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Αα
Α α, (άθθα) ημ πνχημ βνάιια ημο εθθδκζημφ αθθάαδημο. Σμ α είκαζ ημ πνχημ βνάιια αθθααδηάνζςκ πμθθχκ πςνχκ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα. Ζ ζπέζδ ηδξ αθεηδνίαξ είκαζ ημζκή. Πνυηεζηαζ βζα ημ πνχημ βνάιια
ζδιζηζηχκ πακάνπαζςκ θαχκ (Αζβφπηζμζ, Φμίκζηεξ,
φνζμζ η.α.).
Α- δδθχκεζ πμζυηδηα: Α ειπυνεοια ή ηαζ ΑΑ ειπυνεοια, δδθαδή πνχηδ πμζυηδηα.
Α- δδθχκεζ ηδκ ανπή ηαζ ιαγί ιε ημ Χ δδθχκεζ ηδκ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ: εβχ είιαζ ημ Α ηαζ ημ Χ (θνάζδ εοαββεθζηή ιε ηδκ έκκμζα έβς εζιαζ δ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ).
α- [<άζ <άε <άβε], ζοπκή πνήζδ ζε ηοπμπμζδιέκεξ
θνάζεζξ υπςξ: α ζημ ηαθυ ή άζ ζημ ηαθυ, α κα ιμο
παεείξ, α ζημκ αβφνζζημ·
α- αενμζζηζηυ πμο δδθχκεζ μιμζυηδηα, ηαφηζζδ,
έκςζδ, ζοιιεημπή: α- δεθθυξ, α- ηάθακημξ η.α..
α- ανηηζηυ· πνήζδ ζηδ εέζδ άθθμο θςκήεκημξ· π.π. αρδθυξ, ακηί ορδθυξ, αββίγς ακηί εββίγς, άκηενμ ακηί
έκηενμ.
α- επζηαηζηυ πμο δίκεζ έιθαζδ ζηδ θέλδ: α- ηέθζςημξ, α
- πακήξ, α- πένακημξ.
α επζθ. [ανπ. α], πμο δδθχκεζ πμζηίθα ζοκαζζεήιαηα
πανάξ, θφπδξ, εαοιαζιμφ, έηπθδλδξ ακηί ημο ς: α
ημκ δοζηοπζζιέκμ ακηί ς ημ δοζηοπζζιέκμ, α ημκ ηαθαίπςνμ ακηί ς ημκ ηαθαίπςνμ η.θπ.
α- πθεμκαζιαηζηυ ή πνμεεηζηυ πμο ιπαίκεζ ιπνμζηά απυ πμθθέξ θέλεζξ πςνίξ κα πνμζεέηεζ ηάπμζα έκκμζα:
α- ααζηαβυ ακηί ααζηαβυ, α- αδέθθα ακηί αδέθθα, απήβακμξ ακηί πήβακμξ, α- δναζηεθχ δναζηεθχ.
α- ζηενδηζηυ [<ανπ. α- πνίκ απυ θςκήεκ ακ- ηαζ ακα
πνίκ απυ ζφκθςκμ ακηί ημο α-], δ πνήζδ ημο εηθνάγεζ ηδκ έθθεζρδ ή ηδ ζηένδζδ ηαζ ηάκεζ ανκδηζηή ηδ
ζδιαζία ηςκ θέλεςκ, π.π. ζμθυξ-άζμθμξ, ηαηυξάηαημξ, ηαζνυξ-άηαζνμξ, αίηζμξ –ακαίηζμξ, βθοηυξ ακά- βθοηυξ.
α ηέκπν, [<ζηαθ. a + tempo = πνυκμξ], ιμοζζηυ ζδιείμ
πμο θακενχκεζ επζζηνμθή ζημκ ανπζηυ ηακμκζηυ
πνυκμ, φζηενα απυ παθάνςζδ ή επζηάποκζδ.
α- ςξ επζννδιαηζηή ηαηάθδλδ: ηαθά, ζίβμονα, ημκηά
η.α..
α- ςξ ηαηάθδλδ πμθθχκ εδθζηχκ μοζζαζηζηχκ, επζεέηςκ ηαζ ακηςκοιζχκ: ζθαίνα, χνα, θηςπζά, μπμία
η.α..
αβάδηζηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααδίγς], 1. αοηυξ
πμο δεκ είκαζ ααηυξ, πμο δεκ πενπαηζέηαζ· 2. αοηυξ
πμο δεκ έπεζ πενπαηήζεζ, μ απενπάηδημξ.
αβαείν, ημ μοζ. [<βαθθ. abbaye <θαη. abbatia], 1. πνυηεζηαζ βζα ημ δβμοιεκείμ ηςκ νςιαζμηαεμθζηχκ· 2.
δδθχκεζ επίζδξ ηδκ ηαημζηία ημο ααά· 3. ημ ιμκαζηή-

νζ ηςκ ηαεμθζηχκ.
αβάδνο, μ μοζ. [<ημονη. avaz = ηναοβή], είκαζ μ θςκαηθάξ, αοηυξ πμο έπεζ δοκαηή, ζηεκηυνεζα θςκή.
αβάζεηα, δ, μοζ. [<αααεήξ], δ έθθεζρδ αάεμοξ, νδπυηδηα, επζπμθαζυηδηα. Ακηζε. Βαεφηδηα
αβαζήο, -ήξ, έξ επζε. [<ιηβκ. ἀααεήξ <α ζηεν. + αάεμξ], 1. αοηυξ πμο δεκ έπεζ αάεμξ, μ νδπυξ· 2. μ επζπυθαζμξ, μ ημφθμξ, μ επζθακεζαηυξ.
αβαζκίδσηνο, -δ, -μ επζε. [<ιηβκ. ἀααειίδςημξ <α
ζηεν. + ααειζδςηυξ], αοηυξ πμο δεκ έπεζ ααειίδεξ,
ηθίιαηα, μ αηθζιάηςημξ.
αβαζκνιφγεηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααειμθμβχ],
δδθχκεζ αοηυκ πμο δε ααειμθμβήεδηε, αοηυκ πμο
δεκ πήνε ααειμθμβία· επζνν. -α.
άβαζνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αάεμξ], 1. αοηυξ πμο
δεκ έπεζ αάεμξ, μ νδπυξ, μ αααεήξ· 2. ιηθν. μ επζπυθαζμξ άκενςπμξ, μ πςνίξ πκεοιαηζηυ αάεμξ, επζνν. α.
αβαζνχισηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααεμοθχκς],
πςνίξ ααεμοθχιαηα (αβνυξ, έηηαζδ βδξ), άβμοαμξ,
άθαηημξ (πςνίξ θάηημοξ), μιαθυξ, επίπεδμξ, θείμξ.
άβαζξνο, -δ, -μ, επζε. [<α ζηενδη. + αάενμ], 1. αοηυξ
πμο ζηενείηαζ αάενμο, πμο δεκ έπεζ αάζδ. 2. αεειεθίςημξ, αζηήνζπημξ
αβαζχξξηδνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααεφννζγμξ], 1.
πμο δεκ έπεζ ααεζέξ νίγεξ (π.π. αααεφννζγα δέκηνα) 2.
ιηθν. πμο δεκ έπεζ πκεοιαηζηέξ νίγεξ (άκενςπμξ πςνίξ πκεοιαηζηυ οπυζηνςια).
αβάθα, δ μοζ. [<ζζπακ. abaca], 1. δίκεζ ηδκ έκκμζα ηδξ
ζοκηνμθζάξ· 2. ηδξ ζοιθςκίαξ· 3. ςξ επίνν. ζδιαίκεζ
ζοκηνμθζηά.
άβαθαο, μ μοζ. [<ανπ. ἄααλ], 1. είκαζ θεία ηαζ επίπεδδ
ηεηνάπθεονδ ζακίδα ή πίκαηαξ βζα ιαεδηζηδ ζπκμβναθία· 2. ζηδκ ανπζηεηημκζηή είκαζ έκα ηιήια ημο ηζμκυηνακμο.
αβαθήο, -ήξ, -έξ, επζε. [<ανπ. ἀααηήξ, αάγς], 1.
άθςκμξ, άθαθμξ. 2. Μηθν. παζδανζχδδξ, αεχμξ,
άηαημξ, αθεθήξ
αβάθην, ημ μοζ. [<ιηβκ. ἀαάηζμκ <ἄααλ], 1. ιζηνυξ
άααηαξ· 2. δ βκςζηή πθάηα απυ ιαφνμ ζπζζηυθζεμ
υπμο μζ ιαεδηέξ βνάθμοκ ιε ημκηφθζ.
αβαθνεηδήο, -ήξ, -έξ επζε. [<ιηβκ. ἀααημεζδήξ
<ἄααηαξ + εἶδμξ], αοημξ πμο ιμζάγεζ ιε άααηα, μ επίπεδμξ, μ πθαημεζδήξ, μ ζζμπεδςιέκμξ.
αβαθνπιάζηεο, μ μοζ. [<άααηαξ + πθάζηδξ], μ ηεπκίηδξ πμο ηαηαζηεοάγεζ άααηεξ.
αβαθνπψιεο, μ μοζ. [<άααηαξ + -πχθδξ <πςθς], μ
πςθδηήξ ααάηςκ, αοηυξ πμο πμοθάεζ άααηεξ.
αβαθνζηξψλσ, -ςζα, χεδηα, αααημζηνςιέκμξ, ν.
[<άααηαξ + ζηνχκς], ηάκς επίζηνςζδ δαπέδμοιε

αβαθνζηξψζηεο
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άααηεξ.
αβαθνζηξψζηεο, μ μοζ. [<αααημζηνχκς], μ ηεπκίηδξ
πμο ζηνχκεζ ιζα επζθάκεζα ιε άααηεξ.
αβαθσηφο, -ή, -υ, επζε. [<ααάηζμ], 1. αοηυξ πμο ιμζάγεζ ιε ααάηζμ, πθαηςηυξ. 2. (καοη.) Αααηςηή πνφικδ
(πνφικδ πμο έπεζ ζπήια άααηα)
αβαιζάκσηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααθζαιχκς],
πμο δεκ είκαζ ααθζαιςιέκμξ, πμο ιέκεζ αηανίπεοημξ·
επζνν. -α
άβαιηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααθηυξ <ανπ. αάθθς],
1. πμο είκαζ αημπμεέηδημξ· 2. πμο δεκ έπεζ θμνεεεί, μ
αιεηαπείνζζημξ, μ ηαζκμφνζμξ.
αβάλεο, μ μοζ. [<αναα. havan = άπζζημξ, δυθζμξ], ζδιαίκεζ ημ ζοημθάκηδ, ημκ ηαημθυβμ, ημκ ηαηυβθςζζμ.
αβαληά, δ μοζ. [<ααάκδξ], 1. δδθχκεζ ηδ ζοημθακηία·
2. δδθχκεζ ηδ γδιζά, ηδ ζοιθμνά, ηδκ ηαηαζηνμθή.
αβαληάξεο, -α, -ζημ επζε. [<ααακζά], μ ζοημθάκηδξ, μ
ηαηυβθςζζμξ.
αβαλίδσ, ν. [<ααακζά], ζοημθακηχ, δζααάθθς, ηαηδβμνχ ρεοδχξ, δοζθδιίγς, γδιζχκς.
αβάληα ή ααάκηγα, δ ηαζ ααάκηγμ, ημ μοζ. [<ζηαθ.
avanzo], 1. είκαζ δ αμήεεζα, ημ υθεθμξ· 2. ημ ηένδμξ,
ζοκήεςξ ημ αεέιζημ, δ αεέιζηδ απμθααή· 3. ημ αημφ,
ημ ζηήνζβια.
αβαληάγην, ημ μοζ. [<θαη. avantagium], ζδζςιαηζηή
επηακδζζαηή θέλδ θαηζκμσηαθζηήξ πνμέθεοζδξ πμο
ζδιαίκεζ: 1. ημ ηένδμξ, ηδκ ςθέθεζα 2. ημ ημονάβζμ,
ημ εάννμξ, ημ ζηήνζβια.
αβαληαδφξηθνο, -δ, -μ επζε. [<ααακηαδυνμξ], πμο ακαθένεηαζ ζημκ ααακηαδυνμ, ζ΄ αοηυκ πμο εκενβεί βζα
θμβανζαζιυ ηνίημο δίκμκηαξ ρεφηζηδ πανάζηαζδ· επίνν. -α.
αβαληαδφξνο, μ, -ζζζα, δ μοζ. [<ααάκηα], πμο ιεηέπεζ
ζε ηοπενυ παζπκίδζ ή άθθδ δναζηδνζυηδηα ηαζ πνμζπμζείηαζ υηζ ηενδίγεζ βζα κα πνμηαθέζεζ ηδ ζοιιεημπή
ηνίηςκ.
αβαληάδ, ημ μοζ. (άηθ.) [<βαθθ. avantage], ηένδμξ,
πθεμκέηηδια, ςθέθεζα, απμθααή.
αβαληδάξηζκα, -αημξ, ημ μοζ. [<ααακηγάνς], 1. είκαζ
ημ ηένδμξ, ημ πθευκαζια· 2. δ πθεζμδμζία.
αβαληδάξσ, ν. [<ζηαθ. avanzare], 1. αμδεχ, πθεζμδμηχ, δμοθεφς βζα θμβανζαζιυ ηνίημο· 2. πνμηαηααάθθς.
αβάληη, επίνν. [<ζηαθ. avanti], 1. ιμοζζηή έηθναζδ
πνμηνμπήξ· 2. ζακ ιυνζμ ειπνυξ· 3. ζακ μοζ. οπενμπή, ηένδμξ.
αβάπηηζηνο, -δ,-μ επζε. [<ανπ. ἀαάπηζζημξ <α ζηεν. +
ααπηίγς], αοηυξ πμο δεκ έπεζ ααπηζζηεί, πμο είκαζ αηυια ααάθηζζημξ.
αβάξα, επζνν. [<ααανάνς], 1. καοηζηυ πανάββεθια
πμο ζδιαίκεζ ζπνχλζιμ πθεμφιεκμο· 2. πνμζηαβή
θεφβα, απμιαηνφκζμο, πήβαζκε απυ δς.
αβαξάζξσηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααναενχκς], 1.
ηονζμθ. πμο δεκ έπεζε ζε αάναενμ, ζε θάηημ· 2.
ιηθν. πμο δεκ ηαηαζηνάθδηε μζημκμιζηά, δεζηά, πμο
δεκ ηαηαπμκηίζηδηε επζπεζνδιαηζηά.
αβαξάξηζκα, ημ, μοζ. [<ααανάνς], 1. δ απμιάηνοκζδ
πθμίμο απυ ημ αβηονμαυθζμ ημο ή απυ ηδκ αηηή. 2.
Καεέθηοζδ πθμίμο
αβαξάξσ, - δζα, ν. [<ζηαθ. varare], 1. ηαεεθηφς πθμίμ
(κευηεοηημ ή επζζηεοαζιέκμ) απυ ηδκ λδνά ζηδ εάθαζζα, ηάκς δδθαδή ηαεέθηοζδ· 2. απμιαηνφκς
πθμίμ απυ ημ αβηονμαυθζυ.
αβαξβάξηζηνο, -δ, -μ, επζε. [<ιηβκ. ἀααναάνζζημξ <α
ζηενδη. + ααναανίγς], αοηυξ πμο πνμθένεζ πςνίξ

ααναανζζιμφξ. Δπζνν. αααναάνζζηα
αβαξγφκηζηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αανβμιίγς], 1.
πμο δε αανοβηςιάεζ, δε βμββφγεζ, δε δζαιανηφνεναζ
2. μ εοδζάεεημξ, μ πνυεοιμξ μ πανμφιεκμξ· επίνν. -α
αβαξέιηαζηνο, -δ, -μ· επζε. [<α ζηεν. + αανεθζάγς
<αανέθζ], πμο δεκ είκαζ ιέζα ζε αανέθζ, πμο δε ζοζηεοάζηδηε ζε αανέθζ· επίνν. -α
αβαξεζηά, δ μοζ. [<ααάνεημξ], πνμεοιία βζα δμοθεζά,
θζθμπμκία, ενβαηζηυηδηα.
αβάξεηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αανζέιαζ], 1. πνυεοιμξ βζα ενβαζία, θίθενβμξ, θζθυπμκμξ, αημφναζημξ·
2. πμο δεκ ημονάγεζ, πμο δε βίκεηαζ θμνηζηυξ, μ ιδ
μπθδνυξ· επίνν. -α.
αβάξεηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αανχ], 1. πμο δεκ
ημκ έπμοκε δείνεζ, πμο δεκ ημκ πηφπδζακ· 2. ιηθν. ημ
απηφπδημ βάθα, ημ βάθα πμο δεκ απμαμοηονχεδηε·
επίνν. -α
αβαξήο, -ήξ -έξ επζε. [<ανπ. ἀαανήξ <α ζηεν. + αάνμξ], 1. πμο δεκ έπεζ αάνμξ, πμο είκαζ εθαθνυξ· 2.
ιηθν. πμο δεκ εκμπθεί, πμο είκαζ δζαηνζηζηυξ.
αβαξία, δ μοζ. [<ζηαθ. avaria], 1. δ αθάαδ πθμίμο, δ
εαθαζζμγδιζά ζε πθμίμ ή ζε θμνηίμ· 2. δ γδιία απυ
ημ πέηαβια ημο θμνηίμο ζηδ εάθαζζα ζε χνα ηζκδφκμο, μ απμθμνηζζιυξ· 3. ιηθ. οπμπχνδζδ, ζοιαζααζιυξ, εθαζηζηυηδηα.
αβαξηάηνο, -δ, -μ, επζε. [<ααανία], αοηυξ πμο έπαεε
γδιζά, πμο πνμένπεηαζ απυ γδιζά (ειπμνεφιαηα)
ιηθν. Αοηυξ πμο έπαεε ιεβάθδ κίθα, αλζμθφπδημξ
άβαξνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αάνμξ], 1. πμο δεκ έπεζ
αάνμξ, πμο είκαζ εθαθνυξ, ακάενμξ· 2. ιηθν. πμο δε
βίκεηαζ αάνμξ, δεκ είκαζ θμνηζηυξ, δε βίκεηαζ εκμπθδηζηυξ.
αβάο ή ααά, ηαζ αααάξ μ, μοζ. [<ιζκ. Αααάξ <αναι.
abba (= παηέναξ)], ηθδνζηυξ ηδξ νςιαζμηαεμθζηήξ
εηηθδζίαξ, δβμφιεκμξ, ηαθυβενμξ, επίζημπμξ.
αβαζάληζηνο, -δ, -μ επζε. [<ανπ. ἀααζάκζζημξ <α
ζηεν. + ααζακίγμιαζ], 1. αοηυξ πμο δε ααζακίζηδηε,
αηαθαζπχνδημξ· 2. ιηθ. αδμηίιαζημξ, επζπυθαζμξ,
πνυπεζνμξ: αααζάκζζηδ ηνζηζηή· επίνν. -α.
αβαζία, δ μοζ. [<ζηενδη. + ααίκς], ζαην. παεμθμβζηή
αδοκαιία ζημ αάδζζια.
αβαζίιεπηνο, -δ, -μ επζε. [ανπ. ἀααζίθεοημξ <α ζηεν.
+ ααζζθεφς], 1. πμο δεκ ελμοζζάγεηαζ απυ ααζζθζά
(αααζίθεοηδ δδιμηναηία, άθθδ ιμνθή δδιμηναηίαξ
δ ααζζθεουιεκδ· 2. ιηθν. μ αβέναζημξ, μ άδοημξ: αααζίθεοημ θεββάνζ· επίνν. -α.
αβάζηκνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αάζζιμξ], πμο δεκ είκαζ ζίβμονμξ, μ αζηήνζπημξ, μ ααέααζμξ, μ αιθίαμθμξ· επίνν. -α.
αβαζηκφηεηα, δ μοζ. [<ααάζζιμξ], δ έθθεζρδ ζζβμονζάξ, ααζζιυηδηαξ, δ ααεααζυηδηα.
αβάζηζηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααζίγς], πμο δεκ
έπεζ αάζδ, μ αζηαεήξ, μ αζηήνζπημξ.
αβαζθαίλσ, -ακα, -άεδηα, αααζηαιέκμξ, ν. [<α ζηεν.
+ ααζηαίκς], ιαηζάγς (θν. κα ιδκ αααζηαεείξ).
αβάζθακα αθ. αάζηαια
αβαζθακέλνο, -δ, -μ ιηπ. ςξ επζε. [<αααζηαίκμιαζ
<αααζηαίκς <ααζηαίκς], μ ιαηζαζιέκμξ, αοηυξ πμο
ημκ έπμοκ ιαηζάζεζ
αβαζθαλία, δ, μοζ. [<ααάζηακμξ], (εηηθ.) εοπή ημο ζενέα κα θφβεζ δ ααζηακζά (απυ ηάπμζμκ) αθ. ααζηακία
αβαζθάληζηνο, ή ααάζηακημξ, -δ, -μ επζε. [<ιηβκ.
ἀααζηάκζζημξ <α ζηεν. + ααζηαίκς], πμο δε ααζηάεδηε, μ αιάηζαζημξ· επίνν. -α.
αβάζθαλνο, -δ, -μ, επζε. [<ιηβκ. ἀαάζηακμξ α ζηεν. +
<ανπ. ααζηαίκς], 1. Αοηυξ πμο δε ααζηαίκεζ, πμο δε

- 17 ιαηζάγεζ. 2. Μηθν. Αοηυξ πμο δε θεμκεί. Ακηζε. θεμκενυξ, γδθζάνδξ, αάζηακμξ
αβάζθαληνο, -δ, -μ επζε. [α ζηεν. + ααζηαίκς] πμο δεκ
ημκ πζάκεζ δ ααζηακία, ημ ιάηζαζια.
αβαζθαληνχξη, ημ μοζ. [<ααάζηακημξ], πνυηεζηαζ βζα
αυηακμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδξ ααζηακίαξ
(θασηή ακηίθδρδ) ή ηαζ ηυζιδια απυ βαθάγζα πέηνα
βζα ημ ηαηυ ιάηζ.
αβαζηαγή, δ μοζ. [<α ζηεν. + ααζηαβή], δέια, ιπυβμξ.
αβαζηαγία, ηαζ αααζηαλία, δ μοζ. [<ααάζηαβμξ ηαζ ααάζηαπημξ], αδδιμκία, ακοπμκδζία.
αβαζηαγφ, ημ μοζ. [<α πθεμκαζιαηζηυ + ααζηαβυ
<ααζηάγς], ηάεε γχμ πμο ημ θμνηχκμοιε (ιμοθάνζ,
άθμβμ, βασδμφνζ).
αβάζηαγνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααζηάγς], 1. πμο
είκαζ πμθφ αανφξ, μ αζήηςημξ· 2. ιηθν. ακοπυθμνμξ,
αθυνδημξ· 3. αηνάηδημξ, αζαζηζηυξ· επίνν. -α.
αβάζηαρηνο, -δ, -μ επζε. [<ιηβκ. ἀαάζηαηημξ <α ζηεν.
+ ααζηάγς], αθ. ααάζηαβμξ· επίνν. -α.
αβάηεπηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααηεφς], αιανηάθζζημξ (πμο δε δζαζηαονχεδηε ιε γχμ ημο άθθμο θφθμο), πμο δε ααηεφηδηε.
άβαηνο, -δ, -μ επζε. [<ανπ. ἄααημξ <α ζηεν. + ααίκς],
1. Απάηδημξ (αμοκυ ή δάζμξ πανεέκμ)· 2. ιηθν. απθδζίαζημξ, ζενυξ (π.π. ημ άααημ ημο Αβίμο νμοξ)· επίνν. -α.
αβαηζηληάξηζηνο, -δ, -μ, επζε. αθ. αααηζίκςημξ
αβαηζίληαζηνο, -δ, -μ. επζε. αθ. αααηζίκςημξ
αβαηζίλσηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααηζζκχκμιαζ
<ααηζίκα <ζηαθ. vaccina <θαηζκ. vaccinus], πμο δε
ιπμθζάζηδηε, αδαιάθζζημξ.
αβαπθάιηζηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + ααοηαθίγς],
πμο δε ααοηαθίζηδηε, δεκ ημκ κακμφνζζακ.
άβαθνο, -δ –μ επζε. [<α ζηεν. + αάθς], απνςιάηζζημξ,
αιπμβζάηζζημξ.
αβάθηηζηνο, -δ, -μ επζε. [<ανπ. ἀαάπηζζημξ <α ζηεν. +
ααπηίγμιαζ], 1. υπμζμξ δεκ έπεζ ααθηζζηεί 2. ιηθ.
άπζζημξ, ζηθδνυξ.
άβαθηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αάθς], αθ. άααθμξ.
άβγαιηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αβαθηυξ <αβάγς], 1.
πμο δε αβαίκεζ απ' ηδ εέζδ ημο· 2. ιηθν. αηαλίδεοημξ,
άπεζνμξ (ημνίηζζ άαβαθημ), αθφηνςημξ· επίνν. -α.
αβγάηα, δ, μοζ. [<ααβαηίγς], (πθδε. ααβάηεξ), ημ ααβάηζζια, δ αφλδζδ, μ πμθθαπθαζζαζιυξ
αβγαηαίλσ, -άηοκα, ααβαηζζιέκμξ, ν. [<εβααηυξ
<εηααηυξ <εηααίκς (Α. Βάθθδκδ.) ή <ααβυ + παναβ.
ηαηάθ. -αίκς], αολάκς, πθδεαίκς, ιεβαθχκς ηάηζ.
αβγαηηά, δ, μοζ. [<ααβαηίγς], αθ. ααβάηζζια
αβγαηίδσ, -ζζα, ααβαηζζιέκμξ, ν. [<εβααηυξ <εηααηυξ
<εηααίκς (Α. Βάθθδκδ. ) <ή <ααβυ + ηαηάθ. -ίγς],
ιεβαθχκς ηάηζ, αολάκς, πνμζεέης, αθ. ααβαηαίκς.
αβγάηηζε, δ μοζ. αθ. ααβάηζζια
αβγάηηζκα, -αημξ, ημ μοζ. [<ααβαηίγς], αφλδζδ, ιεβάθςια, ζοιπθήνςια.
αβγαηηζηήο, μ, ηαζ ααβαηζζηή, δ, μοζ. [<ααβάηζζια],
(αεθδη.) παζδζηυ άεθδια πμο θέβεηαζ ηαζ αολδηή
(αανεθάηζα, ζηαικάηζα)
αβγαηηζηφο, -ή, -υ επζε. [<ααβαηίγς], ααβαηζζιέκμξ, αοηυξ πμο ιεβάθςζε ιε πνμζεήηδ ή ζοιπθήνςζδ.
αβγάηνο, -δ, -μ επζε. [<ααβυ], 1. πμο είκαζ βειάημξ ααβά (ράνζα)· 2. δοκαηυξ.
αβγαηψ αθ. ααβαηίγς
αβγίια, ή ααβμοθίθα ή ααβμοθάδα, δ μοζ. [<ααβυ], δ
ιονμοδζά ημο ααβμφ, δ βεφζδ ημο
αβγφ, ημ μοζ. [<ααβυ <η' ααβυ <ηααβά <ηαμοβά
<ηαμοά <ηα ςά], 1. μνβακζηυ ζχια πμο πανάβμοκ ηα

αβγψλσ

ςμηυηα γχα ηαζ πενζέπεζ ημ ακαπαναβςβζηυ ζπένια,
ημ ςυκ, ημ ςάνζμ· 2. έηθν.: ηάεδζε ζη' ααβά ζμο
(ιδκ ακαηαηεφεζαζ), αηυια δεκ αβήηε απ' η' ααβυ
(άπεζνμξ απυ ηδ γςή), έπαζε η' ααβά ηαζ ηα ηαθάεζα
(έπαεε ιεβάθδ γδιζά ή έιεζκε άκαοδμξ), ααβά ημο ηαεανίγμοκ (βζ' αοηυκ πμο βεθάεζ πςνίξ θυβμ), ημονεφηδηε ηζ έβζκε ημ ηεθάθζ ημο ααβυ (έβζκε θείμ, βοαθζζηενυ), ημφνερε η' ααβυ ηαζ πάνε ημ ιαθθί ημο (ηάηζ
ημ αδφκαημ).
αβγνβνιψ, ν. [<ααβυ + -αμθχ], βεκκχ πμθθά ααβά.
αβγνγελλψ, ν. [<ααβυ + βεκκχ], βεκκχ ααβά.
αβγνεηδήο, -ήξ, -έξ επζε. [<ααβυ + είδμξ], αοηυξ πμο
ιμζάγεζ ιε ααβυ, ααβμοθάημξ, ααβμοθςηυξ, ςμεζδήξ.
αβγνζήθε, δ μοζ. [<ααβυ + εήηδ], εήηδ βζα ααβυ, ααβμοθζένα.
αβγνθαιάκαξα, ηα μοζ. [<ααβυ], είδμξ βθοηίζιαημξ
(δίπθεξ, λενμηήβακμ, ραεμφνζα)
αβγνθφβσ, -μρα, ααβμημιιέκμξ, ν. [<ααβυ + ηυας],
ηανοηεφς ημ θαβδηυ ιε ααβμθέιμκμ.
αβγνθνπινχξα, δ μοζ. [<ααβυ + ημοθμφνα], ημ παζπαθζκυ ηζμονέηζ, πμο ζημ πάκς ιένμξ ημο έπεζ ηυηηζκμ ααβυ.
αβγνθνχινπξν, ημ μοζ. [<ααβυ + ημοθμφνζ], δ ιζηνή
ααβμημοθμφνα.
αβγνιέκνλν, ημ μοζ. [<ααβυ + θειυκζ], ζάθηζα πμο βίκεηαζ απυ ααβυ πηοπδιέκμ ιε θειυκζ.
αβγνιφγνο, μ μοζ. [<ααβυ + -θυβμξ <θέβς = ιαγεφς],
1. αοηυξ πμο ιαγεφεζ ααβά ηαζ ηα πμοθάεζ, ααβμοθάξ·
2. αοηυξ πμο ηθέαεζ ααβά· 3. αοηυξ πμο ηνχεζ πμθθά
ααβά· 4. ααβμεήηδ.
αβγνινγψ, -δζα, ν. [<ααβμθυβμξ], 1. ιαγεφς ααβά ηαζ
ηα πμοθχ· 2. ηθέας ααβά απυ ηζξ θςθζέξ· 3. ελεηάγς
ηδκ ηυηα ιε ημ δάπηοθμ βζα κα δς ακ έπεζ ααβυ· 4.
έηθν. ααβμθμβζέηαζ δ ηυηα, ηαηανίγεζ δ ηυηα.
αβγνκάλα, δ μοζ. [<ααβυ + ιάκα], 1. ημ ιεβάθμ ααβυ·
2. ημ θχθζ πμο παναιέκεζ ζηδ θςθζά· 3. δ ςμεήηδ
ηδξ ηυηαξ.
αβγνκαληεία, δ μοζ. [<ααβυ + ιακηεία], ιακηεία πμο
βίκεηαζ ιε ημ αζπνάδζ ημο ααβμφ.
αβγνπψιεο, μ μοζ. [<ααβυ + -πχθδξ <πςθχ], αοηυξ
πμο πμοθάεζ ααβά, ααβμοθάξ.
αβγφζνππα, δ μοζ. [<ααβυ + ζμφπα], ζμφπα ααβμημιιέκδ.
αβγνηάξαρν, ημ μοζ. [<ιζκ. ἀαβμηάνζπμξ], 1. δ βειάηδ ιε ααβά ςμεήηδ ρανζμφ ηαζ ζδίςξ ηέθαθμο 2. θζπμοδζά πμο έπεζ ςξ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηα ααβά ηςκ
ρανζχκ.
αβγνηήγαλν, ημ μοζ. [<ααβυ + ηδβάκζ], ηδβάκζ ηαηάθθδθμ βζα ηδβάκζζια ααβχκ.
αβγφηζνπθιν, ημ μοζ. [<ααβυ + ηζμφθθζ], ημ ηζυθθζ
ημο ααβμφ.
αβγνπιάο, μ, -μφ, δ μοζ. [<ααβυ], 1. ααβμπχθδξ· 2. αοηυξ πμο ηνχεζ πμθθά ααβά· 3. ααβμοθμφ, δ ηυηα πμο
βεκκάεζ πμθθά ααβά.
αβγνπιάηνο, -δ, -μ, επζε. αθ. ααβμοθςηυξ
αβγνχιη, ημ μοζ. [<ααβυ], ιζηνυ ααβυ, ααβμοθάηζ.
αβγνπιηέξα, δ μοζ. [<ααβυ], ααβμεήηδ.
αβγνπισηφο, -ή, -υ επζε. [<ααβυ], ααβμεζδήξ, ααβμοθάημξ, ααβςηυξ.
αβγνθάγνο, -α, -μ επζε. [<ααβυ + -θάβμξ <ηνχβς], πμο
ηνχεζ πμθθά ααβά.
αβγφθινπδα, δ μοζ. [<ααβυ + θθμφδα], ααβυηζμοθθμ,
ημ ηέθοθμξ ημο ααβμφ.
αβγσκέλνο, -δ, -μ επζε. [<ααβχκς], 1. πμο είκαζ βειάημξ ααβά (ράνζα)· 2. παπφξ, πθμφζζμξ.
αβγψλσ, ν. [<ααβυ], 1. ααβμηυας· 2. είιαζ βειάημξ
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ααβά (ηυηεξ, ράνζα)· 3. ιηθν. βίκμιαζ πθμφζζμξ.
αβγσηφο, -ή, -υ επζε. [<ααβυ], ααβμεζδήξ, βειάημξ ααβά, ααβμοθςηυξ.
αβδέιια, δ μοζ. [<α πθεμκαζι. + αδέθθα], 1. είδμξ
ζημοθδηζμφ πμο πίκεζ αίια· 2. δ αζεέκεζα ηςκ γχςκ
πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ ααδέθθα· 3. ιηθ. μ θμνηζηυξ άκενςπμξ: αοηυξ πμο ημθθάεζ ζακ αδέθθα.
αβδειιάδηθν, ημ, μοζ. [<ααδέθθα], 1. ημοηί πμο δζαηδνμφκ αδέθθεξ. 2. Μαβαγί πμο πμοθά αδέθθεξ
αβδειιάο, μ μοζ. [<ααδέθθα] αθ. αδεθθάξ.
αβδειιηάδσ, ν. [<ααδέθθα <ανπ. αδέθθα], αννςζηαίκς απυ δζζημιίαζδ· 2. ζοκδές ιε μδυκηςζδ ημιιάηζα ή εθάζιαηα.
αβδέιιηαζκα, -αημξ, ημ μοζ. [ααδεθθζάγς], 1. ηθαπάηζα, δζζημιίαζδ, αμφνθα. 2. ιηθν. ζφκδεζδ ιε μδυκηςζδ.
αβδειιηαζηφο, -δ, -μ, επζε. [<ααδεθθζάγς], (βζα λφθα
ηαζ ιέηαθθα) μ ζοκδειέκμξ ιε μδυκηςζδ, μ ιαηζζηυξ
αβδειινθφθαιν, ημ μοζ. [ααδέθθα + ηυηαθμ], ημ ηυηαθμ ηδξ ααδέθθαξ (πμο είκαζ ακφπανηημ ηαζ θέβεηαζ
ζοκήεςξ εζνςκζηά).
αβδειιφρνξην, ημ μοζ. [<ααδέθθα + πυνημ], πυνημ πμο ζηα θφθθα ημο ιεβαθχκεζ δ ααδέθθα.
αβδέιισκα, -αημξ, ημ μοζ. [<ααδεθθχκς], δ ζοκέκςζδ δφμ ηειαπίςκ.
αβδειιψλσ, ν. [<ααδέθθα], εκχκς δφμ ηειάπζα λφθμο,
ιεηάθθμο η.ά. οθζηχκ.
αβδέιπθηνο, -δ, -μ επζε. [α ζηεν. + αδεθοηηυξ], πμο
δεκ είκαζ αδδζαζηζηυξ.
αβδεξηηηθφο, -ή, -υ επζε. [<ανπ. ἀαδδνζηζηυξ
<Ααδδνίηδξ], ακυδημξ, ημοηυξ (ιεηαθμνζηή έκκμζα
θυβς ζδζυιμνθδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ Ααδδνζηχκ).
αβδεξηηηζκφο, μ μοζ. [<Ααδδνίηδξ], ακμδζία, ιςνία,
ιαηαζμδμλία, ιζηνμπνέπεζα.
αβδεξηηνιφγη, ημ, μοζ. [<Ααδδνίηδξ], πμθθμί ααδδνίηεξ, ιηθν. ζηοθμθυζ
αβδίν, ημ, μοζ. [<ίζςξ απυ ημκ πνμθήηδ Ααδία], νζβςηυ ιάθθζκμ νμφπμ ζημφνμο πνχιαημξ ζημ Βογάκηζμ
αβέβαηνο, -δ, -μ επζε. [<ανπ. ἀαέααζμξ <α ζηεν. + αέααζμξ], μ αιθίαμθμξ, μ άβκςζημξ, μ αηαευνζζημξ, μ
άδδθμξ· επίνν. -α.
αβεβαηφηεηα, δ μοζ. [<ιηβκ. ἀαεααζυηδξ <ἀαέααζμξ],
αιθζαμθία, δζζηαβιυξ, δίθδιια, αιθζηαθάκηεοζδ.
αβεβαίσηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αεααζχκμιαζ], ακελαηνίαςημξ, ακεπζηφνςημξ, αηαευνζζημξ (θυνμξ).
αβέβεινο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αέαδθμξ], πμο δεκ είκαζ αέαδθμξ, μ ζενυξ.
αβεβήισηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αεαδθχκς], αιυθοκημξ, ζενυξ (καυξ, πχνμξ ζενυξ), αβκυξ.
αβειφληαγνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αεθυκα] αθ. ααεθυκζαζημξ
αβειφληαζηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αεθμκζάγς], πμο
δεκ πενάζηδηε απυ ηδ αεθυκα.
αβειφληζηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αεθμκζάγς] αθ. ααεθυκζαζημξ.
αβειηεξία, δ μοζ. [<ανπ. ἀαεθηενία <ἀαέθηενμξ], αθ.
ααεθηδνία.
αβέιηεξνο, -δ, -μ επίε. [<ανπ. ἀαέθηενμξ <α ζηενδη. +
αέθηενμξ, πμζδηζηυ ακηί αεθηίςκ, ζοβηνζη. ααειμφ ημο αβαευξ], ακυδημξ, ιςνυξ, ιδδαιζκυξ, αζήιακημξ.
αβειηεξία, δ μοζ. [<ανπ. ἀαεθηενία <ἀαέθηενμξ], ακμδζία, ιςνία, απθμσηυηδηα, αδζαθμνία. Ακηζε. εοθοσα, κμδιμζφκδ, εκδζαθένμκ.
αβειηίσηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αεθηζχκμιαζ], πμο
δεκ έπεζ αεθηζςεεί, ηαθοηενεφζεζ, μ αδζυνεςημξ.
αβεξλίθσηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αενκζηχκς], 1.

άααθμξ, αβοάθζζημξ· 2. ιηθν. λεδζάκηνμπμξ, εναζφξ,
ακαίζποκημξ, λεηζίπςημξ· 3. αηαθαίζεδημξ.
αβέξηα, επίνν. [<αεκεη. averto], ακμζπηά, ηαεανά, απενζυνζζηα, απνμηάθοπηα, λέζηεπα, εθεφεενα (ημο ηα
έραθα ααένηα).
αβεξηαξία, δ μοζ. [<ααένηα], απθςζζά, άκεζδ, εονοπςνία.
αβέξηνο, -δ, -μ επζε. [<αεκεη. averto], 1. ακμζπηυξ, απθυπςνμξ, απενζυνζζημξ· 2. ιηθν. ακμζπηυηανδμξ,
κηυιπνμξ, εζθζηνζκήξ, θζθμλεκμξ· επίνν. -α: ημο ιίθδζε ααένηα (μνεά ημθηά).
αβεξηνζχλε, δ, μοζ. [<ααένημξ], κημιπνμζφκδ, εζθζηνίκεζα
αβηαζηά, δ μοζ. [<ααίαζημξ], πςνίξ αζαζφκδ, ιε αιέθεζα.
άβηαζηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αζάγμιαζ], πμο δε αζάγεηαζ, πμο δεκ είκαζ βνήβμνμξ, μ ανβυξ.
αβίαζηνο, -δ, -μ επζε. [<ανπ. ἀαίαζημξ <α ζηεν. + αζάγμιαζ], 1. πμο δεκ έπεζ οπμζηεί αία, απανααίαζημξ· 2.
ιηθν. εφημθμξ, άκεημξ, εοπάνζζημξ· επίνν. -α.
αβίγιηζηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αζβθίγς <αίβθα
<θαηζκ. vigilia], πςνίξ ζημπζά, αθνμφνδημξ, αθφθαπημξ, απνμθφθαηημξ.
αβίδσηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αζδχκς], 1. πμο δεκ
έπεζ αζδςεεί· 2. ιηθν. ακζζυννμπμξ, παθααυξ.
αβηδάξσ, ν. [<ζηαθ. avvisare], εζδμπμζχ, ζοιαμοθεφς,
πθδνμθμνχ.
αβίδν, ημ μοζ. [<ζηαθ. avviso], κέμ, ιακηάημ, είδδζδ.
αβηνγέλεζε, δ μοζ. [<άαζμξ + βέκεζδ] αοηυιαηδ βέκεζδ απυ ακυνβακεξ φθεξ.
αβηνινγία, δ μοζ. [<α ζηεν. + αζμθμβία], ηθάδμξ θοζ.
ζζημν. δ επζζηδιμκζηή εκαζπυθδζδ ιε ηα άροπα
υκηα.
αβηνκεράλεηνο, ηαζ ααζμιδπάκζζημξ, -δ, -μ επζε. [<α
ζηεν. + αζμιδπακία], 1. πμο δεκ οπμαθήεδηε ζε αζμιδπακζηή ηαηενβαζία· 2. πμο δεκ έπεζ αζμιδπακμπμζδεεί (πενζμπή πςνίξ αζμπδπακίεξ).
αβηνκεραλνπνίεηνο, -δ, -μ επζε. [<α ζηεν. + αζμιδπακμπμζχ], 1. αοηυξ πμο είκαζ αηαηένβαζημξ αζμιδπακζηά (πνχηδ φθδ) · 2. πμο δεκ έπεζ αζμιδπακμπμζδεεί
(πενζμπή πςνίξ αζμπδπακίεξ).
άβηνο, -α, -μ επζε, [<α ζηενδη. + αίμξ], (αζμθ.) αοηυξ
πμο δεκ έπεζ γςή (άαζα φθδ). ιηθν. δφζιμζνμξ, δοζηοπήξ, ηαηυξ. ακηζε. έιαζμξ
άβηνο, -α, -μ, επζε. [<ανπ. ἄαζμξ < α ζηεν. + αίμξ], 1. μ
ααίςημξ, πμο δεκ ιπμνεί ηακείξ κα ημκ ακεπεεί· 2. πμο είκαζ δφζημθμ κα ημκ γήζεζ· 3. αζμθ. ηα άαζα: μζ ακυνβακεξ φθεξ. 4. ιηθν. δφζιμζνμξ, δοζηοπήξ, ηαηυξ
ακηζε. έιαζμξ
αβηνηηθφο αθ. ααζςηζηυξ
αβηηακίλσζε, δ μοζ. [<ααζηαιίκςζζξ <α ζηεν. + αζηαιίκδ], έθθεζρδ ή ιείςζδ ηςκ αζηαιζκχκ ζημκ μνβακζζιυ.
αβίσζε, δ, μοζ. [<α ζηενδη. + αίςζδ <αζχκς], πνμζςνζκή ακαζημθή ηςκ θεζημονβζχκ ημο μνβακζζιμφ,
δ κεηνμθάκεζα (θαζκυιεκμ πμο βίκεηαζ απυ θαηίνδδεξ ζε επζδείλεζξ
αβησηηθφο, -ή, -υ επζε. [<α ζηεν. αζχκς], πμο ηαηαζηνέθεζ, πμο κεηνχκεζ ηδ γςή.
αβίσηνο, -δ, -μ επζε. [<ανπ. ἀαίςημξ <α ζηεν. + αζςηυξ], δοζηοπζζιέκμξ, ααάζηαπημξ: αίμξ ααίςημξ· επίνν. -α.
αβιάβεηα, δ μοζ.[<α ζηεν. + αθάαδ] δ ιδ αθάαδ, δ
έθθεζρδ αθάαδξ.
αβιαβήο, -ήξ, -έξ επζε. [<ανπ. ἀαθααήξ <α ζηεν. +
αθάαδ], αθ. άαθααμξ.

