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A, a /eι/ ουσ.(C) [As, A’s, a’s /eιz/] το πρώτο γράμ-
μα του αγγλικού αλφαβήτου.

A /eι/ ουσ. 1.(C,U) (μουσ.) λα (η έκτη νότα στην 
κλίμακα του ντο ματζόρε). 2.(C,U) Α, άριστα (ο 
βαθμός). 3.(U) συμβολίζει φανταστικό πρόσωπο 
ή πράγμα σε υποθετική περίσταση. 4.(C συν. εν.) 
ομάδα αίματος A. 5.(U) A3/A4/A5 (μβ) στάνταρ 
μεγέθη χαρτιού. 6.(U) συντ. του ampere. 7.(C) 
συντ. του answer. 8.(U) A-road (A34, A52, etc.) 
(μβ) συμβολισμός οδού ταχείας κυκλοφορίας. u 
A-OK (ηπα καθ.) όλα εντάξει, τέλεια, μια χαρά. 
an A student (ηπα) άριστος μαθητής/σπουδαστής. 
from A to B από το ένα μέρος στο άλλο. from A 
to Z α) αλφαβητικά, από το A ως το Ω. β) πλήρως, 
αναλυτικά.

a /ε/, εμφ. /eι/ an /εn/, εμφ. /Σn/ αόρ. άρθ. 1. ένας, 
μία, ένα. 2. κάποιος (μπροστά από το όνομα ατό-
μου που δεν γνωρίζουμε): A Mr Smith wants to see 
you. Κάποιος κύριος Σμιθ θέλει να σας δει. 3. ίδιος, 
όμοιος (σε στερεότυπες φράσεις με τη λέξη of): 
They’re all of ~ mind. Έχουν όλοι την ίδια άποψη. 
4. τίποτα, οτιδήποτε, κανένας, ο παραμικρός κλπ 
(μετά από άρνηση): She couldn’t say ~ word. Δεν 
μπορούσε ν’ αρθρώσει λέξη/να βγάλει μιλιά.

A1 /{eι }wλn/ επίθ. (παλ., καθ.) εξαιρετικός, πρώτης 
τάξεως.

A & Ε /{eι εnd }i:/ ουσ.(εν.) (συντ. του Accident and 
Emergency) (mb) (ηπα emergency room) θάλα-
μος/τμήμα έκτακτων περιστατικών.

AB /{eι }bi:/ ουσ. 1.(U) ομάδα αίματος AB. 2.(C) (ε-
πίσης BA) (συντ. του Bachelor of Arts) (ηπα) τε-
τραετές πτυχίο πανεπιστημίου. 

aback /ε}bΣk/ επίρ. u be taken aback (+by) μένω 
έκπληκτος, σαστίζω, αιφνιδιάζομαι.

aba•cus /}Σbεkεs/ ουσ.(C) [-es /-ιz/] άβακας, αριθ-
μητήριο. 

abaft1 /ε}bα:ft|ε}bΣft/ πρόθ. στην ή πίσω από την 
πρύμνη.

abaft2 /ε}bα:ft|ε}bΣft/ επίρ. προς την πρύμνη.
aban•don1 /ε}bΣndεn/ ρ.μ. εγκαταλείπω, παρατάω, 

αφήνω (κατά μέρος), παραιτούμαι (από), σταματώ. 
u  abandon oneself to sth παραδίνομαι, αφήνο-
μαι (σε συναίσθημα). abandon ship εγκαταλείπω 
πλοίο που βυθίζεται. 

aban•don2 /ε}bΣndεn/ ουσ.(U) (επίσ.) ανεμελιά, 
αυθορμητισμός, ασυγκράτητο κέφι. u with gay/
wild/reckless abandon ασύστολα, ανέμελα, αυ-
θόρμητα, με τρελό/ασυγκράτητο κέφι. 

aban•doned /ε}bΣndεnd/ επίθ. 1. εγκαταλελειμ-
μένος, παρατημένος. 2. (λογοτ.) (για άνθρωπο ή 
συμπεριφορά) ασύστολος, ανέμελος, αυθόρμητος, 
που έχει/γίνεται με τρελό/ασυγκράτητο κέφι.

aban•don•ment /ε}bΣndεnmεnt/ ουσ.(U) εγκατά-
λειψη.

abase /ε}beιs/ ρ.μ. ~ oneself (επίσ.) υποτιμώ τον ε-
αυτό μου, εξευτελίζομαι, ξεπέφτω. ➤ abase•ment 
/-mnt/ ουσ.(U) ξεπεσμός, εξευτελισμός.

abashed /ε}bΣζt/ επίθ. (όχι μπροστά από ουσ.) α-
μήχανος και ντροπιασμένος.

abate /ε}beιt/ ρ.α./μ. (επίσ.) (για άνεμο, θύελλα, 
συναίσθημα, δυσάρεστη κατάσταση κλπ) μειώνω 
(-ομαι), μετριάζω (-ομαι), κοπάζω, υποχωρώ. ➤ 

abate•ment /-mnt/ ουσ.(U) μείωση, μετρίαση, υ-
ποχώρηση. 

ab•at•toir /}Σbεtwα:|-twα:r/ ουσ.(C) (μβ) σφαγείο.
ab•bess /}Σbes/ ουσ.(C) ηγουμένη μονής. 
abbey /}Σbi/ ουσ.(C) μονή, μοναστήρι, αββαείο.
abbot /}Σbεt/ ουσ.(C) ηγούμενος μονής.
ab•bre•vi•ate /ε}bri:vieιt/ ρ.μ. (συν. παθ. φων.) 

1. (για κείμενο ή ομιλία) συντέμνω, συντομεύω, 
περικόπτω. 2. sth (to sth) (για λέξη ή φράση) συ-
ντομογραφώ, αποδίδω με συντομογραφία. ➤ 

ab•bre•vi•ated /-ιd/ επίθ. 1. συντετμημένος, συντο-
μευμένος, που έχει περικοπεί. 2. συντομογραφημέ-
νος, που αποδίδεται με συντομογραφία. 

ab•bre•vi•ation /ε{bri:vi}eιζn/ ουσ.(C) (+of/for) 1. 
συντομογραφία, συντομογράφηση. 2.(U) σύντμη-
ση, συντόμευση, περικοπή. 

ABC /{eι bi: }si:/ ουσ. 1.(εν.) (ηπα επίσης ~s) το αλ-
φάβητο, η αλφαβήτα. 2.(U) the ~ of sth βασικές 
αρχές/γνώσεις, τα βασικά (στοιχεία). u as easy as 
ABC πανεύκολος, παιχνιδάκι.

ab•di•cate /}Σbdιkeιt/ ρ.α./μ. 1. παραιτούμαι (α-
πό δικαίωμα, εξουσία ή αξίωμα, κυρ. τον θρόνο), 
εγκαταλείπω. 2. ~ responsibility/one’s responsi
bilities (επίσ.) αρνούμαι να εκτελέσω/παραμελώ 
τα καθήκοντά μου. ➤ ab•di•ca•tion /{Σbdι}keιζn/ 
ουσ.(C,U) 1. παραίτηση (από δικαίωμα, εξουσία ή 
αξίωμα, κυρ. τον θρόνο), εγκατάλειψη. 2. άρνηση 
εκτέλεσης ή παραμέληση καθηκόντων.

ab•do•men /}Σbdεmεn/ ουσ.(C) κοιλία, κοιλιά, κοι-
λιακή χώρα. ➤ ab•dom•inal /Σb}dΑmιnl|-}dα:m-/ 
επίθ. κοιλιακός, σχετικός με την κοιλιά/κοιλιακή 
χώρα. ab•dominals /Σb}dΑmιnlz|-}dα:m-/ ουσ.
(πληθ.) (επίσης καθ. abs) οι κοιλιακοί μύες.

ab•duct /Σb}dλkt/ ρ.μ. απάγω.
ab•duc•tion /Σb}dλkζn/ ουσ.(C,U) απαγωγή.
ab•duct•ee /{Σbdλk}ti:/ ουσ.(C) ο απαχθείς. 
ab•duct•or /Σb}dλktε|-εr/ ουσ.(C) απαγωγέας.
abed /ε}bed/ επίθ. (όχι μπροστά από ουσ.) (αρχ.) ξα-

πλωμένος στο κρεβάτι.
ab•er•rant /°}berεnt/ επίθ. (επίσ.) παρεκκλίνων (α-

πό το κανονικό/φυσιολογικό), παρεκτρεπόμενος, 
ασυνήθιστος, μη αποδεκτός κοινωνικά.

ab•er•ra•tion /{Σbε}reιζn/ ουσ.(C,U) 1. παρέκκλιση 
(από το κανονικό/φυσιολογικό), (παρ)εκτροπή. 2. 
παραλογισμός. 3. (αστρον.) αποπλάνηση (φαινό-
μενη μετατόπιση άστρου). 4. (οπτ.) αποπλάνηση. 

abet /ε}bet/ ρ.μ. [-tt-] (+in) ενθαρρύνω, υποκινώ, 
παρακινώ, εξωθώ (κπ σε παρανομία), συνεργώ. 
u aid and abet sb (νομ.) συνεργώ. ➤ abet•tor 
/-ε|-εr/ ουσ.(C) υποκινητής, συνεργός.

abey•ance /ε}beιεns/ ουσ.(U) u in abeyance 1. 
(για έθιμο, νόμο κλπ) σε αναστολή, σε αχρησία, σε 
εκκρεμότητα. 2. (νομ.) (για περιουσιακό στοιχείο) 
σε εκκρεμότητα, του οποίου ο ιδιοκτήτης δεν έχει 
καθοριστεί.
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abhor /εb}hψ:|-ψ:r/ ρ.μ. [-rr-] (όχι σε χρόνους διαρ-
κείας) (επίσ.) απεχθάνομαι, αποστρέφομαι, σιχαί-
νομαι (κυρ. για λόγους ηθικής).

ab•hor•rent /εb}hΑrεnt|-}hψ:r-,-}hα:r-/ επίθ. (+to) 
(επίσ.) απεχθής, ειδεχθής, που προκαλεί αποστρο-
φή (κυρ. για λόγους ηθικής). ➤ ab•hor•rence /εb- 
}hΑrεns|-}hψ:r-,-}hα:r-/ ουσ.(U) (+of) απέχθεια, απο-
στροφή.

abide /ε}baιd/ ρ. 1.μ. can’t/couldn’t ~ sb/sth δεν 
αντέχω, δεν μπορώ να ανεχθώ, απεχθάνομαι. 2.α. 
[αόρ. ~d ή abode] (+επίρ./πρόθ.) (παλ.) ζω, διαμέ-
νω, κατοικώ. 3.α. [αόρ. ~d ή abode) (αρχ.) παρα-
μένω, συνεχίζω να υπάρχω.
abide by περιφρ. ρ.μ. τηρώ, συμμορφώνομαι προς 

(νόμο, συμφωνία κλπ).
abid•ing /ε}baιdιη/ επίθ. (επίσ.) (για αρχή, πεποίθη-

ση, συναίσθημα κλπ) αμετάβλητος, μόνιμος, σταθε-
ρός, που διαρκεί, ακλόνητος, άσβεστος.

abil•ity /ε}bιlεti/ ουσ. 1.(εν.) (to do sth) ικανότητα, 
δυνατότητα, το να μπορώ να κάνω κτ. 2.(C,U) ικα-
νότητα, δεξιότητα: a mixed-~ class τάξη με παιδιά 
διαφορετικών ικανοτήτων. u to the best of one’s 
ability/abilities όσο καλύτερα μπορώ.

ab•ject /}°bdξekt/ επίθ. 1. άθλιος, αξιοθρήνητος, 
απελπιστικός. 2. εξευτελιστικός, ταπεινωτικός, 
δουλικός, χαμερπής. ➤ ab•ject•ly /-li/ επίρ. 1. ά-
θλια, αξιοθρήνητα, απελπιστικά. 2. εξευτελιστικά, 
ταπεινωτικά, δουλικά, χαμερπώς.

ab•jure /εb}dξωε|-}dξωr/ ρ.μ. (επίσ.) αποκηρύσσω 
δημόσια, απαρνούμαι με όρκο (ιδέα, αρχή, τρόπο 
ζωής). ➤ ab•ju•ra•tion /εbdξε}reιζn/ ουσ.(U) απο-
κήρυξη, απάρνηση.

ab•la•tive /}Σblεtιv/ ουσ.(C) (γραμμ.) αφαιρετική 
πτώση.

ablaze /ε}bleιz/ επίθ. (όχι μπροστά από ουσ.) 1. 
φλεγόμενος, τυλιγμένος στις φλόγες. 2. (+with) 
που λάμπει, απαστράπτων, κατάφωτος. 3. (+with) 
(μτφ.) φουντωμένος, ξαναμμένος: His face was ~ 
with anger. Το πρόσωπό του ήταν φουντωμένο α-
πό θυμό.

able /}eιbl/ επίθ. 1. (to do sth) ικανός, δυνάμενος, 
που μπορεί να κάνει κτ. 2. [-r, -st] άξιος, έξυπνος, 
ικανός, επιδέξιος: an ~ student άξιος μαθητής. ➤ 

ably /-i/ επίρ. ικανά, άξια, έξυπνα, επιδέξια.
{able-}bodied επίθ. ρωμαλέος, αρτιμελής, εύρω-

στος, ικανός (για στρατ. θητεία).
ab•lu•tions /ε}blu:ζnz/ ουσ.(πληθ.) (επίσ./χιουμ.) 

πλύσιμο, ιεροτελεστική πλύση: When will you per-
form your ~? Πότε σκοπεύεις να πλυθείς;.

ab•neg•ate /}°bnιγeιt/ ρ.μ. απαρνούμαι, αποκη-
ρύσσω, αποποιούμαι, εγκαταλείπω, παραιτούμαι 
από: ~ one’s power εγκαταλείπω την εξουσία. ➤ 

ab•neg•ation /{°bnι}γeιζn/ ουσ.(U) (επίσ.) (+of) 
απάρνηση, αποκήρυξη, αποποίηση, εγκατάλειψη, 
παραίτηση από.

ab•nor•mal /°b}nψ:ml|-}nψ:rml/ επίθ. 1. (for sb to 
do sth) αφύσικος, μη φυσιολογικός. 2. ανώμαλος, 
διεστραμμένος. 3. (ιατρ.) ανώμαλος, μη φυσιολο-
γικός, υπερβολικός.

ab•nor•mal•ity /{Σbnψ:}mΣlεti|-nψ:r}m-/ ουσ.(C,U) 
ανωμαλία, διαστροφή, διαμαρτία, μη φυσιολογική 
κατάσταση.

ab•nor•mal•ly /°b}nψ:mεli|-}nψ:rm-/ επίρ. ασυνήθι-
στα, ανώμαλα, αφύσικα, υπερβολικά.

aboard /ε}bψ:d|ε}bψ:rd/ επίρ./πρόθ. (που επιβαίνει/
είναι) σε πλοίο/αεροπλάνο/τρένο/λεωφορείο. u all 
aboard! (επιφ.) επιβιβαστείτε!, άμεση επιβίβαση! 
(γιατί το τρένο/πλοίο/λεωφορείο αναχωρεί). go 
aboard επιβιβάζομαι. welcome aboard! (επιφ.) α) 
καλωσορίσατε! (στο τρένο/πλοίο/αεροπλάνο). β) 
(χιουμ., σε καινούργιο συνεργάτη) καλωσόρισες.

abode1 /ε}bεωd|ε}boωd/ ουσ.(C) (επίσ./χιουμ.) 
(κατ)οικία: Welcome to our humble ~. Καλωσορί-
σατε στο φτωχικό μας. u of/with no fixed abode 
(νομ./μμε) χωρίς μόνιμη κατοικία. right of abode 
(νομ.) δικαίωμα παραμονής.

abode2 /ε}bεωd|ε}boωd/ αόρ. του ρ. abide.
abol•ish /ε}bΑlιζ|ε}bα:l-/ ρ.μ. καταργώ, ακυρώνω 

(νόμο, θεσμό, σύστημα κλπ).
abo•li•tion /{°bε}lιζn/ ουσ.(U) κατάργηση, ακύρω-

ση. ➤ abo•li•tion•ist /{°bε}lιζεnιst/ ουσ.(C) υπέρ-
μαχος της κατάργησης νόμου ή θεσμού.

}A-bomb ουσ.(C) (παλ.) ατομική βόμβα.
abom•in•able /ε}bΑmιnεbl|ε}bα:m-/ επίθ. αποτρό-

παιος, απαίσιος, φρικτός, απεχθής. ➤ abom•in•ably 
/-i/ επίρ. αποτρόπαια, απαίσια, φρικτά, απεχθώς.

A{bominable }Snowman ουσ.(C) [-men] ➡ yeti.
abom•in•ate /ε}bΑmιneιt|ε}bα:m-/ ρ.μ. (όχι σε χρό-

νους διαρκείας) (επίσ.) απεχθάνομαι, αποστρέφο-
μαι.

abom•in•ation /ε{bΑmι}neιζn|ε{bα:m-/ ουσ. (επίσ.) 
1.(C) απεχθής πράξη, σίχαμα, βδέλυγμα. 2.(U) 
(+of) απέχθεια, αποστροφή, βδελυγμία.

abo•ri•ginal /{°bε}rιdξεnl/ ουσ.(C) 1. (συν. Α~) (ε-
πίσης Aborigine) Αβορίγινας. 2. αυτόχθων, ιθαγε-
νής, γηγενής, ντόπιος. ➤ abo•ri•ginal επίθ. 1. (συν. 
Α~) σχετικός με τους Αβορίγινες. 2. αυτόχθων, 
ιθαγενής, γηγενής, ντόπιος.

Abo•ri•gine /{°bε}rιdξεni/ ουσ.(C) ➡ aboriginal. 
abort /ε}bψ:t|-ψ:rt/ ρ. 1.α. (για έγκυο) αποβάλλω, 

(κν.) χάνω το παιδί. 2.μ. (ιατρ.) διακόπτω εγκυμο-
σύνη, αμβλώνω, κάνω άμβλωση/έκτρωση, (κν.) 
ρίχνω το παιδί/παίρνω το μωρό. 3.α./μ. ματαιώνω, 
ακυρώνω (-ομαι). 4.α./μ. (η/υ) ματαιώνω (-ομαι).

abor•tion /ε}bψ:ζn|ε}bψ:rζn/ ουσ. 1.(C,U) έκτρωση, 
άμβλωση. 2.(C) έκτρωμα, εξάμβλωμα. 3.(U) δια-
κοπή, ματαίωση, ακύρωση (σχεδίου κλπ).

abor•tion•ist /ε}bψ:ζεnιst|ε}bψ:rζ-/ ουσ.(C) κάποιος 
που κάνει αμβλώσεις/εκτρώσεις (συν. παράνομα).

abort•ive /ε}bψ:tιv|ε}bψ:rtιv/ επίθ. (για προσπάθεια 
ή πράξη) ανεπιτυχής, άκαρπος, αποτυχημένος.

abound /ε}baωnd/ ρ.α. αφθονώ, οργιάζω.
abound in/with sth περιφρ. ρ.μ. βρίθω, είμαι γε-

μάτος από, έχω σε αφθονία.
about1 /ε}baωt/ πρόθ. 1. για, περί, σχετικά με: The 

novel is all ~ a boy who has lost his parents. Το 
μυθιστόρημα μιλάει για ένα αγόρι που έχει χάσει 
τους γονείς του. 2. (λόγ.) γύρω από, τριγύρω: The 
children sat ~ the fire. Τα παιδιά κάθονταν γύρω 
από τη φωτιά. 3. πάνω/μαζί μου: I’ve got no mon-
ey ~ me. Δεν έχω χρήματα πάνω μου. u what/how 
about ...? α) (καθ.) τι θα ’λεγες ...; (εισάγει πρό-
ταση ή ιδέα). β) για να μάθουμε πληροφορίες για 
κτ: What ~ your new job? Πώς πάει η καινούργια 
σου δουλειά;. γ) εκφράζει δυσαρέσκεια, ενόχληση 
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ή επίπληξη λόγω αθέτησης υπόσχεσης, αμέλειας 
κλπ: ‘Is that your car?’ ‘Yes, what ~ it?’ ‘Δικό σου 
είναι αυτό το αμάξι;’ ‘Ναι, τι τρέχει;’. what/how 
about that! για φαντάσου!, τι λες!. while you’re 
about it (κυρ. μβ προφ.) μια που θα κάνεις κτ, επί 
τη ευκαιρία.

 about2 /ε}baωt/ επίρ. 1. (πριν από αριθμητικό/τιμή/
ώρα κλπ) περί, περίπου, πάνω κάτω, γύρω, χοντρι-
κά, κατά προσέγγιση. 2. (τρι)γύρω, εδώ κι εκεί: 
You’re always leaving your clothes strewn ~. Όλο 
αφήνεις τα ρούχα σου πεταμένα εδώ κι εκεί. 3. ε-
κεί, διαθέσιμος: There was nobody ~. Δεν ήταν κα-
νένας εκεί. 4. (επίσ.) ανάποδα, αντίθετα, προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. 5. (ναυτ.) βόλτα, όρτσα λα-
μπάντα, αναστροφή. u about face (ηπα)/turn (μβ) 
(εν. δυν. παράγγελμα) μεταβολή. that’s about it/
all (καθ.) (για να δείξουμε ότι δεν έχουμε τίποτε 
άλλο να πούμε) αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. 

about3 /ε}baωt/ επίθ. u be about to do sth πρόκει-
ται, σκοπεύω, ετοιμάζομαι (να κάνω κτ σε λίγο). 
not be about to do sth δεν σκοπεύω, δεν έχω κανέ-
ναν σκοπό/καμιά πρόθεση (να κάνω κτ).

a{bout-}turn ουσ.(C συν. εν.) (μβ) (ηπα, μβ επίσης 
about-face) (κρλ. & μτφ.) μεταβολή, μεταστροφή, 
στροφή 180 μοιρών.

above1 /ε}bλv/ πρόθ. 1. πάνω από: The water came 
~ his knees. Το νερό τού έφτανε πάνω από τα γόνα-
τα. 2. άνω, περισσότερο, παραπάνω, επιπλέον, πά-
νω από: Children ~ 15 pay full price. Παιδιά άνω 
των 15 ετών πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. 3. σε 
υψηλότερο επίπεδο, ανώτερος από (σε θέση, αξί-
ωμα κλπ). u above criticism/suspicion υπεράνω 
κριτικής/υποψίας. above all (else) κυρίως, πάνω 
απ’ όλα. above and beyond πολύ περισσότερο/
παραπάνω από. be above (doing) sth δεν καταδέ-
χομαι (να κάνω κτ), είμαι υπεράνω (πράξης). get 
above oneself παίρνουν τα μυαλά μου αέρα. not 
be above (doing) sth είμαι ικανός να κάνω κτ (αρ-
νητικό), δεν αποκλείεται να κάνω κτ.

above2 /ε}bλv/ επίρ. 1. πάνω, ψηλά. 2. περισσό-
τερο, παραπάνω, πάνω από, άνω. 3. (σε κείμενο) 
παραπάνω, πιο πάνω, ανωτέρω. u instructions/
orders, etc. from above άνωθεν οδηγίες/εντολές 
κλπ. 

above3 /ε}bλv/ επίθ. (μόνο μπροστά από ουσ.) που 
βρίσκεται επάνω, παραπάνω, ως άνω, προαναφερ-
θείς (σε κείμενο).

above4 /ε}bλv/ ουσ.(C) [~] the ~ τα/οι παραπάνω, 
τα/οι ως άνω, τα προαναφερθέντα/οι προαναφερ-
θέντες.

a{bove }board επίθ. (όχι μπροστά από ουσ.) έντι-
μος, νόμιμος, καθαρός.

a{bove-}mentioned1 επίθ. (μόνο μπροστά από 
ουσ.) (επίσ.) προαναφερθείς, ως άνω, παραπάνω 
(σε κείμενο).

a{bove-}mentioned2 ουσ.(U) [~] the ~ οι προανα-
φερθέντες/τα προαναφερθέντα, οι/τα παραπάνω.

abra•ca•dabra /{°brεkε}d°brε/ επιφ. άμπρα κατά-
μπρα, αμπρακατάμπρα.

ab•rade /ε}breιd/ ρ.α./μ. (τεχνικ.) 1. τρίβω, λειαίνω. 
2. (ξε)γδέρνω (-ομαι) (με τρίψιμο).

ab•ra•sion /ε}breιξn/ ουσ. (τεχνικ.) 1.(C) εκδορά, 
γδάρσιμο, γρατζουνιά. 2.(U) λείανση, τριβή, φθο-
ρά λόγω τριβής.

abra•sive1 /ε}breιsιv/ επίθ. 1. (τεχνικ.) που τρίβει, 
που προκαλεί φθορά λόγω τριβής, λειαντικός, τρα-
χύς, ‘σκληρός’. 2. (για άτομο ή συμπεριφορά) αγε-
νής, άξεστος, τραχύς.

abra•sive2 /ε}breιsιv/ ουσ.(C συν. πληθ.) λειαντική 
ουσία, προϊόν που χρησιμοποιείται για το τρίψιμο 
επιφάνειας. ➤ abra•sive•ly /-li/ επίρ. 1. έτσι ώστε 
να τρίβει/λειαίνει, με τρόπο που προκαλεί φθορά 
λόγω τριβής. 2. με αγένεια, άξεστα, τραχιά. abra
sive•ness /-nεs/ ουσ.(U) 1. το να τρίβει/λειαίνει κτ, 
το να προκαλεί κτ φθορά λόγω τριβής. 2. αγένεια, 
άξεστος τρόπος, τραχύτητα.

abreast /ε}brest/ επίρ. (+of) δίπλα δίπλα, πλάι πλάι 
(κοιτάζοντας προς την ίδια κατεύθυνση), ο ένας 
δίπλα στον άλλο, στο ίδιο ύψος/επίπεδο. u keep 
abreast of sth είμαι ενήμερος για ένα θέμα, συμ-
βαδίζω με.

abridge /ε}brιdξ/ ρ.μ. συντομεύω, συντέμνω, περι-
κόπτω (βιβλίο, θεατρικό έργο κλπ).

abridged /ε}brιdξd/ επίθ. (για βιβλίο, κείμενο ή 
θεατρικό έργο) σύντομος, συντομευμένος, συντε-
τμημένος.

abridge•ment /ε}brιdξmεnt/ ουσ.(C,U) (επίσης 
abridgment) συντόμευση, σύντμηση, περικοπή, 
συντομευμένη/συντετμημένη εκδοχή.

abroad /ε}brψ:d/ επίρ. 1. (στο) εξωτερικό, (σε) ξέ-
νη χώρα, (σ)τα ξένα. 2. (μετά από ρ.) (παλ./λογοτ.) 
έξω, στους δρόμους. 3. (επίσ.) (για μυστικό, πλη-
ροφορία κλπ) παντού, σε κυκλοφορία, ευρέως: The 
rumour ~ is that they’re getting divorced. Κυκλο-
φορεί η φήμη ότι παίρνουν διαζύγιο. u at home 
and abroad τόσο στην πατρίδα (μου) όσο και στο 
εξωτερικό, τόσο εντός όσο και εκτός της πατρίδας 
μου.

ab•ro•gate /}°brεγeιt/ ρ.μ. (επίσ.) καταργώ, ακυ-
ρώνω, ανακαλώ (νόμο, σύμβαση κλπ). ➤ ab•ro•ga
tion /{°brε}γeιζn/ ουσ.(U) κατάργηση, ακύρωση, 
ανάκληση.

ab•rupt /ε}brλpt/ επίθ. 1. απότομος, αναπάντεχος, 
αιφνίδιος, απροσδόκητος, ξαφνικός. 2. (για άνθρω-
πο ή τρόπο) απότομος, αγενής, τραχύς. 3. απότο-
μος, απόκρημνος: an ~ slope απότομη πλαγιά. 4. 
(για γράψιμο ή ομιλία) ασύνδετος. ➤ ab•rupt•ly /-li/ 
επίρ. 1. απότομα, αναπάντεχα, αιφνίδια, απροσδό-
κητα, ξαφνικά. 2. απότομα, με αγένεια, με τραχύ-
τητα. ab•ruptness /-nεs/ ουσ.(U) 1. το απότομο, 
το αναπάντεχο, το αιφνίδιο, το απροσδόκητο, το 
ξαφνικό. 2. αγένεια, τραχύτητα, απότομος τρόπος/
ύφος.

abs /°bz/ ουσ.(πληθ.) ➡ abdominals (abdomen). 
ab•scess /}°bses/ ουσ.(C) πυώδες απόστημα.
ab•scond /εb}skΑnd|εb}skα:nd/ ρ.α. (+from/with) 

1. δραπετεύω, το σκάω. 2. (νομ.) φυγοδικώ. ➤ 

ab•scond•er /-ε|εr/ ουσ.(C) 1. δραπέτης, κπ που το 
έχει σκάσει. 2. φυγόδικος.

ab•seil1 /}°bseιl/ ρ.α. (μβ) (ηπα rappel) (+from/
down) κάνω ραπέλ/καταρρίχηση, κατεβαίνω (βου-
νοπλαγιά, βράχο κλπ) με σχοινί.

ab•seil2 /}°bseιl/ ουσ.(C) (μβ) (ηπα rappel) ραπέλ, 
καταρρίχηση με σχοινί.

ab•sence /}°bsεns/ ουσ.(C,U) απουσία, έλλειψη. u 
absence of mind αφηρημάδα.
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ab•sent1 /}°bsεnt/ επίθ. 1. απών, που λείπει/α-
πουσιάζει. 2. αφηρημένος. ➤ ab•sent•ly /-li/ επίρ. 
αφηρημένα.

ab•sent2 /Σb}sent/ ρ.μ. (επίσ.) ~ oneself (from sth) 
(επίσ.) απουσιάζω, λείπω.

ab•sen•tee /{°bsεn}ti:/ ουσ.(C) ο απών.
{absentee }ballot ουσ.(C) ➡ postal vote.
ab•sen•tee•ism /{°bsεn}ti:ιzεm/ ουσ.(U) συχνές/

συστηματικές απουσίες από την εργασία ή το σχο-
λείο (συν. χωρίς σοβαρό λόγο), (κν.) κοπάνες. 

{absentee }vote ουσ.(C) ➡ postal vote.
{absent-}minded επίθ. αφηρημένος (γενικά), με 

το μυαλό αλλού, ξεχασιάρης. ➤ absent-mindedly 
επίρ. αφηρημένα. absent-mindedness ουσ.(U) α-
φηρημάδα.

ab•sinth /}°bsιnθ/ ουσ. (επίσης absinthe) 1.(C) 
(βοτ.) αψιθιά. 2.(U) αψέντι.

ab•so•lute1 /}°bsεlu:t/ επίθ. (μόνο μπροστά από 
ουσ.) 1. απόλυτος: ~ authority/power απόλυτη 
εξουσία. 2. (εμφ.) ολόκληρος, σκέτος, τέλειος: ~ 
beginner τελείως αρχάριος. 3. αναμφισβήτητος. 4. 
(νομ.) οριστικός.

ab•so•lute2 /}°bsεlu:t/ ουσ.(C) το απόλυτο.
ab•so•lute•ly /}°bsεlu:tli/ επίρ. 1. (+επίθ./επίρ.) 

(εμφ.) απολύτως, απόλυτα, κυριολεκτικά, πραγ-
ματικά, τελείως, κατα-. 2. (προφ. σε απαντήσεις) 
βέβαια, αναμφίβολα, αναμφισβήτητα, σίγουρα.

{absolute }zero ουσ.(εν.) (φυσ.) το απόλυτο μηδέν.
ab•so•lu•tion /{°bsε}lu:ζn/ ουσ.(U) (+from) (θρη-

σκ.) (δέηση για) άφεση αμαρτιών.
ab•so•lut•ism /}°bsεlu:tιzεm/ ουσ.(U) (πολ.) α-

πολυταρχία, απολυταρχισμός. ➤ ab•so•lut•ist1 
/εbsε}lu:tιst/ ουσ.(C) οπαδός της απολυταρχίας. 
ab•so•lut•ist2 επίθ. απολυταρχικός.

ab•solve /εb}zΑlv|εb}zα:lv/ ρ.μ. (συν. παθ. φων.) 
(sb of/from sth) (επίσ.) απαλλάσσω κπ (από ευθύ-
νη), δίνω άφεση, συγχωρώ.

ab•sorb /εb}sψ:b, -}zψ:b|-}sψ:rb, -}zψ:rb/ ρ.μ. 1. απορ-
ροφώ. 2. (συν. παθ. φων.) απορροφώ, ενσωματώ-
νω: The small business was ~ed by a larger one. 
Η μικρή επιχείρηση απορροφήθηκε από μια με-
γαλύτερη. 3. αφομοιώνω, καταλαβαίνω πλήρως. 
u absorb money/time απορροφώ χρήματα/τρώω 
χρόνο. ➤ ab•sorb•able /εb}sψ:bεbl, -}zψ:b-|-}sψ:rb-, 
-}zψ:rb-/ επίθ. απορροφήσιμος, αφομοιώσιμος. 
ab•sorbed /εb}sψ:bd, -}zψ:bd|-}sψ:rbd, -}zψ:rbd/ επίθ. 
(+in) απορροφημένος, αφοσιωμένος.

ab•sorb•ency /εb}sψ:bεnsi,-}zψ:b-|-}sψ:rb-, -}zψ:rb-/ 
ουσ.(U) απορροφητικότητα.

ab•sorb•ent /εb}sψ:bεnt,-}zψ:b-|-}sψ:rb-, -}zψ:rb-/ ε-
πίθ. απορροφητικός.

ab{sorbent }cotton επίθ. ➡ cotton wool. 
ab•sorb•ing /εb}sψ:bιη,-}zψ:b-|-}sψ:rb-, -}zψ:rb-/ επίθ. 

(για βιβλίο, ταινία κλπ) συναρπαστικός, που σε α-
πορροφά.

ab•sorp•tion /εb}sψ:pζn,-}zψ:p-|-}sψ:rp-, -}zψ:rp-/ 
ουσ.(U) απορρόφηση, αφοσίωση, ενσωμάτωση.

ab•stain /εb}steιn/ ρ.α. (from [doing] sth) απέχω. 
➤ ab•stain•er /-ε|-εr/ ουσ.(C) 1. κπ που απέχει από 
ψηφοφορία. 2. κπ που δεν πίνει ποτέ οινοπνευμα-
τώδη ποτά.

ab•ste•mi•ous /εb}sti:miεs/ επίθ. (επίσ.) εγκρατής, 
λιτός. ➤ ab•ste•mi•ous•ly /-li/ επίρ. με εγκράτεια, 
λιτά. ab•ste•mi•ous•ness /-nεs/ ουσ.(U) εγκράτεια, 
λιτότητα.

ab•sten•tion /εb}stenζn/ ουσ.(C,U) (+from) αποχή 
(από ψηφοφορία/το αλκοόλ κλπ), εγκράτεια.

ab•stin•ence /}°bstιnεns/ ουσ.(U) (+from) α-
ποχή (από το αλκοόλ/φαγητό κλπ), εγκράτεια. ➤ 

ab•stin•ent /}°bstιnεnt/ επίθ. που απέχει.
ab•stract1 /}°bstr°kt/ επίθ. 1. (για ιδέα, έννοια 

κλπ) αφηρημένος, θεωρητικός. 2. (για τέχνη) α-
φηρημένος, ανεικονικός. ➤ ab•stract•ly /-li/ επίρ. 
αφηρημένα, θεωρητικά.

ab•stract2 /}°bstr°kt/ ουσ.(C) 1. έργο αφηρημένης 
τέχνης. 2. (+from/of) σύνοψη, περίληψη, επιτομή. 
u in the abstract αφηρημένα, αόριστα, γενικά, σε 
γενικές γραμμές.

ab•stract3 /Σb}str°kt/ ρ.μ. 1. (+from) (επίσ.) α-
φαιρώ, παίρνω από κάπου. 2. συνοψίζω: ~ a report 
συνοψίζω έκθεση. 3. (δια)χωρίζω: You cannot ~ 
people from their historical circumstances. Δεν 
μπορείς να διαχωρίζεις τους ανθρώπους από το 
ιστορικό τους πλαίσιο. 4. ~ oneself απομακρύνο-
μαι, ξεκόβω: He has ~ed himself from all human 
contact. Έχει ξεκόψει τελείως από τους ανθρώ-
πους.

ab•stract•ed /Σb}str°ktιd/ επίθ. αφηρημένος, που 
έχει αλλού το μυαλό του: an ~ look αφηρημένο 
βλέμμα. ➤ ab•stract•ed•ly /-li/ επίρ. αφηρημένα.

{abstract ex}pressionism ουσ.(U) αφαιρετικός 
εξπρεσιονισμός. ➤ {abstract ex}pressionist1 ουσ.
(C) αφαιρετικός εξπρεσιονιστής. abstract ex}pres
sionist2 επίθ. (συν. μπροστά από ουσ.) σχετικός με 
τον αφαιρετικό εξπρεσιονισμό.

ab•strac•tion /Σb}str°kζn/ ουσ. 1.(C) αφηρημέ-
νη έννοια. 2.(U) αφηρημένο ύφος, αφηρημάδα. 
3.(C,U) αφαίρεση, απόσπαση: (τεχνικ.) the ~ of 
water from aquifers άντληση νερού από υπόγειους 
υδροφορείς. u in abstraction from ανεξάρτητα/
ξεχωριστά από.

ab•stract•ive /Σb}str°ktιv/ επίθ. αφαιρετικός, 
σχετικός με την αφαίρεση.

ab•struse /εb}stru:s, °b-/ επίθ. (επίσ.) δυσνόητος, 
ασαφής. ➤ ab•struse•ly /-li/ επίρ. δυσνόητα, με α-
σάφεια. ab•struse•ness /-nεs/ ουσ.(U) η ιδιότητα 
του δυσνόητου, ασάφεια.

ab•surd /εb}sΕ:d|-}sΕ:rd/ επίθ. παράλογος, γελοίος. 
➤ ab•surd ουσ.(εν.) the ~ το παράλογο, το γε-
λοίο, γελοιότητα: the theatre of the ~ το θέατρο 
του παραλόγου. ab•surd•ity /-ιti/ ουσ.(C,U) πα-
ραλογισμός, γελοιότητα, το παράλογο, το γελοίο. 
ab•surd•ly /-li/ επίρ. παράλογα, γελοία, απίστευτα, 
εξωφρενικά.

ab•surd•ism /εb}sΕ:dιzεm|-}sΕ:rd-/ ουσ.(U) (φιλ.) 
φιλοσοφία του παραλόγου. ➤ ab•surd•ist1 /εb- 
}sΕ:dιst|-}sΕ:rd-/ ουσ.(C) οπαδός της φιλοσοφίας του 
παραλόγου. ab•surd•ist2 επίθ. σχετικός με τη φιλο-
σοφία του παραλόγου.

abun•dance /ε}bλndεns/ ουσ.(εν.,U) (+of) (επίσ.) 
αφθονία, υπερεπάρκεια, πληθώρα.

abun•dant /ε}bλndεnt/ επίθ. (+in) (επίσ.) άφθο-
νος, υπερεπαρκής, που είναι σε/διαθέτει πληθώ-
ρα, πλούσιος. ➤ abun•dant•ly /-li/ επίρ. άφθονα, 
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σε αφθονία, με πληθώρα, πλούσια. u abundantly 
clear/obvious ολοφάνερο, ξεκάθαρο, πασιφανές. 

ab•usage /εb}ju:sιdξ, -}ju:z-/ ουσ.(U) καταχρηστική 
κακοποίηση λέξεων, σολοικισμός.

abuse1 /ε}bju:s/ ουσ. 1.(C,U) (+of) χρήση/κατάχρη-
ση (συν. απαγορευμένων) ουσιών. 2.(C,U) (+of) 
κατάχρηση, κακή χρήση, εκμετάλλευση, καταπά-
τηση: ~ of power κατάχρηση εξουσίας. 3.(U) κα-
κοποίηση, κακομεταχείριση: sexual/emotional ~ 
σεξουαλική/συναισθηματική κακοποίηση. 4.(U) 
προσβολές, ύβρεις, βρισιές.

abuse2 /ε}bju:z/ ρ.μ. 1. κάνω χρήση/κατάχρηση 
(συν. απαγορευμένων) ουσιών. 2. καταχρώμαι, 
κάνω κακή χρήση, εκμεταλλεύομαι, καταπατώ: 
He had ~d his position as a minister. Είχε κατα-
χραστεί το υπουργικό του αξίωμα. 3. κακοποιώ, 
κακομεταχειρίζομαι, βλάπτω: The girl had been 
sexually ~d. Το κορίτσι είχε κακοποιηθεί σεξου-
αλικά. 4. προσβάλλω, βρίζω. 5. (παλ.) ~ oneself 
αυνανίζομαι.

ab•user /ε}bju:zε|-εr/ ουσ.(C) 1. χρήστης ναρκω-
τικών ή άλλων ουσιών. 2. καταχραστής, εκμεταλ-
λευτής, καταπατητής, κπ που κάνει κακή χρήση 
πράγματος. 3. κπ που κακοποιεί/κακομεταχειρίζε-
ται/βλάπτει άνθρωπο ή ζώο.

abu•sive /ε}bju:sιv/ επίθ. 1. προσβλητικός, υβρι-
στικός. 2. βίαιος: an ~ relationship βίαιη σχέση. 
3. καταχρηστικός. ➤ abu•sive•ly /-li/ επίρ. 1. προ-
σβλητικά, υβριστικά. 2. βίαια. 3. καταχρηστικά. 
abu•sive•ness /-nεs/ ουσ.(U) 1. προσβλητικότητα, 
το να είναι κπ/κτ υβριστικό(ς). 2. βία. 3. το να είναι 
κτ καταχρηστικό.

abut /ε}bλt/ ρ.μ. [-tt-] (επίσης ~ on/onto) (επίσ.) 
(για γη ή κτήριο) συνορεύω, εφάπτομαι, γειτονεύω.

abut•ment /ε}bλtmεnt/ ουσ.(C) (αρχιτ.) ακρόβα-
θρο. 

abuzz /ε}bλz/ επίθ. (μετά από ρ.) (+with) που βουί-
ζει: (μτφ.) The office was ~ with rumours of a take-
over. Το γραφείο είχε βουίξει από τις φήμες για 
εξαγορά της εταιρείας.

abys•mal /ε}bιzmεl/ επίθ. 1. απαίσιος, κάκιστος, 
φρικτός. 2. (λογοτ.) αβυσσαλέος, απύθμενος. ➤ 

abys•mal•ly /-i/ επίρ. απαίσια, κάκιστα, φρικτά.
abyss /ε}bιs/ ουσ.(C) (επίσ./λογοτ.) άβυσσος, βά-

ραθρο, χάσμα. ➤ abys•sal /-l/ επίθ. αβυσσικός, της 
αβύσσου. 

aca•cia /ε}keιζε/ ουσ.(C) (επίσης ~ tree) (βοτ.) α-
κακία.

aca•demia /{°kε}di:miε/ ουσ.(U) (επίσης επίσ./
χιουμ. academe /}°kεdi:m/) ακαδημαϊκός τομέας, 
ακαδημαϊκή κοινότητα.

aca•dem•ic1 /{°kε}demιk/ επίθ. ακαδημαϊκός, θε-
ωρητικός, μελετηρός, που τα πάει καλά με το διά-
βασμα. 

aca•dem•ic2 /{°kε}demιk/ ουσ.(C) (ηπα επίσης 
academician) ακαδημαϊκός (καθηγητής, ερευνη-
τής). ➤ aca•dem•ic•al•ly /-li/ επίρ. σχετικά με τη 
μελέτη/το διάβασμα, στα μαθήματα, στο σχολείο 
κλπ.

acad•em•ician /ε{k°dε}mιζn|{°kεdε}mιζn/ ουσ.
(C) 1. ακαδημαϊκός, μέλος ακαδημίας. 2. ➡ aca
demic.

aca•demi•cism /{Σkε}demιsιzεm/ ουσ.(U) (επί-

σης academism /ε}k°dεmιzεm/) ακαδημαϊσμός.
{acad•emy /ε}k°dεmi/ ουσ.(C) 1. ακαδημία, σχο-

λή. 2. (ηπα) ιδιωτικό σχολείο. 3. (σκωτ) σχολείο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

A{cademy A}ward ουσ.(C) (επίσης Oscar /}Αskε| 
}α:skεr/) βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου, βραβείο Όσκαρ.

acan•thus /ε}k°nθεs/ ουσ.(C,U) 1. (βοτ.) (ο) ά-
κανθος. 2. (αρχιτ.) (η) άκανθος (κόσμημα κορινθι-
ακού κιονόκρανου).

a cap•pella /{° kε}pelε, {α:-/ επίρ. (μουσ.) α καπέ-
λα (χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων).

ac•cede /εk}si:d/ ρ.α./μ. (+to) (επίσ.) 1. αποδέχο-
μαι, συναινώ σε. 2. ανέρχομαι σε (αξίωμα, θρόνο). 
3. προσχωρώ, εντάσσομαι (σε οργάνωση κλπ).

ac•cel•er•ando /εk{selε}r°ndεω|-doω/ επίθ./επίρ./
ουσ.(C) (μουσ.) ατσελεράντο. 

ac•cel•er•ate /εk}selεreιt/ ρ. 1.α. επιταχύνω, αυ-
ξάνω/αναπτύσσω ταχύτητα. 2.μ. (μτφ.) επιταχύνω, 
επισπεύδω (διαδικασία). ➤ ac•cel•er•ation /εk{selε- 
}reιζn/ ουσ.(εν.,U) (+in) επιτάχυνση, επίσπευση. 
ac•cel•er•ator /εk}selεreιtε|-εr/ ουσ.(C) 1. (μβ) 
(ηπα, μβ επίσης gas pedal) πεντάλ γκαζιού. 2. επι-
ταχυντής σωματιδίων.

ac•cent /}°ksent, -sεnt/ ουσ.(C) 1. προφορά. 2. 
τόνος, τονισμός. 3. έμφαση. ➤ ac•cent /°k}sent/ 
ρ.μ. 1. τονίζω, βάζω τόνο. 2. τονίζω, δίνω έμφαση, 
αναδεικνύω, υπογραμμίζω. ac•cent•ed /}°ksentιd/ 
επίθ. 1. τονισμένος, με τόνο. 2. με έντονη (ξενική) 
προφορά.

ac•cen•tu•ate /εk}sentζueιt/ ρ.μ. τονίζω, δίνω 
έμφαση, αναδεικνύω, υπογραμμίζω. ➤ ac•cen•tu-

ation /εk{sentζu}eιζn/ ουσ.(U) έμφαση, τονισμός, 
ανάδειξη, υπογράμμιση.

ac•cept /εk}sept/ ρ.α./μ. (απο)δέχομαι, κάνω (απο)- 
δεκτό. ➤ ac•cept•ed /-ιd/ επίθ. (απο)δεκτός.

ac•cept•able /εk}septεbl/ επίθ. (+to) 1. αποδεκτός, 
ανεκτός, ικανοποιητικός, υποφερτός. 2. (προφ.) 
ευπρόσδεκτος. ➤ ac•cept•abil•ity /εk{septε}bιlεti/ 
ουσ.(U) το να είναι κτ αποδεκτό/ανεκτό/ικανοποι-
ητικό/υποφερτό. ac•cept•ably /-i/ επίρ. 1. αποδε-
κτά, ανεκτά. 2. ικανοποιητικά, υποφερτά.

ac•cept•ance /εk}septεns/ ουσ. 1.(U) αποδοχή: 
meet with general ~ τυγχάνω γενικής αποδοχής. 
2.(C,U) θετική απάντηση (σε αίτηση για δουλειά 
κλπ), αποδοχή: I received a letter of ~ from the 
manager. Έλαβα επιστολή από τον διευθυντή ό-
τι προσλαμβάνομαι. u an acceptance speech/a 
speech of acceptance λόγος που βγάζει κπ όταν 
παραλαμβάνει ένα βραβείο.

ac•cep•ta•tion /{°ksep}teιζn/ ουσ.(U) (γλωσσ.) 
αναγνωρισμένη έννοια/σημασία/εκδοχή (λέξης 
κλπ).

ac•cess1 /}°kses/ ουσ.(U) 1. (+to) πρόσβαση, προ-
σέγγιση, είσοδος. 2. (+for) δυνατότητα πρόσβασης 
(σε δημόσιο κτήριο). 3. have ~ to έχω δικαίωμα 
εισόδου ή πρόσβαση σε κτ. 4. have ~ to sb (για δι-
αζευγμένο ή φυλακισμένο) έχω το νόμιμο δικαίωμα 
να: After his divorce he only had ~ to his children 
at weekends. Μετά το διαζύγιό του, είχε το δικαί-
ωμα να βλέπει τα παιδιά του μόνο τα σαββατοκύ-
ριακα.
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ac•cess2 /}°kses/ ρ.μ. 1. (η/υ) έχω/αποκτώ πρό-
σβαση, προσπελάζω. 2. έχω/αποκτώ πρόσβαση, 
εισέρχομαι.

ac•cess•ible /εk}sesεbl/ επίθ. (+to) 1. προσβά-
σιμος, προσιτός. 2. προσιτός, κατανοητός. ➤ 

ac•ces•si•bil•ity /εk{sesε}bιlεti/ ουσ.(U) προσβα-
σιμότητα, δυνατότητα πρόσβασης, το προσιτό. 
ac•ces•sib•ly /-i/ επίρ. με τρόπο ώστε κτ να είναι 
προσβάσιμο/προσιτό. 

ac•ces•sion /εk}seζn/ ουσ. (+to) (επίσ.) 1.(U) άνο-
δος (σε θρόνο/αξίωμα/εξουσία). 2.(U) συναίνεση, 
αποδοχή. 3.(U) προσχώρηση, ένταξη. 4.(C,U) προ-
σθήκη αντικειμένου σε συλλογή.

ac•ces•sory /εk}sesεri/ ουσ.(C) 1. εξάρτημα, εξο-
πλισμός, αξεσουάρ. 2. (+to) (νομ.) συνεργός. u 
accessory before the fact (νομ.) συναυτουργός, 
συνεργός. accessory after the fact (νομ.) κπ που 
βοηθάει έναν κακοποιό αφού έχει διαπράξει το 
αδίκημα/έγκλημα (π.χ. κλεπταποδόχος ή κπ που 
υποθάλπει έναν εγκληματία). ➤ ac•ces•sory επίθ. 
βοηθητικός, συμπληρωματικός. ac•ces•sor•ize /εk- 
}sesεraιz/ ρ.α./μ. (μβ επίσης -ise) (συν. παθ. φων.) 
εξοπλίζω (-ομαι) με αξεσουάρ, συνοδεύω (ρούχο) 
με αξεσουάρ, φορώ αξεσουάρ.

{access }provider ουσ.(C) παροχέας υπηρεσιών 
Διαδικτύου.

}access road ουσ.(C) δρόμος που παρέχει πρόσβα-
ση/οδηγεί κάπου.

}access time ουσ.(C,U) (η/υ) χρόνος προσπέλα-
σης/πρόσβασης σε στοιχεία/δεδομένα.

ac•ci•dent /}°ksιdεnt/ ουσ.(C,U) 1. τυχαίο/απρό-
βλεπτο γεγονός: Finding my wallet was a happy 
~. Ήταν ευτύχημα που βρήκα το πορτοφόλι μου. 
2.(C) ατύχημα, δυστύχημα. u accidents will hap
pen (προφ.) συμβαίνουν αυτά, οι ατυχίες είναι 
αναπόφευκτες. an accident of birth/fate/history 
τυχαίο γεγονός. an accident waiting to happen 
κίνδυνος για ατύχημα: That slippery floor is an ~ 
waiting to happen. Θα γίνει κανένα ατύχημα έτσι 
όπως γλιστράει το πάτωμα. by accident or design 
τυχαία ή εσκεμμένα. have an accident (συν. για 
παιδί) τα κάνω πάνω μου, μου φεύγουν. it is no ac
cident δεν είναι τυχαίο.

ac•ci•den•tal /{°ksι}dentl/ επίθ. τυχαίος, συμπτω-
ματικός, απροσδόκητος, απροσχεδίαστος. ➤ 

ac•ci•den•tal•ly /{°ksι}dentεli/ επίρ. τυχαία, συ-
μπτωματικά, απροσδόκητα, απροσχεδίαστα. u 
accidentally on purpose (καθ., χιουμ.) τάχα κατά 
λάθος.

{accidental }death ουσ.(U) (μβ νομ.) θάνατος από 
ατύχημα.

{accident and e}mergency ουσ.(εν.) (συντ. 
A&E) (μβ) (μβ επίσης ~ department) (ηπα emer
gency room) τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων 
περιστατικών νοσοκομείου, (κν.) τα επείγοντα.

}accident prone επίθ. επιρρεπής σε ατυχήματα. 
ac•claim1 /ε}kleιm/ ρ.μ. 1. (συν. παθ. φων.) (sb/sth 

as sth) επευφημώ, αναγνωρίζω, επαινώ δημόσια. 
2. ανακηρύσσω (δια βοής), κάνω κπ δημόσια απο-
δεκτό. 

ac•claim2 /ε}kleιm/ ουσ.(U) επευφημία, αναγνώρι-
ση, έπαινος.

ac•claimed /ε}kleιmd/ επίθ. αναγνωρισμένος: Her 
first volume of poetry was universally ~. O πρώτος 
τόμος των ποιημάτων της έτυχε διεθνούς αναγνώ-
ρισης.

ac•clam•ation /{°klε}meιζn/ ουσ. 1.(C,U) (επίσ.) 
ζητωκραυγή, ζωηρή επευφημία/επιδοκιμασία. 
2.(U) by ~ (για εκλογή, έγκριση κλπ) διά βοής.

ac•cli•matize /ε}klaιmεtaιz/ ρ.α./μ. (μβ επίσης 
-ise) (ηπα επίσης acclimate /}Σklameιt/) (one
self) (+to) εγκλιματίζω (-ομαι). ➤ ac•cli•ma•tiza
tion /ε{klaιmεtaι}zeιζn|-tε}z-/ ουσ.(U) (μβ επίσης 
-isation) (ηπα επίσης acclimation /{Σkla}meιζn/) 
εγκλιματισμός.

ac•col•ade /}°kεleιd, {°kε}leιd/ ουσ.(C) (επίσ.) τι-
μή, δημόσια αναγνώριση, διάκριση, έπαινος.

ac•com•mo•date /ε}kΑmεdeιt|ε}kα:-/ ρ. 1.μ. φι-
λοξενώ, στεγάζω, παρέχω κατάλυμα, χωρώ. 2.μ. 
λαμβάνω υπόψη, υπολογίζω. 3.α./μ. (oneself/sth to 
sth) (επίσ.) προσαρμόζω (-ομαι). 4.μ. (sb with sth) 
(επίσ.) παρέχω, εξυπηρετώ, διευκολύνω. 5.μ. έχω 
χώρο για (CD, δισκέτα κλπ).

ac•com•mo•dat•ing /ε}kΑmεdeιtιη|ε}kα:-/ επίθ. 
(+to) εξυπηρετικός, βολικός, καλόβολος.

ac•com•mo•da•tion /ε{kΑmε}deιζn|ε{kα:-/ ουσ. 
1.(U) (mb) χώρος διαμονής/εργασίας/στέγασης 
κλπ. 2.(πληθ.) ~s (ηπα) παροχή στέγης και τροφής, 
διαμονή (σε ξενοδοχείο, πανσιόν κλπ). 3.(εν.) (ε-
πίσ.) συμβιβασμός, διευθέτηση. 4.(U) προσαρμο-
γή.

accommo}dation ad{dress ουσ.(C) διεύθυνση 
αποστολής διαφορετική από τη διεύθυνση κατοι-
κίας κπ.

ac•com•pani•ment /ε}kλmpεnimεnt/ ουσ. 
1.(C,U) (μουσ.) ακομπανιαμέντο, συνοδεία, υ-
πόκρουση. 2.(C) (+to) συνοδευτικό. 3.(C) (+to) 
(επίσ.) συνακόλουθο, συνεπακόλουθο. u to the 
accompaniment of εν μέσω, ενώ ταυτόχρονα συ-
νέβαινε κτ άλλο.

ac•com•pan•ist /ε}kλmpεnιst/ ουσ.(C) (μουσ.) 
αυτός που ακομπανιάρει.

ac•com•pany /ε}kλmpεni/ ρ.μ. 1. συνοδεύω, συ-
ντροφεύω. 2. (+at/on) (μουσ.) συνοδεύω, ακομπα-
νιάρω.

ac•com•plice /ε}kλmplιs|ε}kα:m-/ ουσ.(C) συνερ-
γός, συνένοχος, συναυτουργός.

ac•com•plish /ε}kλmplιζ|ε}kα:m-/ ρ.μ. φέρω εις 
πέρας, καταφέρνω, επιτυγχάνω, εκπληρώνω, ολο-
κληρώνω, εκτελώ: Mission ~ed. Αποστολή εξετε-
λέσθη.

ac•com•plished /ε}kλmplιζt|ε}kα:m-/ επίθ. 1. άρ-
τιος, φτασμένος, εξαιρετικός (σε δραστηριότητα). 
2. ολοκληρωμένος, καλλιεργημένος.

ac•com•plish•ment /ε}kλmplιζmεnt|ε}kα:m-/ 
ουσ. 1.(U) (επίσ.) διεκπεραίωση, εκτέλεση, εκπλή-
ρωση, ολοκλήρωση, επίτευξη. 2.(C) κατόρθωμα, 
επίτευγμα, άθλος. 3.(C συν. πληθ.) προσόν, ικανό-
τητα, δεξιότητα.

ac•cord1 /ε}kψ:d|-ψ:rd/ ουσ. 1.(C) (επίσ.) σύμφωνο. 
2.(U) (επίσ.) συμφωνία, σύμπνοια, αρμονία. u of 
one’s own accord οικειοθελώς, από μόνος μου. 
with one accord ομόφωνα.

ac•cord2 /ε}kψ:d|-ψ:rd/ ρ.μ. (επίσ.) 1. (+to) χορηγώ, 
παρέχω, αποδίδω, προσδίδω. 2. (+with) συμφωνώ, 
εναρμονίζομαι, ανταποκρίνομαι.

A

22access

A - ΕΠΙTOMO.indd   22A - ΕΠΙTOMO.indd   22 1/4/21   11:28 AM1/4/21   11:28 AM



Το επίτομο Grivas English-Greek Dictionary είναι ένα πρωτοπόρο 
λεξικό 1.300 σελίδων το οποίο αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα 
για όλους εκείνους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική 
γλώσσα σωστά.
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 διάφορες λέξεις και φράσεις σε πραγματικές καταστάσεις

  έχει πληθώρα φράσεων που χρησιμοποιούνται σε ειδικές 
περιπτώσεις:
 παροιμίες
 παρομοιώσεις
 ρητά και αποφθέγματα

  έχει χιλιάδες ειδικούς όρους που χρησιμοποιούνται:
 στο εμπόριο
 στην ιατρική
 στις επιστήμες
 στην οικονομία κλπ
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