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ἀγαθός: καλός, ενάρετος, γενναίος
κρείττων: πιο γενναίος, πιο δυνατός
ἀμείνων: πιο αρμόδιος, πιο άξιος
βελτίων: πιο σωστός, πιο κατάλληλος, πιο συμφέρων
λώῳν: πιο ωφέλιμος
ἀγάλλομαι: χαίρομαι
ἄγαμαι: θαυμάζω
ἄγαν :               πολύ
ἄγγελος: αγγελιοφόρος
ἀγείρω: συγκεντρώνω, συγκαλώ
ἀγνωμοσύνη: ανοησία
ἀγνώς: άγνωστος
ἄγος: κατάρα, μίασμα
ἀγχιστεία: συγγένεια
ἄγω: οδηγώ
ἄγω+φέρω: λεηλατώ
ἄγε δή: εμπρός (επίρρ.)
ἀγωνοθέτης:κριτής αγώνων, η διοργάνωση αγώνων
ἀδεής: άφοβος
ἄδεια: ασφάλεια, δικαίωμα
ἄδηλος: άγνωστος
ἀεί: πάντα
ἀέναος: αιώνιος, συνεχής
ἀθρόος: συγκεντρωμένος
ἀθυμῶ: στεναχωριέμαι, απογοητεύομαι
αἰδεόμαι-οῦμαι: σέβομαι
αἰδώς: ντροπή, σεβασμός
ἀΐδιος: αιώνιος, παντοτινός
αἱρῶ: κυριεύω(άψυχα), συλλαμβάνω(έμψυχα)
αἵρεσις: κατάληψη, επιλογή
αἱροῦμαι: εκλέγω, προτιμώ
αἴρω: σηκώνω, αφαιρώ
αἴρω πόλεμον: ξεκινώ πόλεμον
αἰσχύνομαι: ντρέπομαι
αἰτῶ: ζητώ
αἰτίαν ἔχω: κατηγορούμαι
αἰτίασις: παράπονο, κατηγορία
ἀκεστός: θεραπεύσιμος
ἀκήρατος: καθαρός, τίμιος
ἀκίβδηλος: γνήσιος



ἀκονιτεί: (επίρρ.) χωρίς δυσκολία
ἀκούσιος:  χωρίς θέληση - (αντίθ.) εκούσιος
ἂκρα: κορυφή λόφου / ακρόπολη / ακρωτήρι
ἀκρασία: ακολασία
ἂκων: χωρίς θέληση-(αντιθ.) εκών
ἀλάομαι-ῶμαι: περιπλανιέμαι
ἀλγέω-ῶ: πονώ, λυπάμαι  (ουσιαστικό :άλγος)
ἁλίζω: συγκεντρώνω
ἁλίζω: αλατίζω
ἁλίσκομαι: συλλαμβάνομαι
ἂλκιμος: γενναίος
ἀλλότριος: ξένος
ἂλλως: (επίρρ.) διαφορετικά
ἀλυσιτελής: ανώφελος
ἀμβλύνω: εξασθενίζω
ἀμβλύς: αδύνατος
ἂμεμπτος: άψογος
ἂμιλλα: ευγενής ανταγωνισμός
ἀμπέχω: ντύνω
ἀμφιέννυμι: ντύνω
ἀμφότερος: και ο ένας και ο άλλος
ἀνά στόμα ἔχω τι: μιλώ συνέχεια
οἱ ἀναγκαίοι: συγγενείς
ἀνάδελφος: αυτός που δεν έχει αδελφό
ἀνάθημα: αφιέρωμα
ἀναιρῶ νεκρούς: ενταφιάζω
ἀναιροῦμαι πόλεμον: αναλαμβάνω πόλεμον
ἀναιρῶ: δίνω χρησμό
ἀναιρῶ τινά: σκοτώνω
ἀναιρῶ πόλιν: καταστρέφω …
ἀναιρῶ τείχη: γκρεμίζω …
ἀναιρῶ νόμον: καταργώ
ἀναιρῶ πολιτεία: ανατρέπω το πολίτευμα
ἀναιρῶ λόγον: ανατρέπω το επιχείρημα
ἀναιροῦμαι συνθήκας: ακυρώνω συμφωνίες
ἀναλίσκω: καταναλώνω
ἀναλώματα: δαπάνες
ἀνάλωτος: απόρθητος, ακατάβλητος, ανέφικτος
ἀναπείθω: παρασύρω
ἀναχαιτίζω: σταματώ
ἀναχωρέω-ῶ: αποσύρομαι
ἀνδραποδίζω: υποδουλώνω, καταστρέφω
ἀνδραποδώδης: δουλοπρεπής



ἀνέγκλητος: άμεμπτος
ἀνέγκλιτος: αμετάβλητος
ἀνεπιτήδειος: ακατάλληλος
ἀνηκεστος: αθεράπευτος
ἀνθίστημι: αντιστέκομαι
ἀνιάω-ῶ: ενοχλώ
ἀνιάομαι-ῶμαι: στεναχωριέμαι
ἀντεξέρχομαι: αντιμετωπίζω κάποιον
ἀντιβαλλέω-ῶ: συναντώ
ἀντιχειροτονέω- ῶ: ψηφίζω εναντίον
ἀνύω: τελειώνω
ἀξιόχρεως: αξιόλογος
ἀξιῶ τινά τι: απαιτώ
ἀπάγω τινά: απομακρύνω
ἄπαξ: μια φορά
ἄπειμι: απουσιάζω
ἀπείργω: εμποδίζω
ἀπελαύνω: εξορίζω
ἀπεργάζομαι: δημιουργώ, αποτελειώνω
ἀποβλέπω: έχω στόχο
ἀπογιγνώσκω: βρίσκομαι σε απόγνωση / αθωώνω
ἀποδιδράσκω: δραπετεύω
ἀποδοκιμάζω: απορρίπτω
ἀποκάμνω: κουράζομαι πολύ / εξαντλούμαι
ἀπολέγω: εκλέγω, διαλέγω
ἀπολείπω: αφήνω πίσω
ἀπόλεκτος: διαλεκτός
ἀπόλλυμι: χάνω, σκοτώνω
ἀπολοφύρομαι: κλαίω, φωνάζοντας
ἄπορος: αδιάβατος, δύσκολος, φτωχός
ἀποσκώπτω: περιπαίζω
ἀποστατώ: εξεγείρομαι
ἀποστροφή: στροφή προς τα πίσω / διαφυγή
ἀποτείνω: πληρώνω πρόστιμο / τιμωρούμαι
ἀποτίθιμι: βάζω / αποθηκεύω
ἀποφαίνω: παρουσιάζω
ἀποχρῶμαι : τινά / τι / τινί: σκοτώνω / εκμεταλλεύομαι / κάνω κατάχρηση
ἀποψηφίζομαι: ακυρώνω με ψήφο
ἀπροφάσιστος: ειλικρινής
ᾄπτομαι τινός: αγγίζω, επιτίθεμαι, ασχολούμαι
ἀργός: άνεργος / ακαλλιέργητη (γη)
τό ἀργύριον: χρήμα
ἀρετή: ανδρεία, ικανότητα, ομορφιά, εντιμότητα



ἀριστάω-ῶ / τό ἄριστον: γευματίζω / πρόγευμα
ἄρκτος: Αρκούδα (αστερισμός)/ βοράς
ἄρτι: πριν από λίγο
ἀρχαιρεσία: εκλογή
ἀρχή / ἄρχω: αρχή, εξουσία / κυβερνώ
ἀσέλγεια: ακολασία
ἀσινής: αβλαβής
ἄσμενος: ευχαριστημένος
ἀτελής: αφορολόγητος / μάταιος
ἀτιμάζω: εξευτελίζω
ἄτοπος: παράλογος
ἀττικίζω: μιλώ την αττική διάλεκτο
αὐτίκα: αμέσως
αὖ: πάλι
αὐτόθι: σ'αυτό το μέρος
αὐλίζομαι: κατασκηνώνω / στρατοπεδεύω
αὐτόματος θάνατος: φυσικός θάνατος
αὐτόμολος: λιποτάκτης
αὐτόχθων: ντόπιος
ἀφειδῶ: σπαταλώ
ἀφικνέομαι-οῦμαι: φτάνω
ἀφίστημι: παραμερίζω / απομακρύνω
τά ἄχειρα: τα νώτα (πίσω μέρος του σώματος)
ἄχθομαι: ενοχλούμαι, καταπιέζομαι
ἀχρείος: άχρηστος

Β
βαίνω: βαδίζω
βακχεύω: έχω θρησκευτικό ενθουσιασμό
βάλλω: χτυπώ
βαρέως φέρω: λυπάμαι
βιβρώσκω: τρώω
ἡ βιοτεία: μέσα ζωής
βοτόν (το): το ήρεμο ζώο
βουλεύω-ομαι: είμαι βουλευτής / συμβουλεύω / αποφασίζω
βουλή: απόφαση, σχέδιο
βούλευμα: απόφαση
βούλομαι: θέλω
βρίθω τινός: είμαι γεμάτος



Γ
γέρας: βραβείο
γόης: μάγος, απατεώνας
γούν (γε ουν): βέβαια, λοιπόν
γραφή: καταγγελία
γυμνάσιον: γυμναστήριο
γυμνικός ἀγών: γυμναστικός αγώνας

Δ

δαίμων: θεός
δέδοικα: φοβάμαι
δείλη: δειλινό
δεινός: φοβερός / ικανός
δεκάζω: δωροδοκώ
δελεάζω: προσελκύω
δέομαι τινός:  χρειάζομαι (για πράγμα), παρακαλώ (για πρόσωπο)
δεσπότης: κυρίαρχος
δεσπόζω: κυριαρχώ
δέω: δένω
δημαγωγώ: οδηγώ το λαό / παρασύρω
δημοτικός: δημοκρατικός
δηόω-ῶ: λεηλατώ
διαβάλλω: συκοφαντώ
διαγίγνομαι / διάγω: περνώ τη ζωή μου
διαιτάομαι-ῶμαι /δίαιτα: ζω /τρόπος ζωής
διαλλάττω:  συμφιλιώνω
διαμέλλω: χρονοτριβώ
διαρρήδην: ξεκάθαρα
διατελέω-ῶ: κατορθώνω
διατίθεμαι: συμπεριφέρομαι
διατριβή: απασχόληση / φθορά
διαφθείρω / διαχρῶμαι: καταστρέφω / σκοτώνω
διεξέρχομαι:περνώ / μιλώ αναλυτικά
διίστημι: διαχωρίζω
δίκη: τιμωρία
δίκην λαμβάνω: τιμωρώ
δίκην δίδωμι: τιμωρούμαι
δίκην ὑπέχω: δικάζομαι
δίκην φεύγω: είμαι κατηγορούμενος
δίκην διώκω: είμαι κατήγορος
διόλλυμι: καταστρέφω



δίχα: χωριστά
δόγμα: απόφαση / γνώμη
δοκιμασία: έλεγχος
δοκῶ: έχω εντύπωση / πιστεύω ( + ειδ. απρμφ.)
                     αποφασίζω ( + τελ. απρμφ.)
δόξα: γνώμη
δοξάζω: πιστεύω
δουλεύω τινί: υπηρετώ / είμαι δούλος
δράω-ῶ: ενεργώ
δύναμαι: μπορώ
δυναστεία: εξουσία
δύσνους: εχθρικός

Ε
ἔαρ: άνοιξη
ἐάω-ῶ: αφήνω, επιτρέπω
ἐγγύς: κοντά
ἐγείρω: ξεσηκώνω / οικοδομώ
ἐγκαλῶ: προσκαλώ / κατηγορώ
ἐγκρατής: ισχυρός / κύριος του εαυτού μου
ἐγχώρει + απρμφ. επιτρέπεται
ἔδω: τρώω
ἔθος: έθιμο
εἴδωλο: ομοίωμα
ἐθίζομαι: συνηθίζω
εἰκῇ: χωρίς σχέδιο-σκοπό / άνετα
εἰκάζω: απεκονίζω, συμπεραίνω
εἰκότης: φυσικά
εἴκω τινί: υποχωρώ / υπακούω
εἰμαρμένη: μοίρα
εἰμί: υπάρχω + δοτ. προσ. κτητική + κατηγ. μτχ
τά ὅντα: τα πραγματικά γεγονότα / υπάρχοντα
εἴργω: εμποδίζω
εἰσφέρω νόμον: προτείνω νόμο
εἴτα: έπειτα
ἐκασταχόθεν: από κάθε πλευρά
ἐκασταχοῦ: παντού
ἔκαστος: καθένας
ἐκβάλλω: διώχνω
ἐκβάν: αποτέλεσμα
ἐκβολή σίτου: όταν βγαίνει το στάρι
ἐκδιδράσκω: δραπετεύω
ἐκδύω: γδύνω



ἐκεχειρία: ανακωχή
ἐκθέω: βγαίνω έξω
ἐκκλησία: συνέλευση
ἐκλείπω: εξαφανίζομαι
ἐκπίπτω: εξορίζομαι
ἐκποδών (ἵσταμαι): μακριά στέκομαι
ἔκσπονδος: αντίθετος  με τις συνθήκες
ἐκτίνω: πληρώνω πρόστιμο , ποινή
ἐκφέρω πόλεμον: κηρύσσω πόλεμο
ἐλαύνω / ἐξελαύνω: διώχνω, οδηγώ
ἐπελαύνω: επιτίθεμαι
ἐλεγείο: ποίημα
ἐλλόγιμος: αξιοσημείωτος
ἐμμελής: κανονικός
ἐμμένω: επιμένω
ἐμπίπλημι: γεμίζω
ἔμφρων: λογικός
ἐναγής: καταραμένος
ἐνάλιος: θαλάσσιος
ἐναργής: φανερός
ἐνδεής: φτωχός
ἔνδεια: έλλειψη
ἔνδηλος: ολοφάνερος
ἐνδιατρίβω: ασχολούμαι
ἐνδίδω: υποχωρώ
ἐνδύω: ντύνω
ἔνειμι: ενυπάρχω
ἔνθα: εκεί / όταν
ἐνθάδε: εδώ / τώρα
ἐνιαυτός: έτος
ἔνιοι: μερικοί
ἐνίοτε: μερικές φορές
ἐνορῶ: παρατηρώ
ἐνός: περσινός
ἔνσπονδος: σύμμαχος
ἐνταῦθα: εδώ
ἐντεύθεν: από εδώ
ἐντριβής: δοκιμασμένος
ἐντυγχάνω: συναντώ
ἐνύπνιον: όνειρο
ἐξαιρῶ πόλιν: καταστρέφω
ἐξαιροῦμαι: αφαιρώ
ἐξαίφνης: ξαφνικά



ἐξαμαρτάνω: αποτυγχάνω
ἔξαρνος: αυτός που αρνείται
ἔξειμι: βγαίνω / εκστρατεύω
ἔξεστι (απροσ.): είναι δυνατό
ἐξώλης: διεφθαρμένος
ἔοικα: μοιάζω /   + απρμφ.   δίνω εντύπωση
εἰκός ἐστί: είναι φυσικό
ἐπαγγέλλω: ανακοινώνω
ἐπαίρω: σηκώνω
ἐπαίρομαι: υπερηφανεύομαι
ἐπαμύνω: υπερασπίζω
ἐπασκέω: ασχολούμαι
ἐπαχθής: δυσάρεστος
ἔπηλυς: ξένος
ἐπιβουλεύω:σκέφτομαι κακό για κάποιον
ἐπιβολή: κακό σχέδιο
ἐπιγίγνομαι: διαδέχομαι
ἐπιγιγνομένος: μεταγενέστερος
ἐπισύρω: βοηθώ
ἐπιλανθάνομαι: λησμονώ
ἐπιμαχία: αμυντική συμμαχία
ἐπιορκῶ: παραβαίνω τον όρκο
ἐπιπολάζω: επικρατώ
ἐπιπολής: επιφανειακά
ἐπιρρώννυμαι: παίρνω δύναμη
ἐπισκώπτω: κοροϊδεύω
ἐπίσταμαι: γνωρίζω καλά
ἐπιτηδεύω: ασχολούμαι
ἐπιτίμιον: αξία, πρόστιμο
ἐπιχώριος: τυπικός
ἕπομαι = ακολουθώ
ἐπωδή = ξόρκι, μαγικό τραγούδι
ἐργώδης = κοπιαστικός, δύσκολος
ἐρέτης = κωπηλάτης
ἐρίζω = μαλώνω, φιλονικώ
 ἔρρωμαι = είμαι υγιής
 ἔρυμα = οχύρωμα
 ἐσθής = ένδυμα, ρούχο
 ἐσθίω = τρώω
 ἔστιν + απαρέμφατο (απρόσωπο) = επιτρέπεται
 ἔστιν ὅς/ὅστις = κάποιος
 ἔστιν ὅτε = μερικές φορές
 ἔστιν ὅπου = κάπου



οὐκ ἔστιν ὅπως = με κανένα τρόπο
ἑταιρία = συντροφιά
ἕτερος = άλλος
εὖ = καλά
εὖ ἀκούω = επαινούμαι
εὖ ποιῶ = ευεργετώ
εὖ πάσχω = ευεργετούμαι
εὖ πράττω = ευτυχώ
εὖ φέρομαι = πετυχαίνω
εὐβουλία = σύνεση
εὐδαιμονῶ, εὐδοκιμῶ = ευτυχώ
εὐδοξία = καλή φήμη
εὐετηρία = καλή χρονιά, καλή εποχή
εὐήθης = αγαθός, αφελής
εὔθυνα = λογοδοσία
εὐκλεής = ένδοξος
εὔκλεια = δόξα
εὐλαβοῦμαι = προσέχω, σέβομαι
εὐμένεια = εύνοια
εὐορκῶ = τηρώ όρκο
εὐπετής = εύκολος
εὐπραγέω-ῶ = ευτυχώ
εὐσχήμων = όμορφος
εὔτακτος = πειθαρχικός
εὐτελής = φτηνός
εὐτραπελία = ετοιμολογία, αστειότητα
εὐτράπελος = ετοιμόλογος, πνευματώδης
εὐφροσύνη = χαρά
εὐτυχία = γενναιότητα
εὐώνυμος = αριστερός
εὐωχέω-ῶ = προσφέρω γεύμα, φιλοξενώ
ἐφίστημι = επιβάλλω, διορίζω
ἐφεστηκότες = άρχοντες
ἑφήδομαι = χαίρομαι
ἐφίημι = επιτρέπω
ἐφορῶ = επιβλέπω, παρατηρώ
ἐφορμάω-ῶ = επιτίθεμαι
ἐφορμή = έφοδος
ἔχω + απαρέμφατο = μπορώ …
ἕως = αυγή



Ζ

ζημία = τιμωρία

Η

ἦ = αλήθεια, πράγματι
ἦ = υποτακτική του εἰμί 

ἡβάω-ῶ = είμαι ενήλικος
ἡγεμονία = κυριαρχία
ἡγοῦμαι = νομίζω
ἥδομαι = ευχαριστιέμαι
ἡδύς (-εῖα, -ύ) = γλυκός
ἦθος = συνήθεια, έθιμο
ἥκω = έχω έρθει
ἡλικιώτης = συνομήλικος
ἡλίκος = τόσο μεγάλος
ἡμερεύω = περνώ τη μέρα μου
ἡμερόω-ῶ = εξημερώνω
ἠνίκα = όταν
ἡπειρώτης = στεριανός
ἥττων (-ονος) = λιγότερος

Θ

θᾶκος = κάθισμα
θαυμάζω = απορώ
θεάομαι-ῶμαι / θεωρῶ  = βλέπω, παρατηρώ
θειάζω = τιμώ
θεῖος = θεϊκός
θεμιτός = νόμιμος, δίκαιος
θεραπαινίς (-ίδος) = υπηρέτρια
θεραπεία = υπηρεσία
θέω = τρέχω
θηράω-ῶ = κυνηγώ
θρίξ (γεν. τῆς τριχός) = τρίχα
θρυλέω-ῶ = ψιθυρίζω
θυγατριδοῦς = εγγονός
θυμός = ψυχή, βούληση



Ι

ἰάομαι-ῶμαι = γιατρεύω
ἴδιος = ιδιωτικός
ἰδιώτης = απλός πολίτης
τα ἱερά = ιερά σφάγια
ἱερόσυλος = αυτός ο οποίος κλέβει ναούς
ἱκανός = αρκετός
ἱκετεία = παράκληση
ἱλαρός = χαρούμενος
ἱπποκρατέω-ῶ / -οῦμαι = υπερτερώ στο ιππικό / νικιέμαι από αντίπαλο 
ιππικό  
ἰσηγορία = ισότητα απέναντι στο νόμο
ἰσομοιρέω-ῶ = έχω ίσο μερίδιο
ἴστημι τινά χαλκοῦν = στήνω χάλκινο ανδριάντα

Κ

καθαίρω = καθαρίζω
καθαιρέω-ῶ = κυριεύω, καταστρέφω
καθάπερ = όπως ακριβώς
καθάπτομαι = προσβάλλω
καθέζομαι = κάθομαι, στρατοπεδεύω
καθείργνυμι = φυλακίζω
καθηδυπαθέω-ῶ = σπαταλώ κάτι σε διασκεδάσεις
καθεύδω = κοιμάμαι
καθίημι φυγάδα = επαναφέρω πολιτικό εξόριστο
τα καθεστηκότα = το καθεστώς, οι υπάρχοντες νόμοι , ήθη, έθιμα
καινός = καινούριος
καινουργία = νεωτερισμός
καί δή = και μάλιστα
καιρός = κατάλληλη στιγμή
καίτοι = βέβαια 
κακόνους = δυσμενής
κακά = συμφορές
κακόν = κακία
κακῶς πάσχω = βλάπτομαι
κακῶς ποιῶ = βλάπτω
καλλιεπέω-ῶ = μιλώ με ωραία λόγια
καλοκαγαθία = ομορφιά και καλοσύνη
καλός = ωραίος, τίμιος
κάμνω = κουράζομαι



οι κεκμηκότες = νεκροί
καταγιγνώσκω + γενική = κατηγορώ κάποιον
κατάγνυμι = σπάζω, εξασθενίζω
κατάγω = επαναφέρω από εξορία
καταδέδοικα = φοβάμαι πολύ
καταδεής = ελλιπής
κατάδηλος = ολοφάνερος
κατακαίνω = σκοτώνω
κατάκειμαι = είμαι ξαπλωμένος, ασθενώ
καταλέγω = εκθέτω, απαριθμώ
καταλιθόω-ῶ= σκοτώνω με λιθοβολισμό
καταλλάσσω = συμφιλιώνω
κατάλυσις /καταλύω = διάλυση, ανατροπή /διαλύω
καταμανθάνω = παρατηρώ
καταμένω = μένω σταθερός
καταπράττω = κατορθώνω
καταρραθυμέω-ῶ = δείχνω αμέλεια 
κατάρχω = αρχίζω, διοικώ
κατασβέννυμι = σβήνω εντελώς
κατασκοπή = κατασκοπεία
κατατίθεμαι = αποταμιεύω, τακτοποιώ
κατατρίβω = φθείρω
καταφανής = ολοφάνερος
καταφρονέω-ῶ = περιφρονώ
καταχαρίζομαι = κάνω χάρη, κολακεύω
καταψηφίζομαι τινός = καταδικάζω
κατεργάζομαι = κατορθώνω
κατέρχομαι = έρχομαι από εξορία
κατοκνέω-ῶ = διστάζω, φοβάμαι
κατορύττω = σκάβω
κεῖμαι = βρίσκομαι
κείρω = κουρεύω, ερημώνω
κελεύω = προτρέπω (ίσος προς ίσο), παρακαλώ (κατώτερος σε ανώτερο),
                διατάζω (ανώτερος σε κατώτερο)
κεντέω-ῶ = τραυματίζω
κεράννυμι = αναμειγνύω
κέρας = στρατιωτικό τμήμα
κηδεστής = συγγενής εξ αγχιστείας 
κήδομαι τινός = φροντίζω
κηλέω-ῶ = ξελογιάζω
κίχρημι = δανείζω
κλύδων (-ωνος) = τρικυμία
κοινῆ (επίρρημα) = δημόσια



κοινολογέω-ῶ = διαπραγματεύομαι
(τα) κοινά = δημόσιες υποθέσεις
κοινόω-ῶ = γνωστοποιώ
κοινωνέω-ῶ = συμμετέχω
κοινωνία = συναναστροφή
κοινωνός = συνεργάτης
κολάζω = τιμωρώ
κομάω-ῶ = έχω μακριά μαλλιά
κομίζω = μεταφέρω
κόρος = κορεσμός
κοσμέω-ῶ = τακτοποιώ
κόσμος = τάξη, στολίδι
κοῦφος = ελαφρός, ευκίνητος
κρατέω-ῶ = νικώ
κρατῶ τινός / τινά = νικώ, εξουσιάζω
κρήνη = βρύση
κρύβδην = κρυφά
κυβεύω = ριψοκινδυνεύω
κωλύω = εμποδίζω

Λ

λαγχάνω τινός / τι + κατηγορηματική μετοχή = παίρνω κάτι με κλήρο
λακωνίζω = μιλώ σύντομα
λανθάνω + κατηγορηματική μετοχή = διαφεύγω της προσοχής
(ὁ) λέγων = ρήτορας
λειμών (-ῶνος) = λιβάδι
λειτουργία = αξίωμα
λήγω = σταματώ
λήζομαι = ληστεύω
λήθη = λησμονιά
λῆμμα = εισόδημα, κέρδος
ληρέω-ῶ = φλυαρώ
λίαν = πάρα πολύ
λιμός = πείνα
λιπαρέω-ῶ = ικετεύω
λογάς = διαλεκτός
λογίζομαι = σκέφτομαι
λοιδορέω-ῶ = κατηγορώ
λοιμός = αρρώστια  
λυμαίνομαι = βλάπτω
λυσιτελέω-ῶ = ωφελώ
λωβάομαι-ῶμαι = βλάπτω



Μ

μαίνω = εξοργίζω
μακάριος = καλότυχος
μάλα = πολύ
και μάλιστα = βεβαιότατα
μανία = παραφροσύνη
μαρτυρέω-ῶ = επιβεβαιώνω
μεγαλύνομαι = δοξάζομαι
μέγας βασιλεύς = βασιλιάς των Περσών
μεθίστημι = μεταβάλλω
μείγνυμι = αναμειγνύω
μειράκιον = νεαρός
μέλας ,μέλαινα, μέλαν = μαύρος
μέλλω + απαρέμφατο = πρόκειται να 
μέλλω (αμετάβατο) = καθυστερώ
μέλος = τραγούδι
μέμνημαι = θυμίζω
μέμφομαι τινά / τινί = κατηγορώ
μέντοι = όμως
μεταγιγνώσκω = μετανιώνω
μεταλαμβάνω τινός = λαμβάνω μέρος
μεταμέλει μοι + αιτιολογική μετοχή = μετανιώνω   
μεταπορεύομαι = καταδιώκω, ακολουθώ
μεταπίπτω = αλλάζω ξαφνικά
μετάστασις πολιτεία = αλλαγή πολιτεύματος
μέτειμι = μετέχω
μετέωρος = ανοιγμένος στη θάλασσα (για πλοία), αιωρούμενος στον   
                 αέρα.
μέτοικος = ξένος ο οποίος έμενε στην Αθήνα
μηχανάομαι-ῶμαι = επινοώ
μηχανή = τέχνασμα
μισθαρνέω-ῶ = εργάζομαι με μισθό
μνᾶ = αρχαίο νόμισμα (αμετάφραστο)
μνεία = υπενθύμιση
μνημονεύω = θυμάμαι
μόλις = δύσκολα
μονή = παραμονή, καθυστέρηση
μύριοι = 10.000
μωρός = ανόητος



Ν

νάπη = δασωμένη χαράδρα
ναρκάω-ῶ = ναρκώνομαι
νέμω = διανέμω, βόσκω
νέμω χώρον = κατέχω χώρα
νεοδαμώδης = αυτός που πήρε πρόσφατα πολιτικά δικαιώματα
νεώριον = ναυπηγείο
νεωστί = πρόσφατα
νεωτερίζω = καινοτομώ
νίφει (ρήμα) = χιονίζει
νόμον γράφω = προτείνω νόμο
νουθετῶ = συμβουλεύω
νύκτωρ (επίρρημα)  = τη νύχτα
νῦν / νυνί = τώρα, τώρα 'δα

Ξ

ξενηλασία = απέλαση ξένων
(τα) ξένια = δώρα προς φιλοξενούμενο
ξένιος = φιλόξενος
ξυστόν = δόρυ

Ο

ὄζω = μυρίζω
ὅδε, ἥδε, τόδε = αυτός εδώ
ὅθεν = απ' όπου
οἶδα = γνωρίζω
οἰκεῖος = φίλος, συγγενής
οἰκέτης = δούλος
οἰκέω-ῶ = κατοικώ
οἴκοι (επίρρημα) = στην πατρίδα, στο σπίτι
οἰκάδε (επίρρημα) = προς την πατρίδα, το σπίτι    
οἴκοθεν = από την πατρίδα, το σπίτι
οἴομαι  = νομίζω
οἷος ,οἷα, οἷον = όποιος
οἷος τ' εῖμί = μπορώ
οἷος + εἶμί + απαρέμφατο = είμαι έτοιμος, πρόθυμος
οἷον τ' ἐστί (απρόσωπο) = είναι δυνατόν
οἴχομαι = έχω φύγει
οἰωνοσκόπος = μάντης



οἰωνος = πουλί, μαντικό σημάδι
ὀκνῶ = διστάζω
ὀκνηρός = διστακτικός, τεμπέλης
ὀλίγου δεῖν = σχεδόν, λίγο λείπει
ὀλιγωρία = παραμέληση
ὁλκάς (-άδος) = πλοίο
ὀλολύζω = κραυγάζω
ὀλοφύρομαι = θρηνώ
ὅμαιμος = συγγενής, σύμμαχος
ὄμμα = μάτι
ὄμνυμι = ορκίζομαι
ὅμορος = γειτονικός
ὁμόσε = στον ίδιο τόπο
ὄναρ = όνειρο
ὀνειδίζω = προσβάλλω, επικρίνω
ὄνειδος = ντροπή
ὀνίνημι = ωφελώ, βοηθώ
ὁπότερος = ένας από τους δύο
ὁρέγομαι = επιθυμώ
ὅρκιος θεός = ο θεός στον οποίο ορκίζεται κανείς
ὁρκόω-ῶ = βάζω κάποιον να ορκιστεί
ὁρμίζω = προσορμίζω το πλοίο
ὀρρωδέω-ῶ = φοβάμαι
ὀρχέομαι-οῦμαι = χορεύω
οὐδέτερος = ούτε ο ένας ούτε ο άλλος
οὐκοῦν = λοιπόν
οὔκουν = λοιπόν δεν…
οὖν = λοιπόν
οὔπω = όχι ακόμα
οὖς (γενική: τοῦ ὠτός) = αυτί
οὐσία = περιουσία
οὕτως = έτσι
ὀφλισκάνω = οφείλω
ὄχλος = πλήθος
ὀχυρός ,-ά, -όν = στερεός, ισχυρός
ὀψέ = αργά 
(το) όψον = τροφή, νοστιμιά



Π

πάγκαλος = πολύ ωραίος
παγκράτιον = άθλημα (πόλη + πυγμή)
παιδεία = ανατροφή
παιδεύω = εκπαιδεύω
παιδιά = παιχνίδι
παιδοτρίβης = γυμναστής
παίω = χτυπώ
πάλαι (επίρρημα) = από παλιά
παλτόν = ακόντιο
πανάκεια = φάρμακο που θεραπεύει τα πάντα
πανδημεί (επίρρημα) = με όλο το λαό
πανσυδεί (επίρρημα)= με βιασύνη  
παντάπασι = βεβαιότατα
πανταχῇ: με κάθε τρόπο

πανταχοῦ: παντού

παντοδαπός: κάθε είδους

πάνυ: πολύ

πάομαι: αποκτώ

παραγίγνομαι: φτάνω, παρευρίσκομαι

παραγιγνώσκω: παρανοώ

παράδυσις: διείσδυση

παραινέω-ῶ: συμβουλεύω

παράκειμαι: βρίσκομαι κοντά

παραιρέω-ῶ: διώχνω

παραιτέω-ῶ, παραίτησις: παρακαλώ , παράκληση

παρακελεύομαι: συμβουλεύω

παρακρούομαι: περιπλανώμαι

παραληρέω-ῶ: λέω ανοησίες

παράνοια :παραφροσύνη



παράπαν: γενικά

παρασάγγης: μέτρο απόστασης (αμετάφραστο)

παραστάτης: συμπολεμιστής

παραυτίκα, παραχρῆμα: αμέσως

πάρειμι: είμαι κοντά, βοηθῶ

παρέρχομαι: ανεβαίνω στο βήμα (για ρήτορα), περνώ δίπλα , ξεπερνώ

παρίημι: παραμελώ

 τα παρόντα: η παρούσα κατάσταση

παροξύνω: παρακινώ

παροράω-ῶ: παραβλέπω

παρρησία: ελευθερία λόγου

πεῖραν δίδωμι/λαμβάνω: δοκιμάζομαι , δοκιμάζω

πελάγιος: στο πέλαγος

πελάζω τινί: πλησιάζω σε κάποιον

πέλας (επιρ.)/οἱ πέλας: κοντά  /οι γείτονες

πελταστής: στρατιώτης με ελαφριά ασπίδα (πέλτη)

πένης, πενία: φτωχός , φτώχεια

πεντετηρίς: γιορτή επαναλαμβανόμενη κάθε πέντε χρόνια

πέπων: ώριμος (για καρπούς), ήπιος (μτφ.)

περαίνω: τελειώνω

περαιόω-ῶ/περιάγω: μεταφέρω

περιαιρέω-ῶ: αφαιρῶ:

πέραν: απέναντι

περιγίγνομαι τινός: επικρατώ



περιδεής: φοβισμένος

περιίστημι: περικυκλώνω

περιμάχητος: περιζήτητος, αξιοζήλευτος

περιοράω-ῶ: παραμελώ

περί οὐδενός ποιοῦμαι: θεωρώ κάτι ασήμαντο

περιπίπτω: συναντιέμαι

περιστέλλω: φροντίζω

περιτυγχάνω: είμαι γύρω από …

πῇ, ποῖ: πού , πώς

πῃ, πο: κάπου , κάπως

πήγνυμι: στερεώνω , σταθεροποιώ

πιθανός: πιστός , πιθανός

πίμπλημι:γεμίζω

πίμπρημι: καίω

πιπράσκω: πουλώ (πρβλ πρατήριο)

πίων: παχύς, πλούσιος

πλάσσ/ττω: δημιουργώ με φαντασία

πλέον φέρομαι/ἔχω: υπερτερώ

πλημμελέω-ῶ: σφάλλω

πληρόω-ῶ: εκπληρώνω , συμπληρώνω

πνεύμα: άνεμος , αναπνοή

ποδαπός :από ποιο τόπο;

ποιῶ πόλεμον /ποιοῦμαι..: προκαλώ πόλεμον /πολεμώ

ποιῶ εἰρήνην/ποιοῦμαι: γίνομαι αίτιος ειρήνης/ειρηνεύω



περί πολλοῦ / ὁλίγου ποιοῦμαι: θεωρώ σημαντικό /ασήμαντο

πολιτεία: πολίτευμα 

πολλάκις: πολλές φορές

πολλαχοῦ: σε πολλά μέρη

πολύευκτος: πολυπόθητος

πολυπραγμοσύνη: ανάμειξη με πολλά πράγματα

πονέω-ῶ/πόνος: κοπιάζω/κόπος

πορθέω-ῶ: κυριεύω

πορίζω: προσφέρω

πόρρω: μακριά

πότερος: ποιος από τους δύο

πράγματα: υποθέσεις

πραγματεία: ασχολία

πραγματεύομαι: ασχολούμαι

εὖ/κακῶς πράττω: ευτυχώ , δυστυχώ

πρεσβύτερος: ο μεγάλος στην ηλικία

προαγορεύω: διακηρύσσω

προαίρεσις: επιλογή

πρόδηλος: ολοφάνερος

προελαύνω: προχωρώ μπροστά

προϊημι: παραμελώ

προϊστημι: είμαι αρχηγός

προκαταγιγνώσκω: προκαταδικάζω

προμηθής: προνοητικός



προπετῶς: απερίσκεπτα , ορμητικά

προπηλακίζω: εξευτελίζω

προσγίγνομαι: πλησιάζω

προσδέομαι: έχω επιπλέον ανάγκη

πρόσειμι: είμαι κοντά

προσήκω: αρμόζω

οἱ προσήκοντες : οι συγγενείς

πρόσοδος: έσοδο

πρόσω: μπροστά

προτίθημι: προτείνω

προφυλακαί: φρουροί που προπορεύονται

προχειρίζω/-ομαι: παραδίδω, εκλέγω

πρόχειρος: εύκολος, πρόθυμος

πρυτανεύω: κυβερνώ

πρώ: πρωί

πταίσμα /πταίω: σφάλμα /σφάλλω

πυκτεύω: πυγμαχώ

πυνθάνομαι: ζητώ και μαθαίνω

ὁ πυρός: σίτος

πυρρός: κοκκινωπός

πύστις: ερώτηση /πληροφορία

 

            

                                       



                                                       Ρ

ράδιος: εύκολος

ραδιουργῶ /ραδιουργία: συμπεριφέρομαι άσχημα /απάτη

ράθυμος :αμέριμνος, εύθυμος

ραστώνη: ανακούφιση (κυριολεκτικά το μπαστούνι)

ραψωδέω-ῶ: απαγγέλλω

ρήγμα: σπάσιμο

ρήμα: φράση

ρίψασπις-δος: δειλός (μτφ)

ρώμη: δύναμη

ρώννυμι: ενισχύω /εμψυχώνω

                                                   Σ

σαθρός: αδύνατος

σεμνύνομαι: υπερηφανεύομαι, καμαρώνω

σήμα: μνημείο

σιτέω-ῶ: τρέφω

σκεδάννυμι: διασκορπίζω

σκευή: ενδυμασία

σκηπτός(ο) :κεραυνός , θύελλα, συμφορά

σκοπέω-ώ: εξετάζω, παρατηρώ

σκύλα (τα): λάφυρα

σπένδομαι τινί: κάνω σπονδές

σπεύδω: επιδιώκω , βιάζομαι



σπονδαί: συνθήκη ειρήνευσης

σπουδάζω: φροντίζω με επιμέλεια

σπουδή: βιασύνη, ενδιαφέρον

σταθμός: ζυγαριά, βάρος

στασιάζω /στάσις:  επαναστατώ / επανάσταση 

στρέμμα(το): ελιγμός , στροφή, εξάρθρωση 

συγκεῖμαι: συγκροτούμαι , αποτελούμαι

συγγίγνομαι τινί: συναναστρέφομαι , συναντώ

συγκοινόομαι-οῦμαι: κάνω κάποιον συμμέτοχο

συγκομίζω: συγκεντρώνω

συλλήβδην(επιρ.): γενικά περιληπτικά

το συμβεβηκός: το τυχαίο γεγονός

το συμβησόμενον : το αποτέλεσμα

συμπαροξύνω: παρακινώ

σύμπας: σύνολο

συμπεριάγω: περιφέρω

συναγείρω /συνάγω: συγκεντρώνω

συναγωγή: συγκέντρωση

συνάδω: συμφωνώ

συναναιρέω-ῶ: καταστρέφω μαζί 

συνδιαιτάομαι-ῶμαι: συζώ

συνδιατελῶ: συνεχίζω ως το τέλος

συνδιατρίβω /σύνειμι: συναναστρέφομαι

συνεπάγω: οδηγώ εναντίον κάποιον



συνέπομαι : ακολουθώ

συνίημι: καταλαβαίνω

σύνοιδα: γνωρίζω καλά

σύνταγμα: τακτικός στρατός

συντίθεμαι: συμφωνώ

συνωνέομαι-οῦμαι: αγοράζω μαζί 

συρράπτω /σύρραξις: συγκρούομαι / σύγκρουση

σύσταση: συνάντηση /συμπλοκή

συστέλλω: ελαττώνω

σφαλερός: αβέβαιος, επικίνδυνος

σφάλλω τινά: βλάπτω

σφάλλομαι τινός :αποτυγχάνω

σφέτερος/α/ον: δικός τους

σφόδρα: πολύ

σχετλιάζω /σχέτλιος: παραπονιέμαι /άθλιος, καρτερικός

σχολάζω: αναπαύομαι

σχολαῖος/σχολαίως: αργός /αργά

σχολή: αργία

σχολήν ἄγω: ησυχάζω

σωφρονέω-ῶ /σώφρων: είμαι συνετός /μυαλωμένος

                          



                                                     Τ

τάλας, τάλαινα, τάλαν: ταλαίπωρος

τάχα: γρήγορα

τείνω: τεντώνω, προσπαθώ

τεκμαίρομαι/τεκμήριον: συμπεραίνω /απόδειξη

τελέθω: φαίνομαι , είμαι, εμφανίζομαι

τελευτάω-ῶ /τελευτή : τελειώνω, πεθαίνω, τέλος , θάνατος

τελέω-ῶ /τέλος: κάνω , πληρώνω, σκοπός, φόρος

τέμνω χώραν: λεηλατώ

τέως (επίρ.): ως τότε, προηγουμένως

τηλικοῦτος, τηλικαύτη-τηλικοῦτον: τόσο μεγάλος-η-ο

τήμερον: σήμερα

τηρέω-ῶ/τήρησις: επιτηρώ, φρούρησις

τίθημι: τοποθετώ

τίθημι νόμον/ἄθλον: θεσπίζω νόμο , αγώνα

τίθεμαι νόμον /ὅπλα: ψηφίζω νόμον,  στρατοπευδεύω

τίκτω: γεννώ

τίνω: πληρώνω

τιτρώσκω: τραυματίζω

τοι: βέβαια

τοίνυν: λοιπόν

τοιχορυχέω-ῶ: τρυπώ τοίχους , είμαι διαρρήκτης

τρέπομαι τινά: αλλάζω κάποιον

τριήρης-ους/τριηρίτης: πολεμικό πλοίο/ο επιβαίνων σε τριήρη



τρόπαιον: μνημείο νίκης

τρυπάνη (η): ζυγαριά

τυγχάνω τινός/τινί: πετυχαίνω , συναντώ

τύπος: χτύπημα

τύπτω: χτυπώ

      

                                                       Υ

ὑβρίζω / ὑβρις: συμπεριφέρομαι προσβλητικά /αυθάδεια

ὕει: βρέχει

υἱδοῦς (ὁ),  υἱδῆ (ἡ) :εγγονός, εγγονή

ὕλη: δάσος , ξυλεία

ὑπάγω (μεταβατικό –αμετάβατο): μηνύω/πάω σιγά σιγά

ὕπαρκος: σχεδόν κορυφαίος

ὑπάρχει +απρφτ (απρόσωπο) : είναι δυνατόν

ὑπείκω τινί: υποχωρώ , υπακούω

ὑπεξαιρέω-ῶ: παίρνω κάτι δικό μου  κρυφά

ὑπέρευ (επιρ.): πάρα πολύ καλά

ὑπεροράω-ῶ, ὑπερφρονέω-ῶ: περιφρονώ, αδιαφορώ

ὑπερόριος-ος-ον: εξωτερικός

ὑπολαμβάνω +απρμφ  ή δύο αιτιατικές: νομίζω

ὑπομιμνήσκω: υπενθυμίζω

ὑπόσπονδος: εξασφαλισμένος με συνθήκες

ὑποτελέω-ῶ: πληρώνω φόρο

ὑπουργέω-ῶ: βοηθὠ

ὑστεραία: η επόμενη μέρα



ὑφαιρέω-ῶ/-οῦμαι: κλέβω

ὑφίεμαι: αφήνω

ὑφίστημι: αναλαμβάνω

ὑφορέω-ῶ: βλέπω ύποπτα

                                                   Φ

φαίνω: φανερώνω      

φαρμάττω: θεραπεύω με φάρμακα , δηλητηριάζω

φάσκω /φημί: λέω

φαῦλος: κακός

φείδομαι: λυπάμαι, λογαριάζω

φέρω βαρέως /χαλεπῶς: στενοχωριέμαι

φεύγω: εξορίζομαι

φιλαίτιος: φιλοκατήγορος

φιλέω-ῶ: αγαπώ

φίλιος: φιλικός

φιλοπονία: εργατικότητα

φιλοψυχία: υπερβολική αγάπη για ζωή /ανανδρία

φοιτέω-ῶ: πηγαίνω συχνά , μαθητεύω

φρονέω-ῶ/φρόνημα: σκέπτομαι , σκέψη

φυγάς: εξόριστος

φωράω-ῶ: ερευνώ, ανακαλύπτω



                                               Χ

χαλεπαίνω /χαλεπός: αγανακτώ, δύσκολος

χαρίεις-εσσα-εν: χαριτωμένος, έξυπνος

χαρίζομαι τινί: κάνω χάρη

χαριστήριος: ευχαριστήριος

χάριν ἔχω τινί /ἀποδίδωμι χάριν: χρωστώ ευγνωμοσύνη /ανταποδίδω…

χάριν οἷδα /φέρω: ευχαριστώ , προσφέρω…

χειμάδιον /χειμάζω: χειμερινό καταφύγιο /ξεχειμωνιάζω

χειρόομαι/-οῦμαι: υποτάσσω

χειροτονέω-ῶ: εκλέγω

χερσεύω: είμαι στην ξηρά

χρεία: ανάγκη , ωφέλεια

χρεών ἐστί: είναι ανάγκη

χρηματίζω/-ομαι: κάνω εμπόριο /εμπορεύομαι

χρημοσύνη: ανάγκη , έλλειψη

χρηστεύομαι: συμπεριφέρομαι ως χρηστός άνθρωπος

χρηστός: ωφέλιμος

χρηστηριάζω: προφητεύω , δίνω χρησμό

χρηστότης: τιμιότητα

χρίμπτω: πληγώνω

χρίμπτομαι: πλησιάζω

χριστά φάρμακα: αλοιφές , μύρα

χρίω: επαλείφω



χροιά / χρῶμα/ χρώς-τός: επιδερμίδα

χρυσότευκτος: κατασκευασμένος από χρυσό

χρωτίζω: χρωματίζω

χύδην (επίρ.): χωρίς τάξη

χυτλάζω: ξαπλώνω

χυτλόω-ῶ: πλένω, λούζω

χωλαίνω ,χωλός: κουτσαίνω , κουτσός

χώννυμι / χῶσις: σκάβω, δημιουργώ ανάχωμα / ανάχωμα

χώομαι: οργίζομαι

χωρέω-ῶ:υποχωρώ , κάνω χώρο , αποσύρομαι

χωρίτης: χωρικός, αγρότης

χωρίον: θέση , σημείο , κομμάτι

χωρίς (επίρ.): χωριστά

   

                                               Ψ

ψαθάλλω: ψηλαφώ

ψάθυρος: εύθραυστος

ψάνω /ψαίρω: αγγίζω ελαφρά

ψαιστίον: μικρό γλύκισμα

ψακάς: ψίχουλο, σταγόνα

ψάμαθος, ψάμμη: άμμος

ψαμαθών: αμμώδης τόπος

ψαμμακόσιοι: αναρίθμητοι

ψάω: καθαρίζω



ψέγω /ψέκτης: κατηγορώ /κατήγορος

ψεδνός-η-ον: γυμνός-η-ο

ψέλιον: βραχιόλι

ψευδορκέω-ῶ: παραβαίνω τον όρκο

ψεῦσμα: απάτη

ψεύστης: απατεώνας

ψεφηνός-η-ον: σκοτεινός , ασήμαντος-η-ο

ψέφος / ψόλος: καπνός,  ατμός

ψῆγμα: μικρό τεμάχιο

ψιάζω: παίζω, πηδώ

ψιάς-άδος: σταγόνα

ψιλός: γυμνός

ψιλός λόγος: απλός λόγος

ψιλόω: απογυμνώνω

ψιττακός: παπαγάλος

ψογερός: αξιόμεμπτος

ψόθος: ακαθαρσία

ψόλος: καπνός

ψοφοδεής: δειλός

ψόφος: θόρυβος

ψυθής: ψεύτικος

ψωλός: άσεμνος

ψώμος(ὁ) :μπουκιά

           

            



                                                     Ω

ὠγμός: κραυγή ω..ω..!

ὤζω: φωνάζω

ᾠδή: τραγούδι

ὠδίς-ῖνος: πόνος

ὠή: ε..ε.. συ (επιφώνημα)

ὠθέω-ῶ /ὠθισμός: σπρώχνω, σπρώξιμο

ὠκέως: γρήγορα

ὠκυ-: ως α’ συνδετικό … γρήγορα…    ὠκύς-εῖα-ύ: γρήγορος

ὠμηστής –οῦ:  (μτφ.)  βάρβαρος,  άγριος

ὤμοι: αλίμονο

ὠμότης: (μτφ) αγριότητα, βαρβαρότητα

ὠνέομαι-οῦμαι: αγοράζω

ὤνια /ὠνή: ψώνια / αγορά

ὠόν: αυγό

ὥρα: χρονική περίοδος, εποχή, άνοιξη, νιάτα, κατάλληλος  χρόνος

ὡρακιάω-ῶ: λιποθυμώ

ὡρικός-ή-ον: επίκαιρος

ὤριος: νυκτερινός

ὠρυγή /ὠρύομαι :κραυγή /κραυγάζω

ὡσαύτως: ομοίως

ὥσπερ: όπως ακριβώς

 ὠτειλή: πληγἠ

ὠφελέω-ώ: βοηθὠ, υποστηρίζω . 




