
αντιλαμβάνομαι τους ήχους δια της ακοής, 1.

Αλλα και γενικα αντιλαμβανομαι, νοιώθω, υπακουω, πεθομαι , υποτάσσομαι 2.

Σημασία:

ακροώμαι , 

Screen clipping taken: 15/7/2012 5:02 μμ

492.11

Από το σύνθετο υπακούω το ακούω κατάντησε να έχει και την σημασία του 
υπακούω δηλαδή υπακούω εις τις εντολές κάποιου

ενωτίζομαι

και ακουτιώ
κανω καποιον να ακουσει. συν : λεω ανακοινώνω

Με την σημασια 1 ο Ιερεμίας, 30:18  δια τουτο ιδου ημεραι ερχονται 

φησιν κυριος και ακουτιω επι Ραββαθ θορυβον πολεμων και εσονται 

εις αβατον και εις απωλειαν και βωμοι αυτης εν πυρι κατακαυθησονται 
και παραλημψεται Ισραηλ την αρχην αυτου 

Αλλα και με την σημασια 2 του ακουω.Κάνω καποιον να αισθανθει. 

Αυτό συνάγεται από τον Γνωστο Ψαλμό 50.10 : ἀκουτιεῖς μοι 

ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται οστεα  τεταπεινωμενα : 
διοτι την αγαλιαση και την ευφροσυνη την αισθανομαστε και δεν την 
ακούμε.

Να ακους τον πατέρα σου. 

ακουτίζω

Συνώνυμα

Ακούω, to hear. — R. άκή. Much as Lat. aeuo, to sharpen (the ears) : to be sharp in 
hearing. We say, To prick vp one's ears. Horace has ' aures acuta*.' Cic: 'Erigite auree 
vestras.' Apollonius: ΌρθοΊσιν he* οΰασιν. So 'ΑκροώψΑΐ from "Ακρος. (Z) From a, 
intens., κο4ω to hear.



Screen clipping taken: 20/8/2012 4:47 μμ

Ετυμολογία:

Ιταλικά ascoltare

Ξενόγλωσσα

ακούω
Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012
4:55 μμ
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Ιταλικά ascoltare

Αγγλικά hear, listen

hear 
    O.E. heran (Anglian), (ge)hieran, hyran (W.Saxon) "to hear, listen (to), obey, 
follow; accede to, grant; judge," from P.Gmc. *hausjan (cf. O.N. heyra, O.Fris. 
hora, Du. horen, Ger. hören, Goth. hausjan), perhaps from PIE *kous- "to 
hear" (see acoustic). For spelling, see see head (n.); spelling distinction 
between hear and here developed 1200-1550. O.E. also had the excellent 
adjective hiersum "ready to hear, obedient," lit. "hear-some" with suffix from 
handsome, etc. Hear, hear! (1680s) was originally imperative, used as an 
exclamation to call attention to a speaker's words; now a general cheer of 
approval. Originally it was hear him!

listen (v.)
    O.E. hlysnan "to listen," from P.Gmc. *khlusinon (cf. Du. luisteren, O.H.G. 
hlosen "to listen," Ger. lauschen "to listen"), from PIE root *kleu- "hearing, to 
hear" (cf. Skt. srnoti "hears," srosati "hears, obeys;" Avestan sraothra "ear;" 
M.Pers. srod "hearing, sound;" Lith. klausau "to hear," slove "splendor, 
honor;" O.C.S. slusati "to hear," slava "fame, glory," slovo "word;" Gk. klyo 
"hear, be called," kleos "report, rumor, fame glory," kleio "make famous;" L. 
cluere "to hear oneself called, be spoken of;" O.Ir. ro-clui-nethar "hears," 
clunim "I hear," clu "fame, glory," cluada "ears;" Welsh clywaf "I hear;" O.E. 
hlud "loud," hleoðor "tone, tune;" O.H.G. hlut "sound;" Goth. hiluþ "listening, 
attention"). The -t- probably is by influence of O.E. hlystan (see list (v.2)). For 
vowel evolution, see bury. As a noun from 1788 (on the listen "alert").

Γαλλικά écouter

Παράγωγα & σύνθετα

Κυριως λεγεται για μαρτυρα που ακουσε μονον κατι. πβλ. αυτοπτης μαρτυς. 

αυτηκοος 

ακουω το αιτημα, παρακληση  καποιου1.

εισακούω

Η παράκληση, το αιτημα μου εγιναν αποδεκτά 

εισακούομαι

αυτος που εκτελει, τηρει, φυλάσσει τις εντολές 

υπακουω > υπακουος

παρακουω
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Δεν ακουω σωστα.  1.

Πβλ. μα το πουλι παρακουσε κι αλιως πηγε και τα' πε

Το Γεφύρι της Αρτας 

Δεν υπακουω2.

Απειθαρχώ, παραβαίνω εντολές 

Εικόνες

Κριταί, 5:3  ακουσατε βασιλεις ενωτιζεσθε σατραπαι δυνατοι εγω τω κυριω 

ασομαι ψαλω τω θεω ισραηλ 

1.

Ψαλμοί  5:2 Τα ρήματά μου ἐνώτισαι, Κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς μου· 3 πρόσχες 
τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. ὅτι πρὸς σὲ προσεύξομαι, 

Κύριε· 4 τὸ πρωΐ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου, τὸ πρωΐ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψει

με, 

2.

Ησαίας, 51:4  ακούσετε μου ακούσατε λαος μου και οι βασιλεις προς με 

ενωτισασθε οτι νομος παρ' εμου εξελευσεται και η κρισις μου εις φως εθνων 

3.

Ιερεμίας, 17:20  : και ερεις προς αυτους ακουσατε λογον κυριου βασιλεις Ιουδα και 

πασα Ιουδαια και πασα Ιερουσαλημ οι εισπορευομενοι εν ταις πυλαις ταυταις 

4.

Ιερεμίας, 19:3  και ερεις αυτοις ακουσατε τον λογον κυριου βασιλεις ιουδα και 

ανδρες ιουδα και οι κατοικουντες Ιερουσαλημ και οι εισπορευομενοι εν ταις πυλαις 
ταυταις ταδε λεγει κυριος ο θεος Ισραηλ ιδου εγω επαγω επι τον τοπον τουτον κακα 

ωστε παντος ακουοντος αυτα ηχησει αμφοτερα τα ωτα αυτου

5.

Ψαλμοί 50.10 : ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα 
τεταπεινωμένα. 

6.

Αναφορές

Φράσεις

ηκουσεν μετα προσοχης

έκλινε ευήκοον ους 

Όλα γινονται με το μυαλο μας.

νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει

ο εχων ωτα ακουειν, ακουετω
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Αυτος που εχει αυτια για να ακουει, ας ακούσει

Ματθαίος, 11:15

Ματθαίος, 13:9

Ματθαίος, 13:43

Μάρκος, 4:9

Μάρκος, 4:23

Λουκάς, 8:8

Λουκάς, 14:35

Άκουσε την φωνή της συνείδησής του

Εμένα άκου

Ακούς εκεί! 

Να ακούς τον πατέρα σου

ο εχων ωτα ακουειν, ακουετω

Αλλα  λέει η θειά μου κι άλλα ακούν τα αφτιά μου 

Όπου ακούς πολλά κεράσια παίρνε μικρό κοφίνι.

Παροιμίες

Ακουσατε - ακουσατε 

Ακούσατε - ακουσατε 
Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι
Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι,
Πολωνοί, αγάδες, πασάδες, ντερβισάδες,
Ρώσοι, Μπόερς και Οθωμανοί.

Kατά διαταγή του πολυχρονεμένου μας πασά
όποιος μπορέσει και σκοτώσει τον κατηραμένον όφιν
που είναι στο αραχνιασμένο σπήλαιο
θα πάρει εκατό λίρες μπαξίσι,
τη θυγατέρα του πασά δια σύζυγον
και μετά τον θάνατον του πασά
θα λαμβάνει και τον θρόνον!

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis 

Ποίηση
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