D,d
d,D [] 1. ην ηέηαξην γξάκκα ηνπ αγγιηθνχ αιθαβήηνπ· 2. ζπκβ. (θπζ.) ππθλφηεηαο.

d ζπληνκ. ξ. had, would: I’d better· I’d rather.
dab1 [] ξ 1. αγγίδσ, ρηππάσ ειαθξά: she bed at her

eyes with a tissue· 2. ρξσκαηίδσ κε ειαθξά ρηππήκαηα· 3.
ηακπνλάξσ· νπζ. 1. ειαθξφ ρηχπεκα· 2. ηακπνλάξηζκα· 3.
ηζίκπεκα· 4. ζηαγφλα: I’d just like a  of votka· 5. (θλ.
βξεη.) δαθηπιηθά απνηππψκαηα.
dab2 [] νπζ. (ηρζπνι.) θλ. νλνκαζία ηεο ιηκάλδεο ηεο
θνηλήο.
dab3 [] νπζ. (θλ. βξεη.) 1. κάζηνξαο, δεμηνηέρλεο:
she’s a  at fixing things· 2. (θαη  hand) (θλ. βξεη.) δεμηνηέρλεο, κάζηνξαο: my brother is a  at maths.
dabber [] νπζ. 1. ηακπφλ κειαληνχ· 2. (νηθνδ.) βνχξηζα γηα ηελ επίζηξσζε βεξληθηνχ.
dabble [] ξ. 1. κνπζθεχσ, πηηζηιίδσ· 2. ηζαιαβνπηψ, πιαηζνπξίδσ· r, νπζ. εξαζηηέρλεο·  at / in / with,
αζρνινχκαη εξαζηηερληθά, αλαθαηεχνκαη:  in art.
dabster [] νπζ. 1. (βξεη. δηάι.) βι. dab hand· 2.
(ακεξ. θλ.) αλίθαλνο, εξαζηηέρλεο εξγάηεο.
dad [] νπζ. (θλ.) κπακπάο· βι. θαη father.
daddy [] νπζ. (θλ.) κπακπάο· big , νπζ. (θαη big
chief) κεγάινο αξρεγφο· the  of, (θλ. ακεξ. θαλαδ. απζηξαι.) ην θαιχηεξν παξάδεηγκα: he is the best, the  of
them all·
dado [] νπζ. 1. (δηαθφζκεζε) παζακέλην· 2. (αξρηη.) θνξκφο ππφβαζξνπ ελφο θίνλα· ξ. δηαθνζκψ κε παζακέλην· ed, επίζ.
d(a)edal [] επίζ. 1. επηδέμηνο, δεμηνηέρλεο· 2. πεξίπινθνο, κπεξδεκέλνο, πνιχπινθνο, ιαβπξηλζψδεο· ian,
ean, ic, επίζ.
daemon, daimon [] νπζ. 1. εκίζενο· 2. θχιαθαο
άγγεινο· 3. βι. demon· ic, επίζ.
daff1 [] νπζ. (θλ.) βι. daffodil.
daff2 [] ξ. (ζθση.) επζπκψ, παίδσ, θάλσ ηξέιιεο, αζηεηεχνκαη.
daffodil [] νπζ. 1. (βνη.) λάξθηζζνο ν ςεπδνλάξθηζζνο, (θλ.) αζθφδεινο, ηζακπάθη (θαη lent lily)· 2. έληνλν θίηξηλν ρξψκα, θαλαξηλί· 3. αζθφδεινο, ην εζληθφ έκβιεκα ηεο Oπαιίαο.
daft [] επίζ. (βξεη. θλ.) 1. αλφεηνο, ραδφο: you’re  if
you think we’ll beat them· 2. (αξγθφ) βι. insane· 3. (θλ.)
επηπφιαηνο, απεξίζθεπηνο, ειαθξφκπαινο· ly, επίξξ.·
ness, νπζ.·  about sb / sth, (θλ.) κνπ αξέζεη πάξα πνιχ,
ζπκπαζψ πάξα πνιχ.
dagger [] νπζ. 1. ζηηιέην, εγρεηξίδην· 2. ζεκείν παξαπνκπήο· be at s with sb, είκαη ζηα καραίξηα, κηζψ ζαλάζηκα· double , ην ζεκείν ηνπ δηπινχ ζηαπξνχ· look s
at, θνηηάσ κε κίζνο.
daggy [] επίζ. (απζηξαι. λδει. θλ.) αθαηάζηαηνο,
αηεκέιεηνο, απεξηπνίεηνο.
daglock [] νπζ. καιιηά πξνβάηνπ ιεξσκέλα κε
θφπξαλα.
dahlia [] νπζ. ληάιηα.
daily [] επίζ. 1. εκεξήζηνο, θαζεκεξηλφο: a  newspaper· I work on a  basis at the garage· 2. εζσηεξηθή νηθηαθή βνεζφο: the  did not come in to work today· επίξξ.
1. ζε θαζεκεξηλή βάζε: she works on a  basis· 2. ζπρλά·
 double, νπζ. (ηππνδξ.) ζηνίρεκα ηεο ίδηαο κέξαο γηα ηνπο
ληθεηέο δχν αγψλσλ·  dozen, θαζεκεξηλέο αζθήζεηο γπκλαζηηθήο· dailies, (θλ.) 1. θαζεκεξηλή εθεκεξίδα.
daimyo [], daimio, νπζ. κεγαινεπηρεηξεκαηίεο
ηεο Iαπσλίαο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηε ρψξα απφ ην 10ν κέρξη
ηνλ 19ν αηψλα.

dainty [] επίζ. 1. θνκςφο, θίλνο: the new doll you

bought is very · 2. εχγεζηνο, λφζηηκνο· 3. ιεπηεπίιεπηνο·
4. (γηα θαγεηφ) εθιεθηηθφο, δχζθνινο· νπζ. ιηρνπδηά, λνζηηκηά, κεδέο· daintily, επίξξ.· daintiness, νπζ.
dairy [] νπζ. 1. γαιαθηνθνκείν· 2. γαιαθηνπσιείν·
επίζ. γαιαθηνθνκηθφο:  products· ing, νπζ. γαιαθηνθνκία·  maid, νπζ. εξγάηξηα ζε βνπζηάζην / αγξφθηεκα παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ· man, νπζ. γαιαθηνθφκνο, γαιαθηνπψιεο·  cattle, γαιαθηνπαξαγσγνί αγειάδεο·  factory, εξγνζηάζην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ· farm, βνπζηάζην.
dais [] νπζ. εμέδξα, βάζξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε
κεγαθψλσλ ή εδξψλ.
daisy [] νπζ. 1. καξγαξίηα· 2. εθιεθηφο, πξψηεο ηάμεσο· daisied, επίζ.·  bush, νπζ. ζάκλνο κε καξγαξίηεο ή
ινπινχδηα πνπ κνηάδνπλ κε καξγαξίηεο·  chain, νπζ.
γηξιάληα απφ καξγαξίηεο· push up the daisies, πάσ ζηα
ζπκαξάθηα.
dal [] νπζ. (Iλδία) 1. δεκεηξηαθά· 2. φζπξηα.
dale [] νπζ. θνηιάδα, ιαγθάδη· sman, νπζ. θάηνηθνο
ησλ θνηιάδσλ, θπξίσο ηεο B. Aγγιίαο.
dalliance [] νπζ. 1. ραζνκέξη: he enjoyed a brief
 with communism· 2. (αξρ.) εξσηηθά παηρληδίζκαηα, ραξηεληηζκφο.
dally [] ξ. ραζνκεξψ, ρξνλνηξηβψ· dallier, νπζ.· 
with, ραξηεληίδνκαη, εξσηνηξνπψ, θιεξηάξσ (κε κηα ηδέα):
he is ing with her feelings.
dalmatic [] νπζ. 1. δαικαηηθή (ρηηψλαο ησλ
δηαθφλσλ θαη ησλ επηζθφπσλ)· 2. δαικαηηθή (ρηηψλαο ζηέςεο βαζηιέσλ).
dam1 [] νπζ. 1. θξάγκα· 2. πδαηνθξάρηεο·  up, ξ. 1.
θξάζζσ, θαηαζθεπάδσ θξάγκα· 2. (κηθ.) ζέησ θξαγκφ ζε.
dam2 [] νπζ. κεηέξα δψνπ.
damage [] νπζ. 1. δεκηά, βιάβε· 2. έμνδα, δαπάλε· 3. (λνκ.) απνδεκίσζε: he was made to pay s· ξ. βιάπησ, πξνθαιψ δεκηά, θζείξσ, θζείξνκαη, ραιάσ·
damagable, επίζ.· damagability, νπζ.· r, νπζ.·
damaging, επίζ.· damagingly, επίξξ.· claim s, δεηψ απνδεκίσζε· sue for s, θάλσ αγσγή απνδεκίσζεο.
damask [] νπζ. 1. δακάζθν, κεηαμσηφ ή ιηλφ
χθαζκα κε ζηηιπλά ζρέδηα· 2. ηξαπεδνκάληειν απφ δακάζθν· 3. δακαζθελφο· 4. ξνδαιφ ρξψκα ηεο ξνδήο ηεο
δακαζθελήο (απξηιηάηηθεο)· 5. (ζπληνκ.)  steel, δακαζθελφο ράιπβαο· επίζ. δακαζθελφο· ξ. βι. damascene· 
rose, νπζ. ξνδή ε δακαζθελή, απξηιηάηηθε.
dame [] νπζ. 1. θπξία, ηίηινο ηηκήο· 2. (αξρ. βξεη.)
κεγάιε γπλαίθα· 3. (θλ. ακεξ. θαλαδ.) θπξά· 4. γπλαηθείν
πξφζσπν παληνκίκαο ην νπνίν ππνδχεηαη άληξαο· 5. θαιφγξηα πνπ έρεη ηαρζεί.
Dame [] νπζ. (βξεη.) 1. ηίηινο (παξαζεκνθνξεκέλεο
γπλαίθαο).
dame school, νπζ. (αξρ.) ζπλνηθηαθφ ζρνιείν πνπ ζηεγάδεηαη ζην ζπίηη κηαο κεγάιεο γπλαίθαο ε νπνία δηδάζθεη ηα
κηθξά παηδηά.
dam(m)ar [], dammer, νπζ. δακάξε (ξεηίλε απφ
ηξνπηθά δέληξα θαηάιιειε γηα ηελ παξαζθεπή βεξληθηψλ).
damn [] 1. ζην δηάνιν! λα πάξεη ν δηάνινο! αλάζεκα!:  it!  you! 2. επηθψλεκα έθπιεμεο:  me!· επίζ.
(θλ.) θαηαξακέλνο, αλαζεκαηηζκέλνο· εκθαηηθφ: he is a 
liar! she is a  good artist! ξ. 1. θαηαδηθάδσ, θαηαθξίλσ
δξηκχηαηα: his work was ed by the critics· 2. αθνξίδσ,
αλαζεκαηίδσ, θαηαδηθάδσ ζε αηψληα ηηκσξία· 3. βξίδσ, θαηαξηέκαη, δηανινζηέιλσ· 4. θαηαδηθάδσ, βξίζθσ έλνρν·
νπζ. (θλ.) δεθάξα, πεληάξα· able, επίζ. 1. απερζήο, απαί-
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ζηνο· 2. θαηαδηθαζηένο, επηθαηάξαηνο· ableness,
ability, νπζ.· ably, επίξξ.· nation, νπζ. θαηαδίθε· επηθψλ. θαηάξα! δηάνιε!· atory, επίζ. 1. θαηαδηθαζηηθφο·
ed, επίζ. θνιαζκέλνο: the ed· ed, νπζ. 1. εκθαηηθφ:
this is a ed interesting book! you ed well know what I
mean!· 2. έλδεημε άξλεζεο, απφξξηςεο: I’ll be ed if I call
him! as near as  it, (βξεη. θλ.) παξά ηξίρα, πνιχ θνληά· 
all, επίξξ. απνιχησο ηίπνηα·  with faint praise, κε ζεξκφο έπαηλνο πνπ έρεη αθξηβψο ην αληίζεην απνηέιεζκα· not
to give a , δε δίλσ δεθάξα, δε κε ελδηαθέξεη· not worth a
, δελ αμίδεη δεθάξα.
damnedest [] νπζ. (θλ.) ην κέγηζην, ην θαιχηεξν: I will do my  to help.
damnify [] ξ. (λνκ.) βιάπησ, δεκηψλσ· damnification, νπζ.
damp [] επίζ. 1. πγξφο, λσπφο a  towel· 2. (αξρ.)
απνθαξδησκέλνο, ζιηκκέλνο· νπζ. 1. πγξαζία: the clothes
will never dry in this  weather· 2. (νξπθηνι.) δειεηεξηψδε αέξηα νξπρείνπ· 3. απνζάξξπλζε, θαηήθεηα· 4. (αξρ.)
ζιίςε· ξ. 1. πγξαίλσ, κνπζθεχσ: you should  the clothes
before ironing them· 2. (κνπζ.) αλαθφπησ ηνλ παικφ ηεο
ρνξδήο· 3. (θπζ.) κεηψλσ ην πιάηνο (ησλ θπκάησλ, ησλ
ηαιαληψζεσλ)· ish, επίζ.· ly, επίξξ.· ness, νπζ.· 
course, νπζ. (νηθνδ.) δψλε κφλσζεο ηνίρνπ γηα ηελ πγξαζία ησλ ζεκειίσλ (θαη -proof course)·  down, κεηψλσ
(δήιν), θφβσ, ειαηηψλσ, ζβήλσ· en, ξ. 1. πγξαίλσ, κνπζθεχσ· 2. απνζαξξχλσ, απνγνεηεχσ: nothing can en his
high spirits· ener, νπζ.· ening, νπζ. 1. βξέμηκν, χγξαλζε· 2. απνζάξξπλζε θεθηνχ· 3. απφζβεζε ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο· en off, (θπη.) ζαπίδσ απφ ην πνιχ λεξφ (βι.
θαη damp off)· -proof, ξ. (νηθνδ.) πγξνκνλψλσ, πξνζηαηεχσ θαηά ηεο πγξαζίαο ηνπνζεηψληαο κνλσηηθφ πιηθφ· proof, επίζ. ζηεγαλφο, αδηαπέξαζηνο απφ ηελ πγξαζία· proofing, νπζ. πγξνκφλσζε.
damper [] νπζ. 1. απηφο πνπ ραιάεη ην θέθη ηεο
παξέαο: why do you always have to be such a ?· 2. θαπλνζχξηεο, θαπλνθξάρηεο, ξπζκηζηήο ειθπζκνχ· 4. (κνπζ.)
ζνπξληίλα (κνπζηθνχ νξγάλνπ)· put a  on, θφβσ ηνλ ελζνπζηαζκφ: he always takes great pleasure in putting a 
on our plans.
damp off, ξ. (βνη.) πξνζβάιιεηαη απφ ξηδνθηνλία (ην θπηφ)· ing off, νπζ. (βνη.) ξηδνθηνλία, ζήςε ησλ βιαζηψλ
ηνπ θπηνχ εμ αηηίαο ηεο πγξαζίαο.
damsel [] νπζ. (αξρ. πνηεη.) λέα, θφξε (αλχπαληξε): she’s a  in distress.
damson [] νπζ. (βνη.) 1. αγξηνδακαζθεληά, αγξηνθνξνκειηά· 2. θνξφκειν, κπνπξλέιια· 3. δακαζθελί
ρξψκα.
Dan [] νπζ. ηίηινο ηηκήο ηεο Σθσηίαο.
dan [] νπζ. κηθξή ζεκαδνχξα ζαιάζζεο (θαη  buoy).
dance [] ξ. 1. ρνξεχσ: it’s about time I learned how
to · 2. ρνξνπεδψ: he got very good grades so that’s why
he’s dancing around· νπζ. 1. ρνξφο: go to a · 2. ρνξνεζπεξίδα· able, επίζ.· r, νπζ.· dancing girl, νπζ. επαγγεικαηίαο ρνξεχηξηα ζε θιακπ, κπαξ θιπ.· dancing hall,
νπζ. αίζνπζα ρνξνχ·  of death, νπζ. (κεζαησλ.) ρνξφο
ηνπ ζαλάηνπ (θαη danse macabre)· lead a person a pretty
, (βξεη. θλ.) ρνξεχσ ζην ηαςί.
dandelion [] νπζ. ηαξάμαθν ην θαξκαθεπηηθφ, (θλ.) αγξηνξαδίθη, πηθξαιίδα.
dander1 [] νπζ. νξγή, κάληαζκα· get one’s  up,
ζπκψλσ, εμνξγίδσ / -νκαη.
dander2 [] νπζ. (ζθση. ηξι.) βφιηα· ξ. πάσ
βφιηα.
dandify [] ξ. θαιισπίδσ, ληχλσ θάπνηνλ ζα
δαλδή· dandified, επίζ. εμεδεηεκέλνο· dandification, νπζ.
dandle [] ξ. 1. ρνξεχσ (παηδί) ζηα γφλαηά κνπ: 
a baby on my lap· 2. ρατδεχσ, ρατδνινγψ, παζπαηεχσ· r,
νπζ.

dandruff [] νπζ. πηηπξίαζε, πηηπξίδα· y, επίζ.
dandy [] νπζ. 1. θνκςεπφκελνο άληξαο, δαλδήο· 2.

δηθάηαξην θφηεξν ή ηζηηνθφξν, ληάληπ· επίζ. 1. θνκςφο,
θνκςνληπκέλνο· 2. (θλ.) πξψηεο ηάμεσο: everything is fine
and · dandify, ξ. βι. dandify· dandily, επίξξ.· ish, επίζ.· ism νπζ.
dang [] επηθψλ. επθεκηζηηθφ γηα ην damn.
danger [] νπζ. 1. θίλδπλνο: you know that there
is  if you go there· 2. απεηιή: this man is a  to the public· less, επίζ.· ous, επίζ. επηθίλδπλνο, επηβιαβήο·
ously, επίξξ.· ousness, νπζ.·  money, νπζ. επίδνκα
επηθίλδπλεο εξγαζίαο· ous goods, νπζ. επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα· ous premises, νπζ. επηθίλδπλεο εγθαηαζηάζεηο·
 trades, νπζ. επηθίλδπλα επαγγέικαηα· in  of, ζε θίλδπλν: I was in  of getting hurt several times· on the  list,
θαηάινγνο ζνβαξψλ πεξηζηαηηθψλ (ζε λνζνθνκείν).
dangle [] ξ. 1. θνπλάσ, θξεκηέκαη, αησξνχκαη,
θνπληέκαη: the student sat on the teacher’s desk dangling
her legs· 2. δειεάδσ κε ππνζρέζεηο: the prospect of a great
career was d before her· r, νπζ.· danglingly, επίξξ.· 
after / about / round somebody, πεξηηξηγπξίδσ θάπνηνλ σο
ζαπκαζηήο.
dank [] επίζ. δπζάξεζηα πγξφο, λνηεξφο: a  smell·
ish, επίζ.· ly, επίξξ.· ness, νπζ.
danseur [] νπζ. ρνξεπηήο κπαιέηνπ, κπαιαξίλα.
dap [] ξ. 1. ςαξεχσ θνπλψληαο ην δφισκα κέζα ζην
λεξφ· 2. βπζίδνκαη ειάρηζηα· 3. αλαπεδψ.
daphne [] νπζ. (βνη.) δάθλε (θαη laurel).
daphnia [] νπζ. δαθλία (καιαθφζηξαθν ησλ γιπθψλ πδάησλ).
dapper [] επίζ. 1. (γηα άληξα) θνκςφο, θαινβαικέλνο: he’s such a  person· 2. ζβέιηνο, ηζαρπίλεο· ly, επίξξ.· ness, νπζ.
dapple [] ξ. δηαζηίδσ (κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα),
πνηθίιισ κε ζηίγκαηα· νπζ. 1. ρξσκαηηζηά ζηίγκαηα· 2.
άινγν κε βνχιεο, πηηζηισηφ· d, δηάζηηθηνο, πηηζηισηφο,
παξδαιφο· -grey, νπζ. (άινγν) ζηαρηήο κε ζθνχξα ζηίγκαηα.
darbies [] νπζ. (βξεη. αξγθφ.) ρεηξνπέδεο, βξαρηφιηα· βι. handcuffs.
dare [] ξ. 1. ηνικψ: I would never  speak to him like
that· don’t you  say anything to her· 2. will you  to ask
your father for permission? 2. πξνθαιψ: come on, say it, I
 you! νπζ. 1. ηφικεκα· 2. απάληεζε ζε πξφθιεζε· r,
νπζ.· devil, νπζ. επίζ. ξηςνθίλδπλνο, παξάηνικνο, παιαβφο· I  say, πνιχ πηζαλφλ, ππνζέησ, κάιινλ: I  say they
will go to the movies if they can’t get seats for the theatre.
darg [] νπζ. 1. (ζθση. βξεη. δηάι.) δνπιεηά κηαο κέξαο· 2. δνπιεηά, εξγαζία, έξγν, ζπγθεθξηκέλνο φγθνο δνπιεηάο.
daring [] επίζ. ηνικεξφο, ξηςνθίλδπλνο: a  feat·
νπζ. ηφικε, θνπξάγην· ly, επίξξ.
dark [] επίζ. 1. ζθνηεηλφο: this is a very  room· 2.
ζθνχξνο (ρξψκα): my favorite colour is  blue· 3. ζθνχξνο, κειαρξνηλφο κειακςφο (καιιί, ρξψκα, δέξκα): she
has  hair· 4. ζθπζξσπφο, κειαγρνιηθφο· 5. θαηαρζφληνο,
θαθφο: I assure you I have no  intentions· 6. δπζλφεηνο,
αζαθήο· 7. κπζηεξηψδεο, θξπθφο· νπζ. 1. ζθνηάδη: I hate it
when it’s pitch  outside· 2. άγλνηα: you always keep me in
the  about things· ish, επίζ.· ly, επίξξ.· ness, νπζ.·
Dark Ages, (ηζη.) Aηψλαο ηνπ Σθφηνπο (ε 1ε πεξίνδνο ηνπ
Mεζαίσλα, 5νο - 10νο αη.)· Dark Continent, Mαχξε
Hπεηξνο (Aθξηθή)· en, ξ. 1. ζθνηεηληάδσ, ζθνπξαίλσ: the
sky ened as the sun was obscured by heavy stormy clouds·
shouldn’t we en this colour a bit?· 2. βαξαίλσ, ζπκψλσ,
ιππψ: his face ened when he heard the news· 3. (κηθ.)
ζπζθνηίδσ, θαζηζηψ θάηη δπζλφεην· -field illumination,
νπζ. (νπη.) θσηηζκφο ζθνηεηλνχ πεδίνπ (θαη ultramicroscope) (βι. θαη -field microscope)· -field microscope,
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νπζ. (νπη.) νπιηξακηθξνζθφπην, ππεξκηθξνζθφπην· 
horse, νπζ. 1. άινγν θνχξζαο κε άγλσζηεο ηθαλφηεηεο· 2.
(κηθ.) αληίπαινο γηα ηνλ νπνίν ιίγα είλαη γλσζηά: she’s a
bit of a  horse but her work is very good· 3. επίθνβνο αληίπαινο, πνπ δελ απνθαιχπηεη ηηο δπλαηφηεηεο ή ηηο θηλήζεηο ηνπ·  lantern, νπζ. θαλάξη ζπζθφηηζεο (θαλάξη κε θιείζηξν ή ζθέπαζηξν πνπ εμαζζελίδεη ή θξχβεη ηελ ιάκςε
ηνπ)· le, ξ. (αξρ.) 1. ζθνηεηληάδσ· 2. κνπληαίλσ· 3. (κηθ.)
ζθνηεηληάδσ (απφ θαθά ζπλαηζζήκαηα)· ling επίζ. (πνηεη.) ζθνηεηληαζκέλνο, κνπληφο· επίξξ. ζην ζθνηάδη· 
mans, νπζ. (δηάι.) λχρηα, ζθνηάδη·  matter, νπζ. (αζηξνλ.) ζθνηεηλή χιε·  nebula, νπζ. (αζηξνλ.) ζθνηεηλφ
λεθέισκα·  reaction, νπζ. (βνη.) ζθνηεηλή αληίδξαζε,
αληίδξαζε Mπιάθκαλ· room, νπζ. 1. ζθνηεηλφο ζάιακνο
(γηα ηελ επεμεξγαζία θσηνεπαίζζεηνπ πιηθνχ, θηικ θιπ.)·
2. δσκάηην εκθάληζεο θσηνγξαθηψλ· some, επίζ. (ιoγ.)
δνθεξφο, ζθνηεηλφο· y, ie, ey, νπζ. (πξνζβι.) αξάπεο·
keep it , θαιχπησ θάηη· prince of ness, πξίγθεπαο ηνπ
Σθφηνπο· to en a door(step), επηζθέπηνκαη, παηψ πφδη:
don’t ever en my door again!
darling [] νπζ. 1. ιαηξεπηφο, αγαπεκέλνο, αγάπε: I
missed you, · 2. αγαπεκέλνο, δηθφο, επλννχκελνο: he’s the
director’s · he’s the  of all the girls· επίζ. 1. αγαπεκέλνο: a  person· 2. ραξηησκέλνο, αμηνιάηξεπηνο: this dress
is  on you· ly, επίξξ.· ness, νπζ.
darn1 [] ξ. καληάξσ, κπαιψλσ: my socks are full of
holes, so will you  them for me? νπζ. κπάισκα, καληάξηζκα.
darn2 [] (επθεκ.) επίζ. θαηαξακέλνο· επίξξ. θαηαξακέλα, δηνιεκέλα· επηθψλ. θαηάξα! (βι. θαη damn):  it! I
missed the bus· ed, επίζ. επίξξ. (επθεκ.) 1. θαηαξακέλνο:
this ed weather will never let us leave port (βι. θαη
damned)· 2. κπαισκέλν: a ed sock.
darning, νπζ. καληάξηζκα, κπάισκα·  egg,  mushroom, (ζπλήζσο μχιηλν) αβγφ καληαξίζκαηνο·  needle,
1. βειφλα καληαξίζκαηνο· 2. (ακεξ. θαλαδ. θλ.) ιηβειινχιε, ζαιηακπίθνο, αεηνκάρνο (έληνκν ησλ ηεικάησλ πνπ
αλήθεη ζηα ςεπδνλεπξφπηεξα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ιηβειινπιηδψλ).
dart [] νπζ. 1. βειάθη, ζαίηα (φπιν ή παηγλίδη)· 2. γξήγνξε, μαθληθή θίλεζε, πέηαγκα, ηίλαγκα· 3. (δσνι.) θεληξί· 4. πέλζα (ελδχκαηνο)· 5. (αξρ.) αθφληην· ξ. 1. νξκψ,
πεηηέκαη, θηλνχκαη αζηξαπηαία: the child ed across the
street· 2. πεηψ, εμαθνληίδσ· board, νπζ. ζηφρνο (ζην παηρλίδη κε ηα βειάθηα) (βι. θαη darts)· Old Dart, νπζ. (απζηξαι. θλ.) M. Bξεηαλία.
darter [] νπζ. (δσνι.) 1. αλρίλγθα, είδνο θαιαθξνθφξαθα ηεο νηθνγέλεηαο Anhingidae)· 2. κηθξφ ιακπξφρξσκν είδνο πέξθαο ηεο Bφξεηαο Aκεξηθήο ηεο νηθνγέλεηαο
Percidae.
dartre νπζ. (γαιι. ηαηξ.) έξπεο.
darts [] νπζ. ληαξηο, βειάθηα (παηρλίδη κε βειάθηα ζε
ζηφρν απφ θειιφ κε δηαβαζκηζκέλεο ππνδηαηξέζεηο).
dash1 [] ξ. 1. εθζθελδνλίδσ, εμαθνληίδσ, ζπληξίβσ,
ζξπκκαηίδσ: she ed his head against the wall· 2. νξκψ,
εθζθελδνλίδνκαη, ζπληξίβνκαη: the waves ed up along the
shore and onto the rocks· 3. θαηαζηξέθσ, ζπληξίβσ, γθξεκίδσ: what happened ed all his future plans· 4. ηηλάδνκαη,
πεηάγνκαη, θηλνχκαη αζηξαπηαία: a panther ed in and
grabbed its victim· can you please  across to the shop to
get me some cigarettes? 5. απνζαξξχλσ, πηνψ: she was
ed after her failure in the exams· 6. αλακηγλχσ, αλαθαηεχσ· νπζ. 1. μεπέηαγκα, αζηξαπηαία θίλεζε, έθνδνο· 2.
ζηάια, ιηγάθη: a  of oil in the salad· 3. βίαην ρηχπεκα,
πιήγκα· 4. παθιαζκφο· 5. θφξδσκα, επίδεημε, νξκεηηθφηεηα: he walks with · 6. (γξακκ.) παχια· 7. (ακεξ. αζι.)
ζπξηλη: she ran the 100 meter · 8. ζπληνκ. dashboard.
dash2 [] ξ. (βξεη.) (επθεκ.) θαηαξηέκαη· (βι. θαη
damn).

dash3 [] νπζ. (αθξηθ.) πξνκήζεηα, δσξνδνθία, ιάδσκα.
dashboard [] νπζ. 1. ηακπιφ, πίλαθαο νξγάλσλ
(απηνθηλήηνπ, αεξνζθάθνπο θιπ.)· 2. (ζπάλ.) αιεμηβφξβνξν.

dasher [] νπζ. 1. δάξηεο (κίμεξ ρεηξφο γηα ρηχπεκα
γάιαθηνο, βνπηχξνπ θιπ.)· 2. (θλ.) εληππσζηαθφο, πλεπκαηψδεο.

dashing [] επίζ. 1. ηνικεξφο, δσεξφο, δξαζηήξηνο:

a  young man· 2. εληππσζηαθφο, κε ζηπι: a  outfit· ly,
επίξξ. εληππσζηαθά, δσεξά, νξκεηηθά.
dash off, ξ. 1. γξάθσ ή ζρεδηάδσ θάηη ζηα γξήγνξα, ζηα
πεηαρηά: he ed off a letter to his father· 2. θεχγσ βηαζηηθά: she ed off to see him before he left for abroad.
dastard [] νπζ. (αξρ.) δεηιφο, πνηαπφο, άλαλδξνο·
ly, επίξξ. άλαλδξα, πνηαπά· liness, νπζ.
data [] νπζ. 1. πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία· 2.
(ε/π.) δεδνκέλα·  access, νπζ. (ε/π.) πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ·  bank, νπζ. (ε/π.) ηξάπεδα δεδνκέλσλ· base, νπζ.
(ε/π.) βάζε δεδνκέλσλ·· base management, νπζ. (ε/π.)
δηαρείξηζε βάζεο δεδνκέλσλ·  bus, νπζ. (ε/π.) δίαπινο
δεδνκέλσλ·  capture, νπζ. (ε/π.) ιήςε δεδνκέλσλ· 
compression, νπζ. (ε/π.) ζχκπηπμε δεδνκέλσλ· 
dictionary, νπζ. βι.  directory·  directory, νπζ. (ε/π.)
ιεμηθφ δεδνκέλσλ·  disk, νπζ. (ε/π.) δίζθνο ε/π.· 
diskette, νπζ. (ε/π.) δηζθέηα ε/π. (βι. θαη floppy disk /
diskette)·  entry, νπζ. (ε/π.) εηζαγσγή δεδνκέλσλ· 
flow, νπζ. (ε/π.) ξνή(ο) δεδνκέλσλ· flow architecture,
νπζ. (ε/π.) αξρηηεθηνληθή ξνήο δεδνκέλσλ·  flow chart,
(ε/π.) δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ·  highway, νπζ., επίζ.
(ε/π.) δίαπινο δεδνκέλσλ· mation, (ε/π.) ζπληνκ.
automatic  processing·  pen, νπζ. (ε/π.) δηάηαμε αλάγλσζεο δεδνκέλσλ·  processing, νπζ. (ε/π.) επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ·  protection, νπζ. (ε/π.) πξνζηαζία δεδνκέλσλ·  protection, επίζ. 1. πξνζηαζία επεκβάζεσλ παληφο
είδνπο)· 2. (λνκ.) πξνζηαζία απνξξήηνπ·  retrieval, νπζ.
(ε/π.) αλάθηεζε δεδνκέλσλ·  set, νπζ. (ε/π.) αξρείν· 
structure, νπζ. (ε/π.) δνκή δεδνκέλσλ (πίλαθαο)· 
transfer, νπζ. (ε/π.) κεηαγσγή δεδνκέλσλ·  transfer
rate, (ε/π.) ηαρχηεηα κεηαγσγήο δεδνκέλσλ.
date1 [] νπζ. 1. εκεξνκελία: what’s the  today? 2.
ρξνλνινγία: do you know the  of the Greek Revolution? 3.
επνρή: what’s the  of that vase? 4. ξαληεβνχ: today I have
a  with Irene· 5. θίινο, θηιελάδα: her  is a rich young
businessman· ξ. 1. αλαγξάθσ εκεξνκελία: all food products must be carefully d· 2. ρξνλνινγνχκαη: his illness s
back το last year· 3. ρξνλνινγψ: those ruins haven’t been
d yet by the archaeologists· 4. δείρλσ / θαλεξψλσ ηελ ειηθία θάπνηνπ: the way he dresses s him· 5. παιηψλσ, πνιπθαηξίδσ, πεξλά ε κφδα κνπ: great classics never · 6.
(ακεξ. θαλαδ.) πεγαίλσ ξαληεβνχ, έρσ ζρέζε κε θάπνηνλ/α: Tom s Sally· they are dating· d, επίζ. 1. ληεκνληέ,
παιηνκνδίηηθνο· 2. ρξνλνινγεκέλνο· less, επίζ. 1. αηψληνο, δηαξθήο, άρξνλνο· 2. ρσξίο ρξνλνινγηθφ φξην· line,
νπζ. γξακκή (ζηίρνο) ζηελ θεθαιίδα άξζξνπ, επηζηνιήο
θιπ., κε ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία· -line, νπζ. ν κεζεκβξηλφο εθείλνο ζηνλ νπνίν αιιάδεη ε εκεξνκελία (180
κνίξεο απφ ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ Γθξήλνπηηο)·  stamp,
νπζ. 1. ζθξαγίδα κε εκεξνκελία· 2. απνηχπσκα απφ ζθξαγίδα κε εκεξνκελία· dating, νπζ. ρξνλνιφγεζε (αξραηνηήησλ, γεσινγηθψλ ζηξσκάησλ θιπ.)· dating agency, νπζ.
πξαθηνξείν αγγειηψλ γηα γλσξηκίεο· out of , απαξραησκέλνο, παιηφο, μεπεξαζκέλνο· up to , κνληέξλνο, εθζπγρξνληζκέλνο, ζχγρξνλνο.
date2 [] νπζ. (βνη.) 1. ρνπξκάο· 2. ζπληνκ. date palm,
νπζ. (βνη. θλ.) ρνπξκαδηά, θνίλημ ν δαθηπινθφξνο.
dative [] νπζ. (γξακκ.) δνηηθή (πηψζε)· επίζ. δνηηθφο.
datum []νπζ. ζηνηρείν, δεδνκέλν.
daub [] ξ. 1. επαιείθσ, επηρξίσ ηζαπαηζνχιηθα: she
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ed the paint all over the wall and floor· 2. ζνβαηίδσ ηζα- daybook [] νπζ. (ινγηζη.) εκεξνιφγην ινγαξηαπαηζνχιηθα· 3. ιεθηάδσ, θειηδψλσ: a coat ed with mud·
ζκψλ.
4. παζαιείθσ: the clown ed his face· 5. (κηθ.) βάθσ θα- dayboy [] νπζ. (βξεη.) εμσηεξηθφο καζεηήο.

θφηερλα· 6. (κηθ.) δσγξαθίδσ θαθφηερλα· νπζ. 1. ηζαπαηζνχιηθε επάιεηςε, επίρξηζκα· 2. ηζαπαηζνχιηθν ζνβάηηζκα· 3. παζάιεηκκα· 4. (κηθ.) θαθφηερλνο πίλαθαο· er,
νπζ. (κηθ.) θαθφηερλνο δσγξάθνο· ery, νπζ. 1. ιέθηαζκα,
παζάιεηκκα, ζνβάηηζκα· 2. (κηθ.) θαθφηερλνο πίλαθαο,
κνπηδνχξα.
daughter [] νπζ. 1. θφξε, ζπγαηέξα· 2. (κηθ.) θφξε,
ζπγαηέξα: she’s a true  of Israel· 3. (βηνι.) ζπγαηξηθφο·
-in-law, νπζ. λχθε (ε ζχδπγνο ηνπ γηνχ).
daunt [] ξ. 1. εθθνβίδσ, ηξνκνθξαηψ, πηνψ: the
whole idea ed me· 2. απνθαξδηψλσ: he felt ed by the
amount of work before him· ing, επίζ.· less, επίζ.
dauphin [] νπζ. (ηζη.) δειθίλνο (πξσηφηνθνο γηνο
ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο)· e ess, νπζ. (ηζη.) δειθίλε (ε
ζχδπγνο ηνπ δειθίλνπ).
daven [] ξ. (ηνπδ.) 1. πξνζεχρνκαη· 2. εγνχκαη θνηλήο πξνζεπρήο.
davenport [] νπζ. 1. (βξεη.) ζεθξεηέξ, κηθξφ
ζηελφ γξαθείν· 2. (ακεξ. θαλαδ.) κεγάινο θαλαπέο πνπ γίλεηαη θαη θξεβάηη.
davit [] νπζ. (λαπη. θλ.) επσηίδα, θαπφλη (βξαρίνλαο γηα ηελ αλχςσζε θνξηίνπ, βνεζεηηθήο ιέκβνπ, άγθπξαο θιπ.).
daw [] νπζ. (αξρ. δηάι. πνηεη.) θάξγηα, θαιηαθνχδα (θνινηφο ν θνηλφο).
dawdle [] ξ. 1. ραζνκεξάσ, ράλσ ρξφλν, ραδεχσ,
αξγψ: hurry up, don’t !
dawn [] ξ. 1. ραξάδσ, αλαηέιισ, μεκεξψλσ· 2. (κηθ.)
αλαηέιισ, γίλνκαη δηαπγήο: the truth finally ed upon him·
νπζ. 1. απγή, ραξαπγή, αλαηνιή· 2. (κηθ.) ραξαπγή, αξρή:
the  of man·  chorus, νπζ. ρνξσδία ηεο απγήο, θειαεδίζκαηα ησλ πνπιηψλ ην ράξακα· ing, νπζ. 1. απγή, ράξακα: the ing of a new day· 2. (κηθ.) απγή, γέλλεζε, αξρή, μεθίλεκα.
dawney [] επίζ. (ηξι.) ραδφο, βξαδχλνπο, αδηάθνξνο.
day [] νπζ. 1. (ε)κέξα: a working · a calendar · a
solar · Christmas Day· 2. εκέξεο, επνρή: she had many
affairs in her · 3. (κηθ.) εκέξα (ζεηξά, επηηπρία): his 
will come soon· all in a ’s work, καδί κε η’ άιια, αλακελφκελν, ρσξίο ηδηαίηεξν πξφβιεκα· calender , νπζ. εκεξνινγηαθή κέξα·  and night, λπρζεκεξφλ, πξσί κεζεκέξη
βξάδπ: she worked  and night to finish in time· break,
νπζ. ραξαπγή, ράξακα: we met at break·  by , 1. απφ
κέξα ζε κέξα, κέξα κε ηε κέξα, βαζκηαία· -clean, νπζ.
(αθξηθ. θλ.) αλαηνιή· light, νπζ. 1. θσο ηεο εκέξαο· 2.
ράξακα, μεκέξσκα, ραξαπγή· 3. (κηθ.) αξρίδσ λα βιέπσ
θσο, αξρίδσ λα αληηιακβάλνκαη ηελ αιήζεηα, λα βιέπσ
θαζαξά κηα ππφζεζε: I’m beginning to see light in our
relationship· light lamp, νπζ. (θπζ.) ιάκπα θσηφο εκέξαο, ιάκπα ειίνπ·  in  out, κέξα κπαίλεη, κέξα βγαίλεη,
ζπλερψο, αδηάιεηπηα: we do the same work  in  out·
long, επίζ. εκεξήζηνο, νινήκεξνο, πνπ δηαξθεί φιε ηελ
εκέξα·  of grace, (νηθνλ.) εκέξεο ράξηηνο· s, βι. days·
time, νπζ. κέξα, φζν δηαξθεί ε κέξα· -to-, επίζ. ξνπηηληάξεο, θαζεκεξηλφο:  -to-  office tasks· every dog has
his , ζα γπξίζεη ν ηξνρφο· every other , κέξα παξά κέξα, θάζε δεχηεξε κέξα· from Day One, εμ αξρήο: this
applies from Day One· from  to , απφ ψξα ζε ψξα·
nowas, ζήκεξα, ζηελ επνρή καο· the  after tomorrow,
κεζαχξην· the  before yesterday, πξνρζέο· the other ,
πξν εκεξψλ, ηηο πξνάιιεο· to call it a , θάηη: I am very
tired with all this work so I will call it a · to name the ,
νξίδσ ηε κέξα· to win the , θεξδίδσ ηε κάρε.
day bed νπζ. αλάθιηληξν, ληηβάλη (γηα μεθνχξαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κέξαο.

daycare [] νπζ. (θλ. βξεη.) παξνρή κέξηκλαο κφλν
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.

daycentre, day centre [] (θλ. βξεη.) θέληξν παξνρήο κέξηκλαο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.

daydream [] νπζ. 1. ξεκβαζκφο, νλεηξνπφιε-

ζε· 2. ρίκαηξα, νπηνπία· ξ. ξεκβάδσ, νλεηξνπνιψ, πηζηεχσ
ζε ρίκαηξεο: dont’  while in class· er, νπζ.· y, επίζ.
daygirl [] νπζ. (βξεη.) εμσηεξηθή καζήηξηα.
day hospital νπζ. (βξεη.) λνζνθνκείν πνπ δέρεηαη εμσηεξηθνχο αζζελείο γηα θαζεκεξηλή ζεξαπεία.
day labour νπζ. (θλ.) κεξνθάκαην· er, νπζ. (θλ.) κεξνθακαηηάξεο.
daylights [] νπζ. δσή, αηζζήζεηο, ινγηθά· beat /
knock / scare the (living)  out of, ρηππάσ πνιχ, ζπάσ
ζην μχιν, ηξνκνθξαηψ: that lion scared the living  out of
me· if you’re not careful I’ll knock the  out of you.
daylight-saving time, νπζ. ζεξηλή ψξα, (θαη daylight
time, summer time).
day name, νπζ. (αθξηθ.) φλνκα πνπ ππνδεηθλχεη ηελ εκεξνκελία γελλήζεσο θάπνηνπ.
day nursery, νπζ. (βξεη.) παηδηθφο ζηαζκφο (θαη 
centre).
day of reckoning, νπζ. εκέξα εμηιέσζεο, επαλφξζσζεο
ή εθδίθεζεο πξάμεσλ ηνπ παξειζφληνο.
day release, νπζ. (βξεη.) εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
day return, νπζ. εηζηηήξην κεη’ επηζηξνθήο κε κεησκέλε
ρξέσζε, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ηελ ίδηα κέξα (ηξέλν, ιεσθνξείν).
day room, νπζ. θνηλφρξεζην δσκάηην (ζε ίδξπκα): this
hospital’s  is very neat.
days [] επίξξ. (θλ.) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο: since
the children are at school, she only works .
day school, νπζ. ηδησηηθφ εκεξήζην ζρνιείν.
day shift, νπζ. 1. πξσηλή βάξδηα εξγαηψλ (ζε εξγνζηάζην
ή νξπρείν)· 2. εκεξήζηα εξγαζία (πξβι. λπθηεξηλή εξγαζία).
days of grace, νπζ. (νηθνλ.) πεξίνδνο ράξηηνο: you will
have two  to pay back this loan.
dayspring [] νπζ. (πνηεη.) ραξαπγή, γιπθνράξακα (βι. θαη dawn).
day trip, νπζ. ηαμίδη απζεκεξφλ· day-tripper, νπζ.
daze [] ξ. 1. δαιίδσ (απφ ζνθ, ρηχπεκα): she was d
by the blow on the head· 2. θαηαπιήζζσ, αθήλσ άλαπδν,
απνζβνιψλσ)· νπζ. 1. παξαδάιε, θαηάπιεμε, ζάζηηζκα:
he was in a  following the blow· ly, επίξξ.
dazzle [] ξ. 1. ζακπψλσ, ηπθιψλσ / -νκαη: when I
went out I was d by the bright sunlight· 2. ιάκπσ, αζηξαπνβνιψ, απαζηξάπησ: she s in the movie· 3.
θαηαπιήζζσ, ζαζηίδσ: she was d by his intelligence·
νπζ. 1. δπλαηφ εθηπθισηηθφ θσο· 2. ζαπκαζκφο, ακεραλία,
θαηάπιεμε (απφ ιάκςε, ιακπξφηεηα): the  of fame· dazzling, επίζ.· dazzlingly, επίξξ.
deacon [] νπζ. (εθθι.) 1. δηάθνλνο, ηεξνδηάθνλνο,
δηάθνο· 2. ιατθφο, άηνκν πνπ αζρνιείηαη κε ηηο κε εθθιεζηαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο εθθιεζίαο· 3. (ζθση.) πξφεδξνο
ζσκαηείνπ ηερληηψλ ή εκπφξσλ· ship, νπζ. δηαθνλία, αμίσκα ηνπ δηαθφλνπ· ess, νπζ. (ρξηζη.) δηαθφληζζα· ry,
νπζ. 1. ην αμίσκα ηνπ δηαθφλνπ, δηαθνλία· 2. ην ζχλνιν
ησλ δηαθφλσλ.
deactivate [] ξ. 1. απελεξγνπνηψ, αδξαλνπνηψ (βφκβα): he was called up to  the bomb· 2. γίλνκαη ιηγφηεξν ξαδηελεξγφο· 3. (ακεξ.) ζέησ εθηφο ιεηηνπξγίαο
(κηα ζηξαηησηηθή κνλάδα, πινίν, θιπ.)· deactivation, νπζ.·
deactivator, νπζ.
dead [] επίζ. 1. λεθξφο, πεζακέλνο, άςπρνο: both her
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parents are · 2. ζε αρξεζηία, (κηθ.) λεθξφο: a 
language· a  phone· 3. κνπδηαζκέλνο: my fingers are ·
4. καξακέλνο, μεξφο: all the flowers are · 5. ριηαξφο, άηνλνο, άςπρνο: she gave me a  smile· 6. ζβεζκέλνο, αδξαλήο: a  fire· 7. εμαληιεκέλνο (απφ θνχξαζε): I’m  beat·
8. ππφθσθνο, θνχθηνο: he made a  noise· 9. απφιπηνο,
ηέιεηνο, πιήξεο: the bus came to a  stop· 10. άηνλνο: this
is a  colour· 11. ρσξίο ξεχκα, (κηθ.) λεθξφο: the lights
are · 12. πνπ δε ιεηηνπξγεί: a  battery· 13. κε απνδνηηθφο, αδξαλήο· (έθθξ. θλ.) πέζαλεο, ηελ έβαςεο: if he finds
out about this you are ! νπζ. ζηελ θαξδηά, ζηε κέζε: in
the  of night· in the  of winter· επίξξ. πιήξσο, εληειψο,
ηειείσο, απφιπηα, πνιχ· liness, νπζ.· ness, νπζ. 1. λέθξα, απνλέθξσζε· 2. αλαηζζεζία, παξάιπζε· 3. αδηαθνξία·
-and-alive, επίζ. (βξεη.) κνλφηνλνο, πιεθηηθφο, άςπρνο,
ρσξίο ελδηαθέξνλ, άηνλνο, κηζνδψληαλνο, κηζνπεζακέλνο
(άλζξσπνο, κέξνο θιπ.)·  as a doornail, (θλ.) είλαη ζίγνπξα λεθξφο·  asset, νπζ. πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρσξίο θακηά αμία· -ball line, νπζ. (ξάγθκππ) ε γξακκή πίζσ απφ
ην ηέξκα θαη ε νπνία θαζνξίδεη ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ·
beat, νπζ. 1. (ακεξ.) ηεκπέιεο, ηξαθαδφξνο, αλεπηζχκεηνο· 2. απηφο πνπ δελ κπνξεί λα μνθιήζεη ηα ρξέε ηνπ, θαθνπιεξσηήο· 3. (θπζ.) ζχζηεκα κε απνζβελλπφκελε ηαιάλησζε, κε λεθξφ παικφ· 4. φξγαλν απηφκαηεο επαλαθνξάο ζε αιεζή ζέζε· 5. πςειήο πνηφηεηαο ζχζηεκα δηαθπγήο ξνινγηνχ·  beat, επίζ. (θλ.) πνιχ θνπξαζκέλνο, εμαληιεκέλνο, ςφθηνο ζηελ θνχξαζε·  centre, νπζ. (θαη 
point) λεθξφ ζεκείν δηαδξνκήο εκβφινπ·  duck, νπζ.
(αξγθφ.) άρξεζηνο, θαηαδηθαζκέλνο (ζε ζάλαην, απνηπρία
θιπ.)· en, ξ. 1. λεθξψλσ, απνλεθξψλσ, ζβήλσ, εμαζζελίδσ· 2. εζπράδσ, θαηαπλίγσ, εμαζζελίδσ (ήρν, ζφξπβν)·
ener, νπζ.· ening, επίζ.· enning, νπζ. (νηθνδ.) ερνκνλσηηθφ πιηθφ··  end, νπζ. (θξιμ., κηθ.) αδηέμνδν: the
case came to a  end as no further clues could be found·
the road came to a  end·  faint, πιήξεο απψιεηα αηζζήζεσλ·  fingers, νπζ. (ηαηξ.) λεθξφ δάθηπιν·  from the
neck up, (θλ.) βιάθαο·  head, νπζ. 1. ραδφο, αδξαλήο,
ρσξίο πξσηνβνπιία· 2. ηδακπαηδήο· 3. (ακεξ. θαλαδ.) ηξέλν, ιεσθνξείν θιπ. πνπ ηαμηδεχεη άδεην· ξ. 1. θφβσ καξακέλα ινπινχδηα· 2. (ακεξ. θαλαδ.) νδεγψ άδεην ηξαίλν,
ιεσθνξείν·  heat, νπζ. ηζνπαιία (αγψλα δξφκνπ, ηππνδξνκίαο θιπ.)·  key, νπζ. λεθξφ πιήθηξν (ζε γξαθνκεραλή ή πιεθηξνιφγην ππνινγηζηή)·  leg, νπζ. (θλ.) πξνζσξηλή αλαηζζεζία, πηάζηκν ζην πφδη (απφ ηξάβεγκα ή ρηχπεκα)·  letter, νπζ. 1. αλεπίδνηε ή αδήηεηε επηζηνιή· 2.
(κηθ.) λεθξφ γξάκκα λφκνπ, λφκνο πνπ δελ εθαξκφδεηαη·
3. (θλ.) νηηδήπνηε ζεσξείηαη πεξαζκέλν, μεραζκέλν ή επνπζηψδεο· lock, νπζ. 1. αδηέμνδν, ζηαζηκφηεηα: the
meeting came to a lock as no one would compromise· 2.
ηζνπαιία, ηζνδπλακία δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ· 3. θιεηδαξηά κε βιήηξν πνπ αλνίγεη κφλν κε θιεηδί (θιεηδαξηά
αζθαιείαο)· lock, ξ. θζάλσ ζε ή πξνθαιψ αδηέμνδν· 
loss, νπζ. 1. (θλ.) εληειψο άξρεζηνο: that program was a 
loss· 2. θαζαξή, πιήξεο δεκηά· ly, επίζ. 1. ζαλαηεθφξνο,
ζαλάζηκνο, θνληθφο: ly poison / combat· 2. (θλ.) πνιχ βαξεηφο, πιεθηηθφο, αληαξφο· ly, επίξξ. 1. λεθξά· 2. (θλ.)
πάξα πνιχ, ηξνκεξά· ly sins, νπζ. (ζενι.) ηα επηά ζαλάζηκα ακαξηήκαηα·  march, νπζ. πέλζηκν εκβαηήξην· 
on, απφιπηα αθξηβήο· pan, επίζ. αλέθθξαζηνο: he has a
pan face·  point, νπζ. βι. dead centre·  reckoning,
νπζ. κέζνδνο ππνινγηζκνχ ζέζεσο απφ ην εκεξνιφγην
πινίνπ ή αεξνζθάθνπο·  shot, βνιή δηάλα·  stock, νπζ.
1. κεραλήκαηα αγξνθηήκαηνο· 2. λεθξά απνζέκαηα (απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη δήηεζε)·
 time, νπζ. 1. (ειεθηξνλ.) λεθξφο ρξφλνο· 2. λεθξφο ρξφλνο εξγαζίαο·  to, αδηάθνξνο: she is  to any kind of
feelings·  to the world, (κηθ.) βαζηά θνηκηζκέλνο, ζθλίπα·
 weight, νπζ. 1. βαξχ θνξηίν· 2. (κηθ.) θφξησκα· 3. λεθξφ βάξνο, απφβαξν (θαη  load)· 4. (λαπη.) θνξηίν πινίνπ

πνπ ρξεψλεηαη κε ην βάξνο·  wood, νπζ. 1. μεξά θιαδηά ή
δέληξα· 2. (θλ.) άρξεζηνο άλζξσπνο, θφξησκα· 3. (λαπη.)
δεχηεξε ηξφπηδα (πινίνπ)· leave for , (θλ.) μεπεξλάσ θαηά πνιχ· wait for a  man’s shoes, (θλ.) πεξηκέλσ λα πεζάλεη θάπνηνο γηα λα ηνπ πάξσ ηε ζέζε· wouldn’t be seen
 in / at, (θλ.) θαιχηεξα λα πεζάλσ παξά λα.
dead-cat bounce, νπζ. (ρξεκαη.) πξνζσξηλή αιιά φρη
πξαγκαηηθή αλάθακςε ησλ ηηκψλ ζην ρξεκαηηζηήξην.
deadfull [] νπζ. παγίδα κεγάισλ δψσλ.
dead hand, νπζ. απνζαξξπληηθή, θαηαπηεζηηθή επηξξνή·
2. (λνκ.) αλαπαιινηξίσηε πεξηνπζία, θηήκα (θαη
mortmain).
deadlight [] νπζ. 1. (λαπη.) θιηζηά (ζηδεξέλην
θάιπκκα) παξαθσηίδαο, πνξηέιν θηληζηξηληνχ· 2. (λαπη.)
θεγγίηεο θαηαζηξψκαηνο ή θακπίλαο πινίνπ· 3. ςεπηνπαξάζπξν ή θεγγίηεο (πνπ δελ αλνίγεη).
dead set, επίξξ. 1. απφιπηα, απνθαζηζηηθά: we are 
against going to the movies· 2. (απζηξαι. θλ.) βεβαίσο: 
I’ve finished my homework· νπζ. ε ζέζε ηνπ ζθχινπ φηαλ
θεξκάξεη.
deaf [] επίζ. 1. θνπθφο, βαξήθννο: he was born · 2.
(κηθ.) αδηάθνξνο: she is  to all advice· ly, επίξξ.·
ness, νπζ.·  aid, νπζ. αθνπζηηθά βαξεθνίαο (θαη hearing aid)· -and-dumb, επίζ. θσθάιαινο· en, ξ. θνπθαίλσ, μεθνπθαίλσ: the noise of the music ened us· ening,
επίζ. εθθσθαληηθφο· eningly, επίξξ.· -mute, νπζ. θσθάιαινο (θαη mute)· -muteness, dead-mutism, νπζ.· 
without speech, επίζ. θνπθφο πνπ βγάδεη θάπνηνπο ήρνπο
αιιά δελ κπνξεί λα κηιήζεη· the , νπζ. νη θνπθνί.
deal1 [] ξ. 1. εκπνξεχνκαη, ζπλαιιάζζνκαη, θιείλσ δνπιεηέο ζε: they  in carpets· 2. δηαλέκσ, κνηξάδσ:  the
cards out· 3. (κηθ.) θαηαθέξσ, δίλσ θηχπεκα: he t a blow
to his opponent· 4. (θλ.) πνπιψ λαξθσηηθά: she s in
drugs· νπζ. 1. αγνξαπσιεζία, εκπνξηθή ζπκθσλία, εκπνξηθή ζπλαιιαγή, δνζνιεςία· 2. ζπκθσλία· 3. πνζφηεηα,
πνζφ: he gave me a great  of money· 4. κνηξαζηά (ζηα
ραξηηά)· 5. πξφγξακκα (θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ
θιπ.)·  with, ξ. 1. αληηκεησπίδσ: you have to  with your
problems· 2. ηηκσξψ: I will  with you later· 3. αλαθέξνκαη: the book I bought you s with phsychology· 4. ζπκπεξηθέξνκαη, κεηαρεηξίδνκαη: the teacher will  fairly with
everyone· 5. ζπλαιιάζζνκαη, είκαη πειάηεο: he s with
many firms· 6. έρσ λα θάλσ κε: she is easy to  with· I
don’t know how to  with this problem· it’s a ! ζχκθσλνη! raw , άζρεκε κεηαρείξηζε· square , ηίκηα ζπκπεξηθνξά· er, νπζ. 1. έκπνξνο, κεηαπξάηεο: he works as a
car er· 2. (ραξηηά) παίθηεο πνπ κνηξάδεη: the er dealt
out the cards· 3. (θλ.) έκπνξνο λαξθσηηθψλ: drug er·
ership, νπζ.· ings, νπζ. εκπνξηθέο ζρέζεηο, ζπλαιιαγέο, δνζνιεςίεο·
deal2 [] 1. (μχια απφ) πεχθν ή έιαην· 2. καδέξη, ζαλίδα
απφ πεχθν ή έιαην· επίζ. ειάηηλνο, απφ πεχθν.
dealate(d) [ ] επίζ. (γηα κπξκήγθηα θαη άιια
έληνκα) απηά πνπ έρνπλ ράζεη ηα θηεξά ηνπο.
dealt [] ξ. βι. deal1.
deaminate [], deaminize, deaminise, ξ. απακηλψ· deamination, deamini(z/s)ation, νπζ. απακίλσζε.
dean [] νπζ. 1. (ξθαζ.) αξρηκαλδξίηεο, πξσηνπξεζβχηεξνο, θαξδηλάιηνο· 2. θνζκήηνξαο (παλεπηζηεκίνπ ή θνιιεγίνπ)· 3. πξχηαλεο (δηπι. ζψκαηνο)· al, επίζ.· ery,
νπζ. (ξθαζ.) 1. γξαθείν ή θαηνηθία ηνπ θνζκήηνξα ή ηνπ
πξσηνπξεζβχηεξνπ· 2. ελνξίεο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ αγξνηηθνχ πξσζηεξέα·· ship, νπζ. ιεηηνχξγεκα ή ζεηεία πξσηνπξεζβχηεξνπ ή θνζκήηνξα· rural , πξσζηεξέαο πνπ
έρεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θάπνηεο ελνξίεο.
dear [] επίζ. 1. αγαπεηφο (θαη πξνζθψλεζε ζε επηζηνιέο): dear John, how are you? 2. πξνζθηιήο, πνιχηηκνο: he
is very  to me· 3. ζηελφο: a wish  to her heart· 4. δαπαλεξφο αθξηβφο: that car is · 4. ραξηησκέλνο, ειθπζηηθφο,

