Ενότητα 1η : Ο φίλος µας το περιβάλλον
Λέξη
δάσος (το)

Ορισµός
µεγάλη
έκταση γης
µε πολλά
άγρια
δέντρα και
θάµνους

Ετυµολογία
δασύς:
πυκνός

Συγγενικά

Συνώνυµα
άλσος (= µικρό τεχνητό
δάσος, κήπος για
περίπατο ή υπαίθριες
εκδηλώσεις)
λόγκος (= το πυκνό
δάσος από θάµνους)
δρυµός (= η περιοχή
που είναι γεµάτη δέντρα
– εθνικός δρυµός: η
προστατευόµενη από το
κράτος δασική έκταση)

Σύνθετα
δασοπυροσβέστης
δασολόγος (αυτός που ασχολείται µε την
εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων που
προέρχονται από τα δάση)
δασοφύλακας (ο κατώτερος υπάλληλος
της δασικής υπηρεσίας που επιτηρεί και
ελέγχει ορισµένη δασική περιοχή)
δασοπροστασία
δασαρχείο (η τοπική κρατική αρχή που
εποπτεύει τις δασικές εκτάσεις, οι οποίες
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της και

δασικός
δασύλλιο (=
µικρό δάσος)
δασώδης (=
τόπος που
καλύπτεται από
δάση ή πυκνή
βλάστηση)

Εκφράσεις
«Από ψηλά είδαµε δάσος τις
κεραίες στις ταράτσες των
πολυκατοικιών»: το δάσος έχει την
έννοια των πολλών
αντικειµένων µαζί.
«Βλέπω το δέντρο και χάνω το
δάσος»: επιµένω στα επιµέρους
και αδυνατώ να αντιληφθώ τη
ουσία των πραγµάτων.
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µεριµνά για τη νόµιµη διαχείριση και
εκµετάλλευσή τους)
δασάρχης
πευκοδάσος
Λέξη
ήλιος (ο)

Ορισµός

Ετυµολογία

αρχ. λιος
ουράνιο
σώµα
που
φωτίζει
και
θερµαίνει τη
Γη, αποτελεί
το κέντρο του
ηλιακού µας
συστήµατος

Σύνθετα
ηλίανθος (πολυετές ή µονοετές
ποώδες φυτό των εύκρατων χωρών)
ηλιοβασίλεµα (η δύση του ηλίου,
λιόγερµα)
ηλιόλουστος (γεµάτος ήλιο)
ηλιοθεραπεία (η σκόπιµη έκθεση του
σώµατος απευθείας στις ηλιακές
ακτίνες, ώστε να αποκτήσει πιο
σκούρο χρώµα η επιδερµίδα)
ηλιοστάσιο (καθεµιά από τις δύο
ηµέρες στη διάρκεια του έτους, κατά
τις οποίες η ηµέρα έχει µέγιστη ή
ελάχιστη διάρκεια ανάλογα µε τη θέση
του Ήλιου ως προς τη Γη)
ηλιοφάνεια (το να λάµπει ο ήλιος σε
καθαρό ουρανό)
ευήλιος (αυτός που δέχεται άφθονο
ηλιακό φως)
ανήλιος(αυτός που δε δέχεται άφθονο
ηλιακό φως, ο σκιερός, ο σκοτεινός)

Αντίθετα
σκιά
ίσκιος
σκοτάδι
νύχτα

Συγγενικά
ηλιακός
λιάζω (απλώνω κάτι
στον ήλιο να το
ζεστάνω).

Εκφράσεις
«Είσαι ο ήλιος της ζωής µου»:
µεταφορική έκφραση µε την έννοια
ότι κάποιος αποτελεί ελπίδα,
χαρά και στήριγµα για κάποιον
άλλο.
«∆εν έχει στον ήλιο µοίρα»: είναι
δυστυχισµένος.
«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»:
τίποτε δε µένει µυστικό, όλα
αποκαλύπτονται.
«Ηλίου
φαεινότερον»:
για
τα
πράγµατα
εκείνα
που
είναι
αυτονόητα
και
δεν
αµφισβητούνται.
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Ορισµός

Ετυµολογία

Αντίθετα

το χρονικό
διάστηµα
από την
ανατολή
έως τη
δύση του
ήλιου

αρχ. µέρα

νύχτα
βράδυ
σκοτάδι

Σύνθετα
ηµεροδείκτης (ηµερολόγιο µε τόσα
φύλλα, όσες είναι οι µέρες του χρόνου)
ηµερολόγιο (πίνακας ή βιβλίο, που
περιέχει µε τη σειρά τις ηµέρες και τους
µήνες του έτους)
ηµεροµηνία (ορισµένη µέρα του µήνα και
του χρόνου)
ηµεροµίσθιο (χρηµατική αµοιβή, που
παίρνει κάποιος για εργασία µιας ηµέρας)
ξηµέρωµα
νυχθηµερόν (µέρα και νύχτα,
ασταµάτητα)

Συγγενικά
ηµερήσιος
(αυτός
που
γίνεται κατά τη διάρκεια της
ηµέρας)
ηµερίδα
(απογευµατινή
ψυχαγωγική συγκέντρωση ή
γιορτή)
ηµερησίως
ανήµερα (την ίδια ακριβώς
µέρα)
Εκφράσεις

«µέρα – νύχτα»: συνεχώς, χωρίς
διακοπή.
«πήρε / βρήκε η µέρα»: ξηµέρωσε.
«από
µέρα σε µέρα»: µε την
πάροδο του χρόνου.
«από τη µια µέρα στην άλλη»: σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα,
ξαφνικά.
«βλέπω το φως της ηµέρας»:
γεννιέµαι.
«προ ηµερών»: πριν από κάποιες
µέρες.
«επί τον ηµερών»; την περίοδο που
κυβερνούσε ή διοικούσε κάποιος.
«µέρα µεσηµέρι»: όταν υπάρχει
άπλετο φως.
«εργάσιµη µέρα»: αυτή που έχει
οριστεί
ως
κατάλληλη
για
επαγγελµατική απασχόληση.
«χάνω την ηµέρα µου»: χάνω το
χρόνο µου.
«∆εν είδα άσπρη µέρα»: πέρασα
πολλά βάσανα.
«Το πρόσωπο της ηµέρας»: ο
άνθρωπος εκείνος για τον οποίο
όλοι συζητούν.
«Είναι η µέρα µου»: όλα σήµερα µου
πάνε ανάποδα.
«Τρόφιµα της ηµέρας»: τα φρέσκα
τρόφιµα.
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Ορισµός

ζώο (το)

Ετυµολογία

το
αρχ. ζ ον < πλάσµα
ζήω -ῶ
που
αισθάνεται
και
κινείται
µόνο του.

Συνώνυµα
κτήνος
ζωντανό
ζο
ζωικός (αυτός που
σχετίζεται µε τα ζώα)
ζωώδης (αυτός που
µοιάζει µε ζώο, ο
άγριος)

Σύνθετα

ώρα (η)

ζώδιο (καθένας
από τους
αστερισµούς του
ζωδιακού κύκλου)

Εκφράσεις

ζωοκλοπή (η κλοπή ζώου),
ζωοτροφή
ζωολογία (ο κλάδος της βιολογίας, που έχει
ως αντικείµενό του τη µελέτη των ζωικών
οργανισµών)
ζωόµορφος (αυτός που έχει µορφή ή
χαρακτηριστικά ζώου)
ζωόφιλος (αυτός που αγαπά τα ζώα)
ζωοφοβία (η παθολογική φοβία που
προκαλείται στη θέα ζώων).

Λέξη

Συγγενικά

Ορισµός
µονάδα µέτρησης του
χρόνου ίση µε το 1/24 του
ηµερονυκτίου, η
κατάλληλη στιγµή

Σύνθετα
ωροδείκτης (η βελόνα του ρολογιού, που
δείχνει τις ώρες)
ωρολογιακός (αυτός που σχετίζεται µε το
ρολόι)
ωρολογοποιός (τεχνίτης ειδικευµένος
στην
κατασκευή
ή
επιδιόρθωση
ρολογιών)
ωροσκόπιο (διάγραµµα του ουρανού, που
δείχνει τις θέσεις του Ήλιου, της Σελήνης
και των πλανητών σε ορισµένη χρονική
στιγµή)

«Τα
ζώα
µου
αργά»:
ως
χαρακτηρισµός για ανθρώπους
που δρουν τεµπέλικα, νωχελικά,
µε πολύ αργούς ρυθµούς.
«Τι ζώο που είναι αυτός ο
άνθρωπος!»: αυτός ο άνθρωπος
είναι ανόητος!

Ετυµολογία
αρχ. ρα

Συγγενικά
ωράριο (το
σύνολο των ωρών
εργασίας)
ωριαίος-α-ο
(αυτός που διαρκεί
µια ώρα)

Εκφράσεις
«ώρες ώρες»: µερικές φορές.
«ώρα καλή»: ευχή σε αυτούς που
φεύγουν.
«η ώρα η καλή»: ευχή που λέγεται
κυρίως σε αυτούς που πρόκειται να
παντρευτούν.
«πάνω στην ώρα»: τη στιγµή ακριβώς
που συµβαίνει κάτι ή γίνεται λόγος
για κάτι.
«για την ώρα»: προς το παρόν.
«τέτοια ώρα τέτοια λόγια»: δεν είναι
η κατάλληλη στιγµή.
«της ώρας»; πολύ φρέσκος
«η κακιά η ώρα»: η κακή στιγµή

Λεξιλόγιο

7
«στην ώρα µου»: ακριβώς στον
καθορισµένο χρόνο, που είχε
συµφωνηθεί.
«είναι η ώρα να …»: είναι καιρός για
να …

Λέξη
χρόνος (ο)

Ορισµός
έννοια µε την
οποία
αντιλαµβανόµαστε
τη διάρκεια
ενεργειών,
φαινοµένων ή
καταστάσεων

Συνώνυµα
διάστηµα
περίοδος
χρονιά
διορία

Σύνθετα
χρονοβόρος (αυτός που απαιτεί πολύ
χρόνο)
χρονογράφηµα
(δηµοσιογραφικό
κείµενο µε λογοτεχνική χροιά, που
σχολιάζει επίκαιρο πολιτιστικό ή κοινωνικό
ζήτηµα µε ελαφρύ και εύθυµο τρόπο)
χρονοδιάγραµµα (πίνακας στον οποίο
καταγράφονται τα προγραµµατισµένα, εκ
των προτέρων, χρονικά όρια για την
πραγµατοποίηση των επιµέρους φάσεων
ενός έργου)
χρονοδιακόπτης
(συσκευή
µε
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, µε τα οποία είναι
δυνατή η διακοπή ή η αποκατάσταση
ηλεκτρικών
κυκλωµάτων
σε
προκαθορισµένο χρόνο)
χρονόµετρο (ειδικό ρολόι που µετρά το
χρόνο µε πολύ µεγάλη ακρίβεια)
χρονοτριβώ (καθυστερώ αδικαιολόγητα)

Συγγενικά
χρονίζω (συµπληρώνω ένα
χρόνο)
χρόνιος (αυτός που διαρκεί
πολύ χρόνο)
χρονικός
το χρονικό (η αφήγηση
ιστορικών γεγονότων µε
απόλυτη χρονολογική σειρά)
Εκφράσεις
«του χρόνου»: το επόµενο έτος.
«πάνω
στο
χρόνο»:
µόλις
συµπληρώθηκε ένας έτος.
«χρόνο µε το χρόνο»: µε το
πέρασµα του χρόνου.
«και του χρόνου, χρόνια πολλά!»:
ευχή σε κάποιον που γιορτάζει.
«όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει
ο χρόνος όλος»: παροιµία, που
δηλώνει ότι τα ξαφνικά και
απρόσµενα γεγονότα µπορούν
να γίνουν ανά πάσα στιγµή.
«χρόνια και ζαµάνια»: πολλά
χρόνια.
«πέτρινα
χρόνια»:
περίοδος
ταλαιπωρίας και βασάνων.
«παίρνουν κάποιον τα χρόνια:
γερνάει.

Λεξιλόγιο
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Λέξη

Ορισµός

θάλασσα (η)

το σύνολο του
αλµυρού
νερού που
καλύπτει τα
τρία τέταρτα
της επιφάνειας
της Γης.

Αντίθετα

Συνώνυµα
γιαλός (το τµήµα της
ξηράς που βρίσκεται
κατά µήκος της
θάλασσας).
πέλαγος (θαλάσσια
περιοχή ανάµεσα σε
νησιά ή νησιά και
τµήµατα ξηράς)
πόντος (η ανοιχτή
θάλασσα)
ωκεανός (η µεγάλη
θάλασσα που
παρεµβάλλεται
ανάµεσα στις ηπείρους
χωρίζοντάς τες)

στεριά
ξηρά

Σύνθετα

πλοίο (το)

Ορισµός

θαλασσινός
(αυτός που
προέρχεται από τη
θάλασσα)
θαλάσσιος (αυτός
που βρίσκεται στη
θάλασσα)
θαλασσής (αυτός
που έχει το
ανοιχτό µπλε
χρώµα της ήρεµης
θάλασσας)
θαλασσώνω
(αποτυγχάνω σε
κάτι)

Εκφράσεις

θαλασσογραφία (η ζωγραφική µε θέµατα
από τη θάλασσα και τη ναυτική ζωή).
θαλασσοδέρνοµαι (παλεύω µε τα
κύµατα).
θαλασσοκρατορία (η κυριαρχία µιας
δύναµης, ενός κράτους στη θάλασσα).
θαλασσόλυκος (ο παλαίµαχος και
έµπειρος ναυτικός).
θαλασσοπόρος (πρόσωπο που διασχίζει
τη θάλασσα µε πλοίο).
θαλασσοταραχή (η κατάσταση, κατά την
οποία η θάλασσα είναι ταραγµένη).
λαοθάλασσα (η συγκέντρωση
υπερβολικού κόσµου κάπου).
Λέξη

Συγγενικά

Ετυµολογία

το πλωτό αρχ. πλο ον
σκάφος, το
καράβι

«Παλεύω µε τη θάλασσα»:
προσπαθώ να κρατηθώ στην
επιφάνεια της θάλασσας.
«Οργώνω τις θάλασσες»:
ταξιδεύω συνεχώς στη
θάλασσα.
«Έχω φάει τη θάλασσα µε το
κουτάλι»: έζησα όλη µου τη ζωή
ταξιδεύοντας στη θάλασσα.
«Τα κάνω θάλασσα»:
αποτυγχάνω παταγωδώς µε
χαρακτηριστική αδεξιότητα.
«Επτά θάλασσες»: το σύνολο των
ωκεανών.

Συνώνυµα
βαπόρι
πλεούµενο
σκάφος

Συγγενικά
πλέω
πλοιάριο
(το
µικρό
πλοίο)
πλὀκός (αυτός που
σχετίζεται µε τον πλου)
πλόιµος (αυτός που
είναι ευνὀκός για τον
πλου)
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9
Σύνθετα

πλοίαρχος (το πρόσωπο, που διοικεί το πλοίο, ασκεί εξουσία σε όσους
επιβαίνουν σε αυτό).
πλοιοκτήτης (ο ιδιοκτήτης πλοίου, που έχει και την εκµετάλλευσή του).
ατµόπλοιο (το πλοίο που κινείται µε ατµό).
δεξαµενόπλοιο (το φορτηγό πλοίο ειδικά εφοδιασµένο µε µεγάλες
δεξαµενές για τη µεταφορά υγρού φορτίου).
ποταµόπλοιο (πλοίο κατασκευασµένο έτσι, ώστε να ταξιδεύει σε
ποταµό).
Λέξη
νερό (το)

Ορισµός
υγρό
άχρωµο,
άοσµο,
άγευστο,
απαραίτητο
στους
ανθρώπους,
στα ζώα και
στα φυτά.

Ετυµολογία
από το
επίθετο
νηρός: ο
φρέσκος, ο
πρόσφατος.

Σύνθετα
νεροβράζω (βράζω κάτι µε νερό)
νεροκάλαµο
(καλαµιά,
που
φυτρώνει
στις
όχθες
των
ποταµών)
νεροκουβαλητής
(πρόσωπο,
που µεταφέρει ή εµπορεύεται
πόσιµο νερό)
νεροµάννα (η πηγή από όπου
αναβλύζει άφθονο νερό)
νεροµπογιά (η χρωστική ουσία,
που
χρησιµοποιείται
στη
ζωγραφική, αφού διαλυθεί µε
νερό)
νερόµυλος (η µηχανή που
αλέθει τα σιτηρά και κινείται µε τη
δύναµη της πτώσης ή της ροής
των υδάτων)
νεροποντή (δυνατή βροχή)
θαλασσόνερο

Συγγενικά

Συνώνυµα
ύδωρ
υγρό
στοιχείο

νερώνω (προσθέτω νερό σε
άλλο υγρό, για να το κάνω
λιγότερο δυνατό ή για να το
νοθεύσω).
νερουλιάζω
νερουλός (αυτός που δεν
είναι συµπαγής, το νερουλό
φαγητό).
νερουλάς
Εκφράσεις

«Βάζω νερό στο κρασί µου»: γίνοµαι
υποχωρητικός, συµβιβάζοµαι.
«Μπήκε
τον
νερό
στ’
αυλάκι»:
δροµολογήθηκαν εξελίξεις, αρχίζει κάτι να
λειτουργεί σωστά.
«Είµαι έξω από τα νερά µου»: είµαι έξω από
τις συνήθειές µου.
«Πάω
µε
τα
νερά
κάποιου»:
συµµορφώνοµαι µε τις απόψεις κάποιου,
ενεργώ σύµφωνα µε τις επιθυµίες του.
«Κάνω µια τρύπα στο νερό»: δεν καταφέρνω
τίποτε ουσιαστικό.
«Πνίγοµαι σε µια κουταλιά νερό»: αγχώνοµαι
και στενοχωριέµαι µε το παραµικρό.
«Ήπια το αµίλητο νερό»: δε µιλούσα.
«Το αίµα νερό δε γίνεται»: δεν ξεχνιούνται
στενοί συγγενικοί δεσµοί.
«Μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό»:
µοιάζουν πολύ.
«Θολώνω τα νερά»: προκαλώ σκόπιµη
ασάφεια για κάτι, προκειµένου να
παραπλανήσω κάποιον.
«Λέω το νερό νεράκι»: διψώ πολύ.

Λεξιλόγιο
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Λέξη

Ορισµός

άνεµος (ο)

το ρεύµα του
ατµοσφαιρικού
αέρα.

Αντίθετα

Συνώνυµα
αέρας
θύελλα
ανεµοφύσηµα
τυφώνας (βίαιος και
καταστρεπτικός
στρόβιλος αέρα)
µπουγάζι
(ρεύµα
αέρα
που
σχηµατίζεται
σε
στενά περάσµατα)

Σύνθετα

καιρός (ο)

Ορισµός

καιροσκόπος (ο άνθρωπος που
δεν έχει αρχές και προσαρµόζεται
στις
εκάστοτε
περιστάσεις,
χρησιµοποιώντας
τες
προς
όφελός του)
καιροφυλακτώ (περιµένω την
κατάλληλη ευκαιρία για να κάνω
κάτι)
άκαιρος (αυτός που συντελείται

«Όπου φυσάει ο άνεµος»: λέγεται
για πρόσωπο που δεν έχει
σταθερές
απόψεις
ή
πεποιθήσεις και προσαρµόζεται
στις συνθήκες εκείνες που τον
ευνοούν.
«Όποιος σπέρνει ανέµους θερίζει
θύελλες»: όποιος προκαλεί για
το συµφέρον του ταραχώδεις
καταστάσεις, τελικά υφίσταται
τις χειρότερες συνέπειες.
«Ποιος καλός άνεµος σ’ έφερε;»:
έκφραση θερµής υποδοχής
κάποιου,
προκειµένου
να
δείξουµε ότι χαιρόµαστε που τον
βλέπουµε.
Συνώνυµα

η κατάσταση της ατµόσφαιρας
σε ορισµένη περιοχή και σε
ορισµένη χρονική περίοδο ή το
χρονικό διάστηµα.
Σύνθετα

ανεµίζω (κινώ κάτι
στον αέρα)
ανέµη (η συσκευή
που
χρησιµοποιείται για
το τύλιγµα ή το
ξετύλιγµα
του
νήµατος)
ανεµοδούρα
(ο
ανεµοδείκτης)

Εκφράσεις

ανεµοβόρι (ο δυνατός, ψυχρός, βόρειος
άνεµος)
ανεµόβροχο (η ραγδαία βροχή, που
συνοδεύεται από ισχυρό άνεµο)
ανεµόδαρτος (αυτός που είναι συνεχώς
εκτεθειµένος στους ανέµους)
ανεµοδείκτης: όργανο που δείχνει την
κατεύθυνση από την οποία πνέει ο άνεµος
ανεµοζάλη (θύελλα που χαρακτηρίζεται
από πολύ δυνατό αέρα)
ανεµοθύελλα (καιρικό φαινόµενο µε
θυελλώδεις ανέµους και ασθενή βροχή)
ανεµόµυλος (ο µύλος που χρησιµοποιεί ως
κινητήρια δύναµη τον άνεµο)
ανεµοστρόβιλος (µετεωρολογικό
φαινόµενο, ο σίφουνας).
Λέξη

άπνοια
νηνεµία

Συγγενικά

κατάλληλος
χρόνος
διαθέσιµος
χρόνος

Συγγενικά
καιρικός

Εκφράσεις
«Τον κακό σου τον καιρό!»: λέγεται προς
κάποιον αποδοκιµαστικά για την άποψή
του για κάτι.
«Του καλού καιρού!»: πάρα πολύ.
«Κάθε πράγµα στον καιρό του»: για κάθε
πράγµα υπάρχει η κατάλληλη χρονική
στιγµή.
«Με τον καιρό»: µε την πάροδο του
χρόνου.
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σε ακατάλληλο χρόνο)
επίκαιρος (κάτι που αφορά σε
σύγχρονη και όχι παλαιότερη
εποχή)
έγκαιρος (κάτι που είναι στην
ώρα του)
ευκαιρία (περίσταση ευνὀκή,
κατάλληλη για την επίτευξη ενός
σκοπού ή γενικά, για να γίνει κάτι)
καλοκαιρία (οι καλές καιρικές
συνθήκες)
κακοκαιρία (οι κακές καιρικές
συνθήκες)

«Ο καιρός είναι γιατρός»: µε το πέρασµα
του χρόνου κάθε ψυχικός πόνος
µειώνεται.
«Κατά καιρούς»: µερικές φορές, σε
διάφορες χρονικές στιγµές.
«Έχει ο καιρός γυρίσµατα»: για τις
απρόβλεπτες µεταβολές που συµβαίνουν
στη ζωή, για τις εκπλήξεις που
επιφυλάσσει η ζωή.
«Περνώ τον καιρό µου»: ασχολούµαι µε
κάτι.
«Χάνω τον καιρό µου»: κουράζοµαι άδικα
χωρίς αποτέλεσµα.

Λεκτικά σύνολα σχετικά µε το περιβάλλον

δέντρο:

ζώο:

ήλιος:

φουντωτό
χαµηλό
γέρικο
ψηλό
σκιερό
θεόρατο
αιωνόβιο
αειθαλές
βουνίσιο
φυλλοβόλο
ήµερο
άκακο
άγριο
ατίθασο
αδάµαστο
γρήγορο
φιλικό
µικρό
µεγάλο
οικόσιτο
λαµπερός
χρυσός
ζεστός
θερµός
καυτός
κίτρινος
επικίνδυνος
εκτυφλωτικός
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φύση:

θάλασσα:

πλοίο:

περιβάλλον:

λαµπερή
αναζωογονητική
καταπράσινη
άγρια
πετρώδης
λιµνώδης
εξωτική
µεσογειακή
όµορφη
µεθυστική
ήρεµη
νηφάλια
ταραγµένη
αναστατωµένη
φουρτουνιασµένη
τρικυµισµένη
πολυτάραχη
ακύµαντη
γαλανή
γαλήνια
ζεστή
µεγάλο
µικρό
πολυταξιδεµένο
αταξίδευτο
ογκώδες
γερό
γεµάτο
πλήρες
κατάµεστο
κενό
άδειο
φυσικό
τεχνητό
θαλάσσιο
ηπειρωτικό
νησιωτικό
πράσινο
τσιµεντένιο
γκρίζο
µουντό
χαρούµενο
καθαρό
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άνεµος:

νησί:

καιρός:

ισχυρός
ανίσχυρος
βόρειος
νότιος
δυτικός
βορειοδυτικός
θυελλώδης
ζεστός
θερµός
κρύος
παγωµένος
ελαφρύς
όµορφο
γραφικό
κοσµικό
έρηµο
αποµονωµένο
γνωστό
ζωντανό
ειδυλλιακό
ελληνικό
ξένο
τροπικό
µεσογειακό
ηλιόλουστος
βροχερός
κρύος
ζεστός
φθινοπωρινός
χειµωνιάτικος
ανοιξιάτικος
δροσερός
κατάλληλος
ακατάλληλος
απρόβλεπτος
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Ενότητα 4η: Τα ζώα που ζουν κοντά µας

Λέξη

Ορισµός

Ετυµολογία

(το) ζώο

κάθε έµβιο ον,
εκτός από τα
φυτά, κάθε
οργανισµός µε
την ικανότητα της
συναίσθησης και
της κίνησης

αρχ. ζῶον,ζῶ

Σύνθετα
ζωοθυσία (=η θυσία
λατρευτικούς σκοπούς)

ζώου

για

ζωολογία (=κλάδος βιολογίας
µελετά τους ζωικούς οργανισµούς)

που

ζωοτροφή (=η τροφή του ζώου)
ζωόφιλος (=αυτός που αγαπά τα ζώα)
ζωοφοβία (=παθολογική φοβία που
προκαλείται στη θέα ζώων)

Λέξη

Ορισµός

Ετυµολογία

(ο) άνθρωπος

το έµβιο ον, που
διαφέρει από τα
υπόλοιπα όντα της τάξη
του λόγω της
ικανότητάς του να
παράγει έναρθρο λόγο
και αφηρηµένες σκέψεις

ἀνήρ

<

γεν.

Συνώνυµα
ανθρώπινη ύπαρξη

ἀνδρός + -ωπός

θνητός (=αυτός που
είναι προορισµένος να
µοιάζει µε άνδρα,
πεθάνει κάποτε)

(=αυτός
όπου

σηµαίνει
άνθρωπο

που

άνδρας

τον

πρόσωπο
ψυχή

γενικότερα)

Συγγενικά
ανθρωπιά (=ευγένεια συµπεριφοράς µε αισθήµατα αλληλεγγύης και συµπόνιας προς το
συνάνθρωπο)
ανθρώπινος
ανθρωπισµός (=παιδευτική αντίληψη, µορφωτικό ιδεώδες της Αναγέννησης)
ανθρωπότητα (=το σύνολο των ανθρώπων που ζουν στον κόσµο)
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Σύνθετα
ανθρωπόµορφος
ανθρώπινη µορφή)

Μεταφορικές εκφράσεις

(=αυτός

που

έχει «ο ανθρώπινος παράγοντας»: ο άνθρωπος
ως παράγοντας της ζωής και της εξέλιξης

ανθρωποειδής (=αυτός που µοιάζει µε «ανθρώπινο κεφάλαιο»: το κεφάλαιο που
άνθρωπο)
επενδύεται για την εκπαίδευση και
ειδίκευση του εργατικού δυναµικού µιας
ανθρωποφάγος
χώρας
ανθρωποθυσία (=η θυσία ανθρώπων)
«ανθρώπινο δυναµικό»: το σύνολο των
υπεράνθρωπος (=αυτός που ξεπερνά τον ανθρώπων
που
προσφέρουν
άνθρωπο, που υπερβαίνει την ανθρώπινη παραγωγικές υπηρεσίες σε κάποιον
φύση, τα µέτρα και τους περιορισµούς της, τοµέα
ο υπερφυσικός)
«µε ανθρώπινο πρόσωπο»: µε σεβασµό
θεάνθρωπος
στην αξία του ανθρώπου, µε δικαιοσύνη,
ευαισθησία
παλιάνθρωπος
εξανθρωπίζω (=εξευγενίζω κάποιον)
ανθρωποθάλασσα
ανθρώπων)

(=µεγάλο

πλήθος

ανθρωπολογία (=επιστήµη, που µελετά το
ανθρώπινο γένος)
ανθρωποκτονία (=η
θανάτου του ανθρώπου)

πρόκληση

του

ανθρωποκεντρισµός (=θεωρία, σύµφωνα
µε την οποία ο άνθρωπος είναι το
σηµαντικότερο όν του σύµπαντος)

Λέξη

Ορισµός

Συγγενικά

(ο)σκύλος

κατοικίδιο
σαρκοφάγο
θηλαστικό ζώο, που έχει
πολλαπλή
χρησιµότητα
(κυνήγι, φύλαξη ανθρώπων,
καταδίωξη κακοποιών, κ.ά.)

σκυλεύω (=αφαιρώ τον οπλισµό και την
εξάρτυση από το νεκρό)
σκυλήσιος (=αυτός που σχετίζεται µε το
σκύλο)
σκυλιάζω (=εξοργίζω κάποιον)
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Σύνθετα

Μεταφορικές εκφράσεις

σκυλοδόντης (=αυτός που
µεγάλα και αιχµηρά δόντια)
σκυλοδροµία (=αγώνας
µεταξύ σκύλων)

έχει

δρόµου

«πεθαίνω σαν το σκυλί ( στ’ αµπέλι )»: για
κάποιον που κανείς δεν τον φρόντισε τις
τελευταίες στιγµές της ζωής του

«κακό σκυλί ψόφο δεν έχει»: οι κακοί
άνθρωποι δεν παθαίνουν τίποτα, οι συµφορές
σκυλοζωή (=ζωή γεµάτη δυσκολίες
πλήττουν µόνο τους καλούς ανθρώπους
και στερήσεις )
«τρώγονται σαν τα σκυλιά»: για ανθρώπους
σκυλοµετανιώνω (=µετανιώνω πικρά
που καβγαδίζουν συνέχεια
για κάποια ενέργειά µου)
«ρεζίλι των σκυλιών»: για πολύ µεγάλο
σκυλόψυχος (=αυτός που έχει
εξευτελισµό
σκληρή ψυχή, χωρίς αισθήµατα)
«ο δρόµος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά
σκυλόψαρο
δεµένα»: για παραγγελία ή διαταγή που δεν
λυκόσκυλο
επιδέχεται αναβολή ή αντίρρηση
τεµπελόσκυλο
τσοπανόσκυλο

Λέξη
(ο)κόκορας

Ορισµός
ο πετεινός

Σύνθετα

Συνώνυµα
αλέκτωρ

Συγγενικά
κοκορεύοµαι
(=φέροµαι
µε
προκλητικό
τρόπο,
καυχώµαι,
υπερηφανεύοµαι)

Μεταφορικές εκφράσεις

κοκοροµαχία
(=κυριολεκτικά:
«κάνω τον κόκορα»: κάνω το γενναίο, ενώ δεν είµαι
αγώνας µεταξύ δύο πετεινών,
«κοκόρου γνώση»: έλλειψη εξυπνάδας, λίγο µυαλό
µεταφορικά:
τσακωµός
µε
«σαράντα πέντε Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση»:
επίδειξη παλικαριάς µεταξύ δύο ή
όταν θέλουµε να πούµε ότι κάποιος που λέγεται
περισσότερων αντιπάλων)
Γιάννης δεν είναι έξυπνος
κοκορόµυαλος
«σηκώνοµαι µε τα κοκόρια»: σηκώνοµαι πολύ πρωί
(=ελαφρόµυαλος, ανόητος)
«όπου λαλούν πολλοί κοκόροι / πολλά κοκόρια,
κοκορόπουλο (=µικρός κόκορας,
αργεί να ξηµερώσει»: όταν ανακατεύονται πολύ σε µια
πετεινάρι)
δουλειά, τα αποτελέσµατα δεν είναι καλά
«τα φορτώνω στον κόκορα»: εγκαταλείπω κάθε
προσπάθεια.
«τρώγονται σαν τα κοκόρια»: τσακώνονται µε
έντονη αντιπαλότητα.

Λεξιλόγιο
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Λέξη

Ορισµός

(ο)γάιδαρος

Ετυµολογία

Συγγενικά

θηλαστικό
µεσν. γἀδάριον
κατοικίδιο ζώο,
µικρόσωµο µε
χαρακτηριστικά
µακριά αυτιά

Σύνθετα

γἀδουρεύω (=γίνοµαι
αναίσθητος, αγενής)
γἀδουριά (=κάθε πράξη ή
συµπεριφορά που
χαρακτηρίζεται από
αναισθησία)

Μεταφορικές εκφράσεις

γἀδουράγκαθο (=αγκαθωτό
φυτό ξηρών κλιµάτων)

«σκάω γάιδαρο»: εξαντλώ και τα πιο µεγάλα
περιθώρια υποµονής

γἀδουρογυρεύω (=ψάχνω το
γά̓δαρό µου)

«είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»: για
κάποιον που κατηγορεί άλλους για ελαττώµατα,
που ο ίδιος έχει σε µεγαλύτερο βαθµό

γἀδουροδένω (=δένω το
γά̓δαρό µου)
γἀδουροκαλόκαιρο (=η
περίοδος των ηµερών µε
καλοκαιρία το φθινόπωρο)
γἀδουροκεφαλή (=το κεφάλι
του γαιδάρου)
γαιδουροκέφαλος (=αυτός που
δεν αντιλαµβάνεται εύκολα κάτι)
γἀδουροφωνάρα (=φωνή
άγρια, δυνατή, χωρίς µουσική
καλλιέργεια)

«κατά φωνή και ο γάιδαρος»: για κάποιον που
εµφανίζεται τη στιγµή που γίνεται λόγος για αυτόν
«δένω το γάιδαρό
µονιµοποιώ τη θέση µου

µου»:

εξασφαλίζω,

«δεν µπορεί να µοιράσει δύο γαιδάρων άχυρα»:
για κάποιον που είναι ανίκανος και για τις πλέον
απλές και αυτονόητες εργασίες
«ήταν στραβό το κλήµα, το ‘φαγε και ο
γάιδαρος»: για κάτι που έρχεται ως τελειωτικό
χτύπηµα µιας ήδη προβληµατικής κατάστασης
«δυο γάιδαροι µαλώνανε σε ξένο αχυρώνα»: για
πρόσωπα, που φιλονικούν για πράγµατα που δεν
τους ανήκουν
«κάποιου του χάριζαν γάιδαρο και τον κοίταζε
στα δόντια»: για κάποιον που δεν καταλαβαίνει την
αξία της προσφοράς και µεµψιµοιρεί για
λεπτοµέρειες
«πετάει ο γάιδαρος; Πετάει!»: για περιπτώσεις
στις οποίες αναγκάζεται κανείς να δέχεται ή να
υποχωρεί σε παράλογες απόψεις ή καταστάσεις.
«µη στάξει η ουρά του γἀδάρου»: για κάτι που
δεν είναι τόσο σηµαντικό όσο παρουσιάζεται.
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Ορισµός

Ετυµολογία

κατοικίδιο αιλουροειδές
µε ευλύγιστο και
ελαστικό σώµα

µεσν./µετγν. γάτα

Συγγενικά
γατήσιος-ια-ιο
(=
αυτός που σχετίζεται
µε τη γάτα)

Μεταφορικές εκφράσεις
«σαν βρεγµένη γάτα»: µε τρόπο που δείχνει ότι κάποιος έχει συνείδηση του
σφάλµατός του ή των ευθυνών του
«ούτε γάτα ούτε ζηµιά»: όλα τακτοποιήθηκαν και δε συντρέχει λόγος ανησυχίας
«όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια»: όταν απουσιάζει ο υπεύθυνος,
αυτός που ελέγχει κάποιος, αυτοί παραµελούν τα καθήκοντά τους ή
συµπεριφέρονται ανεξέλεγκτα
«παίζω µε κάποιον, όπως η γάτα µε το ποντίκι»: ταλαιπωρώ κάποιον, χωρίς να
του δίνω το τελειωτικό χτύπηµα, για να παρατείνω την αγωνία του
«σκίζω τη γάτα»: ( για τον άνδρα ) καταφέρνω να επιβληθώ στη γυναίκα µου
«γάτα µε τις εννιά ουρές»: µαστίγιο που αποτελείται από εννιά σχοινιά ή λουριά
συνδεδεµένα µε λαβή
«όσο πατάει η γάτα»: λίγο, ελάχιστα
«γάτα µε πέταλα»: πολύ ικανός, έξυπνος, επιτήδειος

Λέξη

Ορισµός

Ετυµολογία

(η)αγελάδα

µεγαλόσωµο
θηλυκό
µηρυκαστικό
που
εκτρέφεται
για την
παραγωγή
γάλακτος

µτγν. αγελάς

Συγγενικά

Σύνθετα

αγελαδινός- αγελαδοβοσκός (= ο βοσκός
ή-ό
των αγελάδων)
αγελαδοκόµος (= ο βοσκός
αγελάδων)
αγελαδοστάσιο (= ο χώρος,
όπου εκτρέφονται αγελάδες)
αγελαδοτρόφος

Εκφράσεις
«σαν τη γελάδα που κλοτσά την καρδάρα µε το γάλα»: για άνθρωπο που από
απροσεξία, αδεξιότητα ή βιασύνη καταστρέφει την τελευταία στιγµή κάτι που έχει
πετύχει µε πολύ µόχθο
«βρήκε τη γελάδα και αρµέγει»: για κάποιον που εκµεταλλεύεται συστηµατικά προς

Λεξιλόγιο

19

όφελός του, πρόσωπο ή κατάσταση
«περίοδος ισχνών αγελάδων»: περίοδος οικονοµικής δυσπραγίας, φτώχιας

Λέξη
(το) γουρούνι

Ορισµός
ο χοίρος

Ετυµολογία
µεσν.
γουρούνιον

Συγγενικά
γουρουνιά (=η πράξη που ταιριάζει
σε άνθρωπο ανήθικο ή απολίτιστο)
γουρουνόπουλο (=ο µικρός χοίρος,
το γουρουνάκι)

Εκφράσεις
«όλα τα γουρούνια µια µύτη έχουν»: όλοι όσοι ανήκουν σε συγκεκριµένο χώρο
(επαγγελµατικό, κοινωνικό, πολιτικό, κ.λπ.) και έχουν κοινούς τρόπους
συµπεριφοράς
«σα να σφάζανε γουρούνι»: για ήχο ιδιαίτερα διαπεραστικό και δυσάρεστο
«σαπουνίζοντας γουρούνι χάνεις κόπο και σαπούνι»: για το µάταιο και άδικο κόπο
να διδαχθούν σε κάποιον συνήθειες ή ιδιότητες αντίθετες στη φύση του
«αγοράζω γουρούνι στο σακί»: για απρόσεκτες αγορές, κατά τις οποίες αγοράζει
κανείς κάτι χωρίς να το έχει δει

Μεταφορικές εκφράσεις µε αναφορά στην ουρά κάποιου ζώου
«φάγαµε το βόδι / το γάιδαρο, στην ουρά θα σταµατήσουµε / θα κολλήσουµε»:
προκειµένου να προτρέψουµε κάποιον να ολοκληρώσει µια προσπάθεια, της οποίας
το µεγαλύτερο ή δυσκολότερο µέρος έχει ήδη αντιµετωπίσει
«χώνω παντού την ουρά µου»: αναµειγνύοµαι σε πολλά ζητήµατα, ανακατεύοµαι
παντού
«βάζω την ουρά στα σκέλια»: όταν κάποιος εγκαταλείπει µια προσπάθεια ή µια
υπόθεση, υποχωρώντας ντροπιασµένα
«βγάζω την ουρά µου έξω»: αποστασιοποιούµαι από υπόθεση, αποποιούµαι
ενδεχόµενες ευθύνες
«κουνάω την ουρά µου»: προκαλώ

Λεξιλόγιο

20
Λεκτικά σύνολα σχετικά µε τα ζώα που ζουν κοντά µας
πιστός
υπάκουος
ζωηρός
φιλικός
άγριος
σκύλος:

ήρεµος
έξυπνος
µαλθακός
ενεργητικός
καλόβολος
επιθετικός

πονηρή
ύπουλη
χαδιάρα
ναζιάρα
γάτα:

ήσυχη
παιχνιδιάρα
απαιτητική
ευλύγιστη
ελαστική
του δρόµου
του σαλονιού
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φιλικά
υποµονετικά
συνεργάσιµα
έξυπνα
ζώα:

ευαίσθητα
εργατικά
πιστά
άγρια
επιθετικά
αιµοβόρα
κατοικίδια

φιλικός
ευαίσθητος
πονόψυχος
αναίσθητος
ασυνείδητος
άνθρωπος:

άκαρδος
επιθετικός
αδιάλλακτος
στοργικός
γενναιόδωρος
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Λεξιλογικές ασκήσεις
1.

Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, γράφοντας το
σωστό τύπο των παρενθέσεων.
1. Όλα τα ζώα ………………………….. (το αγρόκτηµα, του αγροκτήµατος)
υπακούουν στον ιδιοκτήτη τους.
2. Ο σκύλος είναι ……………… (πιστό, πιστός) στον άνθρωπο.
3. Όλα τα ζώα έχουν το ένστικτο ………………………. (την αυτοσυντήρηση, της
αυτοσυντήρησης).
4. Ο κύριος Γρηγόρης ασχολείται µε …………………… (της εκτροφής, την
εκτροφή) ζώων.
5. Η ………………….. (φιλόζωη, φιλοζωική) εταιρεία έχει κάνει σηµαντικά βήµατα
στο θέµα …………………….. (την προστασία, της προστασίας) των αδέσποτων
ζώων της περιοχής µας.

2.

Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, επιλέγοντας κάθε
φορά το σωστό τύπο των ρηµάτων των παρενθέσεων.
1. Τα αδέσποτα ζώα …………………. (δεν έχει, δεν έχουν) µεγάλη διάρκεια ζωής.
2. Οι φιλόζωοι …………………… (προστατεύεις, προστατεύουν) τα ανυπεράσπιστα
ζώα.
3. Η αδερφή µου ……………………. (υπεραγαπώ, υπεραγαπά) τις γάτες.
4. Ο πατέρας µου …………………….. (αγόρασαν, αγόρασε) για το σκύλο µας ένα
περιλαίµιο.
5. Τα ήρεµα πρόβατα …………………….. (βόσκει, βόσκουν) αµέριµνα στο
καταπράσινο λιβάδι.

3.

Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις, ώστε να προκύψουν τα σωστά
ζεύγη λέξεων.
κατοικίδιο
πιστός
ύπουλη
άκακο
πυκνό
φιλοζωική

τρίχωµα
γάτα
οργάνωση
σκύλος
πρόβατο
ζώο
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4. Σχηµατίστε τέσσερις σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τη λέξη: ζώο.
α’ συνθετικό

β’ συνθετικό

Σύνθετη λέξη

ζωο-

5.Γράψτε τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων.
φροντίζω ≠
ευαισθητοποιούµαι ≠
καθαρός ≠
φιλικός ≠
άγριος ≠

6. Γράψτε τα συνώνυµα των παρακάτω λέξεων.
γεωργός =
κοιλάδα =
οικόσιτο (ζώο) =
κόπος =
βλάστηση =

7. Παρακάτω σας δίνονται διάφορες λέξεις. Ποιες από αυτές ανήκουν στην ίδια
οικογένεια λέξεων;

καλλιέργεια, τροφή, καλλιεργώ, περιβάλλον, καλλιεργητικός-ή-ό, νερό, διατροφή,
καλλιεργητής, ατροφικός-ή-ό.

Οι απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων δίνονται στη σελίδα 69 αυτού του τεύχους.

