ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ∆΄, Ε , ΣΤ΄
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ»
κυκλοφορία (η)

1. διαρκής μετακίνηση
μέσων μεταφοράς και
πεζών από ένα μέρος σε
άλλο: ►Υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία στο δρόμο Αθηνών-Θεσσαλονίκης.
2. (βιολ.) η συνεχής ροή
του αίματος από την
καρδιά προς όλα τα μέρη
του σώματος, μέσω των
αιμοφόρων αγγείων, και
αντίστροφα: ►Η κυκλοφορία του αίματος γίνεται με
τις αρτηρίες και τις φλέβες.

μνημείο (το)

1. έργο αρχιτεκτονικό ή
γλυπτό, προορισμένο να
τιμά ή να θυμίζει κάποιο
πρόσωπο ή γεγονός: ►Το
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη βρίσκεται στην πλατεία
Συντάγματος της Αθήνας.
2. κτίσμα με αρχαιολογικό ή ιστορικό ενδιαφέρον που διασώθηκε από
προγενέστερη εποχή: ►Ο
Παρθενώνας
είναι
ένα
λαμπρό μνημείο της ιστορίας
μας.
1. οικισμός μεγαλύτερος
από
χωριό
και
κωμόπολη που αποτελεί
διοικητικό, οικονομικό
και πολιτιστικό κέντρο
μιας ευρύτερης περιοχής:
►Η Καλαμάτα είναι μια
παραθαλάσσια πόλη.
2. (συνεκδ.) το σύνολο
των
κατοίκων
μιας
πόλης: ►Όλη η πόλη
κατέβηκε στους δρόμους, για
να γιορτάσει την κατάκτηση
του πρωταθλήματος από την
ομάδα τους.

(Ουσιαστικό, Ο21)
(κυ-κλο-φο-ρί-α,
γεν. -ας, πληθ. - )
[λόγ. < αρχ. κυκλο‐
φορία]

(Ουσιαστικό, Ο32)
(μνη-μεί-ο, γεν. -ου,
πληθ. –α, γεν. -ων)
[λόγ. < αρχ. μνη‐
μεῖον < μνῆμα]

πόλη (η)
(Ουσιαστικό, Ο27)
(πό-λη, γεν. -ης,
-εως, πληθ. -εις, γεν.
-εων)
[λόγ. < αρχ. πόλις]
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Συνών.: διακίνηση (1)
Οικογ. Λέξ.: κυκλοφορώ,
κυκλοφορικός, κυκλοφοριακός
Φράσεις: ►Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (= οι κανονισμοί που ρυθμίζουν τη
συμπεριφορά οδηγών και
πεζών) ►Αριθμός κυκλοφορίας (= ο αριθμός στις
πινακίδες των οχημάτων)
►Κυκλοφορία
εφημερίδων, βιβλίων, περιοδικών
κ.ά. (= ο αριθμός των αντιτύπων που αγοράστηκαν
από το κοινό)
Προσδιορ.: εναέρια, ελεύθερη, κυκλική (1)
Οικογ.
Λέξ.:
μνήμα,
μνημειακός, μνημειώδης
Προσδιορ.:
βυζαντινό,
διατηρητέο, αξιόλογο, αρχαιολογικό (1, 2)

Αντίθ.: χωριό
Συνών.: πολιτεία (1)
Σύνθ: ακρόπολη, κωμόπολη, εργατούπολη, μητρόπολη, πανεπιστημιούπολη,
πολεοδόμος,
πολιούχος, Τρίπολη
Οικογ.
Λέξ.:
πολίτης,
πολιτεύομαι, πολίτευμα
Φράσεις:
►Πόλη
(=
Κωνσταντινούπολη) ►Από
την πόλη έρχομαι και στην
κορφή κανέλα (= για λόγια
χωρίς
νόημα) ►Αιώνια
πόλη (= η Ρώμη) ►Η Πόλη
του φωτός (= το Παρίσι)
Προσδιορ.:
αιώνια,
ανυπεράσπιστη, ελεύθερη,
επαρχιακή, έρημη, ιερή,
ιστορική,
μεσαιωνική,
πολυθόρυβη (1, 2)

φίλος (ο)
(Ουσιαστικό, Ο14)
(φί-λος, γεν. -ου,
πληθ. -οι)
[λόγ. < αρχ. φίλος]

1. πρόσωπο με το οποίο
συνδέεται
κανείς
με
αμοιβαία
συμπάθεια,
εκτίμηση και αγάπη:
►Είμαστε φίλοι από τα
παιδικά μας χρόνια.
2. αυτός που του αρέσει
κάτι ιδιαίτερα: ►Είναι
γνωστός φίλος του θεάτρου
και γι’ αυτό παρακολουθεί
όλες τις παραστάσεις.

Αντίθ.: εχθρός (1)
Σύνθ.: φίλαθλος, φιλαναγνώστης, φιλανθρωπία,
φιλειρηνικός, φιλόξενος,
φιλόπονος
Οικογ. Λέξ.: φιλώ, φιλία,
φιλικός
Φράσεις: ►Οι καλός φίλος
στην ανάγκη φαίνεται (=
συμπαράσταση,
βοήθεια
στις δύσκολες στιγμές)
►Οι καλοί λογαριασμοί
κάνουν
τους
καλούς
φίλους (= η αμοιβαία
συνέπεια
διατηρεί
τις
φιλικές σχέσεις)
Προσδιορ.: στενός, αδερφικός, πιστός, επιστήθιος,
καρδιακός,
παιδικός,
οικογενειακός (1)

1. Στο υπάρχον λήμμα ήχος (σελ. 83) να προστεθούν τα σύνθετα:
ηχόχρωμα, ηχόμετρο, ηχολήπτης
2. Στο υπάρχον λήμμα οικολόγος (σελ. 144) να προστεθούν τα
σύνθετα:
οικόσημο, οικοτεχνία, οικοτροφείο, οικοσύστημα, οικόπεδο,
οικοδέσποινα, οικοδόμος
3. Να διορθωθεί το λήμμα στάχυ ( σελ. 187) (γενική με υ και όχι με
ι)
4. Στη σελίδα 281να μπει το λήμμα: Πλοήγηση (Navigation):
Αναζήτηση ιστοσελίδων και πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο.
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