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EESSÕNA

Käesolev sõnaraamat on valminud neljaaastase töö tulemusena.Esmalt oli 
soov koostada Eesti-Kreeka sõnaraamat. Appi tuli Eesti Keele Instituut, kust 
saadi eesti keele sõnade statistiline jaotus. See võetigi sõnaraamatu tegemisel 
aluseks. Abi oli ka J. Silveti Eesti-Inglise sõnaraamatutest, mis omal ajal inglise 
keelt õppides sõnastiku koostajatele suureks toeks on olnud. Samuti hoiti lahti 
silmad-kõrvad, et näha ja kuulda uusi eestikeelseid sõnu. Nii saadi kokku üle 
23 tuhande eestikeelse sõna.Siis võeti appi palju sõnaraamatuid ja muidugi 
internett. Nii alustati eesti keele sõnade tõlkimist kreeka keelde. 

Kõik sõnad sõnaraamatus on grupeeritud lemmade järgi. Näiteks kallis`, 
armas αγαπημένος o2, αγαπητός o1, ~, hinnaline ακριβός o1, δαπανηρός 
o1, ~tama αγκαλιάζω t7 αγκαλιάζομαι, ~tus, hellitus το χάδι k6, ~tus, süli το 
αγκάλιασμα k10. See tähendab, et esimesel eestikeelsel sõnal lemma on eral-
datud `-ga ja teda asendab järmistel ~. 

Nimisõnad sõnaraamatus on esitatud järgmiselt: eesel ο γάιδαρος m18, 
η γαϊδούρα n2. Iga kreekakeelse nimisõna ees on artikkel, mis määrab selle 
nimisõna soo. Niisiis o – meessoo, η – naissoo ja το – kesksoo nimisõna. Ni-
misõna järel on viide tabelile, mille järgi see nimisõna käändub. Antud juhul m18 
ja n12. Kui nimisõna ei käändu, siis on ta tähistatud *-ga. 

Omadussõnad on nimisõnadega kreeka keeles samast soost ja käändu-
vad koos nimisõnadega. Sõnaraamatus on tavaliselt algselt toodud kõik oma-
dussõnad meesoost. õnnetu δυστυχής o12, δυστυχισμένος o2, ατυχής o12, 
άτυχος o3. Selle järel on tabeli number, mille järgi need käänduvad. Nende 
tabelites on toodud ka naissoost ja kesksoost omadussõnade käänamine

Tegusõnad eesti keeles pöörduvad. Nende hingeelu peab natuke lähe-
malt tundma õppima. Kõikide tegusõnade pööramine on toodud tabelites, mis 
on tähistatud t1, t2 jne. Sõnaraamatus on tavaliselt toodud tegusõna nii: kal-
lutama κλίνω t3 έκλινα κλίνομαι κλίθηκα. Tegusõnad antakse sõnaraamatus 
oleviku esimeses pöördes. Sõna κλίνω järel on tabeli number, mille järgi see 
tegusõna pöördub. Niisiis t3. Järgmisena tuuakse lihtminevik (aorist) έκλινα. 
Sellele järgneb passiivi olevik κλίνομαι ja passiivi lihtminevik κλίθηκα. Kõik need 
on muidugi esimeses pöördes. 
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Mõned tegusõnad on ainult passiivis. Need on depoonensverbid. Need on 
siis esitatud järgmiselt: kaklema` τσακώνομαι t3 τσακώθηκα. Mõnede tegu-
sõnade passiiv on väljendatav abiverbi είμαι abil: kallerdama, koaguleerima 
πήζω t6 έπηξα είμαι πηγμένος t2. Mõnedel verbidel on passiivil hoopis vastu-
pidine tähendus: ~ama, laenu andma δανείζω t7 δάνεισα, ~ama, laenu võt-
ma δανείζομαι t7 δανείστηκα. Tegusõnade, mis on toodud tabelis t7, passiivi 
ja lihtmineviku moodustamine on lihtne ja sellepärast pole sageli neid toodud. 
Kui aga nendel tegusõnadel on passiivi vorm, tuuakse see ka iga sellse sõna 
järel. Kui tegusõna järgi on *, siis on see mittereeglipärane tegusõna ja nende 
pööramist tuleb otsida mittereeglipäraste tegusõnade tabelist. Seal on kreeka-
keelsed sõnad tähestikulises järjekorras.

Need sõnad, mis ei käändu on määrsõnad, asesõnad ja muud sõnad ja 
väljendid.

Sõnaraamat sisaldab veel kreeka keele tähtede hääldamist, arvsõnade ta-
belit, riikide, nende rahvuse ja keele nimetust, sõjaväeliste auastmete tabelit ja 
muidugi tähestikku. 

Head kasutamist!
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aabits το αλφαβητάρι k5 
aad`el η αρχοντιά n1, ~lik ευγενής o12 
aadress η διεύθυνση n12 
aafriklane ο Αφρικάνος m17, η Αφρικανή 
n7 
aare ο θησαυρός m16 
aas, silmus ο βρόχος m17, ~, rohumaa το 
λιβάδι k6 
Aasi`a η Ασία n6, ~alane το Ασιάτης m7, η 
Ασσιάτισσα n3, ~alik ασιατικός o1 
aasta` το έτος k9, η χρονιά n1, ~ esimene 
päev η Πρωτοχρονιά n1, ~ kasum ο 
επιτόκιο k1, ~ pärast του χρόνου, ~, 
aeg ο χρόνος m17, ~aeg η εποχή n7, 
~kümme η δεκαετία n2, ~ne ετήσιος o5, 
~päev, sünnipäev η επέτειος n14, ~raa-
mat το ετήσιο ημερολόγιο k1, ~sada τα 
εκατόχρονια k2, ~tuhat, millennium η 
χιλιετηρίδα n4, ~vahetus η παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς n7 
aatom το άτομο k1, ~ tuum o ατομικός 
πυρήνας m1 
abi η βοήθεια n3 
abi`elluma παντρεύομαι t4 παντρεύτηκα, 
νυμφεύομαι t4 νυμφεύθηκα, ~elu o γάμος 
m17, ~eluasjade menetlus (kohtus)(jur) 
η γαμική διαφορά n1, ~elu kehtetuks 
tunnistamine (jur) η ακύρωση γάμου n12, 
~elu lahutama χωρίζω t7, ~elulahutus 
το διαζύγιο k1, ~elupaar τα παντρεμένα 
ζευγάρια k6, ~ikaasa ο/η σύζυγος m18, 
~kaasa, partner το έτερο ήμισυ * 
abi`hoone το παράρτημα k10, ~l με + acc, 
μετά + gen, ~line ο/η βοηθός m16, ~raha η 
επιχορήγηση n12 
abista`ma βοηθώ t8, ~mine η βοήθεια 
n3, ~v βοηθητικός o1 
abitu αβοήθητος o3, abiturient o 
τελειόφοιτος m18 
abiva`hend (köögis, rakis, seade) 
ο σκευός k9, ~jaja ο άπορος m18, 
~lmis,viisakas εξυπηρετικός o1 
ablas` sööja ο φαγάς m4, η φαγού n17, ~, 

ahne άπληστος o3 
abort η έκτρωση n12 
absoluut`ne απόλυτος o3, ~selt 
απολύτως 
abstraktne αφηρημένος o2 
absurdne παράλογος o3 
abt ο ηγούμενος m18 
adekvaat`ne επαρκής o12, ~selt, asjako-
haselt καταλλήλως 
ader το αλέτρι k6, άροτρο k2 
adjektiiv (ling) το επίθετο k1 
administr`aator ο διαχειριστής m8, 
~atiivne διοικητικός o1, ~atsioon η 
διαχείριση n12 
admiral ο ναύαρχος m18 
adopteerima υιοθετώ t10 υιοθετησα 
υιοθετόμαι υιοθετήθηκα
adressaat ο αποδέκτης m7 
adru το φύκι k6 
adsorbeerima, imama απορροφώ t8 
απορρόφησα απορροφιέμαι/απορροφώμαι 
απορροφήθηκα, ρουφώ t8  ρούφηξα ρουφιέμαι 
ρουφήχτηκα 
aduma: aru saama καταλαβαίνω 
t3 κατάλαβα, mõistma εννοώ t10 
εννόησα εννοούμαι εννοήθηκα, taipama 
αντιλαβάνομαι t3 αντιλήφθηκα
advokaat` ο δικηγόρος m17, ο 
υπερασπιστής m8, η υπερασπίστρια 
n3, ~, määratud advokaat ο διορισμός 
δικηγόρος m17 
aed` ο κήπος m17, ~maasikas η φράουλα 
n3, ~oakaunad τα φασολάκια k5, ~vili το 
λαχανικo k4, ~viljamüüja o μανάβης m10, 
οπωρολαχανοπώλης m7, ~viljapood ο 
οπωρολαχανοπωλείο k3, το μανάβικο k3 
aeg` ο καιρός m16, χρόνος m17, η ώρα 
n2, ~ajalt από καιρό σε καιρό, κατά 
καιρούς, ~amisi αργά, ~lane αργός o1, 
βραδύς o10, ~lustama επιβραδύνω t3 
επιβράδυνα επιβραδύνομαι επιβραδύνθηκα, 
κόβω ταχύτητα t4 έκοψα, ~sasti νωρίς, 
~umistähtaeg (jur) η προθεσμία 

A
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παραγραφής n2, aegumistähtaeg (toit) η 
ημερομηνία λήξης n2 
aer το κουπί k7, ~osool το αεροζόλ *, 
~utaja ο κωπηλάτης m7, η κωπηλάτισσα 
n3 
aevast`ama φταρνίζομαι t7, ~us το 
φτάρνισμα k10 
afekt, tundepuhang η συγκίνηση n12 
aferist, šarlatan ο αγύρτης m7, η 
αγύρτισσα n3, ~, petis ο απατεώνας m1 
aga όμως, αλλά, ωστόσο  
agar ανυπόμονος, πρόθυμος o3, ~us η 
προθυμία n6, ~us, innukus o ζήλος m17 
agent, esindaja ο αντιπρόσωπος m18, 
agent, esindaja ο πράκτορας m3, ~, 
volinik o εντολοδόχος m17, ~, salaa-
gent ο μυστικός πράκτορας m3, ~uur το 
πρακτορείο k3 
agoonia η αγωνία n6 
agressiivne επιθετικός o1 
agressor η επιδρομέας, ~, sissetungija 
o εισβολέας m6, ~, vallutaja ο κατακτητής 
m8 
agronoom ο αγρονόμος m17, ο γεωπόνος 
m17 
agu η αυγή n7, το ξημέρωμα k10 
agul το προάστια k1 
ah oχ 
ahast`ama απελπίζομαι t7, ~us η 
απελπισία n6, ~usse viima απελπίζω t7 
ahel η αλυσίδα n4, ~ad τα δεσμά k4, 
~ama δένω με χειροπέδες t3 έδεσα 
δένομαι δέθηκα, ~reaktsioon η αλυσιδωτή 
αντίδραση n12  
ahi ο φούρνος m17 
ahistama, kitsendama στενοχωρώ t9 
στεναχώρεσα / στεναχώρησα στεναχωριέμαι 
/ στεναχωρούμαι στεναχωρέθηκα 
/ στεναχωρήθηκα, ahistamine η 
παρενόχληση n12 
ahmima, ahnitsema καταβροχθίζω t7 
ahne` o πλεονέκτης m7, η πλεονέχτρα n6 
, λαίμαργος o3, ~, ablas άπληστος o3, ~, 
ihne φιλάργυρος o3 
ahv η μαϊμού n15 
ahvatl`ema δελεάζω t7, ~ev δελεαστικός 

o1, ~us ο πειρασμός m16 
ahven η πέρκα n2 
aiandus η κηπουρική n1 
aids το Έιτζ, AIDS * 
aim, eesmärk ο σκοπός m16, ~ama 
έχω προαίσθημα t1, προαισθάνομαι t3 
προαισθάνθηκα, ~dus η προαίσθημα k10 
aina, alati πάντα, ~, üha διαρκώς, ~, 
ühtelugu πάντοτε  
aine η ουσία n2, ~s η ύλη n7, ~vahetus ο 
μεταβολισμός m16 
ainsus (lingv) ο ενικός m16, ~e ενικός o1 
ainu`ke μόνο, ~laadne μοναδικός o3, 
~lt sellel põhjusel, et μόνο και μόνο 
επειδή..., ~lt, üksnes μονάχα, ~s μόνο, 
~s, paaritu μόνος o2 
aisting, tähendus, tunne η αίσθηση n12, 
η συναίσθηση n12 
ait η αποθήκη, ~, küün η σιταποθήκη n7, 
ο αχυρώνας m1 
aita`b,küllalt αρκετά, φτάνει, ~ma 
βοηθώ t8 βοήθησα 
aitäh ευχαριστίες, ~ ütlema, tänama 
ευχαριστώ t9 ευχαρίστησα ευχαριστιέμαι 
ευχαριστήθηκα
aja`hetk η στιγμή n7, ~järk η εποχή 
n7, ~kiri το περιοδικό k4, ~kirjandus 
η δημοσιογραφία n6, ~kirjanik ο/η 
δημοσιογράφος m17, ~l, kestel κατά την 
διάρκεια, ~leht η εφημερίδα n4, ~lookir-
jutus η ιστοριογραφία n6 , ~loolane o/η 
ιστοριογράφος m17, ~looline ιστορικός 
o1, ~looõpetaja o καθηγητής ιστορίας m7, 
η καθηγήτρια ιστορίας n3, ~looõpetus 
η διδασκαλία της ιστορίας n2, ~ lugu η 
ιστορία n2 
ajama, sundima αναγκάζω t7 
ajama: teiseldama κινώ t10 κίνησα 
κινούμαι κινήθηκα, eemale ajama διώχνω 
t3 έδιωξα, (‘διωξα) διώχνομαι διώχτηκα, ee-
male/tagasi ajama απωθώ t10 απώθησα 
απωθούμαι απωθήθηκα, taga ajama 
καταδιώκω t6, välja ajama αποστέλνω t3 
απέστειλα αποστάλθηκα, ära ajama, tagasi 
tõrjuma αποκρούω t7 αποκρούστηκα, ära 
ajama, ära saatma απομακρύνω t3 
απομάκρυνα απομακρύνθηκα
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aja`periood, vahemaa το διάστημα 
k10, ~stu η εποχή n7, ~stu, sajand ο 
αιώνας m1, ~teenija ο στρατιώτης m7, η 
στρατιώτίνα n4, ~vahemik το διάστημα 
k10, ~ viide η διασκέδαση n12 
ajend: motivatsioon το κίνητρο k1, 
põhjus η αφορμή n7 
ajendama, innustama ωθώ t10 ώθησα 
ωθούμαι ωθήθηκα, ~, ärgitama, nõudma 
παρακινώ t10 παρακίνησα παρακινούμαι 
παρακινήθηκα, ~, põhjustama προκαλώ t10 
προκάλεσα προκαλούμαι προκλήθηκα 
aju, peaaju ο εγκέφαλος m18 
ajuti, ajutiselt προσωρινά, ~ine 
προσωρινός o1 
akaatsia η ακακία n2 
akadeem`ia η ακαδημία n2, ~ik ο 
ακαδημαϊκός m16, ~iline ακαδημαϊκός o3, 
~iliselt ακαδημαϊκώς 
aken το παράθυρο k1 
aklimatiseerima εγκλιματίζω t7 
akna`laud το παντζούρι, περβάζι k6, 
~luuk το παραθυρόφυλλο k2, ~ruut, 
~klaas το τζαμι k6 
akord` η συγχορδία n2, ~ion το 
ακορντεόν 
akrobaat ο ακροβάτης m7, η 
ακροβάτισσα n3 
akt, toiming, tunnistus η πράξη n11 
aktiiv (lingv) η ενεργητική n7 
aktiiv`ne ζωηρός o1, ~, ener-
giline δραστήριος o5, ενεργός o1, 
~selt δραστήρια, ενεργά, ~sus η 
δραστηριότητα n5 
akti`va τα περιουσιακά στοιχεία 
k3, ~veerima δραστηριόποιώ t10 
δραστηριοποίησα δραστηριοποιούμαι 
δραστηριοποιήθηκα , ενεργοποιώ t10, ~vist 
o ακτιβιστής m8, η ακτιβίστρια n3 
aktsent, hääldus η προφορά n1,
aktsepteeri`ma δέχομαι t6 δέχτηκα, tunni-
stama αποδέχομαι t6 αποδέχτηκα, ~mine 
η αποδοχή n7, ~itav αποδεκτός o1 
akts`ia η μετοχή n7, ~iakapital το 
μετοχικό κεφάλαιο k1, ~iaselts η 
μετοχική εταιρεία n2, ~iis το φόρος της 

κατανάλωσης n12, ~ionär ο μέτοχος m18, 
~ioon, toiming η δράση n11 
aktuaal`ne, päevakajaline επίκαιρος o3, 
τοπικός o1, ~sus η επικαιρότητα n5 
aku η μπαταρία n2, ο συσσωρευτής 
m8, ~laadija o φορτιστής m8, ~mu-
leerima συσσωρεύω t5, συσσώρευσα 
συσσωρεύομαι συσσωρεύτηκα, ~muleerimine 
η συσσώρευση n12 
akusatiiv (lingv) η αιτιατική n7 
akustiline ακουστικός o1 
akuutne οξύς o10 
akvaarium το ενυδρείο k3 
akvarell η ακουαρέλα n4, η υδατογραφία 
n2 
ala, maaala η έκταση n12, ~, territoorium 
η περιοχή n7 
ala`areng η καθυστέρηση n12, ~ealine 
το ανήλικος m18, ανήλικος o3, ~hindama, 
alla hindama υποτιμώ t8 υποτίμησα 
υποτιμώμαι υποτιμήθηκα, ~jaotus,alaliik η 
υποδιαίρεση n12, ~liit, spordialaliit η 
Αθλητική Οργάνωση n12, 
alal`ine μόνιμος o3, ~ine elukoht η 
μόνιμη κατοικία n2, ~ine, kindel 
σταθερός o1 
alalõpmata συνεχώς 
alam κατώτερος o3, ~, alluv 
υποδεέστερος o3, o υποδεέστερος m18, 
~palk o κατώτερος μισθός m16 
alandama, häbistama εξευτελίζω t7, 
~, teotama ταπεινώνω t6 ταπείνωσα 
ταπεινώνομαι ταπεινώθηκα, ~ama, alanema 
μειώνω t3 μείωσα μειώνομαι μειώθηκα, 
~amine, vähendamine η μείωση n12 
alandav ταπεινωτικός, ~, halvustav 
εξευτελιστικός o1 
aland`lik, tagasihoidlik ταπεινός o1, 
~us, armetus η ταπείνωση n12 
alanema, vähenema υποχωρώ t9 
υποχώρησα 
alasti γυμνός o1, alasti- γυμνο-, ~ 
võtma γυμνώνω t3 γύμνωσα γυμνώνομαι 
γυμνώθηκα, ~olek η γύμνια n6 
alatasa`, alalõpmata συνεχώς, ~, pide-
valt αενάως 
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alateadvus, teadvustamatus το 
υποσυνείδητο k1 
alates από τότε 
alati` πάντα, ~, järjest συνεχώς, ~, üha 
πάντοτε 
alatoit`ma υποσιτίζω t7 υποσιτίζομαι, 
~mine o υποσιτισμός m16 
alatu`, kaabaklik αχρείος o4, ~, nilbe 
άσεμνος o3, ~, vääritu ποταπός o1 
alaväärsuskompleks το σύμπλεγμα 
κατωτερότητας k10 
album το άλμπουμ * 
albumiin το ασπράδι k6 
alev ο δήμος m17 
alga`ja αρχάριος o5, ~ma αρχίζω t7, 
~taja, inspireerija ο εμπνευστής m8, 
η εμπνεύστρια n3, ~taja, ässitaja ο 
υποκινητής m8, η υποκινήτρια n3, algata-
ma, algama ξεκινώ t8 ξεκίνησα, ~tamine, 
~tus η μύηση n12, η πρωτοβουλία n2, ~v, 
tekkiv αρχόμενος o3 
alg`ebra η άλγεβρα n3, ~kool το δημοτικό 
σχολείο k3, ~ne αρχικός o1, ~oritm ο 
αλγόριθμος m18, ~selt, esialgu αρχικά, 
~ul κατά την πρώτη, στην αρχή ~ul, 
kõigepealt πρώτα 
algus` ja lõpp αρχή και τέλος, ~, alga-
tus η αρχή n7, ~, lähe η εκκίνηση n12, 
~, lähtepunkt η αφετηρία n2, ~, start η 
αρχή n7, ~est lõpuni από την αρχή ως το 
τέλος, ~punkt το σημείο εκκίνησης k3, ~, 
start το ξεκίνημα k10 
alibi το άλλοθι k6 
alistama υποτάσσω t6 υπέταξα 
υποτάσσομαι υποτάχτηκα
alistuma, järele andma υποκύπτω 
t4 υπέκυψα, ~, loobuma παραδίδω / 
παραδίνω t3 παράδωσα παραδίδομαι / 
παραδίνομαι παραδόθηκα
alistumine η συνθηκολόγηση n12 
alkohol το οινόπνευμα k10, το αλκοόλ * , η 
αλκοόλη n9 
alkohool´ik o αλκοολικός m16, ~ik, 
joodik ο μέθυσος 11d, μεθύστακας m3, 
~ne αλκοολικός o1, ~ne, narkootiline 
οινοπνευματώδης o14 

allapoole κάτω, κάτω από, παρακάτω 
all, alla υπό+acc, κάτω από 
alla` andma παραδίδω / παραδίνω 
t3 παράδωσα παραδίδομαι / παραδίνομαι 
παραδόθηκα, ~ heitma καθυποτάσσω t6 
καθυπέταξα καθυποτάσσομαι καθυποτάχτηκα, 
~ andma, orjastama υποδουλώνω 
t3 , ~ jätma, vähendama μειώνω t3 
μείωσα μειώνομαι μειώθηκα , ελαττώνω t3 
ελάττωσα ελαττώνομαι ελαττώθηκα, ~ kir-
jutama, allkirjastama υπογράφω t4 
υπέγραψα υπογράφομαι υπογράφτηκα, ~ 
kriipsutama, rõhutama υπογραμμίζω 
t7, ~ kulistama κατεβάζω t7, ~ käima, 
manduma εκφυλίζομαι t7, ~ tooma, ~ 
võtma κατεβάζω t7, ~ tulema, ~ min-
ema, ~ laskuma, sadulast maha tulema 
κατεβαίνω t7 κατέβηκα
alla`kriipsutus, rõhutamine η 
υπογράμμιση n12, ~käik, vähenemine η 
μείωση m17 
allergia η αλλεργία n2, allergiline 
αλλεργικός o1 
alles`, hetk tagasi μόλις πριν από λίγο, ~, 
hiljuti προσφάτα, προσφάτως, ~, just 
μόλις 
allians ο συμμαχία n2 
allikas η βρύση n7, η πηγή n7, ~ (väike) η 
βρυσούλα n6 
alljärgnev` ακόλουθος o3, ~alt 
ακoλούθως 
allkiri η υπογραφή n7, allkirjastama 
υπογράφω t4 υπέγραψα υπογράφομαι 
υπογράφτηκα 
allpool κάτω, κάτω από, παρακάτω 
alluma, kuuletuma υπακούω* υπάκουσα 
allusioon, vihje ο υπαινιγμός m16 
allutama υποτάσσω t6 υπέταξα 
υποτάσσομαι υποτάχτηκα 
alluv` υποτελής o12, o υποτελής m8, ~us 
η υποτέλια n3 
allveelaev το υποβρύχιο k1 
allüksus, alajaotus η υποδιαίρεση n12 
alpinism ο αλπινισμός m16, η ορειβασία 
n2 
alt, altpoolt από τα κάτω 
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altar ο βωμός m16 
alternatiiv` η εναλλακτική λύση n7, ~ne 
εναλλακτικός o1 
altkäemaks η δωροδοκία n2, o 
χρηματισμός m16, ~u andmine/võtmine 
η διαφθορά n1 
alul στην αρχή 
alumiinium το αλουμίνιο k1 
alumine korrus το ισόγειο k1 
alus` η βάση n11, ~ (lingv) το υποκείμενο 
k1, ~, leelis το αλκάλιo k1, ~eline, leelise-
line αλκαλικός 25, ~pesu τα εσώρουχα k2, 
~püksid η κιλότα n2, ~särk η φανέλα n2, 
alustam`a αρχίζω t7, ξεκινώ t8 ξεκίνησα, 
~ine, alustus το ξεκίνημα k10, η αρχή n7, η 
εκκίνηση n12 
amalgaam το αμάλγαμα k10 
amatöör o ερασιτέχνης m7, η 
ερασιτέχνισσα n3 
ambitsioon, auahnus η φιλοδοξία n2 
ambulatoorne εξωνοσοκομειακός o1 
ambuteeri`ma ακρωτηριάζω t7, ~mine o 
ακρωτηριασμός m16, η ακρωτηρίαση n12 
ameeriklane ο Αμερικανός m16, η 
Αμερικανίδα n4
amet`, ametiala το επάγγελμα k10, ~, töö 
η εργασία n2, ~, äri, elukutse η ασχολία 
n2
ameti`alane, professionaalne 
επαγγελματικός o1, ~asutus, institut-
sioon το ίδρυμα k10, ~asutus, kontor το 
γραφείο k3, ~asutus, teenendamine η 
υπηρεσία n2 
amet`iisik ο λειτουργός m16, ~iisik, rii-
giametnik (jur) ο δημόσιος λειτουργός 
m16, ~ikool η βιομηχανική σχολή n7, 
~iühing το συνδικάτο k3 
amet`kond η υπαλληλία n6, ~tlik 
υπαλληλικός o1, ~tlik, formaalne 
επίσημος o3, ~nik o/η υπάλληλος m18 
aminohape το αμινοξύ mitmus αμινοξέα 
amm, lapsehoidja η νταντά n16 
ammenda`ma εξαντλώ t10 εξάντλησα 
εξαντλούμαι εξαντλήθηκα, ~v εξαντλητικός o1 
ammoniaak η αμμωνία n6 
ammu πολύ καιρό πριν, προ πολλού, ~, 

kaua aega tagasi εδώ και πολύ καιρό 
ammune, antiikne αρχαίος o1, ~, põline 
πανάρχαιος o1 
ammutama, pumpama αντλώ t10 
άντλησα αντλούμαι αντλήθηκα
amnestia η αμνηστία n6 
amputeerimine η αποκοπή n7 
amööb η αμοιβάδα n2 
anaeroobne αναερόβιος o3 
analoog` η αναλογική n7, analoog`ia η 
αναλογία n2, ~iline, ~ne ανάλογος o3 
analü`saator ο αναλυτής m8, ~üs, 
~üsimine η ανάλυση n12, ~üsima 
αναλύω t3 ανάλυσα αναλύομαι αναλύθηκα, 
~ütik ο αναλυτής m8, ~ütiline αναλυτικός 
o1 
anamnees, haiguslugu το ιστορικό k4, η 
ανάμνηση n12 
ananass ο ανανάς m4 
anarhi`a η αναρχία n2, ~line αναρχικός 
o1, ~st o αναρχικός m16 
anasta`ja ο κατακτητής m8, ~ma, val-
lutama κατακτώ t8 κατάκτησα κατακτιέμαι 
κατακτήθηκα
anatoomi`a η ανατομία n6, ~line 
ανατομικός o1 
andekas προικισμένος o2, ταλαντούχος 
o4 
ande`ks με συγχωρείτε, ~stama 
συγχωρώ t10 συγχώρεσα / συγχώρησα 
συγχωριέμαι / συγχωρούμαι συγχωρέθηκα / 
συγχωρήθηκα, ~stamatu ασυγχώρητος o3, 
~stav, halastav επιεικής o12, ~stus η 
συγχώρεση n12 
andja ο δωρητής m8, η δωρήτρια n3 
andma δίδω / δίνω t3 έδωσα δίδομαι / 
δίνομαι δόθηκα, järele ~ ενδίδω/ενδίνω 
t3 ενέδωσα, kätte ~ εγχειρίζω t7, tuld ~ 
πυροβολώ t9 πυροβόλησα πυροβολούμαι 
πυροβολήθηκα , ära ~ προδίδω/προδίνω t3 
πρόδωσα προδίδομαι / προδίνομαι προδόθηκα, 
üle ~ παραδίδω/παραδίνω t3 παράδωσα 
παραδίδομαι / παραδίνομαι παραδόθηκα
andme`baas, ~kogu η βάση δεδομένων 
n11, ~d τα δεδομένα k3, τα στοιχεία k3 
andmine, annetus το δώρημα k10 


