ΛΕΞΙΚΑ του καθηγητή Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας είναι το εγκυρότερο λεξικό της γλώσσας
μας με 150.000 λέξεις και φράσεις, πλούτο παραδειγμάτων, πλήθος συνωνύμων και
αντωνύμων, καθώς και επιστημονική ετυμολογία. Χάρη στα 1.000 και πλέον ειδικά
σχόλια που εξηγούν τη σωστή χρήση, τις σημασίες, την ιστορία και την ορθογραφία
των λέξεων, αποτελεί το λεξικό που διαβάζεται και λύνει απορίες. Περιέχει έγχρωμο
Ένθετο Παράρτημα με εποπτικούς πίνακες που οργανώνουν και ομαδοποιούν πλήθος
γλωσσικών πληροφοριών. Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας έχει καθιερωθεί
στη συνείδηση του κόσμου ως το κατ’ εξοχήν λεξικό αναφοράς. Αποτελεί το πλέον
ευπώλητο σύγχρονο ερμηνευτικό λεξικό και το μοναδικό που ενημερώνεται και εμπλουτίζεται σε κάθε ανατύπωση. Κυκλοφορεί σε νέα, ανανεωμένη και έγχρωμη έκδοση.
(ISBN 978-960-89751-5-6, Σελίδες 2.256, Δ Έκδοση)
Το Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο είναι ένα εύχρηστο έγχρωμο λεξικό, σχεδιασμένο ειδικά για τους εργαζομένους στο γραφείο και τους μαθητές. Περιλαμβάνει 125.000
λήμματα, φράσεις και σημασίες, 3.500 σύντομα και κατανοητά σχόλια που λύνουν ποικίλες απορίες, συλλαβισμό όλων των λέξεων, συνοπτική γραμματική που κωδικοποιεί τα
γραμματικά φαινόμενα και τις γραμματικές δυσκολίες, πίνακες με την κλίση όλων των κλιτών λέξεων, παράρτημα με ορθογραφικούς κανόνες, τα ανώμαλα ρήματα, κανόνες για την
ορθή στίξη κ.ά., καθώς και σύντομες πληροφορίες για σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα.
Κυκλοφορεί και σε εφαρμογή για κινητά και tablets.
(ISBN 978-960-9582-03-2, Σελίδες 1.600, Γ Έκδοση)
Το Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας είναι ένα εύχρηστο, καθημερινό λεξικό με
60.000 σημασίες, ειδικά σχεδιασμένο για να μεταφέρεται εύκολα και να χρησιμοποιείται στο
σχολείο, με ειδικό οδηγό για την κλίση όλων των κλιτών λέξεων. Απαραίτητο βοήθημα για τον
μαθητή και όποιον αναζητεί άμεση γλωσσική ενημέρωση.
Κυκλοφορεί και σε εφαρμογή για iPhone.
(ISBN 978-960-9582-04-9, Σελίδες 1.440, Γ Έκδοση)
Το Oρθογραφικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας περιέχει τη σχολική ορθογραφία
των λέξεων, αλλά και τις ορθογραφικές παραλλαγές με τις οποίες μπορεί κανείς να τις
συναντήσει. 3.500 σχόλια εξηγούν τις ορθογραφικές δυσκολίες και πληροφορούν για την
ορθογραφία των ξένων λέξεων, των ελληνικών και ξένων κυρίων ονομάτων (ανθρωπωνυμίων, τοπωνυμίων) κ.ά. Το εκτενές ένθετο Oρθογραφικό Παράρτημα παρέχει τους
ισχύοντες ορθογραφικούς κανόνες και ενημερώνει συνολικά για τις λέξεις με προβλήματα
ορθογραφίας, τις λέξεις που γράφονται ως μία, τις λέξεις που γράφονται με κεφαλαίο το
πρώτο γράμμα κ.ά. Πρόκειται για το λεξικό που εξηγεί και διδάσκει την ορθογραφία.
(ISBN 978-960-89751-4-9, Σελίδες 1.104)
Το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας παρουσιάζει την προέλευση όλων
των λέξεων της Νέας Ελληνικής, αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων, την εξέλιξη της
σημασίας τους διαχρονικά, τη σχέση τους με ομόρριζες λέξεις άλλων γλωσσών, καθώς και
τα παράγωγα και σύνθετα κάθε λέξης. Eκατοντάδες αναλυτικά σχόλια παρουσιάζουν ανάγλυφα την ιστορία πλήθους λέξεων. Σε ειδικό ένθετο παράρτημα παρέχονται πίνακες με
τις ξένες λέξεις της Ελληνικής, τα αντιδάνεια, τις ελληνογενείς ξένες λέξεις, λέξεις που
προέρχονται από κύρια ονόματα κ.ά., ενώ κατατοπιστικό γλωσσάριο διευκολύνει τον αναγνώστη στην κατανόηση των επιστημονικών πληροφοριών που δίδονται στα λήμματα. Το Ετυμολογικό Λεξικό αποτελεί το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο
ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής.
(ISBN 978-960-9582-00-1, Σελίδες 1.720, B Έκδοση)

Το Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύμων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνει
τον μεγαλύτερο πλούτο συνωνύμων και αντωνύμων σε σχέση με κάθε άλλο νεοελληνικό
λεξικό (250.000 συνώνυμα και αντώνυμα). 500 περίπου σχόλια εξηγούν τις διαφορές
σημασιολογικά συγγενών λέξεων. Στα λήμματα γίνεται διάκριση σημασιών και τα συνώνυμα και αντώνυμα τοποθετούνται ανάλογα με τη σημασιολογική τους εγγύτητα,
βοηθώντας την επιλογή τού καταλληλότερου. Σημαντική βοήθεια παρέχουν τα επιλεγμένα
παραδείγματα και οι υφολογικοί και σημασιολογικοί χαρακτηρισμοί της χρήσης των
συνωνύμων (οικείο, λόγιο, λαϊκό κ.λπ.).
(ISBN 978-960-89751-9-4, Σελίδες 1.248)

Το Λεξικό των Δυσκολιών και των Λαθών στη Xρήση της Eλληνικής συγκεντρώνει σε
5.500 λήμματα-παρατηρήσεις τα πιο συχνά λάθη στη χρήση της γλώσσας, τις κυριότερες
δυσκολίες στην επιλογή κατάλληλης λέξης, τύπου ή σύνταξης και παρέχει συμβουλές για
ορθότερες γλωσσικές επιλογές. 180 εκτενή συνθετικά σχόλια αναλύουν γλωσσικά φαινόμενα
που προκαλούν δυσκολία στον ομιλητή, ενώ εκατοντάδες άλλα ξεκαθαρίζουν τις διαφορές
λέξεων που μοιάζουν σημασιολογικά και συγχέονται στον λόγο. Με κατανοητό τρόπο
φωτίζονται και ερμηνεύονται οι γλωσσικές δυσκολίες και τα γραμματικά φαινόμενα. Πλήθος
παραδειγμάτων, εποπτικών πινάκων (με τους τύπους κλιτών λέξεων, κυρίως αυτών που
δυσκολεύουν τον ομιλητή) και συστηματικών παραπομπών συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση των γλωσσικών δυσκολιών, στην αποφυγή λαθών και στη μεγαλύτερη ακρίβεια στον λόγο.
(ISBN 978-960-9582-07-0, Σελίδες 1.080)

Το Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων της Νέας Ελληνικής είναι ένα λεξικό που συμβάλλει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του ομιλητή με απαιτητικές λέξεις για δημιουργική
και αποτελεσματική χρήση της γλώσσας. Περιλαμβάνει 4.000 λήμματα, τα οποία έχουν όλα
σύντομες ετυμολογικές πληροφορίες και 300 κατατοπιστικά σχόλια. Σημαντικό ρόλο παίζουν τα 15.000 παραδείγματα (αυθεντικά ως επί το πλείστον), που βοηθούν τον ομιλητή να
κατανοήσει πώς χρησιμοποιείται κάθε λέξη στον λόγο (πώς εμφανίζεται σε προτάσεις ή με ποιες
άλλες λέξεις συνδυάζεται) και τα 1.100 παραθέματα από τη νεοελληνική γραμματεία που αναδεικνύουν τη λογοτεχνική αξιοποίηση των λέξεων.
(ISBN 978-960-9582-08-7, Σελίδες 1.432)
Το Λεξικό των παραγώγων και συνθέτων της Νέας Ελληνικής παρουσιάζει 64.000
παράγωγα και σύνθετα της Νέας Ελληνικής αναδεικνύοντας το πώς γεννιούνται «τα παιδιά
και τα εγγόνια των λέξεων», δηλαδή πώς δημιουργούνται λέξεις από άλλες λέξεις.
Περιέχει έγχρωμο Ένθετο Παράρτημα με 300 διαγράμματα που για πρώτη φορά σε
Λεξικό απεικονίζουν σχηματικά την παραγωγική πορεία επιλεγμένων λέξεων. Περιλαμβάνει
αναλυτικές ετυμολογικές πληροφορίες σε όλα τα λήμματα, εκτενή θεωρητική εισαγωγή
που εξετάζει τις βασικές αρχές που διέπουν την παραγωγή και τη σύνθεση των λέξεων, αναλυτικούς πίνακες προθημάτων και επιθημάτων, καθώς και πίνακες που ταξινομούν τις λέξεις με βάση την παραγωγική τους δύναμη. 350 σχόλια παρουσιάζουν τη διάρθρωση των λεξιλογικών οικογενειών και λύνουν απορίες ως προς τον τρόπο σχηματισμού πολλών λέξεων.
Ένα νέο έγκυρο πολύτιμο καθημερινό βοήθημα για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, καθώς
και για όλους όσοι αγαπούν και μελετούν την ελληνική γλώσσα.
(ISBN 978-960-9582-09-4, Σελίδες 996)
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