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Σελίδα και λήμμα ∆ιόρθωση σφάλματος 

9, λ. αγαθός Να προστεθεί άνω τελεία μετά τη λ. «κακό». 

11, λ. αγκύλη Αντί κaθένα να γραφτεί καθένα. 

12, δείκτης λημμάτων της σελ. Αντί αγνός να γραφτεί αγκώνας. 

13, λ. άγριος Να προστεθεί τελεία μετά το «(επίρρ.)». 

14, λ. άδεια, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. «άδεια». 

14, λ. αδέκαστος, σχόλιο Να απαλειφθεί η λ. «ελλ». 

14, λ. αδελφός, ενδολήμμα α-
δελφώνω 

Αντί αδρφώνω να γραφτεί αδερφώνω. 

14, λ. αδέσποτος, σχόλιο Να απαλειφθεί η λ. «ελλ». 

15, λ. αδιέξοδος Να απαλειφθεί η διπλή τελεία μετά το «(& μτφ.)». 

15, λ. άδικος, ενδολήμμα αδι-
κώ 

Στη φράση Ο διαιτητής μας αδίκησε να γραφτεί μάς. 

17, λ. αετός Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. «χαρτί». 

17, λ. αηδία, σχόλιο Να απαλειφθεί η λ. «της». 

18, οικογένεια λέξεων Aντί «αιματώνομαι» να γραφτεί «αιματώνω». 

21, λ. αιφνιδιάζω, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. «αίφνης». 

22, δείκτης λημμάτων της σελ. Αντί άκοπος να γραφτεί ακουμπώ. 

26, δείκτης λημμάτων της σελ. Αντί αλλοτριώνω να γραφτεί αλλοιώνω. 

26, λ. άλλοθι, σχόλιο Να απαλειφθεί η λ. «ελλ.». 

28, λ. άμμος Aντί «αυτός που καλύπτεται ή περιέχει κυρίως άμμο» να γραφτεί 
«αυτός που καλύπτεται από, ή περιέχει κυρίως, άμμο». 

28, οικογένεια λέξεων Aντί αμελητέςο να γραφτεί αμελητέος. 

30, δείκτης λημμάτων της σελ. Αντί αν να γραφτεί αν και. 

30, λ. αναβαθμίζω Aντί «έγινε. Tμηματάρχης» να γραφτεί «έγινε τμηματάρχης». 

31, λ. αναιρώ, ενδολήμμα ανα-
ίρεση  

Mετά τη λ. «αναίρεση» να προστεθεί το άρθρο η. 

32, οικογένεια λέξεων Nα απαλειφθεί η αράδα «ανακαλύπτω → αποκαλύπτω». 

35, λ. ανάποδος Στο τέλος του λ., αντί χαράκτηρας να γραφτεί χαρακτήρας. 

35, οικογένεια λέξεων α) Να προστεθεί η αράδα «ανάποδο → ανάποδος». 
α) Nα απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «αναρριχώμενος → αναρριχώ-
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μαι» (διπλή αναφορά). 

36, λ. αναρρώνω Πριν το ερμήνευμα να προστεθεί «(αμτβ.)». 

36, λ. ανασταίνω Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 3 να προστεθεί «(αμτβ.)». 

41, δείκτης λημμάτων της σελ. Αντί άνοδος να γραφτεί ανεψιός. 

41, λ. ανεψιός Aντί «το παιδί του/της εξαδέλφου» να γραφτεί «το παιδί του/της ε-
ξαδέλφου/-ης». 

44, λ. αντίπαλος-η-ο, ενδολήμ-
μα αντίπαλος 

Mετά το αντίπαλος ο να προστεθεί «, -η η». 

45, πίνακας αντωνυμιών Να προστεθεί στον πίνακα η επιθετική χρήση των ένας, καθετί, ό,τι 
και όποιος και να απαλειφθεί η χρήση του κάθε σε θέση ουσιαστι-
κού. 

47, λ. αόριστος-η-ο O ορισμός του αορίστου, «ρηματικός χρόνος που δηλώνει ότι αυτό 
που σημαίνει το ρήμα έγινε στο παρελθόν», να γίνει «ρηματικός 
χρόνος που δηλώνει μια ενέργεια που έγινε και τελείωσε στο πα-
ρελθόν». 

50, πίν. συνθέτων με απο- Το αποφοιτώ να μεταφερθεί από την 5η στήλη στην 4η και να γραφ-
τεί με απλά (όχι έντονα) γράμματα. 

51, λ. αποδέχομαι, ενδολήμμα 
αποδέκτης 

Στο ερμήνευμα αρ. 1 να απαλειφθεί το «(μτφ.)». 

55, οικογένεια λέξεων H αράδα «αποσύνθεση → αποσύνθεση» να γραφτεί «αποσυνθέτω 
→ αποσύνθεση». 

56, λ. άποψη, σχόλιο Aντί «ανάγεται σε ρίζα του όψομαι» να γραφτεί «ανάγεται στη ρίζα 
του όψομαι». 

60, λ. ασβέστιο Aντί «ένα από τα πιο διαδεδομένα στοιχεία στον ανθρώπινο οργα-
νισμό» να γραφτεί «ένα από τα πιο βασικά στοιχεία στον ανθρώπι-
νο οργανισμό». 

62, οικογένεια λέξεων α) Aπό τις δύο αράδες «αστυνομικός → αστυνόμος» (διπλή ανα-
φορά) να απαλειφθεί η πρώτη αράδα και στη θέση της δεύτερης να 
γραφτεί «αστυνομικός». 
β) Aντί για την αράδα «αστυνόμος» να γραφτεί «αστυνόμος → ασ-
τυνομικός». 

63, οικογένεια λέξεων Nα απαλειφθεί η αράδα «ατιμώνω → άτιμος». 

64, λ. άτονος, ενδολήμμα ατο-
νώ 

Πριν από τα ερμηνεύματα, να προστεθεί «(αμτβ.)». 

66, λ. αυτός Στο ερμήνευμα αρ. 3 το «αυτόν στον οποίο ανήκει κάτι» να γίνει 
«αυτός στον οποίο ...». 

67, λ. αυτοσχεδιάζω, ενδολήμ-
μα αυτοσχέδιος 

Το «αυτοσχέδιος -η –ο» να γίνει «αυτοσχέδιος -α -ο». 

68, λ. αφήνω Πριν από τα ερμηνεύματα, να προστεθεί «• προστ. άφησε-άσε, α-
φήστε-άστε». 

69, λ. αφορά, σχόλιο Στο σχόλιο, αντί «αποσκοπει» να γραφτεί «αποσκοπεί». 
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70, λ. αχρείος Το «αχρείος -η -ο» να γίνει «αχρείος -α -ο». 

72, λ. βλήμα, σχόλιο Στην έκφραση «Το βάλλω (και τα σύνθετά του) σχηματίζουν ...» να 
απαλειφθούν τα σημεία της παρένθεσης. 

72, λ. βάρβαρος, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. «βάρβαρος». 

74, λ. βαστώ Στο παράδειγμα του ερμηνεύματος αρ. 8, αντί για δεν ραγίζεις να 
γραφτεί δε ραγίζεις. 

74, λ. βαφτίζω, ενδολήμμα 
βαφτισιμιός 

Το ερμήνευμα «παιδί κπ το οποίο έχει βαφτίσει» να γίνει «παιδί το 
οποίο έχει βαφτίσει κπ». 

75, λ. βγαίνω Αντί «ειναι» να γραφτεί «είναι». 

76, λ. βιάζω2 Στην αρχή του λήμματος να προστεθεί «• μππ. [επίσ.] βεβιασμέ-
νος». 

76, λ. βιβλίο Η έκφραση «εσόδων εξόδων» να γραφτεί «εσόδων – εξόδων». 

80, λ. βόσκω Στην αρχή του λήμματος, αντί για «αμτβ.» να γραφτεί «μτβ.». 

82, οικογένεια λέξεων Nα απαλειφθεί η αράδα «βρόχος». 

87, λ. γέφυρα Στο ερμήνευμα αρ. 4 να απαλειφθεί ο δεύτερος τόνος στη 
λ.«διακυβέρνησή». 

87, λ. γέφυρα, ενδολήμμα γε-
φυρώνω 

Η έκφραση «το χάσμα ανάμεσα» να γίνει «το χάσμα ανάμεσά το-
υς». 

87, λ. γη Αντί «ζουμε» να γραφτεί «ζούμε». 

87, λ. γη, σχόλιο Αντί «γαία > αrα» να γραφτεί «γαία > αἶα». 

88, οικογένεια λέξεων α) H αράδα «γιατί –> γιατί1» να γραφτεί «γιατί –> γιατί2». 
β) H αράδα «γιατί2 –> γιατί1» να γραφτεί «γιατί2». 

90, λ. γνήσιος Αντί «ψευτικός» να γραφτεί «ψεύτικος». 

92, λ. γράφω, σχόλιο Αντί «προέρχονται από θέμα [...]» να γραφτεί «προέρχονται από το 
θέμα [...]». 

93, λ. γυρίζω Στο ερμήνευμα αρ. 3, αντί «γη» να γραφτεί «Γη».  

95, λ. δείνα Στο παράδειγμα, αντί για ∆εν μ’ ενδιαφέρει να γραφτεί ∆ε μ’ ενδια-
φέρει. 

95-96, λ. δεν Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 2, αντί «(με επανάληψη του ρ., 
χωρίς και με το δεν)» να γραφτεί «(σε επανάληψη του ρ., χωρίς κα-
ι)». 

98, λ. δήμος α) Η έκφραση τα εν οίκω μη εν δήμω και η ερμηνεία της να πάνε 
στο τέλος του λήμματος. 
β) Ο αριθμός 1, που εισάγει λανθασμένα την παραπάνω έκφραση, 
να πάει στην αρχή του λήμματος, στο ερμήνευμα χωρίς αριθμό. 

98, λ. δημόσιος Στο ερμήνευμα αρ. 1, η έκφραση «αυτός που [...] έχει σχέση ή α-
ναφέρεται στο κράτος» να γίνει «αυτός που [...] έχει σχέση με το 
κράτος ή αναφέρεται σε αυτό». 

99, στον πίνακα συνθέτων (τέ- Αντί «δια μέσου» να γραφτεί «διά μέσου». 
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λος σελ.) 

101, λ. διαιτητής, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. «διαιτώμαι». 

101, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθούν τα «* διακεκριμμένος → διακεκριμένος» και «δια-
κεκριμμένος → διακρίνω». 

102, οικογένεια λέξεων Αντί «διανούμενη» να γραφτεί «διανοούμενη». 

104, λ. διατελώ Να προστεθεί, στην αρχή του λ., «(συνήθ. αόρ.)». 

105, λ. διαχέω Στην αρχή του ερμηνεύμ. να προστεθεί «(μτβ.)». 

107, λ. δικάζω, σχόλιο Αντί «προέρχεται από θ» να γραφτεί «προέρχεται από το θ». 

108, οικογένεια λέξεων α) Nα απαλειφθεί ο εκθέτης από το «δικαστικός1». 
β) Nα απαλειφθεί η αράδα «δικαστικός2 → δικάζω». 

109, λ. διχοτόμος, σχόλιο Αντί «Από τα δίχο και τόμος» να γραφτεί «Από τα δίχα και τόμος». 

112, λ. δραπετεύω, ενδολήμμα 
δραπέτης 

Aντί για «δραπέτις η» να γραφτεί «δραπέτις & -έτισσα η». 

112, λ. δραχμή Αντί «της ΑΕ Ελλάδας» να γραφτεί «της αρχαίας Ελλάδας». 

112, λ. δριμύς Στο «γεν. δριμέος & δριμύ» να απαλειφθεί το «& δριμύ». 

114, λ. δωρικός Αντί «της ΑΕ Ελλάδας» να γραφτεί «της αρχαίας Ελλάδας». 

115, λ. έγγραφος, ενδολήμμα 
εγγράφω 

Να απαλειφθεί η παρένθεση «(για επίπεδο ή στερεό σχήμα)». 

115, λ. εγγύς, έκφραση Εγγύς 
Ανατολή 

Αντί για το ερμήνευμα «η Μικρά Ασία και τα Νότ. Βαλκάνια» να 
γραφτεί το ερμήνευμα «οι χώρες της Ασίας (κυρίως Τουρκία) και 
της Β. Αφρικής που βρίσκονται κοντά στην Ευρώπη». 

116, λ. εγκέφαλος Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. «συστήματος». 

116, λ. εγκέφαλος, ενδολήμμα 
εγκεφαλικός 

Στο ερμήνευμα αρ. 1 αντί «πού» να γραφτεί «που». 

118, λ. είμαι Στην αρχή του λ., αντί «ήμαστε, ήσαστε» να γραφτεί «ήμαστε/-σταν, 
ήσαστε/-σταν». 

118, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «ειλημμένος → λαμβάνω» (διπλή 
αναφορά). 

119, λ. ειρωνεία Αντί «να προσβάλλει» να γραφτεί «να προσβάλει». 

123, λ. εκφράζω, ενδολήμμα 
έκφραση 

Στο ερμήνευμα αρ. 3 αντί «λέξων» να γραφτεί «λέξεων». 

124, οικογένεια λέξεων H αράδα «ελαφρός –> ελαφρύς» να μπει στη σωστή αλφαβητική 
σειρά. 

126, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «εμπνευσμένος → εμπνέω» (διπ-
λή αναφορά). 

128, πίν. συνθέτων με εν- Στη σημασία «επάνω σε», να αντικατασταθούν τα παραδείγματα 
«εγκόσμια, εγκόσμιος» με τα «ενθρονίζω, ενθρόνιση». 

131, λ. ένταση Στο ερμήνευμα αρ. 1 αντί «άυξηση» να γραφτεί «αύξηση». 

131, λ. εντός Στο ερμήνευμα αρ. 1 αντί «στα όρια της οποίας» να γραφτεί «στα 



5 

Σελίδα και λήμμα ∆ιόρθωση σφάλματος 

όρια των οποίων». 

132, λ. ενώνω, ενδολήμμα έ-
νωση 

Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί «φταιγμένη» να γραφτεί «φτιαγμένη». 

133, λ. εξαπατώ, ενδολήμμα 
εξαπάτηση 

Αντί «να εξαπατήσει» να γραφτεί «να εξαπατήσω». 

134, λ. εξάπτω Στην αρχή του λ., να προστεθεί «αόρ. [επίσ.] εξήψα». 

134, λ. εξασθενώ α) Να προστεθεί 2ο ερμήνευμα «(μτβ.) κάνω κπ ή κτ να χάσει τις 
δυνάμεις του, να μειωθεί η έντασή του». 
β) Να προστεθεί ο αριθμός 1 στην αρχή του πρώτου ερμηνεύμα-
τος. 

137, λ. εξουσία, ενδολήμμα ε-
ξουσιάζω 

Να προστεθεί τελεία μετά το «παράλ». 

137, λ. εξουσιοδοτώ, ενδολήμ-
μα εξουσιοδότηση 

Να προστεθεί το άρθρο «η» μετά το εξουσιοδότηση. 

138, λ. επάγγελμα, ενδολήμμα 
επαγγέλλομαι 

Αντί «επαγγέλεστε» να γραφτεί «επαγγέλλεστε». 

139, λ. επαρχία Στο παράδειγμα του ερμηνεύματος αρ. 2, αντί από την ζωή να 
γραφτεί από τη ζωή. 

140, λ. επεκτείνω Στην αρχή του λ., να απαλειφθεί το «, μππ. επεκτεταμένος». 

140, λ. επεξεργάζομαι Στο ερμήνευμα αρ. 1 να απαλειφθεί το σύμβολο ~ πριν από τη λ. 
«επιμόρφωση». 

140, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η αράδα «επεκτεταμένος → επεκτείνω». 

141, λ. επέτειος Αντί «συμπληρώνεται» να γραφτεί «συμπληρώνονται». 

141, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «επιβεβλημένος → επιβάλλω» 
(διπλή αναφορά). 

141, στον πίνακα συνθέτων 
(τέλος σελ.) 

Στην αρχή του πίνακα, το πρόθημα επί- να γραφτεί επι-. 

143, λ. επίκειται, ενδολήμμα 
επικείμενος 

α) Στην αρχή του λ., μετά το «μόνο ενστ.» να προστεθεί «& πρτ.». 
β) Αντί «μππ.» να γραφτεί «μπε.». 

143, λ. επικεφαλής Αντί «η αρχηγού» να γραφτεί «ή αρχηγού». 

144, λ. επικυρώνω Μετά τη λ. αστυνομία να μπει τελεία. 

145, λ. επίρρημα, ενδολήμμα 
επιρρίπτω 

α) Το ενδολήμμα να μετατραπεί σε αυτοτελές λήμμα. 
β) Να απαλειφθεί από το ερμήνευμα η λ. «κανείς». 

146, λ. επιστητό, σχόλιο Να προστεθούν:  
α) κόμμα μετά τη λ. «επίσταμαι» και  
β) τελεία στο τέλος της πρότασης. 

149, λ. έργο, σχόλιο Να απαλειφθεί το κόμμα μετά τη λ. εργολάβος. 

150, λ. ερωτώ Αντί «τί θα κάνατε» να γραφτεί «τι θα κάνατε». 

151, λ. εσύ Στο ερμήνευμα αρ. 2, μετά το «με κπ» να προστεθεί «ή κτ». 
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151, λ. εσωτερικός Το ερμήνευμα αρ. 3, «αυτός που προέρχεται από ή αναφέρεται 
στην ψυχή του ανθρώπου», να γίνει «αυτός που προέρχεται από 
την ψυχή του ανθρώπου ή αναφέρεται σε αυτή». 

151, λ. ετερώνυμος, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά το ὄνυμα. 

152, λ. ευαγγέλιο, ενδολήμμα 
ευαγγελικός 

Το ερμήνευμα, «αυτός που περιέχεται ή προέρχεται από τα Ευαγ-
γέλια», να γίνει «αυτός που περιέχεται στα Ευαγγέλια ή προέρχεται 
από αυτά». 

155, λ. ευφυής, σχόλιο Αντί «ευ + φυής» να γραφτεί «ευ- + -φυής». 

156, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «εφοριακός → εφορία» (διπλή α-
ναφορά). 

157, λ. ζήλια Αντί «ο/η ερωτικός του σύντροφος» να γραφτεί «ο/η ερωτικός/-ή 
του σύντροφος». 

158, οικογένεια λέξεων α) Nα απαλειφθεί ο εκθέτης από το «ζυγός1» 
β) Nα απαλειφθεί η αράδα «ζυγός2». 

164, λ. ηφαίστειο, σχόλιο Να μπουν κόμματα μετά τις λ. «κτλ.» και «Ήφαιστου». 

166, λ. θέατρο, ενδολήμμα θε-
ατρικός 

Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί για «μας» να γραφτεί «μάς». 

167, λ. θεός Αντί για «Μουσουλμάνων» να γραφτεί «μουσουλμάνων». 

167, λ. θεραπεία, ενδολήμμα 
θεραπευτήριο 

Αντί για «την θεραπεία» να γραφτεί «τη θεραπεία». 

169, λ. θλίβω Αντί για «α.» και «β.» να γραφτεί «1» και «2». 

169, λ. θνητός Αντί για «αυτός που από τη φύση είναι καθορισμένο» να γραφτεί 
«αυτός που από τη φύση του είναι καθορισμένο». 

170, λ. θρηνώ, ενδολήμμα 
θρήνος 

Αντί για «μας» να γραφτεί «μάς». 

170, λ. θρόνος, ενδολήμμα 
θρονιάζω 

Το ερμήνευμα να γίνει «καθίζω κπ σε άνετη θέση». 

172, λ. ιδεολογία Να απαλειφθεί η τελεία μετά το ιδεολογικά και -ώς. 

172, λ. ιδιόμορφος Στο τέλος του λ. αντί για «ίδιος» να γραφτεί «ίδιος2». 

174, λ. ιθαγενής, ενδολήμμα 
 ιθαγενής ο 

Το ερμήνευμα «ντόπιος κάτοικος που βρισκόταν κάτω από την κυ-
ριαρχία αποικιοκρατών» να γίνει «ντόπιος κάτοικος, σε αντιδιαστο-
λή με τους αποίκους μιας χώρας». 

175, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Αντί «ιός» να γραφτεί «ιόν». 

175, λ. ιόν, σχόλιο Μετά το «γλώσσες» να απαλειφθεί η τελεία. 

175, οικογένεια λέξεων Οι αράδες ιόντα → ίον και ιόντος → ίον να γίνουν ιόντα → ιόν και 
ιόντος → ιόν. 

176, λ. ισόπεδος, ενδολήμμα 
ισοπεδώνω 

Στην κεφαλή του ενδολήμματος να προστεθεί η κατάληξη  
«-ομαι». 
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176, λ. ισορροπία, σχόλιο Αντί «της ΑΕ ελλ.» να γραφτεί «της ΑΕ». 

177, λ. ιχθύς, σχόλιο Αντί «Πολύ συχνά παρατηρείται είναι ο τ. ιχθείς» να γραφτεί «[...] 
χρησιμοποιείται ο τ. ιχθείς». 

178, οικογένεια λέξεων H αράδα «καβαλικεύω» να γραφτεί «καβαλικεύω → καβαλάω». 

180, λ. καθολικός-ή-ό, ενδο-
λήμμα καθολικός ο 

Αντί Καθολικός ο να γραφτεί καθολικός ο. 

180, οικογένεια λέξεων Αντί Καθολική και Καθολικιά να γραφτεί καθολική και καθολικιά. 

181, λ. καθυστερώ, ενδολήμμα 
καθυστέρηση 

Στο ερμήνευμα αρ. 2, αντί «στη σημ. 3» να γραφτεί «στις σημ. 2 και 
3». 

181, λ. καίω Στην αρχή του λήμματος, μετά το κάηκα να προστεθεί «, απαρ. καε-
ί». 

182, λ. καίω Στο ερμήνευμα αρ. 8β αντί για «μού» να γραφτεί «μου». 

183, λ. κακομοίρης-α-ικο, εν-
δολήμμα κακομοίρης ο 

Στην κεφαλή του ενδολήμματος, αντί «κακομοίρης ο, η» να γραφ-
τεί «κακομοίρης ο, -α η». 

183, λ. καλάμι2  Αντί «κλωτσιά» να γραφτεί «κλοτσιά». 

184, λ. καλλιτέχνης Στο ερμήνευμα αρ. 1, «αυτός που ασχολείται με τις τέχνες ή τα 
γράμματα», να απαλειφθεί η έκφραση «ή τα γράμματα». 

185, λ. καλός-ή-ό, ενδολήμμα 
καλός ο 

Αντί ρίξτο να γραφτεί ρίξ’ το. 

185, λ. καλός-ή-ό, ενδολήμμα 
καλή η 

Στο ερμήνευμα της έκφρασης γνωρίζω/ξέρω κπ ή κτ […], αντί «τον 
γνωρίζω» να γραφτεί «το(ν) γνωρίζω». 

188, λ. καρατομώ, σχόλιο Αντί για τομῶ να γραφτεί -τομῶ. 

190, πίν. συνθέτων με κατα- Στη σημ. «σε μεγάλο βαθμό», να προστεθεί το «καταπραΰνω». 

192, λ. κατάληξη O ορισμός της κατάληξης, «το μέρος μιας κλιτής λέξης που μετα-
βάλλεται», να γίνει «το τελευταίο τμήμα μιας λέξης, το οποίο, όταν 
αυτή είναι κλιτή, μεταβάλλεται». 

193, λ. καταπίπτω Να απαλειφθεί το «, μππ. καταπεσμένος». 

194, λ. κατάρα Αντί να’ χεις να γραφτεί να ’χεις. 

198, λ. κατέχω, ενδολήμμα κα-
τοχικός 

Αντί «αυτός που είναι σχετικός ή αναφέρεται στην κατοχή» να 
γραφτεί «αυτός που είναι σχετικός με την κατοχή ή αναφέρεται σε 
αυτή». 

199, λ. κάτω Το ερμήνευμα της έκφρασης στο κάτω κάτω, «για έκφραση αγα-
νάκτησης», να αντικατασταθεί με την έκφραση «σε τελική ανάλυ-
ση». 

200, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «κείμενος → κείμαι» (διπλή ανα-
φορά). 

201, λ. κέντρο Στο ερμήνευμα αρ. 2, αντί «σημείο ή τόπος γύρω από τον οποίο» 
να γραφτεί «σημείο ή τόπος γύρω από τα οποία». 

201, λ. κεραυνός Το ερμήνευμα της έκφρασης κεραυνός εν αιθρία, «εντελώς ξαφνι-
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κά», να γίνει «για κτ εντελώς ξαφνικό». 

204, λ. κινώ Στο ερμήνευμα αρ. 2α αντί «(αμτβ.) α.» να γραφτεί «α. (αμτβ.)» και 
στο ερμήνευμα αρ. 2β να προστεθεί «(μτβ.)». 

204, λ. κίτρινος, ενδολήμμα 
κιτρινίζω 

Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 3, να προστεθεί «(αμτβ.)». 

205, λ. κλάδος, ενδολήμμα 
κλαδικός 

Αντί «αυτός που έχει σχέση ή που ανήκει σ’ έναν κλάδο» να γραφ-
τεί «αυτός που αναφέρεται ή ανήκει σ’ έναν κλάδο». 

205, λ. κλέβω Στο ερμήνευμα αρ. 4, αντί «του» να γραφτεί «τού». 

206, λ. κλειδί, ενδολήμμα κλει-
δώνω 

Στο ερμήνευμα αρ. 3, αντί «τους» να γραφτεί «τούς». 

206, λ. κλείνω, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά το κλείνω. 

206, λ. κληρονομώ, ενδολήμμα 
κληρονόμος 

Αντί «περουσία» να γραφτεί «περιουσία». 

207, οικογένεια λέξεων Αντί «κλίση1 → κλίνω2» να γραφτεί «κλίση1 → κλίνω1». 

208, λ. κοιμάμαι Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 3, να προστεθεί «(μτφ.)». 

209, λ. κοινός Στο τέλος του λ. να προστεθεί τελεία. 

210, λ. κόκκινος Αντί Πέρα να γραφτεί Πέρασε. 

210, λ. κολάζω, ενδολήμμα 
κολάσιμος 

Στην αρχή του ερμηνεύματος, να προστεθεί «[επίσ.]». 

211, λ. κολόνα Στο ερμήνευμα αρ. 1, να προστεθεί κόμμα μετά την παρένθεση. 

216, λ. κουρέλι Στο ερμήνευμα αρ. 2, αντί «μου» να γραφτεί «μού». 

217, λ. κράση, σχόλιο Αντί «των ΑΕ Ελλήνων» να γραφτεί «των αρχαίων Ελλήνων». 

217, λ. κρασί, σχόλιο Αντί «Από το ΑΕ κράσις, από το κεκραμένος οίνος» να γραφτεί 
«Από το ΑΕ κράσις, που δήλωνε τον κεκραμένον οἶνον». 

217, λ. κράτος, ενδολήμμα 
κρατικός 

Στο ερμήνευμα αρ. 1, αντί «αυτός που ανήκει ή είναι σχετικός με το 
κράτος» να γραφτεί «αυτός που ανήκει στο κράτος ή είναι σχετικός 
με αυτό». 

218, λ. κρατώ Στο ερμήνευμα αρ. 1, οι υποδιαιρέσεις κ, λ, και μ να γίνουν ια, ιβ και 
ιγ (σύστημα ελληνικής αρίθμησης). 

219, λ. κρύβω Αντί «να μη το(ν) βλέπουν» να γραφτεί «να μην το(ν) βλέπουν». 

219, οικογένεια λέξεων Στις αράδες «κριτής → κρίμα», «κριτικά → κρίμα», «κριτική → κρί-
μα» και «κριτικός → κρίμα» η λ. «κρίμα» να αντικατασταθεί από τη 
λέξη «κρίνω». 

220, λ. κτίριο Το λ. να μπει στη σωστή αλφαβητική σειρά, μετά το λ. κτήση. 

221, λ. κυκλοφορώ, σχόλιο Αντί «πρέρχεται» να γραφτεί «προέρχεται». 

222, λ. κυριολεκτώ, σχόλιο Αντί λεκτώ να γραφτεί -λεκτώ. 

223, λ. κωπηλατώ, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. κωπηλατώ. 

224, λ. λάδι, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. «σύνθετα». 
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224, λ. λαμβάνω Να απαλειφθεί το κόμμα μετά το «(σπάν.)». 

224, λ. λαμβάνω, σχόλιο α) Αντί περιλαμβάνω να γραφτεί περιλαβαίνω. 
β) Να προστεθεί κόμμα μετά το «(παράλειψη)». 

225, λ. λαμπρός, ενδολήμμα 
λαμπρά 

Αντί «για να δηλώσει συναίνεση» να γραφτεί «για να δηλώσει κπ 
συναίνεση». 

226, λ. λεία Στο ερμήνευμα αρ. 2, να απαλειφθεί η λ. «άλλο». 

226, λ. λείπω α) Στο ερμήνευμα αρ. 1, «δεν είμαι κπ όπου έπρεπε να βρίσκομαι», 
αντί «κπ» να γραφτεί «κάπου». 
β) Στο ερμήνευμα αρ. 2, να προστεθεί η λ. μου στην αρχή του πα-
ραδείγματος. 

227, λ. λευκός, ενδολήμμα λε-
υκό το 

Στο ερμήνευμα αρ. 2, αντί «δεν έχει σημειώσει κπ πρόσωπο ή 
κόμμα» να γραφτεί «δεν έχει σημειώσει κπ το πρόσωπο ή κόμμα». 

228, λ. λέω, ενδολήμμα λόγια 
τα 

Αντί θα στα πω να γραφτεί θα σ’ τα πω. 

228, λ. λιγνός Αντί «μακρυά» να γραφτεί «μακριά». 

228, λ. λίγος, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. λίγος. 

228, λ. λιγοστός, ενδολήμμα 
λιγοστεύω 

Στη θέση του υπάρχοντος παραδείγματος του ερμηνεύματος αρ.1 
να μπει το παράδειγμα Το φάρμακο λιγόστεψε τους πόνους. 

229, λ. λιμάνι Το παράδειγμα του ερμηνεύματος αρ.1 να αντικατασταθεί από εκε-
ίνο του ερμηνεύματος αρ. 2 και το αντίστροφο.  

229, λ. λιμοκτονώ, σχόλιο Αντί κτονώ να γραφτεί -κτονώ. 

230, λ. λόγιος ο, ενδολήμμα 
λόγιος-α-ο 

Το ερμήνευμα «αυτός που σχετίζεται ή ταιριάζει σε λόγιο» να γίνει 
«αυτός που αναφέρεται ή ταιριάζει σε λόγιο». 

231, λ. λοιπός, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. λοιπός. 

233, λ. μα Στην έκφραση δεν έχει μα και ξεμά/μου να απαλειφθεί το «/μου». 

234, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «μαθηματικά» (διπλή αναφορά). 

235, λ. μακάριος, ενδολήμμα 
μακάρια 

Το ερμήνευμα «με αδικαιολόγητη γαλήνη» να γίνει «γαλήνια και ευ-
τυχισμένα ή ασυγκίνητα». 

236, λ. μαράζι, ενδολήμμα μα-
ραζώνω 

Αντί «(αμτβ.)» να γραφτεί «(μτβ. και αμτβ.)». 

243, λ. μεράκι, ενδολήμμα με-
ρακλώνω 

Στην αρχή του ερμηνεύματος να προστεθεί «(μτβ. & αμτβ.)». 

244, λ. μερικοί Να απαλειφθεί η λ. «απροσδιόριστη,» από το ερμήνευμα. 

244, λ. μεροληπτώ Στο παράδειγμα, αντί για διακαστής να γραφτεί δικαστής. 

244, λ. μεσάζοντας Στο τελευταίο παράδειγμα αντί για την παύση του πολέμου να 
γραφτεί για την κατάπαυση του πολέμου. 

246, λ. μετά Στο ερμήνευμα αρ. 3, αντί «βρίσκεται τοπικά μετά από ή στη μέση 
αυτού που εκφράζει το β΄ συνθ.» να γραφτεί «[...] μετά από αυτό (ή 
στη μέση αυτού) που εκφράζει το β΄ συνθ.». 
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246, λ. μεταβαίνω, ενδολήμμα 
μεταβατικός 

Στο τέλος του ερμηνεύματος αρ. 2 να προστεθεί «(το αντικείμενο)». 

246, λ. μεταγγίζω Στο ερμήνευμα αρ. 2, να απαλειφθεί το κόμμα μετά τη λ. «αξίες». 

246, οικογένεια λέξεων Αντί «μετ → μετά1» να γραφτεί «μετ’ → μετά1». 

247, λ. μεταλλάσσω Στο τέλος του ερμηνεύματος αρ. 2 να απαλειφθεί η δεύτερη τελεία. 

247, λ. μέταλλο Η κεφαλή του λήμματος, μέταλλο η, να γίνει μέταλλο το. 

249, λ. μετεγγράφω Στο τέλος του λ., αντί «σχ. μετεγγράφω» να γραφτεί «σχ. μεταγρά-
φω». 

250, λ. μετριοπαθής Να προστεθεί τελεία μετά το «κτλ». 

250, λ. μέτριος, ενδολήμμα 
μετριότητα 

Να προστεθεί τελεία στο τέλος του ερμηνεύματος αρ. 1. 

250, λ. μέτρο Στο ερμήνευμα αρ. 4, να προστεθεί τελεία μετά τη λ. «κτλ». 

250, λ. μέχρι Στην κεφαλή του λ. να αντικατασταθεί ο χαρακτηρισμός «[προφ.]» 
με το «(πριν από φωνήεν)». 

251, λ. μηδέν Στο ερμήνευμα αρ. 1, να προστεθεί κόμμα μετά το «αριθμός 0». 

252, λ. μητρώο, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. «Αθήνα». 

253, λ. μισο-, σχόλιο Αντί μισό-2 να γραφτεί μισο-2. 

255, λ. μονάρχης, σχόλιο Αντί μόν(ο) να γραφτεί μον(ο)-. 

256, λ. μοναχός, σχόλιο Αντί «της» να γραφτεί «την». 

257, λ. μονώνω Να προστεθεί τελεία στο τέλος του λ. 

259, οικογένεια λέξεων Η αράδα «μπάτσο → μπάτσος2» να γίνει «μπάτσο → μπάτσος1». 

261, λ. μυαλό Η έκφραση «χάνω το μυαλό» να γραφτεί «χάνω το μυαλό μου». 

261, λ. μύκητας, ενδολήμμα 
μυκητίαση 

Αντί «απο» να γραφτεί «από». 

263, νάρκη2 Το ερμήνευμα «τοποθετείται στην ξηρά ή στον βυθό της θάλασσας 
[...]» να γίνει «τοποθετείται στην ξηρά ή ρίχνεται στη θάλασσα [...]». 

264, λ. ναυαγοσώστης, ενδο-
λήμμα ναυαγοσωστικό 

Η κεφαλή του ενδολ. να γραφτεί με μαύρα στοιχεία. 

264, οικογένεια λέξεων Αντί «νάρκωση → νάρκη2» να γραφτεί «νάρκωση → νάρκη1». 

265, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Αντί νεκροταφείο – νεκροταφείο να γραφτεί νεκροταφείο – νεύρο. 

272, λ. ξάστερος, ενδολήμμα 
ξάστερα 

Αντί για «εκφρ.» να γραφτεί «έκφρ.». 

275, λ. ξενυχτώ Στο ερμήνευμα αρ. 2, αντί για «μας» να γραφτεί «μάς». 

277, λ. ξεφεύγω Πριν το ερμήνευμα αρ. 1 να προστεθεί (αμτβ.) και να απαλειφθούν 
οι χαρακτηρισμοί (μτβ.) ή (αμτβ.) από όλα τα ερμηνεύματα. 

278, λ. ξυλο- Αντί «αυτό» και «κατάλληλο» να γραφτεί «αυτό(ς)» και «κατάλλη-
λο(ς)». 
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278, οικογένεια λέξεων α) Η αράδα «ξορκίζω → ξοδεύω» να γραφτεί «ξορκίζω → ξόρκι». 
β) Να απαλειφθεί η αράδα «ξύνω → ξυράφι». 

281, λ. όζον, σχόλιο Να απαλειφθεί το κόμμα μετά τη λ. Ozon. 

282, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «οικονομικά → οικονομία» (διπλή 
αναφορά). 

285, λ. όμιλος, σχόλιο Να προστεθεί τελεία στο τέλος της πρότασης. 

286, λ. όμως Στο ερμήνευμα αρ. 1 αντί θα καταφέρει να γραφτεί θα τα καταφέρει. 

287, λ. οξυγόνο, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. oxygene. 

287, λ. οξύς Στην αρχή του λ., να απαλειφθεί το «οξύ &». 

287, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η αράδα «όνος». 

288, λ. οξύς Ο αριθμός 6 του αντίστοιχου ερμηνεύματος να γίνει 4. 

288, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η αράδα «οπή». 

289, λ. όποτε Στο ερμήνευμα αρ. 2 να προστεθεί κόμμα πριν τη λ. «μόλις». 

289, λ. οποτεδήποτε1, ενδο-
λήμμα οποτεδήποτε2 

Αντί «περίοδο που συμβαίνει» να γραφτεί «περίοδο κατά την οποία 
συμβαίνει». 

290, οικογένεια λέξεων Η πρώτη από τις δύο αράδες «ορεκτικός → όρεξη» να γραφτεί «ο-
ρεκτικό → όρεξη». 

291, λ. ορίζοντας, ενδολήμμα 
οριζοντιώνω 

Στο τέλος του ερμηνεύματος αρ. 1 το θαυμαστικό να αντικατασταθεί 
από διπλή τελεία. 

293, λ. όσος Στο ερμήνευμα αρ. 1 να απαλειφθεί το κόμμα μετά τη λ. «αυτού». 

293, λ. όταν Στο ερμήνευμα αρ. 4 να μπει ανάμεσα σε κόμματα η πρόταση «μό-
λις συμβεί». 

294, λ. ουρανίσκος, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. ουρανίσκος. 

295, λ. όχι Στο ερμήνευμα αρ. 1, αντί για «, (» να γραφτεί «(,». 

295, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Στο δείκτη για το γράμμα Π να προστεθεί «παγετός – παγίδα». 

297, λ. παίρνω Στην αρχή του λ., μετά το «αόρ. πήρα,» να προστεθεί «απαρ. πά-
ρει, ». 

298, λ. παλαβός, ενδολήμμα 
παλαβώνω 

Πριν το ερμήνευμα να προστεθεί «(μτβ. & αμτβ.)». 

298, λ. παλμός Στο ερμήνευμα αρ. 1, αντί για «επαναλαμβανόμενη κίνηση προς 
δύο αντίθετες κατευθύνσεις πάνω στην ίδια τροχιά» να γραφτεί 
«παλινδρομική κίνηση». 

299, λ. πανάκεια, σχόλιο Αντί για «το όνομα τους» να γραφτεί «το όνομά τους». 

300, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Αντί για «παρα» να γραφτεί «παρα-». 

300, λ. παρα- Στην κεφαλή του λ., αντί για «παρα- & παρά-» να γραφτεί «παρα- 
παρ- & παρά- πάρ-». 

301, λ. παραβάλλω Στην αρχή του λ., να απαλειφθεί το πρώτο από τα δύο «(μτβ.)». 



12 

Σελίδα και λήμμα ∆ιόρθωση σφάλματος 

303, λ. παραιτούμαι Στο ερμήνευμα αρ. 1, αντί για «1 (μτβ.)» να γραφτεί «(αμτβ.) 1». 

303, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «παράλληλος» (διπλή αναφορά). 

304, λ. παράξενος Στο τέλος του ερμηνεύματος αρ. 2, αντί για «ιδιότροπος» να γραφ-
τεί «ιδιόρρυθμος». 

306, λ. παρέλευση, ενδολήμμα 
παρέρχομαι 

Στην αρχή του ενδολ. να προστεθεί «(αμτβ.)». 

306, λ. παρεμβαίνω Στο ερμήνευμα αρ. 2, αντί «να επιβάλλω» να γραφτεί «να επιβά-
λω». 

307, λ. παρηγοριά, ενδολήμμα 
παρηγορώ 

Στην αρχή του ενδολ. να απαλειφθεί η διπλή τελεία. 

307, λ. παρθένος, ενδολήμμα 
Παρθένος η 

Στο ερμήνευμα αρ. 2, αντί «Βορείου ημισφαιρίου» να γραφτεί «βο-
ρείου ημισφαιρίου». 

308, λ. παρόλο Αντί για «μονονότι» να γραφτεί «μολονότι». 

309, λ. πασχίζω Στην αρχή του λ., να προστεθεί «(μτβ.)». 

309, λ. πατριάρχης, ενδολήμ-
μα πατριαρχείο 

Στο ερμήνευμα του ενδολ., αντί για «το αξίωμα του πατριάρχη, η 
εξουσία που πηγάζει από αυτό, καθώς και η έδρα του» να γραφτεί 
«η έδρα του πατριάρχη». 

310, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Αντί για «πατρο» να γραφτεί «πατρο-». 

310, λ. πάχος, ενδολήμμα πα-
χύς 

Στην αρχή του ενδολ., να προστεθεί «παχιού,» πριν τη λ. «παχύ». 

311, λ. πεζογραφία, ενδολήμ-
μα πεζογράφος 

Το ερμήνευμα, «συγγραφέας», να γίνει «συγγραφέας λογοτεχνικών 
έργων σε πεζό λόγο». 

311, λ. πεθαίνω Οι δείκτες ερμηνευμάτων 2, 3 και 4 να γίνουν 3, 4 και 5. 

311, λ. πείθω Πριν το ερμήνευμα να προστεθεί «(μτβ.)». 

312, λ. πέλμα Στο ερμήνευμα 3 αντί «ελαστικού οχήματος» να γραφτεί «ελαστικού 
(ενός οχήματος)». 

313, λ. πέρα Στο ερμήνευμα αρ. 4 να απαλειφθεί η τελεία μετά τη λ. κάνω. 

314, λ. περίεργος, ενδολήμμα 
περιέργως 

Να απαλειφθεί το κόμμα πριν τη λ. έγραψε. 

316, λ. περνώ, ενδολήμμα  
περασμένος 

Αντί για «(& με τη σημ.)» να γραφτεί «& με τη σημ.» (χωρίς παρεν-
θέσεις). 

317, λ. πετώ, ενδολήμμα     
πετάγομαι 

Στο ερμήνευμα αρ. 3 αντί για «τού «κλεισε τον δρόμο» να γραφτεί 
«του ’κλεισε τον δρόμο». 

318, λ. πέφτω, ενδολήμμα  
πέσιμο 

Αντί για «σημ. 1 & 3» να γραφτεί «σημ. 1 & 4». 

319, λ. πιέζω, σχόλιο Να προστεθεί τελεία στη συντομογραφία «μππ». 

320, λ. πινακίδα Στο ερμήνευμα αρ. 3 αντί για του να γραφτεί τού. 

320, λ. πίνω Στην αρχή του λ., μετά το «αόρ. ήπια,» να προστεθεί  
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«απαρ. πιει, ». 

321, λ. πλάθω, ενδολήμμα 
πλαστικότητα 

Ο αρ. του τελευταίου ερμηνεύματος να διορθωθεί από 2 σε 3. 

322, λ. πλαίσιο Στο ερμήνευμα αρ. 2, αντί για «νομικές ή άλλου είδους νοητές προ-
ϋποθέσεις» να γραφτεί «νομικές ή άλλες προϋποθέσεις». 

322, λ. πλακώνω α) Στο ερμήνευμα αρ. 3 (έκφραση πλακώνω κπ στο ξύλο), αντί για 
«δέρνω κπ σε μεγάλο βαθμό» να γραφτεί «δέρνω κπ πολύ». 
β) Το ερμήνευμα αρ. 4, «εμφανίζομαι ξαφνικά και απρόσκλητα ή 
ανεπιθύμητα», να γίνει «εμφανίζομαι ξαφνικά και απρόσκλητα ή 
εμφανίζομαι αν και ανεπιθύμητος». 

322, λ. πλάνη1, ενδολήμμα 
πλανεύω 

Η λ. ρωμαίου να γραφτεί με κεφαλαίο. 

325, λ. πλευρά Στο ερμήνευμα αρ. 5, αντί για «και που» να γραφτεί «, που». 

325, οικογένεια λέξεων Η πρώτη από τις δύο αράδες «πληκτρολογώ → πλήκτρο» να γίνει 
«πληκτρολόγιο → πλήκτρο». 

326, λ. πλήρης Στο ερμήνευμα αρ. 1, να απαλειφθεί η λ. «πλήρη» στο «σε απόλυ-
το πλήρη βαθμό». 

327, λ. ποδήλατο Στο -ισσα & -τρια να απαλειφθεί το & -τρια. 

328, λ. ποιος Στην αρχή του λ., αντί για ποιού να γραφτεί ποιου. 

330, λ. πόλος Στο ερμήνευμα αρ. 1, η λ. «γη» να γραφτεί με κεφαλαίο. 

332, λ. πορεία, ενδολήμμα πο-
ρεύομαι 

Αντί για «1 (αμτβ.)» να γραφτεί «(αμτβ.) 1». 

332, λ. πόρος Στο ερμήνευμα αρ. 2, αντί για «αγαθά, κυρίως οικονομικής αξίας» 
να γραφτεί «αγαθά, κυρίως οικονομικής φύσης». 

333, λ. που2 α) Ο αριθμός ερμηνεύματος 5 να γίνει 4. 
β) Στο τέλος του λ., αντί για δε θα στην κάνω να γραφτεί δε θα σ’ 
την κάνω. 

335, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Αντί για «προ» να γραφτεί «προ-». 

335, λ. πρεσβεία Να απαλειφθεί ο αρ. 1 από το ερμήνευμα. 

335, λ. πρεσβεύω Να απαλειφθεί το bullet στην αρχή του λ. 

335, οικογένεια λέξεων Αντί για «πριγκιπέσσα» να γραφτεί «πριγκιπέσα». 

337, λ. πρόεδρος, ενδολήμμα 
προεδρείο 

Να απαλειφθεί ο αρ. 1 από το ερμήνευμα. 

337, λ. προελαύνω Στην αρχή του λ., αντί για «μτβ.» να γραφτεί «αμτβ.». 

338, λ. προέχω Στην αρχή του λ., να προστεθεί «(αμτβ.)». 

339, λ. πρόθεση1, σχόλιο «∆ι-
άφορες λέξεις με προθετική λε-
ιτουργία» 

Στο ερμήνευμα της λ. ενώπιον, αντί για μποστά να γραφτεί μπροσ-
τά. 
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340, λ. πρόκειται, ενδολήμμα 
προκειμένου 

Οι δείκτες ερμηνευμάτων α. και β. να γίνουν 1 και 2. 

340, οικογένεια λέξεων Η πρώτη από τις δύο αράδες «πρόκειται» να γίνει «προκείμενο → 
πρόκειται» και να τοποθετηθεί στη σωστή αλφαβητική σειρά. 

341, λ. προκύπτω Πριν τα ερμηνεύματα να προστεθεί «(αμτβ.)». 

343, λ. προσανατολίζω Στο ερμήνευμα αρ. 2, στη φράση «τη δική μου θέση μου» να απα-
λειφθεί το δεύτερο «μου». 

344, λ. προσέχω, ενδολήμμα 
προσοχή 

Ο αριθμός του δεύτερου ερμηνεύματος από 4 να γίνει 2. 

345, λ. προσκήνιο, σχόλιο Αντί για σκήνιον να γραφτεί -σκήνιον. 

346, λ. προστατεύω, ενδολήμ-
μα προστάτης 

Στο ερμήνευμα αρ. 1, στη φράση «Προστάτιδες δυνάμεις» το «δυ-
νάμεις» να γραφτεί με κεφαλαίο. 

346, λ. προστατεύω, σχόλιο Να απαλειφθεί το κόμμα μετά τη λ. «πρόμαχος». 

348, λ. προτρέπω, ενδολήμμα 
προτροπή 

Να απαλειφθεί η τελεία μετά τη λ. ομάδα. 

350, λ. πρόωρος Στην κεφαλή του λ., να προστεθεί παύλα στην κατάληξη του ουδε-
τέρου «-ο». 

350, λ. πρωθύστερος, ενδο-
λήμμα πρωθύστερο 

Να απαλειφθούν οι τελείες μετά τα «βγήκε» και «χτενίστηκε» και να 
προστεθεί τελεία στο τέλος του λ.  

351, λ. πρωτοπόρος Στο ερμήνευμα αρ. 1 αντί για τη φράση «αυτός που επιχειρεί τη 
χρήση νέων ιδεών και μεθόδων» να γραφτεί «αυτός που χρησιμο-
ποιεί νέες ιδέες και μεθόδους». 

352, λ. πυγμή, σχόλιο Αντί «εκφρ.» να γραφτεί «έκφρ.». 

353, λ. πυρ Στο ερμήνευμα αρ. 1β, αντί «οι βυζαντινοί» να γραφτεί «οι Βυζαντι-
νοί». 

354, λ. πυρίτιο Αντί «γης» να γραφτεί «Γης». 

354, λ. πυροσβέστης Στην κεφαλή του λ. να προστεθεί «, -στρια η». 

356, οικογένεια λέξεων Αντί για «ραδιουργός» να γραφτεί «ραδιούργος». 

357, λ. ράχη, ενδολήμμα ρα-
χιαίος 

Αντί για τη φράση «αυτός που βρίσκεται ή σχετίζεται με τη ράχη» 
να γραφτεί «αυτός που βρίσκεται ή αναφέρεται στη ράχη». 

357, λ. ρέπω Στην αρχή του λ., στο «μόνο ενστ.» να προστεθεί «& πρτ.». 

358, λ. ρήση  Στο παράδειγμα του ερμηνεύματος το «τα» να τονιστεί με βαρεία. 

358, λ. ρήτορας Στο ερμήνευμα αρ. 1 αντί για τη φράση «χαίρεται να τον ακούς» να 
γραφτεί «χαίρεσαι να τον ακούς». 

359, λ. ρηχός, ενδολήμμα ρη-
χαίνω 

Στην αρχή του ενδολ., να προστεθεί «• μόνο ενστ. & πρτ.». 

359, λ. ρίζα Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 5, να προστεθεί «ΓΛΩΣΣ». 

359, λ. ρινικός α) Αντί για τη φράση «αυτός που ανήκει ή σχετίζεται με τη μύτη» να 
γραφτεί «αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στη μύτη». 
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β) Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 2 να προστεθεί «ΓΛΩΣΣ». 

359, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «ρηχά –> ρηχός» (διπλή αναφο-
ρά). 

360, λ. ρόλος Στο ερμήνευμα αρ. 2, στην έκφραση παίζει ρόλο, αντί για «κπ ή κτ 
είναι σημαντικό» να γραφτεί «κπ ή κτ είναι σημαντικό(ς)». 

362, λ. σάλιο, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. σιάλιον. 

363, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Αντί για «Σάτυρος» να γραφτεί «σαφής». 

363, λ. σαν2 Να προστεθεί τρίτη τελεία μετά τη λ. γαμπρός. 

363, λ. σάρκα, ενδολήμμα 
σαρκικός 

Αντί έρωτα να γραφτεί έρωτας. 

363, λ. σαρώνω, ενδολήμμα 
σάρωση 

Στην αρχή του ερμηνεύματος να απαλειφθεί ο αρ. 1. 

363, λ. σατανάς, ενδολήμμα 
σατανικός 

Στο ερμήνευμα αρ. 1, αντί για τη φράση «αυτός που αναφέρεται ή 
σχετίζεται με τον Σατανά» να γραφτεί «αυτός που αναφέρεται στον 
Σατανά ή σχετίζεται με αυτόν». 

364, λ. σβήνω α) Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 1, αντί για «(μτβ.)» να γραφτεί 
«(μτβ. & αμτβ.)». 
β) Στο τέλος του ερμηνεύματος αρ. 1, να προστεθεί «ή κτ σταματά 
να καίει». 
γ) Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 5, αντί για «μτβ.» να γραφτεί 
«αμτβ.». 

364, λ. σε, σχόλιο Να απαλειφθεί το κόμμα πριν από το «κτλ.». 

365, λ. σήμα Στο ερμήνευμα αρ. 2β αντί για «δείχνει τη βαθμίδα» να γραφτεί «δε-
ίχνει το βαθμό». 

365, λ. σημασία, ενδολήμμα 
σημαίνω 

Στο ερμήνευμα αρ. 1 αντί για αρχές τις εταιρείας να γραφτεί αρχές 
της εταιρείας. 

367, λ. σιχαίνομαι Μετά την κεφαλή του λ. να προστεθεί «• μππ. σιχαμένος». 

367, λ. σιωπή, ενδολήμμα σι-
ωπητήριο 

Να προστεθεί τελεία στο τέλος του ερμηνεύματος αρ. 1. 

368, λ. σκαλίζω, σχόλιο Να προστεθούν κόμματα μετά τις λ. «σκαλίζω» και «περίοδο». 

369, λ. σκίζω, ενδολήμμα σκί-
σιμο 

Στο ερμήνευμα αρ. 1 αντί για «το σημείο που σχίζεται» να γραφτεί 
«το σημείο όπου σχίζεται». 

369, λ. σκληρός Μετά την κεφαλή του λ. να απαλειφθεί η τελεία. 

370, λ. σκληρός, ενδολήμμα 
σκληραίνω 

Στο ερμήνευμα αρ. 2, το υπάρχον παράδειγμα να αντικατασταθεί 
με το Σκλήρυνε η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους απεργούς. 

370, λ. σκοπός1, ενδολήμμα 
σκοπεύω2 

Στην αρχή του ερμηνεύματος αντί για «(μτφ.)» να γραφτεί «(μτβ.)». 

370, λ. σκοτάδι, ενδολήμμα 
σκοτεινιάζω 

Στο ερμήνευμα αρ. 2 να απαλειφθεί η τελεία μετά το «(αμτβ.)». 
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371, λ. σκούρος Στην κεφαλή του λ. να απαλειφθεί το «& -η». 

371, λ. σκύβω Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 1, αντί για «1 (αμτβ.)» να γραφτεί 
«(αμτβ.) 1». 

372, λ. σοσιαλισμός Αντί για «πολιτική, οικονομική θεωρία» να γραφτεί «πολιτική και οι-
κονομική θεωρία». 

373, οικογένεια λέξεων Αντί για «σπάσιμος» να γραφτεί «σπάσιμο». 

374, λ. σπρώχνω Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί για «να σχοληθεί» να γραφτεί «να ασχο-
ληθεί». 

374, λ. στάδιο Στο τέλος του ερμηνεύματος αρ. 2 να προστεθεί το εξής: «3 Μονά-
δα μήκους κατά την αρχαιότητα, που ήταν ίση με 184,87 μέτρα, και 
ο αγώνας δρόμου που διεξαγόταν σε αυτή την απόσταση». 

376, λ. στέκομαι Στο ερμήνευμα αρ. 4α να απαλειφθεί το παράδειγμα Στάθηκα αδύ-
ναμη να του πω την αλήθεια. 

377, λ. στενόχωρος, ενδολ. 
στενοχωρώ 

Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 1, αντί για «1 (μτβ.)» να γραφτεί 
«(μτβ.) 1». 

377, λ. στεφάνι, ενδολ. στεφα-
νώνω 

Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 1, αντί για «1 (μτβ.)» να γραφτεί 
«(μτβ.) 1». 

379, λ. στοιχειό, ενδολ. στοιχε-
ιώνω 

Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 2, αντί για «2α (μτβ.)» να γραφτεί 
«2 (μτβ.) α». 

381, λ. στόχος, ενδολ. στοχε-
ύω 

Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 1, αντί για «1 (αμτβ.)» να γραφτεί 
«(αμτβ.) 1». 

382, λ. στρατόπεδο Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί για συγκεντρώσεως να γραφτεί συγκέν-
τρωσης. 

382, λ. στρέφω Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 2γ, να απαλειφθεί ο χαρακτηρισ-
μός παθ. 

385, λ. συγκρατώ Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί για «ή να υπό έλεγχο» να γραφτεί «ή υπό 
έλεγχο». 

385, λ. συγκρούομαι Στην αρχή του λ. αντί για «• χωρίς μππ.» να γραφτεί «(αμτβ.)». 

386, λ. συγχωρώ, ενδολ. συγ-
χώρεση 

Η κεφαλή του ενδολ. συγχώρεση να διορθωθεί σε συ(γ)χώρεση. 

386, λ. σύζυγος Αντί για «παντρεμένος (η)» να γραφτεί «παντρεμένος (/-η)». 

386, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «συγχωρεμένος → συγχωρώ» 
(διπλή αναφορά). 

387, λ. συλλογίζομαι α) Στην αρχή του λ. αντί για «1 (μτβ.)» να γραφτεί «(μτβ.) 1». 
β) Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 2, να απαλειφθεί ο χαρακτη-
ρισμός «(μτβ.)». 

387, λ. συμβάλλω, ενδολ. 
συμβολή 

Αντί για «το να συμβάλλουν δύο πρόσωπα ή πράγματα» να γραφ-
τεί «το να συμβάλλουν δύο πράγματα». 

388, λ. συμβουλεύω, ενδολ. 
συμβούλιο 

Αντί για το παράδειγμα Το συμβούλιο ακυρώθηκε για την ερχόμενη 
εβδομάδα να γραφτεί το παράδειγμα Το συμβούλιο θα γίνει την ερ-
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χόμενη εβδομάδα. 

388, λ. σύμμαχος Αντί για Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο να γραφτεί Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

389, λ. συμφέρω Στην αρχή του λ., αντί για «ωφελώ κπ. 1 λειτουργώ υπέρ του» να 
γραφτεί «: ωφελώ κπ, λειτουργώ υπέρ του». 

389, λ. συμφέρω, ενδολ. συμ-
φέρον 

Στην αρχή του πρώτου ερμηνεύματος να προστεθεί ο αρ. 1. 

390, πίν. συνθέτων με συν- Η κατηγορία σημασιών «κοινό χαρακτηριστικό» να γραφτεί με πλά-
για μαύρα στοιχεία. 

394, λ. σύνθημα Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί «μια παράταξης» να γραφτεί «μιας παρά-
ταξης». 

399, λ. σφαίρα Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί «γη» να γραφτεί «Γη». 

401, λ. σχέση, ενδολ. σχετικά Το ερμήνευμα αρ. 1, «λίγο», να γίνει «ως ένα βαθμό, σε σύγκριση 
με κπ ή κτ». 

403, λ. σώνω2 Να προστεθεί τρίτη τελεία μετά τη λ. να. 

404, λ. τακτός Να απαλειφθεί η τελεία μετά τη λ. «έκτακτος». 

405, λ. ταξίδι Στους δείκτες των 2 ερμηνευμάτων να γραφτεί αντίστοιχα 1 και 2 
αντί για α. και β. 

405, λ. ταρακουνώ και ταράζω Το λ. ταράζω να προηγηθεί του λ. ταρακουνώ (αλφαβητική σειρά). 

406, λ. τείνω, σχόλιο Να προστεθεί κόμμα πριν από το παρατείνω. 

409, λ. τεχνική, ενδολ. τεχνικός Το ερμήνευμα αρ. 1, «αυτός που έχει σχέση ή αναφέρεται στην 
τεχνική», να γίνει «αυτός που έχει σχέση με την τεχνική ή αναφέρε-
ται σε αυτή». 

409, λ. τεχνολογία, ενδολ. τεχ-
νολογικός 

Το ερμήνευμα, «αυτός που αναφέρεται ή προέρχεταοι από την τεχ-
νολογία», να γίνει«αυτός που αναφέρεται στην τεχνολογία ή προ-
έρχεται από αυτή». 

409, λ. τεχνολογία, σχόλιο Αντί για «τεχνο» να γραφτεί «τεχνο-». 

410, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Αντί για «τηλε» να γραφτεί «τηλε-». 

410, λ. τηλεπικοινωνία Να απαλειφθεί το κόμμα πριν από το «με τα οποία». 

412, λ. τοίχος Να απαλειφθεί η τελεία μετά τη λ. «ντουβάρι». 

413, λ. τόπος Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί «τον τόπο που γεννήθηκα» να γραφτεί 
«τον τόπο όπου γεννήθηκα». 

414, λ. τραβώ Στο ερμήνευμα αρ. 4 αντί για το υπάρχον παράδειγμα, που επανα-
λαμβάνεται στο ερμήνευμα αρ. 5, να γραφτεί: Μας έδειξε τις φω-
τογραφίες που τράβηξε στην εκδρομή. 

415, λ. τράπεζα1, ενδολήμμα 
τραπεζίτης1 

Το ερμήνευμα «ιδρυτής τράπεζας» να γίνει «ιδρυτής ή ανώτερο 
διοικητικό στέλεχος τράπεζας». 

415, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «τράφηκα → θρέφω» (διπλή ανα-
φορά). 

417, δείκτης λημμάτων της Αντί για «τρι» να γραφτεί «τρι-». 
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σελ. 

418, λ. τρομοκρατώ, ενδολήμ-
μα τρομοκράτης 

Στο ερμήνευμα αρ. 1 να προστεθεί κόμμα μετά τη λ. «επιθέσεις». 

419, λ. τροχαίος1 Να απαλειφθεί το «τροχαία η. τροχαίο το.» στη 2η και την 3η γραμ-
μή του λ. 

419, λ. τροχιά Στο ερμήνευμα αρ. 1, αντί για γη να γραφτεί Γη. 

420, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Αντί για «τρυπώνω -ομαι» να γραφτεί «τρυπώνω». 

420, λ. τρώω Στην αρχή του λ., μετά το «αόρ. έφαγα,» να προστεθεί «προστ. φά-
ε, φάτε, ». 

421, λ. τσιμπώ Οι δείκτες 4 και 5 να γίνουν 5 και 6 στα αντίστοιχα ερμηνεύματα. 

421, οικογένεια λέξεων Η αράδα «*τσεβδός → τσευδός» να γίνει «*τσεβδός → ψευδός». 

425, λ. υπαίτιος Η κεφαλή του λ., υπαίτιος -α -ος, να γραφτεί υπαίτιος -α -ο. 

428, λ. υπογραφή, ενδολήμμα 
υπογράφω 

Στην αρχή του ενδολ., αντί για «μππ. υπογεγραμμένος» να γραφτεί 
«μππ. υπογεγραμμένος & υπογραμμένος». 

428, οικογένεια λέξεων Να απαλειφθεί η δεύτερη αράδα «υπόδουλος → υπο-» (διπλή α-
ναφορά). 

430, λ. υποτάσσω, ενδολήμμα 
υπόταξη 

Αντί «μια δευτερεύουσα πρόταση συνδέει με μια κύρια» να γραφτεί 
«μια δευτερεύουσα πρόταση συνδέεται με μια κύρια». 

431, δείκτης λημμάτων της 
σελ. 

Αντί για «υψηλό» να γραφτεί «υψηλό-». 

435, οικογένεια λέξεων Αντί «φερώνυμο» να γραφτεί «φερώνυμος». 

436, λ. φιλόδοξος Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 1, αντί για «προσ.» να γραφτεί 
«πρόσ.». 

439, λ. φορτίο, ενδολήμμα 
φορτώνω 

Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 2, αντί για «(μτφ.)» να γραφτεί 
«(μτφ., μτβ.)». 

440, λ. φροντίδα Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί «κ.λπ.» να γραφτεί «κλπ.». 

440, λ. φροντίδα, ενδολήμμα 
φροντίζω 

Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 2, να προστεθεί «(μτβ.)». 

441, λ. φτωχός, σχόλιο Αντί «ιά» να γραφτεί «-ια». 

442, λ. φωνή Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί «κ.λπ.» να γραφτεί «κλπ.». 

443, λ. φωνή, ενδολήμμα φω-
νάζω 

Στην αρχή του ερμηνεύματος αρ. 3, να προστεθεί «(μτβ.)». 

443, οικογένεια λέξεων Αντί «χάδεμα» να γραφτεί «χάιδεμα». 

444, λ. χαιρετώ, ενδολήμμα 
χαιρετισμός 

α) Στο ερμήνευμα αρ. 2 να απαλειφθεί το δεύτερο «ή». 
β) Στο ερμήνευμα αρ. 4 το παράδειγμα ∆ώσε τους χαιρετισμούς 
μου στον σύζυγό σας να γίνει ∆ώστε τους χαιρετισμούς μου κ.λπ. 

444, λ. χαιρετώ, ενδολήμμα 
χαιρέτισμα 

Στην αρχή του ενδολ. να προστεθεί «(συνήθ. πληθ.)». 
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445, λ. χαμηλός Στο ερμήνευμα αρ. 6, «νότα που είναι βαθιά ή που βρίσκεται κάτω 
από τις μεσαίες νότες […]», να απαλειφθεί το «είναι βαθιά ή που». 

446, λ. χάρη2 Στο ερμήνευμα αρ. 1α η έκφραση «χάρη σε κπ ή κτ» να διορθωθεί 
σε «χάρη σε κπ/κτ». 

447, λ. χειμώνας, ενδολήμμα 
χειμερινός 

Στο ερμήνευμα αρ. 1α αντί για Oλυμπιακοί αγώνες να γραφτεί 
Oλυμπιακοί Aγώνες. 

447, λ. χειραφετώ, σχόλιο  Nα προστεθεί παρένθεση πριν το «από» και να αφαιρεθεί η πα-
ρένθεση πριν το «χέρι». 

447, λ. χειραψία Aντί δια να γραφτεί διά. 

448, λ. χηρεύω Στην αρχή του λ. να απαλειφθεί η τελεία μετά το «(αμτβ.)» 

451, λ. χρεοκοπώ Στην αρχή του λ., να προστεθεί τελεία μετά το «αμτβ». 

452, λ. χρονολογία Στο ερμήνευμα αρ. 2 αντί για «της ημερομηνίας που αυτό συντάσ-
σεται» να γραφτεί «της ημερομηνίας σύνταξής του». 

452, λ. χρονολογία, ενδολήμμα 
χρονολογώ 

Στο ερμήνευμα αρ. 1, αντί για «τη χρονική στιγμή […] που έγινε […] 
κτ» να γραφτεί « τη χρονική στιγμή […] κατά την οποία έγινε […] 
κτ». 

452, λ. χρόνος Στο ερμήνευμα αρ. 6, αντί για «τη χρονική στιγμή ή περίοδο που 
συμβαίνει η ενέργεια […]» να γραφτεί «τη χρονική στιγμή ή περίοδο 
[…] κατά την οποία συμβαίνει η ενέργεια […]». 

453, λ. χτένα, ενδολήμμα χτε-
νίζω 

Στην αρχή του ενδολ., αντί για 1α να γραφτεί 1. 

453, λ. χτυπώ Στο τέλος του ερμηνεύματος αρ. 1, να απαλειφθεί το «= το αυγό». 

454, λ. χώμα Στο ερμήνευμα αρ. 1, «στρώμα λεπτών κόκκων […] και που κα-
λύπτει […]» να απαλειφθεί το «και». 

456, λ. ψεκάζω Tο ερμήνευμα, «ρίχνω υγρό ή αέριο σε πολύ λεπτές σταγόνες 
[…]», να γίνει «ρίχνω υγρό ή αέριο σε πολύ μικρές δόσεις […]». 

462, λ. ως2 Tο ερμήνευμα αρ. 1, «δηλώνει ιδιότητα του υποκειμένου ή του αν-
τικειμένου», να γίνει «[…] του υποκειμένου, του αντικειμένου ή άλ-
λου όρου». 

468, Παράρτημα α) Στο «αργεντινός» να προστεθεί «· αργεντίνικος». 
β) Στο «δανικός» να προστεθεί «· δανέζικος». 

471, Παράρτημα Aντί για «πα‘άνγκα» να γραφτεί «παάνγκα». 

 


