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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τόν Κλασσικόν μας Πολιτισμόν ΟΙ "Ελληνες πρέπει νά τόν διαφυλάξωμεν ώς κόρην όφ8αλμοΟ. 
ΤοΟτο δέν σημαΙνει, δτι πρέπει νά τόν άσφαλΙσωμεν έρ~ηΤΙKώς κεκλεlσμέν.ον εΙς τά έρμάρια τών Ιδl(,)· 
TI,:WV καΙ δημοοΙων Βι6λι08ηκwν, άλλ' δτι άντιθέτως. πρέπει νά τόν μετα66λωμεν άπό δύναμιν εΙς έν· 
έΡΥειαν, άπό παρελθόν εΙς παρόν, εΙς 668ρον καΙ ι<ριτήρlον τοΟ παρόντος. 

Παλαιότερον ΟΙ φ80νοΟντες ήμας τους "Ελληνας - έχθροl · καΙ φΙλοl - διά τήν δντWς 8εΙαν ούτήν 
κληρονομίαν μας, όμοΙαν της όl10Ιας δέν έχει νά έπl~εΙξq ή άνθΡWπΙνη γνwσις, εΤχον κατορθώσει νά 
μας κάμουν να άπο:ρεύγωμεν πασαν έκδήλωσιν έθνlKι"jς υπερηφανεΙας διά τήν κλασσικήν μας κληρο

V::>:JIav. ΚαΙ τό εΤχον Kατoρ~ώσεl μέ τό σύνθημα της ΠΡΟΥονοπληξίας. ΚαΙ εΤχον κατορθώσει άκόμη 
να έμπλέξουν εΙς τα καταχθόνια κατά της 'Ελλάδος σχέδιά των άρκετούς Νεοέλληνας, 0.1 όποΤοl ·άναl
δέστατα καΙ έΥκληματικώτατα έφώναζον «κάτω ή προγονοπληξΙα» .! ΚαΙ ΟΙ πάντες, άλλος όλιγώτερον 
καΙ άλλος περισσότερσν, έφροντΙζομεν νά μή φαινώμεθα προγονόπληκτοι. 

,. Αλλά σήμερον δέν φ060ύμεθα τά συνθήματά των, διότι τά συνεχη άπό τοΟ 1940 καΙ έφεξf\ς «'Ελ
ληνικά δαύματα» άπέδεlξαν, δτι είμεθα έφάμιλλοl TWV προγόνων μας, άντάξιοl άπόγονοΙ των, καΙ δέν 
δlατρέχομεν τόν κΙνδυνον νά XαραKτηρlσΘWμεν προγονόπληκτοι' διότι τοιοοτοl εΤναl δσοl, ούδέν 
έχοντες νά έπlδεΙξοuν ίδιον, έκμεταλλεύονταl τήν αίγλην τών προγόνων των. ΚαΙ ουτω ό έθνlκός 

όργανισμός Kατώρ~ωσε νά OVTIδptIoq νlκη-'ρ6Ρι..ις καΙ νό έξουδετερώσq τ6 τόσον τεχνηέντως έγχυθέν 
είς αυτόν δηλητήριον. 

ΚαΙ υπερήφανοι πλέον ΟΙ nΕλληνες, μέ συνεΙδησlν της άξΙας μας καΙ μέ αύτοπεποΙθησlν, Ιχομεν 
καθηκον νά άναμέλψωμεν εύΧαΡlστήρlον παιανα πρός τό ένδοξον παρελθόν μας. Διότι καΙ ή σημερινή 
μας Δόξα εΙς έκείνο ό:ρείλεται. Διότι τά μονα31κά καΙ άσύλληπτα εΙς μεγαλείοΎ-συνεχη δέ- οχι, τά 
ριπτόμενα κατά πρόσωπον τοΟ έκάστοτε βαρ5όρσ:; έπl3ρσμέως, εΤναl ή άπάντησις της αlωνίαι; 'Ελλά
δος διό στόματος της σημερινης 'Ελλάδο::;. ΟΙ έκά:ποτε χύνοντες τό αΤμό των εΙς τάς όροπιράς της 
'Ελλάδο::; άπό τοΟ 1940 μέχρι σήμερον δεν εΤναl ΟΙ κοινοl πολεμισταl τών άλλων λαWν. ΆΊ)' ης στι
γμης tiXtioq τό πολεμιστήριον σάλπισμα της έφόδου δέν πολεμοον ajToI, άλλά δι' αύτών ΟΙ Μ::ιραθω
νομάχοl, ΟΙ τριακόσιοι τοΟ ΛεωνΙ3α, ΟΙ Σουλιwταl, ΟΙ υπερ::ισπισταl τοΟ ΜεσολογγΙου, τά παλληκάρια τοΟ 

Άνδρσύτσου της Γρα5ιας, ΟΙ πατέρες των τοο , 1912-13, 01 ... 01 ... Mt μΙαν λέξιν, 6 δpία).l3~ι; τoiί 
παρ6ντο:; 611ε:ίλΕται ΕΙς τό ιιαρcλδόν, καΙ δή ςlς τό άπώτατον, cl4; τίιν Κλασοικίιν 'Ελλάδα. 

Μόνον ό μελετητής τοΟ ΚλασσlκοΟ ΠολlτισμοΟ δύναται νά έξηγήσq τό 'Ελληνlκόν θαομα. Πρόκει
ται δέ δντως περl θαύματος, καΙ τοΟτο πρέπει να καταστι:\ συνεΙδησlς lδΙQ έκείνων, οΤτινες πρόκειται 

να μας δια3εχθοον εΙς τήν ένδοξον αύτήν γωνΙαν της Γης. Διότι εΙς τόν μήπω, δυστυχώ::;, λήξαντα 
δεύτερσν Π::ιγκόσμιον πόλεμον μόνον ή Έλληνlκή Ν(κη έχει τά χαρακτηριστικά μιας πραΥματικης νΙκης, 

νΙκης της Ψυχης καΙ 06χl της υλης. Δεν δύναται νά χαρακτηρισθι:\ - νικητής δ οΙοσδήποτε σl3η:>ό:ρρακτος 
πολεμιστής, ό μαχόμενος κατά γυμνοΟ άντιπάλου υπό τήν σκιάν TWV καλυπτόντων τόν oUρανόν καΙ άνα
σκαπτόντων διό 60μΒWν τήν Γην πτερωτwν του δαιμόνων, Πραγματικό::; νικητής, νικητής KIVWV τόν 
θαυμασμόν καΙ TWY. έχθρwν του άκόμη, εΤναl δ γUΜ~ό::; "Ελλην ό VIKWY. τούς- σιδηρο:ρρόκτους έπιδρο
μείς, άοπλος Δα61δ VIKWY. κατά:ρρακτον Γoλιά~. Ό "Ελλην, δ όποΤος iι'ρoτoo νικήσq εΙς τά πεδΙα TWV 
μαχwν εΤχεν ήδη Karayoyq τήν υπέροχο ν νΙκην του μέ τά δύο «-OXI» πο:,) έρριψε κατά πρόσωπον 

,δύο πανόπλων α6το:φατορlwν, πρό TWY. όποΙων έτρεμεν έκλιπα,:>wν τήν εϋνοιάν των σύμπας ό άλλος 

Κόσμος. Αύ.τα τα δύο οχι (ή εΙς τα τρΙα ούτό γρόμματα συγκέντρωσις τοΟ αΙωνΙου έλληνlκοΟ συνθή

μότος «'Eλcυ&ε:ρfα ii δάνατος_), αύτα εΤναι ή ΝΙΚΗ, αύτό εΤναι τό 'Ελληνlκον ΘΑΥΜΑ. ΚαΙ τό θαομα 
ούτό, τό άςιύλληπτον διό τόν άλλον κόσμον, διό τόν "Ελληνα εΤναl λΙαν νοητόν, διότι ε:Ιναl 6 φιισl
κός K~ΡJlό~ τoiί Κλασσιχοίί μαι; ΠολlTlσμοίί. 

ΕΤναι έπομένως έξόφθαλμος ή δΙ' ήμας το:,)ς -Ελληνας σημασΙα τών κλασσικων σπoυ"Sών. ΚαΙ Ιγ
κλημα έθνικης προ30σΙας ή προσπάθεια ποσοτικης καΙ ποιότικης μειώσεως TWY. κλασσικών σποuδών, 
καθ' ην στιγμήν δλοl ' ΟΙ πεπολιτισμένοl λαοl έχουν τάξει ταύτας ώς τόν όκΡΟ)'QV1αΤόνλΙ~ον τοΟ οΙκο
δομήματος τοΟ πολlτlσμοΟ των. 

'Εάν τώρα έΡWτήσωμεν-Kαl πρέπει -ίό τ6 κάμωμεν-nώq.6ντιμετωπΙζομεν ΟΙ "Ελληνες τό πρόβλη
μα TWY. κλασσlκwν σπουδών, φο60όμε8α δτι μΙα εΙλικρινής όπάντησις θά ~τo άπογοητευτική . Δ).ότι 

.έν Ψ 16 Κρότος-διό TWV Νόμων-έχει δώσει εΙς τάς κλασσικός σnoυδάς τήν πρέπουσαν θέσιν, έν τ~ 
πραγματικότητι τό άποτελέσματα εΤναι , πενιχρότατα. Ό μέσος "Ελλην πολΙτης θά ήδύνατο νά άπο
φdν8r:\-Kal μέ τ6 δΙκαlόν του-δτι ή κλασσική παιδεΙα έχρεωκόπησεν, προκαλούμενος δέ θά ήδύνατο 
νό πcιρaτάξq άκαταμάχητα έπιχειρήματα, ΆΡU6μενoς τΟΟτα όπά τήν κατιοΟσαν, ην άκολουθεΤ 'ή νεο
λαΙα μας; tlς eaβμόν λΙαν c!ινηΣUχηΤΙKόν ένΙοτε. ΚαΙ ή μέν διanΙστωσις 'δτι ή νεολαΙα μας νοσεΤ πως 
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δέν ε1ναι έσφαλμένη, τό συμπέρασμα δμωζ, δτι ή διαπΙστωσις α\jτη άiιO&ΙKνύει χρεωκοπΙαν τCιν κλοο
OIKQv σπoυδQν, εΤναι δδικον. Διότιείς τήν πραγματικότητα όσκοϋμεν κακQς τήν καλλιέργειαν TQv 
κλασσικQν σπουδών, Τνα μή εΤπωμεν, δτι δέν τός καλλιεργοϋμεν παντελQς. 

'Εάν, δπως πάσαν προσπ6θειαν, οΟτω καΙ τήν κλασσικήν παιδεΙαν τήν κρΙνωμεν έκ TQv άποτελε
σμάτων της, άσφαλQς δέν 8ά πρέΠI) νό είμεθα ίκανοποιημένοι. Διό νό δειx~ τοΟτο σαφέστερον, δέν 
έχομεν παρά νά σKεφθCιμεν, πQς θό ώνειρεύετο π~ τις τήν οίκείωσίν του μέ τήν κλασσικήν μας κλη-
ρονομΙαν, καΙ νό όποβλέψωμεν έπειτα πρός τήν σημερινήν πραγματικότητα. . 
Ό κλασσικός Πολιτισμός, ή κλασσική σκέψις, θό έπρεπε νό εΤναι διάχυτος ύπό τόν Τδιον ΟΟτόν 

αιρανόν, κάτω άπό τόν όποΤον έδημιουργήθη. Διό τήν μεγάλην μαζαν τοΟ λαοΟ, τήν μή εύΤUXήσασαν 
νό καθΙσl) είς τό θραΥΙα της κλασσικης (της μέσης) έκπαιδεύσεως, θό έπρεπε νό ύπ6ρχουν οι κλασσι
KOI Συγγραφείς έν μεταφράσει. Θό έπρεπεν ό μέσος "Ελλην πολΙτης . νό όνδροϋται μέ ΟΟτούς ώς κύ
ριον όνάγνωσμά του καΙ νό ζι:! εlςτήν ότμόσφαιράν των, ύποβ6λλων ούτω τήν ΨUXΙKήν του διάπλασιν 
ύπό τήν έπΙδρασιν TQv ύπεροχωτέρων προτύπων. . 

ΟΙ ξένοι έχουν πρό πολλοΟ (άπό της 'Αναγεννήσεως) διαγνώσει τήν μορφωτικήν δύναμιν TQv κλασ
OIKQv μας, καΙ έχουν μακράν σειράν μεταφράσεών των διά τούς πολΙτας των. Οϊ "Ελληνεcδέν τό κατ
ωρθώσαμεν όκόμη. ΚαΙ ό μέσος "Ελλην της μεγάλης μάζης, ό έχων BΙOλOγΙKQς κληρον,ρμήσει τός ίδι
ότητας TQv κλασσικQν προΥόνων του, εΤναι έστερημένος της διό της μελέτης tKErvi.Jy έπιτυγχανομέ
νης έπιμοΡφώσεως καΙ έξελΙξεως TQv Ιδιοτήτων του αύτQν. ΚαΙ έν ι;ι KαθημερινQς όνl'ικούζει τό ύπο
λείμματα TQv έργων τοϋ ΊκτΙνου καΙ τοΟ Φειδίου καΙ τοΟ Πραξιτέλους καΙ δλων TQv άλλων δαιμονίων 
έκεΙνων καλλιτεχνQν, δέν έχει τήν εύτυχΙαν νό γΙνεται όκροατής τοΟ Σωκράτους, τοΟ Δημοσθένους 
Κ91 δλων TQv άλλων ψuχοπλαστQν δημιουργQν έργων τοΟ λόγου. . 

Διό τούς όποφοίτους τοΟ ΓυμνασΙου (έμπόΡOUς, Βιομηχόνους, παντός εΤδους έπαγγελματΙας) . καΙ 
διό τούς έκ τoii ΠανεπιστημΙου καΙ TQv δλλων όνωτάτων ΣχολQν προερχομένους έπιστήμονας δλων 
rQv κλάδων της έπιστήμης καΙ Τι'\ς Τέχνης, πρέπον θό ήτο, κατό τός ώρας της σχολης καΙ όΥαπΟΟλας 
έκ rQv είδΙKCιν όσχολιQν των νά εΤναι είς θέσιν νά όνοΙξουν οΙονδήποτε τόμον οίουδήποτε Συγγρα
φέως της έκλογης των, καΙ νά έντρυφήσουν εις τό περιεχόμενόν του κατό τρόπον πλατύτερον καΙ 60-
δύτερον όπό τόν κοινόν πολΙτην τόν άναγινώσκονται όρχαΤον Συγγραφέα έν μεταφράσει. Θό έπρεπε \'ό 
έχουν εις τήν διάθεσΙν των λεξικό καΙ εΙδικό 6οηθήματα διό πάοαν πληροφορΙαν όναγομένην είς τήν 
yλCιασαν καΙ τόν κλασσικόν καΜλου πολιτισμόν (fv'ouθολογΙαν, ΊστορΙαν, ΓεωγραφΙαν, δημόσιον καΙ ίδκ.ι
τικόν Β(ον). Ή μύησΙς των εΙς τόν κλασσικόν Πολιτισμόν θό έπρεπε καΙ θό ήδύνατο νό εΤναι πολύ πλα
τυτέρα καΙ 6οθυτέρα όπό τήν τοΟ μέσου πολΙτOu της μεγάλης μάζης. Διότι δπως έμπρός όπό τούς ζω
γραφικούς πΙνακας μιας έκθέσεως παρελαύνουν μέν πάντες οι έπισκέπται, ι\ άπόλαυσις δμως έκόστου 
εΤναι διάφορος ποιοτικQς, ούτι'; καΙ μεταξύ TQv μελετητQν ένός άρχαίου Συγγραφέως ύπάρχει καΙ πρέ
πει νό ύπάρχl) διαφορά κατανοήσεως, έμ6αθύνσεως καΙ ώ:ρελε/ας. 

Οίιδεμ/Q δέ όμφι60λ/α, δτι η μετάφρασ;ς δέν δύναται νό ύποκαταστήσl) τό πρωτότυπον. "Οσον καΙ 
δν μΙα μετόφρασις εΤναι έΠΙΤUXής (θό παραμένl) .δέ πάντοτε μέγα πρόβλημα ή έπιτυχΙα της μεταφρά
σεως), δέν έχει τήν γοητεΙαν τοΟ πρωτοτύπου, έκάστου πρωτοτύπου. Ή γλQσσα έκάστου Συγγραφέως 
έχει τήν προσωπικήν του σφραγΤδα, εΤναι μέρος τοϋ εΤναΙ του, καΙ δέν ήμπορεί νό όντικατασταθι:! όπό 
οΙονδήποτε δλλον (όκόμη καΙ σύγχρονόν του) xωρlς νόχάσl:\ κάτι όπό τήν όρμον/αν της. Γράφων έκα
στος τCιν πρωτοτύπων έκεΙνων δημιουργQν δέν όπεμιμεττο ούτε έψιττάκιζεν, άλλά έναποθέτων κατά 
τρόπον πηγαΤον τός πηγαΙας σκέψεις του έπραττε τοϋτο κατό τόν ίδικόν του τρόπον και κατά τόν 
τρόπον πού έκεΙνην τήν στιγμήν έπήρχετο εΙς τόν νοϋν καΙ τήν καρ3ίαν του. Ούτε άλλος, ΟΟτε καΙ ό 
ίδιος (;ιλλην στιγμήν, θό ήδύνατο νό έπιτύχl:\ τόν lδανικόν τύπον έκφορδς. ΕΤναι γνωστόν δτι 6 Πλά
των έ6ασανΙσθη ούκ όλίγον έως δτο..ι διατuπώσQ τάς πρώτας λέξεις της ΠολιτεΙας του, μετα6αλών 
~':""'5 φοράς τήν σειράν TQv λέξεων. ΚαΙ "το 6 Πλάτων. ΔύναταΙ τις τώρα νό άναλογισθι:!, πόσην έπι
ΤUΧΙαν δυναται νό όναμένQ Kανεlς · όπό μΙαν μετάφΡασιν εΙς νέαν γλCισσαν, οΙανδήποτε, έστω καΙ Νέαν 
Έλληνικήν. Γ1Cις νό άπσδοθι:! τΟ9 ΘouKυδl.δoυ τό !)φος, τό Βαρύ, σεμνόν, άλλ' tv τΟΟτ9 καΙ πηγαΤον, 
πλ~ττoν τός χορδός της καρδΙας, καΙ c'5:αφoρcOν διό τούς κανόνας της κατά τήν λογικήν πλοκης τοΟ 
λόγου; Γ1Cις νά όποδοθι:! ή άπλ6ίκή, πρωτόγονος καΙ παιδΙKQς άφελής άφήγησις καΙ περιγραφή τοΟ 'Ο
μήρου ί ΕΤναι πράγματα άνέφικτα δλα ΟΟτά. Μορφή καΙ περιεχόμενον συμ6οδΙζουν, άπαρτlζόtιν έν όρ
μονικόν δλον καΙ 6 άποχωρισμός των άνατρέπει τήν όρμονΙαν. Συμ6οΙνει· καΙ μέ ΟΟτά κότι άνόλογον 
μέ δ, τι θό συνέ6οινεν, έόν παριστόμεθα εΙcπαρ6στασιν τραγ~δΙας της κλασσικης έποχης ύπό ή60-
ποιών φερόντων σήμερινός όμφιέσεις; 

Πλήρης λοιπόν όπόλαυσις μόνον έκ τοΟ πρωτοτύπου, ., τούλάχιστον τι:! 6oηθεΙC;Ι καΙ τοΟ πρωτοτύ
που, εΤναι· δυνότή. "Αν ήτο ~νατή καΙ πρέπουσα ή όντικατάστασις τοΟ πρωτοτύπου διό με.ταφράσεως, 
θά όπετέλει μωρ/αν διό τούς ξένους ή συστηματική διδασκαλΙα της όρχα/ας Έλληνικης καΙ τCιν έν ΟΟτl:! 
γεΥραμμένων έργων είς τό Γυμνόσια καΙ τά Πανεπιστήμιό των. Θό τούς ~τo, δυνατόν νό τό μεταφρό· 
σouν εις τήν έθνικήν των γλQσσαν καΙ νά διδάσκουν τόν όρχαΤον Έλληνικόν πολιτισμ6ν - όπηλλαγμέ
νοι TGJv δυσχερειών, ός ένέχει ή διδασκαλΙα τοΟ πρωτοτύπου. ΚαΙ δμως, παρά τ6 πληθος τCιν μεταφρά
σεων, TGJv προοριζομένων διό τόν κόσμον τCιν διανοουμένων, TQv χρόνου φειδομένων, ή διδοσκαλία έμ
μένει . εις τήν σπουδήν της όρχαΙας Έλληνικης γλώσσης καΙ τCιν fργων των όρχα!ων Έλλήνων Συγγρα-



ζ' 

φέων έν τιjι πρωτοτύπΥ. Τόοον λοιπόν μωροl εΤναι έκεΤνοι καΙ τ600ν σοφοl ΟΙ τά άντl8ετα πορ' ήμΤν 
προπα"{ανδlζοντες ; 

'Εν ι;, λοιπόν τοιαύτη 8ά ~πρεπε νό εΤναι ή κατ-6στοοις, νό ύπόρχουν δηλ. ΟΙ Κλοοοικοl Συ"{'{ραφετς 
. έν μετοφρόσει διό τό πολύ Κοινόν, έν πρωτoτύπ~ δέ μετά καταλλήλων 6οη8ητικών Λεξικών διό τόν 
κόσμον τών διανοουμένων, είς τήν πραγματικότητα ούτε μεταφράσεις τΟΟ συνόλου έκόστου Συγγραφέ
ως fχομεν ούτε στερεότυπα κεlμενα καΙ κατόλληλα 6οη8ητικό Λεξικό. Σχετική πρoσrτό8εια τριών έκ
δοτικών οΤκων όρξαμένη κατά τά τε"λευταΤα πρά τΟΟ πολέμου fτη ύπό καλούς ' οκ..,νούς, καΙ . άντιμετω
πlζouoα τό πρόΒλημα τών Κλοοσικών έν μεταφράσει, άνεκόπη δυστυxQς λό"{~ τΟΟ πολέμου. Οϋτω ΟΙ 
-Ελληνες, τερματlζοντες τήν είς τό oloσδήπoτε 6ο8μ!δος 8ρονία φοίτηοΙν μας, τερματΙζομεν συγχρό
νως καΙ κά8ε έπαφήν μέ τόν κλασσικόν πολιτισμόν μας .• 

Άλλά διά τήν κατάστοοιν αύτήν τ~ί;; άποξενώσεως τών διανοουμένων Έλλλήνων (τοιουτους δέ 
8ει.ιρoCίμεν καΙ τούς φοιτησοντας εΙς τό παλαιόν Έλληνικόν ΣχολεΤον). άπό τήν Προ"{ονικήν ΣοφΙαν
τήν κληρονομΙαν αύτήν, της όποΙας δέν ύπάρχει ένδοξοτέρα έπl 'της Γης-δέν είναι όλιγώτερον ύπεύ- · 
8uvov τό Σχολείον. Είναι μάλιστα ό 6ρχικώς ύπαΙτιΟ<; τΟΟ κακΟΟ, ή ρΙζα τΟΟ κα.(οΟ' καΙ δν 1'ό κακόν 
δέν διορ8ω8ι:1 είς τήν ρΙζαν του, δέν . πρέπει νά άναμένωμεν άλλαχοο τήν 8εραπεΙαν. 

Τό Σχολείον ου μόνον δέν ύπο60η8ετ 8εΤΙKQς τήν ύπό τών τροφΙμων του άφΟμοlωσιν τΟΟ κλοο
σικΟΟ πολιτισμοΟ εΙς δσον καΙ οΤον 8ά fΠΡεπε 6ο8μόν, άλλά καΙ συντελεΤ όρνηΤΙKQς εΙς τήν πρός αύ
τόν όδιαφορίαν των, ούχl δέ σπανΙως εΙς τήν πρός αύτόν άπέχ8ειάν των. 

Διότι έν Υ συνεxQς τονΙζομεν. εις δλους τούς τόνους KOI δι' δλων τών μέσων, δτι ό κύριος άντι
κειμενικός σκοπός τη"ς διδασκαλΙας τών Άρχαlων Έλληνικών είναι ι\ yνωcnι; (πρόσκτησις, άφομσΙωσις, 

η εΤπατέ το δπως άλλως 8έλετε) τiiς oUσfσς τoi . .APlafOU ΊΙΙΙΙνιιιοΟ Πο1ιτισμoU, καΙ δτι δλα τά 
άλλα, καΙ ΚυΡΙως ή γλωΟοική διδοοκαλΙα, εΤναι μέσο - άπαραΙτητα 6ε60Ιως, πάντως δ.μως .. σα - πρός 
tnIτuxIav τοΟ σκοποΟ αύτοο, εις τήν πρδξιν τό μΙσον fYIVC σιιοιι6ς, καΙ ό σκοπός ... «παρελεlφ8η ώς εύ
κόλως ~ννooUμενoςι. Ή Γλωσσική ΔιδασκαλΙα (cστάδιον δόξης λαμπρόν ι, φοΙνεταl) .έ8έριεψε καΙ κατέπιε 
τό ώρολόγιον πρό"{ραμμα τ~ς Διδοοκαλlας τοΟ άρχαlου ΈλληνικοΟ ΠολιτισμοΟ. Τά Κεlμενα τΟν Κλοοοι
κών άντιμετωπΙσ8ησαν ώς άπλ~ Χρηστομά8εια διά τήν έφαρμn"{ιΊν καΙ έμπέδωσιν τ(;')ν Γραμμστικών 
καΙ Συντακτικών "{νώσεων. ΟΙ .κατέχοντες τά Γραμματικά καΙ Συντακτικό στοιχεΤα ~ς Γλι:ισσης άφωσιώ-
8ησαν όλοψύχως καΙ άπOKλεισΤΙKQς εις τήν έπlδειξιν της σοφlας των, ΟΙ δέ μή κατέχοντες έΠOΡKQς 
τΟΟτα έμlσησαν κατ' όλΙγον τό fp"{ov των καΙ Ιπauσαν oύσΙOOΤΙKQς νά διδάσκουν ΆρχαΤα Έλληνικά. 
ΟΙ 6οΙνοντες έπίτης λεωφόΡου τ~ς άλη8εΙας άπέμειναν δυσΤUXCJς όλΙ"{οι καΙ περιέπεσαν εΙς τήν κατη
γορΙαγ. .τών έξαιρέσεων, μή δι)νάμενοι έπομένως νά άλλOιώσouν τ6ν κανόνα. 

'Υπό τάς συν8ήκας αύτός Ί~I διδοοκαλΙα τών 'Αρχαlων Έλληνικών όστοχετ τοΟ σκοποΟ της, Τi'\ς 
μεταλαμπαδεύσεως τ.έ. τΟΟ K~OOOΙKOO ΠολιτισμοΟ, οι δέ τυχόντες Kλ('σoΙKf\ς ΠαιδεΙας l-!α~1 μέ τό τέρμα 
τών Γυμνασιακών των . σπoυδQν. τερματΙζουν καΙ κό8ε έπαφήν των μέ τούς ΆρχαΙους Συ"{'{ραφεΤς. Διότ 
ή έπl τόσο fτη διδοοκαλΙα άρχαΙων Συ"{"{Ροφέων δέν τούς . κατέστησεν Ικανούς νό δύνανται καΙ μόνο 
των νό κατανοοΟν τά κεΙμενα τών Συ"{"{ραφέων τι:1 6οηθεΙQ καταλλήλων 6οη8ημάτων. 

ΟΙ λόΥΟΙ τών έλάχιστα Ικανοποιητικων αύτων άποτελεσμάτων εΤναι πολλοΙ, άλλ' ό ΚυΡιώτερος-η 
έκ των κυριωτέρων-εΤναι ή fλλειψις ιιaταll(ιlων 6οη8ημότων. Τoνlζoμεν τήν λtξιν ιιaταll(ιlων., 
διότι 6οη!)ημα μή κατάλληλον ετναι προτιμότερον νό λειπr;ι' ή Oπαρξlς του προκαλετ με"{αλυτέραν ζη
μΙαν πaρά ή όνυπαρξlα του, Πράγρατι, δν ρΙψωμεν fv Bλtμμα εΙι; τήν ΒιΒλι08ήκην των μαθητων 
μας, 8ά εΟρωμεν μόνον τό έΥκεκριμένον έγxειρlδιoν καΙ 1-2 μετοφΡόσεις, . έφωδιασμένος, κατό τήν 
έΠΙΚΡοτΟΟσαν έσχότως συνή8ειαν, μέ όφ86νους γραμματικός ·καl συντακτικός παρατηρήσεις (τό σύνερ
γα δηλ. της τεχνολογΙας). Λεξικόν ιιατάΙΙιιΙ0ν διlι μαδιιτιιιlιν IΡησιν δέν fxoυv, διότι καΙ δέν ύπόρ
χει. 'Εάν εις τήν Πατρικήν ΒιΒλιο8ήκην εύρΙσκεται Λεξικόν τ~ς Άρχalας ΈλληνΙK~ς (oloν~πoτε έκ των 
ύπορχόντων πολυτόμων) διότόν ~!!I!,oυδάζoντα υΙόν εΤναι ώς νό μή ύπάρxr;ι, . διότι τοΟ εΤναι όδύνατον νό . 
τό xρησιμoπoιήσr;ι' διά τήν χρησιι:ΊοποΙησΙν του 8ά κατηνάλισκεν ύπερ6όλικ.ό πολύν χρόνον, καΙ oCιτε 
τόν χρόνον τοΟτον δια8έτει, oCιΠ:, καΙ δν τόν διέ8ετε, 8ά εΤχε τόν ήρωίσμόν νό κολυμ6<! μέσο εις 
μOΚP90Kελ~ (πολλάκις πολύστηλα) λa6uριν~ι:ιδη λήμματα ΧωΡlς νό εΤναι καΙ 6έ60ιος δτι δtν 8ά τοΟ 
διαφύyr;ι τ6 άναζητουμενον. . 

Άλλ' ή ΆρχαΙα Έλληνική γλG)σσα καΙ ό ΆρχαΤος Έλληνικός Πολιτισμός δέν κατανοοΟνται άνευ Τι'\ς 
σιιστιιμaτιιιίk lρήσcως ΥΙωσσ." λcξιιι" ιια) λεξιιιoiί ηροσώηων ιιαΙ ηpaΥμ4ιτων. Τ6 σχόλιον" 
ή μετάφΡοοις παρέχει τήν δι' έκάστην περΙπτωσιν άναγκαΙαν η χρήσιμον πληροφορΙαν, έν C;Ι τό Λεξικόν 
παρέχει συνολικήν καΙ κa80λικήν εΙκόνα .τ~ς λέξεως Γι τ~ς .έννοΙας η τοΟ πράγματος, περl άι έκάστοτε 
πρόκειται. Καί έπομένως διό ~ς σuστημαΤΙK~ς KατaΦuγ~ς εις 1'ό Λεξικόν αlκα80λικαl αύταΙ εΙκόνες . 
"{Ινονται κτfjμό μας. Άλλό διό τήν συστηματικήν αύτήν χpι'l.σιν- τό πολύτομα λεξικό καταντοΟν δχρη
στα διό τόν σπouδooτήν. ΈκεΤνα έγρόφησον διό τήνέπιστr'ιμην καΙ πρός xPl'\OIV των εΙδικών έΠιστημόνων. 

'Ο μΙΙΙΙΙτiις τοΟ ΓυμνάσΙσυ καΙ ό .οιτιιΤΙΙι; οϋτε τόν όΠάιτούμΈνον διά τήν χρtlσιν πολυτόμων Λε
~ΙK(;')γ lΡ6νον ·. διa8έτoυν, οΟτε τήν ιnroμoνlιν κάl tnIμovftv, που όπαιτοΟνται διά τήν περιπλόνησιν όνό 
τό λο6υριν8ι:ιδη λήμματα, είνqι δυνατόν νό έξοικονομήΟουν. Τά αύτό δέ Ιν τινι μέτ~ Ισχύουν καΙ διό 
τούς. διδάσκοντας, όσφαλQς δέ καΙ κατό μεΙζονα μάλιστα λόγον διό πόντα -Ελληνα ι,cιNμcνoν u'-

. vou (δημοσιογΡάφον, ύπάλληλον, ' λόγιον Κ. τ, n,), 
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Ό έργαζόμενος .συστηματΙKCις έπl των κειμένων των Άρχαίων Συγγραφέων μόνον διό μονοτόμου 
Λεξικοο εΙναι δυνατόν νό έξυπηpετη~ι:\ θετικώς. ΚαΙ δλοι εύΥνωμο-.:οΟμεν τόν άεΙμνηστον Koυμψ~oύ~ην 
ri τόν Τσοκαλώτον π. χ. διό τό μονότομον Λατινοελληνικόν λεξικόν των, ιi τόν άεΙμνηστον ΠαντοζΙδην 
διό τό μονότομον 'Ομηρικόν του. Μέ αύτό έμά80μεν Λατινικό καΙ ·Ομηρον. 

Άπό τήν διαπΙστωσιν λοιπόν αύτή ν της ύφισταμένης όνόΥκης παρα'<ινωύμενοι προέ6ημενεΙς τήν 
OUYΥροφήν καΙ ' έκδΙδομεν νΟν τόν ΤΡΙΤΟΜΟΜ .ΗIλ ΥΡΟΜ ΤΗΙ ΕλλΗΜΙΚΗI Γ λΩIΙΗI. "Η roI : 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ i λΕΣιΚΟΜ ΤΗΙ ΑΡΧΑιΑΣ ΕλλΗΜΙΚΗI ΓλΩIIΗI, δπω:; διασ:;Ιζεται αύτη εΙς τό 
σΥζόμενα κεΙμενα των ΣυΥγροφέων των μέχρι τοΟ 1000 ΠεΡΙπου μ. χ. άκμασόντων. 

Διό τοΟ μονοτόμου τούτου ΛεξικοΟ 6 μαθητής, '6 σπουδαστής, 6 οl>:>οδήποτε τέλος μελετητής τών 
Κλασσικών όποκτςι ;Τ9 μόνον κατόλληλον διά τήν έργασίαν του Λεξικόν' δι6τι' αύτό τοΟ παρέχει άμt
σWς καΙ άσφαλως δ,τι ζητεΤ, δ,τι τοΟ χρεΙ:Jζεται, έν ζ> τό ηολύτομ;)ν Λεξικόν, καΙ αν ύπο':)έσωμεν δτι 
κατορθώνει κάποτε νά τό .όγοράσ!:J, τελικώς όπο6αΙνει δχρηστον δι' ου:; λόγου:; άνεπτί:ξαμεν άνωτέρω' 
διότι δηλ. ή χρησιμοποιησΙς του άπαιτεΤ χρόνον πού δέν μας περισπύει, καΙ δι6τι ή άνεύρεσις τοΟ ζη
τουμένου δέν εΙναι πάντοτε άσφαλής λόγΥ τοΟ πληθωρικοΟ ύλικοΟ των. 

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: ΚλΑllΙΚΟΝ ErKYKAOnA.I ... IKOM λΕΞIΚΟΝ (πλΟ'J:Jίω:; εlκονογΡ::Jφημtνον), 
περιέχον Ωρ6σωΩσ καΙ ΩράΥμστσ άπό της' μυθικης έποχης μέχρι των Στouρ;):ροριών (12 αΙώνος μ. χ . ), 

τ. Ι. σύμπασαν τήν ΜυθολΟΥΙαν, '1στορίαν, Γεωγραφίαν, καΙ σύμπαντα τόν δημό:Jιον καΙ lδιωτικόν 6ίον. 

Ό τόμος οδτος άποτελεΤ πληρες δσον καΙ όπαΡ::JΙτητον συμπλή~ωμα τοΟ πρ;)ηγO'Jμένου. Διότι έκεΤ
νος περιορίζεται εΙς τήν έρμηνείαν τών λέξεων, ούδεμίαν δέ παρέχει πληρ;)φ:>,:>Ιαν περl των ύπό Συγ
γρρφέων μνημονευομένων ΠΡ:Jσώπων καΙ τόπων, οϋτε καΙ ά::Jχολείται πεΡΙ:J:JόΤεΡ:>ν (πέραν δηλ. τη~ 
ξηρδς έρμηνεΙας) περl των έν αύτοΤς άνοφερ::ψένων ΠΡ::Jγμάτωγ (Re::JIien). n:JITQ ταCιτα, τό μεΤζον 
δηλ. τμημα Τό.Ο Kλασσι~oϋ ΠολιτισμοΟ (Μυ8010Υίσ, Ίστορί:ι, Γι:ωyρcιφί:ι, ... .,μό:JΙΟι; KCΙΙ Ίδι:.JΤΙχΌC; 
Bίoc;>, εΙς ~όν δεύτερον τοΟτον τόμΟΥ (τόν καΙ όγκωδΖστερον έπομένω:;) περιλαμ3άνο'./ται. 

Ή πλουσlα · εlκονογράφησrς του δέν έΠΙTUΥχάνει μόνον δ,τι εΤναι τό μέγα πρ>:>σόν τη:; είκόνος, τήν 
αlσθητοποΙησιν δηλ. των εlκονιζομένων, άλλά μας καθιστζι γνωότόν καΙ τό ετερον σκέλο:; της κλαa · 
σικης δημιουργΙας, δηλ. τά ΙΡΥσ τiίι; TCXV.,Iί. Οϋτω ή άρχαιομάθεια τοΟ onoUO::JOToO όλοκληρώνετ::.ι , 
μή ΠεΡιοριζομένη εΙς τά Ιργα τοΟ λόΥου μόνον. Άλλ' ή εlκονογρά:ρη'Jις δέν περιορίζεται -εΙς τά έργα 

τiΊ<; Άρχαlας Τέχνης παραλλήλως περιλαμβάνει καΙ παν άξιόλογον ΙΡΥον της νι:ωτί:.ιιcι; Τί:χν.,;. έψ ' 
δσον τό θέμα του Ιχει ληφθι:\ έκ τοΟ 'κλασσικοΟ ΠολιτισμοΟ. 

"Αξιον Ιδιαιτέρας μνεΙας θεωροΟμεν τό δτι Ιδιαιτέρα κατεβλήθη φροντlς διά τό εΙς τόν Τόμον το)· 
τον άνήκοντα στοιχεΤα της Άyίcιι; Γρ:ιφ]ίι;, καΙ τό δτι περιλαμβάνεται έκ το) Ρω;.ι:Jϊχοiί Π)λιrι:ιιμ~ϊ; 
ό,τι σχέσιν Ιχει πρός τήν Έλλόδα, καθώς καί 6 Βυ;σν1'lνό:; Πολιτι.,,.;; μέχρι τω ·ι Σταuρoφ::φιών. 

Μέγα προσόν τοΟ Τόμου ΤΟ ')ΤΟ'; εΙναι έπίσης τό δτι έκτό:; της 6ιογΡ::Jφία:; καΙ τών δλλων πληρ:>· 

φοριων περί ένός έκάστου έκ των ΣύΥγρα:ρέων περιέχει καΙ RCPIlIIJI1'IXiIv άνάλιισιν τ~ν έΡΥων του, 
εΙς τρόπον ώστε 6 κατα:ρεύγων είς τόν Τόμον τοΟτον νά άπ:>κτζι ά5;:>:>μερη εΙκόνα τη:; πνευματικη-:; 

τοΟ .Συγγραφέως δημιουργίας. ΤοΟτο εΤναι Όημαντικώτατον, διότι με τήν άν;ι:ι:ι.);!cιν μETllφpSισι:ων 
τών ΚλασσικώΥ; μέ τήν οιιάνιν τών Κι:ιμCνων καί τήν άδυνσμίσν τίίι; κατανοήσεώς των (ώς '(νω
"τέρω έξετέθή), μέ τό Ωοl10στιιμ6ρι:ιν τiίι; δι1σσxoμένll~ έν τοίς Γυμνα;:ιlοις έξ έκά:που Συγγραφέω:; 
6λll;, οΙ όπουδασταί μας Ιχουν παντελι; δΥνοι::ιν τ"iί oilνolιoiί ip1~'J έιι:Ιι:ιnιι, σJδαμ6~εν δ' δλ~ 
λοθεν eά δυνηθοΟν νά λάβουν γνώσιν αύτοΟ κατά τρόπον συστηματικόν. ΕΤναι δέ περιττόν νά τονι;:ιθι:\ 

ένταϋθα, π6σην σημα;:ιΙαν fxEI ή γνώ;:ιις τοoj δλου Ιργ6υ εκά:Jτου Συγγρα:ρέω:; καΙ κατά συνέπειαν ή 
γνώσις .τοΟ περιεχομένου συμπάσης της ΆρχαΙας ιΓραμματεlας). 

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: λΕΞIΚΟΜ ΕΚ ΤΗΙ . ΜΕΑΣ ΕλλΗΝΙΧΗI ΕΙΙ ΤΗ:-4 ΑΡΧΑ'Α1'4, περιέχον πάσας τάς 
λέξεις της ΝΖας Έλληνικης μετό των άντιστοlχων. της 6ρχαΙας (λέξεt:.ιν, περι:ρρ:]πων, της συντάξεως 
αύτών, ώς καΙ των αuνωνύμων των). 

Τήν παρ' ήμίν Ιλλξ:ι'ψιν τοα . Λεξικο(lτούτου αΙσ8ανόμεθα 6νά πδσαν στιγμήν πάντες άνεξαΙμέτως 
01' -Ελληνες, τό δέ γεγονός δτι ύπάρχουν lιντίστoιxσ των κυριωτέρων ξcνων ΥΙωσισιων C'Αγγλικf\ς, 
Γερμανικης, Γαλλικης) άποτελεΤ τρανήν άπόδειΕιν τοΟ δτι τήν 6νάΥκην τοίί λι:ξιxoiί τούτου Ιxouν 
6πό αιι:ίνων άνάγνωρΙσει οΙ ξCνοι. 

Ούτω ή αuγγραφή του όπ06αΙνει καΙ ςήτιιμll τιμiί; διό τούς -Ελληνας. Άλλά καΙ πολυτιμ6τατον 

εΙνάι τΥ δντι τό Λεξικόν τοΟτο. "Αν τις άναλογισ8ι:\, δτι 6 πρωτο:; Τό!JΟς παρέχει μόνον τάς σιιμ:ι
σία; έκάοτης όρχαlας λέξεω:;, έν 4ι 6 τρΙτος Τόμο:; naptxEI Π&:Ι:Ιί τάι; σilvω"U}J)V; της άρχαΙας, 
τός άντιστοιχΟΟσας πρός έκάστην λέξιν της Nta:; Έλληνικη:;, ο) μ;'νον δt τσ)το άλλά καΙ τά; σιιν

τάξcιι; των, έννΟε:τ εύθύς, δτι 6 τ..,τοι; Τ'μ:ιςcJνσι ΩΙI1.οέσrcρ:ι; τοϋ Ωρ::'τι»υ κα} δι" αΙίτην τσιί
τιιν τι\Υ άρxCΙΙσν ΓΙώΟσσν, δι6τί μΙ«; δfICI ncρισσότcρ:ιν ouvIcTov την c'K6vα τιιι;. 

ΙΩ. ΔΡ, ΣΤ ΑΜΑ ΤΑΚΟΣ 



ΕΙΔΙΚΑΙ ΟΔΗΠΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 

Είς τόν τό~oν τοΟτον περιέχονται καΙ έρμηνεύονται αl λέξεις τ'!ν Συγγραφέων (ποιητών καΙ πεζ?
γρόφων), . τών ακμασόντων μέχρι τοΟ 1COO μ.χ •• 'Ιδιαιτέρα δέ κατεβλη8η φροντlς διό τό λεξιλόγιον της 
ΆγΙας Γ ρaq,ής. . 

'Ως ΙΙ;μμaτa κατετάχeησαν καΙ δλοι οΙ τύποι (ρηματικοl f\ όνοματικοΟ, δι' ους ήτο δυνατόν νό 
γεννη8Γ,i άμφι60λΙα ώς πρός τήν προέλευσΙν των (Π.χ δΥη· έπ .• τύΓ.ας άντl έαΥη, γ' έν. έπ. παθ. 6όρ. β' 
τοΟ α.yιnιμι- άΥηΥCρaτal, άΥηΥCρaτο, έπ. γ'πληθ. παθ. πρκ. καΙ ύπερα. τοΟ tlyeleQJ, 

Διό κεφαλαίων γραμμάτων έξετυπώeησαν αl λέξειC?- λήμματα, έξ ών ώς όπό ριζικών τύπων προ
ήλθον α\ έτυμολογικώς άνήκουσαι εΙς μΙαν KCI τήν αύτην οίκογέ·νειαν ωλ. ΜΟΥΙ Α, 8ΑΛΛΩ, • ΑΓΩ). 

Τά συνθετικά έκάστης TC'v συνθέτων λέξεων - λημμάτων, δσα καΙ αν εΤναι, δlακρΙνονταl συστηματι 
κώς όπ' άλλήλων διά μικρός πcύλας. ΤοΟτο, καίτοι KατανTζi ένΙοτε άντιαισeητικόν, έτηρήθη; διότι έπε
&ιώχθη δσον τό δυνατ6ν μεγαλυτέρα σαφήνεια καΙ ταχι:.τερος προσανατολισμός περl τήν προέλευσlν της 
λέξΕως. Δεν άποκλεΙεται έν τούτοις νά παρημελήθη ένΙοτε ή τήρησις τι"ις Cρχής αύι ric, δπου τ6 ni:.δΥμα 
ήτο έξόφθαλμΟΥ. Ιίς τός άπό Ρ f\ άλλο cύμφωνον (άποβαΤνον διπλοΟν λό\4) άφομοιώσει..ις) όρχομέ · 
ναι; λέξεlς-ώς δΕύτερα ουνθετικά - ή διοχωριστική ,ύτή γραμμή (crd -ίιφέΥ») έτέθη κατά ncp6Baolv 
1Cιν κανόνων τοΟ συλλαβισμοΟ πρά τών δύο όμο:ων συμφώνων, καΙ ούχί μεταξύ αύτών, καΙ τοΟτο διό 
νά μή δυ:JχερανθΓ,i ή έπισήμανσις τών συνθετικών (: tlno-ee1nrt» άντl tlnoe-elItTOJ). -

Ίπl παντός λήμματος περιέχοντος δΙχρονον (α, ι, υ), σημειoCΊται όνελλlΠώς ή προσ4)δία τοί> διχρό
νου, έκτός έάν cϋτη είναι φανερό, άπ6 τ6ν τόνον τής λέξεως π.χ: καΙ Γοάλιν δμως ή προσ4)δία τοΟ αύ-
100 διχρ6νου σημειοΟταl εΙς ιύπον f\ πα~άγωγoν,δπoυδτόνoς διν βcηθεί διά τόν καθορισμόν της. Δεν 
σημε:lοΟται μέν Π .χ . ή eραχύτης τοΟ διχρόνου ι εΙς τήν λ. όλlyoς, διότι ή όξετα τής πcραληγcύ:Jης μο· 
\/ονουχl 60ζi περί αύτής. δέν παραλείπεται δμως aϋτη εΙς δλας τός έξ αύτής παραγωΥους η συνθέτους 
λέξεις, δπου ό τονισμός δέν μαρτυρετ περl αύτής (ό},(Υάκι!;, ό.ΗΥοaτό!;, dHyd'V{JoeOJItO!;, όλryόπ,aτo!; κ .λ.π. ). 

'Οσάκις ή nΡOO4Jcta τοΟ (5IXpόvCU δέν ήτο δυνατόν \ά σημειωθr:\ εύθύς έπ ' αύτοΟ διό τεχνικούς 
λόγους (δι' έλλειψιν τυπογρ. στοlχεΙων., δπως Π.χ. εΙς τά α" η r U κλπ.), τ6 πρόγμα έCηλώeη κατ ' δ.λλον 
τρόπον' άπεμονώtη ~ηλ. τό . δΙχρονον έντός άγκυλών εύΕύς μετότ6 λήμμα, καΙ άπηλλαγμένον τόνου ii 
πνΗ'ιματος η καΙ ά~φoτέρων . έφωδιάσeη μέ τ6 σύμβολον τής προσ4)δΙας μόνον ( : [α η α, ί, ι, iί, v] ) . 

. Ή δήλι..ισις 1 ής ΠΡΟΟ4)δίας δέν περιορίζεται είς ~όνα τά λήμματα, άλλά καί είς 1ύΠΟι1ς πφί ών γΙ
νεται λόΥος έντ6ι, τοΟ λήμματος, δσάκις παρίστατο άνόγκη (π.χ. tlltaa!;, &αοεΥ, ααaαΥ, άαοάμ,lν, ddoii
το, τοΟ λήμματος άάω). 

Μετά τό λήμμα καΙ τούς τύπους του (ίδίζ) ρηματικούς) παρέχεται έντός παρενθέσεως ή λέξις, έκ 
τής όποΙας πσρόγεταl (προκειμένου δι περί λημμάτων συνθέτων λέξεων, παρέχονται έν πcρενθέσε l τά 
συνθετικά τής λέξεως). Ή ύποδήλωσις της πcραγωγι"ις έν παντl λήμματι είνcι χρησιμωτάτη, διότι κατα
φεύγων τις εΙς τήν ριζικήν λέξιν άνευρΙσκεl τήν πλήρη έτυμολογίαν της λέξεως. Δι ' ένός μόνον πα
ραδεΙγματος τό πράγμα καθΙσταται σαφές: ΕΙς τ6 λημμα ι.Υοράς;ω δηλOOΤUI έν παρενθέσεl ή έκ τοΟ 
λήμματος άΥΟρά προέλευσις. Προσφεύγων τιςείς τ6 λημμα άΥορά πληροφορείται δη ή λ. άΥΟρά πα
ράγεται έκ τοΟ άΥείρω, δπου πόλιν προσφεύΥων πληροφορείται τήν έκ τοΟ &Υώ ποραγω\ήν του. 'Εκεί 
τέλος, · εΙς τήν ριζική ν (άπλην) λ. άΥω, εύρΙσκε ι τήν έτuμoλoyΙαν της λέξεως. 

ΠοΙαν σημασίαν l:χει ή γνώσις τοΟ ποθεν παρόγεται έκάστη λέξις, KOI μετά τίνων άλλων συνανή
κει εΙς μΙαν καΙ τήν αύτήν οlκογένειαν ώ::; δμόΡριζός των, εΤναι περιττόν νά τoνισθΓ,i ένταΟθα. 'Εν τού
τοις είμεθα ύποχρεωμένοι νό έξάρι..ιμεν τήν γοητεΙαν, ην ή τοιαύτη έτυμολογική της γλωσσης l:ρευνα 
όσκεΤ- έπl τών διδασκομένων. . 

. ΚαΙ 6κολουθεί τ6 ούσlωδέστερον τμημα τοΟ λήμματος, τά Cρμηνεύμaτa, αl σημασΙαl, ας διό μέ
σου τών · c. ίώνων προσέλαβεν έκάστη λέξις. Κατεβλήθη κατ' όρχήν φροντΙς, καΙ προσπΙπτει αϋτη εΙς τήν 
όντΙληψιν τοΟ άναγνώστου κατά τρόπον άμεσον, ή δι6ρθρωσις τών σημασιών καΙ ή κατάταξΙς των να 
εΤναι τοιαύτη, ώστε δ άνaγνώστης νά κατατοπίζεται αύτομότως μέ τ6 πρCιτoν βλέμμα, όπερ θό ΡΙΨr:1 
εΙ::; τ6 λημμα. Είς τοΟτο βοηθοΟν τά μέγιστα τ6 κατάλληλα (καΙ καταλλήλου μεγέθους καί χρώματος) 
τυπογραφικό στοιχεία τών ύποδlαlρέσεων (έννοοϋμεν τό Ι, 11 ... Α, Β ... 1 ι 2 ... α, β ... ). Οϋτω σημασΙαl, 
έλαφρώς . άπ' άλλήλων διαφέρουσαl, λXJρΙζονται μεταξύ των διό έλαφράς διπλης καθέτου ( 11 )' cl περισ
c6τερον άφιστάμεναι 6π' 6λληλων κατανέμονται είς Ιδιαιτέρας δμάδας, αΤτινες δlακρΙνονταl άπ' άλλή
λων, όναλόγως τοΟ μεγέθους τπς διαωοράς,άλλοτε διό τών. α, 6 ... κλπ., δλλστε διό τών Ι 2 ... , άλλοτε 
διό τών Α, Β ... , καΙ άλλοτε διά τών Ι, 11. 

Ή παράθεσις τών σημασlC:ν δέν γΙνεται είΚr:\ καΙ ώς {;τuxεν, άλλά παρατίθενται αύται κατό χρονο
λογικήν σειράν έξελΙξεως, όπό της 6aσlΚt'\ς - πρωταΡΧΙΚ/Ίς Qημασίας καΙ έφεξης, ώστε 6 άναγνώστης νό 
cuvarar νά παρακολουeήΟr:1 τήν lστορικήν όνόπτυξιν Τ/Ίς έννοΙας έκάστης λέξεως, 

Πρ~ς . όκρlβέστερον καΙ πληρέστερον καθορlο!"6ν τ/Ίς σημασίας τών λέξεων παρατΙθενται ένΙοτε 
λέξεις η έκφράσεις συνώνυμοι καΙ όντlθετoι. Λιαν δέ συχνά πcρατιθενται αl έπl έκάστης σημασΙqς άντί
στοιχοι λέξεις έκ της Λατινικης, δπερ συντελεί ούκ όλΙγον είς τήν έμπέδι..ισιν τΟν γνώσεων τών σπου
δαστών εξ όμφοτέρι..ιν τών κλασσικών γλωσσCιν, 

ΑΙ καθαρώς έτυμολογικαί πληροφορίαι (δπου καΙ δσάκις ύπάρχουν τοιΟΟται) παρέχονται είς τ6 τέ
λος τοΟ λήμματος, έν lδιαι~έPζ) μέν πaραγρόφy αl όπωσοΟΥ έκτενεΤς, έν · συνεχεΙ<;ι δι τοΟ λήμματος 
καΙ έντός όγκυλών αl 6ρaxυτερqι έτuμoλoγΙKαl νύξεις. _ . 

Τύποι ρηματικοί ή άλλα παράγωγα τοΟ λήμματος (δπως τα έπιρ. Π.χ,) μόνον κατό τήν κατάληξιν 
διαφέροντες αύτοΟ, δέν έπαναλqμ6όνονται έν τι;> συνό,),4) των, όλλό μόνΟΥ κατά τό έκάστοτε διαφέρον 
τέρμα των, τό · δι πρό τοΟ τέρματος τμημά των, τ6 συμπΤπτ'ον πρός τ6 · τοΟ λήμματος, όναπληροϋταl 
ΕιόμΙδς όριζοντ/ou Kεpαlaς! Π.χ. ΙΙycιncίcσ μ~λ. -,..11Ι (-CΙycιmfσlll)' CΙycι6ό", έπίρ. -ώS" (=clycι~), 
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-τροπ . =:ρι:.ιΠΙΥ.6; ( '_0 κ61;) 
'ΙΠΞγtι(ΞΤ . ) =ύΠΞ~~~ : : Χ6; ( - κιί\~) 
;Jί: S fC . =ύπa~'U" :Ξλ ~ 'Χ6; 
ίJπΙJΙ . =\'ltljt~x:~x";. 

* 

= i)Π'jΥ.a~μεvι:ι ·ι 

= ~π')κl')ρ t .,-: t )t.~ 'J 

Συμπεφωνημέ να σημεία 

~-ηλιJε 't,jlt?" :Jπ?θετιχόν , !,j 'J-:t
νCι; i} ίjπιχt:ι,Ι; ~!ν μΙΧ~Τ I)r-Ξ r τι:ιt 

:JJt6 Λ !'.μένο 1.Ι {Ι"'~~' . 

< ~Tj>\ 'jt δ:ι Υ. r.irιtCί:ε;.ι~ :t;.ι ') ΧΕΙ
μίν'η ),5;; ι; πα?Gίysτσι: ι ίκ :Yί~ 
κειμένη; ~s;t~ 't1):J . 

> α.vτtθέτωζ , ~TίλoΙ ett Υ, (js,;~~ 
"tO'J χειμέΥ"η λέ;ι; Π(ΧΡiiετ~~ ~x 
'":~~ Υ..ειμ!V"J~ i~ι~τsρ~ -:0') . 

11 ~τιλ<:>Τ . C;:t 1) μοτ' αυ,ό ' iXQ

J.<:>'JθοUσιχ στιμασίιχ ~ίνιχι χατi 

~ι διi,l,'.:)ΡΟ~ τΤι; πρ<:>ηΥ'J'JμεVΥι;' 



Α 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΊ.ΚΟΠΗΣΙΣ : Τό γράμμα τοΟτο εΤναι τό όρχικόνοίι μόνον τού Έλληνικοϋ όλφα6ήτου 

όλλό καΙ δλων των γνωστων άλφα8ήτων. Τ.; όνομά του κaiό τήν Φ!:>ινικικήν περΙοδον ώμοΙαζε πρός 
τό Έ6ρcιίKόν όνομα Δ Ι e Ρ h, εις δε την Έλληνικήν παρελήφ8η ύπό τό ό,νομα ίί λ •• (διότι, ώς γνωστόν, 
τό όνόματα της 'Ελληνικης λήγουν είς φωνηεν καΙ tκ των ουμφώνων μόνον εΙς -ν, -ρ, -σ). Έσήμαινε 
δέ ή λέξις δλεφ «6CJOIIt. ΚαΙ πράγματι όν άντιστρέψωμεν τό κεφ. Α ιϊ γρόψωμεν πλαγΙως τό μικρόν α, 
δλέπομεν ότι τό δύο σχήματα \f, l:j άποτελΟύν γραμμικός παραστόσεις κεφαλής 6οός μετό κερότων. 
Δέν πρέπει δε νό λησμονωμεν, δτι τά πρώτα γράμματα ήσαν σχήματα ζώων ιϊ δλλων φυσικων ·άντικει
μένων, εξελιχ8έντων κατό μtKρόν εΙς χονδροειδη σκΙτσα των ΙδΙIJV μορφων. Είς τό Φοινικικόν όμως άλ
φό6ητον τό γράμμα τοϋτο δέν παρΙστα φωνηεν, δπως εΙς τό 'Ελληνlκόν, άλλά σύμφωνόν τι ιϊ πνείιμα' 
διότι τό Φοινlκικόν άλφά6ητον, όπως καΙ όλα τό Σημιτικά, δέν εΤχ.εν lδιαΙτερα σύμt30λα διό τό φωνήεντα. 
Άλλ' ή δποΨις, δτι ΟΙ 'Έλληνες παρέλα&ν τό όλφΜητον κατ'εύ8εταν παΡό των ΦοlνΙκων, έχει όρχΙσεl 
νό χόνι:! έδαφος. Είναι δυνατόν, επομένως, τό γράμμcι τούτο νό παρΙστα φωνήεντα φ8όγγον καΙ προ
τού πaρaληφ8~ ίιπό των 'Ελλήνων. 

\!tιγAAA 
! ό οχήμα τοίι δ λ •• ύπέστη παραλλαγός κατά την δΙΟδΡομήν της ίστορΙος του : ΕΙς τό Φ ο ι V ι -

Κ Ι Κ ο ν άλφ~6ητoν είχε τό σχiiμα .i= · εΙς τό Λ υ δ ι κ ό ν τού 50!' aiC:voς π.Χ. έμφανΙζεταl ώς Α' είς τό 
Κ ο Ρ ι κ ό ν ι,ις Α ή Α. Κατά τήν αρχαlοτέραν φΟσιν τού Έλληνlκού όλφa6ήτoυ, ~ίς τό άλφό6ητον της 
Θ ή ρα ς τού 19o!J ιϊ 18vu αίωvcς π.χ.,είχ..ε τό σχημο Α η Α' είς τό ' Ελληνlκόν όλφά6ητον της Κ λ α σ· 
ο ι κ η ς έΠΟχιϊς τό αύνη8ες σχημα του ήτο Α . Είς τό Λ α τ ι ν ι κ ό ν καΙ . Ι τ α λ ι κ ό ν άλφό6ητον τά 

~χαιόΤερa σχήματα τοΟ δλφα ήσαν Α καΙ Α- κατά τό ,μέσα τοϋ 2ι;u αίωνος μ.Χ. συναντδταl τό σχιϊμα 
• δπερ όαΡαλως είναι ό πρόγονος τού σημερινού Δ τιϊς μΙΚΡΟΥραμμότου Υραφης, άφ' ου προηγουμένως 

ε χε πρσαλά6ει τό σχημα λ (κατά τόν 40ν olQva μ. Χ.) KOI τό σχιϊμα λ. (κατά τόν ~ν αιώνα μ. Χ). 
• Κατωτέρω παρα8έτομεν πΙνακα σχημάτων τοΟ δλφα των έπl' μέρους ελληνικων όλφα6ήτων κατά 
c.Jρ1O!Jένην περίοδον. 

Αι ., δλφa, ~δ, ιixλ., πρω~(.ιν ΥρΙίμμοι ~oί'i 'Eλλ"ίνιxoί'i, 
cίλφcxt;Υ,~οu. ,12, cίFιθμ"ί~ . α' =1 (εΤς.χiXΙ πΡώτος)".α ,= 
1000 <χΙλιοι χιχΙ χιλιοστός). ' 
'Κν μτφρ . XFr.OSL V'Υ,μ. ~-ην ιXF: 
χΥ,ν, ώ~ έν .~ Κ. Δ. cέΥώ εΙ
μι το Α Ηαι το Ω, ri ιlρx;Ή 
Ηαι το τi1Οi, d πeώr:Οi Ηαι 
d ΙaχαΤΟi'lO ΆπoxGίλ. ΊωΙίν. 
Α', 8 ΧiXΙ Η-ΚΑ', 6-ΚΒ" 13. 

Κuριώτ.ρiXΙ μπιx60λι:tΙ: Έν 
~tJ Ίων. διΙΧλ. ii)t, (aο-φΙα )ao· 
φl,l)' fι Δωρ. διΙίλ. 8μφιxνΙ~ιι 
"ν~ι8"'ω, ίί "ν~Ι 'Ι " d~iιi ( ~. 
~ (ίx~ό, ~ων πιριπ~ώσιων 
~'JνΟΙΙΡ'σ.ω~ : τ01μ.ίjτε (τ01-
μάτε). 

'~~ προ(ιιψιιtτιχόν ιi:χώριστoν 
μόριον ίν auves~sL μ.~dι . λίΙ;.· 
ων, των όποΙων μιιτcxδciλλ.ι 
χcxτdt δΙiXφόροu; τρόΠΙ;!J; ~Yιν 
iνν~ιιxν, χιχΙ δή : 

Ι ίiί ar:εe,lI,ΙΗό.. 8xcppci~ov 
Ιλλειψιν, στέρησιν, άπουσΙ
αν, ΧΩΙ Υι.νιχω; τό ci~Ιθ.~ον 
~oσ δηλοuμ'νοu 6πό ~oσ 6πο· 

ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ 

ΚΡΗΤΙΚΟΝ. 

ΘΗΡΑΙΚΟΝ 

ΑΤΤΙΚΟΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ 

ΧΑ, \ΚΙ~ΙKON , • . 
ΙΩΝΙΚοΝ .' "' . 
ΑΡΧΑΙΙ<-ΟΝ Μ Τ1ΝIΚΟΝ 

Ι λο Ιπι;u 'μeρoυ~ ~i), λΙ~βω~ : lI.-aoφo" 8.-'01'0'. 8.-Ηα· 
HOi, ιX-naai, lI.·HαenOi. Ώ, ~oιoίίτoν ιΙνιχι βρι:tχtί, e· 

Έποχή κστό 
προσέγΥισιν 

1.200 Π.Χ. 

1.100-900 

700-600 

600 

600 

600 

403 

700-500 

Σχημσ τοσ 
δλφσ 

4 
Α 

Α 

'}Α 

Α Α 

, Α. 

Α 

~AΛ 

χ,δ, ώρισμιiνων π.pιπ~ώσιων , 
χιχθ' &, έX~II'νε~ι:tι διdι λόΥΟU' 
μ.~ριxoυ~. Τπό ~iιν μορφ-ην 
cιι~τ-ην ιtGίντoτι μndι λiΙ;ιων 
ιχρχομίνων ιχπό σuμφώΥΟU 'ii 
F' !λλω, προσλcxμδciνιι ~όν 
~ύπoν Ω" (8 βλ.). Βλ. χοιί ",.. 
Έτvμ., Ό ciρχιχό; ~ύΠO' 

τoί'i στ.ρη~. CI ~o ΩΝ. ώ, 
μcxρ~uροίίσι ~dι ιl?d-(F)81n
ΤΟi, ιlYά{F>e&"Oi χ.!.' ouvij· 
θω, πρό φων. (μ-η μισολιχδοσν' 
~o, F) μ'νιι ιl,,-, ιl"-αlτιo,, 
lI.,,-ατο,. cl,,-ώcJιwo,' ΧΩΙ 
πρό φων. δμω, πιχριχ",ν.ι ίνΙ
o~ι ιl- (όσciΧΙ' fι λ. ~ρχlΙ;.ν 
!λλo~ι ciπό F): cI-(F)hcaw, 
8. - (F)8.Uπo,. cl-<f) .,yog. 
ΈΧ ~oσ ~tίπσυ d,,· πcxρciΥ'~CXΙ 
~ό 8."." δωρ. 8.,,1,' πρδλ. 
σιχνσχρ. ΑΩ-, a-, yo'l:8. Inuh, 
πιχλ-Υ'ρμ. anu, Αη. (Υ.ρμ· 
ohne), λιχην. lη·, ιχπλ. χιχΙ 



t2 δ, &-c1ιΙΙΙσιoι; 

'ι'ι?μ. υπ - (λΙΧτ. In-ops, ι1πλ. υπ-abI., Υι?μ. un,cIar • 
• α d8oeo&anxo)' (ά· χιχ! ιJ.-), σιιπ. -.:ψ σιχνσχρ. SΔ-, 

I&m, λιχτ. cum χιχ! τφ έλλ. Ιίμα' ~'/jμ. ένότητα, όμοιό· 
τητα, fvωoIY, τό όμοΟ: Ι-κο&τ&s-(=ή όμοο μετό τοΟ 
όνδρός τήν κοΙτην fxoυoa), tf,"oxos-, CΙ·."φ6s-· 
Cl'nas' ά·τιΗα"το. κ.!. το aιxaiι πνιίΙμιχ (τό κιχ! όρθότι
ρον) έ',;ιχφιχνΙζβτιχι λόΥφ ιiνoμoιώσ.ω~ .l~ -.:!It cr-10xoS-, 
ά·δε"φ6s-, ci·x6lov8oos-, κιχτ' ιiνιx}.oγΙιxν a. πρo~ τιχίι,ιχ 
δ τύπo~ ά· έπε;ετciθYj κ,ιχ! εl~ τ:i: tf'neδoS-=tnInEδoς, 
ίσος, ά'Υάλαξ 'Ij ά·ΥάΙακτοs- Χ. !. 

ιa α έπιταηκό)', σ'/jμ. δ,τι κιχ! το ΙΥα", i'jτοι πολύ, 
παρά πολύ (λΙαν, πάνυ, σφόδρα), _πιτβΙνβι at τΥιν Αν
νοιιχν 'tr,~ λδ;., μεθ' Tι~ συ'ιτΙθδΤΙΧΙ: ά·χα"ι}s- ( = ό δvαν 
κεχηνώς), ά·απεeχή;, ,ιακελή;, , ά·τιι"ή,.· Tj στενοτιiτ'/j 
σxέσι~ τούτου πpo~ τό, &θ"οιστικ';ν ε!νιχι Itp0l'ΙXviJ~, χοιΙ· 
τοι κιχτci τινιx~ προηλθεν έκ τοίι σΤ,εΡYjτίΚGυ. 
ιv α ευρωll&κοlf (η κιχΙ n .\eolfaar&Holf Κ:Χλούμινον), 

έΠYjρείζον μόνον τόν ιiκoυόμενoν Τιχ.ον ιiλλ' ο·jχΙ χιχΙ Τ1)ν 
στιμιχ"Ιιχν τη~ λέ;εω;: ά·β;'η {f}o; (ιiντΙ β;'η.ι?6;), 
ά·απαieω (ιiντ( απαί]ω), ά·ατεJΟΠι} (ιiντ! arIrJomJ)' 
πρ6λ . τ€ι νεώτεριχ άΥΚΙιfάell (ιiντΙ Κ&ιfά2α), άπήιαιιο; 
(ιiντΙ πήΥανος) κ./ί .. 
ά, ά 1j άά, έπιφωνi]μιχτιχ έκφριχστικσ. ΠGικ!λω'l Ισχυ· 

ρων συνιχισθΥίμίτω'/, ιiντΙστ. τφ λll\τιν. a.h: d διιι 1.έ ('ΟΥ')' 
i δί έΠΙl'ώνYjμιχ γέλωτος (=χά χ6), γΡΙΧl'όμι.lον κιχ! ά σ, 
ά a~p. ,τύπo~ τ~υ θYjλ . !ρθ". 1. 2) α .δω? τύπo~ του 

θYjλ. ΤyI~ ιχνιχφορ. ιχντων. '1'/. 3) c;ιι aωρ. τυπο; της δοτ . fι. 
ά-άίίτoc; (α στε"Yjτ.+άάω) = ό μή δυνάμενος νά 

6λαφθ~, άπαρα6Ιαστος (π. χ. πε;Λ τη~ .ΣΤΙΙΥ6;, εί~ το 
(:;νομ:χ τη~ δποίΙΧ,' ώρκΙζοντο οΙ θεοΙ)' έ'ι τ~ πε .;Ιl'#σει 
δμω~ αε8ολο. άάατο; κ:χτιχ 'ιτ::t y€ι σYjμ. έπικΙνδJνος, 
δύσκολος. Τό μετρ . σχr,μιχ εν μέν τ~ 'ιλ. ε!νιχι - - - - , 
άλλ. ~ε - - '" -. ·Οτι πε"ιεΙχε F (άάFατο.) tε (κνυτcxι έκ 
τ"υ πιχ,, ' Ήσυχ. λ(Χκων. τύπου άάβanς. Πρ6λ ιΙάω, ατη. 

ά-ίίΥής, ES- (α στ!? + t1.Υιflιμι)=δθρα'Jστος, μή δυ
ναμενος νά θραυσθιj, σκληρός, ίσχυρός, στερεός 
;; Η α"χ. άFαΥι)' πρ6λ. αy"tιμι. 
ά-σδής, ές' βλ. ά,l,/~ή. (πρ6λ. Ήσυχ. «&α3ές·&η 'ές,.). 
άά~ω (βλ. ΙωΑ, αημ&)' έκπέμπω πνοήν μέ άνοι· 

κτόν τό στόμα, χουχουλιόζW, ,_ Qχνlζw (λ. ώνομ::ιτο 
πεπ .)· ~~d.cpO?O·1 'tc.ti φναώ: ΆριστΟτ . προ6λ . 34,7 φΙΙ;1~' 
αι με" yιi!! ψιιχι?61f, ιIιίζotιαι δε 8-ε]μ6γ' d μ~" yιi!! 
φιιαώ)' κ&νεϊ 1'011 ciiea ουκ ci8oJ6»;, ciA1Ii cSIi ατε"oiί 
το;; ατ6ματο., d δε άιίζω)' d8oe60,)' έκπ)'εϊ, διο 8-ημ6)'. 
άσν&α Υι,άιί"θιι, -Ιι' εΤδος ΈVωτΙoυ. 
Ci-a1lToc;, ο)' (α στε?YjΤ. + ιϊπ~oμ2Ι)' ον δέν δ :ινα · 

ταί τις νά tVVIor:lι άπροσπέλα;πος \Ι άήττητ.ος, ά· 
προσμόχητοςllκιχτ' /ίλλ. ό μετά 'τερα:ηΙας δυνόμεως 
όπτόμενος"ό λΙαν Ισχυρός. El~ τινιx~ πs?ιπτώσει~ (κιχΙ 
~yι έν Ίλ . Α567) διορθουτιχι υπ,; του EechteI, LexiI. σ.1, 
είς t1.επτοs- (t1.Fεπτο.=t1.απετο;, l1.eeηrο •• 
άaοσ, άσσάμην, άάσθην' βλ . 'ΑΑ' Ω. 
Ωσ 'j.lΌC;' το &ιίζειν, (ο βλ . ). 
ά·άσ1lΙ:Τoc;, ο,,' ΠΟΙYjΤ. έκτετ. l1.απετος (& βλ.). 
ά-άσχι:τοι;, ο)'· ΠΟΙ'/jΤ . , έπ.κτετ. ααχετος (δ βλ.), 
άστCιι., έπ. ιiντΙ ιΙετα& έκ του l1.ω Δ (=κορέννυμι), 

πιχ?' Ήσ. ασπ. 101. 
aaToc;, ον' συν'!)ρ. &τοι; (α σΤδ?YjΤ. + ιΙωΔ)' άχόρ· 

TQVoς, άκόρεστος: dTos- ποlέuοιο=ό μή χορταlνων 
τόν πόλεμον, ό άχόρτοvος εΙς τήν μάχην. 
ΆλΏ (Α) (βλ. αωΓ) πΙΧλ. ~π . ρ., 01ί ιiπιxντ* κιιρ . δ 

έ,Ιε;;-γ . ιiό? ιχ' l1.aaιx κιχ! (OIJV'!)p. ιΙαα), μίσ. ιiόp. ιΙααά· 
JUιγ (:τυν'!)ρ . άαάμηγ), κοιΙ πιχθYjΤ . ιiόρ. ιIάαlJoηγ· δ _νιστ. 
tiπTl,:ι. μόνον έ~ τφ γ' έν. μέσ. φ. ιIιiται (πciντε~ a' οΙ 
'~ύ ::?~ o:r.(; t πcxρ' 'Ομ.) : πλήττω, κτυπώ \ι6λάπτω' aιaικ. 
6λάπτω τινά διανοητικώς, πνευμαΤΙKWς, τόν άποπλα
νCι, τόν μω:::αίνω, τό,ν ξεμυαλlζω. Tσ.~ ιχ,jτσ.~ σ'ljμ . !xat 
χ::ι : i-t -;i f4~. 'fCJv.- .ΣυνΤιθω;; δμω~ τό μ'σ. κιχ! ποιθ. Ι· 
10'.)-: '1 iμ~~. σΤομ. δαδlζω τήν πεπλανημένην, παρα· 
πλ - ι, μwρoίνoμαι, συνταράσσομαι, πηvαΙνw 
ClCoι:ή ιtoκCις» , πλανώμαι, όμορτάνω, tVEPVC> άφρό
ου;, κατά ρ6παν μωρόν. (Πιχρ' Όμ. iί!aιxs-, ιfίίαι", 

iίιiσ& ". -:;. αiί<JιZJUr", ιiλλ' δμω;; cUtaiίTo]. 
'Κnι".. : cί.:ί,CIίJ ( ιίf ... · %ρ6λ .• 0 πιχράι Πινa. cινάτα χιχΙ 

ci -=;-' Ίl~. d,aτd"'I' β1ά.nτισlJσ.,. χιχΙ _ΙΙΥά
αι"υ' 1lp.ιιιιι&P' :~~ t; Ιιιπ. βdο.~ 'νι
~. ιαl ).. -ι1ιf). 

c1ιά~ (Β)-Ιι»,(βλ. Ιι» Δ)' . ΙJ<ανόποιQ U κορέννuμι 
(τούτοΙ> Υ' 'ν. ποιρ' 'Βσ. Ιιιτll,). 
δια' .aCJ". "ν-.:Ι ιιβ", 
c1ι-ΙΙ8ι\c;, is- (cιa'iI? + PI.8oo;)· ό δνευ δό80υς, ,~ 

μή δαθύς. 
c1ι-ΙΙΙΙΙω (βλ.CΙΒCΙHιf;)· εΤμαι δλαλος, δφωνος. 
c1ι-δσιι{ις, if (α .στι". + βιίζl»)' δλαλος, δφωνός, 

λιχτ. Infans. . ' . . 
Έ~μ.ι Κοιτά. τόν BechteI, Iex. σ. 3 <βα· του βaκω, 

Ιβσκο", βιβσHCΙ (πρ6λ. ποιρ' Ήσυχ. «βακ6γ' πεαό". 
ΚΡ;;τι... κιχτσ. τιχυτιχ βιχσικΥι σ1Jμ. του άβακι}.=άνl· 
σχυΡος, άΜνατος (μή δαρύς), τιχύτ'/j~ δ' ιiπότoκo~ Tj 
cII;1I1:o; •• 
άβδΚΙ2Υ· bItGx~p. του αβα;. 
άβαιdσιιoc;, δ' ΙΙποκορ. του αβα~' μικρός λίθος Τ) 

ΨiΊφoς τών ψηφιδωτών, λιχτ . tesser& 'ljtessella.. 
ά-βάικχι:υroc;, οΙ' (α στε;;.+βιχκχεύ»)· ό μή μεμυ· 

ημένος είς τό μυστήρια τοϋ Β;':ικχου; ό άνευ 6ακ
χι,<ης μανΙaς. ό στερούμενος έμπνεύσεως κα} έν· 
θouσιοσμοϋ, ό στερούμενος χαρός. 

iSilc, κυρ. ά βάΙι:, έπιφών. &Κl'Pιiζoν θιxιιμιxσμ~ν 
(ώ; τό &S ;>ItAor), λιχτ . u'ina.m. 
άβάΙι: ΙκΙΧί ιI~:ΙΙα, ιΙβιίλαι)' EItt:f . σχετλ: φεϋ,6α6αί. 
ά-βcι JIάIxcuroς, 01', (α στε?+βαμ.βακεiα=φαeμα· 

κεί:ι)' ό άνευ 6αμ6ακεΙας aYjλ. φαρμακείαζlΙό άνευ 
άρτύματος. 
ά aάvαJ::Ο;, 01" ό μή βάναυσος, έλευθέριος. 
a~α~, ·ακο;, δ' λιχτ. abacus' πίναξ, τράπεζα, σα· 

νΙ~, X:J~ . π?ό; ίχνογρίφφιν μιχθYjμ:tt:κω ·, τιίπων ΤΙ γεω· 
μετ;;\κων σΧYjμίτων ' 2) σανίς παιγνιδΙου, έπί <:η; δπο( · 
ιχ; ίπιχιζl) ι π~aα~ίι. (τό πειfrέΥ~α.uμ.α). 3) δΌκος, 
τρυβλίοΥ' ιιπ?κορ. &β,;,κιοlf, άβακΙακο; ίi μ , 

ά-βάιιιτιστοι;, Οlf (α στε? +βαπrΙζω)· ό μή βαπτι , 
σθεΙς, « άβάψτιστος» \Ι τόν (ποίον δέν δjνcταί Ί=ις 
νά eanTIOr:1 11 ό μή 6υ:)ιζόμενος λ 'Χ τ. immer
sabiI :s. 

ά-βδρήΙί, ες (α στερ. + βά-eος) ' ό μή 6αι:ύς, έλα · 
φρός 11 ό μή ένοχλητικός, μή όχληρός, άνεπαχθι',ς. 
ά-βiσάνιστoc;, 01' (α στε? + β:ι.σα"lζω)· ό μή έξε

τασθεl~ διά 6α::ιάνου, ό μή 6α::ιανισθείς 11 ό μή έ· 
ρωτηθεΙς 11 άνεξέταστος. 'EIti p. άβασcx"ίστως' άνε
ξετάστως, δνευ δοκιμασΙας, άνευ έρωτήοει.:ς. 

'-lieilCUTOCi, 011 (α στε? + PΙXJΙleuw)' ό μή κυ· 
6ερνώμενος υπό .6ασιλέως, ό μή 6ασιλευCμενος. 
ά-βασκάvιστoc;' ό ~ ή φθονούμενος, ό έκτός βα · 

σκανΙας ιi φθόνου. 
ά-βάσκανοι;, ο" (α σ,Ξ", + βασκαΙιιω)' G άπηλ-

λαvμένος φθόνου ό μή φθονών. ' 
ά-βάσχσvτoc;,~c\γ (11 στε? + βαακαίνω)' ό μή υ· 

ποκεΙμενος είς φθόνον, μή φθονοί'μενος 11 ό μή 
ύποκεΙμενος ε:ς 6σοκανΙαν. 'Επίρ. άβαακά"τως' ίf.
"εν φfJ-6νοll. 
ά-βάστσχτoc;, ο)' (α στερ.+βαοτάζω)· ον δέν δ:::

ναταί τις· νσ 6αστάσl), ό άνυπόφορος. 
ά-Ιοτάς· δωρ. ι,βητι}ς (βλ. ι,β,l,/τή2)· 
άβσr60μσι' πιχθ . κα8Ιστdμαι άβατος, τ.~. Ι;ρη . 

μα; (Έ6δ . ). 
, i-liToc;, ο" (χοιΙ η. ο") (α σ,ερ. + βαΙγω)' άπάτη· 
τος, δν δέν δύναταί τις νά πατήσl), έφ' ού δέν δύ
ναταΙ τις νά 6αδΙσr:111 ον ,δέν ΜνοταΙ Τις νά πλησι 
όσl), άπροσπέλαστος, άπρόσιτος 11 όδι66αΤος (έπί π-:" 
τcxμων π.χ.). 'ΕπΙ ιι?ων τόπων , ό όπάίητος, ον δέν 
έπιτρέπεται νό πατήσΙ) τις, Ιερός κο} άπορο6 iαστος 11 
δθεν καθαρός, όvνός. 2) 'Q~ o·jG . • ό ίf.βατoν=τo t1.
διιτο". 3) ιιπι Επποιι, ον Μν Τππευσέ τις 11 έr.Ι e1JH
ων ι;;φων, ά6ότευτος.- n ένεργ. ίf.βατo. πό"ος=πόνος 
κωλύων τό περιπατεΤν, Τ',~' ποδόγοο. 

c1ιΙια Ι6ρ. λ. = πατι}!! (E~ΙXΎ . M.ί~κ. ιδ' 3G). 
c1ι-Ιδϊlυιιτoc;, ον (α σ-.:ε".+βδι.ι.u.Jα»)· ον δέν 6δε

λύσσεταl τις. 
ΆΙδηρ'τιις, 'ον, ό έξ Ά6δήρωντης ΘΡQκης 

ιiλλ' 'Αβδηe'ϊτα& _καλοίΙντο f.ιπό των ΆρχιχΙων (ώς κοιΙ 
6φ' Tjμων νυν) χιχΙ οι εύήθεις, o~ ήλίθιοι' Έ; oι 'jtoiί τό 

ΆδδιιPΙΤΙKόc;, ιf, 6",8πΙθ: ό ήλΙθιος ώςΆβδηρίτης. 
c1ι-δi,δσιoc;, ο" (α ζΙτερ.+βέβαίοι;)· δστατος, άστα

eIις, ό~eaιosllκuμQινόμενος, ταλαντευόμενος, 2) 
o~o. ~. iιιισί .. =fι ό&:δαtόΤης. ' 



6-βΙβηΙος, ο" (ο otIfJ.+PAp,,'A.oi)" 6 μή Βέβηλος, 
Ιερός, όπαρoB Ιaστoς . . 
6-βι:Ατcρ'αι ή' μωρΙα, εύήδε~α, όπλοϊκότης. 'χ το!! 
6-βέlτι:ρος,0, ον (ο στsρ.+βΙΙΤΙΙlΟi)' xup. tKETvOS 

όπό τόν όrΊoToν λεΙπει τό καλύτερον, δθ:!'Ι ό μή 
Ικανός διό τΙποτε, μηδαμινός, όνεπΙ&κτος Βελτιώ
οεως 11 εύήθης, μωρός. 

άβίίνα, τι · εκ to1i λιχτ\ν. Iιven& = αΙ'{Ιλωψ η Βρό
μος, βρόμl. 

ά-βία/Jτο1t,.,,. (α στιρ . + βιίζομ'1Ι) ' ό μή ΒεΒια
σμένος, μή διό της 6Ιας '{ινόμενος, έκούσιος 11 φυ
σικός, άπροσποΙητος. 
άβίβΙαβον, τ6' κρΙνον, f!μερ:>καλλΙς 11 στάχυς 

λευκός_ . 
-Αβιοι, (ΠΙΧΡi τψ έκΧλΥΙ:1. θlloδ~ήτφ) = ΟΙ μονα· 

χοl «οΙ άβιοι κaί ΙΙ"έo&'&~ι κοί άαα,κοι, μικ!!οϊί δi 
ά"οiμονeς καΙ δε'ρ κατά τοϊίιο πΙ,1σuiζονl'lι; •• 

ά-βιοι;., ο" (ο στεΡ.+βiο;)=ιlβlωτο; Ι8 βλ .) · 11 μετά 
τόν CποΤον δέν δύναταΙ τις νό ζήJq η "ο έπιζήσι:! 
11 άνυπόφορος 116 μή δυνάμενος νο συντηρηθι':j, δ
nopoc, μή έχων πόρους ζωής. 
ά-βίοτος, ον (ο στεΡ.+βlοτος)=lJ.βιο; (ο βλ.). 
ά-βίωτος, ον (α στερ.+β&ωτ?ις τοίί βι6:.) = lJ.P.o; 

(ο βλ . ): ftlo; dp.=vita ηοη vίtaιis=ζωή τήν όποΙαν 
δέν δύναταΙ τις νόύποφέρq, άνυπόφοι:ος, άφόρητος. 

ά-βΙάβι:lα, 11' ή Ιλλειψις Βλάβης, άκεροιότης 
(λ?l.τ . incolumitas), άσφάλεια. 2) ενε?γ. τό μή Βλά
πτειν, ά1:ωότης (λιχτ. Innocentia)' ιix το!) 
ά-βlaβΉC;, ές (ο στερ. + β"άβ,l)' άνευ 6\Μης: -

Ι '.iι~ Π2.θ. ".., 6 μή 6εβλαμμένος, 6 μή ύποστος 6λό· 
βην (λΙΧ't. IncoIumis).- n ώ;; ένΙΡΊ . 6 μή 6λόπτων, ό· 
θQος, άκακος (λ?l.τ. innocens, inncxίouS) Ilό όποσο
ΟΟν η προλαμ6άνων τήν 6λό6Γ,ν. 'ΕπΙρ. d.β1αβώς, 
επιχ . dβλαβέως=χωρlς νο ΠΡοξενfjται 6λ6ιJη 11 ά-
νευ όθετήσεως, άνευ παρa6όσεWς, αeι;.ιως. 
ά-βΙαβία, ΤΙ· πιχρoc πr:ΛYjΤ . ιX"t! dβλdβεΙ2. 
ά-βΙάιιτοc;,ο'ν=ά.βλαβήi' 
ά-βλαατέω' δέν 6λαστάνw, 6λαστάνω ότελώς. 

ΈΧ τι;;ίί 

ά-βΙαστος, ον (α στ!ρ. +- βMιtιMyω)' ό μή 6λα
στάνων, ότελώς 6λαστάνων. ~ ώ:ι. χιχ! 6δλαατ~,. 
K?l,! άβΙάστητος. 
ά-βλασφήμητοc;, ον' δ μή 6λασφημηθεΙς, ό μή ύ

ποκεΙμενος εΙς 6λσσφημΙαν. 
ά-βΙαυτος, ον (α οτβρ.+βιa6τ,,)· ό δνευ έμ6όδων, 

άνυπόδητος, '{υμνούς έχων τούς πόδας. 
ά-βlι:μΉC;, ές (α στβ;ι.+β"βμeαΙνω)· όσθενής, όδύ

νατος, άτολμος (λιχτ. impo:ens). - ΈπΙ.,. Ιβλιι.ιdωι; 
(,πΙ"ω.)=όκρατώς πΙνων. 

ά-81ι:ννΉC;, ές (α σΤ8Ρ.+βU",.α)· άνευ 6λέννης (τ.Ι. 
μύξης)' ο!ίτως ώνσμCΙΙ;;eτo χιχ! .teo, ΙχθΙίο" η ρσφlς Τι 
6ελόνη. . . 

ά-βlι:πΉC;, ές (α οτιρ.+β,ιέπω)· όνάξιος τοΟ Βλέπε. 
σθαι,άξιοκατοφρόνητος, ποταπός,ούΤίδανός,φαΟλος. 

a-IlcnTcw· δέν 6λέπω, 6λέπω κακώςllπαραβλέ-
πω, παραμελώ 11 σφάλλομαι. 
a-8λέπτημα, τό' παρόραμα, σφάλμα. 
ά-βΙέφaρoc;, ο,,' ό άνευ 6λεφόρων. 
a-βΙι:ψία, τι· τό μή 6λέπειν, ή τ~λότης 11 ή τύ

φλωσις. 
ά-βlΉC;, ·ηι:ος, δ, fι (ο στιρ. + βά"lω)' ό μή 6λη

θεΙς, 6 μή 6ε6λημένος (aItt βελων μΤιπω ΧΡΥΙσιμοποl
τιθέντων). 
ά-βλητος, ον (α ατβρ.+βά",ιω)· ώ, πΙΧθ. ό μή 6ε6λη

μένος (μή τετρωμένος) δι' όκοντΙou f\ Βέλους 11 ό 
μή ριφθεΙς : lJ.β",Iτο βl,ι,,=τ6 μή ρlφflέντα εΙς τρώ
σιν (Σοutδ.). 

ά-βlιιXΙ;C;, ές (α στιp.+β,ι'1Xιt)· άνευ δελασμάτων . 
11 6 μή έχων πρόΒατα. 

ά-βlηXρ(ιc;, ές, γιν. -Ιος' σπ!ltν. · τύπο;; "Ι:ο!) ιΖβ,ι,,
χρ?ις (ο βλ .). 

ά-8IηXΡΌC;, d, δ" (α ΙΙ~,I,ων. + Pl,1U6i)' όσθενής, 
όδύνατος, ανυπεράσπιστος. - ίπ! to!) θoc.νιiτοu σ1jμ. 
εϋκολος, φυσικός, μή 6Ιαιος. . 

'Ετvμ.: Σιινών. τιji β,ιηχρ6,' ~I' έτ:>μι;λ. βλ. μ.cιω· 
Χ?ι; χα! βλ.dξ·. xιiτoc Becht., iexil. συΎr. "Ι:φ' &ωρ. μο16-
χα, ιΧ.ττ. μο.Ιόχ,l-μα .1.άχ,Ι (β,ι,lX-(μ.t"x·). 

11 

6-.lιιlρώΙιιc;, ΙΙi=dβ""χ~?ις (δ tJλ.). 
ΙΙλος, τό' α'{'{ετον όμέλ'{ματος, όμολ'{εύς, )\!ιιν. 

",αρδ9ρα. 
6-&Οα"· δωρ. ά,ντ! d..po"rl. 

. 6.lόiίτoς· ewp. ά,ντ! d.-P6"r:oi. 
ά-ΙΟlJθιισfα, Tι'f! tλλειψlς 60ηθεΙος (Π . Δ ι :ι.θ . ) . 
6-Ιοilθητoc;, 01' (α Otip.t-ftofJfJ.ioo)· ό άνευ 60η

θεΙας, δν δέν δύναταΙ τις να 60ηθήαι:Ί 11 ό μή έπι
&χόμενος 60ήθειαν, μή δυ\όμενο·ς νο σωθη, άνΙ
ατος. 2) ilt! προσ. όνΙκανος. 

ά-βοιιτΙ (δωρ. ιΙβοa.τί) ίπΙρ. (α σΤβρ.Τβο:ίω)· άνευ 
60ής, έν σι'{ι':j 11 δνευ προσκλήσεως, όπροσκλήτως. 
ά-β6ητος, ον (ewp. Ιβόiτος) (α otBp.t-ftod-oo)· άνευ 

60ής, ~συxoς, σ1'{ηλός, σι'{ών, δφ~νoς 11 όπρ6σκλη
τος.-Ι άκλαυτος, όθρήνητος. 
ά-βοIέω=ά.νηβο1έω· συναντώ. 
άβ61lα, τι (λιχτ. abollo) = παχύ μόλλινον έπανω-

φ6ρlον. . 
ά-δοlος, ον (α σΤΒ? + P.:fHw)· έπ! vsW'I ' Ιιtπων. 6 

μή άλλόξος (βBβ.Ι,Iκ~;) όκόμη τούς πp~τoυς όδ6ν· 
τος 11 ιΧλλOC χιχ! επ ! '(1jριχιώ 'ι, 6 μή. άλλόζwν (βάλλων) 
πλέον αύτούς.- 11 ώ;; o·jo. ή lJ.po"Oi= τό ίμάτιον ίπ
πέως=λιχτ. AboIIA (εν τ1) σ1jμ. tιxut"IJ τό α ε!νιχl ί:σως 
λεΙΦιχνον τ~;; ά.μl'" τ6 ριπτόμενον περl τ6 σώμα>. 
ά-βόρβορος, ον (ο στ!.,.+β6~βoρrι.)· ό άνευ βορ-

6όρου. 
cΊ&OC;· Τιμιχρτ. '(ρ. ιiντ! aelH;=t)ftd!; (ο βλ.). 
6-δoσ~, ές (11 σ.ιρ.+βόακω)· &β60κ"τος (~ βλ.)' 

ό jJή φο'{ών, νηστις. 
6-βόσιιητος, . ον (α στιρ.+β60κω)· ίπΙ όRίων π.χ , . 

ένθα δέν δύναταΙ τις να 6οσκήσι:! 11 '(!ν. άνευ 60· 
σκfjς, 66όσκητος. 
ά-β6τδνος, ο,,' ό άνευ φυτών rϊ 6λαστήσεως. 
ά-βουκόlιιτoc;, ο" (α στιρ. + PovHolioo)' 6 μή έπι

τηρούμενος (ΙΙπό ftovHcS"ov τρόπον .ινιi) 11 παρημελη
μένος, δν δέν λαμ6άνει τις ύπ' δΨιν. 
ά-Ιούlι:υ1·ος,-ον· ό κακ.ώς 6ε6ουλευμένος, όστό-

χαστος, όπερΙσκεπτος.-ΙπΙρ. -τως = ά.,περ,tιxέ,πτως 
(Έεδομ.). 
a-Iou~iw, ήαφ' ου β06.Ιομαι, δέν θέλω (ix τo~ 

lJ.ftov"0.=6 μή θtλων, X!lt! o~xι riπ' ε~θε(~~ ίκ 't?'i ρ . 
β:ιίι.Ιομιιι μeτoc του α στερ. έν ιXpχ~). 

ά-βοuλητοt;, ον (α στ/!;>.+βρυ.\ομιιι)· ό μή θέλων, 
όκούσιος 11 όνe:ξόρτητος της θελήσεως, όσύμφw
νος πρός τήν θέλησιν 11 6 μή κατ' εύχήν, δυσάρε· 
στος' ~πΙp. dβοv"ήτως. . 
ά-βουIΙα, -i)' έλλειψις βοvλijς, σκέψεως 11 Ιλλει

Ψις άΠ9<j>ασιστικότηΤQς 11 όπερισκεψΙα, άσυνεσΙα = 
Iuaftovλla' tx' το!) 

a-8ouloc;, οι! (ο otsρ.+ftovAyJ)' 6 δνευ PovAijr; 
(ακέψεως), όπερΙσκεπτος, όσύνετος 11 ό κακώς σκε
πτόμενος, ά,ντΙθ. τιji avpov"o; 11 =δ60βου10ς, κακό· 
6ouλος.:....ίπιρ. ιΙβ06,ιως, !ιπερθ. ά.βοv"όr:ατο. . 

6-βούτιις; ·ov (ο οτιρ.+βον;)· ό μή Ιχων δώδια 
11 άκτήμων, πτωχός. . 
lδρσ, τι (dβe6ς)' ή εύνοουμένη δούλη, λιχτ. deIi-

c&ta (μτγν.). . 
6βρα;.ιίδιον, .τ6· 6ποχορ. Τ9!) !πομ. 
6SpIμic;, ·/δας. ΤΙ· Ιχθύς θαλάσσιος καΙ τοΟ ΝεΙλou. 
Ι-βρι:κτoc;, ον (α οτερ.+βρέχ.ω)· ό μή 6ε6ρε'{μέ-

νος, 6 μή 6ρεχθεΙς, δδροχος. 
6-βρίΙtιc;, ές (ο στιρ. + βι, {J-ω)' ό άνευ 6άρους, 6 

μή 6αρύς, 6 μή έχων βei{J-ος. 
lιδρo-βΙnις (dβe?ις+βαl"ω)' 6 ό6ρCις 6αΙνων, ό 

6οδΙζων μαλακά, όπαλό, καμαρωτά. 
lι6ρ~-βιoc;=dβ"oδΙαHo; (δ ελ.) . 
41ρ6-ΥΟΟς, ο" (dβρδς+,,60ς)' 6 θρηνών wς '{υνή 

(χυρ. ό μαλθα,κούς '{60υς καΙ θρήνους έKφέΡWν). 
άβρό.δαΙ<, δ, -i)' πολυτελής. 
lιIρo-II.tra, -f( πολυτελής, πολυδόπανος βΙος. 
46ρο-δίσιτος, 0)1 (ιIβ~?ις +- 'laιr:o) ' 6 ζών μαλθα-

κώς, θηλυπρεπώς 11 ζών πολιιn:λώς, πλουσίως 11 το 
d'eο&/αΗο)l=ή 8ηλυπρέπεlα, ή έκθήλυνσις. 

lι6ρo-ιι6μιις, -ov (dβ2δς+κ6~,I)' 6 έχων δοβράν 
(πλουσΙαν, άφθονον) τήν κόμην (η τό φύλλα, επί 
φυ.οσ). _ . 
6-δρ6μιος, ο" (ο στερ.+β26μιος)' ό άνευ οίνου' 
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κυρ. 6νευ Βόκχου cΒe6μιο, y~ δ Δι61't100Ρ 'ΕnJμ. 
Μ.ι cΒe6μιο, yde δ ΒάΧχο" δ χσΙ lφoeo, .Ι:· o~
"ov χσι'ά uEU,,_,_ 'Αν •. Σιδ. 'Ανθ. 6,291. 
ι-βρομος, ο" (σ &Op.+Pe6μoi)· ό πολύ Γι δυνατό 

β(!iμω", ό έκφέΡων μέΥαν Pe6μo", θορυ6ώδης. -
111I./JeOμoi (σ o~~p.+Pe6μoi)· άθόρυ6ος. 
άβρo-ιrΙδΙΙoς, ο)' (dPeoi+neM.o,,)" ό φορών d· 

β,ά. (μαλακά, έλαφρά) πέδιλα. . 
66ρ60.ιrιινoς, ον (dPeoi+mjto,,)' ό έχι.ιν λεπτή'ν 

υφή ν, ό έκ λεπτοο υφάσματος (ΠOI'lj~). 
6βρ6-ιrΙouτoς, ο" (ΙΙβeοi+πλοίίΤΟi)' ό πλουσΙι.ις 

δαψιλής. 
άΙ"o.ιrouς (dPeO.ff.noV,)· ό ά6ρούς έχι.ιν πόδας, 

ό περιπατGιν ά6ρGις. 
'ΑΒΡΟΊ, d, Ο" (κιχ! ιIPe6" 6,,)' λεπτός, κομψός, 

ώραΤος 11 μαλθακός, λεπτεπΙλεπτος 11 χαρΙεις, εύχά-
ριστος 11 πολυτελής, λαμπρός, μεγαλοπρεπής, 

'Ετvμ.: άδιδ: κιχτi ~lνlX\; σηγ. ~Iji l1β". 
άβροσύνιι, fι=ι1βe6ι'''i. 
άβρoτ~ω, μίλ. -ιiξ01 (άπOlντ; μόνον ό ~ιίπo, ά

βeΟι'άξΟμΑ" άν~! -Ο1μΑ", 01' πλ'ljθ. άορ. 01' Ίπ.)· άστσ
XGι, άποτυΥχόνι.ι, μιτσι γιν.' ίπικ. ρ. έσχ'ljμOl~lσμίνον ίχ 
το;) &μβeΟι'ιi"=ι1μcιeι'εi,,, (-ρο- ιiν~! -ρα-εΙνOlι Αίο
λιαμό~), ιiποδλ'ljθίν~ο, ~oίί μ ώ~ έν ~OIΤς; λt~. lI'μoPeo
το,-lΙ.βeοτο" &μπωxιϊ"-ciπ1σxεϊ,,, Πρβλ. χlΧ! ι1μcιe
τCΊ"ω. 
άδΡότιις, tι (ιIPe6,)' τό νό ε1ναΙ τις ό6ρ6ς, τρυφε

ρότης, τρυφηλότης I1 κομψότης, λαμπρότης, πολυ
τέλεια, μεγαλο.πρέπεια_ 
ά6ρ6-τιμος, ο" (ι1βeοi+τ,μ;,) ΠΟI1lτ: κομΨός, πο

λυτελής, δάπανηρός_ 
ά6ροτόνινος, ", ο,,' παρεσκευασμένος έξ ά6ρο-

τόνου ιι 6,βeοτ_ μύρον, έλαιον_ . 
ά6ροτον'τιις- οΤνος παρεσκευασμένος μέ ά6ρό

το\'ον. 

ά6Ρότονον, τ6 (ώα. ι) 6,Pe.)· εύGιδες καΙ όρι.ιματι
κ ό'l φυτόν (liρ.τιμιαΙοι, ciψιθIΟΙ)' λOlτιν. ·abrotonum, 
)'Ιιυ,. aurone. 
ά-βροτος, ο" (κΙΧΙ ", ο,,) (σ στlρ.+βeοτΟ,) =lΙ.μ

βροτο., ι1.uβe60ΙΟ" άθόνατος, θεΤος, Ιερός. 2) 6-
ιiευ άνθρώπι.ιν, έρημος άνδρG!ν, 

ri"xrlflIX~i~Q ·~ ~έ τΟ/J.-βeοι'Ο' άντ! του /J.-μβeοι'Ο' ί~ 
tπ~~?:iσΞως ~~') βeοτ6,]. 
ά8ρo-φuής, ι, (6:6ρό;+φόω)' δ &Peo, τΥι 'l φVΉ", δ 

λεπτης φύσεως. 
άβρο-χαίτης, -ov, δ (&βeόi+χσ.ίτ,,) = ΙΙβe.οκόμη, 

( ;; μ.). 

ά-δροχία, 'ίl (βλ. l1.PeoxOi)· έλλειΨις βΡoxFις, αύ
χ μός , ξηραοΙα. 
άδρο-χ,,"των, ό, f; , (dβeό.+ χ,τώ,,)' ό ,ό6ρόν XιτGι· 

\'α φέρι.ινlΙό πoλυτελGις ένδεδυμένος I1 ό μαλακά 
aκεπόσματα έχι.ιν (ir:t w,,;;. r..x.). 
a-δροχος, ον , (σ σ,aρ .+Ρe_ΧΟ1)· · ό μι) 6εβρεγμέ

νος !=l1.βρεΚι'Οi 8 . ε>. . ) 11 ό δνευ 6ρoXFις, δνευ ϋδα-
τος, ξηρός-iπίr;. ι1βeόχω.. . 
66puνα, , δι = ,i όvκάμ,νσ. ' 
άβρυνω, :lΙλ. dPef:JyQj, ιXc;p. <1,' ijPevvCI (dΡeό,;' 

καθlστGι τινα dPedy (καλλι.ιπΙζι.ι, μαλθακύνι.ι) !Ι με
ταχειρίζομαι μετό λεπτότητος-εν ,ιj) 7.Ξζψ. μόνον μaα. 
,-=ο κομψεύομαι, καλλι.ιπ!ζομοι, σχ.={}eVπτομσ, (ο 61 .) 
--;;~.θ .=ζώ μαλθακώς ιι γΙνομαι όκόλαοτος I1 μE,ιk 
~ ~;; . υπερηφανεύομαι, καυχώμαι, μεγcλαυχGι, διό τι. 
ά-βρω!lίa=έ~λειψις δυσι.ιδίας. 

. ά-&ρ'-ΙμQC;, ο,,' δ ανευ κακΓις όσμης. 
ό-βρώς, · ώτο., δ, fι=α.-pρωι·oι; (!; βλ .). 
ά-δΡωgίa, ή' fι Ιλλειψι~ Ρρώοεω" τροφr'jς (-&0'

τία · ΙΙ;· Ι:Ι_. ·J.βeωΤΟi), νηστεlα_ 
ι-tρωrος, ο" (σ σ,ψ + β,βeώοκΟ1)' ό μή έχι.ιν 

φάΥεl, νηστις I1 νηφάλ!ος.- 1i ώ_ r.OIe. ό · μΓI ΤΡ(,JΥό
μενος I1 όφόγι.ιτoc; 1I όκατόλληλος πρός 6ρGισιν. 

iι-δύδιιτoς, ο" (σ ~"te,. . +βv~6~)· ύπέρμετρος, 
Ι-ΙU6oς, ο" = 8βvα~αf (~ βλ.). 
άδυρτάιιιι, fι' καρύκεψο έκ πρόσι.ιν,κσρδάμι.ιν 1(.4. 
δ-δuσσoς, ο" (σ στ~ρ.+βνooας)· ό δνευ 6ί.ι800, ά-

πύθμενος I1 ό μή μετρούμενος I1 ΎliνtχΘζ ά"αταμέ
τρητος, όνεξΙXνΙaoτoς U πελώριος, τεΡόστιος.- 11 
ώ, !)~~ . ι) lΙ.βvοιιαι;· 6όραθρον όπύθμενόν, · l':ιβυσαoς. 

· lι-δωλ6-ιιoιr .... ο,.' 6 μι'ι 6ι.ιλοκοπη&εlς, 6ο6όρ-
νιστος. 

δΥα, -11' · δωρ. ιiytt . Ι,." , . 
lιyάσσ8σι, lιyάαΣΔC (βλ. clyσ.μcιι). 
lιyayciv- άπρφ. ίνιρ'(. ά6ρ. ιJ' τοΟ 'rω' ιiyσ.γo,. 

ί~. oτuito~ ιXvt' ΙΙrσyo" (ivapr. άόρ. ιJΊ. 
άΥάςομαι- itC;:Yjt. τιΙπο\; του clyσ.μcιι μΙσ. το!ί . 
'άΥόςω- άγαναKΤGι, εΤμαι θυμι.ιμένος [~I' 8WμΟλ. 

βλ. Iι'Υσ,,]. 
άΥά&cος=ήΥcί*.οι; (8 βλ.). . 
άyUΙς, -ίδο" fι' σφαΤρα νήματος, κοu6άρl, 

· lιyα8o-loν'α, 11' γέννησις όγαθοΟ. 
lιyα80- αιμοviw' καθιστώ εύδαΙμονα. 
lιyα8o-δαιμoνιστα" συμποσιασταί πΙνοντες εΙς 

τιμήν τοΟ «όγc.ιθOOΔαΙμoνoςι(Ιπoμ.όλΙγoν πΙνοντες)_ 
άΥα80-δότιις, -ov, ό' ό δοτήρόγαθοο. 
άΥα&ο-cιδ~ς (cirσ6όffιΙδοf)'όφαινόμενος ώς ό

γαθός, όγαθοφανης. 
Iιya&o-cpycw, κιχ Ι συνΊ/Ρ. cir«lJ.o"~ΥέΟ1· πράττι.ι 

τό άΥα80ό", τό καλόν. . 
άΥα80-εΡΥία, otιV'!lp. 6Υα&ουΡΥια, 1.' καλή Γι 

εύγενης πράξις, εύεΡΥεσΙα, κοιν. άγαθοεΡΥία. 'Εκ ~oίi 
άΥα&ο-εΡΥ6ς, σtινΊιΡ. άΥα&ουΡΥός, 6,. (ciYCIBoόi+ 

leyoy, έeΥά.ζομcι,)· ό πρόττι.ιν τό άγαθόν, εύεργετι
κός' ΟΙ dYCI*oeeyo[, ίν Iitιip'tT,j=ol πέντε παλαιότα
τοι Ιππείς, άποστελλόμενοι εΙς πρεσ6εΙας ύπό της 

. πολιτεΙσς. 
άΥα80-nοιCω=ciΥαlJ.o-εeΥ_Ο1 (ο βλ.)' κιχ: 
άΥα80-ποιία, -I.=dyα*o-eeylCI (8 βλ.).'Εκ το!ί 
άΥσ80-ΠΟιός, ό" (dΥα6όi+.n:ο,ώ)=&Υα*οιeΥό,. 
άyα8ό-ρρϋ~oι;, ο" (dΥα6όs+eίΟ1)' ό ρέι.ιν όγαθό 

(eπ ί ηηΥ Ίι ; . έξ )i; ,,!~ι ~~ άγOlθό·I). 
'ΑΓΑΘΟΊ Γ--j , ή, ό..- "αλός εΙς τό ε1δός του, 

ιΧΥ τ ί& . ,φ κακό,· 1) Π:ιρ' Όμ. ou,l-r,ew; ίπ : i) .. ώω·ι , γεν
ναίος , εύ\,ενής ιι ppιxMtapov ίν Tjetx'/j ιν',~!~: καλός, 
ένόρετος,- 2) έπΙ πr;σ.γμά.tων, καλός είς τό είδ6ς 
του , χρήσιμος o~a. τά. άyσ.-θd::z:τό όγαθά της τύχης, 
άγοθό, πλοΟτος, ώα. eησαυροl, ίιλικά άγαθά (iλl.όι 
κ!( ~ πνευματικό) 1I τό ύπάρχοντα, ίιποστατικόν 11 τό 
ι1Υσ"όν :::= λ:ιτ~ν . lummum bonum. - ΙΧ'Yjμ:ι~ίζa~ (ίνιίJ 
μ:ιλΙΧ n«~Cl.OEt :xi· ο : έ'Ι χρήσιι τιΙποι συlΚΡ ~ Τ' ~:ιθμ~::ί 
εΙ 'I!ι: βε~τίων, άμείl':"ν, κeε[ο~Ο1", A~ί01), .<Αι[>ω)')· 
,," ~η " , ~π~ : ~ιIγκp . βεΑτεeΟi, λω'τ.~οr, UJ(J. φεeι'εeο,. 
'rπ~~θ. βέΑnστο" αelσΤΟi, ΚIιiηoτo~, ΑώϊΌτο, (λφ
ΟΤΟi), r.(,L~fι. r.~ t "IOΤ' βέAτσι'O~, φeeτσΤΟi, φee'οι'Ο,' ! 'Ι 
ΚΟΙ,l,Ω υ'ή:;ΞΙ τό rnIp. ε~=KαλGις_ [c;ι.ο.~:νij;; έ-;υμολ.]. 

· άΥα8ότιις, 11' καλι.ισύνη, τό νά είναί τις άγαθός. 
· άyα8oUΡyέω' συν-I,ίΡ. τιίπο\; ;;ι:.ϋ άΥσθ-ο-εeΥeω. 
άΥα80υΡΥία' βλ. dYCI*o-EeyiCI . 

· άΥα80υΡΥ6ς- βλ. dyσ.lJ.o-Eey6~. 
άΥα8ό-φρων, Ο", δ , ·'1 (ι1Υα800iί+φeή,,)- ό άΥαθάς 

τάς φρένας έχι.ιν, ό άγαθάς διαθέσεις έχι.ιν, ό κα
λGις διατεθειμένος. 
άΥο&ιίνω, (άΥσ*ό,) χιχ: άΥσ{}όω' κάμνι.ι τινά άΥα

θόv, τόν έξυΨώνι.ι 11 πράττι.ι τό άγαθόν, τό καλόν, 
εύεΡΥετώ'-ώ; πlΧθ . είμαι εϋθυμος, άΥάλλομαι. 
άΥα8ωσύνη, fι (ciYCI,,6i)' άΥαθότης, καλι.ισύνη. 
άΥαίομαι (αΥ'Ο' πιxpιiλλ. ~urto~ τών lίyαμσ" άyιio

μι, · μόνι:.ν Ίίν y-OIxi'j α'ljμ. άγανακτώ, δυσανασxετCι, 
όργΙζομαl. 

- 6Υα-ιιΙεής, έ, (lίyαν+κAέo.)· όγαν ένδοξος, πε
ρΙφημος, έξακου?Τός (~&ΥΙ;Ι-Χλ~Ηόiί):JS 'I. ciYCIH.u;Oi
συντε-;μ . :';0 : '1)-;. ,υποι: ιχ ι ;;. !!'Ι. σΥακλεσ, πl' ·ιιθ. ciyσ.

ΧΑέα" ~c;, . έν . ι1ΥσΧλέϊ. 
' άΥα-ιιΙειτός, ή, oν=ιIyακλεfι, (8 μ.). 
άΥα-ιιΙϋτός, ον (CΙΥαν-rκλvτοι;) = άycιxAεή" άΥα

xλιιτo~ (/i βλ.)' λOlt. inclytus. 
· άΥα-ιιτrμCvιι, (1ι'Υσ.ν+χτ[ζΟ1), ποι Yι~ . θ'ljλ .=ιVxι'ιμe

η, Koλ~ς 4J<οδομημένη, καλήν τοποθεσίαν έχουσα. 
·lι-ylίlα/(T'α=&yσ..1cιξΙcι· έλλειψις γάλάκτος, τό μή 

έχειν γάλ-; 
ά-ΥδΙαΙι τος, Ο" (σ ατιρ. + ΥάΑσ)' ό άνευ γάλα

κτος 11 στεΤρος (ό μη παρέχι.ιν Υόλα).-'-' • ό μή δηλό. 
ζι.ιν γόλα, άπογσλακτισμένός (όποκσμμένος), ).«τ. 
IActe depulsus Ποιρ' Ήσυχ. &-ΥάΑσκτο~=όμόeηλος, 
όμογόλακτος (σ &θροιοτ.+ΥιίΑσ). .. 

lιyαλlliίμα, τδ-t@ Ιπομ . 



6ya11f1crIς-6yIIIIITlις 1. 
6Υσ11ιδσΜ:ι "ι' ύπερδολική χαρό. Kαr.Ι 
6yσ11ιaσμ6ς, δ=dΥσUΙσοι, (6 βλ.). Έ)ι τoiί 
6yσ11ιΆU, «όρ. tJyσUiicrcι' ώα. cb, 411:0θ. dyσUad-

ομι. μ~λλ.-ιtcroμι _ντονώτ. 1:όπο, '1:00 ιΙ,.ιUομι· 
δoKιμQζω ύπεΡ60λικήν χαρόν. . 

• Jιι.r ΑλλΙ'!, -ΙιJo,'φuτόν 60λ6ώδες τοΟ Υένους τών 
ύακΙν8ων 11 ή Τρις, ξιφΟειδές κρΙνον (σπαr.θ.όχoρτo). 
6Υά11010ν, 'tό' λαr.τ. agallochum' ή πικρό όλόη. 
ΆΓ Α.' λλΩ, μ'λλ. ιΙΥα1ώ. «όρ. 41,.".ιcι, (linαr.p. ιI,.,;.ιcιι) 

=CΊ,Aσό" ,ποιω, καθιστώ τινα Ινδοξον, τόν μεΥα-
λώνω, τιμώ, βΙδ. ίπΙ θιων 11 ώσ. κοσμώ, στολΙζω.-Kαr.-
1:ιi τό πλι!σ'tΟ'1 ώ, παr.θ. d,.ιUομι, καυχώμαι, εύφρaΙ
νομαι, χαΙρω 11 μεγαλαυχώ έπΙ τινι (με't&: δ?τ.) [δι' 
ιiτuμολ. βλ. &711"]' ί)ι 'ι:ΟUΤΟU 'tό 
δΥσ1μσ, -σιο,. τό' (ιI)'άUΩ)· c.πίi" iφ' φ ιι, 

cί)'ά.u. .. σι.. Ήσύχ., καύχημα 11 όγαλλίασις, χαρό 11 
στόλισμα, κόσμημα 11 εύπρόσδεκτον δώρον ίδΙ/J δι&: 
τοil, θισιί,· δθιν 2) όμοΙωμα θεοο ώ, liντικεΙμaνον λαr.
τp.Ιαr.,. 3) κό8ε όνδριός Γι δΥαλμα ft εΙκών [δι' ίτυ
μολ. βλ. &711"]. 
6yσ1μστfσς, -ov, δ' εϋειδής, ώραΤος ώς δΥαλμα. 
6Υσ1μάτιον, 'tό' ίιΠιJκoρ. το(ί lJ.yσAμq.. 
6yσ1μστo-ηoιfσ=όyαλματoυρyΙα. 
6Υσ1μστο-ηοιική=όΥαλματοποιητ . τέχνη. 
6ΥσΙμστο-nοiκον(ΧΡ7jμχ Τι #-jU~Ifjν)iy έπιγρ.'ΑθΥιν . 
6ΥσΙμστο-ηοιός, -ον, δ (&Υσλμll+,πο.φ), ό κα -

τασKεuαστ~ς όγόλματος, λιθοξόος, Υλύπτης, όνδρι
αντοποιός. 
6Υσ1μστο-τuιιcίς=d7llΑμq.το,πο,οl. 
άyσ1μστouρyIσ=CΙyσAμq.τo,πo,lσ. 
άΥσΙμσΤOUΡΥική=ciΥσλμq.το,πο,,,τ,,,ή. 
άΥσΙμσΤOUΡΥός, ό" (&yσλμq.+lρ,ω) = ιIyσAμq.-

το,πο,6,. 

άyσΙμστo-φoρCω' φέρω είκόνα τινό έν TQ vQ, 
έχω έχτετυπωμένην τήν είκόνα τινός έντι':j μνήμr;Jμου. 
. άΥσΙμστόω' μετα6όλλω είς άΥαλμα. 
άΥσΙμο-τΙηος, ο,,' ό σχηματΙζων άγαλμα. 
·Α. .... ΓΑ. .... ΜΑ.Ι (β'πληθ ,έν , &7IIofJ.c, aπ' ci,dιIofJ.c· ιiπcιρ. 

«yσo{Jα, lπ. ιI)'άιιo{Jα,· πχρχτ. ή)'άμ"" έπ , β ' πλ Υιθ , ή
)'άιιοθι·μ'λ. ιΙ)'άαομιι, _π, ιι,σααOμq..· ic;p, χ' σΧΥ,μχ
~(ζιι Xlt,';&: 't() 7':λ!!·~.')·1 πcιθy,τ . ήΥσαθην, ιiλλό: κ"'! Ili~ . 

';Υσα4μ"" ίπ , ";7IIιJιJιίμ"", ιIYllιJιJιίμη,,) ' ιiΠιJθ. :-1 θαυ
μόζω 11 έκπλήττομαι, παραξενεύομαι (λcιτ . admirar.i)' 
«Υ. τ.("σι), iλλ,χ χcι : τ,,,,. - 11 ξ,l κcι·κ τί σψ. φθονώ 11 ά
γανaκτώ, όργίζσμαι: dY. τί, ·H"l , ,περl τ,,,ο,. 'U 
ΝI)μη~c;, ίν τ1;) έν'ltι:~ τ~ύ ,,!I ΧΡΊ)(; :μ(;πr.,ι~ ! μάνtι'ι -;i.·1 
(λάρ, χ ' ";7IIιJιίμ"ν, κα : ' 6J; έ'ι , άyιίoμq.. 71 ιIyσloμq., 
[~ :' i "JJl , ρί. , lJ.7II,,]. 
ά-ΥδμέΎως, έπί~ . μτχ . s)!; τοίί «Υαμ'J.'· μετά θαυ· 

μασμού, μετά θερμης συγκαταθέσεως. 
άΥάμιιτος, ο,,' σr.χνtώ-;. τuπο;; τoiί άγαμος. 
6-yσμlσ, i, ' τό ζην άνάμως, ώ;; iνύr:Ο:';~f-ιJ;;' ιΙΥιιμl

ον δί"" (ζ"μΙιι) = κατηγορΙα κατό (τιμωρΙα) άγά
μου, ~~6-:~ S:lΞ. ~'Jε 'J ιiT~μo, (π:x~2. Σπ:χ:;t~i·Ηt~~). )~κ ~o~ 
δ-Υδμος, ΟΙ' (ιι ς;τcρ.+)'άμοS')· όνύπανδρος, όνύμ

φε,μτος, ό μή έχων (λαβών) γυναΤκα (κa.ί ΚΟΙ'Ι . άγα· 
μος), λΧ •. coelebs' Χι,ψ i.aya'tx: ir.! «ν~γάι;; , ίπί δέ 
j UYXIXi.; ii.iYE.o &"ιινδροS" r-.Gtr-ά Τρχγ. σ 'ηήθYI~ i) ·ιΡ "ά.
σ\~ )'άμο; ιί7llμοS'=όλέ8ριος γόμος (κιιρ , γόμος πoU 
δέν είναι γόμος), πρΟλ. "βΙο" lί.β,οS'. 

-Α.ΓΑ.Μ (o,a", ιiλλό: μτrl. κχ: αΥα" iV:fj~) , Sr;ίρ . 
πολύ, λιαν, παρό πολύ' γ~νικ(li;; &711" πχγ:Χ Δωρ . Καr.ί 
'A.'t. , Αι"" δί ίπ. κΙΧί Ίων., l.ιtτ . prorsus.-II μaτό: καr.
xr,~' σΥιμ. πολύ, ύπερ60λικό πολύ, παρό πολύ ρ.ιχ •. 
nlmls), ώ, ίν 'tίP ΡΥιτψ μ"Μ" &7111' (λΧτ. ne quld nlm!s). 
Έινμ.ι ίπιχτ. pίζcι &711- <" φγcι, πρ6λ. μtΥσ' έκ 'toiί 

lI~oiί dyσ- πΡοΤίλθον y.'J.l τ&: ciΥάζω, ά)'άζoμq.,· 8s'l εΙ
νχι eiva ώσ. χαr.Ι -ι;&: ιIyσ(oμq." &,.". lI'yσμa', &,σUω, 
lίyσAμq.. 'Εκ τΤι, 11\1.71'; PI~IxTj, βά.σεως; ΠΡιJ1)λθαν κχί 't,x 
dyσ,,6S'. ιΙΥσ.π4ω. άiα.π4ζω. Kcι-ι;' ~λλιJυ;; f, ριζ. βά.σ:;; 
dyσ- ΙΧ': μιi.i.λον σχίσι'l πρό~ τήν ρίζ. dy- · 'toiί &,ω. 
άΥΙνlκτCω, μίλ. -ιtσω. (lJ.yσ,,). αlσθόνoμaι ΟΦΟ

δρόν έρε8ισμόν ιι δυσανααχεΤώ, όρνΙζομαι, δuQapε
οτοΟμαι, λunουμαι (κοιν. άγαναKΤCι). 
Έι~νμ. ι liιIa6: "-ι;ιi -ι;ινCΙ, ίκ ' τοο clyσ. <*φΥΙΙ (βλ . 

ιlγσ"~tI"ι)'Hιί,,. πρ6λ. xιιA.,π~ φe,ιι". 'F~ CΙ~τ?η τό 

άΥΙνάκτιισις, -~. YI' κυρ. φυσικός έρε8ισμός 
καί πόνος ιι δυσaνααxέτηαις; X'jI'I. όνανόκτησις, 
δυσαρέστησις λιιτ. dolor, InclignAtlo. 
άΥlνσιιτιιnιι6ς, tί, ό" (ciΥσ1'αΗI'Cω)' εύεΡέ8ιστος, 

όρνΙλος, μεμΨΙμοιρος. 
άΥlνaκτιιτός, tί. 6". Ρ1jμ. ίπΙθ. τoiί ciyσιoα"nω' 

έρε8ιστικός, ένοχλητικός ()ιυρ, δ προκαλών όγανό
κτησιν). . 
~yδνσKΤΙKός, tί. ό"=ιΙΥσ"σΗι"I'.,,ό,ιο Ρλ.). 
σΥσναοι' ποιη't. ιiντΙ CΙΥσ1'αϊ,. δοτ. ~ληθ. θΥΙ).. "C/)ij 

d7ll"ό,. 
άΥάν-νΙφος, ο" (&7IIι+tιlφω)' δ &711" "ιφόμa"οr, 

χ,6ν, "ΙΗιιΑvμ,u"ο" χιο.νοσκεπής (συν. )ιΟσμ . ίπ ! ~ . 
't05 Όi.Uμπου).· 
άyδνo-ΙΙCφCΙρoς,o" (dΥσ"ό~βUφιι,ο,,)' ό γλυ< 

κεΤς έχων όφ8αλμούς. 
άy-δν6ΡCΙoς, ιι, ο", δωρ. 'tuπο;; ιiντί ci"""ό,ιιο~ 

(8 βλ , ) , . 
ά-Υδνός, tί,. ό" (ιι ιiθρoια.,+)'ά"o,. Υσ';6ω, )'άνν

μq..)' ήπιος, νλυκύς, προσηνής tat/J ίπΙ 't&lv διλων -ι;η, 
Άρτsμι~ος; , τdι δποtχ ~ρoεκά.λOtlν . τcιχiιν κΙΧ ί ιiνώδυνον 
θά.ναr.'tον . Μόνον ΠιJιη't: πρδλ . -ςό τ1), viαr.,; Υλώσαη, CΙyσ
,,6S', cd7ll"ό πιι"Ι .. =όροιόν, Τ. t. μαλακόν, X'J.'t' liv
'tΙθεa\v π"Cι;; τό «κρουστό» οπερ .Τναr.ι σκληρόν. [δι ' 
έτιιμ. βλ. &711"], . 
άΥδνο-φρονέω' φρο"ώ CΙΥσ"σ, εΙμΙ άyσ,,6φeωιo. 

πράος, εύγενής. 
άΥδνο φροσιίνιι, 'ιι' ήπιότης, εύγένεια τρόπων' 

ιiκ ~?'j 

άΥσνό-φρων, ο", Υ.ν. -0"0, (d7CΙ"ό~φfιt")· ό γλυ
κύς τούς τρόπους 11 φιλόφρων. 
άΥσν-ώηις, -,ιJo" 'ιι (dΥσ"ri-όSψ)' ή έχουσα γλυ

κεΤς όφθαλμούς 11 ή ρΙπτουσα Υλυκέα 6λέμματα. 
άΥ-δνωρ, -0,0,. δ, f,' δωρ. -ι;όπ~; ιi'ιτί ci"""aJf (ο 6λ.). 
άΥάομσl' ίπ, 'tUΠΟ'; 'tQiί &7Clμq.,. IiJtxvtwv μόνο'l ίν 

oςt μ τχ, ιΙΥώμε"ο, μιτιΖ ΒνΙΡΥ. σ'l]μ. (=8αυμόζων) 11 φο-
6ούμενος i\ φ80νών. 
άΥσηάςω, μίλλ. -Αοω (βλ. CΙΥσmω). 
άΥσηΙτός, 6,,· δωρ. ~ύπo, liy't! d7ll,π"l'ό, (6 βί .. ). 
άΥδηάω, [α,-) μ.λ. -ιtoω' ιiόρ. ι))'ά,πf1ιJΙΙ, 8π. cI)'ά,π,,-

ιJΙΙ ' π~κ. ";)'ά,π""σι(πρι5λ.llyσμq.ι, cI)'άζομq.,)·-ίπί πρo~, 
ύπoδtxoμαί τινα, περιποιούμαΙ τινα ' ΙΥ 'tij ενν')Ι; 
'tιxut1J δ uOJL• ΧΡησΙI~ΟΠΟtιιt τόν τόπον ciΥιιmζω κιχΙ μί~. 
ιIyιιπιίζoμq.,. - σΥΙμ. ώα. χαιρετΙζω τινό. - [ιν. σΥ,/, . 
είμαι εύχaριστημένος μέ τινα, όγαπώ μετό τρuφε
ρότητος,_ · IΙSπ ί πpcιγμ. είμαι πολύ εύχαριστημένος 
μέ τι, είμαι Ικανοποιημένος όπό τι' μe't' ιiπxp. σΥ/μ, 
συνηθΙζω νά... ώ;; τό φ,Uω. ' 

'Eι-vμ.:«6ε6. ' βλ. ιίΥσ'" κιχτi 'tLVcι, ίκ .oiί iXat άyιι~ 
+F-(~, πιι- =λαμ6όνω, φυλόσσω, ΠΡοφυλόσσω, 7':ρ6λ. 

· ,πιίoμq.,=-=άΠOKΤώ. Έχ t!iu.ou τ~ 
άΥσncuντcς, ίων . • υπ, ιiντΙ dΥσπΜιι-εS'. 
άΥδηιι, 'i. (σΥιι,πσω)' ή ψυχική κλΙσις καί συγγένεια, 

ην ιx:σ~ά.ν:;,;x! τι;; etdι τόν it,,),q;c;v '''u π.χ., ε!.cι ~ί 
t ι όι otoXνt!;t ιiλλ~ν σ~νά.'ιθ~ωr.όν το!) 11 φιλαν8ρωπΙα. 
άΥάηιιμσ, 'tCι (dΥσmω) (λΙΧ-;. dellc!ae)' τό άντικεί-

μενον της άΥόπης. 
άΥση-ιίνωρ, -oe0S'. δ (ciΥιι.π4ω+d";'ρ)=Ι .;"ο,έην 

ιΙΥσπώ" (ό όγαπών τόν άνδρισμόν), άνδροπρεπής. 
άΥάηιισις, -εω" 'ιι (ιΙΥιι,πσω)' τό σUVt:lΙσθημα της 

άγάπης, συμπάθεια. 
άΥσηιισμός, ι' σπαr.'lιώ., 'tUΤ;Ο;; .οίί π;;αηγ. 
άΥδηιιτέος, ιι.Ο"· ΡΥιμ. έπΙθ. 'tQG ά7ll.π4ω· δν πρέπει 

τις νό όγαπήσr;J, δς πρέπει νό όγαπδται, εΤναι άξιος 
της άγάπης 11 μέ τόν όποΤον πρέπει νό εΤναl τις 
εύχapιστημένος. 
tyinIIrIK~, ή. ό" (d7ll.π4ω)' ό ρέπων πρός τό 

όyαπCΊν, έρι,.ιJυλος 11 φιλόστοργος. 'Επίρ. -~ = εύ
χαρίότως, όόμένως. 

άylηιιτ'eς, ή, 6", ρτ;μ. ίπίθ. -ι;oiί ιΙΥιι.π4ω· ήγαπη
μένος, προσφιλής 11 άξιαΥάπητος. άξιος όνόπης. 2) ' 
πρCΊνμα μέ τό όποΤον πρέπεινό εΙναΙ τις εύχαρι
στημένος (ώ, τό ίλιiχιστoν "χόν): CΊyσ~f1l'ό" (.0 .. ') 
= πρέπει νό εΤναΙ τις εύχαριστημένος ... • - 11 ίπΙρ. 
CΙyσπητώ,· εύχaρΙσΤω<j, όσμΈΥως; προθύμως: '711-
πητω, ΙXαJ = εΤμαι ευχαριστημένος, άρκoOμaι, ΥΙ .... 
σΥιμ, ζ),τι κ'ΧΙ ,,;(; ιΙΥσ,πω. 2) 'Εν τi!l lit't. π~';. λ~Yω 
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σ"μ. : τόσον μόνον δσον όKΡΙ8C>ς όρκεΤ διό νό εύ
χαριστήσΓ,1 τινά, /J"λ. μόλις όκρι6Cις, μόλις καΙ μετό 
βίας (βλ. μ6A,~) . 
άyσηιιτρfς, -(oo~, fj- γυνή συνοικοΟσα κληριιtQ, 

άγαπητικιά_ 
άΥσηώΥτως μην. 't!lΠ!J. το!) ιlYCIn"rιOG
άΥδρΙιιόν, τό' λ~τ. αgαrίcυm,εΤδος σπογγοειδοος 

ξύλου, καταλλήλου διό προσάναμμα (X'JL·I. ίσκα)_ 
σyσρρΙC;, ofι (ΙΙΥε{ρω)- συνάθροισις (έ'ι έπιγρ.). 
άΥά-ρροoc;, Ο", συντιρ. άyάρρo~ (8yα,,+~Ι:ω)' ό 

όρμητικώς, ίσXυρC;ς, ρέων. 
αΥσσδαι, έν . riltp. ;τ,u IlYCΙΜcι'_ 
άΥσσΙι:lς, μτχ. π~θ: ιίορ. α' τοίί Ilycιμα,. 
άΥσ-σδι:νής, έ~ (αycι~αθi"o~)" λίαν Ισχυρός. 
αΥασμα, το (αyαΜCΙ')' τό θαυμαζόμενον, άντικεί-

μενον θαυμασμού, θαΟμα. 
άΥάσομσι, ποι"τ. άyάααoμcι" μ'λλ. τοϊ! IlYCΙΜCΙι. 
άΥάσσστο, ΠΟΙ,,-:. τύπο ιίντΙ ήr.άαατo, Υ' Ιν. ιίορ. α' 

του αΥαμαι. 
άyά-στδl~, υ (c!ycι1'"taordXV~)' λΙαν εύφορος εΙς 

στάχυς. 
άΥά-στονoc;, ο,. (&,.1'"tOTnoo)' ό 6αρέwς (βαθέ

wς, &rcι,,) στενάζwν, βαpύoTovoq, βαρυστενάζwν 11 
όλολύζwν' έπ! των χυμάταιν: υποκόφwς ροχθών. 
άΥαστός, ή, ό .. (αyαμ~,)' θαυμάσιος, θαυμαστός, 

άξιος θαυμαομοΟ. 'Επί?, ιI,.αtώς. . 
ά-Υάστωρ, -oρσ~, (α &.θ;;o :σ τ.+ycιo"rήρ· Πl,~λ. ΙΙ-δeA

φ6ςΥ ό έκ της αυτης γαστ~ός 11 yl!ν. ό συγγενής, 
ό πλησίον. . 
άΥσσυλλlς, -looG, fι' φυτ6ν τι (λατ. heracleum 

gummiferum). 
άyά-σuΡΤOς=έπισεαυρμένoς, ρυπαρός. 
άyiίσώς' λ~κ. π},τι θ . ιι Ιτ , ,ο1ί ά,.θ6~. 
άΥδτός, ή, 6)1, ποιητ - τύπος άvτl ιI)'αoτ6~, ώ~ 

{}oαυματό~ ιί'ι τ ! {}oαvμcιor:6o. 
άΥσυός, ή, ό,,(α,.μαι )' έπιφανής, Ινδοξος, λαμ

πρός, εύγενής. 
Έτυμ.:Κ7.νΧ ,:ν~. τ€ι ιI,.VΌς, ιlycιυρ6ς, xαθώ~ ' x~Ι 

ι ιt &Υα(ομαl, σΥαμα" arιι ε!'I~: σ~πενi) προ;; 'tdt yavJoso, 
)·α{οο, rιιθέoo, Υάwμα, , yάll'Oi ' Κιι, ' άλλo~, ofι 6:iot;; 
ΙΙΥαυ- των ιI;ιnVΌς, ιΙ,.υρό. ε!ναι ofι α:}τ'ή προ;; τ'ήν 

'5iotν ιΙ)'α- 't'J'j aΥαμαl (βλ. 8,.,,)' ofι σχέσις ιlycι-: ιΙ)'αυ' 
σ. 7t7.ντq. κ~ ! έν τ~~; : ιω:υ-"ω: IΛCΙ-τός, 8ρου-ρα: ιΙρ6-ω. 
άΥαυρlδμσ, τό'θρασίιτης, άναίδεια (Έ6δομ.). 
άΥσυριάω' μεγάλως γαυριώ καΙ έπαΙρομαι. 
άΥσυρόι;, ά, 69'- σ~. τψ ιΙ)'αυός (α l!ό}φ.+yiιVeος)· 

μεγαλοπρεπής 11 άγέpwχος, υπερήφανος (Αία" Υαϋ, 
(}ο;) · υπε;;θ . έ ;: :;:>. άycιve6ταr:α. 

άyά-φδι:yιcτoc;, ο ... (αycι1'"tψθέΥ)'ομαι)' ό μεγαλο-
φwνwς φθεγγόμενΟζ, μεγαλόφwvος. 
άΥάω=άΥάζομα. (8 βλ.). 
άΥΥσρι:ίσ, fι - άγγελμα, εΤδησις. 
άΥΥaρι:ύω, μέλ . ·οω (βλ. 8yyaeo~)' έξαποστέλλw 

τινά ώς ταχυδρόμον, ώς άγγελιαφόρον 11 όναγκάζw 
τινά νά .JnηρετήσΓ,1 ώς ταχι"δρόμος 11 Υιν. άναγκάζw 
τινά είς ύπηρε:σίαν. 
άΥΥδρήίοι;, δ, ίων. 'ttioτo,=ciyycιeor (δ βλ.). τδ CΙy- , 

Υα!?ή,ο,,=τό έργον τοϊί ιlyydeov. 
aΥΥσρoc;, δ (περσικ'ή Η;ι,' βλ. c!yyeIor)' Ιφιππος 

ταχυδρόμος (tot')utot ίιπ~pχσν έΥκατsσΤ'ljμ'νο\ .ί~ ώ
ρ,σμΞνCιυ;; στΧθμο:Ι;; καθ' δλ"ν τ'ήν Πl!ρσΙαν &tQ; τ'ήν μ.
:ιxφoρiv tujv β :ισ ιλικων πιι?απελιων). 

άΥΥι:ίδιον, ,ό ' tιotoX'Jp. τοϊ! ΙΙΥΥείο". 
άΥΥι:ιο-δήκιι, ofι· όποθήκη όγΥεΙων. 
άΥΥι:ι:»-λΟΥcω' λαμβάνw φλέβα καΙ ένεΡΥ" tγ. 

χείρησιν έπ' αύτης (ίιιτρ. ό?ο;;). 
άΥΥι:ιο-λΟΥίσ, 'Ιι . διδασκαλΙα περl TCJv όγγε/wν 

τού σwματος (λ. ί ΙΧτρ.). 
άΥΥι:ίον, ,C;, ίων. ιΙ)'Υήϊο,, ' (8ΥΥος)' δ,τι χιιΙ σήμ. 

~η~μ Ξ'O άγγείον, δοχείον, κάδος (τεπόζιτο)' Ιατρ. ciy
Ί~: fI, λέ1()~-:« : (Χ : ~λέ'5ε;; , ciΡ"1:"ΡΙa;ι Χλπ. ιιΙμοφ6ραι ιίΎΥεΙιι. 
άΥΥι:lο-σέλίΥον, τ6' εΤδος σελ/νου. 
άyyι:~διιι;, ε~ (άπεϊ'ο,,+ εΙΟΟς)' δμοιος πρός 

άΥγείον, lcοΤλος. . . 
-'yyclίδ, Υ, - ίων . - ι" (&ΥΥεΑος)' είδησις, εlδοπο/η

σις. δΥΥελμα U τό νέα : άπ.11" Ιμή = είδησις, δγ
Υελ περι έμοϋ' άπcΙΙ"ς IΑθεϊ',.=έλθεΤν έξ α/τ/ος 

ένός όΥγέλματος. 2) Προκήρυξις, διαταγή, πρό
σταγμα. 

άΥΥι:λ'-σρloc;, δ=ΙΙρlάΥtεΑοr· 
άΥΥcλιδ-φόΡοι;, Ιων. άΥΥεΑι,,·;ρ620ς, δ (άyyε.ιlιι+ 

φέρω)' ό κομιστής εlδήσεwς, όγγελ/aς, δ,τ\ χοι! σή
μερ!}'/ λΙΎΙΤΙΙΙ όγγελιaφόρoς. 

άΥΥcλιιιός, ή, 61', ό όνήκwν (όρμ6ζwν) εΙς όγ
γέλους. 
άΥΥι:λιώτικ, -ου, ~ (dyye.\la)· άγΥελιαφ6ρος. 
άΥΥέλλω, μέλλ . ΙΙΥ)'.Αώ, έπ. ιΙ)'ΥελΙ:ω' ιiόF>. ιχ. ηΥΥεl

Αα: π~p~x. η)'ΥεΑκβ, πa;θ . πρχ. ηΥΥεΑμαι' π~θ. ιiάp. α: 
ήΥΥέ1θηl" (8Υω)' φέpw, μεταφέpw είδησιν, δγγελμα, 
εΙδήσεις, νέα 11 προκηρύσσw, διακηρύσσw, είδοποιώ, 
άναγγέλλw, yvworonoICJ, λέγw, διηγΟΟμαι. -- ΜΙ:!. 
ιΙ)'ΥέλΑομαl=(άναγγέλλw) άγγέλλw έμαυτ6ν, περί 
έμαυτοΟ.- Πιιθ. ιly)'έA:ΙoΜCΙ" άναγγέλλομαι, δίδεται 
άγγελ/α περl έμοΟ. Έζ ιι:"ου το 
αΥΥι:λμσ, ,ά' άγγελία, είδησις, εΙδήσεις, νέα. 
άΥΥι:λο-δι:σΙσ, ofι· θέσις όγγέλου, ή εΙς άγγέλου' 

τάξιν μετάθεσις, 
άyyι:λo-ιcόμιστoc;, ο,,' υπ6σχεσις κομισθείσα 

ύπό άΥΥέλου. 
άΥΥί:λο-ηλήρωτος, ο,,' πλήρης άγγέλwν. 
άΥΥι:λό-ηλοιιος, 01" ό ύπ' άγγέλων πλεχθε/ς. 
αΥΥι:λoc;, δ, τΙ' (άΥΥέ.1.Αω)· άγγελιαφ6ρος, άπε-

σταλμένος.- 11 άγγελιαφ6ρος έκ μέρους τοΟ θεoίi, 
δ,τι Κ7.! o'ijILεpov νοο1ίμn λ!τοντε;; &y)'ελo~. 

Έr:vμ. : δέν e[·IItt ,έν'l) 1';;;ό, τ'ή ·ι ΠΕΡΟ. ι.eet ,1 1Ι.)')'α-
ρος (8 βλ .) . 

άΥΥι:λτιιιόι;, ή, ό .. · ό έπιτήδειος εΙ; τό όγγέλλειν. 
άΥΥήίον, τό' Ίων. ιίντί άΥΥείοl'. 
άΥΥο-θήκη, f j' θήκη άγγείwv, θέσις έν~α έτο

ποθέτουν άγγεΤα. 
• ΑΓΓΟΙ, -ε:>., τό' δοχείον παντός είδους, πίδος, 

χύτρα, κάδος 11 κασσέλα, κιβwτιον, κυτίον, θήκη. 
σΥδην, έπί~, (αΥΟΟ)' συρτά, «τραβηχτό», cσβαρ

νιχτά » . 
αΥΙ:, αΥΕΤΙ:, x!.l;; . Π;;'J~OΤ . 't'Ju ci)'QJ χρ'l)O:μοπο:ο!Jμε· 

ναι ώ;; έπ ~ f' . δπω~ 1ι llF>0j"t . φέρε' έμπΡός ι έλα! κ.άμε 
γρήγορα! λοιπόν! Ζν -:!ι νa~ ~:!:Jώθ'fjσv. ·ι ιί,~ «άε, OEτεb. 

α-Υι:ιος, ου ("η)' ό άνευ γης. . 
άΥι:ίρω' ιίόρ . ",. η)'ε,~α' πρχ . ΙΙΥήΥερκα (IlΥω)" . φέ

pw έπl τό αύτό, συναθροίζw έπl τό αύτό, συγκεν
TPwvw, συμμαζεύw. - 11 ot!.te. &Υεlf!ομαι' παθ. ιί6ρ. ιι· 
ήΥΙ:eθηγ, έπ. Υ' πλτιθ. η)'ερ{}οε,,' πρχ. ιlyήyee.uo.l, sr. . 
Υ' πλΥιθ. ιΙ)"1)'έρατα,' έπ. Υ' πλ"θ. (ιπερσ. άrιι)'έeατο' 
έρχομαι έπl τό αύτό, σuγκεντι;wνομαι, συνcιθρoΙζo
μαι' έν 'tij έ'/ν. ταύττι ciotιx 'ltWj\ κ~ ί έπ. ιίόρ. β' μa::ι. ΙΙΥΙ:
ρεο{Joα&, ιΙ)'έροnο-, μτχ. συντετμ. dye6μEIIor, ", 01' = 
συνηθροισμένος, συγKενΤΡWμένoς. 
Έwμ. : τιi ιΙ)'ε{ρω, ιlyoeci, ΙΙΥυρμ6r, ΙΙΥύeτ"ς, c!yv. 

ρις, πcι,,-ήyυρι. συνιx .. 'ίpιo~σιν έτυμολ. μετdt ,ων !κ τι

νσ;; ρΙζ. yag-: ΥάΡΥαι/α = σwρ6ς, ΥαΡΥαΙρω = 6ρ/θw, 
μυρμηκιώ, Υέe)'ε/lα (<< = Π'Jλλdt» Ή:!~χ . ) , λιιτ. grex, 
gregalim, e-gregius. ΤΟ α- (των ιΙ)'εΙροο, &)'ορα) έν 
σχεσει προ,; το λιιτ. grex θεωρείτιιι ώ~ (!χ τινο; Ιιιπ. 
Q - < *en=έντός. 

ά-Υι:ίτων, 01', Υεν. -01'0. (α στεΡ.+Υε{τωγ)· ό δνευ 
γεΙτονος 11 jJονήρης, όπομεμονwμένος 11 έρημος. 
άΥcλiίδόv, δωρ. τιίπο, του ά)'ε1:"5ό,, (ο βλ.). 
άΥι:λάςομσι, (ά)'έΑ,,)· ζCJ άγεληδόν (έν όγέλΓ,1), 

συναγελάζομαι, εΤμαι άγελαίος. . 
άyι:λσιo-ιcoμιιιΙ;, ofι (ένν . τέχ",,) (ΙΙ)'έΑ,,+icομtω)' ή 

τέχ ιη τοΟ διατρέφειν καΙ συντηρεΤν όγέλην κτηνών. 
άΥι:λσίoc;, α, 01' (ΙΙΥέ1:,,)' άνήκwν εΙς όγέλην 11 

τρεφ6μενος, βόσκwν, εΙς τ6 Οπαιθρον.-ΙΙ ό έν άγέ
λαις διάγwν, «άγελαΤΟCΙ. 2) ό της άγέλής Γι τόΟ ow
ρού τρόπον τινά, τοΟ δχλου, ό κοινός καΙ άσημος. 
'yclaIo-Tρoφia, 'Ιι . (ΙΙΥέΑ" + τρέrpω)'. τό τρέφειν 

όγέλας. 
άΥcλσΙΩ-τροφιχόc;, ή, 6,,' ό έπιτήδειος εΙς .τήγ 

όγελσιοτροφ/αν _ . 
άΥι:λσιο-τρόφoc;, ο" (ΙΙΥέ1:n+τeέφω)'" ό τρέφwν 

όγέλας. . . 
άΥcλ-σρχέu' 'δρχw όγέλης. . 
άyι:λ-άρxιιc;, -ου, δ' (ΙΙΥΙ:1,,+8ρlω)' ό όρχηγός .ρ

γέλης 11 όδηΥός όμάδος . . 
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άΥι:λάι;, -ά60ς, fι (&γέλη)" άνήκουσα εΙς άγέλην. 
6Υέλασμα, -ατο" τό (άγελάζομαι)- σωρός, άθροι

σμα, πληθος. 
ά-yελαστf, έπΙρ. (α στεΡ.+Υε'-άω)' χωρlς γέλωτα, 

σοβαρως, χωρlς άστεΤα. 
6Υελαστικός, ή, cW' ό άρεσκόμενος νά ζι:ϊ έν 

άγέλr:1, κοινωνικός. 
ά-Υέλαστος, ον (α στερ. + γελάω)' ό μη γελων, 

σοβαρός, σκυθρωπός, δύσθυμος.- 11 ό μη περιγελώ· 
μενος, δν δέν δύναταΙ τις νό έμπα: ξΙ] 11 ούχl άξιος 
γέλωτος, ούχl μικρός καΙ άνάξιος. 
6Υελείη, 1) (&Υω+λεlα) έπ. έπΙθ. 't7j~ 'Aθηνιi~' η 

&Υει τήν λεία ... (πρ6λ. ληίcις), ή φέρουσα τό λάφυ
ρα, λαφυραγωγΟύσα. 
6Υέλη, fι' (&ΥΟΟ)' δθροισμα (<<κοπάδι») βoWν καΙ 

άλλων ζ4ων, λ(LΤ . armenlum, greΧ.-μτγν. πόσα όμάς 
[δι' ετυμCΙλ. β\. άΥω]. 
6Υεληδά, έπΙρ.=άΥελη56ν. 
άΥεληδόν, έπΙρ: (άΥέλη) Κ(LΙ άΥελη)ά' κατ' όγέ

λας, 1ι καθ' όμάδας. 
άΥιΕληθεν, έπ(ρ. (άΥέλη)' έκ της όγέλης. 
άΥι:λη-τρόφος, δ' ό τρέφων (εχων) άγέλην (Ιπ-

πω'ι 1ι βι:ιών) . 
άΥέληφι, έπ. δοτ. τι:ιί) άΥέλη. _ 
άΥελιάsω" συνέρχομαι δίκην άγέλης. 
άΥελιχος, ή, 6 ... · 6 άνήκων εΙς άγέλην, άγελαίο,. 
6-Υέλοιος, ο)" ό μή γελΟίος. 
άΥελο-ιιόμος (αΥέλη+ΚΟ,;ιέω)' ό περιποιούμενος 

άγέλην. , 
άyεμόνευ~α, άΥεμονειJ:c>, άΥεμ,ών' ~ω? τύΜΙ α.ντΙ 

των ciττ . ήγεμ,6νευμα κί.~. ίi ~ ί.. ' 
αΥεν, ~ω? Χ~ί έπ. ciντΙ ,,:(10 cin. έάγησαν (Υ' π /;ηθ. 

π~θ. ιiop. r, τι:ιίι &Υνυμι). 2) aΥε'l' Ε;,;. Υ' ~ν. civtt ήΥεν, 
πρτ. τοίι άγω. , 
ά-Υενεα-λ6Υητος, 0)1 (α στερ .1- ) · ε .'εαΙoγέω)~ό άνευ 

γi:νεαλογίας, ό άγνώστου καταγω,ης. 
ά-Υένειαι,f, (αΥενή;) · ταπεινήκατογωγήlΙχαμέρπεια. 
ά-yένει~, ον (α (Jτερ.+γένeιον)· 6 στερο6μενος 

γενεlου (σπανός) 11 παιδαριώδης. - (έν έιn'(Ρ . ) ό μή 
έχων γενεον (προγόνους). 

ά-Υενή:;, έ; (α σΤΞρ,+γένος, γενέσθαι)' ό μή γενό
μενος, άγέννητος, μή δημιουρ\ η'Jείς σΙΙ'I'1jθiπ δμω~ 

, ε " τ~ έτ.ομ , σημ.- 11 ό έξ άσήμου οlκογενεΙας, τα
π ~ ινης καταγωγης, τοπεινός, ποταπcς (α.ντίθ. τφ αΥα-
8-6.). - 1I1 Ilaφά τιjJ Ίσ. άπαις, μή δημιουργήσας 
οlκογένειαν. 
6-Υένητος, ο ... (α σ1Ξ?+γενέσθ-αι)' ό μή γεννη

θεlς, μή γενόμενος, μή δημιουργηθείς-ΙΙ 'ΕπΙ ltP(Lyr. 
σ'1jμ. τό μη γενόμενα, μη συμβάντα, λατ. infeclusll 
μΤ :f Ρ. ψευδής , άβάσιμος, άνυπόστατος. 
ά'Υέννεια, (άγεννής)' ό ποταπός τρόπος τού 

φέρεσeαι. 
ά-Υεννής, έρ, άΥετης.-.. II ·Επ!ρ. ~yεννώς. 
6-Υέννητcς, ον (α στεΡ'+Υεννάω)' ό μή γεννη

θεΙς, μη παραχθείς (ώ; τό αΥένητος) 11 ό άνευ κατα· 
γωγης.- ιι -",αγενής ιι (ο βλ. ), ό ταπεινης καταγωγης, 
ταπεινός, ποταπCς. . 

'άΥεννίζω" πράττω, ένεργω ώς άγενής. 
άΥέομαι, ~ωp. τιίπο; ciντΙ ήΥέομαι.- 11 άΥιΕομαι 

ciντ( τ"ίι &ΥΟ,:.ιαι (ίων . ). 
6-Υέραστος, ον (α στε.,'+Υέρας)· δνευ δώρου τι

μης, άβράβευτος 11 ό μή άνταμειφθεΙς. 
άΥέρι:σδαι, επ . μέσ . ά6ρ. β' άπρCjl , τοίι άΥε{ρω. 
δΥερδεν, επ. 'tulto;; ά'IΤΙ ήγέρ8-ηοαν (Υ ' πληθ . παθ. 

άορ. (L' τ"ίι αγείρω) . 
6Υερμός, δ (αγείρω)' συναγερμός 11 συλλογή χρη-

μάτων 11 θησαυρισμός σοφ!ας. 
άΥέρομα. μην. "jno~ 'tc.U άγείρομαι. 
άΥέροντο, r' ·πληθ. επ . μέσ . άορ. ο' 'toii άγείρω. 
6Υέροχος ον = α)'έρωχος (ί) βλ. ). 
δΥερσιι;,εως, Υ,(αΥεlρω/συνόθροισιςllkπιθεώΡ'lσις. 
ayέρτrις (έπιγρ.) · ό εΙσπράκτωρ τού φόρου. 
6Υερωχία, fJ' ύπεροΨlα, ιΊπερηφάνεια. 
6Υέρωχοι;, ον [αγ-]' εν xoιA'iJ ένν. : μεγαλόφρων, 

μεγαλοπρεπής, ύπερήφανος, άρχοντικός 11 έν K(LJt'i1 
ενν. ύπερ:ρΙαλος, ύπεροπτικός, ύβριστικός, φαντα
σμένος, όλαζών. 'Επ(ρ. άΥερώχως. 

Έτυμ.: Κ(LΤol 'tlV(L~ (α-γερα -οχος (α- έr.:ιτοιτ . ) · κotτ' 
ιiλλ. ( αγερο-οχο, (αΥείρ-οχό" άΥέρσ-οχο,) = ό συν
αθροlζων δρματα, ό έπl τού δρματος μαχόμενος.-
1ι (αΥείρειν τη ... όχη ... =συνόγειν τήν συγκομιδήν . -- η 
( ρΙζ. gar-=κραυγόζειν (α- έΠΙΤ(LΤ.) = άΥρω,ιος έ~~λ ι
χθέν εί~ αΥέρωχος δια. μετρικού; λόγ"υ~ (~ιότ ~ -ιι λ . 
κεCτοιι εν τέλει στ(χου , το δέ -ε- κotτορθώνει τή 'ι σ.πc:ι
(fl)yiJv τοί) σπoν~ε(ι:ι') εί~ τόν πέμπτον πό~~. 

δΥεσιιον, ίων. πρτ. τoiί &Υω. 
6Υέ-στρ6τος, δ, fι (ιfyω+στρατ6ς)' ό άγων στΡα

τόν, ό~ηγός οτρατού. 
άΥιΕτης, δ, ~ωp. τύπo~ άντΙ ήΥέτη;. 
δ-Υι:υστος, ο ... (α gτaΡ.+ΥεVομαιγ ό μή γευόμε νος 

ιι ό άνευ γεύσεως πράγματός τινος (μετα. γε ·ι) . 
άΥιΕ-χορος" ό άγων τόν χορόν. 
6-Υεω-μέτρητος, ο ... • επι προσ. ό όγνοων γεωμε-

τρΌν. 2) έπΙ πρ06λημolτων, τό μή γεωμετρικά. 
6-yι:ωρyησiα, fι' κακή της γης έπιμέλεια. 
6-ΥεώρΥητο",0 ... • ό μή καλλιεργηθεlς (έπιγρ .). 
αΥη, 1) (ιfγαμαι)' έν καλ'i1 ένν .. θαυμασμός, έκπλη-

ξις 11 φόβος 11 σεβασμός. 2) εν xotJt'i1 ένν . φΜνος, 
μτσcς, πείσμα 11 ζηλοτυπlα (έπΙ θεών). 
άΥή, fι (&Υνυμι)' θραύσμα, σύντριμμα, κομμότι, 

σχlζα. 2) περιοχή δπου θραύονται τό κύματα. [~~' 
έτυμ. βλ. ιfyνυμι]. , 
~ αΥη, επ. 't~ltc.;; άντΙ έάΥη, γ' Ιν . έπ . παθ. ιiop . , 6' τcΚί 
α)'t'υμι=θραυω. 
6ΥηΥέραται, άΥηΥιΕρατο, έπ . γ' πληθ. ποιθ . τ.~Y. . 

Κ~ί (ιΠΕ?σ. 'toii αΥείρω. 
άΥήιερκα, -μαι' ένεργ. κοιί παθ. πρκ. τι:ι~ αγείeω. 
άYiί αι" άπρφ . τ ο ί) ciop. οι' τοί) άγάλλω. 
άΥ-ηλ6τέω, -ήοω (αγος+έλ.αVνοο)' άποδιώκω, όπο· 

μακρύνω, το αΥος (τό μlασμα) η τόν έναγη (τόν μ:Jλυ
σμένον), λ(LΤ. piacuIum exigere (πρ6λ. άν5.;ιηΙα <έω). 
άΥ-ήλ6τος, ον (αγος + έλ.αννω)' ό έλαννων (άποδι

ώκων, άπομακρύνων) το αΥος (τδ μ ( ~σμ~) . 
αΥημα, τό (&Υω)' τμημα στρατού, ίto!q. ε~ Λιxχ~~α!

μ?'ιι (κα Ι λ(LΤ . agema, -Α tis = Μακεδονική φρουr:;ό). 
άΥ·ηνόρειος, (~ωp. άγίi ... όρειoς), α, ον =άΥή,.",1? 

(ί) 51..). 
άΥ-ηνοριΕω· ύπερηφανεύομαι. 
6y-ηνoρiα, fι · όνδρικότης, όνδρικόν φρόνημα, 

άνδροπρέπεια 11 όνδρεία. 
6Υ-ήνωρ -ορο" δ, 1) (ιfyα ... +άt'ήρ), δω., . αΥάνωρ' 

άνδρoπρεπ~ς, όνδρεΤος, ήρωικός 11 ώσ. πείσμων, 
ίσχυρογνώμων, άλαζών 11 ενίοτ! σ-ημ. μεγαλοπι:::επής, 
λαμπρός. 
άΥήοχα, ένεργ. πρκ. 'toii ιfyω. 
ά-Υήραντος, ο ... = τφ έπομ. , 
ά-Υήρ6ος, ον (α σΤΕΡ ·+Υ'1ραS')· ό μή γηράσκων 11 

γενικιος ό μή παρακμάζων, ό μή θν~σKων. !υντιρ. 
αΥήρως, ω,. (αίτ . Ιν . αΥήρων :;1 ιXyή,t'ω' Cιyoμ . fiu 'ίΥ .. 
αyή~ω, όνομ. K(L! ,(Lίτ. πληθ.άγήρω,). 

ά-yήρaτoν, τ6 ' άρι.uμαΤΙKOν φυτόν, ίσω;; τό μνριό-
φυλλον (achiHea ageratum). ' 
ά-Υήρaτοςι oν=ιXyήeaoo (ο βλ.) ·- '&!~ 000. ό αΥή

ρατος = εΤδος λlθου, δι' "ι, ΟΙ "πo~ημ~τoπoιoι έστΩ,
πνο:ιν τά. Y'J'V(LLY,EΙOΙ 1ιπο1Jήμ~Τ(L. 
ά-Υηρο-ιιόμητος, ο)" ό μή γηροκομούμενος. 
ά-Υήρως, 00'1', συνϊίΡ. ιXyήeaoso (8 βλ . ) . 
άyήc;, έ, (αΥΟ,)' έπικατόρατος, μιαρός, - 11 ιϊπΙ 

Κ(LλYj;; O'ljr.=evayή" λαμπρός, καθαρός. 
άΥησί-χορος, ον (άΥέομαι δωρ. άντΙ του ά>τ. ήΥέο

μαι+χοq6ς)' ό ήγούμενος τού χορού. 
άyητrιρ, -iieoso, δωρ. ciντΙ t)Υητήρ. 
6Υητός, ή, Ον (&Υαμαιγ = αγαστ6,' θαυμάσιος, 

όξιοθαύμοστος [αγ-]. 
άΥιάζω, ("γιο,)' καθαγιάζω, άφιερώνω. 
άyιασδιί;rω· lΙρ?:;τ . γ' Ιν. Π(Lθ. ιΧορ. α' τού άΥιάζω. 
άΥίααμα, τ6' γε'/, -ατος (άγιάζω)' δ,τι εΤνα ι κοθη-

γιασμένον, καθηγιασμένη θέσις, τό 1ερόν τοΟ ναο,ύ 
(τό ιiδυτoν , 1) &γί!:t τρolπε;α τοίί ναCιί)I , ναός. ' 
άΥιασμός, -οίί, δ (άΥιάζω)' ή όφιέρωσις, ό καθ

αγιασμός. 
, άΥlαατήριον, τό=άγlα"μα (8 βλ .) . 
άΥιαστικός, ή, 61" ό όνήκων iΊ προωρισμένα:; είς 

καθιέρωσιν. ' 
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άyισ-φ6ρcHϊ, o~=lεραφόρoς (ίπιγρ.). 
άΥιαχάς r έπιφών. χαρa~=ίώ, lώ, lαΟ! (παρ& Καιν. 

Πορφυρ.). 

ά-ΥίΥαρτος, o~· έπ! αταψυλων, ό δνευ γιγάρτων 
(κόκκων, κουκουτσΙων). 
άΥίςω, αττ. μέλ. άΥrώ (αΥΙΟ.)" καθαγιάζω, καθι

στώ τι Ιερόν, άφιερώνω' λατ. dedicare. [δι' έτυμ. 
βλ. αΥιος]. 
άΥϊνέω, μελ. -ήσω (έπ. έν. απρφ. άΥΙΥέμειιαι' πρτ. 

ήΥ[ΥεΟΥ, Ίων. άΥ[ΥεσΚΟΥ)' έπε?,-τετ. Ίων. ΤύΠO~ τοίί l1.
Υω=όδηγώ, φέρω' (δι& τον σxyιματι~μoν του άΥιιιέω έκ 
τοίί l1.yoo πρ6λ. τον αχ:η,...ατισμόν του τrι~ ν!χ; «άρχινώ» 
έκ τοίί l1.eχω).-Μέσ.'ά"ΙΥέομαι = στέλλω νά μοΟ φέ
ρουν.- 11 φέρω καρπούς. [δι' έτι)μ. βλ. l1.yoo]. 
άΥιό-Υρaφoc;, ΟΥ (αΥιος+Υράl'ω)' γεγραμμένος 

ύπά άγΙων (τii έμπνεύσει τοίί &:γ ίου πνει)μοιτο;)' τα άΥΙ
όΥραφα (ένν. βι6λΙοι)=αΙ αγιαι Γραφαί, τ . ε. οΙ ψοιλμοΙ 
κοι ί τ& &λλct βιβλίοι t'i'j, Παλοι ιa, ΔιοιθΥιχτις , έν αντιδιοι
στολii πρός τον ΝόμοΥ κοιΙ τoίι~ ·Προ:ρήτας. 
άΥιο-lεκτέω, -ήσω (αΥιος + λέΥω)' καλώ lερωμέ

νον τινά διά της προσωνυμΙας «αΥιε». 
άΥιο-ποιός, όΥ' ό ποιών αγιον, ίερόν 11 ό άγιάζων. 
aΥΙOC;, α, ΟΥ (αΥος αΥ-)" ό άφωσιωμένος, ό καθιε

ρωμένος εΙς τούς θεούς (λctτ . sacer), καθηγιασμένος, 
lερόςllέπΙ προσ. εύσε6ής, άγνός 11 ώ; o>}a Icta. τΟ αΥΙΟΥ 
=ναός.-ΙΙ iv rQtE στιμ. έπικατάρατος,έναγής, μιαρός 
(όπω~ συμ6αΙνει κοιΙ μ. τό λα"t. sacer). Έν τϊί πoιλoιΙCίτέ· 
ριι; αττικ!j μετεχειριςοντο "tQ ΙΙΥΥος av"ti τοίί αΥιος. 
Έτυμ.: αΥ(ος, ι1ΥΙζω, αΥος, αζομαι ( *ayjoμoιL, 

άΥΥός, άΥΥΙζω, άyyΕVω. ItciV'tQ "αυτοι άνι:iγoντα ι ε ίς 
σανσχρ. ρις. jag- : jag 'ίi-ml=λατρεύω, θυσιάζω. Πρ6λ. 
καΙ τ& έν λ. αΥος λβγόμινct. 
άΥιότης, -'1 τος, 'ij (αΥιο,)'Ιερ6της, όσι6της, άΥιω

OVYfJ (8 βλ . ). 
άyισμ~, -ov. 6 = ΙΥαΥιιιμdr. όφιέρωμα εΙς τούς 

νεκρούς. 
άΥιστεία, 'ij (κσιτdι "tQ πλιtατον ίν "tφ πλτιθ.)· ίεροτε

λεστίαι, λατρε/α tν TQ vaQ, λειτουργΙα. - 11 όγιω
σύνη. Έκ τοί} 
άΥιστcύω, μ,λλ. -εύσω (ΙΥΙζφ)' έπιτελώ ίεράς τε

λετάς, τελετουργώ 11 δθιν εΤμαι ι:ύσε6ής, θεοσεeής, 
ζω εύσεΟΟς.- 11 Ινιργ. καθα/ρω, έξαγν/ζω 11 νομΙζω 
Τι δγιον. 

άyιώδιις~ ιις=αΥιος. ΟΥ (8 ~λ.)· - έπΙρ. άΥιωδώς = 
κατά δγιον τρόπον. 
άΥιωσύνιι, fι (αΥιος)=άΥιότης (8 βλ . ) . 
άΥΚ- ποιτιτ . συγχεκ. τύπος άντΙ "tou άΥακ -έπΙ συ 'ιθί

"tων "tij, προθ. άΥά μετ!i λέξεων "ρχομένω'l άπό κ: π .χ. 
ιIyκείσiJ.αι άντΙ άΥα-κείσθα,. 
άΥκάςομαι, μι!λλ. -άσομαι, αποθ. (άΥκάς. ιΙΥκή)" 

λαμβάνω, σηκώνω, εΙς τός άγκάλας μου. 
άY-Kάθαpσις=ά,.ακάiJ.αρσις (έπιγρ .). 
άYK~δεν, επίρ. άντί τοίί άΥκά.· είς τόν 6ραχΙονα, 

τ. ε . στηρι~όμενoς , άν οιποιυ6μενο" ε:~ α>}τ6ν (λ~τ. cubito 
presso)' ώσ. ε Ις τούς 6ραχΙονας (άγκάλην). 
άY-K~lέω, π (;ΙΥ,τ. "tύπο,; τ05 ιΙΥακαλέω. 
άΥκδΙιι, 7, ( άΥκή)" ό κεκαμμένος 6ραχΙων, O'Jyij

θω; xa. ,iι ;tλr,θ. - 11 μτφρ. περl παντός όπερ r:ερι
σφΙΥγε ι τ ι, όπω; π . χ . ο! βρa.χΙονε, (11 άγΥ.Χλη) "t1,; θα.
λ :ί,,:::ΙΥ,; κλπ . Π"eλ, λα.τ. angulus, άΥκν;ι.ος. [Δι' έτιιμ. 
~λ. άΥκώνl. 
άYKalIδ-~yωyΌC;, όΥ' ό φέρων άγκαλίδα (Ύ/τοι 

;;;μ.Χτι ο ',. έπϊ ψ.φΤΥιγιί}1 ~ιpων' έπΙ ά'lθριΙιπων λέγεται 
dΥκα.tιδη-φόρος). 
άΥκaΑίζομαι, άττ . μέλλ. -roiiμoιL' άΟρ. α' ήΥκαλι. 

σάμην' π;;κ. ήΥκάλ,σμα,' άποθ. (άΥκάλ'1)' = άΥκάζο
μαι (δ βλ.) , 

άΥκaΙίς, -ίδος, Τ( δποκορ. "toi} άΥκάλη. «άγκαλ/
τσα , ' έν ~ φ πλΥιθ. άyκαλlδες = ·άΥκάλαι.- 11 δέσμη, 
δεμάτ ι (~~oν χωρ::ί ~ : ε[;; ,-ην άγχαλιά). 
άΥκάΑιαμα, τό (αyκαλlζoμαι)' δ,τι περιλαμ6άνε

το ι είς τήν άγκάλην, δ, τι έναγκαλ ΙζεταΙ τις.- 11 ή 
πράξ ις τοϋ έναγκαλΙζεσθαι, τό άγκάλιασμα. 

άyY.α~oc;, t (άΥκάλη)' δ,τι χωρεί είς μ ίαν. όγκ6-
λην . ή « όγκολιά." δέμα πληροσν άΥκ6λην, άyκαλl •• 

, άΥκάς, Ξ .. ί;:ι. (αΥκήγ ε ίςτην 6γκόλην, εΙς τός όΥ
καλας. 

Έτυμ,: KOΙ"tci "tινσι, .(ναι κυρ. δοτ. πλ τιθ. "toίI ιIyκΌW 
"ντΙ "toίI πλijΡcίυ~ ιΙΥκάσι (πρ6λ. ψ!!ηΥ φρασl)' xoι"t' ~λ
λoυ~ γpoιπτιSσν άΥκάσ' ιiv"tl τ οίί πλή ρου;; έπιρρ. άΥκάσιι. 
'Εκ "tωv ποιλοιιών έ"μYjνεtlτωv θεω;;οίίσΙ τινε, το έπΙρ. 
"toiito ώ~ αΙτ. πλτιθ. τοίί άΥκη=άγκάλη, αΤYIpιςoμενo~ 
.ι, "tQ παρ' Ήσυχ. «άΥκας' άΥκάλας» , 
άΥΚΕία, ΤΙ" λόγχη. 
aΥ-κειμαι, ΠΟΙΥΙΤ. τ ύπο;; άντΙ άΥά-κειμa.ι. 
άΥκέντουμ=λατ. ancentum = σ[κυς &γριος (λοι"t. 

λ. ποι ρ!>: Διοσχ.). 
'ΑΓΚΗ', ij =l1.Υκος η άΥκάλη (α. βλ.). 
άΥ-κηρύσσω, ItOIYj"t . άντΙ 't!)jj άνα-κη!!ύσσω. 
άΥκίΙιον, "ό' εΊδος πέλτηs, μ,κρος όσπ/δο;:; (έκ 

1:'i'j~ λα.τ. λ. ancile). 
άΥκίΙΙα (λατ . ancilla)' δούλη. 
άΥκιαΤΡΕία, ΤΙ (αΥκιστ!!ον) ' ή δι ' άγκΙστρου άλιεΙα. 
άYKιστρευrι;ιόlί, ή, ον (ίiyκιστ!!oy)' ό άνήκων είς 

τήν όλ ιείαν 11 κατάλληλος, έπιτήδειος είς ,η ν άλι· 
εΙαν" το άyκιστρευrικoy = άΥκιστρε[α (8 βλ.) . 
άΥκιστρεύω (ίiyκιστρoιι)' όλιεύω δι' άγκίστρου 11 

&λεάζω. 
άΥκίστριον, "tci (διtoκoρ. τοί! &ΥκισΤΡΟΥ)' μικρό όγ

κΙστρι. 
άΥκιστρό-δετoc;, 011 (αΥκισΤΡΟΥ + δέω)' ό έχων 

προσδεδεμένον έπάνω του άγκΙστρι, δεδεμένος μετ' 
όγκίστρου (έιt ί "toi) κa.Ημο:) "t!)ii ψσιρεύμχτο;; ) . 

άYKισΤΡO-ειδήlί, έ. (αΥκιστροv+εΒο;) , 1) άΥΚΙ' 
στρώδης' ό έχων σχημα άγκΙστρου, κεκυρτωμένος. 
aΥκιστρον, το (συγγ. τφ αΥκος, άΥΚV.ιοs)· « άγκΙ

στρι » ψαρεύματος, αγκιστρον 11 άγκιστρον άτρά
κτου. [~ι' έτυμ. βλ. ιΙΥκώΥ]. 
άΥκιστρόω, (ι!Υκιστροιι)' καθιστώ τι άγκιστρω-

τόν 11 άγκιστρώνω (συλλαμβάνω δι' άγκίστρου). 
άΥκιστρώδιιι;, ιις=άΥκιστροειδήs· 
άYKιστρωτόf;,ή,όY' ό έχων άγκιστροειδεΤς άκίδας. 
aΥ-κΑιμα, τό ' ItOIYj"t. άν't ί άΥάκλιμα (ο βλ.). 
άΥ-κΙΙνω' ποιτιτ. ΙΙντΙ άΥα-κλ[,.ω (ο βλ.) . 
άΥκοίνιι, fι (ΙΙΥκώΥ)' ΠΟΙΥΙΤ . άντΙ άΥκάλη, έ 'Ι υΥ,"JΞ'. 

μονον xoι't& πλτιθ.=οl κεκαμμένοι 6ραχ ίονες , άγκά
λαι .-μτφρ. πδν δ,ΤΙ περιπτύσσεταί τι · σφιγκτό (r.ρι.:>λ . 
άΥκάλ'1)' [δι' ίτυμ. βλ. ΙΙΥκώΥ]. 
άΥ-κομίζω, ΠΟΙΥΙτ. ΙΧντΙ άιια-κομίζω. 
άΥ-κονΙω, άντΙ ΙΙΥα-ΚΟΥ[ω' έγεΙρω κονιορτόν" 

κατ' ιinou, ιIyκo~lω = IΥΚΟΥέω = έπισπεί·δ:.J. 
-ΑΓΚΟΙ, -εος, τό' καμπή rϊ κοίλωμα, ί~(~ ~,;,., ~?z 

χΙο 'IΟ;; 11 όθε'l όρεινη φάραγξ, λαγκάδι, κοιλάς. [~~' 
έτυμ. βλ . άΥκώΥ], 
άΥ-κρεμάσαι;, ΠΟΙΥΙΤ. άντΙ άΥακρε,uάσας (μ ΤΥ.. άο? 

οι' το!! ά'~ακρεμάyyυμι). 

aY-KP'OIC;, ΠΟ:ΥΙΤ. αντ! άΥά-κ!!ισις. 
άΥ-κρούομαι, ΠΟΙΥίΤ . άντί αΥα - κeούομαι. 
άΥκτήρ, -ηρος, (/lΥχω) ' έργαλετον (6ελόνη) ραφής 

πληγής, λοιτ . fibula . 
άΥκτιιριάζω' συρράπτω οι' άΥκτηρος, 
άΥκτιιριασμός, ό ' συρραφή δι' άΥκτηρος. 
άΥκυλέομaι' έξακοντΙζω . τι ώς άκόντιον, λ'Χτ . 

forquere jaculum. 
άΥκΙΙλιι, 'ί( xtJp. ή καμπή τού βραχίονος (τ? ίί άγ

-.ιω 'lο ;;)·πρ6λ. άΥκάλ'1'-11 ή θηλειά σχοινίου, 6ρόχος 
ε'C;ικ. ό ίμάς άκοντlου, ~~' 0'J τοΟτο i)xovti;EtD , λ'X~. 
amentum 11 ώσ. κοιΙ οι'ίτο το!!το τά άκόντιον. 2) κάθε 
lμάς rϊ χορδή, νευρά, π.χ . τό λ ι~ ;:.ίoν έν6; χ')νΥιγετι
κα ϊ] κυνό;;, iJ νευ?ά. -::ό~"J ' J. [~ ι~ έτυμ ο βλ. άΥκών]. 

άYKiίAητΌC;, ή, όν, · Ρ Ύιμ. επίθ. το" άΥκιι.Ιέομαι· ό 
βαλλόμενος (ριπτάμενος, έκc<Υενδον ι ζc.μενος) όπό 
τοΟ κεκαμμένου 6ραχίονος.- ώ; o,j"J. τΟ άΥκυληΤΟΥ 
=τά άκόντιον . 
άYKiίλιδωτός, όΥ' ό έχων θηλειάν διά λαβήν, 
άΥκύΙιον, το' υποκ. oτofJ αΥκνλη' μικρόν άκόντιον. 

2) κρίκος όλύσεως.-ΙΙ τα άΥκνλια' οΙj~ω ε~ελλ'ΙJνΙζο 'l
"to 't!i ρωμ' 4ncilia. 

άYKiίlΙς, -[δος, 1( δγκιστρον, άκίς όγκιστροειδής. 
άΥκΙίΙό-Υλωσσoc;, ΟΥ' ό έχων άγκύλην είς τήν 

γλώσσαν (δτιλ. γλωσσοδέτην). 
άΥκυλΟ-Υλώχιν, 'ΙΥος, ό (άΥκv,Ιος+Υλωχlς)' ό έ

χων κυρτό κέντρα. πληκτρα (aztl τοίί μοιχσμένου α
Ι'χτορο;), 



6ΥιιδΙΟΥνώμων-δΥΙωσσος 

6ΥιιlΙΟ-Υνώμων, Ο", -ο"ος, δ fXWV τι'ιν γνώ· 
μην σΚΟλlάν, δολερός, πανούργος. 
6yιιυl6-δςιρoc;, 011' (δειρή)' δ fXWV κεκυρτω· 

μένον τόν αύχένα. 
άΥιιυΙό-δους, -01lτος, ό, Τι (άΥκvλοS+όδοvς)' δ έ

χων κυρτούς, σκολιούς, όδ6ντας (στριχ60ΜνΤ1J~) lΙά
κιδωτός έπΙ δπλων, δρεπανοειδής. 

άΥιιυΙο-μήτηΙί, -ου, ό, Τι (άΥκVλ,οs+μή'n.)· ό σκολιό 
6ουλευόμενος, πανούργος, κρυΨΙνους. 
άΥιιυΙό-πους, -που1l (άΥκνλο.+πούς)· δ έχων κυρ· 

τούς πόδας (στριx60πό~ης): δίφρος άΥκυλόπου. = τψ 
ρωμ. sella- curulis. 

άΥιιΙίΙος, ", 011 (liyxo., πρ6λ . λιχτ. a-ngulus, uncus 
ιΙΥκάλη)' κεκυρτωμένος, κυρτός, καμπύλος (επι τό· 
εου) 11 άγκιστρωτός (π.χ . επί τ05 ρσ.μφου;; τοίι ιiετoυ) ·-
11 μ τφρ. σκολιός, πανούργος, περίπλοκος (u'fO;; λόγου 
π. χ.), άλλeι κιχι μετ!Χ κιχλ'ijς σημ. τετορνευμένος (πσ.· 
λιν έπί ϋφους). Ή λ. σιj.>ζετιxι κιχι εν τ7,) νέC(., « άγκού
λαι=άΥκνλ" τ. ε. ρσ.6δο;; μέ κ:ιμπύλον τό εν ιiκρoν, λε· 
γομίν1J ιiλλως κιχ ι « μαγκούρα» . [~ι 'έτυμ. βλ. άΥκώ1l]. 
άΥιιυλό-τοξος, ο" (άΥκvλοs+τόξο)')' δ έχων κυρ

τόν, καμπύλον, τόξον, καμπυλότοξος. 
άΥιιυλό-φρων, 6, Τι =άΥκυλομήτης (ο βλ.). 
άΥιιυλο-χι:ίλης, -ου, δ (άΥκύΙοι:+χεϊλο.)· ό έχων 

κυρτόν (ιiγκι~τρωτόν) χείλος (η ρχμφο;;, επί πτηνων). 
άΥιιυλο-χήληΙί, ου, δ (άΥκvλοS+Χ'1λή)' δ έχων κε

κυρτωμένας χηλάς. 
άΥιιυλόω, μέλ. -ώαω' πσ.θ. π;;κ. ήΥκύλωμαι (άΥκν

λο.)· κυρτώνω, κάμνω τι άγκιστρωτόν, τό στραβώ
νω' 'Ε;; x ,jto5 τό 
άΥκυλ-ώνυξ, ·υχο., δ, Υι' ό έχων γαμΨούς (κυρ

τούς) όνυχας. 
άΥκύλωσιι;, "ι ' ίρ:τρ. 0;;0;, κύρτωσις, σκλήρυνσις 

τών άρθρων τού σώματος. 
άΥκυλωτός, ή, όν (άΥκυλόω)' έπΙ ιiΚ? 'ι τίων, έφω

διασμένος μΞ άΥκύλ'1)' (λω?Ι?,,) ιι καμπύλος, κυρτός, 
στραβός. 

aΥκίϊρ6, "1 (liyxo., άΥ)ο.,.)1Ι) , λιχτ. a-ncora' ή άγκυρα 
(orτιn ~ κσιί σY,μ~p?ν λέγετιχι), όνομ«,θΞίσιχ οϋτω έκ τ?ίϊ 
σx.rιμσ.,ό; ..-Jj;' τ.:σ.ρχ )], ν8. τό τ.:;;ιϊί.? ,ι. ~,ι,;τι πα.ρ' 'Ομ. 

ιiπιxντ~ fι ί .. εύ)'αι=άγκυραι (κυ~. ;:;;;'ΚΞΙ ",ι έΚΞί π~;;ί 
ιιεγiλων όπωΘ?ίl'Ι ί.ιθωγ ριπτομέ 'Ιω'l Ξί; 't'i)'1 θσί.λσ.:;ααν 

ιiντί ιiγκυ~ώ ·ι). [~ι' έτυιι. μ . ά,ικώ~J. 
άΥκίϊρ,ςω, ιiττ. μέλ. l'ώ' ιiό;;. α ' ήΥκvρl'σα (aΥκυρα)' 

άγκιστρώνω ιι συλλαμβάνω τι ώοόν δι' άγκίστρου. 
άΥιιύριον, tQ (U;:(I)I .. 1(.U liΥκυlαj =μlκρό άγΚ\Jρα.-

11 IίyxvJtct (ένν. πείσμαrα)-=-τά καλ4>δια της όγl\υι:;ας. 
άΥιιϊϊρο-6ολέω' ρίπτω αγκφην 11 έξασ:ραλ ίζυ υι 

άγκύρας II σΓερεώνω όσφαλC:ς. 
άΥκϋρο-6δλιον, τ6' τό μέρος ένθα δύναται νά 

άγκuρc60λήσΙJ τις, σρμος. 
άΥκϋρο-ι:ι311Ι;, έ.· ό έχων τό σχημα άγκύρας. 
άΥκίϊρ-ουχία, fι (aΥκυ !α+[ χω)- τό νά κρατηταΙ τι 

άκΙνητον (κ:ι.ί έ., αG'f:Χi.s '~ ) διό τών άγκυΡών, άσφα· 
λες άραγμα : έ1l άΥκυραυχίαι., σταν τις εΤναl άσφα· 
λώς ήγκυροβολημένος. 

άΥΚίϊρωτόι;, ή, ό)" ι;.ημ. &rτίθ. ώς έκ ρ. άΥκυρόω' 
κέκαμμένος ώς άγκυρα. - 11 δ ώς δι' άγκύρας ή
σφαλισμένος. 
ΆΓΚΩ'Η, -ώ"α., ό , 11' καμπή (λύγισμα Γι κοιλότης) 

τού βραχίονος, δ κεκαμμένος βραχίων (βλ, άΥκάλ,,) 
I1 δ άγκώνας :ΤΙ άγΚl.Jνας (κοι " ως)' δθ~'I : 11 Κάθε 
καμπή, Kά~ε γωνία (orτω;; "ι κα.μτ.:Ύι ποτocμου, Τι γωνΙιχ 
τοΙχ? υ, ό κr.λπο; θα.λσ.σσης, πρ6λ. το της νέιχς cάΥκω-
1Ιή» 1I ώσ. τό κυρτά κέρατα της κιθάρας. (Πρ6λ. κιχ! 
λ:ιτ. ancon, -onis, πσ.ρ!Χ Βιτρ.) 

'Ετ:υμ. : Tdι άΥκών, άΥΚΟί1l'1, άΥκάλ'1, aΥΚΟ., άΥ
κνλο;, άΥκύλη, aΥκισr:(0)', aΥκυ,'!α, ίfyκo. ιiνσ.γoντιxι 
ε: ~ C;ΙΧνCΥ.? ρ. ankOh· = Kαμπυλό~ η ; μετιx~iι βριχχ.Ιονος 
κΙΧ Ι ίσχίο!), όγκάλη' πρ6λ . λΙΧτ. anc-us = δ έχων κε
κυρτωμένον βραχίονα, unc-us=γάντζος, δγκι -προν, 
a-dunc·us=άγκιστρωτός, κυρτός, uncinus, ι,.ιngulus= 
δοκτυλίδιον. Έζ α~τoί) τό 
άΥκωνίοκοι;, 6' ίιΠΟΥ.ο .,. του .άΥκώ". 
άΥλα-έθςιροΙί, 011 (άyλαo~+[θ-ειρα)' δ έχων στιλ

πνήν, λαμπράν, την κόμην. 
άyl~ICι, fι (άΥλa6.)· λαμπρότης, καλλονή, μεγα· 

λοπρέπεlα 11 δθιν ΧΡ1Jσιμοποιεtτa;ι κιχΙ ω~ ιiντΙθ. προ!> 
rtav δ,τι εΙνιχι δλιστικως; χρήσιμον κιχΙ ώφελιμον: πομ
πώδης έπΙδεlξlς, έπιδεlκτικότης, ματαιότης, κιχΙ κιχτoc 
πλ'ηθ. τό μάταια πράγματα 11 ωσ. έορταστικη χαΡό, 
θρίαμβος, κιχΙ κιxτeι πλ1Jθ . έορταl καί πανηγύρεις. 
[δι' έτυμ. βλ. άΥλα6.]. 
άΥλαιι:ίαθαι' ιiπρφ. μέσ. μέλλ .. τοίϊ άΥλαιζω μετιΧ 

πΙΧθ. σημ. • 
άΥλαιςω, ιiττ. μΙλ. ·rώ· ιiόp. α' ήΥλάϊσα (άΥλαό.)· 

καθιστώ λαμπρόν, στιλπνόν, στολΙζω, λαμπρύνω, 
καλλωπ/ζω 11 ωα. δΙδω τι ώς κόσμημα.-ως τtιxθ. στο· 
λίζομαl μέ τι, ύ'1ερηφανεύομαl διό κάτι, εύφραΙνο· 
μαι διά τι. [~ι' έτυμ. βλ. άΥλαό.]. Έ~ ΙΧ'JΤο ') το 
άΥλάίσμα, τό' στόλισμα, κόσμημα, σέμνωμα' 

πρ6λ. aΥαλμα. 
άΥλαίομ6ς, δ = ιΙΥλάϊσμα 11 λαμπρότης, καλλω

πισμός. 
άΥλαό-6οτρυς, υ, ·υο. (άΥλαόs+Ρ6τ/?υ.)· ό έχων 

λαμπρούς βότρυς. 
άyλ~6-yυιoι;, (άΥλαό. + yvi01l)' δ έχων όγλαά 

(ώριχΤΙΧ) μέλη (αώμιχτο;;) . 
άyλ~ό-δcνδρoς, 011 (άΥλαοS+δέ1Ιδρ01l)' ό έχων 

ώραΤα δένδρα. 
άΥλ66-δωρος, 011 (άΥλαόs+δώρ01l)' ό παρέχων 

(χορηγών) άγλαό δώρα. 
άΥλ6ό-θρονος, 011 <άΥλαό. + 8ο/?6,,0.)· δ έχων 

λαμπρόν θρόνον. 
άΥλα6-θίϊμος, 011' δ έχων εύγενη ψυχήν. 
άΥ λ~ό-ιιαρπoς, 011 (άΥλαΟ. + καρπ6.)· ό φέρι;>ν 

(παράγων) λαμπρούς (έξΙΧ ιΡετικης ποιόΤ1Jτος) καρπου5 ' 
άΥλCiό-κοuρ~ι;, 011 (άΥλαόS+κο;;ρο.)· πλoύ~loς εις 

λαμπρούς κούρους (νεσ.νΙα.ς), δ έχων πολλους και 
λα~πρoύς νεαν /ας. • 
αΥλαό-ιιωμος, 011 (άΥλαόS+κι.(;μο.)' ό λαμπρυνων 

τόν κώμ,,1Ι (την έορτήν, τός διασκεδάσεις). 
άΥλαό-μηTlΙί, ·ιο., ό , 'ιι' δ έχων λαμπρόν σοφ ί 

αν (άΥλαΟς+μηιι.). 
άΥλα6-μορφοΙί, 011 (άΥλαόs+μορφή)' 6 έχων (J. 

ραΙαν μορφήν. • 
άΥλαό-πα.;, r." 'Ι, (άyλ.+παϊ.~·δ έχων ωρaTα Τ~Kν? 
άΥλαό-πι:πλος, 011 (άΥλ.+π.πλο.)· δ έχων ωραl · 

ον πέπλον. 
άΥλαό-πηχυς, υ, γ~ν. ·υο.· (άyλ.+π'ixν.)' ό έχων 

ώραίους πήχε ις (δηλ. βραχΙονας). , 
'AΓλA~OΊ, ή, ό1l (κιχί -6ς, 611)' λα μπρος, μ~γα' 

λοπρεπής, ώρaToς, έξαΙρετος, περΙφ~μoς lΙβπΙ ανθ " . 
έξακου,οτός, εύγε.νή~, _περίφημoς~ μ,ι;τιχ ~o;.=περΙφη. 
μος δια τι . '~ίtt .J . αΥλα",ς' (σ!)γ~'. τφ αΙΥλ". , αΥάλλομαι ) . 
Έτυμ.: άyλ~ό; < *άΥλαFο.πρ6λ. !λa~Jt6.:, • 
άyλ~o-τρIαινης, ου, δ (ιχ !τ . άΥλαοτριαΙ1lα1l) (αΥλα ' 

ό, + τ:ρίαΙ1lα)' δ Θεός μέ την λαμπρόν τρΙαlναν (δ 
ΠCι:;Ξ ι~ώ 'ι) . _ . 
άΥλαό-φωτιΙί, -ιδο., fι (άΥ}..Τφώ.)· _εΤδος φυτοlJ , 

a-glaopholis=nalwvia (γρ. κΙΧΙ αΥλαοφωτις). 
aΥλαυρος, 01l=άΥλαΟ. (8 βλ.). " 
άΥλσ-ώΨ, ·ώπο., 6, Τι (άΥλαο, + ωψ)' ό έχων 

λαμπρούς όφθαλμoύc; 11 γεν. λάμπων, όστΡόπτων. -
θηλ. άΥλαώπ,.. . " 

ά-Υλι:υιιής, έ. (α στερ.+yλε;;~o.)· δ μ~ γλ,υκυς, α · 
γλυκος, όξινος (κοιν . ~ινός;), δρ~μυςllτραxυς, αυ~τηρός . 
a-Υληνος, 011 (α στεΡ.+Υλ,,1Ι'1)' δ ανευ Υλ"""" ~ . 

ε. τυφλός. 
.. ΑΓ λll, γεν. liyotrιJ.o •• έν xptjOEt. κιxτeι πληθ. μC;~,,\ι 

άΥλϊ80ε.=κεφαλή σκορόδου (ως ιχποτελουμέγη oι;:~ 
πoλλeι τειι:iχιιχ, σκελΙδιχς) . . , 

. 'Ετυμ. ι ~ι~ιxνώτ. ιiΡXικώς 'ljν *ό ·γλιθ- (=πλoυσl~ς 
εΙς βολβούς1' 4- έπιτατ. (ία.πετ. *srp-: ΠΡlSλ . ά&λφο. 
ιiντΙ *4-δεtφό., άκ6λουθ-ο. ιiντΙ *ά-κόλουθ-ο., ιΙθ-ρό-
ο. έκ πιχρΙΧλλ ήλου πρός το άιJ.ρ60.. • , 
a-Υλιοχρος, ο,,' δ ούχί γλΙσχρος, δηλ. Oύxl κολ

λώδης, δ όλισθηρός. 
ά-Υλυιιής, έ. =άΥλευκής (8 βλ.) . . 
ά-Υλωοσία, 'ιι (ιiττ. άΥλωττ:ία)' &:>βοτης, άρασία, 

6λαλΙα' σ,ντιθ. τψ ενΥλωττίa. Έκ το!) _ 
δ-Υλωοοος, Ο", ιiττ . αΥλωπο. (α otap. + Υλωσαα)' 

δ ανευ '(λώσσης, ό μή έχων γλώσσαν U βωβός, δφω-
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νος, δλαλος , λcιτ. elinguis.-II 6 λαλών ξένην γλώσ
σαν=βιί,eβαf!Ο~ (8 βλ.). 
δΥμα, τό (κιχ! σΥμσ) (8)"1'ιιμι)' θραΟσμα, κομμάτι, 

όπόσπασμα. 
άΥμός, δ (8)"1'ιιμι)' θραΟαις, κάταγμα (όστoίi π .χ.).

IIj:Jηγμα .!$ρημνόΟ (κοιν. σπηλΊιά.),κρημνός. 
δ-Υναμιιτος, ο" (σ οτερ.+)"Ι'ΙΙμπτω)'. ό μή καμπ

τόΙJενOς, άκαμπτος, όλύγιστος. 
δ-Υνσιιτος, ο" (σ στεΡ.+Y"'ιί,nτω)=τY έπ.- 11 ώσ. 

άκάθαρτος, δπλυτος (6 μή καθαρισμένος). 
δ-Υνδφος, ο" (σ στε~.+)"I'ιlnτω)· eπ! bφιχσμά.των , 

τό μϊ) ξαν8έν El~TIr&PΙX νέον, καιν9υργές. 
άΥνεΙα, (cI)"Ι'ενω)' 'καθαρότης, άγνότης.- 11 αύ

στηρό τήρησις θρησκευτικών καθηκόντων. 
δΥνευμα, τό (ΙΙΥ"ενω)' όγνότης, όγνή διαγωγή. 
άΥνευτιιιός, ή, 6,,' ό διατηρών καθαρότητα 11 κα

θαρτικόc;;' έκ ,ου 
άΥνευω, μέλ. -εναω (cly,,6~)' Jiit' ιiπιxρ.= έπιτηρώ 

αύστηρώς νό ... , θεωρώ τι Ι::ς ζήτημα θρησκευτικόν 
11 ώ~. ιiπoλ. σημ. διαΊηρώ έμαυτόν, διατηροϋμαι, καθα
ρός, όμόλυντος, όγνός μετιi γεν. διατηρώ έμαυτόν 
καθαρόν (&γνόν) άπό τι. 
άΥΥιςω, . ιiττ. μιiλλ. -!'ώ' ιiόρ. ιχ' ηΥ"ισσ (ιlyιι6~)' 

καθιότώ τινα όγνόν, έξαγνΙζω, άΠOKαθαΙΡW (λΙΧτ . 
lustrare).- 11 θυσιάζω, κατακαΙω (π.χ. τ6 θίίμιχ). [δι' 
δτιιμ. βλ. ιiyιo~]. . 
δyν~oς, σι ο" (8)"1'o~)' κατεσκευασμένος έξ άγνου 

(τ. ι. λιιγιχρι&,;),.λύγινος (πρ6λ. λΙΧτ agnus CASlus). 
δΥνισμα, το (CΙΥιιΙζω)' μέσον έξαγνισμΟϋ, έξα

γνισμός, έξιλέwσις. 
άΥνισμός, δ (CΙΥ"Ιζω)' καθαρισμός, έζαγνισμός, 

έξιλέWOις. 
άΥνιστCος, σι ο,,' ρημ. έπΙθ: δς πρέπει νό έξ

αγνιόθι:Ί. 
'yvfTIΚ, -ov. δ (CΙΥ"Ιζω)' 6 έξαγνΙζων, καθαρΙζων. 
άΥνοCω, έπ. dΥιιοιΙω' μΙλ. -ήσω' ιiόρ . ιχ' "Υ"'6'1σσ. 

έπ. dΥνοl'1ασ. Ίων. κιχ! έπ. γ' Ιν. d)"l'ώoaoxe' πρκ. 
"ΥI,6'1κσ ' πΙΧθ. ιiόρ. ιχ' "Υ"οήΒ-ηl,' πρκ. "Υ,,6'1μσι' 
(ώσ<;ί πιxp~γδμενoν εκ τινo~ 8-)"I'oo~=li-,,00~)' δέν γνω
ρΙζω, δέν όνΤΙλαμ8όνομαι, διατελώ έν άγνΟΙQ τινός 
( λ ιχτ. ignorare). Π~ρ' 'Ομ. ιiπιxντ~ πλειστά.κι\; i , φρά.
σ (~ ουκ ΙΙΥl'οί'1αεν=άντελήφη Γι ένόησε Kαλως, .έ~ 
γνώρισε καλως-πιχθ. εΤμαι δγνωστoς-ιiπoλ. σφάλ
λομαι, Πλόνωμαι, έχω λάθος, κάμνω λάθος δθεν 'fι 
μτχ. άΥ"οών=κατό λάθος. Έ~ ΙX~ΤOί) 
άΥν6ημα, .ό· σφάλμα έξ άγνοΙας, παράΒλεψις, 

r.αραδρομή· κΙΧί 
ί Υ ,οητιιιός, ή. 6ιι' ό ρέπων εΙς τό έξ άγνοΙας 

σφi λ 'J :nα, πεπλανημένος. 
δΥνοιδ, Τι (άΥl'οέω)' έλλειψις KατανOήσεWς. δ

γ_ οια, όμό8εια.-II~άγνόημα, σφάλμα έξ άγνοΙας 
(π:ιpfι τ:ο(r,τ . ένΙοτε άyιιoIίi' πρ6λ. 81,0Ισ.) . 
άyνoιeω, ποιητ., ίaι; έπ., ιiντΙ άΥιιοΙω. 
άΥνοίησι, (Όδ. ω 218) γ' Ιν. ιioρ . ιχ' E·)y-~. του dy

"οέωό γί'ιχφόμε'ιον δμω~ άΥ"'οιπαι ε!νιχι γ' Ιν. iνεστ.'rποτ. 
άΥνοούντως, έπί~. έκ τΤΙ~ μτχ. τofί ένΙί'Υ. έν. tc;[ί 

αΥνοώ' έξ όγνοΙας, όμαθώς. 
άyνό-ρUτoς, ο" (dΥ"όs,+ρέω)' ό όγνώς ρέων, δι 

αυγης (ΠΟΙ'JjΤ. tuIto;; μεθ' ένό~ Ρ λόγφ 'tl)f) μέτρo~I πιx~' 
Α Ισχ.). 

άΥνός, ή. άιι (συπ. τ~ί~ ιiζω. αyιo~. ")'ος)' καθα
ρός, δγιος,6μόλυντος 11 δσιος, Ιερός, κaθηγιασμένος. 
- -.1 μnlit ,εν. καθαρός 'άπό τι. [~ι' έημ . βλ."γιo~].
Ξπίρ . dΥνώ •. 

-.,,"01, f,. in. δ=λνyo~. λυγαριά 11 ύψηλόν δέν
δΡον, δμ?ι?ν πρ~; ττ,ν ίτέ:ιν (agnus casIUs)' εν ~~upq> 
κ!Χ ί '~Ίμ~;.o ·1 l ·t t -f, λ 'ηι:ιριόι λδγετιχι 8yI'0;.- 11 Πιχ,, ' 
Άθτ,ν . όνομα ίχθύος.- 111 κ:ιΙ εΤδος πτηνοϋ. 
Έτυμ.: ιi~ε~ . έτ~μ.' πi'It(J)~ τ6 λ~τ. agnus caslus 

7π?τελε! τ'Χι σ'J'α~όνω~ cih':' μ Ι :ιν πι:ι~ετιιμoλoγ Ιιxν (τo~ 
aΥ"ος 1t~:-~?μτιvεtJθi'l'tΟ;; ώ;; cly"ό~) κΙΧί άπα ίiν δiνεΙΡν 
castus = όΥνός , καθαρός. Έ,χετΙοθη ·~rίλ. 'πpό~ τ.ην 
~γνε( !Xν Ινεχσ. 'τι;; δμοιότητο; τοίί όνδμ. πpό~ το . έπ(θ. 
άy,,~' δ ιό,:, πά.'l'tω~ τοίι;; κλά.δοιι;; τΤΙ~ λιιyιιi;; με~εχει
μζOVΤ" ώ;; {,πόστρωμαι ι:t: εν τoί~ θεσμoψo;.ίoι~ ciyvιotiou
~ ~( γ~νι:ιίκε;;. Δ ιότι x!Xτιi χυριολε;Ιιχν λιχμ6ιχνόμενον τό 

agnus cι,s ~us(=ίερός όμνός)o~ένιx λόγον εχει εντιχυθιχ. 

άΥν6τιις, -ΠΙΤO~ (dΥ"ό~)' καθαρότης, έξαγνι
'σμ6ς, άθΥότης. 

•• ΓΜΥ-ΜΙ (γ' διι·ίκ. 8y~~τoιι' μΙλλ . &ξω' ιiόρ. ιχ' 
Ισξσ •. έπ . .,jξσ. Προστ. dξοιι. ιiπρφ. dξσ.ι· μτχ. 8;σ.ς· 
πΙΧθ . .ιiόρ. β' έΙΙΥη" (βλ . έν τSΛει)' πρκ. lάΥο.. Ίω~ . l'1yα' 
θραύω συντρΙΒω, θρυμματΙζω \Ι λυγlζω (λΙΧτ. frango). 
-Πιχθ. μετιi ένε;:ιγ . πρκ. ΙάΥα' θραύομαι, συντρΙβομαι 
11 έπ! Υίχων : σκορπΙζω γύρω 11 έπ! ποτιχμο!Ί : ρέω έλικο 
ειδώς (κιχτόι. τεθλιχσμενην XO(t'l)'I, ζίκ-ζά.κ). 

, Ετιιμ.: τό ίi εν τψ πρκ. Eίiyα. ίων. I'1Yo.· ιiλλ ' εν τιjΊ 
πΙΧθ. ιioρ. β' έιί,Υην α π!Χρ' 'Ομ., κσ;ί ίi πιχρ' ιiττ.' βλ . 

κστίίΥννμι. - 8Υιιιιμι < • Fσ)'1'ijμι < ' FρήΥ"iίμι' έν ττί 
ίcιπετ . γλώσσΊι ίιπό ώρισμένι:ι~ σ'J·/θ';ικι:ι. έ~έπε~ε τό r (=ρ) 
τοί) εν ιiPXYJ λιί; . σ~μπλέγμ~τ'j~ ιiφώνc;~ + Γ : λσ;τ. fun
gor: fruor, fruges ' *Fo.yllv/- ι: FΡ'1Υνιιμι' πρ6λ. :ποr:l: 
neorl. 
άΥν-ώδης, ε~ (8γI'0s+εΙδος)' ομοιcς άγνΥ (λύΥΥ). 
ά-Υνωμονεύομαι=άΥιιωμο"έομαι (πιχι:-όι Πλοuτ.). 
ά-Υνωμονέω, μΗ. -ήαω (άΥνώμων)' ένεργώ δνευ 

KρlσεWς, όσυνέτως \Ι ένεργώ όμαθως, άνοήτως Γι ά 
δlκως 11 εΤμαι άγνώμων, άχάριστος. 
άY~ωμόνω .. , έπ. τουάγιιώμων' άναισθήτως. 
ά-Υνωμοσύνη, 1ι' έλλειψις αίσθήσεως, σκέψεως rϊ 

κρΙσεως, 6ναισθησΙα , άκρισΙα. -- Ι όναισθησία, ά· 
γνοια, άμόθεια.- 11 άνόητος ύπεροψlα, 6λαζονεία, 
ύπερηφάνεια.-ΙΙΙ άδικΙα, σκληρ6της λατ. iniquitas' 
κιχτόι. πληθ. παρανοήσε ις. 'Εκ το'ί 
ά-Υνώμων, οιι γεν. -0,,0 •• δ, Τι (α. στεΡ'+Υ"ώμ'1)' ό 

στερούμενος σκέψεως Γι κρΙσεως 11 άναΙσθητος, πα
ράλογος, άκριτος. άν6ητος ίσxυρo~νώμων.- 11 άν
αΙσθητος, άφιλόστσργος, τραχύς, αδικος. 
ά"Υνώριστος, οιι' 6 μή γνωσθεΙς, άνεξακρΙ6wτος. 
σ-Υνώς, -ώτo~. δ, fι (α. σ.ερ. + Υνώνο.ι)· μετόι π~A. 

σr,μ. ό άγνοούμενος, άγνwoτος. 2) άφανής, άσα · 
φής 11 άγενής.- 11 μετόι ένεργ. or,Il . ό μή γιγνώσκων, 
όγνοών, άνlδεος άπ6 τι. 
άΥνώς, έπΙρ . τ~ίi dΥνός. 
άΥνωσία, ή (άy)'ώ~) ' άγνοια, έλλειψιςγνώσεως. --

11 τό νά είναί ης άγνωστος , άφόνεια. 
άΥνώσσαΙJΚC, η dΥ-νώσσσκε. ίω·ι. y- cι ! ait. ιiντί ή. 

Υ,,6'1:ιε, γ ' t·,. ά.ορ . χ' τo~ άY~'oέω' 
άΥνώσσω"έν. έσχ Y/Jlut :σμέγος εκ 'tC;U npor,y. =άΥ"οέω. 
δ-Υνωστος Τι ίiyl'ωτό~, ον Ια στ~p.+y.y"ώακω)· ό 

μή γνwoτός 11 περΙ ου δέν ηκουσέ τις, λησμονημένος. 
2) ον δέν δύναταΙ τις νά γνωρΙσι;1.-- 11 ώ~ έν~pγ. ό 
μή γνωρΙζων, ό άνlδεος rιερί τινος. 
άΥ,νωτίδιa, τιl' εΤδος Ιχθύων (κoινω~ μιιλΑοκόπιο.). 
άΥ-ξηράναι" ιiπρ:ι:. ιiop . ιχ' το'ί ά"σ-ξ'120.'"ω. 
ά-Υοήτευτο .. , ο,,' ό μή γOητειJόμι::νoς Γι 6πατώμε-

νος.-ΙΙ ένε?γ. ό άνευ δόλοu .. 
ά-Υ6νδτος, ο" (α o-;sp.+y6"v)· ό άνευ γόνατος 11 

έπί φ:ιτων. ό άνευ K6μβι.Jν rϊ άρμων. 
'-yoviw" εΤμαι άγονος rϊ άκαρπος. 
ά-Υονία, i I ' άκαρπΙιχ , άφορΙα, στείρwσις έκ τ~~ 
δ-Υονος, ο" (α ~ΤΞ?+yo"'7)· ιJ)~ πΙΧθ. ό μή γεννη-

θεΙς , άγέννητος.-11 ω;; ένεΡΥ · ό μn γεννων, ό μή παρ
όγων, δκαρπος, δφορος, στείρος μετόι. γε·ι. ό μή 
παρόΥων εΤδός τι (μή πιxι:-ιxγωγικό~ πρά.γμ:ιτό. τινo~). 
ένδεής τινος' τόκo~ liyovo~ (= άκαρπος έργασΙα, 
δτ", J Τι Ilijtr,? ιiπoθν'ΏσΚΊj προτοίί yeVV'l1Q~ τό πι:ιι~Ι). 

2) ό άπομεΙνας δνευ τέκνων, δτεκνος. 
Ci-Υοος, ο" (σ στερ. + y60~)' 6 μή θρηνηθείς, 

δκλdυστος. 
άΥΟρά, ΤΙ. έπ. κι:ιί ίων . dyoeiJ (ιlΥείeω)' πόσα συγ · 

κέντρωσις, ί~Ι~ δμω~ σtlγκιίντρωσι~ του λι:ιου . 60'1 ιiντ:
δΙΙ:Ι~Τf)λ -ϊί πρό~ ττιν Βοιιλήν (t'ijv σιινέλ~~~ιν των ιipχ~
ντων, των ε')γενων δηλ . ΤΙ γι?όντων).- 11 Ό χώρος της 
συνελεύσεως (δ τόπο\; δηλ., έν ιjι σιιν'ήρχετο iI σ~ ·,Ξλ . ). 
χρησιμοποιοιίμενο;; Q') μόνον διιi δημ?:1ΙΙX~ σ~ζητ';,~ει •• 
έκλoγιi~ xocl δΙκιχ., ιiλλιi κι:ι! δι' cίγoί'ιxπωλΎίσΙ~~ κ~ί 
πιx..,τό~ ~Τδou\; &λλoc~ σ·~yιxλλιxyάt~ . (λσ.τ . forum) 11 είδικώ-. 
τε;:ιον πλατεΤα όγΟρδς. - 111 'Αγόρευσις λιχμ6ιiνοlJΟ:Ι 
χώριχν έ'ι τ~ ιiγop;, δημηγορΙα, ρητορεία, εύγλωττΙα 
(λιχτ .. concio).- ΙΥ Πράγματα πωλούμενα έν rrj 6-
YOPQ, ίδ !Q ζΥοτροφΙαι, τό ώνια (λιχτ. ι,πηοπι,)' άΥορά" 
πχ!!Ιχει" (λιχτ. commealum offerre).- Υ Πρός; κocθ:ι
ρισμόν χρόνοιι: άΥο,?ά nAtjD-ovaa. Τι άyoρfί~ πλ'1{Joώρ'1 



(ιiπό τi'jς δεκά:τ '% πε?Ιπ/)υ πρό μεσημ6ρ!ιχς μβχρι τi'jς 
δω~εκ:.i.'tης μεσημ6ρινής , δπότε iι ιiγop& fιτo πλ i)ρης 
κιχΙ διε;i)Υοντο ιxl πλεΙστιχι συνιχλλΙΧΥΙΧΙ)" ιiντΙθ. τφ &ΥΟ 
eiί; δ,iλl1σ,;=αl εύθύς μετό τήν μεσημΒρΙαν 4>αι, 
δτε οΙ Ιίνθρωποι ιiπYιPXO'IΤO εκ τής ιiΥΟΡdς εί~ τ&ς oίκΙc:ις 
των. [δι' ετυμ. βλ . άΥεleω]. 

άyoράcισθι:, έπ. τύπο; ιiντί &Υοeσ.σ{Joε, 6' πληθ. 
εν. Ό"ιστ. τ05 άΥΟ2άομα, (ίiΥοeαασ{Joε). 
άyoρά~ω, [αΥ-] μSλ . ·άσω· ιiόp . ήΥ62α:7α' πρκ. ήΥ6-

ρακα' πc:ιθ. ιiό," ήΥοeάσ{J.ην· πρκ. ήΥό2ασμα, (ciyoed)' 
εύρ lσκομαι έν τΙ) άγορ), συχνάζω είς αύτήν' σθεν 
2) διε~άγω άγοραπωλησlας έν r!j όγoΡζi, δηλ. άγο
ρόζω η Π:.Jλώ, Iί"c:ιάγoράζω (α)~ κc:ιί νυν ΗΥομε ·I).---!. 
Μέ., . άγοράζω τι δι' έμαυτόν. 3) (πε? Ι οκνηρων κα[ 
ιiρyo.,χόλω'l ιiνθ?ώπω 'Ι) περιφέρομαι άργός είς τήν 
άγοΡάν, διημερεLω έκε.ί άσκόπως (πρβλ. έπ.). 
άΥοραί οι;, ον [αΥ-]' 6 έν τΙ) άγ., 6 έκ της άγ., 6 άνή

κων είς τήν άγοράν, έτ; ! θ . δ ι αψ:>ρω'l θο6)ν .- 11 ό συ
χνόζων είς τήli άγοράγ-ο; ciyoeaL'o, υί.ν{Joeωπο,) = 
1) με.ταπράται, «Εμποροι τοϋ ποδαριοϋ» , μικροπωλη
ταl. 2) άργόσχολοι, άεργοι, διημερεύοντες δνευ 
έργασlας είς τήν άγορα ,ι (λc:ιτ. circumforanei, su
broslrani), καί γονικώς, 6 κοινός όχλος δΟεν Υι λέ;;ις 
χι=οηc;ιμοποιsίτc:ιι επί π~αγμιλτω'l ά::ιYιμtι>'I , ταπεινων , χυ
~α Ι ι~ν < προστUχων ». - 111 l'ε ·ιικιίJ~ . κατάλληλος διό 
τήν άγοράν, πεπειραμένος δια τάς δημοσlας όγο
ρεί:σεις 11 δραστή,:'ι~ς, « καΓιάτσας» 11 ή ciyoeala, (ενν. 
Y,μέ ~α) = ή δικασιμος. 
άΥορα-νομιέω' ε:ίμ~ι όγαρανόμος. 
άyoρσ-νoμΙcι, .,1· τό άξίωματοϋ άγορανόμου. 
άyoρα-νoμΙJιό;, ή, όν' 6 άνήκων είς τόν άγο-

ρανόμον, η ό κατάλληλος δια τόν άγορ. η τήν ύπη-
ρεσlαν αύτοϋ' λcιτ . aedίlίcίι;s. . 
άΥορα-ν(>μιον, τ6' τό οίκημα (η τό δικα:Jτήριον) 

τοϋ άγορανόμου. . 
άΥορα-νόμιο:;, ον' 6 έν τΙ) άγoρζi εύΡΙ:Jκόμενος. 
άΥορσ-νόμος, δ (άΥοeιΧ+ ... ίμω)· ύπάλληλος (δρ

χων) της άγοr;.ός, ι δποίο;; έ"ptίθμι;ε 't&b εν ιx,jt~ 
iγΟΡcιπωλrίοίιι;, 6πω; ιixpt6tii;; πc:ιpά. Ι'ωμ. δ aedil :s. 
άΥορά.ομαι, έιτ . ιi6~. α.' άΥορησάμην' ιiπoθ . (ciyoed)' 

παρευρΙσκομαι είς τήν ουνέλευσιν, συμμετέχω εΙς 
ίό,; συζητrΊσεις 11 ώσ . όμιλώ είς τήν συνέλευσιν, δη-
μηγορώ' λcιτ. concionari. . 
άΥοράσδω, ~ωp. τύ ιτ ", ιiντΙ &Υοeάζω. 
άΥορCiσι:ίω, εφ~: . του άΥοράζω' έπιδυμω νά όγο· 

ρασω, λα~ . emplurio. 
άΥΟΡCiσία, -ι, . τ6 άγορόζε!ν η τ6 άγορα:Jδέν. 
άΥόρ41ίσι;, -εω;, Υ, (άΥοeάζω)'=άΥοeαοlα, τ6 όγο· 

ράζειν, Γι όγοr;.ά πράγματός τινος 11 ή πώλησις. 
aΥόρασμα, τό (άΥοράζω)' τ6 αγοραζόμενον fi 

πωλούμενον' 11 κcι,ιΧ πλΥ,& . τα έμπορεύματα . 
άΥορααμ6ι;, Ι' τ6 άγοράζειν (κ?ιν. Ψώνισμα).-

11 τ6 άγΌρασeέν. . 
άΥοραστήι;, -ov, δ ιdΥοeάζω)' 6 δ~ϋλoς δς εΤχεν 

ώς Εργον νό όγoράζr:ι τα πρός τ6 ζην, 6 «ψωνι, 
στής» , 6 προμηθευτής, λιι τ, όbsοnalοr. 
άΥοραστιχόι;, ή, Ο" (&Υοράζω)' 6 άνήκων fi 6 

έπΊτήδειος είς τ6 έμπόριον, έμπορικ6ς 11 έπιχειρη
ματικ6ς 11 ή άγοραστική (~νν . 'τέχνη)=τ6 έμπόριον. 
άΥορατρόι;,δ=πυλαΥόρας (εν. έπιγρ.Δελφων). 
άyόρaxoι;, Υ( γυνή κατέχουσα άξίωμά τι; εν πε

λοπο·ι . πόλΖJΙ (έΠΙΥΡ.). 
άΥορι:υτήριον, ,ό' -τόπο;; ιiΥΟΡεU:Jεων . (επιγρ . ). 
άyoρ~υτ6ι;, ή, 6.,' περl τοϋ όποίου δύναταί τις 

να 6μιληtJr:ι. 
άΥορι:ύω, πρτ. ήΥόρευ, ... , επ. &yό~ευ"ν' μΗ. -εvοω' 

ιiόρ. ήΥ6eεvοα, έπ, &Υόρειισα' πρκ. ήΥόρευκα· μέσ. 
ιi6p. ήΥοeεlισάμηι>" πcιθ. ιiόp. "yoeevfhι.,· πρκ. ήΥό
eellJW' (Cιλλ& πcι:;o&' τoί~ Ά'tτ. εΙνc:ιι έν xpi)OEt δ μέλ. 
έeώ, πρκ: εieηκα, ιiόp. εΙπο ... l· (ΙΙΥοeά)' 6μιλώ έν τι:\ 
συνελεύσει, δημηγοr;.ώ 11 διατυπώνω τήν γνώμην μου 
11 γε'ιικωb ; cμιλώ' κακο)' (ή κακώς) ciyoeeve,,, η ... ιi 
=6μlλώ κακώς' περl τινος, τ6ν κακολογώ. ' 2) προ-
κηρύJσ:.ι, διακηρύσσω. .. 
άΥΟρή, επ. κιιΙ Ίων . άντί ΙΙΥορά' έκ. τοuτοu το 
'yoρίi8cv, ίιτΙρ. έκ της συνελεύσεως rϊ έκ της 

όγοι;:δς χιχΙ 'τΟ 
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άΥορήνδς, 6ΠΙΡ: εΙς τήν συνέλεuoιν Τι εΙς τήν 
όγορόν. 
άΥορήσατο, έπ. τόπος ιiντΙ ήΥορήσατο, γ' 4ν. μίσ. 

ιiop. cι' του ΙΙΥοράομαι. 
άΥοριιτήι;, δ (άΥοeάομα,)· 6μιλητής, ρήτωρ, όγο

ρητής. 

άΥορητύι;, -~oς, Υι (&Υοeάομαι)' τ6 χάρισμα τoCΊ 
λόγoi.ι, ή ρητορική δεινότης, εύγλωττΙα, 
άΥορηφι, έπΙρ: εν 'tjj ιiY0j)~. 
αΥΟΡΟΙ;, δ, ποιητ. ιiντΙ ιlyoed. 
αΥος 'iΊ ΙΙΥος, -εος, το (αζομαι)' πόν άντικεΙμενον 

θρησκευτικης εύλαΒεΙας καΙ φόΒου' δθιν; 1) μΙα
σμα, ένοχή (λcιτ. pic1culum) 11 ώσ. ή κατάρα πού έπ
ακολουθεΤ μετά τ6 μίασμα καΙ τήν ένοχήν. 2) τ6 
έπικατάρατον πρόσωπον η πράγμα, τ6 Βδέλυγμα, 
άνοσιούργημα. 3) ή πρ6ς έξαγνισμ6ν προσφερο-
~~~~~ . 
Έτυμ. : δι' ε.υμ . 'tGU αΥος βλ . αΥ,ος.- ΙΙΥ·ος, Ι ... ·αΥ

ής, ΙΙΥ-,ος=μιcιρός' πάντιχ -ταυτc:ι καΙ JlE'tιX ψιλoiί πνιό
μCΙ;;Οb' llyo> ψιλούμενον εlνc:ιι Ίων. καΙ πιιριΧ θουκ: ll
Υιος=μιαρ6ς μcιρτυpείτιιι ρη'tω; έ 'Ι ΜεΥ. Έτυμολ . Ό 
Kurtius Μχετιχι Μο ρίζc:ις αΥ-: έκ 'tYjb πρώτης ρ. άΥ
παρiΥει τιΧ 1)c:ιc:uνόμενcι αΥ'Ο., 6Υν6ς, αζομα" τιΧ 
εχο'l'tΙΧ ΚCΙλτlν σημασ ! ιιν (πε~ί tJJV βλ. εν λ. αΥιοςγ 
εκ της ~ευτιiριxς ρ . άΥ- παρ:iΥει τιΧ μετόt xcικής 
σΥιμ . ψιλοuμsνα; Iι'Υος, άΥής, έ"αΥής (περΙ ών δ λό-
γος έντιxυθcι.). . 
άΥQς, ιι (llΥω)' άρχηγός, όδηγός, ήγεμών, ήγέ· 

της Ι~ι ' έτυμ. 6λ . Iι'Υω). 
άΥοστόι;, δ ιαΥ-! ' ή παλάμη της χειρός.-ΙΙ 6 κε

~αμ~ένoς Βραχlων (ώς δ ιiγκών, &ΥΚΟΙτη)' συΥγ. της 
αΥκω ... , ΙΙΥννμ,. 
Έτυμ. : άΥοοτος <*άΥοeοτος (πρ6λ . &Υε{eω, lI.yν

e,ς)' Π(J6λ. πcιλ-σλιιυικ . grusll=δρόξ, φοίιχτα. 
-ΑΓΡΑ (Α) , ίων.ΙΙΥρη, Yj' τ6 συλλαμΒόνειν, η θήρα 

(κυνΤιΥιον ) ' llyea" έ:ρέπειν = έξέρχεσθαι είς δγραν 
(κυΨ/,Υιον)llώσ. 6 τρόπος τοϋ άγρεύειν (του συλλιχμΜ
νειν τό θiιραμα).- 11 A~τό τoiίτo τ6 συλλαμΒανόμε
νον κατ α τήν θήραν, τό θήραμα, ή λεlα 11 ~πΙ πτη · 
νων 11 ζψων, «τ6 κυνήγι» 11 έπΙ ίχθύω'l, τ6 περιεχόμε
νον τών ~ΙKτύων ι~ι' έτυμ . 6λ . αΥω! . 
-ΑΥρα (Β), '11 ' έπών. της Άρτέμιδος, πιι;.Cι. τCι. Ά · 

Υeοτέρα, 'λΥραΙα. 
αΥρδ-δc, έιτΙρ.=άΥeό ... - Jε . 
άΥραίοι;, α, ο ... (αΥρα)' ό της άγρας, έπΙθ. ιης 

Άρτέμιδος καΙ τοϋ Άπόλλωνος. 
ά-yραμμδτfα, -Ι,' .)παιδευσΙα, αμάθεια' έκ του . 

. ά-Υράμμδτοι;, ο ... (α σ~ε:;ο'+Υeάμμα)' 6 μή γνωρl
ζων « 'γρόμματα», όπαlδευτος, «άγράμματος» (λc:ιτ . 
IIIileralus), ίδΙ", 6 μή γνωρΙζων γραφή ν η ανόγνω
σιν.- 11 = άγραφος, μή γεγραμμένος. 
α-ΥραΩτος, ον, (α στεΡ'+Υeά:ρ:.»· 6 μή γεγραμμέ

νος, άγραφος IIllyeanra ... όμ,μα=ό μή καταγεγραμ, 
μένος ή~ΙK6ς νόμος' πρ6λ. ΙΙΥeαΡος. 
άΥρ-αυΙCω, μέλ . -ήσω' εΤμαιΙΙΥeαlιλο. (8 tiλ.), δι

αμένω είς τούς .άγρούς (επι ποιμένων). 
άΥρ-αυΙής, ές' = llyeavAo> (8 6~.). 
άy~αυl'α, -1ι' ή κατάστασις τoCΊ &yeavAov (8 6λ.) 

11 στρατιωτική ύπηρεσΙα έν τΥ άγρQ. 
δypιocιυloc;, ο ... (&yeo, + ανλή)' ό διαμένων εΙς 

τούς όγρούς, όγροτκος (ίπΙ ποιμένων) 11 ίπΙ πριχγμ . , ό 
όνήι<ων εΙς τούς όγρούς, όγροτικός. 
άΥραφ'α, Υι ' τ6 μή γρόφειν έπιστολάς 11 τ6 μή 

ζωγραφείν (=Υράφε, ... ). 
άyραφioυ Υραφή, Υι ' Kατaγγελlα κατα 6φειλεΤών 

τοϋ ΔημοοΙου, δσάκις έ~YιλεΙφoντo τ~ ονόματά των έκ 
'του κcιτcιλόΥQu, πρΙν i'j ιi1tοτΙσωοι τΥιν οφsιλ f,v . 
α-Υρδφος; ο,,=II.ΥραπrΟ!ί (8 tiλ . ). 6 μη γεγρ.αμμέ

νος' ΙΙΥραφ'o, ... όμο, έκc:ιλσiίντo οΙ μη κατεγεγRaμμε
νοι, ήσιιν ~. ούτοι ; 1) οΙ φυσικοΙ νόμοι, δ 'Υιθικος νόμo~ ' 
2) οι εκ των ίθΙμων κιιΙ επί ' τώΎ έθΙμων σ'tηριζόμενοι 
νόμοι.- 116 μή καταγεγραμμένος,μή πεΡΙλαμΒανό
μενος, εΙς γραπτ6ν κατάλογον. 
αyΡCΙ, ΙΙΥρείι:ε, β' έν. κ:χι πληθ . Προστ. τoiί' &Υeέώ· 

παρ' Όμ. ώς ίπΙρ., ιiκρι6ώ, δπω;; οΙ 'tUitOL llye, ΙΙΥε&ε! 
=fλα !. έμπρός ! σύντομα! γρήγορα ! 

c1ιypcroςι σι 01' (iΥiόi)' 6 τoCΊ άνρoi:ί, όγροτικός 11 
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ώσ. άξεστος, σκαιός, τραχύς, ώ;; ,ο I1Υροικος (8 ~λ.). 
'Ες αι:Ι,oίi ,ο 

άΥρι:ιοσύνη, ή' σκαιότης 11 ή ζωή τοΟ όξέστου, 
τοΟ όγροΙκου. 
'ΑrΡΕI-ΦΗΑ, ης, ή' &.ιλοκόπος (κo~ν. τσουΥκρά

να), δΙκρανον (κοιί άΥρΙφη) . . 
άyρcμιOCί, 01' (I1Ye«)' 6 συλληφθεlς κατά τήν δ

γραν (κατά τό κυνήΥιον). 
άΥρι:μών, -όνος, δ' θηρευτής, κυνηΥ6ς. 
άΥρι:σίσ, 1ι = l1yea' λάφυρον (θήραμα) συλλη

φθέν εΙς τό κυνήγιον. 
σΥρι:uμσ, το (άΥΡε.Κο)· τό συλληφθέν έν θήpςt, 

θήραμα, λεΙα, λάφυρόν. - 11 δΙκτυον, γιν. μέσον 
θηρευτικόν. 

άΥΡΙ:ιΗ;, έως, δ (άyρεtίω)' κυνηγός, 8πΙθ. θιων 11 
εΊδος Ιχθύος. 
άΥρι:uτήρ, -ηρος, δ'=άγρευτής (8 βλ.). 
άΥρευτήριον ψυχών (ποιριΧ θ.εo~. Στοu~.). 
άΥρι:uτής, δ' κυνηγός, ώς χοι! το <ireW. (8 βλ.).-

11 ώ;; έπΙθ. χpησψoπo~σύμε'Joν έπΙ χuνηγΙοu Υι φαιρεύμαι
το;;: άΥρευτσι κtί1'ε. = κυνηΥετικοί κύνες άΥρευτής 
κάλσμος=καλαμΙδι (καλάμι ψαρεύματος). 
άyρεUτι~όlί, ή, 01' (άγρεtίω)' έπιτήδειος δΙ' άΥραν, 

ήσKημέν~ εΙς τό κυνήΥιον. 
άΥρι:uτός, ή, ό1" ό συλληφθεΙς. 
άΥρι:ύω, μέλ. -εtίqω(l1reσ)' κυνηΥώ, συλλαμ6άνω 

έν θήρςι, «πιόνω)' μ,φρ. έπιδιώκω τι, κυνηγώ κάτι, 
μετ' έπιμoνης~ 
άΥρCω, οιίολ: τύπο;; τoίi άΥρειίω (8 βλ.)' ώσ. βλ. χοι! 

I1reea, άyρε~τε. 
σΥρη, iι, Ιων. τύπο;; ciντΙ I1rea. 
σΥρηδι:ν, έπΙρ: έκ της θήρας. 
άΥρηνόν, τό' δΙκτυον 11 δικτυοειδές έπΙ6λημα έξ 

έρΙων χρησΨCΠCιισύμενον υπο των όπoι~ων τοίί Bιixxou. 
άΥρισίνω, μέλ. ανώ-' cicip. ήrelίi"σ (l1γeιος)' 1) ώς 

ciJl,6. σrιμ. εΊμαι δΥριος, έξοργΙζομαι, έξερεθΙζομαι, 
ciν,Ιθ.τίji ήμερoυσ{J.α.ι. 2) ώ;; μ,6., ~ηλoίίν το προχοιλουν 
αι!τιον, σημ. κάμνω τινά νά όργισθ!:i, έξΟΡΥΙζω, έξε
ρεθΙζω, τινά η τι. 

άΥρι-άμnι:λoc;, iι' όΥρΙα άμπελος, όγριόκλημα. 
άΥριάς, -άδος, iι=άrelσ (θrιλ. ;;ou I1reιος). 
άΥριάω' εΊμαι άγριος. 
άΥρίδιον, τά , (ίιποχρ. του άΥρός), λοιτ. AgelIus' μι

κρός όγοός. 
άΥρι-Cλσιoc;, 01' (I1reιος+lλαlσ)' 6 έξ άΥρΙας έ

λαΙας 11 UJ;; o~σ . ή άγριέλα&ος -= Γι άγρΙα έλαΙα (λοιτ. 
oleasIer). 
άyρί~oμσι' έρεθΙζομοιι. 
άΥριμσίoc;, σ, 01" άΥΡΙος, ciντΙθ. τψ ήμερος 11 τα 

άy~&μαϊσ=ή οόρξ άγρίων ζt;Jwν, «κυνηγι». 
άΥριο-δσίτης, δ (I1re,ος+δαl1'υμαι)" 6 τρώγων ά

γρΙους καρπούς. 
άΥριόι:ις, -εααιχ, -ε1'=ι'iyριoς. 
άΥριο-ποιός, 01' (l1yeao. + ποιέω)' 6 καθιστών 

τινα (η τι) άΥριον, 6 έξαΥριώνων 11 περ! ποιητου, 6 
όγρΙαν ποΙησιν ποιών, 6 πεΡΙΥρόφων άΥρΙους Χα
ρακτηρας. 

σyριoc;, σ, 01' (κοι! -ος, -ον) (άΥeός)' 6 ζών είς 
τοuς όγρούς, ζών άΥρΙως, «άγριος». Έξ οι:ιτου: Ι έπ! 
ζιjιων, ciντΙθ. τφ τι-{}οσαος κοιΙ ημερος, ijτοι άΥριος 
(λοιΤ. ferus)' πρβλ. το .η;; νέοι;; «άΥρίμι, άΥριμικό»' 
αυς I1Υρ&ος = όΥριόκαΠΡος. 2) έπΙ /}έν/}ρων, άΥΡΙος, 
ιiντΙθ. τφ ι'Ίμερος' 3) έπ! .χωρων, άΥρΙα, άκαλλιέρ
γητος (λοιτ. horridus), άΥεώΡΥητος.-11 έπ! ciνθΡώπων 
χοιΙ ~ιjιων: 1) έν Tjθικij ενν. δΥΡΙος, τραχύς, κακός, 
χαλεπός (λοιτ. ferus; ferox)' 2) ποιρ' ci't't . ώα. ciντΙθ. 
τίji άατεϊος (=6 άνθρωπος τοΟ άστεως), δπω;; το λοιτ. 
rusticus ιχντΙθ. τίji urbanus)' όΥροίκος, τραχύς 3) 
ώσ. έπΙ πιxν~ό;; βιοιΙοu πιiθοu;;, άγριος, σφοδρός, μανι· 
ώδης [~.' iτuμ. βλ. άΥeόςJ .-111 έπΙρ. άrelως (ώσ. κοι,' 
οτ)δ • .u.ηθ.lΙreισ)' μέ άγριον, ΒΙαιον, τρόπον. Έκ τούτοu 
άΥριότης, +ι (IΙΥριος)' άΥριότης, 6ιαιότης, σκλη

r6της. θηριωδΙα, λοιτ . feritas. 
'yPι6-φωvoc;, 011' (IΙΥρίος+φω1'ή)' 6 έχων τραχεΤ

αν φWνήν η Υλώσσαν, χατιΧ το βσρβσρό-φαwoς. 
άΥριόω, μέλ. -ώαω' cil:-. ήγρ{ωασ' ποιθ, ciόΡ. οι' ή-

16'ιίιf-rιy ' 1φ~ iι1QΙωμσ& (irQI05)' καθιστω (τι να ή 

τι) άγριον, θηριώδη (-ες). -11 Koι~& το πλεtστον ώ, 
ποιθ. , έξαγριοϋμαι, καθΙσταμαι άΥριος, έν ~έ τίji ΠΡΧ. 
ήΥelωμα&=εΊμαι άγριος, έπ! φuτwν χλπ.'-tπΙ ci~θρώ
πων, εΊμαι σκληρός, ώμός, άγριος (λιχτ . efferarl). 

'ΑΥρίσκσ, έπών. ΆθηνΙΧ;;. 
άΥρίτης, -ου, δ (ciypci;;)' 6 χωρικός. 
άΥρΙφη, iι=άreεϊψ1"σ (8 βλ.). 
άΥρι-ώδης, ες (l1γeιος+εlδος)' 6 έχων όΥρΙαν 

τήν φύσιν, 6 άΥρΙας μσΡφης. 
άΥριώνιος, δ' 8πΙθ. τοίί Bιiκχoυ.-τα • ΑΥριώ1'ισ= 

~opτη προ;; τιμΤιν του B~xxou. 
άΥρι-ωπός, ο" (I1Υριος+ιΖψ)' ό έχων όΥρΙαν τήν 

όψιν, 6 έχων άΥριον τό 6λέμμα. 
άΥρο-βόας, δ' 6 άΥροΙκως 60ών, ~ηλ. άγροΙκως 

φθεΥγόμενος. 
άΥρο-βότης, δ (dΥeος+βόακω)' 6 6όσκων εΙς τούς 

άΥρούς, ό διαμένων είς τήν ϋπαιθρον (είς τούς 
άγρούς). 
άΥΡΟ-Υείτων, -Ο1'ος, ό (άγρος+γεlτων)' ό γει· 

τνιόζων είς τοuς άγρούς, ciντΙθ. τιμ <iarvyelr:01' (ο βλ.) . 
άΥρο-δίaιτoc;, 01' (άγρος+δίαιτσ)' 6 ζών είς τού ; 

άΥρούς. 
άΥρο-δότης, δ (ι'irΡΙΧ+δlδωμ&) ' 6 δΙδων, παρέχων, 

άΥραν (θήραμα, λεΙαν). 
άΥρόδι:ν, έπΙρ. του άΥρός' έκ τών όγρών, έκ 

της έξοχης. 
άΥρόδl, έπΙρ.· έν ΤΟίς άΥΡΟίς. 
άΥρ-οιιιίσ, iι (ι'iyρo&κoς)' τραχύτης, άΥένεια.-11 ά· 

Υροτική ζωή, ΟΙ όγροl 11 κιχτ<Χ πλrιθ. σ1jμ έξοχικαl 
οίκΙαι . 

άyρ-oιιιί~oμσι, ciττ. μέλλ. -ιουμαι, ciποθ: εΊμαι 
άγΡΟίκος, φέρομαι άYΡOΙKWΖ. Έχ ,οίί 
αΥρ-οικος, 01'. (άΥρος+οΙκέω)' 6 ζών εΙς τοuς 

όγρούς όγρότης, χωρικός δθεν: 2) δπΙ ciνθ.,ώπων , 
χωρικός, κοιΙ μτψρ . σκαιός, άξεστος, τραχύς ciν,Ιθ. 
τψ άστείΌς. 3) Έιt! χ:χρπων, ό γινόμενος, παραγό· 
μενος, εΙς τοuς όγρούς, κατωτέρας ποιότητος, έν 
ciντιθέσει προ, τούς rε1'·νσ.lοvς χοιρπού;;, ~ηλ. τούς εU · 
γενείς, άνωτέρας ποιότητος, έκλεκτούς. 4) ώα. 
έπΙ χώροι;; Τι γης, τραχεία, άγεώΡΥητος, ώ;; τό 1I
Υριος (8 βλ.) . 
άYΡOΙKό-σOφOCί, ον' ό άγροΙκως σοφός, 6 έχων 

άξεστον τήν φυσικήν εύφυΤαν. 
άΥροικό-τονον' μέλος όγΡOΙKWς ήXoCίν. 
άyρoίKωlί' ΞπΙρ. τοσ αΥροικος' τραxέwς, άξέστWΖ. 
άΥροιώτης, -ου, δ' ποιητ. του άΥρότης' άνθρωπος 

τών άγρών, «άγρότης», χωρικός.- 11 ώ;; έπΙθ., ά
ΥΡοτικός, άξεστος. 
άΥρο-κήπιον, W ' όΥρός διατηρούμενος ώς κηπος. 
άΥρο-κόμος, δ (άγρος+κομέω)' 6 οίκονόμος, έ

πιστότης, άΥρων (κτήματος). 
άΥρόμεvoc;, η, ον, μ,χ. έπικ. μέσ. ciop β' του ά

releoo' συγκεντρωθεΙς. 
άΥρόν-δι:, έπΙρ. του άΥρός' εις τ6ν όΥρόν, εΙς 

τήν έξοχήν. 
άΥρό-νομoc;, ο" (Και! -η, -01') χαΙ ιlγρo-1'όμOς (άΥρος 

+1'έμομαι)' 6 έν άγΡΟΤς διόγων, άΥροτικός 11 &σ.= 
I1reιος (8 βλ.) .-ώς ο!ίσ. ό άΥΡΟ1'όμος (νίμω) = όρχων 
έν 'Αθήναις έπι6λέπων τάς γαΙας τοΟ ΔημοσΙου. 
'ΑΓΡΟΊ, δ, λοιτ. AGER' χωράφι, χώρα 11 ώα. f) ϋ

παιθρος, έν ciντιθ . προ;; ,Τιν πόλιν. Koιτdι το πλε!στον 
έν τφ πληθ., ΟΙ άγροΙ, τό χωράφια. 
Έτυμ.: ιΙΥρός, ΙΙΥeιος, άΥρότης ε!νoι~ τ~;; οι!ίτης 

ρΙζη;;' άΥρος (!οιπ. "a~rοs=6bσκότοπος,έξοχή'llreιος 
(!οιπ ... a ~rijo=6 ευρισκόμενος εΙς τούς άγρούς ι λοιτ · 
ager' βλ . κοι! IΙΥω. 
άΥρότι:ρος, σ, ο" (ιΙ,ρός), ΠΟΙ1jΤ. άν,Ι ,ou Ilreao. 

έπ! φuτωνιιεπι ciνθΡ., άΥροτικός, διαμένων εΙς ΤΟΟζ 
όγροUς.- 11 (IΙΥρσ)' 6 όρεσκόμενος εΙς τήν θή
ραν' δθιον ή dreοrέeσ =η κυνηγός. 

• Eτvμ. : civYjxet .Ι, τιΧ s!;; -τ.ρο, έπ~.θ., τdι O'tIpoti
μινοι α\lγχρι,. σημοισ., οΙοι χα! τιi: δρέατ_ρος, ihJAtίre· 
(!ος (ciντ! θηλuς) {}εώτιρος (ciντΙ θεΤος), ώα. τdι ίt,uι· 
τειιος, deιατ-eός, δaξ,rεeός. • 
άΥροτήρ, -ηρος, δ'= άy(!6rιις (8 βλ.)' θηλ. clre6-

reaQιx, ώ, ίπΙθ. - ή έκ των άyρCιν, χωριάτισσα. 
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lιyρότιις, δ, θηλ. &Υg6τ,ς. ·,δος. (άΥρό,)' δνθρωπος 
τr'\ς ύπαΙθρου, χωρικός, χωριάτης' 2) ώ, ΙπΙθ., ό 
ζών εΙς τούς όγρούς, άγροτικός. [δι' έτυμ. βλ. clye6$'J. 

lιyρo-φlίλσξ, ·ακοι;. δ (ιΙΥρος + qrύAcιξ)' ό φυ
λόττωΥ., έnιτηρών τούς άγρούς. 

δ-YΡUKΤOCί, ο" (cι στεΡ.+Υeil)" δρρητος, περl οδ 
δέν δύναταΙ τις νό ε7πι;ι ουδέ γρΟ. 
lιyρ-υπνέω, μέλ.·ήσω (ιiyevn"oςo)' εΤμαι δγρυnνoς, 

δϋπνος, δέν κοιμοΟμαι, έγρηγορώ 11 έnαγρυπνω, f
πιτηρώ : &yevn"ei" τ,,,, -Υι είι; τ,=- έπαγρυπνώ έπό· 
νω εΤς τινα (ΤΙ), εΙμαι άφwσιωμένoς εΤς τινα (τι), 
προσέχω (τινά, ΤΙ)' (~ι' έτυμ . βλ. ιiyevn"os]. 
lιyρ-υπνηΤΙKός, ή. 6,,' άγρυπνος, ό μένων fξυ

πνος, δϋπνος. 
άΥρ-υπνίσ,ή'άϋπνίαIlέπαγρύπνησις (βλ.ιiyρυπ"oι;). 
aΥρ-υπνος, ο" (αΥeέωΗΙπ1'ΟΙ;)' κυρ. ό θηρεύων, 

έπιζητών, ϋπνον' 6θ6'1 όϋπνος, 6 μή κοιμώμενος 11 
ό έπαγρυπνών. 
Έτυμ.: 1) έτυμολ . -;;9,; λ. llyevn1'os ιiνεζ'~τ'ιiθη 

κατ,," δλω~ ιiντιθέΤOυ~ xa-.:e~OUvoeL~: αΥeέω + iJn"os 
(βλ. ev ιiPXiJ). Κατ' IiHou; δμω~ 'Ιό liyevn"oςo ύπενθιι· 
μΙζει 'Ιό ιiyeavAo. (έπΙθ. των βοων, ποιμένων κλπ., οΙ· 
'ΙινΞ; διανιικτερε!ίουν εΙς 'IOίι~ άΥΡοίι.ς) καΙ 'Ιό ιIyeoixos 
(ό lJιCl.μένων ε Ις 'IOίι~ ιiypou.), καί lJίον νσ. έρμ'YjνεU!;:'tαι 
('Ιό ιiyevn"os δ'Yjλ.) ό κοιμώμενος εΙς τούς όΥρούς 
(έπΙ βοσκων , πολεμιστων). l3εΙ;αΙω~ 'ιι διυ'tίρα ε{ναι 
ίσφαλμίν'Yj. 

άΥρυπν-ώδης, e. (liΥevπος+εlδοι;)' 6 ποιών τινα 
άγρυπνον, ό έπιφέρων άγρuπνΙαν. 
άΥρώσσω=CΙΥρevω (8 βλ .: . 
άΥρώστης, δ (&ΥρΟ.)=&Υρ6rης (8. βλ.).-ΙΙ (ιiyea)' 

ό κυνηγός.-θ'Yjλ. &Υ;?ωσΤ,ι;. ·,δος. '1). ή κυνηγός, 
ώς ι!πΙθ. ή κυνηΥετική. 
δΥρωστις, :,δοι;. -,ος. καΙ :εως. -Ιι (βλ. αΥρώστηι;)' 

εΤδος βοτάνης, ΚQιν . «άΥριάδα», «ΥρασΙδι» ['Ιό βν 
cipxiJ ά· εΙναι π;:;οθεματικόν' πρβλ . Υeάστ,. = χλόη καΙ 
Υράω=ροκανίζω.- Κα,' άλλοιις (~yeo. + *lστ,ς (ίκ 
ρ.Ιδ· = τρώΥε,ν)]. 
άΥρώστωρ, ,oeo •• δ·=&Υeώστη. (ο βλ.). 
άΥρώτης, &. = &Υe6τη. (8. βλ . )' ώς ίπιθ.=ό δν

θρωπος τών άγΡών, αΥΡΙος. 
άΥυlα, Ύί (αΥ'] (liΥω)' eJtt πόλεων, όδός, λεωφόρος. 

_·xa't,," πλΥlθ. πόλις. 
. Έτυμ. : 'Αρχικως Tj'to μ'tχ. θ'Yjλ. tοίί ciy~ (Ινν. dcJdf) 

"νειι άνCl.~ιπλ: π~Ι;λ. τσι 'tfjb α~'tτ,ς κοι't'YjγορΙας ar80v,cι. 
aρπυ,α • • ΕΑεV{J.vια κ. ά .. 'Εκ τοότου 'Ιό 
άΥυlαίος, σ, 01' (άΥυ,ά)' 6 τών όΥυιών (τών όδWν 

Γι των λεωφόΡl.Jν). 
άΥulάτης,όΙ&Υv,d)=' AyviavS' (8 βλ . ) ·κλ yj't.' Λyυ,ιiτcι. 
άyυ1άτ11ί, ·ιδο.. '1). θ'Yjλ. του ΠΡΟ'YjΥοuμ: γειτόνισ

σα.- 11 ώ. έπΙθ. άΥυιάηδε, 8οεeσπεια, = ή λατρεΙα 
τοΟ Άπόλλωνος Άγυιέως (βλ. 'Ayv,evIi). 
ΆΥυlι:ύς, -έω •• δ (ιΙΥυιά)' έπώνυμον τοΟ Άnόλλω

νος ώς φρουρου καΙ npoatd'tou tων Μων καΙ λεωφ6ρων. 
άΥυlο-πλσστCω (ιIyυ,ιl + πΑάασω)' οΙκοδομώ κα

τό όδούς ιϊ σειράς. 
. .δ-Υυιος, Ο", (cι στεΡ.+Υυϊο,,)· 6 δνευ μελών, ό ό
δύνστος εΙς τά μέλη τοΟ σώματος. 
ά-Υυμνδσ(α, '/j' έλλειψις όσκήσεως, έκγυμνάσεως. 
ά-Υύμνσστος, ο" (σ σΤ_Ρ .+Υυμ"άζω)' ό μή γεγυ

μνασμένος, μή ήσκημένος, όνόσKητo~" dyVμ1'cιστόS' 
11,,0. (κα! &Υ •• ίι; η .• ne6. 1'1)=6 μή σκημένος εΤς 
τι, δπειρός τινΟζ. 2) άνενόχλητος, μ Kαταrρυx6-
μενος όπό τι.-ΈπΙρ. &Υυμ"άστως 'χ,ι" πρ6. τι ... 
δtν ET)JaI ήσκημένος εΤς τι. 
ά-Υυνσιξ, ό (σ otsp.+yv"r!)' ό δνευ γυναικός, 6 

μ~ έχων σύζυγον. 
δyίiρις, -ιο., 11' α!ολ. τύπο. 'tfj, λ. ιΙΥορΩ (8 βλ.). 

[δι' 'τυμ . βλ. αΥείρω]. 
c!ιyυρμός, δ, (άΥείeω)' συνΜροισις, συλλογή [δι' 

'τιιμ . βλ. &yclero ). 
άΥuρτaςω,(άrύerη.)· συλλέγω διό Τι'Ίς έπαιτεΙας. 
άΥυρτι:ύω' εΙμαι άΥύρτης. 
lιyύρτης, δ (&Υείeω)' κυρ. ό συλλέγων. ό αυλ

λtκτης 11 δθ.ν: ό έπαΙτης, cόγύρτηςι, όπαΤΕών, Kq
τφγόρης, «τσαρλατδνοςι' [δι' .τυμ. βλ. dΥ.ΙeωJ. 
'Ιιι ,ού10" ·,ό 

άΥυρτικός, ". 6,,' (&yVρτη.)· ό έχων χαρακτηρα 
όyUPTOI.l, όλήτης, κατεργάρικος, τααρλaτάνικος. 
άΥύρτρlα, 'ιι ' θ'Yjλ .. 'toli &yveτYιe ~ &Υύeτη. (8 βλ.). 
6-Υυψος, (cι σ'tερ.+yVψο.)· ό δνευ γύψου, άγύ· 

ψωτος (π.χ . ο!νος). 
άΥ-χάςω,ποι'YjΤ. άντ! &"σxάζω=α"αχάζoμcι,' όπο· 

χωρώll ύποχωρώ. . 
άΥ-lαλάω = &"cιχσAάω (8 βλ.). 
6ΥI-συρος, ο" ι&yχ,+σiίριo,,)' ό Ιγγύς της αύ

ριον, έγγυς της πρωlας. 
άYXέ-μαxOCί, ο" (ιiyχι+μάχoμcιι)' ό μαχόμενος έκ 

τοΟ αυστάδην, «στήθος πρός στηθος» 11 &yχέμσχcι 
8πΑσ=δπλα κατάλληλα διό μάχην έκ τοΟ συστάδην. 
άΥI-ήρης, ε.' ό καλώς αυναρμοζόμενος, γειτνι · 

όζων, ό "λησΙον. 
"AΓXI~, 'ttJJt. 6Π!Ρ .=έΥyV., πλησΙον, κοντά, πολύ 

κοντό (μετiι. γsν.) · -Σ'JΥΚΡ . ιiyχ,o" καΙ άσοο,,· ύπερΟ. 
&Υχ,στσ. &Υχοτάτω. JJ p~λ . αΥχοϊί, αΥχ,στος. (αΥΧΠ. 
Έτυμ. : ε Ι. π~ντ:ι ταίίtα: ιiYχι. αΥχοϊί. αΥχό 8>ι, 

σιιγκρ. άσσο" « *ιivooov( "ιiyx jov) ύπόκει 'tCl.'. 'Ι) ρΙζ. ,ης 
'1απ. afigh- πρlSλ. ιΞν ΒΥχω. 

άylί-CΊλolί, ον (κα.Ι 'η. -Ο"), (llyxt+al.)· ό πλη
σΙον της θαλάσσης (επί πόλεων) 11 άλλ' έπ! νijσων σ'Yjμ . 
ή πλησΙον της θαλάσσης, δ'Yjλ. γύρωθε ν περι6αλλΟ
μένη ύπό θαλάσσης, τρόπον ηνσι άμφί·αλος. 
άyxl-8δ&iις, έ. (ιiyX' + PQ{J.o.)' ό βαθύς καΙ είς 

τός άκτός άκόμη ιι ysv. βαθύς, ίιψηλός. 
άΥΧ(-Υδμος, ο,,' ό έγγύς τοΟ γάμου ων. . 
άΥΧI-Υι:ίτων, Ο". '(εν . ·Ο"ΟΙ; Ι8ΥΧΙ + Υείτων)' γει

τνιάζωv, γειτονικός, κοντινός. 
άΥχί-Υυ:)ς, ον (aYX,+yVa)' ό γειτονικι'Ίς χώρας, 

πλησιόχωρος 11 ό παρό τήν ξηρόν. 
άΥχl-θάλσσσοι;, ο,,' ό παρό τήν θάλασσαν. 
άΥχι-Sδvής, έ.· ό έγγΙζων εΙς τόν θάνατον. 
άΥχί-θι:ος, ον (ιiyxι+-θ-εός)' ό πλησΙον τών θεών, 

τ. ε. ό δμοιος πρός τοίις θεους .:η ό διαμένων μετ' 
αυτών. . 
άΥΧ(-θρονος, ο,,' ό καθήμενος πλησ/ον. 
άΥχi-θυρος, 01' (ciyx,+θVea)' ό πλησlον Τι"ις 8ίι

ρος, γειτονικός. 
άΥχl-κCλcυθος, ο,,' ό παρά τήν όδόν. 
άYX(-KρημνOCί, ο,,' ό παρό τόν κρημνόν η τι'ιν 

άκτην . 
άΥχΙ-λωψ, ·ωπό.. δ' όπόατημα παρά τόν καν86ν 

τοΟ όφθαλμοΟ έσωθεν. 
άylι-μδlητiις, δ'=άYXέμcιxoς (8 βλ.). 
άΥχι-μολέω' έρχομσι πλησΙοΥ' ίκ τσ[l 

. άΥIΙ-μολος, 01'. (ιJYX' + μοΑ.ί,,)· 6 έρχόμενος 
πλησΙον' πχνtΟtε xa't' o~δ. ώ_ ίπ!ρ. ιΙΥχΙμολο'l1 ΙΑ· 
8o.i" 1) στηycι,=πλησΙoν, έγγύς, έλθ. ι'\ στ: 11 ιΙΥΧΙ
μ6Αο,0=έκ τοΟ πλησΙον. 
6Υllμος, ο" (ιJ;'x,)·=πλησΙoς. 
άΥχl-νι:φής, έ. (ιJYX' + "eφοι;)' ό πληοlον τ(;)ν 

νεφων. 

άΥχΙ-νοlα, f, (ΗΥΧΙ+1'οέω)' έτοιμότης πνεύματος. 
όξύνοια, ευφuΤα (λα't. sagacllas) . 

lιYXI-νooς, Ο". auv'!Jp. &Υχ'·"ου., ο'"' (lyX'+tιoil~)' 
6 όξύς τόν νοΟν, ευφυής (λα't. sagax). 
άΥχΙ-νωψ, ·ωπο., δ' εΙδος λεπτοΟ καλαμοειδΟΟς 

φuτοο (βλ. Διo~ κ. έν λ. φοΤ"ιξ). 
δΥχlον, σΙΙΥΚΡ. ιiπΙρ. 'tOU ciYXI' πλησιέστερον, 

έγγύτερον. 

c!ιYXi-πλooς, Ο". σιι vY,JΡ. άΥχΙ-πλουι;. ov" (&ΥΧ'+ 
πΛοϊί;)' ό έγγίις ων διό θαλάσσης 11 ό ταχέως δια· 
πλεόμενσς &ΥχίπΑου. π6eο. = σύντομον ταξlδlον . 

ayll-"oAII:;, ΠΟΙ'Yjτ. &Υχ[·πτοΛις. -.ως. δ, 'ιι (ιir-x' 
+πόλ,.)· Q. έγγύς της πρλεως διαμένων, πλησιό· 
χωρος. 

άΥχΙ-πορος, ο" (ιiyx' + noe~voμcιa)' ό πληαΙον 
διερχόμενος, πλησΙον ευρισκόμενος 

c1ιyxΙ-πouς, δ, '1) . -πουν, 'Ιό' 6 πλησΙόν έχων τόν 
πόδα, έΥγίις εύρισκόμενος. 

άΥχΙ-πτολις, ΠΟΙ'YjΤ. ιiντΙ ιlyχΙ-πoAις. 
lιyl'-ρρo04ί, Ο". σιιν'!lρ. ·_,ov$'· ό ρέων πλησΙον. 
lιYιI-σπoρoς, ο" (cfΥχ,+σπeΙ~ω) ό δΥΧI έσπαρ-

μtνoς, ό έγγύς κατό τό ytvoς, συγγCΝftς. 



άπιστα! ( βλ. aΥχιατο,). 
'πιcnτια, fι (αΥχιατεύω)' έγγύτης συγγενεΙaς, 

QlJO~~·ΙO.- U δικαιώματα συΥΥενεΙας, δικαιώματα 
v.η,oo ομJας. 
'πισnία, τσ.=αΥχιατεΙιι (8 βλ.). 
άJIΊCΠCύς, -iOJ; (aΥχιατιι)' ό πλησιέστερος συΥ

r-ενης, στενός συΥγ. 11 ό (νόμιμος) ,κληρονόμος. 
'πιστcύω, μίλ. -ε1Jαω (8,Xtaro,)' εΙμαι πλησΙον 

τινός (μετ:>: δοτ). 11 χυρ. σΤιμ. εΙμαι ό πλησιέστερος 
ενής, εΙμαι ό κληρονόμος. 

πιD1'iιρ, -;;ρο,. δ, ~όι'ljΤ. ιiντΙ dYXcarBIι, (8 βλ.) : 
4,XIodte το;; nd60vi; == ό δμεσος πρόξενος τοΟ 
πό800ς. . . 
'ylιonKOCO, ή. ό,,' ό όνήΚ\Jν εΙς τήν 'ιSYXΙl1τεlιι", 

OUΥΥενικός. 
άπιστίνος, '1, Ο", ΠΟΙ'lj~. ίπεχτετ . τύπος τoίi aΥΧΙ

aro.· έγγύς τινος, κολλητός, πυκνός 11 κατά σωρούς. 
Έτvμ. : έπειδij fJ σ'ljμιχσίιχ του ύποδ'ljλοt, ότι μάλλον 

έχ του a.ΥΧΙ πιχρα. έΧ του 8YXcaro, ItιxPOCYEtΙXL, θεωρoίiσΙ 
τιν~ τό dYXcari"o. ώς; σύνθ. (aΥχι+-ατ'''Ο' (στοιχεΤον 
συπ. τφ ρήμ. sΙίiί-. όΠΕΡ έν 't1j έλλ. ιiItιxvtq. ώς 
arίijIlQ, ' ίων-ιχττ . ατέΙΧ(! χιχ Ι ,Ηλο τε' οταϊ.), λιχΤ. stiria. 
άπιστος, 011, έπΙθ. ύπερθ. (a.,χι)' ό έγγύτατος, 

πλησιέστατος 11 ό' έπόμενος: αΥΧΙΟΤΟ' Υέ"ει =πλη
σιέστατος συγγενής o~δ. αΥχιοrον ij a.Υ;ιΙI1ΤΙΧ 
(iJπερθ. έπΙρ.)=έΥγύτατα: αΥχιοτα lοικιχ. = όμοιά
ζεις παρά πολύ',' οl αYXΙI1~α = οί πλησιέστατοι συγ
γενεΤς συν. μετα γεν. ώς αΥχιατά ΤΙ1l0;=έγγύτατα 
εΤς τινα .- 11 :έπΙ Η,όνου, έσχατος, τελευταίος (λιχτ. 
proxlmus). 
άπΙ..στροφος, ο" (a.Υχι+οτρέφω)' ό στρεφόμε

νος έγγύς, ό ταχέως περιστρεφόμενος (έπ! πτηνού)' 
2) ό ταχέως μεταβαλλόμενος, εύμετΜλητος, σίφνΙ
διος 11 χιχτ' o~δ. πλ'ljθ . dYXlCJr(lo:pα ώς έπΙ.?=σίφνιδίως. 
άπι-τΗι:στος, 011' ό πλησιάζων είς τήν τέλε· 

σιν, τό τέλcς. . 
άΥlι-τι:l';ς, έ., ό πλησΙον τού τέλους. 
άΥII-τέρμων, 011, γεν. -0110 •• (αΥΧΙ + τέρμα)' ό 

έγΥύς Ίών συνόρων,,, συνσρεύων 11 yειτoνι~ός~ 
άΥlι-τοιιος, 011 (αΥχι+τόκο.)· ό έΥγυς ων τού 

τοκετού, έπΙτοκος (έτοιμόγεννος). 
άΥlι-φδνπς, έ., ό πλησΙον φαινόμενος. 
άΥlί-ίΡρων, 011 (αΥχι+φρη,.)=αΥχl1l0V' (8 βλ.). 
άΥI'-φυτος, ον' ό πλησΙον πεφυτευμένος. 
άΥlόιι:ν, έπίρ . (αΥΧΟ;;)' έκ τού πλησΙον. ' 
άΥlόθι, έπΙρ ,= α"xoiί (8 βλ,)' έΥΥύς, πλησΙον 

(μΕ ',ξι γΕν,) . 

άπονάω, (αΥχό,.η)' ,άπαγχονΙζω. . 
άΥl6νη, 1ι (a.Υχω)' πνίξιμον, στραΥΥάλιC'μα, κρέ

μασμα, κρεμάλσ, άπαΥχονιαμός, όΥχόνη: κeεi'0001l 
αΥχό1lη;=χειρότερον όπό κρέμασμο' dYXd~tI. πέ
Μι. = ώσό'l άγχόνη (Τόαον κακόν δσον καί ή 
όγχ.)· 2) ό βρόχος της άΥχόνης , τό σχοινΙον τό 
χρησιμοποιC'ύμενον πρός άπαγχονισμόν. 
άΥχονιμαίοι;, α, 011' dyx . μόρο. = θάνατος δι' 

όγχόνης. 
άΥlόνι;>ι;, α, ΟΥ (<lΥχό1lη )' ό κατάλληλος πρός 

οτρογγόλισμα, όπαγχονισμόν. 
άΥ-χορεύω, ποι-r,τ. 'tuπ-:ι; ά'ιtΙ α .. a-χο.?ενω. 
άΥχ6σε, έπ(~: πρός τό πλησΙον . 
άΥlότατοι;, η, ον ()πa~θ. έπΙθ. (a.ΥΧΙ)' έ'{'{ύτατος, 

πλησιέστατος 11 έπόμενος χιχτα. , τό πλείστον έπιρ. 
αΥχοτάτω= a.Υχιαειχ. με .. α γεν.' , ο; αΥχοτάfω προοή
κο"ιες=ΟI πλησιέσrεροι συ'{γενείς. 
. (ιΥχότι:ρος, α, 011. συγχ;;ιτ . έπιθ. (ιi"xι)' έ'{· 
ΥύτεΡος. . 

'Arxor =a.ΥΧΙ' έγ'{ύς, πλησΙογ ιiπoλ. ij μετα. γεν., 
Iί17. μΕτ:>: l;(J~ : πρtλ. a.ΥΧΙ. [δ ι' έτυμ. βλ. αΥΧΙΙ. 
άyl-ouρoς, ο,. ίω 'ι. ιiντί α"χορο.· ό Υειτνιάζων, 

συνορεύων. 

-.fXQ, (λ:Χτ. ango <*angho), π;;τ. ήΥχον' μέλ. 
αΥξω' ά6~. ήΥξα' λιχτ. ango' πιέζω σφιγκτά, σφlΥγω, 
ί~ί~ τ';' ν λι:ιψc.ν 11 όποπνίγω, κρεμώ, στραγγαλlζω. 

• Εεvμ. : έ, πiί7 Ι ,c.t~ χιχτωτέρω: lJ.Υχω, dyxd"η, 
6J'Κε~B. ' ~YXΙ (μ.λ.) υπ6χειτιχι 1ι ίιχπ. ρ. afigh- '= 
συσφΙγγω, συμπιέζω' ώά. ει, .. i λσιτ. &n9O' &ngustus, 

a,ngor, a,nxius' ώσ . εΙς τ:>: Ιλλ. lJ.Χ-1Ιv-μαι. lJ.χ-ο-μαι, 
ciχ-εύω, αχ-ο., 8x{Jo-o., 8χ-{Jo-ομ7.Ι . 

. άΥI-ώμδΙ0ς, ο" (lJ.yχc +6μιιλό;)' ό σχεδόν Τσος' 
ιSyxώμα!α. μά.χη=άμφlρρ')πος μάχη. 'ΕπΙρ. <lΥχωμά. 
,ιω., ώσ. dΥχώμιι!α=κατά τρόπον άμφΙρροπσν ( λιχ-., 
aequo Marte). 

• ΑΓΩ, λιχτ. ago' πρτ. ήΥΟ", έιτ. ιΙΥον, ίων . αΥε
ΟΚ01l' μελ. lJ.ξω· άόρ.6" '1,α"ο", ιiπpφ. a,ayei1l' σπΙΧ
νιώτ. ιiόρ . ιχ" ήξΙΧ, απρψ . lJ.iΙX&. έπ. αξέμε1l ij ά;έμε
"αι' π?~. ήχα, χΙΧί μετ' ιiνιx~ιπλ. αΥήοχα.-Μέα, μέλ, 
ιiξoμαι' ιiόρ. ιχ' ήξά.μην, ιiόρ, 6' ήyαyό~ην.-Πιxθ. 
μΗ. dχfJoήl1~μ!.tι ιiλλ' έ 'ιΙοτε μετα. π'Χθ. σYjμ. xιxl δ 
μέσ. 8ξομιιι' πΙΧθ. ιiόp. ιχ' '1χθη1l' πι-κ . .η,μα& ' ΡΥ,!1. 
έπΙθ . dHrlo,. (8 βλ.). 

Ι 'Ενεργ.=δ'{ω (όδηγώ), μεταφέρω (κυρ. επί Π;;Οj , . 
έπΙ δέ ιiΦύχων τό φέρω)' αΥει1l κα, φέρε&1Ι=όπόμιν 
έκ τινος χώρας τήν λεΙαν (τ. ε. xtYjv'lj χι:ιί ΠOC 'Ι το 
χιν'ljτόν), άλλοτε δΞ σΥίμ . λεηλατείν (λΙΧτ. agere et 
ferre) 11 αΥει1l εΙ. δίκην (ij δι .. ααεή~ιo,.) ij a.,ει1l επ, 
το/ι. δικιισεάς=ένάγειν (κατα'{'{έλλειν) τινά είς τό 
δικαστήριον (λΙΧτ. rapere ίη juS). 2) όδηγώ πρός 
ΤΙ μέρος, όδηγώ πρός τά έμπρός: αΥε1l {Joα1lάΤO&α 
τέ,ιοα5ε=ώδήγει πρός τόν θάνατον' μετ' ιiπpψ. a.Υει 
{Joa,.ei1l= όδηγεί πρός θάνατον Ilδθεν : όδηγώ, διοι
κώ (ώ; σΤΡΙΧΤΤιγό;; , ήΥοϋμαι) 11 όδη'{ώ, κατευθύνω (ώ; 
οΙ θε?ί) κλπ. 3) άνατρέφω, διαπαιδα'{ω'{ώ (καλώς 
'Ι' κακώς τι να) . 4) άγω κατά μηκcς, τραβώ κατά 
μήκος, κατασκευάζω π, χ. τεϊχο. (τείχο. α,ει .. =λιχτ. 
murum ducere). 5) τελώ, τηρώ' a.Υω (ώ;; χιχ! τό 
λΙΧ" . agere έν!οτs=celebrare) Ιαρτη,. π.χ.=έορτocζω· 
αΥει1l εΙρήνη .. , a."ει1l Oπ01lδιi.=διατελείν έν είρήνr:J, 
έν συνθήκαις β{ον a.ΥεΙ1l=λιχ-; . vitam agere=ζην. 
6) Σ:.ι'ιώ,/, τφ ';ΥΟ;;.:ιαι (=νομίζω, θεωρώ, ώ; τό λιx ~. 
ducere) : ε,. τιμΥ αΥει1l η α.yεofJoαΙ τι .. α=θεωρώ τι
να έντιμον, τόν τιμώ, τόν ύπολήπτομαι' περ, .π,ιεl 
οτου αΥε&ν = έκτιμαν τό μέ'{ιστα' θεου. a.Υεί1l=ΠΙ
στεύειν είς θεούς. 7) Σ:ινών. τφ Ελκει,. Ζν 't1j cY;μ. 
του: έχω τόσον βάρος, ζυγΙζι.:. : lJ.YEt1l μ,.α1l, τρ&ακο
alov; δαρεικους κλπ.=ζυ'{Ιζω βάρος μιας μ νας χλπ, 
(ενθι:ι ij ι:ι ίτ . ~y,λoί τό βiγo; , πρός τό δπc.!ο'ι ί a(Jj ΤΙΧΤΞ! 
τ~ ζυγιζ6μ,,'Ισ 'Ι βάρος:. -Yj το; Ιποίον §λΚΕΙ ~ιά -::ou ί~ί"υ 

'tO'J βά"οιι;; π~Gι; τCι κcί.'tU)). - 11 Μέσ. a.Υομαι=άπcκο
μfζω, λαμβάνω, δ ι ' έμαυτόν: ΧfιVl1όν καί ίί!!Υυ,?ον 
οϊκαδ' αΥεα{}α&. 2) a.ΥΟμα.& yvvai'xa - AGCt . uxorem 
dυcere=λΌμβόνω δι' έμαυτόν σύζυγον, συζεύ'{νυ
μαι, νυμφεύομαι 11 x(,(t <Xπ~λ . αΥομιιι = νυ μφεύομαι' 
αλλ' ώα. κχ ! επί πιχψ)ς . ~ α,ετα& (=έκλέγει) σjζυ
γον διό τόν υlόν του' 3) διιi οεόμιιεος a.Υομαι μiί· 
θ01l=όφfνω 'Ιό δ,έλθr:ι διό τού στόματός μου λόγος, 
προφέρω, έκφρ6ζω. 4) lJ.YIIμ'J.1 τι εΙς χεΙρΙΧ.=λαμ· 
βάνω τι είς τός χείράς μου 11 όναλαμβόνω, έΠΙXειρCι. 

~Eτυμ. : l1γω, άΥ .. "έω, ά)"ός, σ.ίtτω~, αΥώl' , άΥυιά, . 
ΟΥμο., αΥρα κ.ιλ: 6JO, τ.χ λα t , ago, agrnen, actor, 
actus, actio κ, ιλ, ά·ιG!τ c;ν:φ. oί~ Ίιχιτ . ρ . qg-, 
*6go = ώθώ, όδη'{ώ, σανο;φ . άgίimί=άγω, έλαυνω, 

. Bλ.~yμo~. 
άΥωΥαίοι;, ον (αΥωΥή)' ό χρησιμεύων διό νό 6-

δηyιj τις δι ' αύΤΟύ, λεγ6μενον π. χ. περΙ τeι!) ΠΕ;; ι λιχι· 
μΙου 'Ιι τ?ίί ίμάν :ος ~Cιii χυν6ς. 

άΥωΥι:ίον, τ6 ' οίκία μαστροποϋ, προα'{ωΥέι..:ς, 
οίκος όπωλείας, πορνεΤον, κσταγώ'{ ιον. . 
άΥωΥι:ύς, -έω., δ (αΥω = ΜΥι'(ώ)' ό όδηγός, ό 

~λKων, ό σύρων.-ΙΙ τό δι ' οδ τις δ'{ει, δδηγεί, τ.~. 
λωρΙον, lμάς, χαλινός. 
άΥωΥ';, 1, (αΥω)' τό άπάγειν, τό μετακομΙζειν ; 1 

ώσ. έν ιiμτ6. δνν.=μετακΙνησις. 2) τό φέρειν μέσ:) 
είς τι (είσαΥωγή), ιϊ τό φέρειν πρός τι (npoc σΥω · 
γή) 11 έμφανΙζειν τι ένώπιον συνελεύσεως. 3) τό 
δΥειν πρός τι σημεΤον, καθοδήΥησις,. διεύθυνσις ιι 
η διοΙκησις (ένός στρατού π. χ.), ή τακτοποfησις, 
διευθέτησις (τ(ίΊν δΥιμc.σΙων π~ιχγμiτων π.χ.). -4) άνα
τροφή, μόρφωσις, «όγωγή»' χΙΧί έν ιiμ ,~. σΥιμ. συμπε
ριφορό, τρόπος τού ζην. 
άΥώΥΙμος, ον (αΥω)' εCιKOλOς είς τό νό άγεται 

(όδηγηται, μεταφΙΡΊται) ιι τιi αΥώΥιμα=πρόγματα 
δυνάμενα 'Ιό μετακομισθούν, έμπορεύματα.- 11 έπΙ 
ItPIJQ., ό καταδικασμένος, ό φυ'tόδικος, rϊ ό ηαρa. 



δεδομένος εΙς δουλείαν. - 111 εύκόλως άγόμενος, 
εύάγωγος, φιλόφρων. 
άΥώΥιον, τό (αΥω)' τό φορτίον άμάξης. 
άΥωΥόι;, ό" (αΥω)' ό άγων, ό όδηγων 11 ώ~ ο')σ . 

ό αΥωΥός = ό όδηγός 11 αΥωΥ.ο' = ουνοδίο (κυρ. οΙ 
αυνοδεύοντες φύλακες).-ΙΙ ό άγων (όδηγων) πρός 
τι μέρος. -111 ό έ:λκων πρός έαυτόν, έλκυοτικός, ό 
προοελκύων (μετόι γεν .)' ιΧπόλ. έλκυοτικός, προσελ
κυστικός 11 τό αΥωΥόν=τό έπαγωγόν, τό έλκuoτικόν. 
ΆΓΩ'Ν, -ώνος, δ' συνάθροισις, συνέλευσις (ώ~ τό 

ayoeιX, ο βλ.) . κη . . συγκέντρωσις άνθι:;ώπων πρός 
παρακολούθησιν άγωνων. 2) Τόπος συνελεύσεως 
(συγκεντρωσεως) 11 τόπος, έν Υ διεξήΥοντο άγωνες, 
κονίση;α, οτόδιον.-ΙΙ Ή cυ\κέντρωσις των Έλλή;
νων κατά τούς μεγάλους , έθνΙΚΟl'ς των άγωνας : 
άΥων 'Ολυμπίας, rϊ 'Ολυμπιοκός άΥων κλπ. 11 δθεν ό 
συναγωνισμός, ή δμιλλα, ό άγων, διά τήν άπόκτη
σιν 6ρα6είου κατά τούς άγωνας αύτούς. 2) fιovt
κώζ, κάθε άΥων, κάθε προσπάθεια, κάθε δμιλλα, δ
πως π. χ . αΥω1' πεei της ψυ χης. 3) μάχη. 4) δικα
νιι:ός άγων, δΙκη. 5) μτφ" . αΥωvλόΥω1'=καφόςδιά 
λόΥους αΥων μάχη;=καιι:;ός διά μάχην κλπ. (δt' έ
τυμ. βλ . ιXyooJ . 
άΥων-άρχη", δ (άΥω1'+αρχω)" ό προϊστάμενος, ό 

κριτής, άγωνΙσματος. 
άΥωνία, ",' αμιλλα, ουναγωνισμός, διά τήν νίιο.:ην. 

2) γυμναστική ασκησις, r,άλη. 3) ψυχική (διανοητι
κή) άγων Ια, στενοχωρία, άδημον ία, ταραχή. 
άΥωνιaτηc;, -ου, (; , νευρικός όνθρωπος, άνήσυχος. 
άγωνιάω' προ;:. ήyωνίωlι ' μελ. -aoω' ιΧό" . σ: ήΥω-

1'ίασα' πρκ. · ήΥω1'ίακα' έχω έμπλακη εΙς άΥωνα, 
συναγωνΙζομαι, άμιλλωμαι (ι;); ' τό αyω1'ίζoμa,).- 11 
παλαΙω, προσπαθΙ:: έπιμόνως 11 εΤμαι έν oywvIQ διά τι. 
άΥωνίδαται (μ. αΥω1'lζομα,). 
άΥωνιεύω=αΥω1',άω (ο βλ.). 
άΥωνί(ομαι, μέλ. -ίσομα" ·ιχ;:τ. -rοvμα" . ιΧόρ. α' 

ήΥων,σάμην (~ιόι ,οί>ς π:t.θΎjΤ. τιJπoυς βλ . σ'ljμασ. 11 2) 
(αΥώ1')' άμιλλωμαι διά 6ρα6είόν τι (κυρ. είς δημο
σίους άγώνας): αyωνίζoμa, στάδ,ο1'· = συμμετέχω 
είς άγώνα δρόμου' αΥ' πεel ΤΙ1'ος = άμιλλώμαι διά 
τι 6pc6cioV' ay. T'1" 11 πράς τ,,,.-χ=διεξάγω άΥωνα 
έναντίον τινός. 2) Μάχομαι. 3) 'Επί ποιητ. άΥω, , 
νων, άγων ίζομαι επί της σκηνης διό lό6ρa6είoν.-
11 Διεξάγω δικαστικόν άγώνα κατό τινος άΥ. δ/
κψ, Υιιαψην=ύπερασπΙζω ύπόθεσιν έν δικαστηΡΙΥ 
μέχρι τέλους uy. φόνον=ύπερασπΙζω έμαυτόν κατό 
κατηΥορΙας έπί φόνψ 2) εν π c.ιθ. ένν. έμπλέκομαι 
εΙς άγώνα, ιΧλλόι σχ.::.δ&ν μόνc;ν κατόι πρχ. π .χ. πολλοί 
άΥώνες αΥωνίΟΟται (ιΧντί ήΥω.-ισμέ"ο, εΙσί)=πολλαΙ 
μάχαι έχουσι διεξαχθη. Μετά τΎις α~τfι~ σΥιμ. καί δ 
lIaO . ciόr- . ήΥωνίσ/}η". 

άΥωνικόc;, ή, ό,,' Ο άρμόδιος ιi έπιτήδειος είς 
άγώνας. . 
άΥώνΙDς (Α), ου (αΥώ"γ ό έπoπτεΊWν τόν ιi τούς 

άγώνος (Ξπ ί ~ . των θειυν). -- :ΣχοΑ.ή αΥώ",ος=ή · ΟΟό· 
της μάχης άνάπαuλα. .. 
ά-Υώνιοι; (Β) (α σΤΖρ.+γω.-ία)· ό μή έχων γωνίας. 
άΥώνiαιc;, Ύι (άΥω1'/ζομα,)' τό άγωνΙζεσθοι περl 

6ρα6είου. 
άΥώνισμα, τό (αΥω"lζομα,γ πόλη, δμιλλα, διά 

τήν . άπόκιησιν τού βραeεΙου 11 γενικω~, δμιλλα, 
«άγωνισμα», άγων, πάλη. Κατά πλ1jθ., κατορθωματα, 
όνδραγαθήματα.- 11 άντικείμενον πρός έπιδΙωξιν, 
τό μέλημα τών άγωνων 11 τό βρα6είον τού όΥώνος, 
Γι διόκρισις, όθλον.- 111 τό μεθ' ου κατέρχεταΙ τις 
είς τον άγωνα, π.χ. Ρ1jτορtκόν γύμνασμα. 
άΥωνισμόlj, δ (άΥω,,/ζομα,)' άνταγωνισμός, 

άμιλλα. 
άΥωνιστεον· Ρ'ljμ . έπΙθ . του &γω",ζομα, =πρέπει 

νό άγωνισθι) τις. 
άΥωνιστήριος, σ, ~o" (κα! -o~, -ο,.)" = dyow,or,

"ό;. - 11 τΟ ιΙΥω.-,στήρ,ο,,=τόπας συνελεύσεως. 
άΥωνιστιΚ, δ (αΥω"Ιζομα,)' ό όγωνιζόμενcς, ό 

συναγωνιζόμενος, ό όντlπαλος, κυρ. 1'«Τι!t . τοίιι; ιiγω
ναι;11 συνήγΟ,Jος, δικηγόρος 11 ώσ . ύπoκριτή~ί ή80-
ποιός, δθεν πρωτ-α'(ωνιστής, δεuτερ-αγωνισΤής κλπ. 
2) πρωταθλητής. 
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. άy~~ισΤΙKός, ή. Ο" (dΥω"lζομa,)' ό άν~Kων ciS 
τον αγωνα 11 ό Ικανός, κατάλληλος πρός αΥώνα η 
πι?λην 11 ώσ. ό Ικανός πρός νίκην, κατάλληλος διό 
την νΙκην.-ή αΥωl',στι"ή (ενν. τέχl'η)=ή τέχνη τού 
άγωνΙζεσθαι, μόχεσθαι, ή τέχνη τού κερδίζειν τόν 
όΥώνα.-έπΙρ . ιΙΥω.-,στ,κώς: άΥων,στι"ώς Ιχω= εΤ
μαι διατεθειμένος, έχω διαθέσεις, πρός μάχην (ά
γώνα, πόλη ν κλπ.). 

. άΥωνο-δι:σία, 'ij' τό έργον (ιι ύπηρεσΙα) τού α-
Υω.-οθέτον (8 βλ.). . 
άΥωνο-δι:τΕω, μέλ. ήσω' εΤμαι κριτής ιi ρυθμι

στής τών άγώνων, διευθύνω τούς άγώνας 11 γενικω;;, 
διευθύνω, προόγω, παροτρύνω είςll κρίνω, άποφα
σΙζω (περΙ τινος). 'Εκ tc;u 

άΥωvο-&ετιιc;, δ (dΥων+τl/}ημ,)' ό προεδρεύων 
είς ~oύς άΥώνας _11 ό. κριτής τών άιωνων 11 γενικGΊ;, 
κριτης. . 
άΥωνο-δι:Τ1κός, ή, όν- ό άνή~ων ιϊ χρήσιμος 

είς τήν διάταξιν καΙ διεύθυνσιν TWVOYWVWY. 
άΥωνο-&ήκη, 'Ιι=άΥωνο,,"εσ/α. 
άΥωνο-ΙοΥία (ιΙΥων ,... λέΥω)' έξεζητημένη συ

ζήτηοις. 
ά-Υωνος, ον'=ιΙΥώ",ος, ό μή έχων γωνΙας. 
ά-δαΥμός, δ, !ων. τιJπo;; ιΧντί ΟΟΟΥμό.· κνησμός, 

φαγούρα, . δηγμός (βλ . ΟΟΟΥμό;). 
ά-δqιδoι;, ον (δ4ς)' ό άνευ δQδ6ς. . 
ά-δαημονία (τι αδαημοσύνη) Yj' άγνοια, άμάθεια, 

άνεπιτηδειότης είς τό πράττειν τι. Έκ τoiί 
ά-δiήμων, ο" (α σΤΕ;;. + οοη,,/1,)' ό μή γιγνω

σκων, ό όπειρός τινος (μετ. γεν.): μάχης αδαήμων 11 
ιΧλλ' δμω~ άδαήμω.- "α"ώ" = ό μή ΥνωρΙσας καν 
τήν δυστυχΙαν. 

ά-δδίις, έ~ (α στερ.+ΟΟ;;ναι)=α-ΟΟήμων (ο βλ.)' μετ' 
ιΧπαρ .=ό μή γνωρΙζων πώς νό ... (δt' έτυμ. βλ. δέΟΟεΙ . 

ά-δάιιτος, ο" (α στερ.+δaη"αι)· ΟΥνωστος. 
ά-δσίι:τος, οΙ' (α στε".+ΟΟΙω)' άδιαίρετος. 
ά-δάίιιτος, ο,,' δφ8αρτος. 
ά-δάίος, ο" (α στερ.+δάϊΌς), δωρ. τuπο;; ιΧντΙ c;ίJή

,'ος (,\ βλ.). 

ά-lnιιτo .. , ο" (α στερ.+δα;"υμaι)· ό μή τρωΥόμε> 
νος, τόν όποΙον δέν εΤναι θεμιτόν νό φάγι;ι 1 ι ς. 

ά-δaχρUc;, ν, γεν. -νο; (α ΟΤΕ;; . + δάκρυ) = άδ<ί · 
"ρντος Ι (S βλ.) .- II=ιΙδάκρυτος 11 (8 βλ.). 
ά-δαιφυτ) έπΙρ.· άνευ ~αKρύων . 'Εκ τc;;'; 
ά-δάKρiiτoς, οΙ' (α στερ.+οοκρν:..»· άνευ δακρύων ' 

δθεν : Ι μετ' ενεργ. σ1jμ. ό μή χύνων δάκρυα, ό μι'! 
κλαίων διό τινα.-ΙΙ ώ;; παθ. , ό μή θρηνηθείς, ό μή 
κλαυθείς. 

ά-δCil.κ, ές, δωρ. τιJπo~ ιΧντί α-δ1ίλητος (δ.βλ . ), . 
άδαμά 'f τΙνος, ο" (άδάμας)' ό έξ άδόμαντος, έκ 

χάλυβος 11 δθεν, σκληρός ως άδάμας 11 μ,ετq: . σκληρο
τράχηλος, ίσΧυρογν<.Jμwν. Πr;fJλ . λατ. adamanteus 'ή 
Adamantinus. ΈπΙρ. -1'00.. . 
άδαμάντιος, δ' = τψ ΠΡΟ1jγ . (ώς έπών. tc,u 'QPLY. 

παρ' Ε ·}σε6.). 

άδσμσντ6-δι:τος, 01' (αδάμas+δέω)' σιδηρόδε 
τος, (κυρ. διά δεσμών έκ χόλυβος δι δε μένος). 
άδδμαντο-πεδίΙος, ο,,' ό έχων βάσιν άδαμον -

τΙνην, δ1jλ. στερεάν. . 
ά-δάμσc;, -α1'ΤΟ" δ (α στερ .+δαμάω)· κυρ. άδάμα· 

στος, άκαταγωνιστος: ·Οθεν: Ι ώ. "Οσ . 6 άδάι.:<~ς, τό 
σκληρότερον τών μετάλλων, πιeανώς , ό χάλυΨ ιι 
ώσ. τό διαμόντι, ό πολύτιμος λΙ80ς. - 11 ώς έπ!θ. 
όδυoWπητος, άκαμπτος, όλύγιστος. Πρβλ. λατ . ada-
mAs, -Antis. . 
ά-δάμσστος, ο" (στερ. α+ΟΟμάζω) , κ'ψ . επί ϊππωγ 

ό μή δαμασθείς (μή ημεΡWθεlς έτι), άτιθόcευτος , 
rι μή δομαζόμενος (6apeOTo άλογο) 11 μτφρ . άδυcω
πητος, όλύγιρτος Ιδt' έτυμ. βλ. ΟΟμάω.! . 

ά-δάμδτόc;,o", παρά -rot;; τραγικο!. ιΧντ! τοίί προηγ. 
(βλ . άδάμ'cατoς) 11 καί έπί θηλέων, άνύπaνδρος, δ
ζευκτος. [ίίoo-, ~λH καΙ ίϊoo-, (", έν τψ αΟΊΧ"ατος] . 

άδCiν, αίολ. ιiντΙ αJη" (ο βλ .) 
ά-δάηδνος, 01', (α σΤΕ?.+ΟΟπά1'η)· άνευ δαπάνης 

μή όπαιτών δαπόνην, ό μή κcστίζων τίποτε 11 έπ 
π"c;σώπων, ό μή δαπανών. ΈπΙ". άδαπά"ως = άν·ευ 
δαπόνης. 



26 άδάρκιι- ΕιδιιλόΙ; 

άδάρκιι, ';ι ( 1'1 άδάρ><ης , δ) ' ><αλαμάχll'1 (&λμ'ψ;'ι 
:: ".ι: ~ά":Hτ')ν Ξ;: ".ί'JθΙojμ ~ έ ;! ί τι;)" t;f')'t ii).; 't ri) 'J ~), (i)'J). 

qδας, 'Άιδαι; ~ι,)~ , ά.'/': ί /fδης, 'Άιδ,lς, 
ά-δασμος, 011 ( α .,,~ ? + δασμός)' ό έλεύθεΡΟζ, 

άπηλλαγμένος, δασμού. 
&-δαστος,οll (α στη.+δάσασθα,), α.όρ . σ.' τοσ δα-

ιέομα, )' άμέριστος, άμοlραστος 
άδσχέω' =κνήθω, τσουγκρανlζω. 
άδδεές, irc . Υ.). -ητ. τοίί άδεης (ο βλ ,) . 
άδδιικότε:ς, ποι-ητ . ά.ντί αδη><ότες, μτχ . π"κ. τοσ 

άδέω (θ β λ . ) 
άδδην, ποι-ητ. άντ ί l1.,δ"iι (a 6λ). 
άδδήσε:ιι:, Ξ'ικ-;;. άο ρ. · σ.' τoίi αδέω (8 βλ.) 
άδδιι-φαΥέω κλπ , βλ. αδηφ-
άδδιξ, -ϊχος, Τι' μέτρον τεσσάρων χοιν lκων. 
άδε, γ' έν. έπ. άο? 6' τομ άllδάllω (8 βλ . ) , 
άδέα, δω~, τuπος cr.ντΙ 'to!i ήδεία, θ-ηλ. τομ ήΔVς' 

(;'':J. δωρ . σ.Ιτ. Ιίρσ. κσ. Ι θ-ηλ. 
ά-δε:ής (Α), (&π, ά-δe,ής), ές, έπ. κλΥιτ. άδδεες (α στερ. 

.i- δέος)' άφοβος, άναιδής. 2) άφοβος, δ μή έχων 
φόβον, άσφαλής τό άδεες=ή άσφάλεια' έπί ρ , αδεώς 
=δνευ φόβου Γι δισταγμού, μετά θάρρους.- 11 ό 
μή προξενώνφόβον, μή φοβερδς. 

ά-δι:ΉC; (Β), (α στερ.+δέομαι)' δ μή έν ένδείQ ών. 
ά-δΕητος, 011 (α στε;>.+δέομα,)· δ μή έχων άνάγ

κ ην τινός , δ μηδενός δεόμενος. 
δδι:ια, 11 (άδεής)' άπαλλσγή άπό φόβον, άφοβία, 

άσφάλεια : άδε,αll δ,δόllα" παρέχε,lΙ κλπ.=παραχω
ρεΤν άμνηστΙαγ ill άδεl~ elllCIt, = αίσθάνεσθαι έαυ
τόν όσφαλη (έν όσφαλεΙφ' μετ' άδείας=μετά υπο
σχέσεως περl όσφαλεΙας. 

6δΙ:ΙΥάνΕς, οΙ' έιtώνυμoν α.ρχόντων τι,ιων της Σε
i. aυκaΙας. 

6-δEιiις, ές, ιΙπ. τύπος ιΧντΙ ά-δεής. 
δ-δcΙKιας, 011' ό μή δειχθεlς Γι μή δυνάμενος 

να δειxθι':j, δγνωστος. 
ά-δΕΙμαντος, 011 (α στερ.+δεψαlllω)· άπτόητος, 

άτρόμητος άδεlμ. Τ'1Ι0ς (μiΤα. γεν . ) = άνευ φόβου 
περΙ τινος έπΙρ. dδ.,μάllτως=άφόβως (άδεώς). 

άδι:ίν, α.πρφ. άορ. δ' τοίί &lΙδάllω (8 βλ.). 
δ-δι:mvoc;, ο" (σ ατβρ+δείπlΙΟll)' δ μη δειπνήσας 

έ': τι Η δ δνευ τροφf\ς, νηστικδς. 
ά-δΕισι-βόας, 6 (cι στ.ρ.+δέος=φ6βος +βοη) =δ 

μη φο60ύμενbς; τήν 60ήν, άφοβος, άτρομος. 
ά-δΕισΙ-δαlμονΙα, "ι' έλευθερΙα ιϊ άπαλλαγή άπδ 

της δεισιδαιμονΙας. 
ά-δΕισΙ-δαΙμων,ο,,' ό δνευ δεισιδαιμονΙας. 
ά-δι:ΙΟΙ..ιcoc;, ο,,' 6 μή φ060ύμενος θεόν (<<ό

θε6φ060ς», άσε6ής. 
6-δiκαστoc;, 011 (α σΤέρ.+δεκάζω)' δ μή δεκαζδ

μ~νoς, μή δωροδοκούμενος έπΙρ. άδεκάστω~ _ 
WCKaTCUToc;, 011 (α στερ.+δεκατευω). μή δεκα· 

τευ6μενος (βλ. δεκάτη) 11 μή φορολογούμενος, όφο· 
ρολ6γητος. 

WCKToc;, 011 (α στερ.+δέχομα,)· δ μη γενόμε
νος δεκτός 11 δ μή πιστευόμενος.-ΙΙ ώς ένεΡΥ., 6 μή 
δεχόμενος, 6 όνεπΙδεκτός τινος. 
άδcλφcά, 11 , δωρ. τύπος ά:ντΙ άδελφή. 
άδΕλφι:ή, 11, Ιων. τύπος α.ντΙ άδελφή. 
άδcλφι:ιδς, δ, έπικ. τόπος ιΧντ ! άδ.Ι:ρός. 
άδι:λφι:ο-κτόvοc;,οll, Ιων.τύπος α.ντΙ άδελφοκτό1l0ς. 
άδι:λφι:δς, δ, έπικ, κσ.Ι Ιων. τύπο; ά:ντΙ άδελφός. 

'άδΕλφή, 11. θηλ , τοίί άδελφός. 
άδΕλφlδΙος, -ου, κσ.! συν]ρ. άδελφ,δονς, -ον, ό 

( άδελφ6ς)' υΙός ίού άδελφού Γι της άδελφης, τ . !. 
άνεΨιός. 

6δι:λφlδίί, 11, α.ττ. OUV'!Jp. τύπος α.ντ! άδελφ,δέη (.1-
δελφάς)' θυγάτηρ αδελφού Γι άδελφης τ, ε. όνεψιό. 
άδΕλφίδlον, τό, ()ποκορ, τοίί άδελφός' μικρός 

(νεώτερος) άδελφός. 
άδcλφίςω, άπ. μέλλ . -,ώ (άδελφός)' «υΙοθετω» 

τινα ώς άδελφόν' καθιστώ τινα όδελφ6ν. 
άδι:λφικόc;, ή, ά,,' δ τού όδελφού Γι άδελφης, ώ, 

κ«Ι νί}γ Επί;;. -ώς. 

6δέλφιξις, fI' όδελφότης, στενή συγγένεια. 
άδι:λφο-Υαμίσ, +Ι' γάμος μεταξύ όδελφων. 
'Ιcι.,ο-ςωΙσ, '/j' τό ζfiν όδελφικώς. 

άδcλφό-θι:ος, δ ' ΕπΙθ . ,,,ij ιΧπο.,τ . 'Ι()(κώΙ;Ο 'J . 
άδι:λφο-κτόνος, ον, ιων, άδελφεο><τόνο. (άδελφός 

' l - κτείllω)' δ φονεύων άδελφδν ιϊ όδελφήν. 
άδι:λφό-παις, δ, 11' παΤς άδελφού Γι όδελφης. 
άδcλφο-τιοιός, όll' δ παραδεχόμεν6ς Τίνα ώς ά

δελφόν . 
άδcλφο-πρι:πώς, έπΙρ: ώς όρμόζει είς άδελφόν 

(υE6~oμ.) . 

άδι:λφός (α &:θ .. "ιστ.+δελψύς) : 1(1);; ο,jσι()(στ. ά&λ
φός, ίων , άδελ:ρεός, έπ. άδελφειός, δ ' (δ,τι κσ. ! νον) ' 
κσ.τi πλΥιθ. ά~ελφoί=όδελφol καΙ άδελφαΙ' (λσ.τ , παρα. 
TΞ~εντ. adelphi' YJ adelphoe)'- II ώ;; έπίθ. άδε:Ιφάς, ή , 
όν=άδελφικός (επι α.ρρένων κιχ ! θ-ηλέω ·ι) 11 δθεν, ώ; 
κσ. ( τ? λ()(τ. geminus, έπ Ι πσ.ντό;; διπλοίί πpι:iγμσ. τo ;; 11 
ζεUΥΟ ΙJ; , κατα ζεύγη, δlδυμος 11 ώσ. ώ\; δΙδυμος ένδς 
πράγμοτος σ-ημ. έντελώς δμοιος πρδς αυτό. 

• Ετυμ. : δι' έτυμολ. βλ, δελφύς, δέλφαξ' δμ-ηρ . άδελ
φεός < * ά~ελφεj-ος < * άδελφεσος < * δελφος+&θρ. α-ο 
)Εξ fX 'Jt συ τό 

άδcλφότιιι;, ητος, iJ (άδελφό;)' άδελφοούνη, α
δελφ ι κή άγάπη. 2) Σύνολον άδελφων έν πνεύμα· 
τι, « άδεφότης». 
ά-δέματος, 011 (α στερ.+δέμας)· ό μη έχων δέμας 

1)-η) .. ο(:' μα . 

ά-δέμνιος, 011 (α στερ.+δέμν,α)' δ μη έλθών είς 
γάμ ::>ν μετά τιν:::>ς. 
ά-δcνδρος, 011 (α στsρ .+δέ"δeοll)' δνευ δένδρων. 
άδcνo-ι:ιδΉC;, ες (άδην+εΙδος)' δ δμοιος όδένι, f

χων ε Τδος άδένος. 
ά-δέξιος, 011 (α στερ. + δ.ξ,άς)' όνεπιτήδειος, ά

δέsιος . 
α-δεΡKΉC;, ες (α στερ.+δέeκομα,)· δ μη δρώμε

νος, όόροτος. όφανής. 
a-ICPKTOC;, 011, (α στεΡ.+δέeκομα,)· δ μή 6λέπων . 

άδμματος Επίρ . αδέeκτως=χωρlς να 6λέπι:1 τις. 
ά-δcσμιος, 01l=τίji έπομ. 
a-δcσμος, 011 (α σΤΒρ.+δεσμός)' δ άνευ δεσμών, 

άδέσμευτος : αδεσμος φυλακη=λσ.τ.lίbera cust.:ιdίι., 
ΕπΙ φ~λ()(κ ισμένων (η σ.Ιχμσ.λώτων) πσ.ρσ.μενόντων !νι~ 
~εσμ(ί)'ι, Βοθέντο;; « του λόγου τ-ης τφf);; των > . 
lt-lianoToς, 011 (α στ.ρ. + δεσπ6της)' ό μή έχων 

δεσπότην, κύριον 11 όνώνυμος (ίπΙ γραπτών φιρομΙ
νων ιiνευ συΥΥρσ.:ι:έω;-δεσπότου). 

ά-δι:τος, ον (α στερ. + δέω)' δ μή δεδεμένος, λυ
τός 11 έλευθερος. 

ά-δι:υκής, ες (α στε?+δεiίκoς)' μή γλυκύς, δξινος, 
πικρδς (δενκος yae τό Υλυκυ)' λ~τ.ι.cerbus. 
Έτυμ.: Έκτός της προμν-ησθιΙσ-ης έτυμ.πσ.ρα. τό α 

στε? κ()(Ι δευκης=γλυκύς, Τι δενκος. = γλεΟκος, 6π
άρχει κ()(ί Iίλλ'~ σ~μφωνoτέpα π;;ός τούς Σχολισ.στά" 
o~ σxε~όν πι:iντoτε ~pμηνεύoυν άδευ><ης = όπρ60ΠΤος , 
άπροσδ6κητος, αίφνίδιος. Κσ.τα. τσ.ύτην δπόκειτσ.ι δι:i
σις deuko = φροντΙζειν (πρ6λ. cΔΕVκε,' φeοnΙζε,. 
'Hou;z.)' έlIΔVκέως = έπιμελώς, d-δευκής, Πο"υ-δεύ· 
κης, (=δ πολύ φροντΙζων), Δευκαλlωιι. 
ά-δέψητος, 011 (α στερ. + δεψέω) ' ακατέργαστος. 
'ΑΑΕΏ (Α)' τέρπω, άπηρχαιωμένος έ'lε~τ., έχ τοίϊ δ

ποΙου τό ΙΙlΙδάllω σχ-ηματΙζιι τόν μέλλoντι:i του , .όν 
ά:όρ . β' καΙ τόν πρκ. (βλ. άllδάllω). 
ΆΑΕΏ (Β)' εΤμαι κεκορεσμένος, χορτασμένος 11 

αίσθάνομαι άηδΙαψ άπηρχσ.ιωμένος ένεστ. έκ τομ όποΙ
ου προΕρχοντσ.ι οΙ τύποι της Ε'ικ •. σ.ορ, α' αδδήσε,ε η 
άδήσε,ε, XClt μτχ. πσ.ρσ.κ. άδδηκότες Τι άδηκότες=χορ
τασμένοι' πρ6λ. άω=λσ.τ. sa.tio, l1.δην. 

ά-δήίοc;, (au'l'!Jp. ά-δjjoς, δωρ. ά-δάίΌς), 011 (α στιρ. 
+ δήίΌς)' άπολέμητος, άπόρθητος, όπρ6σβλητος 
(κσ.Ι μη προσβεβλημένος, μη κατεστραμμένος). 

δ-διικτος, ο" (α ατ-ηρ .+δάκ"ω)' δ μή δηχθεΙς, ό 
μη καταφαγωθεlς ύπό σκωλήκων 11 όβλαβής,Ον . δέν 
έπέπληξέ τις, άψεκτος. 2) ώς ένεΡΥ."δ μή δ6κνων. 
άδηλCω (άδηλος)' διατελώ έν όγνΟΙQ περΙ τινoc; 

πράγματος. 
ά-δήλιιτoc;, 011 (αστερ.+δηλέομα,)· δ 'μή 6λα6εΙς, 

ό6λαβής. 
άδιιλΙσ, t} (άδηλος)' 66ε6aι6της (=άδη"ότης, δ δλ.). 
δ-διιλoc;, ο" (α στβρ.+δ;;"ος)' ό μή δηλdς, μή ' φα

νερός, μή γνωστός, δγνωστος, όφανής 11 δσημος. 
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άδηλόΤΙΙtϊ, -"lror, 'fι (&δηλοr)' ό6ε6αιότης (=ιI~ 
ΙΙ'1λία, 5 Ι;λ . ) . 
άδηλό-φλι:60ς, ον - 6 έχων όορ6τους φλέ6ας. 
ά-δηλόω' ποιώ τι(να) άδηλον . 
6-δημιούΡΥητος, ο,,' ό μή εlργασμένος υπό έρ

γατών, άκατέργαστοςΙΙτραχύς, ώμός. 
6-δημο-κράτητος, ο,,' 6 μή δημcκρατούμενος. 
6δημονέω, με), . -ήσω' ευρΙσκομαι, διατελώ, εΙς 

μεγάλην στενοχωρΙαν (Ύι άγωνΙαν ) διά πρόγμά τι , 
άγωνιώ, άδημονώ [cio. s'tufI.]. 
6δημονία, 'fι ' μεγάλη στενοχωρΙα Ύι άγωνΙα, άν· 

ησυχΙα. 
δ-δημος, ο,,=άπόδημος (ο βλ.). 
6δημοσύνη, rι=άδη,uo"lα .(8 βλ.). 
δδην, έπ. lJ.δδ'1'" ci't":. ίiδη", !πΙρ. (*άUω), λQ\'t . 

s4tiS' άρκετά, μέχρι κόρου, άφθόνως ; [δμ"αι lJ.δ
δηr-=τρώγειν κατά κόρον (έπί ϊππων)' Ιί.δη" πο'λέ
μοιο=φθάνει πιό 6 πόλεμος lJ.δη" [χει" n"ός=έ:
χω όρκετό έκ τινος πράγματος (είμαι κεκορεσμέ
νος έξ αύτοΟ). 
Έτυμ. : αδη" <α-δη", ά- (5Α, πρΟλ . lJ.- ατοr, ιΙ-ιος, 

&-μ'llαι, ιΙ-σαι, λQ\Τ . sA-tur, sA-tis, sA-tie-s, sa-tie-tas, 
sA-tiA-r e (πρ6λ. γsρμ. sAtt). Τό ~Q\aiJ πνε υμ:ι E ί~ ,χ'ιτ\χα:
'tιio'tQ\a LV τ()ϊ) σ ΠQ\ ρ' Όμ. ~ ιε:ιώθ'l] μό'ιο 'ι είς τ.Υ, '1 χ'lάγνω:; ι'l 
τοί! 'Aριoτιipxoυ α-δη" ( Ι-} 203), τό ~έ _lJ.-ατος Yi ιΙ -τος 
(ά-αα-τος (ο!1χ Ι lJ.'ΙΙ-ατος). Ί'ό -δην S!VQ\L έ~ιpρ . ΚQ\,,:άλ. 
6δήν, -έ'ΙΙος, δ ' ο ,τι JtQ\ l vtl'l . 
6-δηνι;ς, ές (α oτ~ρ.+δη'lloς)· άμαθής, άπειρος. 
δ-δηρις, εως, δ, rι (α σ-: ερ.+δη,gι ς)· ό άνευ άγ',;) , 

νος, δμαχος, όπόλεμος (=άδήi>ιτος, δ βλ . ). 
6-δήρϊτος, 0'11 (α O'tsp. + δηi!ίομαι)' 6 άνευ άγώ

νος Ύι μάχης, δμαχος, άπόλεμος.- 11 άKατc.μάXη · 
TOS' άσυναγώνιστος. 

fjιδης Ύι ΒΑιδης, -ου, δ, cXH., ιiλλdι XQ\l 'Αίδης [~ ~ - J, 
-αο XQ\l -εω' 6 ζΙδης, 6 θεός ΤΟΟ κάτω κόσμου, ό 
Πλούτων; εΙ" (χα: ί εΙς) ΆΙΟΟο, cX'tΤ . έ'ΙΙ XQ\l ές 'Άιδου 
(μιτ~ Τι civau του δόμος) = έν TQ οίΚΥ (ε ίς τόν ο] · 
κ ον) τοΟ "ι,.,δου.- 11 μην. 6 τάφος, 6 θάνατος. 
i!x τοί! στερ . a+Ft,} τοί! ΙδεΊ,,' βλ . έν τούΤΟΙζ κα: ί αίόλος]. 

άδήσι:ιι:, E!}x't. cXόρ . Q\' του dU~ (ο βλ . ). 
άδήσω, μέλλ. του ά'llδά'llω (~λ . λ .). 
άδη-φδΥέω' εΤμαι όδηφάγος, λαίμαργc.ς. 
άδη-φδΥΙα, fι ' πολυφαγΙα, λαιμσργΙσ' Ξκ τοί! 
άδη-φάΥος, 0'11 (&δην + φίίΥεϊ'ΙΙ)' ό η:ώγων κατό 

κ6ραν , πολυφόγος, παμφάγσς, λα :μαργος 11 μτφρ. ό 
πολυδάπανος (6 καταναλlσκων πολλά χρήμ :πσ). 
6-δάωτος, ο" (α στε~.+δnόω)· ό μή δr:1ωθεΙς , μή 

έΜμωθεlς, μή πορθηθείς 11 άπ6ρθητος. 
6-διά-6δτος, 0'11 (α στερ .+διαβαί'llω)· ό μή δια6α

τός, ·δν δέν δύναταΙ τις νά περάσr:1. 
ά-δια-δcδα'ωτος, 0'11' περl ου δtν υπάρχει 6ε -

6αιότης. 
ά-διά-βλιιτος, ο" (α στβρ . + διαβάλλω)' 6 μή συ

Koφαvτηθεlς 11 6 μή έκτεθειμένος εΙς συκοφαντlας 
116 μή προσέχων εΙς συKσφαντΙaς. 
ά-διά-6aΙος = τιρ ΠΡΟ'l]ί' 
ά-διά-6ρaxoς, ο,, ' 6 μή διαπερασθεlς υπό τ"'ς 

6ροχ.",ς. . 
ά-διά-Υνωστος, ο,,' δν δtν δύναταΙ τις νό δια

γνώοι:ι, νό διαKΡIVΙ:Ι. 
ά-δΊ-άΥωΥος, ο,,' μεθ' οδ δέν δύναταΙ τις νό ζήσr:1. 
ά-διά-δραστος, ο" (δ,δeάαχω)' 6 μή διαφεύγων, 

eέ6aιoς 11 ά.,ιαπ6φευκτος, αιΡυχτος. 
ά-διά-δι:τος, ο" (α στιρ.+διατί8-ημ,)' ό μΙι διατε

eε,μένoς (διατεταγμένος)llό μή καταλιπών δισθήκην. 
6-δι-αfΡCΤOt;, ο,,' 6 μή διαιρεθεΙς, μή διαιρετός. 
ά-δια-ιιόνητος, ο,,' ι!ι τις δΈV διακονεΤ, δέν υπ

ακουει. 
6-διa-ιιόσμιιτος, ο,,' 6 μή διακεκοομημένος , μή 

διατεταγμένος. 
ά-διά-ιιρΙτος ο" (α στιρ.+διαχel"ω)· 6 μή διακρι 

νόμενος, δν δέν δύναταΙ τις νά διαKρΙνr;ι, νό δια
xωρlσr;ι 11 όKατaνόητoς, όδιανόητος. 2) όνt1ποφά-
οιστος. . 

6-δίά-Ιcnιτος, ο" (α ΟΤ8ρ.+διαι.Ιπω)· ό δνευ δια
λειμμότών, όδιόκοπος, όκατόπαυστσς, συνεχής. 
~πΙp. ·ω~. 

ά-διά-Ιηητος, 0'11' όχώριστος , άδιόκριτος . 
ά-δι-άΙλακτος, 0'11 (α οτερ.+δια Ηά σσω)' ό μή συ ν 

διαλλασσόμενος, μή συμφιλιούμενος , μή δεχ6μενο" 
συμφιλΙωσιν, «άδιάλλακτος> . ·~: ~ ί : ... Ι:Ιδι αΗάκτως ε
;ιιι,,=εΤμαι 6διόλλακτος_ 

ά-διά-λίίτος, ο" (α οτιρ.+διαλνω)' ό μή διαλελι' , 
μένος 11 δν δέν δύναταΙ τις νό διαλύσr:1. 2) ~διάλ
λαχτος (ο β λ. ). ΈπΙρ. άδιαλντως [χει" = εΙμαι α 
διάλλακτος. 
ά-δια-νόητος, 0'11 (α οτέΡ .+δ,α,llόέομαι)· ό μή κα 

τανοούμενος, όκατανόητος.- 11 ένε;;Υ., ό μή κα
τανοών, μή δυνάμενος νά έννοήσr:1, 6λάξ. 
ά-δίαντος, 0'11 (ώσ. -η, -ο,,) (α στερ.+διαΙ'ΙΙω)· 6 μή 

.8ε6ρεγμένος, δ6ρεκτος.-τΟ ~δΙα'llτο'll, εΤ"o~ φ~ΤOυ 
(κοιν . Π1λ !JΤΡ ΙΧΙ) . 

ά-διά-ξcστος, 0'11' μή έξεσμένος, άξεστos. 
ά-όιά· π<ιυστ.ος, 0'11 (α στερ.+διαπανω)· ον δtν 

δύ~σTα.ι τις νό καταπαύσr:1, άδιάκοπος, 6ρμητικός. 
α-δια-r;kαστος, 0'11 (α στ~ρ . + δ,απλάττω~' ό μή 

διαnλαcθe-Ιc; (μή λαβών σχημα, όδιαμόρφWΤoς). 
ά-διά-ιr.vcυστος, 0'11' 6 μή διαπνεόμενος, μή 1-

δρώνων 11 άνευ άναπνοης, άδιόκοπος. 
ά-διά-ητωτος, 0'11 (α οτερ .+διαπίπτω)' 6 μή υπο

κεlμενος εΙς σφάλμα , όλάθητος , άναμόρτητος, δ
μεμπτος. ΈπΙρ . -ως. 
ά-δι-άρδρωτος, 0'11 (α στερ. + δ,α.et'J.e6ω)· ό . μή 

c ιηρθρωμένος, άσύνδετος I1 δναρθρος. 
ά-διά-ονιαστος,ο'll (α στεr. + διααπάω)' 6 μή διε

Gπσcι.; Ι: vος, μή χωρισμένος εΙς δύο 11 δθραυστος 
'Ε" Ι ;:: -ως. 
ά-διά-στδτος, 0'11 (α στερ.+διΙατημι)· ό άνευ δια

στάσεων. - 11 δνευ διαλειμμάτων, συνεχής. 
ά-διά-στροφος, 0'11' 6 όνεπΙδεκτος στροφ"'ς 11 6 

μή διεστρσμμένος, μή διεφθαρμένος. 
ά-διά-τρι:ητος, ο" (α ΟΤΞ Γ'.+διατeέπω)' όκΙνητος, 

ίσχυρογνώμων, σκληροτράχηλος. Έκ τοότοιι το 
ά-δια-τρι:ΨΙα, fι ' (άδιάτeεπτος)' άκινηοΙα, ίσχυρο

γνωμοσύνη. 
ά-διά-φθαρτος, 0'11 (α οτερ.+δ,αφθεΙeω) - ιΙδιά

φt'J.oeος (ο βλ.) . 
ά-δια-φθορία, 'fι ' έλλειψις διοφθορδς, άκεραιό

της. Έκ τοίί 

ά-διά-φθορος, 0'11 (α οτεΡ.+διαφθεΙeω)· ό μή διε
φθαρμένος , καθαρός, όγνός 11 όδtKασΤOς.- 11 δ
φθσρτος , μή ύποκείμενος είς φθοράν. 
ά-διά-φορος, ον (α στεΓ'.+διαφέeω)· 6 μή διaφέ

ρων, μή διαφορετικός, όtταράλλαKΤOς 11 6 μή ένδια
φερόμενος, άδιάφορος. . 
ά-διά-ψι:υατος, ον (<< οτερ . + δ,αψstίδω)' ό μή 

άπατηλός 11 άλάνθαστος. . 
. ά-δίδακτος,ο" (α στεΓ' .+δrδάαχω)· έπΙ προο., 6 μή 

διδαχθε lς, άμαθής, άξεοτος.- 11 έπΙ ΠΡQ\Υμ . , τό μή 
διδασκόμενο ν ιϊ μή δεδιδαγμένον 11 ώο. τ6 μεμαθη
μένον άνευ διδασκαλΙας. 
ά-δι-εξ-ςΡΥαστος, 0'11 (α στsρ.+διεξεeΥάζομα,)· 6 

μή έξε ,ργασμένος, μή έπεξειργασμένος ιι άτελής, μή 
τελειωμένος. 

ά-δι Ι:ξΕταστος, ο,,' 6 μή έπιδεχόμενος έξέτα
σιν (ΈΜ?μ . ) . 

ά-δι-ι:ξ-ήΥητος, 0'11' άπερlγραπτος 11 άδιέξοδος 
ά-δι-έξ-οδος, 0'11, (α στερ.+δ,έξοδος)· 6 ανευ διεξ

όδου, 6 μή έχων διέξοδον (τοπικω, ) 11 δν δέν δύνα
ταΙ τις νό διεξέλθr:1 .- 11 6 μή δΙΝάμενος νό έξέλ
θr;ι διό μέσου τινός, νά ευρr;ι διέξοδον. 
ά-δι-ΕΡΥαστος, ο" (α στaρ.+διεeΥάζομαι)' 6 μή 

έπεξειργασμένος, ότελεΙωτος εΙσέτι (=ιlδιιξΙeΥα
ατος, δ βλ . ). 
ά-δι-ερcύνητος, ο" (α σΤlρ. + διιιeεvιιdω)' 6 μή 

διερευνηθείς ~r δν δέν δύναταΙ τις νό διερευνι'ισι:ι 
11 όνεξέταοιΟς. 
ά-δι-ήΥητος, 0'11. (σ στερ.+δ,ηΥΙομαι)·όπερΙ,Ιρα

πτος, δν δέν δύναταΙ τις νό διηγηθι:l, νό περιγράψr;ι . 
- 11 δ τι δέν διηγήθη τις. 

ά-δι-ή&ητος,ο'll' 6 μή διηθηθεΙς, μή στραγγισθεΙζ . 
6-δικαιο-δ6τιιτος, ο,,' fνθα ούδεμιδς δικαιοσύ

νης δύναται νά τύχι:ι τις. 
6-διιιαστος, ο". (σ Q"C8p,+tJIHd,c»)' δ μή διι<ασθεlς , 
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άνεκδΙκαστος, χωρΙς νό έκδοθ(t κρίσις, (όπόφασις), 
ό καθ' ου δέν έξεδόθη άπόφασις. . 

άδικε:ιμΕνος, τόπo~ τiί~ Βοιωτ. ~ΙCΙ;λ., άντί ήδ'Η,,
μέ'ΙΙος, μτχ. πcι;θ ; πρχ. τ?υ &δ'Ηέω. 
άδΙκΕω, . πρτ. ήδlΗεc" . ίων. ήδIΗευ,,' μέλ. -ή ~ω' 

ιiόp. cι;' -η:ια' π~x. ήδίκηκα' πcι;θ. μετιΧ μέ~. μέλλ . &
δ&κή:ιομα&' π~χ. ήδίκημα& (ιiJ,κος)' πράττω, δια
πράττω, άδικΙαν, εΤμαι ' δδικος. - 11 μτ6. μετ' cι; ίτ. 
προο.=κάμνω άδlκον είς τινα, όδικώ τινα, 6λάπτω 
τινα, ζημιώ τινα 11 μετιΧ δ.ιπλiί~ cι;ίτ. : &3,κώ ΤΙl,ά τ&= 
cδικώ, 6λάπτω, τινα είς ΤΙ.- πcι;θ. Cδικοϋμαι, 6λά 
πτομαl (ύπό τινος). 
άδίκη, Υι' άκαλήφ.η ... ·κνίδη (χοιν. τσOυKνl&ι). 
άδίκημα, τό (&δ,iι[ω)' άδικος πρδξις, άδίκημα, 

6λά6η (λCΙ;Τ. injuria)' μετιΧ γεν. π/οσ. &~ίκημ.ά τ&νος= 
άδlκΙσ, 6λά6η, προξενηθείσα εις τινα. . 
άδΙκητΕον, Ρ1jμ. sJt(9. τ?υ &δ&κέ:u' πρέπει να 

πράΤTl:ι τις άδικΙαν. 
άδΙχητικόι;, ή. 0'11 (άJ&κέ.AJ)' ρέπων είς τό άδικείν, 

έπιβλαβής. 
άδικήω, Αί?λ. άντί τοίι &δ&κέω. 
άδΙκία, fι (&Ο&κέω)' άδικος πρδξις, άδιl<Ια, έλλει · 

ψις δικαιοσύνης 11 προσβολήll =&dlΗημα (6 βλ.). 
άδίΚΙΟΥ, τό=άδίκημα, άδικος πράξις. - &δ&κίου 

reαφη = καταΥΥελΙα κατό τών 6λαπτόντων τό δη
μόσιον. 
άδΙκο-δοξΕω, (ιi"&Ηοri-dόξα)' έπιζητώ δόξαν δι ' 

όδίκων μέσων. 'E~ cι;:Ιτot'ί τό 
άδΙκο-δοξία; 1)' τό θηρεύειν δόξαν δι ' άδΙκων 

μέσων 11 άδlΚός ίδέα 11 κακός σκοπός. 
άδ'κο-μiiχiω' μάχομαι διό τρόπου ούχl δικαίου. 
άδIKO-μιiXία, Τι' άδικος τρόπος τοϋ μάχεσθαι. 
άδlκο-μήχανος, 0'11' ό άδικΙαν μηχανωμενος. 
άδIΧΟ-ΠΡάΥΕω, (ιiιJ,κoN-.πράττω)· πράττω (ένερ-

γώ) άδίκως Ι! εΤμαι &δ&ΗοπραΥής (=άδικος). 
άδΙκο-πράΥημα, τό' άδικος πι:;άξις. 
ά-δlκος, ον (α οτερ.+δίΗη), έπί Προσ. κΙΧί πριχγμ., ό 

πράττων τό άδlκον , άδικΙαν, ό μή δΙκαιος, ό άδικος 11 
ιϊδ&Ηος είς n= άδ. ως πρός τι ιιαδ . .περί τ&"α = άδ. 
έν σχέσει πΡός πρόσωπόν τι lι αδ&Ηος },όΥοι;=ύπερά · 
σπ ιοις άδlκηματος 11 ticJlHOW "ε,~ώ" αρχω = πρώτος 
έγω διαπράττω παρανόμους πράξεις 6Ιας, ΟρχΙζω 
νό έπlτΙθεμαι, νό άδικώ IlαιJ&Hoς .. ,}.oiί,oς = όδΙκως 
κτηθέν κέρδος.- 11 κακός, όπρεπής, όνάρμοστός, 
άτΙθασος (eIt l {ππων π.χ.).- Illαδ,Ηος ήμέρα . τ. ~. 
άvε~ ~ιxων , 'ήμέροι xcιθ' ~ν τCι. ~ικoιστTιpιoι ε!γαι Χλε.ι· 
στά , <ΧΡΥοίίσιν (λοιτ. dies nefastus). Έπ!ρ. άδΙκως = 
άνευ δικαΙου, άδΙκως, παραλόγως. 
άδΙκό-τροηος, o~· ό έχων δδικον τρόπον_ 
άδlκό-χε:ιρ, ", i j ' ό έχων άδικον χείρα. . 
άδΙκο-χρίιμΙτος, ον· ό έχων χρήματα όδΙκως 

κτηθέντα. 
άδΙνός, ή. ον χοιΙ άδ,'ΙΙος [αδ-] (αδην)' στενός, 

πυκνός, παχύς δθε " : Ι συμπεπυκνωμένος, πεπιεσμέ
νος . . 2) σφοδρός, βΙαιος 116ροντωδης, xup. έπί Υιχων . 
-:-Σ1)νΥιθaστ. ώ~ &πΙρ. &δ&'ΙΙώ;, ώσ. o~~. &δ&"ο" Υ-οιί &
δι"α=σφοδρώς, 6ιαΙως, δυνατά' σ1)'(Κ? &δ&'ΙΙώτερο". 
[ΝεώτεροΙ τινε~ Ι'λωσσολ. ι:εν ~έxoντcι;ι τΥιν μετιΧ τoίi α· 
δην έ;;1)μολ. συνάφειοιν κοιΙ θεω"ουσι τό άδ& νος ώ~ 
,Η;ε6. έτυμoλoy!oι~] . 

. ά-δι-6δευτος, ο,,· ό δι· ού δι:. ·, δύναταΙ τις νό 
διέλθι:J. 
ά-δι-οίκητος, ον (α στε.,.+δ&Ο'Ηέω)· ό άνευ διοι-

κήσεως, όκυ6έρνητος, άΤCKτoπcιίητoς. 
άδιον, ~ωp. τύπr.ι~ ιiντί ηδ&ον, o~. συγκρ. τoίi ήJVς. 
ά-δί-oπoς~ 0'11' ό άνευ κυ6ερνήτου (έπί πλοΙου ) . 
ά-δι-6ρατος, ο,;· ό μή διορωμενος, ό δι' ου δέν 

δύναταΙ τις νό ίδq. 
ά·δι.όρ8ωτος, οΙ' (α στε;:ι.+δ,ορ6όω)· ό μή διωρ

θωμένος 11 ον δέν δύναταΙ τις νό διορθωσq, όνεπ
ανόρθωτος. 

lt-δι-6ριστος, ον· ό μή όριζόμενος, όόριστος. 
ά-δίσταιιτος, 0'11 (α στεp.+δ,,,~CΊζω)· ό μή όμφι-

6αλλόμενος, περΙ ού δέν διστά~oμεν, όναμφΙ6ο
λος.- n ώ~ ένε"Υ. , ό μή διστ6ζων, μή όμφι6όλλων. 
'ΕπΙρ. άδ&"τάHτω~δνευ δισταγμοϋ. 

ά-δι-ίιΙιστος, 0'11' ό μή δlυλισθεΙς, ~ή στραγνι:ιθεΙς. 

ά-διψος, ον (α στερ.+δί ψα)' ό μή διψών, μή ύπο
φέρων έκ δΙψης.- 11 ένεΡΥ., ό καταπαύων, σ6εννύ
ων, τήν διψαν. 

ά-δμήι;, -ή ... ο" δ, iι =l1.δμηrο; ( ο 6λ . ). 
ά-δμiίrι;, -,00" cι;ίτ. &.Jμή ... & .... θ1jλ. τoίi άδμ,lς . 
ά-δμητοι;, η, 0'11 (α στερ.+δαF,ω). JtOt1jt. αντί τ05 

άδάμα ... ος = όδάμαστος, άκαταΥωνισΓος 11 άζευκτος, 
ότιθάσευτος 11 έπί χτψων, 6αρΜτος, άΥριος 11 έπί νε· 
CΙ;νΙδωy , άΥαμος, άνύπανδρος. 

άδμοlίιι, Τι ' ή ά6εβαιότης. 
άδμωνει; 'Υι σδμωιι;, οΙ' ε!aο~ θοιλοισσΙου ίχθύο,;. 
cjιδo-6δτηι;, ου (/J 5η;+βαlνω) ' ό καταeόςείς τόν 

κάτω κόσμον (~~1j 'I) . 
άδοι, Υ' έν. Είιχτ. ιioρ. ο' του άνδάιιω. 
ά-δ ,ιάατωι; (δο&άζω)' άνενδοιάστως. 
ά-δόκητοι;, ον (α στερ.+δοκέω) · άπροσδόκητος, 

μη άναμενόμενος το άδόκηrΟJ'=τό άπροσδ., ή έκ
πληξις. - 11 ώ~ έ νεργ. ό μή προσδΟΚών, ό μή άνα
μέ,ων.- 'Επίρ. άΟοΗήιως (ιhσ. ~πιp. άπ:xντ~ κοι ί τό 
ούδ . άδόκη:α)=όπροσδοκήτως τΥιν οιίιτΥιν σ1jμ. εχε ~ 
χοχΙ Υι περΙφρ. άπο τoiί άδι>κή ... ου. 
ά-δοχΙμαατο", ον (α :ιτερ.+δοκ&μάζω)· ό μη δοκι 

μασθείς, δ μή έξετασθεΙς, όδοκίμαστος,άνεξέταστος. 
ά-δοκΙμοι;, ον (α στερ.+δόκψο;) · μή δόκιμο:;, μή 

δυνάμενος νό ύπoστιj δοκιμήν 11 κίβδηλος 11 δσημο:;. 
4!>ανηc, της σειράς άνθρωπος.- 11 άπόβλητος ως 
κί6δηλος, έξωλης. . 
άδο-Ιε:αχΕω, μέλ. -ήο[.<) [ίiδ-]' φλυαρώ, ληρω, όμι

λώ άσκοπα. 'Εχ του 
άδο-λ.Εαχη;, ·ου. ώc. άδό·}.εσχοι;, '- (l1. Jο~ f-λέσ"η) 

[ίi3-]' φλ\ιαρος μέχρι κόρου κaί άηδίας. --- 11 ' ~ν κοι
λ'(j σημ.," όξύνους, λεπτός τΓιν σκέψιν. 
Έτυμ. : ΚΙΧί τούτου "ίι ετυμ. . άο ταθή; ' ΚΟΙτ« τινοι, 

&dο}.έσχη; ( *άΜο-Μσχη; (π~tλ. όμηρ. l1."" . καί αδδην 
(* ciδFην. άδδηκότες). Κοιτ ' ιiλλoυς τό α: σ υ .... θ. άδο· 
< dFίido - (πρ6λ . ιϊόος. άαδής = δυσάρεστο:;) . --:- άδο
(*ci-aFado· ·_-Ί! : άδολέaχης (άηδο -}.έσχης= ού. ό λό· 
γος είναι δυσάρεστος (π;;Qλ.. ακω" (άέκων. ιΙ-8-λO\l 
( IiElJ-AOIl. &δών ( άηδώ'll. Λέσχη εκ F- . }.εΥ- του λέΥω Υ.αL 
:ιψ. ·A.:xt' CΊpχήν αίθουσα διαλέξεων (πρε.λ. A6ax~, 
δ συπραφ~ίιι;; tc,u E1t(,u~ .'ΙλΙου Ilέfoσ ι~ . ]. Έκ τι:;ύτου τό 
άδο-λεσχικ6c;, ή, δΙ' (.Hoλε.JXία)· δ ρέπων είς τό 

φλυαρεΤν , κούφος, φλύαρος. 
άδό-λε:αχοι;,ον=άδο}.έσχης ( ζ; 6λ.). 
ά-δοlοι;, ΙJν (α C tιSp . - !- δό~o.)· ό άνευ δόλου, άνευ 

άπάτης, τΙμιος , άδολος, είλlκρινής 11 "cι.foiI. t!Jitj; ά tτ . 
σι." . ε.rτί σΙίνθ1!Υ-ω ·/. ή άνευ άνειλικρινών προθέσεων 
συνθήκη.- IΙ ' Ε11.ί ίιΎί' ω~ , άμιγής, ανόθευτος, άΥνός. 
'Επίρ. -ω.=όνευ δόλου καί άπάτης. 
άδον, srt. 'ttiIto; αντί εαδον, αόρ. 1)"' τοίί ιίνδάνω. 
ιjιδoν, 1tOΙ1ΙΤ . ΠΡΤ. -;οίί l!δω. 
ά-δόνητοι;, 0'11 (cι. στ~p .+δoνέω) · ό μή δονούμε

νος, μή κλονιζόμενος. άΚλόνητος, άσάλευτος. 
άδονίc;, - ίΟΟς. Υι . ΠfJΙΥιΤ. άντί άηδονις (ο βλ .) . 
ά-δCξαατοι;, ον (α στsρ.+δοξάζω) · ό μή όναμε

νόμενος, άπροσδόκητος, άνέλπlστος.- 11 ό μη έξ-
αρτωμεν9ς έκ της άτομlκης γνωμης τινός. τ. ε. 6έ-
6αιος.- 11I ένεπ ό μή νομίζων, άλλά γινωσκων 
μετα βεβαιότητος. 
ά-δοξΕω, μελ. -ήσω (αδοξος) ' δέν έχω καλήν φή

μην, διατελώ ύπά δυσφήμηοιν.-- 11 ώ~ μτ6., δέν έκ
τιμώ, δέν θεωρώ άξιον τιμης, περιφρονώ τινα. 
ά-δόξημα, τG.=ά80ξlα. 
ά-δΟξία, ή ' ή κακή φήμηI16σημότη<;llκαταφρόνησις. 

-ά-δοξο-nοίηrος, 011 (α σΤSΡ.+δόξα+πο&ω)· ό μή-
όδηγούμενος ύπό δόξης (=Υνωμης) τινός, άλΟΥος. 

ά-δοξοι;, ον (α στερ.+δόξα)· ό άνευ δόξης, όν
υπέρβλητος, έπονεΙδιστος. 2) άφανής, άσημος. 
ά-δορηος, ον (α στερ.+δόρποll)· ό άνευ τραφης, 

μη φαγιi>ν, νηστις. 
ά-δoρii-φ6pιιτoι;, 0'11 (α oτερ.+δό~ν+φέρω)· ό ά

νευ δορυφόρων, άνευ σωμαϊΟφυλόκων. 
·A~OI, -εος, τό' κόρος, χορτασμός .. 1! άηδΙα. 
άδοιο, -εος, τ6, Ι:ωρ. τύπος άντί ήδο. (6 6λ.)· ή

δονή, xaρ6. 
δ-δοτος, 0'11 (4 στερ.+δίδωμ,)· ό άνειι δώρων, μή 

λo6Wν δWρoν. 
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6.δούλΕυτσς, ον' δ μηδέποτε γενόμενος ~OOλoς, 
δ-δουλος, ον (α στερ.+δοϊϊ.Ιοςο)' ό άνευ δούλων, δ 

μή ύπηρετούμενος, μή φυλασσόμενος, ύπό δού
λων 11 μόνος, έρημος 11 πένης. . 
ά-δούλωτσς, ον (α στε;>.+ΟΟυλόω)' δ μή ύποτε-

ταγμένος, ό μή ύποτασσόμενος 11 έλεύθερος, ό
σκλάβωτος. 
ά-δούπητος, ον (α στερ.+δουπέω)' όΜρυβος, ά

νευ . ΔCύΠOυ (κρότου). 
Jι-δpδνε:ιCl, Υι" έπ. (Βραl'ίη' άπραξία, όκlνησΙα, 

«άδράνεια». ;Εκ τοί) 
ά-δρ~V.;c;, έςο (fι ά-δρανεήςο) (α cτε?+δραΙνω)· όρ

γός, μή δρών 11 όκνηρ6:;, άφροντις 11 άσθενής, όδύ
νατος. 

'ΑδράσΤΕια, ίων. ΆδΡί;στε:ια, τι' δ'ιομα. τTί~ Νεμέ
σεω., εκ τι·,ο. 6ωμoίi ίl};;uθe 'ιτο~ πρ-:Ι. τιμ'ήν "t'lj~ όπά 
τ'.)ιί ' > Α1JΡiστ'JU' μ τγν. 6>,: επΙθ. τfι~ ~εμέ~εω~=ην δέν 
δύναταΙ τις νά διαφύγι:! (άναπ6δραστος, ώσεΙ έκ 
τ')ί) δι 3ράσιιω)' πρ6λ. έπ. 
δ-δραστος, ίων. Η.-δρηιιτος, ον (α CiτεΡ. + δ,3ριΧ

σιιω) ' ό μή άποδιδράσκων, μή δρaπετεύων, μή δι
ατεθειμένος νό άποδράσι:!. 
άδράχνη, Ύ;, εΤδος δένδρου, σιιχν~ συγχεάμενο'l 

π:-ο. το άνδράχνη, 
άδΡ-Επήβολος, ον = μεγαλεnr'160λος, ό μεγάλα 

(ά3ρό) έπιδιωκων καί κατ ορθών. 
δ-δρε:πτος, ον (α :;"';~~.+δρέπω)· ον δέν έδρεΨέ 

τις, άκοπος, άτρύγητος. 
άδριέω' γΙνομαl άδρόζ, yΊ:~: ωριμάζω, 
δ-δριιστος, ον, (ων. σ.'ιτι Η.δραοτο •• 

. Άδρίαι;, -ου, ίω'ι. ' Αδρίης, . -ε"" δ' ή Άδριατική 
θάλασσα. ' Εχ 't')Ijtou τό 

'AIpIClTI)(Oc; x'.l.l ' Αδριηνό., ή, όν' ό της Άδρl
ατικης θαλ.. 

δ-δρΙμυι;, υ (α ~-;:ο;;.+δρι.utί.), ό μή δριμύς, μή 
όξύς 11 μή αύστηρός. . 
άδρό-8ωλος, ο>, (άδρό.tβω.Ιος)· ό έχων όδρούς 

(τ. ε. στερεούς) ,6ώλoιι~. 
άδΡο-μι:ρής, ές (ά52ός+μέρο.) · 6 έξ ό3ρών (τ . ε. 

μεγάλων) μερών συνιστάμενος. . 
άδΡόομαι, π'.l.θ. (ά52ό.) · ώριμάζw' 1! γίνομαι άδρός, 

Ισχυr;ό::;. 
'ΑΑΡΟΊ, ά, όν' Κ·ψ. χονδρός, πυκνός, παχύς, 

όγκώδης.-- δθεν: εύτρcφής, ωριμος 11 καλοκαμωμέ
νος, ωροίος 11 παχύς, πλατύς ιι γενικω., Ισχυρός, γε
ρός, έξοχος ;)πό πi~a.ν εποψίν [σκοτ. έτtJι"]' Έ~ α.»τοίι το 
άδροσύνη, 1,=τφ έπομ . 
άδροτής, -rijrος, Υι ' x'.l.l άδρότη. (άδρό.)· πάχος, 

μεστότης 11 ωριμ6της, σφρΤγος κ·η. τοΟ σώμ'.l.τοτ;.
δ! άφθονία, πλησμονή. 
Έτυμ,: Έκτότ; τη~ μετσ. τοί) άδρΟ. έτtJμ~λ. ctJvιx

ςp~(ατ; (ιπi"ΧΖΙ κΙΧί άλλ'lj έτuμ. ax1J~x1j. Κa.τ' α. ·)τ 'ήν ά
δρότη. (*νδ,!οτη. ( '1Ιρ-οτη., έκ τοίι άνήρ, πρ6λ δρώψ 
'·1Ιρ-ωψ=άνθρωπος. Έπει~'ή oμω~ κιxτ~ "tijv έκ~ox'ήν 
t'.l.tίnI'1 μaνε ι ιΧνερμ"'ινε 'ΗΟ'1 τό ιiPXικόν α το(ί άδ2ότπ;, 
r. ~a6άλλΖται Τ, υπ6'lοιιχ, μ-ί;πω~ πρGκειτα.ι πιιρ Ι auo. cJkd
'(η; , * νρ-ό-της '(ι δροτή., δπάτε δ δμ-ηρ. στΙχο;; θ~ ιΧν
ε'(ινώ~κzτo : ~Jlroiί:Ja δΡοΠίτα και fipfIl', 
, άδρόω = άιJρννω (661..). 
ά-δρυάς, -άδος, Τι (α ciθΡ.+δρv;)=ΆμαδρvιΧS', 
CΊδρυνσις, -εω., Υι' ωρΙμανσlς. 
άδρύνω (άJρό.)· καθιστώ τι ωρψον. - 'πα.θ. ι:,ρι , 

μόζω, γΙνομαl ωριμος (κυρ. έπί κα.ρπcυ fι σΙΤ'ljρό>ν) . 
ά-δρll"τος, ον (α. σ.n+δρυ.πτω)· ό μή σπαράσσων. 
α-δρυ:;- ό μή έχων δρο; (~'ιjλ. δένδρα) , δδενδΡδς. 
άδύ-ΥλωσσOC;,-επή.,-μελής, ~ωρ.τ:)πoι ιίντί '1)00" 
ά-δiίν~μία, Τι (α στε~ .+δtίναμ,.)' έλλειψις δυνά-

μεως, Ισχύος, « άδυναμία», έξάντλησις 11 πενΙα, 
ά-δύνδμο1;, ον=όδύνατος. 
ά-δiίνδσία, Υι=όδυναμΙa. 
ά-δiίνδ1Cω, μaλ. -ήσω (&δtίνατo.)· στεροΟμαl δυ

νάμεως, δέν έχω δύναμιν, δέν έχω τήν lκαν6τητα 
η τήν δεξιότητα π~6:; τι . Έ~ α.,)του τά 

ά-δiίνaτίcι, Τι (άδυνατέω)'=άooναμlα (5 δλ. ), 
ά-δϊiν~τoς, ον' 6 μή έχω',ί τήν δύναμιν, 6 όνΙ

κανος νό πράξι:! 'Τι (μετ' ιΧπρφ.). 2) ιίπολ. 6 άνευ 
Ισχύος, δνευ δυνάμεως 11 άσθενlκός 11 έπί πρα.'Υμ., τ6 

μή δυνάμενον νό κόμι:! τι, άνΙκανον.-τό άιJιίνατ01l 
=έλλεlψις Ισχύος,- 11 πα.θ. , ό μή δυνάμενος νό έκ
τελεσθι:\, όνεκτέλεστος, «άδύνατος» 11 το άδtίνατoν= 
ή όδυναμΙα.- 11I έπΙρ. άδυνάτως = άνευ δυνάμεως, 
όοθενώς, 
άδύς, έα, ν, ~ω? ιίντ ί ήδύς (!} βλ.), 
ά-δυο.ώπιιτος, ον' δν δέν δύναταΙ τις νό κάμι:! 

νό όλλάξι:! τήν ~Kφρασlν τοΟ προσωπου του 11 άνεξ· 
, lλέωτος 11 όναΙσχυντος. . . 

δ.δίiτoς, ον (4 στεp,+ΔVω)' τ6πος, εΙς ον δέν εΤ
ναι έπlτετραμμένον νό εΙσέρχεται πας τις 11 ιϊθεν ύ>τ; 
o!Jo. το lLcJvro" = τό έσώτατον μέρος τοΟ ναοΟ, ό 
βωμός (άγΙα Τράπεζα), λα.τ, adylum, λεΥάμΖνQν ώσ. 
xa.! d lLooro., 
δδωι ιίττ ; auv'!lp. ιίντί τoίi άεlδω (δ 6λ.). 
lι-δωμΙΙΤOς, 011, (α στε;;.+δωμ!ίω)' άκτιστος. 
άδών, -όνο., Τι, lJω? τύπo~ ιίντΙ άηδών, τ6 άηδόνl, 
Ά~ώyια, "tci' 6 θρηνος διό τ6ν • ΑδωΥlν. 
.' λδωνιlιςω,'έoρτάζω,τελώ, τάΆδWνlα. Έκ τ'.)')-:o'),~ 
Άδwvιασμ6c;, δ' ό θρηνος 6 δ.ά τόν • Αδωνιν, 
• ΑδωΥις, -,δος, ' δ' 6 • Αδωνις 2) ΆδώνιιJo. κή-

Ποι' χύτρα ι (fι άλλα. ~oxera.), έντός τών 6ποίων έ
σπεΙροντο καΙ έκαλλlερΥοΟντο διό τά Άδώνια no
λύτριχον καΙ άλλαl 60τάναl ταχέως αύξαν6μεναl [α]' 

,ά-δώριιτός, 011 (α στερ.+δωρέομαι)=α-δωρο.( δ μ . ). 
ά-ιωΡία, Tι=άδ,αψl}-oρία (6λ.λ.), τό όδωροΜκητον. 
ά-δωΡο-δ6ιιητοr, ον' (4 στεΡ.+δωeοδοκέω)=τιΡ έπ. 
ά-δωρο-δ6ιιος, 011 ' ό μι; δεχ6μενος δώρα, μή 

δωρ::>δοκούμενος, ιι (διάφθορος, 
δ-δωρος, 011, (α στερ.+δωρο1l)' 6 άνευ δώρων, μή 

λαμ6άνων δώρα, όδωροΟΟκητος, όδιάφθορος 11 Η.δω
ρα δω]α = δώρα πού δεν εΤναl όντως δώρα, K'.l.tZ 
το βίο. άβίωτο •• - 11 ώ. ίνε;;γ" 6 μή δίδων δώρα 11 

άκαρπος. 
ά-δώτης, ·ου, δ (α στερ.+δΙδωμ,)'6 μή δΙδων τΙποτε. 
άΕ, ~ω?, τύπo~ ιΧν,Τ! &εΙ [α], 
δ-Εδνος,ον (4 στερ.+Ιδνα)· άνευ προικός, lLφερνος, 
ά-ΕδΥωτοι;, ο.,. (4 σΤ6ρ.+Ιδνόω)· = τιjΊ ΠΡΟΤΙ'Υ. 11 μή 

μνηστευθεΙς, . 
άΕθλΕύω, έπ. xa.! Ίων, ιίντΙ άθλενω. 
άΕθλΕω, έπ. κιχ! Ίων. ιίντ ! άθλέω' Ίαι'l .π"τ, άέθλεον. 
άcθλιιτήe;, ίπ. Κ'.l.Ι Ίων, ιίντ! άθλητή., 
άε&λιον, τά, Sπ. )(,'.ι.! Ίων, ιίντ! ιΙθλον (13 βλ.)' κ'η. 

()'j~. έκ "t1ji) 

άΕθλιoc;, 011 (ώ~, -α, -ον) (lLεθλον)' 6 όγωνιζόμε
νος διό τό 6ρα6εΤον 11 &έθλιο. ί'ππο.=ό Υππος τών 
ίπποδρομlών 11 &έθλ,ον μήλο",=τ6 μηλον της έριδος. 
δΕθλον, τά , έπ. κα.Ι Ίων. ιίντ! ι!θλο1l (δ βλ.). 
άι:θλο-νίιιία, τι=νΙκη έν τοΤς όνώσιν_ 
δε:θλο;, δ , έπ. ΚΙΧΙ Ίων. <Χν-,ί ιΙθλος" (δ βλ.), 
άι:θλοσύνη, Τι' όγων, δμιλλα, 
άΕθλο-φόρος, 011, ~π. κιχΙ Ίων., ιiντ ! άθλοφ6ρος. 
άΕί, έiτΙp.: πάντοτε, διό παντ6ς, αlωνΙως JEVi! ' άεί = 

άπό όνέκαθεν μέχρι σήμερον 11 ώα. εΙ. άεΙ fι έσαεί= 
διό πάντοτε 11 ιJ άεί Κ2ατω1'=6 έκάστοτε κρατών' ό 
άεί βασιλείις=ό έκάστοτε 6ad. Έκτό~ τοί) ιχττ. τ,jποu 
άεί • λΙ'.I.~ G t) '~iιee:~ ε!ν'.l.ι Κ'.l.Ι. Ο, Ι Ίω~. κ~Ι ΠΟΙ'ljτ., ;6π"ι: 
αΙε, κ'.l.ι αΙεν' . ωσ.' ~ω? τuποι αΙε" αε. κιχΙ αε' [IJ" 
έτtJμολ . βλ. αΙεί). 
άΕι-βλαστήι;, ές' 6 δlαρκQς 6λαστάνων, 
άΕI-βλάστησι;, ·εως, Τι' ή συνεχής, ή αΙωνία, 

6λάστησις, 
άcί-βΟλqς, ον (άεί+βάμω)' 6 συνεχώς 8αλλό-

μενος, ριπτόμενος, 
άΕι-βρυής, έ. (άεί+βρνω)' 6 όεl άνα6ρύων. 
άΕΙ-ΥΕνε:τήρ, -ήρο.' 6 άεΙποτε παράγων, 
άcΙeΥcνcτηc;, ΠΟΙ'ljΤ, αΙε,-γε1lέτης, ·ου, δ (οίεί :-

γενέσθαι), . επΙθ. τώ'ι ,θεων ;:ου 'Uμ'ή;>οu , ώ. τό «ίέν 
έόν~εςo' αΙι.ινΙως ύπάρχών, όθάνατος. ., 

άCΙeΥCΥ.;c;, e., ιΧττ. τύΠQ~ ιίν-:ί τοίι άεΙ-Υενέτη;(ί:Ι Sλ . \. 
διιδΕ, έπ. γ' Ι'ι. πρτ. fι 6' Ιν, 1Ι;.οστ, του άείδω. 
ά-ι:ΙδΕλoc;, ο.,. (4 στaρ,+*ei'δω)' άδρατος, -σκοτεινός. 
6-ΕιδΙ;ς, 8ς' (α στ_ρ. + *εi'δω)' δ6ρατος, άνευ σω-

ματικης μορφης, όοωματος, δΟλος.- I1 (α στ!;;; . + 
εΙδέ.,.αι)· δγνωστος, άσημος, 

6Eι-δΙνιιτoc;, ο.,. (άιιΙ+δ,"έω)' 6 αίωνΙως δινούμε
νος, περlστρεφ6μενος. 
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άcί-δρομoc;, ο,,' 6 άεl τρέχων. 
'ΑΕΙ' .6.Ω, σ.τ~. σ ιι'ι,!/ρ. t;δω' πρτ. ηε,δο", ίπ. &ε,δο", 

i--;t. δδον ' μέλλ. άεlσομαι, cΊ'η. /#σομα" δωρ. άσεv
,_Ι' σπ-χν. άεlσω, αη:. lf.ow, δωΡ.4σώ· CΊόρ. ιι' ηε,σα, 
έπ. αε,σα, cίττ . υσα. ,-Παθ" CΊόρ. ιχ ' fjσfhιν' πρκ. ύσμαι, 
-τραγουδ<:Ι , ψάλλω \Ι έ 'ιτε ίίθδν κΙΧί έπί παν'tό~ δΤδoιι~ 
:pων rι. καΙ tjxou: κράζω, τερετΙζω, κρώζω κλπ. (έπί 
ιiλέκτopO;, χελιδόνo~, yλαιικό~, 6ατράχοιι κλπ.) 11 ώα. 
κ-Χί έπ ί ,iλλων Υιχω'ι , Π.χ. τΤις νΞΙΙpιi~ τοίί τό~oιι, του αιι
ριγμοίϊ , 8ν παράγει δ ιivεμος 1) λΙθo~ pιπτόμενo~.- 11 
ΜτΟ. : 1) μετ' αΙτ. πρι:ίγμ. ψάλλω τι, ψάλλων διη
γοϋμαΙ ΤΙ' 2) μετ.' .,:Ιτ. προσ. ψάλλω, έπαινώ, τινα, 
λα;. canere~ 3) ~α~., ~ντψ~ έ,Κ :-ών ,Qσμ;J~ων. 

Eτvμ. : αεΙδω ) lfdoo, αοιδη )φδή, αoιδo~, αoιδιμo~ 
(=άξιος άοιδης)' κατ' ιiναλOγ (α'l πρό~ τΥι '1 θεωρία'l τοίί 
Brugmann, δστι~ έν τΊί ρΙζ. FEtIt- (τω 'ι έπιγρ. τύπων 
FelnowτJ, .neοFε,nάτω, εΙπεϊ,,) ε6λεπε'l cίνσμ.,Ιωσιν 
~κ τινο, ρ, Fevn- ( ve-vqv-) veqv- (Fέπο~) , f., Wa
ckernagel θεωρε! τό άείδω παρeιxθέν κατ ' σ, νομ.,(ω::; ιν 
έκ '1:0υ *άFεvδω, σιιγγ. τφ ανδή, ~δέω=ςιδω, όνομάζω 
(πρβλ. τό παρ' Ήαιιχ. ijd'fI~' συ"ετό~ Τι πoιητή~' π~6λ . 
ώα. ijδνη~' εΙδώι;, έμπειρος)' έν 'toi:~ λοιποi:ς --;6 α εΙ· 
ναι προθεμα'1:ικόν. 
άcι-ςωος, Ο", cίττ. σιιν'!/ρ. άεί-ςως, ων (άεΙ+ζωήγ 

ό άεl ζών, αίώνιος.- 11 τό άείζωο,,=φυτόν άειθαλές 
(λιχτιν. sempervivum). 
άει-θδλής, έ~ (άεί+D-άA-oι;)' 6 πάντοτε θόλλων 11 

ό πάντοτε ζωηρός, άκμαίος, 
άει-θδνΉC;, ές (άεί+Οοη7σκοο)" ό άεΙποτε θνi)σκωνΙΙ 

ό πάντοτε φοβούμενος θάνατον. 
άει-&εήρ, καλε!ται παprι Πλάτωνι Βν τφ Κρατύλφ 

δ ιχΙθΥιρ ιώι; άεί neei τά" άέeα Οοέοο"ι, 
άcι-θcΡΙ;ς, έι; (D-έeω)" ό πάντοτε θερμαίνων. 
άεΙ-θουρoc;, ο" (D-οveοι;)' δ πάντοτε πολεμικός. 
άcι-θρύλιιτος, ο,,' ό όεl θρυλούμενος. 
άcί-καΡΩος, ο,,' ό άεl καρποφορών, πάντοτε καρ-

ποφόρος. 
άcι-κεΙιι, Τι -ι", cίττ. auv'{jp. αlκΙα, i)' άνόρμοστος 

μεταχεΙρισις, κάκωσις \Ι προσβολή, ύβρις. 
ά-cικέλιος, α, Ο", (ώα. ·οι;, -ο,,), ποι'l)τ. τόπος σ.ν τ ί 

τ.,(Ί Ιπομ: GUV'{jp. αlκέλιoc;. ΈπΙρ. -Ιω.· (βλ. άεικής). 
ά-cικής, έ~, CΊη. auv'{jP. αIKΉC;, έ~ (α στεp.+εΙκό~)' 

άνάρμοστος, όπρεπής 11 εύτελής 11 όξιολύπητος, έπαί
σχυντος tό o~~. άεικέ. xattιxt ώ, έπΙρ.=κοτά άνάρ
μοστον τρόπον. 

ά-cικίιι, i) = άεικε,,, (6 βλ.), 
ά-cικίςω, (άεική.), cίττ. auv'{jp. αlκlζω, σ.ττ. μΞλ. 

αΙκ,ώ' cίόρ. α' ήείκ,αα, έπ. αεΙκισσα' έπ. παθ. CΊc.p. 
"πρφ. άεικισ-lJ.ij"aι· μεταχειρίζομαΙ τινα κατα άνάρ
μοστον τρόπον, προσβόλλω, τόν κακομεταχειρίζο
μαι 1\ βλάπτω, άδιΚώ, τινα. 
άcι-κΙνιιτος, ο" (άεί + κι"έω)' ό διαρκώς κινού

μενος , δ διατελών έν άδιαλεΙΠΤΥ κινήσει. 
άcικισθήμcναι, <Χπρ:ρ. παθ. cίoρ.. α' τοίϊ άεικlζω. 
άείκισσα, άcικισσάμιιν, έπ. σ.όρ. α' ιiνεργ. καΙ 

:taj, το'} άεl.κΙζω. 
άεlκιώ, ιiττ. μ~λλ. του άεικlζω. 
άει-κύμαντος, ο,,' ό αεί κυμαινόμενος. 
άcί-κωμοc;, ο" (άεί+κωμάζω)" ό άεl κωμάζων, δ 

πάντοτε εύθυμών. 
άΕικώς, Ιων.άεικέω~,έπΙρ . τοίί άεική~·έπoνε ιδ ίστως . 
άΕί-λδλος, ον (άεί+Α-αλέω)' ό άεί λαλών, φλυαρών. 
άcι-λαμΩής, έ~' ό άεί λάμπων. 
άει-ΙΙβής, έι; (άεi+Α-εlβω)' ό όεί (συνεχώς) ρέων. 
άcί-1ιxνOf;ι ο,,' ό άείποτε λαΙμαργος. 
άΕι-λΟΥία, Τ( ιiττικo; ~ικανικό, iiI,O~: την άειΑ-ΟΥl· 

α" nαeέχω, πeοτεl"ομαι=παρέχω, προτεΙνω, άδιά
λε ιπτον δικαοτικήν έρευναν. 'Εκ τοίϊ 
άει-lόyo~ ο" (άεΙ+λέΥω)' ό Cια;:>κώς δμιλών, 

διηγούμενος, φλυαρών. 
α-EιλOf;ι ο" (α στερ.+εϊλη)· άνήλιος, μή θερμαι

νόμενος ύπά τοϋ ήλίου. 
άΕι-μακάριστoc;, ο,,' ό πάντοτε άξιος νά μακα

ρΙζεταl, ά ~ιoμαKάριστoς. 
άcί-μαΡΥος, ο,,' δ όεl λαίμαργος ιι πλεονέκτης. 
άΕι-μνήμων, ο,,' δ Ιχων άπέραντον ,μνήμην (άεί 

μμ1'1/μi"o~). 

άcί-μνιιστoc;, ο" καΙ .". ο" (άεί + μ,μ"'όσκομαιγ 
ό άεί μνημονευόμενος 11 ό άξιος διαρκοΟς μνή
μης, αΙώνιος 
άcι-ναής, ει;=τφ Ιπομ. 
άcί-ναoc;, Ο". auv'{jp. αε'-"ω~, QW (άεί+,,(ίω)=ά-

_ιιαο. (δ βλ.), ό αlωνΙWς ρέων. ' 
, άcι-ναίϊται, σΙ' Μιλήσιοι άρχοντες συνεδριάζον-

τες έπl πλοΙου. 
άεI-νιιστΙC;, -,οι;, δ, i)' δ πάντοτε νηστεύων. 
άCΙ-Ωaθής, έι;' δ όεl πάσχων. 
άcι-ηά~cνoς, ο,,' ή όεl παρθένος, 
άει-ηλ6νής, έ.·=τφ Ιπομ. 
άΕί-ηλδνoc;, ο" (άιιί+πλα"ώμα,γ ό όεΙποτε πε-

ριπλανώμενος. 
άcι-n6θιιτοt;, ο,,' ό όεl ποθητός, 
αΕιρα, έπ. τύπο, ά:ντΙ ηειeα, cίόρ. α' το!! tielew. 
άcίρaι, ιiπρφ. ιiσρ. του άεleω, 
άCΙ-ΡΕίτη, r.' λέ~ι, πλασθε!αα 6πό του Πλάτωνο, 

(Κρατ. 4 15Δ ), (να έτιιμολογ'l)θ'{j i) λ. άeετή, 
άεί-ροος, Ο", σιιν'!/ρ, dIII-eovo, ου,,=τφ Ιπομ, 
άεί-ρυτος, ο" (dεί+eέω)' ό αίωνΙwς ρέων. 
'ΑΕΙ' ΡΩ, σ.Η. aieoo' μίλ, ιΙρώ [ίi], σιιν'!/ρ. ax τ~υ ά· 

εeώ' ενεργ. σ.όρ. ιχ' I/e'ea, έπ. &aIea,-Mea. μβλ. deov
μαι [ίi], σιι ·ι,!/Ρ. εκ τσυ άεροvμα,' cίόρ. ιχ' ήειeάμη",
Παθ. σ.όρ. α' ήέρfhι", έπ. Uefhι,,· πρκ, ηερμαι' ίπ. 
γ' Ιν . ΙΙπερσ . α.ωeτο' ~ι&. τoίι~ cίττ, τι)πoιι~ βλ. a1eoo'
σηκώνω, ύψώνω, έγεΙρw, κιιρ. σηκώνω κάτι δια 
νά τό φορτωθώ καΙ να τό μεταφέρω κόπου όλλοϋ 
\Ι μεταφέρω τι ώς λάφυρον \Ι cίλλ' ώα. α'l)μ. καΙ έγ· 
χειρίζω, προσφέΡW.-Μέcr. σηκώνω, ύψώ, τι δι' έμαυ
τόν, τ . Ε . άποκομίζω, κερδίζω, λαμβάνω δι' έμαυτόν. 
-2) ύψώνω, σηκώνω: άεieασD-αι τα ΙσΤ(4.-Πιχθ. ε1-
μαι έξηρτημένος, κρέμαμαι: μάχα'eα nαeci ξΙφcoι; 
κουλεό" ι'ίω.:?το=ή μαχ. έκρέματο παραπλεύρως της 
θήκης τού ξίφους. 2) ύψοϋμαι, φέρομαι, μεταφέ-
ρομαι : ύψόσ ' άε,:?&είι;. ' 
Έτυμ. : άείeω <. " ιχF,,?jω, aiew (* FΙΧΡjω' μετ-ήοeο,) 

cίττ. μετ·έωeος. J\!Χ~i τινα; παρrι τό άεleοο = ύψώνω 
ΙΙπά"χμ κΙΧί άεleω=προοδένω, εΙς το δποίον CΊv'lixouv 
τά: τεreά-ορος \iττ. τέτeωρο~), av,,-cioeo~ (cίH. συ,,
-ωg,ς) , naeci-oeo~, (παρή-οeο~) = παρεζευγμένος, 
άπά·ορος = χωρισμένος, "arci-oeo~ = έξηρτημένος 
(έ~ 'JU ιiττ. κατωρί~ = ταινία κρεμαμένη κάτω άπό 
τόν στέφανον), άοeτήe, αοe (=ξΙφος, τ. ! . πράγμα 
έξηρτημένον). '~., n<iot .ο!J τοις uπόκeιται βάσι, Ίιχπ. 
aver-, κΙΧί ~yι ρ. ver- Υι sνer-=προσδένειν, συνδέει ν 
μετά προθεματ. ά-. 
σΕισα, έπ. cίόp . (1.' ΤιJυ άείδω. 
άcίσαι, μτχ. όνομ . πλ'l)θ. θΥ,λ. του &ημ,. 
σΕισι, γ' πλΥιθ. του ι'ίημι. 
άΕί-σίτος, ο,,' δ άει αιτούμενος, πάντοτε τρεφό

μενος (έπΙ των αιτιζομένω'l $'1 Πρυ,ανεΙφ ). 
άΕί-σκωψ, λιχτ. strix aluco' εΤδος νυκτοκόρaΚΟζ 

1) γλαυκός (σκώψ ), κλ'l)θs ( :;Yj ~ ουτω διότι 8$'1 iIto;,'.y,l,z i:. 
α~Eι~μa~ τ~, ~~oιητ. καί Ιω'ι. 't·jit~~ του ~σμo., ύ); 

τό αειδω αντι αδω. 
άΕίσομάι, μέη. τ.,υ άεlδω. 
άΕI-σόoc;, ο,, ' ό άεΙποτε άσφαλής. 
άΕI-στρcφής, έ~' ό διηνεκώς στρεφόμενος . 
άcισχοροϋν' λ. πλα:;Ιω'Jα υπό 't?U Πί.i~ω'ι.,; (K"α~ . 

41GH) πρό; ~τ"μ?λoγ(αν τΥι. λ. αiσxeός. 
άΕίται;· Ηοιωτ. αντ ί άετός. 
άΕι-φδνής, έ~ (άεί+φα"ηναι)' ό άείποτε λάμπων 

Ύι όροτός, επί σ.στέρω'l , κα: ί ~Y; επί \:οϋ π~λ~Κ?ί) ci.l3τaΡΟ ~. 
άcl-φCΥΥήc;, έ~' δ άεί q,tyywv. 
άΕί-φθΟΥΥος, ο,,' ό άε1 φθεγγόμενος. 
άΕI-φλΕΥής, έ.· ό άεl φλέγων. 
άι:ί-φρουρος, ο" (άεί+φeοveιί)' δ αεl φρουρών, 

άεί άγρυπνών \Ι αίώνιος \Ι ό άεί φρουρούμενος. 
άΕι-φυΥία, i) (άεί+φυΥή)' έξορία διό βίου. 
άΕι-φυλλΙα, i)' (άεί+φύΑ-Α-ο,,)' τό άεl έχειν φύλλα, 

τό άειθαλές. 
άεί-φuλλoς, ο,,' όειθαλής. 
άΕί-φωτος, ο,,' ό πάντοτε φωτεινός. 
άει-xδνΉC;, έι;' ό άεί χαΙνων. 
άει-χρόνιος, ο" (dεi+xeό"ος)' αΙώνιος. 
άEI-xρuσoν, τό' άεlζωο" τά μiγα (Διοσχ. Δ 88). 



6cκσς6μcνος--6CΡον~χ~ς ιι 

6cκσς6μcνος, 'ι, Ο" (cUxow)' ό ~ή θέλων, ά
κούσιος, δκων 11 άνθιστάμενος ι .π6Αλ deκσζ6μe"Οi 
-multA reluctAns (του Βψ(ιλΙου). 

ά-cιιήΙιος, ο" άντΙ d.IxB1IOi (6 ΙSλ.) [ιΙνσιι προψσι
νί~ δ'1;\ εσΧ1jμσιτΙσθη οϋ.ω όπά 'tijv ΕπΙ!Jρσισιν τοί! έ'κηλοι;]. 

ά-ειιιιτι, i) 'CK~Tl (dέκow), έπικ. έπΙρ: παρό τήν 
θέλησιν, πσιρ' Όμ. συχν. μετOC Γεν. : σεν &έκητι=λσιτ. 
te invito' {J..ΌW άέκητι=λσιτ. Dίίs ηοη propitiis. 
ά-cKoύσιoς, ο" κσιΙ -σ, -Ο". ά.τ. συνΊlp. ciXOVaIOi, 

ο" (σ στιρ.+iκοVσΙΟi)' παρό τήν θέλησιν, έναντΙον 
της θελήσεως, ήνανκασμένος, μή έθελοντής [δι' 
ίτυμ. βλ. &έκω,,]. 

ά-Cκων, άττ. συν'!ίΡ. lixow [ίi], -ovaa, -ο" (σ στερ. 
+ΙΙκώ,,)' πορό τήν θέλησtν, όκοόσιος ιι ήνανκασμέ
νοςΙΙδνευ σχεδίου ιϊ προθέσεως. 
Έτυμ.: &έκω" <*ά-Fεκω,,' &XOVaIOi (ιi-eXOIίaIOi 

<d-F.κοVσιοι;· έν έπιγρ. όκόσι(α) ( ιi-hεκ-, τοί! όποΙου 
τά δσισμ πνευμσι όψειλετσιι εΙ, τό h του β ' συνθ . (πρβλ. 
φΡΟVΡΟi (*προ-hοeοι;). 
ά-Ηικτος, ΟJl (α στεp.+ΙΙλlσσω)' ό μή εlλινμένος, 

μή συνεστραμμένος. 
άέΙιος, δωρ. τύπο, ιiντΙ ήέλιος. ήλιος. 
Iclla, επ. άέλλη, -ης, -1ι (liω. liημι) [α-]- θυελλώ

δης δνεμος, όνεμοστρόβιλος. 2) .μτφρ. έπl πόσης 
στρ06ιλοειδΟϋς κινήσεως [δι' έτυμ. βλ . liημι, &ήρ]. 
'cl1aioς, σ, ο" (li.Ua)· θυελλώδης, ταχύς ώς 

eύελλα. 
άcΙ1άς, -dιYOi, "ij=dεUαiος (/3 βλ. ) . 
άcΙ1ι\cις, -.Ο'Ο'α, -.,,=ιi.AλαϊΌς (δ βλ .). 
άcΙ1ι\ς, iς (li.AAa) · περιδιναμμενος, στρο6ιλιζό

μΕνος [d.Ιλ!ιi (*SιΡ-F.λFηι;· πρδλ' .1"'ω καΙ άολλής]. 
άcΙ1ο-δρομσς, ό' ταχίις ώς ή δελλα (ή θίιελλα). 
'cll6-ιριξ, -τeιχος, δ,"ij' ό έχων τρίχας κυμαι

νομένας εls τόν άέρα. 
6cl1o-μlιXoς, ο" (ιf.λλσ+μάxoμαιγ ό μαχόμε

νος, παλαΙων. κατά της θuέλλης. 
6cll6-woς, δμYjΡ. -ι:όπο, ,;ου Ιπομ. 
'cll6-IIOUll, 6, -fι, -oΠOVJl, ,;ό, ysv. -πoιJoς (lieHa+ 

fJO'6,)' ό ταχύς κατά τούς πόδας ώς ή θύελλα, τα· 
χύς ~ δνι:μος n ίπΙ [ππων, πρΙSλ . ,;δ ιν Κύπρφ « άνε
μΘπ6&ιςι. E~pη-ι:αι μόνον ίν τφ Ιπ. ,;ύπφ άελλό-πος, 
ώι; καΙ τ& ~τΙ-πo, = όρτΙπο",ς, ποvλv-πος = πολύ
πους' δοτ. πλ1jθ. d,AAondιJeO'aIll. 
'ΑcΙΙώ, -60, (OVi), -Ij ' ταχεΤα ώς δελλα (θίιελλα)' 

Ινομα μιΙϊ, τΘν 'Αρπυιων 11 δνομα κυνηγετ. κυνός. 
'clnTcw (Ι.lπτος)· εΤμαι δνευ έλπίδος, δέν έχω 

tλπΙδός, εΤμαι όπηλπισμένος. 
'-clIITIίς, Ις (α στ!p.+lλπoμαι)· περί ου δέν έχει 

τις έλπΙδα, όπροσδόκητος. 
'Elιιτfσ, "ij' όπροσδόκητον γεγονός: εξ άελπτίης 

-λα,;. ex ίnSΡeratο=άπροσδοκήτως. 2) άπόγνω
σις, άπελπισΙα. 'Εκ του 
i-clnToς, ο" (α στερ.+Ελπομαι)· ό μή έλπιζόμε'

νος, μή προσδοκώμενος, άνέλπιστος, όπροσδόκη
τος 11 περl τοϋ όποΙσυ ύπάρχει άπελπισία, εΤναΙ τις 
άπηλπισμένος o~δ. πλ"ljθ . lieAnra ώ; επιρ. = όνελπΙ
στως, όπροσδοκήτως.- 11 ένεργ. ό μή έλπΙζων, ' ά
πηλπισμένος. 

άcιπτως, ίπΙρ. του άελπτης (κσιΙ άclπτW4ί, ·ίπΙρ. 
,;ου liελπτος) = όνελπΙστως, άπροσδοκήτως, λσιτ. 
insperAto. 
δcμμσ, -ι:ό, έπικ. άντΙ αμμα (δ βλ.)' νευρά τόξου 11 

αύτό τό τόξον. 
άcναό-δρuτος πηΥή- ή άενάως ρέουσα. 
'διΕ-νΙος, ο" (άει+"άω), καΙ έπ. 'cf-vaoς, συν"{ιρ. 

άΕΙ-νως, ow' ό όεί ρέων' γεν., αιωνιος, άστεΙρευ
τος, ούδέποτε παύωψ έπΙρ. ιi,,,άως [&έ"αος <*alFe 
+"αυει (<<ρέει, Ρλυει) Ήσυχ.}' alFe = σΙέ (Ήροδ.) = 
σΙ./. άεl]. 
άc-νάων, -ovaa, -ο __ &έJισΟi (δ βλ . ). 
άινΤΕς, μ,;χ. πλYjθ. 'toi} liημι. 
άcξl-βιος, ot( (άέξω+Ρίοι;)' ό αύξανόμενος κατά 

τήν διόρκειαν του 6Ιou. 
'cξl-yuιoς, ο" (άέξω+Υυϊο,,)' δ cUeow ((σχυροποι

"ν, ένδυναμώ.νων> τά: Υυϊσ (τό μέλη τοΟ σώματος). 
6Eξl-KαKoς, 011' ό αϋξων (πληθύνων> τό κακά. . 

'Cξf-KCpωςo δ συντελών πρό, σι!)~ησιν -ι:ών xaράτων. 
'cξf-vooς, 01", συψ{ιρ. άΕξί-νους, ov" (ΙΙΙξιο + 

,,60ς)' δ dέξow (ένισχύων, ένδυναμώνων) τόν νοϋν. 
'CξI-TOKoς, 01'" ό αΟξων (τρέφων) τόν τόκον 

(δηλ. τό έμ6ρυον). 
άEξf-τρoφoς, ο,,' ό ύποτρέφων τήν αΟξησιν. 
άcξί-φuΙ10ς, ο" (ιiέξω+φύλλo,,)' ό τρέφων, σiί· 

.ξω", φύλλα, ό φυτρώνων φύλλο. πολύφυλλος, txwv 
δφθονον φύλλωμα. 

άι:ξί-φυτος, ο" (άέξω+φvτ6,,)' δ ιiέξω" (-ι:.!. τρέ
φων) τό φυτά. 
'ΑΕ'ΞΩ, ίων. κσιΙ ποιητ. liv,;! αiίξω, ανξάllω, λσι,;. 

augeo' πσιρά: -ι:οt, παλσιιοτ, ποι Yjτσιt, έν xp"ljast μόνον 
έν τφ ενεστ. κσιΙ πρτ: μ,;γν. ΠΟΙYjτσιΙ ΧΡYjσιμοποιοίίν καΙ 
μeλ. ΙΙεξήσω, άόρ. σι' ιiέξησσ, μέσ. μέλλ. ιiεξήσoμαι, 
πι:tθ. πρκ. ήέξημαι' κάμνω τι νό αύξήσι;ι, νά μεγαλώσι:ι 
11 τρέφω, προάνω, Ισχυροποιώ 11 έξυΨώνω 11 πολλαπλα
σιάζω. - Πι:tθ. κσιΙ μβσ. αύξάνομαι, νΙνομaι μένος 11 
εύημερQ, εύδοκιμώ [ιi(F)έξω(*Α'veq-S-=Αugere' πλβΙ-
ονσι εν αυξω. ανξά"ω]. . 

δ-ι:πτος, (α στερ.+Ιπομαι)· ό μή δυνάμενος νά 
όκολουθήσι;ι (έπί νεο.:"ρων ζιρων). 

ά-Ι:ΡΥι:ίη, i) - tη, Ιων. ιiντΓίlεργΙα (δ βλ.), 
ά-Ι:ΡΥηλός, ή, 01l=ιiεeγ6ς. 
ά-Ι:ΡΥής, έι; = ιi-εργ6ς. 
ά-Ι:ΡΥίσ, Ιων. -tη, -1ι' τό μή έργάζεσθαι, ~θυμΙα, 

όκνηρΙα. 2) επι ιiγIoυ, τό νό μένι;ι άκαλλιέργητος 
(xέpγ)~) 1ι έρημος. 'Ε του 

ά-Ι:ΡΥός, συνΊlΡ. d γός, Ο" (σ σ,;ερ.+*Εργω)" ό μή 
έργαζόμενος, όκνηρός έπΙρ. dργώς. 
άερδην, συνΊlΡ. lieιJηll, επιρ. (ιielew)' σηκωτά. 
άεΡ&Είς, μτχ. πι:tθ. άάρ. α' 'toi} άεleω. 
αι:ρ&ι:ν, δωρ. κι:tΙ έπ. άν,;Ι ήέe{)οησαll, γ' πλYjθ. 

πι:tθ. άορ. τoiί ιiεleω' ιiie{J." γ' Ιν. <oi} ι:t?ιτoυ xpόνo~. 
άι:ρίςω (ιiήρ)' εΤμαι ώς όήρ 11 εΊμαι λεπτός ώς ό 

όήρ 11 γλαuκόχρους ως δ όήρ, txw «ούρανl» XρQμα. 
άερlνος, 'ι, 011' άερώδης, δμοιος όέρι 11 νλαυ

κός ώς τό στερέωμα. 
άι:ρί-οικος, ο,,' ό κατσικών έν τΥ άέρι. 
'αεριος, ο" κι:tΙ -α, -011, Ιων. ήέeΙΟi, '1. ο" (dJJ" 

?}ρ, ηeι)' ό έν όμΙχλι;ι, ιϊ έν Tf.j nUKVf.j ότμοσφαΙPQ 
(της πρωΤας) 11 συννεφώδης.- 11 ό έν τι;> όέρι, με
τέωρος, αΙθέριος. 

άΕρίτιΙί, ή' ίδίόρ . θYjλ. του dέρ,ος (6 βλ.). 
δ-ι:ρκτος, ο" (α στερ.+Ιeγιο)· δφρακτος,όνοικτός. 
άι:ρο-6δτεω, μβλ. -ήσω' 6αδΙζω έν τι;> άέρι, πι:ρι-

πατώ εΙς τόν όέρα 11 (άέρα κοπανΙζω». Έκ του 
άι:ρo-βατ~ς, ό (ιiήe+Ραl"ω)' ό όερο6ατών, 6α· 

δΙζων εΙς τόν άέρα. 
άι:ρο-δίνής, ές, Ιων. ήεeο-δι1'ή~, -i (άήρ+δι"έιο)' 

ό περιδινούμενος εΙς τόν όέρα. 
άι:ρo-δόν~τoς, ο" (άήρ+δο"έιο)' ό άνατινασσό-

μενος εΙς τό ϋψη, Ιπτάμενος. . 
άι:ρο-δρομeω, μβλ. -ήΟ'ιο' ταξιδεύω εΙς τούς αΙ

θέρος. Έκ. του 
άcρο-δρόμος, ο,,' ό διατρέχων, διασχΙζων, τόν 

άέρα. 
άCΡο-clδιΚ, ii (ιιη, + ,Ιδος)' ό δμοιος μέ άέρα, 

fι μέ τό στερέωμα 11 όμιχλώδης, κεκαλυμμένος ύπό 
όμΙχλης (βλ. "eeOeIιJήi), 
άι:ρο-κόραξ, -σκος, δ' έναέριος κόραξ, ιiερ6φo,

τος κόραξ ( •. !. ψσιν,;σισ-ι:ικδν δν), πσιρOC Λουκ. ΆλYjθ. 
'Ιστ. 1,16. 
άcρο-κώνωψ, -ωπος. ό' ιiεeόφοιτοs (έναέριος) KW

νωψ (ψσιντασ.ικόν 6ν). 
άcρο-μδχiα, -1ι (ιiήe+μάχ,l)' μάχη εΙς τόν άέρο, 

όνεμοπόλφος, . 
άcρό-μι:Ιι, : Όιτοs, τό' μελιτώδης δρόσος (aerium 

mel του ΒφΥιλΙου)' λίγεται ώσ. καΙ VOll μέλι κσιΙ 
δ,oσόμeλι. 

άι:ρο-μι:τρCω, μίλ. -ήσω (ιiήI! + μeι:ρεω}' μετρQ 
τόν όέρα 11 τ. !. χάνω τόν καιρόν μου, Χ9νομαι, εΙς 
ματαΙας έρεύνας καΙ ένασχολήσεις. 

άι:ρο-μΙΥ!\ς, -i' όναμεμινμένος μετ' άέρος. 
άΕρ6-μυθος, ο,,' ό λένων λόνους τοΟ άέρος, ό 

φλυαρQν ματαΙως. 
άCΡΟ-Υ~Χι\ς, i, (ιiηρ+ήxoμαιγ ό νηχόμενος (δYjλ. 
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κολυμβών) εΙς τόν άέρα, !πΙ των νεφων λεγόμενον. 
άι:ρο-νομΕω' κινοΟμαι έν τΥ άέρι. 
άι:ρόομal' γΙνομαι όήρ. 
άι:ρo-πoρeω=πoρεύoμαι έν τΥ άέρι. 
άι:ρο-πόροι;, ο" (άήΡ+ΠOρΕVOμΙH)' ό πορευόμε-

νος διό τοΟ 6έρος (όνό τούς αΙθέρας). 
άι:ρ6-φοιτος, ο" ιάήρ+φΟΗάω)' συνών. τφ ΠΡ0'l1γ. 

(ό πορευόμενος διά τοΟ όέρας), κυρ. ό φοιτων (συ
χνάζwν) εΙς τόν άέρα. 
άΕρρω, αίολ. ιiντί άείρω (8 βλ.). 
άι:ραι-κδρηνoc;, ο" (άε{ρω+Ηάρ'1"Ο")' 6 αTρwν 

τήν ΚΕφαλήν, 6 κρατών αύτήν ύψηλά, ύΨαύχην. 
άι:ραΙ-λοφος, 0';- ό txwv ύψηλόν λόφον. 
άι:ρσΙ-μαχος, ο,,' ό όεΙρwν (Ι(ινων) μ6χην. 
άι:ρσΙ-νοος, ο,,' ύψηλ6φρwν, ύπεΡήφανος \Ι 6 όν-

υψών, διε'{είρwν, τόν νοΟν: 
άι:ρσΙ-πότιις, -ov, δ, καΙ ιlεeor -πότ,lΤO~, ο" (α

είρω+ποτάομα&)' 6 ύψηλά πετων, ύψιπέτης. 
άι:ρσι-π6τητος, o"'=τιjί ΠΡ0'Jγ. 
άι:ρσf-πoυc;, πον", δ, 'ιι, γεν. -π060~ (αείρω + 

πους)' ό ai;>wv ύψηλά · τόν πόδα (τους πόδας), 
καλπάζwν, ζwηρώς όναπηδών. 
άι:ρτάςω, ΠΟΙ'l1τ. τύπo~ του άεΙρω' οηκώνw ύψη

λ6' τφτ. ηέρταζο". 
άι:ρτάω = άερτάζω (8 βλ.), ιiόρ. α' ηέΡΤ'1aα' παθ. 

ϊ.; κ. ήέοτη,uσ.ι. 
άι:ρ-~δηIί, ες (αήρ+εΙΟΟς)=άεροε&6ής (8 βλ . ). 
άΕΙί, ~ωp. ..ύπo~ του ιlεί [δ]. 
άι:σα, α' πλΥιθ. αέοαμε" καΙ 8.0αμε", γ' πλ τιθ. lΙ.ε

οα", ιiπ"φ . . άέοα&· ιiόρ. α' πιθ. Ικ τινo~ ιiΠ'l1ρχαιωμe
~ηι;; ρΙζ'ljΙ;; ένεστ. άέω=εiίδω=KOιμOύμαι' oo)~εΙι;; ιiλλoι;; 
χρό'l ι:. ; ιiπa.ντ~ . Συγγ. τιjί lι',1μ&, lαυ~. άωτέω [ιioεo. 
Ξτυμ: κa.τi τιν!Χ. uπόκειται Ι!ΧΠ. Ρ *4 ves-ιiποτελουσα 
iπέκ,!Χc~ '1 τΥιι;; ρ. 4U- (βλ. ανΙή)]. 
άεσι·φροσιινη, ij' 6φΡοσύνη, άνόητος Ιδέα, μw

ρίσ. 'Εκ τοίί 
'δι:σί-φρων, Ο", γεν. -ο"ος, (ααω+φρή .. )' ό 6λα· 

6εΙς, τετcραγμένος, τάς φρένας, φρενοβλαΒής, μw
ρός, άνόητος [κατi τόν Becht. lexίl. 14 γραπτ. άα
οίψρω .. (1, λ . πα,,& ΦωτΙφ]. 

άι:τΙδι:ύς, -έως, δ' νεογνόν άετού. 
άι:τfrηc;, ll{Joος' άετόλιθος, λΙθος εύριοκόμενος 

έν Tr} φwλεζi τοΟ άετού (Αίλ. Ζ. Ί. 35). . 
άι:τό-μόρφoc;,ο,,· ό txwv μορφήν (η σχημα) άετού. 
'ΑΕΤΟΊ ij aICT6c;, ώσ. ποι'l1τ . αl'1~ός, δ' όετός, 

λ,ιτ . aqίJίI",.- 11 άετός ώι;; σ'l1μαΙα (παρ& Πέ"σαL;;) [ίi]. 
'E~υμ. : ΠΟΙ'l1τ . αlεroς)ιiH. αετός' έκ ΤO~ πα,,' Ήσυχ. 

« αΙβετός' ΠεΡΥαίο&» συνiγεται δ.ι αΙε~O. ( *αΙFετος 
( *αFjετός : 'Qo. καΙ τό σxε~όν συνών. οΙω"ος (*αFjω"ος 
χατ' 'iίφoμ?Ιωσιν· τοίί ιΧΡΧΙΜυ α- π"όι;; τόν φθ6γγον τηι;; 
~ιt?μ. σιιλλ: πρβλ. δμ6ρ. λa.τ. avis' aFjeroo, a vis aFJωo 
"ος ιΧνiγοντα ι εί~ κοινήν ί"π. βiσιν a v Je-( a νeί=mη
νόν' πρl5 λ. καΙ τiι έν αΙόΙ0ς. 
άcτο-φόροΙί, ο" (άετος+φέρω)' λατ. aquilifer' 

ό φέΡWν τόν άετόν (τήν σημαίαν). 
άι:τ-ώδης, ες (άετός+εΙ60ς)' δμοιος πρός όετόν. 
άΕτωμα, .6' τό άέτwμα ναών, τό της όροφης τρΙ., 

ywvov, λ!Χτ . fasligium. 
• ΑιΏ' κοιμούμαι, Ολ. ιι'εοα. . 
• Α.ΖΑ, t.. κιι ;ι. σ'ljμ. ξηρασΙα, κοϋμα, θερμ6τηςllώσ. 
- a, OKwpla 16λ. lΙ.ζω) [δι' έΤ'Jμ . βλ , 8.ζω]. 
άςCΙΊYII, (ciζc»)' ξηραΙνw, κaταξηραΙνw. 

. άςδ1έος, σι, 01' (&ζω)' παθ. άπεξηραμμένος, ξη
ρός. φαλισμένoς llδlkν τραχύς, σκληρός.- 11 έ'ιε"γ., 
. • • K~ων. 

ά,l,ω (&ζ_>- =cl.ζcι1_' ξηρaΙνw, · άποξηραΙνw. 
ά-ς..ιia, Ί' έλλειψις ζηλΟTUπiaς lΙόπλότης, όπλοϊ-

κό . -Εχ ~5 

ά-t;ηΙ0c;, ο-..=άζήΙωτος = 6 μή άξιοζήλευτος, ά
ξιολ' , ητος, άξιοθρήνητος 11 όσημαντος, μικροΟ · δ
ξιος.- U έ'ιεΥ'( .• ό μή φθονών. 
ά-ζηλo-τUmιτoι;, ο)' (α στερ. + ζ,lloτvπέω)' ό μή 

έκτεθειμέ ος είς ζηλοτυπΙαν, μή ζηλοτυπούμενος. 
ά-ζηΙό-TV1Iος, οΙ' (α στερ.+ζ'110τvπέω)· ό μή ζη-

λότυπος , μή ζηλoτuπων. . 
ά-ζήλιιτος, ο" (α σ"t~;ι .+ζ"lόω)' 6 jJή άξιοζήλευ

τος, μή ζηλεvτός (=ciζ"lο~, 8 βλ.). 

ό-ςιίμιος, ο" (α στερ. + ζ'1μ[α)' ό άπηλλαγμένος 
ζημΙας, χρηματικης τιμwρΙας, 6 δωρεόνllό άνευ ζη
μΙας, χwρlς νά ύποστι:] βλάβηνllό μή άξιος τιμwρΙας. 
-έπΙρ. ως = άτιμwρήτtJς, μετά ότιμwρησΙσςΌ- 2) ό 
μή φθάνwν μέχρι τιμwρΙας, άβλαβής, άκακος, άθΥος. 
ΆζησΙσ, 'ιι ' Ιπών. τη\; Δ'ήμ'l1Τ,,?Ι;;, πιθ. ιiντΙ τοί) αυ

ξ'10ία (8 βλ.). 
6ςητCιι, γ' Ιν. παθ. ίνεστ . ύποτ. τοί) 8.ζω. 
ά-ςήτητος, ο" (α στερ. + ζ,l~έω)' άνεξέταστος, ό 

μή έξετασθεΙς, όνερεύνητος, 
. άςηιΙΊC;, ές' συνεχής, όδιάλειπτος, άπαυστος 11 

συχν. ώ. έπΙρ. αζ"Xές=άKαταπαύστtJς, ύπερμέτρwς, 
ύπερ60λικά ιι σκληι:;ός, τραχύς. 

. Έτvμ. : άζ'1χής ( *ά-ζα-εχ;'ς (ά-6&α-εχής (π?ολ:Η
συχ. cά-ζ-εχές' ά6&ιilε&πτo",.)· ij άζ'1χής (*cicJ-jαx;'o 
=6 σπεύδων πρός τι (οπου *αδ=λατ. 4d). Κιχτ' άλ
λου,; ο' συνθ. ε!ναι τό ';χή (=6 σφόδρα άντηχών).
Κατ' ιiλλoυ~ α' συνθ. 8.ζα=ξηρότης, τραχύτης.-ρΙζ. 
-ζα- (=άγαν, σφόδρα). 
'ΆΣΟΜΑΙ' βλ . -ΑΣΩ. 
6-ςυΥος, ο,,=ιι'-ζνξ, δ, 'ιι (α στερ.+ζ~,.η1'α&)' άζευ

κτος, άούζευκτος, άταΙριαστος ιι άνύπανδρος 
6-ςυμος, ο" (α στε;ι.+ζυμ'1)· άνΕυ ζύμης, άζύμw

τος 11 τά 8.ζνμα=ή έορτή των άζύμwν, καθ' 1)'1 rισθι
ον μό'ι?ν ιiζυμα. 

ά-ζuξ, -~yoς, δι ή (α στερ. + ζ~yή"'α~)' άζευκτος, 
άσύζευκτος ιι έπομ. δγαμος, άνύπανδρ:)ς. 

• ΑΣΩ' ξηραΙνw, άποξηραΙνw, καψαλΙζw.- Π2.θ. ά
ποξηραίνομαι, καψαλΙζομαι 11 άπομσραΙνομαι, λυώνw 
(ιiπό λύπτιν π. χ.). 
Έτνμ. : 8.ζα, 8.ζω, άζαλέος ιi'ιiγο'ιτχ~ ε Ι~ ίαπ. ". 

*azd-, 7)τιι;; ιiπoτελεί έπέκτ!Xσ~ν κ!X.iι εν -d- τη.; ρ . as
τΥί\; ένυπα;ιχούο'ljΙ;; έν τοΙ;; λιx~. areo, aridus, ardeo 
(πρΟλ. κα Ι τό r:!X,,' Ήo~y'. «lίδ3αυo,,' ξη!?ό". Δάκω
"ες_, δπο') -6δ- ( zd). Κ!Χ" ιΧλλ?ιις τό αζω εΙ';a~ <.α.;ι
ιiλλYίλo. τύπο. του αύω Α (αζω ( ά<F)-jω). 
'ΆΣΩ, κατ& τό πλείστον ώ;; !Χπ?9. 'ΆΖΟΜΑΙ; μ6-

νον ~έ κατιi έν. καΙ πρτ: σέθομαι, φοβούμαι, τοί.ις 
θεού. π. χ . ij τι;ύ. γΟ 'lείς 11 6)13. /lζομα& + άπρψ. = 
φοβοΟμαι νά κάμw τι, δέν τό καμνw έκ φάβουll 
ίίζoμα~ μή ... =φο60ύμαι μήπwς. - Άπα/ .. φο60ύμαι, 
κατέχομαι όπό φόβον, καταπληξιν. Πρβλ. οέβω. I~ι' 
έτιιμ . ~ λ . ίίy~oςl. 
ά-ςωία, -ίι (8.ζωος)· έλλειΨις ζwης. 
ό-ςωος, ο" (α oτεp.+ζωrj)· ό άνευ ζwης. ·- 11 (11 

στερ.+ζφο>,)· ό μή έχwν έν έαυτΥ σκώληκας (έπί 
~ύλΟ ·J). 

ά-ςωστοΙί, ο" (α στερ+ζώννυμ~)' 6 μή έ~σμέ
νΟζ, άζwστος, άνΕυ ζώνης. 
άη, γ. έ ν . π?τ. τού αημ& (a βλ.) : ~[π .. ε~, έφνσα1> 

Ήσύχ . 
ά-ηδής, ες (α στ€ρ+ήδoς)' δυσαρεστος (~ί~ τή'l 

γευσιν) , άνουσι::>ς, άνοστος 11 ένοχλητικός 11 έπΙ προο . , 
ψυχρός, όχληρός, δύστροπος. 'Εκ τον-;(),) τ6 

ά-ηδίσ, 1ι <ά"δής)' τό νά εΤναΙ τις ούχl εύχ6ρι
στος, δυσαρεστος, άπεχθής.- 11 δυσαρέσκεια, άπέ
χθε.ια, μίσος. 
άηδίςομaι, (άη5ής)' αΙσθανομαι άηδΙαν. 
άιιδίςω, (άηδής ) ' προξενώ όηδίαν . 
άηδισμός, δ'=άηδία, έν iντιθ~σει π,,6. τήν ι. . ήδο .. ή . 
ΙIηδoyιδι:ύfϊ, -έως, έπ. γεν. -;;ος. Ι · νεαρά άηδών 

(<<τό άηδονακι»). 
άηδόνιος, ο .. (ά"δώ,,)' ό της άηδόνος, άνήκwν 

είς τήν άηδόνα. 
άηδονίΙί, -Ιδο., Υι'=άη5ώ ... 
ά·ηδώ, -ον., Υ,=ά'1δών (a βλ .). 
άηδών, 11' ιiττ. δ ι '(ε·ι. ά'1δό"ος ij άηδοv. (άείδω)' 

άηδόνι' XlJp . Q'ιjμ. ή ζιοουσα, ή ψ6λ τρια. 
'EroIA.: 'Εκ τοίί παρ' Ήσυχ. «άβη6ό1'α' άηδό1'Cι1>, 

του αίολ. άήδω=άείδω, φa. Ινεται δτι είχε τό F καΙ 
συναν'ήκ!ι τοΤι;;: άεΙ6ω, αν"ή, ν5έω, ;;δ~, OItO'J ~λ. 
πλείονα. 

άηδως, έπΙρ. τι;υ ά'1δή~ (8 βλ.) ' ά'1~ω; [χω ΤΙ1'ί= 
δ:ατ'ελω έν oooaptOTI;1 σχέσει πρός τινα, δέν δυ· 
νάμαι νά τόν ύπoφέρw. . 

lι-ή8ι:ιa, ή, Ιων. α'1ΙΗ,Ι (άήι1η.)' τό · '6σννήθιοτον, 
. καινοτομΙα Ilτό νά μή ε1ναΙ τις συνηθισμένος εΙς εν 
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πρδγμαl!ιΙήθειά τι "ο. (πριiγμ.)=όπειρlα πρόγμ. τινος. 
άηθέσσω, ΠΟΙ1jΤ. ciντ! το1) ι1η{}έω = εΤμαι όσυνι'ι

θιστος είς τι (μετά. γ6ν.): πρτ. ι1ήD-εοοο". 
ά-ήθης, ες (α στaΡ, + r}z7.oo)· Ο μή ουνΦισμένcx;., 

άσυνήθιστοςl!παράδοξος.- ΈΠιρ. ι1ήl1-ως. 2) ό lJή 
συνηθισμένος εΤς τι (μ~:ιi γ6ν .).- 11 Ο μή Ιχων ~
θος (Τι χαρακτηρα). 
άηθίςομαl, ciποθ. (ι1ήΖ7.η.)' εΤμαι άσυνήθιστος. 
άηθίη, tj = άήΖ7."ια (8 βλ.). 
άή~ως, έπΙ? , του άήl1-η.· όσυνήθως, όπροσδοκήτως. 
αημα, τό (αημι)' φύσημα, πνοή Ισχυρό, άνευος. 
άήμεναι, επ. τύπο; ciντ! άηναι, ciitpιp. το1) αημι. 
-ΑΗΜΙ, γ' έ'ι. l1.ησι, γ' ~υ ·ίκ. &ητο" (o~x! α.ετο,,), 

γ' πλΎιθ. l1.ειοι· προστ. γ' Ιν. άή~ω' ciIt"ιp. ι1ηναι, επ. 
άήμε"aι'w μτχ. αείς' ε~., γ' έν. π~τ. α'!, γ' πλrιθ. ~εoα". - Παθ. αημαι, μτχ. αημε}lος' ait. γΙν. πρτ. · αη~o : 
πνέω σφοδρως, φυσω (έπί όνέμου)1Ι0Ι παθ. τόποι $
νΙοτ! σ1jμ. πλήττομαι ύπό τοΟ όνέμου, σιιχνι:lτ. lJμω\; 
ΟΎ]μ. κυμαίνομαι, φέρομαι τι:\δε κάκείσε ώσΒ! έν τιjl 
ciνέμψ Κ7.! ΙΙπ6 τοίϊ ci"έμοιι , όνεμοδέρνομαι IllJθεν δια
σκορπίζομαι τrjδε κάκείσε. 
Έτυμ.: έ~ ictr;. ρ. a ve-, Ηλ. aF(e)- πρo~λθoν τιi : 

α-ω, = πνέω, α-ός = πνεΟμα (Ήdυχ. ), αη-μι = πνέω, 
άή-της=άνεμος, α-ελλα (Χίολ. av-eAAa(CΊ(F)eHCI), ό-ήρ 
(θεμ . άFερ, α : ολ. α11η2' δωρ. ι1βήρ,' νεοελλ. ιΙ"έραι;), 
αυ-ρα=πνοή, ά,χζω=άναπνέω, ιΙσ8>-μα-λατ. ven-tus 
(π~6λ. σανσκρ , νiimί-φυσw, νiitas=άνεμος, vcijuS= 
άήρ)" βλ. καί αελλα, ι1ήρ, α.ωεος. 

άίjναι, ciIt~ιp. τοίϊ αημι. 
'αήρ, ι1έ!?ος, -{ι, ci't't. ιJ' Ιω·ι. καΙ Ιπ. ιΙήρ -i) ήήρ, 

ήέρος, ή' λαΤ. cier, -ris (αίτ. ίiera)' 'α.;ρ πΡοΥιλθεν εκ 
τσίί ή';ρ κατ' ciνομοΙωσιν (πρ6λ. γεν. ήέρος καΙ δμ1jΡ. 
ΔVσ-ίϊής) ' έκ δέ της γιν. ήέροι; προηλθε τό μην. ίων . 
ήήρ'-ΠΧΡ' δμ. καΙ Ήσ. τ6 κατώτερα στρώματα τοΟ 
άέρος, ή άτμόσφαιρα, -i) Ο πυκνός, ομιχλώδης, όήρ, 
ο περι6άλλων τήν γην, ciντΙθ. τιjl αΙ{}ήρ (=6 κα
θαρός όήρ των ύψηλοτέρων στρωμάτων' 6λ . κυρ. 
Ίλ . Ξ 28~) 11 έν-::ευθΖν : όμιχλωδες σκότος, 6μΙχλη, σκό
τος 11 CΊλλιi μεγν . γενικω; ο1jμ. άήρ. ('Εκ τοί! *CΊω, CΊημι) 
[ii] [~ι' έτuμ. βλ. αημι]. 
-CΙησιlί, -εω., -(Ι (αη :ιι)=ιIημa=φύσημα. 
ά-ήσσητος, ιiΤΤ. ι1-ή~τητoς, ο" (α ο,ιρ.+ήσοιίομαι)' 

6 μή νικηθείς, μή κατα6ληθεΙς 11 άκατά6λητος, ά
καταγώνιστος. 
άήσϋλGς ciντΙ aravlo; (8 βλ.)' πονηρός, φaoλος, 

κακοήθης. ' 
άήσυρος, ο" (*ιΙω" ιΙημ,)' έλaφρός ώς άήρ U 

ομικρός. 
άητέομαι (&ή~ης)' πέτομαι, Τπταμαι. 
άήτη, · tj = (άήl'ης) (8 βλ.). 
άήτηι;, -ου, δ (ι'lω, &ημι)' 6ιαΙα πνοή όνέμου, φύ

σημα 11 θύελλα 11 άνεμος. 
άητό-ρροος, ο" (κχΙ σιιΨΙΙΡ. -eοvς)' ό παρόγων 

άήτας (λ. επινΟΤιθΖίσα: ίιπό τοί! Πλιiτ. _ν Κριχτ.). 
άητος, O}l' ΠΧλαιοτιiτYj λΙ;ι\; ιiπαντωσα: μόνον πιχρ' 

Όμ. (Φ 395), πιθ. εκ τοί} CΊημι, lJθaν ιiρχικω\; έσήμ. 
θυελλώδης, ορμητικός, κΧί έντβυθιν, 6lαιος, άγριος, 
τρομερός (πρ6λ. α'η1'ος)· 2} (ίχ 1:0ί! ΙΙάωΒ) 6κό· 
ρεστος, 6χόρταγος 
άήτω, γ' έν. προ στ. τοί} ιΙ"μι. 
ά-ηχος, ο,,' ο άνευ ηχου (έπΙ φων~, Π.Χ.)., 
ά-&αλάσσευτος, ο}l'=ι1Β-αλάσσω~ος, ό μήπω ρι-

φθείς είς τήν θάλασσαν. 
ά-&άλαaσοι;, ci't't. , -ττος, O}l . (α σΤΒΡ. + 6άλασσα)' 

άνευ θαλάσσης, μακρόν της θαλ., μεσόγειος 11 άμι
γής θαλασσΙου ϋδατος (πρβλ. τό τοίί ·Οριχτ . vinum 
ma.ris exρers). 
ά-&iίλάσσωτoς, ci't't. -ττω1'Ο" ο" (α οτ.ρ. + Β-α

},ασσόω)' ό μή θαλαοσινό;, άπειρος της θαλ6σσης, 
άσυνήθιστος είς τήν θάλασσαν. 

ά-&iίλήι;, ές καΙ άz7.a,Ηής (α στβρ.+Η.ιο,)· ό μή 
θόλλων, μή θαλερός. 
ά-&αληή;. ές (α στερ,+8>ιίΙ,πος)' δ δνευ .8όλπους 

(θερμότητος). , 
ά-&aμ6Ι;c:, ες (α στερ.+8>άμΡΟi)· δφ060ς, δτρομος. 
ά-θiίvcσιq, tj (d~"aToi)" τό μή όπσθνόσκειν, 

ιάθανασΙα». 

ι-alνδτfςω (ΙΙθιf1'llτος)' noIQ τινα 686νατον, άπ
αθaνατlζω τινά. - Παθ., γΙνομαι άθάνατος, άπα
~ανατlζoμαι, εΤμαι άθάνατος.- 11 θεωρώ έμαυτόν 
άθάνατον. 'Ee α~τoί} τό 
άΙlνlησμ6ς, δ = άθανασΙα 11 τό χάρισμα της ό

θανασΙας η ή πίστις πρός τήν 6~ανασίαν. 
ά-Ιδνατοι;, Ο", καΙ -η, -ο,,' 6 μή ύποκεΙμενος 

εΙς θάνατον, ιό86νατος», μή θν~σKων 11 άντΙθ. 1:ιjI 
6τητδ. κα:Ι Ρeοτός. - δθεν d8>Ii"ίx1'oι, οΙ = ΟΙ Θεοlll 
ώσ. σώμα ιΙΒ-α"ιίτώ" έκαλεί,ο τμημχ στρα:,ο[ί, 1:0U ό
ποΙου δ ciριθμό\; IJΙ8ΤYjρείτο ιiναλλoΙωτo., 1\ι6τι πα.\; δ 
πΙπτων ιXνεπλrιρoίϊΤo ciμέσω\; καΙ α~τoμάoτωζ τρόπον τι
νιi IJt' &λλοιι 6Κ τιί)ν προτsρων καιθωρισμένουllέπΙ πραγμ., 
αί~νιoς. . 

ά-9iίνής, ές' ό μή όπoθν~σKων. 
δ-θαητος, 011, (α στβρ. + -{Μ,πτω)' ό μή ταφεΙς, 

μή τεθαμμένος.- 11 ό μή δξιος ταφης. 
'iίθδρη, i) (κιχ! άD-ήρη)' χονδροαλεσμένος σΤτος 

(χόνδρος), καΙ δ έ~ α~τoυ πηκτός ζωμός (κουρκοΟ
τι)' πρβλ. λατ. ador = 6σπρσσΙτι, κοιν. «ζειά)' [~ι' 
έτιιμ . βλ. άfJoήρ]. 
ά-θαρσΉC;, ες (α ΟΤΒρ.+6άρσος)' ό δνευ θάρρους, 

άποθαρρυνθείς, άποτεθαρρημένος, δτολμος. 
ά-θαυμαατίσ,tj'ό χαρακτήρ τοΟ άΖ7.αυμάστοv(βλ.λ.). 
ά-&σuμαστοc;, ο" (α οτl;ρ.+t?-αυμάζω)" 6 μΓι θαυ

μάζων, μή έκπλησσόμενος διό τίποτε' έπΙρ. -τως. 
- 11 6 μή θαυμαζόμενος, δν ούδεlς θαυμάζει. 
ά-θεάμων, -ο,,' ό μή θεώμενος. ' 
ά-&έατος, Ο", (α στβρ. + t?-εάομαι)' ό μή όρωμε

μενος, ΟΟρατος, «άθέατος»l!μuoτικός.- 11 βνεργ., ό 
μή όρών, μή 6λέπων, τυφλός πρός τι. 
άθεεί, έπ!ρ. (ιΙ8>εος)' δνευ της 6οηθεΙας τοΟ θεοΟ. 
ά-θεησΙη, tj. έλλειψις όρόσεWς, τυφλότης. 
ά-θείσστος, 011 (α στsρ.+t?-ειάζω)· 6 στερούμενος 

θεΙας έμπνεύσεως, μή έμπνευσθεlς ύπό τοΟ θεΙου. 
ά-θελΥής,ές,δ' 6 μή θελγ6μενος, άKατaπpάϋντoς. 
ά-&έλεος, ο" (α στιρ. + 6ΙΙλω)' ιiμφ. '(ρ. πα:ρ' ΛΙσχ. 

=άθέλητος, ό μή θέλων, άκοι'.ισιος. 
ά-θελκτοι;, O}l (α στιιρ.+6έλ"ωγ άκαμπτος,όδυσ

ώπητος, άκαταπράϋντος. 
ά-θεμιlί, -ιτος, δ, i)' δνομος, παράνομος. 
ά-θεμίστιος, ά-θέμιστος καΙ ά-&έμΙτος, ο" (α 

στερ.+6έμις)· άνομος, δνευ νόμου η κυ6ερνήσεως, 
άθεος, όσε6ής, όνόσιος, λατ. nefa.rius. ΈπΙρ. -τως. 
ά-θεμΙΤΟ-Υaμέω = tρχομαι εΙς ό8έμιτον (παρό-

νομον) γόμον. 
ά-θέμιτος=ά8>έμιστος (8 βλ.). 
ά-θεμιτo-φaycω=τρώyω ' φαΥητό μή έπιτρεπ6με ' 

να ύπό τοΟ νόμου. . 
ά-θεμιrο-φάΥΟΙ;, ο"" ό τρώγων όθέμιτα φαγητά. 
ά-&εος, ον (α στερ. + 6εός)' 6 άνευ θεοΟ, 6 άρ

νούμενος τούς θεούς 11 γ8νικω; άθεος, όσε6ής. -
11 έγκαταλελειμμένος όπό τούς θεούς. 'Ee α!JΤοu 1:6 
ά-&εότης, -τη~oς, i)' τό μή πιστεύειν E[c θεόν, 

όθεΤα,' άσέ6εια. 
ά-θερiίηευσίσ, i)' έλλειψις περιποιήσεως η φροντl

ΔWν' μετιiγΞν.; παρaμέλησις πράγματός τινος. Έκ τοίί 
ά-&εράηευτος, ο" (α στερ.+t?-εeαπενω)' ό μή τυγ

χάνων η μή Τύχών περιποιήσεων, ό παραμεληθεlς 
η πα~ημελημένoς.- 11 6 μή [αθεΙς. άνίατος (6-
γιάτρευτος). 
ά-θερίςω" έπ. ιXι:lρ. ιχ' άΖ7.έριξα -i) ά8>έρισσα (α 

στερ.+t?-έeω = t?-εραπεύω) 11 περιφρονω, καταφρονω, 
όδιαφορω (λα,ιν. nihil (ura.re). [κ:-ι,' ~λλoιι. έτιιμολ. 
εκ του cipx-tv~. όdhara-=περιφρονείν]. 
ά-Ιiρισrος, O}l' άφρόντιστος, παρημελημtνος. 

-2> άδιάφορος, 6μελής, παραμελων.- 116 μή θε-
ρισμένος. '. ' , 
ά-&iρμqντος, ο" (α στεΡ.+t?-ε!?μ!1ίνω)' ό μή θερ

μανθεΙς, μη θερμασμένος 11 μή έξεγειρόμενος όπό 
πσθων. . .' 
δ ·θcρμος, ο,,' δνευ θερμότητος. 
iιΙcρ-ώδης, ε~ (ά8>ή!?+εΙδος)' ό φέρων Θ~έpας ώς 

ό στάχυς τοΟ σΙτου. 
ά-θcσΙσ, i) (llfJετος)' όστασΙα, 6στά~εια 11 παρa-

σπονδlα, όπιστΙα. . 
Ι-Ιcσμό-'ιο~ οΙ" ό διάΥων παράνομον 610ν • . 

Δ-ΕΕΙΚΟΝ ΤΗ2 ΑΡΧΑΙΑ2 ΕΔ-4ΗΝ. rΔ.Ω22Η2 3 



δδ~σμo~-άδλoφόρo~ 

6-8cσμος, 01' (α σnΡ.+-θεαμ6s)" ό μή έχων θε
σμούς, παρά τούς θεσμους, άνομος, παράνομος. 
ά-8Ισφaτος, ο)'· (τόσον μέγας, CJOTE) ούδέ θεός 

δύναται νό Einr:1 περί αύΤΟύ, νά τόν πε-ριγράΨι;] 11 
άνέκφραστος, άπερίγραπτος, δρρητος 11 δθsν, ύπερ
φυσικώς μέγας, τεράστιος, πελώριος. 
ά-8cτέω, μΕ/.. -ήσω (lί-θεrοs)' θέτω κατά μέρος, 

όμελώ, παραμελώ, περιφρονώ.- 11 ό6ελΙζω ώς νό
θον, άπορρίπτω (επί l'ρσιμματ.).- 111 έπαναστατώ. 

ά-&Ιτησιlί, ij, γεν. -eooS' κατόργησις, όπόρριψις. 
σ-θετος, ον (α στερ.+τl-θημι)· ό μή τοποθετη

μένος, ότοποθέτητος, τεθείς κατό μέρος, άχρη-
στος, όνωφελής.",;"επιρ. ά-θέrωs = ά-θέσμωs=παρa
νόμως. 
ά-8εωρησία, Τι' έλλειψις θεωρήσεως. 
ά-8ι:ωρητί, έπΙρ.· άνευ 'θεωρΙας, όμελώς. 
ά-θι:ώρητOCί, 01' (α σ,ερ.+-8-εωιιέω)' ό μή θεω-

ρούμενος,ό6rατος 11 όνεξερεύνητος. 2) ό μή στη
ριζόμενος έπ έπιστημον. θεωριών, :) όνεπιστήμων, 
άνΙδεος. 
ά-8Ιως (έπΙρ. τοί) lI.-8-eo~)· κατό άθεον, όσε6η, 

τρόπον. 
ά-ΔιιιΙήι;, As (-θηλή)' ό μή θηλάσας. 
σ-ΙΊίΙOc;, 01' (α σ,ερ.+-θηλή)· ό μή θηλασθεΙς, ό· 

6ύζακτος 11 ό μόλις όπογαλακτισθείς (λσιτ. jam lacte 
depulsus). 

ά-θήluντOCί, 01' (α στερ.+-8-ηλυιιω)· ό μή γυναι
κώδης, μη έ,κθηλυνθεΙς, μη έκτεθηλυμμένος 11 όν
δρικός, όρρενωπός. 

δ-θηλυlί, v (α στερ.-!-t'hjλvs)' ό μη γυναικωτός 11 ό 
jJij όμμόζων εΙς γυναίκα. 
Άθηνα, -ας, Τι, συν-ιιρ. τόπο, τοίί Ά-8-ηιιάα Τι 'Α

~ηyαία, ίω •. Ά-8-ή1'η, Ά-θη>,αΙη, δωρ. Ά-Β-ά1'α, Ά
-&αναία, αίολ. Ά-8-η1'άα' ή θεό Άθηνα, λα,. Μί
ηerνa, Τι προστιi.τl~ τijς; πόλεως; των Άθηνων. 
Ά&ήναζε, έπιρ.· είς, πρός, τάς Άθήνας. 
Άθήναι, -ό)ιι, αΙ' η πόλις τών Άθηνών, εν χρΥι-

~' xwι ,ίι. πληθ., (ώ, Θήβαι, Μυκή1'αι), ~ιδη συνΙστα~ 
ξ}( 1τ"ιλ(i)'ι μ~pων (των δήμω,,). 
Ά&ήναια, -:Ii.' ά,ρχαιότερον δνομα των Πανσιθηνσι(t!)·ι. 
Ά&ηνaίζω' ε1μαι ΆθηναΤος 11 εΤμαι σοφός ώς 

ή 'Ασηνα. 
Άθήναιον, "ό ('Α-8-ηιια)' ό , ναός της Άθηνας. 
Άθηvdίος, α, 01' (Ά-θη"α)' ό έξ Άθηνών, 7j ό 

άνήκων είς τός 'Αθήνας, «Άθηναίος». 
Ά&ήνη'=Ά-8-η"α (6 βλ.) 11 Άθηναι. 
Ά8{ινη&ι:ν, 'ij --8-ε, ΕπΙρ: έξ Άθηνών. 
Άθήνησιν (κσι ί 'A-B-ήVYOL)l), έπΙρ: /::.ν Άθήναις. 
άθηνιάω' σφόδρα έπιθυμώ νά είμαι είς τός Ά-

θήνας, ποθώ τός • Αθήνας. 
'Αθηνόθεν, έπίρ: έξ Άθηνών. 
ΆΘΗ'Ρ, -έιιος , ό' τό γένειον τού στάχυος τού 

σίτου, ΤΙ αύτός ούτος ό στάχυς (λατ. spica).- 11 ή 
αίχ μή iι ή όκίς τού δπλου [α]. 

'Εrvμ.: ΑΙ λ. α-8-1ίe, άθε~l)l'1 (μικρός ίχθύς εί · 
δους σαρδίνης), αη'J.έριξ (ο βλ., ά,ντΙ ά-θέιιιξ, κιχ τ' 
έ:t'ήΡΖισιν έκ τοίί 11.,,-8-0;;), ά-8-εeηίs (ΡΙζα)=ακανθοώδηςι 
ίσως δέ κα~ 71 λ. άθάιιη (β βλ.), 6λαι α:Ιτα.Ι !ί νά.γο'ιται 
ε:, τ1ιν ία:t. λ. *adhor, τοπ. *adheri (=τ6 γένειοv 
τΟΟ στάχ υος). ΕΙς τr,ν ΙΧίί.ήν λ. αν ι:.ΙΎ ε'α. ι και "iι λcι.τ. 
ador (=όσπροσίτι, «ζειό»). 
ά-θήρατος, ο" (α στιφ.+-θηράω)· ό μή θηρευθείς, 

ii ον δέν δυναταΙ τις νά συλλά6ι;] έν θήρα. 
ά-θήρε:llτOCί, ο" (α στz~.+-θη2εύω) ' ό μή θηρευθείς. 
άθηρη-loιyΌC;, δ (άθήιι+λΟΙΥ6;)' ό καταστρέφων 

τούς όθέρας τού ' στάχυος (λικμητήριον, ,.~. λι· 
Χ\i ΙΘτηρι). Ήσυχ. «ro λεΥ6με,,0,. πτύο", 010" αθε
eoloLy6", το "ό))Ι άθέeω" ό,λ,0-8-eευτικ6,,' άθέρε; δε 
ra λεΠΤι?fιιr/J τό)" doraJ(vOOYJ> . ΠρLλ. ά-8-η26Ρeωrοs. 
άθηρό βρj.aτος, ο" (άfΝ,e+βι'β.e'ώακω)· ό κατa6ι

βρωσκων (κατcστρέφων) τούς όθ.έΙ'cς τού σίτου' α
-8-ηρόβιιωτον oeyallo,,=ro πτύον δι ' ου έλίκμων (έ-
λίχνιζον; τόν σίτον. ' 

δ-θηροlO, ο" (α στερ.+-θήe)· ό άνευ άγρίων ζιjJων, 
ό μή έχων θηρία 'ij κυ\ ήγιον (τ. ε . θηράμάτα). 
ά-θησα{ιριστος, ο" (α σ'LΞρ.+θη3α!ίelζω)' ό μη 

θησαυρισθείς, άναποταμΙευτος 11 'Ο μή κατάλληλος 

πρός όποθησαύρισιν, iΊ ον δέν δύναταΙ τις νά ό
ποθησαυρΙσι;]. 
ά-θlΥής, is (α στερ.+-8-ΙΥεί,,)=lίθ,κτοs (β βλ . ) . 
Q-aIKToc;, ο" (α στερ.+-8-ΙΥΥά1'ω)' ό μη έγγισθείς, 

όνέγγιχτος, άνέπαφος, μή ψαυσθείς 11 μ?τ~ γεν. 11 
ό μή ψaυσθεlς ύπό τινος πράγματος 11 κειιδό)" lί-8-ι
κrος=ο μη διαφθειΡόμενος ύπό τού κέρδους, όφι
λοκερδής 11 ώσ. καΙ μι;.1ι. 80Τ. 1'όσοιs lί-8-ικτoι;=ό μή 
θιγεlς ύπό νόσων, 'ij μή θιγόμενος ύπό νόσων. 2) 
ον δέν πρέπει νό έγγίσl) τις, ίερός, δγιος. - 11 ενεr-γ. , 
Ο μή έγγίζων, μή ψαύων. 
δ-θΑαατος, 0)1' ό μή θλώμενος, ό μή τεθλασμένος. 
άθλεύω, συΨIJίλ ,όπος το::. επ. άεθλέω' μελ. -evooo 

(ιΙ-8-λος)' άγωνίζομαι διά 6ρα6είον, μάχομαι, παλαΙω. 
2) κοπιάζω, προσπαθt:', άντέχω, ύπομένω 11 ύποφέρω. 
άθλΙω, (κοινότ. τύπος του ά-8-λεύω), μΗ. -ήαω' ά,όr- . 

α' ήθ7.ησα· πρκ. ήθληκα (ιΙ-8-λοs)' όγωνίζομαι διό 
6ρα6είον, μάχομαι. 2) ύσομένω, ύποφέρω.- 11 εΊ
μαι άθλητής. 
δθλημα, τό (ά-8-λέω)' άγών, δμιλλα, προσπάθεια. 

- , 11 έργαλείον, δι' ου έργάζεταί τις. 
άθλησις, -εως, iι (άθλέω)' όγών, σμιλλαlΙσκληρά 

ΠΡΟόπάθεια, άγών, δοκιμασία, δυσχέρεια. 
άθλητήρ, -ηρος, δ' άρχσιιότε~!j; τι)π')ς τoίi άθ-ληl'ής. 
άθλητής, σtιν~,p. oτ~r.o;; του άεθλητής, -ου, δ (α

-8-λέω)' όγωνιστής, ό άγωνιζόμενος χάριν 6ρο6εΙου, 
πρωταθλητής λσι-;. athIeta.- l'ενικω~, ό ήσκημένος 
είς τι, ό έπιτήδειος είς τι, δεινός ε'ίς τι 11 ό έμπει
ρος πράγματός τινος (μΞΤIι. γεν.). 
άθληTlχός, ή, ό,,' ό όνήκων είς (έπιτήδειος, κα

τάλληλος διό) όθλητήν. 
ά-3λι8ήι;, ές (οι c-:sρ.+-8-λlβω)· ό μη πιεσθεΙς 11 ό 

μη βλα6είς.- 11 ξνε;;γ. ό μή πιέζων. 
Q·C}.I60IO, ο,,' = άθλιπτος. 
άθλίΟ:;, α, ον, Κ~ !, "'ος. -01', oυνY,ί~. -:U1tO~ Τ~ίj ά;'

-8-λιας (αε:?-λο1', ιΙθλο>,)' ό ύποκείμενοι; είς τούς -μό
χθους τού όγώνος, ό άγωνΙζόμενος διό τό βραβεί 
ον 11 €·ltε;:'θ~·1 '(ενικω;, ταλαιπωρούμενος, «άθλιος», 
έλεεινός (λσι: . miser). 'Εκ τούτου τό 

ά&λιότης, -τηrοs, i!' (8-8-λιος): δυστυχία, έλεεινό
της «άθλιότης». 

σ-&λιπτος, ο,,' = ά-8-λιβήs (β βλ.). 
, άθλο-θεσία, ij ' τό άξlωμα τού άθλοθέτου. 
ά&λο-θετέω (ιΙθλο" + rl-8-ημι)' όρίζω 6ρα6εία 11 

προτείνω 6ρα6είον 11 προσφέρω όμoι6άς.~ 11 διευ · 
θύνω, κυβερνώ. 
άθλο-θετήρ, -ijeos, δ (J.-8-λο,,+rl-8-ημι)· ό έπιδικά

ζων, ό άπονέμων, τό 6ρa6εΤον, 'i'ιτc;: = ά-8-λο-8-έrηs 
(ο βλ.). 
άδλο-δέτης, -ov, δ, (α.-8-λ,ο,,+ιl-θη.uι)· ό έπιδικά

ζων, ό όπονέμων, τό 6ρα6εΤον 11 ό κριτής τών ά
γώνων' πι:-6λ. καΙ βιιαβεύς. 

Υ ΑΘλΟΝ, τό, κατ" ο\.l'lcι.!ι:- : Ζ% :"υ έ;;:%. lίεθλo.". τό 
6ρα6είον τού άγώνος, έπαθλονlΙγε·ι . , ΔWρoνllάντα · 
μοι6ή .- 11 κατιΧ πλ1Jθ. κ(;tταv,t κ~Ι σ~ ·lώ 'ι . τ/Τ, α-8-λος 
=όγών, πάλη. 

'Εrvμ. : ci'n. d-8-lo"( lί(F)eθolo,,, ιΙ-8-λος( lίFε-8-λ,ος, d
-8-λεύω( άFεθλεvω, ά-8-λέω( άFε-8-λέω, α-8-λητήρ, lί-8-λιoς 
(δς όγωνίζεται, παλαίει' έπομ. δυστυχής)' Ilocντ(;t ταϊ)
τσι σu'IΧr..οντιχl Ετυμολ . πρό;; oτi ί.ατ ιν . vas( va(d)-s 
νadίs=έγγυητής, μάρτυς, vadimonium = έγγύησις, 
vador 1 = ύποχρεώ τινα ώς έγγυητήν, praes, γεν. 
praedis( 'Ρraeνίd-=έγγύησις (:τΡ6λ. πΙΧλ. λατ. prae· 
vides("praevades)' 6)::; . πι:-ό~ τδ παί" Γερμ . wette= 
ένέχυρον 6ρα6εΤον όγώνος, άγώνισμα. ΊΙ έτυμολ. 
σιινιi.φειιχ τοότω'ι άπo~εικνύεται έκ 'tij. σtιγκp:σεω;; τω'ι 

σημσισιω·ι των (άγώνισμα, ένέχυρον, έγγύησις). Τό α
ε{νιχl προθεμσιτικόν (ώ~ έν λ. /i.-e;;acr. κ. /i..). Τό κύρ. θί
μα=Fεθ-, λΙΧ ... vad-. - Έ"φαλμένη θεωρεΤται Τι !τυμ. 
τοο αεθλο" έκ το5 aeleoo. 

Υ ΑΘλΟΙ, δ, κατlι. σιινιχ!ρ. έκ ,05 ir.. lJ.ε(}λοs· άγών 
είτε έν πολέμ4J είτε έν άθλοπαιδιςΊ I~ κ~ρ. όγών, δ'
μιλλο, διό 6ρa6ετονll π{:ιλη, Κt!κοπάθεια, κόπος, μό
χθος [8ι' έτυμ. βλ. ιΙ-8-λιι,,], 
6θλοσύνιι, "Ij=ιΙ-8-λο •• 
άθlo-φόρolί, ο" (ιΙ-8-λΟ1'+φeeω)' ό όποκομΙζων τό 

' βραβείον νικητής Ι, έπ: Εππων π.χ.). 
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I-δοΙος, ΟΙΙ (11 οτιρ.+θο16,)· δ μr'ι 8ολός, μή τε-
8ολωμένος, καθαρός. 
lι-δ61ωτoς, οιι (σ οτιρ_ + 8-01601)' μή τεθολωμέ
ν~ τεταραΥμένος, διαυγής, καθαρός. 

ρύ8ητοι;, οιι (11 οτιρ.+θοevβέΟ1)" 6 μή τεθο
ρυ6ημένος, ότόραχος. 
ά-δόρU8oι;, 011 (α στ.εΡ.+-θ6evβο,)· δ δνευ 8ορύ-

6ου, ότόραχος, ~συxoς' επιρ. -βω •• 
άΔΡCΙycνη, 1ι' εΤδος δένδρου, έξ ου έλαμ6άνετο 

προσόναμμα (ίσκα). 
Ι-δρσιιτοι; (σ ("εΡ.+-θeάοοω)·=&τάeαΗΤΟ, (8 βλ.). 
ά-δράνι:υτοι;, 01l'=όστΡWΤος, πιθ. δνευ προσκε

φαλαΙων. 
Ι-δρσυστοΙί, οιι (11 οτιρ. + 8-eσvώ)' δ μή τεθραυ' 

σμένος, άκέραιοςlΙδν δέν δύναταΙ τις νό θραύσ~ . 
Ά .• ΡΕΏ, <i"t"t. /ι.lJoeέω· μέλ. ·ήοω· ά.6ρ. α: tilJol!"OfI' 

6λέπω τι μετό προσοχης, προσβλέπω, 'tταρατηρώ.-
2) μτyv. έ~! του V!i!) , σκέπτομαι, έξετόζω, όναμετρώ, 
σταθμΙζω. Κυρ. κ:ιr.τσι προστ. ε'lεστ. κιχ! ά.ορ. α: : lf.iJo.QE', 
α1'Joe,,001l=κύτταζε, βλέπε, σκέψου. 

~Eτvμ .. : τ~νέb σuvciπ'tΟU " το!Jτο πρό; 'tb σα:/ ,jΚΡ. 
dhίirάΥσΙί=κρατεΤν, κιχ! ,,6 έλλ. 8-eήοσοlJoσ.=καθη 
οθαι ("ου 1'Joeάω), τ.6 ~έ εν <iPZll α- εΙνιχ\ άπλω. ΠΡΟ' 
θΞμιχτικ6ν' άλλοι δΙχοντιχι ώσ. τ6 π"οθεμ. α- μετ α τι·,o~ 
: :ιr.π. ρ. dher- (θιρ-), Τιν δiχοντιχι κιχΙ έν ττί λ. &--θeόος. 
άδριιτCον, ρ'l)μ. ίπίθετ,1'Ι "tou ά1'Joeέω' πρέπει 'Ιό 

σKεφθ~ τις. 
άδροίςω rι άδροιςω- μίλ. -οω, ά.6ρ. ιχ ' lS8-eoH;a. 

ΙΙΙΧθ. ά.6ρ. ιχ' ήθeοi01'Jorι1l' πρκ. ηlJoeο.ομα. (&θeόος)' 
συναθροΙζω έπl τ6 OOτ6, συλλέγω, κυρ. συνόγω 
στρατ. δυνάμεις, στρατολογωό-ΠC(θ .,cυναθροίζομαι, 
συνάγομαι, συμπυκνοΟμαι. 

Ιδροισιι;, -εως, 'ij (&θeοtζω)' συνάθροισις, συγ
κέντρωσις, συλλογή 11 στρατολΟΥΙα. 
δδροισμσ, τό (&lJoeοtζωj- τ6 συνηθροισμένον, 

συΥιtέντρωσις, συλλογή. 
άθροισμστιιιός, ή, ό1l' 6 μετά πολλων άλλων 

3ιαιτώμενος, όΥελαΤος. 
άθροισμός, 6 = l1θeο.ο.ι;· συμπύκνωσις. 
άθρoιστCoν, ρ'l)μ. έπΙθ. του 6,lJoeοlζω' πρέπει νό 

άθροfσl'.l (νό συλλέξl'.l) τις. 
Ι-δρονος, 01" 6 μή έχων θρόνον (a'l))vtnIOKOnIKbv). 
άθρόος, α, 01' (κιχ! -'οι;, -01'), ά.ττ. dθρόος, ;.:ιr.λ. 

ά.". Ii-θf!oν,. -ov,,' σ!)γκρ. dθροώτε<Jος, μην. <ilJoeov
οτεeο, (αμα+θeόο,)' συΥκεντρωμένος, συμπεπυκνω
μένος κατά σωρούς &lJoeόο.=κστά σωρούς. - 11 δλα 
6μοο έφάπαξ, μιό γιό πάντα' το ά#ρόον = ιΊ δλη 
δύναμις, 6 δγκος' &1'Joeόα πά1lΤ' άπέτιοε" · - έπλήρ:.J 
σε τήν ποινην δι' δλα διό μιας (έφόπος) . . _. 'l<.:πΙ" . 
ά*,6'Ο" κιχ! άθeόως=διό μιας, αίφνιδίως. - 111 άπει
ρος, πολυπληθής 11 ώα. συνεχής, άδιόλειπτος_ 
Έτvμ. ι άρχικω~ -lj"o *άθρσFσ:, έ~ "ύ κο;τ' άvομc. ίω

:nν προήλθιν 6 τtίπσ~ &θeόοι (μ~τ';' ΨΩ.οίι 1t'/E!)Il:ιr.tG~), 
aΙ'tΙΙ δ' ix νίου d8-e60. (με.σι διxσΞo~) έ~ έπιδ~άσ .. ώς 
τοiJ ιΙρχικου ~ "ου απα1lτες, γι , κιχ: κ:.ι~> &φομσίωο<ν 
πρός; τdι διχσυνόμινοι (πρ6λ. ΘέlJo.ς, 8-lJφλο, κλπ.). 
άδροάτης, -"τος, 'ij (&θ~όoς)' τ6 νά εΤναι δλοι 

(δλα) μαζ!. ' . 
lι-δρύlητoς, '01" περ1 ου δέν γίνεται πολύς λόγος. 
δ-δΡUΙΙΤoι;, '01' (~ στsρ'+-θevπτω)' άθραυστος, δ

φθaρτoς.- ΙΙ 6 μή έκνευρισμένος 11 μή (:κλελυμέ
νος, 6 ούχ1 έκφυλος. . 
ά-δρuΨfα, iι (l1θevπτο,)' λιτότης τού βίου. 
ά-δiίμέω, μιiλ. -ήοαι (G.θvμος)' εΤμαι άθυμος, βα

ρύθυμος, όποκαρδιωμένος, διά τι. 
ά-δiίμητέOν, ρ'l)μ. ΙπΙθ. του &θvμέω"πρέπει νά ό

θυμό τις . 
ά-δiίμfα, Τι (l1θvμoς)' έλλειψις θάρρους, όλΙΥΟ

Ψυχίσ, μικροψυχΙσ, λιποψυχία 11 βaρυθυμIα, όπα
θάρρυνσις. 

ά-δiίμίCiτoς, '011' ό μή έκπέμπων όναθυμrόσεις. 
δ-θΟμος, 011' ό δνευ 8-vμov, 6 στερούμενος !'>όρ. 

ρους Υι έμπνεύσεως 11 δθυμος, λιπόψυχος. Έπίρ. 6,
Hμ~ 'χ.ω = ε1μαι όποθαρρυμένος, δέν έχω διά
θεσιν διό τι. 
lι-δυρfδωτoς, 0'1' (α atsp.+-θv"lt;)· 6 δνευ θυρΙ

δος (παPαθύΡOU). 

δ8υρμσ, "ό (dθVeω)' παΙΥνΙδιον, δθυρμα. 
άθυρμάTlον, τ6, (ιποκορ. του προ'l)γ. (l1lJov"μα)' μι· 

κρόν δθυρμα, πσιγνιδάκι. 
ά-δ!ρo-ylωττfα, 'ij' άναιδής φλυαρΙα' ix 'tGii 
ά-δυρό-ΥΙωττος, 01' (l1θveος+Υλώrτσ)· 6 μή δυ

νάμενος νά κρατήσι;] τήν Υλωσσαν έντός των θυ
ρών 11 άθυρ6στομος, ό έχων άπύλωτον στόμα 11 
φλύαρος. 
a-δϋρος, ο" (α σ.ερ.+θVρα); 6 άνευ θύρας 11 μηJΡ. 

έλεύθε;ρος, όνοιί<τός, όκώλυτο::;. 
ά-δυρο-στομΙσ, 'ij=&f1.lJeΟΥλωττlα (8 βλ.). 
ά-θϋρό-στομος,ο1' (11 lJovρος+στόμα)=6,θveόrλωο ' 

σος (ο βλ.) 11 d8-ve. ήχ.ώ=άδιακ6πως λαλοϋσα, άν r ι 
λαλοϋσα, πολυλάλητος. 
6-8υρσις, -ε~, -Υι (&θVρω)' παιδιό, παιγνlδιoν. 
6-8υρσOCί, 01' (α otsp.+-lJoveoo,)' ό δνευ MpσOL 
'ΑΘΥ'ΡΩ- παΙζω, διασκεδάζω έμαυτ6ν, διασκε: 

δόζω_- ΙΙ μι.~ ιχΙτ. παΙζω τι (πΙΧΙyvιό 'Ι "ι κ.λ.), κό 
μνω τι παΙζων [ίiOiJ-] [ά.6ε6. έ.υμολ]. 
ά-θΟρωτος, 01' (α στερ. + -lJo1ι)eόω)=l1θveο,' 6 μr'i 

κεκλεισμένος διό θύρας. 
6-θϋτος, 01' (~ στερ.+Ηω)· ό μή θυσιασθεΙς, δς 

δέν πρέπει νά θυσιασθQ, όκaτόλληλος πρός θυ
σΙαν 11 6 μή Υεν6μενος δεκτός κατά τήν θυσΙαν 
(λαι •. SAcrA inAuspiCAtA) 11 γινικ(ίι;, 6 μή διq θυσί
α') έΥκαινιασμένος (καθηΥιασμένος).- 11 ένεργ., ό 
μή 8ύων, 6 μή πρασφέρων θυσΙαν. 

iι-δyoIί, 01' (σ στερ.+{)οφή)· 6 μή τιμ~ρηθεIς, ά
πεΙρακτος. 2) μετdι γεν., 6 άπηλλαγμένος ποινης 
διά τι, όναΙτιος, μή ένοχος, μή άξιος τιμωρΙας : 
&θCΡoς πληΥώ".- ΙΙ !VSpy., ό μή προξενων βλόβην, 
άκακος, άβλαβής. 
ά-δώπι:υτος, ο" (α σ"ερ.+-θωπΕVω)' δνευ κολα

κεΙας, όκολάκευτος 11 δς δέν δύναται διό θωπειών 
νό Kαταπραϋνθ~,δθsντραxύς,δKαμπτoς,σKληρός. Ι 
11 Ένεργ., 6 μή θωπεύων, ό μή κολακεύων. 
ά-δωράκιστος, 01' (α σ.ερ.-!--θωρίiκΙζωγ ό άνευ 

θώρακος, ό μή τεθωρακισμένος_ 
ά-&ώριιιιτος, α" (α στερ .+θωeήοοω)' = &'θωeά

κ.οτο, (8 βλ.) . 
• Αθωι;, ω, ιπ. Ά8-όως, -όω, 6' τ6 δρος -Aθwς (νίί 'ι 

σ.Υ'Ο1' ΟΡ8, ό -Αθωνας). 
αϊ, σtίν~ jπ., δωρ. ή, ά.ντ! εΙ (6 βλ.). 
Έτνμ. : αΙ (*Αί lιχπ. χα! etvιxL κυρ. θηλ. "ΟΠ: 6 δω~. 

t,j;: o~ ή (*e, θ'l)λ. όργιχν. Ιν: εΙ είνιχι "t~r.. o~. ι'ι: 
θZμ:ιr. *0-, πριiλ . σιχνσκρ. A-smίil' αϊ δΙ', πι:,φ"γ.ιιx~ έκ 
:'Δ '-ΌFα., δπερ θdι Υι.ο συγΥ. τφ λαιτ . si. 

αΙ- συν":ιθω~ διπλουν α1 α1 (βλ. αΙαϊΊ' έr.ιφών. λύπ~. 
αϊ, έr.ιφώΙΙYjμαι Ισχυρίi~ έπιθυμί~., ε:'y'Tι~ ( =ω! ό ι 

είθε! μακάρι νό ήταν, νό γιν6ταΥ, αύτό! ).~"'= . 
utinAm' πιχρ' Όμ. πι:Lντo". αΙ Υάe κιχ! αϊ Υάρ). Βλ. ailJoe. 

ΑΙ' Α, .", γεν. αϊ"ι;, ΠΟΙ'l)Τ. ά.ντ! Υσ.ϊα, yij='{aTa, γη, 
χώρα. 
Έτνμ.: Iυνήθω~ θεω"εΙτΙΧΙ ώ~ έτεprι. ΊFιχφή .05 ,'αία, 

έ:;ψΙΧλμένωι; δμωι;. Έκ των πολλων Ετυμολογιών πlθΙΧ
νωτέριι: φ:ιr.(νετιxι έκεΙν'l1 κrι.θ' Τιν αΙιχ <*άFjα, Οπι;:. εΙ
.,a.\ ίσοΜνιχμον τψ λιχτ. ΑνίΑ = μεγόλη ' μήτηρ (πρΟλ. 
Α vus), δι6τι fι γή εΙνοι \ fι κιχτ' έ~σχήν π?όΊO'ΙO~ πι:r.,ι
των -:ων ζώντων .. λιχσμά-:ων . 
αίαΥμα, ,,6' θρηνώδης κραυΥή, θρηνος. 'Εκ τσ5 
σlάςω, μίλ. αΙάξω' κραυγάζω αΙαί ΤΙ δχ ! θρrινG>, 

κ:ιr.Ι μ=:.' ιχΙτ. θρηνω τι. [αΙάζω, αϊαΥμα (αΙ, Τι αΙ.ί, 
όπερ είναιl ιΞπιφών'l)μιχ πόνο!)]. 

οlαί, έπιφ. θλ!ψεω~' όχ! φεϋ! άλλοίμονον! i.t.1. vae! 
Αlάιιι:ιος, α, 01" όνήκων τι:;> ΑίακΥ. 
Αlσιιίδης, ·ov, 6' υίός τοΟ Αίακού. 
σlαιιτ.6ι;, ή, ό", ρ'l)μ_ επΙθ. του αΙάζω' άξίοθρή· 

νητος, δξις>ς οlμωγης. - ΙΙ ό θρηνώ ν 11 έλεειν6ς. 
σICiYΠS,.· ίων. αΙ"νής, ές, πιθ. έκ τού οιΙεΕ , ~ I ό y.up· 

σ'l1μ. Qiw'71oς, ούδέποτε τελειώνων 11 oOiv 6χληρ6ς, 
όνιαρός, όπεχθής, ΌΔUνηρός 11 .Ι.οι γενικω;;, φο6ε
ρός, φρικτός • . 
Έτvμ.: "ινίς; δtχoντιxι Μο αΙαιηί;: a' αΙσγ;,ς=ό

δυνηRQς, λυπηρός, έλεεινός (xa.t «Ια.,ό;). :l'ou:o;j 
(*~.oα;;δ, (πριiλ. λιιτ. ΑerumnΑ=μόχθος, καματος)' 
Τι (*alF40-tIO' (6 "tίπo, cιΙα",,~ χα,' άνοΩ.ογία ·} πρ~~ 
"ό XIι"W'tjpOl 6μώνυμ6ν του β')' Τι (oa.F-ίi,.,» (=6 e-
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χων τρομακτικήν τήν δψιν, πρΙSλ. λιιτ. saeνus).- β' 
αΙα".η~(=αl~νιος)\αlFαα-νή., πρ6λ. αΙ(F)ώ", al(F)sl. 

AlαντίδΗC;, -ου, δ (Αία., -α"το.)' υΙός τοϋ ΑΤαν
τος, όπόγονος τοϋ ΑΤ.- Έν Άθ~νιιις, πολΙτης της 
ΑΙαντΙδος φυλης, λιι60ιίση, το δνομαι δκ τοίί ijpwO';. 

αίανΩC;, έπ Ι ρ. (αΙα'l'ή.)' διό πάντοτε,αlωνlως, έσαεl. 
Αίας, -αντο., δ, έπ. κλητ. Δ!αν' (ό ~pwς ΑΤας). 
α160ί, επιφ. ciηaΙα,; rι θαυμασμοσ' ωφου! U ~λλ" καιΙ 

γέλωτο,: αΙβοί, βοί. 
αίΥ-αΥΡος, δ (αϊξ + ιlyeds)' ή άγρΙα αΤξ (λατ. 

capra aegagros). 
ΑI-Υά8εν, δω? ιiντJ' τοσ Alyijlk", έπΙρ: έκ της 

πόλεως ΑΙγών (τΤίς " Axoιtot'; Τι 'tTj, E~ΙSoΙας). 
ΑIΥαίος, α,. ον' ό τοϋ ΑΙγαΙου 11 αΙΥαίο" niJ.ιιyoS, 

καλούμεvον καΙ : δ ΑΙΥαΙωl', -ω!'0. 11 αΙΥαϊΌ> (δηλ. 
πόντο.)=τό ΑΙγαίον πέλαγός. 

αlΥονέιι, 1j (αϊξ?) θηρευτική λόγχη, όκόντlον. 
Έτυμ.: χυρ. αΙΥανέη=δόΡυ έκ ξύλου δρυός (πρΙSλ. 

νοτθ. *aiks, παλ·Υι;.ρμ. eίh=δρϋς, λατ. aesculus (*aeg
~culus=στρε6λόδρυς, έλλ. αΙΥΙ'Αωψ (εΙδος δρυός), 
ΙΙΙΥίς=άσπίς τοϋ Δι .ΞJς (μ'ήπως έκ ~ύλoυ δρυός j)' 7ψ6λ. 
κ?;! α ί'Υ'Αη.--Δ,όι τούς ~!χoμ!νoυς ετυμολ . σχι!σιν προς 
τό αϊξ, αΙΥανέη=άκόντιον διό τός α1yaς.- Κατ'ιiλ
λoυ~ O\JYY. τφ αΙχμή. 
άίΥ3ην, έπΙρ.' (αίααω)' όρμητικώς, μεθ' όρμης, 

ταχέως. 
αΙΥειος, α (Ιων. η), ον (αίξ), τύπος έχτιιταιμ. εκ 

τοί) αϊΥΒΟ.· ό ~ξ αlΥός (η αIΥών), ι:κατσικήσιος», λατ. 
,ΑΡΓίηυι 11 ώς ο\)σ . alyst" (ένν. δΟ,2ά), Υι=δέρμα αΙΥός. 
ΑΙΥειος, .α, ο,,' ό τοϋ ΑIΥέως 11 ό ναός τΟΟ 

AlyέWς . . 
AI·rEIPOI,1j· ή σκούρα λεύκη (τουρκ. κα6ιΧκι) , λατ. 

ΡδρuΙυs' . πρΙSλ . 'Awx" (πρ6λ. τΥιν έν τ'!) rIXHlK1j διά,κ?ι
σιν: αϊΥε'ΡΟ.=ΡeuρΙίer ηοίΓ, 'Αsύκη=ρeuΡΙΙer blanc). 

Έ'Π1μ.: ElVlXl συΥΥ. προς τ]ι εν λ. αΙΥα"έη μνημο· 
νευCμsvα . - Κιχτ' ιiλλους i) ρ. αΙΥ-έκ τοί) αίασω σ'Yjμ. 
κυρ. δόνησιν, κλονισμόv , σεισμόν, δθεν ' ot\ys'eO) διότι 
τρέμουν · τ,;, φύλλα της κιχ Ι λιχτ . populus έκ το& πά'Α'Αω (j) 
ΤΥιν Μ (κlχτ)αΙΥΙ!)1Χ κα.Ι τCι κιίμιχτιχ (αΙ)'ας) συσχιιτΙζουν 
μβ τον σεισμόν τής Υr,ς, έ~ οίι προκαλο&ντιχι. 
αlΥειρο-φόρος, 011' ό φέρων (παράγων) αlγεΙ-

ρους, τόπος έν 4ι φύονται αίγειροι (1) ΒοιωτΙIΧ π.χ.). 
αlΥειρών, -6)νο., δ ' δι,σος έξ αlΥεΙρων. . 
αIΥ-ι:λδ1ης, -ου, δ (αϊξ+έ'Αοτνl,ω)' ό αΙγοΒοσκός. 
αΙ\"εος, α, ο",=αίΥειοι; (ο βλ.). 
αΙΥΙ:ρος, i)' αϊΥειρο. (11 βλ .). 
αlΥιάζω (αϊξ)' όμιλώ περl αlΥών. 
αίΥισλίτης, "ου, δ, θηλ. οίης, -,60s' δ έπ\ τοϋ 

αίγιαλοϋ. 'Εκ το& 
σlΥΗίλός, δ (αϊ'σσω+.η.)' ' κυρ . ~νθα η θάλασσα 

όρμζl 11 παραλΙα, άκροθαλασσιά (κο ιν. γιαλός) άμ· 
μουδιά. 
Έτυμ.: Πιχρ' Ήσυχ. «αΙΥες' τιi κνματα .ιIooeteis.· 

πρ6λ ; ,χατ-αΙΥίζω = έφορμώ μετό μανΙας olXvoxp. 
c'jatί=κινοϋμαι, δονοϋμαι, συνταράσσομαι, Ιλλ. αϊξ, 
ιi~μ. aίc=αίξ' πρ6λ. κlχΙ αίΥ'Αη.-Έν 'tij φράσε:ι : «αΙ
yeS" κύματα- i) λ. κεί,lΧ ι Εν μ τφρ. !·ιv.· πρ6λ. κlχΙ τΥιν 
ItIXP' 1;μίν σ~μερoν ouvijeEllXV ν" πιχρομοιά,ζωμεν τCι ά
φρισμένlΧ κύμιχ,ιχ πρό~ κοπιΧl}ια πρό6lχτlχ ' ώσ. οΙ rά,λλοι 
όνομάζουν τά 'tο ι αίiτlΧ κιίμιχτιχ mouIons (π .. l5λ. τCι~ ' φρά
cει'~: la mer moutonne,le ciel se 'moutonne, mer mou
tonneuse κλπ.- Κατά τον Becht. lex, 16 το β' συνθ. 
(6.λλσμαι (=ό υπό τών κυμάτων KαταpρaντΙζόμε
vος), κα.ίτοι ~έx.ετιxι δτι ciντΙκειτlχι προς τοί)το δ το
·,ισμό~ .-Kσ.τά. τά. σ,ρχ.. σχόλιιχ εΙς ·Ομ. αΙΥ,α'Αο> (αΙα" 
εyyiι. άλ.ο> εχειν.-Δέν λεΙπει xlXl 1j συσχίτισις πρός 
,-ην ρ. FlXy- τ ; :; αΥνυμ,. - Κιχτά <ttvlX, το β' συνθιτ , 
;!νσ.: τό θέμ . ά}.-, σα}.- (του .ηΑομα,. λιχτ. salire) Τι 
· ια'Αο. (τρόπον τινά ώς κιχτά,λ.). 

αIΥιι!:Ι-ώδιις, ε. (αΙΥια'ΑΟ. + εΙδο.)· δ συχνάζων 
είς τόν αΙγιαλόν. 

αίΥι-βάτης, δ (αϊξ + βαΙνω)' ό 6aτεΥWν α1Υας 
(έπί 'tpiyo:J~. 

αlyί-6oσιlί, -εω., 1; (αϊξ + βόακω)' 60σκή, νομή, 
αΙγών . . 

Cιlyl-66της, ·ου (αϊξ + βότ'1.)· ό βόσκων (τρέ
φων) α1Υας. 

αlΥΙ-6οτος, (αϊξ+βόακω)' δ Βοσκόμενος, έσ8ι
όμενος, υπόαlΥών 11 κατόλληλος πρός60σκήν αlΥών. 
αlΥίςω (αΙΥ{.)' σχΙζω εΙς δύο. 
αlΥΙ-Ιαλλος, δ (καΙ aly{-lJoaJ.os)' πτηνόν πολέμι· 

ον της:μελΙσσης (μελιοσοφ6Υος), λιιτ. pCΙΓυs. 
αΙΥΙ&ος καΙ aly[olJ.o., δ' πιθ. τό στρουθΙον. 
αlΥΙ-ιινιιμος, ο" (αί'ξ+ιc'l'ήμ,,)' ό αίγός κνήμας 

fX WV• 
σlyΙ-ιιoΡCίς, -έω'Ι' , οΙ (σϊξ+κορέ""υμ,)' ΟΙ τρέ

φοντες αΤΥας, αίΥο60σκοΙ. [Κατ" ΚυΓΙίυι το β' σύνθ. 
εΙναι ο!)χΙ το κοeέ"l'υμι άλλ" -κο'Αεί. Ρ ( λ πρβλ: αΙ
-πό'Αο., βου-κό'Αος]. 

αIΥ1-λιψ, -rno., δ, 1j (αίξ+'Α,πε,,,)' κυρ. 6 έγκα
ταλελειμμένος καΙ υπό τών αΙγών όκόμη, oeav ά
πόκρημνος, άπότομος, δρθιος. 

Έ'Π1μ. : κατ'liλλ'Yjν έτυμολ. το β' συνθ. · -'Α'ψ 0~8μΙ?;ν 
σχΙσιν ϊχει πρδ; το 'ΑεΙπω, ιΙλλά. συν:!πτε,ιχι πρo~ τ" 
λιθουlχν:Ό lίρΙΙ lίρΙί Il. σημlχΙνουν όνα6aΙνειν, όνάρρι
χασθαι' κιχτά. ΤIΧUτlχ αΙΥΙ-'λ.ιψ=ό μή προσιτός παρό 
μόνον εΙς α1γας δπου μόνον αΤΥες όναρριχώνται 
(πρ6λ . το πσ.ρ' Ήσυχ. «α'Α,ψ' niιoea», δπου ασφlΧλιίl;; 
το α'Α,ψ=όπρόσιτος.- Κιχτ' ιiλλους αΙΥΙ-'Αιψ";;;αΙΟξ+ 
'Αίπτω ' (=έπιθυμώ)=λιχ,. ventis peΙίtus=ό πο80ύμε· 
νος υπ6 τών θυελλών, άνεμ6δορτος. 
αΙΥΙλος, Τι (αϊξ)' χόρτον άΥαπώμενον κατ' έξο-

χήν ύπό τών αlΥών. ' 
αίΥt1ωψ, -ωπος (ποιητ. -οπο.)· εΊδος Βρόμοu 

(χοι " : βρόμη,), άγριος 6ρόμος, λατ. cιvencι ;terili$. 
- 11 εΤδος δρυός ' μετό γλυκέος καρποϋ.- I11 όπό
στη μα έν ΤΥ, όφθαλμΥ, δaKρυOϋXOς σϋριγξ. ' 
αί,Ι-νομcυς, -έως, δ=αΙr,,,όμοs, αIΥο600κός. 
αIΥΙ-νόμος, ο" (αϊξ+"Ιμω)' ό νέμων (6όσκων) 

αίγας ώ;; 0~σ.=αίγ060σK6ς.- 11 al-yl-"oμoi (προπιχ-
ρο; . ) ώ; πιχθητ. ό 6οσκόμενος ύπό αΙγών (6 έσ~ιό· 
μενος υπό αΙγών). . 
αIΥί-οχος, ο" (αΙΥίς·Ηχω)· ό φέρων (η KρaδaJ

νων) τήν αΙγΙδα (έπών . τοί) Διο,) [δ σχημιχτισμο~ κατ" 
τό Υαιή-οχος, Λακ. yαtdFoxosoJ. 
ΑIΥί-παν, -ανο., δ' ΤΡΟΥό-Παν, τραγόπους πα." 

(6 των Ρωμ. Silvanus). 
αIΥ'-πΙαΥ"Τος, ο" (αϊξ + π'Αάζομα,)' έφ' ού πε· 

ριπλανώνται αl α1Υες ίντβίiθιν XIXL το δρο, AI-y[πJ.ιιy
κτο" πιχρ" τ" MiylXpa. 

αIΥΙ-πόδηι;, -ου, δ (σίξ + novs)' 6 ~xων πόδας 
αlΥός. . 

αIΥΙ-πουι;, δ, ij , -ου", τδ, γιν. -ποδο. - αΙΥ,πό 
δης (8 βλ.). 
αIΥί-πυρος, δ (αίξ)' φυτόν μέ έΡυ8ρόν άνθος, 

λΙαν άγαπητόν εΙς τός α1Υας (γιδο6ότανον)' χα! 
κιχτ' o~δ. το alyl:πveo", 

αlΥίς, -{δο., 1j' (xlXl λατ. &egis, -idls)' ή ι:αίΥΙς», 
1j τρoμιρeι "ηλ. cJcrnI, του Διό" πe?ΙΥρlχφομίνη ίν Ίλ. 
Ε 738' (έκ τoίi ιΙίασω = κινΟΟμαι 6ιαΙως, ορμώ)' όθεν 
2) μην. όρμητική θύελλα, καταιγΙς, τρομερό ώς η 
σεισθεΤσα α/Υ[ •• - 11 (έκ το& αίξ)' δέρμα αΙΥός, γι
δοτόμαρον, yι~oπρoδιό. 

Έτυμ.: Κιχτ" τeι Ιν λ. · αΙΥα"Ιη λβχθίντιχ αΙΥ" = 
άσπΙς τοϋ Διός (έκ δρυός ;). Ή συν~θως κυκλοφο
ρoίiσα. έτυμολ. ίκ τoίi αϊξ (xlXe' ΤΙν αΙΥ" ~ όσπlς έκ 
δέρματος αlΥδς) δέ, alvlXl απολιίτως άσφαλ~,. Άσφιχ
λίστερo~ uπόκεΙΤIΧL ρΙζ. aig- (πιρΙ Υις βλ. έν αΓΥ'Αη). 
ElVlXl φυσικον όμως δτι κιχτ" 't'ijv ιΙκτιν060λΙιχν της ρΙ· 
ζης ΤOΙιίτη~ «το έτυμολΟΥικον ιχ!σθημιχ ίθολώθ1j xinw, 
ciIto τΥιν. συσχίτισιν μ& έννοΙlχς στενώς συνδεδeμίνιχς μέ 
τeι δμώνυμιχ, καΙ δτι μΙIΧ λί~ις ώς 1j αΙΥ'. Υιτο δυν'ιχ
τον ν" δώσ'!) λlχ6'ijν προς διιχφόρους πlΧρctστciσιιι,, ' συ',
εΡΥούσης XlXl της μυθολΟΥικTjς φιχντa.σ ίιχς 't01l ι.αου». 

αlΥίσιιος, δ , ί>ποκορ. του αϊξ=νεαρά αίξ. 
αlΥλάεις, "ωρ . τιίιτa, ciντΙ αl-Υ'Αήει •• 
αlΥΙάςω (αίΥ'Α,,)' όκτιν060λώ, λάμπω φαιδρώς. 
αlΥλάς, -α"το., κlχτCι auvlXlp. ίχ τοί) al-y'AάeaS' 
AI·r λ'Η, i( τό φώς τοΟ ήλΙου, το φώς τiΊς ήμέ-

ραςlΙόθεν κόθε λαμπρόν φώς, λάμψις, όκτινο60λΙα, ' 
στιλπνότης, φtyγoς. 2) μτφρ. λαμnρότης, δόξα. 
Έτυμ.: _ν ον. έκ ρ. aig- (α'Υ-)=σεΙω, πάλλω. έξα

κοντlζω (έ; Υις Ηλ. αΙΥα"έη, αΙΥΙ., Χατα'-Υ'. Ii. βλ.)' 
π·ρ6λ. άκόμη καΙ αΙΥss=κύματσ πρωταρχικ'ij iplX αημ. 



'tjj~ λ. βΙνιχι όπότομος κΙνησις κραδασμός, δόνησις, 
σπινθηρο60λΙα' πρlSλ . σιχνσκρ, lt3g-Atl = κινοϋμαι,
eJAtI = δονοϋμαι. ΑΙ Ινν. ~-κeαδcιισμΟς βΙνιχι συνΙΧ 
φδε~, διότι τό φω; ί~υπιxκoύει τρομώδ'lj κΙν'ljσιν' ~νευ 
ιx·jtjj~ δι'ι ΥΙνβτιχι ΙΧίσθ'ljτόν. κιχτa. τινιx~ τό αΙΥλη εΙνιχι 
ούνθΕτον, 011 τό 6' συνθ. -Υλα( -Υδλα (του " • .ιa")ι. κιχθ' 8ν 
ακρι6ω;; τρόπον τό IS' συνθ. -κλι} (του δμο-κλι}) ( -καΑ. 
του καΑέσαι. Πόσον δε σΧβΤΙΚα.Ι IιΙνα.ι α.Ι !νν. ,τΥ/\; αΙ
Υλης κα.ι του y • .ιa" δεικνύει δ δμ'ljΡ. στ. 'r36~: αΙΥλη 
δ' o,'ίeανδν 1κε, "έλασσε δέ :πάσα nεel x1h9ν χαλ- . 
κoiί ,'ίπδ aT.eoniii, 'Λνιιρμήνδυτον πα.ρα.μίνιι τό ιχ' συνθ .• 
'Εκ τούτου τό 

aIyliaclr;,-eaaa, -1'1' (αΙΥ'.")· λόμπων, άκτινο60λών. 
aIyliaTZΙr;, ον, δ' ό φωτοΒόλος, ό άκτινο60λών 

(ίπΙθ. το:! 'Απόλλωνο;). . 
aIylII-cpiρor;, 01' (αΙΥλη+φέeω)' ό φέρων αίγλην, 

αΙ)'}.ήι-ις, λόμπων. 
αΙΥΙο-δοlΕω, (σΙΥλ" + βάΑλω)" 6όλλω όκτΤνας 

φωτός, άκτινοβολώ. 
αΙΥΙo-cpΙνι;ς, ές, (αι"λη+φα";;ναι)' όΚΤιν06όλος, 

φωτοβόλος, στιλπνός, λαμπρός. 
aIyo-II"IIr;, -ον, δ,=.χΙ)'ιβάτης (8 βλ.). 
αΙΥο-βοσιιός, δ" (αΙξt-β6σκω)' ό 6όσκων αΤγας 

κ~Ι ω~ o~σ. ωσ. αΙΥοβοσκ6ς, δ' (ό,τι κα.Ι σήμεr:-ον). 
αΙΥο-δΙωξ"ωΚΟς(αϊξ+διώκω)'ό τός αΤΥας διώκων. 
αIΥ6-δοΡΟί, ο" (αΙξ+δοeά)' ό tκ δορδς (δέρμα-

τος) αlγός. . 
alyo-liaAaIί, ·ον (αΙξ+t7-η}.άζω)' ό άμέλγων τός 

αΤγας (εΙδc;;; Υλα.υκό;;, λα.τ. cAprϊmulgus EUrOPAeUS). 
aIyo-liapar; (αϊξ + t7-ηράω)' δ θηρεύων άγρΙας 

αΤγας, 
αΙΥό-ιιcραr;, 'ατος, τό' βΙδος μα.ριiθoυ (foenum 

GrAeCUm). 
αΙΥο-χcρcύς, -έως, δ'=Τιjί Ιπομ. 
afy6-Kcpωr;, ων. Υεν. -ω. ωσ. al)'OJeieaJi, -ωτος, δ 

(αΙξ - IeIeai)' δ έχων κέρατα aiy6c (τρόγου).- 11 
ω;; O·jo. aly6JeεeaJi, δ=6 γνωστός 6στερισμ6ς τοϋ 
Zω~lσKoϋ κύκλου. . 
ΏΙyo-ιιEφaloς, δ' ίσω, -IJ κερασφόρος γλαΟξ (λιχτ. 

Sirlx οΙυι)' 
aJy-61cIρoς, ο" (αΙξ + 8}.ct7-eoi)· ό όλέθριος είς 

τός α1γας Τσω;; τό AZAleA pontlc .. (φυτόν .δ'ljλ'ljΤ'lj
ριιΜιι,). 

αΙΥο-μcΙι\c;, Ci (αϊξt-μέλoς)' δ έχων μέλη τράγου. 
αΙΥο-νομcuς,-έως, ίων. ';;0" . δ'=αΙ)'ι"ομυς (8βλ.). 
αΙΥο-νόμος, δ=αΙ)'ι,,6μος (ο βλ.)' αΙγ06οσ.κός. 
_Υ-όνυξ, -~xoς, δ tι (αϊξt-8""ξ)=αι)'ωννξ (8 6λ.). 
αΙΥο-ηΙδηιιος, δ ' ε Τδος τρόγου, έχοντος μορφήν 

(η γένειον) πιθήκου. 
αIΥό-ηΙαστοι;, ο,,' ό έχων σχι"}μα αίγός. 
αlΥο-ιιόδιις, δ=αΙ)'ιπ6ιJ.,ς (ο βλ.). 
αΙΥο-ηρόσωηος, Οι' (αϊξ+πe6σωπο1')' ό έχων 

πρόσωπον αlγός (γιδοπρόσωπος). 
alyo-σKcl~r;, ές' δ έχων σκέλη αΙγός. 
αIΥο-τρIIΕω, μΒλ. -ήσω (αrξ+t7-eΙξ)' έχω τρΙχας 

αΙγός. 
αΙΥ6-τρlψ, -rPoi, δ, -IJ (arξt-Te1PfIJ)' πεπατημένος 

ύπ6 αΙγών. . 
alyO-cpάyor;, ο" (αϊξt-τeώyω)' δ έσθΙων · αΤγας. 
αIΥ-6φδαΙμος, δ' αΙγ6ς όφθaλμός (IιΙδο, πολυτΙ

μου λΙθου). 
αl-ΥΙΙΙιός, δ (αrξt-"vψ)' ε1δος γυπός, λΙΧτ. vul· 

ΙυΓ b .. rb .. ΙUs. 
Έwμ. : αl-Υνπιό$, σ: συνθ. αΙ=αΙξ ω, έν τιjί αΙ

-π610$ (=αϊξt-πoλέω). αΙΥνπιδς κα.Ι Υύψ δια.φέρου
σι, κιχθ' δσον αΙΥνπιδς ιΙνα.ι Υίιψ αl"ω1' (γυπόετος) 
λα.-ι:. vultur bArbAtus, ~στι;; &.pπa.~ει ~ωντιx ~ψα., δ δδ 
Υίιψ λιχτ. νυΙΙυ, cinereus τγ8φιτιχι ιiπό ν&κρίι Jt.>tώμα.
τα.. Ή (ιποτιθιμίν'lj ιiνιxλoyΙα. προ;; τό Υιρμ. LOmmerga.-
ler=γύψ πρ06ότων (όμνών) συνδ-Ι:8λισιν εί;; -ι:ο νίι 
θaφΡ'ljθ~ τό qΙyvπιό; σόνθ. έκ τοίί I;-,:~ (πρ68ατον) + 
"vψ, λΙιχν ιiπίθa.νω,. 
AJΥunτlάςω, μΟ.-. ·άσω· εΤμαι ώς ΑΙγύπτιος, μιμοΟ

μαι τούς ΑΙγ; 2) δμιλώ τήν AlΓUπτιαKήν γλώοσαν. 
AIyunτισιιός, ή, dJ" ό όνήκων εΙς (~ έπιτήδειος . 

διό) τους ~ l)'\!Πτ/ους. : 
~~ (μΙ AlyνΙΠΙCΙφι-I), mfp: εις τήν Alyv-
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πτιακήν γλώσσαν.- 11 κατό τόν τρόπον τών ΑΙγυ
. πτΙων, τ.!. πανούργως, δολΙως. 

ΑIΥυητιώδιις, εi' δμοιος ΑΙγυπτΙt;J. 
λIyυητo-yεν~ι;, ες (ΑΙYVΠΤΟi + )'ένος)' έξ Αίγυ

πτιακοϋ γένους, ΑΙγύπτιος ,.6 γένος. 
ΑΙΥυιιτος, δ' 6 ποταμδς ΝεΤλος. 2) 6 6ασιλεύς 

ΑΤγυπτος.- 11 ΑΙΥνπτος, -IJ (Yj Υνωστ-η χώρα.). 
αlΥωΑlός (κα.ί αΙΥώλιος), δ' εΤδος μικρός γλαυκός. 
αIΥ-ωνυξ, -~xoς, δ, 1ι (αi'ξ+οννξ)' δ έχων δνυ-

χας αΙγός, . . 
aJΥ-ώνulον, -ι:ό' δ δνυξ της αίγός, φυτόν τι, όπερ 

κα.Ι }.It7-6aπseμo" εκα.λll!το. 
αΙΥ-ωηός, 6,,' δ έχων αΙγός όφθαλμούς (έπΙ αν

θρώπων 11 δ δμοιος ΤΟίς όφθαλμοΤς της αίγ6ς (επί 
όφ~ιxλμων). 

ΆΤδας, ιiττ. -ι:ύπο;; ιiντί ΆΤιJ.,ς, 'Άιδης. 
αΙδι:ίο, 6π. -ι:ύπο, ιiντΙ αΙδεο, αΙδον, Προστ. εν. τοπ 

αΙδέομαι • . 
ΑΙ'ΑΕΌΜΑΙ- μΙλ. αΙδέσομαι, έπ. αΙδέσσομαι' ιiόρ. 

ιχ' 'δδεσάμη,,· έπ. Προστ. αΤδεσσαι' πα.θ. -αόρ. α.' fιδέ· 
σlJ-η1', έπ. Υ' πλ'ljθ. ·αΙδεσt7-ε,,· . Άποθετ.: αΙσθόνcμαl 
έντροπήν, ένη::έπομαι, αΙοχύνομαι 11 ωσ. μετ' ιχιτ . 

. προσ. σέβομαι, φοβΟϋμαΙ, τινα (φ060ίίμcιι ~'ιjλ. μΥιπως 
σΧ'ljμQtτΙσ-ιι τις κα.κ-ην Υνώμ'ljν) 11 μετ' απρφ. έντρέπο
μαι, φοβΟϋμαι, νό κάμω τι. 2) ως ιiττ. δικιχν ικός 13-
ρο" αΙσθάνομαι οΤκτον διό τινα, έντείίθεν συγχωρώ, 
διαλλόττομαι πρός τινα, κυρ. κα.τιΧ τόν ά.ορ: ιχ' αΙδέ
σασt7-αι. 
Έτνμ. t αϊδομαι ( *αΙσδ-ομαι, αΙ~ώς, αΙδέ(σ)ομα, 

(ώ, τό αΙδομαι)' αΤδιμος' αΙδοϊΌς' πσ.ντα. τα.ίίτα. εΙνα.ι 
δμόpρι~α. · δτι δέ tι pΙ~α. βΙχι σ (αΙσδ-) δεικνύ.ι τό 
Υοτθ. Aϊst .. n = σέ60μαι, λα.τ . AesIumAre (Ία.π. *ΑίΖ
dίlumAre. 

alIcoIcv, ιiντί αΙδέσ{J"710α", '(. πλ'ljθ. πΙΧθ. ιiόρ. α.' 
τοπ αΙδέομαι. . 

αlδΕσδιιτι, Προστ. ιioρ. ιχ' τοσ αΙδέομαι. 
αΙδEσlμor;, 01' (αΙδέομα,)' σεβάσμιος, προκαλών 

σεβασμόν. 
αlδcσlr;, οι-ως, 1ι (αΙδέομαι)' σε6aσμός, συμπόθεια. 
αΙδΕσσομαl, ίπ. μΊtλλ . τοπ αΙδέομαι. 
αΙδι:στός, ή, δ" (αΙδέομαι)' σεβαστός, 
ά--t-διιΙος,ο1' (α στεΡ.+Ιδει",-r-)· ό καθιστών τι 

όόρατον, όθεν δ έξαφανΙζων, καταστρέφων.- 11 
πα.θ., δ μή δρώμενος, όόρατος, άγνωστος, σκοτει
νός. [diιJ.,loi < *dFI~iw, ως ιϊι)'ηΑδς < ιϊΙΥέω]. 
αlδ~μων, ο", Υιιν. -O"oi (αΙδέομα,)' δστις αΙσχύ

νεται, δ έντροπαλός, αίσχυντηλός, κόσμιος δΠΒρθ. 
αΙδηuο"έσταrος' έπΙρ. αΙδημόνως. 

ά-ίδιjς, ες (α στερ. + Ιδεί,,)' όόρατος, άφαντος 11 
κατεστραμμένος. 2) ένεΡΥ. 6 μή 6ρών, τυφλός. 

'ΑΤδΙΙ1ί, -εω, δ, ιi-ι:τ. U Α,δης ;η U ~δης, -ου (d,δής)' δ 
• ρ,.δης, δ Θεδς τοΟ κότω κόσμου, λα.τ. Plulo. [βλ . 
lfιJ.,; κα.Ι αΙ6λος]. . 
άίδίά~ω' εΤμαι άΤδιος (αΙώνιος). 

. 6Τ510Ι;, ο" (dε[), ιiντί dεlδιοs' ό αΙώνιος, παν
τοτινός. 

lιίδιότιις, -ητος, tι· αΙωνιότης. 
ά-ίδνός, ή, δ" (α στερ. + Ιδεί1l), ΠΟΙ'ljΤ. τόπο, αντΙ 

ά-ϊι$ής' όόρατος, κρυμμένος, άμαυρός. . 
αlδοliστι:ρor;, ·έστατος· πα.ρΙΧθετ. τοίί αΙδοίΌς. 
αίδοίον, τό, κα.τιΧ τό πλείστον έν τ<ίJ πλ'ljθ. τά αΙ· 

δοία' τό γεννητικό μόρια (όργανα), λιχ-:. pudenda, 
dνδρων κα.ί Υυνιχικων.- 11 αίδοίον 8αΙάσσlον=ι.ιχτ. 
pennA Ιul Α=ε Τδος θαλασσ ίου .. . ζ ι;.,ου. 

aiIoior;, α, 011' συγχρ. αΙδόιότερος κα.Ι -έστερο;, 
υπ&ρθ. -έστατος (αΙδέομαι)' 6 θεωρούμενος μετσ φό
βου καΙ οε6aσμΟϋ, σεβαστός, σε660μιος, σεμνοπρε
πήςlΙέπΙ Υυνα.ικων, ή άξΙα σεEaσμoϋ κaί συμπaθεΙας , 
τρυφερό I~ επί πρα.Υμa.των πολύτιμος, έξοίρετος.
ώ~- ένIΙΡΥ.,.δ δεικνύων σεβασμόν, δ αΙδήμων, αίσxυν~ 
τηλόζ, ί(όσμιος. 2) ('εμνός, εύσε6ής. -

-αlδoι-ώδιις, c> (αΙδοίο" + εΙδος)' δμοιος τοίς αl-
δοlοις: . 
αΙδofως,8ΠΙρ. τοπ αΙδοίΟ$' σεμνώς,. KaσμΙως, μετό 

οε6aσμοΟ. 
ΑΓΑΟMAl"Πρτ. αΙδ6μην, έπ. dντΙ αΕδέομαι, fjδε-

6/#1" (11 βλ.) [δι' ίτυμολ. · Βλ. αΙδioι.ιιι,). 



ΙΙ '"Alδoς-AiaoIίι --=-=-----------------=----'----------,--_ ... __ . . -- ... _ . . 
• Αίδος, • Αίδι, 'π. γβν. κοι! δοτ. το!! ΆΈιJη" ΙΧ 

τ:νο; π:ιλοιιΙΙς (iχ ~'Ii"τ$ιιθεΙο'lj~ εΙτοι) άνομ ... Α,'ς' V AI'~6a
& κιχ! 8Ι, V Α,'δ6σ&=εΙς τό ένδιαιτήματα τοΟ .~
δοο' -Ι,," ΑϊΟΟς (ένν. oΤκψ)=ι:tττ. ι" "4-~oν=έν TQ ο*,
δr:ι [al'~- άλλ' ένΙοτ; ίί-]. 
Ώlδ6-φρων, ο", γεν. -ο"ος (αl~ώ;tφeή,,)· ό αίσθα

νόμενος έν Tf.j ψυχf.j αύτοΟ σεβασμό ν , οΙκτΙρμων, 
εύσπλαγχνος, 

ά-ίδρι:ίη, 'ij -t'1, fι' έπ. κοι! Ιων. λι~ι~ (c!ί'~ρ,ς)' ·fλ
λειψις γνώσεως, άγνοια' έπ. δοτ. πλ'ljθ. ά'·~ρείπσι. 

a-ίδρις, " ysv. -,ος κοιί -εος (α oτε~. + r~~,ς)' ό 
μή Υιγνώσκων, άγνοών, άδαής, άπειρος. 
άίδρo-δΙιuις, ,ον, δωρ . -δ{κας, -α, δ (ιϊϊ~ρ,ς+~;κ,,)' 

6 όγνοών τό δικαιον η τόν νόμον, άνομος, τρα
χύς, σKλη~ός, άγριος. 
ά-Τδρυτος, ο" = ά,,-ί~l?ντoς' ό μή fχων μόνιμον 

κατοι< Ιαν, άσταθής, πλάνης. 2) έπΙ πλεούσης νήσου. 
'Α ίδωνι:ύς, δ, έπεκτετ. έπ . τuπ'); τοί) ΆΙ&.,ς. 
ΑΙ'ΑΩΊ, -όος, οιιν1ίΡ. -ο;;;, Υ,' τό αίσθημα της 

αίδοϋ:;, έντροπή, συστο>-ή, συναΙσθησις αίδΟϋς 'ij 
τιμιις 11 κοσμιότης 11 σεβασμός πρός τούς άλλους, 
σέ6ας.- ΙΙ παν δ,τι προ.ωλεί έντροπην η σεβα
σμόν, κ:ιΙ Ο~ tω: 1) aί .J χ (,νη, σκάνδαλον 11 αΙδώς, 
·Α·ΡΥε'ο,.=έντροπή σας, Άργ. ! 2)=τα αΙδοία (8 βλ.). 
3) άξιοπρέπεια, μεγαλείον, μεγαλοπρέπεια. 

σίι:ί, 1ων. κοι! Π(Η'ιjΤ. τύπος, άΨιί άεl (πρ6λ. αΙών, 
λοιτ. Aevum, AeIAs). 
Έτνμ.: αΙεί ( alFel) ιiττ. άεΙ, διοιλ . αΙές, αΙέΥ, 

~Eή' α!~εl < "'~alFeo, τ~~: αΙ(~~έν εΙνοιι .τοπ . τ~υ al~F)
ω,,' α,ω <*α.Fοσα=α.εν· α'η εΙνοιι οργοιν. ε οl. θεμοι
τος alFo-' αΙών:: λοι •. aevum (πρ6λ. Aelas ( aevίlas, 
aelernus < aevίlernus). π-χντοι δέ .οιuτοι άν-χγοντοιι 61;; 
1οιπ. θέμ . *Αίνο- (βλ. κοιΙ αΙόλος). 

(τα σύνθΞΤΟΙ έΧ του αΙε', Τ" πoιρoιλεΙΠάμενcι Ιντoι!!θcι, 
βλ. ίιπο "t'ijv λ. άεl κοιΙ .& ούνθετοι οι ,jτο υ). 

σίΙ:Ι-Υι:νΕτηι;, δ , ΠΟΙ'/jΤ. τoJπος άντί άε'-Υε"έτ"ς' ό 
πάν10τε (άνέκαθεν) .:ιπόρχων, αίώνιος, άθάνατος. 

σίεΙ-ΥενήlO, έr-τίji ΠΡΟ"ljΥ. 
σlΗ-0υρος, δ, 1ι ' 1ω 'l .• ύπος ιiντΙ αϊ'λοιιgος (8 βλ.). 
Έτιιμ.: Πρ6λ . • Ο ποιρά. Μεγ. Έτιιμ. caiAovgoi παρα 

το αΙόλλε, .. και άνάΥε,,, την ον2αν καΙ κ,νεί",.' εΙ
νοιι δε σοιφές δτι το αΙόλΟi (8 βλ.) προηλθεν έκ τoίi αΙ
.lOi κοιτ ' άψoμoΙω~ινo με"oλ:x6ιB ol:o~ του αΙολ6ς' το 
τέ"μα. πdντως της λέ~. bιεμορφώθη έ~ έπιbρά.σεως ·της 
λ. ον2ά. 'Βλ. αr.Ιοιιρος κοιΙ αΙ6λος.- Κοιτ' ~λλoιις το 
αΙέ"ΟΙΙί10ς προηλθε κοιτ' ιiνoμoΙω :nν έκ το!! *αΙέρον
eος, τοί) δποΙοl) τό 11: 'ijμισιι (*Fa.F_eo- )*alF_eo 
(κοιτ' ιiνoμ . ). 
σl~γ=αΙεI. 
σίΕν-υΠΥος, ο" (αΙέ".f-iJπ"ος)' ό νανουρΙζων τινό 

είς τόν αίώνιον ·ϋπνον. 
σIΕι;, δωρ. τύπο. ιiντ ί άιι{, αΙεΙ. 
σΙι:τηδόν, έπΙρ: ώς 6έτός. 
σlεTlαίος, α, ο" (αε,,6;)' ό άνήκων εΙς τό όέ

τwμC!, τεθειμένος έν τΥ Cετώματι. 
σlεrι)ς, ον=άέτε,ος (ο μ.)IIΠοιροιμΙοι: αΙέτιο" χά-

Ι?,ν έκτίσω, έπΙ τιtl ν ;;οιχέως άποbιδόντων .&ς S!ίεργεσΙοις. 
~ί~Tόι:~ι;, -εσσα, -ε,,' ό όνήκων εΙς τ6 νένος 

του αετου. 

σlι:!ός, δ' έπεκτετ. τύπo~ ιiντ.! ά_τo~ (8 βλ.). 
σ!ζ~!Ιι;, :εσσα, -εν' μην. τύπος .ου α:ζ"o~ (8 βλ.). 
σι~ηιoς, επεκτ. τ ύπος του alt"Oi (8 βλ.). 
ά-n;rιloς, ο,,' = άι3ηΙ0ς (ο βλ .)' 66ρaτoς bιά. τ-ljν 

μετoιlλιxγήν τoίi d εις ζ πρ6λ. άeίδ"lο~ ) άρις"λΟi' 
σlςηό4;, δ' δραστήριος, σφριγών, πλ!iρης σωματι

κής ρώμης, ευρωστος 11 άπλώς άνήρ, ['Α6ε6. έ"tιιμολ: 
ιiνά.γι;τoιι εΙ. o,jQ. αίζα (πρ6λ. σχόλιον πcιρ' 'Βο. ql
~άεγ' εντραφές βλάστημα,.]. 

σΙιινής, 1ων. άντΙ αΙii"ηi (8 βλ.). 
σΙητος, ώ. τ(: ci,,"Oi (δ βλ.)' τρομερός, πελώριος, 

naviOXIJpoς. [κοιτ' άλλοιι. έκ τοί) ά"τος (το!! ΙΙΥαμα.)· 
χοιτ' άλλοιι. έΧ του l1"μ,-IΙ'1ΤΟ, κοιΙ xcιτ' Ix,cιoιν σ'
"ΤΟi' βλ. χοιΙ lΙ"τος]. 

σ!,,~ό4;, δ, δωρ. ,ύπο. 1:0υ &n6" σl"ό, (11 βλ.). 
Ο!"CΙ)CΙΟΙ;=αl8αλiο~ (8 βλ.). 
σι"αιΙCος, α, ο" (αlJoάλ'1)' πλήρης καπVοΟ (κα

πνιδι;). 

σl&Ι1", 1ι (αϊ'~)=αr1'Joαλος' καπνιά, «άθόλη» ώ, 
χοιΙ vU'i λιγιι"tΟΙΙ 111. πaλλdι μέρ 'lj -:Υις πoιτpί~?ς μα.ς. 

άΨOΙδlήCΊ, Ις'=άιι,Οοαλης (5 βλ.). 
σΙθδΙ'ων, -ω"Οi (αrJαλος)' μαυΡ'..Jπός, μελαΨός, 

σκοτεινός. 
σΙθσ1όcις, -6εaaα, -6εν, auv'!Jp. allJo~lo;;;, ,οίίσα., 
-ο;;" (αϊ'θαλος) ' αίθαλώδης, πλήρης aίθάλης (κα

πνια:;), τεφρόχρους.- ΙΙ φλογερός, καΙων . 
AIweAvAOI, δ ' ως 'tQ λ,y~ύ;, φλόξ καπνΙζουσα, 

πυκνός καπνός τού πυρός, καπνιά. 'Ε", τ?'ί t 'j ', -;;., 
σlθδΙόω, μιίλ. -ώαω (α.8-αλ.ο;)· καταr.αΙ:.ι μέχρις 

αΙθάλης 11 ρυπαΙνω δι' αΙθάλης 71 καπνού. - Ilα.θ ., 
κατακαΙομαι, γΙνομαι αίθάλη, καταστρέ:ρομαι διό 
τσύ πυρός, άποτεφροϋμαι . 
σΙδσλ-ώδ"ς, ες (αΙΟοάλ" + ε100ς)' πλήρης οΙθά

λης, μέλας. 
σΙ3άλωσιι;, -εως, 1( τό έγεΙρειν άτμόν η καπνόν. 
σίθσlωτόcϊ, ή, ό" (αlι'Mλ"γ κεκαυμένος μέχρι 

τέφρας. 
σίδε, δωρ. κοιΙ έπ. τι)πο; του "r8-_' μοκόρι νά Ι 

άμποτε! λοιτ . utinAm, με~' άπρ:ρ. 
σίθι:ρ-ι:μ-βaτΕω, (αΙΟοηρ + έμβατέω) = αl1'Joεροβα

τέω (8 βλ.)=βαδίζω είς τούς αί~έρaς, άεροβατώ. 
σίθΕριος, α, Ο", 'ij -ος, -ο .. (αΙ(J.ηρ) λοιτ , aethe

Γίυ$' ό τού αlθέρσς, ό άνήκων ε 'ς τόν αίθέρ:ι, "t.! . 
ει~ τά. ιiνώτιpoι Ci'tρ ιί>μοιτ!iι -;Υ, ς ατμ?α:Ι:ΟΙΙΡ:Ιζ (Ι:J; CΊν~ίθ. 
τφ ήέρ,ος), κα.t ο 'ίτ/Ο): 1) ύψηλό είς · τόν άέρα,είς 
τά ϋψη. 2) οίθέρισς, ούράνιος. 

σίθι:ρι-ώδης, ες (αHH1{!+ε1δoς)'=αΙ8-ερώ~ης (1) βλ.). 
σlθΙ:Ρο-βστΕω, (αΙ8-ηρ + βατέω) = αl1'Joερεμβα

τέω (ο β λ.). 
σίδι:ρο-βόοκσς, -ον (αΙ8-ήρ + β6σΚaJ)' ό ζών έν 

rQ αίσέρι. 
σίθι:ρο-δρομCωο διατρέχω δρομαΙως τόν αίθέρα. 

'Εκ του 
σlδcρo-δρόμoCΊ (αΕ8-ηρ + δ2α.UΕί"γ ό τόν olθέρq 

διατρέ χων' () ταξιδεύων είς τούς οί ~έρας. 
σ"Ι:Ρο-ι:lδής, ές=αωε~{'δη; (1) βλ . ). 
σίθι:ρο-Ιαμπής, B~ (αι.:}η/!! t- λάμ.7tω)' ό λόμπων 

έν rQ αί:)έρι. 
σίθcρσ-ΙόΥος, ο,,' όμιλών περΙ αΙθέρος καΙ των 

όμοίων. 
σlδερο-νόμος, ο" {αΙ8-ήe+"έμομαΙ)'=σΙlhl?οβ6-

I1HQi (8 βλ . ). 
σlθcρο-νωμάωο κυριαρχώ έν rQ αΙθέρι. 
σί')ερ-ώδης, (αl8-η.?+εΒο;)· δμοιος αΙθέρι, 
σΙθήι:ιlί, -εσσα, -εν (α~ iJ.αJ)'=αΙlJoα:Ι6ε,ς (8 βλ. ). 
σlθήρ, -έeος' λα.~. aeiher, -eris' (ποιρ ' Όμ. "dντοτι 

1), έν .φ cXH. πεζφ λ Ι:γ <:> π7.ντο-;ε δ, ΠΟΙΡ" Πινδ. χοιΙ 
τoΤ~ ιiτ,:. ΠΟ:'ιjΤ. κοι.' αμ',?) (α,OoαJ)' ό αίθήρ, τό άνώ
τατον καΙ κα5αΡώτατον στρώμα τοϋ όέρος, ιiντΙθ. 
τίji άηί! (=τό κατώτερον στρώμα τού άέρος, ή ότμό
σφαιοο), βλ. άήρllόθεν ό καθαρός ούρανός 'ij τ6 
στερέωμα, ώ; διοιμονή .ων θ .. ων. Πρ6λ. άήρ. [δι' 'τυμ. 
βλ. αίΟοω], 
σίθής, έ, (αt'Οοω)' καΙων, φλέγων. 
Αlδιοπησς, iνώμοιλος οιιτ, πλ7jθ, 1:0υ ΑΙ1'Joίοψ. 
σίθιοπίςω=όμ:λω ώς Αίθίοψ, εΤμαι ώς ΑίθΙοψ. 
Αιθί-οψ, -οπος, δ , θ'ljλ. ΑΙΟο,οπίς, -ίδος (αϊ1'Joω+ 

liμ)' κιιρ. ό fχων κε.καυμένον τ6 πρόσωπον, μαϋ
ρος 11 Άρόπης, «Αίθίοψι . [δι ' έτιιμ. βλ . ar1'Joω]. 

σlθόΙιξ, -ΙHO~, 1ι ' έγκαυμα, φλύκταινα έκ καύ
ματηζ. 

σίδος, τό "Ι δ (ar1'Joω)' καΙοοσα θερμότης, καύ-
σων 11 πυρά. . 

σίθό4;, ή, Ο" (αr1'Joω)' KεKαυμένoςllπupώδης, fxwv 
τ6 χοώμα πυρός 11 φλογερός. 
σIθouσσ (ένν. στοά), 1ι (ar~)' ή στοά ιi τ6 πρό

θυρον (πρόστοον) οίκίας κοιτιΧ.ό πλlιΤοτον ΟΙϋΤ7j Ί
ιϊλΒπε πρό. ιiνoιτoλάς 'ij μισ7jμ6ΡΙοιν, διιΧ νιΧ ιΙνοιl ε!1fι
λιος; (δθβν χοιΙ τό δνομοι, δΙQΤΙ arD-ovaCI χιιρ. ιΤνcιl μτχ. 
Ιν. 1:0υ ρ. ar1'Joω). .. 
σίι-οψ, -oπo~ (αΙtJ.ός+'ψ)' ό φλογερόν .fχωv :ι:ήν· 

δψιν, ό όaτρόπτων (ιίπΙ μaτιiλλων)lIάφρΙζων, πομφο
λύΤ.ων (iπΙ οΤνοιι). - 11 μτφρ. πυρώδης, .φλογεΡός, 
θερμός 11 όξύς, τολμηρός, [1ψ(Ιcιπ •• oqv-, 'λλ. j; 
ψομαι, AOΙ"l:. oculυι]' ΡΑ. ιιf.,... 



. σΙθριι, μΤΥν. αί6ρα, fι (αΙ6ήρ)' καθαρός ούρα
νός, λαμπρός καιρός (ενδιος), λ!Χτ. sudum. 

σlθΡΙΙ-Υενέτης, -ου, δ = αΙ{)ρη)'ε"ής. 
alapιι-ycviIC;, ές (α,6ρηr)'ε"έσ{)αι)' δ γεννηθεlς 

έκ τοΟ οΙόέρος. 
σlθρήεις, -εσσα, -ε,,' = αΊ6ριος (8 βλ.). 
σlθρία, 1ι=α,6ρη (8 βλ.) \Ι ά.πολ. κατ~ γβν. aliJ.e'a; 

(ένν . οi$ση.)=με καλόν καιρόν (λατ. per ρurUm). -
11 ό άνοικτός (ξάστερος) ούρανός. 
σΙθριάςω, 1) -ιάω (αΙ6ρία)' εΤμαι καθαρός, γΙ

νομαι καθαρός (άνέφελος)' ώ~ 6νβργ. καθιστώ· τινα 
(τόν ούρανόν) αίθριον (ξεοτεριάζω). Πriντα ταΒτα 
κυρ. έπί τοί; ο,}ρανοίί. 

σΙθριά,.,- έκθέτω εΙς τόν όέρα, ΨUXραΙνω. 
αlθριο-ιιοιτέω, μίλ. -ήσω (αl80ρ{α+χο{πι)- κοι

μώμαι Είς τό ϋπαιθρον. 
aiaPIoC;, ο" (αί{)ρη)' καθαρός, λαμπρός, άνέφε

λος.- ιι δ τηρούμενος εΙς τόν άνοικτόν χώρον 
(ύπαιθρον) \Ι δθΖν, ψυχρός, παγερός.- 111 τό αΊ6ρ, 
ο,,=λατ. aΙrίum=πρόδομος. 

σΙθρι-ώδηc;, ε.' δμοιος τΙ:;:Ι άνεφέλΥ ούρανΙ:;:Ι. 
σlθρο-Ιάτηc;, -ου, ,,' δ βαΙνων έπ\ (διό) τοΟ αΙ

θέρος (έπl τοΟ Άβόριδος).- 11 σχοινοβάτης. 
αΙθρο-Ιολέω- ρΙπτω λάμψιν έπΙ τι, φωτΙζω τι. 
σΙθΡΟ-δόνητος, ο,,' ό διό μέσρυ τοΟ αΙθέρος δο-

νούμενος. . 
σlθρο-πλδν;ς, .ς' περιπλανώμενος έν τΙ:;:Ι αίθέρι. 
αlΙρο-ιιολευω" πλανώμαι, όναστρέφομαι, έν τί;> 

όέρι. 
σΙιρας, δ=αΊ80ρ" (8 βλ.)' κυρ. ό καθαρός καΙ πα· 

γερός όήρ Τι'\ς πρωΤας. 
σΙΙρό-τοιιος, ο,.' ό έν τΙ:;:Ι ' αlθέρι γεννηθεΙς. 
σΙθρ-ωπΌC;, ό,,=α,80ρ,ος (δ βλ.). 
σΙΙυΥμα,' -ατος, τό (alIJ.Vaaω)' σπινθήρ. 

. ΑI·.ΥιΑ., 'ιι' θαλriσσιον πττινόν, ε.Ιδo~ λriρου πιθα · 
νώ~ (λατ. Iarus marinus TJ larus argehtatus) . ...,- 11 μ,;ψ 
πλοΤον. [πιθανώτ. εΙναι κυρ. έπΙθ. θTjλ. τοίί *allJ.eiJ.= 
α18οήε.ς (βλ. αΊ6ω) ένν . τοΒ οο)σ. ό'ρ",ς]. 

αΙθυιό-θρι:πτος, ο,,' ό έσθΙων αl6υίας (βλ . λ.) καί 
τρεφόμενος έξ αύτών. 

σlθυιιτήρ, -ήρος, δ (a18oVaaQJ)' δ όρμών βιαΙως 
διό μέσου τοΟ δέρος (ίπ! ά.γίiΙων θ'l)Ρ!ων, οελω,ι κλπ . ). 
σlθύσσω, μίλ. -ύξω (αΊ80ω)' θέτω τι είςβιαίαν 

κlνησιν 11 όνόπτω, διεγεΙρω.- Παθ. κινοΟμαι όρμη
τικώς, σεΙομαι, σπινθηρ060λώ, καΙομαι. 
Αι·.Ω, μόνον κατ~ ένεστ. καΙ παρατ. {j{)o" (πρ6λ. 

λατ. aestuS=Kaύowv)' έναύω, όνόπτω, όναφλέγω.
Παθ. καΙομαι, φλέγομαι. 2) σπαν. ά.μτΌ. = καΙομαι, 
φλέγομαι, φέγγω. 
Έτυμ. : Πriντα ταίlτα 'tri: αΤ8οω, αΙθός = κεκαυ· 

μένος, αΙθος=καυσων, πυρά, αΤ8oιot>, αΊθοψ, allJ.l
οψ=στιλπνός, α18οήε,ς = πυρακτωμένος, a'iJ.ouaa 
(ώ~ λriμπουσα τρόπον τινιί), α 16ιΗ." , αΤ8οα.10ς = κα· 
πνιό, καπνός, α18oαMωt>, αΙI}οΤ,1l (βλ . .1.), αl6ύσσω, . 
ar80ea κ. λ.' ώσ. τ& λσ:τ. aestus, AeslAs, aedes' πriν
τα ταίίτα ciνriγοντσ:ι I!!~ τό σανσκρ. e'dhah=ξύλο διό 
προσόναμμα, τ.l. ix ~. "'Aidh- ~~ ό ά.σθενής τύπo~ 
.[ναι ·Ιdh-πρδλ. σανσκρ. Ιndhe'=όνόπτω, Iddha~ (μτχ.) 
=όναμμένος κ. ιi., ώς; καΙ τ~ εκ 'tTj,; σ:ο)τTj~ ά.σθ. ρ. 
Ιλλ. Ι-θαeός=καθαρός, 18οαΙ"εα8οα.=θερμαΙνεσθαι 
παρ' Ήσυχ: 4πομ. Ηλ. ρΙζ. αl80-, 180-, λιtτ. ρ. aed
(Aedes κυρ. 01lμ. έστΙα πυρός) πρδλ. ά.ρχ. !ρλ . aed= 
πΟρ' πρ6λ. ώσ. τό παρ' Ήσυχ. cιItJ,s, Έσχάeα Μ'αχ.
U"'s. κ!ΧΙ cdtJlas' Ισχάeα, βωμος Μ'αχ.δ .• • ώσ. cd
δeα,ά' αΙ6ρ'α Μ'α)Cεδ6"ες., cdδη' ο~eα"ός Μ'ιιχl
U"ες.· πιθανώτατlt ενταίίθα άovijxet καΙ τό AΤτt>Ω. 
σΙΙων, -ωt>oς, δ (αΤ80ω)' κυρ. ό φλέΥων, και6με

νος.- 11 ΙπΙ μβτοίλλων , άπαστρόπτων, όκτινοβολών. 
-111 έπΙ ζιjιων, φλογερός, δΥΡΙος, ζωηρός, θυμoει~ 
δής 11 Τι καΙ ίπΙ τοίί xρώματo~ των ζιjιων, ύπόξανθος, 
πυρώδης (πρ6λ. λατ. aestuosus, fulvus, rufus). 

σΙ.ιια, σύνδ., δωρ. ά.ντΙ τοίί ε'; χι, ιιι" μΒΤ& (ιποτ. 
'(=δν ίσως). 

ΑΙ'ΚΑ' λλΩ, μελ .. αικσ.1ώ, (αΤκιι.10ς)· κυρ. ι!π! χυν6ς;, 
σεΙω τήν ούρόν κολακευτικό 11 θωπεύω, καλΟπιόνω. 

σΙιισλoc; Τι σlιιάλος κόλdξ (κσ:τ~ 'Ησύχ.). 
σΙ-ιιε, σΙ-ιιεν, σύνδ. iπ. κί.ιιΙ δωρ. ιΙντΙ IΙΙ". · 

σlιιι:Ια, fι=ιιlx/α (δ βλ.). 
σlκΕ1ιοι;, ο,,=άειχΙ.1,ος (6 βλ.). 
άίιιή,1, (άίσσω)' όρμητική κlνησις, δρμή, σπουδή 

(λα, . impe'us) [r) . [(ά,χ-: κορυ{)-άϊξ ; πο.1υ-άϊ·ξ; πρlSλ. 
άίσσ'.<> ( * άϊκ -jω]. 

άίιιήι;, ές, ΠΟΙYjτ . ά.ντς ά-I.Χ1;ς, καΙ 1tcιτ& συναΙρ. 
αΙκής' άπρεπής, άτοπος έπΙρ~ άϊκώ.=κατό όπρεπι'\ 
τρόπον. [ά.ττ. α/χης ( *dF,IιYιs (ά-ε,κής (/)ι~ τό αΙκΙα 

. πρ6λ . 'Προ/). dε,χεlη (άFεικεσ-Jίi)' αΙκ/ζω (άείκΙζω' 
βλ. IΙκώ,,]. 

σlκία [ι] , fι, ά.ττ. ιiντΙ τοίί ίων. ά-ι,κε/,,' προσβλη
τική μεταχεΙρισις, κάκωσις, . προσβολή, κακομετα
χεΙρισις 11 συχνΙί ώσ. κατ~ πλ'l)θ. πληγαΙ, κτυπήματα, 
μςιστιγώματα. [δι' ετυμ. βλ. άϊκής]. 
σlιύςω, (βλ. άϊΉής)' μεταχειρΙζομαι προσβλητικώς, 

προσβόλλω, κακοποιώ (με ,τλ'l)γ&~ κυρ.), βaσανΙζω, 
TUP:JVVW. Κατά τό πλεΤσ,ον ιος μaσ. αΕΧΙζΟμ4" μέλλ. 
-ίσομα,. ιχττ. -,οίίμ4" άόρ. α' Υκ,σάμ",,' εν 'tlJ α3τ1j 
ενν. καΙ ώ;; SνεΡΥ.-Παθ. ά.6ρ. α ' Υκlσθη'lt, πρκ., fjx,· 
σμα,' ύφίστσμαι αlκΙος, βασανΙζομαι [δι' έτυμ. βλ. 

. . άϊκή.]. 
σΙιιιαμα, -ατος, τό (α ΕΧ/ζω)' κόκωσις, βάσανος, 

βασόνισμσ.- 11 κατ~ πλ'l)θ . αΙχΙσμ4τα .- πτώματα, 
ήκρωτηριασμένα. 

αlιιισμΌC; δ, (αΙκίζω)=τφ ΠΡΟYjγ. 
.σ~KιαTlI(6Ι;,ή, άΙ' (αΙκΙζω)' έπιρρεπής .εΙς τό 

αικιζε.", 
αίιιλον Τι 8.κ.1οll· τό έσπερινόν φαγητόν έν 

rnOPTr;}. 
'σίιιτήρ, -ηρος, δ (Μσαω)"ό όρμηΤΙKWς φερό-

μενος. 

άίιιτόι;, ή, όν (dtaaQJ)' όρμητικός. 
δ-ίιιτοι;, ο" (α σΤΞ".+Ιχ"έΟμ4')· όπροσπέλαστος. 
αΙ-λΙνοι;, δ' θρηνώδες μοιμολόγι (κ!)ρ . θρηνώδης 

όνα'ρώνησις εκ το;:' !ιl..1./"ο,,=αχ! τόν ΛΙνον!) 2) 
Κ!ΧΙ 61; επΙθ . α,λι"ος, ον=θρηνώδης καΙ λατ. Aelinos. 
Έτυμ. : Ή έτ·)μ?λ. συσχβ-:ισις πρό~ τόν ..1./"011 ά.νΤι

κουοα. είς; τό'l Π'Χ'n!Χν. (ΙΧ , 29,8) /)eν λαμ6riνεται σοΌα· 
ρω; ύπ' δψΙ'Ι υπό τιίι 'ι γλωσσολόγων, οΙτινες; χαρακτ'l)
ρΙζ?!) '1 τΥιν λ. 61; ά.Υνώστο!) ετυμολ: κατri τινα~ π,,6κιι· 
ται ΠΞ?! σ'l)μιτικYj~ θρ'l)νώ~ου; ά.ναφωνijσεως; έ~!λλTjνι
σθ;!:;r,; ('ι.1ίiπυ Τι 'ojlίinu), άλλ' δπ' !λλων καΙ 'lj 
εκ~oχή αΓιτ'l) θεωρείται ιX6Iίσ~μo~. ·Ισως; ε!ναι Φρυγικr.~ 
π??ελεύσεω; ~ι' ίI~ λόγο'ι καΙ 'lj λ . ;λεΥος (8 βλ.). 

σΙλ-οuροι; Υι ιιΙέλ-ουρος, -ου, δ. fι (αI6.10ς-!-0~ρά)' 
γαλη, γότα (κλ'l)θsίο:ι. οΙ;τω έκ 'tTj~ κυματoειδoίί~ κι
νΎισεως Τή~ o-J"ii;)' [δ ι' έτυμ. βλ. αΙέ.10υρος). 

ΑΤΙΜΑ., -ατος, τό' τό αΤμα' ώς; καΙ νίίν, καΙ «γaTμα» 
ενιαχ?'i μετ~ F' κα.τ~ πλ'l)θ. σ'l)μ. κρουνο\ αΤμα
τος, αlματοχυσΙα 11 φόνος : ε'eΥαατα, . μ"τeφο" ιιΙμ4 
=l':χει χυθr:\ 'μητρικόν αΤμαllαΙμ4 nράττε,II=xύνειν 
αΤμα IΙΙφ' αϊμαη φεύ)'εΙ't'=έξορΙα λόγΥ όνθρωπο
κτονΙQς.- 11 ι;l~ τ? λ:ι.τ. sanguis, συγγένεια έξ αΤ
μα τος [ci6sQ. έτυμολ . ]. 
σlμ.αΥωΥός, ό" (αΙμα+8Υω)' ό έξόγων αΤμα. 
σΙμδ-ιιoρfcιι, 1) αίμ4-κουρία" -6111, αΙ (αΙμ4 + χο

eέ""υμ,)' προσφοραί (θυσΙοι) αΤματος, γινόμεναι 
επι το;;; 'tiq>?'J ;τpό~ Κ'ΧΤΞ'J ',α.σμόv (έ~ιλίωoι'ι) τιίιν ψυχων. 

αΙμαιιτόι;, ή, 011, Ρ1jμα-:. έπΙθ.· τοίί αΖμάσσω' λε-
ρωμένος μέ αΤμα, αΙμόφυρτος 11 όποτελούμενος έξ 
αΤματος. 

σΙμδλέοι;, α, ο" (αΙμα)' αΙματώδης, αΙματόχρους. 
σlμσλ-ωπίι;, -/δο., 1,' θρόμβClς αϊματος. 
σΙμάλ:-ωΨ, -ωπος, δ (αίμαΑέος)' μαζα αΤματος 11 

μέρος τοΟ σώματος,l':ΧΟ\f πεπηγός αΤμα.- ιι ώ~ έπΙΙ!., 
ό φgινόμενoς ώς πεπηγός αΤμα. 

σίμσξιlί, -εως, 1,' όφαΙμαξις. 
σΙμάc;, -ιiδo., 1ι (αΙμα)' έξόρμησις, ρεΟμα αΤματος. 
σΙμασιό;' 'Ιι. τοΤχος έκ ξηρών (ιiνε ιι συγκολλTjτικη; 

δ1lλ . ϋληο;) ' λΙθων, ξηρότοιχος, ξηροτρόχαλος, . λατ. 
mAceria 11 ιεν. φρόγμα (:iOsQ. έτυμ~λ,) 
σΙμσσιο- ΟΥέω" κτΙζω τοΙχους. 
σΙμασι-ώδηlί, ε;, (αΙμ4σ.ά + εΙδος)' ό δμοιος τ~ 

αIμ4σι~ 18 βλ.). 
αΙμάσσω, ά.ττ: αΕμάττω' μίλ. -άξω' ά.όρ. α.' f/.ιιαξα 

(αΙμ4)' καθισΤώ τι αlματηρόν, τό κηλιδώνω μέ αΤμα 
11 δθιν, πληγώνω, τραυματlζω, χύνω αΤμα 11 φονεύω, 
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σφάζω. 2) ώ~ δρo~ Ι ΙΙ'φ. όφαιμάσσω.-Πιιθ. , κυλΙο
μαι εΙς τό αΤμα, σφάζομαι, φονεύομαι.- 11 ιiμτι5. εΤ
μα ι clματώδης, έρυθρός ώς αΤμα. 
αlμδΤ-Εκ-χίίσΙα,ή (αΙμα+έκχέωί" ή χυσις αΤματος, 

αlματοχυσίο. 
αΙματηρός, ά, Ο" (αΙμα)' αlματωμένος, λεΡWμέ

νος άπό αΤμα, φόνιος, φονΙΚός.- 11 συνιστάμενος 
έξ οΤμοτος. 
αlματη-φόρσlί, ο" (αlμιι+φέeω)" ό φέΡWν, προ

καλών, οΤμο, πρόξενος αΤμοτος, φονικός. 
αίματία, ή' ζωμός έξ αΤματος, ό μέλος ζωμός 

τών Σπαρτιατών, ό παραακευαζόμενος όπό αΤμα. 
αlματfςω (αlμ.α)·, ·KηλιΔW δι' αΤματος 11 κεντώ, έξ' 

άγω οΤμο. . 
αlι.:α1'lκός, ή, ό,,' ό όνήκων εΙς τό αΤμα.- 11 = 

l ... αψος (8 β λ.), έπΙ των εχόντων ιιΙμα. ~φων (iv ιiντι· 
θέσε ι πpό~ τό ΙΙ ... α,μος). 

αlμάTlγ~, η, ο ... · έξ αΤματος, αlματι:,δης. 
αίματί~, -lδος, ή' Ιμάτιον 91ματόχρουν. 
αljJατfτης, -ου, δ' δμοιος oΤματιllλlo.oς αΙματ{της 

=οίμοοτότης, εp ιι θ ;;ό~ λ Ιθo~ περιέχων σΙδ'ljρον 11 ο.Ζμα
τ;",ς φλέψ=άγωΥός οΤματος. 

αlμaΤΟ-Ειl5ήι.;, ές' δμοιος αΤματι, έρυθρός ώς αΤμα. 
αl;.ιατόΕΙΙ;, -eaJιI, -εν (αΤμα)' αlμοτωμένος, ακε

πασμένος μέ αΤμα, πλήρης αΤμοτος. 2) αΙματό
χρους,1) άποτελουμενος άπό αΤμα. . 3) αΙματηρός, 
φονικός. 

αlματο-Αοιχός, ο ... (αΙμαΗε[χω)' ό λεΙχων αΤμα 
1I1eιoso o.{μ~τoJ... = Ι:ρwς δ;Ψών οΤμο. 
αΙ~ατο-n.ιητιχόc;, ή, ό,,' ό ποιών rϊ ό έπιτήδειος 

είς τό ποιείν (ποράγειν) αΤμα. 
c:!;;aro-noaia 1) αΖμο-ποσ{α' τό πΙνειν αΤμα. 
αl'lατό-πουι;, δ' πτηνόν έχον πόδας αlμόχρους. 
a! j.!aTόonTUOTOC;, ο ... • ό πάσχων αlματοπτυαΙαν. 
αίμaτο-πώτης, -ου, δ' κα.Ι -πότης (ο.Τμα+πΙ ... ω)· ό 

πΙνων, ροφών, οΤμα. 
αίματο-ρρόφος, ο ... (αΤμα+ρο:ρέω)' ό ροφών αΤμα. 
αlματό-ρρίίτοι;, ο ... , (αlμo.+~έω)' ό ρέων αΤμα. 
αlμδτo-στδyΉC;, eso 1) o.lμo-σταyής(αΤμα+στά~ω)· 

ό οτάζων αΤμα. 
αlματο-σφαΥής, eso (αΤμα+σφά~ω)' ό ραντισμένος 

όπό τό οΤμα φονευθέντος. 
αlμaτό-φυρτOIί, ο" (αΙμα+φ6eω)' ό πεφυρμένος 

αΤματι , αlμοτοκυλιομένος. 
αlμaτo-Xάρμηlί, -ου, δ (ο.lμα+χο.{eω)· αlμ::>χαρής, 

ό εύρΙοκων ήδονήν (χαΙρων) εΙς τό αΤμα, διψών 
αΤμσ. 
αlμaτόω, μέλ. -ώσω' ιiόρ. ιι' dμάτωσα.-:Πιιθ. πρχ. 

dμάτωμα, (ο.Ιμα)· μτtJ . αΙματώνω, καθαιμόσσωUσφό
ζω, φονε(ιω. 

αlμδτ-ώδηCϊ, ε~ (αΤμα + εΙlο~)' ό φαινόμενος ώς 
αΤμα, έρυθρός ώς αΤμα. 2) έκ τι"!ς φίιοεως τοΟ 
αΤματος. . 
αlμ~τ-ωπ61ί, 6 ... , χαΙ αΙματ-ώψ, -ώπος, δ, ή (αΤμα 

+ώψ)' ό Ι:χων δψιν αlματΙνην, 1) φονικήν, ό έχων 
βλέμμα αΙμαΤώδες. 

αl;ιάτωσιι;,-εως, ή (ο.Ιματόω)· ή εΙς αΤμα μεταβολή. 
αlμaτ-ώψ, -ώπος, δ , ή=ο.lματωπός (δ βλ.). 
αl\olηρόlί, ά, Ο" = αΕματηeος (ο βλ.). 
αίμΥιον, τό ' λεκάνη (γεν. δοχεΤον) δι' αΤμα. 
σlμo-β~ρήlί, ές' βαρύς έκ πόαεως αΤ : 'στας. 
αlμο-βαφής, ε~ (αΤμα+βάπτω)' . ό βε6αμμένος, 

t3ε6απτισμένoς, εΙς τό οΤμα (βουτηγμένος εΙς τό 
αΤμα). 
αlμο-βόρος, ο,. (αlμα+βοeά)' ό 6ι6ρώσκων, δYjλ. 

μυζQν, αΤμα 11 ό λαΙμαργος δι' αΤμα. 
αlμο-δaιτέω' .έντρυφώ έοθΙων. (πΙνων) αΤμα. 
αlμό-διψος, 011 (αΤμα+δΙψα)' ό διψών δι' αΤμα. 
αlμο-ι;ιδή;=αΖματοειδής. 
αlμό-ΚΕΡΧΥΟΥ, τά' όλΙγος 6ήξ μεθΌlμοπτυσΙος. 
αlμο-λάπTlΙ;, ή' ή τό αΤμα μυζQσα. 
αlμο-μειξία, ή' σαρκική μείξις. μετό σuyγενooς 

έξ αΤματος. . 
αlμΟ-ΡΡΟΥ';ς, ές (o.Τμα+~αyiί"o.ι)' ό ρέων δφθο

νον αΤμα, ό πάσχων όπό όκατάσχετον αlμορραγΙαν. 
alμο-ρραΥΙΧός, ή, ό,, ' 6 ύποκεΙμενος εΙς αl-

μορραΥΙaν, . 

αΙμό-ρρΙντος, 0-" (αΤμcι + eal"ιo)' 6 ραντιομέ
νος μέ αΤμα. 
αlμο-ρροέω, μίλ . -ήσω (αΙμ6:nοο;)' πόσχω έξ,αl

μcρραγΙος (έχω αΙμόeeο,α", ο βλ .) , χάνω αΤ.,ια. Εκ 
τοότοιι τό 
αlμό-ρρσια, ή'αlμορροΤα,αlμορραγΙα, ροή αΤματος. 
αlμo-ΡΡOίKόlί, ή, όν' ό ύποκεΙμενος είς αlμόe 

eο&ο.ν, ό προξενών αυτήν. 
αlμό-ρρOOIί, ον (ο.Ι -+ei~), κ~Ι κιιτi σιινα.Ιρ . αΙ

μόeeους, ουν' ό έξ οίι ρέει αΤμα. 
αlμό-ρρϋσιι;, -εω" ή'=αtμ6eeο,α (βλ . λ . ) . 
αlμό-ρρϋΤΟς, ο" (αΙμα+eέω)' ό ρέων αΤμα, ό έξ 

οίι ρέει αΤμα. 
AI 9 MOI, δ (κι.ιΙ ο.Ιμ6,)· άκανθα, δρυμός. 
αlμο-σΤΙΥ';ι;, eς=αΕματοσταΥής' στάζων αΤμα. 
αlμό-στασιι;. -εως, ή ' μέσον καταπαΟον τό αΤμα 

11 φυτόν έν χρηοει ώς οτυπτικόν. . 
αlμο-φόβοι;, ο,,' ό φοβούμενος τό αΤμα (τ. ε. 

τήν οlμορρογΙαν). 
a1μο-φ6ρυκτος, ο" (αΤμα + φο(!νl1!1ω)' μεμολυ· 

σμένος δι ' αΤματος, αΙμόφυρτος, οlματοκυλιομένος 
πρΟλ . α{μό'{)υeτος. 

αl~ό-φυρτOIί, ο ... =αΖματόφυό?τος (ο βλ.). 
αΙμόω=ο.Ιματ6ω (ο βλ .). 
αlμυλία, ή (o.lμνλo~)· ό θελκτικός τρόπος 11 δο

.λερός τρόπος. 
αlμϊίλιοι;, ο" (ο.ΙμνJ..ος)· KoλαKευτι~ός, χαριτολο

γών ιι έλκυστικός, πανοΟργος, δόλιος. 
alμϋλο-μήτη:;, -ου, δ (α ίμίιλ.ος+μηc,ς)· ό κολα

κευτικά, έλιωατικά, τεχνόομότα μετερχόμενος. 
αlμίίλo-πλόKolί, ον' ό πλέκων δόλον, όπάτην. 
ΑΙ'ΜΥ" λΟΣ, η, ο" (κα;Ι -ος, -ον) ' ό κολακευτικός, 

έλκυατικός , ό κολοπιάνων 11 δόλιος, πανοϋργος. 
αlμίίλό-φρων, ο,,' ό δόλ ιο φρονών . . 
αlμωδέω' « μουδιάζω» , αίοθάνομαι τούς όδόντας 

αlμωδΙώντας 11 ύποφέρω άπό ούλΙτιδο. 
αlμώδη~, ες'=αίματ,:Ιδης, έρυθρός ώς αΤμα.- Ι. 

ό πάσχων όπό ούλΙτιδα. 
αlμωδΙα, ή' νόαημα τών οϋλων. 
αlμωδιάω' έχω τούς όδόντας αlμωδιώντας, (μου

διάζω». 
αrμων, -ο"ος, δ=δαlμων, δαήμω" 11 εΙδήμων; έ

πιτήδειος, Ιμπειρος.- 11 (αΙμα)' πλήρης αΤματος, 
αlματώ~ης, αΙματηρός. 
Έτυμ. : ιitJe/i . ΙΙτιιμολ: κα.τ' &λλoιι~ σ'ljμ . κυρ. άπλη

στος, αφόδρα ποθώ ν τι' καΙ κα.τ' ιiλλoιι~ σ'ljμ. έπιτή
δειος, Ικανός εΤς τι. Ή ~ειι ~ι!?ιι έκ~oxή, κ~θ' Υι'/ αϊ
μων=δαΙμων, δαήμων, σΤ'lj ρ Ιζετι:ιι ιί; τό 46ρι:ιϊκόν 
'Αmδn=καλλιτέχνηι; κ~Ι εΙνα;ι πα;λα; ι !ι. ετιιμολ. τή~ λ. 
μ"ι γsνομίν'lj ~εκτiι. Ή πρώτ'lj έκ~οχ"iJ κα.θ· -I'jv σΤιμ. ά-

. πληστος ε;υπιικούβι βε6ιιΙως; t"iJv έκ τή, λ. ο.Τμα πιι
ριιγωγήν 't'lj •. 
αlμ-ωπός, Ον=ο.Ιματ-ωπός (ο βλ .). 
αlν-δρiτηlί, -ου, δ (αΙ1Ιός+&gετή)' ό σφόδρα γεν-

ναΤος (σφόδρα ένόρετος). 
AΙνEΙαlί, -ου, δ' έπ. yev. Al"elίio Τι ΑΙ"εΙω. 
arvCaIIί, -εως, Τι (ο.Ι"έω)· tπαινoς. 
αlνΕΤός, ή, ..s", Ρ'ljμ. επΙ θ . τ05 αΙ"έω' ό έπι:Ίνημέ

νος, ό δξιος έπαΙνου, όξιέπαινος. 'Εκ του 
αlνέω' πρτ. ΙΙ"εο" σιινΊlΡ . ΙΙνΟl1ν, Ιων . α1'"εο,,' μΗ. 

-ήσω, ιi,τ . -έσω' ιiάρ . ~ . δ"ησα, ιiττ . ΙΙ"εσο., ί ων. αί
"εσα' πρκ. ιiη;. i1"εκο.. - Μέσ. ιiάρ. Ίίνεσάμ,l". - Πιιθ. 
ιiάρ. Ίί"έ8-ην, πρκ. ΙΙνημα,' κιιρ. λέγω, όμιλώ περΙ 
τινος 11 ιiλλ&: σιινήθω. όμιλώ έπαινετικά περΙ τινος, 
έπαινώ, έπιδοκιμόζω, μετ' ~Ιτ.=λα.τ . I"ud"re. 2) έ
πιτρέπω; συνιστώ. 3) εΤμαι ευχσριοτημένος μέ τι, 
συγκατανεύω εΤς τι. συναινώ (ώ~ τό άΥο.πώ). 4) άρ
νοΟμαι εύγενώς, όποποιοϋμαι (ώ. κα.Ι ,ό λιιτ . I"U
dare).- 11 ύπισχνΟΟμαι, ύπόσχομαι, τάζω. [~ι' έτιιμ. 
βλ . ο.Τ"ος]. 
"-ΗΗ, ή=αI"o~ .(/5 βλ.)' έπαινος, φήμη, δόξα. [δι' 

έτιιμ. βλ. ο.l"οs-]. 
αΙνημι, α.ίfJλ . τόπo~ ιiντΙ αΙ"έω. . 
αlνίσ~ _Ιων. τύπo~ ιΧντΙ ai"ais-, δοτ.- iτλ'ljθ. το!} al,,6s-. 
αΙνητΟ4ί, ή, ό", JtOtYjt. τύπο; ιiντΙ αΙ1Ιετός (βλ. αΙ"ώ). 
αΙΥΙΥμα, τό, γιν. -ατος (αΙ,,{σσομα,)' λόγος όσα- . 

tfIc;, OKOΤCIV6), cαΤνιvμaJ' οιιν. χιι.dι ΠλYjθ. δ.ιcl (fj 
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lί) αΙ"ΙΥμχτων, έ~ αΙ"lΥμααίll=αlνιγματωδώς, όσα
φώς, σκοτεινώς. Κα;Ι λα;τ. aenigma -atis. [δι' ετυμ. 
βλ. αΙ να;]. 
αlνιyματfας, δ=τφ έπομ. (6 βλ.). 
αlνΙΥμα,-ώδης, -ε, (α''''Υμα + εΙδος)' όμοιόζων 

μέ αίνιγμα, σκοτεινός, ό ;αφής. 
αlνΙΥμ6ς, δ' (αΙνlαJομαι)" τό όμιλεΤν έν αίνl

γμασιν' κα;τ/ι τό πλεί~ τoν εν πληθ: ώς; χα; Ι Τι λ. α1'νι
Υμα. [δι' έτυμ. βλ. αΤιιο,]. 

αlνιςoμ~ι, ιiπoθ .=αlνέω (ο βλ .) [δι' ετυμ. βλ . α1110']' 
αIVΙKτ~ρ,-ηρo" δ' ό άσαφώς (μυστηριωδώς) λαλών. 
αlνΙΚΤήριος, ο'" (αΙ"lααομαι)' αίνΙΥματώδης έπΙρ. 

-ως=αlνιγματωδώς. 
α'VΙKτ6ς, ή, 6ν' ό έκπεφρασμένος έν αίνΙγμασιν, 

αΙνιγματικός, άλληγορικός. Έκ το!) 
α'νίσσομαι, ιiττ . αΙvlcr:ομσ.ι, μελ. -lξομαι- ιiόρ. 

α;' δ'νιξιiμη"ν' ιiπoθ. (αΤ νος)- όμιλώ σκοτεινως, ήτοι 
αlνιγματωδώς, δι' α ίνιγμάι ων' υπαινΙσσc μαl, υπο · 
νοώ, τι, ΙΙποδηλώ ' Τι (έπί πραγμ.)- ΙΙ 'Εν πσ.~η :. ε-,·Ι . , 
πα;θ. ιiόρ . α ' 17 ν' χθη ν, πρκ. fί νι yμaι' γ ϊνεται λόγος περl 
τινος κατά τρ6πον αίνιγμαϊlKόν [3ι' έ τυμ. βλ . α Ινος] . 

αIΥο-βά1{χεlo!τος, ο",' δ αΙνώ; βεβα;κxευμ~'νι)ς, 
δεινώς μαινόμενος. 

αΙνΟ-βία.;, ίων . αΙνο-βίης, -ου, δ (αΙνός +- βίο;)' 
ό σφόδρα ίσχυρός. 
αlν6·Υδμος, ον (αΙνός+Υαμ';:.»' ό συνάψας όλέ

θριον, δεινό\', γόμον. 
α'νo-yένεθ~oς, ον' 6 πρός δυστυλΙαν γεννηθείς. 
αΙνΟ·Υένειος, ο,,' (α;I"ός+Υέ"υς)' 6 έχων φοβε

ρός σιαΥόνας. 
α'νΟ-ΥίΥας, -α",ιο;, 6' φοβ::ρός γΙγας. 
αlν6θεν, έπΙρ. το!) αΙνός=έξ αίνου έν tij φpά~ε : 

αl,,6θεν αΙ"ώς = όπ6 τρόμου είς τρόμον, τρομς:
pιJτατα. 
αΙν6-θρυητος, ο'" (αΙ"ός+θρύπτομαι)' ό δε ινως 

έκνευρισμένος, τρομερό μαλθακός. 
αlνο-1αμ'!lής,ές(αΙνό,+λιiμπω)'6 φοβερά λ6μπων. 
α'ν6-1εκτρος, ον (αl"όs+λέκτρονj ' ό είς CΊλέθρl

ον γόμον έλθών.- ΙΙ ό φοβεράν έχων κλΙνην η 
κοlτην (πε" Ι των σπηλα.!ων τΥι;; Έχί~ν'YJ;). 
αlνο-1έων, -o"r:o" δ (αΕ",ό,+λέων)' φοβερός λέων. 
α'ν6-1Ινος, ον (αl·νός+λlνον)' 6 έχων όλεθρΙαν 

μοτραν, ΔUσμoιρoς (κιψ. 6 έχων δυστυχές τ6 λίνον, 
τό νήμα, της ζωης). 

α'ν6-1ίίκος, δ (αΙ",ός+λύκο,)' φοβερcς ΛUKOς. 
α'νο-μδνής, ές' 6 φοβερως μαινόμενος. 
αΙν6-μορος, ον (αl",ος+μ6eος)' δυσμοιρος. κατα · 

δικασμένος εΙς κακόν τέλος. 
αl.,ο-ηδδιίς, a, (αl",ός+παθεϊΎ)' 6 υποφέρω ν φο

βερά παθήματα. 
Α!ν6-ηαρlς, δ (αΙ",ός+Πάρις)' ό δυστυχης Πόρις 

πρβλ . Δυσπα~&ς, 
αίΥο-ηδτιιρ, -έρος, δ (αΙ."ός + πατή2)' δυστυχης 

πατήρ. 
αΙνο-ιιέ1ωρος, ο,,' δεινώς πελώριος 11 δΥαν τε-

ρατώδης. 
α'νο-η1ήξ, -ηΥος, δ, Τι' ό δεινώς πλήττων. 
α'ν6-ιιοτμος, ο",' αΙ",όμορο, (ο βλ.). 
ΑΙ"ΜΟΣ, δ ' διήΥημσ, μύθος α1"0,,, αΙ"εϊ.,,=διηγεΤ

οδαι, όφηγετσθαι, lστορίαν, μύθον (ώ~ τoίi AΙσώπσυ~ 1I 
Υιν., λόγος, παροιμlα.- μτγν. τ6 λε'ι'όuενον πρός 
έπαινόν τινος, έπαινος. 
Έτυμ.: βοισική σ1jμ. της; λ.=λόγcς έχων ώρισμέ

νην σημασΙαν, λόγος σημαντι~ός έκ 'tociJ't1j~ έ~επή
Υα;σα;ν δύο σημ. (όφήΥησις Τι άλληΥορlα-έγκώμιον Τι 
έπαινος)' αϊ"'1 (6λ. λ.), αΙ"lζομαι (6λ. λ.), &",-αΙ",ομα& 
(βλ. λ. &"=&,,α-)' αΙ,,[ττομα&, αϊ"ΙΥμα, αΙ"'&Υμός (6λ. 
τάις; λ.)' πρδ. YO'te. ai-p-s, πα;λ- γl!ρμ, ei-d = δρκος, 
μεσ-Ίρλ. o-eth = δρκος( Ια;π, *oitos, οπερ ~χει πρός; 
τό α1."ος otocv σχιiσιν ~xloι τό έλλ. οΤτος (μΟίρα) προς; 
τό α1αα (μερίδιον παρεχόμενον ύπό της μοΙρας)_ 
. ΑΙ'ΜΟΊ, ή, 6.", έπ. H~ις;=&&,,6ς, φοβερός, σκλη
ρός, τρομερός, φρικτ6ςIlέπΙ προσ., τρομερός, φοβε
ρός, κυρ. aπΙ του Διός;.- o~δ. πλr,θ. αι."α ώ~ έπΙρ.= 
φΡΙKΤWς, φοβερά, καΙ ΙΙπιρθ. έπΙρ_ αl",ό'Σ'α'Σ'Ο'" = φρι
KTQrara [ιίδιδ: ',υμσλ' XCIL,cΊ 'tIVCIL, αl1'ό~*αΙcJ..1'όs<πρtiλ. 
.r ,.."..)], 

α-ίνος, ο" [ι] (α στιιρ.+ϊς)' 6 δνευ Ινών Γι όγγεΙων. 
αίνό-στο10ς, ο,,' &&",6σ'Σ'0λ-ος (8 6λ.). 
αίνο-τά1ας, · -«."ος, δ'=6 πλεΤστον δσον δθλιος. 
αίν6της, -ητος, Τι (αΙ,,6,)- δεινότης. 
αίνο-τίταν' 6 δεινός Τιτάν. 
αίνό-τ1ιιτος, ο",' 6 δεινώς όφόρητος. 
αίνο-τ6κεlα, Τι, θηλ. έπ Ιθ. tc;ίi αΙ"'0'Σ'6κος (αΙ"ο,+ 

'Σ'6κο,)' ή άτυχης έν τιj μητρ6τητι, η πρός δυστυ-
χΙαν τεκούσα. . . 
αlνο-τ6κος, οΙ' (αΙ"ος+'Σ'lκτω)' ό . πρός δuoτυXlαν 

γεννήσας. 
αίνο-τύραννος, δ (αΙ"ος + πίρα""ος)' φοβερός 

τυραννος. 
ΑΙ·ΜΥΜΑΙ, έλλιιιπτ. ιiπoθ., Ιν χρήσιιι μόνσνχα;τ' ίνεστ 

κ~ί π~;;α;τ. · ιiνει) α;~~ήσ. (ώ,; το αρννμα&)' λαμ6όνω, 
βάλλω χείΡσ είς τι, πιάνω, μετάι γεν: (πρ6λ. &nal
"υ.uot&= ιiφ~ιρω)lΙι5θεν, άπολαυω, τρέφομαι άπ6 τι. 
αϊνω=Π'Σ'ίσσω=κοσκινΙζω, λικμώ (λιχνΙζω). 
ο]Υώς, έπΙ;;. του αΙ.,,6,· τρομερό, φρικτό, τ.Ι. παρό 

ΠΌλι'" υπερβολικά : αΙ",ώς π&κρός=τρομεΡά πικρός. 
αΗ;, αΙΥός, δ, Τι' δοτ. πληθ. ιiϊyεα&ν (άίααω)' « 'ι'lδα, 

κατυ!κα» ' αϊξ dyela (η αΥρ&ος) = αϊΥαΥρος 11 ιJ αϊξ= 
τράγος 11 αΙΥε,=τά μεΥάλα κύματα. 

Έ'Σ'υμ. : αϊξ-αΙΥ6ς, α1'Υειος=έκ δέρματος αlγός, 
αΙΥ';' '' =σταύλος δί ' aΤΥας, αίΥ-αΥρος=άΥρlα αίξ' Τι 
π~λσ.ιX έτt)μολ. έκ 'tou &ίααω Ιθaμ. &iΉ-) θεωρεΙτα;ι νίίν 
6); έσψχλμένη. Σt)γΥ. πCΊντω~ φαΙνεται 'Ιό ciρμ . aίc=αίξ, 
τχ (j~V'JX,? agόs=τρόΥος, a-gίi = αΤξ. Τό ι τoίi θέμ . 
αι,- πρ"έρχετα;ι μχλλον δι' έπενθέσεω~ εκ τινo~ ιiρχ ι 
κ., σ θiμα;το,; αΥΙ-. 

Cίίξ, -Ικος, Τι (&ίααω)=&ϊκη (ο βλ.). 
άίξα~Kε, έπ. γ' έν. ιioρ . τoίi &ίααω. 
άίξάφα:;, ,6' εΤδος πλακουντlου_ 
άΤξω, μέλλ. τοίί &ίααω. 
αίξωνι;ύομαl' βλασφημώ, κακολογώ. 
αίο1άομαΙ'κινοϋμαι τιjδε κάκετσεlΙεΤμαι όνήσυχος. 
Αίολεύς, -έως, δ ' κόΤΟικος της Αlολlδος. 
αίολέω' ποικίλλω. . 
αί01ίο;, -ου, δ' ίXΘUς τις πλήρης στιγμότων_ 
αίο1ίζω=αΙ6λ.λ.ω (ο βλ.). 
ΑΙ'Ο' λλΩ' κινώ τι TQxtW5 τι:1δε κόκεΤσε!lποικΙλλω. 

-Πα;θ . , μεταβάλλω χρώμα η χροιόΥ' όμφακες αΙ6λ.
λο",τα&=αl δωροι σταφυλα) όρχΙζουν νό όλλόσοουν 
χρωμα κα) νό ώριμόζουν (λα;τ. variegantur)_ 
αίο16-βου10Ι;, ο",' δόλιος. 
αlολο-βρόντιις, -ου, δ (αΙ6λος+βρο."τή)' ό παν: 

ταχόσε κεραυνο60λών (Zείι~) 11 κυρ. 6 τόν κεΡαυνόν 
όφιοειδώς (τιjδε κ6κεΤσε) έπισεΙων κα16ροντών Ζευς. 
αΙο16-δακρυς, v' ό πoΛU δακρυων. . 
αίο16-δειρος, ο." (αI6λος+δειρή)' ό έχων πεποι· 

κιλμένον τ6ν τρόχηλον. 
' αίολ6-δωρος, ο",' ό ποικlλα δώρο δωρουμενος. 

. α'ο10-θώρηξ, -ηκος, δ (αΕ6λος+80ώρηξ)' 6 έχων 
, άπαστράπτοντα θώρακα. 

αlο16-μιιτις, - &ος, δ, Τι (αl6λος + μητ&,)' πλήρης 
ποικlλων δόλων, ποικιλόφΡων, παμπόνηρος, πολυ
μήχανος. 
αΙοlο-μίτρης, -ov, δ (αI6λo~ + μl'Σ'ρα)' ό έχων 

λόμπουσαν, όπαοτρόπτουσαν μlτ~α." (ζωνην, διότι 
ocίIt1J -i)'to ένισχt)μsνη διάιμετα;λλινων πλα;κων)' πρ6λ. 
αΙολ-οθώρηξ.- ΙΙ ό έχων πεποικιλμένην τιόραν 
(σαρΙκι). 

αΙο16-μοlηος, ο,,' ό ποικΙλα μέλπων, tκπέμπων 
ποικlλην μουσικήν. 
α'ο16-μορφος, ον' ποικιλόμορφος. 
αΙο16-μίϊθος, ον' ό ποικΙλως (τ. ! . μετά πανουρ-

γΙας) λαλών. . 
alο1ό-v:ωτoc;, ο,,' ό έχων έσΤΙ'ι'μένα τ6 νώτα. 
αlο16-ιιί:η1ος, ·0"" ό έχων πέπλον πλήρη ποι

κιλμότωΥ; 
αΙο1ό-ηωΙος, 01' (αI6λ-ος+πώλ-ος)' ό Ιχων ταχυ

ποδας Τππους: 
λ1ΌΆΟΣ, '1, 01" ταχέως κινούμενος, ευκΙνητος 11 

ΙπΙ σκωλήκων, σαλεύων, όναπηδών 11 ώ, ΙπΙθ. όπλων, 
ευκόλως κινούμενος, ευμεταχεΙριστος, ευκόλως δι
ευθυνόμενος (λα;τ. ha.bilίs),- 11 ό μετα6όλλων τό 
XΡCΊΙμα, όπaoτρόπτων, στΙλ&.ιν ι .161" ..vι = κατό-
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οτικτος έξ όστέΡWν (πρΕίλ. ΚικΙρ. cAelum Astrls dl
stlnctum).- 111 μτψρ. 1) εύμετό6λητος, εύκ lνητος , 
άστατος. 2) δόλιος, πανοϋργος, όλlσ8ηρός. 

'~ Χόρ. δνομιχ πρoπc:ι ?o~ό.oν ι;; ν ΑΙΌλ.ο" -ov, ό Θεός 
τών 6νέμων , xup. ό · όρμητικός, εύμετ660λος. 
Έτ:vμ.: αΙόλ.ο, ( "'αΙολ.ό, ( *αΙελ.ό, (βλ. αΙΙλ.ουρο,)· 

'Ιοιπ. ρ. *"ju- (=όρμητικότης , ταχύτης, έ~ 1ι~ σc:ινσxρ. 
eVAh- (=ταχύς, όρμητικός) ΑΥύh (=εύκΙνητος). Tή~ 

1X !J'tij ~ προελεύσsω~ ε!νc:ιι xcι ί τσι di'aaoι, ιiττ . lJaaoι
<,!πω (*αΙFfκjω (=όρμώ), άϊκη (όρμή), κoρυθ-ίiϊξ 
(βλ . λ.) , πoλ.υ-ίiϊξ· ώσ . cι!: 'Ά,δηι;,-Άiδη" 'Ά,δηι; 
("αΙF,δ=όρμητικός, ΒΙαιος (έπ Ι θ . τ ι;;u t :χ Ιμ"v,,~. τ .! . -rou 
eaou, -rou θc:ιvά:rσu)' r ~·ιδηι;: λc:ιτ . saevus' τYjς; c:ι~τή~ 
πρoιλεύσεω~ S!'IC:ΙI ώά . τά. δμ'YJ Ρ. αίητο" αητο, (=πε
λώριος, .τρομερός) xc:ι ί τά. 't.ρωϊχσι όν6μcιτIX Αl'(F)σς, 
λΙακό,· τsλο~ το αlFετό, (πρ6λ. Ιέραξ F,ραξ, (F)ίρηξ 
ΖΙΧ Ι (F)[eed!; (=ταχύς), (F)fεμσι ). 
σΙοlό-στομος. ο" (αlόλ.o~ατόμσ) · ό ποικΙλα καΙ 

ά6έ6α,α σημαΙνων, ΠΟλυσήμσντος, αίνιγματώδης. 
σΙolό-φiloς. ο,,' ό έκ ποlκΙλων φύλων συν ι

στόμενος. 
σΙοlό-ιΡωνος, ον' ποικ ιλόφωνος, ποικΙλως τρο

ποποιών τιιν φωνήν. 
σlοlό-χρως, -χρωτο" δ , f, (αlόλ.o~xρώς)· ό έ· 

χων κατ6στlκτον δέρμα 11 ό έχων ποικΙλον χρώμα. 
σΙονάω· ύγραΙνω, μουσκεύω (καταιο"άω). 
CΙΙόνιιμσ, -ατο" τό' κατ66ρεγμα, μoύσKεuμα. 
σιόνιισις, -~, 'ιι' καταιόνησις, κ ατά6ρεγμα. 
~ι. δοτ. 'πλτιθ. 't()u ήιώ,-. 
σΙncινός, ιj, ό" (αΙπύ,)' ύψηλός, άπ6τομος, ύΨ 

λό κεΙμ!:νός (iItt Τ.6λεων) 11 μτφρ. έπηρμένος . 2) δυι.. 
απόκτητος (xup. εΙς δν δυσκόλως τις 6ναρριχδτaι ) . 

σΙηι\cις, ,_ααα, -ε", ΠΟΙ1jτ.τύπ ι;;; ιiντί αΙπεινό, (8 ~λ.) . 
σlnoliw, μΙλ. -ιjαω (αΙπόλ.ο,γ εΤμαι αίπόλος (αί

Υο6οσκός), Βόσκω αΤγας.-Πc:ιθ. 66σκομαι, όδηγοϋ
μαι εΙς την 6οσκήν, 6όσκω. 
.Ιηοlικός, ιj, ό" (αΙπόλ.ος) · ό 6νήκων εΙς (1) κα

τόλληλος δ,6) αίπόλον. 
σΙηόΙιον, -:ό (αΙπόλ.ο,)· 6Υέλη αlγών.- 1160σκή, 

νομή, αίγών. 
σΙ-ηόΙος, ιi'I~ ! αΙΥο-πόλ.ο" δ (αfξ+πολ.έω)· αlγο· 

βοσκός, γlδο6οσκός. 
, Eτ:vμ.: Το β' auve. τή\; λ . βου-κόλ.ος xc:ι Ι τό β' 

j Uve. τη~ σΙ-πόλ.ος θεωρουντιχ ι σuvijθω\; ώ\; ΠIXρc:ιλλc:ι
γιχΙ μιd\; πρωΤIXρχιxή~ *-quolo·s, χιχ. ::ι. μiτιΧπτωσ ιν έΧ 
ρ. quel-, υποχειμ!ν'YJ~ εΙς τσι : πέλ.ω, ΠΙλ.ομσ,·, noUOJ, 
π01ειίω, λ:ι:τ. colo. Tc:ιuorc:ι lax60uv χσι! δ ι /,( -rci: 6σλ.σ
μη-πόλ.ο" "'εη-πόλ.ο" άμφl-πολ.ο" μοιιαο-πόλ.ο,
"'_"-κόλ.ο,, "'_0-κό10' Χ. ιί: 'ιι ~ ι c:ιφΟΡΟΠΟΙ'YJσ ι \; όφεΙλε
τc:ιι εΙ~ το δτ ι το σ ύμπλεγμα; ·qv-· τή; Ιc:ιπετ . ιiποδΙδa
"'; σιι ιΙ ς 't'ijv Έλλr.ν ικ'ijv ιίλλστ.. IJ t Oι του ~π- κιχ ί ιίλ
), Qora δισι του -k-. 
"9ΠΟΙ, -εος, τ6' ϋψωμα, όκρώρεια, κρηυνός όπό

τομος πρό, αΙπο, Ιέ"αι=6 ·,α6αΙνεlν ύψωμα. 
"'ΠΟΊ, ιj, 6", ιiπ. τύπος ιiντΙ αΙπιί, · ύψηλός, ύ

ψηλό κεΙμενος (έπΙ πόλεων)' αιπα iie"'ea = ρεΤ8ρα 
(χείμαρροι) καταπΙπτοντα 6ποτόμως όφ' ύψηλοΟ. . 
-Ι · .'·-'Iμιιτoc;, ο" (αΙπίιS+dέμω) ' ό ύψηλ6 Ι;Ικοδο

μημένος. 

. σι. -~olωτι;ς, -ο;;, δ ' ό πανοΟργος εΙς ::'ψιστον 
'3α8μόν. 
CΙΙηύ-loφoς, ο,,' ό έχων ύψηλόν λόφον. 
σΙηυ-μήτικ, -ου, .δ (α Ιπίιs+μηn,)' ό ύψηλ6 νοι ,

)ατο έχων. 

αΙηύ-νοος, 01'=τφ ΠΡΟ1jγ. (ΠΕί- Ι -rou 'OσΙρ ιδo~). 
σΙηl-νωτος, ο;, (αΙπίι, + "ώτο,,)' ό έχων ύψηλό 

τά νώτα 11 ό κεΙμενος έπl 6ποκρήμνου κορυφης (ό
...,εινης ράχεως) . 

σlηυ.-ηllινι;ς, έ,' ό εΙς τ6 σψη περιπλανώμενος. 
,,'ΠΥΊ, -εϊα, -v' ύΨηλ6ς καΙ όπόκρημνος (έπΙ 

πιiλaιιJ 'l χΞψΙνω'l έπ : ιiΠΟΧΡr.μνων βρciχω'ι)' βρόχο, αΙ
πίι~6ρ6xoς κρεμάμενος κα8έτως. 2} μτφρ. παν
τελής, όλOKληΡWΤIKός : αΙπίι, cfλ._"'ρο~όλοσχερής 
καταστροφή (~ ι6τι 'fι !νν"ιClt του oHepou, 'toίi θιχνΙΙτου, 
• Ιν c:ιι στενώς σuνδε~εμaν'YJ μί ιiπό ιiποχρήμνοu μΙροu, 
χαtτ'iπ τω?ιν)' αΙπίι, χ610ρπυργουμένη, όYKouμtνη, 

όργή. 3) μτφρ. τραχύς, δύσκολος: 1ιΙπίι οΙ Ισα_ϊ-
ται=8ό εΤναl δι ' αύτόν δύσκολον έργον. . 
σΙρσ, ~ι' σφορα (σιδηρουργοΟ).- 11 τό γνωστόν 

παράαιτον τοΟ σΙτου (χοιν. αΙρα η lJqa), λc:ιτ . lollum. 
σΙράριον, το = λιχτ. Aerarium = 8ησαUΡOφυλ6KΙ

ον, ταμεΤον. 

σΙρcσι-άρχικ, -ov, δ ' ό όρχηγός αlρέσεώς (σχο
λης) τινος, auv. eP'YJaxsuortx1j." 
σΙρέσιμος, ο" (αΙρΙω)' CΊ1ωτός, ό δυν6μενος νό 

ληφ8ι) (ν6 KUPIEu8i). 
σ'ΡCσιo-μάXoς, -ου, δ' ό ύπέρ αΙρέσεώς τινος μα

χόμενος. 
σΙρcσις. -εω" 'ιι (α[ρέω) ' ή κατάληψις, κατ6κτη

σις (X'.lp. πόλεω.) .- 11 (α [ρέομ.αι)· τό έκλέΥεlν, έκλο
γή (xυ~. "tQ λc:ιμ6ίνει'l lΙι ' sμC:Ι'JΤrJν)' α1'ρεα,,, διδόναι= 
παρέχειν τ6 δικαΙωμα έκλΟΥη:; ' αϊ'ρεαι" Ααμβά"ε,,, 
=λαμβάνειν , έχειν , δικc.ίωμα έκλογης. 2) έκλογή 
όρχόντων.- 111 έκλΟΥή, σχέδιον, σκοπός, πρό8ε
σις. 2) φιλοσοφική οΊρεσις 11 φιλοσοφική Σχολή.-
3) πόσα αΊρεσις (θΡ1jCΖS'ΗΙΖ"ί ".1..). 
σΙρcτέον, ;;r.! ι. έπ!θ . τοίί αίρέω' πρέπει τις νό λά-

6'1 7) νό έκλέξι;, . - 11 αΖρετέο" α, ο,,' δν πρέπει νό 
κυριεύσ ι;, τις 11 δν πρέπει νό ΠΡOτιμήσr:Ί τις, νό έκ
λέξι;, 11 έπι8υμητός . 

αΙρcτίςω, μελ. -;σω (αE~ 'ω)=έκλέγω.- 11 άνήκω 
εΤς τινα αΊρεσιν. . 
σΙΡCTlκός, ιj , ό" (αΙρέω)' 1κανός πρός έκλογήν, 

Ικανός νό έKλέξr:Ί. 2) α[ρετικο, (ώ\; xc:ιΙ vuv λιiγετc:ιΙ τι\; ) . 
σΙρcτισμός, ~=α1'ρεαι, (ο ~λ .). 
σlΡCTlστής, -ο;;, ~. όπαδός, μιμητής, α1ρέσεως 11 

ό όνήκων είς αΥρεσlν. 
σΙΡΕτός, ή, όν, ρτιμ. έπΙ θ. τι;;u αΙρΙω' ό δυν6με

νος νό καταληφθι) ii κατακτη8i).- 11 (α[ιιέομσ,) ό 
δυνάμενος νό έκλεχ8i) , έκλέξιμος, έκλεκτέος ΙΙΠΟ-
8ητός , έπι8υμητός. 2) έκλεχθεΙς. 
ΑΙ'ΡΕΏ· πρτ. iίeeo", Ιων. α1'ρεο,,' μeλ. αΖρήαω ' 

ΠΡΧ. πeηκα, 1 ω·l. άeαΙρηκα' ίων . IJItEpa. άραιριjκεα.
Μίσ. μέλ . αΙρήaομσι' &όρ. c:ι' fιρηαάμη".- Πc:ιθ. μίλ . 
αΙρ_t70ήαομσι, χlχ Ι α[ρήαομα" ιiόρ. c:ι ' fιρΙθη,,· πρκ . 
δρημσι' δπερσ. r)ρήμη".-'Qσ. έΧ ρ. ΈΛ- ιiόρ. β ' εlλ.o", 
Ιων. γ' έν. ΙΑε!1κε, ιiπρφ. Ιλ.εϊ,,· μέσ. μέ λ. Ιλ.ο;;μσι · 
ιi6ρ. ΙS' εαόμην' ιίπ. γ' Αν. Υέπο ιiντΙ Ιλετο' σπΙΧ'I . 
ιiόρ. c:ι ' _lAάμην.-'Ω~ ϊνβργ., λαμβάνω διό τηs χειρός, 
παΙρνω 11 δράττομαι, 6ρπ6ζω 2) άφαιρώ, αποκομΙ
ζω.- 11 λαμβάνω τι ύπό τήν έξουσΙαν μου, κυριεύω, 
κατακτώ 11 ύπερlσχύωlΙφονεύω 2) συλλαμβάνω, πιά
νω 11 κερδΙζω μέ τό μέρος μου 11 δελε6ζω, παραπλα
νώ. 3) γενιxω~, κερδΙζω, κτώμαι. 4) ώ\; ιi-ror. δι · 
χc:tνιxoς δρος, όποδεlκνύω τινό f:voxov έγκλήματός 
τινος, έπιτυγχάνω τήν καταδΙκην του' αΙρεί" &lκη'ν 
'!\ ,/ραφη" = λαμβάνειν ψηφον πρός καταδΙκην τού 
6ντιπάλου, κερδΙζεlν τήν δΙκην' δΙκη" α[ρ_ϊ" ΤΙ"α= 
καταδικάζειν τιν6 δ,ό δΙκης. 5) & 16,/0' αΕΡΒί (λc:ιτ . 
ratio evincit)=b όρ8ός λόγος (1) ή συζήτησις) 6πο
δεικνύει.- 111 συναρπάζω διό τού νοΟ, όντιλαμΒό-
νομαι, KατανoG.ι. . 
Μβσ. αΙρΙομσι=Χαμβάνω δι' έμaυτόν.- 11 λαμΒό

νω δι ' έμauτόν, έκλέγωlΙδθsν, λαμβάνω κατά προτΙ
μησιν, προτιμώ (τι 6πό δλλο) ιι ώσ. μciλ.AoI' α[ρο;;μσ, 
=λαμ6άνω κατό προτΙμησιν, προτιμώ (=ι.:n . potius 
mAlle). 2)έκλέγω διό ψήφου, έκλέγω (δι' 6ξΙωμά τι) . 

Έτ:vμ. : ίτuμολσγιχω~ σuνάπτετ ιχ ι υπό τινων πρός το 
t n'YJV. &ρμιj' 'ιι εc:ισιxη σ'YJμ . το ί) α[ρέω ε Ινιχ ι « κι νοϋ
μαι ζωηρG.ις ·πρός τι »' χιχτά. τσiι~ 11\(0'). T:~"i'ιλθε ν έχ 
τc· '; δνόμ. *αΙρα (πρΙSλ. σc:ινσx~ . sirιi = πστ~μ~~) < Ι~π . 
*s[r, ~sr (=ιiφθoν Ιc:ι). 

-Αίρος, δ : r Ιρο, αϊρo~ (Ό~. Σ . 73) = ' Ιρος δυστυ
χής (Xc:ιτσι τό &>ρα ιι'δωρα, Πάρ" ιJιίαπα!!,ς Χλπ.). 
..-ΡΩ. «ττ . τ όπ,,\; ιi'lτΙ τσυ άείρω' ·Ili i. . ά!!ώ [ιί]" 

ιiόρ. 7}ρα, πρσστ. ιIElO" , ιiπρφ, ιΙραι' τ'foκ . 7}ρκα . -Με? , 
πρτ. fιρόμη", μίλ. ciρo;;μσ, [ι'i] ' ιi6 ρ. c:ι ' ήράμην' &όρ. 
ε' ήρόμη", Ιπ. 'ρόμη,,' πc:ιθ. μΙλ . άρ{}ήαομσι, άόρ . :ι: ' 
11,,,,,,''' ΠΡΧ. t}ρμσι. ΠρΕίλ. λc:ιτ . "erQ, -Qnis (Πλ ιν .)= 
σάκκος μετaφορέων-aerumnΑ=μόχ8ος, κακουχΙα, 

. ταλαιπωρΙα • 
Έ,,_,,/. , σηκώνω, ύψώνω, μεταφέρω : afIlS'" πό-



• Αίς--αlσχρόΥcΙω< 
----------~------~~---------- ~------------------~-------

&ι-περιπατεΤν' αre~ι" ιι,lμ~Ίo" == σηκώνω, ύΨώνω, 
σημαΙαν' αΤIl~Ι" "αvs:=τό όνοΙγω (δηλ. τά πλοΤοι) εΙς 
τό όνοlκτόν πέλαγος. ~Oθε'l : 2) ιΧμτδ . όναXωρQ, 
έκκινω: αΤe-ι" ταί, tι4υιιί" = άποπλέειν' αΤeaι" τφ 
ιιτρατφ = έκκινεΤν, όναχωρείν.- ΠαfJ.. άνυψοομαι, 
όνα60Ινω.-11 έξυψω διό λόγων, έξυμνω, έξογκώνω: 
αΙρει" 6vμο,,=έξυιJ,ιώνειν τό φρόνημά τινος (λοιτ. 
tollere).- Ποιθ. έξυΨώνομαι, φθάνω μέχρις ένός ϋ
ψouς, αύξόνω.- I11 σηκώνω καΙ μετακινω, άφαιρQ 11 
8έτω τέρμα εΤς τι 11 μτγν. φονεύω. 

JflfIO:tι, σηκώνω. υΨώνω τι δι' έμαυτόνllδθεν , όπο
κομΙζω, όποκτω, κερδΙζω.- 11 παΙρνω έπάνω μου, 
ύφΙσταμαι, υπέχω, σηκώνω. 2) άναλαμβάνω, έπι
xειρQ, όρχΙζω.- ΙΙ 'Επ ί ήχων, aieeafJ.ιιI φcιwήν = υ
ψώνειν τόν τόνον της φωνης. ιν <ί)~ το iνspy. λαμ
βόνω έκ τοΟ μέσου, t.ιφαιρώ . [~: Ετ ·ψ?λ . βλ . ιΙεΙρφ). 

• Αίς ιΧπηρχ. άνομ. άντ! ,::!)(j Ν Αιδης (δ βλ .) . 
Α "ΙΣΑ, 'fj , ιίι~ χύρι?'1 !. ν . (;;ρ 6λ. Μοίρα)' ή 8εότης 

τοΟ πεπρωμένου (λοιτ , P4rca).- 11 ι'ι; Ι:Ρ?'Jτ,γ"'Ρ. ή ό
πόφασις της ΜοΙρας , ό ύπό θεοο τινος ταχθείς 
προορισμός : Διός αΤσα=ή μοΤρα (ή άπόψασις) ή 
άποφασισ8είσα ύπό τοΟ Διός. 2) Ή δι' ένα έκα ::πον 
όρισθεΤσα τύχη, ή μοίρα, τό πεπρωμένον: ΗαΗΤί 
αϊΙΙ71=κατά κακήν τύχην, κατά κακήν μοΤραν 11 τό 
μερΙδιόν τινος εΤς τι πρδγμα, ό λαχνός του: ).ηί
δα, α1ιια=τό μερΙδιόν τινος είς τά λόφυφα. 3) τό 
άρειλόμενον είς τινα, τό πρέπον Yj τό δΙκαιόν του: 
κατ' αΙιια" (ώ, -ιό ΗατΟι μοieα,,)=προσηκόντως, πρε
πόντως, δικαίως. 
ΈΤVμ. : α1σα <ιΙ-Ισα (πρβλ. FIfIFoo) (*alHja (πρβλ, 

λοι,:: . 4eqUUS)' :J 'JνOΙ'l ijx!)UV δέ μετά ΤΟί) α1σα τοι czi'aIOS', 
α~σιμo~, ιίι. κοιί τΟι αΙοvμ!'ήΤ'lS'i αΙιιυμ"άω (δ ιοιλ . άντί 
αισιμ"αω). 
αΙσάλων, -ωνοS', δ' εΤδος Iέρακος (lCjω, το «τσι· 

χλοίέρακοι) λχ,. falco 4esalon. . 
σΙσδάνομσι, πρτ . rισfJ.α"όμηv· μΒλλ. αΙ"./Ηιιιομαι' 

Ιϊόρ. β' iισfJ.όμ,lν , μην. ά ό~. οι' ΠσfJ.ησάμην' Άποθ. 
(ιΙϊω, dίΌfJ.ω). - έννοω, όντιλαμβόνομαι διό των 
αlσθι'ισεων, κοι ί έπομ. ιiλλoτε σ'ljμ . ψηλαφω, έγγΙζω, 
ιiλλοτε βλέπω, liλλ~, ε άκούω 1ι μανθάνω. Σu'I , μετOt 
οι ίτ ., άλλ' ('ισ . κοι ! μετΟι γεν . άντιλαμβάνομαι διό των 
αΙσ8ήσεων, λαμβόνω γνώσιν πράγματός τινος. 
Έτυμ.: ετυμολ. άνΊ,κε ι -ιιμ ιΙιω Α (=όκούω) =

·ιlFlσω (πρβλ. έπ-άισ~οS', ήισ(σ)α)'εκ τΥί. oι~τYί, ρ .• τ
νοιι κοι! το λιχτ. 4udio . < * 4 viz-d- ('fj ιiνoιλλ ιx'(~ μετoι~ίI 
των lοιπ . · -dh· (έλλ. -θ-) κοι ί -d- (λοιτ . -d-) ε!νοιι συχνή 
al, τοι προ"q: ύμοι~οι) . Έκ τούτου τό 
σrσθιιμσ, . τά, '(iY. -ατοS" τό διό των αίσθήσεων 

γινόμενον γνωστόν (πρ χ'(μοι) 11 ή όντΙληψις Τι κα
τανόησις πράγματός TIVOC;. 

aroaraOIIί, ' -εως, ή (αΙσfJ.ά"ομαιγ ή διό των αΙ
σθήσεων άντίληψις, κ:η . r. lΙ ι Οι , Yί ~ &φΥίς, ιiλH κιχ! 
~ιά. τYι~ 6 Ρiο εω;; , ιi κoy, ; κλπ ., ή συναίσθησις ένας 
πράΥμ.: ατ"{}οησι,, έχε,,, τινός == έχειν άντΙληΨιν 
πράγματός τινος αΊσf}ησι" παρέχειν=δίδειν, παρ
έχειν, τό μέσα της άντιλήψεWς.- 11 κοιτοι πλ'lj θ . αl 
αίσθήσεις.- 111 (6ι. τό αίσθημα , επί άν: ικο ιμ. σ 'l)μ ιχσ.) 
ή όντίληψις, ή έντύπωσις 11 προκεψένοl) περί XUV'ljylOU 
αΤ σ{}οη ης=όσμή. 

αΙσθιιτήριον, τό (αlσfJ.ά"ομαι)' δργανον αΙ
σθήσεως . 

σΙσθιιτΉC;, δ (αlσfJ.ά"oμαιγ 6 αίαθανόμενος, όν
τιλαμβανόμενος, έννοων. 

σΙσθιιτιιι:ΌC;, ή, ό" (αΙσ-θά"ομαιγ δ όνήκων iι ό 
έπιτήδειος πρός τήν διό των αΙσθήσεων άντίληψιν, 
εύκόλως αΙσθανόμενος, εύαΙσθητος. 2) ποιθ . , ό εύ· 
κόλως γινόμενος αΙσθητό:;, ευδιάκριτος, ευνόητος. 

σΙσθιιτός, ή, ό)', ρημ. έπΙθ. τoίJ α Ι"fJ.ά"oμα ι • ό διό 
των αΙσθήσεων άντιληπτός, κοιτ' iν-ιΙθ. προ, τό l'Ο,Iτ6S'. 
σΙσθομαl=αlσfJ.ά"ομαι (δ βλ.). 
c5ιΤσθω, ( *ιiω, ιi,lμι)' έκπνέω, άποπνέω (λοιτ. ex

splro) : 6vμO" ιiίσ-θε = όπέ6αλλε τ~ν ψυχήν, έξέ
πνεεν. 

σΙσιμfσ, ~ί' . εύτυχία. Έκ τοί) . 
σrσιμος, ο" (ΚΙΧ! -,1, -ο)') (α1σα), λοιτ, fAtAIIs' πρα

ωρισμένος υπό τί'jς μοίρας, μοιραΤος, πεπρωμένος ι 
• ι.ιμο" t}μαe-ή εΙμαρμένη ~μέρα, ~ ήμέρα τοΟ 

θανότου,- 11 ευχάριστος είς τήν μοΤραν, πρέηων, 
κατάλληλος, δΙκαιος, όρθός: αJσιμα _1~γνωρΙ
ζων τΙ εΤναι δίκαιον καΙ πρέπον. 
arOIoς, Οι' , ώσ. -α, -ο)' (αΙσαγ ό καλά προμηνύ

ων, εύοίωνος, τυχηρός, εύτυχής 11 κατάλληλος, έπΙ
KaIROC; (είς κατάλληλον καιρόν έρχόμενος). 

αίσιι;, 'fj ' καΟσις. 
δ-ίσος, ο" (α σΤδρ.+r"οS')=ιi,,-ιιιοS"'=δνισος, όνό-

μοιος. . 
ΆΨ'lm, ιΧττ. /1"ιιφ iι /1πω" πρτ. /ίί'cισo", ιΧττ. διι' 

ΙΙΟ", !ων . ιΙϊσσεσΗΟ'" μ4λ. ιΙίξω, ιΧττ . fξω' ιΧόρ . f/i'ξα, 
ιiττ . δξα, ίων . ιΙίξαΙΙΗΟ". - Μδσ. Ιϊόρ. οι' tj'iξιfμ,l". -
Ποιθ. Ιϊόρ. tj 'tx{}oηv, !ων. d'tx{}oη)" κινοΟμαι μετό τα
χεΙας, όρμητικης, κινήσεως, δρμω 11 ρΙπτομαl, έπέρ
χομαl "μετάφορας ll άπαστρQπτω (λοιτ . ru.r., Impetu 
ferri) ' 0&,«) κοιί Ε'Ι . ,μ μέσ. (ίορ. ιlίξαιι-θιιι κοι! Ιν 't t!) 

πΙΧθ. ιio:-. οι' ιIϊxtΉiιιαι. 2) μτ'(ν έπιδιώκω τι έκθύ
μως,- 11 μΤβ. κ ινώ τι ταχέως [ποιρ' 'Ομ. 11' ποιρOt τoΤ~ 
τρα'( . . α δ"ι:iκι, Τι λ . ε !νοιι τρ ισύλλ .) . 
Έτυμ.: dlaa» <' Fαι-FΙΗ-jω κοι ! κοι,;' ιiπoδoλ'ήν τοί} 

εν ιiPX~ F λ6'(φ ιiν όμ<Jι ιίισ"ω, *ιιl-FIHJCD,'; Ιοιπ. ρ. Ανl 
(πρβλ. κοι ! σοι'ισκρ. ve-viJ - YA-te = έφoρμQ). Βλ. κοι ! 
ι'! αlόλοS'. 
δ-ίστος, ιΧττ . auν'!lp . ιJΙΙΤΟS', ο" (α. στ.ρ. + Ιδaί"γ 

άόρατος, δγνωστος,. δν δέν δύναταΙ τις νό Τδι;ι rϊ 
νό όκούσι;ι 11 έπ?μ. έξηφανισμένος, Kατεστραlιlμένoς 
(π:;~ί. . ιι; Jηλος).- 11 Eνa;:ιγ. ό μή 6λέπων Τι μή γι · 
γνώοκων 11 ό άνίδεος πράγματός τινος (μετά yaν, ) . 

c5ιίστόω, .άτ,. αΙστόω' μΙλλ. -ώCJΦ' ιΧ6ρ . οι' tjtιιτCD
σα , ά ~-: . υστωaα ...... Πιxθ . Ιϊόρ. οι' ΙΙί'ατώfJ.η", Ι ων. CΙί'
στώfJ.ηιι (αί'στοS') ' καθιστώ τινα δφαντον, έξαφανΙ
ζω, καταστρέφω 11 φονεύω. 

c5ιΤστωρ, -oe0S', δ , 'fj (ιi'Ι"ΤΟS')' 6 άγνoGJν, μή txwv 
πείραν, δπειρος, άμαθής. 

c5ιίστώσι:ιcιν, E~κ:; - '(' πληθ. ιΧορ. α' του CIϊστόω. 
άίστωτήρι:Η;ι ο" (ιlϊστόω)' καταστρεπτικός, όφα

νιστι:, ό :;. 
αΙσίϊrιτήρ, -ijeoS', δ ' ίν 'Ιλ, g 347 ώ, ίπΙθ. τoίJ Ηον· 

(Ιος' κοιτ' ιiλ λ 1jν Ιϊν ά.'(ν . αΙσυμ",1Πιρ (HOVe0S') = ήγε
μονικός νεανίας ο ι Τ 'ιj ΡΟ υνΤ8_ τ'ήν γρ. αΙσυηΤ11} ΙΙλ
λοι μέν ΙΡμην,u?uν βοσκό:; (εκ του CΙίιισφ), ΙΙλλοι ts 
ευτυχή :; , πλούσΙΟζ . (Εκ 't?U αΙσα, czr"coS'). 
αΙσυλΟ-Ι:ΡΥός, ο'" = ιJ αΤσυω ρlζωtι, ιJ αΤσυ,ια 

(παράνομα ιs,αl άδικα) έργοζόμενος. 
σIσiίλoς, ο)', ιχντΙθ. τφ αϊσιμος' όπρεπής, κακόC;, 

άσεΕής. 
Έτvμ. : ιΧβεβ. εtuμολ: ε!νοιι βaδοιΙω, ιXπoιρι:iδεκτo ι 

οιΙ πoιρoιlJε~oμένoι ι έτυμολ. , κοιθ' 11, αΤιιv).οS'( * dFαΙιιv).ος 
( εκ τ οί) α1σα ) 1ι α- στερ.+ίΌο, = λοιτ. Inlq~u$. Άνοιμ
φίΙ'Jολο'l ε!νοιι δτ ι πε :- ιέΧΕΙ -συ-< -Πι-. . 
αΙσυμνάω, · μΗ. -ήσω (α1ιια)' δlδω εΤς τινα τό 

άνηκον είς αύτόν μέρος έκ τινος πράγματος 11 Ιπομ. 
δρχω, κυβερνω, με τά. γεν. 'Εκ τού.ου το 

αΙσυμνήτιιlt, -ov, δ ' 6 Ρ:.Jθμίζων τά των όγώνων, 
κριτής τCιν άγ. 11 διαιτητής, έκλεγ6μενος ύπό τοΟ 
λαοΟ.- 11 κυΒερνήτης, βασιλεύζ, κυρ. ήγεμών αΙρε
τός , ύπό τοΟ λαοΟ έκλεγόμενοςlΙγινικω" πρόεδρος, 
διευθυντής, έφορος, έπόπτης. 

σΙσχι:ο-κι:ρδής, έ, = αlσxeΟΗ_Il~S' (δ βλ.). 
αΙσχι:ό-μυ&ος, ο" = αΙσxeεόμv{}οοS' (δ βλ.). 
αΙσχι:ό-φημoc;, ο" = άΙχeεόφrιμοS' (δ βλ.). 
σΙσχήμων" έτ . '(ρ. ΤΟί) αlσxρήμωtι (δ δλ.). 
αΙσχίων, αϊ"χιο", '(εν. -0"0S', κοι! αϊσχιστος, ,1, ο,,' 

πιχροιθετικΟι τ ?ίί α ΙσχeόS', σχημοιτιt;όμινοι εκ του α1σχο,. 
ΑΙ"ΙΧΟΙ, ' eoS" αΙσχύνη, έντροπή, δνειδος.- 11 

δυσμορφΙα, άσχημΙα (ΕΤΤ! τοϊ} πνaύμοιτοli .Ττ. τοα Qώ
μοιτο,). 

Έτυμ.·: α1 "xos:( * αΙδ-X0S', αΙσxeόs:( * αlιJ-X116S' ~ πρβλ . 
γοτθ. Αlwlskl<*αIΥνίs- k (Ιπομ. αΤσχος (*&Igvzghos 
<. &ίgνhs-gόs), Δ!ν λeΙποl)σι κοι! οΙ σuσχιτΙΙ;ον-ιa, πρό;; 
τά αΙα,,6ς, αΙα"" (/i δλ.). ι . 

alοχόω· 'fjμοιρt. τυπο, ιΧντ! τοα αΙ"xVtιφ (8 βλ.), 
σΙαχρcό-μuθος, ο,,' ό αΙσχρά λαλων. 
σlσXΡCό-φιιμoς, ο,,' /6 alσχράν φήμην txwv. 
σΙσχρήμων, ο", γaν. -O"OS" όναΙσχυντος, έπο'-

σχυντος, όκ6λαστος • 
cιiσxΡ6-Υcλως, -crmις. δ, fj' 6 alσxρQς ΥελοΥος. 



44 aίσχροδΙΙάκτιις-αΙΤιολΟΥtω 

αίσχρο-δι3άΟ<Τi1;,ΟV'δδιοοσκων αίσχρά πράγματα. 
αlσχρο-επέω, (aloxeo, + έπος)' μεταχειρΙζομαι 

αίσχράν γλώσσαν. 
αίσχρο-εΡΥέω (aloxeo. + *leyro) = alOXeoveylro 

(ό 6λ . ) . 
αίσχρο-κέρδεια, 1)' αίσχρα κερδοσκοπΙα, ή δνο

μος έπιθυμΙακέρδους, τό αίσχρόν KtpOoc;. Έχ τoίi 
αίσχρο-κερδέωο εΤμαι αίσχροκερδής. 
αlσχρο-κερδής, έ. (αΙσχρΟ.+κέρδος)· αlσx~ό κέρ

δη έπιδιώκων, αΙσχρός κερδοσκόπος 11 δπληστος. 
ΈπΙρ. -ώ •• 
αίσχρο-λΟΥέω (αl.σχι;ιολ6ΥΟ')· εΊμαι αΙσχρολόγος, 

λέγω αίσΧΡότψας (6λ. χαΙ αlσχροεπέω). 
αίσχρο-λΟΥια, ήο αΙσχρό γλώσσα, άχρειολογΙαl1 

eι6ρις , λ οι30ρΙα. 'Εκ τοij 
αίσχρο-λόΥος, ον (αΙα:χρος+λέΥω)' δ λέγων αΙ

σχρότητας, άχρειολόγος 11 δ έχων αΙσχρόν στόμα 11 
ύ6ριστής. 
αlσχρό-μητις, -ιος, δ, 1) (αΙσχρος + μήη.)" δ αί

σχρά σχέδια ' έχων η καταστρώνων. 
αίσχρο-μίiSέω = αΙοχροεπέω (ό 6λ.), έπΙ παραφρο

νσύσ'l]ς γυναικδς (παρ' Ίππ.) . 
αίσχρο-πάθεια, Υι' τό πάσχει ν αίσχρό 11 αΙσχρά 

πάθη' 'Εχ τοί) 
αίσχρο-πa&ής, ές (αΙσχeΟ.ς+πάt7-0')· ό ύποκεΙμε

νος εΙς oi'Jxpav καΙ κσκοήθη μεταχεΙρισιν . 
. αlσχρο-ποιέωο ένεργώ αίσχρώς.- ΙΙ μτ6τ. άτιμά

ζω, καταισχύνω, τινά! 
αίσΧΡΟ-ιicιός, ό,,' (αΙσχρος + ποιώ) = δ αίσχΡά 

ποιών,δ ένεργών κατά τρόπον αίσχρόν(επαΙσχυντον). 
αlσχρο-πραΥέω=αΙσχροποιέω (8 6λ . ). 
αίσΧΡΟ-Π$'5Υία, -Ι,=α:ίσχροποιία (ο 6λ .) 
αίσχρο-πρ(ίΥος, ο,,' δ αίσχρά πράττων. 
αίσχρο-πρεπής, έ.· δ έχων δυσειδες τό εξω-

τερικόν. 
αlσχρο-ρρημονέω=αlσχeο~πέω (ο βλ.). 
αiσχρο-ρρημοσύνη=αlσχρολΟΥtα (ό l'J λ.). 
αΙσχρο-ρρήμων, 0",=αΙσχρ01όΥΟ' (δ l'J λ.). 
αίσχρός, ά, ό". χαΙ -ός, -ον (αΙσχο,)' τ.αρ . Όμ. δ 

προκαλών αίσχύ 'lην, έπονείδιστος αΙσχρά επεα=ύ
βριστικοl λόγοι .- ΙΙ άντΙθ. τφ κα.J.ός: 1) ~ύJμορ
φος, άσχημος, άνάπηρος. 2) E;;;l 1ι 8. ενν . κακοήθης, 
επαΙσχυντος, όπρεπής, φαϋλος' το κα10" καΙ το αl
σχeΟ,,=λftτ . honestum et turΡe=όρετή καΙ κακΙα.
ΆντΙ των δμαλων πα:;αθετ . αίσχρ6τερο,-αlσxe6τατος 
εΙ'lαι έν xpi,oeL οΙ τύίtOΙ aIOXlro" - αίσχιστο,. Έκ 
τούτου τό . . 
αίσχρότης, -ητος, f( όσχημΙα, δυσμορφΙα. 2) έν-

τροπή, ότιυΙα, κακοήθεια, άσέλγεια, άκολασΙα. 
αΙσχρουΡΥέωο συν'!ίΡ. ιiντί aloxeoeeylroo πράττω 

αΙσχρά έργα (λατ. mas'urbare).-Παθ . τά aloxeov/?
Υουμε"α=τά διαπραττόμενα κατά τρόπον οίσχρόν. 
αΙσχρούΡΥημα, τό = τιβ έπο;.ι. 
αίσχρουΡΥία, ή, κατCι συναΙρ. έκ του aloxeO-ef}'Y'" 

(αΙόχι;ιος-\-έΡΥΟ,,)' αίσχρά πρδξιςllεπcΙσχυντος άγωγή. 
αΙσχρι:)ς, επίρ . τοίί αΙσχρό.' κατά τρόπον αίσχρόν. 
αΙσχυνη, ή (αΙσχο.)· έντροπή, όνειδος, άτιμΙα.

ΙΙ εντροπή, αίσχύνη, διό κακήν πραξιν (λατ. ρudοr>11 
γενικω~, εντρο"ή, αΙδώς, αίσθημα αίδοϋς, [iί]. 
αίσχυνομένη, fj' etao;; βοτGίν'l];;, τη,; δπoΙ~,; τCι φόλ

λα cυ~,έλλoνται, Οταν τCι έγγ Ισ'!ί τις. . 
αίσχυνομέ νωι;, εΤ.:ι ? έκ τοίί αΙσ χυνω' μετ'αίσχύνης. 
αίσχυντέον, ρ'l] μ. επΙθ. τoίi αΙσχ;ίι"ομαι = πρέπει 

τις να αίσχίΝεται. 
αίσχυν",λία, Υι' αΙδημοσυνη (8 βλ .). 
αίσχυντηλ6ς, . ή, ·0" (αΙσχυνομαι)' έντροπαΜς, 

οίδήμων, κόσμιος.- ΙΙ επι ΠFαγμ. δ προξενών αl
σχύνην, αξιος αΙσχύνης. 
afσχυντήρ, -ijeoιo, δ (αΙσχ;ίινω)' 6 άτιμάζων, δ 

κσταισ χύνων 11 δ μοιχός. 
αίσχuντηρός, ά, Ον=αΙσΧllντηλΟ. (8 βλ.). 
αlσχυνω, μέλ. αΙσχν"ώ, ίων. -~"έω' ιi6ρ. α' f/oχii

t'(J' π;;χ. 6σχvyκα.-Παθ. , μέσ . μέλ . μετCι παθ. σ'ljμ. αl

οχν"οίίμαι' ώ". αΙσχv,,{}ήσoμαι' άόρ. rιoxV ... lJη ... • πρχ. 
Iσχvμμαι (α1σχος)' ποιώ άσχημον, ΟΟσειδη, παρα
μορφώνω. 2) iπί Τιθ. ίνν. καταισχύνω, ότιμόζι.ι, ό
μαψCJo- υ Πcιθ. καΤOJσχυνομαι, αΙσ6όνσμαl tvrρo-

πήν' ιiλλCι συχνότ. αίσθανομαι έντροπήν διό πρδ
γμά τι (μετCι αΙτ. πρGίγμ.) 11 ώσ. καΙ μιτ' αΙτ. προa.= 
αίσθόνομαι έντροπήν ενώπιόν τινος' μιτιΧ μ~xo, έν
τρέπομαι διότι πράττω τι (διότι fXW πράξει τι) 11 ίν 
Φ μιτ' ιΧπαρ., έντρέπσμαι νό πράξω τι, δέν πράττω 

ι όπό έντρσπήν. 
αΙ~lιiνωμ:ι, τό'=α1δοϊο" ('Ε6δ 
airc, δωρ. ιiντΙ crTco 
Αι'ΤΕΌο πρτ. f1Teo", Ιων. αϊτεο ... • μίλ. αΙτήσω' ιiόρ. 

σ.' f1ΠIoa- 'ItFX. fJT,lxa' ζητώ νά λάβω, επαιτώ 11 συν. 
μIIΤCι σ.Ιτ . πρGίγμ. ζητώ τι, ζητώ πaρακλητικWc;, έκλι
παρCι, άπαΙΤώ, άξιώ, ΤΙ' cJδO" αΙτεϊ"'=ζητεΤν ~τήν δ· 
δειαν πρός όναχώρησιν 11 μετ' αΙτ . προa., παρακα
λώ τινα' αΙτώ τι"ά τι=πaραKOλώ τινα διά τι 11 μιτ' 
ιiπαρ., παρακαλώ τινα να πράξ!] τι (χυρ . τού ζητώ 
νά πραξ!] τι).-Mιiσ ., ζητώ τι δι ' εμαυτόν, π)όs ίδΙα ν 
μου χρησιν η σκοπόν, απαιτώ (λατ : vfndicar, sibi). 
-ΠαιΓ'Ι]τ. ζητοϋμαι, παρακαλοϋμαι, ύπό δλλοU (διά 
τι πρα:Υμα)' επι πρGίγμ . , ζητεΤταΙ τι ύπό τινος. 
αιτημα, -ατο" τό (αΙτέω)' τό ζητούμενον 11 αΤτη-

σις, π·aράκλησις, άπαΙτησις. 
αΙτημαιικ6ς, ή, ό ... • διατεθειμένος νά αίτήσ!] τι. 
αί.ιιιματ-ώδης, (αίτημα+εΙδο.)· δμοιος αΙτήματι. 
αΙτημι, αίολ . τόπος ιiντΙ αΙτέω (ο βλ . ). 
άΤ",ς, -ov, δωρ. ιΙίτα., -α, Τι -εω' δ εύνοούμενος, 

έρώμενος. [πιθ . έκ τοίί dlro χαΙ σ'l]μ. δ άκοUων, δ 
δΙ~ων άκρόασιν' ιiντΙθ. τφ εΙσπ...ήλας Τι .rσΠ1'f]λο. 
(=6 εραστής, δ έρWν)]. 

αΙτησις, -εως, -Ij (αΙτέω)' παράκλησις, όπαΙτηοις. 
- ΙΙ έν 't'ij λcγιχ'ij , αΤτημα, ληψΙς τινος ώς δεδομένου. 
αΙτητέον, ρ'l]μ . έπΙθ . τoίi αΙτέω' πρέπει τις νό αίτι1 . 
αlιιιτής, -ου, δ' δ αΙτών, άπαιτητής. 
αίτηιικ6ς, ή, όν' 6 άγαπών νά ζητι1 , άπαιτητικός. 
αίτητ6ς, ή, όν, ρ'l]μ . έπΙθ . τ')μ αΙτέω' ό έζητημέ-

νος, δν δύναταΙ τις νά ζητήσ!] Τι επαιτήσ!]. , 
ΑΙΟΤΙ' Α, ή' αίτΙα, άφορμή 11 άρχή (πρωταρχική) 11 

λόγος, όφορμή 11 περιστατικόν τι, εύκαιρΙα: α1τΙα" 
παρέχει,,=δίδειν εύκαιρΙαν.- ΙΙ ή εύκαιρΙα διό κα · 
κόν τι, μομφή, κατηγορΙα, Ψόγος, σφάλμα, ένοχή 
(λατ. crimen) 11 διαμαρτυρΙα, έπΙπληξις (φΙλου τινό,;): 
αΙτ'α ... έχει,,=λατ. crimen habere = κατηγοΡοϋμαι' 
αΙτ'α" vπέχει,,=διατελεΤν ύπό κατηγορΙαν' Ι ... αΙτl~ 
Ιχει" τι"ά=θεωρείν τινα fvoxov' τή ... αΙτΙα" Ιπι
φέeεl" τι"ι=απoδlδειν τό σφόλμα εΤς τινα' ιΙπο
λυει" τι ... ά τής alorla,=Tbv άπαλλάσσω τι'jς κατη
γορΙας, τόν όθΥώνω. 
Έτυμ. : αΙτία, αΙηο, (!νθα τό -τι- διετ'l]ρijθ'l] πρό 

του -0- μ-η τραπέν εΙς -σι- χατ' άναλογΙαν πρός τό θ'ljλ . 
αΙτία χαί πρός άποφυγ-ην συγχύσεως πρός τό αΤσιο.), 
αΙΤΙ70μαι' εΙναι συπενη πρός τό αί"υμι=λαμ6άνω, 
οπως χσ.Ι τό έξαιτο.=επΙλεκτος· τ.Ι . αΙτΙα ( *αΙ'Ι'τΙα, 
αΤηο. (*αΙ"ηο •. Κατ' ιiλλoυς, Ύιττσν όρθω" ι!νσ.ι 't1j,; 
Gt~t7j,; μετCι τoίi αΙτέω ρΙζ'l]ς, χαΙτοι 1) σχ'σι, τ/ίjν ίν
νοιων εΙνσ.ι ιiσαφYίς. 

αlτιαaσθαl, ιiπρφ. έπ. έν. του α1ηάομαι (8 βλ.). 
αlτιiιf;oμαι, πσ.θ . (αΙτ'α)' κατηγορούμαι ένοχο· 

ποιοϋμαι. 

αlιfaμα, -ατο., τό' κατηγορΙα, άπόδοσις ένoxι'jς . 
'Εκ τoίi 

αlιιάομαl, μΗ. -ΙΙσομαι' ιiόρ. α' y)τιίiσάμ" ... , Ιων. 
αΙτιησάμην' (α1τ'α).- Ι ώς ιΧποθ., δΙδω τρόπον τι"ά 
τήν αίτΙΟν Τι τήν εύκαιρΙαν 11 κυρ. iπΙ σφάλ'ματος : 
μέμφομαι, KατηγOρW, ψέγω, θεwρCι fvoxov : αΙτιώ
μαΙ η"ιί τι"ος=κατηγορώ τινα διό ΤΙ .- 11 ως πσ.θ. 
(μετCι μέλλ. α1τιίi{}ήσoμ4ι, ιiάρ . α' y)τιιlt7-η", πρχ. Υ)τΙ
αμαι)' κατηγοροϋμαι, ενοχοποιοϋμαι. Έκ τούτου τό 
αlιίώις, -εως, 1)' παράπονον, κατηγορΙα. • 
αlτιaτCΟΥ, Ρ'l]μ. έπΙθ. τoίi αΙτιάομα,' πρέπει τις 

νά αιτιαται. 
αlιιατ6ς, ή, 6,,' ρ'l]μ. έπΙθ . του αΙτίάομαι' ό πα

ραγόμε'Υος έκ τινος αίτΙας, όποτέλεσμα' τδ αΙτ,α
το'l'=τό . άποτΙλεσμσ., έν ιiντιθ. πρός το czrTIooγ. 
αlιfςω (αΙτέω)' ζητώ Τι επαιτώ πρδγμά . τι (μιτCι 

σ.Ιτ. πρGίγμ.)· μετ' σ.Ιτ. προσ., έπαΙΤώ, έKλιnαρW: 
afιιο-ΙΟΥΙΕω' έρευνώ, όναζητώ τήν αlτ/ον πρά 

γματός τινος 11 εύρΙσκlιΙ καΙ tKetrw τ1'ιν alτ/aν 11 έξ' 
ηyQ, δlκαlολοyQ. 
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oItιo-loYII"oy· f."Ιμ. 'πΙΟ: πρέπει νό όναζητι'ισr:ι 
τις τ~ αlτ/aς, νό ο τιoλoyήσr:ι «5ΙKαΙOλOyήσr:ι> τό 
πρδγμα • 
. οI1ίο-Ιοyfα,"j'fκθεσις τrις αlτ/aς πΡ6γματός τινος. _ 
alno-loYIIt6cϊ, ιt, 6,,· ιτοιμος πρός α/τιολΟΥ/αν, 

ό έρΕυνών τός αlτΙqς. 
αI"~OY, τό, o~. τόσ αΤτιο"","αΙτ{α (δ δλ.). 
αΙ1ιος, α, ο" (χιχί σπιχνιώτ. '0" '0")' ό παρέχων 

τήν οlτ/αν, τήν εύκαιρΙαν διό τιΙΙΙπομ. ό ύπεύ~νoς 
διό τϊ; ό ένεχόμενος εΤς τι, ό δξιος μoμφrις διό τιll 
ουχνότ. δμως; μitιi χιχχΥίς; σ1Jμ., 6 προξενώ ν κακόν, 6 
όξιόμεμπτος, 6 fvoxoς.-'Q; o~o. d αττ.ο,=λιχτ. reus 
-6 'κατηγορούμενος, 6 δρ6στης, 6 ύπόδικος.- Τό. 
αΤΤ.οιο=ή αlτΙα ένός πρ6γματος (ώς; xιxΙ'O~μ. τ6 αΤ
τιον-τό αΊτια). 
αlτι6ωνται, έπ. γ' πλ Τίθ. έν. δριστ. το!l αιτ.άομα •• 
αlτfoyo, αΙτι6φτο, ίπ. δ' χιχΙ γ' Ιν. 'ν. ι~xτ. τοΒ 

αιτ.ιίομα •• 
αΙτισσα' ΙπΙρ. άόρ. ιχ' τοί} αΙτ{ζω. 
αlτι-ώδης, ., (αίτ.ο, + .ιοο,)· 6 έχων έν έαυτώ 

τήν ' αίτΙαν. . 
Α_lτναΙος, α, ο,,' 6 έκ τrις ΑΤτνης, fι ό όνήκων 

εΙς -τήν ΑΊτναν (έπΙ tππων π.χ., Αlτνατος, Σικελικός) 
λιχτ . AetnAeus. 2) πελώριος, ώς ή ΑΤτνα.- ΙΙ -ΑΙ· 
τιοαίΌ" δ' θαλόσσιος Ιχθύς. 
αΙτρlα, ιiντΙ ιzllJ.elιz· διχρδιχρισμό; πιχρ' 'Αριστοφ. 
AIN1-αριfα, ή'6ρχή 1ι δυναστεΙα έπl τών ΑΙτωλών. 
ΑΙ-.ΗΗΣ, ίπΙρ.=αφιοίο, l1φιo~' έξαΙφνης, αίφνι-

δ/ως-. · [δι' ί"tuμολ. δλ. αΙψcι]. ΈΧ τού"tοu τό 
a19vIδιoς, ο,,' ό μή πρ06λεφθε/ς, όπροσδόκητος, 

έξαφνικός II · τόχύς. ΈπιΡ. ιzlqw.~101f (ΧΙΧΙ αΙφιo/~.o,,) 
- έξaφνΙKό. 
"ιlίiναι' άπρφ. πΙΧθ. άορ. eι' "toi} &ίααφ. . 
"ιalιτιιν· Υ' 'ν. δυΥχ. πΙΧθ. άορ. ιχ' ",ου ιΙίααφ. 
αlιμάςω, μελ. ·άαω· άόρ. eι' · ,χμαάα (αΙxμιt)' ρΙ-

πτω τό δόρυ ("tijν αΙχμή" χυρ.), μόχομαι μέ τό δό· 
ρυ.~ 11 όπλ/ζω τινό μέ δόρυ. 
αlιμ-Ιl~α, ή (αΙXΜCΊlωτo,>' xup. ή διό τrις αl

χμrις δλωσις, ή έν πολέμιιι αΙχμαλώτισις, «αlχμαλω
σ/α».- 11 σώμα αΙχμαλώτων. 
σfxμalciTcuμa, ",ό' τό έν τΥ πολέμιιι αlχμαλωτι

σθέν rϊ όρπαγέν. 
αΙιμ-δΙωτcύω, μΙλ. '"αω (αΙχμάΙΦτΟ,)' ποιώ 

τινα· αlχμόλωτον πολέμου, αlχμαλωτΙζω τινό. 
αΙXμ-αlωτfςω, μΙλ. ·/ααι = αΙχμιιΙωτ"ω (8δλ.). 

-go. ιiπoθ. αΙχμιιΙΦτΙζομα. (μδΤιi της; ιx~τYίς; ώ; τό ένεΡΎ. 
σ1Jμ.)· μiλ. ·/αομα., άόρ. ιχ' 'ΧΜΙΙΙΦτιαάμ'1'" ΠΡΧ. tJ· 
χμιι1.ώτι a μα •• 
αllμ-αlωτnι6ς, ιt, δ" (αΙχμόΙωτο.)· όρμόζων εΙς 

(κατ6λληλος δι') αlχμόλωτον. 
oJιμ-ΙΙωΤΙς, ·{οο" ή (θ1Jλ. "tO!l αΙXΜCΊ1.ωτo,)· γυ

νή αlχμόλωτος ΈΧ τοί} 
αllΡ.άlωτος, ο" (αΙχμή + ιΙ1.ωτ6,γ d τfί ιzlxμiJ 

dlov..-6 συλληφθεl:; διό του δόρατος, τ.Ι. 6 αlχμα
λωτισθεlς έν πολέμιιι 11 έν χp~σει ΧΙΧί ώ~ ο~σιιισ"t.· οΙ 
.ΙxμdlΦτo. = ΟΙ συλληφθέντες έν πολέμΥ. ΤΩ αΙ· 
XΜCΊlωτα=ή λε/α, τό λόφυΡα. 

.αllιιfι, ή (ιΙίααω)' «ή αΙχμή», τ . Ι. τό δκρον · του 
δόρΟτος, λct"t. ιυιρίι.- 11 τό δόρυ Η ώσ. ρ66δος fι 
σKrιΠΤΡOν. 2) ώς; πιριλ1jΠΤ. δν., σώμα όνδρCιν c:ι
πλισμένων διό δορότων (δορυφόρων), άχριδιος; δπως; 
&απ,,=σώμα όσπιδοφόρων. 3) πόλεμος, μ6χη 4) 
ώσ. φιλοπόλεμον πνεύμα,. πολεμικόν μένος. 
Έ.:nJμ. ι αΙxμιt, αΙXΜ'1Τιt" αΙxμά~φ, ιzlxμ·dlόno~ 

(πρδλ. cα1κλοι' αl γωνΙαι τοΟ βέλους» Ήσυχ.)· αΙχμή 
<·AI~sma. Kιxτdι Curtlus αΙχμή προfjλθsν ax τοί! &χ·.μή 
(πρδλ. 6K-Is, όκ-ωκή, λιχτ. ΔΙουο, ίχ ρ. ακ-). 

αlιμlΙcις, ·.ααα, ·ε" (ι:ιΙxμιt)' ώπλισμένος δι' αΙ-
χμής (τ. Ι. δόt)OΤος). . 

αlιιιιιτά, δ, .• πικ. τύπος; "toi} .ΙXΜ'1,ιt,. 
άιιιιιι'ήις, ·ov, δ (αΙχμή)' ό ~όρu φέρων, ό πο

λεμικός.- Ι ώς; ίπΙθ., φιλοπόλεμος, πολεμικός, Υεν
ναTc:χ;' θτιλ . αΙχμ;;τ." αΙxμιtτ·.&,. 
a1lμ'-δcτος, (αΙxμήHΙ __ ~ένώ)' ό δεδεμένος 

tν πολέμΥ (=αlχμ6λωτος). 
αl ....... ρος, ΟJl(αΙχμ?ι+φieφ)' ό φέρωνδόρυ.-

2> ίπΙ ctι>μιχ"tοφuλ:iχω" ώ, ",ό ooevφ:deo" 

Αι9.Α, ΙπΙρ. ταχέως, μετό ταχύτητος, αlφνιδΙως. 
Πρδλ. ",ό 'tfjI; νίιχς; cιIψd»=ταxέως χιχΙ cdψVs-»=TQ
χύς [αlΨCΙ, αΙψηιδ, (ΧΙΧΙ 1ιι.ψη26,)· αίφιο,,,, Ιξιι/· 
9""1" αΙφ"Ι~.o, (xιx"tιX ",ινιχς; ΧΙΧί ",ό ιιΙποι;)' πιΧν"tΙΧ 
τιχυτιχ σuνιινiιχοuν a"tuμολ. 6ποχειμaν"lς; έ"tuμολ. ",ινο, 

βσίοεως; "Jeqv-]. 
. a1 .... ρσ.-ΚCλcu&ος, OJl (αΙψηeόο+χέΙεvδοs-)' 66ρ· 

. μηΤΙKWς κινούμενος, ό ταχέως 6αδΙζω.ν (έπΙθ. του 
Βορβου). 

αlψιιρ6ς, ά, δ" (αΙψcι)' ταχύς, όρμητικός, αlφνΙδιος. 
ΆΨΏ (Α) έν ΧΡΤιοει μόνον κιχτ' ένεστ. χιχΙ πρτ. 

11.'0'" όντιλαμ66νομαι (δι ιi τΥί,; άκοης;, όκούω) 11 άλλ' 
ώσ . χιχΙ 6λέπω, παρατηρώ ιι Υενιχως; όντιλαμ6όνομαι, 
καταλαμ66Υω, έννσώ, γιγνώσκω (μετdι Ύεν., άλλιi χιχ! 
μετ' ΙΧίτ.) [ίί iι α, ιiνιxλόΎως; -cfj, άνάγΚ1J' του μ!τρου]. 

'Eτvμ. ι 4ίω <*όFισω (χιιί έπάί'ατο, έντιχΒθιι ιiνTί
κει)' πρ6λ. σιχνοχρ . iivlh-, Δνόmί (=παρατηρώ, εύνοώ), 
έλλ. αlσδόνομαι (dF,σ·-a.·) , λιχ"t . . Audio ( *Aviz·dio) 
πιθ. χιχΙ Au·ris .. Έν πίϊσι ",ούτοι, δπ6:.tε ιτ ιχ ι ιιχπ . AVei 
(=παρατηρώ προοεκτικώς, προσέχω εΤςTl), a ve avati 
=προσέχω. 
ΆΨΏ (Β) [ίί 'iι ο] , βν χρ~σει μόνον xιxτdι πρτ. IΠΟΥ rci] 

=11'1μ. (ο βλ.)' όποπνέω, έκπνέω.-2>=άίαδω (ο βλ.)' 
όποπνέω, έκπνέω, όπoδν~OKω: φΙΙ0" ιiίΌ" 7}τοe = 
έξέπνεον, παρέδιδον τό πνεΟμα. 
'ίών, ·6,,0., ή , δω? τύπο, ιiν"tΙ ήϊώ". [cir]. 
ΑΙ'ΩΉ, ·ώ"ο., δ χιχΙ ή, ένΙο"t1l μετdι συντεψ. ιι!τ. 

αΙώ' (δ ,τ ι τό λιχτ. AEVUM, ιiριx ιipχ: αIFώγ)' πρβλ χιχΙ 
αΙεΙ, λιχτ. AetAs « AevitAs), Aeternus «Aevilernus)' 
διόοτημα 1ι περΙοδος χρόνου 11 τό χρογικόν διόστη· . 
μα τrις ζωής τινος, ή ζωή.-2> 'ΕπΙ μιχχροτίρου χρο
νιχοΒ διιχστΤιμιχτος;, έποχή, γενεό, αΙών.- 3) ότελει
ώτως μακρόν διόστημα χρόνου, αlωνι6της.-11 Γι έ
ποχη τινός, ή ήλικΙα του. 
Έτvμ. t αΙ.' τοπ. , αιε" χ.λ. δμόρ. τφ αΙώ,,' πρ!lλ. 

Υοτθ. Alws (=χρόνος> ΠΙΧλ--ΥSΡμ.ewa (=μακρός χρό
νος>, ewlg (=αίώνιος)' πρβλ. ώσ. οιχνοχρ. iiyuh (= 
ζωή, δ/ος)' βλ. χιχΙ αΙεΙ, α1610" 
αlων/ςω' ε1μαι αΙώνιος. 
αΙώνιος, Ο", χιχΙ ·α, 'OJl (αΙώJl)' ό έπl αΙώνας δι· 

αρκών, «αΙώνιος», όέναος (πρ6λ. λιχτ . aelernus). 
αlωνο-τΙΙκος, OJl (αιω1'f-τΙχτω)' 6 τήν alwVf6-

τητα γεννών. . . 
αlωνo-ιαρ(aς, ε, (αιω1'f-χαΙeω)' ό )(αΙρων αlων/ως. 
αΙώρα, ή (άεΙιω)' μηχανή δι' ι')ς σώματα Kρα~ 

τοΟνται μετέωρα, κρεμόδρα 11 τό σχοινΙον της όγ
χόνης, (6 6ρόχος) 11 ε1δος όχήματος έπl έλατηρΙwν. 
-11 Γι αΙώρησις έν τΥ κενΥ, ταλόντευσις [αlώ~α 
(*Fιz.·Fωeιz, ΟΧ1Jμιχ"tισμός; μβτdι άνΙΧδιπλώσεω, χιχΙ m 

. ίδΙου βΙΧθμου μciχΡόΤ1J"tος; μΙ; τdι θ1jλ. όνόμci"tct , It. ΧΡΥι· 
σιμεύουν ώς; βάσις; διιi τdι "ωμά ω, ΠΦτάομα., ατιω
φάω, τ~ωnάω' βλ. χιχΙ ιΙε{ιω]. 
αlωρtω, μιλ. ·ιtαω (άεΙιω)' ύψώνω καΙ κρεμώ, 

όφ/νω κρεμασμένον 11 δθεν μετεωρΙζω, ταλαντεύω, 
τό «κουνόω εΙς τόν όέρα». -Συχν6Τ. ώς; πΙΧθ. αΙω· 
,Ιομα., ιiόp.~: (ιωιήδ'1'" έξαΡΤώμαι, κρέμαμαι 11 δο· 
νούμαι, . πόλλομαι 11 κινΟύμαι εΙς τόν όέρα (έξηρτη
μένος όπό κόπου) 11 πτερυγ/ζω γίιρω.- 2) Μτφρ. ε1-
μαι μετέωρος (λΙΙ"t. suspensus esse), διατελώ έν έκ
κρεμότητι, έν όμφιταλαντεύσει, άμφιταλαντεύομαι' 
άλλ' αΙωι.ίαθα. lJl τι".=έξαρτδσδαι έκ τινος προ
σώπου (λιχ"t. pendere Ab AIiquo)' αΙωιείαδα. νπε, 
μayάlΦ? = ~ΙΨOKινΔUνεύειν διό μεγόλα πρόγματα. 
Έχ τού"tοu τό 
αΙώριιμα, ·ατο" ",ό (αΙωeέω)' παν δ/τι ε1ναι κρε

μασμένον καΙ αlωρετται εΙς τόν όέρα 11 τό κρεμό
μενον ο)('ΟινΙον της όγχ6νης, Γι ό δρόχος τrις όγ

. χόνης.- 11 ro νό εΤνα/ τις κρεμασμένος καΙ νό alw
ρηται, .ή cjUi;::a 11 τό αlωρεΤν 11 τό παραπέτασμα. 

αΙώριισις, 'εωι;, ή (αΙωιέω)' τό κρέμασμα, τό 
κρατεΤν .τι εΙς τόν όέρα μετέωρον. 

a1ωρίιτ6cϊ, ιt ι 6,,· (ΧΙΧΙ αΙώι'1ΤΟ" -Ο"), ~1Jμ. έπΙθ. 
",ου αΙωιέω' μετέωρος, κρεμόμενος, Πέριιπτόμενος. 

αΙωρlα·=ι:ιΙibe'1α., (8 βλ.). 
,ιια, (ιixή Β), ιiπΙp . δωρ.=ιΙχή,,=μαλακώς, ήσύχως 

(Ύριχφ. κιιΙ dxq). 
ΆιιΙ~ιδ, ofj, Ύprι.φ. ώσ. χιχΙ Άxα~μΙα [f]'''' yv' 
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μΝιι,ο" έν τοΤς προαοτε/οις τών 'Α8ηνών, δπου 
έδlδαoKεν ό Πλ6των, διό καΙ ΟΙ άποτελοϋντες τήνο 
Πλατωνικήν Σχολήν έκαλοϋντο Ά"αδημ.ακοt. 'ι!;. 
XΛ1jθ-ιj olhw ιiιtό του r,ρωο; Άκαδήμοv. [Πρ6λ. Ι,ΙΧ,. 
Ac"demi", Ac"demicus). 
Άιιαδημιαιιός,,,, ό" (πlχριΧ Πλοιιτ.)" της 'Ακαδη · 

μία" 'Ακαδημαϊκός. 
... ιιιι-σ'ΡCτoς, ο" (καtJ.ιι.'eCω)· δν δέν δύναταί 

τις νό καταβ6λι;}. 
6Iιahpσfa, 'ij, (άκά6Δ2~0.)· ρυπαρότης, «άκα-

8CΙΡΣ/α».- 11 έν 'ijθ. Ινν . KαKoή~εια, διαφ80ρό, αΙ
σχρότης. 

iιιαl(ιρτιις, -"το., "'ij=τφ Π;;(/Υ)γ . 
6ιιαΙαρΤΙςομαι' γ/νομαι 6κ68αρτο; ('ΕΕϊδ). 
6-ιιάΙαρτος, ον (σ οτl!ρ.+καθ-αt.~ω)" Ρ:.ιπαρός, μή 

Kα8aρός 11 με μολυσμένος, ή8ικώς όκό8α:)τα;, μή ό
γνός. ΈπΙρ. -τω •• 
ά-ιιαΙαρτο-φαΥία, 1, ' τό έσ8/εlν άκό8αρτα. 
6-ιιαΙcιιτcομαι' καταλε/πομαl' 6ΡΥό:;, ού κατέ

XOlJaI. 
ά-ιιάΙcιιτος, ον (α σ,ερ. + καθέξω τ(/~ κα~έ"ω)' 

άouYKρOτητoς, όκατόσχετος. 
6ιιαΙΙΙιιων, -01'~0.· «άκα θ-ήΚΟVDσ, δ,α {Νίκα,» = 

άσε6ετς δια8'ηκαι (NE:t?:tt Ί~:ι_τ:ν.). 
6-ιιάΙιστος, ο,,' ό μή κα8ήμενος, ό όεί κινούμε

νος. 2) «& ιiκά8-,ατoς ίίμ"ος» , κ:ttC(ν\Jχτική ΤΞλετ'ή 
'tfj, όρθο&ό,οιι έκχλ'ΙJσΙIχ~, ηλο:ιμέ'IΥ) 'Χl.tτdι ΤΤίν Μει. Ί'ε~· 
ocιpιxxoo'tijv ι!~ ιiV,dIlV'ljOtv Ττι\; οωτ'ΙJ;;ΙIΧ~ τΤι\; Κων)πόλε· 
ω, 'κ "tfj~ πoλιoρχΙIX~ των 'Α6'.ίρων (επί 'ΗρI.tΧλsi?ιι .φ 
625 μ. Χ.). . 
6-ιιαδ-oσfωτoς, ο,,' ό μή KεKα~αρμένoς. 
Ιιιαινα, -"., 'Ιι. (άκ", d"io) = ακαν8α, βούκεν

τρον (λιχτ. stimulus).- 11 ρ::ί6δο; Ili,X(/\J; aexl.t πo~ων, 
πρό, χlXτlXμιtΤΡ'lj~:ν ιιχ:ω,ι (λ:t: . acnU,a, acna). 
6ιιαιρioμαι, μελ. ·ήoOΜCΙ' (ακσ'20.)· εΤμαl ανευ 

εύκαιρ/ας, δέν έχω καιρόν. 
6ιιαΙΡCι'ιoμαι, OCπο!ί ' φέρομαι άκαίρuς, άπρεπώς. 
6ιιαιρfα, 'ij (ciXCI'eo,y ή όκαταλληλότης τού καl

ροΟ, όκατόλληλος καιρός 11 έλλειψις εύκαιρίος.-
11 6χληΡότης, φορτικότης, έλλειψις διαKpίσΕU::;, ά
διακρισ/α. 
6-ιιαιρο-ΑόΥΟς, ο,,' ό όμιλών (φλυαρών) άκαίρuς. 
6-ιιαΙΡο-ρρίιμων, Ο"'=άκαlρολόΥος (ο Ε/. . ). . 
δ-ιιαιΡος,' ο,,' ό μή έν καΙΡΥ, ό μή έν καταλ-

λήλιγ καιΡΥ Υινόμενος, ακαιρος : έ~ ακα'2σ πο"εί" 
=λΙΧτ. operam perdere = χάνι.! τόν κό:τον μου.
ΈπΙ ΠΡO~'ι φορτικός, ένοχληTlκό::;, όχληρό:;, ί.:t ,. 
molestus, ineρtus 11 Ils~' ιir.Ρφ. ό μή κατάλληλο:;, όρ-
μόδιος νά πράξι;} τι. . . 

6ιιαιιαAfς, -Ιδοι;' ή λευκή· μυρίκη. 
ά-ιιάιιιις, ι., otO:'IJ':. ιiντΙ ακακος (8 61. .). 
ΊιιδιιιιτΙ, ίπ. "tuIto;; OCν,! άκαΚ"''1;=ακακo~ (~6λ.)· 

φιλόφρων, καλοκάΥα8ος (Ξιt:θ. ~O !1 ' j<;~μ~ί) Υ.ι;ι. ' ,o~ 
Προμ'ΙJθιtω~). 2) ό σt;Jζuν, cuτήρ (πρt:λ. ακο;=φόρ
μακον, lατρικόν). 3) έπιδέξlος, πσλυμήχανος (ιtγ6λ . 
;''''''1:. "cutus, xl.t! τό "l.tp' 'Houx. «άκσκίε,~' C1vI,ifi,o, 
«XCIH.ei· tIv".ei-. 

άιιΙΙΙΙα, Τ,· έλλειψις κακίας, ό3ιγότης. 'Εκ τ05 
ά-ιιαιιο-ηοιός, όl" ό μηδέν κακόν ποιών. 
i-IιaIιoς, ο,,' ό μή κακό::;, ανευ κακίας, ό ~ή ΥΙ-

yvώoKUV τό κακόν, άθΥος, πράα; 11 χυ{-. ό ανευ ' 
κακεντρε;χείας, ανευ μνησικακίας . 'Επίρ. άκάκω •• 

ά-ιιδιιωτος, ο" (σ στερ.+κακόω)' ό μή κακu8είς, 
άβλα6ής.- 11 ό μή ήττηθείς, μή υποταχ8είς. 

άιιδΑανΙίι;, -iδοι;, 1" λατ. acalanthis' ή άκανθίς 
(aIao~ π.ψου)· (π"Cλ. Ήσ:ιχ . .... dxala"C1l.?· dxa"OovHl ... ). 

, Eτv,u. : dX(JlavfJotS' < *άιcσ,,·α 1100'. (-Ι" )-λ· χ:tτ' CΙν· 
oμo!ω~ιν, aιtω, λάeνιι~ < "άe"αξ, λv,u"ός (πιχρ' Ή::ιιιχ.) 
< *ννμ"ό., ίτiλ.. veleno <veneno)' t:6~t τό άκαλσ,,· 
θί. <αιcσ,,·ακ:xl'oι+ανθ-o; (rc;.~λ . ρ. d,,·), μιτιΧ ιiνC(λο· 
ι:χη; έπ,~ρCΊα;;ω<; τofι άκσλή ρη (8 6ί..). 

6IιiAa-ppciTfIΙO, -ου, δ (dκα.\ός+eέω)· ό μαλα· 
κώς, ήσυxuς, ptuv 11 όκύμαντος. 
Έτvμ. : Yo:tl άκαλcί-eροο;, <dκιχλόΙ+eέω «*srevo 

iξ oU i''lJlat::t t ·t~ ~ιπί.oί)ν ρρ) . πρΕϊλ. "κσ (=ήρέμα), 
_Ι τι'ι παρ' Ήσιιχ. «';κσϊο.· άιιθc""ι;_, «';Ησλι!ο,,' 
necicυp χιχΙ τδ παριΧ lιΙιιl. Έ"Ι:ιιμ. '«l1κσ1ο;" ΙΙ-νχο_. 

ΆΚΑΑΗ'φΗ, -Ij. κν/δη, τσouκν/δ:::ι (λιχ't . urtica) 11 
τό δηΥμα, τό κέντρισμα, ώ, τό 'tfj, 'ταοιιχνΙδιι, [ακα). 

6-ιια1ΑΙΙ .. , c., ιι'ι . -co, (σ ,στιρ.+"άλλοι;)· ό δνευ 
8ελyήΤΡUν. 
ά-ιιαΑΑ-ιCρητος, ον (σ .οτιρ.+κσλλ,ερέω)· ό μή 

Υενόμενος δεκτός έν 8υσ/i;I, ου αl θυσΙαι δέν · άπέ
βησαν καλαΙ, ό κακόν οίωνόν λαβών. 
ά-ιιαΑΑώηιοτος, ον (ΙΧ οτερ.+Ηαλλωn:i"ω)' ό μή 

κεκαλλuπισμένος, άστόλιστος. _ 
6-κάΑuητοι;, ΟΙ' (σ σΤliρ .+κσλνπτω)' ό μή κεκα

λυμμένο:;, όσκέπαστο:;. 
ά-κδλίΙφή;, ει;=ά"άλvπ~ο, (8 βλ.). 
6-ιιδμαντο-ΑόΥχης, ·ov, δ (ά"άμcι, + λόΥΧ,,)' ό 

άκάματος (άκούραστος) έν Tl.i χρήσει της λόΥχης. 
ά-ιιδμαντο-μάχης, ·ov, δ (ά"άμcιι+μά",,)' ό άκά· 

ματος (όκούραστος) έν τιj μάχο. 
ά-ιιδμαντό-ηουι;, δι 'ij, -oΠOVll, lδν. -οδο. (ά"άμcι. 

+ποιίς)' ό όκόματος (άκούραστας) είς τούς πόδας. 
ά-ιιδμαντο-ρρ6ας, δ' ό άκαμ6τως ptuv. 
ά-κaμαντο-χάρμας, δ (άκάμcιι+χάe,u,,)' ό όκά· 

ματος (άκούραστος) είς τήν μάχην (τόν πόλεμον). 
ά-Χάμα:;, ·σl'το;" δ (σ στερ.+κσμεϊ,,)· ό όκαταπό

νητος, μή άναπαυόμενος (πρβλ. λιχτ , Acamαs, ·cιnlίι, 
ιι!ό~ ,ou θΎj~έω;). 

ά-κάμδτος, ο", κlΧ! .", -ο" (σ Ότι?+κάμα~o.)' ό 
μή αίσ8ανόμενος κόπωσιν 11 δθιiν όKOύρqoτoς, μή 
άναπαυόμενος (πρβλ. ιIκάμcι.).-o~δ. ιIκάΜCΙτσ ώ~ aItIp. 
=ανευ κοπώσεuς. 
δ-ιιαμητος, ον (σ Ο"l:se.+"ά,unηυ)' ό μή καμπτό

μενος, άλύΥιοτος 11 έ~ ου ουδεlς έπανακόμπτει.
U ό μή λυΥ/ζων, μή υποχωρών, όδυσώπητος, σκλη
ροτράχηλος . 

ά-ιιαμψία, 7'- ό xapaKτrip τού όκόμπτου. 
σιιαν, 'σ"ο" δ'=-:φ έπομ. (μόνον πιχρ' Έ!)~.). 
σκανΙα, fι, γ6'1. -"ς (άκ,,)' ιιόΥκ68ι), ακαν8α, 

κέντρον, δθsν: 1) φυτόν όκανθώδες, yαϊδoυρόYKα~ 
80' ώα . όκαν8ώδες δένδρον (OCΧIΧΚΙlΧ ι ιlΧζ!IΧ).- 2)ή 
σπονδυλική στήλη (,ων ζψων Τι των ίχθiJων).-3) μ'~ ί- . 
άκαν8ώδες (τ.ε. Μ::;χ?ί.Ο ', χ:tΙ ~ιnλιιτoν) ζήτημα (π;;6ί .. 
'τό -::?;:Ι Κικέρ . spinae disserendi). 

άιιανΙι:ών, -cijl'O;, l.- τόπος κατάφυτος έξ ά
κανθών (ί.C(: . dumelum). 
6ιιανΙήcις, 'E:Jaa, εν·=άκαν8ώδης. 
άκανΙηρ6ς, ά, ό,,' ό , πλήρης όκανΟΟν (ίπΙ τι· 

νω·ι . ί χθUιο ·/) . 
άιιανδίας, -ov, ζ;' ό πλήρης άκανΟΟν' 0&.'1: 1) εΤ

δος καρχαρίου (πιθ .• ό λιχτ. squalus acanthias). 2) 
εΤδος όκρίδος. 3) άκαν8ώδης όσπόραΥος. 
άιιανΙίςω' συλλέγι.! όκόν8ας. 
άκανΙικ6ι;, -ή, όν'=πλήρης όκαν8ων. 
άκάνΙΙνος, ", ΟΙ' (ακανθα)' έξ άl(αν8ών, 6Υ-

κα8uτός.- U έκ ξύλου όκόν8ης (άκακΙας). 
άκάνΙιον, -::6 ' ur.:?yo(/p. :~~ ακσl'fJ.σ. 2) εlδας ά· 

κάν8ης (Υαϊδουράγκα80). 
άκανΙις, ·/δο;;, τ, (ακσ"l}ιχ)' μικρόν πτηνόν, κο ;'ι. 

ΚIX~~Ξί-,νιι: (ίol.t: . fringilla carduelis '1, fringiIIa lίnΑΓΙ"), 
-ώ~ &Υ, ί. . Ζr; ίθ: άΚGινθώδης. 
άιιανδίων, -0)'0; &. υστριξ (άκαν8όχσιρος). 
άιιανΙο-βδτης, ·ου, δ , θrιλ . ·βάnι;, γΞν. ·,δο.,7, 

(ακαl'l}α+βσl"ω)' ό 6aδΙζuν έπί όκαν8ών. 
άκανΙο-6cΑής, ές' ό τραχύς, όξύς, fνεκα των 

όκαν8ών. 
άιιανΙό-6Ααατος, ον' ό βλαστάνων άκάν8ος. 
άιιανΙο-δόΑος, ον (ιi"αl'θ-α+βάAλω)' ό έκβάλλων 

(έκφύων) όκ6ν8ας. - 11& άκ-=χειρουΡΥικόν έρ
γαλεΤον πρός έξαΥUΥήν όσταρίuν ri όκαν8ών. 
άιιανΙο-ΑΟΥΙα, "1 ' συλλΟΥή όκανθών, τό συλλέ-

Υειν άKόν8aς. 
άιιαν&ο-Α6Υος, ον (&κσ"θα+λέΥω)' ό συλλέγων 

όκόνθας, 'τ. ε. όκαν8ωδη ζητήματα (eπΙθ. των fPIXIl' 
μιχτ ικω ,ι ώ~ ουλλειόντων Αsπτοί.ι;ιi:t;) 11 λΟΥομαχών, 
σμlκρολόγος συζητητής. 
6ιιανΙόομαι (&κσ"tJ.ιι)' γ/νομαι άκαν8ώδl)ς. 
άιιανΙο-ηΑήξ, -;;ΥΟ;', δι 'ij. ό υπό όκ6νθης ιχ8ύος 

πληΥu8εlς (ΌcJυιι. άκ.=δνομιχ δρr.i.μlχ'tΟ; , τοί) ΣοφΟΧλ.). 
-AU .. 801, -Ij χιχ! δ, λιχτ. "c"nthus' .t&o, φuτο!Jι 

όρκουδ66ατος (μελόμφUλλOν), οιί 'τό oxfjIlO: 'μιμή-
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8-ηαcιν 'ν 't~ "σι.τσι.σΚ8υΊί τeιίί Koρινθισr.κoί! κιoνo"ρι.tνoυ, 
c1ιιιaνΙο-στcφ~1ίι ΙS' ΙπΙ !xθόO~ lχοντο~ ιiκσι.νθιδδ'lj 

'tIi νώτσι. 
c1ιιιανθo-τ6ιιoι;, ΟΥ' ό όκόνθας τ/κτων, 
c1ιιιανΙo-τρόφ04;, ΟΥ' ή τρέφουσα μόνον άκόν- . 

8άς χέρσος. 
c1ιιιανΙo-φαycω' οκάνθας έσθίω, 
άιιανΙο-φδΥος, ΟΥ' ό έσθίων όκάνθας, 
c1ιιιανΙo-φoρcω, φέρω άκόνθας, 
άιιανΙο-φόροι;, ΟΥ' ό φέρων (έχων) άκόνθας 11 

ό παρόγων άκάνθας. 
c1ιιιανΙo-φυcω, φύω (φέρω, παρόγω) άκάνθας. 
άιιανΙυλλίς, -ίδος, Τ,· UitOXO". ταΠ άκαΥθίς' εί

δος καρδερίνας (ασκα{}οί»), λσι.'t. aegithalus pen
dulinus, 2) άγριος άσπόραΥος. 

c1ιιιανΙ-ώδηι;, ες (&καΥ{}οα+εΒος)' πλήρης άκαν
θών, όγκαθωτός 11 μηφ. δύσκολος, 
άιιδνί~ω (ακαΥος)' είμαι ώς &καΥΟ, (βλ. λ.)' φερω 

κεφαλός όκανθώδεις ώς ό &καΥΟ,: 
άιιανικός, ή, όν' δμοιος τΙ;> άκά"φ, 
ά-ιιανδνιστος, (κα'VΟΥίζω)' ό μή κανονικός, έ

ναντίος είς τους κανόνας της έκκλησίας, - ΈπΙρ. 
-τω,=παρό τους κανόνας της έκκλησΙας, . 
aκανος, δ (άκή, άκίς)' είδος άκόνθης, ή άκαν-

θώδης κεφαλή καρπών Τίνων, ώ~ - ταίί Άνσιν!Χ, 
c1ιιιαν-ώδης, ες' δμοιος άKόν~. 
ά-ιιδπήλτυI'OC;, ΟΥ' .Jμέτοχος καπηλικών δόλων, 

εΙλικρινής . 
ά-ιιάπηλος, ΟΥ = τω rtr-r..T,y. 
c1ι-ιιάπνιστoς, ο" (α σtερ.+καπtllζω)' ό μή καπνι

σθε/ς, μή καπνισμένος, 
δ-καπνoc;, ο" (α στερ,+καπ'Vός)' άνευ καπνοΟ, ό 

μή καπνίζων 11 ό μή παρόΥων καπνόν. 
c1ι-ιιάπνωτoc;, ο,,' άπηλλαγμένος καπνοϋ. 
c1ι-ιιάρδιoς, ο" (α στ~ρ.+καρδία)· ό μή έχων καρ

δ/αν ιι μη:? άνευ θάρρους (λατ. excors).':"- 11 έπΙ 
~uλου , ό άνευ έντεριώνης, 

c1ι-Kάριινoc;, ο" (α στιρ.+κάρη"ο,,)· ό δνευ κεφα
λής, άκέφαλος. 

ά-ιιδρή4;, ές (α CI'tsp, + καρη"αι oτnu ·κείρω)' X'J? 
έπί κόμης πολύ μικρός, ι:Jστε νό μή aιναται ιϊ νό 
μή nPEnq νό Kaρι:! 11 Υινικώ., κοντός, βραχύς, σμι
ιφός, μικροσκοπικός 11 κσι.'tdι τδ πλείοτο'ι ir:l του χρό
νου, άχαρl.=μΙα χρόνου στιγμή' ;" άκαρεί χρόνου 
=εlς μίαν στιγμήν' άκαρη δια~ιπων (ivv. xeόνον) 
=άναμεΙνας έπl μ/αν στιγμήν' ούδ' άκαοη (Ξπιρ .)= 
οίιδέ κατ' έλάχιστον, δλως διόλου. - 'Αλλ' ir:(oYj' 
X!J.l έπΙ πρσι.γμι.tτων, άκαρlς=τεμάχιον. 
Έτυμ.: Ή ιix τotί α οτιρ,1- καρ- το'ί κείρω Ξ~ψ. 

ένισχόετσιι κσι.Ι έ" τοί! πσιρχ τljl Ή,,~:ι.:. «άκαρές' τό 
Ρραχν, 8 oiΊδl κείραι οΤό" τε • . --T;;~ ~r;,όJ Prellwitz 
πρoετι:iθrι χσιΙ ιlλλη ιiτυμoλ. (μ-ή ΥIO'lομΞψr, ομω; ~ΞΚ~Y,) 

έΧ τοίί ά- &ePOLJ";. (*sφ-)+κήρ (=6λεlι~r...), κεgα,"ζφ 
(=διαρπόζω) (πρ6λ. λσι.τ. carίes=σαπρότης). 

σιιαρι, τό, IIΙδo~ μικροσκοπικου ζφίίφί')~ C!Jνijθω; έν 
τφ x'ljpιji ε'ιρισχομΙνου, 

!ιιαριαίος, σ, Ο", (άκα~ής)' στιγμιαίος, βραχύς. 
αιιαρνα, -η;, Τι' είδος άκάνθης, 
άιιαρπCω' εΤμαι άκαρπος. 
ά-κάρπιστος, ο" (α στl;ρ.+κιιρπίζω)=άκcXρπωτος, 

ένθα ούδεν ύπάρχει πρός θερισμόν, άκαρπο:;, ά
γονος (έπ! τΥι;; θσι.λιiσση;;) 11 άνωφελής. 
ά-καρπoc;, ο ... ' ό μη φέρων (παράγων) καρπούςll 

οφορος, άγονος 11 μτqψ. άνωφελής, άχρηστος.- 11 
μετdι ένεΡΥ. σ'ljμ., ό ποιών τινα άκαρπον, ο'{ονον, 
καταστρεπτικός.- "Επίρ. -πως. 

c1ι-ιιάρπωτoc;, 011 (σ στερ. + κα~πόω)' ό μη γενό
μενος κορποφόρος, ό μή παρό'{ων Kαρiτoύς, ό άνευ 
καρπών, ά'{ονος 11 έπΙ Xp'ljafleιu , ό μιi έκπληρωθεΙς. 

ά-ιιαpπριιτolίι ο" .. = όνυπό:ρορος. 
δ-ιιαρI'ΟΙί, ο" (α στε? + κ~ίρω)' ό μη κεκαρμέ

νος, άκούiπυτος. 
6·ιιαΡφής,έ. (α σtiΡ.+κcίe:ρω)' ό μή έξηραμμένος. 
iKaOKi κσιί άκιισιcα, (όκή. 2)· Srtlp: δνευ θορύ

Βου, ηaύxως, [πρβλ. τό του Ήσυχ_ cιίκιιακα- ι)αιίχως, 
μα~ακώς, · Ρραδέω.». :Ι:ΙΙΥΥ. τ<Τ> ι}κα (86λ.). $; σι.~'tοίi 

ΙΙκσσιιαίος, σ, ο" ('ιcσακσ)' ι'Ίσυχος, ό6ρός, λε
πτός (6λ. c!ιcIIaXII), 
. άKΙΙI'~· i?φσι.λ. ιivrJ.yν. έν Αίσχ. 'ΔΥ. 985 (6 Ahrens 
σι.νσι.Υιν. ακτα). 

ά-ιιατά-βλητoc;, ο" (α σ-τ:_ρ . + ιcαταPCΊAλιo)' ό μη 
καταβαλλόμενος, άκοτανΙκητος 11 όναμφισ6ήτητος 
(π, χ. λόγος), 
ά-ιιατ-αΥΥcίωτος, ο ... ' ό μη έχων άγγεΤα. 
ά-ιιατ-άΥΥι:λτος, Οι" ό μη προκηρυχθείς, 
ά-κατά-Υνωσl'ος, ΟΥ (σ οτε? + κσταΥι""ώακω)' 

ον δεν πρέπει νά καταδικάσq τις 11 όθΥος. 
ά-ιιαl'-αΥώνισl'ος, ο ... =άκαταl'ίκητος (8 6λ,). 
ά-ιιατα-δCκασl'ος, ο ... ' ό μη δεκαζόμενος. 
ά-κατά-δι:κτος, ο,,' ό μη άποδεκτός. 
ά-ιιαl'α-~ηl'ήl'ωιo, έπί?=άΥεξετάστως (δ 6λ.). 
ά-ιιαl'α-θύμιοι;, o,,=δuσάρεστoς. 
ά-κατ-αίσχ,-ντος, ο,,' ό μη καταισχυνθεΙς. 
ΙΙ-ιιαl'-αΙTίCΊτoς, ο,,' ον δεν δύναταΙ τις νό ΚΟ-

τηγορήσq 11 άθΥος. 
c1ι-κατa.-κάλυnτoc;, ο ... (α στεp .+ιcατακα,ιιίπτω)' ό 

μη κεκαλυμμένος, άσκέπαστος. 
ά-ιιατά-Kαυστoc;, Οι" ό μή κατακαείς. 
ά-ιιαl'ά-ιιλυστος, ο,,' ό μή κατακλυζόμενος ίιπό 

τών κυμότων. 
a-καl'α-ιι6σμητoc;, ο,,' ό μη κατακεκοσμημένος, 

άτακτος. 
ά-κατά-κριτoc;, ο" (α σ-τ:ερ. + ιcατακρί"ω)' δ μη 

κατακριθεΙς, μη καταδικααθεΙς. 
ά-κάτ-ακτος, ο" (α στer. + κατcX)'1'V,uι)' ό μή 

θραυόμενος, ον δεν δύναταΙ τις νά θραύσq. 
ά-ιιατά-ληιιτoc;, ο" (α στερ.+κατα,ι")'ω)· ό δνευ 

τέλους, άδιόλειπτος 11 έπΙ στΙχων, ό έχων τόν τελευ
ταίον πόδα όλόκληρον. 

ά-καl'α-ληΠ1'ΙΕω· δεν έννοώ. 
ά-κατά-ληπτος, ο" (α στερ, + καταA.cιμpά."ω)' ό 

μη δυνάμενος νό καταληφθF:j, νό κυριευθF:j. - 11 ά
κατανόητος. 
ά-ιιατ-άλλακτος, ο" (α στ.ρ. + κατα,ιΜίσαφ)' ό 

μη καταλλασσόμενος, . μή συμβιβοζόμενος, όσυμ
βίβαστο=:;, άδιάλλακτος. 
ά-κατάλληλοι;, 011' δ,τι Κ!J.l νυν, ό μή κατάλληλος, 

άνάρμοστος 11 άσύμφωνος, ετερογενής. 
ά-κατά-λίίτος, ο ... (α στερ.+κατα,ινω)' ό μή κα

ταλυ6μΕνοc, μη δυνάμενος νά καταλυθι:ϊ, όδιάλυ
τοc, όκατάργητος 11 άφθαρτος. 
ά-κατα-μάθηl'ος, ΟΥ' ον δέν δύναταί τις νά 

μάθη , νά ΚΟΤQνοήσr;J. 
ά-καl'α.μάχητοι;, ον (α στερ.+κσταμάχομαι)· ον 

δεν δύνοτοί τις νό ύποτάξq, άνυπότακτος, άκατα
νlκ ητος. « άκqταμάχητο:;». 

άKαl'ά-μCΙ'(oς, ον=-:φ r:~οrιγ. 
ά-κατα .μέ Γρηl'ος, ο ... ' ό μη καταμετρηθεΙς, ον 

δεν δ,'JVοταί τις νά καταμετρήσq. 
ά-l(ατ-ανάΥιιαστος, ον' ό μη άναγκαστικός, μη 

ήναγκασμένος, εκούσιος. 
ά-κατα-νίκητοιο, ον' δ ,.: κ:ι.ί ,15'1 , άήττητος. 
ά-ιιαl'α-νόητοιο, ο ... (α σΤSΡ.+καταιιοέω)' ό μή κα

τανοούμενος, άκατόληπτος, «άκατανόητος». 
ά-Kαl'ά-παυσT~, ον (α στερ.+καταπανω)' ό μή 

σταματών (ό μή όναπαυόμενος), άδιάι<οπος, όδιά
λειπτος 11 συνεχής, παντοτινός 11 δ,τι δεν δύναταΙ 
τις νό καταπαύσq 11 ό μη Ικανός νά οταματήσq άπό 
εν πρδ'{μα. 

ά-ιιαl'ά-πληιιτος, 011' ό μη καταπλησσόμενος, 
άτρ:)μητος. 
ά-Kαl'α-πλη~α, "j' τό μη καταπλήττεσθαι, άφοΒΙα. 
ά-κατα-πολι:μητος, ο ... ' ον δεν δίιναταΙ τις νό 

καταποΧεμήσq . 
c1ι-ιιατα..:"όνητoc;, ο,,' δ,-τ:ι Χ!J.Ι viJv, ό μή κατα

πονοUμε\Lος. 
ΙΙ-ιιαl'ά-ποτος, ο,,' ον δεν δύναταΙ τις νά κο

ranfq \'Eβ~.). 
ά-ιιατ-άριητος, ό μηδέποτε όργών, όκόματος. 
c1ι-ιιατ-άρ cuτoc;, ο,,' ό μή Kαταρδεu8εΙς, όπό

τιστος. 

ά-ιιατά-σΙcσI'OC;, ο,,' δν δέν δύναταΙ τις νά 
Karaa6taq. 



... 
c!ι-ιιατcι-σι\μαντoς, 011" 6σφρόγιστος, δγρσφος: 

άκατααήμα"τοll' ΙnαΑ.μα=προφορικη παραγγελΙα. 
ά-ιιατά-σιιεπτος, οΙ", όπερΙσκεπτος (Έκκλrισ .). . 
ά-ιιατcι-σΙΙΣύασΤOς, 011' όκατέργαστος, ούχl έ

πιμελώς κατεφγασμένος, τραχύς.- 11 ό μη έπιδε
χόμενος λεπτήνέπεξεργασΙαν. 

ά-ιιατά-σιιεuoς, ο,,' ό δνευ προετοιμασΙας, οτε· 
χνος.- 11 όπλΟϋς όρχαίκός, όρχέγονος

ά-ιιατα-σιιίινωτος, οΙ", όκατόλληλος πρός κα
τοοκήνωσιν . . 

ά-ιιατα-σιι6ηητοι;, ο .. ' ον δέν δύναταΙ τις νό 
θεώρι) άτενως. 

ά-ιιατά-σιιOΠOIί, ον'·· όσκεπτος. 
ά-ιιατά-σιιωητος, 011" μή ύποκείμενος είς σκώμ

ματα. 

ά-ιιατα-σ6φιατος, ο)'· ό μη ήττώμενος διό σο
φισμάτων. 
ά-ιιατα-στ~σΙα, -iι (&κατάατατο;)' όστασία, ότα-

ξΙα, άστόθεια, σύγχυσις. . 
ά-ιιατα-στατέω' εΊμαι 6κατόστατος, άστατος. 
ά-ιιατά-στατος, ο" (α στε?+καlJ.{στημι) ' άρτα· 

τος, όσταθής II 'άτακτος, «όκατ6στατος», όκατσκά
θιστος. 11 όνήσυχος. ΈπΙρ. &καταστάτ,"" Ιχει .. =εΤμαι 
δστατος. 
ά-ιιατά-στρoφolί, ο,,' ό μηδέποτε τελευτων. 
ά-ιιατα-σιεσfα, i)' τό όκατόσχετον καί όκυβέρ-

νητον, . 
ά-ιιατά-σιετ~ 011' (α στε? + κατέχω)' ον δέν 

δύναταί τις νό αναχαιτίσι;ι, νό σταματή'JΙ;Ι, όκρό
τητος, όKόθε~τoςllάπεlθής, όπειθόρχητος:ΕπΙρ. -τως. 

ά-ιιατά-ταιιτος. ο .. ' δν δέν δύναταΙ τις νό κα · 
τατ6ξΙ;Ι. νό προσδlορΙσι;ι. 

ά-ιιατά-τρητος, 011' (α στε? + κατατετeα[ νω)' ό 
μη διατρυπηθεΙς. . 
ά-ιιατά-τριπτος, ο,,' ό μη φθειρόμενος διό της 

τριβης. 
ά-ιιατα-φρόνητοι;, ο" (α στεΡ'+ΚΙ:ΙΤΙ:ΙΡJονέω)" ος 

δέν πρέπει νό καταφρονηθι) 11 δν Μν δύναταί τις 
νό καταφρονήοι;ι 11 σπΟυδοΤJς, σημαντικό:; (λι:ιτ. 
h"ud spernendus~. 
ά-ιιαΤCΙ-XώριστO", ο,,' δπεπτος, όχώνευτος, 
ά-ιιατά-ψειιτος, ο,,' δν δέν δuναταΙ τι:; νό ψέ-

γι;ι. άμεμ,πτος, • 
σ-ιιατα-ψευστOIί, ο,,' ό μη ψευδης, μη μυθώδης, 
ά-ιιατ-έΡΥαστος, ο,,' δν δέν κατειργ6σθη τις, 

δμορφος 11 άπεπτος, δύσπεπτος, άχώνευτος, 
άιιάτιον, τό, δποκορ . του ακατος (8 βλ,)' έλαφρό 

λέμβος, έλαφρόν πλοιάριον, κυρ, έπ Ι πειρι:ιτικών 
(λι:ιτ, "c!u"ri,,).- 11 μικρόν lστΙον (πι:ινΙ). 

ά-ιιάτ-οητοι;, ό μη παβατηρηθεΙς, 
-λl(λ'ΟI, -iι (δ , πι:ιρ' Ήροδότ.Υ έλαφρόν πλοΤον, 

(λc:ιτ. "ctu"ria), λέμβος 11 κιιρ, φορτηγόν πλοΤον 11 

γιν, πλοΤον [ακα] . . 
Έτνμ.: ακατος <* &κ!J-τος, πρελ, . &κ6,,'7, ΙΙκαι"ι:ι, 

ΙΙκα"ος κλπ ., μεθ' ών liνιiγετc:ιι ιsΙ~ ρ . ακ- λ6ΥΨ του 
c:ιΙx.μrιpoί! τ1)~ neΙP"ct,. . 
ά-ιιατ-ούΙωτος, ο,,' ό μή έπουλωθεΙς, 
ά-ιιάττυτος, ο" (α σΤBρ.+κάτnιμα)' ό άνευ σαν

δολΙων, 6νυπόδητος. 
δ-ιιαυΙος, οΙ'" ό άνευ κouλοΟ,- 11 tnl πτεροΟ μή 

ιχοντος κόλαμον, 
δ-ιια;ιστoc;, ο" (α σΤΙιΡ.+κα{ω)' ό μή κεκαυμένος 

I1 δς δέν ~ύναται νά Kar,j. 
ά-ιιαυτηρiα~τoς, 011" ό μή καυτηριασθεΙς, μη 

στιχθείς δι' έγKaύμαΤOς (έπί (πποιι), 
άιιαχείατο iι -tiaro, έπ. τύπο., liντΙ ήκάΧ'7"ΤΟ' γ' 

πλ 1)θ. ίιπεp~. πc:ιθ. τοί! ιl"έω · (ο 6λ.). 
άιιάχιισα, έπ. ιiντΙ ήκάX'7:7α,liνc:ι/)ιπλ. ιi6ρ.c:ι'τoυ &χέω, 
άιιαXΊΊσδcιι, άιιαΧίιμενος, έπ, ,;όποι ιiντί ήκαχή

aiJco, ήκα;ιήμε"ος, ιiπρφ. κc:ιί μτχ, το!} πc:ιθ. πρκ. τοί! ' 
άχέω lικάΧ'7μαι . 

άιισxiισω, ιiνι:ιδιπλ . μιλ. του ιl"έω (15 ελ.). 
άιιάιιιτσι, ύποτ. του liνc:ι/)ιπλ, μίσ. ιioρ. ti' ,;00 ιl· 

"έω (8 61., ). 
άιι6ιf~ω, liνo:~ιπλ. τύπο; του &χέω' λυπώ, ένΌχλώ, 

άνιω τινα. - Πι:ιθ. λυποϋμαι, πικραΙνομαι . .'Εν ΧΡΤισει 
μC'ΙGν ΚCΣΤ' ίνεστ. [lΙ ι ' iτuμ. βλ. ιΙχομαι]. 

άιιαχμένος, '7, ο" (ιΙκή)' μυτερός, όξεΤαν fχων 
όκμην (μτχ. πι:ιθ. πρκ. ώσιsΙ ιiπό ρΤιμ. *ΒΗω - όξύνω, 
,;1), ΙποΙι:ι;; δμω\; μτχ. ')'}/)εΙ;; lνΙSσ., δριστ. ιsΙνcσι ίν χρ-ήσει, 

Έτυμ, : &κι:ιχμέ"ος < &κακιιμέ"ος, ίκ ,;fj~ Ιc:ιπ, ρ. 
a1<:- -ii "q-, εξ 1), κι:ιί τιi: ' .!xa"iJc, BκCl"θo~, . ιΙΗα,,-
1'J[ς,&καIl'Ιζω--&κή, &κΙς, cίκμή'ιlκ6""":'ΙΙκeο,, c!xe~. 
αΚ2Ι:Ι, ΊΙ~el. - ιlκωκη (κι;ιτιΣ ,;ό ιlyω7't), ""aw (=Ii
κάντιον), ιlκοντlζω - κι:ιΙ εκ τ1), κc:ιτιΣ μaτιiπτωσιν ίκ 
τη, ακ- ρ. οκ- : όξιί;, ό'ξος, όξl"'7-λc:ι,;. &C.O, &c.r, 
acies, acus, acuo, Acumen κ.!. 

άιιάχοιτο, ε~κτ. ιiνι:ι~ιπλ. μίσ. ιiop, δ' ';01} ιι"Ιω, 
άιιάχοντο, έπ. τύπο;; liντΙ ήκά"ο"το, ιiνc:ι/)ιπλ . μίσ. 

ιiορ. 6" τ05 &χέω. 
ά-ιιεαστος, ο" (α σΤΒρ.+κεάζω)' δν δέν δύναταΙ 

τις νά σχ ίσι;ι η νά χωρΙοι;ι, πρ6λ. Ήσιιχ, cdκέαιιτο,' 
ακλασ;-ος» , 

άιιειόμεΥΟΙ;, έπ. τύπο; "tf), μτχ. το!! πc:ιθ. ένδστ. τοtl 
&κέομαι 'ο 6λ.). 

άκέι"ι:-ιι6μαι;, -ov, δ=&κεeιιεκ6μ'7ς (δ βλ,), 
ά-κειρό-ιιομος, ο,,' όκούρευτος. 
ά-κεκρu}lμCνωι;· μή κεκρυμμένως, φανερώς. 
ά-ιιελι::ιστος, ο" (α σΤ8ρ.+κελευω)' ό μή κελευ-

σθείς, μη δlaταχθεΙς, μη παρακινηθεΙς. 
ά-K~lϋφ;) ί, ο .. ' ό μη έχων κέλυφος, Υί,;οι σκλη-

ρόν φλόιόν (έπ Ι κχ?πών). 

ά-ιιενό-δοξΟ"'Ο"'άνευ ματαιόφρονος ιcενoδoξlας. 
a-ιιενος, ο .. =άνευ κενοϋ. 
ά-κενό-σΠΟllδοι;, οΙ" ό άποφεύΥων ματαΙας 6-

οχολΙας. 
ά-ιιέντητος, ο" . (α σΤΙS?+κ."τέω)' ό μή κεντη

θεlς (δια 6.::JUKtVTPOU) 11 ό μη Ιχων άνάγκην κέντρου. 
δ-ιιεντρo~, ο" (α otE?+xineo,,)' ό μή .Ιχων κέν

τρον '(κεντρΙ, ilt i κψρήιων Π.χ., ιiλέκτopo, κλπ. ) 11 μτφρ. 
ό άνευ δραστηριότητος, ονευ δυνάμεWς.- 11 ό μη 
κεντρικός. 
άκέομαι· έπ. π~τ . &κε6μ'1I1" μΗ. &κέοομαι, . ιπ. 

&κέσ 7".:ΙΙ:Ιι, ιiττ. άκoiί,_Ι' 1i6ρ. c:ι ' ήκεσάμ'7'" Βπ. 
πρ""τ, ακεl1αι' ιiποθ. (&ΚΟ;)' θεραπεύω, περιποιοϋ
μαι, φροντΙζω' 2) καταπcύω, σ [αματω (π.χ. /)Ιφc:ιν). 
3) Γεν.ικώ\;, έπιδιορθώνω, έπισκευόζω 11 καρικώνω 
(1ι:ι:ά.σμr.ιτoι, ένΜμι:ιτοι κλπ.)' [/)ι' έτυμολ. βλ . ακος]. 
ά-ιιεpaι~, ο" (α στε".+κερά".'υμ&)' ό μη άναμε

μιγμένος, αμιγής, καθαρός 11 καθαρός κατά τό γέ
νος 11 άδολος, εΙλικρινής 11 όλόκληρος (λc:ιτ . tnteger). 
~II (6λ . ιl-ICtilID!; Α) όβλαeή;, άλεηλάλητος (aπί 
χω" ώι) 11 Ύ~ν., μή μειωμέμος, άγγιχτος, άπεΙρακτοςl1 
δροσερός, άiιθηρός, δροστήριος. [/)ι' ί.υμολ. βλ. Η.
eά""υ"μι κΧί cίκή,lχτος]. 'Εκ τούτοu ' τό 

άιιεραι6της, '11' ό,τι κΧί νυν, όλότης n χρηστότης, 
εΙλικρΙνεια. 
ά-KέρaCΙΤoς, ο" (α στs".+κεeά"ννμ&)' 6μιγής, κα-

θαρός όπό κάθε άλλο πρδγμα. . 
ά-κέοατοι;, ο .. (α σΤ8ρ . +κέeας)' ό δνευ κεΡότων, 
ά-ιιεραυνος, ο,,=τφ ι!π~μ. 
ά-ιιι:ραύνωτος, ο" (α στερ. + κεeαυ,,6ω)' ό μή 

πληγεlς διό κεραυνοϋ, όκεραυνοeό>'ητος. 
ά-κέρδειά, -iι (&κε23ής)' ή έλλειψις κέρδους, ό

πώλεια, ζημία. Έκ τοίί 
ά-ιιι:ρδήι;, ές (α στε?-+κέeοος)' ό άνευ Kέρδoυςl1 

ό φέρων ζημΙαν, έΠΙζήμιος (μή φέρων Kέρδaς).- 11 
ό μη ων δπληστος Kέρ~oυς. ΈπΙρ. dx.e~ -= δνευ 
κέρδους, δwρε6ν. 

ά-κέριιιστος, ο" (α στ_? κ.eκlζω)" όνύφαντος, 
μη ύφασμένος. . 

a-ιιεριιοι;, ο" (α στερ.+κέeκος)' ό δνευ ούρδς, 
ά-ιιcρμαnα, -iι (α στεΡ.+Κέeμα)' Ιλλειψις κερμ6-

των, χρημάτων, «όναπαραδιό», 
a-ιιε'ρος, ο,,=ακερως (ο βλ.). 
ά-ιιερσε-ιιόμιιι;, -ov, δ (α στaρ,+κεlρω+κ6μ'7)' ό . 

έχων την κόμην μη κεκαρμένην, 6κcύ,:>ευτος (ΙπΙθ. 
τοίί 'Απόλλωνο,) 11 ώσ. ό άεl νέος η νεόζων, /)ι6,;ι οΙ 
νεc:ινΙι:ιι τ1), Άρχc:ιΙά:\; Έλλιi~o; Ιτρεφον l1ρικριΣν κ6μrιν 
μέχρι, άν~~ικη, -iιλικΙι:ι" 
δ-κερχνος, ο,,=άνευ κέρχνου (=βραχνόδας),-

11 ένεργ. ό θεραπεύων τήν βραχνόδαν, 
δ-ιιερως, αw, γεν, -ω, κι:ιΙ &κέeωτος, oll'=dxiιcι· 

το, (15 βλ,). 



ΙΙΙιιΙσασδc, Πριισ •. ciόρ. rι.' ,00 &ΗΙομσι. 
. 6ιιcο'α, tI = 4ΗΙΙΟΙ, (ο βλ.). 
άΙΙΕα'-μ6ροτος, ον' ό θεραπεύω ν 6ροτούς (πιρΙ 

,οι) 'Αςικλ . ). 

άιιΙσιμος, ο)' (ιΙΗΙομσ,)' ύγιεινός, θεραπευτικός. 
6ΙΙΕσ'-νοσΟς, έπ. dHIIOOI')'OOO" 01' (ιΙκΙομσ'+1'6-

00;)' ό θεραπεύω ν τός νόσους. 
άιιΙσιας, ο,' ό θεραπεύων (Επών. ,οίί Άπόλλ.). 
6KEσf-πoνoς, 01" ό καταπραΟνων πόνους, έλατ· 

τών κόπον. 
δΚΕσιι;, -εω;, iJ (ιΙκέομσ,)' θεραπεΙα, περιποΙησις, 

έπιδι6ρθωσις Illστρικόν (εΤδος έμπλόστρου) [δι' έ'lJμ. 
βλ. &κο;]. 
δκcσμα, ,ο (άκέομα,)' lατρικόν, θεραπεΙα [δι' 

S'lJμ. εΙ. . 4κο;]. 
6κέσομαι, μέλ. ,οί! ιΙκέομσι . 
6ΙΙΕσσ-' διi ,i~ cirtίI ,'J1ΤΟ:J ciρχομaνlt; ΛS;ε~; βλ. 

έν άκεα ... 
άιιcστήρ, ';;20;, ij (ιΙΗέομσι)' ό θεραπευτής, ό 

έπιδιορθωτής, ό ίατρεύων, ό ίατρ6ς dHIIon)e ;ια~,1'O; 
«;)~ Ι .τΙθ.) = ό χαλινός δστις δαμόζει τόν Υππον (6 
δαμαστικός δ'ljλ. τοϋ Υππου) [~ι' έ~:Jμ. ρλ . 4κο;]. 

άιιcστiις, ·ον, δ = ιΙκεΟτ1)Ε (ο μ.)' διορθωτής έ· 
σχισμένων lματΙων (βλ. ιΙκέομσι 3) [δι' έτ·ιμ. μ . ακο;] . 

άΙΙΕστικ" (τέxnι), 'i.' ή τέχνη τοϋ ιΙκεοτοίί (,. ε. 
τοϋ διορθωτοϋ Ιματίων) (βλ. dκεστή;-dκεσn71)' 

iKCd't'c;, ·Ιδα;, 7,' ρό6δος σιδηρά (:1') '1 μeτ'.tλ
λ'J:Jργων). 

άΚΕστορ'α,1. (ιΙκέο.τωρ)" ή τέχνη τοϋ θεραπεύειν. 
6ΙΙΕστόc;, ή, 01' (ιlκέoμσ,) = ιΙκέσ,μο; 11 θεραπεύ· 

σιμος 11 τοϋ όποΙου εύκόλως δι;ινατοι .vό όνορθωθι) 
τό φρ:'>νημα, δς εύκόλως αναζωογονείται. 
άιιΙστρα, 1,' ή μεγόλη 6ελόνη ραφής, ισακκορ-

ρόφα» [~ι' έ,uμ. βλ. 4κο;]. 
άιιCστριll, 1;, θηλ, ,ου ιΙκιιστή;' ράπτρια ιμπαλω

ματοϋ» , 

6κcστρflί, ·l~o;, iι' θηλ. τοϋ dκεσn)2 (βλ. λ.). 
δΙΙΕστρον, ,ά (ιΙκΙομα,)' φόρμακον, ίατρικ6ν 

[~ι' Et'JIl . βλ. 4ΗΟΙ;]. 
άκcστύι;, 'VO;, iι, !ων. ,όπο, ciντΙ το:) 4Κllσ,; (ο βλ.). 
άιιcστωρι ·ορο" δ' (ιΙκέομα,)' 6 θεραπεύων, ό 

cωτήρ [δι' έ τυμ. βλ. &κο;]. 
άΙΙEσ-φoρfα, iι' θεραπεΙα, αωτηρΙα. 
άκcσ-φόρος, ο)' (&κo;+~PCIJ)' ό φέρων θερα

πεΙαν, ό θεραπεύων. 
άιιcσ-ώδuνος, ο)' (dκι!ομσι+dδtίnι)' ό ίατρεύων 

τό'" όδύνας, ό καταπαύων τούς πόνους, παυσΙrιoνoς. 
,ι,-ιιέφΙΙος, 01' (α ςι,βρ.+Κllφα}.ή)· ό δνευ Kεφa

λη- 11 ό δνευ όρχης. 
6ιιέων, ιIκέoνorι. (ιΙκήιι), μs:tc:xtxίI; ,ιίπeι; χ.ρηςιι

μοιtοιοιίμινο; πrι.ρ' Όμ. ώ; έπΙ?: ήούχ ως, όθορύ6ως, 
σιωπηλώς 11 κrι.τci το rtAetQ,ov κrι.τ' άνομ. 4νικ. i!Q,w 
χ:χΙ ι1ν τό ρ~μrι. κιΙ,rι.ι κlt,ιΧ πλ'ljθ. ιiρ.: ιΙΗέω)' 00[' 
)'ιιο"_τρώγετε έν σιγi,j .-δ δυ'ίκ. απcιν~; ιϊ.πcι; (d· 
Κ'Ο'I'Il), δ a. πλ'ljθ. ο!1διίπο.ε. Krι.Ι,oι cirtcιv.<f, το θ'ljλ. 
ιΙκέονοιι, Ιν ,061:ΟΙ, τό ciPQ. ιΙκέω1' ε!ίρη.ιtΙ σ'Jν'ljμμί· 
ν?ν κrι.Ι μβτά. θηλ.: 'A{Joηναlη ιΙκέω)' ,j1'. 

'Ειιιμο}.. ι ΙΙΚΙCΙJ)Ι' dκι)' (8 βλ.), awp. dHιi (όργrι.ν. 
πrι.ρά. Πινδ.)· πρβλ. δμηρ. ,jxrι. (ήρέμως, ήσύχως, έλα
φρGις), #jXIOI,O, (-δ πλέον άργός, 6ραδύς), ciΤ'. 
/fκ·,οτοι;, ίfπCIJl'. 

''\ΚΗΊ fj' ο!1Qιrι.Q'tlκόν, ciνrι.φιρόμινον δπά πaιλrι.ιων 
rρ,-μ ΙCΙ1:ικων ώ~ iχoν τρεΙς; ςιημCΙςιΙrι.ς; : 1) αίχμή, κό
ψις (δθι'/ τιi: &Η/;, dXCIJICtf, ακμή, αΙχμή, dx6nι, 
IiHeO" ΚιtΙ ,~ λrι.,. 4cles, 4CUO). 2) σιγή, σιωπή, ή
συχΙα (δθιν τιi: &Ηή)', ιΙκέω)', ιIHιi, &καοκα). 3) 
θεραπεΙα (δθιν τά ΙΙΗέομσι, Τςιω~ δ. κrι.Ι ,ΙΧ αΤκα}.ο" 
αΙκιί}.Αω) [δι' ί,υμ. βλ. ιΙκαχμέ)'ο,]. , 

6KIJIC', ίπΙρρ.=ιIκη"~ (βλ. ιIκ"διf,). 
iιιfιIcιa, ofι (ακηδιf;)' όμέΜ:ια, όφροντισΙα, όδι-

aφopΙα. . . 
ά-ιιήδcστος, ο)' (α σΤ8Ρ.+κ"UCIJ)· περl o~ ούδεlς 

έφρόντισεν, όφι;όντιστος 11 δταφος, μ~ τυχών των 
προσηΚ5'υσων τελετών Τι'jς ταφι'jς. 'Εκ 'tOutOU το 

άιιιιδέOΤωfίr ίπΙρ. 'tIJD ιlκήΔCιJ~o" .ciAlci μι:,;ά. Ινιργ. 
7'1jμ: άνευ φροντΙδος δι' οΙονδήποτε U δνευ τύψεων 
συνειδήσεως, . άπανθρώπως, όσπλόtχνως. 

ΛΕΞΙΚΟΝ λΡΧλΙλΖ EΔ.ΛIlN. l'JtnZZHZ 

., 
ά-ιι(ιδEuτoς, ο)'· δταφος. 
άιιιιδΙω, μέλ. ·ήσω, ciόρ. rι.' "HιfJ"oII, i1τ:. CΙκή Jεoιι' 

δέν λαμβάνω φρoντlδa περ/ τινΟζ, παραμελώ 11 Μν 
δlδω προσοχή ν, περιφρονώ, μβτιΧ γιν. 'Εκ τοί! : 

ά-ιιηδ(ιlί, i; (α Q1:SP.+X;;Jo,,. ώ, πcιθ., περl οδ δέν 
φραντΙζει τις 11 όκήδευτος, δταφος.- 11 ώ, ίνεργ., ό 
μή φροντΙζων διό τΙποτε( ό μή σκοτιζ6μενος διά τί
ποτε o.CΙ1:. securus). 2)δφροντις, ρμελής, όδιόφορος. 
ά-κηδία, 1ι '=ΙΙκήδε,α (βλ. λ.). 
ά-ιιηδιασμόlί, δ' πρθξις τοϋ dκ"",ώιιτο,, ιΙκ"δ'α 

(βλ. λ. λ.), όμέλεια. 
ά-ιιηδισστiις, δ' δ ύποκεΙμενος εΙς ΙΙκη"lα)' (βλ. λ . ). 
ά-ιιηδιάω' εΤμαι δφροντις, άπερΙσκεπτος' 2) εί

μαι όποναρκωμένος, ι(aτεξηντλημένoς (Έ6δ.). 
άιιήκοα' ci1:Τ. πρκ. ,ου ιικονω. . 
ά-ιιήλητας, 01', (α ςιτερ. + xqUw)' ό μή κα τακη' 

}.οVμε1'Ο;, μή γοητευόμενος 11 δθεν, όδυσιJπητoς, άν · 
ένδοτος, μή καταπραϋνόμενος, οκληρός. ... 

ά-ιιιιλΙδωτος, 01" δνευ κηλΤδος, καθαρόςlΙόγνός 
(Ξκκλφ.). . .. 
άκιιμσ, τό=f1.κcομα (8 βλ.)' θεροπεΙα, ίαμα, φάρ

μακον . 

ά-ιιήμωτοι;, ο)'· ό μή fXWV κ"μ~, μή πεφιμω· 
μένος. .. 
άκήν, κ:ιρ. cιιτ. ,οί! άκή2, (8 βλ.),ιiμιX μ~νoν ώ, 

έπΙρ. έ'ι χι:ιΤισει' ήσύχως, οιωπηλώς, όθοΡύ6ως [at' 
έΤ!Jμ. βλ. dxeCIJ1']. 

ά-κήIlCUΤΟΙ;, 01" ό μή CJv έν κήπ!ι', δ'{ριος. 
6-ιιηπος, ο)'· ό δνευ κήπου. 

· ά-κηράσιoc;, ο)' (α ςι.ερ.+κεράννvμι) 11 ό μι'\ 6'16· 
μεlκτος, όμιγής, καθαρόςllέπομ. δθικτος, άνέγγιχτος, 
λcιτ. integer 11 γε'l " όγνός, πρόσφατος, νωπός [CΙΚ,,
eιiσ,ο; civtl dκηΕιiΤ'D; 8 · έχ: 't)υdκήeατο,]. 

ά-ιι ~ ρδτoς, ον (α στερ. + κllριi)'ννμ,)' όμιγής, ό· 
μ6λυντος, . καθαρός n έπ~ rtP'JQ., μή διεφθαρμένος, 
όμόλυντος, τΙμιος, εύθίις Ι! μβτιΧ γβν., όγνός όπό τι, e 
μή μολυνθεlς όπό ΤΙ.- 11 (ΙSλ. ιΙ'κήρ&ο,Α) όκέραιος, 
6λόκληρος 11 δραστήριος, όνθηρός, όδόμαστος. 
Έτvμ.: dχή~αrοι;=όμιγής (at' 6τυμ. ΙSλ. "ε{lCi"""μι). 

-ιΙκήρα·το;=όι<έραιος πρβλ. ιΙ·κήρ,ο,Α, ιI-Κ~Iαιo, 
(έν πίiσ; τούτοι. α c:tl!p.)· πρβλ. ώσ. κι)t<-8όνατσς), 
κη~α{)'ω(=6λόπτω, ζημιώ), λcι,. C4rl&s, C4rlosus. 

ίί-ιιήριοι;, 01' (Α) (α ςιΤ8ρ.+κήρ)· δ μιΊ Bλa&Iς ίιnδ 
τών Κηρωιι (=Έρ,ννι»ιι), όβλα6ής.- U· 'ν8ργ., ό 
μή προξενών 6λό6ην, ό6λα6ής, δKaκσς. [a,' 'Τllμ. 
βλ. x'.tl dκήeατο; ll]. 

ά-κήριοc;, 01' (8) (α ςι,βρ.+Κ;;ρ)· ό δνι;υ KCll)δlcις ι'\ 
τόλμης, δκαρδος, δτολμος, δειλός, δ~υμσς α,.~ 
vecors). 
6~τατoι;, ιJπ . τ6πο, ιiντΙ ιlκηρ.~ώτατo" δπιρΘ. 

,οίί" dκήDατο;. 
6κιιρύΙΙΤΕΙ κrι.Ι 6ιιιιρuxYI, . 'πΙρ .. δνεu προκηρύ

ξεως, όΠ,::>οκη;:>ύκτως U x!lp. δνεu σημαΙας άνακω
χης. Έχ 't1)I} 

ά-KίιΡUΙΙΤoς, ο)' (α ςι,ερ. + κη2νaοω)' δ μή προ· 
αγγελθεΙς, μή προκηρυχθεΙς: ιΙκήρνΗΤΟ, n6hμo,",," 
αlφνΙδιος πόλο <χωρlς προειδοποΙηοιν), Τι πόλεμος, 
κα.θ'δν· ούδεlς κήρυξ έγΙνετο δεκτός, δαπoν~ 
άμεΙλικτος. . 2) δδοξος, δΓVωστoς. 3) περΙ ου 
δέν έκόμιοεν όγγελΙαν κι'\ρυξ, δέν fστειλέ τις εΙ
δήσεις. Έκ τ06του ,ο 
άιιηρύκτως, iπΙρ.=dΗηΡVΚΤlll (8ΙSλ.). 
ά-κ(ιρωτος, ο)' (α ςιτβρ. + κ"ρ6ω)' ό μι'l κεκαλυμ

μένοι:; διό κηροΟ, μή ιΙ}.'1:Ιιμμέ)'ο, ' κηΙ'Q, άκήρωτος. 
· άκιιχtδαται 'ij άιιιιχΙαται, έπ. ,6πο, civ,! ιΙκή· 
%'1)'l'α" γ' πληθ. ,ο!! liνcι/;ιπλ. πrι.θ. πρχ. ,οΙ} dxiCIJ. 

άιιιιχtι-νοc;, ίπ. τύπο. ciντΙ ιIκα%'1μho" μτχ. τοΟ 
· ιiνrι.διπλ. πσιθ. ·πρκ. "00 ιΙ;ιέCIJ. 

6-ιιΙδδίιλEUτoς, 011 -- τψ 'πομ. 
ά-ιd6.lιι~oς, ο)' (σ ςιτaρ. + "ιβδrι},o,)' όνόeευτος, 

γν~σ!9ς 11 ώςι. δδολος, τΙμιoc;. 
6-ι.1~6ς, ή, ΟΙ' (κ~Ι ΙΙχιΜο" ιi6aβ. '-τ:uμο •. )· ά

δύνατος, , άσ8ενή,ς, μαραμένΟς. πcιρ' Όμ. μόνον x~,ιX 
ςιυ"(χρ. &H,~6τ.,0,. 

άιιΙδ-ώδιιi;, (άκΙ$+IlΤ~,)· δμοιόζων πρός όκlδa, 
fXWV όξ!ταν δκραν, όξύς • . 
άιι'~τ6ς, ή, i_t/j) ΠΡΟ"Υ. 
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&0 άιdΙσρις-6ιιμητoι; 

•• ,ΙδΡις, '. γι·ι. -,ο, (cι oτιρ.+ΙCιH~)· 6ν;:υ κι-
δάρος Ύι δνευ κι8αρ/σματος. ' 

δ-ΙΙίκυς, -"ο" δι 'ιι (CΙ οτιρ. + ",,,v,)' δνΕU σΜ
νους, άνευ δυνόμεως, -όδόνaτoς. 
6ιιΙναΥμα, τό (χα! -"μ6" δ)' τ/ναγμα. 
άιιίνάιυις, ,-ο" rι -10., δ (λιχτ. &Cinllceι), Deρo~XYι 

λίςl,' Βραχύ καΙ εύ5ύ ξ/φος. 
6-ιdνδίiνoς, ογ ό δνΕU κινδύνου, όπηλλαγ~ένoς 

κινδύνου, όσφαλής n !11:0μ. ό όπαρεύΥων κινδύνους, 
δνανδρος. Έ11:ΙΡ. -"φ,. 

6-ιιlνδίiνότικ, ·,1ΤΟ'. 'ιι' τό μ" εΤναι έν κιν'δύν!ι>, 
fλλειψις κινδύνου. 

ά-ιιlνδίiν-ώδιις, ι,· ό μή έχωΥ όψιν έΠΙK/νΔUνOν. 
6-κίνι'ιεlς, -ICJCJII, -1~=άκΙ""ι:o, (6 6λ). 
6-Kίνιισfα,Yι' τό μή κινεΤσ8αι, έλλειΨις KινήσεWς. 
Ι-κlνιιτcωο=εΤμαι όκ/νητος. ' 
6-Κίνιιηςω=άκ,,,,,τέω (8 6λ.). 
'-KfVIIToς, 011' (σ11:ιχν. -'Ι. -ο,,)' (Δ Jτsρ . +ΗΙll'iω)· ό 

μή κινούμενος, όK/νητoςIlέν.ευθιiν, δργός, όκνηρός, 
νωθρός. 2) όμετό6λητος, σταθερός, /σχυρογνώ
μων.-ΙΙ όμετακ/νητος, δν εΤναί δύσκολον νό κι
""'σr:ι τις. 2) δν δtν έπιτρέπεται νό Kινήσr:ι τις η 
νό ψαίισr,ιllόπaρa6/αστoς, Ιερός ~λ'ιx •. ποπ movendus) 
11 δ, τι δέν έπιτρέπεται νόδιαδο8(j, όπόρρητον (d-
xΙ""τcι Ιπιι). ' 
6"νlος, δ' στέφανος έξ όκ/νou. 
ΙκΙνος, δ' ε1δος 6aσιλΙKOO πυκνοφύλλou κα! λΙ-

αν εύώ5ouc;. . . 
δ-KΙ~ Ο", (Δ οτιρ.+κΙ,)' ό δνευ σκωλήκων, ό μή 

σκωληκαραγωμένος 11 ό6λα6ής, ' ύγιής. '1-11:11'8. d-
Χ'ΦΜΤΟ,. ' 
6κΙ" d_dxacJI,d, (8 6λ.)· χατ' ΙΙλλΟt); c'lxago,. 
·διJς, -ϊ~. (dxtf, λιχτ. &cl,,)· αΙχμή, μύτη, όκωκήll 

μυτεΡόν έργαλεΤΟΥlΙμτφρ. κέντρον (κεντρ/, κ/νητρον): 
.6fXιιw ύ''',-τό '""Τ~ (6λ. λ.) τών έπι8υμιών. 

4-dXΙΙToc;, ο" (σ Cιτιρ.+χιχά,ιω)· ό άνέφικτος, δν 
δι:ν δύναταΙ τις νό φ8όσr:ιllί11:! 11:ΡΟΟ., δν δέν δύνα· 
ταl τις νό φ8όor:ι διό τΙ'\<; προσευχης i'ι παρακλήσε-
ως), ΌΔUoώπητoς. δκαμΠ'rος: . 

iιucltoμaI, 411:08. (dχχφ)' πρoσnoιooμαι όδιοφο
ρΙαν, κδμνω πώς ΔΈV 8έλώ τι (δΊtI;ι δμω; τo~ν:xντΙoν 
ΙΠl8υμ&l οφ6δριχ) D κόμνω νάζια, κ6μνω τσακΙσματα, 
ύποκρινομαι τόν σεμνόν (xt)p. 'πι xopιxotaIIIV, ajjesv 
σ.μ.νιϋν) 11 Υινιχ&lς;, πρoσnoιoOμαι. 

6KKnιι\cnoc;, δ' Ιχ8ύς περιζήτητος παρ' όρχα/οις, 
εΙδος 6ξυ -ρύγχου (λιχτ. acipenser). ' . . 
6Kκισμ6iμ δ~ προσποΙηοις 6διαφορΙος 11 σεμνοτυ-

φ/α, ψευδοκοσμι6της. · ., 
6κκώ, i), ρν. ΙΙxxoiί;' . cμπαμrιρύλαι, «σκιόχτρο. 

11 φανταστικόν φόΒητρον, δι' ,οδ : αl τροφοί έφ66ι' 
ζον τό παιδ/α.-Κατ· ΙΙλλt;t)ς, μωρόν, γύναιον. 
ά-κλσΥΥΙ, (χωm)' δνευ κλαγνης, δνευ 80Ρύ6ου. 
ά-ιιλάρωτoc;, δω;;. τιίι;Ος; ιiντΙάΗλήilωrο; (~ δλ.). 
δ-ιιλαστo~, ο" ·(11 oτε;;.+x1ιiω)· δ8ραυστος. 
δ-'ιιλαvστoς, οΙ' <τι ιI-xMιvroi), 'ό" (11 οτι;;.+χlI1Ιω)' 

.1t:te., ό μή κλαυ8'ε/ς, μή 8ρηνη~εlς, δKλaυτoς (taΙ/f 
\(,CLi& τόν ίνΤ2'f::χομόν).- 11 ίΎι."(.;'.ό μή κλαΙων, μή. 
δaιc:ρυων. 

ά-Kλειίc;, έ" '(Ι'l . :80;' ιχΙτ. dΊC1ei, Ιων. dx1.8t}, 
r.~I'Ij': . άxUιi (σ Clt!~.+~Uo,)· ό ~νεu φήμης, δδο
ξος, δσηυος o~. ιIιc11!φ ώ; ίπΙρ. =όδ6ξι.ις. 
~KlCta, 'ιι (ιΙ-χ1ε,,;)' όδοξ/α, ΔUσφημ/α. 
6-ιιAcιIι ... έ" ίr.. 'tjIt~~.ιi,vt: CΙιcΙιι), . (& δλ.).-Έ1I:~x. 

ir.!~. ιIxλέ~ ~=ιIx1ιώ; (βλ. · λ.). . 
δ-κλcιστος, 01', Ιω 'ι. d'-x1tfiCJros, ιi.ττ. αuν'{lι!. &lrι

Θ~O' (cι Ο';ιΟρ.+χ1ε(α»)' ό μή κεκλ'εισμένος, μή μαν-
δολωμένος, μή στερε~μένoς. . . 
'-KlcnToς, οΙ'· ό μη Kλέπτ~Ii, μή -όπατ.ών. 
6KlcΏC;, έπΙ;ι. του CΙχΜή;=6δΦξί.ις. 
6-κλιι{ις, ιIi, 11:tJΙ.,ιτ. 't:JIt'.l; ιiντΙ d')(llι)s (Ι) 6λ.~ 
ά-κΙι'ιίστoc;, !ων. τ:)πο; ιiν.! IΙC"-fO"' (8 δλ.).~ 

11 (xuiCιo)' δδοξος 11 όνώνυμος. ' . 
ά-ιιλfψcιτoc;, ο,,(σ οτιρ.+ιc1t};ΙΊCΙ)' ό μή προέ'ρχ6-. 

μενος έκ τi'jςόμπέλOυ. . 
ά-ιιΙηρΙω" είμαι δi<λl1ρός. εΤμaι ότυχι'ις. 
ά-κΙήριιμσ, -στο" 1:6- Imώλεια, qroxΓIμo. 
ά-Kλιιρfσ, ' .. ,. ότυχ/α.' 

δ-ιιλιιρος, οΙ' (σ οτιρ.+κ1"'20;)· ό δνευ κλήρου 
(λαχνοΟ) ~ μερfδoς, πτωχός, ένδεής. 2) ό δνευ 
κλήρου η συμμετοχi'\ς είς τι πράγμα (μa-;ά, "(l!lν.).~11 
ό μή διό κλήρου διανεμη8είς, άκλήρωτος, όδιανέ
μητος, ό δ.νευ Ιδιοκτήτου. Πρβλ. χα! τό -:jj;; νίa.; ιό· 
κληροςJ=ό όνευ «κλήραςJ, τ. Ι. 'δνευ άπογ6νou. 
6-κλ"ΡωτεΙ (1/ -τΙ)' ~ευ της xo~σεως κλήρου. 
6-ιιlfιpωτoς, 011' (σ 0,51'. + χΙ'11'6φ)' ό δνευ κλή

ρου ή μερΙδος έν τινι πράγματι (ιιsτ~ γ8ν.).- 11 6 
μή διό κλήρου διαμοιρασθε/ς. 
Ι-κΙαστος, 01', ιi.ττ . τύπο;; ιi·l.ι ~x1Iιa .. o~ (8 δλ.). 
Ι-κληη, ίπ!ρ. δνευ προσκλήσεως. 
δ-ιιλιιτος, ο" (Δ otsp.-j-xιxli»)· δ μή προσκεκλη

μένος, όκόλεστος. 
6-κλΙνής, lς (Δ O:$~.+xlί .. ω)· 6 μή κλΙνων 'πρός 

τινα τών πλευρών, μή παρεκκλ/νων 11 όσόλευτος, 
στα8εο6ς. 
άoKAlσia, -Ι; τό εΤναί τι (να) άκλιτον. 
6-κλονος, οΙ'· ό μή κλονιζόμενος. 
6-κλοηος, 011" ό ιιή Kλαπε/ς.~ 11 6 μή ύποκε/με

νος εΙς δελεα~μόν η όποπλόνησιν.- 18 ό μή λό
θρQ ύποκεκρυμμένος. 
ά-κλίίδώνιστος, 011" ό μή κλυδ:.ινιζόμενος ύπό 

τών κυμότων 11 ό προφ:.ιλασσ6μενος όπό τήν τρι
κυμΙαν.- 11 ίιτΙ? -oι:ιuς=δνευ κλυδωνΙJμού. 
6-κΙυσιος, 01', ςιιταν. ΚΙ!:: -'Ι, -ο .. (lI ' ς"ερ.·~xlν"ιo) 

=dιcl"J»I,IarDS' ό μή κλυ3:.ινιζόμενος ύπό τών κυ · 
μότων, όκύμαντος. 2) ό μή κατακλυζόμεvος, μή 
πεοιΒρεχόμενος, ύπό τών Kuμ~των . 
Ι-κΙϋτος, οΙ' (σ ΟΤΒρ.+κ1νλιι· ό μή 6κουσθε/ς. 
Ι-ιιΙων, δ, t,. ό όνευ κλώνων (κλάδων). 
δ-κλωσιος, ο" (11 CI.ιρ. t- χ1ώ8<»)' ό μή κεκλω-

σμέΥος. 
6ιιμάςω, μίλ. -ιioω (&χμή)' εΤμαι έν πλήρει όν· 

θήσει (όιc:μι':!), εΤμαι εΙς τό δν80ς της ήλικ/ας μου, 
εΤμαι ώριμος (τέλειος) δνδρας, πλήρης σφρ/γους 
καΙ δυν6μεως n ,Sθsv, όκμ6ζω, εΤμαι πλούσιος όπό 
πρδγμ6 τι: ιΙχμοίζιιll' π,ιονι:φ χλπ. 11 μι.' ιiπρφ., εΤ
μαι όρκούντ:.ις Ισχυρός διό νό πρόξω τι 11 ιiλλ' ci-
11:1'00. μ!τ' ά;tρ1'.=εΤναι ό πλέον κατδλληλος καιρός 
νό γ/νΙ] τι. ' 

άιιμ:ιίοι;, Δ, 01' (άχμήγ ό έν πλήρει 6κμt.j, ό ζω
ηρός, ~:.ιμαλέoς, πλήρης ζωης, εl1 τό δν8ος τi'jς 
ήλικΙας του' tlH.uai!)i φιίa~lI'=ε.Ις την όκμήν Τi'\ς Ι
σχύος του.- 11 έγKαΙΡWς, εΙς τήν κατόλληλον στι
γμήν (λocτ. opporlunus). 
άιιμ:ιστή;=όκμαΤος (8 ιϊλ.). 
6ιιμαστlΧόι;, ή, όιr=όKμαΤoς (6 βλ.). 
άιιμή, f, (άΧή, Ι,α-τ. ~cIes)' αΙχμή, όξύ σημεΤον 11 

κόψις 11 παρο:μ. Ιπί ξvρο;; tιχμ;;ς=χt)ρ. εΙς τήν κ6-
ψιν τοΟ ξυραφιΟΟ, ,. ε . είς τό κρισιμώτερον σl1μεΤ
ον 11 άμJ>ιJέξιοι ιΙκμιιι = τό δόκτυλα όμφοτέρων 
τών χειρών, ίιι; χoc: ποδ»Ι' ιΙχμαί. 2) Τό Cιψιστoν 
Τι σπου3αιότατον σημείον παντός πράγματος, τό 
δν80ς, ή όφή, τό ζεν/θ, χ:ιρ. έπ ι ,;τ,;; 'i,λιχ!a.ς; 'tl)~ 
ιiν3"ώ .. oυ : άκμ1} ιιβ,,;=).α,;. flos 4et4tis' ιIιcμή (Η
ροll;=τό μέσον τού 8έpouς.-Γε·,:χω;;, Ισχύς, δόνα
μις, ζωτικότης. 3) σ:ι'/ών. τφ χαιρ6" τ.!. ή Kατaλ · 
ληλοτέρα στιγμή" άιcμ,,- (ένν. Ιοη) μετ' ιiπρφ.=εΤναι 
ή κστ6λληλος στιγμή νό ... !i Ιπ' άΗμη, IΙlI'cιι+ιiπρφ. 
=εΤμαι εΙς τόσημεΤον(εlς τήν όκμήν) νό (πράξω 
τι). [δι' έτυμ. ελ. dΧιΣχμfl'ο;~ 

6ιιμiιν, xt)p. ιχ!τ . ,"'\ ιΙΗμι) ίν ί11:~Ρ. y'p'ijCl.~ εΙs 
μ/αν στιγμήν, όμέσως, τ,ώ,χι Μ, πρό μιδς στιγμl'jς 11 
όκόμη τώρα, όκόμη (611:,ω; τ~ Ιτι). ' 

6κιιιιν6ς, ", άΙ' (tlH;u,,)' ιIκμaίOς, έν .τλήρει όνα
πτύξει, έν πλήρει 8αλει;ψτητι. 
ΙK.μιιν01ίr οΙ'· ό νηστtύων, άπεχόμενος τρoΦl'\ς 

[ιi.δι6. ίτ:ιμολ: 11:ρtίλ. ιχ! οί. . ι!κμιι =- νηστε/α, Ινδεια 
(11:ΙΧ,,' 'HClUX.»), ' 

6-ιιμι'ιι;, ·t}το" δ, Υ; (~ ~τ!ρ.+χcίμll'ω) =-. ιlιcιίμα, (5 
βλ,l' όκούραστος, όKaτάπ6νητoς (χ?,ρ. ό μή xd-
μl'ωtι=-μή όπo~6μνων), ζlι:ή~. ' 

6κίιιιτεΙ (x~Ι "n), .~Ιp.=όνευ κόπου, εύκ6λως. 
Ι"ιιμιιτ~, ο" (11 ΟΤSΡ:ifΧάμιοω) =dJI,cιt}, (6. δλ,)' ό 

μή όποκόμνων, όκOίιρaόTΌ:; . 116 μη προςενQν 
κόπον. 



6ιιμ68c1'Oν-6ιι6νιι Ι, 

6ιιιι6-δΙ1'Ον, τό (ιlιcμow+rΙ/Hιμ&)' τ6 ύπ66αθΡον 
τοΟ 6κμονο:; (τ. i. τό ξ;ύλον, ιiπΙ τοΟ 6ποΙοιι στ,ρ,. 
νιτοιι τό CΙμclνι). 
6ιιμ6νlον, 'tcl' 6πΟ1(ΟΡ. το!) 'πομ. 
• .ΑΚΝΩΜ, -ο"" 6' τ6 «όμ6νl. τοΟ σιδηΡOUΡYoO, -

λιγόμινον κoι~ όήμιρον ιlιcμωl' (λοιτ. Incus) • 
• Εννμ. , ItptJA. οοινοκρ. ό~man (:sλΙθος σφενδόνης, 

λ/θος μετεωρικ6ς), ποιλ. Πι;:.σ. asman- (=λΙθος, ού
Ρανός, διcl·tt 6 0~ρά,νιo~θ6λo; _:ροιΙνιτο ώ; λΙθινο;), 
Λιθ. akιnlI (=λΙθος)' Λιθ. aszmlI (=κοπτερός)' έχ τή, 
σtιγχ?Ισεω~ ,οι)των με,oι~ύ των Otινά,γιτoιι δτι ()π7]ρχll 

x:iItoto~ σιψ.φtιρμό, μετιx~ύ 'tfj,~. aR:-(cι.c - ) = αΙχμηρός 
(πρβλ. λιθ . cι.szmlI = κοφτερός, αΙχμηρός Ιλλ. όκΙς, 
όκή, όκωκή) κιχΙ ~. cι.q- (cι.qmen=λrθος, λιθ. cι.kmlI= 
λrθoς). "Ώστε πά.ντιχ ,ιxiίτα; ιiνιiyoντα;ι ,ιολ ιχω; εΙ, 't"ijv 
cι~t"ijv ρ . ακ- (βλ . όκαχμένος). Ή ιiνι:iμι;ι~ι, φα;Ινβ,α;ι χα;Ι 
ιiπό τόι ποιρ' ΉOtιχ . «άκμωψ ούρανό:;, άκμονΙ5aι' ΟΙ 
oύρανlδαι. - « άκμονα' όλετρΙβανον (= γOtι ~Ι) Κύ-
πριοι » . . 
δ-ιιναμητος, αιιναητος,αιιν6φος=6Υναμητος, 

δΥναητος χλπ. (εΙ. . λ . λ.). 
δ-ιινιιμος,οl' (oσΤEρ.+κt'ήμ'1)' άνευ ΥαστροκνημΙας. 
6-ιινιισμος, οΙ'· άνευ κνησμών, έρεθισμοϋ ιϊ φα

yoίιρaς. 
IKVIIonw -&0" "ι (ιlιco"o,)' ή σπονδυλική στήλη 

τCιν ζι;,ι.ιν. 
. διινιιστοι;, "ι' χαμελαΙα. 
δ-ιινισσος, 'iι μ~λλoν όρθω; διινίσος, ο" (ο ΟΤδΡ. 

-hc,,;ocι)' ό άνευ κνΙσης, xUp. ό άνευ τοΟ πόχου; 
τCιν θυυότων n Ισχνός, όδύνστος. 

6-ιινΙσωτοι;, ο" (Ιιc",σ0ς) ' ό άνευ κνΙσης τCιν 
&uσιCιν. 
6ιι~, ιiπ. &ιcovrί, "ι' (dH06OJ)' ή όκοή, ijtot: Ι ή 

αΤσθησις ~ς άκοης 11 τό ους χtιρ. χιχτόι πλ rιθ. dHo.1' .wχ.οδσ,=jκούειν χλπ.- 11 τό 6κούειν, τ6 ά
κροδσθαΙ τι: &κοης Ιξ,ος=άξιος άκροόσεω;. - 11I 
τ6 άκouσδέν, εΤδησις, Mvoς, φήμη: dHon εΙδέ."ο, τι 
-γιγνώσκειν πράγμό τι έκ φήμης (διαCΌσεων). 

6-ιιolλιος, 011' 6 άνευ κοιλότητος. 2) 6 άνευ 
κοιλΙος. 

Ι-ιιοιλος, 011' ό μι'r κοΤλος. 
6 .. οΙ ... τος, 011 (ο οτιορ , + ιco,μάoμα,)' άϋπνος 11 6 

μή άνaπαυόμενoς (έπΙ 'τι, θoιλιiaoTις). 
6-ιιοινο-νόιιτος,ΟIl'ό έστερημένος τοΟ κοινοΟ νοΟ. 
Ι-ιιοινοι;, 011' ό μή κοινός. 
HOlνωνιισfα, i( ή Ιλλειψις κοινωνΙας ιϊ κοιν6-

τητος τών όvαθών.- I1 τό μή εΤνα Ι τινα κοινων ι
κ6ν.-111 άφορισμός όπό τής Ιερός κοινωνΙας (iκχλ τ;ο.). 
6-ιιoινώνιι~, 011 (cι σΤIΙΡ+ΧΟ&J'ωιιέώ)' ό μή '(ινό

μενος κοινός, α:ι δέν .μετέχει τις μετό τινος άλλου. 
- 11 ώ, ίν'ργ. 6 μή μετέχων εΤς τι, ό μή κοινwνός 
εΤς τι U δθιν, 6 μή κοινωνικός, όντικοινωνlκός, μισ
άνθρωπος. 

6-ιιolτιιCΊ, -ov, 6 (&θρ. cι .... ι!ίμα;+κo(nι)' ό όμοκοΙ
της, μετέχων της κοΙτης. σύνευνος, σύζυvος 11 θrιλ. 
lιco&~&" -,ος, "ι' fι σύζυγος, ή '(υνή. 

'Ε"Π1μ. ι &-κοΙπ" (ιιρ + ιcoΙ~η (ItptJA. χεϊμα,)' θόι 
Ιδιι νόι ιiνcιμ'νωμιν ιIιcol π,ς' f, ψ!λωοι, ό:pι!λετcιι ιΙ; 
lδ,oρρυθμΙcιν <tfj, Ιων. δια;λ. ij εΙ, ιiνcιλoγΙα;ν πρό,τό 
συνών. ΙΑ.οχο,· πρδλ. &- &θ.) οιο,.). 

δ-ιιοιτοι;, 011' 6 μή fXWV κοΙτην 116 μή fXWV ύπο
στάθμην (πιρ ί τοϊ) μaλιτo, ,oiί μη !χοντο; ()ποο,iθμrιν). 
6-ιιο1άκιυτος, 011 (cι cΤδρ.+κo,ια.ιc.νω)' ό μή κο

λαKεUΌμενoς, μή παρασυρόμενος δια κολακειών.
Ι ώ, ένεργ. ,"α;ρόι μτΥν. 6 μή κολακεύων. 
6-κό1δκος, 011' 6 μή κολαΚεύων. 
σ-ιιό1aητοι;, 011' 6 μή κεκολαμμένος, μή fXWV 

έκKOλαφθι;j. 
6-ιιoλ6σfα fι (ιIιc6Acιo~0,,)' τ6 άκ6λαστον, -.... πα

ραλυσΙα, όκράτεια Ο τ6 άχαλΙνωτον, όσωτεΙα. ·ΑντΙθ. 
tιj\ OφφeOσν""" . . 
6ΙΙ01ασταίνω, (&ιc6a.o~0,)· εΤμαl άic6λαστoς, ό

Kρaτής, άσωτος 11 δlόΥω μΙαν ζωήν ταραχώδη. 
6-ιιολάστημα, -ΙΙΙ-Ο&" 'tcl' πρδξις όκολασΙας. 
6-iιόλαστoς, 011 (ο oτaρ.+ιco1άζΦ), λcιτιν. ηοη c.

stigatus' χtι ;'. ον δέν δύναταΙ τίς να κολόσΓ,1 (νό 
χαλιναγωγήσω U όσελvή:;, όπεl8όρχητος, όχαλΙνω-

τος 11 &σ. άμ6ρφωτος. 2) άκρατης ιiντΙθ. t!J οφ. 
φiΦΙΙ. Έχ τούτου τό 

άιιoλ6στωc;" ΙπΙρ. άKρατCις, άχαλινωτως, «άκο· 
λάστως •. Σtιyρ. &ΙCO,ιCΙσI"O"Iωs- Ιχ.," ne6, τ,=-εΤμαι 
ύπερ60λικό όKρaτής εΤς τι . 

6ιιο1λιιτΙ, ΒπΙρ. toi} Ιπομ. 
ά-ιιό11ιιτος, 01" ό μή κεκολλημένος, ό μή προσ

ηρτημένοςl1 ό:::ιυνάρτητος, άσύναπτος. 
6-ιι01λοι;, 011' ό άνευ κόλλαςΊ ό μή προσκολ

λωμενος εΤς τι . 
ά-κολλύβιστος, δλ. ιiν λ. ιc6JoJovPo," 1L 
δ-ιι010ς, -ov, "ι (ιι στι?+χ6Α.οιι)· σμ !KρότaτOν τε

μάχιον, «κομματόκι, ΨΙχουλο •. 
'Enιμ. ι ί,υμιlλ. σtινά,πτOtιOΙ τ01l,0 μι,!Σ <to!i σcινσχp . 

cι.~-ηδΙί=τρωγειν, ρ. cι.~- (δλ. χα;Ι Ιν } .. ιcώμo,"). "Άλ· 
λοι θβωροσοι τοσ,ο ούνθ. ίχ τ~ίi ΟΤΒΡ. 0+ιc6λ.ol' (&-ιco 
λο-ς)' πρ6λ. λα;τ. cello (=όναποδοvυρΙζω, τέμνω κλπ.). 

6ao1ou8cu, μίλ. -"σω (dx6Aov8-0,)' άκολouθώ, 
πηγαΙνω εΙς τόν δρόμον Ιπειτα όπό fva ij μαζΙ μέ 
Ινα.- 11 μτφρ. όKOλOυθCι τινα εΤς τι, ύπακούω τινά 
είς π πράΥμα. Έκ ,ο ι) τοl) τό 

6ιι010';8ησlι;, 'ΙΟ1ς, "ι ' ή άκολουθΙα, παρακολού
θησις, σύνέχεια. 
6IιoAOU&IITCOV, ~'fjμ. ιiπΙθ. τοΟ &ιcoAovOΙCU' πρέπει 

τις νό ό!(oλoυ~ήσΓ,1. 
ΩκολouΙιιτlκόι;, ιf, 61" ό διατεθειμένος νά άκο

λOυθι;j 11 ό εύκόλως πειθaρxCιν. 
6ItoAo.afa, fι (dχολοv8-cω)' παρακολούθησις, πε

. ριποΙησις 11 συνοδεΙα θεραπ6ντων. - Ι συμφωνΙα, 
συμμόρφωσις πρός τι. 

iKoAou&foaCH;r 6' 6ποκορ. τοΟ &ιc6Aovθoo,' μικρός 
ύπηρέτης .. 
6-KόλόUΔOς, 011 (cι &8? +ιcΙ1nι8-0,,)' 6 άκολou

θών, ύπηρετών εΤς τι. -ώς; o~o. dιc6Joov8-oi, δ' ό «6-
κόλουθος., ύπηρέτης 11 οΙ &ιc6λοv8-0, = ΟΙ όκολου
θΟϋντες τό στράτευμα, τό σκευοφό,jα.- 11 μτφρ. 6 
όκολουθών εΤς τι, ό σύμφωνος εΤς τι, σuμφωνών 
μέ τινα εΤς τι, κατόλληλος πρός τι (Jl8tdt γιν. ιiλλόι 
χαι! δο,.). ΈπΙρ. -δως + 1J0τ .=σuμφωνως πρός ... 
, Έnιμ.ι d-Χ6λοv8-0' (*sιp + ιcIAsv8-o,' ιψ-) .. ~ . 
θροιο'30 τό 6Itotov έν , ij προχιιμίν"g λ. itpGiIt'fj IιΙ, & (ψ : . 
λοι)μενον) χα;τ' ιiν(ίμoΙωOιν πρό, τό ιiχo}.oυθo1lν lJoι,·j {J 
(πρβλ. &~.ιoxoς, & βλ.)' d-ιc6λοv{Jσ, ΙΙντΙ d-ιcΙλεv{Jο ; 
χαιτόι φθΟΥΥιχην διιxφopoπoΙrιoιν, έμφoινιΙ;;oμιiνrιν fι~"IJ ! 'ι 
τii 'Ioιπιτιχ~ ΥλώοσΊ/, rtptlA. λα;τ . Ierr.: eχtorrΙs=έξό
ριστος' κέλεμθος: λα;, . call1s(-ότρaπός): }.ιθ .. kelicι.s' 
(=όδός)' βλ. xeMvθoo". 
6ιιoλoυτCω, Βαρβαρισμός ιiντΙ ιlιco.ιoν"",, (ωρ ' 

'Αρ ιστοφ.). 

δ-ιιqλnος, ο,,' δνευ κόλπου (a'fjA. κοιλΙος). 
ά-κ61υμΙοι;,01l' ό μrLδυνάμενος νό κολυμ6Q. 
6-~oμlστίa, 8π. -Ιη [r], "ιΌ fλλειψις περιποιήόεως, 

φροντΙδος. 'Εχ τοα 
6-ιι6μlσ1'Ος, 011 (cι oτιρ.+ιcoμlζΦ)· 6 μή τυχών 

περιποιήσεων, 6 μή ύπηΡετη8εΙς. 
6-ιιόμμωτοι;, 011' ό μή κεκομμωμένος, άκaλλώ

πιστος. -
δ-ιιομος, ο" (CΙ στιρ.+ΙC6μ.'1)· ό άνευ κόμης, φα

λακρός 11 έπΙ διiνδρων, ό στερούμενος φύλλων. 
6-ιι6μηαστος, οΙ' (11 στιρ.+ιcομnιfζφ)" ό μή Koμ~ 

πόζων πρδλ. (8κoμno,). 
δ-ιιομηος, οΙ'· ό μή κομπόζων (βλ. &ιc6μmισ~0,). 

κtιp. ό άνευ κό Jnwv (=κομπασμώ.ν). 
6-ιιόμψιυτος, 011' ό μή KOμψεUΌμενoς, άνεπιτή · 

δευτος, φυσικός. 
δ-ιιoμψ~, 011 (cι στε?+ΙCO ,:ιψ6,,)· 6 μή κομψός, 

. όκαλλώπιστος, όπλοΟι; καΙ όπέριττος, όφελής (λcιτ . 
slmplex).- 11 δγΡοΙΚος τήν γλώσσαν. 

6Itovi"r ' μaλ. -rίσφ · (&ιc6,,'1)' άκονΙζω, όξύνω· 11 
παροξύνω, έξεΡε8Ιζω. 
ά-ιι6νδδλος, OIl(CΙ oτaρ.+ιcoIlHλ'1)· άνεv γΡον-

6οκοπημότων. . 
6ιι6",1ι, ~ (dιcή)' πέτρα nP9c; όκόνησιν, τ.ό χcιΙ νβν 

AIYclμIVov «άK6νι~ (λcι,. (os). . 
Έrtιμ. , &ΙC611η, ιIιcoιιάΦ- βλ. Ιτtιμoλ. ιiν λ. ιIκσxμJ· 

110,,' πρ.δλ. σα;νοχρ. ό~on- ό~ηα- (-λlθoς σφενδόνης), 
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Gaul. acaunwn ( - λl!)ος), Χιλτ. ·ak-uI~na (-6-
κόνι)' πάν1:~ 't~D'tct civciyovoςctL ιι, ,ήν 'Ιιιπ. ρ ..... &k-",ιβλ. 
ιI_xμi"Oi), έ~ oJj, '9ΧημιιτΙσθ1l βciσι, ι,kδ, akδν, 
(πρ6λ. ιΙΗα.ό. ΗώJlO'): λατ. (ι,fuι (ι'ικονημένος) < ·k.
lόι, cato, ct l't. colem Χλπ. 

άΙΙOν'αlί, -011, δ' εΙδος ΙχΜος. 
ά-ιιον,ατος, · ο" (α στιρ.+Ηο",άClO)' 6 μι'ι κεκονι

αμένος, μή ιόσπρισμένος_ δι' όό6έστου. 
άιιόνιον, τό' φ6ρμακον δεραπωτικ6ν όφeaλμι-

κοΟ τινος νοσήματος. ' . 
ά-ιιονίορτος, ο" (α σΤ'Ρ.+HO"ιol~6o)' ό δνευ 

κονιορτοο (άντΙθ. τφ HO"'Oe~rbδrι~). 
ά-ιιονΙτίΊ ίπΙρ. to!l ιIH6ιιι~oo (σ στιρ. + Ηο,,;ω)' 

δνευ τοΟ κονιορτοΟ τl'ις κονlστρας n δθιν δνευ σΥώ
νος, δνευ μόχθων rϊ προσπαδεΙος (λα.τ. 51ne ρυl-
vere). . 

άιιονΙTlΙΙόι;, ,., 6,,' ό έξ 6κονΙτου κατεσκευο
σμένος. 
άιιόνίΤΟΥ, τό' δηλητηριώδες φυτόν, xA'ljQSV ο!ίτω 

ιδιά τ6 προσφυεσθαι έν τόπ~ Άκόναις Kαλoυμέν~, 
δντι περΙ 'Ηρόκλειαν_ Στ. Βοζ.· πρ6λ. λα.τ . aconilum. 

ά-ιιόνίτος, -ο" (σ στιρ.+χοιιlω)' ό δνευ κονιορ-
τοΟ ιόγώνος καΙ πόλης). 

iKoYTr μτγν. 'tUItO'; το!) ιUHOΠΙ. 
άιιοντί" έπ!ί'Ρ. τοίί lJ.HOJfl· άντΙ ιiaHo,,~I. 
άιιoντlaς, -011; δ (lJ.HaI,,)· εΙδος δ:ρεως ταχέως 

άναπηδGJντoς (λα.τ. J4culusI χοιν. ισαγΙrτα» .- 11 
μετέωρον , σ:ιν. χα.τά. πλ'ljθ. . 
άιιoντlςω, ,μΙλ. -(ιιαι, άττ. -,ώ' άόρ. "Η6π,ιισ, ιΙπ. 

ιiH6"nιισιι (lJ.Ηαιν)· έξακοντlζω τό όκόντιον R ώα. 
~Iπτω, έκσφενΟΟνώ, όκοντlζω 11 μ8Τά. γιν. πρσσ., έναν
τΙον τοΟ όποΙου tPΡInlt τις τ6 όκόντιον 11 μιθ' ·Ομ. 
μaτά. ιιΙτ. προσ.: πλήττω διά τοΟ όκC'ντlου, τρcυμα
ΤΙζω,-Κα.Ι ώ, πα.θ: πλήττομαι, πληγώνομαι. 2) έκ
πέμπω 6κττνας, φεγγοδολQ (ίπΙ ~fj, σιλ'ljν'lj,).-ciμτ6. 
6ρμώ Τι διαπερGJ. ' . 
άιιόντιον, τ6, 6ποχορ. 'to!S ιIHt»1" δόρυ,6κόντιον. 
άιιόντΙσις, 'fJ (ΙΙκο"τΙ'αι)' τό ~Ιπτειν όκόντιον, 

έξακόντισις όκοντlου. 
άιιόντισμα, τό (CΙΗοπl,αι)' τ6 ριπτόμενον όκόν

Γιον.- IJ η όπόστοσις, ην διατρέχει τό ριπτόμενον 
όκόντιον: Ι,,~ό. ΙΙΗο"rlαμιιτο •• 

άιιoντισμόf;, δ~άιιόντισις (6 βλ.) .. 
άιιοντιστήρ, -jjeo;, δ, ΧΙΧΙ άιιοντιστής, -ov, δ 

(ιixo"τlζαι)' ό ρΙπτων όκόνTlον, cόκοντιστής). 
άιιοντιστι\ρια, ti' μηχαναl έξακοντΙζουσαι μεγά

λους λΙθους. 
άιιοντιστιιιός, ή, Ο" (ΙΙΗΟ"ΤΙ'αι)' ό έξησκημένος, 

έμπειρος, έπιτήδειος, εΙς τό ~Iπτειν τό Cκόντιον. 
άιιοντιστύς, -v0S', -1;, ίων. τύπο" άντΙ ΙΙΗόt'τισ,.' 

τ6 άγώνισμα τοο όκοντΙου, δμιλλα εΙς τό ~Iπτειν 
τ6 άκόντιον. . 
άιιοντο-βόλος, ot" ό ρΙπτων τ6 όκόντιον. 
άιιοντο-δόιιος, ο" (αHωνTdέxoμα,)' ό δεχόμε

νος τ6 ακόντιον (τ. i . πληγεlς " 'δι' άκοντΙou), Τι ό 
φυλαττόμενος (-:. ί. (mοφεuvων) τ6 όκόντιον. 
άκοντο-φ6ρος, Ο.' ό φέρωνόκόνTlον. 
άιιο6ι;, όv=όιιοιιστιιιόι; (11 βλ.). 
ά-ιιοπ"τΙ, έπ(ρ. 'tQ;;i ΙΗΟΠΟ.. . 

'άιιοπία, 'ι1 (ciHOlt0S'j' ή tλλειψις (τ, όποφυγή) κόπου. 
Ι-ιιοπος, ο" (α στ!ρ.+Χόπο;)· ό δνευ κόπου, έπο-

μίνως: Ι πα.θ., ό . μή ύ010κεΙμενος ' εl;; κόπωσιν, μή 
κουΡαζόμενος, όκουραστος.-ΙΙ ίν!ί'γ. ό μή κουρό
ζων,,μή προξενών κόπον, ξ:ϋκολος. 2) ' ό όπομα
ιφύνων τόν κόπον, όνοψυΚΤικός;' 

'KopcaToToc; = άναιδtσrατoς: αUθαδέστατoς, 
(!ιΠ8;ιθ. elta έΧ του ιi'χοeι}; = όκ6ρεστος, είτι OUvoς!
'Ψ'ιjμevο;; ,:)π~;; τ~\) ιiΗοc?aαιιόiσ~. τοα clx6JaOTo.~ ώ; 
,:ό μέασα~oι;, "έ4~σo βλ. λ. λ.). ; 

ά-ιιόΡCστoι;, ο" (ιι στ!? + χ6elwιιμι)' όχόρτα
στας, ό μή στσματών, μη κορεννυμενοςΊ όνεξόΎ
τλητος 11 μεt~ '(SY. ό μή χορταlνωΥ όπό τι.-ΙΙ ίνιργ., 
ό μή πσρέχων κόρον 11 ό μή προ(ενών άηδlαν. 

ά-ιιόρcτος, ο ι.,' .. ΙΙΗ6eιατο.. . 
6-ιιoρiιι;, i.=&χόeια~οG, 11 βλ. . 
ά-ιιόριιτος, 0)1 (σ ote;;. + Ηοeέ,""vμ&j' άκδρεστος, 

όχόρταστος (:1:Τάι γιν. πρ~γμ.) βλ. dx6e8IITOS'. , 2)' 

(α ατι,. + Ifο,ιιιφ)' ό μι'ι σ αρω8εΙς, όσόρωτος ~ όκο
el!ριστoc;:, άκαλλώπιστος. 

cHιoρla, fι (cfHOIO" Β)' τό μή έσδΙειν μέχρι χορ
τασμοΟ, έγKρqτειO έν rQ · έσθΙειν. 
'KopfTIΚ οΙνος, δ' otvoς KατεσKευaσμένoς μετ ' 

ιLc6eov·{A) (βλ. λ.). . 
6ιιορν., 'Ιι' φιι'tίιν. «xα.νθό'>a" (CnlCus AC4rnA). 
διιορος, (Α} '11' .~O'" φUΤι)!), χα.Ι σijμβρον ιτι ο&τω 

δνομα.ζόμινον (acorus c4Iamus, χα.τάι eiι τόν Sprengel 
Irls pseud&corus)' 'fJ . ρtζα. τοιι χαλεtτα.ι τό ΙΗΟΙΙΟ", 

δ-ιιορος, ο" (B)=ιlH6ιι'1~oo (11 βλ.)' μτφρ. όδιόκο-
πας, όκατάποοοτος. 
ά-ιιόρϋφος, ".,- (α στερ. + xoevPή)' ό δνευ KOΡU

φ~, δνευ όρxfίς. 
-AKOI, -80., τ6 (π~ε) .. ιΙΧέομιι&)' θεραπεία, όνα 

κοίιφισις, ίασις, lατρικόν, &ήθεισ, καταφύγή δι' εν 
πράγμα fj έναντlον ένός πρόγματος (μετi γεν.): &
x0S' τέμ"a,,,=παροσκευόζειν φάρμακον. 
Έroμ. ι lJ.xo., ΙΙΗέομα&. ιiΗέα~ωe, ιiHισ~ήρ, Ιx~

στιιο", ιlxέσ~ιισ σuνα.vΥjΧ!):Ιj:ν έτ:.ιμολ. Χ!Χί όπό τινω'ι 
civiyovoςctt 11,; 'tijv Ια.π. ~. ak (ιχχ-) χα.Ι θεωί'0ίlντιxι 
ίτιιμολ. συ'("(lIν~ πρό,; τάι ίν ΙΙΗ4χμένο. έτυμολοΥούμδ
να.' πιθ~νώ,; eιότι 'fJ πρωτ6ΎονΘ; θερ~πε!α. "ιτο xιιpoυ~
ytxi'j,; ' μι1λλον <:fUO!W';, τχ et χεφΙ;ΙΙί-γιχάι ipy~Aata. ~Oα.·, 
χυρ. α.ίχμηι:ά. 11 χοπτερά. 
ά-ιιοσμcω, μίλ. -ήσω (&HOl1μo.)' εΙμαι έν όταξΙQ, 

πράττω δκοσμα, όπρεπi'j 11 ΠΡοο6όλλω. , 
άιιοσμι\cις, aooCJ, a,,·=ciHoaμo. (βλ. λ,). 
ά-ιιόσμιιτος, ο" (σ σΤ8 ,J.+ΧΟαμέαι)' όδιακόσμητος, 

ότακτοποlητος, έν άταξΙα διατελών, όκovόνιστος. 
2) όστόλιστος, μή έπlπλωμένος. 

ά-ιιοσμ{α, 'fJ' όταξίσ, όκστσστασlα n ύπερ&λή, ά
σωτεlα, όπειθαρχ'α, MριCιΤΙKή διαγωγι'ι. ΈΧ 'to!S 
. δ-ιιοσμος, ο., (σ στερ. + χ6αμο.>- ό δνευ κόσμου 
(=τόξεως), δτσκτος, όκατάστστος n ΙπΙ 'IιQL1tfj, iνν. 
όπεΙθαρχος, όνuπόταχτoς, άτΙδaσoς. - 'ΕπΙρ. dH6-
αμω$'=ότάκτως.- 11 Ηόσμο. lJ.ICooμoS' (xιιτιk τ6 "d
μoS' lJ.ya.μoS'. &»ρο" lJ.Jωeot' κλπ.)=κόσμος (δηλ. τόξις) 
πού κόθε δλλο εΙναι παρά κόσμος. 
άιιοστάω iι ΙΙχοιιτέ», iv xpijO!L μ6'10ν xa.t& II-r.(. 

ιϊορ. α' ιiXOl1τήσα.,=Kαλoφαγωμένoς (παχός) a παρα
φαγωμένος <όηδιόσcς, cκριθιόσοςι ΙπΙ tnnou).'Ex'w!S 
'ΑΚΟΣΤΗ", i, ή κριθή. 
'Ιιιoυlιςoμαι, Χποθ. =ο &HOτίω=«6φaυγKρόζOμOΙΙ, 

6κροώμαι (:1e~i γΞΥ.).- 11 καλο'Jμαι, προσκαλοΟμαι : 
OOιrό. ιiHollάζεσι7-0,,=εlσθε πρ:>οκεκλημένοι εΙς τήν 
roIUxIav (ώ; .ό καΙεϊσθα& λα.τ, vocarl'). 
άKoυ~, 'fJ, έπ. άντΙ ΙΙχοι) 18 6λ.): Π4τιιδ" ιLcovι)= 

νέα περΙ τοο . πατΡός- 11 ήχος. 
δ-ιιουΡοΙ;, ο" (α aoςS?+Xov,l0';)' δνευ τέκνων, δ

τεκνος, άπαις 11 ό δνευ δρρενος κληρονόμου.- 11 
(σ σ~~~ " l-κoυ2ά)' 6 μή κεκαρμένος, όκ'.:>ύρευτος. 

άιι~σcιcι!, αΙολ. τ6:,,;, άν;Ι ιlHOVOCJ&Ct', γ' π).'ιjθ. 
ίνιργ. σ.ορ. ιχ. Ε·}χτ. τ!)!) αΗοlιω. 

άιιouσι:'ω, έ:ρl!τ. τoίi dxo';»· έπιθυμώ νό όκουω. 
'αιιouσlo, Tj' όκοίισιος ένέργεια η πρδξις. 
'διιουσιάςομaι, (x~τα. r.~Q. άόρ. α.')' πράττω τι 6 · 

κουσΙως (Έ6~.). 
'iKowr-8coIί, ο" (ΙΙΗοvω+"a6.)· ό εlσακουσδεlς 

υπό τοΟ ~εOO. 
'4ιιούσιμος, '1, ο" (ιΙΗονω)' δν δύναταΙ τις νά ό

KCU;:] , όκουστός. 
'αιιούσιος, Ο", άττ. σ:ιν'J,ίΡ. 'tUJtO; ο.ντΙ τοσ "χον

α,ο. (8 6λ.)· 6 μή θέλων, 6 πράττων τι παρό τήν 
θέλησlν του, έξαναγκασδεΙς διό της 6Iας.~ ΈπΙρ. 
-ω.=ούχΙ θεληματικώς, . παρό τήν θέλησιν, κατό 
ούχl εύπρόσδεκτον τρόπον' Unιor-&. &xoυCl,ώτα~α. 

-6ιιouσις, -aωS', '1ι ' τ6~ όκcUειν. 
διιοuσμα, τό (&χοτίω)' τ6 όκουσθέν, r'}Xας. 2) 

λόγος. φήμη, εΤδησις, μ~oς. [ίί]. ·~x ';οUτου τό 
άιιουσματιιιός, ιί, Ο" (lJ.xovaμιI)' ό π~όθυμoς νά 

6ΚCUJι:Ί: οΙ ιΙΗουαμιιτ,Η.!>·Ι """ οΙ δόκιμοι της Σχoλi'jς 
τοΟ Πυθαγόρου. . ... 
άκοuσμάnον, τό' μικρόν 4χοvσμιι (8 βλ.). 
άιιouστΙον, χα. Ι ΙΙχοvατέα, p'ljII. ίπΙθ. το!! ιlHOVClO' 

πρεπει νό όκοίιστ:ι τις 1'\. νά δώσΓ,} πρφοχήν εΤς τι 
(~νx β:iλ'tj α.~τΙ») (μιτάι γ-ίν.). 2) ΙΙχΟllατΙο ..... ύπα-



I(Q.IOTtoς, εις δν ιτιΧπει να όπαKO"r:ι τις, δοτις 
πρέπει να όΠΟκoUηroι. 
6ιtouoτfιριoν, τό' τό ακροατήριον. 2) aΤ1}ουοα 

όκροόσf;WS μαθημάτων Γι διαλέξεων. 
iKoucn1ίc;, -όiί, δ (dxov)J)" 6 άκο(ιων, 6 όκροα

ζόμενος, 6 προ;,έχων εΤ; τι 11 μαθητής. 
'Ικouστ.κ6ι;, η, 6~' ό άνήκων εΙς ('1\ κατάλλη

λος διό) τήν αΤσθησιν τΓΊς άκοής; clιcoιιoτιιcδ~ n6-
ιο,==ό άκουστικός σωλήν τοΟ ώτός 11 τδ άΙCOllαnιcό, 
-ή οΤσθησις της άκοΓΊς. 2) = clxol/αμcιnιcδ~ (51.. 
λ.). 3) clxovaro~ (βλ. λ.). 
6κο ~σT6ς, ή, 6", ΡΤιμ. έπΙθ. -:o;ιu dκοvω' ό άκου

σθιίς, ό όκουόμενος, ό δυνάμενος νά άκουοθ;:! 11 
δ,τι πρέπει νό όκουοθι:ϊ . 

'ΙKoυτfςω, μaλ. -lαω, ά;;τ. -ιώ' κόμνω τινά νό 
όKOύσr:ι (Έ6~.) _ 
'Α'"'ΚΟΥΏ, μΞλ . άχουαομιιι' άόρ. α: ήχοl/αιι' πρκ. 

i't't. dxtjHoιI, ί3ωρ _ ακοιικιι' ()Π3;;'. άΚ'1κ6ειν, ά-:~. ά
κ"ιcό".-I12.θ. μΑί. _ άxoιισD-ή~oΜCΙΙ' άόρ .. α' ήκοvα{loηll,' 
πρΧ. ηκοιιαμιιι' όκούω, ~τιιoσόμενo;ιν μιτσι γ.ν. κ:ι~ 
μll1:dι α(τ. 2) ciItQA., όκcύω, «παρέχω ώτα», « βάλλω 
οότΙ) : άκoυεrε Αεφ=όκούσατε, προσέξατε, ώ άν
θρωποι (<<άκουσε, κόσμε» ).- 11 προσέχω εί:; τι, δΙ
δω προσοχην είς τι, χ:ιτσι.ό ItAatotov μετlι. ΥΞν: 
σπαν:ώ~. με:dι ~()-:. όπά;;. σημ. όπακούω.- 111 ώ~ πιιθ. 
του d (κιιΧώ;> }.έΥειν τινά, σημ. όκούω έμαυτόν χιι
λουμενον 1'.ι;ιλώ; η χ2.Κι!I" έπαίνοαμαι Τ, κaκολο'{οΟ
μαι, θεωροσμαι (καλ6ς Τι κακός) 11 με;;σι έπ:θ. 11 o~σ .: 
ιΙχοιίειν κιικο; O.2.t. malu5 audire) 11 Τι με.dι ίπιρ.: 
ιδ (xσκώ~) dιcovea .. (λιι •. bene, m_le, _udire). 
Έrvμ . : dιcονω, dxo!} < *άKOOOiί, vιz-tjxoo" Λιιχ. 

Ιn-«κοο;' dιcοvωΧόκουσjw !i( 1:0υ σιινθίτοιι *όκ ουσ 
(=6 εχων τό . ούς {\κονημένον, τ. Ι. μετ' έντάσεWς 
έστραμμένων πρός τι) (ρ. σκ+o1ί~)' β~. 01ί~ (=*60ς 
(·ουσος : λo.~. auris)' υπό -;~νων άπορρΙπ.lτα: tι άνω
τ~ρω δτυμ. έκ -;i);; ρ. ak- (σκ-)+o~, χιι! -Ij λιi;. άνιίΥIΙ'ΙΙΙ 
εΤ, τι π;;ω-:ιιρχικόν *sιp-kous-jo (πρ6λ. Χ2.! χοΙαι=πα
ρaτηρω ( KoFtw ("OKoFtw π?6λ. 8ovo-oIC60~). 
δκρα, ίων. IlICe'1, fι (κ'η. θ-qλ. του 8κρο,)' τέρμα, 

"ορυφή, X'J". τό ύψιστον σημείον, ή κορυφή τοΟ λό· 
φου π. χ., 6κρωτήριον 11 φρ:::υ,:>ιον, άκΡόΠΟλις (λιιτ. 
_rx.) 11 Ηα&" 8κρ'1' m(!fJ.ea", άtτ. XCIr' 8H(!CI!i nέefJ.ειν 
=nοefJ.ιΊ" (καταστρέφειν) όπό κορuφής μέχρι θε
μελΙων, •. Ι. έντελως, δλWς διόλου (λα •. fundiIus 
everIere). 
6-ιι,aaντος, ον (xeιxa«{"cu),..,llxeCI"O~ (8 61..)' ά

νεIJ άποτελέσματος, όνεκτέλεστος, άκαρπος (λιι •. 
IΓΓΙΙυι) : 

6-ιιρiy{ις, Α, (σ 01:lιρ.+ΗισγιΊ •• 011 "(!2tCUj' ό μή 
κρόζων, ξιτΙ xuvιίIv ό μη όλακτων, μή γαυ'{Ιζων. 
ΗράδlΙΥτος, ο" (σ σΤIi?+xIσ&.l"oμcιι)· άσειστος. 
6ιφaη, σιινΊιΡ. τύπο; .o;ιu ιIιc(!σΙσ, ΙΙ!1:. άρσ .• ου 

dιceιIt)~ (βλ. λ.). 
6ιιρ-i.κ, i, (Ιιceοri-8"μι)' ό πνέων σφοδρώς, 

Ισχυρός άνεμος (πιρ! Οιρισμί."ων 4ν'μων, 50ΡΡ«, \;ι· 
φueοιι π. χ.), 
6ιφaίoς, σ, 011" άκρος: ~ά &χισίσ=-τό όKρa τοΟ 

σώματος.- 116 κατοικων εΙς τά δψη, ήΙθ. ·Ηριις;, 
'Α.,ροδΙ'ης;, 'ΑΡ"μιδος;, Άθ"lν«ς; Χ; ιι. 
6-ΙφCΙΙηδλoς, 01" άνευ "eιιιnά1"" δνευ ζάλης 

όπό μέθην. 2) έπlοΤνου μή προξενοΟντος ζάλην. 
3) έπΙ τινι.ιν 6οτάνων (π.χ. "(!6xov), τ4~oτa έχρη
OIlJonoIc; Ον ΓΟ ώς όντlδoτα κατά τi\ς ~πάλης. 
6ιφaιφν{ις, I~, xstdι σιινιιΙρ • . ίχ 1:0υ ·lxe1Clao-φo

ΙΙΙ), (ιIιciIσιo;+φσ"';;ναι)' όκέραιος, άμιγι'ις, καθα
ρός 11 δθιν: 11 άθικτος, άβλαΒής, όλόκληρος (λCΙ1:. In
te9!r) 11 με:~ Υβγ. όνέγγιχτος όπό πρδγμ6 τι. 

Enιμ,: x~.dι 'ti;v κ~tνιίί; ίπtΧΡΙΙ1:0llσιιν ίτιιμολ. 
cI"(!αι1"'ι)~ <όK(ε)ραι(o)φ~α)νι'ις' χιι.' ΙΙλλοιις; <Ι"(10, 
+αΙ-φl'Ι,,' χιι! χιιτ' ΙΙλλ!#uς; τίλος; (σ ΟΤ8ρ.+·"ισίρ", 
(=τρaOμα, ΒλάΒη), .011 δποΙο;ιιι δμω, δ'ν .Τνοι\ διδιιΙcι 
1ι fiItip;t; . 
δ-ιίΡOY1'O~ Ο • . (σ στι~ . + "fl«'.cu)' άΥεκπλήρω

τος; · όνεκτέλεστος, άκαρπος η · όκνη,)ός, νwθρ6ς.-
11 6τελεύτητος, άτελεΙυτος. . . 

άιιρ,σξ.Υ..ον, τ~ (8Χρο, + Ilσtll')' τδ δκρογ ταΟ 
δξονcς. . 

6-Kρiίσfa, fj (Α), Ιaιν. -"7/" (ιI",iίιo,)' κακή μεΤ' 
ξις, κακή αύγKρaσις ΘC;ρμOKρaσιών, ~V't. τφ e(,"j4' 
οΙιι (6λ 1..1. 

. 6-ιιρδσfcι, 1ι (Β) (ιI"ρίίπf;)' ό xαρaKΤι'ιρ τοΟ ό· 
KρaτOίις, άκΡάτεια, όκολασΙα (λιι.. ImpoIenIlA), ιi.~ 
τ(θ. τιji IΥκ]ciτιιια. 

iι-ιιρδΤE'CΙ, t,' ItotAott~t8;;0; '1:ύΙΤ"~ .ου ιτροηΥοιιμ.· 
t':λλειψiς ί;,χι: .. ος, όδυνα Δα. - 11 ό χαρακτήρ του ό-
KραΤOCΊς, t':λλειψις αύΤOKυβερνήσεWς. . 

άιιρiίΤιEσΤEΡOς, ci '/ιίιμ _ . ::ΙΙΙΥΚ;;. τοσ 8xρίiτoς (8 βλ.). 
άιιραΤΕύομσ., (&ιcρσrή;), ~π,-θ.'=oυ" lyιcqaravo

μιι., (5.':ν εΤμαι έ'{κρατής, δέν t':Xw έγκρότειαν. 
iιιιραΤEυτιιι6ς, · ή, 611" ό προερχόμενος άπό 6-

κρότειαν_ 
iιKρ~τέω' εΤμαι clιciIarIj, φ. λ.) . 
ά-ιιρατι1ς, ές (σ ~.ι?+ιc.#τo~)· 6 όνί;,χυρος, οτε

ρούμενQς δυνάμεως"'11 ό ρή έχων δύναμιν fι έξου' 
σΙαν έπΙ τινος πρό'{ματος : dxgarIj; &em;=A2.t. im
potens Irae.-Kup. έιτί ΤΙθ. ίνν .• ό μη έχων δύναμιν 
fι έξουσΙ(]ν έπΙ τοΟ έαυτοΟ του, 6 μή δυνάμενος νό 
KυριαΡXήσι:l έπΙ των παθών του, όχαλΙνωτος, άκρ6 · 
τητος (;'7. • . impoIens SUi). . 
6-κρατησίσ, t, ' έλλειψις έλέ'{χου (χαλιναΥw'{/αςJ, 

άκρότεια. 
ά-κρδτιιτος, ον ' όσυ'{κρότητος, όκατάσχετος, ά

χαλΙνωτος, 6χαλιναχ :Jγητος.-ΙΙ άκατανόητος(ίΧχλ.) 
-ΈπΙρ. -τω; 1'.2.: -ra=&ιcqa&'~ (βλ. λ.). 

6-ιιρΙτfα, t,'=QKpάrEIQ (βλ. λ.). 
6-ιιρiίτ,ςoμα., ci... μίλ. -ιοίί . ..&4'. χποθ: πlνω ά

φατον (άμι'{ή ) οΤνον (ιfκρiίτo,=λα •• . merum). -11 
προ'{ευματΙζω, ~:όtt τό 7φ~Y6ιιμιι σιινΙσ.α.ο ίΧ τιμcι
χΙοιι ιi,τoιι εμ6s67.π.t::ιμίνοιι ι!; οΙνον. 'Εκ του;;οιι .ό 

6-ιιράτισμσ, τ~ (χιι! CΙκρστιαμό;, δ)' τό πρόγευμα. 
6-ιιρΙΙτ.στος, ο,,' 6 έχων π )Ο'{ευματΙσει. 
6-ιιρατο-χώ&ων, -QII,O" δ' ό πΙνων δφθονον .5-

ιφατον (οΤνον) όπό τήν ι:κανότα), (κρασοπατέρας» . 
άKρατo-ηηy6-ΙρUτoς, ον' δ βριί»" (δ"lλ. άνα6λύ : 

ζων) έξ άκράτου (δ"lλ . ά'{νης) πηΥΓΊς. 
~-Kp.iTo-noσfcι, tι, ίων. dXI'1fOlIOCJ;", fj' ~ 116-

σις όκράτου οΤνου . 'ΕΧ του 
άKρiίτo-η6τιις, -ov, !ων. ιlιcI'1τo-n6πις, -ιαι, δ (8-

xeίiτo;+n! νω)' 6 πΙνων άκρατον (όμιγη, . a-qλ. όπηλ-
λαγμένον ϋΟΟτος) οΤνον. . 

δ-ιιρiίτoς, ίων . 8Χ2"&,0" Ο.' πιιριιθι •. dχρiίιΙατιι
ilo" -Ιατσ&'ος (σ σ.s?+χιιά"ννμ.)· άμι'{ής, .κα:lαρός, 
ά)'νός, όνόθευτος, άδολος 11 χιιρ . ίιτ! οΤνοιι: ~ΙCIσ
~o, (Ινν. οΤνος), δ ' οΤνος δνεu 03ατος (λιι:. m,rum) 
ικ'ρασΙ όιφδτο) ώ; χιι! νσν Hya.Cltt U μ.φ;:ι. Ιx~στoς 
"Oίί;=Kαθaρά, διαυ'{ής, διάνοια. 2) Επ! προ;ισ _ θερ
μός, άκρατής, άκράτητος, υπερβολικός ιι βΙαιος; 

6-ιιρiίτ6της, -"1'0', ij' ή όμιγής κατάστασις (οΤ · 
νοιι Π.χ., μίλι.ο; χλπ.). 

6ιιρiίτo-φ6ρoι;, δ (x~Ι ΧΙΙ1:' o~ . ~δ dιcICl~οφ6eο")' 
δοχεΤον δι ' άκρατον οΤνον. 
6-ιφάτωρ, -oeo;, δ=&'χeίίnfς' ό άνευ έλέ'{χου. 
6ιιρδτώς, έπΙρ .• 0U clHeιιτt}; (8 βλ.)' άνευ έλέγχοu' 

CΙχl!στω; Εχαι=εΤμαι ά,φατής, όκόλαστος. 
6ιιρΙΙτωι;, έπΙρ. 1:011 ι",στο,' 6μΙΥως, KαθaρG'ις. 
6ιιρίί-lοΙCω, μ6λ . -ιtααι (ιIιcIιixoλo,)' εΤμαι όρ'{Ι-

λος, όξύ8υμος. .' . 
6ιιρδ-lολΙσ, Τ,' 1:ό νά al-iaL::fι, clιceιfxoAo"δηλ. 

όργlλos, εύέξαπτος. Έ~ .ου 
6ιιρδ-IΟΙος, Των. clκρή-xo10;, O"(ΙHρσ~o, + χ6· 

lος)' ό τάxέwς 1) αlφνιδΙwς όρ'{ιζόμεν:ος, εύερ.έθι
ατος, άργΙλος: "ναιν clιcράxoAo~=όξύθuμoς, όΥριό
σκυλος. 

Έτιιμ., ιixptΙSiatIPOV clκρά·xo10' <4<όKρaτ-χoλoς 
. «δ-κρότος χόλος)' δ μ.'Υν. τ~πo, d"e6-%Olo, ίδημι

oupr'ijG"l ~τdι ΠΙΙΡΙ1:ιιμ"λΟΥΙιιν, ς -. ίπtδρiσιως; το!) ήιθ' 
L,o,: . 
6ΙCΡCμoνικ6ς, tf, 6ν' ώς &ιceΙμow (βλ. λ.), ώς κλό-

δος.'Ε-ι( 1:0:1 . . 
6ιtρiμ.,ν, ,ονο&, 6 (ιlιcgo,J, fι όρθότ. &ιcριΜΔW' ή 

. διφα ένό<; κλάδου, μικρός κλά3ος, κλωναράκι, 
δλαστός. . 
6Kρ.cncρoς, ο. (l",or+lCJιιI(1a)' κατά τήν όρο 

χιιιν τικ I:σπtρας. . . 



άκρήβ~ς--6.ροβολCω 

ι!ιιqH\διις, -ov; δ, κ~Ι &Ηρ-"βο" ο" (&κρο.+ιιβ,,)· 
εΙς τήν πρώτην νεότητα, εΙς τό έαρ της νεότη· 
τος Α παρά πολύ νέος. 
"ιιρ{ιδcμνoς, ο,,' δνΕU Ηe"Uμ"οv (βλ. λ), 8ΥΙλ . 

δνευ κεφαλοδέσμou. 
δ-ιιριινος, ο,,' ό δνευ κρήνης, δνευ πηγrj"ς Q. 

δατος. . 
δ;.ιιριιτος, ο,,' Ιων. τόπο, ΙΙντΙ 8HIίi~0. (8 βλ.) . 
'ιιριιτό-lοlος, ο,,' ό προξενούμενος ύπό όμι

Υο("ις Xoλt'\ς. 
ι!ιΙΙΡΙΙ-ίοllσ, ιΙΗιι)-χο10., Ιων. τόποι ΙΙντΙ ιlxIcιxo-

l/cι, ιIΚIιfxolo. (11 δλ.). 
διcρισ, τ6\-δκΡο : 8ΚIΙcι ιι,,6,. 
δΙΙΡιας, πλ1jθ. ~l. τoίi IHeI' (6 βλ.). 
'ιιρΙΙάςω=ΙΙχeιβ6v (βλ. λ.) (E6~.). 
'ιφΙΙσσμσ, τά-Ιιιριβσσμ6ς, δ (Έ6δ.)' - άκρl

βωΜCΙ' ιΙκρIΙΙ_ι. (βλ. λ . λ.). 
6KρίΙσστiις, -ον, δ (Έ6δ. )· ό έκ τΟΟ πλησΙον 

έρ~υνων τό πρ6γματα. 
άκρΙΙι:ια, ' -ιι" cKpi6EIQ, λεπτομέρεια Ι ! μετό προσο

χής έκτέλεσις clασδήποτε' πρ6ξεwς 11 τελειότης. 
.-- 11 ουατηρότης, όKρΙt3εια 11 φειδωλότης, λπότης. 
' Ι!:χ το!! 

'Κρί .... C.' 6κριδής, όπηκρι6ωμένος, τέλει':ζ 
εις τό εΤδός του 11 ίπΙ σκιtφιιων , καθαρός, KαθWΡΙ
σμένος, όκρι6ής.- 11 έπΙ προσώπων, όκρι6ής, αύ
στη~6:;, προσεκτικός, υπερακρι6ής 11 ώσ. λιτός, φει
δωλός, φιλόργυρος. 
Έ"μ. t ΙΙ6ι;6. έ.υμι;λ : κ:xτιi ΤΙ';~~ ιΙκριβ;'. ( *d- . 

"M.l!0-xerP"r-6 'ii:ξετόζwν (κρ'"ω..) μετό όξυτητος, 
(μεγόλης προσοχr;ς) κ~τ&: &;πλΟΠΟΙΥισιν (π~6/ .. όμφο
ρJ;Ις (6μφι-φορευς). K~τ' !λλου;; (άκρ-Ιβ-". (=6 
έχων 6ξεΤαν δpaσιν)' κιχ.' ιχο}τοuς εχι;μδν μετ:iπτω
JI,l βctgιω, δ (I)qv,: rqv- π~?oυcιa:ζι;μβνYIν κιχΙ "Ι;; !λ· 
λcι, πρ!lλ.: nώ"ω-,πΤ"ω, ό,πω,πα. - πα1{Jε.οπtπ,,;' ώ~ 
πρ6, τ6 β . (τoίi -ιβ) liν.Ι του liνa:μδνc;μέ ·/ου π Π~6λ. 
i'1:'1:. dJIUJe., ΙΙβΑάβεια, Ιων. dβ"Ααβl" πρός τoc dPJ.o
Μ" dβλ.ο,π/α, Ηα~αβ}.cιn.a{Joα.ι (εν επιγρ. rόΡτ ')ν~;). 
6ΙCΡilo-IfKaIoς, ΟΥ' 6 εΙς δκρον υκαιος, 6 ού

στηρQς δικόζων ιι ό ύπερβολικός έν τι:\ κατακρΙσει 
τών κοκώς έχ6ντων. 
,ιcριω.;lεKΤoς, ο,,' ό ~. εxθεlς μετ' όκρι6εΙος 

I.'Εχχλ). 

'Iφllo-loyioμoI (άΗe,βο16ΥΟ,), ιiποθ: εΤμαι ό
Kριt3ής, φροντισμένος, φειδwλός, εΙς τούς λόγους!l 
:ι.~' cι(τ. πρctΎμ. σταθμΙζω τι έπακριβως, αι"ιστηρως!l 
έρέυνώ 6κρι6ώς. · Έχ 'tOU'tOIι τό 
'ιφιΙοlΟΥητiον, Ρ1jμ. 'πΙθ. · πρέπει τις μετ' ό

κρι&:Ιας νό σταθμΙσι;ι. . 
άκρΙΙο-ΙΟΥίσ, -1). ή α{ι:πηρό όκρΙ6εια ι:;lς τcύς 

λόγους. 
'κρίΙο-ΙόΥος, ο" (άχgιβ", + 16ΥΟ')' ό (ικρι6ής 

εΙς τούς λόΥους. 
6ιcρΙΙ6ω, μιλ. -ώαω (ι1x(1ιβfι.>, ποιω τι μετ' έν

τελοος όκρι6είας 11 τακτοποιώ έν όκρι6εΙζ] καΙ λε
πτομεΡεΙQ 11 ιίλλOC σ!)ψήθω;, έξετόζω 1) έiινoω τι έν
τελCις (κα8' 6λοκληρΙαν) 11 έκφρόζω τι έπακρι6ώς.
'2, πιιθ. , γΙνεταΙ τι 6κριΒWς ιϊ τελεΙως. 
'KρΙlωμσ, τό (άκριβ6ω)' όκρι6ής '{νωαις. 
'κριΙως, 'πΙρ. το\! dHeIPri;' όκρι6ώς, έπακρι6ως, 

λεπτομερώς.- 11 μετό φειδwλότητoς, μετό δυσκο, 
λlος: ι1κeιβώ. καΙ μ6J.ιr--λΙΧΤ. νlχ ΔC ηΘ νlχ qui
~I:!..ετό μεγΙστης δυσκολΙας. 
'φ8ωσις, 11 (dκ~β6ω)' όκρι6ής τήρησις. 
'.φ.&ωτΙον, ~1jμ. ΙπΙθ.' :πρέπει τις όκριβώς, ού

στηρC:ς, \ ό έξετόοι;ι. 
'ιιρflιoν, τά' ()ποχρ, του ι1ΗΡΙ. (βλ, λ.). 

( ι!ιΙCΡΙδo Ι.. ιι, -Ι) (dxe1. + ~llJflμI)' κλι.ι6Ιον δι' 
όκρΙδος 

. lΙιιριδο .ayiw' έσθΙω όκρΙδaς (Κ. Δ.). 
.ιιριδο .άΥος, ίι,.· 6 έσθΙων 6κρΙδας. 
'ιιρfςω (clx/10')' (jαδίζw έπl των άκρων τC!ν πο· 

~ν Ι Kόnτω τ6 δκρον (πρδλ. l;ακgΙζorι). 
διφις, -ιο., tι , !οιν. τόπο, i-ντΙ 8x/1cι' κορυφή ύψώ

ματος, κορυφή Ι χιιτOC τό πλιΙσ.ον xιztd!: πλτ,θ, 8He". 
4w,.HH4I-OI 6νεμώδεις Koρuφol των όρέων (πρδλ. 
~ ~Ι..; νk; ~στήν δκριο.) [δι' 'τιιμ. βλ. i",cιzμhos-]. 

ΆΚΡΙΊ, -ι~o., -1). ή 4κρΙς, ~όy.ρiδαι, λOlτ. gryIIus ' 
[~ι' έτυμ . βλ. άχaχμέγο;). . 
άκρΙσ:a, -ιι (&κgιτιι.)· f:λλειψις σaφηνεΙoς KOI τό· 

ξεως, ουΥχυσις. - 11 έλλειΨις κρΙσεω<;, έσφαλμένη 
κρΙσις. - υι ό όναπο:ράσι:ηος χαρακτήρ νόσου, μή 
σημειοίιοης τήν κρισιμον φόσιν της. 
. άκρΙτΙ, έπΙρ. -ιοί} &χ!}ιτο. (βλ . λ.). 
'κρΙτό-Ι ~υloς, 01/' 6 μή έχων δύναμιν ΚΡΙΟεwc, 

έν τοίς 6ουλεύμασιν cίποϋ. 
άκρΙτ6-Υυιος, ο" (ciX1'~0;+-yV,o,,)' δ f:xwv συγκε · 

χυμένον, όσταθές, θημα. . . 
άKρlτό-lσKρυlί, ιι, "{!~ . -110. (αΚ2ι~0>+&ίΗev)' 6 

χύνων κοουνούς δακρύων, άφθονα δόκρυα. 
άKρlτό-μίίθo~, ον (ciκρι~ο;+μiί"ο;)' 6 όπερισκέ

πτως λαλων.- 11 δυ:Jερμήνευτος 
ά-κρΙτος, ο" (α. σ~ε;;: + κρl,,:.)· ον δέν δυναταί 

τι~ νό διακρΙνι;ι, μή ΤCKΤOΠOιημένoς, αυγκεχυμένος, 
άτακτος 11 όνcρΙθμητος. 2) διαρκής, συνεχής, 6-
διόλειπτος il έτ;: ό~iω'/, συνεχής, συνεχόμενος. - n 
άκριτος, όδΙκaστος (i;:: τ;"O:1Ι~ΠΙ"\~ χ!χ: ,-ρ!Χ"{μliτιιlν): 
ciH!}Iτ6v τινα κιείνεΙ1/= κaτα:ι :< όζειν τινό είς 8όνα· 
τον άνευ δίκης (λα, . incicta CΔusa). -~)O. ό μή υπο
κεΙμενος είς δίκην.-- ΙΙΙ 'E"~~ϊ ., ό μή παρέχων κρΙ
σιν, μή δυνόμενος νό κρΙνι;ι. 2) 6 μή έξασκών 
κρΙσιν, μή κ6μνων δι6κρισιν. 
άκρΙτό-φυλλος, ο" (aκριτο.+ φtί110l,γ 6 έχων 

φύλλα μή διακρινόμενα όπ' όλλήλων, πυκνόφυλλος. 
άκρΙτό-φυρτος, ο" (ciχριτο.+-φVρω)· 6 πεφυρμέ

νος (όναμεμιγμένος) κατό τρόπον ωστε νό μή ήμ
noPl1 νό γΙνι;ι διόΚΡΙΘις, 6 πολύ «μπερδεμένος". 

άκρlτό-χι:lρος, ο,,' ό έ: χων όνοριθμήτους xεTpcις. 
'κροάςομαι, ιiπoθ.=άκρoάoμαι (~ βλ.). 
lιKρόίίμα, .ό (άκροάομιιι) = λa:τ. ΔcrοιtmΔ - πδν 

τ6 όκουόμενον εύχαρί πως, παν τ6 όναγινwoκ6με
νον, 'fι όπογγελλόμενον, 1; πορι:πώμενον άπό σκη· 
νης, 1) Q~ό;Jενον [ Ι μοuσικόν δι:;αμα. 
άκροίίμaTlκός, ή, 6.' ό πρcφορικός, 6 πρuc.ιρι

σμένος δι' όκρ6αι, ι ν μόνον: άΚ20αματικcιί Ι,,.· 
aκαλlαι=cl ύΨηλότεραι καΙ 6αθύΤεΡαι διδαοκαλΙαι 
των φιλοσόωων , μετα5ιδ6μεναι προφορικώς, 
ΆΚΡΟΑ'ΟΜΑΙ' π:;ι τ. ήκgοώ.u,,"· μ'λ. -ιfooμαι [σι' 

ιiάρ. ιχ' ήκρoίiaάμrιν' πρκ. ήxρ6ίiμα.ι. 'Αποθ: τεΙνω 
τό ούς, προσέχω, είς τι, κυρ. όκουω fj παpaκολοv
θώ μαθήματα : d dκροώμε"ο, = ό όκρoaτης, σnou
δαστης.- 11 ύπακούω. 
άκρ6ασις, -εωs, 1j ( άκροάομαι)' τ6 6κ9ύειν iΊ προσ-

έχειν είς Τίνα (τι). 2) ύπακοή' πρδλ. λcιτ. ΔcrοΙΙιΙι. 
άκροarcον, "Τιμ . έr.Ιθ. .οίί ιΙκροι!ομιιι' πρέπει 

τις νό cKpooraI (δίδι;ι προσοχή ν). 
άκροaτήριον, τ~ (άκροάομαι)' τόπος 6κροόοε

ως, aΒουσα διδασκαλΙας, μαθημότων,- 11 τό ο(ιΥ
ολον των άκροστών, ιόκροατήριονι. 

. άκρ!)ίίτής, -ον, δ (άκροάομαι)' ό όκώων, ό cc!ι
KΡocτr'y; ~ 11 μαθητής . 

άκρ:>~τlχ6c;, ιi. ό" (άκρoιioμαι)' κατ6λληλος δΙ' 
όΚΡ6cσιν Τι παι:aκολcύθrσιν μα8ημότωψ πρδλ. λcιτ. 
Δcrοatίcυs : μιαtJ.ό, άκροαΤΙΗό, (λ:χτ. honοrΔrlurn>
τό δΙ~αKη::-α . 
άκρο-δάμων, ο" ιακρο;+-βαΙ"οι;)' 6 6αΙνων έπΙ 

των cκμJ,I (ποδών), ό περιπατων 6KΡOnoδητΙ, 
άKρo~6σpcω, μελ. -ήσω' έχω τ6 δνω δκρον 6a

ρυΤεΡον τοϋ δέοντος σχετικώς πρός τό κ6τω, 
άκρο-δaτέω (ακρο, +- βαΙγω)' πεpιπατCι έπl τών 

δκρων ποδων ΙόκροποδητΙ)"- 11 όναβα/νω εΙς δXl, 
άκρο-6στικ6c;, fι, ό,,' έπιτήδειος, Ικανός εις ό

νόβασιν (λ!χτ. SCΔnsοrίus). 
άκρό-βατος, οιι=dκeοβιi~". . 
άκρο-βaφι\ς, l. (&xgo.+ βCΙφiJNΙ)' t3ε6αμμtνoς 

εΙς τό δκρον iΊ έλaφρό • 
'ιcρο-Ιcλιίς, l. <!xeo;+pclo.)' ~ Ιχων όξεΤαν 

αίχμήν εΙς τό δκρον. 
'K~aclfct, -Ιδο., -1)' αlχμι'ι f3έλoιις fj όδελός 

(c σούβλα. ), . 
όKρό-tlσστoς, ο,.· ό 6νaφ{ιων dλoστσός κατό 

τό δκρον, 
lικρ0-6ο1Ιω, (ιΙχ,οβόΙο.)' εΤμαι όlφοδ6λος 

(σφι:",δανήτης) 11 όψιμaxώ. 



c1ιιιρoΙO~, Ιr'-=l.ΗeοβeΑτ,. (βλ, λ.). 
c1ιιφo-βoλΙa, Υι' τ6 σφενδονδν, το ρ/πτειν μοκρό

δεν 11 όψιμΟΧ 'α. 
c1ιιιρo-80λιςoμσl (ι!κeο-βομω) IiΠQθ: ΡΙΠΤι.) fι μό-

χομοι μακρόθεν 11 όψιμαχώ. 'Εκ Τι'J'JΤQU ,:6 
6ιιρο-β6λΙσl .. , -ε~, t, ' όψιμαχΙα. 
άιιρο-βόλισμσ, -ατο" ':~·=IΨίrιy. 
άΙΙΡΟ-βολισμός, ~=α.Κ20βόA,ιι,; (8 βλ.). 
άιιρο-βολιστή;, -ον, {,=α.κιοβ6λοr (8 βλ.). 
άιιρο-Ι6λος, δ (lί.ιcρoς+βαλ.ε;;"γ ώ; Q'}:Ι\';;~> . ' Ο ρΙ-

ΠΤι.)ν όπ6 μακρόν, σφενδονήτης, όψιμαχών 11 lin' 
~μω~ : 11 ώ~ έπ!θ. ItPι'JIto:tpι'J;. ι!κρ6-βοΑο" 0,.=6 μα· 
ιφ6θεν πληγεΙς. 
Iιιιpo-auaTcw· εΤμαι άπερΙτμητος (Έ6a.). 
lιιιρo-βυστισ, Ύ, (α.Κ26βvιιτο,)· ή άκρα τΟΟ δέρ

ματος τοϋ άνδρικοϋ οlδοΙου λα,:. pr4eρullum.- D ή 
κατόστασις τοϋ εχοντος άκρο6υστ/αν, τ6 νά εΤνοΙ 
τις όπερΙτμητος ('Α'(. 1'::;.\. . . 

c1ιιιρό-βuστο .. , ο" (ιικροι;+βvω)' 6 μή περιτετμη
μένος, ό εχών άκρο6uστlαν, εΙς δν. δέν Ιχει γΙνει 
11εριτομή. 

c1ιΙΙΡO-yivcIDς, ο,,' 6 ΙΧι.)ν τ6 γένειον (τ6 «πη· 
γούνι») προτεταμένον ή 6ξύ. 
άΙΙΡΟ-Υωνlιιίος, ο" (Iί.Κ2Ο; + rω-ιιΙα)' 6 έν τι:\ έ

:)χ6τι:! '(wvIQ' ι!ΚΡΟI" Al1'J.o. = 6 γι.)νιοΤος θεμέλιος 
λrθoς. 
6ιιρό-δcτος, ο" (lί.κρο.+cUω=δένι.)' 6 δεδφέ

" ος εΙς τ6 άκρον ιi τήν κορυφήν. 
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άιιρο-λΙνlον, 1:6 (t!xeori-U"o,,)' τ6 δκρον δικτύου , 
άιιρο-λΟΥΙ'" (Ιιcgo, + Uγcu)' σΙιλλίγω τdι, &xρ~ , 

χόΡφQλQγιυ. . 
άιιρο-λοφ(σ, tι' όροσειρ6, 6ρει.νή χώρα. 
άιιρο-λοφΙτιιι;, -ov, δ (c!Κ(l0Ι;+Α6ΡΟ')· όρεινός, 6 

δlαμένι.)ν εΙς τάς KOΡUφάς τών λόφων (6ρέι.)ν). 
6ιιρό-λοφος, ο" (ι!κ!!οπ16φο,,)' 6 έΧι.)ν ύψηλον 

τ6ν λόφ:>ν, τήν κορυφήν. - ώ~ Q~O. d α.κρ6λοφο.=, 
6ρεινή ρόχις (κορυφή)' xup. ή κορυφή . τοϋ λόφου. 

άιιρο-λίίτΙω, :.(IlH!!o;+AvQJ)' λύι..ιμ6νον κατά τ6 
δκρο' ιΙκ!}οΑ. "ώ"",,=παΙζι.) μέ τ6 άκρο τι'Ίς ζώνης, 
ώοεl λύων αύτήγ. .. 

άιιρ6-μαλλοι;, 0)1' ό έΧι.)ν πυκν6ν καΙ δφθΟΥον 
μαλλΙον, οΙΟνεί μακρόμάλλος. 
. άιιρο-μΙνι!ιι;, ·l. (ακροι;+μβ";;"α, 1Ioiί JA4l"ομιω ' 
6 εΙς τ6 δκρον δωτον της μανΙος διατελών, 6 0-
KΡWς (είς τ6 Ιπακφν1 ,~αινQμενος. 

άιιρο-μάσθιιtν, τ~ (ακg_f+μαιιτός)' τ6 άκρον το(; 
μαστοϋ, ή θηλή. . 
άιιρlt-μcauοο .. =α.Κl/οθώl/α~ (βλ. λ . ). 
6ιιρο-μ61u8δοι;, ο .. (~κρo" + μ6Αvβδο,γ ό έΧι.)ν 

μ6λυ6δον κατό τ6 δκρον. 6 μoλυ6ΔWμένoς είς τό 
δκρον (ίπΙθ. ~ιxτιl~ιι.). 

άιιρο-διιιaιοσύνιι, -Ι/ ' τ6 νά εΤναΙ τις όκρι60δίκαιος. 
άιιρ6-δρuα, ti (lί.κeοΙ;+δ~.iί;)· τό 6Πι.)ροφόρα δέν

"00.- Ilόι1ώραι, καρποί, Κ'ψ. καρποl Ιχοντεςσκλη· 
,;όν τ6 κέλυφος. . . 

δκρον, ,:6, Qο}δ. 'tQt! ίπιθ. Ιί.κeος· τ6 υψιστον on
μεΤσν: Ι κορυφή δρους 11 άκρα Υi'jς, όΚρ<..Ιτήρlον 11 

τέλος, έσχατιό.-ΙΙ μτφρ. ό δψιστος 6οθμός, τ6 u
Ψος ένός πρόγματος.-ΙΙΙ χατσι πλ,llθ. ΙΙκρα ιπΙ προ · • . 
=Q[ 4ΡΧQντl!~.- ιν ίν τ1) ΛογιΧ1) 'tQI! Άpι~τ. τα l1Hen 
5Ιναι 'ij μιΙ~ων χαιΙ ίΜσσων πpό,;ασι~ 'tQt! σuλλQγιαμr, ') 

. χα,;' «ν,;Ιθε:ιιν πρό,' τόν μίσQν δΡQV fι πρότασιν. 
άιιρο-νυΥώς, (αΚl/ος+ιιVιιιιω), 'πΙρ: κατό τρόπον 

καθ' δν έφόπτονται τά δκρα. 
IιKp6-vuKToς, ο" (χαΙ άιιρονύιιτιος)' ό κατά τήν 

όρχήν της νυκτός, πρδς έσιitραν (πρl5λ. χαΙ ΙΙJιρ6-
γuxo. Β). 

άιιρo-iλlιιτoς, ο" (llκροΙ;+έλΙιιιιω)' ό εlλιγμένος, 
: ουνεστοομμένος, τuλιγμένoς) κατά τ6 άκρον. 
άιιρό-ςcστος, ο" (Iί.Hρ~Ι;+ζ.ω)' όλΙΥον 6ροσθεΙς 

:, ζξ;στα5εlς. 
άιιρό-ςίίμος, ο,,' 6 όλΙΥην ζύμην ΙΧι.)ν. 
6KpόIcv, ίπ(ρ: έκ τοϋ άκρου, έκ τi'jς KOΡUφι'Ίς. 
clιΙCρόθl, έπΙρ: κατά τήν όρχήν. 
6ιιρo-aΙΥι;ς, l. (llκρο.+-θrl,.i,.)· 6 έΥΥΙζι.)ν τήν 

ι' ιιιφόνειαν i j έλαφρQς. 
άιιρ6-θΙνa, τχ' βλ. α.κρο--θ,,,,ο,,. 
άιιρo-θίνιά~oμαι, .xΠι'Jθ. (α.κaoθl",o"γ λαμ6άνι.) 

Γό ι!κρoθi",α. (το κάλλιστον δηλ. μέρος) 11 έκλέΥι.) 
δ,' έμαυτόν. 
άκρο-θΙνιον, τό (ιί.κρος + {Jo{s), χor.τdι τό πλaΤσΤQν 

Ι'ι πλ'Υίθ. α.Κl/ο{Jol",ιί. χor.ί ' α.κ!!6θ,J'α· χΙιΡ. τ6 άνώτα· 
τον μέρος έν6ς σι.)ρόϋ, ή κορυφή · τοΟ ΣWρoOI!Ιπoμ. 
τ6 έκλεκτ6τερον τμήμα τΟύ σ~ϋ 11 δθβν, ΟΙ πρω
ΤΟΙ καρποl τοΟ όγροΟ, της λεΙας χ),π .. ιίι, ';~ dnIIe
χαΙ. - χΙιΡ. ~ : vo:t\ ι'J'ί~ . ~:;,) s:tIΙΙ. α.κ!!ο{JoI",ο., δ'πόθβν 
{Jov" CΙκρο{JoI",ιι=προσφορal έξ άπαρχών. 
άιιρο-θώραξ, -ίίκος, δ , r. (1'J-ωρ,;σαω 11)' 6 έν με-

rpIQ μέθι:! διατελών, ήμιμέθυσος. 2) 6 εΙς τ6 Ιπ-
ακρον μεθυσμένος. 
6ιιρ6-ιιαρπο .. , ο,,' ό πορόΥι.)ν καρπ6ν tπl τl,,\ς 

κσρυφi'jς. ' 
, 6ΙΙΡO-KclaIvIάw, (~κρoς:!-κελιι,,,ό.)' εν χρ'ijσει μ6-

'I".Jv χα,:dι έπιχ. ιηχ. ιIκρoκβλα,,,,6αw=Kaθιστάμενoς 
μέλος είς τήν έπιφόνειαν. . 

c1ιιιpo-ιιlόνloν, το; (ακροι;+κΙω"γ τ6 κιονόκοονον. 
άιι ..... ιινCφaloι;, ο" χor.Ι α.κρο-κ"ρ';;, ί. (llκροΙ;+ 

κ"Αφιι," 6 έν τιj άρxιj Τι τΥ τέρμαTl τi'jς νυκτός, 
ιc:ατό τ6 λυKόφWς «κατά τό σουρουπώματα) fι κατά 
τ6 λυκαυγές «κατά τά χαράματα). 

6ιιρό-ιcoμoς, ο,. ('κρο. + κ6μflγ 6 fxwv κόμην 
έπl τ~ κoρuφi'jς. - 116 ΙΧι.)ν φύλλα εΙς τήν KOPU' 
φι'ιν, πυκνόφυλλος. 

'λιιρο-ιι6ρlνΙος, δ' ή όκρόπολις τt\ς ι(ορΙνaou. 
άιιροιι6ριον, τό' ε1δος &>λ600. 
άΙCΡO-ΙΙBμστ~, μίλ. ·ώιιrιo (c!Neo,,+ κνμcι)' πλέω 

έπl της κσρυφi'jq τών κυμόΤι.)ν. 
ΙΙιcρo-ιιιώλlOνγ;ό' σuν. '1CCΙΙt& πλ,lβ. Μ i",,· - ~ 

4xeor.. 1:Q!) σώμαιτ~, . . 
...... λιθος, ο" (ιIιcgori-Uθo,,)' {Ι Ι_ylι)ν τό δκρα 

κοτεσκειιασμένα έκ λΙθου. ίπlθ. ,υλΙναιν ιl.ycιιλμCΙ1:αιν . 
'1;' ~·I1lpIdv-:(tN. μ! Χtl'Ραλ -ην xatr-o:t; _ι π6διι~ IIc μlllρμιipoυ. 

άιιρ6-νuξ ('ΓUJl'r0r), 'ij' ιΊ όρχιΊ TI"\C; ννκτός (- cI · 
Heo"vx1a ). ' 

άιιρ-oνίlxΙ, 'πΙρ. (ιIICeo6't4γuE)' μέ τό δκρον τοΟ 
δνυχος. 

6Kpo-vuxia, tι-ι) ΙΙΚ1l6""ξ (βλ. λ.). 
άιιρ-6νυχος, ο" (Α) (l1lCeo~ + ιr"vE) - ιlΚ~lI%O~ 

(8 βλ.). 
6ιιρ6-νίlxoς, ο" (Β) (llκgοs+ννξ)' κοτό l'ήν όρ -

χήν της νυκτός, κοτά τό 6ρόδιασμα. . 
άιιρo-ξιφfς, tι (χαιΙ άιιροξιφ(διον, τό)' ιΊ 6κι.)κή 

τοΟ ξΙφους. 
άΙΙΡΟ-ΠΙΥι;ς, ι,,' όέστερεωμένος, Kaρφ~μένoς, 

κατά τ6 άκρον. 
6ιίρό-πσθο .. , ο,,' 'σφ. γρ. ΙΙντΙ l.Ηe6πΑοο. (βλ. λ.) . 
6ιιρ6-πσοτος, ο" (ιΙκιιοΙ;+π&ιιιιco)' ό έρραντισμέ

νος κατά τήν έπιφόνεΙαν, ό μόλις όλατιaθεΙς. 
άιιρο-πΙχ(ιι;, Ι.' πqχύς κατά τό διφον. . 
6ιιρο-πι:νθ(ιι;, . i, (IlHgo. + πΙ"θοr)' ό εΙς δκρον 

πενθών, 6 60ρtwς τεθλιμμένος. 
6ιιΡ16-πιιλο .. , :0" (IlΚΡΟι;+ΠflΑ6r)' πηλι:ιδης (λα · 

σπωδη~) κατά τήν έπιφόνειαν. 
διιροπις, (I'Αώιιαll)' ή όνlκανος νό δlαρ~ι:\, 

άδlόρθΡWΤOς (rίμφ. ΥΡ,). 
6ιιρ6-πλοο .. , Ο", ouVllP. , -nAov" ·ow· ό πλέι.)Υ 

(yl νηχ6μενος) έπl τijςi:τιιφανεΙος τοΟ Οδατος, ό 
διατρέΧι.)ν την έπιφάνειαν. . 

άιιρο-ποδιιΤΙ, ίπίρ. (&κeοι;+ποV.)' έπl των δκρων 
πoδQν, «στΙς ιΝτες _~ν ποδ!ών) 11 λόθPQ. 
άιιρο-nολcuw· διέρχομαι τ6 δκρον, τήν κορuφήν. 
άιιρ6-πολις, •• ~, tι (lί.κροι;+π61,.)· ή δνι.) πό

λις, τ6 ύψηλότερον μέρος (τμi'jμα) Ti'jc; πόλεwς 11 δ· 
θιν φρούριον, όκρόπολις Η παρ' ιiττ. xup. ή όκρ6πο
λις των ''Αθηνών, ij,;I, ίΧΡ,ll"ιμοποιatΤQ χαΙ~, 8,,1-
σαUΡQφuλdχιόν . ..,.. 11 μ1:φρ. lπΙ liνδΡΙΙΙν: mιeγor όμυν-' 
ΤΙK~~ ~) τ6 σnouδαιότoτoνσημεToν. 

άιιΡΟ-ιι6λος, ." (llκeος+ποUω)' ό ύψηλό δια
τρl~νι ,ύψηλά οlρ6μενος Ι γιν" ύψηλός. 

6ίφό-ιι6ρcιι;, _ ('HfOr + nalerιo)' δ διό τοΟ δ· 
KΡOU (τl,\ς αlχμl,\ς) διoτpuπCιν, ό διαπερCJν διό μt
σou, 6 διερχόμενος διό μtσou.- Ι npιmcιpoe. l.Hg6-
mι,06'-ό ΙΧι.)ν πόρον (δνοιγμα) κοτό ' τό ΙΙΚρον. 
eιιρo-"oσafa, 1,' tι 'tιe0ΙΙ_ιΙ. (βλ. λ.), τό δκρον 
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τοΟ ;stpμaToς τΟΟ δνδρικοο άΙΟΟΙou, λιιτ. praeρutlυιn. 
c.::οφ.ιι6r,l~, ·ov" , δ' ό καδ' ύπερ60λι'\νπ/νων. 
6!Ctιo-IIouδl;, 'πΙ?=d>c~οποδrιrl (~λ. λ.), 
6~pό-ιιoυ;, δ' τ6 δκρ:>ν τοΟ ποδό;. 
6ιιρό-ιιρcμνoy, τ6' τ6 δκΡον τοΟ πρέμνou (βλ. λ.). 
6ιιρό-ΙΙΡ!ι';tον, τ6' τ6 δ:φον Τι'Ίς πpι;,paς πλο/c.υ. 
6ιιρό-ΙΙΤCΡΟVί τ6 (c!,,~ό~πr826ιι)' τ6 δκρον τι'Ί; 

mtρuyoς. ' " 
6ιιρ6-ιιτο1ις, 'iι, ΠΟΙΥΙΤ. civt! d,,06no11~ (βλ. λ.). 
6ιιρό-ρρι;ος, οιι (c!xeoa+gi,CI):- 6 μή κατα6όλ· 

λwν 6a~ε/ας ρ/ζ ας. 
διιρος, α, οιι (ιΙκή)' 6 εΙς τ6 δκρον, τ. Ι. '!'J εΙς 

τ6 έξώτατον σημεΤον (λιχτ. extremus), fι εΙς τ6 ό
νώτατον (CιψισΤOν, λιχτ. summus) IlllH!lCI xrle, 1l>C!loI 
π6ιJc, χλ.π.=τό δκρο τ"ς χειρός (δάκτυλοι), τό δ
κΡα rQv πOδCιν (δάκτυλοι) κλπ. ιι πόλ" ΙΙΚ~'1=dκeό
#Ολι, IΙlίJωg ακgοιι=ή έrίιφάνεια τοΟ CιδαΤOς 11 ώσ. 
In'IlX20I' (ίνν. cJιικτV ,οι;) Τι έπ' I1Κ!lωιι (έ'ΙV. δακτύ
λων)~dΚ!lοπο&ηrlll ονκ έπ' llJCel1.; φ,eε.,.ό; "= ούχ' 
6π6 τήν έπιφ6νειάν της Kαρ~ίας, τ. ε., όπό ' μέσης 
κα,)5/ας n ΙΙΚ20ΙΟΙ 1ιι1~οv; xgaanHoIS' = μέ τό ά· 
κρα τοΟ Ιστ/ου, τ. Ι!. μέ συνεσταλμένα τό ΙστΙα, 
π;;6, ciIto:pu"('iJv τη, δρμη, 'toίi ά.vέμοu.- 116ΠΙ XpcIvou, 
llxga lonigΙX-T6 τέλος της έ::Jπέρας (τ6 σουρού
πwμσ).- 11I ίπ! βιχθμοσ, 6 ϋψιστος (όνώτατος) εΙς 
τ6 ε15ός του, 611ρQτος, fξοχος, ύπέροχος: ΙΙΚΡΟI 
Δα.,.αw,., ΙΙκιοι ΠΟΙ'1τώ.,. = οΙ npQToI μεταξύ TQv 
Έλλήνwν, ΟΙ npQToI μεταξύ ποιητQν 11 ψvχ.ήν ονκ 
c!>CRos-'OUXI Ισχυρός τ6ν νοΟν.- ιν 1:ιΧ ooj~. llHf!oJI 
κιχ! 1l>C!lCI κιεν1:ΙU κιχ! 8πι? = λ/αν, ύπερ6αλλόν:rwς, 
κα8' ύπεΡβολήψ δλ. c!xgOJ, (πρδλ. λΙΧ1:, Acer, 'Acies, 
ACUS, ACUOi ['}ι' i'tuμ. βλ ιΙκαχμέιιο;). 

6ιιρο-σδιι!\ιο, iS' (llκρο; + οήπο,ΙΙΙΙΙ)' 6 fxwv ύπο
ort'\ σ"ψιν έπιφανεισκQς μόνον, Τιτοι έλαφρQς. 

6ιιρο-σlδιιροιο, ο" (c!JC20;+olJη10S')' ό fxwv σι
C3ηΡΟΟν 'δκρον (αlχμήν). 6 fxwv αlχμήν έκ σιδήρου. 
6ιιρό-σοφος, οιι (IlΚ20;+οοφόS')' ό άκρος έν σο· 

φ/σ, ό δφΟζ (λ/αν) σοφός. 
, 6-ιιροσσος, οιι (α σt&?'+Χ200σόS')' 6 δνευ κροσσων. 
6κρο-στι\8ιον, 't6' τ6 σΓη8ος. 
6ιιρο-στιχΙς, -iιJoS', ' tι· βραχύ πο/ημσ, έν Υ τά 

όρχικό γρόμματα TQv OT/Xwv άποτελοΟν λέξιν. 
6κρ6-στιχον, (χιι! dJCf!oo'rlx,oII) 1:ό·=dκqοστlχ{S'. 
6ιιρο-στ61ιον, τ6 (llκ 20S' + οτο1ή γ ή άκρα της 

πΡι;ιρας μετά τών t:v όύτι:\ κοσμημ6των. ΚUΡ.=«rό 
l1κροιι 'roV oro1iov, Ο'rό.ι,οιι δj Uyrra, τό Ιξ~xo" 
ιΙπό ή; πgvμιιη; '_Ι dIijHoII μέΧ,(!ι Π;; ngιP2ιi.S' fv-
10ΙΙ, 1,,1Joιι τό riJS" "8ώ; Ιπιyριiφ8ται G"ομσ. •• 'Ε1:uμ. 
Κ.-ΙΙ ώ".=11 ρ1ιισεοιι (δλ. λ.). 
6ιιρο-στ6μιον, 1:6'τά δ.φα TQv χειλέwν. 
6ιιρο-σφafρια, 1:Gf; τά στΡΟΥΥύλα δκρd TQv δα

κτύλwν. 
6ιιρo-σφδ1lις, iS' (ΙΚIo;+oφCϊlη"α, το!! oφιi11ω)' 

ό ύΠOKεΙμενo~ <ρέπων) εΙς τ6 σφόλλεσ8σι (σκοντ6· 
πτειν), έπισφαλής.- 11 ΒνιρΥ. 6 Ικανός νό καταρρΙψι:Ί 
τινά, ό έπικΙνδιινος. 
6ιιρο-σllδής, .S" έσχισμένος, δΙι:Ίρημένος, κστό 

τό δι<ρον. ' ' 
6ιιρο-τc1cύτιοv, τό (l1κιο; + τeΜvrη)' τ6 δκρον, 

ή πapuφή, τό «κεν6ρι» naVTQs πρόγματος, xup. έπl 
στ/χ ου ιι Ιν1:Bίiθιν, τ6 περ,oδΙKQς έπαναλαμ6αν6με
νον μέρος τοΟ {ισματος. 
6ιιρο-τcv~ς, i, (clκIo, ,+;αiιιω)' 6 έκτεινόμενος 

ύψηΜ. " 
6ιιΡ6τιις, -r'1r0S', 'fι (clxgoS')' "έσχατι6, δκΡα 11 κο

ρυφή , κολοφών, έξοχότης, έντέλεια. 
6-ιtρ6τιιτoς, ο.,. (α . στιρ. + χgοrέω)' 6 μη κτυπη

θεί:;, μή πατη8ε/ς, KσλCις, περ! "(~;.-II 6 μή κτυπη, 
8εΙς συΥΧΡόνwς μετά τινος δλλou, όσύμφWνoς. 
άιιρο-τομCω (clxgo; + Τ8μ.;,,)· τέμνω .τός δκΡας _ 

(τός κopuφός, ~πΙ θιρισμοσ), δερ/ζω τήν έπιφάνειαν. 
Έχ τoίi: 

6ιιρό-τομος, ο" (IlHl/oS' + Τ8μί., 'toO , άμ.,ω)' 6 
τετμημένος κατά τ6 δκρον, 6 άποτόμως όποκεκομ
μένος. άπότομος n ΙπΙ λΙθοu, όξύς. . 
6~τoνoς, οιι (CΙκgΟ;+Τ8Ιιιω)' 6 εις δκρον τε

ταμένος, νευρώδης, Ισχυρός. 

διιρ-ou1ος,οιι' 6 κατά τό δκρον ούλος (σγουρός), 
6ιιρ-ουρανla, fj' ή τοΟ ούρανοο άκΡόπολις. 
6ΙΙΡ-ουχCω, (clκρoιιt-'Xω)' κατέχω τό δKρa, δια· 

μένω εΙς τά; κopuφός. 
6κρο-φΙι'ις, ir--άκροφσ.ιιήS' (βλ. λ.). 
6ιίρο-φa1ιιριάω· λόμπw (Τι εΊμαι λευκός) κατά 

την κορυφήν. 
6Kρo-φδνlιι;, iS' (l1xf!o,+ φιιn;t'αι)' 6 δρτι όνα

τέλλwν 11 ό φαιδρ:;,ς λ6μπwν. 
6ιιρο-φϋής, ές (l1κρo~ιpVφ)' 6 φυεlς κστό τό ά

κρον κλάδου. - 11 ό ύψηλην fxwv την καταγωΥην 
(τήν όνατροφήν), 6 fxwv μεγάλα φυσικά προτε
ρήματα. 
άιιρο-φύ1αξ, -ίiJCoS', δ' 6 φύλαξ άKΡOπόλεWς (6 

διοικητής όΚΡOπόλεWς). ' 
6ιιρ6-φυλΙ0ς, ο" (llκιο, + φtΊ1.ιo.,.)· 6 fXWV φύλ

λα κατό την κορυφήν. 
άκρο-φύσιον, 1:ό (llκρο; + φiίσα)' τό δκρον, τ6 

στόμι:>ν, τοΟ φυσητ"ρος 11 τ6 ρύΥΧος 'iι 6 σwλήν TQv 
φuσητήρwν. 
άκρο-ιάλιξ, δ, tι'=ιIκρolJ.ώραξ (βλ. λ.). 
άκρ:ι-ιaνήιο, έ; (IlHf!o;+xCIII8iI' 'toi) χαΙ"ω)' 6 χα/

vwv κφό τό άκρον (δηλ. την κεφαλήν> Η 6 εύρέως 
χάσκwν. 

6ιιρ6-Iι:ιρ, -x8'eO~, tι (ll"f!ος+χ-lf!)' ιivτ:! I1x~ χιι, 
=τό όπό τοΟ καρποΟ καΙ K6Tw μέρος της χειρός. 
άκρο-χcιρlςομαι, (l1xeo;+x8lg>, ιiπolί: όνωνΙζο

μαι έκ τοΟ συστ6δην, τόσον δσον φeόνouν αl χεΤ
ρες TQv 6ντιπ6λwν (πιρ! 'νό, ιΤδου, πΙΙ),η"ω8" 8 
οι π:ιλ:ιΙοντε; aUVEJtHXO'J1:0 μ' 1:&' χ.τριχ, χιχΙ οΔχΙ μι 
δλόκλYJΡΧ τ~ σώμι:nά. 1:ων) (βλ. κιχΙ dJCgo,,8,g"ιιtI), 

άκρο-χι:ιρίςω- δρ6τ:roμαι διό TQv χειρών (δΑ. 4· 
κιο χε'2lζοuσ.ι). 

6χρο-χι:ίρισιΙί, Υι·=άκιο;ι.,ριομό, (~λ, λ.). 
άκρο-χι:ιρισμόι;, δ' τ6 παλα/ει ν διό τών xειρQν. 
άKρ~-xι:ιριστήι;, δ' ό παλαΙwν διό τών xειρCιν, 
άκρό-χι:ιρον, ":6' τό άκρον τ"ς χειρός. 
6κρ:ι-χλΙδροι;, ο,,' Χλιαρό;. μόλις δερμός. 
6κρο-χ ολέΥ, -χο1ία, -1010" δλ. 6ιιpσxol-. 
6χρο-χορ50ν-ώδιις, BS" 6 π6σχων έξ lκ~oJO" 

d6.,.w" (βλ, λ,l. 
άκρο-χορδών, -όνοS', 'iι (ciJCgo;+xogδιt)' oόριcω-

μα fxov λεπτόν λαιμόν (κρεατοελι:Ίό). , 
άιιρό-Ψϊ1οι;, ο,,' νυμν6ς Τι φαλακρός κατό την 

κορυφήν. 
ά-KΡUΙΙTOς, ο,,(α στιρ. + xeVJrrQJ)' 6 μr'ι KεΙφUμ

μένος. 
6-κρΙΙστa11ος'0"'ό δνευ Kρυστ6λλou,δνεu πόνou. 
6ιιρ.ω1Ινιον, τό (QJCl/o;+a'JU"'1)' τό δκρον της 

ώλένης (τό άκρον τοΟ άνκQνος). 
6ιιρ-ωμία, tι (CΙΙΙf!ΟS'tΦμοS')' τ6 δκρον τοΟ Cιμou, 

ή άπόφυσις. 
6ιιρ-ωμίς, -Ιdo" Yι'=&ΚIωμiα, 
6ΙΙΡ-Υμίτιις, -ov, δ' έπόπτης σχολε/ων. 
άκρων, -ω/ο;, δ (κιχΙ άκρωνάριον, 'tό) ... c1κ,0-

κώ.ι,ο" (δλ. λ.). 
άκρωνίa, Υι, πιθ.=&Κ!lωrιιρ,αομό. (βλ. λ . ). 
άκρ-ωνϋχία, Υι (llκρο, + οννξι' τό άκρον τΟΟ δ

νυχος 11 G9sv, κάθε έσχαTl6, ή ρόχις (κορυφή) όρους, 
6κρώρεια. _ 
6ιιρ.ώνυlοιο,Ο'; (&"eoS'+ Gιιvξ)' 6 μέ τούς δw

χας, xηλά~, 6πλός χλ.π. έΥΥ/ζwν Ι 6 fχων δνυxqς, 
χηλ6ς, όπλός κλπ. 

6ιιρ-ώρι:ιa, Υι (I1Hgos+d'eoS')' ή δκρα (τ. Ι. ' Ρόχις 
'iι κορυφή) OpOUς. ' 

6ιιρ-ωρlσ, tι (llκρο;+ ώ,!!α)' χαραυγή. 
άιιρωι;, ~πΙ~. τoίi ΙΙπιθ. llX!loS" λισν, l<iα8'ύπερ60λήν. 
6ιιρωτιιριlιΙ;ω, μελ. -οω' ά.όρ. (t' rIJCIiOJr'1iliaoa' πΙΧθ. 

πρκ. ήΚ9ωΤ'12{σ.oμιlΙ (dκgωnJ2'ΟΙΙ)' cnOK6nTw τά δ
κΡα, κυρ. χεΤρας καΙ πόδας, καδιστ" όνάnηρoν, 
παραμορφώνw. 
6ιιρωτιιριασμ6ς, δ' πήρωσις, κολό&.ισις. 
6ιιρωΤΙ;ριον, τ6 (c!Hll0S')' κάδε KσταK~ fι 

όριζοντΙως προεξέχον μέρος 11 dκρ, oV280r--κoρuφι'ι 
όρους." dκgωτ. ιιηό~fμ6σλον πλο'ΟJ (Aιx"C'. rostr&). 
- 11 ΚΙΧ1:« πληθ. τ6 δκρα τοΟ σώμc.τας (X.τ~ ωΙ 
πόδ.,) n ΟΙ νωvlαι όετώματος (δηλ. fι ~ρuφή ωΙ ~ 
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ΙΧρι:ι Ι:Ι~1:olJ). 2) ΚΙ:Ι1:~ Ιν. cόιφωτήριονι <eηρ!~). 
· . 'Kτlιςω (ιbιή λ), μJλ. -σφ' tστιGJμαι παρά τήν ά' 
κτήν, διασκεδόζω (-λΙ:Ι1:. Ιη &ctls esse, convIv4rl). 

'Kτclιν6ω-ΙΙιcτcιΙ"ω (& 15λ.). 
. ' 'κτa'νω, φ:tΙνι.cιι δτι alvlltI· aπιx .. τ. "όπο; "οίί 
/17fD' θέτω ' εlς κ/νησιν, έγε/ρω, ύψώνω,1Ι (ώ, ιiμτ6.) 
κινοΟμαι ταχέως [τ.!. αΥω-dιcτό~>:iΙCΤCΙΙ1'ω, χι:ι;;!Σ 
;;cί: ιIιc6.ιcιστo~ ι ιIιcoλcισrcιΙl'ω, c!}.cισ"rΟ~ ι cI}.cιστcιΙ1'ω]. 

lιKταίOΙ;;, σ, ο" (ιIιcτή) . λάι1:. &ctaeus' έπΙ της ό
κτης Τι πaραλΙα~.-11 'Aιcτιι(cι (ίνν. yίj) ΤΙ· παραλιακή 
χώρα, πιιλcιιόν δνoμcι "η\; Ά"τιχf)\;, i'ιτι\; tκιιtλS!1:? ώσ. 
χι:ιΙ ΙΙιcι-ή, 

δ-ΚΥαντος, οΙ' (σ στεp.+ιcτεΙ1'ω)' άφόνευτος. 
"ΑΚΙΙ' Α, fι (Χ'Χ! σ!)ντιρ. ιΙχΠ;)' κουφοξυλιό (~av, 

δρον, λ~τ. sambucus nigra). 
lι-K,ι:6ν:)ι;, οΙ' (cι στερ. + κτέCΙ1'OI')' ό δνευ κτημά

των, άκτήμων. 
ά-κτΕνιοτος, οΙ' (σ στιιρ.+ιcτεYlζω)' ό μή κτενι

σμένος 11 ήμελημένος, ό:ι>ύλακτος. 
ά~τέ,)ν, ρημ. έπ!θ. το!} /1Υω' πρέπει τις νά δγΓ,Ί' 

εΙι'1""" clΙCτ80.=πρέπει νό έχΓ,\ τις (νά διατηΡ!:1) εί
ρήνην.-- I~ ιif1t6. πρέπει τις ν6 6αδ/ζΓ,\. 

lι-κτι:ρtιστος, 11 ιl'ιcτέIιστo~, 01' (σ στιρ. + κτε· 
,aitQ) Τι κτειΙζω)' ό μή τυχών ιcτερισμdτω1' 11 ό μή 
ταφεΙς με:τά νεκρικGJν τιμ~ν (μεγαλoπρεπGJς): 

άKTI~, Υ,. (Α) (llΥνιιμι)' το μέρ:>ς δπου 8ραυονται 
τό κύματα, τ. ε. άκρ:>θαλασσ!::Ι, βραχώ3η::; 1; όμμώ
~ης. κι:ι,,!Σ πληθ. ιIιcι-cι! neοβλήrες 0.-0. προεξέχοντες 
6ρόχοι (κρημνοΟ. 2) ΓλGJσσα γιϊς 6ρεχομένη ύπό 
Βαλάσσης.- 11 Γιινικω;, κάθε ϋψωμα, προεξέχουσα 
θέσις ~ ρόχις, 1Jr;~;; Ii~ΞX!Ι ~π6 . ,1;'1 sr;ιτ:iνε:'Χv της 
θι:ιλctσση, τι πα.ρcιλΙIΙt (λ'Χ,ιν. ora.). 

·Eτvμ. ι Κοινω;; Jt2:p:iya,oιt !χ -:οίί ο.Υ"lιμι, ιίι~ 't6 
,,,ΥμΙ1' ίΧ 'tO!} eήΥl'1lμι' ιiλλ' ε!~ -:6 ιlκη) ~έν fι:tipo 
χιι Τχνο\; F (ιiν"ιθ4'tω; (ιπ:iρχει εΙ;; τ? αy~lIμ& ) . Πιθ2:
νω1:'ΡΙΙ fι ί,υμολ. Εκ "~. llltJt. ρ. a R- (ac-, ακ- =μυτε
ρός, βλ. ίν ιIιccιxμέ1'O~)' πpΙSλ. c!ΙC2tII ήι6.ε~ (=ιlκn;). 

άκτι\, "IJ (Β) (αΥ"lιμι j) ),cι't. act"" Κ') j. θΥΙλ. ,;')'j Επιθ. 
ιlxτό~ (-=τεθραυσμένος, άλεσμένος)' άλεσμένος σΤ
τος (λα.t. mola) 11 δλευμaν καΙ ό έξ αύΤQθ κατασκευ
αζόμενος δί)Τος. 
Έτυμ. : Πα.λα.ιο! σχoλιr.ισ,oι! O') 'lιiIttou,t -:oi)-;o πρ6; 

τ6 ΙΙΥ1'llμι, ιiλλ' ίν,~ λ. ιΙκτή δεν ()Jti?xe.t Τχνο; F 
(1:011 Fσ)'1'llμι).-ιlκτή ι Κυπρ. ιΙκοσι:ιί, λcιτ. acus (= 
δέμα σ/τοο), Ιλλ. c!X1''' (*cιxσνα. (tίλ. λ.), /1χιιρο", ΈΧ 
1:011 πι:ιρ' 'Ησυχ. cιlιcτή' τιο ρή- i\xer.o:iv ,ινε; εΙ, ,,6 
ν& θιωΡ'ι'ισουν.:?- ιlκτJ) σμ'("(. ,ίj) c'lιcoAo; (βλ. λ.) κcιί ,ίj) 
σaινσxp. &ςπί.ψ = τρώΥειν. 

άκτιιμοσVΥΙΙ, ΤΙ· πεν/α. 
·lι-Kτ';μω.ν, Ο", γιν. -OYO~ (σ σ'tιρ.+ιcΠ;μaι)' 6 δνευ 

κτημάτων, δνευ !διοκτησlας, μl1;!Σ '(ιν. ιIιcι:ήμ2)1, %ev
σοίο=μι'ι έχων χρυσόν. 

'δ-ιιτιιτος,ο1' (σ στιρ.+xτιίoμcιι)' δν δέν δύναταΙ 
τις νά άποκτήσΓ,\ 11 ό μή δξιος νά όποκτηθι:1. 

'κΤΙνι:σσιν, ίπ. "όπο, ιiν,! ιIιcι:ίαι1' (δο't. πληθ. 
'~Iί ιlιcτΙ~). 
6κτίνιιδόν (ιIιcτI~) 8ΠΙΡ" έν είδΖΙ όκττνος. 
IιKTivo-801tw, (ιlκι:I~βιiAAω)' 6όλλω (διασιφρ

π/ζω) όκττνας.-Π2:θ. δέχομαι τός άΚΤΤνας τοΟ ήλΙου. 
6ιιτίνο-801la, "IJ (ιlxι:I~βιiAAω)' ι'ι έκπομπή ό-

κτ/νων. 
6Kτίνo-yρδφfa, ΤΙ'πραγματε/α περΙ άκτινο6ολ/ας. 
6ιιτίνο-ι:ιδι\ι;;. έ~·=CΙχτι.,ώδrι~ (βλ. λ.). 
άίιτί νο-ΙαμJlCW'==:CΙΙCΤΙ1'οβοΑώ (βλ. λ.). 
6ιιτlν~&, 01" ό έκ ξυλουιlχn;~ (βλ. ιικτ.ισ). 
6κτίν ροι;;, ο. (ιlxτI~φέIω)' ό φέρων όκΤΤ-

νας.-ιb;; ο:Ισ., εΤδος άκτινωτοΟ όστρακοδέρμου (κο
χλ/οο), κοιν. na"τσΜΝW.ωv Τι Ιλ.ιιco, χα.λσυμ'νου 
(λοιτ. p~cten).' 
άκτίν-ώδιις, .~. δμοιος πρός άκττνος. 
άκτίνωτ6ι;;, tf, 61" 6 txwv 6ιcττνας (r&dl&tus). 
δκτιον, ,ό'=ιlιcπ) (Α). 
δKnoς, 01' (clιcπ) Α)' ό όνήκων εΙς την . όκτι'ιν fι 

KaTOIKGJv εΙς την παραλΙαν, . 
άκΤΙς, -ι1'O~, "ι' «6ιcτΙςι (δημ. άκτlνα, όXΤIδα) χυρ. 

-τ:οll"ιλΙου U μΖfI,σσ clNι:Ι~μεσημ6ρ/α n ιbσ. φλόξ πυρός 
καΙ άστραπι'j Ι μ'tφρ. λαμπρότης, αΤγλη, ~α- n iIIς 

τό ):oιttv. radius, ή όκτίς τροχρΩ. [r;t~λ. σ:.ινιιιν. σι:ιν,κ? 
&ctuh, λιθ. anksII]. 

lιKΤΙτιιι;, '011, δ (όκτή)' ό διαμένων είς τήν 
παραλ/αν . 

ά-κτlτοι;, οΙ' (α :;τa~.+κτlζω)· άκαλλιέργητος. 
δκτωρ, '020~, δ (llΥω)' όδηγός, άρχηΥός [~:' 

έ-;!)μ. βλ. 8Υω]. , 
ά-ιιυβέρνιιτος, 01' (σ O~ΞΡ . + xllPee1'IiIρ)' ό δνευ 

κυ6ερνήτου, ό μή πηδαλιουχούμενος. 
ά-κύβευτοι;, ο,,' ό μή διακινδυνεύων τι εΙς τούς 

κύ6:>υς 11 φρόνιμος. 
δκυθος' βλ. 8ιcvτο~. 
6-κύκλloc;, ρ,,' ό μή διελθών τόν ιώκλον TGJv 

σπoυδGJν, έν άντιθ. πρό; τ~ έΥκύκλιος. 
lι-KύιιλωτOΙ;;, ο)'· ό μή κυκλωθε/ς, μή κεκυκλω

μένος. 
ά-κύληιος, ο,,' ό μή μεμιγμένος, μή «όνaκaΤ\J

μένος». 

ά-κύλιοτος, ο,,' δν δέν δύναταΙ τις νάκυλΙοη 
Τήδε. κόκεΤσε. 
·AKY~λOΣ, ΤΙ· φαγώσιμο 6αλαν/δι, καρπός τΟύ 

πρΙνου' [ou'fy. Το(ι}; τ~ οιχνοκρ. ~. Δς', aςΠa,Ii=τρώΥειν' 
πρβλ. llιcoAo~]. 
άκυλώνιον, τ6' τι AIIX1'I~ (6λ. λ.). 
ά-κυμαντος, ο" (cι o';Ξρ.+κυμcιl1'ω)' ό μή πλητ

τόμενος ~πό rGJv κυμότωνΙΙό άνευ κυμά,ων,ησυχος. 
α-κϋμοι;, ο)' = άκύ.:ιαντo~ (13 βλ.). 11 μτψρ. f)ρεμος, 

ησυχος. 
. ά-κυμων(Α), ο., γεν. '01'1)~ (σ o'tSP. + HiiΜCΙ) .... ιl· 
ιcνucι"τo~ (8 6λ.). . 

Iι-KU;JWV (Β). 01', yav. '01'0~ (cι o'tsp. + ICV8OJ)' 6 
δνευ κορποΩ, άνευ (όπο)γόνου, στείρος. 
lιKϋρo-λoyέω' όμιλGJ ούχΙ όρθGJς. 
άκϋρο-10ΥΙα, t,. ι'ι μή κυριολεξ/α, όκατ6λληλος 

φρόσις, καταχρηστικη. 
δκυρον, ,6' εΙδος 6οτάνης. . 
α-κϋρ!»ς, 01' (cι o,a?+ιciiJo~ δι' β,υμ. l5λ. ιινιιο,)' 

ό άνευ κύρους, lJθεν : Ι έπΙ νόμων, ιiΠΟi>dσιων κλπ., 
. ό μή Ισχύων πλέον, ό άκυρωθεΙς, KατaρyηθεΙς: /1. 
κllι?o~ yΙy.oμcιι, εΙμΙ = δέν έχω ίσχύν, καθ/σταμαι 
άκυρος, τrθεμαι κατά μέρος. - 11 έπ! προσώπων, ό 
μή έχων δικαΙωμα Τι έξουσrαν, με,ά. '(εν. 
ά-Κϊίρ6ω, μέλ. -ώαω' άκυρώνω, KaTapyGJ. 
ά-κύρωσιι;;, 'εω~, ΤΙ· άθέτησις. 
ά-κl;ιρωτέον, ρημ. ΕπΙθ: πρέπει νά 6ιcυρώσι;ι τις. 
ά-κυρωτοι;, 01', ρημ. ΕπΙθ.· ό μή έΠΙKuρω8εΙς, μή 

KεKυΡWμένoς. . 
ά-κυτος, Ο", χα.Ι δκυθoc; (ιcνω)' δκαρπος. 
ά-χωδώνιστος, 01' (σ στερ. + ΙCOJ~Q)1fltQJ)' άνεξέ· 

ταστο:;, όδοκ/μαστος. 
Ίκωκ';' τι (ιlιcή)' αΙχμή, δκρα Ιλιι't. &cles). 
Έτιιμ. : ιIιcωιcή, c'lιcω., ιlΚ01'τΙζω' ε,ιιμ, δλ. jy ιl

JCCIίU'!1'O~' διά. "όν σΧ1jμα.,ισμόν πρ6λ. ιΙΥωΥή. 
ά-κώΙιστοι;;, 01" ό μή διαιρούμενος η μή διαιρε-

8εΙς εΙς κGJλα. 
δ-κωΙ0ι;;, 01' (cι στερ.+xιiίλo1')' ό άνευ κώλων (tj'to: 

μελGJν τοΟ σώματος), ήι(ρωτηριασμένος.- 11 KαKGJς 
αυνηοθρωμένος, 6ραδυκlνητος. 
lι-Kώλυτoς. Ο", (σ σ,ε~. + ιcωAνω)' 6 μή κωλυό

μενος, μή έμποδιζ6μενος. ΈπΙρ. -τω, = δνευ έμ
ποδΙων. 

lι';'KώμαστOΙ;;, ο.;, άνευ εύθυμΙας. 
6;;'Kωμιjιδιιιoς, CJ1' (α σ,ερ. + κωμφ~ιίω)' ό μή κω

. μ<ι>δηθε/ς, μή καταστάς άντικεΙμενον διακωμ<ι>δή
σεως 11 γβνιχω~, ό , μή έμπαιχ8εΙς. 
διιων ('-\), ·o.τo~, δ (ιIιcή)' άκόντιον, δόρυ, μικρό· 

"ρον κcιΙ έλιιtφΡ-:)'t8ρ~ν τ~iJ !YYO'J; [~ι' ιΙ,υμ. βλ. cI · 
κσχμ:f1'Ο~ Ι. : 
-δκων (m, Ικοvσcι, c'lιco)', γΞ·I. '01'ΤO~, i't't. συν-αρ. 

,όπo~ dv,,! ιliιcQ)1f' έναντ/ον της θελήοεώς τινος, πα· 
ρά τήν8έλησιν, διά της 6Ιας.-II=ιlιcoνσιo~ (8 15).,), 
όθέ,>.η~oς. [6ι' έτυμ. 61.. ιlέκωy]. . 
ά-κωνιιτος,ο" (xcι! ιlΙCΌWιστo~) (~ στιρ. + NάWoI)' 

6 Ι:!ι'ι όλειμμένος μέ πlσσαν, άπ/σσωτος. 
δ-ιιωνος, 01' (4 ΟΤ8Ρ. + Jt&;"o,J' 6 6V~ κωνικl'\ς 

KOΡUΦϊΊς· " . 
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'-ιιώνωιιος, ο" (ο στορ. + κώ1ισοψ)' ό δνευ κω· 
νώπων. 

δ-ιιωιιoc;, ο,,' (ο οτβρ.1-Μώπ'1)" ό δνευ κωπών. 
61Ιδ-CΙΡXέω' .!μσιι όλα6όρχης (βλ. λ.). 
'ΙΙΙδ-άρι,ι;, Ι·, βλ. ι120β3ρχ,,;. 
ΊΙσβ-σριια, Τι' τό όξΙωμα του όλα6όρχου (βλ,),.). 
'lαδασΤΙτης, δ (iv·I. AllJ.o,)' τιτανωδης όλό-

6αστρος. ' 
616δαστο-δ.ΙΙκιι, ι) .(ι1Aά.βασ~o~ !-8-ήΚ71)' θήκη ' διό 

κοσμήματα έξ όλα8όστρ;:>υ. ' 
'IΙδδαστoc;, δι ι1Ά.αβα 1'Clr"" ~, ι1Ά.αβά.στιο'l', τό' 

«';1;. τόποι άντΙ ιIlάβoστρo, XAr.. (a ΙSλ.). . 
61αδcιστο-ιΡόροι;,ο'l" ό φέρων (!<ομΙζων) όγγετα 

, έξ όλα6όστρου. ' 
61αδασ:τρfτιις, δ' βλ. άΆ.αβαστΙ ι,,;. 
61αδcιστρo-ι:ιδώς, ίπ!.,.' έν εicει όλα600τρου. 
Ίlδδcιστρoc;, δ (X!l,! 1;) χσιΙ lcAdFa Η(!3ν, ~~. λΙ~oς 

τιτανοειδής (λσιτ. ' cAIcAreus), χo~., . «άλάt3αστρ:ι».-
11 πδν τό έκ τοιο.ύτου λΙθου κατεακεuαJμένον, δα· 
χεΤον (όγγετον) έξ όλ.αβόσΤΡJU, μυΡO~ήl<η. 

• Επιμ. ι ο οτιρ. + Αοβη (π~6/.. aZ!jA. 'A~~ατ. Άχσιρ. 
1m1 clO'CI AιjHυθO, ι) ώ,ο μή ;χου:ιο, tJ, oVκ lO'CI 
AoPlofJ.σI.). Κσι-:' IlAAo!J' 1ι λ. εΙνιχι ;~,'ιιΚ1ί; r.ροaλεU· 
ΟΙ ω, {τό άρχσιιό"ρον οχετ;χόν χωμ?ν ε!νιχι -:~;I ΉροlJ. 
11120, lνθσι ~ ΚιχμΙStίσ1j; ιίr.οσ,ίλλιι ,ιj\ Β(tσιλ.ί -:,η ·ι ΑΙ· 
θιόπων μvgοv tlidIIoo'Ceo,,)' π~,βλ. ά,rιχΙJ. c1I·Bc1~rc1t= 
λΙ8ος τοΟ BAsrA. ' 
'lσβικ (χσιΙ dJ.lάβ,,;), -"τα;, -Ι,' ΙχΜ:; τις τοΟ 

ΝεΙλου. ' ' 
61σβΙ, ίπΙρ,' δνευ λα6ης. 
-Ili-δc (ΒΑ,), _πΙρ,' εΙς (πρός) τήν θόλασσαν, 

Παρ' Όμ. άπαντ~ χα! .ι, BΆ.Ά.αιk. 
ΊI6-δρομoc;, -ov, δ (χοιτιΧ τινCΙ~ ίχ ~o~ 8Ά.Ά.ο

μαι+~6μoι;)' ό δι' όλμότων δρόμος 11 (xIΣ't' ~λλ-:; ,); 
ix τ06 &1ι;+cJe6μο,)' όγώνισμα δρόμου ύπέρ τήν θό 
λaoσαν, 
'δ1σςονc'α, ~ (&Αοζώ1ι)' ό χαρακτήρ τοΟ όλα

ζόνος, ματαιοδοξΙα, κομπασμός, όγυρτεΙα. 
61σς6νcuμcι, τό' καύχημα, Koμπασμό~. 'Εχ τοί} 
61αςονcύομαl" μjλ. -ιr6ooμ~ι, ιΧπο'): κομπόζω, 

μεγαλαυχώ. κομπορρημονώ 11 μεταχειρΙζομαι ψευ
ΔCΊ~ Ισχυρισμούς, ίιποκρΙνομαι. 
61σςονΙσι;, -ov, 6' Koμπaστι;ς, Koμπ~μων, ό· 

λαζών, 
61~oνιιι6ς, ιt, 6,,' διατεθειμέ"oc; πρός κομπόρ

ρη~νην, όλαζών, «φαντασμένος ... 
6lσςOν.o-lcιUνooφlύσρoς, δ' Koμπopρ~μi.ιν, μό-

raIOC, φλόaρoς, ' 
·Ilσ~ών, -6,,0ι;, δ, ~ (clA,,)' χορ. ό όνι~ τι'ιν χώ

eav όλώμι:νος (πλανώμε '/ος>, όΥύρτης n δθιν : ψευ
δώς κομπ6ζων, όπατεών, όγύρτης.- 11 ω; έπΙθ. ό
πατεών, μεγαλΑUXών, Koμπoρρ~μων (/~σιΤ. gIorIosus)' 
ιmιρ8. &1cιtoιιio'Co1'o, ij -[a1'Ο1'ΟΙ;, [IJ~' &τ:ψ_ n. /ίΆ.". 
πρβλ. τό ποιρ' Ήσοχ. cclΆ.αζο· αΙσχρά. Y.1It~ c'IHotoyn
"fJ.σι" ψιV&.ofJ.σι ij OloXV,l,." θα Ι" Ταρα'l'τi ~oι". 

61~ItcIQ, cUιi8oιjι;, lJωρ; ΤUΠ'iΙ ιίντ: ιΙΑη3-.ιο, ιΙ-
1.,8oιj,. , 
61δΙCfς, δωρ. μτχ. Tt\lte. ιio,'). α' το!! άλ.ιίομοι (8 βλ.). 
61δδέuς, 'πΙρ. lJωρ. άνtΙ dι"fHωι;=όλη8Qς. 
.16διιτoc;, O,l,'=clAo"Q1'3t; (βλ. λ.)' δν οόδέν λαν-

θόνει, τοΟ όποΙου τήν προσοΧι'ιν ούδέν διαφεύγει. 
61cιf) αΙ' όλoπ~για (λσιτ. sa.Ilnae), 
61αισ, τΙΙ' όγώνες πρός τιμήν τiΊς Άθην,)ς. 
'lσfνω=ιUdoμαι (βλ. λ.)' περιπλανWμοι. 
ι61αι6ς, 6,,' _Ο1'σιλ. yρ.ιiν,Ι .dUδι; (~λ. λ_). ' 
61αιιάτα, ~, lJωρ. τύπο. ivt! t)1c1Hd'C'1. 
61σιιάτlον, τό' (t)Ά.αΜιfπι>, λOlτ. b,IIIstA' (ml)1(0P. 

'to& tlΆ.αιcd'Co (βλ. λ.). ' 
61616, lJωρ. τύπο, άν'ίΙ ά.\αΑι) (8 βλ.). 
61116", fι (CΙΆ.αΆ.άζωι)'όλαλαγμός U πολεμική 

κραυγή. . 
6161αΥμσ, ",6·-dΆ.αΆ.σΥμδι; (βλ. λ.). 
6111σΥμ6ς, δ-ΙΙΑα'λ.σΥι) (aβl.) i Υ.ν" μέγο; 86-

ρu6oc;. , 
'δ111'ςω, μ.ι" ιIΆ.αlάξoμαι· 6.όρ. (1. ' ήΆ.άΆ.αξο, 

ποιηι , dωλαξα <ιi1σ.1.ιj)' έγε.Ιρω πολεμικήν κpαuγήν 
\~_ι.ρ. qx..ινόζω 6λαλό)- Υιν., κρouγόζω ΔUνoτόίΙ, ΙνlJιι-

;ιν χcιρθ:,: "[Μηιι CΙΑοΆ.ά.ζει'Ι'=έγεΙρειν κραυγήν νΙκης , 
'6161α) (χOlΙ ιΙΑοΑοΆ.α[)· Elt~~ , XIΣ~i; εν τ~ φ? , 

ccl10Ά.αί ΙΙ) ΠOIaSJl» ( ~ApIa>Q:;: . ·O?v. 1763, Λιισ. 1291), 
ι6111~, lJωρ. ι1λ.iiΆ.ά., 7j' &ν.r;j1ΙΧ-:-'Π, Η;ις: , ίχ το!} 9ΠΨ 

α,tαΆ.α Ι τ1), ijX7jp~, χροιυγ";ΊΙ πολεμική κραυγή, εΙτl!: 
xσιτ~ προ~ωΠΟΠΟΙ1jοιν πσιp~ B~νelίpφ (!iπο;ιπ. 225)χlι
ται • ΑλσΆ.ά ιίι, θ!JΥάΤ1jΡ το!) θs?'I Π o.'tiμov (n?'S) .. τ:' 
οσινοχρ; έπιφω'ι . .ιι"ια "Γ~ .ιΓ.ιΓέΟ). 
'161ιιμσι, ΤUΠQ~ πρχ. ,oίi ιUά.oμαι, 7,λλ' ί'l Zςoij~:: 

μόνον μS'tdt σ1jμιιtσ. βνl.,τ: περιπλανώμαι, περιφέρομc-ι 
γύρω, ως έπαΙΤης. ' 

6-161ιιτoc;, 0'1' (11 ocιρ.+Aαλιfω)' δρρητος, όνέκ , 
φραστος. 

616Αιιτ6ι;, -ov, δ (ιΙΆ.αΑή)· πολεμική κραυγή, 
κραυγή νί~ης lΙ.(1)'3. κραυγή ο!μωγη5' π?νou, θρήνο<; , 

άAolιιτuι;, -"3" f, ·=dλ.οΆ."1'ό, ("λ . λ.) . 
άλαλΙα, i,' πονηρΙα, όταξΙο_ ' 
άλαλιcι:ίν' i;tpCf. OC?p. β " τ?ίί , ιΙλ.έξω (Ι} ?λ.Ι . 
άλCΙ1Kέμι:ναι, -Μέμε", :iπΡ~. ~I!. <Xo?~' πι;υ άΙιfξω 

(8 61..). 
Ά1cιλιιo-μι:νιιΙς, ·Ιδο;, f, (ι1λ.χ\κε;'Ι'+ μI,l,O,>' Ι'Ί 

πολιούχος (i προστότις) θεό (έπ ί~. ,Yj; 'Αθ'ljνli;). 
Ά1αλιcoμένιoι;, ~- Bo ιιonκό~ μ'l, ·" ά,lτι"τοιχων πp~; 

τ'; ·1 άτ:~x? '1 MαιμαΚΤ"2ιι;;~α (15 Ν)6ρΙου-15 Δ)βρΙου) . 
ό1αλιcτήριoν, το (1Ι1α1κ.)· θε-ραπεΙα, Ιατρικόν. 
6-101oc;, ο" (ο Θτβρ+Ά.άΆ.ο,)· ό δνε\) \αλιδς, βω-

Βός, άναυ50ς. . 
άλάΙυΥξ, -vyyo" 1ι' λυγμός, πνιγμός. 
Ώlα1ύKTιιμCΙΙ' τόπο, ιίνσιlJιπλ. πρχ: (11)0IΙ :ino Ιν.c: . 

ιΙΙΙυκτέω) ,άλ,tίω), :iλλ' εν χρ'ljοιι μόνον μιτdι 01jμ_ ίνιοτ . 
(δ::ι')~ xll:! Ι άλ.άΆ."μαι)' περιπλανώμαι, περιφέρομαι, 
έν όδημονΙι;ι 11 όνησυχώ, στενοχωροΟμαι n χαθ. Ήοοχ_ 
fl.1'εθoρtίβ"μα, ιΙπό 'Cov MO'C4 διά."οια'l' LιaofJ.σι., 
ά-λάμπcτoc;, ο" (ο oτιιρ.+1άμnω)· ό δνευ φωτ6ς, 

σκοτεινός. 2) μ,φρ. δσημος, δδοξος. 
ά-lcιμΊlΙ;Ι;, έ,=ιUά.μπε'Cο, 11 clλσμm)ι; t)U.v-δνευ 

τOU φωτό~ τοο ήλΙου. 
61cιμπΙcι, 'fι' έλλειψις φωτός, λόμψεως. 
.16ξευτoc;, ο" (ο οτιsρ.+Ά.αξnω)' ό μι'ι λαξευ 

μένος. 
'61άομσl, προ:; ή1ώμ"ν' ιiόρ. σι' ι)lιjθrιιι, iπ. clΆ.t) -

6ηιι' πρχ. ιΙΆ.ά.Ά."μαι. Άποθ. (CΙΙ,,> (πρδλ. λατ. ι.ιnbυΙo) ' 
περιπλανώμαι, περιφέρομαι, παΡαπλανώμαι 11 ιΜατ! 
μιτ' αΙτ. LιaofJ.σι yι'j1'=περιπλανώμαι όνό τήν χώ · 
ραν n ώο. περιπλανώμαι μακρόν της πατρΙδος, εί · 
μαι έξόριστος.- 11 μτφρ. περιπλρνώμαι διανoηΤΙKWς 
(ό νοΟς μου τριγυρΙζει), είιρισΚ9μα. ιtν όπορ/ι;ι. 

61Ciός, 6'1" ό μή 6λέπων, -τυφλός D clΆ.ool (ιίι, ιi~ 
τΙθ. ,φ δεΟΟΡΜ61'.,)=οl νεκροΙ U ιUσό" Ιλ.ΝΟ, dμμd · 
ιωιι=πληγή προκαλοοσα τύφλωσιν.- 11 σκοτεινός, 
όμαυρός. 

'Επιμ. : ιΙΆ.α6., ι1lάίΌ, (=όόρατ.ος), ΙΙΆ.α6Φ (βλ. λ,I , 
ιIΆ.αωriι,(=τυφλότης), ι1λοοσΜοπΙ"ι=τυφλή έπαγρύ ' 
πνησις, t. ~. ματαΙα) σuν'i,θωb !,'ιμ"λ?γolίντιχ~ !χ ΤΟ·) 
ο Ο'Ii?+Αάω (=6λέπω) βλ. lάω. Κιχ,' άλλου, ιUσό" 
<*φι.ινοs, ,,6 ι;; ,)'{'{. το Ιλλ. μΑεός=μ6ταιος κ~~' 4)· 
λoo~ ,"eIeus6s πρι!iλ. λΙΧ. Iuscus (=τυφλ6ς, σκοτει· 
νός) (*Iousq6s (* Ieusq6s (βάσι; AIeus). 
άl~o-,σιcoιιι6, ~, χοι! -πι" (ι110δ~oκoπIΦ)' τu

φλή σκοπι6, τ. !. όνωφελής, όπρόσεκτος. έπαγρύ
πνησις. 

6116ω, μίλ. -όJoσo' ιiπρφ. ιΧορ. 01' ιΙΆ.αώαοι (clλσ6c)
όnoτυφλώνω, καθιστώ τυφλόν. 

'16πσδν6ς,..ιt, δ" (dΆ.αmίζφ)· ό εύκ6λως ,κατα-
6αλλόμενος, είιπόρθητος η έξησθενημ~νoς Ιόν/-
σχυρος, όδύνατος. . 
'lαπσδνοσύνιι, "ι' όΔUναμΙα (ΙSλ. &1cι_διι6ι;). 
6-1Iιι6ςω, ίπ, πρt. 4i'd ταζο)" μjλ. ιlΆ.απdξωι· ίιι , 

ιiό? ιIlάπoξ« (ο .!1φων. + Ά.'Ι1Μζφ)' όδειόζω (κενώ), 
όποξηραΙνω, tξαντλώ, Κ( 6IJTQ πτωχόν U χυρ. άδει
όζω τήν δύναμιν καlΙσχύν τινος D κατανικώ, φονεύι.>. 
Έπιμ., CΙΆ.αmίζωι(ο πρoθιμ,+Ά.αmί~φ(-άδειόζω) 

&1cιπoδ~δ, (-όσθεν~ς, λεπτός, Ισχνός)' Ά.αnqδ, 
(-μαλ8ακός, χαΟνος)" Ά.σ.πdecι Ιιιον. 1cι""'-fλλει
ψις όστWν τών πλεuρWν πρβλ. σανcnφ. ,aIpΔh -μι
κρός, μέτριος), Λιθ . .ιΙΡιI (=έξασθενQ), . &Ipn •• 
(-ό&Νστος, Ισχνός). 



δΙας, -σ'l'ο,. ~ό (61,)' τό όλότι. 
. '-lαστiω (&0,1,0,)' εfμαι πΜΡΙ'1ς δργης (χυρ. 
δtν δύναμαι νό λησμονι'ισω τι) 11 μισQ U όγαναKΤGι. 
{δι' ίτυμ. βλ. Ιλ.cιO'l'O"]. 
'lαστoρlα, "ι' κοκ/α, πονηρ/α. 
'lάστορος, 01' (ιUdo'l'mg)" ό ύπό τήν έπlδρασιν 

ιUdo'l'oeo" διατελGιν, ό ύποφέρων σKληρG)ς (βλ. c!
λαο'l'ο"l. 
δ.Ιαστος, ο" (σ στιρ.+λα80ιί" το!! λα"80ιi,,oμσι). 

Ιων. Ιλ.ηο'l'ο,,· ό μή λησμονούμενος, δν δέν δύνα· 
τα/ τις νό λησμονήσΓ.\, όλησμόνητος, όφόρητος,' δ
παυστος 11 όπεχθή-:;, κατηραμένος. 
ΈΤVμ. ι τοστο χιιί τ& έ~ ιι~τoσ συνΥιθω\: ιiτυμoλo

ΥοlJντιιl ' έΧ τοί) ιι σΤ5ρ.+1σθιί" τοlJ λα"θιi"ω. -Αλλοl 
(Kurtius) civ:i"j''JUOI τιιίJ-;ιι ε[ς ρ. σ1- τοί) 81'1. d1ιioμσ, 
(/i 6λ.). -Αλλοl &λλω~: ~\6-:\ (κιtτ' GtoJoτoίI;) xυ?Ιιι)~ ση
μιι:Ινουν: &λαο'l'ο.,=όνυπόφορος, κακός, δυσόρεστος 
dλαoτέω=άγOνOKΤGι' &λ.άοrωe=πνεϋμα κακόν, έκ
δικητής τοΟ έγκλήματος, κόλασις" μυσαρός, όπο
τρόποιος " ~!? ει Boiso1ck πltΡiγε: τ? ιi1αoτo" 
<*eIQdhtos χχΙ ~vGt'P!~a :.,,\ IΞ:~ ,i οιιν:ικρ. rόdhΥο1tί= 
εfμαι ύπήκοος, Ι·Ι":Χ. raddhόh, radhrάh (= πτωχός, 
δυστυχής), r&ddh& ( ' ro1dh-tar- (=δομαστής), Ρωσσ. 
IJ&d=KOKOV έργαλεΤον, Ιjο1dάS~ίj=άδύνοτος, όδέ
ξιος, κοκός, έλεεινός. 'Εκ ,01t(;'1 ':? 
'-lάστωρ, -oe0.,. ει (α :ιτε.:. +- "α .. D-ιi"ομσι)· ό μή 

λησμOνGιν, ή τιμωρός (έκδικητική) θεότης (λ:ιτ. deus 
vindex), μιτ& 1) &νε') της λ. δαίμω,, :1 ~πεlτlt '{aν:κώς , 
ό έκδικητής, διώκτης, 60σανιστης 11 βουκ6λω" &1ά
Ο'Ι'ωe=ή πληγή (K!lP. ό τιμωρός> τGιν 60υκόλων.
Η ~Τ& πιιθ. ίνν., ό πάσχων έκ . δε/ας έκδικήσεως 11 
όμα τωλός, μεμιασμένος, κακοποιός, κστηραμένος 
[δι' i υμ. ιJλ. &lαο'l'ο,,]. 
'lάτας, 6. ~ωρ. τ1πο; ,χντί ά"ήτης. 
'liiTcfa, "ι. δωρ. τύπο; ,χ'I":! &λητεΙα. 
'lάτινος, ", ο" (81α"γ πεποιημένος έξ δλατος 

(n.x. λ.l θα,,). 
61άτlOν, τ6' 6ποχορ. ,,:ο!! άλας' ;:~~λ. ,:δ -:1,; κοι-

ν,li. «όλότι.ι. 
δΙατο. δωι;. Υ' lν. ι10Ρ. ιι:' ":ou ά""ομαι (βλ. · λ.). 
'16τοι Υ' lν. iπ. πι;τ. το!! &lάομιιι (ο βλ.). 
'-lδτομητος, ο,,' (σ οτιρ.+λατομέω)· ό μή λατο-

μηθεΙς. μή κοπε/ς. 
61Ιτο-ηωllσ, "ι' τ6 έμπόριον της πωλήσεως 

δλατος. . 
'-I'ιαΥος, ο,,' δνευ λαχάνων. 
'la-unιc;, -.&0", "ι' e1jA. τοί) Ιπομ. 
'Ιa-ωη6ς, 6,,' ό txwv τυφλούς όφ8qλμούς, σκο-

τεινός (λιι:τ. C&ecus). 
'lαωτύι;, .';'0" "ι (&6ω)' τύφλωσις, τυφλότης. 
'la-ώψ, ·ώπο" 6. "ι'=&ωπδ" (ιJλ. λ.). 
'l66τοl, -ml", οΙ' 6γωνισταl τΟΟ Ιπποδρόμου (το!! 

ΒuC;ιιντΙοu) ένδεδυμένοι λευκό. 
δΙβοΙ0ν, τό'=Υ1tfχω" (ιJλ. λ.)=«γληχούνι.ι. 
'IΥΙ:ΙΥ6ς, tf, δ" (Ιλ.ΥΟ,,)· ό ΠΡOξενGιν δλγος, 6-

δυνηρός, λυπηρός ίπΙρ. -ώ •• - 11 μιιτ" ΠΙΙ:θ. σ1jμ. ό 
αΙσθανόμενος δλ γος, 6αρέως ύποφέρων • .11& πιιριι:θ. 
δλ. dΑ.ΥΙω ... 
'lycσf-Iωρoς, ο" (c!1Υος+1ώ20")' χυρ, ό δωρού

μενος όλ γη, ό ΠΡOξενGιν πόνους. 
'1 yι:σf-δίiμoς, ο" (&lyos + lJ.vμό,,)' ό θλΙ6ων, ό 

λυπών, τήν καρδΙαν. 
'1 ΥΙω, μ'λ. -t)(Jm' «6ρ. α.' 1J1,."σσ (c!1ro,,)' αΙσΜ

νομαι σι.:ματικόν πόνον, όποφέρω όπ6 πόνους" 
εΤμαι όσ8ενής. - Η. Μτ:ρρ. οlσ86νομαι ψυχικόν πό
νον, θλΙθομαι, στενοχωροϋμαι Ο πoνGι, ύποφέρω, 
διά "ρδγμά τι. 
. 'IΥιιδών, -6>'0". "ι (ιUylm)' αΤσθημα πόνου, π6-
voc. όδύνη (τοΟ οώμιι:το\: 1) <tf), Φuχf)\:). 
δΙΥιιμα, ' -σ'l'ο" τό (dAyέm)' αΤσ8ημα δλγouς, όδu

νηρόν οΤσ8ημα δ αΙσ86νετα/ τις t\ προξενεΤ. 
'IΥΙΙρ6ς, ΙΙ, δ" (clλyos)' πλι'ιρης δλγouς, όδu

νηρός (Έ5~.). 
δΙ ν'! -,ιι;, -ιαιs. "ι (ιUyέω)' αΤσ8η:ιις πόνόu. . 
'IΥΙν6ι:ις, ιισοα, ." (c!1ro,)' ΌΔUνηp6ς, 6λγει

v6ς (:tρδλ. dJ.yaII,,6,,). 
6ΙΥιωΥ, ο .. , Υ"Ι. -ο"" _Ι c!1y.a~, ., ~ι1ν. 

s; 
μιι:λοι πα.ροιθ. το!! ΙΙ1Υι,,,6,,. iΟΧ1jμοιτισμ4νιι: ax τοΟ o~σ. 
&170' (δπω\: χα11lωιι. κCΊ11ιoτo" ix τοί) o~σ. χΙΙΛλο,,)' 
[r 'π. ιΧλλ' r ιΧη.]. 

• ΑλΓΟI, -ιο", τό' πόνος (λαιτ. dolor) σωμιι:τιxό~. 
1) φυχlxό~ " πόνος, θλτψις, όδύνη, στενoxwρΙα. - ι. 
μΤΥν. πδν δ,τι προξενεΤ πόνον. 

'Eτvμ. ι δι' ίτυμ. 51.. ιΙλέΥω' ~Iά,ι c!lyo" ι ιΙΛέΥω 
ιδρΙσx~ντιι:ι ίν otq: σχβσεl τό ς;$Bγo~ d"xtf : CΙΛέξω. 'Εκ 
τοότου τό 

lιlyυνω, μΙλ. -~l'ώ' ,χάρ. ιι: ' 1jλ.Υ;;να. - Haιθ. μs:.Ζ 
μέσ. μιiλ. ci"rv"οvμσ,' ιΧάρ. Gt' ή1Υύνι'Joηv' προξεν(-;' 
πόνον, λυπGι, θλΙ6ω.--Μετ" πΙΧθ. "ημ .. αΙσθάνομαι πό
νον. πoνGι, ύποφέΡω, θλ/60μαι, λυποϋμαι, διά τι. 
'ΙδαΙνω, ci6r:. 6' 111δα"οv' κόμνω τι να αυξηθζj , 

τρέφω, ένισχύω" ή1ιJιx .. ε μέ"εα = ένεδυνάμωσε τα 
μέλη του 11 αύξόνω, πληθύνω, πολλαπλασιόζω. Μ'" 
'1')"1 παtp~ :tQΙ7j,aι:ς sv Jtp1jvSI. 
Έτυμ.: ~κ :~€ί *άλω. λaι-;. 0110' o1Itus .= ύψηλός 

(πρ6λ. § λλΥι 'I. ά,,·αιι-ο,,=όχόρταγος>, c1li-menIum, a
lesco, o1d-ultus' 6λ. κlt! &"ιJή"Κ<ύ. 

lιlδήι:ιlί, εσοα, ε,,' ούξαν6μένος, πληθυνόμενος. 
'lδήσKω·aύξάνoμαι, γΙνομαι ίσχυρ6ς, ευδοκιμώ. 

-11 ιί)~ μτ6.=&Α.δαΙ"ω (έκ ρΙζ. 'ΑΑ-, ιiι~ Ξν τφ /'-χ ,. 
ΑΙΟ)' 6λ. ΙΙ"ιJαί"ω. 
lιlδισιιάνω'= &"ιJήoκω (δλ. λ.). 
6ιlδoμαι·=ιIA.ιJή3xω (ΙSλ. λ). 
'δΙCα (Α), ίων. ιΙλέη, ~ (αλ.η, 4λέομσι, &Λινω)' /i. 

1υξ,,, (?λ. λ.), διαφuγή, όποφυγή 11 μ8Τ& γι·ι. Πρ(lt'fΙΙ . 
διαφυγή όπό τι 11 προφυλακτήριον, σκέπη, όπό 11. 
Έτυμ. : &1έα, d1έομ:ιι, &lεεl"ω. dλιnίω. Ιων. d1ε

ωρη=μέσον διαφuγης τή~ ιι:~,ή\: ίτυμ. προιλδόσδω; 
πp~ς -:;ΙΧ &Α.Vοκω("'α1vχοκω (πρ6λ. μιλ. d1ν;ω ιΧ6ρ.lJ
"υξα). ά1υοκι.ίζω· ίν πιiσl τοότοl, l)π6UI1:α.1 Ιιι:π!τ . 
?!X~Ι~ aleu (πιρ! ~\: δλ. &,ιη). 
Ά."'λΕΆ (Β). !ων. ιUέη, "ι-.Τ1" {δ δλ.)' θερμότης 

(,χπό .δ'ι 71λιον i'ι ciπδ πυρά.ν). 
'Eτvμ. : dUa (μΒΤ& eGtaso\: πνιόμOlτο\:)' τοlJτο χιι:θώ; 

χιι:1 τ~ 8~ α~τoσ d1ειίζω, d"εαι"ω, d1s.I"d" .Τνιι:ι oτij; 
ιι~τYι~ ρ. πρ?\: τ& ιτ,ι'l, 11ά"", ιι,ιιο" (/i δλ.)· ίν πΙσ' 
τούτοι;; δπ6κειτιι:1 lαπ. δiσις svel=Ka/w, φλέγω, πρΙJI .. 
ciY"(Ao:;:x~. sweΙan=εfμαι 8ερμός. 'ΕΧ τοότου τό 
6Ιcάςω (cUέα Β)' εΤμαι θερμός. 
lιlcαίνω (άΛέα Β)' θερμαΙνω, ήλιόζω n ,χμτ6., ζε

στα/νομοι, γ/νομαι 8ερμ6ς, εfμαι θερμός' [δι' Πυμ. 
δλ. &Λέα 2]. 

'lcαντιιι6ι;, ιt, 6,,' κατάλληλος πρός θέρμανσιν. 
'IΣασθαl, &1έαο80ι, ιΧπρφ. · aπ' ~oρ. Gt" χιι:! προστ. 

τοί) ιι:~τoίί Ί.ρ. τοσ ~'ijμ. ιΙΛέομσ •• 
άΙCΥCΙΥόι;, t), δ" (clUyω. πρΙJλ. CΙ1Υι,,,6,,)' 6δuνη· 

ρός, θλιβερός, δυσάρεστος, δύσκολος " μ.τ' «πρφ. 
Ιππο, d1ιyιι"oΙ cYι:ιμt)μιιισι,."δύσκολοι εις τό νό δα
μασθοον. 

'liy", -1,' σκιά. 
'Iι:Υιςω, j·1 χρΥισιl χοιτ' iνIOΤ. xa! aπ. πρτ. μ6νον 

ΙΙ1έΥιζο" (&lέΥω)' 6ασαν/ςω έμαυτόν διό τι, φρον· 
τ/ζω περl τινος, μεριμνGι διά τι (μsτ& 'Υ8ν. πράΥμ). 
61CΥύνω, χυρ. Ιν χρΥισιl μόνον _τ' iν.oτ. xoιl πρτ, 

(CΙΛέΥω). - 'Εν 'tij Ό~υo; ιUιy. cYι:ιί~. (χιιΙ &ιιί'l'α,,) -
φροντ/ζω διά την εύωχ/αν IΙΙΠ8ιτα Υινιχ6);. προπα
ρασκευaζω δεΤπνον διά φιλοξενουμένους. 
'.IΙΥω (α ,χθρ. + 1έΥω ;), 'ν Xρ'l'ιo81 μ6νον χα.τ' ιν .. 

στενOXωρG'ι, 6ασαν/ζω, έμαυτόν, φροντΙζω, μεριμνώ. 
11 χα.τ& τό πλιΣστον μ.τ' cipvijaaw;;: o~x d'uyω =- δέν 
μέ " μέλει, δέν φροντ/ζω" σπιι:ν. &νιυ ιXρνrισ': ΔιτClι 
dUyovoI HIovo.I = εfναι πολύ προσεκτικαl εΙς τόν 
δρόμον των 11 ώσ. μ.τ" ιιΙτ. i'ι Υιν .• φροντ/ζω δι' fv 
πρόσωπον. t\ δι' Ιν πρδγμα.-πιι:θ .• &Λέyoμaι '" 'ι'Ι"Ι= 
ύπολογΙζΌμαι, συγκατολέγομαι μεταξύ ... 
Έτvμ. ι ~H χοιν6);; πιι:ι;ιι:~.~ομS.V1j έτυμολ. έΧ 'toi}. α 

ΙΙθρ. i'ι TCpo&-;+Uyω e,,, Ιχιι:νοποll! π!Xντιι:~. -Λλλοι ~~'I 
δiχoντoι, σόνθισιν ιiλλ& Ιιι:πιτ. 6ά.σιν aIeg- χοινήν 11.,; 
πΙΙvτoι τ& χοιτωτΙρω: ιUέyω, CΙ1ΙΥΙζω. d1ΒΥύιιω (=όνη
συX~ nεp/ τινος)' λα.τ. neglego, diligo, diligens, re-

. IIglo' c!1yo". ιluYII"d" «*eIegesnos) :ι.:ιl CΙ1Υ.ι,,6ι;. 
lvο-,,1εΥΙ)sC==όδυνηρ6ς), d1yim' λ:χτ. algeo, cI,ιΥύl'ω, 
ιU,."δώιι, c!1,."μσ. ΙΑ,."ο,ι;" d11'1~6ς. KIt-;oc .ιtϋτιι: cI
u,οι(*~I6gδ, &lΥο~*δlgοs' 'i;:';C~~ i.~ '1.~'1 μβτlt"Ζ"/jμ~· 



1ιομ6ν 19), ΙSCΙOι~ πcιρoΙΙOιιt~ιl -;Δ ΠCΙρ' Ήοιιχ. _λαΥ'" 
tιd' δ~νιt:o. . 
'Dccινός, ή. δ" (ιΗ.έα Β)' δερμός, προσηλιακός, 

αιλλιος. [δι' _τιιμ, ~λ. &~έσ Β1. 
'Ilcc'vι.t, Βν xpi)aet μ~γo·, )(~τ' ένιστ. χ!), Ι πρτ . -

.uoμαι, ιI~nίoμαι (tUέα Α , &λη)' όπoφευ~ ω. 
cUιilJ, 'fJ , Ιων. ~'I: ί ~λέιι (8 ~λ .). 
CΊlctις, ι~· σιι'IΙ:, 'I , τψ άλεει;'δ~ (6 ΙSλ.) , 
ilc'a, -Iι=ι1~ιεΙα 6λ . λ . (ώ;; 'ιό lιyεΙιι ax το!) lιylειιι). 
IlcIap, ·ίί.τo~, -:ό (dUw)' όλεσμένος σΤτος, δ· 

λεuρoν . _ 
δΙcιμμ., 'ιιτo~, τό (άλεΙφω)' πδν δ,τι χρησιμεύει 

ώς όλοιφή, όλοιφή, πόχος, ~λαιoν. 
cίΙcιμμάτιον, τ6' δποκορ. τοί) 1tpo'l)y. 
cίΙcψμστ-ώδης, ει: (CΙλειμμα+εΤ40,γ δμοιος πρός 

Ιλε,μμα (πΡός όλοιφήν). 
cUcInTcoy=δET όλε/φειν. 
cίΙcιnτι1Ρ, ·ήρο" δ'=άλεΙπι:η, (δλ. λ.). 
cίΙcιnτι1Ριον, τ6' μέρος ένθα ήλε/φσντο οΙ όγw-

νιζόμενοι (ίν ΤΟΤιϊ ruμ.V'l.,ίοι., Τι ίν ,ΟΤιϊ ~ωμ~ϊxoϊIϊ 
δ~λoιν.Ιoι;) . 

CΊlc'nTIΚ, ·ov, δ (~λε[φω)' ό όλε/φων U προγυ· 
μναστής, προπονητής, διδόσκαλος, (χιιρ . sl. Σχο
λην πCΙλ'l).). 

CΊlι:ιnτιιι6ς, tJ/ ό,,' ό άνήκων εΙς τόν ιΙλεΙπι:η", 
η ό κατάλληλος δι' αύτόν, ό ύπ' αύτοΟ άσκηθε/ς.
Ή ιUειnτ,κt) (iνν. 'reχ"'Ι)=ή τέχνη τοΟ άλε/πτou, τοΟ 
προγυμναστοΟ. _ 
cίΙcιnτ6ς, tJ ,.. d", ρ'l)μ. ιiπιθ. (ιΙλεΙφω)' όληλιμμέ

νοι;, έπιδεκτικός όλοιφης, έπαλεΙΨεως. 
Ι-λι:ιnτoς, ο" (ιι σ τερ.+Αε[πω)· ό μή άφεδεlς ό-

πΙσω, μή ύπολειφθεlς 11 άήττrιτoς . 
CΊΛc'nTpIIl, 'fJ, θ'l)λ. το!:ί άΑεΙπι:ηι; (βλ . λ.). _ 
IlcιnTpov, ' τ6' διιiφ. ΥΡ. άντΙ Βξάλειπτρο" (6λ . λ .). 
CΊlcfw είιιιι, ι,,' μτχ. ποιθ. ~oρ. 6' τοί) εΤ~ω. . 
"ilcIσov, τό (σ στε?+λεϊοι;)' τετορνευμένον πο-

τήριον 11 Υιν.-ποτήρισν. 
CΊlι:Iτης, -ov, δ (4Αη)' ό παραπλανών τινα, 1). ό 

Τδιος παρεκκλΙνων τής εύδεΙaς, παραβάτηι;, άμαρ
τωλός. 

CΊ-lcIToιIpyιιτoς, ο" (ιι σ'lsΡ .+Αε,τοvΡΥlιι) · ό όπ
ηλλαγμ~νoς λε,τοveΥ,ώ" (τ. Ι. δημοσΙων ύπηρεσιώ.v). 
Ιλcιφσ, τό=cUε,φιιe (6λ. λ.). 
δλι:ιφσρ, ..;ίτοι;, τό (&λεΙφω)' άλοιφή, ιδλειμμα .t, 

Ιλαιον, χρ'l)σ~μοπο~οtίμsνον ΙδΙCJ χcιτ& .. δι. ~πιχ'l)~aΙοιι~ 
τιλιτdις; χcιΙ θιισΙot\j.-:-11 Γsν~χώ" πδν χρησιμεΟον ιφός 
έπΙχοισιν, πΙσσα, ρητΙνη. . 

CΊlcιιpσytτιιc; ιfιl'ro,' Ιρτος; amτ'l)μ_νο; μβ~δι ΒλοιΙο ') 'iι 
λΙποιι •. 

CΊlcιιp6-Iιoς, οιο' cιJ '"e1 πσλιιΙιιτρσ" &"ιιστρε. 
φόμε."ο, κιι1 lJπηeετω",. χσιΙ . 'toiJ'tO IX~ν ώς πό;;ον 
;ωl1; (ΠΒ?ιφρον'l)τιχο; χιχροιχτ'l)ρισμό; τοί) dMlneov). 
2) Υιν. πτωχός. 
'λλΕI'.Ω, μίλ. 'ψω' ιi6ρ. (Ι: lJλε,ψιι, ίπ. &λε,ψιι' 

πρχ. &λήλrφιι. - Ποιθ. άορ .. σ: ήλεΙφ{Joη", ώσ. άόρ. δ' 
ήλΙφηιο [r)' πρχ. ΙΙλήλ,μμα,' άλεΙφω 1) χρΙω δι' έ
~αΙou (το aίρμιχ). Ποιρ' Όμ" ,άλεϊψιι, (1) ιUεΙψιισθα,) 
λΙπ' lλιιΙφ (σιινιiπ 'tsτσιι δ'l)λ. πιiντo~s με~δι tj)\j δοτ. 
Bλιιiφ ofι λ.λΙπσ, -i)v 6λ.) 11 χιιρ. 8ΠΙ 'ποιλβΙφβω. διδι 
'(1Jμvοι:]τ~χδι\j riaxi)ast, U οΙ ιUε,φόμε"o,=oΙ ιiθλ'l)τcιΙ.
Ι (aι. τό lπσλεΙφω) έπιχρΙω : oVα'r' &λεΙtpΦ - έπι
χρΙω (6ouλώνω) τό ώτα. 

'Enιμ. : έχ ρΙζ. λ,π- μιτ& προθ. . (δλ.'" ΙΙπο" 
.ι.πσ~, λιπσeι7~)' πρδλ. λεϊο, (& δλ.)· CIIσ. clMAψclf, 
ιο..,μμα, cU.ο,φι7. 'Εν π!σι ioutoLς; ,,6 δcισI) -φ. .Ι"cιι 
boτεpoyενίIϊ . Έχ ταtίτoιι τό . 
6h"Iς, ·εco" iJ' τό 'όλεΙφειν, έπόλειψις, 6αφι'ι. 
CΊlι:ιιτopιδcίις, ·Ιφ" δ (dUH~COi)' κοτόπουλο, 
cί1cItτ6pιoy, το=-;φ προηΥ. ' 
cί1α'~ ·Ι~, 'fJ (dUHΤΦi), θηλ. '1:011 dUHl'e»e' 

δρ ις. 
cί1aιτoρf_oς, δ, ίmo1ωp. τοll dUH'rΦf' πετεινόρι. 
~YIσ, 'fJ (ιIUH'rωρt-φcDιιή)' τό κράξι· 

μο oU ηετεινOU Ι Γι CJρa Kaδ' ι'\ν φWνεl ό όλέκτωρ, 
~,λ.. ή τρίτη φuλoκι) τ~ νυκτός. 
O-1aτoc;,o .. (σ aτ&? +1ήΦγ άπερΙγρaπτoς, ~νέK' 

aς, δΡρητος. . 

δ-Ιι:ιιτρΟ4ί, ο" (σ στβρ . + UHrgo,,)' 6 δνεu λt
κτρου (κοΙτης), δγαμος' ΙΙλε7Cτρσ Υάμω." CΙμιΑλήμιι'rΙΙ 
=δυστυχής (άτυχής) ' έπιθυμΙα γά μου (παράνομος 
γ6uος)' l1}.eHtgιz (;)>; έπΙρ .=δνευ γάμου. 

. άλι:ιιτρύαινσ, i j ' όρνις (κωμ ικ6ν θ 'l)λ . 'toU ιΙλεκ-
'r2V~'" κ:ι;: ' Uνσιλr.γί σι'ι πρό~ τδι Αέσιι"ιι : Uω)'). 

CΊlCKTpu6YCIOIί, ο,,' άνήκων είς άλέκτορα. 
άλΙ:KΤΡUOνO-τpόφoς, Ι ' ό τρέφων άλεκτρυ6νας. 
άλcιιτρuον-ώδης, ει;' δμοιος πρός άλεκτρυ6να. 
cίΙcιιτρuο-nώλης, ·ov, δ=ό πωλών όλε-κτρu6νας, 

δρνι8aς. . 
cίλcιιτρuo-nώλιον, ,ό ('11 -ηωλητι1ριον)'=ά'{ο-

ρά πουλερικών. 
άλι:κτρuο-φώνlOν, 'to=ci~βHtoeoφιo"III (6λ. λ). 
cίλειιτpu-ώδης, ε,' δμοιος πρό..; όλεκτρυ6να. 
cίλι:ιιτρuών, ·6,,0;, δ, 'fJ (dλέκτω2)' πετεινός Τι 

όρνις. 
'λλΕ'ΚΤΩΡ (Α) , 'οeοι;, δ' πετεινός (λcιιτ. galluI)' 

π~6λ . 'to -: Υις v!oι. «άλέχτορας '11 όλόχτερας» xcι-;« 
με'tιiθΞσιν ";(Uv φωνΥι έν των . 

'Ετυμ. ; 71 auvi)Gr,; ετιιμολ. ΙΙκ 'to!} σ &Op.+18H'r'o,,' 
δέν Ικοινοπο ιεΤ. Πι θoινωτΞ~ cιι iJ 'Υ"ώμ'l) τοσ Kr.tIchm.r, 
κσιθ' ΥίΥ' (ιπ χρχε: "GtIJ't6tYjt,: με'tοι;u τιilν o~σ. dUlC~CIIJfl, 
dλεκι:ρvώ" κοι! των )(U? Ονομ. 'AλafHtcoe, '.u,'HtiV_ 
(άUξω (=:iπομ~χρuνω)' πρ~) .. ιϊλεξητή2, 'λκπ,ι-πσι
λοιιστΥι;; . E!ν~ι q:~v It~o. δ τ:ολεμιχο;; χcιpcιxτήρ χ~Ι τοΟ 
Itt'l)voU, ~π(;μ . χσιΙ τδ δ'l!)μ~ τι;υτοιι εχ τοΟ dUico προ
έρχ.ετοι ι . 

άλcιιτωρ (8), -oeo" δ (ιι στιρ.+18γco) - '''''''1'10, 
(6λ. λ.) . 
ΆλΕ'ΚΩ, σπσι'l. Τ '}ΠΟ. ";01} dUico' άπωθG), όπομα-

κρυνω (ι:ι'ΙΙl ει). . 
cίλ-έλαιoν, ,,6' όλατιστόν ελαιον. 
άλέμστοt;, ~(I)ρ . άν:ί ήUματο, (6 δλ.), 
6λεν, ~ (J)P , κ:ι; Ι έπ . ,όποο riv't! Ιάλ"ιισι", Υ' κληθ. 

πσιθ. ιio~. 6' -:eιυ εαω. - άλλ' δμω, cιuιo o~, μ-;χ. 
άορ. 6' (6λ . dΑεΙι;). 

cίλcξ-σ'8Ριος, ο" (dUξω + IIlfJ.e1II)· ό προφυλόσ
σων άπό τό Ψοχος (πρ6λ. 'Haux. cιlλεξιιιΙiJ.,ιο." 
6ερμό" σΚ~Π'1.aμo" Σοφοκλ. Άμρ,σράφ,.). 
άλι:ξανδρίςω,μέλ. Ιaω' εΤμαι ώς ό 'Αλέξαν

δρος, φρονώ τά τοΟ ΆλεξόνδΡου. 
άλέξ-σνδροt;, ο" (ciUξco + ιΙ1'ή2) , Ιπιθ.' ιJ .18Ι

(dμV,,-.w, προφυλάττων) τούς όνδρας.- 11 ώ. χυρ. 
δνCιμct, ,ό σtίνYιθε;; δνομιχ 'toiJ llcipteo. 'ν τ'!) 'lλιιtδ~ 11 

Άλέξ. ό μέγας, υΙός τοΟ ΦιλΙππού. 
CΊλεξ-ανεμίσ, -ij" ή άπό τοΟ όνέμou προφόλαξις . 
CΊλι:ξ-cί.νι:μOIί, ο" (dUiω+Ι"εμοι;)' ό όπOKρoύwν 

(κρατών μακράν)τούς όνέμους 11 πραφυλόσοων όπό 
τόν δνεμον. 

CΊλέξαp, τι:i=τό δειλινόν. 
CΊλέξαα8aι· άπ?φ. μΙ". ~oρ. σι' τοί) ιΙ18ξω, 
CΊλΙ:ξέμι:νσι, ·εμ.", ίπ. ιiπρφ. -το!! ιUιIco. 
CΊλέξημα, ~ό (dUiw)' ύπερόσπισις, πραφύλαξις, 

60ήθεια. 
CΊlι:ξ-fινωp, ,oeo" δ (ιUιIω + ιΙ1'ήι)' ό 6οηδών 

δνδρα, πβρ Ι ιιχτροσ. . 
cίλεξι'ισι:ιc, γ' Αν. άορ. cιι' ι~xτ. το!! &18Ιω. 
CΊλέξησις, 'εωι;, 'fJ (ciUiw)' άπόκρouσις, πρaφύ-

λαξfς, ύπεράσπισις 11 άντοχή. 
άλcξι\σω μjλλ. τοί) ιUιξco. 
CΊλι:ξιίτcιpσ, -Ij, Q'l)A. τοί) &λεξ,l'rt}, (& δλ.). 
..lcξητ", -ifeog, δ (ΙΙ18ξω)' ό κρατών μακρόν, 

όπoκραΎWν n 6οηΜς, όηερaσπιστής, φύλαξ, φρου
ρός ιlλεi,l'rt}2 μd%'1' ... πρόμαχος (χιιρ. ό KρaTGJv 
τήν μάχην μακρόν άπό τό λοιπόν aτρότευμα). 
ΈΧ τουτοιι τΔ 

CΊλι:ξητι1plOς, ιι, ο,,' Ικανός νό κρατι:1 μακράν, 
νό όπερασηΙζr.ι " νό 60ηδι:1, χιιρ. dι. 'πΙθ. "ιiν θιΏV 

ο (cII;; τό λσιτ. &verruncus).- • ιUεξηήIΙO" (iνν. φtiι. 
μακο,,), τ6' lατρικόν (φάρμακον) U προφύλαξις, προ-
στσοΙα (μέσον προφυλάξεως). ' . 

CΊλι:ξιίτωp, -oeo" b-dAee,,'rt}g (8 ΙSλ. ). 
CΊlcξI-Ipιι, 'fJ <ΙΙΙΙξω+ΙΙιά}' όρό άπoμα"ρύνouσα 

την άρόν, ή πρoφuλόττouαα άπό κατάραν n fI (ix· 
το!! ιUιIω+" Aetι,)' ~ πρoφuλόττσvσα όπ6 θόνaτoν 
καΙ δλε8ρον. 
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άλ~ξι-6Ιλι:μνCN;, O~· (ΙΙUξω+β~1eμtfΟtf)' ό κρα
TQv μακρόν (όπομακρόνων) τό ι3tλη. 
άλεξί-Υσμος, Otf (CΙλΑξω + yάμog)' ό όποφεύγων 

τόν γάμον. 
άlι:ξI-K~Koς, ον (άλ~ξω+κακόtf)' ό όπομaκρύ

νων τό κακόν'· 
άlι:ξf(μ)-6ρoτoς, otf (άλέξω+βeοτό,,)' ό πραστα

τεύων τούς βροτούς (θνητοός). . 
άλtξιμον, τό=cI,ιεξ'7n7qΙΟtf (ΙSλ. λ.). 
άλεξf-μoρoι;, otf (ιUiξω+μόeοS')' ό τόν 86νατον 

άποδιωκων, όπομακρύνων. ' 
Cίλι:ξιι;, -εως, 1ι ' βοήθε.ια. 
άλΙ:ξι-φάρμσκοι;, 01' (CΙUξω+φdeμcικο1')' 6 όπω

θών τό δηλητήριον, 6 ένεργών ως όντΙδοτον.-
11 o~δ. cI.ιεξιψdeμcικο1', τό=όντΙδοτον κατό τοΟ δη
λητ~ρίoυ ιχtιp. τό όπωθοΟν, έξουδετεροΟν τό δη
λητηριον), λcιτ. remedium. 

"AAE'm' οΙ τύποι τώ~ χρόνω'ι σΧΤιμσ.τίζoντcιι έν 
μaρaι μέν ax του cI,ιεξέω, εν μέρει δε εκ του ά,ιέκω' 
μέλ. cI,ιεξήσω' γ' έν. ένε~y. iop. cι' ε'Jκτ. άλεξήσειε' 
μ4σ. μέλ. άAεξήσoμcι,' ιini καιΙ μβλλ. CΙλέξω' ιi6ρ. αι' 
ιι,ιεξιΖ' μβσ. μΙλ. CΙλέξομιΖΙ' ά?ρ. cι' ήλεξάμ'7'" - ώσ. 
'π. ιiόρ. 15' ιiνεtι a~~iia. (ώσεί έχ τοίΙ *cΗκω) &AaOΙHo1', 
ιΧπρφ. άλιΖ,ικεϊ", -έμε"ιΖΙ, -έμε1' , μτχ. άω,ικώιι' όπό
θι~ πιiλιν σχr,μσ.τίζετaι μΗ. cιω,ικήσω' όπομακρύνω, 
άποτρέπωι όποκρούω 11 oeev ύποατηΡΙζω, ύπερασπΙ
ζω, βοηθώ. Σύν,;:ι:~ις: μετi 130,. προσ.; άλέξειιι τι"ί 
(προσ,)-μl!τ' a[;:. πρ:iΥμ. CΙΑέξει1' τι ; Ζευς τό γ' άλε
ξήσειε = 6 Ζεύς ήμπορεί νά τό άπoτρέΨ r;ι. (' ΛλΗ 
(Ι')χν6τ:ιιτlt xaL με,ξ,: -:W'I ΜΙ) "~)'J-::i~Ξω 'ι (μ",:ά. iJo":. 
προσ. κcιί cι!τ. πριiyμ) aUYXPG~ΙO;'; CΙλέξει" Δανα~ίς
ΚιΖκδl' t}μcι~=6πΟΤΡέπειν άπό τούς Δαναούς τήν 
ήμέρον τού όλέθρου' πρ6λ. αλιΖ,ικε,-Μέσ . άΑέξομαί 
ΤΙ"ιΖ=άποκρούω, άπομακρύνω τινά άπ' έμαυτού, 
ύπερασπΙζι.> έμαυτόν έναντΙον τινός (l.a: . defen
dere)" ώσ. ιiπoλ. ά,ιέξομαι=δλέξω (ύπερασπΙζω) έμ
αυτ6ν.- 11 ώ, μ400'1 ώσ, άνταποδΙδω, όνταμεΙβω. 
[Έκ -;fj, !cιιπ. ~. "cιleq- έ~ ιiσθ:s"s~τaΡIl.~ lι?ρ:;iΊ; -:r,; 
όποΙοι, ΠΟΙΡιiγι-;οιt χοιΙ τό άλκή] . 
άΑΙομaι, auvllP. άλεilμcι •• ώσ. άλεύομαι' '(' Ι'ι. ε'Jκτ. 

ιl.Uoιτo· μτχ. άλt1ίμε"oς-' πρό πιi'ιτω" (;μω, π:ιιρ' Όμ. 
ί~ χρΥισιι κοιτά. τό γ' 4~. ιiop. οι' ήλεύατο Ίι άΑευατο' 
προσ,;. cUεVιzι. ιlUιzafJos' ()π~τ. d,u'7raI Υι CI.1.ευετιΖ ι . 
_ο)χτ. cl.Ua.ro· ιiπpφ . άλέιΖσθα" άλεύ::ισθαι' μτχ. ά-
1εvdμε"οS'. 'Λποθ, (άλευω)' άποφεύΥω σl)'/ . μΞ';' cιιίτ. 
ιtρoιyμ. ωOΜcι' βέλος. -θιί"ατο1'. σπ:ιιν, μδΤ:7. αΙ ,,;. πρo~. 
11 ώσ. μδΤ' ιiπpφ.=όΠOφεύγω νά πράξω τι, παραλεΙπω 
νό τό πράξω, δέν τό πράττω 11 ιΧπολ. (δια)φεύγω, 
φεύγω μετό πάσης δυνατης σπουδης, πετώ (διό νό 
προφυλαχθώ) 11 παραμελώ' πρ6λ. άλείί. 

6λι:ότιιι;, -'7τος-; 1/ (ιΙ,ιής)- συνάθροισις, dι, τό 
li(J.ροια,ς. 
6-λι:η'δωτος, ο" (α (ιτε? + λεπ'~)' 6 δνευ λεπΙ

ΔWν, χωρl; λέπια, 
ά-λΙπιστοι;, ον (α atap. + λεπΙζω)' 6 δνευ λεπΙ

ΔWν. - 11 ό μή όπολεπlσθεΙς, μή όποφλοιωθεΙς, ό· 
καθόριστος. 

61ι:σιι;, -ιιως. f. (clUoJ)' τ6 δλεσμα. 
61ι:σσαν, επ. τtlπ,,~ 2.'/-:: η.1.εαα", Υ' πλΥΙθ. ιΧl)ρ . cι : 

-;"u cUέω. 
άλι:στΙον, ρ-τιμ. έπίθ. -;ο(ϊ άUω' πρέπει τις νά άλέσr;ι. 
6lcTaI, έπ. ιiντΙ cϊ,ιητιzι. Υ' ~ν. ιiόρ. 6' 6π"τ. τσ(ϊ 

. cr.uομcιι=πηδώ. 
'1tTIIIίr -ον. ό (&Uω)' ό όλεστής, 6 όλέθων, ό 

μυλωνδ<; Ι dUr'7' Β"ο.=μυλόπετρα. 
άλι:τ6ι;, δ (ιUiω)' τό όλέθεlν, τό δλεσμα. 
'6lcTPCuu, μίλ. -t1ίαωΌ Ικτl!τcιμ. τuπο, τοίΙ cUέω 

"'" όλέθw. 
·Ιλc-τρf.βΙνος, ό (&λΑω + τeΙβω)' τό ·άλέθον ιϊ 

καταTl:.Τ60ν, δoTΔUξ, rpamήp, (κοιν. γουδοχέρl). 
'61ι:τρfς, -IδoS', fι (cUίιρ)' δούλη όλέθουσα σΤτον 

(λcιτ. mοιιtrω . 2) παρ8€νQς έν 'ΑθΠναι::; άλέθου
ac διό τό πόΠCΙN της /Αθηνδς. 
-'AcTώv, -.cU1'oS', δ=Ω~τπ. G"οS'=-ή έπόνω μιιλό

πέτρα; 
-'Acίi ~ cIIεtι, πtθ. σu~τιiτμ. τύπο, ιi~τ! άλέον, προ

στaκτ. ,;ο!! ιIUoμaι' όπόφεuγε! πΟΟε! 

άλι:uάμην, 46ρ. /1,' το!! ιl.Uoμcι •• 
άλι:uρ'τιιι;, clero., 6' = όρτα:; έξ όλεύρι.ιν (tK 

σΙτου). 
άλι:uρο-μαντι:Ιον, τ6' πρόρρησις δι' όλεύρου. 
άλι:uρ6-μαντιι;, -ιω., δ' 6 έξ όλεύρου πραλέγων 

τό μέλλοντα. 
6λι:uρον, τό (ιΙλΑω)' δλευρον έκ σΙτου, σιτάλευ

ρον, σιιν. κaτά. πλ-τιθ. &A.svea, δtαχρι\lόμ.~cι ιiπό Τ? 
&,ιφιτα (=κριΜλευρα). 

ά1cuρ-ώδιιι;, ει; (cfAεveotf + εΙδος)' δμοια:; np6c:
δλευρον. 

άλι:υω, μΙΙλλ. &ΛΕVαι:o, ιiόρ. α: II1εvαα, χρ-τισψ" 
ποtούμΕ'lον ώ~ έ~ερy. τοίΙ cUέoμcι. '1ι άλευoμcιι (ΙSλ . ά · 
λέομαι)' όnoμακρύνω, κρΟτώ μακρόν. 
. 'ΑλΕΏ, πρτ. IIOΙOVtf' μΙλλ. clλέαω' ιi6ρ. cι' lΙλεσα 
έπ . αλεσαιΖ' πρχ. άλή,ιεκα, πcιθ. πρκ. cIAιIMoμcιI ij ά · 
λήλεμαι' όλέθω, συντρΙ6ω, κοπανΙζω (λcιιτ. mol~re). 
Έτνμ. : dUw, l1.,ι'7τον (ιiλειιpoν), άλέται λIlJ.oI (μυ · 

λόπετρες), αλετος χcιΙ dλετδς (=δλεσμα) άλετelS' (= 
μυλωνού), cI.ιετeεύω (άλέθω), &OΙeveo" « "clM-Feo1') 
Q),'7cF)ae (xll.L πλ Υιθ. ά,ιήατιΖ) κ ci: πd.ντcι τoιίIΤcι ίχ ? 
αλ- (π ρολ . 'Αρμ. cιlcιm=όλέθw, cιlcιυΓί("cιlcιΙΓΙo=μύ 
λος, cιleur=δλεuρον). Ή σuσχέτισt~ 'tfj; ~. ά,ι- πρc, ; 
't'iJv ~. FeA- του ει'λω δέν επι~oκιμιiζε,;cιί, ~ιότι ,;ά. π(( 
ριiyωyσ. "Yj;; ρ . CΙλ- ~έν πψέχοu'/ Τχνο;; F. Όρθότιιρ" 
σιι'/ιXΠΤEΤCΙΙ Ι)π' ιiλλω'ι 1) ρ. cI,ι- τ"ϋ ά.1.έω πρό;; 't'1ιν f. 
τω" λ. mοlο=άλέθw, mοlcι=μυλόπετρα, υ.λ. μυ,ι,ιω 
μυλη, ά.ρμ. mcιlem, "(οτθ. mafan, π:ι:λ, Ιρλ. melim' ;'τ ,> 
αΑ .( *φl-, κο:,/.Υl ~ιiσι~ mel (=άλέθω), δζ fι;; έ~ίπε; 
τ~ μ ~~Cι ~~ itCΙΡiΥωΥ:χ. ~9;;; ~Ελ).r,'/tχ9ίς . 
ά1ι:ωρή, ά.τ-: . ά,ιεωριί, 1, (άΑέομαι)' άποφυγή, διc 

φυΥή. 2) μέσον, τρόπος, άποφυγης (διαφυγης 
ύπεράσπισις τινος έναντίον προσ. τινός ιϊ πρόγμ. 
δηίων άν5ιιωΥ cI,ιεωρη Ii ά, ::?λ . βoή~εια, συνδρομή. 

wA-AH, Ύ, (cI).άομαι)· άδιάκσπος περιπλόνησις.-
2) μ-:~ ," περιπλάνησις τού πνεύματος, σύγxυσι~ 
παραφροσύνη (λ~τ: e~ror. menti.s). w >, • 

Ετυμ. : -:1;;; C1t!lt7j" ρ . ":·,((\ -;:ι:; αΑη, ιzλαoμcιι, α 
-tal"Q) (= περιπλανώμαι), άλήrηs, άλητεύ:,>, ί.'Χ·. 
cιmb-ulare. Βλ. χcι: &Ααζώl', dAv:u, ήλε6s, ήΑάακαι. 
άλή, f" lιόν"" κιtτi πλΥ,θ. ά1αΙ ( =I'CιtΤ. scιlinae ) ' 

όλυκαί, 
ά1-ηΥόι;, 61" 6 μεταφέρων δλας. 
άλήaι:ισ, ΠΟΙΥιτ. &λ'7θεια, 1ι (cI,ιη8-,;ς) ' άλή8εια. 

2) πραγματικότης, πραγματική άλήθεια 11 ή έπαλή · 
θευσις .-ΙΙ ό χαρακτήρ τού λέγοντΌς τήν άλήθει
αν, είλικρΙνεια. 
'l'JSiOTCρov, -έστατα, ":ΙΙΡCltθετ \ κ:7. τοίΙ ά,ι'7θώ;. 
άληθι:υοις, iι' φιλαλήθεια, είλικρίνεια. . 
άληθι:υτιίι; -ον, δ' φιλαλήθης, εΙλικρινής. 
άληδι:υΤΙK~Ι;, ", 61" φιλαλήθης, είλικρινής. 
άληθι:ύω, μδλ. -ευαω (CΙλ'7 θ-ή,,)' επι προσ" λέΥΙ.J 

τήν όλή~εlαν, 6μιλώ τήν άλήθειαν, εΤμαι φιλαλή
θης 11 ιιπι ΠΡΟΙΥμ. , εΤμαl, i'j άποδεικνύομαl, όληθής 11 
δπΙ μcιντειων, εν ποιθ. q:(!)y~ = έπαληθεύω, έκπληΡΟύ
μαι.-ά,ιήθενσο" πά1'ΤιΖ=λέγε τήν6λήθειονέν πδσιν. 
Ώληθης, έ,,(α στερ.-!-Α.ήθω=λαtfθιί1lω)· 6 μή κε

κρυμμένος:;; μή όποκρυπτόμενος, ~ρ:ι: πραγματικός, 
ιi'/τiθ. ;;φ ψευδής i'j φαινομενlκός.-ΈπΙ πρc.σ. , φιλα · 
λήθης, εΙλικρινής, τΙμιος 11 έπΙ ΠΡΟΙΥμ. , πραγματικός . 
2) Τό o~~. ώς βπ,ρ. μετά. εΙρων . . σΤιμ: ώ, πpoπoιρ~ . 
&.1.'7 θες ; = πράγματι; λcιτ. itcιne? 'Εν Φ τό δ;ύτονον 
τδ &λ'7 fJ.ές=έν πάσι;ι όληθεΙQ, πράγματι (λατ. revera) . 

ά1ηθίςομaι, ιiπoθ.=άλ'7 D-eVQJ. . 
άληθΙνο-λΟΥία, fj' τό λέγειν τήν όλήθειαν. 
άληθΙνο-ηίπι:ρος, 01" ό κατά τό XρGJμα 6μοιό-

τατος πρός κοκκlνοπΙπερον: CάA'7fJoItfOninIIIOI . Η/Ο ' 
1'ες-" =01 έκ πορφυρΙτου λΙθου. 
. άληδΙν6ι;, :'1, δ" (dλ'7θής)' 6 σύμφωνος πρός τήν 
άλήθειαν. - ΈπΙ προσ., φιλαλήθης, άξιόπιστα:;, εΙλι
~ρινής 11 ~πΙ .. ρcιιγμ. , πραγματικός, όληθινός, γνήσιος. 
Επίρ. ·"ως. 
άληθΟ-Υνωσfb, fι (ci,ιήθεια + Υ"ώνσι)' ή yνCισις 

της ·άληθεrας. . 
άληθό-μαντις, -εωι;, δ, iι (CΙλ'78-ι)ς+μdtιτι,)' μόν

τις (προφήΤf\ς) της άληθεΙας (πρΙSλ. κακόμα"ιr), 
ά1ηδο-μίίδCω· λαλQ όλή8εlαν. 



6AιιN-ιιii8oς, Ό" (ιI1ιJ".ισ + μNθo~)' ό λαλG:>ν 
την όλ~ειαν. . 
61ΙΙΙo-ηoιiω' norG:> όλη81'j, Ka8raTG:> ~ όποδε:ι · 

κννι.ι τι όλη8ές, 
61ιιδ-opιιiw' όρκΙζομαι όληθG:>ς. 
61ιι8o-σoφlα, 11' όληθής σοφΙα. 
61ΙΙΙοσύνιι, "ι' ΠΟΙ1j-t. <ivt! ιI~ή""α. 
61ιιΙότιις, ',1ΤO~, "ι' όλή8εια. 
'ΙΙι\δω, μ6λ. ·ήσω=dUω (όλέθω). 
61ιιΙώς, lων. ·Ι~, έπΙρ. τοϊ! ά~η"ή.· πραγματι· 

KCις, όληΟΟς 11 ωσ. ιb~ ά~η~. - Σ~γκp. άλ" fJέστε· 
10", 6πlιρθ. ά~,,"Ιστατα. 

'A1Iιiov ncδlov, τό (&~,,)' χώοα (Y,'j~ . it;~ , i,(;) 
TG:>v περιπλανr,σεων (ίν ΛυκΙ(J. ~ι ΚιλικΙCf). 

6-1ήioc;, ο" (σ σΤBρ.+~ήίΌ")' ό δνευ γαιών πρ6ς 
παρaγωyήν σιτηρQν, δνευ όγρGJν 11 mωχός. 'Εν Ίλ. 
Ι 125 συνιiΠΤBται: ά~ήϊo •• ,.άκτήμω" (ώ\; <iAA. τ& ιiν
τΙθ.τα: πo~ν~ιjϊo~ ... πo~νκτήμω", Ε 612), 

6-lι\ιστoς, ο" (σ σ:tllρ. + ~,,'ζω)' ό μή ληιζόμε· 
νος, μή λεηλοτούμενος. 

δ-Ιιιιιτος, 'ιt. 1IλA"κτo~. Ο". (σ στoρ.+~ήyω)· ό μή 
λήγων, όκοτ6παυστος, διαρκής &λ"κτο. δνμό. = 
όρΥή όKoταπρ6ϋvτoς- &~"xτo~ χ6λο. = όΡΥή όμεΙ· 
ωτος, όδιόκοπC?<i. 
61iιlcKa, άΙfιΙcσμαι, iι -.μσι, <itt. ίνΙ~ί. χαί 

παθ. π~x. τοϊ! ά~έω=όλέ8ω. 
άΙι\lrφα, άΙι\lιμμσι, <itt, ίν.Ρί' χαΙ παθ. πρχ, 

το!) cUεlφω. 
·ΙΙιιμα, τό (dUω) , χυρ. τό όλε.σμένον, λεπτόν 

δλευρον 11 μτφΡ. ό παμπόνηρος δνθρωπος, όπατεών. 
άΙι\μcναι, ίπ. τ~πo, <iv't! ιI~;;"ιzι, χπρφ, To~θ. X~ρ. 

11' το!! εΤ~ω, 
.61ιιμοσύνιιι fι · (ι~,,)· περιπλόνησις, τό περιφέ-

ρεσθαι: . 
·ΙΙι\μων. ·o"o~. 6, "ι (ιI~άoμσι)' όλήτης, πλόνης 

(περιπλαΥώμενος). 
άιηνσι, <iπρφ. πσιθ. <iop. 6 το!! .τ~,,) 
δΙηξ, -,1xf~, δ' εΙδος όσπρΙου. 
δΙιιητος, ο" (ο: στερ.+~ιzμβιi"ω)' ό μή συλλαμ

'6ανόμενOf;, δυσκόλως συλλσμ6ανόμενος. - σ~IXΡ. 
όληπτότερος== όλιγώτερον εύπρόσ6λητος,- 2)ό
κατανόητdς, όκατόληπτος. 
Ά - λHΊ~ r, ιIAιj., έ., ίπ. κσιΙ ίων. 6πΙθ.=itτ . cI

"e60~' ή8Ρ9ισμένος εΙς f:v δλον (λατ. confertus). 
Έτvμ. : 'ax μ~. ιI~- σ~π. τ~, ρ. Fe~- το!! εΤ~ω, οι. 

πρeiλ . παΟ. ciop. ~' Ιά~"ν. ιiπ~φ. ιΙΑ;;"ιΖΙ, 6πάθιν καΙ τιΧ 
ιIcλAιj~, ιIoλ~ή. · ιtρ~λ. "<:ι: ιΤλΑω, ιϊλι~, ιlHIZ~ ιI~ι
ι:ι'a=~lιιz{ιz, 

61ιισις, -.ro~, ." (ιI~άoμllι)· =&.ι" (Ρλ. λ,) π.ρΙ ':~\; 
~POZΙ~;; ,ου "ιλΙo~.-11 (ιΙ1έω)=τό όλήθειν (πρ~λ, ι
.\"οι.). 

άΙιισμlH;, δ (dUω)' τό άλήθειν, τό συντρΙ6ειν. 
'-MaTcuToς, ο" (cz σΤΞΡ. +- λπστwω)' ό μή λι:!· 

στευθεlc, μή ,ύποστός διαρπαΥήν. 
6-1ηστος' '6λ. ιf~ιzσεo., 
δΙιιται, Υ' !~. μ4σ. ιiop. β' (ιποτ. το& ιϊλΑομσι. 

· άΙιιτcία, δω;ρ. ιIJ.ίiτεlσ, ij' περιπλόνησις. 'Εκ ·τοίι 
άΙιιτcύω, μ'? .. -είιaω (ιΙλή"".)' περιφέρομαι ώς ό-

λήτηc, ζω όλητικήν ζωήν. 
ΊΙήτιιι;, ·ov, ό (ιΙ.ιάομσι)' ό περιφερόμενος, ό 

πλόνης, όγύρτης. 2) ί,,_ ΙπΙθ., όγυρτικός, όληTlκός . . 
άΙήTl>,Ος, ο" (ιIλtlr,l;)' πλανώμενος. 
άΙητο-cιδή1;, έ.' δμοιος όλε~, έχων τό xρGJ

μα όλεύραυ. 
δΙιιτον, τ~=άλεupOν (61.. λ.). 
άlιιτΌC; (Α), f; (dAέω) ιi..-;! ιIAιτ~' τ6 όλέθειν εΙς 

τόν μ,jλον. 
άΙη ... ός (8), ~, ό".· άλεσμένος. 
άλητύς, -vo., Υι' εϊ .. &1,1. 
άλ&aία, i,' έλώδης μαλόχη, ΚCιιν. νερομολόχά, 
άΙ&αίνω' θεραπεύω' εΙ. . Iί.ΗΙοομ2Ι. 
δI8ε:ξιι;, 'εω~, Υι ' θεραπεΙα. 
άΙθι:στήρια, "tcit (d.ιlJ.czt"ω}' ίαη::ικό, 8εpaπεTαι. 
άl&ιjε:ι.;, εοσιΖ, ε,,' ~ερaπεύων, ύΥιεινός. 
άλ&ησιιω, (Τι άΙΙίσκω)' tίo . ιI~"ιzί"'ω, lί.λlJ.oμczι. 
-ΑλβΟΜΑI, έπ. τφτ. ιI~"'6μ'1ν' μίλΙ.. ιI1lJ.ήάoμσι· 

κ αc\(ιπαμαι ύγιής, · θεραπεύομαι ' ιJ~lJ.ιτo χ./ρ. ['Εκ · 

ρ. σΙδ· πρΙΙλ. Oa'lloXP, &rdh- (- θόλλω, όκμόζω) , 
4rdhuk4s (όκμ6ζων), Ζινδ. &red (σύξόνομαι}J. 

6lfa, Ιων, d11,l. 'Ij (d~tJi)' συνέλευσις, · συΥκέν 
ΤΡωσις λaoΟ, δωρ, χαί Ιων. λ"ι, ιiν-:Ι t~, ιiτ't. · • Εχ· 
x~,101ιz. . 
ΊΙιά,"ι (κιχΙ _άΙΙα) . (ctl~)' όλοτο8ήκη fI Ιγδlον 

(καιν. ΥουδΙ) πρός τρΙψιμσν δλατος. 
αΙιάδαι, -ων, οΙ' νaϋται, «θαλασσινοl». 
άΙI-άι:τος, Ποιητ. ιI~ιιzl.τo" 6 (&1~ιIιεό~)' «θα · 

λασσαετ6ς;ι. . 
άΙι-ίίής, έ~ (&λ~&,1μι)' ό πνέων ήρός τήν 86-

λασσαν, έπl της 8αλόσσης (μόνον). 
άlιaίαι _y,=clλιιi, ή~ιllΙιz (eiA. λ. λ,). 
άΙιαχος, ή, ό" δωρ. ιiv'tI ~~ιιzx6._ 
άΙι-αv&ής, έ~ (&l~Iί.IIlJ.o~)' όλιπόΡφυρος κυρ. ό 

έκ Tiic; θαλόσσης έχων τό άν8ηρόν oUτοΟ χpQμα. 
άΙιΩς, -άιJo~, 1j (ιϊ.ι.)' ή tκ της θαλόσσης' iι . ή 

όνήκουσα εΙς τήν θάλασσαν' d~Iιi~ (ένν. χυμβ,,)= 
όλιευTlκον όκόTlον. 
άΙιαστής, δωρ.=ήλιaoτής (I!iA. λ.). 
ά-ΙΙα"τος, (cz σ't!>Ρ.+~ιιiζομσι)' δκαμπτος 11 άκα

τάπαυστος 11 δν δέν .δύναταl τις νό καταπαύσι:1 ιϊ με
τατρέΨι:1 ιι i"I προσ. ότρόμητος, όκατό6λητος 11 o~~. 
ιΙΜαΙΗΟ" ώ. έπΙ?=όκαταπαύστως. 
ά-Ιlβάνωτος, ο,,' ό μή τιμηθε)ς διό λι6aνωτοΟ, 

διό θ'Jμιό;Jατος. . 
'lf-IanTOc;, ο" (&~~βάπτω, I!iA. καΙ ιIAιβιzφή~)' 

ό &6απτισμένος, &Μισμένος έν Tf,j θαλάσσι:1, ό 
έν O!JTr1 πνιγεΙς. 

ia-lt6aIί, ·α,,&'ο., 6' νεκρός, πτώμα νεκροΟ [ιi 
~εe . 3-: ')11.] . 
άλί-βδτος, .ο", ~·ωρ. ivt! ήλl-βιzτo. (Ιλ. λ.). 
άλι·6α,ής, is (α~ς+βάπτω)=άλίβιzπτo.· ό 6E6a

ΠTlσμέvοc; (6υ8ισμένος) εΙς τό κύματα. 
άΙιβδυω, Ιι ('ολ. ιiντ! cI~ιδtίω = καταδύω EiC; τήν 

θόλαοσαν. 
άΙί·βρcιιτος. o,,(&~~PeIxQJ)' ό 6ρεχόμενος ύπό 

της θαλόσσης. 
άΙΙ-βρομος, ." (&1f + βeέμω)' ό 8opυ6Gιν ώς ή 

θόλασσα. 
άΙI-βροlος, ο""=dΆ.lβ"ικτοs (~λ. λ.) . 
άιι.βρωτος, ο" (κιι Ι άΙι-βρώς, ·ciiroS) (liλs + β. 

βeώrιχω)' ό ύπό της θαλάσσης 6ι6ρ:..Jσκ6μενος. 
άΙΙ-Υδου1ΙΟι;, Ο", ΠΟΙ1jΤ. ιiντ: d~l-ιJovno. (6λ λ.) . 
άλΙ-ΥcΙτων, -o"o~, ο,,' ό ΥεΙτων της θαλόσσης, 

c παρό τήν θόλασσαν. . 
άΙΙ·Υcvήι;, έ.· ό έκ τf\ς θαλάσσης γεννηθείς. 
Ίλ'νκιος, α, ο,,' όμοιόζων, δμοιος [<i63ei. 6τ υμ.], 
ά-ΙΙΥύ-ΥΙωσσος, ο,,' ό μή έχων λιγυρόν φωνήν, 

ό μή έχων καθαρόν ηχον φωνης. 
άλι·δϊνήι;, .~ CQΑri-cJιιιέ»)' ό περιδινηθεlς ύπό 

της θαλόσσης. 
άΙI-δονοι;, οιι (&~~ιJo"έω)' ό ύπ6 τι'\ς θαλόσση.:, 

περιοι,;ούμενος, περικυλινδούμενος. 
άlί-δoυιroς, 07' ό έν τ~ θαλόσσι:1 δουπών (ήχών). 
άΙΙ·δρομος, ο,,' ό διατρέχων- τήν θόλασσαν. 
άΙιεία.ι Ύ, (ιΙλιιίι;)' τό όλιεύειν, ή όλιευτική τέχνη. 
άΙι-cιοής, Ι.' ό δμοιος τΓ,Ί 8αλόσσι:1 κατό τό 

χρώμα. 

άΙΙ.CΡΙΥήι;, έ. (κσιί dλι-eeΥ6s)' ό έργαζόμενος έν 
τΓ,Ί θαλόοοι:1, ό όλιέ:ύων.- 11 άΙ0uρ"c;=πορφυΡοΟς. 

άΙι·ι:ριιής, έ~ (&λ~leκο.)· ό ύπό θαλόσσης πε · 
ριπεφραγμένος, περι6aλλόμενoς ύπό θαλόσσης. 

άΙΙclιμσι τό (d~IeIiω)' δγρα Ιχθύων. 
άλιι:ύς, ίεν. -έ~, Ιων .. -;;0., δ (li~S, cI~ao~)' ό ά

σχολούμενος μέ τήν 8όλς:ισσαν, κσιΙ ο&τω ~ Ι όλι· 
εύς, (ψαρδς).- Ι .. θαλασσινός, ναυτικός, ναύτης 11 

μιοτ' άλλο') (;~σ.ιρι&'czscl~ιηιις=ναυτικούς KωπηλόΤQς . 
. 'IIcuTIίC;, δ' 6λ.ιI~&lύ;, 
άΙιι:υTlΚός, ή, 9" (d~&8VIΙΙΙ)'ό όνήκων εΙς (Τι ό 

κατόλληλος διό) τήν όλιεΙαν. . 
άλιτύω, μίλ. 'σllll (ιI~ιιιί,)' εΤμαι όλιεύς, όλιεύω 

(ψαρεΙω). . 
'ίίλιςω (Λ), μΙλ. 'd~lσω' ιiόρ.ιι~rσιί.-πσιθ. <iόρ. σι' 

~lΊοfJo"ιι· πρκ. ΙΙλί,ιι.μιιι, Ιων. lίλισμσι (ιI1ιj~)' συνό
Υω έπl τό αύτό, σllνα8ροΙζω, OUΥκεντΡώνω, - τταθ. 
συνέρχσμαι έπI τ6 αύτό, συνόΥσμαι, ouναντQμαι. . 



Ί1I~ω <Β), μ'λ. 6.1ΙιιOlJ (1-4')' όλατΙζω. - υ nαρt
χω όλμυΡόν τροφήν. 
άΙΙ-ςωνος, ο" (ιIAi"H'ιOι,.,,)· ό περιεζωσμένος υπό 

1 ι'\ς Ι'cλόσσης. 
άλι-ςωος, ι· ό ζών έπl τ~ς ~λόooης f\ έν τό 

Ca~C OOI .l. . 
lιlΙη, -Ι" Ιων. r1.νΤ Ι άλΙα (δλ. λ.). 
άΙι-ηνι\ς, ls (αλs+&Υ""μιγ ό έφ' οδ θραύεται ή 

::-6 λοοοα. 
άΙι-ήρης, C~ (IiAi"!-I,letICJOlJ)' ή κώπη, c» leiaaov-

ο, ΧΩ Τ .. Τ..;" 6άΑΩιιαΩ" •• δι' ~ς κωπηλαΤΟΟσι. 
άΙΙ,σl, έπ, δοτ. πλ'ljθ. ,;06 ~λI,I. 
άΙlητω" -oeo" δ' nOI'lj';. Ων,;Ι dA,cVf (6λ. )..). 
lιlι-ιιxfιc;, ιi,· ό ήχών GJonεp ή 8όλασσα' πρδ),. 

άllβ~o,:.ι.o •• 
σίίιl~, δωρ. ιi:lτ! ήλίδ,o~. 
6-118010, ΟΙ' (ο στaΡ.+}.[60,γ ό δνευ λΙδων, ούχl 

πετpιJ~ης. -· 11 ό μή Τιόσχων έκ λιθιόσεως. 
iιllxάιισΙoν, τ~=~l'cιycι11ί, (<<περδικούλι ι &·1 Ζ-χ

z·j ·Itj ,l, j , στρύχνον, δορύκνιον, 
άΙ111Ισ, Υ, . ~ωρ, ιi'lτ! ι}l,χία, . 
Iιl1-Klu:JToς, ?'Ι (&Aςt-xAνζω)' ό υπό ιf')ς θαλάσ' 

σης κατακλυζόμενος, J1ροσ~αλλόμενος, περιβρεχό
Ι : ενc<; . 2) i.J ύψηλά κύματα έγε Ιρων, 

άΙΙ-ιιμητος, 01' (αλ,+χάμ"ω/ ό υπό της θαλάσ
σης ταλαιπωρούμενος, καταnονcύμενος. 

άΙι-ιινΙ;μίς, -Εδα" δ , 1ι: ΝμΩξα ΙΙΑ-=δι.;αξα φε
['ομ6. η έrιί της θαλάσσης. 

άΑΙιι:ος, α, ο" ~ω~. Χν.ί ή1&χο;. 
άΙI-ιcρήnίς, -Εδο, ό , 'ιι' ό πορά τήν δκρον της θα-

λάσσης . . 
άΙI-ιι:ρόκΙΙ0ι;, 01" ό πλrlρης χαλίκων. 
άΙί-ιιτίίηοι;, ο" (&lri-Ητvmω)' ό έν rl1 Dαλcοσl) 

ήχών, ό ύπό της θ::1λόσσης κλυδωνιζόμενος, πλητ
τόμενος (eαλα:Jσοοορμένος), ίπ! r-λο ( ων. - 11 ώ; 
~·Ι$ί-Y. , ό δc ρυ 3ών, βρυχώμενο:;, ί;ι! ,t,; ίπιψιχνε ! ιχ; 
: Yι ~ θιxλιi:ι:oτι ; <ini ,;ιiI~ κuμ:i,ω·ι). Έν -:~ ίνιργ. σYjμ. 

"~θότ. dA'HτVJfOi. 
c1ιll-ιιίiμων, Ο", γι·ι. -0110, (c11s+xvμcz)' 6 - περι-

13αλλόμενος, περι6ρεχόμενος, υπό τών κυμότων 
τrjς θαλόσοης. 

611ιι:ώδιις, 6λ. -:6 6ρθό,;. &ΑVΗώδη,. 
ά1ι-μCδων, -0"0, (81r + μecJow)' 6 δρχων τ~ς 

Βαλόοοης, ποντοκρότωρ, 8aλασOOKρότωρ (6 00-
:.Iδ~ν). 

c1ι-lιμcν'σ, -11. " έλλειψις λιμένων. Έχ ,ο!! 
6-1Ιμcνoc;, ο" (11Ι στιρ. + 1.μή .. )· ό δvευ λιμένος 

(λιι,. Importuosus)' γενικιil" ό μή πα~xων καταφύ
γιον (δσυλον), ό όφιλόξενος' 'Εχ Τ ιJuτa!J ,6 

c1ι-ΙJμcνότιις,-Ιι ' ή έλλέιψις λιμένος (δλ.d1,μc"llll). 
61Ιμος (Α), ο" (α1i)' ό όνήκων εΙς τήν Μλασ

σαν, θαλόσσιος Ο. !Χ ' . m4rinus).-11 ώ~ o~:;. τό σλ.
μcz,,=δόμνoς φυόμενος παρά τήν δόλασσαν (χοιν. 
όρμυρήθρα)' ώ::J. Χ:Χί d αA,μoi = θόμνος φυόμενος 
καΙ σίιτός παρά τήν θάλασσαν «ψeαΥμΙτη; vπό1cv.,0" ο(,χ Εχωll άκά,,6cι.,. ψV11α δέ IAalq πcιραπAή
ο.α, π1ατvτι:eα μέιιτο, HCΙ' ΙΙπα1ώτcρα_ (.1 I,,:;Jx. ). 
δ-Αίμος (Η) , Ο" (Ω ,-;ερ.+Α,μό,)' ό όποδιώκων τήν 

πεΤναν, 
ά.l·μiίρiιcις, caoIZ, ε" (i1i + μveω)' ό χυνόμε

\- ος είς τήν θόλασσαν (έπ ! π~-;ιxμιilν). 
c1ι11-μiίριίς, e,·=d1.μveιJc" (61.. λ.). - 11- li1IOf 

(Α) (δλ. λ. ). 

61IνδCω'.:.:.:dΑI"δω (6λ. λ). 
άΙlνδήδρσ, f, (~A,,,ιSιω)' _κυλΙστΡο., τόπος όπου 

ΟΙ 'πποι κυλΙονται (λιχ,;. voIut4brum). 
611νδησις, -cOlJS, 1( ι) Ιιι Ηό"ε, Ηv1Ιιιδηa'f. · τό 

κύλισμα, δσκησις τών παλαιόντων νό κυλΙωνται εΙς 
τ6 έδαρος. 

ΊlIνδc.t, Υ-Χ! 'ιU,,,ιSιω, ά,όρ. α: ΙΙ1Ιaσ, ά,ίψl,. &11· 
οσι' πρχ,· IJΙΙ_· κυλΙω. (Ιπ.Ι (ππου). - Οαιθ. 41,,,ιSιo
μczι iι &1Ι"δομσ,' κυλΙομαι ώς ό '""ος 11 cba. περιφέ-
ρομαι πέΡο-δώθε, πέρlπλανΙ;:'μαι. . 

• Bτvμ., ,Yj, αι~,YI, Ρ'ο πΜ' ,;6 '1lααω χ. 4., οχοl
vfj, !αιπ. διiσιω, ιν.Ι ίνΩλλ~οοaμ'ν'lj' μι-τdι ,;t;; ν.l
(ιtιιδλ. ""τ. νοΙνο), 
61Ι-ν.τeιpσ, -Ιι (&1f+ ιoιfIOlJ)' θηλ . ώαιΙ .~ ά,ρο. 

&1ι·,."ιιή, · ι'ι νηχοJ,.tνη ΙKOλυμδCιoα) tν τt.i eo
λόοσι:\. 
c1ιll-νιιx~ i, (Gιn-.ιtχω)· 6 νηχόμενος (κολυμ

/3Gιν) tv Tr.l- ~αλόσσΓ.1_ 
ΙΙlνος (Α), ,1, ΟΙ' (4'Α,>, ό κατεσκευασμένος έξ 

δλατος (6π6 δλας), όλότινος. 
Ι-Ιlνος (Β), 011 (11 ατιρ.+AΙ"o~)· ό δνεu δικτύου, 

δνευ κυνηΥετικών έΡΥαλε.Ιων (παγΙδων). 
Ι1lνσις, -cωf, ~ (dAl"OIJ)' τρι13~, λέανσις, σTΙλl3ωμo. 

' 61'νω (clUOlJ)' Μπτ-6"ω, τρΙ/3ω U όλεΙφω. 
ά1ιξ, δωρ. ιχντΙ t}A ,ξ (δλ. , •. ). 
ΙΙιξ, -(ΗΟ" 6' χόνδρος. 
άl'-ξcιντoς, ο" (/Ι"f+ξσltoω)' ό ξαινόμενος, κα

τατρωγόμενος, υπό τι1ς θαλόσσης. 
-ΙΙιος (Α), α, ο" (llA,), ] /Χ ! -ο; -ο,,' 8αλόοοιος , 

ό όνήκων εΙς τήν eoλo, ό προερχόμενος έκ τι'\ς 
θαλ. (ί,ιχτ. m4rInus). 

Cίl10; (Β), δ, 8ωρ . CΙντ ! IiA,Oi [i]. 
6110ς (f) , α, ο,,=μ:r.τα,ο; (6 βλ.)' δκαρπος, όνω

φελής Ι! 6κνηρός , νωθrός 11 I\J ~. ,;ό o~δ. χιΙμινο .. 'πιρ. 
Ν1,οιι= μα Γαίως [ίi J . . 
Έτυμ. : Ά9ιΙ. Ετυμ , ' O 'jγy. πιiντω. ,;Ijί ;)1I6IOi. ,

Mός-7-=~φρων (κcι:τoι ~~'1 s~μηνa~ι,ιχl ,;ό διχσυ πνισμαι). 
6λιο-τρcφΙ;ς, ές (Ν1ι:ιςΑ+Τ2έφω)' ό έν τt.I 8aλόσ-

01) τρεφ6μενος, θαλοοοόβιος. 
ά116ω, ιι!Α. -ώαω' ά6ρ. ιχ ' ήΑΙωαα, 'π. &1/ __ 

(ιϊι,α; Ι') ' ματοιwνw, καθιστώ μόταιον, δκαρπον 11 
όπογοητεύω. 2)=άϊστόω (t λ. λ. ). , καταστρέφω. 

ά-lίηC:Ιρiις, ές (α C; :ΙΡ.+1"ι:αgΙ»)· 6 μή κατόλλη
λος δι ' i f<tTΓIV, όνόρμοστος εΙς Ικετεύοντα. 
άλΙ-ησστος, ο" (αλs' -+- πιΧιιιιω)' πεπασμένος δι' 

δλατος. 
Iιli-ncIov, ~ (ΝΑ, -τ πεδίοl')' πεδΙον πορό τήν 

~6λασσαν, άμμwδης πεδιό:; (πεδινη έκτασις), χυρ. 
δ' SΥΑλ.!τ~ οϋτω δμαιλQ'l Χ!Χ! παιριxθΩλCΙΙOσlOν πιδΙον 
'tt,; Άτταης, παρ« ,όν Ω~ ΙΡΩΙιi. ' 

ά-llηitς, ., (α στιρ+λ{πο,γ 6 δνευ λΙπους, όπα· 
χcς, lσχ"ός.-ΙΙ (1,.εΙπω, λιπε,,,)' όδιόκοπος, συνεχι'κ. 

c1ιAl·ιιlσyιιτoς, ο" (α1,+π1ιίζOlJ)' ό περιπλανωμε
νος είς (Yj παρό) τήν θάλασσαν. 

611-ηΙσιιτος, 8ωρ. τ-υ::~ς liντΙ &11n1"Ητ-οf (δ δ)..). 
c1ιlι-ιιlΙν{ις, ., (ΝΑs+πΑά",1) ' ό περιπλανώμενος 

έν τι:! ~λάσσΓ.1, ύπέρ τ"ι ν θόλασσαν. Έχ ,;aοτου τ6 
c1ιlι-ηlΙν'σ, 'ι (ιI1ιπAxl'ιJ;)' ι'ι περιπλόνησις εΙς 

τήν θόλασσαν, ταξΙδιον πληρες περιπλανι'ισεων. 
61Ι-ηΙΙνος, ο,,' = ιIAιπ}.cι.rι), (ΙSλ. λ.). . 
c1ιΙi-nΙηιι:τος, δω~. ιIMπAαιcτo" 0,,(ct'1s+n1ιfc, •• )' 

δαλασσόπληκτος, θαλασσοδαρμένος (χιιρ. ό πλη,-
τόμενος υπό τrjς θαλόσσης, ό μασΤΙΥούμενος ,,"ό 
τ~ς θαλ, ίπΙ ν'fι::Jω·I). 

61ι-ηΙι\ξ, -;;ΥΟ" δ, ~'=~,φ πι;aηΥ. 
IιlI-n100c;, 01' , συν'!ίΡ . ιΙΑΙ ·n10Vi. ου .. (ct'As+nUOIJ>: 

ό πλέων 11 ό Βυθισμένος εΙ ~ τήν θόλ. , ό κεκαλυμ
μένος μέ Cιδωρ. 
άΑί:'ηνοος, ο" (.11, + ;,'f"ico)' ό όσμήν έχων ~ 

λόσσης. 
άΙι-ιιόρος, 011 (αλ, + πεlJω)' ό διαπερών τήν 

δόλ. , ό - διό της θαλόσσης τωρευόρενος, ό διαπλέ
ων τός ~λ, ·6 αύλακώνων ,.ήν θόλ 

c1ιlι-ηόρφiρσς, ο" (αΑς + .πoρψVl!ω) · ό διό θα
λασσΙα) πορφύρας 6ε6αμμένος. ό 6α8έος ΠΟΡφυ-
ροΟ χρωματος. . 

c1ι1ι-ιιTόητoς, 011 (1i,ιS+πτοi'ι..)· ό πτοούμενος όπό 
τ6ν ρόΥχον τών κυμότων της θαλόσσης. 

c1ιlι-ρρΙyιiς, ei (σΑ, + eaytj1'ClI ';01) IlJtΥιι,;μι)' ό 
8ραύων τό κύματα 11 na;!JYj~ . ,) καθ' ου (έφ' ου) 
8P9ύoντqι τό κύματα. 

c1ιll-ppalστιις, '6 (ΝΑ, + ιιαί ω) ' ό ώς μαινόμενος 
δlααχΙζων την 8όλασσαν, κrJTαστρεπτικ6ς. 

c1ιAί-ρP*ν1CMίr ο" (αλ, +- eαΙιιω)' ό ύπό ~λόσ
σης ~ντιζόμενoς, ~λαoσ~6ρεyμένoς, ~λaσσ6-
6ρεKΤcς. . 

άll-ρριιιιτος; ο" =- dAIllgcιmi (ο 6λ. ). 
c1ιll-ρp68ίOς. οιι χαιΙ -'Ι, -ο" (ιI-4'+edθo,f)' ό ΟΟό 

τοΟ ρόθου (ρόχθου) τών δαλασσΙων κuμάτων nεpI-
6αλλόμενος Τι προσ6αλλόμε νος, ό υπό 8ολόσσης 
πληττόμενος. 
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6Af.ρρo8oς, 0_cl1",68>,o, (Ι) δΑ.). 
611-ρροι;0ς, 01' (61S+eorro,")-cl1',e68>,0~ (δλ.λ.). 
c1ι1l-ppίiTCMj, 01' (81n-~ω)' ό όπό 8αλόσσης πε-

ριρρεόμενος (περι6ρεχόμενος). 
-A"ΆΓ:J, ίπΙρ. (CΙ1ή;)' σωρηδόν, κατό σωρούς, 

κaτό πλή8η, έν όφ80νΙςι (Αιχτ. AffAtlm) IIIKανG:ις, 
όρκετ6 (Αιχτ. I,Atll) 11 ώσ,' μιτdι '(ιν. ;;1,; ιlerVl1ov= 
όρ~ετό 6πό δp'(UpOV (Αιχτ .• Ati. Argenti)' ;;1ι; 'χω . 
i.ιoόs-fxIι) 6ρκετ6ν μέρος l:K τινος πρά'{ματος. 

'Eirιμ.: ·«1,," (*Fa1c" (το ιίν ιίρχ1ί F μιχ?'t I.lΡ!!Τ~Ι ίΧ 
tll' δμηρ; χρησιω, "ΙX~ ίΧ τ.,σ πιχρ& τιρ Ήσ~χ. cyd1,' 
IΗσ1'6".· 1)1.Ι'Ν. τ~fίΙΙ;;, F.1· .(δΑ . • Τ1ω)' ij 6)". <*oFa-
1,,,, ίκ θιμιχ't. διiσιωι; .ν~1 (ItpfJA. 1110001). 

c1ιλίσaι, ιίπρφ. ιίορ. ιχ' το\) ιlλl"διυ. 
c1ιλισyΙ .. , μ,λ. ·ήοω· μιαίνω, μολύνω. 'ΕΧ τc.ιίτοι.ι τό 
c1ιllσyιιμa, 'σ~o;, το ιΙΙ1,ΟΥΑω)' μόλυνσις, μΙασμα • . 
'~lIσιιoμaι, έλλιιπτ. πΙΧθ., ώ, Ινιρ'{. τοιί όπο!οl.l λιχμ-

~ri.Y6tΙXt 'to σΙeώ (δλ. aleAID)' πρτ. ιJ1'OH6μ'11" μίλ. d-
1ώαομσι' ιίορ. fJ' 1j1ow, κσιΙ ιίττ. lci1ow' 6ποτ. 
d1ώ, ίπ. CΙ1ώω' ι\ιχτ. d10/f1I', ίπ. CΙ1φη,,' ιίπρφ. CΙ1ώ· 
"σ, [σ)' μτΧ. d1ov,,' ~f-X, 1j1ωΗσ, κσιΙ ιχττ. Ιά1ωκσι 
[σ)' 6πιρσ. ιJλ.ώκι,,,· λαμβόνομαl, καταλαμ6όνομαι, 
κατακτώμαι, πΙπτω (περιέρχομαι) εΙς χεΤρας τοΟ έ
χ8ροΟ. 2) συλλαμβόνομαι. 3) 8ηρεύομαι, 6ΥΡεύ
oμaι, συλλαμ6όνομαl, πιόνομαι (έν κυνη'{Ιιιι) 11 ώσ. 
iItOA. κατανικώμαι, κατα6όλλομαl. 4) σπσιν. ίν Kιxλ~ 
"ημ., κερδΙζομαι, όποκτώμαι, κατορ80ϋμαl.- 11 συλ
λαμeόνομαιέπ'auτοφώριιι, όποκαλύπτομαι πράττων 
τι 11 ιbι; ci'tt. δ~κσιν. δ;:ιοι;, κηρύσQ9μαι l:voxoς, κατQo 
δlκόζομαι, μι'tιΧ γεν. πρri.γμ . : ιI1ώιrα, xlom1;=KaTQo 
δlκόζεσ8αl έπl κλΟΠι:\. [ιIλ.loκoμσ, <*FσΙ/0Ηομσι ρ. 
FCII1- κιχ! Fa1· (ltpfJJ.. Ι1ιί,,)' ΡιΙ;;. βri..,\~ ίσιπ. .vel 
(πρδΑ .• fλ.IDra; < *IFέ1~,,,»), 
δ1ισμa, τό' ένυδρόν τι φυτόν. 
c1ι1ι-σμάρδyolί, 01" ό ώς ~ 8όλασσα ήχων. 
c1ι1l-σμιιKToc;, 01' (&1~μήxω)' ό όπό 8αλ6σσης 

σμηχόμενος (τ. f. λουόμενος). 
c1ι1ιόμ6f;, δ' τό όλότισμα. 
c1ιλf.σnapyoc;, 01' (&1" + onalQco)' ό έσπαρμένος 

(δYjλ. πεπασμένος) δι' δλατος. 
61toστΙφδνoc;, OI'=tIj) ίπομ. 
c1ιltoστc"" Ι" Οί1; + ρ~.φω)· ό περιστεφ6με

νος(περI6ρεχόμενος, περιεζωσμένος) ύπό 8αλόσσης. 
611-aTovoIϊι 01' (&1s+0ι-Ι"ω)' ό στενόζων (ήχων, 

όντηχων) ώς ή 86λασσα. 
c1ιlιστ6ς, ή, δll (ιΙ1/'ω)' 6λατlσ:τός, άλατισμένος, 

έν δλμι:ι διατηρούμενος. . 
δ-1ιστος, δλ. ίI11ιo~0". 
c1ιll-στρcnτοlί, 01' (&1S+CJ~e.φω)· ό τι:\δε κόκεΤσε· 

περιστρεφόμενος έν Tr.i 8αλόσσι:ι (όπό των κυμό-
η,Ν φερόμενος), . 
'δ1Ιτα'Υω, μίλ. ιΙ1.ήοω· ιΧ6ρ. δ' 4ί1ι~01', ιiπρφ. 

ά1ι~ιϊ,,' μτ'(Υ. κ:x~ ιiόρ. σι' ήMnιoσ.-Mίσ, ιiόρ. 6' ή-
1ι~6μ'11', γ' πλYjθ. ~ έπ. ιl1/~o,,&'0, ιiΠH. ΙΙΙιτέο8>cιιl' 
f..λ . ιlλ.ιπ1,uι"o. (α),,,)' όμαρτ6νω εΤς τινα Τ, φέρομαι 
πρ0σ6λητικώς πρός τινα 11 παρα6αΙνω τι ιι σφ6λλω, 
·παρaπλανωμαι. 

6-1ΙτάΥCUΤΟIίι ο" (σι στιρ.Τ1ιτίι"ευω)' ό μη συ'{-' 
Ι(ινούμενος όπό lκεσΙας, όδuσώπητoς, όπΡόσιτος 
είς λlτανεΙας. 
άΙlτcίν, ιίΠΗ. ιio[-. δ' toti ιIλ.,~σιΙl'ω. 
άΙI-τcνής, έ~ (&1s+ι-,{"ω)' ό έκτεινόμενος πα· 

ρά τήν θάλασσσν 11 οθ&'1, έπίπε50ς, Ισόπεδος 11 χα-
μηλός. . 
. άΙι-τCρμων, 0)1, '(&ν.-ο,,0;(&1s+ι-έeμσ)· ό όριζό
μενος (συνορευόμενος) ύπό 8αλόσσης, ό τερματι· 
ζόμενος (έχων τό τέρματό του, τά δριό του) εΙς 
τήν δόλaσσαν. . 

ά1fτιιμαι -:ό , -σι~o; (ά),Η,ϊ" τοσ άΙΗcιιί1'ω)' άμόρ
τημα, σφ6λμα. 

άAIΤΙΊΜCyoc;, μτ;(. μ.σ. Ι'Ι. τ~Iί ιI~Hσί"ω, μ!τχ -:0-
'ι '. :;U~~ X2 t στ,μ . ένi~Τ . ι ώ~s ~ 2.τ:? ρ'f,μ . ά,ΑΙτημι. Π;;~λ. 
ηθ ί,uιιιο., έ ... i '/'!i TJ(H,uιl'oi;" 
. all"...J.lcpoς, ο" (ιI).H,i'i-')μiecι)' ό πλανη8εlς 

(όπoτuxών, όστo)(ήΣCς)· ώς πρός τήν ώρlσμένην ή 
μtραν (η ώρlσμένον χι:όνονJ h όθεν , ό προώρώς 
'{εννη~εlς. 

6λΙΤΙ)μοσύνιι, 'Iι'-ιW",μιι (δλ. λ.). 
dιλιngιων, 01' '(ιν. -0"0," (cl1.~ιϊ,,)· όμaρτωλός, 

όνό:lιος, κακοήθης (πρδλ. το 'πόμ.). 
c1ιlΙτ"ρι04;, 011 κσιΙ ιιι,,,,ι?δ; (ΙΙ1Η,ϊ,,)' όμαρτ6-

των, όμαρτωλός, l:vox~jf ιιλ.,τ. τ&ιιδ;=όμαρτόνων 
εΙς βάρος τινός..- 11=ιlλ.ιίo~ω2 (6λ. λ.). 

lι1lτιιριώδιις, ." (ιIλ.,~r)fJOs+al60~)' κατηραμέ
νος, 6δελυκ'ώς, · όλέ8ριος. 

άΙlτιιρ.6ς, 61"=ιl1,~ή,ιO~ (6ί .. λ.). 
61Ιτιιlί, -ov, δ' 8αλόσσιΟς. 
ά1ίτοντο, !π. '(' ItAYje. μί,. ιi~;;. ~;' τ05 ά1ιι-σιίl'ω. 
όΙΙτό-ξCΥOC;, 011 (ιl1ι~ιϊι+ξέ1'o;)' ό άμαρτ6νων, 

άσε6ων .εlς 66ρος τοΟ φιλοξενουμένου, τοΟ ξένου 
(=φΙλου). 
ά1lτo-φρoσUyιι, 'ιι (ΙΙ14τ.ί)l+φerί"γ άν6σlον, ά

σε6ές φρόνημα. 
άλlτρσfνω, ίπ. ιiντ! ιI1'~CII'l'ω (ο ελ.). 
ά11-τρc"', ij; (&1n-~ei~»)' ό έν τι:Ί 8αλ6σσr:ι 

τραφεΙς. 
άllτρι .. '=ιl1,~Cllί"ω (61.. λ.). 
c1ιλιτιNα, t. (ιιλ.ιτe6.)' όμαρτlο, όνoσιότr,ςI16λ66η . 
c1ι1Iτρ6-βιolί, . ο" (ιΙλ.'~eόi1-βιόω)·ό. (ων 6Ιον ό-

λιτήριον, μox8ηρG:ις, κακως, ό φαϋλος. . 
c1ι1ίτρo-δlιιικ, . -ov, δ' ό δlκ6ζων κατ6 όλιτήριον 

τρόπον. 
c1ιlITρόovooc;, 01' (ιΙλ.'τeδ'-+1Ιόο;)· ό έχων όμαρ 

τωλόν (φaϋλOν) φρόνημα, ό ό::::ιεως σκεπτόμενος . 
c1ιλΙτρ6ς, 6", ol.l'(Xax. 'tιίπ,,~ ιivt! ιlλ.C~'1ed" (ΙΙ1Ηιϊ,. 

τοιί ιl1ι~σΙ"ω)' όμaρτωλό:;, όμαρτ6νων 11 ιίι, o~σ. d-
1,~{l6~. δ=όμ'αρτωλός, όπατεών. 

c1ιlΙτρoσύyιι, ofj'=ιΙ1'τeΙcι (δλ. Α). 
c1ιll-τρoφoς, 01' (&~n-~Q.φ»)' ό όποζων . έκ της 

βαλόσσηςlΙό όνατρaφεlς έν Tr.i βαλόσσr:ι (ίπ~ ~λιίων). 
c1ιll-TΡOXOC;, 01' <&J.ri'τIΙxω)· ό διό μέσου της 

~αλόασης τρέχων (όρμων). 
c1ιll-τρOτoι;, οιι και! .", '011 (ιI1n-~fVΩI)' ό ύπό τ"ς 

8αλόσσης τρυχ6μενος, καταπονούμενος, κατασκο
τωμένος όπό τήν 8όλaσσαν. 

άll-τυηοι;, ο" (61;+"πτω)' ό τuπτ6μενoς όπό 
της ~αλ., βαλασσoδaρμένoς, βαλaaσoKτuπημένoςl1 
ώσ o~σ. ιJ cIλ.{wnο;=νσuτικός, 8aλασσινός, ναύτης. 

c1ι1'-Tupoc;, δ (61rtnιQ6;)' 6λατισμένος τυρός. 
c1ι11"y~πρφ. παιθ. ιίορ. δ' 'toll ιΙ1.{φΦ. 
611-Cfk (Ι1"+ιΡ8>ιΙ,ω)' διό VOJO'{lou κaτα-

στρtφω, γιν. καταστρεφω. 
c1ι1ι-φ8όρfa, "ι' ναυό'{ισν (κl.Ιρ. φ8ορά έν βαλ.). 

'Εκ το!} . . 
c1ι1 .... 6ρoς, ο" (ΙΙ;+φ8>εΙeω)' ό έπ\ τ"ς βαλόσ

σης (έν τι:! ~αλόσσι:ι) φ8εΙρων (καταστρέφων) 11 dι, 
o~:;. ιJ d1.φΒ6eο;=πεlρατής. 
ά1' ... λοlOς, δ, iι (Ι1;+φ~o,ό,,)' 8αλόσσl:χ; φλσιός 

(8!~O' δρI.l6;). . 
άΙι-φροσύΥΙΙ, fι (&1ι" + φeήl')' Ικανη φρόνησις. 
άl'-xlaιyOIί, 01' (;;1; + x~«{",,)' ό πoρφύρaν πε-

ρl6ε6λημένος (πρ6λ . d1ιπ6~φveο;). 
c1ιl'ωlί, επί ρ. toti ίi1,o" Ι'=ματαΙως. 
άΙιιάcιlί, :11'1'0; δωρ. ιί'l~ ! ά1κήει; δ δλ. 
άΙιια'a, νι' ή ούρ6 τοΟ λέοντος (κ~". eYjf. Τ::/Ι 

ΙΙ1ΚCιιίοs, 1) 61..). -
ΆΙκαίκ6ς, ή, δll ('Α1κσϊο;)' (μA~eol' 'Α1ΚCιιίΉδ". 

=;t,f-'rj:;ψοπο~c.~μ&νο'ι :Ιπ6 το'; ,,()\Tjt!)(i 'Αλκσιίc;:.ι. 

61κaίος,σ, 01'(ά1κήγ lσχι;ρός, δυνατός, κραταιός. 
61κΙρ, -:ι:i, εν χρΥισε\ χ~ • .' ~.,()μ . ,οι : :t:~. μ~'IO'1 

(ά1Ηή)' φυλακτήριον, προπύρ'{ιον, προστα::::ιlσ, δμυνα. 
άιιιqς. · -q:"ι:ο~ (-κcιΙ άιιιας), ~ , i" ~ι·\[- • • ·),111Ρ ~,j-

π~; ι!κ ;:c;ίi ά1κάε'$=ιI~κήε,; (r; ~λ .). 
ά1ιιcσ, ν( εΤ50ς 6'{ρΙας μαλ6χης. 
άΙιιc'ιι, 'ί( φυτόν τι δηλητηριώδες. 
άΙκή, 1ι (δλ. ιιλ.ιι1Ηιϊ,,)' σωματικη ρώμη, δύνΘμlς, 

εύτολμΙα, ~ύναμις,· Jσχύς iv τιρ .. πληθ. σιΙ ΙΙ1κσιΙ = 
κατορ8ώματα δυνόμεως, τολμηρό έρ'{α. - 11 φρό
νημα, πνευματική; . ΨUXΙKή,I::::ΙXύς, 6νδρεΙα. -111 προ
πύργιον, ύπερ6σπlσις, δμυνα 11 δθιν , .. 60ή8εια, ύπο" 
στήριξις.-ιν 6γών, μόχη, συμπλοκή. [δ~dι ττ,ν ittlIl?A.· 
-:ούτοl.l κσιι των ί; IΙX!)ttI!i πσιραιΥώ'(ων δλ, ιlU~coJ. 

6λιιιι, 'ιι' εΤδος έλόφου έχούσης πλατέα καί με· 
'{όλα κέρατα (Aιx't, AIC •• ). 



lι1ιι1ιIlς-lι11η1oτυη'σ 

lι1.1fN ,ααα,"" δωρ. cI1xd .. , (μ! "αI't& αιινσιΙρ. 
cI1xίl~), γιν. ιUxίl1'Τo~, (CΙlx!J)" Ισχυρός, γενναΤος, 
πολεμικός. 

lιlιd, 4τει-όκλ. ιπ. δοτ. 'toiJ cI1H", ώαι! .e δνομ. &1ξ. 
lιlιd-μIICHί, 01' (CΙ1Hη+μάxoμaιγ ό γεννα/ως μα

χόμενος. 
61ιιIμCHί, 01', και! .", -ο" (ιUH")' Ισχυρός, ~μα· 

λέος, γενναΤος. 
lι1ιιlμ6τιις, 1j·=CΙ1Htf. 
lιlιd-φρων, 01' γεν. '01'0~ (CΙΙΗι1+φe!Jιι)' ό δλκι

μον fXWV τήν φρένα, γενναΤον τό φρόνημα, γεν
ναιόφρων, μεΥαλόΨυχος, θαρραλέος. 

Ά1ιιμσνlιι6ς, ή, όιι (ΆΙΗμά"γ ό όνήκωνεΙς τόν 
Άλκμδνα, κατά τόν τρόπον τοΟ Άλκμδνος. 

lιlιιτήρ, ';;eος, fι (ιΙΑαΑΗεί" τοίί dUξω)=ιUιξ"τt}e 
(/5 βλ.)' ό όΠOμαKρUνων, άΠOKΡOΎWν 11 προστατεύων τι 
όπό τινος, ύπερασπιστής" προστότης. 

lιlιιτήριoς, σ, ο" (&ΑΗτ!Je)' ό 6οη8ων, ό 8ερα
πεύων.-Ι o,jo. τό cUΗτηeιο" = 6οή8εια Ο φόρμακον, 
άντΙδοτον κατά τινος. 

lι1ιιυ6νcιoν (και! -ιον), 't6' εΙδος σπoγyoειδoQς 
ζΥοφύτou, δμoιli~oντo~ πρo~ φωλι&ν Χ8λιΜνο; (ί; οδ 
κα.Ι ώνομiσθ'/j ο!j,ω). ' 

lι1ιιυoνίδcς, αιί (μιτ& 1ι 4νιιι 'toiJ ~μleaa) (cUΗVιόιι)' 
ήμέραι της άλκυόνοςί τ. Ι. a.t 14 1jμίρa.ι τοίί χειμώ
νο. , xoctιX τΥι 'ι ~ιιiρχειocν <tlDv fιπoΙων 1j ιΧλχυων XΤΙ~8Ι 
τΥιν φωλεiν ττ; •• xocO' οσον χαιτ' αι~τά." iπιχρa.tεt γΙΧλήνη. 
Βλ. κocΙ ά1Ηvοιιlς. 

lιlιιυoν'ς, ·Ιδοι;, 1j' Ι'ιποκορ. tοίί CΙ1HVΏιι, ιiντ! 'toD 
fιπο(?u xoci χείtα.ι ενΙ?τε. Βλ. χocΙ ιUHvo"I&~. 
ΆλΚΥΩ'Η, .. 61'0Ι;, Τι ' 8αλάσσιον πτηνόν lχ8υο

φάΥον, (θαλασσοπούλι, ψαροπούλι)' λσιτ. alcedo, -Ιηί, 
άλλά. κα.! a,lcYQn, -onis. 

'Ετvμ. : Ό ά.,τ. τύπο;; &lΗvώ" έτιιμολ. συνfιθω~ ώ~ 
σύνθετο'Ι εκ · τοίί 81ι;+χvέω, ιiAAdt πρόχειτocι πιρ! !τυμ. 
iv.eAlD~ λoc'(χ\',~. ΆπΙθσινο;; έπΙση~ θεωρε!τσιι χσι! 1j ίτυμ, 
έκ τfι~ ίσιπ, ρ, a,lek-, a,lk- (ε; ~~ χσιΙ 1j λ. ιIAέHΤι:oe, 
8 ~λ , ). Κσιτ' ιinou;; d1xvώtt (*oFalHvώtt (πρδλ. πσιλ. 
γε"μ. 5 W a,1a, W Α=χελιδών). Πρo~ tOCutTjV δμω~ ~!ν συν
ι:f.~ε: Τι λα.τ. όνομocσΙσι Alcedo, ~. fι ιΧρχ-η δέν δικσιιο
λογείτσιι έκ τTι~ τοιocύτ'/j~ ιiφετηρΙoc~. 

'Jιι.λλJιι.' f σύν~. (κυρ. o~~. πλ ηθ. 'ti'j~ civtιov, clUo~ μιτ& 
χoctα.tJιtJ:χσμοίί τοίί τόνου: c!Ua· ιΙλΙά)' κατ' δλλον 
τρόπον, όλλοιως.- Ι πρός έναντ/wσιν όπΜς προ
τάσεως (λσιτ. Autem).- 11 πρός έναντΙωσιν όλοκλή
ρου περιόδου ιϊ κώλου (λσιτ. ΔΙ)=όλλ' δμως.- ΈνΙ· 
οτε σuνιiπτετσιι χ:χΙ μετά. Προστ. dχ6μη 'πρό~ Ιντονον 

πα~6 :ρuνσιν, ένθιiρρυνσιν Χλπ. (ώ. το . λσιτ. tAndem) ,: 
ci1A' HJa, d11' lJ.y~.- 111 fινωμ'νoν μι,;' l1λλων <tIvlDv 
μορΙων .: ά11' olίιr (= όλλ' δμως, όπωσδήποτε)-d11d 
yde (=όλλά Trj άληθεΙQ, όλλά πράγματι, 6ε6a/Wς) 
(λσιτ. enimvero) . 
lι11άyδην, !πΙρρ.=κατ' έναλλαγήν, έναλλόξ. 
ά111Υή, fι (ά11άααω)' τό δλλαγμα, τό λαμ6ά· 

νειν άλλο άντ' άλλου, όλλαγή U όνταλλαγή, όντ
αλλαγή έμπορευμάτων. 

lι11άyloν, τό (cUlay,;)' όνταλλαγ"ι αΙχμαλώτων. 
2) ή σωματοφυλακή τΟΟ 6aσιλέως, 
61λσΥμσ, -στo~, ,;ό (ιU1άααω)' ηδν τό λαμ6aν6-

μενον tϊ διδόμενον έπ' όνταλλαγf,j D ή τιμη ένός 
πρόγματος. 
lι11σyμOς, fι'=τφ προηΥ. 
lιl1σιιτέoν (ιΙ11άααω), ρημ. ΙπΙθ: πρέπει νά όλ

λάξr:ι τις. 
ά11σιιτιιιός, !J, όιι' ό κατάλληλος εΙς όνταλλαγήν' 

ciUΑXr'H;' (ενν. τέv,,) = ή τέχνη της όνταλλαγης. 
lιlλσντo-ιlδiις,.ι;· ό fXWV σχημα άλλδντος (βλ.λ.). 
lιlλσντo-ηol6ς, 6ιr' ό ποιών (κατασκευάζων) , 

άλλδντας. 
lιl1σντo-ηω1ιω· πωλω ' όλλδντας (λουκάνικα). 

'Εκ του 
lι11σντo-ηώ111C;, ·ov, fι (ά11ci~+.πωUω)· πωλητής 

άλλόντων (λουκανΙκων). 
lι11άξσl, lι1λlιξσσδσl' ιΧπρφ. ίνιπ ιioρ. , rι: , χσι! 

μέσ. ιiop. σι' τοίί ιi.l.1άοοω. 
δΙ1σξις, ·εω., fι (ά11άαοω)' όλλαγή, όνταλλα~ή, 

σuνoλλαγή~ 
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'Jιι.λλJιι.-Ι, -a"το~, δ' λουκόνικον. 
lι11lισσω, ιiτ,;. ·ττω, μέλ. ·άξω· ά.όρ. oc ' ;;llαξα. 

πρκ. ;;11αχσ.-σσιθητ. μέλλ. oc' ά11σχ-θήοομα" μSλλ. 
δ' cU1σy,;ooμaι' ά.όρ. oc' ήΑ1άχθ",,' ιiάp. β' ήΙΙάΥ'1>'. 
Πρχ. 4111αyμaι' (ι!110ι;) , καθιστώ τι άλλο (διcφορε
τικόν) άπό δ,τι πράγματι εΤναι, μεταβάλλω, άλλά
ζω, όλλοιω.- 11 δ/δω πρός άνταλλαΥήν, άνταλλάσ· 
σω τι μέ άλλο, όνταποδΙδω. 2) άλλόζω τι, Κ!Χ! 
!πομ. πoρaιτω, έγκαταλε/πω, τι.-'" 111 λαμβάνω τι δι' 
άνταλλαγης, όνταλλάσσω 11 ά11άοοω τ' τ,ιroι; Τι άιrτΙ 
τ,,,o~=όντaλλάσσω tv πράγμα με άλλο, 2) άπ
έρχομαι εΙς νέαν 8έσιν (όλλάσσω 8έσιν) μετ!Χ αίτ. 
τόπου (ώ~ τό λσιτ. mutAre).- ιν Μέσ. , όλλάσσω Τι με
iαβάλλω έμouτόν, ιiλλιX συχνότ. άνταλλάσσω τι δι' 
έμαυτόν (τ.!. δlδω τι καΙ λαμβάνω άλλο τι δι' έμαυ
τόν), άνταλλάσσω 11 συναλλάσσομαι 11 έντείίθεν έμπο
ρεύομαι, διεξάγω δοσοληΨίας, εΤτι; ώ~ πωλ'JjΤΥι~ είΤΞ 
ώ. ιiγoρσιστή,. - ΚocΙ ο!ίτω σημ. εΤΤ5 1) όγοράζω, 
εΤτε 2) πωλω. 
άl16lίi, (χα,ι -16), mIp. (CΙΙΙ0ς)' άλλαχοΟ, όλλου 

κόπου, εΙς άλλο μέρος (λσιτ, 'Alibl)' CΙ110τε cU1axi1 
=«τή μιά ωρα έδC> καΙ την άλλη έκεΤ:t. 
ά11616δcν, ΙπΙρ. (ι!Uοι;)' όπό tv δλλο μέρος, 

άλλοθεν" κατ' δλλον τρόπον. 
lιλ161681, ΒπΙρ. (clUo~)' όλλαχοο, t.ν άλλΥ τό

π~, κάπου όλλΟΟ. 
ά11δχ6σc, 8ΠΙΡ: εΙς κόποιο δλλο μέρας, πρός 

δλλο μέρος, πρός κόπου όλλΟΟ. 
61111", ί:τΙρ: έν δλλ~ τ6π~, κόπου όλλοο (λα.τ. 

Alibi). , 
6λ1CΥον; cUUξσι, m. ,;ι)ποι ιiντ!- CΙ"ΙA,yo1', ά"α· 

Αέξα, (βλ. άιισΜΥω). . 
ά11-cη-ά11ιιλCHί, ο,,' ό εΤς έπI τοΟ δλλου n τό 

cU1ε.πά11,,10,,=έπισώρευσις. 
δ11111, έπΙρ. χυρ. δοτ. θηλ. τοβ c!110~, - Ι έπΙρ. τοπ. : 

1)έν δλλΥ τόΠΥ, κάπου, όλλαχοο (λσιτ. alibi). 2) 
εΙς δλλο μέρος, πρός κόπου άλλοΟ (λσιτ. alίorsum). 
- 11 έπΙρ. τροπ., κατ' δλλον τρόπον, κάπως όλλοΙώς 
(λσιτ. AliAS). 

lι11' It, τ. Ι. 1110 1J=ιW.d· παρεκτός, έκτός, πλήν, 
lι11-ιιyoρiω (clUori-droe.vQJ)· όμιλω κατά τοι· 

οΟτον τρόπον, Cιστε ύπαιν/σσoμaι κάτι διάφορον 
όπό τό πρόγμστι λεγόμενον Ι έκφρόζομαι (Τι έρ-
μηνεύω) όλληγορικως. ' 

lι11-ιιyoριιτ&CHί, σ, 0 __ 8" &εί ιUΙ"roeείαθα,. 
ά11-ΙΙΥΟΡΙΙτής, -ον, δ' ό όλληγορικως έρμηγεύ-

ων, όλληγeφικός έρμηνευτής. . 
lι11-ιιyoρfσ, 1j' εΙκονική fκφρασις Ο fκ8εσις πρά-

γματός τινος ύπό τήν εΙκόνα έτέρου. ' 
lι1λ-ιιyoρlιι6ς, ", όιr' ό κατάλληλος δι' όλληγο-

ρΙαν, ό άνήκων εΙς όλληγορΙαν. 
6-11ιιιιτCHί, ο" ποιητ. ά.'ιΤ! Ι-l"ΗΤΟΙ; (δλ. λ.). 
ά11η1-σ'τlρl, σ' ΟΙ δντες αΤτιοι όλλήλων. 
lι11II1-avcμfa, 1j' όνεμομαχΙα. 
lιλ1η1-έyyuol, σ' ΟΙ δι' όλλήλους ίιπόχρεοι έν· 

ώπιον τΟΟ νό~oυ, ΟΙ δι' όλλήλoUς ύπόλογοι. 
lι11ιιΙ-CΥΥύως, ίπΙρ. του Itp0'ljY: δι' όμοι6a/ας 

έγγυήσεWς. 
lι11II1-tvIcTol,a'ol πρός όλλήλOUς συνδεδεμένοι. 
lιλ1η1o-βασfσ, fι' ή όμοι6α/α έπΙ6ασις, όμοι6aΙα 

όρσενοκοιτ/α. 
lι11ιι1o-yoν'σ, 1j' τό έξ όλλήλων γίγνεσθαι Τι 

παράγειν:-
lι1λιι1o-δρόμol, σ' ΟΙ άπό ένός εΙς άλλον τρέ-

χοντες. 

lι11η10-ιιτoνέω' τό κτε/νειν (φονεύειν)άλλήλους. 
lιλ1ιιλo-ιιτoνIσ, 1j' όμοι6αίος φόνος. . 
lι11ιιAo-.τόνol, σ' ΟΙ φονξ.ύοντες ό ε Τ ς τόν άλλον. 
lι11ιι1~101,_σ' ΟΙ μαχόμενοι πρόςό~λήλoυς. 
lιl1IIr .. ncv8clCit fί' ΟΙ πενθουντες όλληλους. 
lι11ιιl6-η10ιιol, α' ΟΙ πΡός · άλλήλους πεπλε-

γμΙνοι. ' 
lι11ιι10-0ύμμσl0l, α' όμοι6aΤοι σύμμαχοι. 
lι11ιιl6-τρonol, σ' ΟΙ όνταλλ6σσοντες μορφός. 
lι11ιι1o-τρόφol, σ' ΟΙ τρέφοντες όλλήλους. 
lι11ιιlo-τiηίά, fι' τό όμοι6a/ως πλήττεσ8αι i\ 

τραυματ/ζεσ8αι, 

6 
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'11ηΙ0ύΥσ' tep. (χοιλλιλοΙίΥΙΟΙ):::: αΤνεΤτε τόν Κύ· 
ριον (τ &'1 'Ιαώ). 
άλληλ-ουχία, ~,' τό όμοι6α/ως σuvtxto8aI. 
'λληA-oίiXOI, α' ΟΙ έχόμενοι όλλι'ιλων. 
61ληλο .. φΙΙΥέω: «οΙ Ιx{Hε~ &λλη"oφayoίIα,. = 

τρώγουοιν άλλήλους. . . 
6λληλο-φαΥΙa,1( τό άλληλοφάνωμα, τό νά τρώνr:ι 

ό εΤς τόν δλλογ. Έκ τοίί 
άλληλo-~yoς, 011 (dUιtAωtι+~yci'1I), Ιδίq. χο:τ& 

JtI:fje. άλληλοφάΥο,=οί έσ8/0ντες άλλι'ιλους, ·όλλη
λοτρωνόμενοl. 
6λληλο-φδον'α, 1( τό φθονεΤν άλλήλους, άμοι-

βατος φθόνος. . 
άλληλo-φ&oρCω: -eεϊ1l=τό φθεΙρειν άλλήλους. 
άλλιιλσ-φ&ορία, 11' όμοιβαΙα φ~oρό. 'Εκ to;;i 
6λληλο-φΝρος, ο" (ΙΙ"λήλω,,+φ-θεleω), κ~~. κχ-

τ?: πί:fιθ, οΙ φθεΙροντες όλλήλους. 
άλλιιλο-φονΙα,7ι'όμοι6αίος φόνος, άλληλοκτονία. 
άλλιιλο-φ6νος, ο" (ciλλήλων+*φι"ω), κιιρ. κο:τ& 

πι.rιθ: οΙ όλλήλους φονεύοντες, όλληλοοκοτωνό· 
μενοι. 

άλλιιλο-φόντιις, ό'=Τ/j'ι ΠΡΟΥΙΥ. . 
άλλιιλo-φϋiις, έ~, σιιν. 1Ι0:τ& πλrιθ. ciUηλοφνl!i'~= 

οΤ έξ άλλήλων φυόμενοι. 
6lll)l6-XΡCOI, α' ΟΙ χρεωστοϋντες άλλήλοις. 
άλλΙΙλων, γ~ν. ΠΙ:Υιθ. a.VE:) δνομ: ~O1:. cH.λήλo,~, -α", 

-ο.,' 0:1τ . ιIλλήλoν~, -a~, -α (&λλo~), Κο:τόι :i'/C1.~!πλωσιν 
Ικ 1:0;;i cfAAo~ (:ivtlatotxo: τω,ι λο:ην. 41ter 4lterius, 
4118r Alterl, ~tβΓ &Iterum). [Δι' ίτιιμ. 61., &λλο,Ι. 
άλλήλως, ίπΙρ. (ικ του ιUAt7Aω1l)' άμοιβα/ως. 
Ιλλιιν, ο:Ιτ. θrιλ. του clAAo, Ιν xpijaII ώ~ έπ!ρ . (,ΨΙ. 

δδό,,)' εΙς δλλο μέρος, πρός δλλον τόπον, δλλοσε. 
6ll~v-alloς, ο,,' καΙ πρός τό έδCι καΙ πρός τό 

έκεΤ, όκανόνιστος, δταKΤOfί. . 
lλλιξ, -r"Or, 'ιι (ACΙ,l:. &lIcuI&)' όνδρικόν έπα· 

νωφόριον. 
Ι-λλιστος, Ο", nOL,ll'l:. ciV'l:! "-",στο, (α στιρ.+λlσ

cιoμαι)' όδυσώπητος. 
. 6-llINVC~ Ο". ftOI'l1'1:. dν,;! ιI-",~d1l'"~o, (cι 
στ.;-+λ, τιι,,"ω)' άδυσώπητος. . 
6U.-Ιλ6στιιΤΟς, ο,,' ό δλλ~ι 6λαστι'ισaς, όλ-

λαχοΟ νεννηθε/ς, . 
'llo-ycv~ ir (Wor+yhor)' ό έξ δλλου νέ-

νους 'iι φυλf\ς 11 ξένος, . όλλοδαπός. . 
'llo-~lwctct'ct. 'ιι' xpf\OIς ξένης γλώσσης, δια-

φορό γλωσσης. . 
άλλ6-ΥΙωσσος, ον (clλλo~ + Υλώααα)' ό ξένης 

γλώσοης, ξενόγλωσσος ιι ξένος. 
6λλΟ-ΥνοCω, [ων. μτχ. ιiόρ. C1. ' ιUλoyνώαα, (a,t, 

Aot-!-,.oiQJ, ,,"0', -Y1lcUtιac)' έκλαμ6άνω τινά tj τι ώς 
δλλον (1/ άλλο), ΠCΙΡαννωρ/ζω, κάμνω λάθος. - • 

εΤf,JΟΙ έξω φρενών. 
6λλΟ-Υνωμων, 011 (ιfλλo~ytlώμη)' άστα8ής, εύ
μετό60λος 11 ό έξω φρενών. 
άλλΟ-Υνώς, ·ωJ"Ο', δ. Υ(=τφ Ιπ()μ. 
άλλ6-Υνωτος, ο" (&λλο," + Υ'Υ"ώαΗω)' κατά λό

θος έκληφθείς ώς αλλος άντ' δλλου 11 κακώς γι- . 
γνωσκόμενος 11 δ'(νωστος, ξένος, όλλοΟΟπός. 
άΙλο-δΙΙπός, t7, 61" ό όνήκων είς δλλον λαόν 

;, δλλην χώραν, ξένος 11 άλΙ0δαnfi (ivv. ΥΠ)=έν ξέ
VIJ xώpςl . 

Έι:νμ. : 'Η e1:u:i~λ. "tO~ -δαπ~s ά,65ιαίι.ι. KC1.t' ~λ-
1. 0'1;; <:;υλλa.~ ΙOIέ,, '/ dλλοδ-απόs (αλ,t,οδ-=λΧ: . &Iiud), ου 
τ'; . Ι/ c;u"θ. ·απόs < IJqνos. (πι-σΙ.. loη9~ inquus). Ί'Υ,ι 
δsu;; i,,-;ι '/ ΤC1.ύtη ·1 έτtJμc.i.. (άλλοδ-από,) στηρίζο')(Ι: 1::i. : 
ποδ- cιπό~ (ποδ'=quοd), ήμcδ- από" ιιμeδ- από~ 
Ιι)μeδ-=:;~ν:ιιι.". Αsmάd, Vμιιδ-~c;-;ινσιι.". ΥU~1Ιόd). _ 

6UΟ-ΙΙΙιι'a, T~ (ιiλλo~cJιjμo!;)' ή διαμονή έν ξέ
VI) χώιJQ 8 ή ξένη χώρα. 
6Uo-δoξcw, μαι .. -ήaω (ciA,t,cJcJof"9)' έaφαλμένως 

έκλαμ6άνω πρδγμά τι όντΙ δλλου. 'Εκ ,o:ί.~:ι ':Q 
6Uo-δoξία, 7,' τό έαφaλμένως έκλαμ6άνειν τι 
~ δλλο όντΙ έκείνου δ πρόνματι εΤναι. 
6λl6-δοξος, 01' (ιUJ.o~1-c5όξα)' ό έχων ξένην τι . 

έσφο.ψένην γνώμην. . 
6Uo-cI .... ι,· ό δλλou έθνους, ό όνήκων εΙς 

ξένον Ιθνος . 

.λι .... νl •• fι CWo,f,.",)' διαφορά έθνικότητος. 
6lAo-cIIιM, ., ('λλο, + ,lcJo~)' δ δλλοu (διαφό

ρου) εΤδους, ό tχων δλλην (διαφορετικήν) μορφήν. 
δ διάφορος φαινόμενος, 
l1λο&' καΙ'ι:' ιπ. Ιχθλιψι~ το[ί aAAo(J.I. · 

. IUokv, ίπ ! ι-;. (&λλo~)' όπό δλλο μέρος 1ί τόπον 
(λο:τ. 4I1und.). 
6λλο&l, ΙπΙρ . (&1λο,)' άλλαχοο, άλλΟϋ, έν δλλΥ 

τόπω (/.l1. τ. allbl).- • κατ' δλλον τρόπον, έν δλλι;] 
περιπτώσει (λ2.Τ. &1I&s). 
6λλ6-8ροος, ο", 1'.2.,& σ~ ·ιo:'ρ. ciλA6(J.eov~, -ονν 

("AAo,t(J.e60~)' ό όμιλών ξένην νλGJσσαν, ξένος. . 
lιλλ-olνΙα, -ίι (&λλο, + of"o;)' όλλανή οίνων, τό 

πίνειν οίνους διαφόρων εΙδών. 
ά1λοίος, α, ον (&,t,Ao~)' ό άλλου είδους 11 ποιοΟ, 

διαφορο:τικός, άλλοιώτικος, «δλλοςι. - Σ·JγΚp. άλ
λοιότερος. 
άλλοι6-οτροφος, 01" (iv , .~ }j~~"lX~) ό έχων άκα

νον/στους στρ:)φάς, ό μή συνιστάμενος έκ διαδο
χικών στροφών κα} άντιστροφών. 
άλλοιο-σχήμων, οΙ'· ό έχων όλλοίον (διάφορο\' ) 

σχί]μα. '. 
lιλ10lότης, -ητο., 'ί, ' διαφορά. 
6λλοιο-τροπέω, (i; -έομαι)' ποικ/λλω, μεταβάλ 

λομαι ιι μ-;~ . μετα6άλλω, άλλοιώ. 
6λλοlο-τροπΙα, 'ί,' ό άλλΟίος τρόπος . 
6λλοl6-τροπος, ον' δ ποικίλος τούς τρόπους, εύ

μετ660λος. 
άλλοlO-φωvΙα, 11 ' άλλονλωσσΙα. 
άλ1016-ΧΡΟΩς, Ο", συντίΡ. -Xρouς, -ον,,' ό έχων 

όλλΟίον (μετα6εβλημένον) τό χρώμα. 
άλλοι6ω, μ!λ . -ώαω' :i-);;. C1." ήλλοΙωαα. - 11::<0. 

πρκ. ήλλοΙωμα, (άλl0ϊo~)' καθιστώ τι όλλοίον (διά· 
φορον), μετα6άλλω, όλλοιώνω.- Π~θ. νΙνομαι δια · 
φορετικός, μετα6άλλομαι ιι x\lp. μετα6άλλομαι έπί 
τά χε/ρω. 2) όποξενοϋμαι 3) άλλοφρονω, πα · 
ραφοονω. 
άλλοlως, Sn!ρ. 'Ι:?!ί άλλoίo~' κατ' δλλον τρόπον . 
6λλofωσις, 'CQJf, .". μετα60λι'ι, τροποπο/ησις 2) 

παραφροσύνη. 
άΙλοlωτικ6ς, ή, 61" κατάλληλος πρός όλλοΙωσιν. 
61λοκα, cι[oλ, ιϊντΙ CΙλλοτιι. 
6λλοιι ,ΤΙα, 'ιι' «όλλοκοηάι, 
άλλ6κοτος, οΙ' (αλλo~)' ό όσυνή8ους είδους, φύ

σεως, παράδοξος, τερατώδης ιι ώα. δ δλως διόλου 
μετα6ε6λημένος. '~:π:ρ, dλλοκ6~ω.. . 
-ΑλλΟΜΑI (λχτ. "SAL-IO)' μίλλ . ιΙλοϊίμαι' ιi~ρ. -;ι' 

ή,t,ciμη" , Ζ;ψφ. αλαα-θα,- ιi6ρ . 6' ήλόμηl" έπ. σ:.ιγχιχ. ρ' 
κ-;ιΙ γ' tv. (<<'/iU ~o:a!!j; πνε~μ.) ιlλoo, clA~o' γ' Ιν , ΙΙπο-;. 
liληJ"αι, έπ. liAcJ"tl,' ιiΠΡ'f' dλέa(J.αι· μτχ. άλόμιιtιo" 
6π. &λμιιl'ο • . Άποθ: (άνα)πηδω, τινάσσομαι, σκιρτώ. 

'ΕJ"vμ. : αλλομαι ': *aαλjομα, π~6λ. ίcιπ. selel=KIvGJ, 
σχνσκρ. ρ. s"r- : s6r-a-mi=τptXW, νλιστρGJ, λc:ιτ. sa· 
110, s"Itus, s"lIo, SAIAX' τη; -;ιύτ~ ρ. π"ό~ 1:(, ΙΙλλομαι 
ιΙνο:: και! τ.d.: αλ'μα, αλ 'aι~, ιΙλ-τήιι, άλ-τ,-κό~. 
6λλο-μορφέω' μεταμφιέζω έμαυΤόν, μεταμφιέ-

ζομαι, μεταβάλλομαι . 
άλλ6-μορφοι;, ον' δ έχων άλλοΙαν τήν μορφήν. 
άλλο-π6&clα, 1ι' ή κατάστασις τοΟ άλλoπcι-θoίI,. 
6λλ6-πlοτοι;, ο,,' ό δλλην πίστιν έχων, ό μή 

χριστιανός. 
άλλο-πρ6σ-αλλος, c,' ;;. s. δλλοτε πρός δλλον (ό 

κλΙνωΥ δλλοτε πρός τό εν μέρος κα} δλλοτε πρός 
τό δλλο). Ύ,: ό λέγων άλλο πρός δλλον, δr.6θs'l (πχ· 
[,::ι:λΞιπ?μ!'ιr, ~ ~Y,; μ-.:χ. λέγων) ιiπ?μίν5Ι 'il πεpΙφpι.tσι; 
cciλλοπeόcιιsλλο"., εχι,:.ισ:ιι .1/'1 Ι:ψl 'Ι αΙ,., έ; 'ι~ -::ει.ιχω; 
iσΧ1jμ-;Ι1:!σθ-η 'i, &·/ομ . ciAAone6aaUo~ 11 ό6έΒαιος, εύ
μετ66λητος. 
-ΑλλΟΙ, η, ο, (/.C1.: . ALIUS)' δλλος . : 1) 8λλο," 

τι~ ( ;ίl τι, aUo~) = κάποιος δλλος, οΙοσδήποτε δλ
λοςlΙεi' τι, 8Ho~ (λ 11.-':. si quis alΙus)=όποlοσδήποτε 
δλλος. 2) };!)χν, f, ιϊ 'ι,ων. ciAAo~ ι!ίprιτcιι συνyιμμ'νrι 
με1:ιi τ ινος τω·, πτώσΞώ'1 "(,;; 'fι fJit' έΠιΡj:: . πι:ιρ:ιγομ'νο:.ι 
β~ Gt·jtfι~ : «λλο" &l-λο λέΥ.Ι, &Uo, &Ul1 lτtάncJ"Ο, 
παtiάΜμβάtιων ciAlo~ a.ι.λοtι lπ' clUov. _ 3) μS"tιΧ του 
«"ιι;; . ό ci""o, = ό ύπ6λοιήος, ίκτό, 'ι:ου μνημονιυθ'ν
{~ς ,-(.(τ" πλ ήfί. ο' &.Ηοι=δλοι ΟΙ δλλοι, . οl ύπόλοl · 



Ποι (λαι~. ceterlr τιl clUcι (λαιτ. ceter&, rellqu&) παιρ& 
ΤοΤ, ci~'t. Ol)xv. ΧΡ7jσιμοποιstταιι ώlj ίπΙρ. - κατά τά 
λοιπό, διό τό λοlπό'-α1' τε 4ΑΑαι καΙ=δλοl οΙ δλ
λοι καΙ κυρΙως ... · aΠΙΟ7j, cfΑΑωi τ. καΙ ""' καΙ δι' δλ
λους λόγους , (καΙ κατ' άλλον τρόπον) καΙ.. (ΧΙ)
"Ιω. ). 4) fι cXA"αi σ~ν1πτε.oιl με,' ciΡιθμ7j'tιχωv, δ,οι 'l 
O'ljIl. έτι, όκόμη, έπl πλέον : πέμπrα~ παταμόi ΙΑ
Ααr-ένας πέμπτος ποταμός όκόμη.-Ι l;πιχvιώ't. ώ, 
τό άΑΑα,αi=άλλοu είδους, διόφορος όθεν: , 1) δλ· 
λος όπό δ,τι είναι γνωστόν, διαφορετικός, παρόξε
νος. 2) άλλος όπό δ,τι είναι εΙς τήν πραγματι
κότητα, ψευδής, μή πραγματικό:;;. 

Έτιιμ. : &AAαi (Κ!)πρ. αlAα~ ( clliuS) έκ ι;.. α""-, ~~ 
r" καιΙ τ1: άΑΑά, ά"AαϊΌ~, άAAότρ&α~, &ΑΑ"l(Ο1ο', άΑ
Αάσσω' δμ6ρρ. εΙναιι και ( ,!ι λαιτ. cllius, & Iίquis, cllίe
nus' Ύο,θ. cllis (άλλος), clljclthro (<'.ιλλαχόθεν) κ. «: 
άΑΑήΑω", δωρ. άAAιUων (ιIA1α~ - CϊAAα", ~:ιϊx. ιΙΑΑω -
ιiAAω, πλΥιθ. ιiAAα - &ΑΑα) (καιτ~ xριiσ ιν) *άΑΑα"Α-, και! 
ε!~CΙ χοι,' ιϊνομοΙω:nν άΑΑαΑ-' 'Yi. ιx~'tYj. ρ. εΙ·lιχ: και Ι 
τ6 clllo- έν τΙρ clllo-broges ΆAAό-τριyε~. 
6Aloσc, δπ!ρ. (&AAα~)' εΙ, δλλον τόπον, πρός 

άλλο μέρος 11 εΙς ξένας χώpaς (λιχτ. cllίorsum). 
IlloTc, έπΙρ. (c!AAαi + lΙτε)' ΙΧίολ. 4ΑΑατα, ~ωp. 

ιUAακα' έν άλλ4! χρόν4!, κατ' δλλην ωραν, άλλοτε, 
άλλην φορόν! ιiAAατε ... ΙΑ1ατε=τή μιό φορό ... καl 
τήν δλλη ... 
άλλο-τέρμων, α" (ιiA"α~τέρμα)' άλλότριος, ξέ

νος : «άΑΑοτέρμων ";;:0. 
6λλο ΤΙ; ίπίρ. (έν έρωτ . π"οτ. χαιτά. τό π~.ε!στoν) 

(c!AAαi+T&i).' ό,τιδήποτε άλλο ; (ι.αιτ. nuιnquid ΔlίΟΟ?). 
Όσιixις; ciκολQ:ιθε!ταιl ύ.-:'- ',tQU η. -;1 πp6τcι:;ι; ε!ν:χι έ).
λsιπτικ'ιj: &ΑΑα τι η πε,ιιήσαιισ&;=&},Αα τ, πείaαπα& 
;; Π&."ήσαιισ& ;=θά πόθουν τrποτε άλλο 'ϊι θό πει
νόσουν; ίν ! οτε δμω. π:χ"αιι.s:πετ:χι τ6 η. 
άλλοτρι(ιςω, (άAAότρ,')~)' είμαι ότίοξενωμένος 11 

διόκειμαl έχθρικως (άΑΑατρ[ω;) πρός τινα. 
άλλοτρι6-Υσμoc;, α,,' 6 τόν άλλότριον γάμον 

θηρεύων. 
άλλοτριό-Υνωμoc;, α" (άAAότρ&α~y"ώμ,l)' ό περl 

άλλων πpaγμότων σκεπτόμενος, 6 άλλαχοΟ έχων 
έστραμμένον τόν νουν, άφQΡημένος. 
illoTpιo-cniOKonoς, δ (άΑΑό~ρ&αs+ln'σκαπαi)' 

ό έπισκοπων (περιεργαζόμενος) τό όλλότρια. 
άλλοτριο-λΟΥΙω' 6μιλω πφl πραγμότων ξένων 

πρός τήν ύπόθεσιν . 
. άΑλοτριο-μορφο-δίσlτος, α,,' ό όεl μετa6άλλων 
μορφήν, σχημα (an! τ1ι;; -rfi, λΙΥόμενο'I). 
άλλοτριο-νομέω' κατατ60σω τό πράγματα έξω 

της οίκεrας θέσεως. 2) όποδέχομαl ξένα Ιθιμα. 
άλλoτριo-ηρCiyέω (dΑΑότe&α~πeάσσ"')' όναμεl

γνύομαl εΙς άλλοτρΙας (ξένας) ύποθέσεlς 'Εκ '1:')ι)
ΤΟL) "ι~ 

άλλoτριo-ηρίiyία, fι (άΑΑατ".απραΥέω)· πολυ
πpaγμοσύνη, φιλοπpaγμοσύνη (τό όναμειγνύεσθαl 
είς ξένας ύποθέσεις). , 
lιlλoτριo-ηρσyμoνcω=άAAατριαπeαyέω (βλ. λ.). 
άλλοτρlο-ηρσΥμοσιίνιι, fι' τό νό όναμεlγνύεταΙ 

τις είς ξένας ύποθέαεlς. 
lιλλoτριo-ηράyμων, α,,' ό άσχολούμενος εΙς ξέ

νας ίιποθέσεις, περrεΡγος· 
άλλάτριος, α, ο" (cfUαi)' ό έξ δλλαι ών, Τι όν

ήκων εΙς δλλον ο,αι'1:. alienus), IivtΙθ. ~ιρ iιJcαi' άΑ
Αατρίω" χαρΙσασ8αι=χαρΙζω τό ξένα πρόγματα 11 
dUαTf[α'i yyα{Joμo'i ΥεΑα" = γελω μέ πρόσωπον 
παpaμOΡφWμένoν, οlονεl ξένον (πρl5λ. tό t')U Όρ. 
clllenis mcllis ridere).- 11 ξένος, όλλoδaπός (λιx~. 
peregrinus) 11 ιντι>υθεν, παρόδοξος n ώσ. όΠΟξενωμέ
νος, έχθρlκ6ς: 

άλλOΤριάTllfiι -,ITOi, Τι (άAA6ιoeJαi)' όποξένωσlς. 
άλλoτριo.,.ιιyOt;ι α,,' 6 έσθΙων ξένΟΥ δρτον. 
άλλοτριο-φρονΙω' όλλότρια φρoνCι, διόκειμαl 

ΔUσμενCις. . 
άλλοτιΝά-ιΡως, -ωτα", δ, "ι (dUό~"JQffxe~)' 

ό δλλαι χρώματος, 6 μετa6όλλων χρώμα. " 
άλλoτ;iό-ιωpoς, ο,,' ό έκ ξένης χώρας ών. 
il1o~, μιλ. -ώοω' καθιστω, τι ξένον, όπα

ξι:νώνω Ι KάelστCι tχ8ρIK6ν" δuoμενQς -alατε8εlμέ· 

., 
νον.-Πιχθ. όποξενοομαl, vΙνομαι ξένος Ι KaτaτCιν 
έχ8ρός.- 11 κόμνω τι (τινά) νά πεi)ιtλ8ι;ι εΙς χεΤ
ρaς δλλου.-Πιχθ. περιέρχομαι, πlnτω, εις χετρας 
δλλου. ΈΧ ~oό,;oυ ~ό 
άλλoτρlως (ίπΙρ. -uι!) ιUJ.6T,,'Oi)' ιIUo~,ICIIIf 1J8'" 

iι ιJ&αH,ϊσ8αι πe6i τ.tιeι=δlόKειμαl έX8ρIKQς πΡός 
τινα 11 παραδόξως. 

ΙΙλλoτρfωσις, fι, -'I»i' άποξένωσις. 
άλλό-τρonoc;, α,,' '6 txwv δλλους τP6π~ U πο-

ρόξενος, όλλόKOΤ~. 
6λΙο-τράηως, ίπΙρ. το!) προ'tjT.· κατ' δλλον τρόπον. 
iUo-TUnUTOC;, -α,,' ό διαφόρως έσxημaτιoμtνoς. 
δλλου, ίπΙρ., χοιν. όλλΟΟ (πρl5λ. cl.Uσxo6)· tv δλ-

λω τόπω, κόπου (λιx~~ alibl). 
ολλιΜΡδνι\ς, ι,' 6 δλλως φαινόμενος, δlάφ~. 
άλλο-ιΡάσσω' όλλoγνoCι, πaρaφpoνQ. 
άλλά-φδτος, α" (cl.Uα, + ·φι"ιιο)' ό όπ6 δλλων 

φονευθεΙς.- 11 (ιpσt"αμo&)·=dUαιpσt'1fi. 
δ-λλοφος, 'π. ιϊντ! l-Aoφoi. ι 
άΙ10-φρ0νΙω, μίλ. ·ήοω (cι.UαS'tφeο"ωγ εΤμα 

δλλης σκέψεως, ακέπτομαl δλλα, φρονω δλλως 11 
ούδεμΙαν σημασ. όπoδlδω εΤς τι.- 11 Σκέπτομαι δι
αφορετικό όπ6 δ,τι θό fπρεπε 11 σκέπτομαι μή όρ
θCις. 2) είμαι όπών (διιxνoητιxι'DIj δ7jλ.) fι δέν προσ' 
έχω 11 ώα. εΤμαl όναΙσθητος, είμαι όλλδφρ<ι!V, χό-
νω τός αΙσθήσεις μαι. . 

άλλo-tppOOιiνιι, fj' ή κατ60τασις τοΟ όφr,ιρημt
νου, rι του Ιχοντος τεΤcιρσ(μένας τός φρένας. 
άλλό-4Ρρων, -α'Ν", 6, 'ιι' 6 δλλως φρoνCιν, δδλ

λην γ~ν Ιχων. 
άλλ iις, ~i (cWoi+φvtJ)' ό δλλης φul\ς (δλ-

λης φύσεως), ό ~χων φύσιν εόμετό60λον. 
άλlo-φiiλΙω (ιU,UφvAo,,)· όσπόζομαl ξέναΙ81μα 

(ξένην θρησκεΙαν) ('Εδδ.). 
illό-4POloc;, ο" CΙUoi+φtιAή)' ό όνήκων εις δλ-

λην φυλήν, ξένος ().OΙ't . allenlgen&) 11 δλλου εTδouς. 
lιλλo-φωνiί ... • όμlλCι ξένην γλGJoσaν. ' 
άλλο-φων'σ, fj' σUyχυσlς γλωσσCιν. 
άΙλό-φωνος, α,,' ό λaλCιν ξένηνvλGJoσaν('Εδδ.). 
άλλΟ-ΙΡοέω (d.U6XΙOαi)' όλλόσσω χρώμα. 
άλλό-ι;.οlσ, -Ij' όλλαvή χρώματος. 
άλλό-ιροος, Ο", συνΊ/Ρ. d.U6xeO"i, ο"" (ι,uo" + 

u6α)' ό δλλου χρώματος, ό έχων μετa6ε6λημέ
νον τό χρώμα. 
άλλό-ιρως, -ω~αi, 6, fj-ιUJ.6UOOi (8 ~λ.)· ξένος 

11 ό φαινόμενος παΡόδοξος. 
δλλύδις, ίπΙρ. (cWo~) = cl.Uαaa (8 βλ.)' πιχρ' 'Ομ. 

πιiνΤO';6 ο!)ν7jμμίνον μεtdι ~oσ lUoi ι c!AJ."ιJ&" ΙUo,_ 
δλλος έ~ω καΙ δλλος έκεΤ. 

illUCOKC, άλlιίouσσ [U], ί~. "ιύποι Iiv,;L d"Av" 
ιi"α1ναιισιι (βλ. ά"αΑνω). 
6λλως, ίπΙρ. 1:",U &Uoi' κατ' δλλον τρόπον, όλ

λοιως, διαφορετικό 11 ~ π~άλλolQς KόπΩC; 11 
c!ΑΑω~ τε Hai=Kal κατ' δλλον τρόπον (Τι καΙ δι' δλ
λους λόγους) καΙ πρό πόντων (διότι).- • διαφορε
τικό όπό δ,τι 11 ivtaUeav ίπ! )tIJtλfj, G7jμ., καλλ'(τεΡον. 
2) (Sιaφορετικό όπό δ,τι θό έπρεπε n 6οκόπως U πα
ραλόγc.ίς 11 ώο. ματαΙως 11 διά τrποτε (ώ; ,ό πeo'-, 
λcι,;. gratis)' δθιν=μ6"αν, όπλως. 
δλμσ, ~ό (ΙUoμαι)' πήδημα, σκίρτημα. 
δλμσι τό (c!AιJω)'=l1aα~ (βλ. λ . ). 
άίμσ σ, 1)' IiΑμ" (βλ. λ.). 
άλμσ'νομσl' κα8rσταμαl άλμυρδς. 
άλμσινο-ηωλικ- ό πωλCιν άλr"οοτα. 

, άλμάς, -άιJo~, ΤΙ· ή έν Tt,j δλμr;ι δlαμεΙνaσα, έλα/α 
της δλμης. 

άλμστfcιc;, δ' πηδητής, πόαχων σπασμω&κός ΚΙ-
, νήσεις. . 

άλμαω .(ΙΙμ,,)· είμαι fι vΙνομαι όλμuρ6ς. 
Iλjιcuσfc;, "ι' τό 8έτεlν τι εΙς δλμην. 
άλμcuτιΚr δ' ιJ clAμr6ω" (8έτων εις δλμην, cκά

μνων τουρσιά») καρπούς καΙ λαχανικό. 
άλΜCUΩ (cfAJf")' 6όλλω εΙς δλμην. 
δλllll, "ι (l!f)' 8aλ6oσloν δ&ιρ άποξηρavetY 1I 

ώο. ή ~αaoa. 2) όλατισμένο νερό (cδρμη, 00-
λαμούρα»).- lόλμυρότης; 
άλ"'ις, -.σσll, -.,,(ΒΙμ.,)· CΙΙμνιΗ (8 ~),.,). 



.. ά1μοnότιιc;-δ1nv~τος 

c1ι1μo.ηότιιc;, -011, δ' ό πΙνων δλμην. 
c1ι1ίιuρlςω· fxw όλμυράν γεΟσιν. 
c1ι1μuρ1.., -Ιdo~, 'ij (ιllμrιγ πδν τό όλμυρόν n όλ

μυρόν φa'ι'ητόν 11 x«τdι πληθ. dΙμ112lδε~ (<<Ο=περιοχή 
της 'ΑπικίΊς πλησ/ον τοΟ Πειραιως. 

c1ι1μuρόc;, ά, ό" (ιilμrι)· · «όρμυρός», όλατιομένος. 
2) μτφρ. πικρός, δυσάρεστος τήν γεΟσιν (ώ,; το λor.τ. 
amArus). 
c1ι1μu~τ:ι,· -Ij' ή lδι6:rης τοΟ όλμυρc;>Ο. 
άlμUΡ ρος, ο,,' ό φέρων (παράγων) όλμυρά. 
ά1μυρ-ώδΙΙC;, .~. όλμυρ/ζ~ν, ύφάλμυρος. 
c1ι1μ-ώ&'ι;, ε~' = dΙμveώaηi (βλ. λ.). 
ΆλΟΑΏ, ποιητ. άΙ0,άω' Υ' Ιν •. έ.π. 1ψl:. cUolet' 

μΙλ. άλοήοω' ά6ρ. or.' ';λ6ηο«, έπ. tllo{rιoa.-llor.G. ά6ρ. 
or.' ήΙ0ήθηΥ πρχ. ήλ6ημιιι' όλων/ζω, dλωlιοτe,βέω 
(βλ. λ . ), ρα6δ/ζω' (πρ6λ. άλωή). 
δ-106ος, ο" (α στεΡ.tλοβ6i)' ό δνευ λο600 (έπΙ 

τοίί ijπιχτο,; τ6!ν θιιμGtτων). 
ά-10ΥΙω, μιλ. -ήοω (&λο"ος)' ούδένα λόγον δ/

δω (δέν λογαριάζω, δέν δ/δω καμμ/αν npoooxIjv) 
είς τι πρόγμα (λατ. rAtlonem rei ποπ hAbere) . . 2) 
εΤμαι έξω φρενων, «χάνω τρ λογικά μου». 'ΕΧ τotί
τοιι τό 
ά1όΥιιμσ, τ6' σφάλμα, πλάνη, άτύχημα. 
ά10ΥιιτΙον· p'ljJl. έπΙθ: δέν πρέπει νό δΙδr:ι τις 

προσοχήν εΤ.,; τι. 
ό-10Υιο, 'iι (άλοΥΈω)' fλλειψις φροντΙδος, προσ

οχης, έKτιμήσεs.χ; ιι όδιαφορΙα ιι περιφρόνησις. - 11 
έλλειψις λογικού, σύγχυσις, όφροσύνη, μωρία. 
ό-10Υιστσ'νω· συλλογΙζομαl παραλόγως. 
ό-λΟΥιοτΙω· εΤμαι άσυλλόγιστ-ός, μωρός. 
ό-10Υιοτίσ, Ύ( άπερισκεψΙα. 'ΕΧ το:ιίί 
i-1iYIOTOC;, 011 (<< σ,ερ.tλο,,{ζομα,)· ό μή λογι-

ζόμενος (συλλογιζόμενος), άπερΙσκεπτος, άνόητος, 
μωρός.- 11 όλογάριαστςις, ον δέν υπολογίζει τις. 
2) τόν όποΤον δέν πρέπει νό λαμ6όνr:ι τις υπ ' όψιν 
11 δσημος, τιποτένιος. 

6-10yoC;, ο" (α σ,εΡ.tλ6"ος).-1 ό μή έχων λόγον, 
6 μή όμιλων, δφωνος. 2) ον δεν δύναταΙ τις νό 
παραστήσι:1 διό λόγου, άπερίγραπτος, όνέκφραστος 
(λor.,. infandus).- 11 ό δνευ λόγου, δλογος, παρό
λογος. 2) ό μή σύμφωνος πρός τόν λόγον (τήν 
λογικήν)llάνΤΙθετος πρός τήν λογικήν, άλλόκοτος, 
όκατανόητος. 3) ον δέν ύπελόΥιζέ τις, άπροσ
δόκητος. 
ό10Υ-ώδ"c;, ei' ό φαινόμενος δλογος. 
ΆλΟ'Η, Υ( εΤδος φυτοΟ, κιxλotίμενoν χιχΙ σi)μερον 

άλ6rι. 
όλoιι~ριoν, τό' καθαρτικόν φάρμακον XΙX'tor.

σχειιιx~όμιινι:;ν εχ τη, άλ61j,. 

όλο"τήΙί, δ (άλοάω)' άλωνιστής. . 
όλοιιτόι;, δ (άλοάω)' τό όλώνισμα rι ό καιρός τοΟ 

όλωνlσμοΟ. 
ά1όaEν, έπΙρ. (ali>" όπά τήν θάλασσαν. 
ά10-8ήιυι, -Ij ' όλατοδοχεΤον. 

. ά1ofσ, γ' έν . έπ. πρτ. του άλο,άω (βλ. λ.). 
ά10ιάω, πσι'ljΤ. άντΙ άλοάω (βλ. λ.). 
ά-10ιδοριιτοι;, ο" (<< σ,εΡ.tλο,δοeέω)' ό μή λοι

δορηθεΙς, μή Μρισθεlς ιι τόν όποΤον δέν πρέπει νό 
υ8ρΙοι:1 τις.-Ι ενεΡΥ. ό μή λoιδoρQν (=άλοlδΟΡΟi). 

ά-10ίδοροΙί, 011'. ό μή ~oιδoρων, μή ύβρΙζων. 
ά1ofιιν, εο)χτ . άορ. 6' τοίί dλlοκομα" 
όΙ0ιιιτήρ, -ήροι:. δ (άλοιάω)". ό όλωνΙζων, ό κα-

τατρί6ων. 
ά10ιμ6c;, δ'=&λε,μμιι (βλ. λ.). 
ά10ιτηΡΟ!ί'=&λιτrιeδi (βλ. λ.). 
άloίτ~ δ, θΥίλ. ά10ίτι ... βλ. άλεΙτrιi. 
ά10ΙΤΟ!ί' βλ . άλεlτrιi. 
άΙ0ιφaίος, «, ο" (άλο,φή)' κατάλληλος πρός έπ-

άλειψιν. . 
άΙ0ιφάω'=άλείφω. 
άΙ0Iφι:ίον, τό' τό πρός άλο,ψη" (= έπάλειψιν) 

κα τάλληλον Itργαλείον των άλε,πτώll 11 ό xwρoς εΙς 
τόν όΠΟίον έγΙνετο ή έπάλειψις. 
άΙ0ιφή, i l (άλεlφω)' πον προγμα, δι' ου δύναταΙ 

τ ι :; νά Xρίαr:ι :;1 νά άλεΙψr:ι, ΧΟΙΡΙ 'lόν λΤπος (λαρδl)11 
Ι;ι "; . έ λαιον έ πιχρίσεως, άλοιφη, δλειμμά 11 γενιχω., 

κάθε όλοιφή, πΙσσωμα, γάνωμα, έπ18εμα ψιμυ8Ιου 1j 
6αφης, xρw'ματισμός;-I έηόλειψις, χρωματισμός.
• έξάλειψις, όπόλεΙΨΓς (λα-τ. litura). 
ά1oιdςω, μέλ. -OQ) (c1λοξ)' χαράσσω rι όνοΙγω αύ

λακας, αυλακΙζω 11 γράφω ιι σύρω, IxνoγραφQ. 
'i1iv.yc, μτχ. ~ιι·ίx. άσ? β' του dλll7κομαι. 
• ΑλΟ!, -OΙCOi, -ιj, ΠΟΙ 'ljΤ. 't:jn~ "toli αlίλαξ, οο)δέπο,! 

έν χρτ.σει Yolt,' ό~oμ. έν: τό αύλάκι, ή αυλακ!ά τοΟ 
όργώματος ιι όργωμένο χωράφι, άγρός σΙτου. 2) 
Εί,; τό ~έ~μ« , τομή τραυματος, πληγή. 

• Eτvμ. : . Πιχρ' Όμ. ιiπιxν,~ μ';νον 11 ι:ι.ίτ. ώλιc« έ;; 
άνομ. *ώλξ, &λοξ n:ll:pfL 1'P:ll:"(., «lίλαξ πltΡά\ Πινδ: ~ωρ. 
ώλαξ' δ δμ'ljΡ . τύπο,; tEIX'ltίEt κοινό,ηt\t p!~1j'; πρό~ τό\ 
&λκ6ς, &λιcη λιχτ. 5UICUS (έΧ τοίί έ"λιcω), ιipιx Itiv,\t τιχϊι · 
't:ll: έκ Ρ Fε:Ιιc-' ~ι' αv\tΠtύ;εω, φω·ι . έσχημι:ι.τ!οθ'lj τό 
«vMιc(dFMιc Xlt! dloιc(dFloιc (εΧΠΞαάν,ο,; τ05 F) , άι ι
φότε;;ι:ι. μεt-i πρσθεμ. ΙΧ. 
ά1ο-πήΥιον, τό'=άλ11ΙCη (βλ. λ .). 
άλo-πιιyόc;, ό" (Cϊλς t πή""vμ,)' ό κατασκευό

ζων δλας. 
ά-10πιοτο«;, ο" (a-lOnOi)' ό μή άπολεηιαθεΙς, 

άξεφλούδιστος. . . 
6-10noc;, Ο", (ιι στs?tUπω)' άλέπιστος, όκαθά

~ισ.τoς, «άλανάριστος) περί Aι)/oκιιλιiμης' βλ. Κ(1Ι 
αλέπιοτος. 
ά100-άνδινοΙί, rι, ο,,' οΤνος όναμεμιγμένος μετ' 

«allθOV; άλός. (~ηλ. λεπτότατα τριμμένου δλατος) 
x\tt χρησιμευwν ώς καθαρτικόν. 
άλ6σ-σνδΟΥ,τό'=αλμη (χιχτ' άλλιχ; γρ. d1δi lI,,(J.Oi). 
ά10σ-άχνη, Ύι (X:ll:;:' ιiλ. CΙλόi &vrι=θαλάσσης ό

φρός)' ζ~6φυτoν τού γένους των dlxvo"a{ιo". 
άλοοκοροδον, τ6'=κάππαρις: 
Ά1οσ-ύδνη, iι (&litiί"",Ii)' ή έκ της θαλόσσης 

γεννηθεΤσα, τέκνον της θαλόσσης, έπΙθ. τη,; Ά
φρο~ίτ'l),; Κιtί τΥ,,; θέ~ιlJσ.. Πρ6λ. καί το έν Kpij~"IJ ά
λοvποvδερός=κατα6ρεγμένος, καταμουσκευμένος. 
ά1ό-τριψ, -rPOi, δ (ίi.λςtτρίβω)' τριπτήρ (γουδΙ) 

πρός κοπόνισμα καΙ τρίψιμον δλατος. 
ά1-ουΡΥή!ί' 6λ. άλΟ11ρ,,6ς. 
ά1-ουΡΥΙσ, 11' πορφυρΟύς Ιματισμός. 
ά1-ουΡΥισίοΙί, «, ο,,' άλοvρ"όi (βλ, λ,). 
ά1-0υΡΥικόΙί, ή' 6,,' πορφυρ06αφής. 
ά1-οuρyfc;, -lδoi. -Ij (άλοveΥ6ς)' φόρεμα, έσθής, 

χρώματος πορφυρού. 
άλoυρyo-6σιpήc;, ές' πορφυροβαφής. 
ά10UΡΥο-nώ1ιιc;, -ov, δ' ό πωλων πoρφύρaν' 

βλ. ποeψvροπώλrιi. 
ά10υΡΥο-ηω1ικιί . (ενν. τέχ",l)' το έΠGtΥγsλμιχ τσίί 

άλοtίeΥοπώΑοv. 
ά1-oυρyΌC;, 6", χ«Ι ά1-oυρyι;c;, ε. (&l~*leyω)' 

χυρ. ό κατεσκευασμένος έν T!j θαλάσσι:1 rι παρό 
τήν θάλ., ά.λλό\ πGtντο,ε πpό~ κιχθσρισμόν τη~ έννοΙ«. 
του έκ Υνφ!ιχ. ΠOρψtί~ιx, πορφιιρου χρώμοιτο" πρό,; ιiν
τι~ιιxσ,oλ '~ν έκ των xor.,' άπομίμ'ljσιν χρωμGtτω.ν 11 όλι· 
πόρφυρος,6ε6αμμένος μέ γνησΙαν θαλασσΙαν πορ
φύραν. 
ά10UΡΥο-ϋφήc;, ii (dlove"oi+vφιzl"aJ)' ό διΟφα

σμένος διό πορφυρων νημάτων. 
ά10υΡΥο-φορCω· φoρW πορφυρό Ιμάτια. 
'i1ouIί, ά1ούοσ, μτχ. άορ. 6' τοϊί clλloιcoμαι. 

. ά-Aoυσfa, -Ij (&λo"τo~)' ή έλλειψις λουσΙματος, 
άπλυοΙα. 
ό-10υτίω· εΤμαι c1λΟVΤΟi (βλ. λ.), δέν λούομαι. 
δ-10υτο«; (<< στερ.+λοιίω)' ό μή λελουσμένος, δ

πλυτος, όκόθαρτος. 
δ-10φ0ς, έπ. &λ-l0φo~, ο,,' ό δνευ λόφου (λο

φΙου, περικεφαλαΙας). 
ά-ΑόΧΕυτο«;, ό)/' (α στεΡ.tΑοχεVω)· ό τεχθεlς δ

νευ lOXe{fJi (βλ. λ.), περΙ τή,; 'Ae'ljvd,. "7" 11 δνευ ώ
δ/νων τοκετΟΟ, παρθένος. 

δ-1ρχοι;, -011, -Ij (<< &.ep.tUxoS', πρ6λ. άιcοlτrιi)' ή 
συμμετέχουσα της αύτης κλΙνης μετ.q τινος, ή σύ
ςυγος 11 ώσ. παλλακΙς.- 11 (<< atE?tUXOi)· δγαμος, 
ανύπανδρος. . 
ό·1όω, έπ. τύπο,; άντΙ άλιίΟ11, έν. Προοτ. του άλάομαι . 

. δ1πνιστος, rι, Ο", ι,περ·θ. 'tc.G &λπ"o~ (Ilil ιiπltν
τωντο. ώ,; &πλο\ϊ άλλ/ι μ6'IΟ '1 έν τιμ σ ιηθ. lnaln)/Or 
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ί:i ~λ.)·ηδιστoς,γλυKύτατoςllφίλτατoς,πpoσφιλέστατo::;. 
σλλl (Α), γε'Ι. ΊΧΑ.ό., δ (λΧτ. SAL, πλYjθ. sales=a· 

λε.) · κ'%θ' ένικ., κόκκος iJ βώλος δλατος 11 εν τφ 1>AYjG., 
τό κοινόν μαγειρικόν δλας ιιόλότι»,οπως π'%ρα:σκευ
ιiζετocι διά. 't'ijv κσιν'ijν χρησιν. 

'Ετυμ. : εκ ρ. σλ- ; αλ·α., ιΙλ-ή, «λ-μη, ιΙλ-μνρό;, 
άλ-Ιζω' πρ6λ. σocνσκρ. saras (sal>, λocτ. sal, sal-inus, 
sal-sus, γο.θ. sall (=αλιχ.), saΗum=dλlζω, πα:λ-γερμ. 
'sulza (salsugo). 
"λλl (Β), γεν . ιΙλό., fι' ή θόλασσα [ι'ί]. 
ά1σαίος, α, ον' όνήκων είς δλσος. 
ά1σιιίδcc;, -ων, α:ί (&λ.σος)· νύμφαι των άλσών. 
άλσίνη, 1( dyv. φ~τόν φυόμενον εί(; οκιερού; κα:! 

δx~ώδΞΙ~ τόπoυ~, Τσω~ είδo~ των cerastium. Κα:τ2. ,ό'ι 
Δ ι?σκ. ε ίνα: ι fι dλλω~ λεγομsν'lj μνοσωτΙ •• 
αλσις, -εως, fι (αλ.λομιχι)· πήδημα, όναπήδησις. 
άλσις, -ε:.);, fι (ιUcJιxl"w)' αϋξησις. 
ά1σο, ά1ι:ο- έπ. 6' κ'% ί γ' έν. ά.ορ. 6' ,oίi ιϊλ.λρμαι. 
άλσσσκομcω, ά1σο-κομική (ένν. τέ""η), ά1σο-

κομικός- βλ. ά1σοκόμος_ . 
ά1σσσκόμος, δ (ιiλσoς+κoμέω)" ό συντηΡών, δ 
περι"οιούμενος δλσος (δό::ιος). 
-ΑλIΟI, -εο., τό' τόπος πλήρης δένδΡων καΙ 

χλόης, δάσος 11 κυρ. Ιερόν δλσος 11 ώσ. κα:! δδενδρον 
μέρος δάσους. 

'Ετνμ. : κα:τά ,ινοι(; έε ~(; ριζ. Κ!ΧΙ ,δ άλδιχί"ω (ο 
δλ.)' κα:τ' dAAou; έκ ρ. σρδ- (πρδλ. άρδεΙΙω) , μα:;ιτυρεί 
δ' δπέρ ,οι),ου τό πιφ' Ήσυχ. -&2σεσ' λειμωΥε.»· 
dλλοι πα:ρα:σιιρόμsνοι έκ τοί} γΕρμ. Wald π!Χρά.γοιι,ι 
τό &λαο. <*Falao. <*FσλτFο., εσφα:λμένω; δμως διότι 
iJ λ. δέν εΙχε F. Όpθό~εpoν Τσω; δ Bolsack ιι'%?ιiγει 
<t'ijv .A. εκ τιν?(; ία:π. *alqvios) *άλτjο.) άλσος, μα:?τυ
ρε! δ' (ιπέρ τΤίς 6τιιμολ. τα:ι),'Ij(; κα:Ι τό δνι:;μα: τoiί dA
σου; τΤίς ΌλυμπΙα:ς .. Αλτι •. 
άλσ-ώδης, ε. (άλσος+ε1δο,)' ό δμοιος πρός δλ

σος, δασώδης.- 11 έπΙ ψυτων, ό έν δλσει φ"όμενος. 
άλσωμα, τό·=άλσο •. 
'1'1'iίPcc;, οΙ (<<λλομ(lι)' 6όΡη τά όποία έφερον 

οΙ πηΔWντες πρός έντασιν της φορά:;. 
ά1τlκός, ή, ό" (αΑ.λομιχι)· ό Ικανός, δξιος εΙς τό 

δλμα, εύκΙνητος. . . 
-Α1τις, -εως, fι' τό Ιερόν "Αλσος τού Διός έν 

ΌλυμπΙςι. 
'1uKαToς, 'ι, 01" άλατισμένος. 
'1uKcia, 'ιι' όλότισμα, δλμευσις. 
ά1Ικη, -Ιι'=&λνσι" άλνσμό; (βλ. λ. λ . ). 
άλuκiς,-lδο., fι (<<λς)' άλμυρά πηγή.-ΙΙ άλμυρότης. 
ά1ίίκός, ή, όl' (αλς)' όλμυρ3ς. 
άλUΧόι:ης, -ητο;, 'ή' όλμυρ6της. 
άλίίκρός, ά, όl" 8αλυκρός, θερμός, χλιαρός. 
ά1uκι:άςω, μι\λ. -άσω (ά,Ιιί:.ι>)' όνησυχώ, άδημονώ' 

ώσ. πα:θ. πρκ. άΑ.αλιίκτ"μαι, ώ,ε ί έ; ένεστ. άλνκτέω. 
'lUKTO-ntIII, iJ (cΙΙνκτος ΙΙ + πέδη)' όδιόλυτος 

δεσμός ιι συν. κα:τά: πλYjθ. άλνκτοπΜιχι = δεσμ:Ι θλΙ-
6οντα ~ πα~ενoxλOOντα. 

'Ετνμ.: 'ιι σιινΥιθ. ετιιμ. 6Κ τoίi &λνκτος=δλυτος "ι
κ~Ιω; πολεμεε.α:ι, διότι θ&: !ΙJει ν&: σχημα:.Ιζε.α:ι άλν
τοπέδαι' διό (ιπό τινων ΠΡοτιμiiτ'%ι fι εκ τοί) ά,ιΙΙσαω
ιUιιω πα:ρα:γωγΤϊ δε1$ομένου δτι 'ιι . !α:π. ρ. *Ιug=θραύ· 
ειν (πρβλ. σ~νσκp. rujati=θραύw) άλνκτoπιfδη <σ σΤΕ? 
+λνκτός+πέδ- (πρ6λ. πού.). "lσως κ!ΧΙ διά: ,,} &λνκτο, 
θ&: 'ijΙJuνα:το εν μέ,--ε ι v!i\ ίσxι)σΊj Τι τελειιτα:Ια: α:&ΤΥ) ετt>μ. 

I1uKToC;, 01' (άλΙΙω)' τεταραγμένος, στενοχωρη
μένος ιι κα:τ' dλλο:ις άναπόφευκτος, ον οΥ δύναταΙ 
τις φυγεΤν (δ πόΤΕ Q:Ιχί εκ τoίi άλtίω).- 11 (cι στερ.+ 
ΙΙΙω)=&λντοι;' ό3ιόλυτος (βλ. κ!ΧΙ ά,ινκτοπέδη). 
. ά1uκ-ώδιις, ες (ι1λνκός + εΙδος)' ό ως δλας, άλ
μυρΙζων. 
ά-ΙΟμαντος, ο" (cι στε;:>. + λνμαΙ"ω)' .δβλαπτος, 

μή παθών βλόβην, σώος. 
ά1ιίξαι- ά.π?φ. ά.ορ. α:' τoίi άλΙΙσκω. 
61uξιι;, -εως, iJ (ιUιιακω)' διαφυγή, όποφυγή. 
ά-1ύπητος, 01' (σ στβρ.+1ί1πέω)' ό μή πικραμέ· 

νος, μή στενοχωρημένος. - 11 ένΕργ., ό μή λυπών, 
όρή στενοχwpQν. . '. : 

6-1ίίπΙα, 'ιι (cι στιp.+λιίπη)~ ή tλλειψις λύπης, π6 · 
νou.-Ι τό μή προξενεΤν λόπην εΙς τινα. 

ά-Ιϋποι;, ο" (σ σΤΕΡ. + λιίπη)' ό όπηλλαγμένος 
λύπης ~ στενοχωρΙας, μη βασανισμένος, άμέριμνος. 
-Οένεργ. ό μή λυπών, μή ΠΡοξενG.iν ένόχλησιν, δ· 
κακος, ό6λαβής. 
ά-1ίίρος, ο" (σ στερ. + 1ΙΙρσ)' ό δνευ λύρας, μή 

συνοδευόμενος ύπό λύρας 11 οθεν, πένθιμος. 
ά1υς, -νος, δ (άλΙΙω)' όργΙα, άπραξία ιι περιπλάνη-

σις 11 πληξις, άνΙα. 
ά1ίίσιιδόν, έπίρ: έν άλύσεσιν. . 
'1uoSafvw, (ά1ΙΙω)' είμαι άοθενής, όδύνατος. 
ά1υσιδόω- όλυσιδώνω, 'Εκ τοιίτου τό 
ά1ίίσιδωι:ός, ή, άΙ' (αλνσις; άλvσiδόω)' . κατεσκευ-

ασμένος έν είδει άλύσε~ς. 
CΊ1uOICO, -εως' fι' ή άλυσΙδα (ιi6εo . ετυμολ.). 
6λυσις, -εω., fι (άλΙΙώ)' στενοχωρΙα, άγωνΙα. 
'-1iioI-Ti1CIa, 'ιι ' βλό6η , ζημΙο' εκ τοσ έπομ. 
ά-1ϋαι-ι:cλής, ές' άνωφελής, άσύμφορος 11 όθεν, 

βλαβερό). Έπιρ. -λω •• 
ά1uσκαςω, έπεκτετ. τιίπο:; του άλτίακω, ίν xpijoat 

μόνον κχτ' ένεοτ. κ!Χί πρτ. 

ά1υσκάνω, επεκτετ. τιίπο(; τoίi άλΙΙακω. 
ά1ύσκω, μΗ. άλΙΙξω κα:Ι άλvξrμ 'ι' ά.όρ. α:' Ijλνξcι, 

έπ. ~λνξα (άλέω ~ ά1ΙΙω ;)' άπ . φ .ύγω, διαφεύγω, 
έγκαταλεlπω. . 
ά1υσμ6ι;, δ (άλΙΙω)' ΘγωνΙα, όνησυχΙα. 
ά1υαμ-ώδης, ες (άλνσμός+ε1δος)' όνήΣUXOς. 
ά-1υασον, το (σ στερ. + λΙΙζω)' φυτόν x~ησιμo-

ποιούμενον κατά της λυγγός (τού λόξυγγα). . 
ά-1υσσος, 01' (α στερ.+λΙΙσα;ι). : «άλνααος πηΥι}. εν 

Ά~κα:δΙq;, θεραπεύουσα τήν λύ::ισαν. 
ά1ύσσω, μΗ. άλΙΙξω (άλΙΙω)' εΤμαι άνήΣUXoς, δέν 

εύρΙσκω ήσυχΙαν. 
ά-1ίίι:οι;, ο" (σ στερ.+λΙΙω)' ό μή δυνόμενος νά 

λυθ;:i iJ νά διασπασθ;:i, άδιάρρηκτος, όδιάλυτοςllσυν
εχής, όδιόλειπτος, άδιάκοπος. - 11 ό μη χαλαρός, 
μή διαλελυμένος. 

iι-1ύι:ρωτoι;, 01" ό μή λυτρωθεΙς, Τι ό μή δυνό· 
μενος λυτρωθηναι. 

6-1uXVoco, 011' ό δνευ λύχνου Τι φωτός. 
'λλ ΥΏ, ά.ττ. ι1λΙΙω, εν χρΥισΕΙ μόνον κα:τ' ίν. κιχ! 

ItP't. (&λ", άλάομαι)' περιπλανώμαι 11 μετ&: ψιιχικΤίς ιΙνν. , 
εΤμαι κακόκεφος, εΤμαι στενOXWΡημένoς, τεΤαΡα
γμένος ιι εύρΙσκομαι έν όμηχανΙςι (<<τά έχω χαμένα», 
ώ; το άπoeω) ιι σπα:νιώτ. εΤμαι έκτός έμauτοΟ (έξω 
φρενών), είτε ιiπο (ιΠSΡ60λικ'ijν λι)πην εΤτιι "πό δΠΕΡ
δολικ'ijν χα:;:>ιϊν' [~ πα:ρ' Όμ., iί πα:ρ' ιiττ.]. 
ά1φα, το (ιiκλιτ?ν)' δνομιχ 'tou πρώτου 'Υριίμμα:το; 

τ?ί;; Έλλ. ά.λφ'%6Υιτοιι (βλ. σ). . 
'λλφλ'"ΗΩ- <Χόρ. β' ,j1φοl'; γ' έν. E~κτ. ΙΙλφοι' παρ

άγω, άποφέρω, είσφέρω 11 κερδΙζω, όποκομΙζω, όι'ιο
κτώ 11 μτψρ. φ(J.όιιοl' άλφά"ω= έπισύρω τόν φθόνον . 

άλ,φι:ίν, ά.πρ:ρ. ά.ο;:>. 6' τοί} άλφά"ω. 
άλφι:σί-60ιος, cι, ο" (άλφεϊ" + βον;)' ό κομΙζων 

βοΟς JI εντεiίθεν έπl παρθένων, τών όποΙων οΙ γονείς 
έλόμβανον πολλούς 6οΟς, ώ; δωρα: ά.πό τoύ~ θα:υμα:
στ&:ς των θυγα:τέρων των (nα.2{J.έIIOΙ ά1φείιlβοιcιι = 
παρθένοι πολύφερνοι). 

ά1φίι, iJ' παραγωγή, κτησις, κέρδος. 
άλφιισnιι;, -ον, d (άλφε,,,), πχντοτs ίν '~ ψp~

σει ά"έeες dλφηαταl = δνδρες . θηρεύοντες κέρ
δος, έπιχ::ιρηματικοΙ, δραστήριοι, τολμηροΙ, κιιρ. έτιΙ 
να:ιιτιλλcμέ ιων κα:Ι έμπορειιομένων. . 

ά1φlισι:ιιιόι;, δ' = άλφηστή; (βλ. λ : ). 
61φl, τ6, ΠΟΙYjt . , ιiκλ.· συνΤΕτμ. τι)πος του &λφιτοl' 

(βλ. λ.). . 
άλφΙι:-δμοι6ός, δ (~λ.φιτo,,+άμεΙβω)·=άλφι τοπώ-

λη;, πωλητής όλεύΡων, έμπορος όλεύΡων. 
άλφl.ι:ι:ία, 11' άλpιτoπoιίcι, (βλ . λ.). 
'lΙPΙTciov, ,ό' μύλος πρός δλεσιν _άλεύΡων. 
άλφιι:ι:ύς, -έω;, δ' μυλωθρός άλέθών κριθός. 
ά1φΙteύω- βλ. άΑ..Ρηστ,ύω. . 
ά1φlι:ηδόν έπΙρ.=ώς δλφιτα 11 μ,φρ. 6ΠΙ κα:τα:γμi-

των, είς συντρΙμμια, «σκόνη». 
ά1φlι:ηρός,ά,όl" έξ άλφΙτων, ό άνήκων είς δλφιτα. 
ά1φlτσσcιδιίς, ες' δμοιος πρός δλφιτα. . 
άλφ'ίι:ό-μανnc;, -εω;, δ' ό προφητε(ιών τά μέλ-

λοντα έξ όλφΙτων (χ ον"ροκοπαινlaμsνYj;; .χριθή,>_ 



Ιό Αλ .. 'ΟΜ-άμσθύνω 

• Αλ .. 'ΟΜ [rJ, τ6' όλευρον άπό χονδροκοπανι
σμένην Kρι8~ν (λσιτ. polenta) n χσιθ' 'ν. μ6νον ίν τ ~ 
φρ~o.ι ιUφ/~oυ ιΙΗη=κρι8όλευρον 11 «λλσιχΟΟ xσιτ~ 
πλΥιθ. ΙΙf,~CI=-χονδροαλεσμένη κρι8ή, « πληγοόρι ιιι 
δηλ. χ6νόΡος έκ κρι8ης, καΙ πλακοΟντες i\ ζωμός, 
ιtατασKεuaζ6μενoς έξ αJτης. 2) μτφρ . . ό έnιoόσιoς 
δρτος, r'ιnεριoυσΙα τινός 11 nατ~φa Ι},φιτα=τό·«πα
τρικό ιjιωμΙ» , r'ι πατρική κληρονομΙα. [ίΧ του CΙΙφό" 
=λευκ6:;, πρδλ. λσιτ , albus]. 
'1""ο-ιιο"σ. 'f;=&},φιτι/α=nαpaσκευή όλφΙτων 

(φι8αλε6ρou). Έχ το!) 
'l.lτο-ιιοl6ς. δ (S},φ,τοt+πο,ιfω)' ό παρασκευα· 

στής όλφΙτων (Kpι8αλεUρou). 
61φΙτο-ιιώλιις.-ου, δ'=&1φrταμσιβόS' (βλ. λ. ). 
ά1.Ιτο-σίτΙω. μΙΙλ.-!Jαω (ΙΙφιτοt+αιτιfφ)' τρW

Υω κρl8ινον όρτον, ζώ μέ κρι86λευρον tι μέ όρ
τον έκ κριθαλεόρου. 
j1.ITo-φδyoc;. -ο,,' ό τρώγων κΡl8ινον δρτον. 
6λ.lτι...lρως -ωτΟS', δ, Τ,· ό έχων τό ΧΡωμα τοϋ 

"Κρι8aλείιρου. 
'Αλ.ιτώ, 'f;, γ.ν . -60S'=-oiί,' φάντασμα η φόβη· 

τρον δι ' ου σι τροφοl έφ6βιζον τά παιδΙα (π ;:6λ . 
'ΑΗΗώ) • . 
6λ.οll γ' "/. ε~xτ . (ίορ . 6' ,Q ίi &λφιί"ω. 
άιφ6ς, δ' bπόλauκο~ λιlπρσι τoίi πρ""ώπο') , λσιτ. νί

tlll90 (~ιό χσι! ιΙ},φοπιι6αφπο. = δ εχιο'Ι λευΧόν τό 
πρόοωπον, &λφ6-e"Υχοs-=δ εχων λs:ικόν τό ρύπο,. 

'Enιμ. : ίχ ι; Ι ζ. α},φ· ;nθσινώτ. πσιριiγετ~ι )!.σι! τ ό 11-
φιτο" λ6γψ τΤις λε')κδ't'/j 't ,,;; το!) ιiλεύρoυ , πρδλ. &1φι
τ6xe~, &1-;:60, πρ6λ. 'Και ! '(ο,θ. hV41itl (cXnλ . wheat 
~σTτoς) πρό, · τό hveits (cXγγλ. whιte~λευκός)' λ~τ. 
_Ibus, πσιλ-Υδρμ. elblz (κόκνος)' χσιτιΧ Curtius i'Κ 'tfj~ 
σιl1τfj, ~. πσιριi,oντσιι πιθιχνω, χ~! τιΧ Χύριαι όν6μσιται 
. .(.,6$, Alpes, Elbe_ 

c1ι1.,.oδιις, 'S' (dλφ6S')' λεπρός. 
Ι1ω.ι αιΙτ. τοil lJ1CDS' 18 βλ.). 
Ί1ω, !Ιποτ, «ορ. δ' τοτ} ιΙλ{αΗομαι. 
61ώσ (i'j "ΑλΦα), τιi, '(ιν. -Φ1/ (lJ},CDS'>" έoρτ~ της 

Δι'ιμητρος 11Ι' θ.!~ 'tfj, γ.ωργΙσι~, έορτή τ;'1ς συγ
κομιδης. 
6λωσΙος, cι, οΙ" (ιl1C1JS')' ό όνι'ικων εΙς τό όλώ-

νιον. ".u-Ia 'πιθ. 'tfj, Δ~μYIΤΡO~. 
'Α.1ιΜις,-CΙdoi fι "Α1Φ'ίS',-ΙδοS', 'f;=Ά1ωαlα (βλ. λ .). 
"lώΙΙΙτος, ol"(a στερ.+1ώβ,,)' ό6λαπτος, όμωμος. 
61-ώδιις, 'i (I1s+.1doS')' δμοιος πρός όλος. 
6λωιιlν6ς, tJ, όl" {ιr1~)' χρησιμοποιούμενος εΙς 

τό όλώνισμα. 
61ωeυς,-ιfφc, iTt.-ίjoi, δ (clλcoιJ)' ό έργαζόμενος 

έν άλωι:! (εις τ6 όλGίνι), όλωνιστής, γεωργός" όμ
nελouρy6ς. 
61u1ι.~, δωρ. d.ιaιcί, ΠΟΙ1jΤ. «ντΙ τ05 cXττ.lJ1ωS' (8 δλ.)· 

- Ι όλώνιον. -11 κόβε lσοπεδωμένον γήπεδον, κ;'1-
πος, φυτεΙα, άμπελών χλπ. (βλ. CΙλοάφ). 

61 ..... ίπ. ιiντΙ ιUιp, γ' Ιν. όποτ. «ορ. δ' τοτ} ιΙ1Ι
ο"ομα', - 11 CΙ1φιι, ίπ. ιiντΙ cllo/", γ' Ιν •• ~χτ. <Χορ. 
δ' τ06 IJ,IOHOμιI'. 
'lώιος, α, 0l"'=CΙ1ω.,,,όS' (βλ . λ.). 
61ωΙnις,-oυ, δ (ιUαιtJ)=&1CDιVS' (8 βλ.), γεωΡΥός, 

Kηπoup6ς. 
61ΙΙμeνσι. ίπ. «ντΙ cl1QWαI, <Χπρφ. «ορ. δ' τ05 

ΙΙλΙοχομαιι. 
'1ώμeνoς, ", 01", μτχ. τ06 dλάoμαι. 
IlUV.-CIIWOf, 'Iι"'Ι1Φc (8 βλ.). 
6ωνσι. <Χπρ. ιioρ. δ' τ06 ιΙ1Ιακομαι. [σ]. 
61ω~eιioμcιl, <Χποθ. · έργάζομαι έν όλωνΙ~. 
6Wνιιτoς, 09' δ όγoρaσ8ε1ς δι' όλΙγου δλατος, 

«μ' lνα κομμάτι όλος». 
61ωYlσ, 'Ιι'-δλως, όλώνιον. 
61ώνιον. τ6' rntoxop. τοil ιl1Φc. 
6luvo-τρι8iu· τpl&.ι έν TQ όλωνl~. , 
'1 .. 6 'ιή'ος, ο. (clλΦδs-J--φloo)' δ tκ τοΟ όμπε

λQνος φu6μενoς • 
• AωιιCιιeloς, σ, Ο.' της (έξ) όλώπεκος. -11 ιUαι

__ ΙΜ (ouVllp. ~) ίνν. doιd - δέρμα 

6λώnεKoς. 
6lutl8Κ4, '*Ι' iττ. συν'Ορ. mo; b τ05 'Ιων. 4λοο

'"'"' (ίνν. ~) <iWιnrf)' δέρμα όλώπεκος. 

6λωηeιdσ, 'ιι' νόσος τGίy · όλωπέκων (Ψώρα), γι·/ . 
ψώρα.- 11 φωλεά όλώπεκος. 

ά1ωlleιιΙσc;. -ο", δ (&1ώΠfJξ) , ό έσΤΙΥματισμένος 
διά σημε/ου όλώπεκος.- 2) IxΘUς δμοιος μέ άλώ· 
πεκα, σκυλόψαρον (λοιτ. sqιJ_lus νulpes). 

άλωlleιdσσιc;. 'ιι' βλ. &1ωΠΙΗ{α. 
jAUllCKIICΎς. -iCIJS', δ ' νεογνόν όλώπεκος, νε

αρά όλώπηξ. 
. 6AullcId~u (&1ώπ"ξ)' μιμοGμαι τήν άλώπεκα " 
εΤμαι πανοοργος (ώς όλώπηξ)' λ!Χ": . νυlρlηΔΓί. 

άλωllΙιιlον. τ6' bπoχ"ρ. τoίi &1ώΠfJξ' μικρά άλώπηξ . 
άλωηeιdι;. -/do" 'f; (&1ώπ"ξ)' νόθον ζQoν, με

ταξύ όλώπεκος καΙ κυνός, π~pιxγόμεν"ν ί}ι dι διαιστ~')
ρώσΞω~ τ ιυ-ι eUQ ε Ι διii-/ (λυκόσκυλο),- 11 κάλυμμακε· 
φαλης έκ δέρματος όλώπεκος.- 111 εΤδος όμπέλου 
της όποΙας ΟΙ 66ΤΡUες όμοιάζουν πρός ούράν ό
λώπεκος 

άλωllέιι-ouρoc;, ι· οόρά άλώπεκος, εΤδος χόρτου. 
ΆVλΩ'ΠΗΞ. -εκο" fι ' άλεποϋ (λ -χτ. νulρes)ΙΙμτt>;.. . 

έπ~ i,/e;;tU;:t'} 'I . [ Τ Ι '/!; c~~χετ!ζοlJ 'I :Ξ-:'JΙΙ ':ιι. . -:?~:I) Π:JΙ:Ι; 

τ ~ o!Χν .~~. ~δΡ-δςas=ό έ?θΙων θνησιμaί?' ιin"ι. ~; ; 
X'J'I~ ':J. '.. ωσ. ως πrι'jθ$μ~,:. τ? 0.- χa~ ~ ΙJ:ίΥ"~ '": ~ ζσ 'J 'J τ? ι'; 

ο')γθ . π .. ~~ τό Λ:θ. lape. Π .. l5λ . I.~-: . wulpes]. 
άλωηόι;, δ=ά}'ώΠfJξ.- 11 cil~ έπ !θ .=&λωπεκώδ"ς . 
-Αλως, -ω, τ( γεν. lJ},oo 'ij B},ωoS" οι! τ. lJ},CD, ιϊ},ω" , 

Τι lJ},ooιx' πλ1jθ . δν . ιϊ},ω' τό όλώνιον.- 11 ό δΙσκος 
τοϋ ήλΙου Τι της σελήνης (λόγφ 'tc;ϊi )!.·)Χλοτερ05; oz'i;
μ~τ();) ( ~λ. &λι.οή, ά10άω) .-111 καλιά πτηνοΟ. 
άλώσΙμoc;. ο" (ΙΙ},ώl'αι)' εόάλωτος, δν εύκόλως 

δύναταΙ τις νά συλλό61], νά κερδΙσl] Τι νάκaτακτή · . 
01]. 2) έπΙ τ,,~ 'i?!), εύληπτος, εUκολονόητος.- 11 
(BotωotS')' ό όνήκων 1ι ύποκεΙμενος, 'ίj άναφερόμε- ' 
νος εΙς τήν αλωσιν (έκπόρθησιν, κατάκτησιν). 
άλωσις, -εω" fι (ΙΙλώ"αι)' κυρίευσις, κατόκτησις . 

- 11 Ι;I ~ ~ :Y.~ν:κό; δ?o~ . καταδίκη. 
άλώσομaι. μΗ. τ ,,:Όi ιΙλΙαΗομαι. 
άλωτ6ς, ή, όl', ρrιμ. έπ Ιθ. τoίi d},awat' ό δυνάμε

νος νά d},CDIJij (σUλληφθ!:i, κυριευθι:!, κατακτη8ι:!) " 
κατορθωτός, έφικτός. 

ά-λώφιιτoc;, ο" (α οτερ .+λοοφιίΦ)' όνευ διαKoπrις, 
συνεχ,ής, άδι~λειπ~oς,. , 
άλωω, έπ. αιντ Ι α},οο, OJtQ;; . «"ρ. β τ06 cl1iaHOμιII. 
αμ, lΧντΙ &"a (π .. ? λS;εω; cXρχομsνYj, ιiπό π, β , φ) : 

lμ πεδΙο"=ά,,ιΧ πιδΙo". -ιiλλ' lJμ' ~ντΙ 8.μα. 
n ΑΜΑ.. Ι έπ ί ρ . , όμέσως, διό μιδς, συγχρόνως (λσιτ . 

simul).- 11 ώ; πράθ. μ9;;" δοτ: συΥχρόνως μέ ... , 
μαζl μέ ... 
Έτυμ. : ιϊμα < *sφma < βιiσι~ sem (βλ. κσι! d &θροιστ .• 

εΙ" dμόS')' δμόρρ. : Ηλ. dμόS', dμoiί (dμ6θ.", dμόαι), 
. dμoioS', dμιI},6S" λσιτ . sim-ul, slm-iIII, simul-tas, simu-
10' σιχνσχρ. s_mά-s=όμαλός, Τσος' samά-m .... όμοΟ, 
s41m (προθ.=μετά)· π~λ. - γιρμ. sama, samt, zusam
men, ιiyyλ . same. 
6μα, δωρ. ιiν,; Ι /iμιI. 
'-μaιΥc'ρeUΤΟ1ί, ο" (α σttρ.+μαΥ"eεVω)· ό μ~ μα· 

γειρευ8εΙς η μάyειρ~ μή μαγεΙΡείιων πλέον. 
Άμa~ών. -6"ος, 'ιι, )!.xτ dι τ? πλιΙστον iv τφ 11:λΥιθ. 

αΙ Ά ιιαζ6".S'· φο. X~! Άμχζο"Ι&rS'. ["Ιραινιχ'ή λ';ι; 
*hamΙΖan=πολεμιατής). . 
άμΙθcιίνω (&μαθήS')' είμαι άμα8ής, όnαΙδευτoςll 

είμαι όνόητος. 
άμ6ιθelσ, Tj' βλ. άμα θ/α. 
6-μΙθι\ι;, cS' (cι στιρ.+μcιθε''')· ό άγράμματος, μή 

διδαχθεΙς " μωρός, 6λάξ, ήλl8ιο< n ώσ. τροχός, όγε
νής , όξεστος, όγροίΚος" ωσ. ό μή έχων γνGίσιν 
πράΥματός τινος.- 11 πσιθΥΙΤ. ό μή δεδιδαγμένος, 
άγνοοόμενος, δγνωστος •. ΈΧ 'eou,ou τό 
άμδθ'σ. 'ιι' έλλειψις γνώσεως, όγνοια. 
άμσθΙτιι;. -tdoi, fι (llμιI(J.oi)· είδος ΚΟΥχύλης 

ζώσης εΙς τήν όμμον. 
άμδθόeις, .cS.aacι, -6 .. , ΧΙ:ΙΙτιΧ συναιΙρ. ιlμαlJ.οiίς, 

-οναα, -ov" (ιI~(J.oi):::S ιπ. ';μ4ιIJ.ckI~· άμμώδης. 
• Α vMA. "'801, 'ιι ΙΙμμσ,)' δμμος, έδαφος όμμGιδες 

[lμιIlJ.o~ (lJ.μιI(J.o, <*aCΙμιI(J.oS', πρδλ. Υ.ρμ. Sand' βλ. 
ψdpalJ.oi, ψdμμσi]. 
6μδθΟΥω, (ιIμιI(J.oi)· Ισοπεδώνω τι μέ τήν όμ

μον (τό Kατςδαφlζω ~πou νό φθ60r;ι eις τ6 έπΙπε-
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δον τής όμμαι) 11 μετa6όλλω τι εΙς κόνιν (χG)μα) , 
καταστρέφω παντελώς. 
6μα8-ώδης ε~ ('μα8-0~ l · εΙδοΩ· δμοιος πρός αμ

μον 11 πλήρης άμμου, άμμώδης. 
6μαδώc;, Επί? το') άμα8-ή~' κατό τρόπον άμαθη' 

άμα8-ώ~ έχω=διατελώ έν όΓVOΙςι, εΤμαι όμαθής. -
6-μα'ευτος, ο" (α otS? + μαία)' ή μή λα60ϋσό 

ποτε όνάγκην μαΙας, τ. ε. κόρη, παρθένος.--11 όνευ 
της 6οηθεΙας μαίας. 
6-μσιμάιιετος, η, ον (Yo':L! -o~, -ον)' Zκ~zτ~μ. τύπ'.); 

τ'.)1ί lI.μαxo~· όκαταμόχητος, όκαταγώνιστος, φ06ε
ρός, πελώριος. 

~ Enιμ. : t. έΤ!J!l.,λ. Gϊ..:Sat.~ Τι:J') ϊτ~~; -:ά. ίiμαx.o~, ά
μ,άι.το" άμάxητo~ ε!ν~ι ά.\/ 'Χι.ι.';:~σ~+' Τ'1ί~')b· -:6 α ο!νct~ 
f'j1!:;ϊ. ΤΙ συλλ. ·μιι.ι· έπιτι:ι:,;ιxι!ι~ r.iν~t~ίtλ~:Η~~μ~;t il ~) 
i·IaHa."(Yι τίο'Ι )Ι: Ί.. είνa: ,ιοίτ';; α~ΤΎJ Τ; έμ~ανιζoμένrι 
μετιι~ύ Τιίί'Ι δέκομα, (ίων. , 8ω?, A~'JO.) καΙ δέχομα, (X~τ .). 
ά.μαιιάριστος, ο,,' ό μή μαKaρlζόμενoς, ό μή 

άξιος μακαρισμοϋ. 
ά-μαλαιιισΤΙα, Τ,· ή Ιδιότης τού μή μαλακυνομέ

νου, σκληρότης. 
ά-μάλαιιτος, ο" (α o~εp.+μαAάooω)· ό μή μαλασ

σόμενος, μή δυνάμενος νό τύxr;ι κατεργασίας 2) 
άμετρίαστος " μ,,:ψρ. τραχύς.-ΙΙ άκαμπτος, σκληρός, 
σκληρόκαρδος. 
άμδλάπτω·=άμαA.ΔV"ω (βλ. λ . ) ' καταστρέφω, έξ

αλ~Ιφω. 
άμαλδυνω, <t0:7j" rl'I:! άμαΑ.υνω (άμαΑ.ός)· xup. 

άπαλύνω, ποιώ τι μαλακόν 11 1Ψ:Ξ;,θsν, συντρl6ω, κα
ταστρέφω, έξαφανlζω 2) μ~~? κρύπτω, ο: καμαι
φλάρω» , καθιστώ τι όγνώριστον. 
'δμΙλ .. , -ϊ, ·=αμαΗα ( ~λ. 1..). 
ά-μάλΙαιιτος, ο" (α σ~~p. + μαΑ.8-άοοω)' άμάΑ.α

κ~oς' ό μή μαλακυνθείς, πραϋνθεΙς 11 όμετρlαστοςll 
σκληρός (μή μαλασσόμενος). 
ΆμάλΙεια, ίων. -ι:ίη,"ι' fJ αI~ Άμά.\8-εια, -;'ij>: -6- -

πι,Ιιχς; τ? Υiλ?ι εθiιλιx:;Ξ'/ 6 Z::~~. Kα-;ciι 't'i]v μυθcλΟΥΙΚ'ij'Ι 
παρiδο:;ι'Ι ίκ τι;σ Κ!??ιΤΟ; "Τις σιΙΥ?;; 'tιx,jtl1. sppss πα,ν 
o,'tL ijθιλε'Ι ίπιθ !ιμ'r,οε \ δ Jtit'.)x6;; 't7j;;. 8θ.ν κσι! fJ πσι
ρ'.)φtώδr,ι;; !κφρ?ιοις -κέeας 'λμιιΑ.8-είας» = κβρας 
i1'θονΙιχς. _ 
δμαλλα, τι (ιΙμάω)' δέσμη άσταχύων, δρό'(μα, 

χειρό60λον [αμ·]. 
άμαλλo-δcτι\ρ, -ijeος, δ (κιχ! άμαΗο-dCτης) (ι

μαA.λα+ιUω)' ό δένων τ6 δεμάτια (δρόγματα) τών 
σταχύων, δει.ιατιαστής, 

6μαλλο-τ6ιιι:ια,τι' ι) ιΙμάΑ.1ας τίκτουοα, δl1λ. ή παρ· 
άγουσα δέσμaς όσταχύων' (ίδιόρ. θ-ηλ . τοίι dμαUο
τόκο" ο" = ό παρό'(ων dμάΑ.Α.αS', δl1λ. δεμάτια 
όσταχόων). 
6μαλλ~ρoς, ο" (&μαΑ.λα+9'ieω)· ό φέρων ό-

μ6λλας (δεμάτια) άσταχύων. . 
6μΙλ6ς, ΙΧττ. ΙΙμαΑ.ός, ή, ό,,=ΙΙπα1ός (8 βλ.)' μα

λοκός,τρυφερός (λσιτ. tener). 2) άδύνοτος,6σ8ενής. 
'Εwμ. : ΙΧττ. CΙμαΑ.ός· παρci.γaτσιι εκ ρ. μα1·, έ~ Υι>: 

κιχ! "ti : μαΑ.-ακός, μαΑ.-8-ακ6ς, ιΙμβΑ.υς, βΑ.ς (ο βλ.), 
μώ1νς, μωΙνeό~' λατ. mollls, molIities, molilo' τό α· 
_ν IXpχ~ εΙναι ε~φων. ιtις ~ν τφ dPA.ηUds-( α 6~Ψ. + 
β.\ηχιός. 
Ίμδμδξuς, ·ιιος (-ν60,). ΤΙ· Kλi'jμα , όμπέλou 6α· 

στοζομένης (ιπό δύο στύλων, έφ' ών έξαπλούται 11 
εΤδος σταφυλϊΚ 

6μ1μιιλfς, -IδoS', ΤΙ·=lπιμηΑ.Ις· μέοπιλον (=μΟΟ
σμουλο)' πρβλ. Ήουχ. _ι!πΙου ΥΈ"ος 11 μήΑ.ου 11 μΕ
otdA.ov., E~στ.: _oVκo" τό «μα μήJ.φ dν8-0iiν., 
Άθ-ην. : _αl & ΙΙμαμ"Μδε, ονκ εΙοι" lΙ.π,οι. ως τι
"ες οfο"τα" dA.A.' lIτεeό" τι 116'0" καΙ dπVeηνo" •• 
άμ6νδΙλος=άφcιt'tfς. ιi>; .Ι ~τo dμάMJσ"ος e-.ι 'tOU 

dμαΑ.δV"ω. 
'ιμινίται, ..QW, οΙ' είδος μυκήτων cμov,ταρΙων». -
.... ντcυτoc;, ο,,' ό μή πρoμαντεu8εΙς, δν δέν δύ

ναταΙ τις νό πρoμαντεόσr;ι 'rj νό όνιχνείισι;ι.-ΙΙ iνSΡY. 
ό μή προμαντεύων, μή όνιχνεύων ('πΙ κυν6)ν ο-;ιρου· 
~ων όοφρήσιιιις). . 
"ιιavτιι;.ι ι Ιμα,,',., μα" .. ιHt)-ι'\ μή μa~ . 
Ιμaξa, clτ,;. Ιμσξα, τι (1I'γc»)' όμ6ξι. δμαξα U κόρ· 

ρο, φορτη'(ό όμόξι. 2) ή δμάξα τΟΟ όρότρου (λσιτ. 

currus). 3) ό όστερισμός αμα~« (iι Mayci.λl1 • Λρ-
y':f)~) 4) όμαξιτός δρόμος. 
άμαξαίοι;, α, ο" (ιiμαξα)' ό όνήκων είς δμαξαν, 

1; δμοιος όμάξr;ι . ... 
άμαξεύομαι, πα θ: διατρέχομαι δι' άμαξών, δια

σχΙζομαι δι ' όμαξιτών όδών' βλ. χα! ΙΙμαξεύω. 
άμαξεύς, -έως, 6 ({{μαξα)' όμαξηλάτης. 
άμαξcύω' διέρχομαι δι ' άμάξης 11 IΙ ~TP . μοχθω 

2) είμαι άμαξηλότης. 
άμαξ-ήλδτος, ο" (ε·l'Ι _ dδός)' (αμα;αΗΑ.αύ"ω)' Ύ, 

διατρεχο}/ένη. διασxιζoμέvη, ύφ' όμαξών. 
άμαξ-Ι;ριις, ες (ι!("ιιξα+*~eωτσ1ί άραρίοκω)' προσ

ηρμοσμένος Τι άνήκων είς δμαξαν. 
6μαξιαίοι;, α, ο" (αμαξα)' όρκετό μέγας διό νά 

γε",lσr;ι μΙαν δμαξαν (~π ~ · λ!θω'l ιt.Ί...)" γΖ·I. ό κατάλ
ληλος διό μΙαν δμαξαν. 
άμαξιιι6ς, ή, ό .. • ό όνήκων είς δμαξαν. 
άμάξιον, τό'=Τ'']) titl)ll. 
άμαξίι;, -lδος, Υι , i'ιΠGΧΟ? τ,); αμα;α - μικρό όμόζl 

(λ~τ_ plostellum) 11 όμαξάκι ' (π~\~ιχό" Π~ΙΥνΟ~\'j ·I) . 
άμαξiτης, -ον, δ (lίμαξα)' ό όνήκων ή κατάλλη

λος δι ' δμαξαν. 
άμαξ-Ιτ6ς, όν (ιiμαξα + εΙμι)' διαβατός δι ' άμα

ξων (όμαξοπόρευτος) 11 IίJ~ Ι)·ί:.. άμαξιroς (! ·Ι 'Ι . όδός), 
Τι=λεωφόΡος δι' όμάξας. 
άμαξό-βΙΩς, ον' ό έφ' άμάξης 61ών (3Υ)λ. διόγων 

τόν 6ίον) (sIt! των νομσιδικr" ·Ι ΨJλ,ίj·ι). • 
άμάξ-οιιιος, ον (lίμαξα+oΙκέω)' ό έχων δμαξαν 

ώς οίκΙαν, ό κατοικών έν άμάξr;ι . 
άμαξο-ιιυλιστής, -ον, δ (ά'μαξα+κυλί"δω)' δ κα

ΤOKυλινΔWν (δrιλ. καταστρέφων) άμάξας. 
άμαξο-πηΥ'a, Υ,' ή τέχνη τοϋ άμαξoπηyoiί (βλ.λ .) , 

ή κατασκευή όμαξών_ . 
6μαξο-πηΥ6ς, 6 (ιiμιιξα1-πήy"ιιμι)' ό κατασκευ

όζων όμάξaς, όμαξοποιός. 
άμαξο-πλιιδήι;, lso (lίμαξα-I-πA.η8-0ς)' άρκετό μέ

γας διό νό πληρώor:ι (γεμlσr;ι) μίαν δμαξαν (πρΙS". 
ΙΙμαξ,αϊος). 
άμαξο-τΡοΧιά, ~ (Τ/lο"όS'. τιοχ,ά)' ή '(ρομμή, 

ην χαρόσσει ό τροχός της κινουμένης όμόξης, τά 
Τχνη τών τροχών. 
άμαξO-TPOX6fί, δ' τροχός όμόξης. 
6μαξ-ουΡΥ'α, "ι· ... όμαξοπηγΙα (βλ. λ.). 
άμαξ-ΟUΡΥ6ς, ό" (αμαξα + *;/lΥω)'=CΙμα~οmιΥός 

(βλ . λ . ) . -
άμαξο-φόρητος, ο,,' ό φερόμενος 4:ν όμόξr;ι. 
αμαρ, ,a~0S', τ6, δωρ. τόπος ά.'1';1 ~μα/l' 
'ΑΜΑ'Ρ., "ι' αύλαξ. διGιρuξ, όχετό" ύδρayω'(ετ-

ον, [αμα?α]. · . 
6μαράιιινος, η, ο,,' δ i; &μαlΙΙκου (βλ. λ.). 
6μαρδιι6ειc;, .αοιι, .,,' δμοιος πρός όμόρα· 

κον (βλ. λ.). 

'δμ~ρΙιc.oν, "ό (χα! ιΙμάιακο" δ), λσιτ. amara· · 
cum, amaracus' πιθ?ινω, 6ολ6ώδες φUΤΌν.-11 1Ι8ΙΙ
Ο'ικδ" ('rj ΑΙyvπτιακό,,) clμd/lCIHo" - 'C6 κυρ. ασμΨV-
χο" (βλ. λ.), χοιν. μοτζouρόνα_ . 
6μαράντΙνοι;, η. οr-==dμάeαπο. (3 βλ.). 
'δ-μΙραντoc;, ο," (α οτaρ.+μαeαΙtrι»γ ό μή μαρaι

νόμενος, μή φ8ειρόμενος (χα! λατ. πιχρ' ΌΙSιδ. &-
marantus).-Q 'Ω\j o~σ. · δ &μάeαnσs-=τ6 Υνιιιοτ6ν l1ν
θοι;;, ό όμάραντος, ιi>, o~Mπoτι ~Otραι'lόμ.νoν. 
άμάρcυμα, τό' τό όκά8σρτσν· Οδωρ τών δχετGίνll 

μ-τ:φρ. τό κατακάθι της - κοινωνΙας. _ 
άμαΡCύω (άμάeιι)' διoxετεό~ τό Oδwρ δι' όμάρος 

πρ9ς όρδευσιν, όρδεόω.-
6μαρήίον, τά (iί6ωe)' τό ϋδωρ -της CΙμάιιι, (βλ, λ.) . 
άμαρη-σιιαπτήρ, δ' ό σκόπτων όμόρας (βλ. λ.). 
6~Ιρδρίτιc;, -ιδoς.~· όρ8ρττις '(ενική, δλων τών 

μελών ΤΌϋ σώματος. 
άμαριaί~ α. ο" (ιIμάeα)' ό δι' clμdιa, (δι' όχε

τΟΟ) PέWY; 
Άμ(ιριος, άών. τοίι Διός έν Άρκαδlςι. - ώ, 1Ι.όρ. 

δν. '&"ό _ ~Αμά/lΙOf'=ναός τοΟ Διός, ·iν Φ OII,l'ijpxoyτo 
't!k !ύλη τtι, 'Axιxtxf)\i }1υμπολιτιΙσιΙϊ κι d~μdηCo" 
... .. οι ... KΤιk τ6ν }1τριiΙSιιινoL. . 
"A,"'MA".·MΩ,μJλ. ΙΙμσιήΟ'ομαι, μος.Υν. "'0'1»' CΙ6ρ. 

σι' ~μdI'&'floα' ά.όρ. β' "~"O'" ά.πρφ. 'μcιιιπι". Ιις. 
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δι& μ&ΤΙΧβ'οιω, φβ6Υγων (ΜΙ μιτ& μl1:ιχεύ φυ'ντο, β) 
l1μ-β-eο-ιο'JΙ' ~p)(. ι)μ.άeπιιcα.-ΠΙΧβ. ιi6ρ. ιχ' ι)μαeτή
</hι'JI' ~ρκ. ι)μ.άe-ιrιμα~· όποτυνχόνω, όστοχώ, όπο
τυνχόνω τού σκοποΟ (μβτ& "(Βν .)· εν.lίi8βν 2) Υενι
κω" δέν κατορθώνω ν.δ πρόξω τι, σφόλλcμαι, δια
πρόττω σφόλμα 11 στεροΟμαΙ Τινος, χόνω τ-ι. - 11 
ιiπoλ. όποτυνχόνω, πρόττω τό κακόν, σφόλλω, ό
μαρτόνω. 

Έ-ιvμ. : συνήβ. &τυμολ. έκ .ου α σ.ιρ. κιχΙ ρ. aμoe
(πρ6λ. afμoeoιa" του α- i~'l'jyouV'tO' .ό δCΙσίι πνευμ~), 
iι μEe- (πρΙS. μEleOJ, ideO~) καΙ σΥΙμ. κυρ, όμοιρώ, 
εΤμαι όμέτοχος. ΠρΙSλ. σιχνσκρ. mrS3. = έσφαλμένως 
mr~ΥΔtl = όμελεΤν, λησμονετν. wΗτοι d-μoeoιd'JIOJ 
(*d-hμoeoι' (dαmΔrt- (*a-smrt-, βιiσι, smer (πρ6λ. 
CΙCdaμoeO,' cJVaoι,,'JIO~. Ήσύχ. (*ΙCά.-ιαμoρO~, <ιιl1μο
eO,' l1.μo'eO~. (*d-aμoe- cήμοel~' iarae"id'JIrι", 
άμσρτάς, -ά.δo~. fι=dμoer1a (8 βλ. ). 
άμσρτcϊν, ιiπpφ. ιiop. β' του dμίιe-ιά.'JΙω. 
άμσρτα Τι dμ.αeτfi, Επ(ρ. (ιϊμα)' μαζΙ, συνχρόνως, 

όμέσως, διό μιας [σμ-]. [ιϊμα+{ι. de- (,ψ6λ. *l1.eOJ)· 
Qpy~vtKij πτωσι, .oίi *dμoerd, = σύνχρονος, συμ-
πΙπτων]. . 
άμάρτιιμσ, τό (dμoeoιai''JI)' όποτυχ/α, σφόλμα, ό-

μόρτημα. . 
άμάρτιισις, -ιω~, "ι·=dμ.άeπιμα. 
άμσΡτι\σομσι, μ'λ. .ου dμαe-ιd'JΙω. 
άμσρτιιτικ'ς, ή, ό'JΙ (dμoeoιai'JI)' ό ~έπων εΙς ό-

ποτυχΙαν Γι εΙς όμαρτΙαν. 
άμσρτfσ, tι (dμoeoιai''JI)' όποτυχ/α, σφόλμα, όμόρ-

τημα. . 
άμσρτf-yσμoς, O'JI (dμoeoιd_ + rdμo,)" ό όμαρ

τών (όποτυχων) τοΟ νόμου. 
άμσρτf-νooς, O'JI (clμoeoιai'~60,)' ό Ιχων νούν 

όμσρτόνοντα, συνκεχυμένον. 
άμάΡTlον, ,o=clμάoer"fU!. (8 ΙSλ.). 
άμσρτο-cηής, έ~ (dμoqrsi'~I.no~)' ό σφαλλόμε

νος (όποτυνχόνων) έν Μνοις, ό όμιλών όπερι
σKέπτ(,Jζ, άνοήτως 11 ό παραληρών. 
άμσρτο-Α6Υος, ΟΥ' δ ήμαρτημένως όμιλCιν. 
αμαρτον, έπ. ιi6p. β' τoίi dμιιο-ιd'JΙω (8 βλ.). 
ά-μσρτύρητος, ΟΥ (α σ.εΡ.+'"μαeWeΙIιι)' ό δνευ 

μόρτυρος 11 ό μή έχων χρεΙαν μαρτύρων. 
ά-μάρτϋρος, ΟΥ (α στερ.+μιί/\,π,)· ό δνευ μόρ

τυρος, μή με μαρτυρημένος, μή όποδεικνυόμενος 
διό > μαρτύρων. . 
άμαρτωΙή, 'fj=dμoeOΙ{fI. 
άμσρτωΙός, όΥ (CΙμιχe-ιά.'JΙω)' ό πλήρης όμαΡTlών, 

ό σκληρυνθεlς έν όμαρτΙαις. - U ώ, o~σ. d dμoe
-ιωΙ0ς (Ιϊκκλ ΥΙσ,). 
άμδρυΥή, fι (dμoevaaOJ)= μoeμoevyή' όΚΤινο6ό

λησις, σπινθrιρo66λησις, λόμψις, έπΙ πpιxyμιi.ων 16· 
"ισκ~μιiνων εν κινήσει [~, ιiλλ' εν ιϊπ. iJ). 
άμάΡUyμσ, τό' λόμψις, όΚΤινοβολΙα, σπινθηρ060-

λΙα, σπινθηρισμός, ταχετα κΙνησις. 'Εκ του 
ΆΜΑΡΥΊΙΩ, έν χρήσει κ~τ' Ινεσ •• κιχΙ πρτ. μ6· 

νον' σπινθηροβολώ, άKτινo60λCι, έκπέμπω μαρμαρυ
. νάς, λάμπω [μci). 

Έ-ιvμ. : εκ ρ(ζ, μoe- μιτ& ι~φων. α- έν ιipχτϊ 'πρβλ_ 
δμόρ. μoeμoleOJ, ' μdeμαρο~, μαeμιιevΥή' dμoevaaOJ 
(*dμoevιcjOJ' πρβλ. · σιχνσχρ. mlJricih = όκτ1ς φωτός. 
άμας, δωρ. ιiντΙ ήμ4ς. . 
ά-μάσητος, οιί (ά στεp.+μααά.oμα~)· ό μή μaση-

θεlς (Έ6δ.). 
lι-μσoτfyωτoςι ό;" ό μή μαστινωθε/ς. 
ά-ματσι6τιιι;, ij' ή fλλειΨις ματαιότητος. 
άμσ-τροιάω, εν χρήσει μόνον κιχτ2. την έπ. μτχ. 

άμα-ιeoχ6ω" (aμo+oιeixOJ)' τρέχω όμοΟ, τρέχω μα· 
ζ1 μέ κόποιον. Έχ τoιJτoυ τό 
άμα-τροιιά, ή' τό όμοϋ . τρέχειν 1) ή σύνιφου-

σις των ΤΡοχών. ' 
άμσuρισιιω'=dμαve6ω. 
άμσuρό-aιος, O'JI (dμαvρο~βlο~)' ό όμαuρόν β/

ον, δι όνων, ό ΖWν έν τι:;:> σκότει. 
ΙμαυρΟιι, ά., 6,,' σκοτεινός, θολός, όμυδρός, ό

σοφής, άδύνατος. 2) μη έχων φως 11 iντεUΒεν, τυ
φλός, άόμματος, σκοτεινός.- Ι μ.ψ. όμύδρός, ό
σaφής, lJ6έ6αJcx;. 2) δσημΟς, 6φavηc;, δΥνωστος. 

Έ-ιvμ. ι έτιιμ. ιiΙSε6: ΙΙΧ ::ρώ;;'/], δψεω;; φιχ(νε.ιχι δτι 
πιxpιiγετιχι έκ τoίi στερ. ιι+μιιρ- του μιιeμαleω (ιiν,Ι 
τoίi dμoeFoςo τp6π~ν τιν&) κιχ Ι σΥΙμ. ό μή λάμπων, ό 
μή σπινθηΡοβολών (μή μαeμα.leωνγ ιiH' ο!ί,ω μs
ν~ιισιν ιiνε:;μήνευτιχ τ& μovq6ςo, μιιvρ6ω. Κιχτ' liλλ/;tI~ 
τό ·α- δέν εΙνιχι πρσ8εμιχτικ';ν ιiλλ' ιiJt'.:lτελεί μβ:;ο; .η;; 

δλ'/]; ΙSιiσ3ω;' δι6τι κιχ Ι τό μα.υρ6ω σΥ];.ι. δ,τι κ~ι τό 
dμovq6ru (τ,!. σκοτΙζω, τυφλόω), ένιχλΗσ:Jοντιχι 8έ: 

. ιi'lιχλόγω~ 'ti'j~ ιiνιiγxY], 't'.:lίi μsτροu ' Iiλλω;; ΤΒ κ~ί 

.μιιVeος=άμιιvρ6ς· κιχτ'ιiλλοιι;; τέλο;; Τ~ ιι - εΙνιχι προ· 
8εμιχτιχόν , iι δέ ρ(ζ. μαρ- ένέχει τΥιν ενν. τη;; σκ'.:l;;"ι
ν6τ'/]τo~. ΚιχτιΧ .'.:Iiι~ τελειιτιχ(οιι; έπ~μ, fι λ. δέν εχ,ει 

σχέσιν μέ 't7JV ρ. μα'l' τοίϊ μ~'lμιι{ρω. K~τ2. τόν 8echt. 
lexίΙ 35 fι Pιx ::nYoij σΥ]μ. ε!νιχι «άδύνατος», ύστερογ,,
vij;; δέ fι τ?ίi τυφλοϋ. 

άμΩυρ6τιιι;, -ητος, ij' ~dμv6e6της, σκοτεινότης. 
άμαυρο-φδνής, ές (άμαveο~φιιl'JΙομα~)' ό όμυ

δρώς φαινόμενος. 
άμΩυρόω, μSλ. -ώοω (dμovq6ςo)' ιi6p. ιχ' ήμανρω

αα' π:;κ. ήμΙΙύ2ωΙCΙΙ ' καθιστώ τι σκοτεινόν, όμυδρόν, 
όσοφές.- I{cx;;x το πλε!στον ώ~ πιχ8. καθΙσταμαι 
σκοτεινός, άσαφης 11 ώσ. άφανίζομαι.- 11 μτφρ. έπι- ' 
σκιάζω ιι έξαδυνατίζω, όμβλύνω, μειώ, έξαλεΙφω. 
άμσιίρωμα, .ό · όμαύρωσις, .έπισκότισις (ιiπΙ του 

Υ,λ!/;:ι). 

άμαιίρωσις, -εως, ij' έπισκότισις. 2) όμβλύτης 
\ιοϋ, νωθρότης.- U δυσφημΙα κατό της τιμης Γι ύ
πολήψεώς τινος. 
άμσυρωτικ'ι;, ή, 6,,' ό δυνόμενος νό προξενή

. σι:1 όμαύρωσιν. 
ά-μάχσιρος, O'JI (α στaΡ.+μιίχα~eιι)' ό δνευ μα

χαΙρας. 
άμαχcί, έπ(ρ. έκ του l1.μoxoςo· δνευ μάχης, δνευ 

άντιστάσεως (εσφιχλ. ΥΡ. dμoxl>. 
ά-μάχι:τος, O'JI π/;ι'l]τ. άντΙ dμά.xrιτος. 
άμδιιιτί, έπ(ρ. του dμdχrι-ιοι;' άνευ μόχης. 
ά-μάχητοι;, ο" (ιι στεΡ.+μdχομα.,)' όκαταμάχη-

τος, όήττητος.- 11 ό μή λαβών μέρος εΙς μάχην, 
άμαχος. 
άμδχί, i/t(p. του l1.μα.χος· όρθότ. dμιιχεi (8 βλ.). 
σ-μδιοι;, ΟΥ (α ~ΤEp.+μά.x,,)' ό δνευ μάχης, κιχΙ 

ο!)τω : 1) ό καθ' οδ ούδείς μάχεται, όκαταμόχητος, 
άKαΤCΙγώνιστoς, όήττητος (έπί ItPO:J.) ιι Επί .όπων, ό
π6Ρ8ητος.- 11 ένε;-Υ., ό μή πολεμήσας, μη λαβών 
μέρος είς μόχην. 2) ό μή έχων διόθεσιν πρός 
μόχην, μή φιλόνεικος, . φιλήσυχος. 
'ΑΜΑΏ' συν'αρ. πιχριχτ. l1μωl" μίλ. άμήσω' ιi6p. 

ιχ' ημrισα.-Πιχ8. ιiόp. ιχ' ήμήθ",,' πρκ. l1μ"μ'Z.~· θερΙ-: 
ζω ιι IiJa. συνόνω έπ1 τό αύτό, μαςεύω, δπω~ κ:iμνιιι 
δ 8εpιστ'ή~ τοίι;; 8εΡιζομsνοu; σ.ιiχει\;. 2) τέμνω, άπο-, 
κόπτω. 3) κατακόπτω, κατασφόζω ["(εν., iί έπ., σ ιiττ.). 

Έ-ιvμ. : (ιϊμιι, δωρ. dμίi., πρ6λ. Υερμ. 5Δmmeln. 'Ι'ό 
ψιλον πνείiμιχ δμω; (civtl τoίi δ~σέα\;) iίγιxyεν Iiλλο:ι;; 
εί~ .ijv σU:Jχ.έτισιν ~pό~ τ? λιχτ. metere, "(ερμ. mohen 
(δπότε το α· ε!νιχι &πλιii~ πp08εμ~τ.). w Αλλοι .τέλo~ δέ
χοντιχι δύο {ιr,μ, : μέσ. ·άμιίoμα~ (ιϊμα) κιχΙ ένΕ;-Υ. dμdω 
(μέ: τ'ήν δευτaριχν έτιιμολ.)· Iiλλοι .έλo~ 8εωpoίiσι το d· 
μιίομα, συη: τιμ ιίΥτΙ0ς. 'Εκ τη; ιχ~τη~ ρ. αμ- Π~Ρi
Υοντιχι κιχΙ .ιi: άμrιτoς iι ιίμrιτoς, dμιίΙ", l1.μolJ.α. 
άμβ- ιiντΙ. d't'o.p- έν ιipxiJ λέξεων. 
άμβαίιι, έπ. ιiντΙ ά"ιιβαΙ", "(' έν. E~χτ. ιiop. β' του 

ά,ναβαΙ-νω • • 
άμ-ΙαllώΜCΙσ, Ιων. κ.χΙ έπ. ιiντί ά'JΙιιβιιUώμιθιι. 
σμ.βΙσις, . iι, ΠΟΙΥΙ" ιiντΙ d't'd-IlfItI~~. ' 
Ιμβη, fι, Ιων. ιiντΙ σμ$ων, 
σμΙϊξ, -Τιcoς, δ' έκπωμα, ποτήριον. 2) τό σκέ

πασμα άποστακτικοΟ λέ'βητος. 
. άμβΙaιιcίν, άμΙΙακ'σκω, δωρ. κιχΙ YIlV. ιiΡχαιιότ. 
τύποι ιiντί 6μηΙ-, 
άμ-61ήδην, έπ(ρ. ~(jΙYjΤ. iντΙ του άνσΙΙήδιιν (d

'JIαβά.Uομιι,)· μετό αίφνιδΙων έκρήξεων, όθρόως.-· 
11 6ραδέως. 
άμ81fσκω χιχΙ dμβΙόω, μ'λ. dμ/J.Ιώaω· ιi6ρ. ιχ' 

11.lιβ1ωσιι· ~pκ. l1μβλωιcιι (dμβλv;)' πρ:>ξενώ (Τι έχω) 
έξqμβλωσιν (όπο60λήν, έκτρωσιν) 11 όποβόλλω, κό
μνω Ικτρωσιν. [dμβΙΙαιcω (*dμ1-Ιαιcω:(πρΙSλ, clμo, 
16" ΜCΙMH6,' Ρλ, .ιιβ1νι)], 



lιμ$λυΥc:.νΙOCί-ίιμι:ιΨικοσιιlιι ts 

lιμ8λυ-yώνιoς, 01' (&μβλv.r'1ω'l'lα)· ό Ιχων όμ-
5λεΙας γωνΙας. 

lιμlλυ-ιίKOOς, ΟΥ, (&μβλν~ + &κοή)' ό έχων όμ-
6λείαν άκοήν. 

lιμlλυντίιΡ, -;;ρo~, δ' ό άμ6λύνων, έξασθενών. , 
άμΙλΙίνω' μέλ. -~I'ώ' ΙΙόρ. σ.' ημβλV'l'σ..-Πσ.θ. μέλ. 

&μβλV)1{Ηρομα,' ιioρ. σ.' ήμβ'λv Ι' {hι'l" πρκ. ημβ'λvμ
μσ., (&μβλv;)- άποστομώνω, άφαιρώ τό όξύ (το κο
πτερον) μέρος άπό τινος 11 έξpδuνατlζω, έλαττώ 
τήν όξύτητα (τήν δριμύτητα, τήν ~ύναμιν), λσ.τ. 
hebelο1re.-Πσ.θ.καθΙσταμαι όμβλύς,χάνω τήν κόψιν ... 

άμ8λυόιιlί, εσσα., ε)1' σκοτεινός, άμαυρ6ς. 
άμ'lλυό-XΡOυlί, ovi'· ό έχων τό χρώμα άμ6λίJ, 

πελιδνόν. 
'ΑΜ8λ Υ'Ι, εία, v' ό μή όξύς, άπoστoμ~μένoς, 

τοϋ όποΙου άφι:ιρέθη τό όξυ άκρον (λσ.τ. hebes) 11 
μτφρ. άμαυρός, θαμ6ός, άδύνατος 11 επι π;;οσ., ό ά· 
ποβολών τήν όξύτητα της όντιλήψεως, όδρανής, 
νωθρός, άποβλακωμένος. [άμβ'λυς < *άμ'λ-vς, π;:r6λ. 
&μα'λ6ς]. 
~μlλίίτης, '"τος, 'ιι' ή έλλειψις όξυτητο::; 11 νω

θρότης, όδυναμΙα. 
άμΙλυωΥμός, δ (&μβ'λvώττω)' άμυδρά ij άδύνα

τος όΨις. 
άμ8λυ-ωnέω=&μβλvώασ» (βλ. λ.). , 
άμΙλυ-ωηίσ, 71' όμβλεία (άδύνατος) δρασις. 
άμΙλυ-ωηόι;, ο'l'=άμβλωπος (ο βλ . ). 
άμΙλυώσσω, ιΧττ. -ττω (άμβλv;)' έχω άυβλείαν 

(όσθενη) τήν δρασιν, είμαι μύωψ 'Ιι εΊμσι (γίνομαι) 
τυφλός, δεν βλέπω καθόλου (σκοτεινιάζει τό 
φώς μου). 

άμΙλωθρίδι:»ν, τΙ;;' πσ.θ., τδ άμβΙωfJ.έ'Ι' βρέφος, 
έξ6μβλωμα, πρoιJρως γεννηθέν έμβρυον.- 11 S " ~H. 
ό προξενων άμβλωσιν, επι Cfσ.Ρμiκων, τό ένεργοϋν 
άμβλωοιν (άποβολήν). 
αμΙλωμσ, τδ (άμβ'λlσκω)' όποβολή. 
άμβλ-ωηόι;, 6)1, κσ.Ι άμβ'λ-ώψ, -ώπος, δ , ή (άμ

PliJot&'> ψ)' ό έχων άμ6λείαν τήν δρασιν, κοντό
φθαλμος, μύωΨ 11 όμυδρός, άσαφής, έπισκοτισθείς, 
σκοτεινός. 
άμΙλώσιμος, 0)1 (G.μβ'λωσ,~)' ό άνήκων είς ('ij 

κατάλληλος διό) έξάμβλωσιν (άποβολήν). 
δμΙλωσιι;, -εω;, ή (&μβλ.lσκω)· έξάμβλωσις, άπο· 

60λή.- 11 ή φθορά τών όφθαλμών f\ έκ6λα:nη
μάτων της άμπέλου. 
άμΙλώσκω' = άμβ'λvώσσω (6λ. λ.).- 11 = &μβ'λl-

σκω (βλ. λ.). 

άμΙλωσμός, δ=G.μβλωμα (βλ. λ.). 
άμΙλώσσω·=άμβ'λvώσσω. 
άμ81ωτικός, ή, 6'1" ό κατάλληλος διό νά προ· 

καλέσι:ι άποβΟλήν έμ6ρύου. 
άμΙο-ιι5ιίς, ές (αμβων+εΙδος)' ό Ιχων τό σχΙ;

μα άμβωνος, ό προεξέχων ώς άμβων. 
άμ-Ιολά, ή, ΠΟΙ'ljΤ. ιiyτΙ ά .. αβο'λή (βλ. λ.). 
άμ-Ιολδδιιν, επ(ρ. ποιητ. ΙΙντ! ά'l'α -βο'λάδη)1 (&'Ι'α

βάλ'λω)' μετά κοχλασμοϋ (παφλααμοϋ).- 11 (&'Ι'αβο
λή)' έν είδει προοιμlου ij προανακρούσματος. 
άμ-8oλσδiς, επιρ. ΠΟΙYjΤ. ΙΙντΙ ά'l'αβοΑαδl~' ζωηρώς, 

μετά δυνάμεως. ' 
άμ-Ιολάς, ΙΙντΙ &'I'a-βoλά~, -άδo~, ή (&'Ι'αβάλλω)' 

Υη &μβo'λa~ = χωμα εξηγμένον έξ όρύγματος καΙ 
σεσωρευμένον πλησΙον αύτClϋ, άl'ά"ωμα. 
άμ-δολ .. CΡΥός, οΙ' (&Ι'~βάuω+έ'Ρ'10"), ΠΟΙYjτ. ΙΙντΙ 

ι1_βoλΙ-8Ρ'16~' ό όναβάλλων τό Ιργον αύτοϋ, 
όκνηρός. 

άμ-βολίιι, ή, παιYjΤ. ΙΙντΙ &)1α-βοΑΙα' όναβολή, όρ
γοπορία. 
ΆμΙολΟ-Υιίρσ, ή' ή όνα6όλλουαα τό γηρας, ή 

διατηροΟσα τήν νεότητα έπl μακρόν (ί:lώνlJμον τjj~ 
Άφρο~ΙτYj~ έν Σπciρ't'!l). 

clιμ-8ρoσfσ, Ιων. -Ιη, ή (χυρ. θYjλ. του ιΙμβρ6σιος)' 
ή ιόμ6ροσlα», ή τροφή τών 8εών (το ~! ποτ ον των 

,θιων ,iλΙγιτο "έκταρ). ΠρΙSλ. xl%I λl%τ. ambrosio1. 
άμ-δρόσιος, σ, Ο", έπεΧ'tιt. τύπο, τοσ lJ.μ-βροτο~· 

όθόνατος, θείος, θείας φύσεως.-ΈπΙ πρl%,\"μciτων ΙΙν
,Yjχόντων ιΙ, τού, θιού" όμ6ρ6σιος, θετος, θεΙου κόλ
λOIίς. Πρδλ. ΚΟΙ! Al%t. ambrosius. 

άμβροτι:ίν, ~π. ciΨlt ΙΙμαρτεϊΎ, ΙΙπρφ. ciop. β' τοσ 
CΊμ!Xρτά"ω. 

αμ·Ιροτοι;, 0)1 (α στερ.+βροτ6ς)' άθόνατος, θείος 
[δι' ετuμ. βλ. βροτός]. 
αμ6υξ, -~κoς, δ' !σω.,=G.μβιξ. 
αμβων, -ωl'ος, δ' ίων. αμβη' ή ρόχις Τι ή όφρυς 

όρουςlΙγεν. πάν τό έξέχον, τό άποτελοϋν έξόγκωμα. 
• άμ-~ώσσlί, Ιων. ΙΙνtί &"αβοήσας, μτχ. ΙΙορ. 1%' τοσ 
αναβοαω. 
άμέ 7ι ιΙμέ, lΙωρ. iντΙ ήμiiς. , 
ά-μέΥσρτος, ο" (α οτερ.+μεΥαίρω)· 'ό μή φθονού

μενος, άνεπΙφθονος, θλιβερός 11 δυστυχής 11 άθλιος. 
-ώς όνει~ισμό~, κακόμοιρος, άξιοθρήνητος 11 ώ,. 
φρικτό,ς . 

ά-μι:yέθηlί, ε~' (α σtεΡ.+μέ'1εfJ.ος)' ό μή έχων μέ
γεθος, έλλιπής κατά τό μέγεθος U ό άνευ μεγαλο
πρεπείας. 

ά-μι:θ-έλκτωι;, έπΙρ: δίχα μεθολκης, άνευ περι
σπαομών. 

ά-μι:θ-Ι:ξίσ, Υ( τό μή μετέχειν τινός. 
ά-μιθ-όδιυτοι;, 0)1- ον δέν δύναταΙ τις νά μεθο

δευθι'j (νά άπατήσι:ι). 
ά-μι:θοδι:ύτως, επ!ρ: άνευ μεθόδου, δνευ παν· 

ουργίας. 
ά-μέθ-oδOCί, 01" άνευ μεθόδου" άνευ σχεδίου. 
ά-μέθυσον, τό·=άμέfJ.vστος ΙΙ. 
ά-μι:θύστινοι;, Οι" ό έξ άμεθύστου (πρΙSλ .. λl%t. Α

methyslinus). 'Εκ του 
ά-μέθυστοι;, 0)1 (α στεΡ.+μfJ.ιίω)' ό μή μεθυαμέ

νος. - 11 ώ; ιΛ:j . άμέlJ.vστο~, ή (Τι το άμέlJ.vστο,,)· 
πάν φάρμcκον κατά της μέθης: 1) εΤδος φυτοϋ, 
2) ό πολύτιμος λΙθος άμέθυστος. Πρβλ. λσ.t. a
melhystnus. 
'ΑΜΕΙ'ΒΩ, έπ. πρτ. G.μιβο'l'· μΗ. &μεΙψω' ιiόp. ,σ.' 

fί.uε,ψα. - Ι ενεΡΥ. άλλάσσω, όνταλλάσσω: "ά'λκεα 
"ev;ιεlωl' τευχεα. άμlβε,,, = άνταλλόσσειν χρυσά 
δπλα μέ χάλκινα (δίδειν χρυσά καΙ λαμ6όνειν χαλ
κο) 11 X'Jp. έπί τόπω, άλλόσσω τόν τόπον, τ. ~. διέρ
χομαι, διαβαίνω : ώ; το λσ.τ. muto, ε'Ιτε εν τ~ ένν. to[i 
έγκαταλεΙπω Ινα τόπον, άπέρχομαι έξ αύτοΟ, είτε 
του μετα6αίνω είς αύτόν~11 ΙΙμτβ. χσ.τ,χ μτχ. : Ι" ά· 
μεlβοl'rι=άμο,βαδί~=κατ' έναλλαγήν, διαδοχικώςll 
οΕ άμεlβοη:ες=αl δοκοl (της όροφης) αΙ σταυροει
δώς συναντώμεναι.-ΙΙΙ μέσον άνταλλόααω τι μέ τι 
άλλο, πράττω τι έκ διαδοχης, κατ' έναλλαγήν. 2) 
άποκρlνομαι, όπαντώ. 3) όνταπoδlΔW, έκδικOUμαι. 
4) ώς το ένεργ. άλλόσαω, xup. έπί τόπου, τ. Ii. έξέρ
χομαι ij εΙσέρχομαι 11 μτφρ. υπερτερώ. 

• Eτvμ. : &μεΙβω κσ.Ι &μειίω (πσ.ρ,χ Πιν~.) συν-ήθω; 
έτυμολ. εκ ρ. μF- ij μαF-, ε~ 1jς κσ.Ι τ,χ λσ.τ. moveo, 
muto, mutuus κλπ, (πρβλ. σσ.νσκρ. miv-, miV-ii-mi = 
moveo) μετ~ προθεμσ.τ. α_Ο δ.λλοι έν τού;οι, έtυμολο· 
γοσσι τουτο ε~ ίσ.π. *o1meigv- (β< -gv-) κσ.Ι συσχετΙ
ζουσι ,προ, το λσ.τ. migro1re, πσ.λ- σλσ.β. miglivu- (= 
λ~τ. mobiIis), meuo1 (=άλλαγή]. 

ά-μι:ιδιίς, ές'=άμεΙδητp~ (βλ. λ.). 
ά-μc'διιτος, ο" (α στερ. + με,δάω)' ό μή μειδΙών, 

κατηφής. 
δ-μι:ικτος, ο" (α στερ.+μεΙΥννμι)' όρθοτέρα γρα

φή, ΙΙντ! αμικτος, 8 βλ. - έπ(ρ. ' άμεΙκτω~, 6περθ. &. 
μεικτότατα. 

ά-μι:'λικτος, ο" (α στ!ρ. + μιAlοσω)' ό μή άπα-
λυνθεΙς, τραχύς, σκληρός. ' , 

ά-μι:,λΙχος, o,,=τιji ItpoYjY., τραχύς, αύστηρός, δρι
μύς1I άδυαωπητος, δκαμπτος. , 
άμι:'νων, Ο", ,\"βν. -0l'0~, ΙΙγώμ. συ'(Χρ. -τ:ου &Υα-θός' 

καλλΙτερος 11 επι προσ., Ι κανώτεΡος, εύΡWΣΤότερoς, 
ίσχυρότερος. γενναιότερος. 

'Eτrιμ. : κσ.τi τινσ., G.-μE,"O)1<a στιρ.+ρ; mei-=i
ΜΖττώ"ε,,,' (πρ6λ. μεΙ-ωΥ, μινν(Jω), Ιπομ. &ιuΙ"ωy 
κυρ. =·,ρύχΙ όλιγώτερος, ούχl όλιγώτερογ καλός. 
Κσ.τci τινσ., συπ. τιji λσ.τιν. o1moenus. 

ά-μcιtiσ, ή' βλ. &μιξΙα, ' , 
ΆΜΕΓΡΩ=&μέρδω (8 βλ.) [dμεΙeω(σ σΤBp.+μέρo~] 
άμcιψάμcvος, ΙΙμc'tσσΙσι, -τ:ύπο\ μ'σ. ciop. 1%' ,ου 

&μΙβω. . 
άμcι ... κοσμfιι, -ΙΙ'=μτακdομησιi' (βλ, λ.). 



, .. άμςιψιρρuσμιω -άμι:τάστστος 
---------------------------------
6μειψ .. ρρυσμέω (Qνσμό~ - eνl].μ6~)· άλλόσσCJ 

σχr'\μα, μεταμορφοϋμαl. 
6μςιψι-ρρυσμία, "ι' όλλαγή σχήματος. 
δμι:ιψις, ·εως, 'ί, (αμεΖβω)' όλλαγή, όνταλλαγήll 

διαδοχη 11 άνταπόδοσις 11 άπόκρισις. 
6μειΨί-χροος, 0'11' ό μετα6άλλων την χροιάν. 
6-μι:'ωτος, ον (α σιε;; .+μει6ω)· ό μ~ μειούμενος, 

ον δεν δύναταΙ τις νά μειώσΓ,). 
ά-μiλαθΡΩς, 0'11' ό ανευ μελάθρου, τ. ε. δοικος. 
'.ΑΜΕ' λΓΩ, μiλ . -ξω (λ«~. MULGERE)' «άρμέγω». 

11 έκθλΙ6w, εKμυΖW, έξάγω διά πιέσεWς 11 rΙ'tφρ. άπο· 
ξηραΙνω, έξαντλώ.-Ροφώ, πΙνω. . 
Έτνμ. : d.μέ'λ-Υω , αμo'λ-yεν~, d.με'λκτήe πχρtiΥσνται 

ε~ ίαπ . ~tiΙ:;Ξω; ameIg, Ξχ. ρ. melg- (με'λ-Υ-) καΙ προ
θεμ-χτ. α- (πρ6λ. /. -χ-: . muIceo, muIctra, mυlcο-σ-χνσχΡ. 
marg', marg'-a-mi = ooorpi6u, άποσπογγΙζω), πΧλ
Υερμ . mίlch-u' βλ. Xfj.l άμέe-Υω. 

άμέλει, Προ,," τ?ϊί αμε'λέω' μή σε μέλει, δεν πει· 
ράζε ι 11 δθΞ '1 ί,,~ sOΤ'F'. άναμφl6όλως, έξάπαντος, 
φυσικά. 

άμέ1ι:ισ, 1, (αμε'Αής)' άδlαφορΙα, όλιγωρίο, ά
φροντlσΙα. 

άμελι:τιισίσ, 7,' έλλειψις άσκήσεως Τι μελέτης, 
έλλειψις προσοχης. 'Εκ τοίι 

6-μελCτιιτο,., ον (α σ-:Ξρ.+με'λετάω)' ό μη άσκη
θεΙς, άνάσκητος, όπροπαράσκευος. 
άμι:λCω, μέλ. -ήσω' tX6ρ. χ ' ήμέ'λησα, έ ... αμέ'Αησα' 

ιιγκ. ήμέ'Αηκα (αμε'λή~)' είμαι άμελής, αφροντις, ά
διάφορος, 2) παραμελώ, άδιαφορώ, περιφρονω. 
3) παρα6λέπι.ι, x«l έτ.'Jμ. άφΙνω, άνέχομαι, ύπομένω . 
4) παραμελώ νά πράξω τι ωε,' <Χπρφ .)-π«θ ., παρa
μελοΟμαl, περιφρονοϋμαl. 

6-μι:λιίι;, έ~ (α j-:ΞΡ.+μέ'Αει)· άμελής, άδιά<eορος, 
όπρόσεκτος,- 11 π-χθ. παρημελημένος, περl ου ούδ· 
εΙς φροντΙζεl. 

άμι:λιιτέον, ΡΥιμ. Επίθ. 't 'J~ αμε'Αέω' πρέπει νά παρ
αμεΜ τις. 

6μεΙιιτιίι;, _-ον, δ' ό παραμελων, ό όλιγωρWν. 
6μι:λιιτιιισς, ή, 6'11' ό έχων ροπήν πρός τήν ά

μέλειαν. 
6μtλιιτσς, ο" (αμε'λέω) (11; τ~ αμε'Αής, Ύ,:? : παρη-

μελημένος, όνάξιος φροντΙδος. 
6μι:Ι'α, .Υι, ΠΟΙ'Ij't. :ivtl αμέ'λεια' άδιαφορία. 
6μςΙκτέον, "r,fj, επί!!. -:~ϊί αμέλΥω' δεί αμέ'ΑΥει'll, 
6μcλκτΙ;ρ, -ijeo~, δ' άγγείον έν Υ άμέλγουσιν. 
6μι:λKΤΌC;, 6'11' δ ήμελγμένος 'iι δστις δύναται 

νά όμελχθό. . 
ά-μCλΙιιτος,ο" (α στερ.+μέΗω)· ό μή άναβληθείς, 

δς δέν πρέπει νά άνα6ληθιj, άνυπέρθετος.-- 'Ε .. , ρ. 
-τω" ώ~. &με'Α'Αητl=άνυπερθέτως. 
δμελξις, -εω~, -ιι (dμέ'λ-Υω)' τό δρμεγμα. 
ά-μcΙ-ΥδιιΤος, 0'11' ό ανευ μελι;>.δίας. 
άμελώς, έπΙρ. του αμε'λή~' κατά τρόπον άμελη 11 

άδιαφόρως, μετά άδιαφορΙας 11 αμελώς εχω = είμαι 
άμελr')ς (όδιόφορος). 

ci-μcμιrτος, ο" (α Ci'tεΡ.+μέμφομaι)· δψογος,aμu
. μσς, δν δέν δύναταί τις νά μεμφθιj 11 έπΙ πρ'Χ'(μ., τέ
λειος είς τό εΤδός τοu.-6π Ι ρ. &μέμπτως=κατά τρό
πον άμεμπτον, πού νά μή Xωpι:j μομφή.- 11 ενΙΡΥ . , 
ό μη ψέγων, μή μεμφόμενος, μη εύρΙσκων ψεγάδι ι 
έλάπωμα ]1 ό έντελώς εύχαρlσΤr'luένος • . 

6-μι:μφlιι;, t~· ώ~ έπΙ το πολΙΙ μετ& παθ. ενν.=α· 
με~τoς Ι , ι6λ. λ.). 2) tXλλ& Κ7;Ι ώ~ ενΙΡΥ. = Ιμεμ
πτο, Π (βλ . λ.). 
ά-μεμφία, fι (αμεμφή,)' ή Ιδιότης τοϋ άμέμπτου 11 

τό μή μέ~εσθαl 11 άπαλλαγή όπό μομφης. 
6-μι:μ"-μοφος, ο,,' ό μή μεμψιμoιρQν, ό μή 

παραπονούμενος διά τήν τύχην τΟυ. 
Ιμι:νσι <iντΙ cUμεt>aJ, έπ. άπρφ. τοίί Ιω=lκανοποlώ. 
ΊΜCνιιν6ς, (ή), ό" (α στιρ. + μέ"ο,), όδύνατος, 

tξησθενημένος (κιιρ. ό ανευ μένους) [~ιά. ,ον 't')
πον d"""-,,,,ό, πρl5λ. Π.'I'.-'1,,6~, λιiτ. veter-anus], 
'1i:x 1:0UtGU -:6 
6-μcvιινόω, iπ. άόρ. α,' dμε"""ωοα' έξασθενΙζω, 

νεκρώνω την δύναμΙν τινος. 
6-μcvιΚ=-cS,..""ιιό~ (8 l5λ). 
c1ιμipσ, ~ωρ. ι:iν1:Ι ~μtια. 

ΆΜΕ'ΡΓΩ, μί/.. -Ιω' δρέπω, κόπτω (λατ. dec.,
pere) [α] [ίχ :ψ,θ~μ. α. καί fι μεe-Υ- (Yj'toL .e Ιαπ. 151i· 
·'Ξω~ amerg- ouyyav. τη~"βtλσιω~ Amelg- βλ. δμtλyω) 
έ;; -ης παρΙίΥΟ'IΤ-ΧΙ τά. &μέe-Υω, dμοe-Υ6~, cSμ6e'l'1, δμ6Q
-Υ'llυμι (μβτ.χ προθεμ. ο·) , λ-χτ. rιiergae, merges, C;-χ·IΟχρ. 

. m[j-όti=καθαρΙζω, σπογγίζω] . 
άμCρδω, /ιaι. . -οω' <iι:lρ. 7;' ήμεeσα, e ... Ιίμεeσα' 

π'Χθ. <iόρ. α' ήμέel].η'll (πι!!. α ~~.ρ.+μέeοS')' άποστε · 
ρώ Τινα άπό τό μερΙδlόν του, τοϋ τό όφαιρω.
Π-Χθ. άποστεΡΟϋμαί TIVOC, χάνω τι [&μέeδω (~dμεe
ζω <*αμεeσδω ( *αμεeΥjω, ,η; α\ιτ.Tι~ Ζτ 'ψaί.. μ! ".; 
αμε'eω. Δ~.x τό &πλ?Ο" μέeδω .. ;;6/.. -:6 παρ' Ή~~χ. 
«μέeδει' κω'λνει, βλάπτει,. χ'Χl «μεe{Joεiοα' οτε
eη{Joείσα» ]. 

ά-μι:ΡΉC;, ές (α ο,εΡ'-I'μέeος)' ό μή δΙΓ,)ρημένος 11 
μή μεριζόμενος, άδιαίρετος (~λ. άμέeιστος). 
ά-μέριμνος, ον ( α cτεΡ.tμέeιμνα)· άπηλλαγμέ

νος μεριμνών, οφροντις, ξένοιαστος, ό μή ένδια· 
φερόμενος διό τι .- n Π"-Ο . παρημελημένος, δι' ον 
ούδ.εlς μεριμΥ9.- 11I ό άποδιώκων , άποφεύγων, τός 
μερίμνας . 
άμέΡΙΩς, δωρ. i\'tt ημεeιο., 
ά-μέριστος, ον (α vτερ.+μεeι'ζω)· άδιαίρετος, μή 

δi..ι νάμενoς νά διαιρεθιj, άδlανέμητος (~ / .. κ-χΙ αμεe';~)· 
ά-μι:ρμηρι:ί, Ξπ:;;, άμερίμνως, άδιαφόρως, άμελώς. 
άμι:ρό-κοιτσς, σαιρ. :iv~! ήμεe6-ΚΟΗΟ~. 
(ίμι:ρος, lwp. ci'I't! ημεeοS', 
αμερσι:, αμέeσαι, "( έ ·ι. Κ'Χ: ιX~φ. i.,p. α' ,οϊί ά

μέeδω ( ο βλ.). 
άμςρσί-Υaμος, 0'11' δ άπoστερQν τινα τοΟ γα

μηλΙου δεσμοϋ. 
άμερσί-νοος, ον' ό άποστερων τινα τοΟ νοϋ, ό 

καθιστών τινα παράφρονα. 
άμές η άμές, 3ωρ. rί.'It: ήμείς. 
ά-μι:τα-βλησία, ή' τό μή μετα6άλλεσθαl . 
ά-μι:τσ-βλητος, ον (α vΤΕF- " I -μεταβάλ'Αομαι)' δ μή 

μεταβαλλόμενος. 
ά-μι:τά-βολος=αμετάβλητο., i) εί., 
ά-μςτά-Υνωστος, σ'll' όμετάβλητος, (']καμπτος, 

άδυσώπητος. 
ά-μι:τά-Υραφος, 0'11' ό μή μεταγραφείς, ου δέν 

ύπάρχει άντίγραφον. 
ά-μι:τά-δοτος, 0'11' ό μή μεταδιδούς τινί τι ! . ό 

μή μετέχων (τ . ε . ό άφωρισμένος ύπό της έκκλη
σίας) (.Ξ;:χ ) .. ) . 

ά-μι:τά-θι:τοι;, Ον (α σ~ερ . \ .. μειατι'l].ημι)· ό μή 
μετατιθέμενος, άμετάβλητος, άναλλοΙωΤΟ.ς. 
ά-μετσ-κίνητος, 0'11 (α σαφ .. , . μετακιI'έω)' ό μή 

μετακινούμενος, άμετάβλητος. 
ά-μι:τά-κλαστος, ον' (α OΤΞ~ " Ι-μετα-κλάω)' ό μή 

μετακλώμενος, άκαμπτος !1 όναλλοίωτος. 
ά-μςτά-κλιιτος, ον' ον δεν δύναταΙ τις νά με · 

τακαλέαΓ,)11 άκατάσχετος. 
ά-μι:τα-κλΙνήι;, ές' άκαμπτος. 
ά-μςτά,κΙωστος, 0'11' ον δέν δύναταί τις νά 

μετακλώσr;). 
ά-μι:τ-άΙλσκτος, 0'11' ό μή μεταλλασσόμενο::;, 

άμετάβλητος. 
ά-μcτα-μέλιιτος, 0'11 (α ;;nj:..+μετα-μέ'λει)· περΙ 

ου δέν μεταμελείταί τις.- 11 iνψ( .. ό μή μεταμε
λούμενος, μή μετανοων, άμετάβλητος, 
ά-μετα-νόιιτος, 0'11 (α ς;-::ε~.+μετα"oέω)· περl ου 

δεν μετανοεί τις.- 11 ενΞΡΥ., ό μή μετανΟών. 
6-μι:τiι-ιrι:ιστσς, ο" (α στsρ.+μnαπεll].ω)' ό μή 

. μεταπειθόμενος, ον δέν δύναταΙ τις να πεΙσΓ,), δ· 
πως μετα8όλr;ι γνώμην. 
6-μι:τά-πΙσστος, ο,,' δν δεν δύναταΙ τις να 

μεταπλάσΓ,) έκ νέου η νό άλλoιώσr.!. 
ά-μι:τά-ιrτσιστoς, ο,,' ό μη ύποπΙπτων εις πταΤ

σμα; άναμάρτητος. 
ά-μιτσ-πτωCΉσ, -Ιι'=-τό άμετάβλητον, ή σταθε

ρότης τοΟ άμεταπτώτοu. 
ά-μι:τάπτωτος, ο" (α στβρ. + μεταπ;π~ω)' ό μή 

μετα6aλλόμενος, ό μή μεταπΙπτων~ όμετό6λητσς. 
ά-μι:τcι-σάΙcuτος, ο,,' ον δέν δύναταΙ τις να 

κlνήσΓ,) ι'\ νά σεΙσΓ,), όσόλευτος, όκΙνητος. 
~μcτlι-στστoς, ο" (α otap.+ιuI].Iai"fLJ)· δν δtγ 



άμε τσστρεητcι-σμιηηοι; .,. 
δύναταΙ τις νό μεταστήσlJ, νό μετακινήσlJ 11 όμετα
κΙνητος, όμετό6λητος. 
ά-μcτα-στρεητεΙ (7j -Tt), SπΙρ . (α στβρ. ·l-μεταατρέ

φω)' χωρίς νά στροφο τις όπΙσω, άμεταστρέπτως, 
κατ' εύθεΤα ν έμπρός. 
ά-μετά-στροφος, ον (α ~ΤSΡ.+μεrαατρέφω)- ό μή 

μεταστρεφόμενος, άμετό6λητος όναλλοΙωτος. 
ά-μετά-σχετος, ον' τοΟ 6ποΙου δέν εΤναι δυνα

τόν νά μετόσχlJ τις. 
ό-με:τσ-σχιιμστίστως, Sot!p: άνευ μετασχημα-

τισμοο. . 
ά-μετά-τρεητος, Ον (α ~:;Ρ .+μετατρέπω)=άμlf

τάfJτραφοι; (μ. λ.) . 
ά-μΕτά-τροηος, ον'=άμετάτρεπτοι; (βλ. λ.). 
ά-μετα-φόριιτος, ov' ον δέν δύναταΙ τις νι] 

μεταφέρlJ· 
ά-μετα-χε:ίριστος, ον' ό μή μεταχειριομένος, 

μή χρησιμοποlημένοc, καινούργιος 11 ον δεν δύνα
ταί τις νά μεταχειρlσθQ, δυσμε.ταχείριστος. 
άμέτι:ρος, aω;> . ι:ίν τί ήμέτεgος. 
ά-μι:τ-ι:ώριστος, ον' ό μή Ε'χων νοΟν μετέωρον, 

σταθερός. 
ά-μέτ-οχος, ov' ό μή μετέχων είς τι, μή λαμβό

νων μέρος (μή έχων μέρος) εΊς τι. 
ά-μέτριιτoc;, ον (α σΤΞρ.+μετρέω)· ό μή δυνάμε

νος νά μετρηθο, ον δέν δύναταΙ τις νό μετρήσr:ι 11 
μέγας, άπειρος (λα,. immenSUS) 11 άναρΙθμητος, όν
εξάντλητος. 

ά-μι:τρο-βαδής, έι;' ό (χων όμέτρητον βάθος. 
ά-μετρό-βιος, ον (σ.μετρoς~βίoς)· ό όνυπολογί

οτου ζωης, λlαν μακρόβιος. 
ά-μΕτρο-cηιίς, ές (/f.μετρος t- [πος)' 6 άμετρος 

είς τούς λόγους, ό μή μετρών τά λόγια του, άθυ · 
ρόστομος, όχαλΙνωτος είς τήν γ λώασαν, φλ60ρος . 

ά-μετρό-ιnιKOC;, ov' ό ύπέρ τό μέτρον κακός. 
ά-μετρο-ηα.;ς,ές· ό ύπερβολικός είς τα πάθη του. 
ά-μcτρο-η6τιις, -ου, ;.. ό άμέτρως (ά νευ μέτρου, 

ύπερ60λικό) πίνων. 
δ-μcτρος, ο" (α στsρ-j-μέτρον)' ό ανευ μέτρου, 

δπειρος, άπεριόριστος, ύπερ60λικός, άκατάπαυστος. 
--4ν_ "ιθ. _νν. μή κόσμιος, άκρατής.-έr. Ι? άμέτρως 
""δνευ μέτρου, ότελεΙωτα. 

άμCUΣι-ι:n!\ς, ές: άμευα. φροντίς = Ύ, «διαλλάα
cJ01lDa καί dμlfιβομέ'V1] ταίς λόγοις» ('ΙΙ_·ΙΙ':.) . 
6μcύσιμος, ον (άμεύομαΙ)'=πορεύJιμος (6λ. λ.). 
άμεuσf-1IOΡoς, ον (&μενω-Ι-πόρος) = τρlοδος (λσι.τ. 

trivlum)" δπου τρεΤς 6δο1 διασταυροονται (κ~p. 
ό έχων έναλλ6οσοντας, διασταυρουμένouς, 
πόρους). 
άμεύω, αί?).. σ.ντί άμε/βω' 111ΨΡ . μέ:;. σ.αρ. 01.' ά· 

ιuνααα-lJ.αι· ίιπερτερQ, νικώ n <SIa6aIvw, διέρχομαι, 
διαπεροιwνομαι [~\' έτtιμ. βλ. άμεΙβω). 
"ΑΜΗ, fι' πτύον Τι σκαπάνη, δΙκελλα (άμάω). 

2) κάδος πρός αντλησιν Οδατος (κου6δς) (λατ. 
h4ma). 3)σκαλιστήριον, 6ωλοκόπος, «τσουγκΡόνα». 

'Eτtιμ.: έ 'ι τ~ α: σ1)μσι.σ. ε!νσι.ι π!Χράγω-Υαν του άμάω 
=συλλέγω, θερΙζω, ώ, κσι.! tdt: lJ.μητος, άμητός, ιί
μαλλα, όμάλη {πρδλ. λσι.τ. am-p-Ia = ansa = δράξ, 
δεμότι, manus: μάρ" (=χεlρ)--mefere' γερμ. mShen)' 
τό 8'1 (ίρχ'ή α· ε!ναι έπαμ. προθιμσι.τικ6ν. - εν t!j β'. 
σ1)μσι.,. εΙν:ι ι τής σι.!iτjj, tτtιμ?λ . πρό, τ~ όμίS') λατ. 
ama) γε~μ. ohm' πρβλ. σσι.ν~κρ. άmι,frι,m=λόγηνος, 
«ρμ. aman=όγγεΤον (6όζο)' λατ. ampIa ( am-Ia. 

6μίί, dtt. 6.μ;;, έπΙρ. κtιρ., l1ντ! ιΙμ;;, ~ατ. 81)λ. τοσ 
άμός;= τΙς κατό τινα τρόπον, Kόπwς : 4μηΥέπ" = 
κατά κόποιον τρόπον, «έτσι Τι 6λλοιώς». [α). [~ι' 
ίτtιμ. 6λ. 6.μώS'). 

άμι\ν, Ιδρ. &πΙρ.=όληθQς, τι;> δντι, γένοιτο Ο ώc:ι. 
καΙ ώς O!JG. τό άμη1l-ή 6ε6aιότης (Κ. Δ.). 

άμlινιoν, τ6' 'τίροι γρ. τοσ ι'μμ,ο" (βλ. λ.). 
6-μηνις, ',ος, δ, tι'-τιίl Ιπομ. 
ά-ιιlινIτoς, ο" (ιι στιρ.+μ""Ιω)' ό μή CJv t:ιργι

σμένos iΊ όργΙλος. 
'-ιιIιvUTCH;, ο,,' ό μή μηνυθείς. 
"ΑΝΗΙ, '''~OS', δ' εΙδος γόλQι(τoύxoυ' πλακοΟν-

τος (γαλαrόπηττα). . 
6μιισάμενος, μτχ. μίσ. 1101'. ιχ' τοl} ΙΙμάιιο (βλ. λ.). 

'ομιιτήρ, -ijeoS', δ (άμάω)' θεριστής n μτφρ. όκατ· 
εδαφΙζων, 6 καταστροφεύς. 

άμιιτήριον, ,6' δρέπανον. 
~άμ"T1Kός, ή, ό" (8μ"τος)' ό έκ τοΟ θερισμοΟ, Τι 

ό άνήκων είς τ6 θερίζειν. 
"δμιιτος, δ (άμ!ίω)' δ θερισμός 11 ώα. ή έποχή 

τοΟ θερισμοο.- ΙΙ ή συγκομιδη , έσοδεΙα, (x:>ttιX ,ι
νσι.ς ό~θ6τεp(ί'1 Ε'Ι Τ 'Ω O'l)Jl. τ:>t,jτ'(j γρ:ιπ, . άμητ6ς). 
ά-μήτωρ, -ορος, δ , 'ή (α αnρ.+μήτηρ)' ό δνευ μη. 

τρός, όρφΣVάς μητρός.- ιι ό μή δμοιος πρός μη
τέρα, άφιλόστοργος. 
ά-μιιχiviω, πρτ. ήμηχά"ουν' μΗ. -ήαω (άμήχα -

1Ι0ς)' εύρΙσκομαι έν όμηxανίc;ι, τό fxw χαμένα, δέν 
ήξεύρω τί νά κόμω 11 <ilj. στεΡΟΟμαι. 

ά-μιιχανιίς· ~λ. άμήχανος. 
i-PIIXivIα, Τι, ίων. άμηχανίη (άμηχα1lέω)' έλλει

ψις μέσων ;~ πόρων (μηχατης), ένδεια 11 στενοχω
ρία.- 11 ταλαιπωρία, μόχθος. 

ά-μιιχαΥο-ε:ΡΥός, όν' ό μή έπιτήδειος πρός έρ
γααίαν. 
ά-μιιχανΟ-Ωοιέομαι· άνεπιτηδείως τρέπομαι πρ6ς 

τό έργον. 
ά-μήχivοι;, ον (α στ€p.-!-μηxανή)· ό άνεtι μέσων 

rϊ πόρων , ό εύρισκόμενος έν όμηχανΙ<;ι, 6 μή εύρί
ακων καταφύγιον 11 ό στερούμενος άρωγης-ΙΙ σψl'Ι)-
8Ξστ. !'Ι παθ. ενν . άπραγματοποΙητος, άδύνατος, δύσ
κολος 11 άκαταγwνιστος 11 ώ~. άνεξήγητος, άνερ
μήνεuτος. 
άμιιχaνόωσι, άμηχα,,6ων, ίπ. γ' πλ'Jjθ. κιχ! μτχ. 

Ε·ι . ώοe!έκ ΡΥ'μ. άμηΧ4νάω. 
άμία, 'ή (χα ! άμίας, ~). ό ίχΜς γόμφος, Τι γομ 

φάριον, :/.01'1 . «γουφόρι » . 
ά-μίαντος, 011' (α ~:ΞΡ.+μιαt1l(1)' ό μή μιανθεΙς, 

άγνός, καθαρός. 
ά-μΙΥής, ές (α ~τ!ρ. + μεΙΥνυμι)' 6 μι'ι μεμιγμέ-

νος, αμεlκτος, καθαρός. 
άμίδιον, ,,;~ . ύπ?καρ. 'tou &μίς (βλ. λ.). 
άμί-δι:ος, ~ωp. ~'IτΙ ήμl·{Joεo~. 
άμιδρέω, άμιδρός· Επικ. :('ιτ! άριδμiω, άριδμός. 
άμιχτο-μίalvος=ci,,1Ι0ς (βλ. λ). 
ά-μιχτος, ον (δρθ6τ. 6μεlκτος) (α στερ.+μίγιιυμι, 

6"θ',): . με:ίΥΥυμι)' δ μή άνόμεικτος, μή όναμεμιγμέ
νος, καθαρός.-ΙΙ ΈΠ!ΠΡοa. , 6 μή όναμειtνυόμενος 
μετ' άλλων, 6ντικοινωνικός, όκοινwνητος, όπροσπέ· 
λαστος, σκαιός, άγριος. -ιιι ό μή δυνάμενος νό 
6ναμεlχθο, άσυμβΙ6aστος. - ΈπΙρ. Iιμiκτως, 6πιφθ. 
&μικτότατα, (όρθότ. άμεΙκτως, άμιr,κτότατα). 
σAMlλ~A, -ης, Υι' συναγωνισμός πρός ύπέροχήν, 

όvταγωνισμός 11 γενικω~, άγwν, πόλη, [a]. 
Έτυμ. : ιϊμιλλα(*sφίl-Jι" (iΊ(Ισι.π.*sφ-miΙ-ja),ΠΡδλ. 

λατ. slmiIis, simuItas' σσι.νσκρ. samarάh (παλαΙω, ό
γωνΙζομαι>, πσι.λ. Περσ. hι,mι,ra-(=πάλη,' όywv)' βλ. 
κσι.! Ημα. 'Εκ ΤOόΤOtι τό 

ΙΙμιΙΙάομαl, μιlλ. -ήαομαι' μία. ά,όρ. α ' ήμ,λλ"αά
μ"ν x:>tt πα.θ. ήμιΑλήθ-η,,· πρκ. ίfμiλλημαι' ciποθ.
συναγωνΙζομαι, όνταγωνΙζομαι μέ κόποιον (λσι.τ. ι,., 
muIari).-II γεν., πρσοπαθώ, όγωνΙζομαι δι~ τι, έπι
δΙΙ:Ικω τι μετό πόσης πΡ08uμΙας. ' 

ΙΙμfllιιμα, τδ (dμ,λUομαι)' άγwν, όνταγωνισμ6ς, 
~~ . . . 

ΙΙμιΙΙιιτCον, Ρ'Jjμ. ΙπΙθ:πρέπει τις νά όνταγωνισθι:\. 
ΙΙμιΙΙιιτήρ, -jJeoS', (6.μ,λλάομαι)· όνταγωνιστής, 

όντΙπαλος. 
ΙΙμιllΙΙΤΙKόt;, ή, ό1l' δ ρέπων πρός τι'ιν δμιλλαν, 

ό έπιτήδειος πρ6ς δμιλλαν. 
ά-μιμιιτό-βιος, 011, (άμiμ"το~β{οS')' ό όμΙμητος 

εΙς τόν 6ίον του, οδ τ6ν βΙον δέν δύναταΙ τις ν6 
μιμηθι:\. 11 δ μή δυνάμενος νά μιμηθι:\ τ6ν 6Ιον τινός.: 

ά.;.μιμιι~, 011 (α στβρ.+μ,μέομα,)· δν δέν δύνα-
ταΙ τις νά μιμηθι:\.-ΙΙ ον δέν έμιμήθη τις. . 

ά-μίξlά, 'fι, Ιων. ιΙμιξl" (όρθότ. άμιr,ξΙιι) (l1μιr,-, 
κτος)' τό Ι'.ιμεικτον (τ6 νό μή εΙναΙ τις όνάμεικτoc;), 
ή καθαρότης. 2) ή έλλειΨις έπιμειξΙας, έπικοινω· 
νΙας, ή όKOινωνrισ(α. 
δμ-ιnηoς, ο" (ιι'μα + ι'π.πΟS')· ό δμο τι;> Tππtι> πο, 

ΡΕUόμcνoς, '1:.1. ταχίις ώς Υππος. 2) lLμ,π.πο., οΙ) 
=πεζοl άνάμεικτοι μέ 1ππεΤς. 
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ΆΜΙΊ, -ίδ:ις, "ι' ούροδοχεΤον. 
ά-μίσήιι, ές (α στερ.+μϊ'04ςγ ό όπηλλαΥμένος μΙ· 

σους, μή μισητός. Σuγκ? άμιιιέσr:eeος. 
ά-μισθί, επιρ. τοί) αμισ θος' ανευ άμοι6ης, δνευ 

πληΡWμης μισ80ϋ. 
ά-μισθος, ΟΥ, (α στερ.+μιιιθός)· ό μή f:μμισ8ος, 
άνευ πληΡWμης, Ύι άμοι6η::;. 2) πι.ιθ. ό μή μι

σ80ύμενος. , 3) evspy. ό μή πληρώνων. 
ά-μίσθωτος, ο" (α στερ.+μισθόω)· ό μή μισ8w-

8εΙς, μή μισ8wμένος, μή ένοικιασμένος 11 μή όποφέ
ρων εΙσόδημα. 

ά-μίσία, Τι' τό νά μή μισηταΙ τις. 
ά-μιστύλλι:υτοι;, οΙ'· (κ~Ι άμίστυλλοι;)' ό μή κα

τακοπεlς είς μικρά τεμάχια. 
ά-μισχοι;, οΙ' (α οτερ.+μίιιχος)· ό μή f:xwv μΙσχον. 
ά-μίτροι;, 01" ό ανευ μΙτρας (διαδήματος της 

κεφαλης Ύι ζώνης). 
ά-μίτρο-χίτωΥCCί, οΙ (α οτε.,. + μlr:/lct + χιτώl,)' οΙ 

μή φέροντες ζώνην (μlr:2α,,) έπl τών χιτώνwν TWY, 
οΙ άζώστους έχοντες τούς χιτώνας. 

ά-μίτρωτοι;, ο,,' ό μή εχων έπl της κεφαλης διά
δημα, μή EXwv περιδεδεμένην τήν κεφαλήν του 
μέ ταινίαν. ' 
ά-μιxθ~λόEΙΙ;, εσσα, ε,,' έκτε,. 'tuIt-;; ,05 αμικτος' 

άπροσπέλαστος, όπρόσιτος 11 αξενος, όφιλόξενος. 
, Ετυμ.: &λλ<Η έtuμολογοίίοι τοuτο κιιθ'ον τρόπον κ:ι: Ι τό 

&μίχ'λ.η (ο βλ.) κιιΙ έρμYjνεuοuοιν &μιχ'λ.ώ5η;· βλ. &μίχ'λ.η. 
άμμ-, ΠΟΙΥΙΤ. ιϊντΙ ά"αμ-. ALi τόι~ λ. , ιχΊ ' δs'l εΧΟ'):n 

πs.,ιλΨfθij όπό τό άμμ- βλ. όπό τό ά"αμ-. 
αμμσ, -ατι!>, τό (απr:ω)' πδν δ,ΤΙ είναι δεδεμέ

νον Ύι έΥινε πρός δέσιν, ijτοι: 1) κόμ60ς 2) 
βρόχος, «8ηλειά». 3) σχοινΙον, ταινΙα, lμάς. 

δμμι:, ιιίολ. κ~ί έπ. ιϊντΙ ήμ.«ς. 
άμ-μCΥω, ΠΟΙΥΙτ. ιϊντΙ άνα-μέ"ω (ο βλ.). 
δμμι:ς, ιι'ίολ . κιιΙ έπ. ιϊντΙ . ήμεϊ'ς. 
άμ-μcσΟΥ, ΠΟΙΥΙΤ. ιϊντΙ άιιά μέσο". 
άμμcωΥ, ιιίολ. ιϊντί ήμωl'. 
δμμι, τδ, άφρικανικόν φυτόν. 
δμμι, ιιίολ. κιχΙ έπ. ιϊντί ήμί-'" 
άμμία, Τι' ίιπc;κ?ρ. τοί) δμμα' «μητερούλα», πρΟλ. 

Ήσ!)χ. cάμlα, μήr:ηe, τeοφός-. 
δμ-μΙΥα, επιρ. ΠΟΙΥΙΤ. ιϊντΙ ά"ά-μι)'α. 
άμ-μίΥδΙΙΥ, ιϊντί ά"αμl)'δηl', βλ. κ~ί αμμιya. 
δμμΙΥOC;, '1, Οt1'=ψάμμιt10ς, όμμώδης. 
άμ-μίξας, μτχ. ίπ. <Χορ. a.' <ΧντΙ άmμlξ(7.ς τοίί άom

μί)'ιιvμι; 
δμμΙΟΥ, τ~ (l1μμος)' κιvvά6αρι έν τι:! άμμώδει 

αύτοϋ καταστάσει (λ~τ. minium). 
άμμfτηι;, δ, κ~Ι άμμίτιι;, Τι (ενν. "λ.l8-oς)· άμμόλι8ος. 
άμ-μΥάσι:ι, άμ-μt1άσειειι, δωρ. ιϊντΙ άιια-μΥήσει, 

άl'α-μt1ήσειειι, μaλ. κιιΙ ιϊδρ. a' τοί) άt1αμιμιιΠιικω. 
άμμο-δάτηι; ({J(7.lt1ω)=άμμοδVr:ης (βλ. λ.). 
άμμό-ΥΙ:Ιος, 01" ό txwv άμμώδη γην. 
άμμό-δρομος, δ' άμμώδης τόπος πρός lππο-

δρομΙαν. . 
άμμο-δύτης, -ov, δ (l1μμος+δ{ιω)' ό είς τήν δμ

μον εlσδύwν (εΙδος; δφεω;). 
άμμΟ-ΚΟΥία, Τι' δμμος μεμιγμένη μετ' άσ6έστου. 
άμμό-ΥΙΤΡΟΥ, τδ' δμμος μεμιγμένη μετά νίτρου 

(διόι τη~ τή,εω;; ιϊμ:ροτιρων τοu,ων π~ρIίγετ:ι;ι Τι !ί~λoς;). 
άμμο-πλϋσία, 'Ij' τό πλύσιμον . της άμμου. 
άμμορία (Α), 'Ij, ίων. -Ιη (uμμΟ/lο,γ κακή μοίρα, 

«άμοιριά». 
άμμορία (Β), fι·=δμoρΙ~(βλ.λ.), έπΙγρ. π~ρά. ΔΥΙμ.7,40. 
a-μμοροι;, 01', ποιτιτ .. ιϊντ Ι lJ.-μΟ/lος· ό άνευ μερι

δΙου εΤς τι, «α-μοιρο::;», άμέτοχος 11 ιΧπολ. άτυχος, 
δυστυχής. 

-ΑΜΜΟΣ, .:η αμμος, τι' ό ,τι κ:ι:Ι o~μεpo'l Κ-Χλc;υμεν 
άμμονΙΙώ:;. άμμωδες έδαφος, στί6ος Ιπποδρομίου, βλ. 
ψάμ.uος [ιΙμμο; (αμσ.θος+ψ2μμός, }I~θ' ον λδγο·ι ψ:ί
μσ.fJ.ο~ (ψάμμος+αμσ.θος· πι;6λ. ψάμμος, ψάμιι.fJ.ος, 
8.μιι.lJ-oς ]. 
άμμό-τροφος, οιι (l1μμος + τeέφω)' δ τρεφ6με

νος, αύξανόμενος, έν τι:! δμμ~. 
άμμό-Xρίiσoι;, δ' είδ:χ; πολυτίμου λΙ80υ παρεμ

φερούς πρός δΥκον δμμου μετά xpuowv , φλεΒών. 
6μμο-ιωσισ, "ι' tπΙxωσις δι' άμμου. 

άμμό-χωσΤ9Ι;, ο" (αμμος+χώιιt1vμι)' ό κεχwσμέ
νος δι' άμμου. 
άμμ-ώδηι;, ες (l1μμο; + εΙδο;)' πλήρης άμμου, 

«άμμώδης». 
-ΑμμωΥ, -ωιιο;, δ ' δ ΛιΒυκός Ζεύς ".Αμμων (ltι9. 

Αίγuπτ. λέ;ι;;). 
ΆμμωνιCιι;, -άδο;, 'Ij (κ&Ι Άp~νί;, -ίδ()~)' ('Άμ

μων)' ή άνήκουσα εΙς τόν Δία Αμμwνα, τ. ε . , ~Aφρl
κανική, Λι6~Kή. 
δμΥαμoc;, δ (κ:ι;Ι άμ"άμ~l', δ) (άμιιοςγ άπόγονος 

lΙυΙός Ύι fΥΥονος. 
ά-μνσμωΥ, δω;:>. ιϊντΙ άμΥή,uων. 
άμΥάι;, -άδο;, 'Ij, θYjλ. του άμl'ό;. 
ά-μΥαστΙω, αμν(7.ΙΙΤΟ;, δω? ιiντΙ άμιιηιιτέω, 11-

μΊlηιιτO;. 

άμΥι:ίοι;, α" ο" (άμ"ό;)' ό άνήκων είς άμνόν, 
«άρνίσιος». 
άμΥή, f). θYjλ. τι;ί) άμιιό;, κοιν. ή όμν6δα, άρvάδα. 
ά-μΥημόΥι:urοι;, οιι (α οτs? + μιιημ,ονεύ»γ ό μή 

μνημονευ8είς, λησμονημένος 11 ό περί ου δέν έμε
ρίμνησέ τις (δέν τόν έσκέφ8η τις). 
ά-μνημΟΥιΕω, μέλ. -ήιιω' ιiάp. ιχ' ήμ""μό"'1ιια' εΤ

μαι άμyήμωt1, έπιλήσμwν, λησμονώ 11 δέν κ6μνw λό
γον περΙ τινος, δέν άναφέρw περl αύτου, τό παρ
έρχόμαι έν OIyq (μετόι γεν . ). 
ά-μΥημοσΙ;Υη, "ι' ή έπιλησμοσύνη. 'Εκ τοί) 
ά-μΥήμωΥ, ον, γεν. -οιιος (α στερ.+μt1ήμη)· ό στε

ρούμενος μνήμης, έπιλήσμwν.- 2) Π~θ. ό λησμονη
μένος, μή μνηυονευθείς. 
ά-μΥησ'α, Τ( έπιλησμοσίινη. 
ά-μΥησι-κiκcω' είμαι άμνησίκακο::;. 2) Π~θ. άπο

λούw 6μνηστίας. 
ά-μΥησι-χάχητος, ο,,' ον δέν έν8uμείταί τις μετά 

κακών αίσ~ημότwνι μετά 'μΙσους καΙ τάσεwς έκδι
KήσεWς. 
ά-μΥησι-κΙκία, τ( ή συΥχώρησις. 
ά-μΥησί-χΙκος, ον ' ό μή μνησικακων, μή φυ

λάττwν πάθος έκδικήσεwς, άκακος. 
ά-μΥήστι:υτος, fι «(7. οτερ.+μl,ηστενω)· ή μή μνη

στευδεΤσα, μή ζητη8είσα είς γόμον 11 ή μή νομΙμως 
ύπανδρει;θετσα (ιϊλλόι σu;ωσ~ ώ;; π~λλ~κΙ;).- έπΙρ. 
άμιιηστ~ύr:ω$=δνευ νομίμου μνηστεύσεwς. 
ά-μΥηστcω (l1μ"ηστo~)' = άμ""μ, .. έω· εΤμαι ά· 

μνήμwν (έπιλήσμwν), λησμονώ.-Πιιθ. λησμονοϋμαι. 
ά-μΥηστΙα, Τι' λησμοσύνη, λήθη 11 όθεν, συγχώρη

σις 6δικήματος, «άμνηστία». 'Εκ ,ou 
δ-μΥηστος, Οι' «(7. στεΡ.+μl'άομt1ι)· δ λησμονημέ

νος, δν δέν έν8υμείταΙ τις πλέον. 2) έ·IΞ~γ. = ά· 
μιιησr:ων, δ μή έν8υμούμενος. 
άμΥήσω, ΠΟΙΥΙτ. μΒλ. <Χντί άιιαμ"ήσω. 
άμΥΙΟΥ, τδ' άΥΥείον, έν 4ι συνεκέντρwνον τό 

οΤμα τών σφαζομένwν lερείwν. 
Έτυμ. : ciOsO. έτuμc;λ: κ~τά. 'ιινα;; άμιιίοιι ( *ιιαμ

βνίοιι, εκ τινο;; O~:I. *σ(7.μβ." έκ ,oίi ί~πs,,:. sa.Iίlgven= 
αΤμα, πρ6λ. λατιν. sa.nguen,sa.nguis = αΤμα.-Κιιτ' 
ιiλλοu;; άμ"ίοιι εΙναι όποκορ. τ05 αμωl'=κύπελλον δ 
συλλέΥει (Τι Φιλωσι;; κατόι τήν Ίων. διά.λ.). 
άμΥίς, -ίδο;, 'Ij=άμη, (8 Ολ.). 
άμΥο-κοωΥ, -οίίντος, δ (άμt10ς + κοέω)' δ f:xwv 

νουν προΒάτου, «πρ06ατ6μυαλος», τ.!. ήλί8ιος. 
ΆΜΜΟΊ, δ κιιΙ 'Ij' άoeIIlot1' κλΙνεται ώ;; έ,η;;: γεν. 

ά/l"ός, δοτ. άoet1l, ιιίτ. l1et1α-αet1ες κλπ. ώσεί ιϊπ~ 
όνομ. *l1e,' (βλ. άρt1ός). 

'Ετυμ.: οuνήθως; sτuμολ. ιίκ τοί) άoFI-"o. (πρ6λ. οοινοκρ. 
a. vis = λι.ιτ. ovls (!λλ. ό'ϊς) , & νlll&- τό δι (7.FΙΊlΟς) 
(7.βνος) 'άμιιος (όπω;; ιϊκριοω;; κιχι τό σεβιιος ) σεμt1ός)' 
κ~τ' ιiλλοu;; πιθ~νώ,,:ε?oν άμιιος ( *άβt1ός, -Χλλόι ,~uτο 
o'}~εμ Ι ~ν iXSL σχβοιν πρ~; τόι ovis, & νίs(ό'iος)' ά{J"οs 
( ίιιπ. *a.gvnos (π,,6λ. λατ. &gnus, πΙΧλ.-σλιι6. &gne). 
άμΥο-φόροι;, οιι, έσφ~λμ. γραφή αν,ί μιι.Ίιιιοφόeο, 

(6 Ολ.) (θόι έσήμ. ή φέρουσα, δΥΙλ. έν γaστρί, όμνόνΙ. 
ά-μΟΥητΙ, ίπΙρ.- τοί) άμό)'ητος' δνευ μ6χ80υ ι'\ 

ΠΡοσπο8εΙας, άπόνWς. 
ά-μόΥηΤος, ο" «(7. οτερ. + μδ)'έω)' " ό μή κοταπο

νούμενος, άκοταπόνητος, όκούραστος. 
άμόθι:ν, Ιίτ-τ:. d.μ6θ,t1. ΙπΙρ. (άμόi)' όπ6 ΤΙVΟ<ϊ 

τόπου, όπό κόποu. 



6μ68ι-6μιrcΙόιrρσσoν 77 

6μ6aι fι l.μolJ.lIl, ΙπΙρ. (&-"6.)' κόπου. 
lιμoί, έπΙρ. (άμ6,)' πρός κ6ποιο μέΡος, πρός κόπου. 
lιμoιβάΙιoc;, α, o~=άμoιβαΊo, (6 6λ.). 
lιμoιβδδίς, έπΙρ. (αμοιβή)' έκ διαδοχης, κατά 

σειρ6ν (λctτ. alternatim l . 
άμοιβάςω· όνταλλόόσω. 
lιμoιβαίoς,ol', ώσ. -η, 7ι -α, -o~ (αμοιβή)' έναλ

λάξ γινόμενος 7ι άνταποδιδόμενος, άνταλλασσόμε
νος, άμοιβαΤος 11 έπί 1;'; ι 'Ι] τ . στΙ;(ων, τιi αμοιβαία = 
στίχοι ψαλλόμενοι 7ι άπαγΥελλόμενοι υπό δύο προ
ΣWπων έναλλάξ, ό εΤς ώς άπόκρισις είς τόν άλλον 
(Carmen amoebaeum).- II ό άνταποδίδ:..ιν τό ίσα, 
άντc μ :ιπτικός,-έπί". -ω,=είς άνταπόδοσιv. 

άμ~ιβάc;, -ά"ο" 11, κυρ. Ι~ι6"ρ. θ'l)λ, του αμαΙβαΊα,' 
χλαΊΙ'α αμo,βιi.=Xλ. δι' ζιντολλαγήν. 
άμοιβή, ij (αμείβω)' όνταπόδοσις, έπιστρqφή 11 

δθεν, άποζημίωσι:;, έξιλέωσlς ιι άνταπόδοσις, έκδίl<η
σις_ 2) όπόκριοις, άπάντησις.- 11 άλλΟΥή, άνταλ
λαγή, άνταλλαΥή έμΠΟΡευμάτων. . 

άμοιβηδίι;, επί? (αμ."βή)· άμοιβαίως, έναλλόξ~ 
άμοιβlJδόν, επίp.=τιji ΠΡ"'Ι]Υ. . 
άμοιβ64;, δ (dμεlβω)' ό διαδεχόμενός τινα, άντι

καταστάτης, διάδοχος. -11 ώ; έπΙθ., είς άνταπόδο· 
σιν, είς άνταλλαΥήν. 
ά-μο,ρέω· δέν έχω μερίδιον είς τι πρδγμα:Εκ 'to[i 
α-μοιροι;, o~, (α στερ.+μοΊeα)' ό μή έχων μερί

διον είς εν πράγμα, ό όπεστερημένος πράγματός 
Τινος.-ΙΙ ιΧπ'.>λ. άτυχής, δυστυχής (πρ6λ. 111'1'020.). 
άμοιχcύτωι;, έπίρ. άνευ μοιχείας, 
άμοΙΥαίος α, ΟΙ' (αμέλΥω)' ό έκ γάλακτος κατε

σκευασμένος (πρ6λ. όμολγό:;). 
άμolycΎC;, -έω., ό (dμ':λΥω)' άγγεΤον προς άμελ· 

ξιν, καδΙσκος, «καρδάρι» (λctτ, muIctra). 
άμοIΥ6c;, δ (αμέλΥω)' ή ωρα τοΟ άμέλγματος, 

"1:, ε. τό λυκόφως 7ι τό λυκαυγές ιι aί 4 ώραι είτε 
πρό της άνατολης τού ήλίου είτε μετά τήν δύσιν 
αυτού, κ!ΧΙ οϊιτω γενιχω., ή ~ίιξ. 

'Ετυμ. : δι' έτ:ιμ-Jλ. βλ. dμέλΥω' έν τ,,6τoι~ ij εκ 
"1:06'tou ι!'tι>μολ. κctΙ Τι ciνctγρctφομ!iν'l] ciνωτi?ω οτιμl1:σίl1: 
χClφιχκτ'l]ρΙζετl1:Ι επισ't'l]μονικω; · ιXoτ'ήρικτo~ κα.Ι α.~τ6· 
jιρ'l]μct ιiλλ6κoτo~. Δισι -την ci;;OiJv ε'tuμολ. 't1j;; λ. έπε
-στριiτeuσα.ν τσι ViOeH. «μούργος» = μέλας, ιμοϋργι» 
-=τό σκότ .ος της έσπέρας Κl1:ί «μουργίζειι=όρχΙζει 
-νά σκοτε ι ν!6ζr:! , ιXνιiγooν δΞ πιiν'tα. τ!Χ!)τ!Χ εί~ ρ. μ«(!Χ', 
"'f!«H' (πρ6λ. Ισλα.νδ. mΥrkr=σκοη:ιν6ς). 

lι-μόΙuντOt;, ΟΙ' (α στs?+μολVνω)'=dμlαl'το. (βλ. 
. λ.). - II Ινιργ., ό μη μολύνων, μη καταλεΙπων ση
μεΤόν τι 7ι κηλίδα. 
α-μομφοι;, ΟΙ' (α στS? + μαμpfι)' άμεμπτος. - I1 

ivepr. ό μη έχων τι διό τό, όποΤον νά παραπoνεδr.ί. 
lι-μoνάδιoτoς, ον' ό μη δυνόμενος νό όναχδr:i 

εΙς μονάδας. 
άμόρα, 1( εΤδος γλυκέος πλαΚΟύντος. 
άμορβαίοι;, ΟΙ" όγροτικός, ποιμενικόςllσκοτεινός. 
lιμορβlιc;, -ά"ο., ij' θηλ. τ05 αμορβό. (βλ. λ.). 
άμορβός, -ο;;, ό' ό άκόλουθος, ό ύπηρέτης 11 xup. 

ι30σκός, ποιμήν, χοιροβοσκός. - I1 ώ; έπΙθ., σκο, 
τεινός. 

άμόΡΥιις, -ov, δ (d.uieyίo)· τό υδατώδες ρευστόν 
τό έξερχόμενον όπό τάς έλαΙας κατά τήν σύν
δλιΨΙν των πρό:; έξαγωγήν έλαΙου (λα.τ, &murc&)' 
μτjl. αμ6ΡΥη (κo~ν, «μούργα»). 

άμΟΡΥ.δ,c»ν, τό' ύπ"κορ. τofί dμοgΥI. (5λ. λ.). 
άμόρylνl2Cί, ο,,' κατεσκευασμένος έξ dμοeΥl

δο., ήτοι έκ λεπτού λΙνου έξ 'ΑμοργΟύ. 
άμΟΡΥίc;, -ί"ο;, .yj' λεπτόν λίνον έκ της νήσου 

Άμοργοο. 
άμΟΡΥός, δ (αμ!ΡΥωγ ό συνθλίβ:Jν, ό άποστραγ

γlζων, ό έκμυζών 11 cA2.~nrii!t. dμηΥοl α~έμωl',.= 
λαμπτηρες πρ::>:ρuλάJο:>ντεc; τό φώς άπό τους όνέ
μους.- I1 =άμοeri. (βλ. λ . ) . 

άμορίτιις, δ, l1ρrο,' ο=άμό,::Ja (6λ. λ.). 
a-μc»ρ~ς, Ο". (α σΤΞρ.+μ~ρo.)· άνευ μεριδίου είς 

τι (6ί .. I1poIJlo.). ένδεής τινος.- I1 aπ"λ. δυστυχής, 
άτuxή:;, έλεεινός. 
ά-μ~p,ίa, iJ- έλλειψι~ μορφής 7ι σχήματος, τό 

άμορφον.- 11 δυσjJ",Ρ:ρiα, άοχημία. 'Εκ του 

δ-μορφoc;, οΙ' (α στερ.+μ()ρφή)· ό άνευ μoρφι'tς, 
σ)(ήματος, κακοσχηματισμένος, παραμορφωμένος, 
κqκόμοl?φος, ~ύσμoρφoς 11 άπρεπής, όνάρι ιοστος, 
Σιιγκρ. αμo!!φ~ατερo •. 
ά-μορφυνω (a.μ02'l1ας)' καθισΤώ τι κακόμορφον, 

δύσμορφον, τό όσχημίζω. 
ά-μόρφωτος, o~ (α σ'tε.~.+μοeφόω)· ό μή λαβών 

μορφήν ιϊ σχήμα, άδιατύπωτος, άσχημάτιστος. 
άμ!)Ρφώτως, SItl?: άσχημaτΙστi,.!c;. . 
'αμός, 71 αμός, ή, όl" α.ίολ. κ!Χ ί έπ. ~ντί ήμό., ή

μέτερο. (λ!Χτ. noster). 
'~μ6Iί, It(l;?' ιiH. ποι'l]τ . civ'tl Ιμ6;. 
'~μός, ιχττ. άμό., Πl1:λctιότ. 't ,jM; ιΧντΙ εΙς, κ!ΧΙ 05τω 

=τί. :Χλλσι έν χρijσsι μ6νον ε ί ; τo~; έπφ. τ6ποο; άμη, 
άμόθε-ν, άμου, ιΙ,ιιώ;. 

άμ:.ς, 8ω.:>. ιivti t}μ,.=':'., ore. 
α-μοτος, ον' άκόρεστος, λαίμαργqς ΙΙάγριος 11 o~δ. 

lI.μ.,τοl' ώς επΙ?=άκορέστως, όδια:<όπως. 
Έτυμ, : ιΧ6ε6 .. ετομολ: Τσω; εκ 'tij; α.~τ1j\; ρ. μέ το 

μέμονα (8 βλ,) Κl1:ί α έπι'tctΤ . έν . ιXρxiί. Κα.τ· «λλοιι; 
εχει μiλλοv την ο'l]μ. του άκαταπ6νητος κα.Ι σοσχε
τΙζετ!Χι π,ος τσι έλλ. μώλο •• μ6λις κα.Ι τά. λα.τ. mo
Ies, moIestus). 
άμοϋ, ιΧττ. d.uoii, έπΙρ. του άμ~.· κάπου. 
ά-μουιιία, 11 (l1μουI10;)' ελλειψις ό.Jμονίaς, Ιλ· 

λειψις παιδεΙας 11 τραχύτης, άγροικότης • 
ά-μ:.υιro-loyία, Τι' τό άπαιδεύτως καΙ όμούσως 

λαλεΤν. 
. α-μουσοι;, ΟΙ' (α στερ.+μΟ;;.1α)' άνευ τών Μουσών, 
άνευ κλίσεως πρός τάς καλάς τέχνας 11 όπολίτιστος, 
άξεστος, τραχύς, άγροίκος 11 sIt! π?α.γμ . , άκατέργα
στος, χυδατος, χονδροειδής. - 1I ό μη γνωρίζων 
μουσlκήν 11 έπί 'iΊχων, ό παράχορδος, μη όρμονικός. 
άμουαότιις, ij ' =άμ()Vl1lα (6λ. λ.) . . 
ά-μοχθc', (κα.Ι-lJ.t), έπΙρ. του lJ.μο1.fJoο.· άνευ μό· 

χδου ιϊ κόπου. 
ά-μόχθ"τοι;, ΟΙ' (α στερ. + μΟ1.{Joέω) = τιji · ~π()μ. 
a-μοχθος, ΟΙ' (α στε?+μ6χfJoο,)· άπηλλαγμένος μ:Ι

χδου Γι φρoντίδ::>ς~- 11 ό μή κουρασμένος. 
άμη-, π()ι'l]τ, · σιι'ιτετμ. τ6πo~ ιΧντι dl'ιxn-, ίιπο ΤΟ ό

ποΙον aiov ν& civα.ζrιτ'l]θωσι πcιλλα.Ι λέ;ει;; ιXρxόμενα.~ 
ιΧπο άμπ' 
άμ-ηαΙ'ν-ορρος,Ξπιτ. τ6πο; του nαλll,02eος (6λ.λ.). 
αμ-ηαΙ0Ι;Ο βλ. άl'ιίπαλο •. 
άμ-ηcδίον, αμ-nεδ,ήeη., dμ-n.έλαΥΟS, θit ε~ει νσι 

γρiφωvtctΙ 6?θ61:. l1μ neJlov, τ . ε. d"ιi πεΜον κλπ . 
lιμ-ncίραντcc;, . μτχ. έπ. ιΧι:ρ. α.' τ?ίί dl'anelew. 
άμ-ηΣλαΥος, αντΙ α"ιi π/:λαΥΟ'. 
άμηcΙ-άνθιι, 11·=οίνάνθη. 
άμηι:Ι-CΡΥάτιις, ό' άμπελουργός. 
άμηcΙcών, -ώνο" δ , π?ι'l]τ. ιΧντί αμπελώ~. 
lιμηclιxόι;, ή, 6,,' ό της άμπέλου, ό είς άμπε-

λον άνή,<ων. 
άμηΣΙlνοι;, 01', ώσ. -η, -ΟΙ' κα.i άμπέλειο. (a.μ' 

πεJ.o,)' ό άνήκων είς την άμπελοv. 
άμηΣΙιον, τ6, ίιποκο? 'tou l1μπε').ος. 
lιμηclίς, -ί"ο. ij=τφ It:;.o'l]y: νεαρά άμπελος. -

11 εΤδοςπτηνΟύ (βλ. dμπελlω,,).- .111 ε;Τδος θαλασ
σΙου φυτού. 
άμncΙίnι;, ij' yii dμπ.=άσφαλτWδες χώμα χρη

σιμεύον πρός θεραπεΙαν της φθειριόσεως της άμ
πέλου. 
6μηcΙίων, δ' ε1δος ΥδΙΚΟύ πτηνού. 
lιμιrclo-ycνΉC;, έ.· ό άνήκων εΙς τό γένος της 

όμπέλου. 
άμηcl6-δcσμος, δ' Σικελικόν φυτόν, δι' ου πε

ριέδενον. τός άμπέλους. 
άμηcΙόcι.ς, εααα, ε" (a.μπε').ο,)· πλούσιος εΙς . 

όμπέλους, πλήρης άμπέλων 2)=άμπέ..!ινο. (61.. ,λ.). 
άμncΙFCΡΥός, Ol'=cruvYJp. άμπελοιιeγό;, ί:i 61.. 
άμηcΙό-ιιαρηον, τ6' τό φuτόν dΠ2elνη (~6λ.). 
άμηcΙο-ιι6μος, δ , 1'- αμπεΙΟΙΙΡΥός. 
άμηcΙο-λcύκιι, 'ή' άγρία άμπελος. 
άμη~lo-μιξiα, 'ή' (l1μπελο.\-μεΊξις)· όνάμειξις άμ

πέλου (γρα.πτ. dμπελομειξίιι). 
άμηι:l6-ηραοον, 'tC:' άγριόπρασον, κοιν. «πρα

σουλΙδαι Υι qπρασιλίθρa» 
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"ΑΜΠΙλΟI, 'ιι' τό Kλι"jμα (λαιτ. vitiS) 11 «όμηέλι». 
Έτνμ. : σιιν~θ. 8τιιμολ. ίχ "tfj, αμφl (σιίολ. «Iμ.nΙ) 

+ελ- (FeA- πρελ. lλΙααιο, 'Αιξ, εΙλνω). W Αλλοι θιω
ρου,ι τ1ι'1 λ. θρ~κικYιν Τι συΥ"(. "t!j Ιλλ. λ tiμ.n-go'll (= 
σχοινοτενής, προεκτεταμένος, ivv: σιιμ6ι6cιζόμεναιι 
πρ6;; τά.;; φιισ . ί~ιόΤYιτ:ις τΥι. ιiμπίλoιι)" χσιτ' ιiλλοιι. fι 
λ. Ε :ναι έ?ρa:ίκή (enab=σταφυλή). Κσιτ' ιiλλοιι. τίλο. 
αμπε"λοι; ( *4tagveIo- (κ'Χνον.6:ιθμΙ. ; μετ!ι "t"Yj. παρ:ιλ
i.f,λ'j\'l αγκνλοι;, αΥκνλη' πρελ. αγκώ'll, όγκοι;, λοιτιν. 
uncus, 4ncus κλπ.)" το σ:ινσχρ. Αtakur6h=άγκίιλος 
11 άμπελος. 
άμηελ-ουΡΥείον, τό' άμπελών. 
άμηελ-ουΡΥCω, (αμπe"λοveΥ6ι;)' καλλιεργώ άμπέ-

λους, κλαδείιω άμπέλους. . 
άμηελ-ουΡΥία, 1,' ή καλλιέργεια, ή περιποΙησις 

άμπέλων. 
άμηελ-ουΡΥικόι;, ή, 6'11' ό κατάλληλος διό τήν 

καλλιέργειαν άμπελώνων. - <Η αμ.nε"λοvgΥικη (ένν. 
τέχ"'1)' ή τέχνη της καλλιεργεΙας της όμπέλου. 
άμηελ-ουΡΥ6Ιί,6 (tiμπελοι;+έ'eΥΟ'll)' ό καλλιεργών 

άμπέλους. . 
άμηι:λο-φδΥOC;, 0'11' ό διαβιβρώσκων, ό φθεΙρων, 

τάς άμπέλους. 
άμηελο-φύ1'ωρ, -οροι;, 6 (αμπε"λοΙ;+φνω)' ό φυ · 

τεύων άμπέλους (έπίθ. του Β:ί.ν.χοιι). 
άμηι:λών, -ώνοι;, 6 (αμπελοι;)' τ!:. «άμπέλι». 

. άμ-ηε,!αλώ~, έ!!. ,τ!1π?;;, &'I~: α'/lα-πεπα"λώ,ll, μτχ. 
CΙ:I:ι~ιr:λ. α:ορ. ~ ,,;otι oι'lla - naAAιo. 
άμηεpcIί,~π ίίi.ιXπoιντω ·1 μ~ 'la'l έ'lσιινθ.δι-αμπερέ~!:Ψ .. ), 

·άμ-ηε1'ασον, αμ-πετάσαι;, .. οι'l)τ. π;;ι;-::ιτ. i?p. α' και : 
μ~χ. α?ρ. α: τoίi α'llα-πετά'll'llvμι . 
άμη-ι:χόνη, 11 (αμπέχω)' λεπτόν έπανωφόριον 11 

'( ε ·ι . Ινδυμα. 
άμη-ΣχόΥlOν, τό' ίιΠ?Κ':ί;;. τ?5 άμπεχόνη (μ. λ.). 
άμn-CxOYOY, τ6'=αμπεχ6J1η (μ. λ.). 
άμη-Cχω καΙ άμπ-ίσχω- έπ . πρ.. αμπεχο1l' μΞί.

αμφaξιο' ciόρ. 6' ημπισχο1l, απρφ. αμπισχεϊ1l, μτχ. 
. αμπιαχώ1l. - Μβσ. · αμπέχομαι και! αμπίσχο/ιαι' τφτ . 
ήμπειχόμ,l .... μΙλ. άμφέξομαι' ciόΡ. β' ήμπεσχόμη1l, 
μ-;χ . αμ.nιαχόμe1l0Ι; (αμφι+έ'χω)' περιβάλλω, καλίι.
πτω (λ'Χτ. cIngere).-11 περιτι'θημι, ένδίιω (λατ. cίγ
cumdAre, induere)' βλ. άμπισΧ1lέομαι. 
άμ-n(aδησΣ, ciνtΙ d'llεπήδησε. 
άμ-η'μηλημι, civtl ά'llα-πlμπ"λημι. 
άμη-ισχι:ίν, ιiπρφ . α?ρ. 6' τ05 αμπ-έχω. 
άμη-ισχνCομaι = αμπέχομαι (ο βλ.)' περιτίθεμαι, 

περιβόλλομαι, ένδύομαι (λατ. circuminduor). 
άμη-ίσχω· βλ. Iι.μ.nέxω. 
άμnλiιιι:ίν, απρ:ρ. αο? 6' t?fj αμπλακίακω (μ. λ.). 
άμηλάιιημα, -a'ro&" tO (lι.μπ"λακεϊ1Ι)· σφάλμα, πλά-

νη, άμάρτημα. 
άμnλάιιη1'OC;, 011 και: -t'ό~ (αμπλακε,'ΙΙ)' άμαρτω· 

λός, φορτωμένος όπό ένοχήν, ενοχος. 
άμηλακία, Υl=άμπ"λάκημα (~ μ.). 
άμηλάΙΙΙΟΥ, τό=αμπλάκημα (ο βλ.). 
άμηλακίσιιω, μaλ. αμπλακήσω' πρκ. ' ήμπλάκηκα' 

Q. C;p . 6' ημπλακο,ll. - lΙαιθ . π~κ. ήμπ"λάκημαι' σtινι:)y .. 
τψ άμαρτά1lω' όποτυγχάνω, όστοχώ 11 ύπολεΙπομαί 
τινος \Ι δεν κατορθώνω νό πράξω τι. 

'Ετvμ.: i6ΞιJ. έ-;νμοί.: ~~'j"έ'/ι:.ιι · 6τι .a XiIP~,I,p. 
παρS~ .. ι;.~;:; :,/ εκ π!)φιΧλλτιλl>!) ciμφ':ί-;Ξ::ιCι\.l~ ""iιι;; .:\πο\.lς 
άμβAακίσκω-άμπ~ακίOHω (~ω? -:t it?ώt~ ·I, άτ-:. τό 
~ύτ;"Ω'I) έτuμ?λ. τινές τ ')\) ,ι;. ώ; κιχ: ,;ί; β'Ααξ (ο βλ.) , 
κα! μαλακόι; (ο βλ.)' IΗλc.: 6μω; αΠ(ίκ::ιι;!ίo~ν τΥι'1 !τ!ίμ. 
αoUtY,'1 θsω~(jίίvτ;; τ!ι π πpωτoιρχ ικ~·I. 
άμ-ηνι:ίω, έπ. αν-;: ά'llαΠ1lέω. 
αμ-ηνι:υμα, αμ-Π1lε;;σαι κλπ. Π(ί'.ΎjΤ. !i'I:l a1lan1l
άμ-ηνυι:, γ' έv. Π ι~ι:ι:ι -: . έπ. Q.eιp. ε' Τ(JU ά"α·,π"έω. 
άμ-ηνύνθιιν, iit. ;ο;αιθ. ιΧ6ρ. rι.' τ05 α'llαΠ1laω. 
αμ-ηΥίϊ1'Ο, γ' έν. έπ. παθ. ιiop. 6' το'} άμπ1liω. 
άμ-ηόνον ciντί d'lld πό,llΟ1l. 
άμηΡΣυτΉC;, {/ ό σίιρων. 'Εκ t?'J 
άμηρεύω· σίιρω, ~λKω. 
άμ-Ω1'άμι:νοΙί, σ.μ-πτα(η1l (~λ. d1lαπέτομαι). 
άμnuκάςw' π!Χθ. ciδΡ. cι ' αμπvκάαt'Joη1l (ι!μπvξ)' 

περιβάλλω (περιδένω, · όναδέω) τήν κόμην διό 1 αι
νΙας (&μπυκοι;) 11 '(! ·ι. , δένω, συνάπτω. 

άμηυιι~ρ, -tJeoso, δ=llμπvξ (8 βλ.)' τοlνΙα "λπ. 11 
ώσ. τό προμετωπΙδιον τοΟ χαλινοο TQv Τππων. Έκ 
'tOutOtι 'to 

άμnUΙΙ1'(aριoc;, α, 011, επί του χαλινοο τών Υππων 
(X'Jp.xa.'o~~. ώ~ ο,j.,.t'ό lι.μmικπ7eΙ01l=σ.μmικτ7ιe Ο βλ.). 
δμηuξ, -4ίκοι;, 6 (αλλit. xocl ή) (/ι.μπέχω)· ταινΙα ιϊ 

διάδημα πρός όνάδεσιν της κόμης, κεφαλόδεσμος. 
-11 ταινΙa ιϊ προμετωπΙδιον τοΟ χαλινοΟ τών Τππων 
11 ώ:ι. χαλινός.-ΙΙΙ παν τό στρογγίιλον, κυκλοειδέςll 
τροχός [κ-χτ' άλλ(jU~ συ'Ι'γ. τφ ll1lτvξ μεθ' ου !χ!ι τΥι '1 
α,jΤΥ, '1 Πδρ(που σΥιμασ.]. 

άμ-ηώλημσ, (~ωp. ιi.ντΙ α'llαπώλ-), τ6' χρηματική 
έγγίιησις, κατa6aλλομένη είς τό κράτος πρός όσφά· 
λειαν μελλούσης ζημΙας έκ μισθώσεως. 
άμ-ηωTlςω· όποσίιρσμαι (έπΙ τ~~ θαιλάοη" μιτιΧ τΥ/'1 

πλημμυρΙδα). 
δμ-ηω1'lς, 'ιι, γεν. -,ωι;, ίω'ι. '-ιοι; (μτ'(v καί -ιι50 0), 

σu'ιτ!τμ. τιIΠ?~ ιiντ! α1lάπωt'ιι; (α1lαπt1lω)' ή όπορρό
φησις, όναρρόφησις 11 . !πΙ τΥι;; θ~λi-::Ι-::ΙΎj;;, .γι γνωστΥ, 
« άμπωτις», τό τράβηγμα δηλ. τών θαλασσΙων ύδά 
των πρός τό μέσα, ,6 αν,Ιθ. tYj~ Π-Χλιρρι;Ια •. [tiμπω· 
τιι;( a.μ- (=α1lα)+πωrι$' βά-::ιι~ ρδΙ : Ρϊ (πρ6. 4λλ . πΌWω
ni'llιo, ' λατ. potus, ρδIΟΓ)]. 
'ΑΜΥΓΔΑ"λΕΆ σιινΌ!ίΡ. -αλη, '1). τογνωοτον ~ι!vδp()", 

ή άμυγδαλιά. 
Έτvμ. : κοιτά τι'ιαι~ ituIi. έκ του μνσαω, μνξα, δέν

δρον μυξώδες <βλεννώδες)' π"ιJλ. λαχων. μνκηI10Ι;, 
μονκηροι; παι;:.' Ήσιιχ.=κάρυον, όμίιγδαλον. Κατ' Ιλ
λοιι. /ι.-μVΥδ-ά'Α-,1 = Έ~p. meged' el fι magdr' ~Ι
πολύτιμον δώρον του θεου. 
άμυΥδάλΣΟΙ;, α, 01l'=άμVΥδaλόειι;' ό όνήκων εΙς 

όμίιγδαλα 'ί, είς όμυγδαλην, Υι ό κατεσκευασμένος 
έξ άμυγδάλων. 
άμυΥδάλιι, Υ( = άμίιγδαλον. 
άμυΥδάλΙΥος, η, 011' ciποτελο~μενο~ fι κcιτια",υoι-

σμivο;; έξ όμυγδάλων. . 
άμυΥδάιλιον, τ6' ίιπ()κσρ. ;:oti άμVΥδd'Α,I (βλ. λ.), 
άμυΥδiλίι;, -(δαι;, 1j' δποκ?ρ. τo~ dμVΥδd'Α,I Ολ,λ.) • 
άμυΥδαλΙ1'ΙΙΙί, 6'=.<1> έπομ. 
άμυΥδαλο-ειδήΙί, έ.· δμοιος πρός όμίιγδaλoν fϊ 

πρός άμυγδαλην. 
άμυΥδαλόι:ις, εασα, ε1l=αμVΥδάλ,οι; (βλ. )..). 
άμυΥδαλο-κα1'-άΚ1'ης, δ' άμυγδαλοθραύστης, δρ

γανον πρός θραυσιν άμυγδάλων. 
άμύΥδαλον, τ6' έσ:pcι), . '(ρ. αντΙ /ι.μυyδdλ" (βλ. λ.). 
αμυΥμα, -άt'ΟΙ;, τό (άμνασω)' τό τρόβηγμο. τό ξέ

σχισμσ, ή όπόσπασις διό τών όνίιχων, τό «γκρο
τζούνισμα » . 

άμυyμΌC;, 6 (αμνσαω)' τ~ αμVΥμα (8 βλ.), ξέσχι
σμα, ή κατακρεοίιΡΥησις, σπαραγμός. 

αμiίδιc;, έπ~p.=αμα (ο βλ.)' έτ:! χρ6νι;u, μaζl, συν · 
χρόνως, τήν Τδια ωρα. ~υχν~-; . έπί τ6πο\.l, μαζΙ, όμοο. 
Έτvμ. : αμvδιι; ~κ το\ί αμα, ".(,(τ' α'ιaλογίαν r.po~ το 

αλ"λv~ι.\α'Αλο(δ),'Αρκαι~ . α"λλυ (τ6 ψ:λόν π'I!Βμοι καΙ τ~ 
- v- ε ί..,:χ ι ί~ΙΟf'Ρ'Jθμία: -τ,~ ΙΧίς,λ . ~ι:ιλ.). 
άμυδρήΣlς, εασα, ε,,' =αμvδροι; (Ι;λ, λ.). 
iiμυδρόομaι, γίνομαι όμυδρός η όσαφής, ή δυσ

διάκριτος. 
'ΑΜΥΑΡΟΊ, ά, 6", '"1'1'(. (κ~τ,x ,Τιν σ'l)μσισίαιv) τφ 

άμαveόο' σκοτεινός, θολός, άδίινατος, μόλις δια
κρινόμενος, δυσδιάκριτος . ']·; .. ί" . αμvδρώ.· !iJ:Ι. ξπι". 
κa~~~~ X~~ -:.;, ~:'3 . άμvδeό,... 

άμυδρόTlI4ί, -ηt'ΟΙ;, ", ' άσάφε ια. 
άμύδρωσιc;, -εωι;, ';,' τό καθιστάν τι άμυδρόν η 

ασθενές. 
ά-μύcλοΙί, ον ' ό μή έχων μυελόν (<<μεδοίιλι»). 
ά-μύη1'OC;, 011 (α ΟΤ;Ρ.+μvέω)· ό μή μεμυημένος, 

όκατήχητος 11 άνόσιος, βέβηλος. 
ά-μΟθη1'OC;, ο" (α σ.εp.+μiίθέoμ~ι)· περί ου Qtv 

δύναταΙ τις νό διηγηθι:ϊ, όνέκφραστος, άπερl'{ρο 
πτος, άνεκδιήγητος 11 όναρΙθμητος. 

δ-μίίθος, 011' ό δνευ μυθικών διηγήσεων. 
ά-μΟκη1'OC;, ον (α o;: z;;.+μiίκάoμα&)Ό άνευ μυκη

θμου, τόπος έν 4ι δέν όκοίιεται μυκηθμός ζι;χ.>ν, 
έν 4ι δέν ύπάρχουσι μυκώμενα ζQα. 

Άμύιιλaι, -cAj1l, αί' πόλις Λακωνική, πεr-!φημQ. ~Ι,x 
τ ήν λCΙΤΡ!ΙCΙ '1 του Άπδ}.λω,l(j~ . -~ . κάτ. 'λμvκ'Ααίο. 'iΊ 



'AμνH1αιVc-'Aμυιc1αίΌ", "ιό (iνν. 1.,6,,)' ό ναός τΟΟ 
• Aμυιcλαloυ 'Απόλλωνος. 

άμύιιΙσι, α! (κa.ί 6.μvιc1αtde,)· ε1δος έμ66δων 
(πεδίλων), 5Κ 't05 όν6μοιτο; της πόλδω,. 
άΜUιιlστςω' 6μιλώ τήν διόλεκτον τών 'Αμυκλών 

(τ';ν Λακωνικήν). 
ίι-μύιιτιιιι, -ηeO,' ό άνευ μυκτήρων, δνευ ρινός. 
άμυιιτιιι6ς, ή. όl' (6.μtίααω)· έπιτήδειος, κατόλ

ληλος πρός τό άμύσσειν, σπαράσσειν τός σόρκας.
έπ! ;:ΧΡμiκων, έρεθιστικός. 
άμύΑιον, 't6' υ;ι;οκορ. 't0!} lI.μvΆ.ο, (6λ. λ.). 
δ-μίiloς, 01' (α o'tSp. + μ~λη)' 6 μή όλεσθείς έν 

μύλΥ ΙΙ όθε'l , ό έκ λεπτοτότου όλεύρου (IJIQ't:. ",ό ά
λs:ί~ι ",ου μ:ίλι.;~ δέν ε[νa.: πσλiι λεπ':6'1).- άις; o~σ. lf.
μυ.J.o" ό=πλαΚΟϋς έκ λεπτοτάτου όλεύρου, ou'tw 
".:ιι.c.ύμs·,ο; έκ tr;.[j ιiλε:ίρo!) , 'to!} fJ.Yj ιiλεαμίνo~ εις ΚΟΙ
ν~ν μ:ίλ~'1 II όJ~ . (ί~δ. τό αμυΆ.ο" (ένν . 8Ά.ειιeοιιγ δχνη 
άλεύρου, λεπτότατο ν δλευρον. . 
'δμυμων, 01', γΞ'I. -0)'0; (α οτερ.+μωμο,)' άμωμος, 

άψογος, έξοχος, λαμπρός. 
Έτιιμ. : &'μtίμωl' (α στ,φ. -Ι-!\(π. 6iοι. moum = έλλ. 

μώμο. (8 6λ.), μωμαe, μωμέομαι (\( :ολ. μνμαe=μω· 
μ2!1' YoIX~ IJYj 61'. -;ο!) !Χίοl .. ",ύπο ,) It\(p:iYi':\( : τ6 &'μtίμωιι). 

δμiίνσ, 1, (&'μtίιιω)' άπόκρουσις προσβολής, ύπερ
άσπισις 11 έκδlκησις, άνταπόδοσις. 
άμύνiΙc, άμυνΙθcίν, Υ ' έν. δρ. κοι ! ιiπp:p. Π?:ΤΙΤ. 

ιioρ. 6' ",olί 6,μtίιιω. 
άμuνΗoi, 6' Ιν. nOIYj't. μία. ιiop. 6' ",oiί 6,μtίιιω. 
άμiίνάθω' SYots't. 't,jJtoI: 'tOI} &'μtίιιω (6λ. λ.)' ύπερα

σ./1lζω, 6οηθω.- 11 μΙσον , όπωθω, όποκρούω άπ' έμ
αuτoO, όποκρούω. 

άμiiνσι, dμmαιh.ι, ιiπρφ. ένεΡΥ. κοιΙ μ60. άορ. \(' 
του d.μv...ω. 

'AΜUν'σς, -ov, 6' κόρ. δν, ΧΡYjσΙμ!)ποι?ύμενον κ\(Ι 
άι, 'πΙθ, (dμv_)' fτοιμος πρός δμυναν 11 όμυντικός. 
δΜUνOν, Προστ. ιioρ. α' 'to!i &'μνιιω. 
6μιιντΙον, ρημ. 'πΙθ. ",ου dμv)'ω' πρέπει νό βοη

~t.I τις n 'ν 't1j αι~τ' σημ. κa.Ι 6 tιlIto. dμvιιτeα. - 11 
tιρtncι νό όποκΡΟόι:! τις. 

6.,.ντi)p, ·11,0" 6 <dμtί"ω)' 6 ύπερασπιστής. 
6ΜUν~ιoς, ο" (dμv"ω)' κατάλληλος πρός 

ύΠCΡόσπΙOιν, όμυντικός 11 d.μvιιτήριαι 8πΑα = όμυντι
κό δnλα.- 11 dμv..πtριο", 't6, αι;; O~O . = τό μέσον 
rΦ9ς δμuναν fι ύnερόσπισιν. 
6μuνnιι6ς, tJ, δ" (dμtίl'ω)' Ικανός πρός άμυναν 

11 κατόλληλος<lκανός) πρός ύπερόσπισιν ΤΙ έκδΙκησιν. 
6μύντωρ, -0,0" δ=6.μυιιτ'Ι! (ο 6λ .) · βοηθό:;, ύ · 

πε~πιστής, έκδικητής. 
ΑΜΥ'ΜΩ [6], iπ. πρ,. lf.μv"ο)'· μiλ. 6,μ4ί"ω, ίω'/. 

ιΙμΙΙ".ω· "6ρ. α' ημ6"α, δπ. lf.μiίνα· Jt'Jtoη t. &';jj. ο' 
Ι;μVWΊθo". - Kρaτω μακρόν, άπομακρύνω, όπωθώ 
(AOΙt. defendo) 11 ύπερασπΙζω, μάχομαι ύπέρ Τίνος, 
&>ηδώ U σπαν. όνταποδlδω.- 11 Mέ~o;,'l : κρατώ τινα 
μακρόν όπ' έμΑUΤoϋ, όποκρούω τινό άπ' έμαυτοϋ 11 
ύπερασπΙζω έιιαυτόν έναντΙον τινός. 2) έκδlκΟΟ
μαι έμαuτόν., δλλον τινά.ΙI άνταποδlδω , τιμωρώ. 
'Κ"μ.: άμtί"ω (lI.μvιια, &'μtί"τωρ, 6.μv)'τήe, 'Aμtίιι

ΤΟf, ΆμV"ΙΟi) (α πριιθ.μ.+μυιι- πρΟλ. μtίιιη=πρόφα
σις πρός όναΒολήν, «μννοα8νι.ι· προφασΙζεσθαι ) 
'Haux: πρ6λ. δμ6ρρ. λ\(τ. munio, moenia, munus, im-
munis, (om·munis, muni-cβps. . 

αμUΞις, -.ως, 1, (6,μtίσαω)' τ6 ξέσχισμα (κ~ρ. δι' 
ό'I~y-ων) , τό «γρατζούνισμα_, τό σπαρόσσειν. 
Ι-ΜUoς, οιι (ο σΤΞρ.+μν,)· 6 μή έχων μϋς, i'j'tot 

μυωνσς. 
ά-μύσαιιτος, ο" (α σ1:ιρ.+μυαιίπω)' ό6δέλυκτος, 

όμίαντος, ό μή μιαrνων. 
·Αι.4ΥΊIΩ, ιi,,:. -πω' έπ. πρτ. lI.μvααο,,· μίλ. &,- ' 

μtίξω' ιi(jp. α' ημυξα' καrασχrζω, «τσουγγρανrζω, 
τρaυματrζω 11 κατακομματιάζω.- 11 μ'tφρ. -θιιμό" 6,μtί· 
ξει~ xω6μa)'0,=θό Kατασπαρόξr,ις τήν καρδΙαν οου 
όπό τήν λύπην σου ["]. ' , 
Έτvμ.: 6.μtίσαω, 6,μllχή, &'μυΥμός , &μvχμόi, /1.

μυξι" lf.μVΥμα, 6,μllχιαiΟi (α π~oθ~μ.+μυκ- (πρ6λ. λατ. 
muc·ro, '(:;ω;; ~~ συ'('(. κ\(Ι .. φ "ιίσσω)' πρ6λ. π\(ρ' Ήσυχ. 
c&,μιικαΑαί' αΙ ιIιcίδε. τω)' βεΆ.ώ'Ι' παρά το &'μύσαει,,». 
ά-μυστΙ, ειτ1ρ . (α στε:;. + μύω) Κ')!' . χωρlς νά κλεr-

σr.ι τις τό CΠόμα, "ι. Ι, cμονορρούφιι. 'Εκ ",ούτου 'Ιό 
ά-μuστlςω, μ'Α. 'αω' πρκ. Jjuvanιca' πlνω όπνευ

στl(cμονορρούφιι), nrvw πoΛU διό μιαςllμεθύω. 'EX,lCIu 

δ-μυοτις, -Ioi κotΙ -ιOO., ή' (α σΤβρ.+μtίω)· μακρά 
καΙ διά μιδς πόσις, πολυποσΙα, φιλοποσlα.- 11 εύμέ 
γεθες ποτήριον έν χρήσει παρό τοΤς Θρςιξlν. 
ά-μυσχρ6ς, ά, ό" (α στsρ.+μVαο~)· όμlαντος, ό · 

μόλυντος. . 
άμυχι\, ,I,=lf.μvξι. (8 6λ.) . 
άμίiXιαloς, α, ο" (&,μυχή)' 6 φέρων άμυχάς έπl 

της έπιφανεrας, όλrγον έξεσμένος 11 μτφρ. έπιπόλαιος. 
άμυχμ6ς, δ'=8μυξι, (6λ. λ.). 
άμυχ-ώδης, ε, (&,μllχή+εΙδο,)' δμοιος πρός ό-

μυχήν. , 
άμύω' 61.. ήμύω. 
άμφ-, πa.λοιιός; κa.Ι αυντ~τμ. ΠΟ ΙΥΙΤ . τιίπο; .χντΙ &'"αφ 

(π,,6λ. 6,μπ-) ιι ιiλλc'ι συνYjθe:::ι't. ιiv't! ",ης dμφΙ πρ6 φω'l 
άμφ·άΥαμaι· περιrσταμαι καί θαυμάζω. 
άμφ-iΥαnάςω, ε·, χρή:ΙΞΙ μ6νον κιιιτ' ένεοτ . xa.l πρ,. 

(6,μφί+άΥαπάζω)' έναγκαλrζαμαι μετά στοργης, 
χαιρετίζω θερμως, μεταχειρίζομαr τινα φιλικώτατα . 
άμφ-αΥαπάω=άμφαΥαπάζω. 
άμφ-ΙΥι:Ιρω, έπ. μί.,. ιi:;ρ. ε ' 6,μφαΥεe6μ,lιι (&,μφί 

+&'Υε{eω)' συλλέγω, συναθροlζω, πέριξ.- Mι!~. ουν-
αθροrζομαι πέριξ. • 
άμφ·ΙΥcρέθομaι κ~! -αΥέρομαι, ;t?Ι'ΙΙ't. ιiνo;Ι &,μφ 

αΥε{eομαι ( 8 61.. εν &'μφ-αΥεleω) , 
άμ-φάδην (ΚΙΙι Ι άμφαδά), 6πΙρ.=6.μφαδό" (8 ~ι.. ), 
άμ·φάδιος, α, οιι (&,μφίiδ6,. ΠΟΙ'Ι)Τ. ιivt! 1:0!) dιιcι 

φάδι ο" 8 ΙJέ 'Ι ιiπ\('/τ~)' δημόσιος, φανερός, Υνωστός. 
-&,μφαδίη" άις; έπίρ.=δημοσlςι, φανερά (-=dμφcιδ6ιι, 
8 151.)., !.\(τ . palam. 
άμ-φΙδ6ν, ~πΙρ. (ποιητ . ιiντ! cI"αφαδό,,-όναφaν

δόν ) ' δημοσrQ, φανερά, δνευ μεταμορφώσεως (c6-
καμουφλόριστα»). [ιIμφcιδ6ιι, CΙμφιιδιf, dμιpdly'" (CΙμ
(=άνό)-\-φα- (t?G φαΙ"ω)]. 'Εκ 'toO 
άμ-φΙδ6ς, ιf, ό" (cI"ο-φαΙ"ω)' ~ημόσιoς, φανι:

ρός, γνιJστός, πασlγνωστος. 
άμ-φαίνω, ;;:o tYjt. &ν,;Ι cI"O-ιpσt"ιIO. 
άμφ·iίTσσoμaι, πotθ. (CΙμφl+CΙfασω)' έφορμω κύ

Kλ~ πανταχόθεν 11 πτερυγΙζω fι κυματlζω γύρω. 
άμφ·σιωρΙω· κόμνω "στι: νά περιπλέωι. 
άμφ·άιιaνθος, ο" (dμφl+c!ΗΟ"Ih.)' ό περιΒαλλό-

μενος ύπ6 άκανθών. 
άμφ·άκης, δωρ. ιiντ( CΙμφήκη~ (βλ. λ.). 
άμqι·αlαAάςω· φωνάζω πέριξ. 
άμφ-aλάΑημaι· . περιπλανωμαι, περιφέρομαι . 
άμφ.aΑι:ίφω· όλεrφω πέριξ. 
άμφ·σΑΑάξ, !πίρ. ιΞπ ι 't5Τ. άAAιί~' έναλλόξ, έκ δι-

αδοχής . 
άμφ·αΑΑάσσω· μεταΒάλλω, όλλάσσω έντελώς. 
άμ-φaνδ6ν, έπΙρ., π? ιη1:. ιiντ Ι άιια-φαιιδ6ιι. 
άμ-φανέι:ιν, Π?:YjΤ. ιiv'tl &'"αφαιιεϊ", μιη. c(rtp'f . 

,ου &'"αφαί"ω. 
άμφ·aίρα6έω, μΗ. -ήaω (&,μφi+&'eαβέω)' κροτα

λlζω Ύ, κωδωνrζω (ήχώ) γύρω. 
άμφ-αραδΙςω, εν χ~Ίισιι κιιι-;' ε 'li"Τ . κοι Ι π"ο; . μ;' . 

νο'l=άμφαραβέω (8 61..). 
άμφ-ΙΡΙστcρος, ο,,' ό κατ' άμφοτέρας τός χεί

ρας όριστερός, t . ~. δλως άδέξιος καΙ άνεπιτήδειος. 
ά .... Ισίη, ή, ποιητ. ιiν,Ι &'φααία ' « άφσσΙα»' τό 

νά xόσr,ι τις τήν φωνήν του, είτέ άπό φόΒον ε.1τε 
άπό κατάπληξιν είτε άπά όργήν. 
Έτυμ. : άμ-φαα{η :άμ- (=ά"α-, &'ν-, α - σΤ~~Ί,~.)+ 

φα- (τoiί φημ{)' UJ;; ;:,,~;; τaι;; δΙotφ6~()υ;; μ?ρrι;άς τo ~ 
σ-::3ΡΤΙ Τ. α Πρ6λ . &,,,ά-εδ,,ο,, "ά-ποι"ο., "η-κερδήi (~ι6τ~ 
α· (* IJ- )α,,-, "α-), &,,,-tίπαeκτο,, &,-θά"ατο, • . 
δμφ-aυξις, -εως, 11 (άμ1'ί+ανξει,,)' ή παραβλά~ 

στησις ~ρl τό λείον μέρος τΟΟ στελέχους τiΊς έ
λάτης, τής όποΙας άπεκόπησαν ΟΙ κλάδοι (λι"(ομ'νη 
κ~ Ι άμ1'{Υιια 7j 6,μψιytία). 
άμφ-συτCω' περιηχώ. 
άμφ·ΙφάσσΙσι, έπ. ιi~τΙ 6,μφαφij.α{Jαι, ι1.Π Ρ:'? μί~oυ 

ε'/ε :; τ. τ ο;,ό) άμφαφάω (8 βλ. ). . 
άμφ-αφάω, κ~ Ι μέ~. &,μφ-αφάομαι (&'μφ&+άφάω)' 

Ψαύω, ψηλαφώ 6λόγυραlΙπεριθόλπι.ιIΙχειρlζομαι, με
ταχεφrζομαι (λa.τ . tra(tare). 



·0 6μφacp6ων-6μφIΙ6σκομαl 

άμφ-aφ6ων, -6οοαll, tIt. ~ντΙ άμφιιφώιι, . :ώαα· 
]nχ. έ ·ι. -;:ou άμ-Ραφάοο (ο 6λ.). . 
~μφ-σφόωντo, γ' πλ Υιθ. έπ, μέσ; π~τ. τοΊ άμραφάοο. 
άμφ-έ8ετο' μέ:1, ιiόp. 6' του άμρ, ·τί θημ, . 
άμφ-εΙJtάc;, ·άδος, fι' (ένν. ήμ§ρα.)' ή άμέσως μετά 

τήν είκοστήν, ή είκοστή πρώτη ήμέρα. 
άμφ-ελελίςω' κινώ τl]δε κάκείσε.-ΙΙ It::te. κινού

μαι, κυμαίνομαι, τl]δε κάκεΤσε. 
άμφ-ελιιιτόι;, 6ιι, (κocί άμφέλ-), πσιΥιΤ. ά:ντΙ άμ

φιελικτό.· περιτυλιγμtνος, συσπειρωμένος. 
άμφ-ελίσσω, ά::.. -ττοο, μiλ. -ξω, ΠΟΙΥιΤ. ιiντ: . 

ά.uφιεlίσσω· περιτυλίσσω, συμπτύσσω, συστρέφω. 
άwP-έλιιω' περιέλκι.>, σύρω πέριξ . . 
άμφ-ελυτρόω' περικαλύπτω. 
άμφ-εμμένoc;, μ:χ. ΠΟΙ. πρκ. 'tQ1t άμφ,~"ννμ,. 
ά;.ιφ-ενέηω, Ξ..-;ιτ . τύπο; του έ"έ:ποο (6λ ; λ.). 
άμφ-έηω, ""t7jt . ιiντΙ άμρ,-έπω (8 6λ.). 
άμφ-ι:ρείδω' στηρΙζω όλόγυρα. 
άμφ-ερέφω, μέλ. -ψω (άμφί+έρέφω)' καλύπτω, 

σκεπάζι.>, πέριξ, κατακαλύπτω . 
. άμφ-εριιής, ές' περιπεφραγμένος όλόγυρα. 
άμφ-ερυθραίνω' κατακοκκινlζω. 
άμφ-έρχομαι, ιiόp. 6' άμρ-ήλvθ-ο" Τι άμpiίλ6o,,' 

ιΧπσθ. (άμρί+έ'ρχομα,γ έρχομαι γύρω όπό fva, τόν 
περιτριγυρίζω. 
άμ-φέρω, ποι."τ. ά,ντί άιια-φέροο. 
άμφ-έστσν' έπ. γ' πΑΥΙθ. ά,ορ. 6' του άμφ-lα r,l,uι. 
άμφ-εστάσι, ά,ντί άμρ-εατήκααι, γ' πλΥΙθ. πρχ. του 

άμφίατ,lμι. . 
άι.ι-φι:ύΥω, ΠΟΙΥΙΤ. ά,ψ;! ά"α·φεύΥω. 
άμφ-έχaνον, ιiόρ. 6' -:05 άμφ,-χαίιιω. 
άμφ-εχΟ8ιιν, πocθ. irSp. cx ' το() άμρ,·χέω. 
άμφ-έxiίτo, γ' iv. έπ, Π7.θ . ά:ορ. 6' τ"ίi άμρ,-χέοο. 
άμφ-ήιιrιc;, ες (άμρί+άκή)' άμi>οτέρωθεν ήκονη· 

μένος, όμφίστομος, δίκοπος, κοπτερός καΙ όπό τά 
δύο μέρη. ( ' Επί. OCΟτΡαπή;). δικρανωτή (διxαλωτή).~ 
μ:φ;>. άμφήκης Υλώπ;α = γλώσσα fjτις κόπτει κατά 
δύο τρόπους, ~ 1ί·lo:: cι.ι ~1')ί .. " σι ίιπεFOCΟπ ίσΊ) χocί τό /Η
Υ.ΙΖΙQ ·Ι xo:l τ~ IΒι κο'l 11 άμφΙΒσλος, διφορούμενος (χρη
σμό, π .χ. ). 

άμφ-ήλiί8ε, γ' έ·ι. σ.σρ. 6' τ()ϋ άμρέρχομα,. 
άμφ-ιιμερiνόc;, ή, όιι' καθημερινός. 
άμφ-ηρεφήCί, ες (άμρ,+έρέφω)' σκεπασμένος έ-

κατέρωθεν rϊ πέριξ , καλώς έστεγασμένος πρ6λ. τό 
r.ι:ι;;« Φωτ!φ cάμφη/lεφές' άμφοτέρωθε" έατεΥα.
σμέιιοΙΙJ>. 
άμφ-ήρης, ε~ (άμφί+ε.!έασω)· ό έχι.>ν κώπας είς 

άμφοτέρας τάς πλευρ6ς. 2) (άμpί+*α~ω)' ό έκο
τέρωθεν συνηρμοσμένος ή συνδεδεμένος 11 παντα
χόθεν καλώς ήρμοσμένος. 'Ι<:κ ΤO~ΤO') τΟ; 

άμφ-ηριιι6ς, ή, 6 .. =άμ:ρήρης l' άκάτ,ο" άμΡ,l2'
κό .. · έλοφρόν έφόλκισν , έν τί;! όποίΥ εκαστος έ· 
ρέτης έκωπηλάτει μέ δύο κώπας, 'Υι &:πλώ; δΙκωπον. 

άμφ-ήριστοc;, ο .. (άμρ, + έρίζω)' ό έκατέρωθεν 
όμφισdητούμενος, διαφιλονικούμενος. 2) ίσόπαλος 
είς τόν άγώνα, 

· 'Α .... Ι·, π;;6θ. μΞτσ. γεν. , ~oτ., κιχ! Θιίτ. - 'Η ρ:;ιχή 
oημ~~. ε!"Ο:Ι : κατ' άμφότερα τό μέρη, έκατέρωθεν, 
πέριξ, γύρω.-Ι μετά Υειιικη;: περl τινος, ενεκά τι· 
νΟζ, διά τι, χάριν πράγματός τινος ιι έν σχέσει πρός 
τι, άναφορικώς τιρός τι. 2) ~,,:>:ν. Επ! 't6r:Q~, πέριξ, 
όλόγυρα.-ΙΙ μετά δοτ,κης: 1) aπl,όrιοll , πέριξ, γύρω, 
όλόγυρα 11 πληcίον, έγγύς, όμΟύ. 2) δ"ιiκις eέ,1 
"1\?~xs t tCX~ nE~ l τoπικ~ , σχέcsω., περί τινος, διά τι, 
οι6 λογαριασμόν πράγματός τινος 11 έν σχέσει πρός 
τι, όναφορικώς πρός τι 3) διό μέσου τινός. - 1II 
μετά αΙτιατ,κής, έπί ,C;nou, πέριξ, όλόγυρα, έπΙ τι
νσς lί πλησίον καί πέριξ.-κο:τά. τό πλε!στ<l'l ~i έν ,'Q 
:;1I"τ~ε ι -;::ι:ύ:'Ώ cu'luηc.~ηλ()iίτο:ι y. !'I"l\v :~ . -IV ανευ πτώ
σεως, ώ; έπ!ρ., πέριξ, γύρ:.J, όλόγυρα, πανταχόθεν, 
όπό πάσης πλευράς. -V ειι συνθέαει , πέριξ, έκατέ
ρωθεν, πανταχόθε ν. 
Έτvμ. : λ:ι:τ. ambi-, amb-, Gaul . ambi- π:ιλ. :μ .. 

imb-, imm-, Gall . am-, "(1.i.- '(φμ. umbi, 1':"λ·ιο/'. umb, 
um' σ:ινσ;φ. abhi . 'Er:oIl. πρ6κε:τιχι noρl ίιχπ. p.·ambh
Amb- ti.J .. αμρ' : έλλ. άμρι, άμφ,ς, αμβοο, άμπ.-· 
=-:ι·.τιιγ. ι.bhίfιιs-λ:ι:τι ·ι . ambages, ambiguus, ambulo, 

amplector. ΒχσιχΥ, σημ::tσ. =κατ' άμφότερα τά μέρη, 
έKατέρω~εν, πέριξ. 
άμφι.άΥνυμαι, πocθ: θραύομαι όλόγυΡα, περι

θραύομαι. 
άμφι!ιςω, μΗ. -rioCAl, ιiό? η,:ιρ,ασιι, Π?Χ. ημ.,'α 

κα.- μΞο.μέλ . -άαομα" ά.ό~. ήμ."ασάμ,lιι, πρχ. ημρί
α.σμ7.Ι· π:ιρά. ΙΙλ,,·η. πoc;:.ιiλλ. τ!)π~; άμρ,έζω.-(δχ 'tij; 
π?οθ. άμρί, δπω; έκ τ7); ά"ιί τό άιιτ,άζω). Σημ. δ,τι 
κ:>:: τό άμ-ρ,έ"νυμι (6λ. λ.). δηλ. περιβόλλω τινά δι' 
Ιματίων, tvM:.J. . 
άμφi-6λo~, ο" (άμρί+ιϊλς)' ό περιβαλλόμενος ύπό 

θαλάJσης, κη. ό έχων την θάλασσαν έκατέΡ:.Jθεν, 
ό μεταξύ δύο θαλασσών (λocτ. bimaris). 
άμφι-άναχτι:;, ω .. ' o'JtUJ; έπιι>'I.,μΧζοντο σχωπτιχω; 

δπό 't'J!) Άριστ?·.,. ι;ί atOu;;ocJl6()1':ot()!, διότι είς τσι π~()
ο!μιot τω·ι διθ~ .;Xμ6ιι>ν τω·ι πε;:.ιελΧμι.;oc'lον σtε;:;60τύπω; 
τή'ι φρχσιν cσ.μf.{μ", αδ!Jις αιια.κτα ... ,. 'Εχ τ()ι)του τό 
άμφι-αναχτιζω' προοιμιάζομαι ώ. οΙ _μριιί

"aκτε~ (61.. λ .). 
'Aμφι{ιpcιoCΊ, -ου, (ιiττ. ΆμΡ,iρεω;, -ω), χιχΙ Άμ-

φ,ιίρ,l~' δ θη5"ί~; ηρω; χ:ι:Ι ο ίωνόμ:ι:ντ ις. 
άμφ'OσιCΊ, -εως, fι (σ.μρ,ιίζω)' περιΒολή, ένδυμα. 
άιίφίαΘμσ, τό= το άμρίεσμ:ι: (6λ.λ . ), ένδυμα ('Ε6δ.). 
άμφιιισμόCΊ, δ' = &μ."ίασ,ς (βλ . λ.). 
άμφ-ιάχω (άμρ,Ηιίχω)' φωνό~ω όλόγυραΙΙπεριΙ

πταμΌι κρα'Jγάζι.>ν,έν ά,νωμiλ. μτχ. πρχ. ά.uφ,αχώ~,-vία. 
άμφι-βιιίνω, μΗ. άμ.,ι-βήσσμα" πρχ. άμρι-βέβ,l

Ηα' περιπατώ όλόγυΡ::J, περιτριγυρlζω, περιέρχομαι. 
2) διασKελlζω, (περιΒαΙνω) 11 δθεν, προστατείι:,>, προ
φυλάσσω. - Η περιΒάλλω, πεΡΙζώνω, περικαλύπτω, 
περιτυλlσσω. . 
άμφι-βάΙλω, μέλ. -βαλώ· . πρχ. -βέβλ",κα. Ma7. ίω'ι. 

μtλ. -βα'λ.εϊιμσ.,· ά,πρφ. cio~. β' -βαλέα6α.,· ρlπτι.> ij το
ποθετώ πέριξ, xtlp. έπl ένδυμότων χλπ., τό τοπο
θετώ έπl τινος προσώπου, ένδΎW τινά (λα't. circum
dare).-Mia. περι66λλω έμαυτόν, περι.66λλομαι, πε
ριτlθεμαι (λιχτ. accingi). 2) χυρ. ρ/πτω τάς χεΤρας 
περΙ τινα, τόν περιπτύJσομαι, τόν έναγKαλΙζoμ~ι 11 
ώ,. όρπάζω. 3) περιΒάλλι.>, περιζώνω Illiλλ' ώα. χ:ι:Ι 
πλήττω τινό πανταχόθεν: -. ά,μτ6. μεταβαΙνω εΙς 
άλλον τόπον' σ!)τω χocΙ ώ~ μβσον. 

άμφl-βάc;' μτχ. ιiop. 6' το!) άμφ,-βαΙ"αι. 
άμφι-βδσία, fι (βλ. άμφισβαιιΙσ). 
άμφί-βδσις, -εως, fι (άμφ,-βαl"οογ κύκλωσις, πε

ρίζωσις. 
iιμφΙ-δάσιιω'=&μΡ,βαl"οο (βλ. λ . ) . 
άμφί-βιοc;, ο" (άμιΡΙ + βίος)' ό δια6ιών έν τε τι] 

ξηpςi καΙ έν τ~ θαλόσσQ. 
άμφί-βλιιμσ, -α τος, τό (άμφ,βάλλοο)' παν τ6 έρ

ριμμένον πέριξ 11 περlφραγμα, περl60λ?).-Iένδυμα. 
άμφι-βλιιστρεύω' άγρεύω δι' όμφι6ληστρου (Π.Δ. ). 
άμφι-βλιιστρικ6c;, ή, ό,,' κατάλληλος δι ' όμφί

Βληστρον, χρησιμεύων δι' αύτό. 
άμφί-βλιιστρον, τό (άμφ,βάλλω)' παν τ6 ριπτό · 

μενον πέριξ, όλόγυρα. 1) όλιευτικόν δlKΤUOν (πε
ζόΒολος). 2) ένδυμα. 3) πέδη, δεσμός. .) ίπΙ 
το(χων. περίΒολος, φράκτης. 

άμφί-Ιλητoc;, οιι (άμpι-βιiλλoo)' ό τιθέμενος ij 
ριπτόμενος περl τό σώμα. 
άμφι-βόητoc;, ο" (άμpΙ+βoιiooγ ό πέριξ 60ώμε

νος, περιηχούμενος, άντηχών. 2) περΙφημος, έξ
ακουστός. 
άμφι-ιολcύς, δ (άμρ,βιίλλΟΟ)'=άλ,εΙΙς (βλ. λ . ) 'Ε6δ. 
άμφι-Ιοlή, f, (άμφιβάλλοο)' τό ρΙΨιμον (π. χ. 

δικτύου). 
άμφι-βολ'α, fι (χιχΙ λ:ιτ. ΠCXΡck Κιχ. amphiboliA)' 

(άμ-ρίβο.\ο;)· η κατάστασις τού έκατέρωθεν προσ
Βαλλομένου.- Η ά6εΒαιότης, δισταγμός. 'Εχ τοσ 
άμφιβο-λΟΥία, 'i( άμφί60λος λόγος. 
άμφί-Ιο10Ι;, ο" (άμριβά"'-οο)' ό τιθέμενος γύρω, 

πέριξ, ό πέριξ έρριμμένος 11 6θε'l: το &μφlβολον =έν· 
δυμα.-ΙΙ ό πληγεlς ij προσΒλ~εlς l;ι<ατέρωθεν Τι 
πανταχόθεν. 2) ώ;; έν.~y., ό πλήττων διά τών δύο 
άκρων, δlκοπος, διπλην έχων αίχμήν. - 11 όμφlβο-
λc ς- όβέΒαιος, διστακτικός. . 

ά,ι.ιφι-β6σιιομαι, ιiπι;θ.=περιβόακομα" διαβιβρώ
σκω πανταχόθεν. 



6μφ1Ιουλος-6μ.ιςάνω •• 
6μφ1-lουλος, ο" (ΙΙμφί+βονλή)' δ/'{νωμος, όμφιρ· 

ρέπων, διστάζων. 
ά ...... ΙράΥχισ, τιι: οΙ περΙ τό παρ/σθμια τόποι, ή 

περί τήν 6όσιν της γλώσσης χώρα. 
'μφl-lρlxuς, ειιι, v' ό 6paχύς κατ' όμφότερα 

τά δκρα (ijtot '6 μετρικός πούς ... - .... ). 
άμφf-lρoτoς, 'Ι, Οι" XCΙΙ -Or, -ο" (dμφl+βeοτόr)' 

6 καλύπτων όλόγυρα τόν θνητόνι δπω; Π.χ. προχιι
μίνου πιρΙ μΙΥιiλ1j~ :iσπιeο~, tTj~ δπoΙcι~ ε{νcιι συνΤιθω; 
ίπΙθ. (dμ'1'ιβeόι:,I). 
άμφl-βρoxoς, ο" (dμφl+βeiχ.ω)' 6 καθ' 6λοκλη

ρ/αν 6ε6ρεγμένος, διάβρ::>χος, κάθυγρος. 
άμφ .. Ιώμιος, ο" (dμφl+βωμόr)' 6 περΙ τόν 6ωμόν. 
άμφl-Ιωτoς, χcιtόι συνcιΙρ. ίχ τοί! dμφιβό,lτοι;' πε-

ρι6όητος. 
άμφ .... Υάνυμσι, ιlπoθ:=ιIμφ",,IB-έω (βλ . λ.). 
άμφ .... Υη8cω· χα/ρω ίιπεΡ60λικό, εΤμαι περιχαρής. 
άμφ .... Υvοcω, πρτ. ήμ~γιιόoν,,' μΗ. ιΙμ'1'ΙΥ,ο';σω' 

ιi6ρ. ιι' ήμ'1'εΥ"ό,lC7ιι.-ΠCΙθ. μtχ. ci:op. ~ ' dμ'1'Ιγιιο,l, 
6eir (ιΙμφί+Υ"οΙω, cιΙoλ. ιlvt! "οΙω)' εΤμαι δlγνω
μος περΙ ένός πρόγμ., όμφι6όλλω περΙ αίιτοϋ, δέν 
τό γνωρlζω όσφαλQς Τι δέν τό έννΘGJ κατά τρόπον 
όναμφισ6ητητον, όμφιταλαντείιομαι.-Πιιθ. εΤμαι δ
γνωστος, ίιπόρχει όμφι60λ/α περl έμοϋ. 
άμφΙ-Υνώμων, ο,,' 6 όμφι66λου γνώμης (Bυ~.). 
ά ...... Υόιιτος, ο" (ιΙμφί+Υοιίω)' πανταχόθεν ίιπό 

γόων περι6aλλόμενος (περιηχΟΟμενος). 
άμφ .... Υϋήcις δ (ιΙμφί + Υνιόr)' 6 κατ' όμφότερα 

τά σκέλη (τΟΟς πόδας) χωλός, Υιν. χωλός, έπΙθ. tOU 
Ήψ:ιΙσtΟ!J. 
Έτνμ.: Υv"r=στρα6όξυλο τοϋ όρότρου, χιιΙ μ.φρ: 

τό στρα66 πόδι (πρ5λ. rαvαόr - βωιαόr ιivtlOatCΙ : 
ΥαVC7όr=6 έχων πό5ας KεKOμμένOUς πρός τό έξω 
·βλιιισόι; = ό ,έχων στρα6ό πόδια πρός τό μέσα)' 
Ιπομ. άμ'1'ΙΥνήειι; έκεΤνος που τάδUo του π6δια 
μοιάζουν σάν στραΒό κούτσουρα. 
jιμφl-yϋoΙ;ί ο" (άμφί+ΥνϊΌ,,)' χυρ. ό Ιχων μέλη 

' έκατέρωθεν τοο σώματος. - ΠCΙρ' Όμ. ώ;; iπΙθ. τοϊί 
~6?CΙt?;; (άμ'1'lΥ. lYl.0r, ddev) σ1jμ. δόρυ έχον δύο 
αίχμός, έχον καΙ τ6 δuο δκρα όξΙα, μυτερά' ΠCΙρόι 
Σοφ. έπ! ιiνθρ. , καλώς ησκημένος, καλώς έξωπλι· 
σμένος. 
άμφι-δσΙω· άνάπτω όλόγυρα.- ιlμτδ. XCΙtιlι πρχ. 

dμφι-δέm,ιι, Uπε?σ. -dεδήει", κα/ω, φλέγομαι, 6λόγυρα. 
άμφι-δάιινω, μSλ. -δήξομιιι' δαγκάνω όλόγυρα. 
άμφ .... δάιιΡUτOς, ο" (dμφl+&ιΗevω)' ό προκαλών 

δάκρυα όλόγυραΙΙπληρης δακρύων, πολυδάκρυτος 
11 πολυθρήνητος. 
άμφί-δ6σuς, ειιι, ν (σμφί + &ιαύr)' ό πανταχό

θεν δασύτριχος, λάσιος. 
άμφt-δEσι, cιΙ (ιIμφί+dέω)' παν τό περιδενόμε

νον γύρω. περιβραχιόνιον, περισφύριον. 
άμφ .... διδιισ, -dεδήει", πρκ. κcι! (ιπιρσ. τοί! ιΙμφ,

dιzlω. 
'μφι-δCμω· περιοικοδομώ. 
άμ ..... δcξιος, ο,,' 6 έχων άμφοτέρας τός χεΤρας 

δεξιός (e1jλ. ό όμφoτtρας έξ ίσου, ώς τήν δεξιάν, 
μεταχειριζόμενος), λΙαν έπιδέξΙος (λcιt. &mbldexter). 
2) όμφΙ6aλος (λcιτ. &nceps), διφορούμενος 11 δ/κο
πος, δίστομος. ' 3) ινΙοτι όιπλω;; ώ~ τ6 όμφότεΡος: 
άμιΡ,δέξιο, σΗμιιί=αl δύο χεΤρες. 

ΙΙμφι-δΕριιομσι, π~κ. ·diδoeHfIo, ιlπoθ: κυττόζω 
6λόγυρa, περιθεώμαι, περισκοπώ. 

άμφι-ΔCτιις, δ (σμφl+diω)' δεσμός τοϋ τραχη
λου διό τούς 60ϋς, περιτραχήλιον. 

'μφi-ICTOIίί' ο" (σμφl+diω)' 6 δεδεμένος 6λό· 
γυρα, περιδεδεμένος. 
άμφι-δcω' δένω όλόγυρα. . 
άμφι-διιριάομσι (ιΙ,ι.ιφί + d"e,doμιz,)' μάχομαι 

περl τιν05. 
άμφ .... δηρϊτοι;, ο" (άμφl+m,elομιι,)· 6 φιλονεικού· 

μενος, όμφισdητούμενος , όμφΙ60λος, όμφlρροπος. 
άμφι-δισΙνω' περιβρέχω, 6ρέχω (ύγραΙνω) ό-

λόγυρα. . 
άμ.ι-δϊvCω, μίλ. ·ήσω· περιστρέφω, τυλΙσσω τι, 

όλόΓUρα, ~Oθβν δ πcιθ. πρκ. t1μφ,&edl""μιι, = εΤμαι 
στενQς προσηρμοσμένος. 

Λ-ΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙλ2 ΕΛ-Λ.ΠΝ. Ι'ΔΩ22ΠΖ 

6μφι-δοιιcw, μΙλ. -εVαω' παραμονεύω, ένεδρεύω, 
ό'{ρύπνως παραφυλόττω. 
άμφl-δoμός, ο,,' ό ι;,κοδομημένος έν είδει άμ· 

φι&6τρου, 
άμφ .... δονέω, μίλ. -ήαω' περιστρέφω '(ύΡω, στρο· 

φοδινώ 11 6ναταρόσσω 6ιαΙως, έξεγεΙρω. 
.μφι-δοξέω· εΤμαι δlγνωμος, διστακτικός, διατελώ 

έν όμφι60λ/<;ι, διστάζω.-ΠCΙθ. όμφιδό) λομαι, ύπόρχει 
όμφι60λΙα περΙ έμΟϋ. 'Εκ τοί! 
άμφi-δoξoς, ο" (σμφί+dόξα)' διφορούμενος, 6μ

φισβητούμενος ιι ώ~ ivapy. 6 έχων όμqιl60λoν καΙ 
ούχ) 6ε6αΙαν καΙ κα8ωρισμένην γνώμην. 
άμφl-δoρoς, ο" (t1μφl+dieω)' 6 γδαρμένος 6λδ

γυρα, έντελώς. 
άμφΙ-δοχμος, ο" (ciμφi+cJoχ.μή)' τόσου με'(έθους 

ώστε ν6 ήμπορι:Ί κανεΙς νά τόν nI60r:1 μέ τή χού
φτα, χειροπληθής (κυρ. ίπΙ λΙθων). 
Ά.μφ .... δpάμιcι, τιi' έορτή έν 'Αθήναις, καθ' ην έ· 

δlδετο όνομα ε/ς όρτιγέννητον Βρέφος -ij δνoμcισΙ~ 
6φε!λετcιι εί~ τ6 titt τό βρίφo~ sueιe~ecτο iν πομπlj 
περΙ τήν lατΙιι". 
άμφl-δpόμoς, ο" (ιIμφί+ι!eαμεΤ,,)' ό τρέχων τρι

γύρω (κυρ. ό τρέχων πρός τι μέρος καΙ έπειτα έπι-
στρέφων πάλιν. . . . 
άμφι-δΡύητομσΓ κατασχ/ζομαι (κατασπα'ρόσόο; 

μαι) πανταχό8εν. . 
άμφl-δpυητoς, ο_dμφΙι!evφοr (11 βλ.). 
άμφι-δΡϋ.I\C;, ~r (ιΙμφί + de4ιφιj"ιι, τοί) deV.1Πω)· 

6 κατεσχισμένος (γρατζουνισμέΥος) εΙς όμφoτtpoς 
. τός παρειάς. - 11 ώ, iVIPY., 6 σπαρόσαων όμφοτέ· 
ρας τάς παρει6ς. 
ΙΙμφί-δΡϋφος, ο", (σμφl+detιφιj"αι, to!} ι!eνπτω)' 

ό έσχισμένος έκατέρω8εν, ώ~ τό ΠΙΚΙΥ!Υ. 
άμφi-δϋμoς, ο,,' πρ5. δl·dνμοr (t1μφi + dVoμιzI)' 

ό προσιτός έκ τών δύο πλευρών, δf8uΡσ<;, δύο εlσ· 
6δους έχων 11 δ/ΔUμoς, διπλοϋς, διπλi'\ς φυαεως. 
άμφι-δύω, μίλ. -dι)σω' περιενδύω, ένδύω, ΠεΡι-

6άλλω.-Mιio. περιβάλλω έμαυτόν, ένδύομαι. 
6μφιcςω· dλλ. ΥΡ. τοϊί σμφ,ιίζω. 
'μφl-CKTOV,t6' μίtρον tt μ_tcι;ύ τoίi "μΙIΗτον χcιΙ το!} 

σμιΡοeeωr (βλ. πΙν. μίtρων χcιΙ αtcιθμων ίν Κλ. 'ΕΥ. Λ.). 
ιιμφ .... Cλιιιτ6ς, ό" (t1μφ,cΙlααω), κcιΙ CΙμφ,ΙΙ,ΗΤΟ,' 

6 κύκλιιι περιστρεφόμενος ιι 6 κύκλιιι τυλι'{μένος, 
περιεστΡαμμένος. 
άμφ .... ιιισσα, 'ιι , Υιν. ·laCJ,lr· θΥ!λ. ίπΙθ. 'tfl~ ""ό,· 

ή έκατέΡω&ν κωπηλατουμένη, διά KωπGιν έλαυνο
μένη U Τι ή ταλαντευομένη, κυμαινομένη τι:Ίδε κό
κεΤσε, λικνιζομένη. 'Εχ toi) 
άμφ .... cλiσοω· περιτυλ/σσω. 
άμφ .... ivvuμι χcιΙ σμφ,-W"QJ' μίλ. t1μφιΙσω, ιlττ. 

σμφιώ' ιlόρ. ιι ' ήμφΙεαιι, έπ. άμφlcαα. -Πcιθ. ιX.Gp. cι' 
ήμφιΙαΒ-",,' πρ:;. ι,μφleαμιι" ΠΟΙ1jt . σμ,φ"ϊμιιι' πε
ΡJβ6λλω, ένδύu.ι, τινό (λιιτ. Inc:luere).-llcιO. έγδύομαι, 
φορω, κυρ. κcιtόι πρχ.-ΙΙ Mιiσ. t1μφιΙιοννμιιι' ιl6ρ. cι' 
ήμφιeαιίμ,l", Υ' πλΥ!θ. ιΙμφιέαα"το, προοτ. t1μφιΙ. 
aιzaf}e' ένδύω έμαυτόν, ένδύομαι. 
άμφι-tnω, ΠQΙ.,.Τ . άμφ·έπω· ά6ρ. 5' σμφl-cπο" κcιΙ 

αμφ-επο" (σμφί + 'πω)' πηγαινοέρχομαι Υύρω όπό 
τι.-ΙΙ άσχολοομαι γύρω όπό τι, ' φροντΙζω περΙ τι· 
νος 11 τιμώ τινα r'i τι 11 χυρ. περιποιΟΟμαι, ύπερασπlζω, 
π;χ>στατεύω.- 111 Μίσ ., παρακολουΟΟ καΙ συνω80ϋ· 
μαι πέριξ τινός. . 
'μφt-cpyoct, ο,, ' λί~. Υεω?Υ. πιρΙ toίI όγροο κατά 

τήν πε.:; Ιοδον της σπoρCι<" 6π6τε ΟΟτε ποτισμένος 
εΤναι καλό άπό 6ροχός ούτε ό ΙΊλιος τόν ζεσταΙνει 
πoΛU (π~?ιX θεQφρ.) . 
'μφicoav, άμφ,έσιι"το. ίπ. Υ' πλΥ!θ. ιioρ. cι' το!! 

σμ'1'Ι -έ""νμι. 
tIμφi-cCΗ;a, τό (σμφ,έ""νμι)' fνδυμα, περιΒολή 

(ί~ Ι ω; κιuόι πλΥ!θ. ). 
' ...... coμόc;, δ' = όμφΙεσμα. . 
άμφi-cτcς, επιρρ. (dμφl+Ιrοr)' κατ' έτος,έτησΙως. 
άμφ .... έτιιPOfί, ο" (Ιτοr)' έτησιος. 
άμφι-cτής, έ~' = tιjl ΠΡΟ1jΥ. 
άμφ-ιςδνω, (άμφί + lζά"ω)' (κατα)κ68ημαι όλό· 

ΓUρα iι . έπ! τινος, περικόθημαι, έπικ6θημαι (δπω~ 
πιρικιiθTjtιιι χCΙΙ ίπιχιiθητcιι '11 κ6νι~). 



OμφfςCυKΤO;-άμφιλαXαΙνω 

άμφί-ςcυκτος, ον (άμφΙ+ζενy~μι)' ό έζευγμέ-
νος έξ όμφοτέρων τών πλευρών. . 
άμφι-ςέω' βράζω ολόγυρα (επι κυμCΙτων). 
άμφί-ςωστος, ον (άμφl + ζώννίιιμι)" Ο περιεζω

σμένος. 
άμφι-θάλασσος, ον, ιi.τ. -ττος (άμφl+-θάλαασα)" 

ό περιβαλλόμενος, ιϊ περιβεβλημένος, ύπό θαλάσ · 
σης 11 ο πα~ά την θόλασσαν_ 
άμφι-θαλήι;, ές' Ο θόλλων (όν~ζων, όκμόζων) 

έξ άμφοτέρων τών πλευρών (Ι~ΙIf 8ΠΙ τέκνων Ιχόν
των αμ~oτέρoυ; .ούς; γονείς; εν Ι;ω~) 11 ό έν άφθονΙQ 
ζών, πλούσιος. 'Εκ .ου 
άμφ ... θάλλω, πρκ. ιIμφιτέ/hιλα' θόλλι..ι, όνθΙζω, 

ολόγυρα 11 εΤμαι έν πλήρει άKμ~_ 
άμφι-θάλπω" θερμαΙνω πανταχόθεν, 8ερμαΙνω 

έντελώς. 
άμφι-θέίίτρον, .ό (dμφl+-θΙατeονγ κυκλοτερές 

θέατρον, c; uτω; ωστε 'ιιΣ 6πCΙPXΊι θΙσt πιιtv.ιιtχόθaν. 
άμφί-θετοι;, ον (ιIμφί+τl-fhιμιγ Ο δυνάμενος νά 

τεθιj (ΤOΠOθετηθιj) έκατέρωθεν 11 έπΙ φιόλης, δυνα
μένης νό σταθιj έκατέρωθεν, ~ όμφοτέρωθεν τε
τορευμένης καΙ λαβάς έχούσης (πρδλ. άμφιφοesύ;, 
άμφικνΠΒΗο.). . 
άμφι-θέω, μβλ. --θ.ναομαι· τρέχω τριγύρω, πε

ριτρέχω. 
άμφι-θηΥής, Ι.=τΦ Ιπομ. 
άμφί-θηκτος, ον (ιΙμφί + 6ήΥΦ)" ό τε8ηγμένος, 

ήκονημένος έKατέρWΘεν, δΙστομος, δΙκοπος. 
άμφί-θλασις, 1)' πΙεσις γινομένη πανταχόθεν. 
άμφί-θλασμα, .ό· θλόσμα της σαρκός περΙ τός 

πλευράς. 
άμφι-θλάω" συνθλΙ6ω μέρος τι του σώι.ιατος. 
άμφι-θνόσκωο ίπΙ σσtpκός;, νεΚΡΟΟμαι περΙ τινα 

πληγήν. . 
άμφι-θοάςω" περιτρέχω, ορμ/j πέριξ. 
άμφι-θορcίνο απpμφ.ιioρ.6'τoυ άμφι-θeώακΦ (6λ.λ.). 
άμφι-θ6ωκος, ο"" Ο περl τόν θρόνον ών. 
άμφί-θρcπτος, ον (ιΙμφί + τeeφω)' ό πεπηγώς 

τριγύρω (έιτ ί του σt(μαι.oς;). 
άμφί-θΡUπτoς, ον' Ο περιθραύων, περισυντρΙ6ων, 

περιτρώγων (ΠΕί'Ι φlιtΡμciΚfJυ τη, λιθιciσ!ως; των νι
:γρων)' αμφ. γρ. παιρ' 'Αρετ. 

άμφι-θρώσκωο πηδώ, σκιρτώ, ολόγυρα. 
άμφί:-θΙίρος, ον (ιΙμφι + "'vea)' ό Ιχων διπλf\ν 

θύραν, δΙθυρος (μΙαν δYjλ_ θύραν έκατέρωθεν) 11 ώς; 
(;.J". τό άμφi-θveον=πρόδομος aΤθουσα 11 βν τ~ έκκλ. 
Υλ . παραπέτασμα πρό της θύρας του ναΟΟ. · 
άμφΙ-Kαθ-έ~oμαl" περικόθημαι. 
άμφι-κάδ-ημαι' περικόθημαι 
άμφΙ-Kαίνiiμαι: άμφsκέκαατo ΤΒύχεαι ==ο ~τo κα-

τοστόλιστος μέ δπλα. .. 
άμφι-καλύπτω, μδλ. -ψω' σκεπόζω όλόγυρα, πε

ρ ι καλύπτω, περιτυλΙσσω 11 σα6ανώνω.- 11 θέτω τι 
πέριξ ώ ~ κάλυμμα, πέπλον, σκέπην 11 τό περιτυλΙσσω. 
άμφι-κάρηΥΟς, ον- ό έχων δύο κεφαλός. - 11 ό 

ryEpl τήν κεφαλήν. 
άμφι-κσρήlO, έ.· = τφ ΠΡΟYjΎ. 
άμφί-καρποι;' ον' Ο πανταχόθεν καρποφορών. 
άμφί-καιιστις, τι -καυτι., -Βω., 'Ι) (dμφl + καΙωγ 

= «ώρΙμη κρ ιθή » (E~o • . )·-llr%?CL τoι~ Κωμ. τό αΙδοίον. 
άμφι-κεάςω" έπ. ιiop_ r%' .μτχ- άμφικειiσα,' σχΙζι..ι 

έκατέρωθεν , διασχίζω, κόπτω, είς δύο. 
άμφί-Κf:ιμαι, ΧΡYjσιμοποlοιίμενον ώ;; JtIltB. τoίi &μ

φΗίθ7ιμι' περΙκειμαι , έπΙκειμαι, κεΤμαι πολύ κοντό 
είς τ ι Ι στηρίζομαι έπάνω είς τι, 
άμφι-κείρω, μΗ. -κε,lώ' περικεΙρω, κουρεύι..ι τρι

. ,όλόγυρα. 

άμφι-κέλευθος, ον' 6 έκατέρωθεν Ιχων κελεύ
- (cδoύc;). 

ά:μφί-ιtερως, ω,.' Ο έχων δύο κέρατα, 
ά:μφι-κέφαιος, έτ: . -κέφαΗο. , ο .. (&.uφΙ+κε:pαλή)· 

_ . cς (Yo'J;;. ό έχων κεφαλά::; έκατέρωθεν). 
όμφι-ιιίνυpoμaΓ περιέρχομαι θρηνολογών. 
όμφί-ιι ϊ~ν , Ο ", γΞν . -ονο. ( άμφ,+κiωιι)' Ο έχων 

• . έ;)ιξ (=ΠSlioΤVλ.oS) · 
άιιι9ί-ιιlσστoς, ο .. Ιάμ",Ι + κλάω)- τεθραυσμένος 

όλ ' ;.α 

άμφί-κlαυτoς,oν' γύρω όήό τόν όποίον κλαΙouσιν. 
άμφι-κλίνήι;, l. (ά,UΨ'+κll .. ω)· Ο εΙς όμφότερα 

τό μέρη κλΙνων, άσταθής, άβέ6σιος. - επιρ. &μφι
κλινώ; εχω=άμφιβάλλω, ε:Τμαι έν όμφι60λΙQ. 
άμφι-κλύςω' περικλύζω, καταπλημμυρώ. 
άμφj-κΙυιrτοι;, ον (άμρ, + κλνζω)' ό περικλυζό

μενος έκατέρωθεν (γΎΡWθεν) ύπό θαλάσσης • 
. άμφΙ-ΚΥcφής, ι,' ό σκοτεινός πανταχόθεν • . 
άμφί-κοιλος, ον' Ο πανταχόθεν κοΤλος. 
άμφΙ-K~λλάω" κολλώ πέριξ, όλόγυρα. 
άμφί-K~lλoς, ο,,' Ο κατ' άμφοτέρας τός πλευράς 

κεκολλημένος. 
άμφι-κομCω, μΗ. -ήαω' περιποιοΟμαι Kαθ~ δλας 

τός πλευράς (τι περιπ. λΙαν έπιμελώς). 
άμφί-κομος, ον, (άμφί +. κ6μη)' 6 έχων κόμην 

(μαλλιά) ολόγυρα, Ο πλούσιος εΙς κόμην D έπΙ ~Ιν
δρων, πυκνόφυλλος_ 

άμφί-κοποι;, ον' (ιΙμρί+κοπη"αι τοσ κ6nτφ)' δΙ
κοπος, δΙστομος. 
άμφί-κουρος, ον (πρ!lλ. neelxoveo,)' 'πΙ "ορμου 

~ένδpoυ, ό κλαδευμένος, ου άφόρεσαν τούς γύρω 
κλόδους 11 ο έκατέρωθεν κεκαρμένος. 
άμφί-ΚΡΙΥΟΙ;, ον (άμφι + Hdea) = άμφικά,,,ιιo~, 

ά.uφιΚέφαΙ0' (il βλ.).-ΙΙ 6 περιβάλλων Τι περιστρέ
φων τήν κεφαλήν. 
άμφι-κρcμ~μαι, ltr%e. κλινόμινον ώ; 'tό διΙιιαμαι 

(dμφ'+κeεμάννvμ&)' κρέμαμαι όλόγ..ιρα, περικρέμα· 
μαι 11 πτερυγίζω όλόγυρα. 'Εκ του.ου το 
άμφΙ-Kρcμiις, ι.' Ο κρεμάμενος πέριξ τινός D ό 

κρεμάμενος περί τούς ώμους. 
άμφί-κριιμνος, ο;., (dμΡi+κeημν6.)' ό Ιχων κρη

μνούς ολόγυρα, ό έν μέσ~ κρημνών. 
άμφί-κρηνος, ον, ίων. άν.Ι dμφlκeίiνο, (δ βλ.)' ό 

περιβάλλιuν τήν κεφαλήν. . 
άμφι-κρύπτω" κρύπτω τι παντσχόθεν, περικα

λύπτω. 
άμφι-κτίονες, -ων, οι (π,αι:ρ . καιΙ -κτνονε .. > (ιΙμφί 

+κτίζω) ' ΟΙ πέριξ (η έγγυς) ΟΙΚΟΟντες (βλ. καιΙ πε
eικτiονε.). 'Εκ τουτου το 

'Αμφι-κτύονες, -ων, ο ί - οΙ '(νωστοΙ Ιν τ~ ΊστορΙ; 
τής Ά~χιx(αις Έλλ ci~ο; Άμφικτνον •• , τό μέλη μιας 
Βουλή. τρόπον τlνιi , άπ~τελoυμίνYj~ άπό όπεσταλμέ
νους δλων τών Έλλ. πόλεων.-ΙΙ ΟΙ Πρόεδροι T/jy 
Πυθικών άγώνων. 'Εκ τούτου το 
Άμφικτυονία, 'Ι) (κ~ί -Β[α)' ή όμφΙKτuoνΙKή ένω

σις 11 γεν. πασα ομοσπονδΙα, σύνδεσμος. 
ΆμφικτυΟΥικόι;, ή, 6,,' ο άνήκων εΙς τούς Άμ

φικτύονας, ιϊ εΙς τήν Ινωσιν αυτών . 
• Αμφικτυον'ς, -lδος, '1). θηλ. του' Aμφικτvoν&κ6. ; 

Ι Άμφ_ (ενν. πόλις)' πόλις-μέλ~ της ΆμφικτυονΙας. 
11 όνομα της Άρτέμιδος (iJ Δήμητρος) ίν Άνθήλ7,l, 
Ινθσt ouvilpxttO το Άμφικ •. Σuνέ~ploν. 

άμφι-κυκάω" όνακυκ/j, όνακινώ, άνακοτεύω. 
άμφι-κυιιλ60μαι, μέσ: περικυκλώνω. 
άμφι-κΙίλίνδω, μΙλ. -κυλ[αω .[ι)· περικυλΙω, Τι κυ-

λΙω τι tnavw είς δλλο. 
άμφι-ΙUΊμων" ον, γεν. ~ονο.·=dμφlκlvσ~ο. (βλ.λ .). 
άμφl-κυΥΙω' καταφιλ/j. 
άμφι-κύπελλος, ον (άμφί + κνπsλλoν), πιχρ' Όμ. 

ltivtota μs.ιΣ του δέπα.· διπλοΟν ποτήριον, τοιου.ον 
ωστε νιΣ MVr%tr%1 έκ~~ίρωθaν νά otllte~ ώ;; ποτήριον 
(πρ6λ. άμφlo(J.s~ο.). 
άμφι-κυρτ60μαl, πσtθ: πεΡΙKUΡτoOμαι, εΤμαι όμ

φΙκυρτος (περl της σελήνης). 
άμφί-κυρτος, ον (άμφl +κveτ6.)· 6 έκατέρωθεν 

κυρτός. 
άμφί-λ~λoς, ον (&μφί + λάλο.)' ό φλυαρών παν

ταχοΟ (η κ~.' άλλους ο λαλών εΙς δύο γλώσσας, ό 
άναμειγνύων έλληνικά καΙ 6αρΒαρικό). 
άμφι:λαμβlινω' λαμ6όνω (ij κρατώ) 'ΤΙ καΙ μέ τό 

δύο χέρια, τό άγκαλιόζω σφιγκτά. Έκ τουτου .6 
άμφι-λδφΙ;ς, l. (άμφ, +λαβεϊν)' κυρ.=δ άμφ&λα

βη. = περιλαμβάνων 11 ό πανταχοΟ έ~απλoύμενoς 11 

Qθεν περιεκτικός, εύρύχωρος, έκτεταμένος 11 ώσ. υ
περβολικός, ύπερμεγέθης 118lαιος. 

άμφl-λ'δχαίνω" περισκόπτω, Τι διό της σκαπάνης 
περικαθαΙρω. 
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6μφl-λΙΥω, μiλ. -ξω' δμιλCι κατό δύο πλευράς 
(δύο όπόψεις) n δθιν, 6μφισ6ητCι, φιλoνεΙKCι. 

6μφl-1ι:'πω' καταλεΙπω όλόγυρα, έγκαταλεΙπω 
έντελώς. 

6μφί-λι:κτος, ο" (&μιΡ,λέ"ω)" ό συζητούμενος 
ύπό πολλών όλόγυρα 11 όμφισ6ητούμενος, φιλονει
κούμενος, 6μφΙ60λος. -11 ώ. ίνΙΡΎ., ό 6μφισ6ηΤών, 
φιλονεικών, δύ ::προπος. 
6μφi-1lνος, ον' λινόδετος, δεδεμένος διό λινοϋ 

δεσμοϋ Γι ταινΙας. 
6μφι-λJπή4ί, έ,· ό χατ' όμφ6τερα τό δκΡα έλλι

πης (έπΙ μ!ψων). 
6μφl,;11Iμάςω' π.ρ,λεl χω, λεΙχω (γλύφω) ό

λόγυρα. 
6μφl-λΟΥΕομσl, iItoO: ώ~ 'tδ d,μιp,Urcιo (βλ. λ .)' 

όμφισ6ητCι, έρΙζω, φιλoνεΙKCι. 
6μφl-10Υίσ, 'i!' 6μφισδήτησις, φιλονεικΙα, συζήτη

σις 11 όμφl60λΙα. 'Εκ 'toίi 
6μφt-λoyoς, ο" (&μφίH.ι!rcιo)' ItΙXQ1l't. όμφισ6ητού

μενος, ύπό συζήτησιν, όμφΙ60λος. -11 ώ; ενΙΡΎ. φι
λόνεικος, έριστικός. 
6μφΙ-λοξος, ο,,' ό κλΙνων κατ' όμφότερα τ6 

μέρη. 
6μφί-λοφος, ον (&μφί+λόφo~)' ό περιΒάλλων τον 

αυχένα (τον τρόχηλον). 
άμφl-1Ι;κη ν6ξ,1ί (άμφί+λ6κη, λιχτ . Ιυκ)' τό λυκ

αυγές της πρωΙας (Yj κιχί το λυκόφως της έσπέρας). 
Έτνμ. : δι' έ't!Jμολ. βλ . λ6κη. λενκ6ς' K~ΤιX τό &μl" 

δεiλη" ~ύν~τιxι κσ.Ι τό άμφ,λ6κη νιΧ V01lOij ώ~ : άμφι 
τήν λνκην (πρ6λ. άνάλο"ος = &"ά λ6"ον). 
άμφί-μα1λΟ4ί, ον' ό όμφΟτέΡWθεν μαλλWτός. 
*όμφl-μάομαι, (&μφι+μάωγ ιiνύΠΙXPKΤO. έ'ιεοτ, του 

έπ. ιiάp, ιχ ' &.U'1'ιμαοάμη,,' καθαρΙζω όλόγυρα διό 
σπόγγου (,.,61 .. κσ.ί &μl'ιμα[ομα,). 
άμφι-μάρπτω' συναρπόζι,.) τι πανταχόθενΙΙψηλσ

φώ 11 μεταχειρίζομαι. 
6μφι-μάσlδλΟ4ί. ο" (&μφί+μαοχάλη)' ό καλύπτων, 

περι6Jλλwν, άμρ-οτέρος τ6; μασχόλας (δ'ljλ. τούς 
6,JαχΙονας) 11 ό έχων δύο χειρΤδας. , 

6μφι-μάΤΟΡΙ:4ί, δωρ, ιiν,Ι &μφ,-μήτορες (ο βλ.). 
άμφι-μδχητο4ί, ο,,' περιμάχητος, περΙ ου μόχον

ται πανταχόθεν. 'Εκ του 
άι;φl·μδχομaι. μελ. -μ4χονμα,' ά,ποθ. - μόχομαι 

t λ '>γυρα: 1) προσΒάλλω, έφορμώ. 2) όγωνΙζομαι 
r ε j! τινος, 
6μφι-μHCί4ί, α,,,α, αν' όλόγυρα μέλος, ό περι

εζwσμένος άπό σκοτόδι, 
6μφι-μΕλι:ι' μάνον έν τφ πιχρσ.κ. άμφ,μiμη1.ιι ά,πιχν

τώ'ι πσ.ρ.χ, K?tv. Σμtl;:;ν. c&λλά 00' &μφ,μiμη1.ε .(Joed
σος:ο =ι:όνον περί θράσους μέλει σοι (νοιάζεσαι, 
σκοτΙζεσαι). 
6μ lι-μEμiίKEΊ Υ' έν. έvεργ. πρκ. 'to!) ιΙμφ,-μνκάομαι. 
άμφι-μ~ρίςoμσι, πι,itθ., διαμερΙζομαι έντελώς. 
6μφf-μη1oν, τ6' μήλη, δ'ljλ. καθετήρ, μέ σφαι· 

ρΙδια έκατέρ:...ιθεν. 
6μφι-μήΤΟΡΙ:4ί, 0[, ΙΧΙ (&μl'ί+μήτηρ)' 6δελφοl ~ 

όcελφαί έκ διαφόρων μητέρων (άλλ' έκ τοΟ αυτοϋ 
πατρός). 

6μφι-μήτριοϊι, ο" (μήτρα)' δ περΙ τήν μήτραν, έν 
σχέσει πρός τήν μήτραν. 2) τά &μ'1',μήτρ,α = δ 
πυθμήν τοϋ πλοΙου, τά παρό τήν τρόπιν μέρη τοϋ 
πλοΙου, τό δλλως λεγόμενα καΙ Ι"κοίλ,ιι. - 11 (μή
τηι»' ό έκ διαφόρου (έξ δλλη:;) μητρός. 
6μφι-μίΥνυμι, (όρθάτ. -μίγνυμ,)' όναμειγνύω 

καλώς. 
6μφι-μϋχάομaι, ενεΡΎ. π~κ.-μiμiJκα· ιiπ"θ,: μυ

κώμαι, άντηχώ μέ τούς μ 'Jκηθμούς μου όλόγυρα 
(xtlp. επί βοών): δ:Ιπεδον άμl',μέμϋκε (Όδ. Κ 227)= 
τό έδαφος όντήχει όλόγυρα (wσεl όπό μυκηθμcύς) 
άπό τό ςισμα της ΚΙρκης. 
6μφι-νάω' nEPιpptw. 
6μφι-νΙ:ΙKi!4ί, ές (&μφο+"εϊκος)' δ καταστός 6ν

ΤΙlo.εΙμενον, διαπληκτισμών, φιλονεικΙας 11· περιμόχη
τος, περιζητητος. 
6μφι-νιίκητος, ο" (&μφί+"ε,κέω) = &μφ,,,ε,κής 

(8 βλ.) 
6μφι-νέμομσι, μέσ"ν' διαμένw, κατοικώ, πέριξ 

(κυρ. δμω~ ΙπΙ x't1)v6\v, 6όσκομαι, δόσκω τριγύpw).-
11 επί πυρά~ , έξαπλοϋμαι, έπεκτεΙνομαι. 

6μφι-νι:ύομσι' νεύω, κλΙνι,.) τήν κεφαλήν πότε 
προς το εν μέρος καΙ πότε πρός το δλλο. 
6μφι-νοέω, μΙλ . -ήσω' σκέπτομαι κατά δύο τρό

πους, είμαι δίγνωμος, όμφι6όλλw. 'Εκ 'toiJ 
6μφί-νοοιο, ον' ό νοών τι όμφοτέρωθεν, 't . I. 

όγχΙνouς, συνετό; 11 πολύτροπος, πολυμήχανος. 
άμφι-νωμάω' περικυκλώ, περι6άλλω 11 διαιρώ, χω· 

ρΙζω είς δύο. 
6μφι-ξΕω, μέλ. -έσω' Ίτεριξέw, περιλεαΙνw. 
άμφί-ξοος,ον, KΙX'tιX συνιχ(ρ. &μφίξον" -ov" (ιΙμφι+ 

ξέω)' ό ξέwν, λεαΙνων, όλόγυρα. 
άμφίον, -ov (κιχ Ι αμφ,ο,,) , 'tά '=dμφ[eσμα (βλ. λ.). 
άμφι-ορκίσ, 'i!' ό άμοι6αίος δρκος, δ1lλ. δρκος 

έπι6αλλόμενος είς όμφοτέρους τούς διαδΙκouς. 
6μφι-πδyi!4ί, ες (ιIμφί+π-rίynιμι)' ό πανταχόθεν 

καλά έστερεwμένος. 
άμφι-πσίςω' πα 'ζι,.) πέριξ. 
άμφ:-πσλΤΟ4ί, ο" (ιΙμφί+πά1.1.ω)' δ όντηxCιν (κυρ. 

Ο πανταχόθεν παλλόμενος). . 
άμφι-πδλυνω' παλύνι,.) ιa1lλ. πασπαλΙζω) όλόγυ

ρα, nEpιpparvw. 
άμφl-πδτάσσω, μέλ. -ξω' πατ6σσώ, πλήπω, εΙς 

(Υι άπό) δλας τάς πλευράς. 
άμφι-πι:δάω' περιδεσμεύw. 
6μφί-πι:δοιο, ο" (&μΡi+πέdο,,)' δ περι6αλλόμε

νος ύπο πεδιάδος. 
άμφι·πέλομσι, σ.παθ: ύπόρχι,.) πανταχοΟ U περιη

χώ (έπΙ μoυOΙKή~). 
6μφι-πΕνομαι, ά,ποθ: εΤμαι όπησχολημένος περΙ 

τι (τινα) 11 φροντίζω περΙ τινος, προσέχι,.) εΤς τι (τινα). 
6μφι-πι:ρl-αιωρέομσι' περικρέμαμαι. 
6μφι-πι:ρι-~πoμαl' μεταχεΙΡΙζομαι. 
άμφι-πι:ρι·ιπταμαι· πέτομαι π~ριξ. 
6μφl-πι:ρι-ίστσμαl' Τοταμαι πέριξ, όλόγυρα. 
6μφι-πι:ρι-κραδάω' κραδαΙνω όλόγυρα. 
6μφι-πι:ρι-κροlινίζω' όνα6λύζω πανταχόθεν. 
6μφι-πι:ρι-κτίονΙ:4ί, -ω", οί ' cl πέριξ OIKCOvrtςo 

βλ. περ,κτίονες, άμρ,κτ{ο"ε;. 
άμφι-πέριξ, aIt(p.' όλόγυρο, πέριξ. 
6μφJ-πι:ρι-πλάςω' κόμνι,.) τινό νά περιπλανδται 

δλόγυρα. 
6μφι-πι:ρι-πλάσσομaι' σχηματΙζομαι πέριξ CJς 

τις τύπος. 
άμφι-πι:ρι-πλέΥ5ην, έπΙρ. (ιΙμφί+περιπ1.έκω)'πε· 

ριπεπλεγμένwς (περιπλεχτό) όπό παντοϋ. 
άμφι-πι:ρι-πτώσσω' ζαΡώνι,.) άπο τήν τρομόρα 

μου, τρέμω όλόκληρος. 
άμφι-πι:ρι-σκσίρω' διασKΙΡΤCι, περιπηδCι, πηδCι 

δλόγυρα. 
6μφι-πι:ρι-στείνομαι, (σι-ει"ος (στιr,,65')' στενο

χωροϋμοι (συνwθΟϋμαι, συνθλΙ60μσι) πανταχόθεν. 
άμφ,ι-πι:ρι-στέφω' θέτι,.) τι πέριξ wς στέφανον. 
6μφl-πι:ρι-στρωφάω (θψιοτ. -rou -στρέφω)' περι

στ~έφω τι διαρκώς περί δλα τό μέρη (πρΟς δλας 
τός κατευθύνσεις). 
6μφι-πι:ρι-σφiyyω' περισφΙγγw, τι δλόγυρα. 
άμφι-πι:ρι-."ρομΕω· τρέμι,.) όλόκληρος. 
άμφι.πι:ρι-τροχaζω· περιτρέχω. 
6μφι-πι:ρι-τριiςω' τιτΙζι,.) (cτσιτσυρΙζwι) όλόγυρα 

(ώ; fι χελιaώ'i π. χ.), 
άμφι-πι:ρι-φ&Ινiίθω (&μφί+περι+φθΙ"ω)' φθΙνι,.) 

(λυwνw) δλως διόλου TPIYUPw, φ~εΙρoμαι έντελCις. 
6μφ~πι:ρι-φρίσσω' φρικιώ έντελώς. 
6μφι-πι:σών, oν~α, όν, μτχ. ά,ορ. β' 'toίi &μφ,. 

πίπτω (βλ. λ,). 
6μφι-πι:τάννυμι' άναπετόννυμι, έξαπλώνω, όνοί· 

yw, όλόγυρα. 
6μφι-π1:τομσl, σ.ποθ: = περ,πέτομα" πετCι όλό· 

γυρα. 

6μφι-πήΥνυμσι' στερεοϋμοι όλόγυρα. 
6μφι-πιάςω, μέλ. -άξω (aωΡ. σ.ντΙ -πιέζω)' συμπl" 

έζι,.) όλόγυρα 11 περιπτύσσομαι σφιγκτά. 
άμφι-πΙπτω, μέλ. -πεσον.:ι.α,· π(πτι,.) πέριξ, περι

πτύσσομσι περιπαθώς (θερμώς), έναγκαλΙζοllal. 
6μφι·πίτνω=&μψ,-π(πτω (8 βλ.l. 
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άμφι-ηλάσσω; πέ:ριπλάσσω, περιαλεlφw, 
άμφι-ηλεKήlί, έ.'=άμφlπλεκ'fΟ. (βλ, λ.). 
άμφί-πλεKΤOfί, ο .. (άμφι+πλέκω)' συνεστραμμέ· 

νος όλόγυρα, περιπλεγμένος. 
άμφι-πλέκω' πλέκω όλόγυpa, περlτυλΙσσω, 
άμφί-πληκτcx, 0)1 (άμφι+πλήσσω)' ό πληττόμε

νος πανταχόθεν 1I ό περιβρεχόμενος _ ύπό θαλάσ
σης.- 11 ένε"γ. ό πλήττων πρός δλας τός κατευ· 
θύνσεις. 
άμφι-ηλήξ, ·ήγος. δ , Τι (άμφι+πλήΗω)' ό δι' άμ

φοτέρων τών μερών πλήττων. δΙστομος. δΙκοπος. 
- II=τ ιjJ r. ~ ?r,y. Ι (Ζν π:ιθ. ενν.) 

άμφι-πλίξ, ε π ι ?· με μενάλα βήματα, μέ μακροί:ς 
δισσι<ελισμούς. 
άμφι-ηλύνω' πλύνω τι όλόνυρα, έντελώς, όλό· 

κληρον. 
άμφi-ηνευμα, τό' ή πανταχόθεν άναπνοή. 
άμφι-ηολεύω (άμφί ·πολο.)· εΤμαι άκόλουθος. 

ύπηρετώ ώς όμφίπολος 11 άσχολΟϋμαl περΙ τι. φρον
τΙζω περΙ τινος 11 επ ι ~oιίλων , ύπηρετώ, διακονώ. 
άμφι-ηολέω'=άμφιπολεύω (δ βλ.). 
άμφι-πολία (κ:ιΙ -εΙα), Τι' Ιερατικόν όξΙωμα έν 

Συρcκούaαις. 
άμφί-ΠOλιlί, ΠO~ΎJΤ. άμφlπ-r:ολι •• δ, Τι (&μφί+πόλ,.)· 

ό γύρω άπό μΙαν πόλιν, ό περιβάλλων πόλιν 11 ό πι
έζων τήν πόλι ν παντα;(όθεν. 2) 'Q>; θΎJ~. o~σ. πόλις 
κειμένη μεταξύ δύο θαλασσών Υι ποταμών. 
άμφί-πολος, ον (άμφ' + πέλω)' κυρ. ό εύρισκό

μενος πέριξ, '6 άσχολούμενος περΙ τι 11 γε'!. ώ~ θΥΙλ. 
Ο·):J Ι :ΙΟΤ . θιράπcινα ΟΙ άμφ, -r:ήν δέσποι .... αν πέλε'fαι), 
υπηρέτρια, θαλαμηπόλος 11 ώ~ άρσ. o~σιαστ. άκόλου· 
θος, ύπασπιστής.- 11 ώ; έπίθ. πολυσύχναστος. 
Έτυμ. : άμ-ρL·Π':>λο. (πρ6λ. 6αλαμη·πόλΟ!ί, αΙ·πό· 

λο. · βου·κόλο. κλπ , ) < άμφί+πέλω, πέλομαι < lιxIt.qvel-· 
συΥγ. τ~ λα.τ . anculus <ambiqolos. 
άμφι-πονέομαιl άποθ. μετόι παθ. άορ , σι' &μφεπο· 

νήθην (άμ-ρί+πονέω)' κοπιάζω διά τι, φροντΙζω πε· 
ρΙ τινος, πεΡΙΠΟΙΟϋμα" 
άμφι-ποτάομσι, OCr.?o.· περιίπταμαι. 
άμφ-ιηποι, ·ων, (ιί' Ιππείς fxoVTεC; τήν δεξιότη

τα νό με ταr.ηδοϋν άπό τόν ένα Τππον εΙς τόν όλ
λον έν καλπcσμΥ . 
άμφ-ιππ:ι-τοξόταιl οΙ' έλαφρόν Ιππικό ... έφωδια

σμένον καΙ μέ ιόξα. 
άμφΙ-ΠΡ:-:Jτίίλος, 0)1' ναός έχων διπλοϋν πρό

στυλον έν τΥ προδόμΥ καΙ όπισθοδόμΥ. 
άμφι-ηρόσωπος, ον (άμφ'+πρόσωπο .. )' ό έχων 

διπλοϋν πι:: ό; ωπον, διπρόσωπος (λατ. bifrons). 
άμφί-πρυμΥΟΙ;, 0)1' ό έχων δ60 πρύμνας, τ.~. πη· 

δάλιον καΙ έμπροσθεν καΙ όπισθεν' πρ6λ. ό.μφί. 
πριρρος. 

άμφι-πτύσσω, μSλ. -ξω' περιπτύσσω.-Μεσ. άμφι
πτύσσομαι = περιπτύσσομαι, ένανκαλΙζομαι. 'Εκ 
τι::ι ιj τ ι;ι !) "': ? 

άμq:ι-πτϋχή, f, ' ή περΙπτυξις, ένανκαλισμός. 
άμφί-πυλος, ον (άμφ, + πύλη)' ό έχων δύο 

είσόδους . . 
άμφί-πϋρος, ον (&μφΙ+πiί,2)' ό περιβαλλόμενος 

ί, πό πυρός , ό έν μέσΥ πυρών.- 11 ό έχων πϋρ είς 
έ κ. ά τερον άκρον (έπ! το& Y. .. ρcιυνo&) . 

άμφι-ρρε:νής, έ. (άμφ,+ρέπω)' ό ρέπων (κλΙνων) 
κατ' όμφότερα τό μέρη, όμφΙρροπος. 
άμφι-ρρήΥΥυμι' διαρρηγνύω όλόκληρον εΙς τε-

μά χ ια. . 
άμφί-ρροπος, ο .. ·=tlμφιρρεπή. (βλ. λ.) , 
άμφι-ρρώξ, -ώΥΟ., δ , ",' ό πανταχόθεν έρρωνώς, 

ό πλήΡΓ,ς ρωγμών. 
άμφί-ρϋτος, η, Ο .. , πο\'fjτ. άντ! άμφί-ΡΡ~ΤO!ί, ον 

(άμφί+ρέω) ' ό πανταχόθεν περιρρεόμενος, ό περl
taλλόμενος ύπό θαλάσσης. 
'ΑΜΦΙΊ 61; επ (r-_ 1) έπl όμφοτέρων τών μερών 

η κοτ · όμφότερο τό μέρη. 'Eντε~θεν: 2) χωριστά, 
δίχα, κεχωρισμένως, μακράν : γαίαν και ού,1ανΟ .. 
άμ.φΙ. έ,ίειν=-διατηρείν τήν γην χωριστά άπό τόν 
ούρανόν. 3) ΙΈ ·/ ι κ ιίι .. , πέριξ, όλόγυρα.- 11 Σotcινιώτ . 
ώς otρC: fJ . μΞΤ!ι '(ον. , πιΟ-ρ ιξ , μακρόν όπό, χωριστά όπό. 
2) 0 .. '1.,1 . με.ά δ~.. ( ιί) ;; ή αμφί), όλόγυρα. 3) ιι ... · 

αίτ., πέριξ, όλόνυρα, δπότΙ! ιi1ιoλoυθεΤ πι:iντoτs μ~τόι 
τήν έ~ ιI,jtYj>; !~αρτω1J.ένΎJν λίΙ;ιν. 
άμφι-σαλcύομaι, π:ιθ: σαλεύομαl πανταΧόθεν, 

κλυδωνίζομαι (ώ>; τό πλοίον). 
άμφίσ-βaινa, -'1., 'ιι (άμφ,ς+βαίνω)' εΙδας 5φε

ως, δυναμένου νό fρπι:ι πρ6ς τε τό έμπρός καΙ 
πρός τό όπΙσω. . 

άμφισ-βΔ'σίη, 1j. ίων . ιi 'lτ! τοίί &μφισ-βήτηα,. (8 βλ.). 
άμφισ-βδτέω'=άμφισβη-r:έω ι βλ. λ.). 
άμφίσ-βδτος, ον·=άμφισβή-r:ητο. (βλ . λ.). 
άμφισ-βητέω' πρτ. ήμφιαβήτου .. , Υι μ!τόι διπλfj~ 

ιx,j~i,a . ήμφεσβή-r:ουν' οϋτω καΙ άόρ. α' ήμφισβήΤ'1αα 
κα Ι ήμφεσβήτησα.-Παθ. , μ6σ. μίλ. μετόι πcιθ . σΥΙμ. &μ
φ,σβητήσομαι' άόρ. α' ήμφ,σβητήθ-η .. iΊ ήμφεαβ.-: 
(άμφ'ς+βή .. αι τoίi βαίνω)' Τοταμαl χωριστά, 6αΙνω 
χωριστά 11 κcιί tr.ofltvw;; φιλονεικώ, διαφωνώ, γΒν. συ
ζητώ 11 άμφφβητώ τι.- Παθ. , εΤμαι τό άντικεΙμεν.ον 
διαμφισβητήσεων, διαμφισβητοϋμαl. 'Εκ τοιί,ου τό 
άμφισ-βήτημα, τό, γε·ι. -a-r:oo' τό άμφισβητούμε

νον σημεΤοΥ' κα! 
άμφισ-βητήσΙμος, 0)1' ύποκεΙμενος εΙς όνΤΙρΡή-

Qεις, είς διαμφισβήτησιν, άμφΙ60λος. . 
άμφισ-βήτησιlί, -Eω!i, Τι (άμφιαβη-r:i.uJ)· διαμφι

σβήτησις. φιλονεικΙα, συζήτησις, άντιρρήσεις Β αΙτΙα 
Υι εύκάιρία πρός όμφισβητήσεις καΙ διαπληκτισμούς. 
2) ώ>; ~ ικαν. ορο>;, τό ένεΙρειν άξιώσεις έπ/ τινας 
κληρονομΙας. 
άμφισβ,τητέον, Ρ1Jματ. δπΙθ: = ιJaϊ &μφιαβητεϊ ... 

=πρέπει νό φέρι:ι τις άντιρρήσεις. . 
άμφισ-βητιιτικός, ή, ό .. • ό έρlστικ6ς, συζητητι

κός. φιλόνεικος. 
άμφισ-βήτιιτος, ο ... · διαφιλονεlκούμενος, ύποκεΙ

μενος είς άμφισβήτησιν. 
άμφί-σκιlM;, 0)1 (&μ'Ρ' + αΗΙιί)' ό ρΙπτων σκιόν 

κατ' άμφότερα τά μέρη, άλλοτε πρός 6ορΡδν καΙ 
άλλοτε πρός νότον (έπΙ των κιχτοικοιίντων -τόι, ~ώνα~ 
των Τροπιχων).-ΙΙ ό έκτεΙνων σκιάν όλόyupa. 
άμφ-ίστδμaι (βλ. άμφlα-r:ημι). 
άμφι-στέλλω, περιβάλλω, ένδύω, τινό.-ΜΙσ. , έν· 

δύω έμαυτόν, ένδύομαι, περιβάλλομαι 11 στολΙζομαι. 
άμφι-στένω' στενάζω; (βΟγΥώ, 6ο0ζω) όπό δλα 

τά μέρη, όλόγυρα. 
άμφί-στcρνος, ο .. ' ό έχων διπλοϋν στέρνον. 
άμφι-στεφδνόομaι, παθ. (άμφl+α-r:έφα .. ο,,)· Τστα

μαι όλόνυρα ώς στέφανος. 
άμφι-στcφής, ές (άμφl+a-r:έφω)' τεθειμένος πέ

ριξ έν είδει στεφάνου. - 11 ό πλήρης μέχρι οτε
φόνης (gω~ έπιίνφ). 
άμφι-στέφω· περιστέφω, περιβάλλω. 
άμφ-ίστημι· τοποθετώ πέριξ. Παθ. άμφΙα-r:αμα., 

μετ!ι των ciμτ6. ένεργ. χρόνων άο". β' άμφέατη .. , πρχ. 
άμφέατηκα' Τσταμαι πέριξ. 
άμφί-στομος, ο ... (άμφί + a-r:όμα)' ό Εχων δύο 

στόματα ιi 6πάς. δΙστομος 11 διπλοϋς_ 
άμφι-στρδτάομaι, γ' πλ ΥΙθ. aπ. πρτ. άμφεστρα-r:ό

ιol'-r:o' άποθ. (άμφl+α-r:eaτό.)· περικυκλώνω διά στρα
τοϋ, πολιορκώ. 
άμφι-στρεφής, ές (άμφ,+ο-r:eέφω)' ό περιστρεφό

μενος, περlεστραμμένας, συνεστραμμένος, ουμπε
πλcγμένος. 
άμφι-στρόΥΥυλος, 0 .. - όλοστρόγΥυλος. 
άμφί-στροφος, ο .. ' ό τ~δε κάκεΤσε στρεφόμε

νος 11 ό ταχ.έwς στρεφόμενος, εϋστροφος. 
άμφι-σφaλλω' κάμνω τι νό περιστρaφ~ (δπ! 1:ων 

uρθρων τofι σώματο>;). 
άμφί-σφαλσιlί, -εως, 'ιι' περιστροφή. 
άμφίσ-ωπος, ο .. ' =περί-ωΠΟ!ί=περΙοπτος. 
άμφι-τδθείς, μτχ. πιχθ. ciop. α' τoίi άμφι-τεί ... ω. 
άμφι-τWλαvτεύω' σταθμΙζω τι OϋΤWς ώστε νό 

κλίνη έξ ίσου πρό~ όλα τά μέρη. 
άμφι-τάλaΥΤος, ο ... · ό πρός δπαντα τό μέρη έξ 

ίσου κί.Ινων (έπl ζυγοϋ). . 
άμφι-τάμνω, Ιων. OCν τ ! άμφι--r:έμ .. ω. 
άμφι-τ6vύω=άμl',--r:εl .. ω (βλ . λ.). 
άμφι-τάπης' τάπης χνοώδης καΙ όπό τός δύο 5-

Ψει:; , άμ'Ρίμαλλος. 
άμφι-τδράσσω' άναταράσσω πανταχόθεν. 



άμφιτaρβ~r;-CΙΙμφώiOlο~ 85 

άμφι-τaΡβίις, e> (τά(/βο>)' δ πανταχόθεν θoρu-
6οίιμενος. 

ciμφι-τε8είς, μτχ. ποιθ. ιioρ. οι' το5 dμφι·τtlJ.ημι. 
άμφι-τείνωο τεντώνω καΙ ρΙπτω γύρω. 
άμφι-τείρωο κατατυραννώ. 
άμφι-τι;ιχής, . e> (άμφl + τεϊxo~)" δ περιβάλλων 

τό τείχη. 
άμ,ι-τιΕμνω, ίων. -τάμ,.ω· περικόπτω, διακόπτω. 
αμφί-τι;ρμος, ο,. (dμφl + τέ(/μα.)· δ πανταχόθεν 

περιοριζόμενος. 
άμφι-τεύχω' κατασκευάζω δλόγυρα. 
άμ,ι-τίδιιμι, Π;:;οστ. dμφι·τllJ.ει· μίλ. -"ήσ!".t)· :;ισρ. 

α.' -έlJ.ηιια.· ιiόρ. β' άμφέlJ.ηr· π:;ιθ. ιiάρ. οι' άμφετέ
lJ.ην· τοποθεΤώ πέριξ, περιβάλλω. - Μδ:ιον, περι
βόλλομαι. 
άμφι-τΙνάσσω, μέλ. -άξω' τινάσσω πέριξ. 
άμφι-τιττυΙίΙ;ω' «τσυρΙζω), τιττυβΙζω, όλόγυρα 

(έπ ! πτr,νων). 
άj.ιφί-ΤOμoς, ο" κοιΙ άμφι-τόμος (άμφΙ + τα.μεϊ" 

τ?5 τέμ"ω)' :) κόπτων έκατέρωσεν, δΙστομος, δΙ
κοπος. 

άμφί-τορνος, ο,. (άμφl +. τορ,,6ω)' καλώς, παντα-
χόθεν, τετορνευμένος, όλοοτρόγγυλος. 
άμφι-τορνωτός, ή, ό,.· περιφερής. 
άμφι-τριΕμωο τρέμω όλόγυρα, τρέμω σύΥκορμος. 
άμφι-τριΕχωο τρέχω γύρw, περιτρέχω, περιβάλλω, 

περικυκλώ. 
άμφι-τρήlί, -η"ος, δ. fι'=άμφ[τρητoς (a ?i..) . 
άμφί-τριιτος, ο" (άμφΙ+"τράω ,?ij τετρα.ί"ω)' ό 

πέρα-πέρα τρυπημένος, διάτρητος (·joτG τΤι-; ε-ιvι:;:oι·; 
τω-; ~ύo είσόδων, έπ! σπr,λοιΙω'/ π. χ.). 

άμφί-τριψ. -ιβος, δ (άμφΙ +. τρlβω)' ό όλόΥυρα 
τρι66μενος Τι τετριμμένος 11 μ '''Ρ;:;- ώς τ6 περΙτριμμα, 
πανΟύργος. 

άμφι-τρομιΕω. μέλι -ήσω (άμφl+τρέμω)" τρέμω δ· 
λος διά τινα, περΙ τινος (μΞτi YS'l.). 
άμφι-τροχόω' άμφιτρέχω, περιβάλλω, περιφύομαι. 
άμφί-τυπος, ο" (άμφΙ+τvπτω)' δίκοπος, δίστομος. 
άμφι-φδείνω (άμφί+φ:Ιω)' λάμπω όλ6γυΡ:J_ 
άμφι-φδής, ες (άμφΙ+.φάος)' ό πανταχού φαινό-

μενος, πανταχού όρατ6ς π~ελ. dμφιφα"ή;. 
άμφί-φδλος, 0,,- ό έχων φάλους (κη' α.λλ()~; γ;:;. 

φοιλο''ι;; ) δλόγυρα (iπ! κvνέη, π. χ., τ. ε . περικεφα
λαΙας, έχούσης περί έαιτήν φάλους) [xoι,,i τόν 
Becht. lexil. 42 β' v!.l -; O .S!-I OΙ : -;;,:, έπ!θ. φαλος=φέγγων, 
λόμπων (πρ6λ. οι' auvO •• ιί>ν λ. φαλακρός, φάλ-a"Ο-ος' 
φαΙ0ς σΙΙΥΥ. τφ φάλαρα, φ!11ηιιάω]. 
άμ,ι-φδνής, ες (άμφΙ+φα"η"αι)' ό δρατ6ς δλό-

γυρα, φαινόμενος πανταχόθεν. 
άμ,ι-φιΕρομaιο φέρομαι όλόγυρα, περιστρέφομαι. 
άμφί-φλσσμσ, τό ·=dμφllJ.λασμ4 (βλ. λ.). 
άμ,ι-,οΙέομaι, ποιθ. ~άμφί+φoβέω)" φοβούμαι 'Ii 

τρέμω όλόγυρα (όλόκληρος). 
άμφι-φoΡCύς, -έως, έπ. -ηος, δ (dμφΙ + φέρω)" 

μεγάλη ύδρΙα μέ δύο λαβός (κοιτ& &πλολογΙοιν dμ
φορευς 1) βλ.). 
άμφι-φρcίςoμαι, μ~σ: σκέπτομαι (περΙ τινος) άπδ 

πόσης όπόψεως, τ6 έξετ6ζω όλόγυρα. 
άιιcPf-φua, fι (φVω)" = ιiμφαvξις (βλ. λ.)' κοιΙ dμ-

φι-φVα. . 
άμφι-φων, -c:iWτoς, δ (κιιρ. μ,χ. το5 ΙΙμφ,φάω)" 

πλακαϋς προσφερόμενος τι:i 'Αρτέμιδι έν ΜouνιχΙςι 
μπαΞV dVo φώτω1', δ'ljλ. μεταξύ της Δύσεως καΙ 
της 'Ανατολής. 
άμφι-φώς, δ' 6 ~xων έκατέΡ:.Jθεν φώς. 
άμφι-χαίνω, ιiόρ. β' dμφέχα"ο,,· χ6σκω παντα-

χόθεν, 6πειλώ νό καταπΙω υ χι1σκω εύβέως. 
άμφί-χαιτος, 0,.- ό έχων φύλλα όλόγυρα. 
άμφι-χδνής, lς' ό χαΙνων πανταχόθεν. 
cJι"'Ι-Xδράσσωo χαράσσω πέριξ. 
ά.,.ι-χάσιιωο=ΙΙμφ,χαΖ"c:o (βλ. λ.). 
άμφι-χΙω, μίλ. -χ.ω· ιiόp. οι' ΙΙμφέχ.α· ποιθ. «όρ. 

οι' dμφ.ΧΙlJ.η~· έπ."(. Ιν. ποιθ. «ορ. β. dμφέ~το' πρκ. 
-"-XVμ4Ι' χύνω γύρω, περιχέω, περιχύνω. Ποιθ. 
περιχύνομαι jJ έναγκαλΙζομαι. . 
. ' ..... χοl60μσι, ποιθ, εΤμαι ώργισiJένσς fνεκό 
τιv~ 

άμφι-χορεύω, μΗ. -σω' χορεύω όλόγυρa. 
άμ,ι-χρίομaι' περιχρΙομαι. 
άμ,ί-χρiiσος, ο" (άμφi+χρvσ6s)' έπιχρυσωμένος 

όλόγυρα. 
άμ,ι-χυθείς, μτχ. ποιθ. ιiop. οι' του dμφι-χέω (βλ.λ . ). 
άμφί-χϋτος, ο,. (άμφ,χέω)' περικεχυμένος παν

ταχόθεν, τριγύρω συσσωρευμένσς. 
άμφί-χωλοc;, ον' ό κατ' άμφοτέρους ταύς πό-

δας χωλός. 
άμφ-οδευτιιιός, ή, ό,,' δ έκατέΡωθεν ·ό&υτικός. 
άμφ-οδιχός. ή, ό,,' ένόδιος . 
άμφ-όδιον, τιl' ur:OXO? τ?ί) έπομ. κοιΙ μεθεπ. 
αμ,-οδον, τ':' (dμφΙ+όδός)' τμημα πόλεως (συν-

ΟΙΚΙα) περιβαλλόμενοv άπό όδούς (λοιτ. vlcus)' βλ. 
αμφοδος. ο 
αμφ-οδος, iι (dμφι+όδ~δός περιόΥουσα περl 

συνοικίαν τινά Ύι γεν. γύρw άπ6 τμnμα της πόλεως 
(περιφερικός δρόμος ;). 
άμφ-όδΟU;Ο=dμφώδω" ( β λ. λ.). 
άμφ:lρεCί-,ορέω' φέρω 6μφορείς. 
άμφορεa-φόρος, ο,,' ό φέρων άμφορεΤςο 
άμφορείδιον, ,6' fιπ.,κop. ,οίϊ έπ?μ. 
iιμ-φClρεύc;, -έωs, t (κ~Ι λοιτ. amphora, κοιτά ιi

πλοπ<.ί(r,:ι\'ι αν,! το!) άμφι-φορείις Q βλ.)' ύδρία 11 ύ)σ. 
ύδρία μέ δ';ο λοβός έν ι) έναπετίθειο τέφρα νε
κρού ιι ω; μέτ;;σν Ρε~:ιτω·; = τφ μετρητής, τ. ε. 11/ • 
• η; Ρωμ. amphcra, Ύι ΠSΡΙ1tο~ 9 γοιλλώνιοι ~39,39 
λΙτ;:.οιι ) . Βλ. π('Ι. μaΤΡων κοιί στοιθμων έν Κλ. Έ. Λ. 
άμφορίσκος, δ' ίιπσκσρ. τοί) άμφορεύς. 
άμ,ΟΡfτιιc; άΥών' . όγών δρόμου καθ' ον ΟΙ 

δρομείς έβάσταζον όμφορέα, καί τό ~παθλoν δέ 
ήτο έπΙcης όμφορεύς. 
άμφοτεράιιι;, έπΙρ.· = dμφοτέρως, κατά δύο 

τρόπους. 
iιμ,oτέρO, (ο; έπΙ? (άμφότερο.γ καΙ κατό τούς 

δύο τρόπους (λ~τ. ulrimque). 
άμφοτερίζω' εΤμαι κοτα δύο τρόπους χρήσιμος. 
άμφοτερό-βλεπτος, ο,,' ό κατ' αμφότερα τό 

μέρη βλέπων, πρ:>φυλακΤ!κός, όναποφάσιστος. 
άμφοτερό-Υλωσσος, ον' δ δίγλωσσος, δ κατ' 

άμφοτ';;ρους τού::; τρόπους όμιλων, διττώς λαλών. 
άμ,oτι;ρo-δέξι~ς, Ο"'=ά,uφιδiξιος (~λ . λ.). 
άμφοτερο-liiεξιότηc;, 'Υ1 =έπιδεξιότης, 
άμφOTερό-πloΥC;, -συν' ό άμφoτέρWΘεν πλευ-

στός. 2) ώ; O~;7·. το άμφοτερ6π;.οvν (ένν. dργύριο" 'Ii 
διί"ειον)=ναυτοδάνειον έπl ύποθηκεύσει τού πλοΙου, 
όπότε ό δανειστής διέτρεχε τόν κΙνδυνον δι ' όμφό
τερα τό ταξΙδια (τού 6πόπλου καΙ της έπιστρ;:>φης). 
άμ,ότι:ρoΙί, α, ογ (ιiμφω) , λοιτ. uterque' 'καl ό 

εΤς καΙ ό άλλος κατ' άμφ6τερα = όμφoτέΡWθεν, 
καΙ κατό τάς δύο πλευρας (άπόψεις, μέρη) (λατ. 
utrimque)' έπ' dμφότερα=πρός άμφότερα τό μέρη 
(λοιτ. LΠ utramque partem). Έκ ,οιίτσιι τό 
άμφοτέρωθεν, έπΙρ: έξ 6μφoτέΡWν τών μερών, 

'Ii κατ' άμφότερα τό μέρη (λοιτ. ex utrAque parte, 
utrimque)' καΙ όπό τά δύ;:> άκρα. 
άμ,οτέρωθι, έπΙ;:;: κατ' 6μφ6τερα τό μέρη. 
άμ,οτιΕρως, έπΙρ: κατ' όμφoτέρOUς τούς .τρό

πους. ΚοιΙ 
άμ,οτΙρωσε, έπΙρ: πρδς (εΙς) 6μφότερα τό μέρη. ' 
άμφ-οuδίc;, έπΙρ. (dμφi+ο~ιJας)' άπ6 τό έδαφος, 

όπό χσμαΙ, πάλιν πρός χαμαΙ, τ.!. γύρω όπό χόμω. 
Έr:vμ. : κοιτ,χ τόν Becht., lexίl42 γΡΟΙΠΤ60ν dμφωιJiς 

=6π6 τό δύο αύτι6, δΊότι oι~,'Ij iι (νν. ά;:;μό~aι βίς; τό 
δμ'ljΡ. χω?(ον ρ. 235-7' dμφωδi. <dμΡωFαδiς (πρ6λ. τό 
Π7Ρ' Ήσ~χ. «έξωβά'"α' ένώnα.. Λάκωνες.' βλ. κοιΙ 
έ,.ωπαδΙς=κατό πρόσωπον). 
άμ-φρ(ισσαιτο, ΠΟΙ'ljτ. EόJx-:. ιioρ. οι' dvtl το!l cit'CI-

φράσσα.nο (του άνάφράζΟμ4'). 
άμ,-υλάlιJ' περιυλακτώ, ύλακτώ τι να. 
άμφ-ύιkiριιτος, ο,,' ό όμφoτέΡWθεν ύπόρχω'l. 
άμ-φύω, ΠΟΙΥιΤ. ιiντΙ το5 d"αφVω • . 
-ΑΜφΩ, τώ, τά, τώ, ώσ. οΙ, αΙ, τά' rsv. κοιΙ Δο" 

dμφοi,,' καΙ ΟΙ δύο όμού, όμφότεροι (loι't. ΑΜΒΟ), 
[τfjς; oι~'tfj, pΙ~. μι) την πρόθaσιν ιΙμφί, 9)ν βλ.]. 
άμcp-ώ801oς, δ · (dμφl+όΡολός)" 6κ6ντιον Τι 6&:-

λός (QOύCIλα) μt διπλl,\ν al~ήν, 



άμφ-ώδων, -O"0S', δ, 'ιι (άμφl+d&vS')" ό έχων 
όδόντας εΙς όμφοτέρας τός σιαΥόνας.- 11 ώς; o~σ. 
ό δνος. 
άμφ-ώης, cS' (άμφΙ + olίS') = lί.μφ-ωτoι; (8 ελ.)· ό 

έχων δύο ώτα, τ. !. δύο λαβός. 
αμφ-ωτις, -IιJoS', 'ιι (άμφί + olίS')' χιχΙ άμ~τ'S" 

καδίσκος με δύο · λαβάς (δΙωτος) 11 μάλλινον η δερ
μάτινον κάλυμμα τών ώτων, προφυλακτήριον τών 
πυκτών. 
αμφ-ωτος, ο" (άμφl+οlίS'}=άμφωηS' (8 βλ.)' ό έ

χων cύ:> ώτα, 7jτοι δύο λαβάς. 
. άμΥΕν αν.! άμάΟΙΕν, γ' πλ'Yjθ. εν. E~χτ. τοϊ} ά
μάω (ο βλ.). 
ά-μώμητος, ο" (α στερ.+μωμέομι,.·ί)' ό μή μωμη

θεlς (μή ΨεχθεΙς), δμεμπτος, δψογος' έπΙρ. -τωs-= 
όψόγως. 
άμωμίς, -,&S', 'ιι' ιΙ80ς; φlJΤΟυ δμoιιi~oντoς; πρό, τό 

lI.μωμον (βλ. λ.). 
δ-μωμον, τό (λιχτ. amQmum)' ίνδικόν όρωματι

κ6ν φυτόν. 
Έτvμ.: πρ6λ. Έερ. *hamom: Τό 8έ κι""άμωμο" 

εχλ'ήθ7j οl)τω (αν,! τοϊ) χι""άμω"ο,,) χιχτit πιχρεΤlJμολο
γΙιχν πρό,; τό lί.μωμοS'=δψογος' πρ6λ. Έ6ρ. qinna,mon, 
χοιν. κανέλλα. 
δ-μωμος, οΙ' (α στερ. + μωμοS')' ό δνευ μώμου, 

Τ,!" ό,νευ Ψόγου,'έλαττώματος, δψογος. 
άμωμ6της, τι' όγνότης. . 
άμωρέσ, 11' εΤδος ρaφανΤδoς. 
άμως, α~. άμώ., έπΙρ. έχ τοϊ} ιXIt7jPX. άμοs-=τlS', 

XIJP. εν συνθsσει :. άμωαΥέπωι; (ή άμώs- Υέ nωS'}=κατά 
ένα οΙονδήποτε τρόπον [ ( *SIJlm _ βλ. άμόS" πρ6λ. 
σιχνσχρ. samah, γοτθ. sum-s]. 
δμωτον, τό: = καατά"ειο" (βλ. λ.). 
-ΑΝ, τροπολογιχόν (ή ~υν7jτιχόν) μόριον, ΧΡ7jσιμο

ποιούμενον ώς; 'tit έιi. χιχ! λΙJΡ. μόριιχ κε, κεΙ' (tιωp. 
κα). Ή χρησι; τοϊ} μορΙου τούτου ~Ινιxι ποιχιλΎ), Τ) Μ 
σημ. ιx!}toiJ δρΙζετιχι έχα.στο,,. υπό τη~ σuντα.~εω~, έν 'Ώ 

απιxντ~. Τό 8" εχει βριχχίι τό α. O~~ιfΠOτli σuντα.σσε
τιχι μsτit βνεστ. i'J πρχ. δριστ. ou,s μετit προσταχτ;. 

Δύο χρ'ήσεις του &" Μνιχν,ιχι vit 8ιιχχριθώσ ι: Α' 
'Ε" τiί νnοfJ.έαει, ίν σuν8uιΧσμijί με,it λΞ~εων ίιποθετ., 
ανιχφορ., χρον. χιχΙ Τ8λιχων. Β' Έ" τiί άποδόαει. 
ΚιχΙ 8'ή ! 

Α', ΕΝ ΤΙ;! γΠΟΘΕΣΕI' ,Ι. 1dEe' rΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ. Ό 
8" ανΥιχιι μιiλλον ιΙς; τό μ6ριο'l, ε~ οίι έ;ιχρτιiτα,ι τό 
ρημιχ, Itιxpit ιΙς ιχ!}τό τουτο τό ρημιχ. raνιχω; μεθ' 'fIto,. 
,ό μόριον &" ανα,φίρlOτιχι εΙς μελλον,ιχ'ijν Ιννoι~ν , auv-
08εύιι ~ί 1j τόν δποθ. εΙ (χιχί λέγι,ιχι 8ι' ιx~τό ειaιχώ
.ιρον νnο(J.ετικΟS' ll,,), i'J dvιxcpop. χαΙ χρον. λέςεις (έ
νΙοτ, 8έ χα,Ι τιλιχοίι,; auv8.), δπάΤδ λέγετιχι άοριατολο
ΥΙΚΟΙ; 8"ι εΙ+8"=εά,,, ην, 8ι; 8", πρΙ" llJI, eco; ll", 
8πωs- 8", lnεl+ll" = εnεα" - επή", Ο·τε+οϊ" = στα", 
επειφ}+α,,=lnειιJάν, dnότε+lί."=dnότα,,. Τό α" ώς 
δποθ. μέν έμφιχΙνβl τό προσ80χώμενον, ώ; ιΣοριστολογ. 

8έ σ'ljμιχΙνιsl ιΣ6ρισ.ον επιxνιiλ Ύ)ψιν: lJS' ll,,=οlοσδήποτε, 
δποιας καΙ δν' 8που 8" = εΙς όποιονδήποτε μέ
ρος όπότα" = εΙς όποιανδήποτε περΙστασιν. - 11 
ΜΕΤ' ΕrΚΤΙΚΗΣ, σπιχν. Itιxpit ΠΟΙ'lj.ιχί" ώ,; μεθ. 'rIt? • . 
Έν τΊj OUvt~lt <tιxu.'{j τό μόριον αν · Μν έπενεργεί έπ! 
τοϊ} ρ'ήμιχτος; 'ti'j. 6ποθβσεως, ιiλλ' !χει ϊννΩια,ν ιΣοριστο
λO"(ιχ~ν (χιχθω_ χιχΙ δ χεν): · ω. χε ... 00'''1 13' φ κε" 
ε(J.έ}.l1α,=ώστε νό δυνηθιj νά δώσι;ι αύτήν εΙς δν
τινα θό ηθελεν. - 111 ΜΕθ' ΟΡΙΣTlΚΗΣ ιs!σιxγOμβνΎ)ς 
δπό τοϊΙ' εΙ, ιXuit σπιχν. · χιχ! μ6νον παρα: Π-:ΙΙΎ).ιχίς : μβΤ~ 
Όριστ.μβλλ. ώς μβΤ& 'rποτ; (:οt' κι ιu τιμήαοvαι), α.πιχ!; 
8. μβτα: Όριστ. πιχρφχ. xp6vou (Ίλ. qr 526): εΙ lU κιr" 
Ιτι neοτ.&ρω IΥΙ"ετο δρόμοS'. 

Β', ΕΝ ΤΙ;! ΑΠΟΔΟΣΕΙ. 'Εν 'tιxu''{j δ &" αν'ήχsl ιsΙ. 
τό ~i'jμιχ, χιχι δ7jλοΤ ΟΤI 'ιι έν τijί {ι'ήμιχ.ι περιεχομίν'lj 

lννοιιχ έ'αρ.~τιxl !χ τινο, ορου εχφριχ~ομ'νοlJ YJ bltO

νοοuμίνου. 'Εν τη θίσει 'tιxut'{j δ α.;, λιγιτιχι συν. δv
"ητικό" χα! τΙθετιχl (νιχ μ8tριιiσ'tj τ~ν δογμιχτιχόΤ'lj1:ΟΙ 
.ης 'Ρριστιχi'j_. Olί.ιo: t}}'lJ.ε,,=~λθε (λιtγ'τOΙI δ7jλ. ώ, 
χ:i.ι .δ σuμει.iν, ώ, προιγμΟΙ1:ιχόν χιχΙ βίΙSιxιoν, χιχ! o~xΙ 

υπό δΡΟU_)' εν φ t}}.(J.ιr" 8 __ θό εΤχεν έλθι;ι, ήδύνατο 
νό εΤχεν fλθr:ι (λίγΙ1:ΟΙI ~ηλ. τοσ.ο ώ_ xιiτι τό ΙποΤαν 
ΙIIμΙΙCΙΙγll tι .Τνο" ~lινOltόν νιll guμIιt hό δΡΟΙΙί δμQli, 

ιΤτ, ~7j'W, ίχφριχ~ομίνοuς εΤ.ε υπονοουμβνοu;. ΌμοΙως; : 
[,ι(J.οι=εΤθε νό tλ8r:ι-βν φ: [A(J.oI &,,=θό ηρχετο 
(ύπ6 τινας δρOUς), χιχΙ Ιπομ. δυνατόν νό έλθι;ι. 

'Εν τ1l θβσει 'tιxU''{j (a'ljλ. έν. τjί ιΣποδόσει) δ llν εί8ι
χώτερον σuντιiσσετιχι: 

Ι ΜΕθ' O,PIΣTIΚHΣ, χιχ! δ'ή: 1) μιrτα μέλ}.. (αλΗ 
μ6νον Itιxpit ΠΟΙ7jτιχΙς), δ.ε δ 11." (1\ δκε,,) 8ηλοί δ.ι 
θit σuμεΊj 1:Ι iσφιχλιJi;, ιχν ΠΡΟΎ)γοuμένω; σuμε1j χιiτι 

ιiλλο : ό lU κε" xιrxoλώαεται 8" Χε" ίκωμαι = καΙ 
άσφαλώς θέλει θυμώσει έκεΤνος εΙς τόν όποΤον (εΙς 
δποιον) θέλω ύπάγει. - 2) .Μετα naear. d α" (κε,,) 
8Ύ)λοί 't.'ijv auxv'ijv έπιxνιiλΎ)ψιν πριi~εώς; 1:ινc;ς ίιπό ώρι
σμένιχς σuνθi,χιχ. (χi.ι ποίι θit σuνέειχινε πιiν.oτε ... ): 
[).εΥε" &,,=86 έλεγεν (όσάκις δηλ. θό εϋρισκεν εύ
KaIpIav)-x}.aleaxe" ll" = θό έξηκολούθει νά κλαίι;ι 
(άν ... ).-3)· .Μετά doelarov δ α" εχφριiζει τΙ τό όποΙον 
θit ε!χε σuμ61ί εΙς μΙιχν ώρισμέ'lην περΙστιχσιν (υπό χά,

ποιον δρον): εΙπεl' 8ν=θό εΤχεν είπει. - 11 ΜΕθ' ΙΌ 
ΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ, αλλα: μόνον Itoιpit ΠΟΙ7jτιχίς' 'ιι έπ. '[πο· 
τΙΧχ •. ιiλλω. τ8 εν χuρΙιχις προ.iσεσιν χρr,σιμοποιεt.ιχl 

ώ, δ μελλ. της Όριστ .• διό χΙΧί πρoσλιxμ6ιi.νει .δν ll" 
(κεΙ') ώ. aχείνc;ς: εΙδέ κιr μη διρηαιν, εΥω δέ κιιν αν
τοι; Ιλωμαι=αν δμWς δεν δώσι;ι, eά τήν πάρω μό
νος μou.-ΙΙΙ ΜΕΤ' ΕrΚTlΚΗΣ' .ό μόριον &" μΙS1:it .~. 
~γχλΙσεω. 'ΙΧύΤ7jς με.ιχ.ρίπειτ'ijν wx1ι" της &πλη. E~ 
χτιχijς εΙ. βεεα,Ιωσιν ΙΙπό Opou;. Ο!}8iΠΟΤδ OUV1:ιioaΙS.ΙXI 
μετα: Ε·jχ.ιχης μέλλοντος. Ή τοιιχύ1:η σύντα,εις 87jλΟί, 

οτι ιχν Τ) 8ια: 'tij, ίιποθέσεως έχφΡΙΧζομέν7j (ννοιιχ ij.o 8u
νιχ.'ή, Τ) !ννοιιχ της; αποΜσεως θit έπηχολούθ!ι ώ. ανοι
γχιχίον αποτέλεσμιχ : cl l"~ΥΗαiΌΙ' είη άιJ,κεί" ;; ιιιJι
xεία(J.αι, lλο'μη" α" άδικείαlJ.αι μάλ}.ο" ;; άδικεί" 
=έόν ... θό προετΙμων τότε έξόπαντος νό .. : ΙΙνΙ01:ΙS Τ) 
8uνΎ)ΤΙΚr, E~χτ . έν t'fj iπο8όσεl χείτιχι αν.Ι έμμέσοu χιχΙ 
'ijIt!.ιx, ItPOa.ιxyij~.1j αντΙ ΠΙΧΡΙΧχλΥ,σεως: χωροίτ'll"ε'ίαω 
=6ρΙστε μέσα, περάστε' Χλύοιι; ά" ήδη = δκουσε 
τώρα, σε παρακαλώ' κομlζοιςll" αεαυτο,,=«άδειασέ 
μας τή γωνιά» (χυρ. «ήμπορείς νό μάς όδειάοι;ις τή 
γωνιά»).-ιν ΜΕΤ' ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ! ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΗΣ, 
tit δποίΙΧ .ότε (μετit τοίί ά" 8Ύ)λ. σuνΤΞ.ιχγμένιχ) looau
νιχμουσι πρό; δuν7j,ιχΥιν Όριστιχ'ijν 1ϊ ~uν7jηχ'ijν E~κ.ι
χήν. ΤΙθετιχι δέ άπρφ. 1j μτχ. μετit .oiJ ll" ιΣν.! Όρια-r. 
1j Ευκτ. μετ~ .0U ά .. , δοάκις ΠΡΟΎ)γείτιχι ρημιχ auV'~ιxa
σC:μενον μετ' ι1.πρφ. (δo~ιxσ.:χ6ν, λεχτιχ6ν, εοuλ'ljτιχ6 .. , 
t"uν1jτιχόν) 1j σU'/1:ιχσσC:μεν?ν μsτit μτχ. (γνω~.ιχόν, ιχΙ
σθ'ήσεω. σ7jμιχν. ιχ~ν κλπ.). νΕστωσαν Μο πιχριχΟεΙγμιχ.ιχ 

πρός ~ιεuχρΙν7jσιν: φη:ιΙ" αυτούι; έλεv{JέροvS' ll" εΙ"αι εΙ 
τοVεο πράξεια,,=λέγει δτι 1:ά ήσαν έλεύ~ερoι, έάν 
ήθελον πράξει τοΟτο (τδ α.πρφ. Μγψ '11; έ;::<ρ.ήσεώ, 
'tou έχ του φηαι,,) - οlδα αντονι; ελεv{Jέροv. ll" G,,
τας εΙ 'ravra πρ·άξειαΥ=γνωρΙζω δτι θά ήσαν έλεύ
θεροι αν ηθελον πρόξι;ι ταΟτα (ένταίιθα, μτχ.+ά" λό
γψ τη~ έ~ιxιn';ισεω; εχ .0iJ οl&ι). ΕΙ;; αμφο.Εριχς .it, 
περιπτώσεις τό 8uV7j" ά,π;:.φ. εΙ"αι 8" χαΙ Τ) 8uVΎIt. 
μ.χ. ό"ται; αν ΙσΟ~U'lιχμουσι πpό~ 8uv7jt. E~χτ. εΙεν ά". 
'Ε&ν α'/1:Ι του πράξεια" τεθ~ Τ) Ό;;ιστ. [πραξα", τότε 
τό 8uV7j" iπρφ. χΙΧί Τ) ~UVΎI" μτχ. (εΙ ναι ά" -"- G"ταS' 
ά .. ) χείντιχι αν.! IJUVΎI" Όριστ. 1}σα .. llJI. 

ΓΌ ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΣΕΙΣ. Ι θl!;ΣΙΣ Tor ΑΝ. 'Εν 
<tlj νnο{J.έαει δ 81', δσιiχις; Μν εΙναι σuγχεχωνευμίνον 
με.it των σχε.ιχων μορΙων (εά", lJra", έπειιJιi" κλπ.), 
χ(..'ρΙ~ετιxι · απ' ιχ·)των μό'/b'ι 8ι~ μQνοσuλλα.εων λ4~εω'l 
(μέ", ιJέ, κα', -rI, ΥάΡ, "u, πη. χλπ.). 'Εν ~έ <t1j 
ιiπoδόαε, δ α" χείτιχι i'J πλr,σ!οv .ου ρ'ήματo~, 1ϊ χιχ
τόπιν liλλΎ)ς τινός έμφιχντιχΤΙς λέ;;εω;;, l8Cq. δ' ανιχφορ. , 
έρωΤΎ)μ. χα. Ι ciPV7jt. λιt~εως 1j έπιθ. 1j έπιρ. Δια: τοσ.ο, 
δσα.χι~ bπιiρχοuσιν έν τijί λόγφ δύο 1j χα! πλεΙονε; Ιμ
φιχντιχιχ! λέ~δΙ;;, δ &" Μνιχτιχl vit έπιχνΙΧλ7jφθ1j 8Ι, (fι 
χιχΙ τρΙς), δπ6τε δ πρώτος προϊtειiζει τρ6πον τινα: πι;;Ι 
τοϊ} &πλως δuνοιτοiJ χιχΙ eνδεχομβνου τη; Ιπομaν7j_ Ι8Ι
α., δ 8έ '8εότερος (χιχΙ 'Ρίτο;) σιχφ7jνί~οuσι τό ItPoU
ποδ7jλωθέν 8uνιχτδν γενίσθΙΧι. Ή τοιιχό1:1ι ίπιχνιiλ7jψΙ' 
τοϊ} &" ίΙνε.οιl κuρΙω~ δτιχν εΙνιχι ιivιiYX7j νdι δTιλωθ~ 
.~θίι. ie ιiρχi'jς, οτι ~έν πρ6χειτιχι πιρ! πριχγμιχτιχότη
.0; αλλ& &πλω, περ! 'tOϊ} δυνιχτοϊ} γεν'σθΙΧΙ, ij δτιχν 
j.ι.ετ.~ τόν &" πιχρεμ6λ 7jθώσl πλεΙονες; λΙ;lι. χαΙ λ 7jαμο
ν'ljθij τρόπον "τlνιi: ώo-r" ll", ιrI a(J.e"o. 1άβοιμ" δJι-
1oίcJσιμ" a"-NO~JC δ" fV7ClIJCQW Ιίιιιιο"" JCVoAo/,.,o· 



S!ν-lινάβη&ι 8t 
" _ . " ~ " Ι " 

Ι".- 11 ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΣ ΊΌr ΡΗΜΑΤΟΣ. ΈνΙο,1! ίλλεΙ
πιι ,ό ρi'jμcι: εί~ δ ιίνΎικει δ 11'" κcι:! πρίπιι νά. (JItG

νοηθ1) . Συνηθε~ δ' εlνcι:ι ,οί!,ο ΙδΙq: εΙ, ,ά.ς; π~ριφρΙΙoει~ 

~,ώ; ΥαΡΜ 11." ~ (:νν. εΤ,,) -: πώ~ OV,1C 11"; (ένν. ε!",,) -
ω:ιπεe αν ε, (ωαπε.?α"ε,): φoβoυμε"o~ lJJanee &" εΙ 
παί~ (=ωσπερ &" εφOβή/hι 11/ πα.ϊ~ t}JI) - ώ~ εμον 
olιν Ιόντo~ σπο, &" χα., νμεϊ~ (ενν. ίο,τε).- 111 ΠΑ
ΡΑΛΕΙΨΙΣ ΊΌr ΑΝ. ΌσΙΙκις; fι ιίπόδoσι~ ιίπoτελε!τcι:ι 
έκ ιtλειόνων δμoτcι:γων πρoτ~σεων )SιxtιX ,ήν ιx~τήν ~γ
κλισιν έκφερομένω'l, δ &ν συνΎιθως; τΙθετιχι μόνον έν ,i! 
πρώτ'!) κιχ! έ~υιtΙXΚOύΙΙΤΙXΙ έν τιχ!; λοιπιχ!;. 
σν, σιί '/δ. (ίων.-ιχττ.) = εά", μετ& 'l·Itc,. ' [ίi] [Mίi" 

(*αΕ-&" (βλ. εάν)' πρ6λ. λcι:,. an, γΟ1.θ. an.]. 
σν- Tj άν-, συντετμ. έπ. 'tUιtO; 'ti'j; προθ. ά"α [α] 

l~Cq. πρό των ό~oντoφώνων: ά"δα.(ω = όναδο/ω (π"ό 
των Ο');>ιχνικων α.Υ: I1.Υ yύαJ.α=ά"α yύα.~α., κιχ! πρό 
των χειλικω·ι α.μ: l1.μ βωμοϊσ, = άνά βωμοϊσι, l1.μ 
πέτρα,~άνα niτea,~, άμ-μέ"ω=ά"αμέ"ω)' βλ. ά"ά. 
σν, ουντετμ. 'tUιtO; έκ τοί! Ινα. ( βλ. λ.) ιίντ! άνέστη 

(οπως; ;", ιίντ! ;"εατ,)' έστη δρθιος, έσηκώθη. 
άν-, ένΙο,1! ιίντ! τοί! α. "στερ. πρό φωνr.εν,ο~: ά,,-α(

τιo~, ά"-ώι5ιι,,o~ (βλ. α- στε?). 
'Α"Α" Πρόθ. συντιχσσομένη μετιΧ rsv., Δοτ. κcι:ί Αίτ., 

χρησιμοποιουμβνη κιχ! με τιχς; μ~ρφdις; άν-, dy-, άμ-' 
(ιίνΙΧλόγως; του ιίρχικοίί συμφ. 'ti'j; έιtoμ. λ.: πρό ό~oντ. 
ά,,-, πρό o~ριxν. αΥ-, πρό χειλ. άμ-' βλ. ιίνωτ. &,,- 'ij ά,,·)· 
ίν τ'!! γβνικ'!! τη, σημιχσ Ι q: εΙνιχι άντ Ιθ. ti'j;; ιtρ ... θ . χατά. 
- Ι Μετα Γεν,χη;' έπί τινος, έπόνω είς Τι' μό'ιον 
Ιν oτ't) Ό~υo. κlt! δή εν φ;>iσs~ι 'l, οιιχ fι lί." δ' ίJ.ea. 
""ό~ βα.ϊ"ε=έπέβCJινεν, έπtβιβάζετο έπl τοϋ πλοΙου, 
κ. d.- IIΜετα Δoτ,xη~' έπΙ τινος, έπάνω είς τι (oc
vau 't.i'j~ έννοΙιχς; τ~ς; κι.νΎι~'εω~) : αν'ϊπ,:o,~~lί.μ βωμοί
σ,-α."ά τε "α.υσ' χα, συ" όπ~o,~-αμ πεΤQα,ς.- 111 
Μετά AΙτ,ατ,xη~' 7ι συντιx~ ι, ιχ !ίτη ε ίνιχι 7ι συνη θε:nέ
ρcι: 'ti'j, ά"ά (με,ιΧ σuνUΠΟ~'1jλοuμέν'l)ς; κι ν r,σεω; πp~ ;; ,ά. 
l1νω). 1) επί τόποιι' έπάνω, πρός τά έπάνω, άπό 
κότω έω) τήν K<;ρ~φήν, καθ' .δ~η;: τήν έ~τ~σι,:,: 
ιΙ"ά τη" E~~.-ανα στeα.το1'-αν oμ,~o1'- ανα τον 
ποταμό". 2) επί χρό1'ΟΙΙ' καθ' δλην τήν διάρκει
κειάν τινος: ά"α ",;xτα-ά1'ιi πασα" τή" ήμέeαν -
ιΙ"ά το" πό~εμo1'.- 'l!:νΙΟΤδ κείτcι ι μ!,~ διιχνsμητικij ; 
_νν,: ά"α πασα" ήμέρα" = κόθε ήμέραν-άνα παν 
lτo~. 3) Με τα τών άQ,ι'Joμ"τιχών σημ, διιχνομήν Υι με
ρισμόν: κρέα εΤχοσ,,, άν ' ήμ,ωβo~ιαϊα= 20 τεμόj( ια 
κρέατος πρός ημισυν όβολόν ~Kαστoν-τ(;;ν άν ' ό
χτώ τώβo~oν = έκ τCιν πωλουμένων όκτώ είς τόν 
6βολόν-ά1'ά πέ",τε πaρααάyyα~ τfi~ ήμέ2αs=ωδευ
σαν 5 παρασ. τήν ήμέραν-έλα.βο1' ά"α δηνάρ,ο1'= 
έν δηνόριον έκαστος.- ιv Ώ~ επleaημα' έκεΤ έπ
όνω, δλως διόλου, ε ίς δλην τήν έκτασιν έκεΤ έπό 
νω: μέJ.α"ε~ δ' ά"α βόr:evε, t}aa" = έπόνω δέκαθ' 
δλην τήν έκτασιν η~αν «τσαμπιά» όπ6 μαΟρα στα
φύλια.- v' Ε", σ~" 'έσε,' έπάνω είς, πρός τά έπό
νω, έπόνω, (έν ιiντιθέσει πρό~ 'tijv χατά): ιΙ"αβαΙ"ω. 
ά"αβUπω, ά"ίστ"μ.,· έντείίθεν πηγΙΙζει iι ~νν. ti'j; ιχ·). 
~r,σεω; 'ij ένισχιίσοω; (: ιΙ1'αχρΙ"ω). 'ti'j, έπιχνΙΧλ 'ιjψεω;;(: 
άΎαι5,δάσχω, ά"αΥ''Υ''ώσχc:oί' ώσ. κιχΙ ΤΙ Ινν. τοΟ όπίow : 
άιιαχωeΙΙω. ά"α",ειίω, ά",αποι5Ιζω (λcιτ, re-, retro-)' 
'iI -τaλεu τcιΙcι ιχυτη (νν. πηγcίζδΙ ίκ φρ'.iσsων οϊιχ 'iI: " 
άνά eόο,,=πρός τά έπόνω, δηλ. έναντΙον τοΟ ρεύ
ματος, ήτοι πρός τά 6πΙσω. [a..α] [ΙΙ1'ά < Ιιxιt. * Αηδ' 
πρΙSλ, Ιλλ. l1"ω. λιχτ. An-heIAre, γζιτθ. ana, όσκ.
oυμΙSρ. Δη-]. 
δνα, ιiντ! ιΙ"ά-στηθ-ι' έγέρθηTl! cσήKω)!~(γ!γρ:xμ

μΙνον κcι-τ' ιiνιxστpoφ'ljν), 

6να, κλη" του Ι_ξ (βασιλεύς), ιiaΙποtl μό~oν έπΙ 
προσφων'ljσεωι; θδων. 
άνάβα, ιi't't, ιiντ! ά"άβ"θ-,. Προ στ. ΙΙορ. 15' τοιι ιι-

.αβα.Ι.ω. " 
άνcι-βΙδην, ΙπΙρ. (ΙΙιιαΡαΙ1'ω)' cδνα6αΙνClvτας» 

έπόνω, ύψηλό, ιόντας» έπόνω, ύψηλό (ιίηΙθ. τιji 
~τα-βάδη.,) 11 μέ τά πόδια δνω. 
άνcι-8δδόν, ΙπΙρ.· δι' έπιβooεWς, ικαβαλλlκευτόι, 
άνα-8αΙμiιι6ς, ιt, 6.' ό 6αθμηδόν, δηλ. κατά 

6α8μΙδας όναβαΙνων. 
lινα-ισ8μfς, -Iδoi. "ι' ~ &Ι8μΓς, (τ6 σκαλ.οπό

Tι)(ΈδO~ ' ' 

lινα-βσΙμός δ (ιΙ"αβαΙ"c:o)' κλΤμαξ (χυρ. μέσον 
όναβόοεω;), σκαλοπότι (βCJθμΙς).- 11 Έν '1:11 Ικκλησ. 
γλώσσ'!) ά1'αβα{Joμο, εΙνιχι διΙΙφοριχ ΙΙν-τιφωνιxιt ,poIt'.i
ριιχ' πα., ~xo; Ιχει τού; άνcι6cι:θμoιίς; του' οΙ d,,,apa{Joμoi 
διιχιρουντιχι εΙ ;; τρΙιχ μέρη, άτινιχ κιxλoυν,cιι ιlπΙφawα. 
lινα-βά&ρa, 7ι (d"ci+Pd{Jogo,,)' όνεμ6σκαλαlΙύψη

λόν κόθισμα. 
'va-aaivw, μελ, -βήσομα,' ΙΙόρ. ΙS' ιΙ"ιιβ",,· ώσ. 

μβσ. ιίόρ. ιχ ' ά'llεβησάμην, έπ. γ' Ιν .. ά"εβήσετο' πρκ. 
ά1'α.-βέβηχα.- Ι ιiμτo . όνεβα/νω, πηγαΙνω έπόνω, 
βCJΙνω πρ6ς τά έπόνω, όναβαΙνω είς πλοΤον, έπl
βαΙνω, έπι6ιβόζομαι πρός όπόπλουν.- 11 έν τιρ ιioρ. 
ιχ ' ά1'έβησα εχει μτ6 . σημ" κάμνω τινά νά όναβι:l, 
τόν όνεβόζω, κυρ. τόν έπιβιβόζω έπl πλο/ου.-Πα{Jo •• 
μτχ. άορ. α. ' ά"αβα{Joέ[~' Υππος έφ ' ου έχει τις όνα
δη (ίππεύσει)' ο!ί τω ΚItΙ fι μτχ. ιtρκ. ά"α.βεβαμέ"o~ 
(έιtΙ (πιtων), ό έχων ήδη τόν Ιππέα έπl της ρόχεως. 
άνσ.βCΙKXεύω, μέλ. -σω (ά1'ιi + Bάxxo~)' διεγεΙ

ρω, έξόπτω, είς 6ακχικήν μανΙαν, KαθιστCι τινα έκ
μανη, τόν ένθουσιόζ:..ι. 2) άμτ6. περιέρχομαι είς 
βακχικήν μανΙαν, καταλαμβόνομαι όπό βακχικ6ν 
οΤστρον. 
άνα-βακχιόω'=ά"Χβαχχειίω (δ 6λ . ). 
άνσ-βάλλω, μέλ. -βa~ώ' πρκ. -βέβ~ηκα.· ρΙπτω έ

πάνω, άναβιβάζω.- 11 ρΙπτω πρός τά όπΙσω, όνα
στέλλω, q άναβόλλω».- Μέσον, άνακρούομαι, όνα
κρούω, προανακρούω, κάμνω έναρξιν τοϋ ξΙδέιν .
I11 όναβόλλω, έπιβραδύνω, KαθυστερCι, όρ'ι(oπoρCι 
(6); ένεργ. κιt! μέ~.),- ιv ώ; μέσ. , ρΙπτω τ6 lμάτι6ν 
μου rϊ τ6 έπανωφόριόν μου έπόνω είς τούς ώμους 
μου, ένδύομαι. 
άνσ-βαπτίζω, μΗ. -σω' βυθΙζω κατ' έπανόλη· 

ψιν 11 βαπτΙζω.έκ νέου. 
άνα-βάπτω' βάπτω (βρέχω) έκ νέου. 2) βόπτω 

(κηλιδώνω) τός χείρός μου. 
άνα-βάc;. ααιι., ά", μτχ. άορ. &Ό του ά1'αβαί1'ω. 
άvα-βάσιμοι;, 01" είς ον δύναταΙ τις νά άναβι], 
άνα-βάσl:)ν, τό·=άΥάβα.σ,ς(6λ , λ . ) 11 φυ τόν τι πιχριχ 

Διο::;κ. λεγόμενον κιχ! ϊπποvρ,ς. 
'via-aCiOIc;, -ε ι"ς, Τι (άναβal",ω)' τ6 6ν{ρχεσθαι, 

άναβαΙνειν, τό άνέβασμσ. 2) έκστρατεΙα άπό τά 
παρόλια πρ6ς τ6 μεσόΥειο, xu? πρός τ6 έσωτερι
κόν της Άσlας , 6)~ έχεΙνη τοίί vs toJ t gpO'J κυΡζιυ, ΤΙν 
πεp ι'(poλφ~ ι δ Ξενοφω" έ'Ι tij c'Α",αβάσε,ι> του. 3) 
Ή ϋψωσις (έξόΥκωι;;ις ) της στόθμη~ τCιν ύδάτων 
ποταμοϋ.- 11 ΌΜς φέρουσα πρός τά ~νω, όνό
βCJσις (~Yιλ . 6νηφορικός δρόμος) πρός τήν κορυφήν 
δρους π. χ. 'Υι πρ6:; πύΡΥον, 
άνα-βασμός, δ'=ά"αβα{Joμο, (6λ. λ . ). 
άνα-6ασσαρέω'=ά1'αβαχχειίω (6λ. λ .). 
άνα-βαστάζω' όνεΥεΙρω, σηκώνω έπ6νω, 6α-

στάζω, φέρω, 
lινσ-βαστσKτήρ, -iieo~. δ' 6 όναβCJστόζων, 6 

ύποβαστόζων, 
lινσ-βάστασις, -εω~, i( τ6 όνα6αστόζειν. 
άνσ-βστέος, α, ον' ον πρέπει νά όναβf,i τις. 
άνα-βστΙ;ριον, τό (ενν, Ιερό,,)' θυσΙα ην έτέλουν 

όσόκις έπρόκειτο νά έπιβιβασθCισι πλο/ου πρ6ς 
όπόπλουν 11 ύπ6βαδρον, ύποπ6διον. 
άνα-βδτης~ ποιητ. ιIμβ::ίτη~, -οιι, δ (~"αβα(1'ω)" 

ό όναβaΙνων, ό άναβός ΙδΙω~ ό Ιππεύς, ό όναβα/
νων έπl Τππου. 'Qo. ιI"αβάτη~ έλΙγβτο _Ι δ ιΤππος 
6χευτής » , τό βCJρ6ατo δηλ. δλΟΥΟ, " 
Άνσ6στιaνόι;, δ' ουτω έκΙΧλε!,ο (ιιtό των ΙΧΙ ρετι

κων Kιx'(cινιτων βι6λΙον τί ΠΙΙi- ιίχ.ον c& εΙδε" d Παν· 
~o~ χα1)' Β" ά1'ιιβ" ieaIeo" εΙ~ τρ(το" o~oα."ό1'''. 
" άνσ-βδτικός, ή, Ο" (ά"αβσ.Ι"ω)" ό ησκημένος 
εΙς τ6 όναβCJΙνειν, ό έμπειρος όναβότης" 2) ό 
βCJθμηδόν ανερχόμενος πυρετός, " 
άνα-βΙτ6ς, ποιητ, άμβατό~. ον (ΙΙναβαl"ω>: 6 

έφ' οίι ~ύνατα/ τις ν' όναβ;:'j, εύκολοανέ6ατoc;. 2) 
έν τ11 χριοτ. γλώσ. ένζυμος δρτος. 

lινcι-βέβηιισ' Πρχτ. -iou ΙΙ"αβαΙ"c:o. 
lινcι-8έβρiιι:ν, πρχ. Ανό, ιiπηρχcιιωμ. ·d"αΡeVχ.ω· 

όναπηδώ, όνάκοΧλόζω, 
άνlι-8ηΙΙ, I'.,σ. -βil.,,.ι, nPOg-.:, xcι:Ι Ά1τρφ. !ορ. β' -':00 

1. .. -βι;ιΙ.,., 



•• 
6νlι-8ιιξις, "ι' άπόΧΡεμψις. 
6νσ~ == βήχω' έκ6όλλω φλέΥματα έκ τών 

πνευμόνων. 
6νσ-δΙβάςω, μiσ. μiλ. &'Ι'ο.-β,βάοομα" ιiττ . • β,

βώμα,' ιiόρ'. 0.' &"lιβl{lΩοο., μίσ. -ο.οάμ,l"· &νεΡΥ. τοίί 
&tια.βο.l"ω· κόμνΙ,.) τινό νό όνa6f.\. 1) όναΒιΒόζω 
τινό έπl τών νι;,των Τππου (<<τ6ν όνεΒόζω έπόνω 
στ6 άλΟΥΟ»). 2) σύρώ πλοΤον όπ6 'τήν Μλασσαν 
εΙς τήν ξηρόν (το «ΒΥόζω στή στεριά»). 3) Μίσ. 
αtια.β,βά..,oμαΙ n'l'o. έπ, Πι'l' 'ι'ο.νιι = τόν έπιΒι6άζω 
είς τ6 πλοΤον διά ταξίδιον 4) ώ~ etKOΙvtKO;; ι5pι:.~, 
προσόΥω εΙς τ6 δικαστήριον ώς μάρτυρα, τ6ν προσ' 
καλώ είς τ6 δικ. ώς μάρτυρα, Τι καΙ τ6ν όνε66ζω 
(τ6ν καθΙζω) εΙς τό έδώλιον τΟΟ KaτηyoρoυμένOU. 
Έκ '1;ούτου τό 
άνσ-βιβιστΕον, ΡΤιμ. ίπΙθ.' πρέπει τις νό όνα61-

66ζq (δεϊ &'Ι'ο.β,βάζll,,,). 
άνσ-διβρώσιιω' καταβροχθlζω. 
άνσ-βιόω, μίλ. &tια.β,ώaoμα,· ιiόp. δ' ανeβ,ow, 

ιiπpψ. α'l'ο.β'ώtια.ι, σποιν. ιiop . α.' Ρ."ιιβlωαο. (&"d+flioS')' 
έπανέρχομαl είς τήν ζωήν, άναζώ έκ νέου. 
άνσ-βΙωμσ, τό' = τιj'ι 4πομ. 
άνc:ι-βίωσις, -IIOJS', "ι (&tια.βιόωγ η όνόκτησις της 

ζωης, ή άνόρρι...ισις. 
άνα-βιώσιιομαι, ιiόρ. α.' α'l'ιιβ,ωαάμ,l", ιiπoθ.· έ

παναφέρω τινό εΙς τήν ζωήν 11 ώσ. ώ, ποιθ. = &,,0.
β,όω=έπανέρχομαl εΙς τήν ζωήν, «ξαναζωντανεύω». 
άνα-δΙαστάνω, μίλ. -β1α.οτήοω· ιiόp. δ' &"έβ1α.

οτό'l" 6λαστάνω έκ νέου, όναδΙδω νέους Βλαστούς 
(ιϊπ! q:Utιί.iV) 11 επι πολιω" όκμάζω. 
άνα-βΙάστημα, τό ' τ6 ξαναφύτρωμα, νέος 6λα

στός, παρaφυάς. 
άνα-δlά~τησις, -ιιω" "ι' ή έκ νέου Βλόστησις. 
άνά-δΙεμμα, . -ο.το" το' Βλέμμα ριπτόμενον πρός 

τό άνω, τ6 Βλέπειν (άνασκοπεΤν, έξετάζειν) πρ6ς 
τό άνω (η πρός τό 6πΙσω). 
άνα-δΙΕπω, μίλ. -ψω' Βλέπω πρός τό άνω, ση· 

κι;,νω τ6 Βλέμμα. 2) στρέφω τ6 Βλέμμα πρός τό 
6πΙσω (πρ6ς τ6 παρελθόν)" λα.τ. resplcere.-I Βλέ
πω έκ νέου, τ. Ι. όνακτώ τήν δρασΙν μου. Έκ 
τούτου το 

άνά-δΙcψις, -ιιω" "ι (α"αβλέπω)' ή όνόκτησις 
της όρόσεω~. 
άνα-δΙήδην, ποιητ .. συvτs'φ. τύπο;; αμβJ.ήdη". ίπΙρ. 

(α"ο.βάUομα,)· μετό οlφνιδΙων έκρήξεων, ά5ρόως. 
2) μετό όνα60λήν τινα, 6ψέ, σχολαΙως, 6ρaδέως. 
3) έναλλόξ. 
άνα-δΙηδόν, ίπΙρ: ώς δταν περl6όλληταl τις 

Ιμάτιον. 
άνά-δΙησις, -ιιω" "ι (α"ο.βάJ.J.ω)· όνα60λή, πα-

ρότασις, καθυστέρησις. , 
άνα-δΙύςω, μίλ. -νοω' ιiop. α.' a"iflJ.ll0α· όνα

πέμπω, 6ναδΙδω, ' όναΒλύζω, χύνω πρός τό άνω' 
tι._βλν'ει'l' έλα ,ο". 2) ιiμτδ. χύνομαι μεθ' όρμης, 
έξορμώ, όνα6λύζω,πλημμυρώ,έκχειλΙζω, cξεχειλΙζω». 
άνά-δΙΙσις, -εω" 'f) ' ίπί πηΥων, ή άνοδος, έκ-

ροή ϋδρτος, όνόΒλυσις λ_Υομ_νον κα.Ι σ'ljμιρον Ι'η. 
άνα-δΙuστάνω·=α_βJ.v,ω (βλ. λ.). 
άνα-δΙύω'=α'l'ο.βJ.ν'ω (βλ. λ.). 
άνα-δΙώσιιω, ιiάp . δ' tι.,,-iμoJ.O'l'· όνέρχομαι 11 

προχωρώ πρός τ6 όπΙσω. 
άνα-δόiμσ, το' = α"ο.βό,lΟ" (βλ. λ.). 
άν~-βoάω, μίλ. -,ήοομαι' ιiάp. α.' ά"lιβό,lΟο., Ιων. 

ιiπpψ. αμβώαο.ι (ιiντ! &_βοηοο.ιγ φων6ζω, κρόζω 
μεΥαλοφι;,νως, όνακρόζω 11 μaτ' α.!τ. πράΥμ. κραυΥό· 
ζω τι, Τι θρηνώ Υοερώς έπΙ τινl .-Η μιτά. οι!τ. προσ., 
lnIKαλOOlJaI τινα. 
άνα-6Οιιμσ, τό'= &"ο.βόο.μα = tl"ο.βό,lcι, (βλ. λ.). 
6να-δόιισις, ή' κραυγή δυνατή, τ6 μεΥαλοφι;,

νως ΚΡOUΥόζειν, ξεφωνητό. 
άνcι-δoδΡCύω' όνασκόπτω, έκσκόπτω. 
άνcι-δollιδην, ποιητ. &μβoJ.ά.dη", ίπιρ. (&tια.βοJ.ή)· 

cάνακoxλόζoντaςι. - • ώς προσΙμιον η προανά-
κρουσμα μουσlκοϋ μέλους. -11 μέ όνa60λός, σΙΥό-
σl\,ό (πρδλ. &"σ.βJ.ήdη,,). . ' 
lινα-δ61αlOν, Τι -«6'0", τΔ (citια.βdUc»)' μανδύας. 
.6Y4I-Ιol6fϊ, -ιflo" 'fι (υΙ ουν",.",μ. 'μIou, δ βλ.) 

(ci"ο.βιίUω)· ~ώμα έρριμμένον έπόνω είς τι, όνά
χωμα, έπΙχωι:.ια. 
άνσ-δοlc/ύς, -Ιω~. δ' ό Βοηθών τινα νό άνα6ι:\ 

έπl τού Tπngu. 
άνcι-601ίj, ποιητ. &μ-βοJ.ή, "ι (ci"ο.βιiJ.J.ω)· παν 

δ,ΤΙ εΤναι" συσσωρευμένον έπόνω, χωματο60ύνι. 2) 
πάν δ,τι εΤναι έρριμμένον Υύρω όπό τι, έπανWφόρι, 
έπενδύτης. - 11 'όνύψωσις της φωνης, προοίμιον;
προανάκρουσμα. 2) όνα60λή, παρ6τασlς, έπι6ρό
δυνσις, καθυστέρησις. 
άνσ-δοl'α, 'f), ΠΟΙ'l'j't . tlμβοJ.lο. (α"ο.βοlή)· όνα60-

λή, χρονοτριΒή. 
άνα-βοΜδιον, -τό' πήρα (σακκούλι) κρεμασμένη 

έκ τών άνα60λέων. 
άνa-δ0ρ8oρύςω' ΥΟΥΥύζω μετά Kραuyης, «μουρ

μουρίζω δυνατό». 
άνa-δoυιιolΙω' έξαπaτώ. 
άνα-βράςω, ιiμτδ.- 6Ρ6ζω, όφρΙζω' δλ. κα.! ά"σ.

βράοοω. 
άν6-βρασaς, ή (κα. Ι ci"ο.βeα.ομό~. δ, K~Ι ci"άβρο.

ομα, τό)' τ6 Βράζειν, τ6 όνακοχλόζειν. 
άνα-δράσσω, ιiττ. -ττω' π~θ. ιiάρ. οι ' α"eβράο{J.η)l· 

6ρόζω τι έντελώς, καλό 11 τ6 κάμνω νό ΚΟΧλάζq, 
νό όφΡίζq, νά Βρόζq. Έκ τού,ου ,o!J 
άνά-δραστος, ο,,' P~6ρασμένoς. 
*άνα-βράχω, ιiπα.ντιίίν μόνον εν τιj'ι Υ' Ιν. ~op. δ' 

tl"έβρa.χε)l· (ο €λ. ). 
άνα-βρΙχομαι, πιιθ: βρέχομαι έκ νέου. 
άνα-βρομCω' βροντώ ήχηρώς. 
άνα-βροντάω' 6ροντώ μετό πατάγΟ·J. 
άνα-δροιίςω' έξάΥω διό 6ρόχου τός ΒλεφαρΙ· 

δας (τό τσίνορα). 
άνα-δροιισμός, δ' ή διό Βρόχου έξαΥωΥή τών 

ΒλεφαρίδωνΙΙέΥχείρησις πρός θεραπείαν τριχιόσεως. 
*άνσ-βΡόlω, ιiόρ. α.' ά"έβροξο., ε·jκτ. ά'l'ο.βρόξειε· 

πρκ. ci"ο.βέβροχο.· καταπΙνω πόλιν, όναρροφώ, κα
τc:ιρρoφω (έπΙ τοϊ} θcιλ~σσΙoυ υ~~τO~ τoίi χα.,οιπινομβ

νου κοιΙ poχθoίiντo, εΙ. τΥιν X#u6~tv)' ώσ. ποιθ1'ιΤ. μτχ . 
ιiop. δ' &"o.-βρoxεZ~, -εϊοο., -ε" = ό ροφη8εlς πόλιν 
πρός τό κάτω. Πρβλ. Ηο.το.βρ6χω, βρό-χω. 
άνσ-δρυόςω, ιiop. α.' ά"εβρίια.ξο.· φωνάζω δυνα

τά όπά χαρόν, χρεμετΙζω ήXηρCις (έπΙ Ιππων). 
άνά-βρυτον, tO' ίιδωρ όναβρύον έκ σωληνος. 
άνσ-δρiixάoμaι, ιiπoθ: Βρυχώμαι δυνατό (μουΥ-

Υρίζω δυνατό). 
*άνα-δΡύlω' βλ. ti_flifleIlXe. 
άναβρύω' βλ. ά"ο.βJ.νω. 
άνά-δρωσις, -lIω~, τι' καταβρόχθισις. 
'va-IpωTlItcM;, ή, ό,,' ό καταβροχθίζων. 

• άνσ~δώσσι, Ιων. ιiν,! &"ο.βοηοο." ιi'ΤP1. ci?;;. τοί! 
αΥαβο,αω. " , 
6να-Υαιον, τό·=ο."ωΥσ.'Ο". 
άνα-ΥαΙ1Ις, :ldo., Τι' φυτόν τι, εΤδος Υαλατσίδας. 
άνα-yσρyσρfςω (κοιΙ -J.l,OJ)· κάμνω ΥαΡΥόρον. 
άνα-ΥαΡΥάρισμα, τΟ' ΥφΥάρο. 
άνα-ΥσΡΥάριστον, τό (κα.Ι -J.'ΗΤΟ")· φόρμακον 

διό ycιργάfΧ1ν. 
άν-αΥΥCΙ1ω' ~ιιX τoiι, χρόνου; δλ. &yyιrJ.J.OJ· φέ

ρω άπΙσω νέα περΙ τινος πΡόΥματος, φέρω είδή
σεις, όγΥέλλω (λα.τ. renuntiAre). 
άν-άΥΥCΙος, ο,,' άνευ όΥννέλου, δστις νό όν-

αϊΥεΙλq. 
άν-άΥΥεΙτος, ο,,' ό μή άναγΥελ8εΙς, άπόρρητος. 
άνά-ΥCΙος, ο,,' ό όνό την Υην, ό ύπέρ τήν Υην. 
άν-σΥεΙρω' σuναθΡOΙζω έκ νέου. 
άνα-ΥcΙάω, μίλ. -γllΑ,άοομα, [ι'i)' ιioρ. α.' -lIyΙ}.iί

οα' Υελώ δυνατό. 
άνα-Υcννάω, μίλ. -ήοΟ)' Υεννώ έκ νέου, όνα

παρόy~, ξαναΥεννώ. 
άνα-ΥΙννησις, 'ιι' όνόπλασις τοΟ έσωτερlκοΟ 

όνθρι;,που, όπά όσε6οΟς εΙς εύσε6η (Έχχλ.). 
άνα-Υcννιιτιιι6ς, ή, 6,,' Ικανός νό όναπαραΥάΥq. 
6ν-δΥΙομσι, eΩlP. civτΙ &'Ι'-,1γ.ομαι. 

. 6va-ycw, μίλ. -CJO)' ιiόρ. α.' &".ΥIΙ110ο.· δlδω εΤς 
τινα νό y~Ι:Ι νό δοκιμόσq. 
6ν-Ι~ i, (α. ουρ.+CΙ70')· ό μή έναΥής, κaθα

ρός, όΥνός. 
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'νσ-Υιιρ6ομσι, ιiπ06: φωνόζω δυνατό. 
'νσ-ΥΙΥνώσιιω, μ'Υν. CΙ"σ-yι"ώcJHω' μίλ. ιi_""ώ

ΟΟμ4Ι, 'ιiόp . 6' cI"i",,~· πρχ. ιI"~""ΦHσ· γνωρlζω έπ
ακριΒώς. 2) γνWΡΙζω έκ νέου, όναγνι.ιρΙζω, όμο
λογώ τι ώς Ιδικόν μου (λllt, . &9TTOSC.,.). 3,) δια
κρΙνω, 'διαστέλλω, άντιδιαστέλλωllίν,ιiίθιν, δια6όζω. 
11 Ιν ,7j ίων. /)ιιιtλ. δ ιiόp . 1It' cI"l""IίJOA Ιχιι μι,lItδ. σΥΙμ.: 
έπεισό τινα νό πρόξr:ι τι' ώα. δ JtIltQ. ιiόp. 1It' ιi"ι""ώ
οθ"γ=έπεΙσ8ην , χllt! δ ΠΡΧ. ,,,έpIίJOμ4'= έχω πει' 
σ~, είμαι πεπεισμένος (νό πρόξω τι). 
'νσΥιιάςω, μίλ. -άαω' Π"Χ. ή"άΥΗΩΗσ (CΙ.ά7H")· 

8ιόζω, έξαναγκόζω 11 έξαναγκάζω, X!Jp. πεΙθων δι' 
έπιχειρημότων 11 ώα. έξαναγκάζω διό 8aσανΙ<;1τηρΙ
ων, Ιπομ. κατατρύχω ,ινό, ένοχλώ τινα. 2> άπο
δεικνύω τήν ϋπαρξιν άνόγκης. 3) μιτ~ /) ιπλ~; IItΙτ. , 
όναγκάζω τινό νό πράξr:ι τι. 

'νσΥιισΙιι, Τι, έπ. Χιιtί (ων. «ντΙ cI"d7H" (ΙSλ . λ . ) . 
'νάΥιισίον, .ό· X!Jp. τό ο')/) . τoiί έπιθ. o~σ. λlιtμ611t

νόμενον' τόπος περιορισμοΟ, εΙρκτή, φυλακή. 2) σΙ
δοίο". 3) όφοδευτήριον. 

clινσyιισίoς, σ, ο .. , ώσ. -o~, -ο" (ιi"άγH,,)' ό έξ 
άνάγκης 11 διό της 8Ια:; (Cιν rϊ γινόμε'νΟζ) : Ι & 'Ι !,ΡΥ ., 
ό έξαναγκόζων, πιέζων. ά::lκών 8Ιαν: "μιι!? ιiνιιy
Ηιχίο,,=ή ήμέρα της 8Ιaς, τοΟ έξαναγκοομΟΟ=",ού
).,0" t}μαρ=ό 8ίος τΟΟ σκλα8ωμένου. 2) πιεστικός, 
πειστικός. 3) έπί πr-IΙtΥμ:i, ων, άναγκαστικός, ύπο
χρεωτικός (νά γΙνr:Ί>.- 11 lΙιιθΥΙΤ. έξηναγκασμένος, 
πιεσδεlς 11 έπομ. δυστυχής, 8ασανισμένος. 2)άναγ· 
καίος: τα .A"σyιcσίσ=τά πρός τ6 ζην 11 6ιο . 6 άπο, 
λύτWς όναγκΟίος, όπaρaΙτητoς, 6 μόλις άρκών. 3) 
ό συνδεδεμένος δι ' άναγκαΙων ήτοι φυσικών δε
σμών, τ . Ι . ό έξ αϊματος συγγενής 11 ώ~ o~~. οΙ ά
"ιιyιcιιίo,=oI συγγενείς (λιιtτ ιν . neces54rii). 

clιvaYItaIόTIIC;, -"τo~, τ,· συγγένεια έξ αΤματος. 
2) άνάγκη. 

clινσyιισiΩC;, sJt!p. ";05 ιί'l'ιιγKαϊo~ ' κατ' άνάγκην, 
δια της δΙας ιί'l'αγKΙΙ'~ Ιχιι = είναι άναγκαίον' 
(ιπιρθ. ιί"σγΗσ,ότιιτσ . 

clινάyιισσμα, τό' έπι8aλή δΙας, καταναγκασμός. 
CΙΙνσΥιιασμόc;, δ' ιί"άγκσαμ4 (βλ. λ . ). 
'να,Υιιαστέον, "Υιμ. ίπίθ. 'tCii) ά'l'σγκάζω= ",ιί ά-

t<αγKάζι'''=πC?έπει νά άναγKάσr:ι τις. 
cIινα YItaoτcoς, σ, ον, "τιμ, ir. ! Iί: έπl τοΟ όποΙου 

πρέπει νό έπι8ληδl] δΙα Tj καταναγκασμός. 
'ναΥιιαστ{ιρ, -ήρo~, Ι' ό έπι6όλλων άνόγκην, ό 

έκδιάζων. 
clιναyιι~στιίΡΙOCί, σ, ον'=άναγκαστικός (ΙSλ . λ.). 
'ναΥιισστιιιόc;, ,;, ο" (dνΙΙ7Ηάζω) ' καταναγκα

στικός, ύποχρεωτικός. 
'ναyιιαστΌC;, ,;, ό,,' ΡΥΙμ. έπΙθ. 't'1!.i ά"αγκάζω' ό 

όναγKaζόμενoς, έξηναγκοομένος, ό έκτελών τι 
παρά τήν δtλησΙν του. 
ΆΜΑ'ΓΚΗ, (ων. χ:ιΙ ίπ. ιί"σ7Ηιχί", Τι (λllt't, neces5i

'&5)· έξαναγKaσμός, δΙα, «όνόγκη» 11 O!JXV. XIIt't& /)o't. 
ιΙνάΥΚΠ ιίι; ίπΙρ.=διά της δΙας, έξ όνό'ι'κης, κατ' ό
νόγκην, άναγκοοτικώς. 2) όνόγκη, 6φεΙλομένη εΙς 
φυσικήν tλλειψιν rϊ έπι8υμΙαν, δπω; εΙ'IIItΙ ή πεΤνα. 
3) πραγματική, ύλική, 8Ια, έξαναγκασμός δι' ύλι
κης 6Ιας (δπω; .Ινιιtι π. χ. τό 8aσaνιστήρια) 11 ιντιiί
θιν, Oι.JμαΤΙK6ν δλγος, κακουχΙα. II'g; τό λlltτ. η.
C.55itudo, ό δεσμός τΟΟ αΤματας, ή συγγένεια. 

'Eτvμ, : Κιιtτ:i τινllt; ί~ iι; ρ. χlιtΙ τό ΙΥΧΦ (λαιτιν. 
&ngo, Ύερμ. 8ng, μιτ& Ιπι., σ- Ιν ιiρχ~)· )(lItτ' ιlHo!J; 
πlltpι:iΎΙΤlltι Αχ τινο, ίαιπιτ. ιΙ:iσιω; *&nek-, &13k-, πρδλ, 
παιλ-ιρλ. ec.n, Ύιιtλλ. &ng8n, μισ-Βριτιιtν. &nquen, τί
λο, λlltτ. nec-ess., 
'νσyιιό-δσΙφUς, -υ' ό χύνων &6ιασμένα δάκρυα. 
'ναΥιιο-δετιισις, Τι' δΙα, καταναγκασμός. 
'ναΥιιό-σίτος, ο" = ά"σ7HoφCΊyo~' 6 τρώγων 

Kαr' όνόγκην δ,τι δν εσρr:ι (ΙπΙ παιρlιtσΙτων). 
. ~ναyιιo-τ~ω' τρώγω τι κατ' όνόγκην, κό-

μνω δ/αιτov. . 
'vaYItO-9iyiU·=cltrσ7Hol',o~t» (tίλ. λ.), 
,νσΥιι .... "α, tj. όναγκοοτικι'\ δ/Οιτα. 
'ναyιι~ω· φέΡW κατ' όνόγκην, όναΥΚΟ-

ζόμενος. 

• y .. ""l~ .,,' ό δνcu όνκίιλης (fjtO\ 6ρ6xou), 

δι' οδ έλαμ6όνετο καΙ έξηκοντΙζετο τ6 όκόντιον. 
'νσ-ΥΑiιιιαΙνω' γλυκύνω 11 ώ; πιιtθ:, γΙνομαι 

γλυκύς. 
clινclι-yAυητoς, o"'=ιI,,άγ).υ.po~ (βλ. λ.). 
clινα-yAuφι\, -Ι( τό κατοοκευόζειν όνάγλυφον. 
lινά-yAiIφoc;, ο,,' ό όναγεγλυμμένος κατά φό -

πον ωστε αl γλυφαl νά έξέχουν κατά τ6 iiμισυ.-
1'0 ά.άγ).υfΟ"=ι) ά"σΥ).υ" (εΙ.. λ . ) , 

clινα-yA.,....· ποιώ όνόγλυφα, σκαλΙζω. 
clινσ-yνάμπτω, μΗ. -ψω' JtIltQ. «όρ. rί: ά.,ηνάμ· 

φ(hι.,. κόμπτω (λυγΙζw) πρός τά όπΙσω rϊ πέριξ. 
2) λύω, άφαιρW, τόν δεσμόν π . χ. 

clιv-ayvc'a (σ oτεp.+ιIγt'ιιίω)' 6δελuρά κακΙα, άν
οσιότης (Έ6~. ) . 

clιν-άyνιστo(, 0'1" ό μή ήγνισμένος, όνόσιος, μή 
κεκαθαρμένος. 

clινα-yνoirιν, ά"σ-""ώ.,σι· E·jx't. κlιtΙ 'Απρφ. «ορ. 6' 
't()U ά"ιι - γ,,,,,ώακω. 

iv-ayvoc;, ο" (σ στεp .+Ιγt'ό~)' ούχl όγνός, με
μολυσμένος, άκόθαρτος, μυσαρός I1 Ύενιχώ" άνΙε-
ρας, ένοχος. , 

clινα-yνωρίςω, μiλ. -ίαω, άττ. rώ' γνωρΙζω έκ 
νέου, γνω;:Ιζw πάλιν 11 « όναγνωρΙζω» , άνομολογώ. 
- U Έν τι] τραγΥδίς:ι ά"σγt'ωρΙζω ,σΥΙμ. ~αμ6όνω 
γνώσιν πρoσWπoυ έν τoιαύτr:ι περιπετεΙς:ι, ωστε έκ 
της όνα..,νωρισεως νό πηγάζr:ι ή λύσις της πλοκης 
τοΟ δρόματος. 'Εκ τ?ύτο') τό . 

clινα-yνώριΣΙC;, -ιως, -Ιι' δ , τ ι Xlltl νυν λίΎομεν.- · 
11 έν TI1 τραγωδία ώς δγουσα εΙς τήν λύοιν της 
πλοκής τΟΟ δρόματος. . 
clινα-yνωρισμός, δ' =ά"σγ"ώρ,α,~ (βλ. λ,). 
clινα-yνωΡΙOTlιιός, ,;, ό.,· ό συντελών πρός ά

ναγνώρισιν. 
clινά-yνωoιι;, -ιω., (ά"σΥ"ώνσ, Τ'1ίί ά"σγ,,,,,ώα'κω)' 

=ά"ιι""ώρ,σ,~, τό γιγνώσκειν /)'ι'jλ. έκ νέου, « άνα
Υνώρισις », όμολογΙα.- 11 ιο; Xlltl νiίν , τ6 διόβασμα, 
ή ιόνόγνι.:σις» 11 ή πρός τήν όνόγνωσιν όΥάπη, 
μελέτη. 
clινά-yνωσμα, 'στo~, τό (ά_""ώνα, τ05 ά"ιιγ,γ"ώ

ακω)' μέρος κειμένου συγγραφέως άναγινωσκόμε
νον μεγαλοφώνως. 
clινα-yνωστέoν· πρέπει τις νό όναγνώσr:ι. 
clινσ-yνώστJl4ί, -ου, Ι' δοϋλος ήσκημένος εΙς όνά· 

γνωσιν, όναγνώστης χlιtΙ σr,μερον χαιλουμενο, ίν 'tYj 

ΥλώσσΊ;; τών ΜονοισΤΥΙρ ! ων. 
clινα-yνωστιιιΌC;, ,;, ό,,' ό έμπειρας εΙς τήν ά

νόγνωσιν I1 ό όγαπών τήν όνόγνι.JOιν. 2) ό κα
τόλληλος πρός άνόγνωσιν (ΧIιtΙ o~χΙ /)ΥΙλ. πρό, 
«πlιtrΎιiλΙοιν). . 

CΙΙν-aΥόρcuσΙt;, -.ω~, Τι' δημοσlα όναKήΡUξις, 
προκήρυξις. 'Εκ τoiί 

clιv-Iyopcuu, «ττ, μίλ. cI"ιρώ' ιiόρ, 6' ''Ι'ιίπο'l'' 
φωνάζω δυνατό, διακηρύ:Jσω δημοσΙς:ι.- llIltQ., όνα
κηρύσσομαι ιι όνομόζομαι γενικώς όπό δλους τοι
οΟτος rϊ τοιοΟτος, παΙρνω τό δνομα. 
clινα-yραπτεoν, PYjl1. ίπΙθ. τoiί cI"σΥράφΦ' =- cJι, 

ά"σΥράφι,γ=πρέπει ν6 όναγρόψΙ,) τις (Τι πόλι; π.χ. 
Ιναι ώ; !,japoyi'tYjV). 

clινά-yρcnιτoς, ο" (ά"σγράφω)' όναγεγραμμένος 
(τι όντιγεγραμμένος) έπόνω είς τι (εΙς πΙνακα π.χ.) 
χαιΙ έκτεθειμένος δημοσΙς:ι 11 έγγεγραμμένος, κατα
χωρισμένος, εΙς έπΙσημα 6ι8λ/α 1I έζωγραφrιμtνoς 
έν εlκόνι. 

CΙΙνσ-ΥρiφcUς, -.ω~, 'δ (ά,l,CΙ1ράφΦ)' ό έπΙ τών 
όναγρaφCJν γραμματεύς, ό έγγράφwν cls π/νακας 
τούς νόμους της πόλεως 11 συμ80λαιογράφος, δη
μόσιος γραμματεύς (scrlb& ρublicus λIltΤ.). 
'να-ΥΡδφ{ι, ij' ή έγγραφή νόμων, συνθηκών 

Χ.τ.δ. 11 ή όΥτιγραφή 11 τ6 όντιγεγpaμμένον κε/με- . 
νον, δημ6σιον έΥγραφον, 'ΕΧ τοί} . 
clινσ-yρδφω, μίλ. -ψω' «61'. 1It' CΙ".reσψα' «όνο

ypόφιJ:t, έγxαρόσOι.J εΙς πλάκας · καΙ στήνω 11 Ύ_νι
χω" καταχι.ιρΙζω τι εΙς έπΙσημα κεΙμενα (tvγρaφa j 
ΣUν8ήKρς, νόμους κλπ.).-Π περιγρόqx.ι. 
lινσ-yριιyoρiω~ όνεγειραμαι, έξuπνώ πόλιν, έκ 

τοΟ Ρπνου . 
6Υ-ΟΥΡΙσ, tι c. στιρ.+&,,.)' περΙοδος τοΟ trouς 



.0 ΙΙΙνσyρUςω-ΙΙΙνσίlδωμι 

Kaδ' ην εΤναι όπηΥορευμένη ή θήρα (κυνήΥιον). 
'να-ΥΡύςω' _νιαχυμ'νον "Ρvtω· τον8ορύζω, Υογ

γUΖι..I , λέ'lW γρΟ. 
'νσ-yuμν6ω' καθιστω Υυμνόν, όποκαλύπτω cζε

γυμνι.:,νw, ζεσκεπόζw:ι. 
'νάyuρoς, -ov, δ (4n4gyris foelid4)' φυτόν δυσ

ωδες καΙ έμετικ6ν (χ?ιν. 6ρωμοζυλ!6) 11 ώσ, cI"iίyv
IΙ~, - ιο" 'Ii . πε;>Ι ij, δ Διο_χ. λίΥΙΙ ' c6αρύοσμος Ισχυ· 
ρως δν80ς κρόμ6ι;ι έοικός καρπός έν KερατΙoι~ 
μΙΚΡσΤς, τό σχημα νεφΡώΥ' ποικlλος, στερεός ... 6 δέ 
καρπ6ς έσθι6μενος έμετον συντόνως ποιεΤ:ι. Έ; 
oι~τoί} χιχΙ δ ~rιμo; ti'j, 'Αττιχi'j; 'A1ICIIyveoiί;, διdL τό 
οι '):όθι φυόμενον ί1υ(;ω~ε; φυτό·ι. 

άν-άΥΧιΙ' όπόΥχω, nvlyw, στραΥΥαλlζω. 
άν-άΥω, μaλ. &"άξω' «όρ. 6' CΙΥή,.αΥΟI, (cI"d+8yω): 

1) δΥω, 6δηΥω, δνΙ.) (<<πο χοιμτιλοοςί;;>?ιι -ςόπου εΙ, ()Φτι
λότερον) , π<χ ;/ Όμ. oμω~ = 8Υω (φέpw, κομlζw, όδη
yW). 2) CΙl'άΥειιι "αiίιι=όδηyεΤν τ6 πλοΤον έκ τού 
λιμένος (Γι των παραλlwν) εΙς τό όνοικτό τού πε· 
λόyouς, χοιΙ εΙτοι ά"άΥει" iι ά"άyεoθcιι ιiπoλ. (dVEU 
δTjλ. 'tou «ντιχ. "αiί~) εν 'tfi ' ιxόjΤ1) SννοΙ q;. 3) όδηΥω 
έπόνω, τ. Ι . εΙς τ6 ένδότερα χι.:,ρος τινός. 4) 6-
δηΥω δνω επι ijθ. ένν., τ. Ι. έξuψώνw, έξυμνω, 5) 
σηκι.:,νΙ.) ιiν 't1) ενν. τοίι 6νατρέφw, ιιεΥαλι.:,νw , τινό, 
διαπαιδαΥW)'W. - 11 φέpw όπlσw, έπανάΥW, έπανα
φέρω.-111 άμοςε. , clιιdyω (iνν.lμcιv~ΟI')=άποσύΡσμαι, 
ύποχwpW, όπισθOXωρW. 
άν-αΥUΥCύς, -έω" δ (ιΙνάΥω)' χιιρ. ό δΥwν (6δη

γων) πρός τ6 δνw, ό όνα6ι6όζwν 11 ιi 'ιτε ίιθεν , πάν 
τ6 δι' ου όδi)Υεί τις, ίμάς, τελαμι.:,ν κλπ. 
άν-αΥωΥή, t, (CΙνάΥω)' τ6 δΥειν (όδηΥεΤν) δνwll 

xup. τ6 όδηΥείν πλΟίον εΙς τό όνοικτά . 2) τ6 ό · 
δηtεΤν όπlσω, ή έπαναφορά. 3) έξύψwσις. 4) 
όπόδοσις, κατά νόμοψ έπιστροφή. 
άν-αΥώΥια (ένν . lceii), τιΧ ' 8υσΙαι KOI πρo~φoραl 

γινόμεναι έπl τ~ όναyωγ~ (δηλ. έπl TQ όπόπλ~) 11 

έορτή πρός τιμ'ιν της 'ΑφροδΙιης έν Σικελίςι. 
'ν-αΥωΥΙα, 'Ii (α αΤΕ? +άΥωΥή)· έλλειψις άνατρο

φης καΙ παιδεύσεως, άκολασΙα. 
άν-αΥωΥιιι6ς, ή, 01' (έχκλ.)· ό όνάΥwν (όνυΨών) 

τήν διάνοιαν είς έπουράνια πρόΥματα, μυστικός. 
άν-σ-ιώΥΙος, 01" = τφ π;;r:.Υι'(. 
άν-αΥωΥ6ς, όl" ό όνάΥων πρός τ6 δνw, ό όνυ

ψων 11 ό όπσκα8ιστων. 
άν-άΥωΥος, ο)' (I.t ατε;;> .+ιΙΥωιή)· ό δνευ όΥωΥης 

(καθοδηΥήσεως) ij διαπαιδaΥwγήσεως 11 ό KαKWς 
όνατε8ραμμένος U επ ι (ππων, Χ!Jvων Χλπ. , 6 ότΙθα
σος, όδάμαστος. 
άν-δΥώνιστος, ο" (α ατεp.+clyω1'/,"oμcιι)' 6 άνευ 

όΥωνος, ό ούδέποτε όΥwνισθεΙς περΙ 6ρα6εΙου. 
άνα-δafνυμαι' όντεσ8Ιw, δηλ. έσθΙΙ.) τόν έσθl

οντα δμοιόν μου : (Itoι"dL θιo~. Π"οlJρ.) cΙx8oiι, δα/
t'1IτoaI 8"., cltιt}e δ' cI"Cιιδα/t'1Iι-αι ΙχΗl" G.μφω 
δαιι-vμό"ε, dμφoτoleιιol' •• 
άνα-δα'ω(Α)' μοιράζω έκ νέου ι: Υιν., διαμοιράζW, 

Τι διανέμω κατ' όναλΟΥΙαν των KaTOIKWV νεοκτη-
8εΤσαν xc:.ιρaν. 
'να-δcιlω(B) ΠΟΙΤΙΤ. ΙΙ,,-δαΙω = 6νόπτω, ιIνcιHαΙω, 
'νcι-δάιινω' δάκνω έκ νέου' δάκνω όλόγυρα 11 

έρεθΙζw, έξερε8lζw. 
άνα-δάσασιaι, ιίπρφ. μΙα. ιioρ. ιι' τ06 d1lCll-δαι-Ιομαι. 
6να-δασμ6ς, ό, (CΙ1ICII.JάCHΙσ6σι)· ή όνακατανομή, 

έκ νέου διαμoιpaσμός U Υιν., δlαlρεσlς, διανομή, 
κατqνομή. 

. άνά-δaστoς, ο" (ciνcι&ίοιιο6σι)' ό έκ νέου διαι
ρεθεΙς καΙ διαμoιρaσ8εΙς 11 Υιν. κατανεμηθεΙς, μοι-
ρασθεΙς. ' 
άνα-δcιτιoμσι, μΙλ, -&ίσoμcιι' ιiόρ. (1.' .",δασΩ

μην' μοιράζω έκ νέου, 6νακοτανέμω. 
άνα-δiδρoμα' πρχ. 6' τ06 CΙΝΙ-,ιχω. , 
άνά-ΔCιyμa, -μαι-ο" τό' μέσον έnιδεlξεωc;l\εlδc:ίς 

έπιστομΙου, χρησιμοποιουμένου ύπ6 των δημοσΙων 
κηρύκwν πρός-ενΙσχυσιν τίΊς φωνί"jς των. 

άνα-δc'ιινίίμι χ<χΙ clwa&rIH"w' μjλλ. -δ8Ιιω, Ι~ν, 
-δέξω' σηκώνω ψηλά καΙ δεΙχνω, έπιδεικνύω.-:-Μ καθ
ιστω τι γνwστόν τοΤς πδσι (δημόσιον), διακηρίισ
(ιω, προκηρύσσω. ~I. wι)tοu -ιό 

iva-IcIIιTcov, ~ημ. 'πΙθ. 'toi:i dl'α&r{χt'1lμι' = δεϊ 
. ΙιιαδεΙΗιιιίναι=πρέπει νό όναδεΙξι;j τις. 

'νά-δειξΙΙ;, -ιω;, 'Ii. έπΙδειξις, έK~εσις 11 διακήρυ-
ξις, προκήρυξις 11 έκλΟΥή, διορισμός, όναΥόρευσις. 
άνα-δCκομαι, Ιων. «ντΙ cll'a-.Ji;(OΜCΙI (6λ. λ.). 
'να-δΕκτικ6ς, 'ή, ό~' έπιδεκτικός. 
άν-άδcλφοι;, ο" (οι αΤIOp .+cI~ιt,Ιφ6;)' ό άνευ όδελ~ 

φού. ή όδελφης. 
άνά-δcμα, ποιτιτ. G.,,-δεμl%, 'αι-ο;, το (ci,αUω)' 

cll,άδ"μCII, 't. Ι. κεφαλόδεσμος (κοΡδέλλα των μαλ
λιων). 
'να-δCμομσι' κτΙζΙ.) έκ νέου, όνοικοδομω. ' 
άνα-δcνδράδιον, -ςό - τόπος κατάφυτος έξ όνα

δενδρόδ:.ιν 11 μικρά όναδενδΡάς. 
iνα-δcνδράς, -άδo~. Τι' ή όμπεΧcς ή , όναΡρΙΧW

μένη έπl των ~ένδ~ν, XQtv. δενδρό,κληl ιό. 
άνα-δcνδρίτης οίνος οΊνος έξ ' άμπέλου όνα

δενδρόδος (βλ. λ .).- 11 θTjλ. CΙνcιmδ,lin, lJ.μπιt.Ιo~= 
dl'OΙ &εl'δeά,. 
άνcι-δενδρo-μαλάxη, 'Ii. μαλόχη όμοΙα δένδρΥ. 
iva-IcvipόoμaI, _πΙ δίνlJ;;ων' όναΡριχωμαι έ· 

πόνω είς δένδρο. 
άνα-δCξaι, Ιων. αντ! CΙ1ICII - δεiξαι, «πρφ. «ορ. οι' ,ου 

CΙl'α-δε[Η νvμι , 
'νa-δέριιoμαι' άορ. 6' CΙl'·iδeaΗΟl'·=cI"αβλ.έπω, 

τ. ! . 6λέπω πΡός τό δνw, όνΟΙΥΙ.) έκ νέου τούς ό
φθαλμο·jς (ξανα6λέπω), άνακτώ τό φως μου. 
άνα·δCρu, μελ . -δεeώ' =άl'l%ξiω, άφαιΡω τ6 δέρ

μα, κ<χ : κ !) .,. την έπί τρcύματος σχηματιζομένην έ
πιδερμΙ3a (ΚΟΙ'ι. κόρκοδο), λ~-:: . 'refric4re ulcus U Ξν 
τε fι θε'Ι, άναζέΙ.) παλαιάς πληγός. 

'vi-IcaI;, -ι:»;, Τι (d"anιιo)' τό συμμαζεύειν καΙ 
δέναν Ιπάνw, τ6 όνασήκωμα. 
άνά-~εσμα, -::6 ' 6λ. cll'άδεoμo~. 
άνα-δεσμεύω· δένω έπόνω, δένΥ .:ιψηλό. 
άνα-!έσμη, Τ" κ~: ά"άδεσμo~, δ 4 d"αδιfω)' ταινία 

Yj πλέγμα ποός ά"άδeο,l' (βλ. λ.1 της ΥυναικεΙας κό
μης, κεφαλόδεσμος . 
άνά-δcσμος, t;=ά"αδέομ'1 (βλ. λ.). 
άνά-δcτος, Οι' (άl'αδέω)' ό άναδεδεμένος, δεμέ

νος ίιψηλό, όνασηκωμένος, 
άνq-δcύu· uypalvw, μουσκεύw, ποτΙζw, έμ6όπτΙ.) 

εΙς ϋδωρ 11 όναμειγ'lίw. 
άνα-δέχομαι, μa~. μΞλ. -δέξOΜCΙΙ ' ά6ρ. οι' CΙl'εδε

ξάμ'1v-iλλ ' eIt. πΙΧθ. ιiόp . 6' άl'εδέΥμ'1l" π;;κ. CΙl'αδέ
δεγμl%,' ιiπoθ.· λαμ6όνΙ.) (έπάνω), σηκt;Jνw, όνaλαμ-
6όνw, παραλαμ6όνΙ.) 11 ώ~. λαμ6όνω τι όπΙσw, ξα
ναπαΙρνΙ.) τι (έπιστρεφόμενον). 11 λαμ6όνΙ.) Γι δέ
χομαι έπάνω 'μου, ύπόκειμαι ύποκύπτw, ΒΤ, τι. 2) ά
ναλαμ6όνΙ.) νό πρόζΙ.) τι, ύπόσχομαι δτι θά πρόζΙ.) 
τι 11 ώα. εΤμαι έΥΥυητής διό τινα, έγγυωμαι περΙ τι
νος πριΧΎμ .- 111 περιμένΙ.) τινα. 
6να-δέω, ItOLTjt. ιΙl'·δέω· μΗ. -δήοω' «όρ. α' -Ιδη

σα ' πΙΧθ. πι-χ. -δέδεμαι' δένΙ.) ύψηλό, δένΙ.) έπόνΙ.) 
καΙ yύpw, όνασηκι.:,νΙ.) 11 στεφανι.:,νw: ά"αδεί" ι-ιl,cι 
ΕVoιyyέλ.ια=στεφανι.:,νειν τινά διά τός καλός εΙδή
σεις πού έφερεν.- 11 ά"αιJ;joαι ICIfnov, εΙ, ΤOI1lCll= 
όνaφέρw, όνό..:ω, τό γένος μου (έμαυτ6ν) εΤς τινα 
lδρuτήν θεόν η ι"!pωa, ι:,ς όΡχηΥέτην.- ΟΙ Μίσον, 
ΠΡοσδένΙ.) τι διό σχοινΙου Υύρω μου: CΙ1ICIIcJoVμε"οι 
Ελχει,, ' (τocls Niί»)=πρoσδένoντες τά πλοΤα καΙ σύ
ρaντες σύτό, ~μoυλKόOντες a ατεφaνι.:,νI.) έμαυτόν, 
ατεφανι.:,νομαι 
άνά-δημα, ποιητ. }ll'-δ"μcι, -αι-ο". τό (ιINιUω) -

ιIνcιδιfσμη (8 6λ.), Kεφaλ6&σμoς. 
6νά-δηξις, -.ω~, 'Ii. δηξις Τι δηκτική ένέργεια. 
άνcι-διδαιιτιoν, ρημ. iπΙθ. τoiί .NIι&ίσHω=cJεί 

i_διδdοΗειr--πρέπει νά διδάξΙ;Ι τις δλλως, ι'Ί διά 
Kαλλlτ~ΡOU τρόπου. 

άνα,;,ιΙδάσιιω, μΟ •• &Εω' διδάσκω )(ατ' έπανό
ληψιν 11 διδάσκΙ.) κατ' δλλον τρόπον, fι διό καλλι
τέρou τρόπου (λοιτ. dedocere) Ι ώα. ΙΙπλ&l, -= δι&!
σΗω. - Π(ι.θ. διδάσκομαι κατ' έπαν6ληψιν, clprι. τε
~ειότερoν, 6a8ύτεΡOν.- U έρμηνάιω, έξηγQ, έπε-
ξηΥω. . 
6ν .. δ~σιιω· όποδιδρόσκω έκ νέαυ. ' 
ι • ..ιιδvμι. nοι,ll'S. '.-~cJωΙΙ" μtA. ·ItH.' διδω 



τι πρός τό δνω, όναδΙδ<.>, όποπνέω (ό:ιμ'ijν π.χ.) 11 
όνά)ιδi..ι, πCΙΡΌyω, όποφέρι.ι (χ:t"ποu, π.χ.) 2) «μιτιxΙS., 
ίπΙ Πη-Υών &eιχτο" πιψό, Χλπ .• έξορμώ, πηΥόζω, όνα-
6λύζω.- 11 δΙδ<.> Υύρι.ι, διανέμ(, .. ι _όλόΥυρα, διαμοι
ρόζω 11 ώα. δΙδ:..ι όπΙοι.ι, άποδΙδω, έπιστρέφω; όπο
καθισΤώ. 
6νσ-δΙιιάςω' όΠOφaσΙζω έκ νέου, δικάζω έφεσι-

6ληθετσαν ύπόθεσιν.- 11 μΙα. όνανεώνω δΙκην μετά 
άναΙρεσιν της πρώτης άπoφόaεwς: 
6νσ-διιdσ, i)' άνανέωσις δΙκης. 
6νά-δΙιιος, ο" (d"ιi+cSIxrι)' ό δικασθεlς έκ νέου, 

"v ή δΙκη άνεθεωρήθη ιϊ πι-έπει νά όνc:θεωρηθi;j. 
6να-δίνι:ύω' περιδινούμαι πέριξ. 
6νσ-δίνCω·«μτΙS. ίπΙ των όψθΧλμων. περιστρέφομαι. 
6νσ-διηΙόω, μέλ. -ώαω (cl"a+cSanloiί;)' ποιώ τι 

διπλοΟν, τό διπλώνω, διπλασιάζω, cτ6 ξανα ~ευ
τερώνωι . 
6νcι-δiηlώσις, -ιιω;, τ,. τ6 δΙπλωμα U έπανάληψις 

U άναδιπλασιασμός. . 
6να-δίφάω' ζητώ ΤΙ ~ναψηλαφCιν. 
6να-διI6ςω' δέν όμοφι.ινώ, δέν συμφωνCι. 
6να-δομcω'=d"σιUμω lβλ. λ .) . . 
6να-δονcω' άνακινώ, όναταράσοω, έξεγεΙρι.ι. 
6νσ-δορά, "j' fλκυσις, άπόσπασις, της έπιδερ-

μΙδος. 
6ν6-δοσις, -ιιω;, i) (d"σ&lcSωμι)' όνάπτυξις, αυ

ξησις (ψιιτιiiν π. χ.) 11 fκρηξις, έξόρμησις.- 11 μτ6. 
διανομηΙΙέπΙ τpo~ή" πέψιςl! μτφρ. χώνευσις Υνώσεων. 

6να-δοτιιιoc;, ,;, 6,,' διονεμητικός, χωνευτικός, 
συντελεστικός πρός πέψιν. 
6νά-δοτος, 011 (ιIllσδΙJωμι)' ό διδόμενος όπΙσω, 

όποδιδόμενος, έπιστρεφόμενος. 
άνά-δou, «ντΙ d"IίcJoao, ll~o:J't. «ο? 6' .οίί ά"σ

cSίδωμι . 
6νσ-δoul~' έπανάΥω εΙς τήν δουλεΙαν. 
6να-δοϋνσι, dmcJov;, -oiίασ, -6", «πρφ. χιχΙ μτχ. 

τοίί «Ο;:> . ε;' τοίί ιΙιισδΙδωμι. 
6νσ-δοϋντσι, cl"σδοvμιιιιο;, γ' πλτ,θ. κιχΙ μτχ. μΙσ. 

ίνεατ. τοίί ιI"σ-cJέω. 
6νσ-δοlι\, i) (cl"σcUχομιιιγ τό όναδέχεσθαι, ή 

όνάληψις, άποδοχή: ιΙ"σΟΟχΙ) πό"ωιι= ή όνάληψις 
κόπων, ταλαιπωριών.- 11 ι!;ΥΥύησις, άσφόλει:::. 
6ν6-δοlος, ο" (ιI"σcJέxoμιιι)' ό έΥγυητής 11 ό άνα

δεχόμενος έκ της κολυμ6ήθΡας τό 6aπτιζόμενον. 
6νσ-δρσμι:ίν, «π~φ. «ο". 6' τοίί ιΙιιστρέ;ιω. 
6νσ-δράμομσι, ποιητ. «ντΙ -μοίίμιχι, μtλ. ,οίί d-

1ΙΩτeέχω. 
6να-δρiηω'=δρέπω 11 μία. συλλέΥω. 
6νσ-δρoμlι, i) (dιιcιcSeσμεiΎ)' τό όνατρέχειν, τό 

ρέειν (τρέχειν) πρός τά δνω (έπΙ τοίί χιιμοίί των CP'J
των'. 2) alφνιδιος νυγμός πόνου. 
6ν6-δρομος, ο,,' ό τρέχων πρός τό δνω (ιπΙ Ι

Xθt)o. ΧΙΧΤΕιιθιινομίνοιι πρό, .dι 4νω τοίί ποτιχμοσ, «ν
τιθΙτω, ~Tjλ. πρό. τό ΡΒilμιχ). 
6να-ΔUνσι, «πρφ. «ορ. 15' τοϊ} d1lΩ-cJVoμιza. 
6νσ-δύνω' όνέρχομαι εΙς τήν έπιφόνειαν τΟΟ 

UOOToς. 
6να-δύομσι, μίλ. -cJVaoμιza. 'Αποθ. μιτdι ίνΒργ. «ορ. 

ιs' ιI".δiJ .. , πρχ. dιισcJέcJeκσ (ΙΙttd+cJVω)' όνέρχομαι, 
όνα6aΙνω, χιιρ. ί1l. 'tfj, θιxλιiααη. 11 ιiπoλ., ίπΙ τοϊ} i)λΙ
ου, όνέοχομαι, όνατέλλω n ίπΙ πηγών, έκΠΟΥάζω, 
όνa6λύζω. 2) όποσύρομαι, όπισ80xι.ιρCι U μι.δι ιχΙτ. 
όπcφεύΥω n μιτ' «πρφ. όνα6όλλω νό πράξω τι, όπο
φεύΥω νά τό πρόξω. 
6ν6-δUσις, 'Ij' ύποχώρησις, διαφuyι'!. 
6να-Ιών, μτχ. «ττ. ίνιατ. toi1 cl1IΩ-cJέω. 
6ν6-ι:δνος, i) (σ aOΤ8;J .+'ho .. )' ι'ι δνευ δώρι.ιν έκ 

μέρους τοΟ γαμ6Ροϋ, δνευ νυμφικών δώρων. 
'Enιμ.: ατι". d_ 4νιιι '1l.θλΙφιω, πρό τοϊ} ιι- δι6τι 

τό 15' αιινθιτ .• Ιχι F: cI..dFIIwoi (πρΙSλ. ιI .. ιi_lnτo,)· χιχτ' 
4λλοιι. διορθωtiον 81. d"-.IIcS .. o;(d .. -a:_wo;(a στβρ.+ 
ΙιιcJ..α, αιιχν. τUπOυ τοσ IcSJIQ. 
6v-acipσa, ιiπρφ. ιioρ. ιχ. τοΟ cI,,-αιιΙ,ω. 
6ν-σdρω (ΙΙΗΗ_Ι,-)' σηκώνω έπόνω. όπό τήν 

Υl,\ν, ΌΝuψcι. 
6ν-άcΙmος, ο" (σ στιρ. + clII1sπar τοϊ) l1noμaa)' 

ΙΙVέλπιστ~, όπρσσδόκητος, όπρόoπτ~ 

6ν-σcξω' αύξάνομαι μεΥεΜνω. 
6ν-σι:ρτάω, ίΠ811.τετ. «ντΙ d .. -σιιleω (8 βλ.). 
6νσ-ςάω, «πρφ. ιΙ .. ιΖ-ζήll · μΗ. -ζήαω' ΖW έκ νέου, 

άναΖW, έπανέρχομαι εΙς τήν ζωήν. 
6νά-ςι:σιι;, -εω;, i)' ή 6ρόσις, πε;;Ι -;Yί~ /)ιaπύρ? ') 

λ::iΙSa, ,fj, έ1Ι.χs?μίν'l1' &1/. των i)φatατε·ίων. 
6νσ-ςι:ύΥνυμι 1I.at -ιίω, μΗ. -ζειίξω' ζευyνιί:ιJ 

πιίΙι .. 11 έντεσθΒν, προπαρασκευόζομαι διό .. ό έκκι
νήσω πάλιν., 1/.ιι;:>. με.& ατΡaτοίί, . έξορμώ, έκκινώ 11 
κ:tΙ οϋτω έπΙ πλσΙων, ";;ιις clιισζ. = πόλιν άποπλέω. 
2) ιiμτδ. ά .. ιΖζ. (ένν. ατgσιό" κλπ.)=6φΙνω τήν θέσιν 
μου καΙ άπoXωρCι, όποούρομαι, διό νά μετακινηθώ 
είς άλλο μέρος. Έ1/. τσύτσιι τό 
6νά-ςCUξΙ", -εω;, i)' έ~lyησις. 
6νσ-ςέω, μΕλ.' -ζέαω' 6ρόζω;- όνακοχλάζω, άνα

παφλάζω.-ΙΙ μ.6. κόμνω τι νό 6p6σr;ι. 
6νά-ςησι;, 'Ij' ή εΙς τόν 610ν άνάκλησις, ά

να6Ιωσις. 
6νa-ςητcω' ζητCι νά εϋρι.ι, άναζητώ, έξετάζω, 

άνερευνώ (λιχτ. Anquirere 11 όναζητώ, άνευρίσκω, ά
νακαλύπτω. Έ1/. τούτοιι τ~ 

6νσ-ςΙ;τιισιι;, -!:ιJ;. i)' άνερεύνησις, fPEUVO, έ-
ξέτασις. 

6νσ-Ι;υΥΙ;, τ(=άιιιiζεllξι;, 8 βλ. . 
6νσ-ςϋΥ6ω' ώθώ πρός τά όπΙσω. 
6νσ-ςυμ6ω' έπενεργώ ώς ή ζύμη, κάμνω . τι νά 

φoυ::ΙKώσr;ι.-11 Πaθ. ζυμοομαι, φουσκώνω. 
6νσ·ςύμωσιι;, -εω;, i)' ή ζύμωσις. 
6νσ·ςωΥρσ:ρCω· ζωΥραφώ, σKιαyραφCι. 
6νσ·ςωΥράφιισις, 'ιι' άναπαρόστασις. 
6νσ-;ωyρiω' όνακαλώ, έπαναφtρω είς τήν ζω-

ήν, άναστήνω. 
6νσ-ςώΥριισιι;, i( όνόκλησις είς τήν ζωήν. 
6νσ-ςώννυμι, μέλ. -ζώαω' ζώνω ύψηλό, άναση· 

κώνω μέ τήν ζώνην. 
6νσ-ςωο-ηοιέω 1/.ιχΙ 6νσςω 6ω' έπαναφέρι.ι είς 

τήν ζωήν. . 
6νσ-ςωllυρέω' όναζωΟΥονώ, άναρριπΙζω. - ΠΙΧθ. 

άνακτώ νέαν ζωήν, άναζωΟΥονοΟμαι. 
6νσ-ςωηύριισιlί, '11' άναζωΟΥόνησις, όνάκτησις 

νέων δυνάμεων. 
6νσ-θάΙηω' θερμαΙνω έκ νέου, περιθάλπω. 
6νσ-aσρσcω, «ττ. -(J.αρρέω· όνακτώ τό θάρρος 

μου, όναλαμ6όνω θάρρος. 
6νσ-aaρσύνω, «ττ. -lJ.σ.ρeVιιω· μ.δ., πληρώ μέ 

νέον θάρρος, ένθαρρύνω τινά έκ νέου, τού δΙδω 
νέον Mpρoc.-II ιiμτΙS.=ciνσ.8-ιιραέω (δ βλ.). 
6νcι-δσυμάςω' άποθαυμόζω. 
6νσ-8cάομaι' θεώμαι, θει.ιρCι, έκ νέου. . 
6νσ-&ι:ίνσι, 6νσ-δι:Ις «πρφ. χιχΙ μτχ. «ορ. 15' τ.,~ 

ιI"ιι-τί/J.rιμι. 
\ 6νά-aι:μσ, -στο;, τό (ά .. στΙθrιμιγ παν τό άνα
τεθειμένον (όφιερι.ιμένον) Τι .κατηραμένον (άφι.ιρι
σμένον, έπάρατον). Έ1Ι. τούτοιι τό 
6νcι-δcμδτfςω' παραδΙδ<.> τι εΙς τό όνάθεμαllκα

ταρCιμαι, 6λασφημCι. 
6νcι-δcρσncύω' περιποιοΟμαι μετό προσοχης, 
6νcι-δcρμσfνω' θερμαΙνω, ζεσταlνω, έκ νέου 11 

πΙΧθ., ΥΙνομαι έκ νέου 8ερμός, ξαν.~εσταlνoμαι. 
6νά-Ιcσις, ' 'fι (ιI1lΩτί/J.rιμιγ τό αν~τι8έναι, τό 

όφιεροον. 
6νcι-8c"oν, Ρ1Jμ. 8πΙθ. τοϊ) ά .. στί/J.rιμι· πρέπει τις 

νό άνα6όλλΙ;-Ι (cJιιί cι1ΙΩΤΙιΗ1ΙΩΙ) 11= ·dnacJoτέο .. =πρέ· 
πει νό όποδώσι;-ι. 
6νCΙ-ΙCω, μiλ. -Μαομαι χιχΙ ..ιhvoo·iίμιzI· τρέχω 

έπόνω ('πΙ δiνδρων, όνα6λαστόνω) ιi όπΙοι.ι, έπαν
έρχομαι (έπιστρέφι.ι). 
6νcι-8ι:ωρCω' 6λέπω πρός τι, Τι παρατηρCι μετό 

πρaaoxης ~ βεώμαι Τι παρατηρCι έκ νέού. 
6νcι-8ι:,..ριισις, -ιιωi, i)' ή όιφι6ής fpεuνa. 
6νcι-8ιιA6ςω' 6uζαΙνω, ροφ<:ι. 
6νσ-8ηΙcω, ιb, tό ιI1lΩ-διί.lιco (d .. d+"'11vf)· πό

λιν θόλλω, ξαναΥΙνομαι πρόσινος U όνθΙζω, Τι 6λα-
ατόνω έ~ νέου. _ 
6ν6-8ιιμσ, -στο,. -'τό (dm-τl/J.rιμι)' πδν τό όνα

τε8ειμένον (άφιέρώμένον), χυρ. iπΙ ιiφιιιρωμciτων 11/' 
'1CΙO~, όφιέΡωμα. Οιχρ' Όμ. · 8'1 xp-!jaaL μ6νον ίν -1l α1lμ. 
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τοϋ στολΙσματος, κοσμήματος, εύφροσύνης (συνών. 
τ!ί λ. aΥαΙμιι, ο βλ.). 
άνσ-θημστιιι6ς, ή, ό~' συνιστάμενος έξ άνα-

θημάτων. 
άνσ-δηράωο όνιχνεύω, έρευνώ. 
άνσ-θΑάωο κατασυντρΙβω είς τεμάχια. 
άνσ-θΑίΙω,. μΞλ. -ψω' θλΙ6ω, πιέζω, ίσχυpQς 11 

έξάγω υγρόν διό πιέσεως. 
άν-σδΑος,ο1' (α οτsρ. + ά8olo~)' ό δνευ δθλων, 

άπόλεμος. 
άνσ-80Αόωο καθιστώ τι θολόν 11 όναταράσσω 11 

λυπώ, ένοχλώ. 
άνσ-θόΑωσι'Οο 1,' τό καθισταν τι θολόν, θόλω-

σις, σύμμε ι ξι::;. 
άνσ-θορcίν, iΠΡφ. ά"ρ. 6' 'toij ά~α·8oρώακω. 
άνσ-δόρνυμΩΙΟ = ά1'α8ορώακω (61. . λ.). 
άνσ-δoρiίΙέω, μέλ. ·ήαω· κάμνω θόρυ60ν n έπι-

κροτώ θορυβωδώς 
άνά-δρcμμσ, 'ατo~, τό (ά1'α·τρέφω)· τό άνατρα

φέν, τό θρέμμα. 
άνά-θρcnτος, o~· ό άνατpaφείς, τρόφιμος (έπ! 

aοω.ων). 

άνά-θρcψις, 11' ή tt< νέου θρέψις. 
άν-αδρέω (ά1'ιi + ά8ο2έ»)' 6λέπω πρός τά δνω 11 

~αρaτηpQ μετά προσοχής, έκ τοϋ πλησΙον. 
άνα-δριινέωο θρηνολογώ μεγαλοφώνως. 
άν-άδρησιlί, 'εω~, .;, (ά1'αθ-ρέω)' ή έκ τοϋ πλη

σΙον έξέτασις, παρατήρησις. 
άνα-δρύητομαιο τρυφώ, ήδυπαθώ, διάγω 6Ιον 

τρυφηλόν. 
άνσ-θρώσιιω, ΠΟΙΥιΤ . κ~ί 1(1)'1. ά1'·θ-ρώακω· μΞλ. 

-8οορονμαι' ιΧόρ. ά1'έθ-ορο1', άπρφ. ά1'αθ-ορε;;1" ά"α
πηδώ, τινάσσομαι έπάνω, άνατινάσσομαι 11 πηδώ έ
πάνω είς τι (ε ίς τόν ιππον π. Ζ . )· 
άνα-δυάωο όργώ πάλιν πρός συνουσίαν (ξ::ί 

χο!ορων). _ • _ . . 
ανα-θυμιασιι;, ·εω;, 1,' o . ~~ .,7.: :n,μs~') ·'. 
άνα-θίiμιδω' έγείpw άναθυμίασιν \l ::~II. έγεΙρο

μαι έν είδει καπνΟϋ.-11 με~. υΨώνω ότμούς. 
. άνα-δύω (Α)' άναπηδώ, όρμώ πρός τά δνω, 
όνα6λύζω. 
άνο-δύω (Β)' θυσιάζω έκ νέου. 
,v-aiicIi, .,1. έπ. Κ~! ίων. ά~αιδεEη (άναιδής)' 

έλλειψις αίδοϋς, αύθάδεια, άναιa ΧιJντΙα, όδιαντροπ!ά. 
άν-αιδcύομαι, ιiπoθ. (ιΧ1'αιδής)' συμπεριφέρομαι 

άναιδώς, δνευ αίδοϋς, άναισχύντως. 
άν-σιδιίμων, 01', γεν. -01'0;' άναιδής, άναί

σxυντoς~ 

άν-σιδιίς, έ~ (α στεp-+αΙ&ώ~, αΙδέομαι)' ό άνευ 
αίδοϋς, όναΙσχυντoc;, αύθάδης, θρασύς 11 ΈπΙ πp~γμ., 
άνηλεής, σκληρός 11 δ λίθο; του Σ~cιύ:tΟCl· καλ!Ιτ~ι 
lαα~ ά1'αιδι}~=όναίσxυντoς, άσπλαγχνος. 
άν-αίδητος, Ο"'=τφ IΨΟΥιγ. 
άν-σιδίςομαlο=ά1'αιδεvομιιι (βλ. λ.). 
άν.-σιδο-μάιας, δ' ό μή συστελλόμενος έν τιj 

μάΧr:1, ό άφόβως μαχόμενος. 
. lιν-αι8ύσσωo άνασεΙω, όναρριπΙζω{t'ijν φλόγ!Χ π.χ). 
άν-σίδω (ά"ιi+αϊB-ω)' όνάπτω, άναφλέγω 11 άνα

λάμπω. 
lιν-σιμσιιτΙ, 6πΙρ. τοίί Ιπ. ά"α'μιικτo~' δνευ αl· 

ματοχυσΙας. 
lιν-σίμΙιιτoς, (Ω στlιρ .+ΩΕμάααω)' ό δνευ αΤμα

τος, ό μή έχων αίμα 11 ό μή κηλιδωθεΙς δι' αΤματος 
(λοι::. incruenlus) . . 
lιν-σiμδτoς, ο"=ci,,αιμο~ (ο 61..). 
άν-σιμίσ, f,' έλλειψις αΤματος. 
δν-σιμος, Ο", καΙ ά1'-αΙμω1', -Ο", γιν. -0"0, (ο 

ατs;ι.+aΙμιι)' ό δνευ αΤματος. 
άν-cιιμ6-σσριιoς, ο,,' ό έχων δναιμον σόρκα 

(π,ρΙ ,οίί τίττιγος;) . 
lιν-σιμ6τιις, fι'=ά"oιμlα (βλ. λ.). 
άν-σiμων, Ο", -o"o,'=ιI"αιμo~ (βλ. λ.). 
lιν-σιμω1Ι ιiπΙρ.=ΙΙ,,-oιμιιxι-ί (8 βλ.). 
άν-σiνoμcιι, πρτ. ή,ιcιιιιόμ"", έπ. ά,ιcιι"όμ"", μίλ. 

ιί..σ1'Ονμιιι (οοίχΙ εν χρ'ήσιι) ' ιΧόρ. οι' ή1lηNμ"", ιΧπρ<ρ. 
ΙΙήιισoθaι (Ίποτ. ΙΙ""""ΤΩΙ) .• Αποθ: άρνwμαι, άπορ· 
ρ/πτι.ι, περιφρονώ Ι μι~' ιi1l:p,., όρνΟΟμal νό πρόξω 

τι n έντa5θsν, δικαιολσγώ έμαυτόν διό τήν μή έκτέ· 
λεσιν, όποκηρύσσω 11 μετανοώ, έντρέπομαι ποιΊ 
πράττω τι. 
Έτvμ. t ιi6εΙS. έτυμοΙ. . ί~ί::f ώ; πρός τό α' ouvo., iiv 

δηλ. πρόκειτοιι πι,,! τΤι;; π;.οθ. ά1'ιi rι ΠE~ ! τ')ίί στερ. 
α,,·' · τό 6' συνθετ. ιΧοψαλω;; εΙν!Χι fι λ. αΙ1'ος. 
άν-σiξσς, μ'tΧ. ιioρ . οι' τοί) ά,,'αιασω (βλ . λ.). 
άν-αφc8ί;νσι, cilψf . π~θ. άo~. α' το'} ά1'αι!?έω. 
άν-αίρcσις, 'εω~, fι (ά1'αι!?έω)' τό σήκωμα πτω-

μάτων, τ . ε. ό έντaφιασμός . 2) τό άναλσμβόνειν 
έπιχεΙρησΙν τινα (παΙρνω τι έπάνω· μου, τό άναλαμ-
6άνω).-11 καταστροφή , δ \εθρος. 

άν-σιρι:τέον, ΡΥιμ. έπ!θ.· = δε;; ά1'αι!?εί1' (μ. άν-
αιοέω). 

lιν-aιρι:τήpιoςo=ιX1'αι!?εηκό. ( ~λ. λ.), 
άν-aιρCτηc;, -ov, δ' καταστροφεύς, δολαρόνος. 
άν-aιρr:Τ1κός, ή, όν ο καταστι::.επτικός, όναιρών . 
άν-αίρcτος, 01' (α σ~~;..+αίρέoμαι)· ό μή α'[!ού· 

με1'O~, ό μή έκλέγων. 
άν-σιρέω, μSΛ. -ήσω' πρκ. ά"?1!?ηκα, π:χθ. Π~Κ . &1" 

?1ρημ.ιι.ι (~λ . αίρέω)' σηκώνω έπάνω (λ:χ,. loIIere), 
κ:Χί ουτω :-1 άποκομΙζω, ".'JP. έπ , 6r':Χ6Ξiι'", 11 iπλιί';, 
παΙρνω έπάνω, σηκώνω.-ΙΙ έξαφανίζω, καταστρέφω 
(y.ιJ~ . ·αίρω έκ τοϋ μέσου, έκποδών ποιοϋμαι) 11 έπί ν6-
μιι>ν κ:χΙ έθΙμων, καταργώ.-ΙΙΙ ύποδεικ..,ύ:..ι, χρησμο
δοτώ, άποκρΙνομαι (ΚιJ p. έπ ί άΠ~'/ ~ -;,σ εωΊ μ~'ι:ε!ω '/) 11 
ιiλλ:): κοιί ιiπολ!Jτω;, άποκρΙνομαι, δίδω άπάντησιν. 
Μέαο1', λαμβάνω έπάνω μου, είς χΕίρός μου, ση
κώνω δι ' έμαυτόν 11 εντοί)θΞ'I . κερδΙζω, άπολαμΟΟνω, 
δέχομαι 11 άπαιτώ. 2) σηκώνω (έπάνω) νεκρούς 
(π~';; έντ:χ:;>ι~σ:ιr.:,/) , ένταφιάζω. 3) λαμβόνω ε.ίς τά.::; 
άγκάλας μου, άναδέχομαι νεογεννηθέντα τέκνα 
(λ~τ. loJlere, suscipere, Iiberos). 4) ουλλαμβάνω 
(έν γαστρί). 5) λαμ6άνω, σηκώνω, χρήματα έπΙ 
τόΚΥ.- 11 άναλαμβάνω έπιχείρηοίν τινα, άναλαμ-
6άνω τι, τό παίρνω έπάνω μου.- I11 άποσύρω, δια· 
γρά'ρω, όκυρώ. 

άν-αίρι", μέλ. ιXWi!?cn' αίρω άνω, όνυψώ. 
άν-aισδιίς, i.·=tiyaiaB-ηro. ( ~λ. λ . ). 
άν-αιοδησία, f, (ά1'αlσθ-ηrος)' έλλειψις αίσ~ήσεως 

Τι άν τιλήψεως, «άναισθησΙα». 
άν-σισδητέω (άναίαθητος)' είμαι άναίσθητος ιι 

~τεΡ~ϋμαι ,εύαισ~η?Ιας. Φέ?~τ~ι ε" τ~σι Ί.Ξ:ΡΟ"(Ρ. κ~Ι 
α1'αιαθ-ητε'Jω κ:x~ α1'ααΒ-ηταΙ1'ω. 
άν-αίσδητος, ον (α οτε .,,+αΙα8-έαθ-αι, ιi-:;~. (,. 105 

aΙσθ-ά1'Ομιιι)' ό δνευ αίσ~ήoεως, 6 μή αίσΟc.νόμε
νος. 2) ό στερούμενος τοϋ κοι νοΟ νοΟ, άνόη· 
τος-ΙΙ ::αθ., ό μη γινόμενος αίσθητός, δν δέν αί
σθάνετοΙ τις. 
άν-αισlμόω, πρτ. άναιαίμου1" ~6ρ. cι' ά .. αισίμω

αα' - παθ. ιiόρ . α' ά,ιαιαιμώ8οην' "FX. ά1'αισίμωμΩΙ 
(α σ~εp.+αϊαιμo.· τό &.πλ ,,'ιν αΙαιμόω i:z'/ ε!'/ΟΙ Ι ε " 
Y.~Yιoει) · ίω'J. ρ.=άη. ά .. αllακω=μεταχειρίζομαι, κατ
αναλΙσκω, δαπανώ (έπ ί χρό',ου). έξαντλώ (a,.; l τρο
ςΡ!μω'/). ''Εκ Τ(jU-:~U τό 
άν-σισίμωμα, -ατo~, τό (ά1'αιαιμόω)' παν τό κατ

αναλιbκόμενον, τό δoπανt:ιμενoν, δαπάνη. 
'i!ιν-ίίίσσω, ιΧττ. ά1"4ααω, ά1"4ττω (ά~ιi+άΙααω)' 

άναπηδώ, έγείρομαι ταχέως, όρμώ έπάνω, άνατι
νάσσομαι 11 με,' οι!τ. πηδώ έπάνω είς ... 

άν-σισιιίς, έ.·=ά,ιαlαXV1'τος (βλ . λ.). 
lιν-σισιυντιω (ά1'α'lαxv1'ΤΟ~)' εΤμαι άναΙσχυντος, 

όναιδής, συμπεριφέρομαι όναιδώς. 
lιν-σισιύντημσ, -oι-o~. τό' άνaΙσχυντoc;, άναιδής 

πρδξις. 
lιν-σισιυντίσ, τ( έλλειψις αίσχύνης, άναlδεια, 

«όδιαντροπ!ά». 'Εκ τοίί 
άν-σ;σιυντος, ο" (α στερ.+αΙαχν,ιη)· ό μη aioxu

νόμενος, όναιδής, ξετσΙπωτος ~ ίπ! π~oιγμ. , άπεχθής, 
6δελύρqς. 

lιν-σfτητoς, ", ο" (Ω στερ .+αΙτιίιο)' ό μή αΙτη-
8εΙς. όζήτητος. 
άν-σιτίστος, ο,,' δν δέν α(τιωμε~α, όκατην6-

ρητος. 

. lιν-σmo-Α6Υητος, ο,,' δν δέν δύναταΙ τις νό 
αΙτιολΟΊήσr:1. ". 
6ν-σi'~ ο'" (ο Cιτιρ.tΩlΙ-ΙΩ)' ό δνευ αlτl~, 
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δνευ δικαιολογΙας, ό6όσιμος.- 11 έπΙ προσ., μή έν
οχος, όθQος, άψογος. 
αν-αιωρΙ:ω- ύψώνω τι καΙ τό κρατώ ύψηλά. 
ανα-καΥχάςω (βλ. κα)'χάζω)' γελώ μετά καγ

χασμού (δυνατά). 
άνα-κ6θαίρω- καθαρίζω έντελώς.- Πιχ.θ., γΙνο

μοι δλως διόλου καθαρός, ξεκαθαρΙζομαι_ 
ανα-κάθαρσιc;, -εως, -Ιι' τό άποκαθαlρειν " διευ

κρίνησις σκοτεινού χωρίου, έρμηνεΙα, έξήγησις. 
άνα-καθαρτικόc;, ή, όv' έμετικός. 
ανα-κάθημαι" κάθημαι όρθό, δτιλ. ούχl πλαγΙως, 

ούτε κύπτων. 
ανα-Kα9ί,νυμαι'= -';ιj) έπομ . 
άνα-κα9-ιςω' καθίζω τι δρθιον.-Μέσον , κάθημαι 

όρθιος (6 ί~~ ';.;). - ΙΙ άμτε., κάθημαι πάλιν (χάμω), 
ξανακάθημαι. 
άνα-καινίςω, μiλ. -ίσω, άτ-:. -ιώ' όνανεώνω. 
άνα-καινιομόι;, δ·=όνακαίνισις. 
άνa-κaινο-ποιέω"=άνακαι"ίζω (βλ. λ.). 
ανα-κοινουΡΥΙ:ω=ά"ακαιvίζω=όνανεώνω τι , τό 

ιξανακαινουργιώνω ». 
ανα-καινόω (ά"ά+καιvός)" όνανεώνω, άποκαθι

στώ. 'Εκ τοίιτ ου τ? 

ανa-καίνωσιc;, Υι , γεν. -εω. (άvακαι"όω)' όνανέ
ωσις, άνακαΙνισις. 
άνόκαιον"6'=ά,,α)'καίοv(6λ, λ,)' φυλακή, εΙρκτή. 
ανα-καίω, ιiόρ. ιχ.' άvέκαυσα' άνάπτω.-Μέο .. άνό

πτω δι' έμαυτόν 11 μτφι; . φλογίζω, έξάπτω, διεγείρω, 
ένθαρρίJVW 11 εν πιχ.θ. ένν. καίομαι, έξάπτομαι, φλέ
γομαι, όπό θυμό ν_ 
άν6-κ6λΙ:ω, π~~ητ. ά)'-κα,ιέ<!>, μΗ. -έσω' καλώ, 

προσκαλώ, έπόνω , κυ". τούς νεκρούς.- ΙΙ προσ
καλώ, έπικαλούμαι, κατ' έπανάληΨιν 11 δθεν: έπι
καλούμαι τήν βοήθειαν τών θεών_ 2) προσκα
λl;), κλητεύω, εΙς τό δικαστήριον. 3) φωνάζω τινά 
όνομαστικώς.- Ι]Ι καλώ τινα (νά έλθι;ι> όπlσω, ά
νακαλώ τινα (έκ της έξορίας). 
ανα-καλινδΙ:ομaι ιiντί κα,ιιvdέoμαι '=κυ,ι,vδέ

ομα, ( βλ . λ.). 

άνα-κ6λυ1lτήρια, τα.' ή έορτή της έκκαλύΨεως, 
κ~θ' Ι\ν ή vuIli''Y) ιicp1i~Et τι.> πι;liίτoν τ'Γιν ποφθε'IΙΚΥi'l ΤΥΙ; 
κ~λUπτ;;ιχ.ν κ~ί εδ Ξχετο δώί'ιχ. (lδνα) ιiπό τόν νυμφίον.
ΙΙ τό κατά τήν τελετήν αύτήν προσφερόμενα δώρα, 
τάι λεγόμε 'l~ κιχ. ί Ιδνα 'i\ c!π<ήe,α' π;;6λ . κιχ. ! άvα
κά,ιvπτeα . 

lIva-KlIlunTOCi, 0'1" άκάλυπτος (Έ6a.). 
ανα-κάλυπτρα, τά,'=άvακα,ιυπτήρ,α (βλ. λ.). 
άνα-κ6λύπτω, μΗ. -ψω' όποκαλύπτω, ξεσκεπά-

ζω.- ΙΙ ιiμτ6. αίρω κάλυμμά τι , άνοίγω. 
άνα-κά1ιιψιι;, Υι' όποκόλυψις, ξεσκέπασμα, φα-

νέρωσις. 
ανα-καμπή, Υι' κάμψις. 
άνα-καμπτήριον, τό' τόπος πρός περΙπατον. 
άνα-κάμπτω, μέλ. -ψω' κάμπτω, λυγlζω τι πρός 

τό άνω 7) πρός τά όπlσω. 2) άμ τε. (ένν. έμαυτόv)= 
λυγlζω έγώ πρός τά όπίσω, έπανακάμπτω. 
ανα-κάμψ-cρωι;, -ωτος, δ' βοτάνη έχουσα τήν 

δύναμιν νό έπαναφέΡr:Ί τόν έρωτα. 
ανα-καμψί-πνοOCi, ο .. ' ό έπανακάμπτων άνε

μος, εΤδος άνεμοστροβlλου. 
ανά-καμψιι;, -εω., 1ι' ή πρός τό όπ/σω κάμψις. 
αν-άKανθOIί, ο.. (α στερ.+ακα .. ΘCΙ)· ό άνευ ά

κανθών η όστών" ό άνευ σΠOνδυλΙKη~ στήλης. 
άνα-κάπτω, μέλ. -ψω' «χόφτω», καταπΙνω, κα

ταβροχθlζω. 
ανα-κατα-λήκτωι;-=ακατα.1ήκτως (βλ. λ.). 
ανά-καυσιι;, -εως, Υι' τό άνακαlειν, τό άνάπτειν, 

ή πυρπόλΓρις . 
ανα-καχλάςω" βράζω μετό καχλασμού, έξορμώ. 
άνά-καψιlO, -εως, ij' κατάποσις, καταβρόχθισις, 

ιχάψψον». 
άνα-κΙ:αται, ίων. ιiντί αvάκε,vτα" γ' πλ'Υ)θ . 'tIJU α

.. ά "ε'μα, (βλ., λ.). 
• ·~νάxι:ια:. τα., -ων ' έορτή τών Διοσκ·ούρων· βλ: 
A .. ακε,~v, Αvακες. . 
άνά-κειμαι, ΠΟΙΥΙτ . a)' -κε,μαι' μέλ. -κεlσομα,' εν 

x~ή:;E ~ ως παθ'Υ) Τ . 'tc;u άνατl{Jημ,' εΤμαι άνατεθεψέ-

νος (άφιερι.ιμένος), κεΤμαι ώς άφιέρι.ιμα θεού τινος 
11 ώσ. έχω όνεγερθη, είμαι άνεγηγερμένος ώς άν
δριάς.- ΙΙ άναφέρομαι είς τι, έξαρτC:μαι έκ τινος. 
Άνάκειον, το' ό ναός τών Διοσκούρι.ιν, τοίι κα.-

στορος ~YIλ. κοι ί Πολυ~εuκοu~' βλ. W Αvακες. 
άνα-κείρω, μέλ. -εeώ' άνοίΥω, σχlζω. 
ανα-κΙ:κλομαι, πoιr,τ. άντΙ ά .. α·κα,ιέω (8 βλ.). 
άνα-Kiλ6δolί, δ (άvά-t- κέ,ιομα.γ δυνατή κραυγή 

11 κρότος, ήχος. . 
άνα-κΙ:ομαι, άΠGθ. · διορθώ, έπανορθώlΙθεραπεύω. 
ανα-κερδννίϊμι κοι ί -υω' μέλ. -κεeάσω' άναμει

γνύω έκ νέουllγεν. , άνακατώνω, όναμειγνύω καλώς. 
W Ανακει;, ΙJί. tiit"ljPx. τιίπo~ του αvακτε.=οl βασιλετς 

(ΚάσT<.JΡ κοι Πολυδεύκης). 
ανα-κεφ6λαι6ω, μέλ . -ώσω (άvά+κεφα,ιή)' συγ

κεντρώνω είς περlληψιν, συγκεφσλαιώνω. 
ανα-χεφαλαίωσιι;, -εως, Τι' συγκεφαλαίωσις, πε

ρίληψις. 
άνα-κεφαλοιωτιχόι;, ή, ό .. ' ό άνήκων είς τήν 

άνακεφαλαίωσι ν. 
άvα-κηκtω- άναπηΔW, άναβλύζω μέ όρμήν 11 ώα. 

πάλλομαι βιαίως. 
άνα-κήρυκτοΙίι ο,.' άνακηρυχθεΙς. 
ανα-κήρυξΙι;, -εως, ή' άνάρρησις, άναγόρευσις. 
ανα-κηρύσσω, άττ. -ττω, /lέλ. -νξω' κηρύσσω δη-

μοσίQ, προκηρύσσω διό τού κηρυκος, διακηιι>ύσσω, 
κ'η. ώς κ~τιχ.ΚΤYIΤTι~ (νικYIΤTι~) 11 προσφέρω διό της 
φωνης τού κήρυκος 11 κιχ.ί οϋτω, έκΜτω τι είς δημο
πρασ/αν (~ι ι. τo ~Ί κΥιι;υκο;) . 
άνα-κινδίϊνεύω, μΗ. -σω' όρμώ έκ νέου είς τόν 

κίνδυνον, ριΨοκινδυνεύω πάλιν, διατρέχω νέον 
κίνδυνον. 
ανα-κϊνΙ:ω' κινώ πρός τό άνω 11 ταλαντεύω τι:\-

δε κόκείσε. 2) έξεΥεlρω, έξάπτω, όφυπνlζω (λιiτ. 
suscilare). 'εκ -;οuτο~ τoi: 
ανα-κΙνημα, -::6' ή άνω καΙ κάτω κίνησις τών 

βραχιόνων . ΚαΙ 
άνα-KΙνησιlί, -εως, Τι' κραδασμός, αΙώρησις, τι:\δε 

κά <είσε. 2) έξαψις, έξέΥερσις, συγκ/νησις. Κιχ.! 
άνα-κινητικόι;, ή, όνο ό άνακινών, ό προξε

νών άνακίνησιν. 
ανα-κίρν6μαι, ιiποθ.=άvακερά .. ..vμ, (8 ΙSλ.). 
ανα-κλάςω, μΗ. -κλά)'ξω' ά6ρ. ΙS' ά .. έκ,ιιl)'o .. · φω

νάζω δυνατά, άναβοώ, άνακρόζω 11 έπΙ κυνo~, ύλα
κτώ, γαυγlζω. 
άνα-κλαίω, μΗ. -κωνσομα,' κλα/ω φωναχτά, 

όνaβοώ γοερώς, έκρήγνυμαι είς γό:Jυς 11 έκσπώ εΙς 
δάκρυα 11 ώcr. κλαlω διό τι, θρηνώ τι. 
ανά-κλασιι; (Α) Υ,(ά .. ακλάω)· ή πρός τό όπ/σω 

άνόκαμψις, όναστροφή 11 ε;τί φωτό~, όντανάκλασις 11 

έπ ί Υιχου, όντήχησις. 
άνά-κλασιι; (Β) κιχ.Ι ά .. άκλαυσ.ς, tι (α .. ακ.1αlω)' 

θρηνος. 
ανα-κλασμ6c;, δ'=ΤΨ ΠΡΟ'l'ιΥ. 
ανά~κλαστOCi, ο .. (α .. ακ.1άω)· δ είς τό δπ/σω κε-

κλασμένος, όντανακλώμενος 11 εν τΊj Γροιμμ. κλιτός. 
άνα-κλαιιδμ6c; 7) -κ.1αυσμός,.δ·=αWΊκ.1αυσις (βλ.λ.). 
άνά-κλαυσις (α .. ακωlω)=!3ρηνος. 
άνα-κλδω (Α) μέλ. κΜσω' άι)ρ. ΙΧ' άvέκΜίσα' λυγί

ζω, κάμπτω, πρός τό άνω η πρός τά όπlσωllκάμνω 
κομμάτια. 2) σύρω πρός τό δνω, όναστρέφω.
ΙΙ επι 'to,j <fωτό~ ώς; παθ. άντανακλώμαι 11 επι ii)(ou, 
άντηχώ. 
άνα-κλάω (Β) ιiττ . ιΧντ! α .. ακ,ιι:ιίω (8 βλ.). 
άνά-κλημα, τό·=α .. άκλησ.ς (ο βλ.). 
άνα-κληρ6ω" διανέμω έκ νέου διό κλήρου, ξα-

ναμοιρόςω. 
ανα-κλήΡωσιι;, Τι' ή έκ νέου διανομή. 
ανά-κλιισιι;, -εως, tι (α .. α-καλέω)· πρόσκλησις,. 

έπlκλησιι;- ll κλήτευσις. - Ι άνόκλησις, κυρ. έκ ·της 
έξορlας. 
άνα-κλητήρια, τα.· έορτή τYι~ ιiνιχ.γoρεύσεώς τ ινο, 

ώ; Βιχ.σιλέω;, διιχ.ΤEλoίίντo~ μέχι;ι τΥί, ιiναγοι;εuσεώ; 
τοιι ύπό Κ'Y)~εμoνίoιν . 

ανα-ι;λητιι;6Iί, ' ή, ό .. ' ό προτρέπων η συντελώ ν 
είς τι 11 ό κατάλληλος πρός άνόκλησιν . 
άνά-κλΙμα, τό ' άνωφέρεια. 
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6νa-ιιlIδiιooμαι, παιθ. μtλλ. -ιοί) lΙ"ακΜ"αι. 
άνa-ιιΙινθι:ίς, μη'ι. ά"ακλ,θε{ς. π~ιητ. παιθ. ιio~ . 

rι': Τ?υ . 

άνa-ιιΙΙνω, ποιητ. ΙΙΥ-κλ{"ω' μΗ. -κΗ"ώ' ιiό? 
αι' ά"-έκλϊ,,α ' κάμνω τι νά γέρνι;] πρός τό όπ/σω, 
άκκουμω τι έπάνω είς τι άλλο.-Π:ιθ. , κετμαl, όνό
κειμαl, βυθlζομαl iΊ στηρίζομαι όπίαω.-ΙΙ ώθώ πράς 
τά όπίσω (θύραν π. Χ.), δθΞν, όνοlγω. 

άνά-ιιlIσι~, - ε:.>;, Τ,· τό έξάπλωμα, τ6πλόγ!ασμα. 
άνα-κΙισμόι;, ό' τό όπ/σθιον στήριγμα, τό έρεl' 

σΙνωτον καθίσματος η όνακλΙντρου. 
άνά-ιιΙΙτος, η, ον (ά"ακλ{νω)' ό άνακεκλιμέ

νος, ό στη.:) l γ υένο; όπίσω. 
άνα-ιιΙ0νέω' κλcνιςι.', κινώ άνω καΙ κάτω. 
άνα-ιιΙύ;ω, μελλ. -ύσω' έ :r. ί τ7). θ:ιλiσσyl;, ήτι; 

άναταρασσομένη έφορμζΙ. 2) ιiπ')λ., άναβράζω, 
ώ~ τά κύματα. 
άνα-κΙώθω' κλώθω έκ νέου τό νημα της ζωης 

τινος 11 μεταβ:Jλλω τή-.ι μοΤράν του. 
άνα-ιινάιιτω' λευκα/νω, καθαρίζω, άνακαlνΙζω 

παλαιά Ιμάτια. 
άνα-κνάω' άνατρί6ω. 
άνα-κνισόω- πληρώ τι κνίσης, ιϊ εύωδίας, καθι

στώ τι εύώδες. 
άνa-ΚΟΥχiiλιάςω, μελ. -σω (άνά+κόΥχη)" άνοΙ

γω καί παραχαράττω μΙαν σφραγίδα, πλαστογρα-
φώ . 2)=άναΥαgΥαQίζω ( ~λ. ί .. ). 
άνα 'ΙΙΟΥχίίΙισσμόι;, δ' τό νά κάμνη τις γαργάραν. 
άνa-ΚΟΥχiiΙιaστόν, τό ( ένν. φ χρμ:ικ')ν)' ή γαργάρα. 
-Αναιιοι, -ων'='Ά"ακε, (βλ. λ.). 
άνα-ιιοινόω' ,ιέλ . -ώσω' καθιστώ τι κοινόν καΙ 

είς άλλον (λ:ι τ ιν. communicare aliquid cum aliquo)11 
έ:πικοινωνώ μέ τινα, τόν συμ60υλεύoμαl. -Mέ~. μετόι 
π:ιθΥ): . πρκ. -κεκοί ν 00.:«1 , 11 κάτι τό Ιδικό ν μου τό 
καθlJτώ κο ινόν καΙ είς άλλους, τό μεταδlδω. 
άνα-ιιoιp~νέω' ά)χω, κυβερνώ. τυραννεύω, έν 

τιν l τόπω . 
άνa-κοιιιtύςω' φωνώ «κουκουρ/κο», έπί ιiλέκτopo;. 
άνα-ιιοlλάω' έπικολλώ ιϊ συγκολλώ , 
άνα-κόλΙημα, τ6' τό έπικεκολλημtνον. 
άνα-ιιόΙλησις, Ύ( ή πράξις τοΟ έπικολλάν. 
άνα-ιιολλητιιιός, ή, όνο ό έπιτήδειος είς έπι-

κόλλησιν. , 
άν-αιιο10υθία, Τι' ή έλλειψις όκολουθ/ας, συνε

χείας 11 τό άνακόλουθον (σχημα). 
άν-αιιόΙ0υθος, ο,,' ό ά\ ευ όl:ολουθ/ας, ό μή 

συμφωνών πι:ό~ 1ό προηγcύ .Jενα. 
άνσ-ιιοlηάςω, μέλ. -σω (άvά+κόλ.πο;)" άναση

κώνω τό φόρεμά μου, C:OTE νά σχημαΓίζεταl κόλ
πος πτυχών, άναζώννυμαl «όναqκουμπώνομαl» 11 
ιiπoλ. , άναζώννυμαl (όνασκουμπώνομal). 
άνα.ιιολυμβάω, μiλ. -ήσω' όνέρχομαl είς τήν έ

πιφάνειaν τοΟ ϋδατος, όφ' ου καταβυθισθώ ιι μτ6. 
άνάγω (άνα6 Iβάζω) τι έκ τοΟ πυθμένος. • 
άνα-ιιομάω (ά"ά + κομ!ίω)' κομώ έκ νέου' άπο

κτώ έκ νέου μαλλιό (νβον φύλλωμαι). 
άνα-κομβ60μαι' όνακομβώνομαl, κουμπώνομαι 

έκ νέου 11 τό ένεΡΥ. lΙ"ακουμβόω = ξεκουμπώνω, ξε
γυμνώνω. 
άνσ-κομlδή, Tj" ή άνάκτησις ένός πράγματο:;, η 

ή άνάρρωσις εκ τινος άσθενείας. 
άνα-ιιομίςω, ΠΟΙYjτ. άΥ-κομίζω' μέλ. -{σω, ιitt . -rQj' 

ci.C:;; . ιχ ' ά"εκόμ&σα' κομίζω άνω, φέρω άνω 11 κυ". φέ
ρομαι πρός τά άνω τοΟ ρευματος, ιϊ ένανΙ10ν τοΟ 
ρεύμοτος.-Π:ιθ., ύπάγω άνω, άνέρχομ.αl.- 11 φέ;:ω 
ιϊ λαμβ:Jνω όπίσω, άνακτώ.-ΜΙσον μετ,χ π:ιθ. π"κ.· 
φέρω τι όπίσω μετ' έμαυτοο 11 έπανακτώ κάτι τό ί
δlκόν μου U τό ξαναπαlρνω πάλlν.-ΠC(θ. γυρlζω όπl
σω. έπανέρχομαl . 
άν-σιιοντίςω, μΗ. -{σω' άκοντΙζω πρός τά άνω, 

όνα:ιοίπτω.- 11 ιiμτ6. άναπηΔW, έ~αKoντlζoμαl, έκ
ενCOν !ζομαl , επω; τό αι[μαι έκ τΥι, πΙ. yιyyι~ . 
άνα-ιιο_ιί, τι· τό κτυπόν όπΙσωllή πρός τά όπlσω ώ-

ό όοχεσις. έμπόδlονΙΙάνόπαλσlι.;, άντικιύπημα. 
ά •• ιιόιιτu- κτυπώ, έκ61άζω 71 άπω'Jώ πρός τά 
, .1 όποιφούω, έμποδίζω, όναχαιτίζω.-Παιθ" δl

nJ< ,'>ΠT·nI ...... έμnoδ(ζoμ 01, άναχαlτlζομοl. 

ι!ινσ-ιιουφ'ςω, μίλ, -Ισω, ιiτΤ. -&ώ' όνασηκώνω, 
σηκώνω έπάνω, ύψώνω. . 2) έλαφρύνω.-ΠαιθYjΤ. ό
νασηκώνομαl, ύψώνομαl 11 έλαφρύνομαl ψυχικώς, «ό· 
ν.ακουφlζομαl». Έκ τούτου τό 

άνσ-ιιο1iφΙσις, -εω;, Τι' άνύψωσις, όνασήκωμο 11 
έλάφρυνσις 11 άνακούφισις άπό τινσς πράγματος. 
άνα-κούφισμα, -ατο" τό' έλάφρυνσις. 
άνα-ιιρ~δσίνω και Ι άνσιιρlιδάω- σεΙω, σαλεύω. 
άνσ-ιιρδδι:ύωο=τφ Π?ΟΥΙΥ· 
άνα-ιιράζω, μέλ άιιακeάξομα&' ιiόρ. 6' ά"έκραΥΟ,,' 

κραυγάζω, φωνάζω δυνατά, ύψώνω τήν φω'!'ήν μου. 
άνσ-ΙΙΡiίθείς, μτχ. παιθ. ιi~". τοπ άlια -κεΡάll"vμ&. 
άνά-Kρiίσι~, -ε:ο,. Τι (ά"ακερά"""ιμ&)' ή άνόμει-

ξις, τό άνακάτωμαι. 
άνa-κραυΥάςω, μΗ. -άσω' κράζω ίσχυρώς. 
άνα-ιιραύΥασμα, τ6 ' μεγάλη, ίσχυρά κραυγή. 
άνάιιρέκομαι, ιiπoθ: (κeέκω)" άρχΙζω νά πα/ζω 

πλήττων διό τοΟ πλήκτρου έντατόν όργανον 11 έπΙ 
ΠΤYj·, οό) , χορδίζω, ρυθμίζω, τήν φωνήν μου. 
άνα-κρεμάννυμι, ItO:Yjt. άΥ-κeεμ.· μΗ. -κeεμά

σω ' ιi6p . α. ' ά"εκeέμασα' κρεμώ τι έπάνω είς τι, 
κρεμώ ύψηλά, η κρεμώ τι άπό τι.-Πα.θ. είμαι κρε
μασμένος (άπ6 τι) 11 μτφ". εΊμαι μετέ<.:ρος, έκκρε
μής (λα.τ. suspensus esse). 
άνα-κρι:μασμός, ό ' τό -άνακρέμασμο, άνάρτησις. 
άνσ-ιιρήμνημι'=άνακρεμάννυμl. 
άνα-κρίνω (~ι~ τοίι. x.ρ6νo!)~ βλ. xe{"oo)' έξετά

ζω καλώς, άναζητώ, (άνακρίνω».- 11 έξετάζω έκ 
τών προτέρων, προανακρlνω.- Μέσ., dvaxel"eafJoιx, 
πeός έαυ~oiι,=έρωτδν άλλήλους (ό εΙ~ τόν ά.λλο -,) , 
διαδlκάζεσθal, κρισολογείσθαl. 'Εκ τ')1το!) τό 

άνά-κρΙσιι;, JtOIYjt. liyκe&a&o, -εω;, Τι ' έξέτασlς, 
άνάκρισις, έρευνα. 
άνa-ιιροτaλίςωο=ά"ακeοτέω (βλ. λ.) 
άνσ-κροτέω, μέλ. -ήσω' σηκώνω πρός τά άνω 

(τ,x~ Υ'Ξίρ:ις π .χ.) καΙ κτυπώ ομοΟ (ουγκρούω) 11 ιiπ') /'. 
χειροκροτώ μέ ύψωμένας τά~ χεΤρας, έπιδοκιμάζω, 
έπευφημώ, ζωηρG:ς. 

άνά-ιιρουσις, -εως, Τι (lΙ"ακeούω)' ώθησις πρός 
τά όπ/σω, άναχαΙτισlς 11 κυ ρ. τό ώθεΤν εν πλοίον 
πρός τά όπ ίσω, όπισθοχώρησις πλοΙου, ιιπρύμναv 
κρούειν», τό κωπηλατείν πρός τά 6π/σω. 
άνσ-ιιρουστέον, p'lJfi. έπΙθ. τοίί άνακρούω' πρέ · 

πει τις νά άνακρcύσr;], νά σταματήση, νά άναχalτΙση. 
άνα-Kρouστιιιόι;,' ", ό,,' Ο έπιτήδειος η κατάλ-

ληλος πράς άνάκρουσιν, πρός άνακοπήν. . 
άνα-κρούω, μΗ. -σαι' ώθώ προς τά όπΙσω, στα

ματώ, άναχaιτίζω.-ώ; μιίσον, έπΙ πι.οΙου, d"aHeoVo · 
μαι πevμιιηll=ώθώ τό πλοτον όπlσω, πρός τήν πρύ
μναν , όπισθοδρομώ διά της πρύμνης (κωΠYjι.α.τώι 
καιτόι τρόπον ιϊιστε τό ίμβολον ν,χ μβν'!) έστρα.μμένον πρ6; 

τού; έχθροίι;) 11 ώ, μέσον και! έν 'tij MOUOIxij : πλήττω 
τό:; χορδάς, κάμνω προανάκρουσμα. πραανακρούω 
(πρ6λ. ά"ιιβάΗομα&). 
άνσ-κτάομαι, μιiλ. -κτήσομα&' π?κ. ά"έκτημα, , 

ιiπoθ: όνaκτώ, κτώμαι πόλιν έπανορθώνω.- 11 έλ
κύω τινά πράς τό μέρος μου, κερδlζω τήν ευνοl
άν τινος. 

ι!ιν-σκτΙον, ΡYjμ. έπΙθ . τοί) &"άΥω' πρέπει νά όνα· 
βιβάση (έξαγάγη> τις 11 πρέπει νό όναφέρlJ, νό άν
αγάγr:ι τις. 

ι!ινάιιτι:σι, έπ. ιiντί li"αξ&, eot. πληθ. τοί) α"αξ. 
άνά-κτησιι;, -εως, fι· τό άνακτασθαl, τό όναλαμ

βάνειν, ή έκ νέου κτησις 11 άνόκτηaις ίοχύος, ό
νάρρωσις. 

άνσ-ιιτητικόι;, ",ό"'κατάλληλος πρός άνάρρωσιν. 
άνα-ιιτιςω' κτίζω έκ νέου. 
ανά-ιιτΙσιι;, τι' άνακα'νισις, άνανέωσις, όνο

γέννησις. 
άναιιτίτηι;, ό' πολύτιμός τις λlθος. 
άνσιιτορία, fι (άνάκrω,?)' ήγεμον/α, κυριότης, 

κυβέρνησις. 
ι!ιναιιτ6ριοι;, α, ο" (d,,;iHrru,?)' ό άνήκων εΙς li

"ακτα (τ. ε- κύριον ιϊ 6ασlλέα), βασιλlκ6ς, (άνακτο
ρικός»' ά"ακτόe&ο", τό=άιιάκrοeο" (δ βλ.). 
άνάιιτορον, τό (&"άκτωρ)' ένδlαlτημα βασιλέως, 

Παλάτι, «όνάκτορον» U ώα. ναός, 
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'Jι..ναιιτo-τελΙσται, -ώ", οΙ (τεΙέω)- ΟΙ Πρόεδροι 
τών μυστηρΙων, 'ijτοt Ιερών τελετών,τών Κορυβάντων_ 
άνάκτωρ, -oρo~, δ (ά"άσσαι)' ά"αξ, βασιλεύς. 
άνα-ιιυΤσιιω' έρχομαι πάλιν εΙς συνουσΙαν. 
άνα-ιιυιιάω, μΗ. -ήσαι' άναταράσσω, άνακατw-

νω, άναμειγνύω 11 συγχέω. 
άνα-ιιυΧλέω' στρέφω τι γύρω έκ νέου 11 liμτ6. 

καΙ π(.tθ. περιστρέφομαι, έρχομαι γύρω πάλιν. Έκ 
1:0U1:0U 1:6 

άνα-ιιύκλησις, -εαις, ij' ή κυκλική έπόνοδος, πε
ριστρο:ρή, έπιστροφή, έπαναφορό 11 άναστάτωσις, έπ
ανάστασις. 

άνα-ιιυιιλιιιΌC;, ή, 6,,' ό εύκόλως όνοοτρεφόμε
νος, έπΙ σ1:Ιχου ~υναμένoυ νά. liναΥνωσθij καΙ ciναaρο
μικω; . 

άνα-ιιυκλ6ω'=ά"ακυκΙέω (βλ. λ.). 
άνα-κύιιλωσιι;, ΥI'=ά"ακυκlησις (I'.iλ. λ.)' περιστρο

φή 11 κατάλυσις, μεταβολή, άνατροπή. 
άνα-ιιυλισμός, δ' τό πρός τό άνω ιi όπίσω κυ

λίεσθαl. 
άνα-κυλΙω' κυλίω πρός τό άνω 11 κυλΙω κατ' έπ· 

ανάληψιν. 
άνα-κυμβδλιάςω (ά"ά + κυμβαΙ0")' κροτώ ώ;; 

κυμβαΙ0'" δίφροι άνεκυμβα1ίαζον = όνετρέποντο 
(άναποδογύριζαν)μετό πατάγου(rιχc;i}ντες ώ;; κύμ6αλα). 

άνα-κίϊιι6ω' άνατρέπω. 
άνα-κύπτω, μέλ. κυψω x(.tt κυψομα.· 1i6ρ. α' ά"έ

κυψα' πρκ. ά"ακέκVΡα' σηκώνω τήν κεφαλήν 11 κυρ. 
όναδύομαl έκ του ϋ5ατος (όνέρχομαl ύπερόνω της 
έπιφανείας του ϋ5.) 11 εντειίθεν, έξέρχομαι άπό δύσ
κολον θέσιν, συνέρχομαι, όναλαμβάνω. 
άνα-κίϊρίωσις, 1( έπίσημος βεβαίωσις. 
άνα-κυρτόω' κάμπτω πρός τό άνω ιi όπΙσω, 
άνα-κωδωνίςω' κτυπώ τι καΙ τό δοκιμάζω διό 

του ήχου, κωδωνίζω, ήχώ. 
άνα-κωκϊίω, μέλ. -υσω' θρηνώ μεγαλοφώνως 11 

έκβάλλω όξείας κραυγός. 
άνά-κωλος, ον (ά"ά+κώΙ0ν)' κολοβός, βραχύς, 

(κοντός». 
άνα-κωλύω' είργω, όπείργω, έμποδΙζω. 

. άνα-κωμΥδέω' όναβιβάζω έκ νέου έπl της σκη-
νης 11 έμπαΙζω, κοροϊδεύω. . 
άνδκώς, έπιρ.=έπιμεΙώς, μετό προσοχης 11 ά"α· 

κώς έχει" ,",,,ός=φροντίζειν, μεριμναν, περί τινος 
(έκ τ?1) ά"ακο., έπιθ, 1:0ίί ά"αξ,=έπιμελητής, φρον
τιστής). 
άνδιιωχεύω (καΙ όρθότ. ά"οκωχευαι, πρ6λ. ά"α

κωχή), μέλ. -σω' κρατώ όπΙσω, σταμαΤώ, κυρ. ΕπΙ 
πλοΙων, ' κρατώ τό πλοτονήγκυροβ;:Jλημένον, ciH' δ
μω~ ά"ακωχ. το" τ6"0,, τώ" σπlωiι = διατηρώ. τήν 
έντασιν τών σχοlνΙων, τό διατηρώ τεντωμένα. 2) 
liμτlS. ά"ακαιχ, (ένν, έμαυτό,,) = παραμένω ΓΙσυχος, 
σταματώ. 
άναιιωχή, ij' έσφΧλμέ'IΟ;; 1:UΠΟ; 1:0iί ά"οκωχή (ο βλ.). 
άνα-λαβείν, ιiπρ, ιiορ. β' του ά"αΙαμβά"ω, 
άνα-λάςομαι, ciποθ: λαμβάνω πάλιν, άναλαμβόνω . 
άνα-λαιιτfςω' λaκτΙζω οπισθεν 11 μτ6. άπολακτΙζω 

τι, όπορρΙπτω 11 περιφρονώ. 
άν-δλδλά~ω, ciop. α' ά"ηΙάΙα'ξα' έκβάλλω μεγα

λόφωνον Kρaυγήν,ίδΙα πολεμικήν, κραυγάζω δυνατό, 
άνα-λαμβάνω, μι!λ. -lήψομα,' άόρ. 6' άνέλαβο,,' 

πρκ. ά"εαηρα' λαμβάνω έπόνω (μου), παΙρνω είς τό 
χέρια μου, Υενικώ. λαμβάνω τινά (τι) μετ' έμαυτου, 
παραλαμ6άνω, «άναλαμβάνωι. 2) υΙοθετώ. 3) 
όναλαμβόνω, κυρ. ώ~ μίσ. όναλαμβάνω (έπιχεΙρη
σΙν τινα), έπιχειρώ: π61εμο" ά"Ό.'λ.αβέσfJαι. 4) λαμ
βάνω πόλιν, έπανσρχΙζω : ά"αΙαβε'ί" 16ΥΟ",-11 λαμ
βάνω όπΙσω, έπανακτώ 11 έπανορθώνω, διορθώνω.
III άναχα,Τίζω (έπΙ ~ππoυ).-IV προσελκύω πρός τό 
μέρος μου, κερδίζω τήν ε.Uνοlάν τινος. 
άνα-λάμπω, μέλ. -lάμψω' έκπέμπω λάμψιν, φλό

γα, όνα:ρλέγομαι, (παΙρνω φωτ!ό». 
άνά-λαμψιι;, -11' (ά"αΙάμπαι)' τό άναλάμπειν, τό 

έκλάμπειν. 
άν-αλΥ6ι;, ές=ά"άΙΥηιος .(0 βλ.), 
άν-αλΥΙΙΟΙ:Ι, ij ' τό νό μή αΙσθάνεταΙ τις άλγος, 

όναισθησΙα. Έκ 1:0ίί 

άν-άλΥΙΙΤOC;, ον (α στερ.+άΙΥέω)' δνευ άλγους : 
Ι επι προσ . , ό μή αΙσθανόμενος (άλγος), όναΙσθη
τcς, σκληρόκαρδσς, άσπλαγχνος.-έπίρ. -τοος=όναl
οθήτως.-ΙΙ επι πραΥμ.: 1) τό άνευ άλγους : ά"άΙ
Υητα=πράΥματα «χωρΙς βάσανα». 2) σκληρός, όν
ηλεής (ώ~ παθ. ~'ιJλ., ό μή αΙσθανόμενος άλγος). 
άν-αλδαίνω' τρέφω, αύξάνω. 
άν-αλδήc;, ες (α στερ. + άλδαί"ω)' ό μή προκό-

πτων, μή εύδσκιμών «άρρωσΤ!άρικος». 
άν-αλδήσκω' άναφύομαl, φυτρώνω, ξεφυτρώνω. 
άνα-λεαίνω' λεαίνω καλώς. 
άνα-λέΥω, έπο πρτ. &lλεΥΟ,,' μέλ . ά"αΙέξαι' ciόΡ. 

α' ά"έλε;α, έπ. ιiπρ. άΗέξαι' διαλέγω όπά χάμω, 
μαζεύω άπσ χόμω.-Μέσ. διαλέγω άπά χάμω δι' έμ
αυτόν. 2) άναδιηγοομαι, άφηγουμαl.-ΙΙ διαβάζω 
δυνατό. 
άν-άλΕmτοc;, ο,,' ό μή όληλιμμένος. 
άν-αλειφίη, 1j' τό ούκ όλεΙφεσ3αι. 
άν-άλειφος, ο"·=ά,,ά'λ.ειπτο. (βλ. λ.). 
άνα-λείχω, μέλ. -ξω' «γλεΙφω» . 
άν-διίιθης, ε; (α στερ .tάληtJ.ής)· ό μή όληδής, 

Ψευδής. 
άνά-λημμα, -ατο., τ6 (ά"αΙαμβά"αι)' δ,ΓΙ μετα

χειρίζεταΙ τις πρός διόρθωσιν η ύποστήριξιν, χει
ρουργική τalνΙα άνηρτημένη έκ του λαιμου, Υνα 
Kρατ~ ύψηλό πάσχον μέλος του σώματo~ . . 
άνα-ληιιτέον, fj'lJIl. έπίθ. τo~ ά"α'λ.αμβά"ω· πρέ

πει νά άναλόβr:1 τις έκ νέου .. 
άνα-ληπτήρ, -η!!ο., δ' καδΙσκος πρός άντλησιν, 

«κουβδς». 
άνα-ληπτιΧ6ς,ή, ό,,' ό συντελών πρός όνάρρωσιν. 
άνα-ληιιτρΙς, -ίδος, 'ή ' ταινΙα η άνόδεσμος πρός 

όνάρτησιν πάσχοντος μέλους του σώματος. 
άνά-ληψιι;, -ε~;, 11 (ά"αλαμβrί."ω)' τό άναλαμ

βάνειν, όνάκτησις, τρ_όπος η μέσον έπανακτήσεωςll 
έπανόρθωσις, έπιδιόρθωσις, έπισκευή.-ΙΙ τό νό έXr:Ί 
τις άναληφθ~ (άνέλθω 11 ή άνοδος, ή άνόληψις του 
ΚυρΙου. 
άν-αλθΉC;, ε. (α στερ-+άΙ"ομαιγ όνΙατος, όθε

ράπευτος 11 ό μή θεραπεύων . 
άν-άλθιιτoc;, ο"·=ά,,α'λ.";'. (μ λ.). 
άνα-λικμάω' άποχωρΙζω τό άχυρα όπό τόν σΤ

τον διό λlκμήσεως, «λιχνΙζω». 
άν-αλΙπoc;, ο", ~ωρ. ciντΙ άν-ή'λ.ιπος· άνυπόδητος 

(Εκ 1:(1) ήλιψ=ύπόδημα). 
άν-αλίσκωι «*ά"α-Fα1ίσκω) κ'ΧΙ άναΙόω, μSΛ. ά

"ίiΙώσαι' ιiόρ, α' ά"ή'λ.οοσα' πρκ. ά"ή'λ.ωκα ij ά"άΙωκα' 
Π(.tθ. μΗ, ά",ίiλαιι'J-ήσoμαι' ci6p. α' ά"η'λ.ώtJ.η" ij ά"ίi
Ιώθη,,' πρκ. ά""lοομα, ij ά"ίΗωμαι' δ έν. ά,,-ίi'λ.6ω 
είναι σπiν., καθώ~ καΙ δ πρτ. ά"άΙ0υ,,' δαπανώ, έξο
δεύω, Υ-υΡ. μετά. xaxij~ σ1jμασ., κατασπαταλώ άσω· 
τεύων. Μτφρ. ά"α'λ.. νπ,,0,,=άπολαμ6όνω τόν υπνον 
μέχρι καταχρήσεως.-ΙΙ Έπί προσ. , φονεύω, άφανΙζω. 

'Ετυ/:" : ποφχ "t'iJ. τ(.t~τόΤ1jτα τ7j~ μορφ7j. εΙναι λΙαν 
ιiμφίl,)c;λον, ίiν εχει σχΙσιν τινά. ΠF6~ 1:6 ιΙ1ίσκομαι' 
εΙς τοίίτο ιiντιτΙθεvται; ij ~ιι;iφopo~ 1tοσόΤ1jς 1:7j~ συλλ. 
ίi'λ.·, δ ένεΡΥ. 1:όπος, ij μεταl'). ενν. καΙ ϊδΙq; ij ~ιαφopά. 
,7j, σΎ)μασ. 

άν-άλιστoc;, ο,,' άναλότιστος, όνάλατος n άνόη-
τος, μωρός. 

άνα-λιχμάομαι·=ά"α'λ.εΙχω (βλ. λ.). 
άν-άλκεια, Υι· έλλεΙψις άλκης, άδuναμΙα. 
άν-αι.ιιής, ες=ά"αΙκις (ο βλ.). 
δν-αλιιιc;, -,δο., δ, ij, αϊτ. -.δα ij -ι" (α σ1:ερ.+άΙ

κή)' 6 δνευ όλκης, άνευ δυνόμεως, άνΙσχυρος 11 
άπόλεμος. . 
άν-qΗακτoc;, ο,,' άμετό6λητος, άναλλοΙωτος. 
άν-αλλοίωτoc;,ο'" α στερ. +άΗο ι 600) .άμετάβλητος. 
άν-άλλομαι, ιiποθ: πηδώ πράς Ίά άνω, όναπηδώ. 
δν-αΆμος, ο" (α στερ.+ιϊλμη)· ούχΙ άλμυρ6ς, όν-

άλατος. 
άν-άλμυρoc;, Ο"'=ά"αΙμος (6λ. λ.). 
άνα-λΟΥέω' εΤμαι όνάλογος. 
σνα-λΟΥητέον, Ρ1jμ. έπΙθ.· δε'ί ά"αΙ0Υεϊν. 
άνα-λΟΥητιιιός, ή, 6"·=ά,,άΙ0Υος. 
άνα-λΟΥία, ij (ά"α+16ΥΟ')· συμμετρΙα, (όναλο

γΙα», όρθός λόγος, όρθή σχέσις. 



" . c1ιναλoy'ςoμlll-Ιναμμα 

~να-l0yIςoμάι, αποθ: λογαριόζω, ύπολογίζω ιι 
συγK~φαλαιώνω 11 σκέπτομαι περ/ τινος. 'Εκ τούτου τ~ 
lrνα-λoyιστέoν, ρημ. έπΙθ. το!! ά"ο.\ΟΥΙζομαι = 

&, ά"ολΟΥόζεαθαι. 
4να-λΟΥισΤιιιός, ή, ό,,' ό κρίνων έξ άναλOγίaς, 

άνόλογικός.- I1 ό διδόσκων όναλογΙαν. 
άνά-λΟΥος, ο" ίά"ιi+λόyo.)· ό σύμφωνος πρός 

τόν προσήκοντα λόΥον, δμοιος, σύμμετρος. 
δν-αλος, ο" (ο στερ.+ιϊλ.)· ό άνευ δλατος, άν· 

όλα τος. 
άν-aλόω, σJtiν. τύπ?; τομ ά"αλl σκοο. 
άν-αλτος, σ" (ο στορ.+άλτό.)· ό μή κορεννύμε· 

νος, άκόρεστος, άπληστος (λ~τ . inexpleb:lis). 
Έτυμ. : < ιϊ,,·:}τερ.+*άλτό;, πρ6λ. λ~τ. ΔΙΟ, Διtus, 

π~λ-Ίpλ. Δlίm = τρέφω, Ύο:θ. 41Δ = μεΥεθύνω, π~λ· 
ί.:;λ . 414=παράγω, τρέφω, Υε.ψ. 41t=γέρων . Ί~κ -:Y.~ 
ρ.άλ· α ')ΤYΙ~ πρ"Υιλθο" περοιιτέ;:.ω οιί ~. άΑ8-· (li.λ8-0μαι 
~8tραπ~ύο~αι, άλ8-'αί"οο, ά.ιΟ- · ήσκοο) κοιί άλδ- : ά.ιδ· 
αι,,-οο, α.ιδ·,1σκ-οο. 
ά'να-λύςω (6λ: λνζοο)' κλαίω μετά λυΥμών. 
ά.νά-λuσΙC;, 'εοος, fι (άναλν:.»· λύσις, όπαλλαγή 

fI δ.ιάλυσις, θάνατος ιι λύσις προ6λήματος.- 11 (έκ 
""υ . π~θ.) άναπόδισις, όπισθoδρό~ησις . 
ά'να-λUτήρ, -ηρο., l,' σωτήρ, λυτρωτής. 
άνα-λUTlκός, ή, όν' ό άνήκων είς την άνόλυ-

σιν, πραγματευόμενος περί άναλύσεως. 
άνά-λuτοc;, ον' ό δυνάμενος νό άναλυθrj. 
άνα-Ιυτρόω' όπoλυτριJνω. 
άνα-λύω, ίων. κοιί έπ. άλ-λνοο' μΗ . -λόο:.>· πρκ. 

-λiλ~κα, ποιθ. ·λέλ~μαι · λύω, διαλύω 11 λύω, διαλύω, 
πάλιν ιι ώσ. όπολύω, έλευθεριJνω.- 11 καταργώ, όπ
αλλόοοομαιllκαταπαύω, θέτω τέρμα είς ΤΙ.- 111 :iJLt6., 
ιΙναλνοο (ένν . ιππο", "αν" κλπ.)=λύω (τόν χαλινόν, 
τό πρυμνήσια Kαλt;>δια)πρ6ς όναχώρησιν (όπόπλουν), 
και ί ?u'tω = όναXωρW, άποπλέω, έπιστρέφω, έπαν
έρχομαι. 
άνάλωκα, ·οομαι,πρκ. ένεΡΎ. κοιί ποιθ. τοίί άνiί.tLσκοο. 
άνάλωμα, ·ατο., τό (ά"iίλόω)' πάν δ,τι είναι όν· 

ηλωμένον (έξωδευμένον>llδαπόνη, κόστος, έξοδον 11 
xoι'tOC πλ1jθ. , δαπόναι . 
άνάλωσα, ά"iίλώθαι' αόρ_ οι' τοίί άνα.ιlσκoo. 
'Ciνδλωσιι;, -εοο., 'ij(ά_J.όοογδαπόνη,κατανόλωσις . 
άνaΙωτέοι;, α, ο,,' Ρ1jμ. έπΙθ. τοίί άναλlσκoo' ον 

πρέπει τις νά άναλιJσl). 
άνaλωτΙ;C;, δ (ά"αλόω)' ό άναλΙσκων, ό δαπανών, 

ό σπόταλος. 
άνaλωτιιιόc;, ή, ό,,' ό προκαλών δαπάνας, δα· 

πανηρός. 
άν-δλωτΟ«;, ο" (ο σ,ερ.+cίλώνoι 't?U CΊ.ιlακoμαι)· 

( έπΙ τάπων , φρουρίων), ό μή άλωθεΙς (κυριευθείς) r, 
ό μή άλισκόμενος (ον δέν δύναταΙ τις νά κυριεύ
Dl), άπόρθητος. 2) έπί προσ., ό μή δυνάμενος νά 
νΙKηθιj δι' έπιχειρημότων, άκατό6λητος ιι όδωροΟΟ
κητος. 3) επ ί ΠΡΟΙΎμ., όνέφικτος. 
άν~lωφάω' άνακουφΙζομαι άπό τους πόνους. 
άνα-μαιμάω' μαίνομαι καθ' δλην τήν γραμμή ν 11 

έπ ί πυρό~ π .χ., λυμαίνομαι, νέμομαι, κατακαΙω. 
άνα-μαλάσσω' μαλόσJω πόλιν, καθιστώ τι μα

λακόν διά μαλόγματος. 
άνα-μανaCινω, μέλ . ·μα.{}ήσομαι· μανθ.jνω πά

λιν r. έκ νέου, μανθάνω έπακρι6ώς (έν λεπτομερεΙ
αις) 11 μανδόνω διαφορετικά 11 έρευνώ, έξετάζω, λε-
πτομερώς. . 
άνα-μαντεύομαι, αποθ.- καθισΤώ τό μαντευθέν

τα άκυρα. 
άν-Ciμάξεuτος, ο" (ο στιp.+CΊμαξενω)· άδιόβατος 

δι ' άμάξος (ον δέν δύνανται να δlέλθωσιν δμαξαι). 
άνάμαξΙΙ;, -εοο., Τ)' έκθλιΨις, έκπίεσις. 
άνα-μαρμαίρω' κινοϋμαι ταχέως έπΙ τών φυσ'l'ιτή

~ων σιδ,l"ΡΟI)ΡΎου. 

άν-αμσρτιισία, τ,' έλλειψις άμαρτΙας, άθΥότης. 
άv-Ciμάρτητος, ο" (ο στερ . + cίμοeτεi"γ ό άνευ 

σφαλμάτων (ό μή άμαρτόνων), άλό8ητος 11 ίπί ήθι
κτ, ; οτιμ. , άμεμπτος, άψογος, άνεπΙληπτor .- 'ΕπΙρ. 
·τω;=όνευ πτοΙσμστος. 
άν-σμαρ~cιnΚ, έ~' ό μή όμαρ-:-όνων έν τοΤς 

λόΥΟις, ό μή λέγων ψεύματο. 

άνα-μCiσάομαι, αποθ.- μηρυκωμαι, «αναμασώ) 
τήν τροφή ν, μαoGJ έν συνεχεΙα (λ~τ. rumlnΔrl). 
άνα-μάσσω, άττ. -ΠΦ' ·μίλ. -ξοι· αόρ. ~' ά.,έμαξο

άποτρl6ω, άποσπογ'{Ιζω : lf/YO", ι; απ Ηεφσλπ d_
μάξεΙ.=έργον, τ6 όποτον συ Μ όποτρΙψι;}ς έπί της 
κεφα).ης οου (ilios! η'tο xηλί~).- 11 Μ'σον, ζυμώνω 
τό · ιjiWf.Jf μου. 
ά-νδμCiΤος (ο στaρ.+"αμο)· άνυδρος. 
άνα-μάχομαι, μίλ . ·μαχονμαι, iviO't5 -μαχέαομαι 

r) ·ι-'σ.χήσομαι άποθ.· μάχομαι έκ νέου, όνανεώνω 
τήν μάχην ιι έπανορ8ώνω μίαν ήτταν. 
άν-άμ-6CiΤΟC;, Ο", Jtot'ljt . αν τ ί ά.,·ονά-βοτο' (ο στιρ . 

+:ί"αβοί"ω)' Βπί [ JtΠΟ!J. ό έφ' ου δέν MvafbI τις νά 
άνα(1ιj . ό ι δέν δύναταΙ τις νά innEύol), όδόμαοτος. 

άν.a-μείΥνuμι· ό;;θοτίροι γροιφΥ; του ά"ο-μL".,υμι 
(ο 6λ.Ι. 

άγά-μειξιι;, -εω., Τ( όρθοτ. ΥΡ. τοίί ά"άμι·ξι~ (ό βλ.). 
άν αμέ1Υητος, 0)1' ό μή άμελχθεΙς , ον δέν δύνα

ταί τις νό άμtλξ!J . 
άνα-μελετάω' έπαναλαμ6όνω τό μελετη8έν, τό 

μελετώ έκ νέου. 
άν-άμελκτος, ο,,' ό μή όμελχθεΙς, «όνόρμεχτοςJ. 
ά .. σ-μέλπω, μΗ. -ψοο' άρχ/ζω νά ςιδω 11 άνυμνώ. 
άνα-μένω, Jtot'ljt. αμμiνoo' μέλ . -μενώ' ιiόρ . οι ' 

άνέμ6ινα' περιμένω διό ... , άναμένω (τινά, τι) 11 άπολ., 
διατελώ έν άναμονrj. -2) περιμένω, υπομένω, ύπο
φέρω, άντέχω. 3>άναβάλλω,όργoπoρW,6ραδύνω. 
άνα-μcρίςω' διαιρώ.-μέσ. , διαμερίζομαι. 
άν.α-μέρισιι;, 71 ' διαμέρισις. 
άνά-μεσος, ο,,· ό έν τΥ μέσΥ, έν τΥ κένΤΡΥ 

χώρα) τινός ( λοιτ. medίlerrΔneυs). 
άνα-μεστος, ο,,' γεμάτος έντελώς, K01Q>JEoroς. 
άνα-μεστόω, μίλ. ·ώσοο· '(εμίζω έντελώς, πλη

ρCι έξ όλοκλήρou . 
άνα-μεταξύ, έπίρ.- άνα μέσον, μεταξύ. 
άνα-μετρέω, μέλ. -ήσοο' μετρW έκ νέου πάλιν, 

« ξαναμετρW » 11 KαταμετρCι έκ νέου τήν όδόν ην 
διηλθον 11 γεν .κιiJ;. πρόττω, Τι λέγω τι κατ' έπανά
ληψιν, έπαναλαμβάνω. - 11 κόμνω άπολογισμόν τι
νος, . κάμνω έκτΙμησιν πράγματός τινος, «άναμε
τρCι » τι όπό μή ύλικης όπόψεως. 'J<:x 't~ UtOi) τό 
άνα-μέτρησιι;, -εω., Τι' ή έκτίμησις πράγματός 

τινος; ή « άναμέτρησις» 11 ή π.:::δξις της έκτιμήσεως, 
τοϋ ύπολογισμΟϋ (τών δ ~oιστιiσεων π.χ . ). 
άνα-μηρυχάομαι, άποθ.· άναμασώμαι . 
άνα-μηρύομαι, :iποθ : περlτυλΙσσω, άναούΡω (ώ; 

έπ ί κι.ωατΥ,;) . 
. άνά-μΙΥa, ΠO~YιΤ. αμμrΥα, ώ:}. ά"ά-μΙΥ&Χ, ίπΙ;:..· 

άναμίξ, « άναKα~ωμένα». 
άνα-μίΥνυμι κ~ ! -νω' μέλλ. άνo -μlξoo' ιίάρ. ι:ι. ' 

ιϊ"έμιξα (κι:ι.ί 8"θ6τ . ά"ομεό".,- κλπ .. δ,i τoiί -ει-)' 
άνακατεύω μαζΙ, όνακοτώνω, «άναμει'{νύωι. - 11 
Μέσ. , έχω κοινωνικήν έπικοινωνΙαν, έπικοινωνώ, έ
νοϋμςιι μετ' άλλων . 
άνα-μικτόc;, ή, Ο" (ό"θάτ. -μεικτό.)' άναμεμι

γμένος. 
άνά-μικτοc;, ο.; (όΡθ6't. -μεικτο.)· ό μή άναμε

μΙΥμένος . 
ανα-μιμέOμαΙ'=άπoμιμioμαι ( ~λ. λ.). 
άνα-μιμνάσκω, μίλ . ά_μ"ηαοο, Jto t'1jt. άμμ"ηαοο' 

αάρ. οι' άνΙμ",1αο· ύπεν8υμΙζω τι είς τινα (τινa πι;;Ι 
_ινo~ ίφιiγμ.) 11 μετ' απρ:;>. , υπενθυμΙζω τινά νά πρόξl) 
τι 11 ώά. έπαναφέΡω, όνακαλώ, εΙς τήν μνήμην, κό
μνω μνείαν πρόγματός τινος. - Πι:ι.θ. έν8υμΟϋμαι, 
άνακαλώ είς τήν μνήμην μου. 
άνq."μίμνω, ΠΟ Ι 'l',τ . χντΙ ΙΙ_·μi"oι. 
άνά-μΙξ (άνoμly"υμι)' άνάκατα, άναμεμιγμένως, 

φύρδή,ν-μΙ'{δην. . 
άνά-μιξιι;, ·εω., t, (και Ι όρθότ. άνάμει;ι., βλ . άνο-

μly"υμι)' έπικοινωνΙα, ανοκότωμα 11 έπι~ιξΙα. 
άνq"μίσΥω, Jt~t1jt. καιΙ ίων. αντ! ά"αμl".,vμι. 
άνά-μισΙαρνέω' υπηρετώ έκ νέου. έπί μισθΥ. 
άνα-μισδόομαι, παιθ: μισθοϋμαι, ένοικιόζομαι, έκ 

νέου . . 
άνCΙ-μσΙωσις, Υι' ή έκ νέου μΙσ8ωqις. 
Ιν-αμμα, τό (ιlνάπτω)' παν τό όνημμένον, τό 

φλε'{όμενον. 



6νάμμστoς-6νCΙΞΙΙρσντιιιiς 

6ν-άμμδτος, ο" (α. οτιρ.+cfμμcι)" δ δνευ όμμά-
των, δ'l)λ. κόμ&.ιν. . 
άνα.μνιισ&ς'ς, μτχ.πΙΧθ. ιiop. ιχ' το!} CΙ"αμιμ"!tσκω. 
άνά-μνιισις, -εως, Τι (ά"αμιμ"!tσχω)' r'I όνaπόλη · _ 

. σις, ή εΙς τήν μνήμην όνόκλησις, cόνόμνησις), έν
θύμησις. 

άνα-μνιιστιιι6f;, ή, 6,,' ό εύκόλως όναμιμνr;ι' 
αιό~~~ . 

6να.μνιισΤ6ς,ή,6J1· οδ τις δύναται νό όναμνησθ~. 
6να.μο1ςίν, ιiπρφ. CΣOρ. β' του rl"αβλώιιχω. 
6να-μο1ύνω' Επιτετιχμ. μολύνω. 
6~α-μoνή, Τι' τό έν ύπoμoν~ όναμένειν, ύπο

μονη. 

6να-μορμο1ύττομαι' έμβόλλω τρόμον, έκφ06lζω. 
άνα-μορμυρω' θορυΟΟ παταyωδώς, '8ρuxωμαι, 

μυκωμαι 11 άναβρόζω, όνακοχλόζω, (ίπΙ 'tfj~ θ~λάo-
0'11' π. χ.). 
άνα-μορφ6ω' όναμορφώνω, όνακαινΙζω n μετσ

μορφώνω . 
6να·μόρφωσι .. , -Ij ' ή έκ νέου μόρφωσις. 
άνσ-μοχ1ι:ύω (rlJlιi+μoXA6G)' ύψώνω, σηκώνω, τι 

διό μοχλού 11 άνοίΥω τι διά της βΙΣC;. 
άν-αμncχονος, ο,,' ό δνευ όμπεχ6νης, δνευ 

έπανωφορίου. 
6ν-αμη1άιιιιτος, ο .. (α oτιρ.+ιIμπλάκrιτoς)' ό μή 

πλανώμενος, μή σφaλλόμενoς, μή όπoτuYXόνων, 
όλόνθαστος, άπταιστος. 
6ν-άμηuξ, -νκος, δ, fι' δνευ δμπυKoς~ κεφαλοδέ· 

σμου, ταινΙcς. 
άνα-μυρfςω' χρΙω έκ νέου διό μύρου, cξαναμυ · 

ρώνω » . 
άνα-μuxσι~oμαι, CΣΠOθ: άναστενόζω βαθέως 11 

οΙμώζω, ό~ύρoμαι. 
άνα-μύω' άνοΙγω τούς όφθαλμούς, όναβλέπω' 

ιiντΙθ. τιjj ανμμνω, χαμμνω (βλ. λ . η. 
άν-αμφ-ήριστος, ο"· όδιαφιλονεΙκητος, όναμ

φΙβολος. 
6ν-αμφf-βo10ς, ο". ό μή όμφΙβολος, θετικός, 

βέβαιος. 
άν-αμφί-δοξος, οΙ'· ό μή Ιχων όμφιβόλους (δι

δOΡOυμένΣC;) ίδΙας. 
6ν-αμφί-ι:στος, ο,,' ό μή ήμφιεσμένος μή ένδε

δυμένος, γυμνός. 
6ν-αμφt-1ι:ιιτoς, O,,'=τijί Ιπομ. 
6ν-αμφί-10Υος, ο" (α οτερ.+άμφΙ1.ΟΥος)· όναμ

φlβολος , όναμφισβήτητoc;, όδιαφιλονεΙκητος. 
6ν-αμφισ-βήτιιτος, ο" (α οτερ.+άμφισβήτητος)· 

ό μή άμφισβητηθεΙς, μή άμφισβητούμενος, περl τού 
όποΙου δέν ύπάρχει (η δέν δύναται νά υπάρχω 
άμφισβήτησΙζ, όδιaφιλονεΙκητος,c όναμφισβήτητoc;Ί. 
- Ι ώ~ ένεργ., ό μή άντιλέΥων, μή άμφισβητων . 
. 6ν-ανάΥιιαστος, ο" (α otSP. + CI .. α)'Χάζω)' ό μή 
ηναΥκασμένος, προαιρετικός. 
6ν-ανδρfα, -Ij (κιχΙ cvIGte -εΙα)' Ιλλειψις όνδρι

σμού, δειλΙα.- Ι ή κατάστασις της όνυπόνδρου γυ
ναικός. 'Εκ του ·ΙΙ"α"ι3eος. 
6ν .. ανδρ60μαι· καθΙσταμαι όνΙκανoc; πρός σαρ

κικήν μεΤξιν. 
άν-ανδρος, ο" (α οτιρ . + ά,."ρ)· Ι =8"εν dJlι3eος 

=άνευ συζύΥου 11 δνευ όνδρών (δ1jλ. CΣνθρώπων γε
νικώ,), Ιρημος, έγκαταλελειμμένoc;, όκατοΙκητος.-
11 μή άνδρετος, δειλός 11 άνόξιος άνδρός, όνόρμο
στος είς δνδρσ. 
6ν-ανδρόω, μη: -ώσω' καθιστω τινα 8"αJlι3eο" 

(τ. ε. «νεΙ) οuζιίγοu) iι δειλόν 11 τόν καθιστω όνΙκα
νον, τόν εύνουχΙζω. Βλ. Υ-ΙΧ Ι rlJlα"ι3e60μσι . 
6ν-άνδρωτος, οΙ'· ή έστερημένηάνδρός, ή ά

πομεΙνασα χήρα. 
6να-νι:άςω, μέλ. -άσω (clνιi+"έoς)' καθιστω' τινα 

έκ νέου νέον 11 ιiμ,6., άνανεόζω έραυτόν, καθΙστα
μαι πόλιν νέος. 
6να-νcμω, ΠΟΙΥιΤ. ά"-,,.μω· μοιράζω ii κατανέμω 

έκ νέου.- Ilμί:;ον, άριθμω, λΟΥαριάζω . έκ νέου " 
άπαννέλλω έκ σtήθoυς, όποστηθΙζω. 
6να-νcομαι, ποι'l)τ. ά"- ,,έομοι, ιiπoθ: όνέρχομαι, 

όνατέλλω. 
άνα-νςόομσι, μέλ. -ώαoμcιι ' . ιiόρ. ιχ' CΙ"ε"εωάά-

ι:1ΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑ1ΑΖ E4ΔIlN. r4JlZZHZ 

μη", ποι'Ι)τ. άπρφ. cI"".ώααα17ocιι· Ιιτο'.· 6νavΕώνω, 
άναΖW, όναζωογονοΟμ::ιι. 

άνά-νcuσις,-eως,-Ij-Ι (&"α O-'Τ:ΙΡ.~"ΜCΙι)·όναδlω
σις, έπόνοδοςllκΙνησις πρός τά δνω, clt'άctvc.If(Ii~, "tlj\ 
κατιίι3vσις).- 1.1 ("itίω)' δρνησις (ivoς. -ςφ "a.n~8WIr) • 
6να-νι:uστιιιως (dm"eIίcn)' όρνηTlκως. 
6να-νι:ύω, μΗ. -σω· xup. ρΙπτω τήν κεφαλήν 

πρός τά όπΙσω εΙς fνδειξιν όρνr'ισεως Ι δθrl, όρ-
νούμαι, άπορρΙπτω. 
6να-νέω, μίλλ. -".ύσOΜCΙΙ· όνα8έω, όνtρxoμαι 

είς τήν έπιφόνειαν. . 
6να-νcωμα, -ςό'=όνανέωσις (βλ. λ.). 
άνα-νέωσις, -aeroG, tι (ιIιoα"ε60ΜCΙΙ)' όνακαΙνισις 

(καινούΡΥ!ωμα), όναΥέννησις, έπσνόρ&ισις. 
6va-vcwTIK6f;, ή, 6,,' ό Ιχων την Ιδιότητα fJ τήν 

δύναμιν νά όνανεώνr;ι, νά όναζωπυρι:\. 
6να-νήφω, μίλ. -ψω' ΥΙνομαι πόλιν νηφόλιoc;, 

έπανέρχομαι εΙς τός αΙσθήσεις μου, συνέρχομαι. 
2) μτ5. έπαναφέρω τινά εΙς τάς αlσeJήσεις του, τόν 

. κόμνω πόλιν νηφάλιον. . 
άνα-νιίχομαι, ιiπoθ:-cl"α"έω, έπιπλέω Ι μ-ςφρ. ό-

ναλαμβόνω άναρρωννύω. 
6νά-νιιψις, -Ij ' όνόρρωσις, άναζωοΥ6νησις. 
άν-αν&Εω' όνθΙζω έκ νέου, έξαKoλo~ !)όλλων. 
άν-αν&iις, e~ (α οτιρ.+Ι"θος)· ό δνευ δν~Uς. 
άν-άνιος, .011 (α oτlρ.+CΙ"/α)· ό δνευ όνΙας, ό μή 

πρσξενων όνΙαν. 
άνα-νiσσομαι, IiJtoe;-=clm"Ioμcιa (βλ. λ.). 
άνα·νοΕω· όναλΟΥΙζομαι, φέρω εΙς τήν μνή-

μην μοl.!. . 
6να-νομι\, -Ij' ή έκ νέου διανομή, άναδασμδς. 
άνα-νοσέω' νoσCι πόλιν, πΙπτω πόλιν εΙς τήν 

αύτήν νόσον. 
~ν-αντα, έπΙρ. το!} CΙ"-ά,,της' ύψηλό, όνωφερCις, 

πρός τά άνω' ιiντΙθ. ,ijί κιίτ-α1lτα (8 βλ.). 
6ν-αντ-δΥώνιστος, ο" (α. oτιp.+CΙπα,.-.Ι,"oμcιι)' 

ό δνευ όνταΥωνιστού, δνευ άΥωνoc; n δ πρός δν 
δέν δύναταΙ τις νά όνταyωνιαθ~lIάδιaφιλOνεΙKητoς. 
6ν-αντ-αηό-δοτος, ο,,' ό δνευ όποδ6σεως. 
6ν-άντιις, eς (ά"ιi+ΙΙ"τιίω)' όνηφορικδς, όνωφε

ρής, όπότσμος' ιiντ Ι θ. -ςφ κατ-ιί"πις' δθιν αιινΦν. τijί 
λr.ι τ . a,rduus, δύσκολος. 
άν-αντf-β1ςΩΤoς, 011' δν δέν δύναταΙ τις νό 

πρoσβλέΨr;ι· 
6ν-αντf-8ςτoς, ο,,' πρός δν δέν δύναταΙ τις νά 

όντείπr;ι . 
6ν-αντf-1ι:ιιτoς, ο" (α ΘΤΙΡ'+clΠΙAι)'Φ)-~Φ Ιπομ. 
άν-αντί-ρριιτος, 011 (α οτιρ, + ιIπ.~ιS -ςοtl d"n-

1.έ)'ω)' 9 μή έπιδεχόμενος όντιρρήσεις. 'ΕιτΙρ. -τωι 
=άνευ όντιλΟΥΙας. 
6ν-αντf-τυηoς, ο,,' ό μή παρέχων όντΙστασιν, 

ό μή άνθιστόμενος. 
άν-αντι-φωνιισfα, 'ιι' τ6 μή όντιφωνεΤν, μή ό

ποκρίνεσθαι. 
6ν-αντι-φώνιιτος, ο,, ' 6 μή όντιφωνηeJεΙς, μή 

λαβών όπόκρισιν. 
άν-αντ1Εω' όνέλκω ~ έξόγω τό ίιδ:.ιρ δι' όντλlας. 

. -Α "ΜΑΞ, γεν. ci"ακτος. δ' έπ. δοt .. πλ'l)θ, cιt'άχτeασ,' 
κύριος, δρχων, 6ασιλεύς (χρ-ηοιμοπ, ίπΙ δλων των 
θεώ'ι, κιχΙ xup. τeι ίi Άπό4.ωνo~).- 11 κόθε Υήινoc; όρ
χων, ήγεμών, όρχηγός, βασιλεύς 11 ώο. έπΙ των υΙων 
η συγΥενων τών βασιλέων, κ~Ι Υενικω, έπΙ τω" 
προυχόντων μιας πόλεως, έπΙ των διαχειριζομένων 
τό κοινά ένός κρότους. 2) ώο. ό οΙκοδεσπότης 
(λΙΧτ . . herus, domlnus). 3) γινικω" πας ΟΟτις εΙναι 
ύπεύθυνος διό κότι, ώ, κώΠf7ς 8"ακτες, mίλης CI"αξ, 
lJ3i1.OJ1l /ι'"αξ (πρΙSλ , χeιρ-ώ"l1ξ) [(FαJlα- + χτ' (του 
κτώμαι ;)' πρ6λ. αιχνC Χ.J . VΑηοlί=κερδΙζειν). 
6να-ξ~ινω' ξαΙνω (ξέω) έκ νέου U όνανεώνω. 11 

έξερεθΙζ<.r έκ νέου. 
6νάξασ&αι' CΣπρφ. μία. ιioρ. (J.' το!) ιI"ιίασΩl. 
6να-ξΕω' ξέω καλως, ζέων λειαΙνω, στιλ&:ινω. 

. άνα-ξιιρafνω, μίλ. -ίίJlω' ιiόρ. α.' -.ξttρσιοα, JtOt'l)t. 
ιiπρψ . ά)'ξηeΔ"αι' καταξηραΙνω, στεΥνώνω, 
άνα-ξήρανσις, -ιωι, Τι ' όποξήρανσις. 
'va-ξlιpaYTIK6f;, ή, 6,,' ό. όναξηρa!νων, ό προ

καλω\, όναξήρσνσιν. 



•• 
άνσ-ξιιρσσίσ, ofj'=d,ιcιf1tea"ιJI, (β~. λ .) • . 
άνσξ(σ(Α), ofj (ά"άιJαω)' διαταγή, κέλευσμα, έν

τολή. . 2) = βααιΙεlα. 
άν-σξfσ (8), ofj' (α σ1:ερ. + άξΙα)' όναξιότης, Ιλλει

Ψις άξΙας. 
άναξί-σΙος, ο" (&,.aHcil,)' ό όνάσσων τiΊς ό

λός, ό βασιλεύς της θαλάσσης. 
άναξι-βρόνται;,δ' ό δναξ (κύριος) των ι'!ροντων. 

ΙΙ (άγάΥω)' ό άνάΥων τάς βροντάς. 
'vaξI-μolnoc;, ο" (άιιά"ω + μolnιI)' ό όνάΥων, 

διεyε/ΡWν, τάς μΟλπός. -ΙΙ (ά,.άαιJω)' ό όνόσσων 
τών μολπών, ό πρωτεύων κατά τήν όνόπεμψιν των 
μολπών. 

. άν-cιξιό-loyoς, ο,.' ό όνόξιος λόΥου. 
άν-αξιο-ηάδι:ια, ofj' τό άναξ/ως πόσχεινllΤι ή διό 

τό άναξιοπαθεΤν δικαΙα όΥανόκτησις. ΈΧ 1:0!ί 
άν-cιξιo-nδδέw(ά,.άξιος+nσ{Jc'i,,)·δεινοπαθώ παρ' 

άξ/αν 11 άΥανακτώώς πάσχων όναξΙως (ίν ιjι δηλ. 
θΙΙ ή~tζι:ι ιiντlθΙΙΤOυ τόxη~). 
άν-άξιος, Ο", ώα. -α, -ο,. (α ατιφ. + ΙΙξιο,γ ό μή 

δξιος, μή θεωρούμενος δξιος διό τι, ~Τά: Υιιν . 11 ιiΠcίλ. 
δ δνευ άξΙας, τιποτένιος, δχρηστος. 2) δ μή ό
ξ/ζων νό πόθr;ι κακόν τι (δστις δέν εΤναι πρέπον fi 
δΙκαιον νό πόθr;ι κακόν ΤΙ). 
άν-σξιότης, 'ή' ώ, κcιΙ νυν. 
άναξι-φόρμΙΥξ, -ιπο" δ, ofj (cI,.άιJιJω+φόIμ",ξ)· 

δ κύριος (δρχων) τiΊς λύρας (κυρ. δ cI"άιJαω" πj, 
φόιμι"ro,)· 
άν-σξfωςo έπΙρ. 'COίI CΙγάξιο,' κατά τρόπον όν

άξιον, άναξ/ως. 
άνα-ξϊϊνΟω (ά"a+ξvγο,)=cI"ακοι"όω (8 βλ.). 
άνσξυρlδι:ς, -l&ιw, cιΙ' περισκελ/δες, δς έφόρουν 

ΟΙ άνατολικοl λaοl (λί~ι, Πιραιχή) . 
. . άνα-ξυω, μίλ. -ναω' πιιθ. ιi6ρ. d"εξVαlJotJ,,· όπο
ξέω, άπαλε/φW. 
άνάξω, μίλ. 'Coίi άγάιJαω. 
άν-σ04Υω, μίλ. -ξω, ποιη'C. ιiν-ι:! ΙΙ,.-οΙ"ω. 
άνσ-ησιδι:ύωο παιδεύω (διαπαιδαΥωΥω, διδάσκω) 

έκ νέου. 
άνσ-ηαιστιιι6ς, ή, ό,,' δ όνήκων εΙς τόν ό

γόπαιστον. 
άνά-ηαιστος, ο" (άγα-παΙω)' δ παιόμε"ο, πρός 

τ~ όπ/σω, άναπαλλόμενος, όναπηδών 11 ώ, ο!ια. ά,.ά-
1T.αια~o, (ίνν. πονς), δ' δ Υνωστός μετρικός πούς, ό 
οντ/θετος τοΟ δακτύλου ("''' -'), λcιτ. AnApAesIus. 
άνσ-ησίω, μίλ. -αω' πα/ω (κτυπώ) πάλιν, κτυπώ 

πρός τά όπ/σω, άντικρουω; όποκρούω. 
άνα-ηάλαισι,", -εω" 'ή' ή άνανέωσις τiΊς πόλης, 
οϋ άΥώνος. 
c!ινα-ηδλαίωo έπανορθώ διό νέου άΥωνος. 
άνσ-ηάλη, 1ι' χορός κατ' όπομΙμησιν των πέντε 

:ηωνισμάτων τοϋ ne,.~Ci{Jlov. 
άνά-ηδλιν, έπΙρ. όπ/σω πάλιν.-ΙΙ έκ νέου πόλιν. 

· -111 τούναντΙον, άντιθέτως ,όντιστρόφWς. 
άνα-ηαlιν-δρομέωο (πcιρ' Ίπποχρ. επ! ίπιδέ:;μου) 

' ρέρομαι π:'λιν δπ/σω εΙς τό αύτό σημεΤον. 
'v-an-iιllaKToc;, ο,.' ου δέν δύναταΙ τις νά όπ

~"λαXθι:i. 
άνσ-ηάλλω, ποιητ. άμπάΙΙω' μίλ. cI"αn:αlώ' ιiόp. 

-«' ά"~π,,lα' έπ. μτχ. ιi6ρ. β' άμπε.πσΙώ,,· πόλλω Tf.\
δε κακετσε, κραδα/νω, θέτω ε/ς K/νησιν.-Πcιθ. μ~τΙΙ 
;π. ιi?ρ . 1)' ΙΙνέπαΙτο' όναπηδώ, όνατινόσσομαι. 
άνά-ηaλσιι;, εω" 'ή' τό άναπάλλεσθαι,όναπήδησις. 

. άνα-naριάr;wο μεταβάλλω Υνώμην ώς ΟΙ Πάριοι. 
άν-α!l-άρτιστος, Οι" ό μΓ] άπηρτισμένος, ότελής. 
άνά-ηaς, ·ίϊαα, -α,,'=ανμπα, (βλ. λ.). 
(ινα-ηάασω, μiλ. -άαω' έπιπόσσω, πασπαλ/ζω 

έπΙ τινος. 
άνα-ηδτΕωο άνέρχομαι. ύπάΥω 6π/σω. 
σν-αιι-αύδιιτος,σ,,' ό μή όπαυδών, άκαταπ6νητος. 
άνά-ιιαuλα, -ης, Υ, (ά"απιιν:,,)' άνόπαυσις, ήρε-

μία, ήσυχΙο, άνακούφισ ις, ξεκούρασμα όπό άσχο
λ ίαν τινό 11 έπί φ;;')!)~ιίjν, κιιτ' ά,.απαιίlσ, 6ιrιI;;σθαι 
=τό νό είναι διr;ιρημένoι είς «βάρδιες».-ΙΙ τόπος 
όναπαύπως, άναπαυτήριον. 
άνά-ηαυμα, τό ' όνάπαυσις, ήσυχ/α a τόπος όνα

παύσεως, άναπαυτήριον. 

άνά-ησυσις, ποί'fj'C. lf'Π«vaa" -εω" ofj (Iι,ιcι.πσνω)· 
«όνόπαυσις», ήσυχ/σ, ηρεμ/α, όναKoUφισις 11 ξεκού
ροσμα άπό κότι 11 παοσις, λήξις, οταμάτημα. 
άνα-ηαuστcoν, ρημ. έπιθ:πρέπει τις νό άναπαυ

θι:i, Τι νό παύor;ι, νά σταματήσr;ι. 
c!ινα-ηαuστήριoς, ίων. ΙΙμπ-, ο,, · (ά,ιcι.πσνω)· ' άνή

κων Τι κατόλληλος πρός άνάπουσιν. - ώ, ο!ια. ~o 
ΙΙ"α.πσv(α)~eιο" = τόπος άναπαύσεwς 11 δ χρόνος, 
ή ωρα riΊ<i 'όναπαύσεως 11 ώα. ~o ιΙ"απ. (ένν. CJ,l
μεϊογ)=ό ήχος της σόλΠΙ,l,lος, τό όόλπισμα, πρα; 
όνόπαυσιν. 
άνα-ηaUω, !ων. Iιμ-nσνω (διΙΙ τι;υ, χρ6νου, βλ. 

πανω)' κόμνω διακοπήν, σταματώ όπό εν πΡδΥμα ιι 
μΤΥνίατ. παρέχω όνάποοσιν, άνακοι:ιφ/ζω όπό κότι.
ΙΙ Μίαον, παύω όπό τοΟ νό κόμνω τι, όπέχω OOό τι, 
έΥκαταλεΙπω τι, διακόπτω U ιiπoλ. κόμνω τήν άνά
παυσ/ν μου, όναπaύoμαι, κοιμώμαι 11 ώα. άποθνό
σκω. 2) σταματώ, όναπαύομαι. 3) όναλαμβάνω 
δυνάμεις. 
άνα-ηι:,aω, μίλ. -:mΙαω' ιi6ρ. cι· ά".πειαα: ύπερ

νικώ τήν Υνώμην τινδς, μετα6άλλω τήν γνώμη ν 
του, τόν μεταπε/ΘW, τόν πε/θω νά Kόμr;ι τι παρά 

. τήνο θέλησ/ν του 11 ώα. μι;τdι xcιx9); ένν., παρασύρω, 
άποπλανώ, έξαπατώ. 

c!ινα-ηι:ιναωo πεινω έκ νέου, «ξαναπεινω». 
άνα-ηι:ιρα, τ( άπόπειρα, δοκιμή. . . . 
άνσ-ηι:ιρlιoμaι, μίλ. -ήαο,ιι.σι, ιiπoθ.· δοκιμόζω Τι 

έΠΙXειρW έκ νέου, όπoπειρWμαι, κόμνω δοκιμήν.
ΙΙ ώ, ναυτιχό~ χcιΙ ατρα'Cιωτιχό, 151'0', έπαναλαμ66νω 
Τι έξαKOλOυΘW όοκήσεις, έξασΚΟϋμαι, έξασκώ, yυ~ 
μνόζω. 

. άνσ-ηι:ίρω, μΙλ. -~Iώ' ιiόρ. cι ' d".:maea, ίπ. μτχ. 
dμπεleα,· πcιθ. ιiόp, δ' ΙΙγεπάι"" [-σρ-]' πρχ. ά_Μ
παρμσ', ΠΙ;ΙYjΤ. άμπέ.πσρμσι (ιι,.a+πιιleω)' διαπερW, 

. σουβλ/ζω. 
c!ινα-ηι:ιστήριoς, αΊ ~" (ά"απ.ί-θω)' καταπειστι

κός 11 μεταπε/θων, παροπλανών. 
άνσ-ηι:μηάςω xcιΙ -ά 'ομσ ι • λΟΥαριόζω έκ νέου 11 

μτφρ. όναλΟΥ/ζομαι, μελετώ, σκέπτομαι έκ νέου 
(χατΙΙ αυν!XEΙCΙν). . 
άνα-ηέμηω, ποιητ. ΙΙμ-πέμπω, μδλ. -ψω (διdι 'Cou~ 

χρόνου, βλ. πέμπω)' στέλλω έπάνω (πρός τό μεσ6-
Υεια) Τι έκπέμπω. - Μία., πέμπω έκ μέρους μου.
ΙΙ πέμπω 6π/σω, άνόΥω. 

. άνα-nι:nτδμένoc;, μτχ. πcιθ.πρχ:,;oυ ά,.α-:m~άιιννμι. 
άνα-ηι:σι:ίν, ά,.απεαώ,., «πρφ κcι! μτχ. ιiop. β' 

'toti ά"απΙπτω. . 
άνσ-ηέσσω, .χττ. · "C~ω· 6ράζω τι έκ νέου 11 άνα

θερμα/νω. 
άνσ-ηι:ταννϊϊμι χαΙ ά"απετα,.ιι1iω, ώα. ΙΙ"α-πε

τάω' μέλ.-πετάαω, ιΧττ.-πετώ· ιi6ρ. cι' ά"εΜτααα, ποι ητ. 
Πρ~ατ. χ'ΧΙ μτχ. άμΜτααο,., άμπετάαα,' άναπτύσσω, 
όνο/γω, όπλώνω, ξεδιπλώνω.-μτχ. πα.θ. πρχ. ά"απε
πταμέ"ο" ". ο,,=άνοικτός, έκτεταμένος. 

άνα·ιιέτι:ιa, ofj' διαστολή, ανΟΙΥμα. 
άνα-ιιι:τfιc;, έ,· άναπεπταμένος, όλάνοικτος. 
άνα-ηέτομαι, μίλ. -πτήαομσι' ιiόρ. β' ά"επ~όμ,l" 

Τι ά"επ~άμ,,", ποιτιτ. μτχ. άμπτάμε"ο,' του ένεΡΥ. τό
που ά"έπτ,l" ποιτιτ. Ε!ιΧΤ. άμπ"tα.l"γ (βλ. M~oμσι)' 
πετώ πρός τό δνω, όν/πταμαι, όφ/πταμαι, φεύΥω. 

άνά-ηι:υσις, ofj (ά"αΠV,./Jά,.oμo,)· έρευνα, έρώ
τησις. 

c!ινα-ηέφιινα, πρχ. του άγαφσl,.ω. 
άνσ-ηήΥνϊϊμι Τι -ιίω' διαπεΡω, σοu6λ(ζω Ο όνα

σκολοπ/ζω, σταυρώνω. 
άνα-πηδάω, ποιητ. ΙΙμ·π"δάω· μΙλ. -ιjooμσι' (βλ. 

π"lάω)' . πηδώ πρός τό δνω, 6ναπηδώ, άνατινόσ
σομαι, όνασκιρτώ 11 ΙΙ"απ"δώ έπ' [ι"ογ = τινάσσο
μαι έπόνω «Υιό νά πόω στή δουλειό»llίπΙ πηΥών, έκ
πηΥάζω, ~ναβλύζω.- ΙΙ πηδώ πρός τά όπ/σω. 
άνσ-ηήδησις, -ε~, Τι' τό όνσπηδδν, όναπήδη-

σις, έξ6ρμησις. 
άνα-ηηνίςομαι, ιiπoθ' έKΤUλ/σσω. 
άνα-η"ΡΙα, .,( χωλότης, πήΡWΣις. 
άνα-η"ρόΟμαιο κσθ/σταμαι άνάπηρος. 
c!ιτα-ηηρoc;, ο" (ίΙ,.α+π"ιός)· ήκρωιηριασμένος, 

κολο66ς, «σακότης». 



ίνσιίιUω-ΙνσιιΙlσuστeς " 
Ινα-ιι'''ω, μΙl. -1,1''1»' κόμνω τι νά όνa8λύσr;ι 11 

Ιμ,;δ. όναΒλύζω, άνέρχομαι. 
άνσιιιeςω' Πιέζω πρός τά 6πΙσω' 
άνα-ιιΙμιι1ημι, μίλ. -πΙήaω' . άόρ, α: ιΙ"έπΙ'1αιι' 

nληρώ μέχρι χει λέων, γεμΙζω fwc; έηάνω (λa;τ . ex· 
plere) 11 έκπληρG), έκτελώ, τελειώνω, συμπληρώνω.
ΙΙ γεμΙζω Ιως άνω, Ικανοποιώ, καταπραΟνω, κατευ
νόζω.- ΙΙΙ πληρώ τι έντελώς όπό τι, κυρ. ΙπΙ ,;'9),; 
'νν. το!} μολύνειν, μιαΙνειν U όθεν ώ; πa;θηt., μολύνο
μαι κηλιδοϋμαι. 

άνa-ιιfμιιρημι' έξογκώ, φουσκώνω, 11 πa;θ. έξογ
κοΟμαι' π~δλ. ιItία ·ΠιIήθω. 
άνα-ιιΙνω- πΙνω, ρ:>φώ, όναρροφώ Β όπορροφώ 

έκ νέου. . 
άνα-ΙΙΜράσιιω- πωλώ έκ νέου. 
άνσ-ιιfιιτω, μSλ. ·πεαοVμa;ι · άόρ. β' cl"inaao,,' 

πρκ. ά"α ·,πέπτωΚα· πΙπτω πρός τά όπΙσω. 2) όπο· 
σύρομαι, ύποχωρώ 11 όθεν , όθυμώ, τεμπελιόζω, όλι
Υωρώ, δειλιώ (λa;τ. concidere animo). . 

άνσ-ιιΙτνημι, ΠΟΙΥιΤ. ιΧντΙ ά"αΠΒτάνννμι (βλ. λ.). 
άνσ-ιι1άιι"τος, O"'=άytlμπlάιc'1I'O~ (βλ. λ.). 
άν.C:ι-ιι1σναoμαΙ'=πλανώμαι. 
άνά-ιι1δσιι;, 'εω;, Τι (ά"απ1ιlααω)' ή έκ νέου 

πλάσις, ό έκ νέου σχηματισμός, μετάπλασις 11 μτφρ. 
όναΥέννησις (έκκλησ. ). 
άνά-ιι1ασμα, ιό (ά"απλάααω)' τ6 όναπλασθέν, 

τ6 έκ νέου σχηματισθέν 11 τύπος, πρότυπον, άνά
στημα 2) άναπαράστασις, δημιούΡΥημα της φαν
τασίας. 
άνα-ιι1ασμός, δ'=ά"άπλααι~ (βλ. λ . ). 
άνα-ιι1δσσω, ιi,;τ. -l'l'ω, μέλ. -πλάαω' ιiόρ. a;' 

cl"inliIaCI' - πλάττω (σχηματΙζω, διαμορφώνω) έκ 
νέου, μεταμορφώνω, μετασχηματΙζω, όναχωνεύω 11 
Υινικώ" «χύνω σέ καλούπι», δΙδω μορφήν (σχημα) 
11 έπινΟώ, έφευρΙσκω, φανTάζoμαι.~11 έπαλείφω, έμ
πλαστρώνω. 
άνά-ιι1αστος, ο,,' 6 δυνόμενος νό πλασθι:i εΙς 

σχημά τι, 6 εύπλαστος. 
ανα-ιι1ατυνομαι' έπεκτεΙνομαι εΙς πλάτος 
ava-n1ciw, έπ. ιiντ Ι ά"α-πλέω (βλ. λ.). 
ava-n1tKW, μέλ. -ξω' πλέκω πφΙ τι πρός τό 

δνω, περιπλέκω, περιελίσσω, τυλΙσσω 11 στεφανώνω. 
ava-n1coς, α, ο,,' βλ. ά"άπλεω~. 
ava-n1cu.,IIί, -εω~, Τι ' μόνον μ,φρ. σfίψις καΙ κα· 

τασυντριβή τοΟ όστοΟ. 
ava-n1tw, μ!λλ. -πλεναομαι iΊ -πλευαον.-ι· ιiόρ. 

α: ά"έπλευαα' ίων . έν. cl"α-nλώω' πλέω πρός τά άνω, 
πλέω πρός τάς πηΥάς τοΟ ρεύματος (ιiντιθέτως πρό,; 
τό Ρεijμa;) 11 ώσ. άποπλέω, πλέώ προς τα άνοικτά 11 έ
πιπλέω, άνέρχομαι εΙς τήν έπιφάνειαν. -11 πλέω 
όπΙσω πάλιν διό της αύτης όδ::>ϋ, έπανέρχομαιιιεπι 
ίχθύο; , κολυμβώ πρός τά όπΙσω, έπανέρχομαι.-111 
μτφρ. σήπομαι, πίπτω (επί ό~όντων). 
ava-n1cWIί, ων, Υεν. -ω' ώ" . θ'l)λ. ιΙ"απλέα' ίων. 

χχΙ άτ, . ιiν, Ι άνάπλεo~- (ιΙ"α+πλέ"" = πλέo~)' πλή
ρης έως δνω, έντελώςΥεματος άπό τι. - 11 μολυ
σμένος, μιασμένος, άπό τι. 

άνα-ιιΑΙI&ω, πι;ιητ. CΊν-Ι ιI"α'πlμnλ'1μι (βλ, λ.). 
2) ιiμτ6. εΤμαι πλήρης. 
άνα-ιι1ημμίiρtω' ύπερεκχειλΙζω, 
άνα-ιι1ημμύρω' κάμνω να πλημμυρlσr:1 τι. 
άνσ-ιιλιιρ6ω, μέλ. -ώαω' πληρώ τι fwc; άνω, Υε-

μΙζω τι έντελώς.-Ι ΥεμΙζω πόλιν, συμπληρώ, παρέ
χω τ6 έλλεΤπον.-Πa;θ., έπανέρχομαι εΙς τό πρότε
ρ:>ν μέΥεθος Γι σχημα (έπ ! 1:oij ΤιλΙοιι χa;τόπίν ίκ
λείψεω~). 

άνα-ιι1ήΡωμα, τό' συμπλήρωμα. 
άνα-ιι1ηΡωμα1Η6ς όρθότ. άναnλ'1ρωτιιcόS' (βλ . λ.). 
άνα-ιι1ήΡωσις, Τι' συμπλήρωσις 11 μτφρ-. έκπλήρω-

σις, ίκανοποίησις 11 άπόκατάστασις, όνάκτησις. - 11 
(εκ -coij πtLθ.) τό πλημμ.Jρισμα. 
άνσ-ιι1ηΡωτέον, ρημ. ιπΙθ: πρέπει να όναπλη

ρώσΙ) τις. 
άνα-ιι1ηρωτιιιιός, ή, ό,,' 6 καταλληλος πρός ό

ναπλήρωσιν 1) συμπλήρωσιν, συμπληρωματικός. 
άνσ-ιι1ίίσαι, ιIναπλήαcι ... ιΧπρφ. xa;! μ,χ. ιΧόρ. a;' τοί} 

d."cιπίμnλ'1μι (βλ. λ.). 

άνσ-ιιΙηστlιιός, ιf, ό" (cl'VanlμoΠl'1μI)' ό κατόλ
ληλος προς όναπλήρωσιν, παραπληρωματικός, πλε
οναστικός 11 μΤφρ. μιασματικός, κολλητικός. 
άνα-ιι1ίσσω' μέλ. -ξω' όναπηδώ, όνασκιρτω. 
άνα-ιι10ιιή, Τι (άYCΙoΠλέιcω)' πλοκή, πλέξιμον.-

11 (έν τΊ) Μου".) συνδυασμός τόνων όνιόντων (ιiντΙθ. 
τφ ιcαι-απλoκή). 

άνά-ιι100Ι;, auv"!lp. d."ιInlov~, δ (d."anUΩI)' τό 
πλέειν, πλοός, πρ6ς τό άνω, χυρ. όντιθέτως πρός 
τό ρεϋμα 11 ώσ. όπόπλους πρ6ς τόόνοικτό. 
άν-αη1όω, μίλ. -ώαω' «ξεδιπλώνω), έκτυλlσσω, 

άνοίΥω. 
άνα-ιι1ύνω- πλύνω έκ δευτέρου, cξαναπλύνω, 

ξεβγάζω ». 
άνά-ιι1ϋσιι;, -Bω~, Τι' τ6 άναπλύνειν, τό ξέΒΥαλμα. 
άν-άιι1ωσιι;, -εω~ , Τι (d'Vci+dnlιSw)' όνάπτυξις, έξ

έλιξις 11 έξήγησις. 
άνα-ιι1ωτά~ω' άναβαΙνω, όνέρχομαι, με8' 6ρμης 

εΙς τήν έπιφάνειαν (έπΙ έρυΥη,; , ~ηλ. cριψΙμa;το,;.). 
. άνα-ιι1ώω, ίων . ιiντ! ιΙΥα-πλέω (βλ. λ . ). 

ava-nvciw, ίων. ιΙμπ"ε[ω, aπ. ιiντΙ ιΙ"απ"έω (βλ.λ.) . 
άνά-ιινcuμα, τό (ιΙΥαΠΥέω)' ,;όπος πρός όνόπαι ;. 

σιν, άναπαυτήριον. 
άνα-ιινcύσι:ιc, γ' tv. ΕΙίκτ. ιiόρ. 11.' 'l:oίJ d'Vα.mrέω. 
ava-nvcuaI:;, -aooS', Τι (ιΙ"α,πΥέω)' τό όνQπνέειν, 

άναπνοή, άνάσασμα 11 διακοπή, άνάπαυλα, όνακού , . 
φισις, άπό τι .-ΙΙ εΙσπνοή. 

ava-nvcuaTIK6Ij, ή, ό,,' 6 άνήκων εΙς (iΊ κατάλ
ληλος, έπιτή3ειος, δια) την άναπνοήν. 

ava-nvcuaT6ct, ή, ό,,' πa;θητ. , 6 δυνάμενΟζ νά 
άναπνευσθι:i, ον δύναταΙ τις νό άναπνεύσr:1, 6 κα
τάλληλος πρός άναπνοήν. 

άν-άιινcuστοι;,ο'V, ποιητ. ιiντΙ &π"ιιυI1I'O~ (βλ .λ.)· 
6 άνευ άναπνοης, μη άναπνέων, άπνους (κιι.τ' ιiλ
λ6υ;: d"ιX-oΠ"avaιooS'< άνα στερ. + πyιιυl1ι-ό~). 
άνα-ηνΕω, μΗ. -,π"ευσομαι' ιiόρ. a;' d,,·I.mrBvaCI· 

«άναπνέω» , άνασαΙνω 11 κάμνω διακοπήν, όναπαύο
μαι (ξεκουράζομαι) άπό ΤΙ' (ΙJιζι τoiι,; ,ύπoυ~ llμoΠ'Vva, 
αμπνvrο, άμ,πννν{Jη 6λ. ,&ς ο!κι;Ιa;ς λ .).-Ι εΙσπνέω, 
άναπνέω (λtLτ. respiro).-III άποπνέω, έκπέμπω. 
άνα-ιινίΥω' άποπνΙΥω. 
άνα-ιινοή, πο ιητ . άμπνοή, 'iι (d"a.mrIΩI)· όνόκτη

σις της πνοης 11 άνάπαυσις, «ξεκούρασμαι.-ΙΙ εΙσ
πνοή, άναπνοή (λa;τ. respiratio). 
άνά-ιινοια, Tj'=d"an"oJ) (βλ. λ.). 
άνάnνuc, Π~O .~, . ποιητ . έν. ,;oίl ιIιιαιwΙω, 
άν-αιιό-β1ητοι;, ον' ό μή άπόβλητος, τόν 6ποΤ-

ον δέν πρέπει νά άΠΟΡΡΙΨr:1 (νό άπολέσr:1) τις. 
άν-αιιό-Υρσφοι;, ον' ό μη άΠΟΥεγραμμένος (ι ί( 

τζι βι6λί~ -:05 'l'ελωνεΙ ου). 
άν-αnό-δι:ικτoc;, ο,,' 6 μη άποδεδειγμένος, μη 

άπcδειχθείς 11 ό μή δυνάμενος νό άποδειχθι:111 μή 
έχων χρεΙαν άποδείξεως (βπ! ,;ων πρώτων ιiρχών 1) 
ιX~ιωμάτων). 
άν-αηο-δήμητος, O'V (α στ.ρ. + d.,πο~μέω)· 6 μη 

άποδήμήσας, άταξΙδευτος. 
άνα-ιιοδίςω, μέλ. -[αω, ιiττ . -ιώ' ιiόρ. α: cl"IInd

ι3,αα (άΥα+,πους)' κάμνω τινα νά βαδΙΟr:1 πρός τα 
όπΙσω (νό όπισθοδρομήσω 11 τόν γυρΙζω (φωνάζω) 
όπΙσω καΙ τόν έρωτώ 11 ά"αποδίζει" έαυτόιι = διορ · · 
θώνειν έαυτόν.- 11 ιiμτ 6 . βαδίζω πρός τά 6πΙσω, ο
πισθοδρομώ. 

άνα-ιιοδισμόι; (ά"α,ποδίζω)' έπιστροφι'ι, έπόν(l
δος 11 άνάκλησις (Έe~ .). 

άν~αιιό-δoτoι;, 0 11 ' ό μ :Ί άποδοθεlς 6πΙσω, 6 μή 
άνταποδιδ6μενος, άνανταπόδοτος. 
άνα-ιιρδόω'=ά"αποδίζω Il ( β λ. λ .) . 
άν-από-δραστοι;, ο,,· o iι δεν δύναταΙ τις νό ά-

ποφύγr;), άναπόφευκτος. . . 
άνα-ιιόιέω' πο ιώ,παρασκευόζω 11 έπισκευάζω. 
άνa-ιιοίητοι;, 0"- ό πεποιημένος, κατεσκευασμέ

νος, έκ τινος πράΥμ. 
άνά-ιιοινοι;, ο" (α στερ.+άποινα)· ό άνευ άπαΙ

νων, ΙJ'Ι) λ . λύτρων iJ άνταμοιβης 11 o~8. ιΙ"άποι"ο" ώς 
έπ Ι ρ.=άνευ άμοιβης, δωρεάν. 
άνα-ιιο1άςω' σαλεύω. 
άν-αιι6-1αuστοι;, ο" (cι στιρ.+άπολανω)· δν δέν 
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δύναταΙ τις Γι δέν έπιτρέπεται νά άnoλα:ισι:ι Ι 'νΙΡΥ. 
6 μή όπολαύων τινός. . . 
άνcι-nοΑcμcw' όνανεώνω τ6ν πόλεμον, cξανα

πολεμώ». 
άνα-ποΑΙω, πο\ητ. άμποΜΟ1' κυρ. όναστρέΦW τ6 

χώμα πρός τά άνω πόλιν 11 διασπώ, διαxωρl~ω, διό 
τού άρότρου It έντείιθ5ν, διεξέρχομαι έκ νέου, έπαν
εξετάζω, έπαναλαμ6άνω,όναθεWΡΏ, όνασκοπώ. 
άνα-π6Αιιαις, ·Iω~. 11' τό όναπολετν, φέρειν τι 

είς τήν μνήμην. 
σνα-ποΑιιτlιι6ς, 7f. CΙιι' 6 fXWV τήν δύναμιν τοΟ 

άναπολεΤν. 
άνcι-πoAIςω'=ΙΙ"σΠOM01. Ιν ,;'Θ 'νν. ';06 δργώνω 

έκ νέου (έπ Ι ιiyρoίί). 
άν-απo-A6yιιτoc;, ο" (σ οτιρ.+ΙΙπο10"ομσι)' 6 

μή έπιδεχ6μενος όπολογlαν, άδικαιολόγητος' 2) 
έν~ρy" 6 άνΙκανος νά ύπερασπlσr;ι έαυτ6ν, 6 μή έ
χων δικαιολογΙαν. -
άν-από_-Αυτος, ο,,' 6 μή όΠΟλελυμένος, 6 μή 

δυνάμενος νό άπoλυθ~, . 
όνα-πομπή, Τι (ιi"σπέμπ01)' όποοτολή πρός τό 

άνω, IΙΥΙλ. πρός τό μεσόγεια, τι πρός τήν μητρόπο
λιν, Τι πρός τήν πρωτεύοοσαν 11 *'ιασtιeώ" ΙΙ"απομ
.π1}=όναοκαφή, άνόρυξΙζ, θησαυρών, 
άνα-π6μπlμος, ο" (ά_·πέμπω)' 6 δνω f\ όπlσω 

η οΤκαδε πεμπ6μενος 11 εν ,;~ δ\χιxν\χ~ Υλ, 6 έφεσι· 
βαλλόμενος, δηλ. ό πσραπεμπόμενος εΙς fτεΡOν 
δικαστήριον. . 
άνα-πOμπΌC;, δ (ΙΙ"σΠΙμπΟ1)' ό πέμπων δνω ή 

όπΙσω (έπΙθ. τoiί W ~δoυ). 
άν-από-νιπτος, ο" (σ ο,;ιρ.+άποι>;'(1)' δνιπτος, 

άπλυτος.- ιι=τφ έπομ. 
άν-απ6-πΑυτος, ο,,' δν δέν δύναταΙ τις ν6 όπο

πλύνr;ι, νά έξαλεΙΨr;ι· 
άνα-πορεύομαι, ιiπoθ: πορεύομαι πρός τ6 άνω. 
άν-απ6-σβεστος, ο,,' δν δέν δύναταΙ τις νά 

άΠOσβέσr:ι. _ 
ά ν-από-σπαστος, ο,,' δν δέν δύναταΙ τις νά ά-

πooπάor;ι, άχώριστος. • 
άν-απ6-στaτος, ο,,' δν δέν δίιναταl τις ν6 δια

φύγη, άναπόφευκτος. 
άν-από-στρcπτoς, ο,,' δν δtν δύναταΙ τις ν6 

άl10στΡέΨI]· 
άνα-ποτάομαl, άποθ.=ΙΙ"σπέτομσι (8 βλ.) . 
άν-απ6-τευιιτος, ο,,' ό μή όποτυγχάνων .. 
άν-απ6-τμιιτος, ο,, ' ό μή όποτεμνόμενος, δν 

δέν δίιναταΙ τις νά άΠOKόΨr;ι. . 
άνα-ποτνlασμ6ς, δ' όναστεναγμός μετ' έπικλή

οεως της θείας προνοΙας. 
άν-απ6-τριπτος, ο,,' δν δέν δύναταΙ τις ν6 ό-

ΠΟΤΡΙΨΙ], ά;-ιεξάλειπτος. . 
άν-απουΑωτος, ο,,' ό μή έπoυλWΘεlς. 
άν-απο-φCρω' φέρω 9πΙσω πάλιν. 
άνά-πραξις, 11' όπαΙτησις καΙ εΤσπροξις (χρ40υ, Τι 

προστΙμου). 

άνά-Πρδσις, -εω., -ιι' μεταπώλησις. 
άνα-πράσσω, ιiττ. -πω, μίλ . -ξΟ1' όπαιτώ, είο

πράττω' ιiι>:.τπρ . {ιπ6αχιαι" = άπαιτώ καΙ λαμ6άνω 
τήν έl<.πλήρωσιν μιός ύποοχέοεως. 
άνα-πρεσβεύω' άποστέλλω πρέσ6εις δνω (π. χ. 

. :~ Ρώμην) . . 
άνα-πρίιθω, μέλ. 'αω' χυρ. θέτω πΟρ, όνάπτω, 

πυρπολώ 11 μτφρ. άνα6λύζω, έκχέω, όναπέμπω, άφΙ
\ιW νά ρεύση άφθόνως: dάκρtια d"anet7aa~= άφή
σας τό δόκρυά τοο νό άνα6λύσουν ποταμηδόν. 
άνά-πρϊσις, -εΟ1;, Υι· τ6 πριόνισμα. 
άνα-πρίω' πριονΙζω. 
άν-σπτCον, ΡΥΙμ . έιτΙθ. τoίi ΙΙ"άπτω' πρέπει νά 

προσόψΙ] (ΠΡOOαρτήσr;ι) τις, 
άνα-πτερ6ω' μέλ. ώαω' ιiόρ. ιχ' ά"επτερωασ' πρχ. 

ιiν·ειπεΡ01xα' έφοδιάζω με πτέρυγας, Τι σηκώνω 
( όπλώνω) τά:; nTtΡUYcc; πρός πτησιν 11 yεν\κω~, έ
γείρω, δ ιεγείρω, έξεγε ΙΡW, άνορθώ. 2) επι τYι~ ~\
ανoί α~ , έξόπτι.J τόν νοϋν τινος, τ6ν «ξεμυαλΙζω .. , 
τόν κάμνι..ι έκτ6; έavτοϋ.-Πο:θ. άναπτερώνομαι, έξ' 
όπ τομαι, διατελώ εις κατάστασιν έξάψεως.-" έφοδι
όζι.J με νέας πτέρυγος. -11ιι:~ _ ,όποκτώ νέας πτέρυγας. 

χ -

άνσ-n:rcρίιΥ.ςw· έγεΙρω Τι όνοlγω τός πτέρυγ6ς 
μου καΙ άφΙπταμαι, 
άνα-πτερωτ6ς, δ' ό άναπτερών. 
άνcι-πτίίναι, ιΙ_-πτάα6αι, ά"α-πτεαlJ.σι, ιiπιxρ~. 

'tοίί ΙΙ"έππι", ά"επτάμ"". ά·".πτόμην. ιioρ. 6' τoiί 
ά_-πέτομαι. 

άν-άπΤΙΙC;, otι. δ (ιiνάπτω 11)' ό έξάπτων καΙ διε-
γεΙΡWν είς στάσιν, ταραξΙας. . 
άνά-πτιισις, -Iω~. Τι' (ιί"απέτομαι)' ή πρός τό 

άνω πτησις. 
άνα-ητοCω· κατατρομάζω τινά. 
av-αnt6c;, t7. ό" (ΙΙ"άπτΟ1)' 6 προοηρμοσμένος. 
aν-cιπτoc;, ο" (σ σ.ερ. t-onroμιxI)' ον δεν ~ύνα· 

ταl τις νό έγγΙσι:!. 
άνά-πτuxτoς, ο" (χαΙ ιi"απτυκτό;)' 6 δυνάμε

νο:; νά άναπτυχθι:ϊ, νά άνoιxθ~. 
άνά-ΠΤυξις, ·ε~, 11' τ6 άνοιγμα, ξετύλιγμα 11 έρ

μηνεΙα. Έχ τοίί ιi"σπnίσα01 (βλ. λ.). 
άνά-πτυσιc;(ΙΙ"σπτvωγ ή άπόχρεμΨις φλεγμάτων. 
άνα-πτύσσω, μ4λ . -ξω' 110:θ. ά.όρ . α' ιiνεπτίιx6"", 

ιiόp. 6' ιi"επnί,."ν [ίί] (βλ. πnίσσ(1)· έκτυλίσσω, « ξε
διπλώνω», άνοΙγω, χυρ. χυλΙνδ"ου;; π:ιπύρων 11 έπoι~. 
ώ~ τ~ λατ. evolvere, έκτυλΙσσω πρός άνόγνωσιν 11 
οθεν , έκτυλΙσσω, φέρω εΙς φως, άποκαλύπτω (λιι:τ. 
explic&re)- 11 ώ. οτ;;ιι:τ\ωτ. 0;;0;, Πι" φίλα""α ιi"σ
πnίσαει,,=πτύσσειν (διπλώνειν) τήν φάλαγγα πρός 
τό όπΙσω, τ. Ι. καθισταν τήν φάλαγγd βαθυτέραν 
διό μετακινήσεως άνδρGινέξ άμφοτέρων τών πτε
p-jywv πρός τό όπΙσω 11 ιiλλ' ομω;: ιi"απτVααει" τό 
κeeα~=έπεκτεlνειν τ6 κέρας, ωστι τό μίτωπον ,;i') • . 
'f:i.λΙΙ:Υγο;; vi ιx·j;ija,!/ lii~ μijχο;; (λΙΧτ. explic&re). Έχ 
τ!)ύτου tCI 
άνα-πτυχή, -ιι (ΙΙ~σπτVαα01)' ιi"ά.1Π1lξι. (βλ. λ.), 

άνοιγμα , έκτύλιξις, « ξεδίπλωμα», έξάπλωσις. 
άνά-πτυχος, 011( ιiναπτνσσω)'=ιi"άπ rvxro~ (βλ .λ. ). 
άνα-πτύω, μΙλ. -αΟ1 [ίί]' πτύω πρός τά άνω Τι πρός 

τά έξω (άποπτύω, έκπτύω) 11 Υεν., πτυαλΙζι.J, ροντΙζω. 
άν-άπτω, μέλ. -Ψο1' ιiόρ. ιχ' ά.,ηψα· έξσρτώ τι 

έπάνω άπό τι, προσδένω τι είς τι (έπάνω εΤς τι) 11 . 

άyιiλματα ά"ιiπτει" = ιiy, ιi"στι6ε"σ,=άναρταν ά
γάλματα ώς όναθηματικό δώρο, άφιερώνειν 11 μώ
μο" ιi"άΠΤ.Ι"=ΠΡOOάπτειν, όπoδlδειν, όνξ:ιδος έπΙ 
τινος.-Μέσ. προσδένω έπάνω μου (τι δι ' έμαυτόν) : 
ιi"άπτoμαι "σϊίν=προο ένω ~άνω μόυ πλΟΤον καΙ 
τ6 ρυμουλκώ μακρ6ν.-Παθ., εΤμαι προοδεδεμένος Τι 
προσδένω έμαυτόν έπάνω ε1ς τι 11 προσκολλώμαι 
εΤς τι.- 11 «όνάπτω:>, φέγγω, φλογΙζω ιι μτψρ. παρ
οξύνω, πυρπολώ. 
άνα-ηυνδάνομσι, μέλ. · -πιιίσομα,' ιiόρ. β ά"επ~ 

66μ"ιι' ιiπoθ: όνερευνώ, όνερωτώ, έξετόζω, ζητώ 
πληροφορΙας 11 ώο. μανθόνω δι' άνακρΙσεως, δι ' ό
ναζητήσε~, πληροφορούμαι. 
άνα-πυρίςω-=ά_-mρ601 (βλ. λ.), πυι:;πολώ. 
άνα-πυρ6ω· όνόπτω, κάμνω τι νά άνάΨr;ι,πυρπoλώ. 
άνά-πuστoς, ο" (ά_ΠV1"θά"oμαι)' 6 άναζητη· 

θεΙς, έξακρι6wθείς ιι πασΙγνwστoς t:έξακουατός.t. 
άνα-πυτίι;ω' άνα6λύζω, όνoδίδw. 
άνcι-πωAcω' πωλώ έκ νέου, t:ξαναπωλώ.t. 
άνα-πώΑιιμα, τό' ~ωρ. άμnώλ"μα' τ6 όναπω-

λούμενον. -
άνα-πωμάςω (πώμα)' αίρω (σηκώνω) τό πώμα 

(σκέπασμα), ξεσκεπάζω. 
άνά-πωτις, συντε.μ. αμ-πωτι~. Υεν. -.01~. Ιων. -ιο,. 

'ίj (ιi"σπί,,01)' βλ. lίμπωτι~. 
άναρ-' έν τοΙ;; συνθίτο\;; ττί;; ~ρoθ. d"d μιτdt λί

~εω'l ιiρχoμένων ιiπό Ρ τό r,μ(φωνον τoiίτo δ\πλιxσ\ιiζε
"tat συνΥιθω;;, ώ. έ'ι λ. ιi"αρ-ρ,πlζω κ. d., χαΙτο\ Itapdt 
ΠO\ΎjΤ. καΙ έν τi,ί ίων. δ-ιΙΧλ. ένΙοτli δέν συντελεΤ.α\ 6 
~\πλασ\ιι:σμό~. ου το •. 

άναpαιριιxώc;, ίων. ιiντΙ d"!Jρ"χώ~. μ,;χ. πρχ. τoiί 
ιi"α,ρ~. 
άν-αράομαι, ιiιτoθ: άνακαλώ κατόραν. 
άν-άρβυΑος, 0,,'6 δνευ ύποδημ6των, άνυπόδητος. 
άν-άΡΥυρος, ο" (α στερ.+ciervρος)· ό ςινευ άργυ-

ρΙου, άνευ χρημάτων. 
άν-άρδευτος, ο,, ' ό μή άρδευόμενος .. άπδτιστος, 

ξηρός. 



c!ινc!ιρcτoς~c!ιναρτlιω' t6i 

lιν.{ιρcτoς, ο,,' ό μή Ιχων όρετός, ό μή ένό· 
ρετος, ό Κ:ακόι;. 

lιν-cιpδρtιί, ~ ' ή ότονΙα τών άρδΡων (Ιπ! B~νoυχων). 
δν-αρ8ρος, οΙ' (ιι otae.~+&eθoeo,,) · ό δνευ άρδρων 

(IJ'Ij~. μιλων <tofi σώμιχ,ο;) 11 έξηρδρωμένος, έKνευρι ~ 
σμένος δτονος, όσυνόρτητος . . 2) έπΙ ήχων, ό μή 
ήρδρωμέν6!;, συΥκεχυμένος. . 

lιν-δρι8μcCΨαι, μίλ. -ήσo.&ιJ&· όπαριθμώ, λΟΥα
ριόζω, ίιπολογ/ζω 11 όναλογ/ζομαι. 

lιν-δρf8μιιιoς, ο" (ιι στβρ.+άρ,θμητό,)·=τφ Ιπομ. 
lιv-IPI8μoC;; ο" (ιι στιφ . + ά!!&θμό,γ ό δνευ όρι

θμοϋ, μη δυν~μενoς νό όριθμηθfj, όμέτρητος, ά, 
πειR.Oς, cόναρ18μητος» 11 ό άνευ δεσμών, περιορι
σμgν, εΙς Ιν πρδΥμα 11 μliΤιΧ γεν., ό μή λογαριόζων 
πρQ,yμό τι, δμετΡος είς τι 11 ό μή λΟΥαριαζόμενος, 
όσήμαντος. 
lιν-σρισΤέω' δέν λαμβόνω άριστον (IJrιλ. πρόγ!υ

μ~) , δέν ΠΡΟΥευματΙζω. 
lιv-iiρfCΠΙΙToς, ο" (άιιιιρ,στCω)' 6 μη ΠΡΟΥευμα-

τ/σας, όΠΡΟΥευμότιστος. . -
lιν-δριστfσ, Υι' τ6 μη λαμβόνειν δριστον (πρό · 

γευμα). 

lιν.{ιριστoς, ον (ιι στιιΡ .+ΤΟ &ρ&ατο,,)' ό μη προ
γευματΙσας 11 νηστις 11 νηψόλιος (βλ . άΗράτ&σι:ο,). 

lινiίρfτης, -ov, δ'=νηρcίτιιc; (βλ. λ.). 
δν-αριιτος; ον (ιι σ τερ.+αρχωγ ό μη όρχόμενος, 

μη ίιποτεταΥμένος 11 ό μη ίιποτασσόμενος (μη δε· 
χόμενος) νό Kυ6ερνηθι'j. 

lιν.{ιρμcνος, ο" (ιι σ-:ε? + ciρω)' ό ~η κατηρτι
σμένος, μη έξηρτυμένος, όπαρόσκευος. 
άν-αρμ6διος, 011' όμη ό,::Jμόδιος. 
δν-αρμος, ο,,' ό μη όρμόζων, ό μη προσαρμο

ζόμενος. 
άν-αρμοστέω (ά"άρμοστος)' εΤμαι όνόρμοσΤΟζ, 

δέν προσαρμόζομαι, δέν όρμόζω 11 (ε π! μουσ. Opyti.
νων) ήχώ παραφώνως, κόμνω παραφωνΙας. 
άν-αρμοστία, '1/' όκαταλληλότης 11 (έπί ήχων) πα

ραφων/α, δυσαρμονία 11 διαφωνΙα, διχόνοια. 
iIv-eιpμOOTOC;, ο" (ιι στερ. + αρμόζω)' όκατόλλη' 

λος, όσύμφωνος 11 έπί ήχων . παρόφωνος, πσρόχορ
δος 11 ιπ Ι προσ., φορτικός, όλλόκοτος. 2) ό μη παρ
εσκευασμένος πρός τι. 

lιν-cιρπάyδην, έπ/ρ. · διό βιαίας προσαΥωγης, 
βια/ως. 

lιν-αρπδy~, ή' ή έκ νέου όρπαγή, όνόκτησις. 
'Εκ 'tOU. 

άν-σρπάςω, μΗ. -ξω, ιiττ. -άσω ή -άσομιι& [ίί]' 
ιiόρ . ιχ' ά"ήρπιιαιι' όρπόζω πρός τό άνω, «κόμνω τι 
όνόρπαστον ».-ΙΙ όρπόζω τι 'καΙ φεύΥω, όπό'{ω, σύ
Ρω διό της β/ος, xu;-. ένώπισν τών όρχών (λΙΧτ. ra
ρere ίη jus).-III κυριεύω έξ έφόδου, κα Ι ο l)τω λα
φυραΥωγώ 11 γιν . μεταχειρΙζομα/ τινο κατό τρ6πον 
β/αιον, τοΟ φέρομαι βια/ως. 'Εκ τούτοιι τό 

lιν-cιρπαστ6ς, ό", κ~ ί -ή, Ο" (ώσ. ά"άρπιιατος, 
ο,,)' ό όναρπασθεΙς, όπαχθεΙς (κιιρ. εΙ~ τό aαωτερι
"ον .ης Π.ρα ίιx~) 11 ό εΙς διαρπαΥήν έκτεθειμένοςllδν 
τις βια/ως μεταχειρΙζεται. 

ov-aρρα)'~C;, ές'=άρριι"ης (βλ . λ.). 
lινσ-ρρσινω' όναβλύζ:.ι, όναπέμπω. 
lινσ(ρ)ρσιρηιιώc;' μ τχ. ίων. πρκ. .ofi ρήμ. ά"ιιι-

ρlω (βλ . λ.). 

lινo-ρράπτω, μιiλ. -ψω' σupρ6πτω, καταΡρ6πτω, 
ρόπτω πρός τό άνω. 

lιτα-ρρ6cpιί, Υι' ή πρ6ς τό δνω ραφή (ιiντ /θ .• φ 
Ηιιτιιρριιφή). 

lιva-ρρα.I!(6C;, ή,ό,,' έπιτήδειος πΡός όναρρaφήν. 
lινσ-ρραψyδιEω' ςιδω ώς ~ψyδ6ς. 
άνσ-ρρCΥχω' όρχ/ζω ν6 ρέΥχω (ν6 ροχαλίζω). 
lινα-ρρcπω' ρέπω πρός τ6 άΥω (e:t! nλcio1:l:yγo;), 

«ντΙθ . • φ Ηιιτιιρρέπω, ' 
lινo-ρρCω, μίλλ . -ρ.υaομιιι (dN+ecω)' ρέω πρός 

τ6 όπΙσω, πρός τό δνω, πρός τός πηΥός. 
. άνά-ΡΡΙΙΥμσ, τ6' τό όνεΡΡωΥός. 2) τό διότα-
γμα (λιχτ. ,edi,Ium). 
lινα-ρ~yνυμι ή ,-υω' μ~λ' 'ρήξω' ιiόρ . ιχ ' ά;'έρρ"l' 

ιιι· σχ/ζω, διαρρηΥνυω ή .όνοlγω.-11 προκαλώ, προ· · 
"νΙίι. _ιιρ, κό"νω τι να tκgπόσι;ι ι ' .. 8"ιϊΙ.ι 'mι-

λιχτ. rumpe;e voc ••• - ΠοιΟ. διαρρηγνύομαι, σπόζω, 
θραυομαι. - 11 ιiμτδ. 'ν 'τ~ σ'ljμ. τοί! πΙΧθ. σπάζω. 
θραίιομαι. . 

άτσ-ΡΡΙΙ8ίίνσι, ΠΙΧΟ'lj't. ιiόρ. ιχ' το!} ivap'f. ι1ι;ρ. ,. 
d".C3Ui" (βλ . λ.). 
άνα-ρρiιξας, μτχ. ιioρ. ιχ' το!} ΙΙ-ριήΥννμι. 
lινά-ρριιξιι;, -.ω" Υι (ά"ιι-ρρήγιιvμ&)' διόρρηξις. 
lιτά-ρρησιι;, -.ω" Υι (ά"ιιyoρnίω)' όναKήρuξις, 

δημοσlα διακήρυξις. . 
lινά-ρρίνoτ, .6' ΙJ;ιιμό "Ι:ι φιιτόν, πιΟ. "1:0 κάρΙJιχμον 

(nasturtlum)' πρελ. πιχρ' Άθ'ljν. (ΙΧ 369 Β) cριιφιι"l" 
yoyyυΆ.lς, ρά'1'υ" ci"tieec"ot', δμο,ΙΙJ> . 
lινo-ρρίπιςω' 6νόπτ\ιJ έκ νέου U κόμνω όέρα ως 

διό ριπιδ/ου. 
άτσ-ρρfπτω i\ -~ω, μΙλ. -ρΙψoιl' ιiόρ. ιχ' ά"έιριψιι' 

ρΙπτω πρός τό άνω' ΙΙιιιιρριπτεϊ" ιΥΑα mι&p=ρ/πτειν 
πl)6ς τό δνω την θόλασσαν διό τίΊς κώπης. - 1I 
ά"ιιρρΙπ1'I&" HΙ"~l'o,, = . όναλαμβόνειν τόν κίνδυ
νον πρόΥματός τινος, διακινδυνεύειν, διατρέχειν 
τόν κΙνδυνον νό ... 11 ώα. κιχ! ι1νδ!) "Ι:η,ιχιτ. Hl"~t'o,, Ι 
εΙς απιι" το ;Ιπάρχο" ά"ιιρρΙπτει,,=διακυβεύειν δλα 
τό ίιπόρχοντα, παΙζειν ιδλα γιό δλα ». 
άν-σρρlχάομσι, πρτ. ά"ερριχώμ",,' μΙλ. ά"ιιeιιι

χήσομιχ&' ιi6ρ. ιχ ' ci"εee&χησάμη,,' ιiπoθ: «σκαρφα
λώνω μέ χέρια καΙ μέ πόδια » , c άνορριχώμαι». 

άν-σρρfxησιc;, -ιως, fι ' δ , τι κ~Ι νυν, τ6 σ~αρψό
λωμα. 

άνά-ρριψιc;, -εω" fι' ή πρός τά άνω ρτψις (ίπ! 
fιφαιστε/oιι). 
άνα-ρροή, fι (κιχ! ά"ιιρρόη)'=άιιdρρoιιι (βλ. λ) . 
lινά-ρρoισ, fι (cimeeιEOJ)' τό ρέειν όπίσω, παλ/ρ-

ροια, άμπωτις (<<φυρoνεΡ1~~). 
{ινσ-ρροι6δέω' όναρροφώ, καταπίνω πόλιν. 
άνσ-ρρoίδδησιc;, 'ιι' ή όναρρόφησις (των Μiτων). 

-lινσ-ρρoιςέω' όρμώ πρός τό έπόνω i\ πρός τά 
όπΙσω ιι φέρομαι ίιψηλά μετά ταχύτητος καΙ ροΙζου 
(anl 6ελων). 
lινσ-ρρoπ'α, f j' ή πρός τά άνω ροπή, κίνησις 

(πι?Ι των χιιμων) , ιi'lτ /θ. τφ ΗιιτιιρροπΙη. 
άνά-ρροπος, ο,,' ό πρός τό δνω ρέπων (ώ; inl 

πλάστιγγο;) 11 ό όπoσuρόμενoς, ίιποχωΡών πρός τ6 
όπΙσω . 
άνά-ρρouς, -ov, δ' fι πρός τό άνω ροη (ιi'lτ/θ. τψ 

Ηιιτάρρους). 
lιva-pρoφcu'=ci"CIeeocP~iOJ (βλ. λ.). 
lινσ-ρρox8έω' όνακυλίομαι μετά ρόχθου (ίπ! 

των κuμti.των), 
lινσ-ρρu8μίςω' μεταβόλλω τόν Ρυθμόν· 11 τελε.ι

οποιώ. 
lινά .. ρρUσιc;, ·.ως, fι (d"a+evω=levOJ)' τό όνα

σύρειν, όναρπόζειν · 11 διάσωσις, άπολίιτρωσις. 2) 
ή δευτέρα ήμέρα της έορτης τών Άπατουρlων. 
lινσ-ρρύω (d"a+evOJ = levω)' όνέλκι..! τήν κε

φαλήν τοΟ θύματος πρός τό όπΙσω (IJιιk νιk <t'ijv ιiπo· 
κόψω)', σφ:ζω 11 θίιω. 2) μίσ. όνασύΡω 11 όπολυτρώ
νω, σΥζω n έπανορδώ. 
άνα-ρρώννυμι κιχ! -νω' μΙλ. ά"ιιρρρώαω' ιiόρ. ιχ' 

ci"έeeωοσ.~ δίδω νέας δυνόμεις, ένδυναμώνωπόλιν.
ιiμτ6. κιχΙ π~θητ, όναλαμβόνω νέός δυνόμεις (σω-
ματικός ή ψυχικός). . 
άνσ-ρρώομαι, ιiπoθ: όρμώ πρός τά δπ/σώ, 6πι· 

σθοχωΡώ. 2) μτχ. ένιργ. ci"ιιeeώων=όπω8ών, ό-
ποδιώ:<ων πρός τ6 όπΙσω. . 

lιν.{ιρoιoι;, ο,,' ώσ. -ιι, -ο" (ιι στιρ.+ιΙραιος)' ό μή 
προσαρμοζόμενος πρός τι 11 δθεν έχθρικός, δυσ
οΙωνός, όπαΙσιος , δσπονδος, όδυσώπητος, άδιόλλα
κτος 11 έπΙ πριχγμ. , διεστραμμένος, πορ :δοξος , τε
ρατώδης: 
άτ-αρτάω, μίλ. -ήσω' ιiόρ. ά",,21''1σιι' κρεμόω ' 

έπόν:.ι είς 'ΤΙ i\ όπό τι, έξαρτώ τι έκ τινος, 'τ6 
προσδένω είς τι, τ6 κόμνω νό στηρ/ζεται είς τι.
Μ_σον μιτιΧ πΙΧθ. πρκ. ά"ήρτημαι' προσδένω τι έπό
νω μου, προσκολλώ (τινα, τι) εΙς τόν έαυτόν μου, 
τ6ν cπα/ρνω μέ τ6 μέρος μου » 11 ώσ. ύπoτeισσω. 
Πιχθητ., ώσ. μιτdι πρκ. CΙ""Ρ1'ημιιι' κρέμαμαι, έξαρ
τώμαι Ικ τινος, ΌτηρΙζομαι εΤς τινα: 8τφ πά"τιι .1, I.vrc)" ."ιtΙΙ'1'8Ι=δoτ~ 'fXcI το nCVTQ έξ tcar 



t02 6vσΡtiομσι--'ιvσστσΤ6ω 

τοΟ έξαρτώμενα n άλλ' δμω~: ΙΙήenιτσι+ΙΙncIf,-f
χει ΠΡOετoιμασθι:i νό (πρόξΓ,1 ΤΙ), 
Ιν-αρτCομαι, Ιων. ρημ. , iv χρi!σιι μόνον Ιν"tΦ 

πcxJ), 7Cp)ι.' προτΙθεμαι, σχεδιάζω, νό πρόξω τι, εΤμαι 
όποφασισμένος νό πρ6ξω τι . 

άν-άρτιισΙC;, -εω., rι άνακρέμασις Β εΤδος 6aaa
νι(;πηρΙου. 
άν-άρTlος, ο" (α στsρ,+cfeτιο.)' ό μή δρτιος, "t. Ι. 

-περιττός ιι όνώμαλος, όνισόπεδος U ασυνήθης, όλλό
κοτος 11 έχθρικός (πρ6λ. cfeτιο.). 
δν-άρτϊϊτος, ο,,' ό μή πcfρεσκευασμένος, μή 

ηρτυ.μένος, άνάλατος. 
δν-δρUτω' άντλώ ώς έκ φρέατος, 
άν-αρχαίςω, μέλ. -σω' (α στaρ.+&eχαr~Q)' καθι

στώ πόλιν όρχαϊκόν, όρχαίον, 
iv-σρχcτος, ο,,' 6λ. cf_eχτο •• 
άν-αρχΙα, rι (a"caexo.)· ή fλλειΨις δρχοντος, fλ

.λειψις όι),χης υ ή κατάστασις λαΟΟ διατελοϋντος 
δνε~ κu6ερνήσεως, «άναρχΙα». . 
δν-6ρχομσί' δρχομαι έκ νέου. 
δν-σρ.χος, ο" (α στaρ.+de%'i)· ό δνευ όρχης (έξ

ουσΙας) η όρχηγΟϋ. 2) ό άνευ όρχης (έναρξεως). 
ivα-σδλcύω' σαλεύω τι έκ της θέσεώς του, με· 

ΤQΚινω, 
'~a-σβcvνίiμι' άποσ6εννύω 11 άμ6λύνω. 
6va-σcιρά~ω, μιiλ. -άσω (d"ά+σειeά)' fλκω πρός 

τό δπ/ω διό της σειράς (τ.l. της όλύσεως) 11 όνα· 
χαιτΙζω U όπάγω όπό της εύθεΙας όδοϋ. 
άνα-σcιρaσμός, δ' τό όνασύρειν τοός χαλινούς. 
ά~6-σcισις. -εω., ofι·=α"άσεισμcι (β λ . λ.). 
i"a-σcισf-φαλΙος, ο,,' ό τόν φαλλόν άνασεΙων. 
i .. ά-σcισμσ,"tό (Ω"ασε{ω)' όπειλητική άνάσει-

σ",- πρόΥjJατός τινος πρός έκφ6βησιν. 
Iv .... cισμ61ίι δ' άπειλή (βλ. Ω1'άσεισΜCΙ)' 
iyιtoσcfω, ΠΟΙ1j"t. Ω1'ασαε{ω' μΗ . -αεΙσω' σεΙω (τι

νόσσω) πρός τό άνω η πρός τό όπΙσω 11 πάλλω τό
"&; κακεΤσε, κινώ άνω- κΙΙτω, όναταράσσω ~ έξεγεΙ
~, δποκινώ εΙς στάσιν. 
ivα-σcσuρμcvος μ.χ. π~θ. πρχ. "toiί α"α-συ,tιω. 
άνα-σcύω' κινώ πρός τά άνω.-ΠGtθ1jΤ . μιτCι έπιχ. 

ιioρ, β' d"εασvμ'1I1, -Υ' ιiν, α".αα~τo· άναπηδώ 1j 
tξορμώ. 

iva-σιιιιόω' άναπληρ;' τό έλλεΤπον διά της 
προσθήκης 6::Ιρους U όποζημιώ, ώς τό Ω1'τισήχ6ω 
(βλ. λ.). 
iv-ασθμafvω' όναπνέω μετά δυσκολΙας. 
άνάσι11ος, δ (xGtl -αΤ.ιο.)· μέρος τώγ τριχών 

~ς κεφαλης, ώρθωμένων κατα τό μέτωπον (χGtτCι 
~iιν σιινήθeιGtν "twv Πιiρθων). 
. άνά-σίμος, ο" (λGtτ. resimus)' ό fXWV την ρΤνα 
σιμήν (ίσtΡGtμμιiν1jν πρό~ _Cι ιiνω) ~ -Υ,ν. ό κατά τό εν 
δκρον έστραμμένος πρός τα άνω. 
άνα-σίμόω (λGtτ. nasum supinari)' όσφραΙνομαι 

καΙ εΤτα άναστρέφω τήν κεφαλήν πρός τό άνω καΙ 
συστέλλω τήν ρΤνα (δπω~ χiμνοιιν π.χ. οι δνοι). 
δνα-σ_αίρω' άνασκιρτώ, άναπηδώ. 
άνα-σ_άλλω' άνασκάπτω. 
άνα-σ_άπτω, μΗ. -ψω' σκάπτων έξόγω, όνο-

ρύττω, cάνασκάπτω» 11 έKριζQ, ξφιζώνωΙΙKατεδaφΙζω. · 
άνα-σ_ι:δάννυμι' διασκορπΙζω 
άva-σ_cπτομαι' βλ. ά1'α·σκοπέω. 
ivcι-σ_cuάςω, μSλ. -άσω' πρχ . ΩIl-εσxΕVακα.-

DIIe. :ίόρ. Gt ' d1'eιτκeιι:iαfJ.'1ν, πρχ. Ω1'εακευασΜCΙΙ.
(ιϊν,;Ιθ. "trji Ηατασκειιάζω)' πάλιν σκευάζω 11 συσκευά
ζω τός όποσκευάς μου (τά OHSV'1), λGtτ. vasa col
Jlgere ~ έν τείiOβν -:6 μέσ. α"ασκειιάζομιχ& ιπΙ στp~τoiί 
=διαλύω τό στρατόπεδον, έκκινώ. 2) όπογυμνώνω, 
ιtστεδaφΙζω τόπον τινά.-ΜΞσ: όπογυμνώ τήν έμαυ
τΟΟ οlκΙαν, παραλαμ6άνω μαζΙ μου παν δ,τι έχω. 
~) έΡημώνω, λεηλατώ. 4) ως πGt~7jΤ. (τ sχνΙΧό~ δρο.) 
πτωχεύω' ΩyεαHειιάσμe-fJ.cι=είμε8α κατεστραμμένοι. 

άνa-σ_ι:UΊΙΙ Τι ' καταστολή, κατόπνιξις 11 άναΙρε-
σις έπιχειρημάτων. . 

σν-ασιιησfα, ή ' έλλειψις όσκήσεως, έKΓUμνόσεως. 
δΥ-άσ_ιιτος, 01' (α στερ.+ΩσΗέω)· ό μή ήσKημέ~ 

νosι όΥύμνaoτος. . 
.. ~δy.μr=.NIJH'ιSά)'",μι UA. λ.). 

άvσ-σιιο10nf~ω, μjλ. -Ιαω' προσηλώνω (KaρJ 
φώνω) έπ! πασσάλου, «παλουκώνω».-άπρφ. μίσ. μ6λλJ 
d1fClOHoAonaeiah. ιiπcxντ!J μι"tdι πcxθη-τ:. σ1jμαισ. - Βλ. 
xcx! cI"ιιαταveιiί. 
άνα-σιιοπΙω, μ6λ. cll'Ωαιc~ψoμcιι' ιϊόρ. ιllI-εαHΙψd

μ,lll' παρατηρώ τι, έnιθεωpQ μετό . προσοχης U έ
ρευνώ μέσα εΤς ΤΙ.- 11 άναθεωρώ, όναλογΙζομαι. 
άνα-σoΙCω' κόμνω τινά να άνaπηδήσΓ,1, τόν 

φ06Ιζω. . 
άνσ-σιιαράσσω, μίλ.-lω· τρa6W έπάνω n ξεσχΙ, 

ζω, κομματιάζω. 
άνά-σιιδσιι;, 'ij' τό άνaoπδν, ή συστολή. 
ΙΙνα-σιιαστ{ιΡιος, σ, 011' έπιτήδειος πρός ό· 

νόσπασιν. 
άνά-σιισστoc;, ο" (xGt! x~τdι Έτιιμ. Μ. cI"ααΠCI-

. ατ6.)· ό όνασεσυρμένος, χυρ . ό έκτοπιζόμενος (έξ
οριζόμενος) έκ της πατρΙδος του καΙ μεταβαΙνων 
είς τήν Κεντρικήν ΆσΙαν. 2) (έπΙ otίPGt~). ή συρο
μένη (έλκομένη) πρός τό όπΙσω, τ. Ι. όνοικιή:Εχ τoiί 

ΙΙνα-σιιάω, ΠΟΙ7jΤ. CΙIι-απάω, μίλ. -σπάαω [α)' 
ιiόρ. 11.' Ω~έαπΩσα' σύρω, ελκω. πρός τό δνω, όνα
σύρω (π. χ . πλο!ον IIί~ τήν ~1j?ιiv). 2) oyao:Jpω, 
άναΡροφώ 11 f:λκω πρός τό όπΙσω. - 11 τά. dφeV. Ω
"ιισπιi,,=όνασηKώνω, άνυψώνω, τό φρύδια, xGtl οl}ΤΙtι 
προσλαμ6άνω σo6aρόν καΙ έπι6λητικόν Cιφoς 11.ι6-
ΥΟΙΙ; ά"ασπιϊ)' = προφέρω, έκστομlζω, πομπώδεις 
φράσεις. , . 

aν-ασιιιι;, -&00., δ, -Ij ' ό μή fXWV όσπΙδα. 
ΙΙνα-σιιΟΥΥ'ςω' κα8αρΙζω διό σπόνγou, σπογ

γΙζω τελεΙως. 
6νaσσα, Τι' θ1jλ. .oiί ιΙ1'αξ' βασΙλισσα, κυρΙα, 

δέσποινα. 
άν-άσσίiτoς, ~ωρ. cίν.Ι Ω1'-ήασ'1ΤΟ'· άήττητος. 
Iιvaaociaoac, Τι -εσχε, ίων. cίντΙ ΩIlέαιιι, -Υ' 'ν. πρτ. 

τoiί Ω1'ασεl~. 
άνά-σσυτος, 01' (Ωνασεύομ:ιι)' ό εΙς τα όπΙσω Τι 

πρός τό άνω όρμών, ό πρός τά άνω η όπΙσω ώ-
80ύμενος. 
άνάσσω, πρτ. ηιιασαο", έπ. ιΙlιαααοll' μΗ. cI"άξω' 

ιϊόρ . Gt' ηιιαξα, έπ. α"αξα .<ιΙ"αξ)' εΤμαι όρχων, αύθ
έντης, κύριος, δεσπότης 11 κυΒερνώ, βασιλεύω.
Μέσ .. τel. ά"άξασι'Νιι Υέ1'ια Ωll~ριiί., (inGt~, πGt?"Ομ., 
Ύ 245)= βασιλεϋσαι έπl τριών γενεών. - Uoxe1jt ., cI
!lάααoμcιΙ=Kυ6ερνώμαι [~ι ' έτομ. 6λ. α1'ιχξ). 
άv..qσσω, cίττ. cίντΙ ιI,,-caiaaιo (8 6λ.) . 
όvά-στα,iν,.Ι Ω1'ά-αΤ'1"ι,ΙΙροστ.ιϊορ . β'τoiί α"lαΤ'1μ&. 
ΙΙνα-στδδόν, έπ!ρ. (d"lστ,lμι)' όρθΙως. 
άνά-σταθμος, δ' ή σκηνή. 
άνα-στδλάω' έξέρχομαι κατά σταλαγμούς, στά

ζω (έπΙ Π7jΎΥι~). 
ΙΙνa-σταλτι_6ς, ή, 61" ό έχων τήν δύναμιν τΟΟ 

άναστέλλειν, κωλύειν. 
άνα-σταλO~ω' ίπεκτ. ιiντ! "toiί ατα.ιVζω, darca1v

ζω (βλ. λ.Υ άναστενόζω. 
ΙΙνα-στάς, άνa-στiiναι, μτχ. xGtl ιiπpφ. ιioρ. 6' 

του α,,{σΤ'1!λΙ' 
iιινα-στασιμoς, ο,,' ό άνήκων εΙς τήν άνόστασιν 

τοΟ ΧριστοΟ 11 r) Ω1'αστάαιμο. -ι}μέeα=Κυριaκή. 
άνά-στδσΙC;, -Υιν. -8ω., Ιων . -ιo~, rι: Ι μs"tCι iyap-y. 

σ7jμ. (dlιlαΤ'1μι)' τό νό κάμΓ,1 τΙς τινα να έyερθι:i' 
τό όφυπvΙζειY' τό έγεΙρειν νεκρόν. 2) τό να κό· 
μΓ,1 τΙς τινα νό έγερθι:i καΙ όφήσΓ,1 τό μέρος fνθα 
ϊστατο U μετατόπισις 11 σιιvήθω. μετdι χGtχη. σ1jμGtσ., έ
ρήμωσις, όναστάτωσις, καταστροφή. 1) όνέγερ
σις, άνοικοδόμησις.-ΙΙ μετCι πGtθ7jΤ. σ7jμ. (Ω1'lατιιμcιι), 
τό άνεγεΙρεσθαι, σηκώνεθαι έπάνω; χιιρ. .ί~ Ιv~ει
~ιν Όε!SGtσμ?u lί α"άατασι.έξ iίπ~oιι=άφύπνισις 11 άνά
στασις έκ νεκρών, νεκρονάστασις. 
άνα-στδτΙ;ρ, -;;ρo~, δ (d"lατ"μι)' ό ovooTaTQv, 

ό έρημώνων, καταστρέφων. 
άνα-στδτιις, -ov, δ ' = ά1fClσταn}e) (8 βλ.). 
άνά-στδτος, 011 (ΩIlΙαταμcιι)' ό άναστατωθεΙς, ό 

άναγκασθεlς να έγερθό καΙ νό άπέλθΓ,1. ό όποδι
ωχθεlς έκ της οlκΙας του καΙ της πατρΙδος του 11 
δθεν, ό έρημωθεΙς, λεηλατηθεΙς. ΈΧ "toutou "t~ 
άνα-στlιτ6ω, μίλ. -ώaω' άναστατΙ:Ινω, κόμνω 

δνω-κότω, ιφQKaλώ OU,I,xuo1v, 



6νσότσυ~-'νσΤElνω t,OI 

6νσ-στσυρόω, μΙλ. ·rfHιOJ (ΙΙ"ιl+ατσvρόS')' παλου· 
κώνω, πασσαλώνω -η προσηλώ έπl τοο σταυροΟ (έ· 
πάγω εΙς τόν σταυρόν καρφώνω), σταυρώνω, ώ, 
τ~ CΙvσσ"οlοnlζω (βλ. λ.).- 11 σταυρώνω έκ νέου, 
ξανασταυρώνω. , 
άyσ-στσι~σις, 'ι'( ή όναοκολόπισις. 
6νσ-στδιύω (ατάχιι.)· όναφύ::ψαι ώς στόχυς. 
6νσ-σΤΕίδω' ίπιτ!τ. ατεΙβω (βλ. λ . ). 
6ν-άστcιDς, ο,,' ό άνευ όστεΙων τρόπων, δΥΙλ. 

δνευ έξηυγενισμένι.:ν τρόπων, ό άΥροικος (λr.ιτ. 
lnurbanυs). 
6νά-στΕιρος, ο" (ατεϊ'eσ)' ή ναΟς ή έχουσα ύ· 

ψηλήν πρQραν. 
6νσ-σΤΕίχω- όνέρχομαι. 
6νσ-στέιιω, μίλ. ·ατεΙώ (διόι τoύ~ χρόνoυ~ βλ . 

στ.Uω)· στέλλω έπόνω, έΥε Ιρι.ι , όνεΥεΙΡι.ι σηκώ· , 
νω.-Μιiσον, όνασηκώνω καΙ ζώνω έπόν:,.) τό ένδύ
ματό μου. 2) κρατώ όπΙσω, όναχαιτΙζω, έμποδΙ
ζω.-Π«θΥΙΤ., έπισrρέφω, γυρ ζω όπΙοι.ι, όποσύρομαι. 
3) φr.ιινoμιινιxω; «μτ6. (έ;;υπιχχ. ti'j, ιχΙτ. Ιμαvr6,,) ' 
( ποσύρομαι . 
6νσ-στcνάςw, μίλ. ·άξω=&"σατέ"ω (8 βλ.). 
6να-aτcναχίςw=&l'αατέ"ω (8 βλ.). 
άΥσ-στι:νδχω- στενόζω -.μεΥαλοφώνως (διό τινα, 

μιτ' ιχΙτ. Itpca.) 11 θρηνώ μεΥαλοφώνως. 
άΥα-στένω- στενόζω δυνατό. 2) θρηνώ δυνατό. 
άν-άστι:ρος, ο,,' ΠΟΙΥΙΤ. ιΧντΙ a"αατροS' (βλ. λ.). 
άνσ-στέφω, μίλ. ·ψω· στέφ ,στεφανώνω.-Π«θ., 

πρχ. &I'έατεμμα, "άρα = έχω τήν κεφαλήν μου έ· 
στεμμένην. . 

άνσ-στιιΙϊ:τι:ύω- γρόφ..) τι έπl στήλης (διά νά τό 
γνωστοποιήοι.ι διό τοΟ τρόπου ,αύτοΟ). 
άνσ-στη16ω- όνεγεΙρ..) τι ώς μνημείον (-η έπl 

μνημεΙου). 

άνσ-στιί1ωσις, 'εω., Τι' όνέγερσις μνημεΙου-η 
εlκόνος. ' 
άνά-στιιμσ, τά (&"Ισταμα,)' ϋΨος, μέγεθος (δπΙ 

δρου,) ' ΙΙ άνέγερσις οΙκοδομήματος. 
άνσ-στηρfςω, μιiλ. -ξω' στερεώνω έπl στερεδς 

66σεως. ' 
άνσ-στιισι:ίω, έψιτ. έΧ του μSλλ. &tfΩ -ατήαOJ (του 

cI"lσΤ'1μ,)' έπιθυμώ νά έΥεΙΡι.ι τι. 
άνσ-στοιχι:ιόω- διαλύω ' πόλιν είς τά όρχικά 

στοιχεία ιι πr.ιθ . , όνακαινΙζομαι, άναγεννώμαι. 
άνσ-στοιχι:Ιωσις, Υ( διόλυσις, όνόπλασις, άνο

ΥΈννΙΊσις. 
άνσ-στο1';, Υι (&"αατέΙΙω)' τό ρίπτειν πρός τά 

όπΙσω, τό άναστέλλειν ιι άναχαΙτισις ιι καταστολή, 
περιορισμός. 
, άΥσ-στο1ίςομσι- στολίζομαι έκ νέου. 
άνσ-στομόω, μίλ. ·ώσω· έφοδιάζω μέ στόμα, 

κόμνω άνΟΙΥμα, άνΟΙΥω' &"αστομονν τάφρο,,=άνοΙ· 
γω, καθαρΙζω, τάφρον (ξεφράσσω τάφρον). 
άνσ-στόμωσις, Υι ' άνΟΙΥμα, έξοδος, έκ60λή ιι ή 

όκόνησις, τό άκ6νισμα. 
άνσ-στομωτήριος, Ο"'=ά"αστομωτ,,,όS' (6λ. λ.). 
6νσ-στομωτικός,ή, ό,,' ό προκαλών έκροήν α'(· 

ματος η άλλου υγροο ιι διεΥερτικός όρέξεως. 
άνα-στοναχέω χιχΙ άνα-στοναχιςω-=&"αατέ"ω. 
ά-ναστοφάΥος, ο,,' ό μή έσθΙων τόν "αστό" (= 

πλ«χουντιχ πρό, θυσΙιχν). 

άν-αστράπτw-=άστρόπτω. 
άνα-στρδτι:ύω- καλώ πόλιν εΙς έκστρατεΙαν 11 

μΙσ., πόλιν στρατεύομαι, ύπηρετώ πόλιν ώς στρα-
τιώτης. ' 
άΥσ-στρδτοπι:δcία, Τι' τό όναστρατοπεδεύειν. 
6να-στρδ~πι:δι:ιiω- μεταστρατοπεOCόι.ι. 
6να-στρέφω, μίλ . 'ψω' πρχ. π«θ. ά,,,.στραμμαι· 

γυρΙζω τι.(νά) « ξανόστροφαι, στρέφ:.ι τ6 δνω, κάτω 
(σκόήτων), σψ'φω άνάποδο, όΥτιστρέφω.- 11. γυ· 
ρΙζω τι (νά) πρός τά όπΙσω, γuρι.ι , -η πέριξ 11 ά"α
ατ@.φω nάl,,,=έπαναλαμ6όνω 11 περισυλλέΥω, συν · 
αθροΙζω: 2) «μτ6. (ένν. Ιμαvr6,,)' στρέψ(,), γυρΙζω 
όπΙοι.ι, έπιστρέψ(,).- 111 ΠΙΧθΥΙΤ., μετci μeσ. μίλλ. ·ατρέ· 
ψομα" στρέφω έμαυτόν γUρw , έν τινι θ~σει, παρα
μένω έκεΤ, διαμένω (ώ; τό λιχτ. versari)' Υαϊ'α" 'ά,,,σ· 
... μaa-nrιvaIvw καΙ διαμένω εT~ τινα χωραν_ 
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2) 6σχολοΟμαι περΙ τι. 3) περιστρέφομαι, περιοδι
κώς έπανέρχομαι. .ι) ίπΙ στρ«τιωτων, περισυνόγο
ι-ι.αι καΙ στρέφομαι κατό τοΟ έχθροϋ διά νά τόν 
άντικρούσω. 
άΥα-στροφ';, Τι' τό στρέφειν όπΙσω η πέριξ, ή 

έπιστροφή, ό γυρισμός ιι τ6 κόμνειν στροφήν (με
τα&λήν) κατά τήν μάχην πρός φυγήν η όντΙστα
σιν. 2) τ6 πεοιστρέφεσθαι έν τινι θέσειIIΙπoμι!νω~ 
τό διαμένειν είς τι μέρος 11 ή θέσις, τό μέρος, ένθα 
διαμένει ΤΙΙ;, διαμονή, κατοικΙα. ' 
άyα-aτρoφίσ, Υι'=τφ ItpO'IJ"(. 
άνα-στρόφως, έπίρ .· όντιστρόφWς, τόνόπαλιν. , 
άΥα-στρωπ';, Υι' λέ; . έπινΟΥΙθείσιχ υπό του Πλciτ. έν 

Κρα.τ . 409C πρό, έ~1/"(Yισιν 'tij; λ. &aream, (οτι τά ώπα. ' 
ά,,,αατρέφε,). 

άνα-στρωφάω, ΠΟΙΥΙτ. «ντΙ ιΙ"α-ατeέφω' στρέφω 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν. 
άΥα-στϋφι:1Ιςω, επιτετ . στυφεllζω (βλ. λ.). 
άνα-στυφω- γΙνομαι κατηφής, μελαγχολικός U 

(πιxρiι: τoί~ Κωμ.)=στυω (βλ. λ .~ 
" άνα-συν-τάσσω- μετα6όλλω, τροποποιώ (τ-ην πα-
λεμ. φορολΟΥ(ιχν). ' 
άνά-συρμα, τ~· τό ιiπoτέλεσμι:ι: του &"αανι.αθα, 11 

~"άαυρμα παρ8-έ"ου=κρύφιος τοκετός. 
άΥσ-συρω, μέλ. 'α~ρώ' ιiόρ. ιχ' ά"έσϊίρα' σύρω 

(πρός τά) άνω ιι or,KWVW έπόνω.-Mιiσ. , τρα6Cι, ση
κώνω, έπάνω τά ένδύματό μου, γυμνώνομαι:- 11 
μέσ. , όρπάςω,λαφυραΥωγώ. . 
άνα-σφal1ω, μέλ . 'σφc'i}.ώ· «~ρ. ιχ' &"έσφηΙα ' άν· 

εγεΙρομαι έκ τινος ' πτώσεως, όναλαμ6όνω (έχ νό · 
σ~υ π. χ.) . 
άνα-σφιιν6ω- συσφΙΥγ(.) διά σφηνών, σφηνώνω, 
άνσ-σφfyyω- κρατώ καλώς, κατέχω. 
άνάσφοΡοΥ, τό '=πτέρις (φυτ όν)., 
iva-oxEatcIY, συν'()ρ. ά,,,ασχε8-εϊ',,, «πρφ. του ιΙ"έ· 

σχεθο", ΠΟΙΥι τ . «ορ . 6' του ά,,,έχω (8 βλ .). 
άΥά-σχcσις, Υι (ά,,,έχω)' τό άνέχεσθαι, άνοχή, έγ· 

καρτέρησιςιiάνατολή ήλΙου (πρ6λ. ά,,,οχή . ά,,,ατοlή) . 
άνα-σχι:τικός, ή, 6,,' υπομένων, ύπομονητικ6ς, 

καρτερικ6ς. 
άνσ-σχι:τ6ς, ΠΟΙΥΙΤ . ά"σχετόS', ό" (ιΙ"έχομα,) ' όν 

δύναταΙ τις νά όνέχηται, νά υφΙσταται, νά υπομένι;) , 
όνεκτός , υποφερτός. 
άΥσ-σχΙςω, μέλλ. ·ίσω· όνΟΙΥω, σχΙζω, «ξεκοι-

λιάζω» ίl έκδέΡι.ι (γδέρνω). 
άνα-σχινδu1cύω (χι:ιΙ -σκ,,,δ·)· άνασκολοπΙζω . 
άνα-σχών, μτχ. ιioρ. β' τοίί ά,,,έχω. 
άνα-σΥςω, μέλ . ·σώσω· ιiόρ. ιχ ' &"έαωαα (&"ά + 

σφζω)' άνζΙι :τώ πάν δ,τι είναι χαμένον.-ΜΙ.σον, ά
νακτώ « ξανακερδΙζω» δι' έμαυτ6ν. 2) έπαναφέΡι.ι, , 
όποκαθιστώ . - ΠΙΧθ . έπιστρέφω σώος. 3) διατηρώ 
έν τι] μνήμι;) (έν τι:;> vQ), ένθυμοΟμαι_ 
άνα-σwρcύw- συσσωρεύω. 
άΥά-σωσις, Υ(="ομ,δή (βλ. λ.). 
άνά-σωσμα, τό' διάσωσις, διατήρησις. 
άνα-σωσμός, δ '=&"άσωαμα (βλ. λ.). 
άνα';τάδην, έπΙρ.·=Ι"τάδη". 
άνα-τανύω, ΠΟ ΙΥΙτ. ά,,,ταννω' όνατεΙνω. 
άyα-τ.δρtισσω, ιΧττ. 'ττω' μβλ. ·rαeάξω' όνακα-

τώνω, κινώ (ζωηρώς) άνω - κάτω xιiΙ θολώνω, συΥ
χύζω ιι έντεiίθεν , έξεΥεΙρω, προξενώ έξαψιν, διεΥεΙ
ρω είς μαν!αν' μτχ. πι:ι:θ. ΠΡΧ. d"ατέrσeαΥμέ"οι;= 
συγκεχυμένος, έν συγχύσει, έν όταξΙα. 
άνά-τασις, -εωι;, Υι (ά,,,ατεί,,ω)' τ6 όνατεΙνειν 

(έκτεΙνειν ' πρός τ6 άνω) 11 έντασις 11 τό υπομένειν 
πείνα,ν, νηστε Ια. 
άνα'-τάσσω, «ττ. 'ττω' μίλ. . τάξω' τακτοποιώ 

,(6όλλω είς τόξιν) τι έκ vtou .-MιI j. , έκ νέου διεξ
έρχομαΙ τι κατά τάξιν (κατά σειράν), έπαναλαμ6ό· 

' νω, έΠΙXειρQ :έκ νέου 11 συντάσσω. 
άνα-τα .. Ικός, ή, ό" (ά,,,άταα,ι;)' όπειλητικός, 
άyα-τΙθρaμμαι- π«θ. πρχ. το υ ά"α·τρέφω· 
άν-στι:. -η ά,,,ατί, έπ Ιρ. του ιi,,·ar0S' (8 βλ.)' άνευ 

ιiΤ'1ι;, τ . ' I. ότιμωρητΙ. ' 
άνα-ΤΕίΥω, ΠΟΙΥΙτ. ιΙ"'τεΙ,,ω' μΗ. ·τε"ώ· «όρ. σι' 

ά,, ·έτε,tfΩ· τεΙνω (έκτεΙνω, τεντώνω) πρός τά δνω η 
έμπ~: χ.ϊ',. 4"CΙ1'8Ι""" ~ "ψώνω τήν χεΤρα διά 



νό όρκισ&ι, όρκΙζομαι ύψώνων τήν xεΤρa-μdxσι
eσ" ΙΙιrατεΤΔμ"οr-=έχων τό ξΙφος tξηΥμένον (ύ~ 
μένον όπειλητικώς).- 11 «μτ6. φ8όνω έπόνω.- 111 
έκτεΙνω, έπεκτεΙνω (π.χ. τΤΙν yρcιμμTιν τ~. IlGix'lj'). 

lινα-τcιχfςu, μδλ. -/αω, ιiττ. -rw' κτΙζω, έΥεΙρω, 
νέα τεΙχη, iι έπιδι0ρ8ώνω τεΙχη. 'ΕΧ τοότοιι τό 

lινσ-τcιχισμ64;, δ' ή όνοικοδόμησις νέων τειχών. 
lινσ-τέl1ω, nOL'lj't. ά,,·τιίλ1ω, μ'λλ. -τε.ιφ' «όρ. cι' 

ά"ιίτειλΔ' κόμνω ιϊ όφΙνω τι νό όνατεΙλr:ι, νό φυ
τρώσr:ι (λcιτ, submilto) 11 έντεiίθεν, παράγω, φέρω εΙς 
φως.-Ι «μτβ. (ένν. έμιιντ61,γ έγεΙρομαι, έρχομαι εΙς 
φως, cόνατέλλω), χιιρ. !π! τoίi TjλΙοιι xcιΙ τ~, σε
λ 'ljY'lj' U ώσ. έπΙ τιilν n'ljYwv πoτcιμoίi, πηγόζω, έκπη
Υόζω n αύξόνω, μεγαλώνω. 
lινσ-τCμνω, μίλ. -τεμQi (~ι& τού. χρόνοιι. βλ. τιί

μ"φ)' κατακομματιόζω, σχΙζω καΙ όνοΙγω (π. χ. τόν 
νιχρόν), όποκόπτω, έΚΡΙζώνω. 
lινα-τcτσμCνον, τ6' ij πcιρ& Διοσχ. l,ιξι"". 
lινσ-τι'ιιιω, μiλ. -ξΦ' τήκω, όναλύω 11 μτφρ. μαλα-

κύνω, χαλαρώνω. 2) Πcιθ. τήκομαι, λυώνω (<<μτ6.). 
lινά-~ ij' τό λυώσιμον. 
'v-iτl ίπΙρ:=ιlιrατεΙ. Ι> 
άνσ-τflιιμι, μ'λ. -"'1αω (~ι& τοll; χρόνοιι, βλ. τ/-

/Ηιμι)' 8έτω έπόνω, έπι8έτω, έπιρρΙπτω (ώς 6όρος) 
11 «λλ& xcιΙ, όπονέμω, όποδΙδω (μsτ& xcιλ~. σ'ljμ., έπί 
«noyaIlOIliy'lj' τιμ~,)ΙΙέμπιστεύoμαι.-11 έπι8έτω τι ώς 
όνcι8ημαΤΙKόν δώρον, όφιερώνω' ιντευθεν τό «νcιθη
μcιτιxόν &ιίΙΡον ίλ'ΥΙΤΟ ά"ιΗΙ."μιι. -111 τοπ08ετω· ό
πΙσω, μετaτoπΙζω U β8Τ& Υβν.=μετατοπΙζω, μετα8έτω, 
Ικ τινος (τό~oιι) U (tJ!d.RfI)'" πeοαlJ.eΊαΔ, "ά"ά-θεϊ'αΔ 
τον ,. _τ&".Ί" = f(ιJέpa... προσεγγΙζουσα ήμθς 
καΙ όΠOμαKρύνOuσα ήμδς όπό τού 8ανότου. - ΙΥ 
Μίσ., 8έτω έπόνω μou, όναλαμ6όνω 2) τοπο8ετω 
διαφορετικό, διευ8εΤώ έκ νέου 11 ΠΔΡ' «ττ. όνακα
λώ, πaΙρνω όπΙσw τήν γνώμην μου. 
'νσ-τfιιτu" τΙκτ!.) (γεννω) έκ νέου. 
άνα-τίμάω;. ,μΙλ. -ήαω' ύψώνω τήν τιμήν. 
6νσ-τΙνσΥμ6ς, δ' (ά"ΔτιΝααι.ο)· Ισχυρό, ι3ιαΙα, 

όνατΙναξις (διόσεισις). 
6νσ-ΤΙνάσσω, μίλ. -ξω' πόλλω, τινόσσw, δνw-

κότω, τι:\δε-κόκετσε, KρaδαΙνω. 
6να-τιτράω" μίλ. ά"Δ-τρήαω' διατρυΠώ, τρυπώ. 
6νσ-τΙάς, μτχ. τoίi ά"Δτλή"ΔΙ (βλ. λ.). 
6νά-τΙσσιι;"=άΝτ.ι,lμιι (βλ. λ.). 
6νά-τΙιιμσ, τό' καρτέρησις, KaρτερΙα, ύπομονή. 
άνσ-τliίνσι, «πρφ. τoίi «ορ. β' ά,,-ιίτλ,l" (μΤΙ Iίnip-

χοντο, ίν χρ'ljσιι ένεστ. ά"άτ.ι,lμι, Xp'ljOIμOn9LOUμaVOtJ 
δ' «ντΙ τούτοιι τoίi ά"Δτολμάω)' μίλ. άιrατ.ιήαoμιιι· 
φέρω, ύπoφέΡW, όνέχομαι, ύπομένω. 
6ν-στμfςOμσι" έξατμΙζομαι. 
6va-ToIXcu (τoϊ'xo~)' μεταπΙπτω ιi μετακυλΙομαι 

όπό τοΟ ένός τοΙχου (πλευρCiς) τοΟ πλοΙου εΙς τόν 
δλλον (ίπΙ έπιβcιτων). 
6νσ-τοκισμόι;, δ' δ,τι xcιΙ νίίν, ό τόκος έπl τόκου. 
6νσ-τοΙή, nQL'ljOΤ. ά"τολή, ij (ά"Δτιίλλω)' ή ίιψω

σις; χιιρ. τού ήλΙου καΙ της σελήνης U cή 'Ανατολή», 
ώς τόπο, όθεν ιXνcιτHλβι δ -Ιjλιο, (λοιτ. Oriens). 
άνστοΙικόι;, ή, 6,,' ώ. xcιΙ νίiν. 
6νστόlΙDς, nOL'lj't. ά"τ6λιo~, ,1, Ο"'=τφ np0'ljY. 
6νσ-τοΙμάω, μέλλ. -ήαι.ο· λαμι3όνω νέαν τόλ-

μην, όνακτώ θάρρος . . 
6νστοlό-61cπτOfί, ο,,' ό ι3λέπων ιi τt:τρaμμέ

νος πρός 'Ανατολός. 
άνσ-τoμiι (ά"ατιίμ"ω)' ό διαμελισμός. 
6νσ-τομικόι;, ή, ό" (ά"Δτομή)' ό όνήκων εΙς 1ήν 

όνατομικήν. 
lινά-τoνoς, ο,,' ό πρός τά δνω έκτεινόμενος. 
δν-ατος, ο" (Δ στεί"+ciτ,l)' ό δνευ ciΤ'l~ (τ.!. βλιί-

6'1j') , ό μή παθών ι3λόι3ην, μή τιμωρη8εΙς.-11 ΙνΙΡΥ., 
ό μή προξενων ι3λόι3ην, όβλαβής, δκακος. 
άνCΙ-ΤΡCΠΤEOν" πρέπει νό όνaτρέψr:ι (νά όναι-

ρέσr;ι> τις. 
6να-ΤΡCΠΤΙKόι;, tf, 6,,' ό έχων τήν δύναμιν τού 

όνατρέπειν, καταστρεπτικός. 'Εχ τoίi 
'νσ-τρCπω, ΠΟΙ1)Τ. ιΙ"τριίπω' /1ίλ . -τρeψΦ' «όρ. cι' 

l"eτρcψΔ' στρέφω πρός τό δνω Τι φέρω τά δνω 
κότω, όναποδοΥυρΙζι.ι, 2) τό κάμνω ονω - κότω, 

κατοοτρέφι.ι, όφaνΙζω (λοιτ. everIere). 3) llOΙD'ljOΤ. 
μετdι μ'αοιι μίλλ. -τριίψομιιι· ρΙπτομαι κότω, όνaπo
δογυρΙζομαι U ό8uμώ, όποκαρδιώνομαι. 

lινα-τρCιpω, μίλ. --θρέψω' «όρ. cι ' ά"c-θρcψΔ' τΡέ
φω διό νό μεγαλώσr:ι,μεγαλώνω τινά, ιόνατρέφW), 
διαπαιδαγωγώ. 
'να-τΡέχω, μίλ. ιΙΝ-θριίξομιιι xcιΙ d"ctιJeσμovμιzI' 

«ορ. β' d".dqa.μo,,· τρέχω πρός τό όπΙσw. 2) όνα
σκιρτώ, τινόσσομαι έπόνω. 3) ύΨούμαι κατ' ε&-
8εΤαν πρός τό δνω : ciιrαδIίdqoμc πέτρ,l (ΠΡΧ. μιιτιΧ 
O'ljIl. ένδστ.)· ό ι3ρόχος όνυψούται όπότομος. · 4) 
ι3λαστόνω, Qνέρχομαι πρός τό δνω, έπΙ φιιτιίlν 11 δθεν 
xcιΙ 8ΠΙ πόλεων, όναφaΙνoμαι, όναπτύσσομαι ταχέως. 
6νά-τρc.ις, f,' ή όνατροπή. 
lινά-τρησις, -εω~, 71 (ά"ά+ητρcίω, τcτeσΙ"ω)' δι

ότρησις, διατρίιπησις 11 ή όνοιχ8εΤσα όπή. 
άνά-τριιτOfί, ο" (άI'Δητρciω)' διάτρητος, κατα

τρυπημένος. 
6νσ-τρισινόω (τρlΙΙΙ"Δ)' όναταρόσσω (ώ. διdι. 

OΤPLa.Cv'lj;;). 
6νσ-τριβω, μβλ . -ψω' τρΙι3w κατ' έπανόληψιν, 

τρίι3w καλό, κα8aρΙζω, τρΙι3w κα8αρό.- 11 κατατρΙ
ι3w, συντρΙι3w Ilπcιθ'ljΤ . , τρΙι30μαι συντρΙι30μαι, φ8εΙ
ρομαι. 

lινσ-τρίςω" ιτσυρΙζω» δυνατό. 
6νά-τριμμσ, τό (ά"ιιτρΙβω)' τό τετριμμένον. 
άνά-τριπτος, ο)' (ά"ΔτρΙβω)' χνοώδης. . 
6νά-τρΙχος, οΙ' (-θρ/ξ)' ό έχων τός τρΙχας ήν-

ωρ8ωμένας. 
6νά-τριψι~, -ε~, ij' ή τριι3ή, «τό τρΙψιμον), 

έντριβή. 
6va-TρoncIίς, -έως, δ (ά"Δτρέπω)' ό όνατρέ

πων, ό καταστροφεύς. 
lινσ-τρoιrΙ;, f, (ά"ιιτρέπω)' τό άναποδογύρισμαll 

καταστροφή. 
6νσ-τροφή, f, (ά"ατeέφω)' ώ;; καΙ νίiν, όνατροφή. 
άνα-τροιάςω, 6νστροχάω' =άνΔτριίχω (βλ. λ.). 
6νσ-τρυΥάω' επικαρπολογώ βότρυς (μιτιΧ τόν 

ΤΡΙΙΥητόν της ιiμπέλοu). 

6ν-άΤΤΙKOfί, ο,,' ό μή άττικός. 
άνσ-τυΙίσσω" εκτυλΙσ"ω, άνελΙσσω, όνοΙγω, 
άνσ-τυιrόω' άποτυπω έκ νέου, σφραγίζω πόλιν 11 

μίσ. , σχεδιόζω τι κατό νοϋν. 
άνσ-τύιrωμσ, το' ή κατά διόνοιαν εΙκών πρό-

γματός τινος, ή παράστασΙς του. 
6νσ-τύηωσι~, Υ,' διανοητική άναπαρόστασις. 
lινσ-τυρ6άςu,μaλ. άσω' άνατορόσσω,άνακατωνω. 
6νσ-τύφομσι" ύποκcΙομαι, διεγείρομαι. 
άν-αύyιιτOfί, οΙ' (α στεP+Δ~yή)' ό δνευ αύγης, δ-

νευ όκτΙνων τοϋ ήλΙου, σκοτεινός. 
άν-συδΉC;, i~'=ιi"ctvdo~ (~λ. λ.). 
6ν-σύδιιτOfί, ~ωp. -CΊτo~, ο" (Δ στlp .+Δ~dάω)·= 

ciρρ,lτο~άνέκφροστος, λοιτ. infandus. 2) δφω
νος, άλαλος. 
6-νσυδία, f,' όφοσlα, όφωνΙα. 
δν-συδος, ο" (Δ στεp.+Δ~δή)· δφωνος, δλολος 11 

ό έμποδΙζων 1ό λαλείν, έπιl3όλλων σιωπήν.- 11 όν-
έκφροστος. . 

δν-συlOfί, ο" (Δ σΤ8ρ.+Δ~λ6~)· δνευ της μουσι
κης τού αύλού 11 έντιίiθιν μελαγχολικός, ηερΙλυπος. 

6-νσυlόxιιτOfί, ο,,' ό μή εΙσερχόμενος εΙς ναό
λοχον λιμένα (έ;ιΙ μιχρου πλοΙοιι). 

ά-νσυμάxιιτOfί, ο,,' ό δνευ ναυμαχΙας. 
6-νσυμσχ'ου ΥΡΔφή' μήνυσις κατό τριηρόρχου 

μή λαι3όντος μέρος εΙς ναυμαχΙαν τινά (έπl δειλΙςι>. 
6ν-συξΙ;ς, ιί~' ό μή κατόλληλος πρός αϋξησιν, 

ό κωλύων τήν αύξησιν.- U «μτ6. ό μή αύξανόμενος. 
6ν-σιiξιισIσ, 71' μειωμένη αύξησις. 
lιν-σύξιιτoς, ο,,' ό μή αύξόνων U ό δνευ αύ

ξήσεως. 
-Aνσυρoc;, δ' χεΙμαρρος έν ΘεσσαλΙ<;1.- 11 ώ; 

npoo'ljYop. ci"Δvρο~=όρεινός χεΙμαρρος, όρμητικός 
χεΙμαρρος. 
*δ-νσυς, Υ-ν. ciιriio~. δ, ij (Δ στε?+"Δv~)·· ό δνευ 

πλοΙωψ afjP'ljoτcιL μόνον Ιν Αίσχ. Περσ. 680: "ίil~ ιfιrιιι., 
πλοΤα πού δεν εΤναι πλέον πλοΤα (λι;(τ. ΠΑν ... Π .. 
π"ν.ι). 
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άν-σίίτέω' Kpauγόζω μεγαλοφώνως. 
άν-σύιιιν, -e"oi, δ, Τι' ό δνευ σύχένος η λαιμοΟ. 
άν-σύω (xGt! &,,-σvω < &"CΊ+σνω=φω"άζω)'=&_-

;;τέω (βλ. λ.). 
άνσ-φσίνω, παΙ1JΤ. &μφa.'"ω, μίλ. -φανώ' ιiόρ. Gt· · 

&Y'lfrJJIII rι -έφ1i"σ' κόμνω τι νά φαν;:j (νά λόμψr:l. 
νά δώσr;J φλόγα) 11 φέρω εΙς φώς, φανερώνω, γεν
νώ, nαράγω ιι διακηρύσσω, προκηρύσσω.- 11 ΠGtθ. 
μsτ~ μιiααυ μέλλ. &νσφclνήσoμσ" ένεργ. πρκ. &"σπέ
φη"σ' f:XW φανερωθη, έμφανΙζομαι έναργώς ιι ώα. 
έπανεμφανΙζομαι' εΊμαι φανερός rϊ καταδεικνύομαι 
δτι είμαι ιι οθεν, λογαριάζομαι, . θεωΡΟύμαι. 
. Oλνάφαιolί' ίπΙθ. ταυ Άπόλλω'I?~ (ώ; του τ~ πciντGt 
ιiνGtφΧ ίνοντο~) . 
άν-αφαίΡCTOς, ο,,' δν δέν δύναταΙ τις νά όφ-

aIpέor;J. 
άνσφά1αιιρος, ον'=&"σl'ciλα"ΤΟi (βλ. λ.). 
άνaφ61αντίσς, -ου, δ'=ά"σφάλσ"τος (βλ. λ.). 
άνσφI1σντίασιlί, Tj" ή φαλακρότης τού ύπεράνω 

τού μετwπου μέρους · της κεφαλης. . 
άναφά1αντoc;, ΟΥ' ό έχων άτριχον τό άνω τού 

μετwπου μέρος της κεφαλης . 
άναφα1άντωμα, τό·=&ΥσραλσΥτίσσ,. (βλ. λ.). 
άνα-φaναι;, μτχ. :Χαρ. Gt ' του ά"αραί"ω' κατα:Ηή

σας φανερόν (ποιήσας νά φαίνεται δη .. ) ιι έλθwν 
εΙ:; όψιν τινός, i5wv τι. 
άνα-φaνδά, έπ!ρ. (&"αφσί"ω)" φανερώς, καθαρά, 

άναφανδόν, δημοσΙQ. 
άνα-φανδόν, έπφ.=τιjΊ ΠΡΟ1jγ. 
άνα-φΙΙνείς, μτχ. πGtθ. ιioρ. 6' τ?ίί &"σφa.ί"ω (δ 61. ). 
άνα-φανTά~ω'=άναφαΙνω (Βχαιλ.). 
άνα-φέρω, Π?Ι1JΤ. &μρέρω· · μέλ. &ιιoίσ~' -Χόρ. Gt ' 

'""ΥεΥκα, ίων. &""ιιε,κσ, ώα. ,αΥφσα' φέρω 1) μετα
φέρω άνω, κυρ. είς τήν Κεντρικήν Άσίαν.-ΠGtθητ ., 
άνέρχομαι. - Mi'J., μεταφέρω άνω δι ' έμαυτόν, Υ, 
μεταφέρω τι δ είναι ίδικόν μου : &JIII"lHIICJ(J.ιx, 
άπολ., όναπέμΠώ βαθύ ν άναστεναγμόν. 2) ύψw
νω, έξυψwνω, έξυμνώ, έπαινώ . 3) κρατώ όρθιον, 
ύποστηρΙζω, άναλαμβάνω, άναδέχομαΙ, τινα. - 11 
ιiμ6τ., άνυΨούμαι (5πω; ο! :iοτέ~ε;).-111 φέρω 1) με
ταφέρω πρός τα όπίσω : 1) φέρω είς τά όπίσω 
εΙδήσεις (νέα). 2) φέρω τινα όπΙσω έκ της έξο
ρΙας. 3) όνάγω, ρΙπτω δηλ . τι εΙς τό παρελθόν 
έπΙ τινος, τό όνάγω, τό άναφέρω εΙς αύτόν ιι ιiπσλ . , 
όναφέρω τι είς τινα, τού τό καθι:πώ γνωστόν, τόν 
συμβουλεύομαι. 4) έπαναφέρω εΙς τήν προτέρον 
του κατάστασιν, άποκαθιστώ, άνορθώ ιι άμτ6 . κ-.ιί ώ; 
πGtθ., άνανεώ έμαυτόν, άναλαμβάνω. 
άνα-φεύΥω, μΗ. -ψεvξομα,' φεύγω πρός τά ά

"ω, πρός τά όπΙσω, διαφεύγω 11 (έπ! φΥιμΥι;) ' βαθμη 
δόν έξαφανΙζομαι. 
'vaoφcuKTIK6c;, ή, 6,,' ό έπιτήδειας πρός φυγήν 

(διαφυγήν). 
άνά-φεuξιι;, Τι (&"σφεVΥω)' τό φεύγειν όπΙοω. 
άνσ-φίίναι, άπρφ. &'01" α' τοί) &"σφαΙ"ω. 
άν-ΙΙφής, έi (α σΤΕΡ. + άφή)' άψαυστος, όνέγγι-

χτας, δν δέν δύναταΙ τις νά tyyfar;J ιι (έπί o!vc;u)' ό 
μ" f:xwv γεύσιν , άνούσιος, άνοστος, άηδής. 
άνα-φ8έΥΥομσι, ιiπαθ.· όναφωνώ μεγαλοφwνως, 

όναιφαυγάζω. 'ΕΧ τούτου τα 
άνά-φ8εΥξις, ij' άναφwνησις, όναδόησις. 

. άνα-φ8Ειρομαι, παθ: καταστρέφομαι κυριολε
κτικώς. 
άνα-φ1άω, μέλ • . -άσω' μαλόσσω διό Tr'jc; χειρός 

τό αlδοΤον (λατ. masIurbare)' o~α. &"αψΙσσμ6i. 
άνα-φ1εΥμαίνω, μελ . • "ω· φλογΙζομαι. 
άνα-φ1Ι"ω, μέλ. -ξω' άνάπτω, όναζωπυρώνω \Ι 

δθιν, πυρπολώ, παροξύνω, έξάπτω. Έ~ α ,jτου το 
άνά-φ1~ξις, -εως •. ij ' ώ~ κιχ! νυν. . 
άνσ-φ10Υίςω, μέλ . -αω=&"σψλιΥω (6 βλ.). 
άνα-φ10Υόω·=τφ Itp01JY. 
άνα-φ1όΥωσις, -Ιj"=&"άφλεξ,ς (βλ, λ.). 
άνcι-φ1ύςω~=&~σφλvω (βλ . λ.). 
άνcι-φlύω' όνακοχλάζω, δπως τό 6~6~oν ύδωρ. 
iya-.oδiu, μίλ; .ήσω· έκφοβίζω, τρομοφΟIU. 
άΥ .... νΙς .. • ΈΡU8ρ''', κοκκlνΙζω. 
." .... "6 .. • tnaνtρχομαι, όνέρχομαι . 

άνσ-φoiTllσις, -CQ)i, Τι' άνοδα;. 
άνα.φορά, -ίii. Τι (&"σφέρω)' η πρός τά άνω με· 

ταφορά, ή άνύψωσις. 2) άμτ6. έγεροις, άνύψwoις. 
-11 μεταφορά πρός τά όπΙσω : 1) τό όναφέρειν, 
δΙδειν άναφοράν είς τινα περΙ τινος. 2) unoxw, 
ρησις, διακοπή, άνάπαυλα 11 συγχwρησις, άφεσις. 3) 
ιiμτo. αναδρομή, tnQVoδoS 11 μέσον πρός έπανόρ
δωσιν, πρός έπάνοδον εΙς την προτέρον κατάστασιν. 
άνα-φOΡCύς, -έωi, δ (&νσΡέρω)' ό άνέχων, ό 

άναβαστάζων 11 μακρόν ξύλον, «μανέλλα» προ; με
τGtχ?μ~~iιν β-.ι~έων π.~GtΥμciτων. 
άνα-φορCω=ά"σφέρω (ο βλ.). 
'vaoφoPIK6c;, ή , ΟΥ (ά"σφορέω)' ό έχων όνα· 

φοράν (~ηλ . οχέσιν) πρός τι, ό όναφεΡόμενας είς 
τι 11 (έν τ~ Ίατpικ~) ό άναβι6όζων (όνά'(ων, πτύων) 
αΤμα, -η φλέγμα. 
άνά-φορον, το (άνσφέρω)' παν δ ,τι μεταφέρει 

τις μαζΙ του ιι ζυγός Γι ξύλον χρησιμοποιούμενα διά 
τήν μεταφοράν. 
άνα-φορτίςομαι' παθ. q;ΟΡτώνομGtι. 
άνα-φορύσσω, ίων. ό:ντί &"άφVριίω (βλ. λ.). 
άνα-φράΥνυμι' &"αρράασω . (βλ. λ.). 
άνα-φριιςομαl, μΙΑ. -αομα" μέ'JΟν' παρατηρώ έκ 

νέου, όναγνωρΙζω. 
άνα-φράσσω' φράσσω έκ νέου, άποφρόπι"ι, 

κλεΙω. 
άνα·φρίσσω χ-.ι! άναφρίττω' ανατριχιάζω, «ση

ΚWνεται ή τρίχα μου ». 
άν-αφρoδισiα, -Ιι ' έλλειψις έΡWΤΙKης έρεθιστικό-

τητος, άναΙ:JθηοΙα πρός έΡΥ.πα. . 
άν-α'Pρ6διτOIί, 0)1 (σ ατεί' . + ΆΨ20~/τrι)' δνευ 

της Άφi'οδΙτης, ό μή άπολαύων της εύνοΙας της 11 
ό άναΙσ~ητoς πρό :; f:PWTa, ό μή έρεθιζόμενος ΙΙ ό 
άνευ κάλλους, έπ"μΞνω;; άσχημος. . 
άνα-φρονέω, μΗ. -ήσοο' έπανέρχομαι εΙς τάς 

φρένας μου, είς τάς αΙσθήσεις μου, συνέρχομαι. 
άνα-φροντίςω' σκέπτομαι, μελετώ, τι r,ισταμέ

νως, μετ' άκριβεΙας (Κ'Jρ. χατ' έπιχν:iλ1Jψιν). 
άν-αφρος, ο,,' ό μή περιέχων άφρόν. 
άνα-φυΥή, Τι (&νσρεύΥω)' τό φεύγειν πρός τά 

όπίσω , διαφυγή, άπαλλαγή άπό τινος.-ΙΙ ύποχwρησις. 
άνα-φυ~, Τ, 6λάστημα, παροφυάς. 
άνά-φυξι~ Τι'=&"σφvγι} (βλ. λ.). 
άνα-φϋράω' όναμειγνύω, ζυμwνω. 
άνα-φυρμός, δ' σύγχυσις. 
άνα-φυρω, πΙΧθ. π~x. &"σ -πέφvρμσ,' όναμειγνύω , 

συγχέω 11 μιαΙνω, μολύνω. 
άνα-φiiσάω, -ήσω' φυσQ πρός τά δνω Υι . πρός τά 

έμπράς,έκφυ:Jώ.-Π-.ιθ. ,εΊμαι πεφυσιωμένος -η όλαζwν. 
άνα-φιiσιιμα, το (&"σφvαάω)' ή πρός τά Ι!ινω 

άναφύσησις (ιiνιiμoυ, πυρα~) U άλαζονεΙα, οΤησις 
«φΟΟσκωiJα». 
άνσ-φύσιισις, Τι' τό πρός τά δνω φύοημα τών 

ήφαιστείων 11 τό προανάκρουσμα (πρώτον φύσημα) 
τ"ν dίιλητών. 
άνα-φυσιάω' φυσώ Γι όναl3λίιζω πρός τό δνω 

(ώ~ δ δελφΙν π . χ . ) . . 
άνά-φΥσις, Τι <d"IlφVoμIII)' τό όναφύεσδαι, τό 

cξαναφύτpwμ,α». 
άν-σφuσσω' όναρροφώ. 
άνσ-φυτεύω' φυτεύω έκ νέο·υ, cξαναφυτεUw), 
άνcι-φύω, μίλ. -vσω' κάμνω τι γό δλαατήOr:!, πα-

ράγω. Μία. μιτOt Ενιργ. ιioρ. β' &"έφv", πρχ, d_ni
φvκσ' άναβλαστάνω Ilδλαστάνω έκ νέου. 
άνcι-φωνcω, μΒλ. -ήσω' όναβο", φωνόζω δυνα-

τά, όναΚt)ρίισσω, προκηρύσσω, 'ΕΧ τούτου 0;0 
άνσ-φωνιιμσ, 1;ό' προκήρυξις, διακήρυξις. 
άνα-φώνιισις, -εωi, "ι' ώ~ xGt! σήμιρον. . 
άνσ-φωτfς, -/&0., Τι' παρόδυρον έν τι:\ · όροφι:\, 

φε'{γΙτη~ · . 
6νσ-χάςω, μίλ .. -άσω' μτδ., κάμνω τινό νό ύπο· 

χωρήσι;ι, σύρω πρός τά όπΙσω. - KCΙ1;dι τό πλιΤατι:;ν 
κεΤτGtι ώ; ιiπoθ. ά"σ-χάζομσ" μίλ. ·άαομσ, ίπ. ΙΙόρ. 
-.ι ' ά"ε;,;σ7σιiμη,,' όποσύρομαl, όπισδOXwρW, ύπoXwρΏ. 
άνα-χαίνω, μίλ. -XΣ"ovμII', ciόρ. 15' ιΙ"έΧΣω". 

πρχ. iI"ClHin1f8' όνοΙγω τό στόμα μου εόρέwς, χό
σκω εόρtwς. 
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6νσ-ισιτfςω, μίλ. ·'σω (&t<ά+xcι'η)· ,πΙ . Ιπποιι, 
ρΙπτω. τήν χαΙτην όπΙσω, σηκώνομαι έπl τών δύο 
όπισ8Ιων πσδών.-μιτι'ι CΙίτ., σηκώνομαι εΙς τό όπΙ
σ8ια καΙ ρΙπτω τόν όνa66την 11 ίντιi)θιν, όνατρέπω, 
όναποδογυρΙζω 11 έμποδΙζω, όνακόmω, σταματώ. 

6νσ-ιCιiτισιι;, 'ιι. ή παρακώλυσις, τό στα μάτισμα. 
6νσ-Xσfτισμσ, τό' ώ; χοιΙ νίiν, ή όπισ80χώρησις 

11 ι'ι παρακώλυσις, ό περιορισμός. 
άνσ-ισ1σσμ6ς, δ· (ά"CΙXCΙ~ω)· χαλόρωσις. 
όνσ-ιa1αατικός, ή, όll· χαλαρωτικός. 
άνα-χ61άω- χαλαρώνω, παραλύω. 
όνα-χα1κι:ύω· χαλκεύω έκ νέου, κστεργάζομαι 

(ίπΙ μετιΧλλων). 
όνα-ισραΥι\, 'ιι (&tιcιχσeάσσω)" τό χάραγμα. 
όνα-χάραξις, 'ιι (ά-xcιe4σσωY όνόρ8ωσις, όνα-

:προφή. 
όινσ-ισράσσω, ιiττ. -πω· όποξύω. 
όνσ-ιάσιιω=ά_xcι'tιω. 
όνσ-ιι:ιρίςομaι, ιiπoθ. · κρατώ όπΙσω, κωλύω. 
όνσ-ιι:ιρo-τoνE~· χειροτονώ έκ δευτέρου. 
όνα-χι:ιρσ-τόνιισις, f( .ή έκ νέου χε ιροτονΙα. 
όνσ-ιι:ιρο-τον'α, 'Ιι'=τφ Itp0'ljY. 
6να-ιέω, μίλ. ·χιιώ· χύνω έπόνω, χύνω έν ό-

φ80νΙQ.- 11=&tιιιxφ"ννμι (βλ. λ.). '. 
όνα-ι1αιν~· ένδύω, περι6άλλω, τινά μέ χλαΤναν. 
όνσ-ι1ισfνω· χλιαΙνω, κα8ιστώ χλιαρόν, ύπό-

8ερμον. 
όνcι-ινoσfνoμσι (iit<ά+vdoS'), πσθ: όποκτώ τό 

πρώτο χνού5ι,-τός πρώτας τρ/χας τοΟ Ί'ενεΙου. 
όνcι-ιolι, 'ιι '(~xέωγ έκρηξις. 
όνCΙ-ΙOΡCύω, μίλ. -σω· όρχΙζω τόν χ0ρ6ν.-ιiμτti. 

όναπηδώ, χοροπηδώ (ιiπό χσριΧν). 
όνcι-ιόω· πσλσιότ. τιίπο, τoίi &_xώtιννμι (βλ. λ.). 
c1ινcι-ιράομσr καταναλΙσκω. 2) ιJIIIxe40μιzI (βλ. 

λ.), όποκτεΙνω, φονεύω. 
c1ινα-ιρCμnτoμαι, όναπτύω (έκ6όλλω φλέγμα) 

μετά 6ηχός, όποχρέμπτομαι. 'Εχ τοιίτοιι τό 
c1ινά-ιρcμψ~ 'ιι (&tιIIxeιfμnTOμιzI)· ή μετά 6ηχός 

άπόχρεμψιs· 
όνcι-ιρωννίϊμι· δlδω νέον χΡώμα, χρωματΙζω 

έκ νέου. 
c1ιν6-ιpωσις, 'ιι (&-xeώtιννμι)· τό μόλυσμα. 
όνά-ιϋμα, -aιooS', τό (&-ΧΙΙω)· όπέραντος έκτα

σις, τό όχανές. 
όν-σιlρωτος, ο,,· ό δνευ όχύρων. 
όνά-ιϋσις, -cl»f, 'ιι (&".ΧΙΙω)· έκχυσις, έκροή, 

σπατόλη 11 ύπερ6σλή. . 
όνα-ιώνι:uσιι;, 'ιι. τό όναχωνεύειν, ή μετα60λή. 
c1ινα-ιωνEύω· χωνεύω έκ νέου, όναλί.ιω έκ δευ

τέρου. 
όνα-ιώννίϊμι, μίλ. -χώσω· tπισωρεύω χώμα, έ

πιχωματΙζω, κσλύπτω διά σωροΟ χώματος. 
όνα-ιωρΕω, μΗ. -ήσω· ύπόΥω όπΙσω, όποσύρο

μαι, ύποχωρώ, όπισ8οχωρώ.-11 έρχομαι όπΙσω, έπ
σνέρχομαι εΙς τόν νόμιμον κτήτορα. - 111 ύποχω
ρώ, όπέρχομαι, άποσύρομαι. 'Εχ ΤOιίΤιJΙΙ τό 

. όνcι-xώρημα, τό (citιCΙxweiQI)" όποχώρησις. ΚσΙ 
όνcι-xώρησις, -cWS', ίων. -I0S', 'ιι (ci_xweiw)· ά

ποχώρησις, ύποχώρησις, έπιστροφή. 2) τρόπος ιϊ 
τόπος όποχωρήσεως, Kατaφύyιoν, λστ. recessus. 
όνα-ιωρητέον· P'ljμo . ίπΙθ.=ιJcϊ dtιaxQIeaitι=npέ

πει νό ύποχωρήσι:ι · (νό όποσυρ8(j) τις. 
6νσ-ιωρητι\ς, δ (ά-xωeέω)' ό όποσυρ8εΙς έκ 

τοϋ κόσμου, όσκητής, μοναχδς. 
όνcι-ιωρηΤΙK6ς, ή, ό,,· ό διατε8ειμένος νό όπα

χωρήσι:ι. 
6νcι-xωρfςω, μΗ. ·'σαι, ιiττ. ·ιιU· κόμνω τινό νό 

ύπόΥΙ:Ι όπΙσω: νά άποχωρήσι:ι, νό όποσυρ8(j, όποσύρω. 
όνcι-.δlσσσω· σχΙζω, όνΟΙΥω .. 
6να,,6ω, μέλ. ·ήσαι· σπογγΙζω. 
όνα-... 1aφάω· άναζητω, όνερευνώ. 
όνσ-.ηφfςω, μέλ. -'σω, ιiττ. -ra; (άt<ά + ψήφοS'γ 

8έτω τι είς ψηφοφορΙαν έκ νέου. 'Εχ τούτοιι τό 
6να-ψιίφlσις, -ιως, 'ιι ' τό έκ νέου ψηφοφορείν, 

τό 8έτειν τι tκ νέου εΙς ψηφοφορΙαν. . 
δνα.ις, -Il»f, fι (ιI"nΙOaI)" τ6 όνόπτειν, τό 

δναμμα. 

όνcι-Ψυιιτ!\ρ, -jje0S" δ (άtιιιψVxω)· ό παρέχων 
όναψuxήν, ό άνακουφΙζων. 

c1ινα-.υιιτιιι6ς, ή, ό" <cι".ψVxω)" δροσιστικός. 
6νό-ΨUΞι'ί, -aroi. tι (ά".ψVxω)· τό δροσΙζειν, ό-

ναζωογονεΤν 11 όνόπαυσις, όνακούφισις. . 
όνσ-ψΙιι\, tι· τό δρόσισμα, ή όναζωογόνησις 11 

τό ξεκούρασμα, ή όνακούφισις όπό έν πρδΥμα 11 
όνόπqυσις. 'Εχ τoίi άJlιιψVχω. 
όνσ-.υιόω· έμψυχώνω πόλιν. 
6νq-.Uιω, μιiλ. -ψVξω.-Πσθ. ιiόρ. σ' &"ιιψιίχ.θ'1l1· 

ιiόρ. ti' άtιΙψvX'l" [~] (άtιti + ψVx.0S')· όπOΨUXραIνω, 
δροσΙζω, όναζωοΥονω διό κα8αροϋ ~έρoς 11 rενtχω; , 
φαιδρύνω : _iί; dtιιιψVχε,tι=διορ8ώνω, έπισκευόζω, 
πλοΤα, cτό καλαφοτΙζω, τό ξανακόνω Υερό.t.-ΜSσ. , 
όναπνέω δροσερόν όέρα έκ νέου, όνaζωoγoνoσ
μαι, όναλαμ6άνω. 
6ν-δσΙω, ItOL'lj't. ιiντΙ ά_-ιJcι'ω (ι} ΙSλ.). 
6νδάνω, πρτ. η"ιJcι"Otι, έπ. lή"διιtιotι, Ιων· Ιά"διι

tιOIl· μίλ. clιJήaOJ · ιiόρ. 6' ΙίiιJotι, έπ. εiίίiδo" χιχΙ Iί.δotι 
[ίi]' πρχ. lί.ιJηκιι, ώσ. Ιίiδιι , δωρ. lada (ρΙ~. 'ΑΔ-, έμ
φσνΙ~Oμ!νη ίν τφ ιioρ. 6' χσΙ εν τφ μΙλλ.)· όρέσκω, 
εύαρεο.τω, τέρπω, εύφραΙνω, ώ~ τό ηδομιχι· πσρ' Όμ . 
1tCt'! Ήροδ. πιΧντοτε μετι'ι δοτ. προσ. dtιιJάtιII μοι· ιiπ?oσ. 
α" )άtιει μοι noICi''; (ώ; τό λστ. Pl4cet ' ίν ίΠΙΥΡ. τά 
FεFcιιJηHdιoa=qu4e PI4cuerunt). 

'Εl'11μ.: εχ ρ. dδ·( σFιιδ·· πρ6λ. σσνσχρ. svάd'ii-ml 
=κα8ιστω τι ήδύ, sνόde = εΙμαι εύχάριστος, sviid
u-s=ήδ(ις λιχτ. SU4ViS «su4d-vis) sU4deo, Su&dus, 
Υοτθ. Su~s· πσλ. Υερμ. suozi= rSPIl. sUss. 'Εχ 't7j, σό}. 
τfι' ρ. πσριΧΥοντσι πιθσνώ.στσ ιiχόμη χοιί τι'ι έλλ. ιjδ-
0S', ήιJ-o",;, ,ιJδ-vς, ηJu-μΘi, lδ.,,6S', lι'σ-μεtιοS'. 
αν-δcμά, δνδcσμoς, 6νδέχομσι, ανδιιμσ, ItOL'lj't. 

τύποι, ιiντΙ &.,ά·ιJιμα, &tιάdισμοS', άtιcιιJι!xoμαι, &".
. ιJι!ω, άtoάcJημιι. 

δνδιιρον, τό· χοιτi τό πλεtστον εν τιμ πλ'ljθ. IltιιJη
eιι, ώσΒΙ lltι{Joη'}ιι, τιΧ· όνόχωμα l'>χ8ης 'ι'ι τόφρου, 
πρόχωμα 11 πρ~σιό κήπου (()ΠΕ?έχοιισσ .. oiί έδιΧφοιιι;) 11 
κόδε tπΙxωσις, έσκαμμένον κα! συσσωρευμένΟΥ 
χωμα, . 
6νδ .. .,άμcνος, ποι'l)τ. μτχ. ιioρ . σ' τoίi &tιιιιJι!ω. 
αν-διι6, έπΙ? (dtιci+dlxcι)' χωριστό, είς δύο μέρη. 

-11 ώ~ πρόθ . . μετι'ι Υε,.=άμφ'i, xwe'S'. 
6ν-διχάςω-=ά"ιιd,χάζω (βλ. λ .) . 
όνδρ-δΥ6δέω, μέλ. -ήσω (d".ηe+άΥιιθόi)· εΙμαι 

'ι'ι συμπεριφέρομαι ώς άyaθόi (γενναΤος) όνήρ. Έχ 
τουτοιι τό 

6νδρ-δyδδ .. μcι, τό' ΥενναΙα πρδξις. 
6νδρ-δy6θfσ, tι· ή ίδι6της τοΟ ΥενναΙου (&ΥΙΙ

/Jooiί) όνδρός, Υενναιότης, όνδρεΙα. 'Εχ τούτ():) τό 
6νδρ-δy6θfςoμαι, μίλ. -'σομιιι, ιiττ. roiίμιzI· 

Άποθ. ένερΥω όνδροπρεπως, ΥενναΙως, έντΙμως 11 
ύποιφ/νομαι, προσποιοομαι, παΙζω τόν ρόλον όΥΟ
γοο (ΥενναΙοu) όνδρός. 
6νδρ-δΥ6διιι6ς, ή, 6,,· ό όρμόζων εΙς γενναίον 

άνδρα, όνδρεΤος. 
όν~ρ-άyρισ, . . (OtI, τΙΧ (&".ηe + αyeιι)· τό λόφυρα 

φονευδέντος έχ8ροϋ (πρΙSλ. ζω·άΥΙΙΙΙΙ, βο·άΥeιcι, 
μοιχ-άΥeια ). 
όνδραιςομαι, ποιθ.· ΥΙνομαι άρρην, μετα6όλλΟ

μσι εΙς άνδρα. 
όνδρδιιάς,(Α) ΙπΙρ. (ά".ηe)=κατ· άνδρα, «ένας· έ· 

νας», λστ. virltlm 11 Υεν .. χωριστό, κεχωρισμένως. 
_ 6νδρσκάς,(Β) ·άΟΟ," , 'ιι (d"';e)" τό μερΙδιον όν
δρός, μερ/ς. 
6νδραπ6δι:σσι, Ι .. ι;ρόχλ . δοτ. ..ιJίί άtιdeάnοοο", 

ιiντΙ ά"ιJecιnόδοιS', ώσ!ί έ; όνομ. d"δeάποvS'. 
6νδρδ-πoδfςω, μέλ. -'σω, ιi -.τ . ·,ω· ιiό;ι. σ' ή,,

ιJeandιJIfIΙZ' - πσθ. μέλ. ά"δeιιποd,σ-θήσομάι ', ιiλλι'ι 
χσΙ μδσ. dtιιJeanodIoiίμιzI' ιiό;:.. ιχ. ήJldeιιποδ'σ{Joηtι· 
πρχ. IιtιdeanddIfIμιzI (άtιδeάnοοοtι)" ποιωΎινα όνδρό· 
ποδον, περιόΥω είς δουλεΙαν, ύποδουλώνω, χιιρ. 
πωλώ έλευ8έρους άνδρας ως άνδρόπoδa (δούλους), 
ούτω δ' .Ινσι Χδιρότερον τoίi ΟΟνλ.όω (λστ. vender. 
sub (ΟΓοηΑ).-Πσθ., πωλούμαι ώς δοϋλος. 

c1ινδρΙ-αόδΙσις, -al»f, 'ιι' χιχΙ άtιJeιιnοJισμόS', lι 
(,,,ιJιcιn,,cU '"μαι)' ι'ι nIiIMg~ tλευ8έΡOU όνδρ~ ~ 
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όνδραπόδα.ι (δούλοο) 11 ύποδούλωσις U όν8ρωποκλο
πΙα (όρπα'ι'ή όν8ρώπων). 
6νδρδ-nοδισμ6ci, δ' βλ. d""ρσπ6.Jιc"ς. 
6νδρδ-ηοδιστι!ις, -ον, δ (ά"δρσπoδ{~oμαιγ ό πω

λητής όνδραπόδwν, σωματέμπορος ιι ό όναρπόζων 
όν8ρώποος διό νό τούς πωλήσq ώς δούλους. 
6νJρδ-ηoδισΤΙK6ι;, t1, 6,,' = d"δeαποδιαΠ;ριος 

(βλ. λ.)' ι) d"JραποδιαJ"ιχη (ένν. τέχ"'1)' ή τέχνη τοϋ 
όνδραποδΙζειν, ή σωματεμπορΙα. 
6νδρδηοδο-καηιιlος, δ' ό σωματέμπορος. 
6νδρδ-ηοδον, 1:ό' ό δοϋλος, ό σκλό6ος, χιιρ~ ό 

αίχμαλωτισθεlς έν πoλέμ~ καΙ πωλφεlς ώς δού
λος' Jtctp' Όμ. ciπctντ~ xctl ij aοτ. ΙΙ"δραπ6δεααι ωσεί 
έ, ον . .. d"Jednovs. 
6νδρδηοδ-ώδιις, ες (d"δeάπο"ο"f-εlδοςγ δουλι

κός, δουλοπρεπής (λctτ. servilis), άντΙθ. τφ έλ-ευ- ' 
{Ηριος. 
6νδρδηoδωδlσ; 'ij' ή δουλοπρέπεια. 
6νδρδηοδ-ώνηι;, -ου, δ' (ώνέομσι)' ό Ιμπορος 

δούλων. 
6νδρδριον, τό, (ιποχορ . τοίί ΙΙ"",ρ' όνθρωπΙσκος, 

όνδρεΙκελον 11 όνθρωπάριον, έλεεινός δν8ρωπος. 
6νδ,Ράσι, ~στ. πλ1jθ. τοίί ά"ή,ρ. 
6νδρ-αι8ι!ις, ές (άνι},ρ + αχlJ.ος)· ό έχών δχθος 

(τ . f. δόρος) όνδρός, 7jτ()ι ό βαρύς δσον τό φορτΙ
ον που δύναται νό μεταφέρι;) είς δν8ρωπος. 
6νδράινιι, 'fj ' κοιν. ιόντρόκλα» 11 εΤ5ος κουμα-

ριδς ('11 έλεγετο τοτε xctl Il".Jeaxros). 
6νδΡC'α, ίων. -"Τ", ij (d"Iίe)' ό όνδρισρός, ό όν

δρικός χαρακτήρ, τό όνδρΙΚόν μένος, ή παλληκα
ριό (λι:ιτ. vi;tus, fortitudo) . . 
6νδρ-cΙκcΙ0ν, τό (άνι},ρ + είκελ-ος>, όμοΙωμα, εί

κών, άνδρός 11 δ'ι'αλμα.- 11 χρωμα (ψιμύθιον) σαρ
κόχρouν (!χον το χρωμιχ τή, ciνθ"ωπΙν1j. actpxQ.) . 
6νδρ-c'κcΙ0Ι;, ο,,' δμοιος άνδρl (3λ. Jt?()'ljy. λ.). 
6νδΡCι6oμαι· 'ι'Ινομαι άνδρετος, «άνδρειώνομαι». 
6νδΡCίoς, α, ον, ίων. άγδρήίΌς, 'Ι' ο" (d",,2)' ό 

όνήκων είς δνδρα, άνδρικός, δρρην (έν ιΧντιθ. πpό~ 
τό 6ιj}.υ;) 11 ο ·Β. τάάν"ρεϊον=άνδρισμός, όνδροπρέ
πεια.- 11 τα άν"ρεϊσ = τό δημόσια (κοινό) δεΤπνα 
(τό συσσΙτια) των Κρητων, τοi}το /)' ωσιtι)τω; ήτο 
χltΙ τδ ciρχcttότερ()ν δνομ\\\ των . Σπ\\\ρτtctτικων φειδιτ[
ω" (η φι}.ιτίΟ1ν) βλ. λ. λ. 'Εκ τοι)τοιι τό 
6νδρcι6της, -'IJ"0Ij, ij'=ά"δρε[α (8 βλ.). 
6νδΡCι6ω· βλ. ά"δρει60μιιι. 
6νδρι:ί-φόντης, -ου, δ (d";'e+lJ.e["oι, *φέ"ω)' ό 

όνδροφόνος, ό φονεύων δνδρας (κcnόt τό άΡΥεί'
φ6"J"'IΙ;)' πcιρ' Αίσχ. ά"δρο-φ6"ΠιΙ;. 
6νδΡCιών, -ώ"ος, δ' ΠΟΙ1jΤ. άντΙ ά"δρεώ" (βλ. 

ιΙ""ρώ1'). 
6ν1Ρ-Ε'ραστρια, 'ij' έμμανως ό'ι'απωσα τους δν

δρας. 
δνδΡCσσι, έπ. ιiντΙ ά""ράαι, aOt. πλ1jθ. τοίί ά,νt1ρ. 
6νδρcύμEνoς, ίων. άντΙ ά""eοvμε"ος, μ.χ: πα.θ. 

Ιν. "tOU ά""ρ6ω. 
6νδΡCύoμαι, ιiπoθ.=ά""ρ[ζoμιιι. 
6νδρcών, -ώ"οι;, δ' ίων. άντί ά""ρών (βλ. λ.). 
6νδριιΤη, Ιων. άντΙ ά"δρεΙα. 
6νδρίιίοι;, 'Ι' Ο", Ιων. άντΙ ά"δρεϊΌι;. 
6νδρ-ηΙδτΕω, μβλ. ήαω' έκδιώκω (όπ-ελαύνω) 

tκ τοο οίκου, έκ της πατρίδος, ijτοι έξορlζω (κιιρ. 
Ιλ.aννω ιi,,3ρα). 'Εκ τοί} 

6νδρ-ηlδτιιlί, -ου, δ (ά"ηρ+έλ-αν"ωγ ό όποδιώ
κων τινά έκ της πατρΙδος του U ό έκδικητής τοϋ 
αΤματος (ιiν πβριπτώ::ιει φόνοιι). 
'νδρία, μτγν. τύπo~ τοίί ά""ρεΙα (8 βλ.). 
6νδριαντiσιίoς, δ' ύποχορ. "toG ά""ριάς. . 
6νδριανΤΟ-ΥΙΟφος, δ' ό 'ι'λύφων όνδριάντας. 
6νδριαντο-cιδιίι;, ές' δμoΙQς όνδριόντι. . 
6νδριαντο-ηΙαστικι\ (ένν. τέχ"'1)' ή τέχνη' τοϋ 

πλόττειν όνδριάντας ' έκ πηλοΟ rϊ άλλης εύπλά
στοο ϋλης. 
6.νδριαντο-ηοιΕω, (ά"""ρισ"ΤΟΠΙΗ6ς)' ποιώ όν

δριόντΑC;, εΤμαι όνδριαντοποιός. 'Εκ τούτοιι το 
6νδριαντο-ηοιΤα, Τι' κατασκευή όνδρι6ντων, ή 

τέχνrι τοΟ άνδριαντοποιοο, ό'ι'αλματοποιΤα. 
tVlρlayyo.noIIKiIi -Ij' (Ινν. Τ~xY,l)· ... τφ προηΥ. . 

6νδρισντο-ηοιός, -οίί, δ (ά""ριας+ποιΙω)' ό κα· 
τασκευαστής όνδριάντων, ά'ι'αλματοποιός. 
6νδριαντουΡΥΕω, -ΡΥίσ, -ΡΥ6ς=ΙΙ".,ριιι"τοπο ι· 

έω, -[α, -άι; (βλ. λ. λ .. •. 
6νδριάι;, -d"J"oIj, δ (ivijp)' τό όμοΙωμα άνδρός, 

δ'ι'αλμα. 
6νδρίςω, μιλ. -{αω (άνήρ)' ποι'" τινα δν~, τόν 

καθιστώ άνδρικόν, τόν σκληρα'ι'ωγώ.-Πιχθ., όνδροϋ
μαι, 'ι'Ινομαι άνήρ, καθlσταμαι όνηρ, Ιρχομαι είι; 
ήλικΙαν άνδρόςlΙσκέπτομαι καΙ ένεργω ώς όνήρ. 
6νδρικ6ς, ή, ά" (d"ήe)' ό όνήκων rϊ όρμόζων 

εΙς δνδρα, όρρενωπός, «όνδρικός» 11 ωσ. iπΙ πριχγμ., 
ίσχυρός, σωματώδης, ρωμαλέος, εϋρωστος. - ΈπΙρ. 
άν"2ιχως=ώς όνήρ, 'ι'ενναΙως δπερθ. ά""ριΧώτα . α. 
-11 ό έξ όνδρών όποτελούμενος. 
άνδρ:ον, το, (ιποχορ. τοίί ά"ήρ' όνδρόριον, όν-

θρωπΙσκος. 
ανδρισμα, το' όνδρικόν Ιργον, 'ι'ενναΙα πρδξις. 
6νδρισμός, δ '=ά""ρεΙα (βλ. λ.). 
6νδριστΣον; Ρ1jμ. επΙθ. τοίί ά""ρ[ζω' πρέπει νό 

πρόΤΤι;) τις όνδρικώς, νά παριστς:ι τόν δνδρα' (=d,,-
""ικώ. π~ακτέoν). . 
~ άνδριστίιι;, -οίί, δ' 'ι'ένναίος όνηρ. 
6νδριστΙ, επιρ: κατό τόν τρόπον τών όνδρG'Jν, 

όν3ρικώς. 
6νδρο-β6τΣω, μΞλ. -ήαω (άνι}"ρ + βαl"Ο1) =' λιχτ. 

Ρ;ιedίcο' άρσένOKoιτω.-o~σ ά""ρορά.τ,lΙ;· βλ. άρρε
Υοκοίτη;. . . 
6νδρο-β6ρος,0" (ά";'ρ+ΡιβρώαΧΟ1)·άνδροφό'ι'ος. 
άνδρ6-βουlος, ο" (ά"ηρ+Ρουλ-ή)' ίπΙ "(Uycttxo~" ή 

Ιxouσα φρόνημα άνδρός. 
, 6νδρο-βρώς, -ώτο., δ , ij (άνι}ρ + ΡιΡρώσχω)' = 

άν~ρoP620Ι; (βλ. λ.), ό βιβρώσκων δνδρας (ά"δρο
βό~o;), άνθρωποφά'ι'ος. 
άνδΡΟ-ΥΕνι:ια, Τι (άνι}Ρ+Υέ"ο,)' ή καταγωγή έκ 

τοΟ μέρους τοΟ άνδρός, 
6νδΡΟ-ΥίΥας -α"τοι;, δ' ό ΥΙ'ι'αντώδης, πελώριο<, 

άνήρ. 
6νδΡΟ-Υ6νος, Οι' (ιi"ηρ + Υε"έαlJ.aιγ ό Υεννών 

άνδρας, τ. g. άρρενας πατδας n πρόσφορος διό τήν 
'ι'έννησιν άρρένων. 
6νδρ6-Υυνοι;, ο" (άνι}Ρ+Υυνήγ ό όνήρ άμα καΙ 

'ι'υνή (δρρην δμα καΙ θηλυς), έρμαφρόδιτος 11 θη
λυπρεπής, έKτεθηλυ~μένoς.-11 ώ, έπ ίθ., έπΙ λουτρων' 
ό χρησιμοποιούμενος όπό κοινοΟ, ύπ' όνδρG'Jν καΙ 
'ι'υνcι .<ων. 
6νδρο-δάίκτοι;, ο" (άνι}ρ + ιJιιϊζω)' ό φονεύων 

τους δνδρdς, φονικός. 
6νδρο-δδμας, -α"τος, δ, ij (ά""ρ+ιJιιμά01)' ό δα

μόζων τούς δνδρας 11 ό φονεύων όνθρώπους. 
6νδρο-iOκος, ο" (&νι}ρ + δέχομαι)' ό τους δν

δρας δεχόμενος. 
άνδρο-&ιδι!ις, ές' ό Ιχων εΤδος όνδρός, ό δμοι

ος όνδρΙ. 
άνδρο-8cά (κιχΙ d""eoIJ.έa), ij (&νι}ρ+lJ.εά)· ή όν-

δρώδης <όνδροπρεπης, όνδρική) θεά, "t.g. ij 'Ae1jVιi. 
6νδρ6acν} έπΙρ. (ά""ρ)' έξ άνδρός, έξ όνθρώπων. 
6νδρό-8ΙΙΛυς, δ, ij'=ιi"δρ6yvγος Ι. 
άνδρo-&νiις, -ήτοι;, δ (ά.,ηρ+lJ."!ίαχω)· ό ποιων 

τους άνδρας θνόσκειν, άνδροφόνος; φονικός. Βλ. 
χctΙ ά""ροκμt1ι;. . 
6νδρο-κάηιιΙος, δ' ό δουλέμπορος. 
6νδρο-ιιάηρσινα, Τι' ή λό'ι'νος 'ι'υνή, όκόλα· 

στος Υυνή. 
6νδρο-κμι'ις, -ijτooIj, δ, Τι(άνι}ρ+χάμ"ωγ ό κατα

πονών tούς δνδρας U ό όνδροκτόνος, φονικός. Βλ. 
κιχΙ ά""ρolJ.,ιής. . 
6νδρό-κμητος, ο" (άνι}ρ+Χάμ"Ο1)' ό ύπ' όνδρών 

(υπ' όν8ρωπΙνων χειρών) είΡ'ι'οομένος (καμωμένος), 
οΙονεΙ ά""ρ64μ'lτος, πρβλ. lJ.ε6δμ,lτος. 
άνδρο-ιιοιτcω Ιd..vρ+χοlτη)· ίπΙ "(UvcttxιS" συ'ι'-

κοιμώμαι μετ' άνδρό~. 
Ά νδρο-κ6ριν8ος, ij ' ο!lτω, ΙχΙΧλιιΤτο ύπό τινων 

(πρβλ. 'Ae1jY. 351C) Τι "ΗράΗ",σ, τή, δποΙΙΧ;; οΙ ΙΙν
ap., ε!χον τά πορνιχά fιe1j των γιινιχιχων τή;; ΚορΙνθοιι. 

6νδρo-ιιτδσfσ, 'ij (άνι}Β + Ητεl"Ο1)' ά""ροκτο"lσ, 
φόνος όν8ΡΙ;Ιπων, όν8ρωποκΤονΙα. 



c!ινδροιιτονίω-άνiδραστ~ 

άνδρο-ιιτονέω, μίλ. -';αω (άιιδρoκτ6ιιo~)' φονεύω 
δνδρας. ΈΧ τ.οότου το 
άνδρο-ιιτονία, 1)=ά"δgoκτιιαlιι (ίΥβλ.). 
άνδρo-ιιτ6νOfί,OΙΙ (άιιήρ + κτεl"ω)" ό φoνεΊΙWν 

δνδρας (άν8ρώπούς), άνθρωποκτόνος. 
άνδρ-όΙΕ8ρος, οιι' ό δΥων εΙς δλεθρον δνδρας, 

ό καταστρέφων όνθρώπους. 
άνδρ-οΙέΤΕιρα, 1) (ά"ήρ+&'λ.~νμι)· ή έξολοθρεύ

ουσα δνδρσς, φόνισσα. 
άνδΡο-1ιιΨία, 1;" 1) σΙ)λληφι~ ιiνδρων ίνόχων φόνου 

έν -v ~av"IJ' 1)ΤΟ Άθην<:ιϊx~. Νόμο. (π:;6λ . Δημ. 647, 24), 
δ δΠΟίο. ιiπ"!i~ει τήν σύλλ 1jΦιν τριων ιiνδ~ων τ1). ένό· 
χου χι;ιί μή έχ~ι~ού"1j;; τον cp~viGt πόλεω; , ϊνι;ι ~ιx:ι:
σθωσιν ιiντί τ05 φονίω;;. ΈΧι;ιλ5ίτο δε τουτο χ<:ιι ά,,· 
δgol';ψιo". 
άνδρο-Ι0Υέω (άιιηρ + J.έyω)· συλλέΥω δνδρας, 

στρατολΟΥω. . 
άνδρo-μCfιη;ς, έ~ (άιιήρ+μαΙιιομαι)' Sr.Ι γυνΙ;ΙΙΥ.6; , 

ή μαινομένη δι ' δνδρας (π~ΙSλ. yνιιιιικoμα"ή~). 'ΕΧ 
τοuτου το 

άνδρo-μCfινία, 1): έμμανής έπιθυμΙα δι ' άνδρα. 
άνδρο-μδχος, ον χ:ι:Ι -η, -οιι (ά"ήρ+μάχομαι)' 

ό μαχόμενος κατ' όνδρωΥ" έντευθεν το XUf'. δνι.μι;ι 
'Α1Ιδρομάχη. 
άνδρ6μcoς, ιι, οιι (ά"ήρ)' όνθρώπινος. 
άνδρo-μiιιιικ, ε~ (άιιήρ + μήκo~)' ό μηκος όν-

δρ9ς έχων. 
ανδρομος, OΙΙ'=ά"δρώδη~ (βλ . λ.). 
άνδΡΟ-ΠΙΥίις, έ,' συμπαΥής ώς όνήρ, άνδρικός. 
άνδρ6-παιι;, δ (ά"ι7ρ + nIIi~)' ό παΤς ό ήδη είς 

άνδρικήν ήλικΙαν έλθών, 1ι ό έν Tr:\ παιδικι] ήλικί<;1 
όνδρείος ων 11 ό όΥδρός φρόνησιν έχων παΤς (Ή,υχ.). 

ι άνδρο-πΙασΤΙα,1) (άιιήρ+πΑ.άααω)· τό πλόττειν 
όνθρώπους (έχ μι;ιλι;ιχij;; (jλη.). 
άνδρo-πliι8EΙΩ, 1) (άιιήρ+πlή60~)' πλη8ος άν-

8ρώπων. 
άνδρο-ποι6ς, 6ιι' ό ποιων άνδρας, ό έμπνέων 

αlσθ1':~ όνδρικό. 
άν ΠΟΡΥος, δ' ό πορνευόμενσς, ό κ/ναιδος. 
άνδρΟ-ΠΡΕΩιΚ, έ, (άιιήρ+πρέπω)' όπρέπων (όρ' 

μόζων) εΙς δνδρα, όνδρικός, ΥενναΤος. 
άνδρό-πρΥρος, ο,,' ό έχων όνδρικόν πρόσωπον. 
άνδρόσ-αιμον, ·,0 (ιιΙμα)" φυτον ίχeiιXλλoν όπόν 

ι;ιΙμι;ιτόχρουν, εΤδο;; ιiγι;Ιoυ πηγάονου. 

άνδρ6-cίΙνις, -ιδo~, 1) (dιιήρ+αl"ομαι)" ό τούς 
δνδρας αι,,6μειιo~ (t.l. 6λόπτων), ό έπι6λα6ής είς 
τούς όν8ρ~πoυς. . 
άνδρ6-σφΙΥξ, δ, -Τι (dιιήρ+2φlΥξ)' ΣφlΥξ έχουσα 

προτομήν άνδρός (X!Jp. όρρην ΣφΙΥξ), Ιν φ συνijθω; 
ι;ιΙ ΣφΙγγε. εΤχον πρόσωπον yuvGtLXO;;. 
άνδρ6τικ, -ητo~, -fι (Χ<:ιί ά"δρoΠ;~, -ήτo~) = άιι

δρεΙιι (8 6λ.)· άνδροσύνη, άνδρισμός. 
άνδρo-τoμtω (τέμ"ω)" έκτέμνω τούς όρχεις, 

όρχοτσμω, εύνουχ/ζω. 
άνδρο-τοξότης, δ' δ τοξεύων τούς δνδρaς. 
άνδρο-τϋχι\ς, ε, (dιιήρ+τνχciΎ)" ό τυγχόνω\! όν

δρός\l(ιiπΙ νεGtνΙtων) ή όξιουμένη συζύΥου, ή λαμ6ά
νouσα σύζυΥον 11 dιιδροτνri~ βloτo~=έyyαμoς 6ίος . 
άνδρο-φ6Υέω, μίλ. -';αω' έσθίω άνδρας, εΊμαι 

όνθρwπoφόy'oς. Έχ 'tO!J 

άνδρο-φδΥος, ο" (dιιήρ+φαΥεi"Υ)' ό τρώΥων όν
θρώπους, όν8ΡWπσφόyoς : οί 'Α"δροφάΥΟΙ (=όνθρω
ποφόΥΟΙ) μ'ιημονεuοντι;ιι bπό του Ήp(;~. ώ;; λGtό~ Σκυθικό •. 
άνδρο-φ8όρος, ο" (d"ηρ+φ{J-εΙρω)' ό φθείρwν 

τούς δνδρας, ό πρόξενων φ80ρόν είς τούς όνθρώ
πους.-ΙΙ πGtθητ., ά'llδ~ό:pθoρo!;. Οι' : ιιΙμα d"δρ6φθο
ΡΟ1'=αΤμα φονευθέντος άνδρός. 
άνδρο-φονΕύς, δ' = άιιδρoφ6,,0~ (βλ. λ.). 
άνδρο-φονέω' φονεύω άν8ρώπουςllγεν., φονεύω. 
άνδρο-φονία, 1)' ό φόνος όνδρών, όνθρwπoKΤo- . 

νΙα. Έκ του 
άνδρo-φόνOIίι ο" (dιιήρ+*φέ"ω)' ό φονεύων δν

δρας θη)" .; ά'llδeοφ6,,0~=ή φονεύσοσα τόν σύζυ
'Ιόν της. - 11 ώ;; νομ. δρος, ό όποδειχθεlς ένοχος 
. όν8ρwπoιαoνΙaς, όνθΡWΠOKτόνOς. 
άν~ντης, -ον, δ~άιι"'.ι-φ6ιιτ,,,· ό φονεύ

ων τους δνδρaς, όνeρωποκτόνoc;. 

άνδρό-φρων, δ , 1)' έπΙ γυνGtιχό~, ή έχουσα φρό
νημα άνδρός, ώ~ τ? ά"δρ6βoν~0~ (βλ. λ.). 
άνδρo-φuιίς, έ~' ό έχων φuήν (τι ψ:Ισιν) άνδρός. 
άνδρ6ω, μέλ. -ώαω (dιιήρ)' όνατρέφω μέχρι της 

άνδρικης ήλικίας, μεγαλώνω. - Π:ι:θ ., Υ/νομαι όνήρ, 
φθάνω είς τήν όνδρικήν ήλικΙαν. - Ι μετα6όλλω 
εΙς δνδρα. 
άνδρ..ώδης, ε~ (dιιήρ+εΙδος)' ώς όνήρ, όνδοικός, 

άνδ· εΤος έπίρ. d"δρωδω~, ur.spe. &'ΙΙδρω5 Εατιιτιι . 
άνδρωθEίlί, μ,χ. nGtO. ιiop. Gt' τ()~ &l'δρ6ω. 
άνδρών, ίων. άl'δρε»Υ, -ωΥΟ;. δ (&ιιήρ)' διαμ~ρι

σμα cιά τού άνδρας άιιδ2ωνίτι~ (ί:i 6λ.)' ιiντ Ι θ. "iv· 
"ιιικώl', yν"ιιικων,rις' πρ6λ. κ:ι:Ι λατ. π<:ι?ιΧ Πλιν. 
andron, -Qnis. 
άνδρωνίτιlί, -ιδος, 1) = ά"δ2ώl, (8 βλ.). 
άν-δiιEται, π()ιητ. ιiντΙ dl'ιι -δύετιιι . 
ανδώΚΕ, Π()Ι1jΤ. iν~Ι ά"έδωκε, ιiόρ. Gt' toij dtIII

δίδωμι . 
ά-νέαστος, . ιι στε? + "εάω)' έπΙ 'tr,; γΤι. , ή μή 

άρο8είσα μή. Υεω':>Υη8είσα, όΥεώΡΥητος, άκαλ
λιέργητo~. 

άν-έβιιν, ιiόρ. 6' του d'llII-PιIll'oo . 
. άν~Eβιωσά.μην, ιiόp. ι;ι ' τοσ dl'ιι·βιώσκομαι. 
άν-έιιρσΧΕ, γ' έν. ιi~p. 6' (ιivs !J ένεστ. έν χρΥισει)' 

έπί δπλων, πατα~'ώ, (κροτώ, όντηχώ), ίσχυρώς 11 έπΙ 
θuρων , τρίζω δυνατά. 
άν-ΣβωσΕ, ί<ι,γ. ιi'l'tί d,,-εβόησε, ιio~. Gt' του d"ιιβοω. 
άν-έyyρaπτOfί, ο,,' ό μή έΥΥεγρομμένος. 
άν-έΥΥυος, ο" (ιι στερ. + ΙΥΥύη)' ό δνευ έYΓUή-

σεως, άνευ έχεΥΥύου, δι' ον ούδείς έΔWKεν έγΥύ- . 
ησιν 11 ό μή έπισήμως μνηστευ8ε1ς 11 ό μή έκ νομΙ
μου Υόμου . 
άν-ΕΥΕίρω, μΗ. -εΥερω' ποιηt. ιiόp. Gt' dιιέΥ.ΙΡΙΙ· 

σηκώνω (Κ~? άπό τόν ϋπνον , όφυπνίζω, έξεγεΙρω 
11 μτφρ. διεΥεΙρω, έ ν8σρρί:νω - ΙΙ<:ιθ. , εΊμαι άφυπνι
σμένος, σηκώνομαι. 'Ι!:χ το!ί,ου τ6 
άν-ΕΥέρμων, Ο", γεν. -01,0, (ιi"εyεlρω)' έξυπνος, 

δΥΡυπνος, έΥρηΥορώς. 
άν-έY.Eρσιlί, -εω •• 1) (dνεΥεΙρω)' τό όνεγε/ρεινll 

τό όνεγεί εσ8αι έκ τού ϋπνου. 
Iιv-cycPTtov, ρη" . έπίθ. του d"εyelgw' δεί d1'.-

ΥεΙρει,,=πρέπει τις νό όνεΥεΙρ'1, νά όφυπνΙζ'1. 
άν-EYEΡτiιpΙΩ, τάο ' ϋμνοι είς τήν άνάστασιν. 
άν-ΕΥΕρτιιιός, ή, 6,,' ό άφυπνΙζων, ό έξεγεΙρων. 
άν-έΥΕρτος, ο" (ιι σtΞ~'+Ιyε'ρoμαι)' ό μή ένεο-

θεΙς έκ τού ϋπνου, άξύπνητος. . 
άν-ΕΥιιέφαΙ0ς, ο,,' ό μή έχων έYKέφaλOν. 
άν-ΕΥιιΙηΤΙ, έπΙρ. τοϋ έποΙ' . 
άν-έΥιιΙητος, ο" (ιι στεΡ.+ΙΥκιιΙέω)· ό μή έΥκα· 

λούμενος, μή κατηΥορη8εΙς 11 ό δνευ ΨόΥου, δψο
Υος, δμεμπτος. 
lIv-iYKllToς, (ιι σΤ5Ρ.+ΙΥκll"ω)· ό μή παρεκκλΙ

νων, άμετό6λητος. 
άν-Eyιιωμiαστoς, ο" (ιι σ τ.~.+Ιyκωμιάζω)· ό μή 

έΥκωμιασθείς. 
άν-έΥναμψα, ά"εΥ.,άμφ{J-η". ιiόρ. <:ι ' ένεργ . Χ<:ιΙ πGtθ . 

του d"II)"'dμnTOO, 
άν-έΥνωκα, d"έΥ"ω", πGt~Gtχ. κ<:ιΙ ιiόρ. 6' του &"ιι

Υι"ώακω. 
άν-έΥρομαl' μτγν. ποιητ. τύπο;; ιiντΙ του d1'cyel

(!ομαι. σχημll;τισθεί. έκ τoίi ιioρ. d"ηΥρ6μη". 
άν-EyίEίριιτOfί, ο,,' δν δέν δύναταΙ τις νά ό

ναλ66'1. 
άν-EYXώριιτOfί, ο,,' δ~ ovH έΥχωρεϊ' yΙ)"'εαlJ-α.ι, 

δ1jλ. άδύνατος. 
άν-Εδάφιστος, ο,,' ό μή Ισοπεδωθείς, όνισοπέ-

δωτος. . . . 
άν-ΕδέΥμΕ8α, Gt' πληθ. έπ. πιιθ. ιiόp. 6' του d"II-

δέχομαι. 
άν-έδΕιξα, ιiόρ. ι;ι' τοίί dl'ιιδilΚYVμι . 
άν-έδΕστος, ο,,' ό μή έδWδιμoς, μή έσθι6μενος. 
άν-έδην, έπΙρ. (d"lημι)' άνέτως, xαλαρWc;, δνευ 

περιορισμων 11 όφροντΙστως, όπροσέκτως.- 11 δνευ 
περαιτέρω φροντΙδος, άπλως. [(d"-l-δη,, του d,,-ϊ'1μι), 

άν-έδραΙΙΕν, γ' έν. ιiop. Ι;' του d"ιιδέρκομαι. 
iIv.cδρaμov, ιiνώμGtλ, ιiόρ, 6' του dιιqτ,ι!χαι. 
άν-Ιδρσστος, ο.,' ό μι\ tδρoToc;, όστα~, 
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cTιν-cδύσcτo, iJt, Υ' 'v, clop. fJ.' 'tofj d"Iι,ι3,ίομα., 
cTιv-icIvoς' Ιλ. ιί"άεδ"ος, 
άν-ctΡΥω, πρτ. α"έεeΥΟ", πcxλcxιό't. ίπ. τύπο; ιiντΙ 

d"eIlyω, ιί"είΡΥω (βλ, λ. λ.). 
άν-ιςησα, άόρ. cx' τοίί ιί"α,ζάω. 
άν-Εςομαι' καθίζω. 
άν-ιδιΙησία, Τι' ή μή θέλησις, έλλειΨις θελήσεως. 
άν-ιδΕΙητος, ο" (α στερ.+έθέλω)' ον δέν θέλει 

τις, όνεπιθύμητος , άπευκταΤος 11 ό άνευ θελήσεως, 
ό στερούμενος θελήσεως. 
άν-Εδην, π'Χθ. CΊό". cx ' του ά"ίημ.. 2) ενεΡΥ. ιiάρ. 

6' τοίί ιί"α·τ' {jημ •. 
άν-ιδίςομαι' συνηθίζω (είς τι). 
άν-ιδιστΕον' δεί α"εθίζεσθα,=πρέπει νά αυνη

θίζr:l τις είς τι. 
άν-Εδιστο'ί, ο,,' άσυνήθιστος, άσυνήθης. 
άν-ιίδιος, ο" (α στερ,+εΒ0ς)' ό μή έχων είδος, 

δ1jλ, μορ:ρήν, άμορφος. 
άν-ΕιδωΙο-ποICω'= εΙδωλοπο,έω (βλ . λ . ).-μέσον, 

σχηματίζω τήν εΙκόνα (11 Ιδέαν), πρόγματός τινος .• 
άν-ιίδωΙος, ο,, ' ό άνευ εΙδώλων YJ μορφών (έκκλ.). 
άν-ιίην, Ε·;ΚΤ. έ 'ιε~γ, άο? Ι' τοίί α"lημ,. 
άν-cικαιότης, ·ητο., 1ι' φρόνησις, διάκρισις, 
άν-ιίκαστος, ο" (α σ'ΖΡ. + εΙ,.άζω)· δν δεν δύ-

ναταΙ τις νά είκάσr:l (νά έκφράσr:l δι' εlκασΙας), ό ά
πειρος, 

ά-νΕικής, ές' περΙ ου δεν διαφιλονεικετ τις, άδι
αφιλονείκητος, 
άν-cιΧόνιστος, ο,,' ό μή δυνάμενo~ νά εlκσνι

σθο, νά παρασταθο ~1jλ . δι' είκόνος, ον δεν δύνα
ταί τις νά περιγράΨr:l, νά παραστήσr:l. 

άν-ΕιΙιίδυια, 'ij (α στερ . + Elλoelt'Jov,a)' ή γεννη
θεί:Jα άνευ της 6οηθείcς της ΕΙλειθυίας, θεος τσϋ 
τοκεΓσϋ (έ .. ίθ, Τ 1,~ 'λ~y,ν1:; , Ύι :~;; κ:χτά. 't'ijv M~θoλo· 
Υίιχ'ι έγε'ινi,θ1j έκ Τ1,; κ~:;;:ιλYί;; το') Διό~). 

άν-ΕιΙCω, μέλ. ·ήσω (μ , είλω)' περιτυλΙσσω, πε· 
ρικλεΙω, στρέφω μαζί, στρυμώνω 11 όνελΙσσω, ξεδι
πλώνω, έκτυλίσσω, όνοίγω. - πΙΧθ. συνωστίζομαι, 
συμπιέζομαι. 
άν-ιίΙημα, τό (ιί"ε,λέω)' στρόφος κωλικόπονος, 

στρlψιμον τοϋ έντέι:;ου, κόψιμο. 
άν-ιίlησΙfί, y(=τιji ΠΡΟΥ({. 
άν-ι.Ιηφα, ιί,,·είλημμα., ένεΡΥ. κ:Χί πΙΧθ. πρκ. τοίί 

Ι"αλ.αμβά"ω. 
άν-ΕιΙΙΥμΕνως' κεχωρισμένως, έν έκτάσει, λε

ΠΤOμερQς. 
άν-ΕίΙιξις, Τι (α"ελlσσω)' α"έλ.ξις, όνακύκλησις, 

όνάλυσις. 
άν-ΕιΙίσσω, ΠΟΙ'1):. άν:! ιί"ελlσσω (η. λ). 
άν-ιίΙΙω Υι άνcίλω' = α"ε.λέω (6λ . λ.).-μέ" . , ά

πομακρύνομαι, όποσύρομαι: 
άν-ιίΙ0ν, α"ε.λόμην, έ 'lε;:'Υ. Κ'Χ! μέ;" άόρ, 6' του 

ιί"α.ρέω, 
άν-ιίμαρται, l' έν. π'Χθ. πρκ . ( = ούχ εί'μα2ται)' 

δεν είναι πεπι:,ωμένον, 
άν-ΕιμΕνως, έπίρ, τοίί α"ε.μέ"ος, μτχ . πΙΧθ . Ιτρκ. 

του ιί"lημ.' χαλαρως, εν άνέσει, όμε.λώς 11 δνευ πε-
ριορισμών. , 

αν-Ειμι, (ιί"α+εΙμ.)' άνέρχομαι, , άναβαίνυ 11 α"ά· 
Υομαι. τ. ε. άνο/γομαι είς τό πέλαγος 11 ιί):; . προχω
ρQ όπό τά παράλια (κάτω) πρός τά μεσόγεια (ά · 
ν~).- 11 πλησιάζω, προσέρχομαι ώς ίκέτης.- 11I ύΓΙ' 
άγω όπ/σω, έπανέρχομαι είς τήν πατρίδα, έπιστρέφω. 
άν-ιίμων, ον, τεν . ·ο"ος (α σ~εp. + ε[μα)' ό άνευ 

ένδυμάτων, γυμνος. . 
άν-Ειπιίν (άνά Ι-εΙπείν). ιίπρφ. <%(J? 6' (iίνευ ένεσ τ . 

έν χ"Yισ~~)' πίιθ . CΊόρ . «' ανερρήθην (ώσεl Εκ ρ . αναe' 
ρέω)' π?χ, α".εleη;ιrιι (έ;>. το:) τύΠ(J'J άν·ερέω)·-λέ· 
γω μεγαλοφώνως, προκηρύασω, διακηρύσσω (i~(q; ' 
διά κήρυκος 11 δlδ., είδησιν, είδοποιώ. -
άν-cίΡΥω, μέλ. ·ξω· κρ:::ιτώ όriίσw, όναστέλλω, 

άναχαιτίζω' Jt(l.pίI. Π(J~ηt. π~τ, ά"έε,nον, 
άν-ιίριιμαιι τ..αθ, πρχ. :ου ιίνε.πεϊ'ν (ο βλ . ), 
αν-EιρξΙIί, . 1, (α,,·είΡΥωl· 'παρακώλυαις, όπόκλει-

σις, έμΓοό5ιον. . ' 
άν-ιίρομαι, έπ. Κ\ι! [ω 'ι, ιίνέρομαι (ιί"α Ι - εl'ρομιχι, 

έρομαι)' όνερωτώ, άνακρίνω, έξετά . ω, 

άν-cιρiJω, μιλ, -νσω, Π~Ι'ljτ, κιχΙ Ιων, ιiντΙ ιί,,·ειινω' 
αύρω πρός τό 6πΙσω, 
άν-ιΙρω (~ιoc ταύ;; χρόνου, βλ, είρω)' συνδέω, συν

άπτω, αυμπλέκω, περιάπτω. 
άν-ι(ς,μτχ. άορ. 6' του ιίl'lημι" 
άν-ιίσακτος, ο" (α στερ. + εΙσΩΥω)' , ό μή είσα· 

χθεlς (εΙς τά μυστήρια), όμύητος. 
άν-ιίσ-οδος, ο" (11 οτερ.+είσοδος)' όπρόσιτος" ό

προσπέλαστος. 
άν-εισ-φoρfα, -Ij (α στε;;>, + εΙσφέρω)' άπαλλαγή 

όπό πολεμικούς φόρους. 
άν-cfσ-φορος, ο,,' ό μή εlσφέΡWν, ό άπηλλαγμέ· 

νος πολεμικων (Υι άλλων) εlσφoρQν. 
άν-eκδδι:ν, πρό σ:ιμφ. δε .{}οε ιί"ω+l,.άς, πρ6λ. 

ιί"εκΩς), έπίρ. ταπ.' έκ τών άνω, άνωθεψ πρ6λ. ιίΥ' 
κιχ 'ε",-ΙΙ επί χρόνου, έξ ά;:>χιΊς, «όνέκαθεν». 
άν-Εκάς, επίρ. (ά"ω + έ,.άς)· πρός τό άνω, . άνω, 

ύψηλά, λιχτ. sursum. 
άν-Εκ-βδτος, ο" (ίι στε? , + έ,.βιxΙ"t.ιJ)' ό άνευ 

διεξόδοι,ι, όδιέξοδος (κυρ. όθεν δεν δύναταΙ τις νά 
έξέλθr:l . 
άν-Εκ-βίαστος, ο,,' ον δεν δύναταΙ τις ν6 έκ-

6ιάσr:l νά κατανικήσr:l. , 
άν-Εκ-δήμιιτος, ο,,' ό κατάλληλος προς όπο· 

δημ/αν. 
άν-Εκ-δι-ήΥητος, ο" (α στερ.+έ,.δ'"Υέομα.)' άπε- , 

~ lγραπτος, όνέκφραστος 11 έξαιρετικ6ς, 
άν-Εκ-δοτος, ο" (α στ ε? + έ,.δίδωμι)' -π! κόρη., 

ή μή δοθείσα εΙς άνδρα μή ύπανδρευθεΤσα, .' 
άν-Εκ-δρομος, ον (11 στερ, + έ,.δριιμε''')· δν δεν 

δύναταΙ τις νά διαφύγr:l <άποφύγr:l>, άvαπό '~ευKToςll 
όδιέξοδο. 
άν-Εκ-δυτος, ο,,' ον δεν δύναταΙ τις ν6 έξιλε

ώσr:l διά θωιών, 
iιν-EΙΙ-K1Eιστoς, ο,,' ό μή άποκεκλεισμένος. 
άν-Ειι-ΚΙησίαστος, ο,,' άνευ έκκλησΙας (δ1jλ, auv

ελεύ;,εω;;) 11 ό όποκεκλεισμένος όπό της έκκλησΙας 
(έχκλ'ljσ.). 
άν-Εκ-ΙάΙητος, ο" (α σ'taΡ,+έκλ.αλέω)' άπερΙγρα

πτος άνέκ ραστος, όκατονόμαστος. 
άν-Eιt-1EΙIlΤoς, ο" (α στερ. + έ,.'J.εlπω)' όκατά-

παuoτος. άτελεύτητοςllόλάθητος, 
άν-έκ-ΙΕΚΤος, ΟΥ' ό μή έκλεχ8εΙς, 
άν-ΕκΑΙθιιν, πΙΧθ. άόρ. cx' τοίί ά"α·,.ll"φ, 
άν-ΕκΙϊνα, ενεΡΥ. άόρ . cx' το:} ιί"α,.Μ"ω. 
άν-Εκ-ΙΙπήι;, ές·=ιί"έ,.λειπτος (βλ. λ,). 
άν-Eιι-lόyιστolί, ο"'=ιίνειίlJov,,ος, μή ύπεύθυνος, 

-11 άνυπολόγισΤΟζ, άλογάριαστος. 
άν-EK...;πίμnlημι,μίλ. ·εκπλήσσω' π' ηρQ έ:ως άνω, 

Υι πληρώ έκ νέου. 
άν-Εχ-πΙηκτος, ο" (α σΤΖΡ. + έ,.πλήσσω)' ό μή 

έκπληττόμενος μή καταπλησσόμενος), άπτόητσς, 
άτρομος, ότάραχος 11 τό ά"έ,.πληκτο,,=ή όταραξία, 
όφοβία - 11 ε 'IΖΡί. ό ούδεμίαν προξενών έκπληξιν, 
Έ·' (x~- '; ίί τό 

6ν-~K-πAηξίιι, -Ij' τό άτρόμητον, ή 6q ο ; ία. 
άν-έκ-wλϋτοc;, ο" (α στεp.+έ,.πλtίνω)' ον δέν 

δύναταί τις νά έκπλύνr:l, νά έξρλείΨr:l' όνεξάλειπτος, 
άν-ΕΚ-ίιόμπιυτος, ο,,' ό μή έπιδεικνυόμενος. 
άν-έκ-πτωτος, ο,,' ό μή έκπΙπτων (μή όποστε-

ρούμενός) τινος. 
άν-cκ-πύητος, ο,,' ό μή πυώδης, 
άν-Ειι-πύρωτος, ο,,' ό μή πυρποληθεΙς. 
άν-έκ-πυστοι;, ο,,' ό μή θΡ'Jλούμενος, κοινός 11 

ό μή άνευρεθείς κατόπιν άναζητήσεων. 
άν-ΕκρδΥον, ιi~p. Ι' τοί) ιίνα,.ράζω, 
άν-Εκ-ρίςωτος, ο,,' ό μή έκριζωθείς. 
άν-Εκ"Εός, ·α, ο,,' ΡΥιμ, επίθ, τιΛ ανέχομαι' ον 

πρέπει τις νά άνέχηται. 
άν-Εκ,ικόι;, ή, ό" (ιίνέχομαι)' ό άνεχόμ::νος, ό 

ύπομονητίκός. 
άν-Εκ-Τ1τος, ο,,' (α στs;:. .+έ,.τlω)' ό άπλήρωτος. 
άνΕκτός, όν, μτγ'ι . ή, όν (α"έχομαι)' ον δύνα

ταί τις νό άνέχηται, νά ύποφέΡr:l 11 ύποφερτ6ς, « άν
εκτό:;» .-'ι.:π ( ρ. ιίνε,.τώς=ύπο:ρερτά, κατά τρόπον 
πού νά τόν άνέχηταl τις, . 
άν-έκ-φΕυκτος, ο,,' ον δεν δύναταΙ τις νά άπο· 
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φύγr:ι, 6ναπόφευκτος, ό μη άποφευΥόμενος U ίν.ΡΥ·, 
ό μη δυνάμενος νό διαφύγr:ι . 

άν-ι:κ-φοίτητος, ον· ό μή συνηθισμένος νό έξ
έρχηται, άKoιν~ηητoς. 
άν-έκ-φορος, ο,,' ό μη εΙς φως έκφερόμενος, 

ό άρρητος. 
άν-έκ-φραστοι;, ο" (α στερ.+έκφράζω)· δν δέν 

δυνάμεθα νό έκφράσωμεν, άπερΙγρα , τος. 
άΥ':έκ-φυκτος, ο,,·=lΙ.φvκτο. (61.. λ .) . 
άν-ι:κ-χύμωτος, ο,, ' ό μή άΠΟ6aλών τόν έαυτού 

ΧlJμ6ν. 
. ά!ν-έΙαιος, ο,,' ό άνευ έλαΙου. 
άν-ι:Ιάττωτος, ον' ό μη έλαττούμενος. . 
άν-έΙΙ:ΥΚΤος, 0)/ (α στε?+έ1έΥχω)· άνεξέλεΥκτος, 

μη δυνάμενος νό έλεΥχθrj 11 ό μή ΙλεγχθεΙς, έξετα 
σθεΊς, άνεξέταστος. 

άν-ι:ΙΙ:ΥξΙα, iι' τό άνεξέλεγκτον. 
άν-ι:ΙέΥχω' έξετάζω έκ νέου, έξελέγχω. 
άν-ι:Ιcl\μων., -0,,0., ό, ή (α στερ.+έλεήμω,,)· ό μη 

έλεήμων, όσπλαΥχνος, άνοικτΙρμων. 
άν-ι:Ιέητος, ο" (α στερ.+έλεο.)· άνηλεης (61.. d,,

έ"εο.), 6 άνειι έλέους. 
άν-ι:Ιι:ίν, dl'-ε"έσθα" ιΧπρφ. ένεΡΥ. χα! μ!σ. ιΧορ. 

β' .τo~ ιΙ"α,οέω. 
άν-ι:ιι:ιιςω, σεΙω, κινω, έξεΥεΙρω. 
άν-έΙι:ος, ο" (α στερ+έ'λεο.)=ό άνευ έλέους, ά,,

ε"εήμω", άσπλαΥχνος. 
άν-ι:Ιι:υθερία, ij (ιΙ"ε"εύθε20.)· έλλειΨις έλευ

θερΙας, έλε:υθερΙου φρονήματος. 
άν-ι:lι;ukριότηc;, -ητο., fι=ά"ε"εVθε2lα (8 βλ.). 

Έχ τo~ 

άν-ι:Ιι:ύδερος, 01' (α στερ.+έ"εύθερος)· ό ούχl έ
λεύθερος, δουλοπρεπής, λατ. ί/liberalis 11 επί Χ?Υιματ. 
~ΤιΤYjμιiτωνι φειδωλός, φιλάργυρος, γλΙσχρος. 
άν-Ηι:υσις, iι (ά"έρχομαι)' άνοδος, άνάληψις. 
άν-ι:Ιίιφδην, παθ. ιiόρ. α.' του ιIναJ.αμβά"ω. 
άΥ-έΙΙΥμα, τό (ιΙ"εΗσσω)' πσν δ,τι άνελίσσεται . 
άν-έΙΙξΜ;, ij (~ια.φ . ΥΡ . ιΙ,,-εί.ι,ξ,.) (ά,,-εΗσσω)' 61. . 

ιΙ"εί.ι,ξ,. 11 ή δι' άραιώσεως εύρυνσις τού χορού των 
δραμάτων. 

άν-ι:Ιίσσω, ιΧττ. -πω, μέλ. -ξω (ιI"α+έJ.ίσσω)· έκ
τυλΙσσω «ξετυλ(Υω», ώ~ τό λσιτ. evolvere, επί ειΩίων 
ΥεΥρσιμμένων !ΙτΙ κtJλ !ν~ρων (Π:ΧΠUΡC;tJ 7j ΠSΡΥσιμr,νYi.J 11 

δθε'ι ι άναΥινώσκω καΙ άναπτύσσω, έρμηνεύω. 2) 
μτφρ. ά"ε"ίσσει" βιο" (λσιτ. versare vitam) = έκτυ
λΙσσω, περιδινω (διεξέρχομαι) τήν ζωήν τινος. 
άν-ι:Ικής, ε. (α στερ_+Ι,ικο.)· ό μη έχων έλκη. 
άν-εΙκόομαι' Υίνομαl έκ νέου έλκώδης. 
aΥ-Ι:Ικτος, 01' (α στερ.+έ'λκω)' ό μη έλκτός, ό 

μη έκτειν6μενος διό της έλξεως. 
άν-ι:Ικτός, ή, ο" (ιΙ"α+έ'λ.κω)· ό πρός τό άνω 

όν :;σεσυρμένος. 
άΥ-έΙκω, (κσι! -κυω), μέλ. ά,,-έ"ξω, πσιρ' ιΧττ . d,,

ε"κt)σω μετ' ιΧορ. σι' ά"εl"κtίσα, πα.θ. πρκ. d"eaxv
σμα' ώσε! ε~ ενεστ. ά"-ε,,κυω' (ά"α+έ'λ.κω)· έλκω 
(τρa6ώ) πρός τά άνω, κρατω ύψηλό 11 xtJp. έλκω 
πρός τά όπΙσω την νευράν τόξου έως νά άποκτή
or:ι δλην του την έντασιν 11 ά"ε"κυσα, "αiίs=σύρω 
τό πλοΤα εΙς την ξηρόν (άνω)lΙσύρω καΙ έξάΥω ιΙς 
τό φως, Γι εΙς την άνοικτην ούλήν.- Μέ"ον ι έλκω 
πρ ' ς τό μέρος μου: άνέ"κεσθα, τρίχα.= «τρα6ω τά 
μαλλιά μου ». 11 σύρω πρ6ς τά όπΙσω. . 
άν-έΙκωτος, ο,,' ό άνευ έλκών. 
άν-έΙΙην, δ ι 11' ό μη "Ελλην, ξένος. 
άν-ι:Ι1Ι;νιστοι;, ' 0;" ό μη έλληνικός. 
άν-εΙΙιπ';ς, έ.· ό μη λεΙπων ι συνεχής, άδιόκοπος. 
αν-εΙπις, -,δα. δ ι ή (α otsp.+i"ni.)' ό άνευ έλ-

πΙδΟζ, άπηλπισμένος (μηδεμΙαν έλπΙδα έχων). 
άν-έΙπιστος, ο" (α στερ.+έλπΙζω)· ό μη έλπιζό

μενος, μή πρ:>σδοκώμενΟζ, άπροσδόκητος.-ΙΙ ενεΡΥ. 
έ.ιt ~ nPQG., ό ούδεμίαν έλπίδα έχων, άπηλπισμένος. 
2) έ:τ : πρσιτμ·, ό μή παρέχων έλπΙδας.- 111 έπίρ. -τω. 
=άνευ έλπΙδων : ανεΑπίστω. Ιχω=εΤμαι άπηλπlσμέ
νΟζ . εύσίσκομαl έν άπελπισίQ_ 
άν-έΙυτρος, ο" (α c;tS~. + n.vreor)· ό μη έχων 

έΑυτροl' (tηλ . πεΡικάλυμμα) έπl των πτερύγων ώ~ α! 
μiλισσσι : (άν::θΞτω; ;cp(,. τ,χ κο"εόπτερα). 

άΥ-έμ-ΙΙτος, ο" (α στιρ .+ΙμβαΙ'ΙΙω)· ό μή 6aτ6ς, 
6πρόσιτος, άπροσπέλαστος.- 11 ένε?Υ.ι ό μή μετα-
6αΙνων είς τινα. . 
ά-νcμέσητος, 01' (α σ τερ.+"εμαάω) · ό όπηλλα

Υμένος ψ6Υου (πταΙσματος), άΨΟΥος, άμεμπτος 11 
ό μή άξιόμεμπτος. 

άν-έμι:τος, ο,,' ό άνευ έμέτου. 
άν-ι:μέω' έξεμω, «ξερνω» . 
ά-νέμητος, 0'11 (α στερ .+"έμω)· ό μή διανεμηθεΙς, 

μη δυνάμενος νά διανεμηθrj, όδιαΙρετος.- 11 ό μ" 
έχων μερΙδιον, συμμετοχήν. , 

άyι:μiα, iι (α"εμα.)· ή έμπνευμότωσις, τό «φου
σκωμα». 

άνι:μιαίος, α, ο" (ιι'"εμο.)· ό πλήρης όνέμων, 
άνεμώδης. 
άΥεμίςομσι (ιι'"εμο.), πσιθητ' κινούμαι, παρασύ-

ρομαι, ύπό τού άνέμου. 
άνέμιος, ο"·=ά,,εμ,αίο. (βλ. λ.). 
άΥ-εμν';σΙηΥ, παθ. ιΧ6ρ. α.' 'tGiJ άναμ,μ"iισκω. 
άνcμ6-δρομος, ο" (ιι'"εμο; + δρσιμείν)' ό ταχύς 

ώς άνεμος. 
άΥι:μόι:ιι;, -εσσσ., ·ε" (Ιl"εμο.)· εύάερος, πλήρης 

όνέμ.ων 11 έκτεθειμένος εΙς τούς άνέμouς 11 ώς ό ά
νεμος, ταχύς ώς άνεμος [ίi), πρβλ. ήνεμόε,s. 

άνι:μο-μ:ιχία, ij' μάχη κατ' άνέμων, σύγκρουσις 
πρός τούς άνέμους. 

άνι:μο-πόΙcμοι;, ό' έλαφρά συμπλοκή, άκρο60-
λισμός. 

άνι:μ6-πουι;, ov,,' ό έχων πόδας ταχεΤς ώς δ 
άνεμος. 

άνεμό-πτι:ροι;, ο"' =ά,,εμόποvs (βλ. λ . ). 
. • ΑΗΕΜΟΙ, C' «άνεμ:>ς » , άέρας (λατ. venlu$' πρ6λ. 
κσιΙ animus, anima)' θύε""α άI,έμο,α=άνεμοθύελλα, 
άνεμοστρό6ιλος, καταιγίς 11 lί."εμo; κατα βορέα" 
έστηκ",;=6όρειος άνεμος, προερχόμενος άπό 60Ρ· 
ρα. Ό 'UIiYjPO; κα.ί δ Ήσίo~? μ'IYjμονεuο!)σl 4 ciνέμοtJ; : 
βορέα", EVJ0)/, Νότον κ:ιί Ζέrpveοl" δ 'ΔριστοτέλYj; 
κηονc;μiζει δώ~εκ:ι ιiνέμοtJ' ι ο(τινε. έχρησίμευον π"δ;; 
κ:ιθ?ρι~μόν των /)ια.:ρόρων σΥΙμείων -':OU δρί~oντo; [α). 
Έτυμ. : έ; ία.π . ρ . ΑΠ-, π~l5λ . σσινσκρ. όπ+mί = ά

ναπνέω, aπ-as=πνοή, aπ-ίlό-s=άνεμος- λα.τ Απ-ί
mus, aπ-ί-ma-Υοτθ. ahma = πνεϋμα, us-an-an=tK
πνέω.--:;-"α.νσΚΡ'ν ρ. ΑΠ-) έλλ. ά,,·: α,,-ε-μο. (πσιρ. Ή 
συχ. «αν-τα,' ανε.!&οι») . 
άνεμο-σκι:πής, ε. (α"εμ.ο; + σκέπη) ' ό σκέπω ν 

(πΡΟφυλάσσων) άπό τόν άνεμον. 
άνεμό-στροφος, ο,, ' ό ύπό τού όνέμου (η μετά 

τού άνέμου) περιστρεφόμενος. 
άνι:μό-συΡΜ;, -,δο., 'ij (lί."εμοΙ;+σιίgω)· δΙνη, Μ· 

ελλα, τυ:ρών. 
άΥεμο-σφάρaΥος, ο,,' ό άντηχων εΙς . τούς ό· 

νέμους. 
άνι:μo·τρεφ~ς, ες (1ι'I'ε.uος+τρέφω)' τρεφόμενος 

(αύξησιν λαμ66νων) ύπό τού άνέμου (επ! τοίί κUμα.· 
τ? π.χ.)· ΙΥΧΟ. α>εμοτρε:Ρε.= δόρυ κατασκευασθέν 
άπό κλάδον δένδρου, καταστάντος Ισχυρού ύπό 
τού άνέμου (έκτεθειμένου εΙς τούς άνέμους, αύ
ξηθέiιτoς ύπό τού άνέμοιι) . 
άνι:μο-φθόρ"τος, ον·=ά"εμόφθορο. (βλ. λ.). 
άνι:μο-φθορία, ij ' ή ύπό τού όνέμου προξενου· 

μένη φθορά (Έ6~.). 
άνεμό-φΙορος, 01" ό ύπό τού όνέμσυ φθαρείς, 
άνεμο-φόρητος, (α"εμοι;+φέρω)' ό ύπό των ό-

νέμων παρασυρθεΙς. . 
άνι:μόω, μΗ. -ώσω' πα.θ. πρχ. ή"έμωμα, (α"εμο.)· 

έκθέτιol εΙς τούς άνέμους.- Πα.θ .• έπί Χύμα το" έξε
γείρομαι, έξογκούμαι ύπό τού όνέμqυ. 
άν-έμ-πΙηκτοι;, ο" (α στε;? + έμπ"ήσσω)' ό μή 

έκπληττόμενος, άτρ:)μητος, άδιατάρακτος. 
άν-εμ-πόδιστος, ο" (α στε;:>. + έμπ05Ιζω)' ό μη 

έμποδιζόμενος, άνευ έμποδίου.-ΙΙ ενε ?Υ. ι ό μηδέν 
έμπόδιον παρέχων. 
άν-έμ-πτωτοι;, ο,,· ό μή περιπΙπτων εΤς τι. 
άΥ-εμ-φάνιστος, 01" ό μη έμφανιζόμενος. 
άΥ-έμ-φατος, ο,,' ό άνευ έκφράσεως, ό μη έμ-

φαΙνων, μή έκφράζων τι. 
άνεμ-ώδης, ε. (lί."εμoς)' ώ, χσι! νίΙν. 



6νcμΔιuις-Δνcnιclklις ιιι 

-6νcμ-ώιuι~ .~ (8"ιιμo~ + ώκν;)' ό ταχύς ως 
δνεμος. 
6νι:μώλιος, 011 (8"εμo~)' άνεμωδης, τ. ε. δμοιος 

πρός άνεμον , άστατος 11 μάταιος, ά"ονος , άκαρπος. 
• Ετυμ. : < ά"εμώ1lΙΟ~ (πρ6λ. 8"εμο;)=ό ών fρμαιον

τών άνέμων, Ο «δι' εύφωνίαν» (κσιτ" τόν Εο)στά.θ . ) 
έγένετο ά"εμώλιος, ώ; ... άρ"αξ)λάρ"αξ. 
άνι:μώνη, Τι (ά"εμος)' τό γνω~τόν ιiνθo" Τι «άνε

μωνη» (κυρ. τό άνθος τοΟ άνέμοu>. 
'Ανι:μωτιι;, 'ι"ος, Τι' ή κατόπαύouσα τούς άνέ

μους (έπ Ιθ. της 'AlIην ιi.) . 
άν-ι:ν-δι:ήι;, ές' ό μή έν~εής, ό μή Ιχων XPErav 

11 πλούσιος, άφθονος, πλουσιοπάροχος. 
άν-έν-δι:κτοιι, ο" (α στερ. +έ"δέχομαι)' άήαρά

δεκτος, άδύνατος. 
άν-ι:ν-δοίαστος, ο" (α στερ. + έ"δοιάζω)' ό μή 

ένδοιαζόμενος, άναμφίβσλος. 
άν-έν-δοτος, ο,,' ό μή ύποχωρών (ώ~ κσιΙ ν ίίν). 
άν-ένι:ικα, ΠΟ Ι1jΤ αν τΙ ά"-ή,,ει"α, ένε.~γ. αό,:> . σι ' 

τοίί ά"αιΡέρω' ά,,·ε ... εΙκατο μέσ . ιiόp. σι', ά,,·ε ... ειχθεΙς 
μτχ. πσιθ . ιio ρ . σι'. 

άν-ι:νι:κτέον, ρημ. έπΙθ. τοίί ά1'αφέρω' πρέπει νό 
άναφέρr;ι τις. 

άν-ι:ν-Ι:ΡΥήι;, ές' δ μή ένερ"ών, άδρανής, μή 
ών άποτελεσματικός. 

άν-ι:νΙ:ΡΥησία, f,' ή κατάστασις τοΟ ά"ενεΡΥους, 
τό μή όποτελεσματικόν. 

6ν-ι:νίρyητolί, ο ... · ό μή ένερ"ων, δ άνευ έν-
ερ"είας. • 

άν-ι:νήνοθι:, βλ. έ ... ήνο-θε. 
άν-ι:νθOυιnαστOΙ;, ον' ό αν~υ ένθουσιασμΟϋ. 
άν-ι:ν-θρονίαστος, ο ... · ή κό"χη Cητις ου καθ· 

ιέρωται. (Έκκλφ.). 

άν-ι:ν-νόητοι;, ον' δ μή έχων τήν έννοιάν τινος, 
ό μή έννοών τι. 
άν-ι:ν-όχλητος, ον' ώ; κσιΙ νίίν . 
άν-ένοχος, ο ... · ό μή ένεχόμενος, ό μή ύπεύθυνος. 
6ν-έν-τατος, ο ... (έ ... τεl"ω)· ό μή έντεταμένος. 
άν-έντι:ς, πληθ. μτχ. αορ . 6' τοίί ά ... -ίημι. 
άν-έν-τι:υXΤOIί, ο ... · δ άπρόσιτος, Φ ovJeli δύνα· 

ται έ ... τυΥχά ... ει ... 11 άδέκαστος . 
άν-ι:ν-τρι:χής, ές' ό μή έμπειρος , άνεπιτή3ειος. 
άν-ι:ξ-άΥΥι:λτος, ο ... • άνεξομΟλό"ητος. 
άν-ι:ξ-άλι:ιπτοι;, ον (α στερ. + έξαλείφω)' ό μή 

έξαλειφόμενος, άνεξίτηλος. 
άν-Ι:ξ-απάτητος, ο ... · ό μή έξαπατωμενος. 
άν-ι:ξ-άρνητος, ο". ό μή έξαρνούμενός τι . 
άν-ι:ξ-ίλΙ:ΥΚΤος, ο ... (α σ',Ε" .+έξελέΥχω)· ό μή τε-

θε!ς ύπό έ εΥχον, ό μή έξελΕ"χθείς, ον δέν Μνα
, ταί τις νό έξελέγξr;ι 11 ό μή δυνάμενος νό άπ05ει
xθιj 11 ό μή έπιδε χόι ιενος έλε"χον, άντίρρησιν ιι ά
ψο"ος, άνεπίληπτος. 
άν-ι:ξ-έΡΥαστος, ο ... (α στε" .+έξεΡΥάζομαι) , ό μή 

έξειργασμένος, άτελείωτος. 
άν-ι:ξ-ι:ρι:ύνl1ΤΟΙ;, 011 (α στ;;ρ.+έξερευνάω)· δ μή 

δυνάμενος νά έξερευνηθ~, «άνεξερεύνητος». 
άν-ι:ξ-ίταστOIί, ο ... (α στε?+έξειάζω)· ό μή έξε

τασθείς, μή έρευνηθείς, άβασάνιστος.-ΙΙ βΙος άνεξ· 
έταατος=ζωή άνευ έρεύνης. 

άν-Ι:ξ-ι:ύρι:τοι;, ον (α στερ.+έξευρΙακω)· δν ' δέν 
δύναταί ης νά έξεύρr;ι . 
άνεξΙ-κδκέω' είμαι άνεξίκακος, μακρόθυμος . 
άνΙ:ξl,καιιία, τΙ ( έκ τοίί ά ... εξl·κακος 11 βλ.)' ύπο

μονηηκότης, μακροθυμίσ. 
άνι:ξί-KδKOIί, ον (ά .. έχομαι+κακός)· ό άνεχόμε

νος, ύπομένω.ν, τά κακάΙΙύπομονητικός, μακρόθυμος. 
άν-εξ-ίκμαστος, ο ... · ό μή άπ06αλων τήν έαυ· 

Τ~ O ίκμάδα, ό μή άποξηρανθεΙς. 
άν-ι:ξ-ΙλαστOIί, -ο ... • άνεξιλέωτος. 
άν-εξ-1τl1Τος, οΙ" ό άνευ έξόδου, άδιέξοδος, ά

διΜατος. 
άν-εξ-ιχνίαστος, ο ... · (α στερ. + έξιχ"ιάζω) ' δν 

δέν δ~ναταί τις νά :,έξιxν ιάσr;ι, άνεξερεύνητος. 
άν-εξ-0501ί, ο" (α σ τε?.+έ'ξο"ος)· ό ά",ευ έξόδου, 

άπό δ ιου δεν δύναταΙ ις νά έξέλθr;ι 11 δ l!Ινευ έπι· 
στρσφής (λσι τ . irremeabiIis). 

όν.έξ-οιστοι;, ο ... · = άνέχφαρας (Ολ. λ.), δν δεν 

πρέπει τις νά έξενέ"Kr;ι (νό φέρr;ι εΙς φως, νά φα
νερωσr;ι). 
άν-ι:ξ-ομολόΥητος, ο ... • ό μή έξομολο"ηθείς. 
aνι:οl 11 ά ... εοΙ (61.. ό"εως) • 
άνCοντal (βλ. ά ... έω...ται). 
άν-ι:όρταστος, ο ... (α στερ.+Ιορτάζω)' δ άνευ έ· 

ορτών, άνευ έορταστικών όπολαύσεων. 
άν-έορτος, ο ... (α στερ.+έορτή)· ό άνευ έορτης ιι 

ά ... έορτος [ερώ ... =άμέτοχος έορταστικών τελετών. 
άν-ι:π-άΥΥι:λτος, ο ... • ό μή προκηρυχθείς ιι άκλη

τος, άνευ προσκλήσεως 
άν-ι:π-αίσθI1Τος. ο" (α ο-τερ.+έπαια8-ά ... ομαι)· δν 

δέν aioMVETQr τις, άπορατήρηΤος. 
άν.επ-άίστotϊ,o ... · (α στερ.+έπαίαι)·ό μή άκουστός. 
άν-ι:π-a :σχυντος, ο ... (α στε?+έπαιαχύl'ομαι)· ό 

μή έχων λόγον νά αίσχύνεται 11 άναίσχυντος. 
άν-ι:π-αιτίCΊτoς, ο ... • άπηλλα"μένος πάσης "ατη · 

"ο;:>Ιας , άθΥος. 
'v-cn-aKToIί, ο ... • (α στερ . +έπάΥαι)· ό μή έπανερ· 

χόμενος 11 ό άνευ έπακτών ήμερων (ένιαυτός, μήν). 
άν-ι:π-άλλαχτοι;, ο ... · ό μή έπαλλάσσων, δ έχων 

τι οίιχl έ ν συνεχεί σεΙΡQ, άλλ' έναλλάξ. 
άν-έπαλτο, έπ. αντί ά ... ·επάλετο, γ' έν. μέσ. αορ. β' 

τοίι d1lanιIHoo μετ" πσιθ . σημ. (βλ. ά"απάλλω). 
άν-επ-αμύνι:υτοι;, ο ... • ό ανευ άμύνης. 
άν-ι:π-αν-όρθωτος, οΙ" ώ, κσι! νίίν , δ Ι:Ιή έπ· 

ανορθούμενος, άδιόρθωτος Ι. δ μή χρειαζόμενος δι
όρθωσιν, τέλειος. 
άν-έπαυσα, αόρ. σι' τοίί ά ... απανω. _ 
άν-ίπaφος, ο... (α στ_ρ. + έπαφή)' δ8ικτος, . ά-

6λαβής. 
άν-ι:π-αφρόδΙΤ0tϊ, ο ... ·=άναφρόδιτος (6λ. λ.). 
άν-ι:π-αχθής, ές (α στε? +έπαx"'ή~)' δ μή έπ

αχθή:;, μή όχ>-ηρός, μή φορτικός έπΙρ. & ... εn«χ-θώς 
φέρω = δεν φέρω 6αρέως, δεν μοϋ κακοφαΙνεται. 
άν-επ-έΥκλητος, οΙ" άκατη"όρητος, άμεμπτος. 
άν.επ-ίκ-τατος, ο ... · ό μή έπεKταθε'~ μή μη

κυνθείς . 
άν-cnεσον, ιiόp . 6' τοσ ά ... απlπτω. 
άν-επ.,ρέαστος, ον' (α στ_ρ. + έπηρεάζομαι)' ό 

άνευ έπηρεΙας, άνευ ϋ6ρ:: Wς. 
άν-επι-βασία, f,' τό άνεπΙ6ατον, τό άπρόσιτον. 
άν-επί-βατος, ο ... · ον δέν δύναταΙ τις νά όνα-

6ι), άβατος, άδιΜατος 11 άπροσπέλαστος. 
'άν-επί-βλητοι;, 01" ό μή έπι6αλλόμενος, άμε

λής, άδιάφορος. 
άν-ι:πl-βούλι:υτοι;, ο ... · (α στ_p .+έπιβoυJ.εύω)· ό 

ανευ έπιβουλής(κακών σχεδίων) 11 ένεργ. , δ . μή έπι-
60υλεύων ην! (μή σχεδιάζων κακά δι ' άλλον). 2) 
πσιθητ . , '6 μή ύποκείμενος είς έπι60υλην (καθ' ου 
δέν σχεδιάζει τις κακά). 
άν-Ι:ΠΙ-Υνώμων, ο ... · δ ά"νών τι, δ μή αίσθα

νόμενός η 
άν-ι:πί-Υνωστος, ο ... • ό μή σαφώς "ι"νwoκό'· 

μενος. 

άν-Ι:ΠI-Υραφία, τΙ' ή έλλειψις έπι"ραφής. 
άν-επί-Υραφος, ο ... • όανευ έπι"ραφης 11 ό δνευ 

σαφών στοιχείων 
άν-επl·δι:ής=ά ... ·ε ... δεής 8 6λ. 
άν-ι:πί-δι:ικτος, ο ... · ό άνευ έπιδεlξεως. 
άν-επί-δι:κτος, ο ... • δ μή έπιδεχόμενός τι 11 άπα· 

ράδεκτοs· 
άν-επl-δι:τοι;, οΙ" ό μή έπιδεθεlς 11 ό μή προο· 

δεδεμέV :Jς. 
άν-ι:πί-δηλος, ο ... • ό μή έπ Ιδηλος, μή φανερός, 

άπαράτήρητος. 
άν-ι:πί-δΙκος, ο ... (α στερ.+έπίδιχος)' μή άμφιο 

σ6ητούμενος, άναμφισ6ήτητος 11 έπ Ι κλη~()ν6μoυ , ό 
δι ' cίI τόν γόμον δεν ύπάρχει καμμία άμφισ6ήτησις . 
άν-ι:πl~όK"Τoς, ο ... (α στερ.+έπιδοκέω)' άπροσ

. δόκητος, άπρό6λεπ.τος 
όν-ι:πί-δοτος, ο ... • ό μή έπιδοθεrς, μή αίιξάνων, 

μή προοδεύων . 
άν-ι:πί-δίίτος, ο ... • ό μή δύων, ό άνευ δύσεως. 
άν-ι:πιι:ίκι:ια, τι' έλλειψις έπιεικείας, σκΜ1ρό

της; τραχύτης. Έκ τοϋ 
άν.ι:πιεικής, ές (α σ -τ_ρ. + επιειχής)' ό μή έπιει . 
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κής, σKληPό~, τραχύς Η παρόλογος' έπΙρ. -χω •. 
4!ίν-ΙΕΒ'-ΙΙΕΤΟς, ο,.' ό άνεπίδεκτος προσθήκης. 
άν-IEΩι-lIEώριιτoι;, ον' μή θεωρηθεΙς, ι-ή έξετα

σθεΙς. 
άν-cηι-8όλωτος, ο,.' ό μή θολωμένος, καθαρός. 
άν-ΙΕηι-θύμητοι;, ον' ό μή έπιθυμητός II ό μή έ

πιθυμών, ό στερούμενος έπ ιθυμιών. 
άν-cηι-κόλυιιτος, ον' ό μή έπικεκαλυμμένος. 
άν-ΙΕΩί-καμη1'ος, ο,.' ό μή έπικαμπτόμενος, μή 

έπικαμφθε Ις. 
άν-IEnί-KληΤOς, ον (α. σ,ε? +ε.1Ηχa.ιέω)· ό μή κα

τηγορούμενος, μή Ψεγόμενος, όνεπΙληπτος, άψο
γος. 'Επ ί ρ . ·τω.=άνευ έπικρΙσεως, άνευ Ψόγου. 

άν-ΙΕηικούριι1'ος, ο,.' ό άνευ έπικουρΙας, άνευ 
συνδρομης. 
'v-cnI'Kpiaiα, ij' τό μή έπικρΙνειν. 
'v-cn'-KpiToς, ο,.' ό μή κριθεΙς II περl οδ δέν δύ-

να~αΙ τις. νό κρΙνι;ι (νά ~nO~::J oIor:ι), ά.κριτος. 
αν-IEηΙ'Kρuητoς, ο,.' ο μη KεKΡUμμένoς. 
άν-cnΙ-ΚQλϋτος, ο,.' άκώλυτος, όνεμπόδιστος. 
άν-ΙΕηί-ληητος, ο,. (α. στεp .+επι"a.μβιi,.oμαι)· ό 

~ίς ον ούδέν δύναταΙ τις νά πρoσόψr:ι. άδιό8λητος, 
αψογος . έπ (ρ. -τω •• 

άν-ΙΕηί-ληστος, ο,. (α. στερ.+επιω,.8οά,.ομαιγ δν 
δέν δύναταΙ. τις νά λησμονήσι;ι, άλησμόνητος. 

άν-ΙΕηι-λΟΥιοτος,ο,,·άπερΙσκεπτος,όσυλλόγιστος. 
άν-ΙΕπί-λυτος, ο,.' ι πιδεδεμένος. 
άν-ΙΕΩ'-μ(ΙΕ)ΙΚΤος, ο,.' ό μή έπιμειγνύμενος, μή 

άναμειγνυόμενος μετ' άλλων, όκοινωνητος. 
άν-IEιtι-μ(IE)!ξία, Τ( ελλειψις έπιμειξΙας n Ιλλειψις ι' 

έμπορικης συναλλαγης. 
άν-ΙΕπί-μονος, ον' ό μή έπίμονος, όστα8ής. 
άν-ΙΕηι-νοησία, ΤΙ · τό άκατανόητον. ι 
άν-ιηι-νόητος, ο,,' άκατανόητος, όκατόληπτοςll : 

άνΙκανος νά άντιληφθrj. 
άν-ΙΕπί-ξΙΕστος, ο,. (α. στεΡ.+έπ&ξέω)' ό μή έπιξε

σ8είς, μή λειαν8εΙς II άτελής, μή συντελεσ8εΙς. 
άν-Cnί-πληKΤoς, ο,. (α. στερ.+Ιπ&π"ήσσω)· μή έπι

πληπόμενος, ον δέν δύναταί τις νά έπιπλήξι;ι, ά · Ι 
μεμπτος 11 επ( κι:ικής σTjμ . άδι6ρ8;.πος, άκόλαστος.-
11 i ve"y. ό μή έλέγχων, ό μη ψένων. 

άν-ΙΕηι-πληξία, ij' άτιμωρησΙα, όκολασία. 
άν-ΙΕπι-πρόσ8ΙΕΤος, ο,.' ό j.Jή έπιπροσθούμενος, 

ό άνευ τινός έπιπροσθήσεως, ώ ούδέν έΠιπροσθετ. 
άν-είιί-ρρΙΕΚ1'ος, ο,. (!Ι στιρ" + lπιeqέ'ω)' ό μή 

χρησιμοποιηθείς ετι διό θυσΙqς, μή όφΙέρωθεΙς. 
ά!'-εηι-σήμαντος, ο,.' ό μή διακρινόμενος, όπα· 

ρατηρητος. 

άν-cπι-σημι:ίωτος, ο,.' ό άνευ έπισημειώσεων, ό 
μή έξηγ~θεΙς, άνεξήγητος. 
άν-εηι-σκι:η1'ος, ο,. (Ω στ.p.+lπισH~.1Π'oμαι)· ό 

μή έξετάζων, άπρόσεκτος.- I1 πιιθ., μή έξεταζό· 
μενος, άπαρaτήρητoς. 
άν-επι-σΚΙΕψία, Υι ' έλλειψις έπισκοπήσεως, έξε

τάσεως, παρατηρήσεως. 
άν-ΙΕηι-σιύαστος, ο,.' ό μή έπισκιαζόμενος, κα· 

θαρός, λαμπ~. 
άν-εηι-σκόπη1'ος, ο,,' παρημελημένος, όνεξε

ρεύνητος, περl οδ ούδεlς φ'ροντίζει, ον ούδεΙς έπι
σκοπεΤ.- 11 ό άνεξόρτητος όπά Έπισκόπους (ίχκλ.). 

άν-IEnί-σKOΩOΙ;, ο,.' άνευ έπιβλέψεως. 
άν-ι:ηι-σκότητος, ο,,' ό μή έπισκοτιςόμενος. 
άν'ΙΕπι·στόθμΙΕυτος, ο,. ' ό μή ύποκείμενος είς 

έπισταθμίαν, ~ y, λ. ό μή ύποχρεωμένος Ύό παρέχι;ι 
OTaBpqv (κατοl ,<ίαν) είς στροτιώτας. 

άν-ΙΕηι-στσσ'Ω, -ί,' ή έλλειψις έπιστασΙας, όπε
ρισκεψία. 
άν-cπιστάτητος, ο,.' ό άνευ έπιστάτου, άνευ 

φύλα κος. 
άν-ι:ηίστατος, ον (α "τsp. + εφiστημι)' όπρόσε

ΚΤΟζ, άδιάφΟΡος 11 π~θ. όπορατήρητος. 
άν-ι:πιστημονικός, ή, ό,.· ό μή έπιστημονικός. 
άν-ι:ηιστημοσύνιι, ή ' έλλειΨις έπιστήμης (γνω· 

σεως), άγνοια. όπειρΙα (έλλειψις πείρας) /1 έλλειψις 
έπιδεξιότητος. 'Εκ του . 
άν-c.πισ:rήμων,. ο,., '(εν . -ο,.ος (α. σΤΕΡ. + επιστή

μω,) · ο μη . πιοταμενος, ό όγνoGJν 11 όνεπιτήδειος, 

άνεπιστημονικός n μετ' ιΧπρφ., ό μή ννωρΙζων πώς 
νά κάμι;ι τι' tr.Cp. -μό,.ως. . 
άν-επισΤΡCπτιEω'=oνκ επ&στeέφομαι =δέν φρον

τίζω, είμαι όδιόφορος. 
άν-cπ'-στρ.:ητος, ο,.' = δ μη έπ&στeεφόμε"ος, 

δTjλ . άπρόσεκτος, άδιάφορος, όμελής. 
άν-ι:πι-σΤΡCφής, ές·=ά.επiστeεπτος (βλ. λ.) Ο ά

καμπτος, όμείλικτος. 
άν-C Iι ΙOτρεψίcι, t( ή έλλειΨις προσοχής η έν

διαφέροντος, όδιαφορία , όμέλεια. 
άν-ι:ηισφαλήι;, έ)·=άοφαλής. . 
άν-επίσχι:τος, ο,. (α. στε ρ. + επέχω)' ον δέν ΔU-

ναταί τι'1 νά σταματήοι;ι , άσυγι<pάτ~τoς. . 
άν-εηι-τσκτος, ο,. (α. σΤΖ?+επ.τασσω)· ό μη δι · 

~]T~σσόμενoς, ό μή ύπαγόμενος εΙς ούδένα . 
Eιttp. -τω)' 
άν-cπί-τατος, ο,,' ον δέν δύναταΙ τις νό έπι 

τε Ινι;ι. ό μή έπιτεινόμενος "6 μή έπιτεταμένος, μή 
τεντωμένος, ότέντωτος , χαλαρός. 

άν-ι:ιrί-τι:υKΤoς, ο,.' ό μή έπιτυγχάνων τοΟ σκο
ποΟ, όνεπlτυx ής.-έ ιt ί ρ. -τως. 
άν-cπι-τέχνητος, ο,,' ό μή έντεχνος, ό άνευ 

σχεδίου. -έπίρ . ά,.επ.τεχ,.ήτως=όνευ έπιτεχνήσεως 
αν-επιτήδι:ιος, ο,., ί ων. ά,.-επιτήδεος,.,. ο,. (α. 

,τιρ.+επιτήδειο» · άδέξιος, όκατόλληλος, μή έπ ι
δέξιος, « άνεπιτήδειοςι" όχληρός 11 έπιβλαβής. 2? 
i Jtt προ σ., δυσμενώς διατεθειμένος, έχθρικος, μη 
φιλικός, τραχύς. 
άν-ι:ηιτηδcιότης, -.,τος, ij' όνικανότης, ~υσxέ-

ρεια, τό όκατάλληλον. . 
άν-επιτήδι:υτος, ο,. (Ω σΗΡ. + επιτ.,&εiιω)· ό μή 

έπιτετr,δευμένος, όφελής, όπλοΟς, όπροσποίητος.- · 
11 6 μή ήσκημένος, μή δεδόκιμασμένος. 

άν-ι:πι-τίμητος, ο,. (α στεp .+έπ&τ,μ.ιiω)· ον δέν 
δύναταί τις νό έπιτιμήσι;ι (έπιπλήξι;ι) 11 ότιμωρητος . 
άν-cπι-τϋχής, ές'=ά"επlτευκτος (ελ. λ . ). 
clιν-ι:πί-φαντoς, ο,.' ό άνευ πολυτελείας καΙ έπι · 

δείξεως . 
άν-ι:πί-φ80νος, ο" (α στερ.+lπlφ-θο,.ος)" ό άνευ 

φθόνου ~ ψόγου, άμεμπτοςlΙμή φθονερός έπΙρ. -,.ως. 
άν-ι:π'-φραστος, ο,.' άπαρατήρητος, όπροσδ6-

κητος. 

άν-ι:πι-χι:ίριιτος, ο,.' (α στερ.+έπ,χειe~ω)· όπρ6α · 
βλητος, όπροομάχητος 11 ό μή έπιχειρηθεΙς. 
άν-ι:πί-ΨΟΥος, ο,.' ό μή έπΙψογος, άμεμπτος. 
άν-έπνι:υσα, ιiόρ . οι' 'to!i άνΩπ,.έω. 
άν-ι:π-ονι:ίδιστος, ο,,' ον δέν δύναταΙ ~ις . "ι 

jνειδίοι;ι, νό ψέξι;ι, άψογος,. άμεμπτος. 
άν-ι:ηόπτcυτος, ο,.' ό μΙ"\, γινόμενος lπ6πτης, 

μή περιληφθεlς είς τούς επόπrΩς, ό μή μυηθεl .; 
τελείως είς τό Έλευσίνια !-,υστήρια. . 
άν-έπουλος, ο,. ~ άν-ιοπούλωτος, ο,.' ~ μή ι!:π

ουλι...ιθε Ις. 
, ~ν-!ητάμην, ά~έπτη~, μέσ. κ~Ι Ινεργ. 16p. 6' ,ου 
a,.ιπrαμα&· π~6λ. α,.α-πετομαι. 

άν!'έραμαι' 61.. ά"εeιiομαι. 
άν-ι:ράομαι, ιiC;p. οι' ά".,eιiσ-θη,., ιΧποθ. (cI,.ά + έ

eιiω)' έρω έκ νέου, όγαπω έκ νέου, πόλιν. 
άν-cρaστία, t( τό μή έράσμιον. 
άν-έραστος, ο,. (α στερ.+εeιiω)· ό άνευ έρωτος, 

ό μή όγαπωμενος 11 ό μή άξιος όγόπης.- 11 ένεργ., 
ό μή έρών, μή όγαπών. 
άν-έΡΥαστος, ο,.' (α στερ . +έeΥάζομαι)· ό μήέπ

εξεΊργασμένος, όκατέργαστος, άτελής. 
άν-Ι:ΡΥής, ές' ό μή ένερνών, ό άνευ όποτε

λέσματος. 
αν-εΡΥος, ο,. ( α. στε? + εeΥονγ ό μή τελεσθείς, 

άνεκτέλεστος : lerα α,.ε,ρΥα'7 Αοιτ . facta infecta. 
άν-έΡΥω, 'ιt οιλ ι:ι t C;~ . "t:) Jt(i ;; του ά,.-εieΥω (βλ . λ.). 
άν-cρc8ίr;ω, μέλ. -iσω' έρεθίζω, προκαλώ, παρ· 

οξύνω, έκ νέου (κατ' έπανόληψιν). 
άν-ι:ρcίδω' ύποστηρίζω, στηρίζω τι έπΙ τινος. 
άν-έρΙΕΙΚΤος, ο", ό μή iee&Xrd. , μή τετριμμένος 

είς λεπτό μέρη, μή όληλεσμένος. 
*άν-cρcfπομαι, (ά,.ά+Ιeε[πω) ιΧποθ., ίν χρήσιι μά

μον πι:ιρ' δμ. ιΙν τφ γ' πλ1jθ. ιioρ. οι' d".,eelψo,.ro · 
όναρπόζω καΙ όπόγω μακρόν. .. 
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6ν-Ιρcιστος, ο,,' ό δνευ έρεΙσματος, άστήρικτος. 
6ν-cρέπτομαι' σπασμωδικώς συστέλλομαι. 
6ν-cρcύΥω' άναπέμπω, έκβ6λλω διό τού στόμα-

τος Κ μέσ. (έπ! πο,;-.ιμων) έκ66λλω, .χύνομαι. . 
6ν-cρcυν6ω, μιiλ. -ήσω' άναζητώ, έξετάζω, άν

ιχνεύω, cόνερευνώ». 
6ν-cΡCύνιισιι;, -aΙOi, 'ij' άναζήτησις. 
άν-cρcύνιιτος, ο" (α στερ.+έρέIι)ιάω)· ό μή άνε

ρευνηθεlς 11 ό μή δυνάμενος νά έρευνηθr:i, ον δέν 
δύναταΙ τις νά άνεύρr;ι, νά άνερευνήσr;ι. ' 
6ν-cρί8cυτος, ο,,' άδέκαστος, όΔWΡOδ6Kητoς. 
6ν-cρΙναστος, ο" (ο στερ. + έρ,,,άζω, έρ,,,ε6,)' 

(έπ! σύχων), Οτ-.ιν ώριμάζοιιν χωρΙ~ ν:Χ εχωμεν χρφάσ"(J 
ιί~ τΤΙν σιιχην όλύνθοιι; (ιiγpΙ-x~ σιιxYι~) , 

6ν-cpιιιit;, ii (α στsρ.+Β'ΡΚΟi)· άπροοτάτευτος, ά
φύλακτος. 
6ν-cρμάτιστος, ο,,' ό άνευ έρματος, ΙXWΡlς σα-

6ούραν» (έπ! πλοΙων) . 
6ν-cρμιίνcυτοι;, ο,,' ό μή έρμη·νευθεlς Τι μή έρ

μηνευόμενος, ον δέν δύναταί 7ις νά έρμηνεύσr:1, 
άνεξήΥητος, άπερίΥραπτος. 
6ν-έρομαι, έπ. ά,,-ε[ρομα,' ιiόρ. άιιηρ6μ"ν, ιiπoθ. 

(ά"ιΗέρέομαι)' έρωτώ, άνακρίνω. 
6ν-έρπω, ιiόρ. -.ι' d,,-alen~aa (ώαε! έ; έν. ά,,-ε2-

mίζω)' έρπω, ούρομοι πρός τά άνω. 
άν .. έρρω, ιi6ρ, α.' άνήρρησα' άπέρχομαι, «πηγαί

νω κατά διαβόλου» (μετιΧ σιινιιπ()~'!]λoιιμένTί~ τη. ιiτυ
χΙ-χ., σιιμφο;;ii;)' ιi"ερρε=«YKρεμoτσαKίσρυ, ξεκουμ
πΙσου», λ-χτ. abi ίη maIam rem. Βλ . έ~oω. 
6v-cpu8ρiaOToιo, ο,,' ό μή έρυθριQΎ. 
6ν-cρυ8ριάω, μέλι -άσω [ίi]' άρχίζι.> νά ' έρυθριώ, 

«ξεροκοκκινίζω • . ' . 
6ν-cρυω, ίων. ά,,"ε'2νω' μέλι -νσω' έλκι.> πρός 

τά άνω, άνοσύρω. 
6ν-ιΕρχομαl, μέλι ά"ελενσσμα,' ιi~p . β' ά)lήλ~ι7-0" 

Τι ά"ηλ-θοίο' πρχ. ά"ελήJ.vι7-α· άναβαίνω, όνυψΌύμαι, 
μεγαλώνω, αύξόνι.> (επί ~Ξν~ρων) 11 έπ! ';05 7ιλΙου, όνα
τέλλω 11 έπ! του Itu?6;, άναφλέΥομαι, άναλάμπω.- Ι. 
πηΥαίνω. η έρχομαι, όπίοω, έπιστρέφι.> 11 έπανέρχο
μαι είς εν πρθΥμα. 2) ιlνέρxεσι7-a, εrι; τι"α=άνα· 
φέρομαι εΤς τινα, έξαρτώμόι έκ τινος. 
6ν-cρωτάω, μέλ. ήσΙΟ'έρωΤώ πόλιν Τι κατ' έπ· 

ανόληψιν. 
6ν-CρωΤΙΙτέOν'==ιJεϊ ά"ερωτιi" (6λ. ά"ερωτάω). 
6ν-ιΕσαlμι, εoJχτ. ιϊπ. σ:ορ. 'Χ. το') dν-lη.λ'. 
αν-cσαν, γ' πλ'!]θ, ιi()p. 6' το5 ά'ν-l"μι. 
άν-~σαντcς, μτχ. τοίι ά"εϊσα, ιioρ. α: τoίi &,,·/ζω. 
άν-cσcι, έπ. ιiντ! ά)lήσε" γ' έν. μSλ. του &"l"μ,. 
6ν-cσθίω' (έπ! έλχών) βιβρώσκω, φθείρω. 
6ν-cσία, 'fι'=δνεqις (βλ. λ.). 
αν-cσις, -aαIi, ίων. ',0;, 'fι (ιl"/,,μ&)' χαλόρωσις, 

«ξετέντωμα», oπω~ έπ! των xoρ~ων λόρα.;. όνόποο
σις, άφροντισΙα, όδιαφορΙα' ll"ea'i κακώ1' = έλότ
τωσις τών συμφορών. 2) όπόλαυσις, όκολασία. 
6ν-έσσυτο, τ'. έν. παθ. ιioρ. 6' του ά"α-αεύω (βλ.λ.). 
6ν-έστιιν, ιi6ρ. β' τ05 · ιl,,·lαrημ&. 
άν-έστιος, ο" (α στερ. + lστΙα)' ό · δνευ έστΙας 

(κατοικίας) η πατρΙδος, έρημος. . 
6ν-έσχc8c, ά"εσχέι7-0με)l, ΠΟΙ"lτ. τύποι έπ,χτ. ciντ! 

ά"έσχε , ά"έσxoμε~, ιic.p. 6' τοο CI,,-έχω. 
6ν-cτάςω, μ'λ. -σω' έξετόζω έξαντλητικ6, όν

ερωτώ, όνακρίνω .. 
6ν-έταιρος, ο,,' ό άνευ έταΙρων, άνευ φΙλων. 
άν-έτασις, -eαIi, .'fι (ιΙ"ετάζω)' έξέτασις, όνΙχνευ

σις, έρευνα. 
άν-Ιτcιl~, τ· έν. ιiop . α' τοο CΙ1'α-τέΙΙω. 
άν-cτέον'=δε, ιl)lιέ"α, (τ05 d"l"μι)=πρέπει νά 

όφήσr;ι (νό χαλαρώσω τις. 
6ν-cτcρolωτος, ο,,' όναλλοίωτος, όj..ιE;τό6λήτoς. 
6ν-ΕTlιιός, ή, 6,,' ό πσρέχων άνεσιν. . 
άν-έτΙιιν, ιiόρ. 6' τ05 *ιl":lτl,,μι. 
6ν-έτoιμ~ 0)1 (α σ-::e?+leο,μΟiΙ· ό μή fτοιμος. 

. . αν-cτος, ο" (ιΙ"lημ,)' χαλαρωμένος, · χαλαρός, 
μη τεταμένος, δτqνoς (xup. έπί τό;?u). , , 2) όπηλ
λ<;Jvμένος Οίο;.ιδήποτε κόπου, περιφερ6μενος ·έλευ
θεewς (i:t! τιϊίν άφΙE?υιμέ ',ω~ ε!:;: es~v) 11 έλεύθερος. 
αν-cτ~φl'Jν, π-Χθ. ' άΙ;Ρ. 6' τοίι cI·"α·τρέφω. 

ΔΕΞΙΚΟΝ ιf.PXAIAZ ΕΔ.ΔΙΙΝ. ΓΔΩΖΖΗΖ 

άν-cτυμο-16ΥΙΙΥος, 0,,- ό μή έπιδεχ6μενος έτυ-
μολογlαν, ό άγνώστου παραγωγης. . 
άν-έτυμος, ό,,'=τφ προ'!]γ. 
άνΕυ, π~όθ. μeτ!k γεν: xωρΙ~ , ~vsu' Ii"εv -θεώ1' (λιιτ. 

sine Dίίs)=χwρΙς τήν βοήθειαν τών θεών' ll"εv τοv 
Ηρal"ονΤΟi=λa.τ. injussu regis = xωρ!~ ,Υιν . Ιγχριάιν 
τοΟ β-χοιλέω;. 2) μακρόν όπό .. ·. 3) έν τφ πιζφ 
λόγφ, παρεκτός, πλήν, έξαιρουμένου (τού, της), ώ, 
τό -XαI2li • 

• Eτvμ.: ll"ev, I/'"εv-θε, Δωρ. ιi"εv", Ήλ. II"BVi. 
Meya.p. ιi",ι; (χατ' ιiναλoγΙαν πρό~ το χωρΙι;)' πα~
γονται έΧ στερ. προθιμ. μορΙο!) ά,,- 86λ: I/."ev( *aneu, 
γοτθ. ίηu, παλ - τερμ. iinD (νε()γερμ. ohne). 
άν-cυάςω' άνακρόζω ε~α (έπΙφθεγμα. υμνοιι ιί~ 

Δι6νυσον)' τιμώ Τινα διό τοιούτων έπιφωνήσεων, 
έπευφημώ. 
ανcυ8c, xa.! πρό φων. ΙΙ"εll-θεν (ΙΙ"εll): 1> Dρ6θ. 

μετιΧ γεν., άνευ, χωρΙς, δΙχως. 2) μακρόν όπό. - 11 
ΕπΙρ. , μακρόν, . μακράν άπέχων . 
. άν-cύθcτος; ο" (α στερ. + εiJθεΤΟi)' ό μή εCιθε

τος, ό μή καλώς τοποθετημένος, άκατάλληλος, 
όχληρός. 
άν-ι:ύδυνος, ον (α σΤ8ρ.+εύι7-V",,)· ό μή ύπεύθυ

νος, μή έχων νά δώσι:] λόγον, «όνεύθυνος» 11 βντι~· 
θεν , ό μή ένοχος, όθώος. 
άν-cύθυντοι;, ο" (~ στερ .+εύι7-Vνω)' ό μή tύθυΥ· 

τός, μΓI καθιστάμενος εύθύς. 
αν-cυκτος, 0)1 (α στερ.+εϋχομαι)· δν δέν εCιχε

ταΙ τις, μή εύκτός, όνεπιθύμητος. - 11 ένιργ., ό μή 
εύχόμενος διά τι, ό μή παρακαλων. 
άν-cυΙά6clα, 'ij ' ή έλλειψις έύλα6εΙας, σεβασμΟύ 

11 όμέλεια, όφροντισία. 
iIv-cula6fιIi, ές' ό μηδέν φοΒούμενος, δφοβοςll 

ό μή εύλαβής πρός τά θετα. 
iιν-cυΡEίν, ιiπpφ. ιioρ. 6' τοο d"cvelaxw. 
άν-cύρcσιι;, -eWi, 'fι (d"εvelaHQJ)' ή έξεύρεσις, 

άνακόλυψις. 
6ν-cυΡΕτέον, ρ'!]μ. ~πΙθ. τoίi &"εvρίσκω' πρέπει 

νό άνεύρr;ι (νά όναKαλύψr;ι·) τις. 
6ν-cύρcτος, ο" (α στερ.+ elJetaXQI)' ό μή όνευ

ρεθείς, μή άνακαλυφθεlς 11 ό μή όνευρισκόμενος, 
ον δέν δύναταΙ ης νά άνεύρr;ι (άναKαλύΨr:ι)· 
άν-cύρημα, -αΤΟi, τό' έφεύρεσις, όνακάλυψις. 
6ν-cυρίσιιω, μSλ. ά"ευρήσω' cicIp.6' ά"εiίρo,,' ιiνiττ. 

μέ:r. άόρ. a.' άνειιράμην' π-Χθ. ciOp. a.' ιl"εllρέ-θη,,· έξ-
ευρίσκω, άνακαλύπτω, «όνευρΙσκω». - Dαθ., άνευρl
σκομαι, άνακαλύπτομαι. 
α-νcυρ,ος, ο" (4 στερ.+"είί..,ο,,)· ό δνευ νεύρων 11 

άνειμένος, χλιαρός, δτονος, άδύνατος. . 
άν-dιρυνσις, -εωι;, 'ij. ή διεύρυνσις, ή διαστολή, 

τό δνΟΙΥμα. 
άν-cυρύνω' εύρύνω, διανοΙγω, ί'5ιαστέλλω. 
6ν-cύΡUσμα, τ6' (d"Ellgvνw)' ή διαπλότu~σΙ5' 
6ν-cυ-φιιμέω, μeλ. -ήσω' όνακρόζω cεvφημει, 

εiιpημεϊτε,. 11 άνακραυΥόζι.> «ξεφωνΙζω» Ο υποδέχο
μαι μετ' έπευφημιών. 
6ν-Ευ-φιίμητος, .0,,' δ μή άνευφημηθεΙς, μή έπ-

αινεθεΙς. . . 
. 6ν-cύχομαι, ciποθ:όνακαλώ,άπobύρω,παρόκλησιν. 
άν-cφ-άΙλομαι, ιiπoθ.· άναπηδCι κατό τινος. . 
6ν-έφ-απτοι;, 0)1 (πρ6λ. ά"έπα.φσι;)· ον δέν δι-

καιούται νά άπαyόyr;ι τις ώς δούλον. 
άν-έφ-cδροι;, ο,,' ό άνευ έφέδροll (βλ. λ.). 
άν-cφ-έΙιιομαι' όνασύρω δι' έμαυτόν. 
6-νΙφcΙ0Ι;, Ο", έπιχ. άννέφελος (α Οτερ.+"εφέλ'1)· 

ό άνευ νεφελών, αίθριος, άι(.όλυπτος, φανερός. 
αν-cφ8ος, ον' άβραστος 11 (έπ! πλΙνθων) ώμ6ς, μή 

όπτός, άψητος. 
6v-icp-IK:roς, ον (α στερ.+Ιφικ"έομαι)· ό μή έφι- · 

κτός, δφ!]aστος, όπρόσιτος. 
άν-έcp-οδος, ο,,', ό μή υποκεΙμενος εΙς έφοδον. 
άν-cχ-ιΕΥΥυος, ο" (α στε?+Ιχέ,,)'VΟi)· ό μή παρ· 

έχων εΥγύησιν 11 ό μή έμπνέων έμπιστοσύνην. 
άν-ιΕχιισι (3λ. ιlν·έxω)· 
άν-έχω, πρτ. ά"εϊχο,,' ώσ. &,,-Ισχω, d,,[αxo,,' μΙ)', 

ιl,,-έξω, ώσ. άνα-σχήσω' ιioρ. 6' ιl"-έαxo,,, ΠΟΙ"ΙΤ. ιι,,
έσχε-θο,,' πρκ. ά,,·έσχηκα . ...:..Dιχθ. cicIp. οι' Ι"-ιιαχέ-θη,,, 
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Κρχ. cI"Ιο""μιιι' ciΠΙΧvτ<J χιχ! γ' Ιν. 'v. Όρ. ΙΙ"Ι%'10Ι 
ώοιιΙ ίς έν. d."Ι%'1μι· (d"ιl+Ι"αι)' κρατ" ύψηλό, ση
κώνω ύψηλά, όνατεΙνω (π.χ. τιlις; xatpιx, ίν πρooευχ~ 
iι έν μciχ,ll) Κ κρατ" ύψηλά καΙ έπιδεικνύω είς τινα 11 
ιl"Ι"ει" φdO~Kρατ" ύψηλό φως (λαμπάδα) 11 χυρ. 
h .ij ιppciosI .11."BXB. πάιε"ε. φώ,. Τι δ.πλως; l1"ιrxιr. 
nά.I.xιr = κρότε ι ύψηλό την όνημμένην λαμπόδα 
καΙ φέΥγε εΙς την πομπην τΟΟ γόμου, κόμε γρήγο
ρα, ΠΡοπορεύου. 2) έκθειόζω, έγκωμιόζω, έπαιν". 
3) ίπ! χώριχς; : d."e"BI" π)" l1χι",,=προ6όλλειν όκρω
τήρlOν (d."cx •• ι) &χea=προεξέχειτό όκρ.). 4) ύπα
στηρlζω ιι έξακολouΟΟ νό πρόττω τι ιι μ.τιJt μ,;χ.: ατέι. 
ξσ, d."Ιχει=έξακολουθεΤ νό όγαπςί ιι περ! της; d"δό· 
t'O,: d"Ι"ει" χιοοό,,=διαμένεινσυνεχ"ς εΙς τόν κιο
σόν, κατοικεΤν έν OOr<;l.- 11 συγκρατ", όναχαΙΤΙζω. 
όνακόπτω: Ζεύ, d."e"QI", civτΙθ. τlji νω" (6 σταμστ"ν 
τήν6ρ::>χήν).- ιn ciμτδ .• σηκώνομαι ύψηλό, όνυψΟύ· 
μαι, όνέρχομαι (κυρ. δπό τόν τυπον d."to"ω. έπΙ του 
fιλίoυ) U έπ! οuμδc:l.vτων, συμ&1ίνω, γΙνομαι, λαμ6όνω 
χώραν ιι μΙΤQ: γεν .. όνατέλλω, όνέρχομαl, έκ τινοςll 
συνέρχομαι, όναλαμ6όνω, fK τινος. 2) π;:>οέρχο
μαι, προεκ8όλλω, προεξέχω (κυρ . έπΙ (X;φωΤ'ηρΙ~υ 
πρoι~ίχoντoς; πρός; 'ti;v Bc:l.Aιxooιxv). 3) δlατηρQ, έξα· 
κολουθ" ·νό ·πρόττω τι. ΒΌ ΜΙσον ά,,·έχομσι· μΗ. 
ιΙ"Ιξομιιι iJ d."σσχι700μιιι· ciττ . πρτ . χσιΙ «όΓ>. 6' μεΤQ: 
δ·ιπλής; ιx~ήo. ή"έι"6μ,,JI, ή;ιεσχ6μ",,' κυρΙω, κρατού· 
μαι (κραΤ" έμαυτόν) ύψηλά ιι κρατούμαι όρθιος 
έναντΙον τινός (πρc:l.Υμ.), όντέχω, όνθΙοταμαl, 80-
στ", διαρκ" ιι οϋτω έν τ~ μτχ. ά"ιrX6με"OΙ φ~Ioυ:ιι= 
φέρουν μέ (ιπομονήν. 2)d."iXιroθιza ξιr{"oυ,=ύπo
μένειν (έπιτρέπειν) την παρουσΙαν ξέν:Jν, (κ'ΧΙ ο&
τω) ύπoδtxεσθαι αύτούς.- 11 ΚραΤ" ύψηλό, άνα
τεΙνω, δ,τι εΤναι Ιδικόν μου: d."ιi"εσθαι "εϊισς = 
σηκΙ:Ινω τός χεΤρός μου (πρός; Itc:l.A7jv, μc:l.Χ'ην) .- 111 
οπιχνΙως;, συγκρατοΟμαι όπό δλλον (επ! Υυκτε;;Ιδωνι 
αι!ΤIΥΙ, χρίμοιντιχι Τι μΙΙΧ ciπό τήν IiHYjV). 
6v..c.ivoς, ο" (σ οτερ.+lψαι)· (έπ! ΙΙφσιλμυρων u

δ:iτων) τό όκατόλληλον πρός έψησιν (6ρ6σιμον) 
τρoφGιν. . 

6vc.", Τι. 87jA. τοσ d.".ψι6,· έξαδέλφη, (ή μτ"(Υ. 
χαι! όνεψιό, ώ, _! νσν). 

6vc.ιoδίi, Τι' θυγότηρ πρώτou έξαδέλφου ή πρώ
της έξαδέλφης (θ'ηλ. του 'πομ.). 
6vc.IiδoUς, -ον, δ' υΙός τοΟ πρώτou έξαδtλφoυ 

(η πρώτης έξαδέλφης). 'Εκ του 
·.λΜε.ιο'l, δ' πρGιτoς έξόδελφος, Υ.ν. έξόδελ

φος (μτ"(Υ. όνεψιός, ώ, χσι! νυν). 
Έτυμ. ι ιχ ρ. ".π- ι σ-".ψ·ιό, (οι- διθροιοτ.), πρ6λ. 

"lπ-oιJ-ε, = όπόγονοι' πρδλ. λοιτ. neρos, ηeρΙίι
σαιναχρ. napJrt, ηδΡ-Ι4Γ=όπόγονος, θ'ηλ. η4ΡΙϊ=θυ
γότηρ, ένγονή-Ζ~ve. η4ΡΙ4Γ, η4Ρ4Ι=όπόγονος, θ'ηλ . 
η4ρl-l=συγγένεια, η4ΡΙΥ4=οΙκογένεια-rοτθ . nilh
JiS cipo., ηlΙh-jδ θ7jλ.=συγνενής - πσιλ-Υερμ. nefo, 
ηlflίI4-παιλ-λιθ. nepolis (άνεψιός, έγγονος), neplis 
(-tyyov~)' Ίοιπ. * 4n.φotiOS. 

6νι:ψι6τιις, -"το" Τι ' ή συγγένεια τ"ν πΡΙ:Ιτων 
έξαδέλφων. 
6Υ.Ι.υιΙcν, έπ.Υ ItA7jB. πσιθ. ά,ορ. οι' τοίί d.m-ψVXOl. 
6ν.Ιψω· 6ρόζω έκ νέου. 
ivcy Τι &"εω' 6λ . cI"εως. 
6ν.ΙΥΥσ, «ττ. πρχ. 'to\i ά"οIΥαι. μ,;χ. ά"Βφ"ώ,. 

π:i'/τστs ciμτ6. 
6ν.ΙΥΥον, πρτ. του .1"01,,01. 
'v-iUVTaI (χσιΙ o~χ! d.Jιέο"τσι), ά,ντ! ά"ιrι"τσι, Υ' 

πλ'ηθ •. πΧθ. Πί-χ. τού d."t"μι (ώαι! έ, ένε:!τ. d.,,-BVΙO)· 
txouorv όφιερωθη. 
6v-iyξa, «όρ. οι' του d."ol"αI. 
ivCwc;, 1' ε·ι. -ω, δι ή. ciτ;:. τΙίπος; ά,πηρχσιιωμίνου έπ:θ. 

cim_" &,,"0, (ο σtερ.+aν:u=φωνόζω)' ό OVEU κραυ·· 
γης 6ου8ός 1/ &"εφ, όνομ. πληθ. 

• Ετυμ. : δ.λλο; τύπο. "ιxpiAA. = &,,-cFo-, (τοίί ά,,
'"μι) = Xaλooός, ι'Ίσυχος (6χοιχή σημ. = σιγηλός). 
KιxτQ: τόν 8echt. lθχίl. 45 ci"CQJs(&"-'1FO!; (τι;fj ήμι)= 
6 μή όμιλ"ν. 
6y-cyxlιιv, πΙΧθ. ά,~ρ. a.' του d."ol Υαι. 
δ"... Τι ( 4'f1OJ)' έκτέλεοις (π,.6λ. c&",,' αννοι, xoιl 
~φ Ή::;η.). ' 

6ν .... βiιω μ4λ. ·ιJαω· γΙνομα1 νέος έκ νέou, λσιτ. 
repuerAscere Ω φθάνω εΙς ι"ι8ην, γΙνομαι tφη8ο<;. 
Έχ τούτου τό 

άν.ΙΙβητήριoc;, σ, ο,,' ό κάμνων τινά πόλιν νέον, 
άνανε"ν. . 

aν·ιιβος, ο" (σ οτερ.+ΙΙΡη)' ό μη φΜσας όκόμη 
εΙς τήν ι"ιβην, (τήν ήλικΙαν τού έφή80υ), όνένειος 
(ciντΙθ. τlji lφηβο,). 
6ν.ήΥαΥον, ciόρ. 6' τοίί d."-d,,αI. 
6ν-ΙΙΥcμόνcuτος, ο" (α οτερ. + ή"ε,:ΙΟJlεvω)' ό δ-

νευ ήγεμόνος, άνευ όρχ η 'ι'ού , iJ 6δηΥού. . 
6ν·ΙΙΥcμονιιιός, ιJι 6,,' ό μή προσηκων ηγεμόνι. 
6Υ.,ΙΥCομaι, μβλ. -ήσομιιι. άπσθ.· διηγούμαι, όφ

ηνούμαι , όνσφέρω. 
6ν.ήδ!Κ, Ις-=d.'1}ής.-έπ ί Γ>. d.""ιJέως=όηδως. 
6ν.ήδονος, ον' ό μή πρ::>ξεν"ν ήδονήν. ότερ

πής, όχληρός, δυσάρεστος. 
άν.ήδυντος, ο" (σ στερ.+ήιJύ"ω)· ό μή ήδυομέ

νος, μή ήρτυμένος, μή Ι:Ιρrμασμένoς 1/ δυσόΡεστος, 
όηδής, άπεχθής. 
άν.ήδυστος, Ο"'=άνήδυJιτος (βλ. λ .). 
άνήlJ, έπ. «ν,Ι d."z;, Υ' Ιν. ciop. β' υπ!) •. -ι:ου ά"l"μι. 
άνηθ-έλaιον, τό· έλαιον τού άνήθου. 
άν:ήθΙνος, '1ι ο" (αν"tJ.ον)' ό κaτεσκευaoμένος 

(παρεσκευaσμενος) εξ άνήθου. 
άνηθίτης, (01,,0;;)' οΊνος ' μεμιγμένος όνήθ!ι'. 
• ΑΗΗΘΟΗ, -ι:ό (i) ανν'1tJ.Dν)· 6 «άνηθος», λιχτιν. 

Anelhum· ί ων . ανν"οο" i) &"'1:10,,' πoι~τ. &JI"'11:0" η 
ανηrον. . 
άν.ηθο-ποl"τος, ο,,' ό μη περιγρόφων μετ' όκρι-

6είας τόν χαροκτηρα προσΙ:Ιπου ~ ό άνευ ήθικοο 
χαροκτηρος, όνήθικος. 
άν.~ίξa, «6ρ. ιχ ' ;:05 d.,.-atOOQJ (8 βλ.). 
άν·ήίον, έπ. ciν ;: l dνnει"ι πρτ. τοίί &""ιμι. 
6ν-ηκa, «όρ. οι' Τ~ύ ά,,-ί'1μι. 
6ν·ήκcστος, ον (οι στεΓ>. + d.κέομιιι)· ό μη θερα

πευόμενος, άνίαΤQς, ά~εράπευτoς: d."ήΧΒστοι ποι
εί" τι ... σ=προξεν" είς τινα άνεπανόρ&πον συμ
φοράν · d."ήκε:ιτa π!ίαχειν=ύφΙσταμαι παντελι"ι δλε
θρον.- 11 Ενερ1'., 6 προξεν"ν όνεπανόρθωτον 6λό-
8ην, όλεθριι:,τατος, θανατηφόρος· έπΙρ_ d.""χιiατω, 
ιJιa.τιlJ.ένα. = μεταχειρΙζομαι μέ άποτροπιαστικήν 
σκληρότητα. 

6ν·ιιιύις, ες (σ ΟΤβΓ>.+ιϊχος)"=τφ Itp~7jY, 
6ν-ιικίδωτος, ο" (οι οτερ.+d.κ.δωτός)· ό άνευ ό

Kί~, άνευ αΙχμής. 
άν .... Κοίσ, τι· τό μη άκούειν ιι άγνοια. 
άν.ήκοος, ο ... (α στε .j.+d.κοή)' ό άνευ όκοης, κω· 

φός ιι 6 μη έχων όκούοει περί τινος π?c:ι.1'μ . , ό ά
γνο"ν ΟΟτό. 2) 6 μη θέλ:Jν να όκούσι:ι, όπεΙθ
αρχος.- 11 ό μη όκουσθεΙς. 
6ν-ιικουατCω, μέλ. -ήσω' δέν θέλω νά όκούσω, 

παρακούω 11 είμαι άπεΙθαρχος. Έχ .όί} 
άν·ιικουστίσ, ή' έλλειψις άκοης, κώφωσις, κω

φότης. 
6ν.ήκοuoτος, ο" (σ Otep.+d.xovω)· περΙ ου δέν 

έχει τις άκούσει, πρωτάκουστος, τρομερός.- • 
ένερ,\,. ι 6 μη θέλων νά άKOύσr:ι, άνυπάκοος.-'l'ό o~. 
ώς; ο!ίσ. τό d.vήκοvατο,,=έλλειψις ύπακοης, παρακοή. 
6ν.ήκω, μιiλ . -ξω (d.MHixω)' φθάνω ύψηλα έως 

κόπου. · 2) έχω φθάσει ύψηλά εως εν σημετον: 
Ι, τα μέ"ιοτσ d."ήχει" = φθάνω (έχω φθόσει) είς 
ϋψιστον σημεΤον 11 άναφέρω, παραπέμπω, όποτεΙνο
μαι πρός τι πρόσωπον η πρδγμα (η όνήκω εΙς αύ
τό).- 11 έπανέρχομαι. 
6ν-ηΙάκΙτος, ο,,' ό μή έξησκημένος εΙς τήν 

ήλακότην, άδαής είς τό νήθειν. 
6Υ.ηΙάλal;ον, ιΙ"'1}.ά}.σξσ, πρ-ι:. χαι! ciόρ. ιχ' -ι:οί) 

άm}.σJ.άζω (Ι) βλ . ). 
άν·ήλστο, Υ' 4'01. ciop. σι' τοίί d. ... ά}.}.ομιχι (8 βλ .). 
6ν·ήΙΙτος, ο" (α o.ep.+l}.aVJlω)· 6 μη έλατός, 

ον δέν δύναταΙ τις να έκτεΙνι:ι δια αφυρηλατήσεως 
11 μ,φρ. Ισχυρογνώμων, άκαμπτος. 
6ν.ηΙcνής, έ," ώμόφρων, σκληρός, 
άν-ιιλc~ς=ά"ε}.εή" d. ... i}.co!; (/i βλ.). 
6Υ.ηλέ"τος, ο,,' ό μη έλεούμενος, ον ούδεlς έ-

λεεΤ U ό άνόξιος έλέους. 
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, 6v-lιlcmTOC;, ο" (α στaρ.+&,ιε'φω)· ό μή όλη· 
λιμμένος. 

lιιν-ηlειΨία, tι· ή κατόστασις τοϋ μή όληλιμμέ-
νου, όκαθαρσΙα. 

lιιν-ιιlής·=&"'1,ιεής (βλ. λ.). 
lιιν-ηAιάςω· έκθέτω είς τον ηλιον. 
άν-ηΙΙαστοι;, ον' ό μή έκτεθειμένος είς τόν ηλ,ον. 
άν-ήΑΙιι:ος, ον (α στε~.+ηλl~)~ ό μή φθόσας ό· 

κόμη εΙς τήν όνδρικήν ήλlκΙαν. 
άν-ήΛιος, ο" (α σ~εp " Hiλ'o;)' ό άνευ ήλΙου, σκι

ερός, σκοτεινός. 
άν.-ήΙΙηοι;, lJωρ. ά"άλ,πος, ο" (α στε;:.+?jJ.,ψ, εΤ

δος ύποδήματος, πέδιλον)' ό άνευ πεδΙλων, όνυ
πόδητος, < ξυπόλυτος)! (ιtρεϊλ. VΉλ,ΠOς, "ηλίπους). 

άν-ιιλΙφι1ς, ες (κιχί άνή.ιrφo;)·=ά"ή"εΙ~ΤOς (βλ . λ.). 
lιιν-ήAυσις, -εω;, 11 (άνέeχομα,)· άνοδος. 2) έ

πιστροφή. 
άν-ήΑωσα, ιϊόρ. ιχ' τοίί ά,, ·αλlσκω. 
ΙΙΙv-ήμcΑκτο", ο" (α στερ'+άμέλΥω)' ό μή ήμελ

γμένος, «όνάρμεχτος», «άνόρμrΥΟC;». 
άν-ήμερος, ο" (α στε;;. + ημε[!ο;)' ό μή ημερος, 

άγριος, άτίθασος 11 έΓοί φυτω ·ι , άΥρl:>ς. 
άνήνασθαι, ιϊπρ:ρ. -Χο;:>. ιχ' το) ά"α'"ομιχ" έκ τοίί 

~t.τοU "δέ, χ~όνoι) • ά.ίtχ\l:ω;j~ν Gl τ6ποι άνήναrο γ' έν. 
Όρ., α"η"ηια, γ έν. rποτ . 
άν-ιινεμία, -η ·="'1"εμ'rι., γαλήνη. 'Εκ τοίί 
άν;'ήΥι:μοι;, ο" (α cι,ερ.+α"ε.:.ιο;)· ό άνευ άνέμου, 

γαλήνιος, ήσυχος 11 ά"ήνε,:.ιος χε, ιιώνω" (ιϊντί lί"ευ 
ά"έμου χε,μοά"ω,,)=άνευ της πνοης TGw θυελλών. 
άν-ήΥlος, ο,,' ιχντΙ άν-ά",ος (α στε? + ά",α)' ό 

άνευ πόνων. , 
άνήνοθε, έπ. πρκ, β ' μετά. ,σrιΙ1. cir.? ιϊΠ<:>:'IΤ~ πιχρ' 

Όμ. ΙJΙ;: αΙμιχ άνή"οθε" έξ ώιει1ή; (λ 266)= αΤμα 
άνέ6λυσεν έκ της πληγης-κνίση άνήνοθε" (ρ :070) 
=ή κνίσα (όσμή) άνηλθεν (ώαΞί έκ , ρr/μ. * ά"έθω= 
όνέρχομal, ύψοϋμαl, πι:;6λ. έ"ήνοχα' : * έ"έκω, έδή
δοκα t Ιδω. Κιχ,' ciλλ(;:ι~ τά. ι:;Υ,μ. τ<:>:στιχ έσΧ'1)μ<:>:τ!αθη
σΙΧν κιχ,' έ·jθείιχν έκ των προθ. άνά, έ" μ,ετά. ,Υ)ς κα.
τΙΧλ. έθω). ' 
άν-ήΥυστος κ<:>:Ι ά"-ή,,Ι;τος, ο" (α στερ.+άnίω)· ό 

μή δυνάμενο:; νό τελεlωθ~, νό συμπληpωθ~, άτε
λεΙώτος, όνεκτέλεστος, όκατόρθωτος, μάταιος. 
άν-ήνυτος, ο" = άVΉνvστoς ( ~λ. ,λ.) 11 ότελεύτη

τος, άνευ τέλους. 
άν-ήνωρ, -oeo;, δ (α στερ.+άνήρ)· άνανδρος, 

άνάξlος άνδρ6ς, θηλυπρεπής, ψοφοδεής (ώ;; .α lί,,
σ"cJeος, Ο βλ.). 

άν-iίηταl, ί' έν. Π:1\θ. πρχ. τ05 ά"άπτω. 
άν-ιιηύω, μέλ. -σω = ά"αφωγέω' όνακράζω, φω

νάζω δυνατό 11 ςιδω. 
·ΑΜΗ'Ρ, δι γε·ι. ά"δρός, ~.,τ . άνδρί, ΙΧίτ. lί ν 5ρα, 

Χλ'1)Τ. lί"ε,?' πλrιθ . lί"δeες, -δρω", -δράα" -δ,2α;. Έπ. 
ώσ. γιν. ά"έρος Χλπ., /)οτ . ;;;ληθ. lΙ. .. δeεσσ,· «άνήρ», 
άνδρας (ιχντίθ. τφ Υιινή), λα. •. νίΓ (οίιχΙ homo).- 11 
άνθρωπος, ~); ιχντΙθ. τψ θεός: πατήρ ά"δρω" τε θε
ω" τε.- 111 όνήρ, ωριμος άνδρας, έν -Χντ:θ. πρας 
"tQV, νεανίαν.- ιν «άνδρας» μετ' έμφιiσεω; «πραγμα
τικά άνδρας», έν ιχντι~ιιχ:nολij πι:-α; τα ίενΙχ?ν lί,,
{joeιon;o.: Πολλοί μέ" lί"θ!!ωπo" dJ.l"oc δέ lί"cJ{!c •. -
V σύζυγος : αΙΥω" άνήρ (π?βλ. τα 'tou Βιργιλ. νίΓ 
9~~ , 

, Ετυμ.: έκ ρ. nar-, "ae- μετά. προθsμ~ εο)l'ων. α
χοί! :ivιχ:ρυομΙνο:ι δ: α-,,(δ)ρ- (πρ6λ. π<:>:ρ' Ήσυχ. δ,2ωψ( 
*"e-ωψ) * ,,(δ)e-ωψ=άνήρ) . Π;:.6λ. ώα. σα.ν"χρ. ΠΑΓ, 
ΠΑΓ-Δ' = άνήρ, ΠΑΓ·- jas=άνδρlκόc;, nr'-tama-s άν
δρεlότατoς-Zεν~. ΠΑΓ, ΠΑΓΑ=άνήρ, ΠΑίΥΑ= άνδρ,
κός.-' Αλλοt , lJiχ.ον-:ιχt ίιχπ. βχσ:ν aner. Π<:>:pιiyωγ:x: 

d"cJelfiΌ~; ά,δeε{σ., δμ. ήΙΙοeέ'1, άΥ-ή"ω" π<:>:ρ' Ήσυχ. 
cδeωψ l1"θρ~πo." χ:χΙ ."ωρεΊ· elJ~2yei" ,~"θe-ω
πος=δ,?ωψ( <"ε2-ωψ ) "e-ωψ ) 'Ι'(δ)ρ-ωψ )' δ{!ωψ)' 
πρ6λ. χιχ! δ20Π;τα = ά"cJροΠ;τα. 
άνήρ, πΙΧ;ι' Άττ. χα.τά. xι:;ιio:ν, ά,ντί d ά"ή,2. 

, άν-αρΕΙΙΙν, πΙΧθ. ά,ορ. ιχ ' 'tou ά,,-α'eέω. 
άν-ήρcιxτoc;, ο,,' ίων. ιχν.Ι ά,έ,2ε,κτο. (βλ. λ.). 
άν-ιιρέμll"ος, 01" b μή ήι:;εμών. ' 
άν-ιιρcφ!\ι;, ές (αΌΤΞ;:>.+έρέφω)· ό άνευ 6ροφης. 
άνήριις, c. (ά"ή,ρ)'= ά'γδρώδης (~λ . λ . ). , 

άν-ήριθμος, ο", ποιητ. ιϊντΙ ά,,-άeιθμο. (βλ. λ.). 
άν-ιιΡόμιιν, ά,όρ. β' '!JG d,,-έeομαι (8 βλ.). 
άνιιρός, ά, ό"·=ά,,,αρό. (βλ. λ.). 
άν-ιιροτο .. , ο" (α στερ.+άe6ωγ μή ήροτριωμένος, 

άκαλλlέργητος 11 μτφρ. έπΙ ciγάμ!Jυ γυνιχιχός;. 
άν-ιιρτιιμένως, έπΙρ. (ά,,-σρτάω)' άνευ συνοχης, 

άσυναρτήτως, χαλαρώς. 
άν-ήρτιισα, άνήeτημα" ένεΡΥ. ιϊόρ. σι' "ιχΙ ποιθ. 

πρκ. .ου άν-οιρτάω. 
άνιισl-δώρα, tι (άν''1μι+cJώ20ν)' ή όναnέμπoυσα 

δωρο (i:tΙO . τijς fij. χ<:>: 1 .ής Δήμ'YjtΡος). 
ανιισον iι lί""ητo", τό, ίων_ ιχν.Ι lίιoiιθo" (8 βλ.) 
άν-ήσσιιτoc; (συνηθέαΤ. άήοοητος), lJωΡ. ά"άσσατο. 

χ:χ! ά'νήσοατος, ιϊττ. ά-ήττητος, Ογ (α στει:;.+ήσσάω)· 
ό μή ήττηθεΙς, μή νικηθεΙς, μή καταβληθεlς 11 ό μή 
δυνάμενος νά νIKηθ~, νό Kαταβληθ~, «άήττητος). 

α-νιιστις, δ, Υι'="ηστις (τα έν Iipxij α- χείτιχ ι πλι
ονιχστιχω. ώ; έν το!; στάxv.-lίσταχtις, "ώννμος-ά"ώ
ννμος, "ήνεμo.-άVΉ"εμoς, vήρ,θμος-άvήe,θμος). 
άνήτlνος, ' η, ο", lJωΡ. ιϊντΙ άVΉθ,,,oς. 
ανητον -Yj lί"νητo", τό, lJωρ, χιχί ΙΧίολ. ιϊν.! lίνη

θον (βλ. λ.) . 
άν-ήττιιτο .. , ο", ά,ττ. ιϊντΙ ά,,-ήασ'1τος (8 βλ.). 
άν-ήφCΙlστoς, ο" (α στερ. + 'Ήφα,στος)' ό άνευ 

πράΥματικοίί πυρός ιι πυΙ! άVΉφα,στo", τ. i. τό πϋρ 
της διχονοίας (οο»)(Ι τα πριχγμιχτιχόν) . 
άν-ήφ8ιιν, πΙΧθ. ά,όρ. ιχ' τοίί ά"άπτω. 
άν-ήφ&ω, γ' έν . πι;ι;ΙΙ πρκ. Προστ. 'tou άVΆπτω. 
άν-ήχ8ιιν, πΙΧθ., ιϊόρ. ιχ' τοίί ά"άΥω. 
άν-iίψα, ιχόρ. ιχ' τοίί ά"άπτω. 
άν8-αlρέομαl, μελ. -ήαομα,' ιϊποθ. (άvτi1-αΙeέω)' 

έκλέγω τι άντl άλλου πράγματος ιι προτιμώ, προ
κρινω, τlν6(τι) άντl άλλου.- U διαφιλονεικώ, έγεί
ρω άξιώσεις έπΙ τινος. 
άν8άλlον, τό' φυτόν τι, το χιχτά. Atvvoιtov cyρe

rus escuIentum (πρβλ. Ριίπ. Η- Ν. χχι 52). 
άνθ-CίAίσKoμαl, μέλ. -α,ιώαομα" πιχθ: συλλαμ-

6άνομαl -η φονεύομαι καΙ έγώ μέ τήν σειράν μου. 
άνθ-Cίμlλλάoμαl (άνΒ-άμ,λλο.), μι!λ. ήσομα" ιϊποθ . · 

όνταγωνΙζομαl, συναγωνΙζομαι, πρός τινα, ε1μαι 
άνταΥωνlστής του, άντΙπαλός του. 

άν8-αμίλΑιισlς, 11 (οο)σ. tou ΠΡΟ'1)Υ.)· ό όνταγω
νισμός. 
άν8-άμlλΑος, ο" cd"τl + 8μ,λλα)' όνταγωνιστής, 

όντΙπαλος. 
άvθ-ά1lτομαl, Ιων. &"τ-άΠl"Oμα" μΗ. -ψομαι' 

ιϊποθ.· δπτομαl καΙ έγώ, 6όλλω καΙ έγώ χετρο έnΙ 
τινος, άναμειγνύομαl, έπεμ6αΙνω. ' 2) 6όλλω χεΤ-
ρα, έπlτΙθεμαl. 3) άντεnlτΙθεμαl. . 
άva~Ρ1lάςω· όρπάζω καΙ έγώ μέ τήν σειράν μου. 
άνθεlν6ς, ή, 6"'=&"θ,,,ό; (βλ. λ.). 
αν8ι:lον, τό (lί"θoς)' άνθος (βλ. λ.). 
άν8εloc;, α, ο,,' ό πλήρης άνθέων. 
άνθ-cκτέον, Ρ'1)μ. έπΙθ. τοίί &"τέχω' πρέπει τις 

νό KpbrfjTaI στερεώς άπό τι, νό προσκολλδται είς 
τι ιι ώσ. χα.ί κ:χτά. πλ'1)θ. ά"θεκτέα. 

άν8-ειι:Τ1Χ6ς, ή, ό,,' ό έχων τήν Ιδιότητα νά d,,
τέχηταί τι"ος (νά πιάνεται άπό τι, νά προσκολλδ
Τ,αl είς τι) . 
άνθ·εΑIΥμ6ς, δ (l.ιlσσω), ίων. &ντελ'Υμ6;' ό πρός 

τό άντlθετον μέρος έλιγμός. Πιχρά. Βυ;. κιχΙ &,,/}-
έλ'Υμα· 
άνθ-εΑκ6ντως Ιχω τ,,,ί = έλκω κατά τήν όντΙ

θετον διεύθυνσιν, όνθΙσταμαl κατά τινος. 
άνθ-έλκω, μέλ . -ξω' έλκω, σύρω, έναντΙον τινός. 
αν,-8εμα, -στος, τό, 71:0t'1)" ά,ν.! ά"ά-θεμα 'ij d"q

θημα. 

άν8ηιjςOμαl, ιϊποθ. άνθολογώ, δρέπω άν~l'1. 
άνθέμιον, τό=lί,,/}oς' ά"θέμιο" lσΤΙΥμέ"ΟFκq, 

τάσTlΚΤος μέ άνθη (σχΤιμιχτα. ιχνθέων). 
άνθι:μίς, -lcJος, tι = lί"θoς ιι εΤδος φυτοο ~ς -τό 

χαμαlμηλον. ' 
άν8cμο-ι:ιδής, ές'=&"θεμώδης (βλ. λ.}, 
άν8εμ6εlς, εσσα, ε" (ώσ. κιχ! "ηλ. -.,,). πλή

ρης άνθέων, πολυανθής, όνθΙΘμένος 11 έπΙ σκέυω·1 
εκ με,ιiλλι:;υ, πεποlκιλμένος μέ όνόγλυφα άνθη. 
ΙΕχ τοΌ 



". δνδcμον-6νΙο10Υrσ 

δνΙcμον, τό (ι'i"D-o.) = lJ.,,{}0. n σνομα φυτοΟ τι
νος, ω~ τό ά"D-εμί. (βλ. λ.) n χιχτιΧ πλτιθ. δνομα χο
ρου τινος πιχρ' Άθην_ (629 Ε). 

άν8ι:μό-ρρυτOIί, ο" (a"{}εμο,, + eέω)" ό έκρέων 
έκ των άνθέίJν, ό παραγόμενος έξ άνθέων. 

άνΙι: .... οuρΥ6ι;, ο" (a"θεμΟ"+*;ι?Υω)' ό έργαζό
μενος έπl των άν8έων (ή μέ άνθη), επίθ. τη; μελ ίσ-
0'1). ά.πεΡγιχζομέν'l]. τό μέλι εκ τo~ χ:.ιμι;ί) των ιiνθZων . 

άνθι:μοϋΙί, οϋ.7α, OVY- OIJV7JP. ά"θe,uόει, (6λ. λ.) . 
άνθεμ-ώδης, ες, χιχτιΧ Ο,jνιχΙΡ. εχ τοί) άν{}οε.lΙ.ο.-ειδή, 

(a"D-εμο"+ει,,ος)' πλήρης άνθέων, άνθηρός. 
άνθι:μωτΌC;, ή, Ο" (ώοε ί εκ ρήμ. ά"D-ε,uόω)' ό πε· 

ποικιλμένος διά σχημάτων άνθέων. 
σνθ-εξι;, -ε»;, Τι (ά"τέχομιχιγ τ6 άντέχεσθαί 

τινος, ή περίπτυξις. 
άνθ-Εξομal, μ!iο_ μέλ . 'toti ά"τ-έχω. 

» δν-,δι:ο, έπ. ά.ντ! ά"ά-θου, Π"ο"τ. μέ". ά.ο". 6' το!ι 
atια-τιD-ημι. 

άνθερι:ών, -ώ"ος, δ (ά"D-έω)' τ6 «πηγούνι», ~yιλ . 
τό μέρο; ενθΙΧ q;ύstιχι (ά.νθst) δ πώγων (λατ. mentum). 
άνθερίκη, ΤΙ, χιχ! ά",D-έρικος δ' = ά;'{}'!ieιξ (ο 6λ . ) · 

ή καλάμη (κοτσάνι) τοΟ άοφοδέλου 11 CIJ 'lεκδ. άσφό
δελος, καλαμιά. 

άνθΕρικΟΙί, δ' 6λ. ά",{}ε2Iκη, άνD-έ2ιξ. 
άνθΕΡΙξ, -ικος, δ ιάθήρ)' τό γένειον των στα

χύων σίτου, στάχυς. 2) καλάμη (πρ6λ~ άνθερίκη) 
[ε!'ιιχ ι π;;οψ«νΖ; δτι εσχημα,t(οθ'l] ύπ(ι 't'ijv έΠ'?Ρeιcιv τη. 
λ. ανD-ος 6λ. άθήρ). 
άν-θι:σαν, έπ. ά.ντ! ά"·έ{}εσα,,, Υ' πληθ. ά.ορ. Ι;' 

τού άναιΝ}ημι. . 
άνθεοι-ουΡΥ6Ιί, όνο ό παράγων άνθη. 
άνθεσι-ηότaτοι;, ον- ό περl τό άνθη πετόμε

νος, πτερυΥ.ίζων. 
άνθε:σί-χρως, -ωτος, δ, ΤΙ· ό έχων χρώμα ά\ θέ

ων, ποικ ιλόχρωμος. 
'Ανθι:στήριa, -ων, -:ά: ή έορτή τών άνθέων, ή 

τριήμερος έορτή του Βάκχου έν Άθήναις κατά μη
να Άνθεστηριωνα. 
'Ανθεστηριών, -ώνοι;, δ' 6 μήν Άνθεστηριwν, δ 

δγ~oo; μ~ν τ~ίi cΧττιxoυ ετοιις , άντιοτοιχιι1ν πpό~ τό ~EU
τε~o'l Υιμισυ του ΦεΙ;~o!)α,μo!) χα,! τό π~ώτo', 'ij μιclJ τοί) 

M<x:;-: iou ~ 
άνθ-εστιάω' larLιA) καΙ έγι:" μέ τήν σειράν μου 

τόν lartdaa"rd με, όνταποδίδω τήν φιλοξενίαν. 
'Ανθι:σ-φόριa, -ωΥ, τ,χ' έορτή πρός τιμήν της 

Περσi:φόνης, άπαχθεΙσης ύπό τοΟ Πλούτων.ος έν 4> 
συνέλεγεν άνθη. Έκ τo~ 

άνθι:ο-φόροΙί, ο'" (ανθοΙ;+φέρω)' 6 φέρων δνθη, 
όνθοφόρος, πλήρης άνθέων. 

Civ-IcTo, επ. "'ιτ! ά,,-έ{}εrο, Υ' έν. μέσ. ά.ορ. 6' τoίi 
άνατίθημι. . 
άνθΕω, μΗ. ά",{}ήσω' άνθώ, άνθίζω, είμαι εΙς τό 

άνθος της ήλικίας μου. Μτφ". έπί ττ,ς θ~λicσ-ης: ά,,
{Joei" νεκροϊ,= είμαι κατεσπαρμένος με ΠΤWματα 11 

επ! χρωμιiτων, είμαι λαμπρός, στίλβω 11 μτφρ. , όκμά 
. ζω: ά,,{}είν άtιδράo. = είμαι πλούσιος εΙς άνδρας 11 

είμαι εΙς τ6 υψιοτον σημεΤον, εΙς τό ΚΡΙΟιμWτατον, 
σημείον (της vci~OIJ π.χ.). 
άνθη, ή=αν{}ος (ο βλ.) 11 ή δνθησις, τό άνθισμα 

ς>υτου τινος rϊ άνθους. 
άνθηδών, -όΥΟ" Τι (ά"θέω)' ή . άνθwδης, δ'l)λ . ή 

μέλισσα 11 ET5cc; μεσπίλης ιμουσμουλ!θς». 
άνθήλη, Τι (ά""",Αοι; ά.ψ;! ά'ν{)οη!!6;)' ό χνουδωτός 

σταχυς, ή «φούντα» του καλάμου (λ~_. panicula). 
άνθήλιον, τό ' διτοκορ . του άνiJ.ήλη ( βλ. λ.), 
άνθ-ήλιο:;·=ιΧ"rή.Ιιος (~λ . λ , ). 
άνaήμων, ον, γιον. -ονο,·=άνθηe6ι;. 
άνθηΡΟ-Υρσφiω' γράφω μετ' άνθηρου CιQους. 
άνθΙΙΡο-ncίκιλτcς,ο,,· πεποικιλμέν::>ς δι ' άνθέων, 

διηνθισμένος. 
άνθιιρό:;, ά, ο" (ά",c;.έ:.»· πλήρης άνθέων, άνθί

ζων n όθε'" δροοερός, νεαρός. σφριγών 11 μ_φ". ό 
C:Ιν εν πλή]::;ει άKμιj, τελειος. 2) 6 έχων ζωηρόν, 
λαμπρόν, χρώμα. 3) ειτ ί uq:O!)~, άνΕηρός, γλα
φυρός. 

άνΙ"σιι;, -εωs, Τι' βλ . a"{)ofI. 
όν&-tισσάOμαl, ΠΡΧ. ιΧ"θήσσημαι' ·π~θ. νΙK~μαι 

καΙ έγι:" με τήν σειρjν μου, ύπoxωρW, ύποτόσοσ
μαι, μέ τήν σειράν μου . 
, άνΙ,τικός, ή, ό" (ά"θέω)' 6 άνθών, ιϊν.Ιθ. τφ 
α"αΥ{}η;_ 
άνθη-φ6ΡοΙί, 0,,=ciyOea-:p6eoo· . ό <pέpwv δν8η. 
άν3ίαι;, δ' εΙ/}ο. θ:ιλα,σσίο:.ι ίχθύος ά.ΥελαιΙου, δστι; 

έκ-:ιλεttΙ; κ:ιί a~λωπίαι;, ετι 116 καιΙ leeo; Ι1.θΙιι; (xaιoτct 
τι 'ια,. δ O'l]IlSP. l.άΥ"Ο;). 

άνθ-ιι:ρόω' άφιερCι καΙ έγι:" μέ τήν σειράν μου 
11 άντιλιτανεύω. . 
άνθίςω, μΗ. -lο:ι> (ay{Joo;)' στριJνω (στολίζω) μέ 

άνθη 11 σκεπάζω με άνθη 11 χα! 05τω,8όπτω μέ χρώ
ματα, χρωματίζω.- Παθ. « άνθίζω» , είμαι πλήρης 
άνθέων, είμαι Χpwματισυένος 11 πα,θ. μτχ. ή"θιιιμ
",ο., μτ<;;; . περί τι 'ιο;, ου ή κόμη είναι ραντισμένη 
με λευκός τρΙχας. 
άνθιΧός, ή, ό,,' 6 άνήκων εΙς δν8η, δμοιος μέ 

άνθη. 
άνθινο:;, η, ο" (κΙΧ ί ι"ος) (a,,{}o.)· έξ άν8έων, δ· 

μοιος μέ άνθη, άνθίζων 11 δροσερός. Πρ6λ. λιχτ. 
π:ιρά ΙΙ λ ιν. anthinus. 

άνθ-ι!lηά~oμaι, μβλ. -άιιομαι' ά.ποθ.· φέρομαι ' 
(~Ύ]λ: όρμώ) εφιππος, lππιιJι.ι, κατά τινος. 
άνθ-Ι .,,,ασία, 1ι ' εΙκονική lππομαχΙα, χιχθ' -I'jv οΙ 

Ιπ • ..e ~ς eφοΡμώ", κ~-:;· ιi λλήλω'ι, ,"φεύyotι-τε. d~AtjAovS 
καί διώχοvcsς ταχέω;» (Ή"υχ.). ' . 

άνθ-ιππι:ιiω=ά"θιτι:ntiζοpaι (ο βλ.). 
άνθ·ίστημι (άνrί-H'στηιιι)' Ι Ένε;;γ. έντφ έν. χιχ! 

πρτ .. έν τφ μέλλ. ά"αστήσω κχ: ά.~p. ιχ' ά"έιιτηιιιιΌ 
στήνω έναντίον, κv? iv μά.x~· στήνω τι(νό) κατ
αντιι<ρύ αλλου τιν.6ς (λ~τ. componere), Ιπομ. συγ
κρίνω, παραβάλλω.- ΊΙ ά.μtε. ε ·ι μ8:7. Υι πα,θ. ~:,,{}'
στα;ιαι, .ώσ . έ 'ι τ<ϊ> ε ',ερτ. τ;ρκ. άΥθέοτ,lΚΙΙ, ά.()Ρ. 6' 
u"reorfI'" ϊσταμαι Ιναντίον, έναντιουμαι, «άνθΙ
σταμαι ». 

άνθ~β~φι:ίιι;, δ' 8αφεύς όνθηρών χpwμάτων. 
άνθo-β~φής, έ.· 6 8ε8αμμένος εΙς όν8ηρό 

χρwματα, ό λαμπρόχρ: ... ψος. 
άνδο-βα,ία, Υι' τό βάπτειν είς άνθηρά xριJματα. 
άνθo-βα,ικ.ΌC;, ή, ό,,' ό όνήκων είς τήν άν80-

6α:ρίαν. 
άν&ο-βάφοι;, ο,,' 6 8σφεύς όνθηρών χpwμότων, 
άνθ~-βδCPO:;, O"'=ciy{JooParprι; (βλ . λ.). 
άνθο-βολέω, μΞλ. ήσω (ά,,{}6βοΆ.οι;)· σκεπάζω, 

κατσκαλύπτω, μέ άνθη. - Παιθ. ραίνομαι μέ άν8η, 
έχω άνθη περικεχυμένα έπάνω μου.- 11 ίπ! δίν
~~ω'l , ό άνα3ίΔWν άνθη, ό φύων άνθη, ό άνθσ60λων, 
άνθο-βόlησιι;, -εως, Τι' τό άνθισμα, τ6 όνθot3ό

λισμα, των φυτών, δένδρων. 
άνθό-βολΟt;, ο)' (a"θσΙ;+βά'uωγ 6 περικεχυμέ-

νος, κεκοσμημένος, μέ άνθη_ 
άνθο-βοσχός, όνο ό τρέφων δνθη. 
άνθo-yραφέω'=ά"ι'Joηρoyριι:pέω (βλ. λ.). 
άνθο-δίαιτος, ο" (ιiνlJ.o;+δlιιιτα)' 6 ζων μέ άν-

θη, ά()υόμενος τήν τροφή ν του έκ τών όνθέων. 
άνθO-δόXOlί, ο" (aν{}0ι;+δέ1.0μαιγ 6 δεχόμενος 

άνθη 11 δοχείον δι' άνθη. . 
άνθο-κάρηνοι;, ο,,' ό έχων τήν κεφαλήν έστε-

φανωμένην δι' όνθέων. . 
άνθο-κομέω, μέλ. -ήσω' περιποιουμαι, KαλλιεργCι, 

παράγω, δν8η. 'Εκ τoίi . 
άνθο-κόμoc;, ο" (a"θοι;+κομω)' 6 φέρων, ·παρ

άγων, άνθη, καλλιεργητής άνθέων. 2) ό ΠΟΙΚΙ
λόχρους, ό έχων χρώμα άνθηρόν_ 
άνθο-κρατΕω' άρχω τών άνθέων (ΛS;ις XAauoι

ζ~μΞν'l] ίιπό τοό) Λο:.ιχ.), 

άνθό-κΡοΚΟΙί, όtι (ιi'l'.θoo; + κρέκω)' ό πεπλεγμέ
νος 11 δΙU;JJασμένος (πεποικιλμένος) μέ δν8η, 1j ό 
κροκcβαφήςll6 μερικG;ς χρωματισμένος (o\ix! έν δλφ)_ 
άνθ-ολχή, Τι (άtι{}έ,ικω)' τό άνθέλκειν, ή πρός 

τό άντίθετον μέρος ελξις 11 άντίπραξις, άντίστασις. 
άνδ-ολκότ:, 6ν'=άΥτίρροποι; (βλ. λ.) . 
άν&ο-λΟΥΕω, IliA. -ήσω (ά"θολ6ΥΟΙ;)' συλλέγω άν

θη. 'Εκ το ,jτοu τό 

άνθΟ-ΙΟΥία, τΙ' συλλογή όνθέωΥ' 'A,,{JooAoylaa 
έκλΥ,θησαν σ ,)λλ(;γα,Ι μικρών έλλ'l]ν . πoιy,μιiτων (XlJp. 
επ ιγr-αμμiτω'ι), ~ια,'fciρων ΠOΙΎjτων , ,7, δποtα, οί exMtOCI 
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lιν&oλδyιoν-δνδρωπoyναφςΙoν ,., 
ouviA.eIIV χι:ιΙ cιιινTιρμocια.ν ιίς; ΙΙν δλ"ν &ν ε!~ει ά,νθo~έ
cιμη,. Πρώτη totαolJt'lj εΤνα.ι ή του Μελεά.ΥΡΟΙΙ· EItSttαo · Tι . 
ΦιλΙπποιι του θ • .,cια.λoνιxίως;, χα.Ι ά,χολούθω; ή τ"ί) 'Α
Υα.θίοιι. -Εχομιιν ώcια.lJτως; tiJv τοί) Kωνcιτα.ντΙνoιι Κεψα.λα 
(πρ6τιιρον &τιxoινrιν χα.λοιιμίν'l)ν χα. Ι vuv Πα.λα.·τΙν'l)ν) 
χα.Ι tiJv του M~Ιμoιι UAαovolJe'l). 
6νΙο-16Υιον, .6' ~ ιΙιιθολΟΥlσ (βλ . λ). . 
c1ιvIo-16yo.., οιι (CΊιιθοs--ΗέΥω)' 6 συλλογευς όν

θέων ΙΙ ό περl τό άνθη όσχολοUμενος. 
c1ιν8-0μo-10ycoμαι, ά,ποθ. (ιi"τι + dμ"λΟΥέομα,)' 

κόμνω προφορικήν συμφωνΙαν μετά τινος.2) δ
μολογώ Τι όνταποδlδω καΙ i;yt:> μέ την σειρόν μου 
ευχαριστΙας. Έ~ «!JtOi! τό 

c!ινΙ-oμo-16yιισι.., -εω~, "ι' όμοι8αlασυμφωνlα. 
2) έξομολόγησις, όμολογία, μαρτυρΙα. 

c1ινι.:oμo-1oyIα, -Ιj'=τψ It?O'l)Y. 
c1ινΙo-νoμcω· νέμομαι άνθη, τρέφομαι δι' όν8έ

ων, Βόσκω άνθη. 'ΕΧ το[l 
c1ιvlo-ν6μος (Χ(%Ι ιIιιθ6-ιιoμo~), οιι (l1."θοS'+"έμο ' 

μα,)' -6 νεμόμενος (τρεφόμε.νος μέ) άνθη. 
c1ινΙ-oηllςω, μίλ. -/αω' όπλΙζω έναντΙον. - Πιtθ~ 

χα. Ι μicι., όπλΙζομαι, όπλΙζω έμαυτόν, tVJvrIov. 
c1ιvI6-nvout;, 011,,' ό ~xων πνοήν άν8έων, ό άπο

πνέων είιωδΙαν άν8έων. 
c1ινlo-nοι6ς, 6 .. ' ·6 ποιών (παρόγων) άνθη. 
δν~ΡC, ΠΟ:'ιjτ. ά,ντ! ιΙιι έθοeε, Υ' Ιν. ά,ο;:>. 6' wu 

ιΙιισ;θ,ώακω. 
c1ιν8-0ρμiω, μίλ. -';αω' εΊμαι ήγκυρο60λημένος 

(ΠΡοσωρμισμένος) άπέναντl τινος. . 
-AM801, -εo~, τ6' πάν δ,τι 6λαστάνει «ξεφυτρώ

νει., νεαρόν 6λΟΟτημα, 6λαστός ΙΙ άνθος· Ιι ώcι. έπl 
ΠΡ(%Ύμ., 6 ό,φρός 6 σχηματιζόμεν.ος έπl της έπιφα
νεΙας ύ"ροο : αιιθo~ 01',,011 (λα.τ. fros νίηί) ΙΙ η μού
χλα έπl της έπιφανεΙας παλαιών οίνων. - U μτφ;:>. 
τό άν8ος, η όκμή. ίνός; Π~Hμ. 1Ι1"ς I1.lιθο;=ή άκμη 
rt\c; έφη6ιΚi'\ς ήλικΙας ΙΙ Υενιχω;, χάρις, καύχημα, τι
μη ΙΙ ώα. τό άκρον άωτον παντός πρ6γμστος κακού 
Jι καλοΟ 2> λαμπρότης (στιληνότης) χρώματος, ώ;; 
-Ij tOU χριισoίi.-III a.νθο; έκα.λείτο χ:&1 μικρόν πτ'Ι)Vόν έκ 
των σχωλ'l)Χ"i>cLΥω·ι. 

·Eτvμ. t πιθ:χνώτα.τ(% f, λ . l1.lIθo~ χ:&1 τ~ έ; :&'},7j;; πα.
ρiΥωΥ(%: ιΙιιθ?OJ, CΊιιθllμo", l1."θη ('fj ), ιi"θ"eός, ιi"fJ.E
,εώ", d"ι'Ue'~ Χ. a.. εΙν(%ι · τ ;>; ;; «!JtrJς;. ρ. I1Ε τά : ιiθηe 
(56λ.), CΙθιί,,,, Τσως; ta χα.' Άθtj"", 'Αθηνσ" Τιτο ι έχ 
~. σ(l.-,. Π(%Ρβντιθsμίvοιι ένά;; -Υ-- π?6λ. o:tvcιχ;:,. andhas 
(=herba) Ταω; διi χοιί λ(ΣΤ. ador, adoreus. 

c1ιν8-oσμlα, -tι. ευωδΙα, όσμή. 
c1ιν8-0σιiα .. , -011,. δ (l1."θοn-cJομ';)· ό πλήρης εύω · 

διας όν8έων (ΧΙΙ? ό ~xων . όσμην άνθέων) ΙΙ Υεν., δ 
~xων γλυκεταν όσμην, ώ; έπΙθ. τoίi οΤνο:ι. 

c1ιvIoΣUvII, · -Ij (ιΙ,,80,)' ή άνθησις, άνθηρό 6λό-
στησις. ' 

c1ινιo .. oρeω, μίλ. -';οω (ιi"θο-φ6eό,)' φέρω άν
θη, παρόγω άνθη U φέρω μέλι όπό τό άνθη (sπΙ 
μιλιααων). 
Άν80-φ6ριa, τ&=Ά"θεαΡ6e,σ (5 βλ.). 'Εχ του 
c1ινΙo..oρoς, οιι (l1.ιιθοS'+φέeω)' ό φέρων άνθη, 

ό πλήρης όν8έων ΙΙ όνθηρός. 
c1ινΙo.4p6"'ς, A~ (11."fJ.οn-φ1l';)· 6 ' ~xων τήν φυήν 

(φύσιν) όνθέων, ό -έχων λαμπρόν χρώμα, ποικι
λόχρους . . 
c1ιν86-ιρoιa,ή' όνθηρά χροιό. 
c1ιvIpaacia, 'ιι' καταακευή όνθρόκων. 'Εχ του &,,

tJ.(lflxaiιm (βλ. λ.) . . 
c1ινΙρlιιcύς, -Ιω" δ (ΙΙιιθeσ~)' 6 παρασκευόζων 

δνθρακας, όν;r· οκα:Jστης. 'Εκ -:OlJtOIJ τό ' 
c1ιvI~Kcu , δ·=ιIιιθerικε"', (βλ. λ.). 
c1ιvIPOKCUT ιt, 6ιι' 6 κατάλληλος δπως διό 

τt'ις καύσεως μετα6ληθι:1 εΙς άν8ρΟκ.α (6 μή φλο-
Υιστός). . 
c1ιvIpaKcUΩ, μ.λ . . -αω· εΊμαι όν8Ρακεύς, κάμνω 

δν8paκaς n καΙω μέχρις άπανθρακώσεως. 
c1ινΙρlιιιά, -i{~, n. ιi"θeσJC'';, -ίj" -tι (l1."θeσξ)· 

σωρός όν8ρόκων πεπυρακτωμένων, «θράκα.. 2) 
μaυρΙλα ι:ιct ή έκ τών όν8ρόκων. . 

c1ιν8ραιdClCίι 6· μέλας ώς ό δν8paξ (cμοιυρο. α&ν 
.,. Χίρ80 .. νl.). 

άνθραιιιάω· πάσχω έκ τοΟ γνωστοΟ οΙδήματος, 
δπερ καλείται cί"θeσξ. 

-άνθραιύδcς, (%Ι' όπτοl Ιχθύες (ψητό ψόρια της 
έσχάρας) . . 
άνθραxί~ω (χα. ί ιi"θeσJC6ω)' καΙω διό παρασκευ-

ην 5νθρακος, άπανθρακώνω. . 
άνθράΚJνος, '1, ο,,' ό έξ άνθρακος, τοί! πολ ιιτΙ

μοιι λΙθ o ~ . 
άνθράκιον, τ6' δποκορ. του l1.ιι8eά.ξ· εΊδος μέλα

νος λΙθου ΙΙ τό μαγκάλι (.πiιeσ1lΙΙο~ έπΙ μιxρoίi τ~Ι
Itoeo;; ). 

άνθρακΙτιις, -011, δ ' όνομα πολυτlμου λΙθου.
n ιi"θeα,.ϊ ... ~, 'ιι' εΊδος - άνθρακος. 
άνθρδΚΟ-Υραφία, ή ' πρόχειρον ίχνογράφημα 

δι' άνθρακος. . 
άνθρακο-ςιδήι;, έ~' όμοιος πρός ·άνθρακα, ~xων 

τό XρCιμα τού άνθρακος. 
άνθραΧόειι;, εαοα, ε,,' ό έξ όνθράκων. 
άνθρακόομαι, πρκ. ήνθeάκωμα" πα.θ. (l1."θeσξ)' 

καΙομαι μέχρις άπανθρακώσεως, μετα6όλλομαι είς 
άνθρακα, άπανθρακώνομαι. 
άνθραχ-ώδιι;, ες' άνθρακΟεlδής. 
άνθράχωμα, τ6' πύρ έξ άνθράκων; 
• ΑΝΘΡΑΞ, -αxo~, δ' «κάΡβουνο ., ξυλόνθραξ, χα.

'tCt τό πλεtσtοV έν τφ πλ7jθ. 2> λιθάνθραξ.- 11 πο
λύτιμος λΙθος, χρώμα.το; β(Σθδω~ έριιθρου. 3> είδος 
άποστήματος x(%κoiϊθoυ . κα.Ι eια.Eiρωτιχοίi . ..ι... 111 τό 
κιννά60ρι. 
άνθριιδών, -ό"o~, -Ij' εΊδος σφηκός. 
ΆΝΘΡΗΉΗ, i;' άγρΙα μέλισσα ΙΙ σφήξ. 'Εκ ;OlJiO IJ τό 
άνθρΤινιον, τ6' φωλεό όγρΙων μελισσCιν (1) σφη-

κών, «σφηκοφ:.Jλιά» ). 
άνθΡllνι.ώδιις, ε,' δμοιος &ιιθe"ιιlφ (βλ. λ. ). 
άνθρηνο-ςιδής, έ~' δμοιος &ιιθe,;"l1 (βλ. λ.). 
άνθρωπ-άρςσΙΙOiί, δ ςlί."θeωπο. + ιieέακω)' 6 

σπουδάζων ά.JΈσKειν ΤΟίς άνθρώποις, φιλόρεσκος. 
άνθρωιιάριον, τ6, [)ποχορ. τoίi l1."θeω.πο~· όν

θρωπΙσκος, «άνθρωπάριον». 
άνθρωrrcη, συντιρ. ιi"θeωπij (ένν. 6οeά), "ι ' τό 

δέρμα άνθρωπου. 
άνθρώηςιος, σ, ο", ίων. ιi"θeω,m7iΌ.; η, οιι (11.,,

θ2ωπος)' δ άνήκων είς άνθρωπον, άνδρωπινος ΙΙ ό 
άρμόζων εΙς τήν όνθρωπΙνην φύσιν, άνθρώπινος' 
έπΙ;:.. -ω;=δι ' άνθρωπΙνων μέσων, κατό πάσαν όν
θρωπΙνην πιθανότητα. 
• άν~ΡL!n~ύομαι· ένεργ:' ι:ις δνδρωπος (κ(%Ι o~xΙ 
ω; θεο; 'Ι) ω ; κτYj νο;). 
άνθρωrrήίοι;, ", Ο", ίων. ά,ντΙ dιιθeώ.πε,ο~. 
c1ινθρωπ'ςω, μδλ. ·[αω (l1."θeω.πο~)· ένεργω ώς 

άνθρωπος, φέρομαι .ι:ις άνθρωπος, εΊμαι · φιλάν
θρωπος.-Πα.θ. , γΙνομαι άνθρωπος. 
άνθρωηΙκ6ς, ,;, 6ιι' όάνήκων εΙς άνθρωπον, δ 

άρμόζων είς άνθρωπον, άνδρωπινος. 
άνθρώπΙνοι;, ", ο" (l1."θeωπο~) χα.Ι -o~, -ο,,' δ _ 

όνήκων είς άνθρωπον, δ έξ όνθρώπου, «άνθρώπι
νος» ΙΙ ni{" τό ιi"fJ.eώπ,,,ο,,=τό άνθρώπινον γένος 11 
τά d"θeώπ,,,α=αΙ τύχαι, ή μΟίρα τού όνθρωπου.
'ΕπΙρ. ιi"θeω.πl"fI!ς ιlμαeτά"ε,,,=διαπρόττω όνθρώ
πινα ·(τ . . ! . συ'vγνωστό) σφάλματα. 

. c1ιν&ρώπιoν, τ6' 6ποκ. του cί.,;θefDποr-&"θeωπ(-
tlMO~ ((} 6λ. ) . 

c1ιν&ρωll'σιιος, δ, 6ποκ. τοί! l1."θρωπο.· μικρόσω
μος άνθρωπος. άνθρωπάριον (λ~τ. homuncio). 
άνΙρωπισμ6ι;, δ (ιi"fJ-eOJoΠ(tm)' η άνθρωπΙνη μόρ

φω::;ις, τό άνθρώπινα aΙσθήματα.-11 ή ένανθρώπη
σις , ή άνάληψις άνθρωπΙνης φύσεως. 
σνθρωπο-βορCω·=ιi"θeωποφαΥέω (βλ. λ . ). 
άνθρωπο-βορία, 1( = ιi"θeωποφαΥ(σ (15λ. λ . ) . 
άν8ρωπο-βόρος, Ο"'=άνθρωποφάγος (βλ. λ.). 
άνθρωπ6-6ρωτοιο, ο,,' ό ύπ' όνθρώπων 6ι6ρω-

σκόμε-ως. 
άνθρωrrΟ-Υcνήι;, έ~, (Κ(%Ι Υέ"νητος, ο,,)' ό έξ όν

θρώπων γεννηθεΙι;. 
άν&ρωηό-Υ1ωσσος, ο" (ιi t-:: . -ττος)' 6 δμιλών ώς 

άνθρωπος, δ έχων γλώσσαν άνθρωπου. 
c1ιν8ρωηo-yν6φςίoνι τό' KωμΙKGJς ά,ντΙ βσλα".,-

•• (δι'. λ.). . . 
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άνδρωηΟ-ΥονΕω (Υο"ή)" γεννώ, παρ6Υω, άν-
~πoυς. 
άνδρωηΟ-Υονία, iJ' ή γένεσις άνθρωπων. 
άνδρωηΟ-Υράφοι;, ο,,' ό ζωγραφων άνθρώπouς. 
άνδρωηο-δαίμων, -0,,0S', δ, ij (li"lJ.eoonoS' + δαΙ-

μω1')' άνθρωπος-θεός, τ. ~. ό άποθεωθεlς άνθρω
πος, ηρι.ις 11 πιΧρά: μτγν. δαΙμων λαβών μορφήν άν
θρώπου, άνθρωπόμορφος. 
άνδρωηό-δηκτος, ο,,' ό ύπ' άνθρωπου δηχθεΙς. 
άν&ρωηο-δίδακτοι;,ο,,' ό ύπ'άνθρώπου δlδαχθεΙς. 
άνδρωηo-ι:ιδήlί, ές (li"lJ.eoon0S' + εΙδος)' ό έχων 

τήν μορφήν άνθρωπου, άνθρωπόμορφος. 
jvIpωn6-acoς, ο,,' ό θεάνθρωπος, ό ένανθρω-

πήσας θεός. 
άνδρωηo-διιρiα, iJ' θήρα (κυνήγιον) άνθρώπων. 
άν&ρωnο-δνησία,ij' θάνατος (φθορά) άνθρώπων. 
άνθρωηό-δίίμ;)ς, ο,,' ό έχων θυμόν (δηλ. εύψυ-

χίαν) άνθρωπου, 6 γενναΤος. 
άνθρωηο-θυσία, 1( τ .) θυσιάζειν άνθρώπους. 
άνθρωηο-δυτΕω'θύω (θυσιάζω) άνθρώπους,προσ

φέρω αύτούς ώς θυσΙαν. 
άνθρωηο-κομιχός, ή, ό" (li"fJ.eοοποS"+κομέω)· 6 

άνήκων είς τήν έπιμέλειαν του άνθρωπου ιι ή ά,,
D-,eοοποκομ,κή τέχ"η=ή τέ,χνη ή άσχολουμένη περl 
την φροντΙδα διά τόν άν"θρωπο'ι. ' 
άνθρωηο-κόμο .. ,ο,,· ,6 έπιμελούμενος άνθρωπων. 
άνθρωηο-κτονΕω' διιίφ. γρ . ciΥΤΙ άlllJ.eοοποσφα

Υέω (βλ. λ.). 
άνδρωηo-κτόνolί, ο" (li"fJ.eoonoS' + κτεΙ"οο)' ό 

κτεΙνων (φονευων) άνθρώπoυ:;.-Πpoπα.ρo~. d"lJ.eoon6-
-κτο"ος=ό φονευόμενος ύπό των άνθρώπων' poed 
&"lJ.eοοπ6κτοιιοS'=τό τρώγειν φσνευμένους άνθρώ
πους (άνθρωπινα πτώματα). 
άνθρωηo-λάτρηlί, δ' ό λατρεύω ν άνθρωπον η 

άνθρώπους. 
άνθρωηό-λιινο .. , ο,,' ό άγαπων νά προσκολλά

ται εΙς τόν άνθρωπον. 
άνθρωηο-ΙΟΥΕω' όμιλω περΙ τινος ώς περl 

άνθρώπου .. 
άνδρωηο-ΙόΥος, ο,,' ό όμιλων περί άνθρωπου. 
άνθρωηο-lΟΙΥός, δ ' = ά"{}eΟΟΠ-ΟΜτης,=ό έξο

λοθρεύων τούς άνθρώπους, ό δλεθρος των άν
θρωπων. 
άνθρωηο-μάΥΙ:ΙΡΟς, δ, iJ ' γνωρίζων νά μαγει-

ρε.:ιr:ι τόν άνθρωπον, δηλ. νά τόν KαταγOητεύr:ι. 
άνθρωηό-μίμος, ο,,' ό μιμούμενος άν:Jρώπους. 
άνθρωηο-μορφ'α, iJ' ή άνθρωπΙνη μορφή. 
άνθρωnό-μορφoc;, ο,,' ό έχων μορφήν άνθρώ-

που, άνθρωποειδής.-ΈντεΟθβν ά,,{}ροοπομοeφ,αιιοl 
κ%Ι 'μορφ,τα, (οΙ) έκllιλoίίντo οί α.ΙρετικοΙ , οΙ πα.ρα.δεχό
μενοι 1:0ν θε~ν ώ;; εχoντllι μopφ-ίjν ciνθρωπίνr,ν' οΙ α.~τoΙ 
έκαιλoίiντo καιΙ Αvδ,σ"ο, ιiπo του σιΙρεοιιίρχοιι Av
δσΙον . 
άνθρωηο-μορφόω' δΙδω μορφήν άνθρωπου . 
άνθρωηο-νομικός, ή, ό" (li"lJ.eoonoS"+"iμoo)" ά,,

iJ.eοο:ποιιομ,κή τέχ"η=ή τέχνη (ή μέθοδος) του νέ
'μειν (δηλ. διοικεΤν) άνθρώπους. 
άνθρωηό-νοος, 00" (χσιΙ c;ιιψ!lρ. -"ovS')· ό έχων 

άνθρώπινον νοϋν, εύφυής. 
lινθρωnόομαr έχω τήν κατά διάνοιαν παρόστα

σιν τοϋ άνθρώπου, τήν Ιδέαν του άνθρωπου (έ'ι ciYtL
/)ιαιςnολτί προς; 1:'ijv πραιη1σιτικ'ijν αι~τoίί ϋπαιρ~ιν). 

lινθρωηo-ηδ&ι:ια, Τι' ή όνθρωπΙνη φύσις. 
lινθρωηo-η6δEω' έχω άνθρώπου πάθη η αΙσθή-

ματα. ' 
lιν&ρωηo-ηδθήlίι έ,· ό έχων άνθρώπου πάθη η 

αίσθήματα. 
lινθρωηo-ηoΙEω' ποιώ (η σχηματΙζω) δνθρι.ιπον 

η άνθρωπους. 
lινθρωηo-ηoιία, "ι' ή δημιουργΙα όνθρώπων. 

'Εκ 1:0ίί 

άνδρωηο-ηοιός, ό" (ci"iJ.eoono;t-no,Qj)" ό κατα-
σκευαστής άνθρωπων. ' 
lινθρωηo-ηolίτης, δ- ό έν TQ άνθρωπ~ κατοι

κήσας (ρ;ιιρΙ του θ~oίi , 'Εχκλr,σ.) _ 
lινθρωηo-ηρcηήlί, έ,' ό πρέπων (όρμόζων) εΙς 

6ν~πoν, 

άνθρωηΟ-Ωρόσωηος, 011' ό έχων πρόσωπον (ή 
μορφήν) άνθρώπου. 
lινθρωηo-ρραίστης, -oV, δ (1i"lJ.ρoo:πo;;+eαΙω)" ό 

καταστρέφων τούς άνθρώπους. 
Α,ΜΘΡΩΠΟΙ, δ· άνθρωπος (λαιτ . homo καιΙ (ί~XΙ 

νίΓ)· πλr,θ . ο! '1i"fJ.eΩIno" γεν . τό άνθρώπινον γένος 
11 οϋτω, μά.ι~στσ 1) ηκιστσ ά"lJ.eώΠ:Α)'γ=τό πλεΤστον 
η τό έλάχιστον μέρος έξ δλων των άνθρώπων 11 ώ; 
το dt'ήe, οU:ω ΚIlιΙ τό lir{}eoonoo εuρr,τσιι συνημμένον 
μετ' ιiλλoιι ο!)σ.: 1i"lJ.eoonoS' όδΙτης = ό όδοιπόρος. 
<&1ς; ciντ ιτιθέμενον τψ ά"ήρ έκφρά.ζει Ito tiv τινσι περι
'tI~dvr,aLY, ώς; 1:ό λσιτ. homo έν ciντι1lιocοτολiί πρό, 1:ό 
νίΓ' οϋτω χρr,σφ(;ποιείτιiι επί προσφωνήσεως δούλων: 
ώ li"lJ.eωπε., Τό θηλ. 1J."fJ.erono;, ij (ώς; το θ'l)λ. homo 
εν τiί λαιτ ιν.)=γυνή. 
Έτνμ. : ΣυνΎιθω~ ετιιμ-:Jλ. εκ τοίϊ ά"ήρ (ά"δe->+ώψ 

=6 έχων όψιν άνδρός ιiλλ(ίυ~ /)έν ΙΥ.lιινοποιεί iJ έ-
1:υμολ. OC !)Τ 1j , διότι /)έν έξ r,"(εί 't'ij'1 τρ~π'ijν τοίί δ ε Ι; iJ.' 
διό δέχον ται ι 1i"fJ.ρ-ωποS' <*ά"δρ-hοοπος= 6 έχων έμ
φάνισιν rϊ έξωτερικόν άνθρώπου (-hronoS' συγγ. ,ψ 
"(ο-;θ. saίhan=6λέΠΕιν, λαιτ. signum ( *seqvno-m), έν 
Φ Τι ΟCtσύτη, τo ίi 1). έ~ 'Ij "(εtταιι έκ '!.oU δαισέ" ς; h εν 
cipxiί , τ" ίi 6' συνθ . _. Αλλοι It%piyouoL ,ο 1i"lJ.eΩInoi 
(* ΙP{}e-oono; (πρ6λ. το Itocp' Ήσιιχ. «με"iJ.ήρη' φeο"
τίi~ . - ιiλλoι πocρocσύροντιχι ciΡ;ό "(ριχφ<iι;; έπ ιγρ.: Ii,,
τρδπος (ΙΌρτ. ), άre6πο,σ,=ά"{}eώπο,σι (Πιψφ. ) κσιΙ 
civri"(ouat 't'ijv λ. εΙς τό ρ' ά"α-τρέ:ποο (π~6λ. reοοπάοο). 
-Κι;ι;τ' ιiλλoιι; li."lJ.e-oon0S'= 6 έχων τό πρόσωπον 
(ώψ) πωγωνοφόρον' πρ6λ. ά .. iJ.εeεω,,=πηγούνι (χω
ρος φέρων τρίχας δίκην άκανθων), δμ'l)ρ, ά"IJ.έeιξ , 
=γένεlον στάχυος, άlJ.ηι» (ώα.) ( *Qther, ci"lJ.elaxoS' 
=φραγκομαγcανός,άll{}eή"η=κηφήν (γενικιίί;; d .. iJ.e
= κεντρί, 6ελόνη). 
άνθρωηος, ciττ. καιτά. xpiiaLV, ιiντΙ ό 1i"{}eωποS'. 
άνθρωηο-σφαΥέω, μέλ. -ήσοο (Ii"{}eωπος+σφάτ

τω)' σφάζω rϊ θυσιάζω άνθρώπους. 
άνθρωηό-σιημος, ο,,' 6 έχων σχημα άνθρώπOLι. 
άνθρωηότης, Τι · η άνθρωπίνη φύσις, ή άΨr:1ρη

μένη έννοια του άνθρώπου 
άνθρωnο-iinό-στατος, ο,,' ό έχων άνθρωπΙνην. 

ύπόστaσιν. 
άνθρωη-ουΡΥία, fι· - ονΡΥ6ς, όll (lJ.ν{}eωποS' + 

*leyoo)' = d"iJ.eoonono,ia, d"fJ.eΩInono,6S'. 
άν8ρωηο-φαΥΕω,μέλ. -ήσοο (ά"fJ.eοο:ποφάΥοS')·τρώ

γωάνθρώπους Γι άνθρωπΙνους σάρκας. 'Εκ τούτοιι το 
άνθρωηο-φaΥία, ij' τό έσθΙειν άνθρώπους. 
άνθρωηο-φόΥος, ο" (S"{}ροοποS"+φαΥε,,,)' ό τρώ· 

γων άνθρώπους, «άνθΡι.ιποφάγοςι. 
άνθρωηo-φδνήlί, ές' όφαινόμενος ώς άνθρωπος, 
άνθρωηo-φόρoCΊ, ο,,' ό φέρων (παράγων) άν-

θρώπους. ' 
άνθρωηo-φiής, ές (ci"iJ.eωποS"+φvήγ ό έχων φύ· 

σιν όνθρώπου. 
άνθρωηό-φϋτος, ο,,' ό έξ άνθρώπου ' φύς (γεν

νηθεΙς) . 
άν-δρώσιιω, ποι '1)1:. χσιί ίων.ciντΙ ά"σ-iJ.eώσκω (8 βλ.), 
άνθ-u6ρil;ω, μβλ. -{σοο' ύβρΙζω εΙς άνταπ6δοσιν 

σ6ρεως, άνταποδΙδω τήν ϋβριν. 
άνθ-υλακτΕω' ύλακτω έναντΙον τινός. 
lινθύλλΙOν, τό' 6ποχορ. 1:0ίί ιiνθoυ" μικρόν δνθος, 

- 11 =d .. fJ.vll'S' (βλ. λ .) . 
άνθυΙλίς, -ldος, iJ' φιιτόν, κσιτot τινσις; 1:ό cressa 

Cretica. 
lινθ-υη-δyω', (ά .. τί+νnάyω)· έν6γω καΙ έ,γώ, κατ

αγγέλλω καΙ έγώ εΙς τό δικαστήριον τόν ίιπαγα-
γόντα με εΙς δΙκην κα! άπoτuxόντα. ' 
lινθ-υη-αKoύω' ύπaκoύω κα! έγώ. 
lινθ-un-αλΙαΥή, ij' άνταλλαγή. 
άνθ-un-αλΙάσσω (-ττοο)' 6νταλλόσω, λέγω δλ-

λο άντl άλλου, 
άν&-uιr-aντάw' ανταπαντώ. 
jva-unoάpxw' έχω έναντΙαν Onαρξιν. ' 
άνθ-υηaτε:(α,fι' τό όξΙωμα του άνθυπάJOU, 
άνθ-υηaτι:ύω, μΙλ . -σοο' ε1μαι άνθύπάτος. Κσι[ 
άνθ-unαTlκός, ,;, 6,,' ό τοϋ όνθυπάτου. ' 
άνθ-ύηaτος, δ' 6 όντl τοϋ ίιπάτου (λσι1:, ρrocon-

ιul), «ανθύπατοςι. • 



lιν&unciκω-ciινίiαστός 4f' 
άνδ-iίη-ε'Kω, μέλ. -ξω (.1"1" + ίιπεΙΗω)" ύπε/κω 

καΙ έγώ μέ τήν σειρόν μαι, ύπOXwρQ όμοιβα/ι.ις. 
·Ε" 'toU'tCtJ τό 

άνδ-ύη-cιξιι;, -εως, fι· όμοιΒα/α ύποχώρησις. 
άνδ-υη-cιι-ιια'ω' όνόπτω πϋρ έναντΙον δλλαι -

πυρός καΙ καταστρέφω αύτό 
άνδ-υη-εξ-άΥω' έξόγω ον εΤχον εlσαγόγει. 
άνδ-υηερ-βάΙΙω' ύπερ6όλλωκαl έγώ. 
άνδ-υηιιρετΙω' όνταποδ/δω ύπηρεσ/αν, όντι-

χαρ/ζομαι. 
άνδ-υηο-βάΙΙω' φέρω ένατόσεις, όντερωτCι. 
άνδ-unο-ιιρΙνομαι, μέλ. -Ηer"ο;;μα,· ΙΙποθ . (ά"τΙ 

+V1l0Ηel"ομα,)· ύποκρ/νομαι, προσποιοϋμαι καΙ έγώ 
όμοιβα/ως (sI~ civτtμs'tώπι:nv άλλου UΠQκ"ινομένοu). 
2) όνταπαντCι. _ 
άνδ-υηο-Ιείηω' όφΙνω εΙς τό δλλο μέρος ώς 

όντισήκωμα. 
άνδ-υη-όμνυμι, μέλ. -ομόσω (ά"τΙ ϊιπ6μννμι)· 

δlδω καΙ έγώ l:VOPKOV διαβε6αΙωσιν περl τοϋ έν
αντΙου. 
άνδ-υη-οητεύω (ά"τΙ+ίιποπτευω)' ύποπτεύω καΙ 

έγώ (όμοιβαΙι.ις). 
άνδ-υη-ορύσσω, μΗ. -υξω· όνο/γω καΙ έγώ ύπό

νομον πρός ματαΙωσιν τCιν ύπoνOμευΤΙKCιν έργων 
τοο έχθΡΟϋ. 
άνδ-υη-ουΡΥΙω (ά"τΙ + vποtJeΥiω)' έξυπηρετCι 

καΙ έγώ εΙς άνταπ6δοσιν, όνταποδΙδω εύεργεσΙαν, 
όνίEυεργετCι. 'Εκ τούτου τό 
άνθ-υη-ούΡΥιιμα, τ6, γεν. -ατος· όνταπόδοσις εύ

εργεσΙας, έξυπr.ρέτησις γινομένη εΙς άνταπόδοσιν. 
άνδ-υηο-φΙρω' όνθυποβόλλω. - 11 όνταφαιρCι. 
άνδ-υrrο-φορά, fι' ένατασις τιθεμένη ύπό τοϋ 

όγορεύοντoc; καΙ όναιρουμένη ύπ' αύτοϋ. 
άνδ-υηο-χώρησις, fι' όμοιβαία ύποχώρησις. 
άνδ-uφ-αιρcω (ά"τί+ν.Ρα,ρΙωγ όφαιρCι καΙ έγώ 

(όμοι6αΙως), όνταφαιρCι, όφαιρCι εΙς όνταπόδοσιν. 
άνδ-Uφ-'σταμαι, μέλ. -υποστήσομα, · σ.c.Ρ. β ' -υπ

έστη" (ά"τ, + ν'ρίστημι)· ύΠOKαθιστCι έμcυτόν εΙς 
τήν θέσιν δλλου, άναλαμβόνω όντl δλλου. 
άνθ-ώδιις, ες (ιi"iJ.ος+εlδος)· όμοιόζων πρός δν

θoc;, πλήρης όνθέων. 
άνθ-ώηΙισμαι, πΧθ. πρκ. τοίί ά"o/Jooπλiζω. 
άνθ-ωραT~oμσι' όμιλλCιμαι ripbc; cλλον ώς πρός 

τόν έξωραίσμόν. 
'ΑΝΙ'Α, !ων . ά"ίη, -Ιι ' θλίψις, λύπη, όμηχανία, στε

νOXWΡΙα, κόπος, άνησυχία 11 πχ;;.' 'Ομ. Ils,,:it E_S?r. 
σημ. επι πρoαώπ~υ, δαιτό; άνίη = ή ένόχλησις τοϋ 
συμποσΙου μας. [ΠΧ,;' 'Ομ. ά"tη, IlsU' UΟμ. d"ta 'ij έν· 
Ιοτε ά"ta). Έκ "t()U~(;U .. ό 
άνΙα, -Ιι" ~ω? ΙΙn ! ή"ία· χαλινός. 
άνίάςω, ΙΙιiρ. σ.' ή"ίασα· πρoξενCι όνίαν, λυπCι, 

στενoXωρCι.- 11 ΙΙμτ6. εΤμαι τεθλιμμένος rϊ λυπη
μένος, αlσθόνομαι όνίαν. 
άν-ίάομαι, μελ. -άσομαι [α)' ΙΙποθ: ICιμαι (=θε

ραπεύω) έκ -νέου, διορθώνω, όΠOKαθιστCι. 
άνιορός, ά, ό", !ων. κσ.ί έπ . ά",ηe6ς, - ή, ό" (ά

",άω)· 6 πρoξενCιν όνίαν, (θλίΨιν), θλιβερός, ένο
χλητικός ΙΙνώμ. πσ.ρσ.θ. ά"ίηeiστερος.-ΙΙ ό τεθλιμ
μένος, δθυμος, στενοχωρημένος. 'Επίρ. -eώ; [πσ.ρ' 
Όμ. ά"Ιηρός, μ~γν . ώα. κχ! d"r-). 
iv.foToς, ο" (α στερ.+Εάομα,)· ό μή lατός, όθε

ρόπευτος U έπ! :ί~θρώπ(ι)ν, άδιόρθωτος.- 11 ένεργ., όνο 
ι.χρελής, μάτcιcς (κυρ: 6 μή θεραπεί;ων, μή ία
τρεύων). 
iv.faTρoς ό μή Τατρός, (<<κομπογιαννίτης}». 
άν-ιάχω (~ά"ω)· φωνάζω δυνατά, άνo6oCι. 
άνιάω, μέλ. -άσω Γα], Ιων. -ήοω· ci6F. σ.' ή"ίασα, 

δωρ. ά"Ιασα' πρκ. ή"ΙαΗα. - Πσ.θ. μετιΧ' μέσ. μSλλ. ά
".ιfσoμα,· ΙΙ6ρ. σ.' η",άo/Joη,,· πρκ. η".ίαμα, (ά"ία)· 
πρoξενCι άνΙον (θλίψιν), λυπCι, ΔUΣoρεστCι • ..:.- Πσ.θ., 
λυποΟμαι, θλιeομαι, ανενοχωροϋμοι' ά",ώμαί -τι = 
ένοχλοομαι ώς πρός τι, διά ΤΙ · "υν. δμω~ μετά. δοτ.
Παιρ' Όμ. ΙΙπαιντιj Ιων. τύπο; μτχ. πσ.θ. ΙΙορ. σ.' &",η
.. Ι, dI. mΙθ. -= μελαγXσλΙKόςδν8ΡWΠoς. [πσ.ρ' Όμ. 
ιτCΙντO.. r, μτγν. και! r]. -
άνΙΥρ6ς, d(tj>, ό"·=ά,,,αeδ, (βλ. λ). 
•• -ιΙcΙΥ, - iRpφ. ιioρ, δ' " ιixρηςι,;ιυθ."I1;O' 'ν80-ς. 

*ά,,-είδω=όνα6λέπω, 6λέπω πρός τά δνω. 
άν-ίδιος, ο,,· ό μηδέν έχων ίδιον, d άιcτήμaw 

(6λ. λ.), δοικος. 
άν-ίδϊτί, Επ Ιρ: = ά",δeωτl, δηλ. όπόνι.ις, δνευ 

κόπου. Βλ. ά",δίω. 
άν-ίδiω' Ιδρώνω τόσον WΣτε 6 lδρώς μαισκευει 

καΙ τά- ένδύματά μου. Βλ. ά".δe9ω. 
άν-ιδΡος, ο,,· 6λ. ά"lδeως. 
άν-ιδρόω' Ιδρώνω. 
άν-ίδρυτος, ο" (α ατιφ. + lδevω)~ 6 μή lδρυθεΙς, 

μή στερεωθεΙς, άκατάστατος, όνήσυχος, όεικΙνη
τος 11 κυρ. ~ μή έχων μόνιμον κατοικlαν (πατρ/δα), 
περιπλανώμενος, όλήτης. 
άν-ιδρυω' όνεγεΙρw,στήνω. 
άν-ίδρως, ωιι· 6 δνευ lδρCιτoς, δνιδρος. 'Η ίΡ. 

ιi",δeοι; ε!νσ.ι έαφσ.λμ. 
άν-ίδρωσιι;, -1-( τ6 lδρWνειν, τ6 TΔΡWμα. 
άν-ίδρωτί, έπΙρ. τοίί ά,,-lδeωl'ος· δνευ lδρCιτoς 11 

έπομ. νωxελCις, 6ραδέως. 
άν-ίδρωτος, ο" (α στερ.+Εδρόωγ ό μή lδρώσας, 

6 μή Υυμνάσας τό oCιμό του twc; ου νό lδρώσr;ι. 
άν-ιεις, ά"ίε" 15' κχι γ' έν. πρτ. τοίί ά"Ι,Ιμ,. 
άν-ιείς, 6' έν. εν. τοίί ά"l,lμ,. 
άν-ίεμαι, μέα. κσ.! π<itθ. τοίί ά"l,lμ,. 
άν-ιΙναι, ΙΙπρφ. Εν. τοί! ά"ίημ,=στέλλω πρός τά 

δνω. 2) ΙΙπρφ. Εν. τοίί ιi,,-ε,μι (,οίί εΙμ,)=όνέρχομαι. 
άν-ιΙρατος, ο,,· ό δνευ Ιερός τελετης. _ . 
άν-Τερος, ο" (α ατερ .+lεeός)· 6 μή Ιερός, μή ή-

γιασμένος, όνόσιος, 6έ6ηλος.-116 μή καθιερωθέ:/ς. 
άν-ιε:-ρόω' άφιερCι, όνατΙθημι. 
άν-ιέρωσις, -ιιως, fι· καθιέρωσις. 
άν-ίεσκε, !ων. πρτ. τoiί ά,,-Ιημ,· 
άν-ίζω, ΙΙ6ρ. σ.' ά"είσα (ά"άΗ'ζω)· όνεγεΙρw. 

• ά~ιηθείς, Ιων. ΙΙντΙ ά",αiJ.είς, μτχ. πσ.θ. ιioρ. αι' τοί! 
α"ιαω. \ 

άν-ίημι, πρτ. ά,,-{η,,' ώσ. 6' έν. έν. ά",ιιίι;, 6' κσ.! 
γ' έν. πρτ. ά"ίε,ς, ά"ίε,· Ιων. γ' έν. ά"Ιεαιcε (ώαβΙ ε; 
έ'Ι. ά ·ν,έω)· μaλ. ά"ήσω, ώσ. ά"έσω· ΙΙόρ. σ.' ά";;Ηα, 
ίω'ι. άνέηκα, ώα. έπ. ιi"εσα· ιi6ρ. 6' μη iv χρΥισΕΙ χατιΧ 
τόν έν . 'Opt::J't •• ΙΙλλ' Εν τΤ; έπ. Ίποτ. ά""" ΙΙντΙ ά"π, E~κτ. 
ά"ε[η, :ίπ"φ . ά"εϊ""α" μτχ. ά"ι"τει;.-Πσ.θ. ά"Ιιιμα,· ΙΙόρ. 
σ.' ά"έo/Joηιι· πρκ. ά"εϊμα,· (ά"ιi+ϊημ.)" στέλλω δνω, 
όναπέμπω 71 έξαποστέλλω 11 κόμνω νά όναπηδήσr;ι, 
παράγω (έπ ! τή~ γή~ π.χ.) ιι κυρ. στέλλω δνω έκ τού 
κότω κόσμου (τών νεκρών) . -11 στέλλω όπ/σω. -111 
όφίνω νά ύπόγr:ι. 2) ά",έ"α, τί",=έξαπολύω τινά 
έναντΙον τινός, έπιτίθεμαι κατά τινος (ώ;; τό λcιτ. 
immiltere alicui) 11 sντsίiθεν γενικιίί;, έξωθCι, έξεγε/
ρω. 3) άφΙνω μόνον, έγκαταλεΙπω. - Μιαον ά"ί,
μα,=χαλαρώνω, λύω, όπoλΎW. - Π<itθ., άφΙνομαι έ
λεύθερας νά ύπόγω, πηγαΙνω έλεύθερας 11 μτχ. πσ.θ. 

- πρκ. ά"ε,μi"σς = έλεύσερος νό πρόττr;ι δ,τι θέλει, 
καΙ νά μετα6αίνr;ι δπου καΙ αν θέλr;ι· ά"ε,μi"oς είι; 
τ, = έξ όλοκλήρου ένησχολημένος μέ 11" δντείiθιν 
ιv ώ. τό λσ. ... remitlere, χαλαρώνω, κυρ. Επ! oτ6;Oll, 
έκχορδΙζω (<<ξεκουρδΙ:ω»)' έπομ. παραμελCι, ύποχω
ρCι, παραδΙδω. - Ilσ.θ., εΤμαι χαλαρός, δτονος. ν 
ΙΙμτ6. ένεΡί' κοπόζω, χαλαΡΟϋμαι, εΤμαι άδρανής 
(λ«τ. remisse agere). 
άνιηρός, ή; 6", Ιων. ΙΙντΙ ά",αe6ι;. 
άν'fκα, ~ωρ. ιίντί ή"ίΗα. 
άν-τκανος, ο" (α α~εp.+IHα"ός" _ ό μή Ικανός, μή 

όρκετός, μή έπαρκής. 2) 6 μηδέν είιρΙσκων Ικα
νόν, όκόρεστος. 
άν-ικανότη«;, -η τος, ή . τ6 μή έπαρκείν, l:λλει

ψις Ικανότητος. 
~ν-ϊKείι 1'1 άνίιύ, έπ!ρ: άνευ νΙκης. 
άν-Ικέτευτος, ο" (α ατ ' ρ .+ΙΗετενωγ ό μη Ικε

πύων (ένε?γ. ) 11 ό μή I~ETEueEIC; (πσ.θ.l. 
ά-νΙ~τ_oς, ο" (α ο .. ε;;.+"ΤΗάωγ 6 μή νικηθεΙς, 

μή νικωμενος, όήη:ητος. 
άν-ιιιμάςομαl' άπο6όλλω (χόνω) τήν Ικμόδα μου, 

ξηραΙνομαι. 
άν-ίιιμαντος"' ΙSλ . α"'Ημος • 
σν-ιιιllOfί, ο" (α αΤBρ.+lιcμά,)· ό δνευ IKμό~ι 

ξηι:6ς. 
'v-tlaaTOc;, ο" (cι oτι~.+ι;ι,ά4JιΙO~ΙΙ')· ό μι't Ιξ;ι~ 



ωμένος n όνεξΙλαστος, όνηλεής, δν δέν δύναταΙ τις 
νά KaToπpaOvt,1. 

άν-ΙΙι:ως, _, y~. -ω, ιi1:1:. ιiν1:Ι ιΙ,.·{1σο, (σ 01:ΙΡ. 
+ΤΜω,)' άνηλεής, δσπλαγχνος, 
άν-fμσστος, ο,.' άμαστΙγωτος. 
άν-Ιμάω, μlOλ. -iιαoμιιι (ιI,.ιlHμά,)" άνασύρω (άν

τλώ) ύδωρ διά δερματΙνων λωρΙδων (liν1:Ι αχο" νΙοιι) 11 
Ύιον., σύρω έπάνω, άνασύρω, άνέλκω, άντλώ.-Πο:θ. 
ύψώνομαι, σηκώνομαι, άνααύρομαι' μΙ1:& 1:~' CIι~1:~' 
ΟΥ)μ. _Ι ω:; ιΧμ1:δ. (ένν. lμιιV'rό,.). 
δνlος, ο,. (cI,,(Iι)=cI"ιιιeό, (8 δλ,). 
iv-fouloς, ο,. (11 σ1:βι;.+Του10,γ άγένεlος, 
άν'οχος, δαιρ. ιΧν1:Ι ή,.{οχο, (δλ. λ.). 
άν-mnεύω, μιλ, -αω' άνa6aΙνω έφιππος (χιιρ. lπ· 

πεί.οω) πρός τά δνω. · . 
iν-mnος, ο,. (11 α'tιρ.+Τπno,)· ό δνευ Τππου U ό 

μή ύπηρετών έν τΙ;Ι στρατΙ;Ι ώς έφιππος υ ίπΙ χω
ρών, όκατάλληλος δι'1ππους. 
άν-ίπτδμaι, ciποθ .==cI,.lι-m'rΟμιιι (δλ. λ.). 
ivmTO-nouς, δ, i), \ nov,., 1:ό, Υβν. -ποδα, (cI,.In'ro, 

+ποιί,γ ό έχων τούς πόδας άνΙπτους (άπλύτους). 
α-νιπτος, ο,. (11 O1:ap,+,.{'m)' δπλυτος, cδνιφτος»' 

2) ον δέν δύνσταl τις νά όποπλύνΙ) (νά έξα
λεΙΨI)). 
σης; Βοιωτ. άντΙ το!) ι,.aι, inIo'IJ' XClιΙ MιyClιΡ. 
άν-ισάςω' Ισάζω, έξισώνω, 
άν-Ισάκις, έπΙρ: ούχl Ισάκις, 
άν-ισ-άριθμος, ο,.' ό μή Ισάριθμος, 
άνισάτον, τό' άφtψημα τοΟ άνήθου. 
άν-ισ-επΙ-πι:δος, ο,.' ό έχων δνισον έπΙπεδον. 
άν-ισ-ήΙικος, ο,.' ό μή έχων Τσην ήλικΙαν. 
άν-Ισiτιις, -ου, δ (θΥ)λ. CΊ,.Iai''rI" -ιδα" i)' ό παρ-

εσκευοσμένος μετά άνΙσου καρποΟ (έπΙ οΙνοιι). 
άν-lσΟ-Υώνιος, ο,.' ό έχων άνΙσους γωνΙας. 
άν-ισο-ι:ιδής, i,' ό έχων δνισον οχημα. 
άν-ισo-κρδτiω' εΤμαι πάρα πολύ άδύνατος διά 

'τι πΡδΥμα, 
άν-Ισό-μι:τρος, ο,.' δ έχων δνισον μέτρον πράς 

τινα. 

άν-Ισo-μήιuις, ι,' ό έχων δνισον μi'jκος, 
δνίσον, τό' yi}v γλυκάνισον (αΙΙΥΥ. 1:φ δνηθον.), 
άν-lσο-πΙδτής, t,· ό έχων δνισον πλάτος. 
άν-lσό-πΙι:υρος, ο,.' ό έχων άνΙσους πλευράς. 
άν-Ισό-ρροπος, ο,.' ό μή Ισόρροπος, . 
δν-Ισος, ο,. xa.t -'Ι, -ο,. (11 ατερ.+Ταο,)' ό μή Τσος, 

cδνισος», άνώμαλος 11 μτφρ. δδικος [ι έπ., r ιΧΤ1:.], 
άν-Ισο-σδι:ν{ις, t,· ό μή ίσοσθενής. 
άν-Ισο-τδχύς, i,' ό άνΙσωc; ταχύς, ό μή έξΤσου 

ταχύς. . 
άν-Ισ6τιις, -'1'rO', "ι' ή έλλειψις Ισότητος, 
άν-Ισό-τϊμος, ο,.' ό έχων δνισον τιμήν, 
iv-loo-τoIXcu ('roi'xo,)' κλΙνω περισοότερον 

πρός τό εν μέρος (cγέρνωι),εΤμαι έκτός ύπηρεσιας. 
άν-Ισό-τονος, ο,.' ό δνισος κατά τόν τόνον, 

κατά τήν ενταοιν. . 
άν-Ισο-ϋψής, t,' ό έχων δνισον δψος, . 
άν-Iσo-φiής, t,· ό έχων άνομοΙαν φύσιν. 
άν-lσ6ω, μaλ, -άκιω (CΊtιd + lαόω)' καθιστώ Τσον, 

Ισορροπώ, έξισώνω 11 μία. xa.t πο:θ" εΤμαι (γΙνομαι) 
Τσος πρός τι 11 μ1:Υν. (8,.ιαο,)· κάμνω τι δνιοον. 
άν-'στσ χο:Ι CΊ,.IQ'r'l. ιiY1:Ι ΙΙ1'ά.α'rf7δι, Προα1:, 1:otι 

ιΙ,.Ια'rf7μι. . 
άν-ιστάνω, μtΥν.1:UΠΟC; 'l:oίl ίπομ. 
'ν-ίστημι (ιΙ,.cl+Τα'rf7μι) ι Ι ΕνεΡΥ. μ1:I5, .ν 'l:1j\ 

iνι<π. χο:Ι πρ;;., βν 1:φ μΗ. ιΙ"ιιατηαω xa.! ιΧόρ. 1).' ιι,.
i0'rf7"II· στήνω δρ~ιoν, κάμνω τινό νά . σηKω8ι:'j δρ
δια;. έγεΙρω" τ6ν σηκώνω άπ6 τ6ν ύπνον (λο:τ. 
ΗcίΙο), η καΙ άπό τόν θάνατον (έγεΙρω έκ νεKQCιν) 
Ι Ρ.-=τν. όν.ιq::ύω, οΙκοδομώ lί ώα. xa.t OΙKoδoμ~ έκ 
νέου. 2) έξεγεΙρω πρός δρόσίν D προκαλώ έπανά
στοοιν. 3) κόμνω τούς άνθρώπouς νά μετανα
στεUσouν (,ι_nτί_ν., _ιώ), τούς ' μεταφυτεύω 
I1 XCΙΙ1:0Ι έν '1:41 ~θ. 1(4' έν 1:l:t<; Aμ1:~. χρόνο" αιιν'ή-
811Ι; σημ. εΤμαι δνευ KOΤO[Kt.JV (ό-ιι:ατοΙκητος), έρη
μ ,. νομοι Ι Xolιell AnCΠ1JXVia=xώρo έρημωδετσα 11 ώα, 
Itάμνω "έτος νά σηκω800ν καΙ νά έ'(Ι(αταλεΙψουν 
Tό~ ~όν. 11' _ν ~OΤoν i1ui~Y1:0 '. Ιd1:Ciιl. ..4) έξ-

• 
εγεΙρω πρός πόλεμον. 11 μτ6. εΙνa.ι xa.I δ μία. ιΧόρ. 
0: ' cI,.ια'rf7αάμ,l,. π61ι" = άνήγειρα έμαυτΙ;Ι πόλιν. 
111 Άμ1:6. εΙν<Χι τό πο:θ . . cI,.Ια'rΙΙμιιι, δ avapy. ιΧό.? δ' 
d,lliar,l", δ πι;κ. d'lliar,lHCI κο:Ι δ (ιπερσ. cI,.ιατηΗΙΙ,.· 
στέκομαι δρθιος, σηκώνομαι 11 τινόσσομαl έπάνω 
πρός δρδσιν' ά'lllατιιμιι' '(.'ΙΙι=έγεΙρομαι διά νά έπι
τεθώ κατό τινος 11 σηκώνομαι άπό τήν θέσιν μου 
είς ένδειξιν σε6aoμοΟ 11 σηκώνομαι άπ ~ τόν ύπνον 
IIέγεΙρομαι έκ νεκρών 11 έγεΙρομαι έκ τινος νόσου 
(έγεΙρομαι έκ της κλΙνης κατόπιν ό'JθενεΙας), άνα
λαμ6άνω 11 έγεΙρομαl δπως άπέλθω, έκκινώ. 
άν-ιστορέω, μέλ. -ήααι' έρωτώ νό μόθω, έξε

τάζι.:, έρευνω. 
άν-ιστορ.,σίσ, ,,( άγνοια της lστορΙας. 
άν-ιστ6ρ.,τος, 0'11 (ιι σΤΕΡ .+Ιαrοeέω)' ό άγνoCιν 

τήν lστορΙαν, όμαθής, άπαΙδευτος, 2) άγνωστος 
(μή μνημονευόμενος έν τιj lστορΙι;:ι). 
άν-ίστω άντί d,,-lO'rCIao, Προστ. τotί d,ll-larn.,IIt •• 
άν-ισχάνω' βλ. CΊ'll-lαxω. 
άν-ίσχιος, 0'11 (ιι αΤE.~.+ΙαxΙo'll)' ό μή έχων σαρ-

κώδη ίσχΙα, ό έχων τά οκέλη άσαρκα (έπΙ Π1:Τινών). 
άν-ίσIίiρoς, ο,.' ό μή Ισχυρός, ό άνευ Ισχύος. 
αν-ισιυς, υ, ΥΕν. -vo,· ό άνευ σχύος. . 
άν-ίσχω (κ%ί CΊ,.ιαXά'llω)=cI,II-έXω' έγεΙρω, ση-

κώνω ύψηλά. 2) ιΧμτ6. d ηιιο, άνLαχε.=ό ι'Ίλιος 
άνατέλλει. . 
άν-ίσως, επ!ρ. ";05 4,11roO,' ούχl ίσως, κατά δνl-

σον τρόπον 11 όνωμάλwς 11 άδίKWΖ· 
άv-fσωσις, -εω" "ι (CΊιιιαι!ω)' έξΙσωσις. 

.άν-lτέον·=δι:ί ά,..έ,.ιιι· πρέπει νό όνέλθΙ) τις. 
άν-ϊύςω (ά'llά+[ύζω)' κραυγάζω δυνατό, φωνάζω 

άγοΙως, (<<οκούζω»). 
σν-ιχ8υι;, υ, Υεν. -υος' ό άνευ ίχθύων, rι ό έχων 

όλΙγους Ιχθϋς. 
άν-ίχνευτος, ο,.' ό μή άνιχνευθεΙς. 
άν-ιχνΕύω, μιil.. -ααι (cI,IIcl + Ιχ'llιίιω)' άναζητώ 

τά Τχνη τινός, παρακολουθώ (~πΙ θηρ stlτικοtι χιινό;;) U 
Υεν. έξερευνώ, άναζητω, άνιχνεύω, 
δν-ιχνος, ο,.' ό άνευ Ιχνών rϊ οημεΙων. 
άν-ίψαΙος, ο,. (11 Cl1:SP, + Τ3Πομιι.γ ό μή παθών 

6λό6ην. 
άν-ιΥατο, ίων. άντΙ ά'll.άο.ΥτΟ, Υ' πλΥ)θ, E~κτ. 'l:oi) 

ά,,-ιάομαι. 

άνιώδ.,ς, ες' =cI,IIIa.e6i (~λ. λ . ) . 
. άν-Ιωτος, ο,. (11 α.;ρ.+[6ω) ό μή ύποκεΙμενος 

είς σκωρίαοιν. 
άν-κριτήρ, b·=d,.CIHeIrtli, 
άν-Υι:ίμα, ύΠ9Τ. ΠΟΙΥ)':. cio". a.' του ά'llιι·"έμω, 
άν-νι:ίταl, ΠΟΙΥ)1: , ci.ντ! cI'ΙΙIι-,.εϊτιιι Υ' έν . του ά,.σ-

,.έομιιι. 
άν-νέ,cιος, έπ. άντΙ d -,.tφε'-ος (ο βλ.). 
άν-Υεωσασ8αι, ΠΟΙΥ)Τ. ιΧπρφ. ιΧορ. a.' 1:oίl &,.σ-

,.εόομιι.. . . 
άννιβίςω' εΤμαι μέ τ6 μέρος τΟΟ ΆννlΒα, 
άν-ξιιραίνω, ΠΟΙΤι1:. ιΧν1: ! cI,.lι-ξ'leιιl,llαι. 
άν-6δευτος, 0'11' μή όδευόμενος, άδιό6ατος, 
άν-οδ.,Υεω, μίλ. -~αω (ά,.cl+d3η"έω)' όδηγώ πρός 

τά όπίσω, έπανάγω. 
όν~oδία, i) (ιι σ τερ.+όδός)' όδός πού δέν εΤναl 

όδός 11 περιοχή στερουμένη όδών. 
aν-οδμος, 0'11' ό δνευ όσμης, άοσμος. 
άν-6δΟΥΤος, 0"'=d,ll6δov; (βλ . λ.). 
αν-οδος (Α) , ο,. (11 otEp.+dJ6,)· ό μή έχων όδόν, 

άδιά6aτος, δ6aτος. . 
δν-οδος (8), 11 (d,.ιl+dcJ6,)· ή πρ6ς τό δνω δγου

σα όδός, άνήφορος 11 πορεΙα πρός τ6 μεσόγεια (κιιρ. 
πρό; τήν κεντρ:κΥιν ΆαΙ<Χν) . 

άν-όδους, -ο,.Τος, δ, i) (11 ατ!ρ. + CΙδοιί;)' ό δνευ 
όδόντων, νωδός. 
~ν-oδuρoμαι, cίπ->θ: όδύρομαι μεγαλοφώνως, 

θρηνολογώ, Κλαίω όδυρόμενος. 
άν-6δυρτος, ο,.· ό μή όδυΡόμενΟζί μή 8ρηνών. 
δν-οςος, ο,.' ό μι'ι έχων δζουςΤί ό έχων όλΙ

γους (ιΧν1:. τφ CΙζώδης), 
ά-ν6ιιμσ, 1:ό, -CI'roi' άνόητος πρδξις, άνοησΙα. 
ά-νοήμων, Ο", γεν, -0,.0, (11 ο.ιρ.+,.οεω)' ό όνΕU 

νοΟ iι νοημοο{ιγης, όναΙσ8ητΟς, όνόητος, δφρων, 



lινoησiα-lιν6μημιί 
ς" ., 

lι-νoιισfα, fj' Ο,τι χ!ΧΙ νυν .- 11 =&χατα.ιηψ{α (βλ. 
)..), τό όκατανόητον, όκατόληπτον. 

6νoητc:ιίνω· εΤμαι όνόητος, φέρομαι όνοήτως. 
6νοητία, Τι' ιiττ. ιiντί άΥοησ{α. 
6-ν6ητoc;, ΟΥ (α στερ.+y~§ω)· Π':tθ., ό μή νοούμε

νος, όδιαν6ητος, όκατανόητος, ον δεν δύναταί 
τις νό σκεφθr:i.- 11 ένεργ. ό μή έννοών, άνόητος, 
μωρός. παράλογος (λα.~ . amens). 
6-ν6δςuτoc;, οΙ'· ό μή ν03ευθείς, γνήσιος, κα-

θαοός, άγν6ς. . 
ά-νοδoc;, ΟΥ' όνόθευτος, γνήσιος. 
ά-νοια, έπ. &Υο{η, fj (α-ΥΟΟ,)" έλλε ιψις νοϋ, νο

ήσεως, κατανοήσεως 11 μωρία. 
6ν-ΟΙΥή, Τι' τό άνοιγμα. 
6ν-oίyνiίμι χ!ΧΙ άΥ-Ο{Υω, έπ. ιΙ"α-Ο{Υφ' μέλ. d"o{

ξω, πρτ. μετ:%. διπλ1j~ α.~;. άνέφΥΟΥ, ίων_ ιΙνα-ο{Υε
(1"0,,- ιiόρ. a.' μετ&: διπλij; ωο. ι:xoj;. ά,,-έιρξιι, «ττ. η.". 

οιξα, Ιων. α"οιξα η α"φξα' ΠΡΧ. ιχ' ιΙΥ·έφχα, π~x. β' 
ιΙ,,-έφγα. - Πα.θ. άy-o{y"i:ίμιιι, μέλ. άy-oι~6-ήαoμιιι, 
μΗ. β' ιΙ"οιΥήαομιιι, μέλ. γ' ά"ειρ~oμιιι' ιi6p. ά,,-εΙΡ
xiJ.η", ιiπρφ. άΥ-ΟΙΧ:lJij"αι' (άyιi+o,γω): 1) «άνοίγω»: 
2) μτφρ, φανερώνω άποκαλύπτω, «ξεσκεπόζω». 3) 
ώ,; νιxυτιxό~ ορο; , ιiπoλ. έξέρχομαι είς τ6 άνοlκτ6ν 
πέλαγος, πλέω «πρός τά άνοικτό».-Πιχθ. «όνοίγο · 
μαι», εΤμαι άνοικτός. 
6ν-οίΥω, μέλ. -ξω=ιΙΥ-Ο{ΥΥυμι (ο βλ.). 
6v-oIIafvw κιχ Ι ιΙ"οιδέω (άl,ά+οlδα{"ω)' μέλ. d,,

oι~oω' ΠΡΧ. ιΙ"ιρ5ηχα' έξογΚΟϋμαι, φουσκώνω, 
(πρησκομαι». 

6ν-οίδανσις, -εω" fj·=d"ο{δησι,. , 
6ν-οιδέω=ιΙ"·οιδα{,,ω (ο βλ , )' έ; α.!JtOU τό 
6ν-οίδιισις, Υ,' τ6 πρήξιμσν, ιrOίισKωμα. 
6ν-οιδΙσιιω' κάμνω νό έξογκωθι], νά φουσκώσι;ι 

(τούτου π!Χθ. ,ό άΥοιδέω). 
6ν-οίιιςιος, ο" (α στερ. + οlχεϊο,)" ό μή οίκείος 

11 ό μή φιλικός 11 6 μή ά,::>μόζων, όνάρμοστος. 
6ν-οιιιςι6τιις, -ητο" fj' έλλειψις οίκειότητος. 
6ν-οικςίωτoc;, ο,,· ό άνευ οίκει6τητος, άσχετος, 

όλλότρισc;. 
6Υ-οιιιΙςω, μέλ. -{αω, ιiττ. -t'ώ' οΙκίζω έκ νέου 11 

όνοικοδομώ - 11 κόμνω τινό νό όλλόξι;ι κατοικίαν, 
τόν μετακινώ άπό τήν πατρίδα του, μετοικίζω.
Πιχθ. χ!ΧΙ μέσ. μεταναστεύω (XUp. πρός τά άνω, πρ6ς 
τό μεσόγεια). 2) ά"ο,χ{ζεΙΥ π6.ιι" = τήν άπογυ
μνώνω όπό κατοίκους, τήν {ρημώνω, -111 ΠΙΧθ. κτί
ζομαι, Ιδρύομαι, είς τό μεσόγεια, μακρόν όrιό τό 
παρόλια. 
6ν-οίκισΝΝ -εω" τ,' τό μετοικίζειν πρός τό μεσσ

Υειότερα. 
6ν-οιιιισμ6ς, δ'=ιΙ"0{ΧΙΟΙ1 (βλ. λ.).-ΙΙ ή έκ νέου 

κτίσις, ' όνακαίν lσις, έπανόρθωσις. 
6ν-οιιιο-δομέω, μΗ. -ήαω (ιI"ιi+olxoδoμέω)' κτί

ζω, (όνοικοδομώ».-ΙΙ οίκcδομώ έκ νέου.-111 περι
τειχίζω, φρόσσω διό τοίχου (Υ) τείχους) . 

6ν-οιιιο-ν6μητος, ο,,' 6 μή τακτοποιηθείς, ό μή 
ων έν τάξει, άτακτος. 
δν-οικος, ο" (α στερ .+οlχο,)· ό στερούμενος οί

κίας, άοικος 11 στερούμενος οίκογενειακης εοτίας. 
6ν-οικτςΙ (η -τ{), έπΙρ ·=ιΙ"ο{χτω., άνευ οίκτου, 

όνοικτιρμ6νως. 
6ν-οικτιΕον, ρημ. iπΙθ. του ιΙ,,-οίγω' πρέπει νό 

όνοίξι;ι τις. 
6νOiκτιις, -ov, δ' ό όνοίγων. 
6ν-oΙKτfρμων, Ο"", -0"0,, (α σtιφ.+οlΚ'llρμωl')· ό 

μή οίκτίρμων, άνηλεής, άσπλαγχνος. .. 
6ν-οίιιτιστoc;, ο" (α σ,ερ. + οίχτΙζω)' ον ,ού&lς 

οlκτεΙρει, ούδείς εύσπλαγχνΙζεται. 
6ν-οικτός, ή, ό" (α"-Ο{Υ,,υμιγ ό μή κεκλεισμέ· 

νος, (όνοικτ6ς». 
Iv-oIKToc;, Οι' (α σΤΕΡ.+οlχτο,)· 6 άνευ οίκτου, 

όνοικτΙρμων, σκληρός. - 'ΕπΙρ. -τω.=άνευ οΤκτου, 
δνευ έλέους. 
6ν-οιμώςω, μίΑ. -ώξομιΖι' οΙμώζω (θρηνώ) μεΥα

· λοφώνως .. 
6ν'-οιμωιί1'f,(χα.Ι 6νοlμωκτςΙ) !πΙρ. ' τοίί ιΙιι-ο{μω

NΤO~): άνευ . θρήνων καΙ οίμωγών 11 ώα. άνευ άνόγ
ΚΗC; π~ οlμωΥ-ός, 1:. i. ότιμι.Jρητί. 

άν-οίμωιιτoc;, ο" (α στερ.+οΕμώζω)· ό μή θρηνη-
θείς, άκλαυστος, άθρήνητος_ 

άν-οινία, fι :=ιIoι,.{α (βλ. λ.). 
αv-t:IVDς, ο"'=αοι,,ο, (βλ . λ . ). 
άν-οίξαι, ιiπ;ιφ. ιiιη. 7;' τοίί dl,Ο[γ1'vμι. 
αν-οιξl;, -ε!Ο" Τι (dl'οlΥ"vμι)' άνοιγμα, τό όνοΙ

γειν. Ή έποχή αIl0Ι~Ι, (=έαρ) ώ~ομiσθr, οl)τω, διότι 
κιχτ:Χ τήν έlt':oχήν ιx~τήν ιiν?ίγoυν τό: φυτό: (ιivα./HlJovtα.L 
φύλλ7;, ιi~θη). 

6ν-οιστCον, ρr,μ. έπΙθ. ~ou ιΙ"α-φέρω' πρέπει 'τις 
νό δώσι;ι όναφοράν, νό άναφέρι;ι, νό καταστήσι;ι 
γνωστόν. 
άν-οιστ6ς, Ιων. ιΙ"ώϊστο., ", οΙ' (ιΙ"lιρέρω, μ'λ. 

α.νo{o:ιJ." 6 άναφερθείς (6 περί ου έγένετο λόγος) 
116 άνενεχθεΙ::; είς τινα διό τήν ληψιν όποφόσεως. 
6ν-οlστρέω, μΞλ. -ήσω (dl,ιi+olareo;)' κεντώ μέ

χρι μανΙος (βακχικης), οίστρηλατώ, τρελλαίνω. 
άν-οιστρος, οΙ'· 6 άνευ οίστρου, άνειι 6aκχικης 

μανΙας. 
άν-οiσω,μaλ. τοίί ιIνα-p~ρω. 
ανοιτο, γ' έν. πχθ. έν. τοίί άΎω. 
άν-οιχδώσιν, γ' πλΥ,θ. πΙΧθ. ιiop. (1.' · 6ΠΟ1:. το!! &

"ο[γl'vμ,. 
6ν-οιιωχι:ύω (Υιττ-:;ν όρθώ; dmχωχειίω), μίλ. -οω 

(άνοχωχή)' κρατώ όπίσω, συγκρατώ, σταματώ, έμπο
δίζω 11 κρατώ τό πλοίον όνοικτά «στό πανιά». -11 
ιiμτo. ιIνoxω~ειί:.> (έ;υπιχκ. ΙμιιυεΟΥ)=σταματώ. 
6ν-οιιωχή, Τι (κ:χ Ι συν. ηττ?ν όρθώς ιΙ"αχωχη) (d,,-

6χωχll, Π!ΧΡ!ΧΧ. "t'!)u ά,,-έχω)' έσ'(r,μ7;tΙ~θη Χ!ΧΤ' ιiνιxδΙ
πλωσι~ έΧ τοίί dl'oxι7 (π~6λ. όχωχα πρΚ. τόίί έχω)' 
στάσις, παϋσις, όνάπαυλα 11 Ιδίω; διακοπή τών έ
χθροπραξιών, «άνακωχή».-ΙΙ έμπόδιον, κώ').υμιι. 
Έτυμ. : δ όρθός τύπος εΙνα.ι ιΙ,,-οχω1.'7, δ δέ μτγν. 

ιΙllαχωχη ό:ρε Ι λε,ιχι ε!ς πα.ρετυμ?λ. έχ τη, προθ. ά"ά. 
:fσχ-ημ!ΧτΙ::;θr, ΙJέ ιι,,-:>χι:'χι7 x~τ' ιiνιxδιπλα.σΙΙXσμόν ~πp~λ. 
εχω, ΠΡΧ. όχωχα, ιι,,·εχω: αΥ-όχωχα: &Υ·οχωΧ'7· ω::ι. 
δι-οκωχή, αυ,,-οχωχή, χατ-οκω1.'7)" πρελ. χιχΙ 1Ι,ν.ω: 
άΥωγή. ' 
6ν-οlΙία, -ίj' Τι x!XτιiσΤΙXσι, τοίί &,,6.ιβου (=τοΟ μή 

εύτυχοϋςl, ή έλλειψις όλβου, όθλιότης, δυστυχΙα. 
άν-61Ιι~, ο,,=α,,-ο.ιβο. (8 βλ.). . 
δν-οlΙος, ο" (α στε?+όλ.βο,)· ό μή δλ6ιος, ό μή 

έχων όλβον, έλεεινός, δυστυχής. 
άν-61ι:&ρος, ο" (11 στερ.+όλ.ιιθρο,)' ό μή έξολο

θρευθείς, μή κατεστραμμένος. Πρ6λ. άττ. &,,-ώ.ιεθρο, 
(=6 μή ύποκείμένος είς όλεθρον 11 ένιργ. ό μή προ
ξενών δλε8ρον, ό6λαβής). 
6ν-οlΙΥωρoc;, ο,,' ό μή όλΙγωρος, μή όμελής. 
άν-ολισΙάνω· ιiόρ. ·ώ').ιαθο,,· ό μή όλισθaίνων 

πρόςτά όπίow, ό ύποστρέφων. 
άν-οΙιιή, Τι (ιΙ"έ').χω)· ή πρός τ6 δνω tλξις, τ6 

σύρειν πΡ?7 τά άνω. 
6ν-ο10ιuςω, μιiλ. -tίξω (ιIllιi+ό').o').tίζω)' όνακρό

ζω μεγαλοφώνως, όλαλόζω όπό χαρόν. 2) θρηνώ 
μεγαλοφώνως, κλαίω μέ 6λολυγμούς. IIέν.ργ.κό

. μνω . τινά νό άλαλόζι;ι. 
άν-oloφUp:ιμαι,Xπoθ.(ιI"ιi+ό.ιoφVΡOμιιι)·=ά"Oδι'ι

ρομαι' έκσπώ είς όλοφυρμούς, είς δυνατούς θρήνους. 
. 6ν-οΙuμπιάις, Υ( όλυμπιάς μή έγγροφεΤσα έν τζ! 
καταλόγω τών όλυμπιόδων (πρόχειτιχι πaρΙ τη, 34 
ΧΙΧί ιαι όλυμπlιi~ων , τό:, δποΙιχ, οΙ ΉλεΙοι έxιiλoυν 
ούτω διόι τόν μν-ημονευθέντιχ λόγον). 

ανομαΓ 6λ. έν λ. l/."ω. 
6ν-ομαΙίςω (d".i+dμιι').όω)' έπαναφέρω εΙς τ6 

όμαλόν, έξομαλίζω, έξισώ. 
6ν-ομάΙωσις, Τι· (ΙΙYιi+dμιι').όω)' ή έξ Τσου δια-

νομή πράγματός τινος, έξίσωσις. 
6ν-cψΙρcω, (ό."d,+όμβροr;)· άνα6λύζω OΔWρ. 
6ν-ομΙριίςις, εοοα, ε" (ιΙ"ομβρέω)' πολύομ6ρος. 
6ν-οιιιΡΙα, fj, (α στsρ,+/Jμβgο,,. έλλειΨις βρQxης, 

ξηρασία:-
6ν-ομβρος, ο"ΤIι σtsρ.+t!μβρο,)' ό δνευ 6ροχης. 
6-νομCω, μiλ. -ήοω (l/."ομο,γ· ένεργώ παρονό-

μως, κόμνω παράνoμίaς. . 
6ν-oιι-iιλιιιoc;, ο" (α σtsρ.+dμ;;').ιξ)' ό μή όμηλιξ. 
6ν6μιιμσ, -ατο" 1:6' (ιί"oμiω)" παρ66ασις νόμou. 

δνομος πρδtις. . 



lινoμlσ-lιν6στή"~ 

ό-νoμlσ, 'iι, Ιων. (11:l'ομοι;)' παρανομΙα, παράνο-
μος διαγωγή. " 
άν-ομfΙητCH;, ο" (α στερ.+όμι1έω)" ό μή έχ ':ν 

έπικοινωνΙαν μετ' άλλων, άκοινωνητος. 2) μετα: 
τιν. ό άμοιρός τινος, στερουμενός τινος. 

ά-νόμιμOCί, ο,,' ό μη νόμιμος (6λ. ά"ομοι;). 
άν-όμιχΙος, o,,- ό ανευ όμΙχλης. 
άν-όμμ6τος, ο" (α στερ.+ό'μμα)· ό ανευ όμμάτων 

(δφθαλμών). 
άν-ομΟ-Υcνής. έι;' ό μη όμονενής, ό διάφορος 

τό νένος. 
άν-ομο-cιδής, έι;' ό διάφορος τό εΤδος. 
άν-ομό-ι;ηΙ0ς, ο,,' ό μη έχ ~ν δμοιον ζηλον 

(ιiντίθ. τφ όμόζ'1!Ο;). 
ά-νομο-δέτητος, ο,,' ό άνευ νομοθετήσεως, α

νευ νόμου, άτακτος 11 ό μη κανονιζόμε"ος ύπό νόμου. 
άν-ομοιο-β6ρής, έι;' ό έχων ανισον t\άρος. 
άν-ομΟΙΟ-Υcνής, έι;' ό άνήκων εί.; διάφορον γέ

νος, ό διά:ρορος τό γένος. 
άν-ομοιο-cιδής, έ;' ό διαφόρου είδους, έτερο' 

ειδής. ' 
άν-ομοιο-μcρής, έ.· ό μη όμοιομερής, ό άποτε

λούμενος έξ ουχί όμοΙων μερών. 
άν-όμοιoc;, ο,,' κσιΙ -α, -οΙ' (α στεΡ.+δμοιοS')" ό μη 

δμοιος, διάφορος, άνόμοιος. 
άν-ομοιό-στροφος, ο.,' ό σ",γκείμενος έξ άνο· 

μοίων στροφών. _ 
άν-ομοιο-σχήμων, ο,,' ό έχων άνόμοιον σχημα. 
άν-ομοιότης, -Τ'1το;, ή (ά~όμoιo;)" έλλειψις ό

μοι6τητος, διαφορά. 
άν-ομοιο-ουσιαστής, δ' ό διισχυριζόμενος δτι 

ό υΙός εΤναι άνομοιοουσιος τςι πατρί (Μ . Β'Χ::ι ιλ .). 
άν-ομοιο-ούσιος, 01" ό έξ άνομοΙου (διαφόρου) 

ούσΙας (έχχλ'ljΟ. ). 
άν-ομοιόω (ά"όμοιος)- καθιστώ τι 6νόμοιον, διό

φορον_-πσιθ'ljΤ. είμαι rϊ γΙνομαι άνόμοιος. 
άν-oμolωσις, -εω., Υι' ή διαφοροποίησις, τ6 καθ

ιστον 'τι άνόμοιον. 
άν-ομο-Ι0ΥCομαι, μΗ. -ήαομαι' πρκ. άl'ωμοlό

Υ'ιμαι. Άποθ. (άl'ά+όμο10Υέω)' συμφωνώ έτί τινος 
πράγματος. 
άν-ομο-Ι0ΥητCον" πρέπει νά άνομολογήσr:l τις, 

νά παραδεχθι7ι . 
άν-ομο-10ΥΙσ, Υι (ά"ομοΙ0Υέομαι)' συν κατάθεσις. 

2) (ά,,-ομόΙ0ΥΟΙ;)' άσυι:ιφwνΙα. 
άν-ομό-Ι0Υ05, 0,,- άσύμφωνος. 
άν-ομο-Ι0Υοuμcνος, 'Ι' 01' (α σ,ερ. + όμ010Υέω)' 

ό μή ουμφωνών, άσύμφωνος, άσυνεπής, άνακόλου-
8ος 11 ό μη νενόμενος παραδεκτός (μη όμολογηθεΙς). 
άν-ομο-ούσιος, ο,,' ό μη όμοούσιος. 
6-νομος, ο" (α στερ.+"όμο.)· ό άνευ νόμου, πα· 

ράνομος, όσε6ής. ΈπΙρ. -μως=παρανόμως. ΙΙ (νό
μο, Π) ό μι) κατό μουσικόν νόμον γινόμενος, μη 
μελ~δΙKός, άμουσος. 
άν-όνητος, δωρ. ά"-ό,,ίiτo;, ο" (α στε?+όl,l"'1μι)· 

άνωφελής,δχρηστος ιι ά"όl''1τόι; ",,,ος=ό μή ωφελού
μενος έκ τινος' ι;~δ. πλτιθ. ά"όl''1τα ώ, έπΙρ. = άνω

, φελCις, ματαΙως. 
6-Υοος, Ο", χσιτιΧ σl)νσιΙρ. li"OVS', OVI' (α στερ. + 

"όοςγ ό άνευ νοϋ, όνόητος, μωρός, «άμυαλος). 
~νoησία, έπΙρ., εΙτ! (έχ τοϋ α οτερ.+όψομαι, μέλ. 

τοίί deω)=όοράτως, άπαρατηρήτως 11 είτε (έχ τοϋ /ί
-t-όnή) = πρός τό άνω, όψηλά εΙς τόν όέρα, διό 
τrις όπης της στέγης. 
ΈΤVμ. : έν Όδ. Qt 320 λSYδΤσιι πει:;! 'tfj, Άθ'ljνιϊ;; 

δτι cGe"t. «1); άl'όπαια ιJιέπτατo_, δποl) χείτσιι ώ;; 
θ'ljλ. του έπιθ. άl'όπαιος χσιί σ'ljμ. cά"ά ήj dnjj_= 
εΙς τόν φεγγΙτην (tιείτσιι δ'ljλ. έντσιϋθσι ώ;; επιρρ. XQt
Τ'ljΤOρotίμ.). " EπΙσ'lj~ πσιρ' Ήρόδ. (νll 216) Ά"όnαια XQt
λιΤται τό μ'ρο;; tfj, ΟΤΤ'lj;; χσιΙ ή έπ' Qt~tfj, ιiτριιπό" 'ij 
χαταοτ!οσι πιρίφ'ljμο, έΧ 'tfj;; προδοσΙσι, τοίί Έφιιiλ ΤΟI) 
(ιixριδιil, χσιτ' ιiνιιλoyΙσιν πρός; τήν ,ιiντΙστoιχoν όνομσι
σΙιιν 'tfj, χατοιχ(σι,) .• Α"όπαιος χσιλεΤτσιι έν μτφρ. ένν. 
χιιΙ δ 'EjlJtaboxλfj, (Frcιgm. δ1 D) ώ, dιtω~erlS', τ. Ι_ 
δύσκολος. ΚιιτιΧ τόν Άριστ. ά"όπιιια i'j mι,,6mιιιι= 
c1δoc; άετοϋ. 

Iv ... 104ir •• (. ο,;ιρ.+ ,_.)" ό δvcu δπλou 

(Xl)? ό άνευ μεγόλης όσπlδoς, ijτι; i'jto τό διΘιΧΡΙ
τιχόν τοϋ όπ,a.Lτοv), ό ούχl 6αρέως ώπλισμένοςllτιν., 
δοπλος, «ξαρμότωτος». 
σν-οητοι;,ο" (α σ~εp.+ό'ψoμα,)·όόρατoς, όθέατος_ 
άν-όρδΤος, Ο", ώσ. ά-ό,ρατο, (α OΤβp.+όeάΦ) = 

lΙ"οπτος (8 βλ.). 
άν-ΟΡΥάΙ;ω" όναζυμωνω, πλόθω, μαλάσσω. 
6ν-όΡΥ6νοι;, ο., (α στερ. + 8e14"0")' ό δνευ όρ

νάνων. 
άν-όΡΥ"Τος,οl,' ό άνευ όρνiΊc., ό μή όρνιζόμενος. 
άν-ΟΡ'1ίαστος, ο" (α στε:-.+όe)'ιάζω)- ό μη συν

ο&υόμενος, όπό δργια. - ΙΙ έπl θεών, πρός τιμήν 
τών όποΙων δέν λαμβάνουν χώρον (δέν τελοονται) 
δΡΥια . -ΙI. ό μή μυηθεlς είς δργια, όμύητος. ' 
αν-ΟΡΥος, ο,,' ό μη όργιζόμενος, ό δνευ όργης. 
'ανο'ρCιι, Ιων. ή1,02έ'1, Υι (άl'ή2)' άνδρεΙα, φρόνημα 

(πρ6λ. αl,ό:?εοι;). 
άν-ορCΥω" έκτεΙνω πρός τό άνω. 
άν-όΡCKΤoς, ο., (α στερ. + ό'eεξιS')' ό μή Ιχι.ιν ό

ρε~ιν ιι ό μή κινών την /)ρεξιν. 
aν-ΟΡΣξΙα, 'iJ' έλλειΨις όρέξεως. 
'ανόρcος, α, ο" (α",;,ρ)' όνδρετος, θαραλλέος 

(πρ6λ. α"ο?έα). 
άν-ορθιάςω" φωνάζω δυνατό.- ΙΙ όνενεΙρω, άν

o~θωνω. 
αν-ορθ 3CO, ο"· δρθιος, εύθύς (άl'ά+όe"όS')' 
άν-ορδόω, μΗ. -ώσω (ά"ιi+όe"όω)' , μετα: ' διπλή, 

Qt '};. Π:ΙΙPσι~. ή~ώ,ρfJ.ovl', ιiό p . Qt' Iι,,1Je"rooQt' στήνι.> όρ
θόν, όνεγεΙρω, έκ νέου 11 άποκαθιστώ 11 έπαναφέρω 
εί:; τήν προτέρον όκμήν, έπανορθώ, διορθWνw. 
άν-όρθωσις, -εω;, 11' = έπανόρ(J.ωαιS' (βλ. λ.). 
άν-ορμάομαι" τινάσσομαι έπάνω μεθ' όρμης, όρο 

μώ μετά προθυμίας , νό πρόξω τι. 
άν-ορμίι;ω" έξάγω ' Κ τοϋ δρμου τ6 πλοΤα'- μ~σ., 

έξέοχομaι εΙς τό Γ,έλαγο:;_ 
σν-ορμος, 01' (α ο τε? + δeμοt;)' ό άνευ δρμου 

(λψένος) 11 όφιλόξενος. 
σν-όρνiίμι,μSλ. -όραω' διενείρw, έξεγεΙρω, όρχιςω. 
άν-ορούω, μέλ. -οναω' ά-όρ . ιχ' ά,,-ό,ροvοα (άl'ά+ 

deOV:AJ, ό'e"μι)' όνενεΙρομαι, όναπηδW 11 6να6αΙνι.> 
ταχέως. 
άν-όροφος, ο" (α σtεΡ.+8eοφοS')· ό άνευ όροφης 

(στέγης) άστεγος (ΥΡ. κσιΙ ά"ώ,ρ01'Ος), 
άν-ορρο-ηUΥΙος, ο,,' ό μή έχων όρροπήγιον, ~'ljλ. 

ούρόν. 
άν-ορτσΙίΙ;ω, μέλ. -[αω (d",i + όeταλlζω)- κτυπώ 

τός πτέρυνας καΙ κράζι.> (ώ;; δ πετεινό;;) 11 6όδίζω 
χοροπηδηχτό καΙ κορδωτός. 
άν-ορύσσω, ιiττ . -ττω· μέλ.-ξω (ά"ά+όevσσω)' άνα

σκόπτι.> κότι τ6 τεθαμμέναν, «ξεχωννωι 11 άιtαακά~ 
πτω τάφοΙ'" όνοΙνω τάφον. 
άν-ορχCομσι, μaλ. -ήαομιιι, ιiπoθ: όναπηΔW καΙ 

χορευω (άρχΙζω νά χοροπηδώ) όπό χαράν. 
σν-ορχος, ο,,' ό άνευ όρχεων. 
ά-νόσητος, Ο"'=/ί1'οσος (βλ . λ.). 
ά-νoσia, Υι (/ί"οαoς)' έλλειψις νόσου, όνεΙα. 
άν-όσιος, ο" 'ιι -α, -01' (α οτερ.+δαιος)' ό μη δ-

σιος, όνΙερος, άναγνος, μιαρός (λσιτ. profcιnus) 11 
ά,,60ιος "έκvS'=ΠΤώμα νεκροϋ, δ δέν έτυχε τών 
νενομισμένων τιμών. Έχ τούτο\) ~ό 
άν-οσιότης, -'1ΤΟ., Υι' άνιερότης, όσέ6εια. 
άν-οσιουΡΥέω (ά,,6σιος δ βλ.+έeΥάζομαι)- πράτ-

τω όνόσια. 
άν-οσιούΡΥημα, τό ' όνόσιον έργον. 
άν-οσιουΡΥίσ, ή' όνόσιος πραξι:;. 
άν-οσιουΡΥός, ό" (ά,,6αια leΥιιζόμεI'Οt;)" ό πρότ-

των όνόσια. 
αν-οσμCH;, o"'=/ί"oιJμ0ς (βλ. λ.)' ό άνευ άσμrις, 

δσσμος. ' 
α-νοσος, Ιων. Iί-"ovooS', ο" (α στ!ρ. + "όσοS')- ό 

άνευ νόσου, όνιής, πλήρης ύνεΙος n έπΙ πρσιΥμ., άπ- , 
ηλλαγμένος όπό κόθε έλόττωμα, υγιής, εϋρc.ιστoς 
11 11"000& κιικω,,= άπρόσ6λητος, όνέγγιχτος άπό 
συμφοράς. 

lιν-6στcος, ο" (ιι στsρ.+όοτι!ο"γ ό στερούμενος 
δοτών (ώς; δ όxτιiπol)ς; Jt. χ.). ' 

c!ι-ν6oτητofί, σ,,' ό μή νοστών, μή tnανερχόμc. 



., . lιγ~στιμoc:-lινταν/ιyώ Η! 

νος Ι τόπος έξ ου δέν δυναταΙ τις νά έπανέλθr:\. 
4ι-νhστJμο .. , ο" (cι στερ. + ... όσημο.)· ό μή έπι

στρέφwν, ός δέν δύναται η δέν πρέπει νά έπαν
έλθr:\. 11 ό μή txwv νοστιμόδα, ό μή θΡ~ΠΤΙKός. 

δ-νοστoc;, ο" (cι στερ .+"όστο.) · ό άνευ έπανό
δου, μή έπιστρέφwν η μή επιστρέψας.- 11 ό μή 
νόστιμος, μή txwv νoστιμό~α. 

ΙΙ-νόσφιτoc;, οΥ' ό μή κλαπεΙς, 6σφσλής, 6έ6αιος. 
ΙΙν-όσφραντος, ο ... · ό μή txwv όσμήν .:η fxwv 

όλΙ'ι'ην μόνον. . . 
ΙΙ-ν6τιστος, ο,,' μή νοτιζόμενος, μή υ'ι'ραινό

μενος. 

ΙΙν-οτοτύςω (ά"ά+&τιnοη' όναλύομαι, έKσπCι είς 
θρήνους (ιiνιxφωνων &roroi). 
ΙΙν-σύδτος ο" (cι στερ. +οδς)" ό άνευ ώτός, τ. ε. 

δνευ λα6ής. 
ΙΙ-νου-δΙτητος, ο" (cι στε~.+"oϋ;+τίθημ~)· ό μή 

νουθετηθεΙς 11 ό μή θέλwν νά άκούση νουθεσίας. 
δ-νοιι .. , aUV"(jp . ιiντΙ α-"οος. 
ΙΙν-συσiαστoc;, o,,'=τιji έι:ομ. 
ΙΙν-oύσι~:;, ο" (cι σΤΕ? + oυσ[cι)' ό άνευ ουσ(ας 

(δ'ljλ. περιουσίας υλικης, χρημαTlκης). 
δ-νουσοι;, ο", Ιων. ιiντ ί α-"οσο •. 
ΙΙν-ούτδτοιο, ον (cι στερ . + ουτάω)" ό μή τρwθείς 

(η:>αυματισθεΙς) έκ τοϋ σύνε'ι''ι'υς. 
άν-ουτητΙ, έπίρ. έκ τοί) π?οη'(. · άνευ τραυματος, 

χwρΙς νά τρουματισθη. 
άν-σιίτητοι;, o,,·=άyoυτcιτo. (βλ. λ . ) . 
άν-oφθαλμfiiτoς, ο,,' ό μή EXwv όφθaλμΙαν. 
ΙΙν-σχcύς, δ (άΥέχω)· ό KρατCιν τι πρός τά ovw, 

ό υπο6α:nόζwν τι . 
άν-6χcυτοι;, ο ... • ό μή όχευθεΙς, Τι ό μή όχευό

μενος (επί ζψων, πτηνων κλπ.). 

άν-οχΙω- όXCι πρός τά ovw, όνό'ι'W, άνυψCι. 
ΙΙν-σχίι, ή (ά .. -έχω)· άναχαΙτισις, πqϋσις, διακοπή 

(y-up. επί έχθροπ?ιχ~tων), όναΚwχή . .....: 11 (ά"ιxoμcι~)· 
μακροθυμΙα, άνοχή. 
άν-σXλEω-=άyoxλlζω (5λ. λ.). 
ΙΙν-σχλησία, ΤΙ άox~ησίcι (βλ . λ . ). 
ΙΙν-σχλητιχωι;, επιρ.· δι' υποκινήσεwς με μοχλόν. 
ΙΙν-σχλίςω- άναμοχλεύw, άναKινCι. 
δν-οχλοι;, ο .. ' ό μή ένoχλCιν, μή όχληρός. 
άν-οχμάςω, μελ. -άσω' άνεγεΙρw, άνυψCι, κρα· 

τCι υψηλό. 
άν-σΨία, ή (βλ. αΥοψος)' ή έλλειΨις όψου (δ'ljλ. 

όψαρΙου) 11 έλλειΨις προσφα'ι'Ιου. 
δν-οψoc;, ο" (cι στερ.+όψο .. )· ό άνευ όψου (δηλ. 

προσφαγΙου) . 
δν-στα, έπ. σ:Jντετμ. τύπο; . Προστ. ιiντΙ ά"ά-στcι, 

clN-ατηθ~. 
άν-στάς, ά"-στήμε"cι~, έπ. τύποt ιiντΙ ά"αατά., 

cI"cιon1 .. cι~, μτχ. κιχΙ ιiπρφ. ιioρ. 5' τοί) ά"Ιατ"μ~. 
άν-στήσω, έπ. ιiντί άycι-στήσω, μέλ. τοί) ά .. -lαrημι. 
άν-στήτην, ίπ. ιiντΙ άΥεατήτη .. , γ' δυ·ίκ. ιiop. 6' 

ιο(ί cI,,-Ιατημ~. 
άν-στρΙψcιαν, ιiντΙ ά"cι-στιιέψε~ιι". 
άν-αχcδΙcιν, α,,-αχεο, επ. τύποt ιiνtΙ άνιι-αχεθεί", 

CI"ιίαχον, ιiπρ1'. ένεργ. ιiop. β' κΙΧί Προστ. μιiσ . ιioρ . β' 
,ο(ί ά,,-έχω. 

άν-σχι:τ6ς, επ. ιiντ! ά"cι-αxετός. 
δντα (dn', α"τη ... ), επιρ: όπέναντι, καταντικρύ 

(πρΙSλ. τό τή~ νειχς; «άγνόντια», κατά npόownov, 
φανερό, λcιτ. cor"m.- 11 ώ; πρόθ. μετά. γεν., όπέ
ναντΙ τινος, όντικρύ τινος 11 α"τcι παρε~άω .. = πρό 
τCιν παρειCιν (έπ! π4πλου) 11 όντιμέτwπός τινος 11 κιχτά. 
oς~ πλsΤστον μaτ& iχθΡtκi'jς; σημ. , έναντΙον: ιι'"τά Δια. 
nο~aμlζ.~" [IJt& οςήν 8tuμολ. του ancι, αΥτη", ά"τ~
Ωω, CΙn-Ωnιίω, II'noμcιI X.~. ΙSλ. dtI:/J. 
ΙΙνΤ-ΙΥδναιιτiω- όγαναKΤCι καΙ έγώ (μέ .ήν σβι-

ριiν μου). . . 
ΙΙντ-δyδιrάω- όνταγαπCι τόν όγαπCιντό με. 
ΙΙντ-δΥοράςω, μ4λ. -ιίαω' όγορόζω εΙς όντόλ

λ.αΥμό τινος πwλη8έντος. 
ΙΙν,..ly~UΩ, μΙλ. -αω' . όγορεύω έναντΙον τι-

νός, · όπαντlι.ι n όντιλέγω. . 
'ντ-αyρc(ιoμaΓ συλλαμ66νομαι καΙ έγώ. . 
6ντ.I,.,ν'ςομσι, !ώΑ.-Ι,ο,.".ι, 4~;. -roilμcιa' 4-

ποθ: όγwνίζομαι κατό τινος, άμιλλCιμαι πρός τινα 
(κυρ. έν πολέμψ)1Ι έρίζω, φιλOνεΙKCι, πρός τινα' ώς; π:ιιθ. 
τΙθεμαι έναντ!ον τινός ως άντίπαλος. 'Εκ τι;ύτοι> τ~ 
άντ-δΥώνισμα, τ6 ' ό ά'ι'ων κατό τινος άλλου. 
ΙΙντ-aΥωνιοτέω, εΤμαι άνταγwνιστής, όντΙπαλος. 
άντ-aΥωνιστίις, -ο;;, δ' όντΙπαλος. 
άντ-aδΙκCω, μέλ. -ήσω' όδΙKCι, 6λόπτw, εΙς όντα-

πόδοσιν (άντεκδικούμενος). 
άΥτ-ι(ιδω' ςιδι.> καΙ έ'ι'ω, άνταποκρινQμενος είς 

άλλου t;Jδήν (κυ;;. έπί ιjι~txwv ΠΤ'ljνων , περ~Ιχων κ.~.). 
'VT-aEfpw=dvr-IIlero'-M6vov ώ; μέσ. : cinIIEl

ρεσ{}cιι χεϊρά. τιy~=άνυψCι τάς χείρας έναντΙον 
τινός, KινCι πόλεμον κατό τινος. 
δντ-αθλος, ο" (ci"r,+dfJ~o.)· ό άγwνιζόμενος 

κατά τινος. άντΙπαλος, άνταγwνιστής. 
άντ-αιδέομαι, μέλ. -έαoμo.~, μέσ: αlιJoiίΜCΙ~ "cιl 

έΥώ=άνταποδίδω τόν σε6ασμόν. 
άνταίος, α, ο .. (α"τcι)' ό σταθεΙς άπέναντι, όντι

κρινός, άντιμέτwπος, έναντΙος: ά"τcιίcι (ένν. πλη,.,,) 
=τραϋμα έπ~νεxθεν κατά μέτwπον (κατάστηθα). 

- 2) έχθρικός, πολεμΙος. 11 ό πρδς όν στρέφεταΙ 
τις Ικετεύwv- τα άy:cιίcι θεω,,=δεήσεις πρός τους 
θεούς. 
άντ-αίρω, μέλ . άΥι-αιιω' αό? cι' ά"τ-ηριι· έγεΙρι.> 

έναντΙον. 11 ιiμτl3 . (ψιχtνομενtχω~, δtότt ενν. -ij ιχΙτ. 
χεϊΕιις)' άνθΙσταμαι (έγείρομαι έναντΙον τινqς), λιχτ. 
(οηIΓ" "ssurgere. 
άντ-αιτCω, μέλ. -ήσω' ζητCι (όπαιτCι) εΙς όντόλ

λαγμα. 
άντ-αΙTlά ομαι' όνΤΙKατηγOpCι. 
άντ-αίTlI)Ι;, ο,,' όξιοκατηγόρητος καΙ αίιτός ' (δ

πω~ χιχ Ι δ ~λλo~) . 

άντ-αΙXμαλωΤCύω-=ά"τcι~χμcι~ωτ'ζω (ΙSλ. λ.). 
άντ-aιχμαλωτίςω' αlχμαλwτΙζw καΙ έγώ πρός 

όντει:δlκησιν . 
άντ-αιωρέομαl- αίWΡοϋμαι καί έ'ι'ώ. 
'ΑΜΤΑΚΑJ-ΟΣ, δ' εΤδος μεγόλου lχΜος διαιτω-

μένου έν ποταμοίς. 
ΙΙντ-δκολουθΕω- όKOλOυθCι κατόπιν, συνοδεύw. 
ΙΙντ-δκολοuθία, Τι ' ή συνοδεΙα, τό άντακολουθεΤν. 
ΙΙντ-διιοντίςω- όκοντlζw · έναντΙον. 
άντ-aκούω, μΗ. -oυσoμcι~' άκούι.> καΙ έγώ μέ 

τήν σειρόν μου, όκpoCιμαι, nρootxw, καΙ έγώ τά 
εΙς άνταπόδοσιν τCιν λόγων μου λεγόμενα. 
ΙΙντ-ακροάομαl, μέλ. -ιίαoμo.~, αποθ.=άnΙΙΗοVω 

(8 βλ.) 
ΙΙντ-δλδλάςω, μέλ. -άξω' όνταπoδlδι.> τούς όλα

λαγμούs, όλαλόζι.> καΙ έ'ι'ώ 11 όντηXCι, όντιλαλCι. 
ΙΙντ-σλλαΥμα, -ατος, .6' (ά"τcι~Mα~ω)' παν δ,τ.ι 

δίδεται fΊ λαμΒόνεται πρός όνταλλα'ι'ήν, «όντόλ
λαγμα »: 
ΙΙντ-άλλαΥος, ο,,' ό όντηλλαγμένος όντl ετέρου_ 
άντ-αλλακτΙογ- !Jei τι"cι ά"τcι~~άξcι~' = πρέπει 

νά δωσr:\ τις είς άνταλλαγήν. 
ΙΙντ-άλλακτος, ο .. ' ό ~xwv Τσην άξΙαν μέ δλλο 

ΠΡΟ'ι'μα καΙ δυνόμενος νό όνταλλαχθl:\ μέ αυτό. 
ΙΙντ;'αλλάσσω, ιitt . -ττω, μέλ. -ξω' ιiόp. ιχ' 

-ή~~άξcι' δΙδι.> f\ λαμ6όνι.> τι πρός όνταλλαγήν, 
άνταλλόσοι.> τι με δλλο.-Μέσο\l, λαμ6όνι.> τι ώς όντ
όλλα'ι'μα δι' δλλο. 
άΥτ-δμcΙδομαι, μέλ. -ψoΜCΙ~, μέσον' δlδω Τι λαμ-

6όνι.> τι εΙς όνταλλα'ι'ήν, άνταλλόσσw. 2) έπι6όλ
λι.> ποινήν εΙς όνταπόδοσιν (τιμwριaν, λόγΥ) κακής 
διαγW'ι'ης, άνταΠOδΙΔW, TIμwpCι. 3) όποκρΙνομαι, 
όπαντCι με λέξεις. 'Εκ τούtοu τό 

ΙΙvr-άμclξις, -.~, fι· όνταπόδοσις, όνταλλαγή. 
ΙΙντ-i:ιμoιβίι, -ij' ti,tt κιχΙ νυν. 
άντ-διιυνομαι, μΙσον' ύπερασπΙζι.> έμαυτόν .έναν

τΙον δλλου, όνθlσταμαι 2) άνταποδΙδω, όντεπεξ-
έρχομαι. : 
ΙΙyτ-α~.βIβιιςω, μΙλ. -β.βιίαω χιχΙ -ΡιβΦ' όνα6ι-

66ζι.> καΙ έγώ όμoι6αΙWς. . 
άντ..avσ-βοάω- όνα60Cι καΙ έγώ εΙς όπόντησιν, 

όντιφι.ινCι. 
άντ-σνσ-Υινώσιιω- όναγινώσκι.> 6ι6λΙον όντι-

ΠαΡα66λλων αυΤ9 πρός δλλο. . 
6ντ-αν-ά,.,. μΟ._ ·Ιω· . όδηΥω καΙ έ"c.:ι δνω (6-
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Υοικτό) έναντίον τινός 11 κυρ . Επ Ι πλο ίων. άποπλέω 
ιι νΟΙΥομαι) είς το άνοικτά έναντΙον έπερχομένι.;ν 
πλοΙων 11 Υ-ν . έπιτίθεμαι, άντεπεξέρχομαι. . 2) άνα · 
eι~άζω άντl άλλου. 
άντ-αν-αίρεσι:;, -ε~, Τι ·=ά"tJ.VΡαll!~σι, (βλ . λ .). 
άντ-αν-αιρiω' άντc ποδίδω φόνον άντl φόνου 

; ντιφονεύω 11 OφaIPC), έξαλεΙφω. -πr.ιθ. έξαλεΙφομαι, 
άπαλεΙφομαι . 
άντ-ανά-Kl~αι:;, -ε::.>" -Ι, ' ό . τι κ:;ιι ν iί ν. 
άντ-ανα-κΙάω' ό ,τι κ::ι ί ν iίν . 
άντ-ανα-κοπή, Τ,· ή πρός τ6 όπίσω άνακοπή, 

όποατροφή. 
άντ-ανα-κράςω' άνακράζω καΙ έΥω είς άπάν · 

τηοιν . 

άντ-σνα-Ιίακω, μΗ. 'ανίΗώ3ω' καταατρέφω καΙ 
έΥω μέ τήν σειράν μου ( εί ;; ιiν't ::ιπόδC:ΗV πρ?η~'/oμ$' 
νη. μ'J Ι κ::ιτ ::ισ '!:P?φYι~ ) . 

άντ-ανα-μΕνω' άναμένω καΙ έΥω (ιiΨ;; ί νOC λά.6ω 
δραστΥι ρια μΞ τ"α\. 
άντ-ανα-παύομαι' άναπaύομαι καΙ έΥω, δταν 

όναπαύωνται άλλοι . 
άντ-ανα-πCμπω' πέμπω όπίσω. 
άντ-ανα-πίμπλημι' πληρω (ΥεμΙζω) καΙ έΥω, 1) 

ΥεμΙζω έν άντιθέσει (πρός τινα). 
άντ-ανα-ηΙΕκω, μέλ. -ξω' πλέκω καΙ έΥώ όμιλ

λωμενος npqc τινα. 
άντ-ανα-πΙηρόω, μέλ . -ώσω' άναπληρω είς 

όντικατάστασιν (είς συμπλήρωσιν ), άντικσθιστω. 
άντ-ανα-πΙήρωσι:;, Υ, ' ή έκ νέου άναπλήρωσι:;. 
άντ-ανcι-σΤΡEφω' άνοοτρέφι.; όπίσω . 
. άντ-ανα.;φωνCω·=άντιφωνω. · 
άντ-ανα-χωρΕω' άμο ιβσίως δίδω τόπον, ύποχωiJW. 
δντ-ανδρος,ον (άνci+άν.Ι» ) · ό ά ντί άνδρός, όντι-

καθιατων άνδρα. 
άντ-άν-ειμι (ά"τΙ+ά"ι.t+εΙjU)· ονέiJχομα ι , άνυ

ψοομαι, έναντίον 11 φθάνω είς τό αύτό ϋψος με 
άλλο τι. 
άντ-αν-Cχω' άνυψω καΙ έγώ. 
άντ-αν-lσόω' καθιστω τι ίσον καΙ έγώ, συμ-

πληρώ. . 
άντ-αν-ίσωμα, -α τος, τ Ι;;' τό δι ' ου έξισαϋταΙ τι. 
άντ-αν-ίσωσις, Υ,' έξίσωσις. 
άντ-αν-'στημι (ά"τί+ά ΥαΗ'στημι) ' Ι ενε ΡΥ. μτ6 . 

ίν τφ ένεατ .. πρ:., μΖλ. , κr.ιΙ ιiι; p . α" tYE tpw τι έναν
τΙον τινός ιϊ άντl τινος, άντιτάσσω. 11 άμτ6. ε·, τψ 
πaιθητ. μετΙΙ . το.5. ιio ρ . β' κ ::ι ί τ?tι έ.,ε ΡΥ. π?χ. · έγε ίρο

μαι έναντΙον τινός, άντιτάσσομαι. 
άντ-αν-oiΥω (1) -οlΥ)/vμι)' άνοίγω τι έναντΙον 

τινός. 
άντ-άξΙος, α, ο,,' ίσος κατά τήν άξΙαν, ίαάξιος, 

έφάμιλλλ9). 'Εκ τού:ο !) τό 
άντ-σξιοω, μελ . ·ώσω· άνταπαιτω , άπαιτω τι ώ~ 

όντάλλαΥμα ιϊ άπαιτω τι με τήν σειράν μου. 
άντ-απ-αιτέω, μελ. -ήσω' άπαιτω είς άνταπόδοσιν. 
άντ-αη-δμcί80μαι,με"οψάνταποκρΙνομαιllύπεlκω, 

ύποκούω καΙ έγω με τήν σειράν μου (ύποχωρω ά
μoιβaΙως). 
άντ-δηδτάω' άπατω τόν πειρώμενον να με α

πατήσQ. 
άντ-αη-aύyασμα, τό' όντανάκλασις φ:..Jτός ιϊ 

δόξης. 

6ντ-αηι:ιΙέω' όπειλώ καΙ έΥώ, έκφράζω και έΥω 
όπειλήν. 
άντ-ασ-cρύκω' κρατώ καΙ έΥω μακράν, όπο

κρούω KOI έγώ. 
άντ-απο-δείκνυρι, μελ. -δείξω' όποδεικνύω είς 

όνταπόδοσιν rϊ είς άπάντησιν. 
άντ-aηo-δlδωμι, μέλι -δώσω' ιi6ρ . α' &"ταπΗ",

κο' δlδw όπΙσω καί έΥω (μέ τήν σειράν μου) πρός 
έξόφλησιν, πληρώνω άποτΙνω. - 11 άνταποδίδω, έπι
στρέφω.- 18 ιiμτ15. άνταποκρΙνομαι, άντιστοιχω 
πρός τι .- ιν παρaδlδw μέ τήν σειράν μου 11 έρμη
νεύω καΙ έΥώ. 'Ε; ΙΧ1τοϊ} τό 
άντ-αηο-δσμα, -ατος, .ό· τό άνταποδιδόμενον, 

ή όνταμοι8ή, ή άμοιβή. ΚαΙ . 
'ντ-anό-δοσιlίr -.ω" Tj' τό όντaπoδίδειν, ιόντ-

απόδοοιςι, άνταμοl6ή. . 

άντ-απo-δoiίναι, ιiπ;;φ. ιio;;. 6' τοϊ} ιl"τoπo&l&ιoιu. 
άντ-απο-δύομαι- άντεπεξέρχομαΙ τινι έν TQ 

όΥωνι. 
άντ-απο-θνάσκω' καταδικάζομαι εΙς 86νατον 

ως φονεύς. . 
άντ-αιιο-κρίνομαι, μέσ . , άπαντώ έκ νέου U όν· 

τιστοιχω . 

άντ-απο-κτι:ίνω, μέλ ι -KτενιU' φονεύω πρός 
άνπκδίκησιν. 
άντ-απο-Ιαμ8άνω, μΞλ . -λήψομαι' λαμβόνω ό

πΙσω είς άντάλλΟΥμα, όπολαμβάνω άμoιβaΙως. 
άντ-απ-οΙΙίϊμι' καταστρέφω τόν καταστρέφον' 

τα, καταστρέφω (φονεύω) καΙ έΥώ είς άντεκδΙκη
σιν.- Π::ιθ. κ::ι ! ?νΙΞσ . μετOC ένεη. πχ?αχ. 6' -όλωλα' κα
ταστρέφομαι καί έΥω με τήν σειράν μου. 
άντ-aΙΙΟ-!ΟΥCομα,' άπολΟΥΟϋμαι είς άπόντησιν. 
άντ-αιιο-ιιέρ5ω' πέρδομαι έναντΙον τινός. 
άντ-αllορΕω' προβάλλω πόλιν άπορΙαν, άντιπρο 

βάλ λω άπορίαν . 
άντ-αno-στCΛlω' στέλλω όντl άλλου, στέλλω 

προς άνταλλαΥήν 11 ατέλλω όπίσω 11 παραπέμπω τινά 
πόλι ν. 
άντ-α;:ιο-στροφή, Υι' το στρέφειν (βλέπειν) προ:; 

τό άντίθετον μέρος. 
άντ-αηο-τaφρcύω' άποχωρίζω διό τάφρων. 
άντ-α;:ιο-τειχ:ζω' έΥείρω τεΙχισμα έναντΙον όλ

λοu τειχίσμα Γος rϊ όχυρώματος. 
άντ-απο-τίνω, κ::ι Ι -τίω, μελ . -τl~ω' όνταποδΙ

δω (κη. άιroτίω καΙ έγώ). 
άντ-απο-φ:ιiνω, μΞλ. -:Ρα"ώ' άνταποδεικνύω, ά· 

ποδει κ \ ύ :.ι καΙ έΥώ άπό τό άλλο μέρ::>ς. 
άντ-άιιτομαι, Ιω·ι. α,ν τί ά"θ-άπτομιχ •. 
άντ-αιι-ω'έω ' ώθω ό;ΊΙάω ιϊ πρός τά όπΙσω. 
άντ-aιπώ·8ιισις, -εω;, -ί,' άμοιβαία άπώθησις. 
άντ-άιι-ωαΙΙ;-=~<ϊ> Π ?'JηΎ. 
άντ-αρι!tμΕW' παραβάλλω άριθμόν πρός : ριθμόν, 

συγκρίνω άρι ~ μ ;)ύς . 
άντ-αρκΕω, μέλ ι -έσω' άνθΙσταμαι, όντέχω (είς 

τή ν έναντίον τινά :; άντΙστασιν) 11 εΊμαι όρκούντως 
κα Ι έγώ ίσχυρό:; νά άντιστα~ω. 
άντ-αΡΚΤιχος, ή, Ο" (αρκτος)' ό άντΙθετος πρόζ 

τόν άρκτικόν, ό μεσημβρινός. 
δντ-αρσις, -εω;, i, ' έξέΥεροι::;, έπανάστασ ις. 
άντ-αιιπάςομαι, μέλ . -άσομαι' ιilto9. · άνΤΙXαΙJε

τΙζω 11 ύποOCχομαι καΙ έΥω φιλοφρόνω:;, άνταποδίδω 
φιλοφροσύνην. 
άντ-αστράητω'άστράπτω έναντίον της άστραπης 
άντ-αυΥάςω'=ά"ταυΥέω (151.. λ.) , «λαμπcβολώ».-

11 μτΟτ . λαμπρύνω. 
άντ-αυΥασ'α, Υι ' άντανάκλασις φωτός. 
άντ-αύΥΙ:ΙIl'=ΤΨ Π.ΡΟΥιγ. (ό ,:~ κ:;ιΙ vuv). 
άντ-αυΥέω, μΙλ. -ήσω' όντανακλω φώς, όντα-

νακλώ. 'Εχ τοϊ} 

άντ-αυΥής, ες (ά"τl+αVΥή)' ό άντανακλών φCις, 
σπινθηροβολων. 
άντ-αυδάω, μιiλ. -ήσω' ομιλώ εΙς άπάντησιν, 

·άπανΤώ, άνταπαντω. 
άντάω, Ιuιν. ά"τέω, μΗ. -ήσω' ciQp. α' ή"τησ/Ζ 

(ιϊ"τα, ά""ί)' έπΙ ΠΡΟ"" έρχομαι όπέναντι, έρχομαι 
όντιμέτωπος, πρόσωπον πρός πρόσωπον, συναντω 
11 ώα. άντηal1Ι μάχη;, δαιτός κλπ.=λαμβάνω μέρας, 
μετέχω, είς μάχην, συμπόσιον κλπ. 
άντ-εβόΙησα, ιiόp. :;ι;' .οίί ά"τι-βολέω. 
άντ-εΥ-Υράφω- έξαλεΙφω δνομα έγΥεγραμμέ

νον καΙ άντ' όύτοϋ Υράφω άλλο. 
άντ-εΥείρω' όνεγεΙΡW ιϊ οlκόδομώ τι εlς. τήν 

θέσιν άλλου ιι έγείρω τι έναντίον τινός. 
άνΤ-CΥ-κδΙέω, μέλ: -έσω' έYKaλώ (KατηyoρCι) 

καΙ έγω, όντικατηΥΟρώ. 
άντ-έΥ-κΙημα, τά ' όντέγκλησις, άνΤαΥωΥή, όν

τιΚατηγορΙα. 
άντ-εΥ-χcιρίζω' λαμβάνω τι όπό ηνα καΙ τ6 

έΥχειρΙζω είς άλλον. 
άντ-εΙΧάζω, μέλ. -άσομαι' ιiόp. · ιχ' -Βκοσο' παρ

ομοιάζω καΙ έΥω πρός άλλο, λέγω δη εΙναι δμοιον 
προς δλλο. 
. άν.τιΙνω, ποιη,. ΙΙν,,1 ... ...,.1 ... 
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6ντ-cίηον, ιi6ρ. ΙS' !νε:.> ένε:JΤ. δν Xpr,oet' όμιλώ 
i:vaVTlov i1 εΙς άπάντησιν, άντιλέΥω (πρ6λ. &lΙτ·ερώ, 
dnΙ-UΥω, &"r-ayoeeiJ::u)' 
6ντ-εΙρομαι, ίυΝ. ιiν,Ι &"τ·έρομαι (~λ. λ.). 
6ντ-εισ-άΥω, μΗ. ·ξω· εΙσάγω όντΙ τινος, άντι· 

και)ιστώ.-ΙΙ εlσόΥω άμοιΒαΙω::; εΙς ύπούΡΥημά τι. 
άντ-εισ-βάΙΙω" ιiμτ6. εΙσΒάλλω καΙ έΥώ πρός 

άντεκδΙκησιν . 
άντ-εισ-δρομιί, 1ι' εΙσδΡομή (εΙσΒολή) εΙς μέρος, 

όπόθεν όπεΒλήθη άλλο τι. 
άντ-εισ-ενειιτέον (ά"τεισφέρω)'=δεϊ &"τεισφi

ρε,,, i1 άιιτεισε"εΥχεϊ". Βλ. ά"τεισφέρω. 
άντ-εισ-ιιαΙΕω" εlσκαλώ καΙ έΥώ. 
άντ-εισ-φΕρω, μSλ. ·εισοίσω· πληρώνω 1) συν

εισφέρω άντl άλλου τινόs (π~Oλ . εΙσρορά) :-11 ύπο- . 
καθισΤώ έν π:θΥμα εΙς την θέσιν άλλου. 
άντ-ειι-δΕω" κάμνω καΙ έΥώ έξόρμησιν 11 όντεπ-

εξέρχομαι. 
άντ-cιι-δΙf6u" έκθλΙβω καΙ έΥώ. 
άντ-ειι-ιιΙΕπτω, μέλ. ·ψω· κλέπτω καΙ έΥώ εΙς 

άναπλήρωσιν τών δσα μοϋ έκλεψαν (ΤΙ πρός άντ· 
εκδΙκησιν). 

άντ-ειι-ιιόπτω, μέλ. 'ψω' έκκόπτω (<<Βγάζω») καΙ 
έΥώ προς έκδίκησιν, όντεκβόλλω. 
άντ-ειι-πE~ω, μΞλ. ·ψω· έξαποστέλλω καί έγώ 

11 πέμπω έναντΙον τινός. 
άντ-ειι-πΙΕω, μέλ. -π"λεvσΒμαι' έκπλέ.ω έναντΙον 

τινός (πλέοντος κατ' έμοϋ). 
άντ-ειι-πΙΙ;σσω, μΗ. -ξω' κάμνω να τρομάξι:], 

έκφ08Ιζω τόν έκφοβΙσαντά με. 
άντ-ειι-πνΕω" έκπνέιμ όμοιΒαΙως. 
άντ-ειι-ρέω" έκρέω όμοιΒαίως. 
άντ-ειι-τάσσω (έ'Ι'Ι. στρατ6,,)" όντιπαρατάσσω 

στρατόν πρόι; μάχην. 
άντ-ειι-τεΙνω, μέλ. -εκτε"ώ' έκτε(νω τι έναντΙον 

(~"I)λ. έναντι) άλλου διά νό τό έξισώσω 11 έ;τομ. πα
Ρα8όλλω τι μέ τι άλλο. 

άντ-ειι-τΙδημι" έκτΙθημΙ τι άντl άλλου προεκτε
θέντος 11 δημοσιεύω διάταΥμα έναντίον άλλου δια
τάΥματος. 
άντ-ειι-τΙνω" άντιπληΡώνω, άνταποδΙδω. 
iVT-iIt-TIgIC;, 1( άνταπόδοσις, ποινή, τιμ ·.φΙα. 
άντ-ειι-τρΕφω" έκτρέφω τόν έκθΡέψαντά με li 

έκτΡέφω, καλλιεΡΥώ, ώς έφάμιλλον. 
άντ-ειι-τρΕχω, μέλ. -έ .. δ.?α.μΒνμαι· έξορμώ έναν-

τΙον τινός έκδραμόντος κατ' έμΟϋ. 
άντ-cιι-φiρu" άντιτόσσω· 
άντ-εΙαβόμην, μ$ο. ιi6ρ. 6~ τ05 ά"τι"λαμβάllω. 
άντ-cΙαπόομσι". ήΤΤώμαι ύπό τοϋ ήττηθέντος 

(ιiντΙθ. τψ άιιτε.π~"ρατώ) • . 
6ντ-εΙαύνω" άντεπεξέρχομαι n έκπλέω έναντΙον 

τινός. 
άν-τΙΙ10ισα, ~ωp. ιiντΙ ά"τέ"λΑοvσα, θηλ. τΤι; μτχ. 

του &ιια"έΑΑω. 
άν-τΕΙ1ω, ποι"l)τ. ιi'/τ Ι ά"α·τέΑΑω. 
άντ-ειπιςω, μελ. -{σω, ιiττ. -(ώ' έλπίζ · J έκ νέ

ου εΙς άντιστάθμισμα όποτυχΙας, συλλαμΒόνω νέαν 
έλπΙδa πρός έπανόμθω:Jιν άποτυχΙας. 
6ντ-εμ-βα'νω" έμΒαΙνω όμοιΒαΙως καΙ προσαρ-

μόζομαι (έπΙ σ,ροφ!Υγων i1 ιi~θ?ώσεων). 
άντ-εμ-βάΙΙω, μέλ. -εμβα."λώ, ιiμτ6: εΙσβόλλω 

καΙ έΥώ (εί~ 't"ij'1 χ.ώραν τού είσ6αλ6ν,0; εί~ ,"ijv ί~ικτ,ν 
μου). 2) μτ6τ. έμΒάλλω τι άντί τινος. 
άντ-cμ-βIβά~ω, μέλ. -άσ»' έπιΒιΒόζω εΙς πλοΤον 

εΙς όντικατάστασιν, έπιΒιΒόζω τινό ώς όνT'iκατα
στάτην άλλου. 
6ντ-εμ-βοlπ, Τι' όμ:>ίΒαΙα εΙσΒολή. 
άντ-εμ-παΥΟ, γ' έν. παθ. ιiop. 6' ύποτ. τοίί έπομ . . 
άντ-cμ-πήΥνυμι, μελ. -εμπήξω' έμπηγνΙ::ω καί 

έγώ (άμοιΒαΙως). 
άντ-cμ-nίμnΙιιμι" πληρώ τι καΙ έγώ πρός άντα· 

μοιι3ήν i1 όποζημΙωσιν. 
άντ-cμ-π'μπριιμι, μελ. ·εμπρήσω· πυρπολώ καί 

έγώ πρ:'ς όντεκδίκησιν. · . 
άντ-εμ-πΙΕιιομαl" περιπλέκομαι όμοϋ 11 έναγκα

λΙζομαι καΙ έγώ, όποδίδω τας περιπτύξεις τινός. 
άντ-εμ-ίιΙοιιή, 1i aμοιeαία έμπλοκή, συμπλοκή. 

άντ-cμ-φaίνω, μΗ. ·φίi"ώ· lσχυρΙζομαι τό έναν· 
τ/ον, όντιλέΥω. 
άντ-Eμ-φδσΙC;, ΤΙ" διάφορος έμφασις 11 όντΙθεσις, 

. διαφορά. 
άντ-εν-δείιινυμαι, μSσ. παρέχω έναντ/ας ένδε/

ξεις (έπΙ συμπτωμιiτων). 
άντ-iν-δClξΙC;, fι' έναντία ένδειξις, έμπόδιον, 

κώλυμα. / . 
άντ-cν-δίδωμι, . μΗ. -ε"δώσω' ύπoxwρώ καΙ έΥώ 

(όμοιΒαίως), ένδίδω έναλλάξ εΙς τόν έλκοντα (έπΙ 
πρ ιονιστων ). 
άντ-εν-δύομαι" ένδύομcΙ τι άντl άλλου. 
6ντ-εν-Εδρα, fι' ένέδΡο έναντ/ον άλλης ένέδρας. 
6ντ-εν-εδρεύω" ένεδρεύω κατ' άλλου ένεδρεύ· 

οντος έναντlον μου. 
άντ-εξ-άΥω, μΗ . -άξω' έξόΥω τι καΙ έγώ άντΙ 

τινος άλλου.- 11 έξάγω στράτευμα κατ' έχθροο 11 
ιiπσλ . οντεπεξέρχομαι κ.ατά τινος. 
άντ-εξ-αίρω~ έξυψώνω, μεγαλύνω άνθαμιλλώ-

μενος. 

άνΤ-Cξ-aιτiω, μΙλ. -ήσω' άνΤαπαιτώ. 
άντ-εξ-αν-ίστaμαι" έξανίσταμαι έναντΙον τινός. 
άντ-εξ-δπ6τάω" έξαπατω καΙ έΥώ. 
άντ-Εξ-ειμι (εΙμι)' έξέρχομαι έναντΙον τινός, 

άντεπεξέρχομαι. 
άντ-εξ-εΙαύνω" άντεπεξέρχομαι κατά τινος (κυρ. 

έξέρχομaι έφιππος έναντίον τινός). 
άντ-εξ-Ερχομαι, ιiπoθ.=άντέξειμι (8 βλ.). 
άντ-εξ-ετά~ω, μέλ. 'σαι' έξετάζω τι παρα8όλλών 

πρός άλλο.-Μέσσν, άντιμετροϋμαι πρός τινα, άΥΤΙ' 
παραΒάλλολαι πρός Τίνα 11 διαμφισΒητώ τι πρός τι
να, παρουσιάζομαι ώς άντΙδικος (έν δικ':tστηΡίψ). 
άντ-εξ-ΙΙΥCομαl" έξηγοϋμαι καΙ έγώ έξ άλλου. 
6ντ-cξ-ήΥιισιc;, -/j' έναντΙα έξήΥησις. 
άντ-εξ-ιππεύω, μέλ. 'σω' όντεπεξέρχομαι έφιπ· 

πος ένaντίον τινός όρμώντος ένοντίον μου. 
άντ-εξ-ίσταμαι" υποχωρώ εΙς προcΒολήν. 
άντ-εξ-οπlίζω" έξοπλίζω έναντίον τινός. 
6ντ-εξ-ορμάω" έξορμώ Τι έκπλέω έναντΙον τινός. 
άντ-εξ-όρμησιc;, ·εως, fι (ά"τί+έξορμάω)' όντε-

πΙθεσις 11 ό όπόπλους πρΌc; έπΙπλουν κατά τινος. 
6ντ-iξ-ωσιc;, 1, ' άμοι8αΙα έξwoις, έκΒολή. 
άντ-επ-αΥΥεΙία, 1( όμοιβaΙα υπόσχεσις. 
6ντ-επ-άΥω, μελ. ·ξω· cδηγώ τόν στρατόν, i1 

(ιiμ το.) προχωρώ έναντίον τινός. 11 όντεπιβόλλω. 
άvτ-cn.qδω" μεταχειρΙζομαι · έΠΥδό:; έναντίον 

τινός. 
άντ-επ-αινΕω, μΙλ. έσω' έπαινώ καΙ έγώ εΙς 

όνταπcδοσιν έπαίνων. 11 πΙΧθ . &"τεπαι"ονμαΙ τι1'l 
=έπαινοϋμαι έν συγκρΙσει πρός τινσ. 
6ντ-επ-αν-άΥομαι άντi+έπi+ά"ιitcJ)'ομαι)' ό

ποπλέω (έξέρχομαι εΙς τό πέλαΥος) έναντίον έπι
πλέοντος έχθροϋ. 
ά.εn-αφ-iημr άπολύω τι έναντΙον τινός, άφ/νω 

τι να δρμήσι:] έναντΙον έπεοχομένου έχθροϋ. 
άντ-έπ-ειμι (ά"τί+έ.πί+εΙμιγ άντεπέρχομαι, άντ

επεξέρχομαι, κατά . τινος (έπερχομένου έχθροϋ). 
άντ-επ,.ι:ισ-άΥομαι, πιχθ.· εΙσάγομαι i1 εΙσέρχο-

μαι άντl άλλου έξερχ.ομένου. . 
άντ-επ-ι:Ισ-οδος, 11' τό όντεπεισέρχεσθαι, ή 

είσοδος εΙς θέσιν άλλου έξερχομένου. . . 
άντ-επ-εισ-φΕρομαl" εΙσφέρομαι όντl έτέρου. 
άντ-cn-cΙαύνω" άντεπιτΙθεμαι ri όρμώ κατ' έπ

ερχομένου έχθροϋ. 
άντ-επ-εξ-άΥω (&"τί+έπι+έξ+&Υω), μελ. .ξω· 

όδηγώ (στρατόν) έξω 11 i1 (ψ,Ο.) έξέρχομαι έναν
τΙον τινός. 

άντ-είι-Εξ-ειμι (εΙμι)" άντεπεξέρχομαι (κυρ; έναν-
τΙον έπερχρμένου έχροϋ). 
άντ-εσ-εξ-εΙαύνω, μέλ. -ε"λώ' όντεπεξέρχομαι. 
άντ-επ-εξ-Cρχομαι, ιiπoθ.=ά"τεπiξειμι (α βλ.) 
άvτ.,.cn-iξ-οδοc;, Τι' ή έξοδος (έκ πόλεως ri ό-

χυροϋ) πρός όντιμετώπισιν έnερχομένης έφόδου. 
άντ-επ-Ερχομαι" οντεπεξέρχομαι. 
6ντ-επ-ιιχΕω' διά κραυγών καΙ όΔUρμών κάμνω 

θόρυΒο ν πρός ένόχλησιν άλλων λαλούντων ri Q
δόντιμν. 
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6ντ-cηι-βουΑcύω, μ!λ. -σω' άντεπι6oυλείJoμαΙ 

τινα, είς τά lδιl<ά του έπΙβουλα σχέδια άντιτάσσw 
Ιδικά μου. 
άντ-εηΙ-Υράφω- έΠΙΥράφw τι εΙς τήν θέσιν άλ

λου (ο έ'(lλεi~ω). 
άντ-εηι-δείκνυμι, μελ. -δείξω' έπιδεικνύw καί 

έγ4ι μέ τήν σειράν μου, άντιπαρουσιάζw. 
άvτ-εwί-δεσιc;, Υ( άμοιβαία έπΙοεσις, δμιλλα. 
4vτ-εnι-δiiμέw, μελ. -ήσ:.ι· έπιθυμώ κοΙ έΥω ά

μοι6οίwς. - Π(l~. α"rεπ,fJ.vμεiσlJ.σ.ί τ,νο.=ε1μαι καΙ 
έΥω έπιθυμητός διά τι, EXW τι τό όΠΟίον έπιθυμετ 
άΜ:ς τις. 

qvr-cntoKiltw- άντεΥκαλώ, άντονειδΙζw. 
6ντ-cηι-κου,:ιέω, μελ. -ήσ»' , έπικ υρQ (βοη')ώ) 

καΙ έΥι.:, εΙς άνταπ6δοσιν της παρεχομένης μοι 60-
ηθε:Ιας. ' 

ς-ντ-cηΙ-KΡiιτcιll, -Ι( ή έναλλόξ έπικράτησις, ή δι· 
αδοχική ύπερίσχυσις. 

i!ιντ-cηι-~ρllτέω- έπικρατώ τινος προσπαθοον
τoc νό μέ Kαταβάλλr;ι. 
άντ-cπι-lσμ6iινoμσι- πιόνW καΙ έΥω μέ τήνσει 

ράν μου, 
άvτ-cnι-με:Αέ:tμσι, μέσ. μελ. -ήσομα,' πcιθ. :χορ. 

Jι' -επεμε,ΙήfJ.ην, άπ.,Ο: έπιμελοΟμαι (φροντίζw) καΙ 
έΥω μέ τήν σειράν μου. 
άvτ-ε:πι-vcέw- έπινOW καΙ έγω ς:,φ' έτέρου, 
άντ-ε:ηι-ηΙέω- nxtW έναντΙον άλλου πλέοντος 

κατ' έμοΟ_ ' 
άντ-επί-σ.ιοπος, δ' άντΙζηλος έπίσ .οπος, έπιδι

WKWV τήν fδρον όλλου, 
άντ-ε:ηι-σκώητω- tnIOKwnTW καΙ έΥω τόν σκώ

ψαντά με. 
άντ-ε:πίστσμσι- έπίσταμαι καΙ έγω έξ όλλου. 
άντ-ε:πι-στέΑΙω- πέμπw άπάντησιν προφοριl<ήν 

iΊ δι' έπιστολης. 
άντ-ε:ηι-στοΑή, ΤΙ' έπιστολή είς άπάντησιν. 
άντ-ε:ηι-στρaτcύω, μελ, -σω' tKOΤPOΤEίoW έναν

τίον τινός, 
άντ-cηι-στρέφω- έπιστρέφW όπίσw, έπl λοιδο

ριών, 

άντ-cηι-στροφή, τΙ' στροφή πρός τά όπίσw. 
άΥτ-cηι-τάσσω, μελ, -ξω' έπιτάσσw (διατάσσω) 

καΙ έΥω, άντι3ιατάσσw, 
άΥτ-ε:πι-τcίνω- tnITEfvw πρός τήν άντΙθετον 

διεύθυνσιν. 
άΥτ-cπι-τcιχίςομlιι, μέσ, μελ_ -ίσομα" iττ . -ιου

μα,' πctθ_ π~κ. -τεrείxισμσ.,- ciπ"θ. έγεΙρω καΙ έγι.:, 
έπιτειχΙσματα (όχυρώματα) έναντίον τοΟ έχθροΟ, 

άντ-cηι-τίδrιμι, με). , -lJ.ήσω' lnI;'}tTW , (έπι:ι;έρ:..ι) 
καΙ έΥω τι εΙς άντΙποινα (εΙς άπάντησιν, εΙς έι<δί
κησιν) iΊ άντΙ τινος_ 11 Μέσ "ν, έπιτί.θεμαι καΙ έΥι.:, 
έξ όλλου, όντεπιτίθεμαι, 
άΥτ-ι:πι-φέρω- έπιφέρw άμοιβαΙως, προξενώ, 
άΥτ-cπι-χcιρέω' έπιxειρQ καΙ έΥω μέ τήν σει

ράν μου 11 προσπαθώ νά άποδεΙξw τό έναντίον 11 

'άντεπιτΙθεμαι. 
άΥτ-έραμσι- 61., άη'εeάω. 
άΥτ-cρaνίςω, μελ. -ίσω (ά"τl+έ'eσ."ο.)' συνεισ

cptpw Ι(αl έγι.:, τό άναλογοΟν μοι μέρος εΙς τόν έ
ρανον,-πa.θ. άντιπληρώνομαι, άνταμειβομαι. 
άντ-ι:ρσστής, -ov, δ' ό άντΙπαλρς ε:Ις τόν EPw-

τα, ιάντεροστής», 
άντ-ε:ΡCΊ~- άΥαπώ καΙ έΥω " άνταγwνίζομαί Τίνα 

εΙς τόν ερwτα, είμαι άντεραστής. 
άΥτ-ι:ρε:ίδω, μέλ. -σω' άντιστηρίζω, άντιστυλ·.j

vw. - 11 ciJl τ6. Ίσταμαι σταθερός έναντΙον τινός, 
άνθΙστουαι, παρέχω άντίστασιν, Έ; cι·jτ"i} τό 
άΥτ-έρcισις, -εω;, .,1 (άντερείδω)' τό έρεΙδειν τι 

έναντίον τινός, άντίστασις, άντιπίεσις. 
άντ-ε:ρε:ιστιxόf;, ή, ό,,' ό έπιτήδειος εΙς άντί

στασιν, 

άΥτ-cρίςω- άνθαμιλλώμαι, 
άΥτ-έρομσι, ίω'Ι, -είeομα,' ci6p. 6' -η ?όμη,,' ιZπrιθ,' 

έΡWΤώ ι<αl έγω μέ τήν σειράν μου, άντεΡWΤώ, ' 
άντ-ε:ρiίoμσι, ciποθ.' άντισταθμfζw 11 κυρ. κόμνw 

τι νά είναι ίσου βάρους πρ6ς τι ιι Ι;cr;μ, νά έxr;ι ίσην 
άξΙαν (τό lσοσταθμΙζw), 

άYΤ-CρW, μΗ. &νευ ένισ •. iv χρΥισιι' πρκ. ,πιι
eηκσ. (π~ελ. ά"τ.ϊποιι)' θά άντιλέξw, θά cJVTEfnw.
πcιθ. μελ, ούδέ" ά"re'eήσετ'σ.ι=δέν θά δoθιj καμιιΙα 
δρνησις. 
άντ-έρως, -ωτο" δ ' άμοιβαίος έρως, ό άντοπο

κρινόμενος έΡWς, 
άΥτ .. Ερωτάω, μΙλ. -ήσω' tPWTC> καΙ έγώ μέ τήγ 

σειράν μου, 
άΥτ-Cστιιν, ciάρ, 6' δριστ. τ"ίi a"lJ.-l σr"μ" 
άΥτ-cυ-CΡΥε:τCω, μiλ, ήσω' άνταπo~ΙΔW εύερ

γεσίαν. 
άνΤ-Cuι:ρyε:ΤΙKός, ή, ό,,' ό όΥαπών νά άνταπο,

δΙδι:l την εύΈργεσΙαν, 
άΥτ-cυ-Υοέω, μiλ. -ήσω' άνταΠOδίΔW τήν ευ-

γοιαν, είινοώ τοίις εύνΟΟΌντάς με. 
άvτ-ε:u-ποιέw=ά"rεvε,?Υετέω (ο 61..), 
άΥτ-cυ-φημέω- άντεπαιιιώ. 
άνΤ-Ευ-φραίΥω- εύφραΙνw τόν προξενήσαντα 

εύφροσίινην εΙς έμέ. 
άνΤ-Εφ-ε:στιΩω- έστΙώ (φιλείιw, τροπεζώνw) καΙ 

έγω άντoπoδίΔWν έστΙaσιν (τραπέζwμα), 
, άΥτ-ε:φ-cυρίσκω- έφευρΙσκw έφείιρεσιν έναντΙ
ον πόσης έφευρέσεwς. 

άντ-ε:φ-ίστημl- άντιτάσσω. . 
άνΤ-Εφ-οδι:ιςομσι- έφοδιάζομαι μέ άλλα πρά-

γματα (άντl έφοδίwν) , . 
άΥτ-ε:φ-ορμάω- έφορμώ έναντΙον , τινός, έπιτΙ

θεμαι κατά τινος. 
άντ-ε:φ-όρμησιlί, -Ι,' άντεπΙθεσις, 
άΥτ-έχω iι αΥτ-ίσχω, 11Ξλ. άνfJ.έξω (ά"τΙ+έ'χω 'ή 

ίαχω)' κρατώ τι άπέναντι Τι εμΠΡΟ:Jθεν " χε'ieα κeσ.
τός άντέχε,ν=κραΤώ τήν χείρα πρό τοΟ μετώπου 
(ώστε vi σκa;;iζωντ:χι ο! όφθ:ιλμo:Jί).- U ιiμτ6. βαστώ, 
άντέχw άνθιστάμενος ιι άνθΙσταμσι ιι "άπολ. άντέχω, 
~π~μ. έπ::,ρκώ, είμαι άρκετός.- 1I μeσον, κροτώ τι 
έμπροσθέν μου πρός όμυναν κατά τινος ιι μ ην. με'tιX 
γΕν . μ-:\νον, κρατοΟμαι άπό τι, πιάνομαι όπό τι, προσ
κολλώμαι είς τι. 
άντέω, ίων. ιiν~ί ά"τάω (βλ , λ.). 
aντl1, -Ιι (ιi"τoμα, 1I)' προσευχή, lκεσΙα, παρά

κλησις. 
άΥτήΙ:Ι1ί (~ω? ά"τάει.), εσασ., εν (ιi"τα)' έχθρικός. 
άΥτ-ήΙιος, ο" (α"τί+/1λ,ο,,. ό κείμενος άπέναν

τι τοΟ ήλίου, ό έστραμμένος πρός τόν ηλιον, τ, ε, 
προς άνατολάς, άνατολικός 11 δσ.ίμο"., ά"τήλ,ο,= 
άγάλματα θεών βλέποντα πρός τόν ηλιον (τ. ί. 
Ιδρυμένα πρό τών πυλών, έν ίιπαfθP<!J).- 11 όμοιος 
πρός τόν ηλιον.- 111 α"τήλισ.=σκιάδια πρός προφίι
λαξιν άπό τόν ηλιον ιι ά"τήλ,α (η ά,,-θήλ,σ.) = τά 
παρώπια των ϊnπwν (~sρμiτινcι σκιιi~ιcι, τιθίμεναι έκlt
τΞρωθεν των όφθcιl.μων, διi νΟι μΥι 6λέπουν πρό; τΟι 
πλιiγιcι). -δ τόπο;; ά"lJ.ήλ,ος είνcιι μΙΙΤltίεν, 
aΥτην, επιρ, (ά"τί)' έναντι, άπένανη, όντικρίι, 

2) κατά πρόσωπον, φανερά, ένωπιον δλwν. 3) ιi,,
τηιι εΡX.αlJ.σ., = έπέρχομαι κατ' εύθεΤαν έναντίον 
1 ινός ιi"rη" βάλλεσfJ.:ι,=κτυπWμαι κατά npόownov, 
κατά μέτωπον (<<στηθος πρός στηθος»). [δι' έτυμολ, 
βλ. ιi"τσ., ά"τί] , 
άντ-ήνωρ, -ορο" δ, ΤΙ, (ά"τί+αt'ήρ)' ό άντl άν

δρός ων, άντικαταστάτης τοΟ άνδρός. 
άΥτ-ηρέτης, -ov, δ (ά"τl+έeέτη,,, κυρ. ό έρέσ

owv (κωπηλατών) έναντίον όλλου 11 γεν., ό άντΙπα
λος, άνταγwνιστής, έχθρός. 
άΥτ-ήρης, ε, (α"τΙ+-ήρη., έπιθ. κcιτltλ . έκ θεμ. «e

,oίi άραρίσκω)' ό τεθειμένος (κεΙμενος) άπέναντι, 
ό άντικρινός πληΥσ.ί σrέeιιωιι ά"rήeε,,=κτυπήμα
τα κατ' εύθεΤαν εΙς τό στηθος. , 

άΥτ-ιιρίς, -Ιδος, Υι (αιιτερεΙδω)' έρεισμα, στήρι
γμα, άντιστήριγμα " δοκός χρησιμείιουσα πρός ίιπο
στήριξιν τών έξwτερικwν δοκών της πρ4ιρας πλσΙσυ 
(έν περιπτώσει συΎκρo:ί~εω.\. 

άντήσειε:, γ ' έν. ιi"". a.' Ε·jκτ. ,,,i) άιιτάω, 
άΥτ-ιιχέω,Οωρ. -αχέω. μiλ. -ήαω' «άντηχώ), όν

τιλαλώ. - 11 ciπολ., έπί JlQUOIx1j~ xoρδη~, όποτελ" 
άντήχησιν. 
άΥτ-ήχησις, -11' τό άντηχεΤν, άπήχησις, άντ/λαλος_ 
ΆΜΤΙ', (πρ6λ. λαι •. ΔnΙe), Πράθ. fla.i γιν: ~c&o\xfι 
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CJ'IIII. KατανTΙιφi\ άπtναvn : 1 βπΙ τ6ποll, κατέναντι, 
imtv.aνJ\ npόtTIVoς').-1I 1tpO' ~iJλωσιν α~Ια~, άντά· 
Qoς ηρός. ΙσοδίινΟjJος πρός... (λatτ. pro, insl4r) : 
~ι _1}.QW laaw Aa"'=Elvor άντάξιος πολλών ' 
.λΟον(άξΙζει "διό πολλούς πολεμιστός) 11 έντευθεν : 1) 
di;' όντάλλαγμα, είς όνταπόδοσΙν τινος (πρ6λ. το 
"tij,. νία~ cόντlς:t). 2) (πρός) χάριν τινός. 3) όντΙ 
τινος, διά τι. 4) πρός δήλωσιν συyκρΙσεwς: εν 
d"θ' l"ό,=τό εν τεθειμένον άπέναντι τοΟ δλλου · 
(σuyKρινόμενOν πρός τό δλλο). 5) με'ti ρ'l)μ. Ικε· 
σΙα., δ'l)λωtικων (ώ~ τι πρόι; μετά. γεν.)=δι· όνομά τι
νος, πρός χάριν τινος (λατ. per) . 
Έν τoτ~ σuνθe'tοι; τι ά...,:ί σ'l)μαίνει 1) άπέναντι : 

ιlnl·naeoIί, άν .. ,·βαίνω. 2) έν όντιθέσει πρός τι· 
να, έναντΙον τινός: ά" .. ι·λέΥω, ά" .. ι·πολεμέω . 3) 
όμοι6αιότητα: ά"η·δεξιόομαι. 4) άνταπόδοσιν: 
ιlπι-βo"θέω. 5) το άντ/ τινος, άντικατάστασιν: 
ιlιo .. a-paaaAefIί" d .. rfJo-vnaro~. 6) ίσόΤΓ)Τα, 6μoι~τη
τα, πρός: σ"τι-{}εαι;, ά"τι-παιι;, ηαντιστοιχιαν : 
άντΙ-μαeφαι;_ 

·Eτυμ~.: έΧ Ρ., d,,: .. πα.ρ:iΥον;~t ,τά. έ~λλ. ιI~τΙ, ~"τα, 
&"""'" ayτa-ocev, Q"rI-oceVIί, α"τιας, ε"α"τιαι;, α"το
!λ4&, ά"τάω, Ω"τcCΊω, άιιτιάζω, ά"τιάς-πρ6λ. σιχ-νσκρ. 
άήΙί=άπέναντι, 4ntί-kάs=έγ'r'ύς. 4nlί-kά-m=ένώπι
όν τινος, 4nfi-deVCJ-s=6 άντ/παλός μας είς τό παι
'r'νΙδι.-Πρtiλ. ώσ. λcι •. 4nte, 4nterior, antίquus-γοτθ. 
a,nd=κατά μηκος, έναντ/ον, 4nda-νaύr-d=άπάντη
σις, 4nΙ4-nΔhtί=παραμονή - πcιλ γερμ. ant-wort = 
άπάντησις-ά,πλ-σα;. 4nd-swar = ά,πλ. a,nswer = 
6πάντησις. 
άντfσ, ίπΙρ.=ι!"τ"", 8 βλ. (XU? ιΙναι o~δ. πλ 'ι)θ. τoίi 

ιΙ"τ(οι;). 
άντιάσν, ι1π;;φ. Ιπ. Ιν. το!} ιl"ηιiιu. 
άντιάσσΙι, -{J.ιιι έπιχ. τύπο; τοξί . IS' πλ'l)θ. δρι"τ. 

κα.Ι άπρ:ρ. ' μs"r,ς; φων. τ05 dιoniro. 
άντιάςω, μίλ. ·ιiσω, δωρ. -άξω' Ηρ. cι' ήντίaσα 

(ά"τίγ έρχομαι η πηΥαΙνω πρός ... , συναντώ (ώ~ 
_χθρό, η ώ; φ!λος;). 2) έπΙ πι;cιγμ .• άποκτώ, άπο
λαμβάνω, τι.":11 πλησιάζω μέ Ικεσ/ας, Ικετεύω. 
6ντι-άνcιρl, "δ. θηλ. ίπΙθ. (&yτl+dt'ήe)' Ισ6παλος 

πρός δνδρα, Τση πρός δνδρα, cάvδρογuναΙκαJl (έπΙ 
τών Άμα.~όνων). 

• Eτvμ. : θ'l)λ. τόπo~ άρσ. 8Ι~ -ιi"ω!! η -ή"ω!! (διότι 
fJ β:;α.χ. λijγοuσα. -eίi tι;ιχνύιι. δτι ttv· civiJxe, εΙ, ά,ρσ . 
• Ις; -ο,'> πr-Jλ. δώτ~'eσ'ν σώτε'eιι, ιJedareaeII- 6λ. κcιΙ 
βωτιιι"ε"σ, ocvcJ,a"eaea. 

άντιάι;, ·άcJoι;, Υι' ·OUY. κcιτά. πλ'l)θ. &"τιιίιJε. = .. ιi 
πσeΙσfJ.μ,α (χοιν. άμυγδαλΤται). 
6ντ-ιαχέω' άντεκπέμπω ίαχήν. 
άντ-ιάxω'=Τιjί προ'l)γ. 
άντιάω, μέλ. -ιiσω' έπ. ένεστ. ΙΙ"τιόω, γ' πλ'l)θ_ 

Προστ. &"τιοώ"Τω?, μτχ. ά"τιόων, -όαισσ, -όωnες, 
ά,πρφ. ά"τιιίσ", μία. ά,πρφ. ά,,,τιάσσθα,, (dyri, ά,,
τΙοι;)- άπανΤώ, cάντικρύζω» (πρ6λ. τά. τyί~ νέcις «ά
Υναντε(ιω»)' συναντώ τινα ώς φΙλος η Ώc; έχθρόςll 
αντιπαραβάλλομαι, άντιμετρώ έμαυτόν πρός τινα 11 
σπcιν. ιiν τ~ σ'l)μ . τοη έρχομαι πρός βοήθειαν. 2) 
έπΙ πρcιγμ .• ύπάγω πρός άναζήτησιν πράγματός τι
νος (μετά. γεν. π;;cιγμ.) 11 έπΙ 6Hou~. βάλλω. κτυπώ 11 

ίπΙ θε6lν. έρχομαι νά συναντήσω άφιέρωμο, τ. ε. 
νό τό δεχθώ εύμενώς 11 οί)τω yενικω~. μετέχω, άπο
λαύω, ένός πράγματος, λαμ6όνω τι. -11 μετά. δο •. , 
συναντώ τινα, συναντώμαι μέ τινα.-ΙΙΙ μετ' cιίτ . τα
κτοποιώ,έτοιμάζω,προπαρασκευάζω' λέχοι; άντ,όωασ. 
άντι-βδδην, έπΙρ: διό βαδ/σματος έναντΙον τι-

νός, έξ άντΊθέτου. . 
άντι-βαΙνω, μελ. -βήσαμσι' ά,όρ.IS' ά"τέβ",,· 6αίνω 

έναντ/ον, άνθΙσταμαι άντιτάσσομαι 11 προκινδυνεύω ' 
ύπέρ τινρ<; U άντ,βιiς έλα,,=στηρίξας καλώς τούς 
πόδας σου έπl τών σανιδωμάτιJν τού πλοίου νό 
KωπηλαΤι':jς. 
άντιι6ιιχcιος η πιιλιμβιίκχειαι; (πού;, έν τ~ Με

τριχΙί) ~ - - :. Jι:. χ . .ιεΙπο, '}θε) , έν ιiντιθέqει πι;ό; τόν 
βαΚ1.ειο" : . (π. χ. OΙ,n01'row) . 
άντι-βάΙΙω, μελ. -βίiλώ- βάλλω(άκοντΙζω) έναντΙ

ον τινός (ή άκοντίζω καί έΥι:, μέ τήν σειράν μου, άν
τικτυπώ,όντακοντΙζω) .-11 άντιπαραβάλλω,συγκΡίνω. 

) . 

άντf-βjiσιc;, -σεω" ~. άντΙστασις, έναντlωοις. 
άντι-βlτικ6ι;, 7J, ο,, ' (ά" .. ι+βαΙ"ω)· έναντ/ος, 

άντ/θετος. 
άντι-βιάςομαι, μ4λ. -σομαι, ιiπoθ.· άντιτάσσω 

βΙαν είς τήν 6ίαν, μετοχειρΙζομαι βίαν έναντΙον 
της βΙας. 
άντι-βιβρώσιιω' άντεσθΙω. 
6ντl-βfην, Βπιρ: έναντΙον, μέ βΙαν κατά της 

eΙας, βια/ως xup. cιίτ. θ'l)λ. τoίi έπιθ. άντΙβιαι; (βλ.λ . ). 
6YTi-IIoc;, σ, Ο", ώσ. -ας,- ον (ά"τl+βΙα)' ό άντι

τάσσων βΙαν έναντΙον της βΙας ά"ηβίoι~ έπέεσσι 
=μέ έριστικού; λόΥους(μέ <:ιαπληκτισμούς) 11 o~~. 
ά"τιβ,ο" ώ; έπΙρ.=ά" .. ιβΙ"ν. 
άντι-βΙάπτω' βλάπτω τόν βλάπτοντά με, άντα· 

ποδίδω 6λάβην. 
άντι-βΙέπω, μελ. -ψω' 6λέπω κατ' εύθεΤαν πρός . 

τινα, τόν βλέπω κατά πρόσωπον. 
άντf-βΙcψιc;, -εως, 'ij' τό άτενlζειν κατά πρό· 

σωπον. . 
άντι-βοάω, μέλ. -βαήσομσι' άντηχώ, άντιλαλώ 

(έπΙ τyί~ iιxou~) 11 άποκρίνομαι μεyαλoφώνWς. 
άντι-βοηθέω, μέλ. -ήσω' 6οηθώ καΙ έΥω (άμοι-

6αίwς) , άνταποδΙδω τήν βοήθειαν_ 
άντι-βοIέω, μέλ. -ήσω' ιiόp. α.' μετ~ διπλi'j~ α.~;. 

ήντεβόλησιι. έπ. άντεβόλ"σα (ά"ηβιiHω)' συΥαντώ 
κατό τύχην, άπανΤώ (xup. έν μιiχYJ). 11 λαμβάνω 
μέρ;,ς ε7ς τι, μετέχω τινός (μετά. γεν , πpιiγμ.).- Ι. 
μετ' cιίτ. προσ., συ·ναντώ ώς Ικέτης, Ικετεύω, πα
ρακαλώ. 
άντι-βol~, τι (ά"τιβιi.ιλω)· παραβολή, όντιπαρά

θεσις. 
άντι-β61ησις, -εωι;, fJ (χα.Ι ά"τιβαλlσ) (d,,,τ:ιβα-

λέω)' παράκλησις, δέησις, lκεσΙα. 
άντι-βοlία, ΤΙ· 6λ. άνηβό.ι"σιι;. 
άντι-βομβέω' βομβώ καΙ έΥώ όφ' έτέραυ_ 
6ντι-βοulι:ύομσι, μίσ: δ/δω έναντΙαν σuμ60υλήν. 
άντι-βρΙθω' καταβαρύνω έκ τΟΟ έτέρου μέραυς 

της ΠλάστΙ'{fος. 
άντι-βροντάω' βρ::>ντώ καΙ έΥω δταν 6ρσντζΊ 

έκείνος 11 άνταΥωνΙζομαι πρός τινα. . 
6νΤΙ-ΥέΥωνσ, πρχ. μετά. σ'l)μ. ένιστ. άντιβοω, φω

νάζω καΙ έΥω εΙς άπάντησιν. 
6νΤΙ-Υcνcα-Ι0Υέω, μελ. -ήσαι' άνταΥων/ζομαΙ 

τινα κατό τήν γενεαλΟΥΙαν U άντικρούω τήν Υενε
αλΟΥΙαν τινός δι' δλλης. 
. άνΤΙ-Υcννάω' Υεννω άμιλλωμενος 11 μτφρ. άντ .
παρουσιάζω . 
6νΤΙ-ΥCΡαίρω' 'ι εραίρω καΙ έΥω 11 άνταπoδIδw τι-

μήν άντl τιμης. . 
άνΤΙ-Υηρο-τροφCω' γηροκομώ τινα, τρέφω τινά 

είς τό γηράς του πρός άνταπό5οσιν τών τροφεΙων. 
σνΤΙ-ΥνωμονCω' εΤμαι έναντΙαc; Υνώμης.'Εχ τ05 
άνΤΙ-Υ νώμων, ο", γε·ι. '01'0, (ά"τί+Υ"ώμ,,)' ό 

έναντίαν γνώμην έχων. 
άντί.ιΥρσμμσ, τό' = άντΙγραφον. 
άνΤΙ-Υρσφι:ιίς, -έωι;, δ (ά"ΤΙΥeάφω)' '6 άνΤΙΥρά

φων U ό κρατών (τηρών) τόν ίσολΟΥισμόν, έλεΥκτής 
(λcιτ. contratofulator). 
άνΤΙ-Υρlφή, τι (ά"τ'reάφω)- Υραπτή άπάντησις. 

- 11 ώ; νoμιχό~ (διχcινικό~) δρο;. xup. ή άπάντησις ή 
διδομένη ύπό τού έναΥομένου, ή άπολογΙα του 11 
ά,λλ' ώσ. κcιΙ έπΙ _ou ένιiγoν,o; (τoίi χcιτηγό;Ι~I) δηλ.), 

μήνυσις, καταΥγελΙα. 
άντί-yp~φoς, ο,,' ό άντιγεΥραμμένος, 6 δΙς Υε

Υραμμένος, διπλούς I1 έντεuθεν ώ; o~σ. τα ά"τlreιιφιι 
ίν ~ σ'l)μ . κcιΙ σijμε?ον ά,πcιντ~ Yj λ8;ι~ 'Εκ τoίi 
άντι-νράιΡω, μιiλ. -ψαι' Υράφω έναντ/ον .τινός Τι 

είς άπάντησιν, άπαντώ.- Maoov μli'tά. πcιθ. πρχ. ά .. -
'&"&,1έreαμ"uα, (ώ~ δικ!:ινικό~ δ;ιο;) εΙσά'{ω ώς δΙKαιo~ 
λΟΥΙαν, υπερασπίζω τινό έναντΙον άλλου' πΡ6λ. 
ά"τ'reαφή. 
άντι-δάκνω μΗ. -ιJήξoμαι' πcιθ. πρχ_ -ιJέMιyμσ,· 

δάκνω καΙ έγώ εΙς άνταπόδοσιν, δάκνω τόν δά
κνοντά με. 

άντι-δάιιτίiΙoc;, δ' 6 άντΙχειρ 11 (έν τ~ MlSt?LX~) 
δ ά,νΞσΤ?CΙμμένO; Μχτυλοτ;, . -ητοι ά"άπσισται; ( ...... - ). 
άν:τι-δlνcιστCον'=δεϊ ά"τιιJα"εlζ.,,,. 
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6ντι-δlnδνάω' δαπανώ άμοι6αΙως εΤς τι; ' 
άντf-δEΙΩνoς, 011' ό λαμ6όνων τήν θέσιν δλλου 

κατά τό δεΙπνον. ' 
άντι-δέομαΓ δέομαι καΙ έγώ, άνθικετεύω. 
άντι-δΕξιόομαι, μέσοψ δ~ξιoύμαι τόν δεξιΟ'jμε

νόν με, δlΔW KOI έγώ τήν δεξιάν είς χαιρετισμόν, 
όνταποδΙδω δεξΙωσιν, άντιχαιρεΤΙζω. 
άντι-δέριιομαι, α.ποθ.=άν",βλέΠ:AJ. 
άντι-δέρω' δέΡW καΙ έγώ μέ τήν σειράν μου. 
άντι-δέχομαι, μΗ. ·δέξομαι, α.τιοθ: δέχομαι 

(λαμ66νω) τι εΙς άντάλλαγμα άντl άλλου. 
άντι-διιμ-δΥωΥέω, μiλ. -ή3<Ο' δημοκοπώ καΙ 

έγώ, εΤμαι άνταγωνι:πής αλλου δημαγωγού. 
άντι-διιμΙΟUΡΥέω' δημισυργώ, KατασKευά~ω, τι 

άμιλλώμενοc. 
άντι-δια·βαίνω, μελ." -βή7~μ':1.Ι· δια6αίνω καΙ 

έγώ (έν-:ι.ντ ! ον τoϊi δι~6XHO;). 
άντι-δια-βάΙ1ω' διαβάλλω τόν δια6άλλοντα. 
άντι-δια-,ςcύΥνuμι' διαχωρΙζω καΙ διχοτομ:;:'. 
άντι-δι-αίΡΕσι:;, fι (έν tij Λογικ'Ώ) ' ή κατ' έναν-

TIwaIV διαΙρεσις, ύποδιαΙρεσις. 
άντι-δι-αιρCω' διαιρώ, χωρΙζω εΙς άντΙθετα . 
άνTl-διδιιονοι;. 011' ό διακονών TQ διακονούντι . 
άντι-δια-ιιοσμCω' παρατάσσω έναντίον άλλου 

παρατάσσοντος, αντιπαρατάσσω. 
άντι-δια-1CΥομαι' άποκρΙνομαι, ,άπανΤώ έν συ

ζητήσει. 
άνTι-δι-σ1~άσσoμαι' άνταλλάσσω αίχμαλώτους. 

- 11 άλλάσσω' καΙ θέτω άλλο εΙ:; τήν θέσιν του 11 
(ίν δι'l)γrισει) λέγω αλλο άντl αλλου. 
άντι-δια-νuιιτcρι:ύω' διανυκτερεύω άπέναντΙ τι

νος, έπΙσης διανυκτερεύοντος. 
άντι-δια-Ω1έιιω' άντιτάσσω, άνταπαντώ, άνη· 

παρατηρώ. 

άντι-δια-στΗ1ω' διακρΙνω εν πράγμα όπό αλλο 
άντιπαρaθέτων αύτά 11 όντιτόσσω. 

άντι-δια-στο1ι\, 1ι' διάκρισις έξ άντιπσραθέσεως. 
άντι-δια-τάσσομαι, μέσ: OVTITOO:lW, άντιπαρα

τΙθημι. 
άντι-δια-τίθιιμι μΗ. ·{}ήrιω· όνταποδίδω τά ίσα. 

(κυρ. διαθέτω, διευθεΤώ καΙ έΥώ). - Μέσ. διαθέτω 
έμαυτόν έναντΙον τινός, πα,:Χ>υσιάζω όντΙστασιν. 
άντι-δlδάσιιδΙος, δ , κ-:ι.τα. τό πλείστον έν τφ 

πλ'l)θ. έτιΙ ποι'l)των α.ν-:ι.6ι6-:ι.\;όντων έπί τή;; σκη'ιή;; δμο· 
5ιδη εργ-:ι. π~ό~ α.ντ-:ι.γωνισμόν. 

άντι-δΙδάσιιω, μέλ. ·δrδιίξω· διδάακω καΙ έΥώ 
μέ τήν σειράν μου, 1j διδάσκω τό έναντίον 11 έτιΙ 
δρc:ιμ-:ι.τικων ποι'l)των, άνα6ι6άζω έπl της σκηνης όνο 
τΙπαλον πρα; όμότεχνον ποιητήν Ιργον πρός δι
εκδΙκησιν τοϋ 6ρα6εΙou. 
άντι-δiδωμι, μέλ. ·&1κιω· δΙδωεlς όνταπόδοσιν, 

άνταπ . δΙδω.-11 ώ, δικc:ινικό, δρο" προτείνω (πρoa 
φέρομαι) νά όνταλλάξω τήν περιouσΙαν μου μέ τινα. 
πρβλ. ό."τ; δοσ ι~. 

άντι-δι-έξ-Ειμι (εΙμι)' ' διεξέρχομαι καΙ έγώ (έκ 
νέου), άπαριθμώ. 
άντι-δΙ-Εξ-Cρχομσι, α.ποθ.· άντεπεξέρχομαι κατά 

τινος δοξασΙας. 
άντι-διιιάςομαι' έγεΙρw δΙκην κατά τού έγεΙ

ραντος κατ' έμΟύ δlκην. 
άντι-δΙιιέω, μιίλ. ·ήσω· πρτ. ή"τι ·δlχσv" (τ. l. 

-:ι.όJ;:iνει ε;;ωθιον Χ':1.Ι o~x.! μετα. τΥ,ν π;:.όθ.) iiλλc'ι κ:Χ ί 
ti"redlxpvII (Jlsti διπλή, -:ι.~;.)' α.όρ. -:ι.' ή"τιδlχη.ηχ 
κ-:ι.! ή"τεδlχησα (ώ;; 'π;;6\; τ-ην -:ι.&;"σιν σ:ιμ~-:ι.!νει Ο,τι 
κ-:ι.! εν τφ πρ •. )· εΤμαι έναγόμενος (κατηΥορούμε· 
νος) Ιν τινι δίκι:ι 'ίι γε·ιικω;, εΤμαι όντΙδικος. 'Εκ τοί) 

άντι-διχία, 1( ή Ii"ndcxaola, ~ηλ. έναντΙον τινός 
διαδικασΙα, Ιρις, .φιλονεικlα, 

'Αντιδιιιο-μαριανίταιι c;l' -:ι.ίρετικο! ~o;;ιiζoντες , 
δτι 1ι Mc:ι~(-:ι. μετc'ι 't'ljV γε'ινΥίσιν τ05 Χ;:.ιστο!) έγινε 
π~α'(μ-:ι.τ ιx-η σύζυγο; τo~ Ίω,'ψ;. 

άντί-δΙιιος, -ov, δ (ό."τί+δίχη)· ό όντΙπαλος κατά 
τινα δΙκην, κυρ. μέν ό κατηΥορούμενος, α.λλ' έ 'ιΙ?τε 
X'~Ι ό κατήγορος οΙ ά"τlδικοι=οl διάδικοι, τό δύο 
μέρη·(π;:.ό:lω"a.) της δΙκης 11 γενικω;;, έναντΙος, έχθρός. 
άντι-δι-ορύοσω, ιiττ. -ύττω' σκάπτω ύπόνομον 

έκ τοΟ έναντίou μέρους. 

άντι-δοκέω, μβλ. ·δοχήσω 1j ·δ6ξαι· εΤμαι άντιθέ· 
του Υνώμης. 
άντι-δομή, 1ι (δέμω)' 'οΙκοδόμημα όνεγερθέν 

έναντΙον άλλου ιi άντl πεσόντος. 
άντι-δοξάςω (ό.ιιτίδοξος)' έχω έναντΙαν δόξα" 

(τ. ε. Υνωμην). 
άντι-δοξCω'=τφ προηΊ'. 
άντί-δΟξΟΙ;, ο" (ά"τΖ+δ6ξα)' ό έχων έναντΙαν 

δόξαν (γνώμYjV)' ό τό ένάντια δοξόζων. 
άντί-δορος, ο" (άιιτί+δo~ά)' ό έχων ι:.ς κάλυμ

μα αλλο τι άντl δέρματος. 
άντί-δαOΙIί, 'εως, 1ι (ό. .. τi+δlδωμι)· όνταπόδοσις, 

όνταλλαΥή 11 άνταμοιβή. 2) 'Εν ΆθΤιν-:ι.ι;; εί1Jιχ'ή /)ι-:ι.· 
~ικ~σίσι;, Κ':1.θ' 1)'1 πα:; πολίτης, έΠΙ-:ΡGΡ.ιζόμενο;; μέ t'fj
μο:l ί c:ιv ttvi λειτουΡΥία" 1j εΙσφορά", iι"-ύν-:ι.τo να. προ· 
ΤΞ !ν τι oίoν~ήπoτε άλλον, τ~ν δποίον έθεώ;:.ει πλο:.ισιώ· 
ΤΞ;:.όν του α.λλc'ι μ-η έπι q;ορτιζόμενον, ίιπεχρεoϊiτo δ' δ 
ιiλλo; σι;~τός 1j νά. tεχθ~ τ'ήν υπό τοί) τ.ρώτοtl π;;οτει· 
νομένYjν α.ντ-:ι.λλ-:ι.γ'ήν περιουσιων ii vi α.ν-:ι.λΧ6τι -:ι.~τ6ς 
τΥ,ν έτιι6Χρ:ινσιν. 
άντί-δοτος, ο" (ό."τιδlδωμι)' ό διδόμενος εΙς 

άντάλλaΥμα 11 ό διδ'6μενος ως άντιφάρμακον κατά 
δηλητηρΙου 11 έ,τεi)θsν ώ;; ο·}:ι. ά"τίδστo~ (ένν. δόσι~) 
1j o~~ . τό ό."τίδοτο" (λεγόμενον ο!ίτω Κ':1.! σi;μεΡΟV) = 
όντιφάρμακον, θεραπεΙα, λ-:ι.τ. ",ntidotum. 
άντι-δοulεύω, μέλ, ·σω' εΤμαι ώς , δούλος είς 

τινα άλλον 11 δέν εΤμαι εΙς καλλιτέραν κατάατασιν 
άπό tva δούλο ν 11 άνταπoδlΔW ύπηρεσΙαν. 
άντί-δουΙος, ον' ό άντl δσύλου, δμοιος δoύλc,ι 

11 ρν μεταχειρΙζεταΙ τις ώς δούλον. 
'yyi-iounoς, ο,,' ό άντηχών, ό άνταποδίδων 

τόν δούπον. 
άντι-δράσσομαι, α.ττ . 'ττομαι' πιάνω, έΥγΙζω. 
άντι-δράω, μελ. -άσω' άντενεΡΥώ, άνταποδΙδω 
τό ίσα 11 όντεκδΙΚΟύμαι. 
άντι-δρομCω' τρέχω κατ' έναντΙαν διεύθυνσιν. 
άντι-δύνω' (έπ! άστέρος) δύω καθ' ην Cιράν αλ

λος ά:nήρ όνατέλλει. 
άντι.δυσ-ΧΕραίνω· δυσχεραΙνω κατά δυσχεραΙ· 

νοντος. 

άντι-δυσ-ωΩέω' παρακαλώ τόν παρακαλοΟντα. 
άντι-δωΡΕά, 1j' άνταπόδοσις δωρεάς, άντα

μοι6ή. 
άντι-δωρCομaι, μέλ . -ήσομαι, α.ποθ: χαρ!ζω, 00-

ρΙζω καΙ έγώ, άνταπoδlδ:.> τό δCιρoν. 
άντι-ςεύΥνuμι' άντιζευγνύω τΙ τινι, παραζευγνυω 

τι μέ τι, συνάπτω (π. χ. λι!~ιν τινά. μέ τόν κc:ιτιiλλTι· 
λον δρον πpoτιioεως). 
άντι-ςητέω, μελ. ·ήσω· ζητώ καΙ έγώ εΙς 6ντάλ· 

λαΥμα 11 ζητώ τόν ζητούντά με. 
άντί-ςυΥος, ο,,' ό τεθεΙς εΙς τήν άπέναντι πλά

σΤΙΥγα, lσοζυΥών, 6ντΙστσιχος. 
άντι-ςωΥρέω, μελ. -ήσω' πιάνω καΙ έγώ ζωντα

ν6ν 11 σt;.ιζω καΙ έγώ τήν ζωήν τού άλλοτε σώσαν
τος τήν lδικήν μου, 

'άντι-θά1ηω' θάλπω (θερμαΙνω) άμοι6αΙως. 
άντι-θάητω, μελ. ·ψω· θάπτω άπέναντι. 
άντf-8Eoς, '1, ο,,' Ισόθεος, δμσιος πρός τούς 

θεούς, , ίσος πρός τούς θεούς.-ΙΙ όντίθετος πρός 
τόν θεόν, όαε6ής 11 ώ;;, o~σ. d ό."τl80εo~ = έχθρικός 
δαΙμων, έχθρική θεότης. 
άντι-δερδΠΕύω, μέλ. 'σω' φροντίζω, περιθάλπω, 

καΙ έΥώ εΙς άνταπόδοσιν, περιθάλπω τόν περιθάλ
ψαντά με. 

άντί-8εσιι;, -εως, 1ι (ό."τι-τl/hιj.ιι)· έναντΙωσις, 
άντίθεσις. , 
άντι-8ετέον'=δεϊ ό."τιτ,80έιιαι=πρέπει ν6 Ιντι-

τάξl] τις. . 
άντι-8ετιιιόι;, ή, ό,,' ό Ιχων η 6ποτελών άντΙ· 

θεσιν. 2) άντΙστοιχος. 
άντί-θετοι;, ο" (ά"τιτl/hιμι)' έναντίος 11 ώ. 010. 

τό ό."rl8εrο,,=άντίθεσιc;. 
άντι-θέω, μελ. , -8Evrιoμac' τρέχω έναντίον, άντι

θέτως 11 αυναΥωνίζομαι εΙς άγώνα δρόμου. 
άντι-θι\Υω' άντακονΙζw, όκονΙζω έναντΙον άκο-

νΙζοντος. ' 
άντι-θΙίβω' θλΙ6ω, όντιπιέζω. 
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lιντι-δ6ωιιoco, 01' (".»κo~)· δ κα8ήμενος όπέν-
αντι, όντ/8ρονος. . 

c!ιντ..ιρoi",o, όντεΥε/ρω 8ροΟν, 8όpυ~oν. 
c!ινιf-Ιρoν.ς, 01" ό K~ήμενoς όπέναντι, Q Ιχων 

όπέναντι τόν . 8ρόνον του . Η iνtsfjesv. όντΙζηλος, · 
όντίπαλος. . 
lινιf-δOooς. ο,,' όντηχών. 
c!ινΤΙ-ΙΡυl(l>E .. o όντιΨι8υρ/ζω. 
c!ιyτι..ιuμoiμαΓ 8υμώνω καΙ έΥώ. 
c!ιντι-δδρcτρος, ο,,' ό όντl 8υρέτρou, . δ όντικα-

8ιστών Εύ;>αν. 
c!ινιf-δiiρoς, 01' (cI"τί+6ιίeιι)' ό όπέναντι τη~ 86-

ρος' ώ; o~α τό ά"τ;lJ.veο,,=τό όπέναντι της θύρας 
έσωτερικόν της οlκ/ας. 

c!ιyn-8Uwo 8ύω καΙ έΥώ μέ τήν σειρόν μου. 
lιντι-ιιαδ-Qιρeωo Kα8αιρW τινα έκ της 8έσεώς 

του καΙ τόν όΥτικαθισΤώ δι' δλλου. 
lιντι-ιιαΙ-Eςoμαι, (Ιζομαι) μeλ. -κιι".ιJoiίμαι· riόρ. 

15' -κιι"ιιζ6μ,,1'. Μ4α: κόθημαι, .στρατοπεδεύω, όπ
έναντι. 

c!ιντι-ιια&-cύδω, (aiJδω) μίλ. -av"'1aeu' κοιμοΟμαι 
όπέναντ/ τινο!;llκαθεύδω πόλινllκαθεύδω όντl άλλου. 

άντι-ιιc!ι&-ιιμαι, ("μαι), ίων. -ΗιΧτημαι, riItoe. = 
ά1'τικα"έζομα.ι (8 βλ.). , 

άντι-ιιαl-iς .. ο τοποθεΤώ όπέναντι. - Μίαον=ά"τι
κιι{J.lζομαι (Χ(ι( -έζομιιι)=κό8ημαι όπέναντι 11 όντι
στρατοπεδεύω, λαμβόνω 8έσιν όπέναντι. 

c!ιντι-ιιCΙΙ.fστημι, ίω". ά"rΗcιιτlαcη;ιι' μΗ. -κιιτιι
on;acu: Ι Ινιρ'!'. μτ5. _ν τίjί Ινιατ., πρτ:, μίλλ. χιιΙ 
ιi?ρ .. ιι" όνΤΙK~ιστώ (xυ~, 8έτω κ'ότω ij έΥκ(]θιστώ 
εις αντικατό,!'τασιν) 11 στηνω τι έναντΙον τινός, όν
τιτόσσω 11 έπανεΥε/ρω, έπανaφΙρω.- 11 riμ t5. ίν τφ 
πιιθ, μιτιΣ .00 ένεll,!,. Xoρ.ΙS ' -κιιτέατ"" χιιΙ πρχ, -κ".ιΗ
ατηκιι' τΙθ~μαι εΙς τήν 8έσιν τινός, τόν διαδtx6-
μαι, τόν παραΥκων/ζω 2) όν3/ΟΤΩμαι. 

άντι-ιιoI~, ri .... -Ηιίω' κα/ω τό καοσάν J.I~. 
c!ιΥτι-ιιδιι-οUΡΥcωο κακοποιώ καΙ έΥώ εΙς όντ

εκδ/κησιν (διότι δηλ. έκΟκοποιήθην). 
άντι-ιιδιι6"0=.Ψ προη'!'. 
άντι-ιιάιιωσις, -ιιω~, i'ι (ά"ΤΙΗιιχ6ω)' όνταπόδο

σις κακώσεως, όμοι6α/α κακοπο/ησις. 
άντι-ιιδΙΕ .. , μtλ. -έαω' προσκαλώ καΙ έγώ μέ 

τήν σειρόν μου, προσκαλώ τ6ν πρσοκαλέσαντό με. 
άντι-ιιαl1-ωnίςoμαΓ όμιλλώμενος καλλωπ/ζομαι 

καΙ έΥώ: 
c!ιντι-ιιαΡΤCρeωοΚQρτερώ, όντέχω έναντΙον τινός. 
άντι-κοτa-βά11"0 cI"τιιπo"'ιJωμι. 
άντι-ιιατ-ά,Υ'" φέρω τινά εΙς τήν 8έσιν τινός. 
c!ιντι-ιιατo-δύν .. o (iItl ιiα~ίρo,) δύω (6aσιλεύω) 

καθ' ην ώραν άλλος όστήρ όνατέλλει. 
άντι-ιιaτσ-δν6σιι .. , riόΡ. β' -BfJ.a"o,,· άπ08νόσκω 

καΙ έΥώ U καΤάδικάζομαι καΙ 8ανατοΟμαι ώς φονεύς. 
άντι-ιιaτσ-ΙέΥωο έκλέΥω άλλον όντl τοΟ παυ-

8έντος. 
άντι-ιιaτα-Ιcίnωο καταλε/πω τινό όντl άλλου 

τινός (όφ/νω άλλον άντl άλλου, εΙς τήν θέσιν άλλου). 
c!ιντι-ιιατ-a.lΙyiι, 'ιι' όνταλλαΥή. 
c!ιντι-ιιατ-άl1αyμα,τό' όντάλλαΥμα,όνταπόδοσις. 
c!ιντι-ιιστ-cιl1aKτεoνo πρέπει τις νό όνταλλόξr:t. 
άντι-ιιaτ-άllcιξις, i'ι' τό έκ τοΟ έμπορΙου κέρδος. 
c!ιντι-ιιατ-αl1άσ .. , ri ... -ττω, μίλ. -ξω' χιιΙ μία. 

-ααομαι' όντq.μ.άσσω τι μέ άλλο. - Πιιθ., συνδιαλ-
λόσσομαι, σΙ:Ιμφιλιώνομαι. . 

c!ιντι-ιιoτα-ηlιίσσ .. o καταπλήσσω τόν καταπλή-
ξαντό με. . . 
άντι-ιιατa-ρρεωο καταρρέω καΙ έΥώ μέ τήν σει

ρόν μου. ' 
άντι-ιιαΤά:-σιιι:uά, .. ο άντικα8ισ;'ώ ιι κατασκευόζω 

τι έναντΙον άλλου κατασκευόσαντος. . . . 
c!ιντι-ιιστά-στδσις, -ιιω~, 'ιι' ή όντ/ότασις 11 όπόν

τησι:; εΙ:; έπιχει:ήμdτα (έν αuζη.ήάsι) ιι έναντιότης 11 
η όντικατόσΤΟΟις ώ, χιιΙ . νΟν λί,!,s.~ι χιιΙ voEt.CItL. 
. άντι-ιιarσ-στρδτοncδcύωο στρατοπεδεύω όπ· 
έναντι. . . . 

άντι-ιιατά-σχι:σις, i'ι' ή βια/α συΥκΡότησις. 
άντι-ιιατά-τδσΙfό, i'ι' ή έπέκτοοις δι' tλξεως έκ 

των όντιθέτων άκρων. 

ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΖ ΕΑΔΗΝ. ΓΑ.ΩΖΖΗΖ 

lιyτι-ιιστσ-τlισσω· τάσσω τινό εΙς τήν 8έσιν 
έτέρου. 

lιντl-ιιατσ-τc'ν .. ο έκτε/νω fλKων πρός τό tτε
ΡΟΥ μέρός n μiΊ~Ρ. διατεlνομαι, διισχυρ/ζομαι (riV"L
θΙτω, προ\: 4λ~oν). 

lιντl-ιιaτα-τρει .. o κατατρέχω καΙ έyιl! μέ τήν 
σειράν μου, .. κάμνω έf!I~oμήν εΙς τήν χώραν τοΟ 
έπιδραμόντος κατά της lδικης μου. 
6ντι-ιιατα-φρονε .. ο καταφρονω ,6ν: καταφΡο

νήσαντό με. 
c!ιντι-ιιaτ-ιιyoρe .. o κητηΥΟρώ τόν κατηΥορήσον

τα.- Ι Πιιθ. ίν ττί Λο'!'ιχτί, τ6 νό δύνανται δύο δροι 
νό χρησιμεύουν έναλλόξ ώς ύποκεΙμενα καΙ ώς 
κατηΥορούμενα της πρ~τόσεως. 

c!ιντι-ιιατ-ιιyoρfσ, i'ι' κατηΥορΙα έΥαντlον κατη-
. Υορ/ας. . 

c!ιντι-ιιάτιιμlll, ά"n-χιι.,,{ζομαι, ά"ΤΙ-Ηιιτlατημι, 
Ιων .• ύποι riντΙ .ων riτ't. ά"."ιχιι"- (ου, βλ.). 

άντf-ιιcιμαι, μΗ, -ΗιιΙαομαι (λcφΙSci.νε.ιιι ώ, π«θ. 
, 'too ά"τιτl""μι)' κεΤμαι (εΤμαι τεθειμένος) όπένaντl 
τινος, όντιστοιχώ. 2) εΤμαι έναντΙος, όντιτάσσο
μαι, όνθΙσταμαι. 
άντι-ιιiΙcuδος, ο,,' ό ~πl τόΟ όπέναντι μέρους 

της όδοϋ. 
άντι-ιιcΙcύω, μιίλ . -αω' κελεύω καΙ έΥώ. 
άνιf-ιιcντρον,.ο (d1'τl+χe"τeο1')' τ6 χρησJμεϋογ 

ώς κέντρον ( << κενΦΙ»), ώς κ/νητρον, έλατήριον. 
άντι-ιιιιδcύω, μέλ. -αω' φροντΙζω, περιποιοΟμαι, 

πρός όνταπόδοσιν κηδεύματος (δΥίλ. περιποιήσεως) .. 
άντι-ιιιιρύσσω, μΗ. -νξω' προ(δ:α)κηρύσσω καΙ 

έΥώ είς όπάντησιν, είς τ6 κήρυΥμα κήρυκος όπαν
τώ δι' άλλου κηρύΥματος. 
άντι-ιιίνΕωο κινώ τι έναντΙον άλλου'- 11 μ'σον, 

ποιώ όντ,θέτους κινήσεις. κινοΟμαι παρακολου8ών 
. τός κινήσεις τοΟ έχθρόϋ. 

6ντι-ιιiνιισιι;, i'ι ' ή έναντΙα κΙνησις. 
c!ιντι-κAάς .. , μίλ. -ΧλιίΥξω' όντηχώ, όντιλαλώ.

όντηχώ κατά τήν κροϋσιν έναντΙον τινός (ά"ι:ιχλ. 
Τι"Ι). 
άντι-κΑa'ωο κλα/ω καΙ ΈΥώ μέ τήν σειρόν μου, 

κλαlω όκούων άλλον κλαΙοντα. 
άντι-ιιΙά .. ο όντανακλώ. όντηχώ, έπανέρχομαι. 
άντι-κΑΙν .. ο στρέφω όντι8έτως ιι όρνοΟμαι. 
άντι-ιινιιμίς4ι» (~ 'ιιίζω)' τύπτω εΙς τ6 όντι-

κνήμιον, 
6ντι-ιινήμιον, .ό (cI"τί + x'Jlήμη)' τ6 Εμπροσθεν 

μέρος της κνήμης (τ6 καλάμι τοϋ ποδιοϋ). 
άντί-ιιοι10ν, ,6' τό · κοίλον τοϋ ύποκάτω μέρους 

τοΟ ποδός. 
c!ιντι-ιιolάςoμαι, π(ιθ: κολάζομαι ώς πρόξας τι 

άξιον τιμωρ/ας. 
άντι-ιιοlδκcύω, μελ. -αω' κολακεύω καΙ έ'ι'ώ μέ 

τήν σειρόν μου. 
. άντι-ιιoμiςω, μέλ. -ίαω, ri ... -ιω' κομlζω, φέρω 
όπ/σω, εΙς άπάντησιν. 
άντι-ιιομηάςωο κομπάζω έναντΙον άλλου κομ· 

πόζοντος. 
6ντι-ιιοντ6ωο ύποστηρΙζω διό. κοντοΟ, ητοι διό 

ξυλΙνου ίιποστηρlΥματος. 
c!ιντι-ιιoηή., i'ι' όνακοπή, ώθησις πiX!ς τ6 όπΙσω, 

6ντΙστοοις. 
c!ιντι-ιιoητlιι6ς, 17, 6,,' 6 παρέχων όντΙστασιν; ό

ποκρουστικός, όπωθών. 
άντι·ιι6ητω, μέλ. -ψω' όντικτυπώ, όντικρούω 11 

liμ.ΙS. όν8lσταμαι, όντιτάσσομαι , 
c!ιντι-ιιoρύσσoμαι, riItoe: όπλ/ζομαι (λαμβάνω τ6 

δπλα) έναντΙον τινός U όντιπαρασκευάζομαι πραq 
μόχην. ' 

c!ιντι-ιιoσμέ .. o κοσμούμενος ό ίδιος KOOJ..!Q δλλgν: 
άντf-ιι.oΨιlί, ή (Χ6πτω)' έναντlα πνοή. _ 
άντι-ιιρδτΕω, μΗ. ·ήιιω· κρατω τινος (Εχω τι) 

6ντl άλλου τινός.' . ' 
άντl-ιιρίνω~ κρΙνω τόν κρ/νοντα ιι συγκρ/νω, πα

ρα6άλλω.- Ι όΥων/ζομαι έναντ/ον τινό,ς. 
άντ'-ιιρουσις, -B~, 'ιι' ή έναντίον τινός κροο

σις ιι δθιιν , έμπόδιον, αίφνιδΙαόναχα/τισις, Έκ τoiί 
άντι-ιιρού .. , μΙλ. -αω' πλήττω ij ώθώ πρός τ6 

9 
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όπΙσωί σταματώ, έμποδίζω. 2) ιiμ,δ. εΤμαι έμπόδι-
ον, έμποδlζω. . . 
6ντίκΡύ χ-χΙ ιfη:rκeυς, έπΙρ. (ά"τ{, «νΤ!7")" ,ιιυ,ιι 

!ιίν Ixouot ,-ην ιι~,-ην σ'ljμ.: Ι ά"riκeν=άπέναντι, έν
τελQς άντι~τWς, (6ντΙκρα», (όντικρύ». 2) Πιιρ' 
Όμ. ώα. χιιί=ιf"rrκι?υ~=κατ' εύθεΤαν έμπρός, καθ' 
όλοκληρΙαν (έντελώς).- IIΙΙ"rrκeυς' (o~βΠO,β πιιρ' 
Όμ.)=καΤ· εύθείαν, ίσια. 2) δλως διόλου, καθ' ό
λοκληρlαν, άΠPOKαλύπτWς, φανερώς, δνευ καμου
φλαρΙσματος η έπιφυλάξεων (άνεπιφυλάκτως). 3) 
ΙπΙ χρόνοu, εύθύς, άμέσWς, παραχρήμα. 
Έτυμ.ι !ιι' έtuμολ. βλ. ιi"τα, ά"τ{' "Ι:ό δ' ~μισ!) 

-"ρ·υ περιΙχlιι τύπον μa'ΕαΧ'ljμιιτιαμsνον ax "I:i'j~ βιiαεω;; 
τη~ ()π"χεψέν'lj~ I!ί~ τά~ λ. κeeας, Hιiea. 

άντι-ιιτc'νω' όνταποδίδω φόνον άντl φόνου. 
άνΤΙ-ιιτησις, -εως, -/j ' ή κτήσις πΡάνματός τινος 

άντl δλλου. 
άντι-ιιτ~νoς, ο" (ά"rl+κτεl"ω)' ό φονεύων εΙς 

άνταπόδοσιν, ό άντεκδικούμενσς διό φόνου. 
IιYTI-KTUIlCW, μΙλ. -ήσω' κτυπώ, κροτώ, έναντΙ-

ον 11 άντηΧώ. 
IιvτI-KTUIlOIί, ο,,' ό άντηχών. 
άντι-ιιυδαΙνω' άντεπαινώ. 
6ντι-ιιuμαίνομαι, πιιθ: κλυδωνΙζομαι τ~3ε κά-

κεΤσε (έν l:ιέ~φ Χ'Jμiτων ιiντιφιpoμένων). 
άντι-ιιυΡ.ω, μΗ. -ΚV2σω' συναντώ κατό τύχην. 
6ντι-ιιω~ύω' έμποδ/ζω όνθιστάμενος. 
6ντι-ιιωμ-ΥδΙω, μίλ. -ήσω' διακωμΥδώ καΙ έγω 

μέ τήν σειράν μου. ' 
άντι-Ιδβή; τι (ά"τ,Aα."βιi"ω)' λαβή (<<χερούλι διά 

πιάσιμο»), λ-χ,. 4n$4. 
άντι-ΙαΥχάνω, μέλ. -Αήξομαι' πρχ. ά"τ-εlλ!7XΙΙ' 

τρα6ώ λαχνούς (κλήραυς) διά τι, άποκτώ (λαμ6άνω) 
τι καί έγω .διό κλήρου. 
6ντι-λάςομα! χιιΙ -Αάζilμαι, ιiπoθ. · λαμΒάνω εΙς 

άντάλλαΥμα (ως άμσιβήν διό τό ύπ' έμοϋ διδόμε
νον. 2) · κρατοϋμαι στερεά άπό τι 11 μετέχω είς τι. 
άντι-λακΤΙςω, μίλ. -[σω' λακτΙζω έναντΙον ij λα

κτίζω καΙ έγω εΙς όνταπόδοσιν δοθέντων μοι λα
κτισμάτων . 
6ντι-λαμβάνω, μΗ. "ήψομαι' πρχ. ά,.τείλ!7φα· 

ιiόρ. 1')' άντέ),αβο,,' λαμβάνω τι άντ/ τινος ij λαμ
Βάνω καΙ έγω εΙς άντόλλαγμα.- 11 μΙα ον με~.:ι γε'ι., 
κρατοϋμαι όπό τι, άδράχνω τι 11 όθεν : 1) λαμΒάνω 
τό μέρα:; τινός, 6οηθώ. 2) προβάλλω άξιωσεις έπl 
τινος. 3) λαμβάνω μέρος είς τι πράγμα. 4) λαμ· 
Βάνω τι όνά χείρας μέ τήν πρ6θεσιν να · άνεύρω 
σφάλμα. 5> αΙχμαλωτΙζω, θέλγω. 6) συλλαμΒάνω 
τι διό τοϋ νοϋ, (άντιλαμβάνομαι». 
άντι-Ιάμπω, μΗ. -ψω' έKnέμπω καΙ έγω λάμ

Ψιν.- 11 ιiμτ6. άντανακλώ φώς, άντιφέ'{Υω. 
άνΤΙ-Ιαμψις, -.ως, -Ιι' ή όντανάκλασις τοϋ φωτός. 
άντι-ΙΙΥω, μέλ. -'-έξω' λέγω έναντlον, (άντιλέ

γω» , έναντιοϋμαι δια λ6Υων. Έ~ ιι~,oίί τό 
6ντι-ΙcιιτCον, Ρ'ιjμ. έπΙθ: πρέπει να άντεΙπr;ι τις 

(δ., ά"τι1(Υει,,). ΚιιΙ 
άντΙ-Ιcιιτος, ον (άνn'-έΥω)' διαφιλογεικούμενος, 

δν δύναταΙ τις να άμφισβητήσr;ι. 
6νΤΙ~lc~ι;, -/j' όπόκρισις, άπάντησις. 
6ντι-Ιcσχσ'νω' όμιλώ έναντΙον τινός, φλυαρώ 

έναντΙον τινός. 
6ντι-ΙΙων, -o,.τo~, δ (άντί + '-έων)" δμοιος πρός 

λέοντα. 
6νol'ι-1ηnτcον, ρημ. έπ!θ. το[ί άντ&Ααμβάνομιι&' 

πρέπει νά 6οη8ι:ϊ τις, ij νό λαμβάνr;ι μέρος είς τι.-
• πρέπει νό όναxαιτΙζr;ι τις. 
6ντι-1ηητιχ6ς, ή, όν" ό ίκανός πρός άντΙλη

ψιν, ό δυνόμενος, νά άντιληφ8~ 11 ό δυνάμενος 
ό 6οηδήσ), 6οηθητικός.- 11 ό Ικανός νό άνα-
XCΠίσι:l- ' . 
6ντι-1ίμrτuρ, -οeος, δ (άνrιλαμβά,.!)μαι)· ό άν
ο 6ονόμενος, ύπερασπιστής, βοηθός (Έχκλ"ljO . ). 
άντί-1ιι+ιι;, -cω;, Τ. ( ιίντιλαμβάνω)' τό λαμβάνειν 

τι είς άvτόλλαγμo.- 11 (έ« τοίί μβ:;ι;!.Ι) ' τό 6όλλειν 
χεΤρα είς τι, κατάσχεσις : Ιπ~μ, όξίωσις έπΙ τι ;ος 
πρά'{ματσς. 2) προστασΙα Ι 6οήθεια, συνδρομή. 
i) έπΙθεσις, έναντ ίωσις. 

6ντι-ΙΙτανcύω' Ικετεύω καΙ έ'{ώ μέ τήν σειράν 
μου τόν Ικετεύοντό με. 
άντι,;λΟΥεω, μΞλ. -ήα.:ο=:=σντ,ΑέΥω (6 βλ.) ,άρνοϋμαι. 
6ντι-Ι0Υία, iι (άντ,λέΥω)' λο'{ομαχΙα, συζήτησις 

(λιιτ, di:ceptd,fio)' γ"'I " έναντΙωσις, όντΙθεσις, έν
στασις. 

άντι-Ι0Υ'ςομαι, ιiπ"θ: λογαριάζω έξ δλλου, ύ-
πολογΙζω άφ' έτέρου. . 
6ντι-λΟΥικ6ς, ή, ό,. (ά,.n'-έΥω)· ό ~πων πρός 

άντιλογΙqν, ό κατάλληλος πρός άντιλογΙαν, έρι
στικός, σοφιστικός. 
άνΤί-Ι0ΥΟΙ;, ον Cσνrι'-έyω)' όντιλέγων, έναντΙος 

11 άντιφατικός. 
άντι-λοlδορΙω, μέλ. -ή.7:Ο' λοιδορώ τόν λοιδο· 

ροϋντα, περιγελώ, ύβρΙζω , εΙς άνταπόδοσιν. 
6ντι ·Ιίϊ,.έω'προξενώ λύπην είς τόν λυπήσαντά με. 
6ντl-1.;lIησιlί, -εως, ή' τό λυπείν τόν λυπή::Jαντα. 
6ντί-ιυρος, ον (dvrl+lvea)' ό έν όρμονΙQ πρός 

λύραν, ό άνταποκρινόμενος πρός τήν λύραν. 
άντί-lιuτρoν, -ου, τα (άνrl-j-,ιvl"eον,. τό ώς "ν

τι/α διδόμενον, τό άντίτιμον έξαγορδς αΙχμαλώτου. 
IιVTI-luTF6w' άπολυτρώνω τόν όπολυτρωσαν

τά με. 
άντι-μαίνομαι, μΞλ. -μανήσομα&' μαΙνομαι έναν

τΙον τινός, η μαΙνομοι καΙ έ'{ώ (ώς έκεΤνος). 
άνrι-μαινδάνω, μέλ. -μίί.{}ήοομαι· μανθάνω τι 

άντί CΊλλoυ 11 άφίνω τά παλαιά καΙ μανθάνω νέα. 
άντι-μαντcύομαι' μαντεύομC(ι καΙ έγω μέ τήν 

σειράν μου 11 μαντεύομαι έναντΙον δλλης μαντεΙας. 
άντι-μαρτυρεω' μαρτυρώ κατά τινος 11 μαρτυρώ 

τό έ~αντίoν. 
άντι-μαρτύρησις, -/j' ή έναντΙα μαρτυρΙα. 
άντι-μαρτύρομαι' διαμαρτύρομαι. 
άντι.μΟχΙω· άνθίσταμα διό τών δπλων D ώ; νeιμ. 

δρο; , έγεΙρω ένοτάc εις. 
άντι-μδχιισιι;, ΤΙ · όΥων, συμπλοκή. 
άντι-μάχομαι, μη. -μαχήσομαι, ά:ποθ: μάχομαι 

έναντΙον τινός. 
άντί-μaχοι;, ον' ό έναντlον τινός μαχόμενος, 

άντίπαλος. 
άντι·μι:δ·Ελιιω' ελκω (σύρω) πρός τήν άντ!θε

τον καn:ύθυνσιν. 
άντι-μι:δ-ίστημι, μtλ. -σl"ήσω: Ι ένε~γ . μ.τ6. έν τιji 

πρτ. μελ . κιχ! ,χο? ιχ" μετατοπΙζω όπό τοϋ ένός μέ
ρους εΙς τό CΊλλo 11 άναστατώνω, άρδην Qvoτptnw. 
- 11 ιiμτ? έν τιji π-χθ'ljt , μετά τοό} έ ·ιε"γ. ιi~ί'. β' -ιατ

έστην, πρκ. -μεθέστηκα' άλλάσσω θέσιν, περνώ εΙς 
τό άλλο μέρος 11 ύποχωρω. 

6ντι-μι:ιρaκιι:ύομαΓ δεικνύω πρός τινα παιδικήν 
αύθάδειαν καΙ άντεκδ/κησιν, άντιχαλεπαΙνω πρός 
τινα. 

άντι-μι:Ιετάω' μελετώ τι μετά ζήλου U γυμνά-
ζομαι έναντΙον τινός. . 

άντι-μι:λίςω' άμιλλώμαι, συνα'{ωνίζομαι, πρός τι
να έν 1~ μουσικr:i. 
άντι-μέλλω, μέ λι-. -μελΑήσω' περιμένω καΙ καιρο

φυλακτώ (καραδοκώ) έναντίο.ν τινός. 
άντι-μεμφομαι, μΗ. -ψομα&, ιiπ~θ: μέμψομσι 

(κατηγορώ) καΙ έγω μέ τήν σειράν μου (είς αντα
πόδουιν μομφών), άντ κατηγορώ. 
άντι-μερίςομαι, ιiπoθ: μεταδίδω καΙ έγω (xup. 

μερΙζομαι, άπονέμω. εΙς άνταπόδοσιν). 
άντι-μι:σ-ουρaνεω' εΤμαι είς τόν άντ!θετον με

σημβριv όν (όπω;; ΟUρ'6d.ίνεt μέ τ-:Ιν Υιλιο'l κιιτά τό μι
α~νύx;;ιo 'l, δΠQ,s οΙ ιiντΙπο'}s;; Ex~ιιν ,σν ijλιον ίν με~

Ο:Jf.ΙΧΨήματι). 
άντι-μι:σ-ουράνημα, ' "tC;' τό άντΙθετον μεσουρά

νημα, a'ljA. ό άντΙθετος μεσημβρινός. 
άντι-μι:τα-βtiίνω' μεταβαΙνω άμοιβαδ6ν, δ'ljλ. μέ 

τήν σειράν μου, 
άντι·μετα-βάλλω' πρός μΙαν μετα60λήν όντι· 

τάσσω άλλην, μεταΒάλλω άμOιΒCΙως. 
άντι-μcτα-βοlή, ΤΙ· (αΧΥιμχ λόγotι)" άντιμετάθε

σις. όμοι'βαΙα μπαλλαγή. 
άντι-μετά-&ι:σιι;, -/j' άμοιβαΙα μετάθεσις. 
άντι-μετα.ιιΙΙνω· κλΙνω πλα'{ΙWς. _ij κατά τήν 

ένοντlον διεύ3υνσιν. 



άντιμcτα1αμδάνω-6ντmαρaιν'ω fSf 

6νn-μcτα-1αμΙάνω* λαμ6άνω τι άντ\ δλλου.-
Π:Χθ. άντιμετα6άλλομαι. ' 

άντι-μcτά-l1ιψις, 1j' 6νταλλαγή, μεταλλαγή. 
άντι-μΕτα11Εύω- όΡ:Jσσω έναντ/αν ύπόνομον, 

όνθυπορύσοω. ' 
άντι-μcτa-ρρcω* ρέω όπ/σω, έπανέρ,\ομαι. 
άντι-μΕτα-σίιάω- ~λKω, σύρω πρός την έν.αντΙ

αν διεύθυνσιν, όντιμεθέλκω. 
άντι-μEτά-άTσσιlί, 1j' άμοιΒαΙα μετόστασις, με

τ6~εσις, μεταΒολή. ' 
άντι-μι:τά-ταξιιο- μεταλλαγή, όνταλλαγή θέσεως. 
άντι-μΕτa-τάσσω- μεταβάλλω καΙ έγω τήν θέ

σιν τοΟ στρατoCΊ μου άναλόγως της μετατάξε<.:ς 
(μετακινήσεως) τού άντιπ6λου. 
άντι-μEτα-rωρcω' μεταxωρGι πρός τό frεpov 

μέρος. 
άντι-μέΤ-Ειμι' άντaγωνΙζoμαι, άνθαμιλλώμαι. 
άνTl-μΕτρέω, μiλ. -ήσω' άνταπoδlδω μέ τ6 αύτό 

μέτρον, 6ντισταθμΙζω. ' 
άντι-μέτ-ωηος, ον (άντί+μiτωπoν)" πρόσωπον 

πρός πρόσωπον, κατά μέτωπον. 
άντι-μηχδνάομαr μηχανεύομαι καΙ έγω έξ 

άλλου Ilάντενεργώ, καταπολεμώ. 
άντι-μηχάνημα, τό' μηχάνημα έναντΙον άλλου 

μηχανήματος. , 
άντι-μιμέομαι' μιμοΟμαι καθ' δλα. 
άντι-μΙμησις, -εω~, ή' πιστή (όκριΒής) άπομΙμη

σις, πι~ηKισμ6ς. 
άντί-μίμοc;, ον (ά.,τί+μ,μioμαι)' ό πιστώς 6nc

μιμούμενος, ό πιθηκΙζων 11 ό πεποιημένος (πλασμέ
νος) έπl το Βάσει δλλου προιύπου (ιμοντελλαρι
σμένος σύμφωνα μέ 'κάποιο πρότυπο»). 
άντι·μίσέω' μισώ εΙς όνταπόδοσιν τού κατ' έμοο 

μΙσους. 
άντι-μισδΙα, ή' ή άμοιΒή, μισθός, άνταμοι6ή, 

άνταπόδooι~. 'Εκ το;:! . . 
άντi-μισδοc;, ον' ό όντ\ μισθοο, άντ] άμοιΒης, 

διδόμενός. 
άντι-μνηστcύομαr εΤμαι όντΙπαλος μνηστήρ, 

είμαι όντεραστής. 
άντι-μοιΡία, ή (άντl+μοieα)' άνταμοι6ή, άποζη

μΙωσις (κ~~. ίση μοΤρα, ΙσομΌιρΙα). 'Εκ τoίi 
άνΤΙ-μοιΡος, 0,,=lσ6μΟΙ!l0~ (8 βλ.). 
άντi-μo1ηoς, ον (ά"τί + μοΙπή)' ό όντηχών, ό 

διαφέρων κατά τόν ήχοψ ά"τίμοlπο" lίHO~ νπ)'ον 
;=ςιομα 6ντικαθιστών τόν ύπνον (i'ι άντιδραστικΙν 
κατά τοΟ ύπνου). 
άντi-μoρφoς, ον (d,ίτl+μοeφή)' δ' όμοιόμορφος. 
άντι-μυιιάομαι, :Χποθ: (έπΙ 'βοώ'l) μυκώμαι εΙς 6π

άντησιν άλλου μυ:<ωμέν.ου. 
άντι-ναu-nIΙΥiω, μΙλ . -ήσω ("αiί~πήYl'1lμ,)" κα

τασκευάζω πλοΤα έναντlον τινός, ναυπηγώ κοι 
έγω 11 παρασκευάζω στόλον κατά τινος. 
άντι-νΙ;χομαι' νήχομαι έναντΙον τινός. 
άντι-νικάω, μβλ. -ήσω' νικώ καΙ έγω μέ τήν 

σειράν μου. 
άντι-νoμlα, ή (άιιτί+"όμo~)' όσάφεια τοΟ νόμου 

καΙ άντΙφcσις πρός έαυτόν. 
άντι-νομιχ6ς, ή, όιι' ό άφoρCιν τήν άντινομΙαν, 

ό άναφερόμεν6ς εΙς τήν όσόφειαν έν ΤΟΤς νόμοις. 
άντι-νομο-δcτCω' κόμνω νόμους έναντ:ον τινός. 
άντf-νοoc;, ον" ό έχων άντΙθε : ον XσραKτηρa, 

ό άνθιστόμενος. 
άντι-νου-ΙΕτέω* νcυθεΤώ τόν νουθετοΟντά με. 
άντi-νωτoς, ' ον' ίπλάτη μέ πλάτη». . ' 
άνΤΙ-ξ9έ:.ι, μέλ. -ήσ:u' θέτω έμαυτόν έναντΙσν, 

έναντιοομαι. 'Εκ ,o:i ' . 
άνΤΙ-ξΟΟΙ;, ο,,' ίω·ι. ά.,τΙ-ξον;, ov" (d"rl+ξέω)' ΚlJρ. 

ό έξεσμένΟζ C ντlθέτως, E'/τεfίθE'l at. ό ένανΤΙΟζ, 
όντΙθετος, έXθfό)ΙKόζ' το άνκ'ί;οοιι=ή έναντιότης. 

άνTl-ξ.jω' ξύω τόν ξύ:>ντά με. 
άντίον (Α), επιρ. τοίί ά"τlo~ (Β βλ.) . 

,. άντίον (8), τι; (άντί)' μέρος τoCΊ ιάργαλειοο» 11 
σ~'Iεκ~. δλος ό. (ςιργαλΈι6ς». . , 

άντι:)oμ~ι, μέ::ι. μέλ . -ώσομαι' πσιθ. ~όρ. σ: ήνrι; 
ώθ"ν, ~π~θ: σuνανΊ'(~μαι (έν μάxι:ιJ, άνθΙστcμαι, . 
έναντιοομαι; 

'6ντΙος, α, ο" (cl"rl)' ό όπέναντι, κσιΙ o!ltαi: Ιό 
καταντικρύ, 6ντικρινός 11 μεtCt γεν., ό συναντωμε- . 
νος, ό άντικρύζων, όντψετωπΙζων.- I1 ένανΤIΟζ, 
όντΙθετος, άντlπαλος.- I11 ώ~ . έπΙρ. ά"τΙα χ:χΙ '6.,,-.:1-
ο." ώ~ τό Ilπα κ-.ιΙ Il"Τ'1,,' έναντι, άπέναντι 11 έναν
τΙον, κατ' εύθεΤαν πρός. 2) έναντlον της θελή-. 
σεως τινος. 
άντιο-στδτΙω, ΠΟΙ'ιjΤ. ~ντΙ ά"θΙα-.:αμαι (8 βλ.)' 

έπΙ ~νίμolJ, έξακολουθώ νά εΤμαι έναντΙος, . 
άνΤΙ-ΟΧΕύομαι, πσιθ.' όχοομαι άντιθέτως, φέρο

μαι έναντΙον τινός. . 
άντι6ω' ά"τι6ων, -όωσα, αντιοώ.,τω" (βλ. cI"τιάω). 
'VTI-nbIcIa, -Ιι (ά,,-.:ιπαθ-ή~)· τό πόσχειν πόθημά 

τι όντl όλλου. - άντΙθετος (έχθρική) διάθεσις πρός 
τινα. 

άντι-π~δέω (cI"rl + na-{}iEiv τοίί π!ίαχω: ' ύφlστα
μαι (δέχομαι) έξωτερικός έντυπωσεις, έπηρεάζο
μαι άπό ... 
άντι-π~δ~ς, έ~ (άνrί + πiiθεϊ"')' ό όνταπoδlδtJν , 

πάθημα πρός πόθημα. - 11 ό έΥαντΙων (όντιθέτων, 
δυσμενών) αΙσθημάτων (διαθέσεων) i'ι παθών, 
άντι-ηαιςω' παΙζω μέ όλλον i'ι έναντΙον δλλου, 
άντί-παι;, -πα,δo~, δ, ή' ό δμοιος πρός πατδa, 

ίσ6παι::; 11 6 μή ων καλλΙτερος άπό ένα παιδΙ • . 
άντι-παίω' ποΙω ένσντΙον, άνθΙσταμαι, 
άντl-nαι:.tνίςω' άντll αιανΙζω, όντζlδω παlδνα. 
άντι-πάλαισμα, τό' έπινόησις τρόπου πρός όν-

τΙστασιν. 
άντι-π~1αιστΙ;ς~ δ' ό άντιπαλαlων, ό όνταγωο 

νιστής. . 
άντι·ηΙ1αΙω' παλαΙω έναvτIoν τινός, όνταγω

νΙζcμα'. 
άντι-π~1iίμάoμαι' βλ. όντιμηχανώμαι. 
άντι-ηάλ10μαι' τινάσσομαι όπΙσω, όναπηΔW πρός 

τά - όπίσω. . 
άντf-παλoς, ο" (άντί+πάΙ'1)' ΚlJρ. ό παλαΙων έν

αντΙον τινός ιι δθεν, άντσγωνιστής, ιάντΙπαλος» 11 
Ισόπαλος, Ισόρροπος, σχεδόν ίσος 11 ό άvταπoκρι
νόμενος, άντΙστσιχο<;, πρός τι(να). - 11 ό μαxόμ~
νος έναντίον τοΟ έχθροΟ.-111 ώ~ 0')0. & άνrΙπα"o~ 
=6 άνταγωνιστής, 6 «άντίπαλος». 2) ό ύπερα
σπιστής, ό ύπέρμαχος. 
άντι-ηαρα-βά11ω, μέλ. -βίί.Ιώ· Βάλλω (κροτώ) τι 

πλησΙον 'άλλου, συγκρΙνω έπαKρι6ώ~.-11 συνεισφέ
ρω τι όντΙ τινcς. 
άντι-ηαρα-βο1ή, ή (&"τιπα2αβιilAω)' ή έκ τοΟ 

. πλησίον σύγκρι Jις ~ παράθεσις. 
άντι-ηαρ · αΥΥε1ια, τι' 6 συναγωνισμός, διαγω:" 

νισμός, πρ : ς κατόληψιν δημοοΙου λειτουργήματος, 
λαμΒάνων χωραν μεταξύ όντιπόλων έπιζητούντων 
τήν κατά ;' ηψΙν του. 'Εκ του 
άντι-ηαρ-αΥΥέΑ1ω, μέλ. -εΙώ' άντιδιατάοοω, δΙ· 

δω κα: έγω διαταγός.- Ilόμιλλώμαι, διαγωνΙζομαι, 
διά δημόσιον λειτούργημα. 
άντι-ηcιρa-yρΩφή, τι' παραγραφή έναντΙον δλ

λης παραyρaφης. Έκ τoίi 
άντι-ηaρα-Υράφω' πσραγράφω καΙ έγω μέ τήν 

σειράν -μου 11 συντ':σσω όπάντησιν , κατό της παρα
γΡοψη-::; τοΟ άντιδΙκου. 
άντι-ηαρ-άΥω, μέλ. -ξω' όδηγώ έναντΙον.- 11 

~μtβ. προχωρώ έναντlον ii παραλλήλως πρ6ςη(να). 
άντι-ηαρ-aΥωΥΙ;, 'iι (cl"r,πα21Υω)' ή κατά πολε

μΙων έπέλασις στρατοΟ 11 έχθρ ική διCθεσις. 
άντι-παρα-οcΙιι"!'υμι' πα,:)α8όλλω, συγκρΙνω, όν

τιπαροθέτω. 
άντι-παρa-δΙδωμι' πσραδίδωμι όμοιΒαΙως 11 όφαι

ρCι τι όπό ενα καΙ τό παpaδΙδω εΙς δλλ9ν. . 
άντι,naρά-θcσι:;, -εω~, τ( όντιπαρα60λή, σύ't- · 

κρισις. 

άντι-nάΡά-θcτοc;, -ο,,' ό άντιπαραΒληθεις, ον 
δύναταΙ τι; νά άιτmcραΒ6λr;ι. 
άντι.πaρα-8έω, μι!λ. -iJε1n,~μα, (fJέω)' τρέχω 

παραλλήλως πρός τι(να) καΙ ένανΤΙΟΥ (τρέχω έν
αντΙον τινός έκ Twv πλαγ/ων) 11 ύπερφαλαγγΙζω. 
άντι-ηαρα-δcωρCω' έξετόζω δι ' όντιπαρα6oλι'jς. 
άντι-ηαρ-σινέω' δΙδω . έναντΙαν συμ&υλήν U 

παραινώ καΙ έγω μέ τήν Όειράν μου, 
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'Υτι-ιισρσ .. ΙΙΙω, μΗ. -Ιαω; προσκαλQ (πaρo-
τρίινω) KOΙ -tγώ έξ δλλου (όμοιδαΙως). . 

4Υn-ιισρcι-ιιcΙCUoμαι' προτρέπω καΙ έγώ έξ δλ
λου (fj έ~ ό~tιδέτου). 

4Υτι-ιισρσ-ιι1ιισις, ή 6μοι6αΙα παράκλησις, 6-
μοιδαΙα προτρ?πή. 
4ντι-ιισρcι-lσμδάνω' παραλαμ6όνω τι όντΙ όλ

λου Ι όμoι6όΤ~ παραλάμ6όνω. 
άyτι-ιισρσ-lihιcω, μίλ. -ήαω' παρενοχλQ, πα

ρα6λόπτω, · καΙ έΥώ μέ τήν σειρόν μου. 
4ν:n-nσρσ-ncμιιομαr όναπολQ, φέρω εΙς τήν 

μνf)μην μου. -
άΥτι-ιισ;σ"!ιιΙCω, μΗ. -nUVflOμcι~' παραπλέω καΙ 

έγώ έξ δλλου έναν.τΙον τοΟ ~χδPQ,Ο' -
4Υτι-nσ,σ-nορcuομar = α,,:~παee~μι, ΙΙ"nπCl· 

(Iάrω (βλ.λ;λ.) . 
άΥτι-nσρσ~cuά~ομσι, μίλ. -άααμ!lι, ιίποθ: προ

παρασκευόζω καί έγω έμαυτόν έναντΙον άλλου, έ
τοιμόζομαι καΙ έγώ έξ άλλου 11 ίν τφ πλ'ljθ. έξοπλΙ
ζονται όμφότερα τά όντΙπαλα μέρη. 'Ε; α~τoiί τό 

άΥτι-naρα-σιιcuιj, tι· έχ8ρική προετοιμασΙα, τό 
άντιπαρ:::ισκεμάζεσ8αι κατ' έχ8ροΟ παρασκευαζομέ
νου πρός -πόλεμον. 

άντι-ιισρό'-στΙσις, -I!~, tι· Ινστασις έκ τοΟ έναν
τΙου, άναΙρεσις ένστόσεως. 
4ντι-nσρσi.crl,ρδl'οncδcύω· στρατοπεδεύω όπ· 

έναντι. 
άντι-ιισ~τσξις, -eως, tι· έχ8ρική παράταξις 

έναντΙον 6Χλης όμοΙας παρατάξεως πρός μόχην 11 
έσχεδιασμενη όντΙστασις. 

4 vn-napliι-Tiσσω, ιίττ. -ττω, μίλ. -ξω' πα,::α
τάσσω όπέναντι (έναντ/ον), εΙ; τάζιν μάxης.-μι~. 
χα! παθ. παρΟτόσσομαι (Τσταμαι έν παρατόξει) έν
αντΙοΎ τινός. 
άyτι-ιι~ρσ-τcIyω' παρατεΙνω, παραλλήλως, πρός 

παρα60λήν καΙ σόγκρισιν, όντιπαραδέτω πρός σύγ-
κρισιν. - . 
άyτι-ιι~-τf"'μΓ 8έτω τι άπένταντι καΙ παραλ

λf)λως πp~ άλλο τι, συμπαρα6όλλω, συγκρΙνω λε
πτoμερQς. 
4yτι-ιισΡ8-τρCιιω' παρατρέπω, στρέφω, πρός 

τήν έναντ:!αν διεύ8υνσιν .Ο στρέφω έναντΙον. 
άΥτι-ιισρσ-ιωρCω' παραXι.ιρQ, ύΠOXωρQ, όμοι-

6αΙως. 
4ντι-nάρ-cιμι (I!lμ~)' πορευομαι παραλλήλως 

πρός τι(να) εύρισκόμενον όπέναντι Ο d,.nπα~έe
%αμιι~ (8 βλ.). 

4ντι-ιιοΡ.,ιιιτδσις, 11' παρtKτασις πρός τι, άντι
παράτασις, έξΙσι.ισις . 

• Υn-n,ρ-cιι-τcfΥω·=d'Iτ~πα/lατl!{'Ιω. 
άΥτι-nσρ-cξ-άΥW' έξόγω έναντΙον τοΟ tx8ρoO, 

όντεΠ.έ:ξέρχδμαι 11 συγκρΙνω. 
4ντι-ιια;ι-cξ-Ιyωy .... , tι· έναντΙωσις, άντΙ8εσις. 
'ντ .. nσρ-Cξ-cίμι=dιιτ~πιί/ll!~μ~ (6 βλ.). 
4ντι-ιισρ-cρloμσι=σιιτ~πιί",l!~μ~ (8 βλ.). 
4ντι-ιισρ-Clω' παρέχω, χορηγ" καΙ έγώ έξ δλ-

λου 11 προξεν" καΙ έΥώ έξ άλλου. . 
4yτι-ιι~ιιyoρCω' παρηγoρGι καΙ έΥώ. 
άνΤΙοιισρ-.... ιιω· έκτεΙνω παραλλήλως πρός ΤΙΙΙιiμτβ. 

έκ τοΟ όντι~τoυ μέρους έκτεινομαι, ύπεΡφαλαγγQ, 
κυκλQ. . 

άyτι-ιιcιρ-ιnnί:Iίω· όδηγ" τό lππικόν έκ τοΟ πλα
~Ιoυ ένανt/oν άλλου lππικοΟ. 

άντι-nσP.-fcrτιιμr παριστόνω D παθ. dιιτ~παg{ατσ
μcι~=όνταtrΟΚΡΙνομαι. 
άΥτι-nσρ.οδcύwο tvQ πορευομαι όπαντ" άλλον 

tρχόμενον έκ τοΟ όντι8έτου μέρους. 
άντι-ιισρ-ριισιάςομαι' άνταπαντ" μετά παρ

ρησ/ας. 
άντι-ιισΡ.ΥδCωο π~δQ έναντ/ον όλλης παρ

cγδ/ας. 
4yτι-ιι~p-ωνυμcoμσιo έχω άντ/8ετον όνομα, κα

λούμαι δι' όντι8έτου όνόματος. 
4ντl-.ασισ, τό, a.χλιτον· ή πρώτη μετά τό Πά· 

οχα Κυριακή , ή KUΡΙOKήτOO Θι.ιμδ. . 
4. ει ιι6σχω, μλ. -nelaoμoI' πρχ. -πέπαιι(J.α· πά
, ύnoφέρι.ι, ίιφ(οταμαι, καΙ έΥώ (άμοι6αΙως)' τό 

dιιτ~πeπαιι"'δς (o!ι~. ποιθ. μτχ.) - άντεκδΙκησις, όντ/
ποινα. 

4yn-nITIytu, μελ. -ήaω' άνταποδΙδω τόν πά
ταΥον, παταΥ" (κpoTQ) καΙ έΥώ WΣτε να καταπν/-
γεται Κ98ε άλλος πάταΥας. . 
άντι-ncfΙw· πε/δω, πρσσπα8" να ηεΙσι.ι, τινά διό 

τήν άντΙ8ετον άποΨιν, νό τόν κάμω να πεισθι:\ περl 
το!! άντι8έτου. 

iYTI-nclapycuo περιθάλπω καΙ έΥώ μέ τήν σει
ρόν μου, όνταποδΙδω τός περιποιήσεις; τήν όΥάπην. 
iVI,I-nCμnω, μίλ. -ψ"" στέλλω όπΙσω όπάντησιν 

11 στέλλω εΙς όπόντησιν.- 11 στέλλω - έναντΙον.-
111 στέλλw όντl άλλου. 
άντί-ncμ.ις, 'i/ ' όντήχησις. 
4ντι-nCΥδής, ές (άιιτ&+πέιιθας)' lσοπεν8ής, ό 

προκαλών πέν8ος. . 
iYTI-ncpaivw, μελ. -πεeΩ1Iώ' διαπερGι (διατρυπώ) 

καΙ έΥώ (έπl της συνουσ/ας). 
άντι-ιιέρσιος, -α, αιι' ό κεΙμενας άπέναντι (χυρ. 

ό όντιπέβΟν, ό πέραν, της θαλάσσης). 
iιYTI-ncpaI6w' μεταφέρω εΙς τό όπέναντι μέρος. 
άντι-ηέραν, ίων. -πέeη1l, Bπίρ.=ΙΙιιι-ιπέeάς (ο ΙSλ.)· . 

ώσ. ώ. έπΙθ. έν τ~ φρΟΙσιι ΙΙαιιίδ' dn~πέ/lην τc=τήν 
Άσ/αν κσl τήν άντικρινήν παραλία~. 
άντι-ηιρας 7j -πέρα, έπΙρ: όπέναντι, άντικρύ, εΙς 

τ6 όπέναντι μέρος. Έ, a.!ιτο5 τό 
άνl'ι-ncριιΙcν, επιρ.· έκ της άντιπέραν, έκ τη; 

όπέναντι πλευ;:>δς. 
άντι-ηΙριιν, ίων. «ντ! ιIyn-πιf",σιι (8 6λ.). 
iYTI-ItcPI-iIyw' άΥω (στρέφω) εΙς τό έναντΙον, 

φέρω όΧόΥυρα έναντΙον τινός. 
άντι-nCΡΙ-ΙΥωΥι!ι, tι· ή όντΙστροφος περιαΥωγή, 

έναντΙα κίνησις. 
άντμ.ncρi-σμμα, τό' όντ/8ετος δεσμός. 
άντι-ncρι-8ά~lω· όμοι6αΙως περι6όλλω 11 ίπ! ί· 

πι~έσμ?υ (ία·φ.), ηεριτυλ/σσω πρός τ6 έναντ/ον μέ
ρος 11 περίπτυσσομαι (άΥκαλιάζω) τόν περιπτυχ8έν-
τα με. . . 

iYTI-ncpί-cIμI~ περιέρχομaι ώς έν KύKλ~. 
άνl'ι-ncρι-cΙιιwο σύρω όλόyυρa πρός τό άπέν

αντι μέρος. 
iYTI-ncPΙ-IIIcw· όντηχώ όλόγυρα. 
4ντι-ncρι-lσl,ιιμι· περι6άλλω πανταχόθεν καΙ 

συμηιέζω 11 ιίμτ6. x:t! π:tθ'l1Τ. συμπιέζομαι πρός 1 ό 
fdw ηανfαχό8εν, 
άvτι-ncρι-Ισμβάνw, μελ, -Aήψαμcι~' περιπτύσ

σομαι (έναγκαλίζομαι) καΙ έγώ. 
άντι-ncρι-ninτw· περιπΙπτω εΙς τό όντΙ8ετον . . 
4ντι-ιιcρl-nΙcωο πλέω όλόγυρα πρός τό άντ/· 

8ετον μέρ χ;. 
άΥτι-ncρi-σnσσμσ, τό (x:t! d1lΤΙΠI!/lιαπααμόι;)' ό 

άντιπερισπασμός (χιχτά τά. στρατ\ωtιχά~ έπιχεψι\σει.1. 
iYTI-ncPI-aniw· άναΥκάζω τ6ν όντ/~αλoν νό 

κόμι;) άντΊ8ετον κ/νησιν από τήν σκοπουμένην. 
άντι-ncρi-στσσις, tι· συμπΙεσις πανταχόθεν. 
άvτι-ncρι-σl'ροφή, 'i/' ή πρός τ6 άντ/8ετον μέ-

ρος περιστροφή. . 
iιντι-ιιcρι-τιμνω· περιτέμνω έκ νέου. 
άντι-ncρι-ιωρCw· πρoxωρQ Υυρω (περικάμπτω) 

έναντΙον τοΟ έx~ρoO 11 τόν περικυκλώνω. 
άΥI,Ι-"ΙΡΙ-Ψulwο περιψύχω καί έΥώ άμοι6α/ως" 

διατηρQ · ψυχρόν τό περιψοχόν με. 
άντι-ncρι-wΙCw· περισφ/γγω. 
άντι-ιιCσσομσι· χωνευομαι όλoσXερQς; 
4vτf-ncTρDς, αιι (dιιr&+πέτeσ)' σκληρός ώς πέ-

τρα (χύΙΙ. δμοιος, Τσος, ' πρός λΙeον), 6ραχώδης.-
11 ι!πΙθ. του Διό., έπ&:~Tι άντ' oι~τou cΠέτρος έδό8η 
TQ KpόV4J" , 

άντf~ΙΙιιξ, -η)'ας, tι (άιιτΖ+πήΥννμι)' πλεκτή κού
νια, κι6ώτιον. 
άντι-ιιιιΡ60μσΓ πηροΟμαι ύπό τοΟ πηρω5έντος. 
iιντι-~Iη.I'C.), μελ. -ΠI!aoiip~' πΙπτlιJ. έναντΙον τινός. 

2) άντιιφO\JW, άντιπαλαΙω, άν8Ισταμdι. 3) έπ! πι
ριστΟΙσεων είμαι έναντΙας.- 11 πΙπτω εΙς έναντΙον 
διεύ8υνσιν. 
άντι-ιιΙάσσομαΓ έκ νέου πλόττομαι, άVΟ.'lλάτ

τομαι. 



&ντIηlαστoς-'ντιρρeω ti$ 

6vn-n1aaroς, ο,,· lσόπλαστος, όμοιος. 
6ντι-η1αστ-ουρΥCω" πλαστουργώ έναντΙον τοο 

πλαστoυγ~σαντoς. 
c5ιντι-η1~ω" συμπλέκω, έμΠλέκω, πλέκω τό fv 

μετά τοΟ άλλου. 
c5ιYTI-n1cov-cKTCW" πλεονεκτώ καΙ έγώ. 
c5ιντI-η1ιυρOCί, ο,,· ό Ιχων τήν πλευρόν άπέναVΤΙ, 

πaΡ6λληλος'. 
c5ιντι-η1iω, μελ. -πΙειίαομιιι· πλέω ένσντΙον. 
c5ινn-nΙι1J(τιις, δ' ό όνταποδιδού:; κτύπημα όντl 

κτυπήματοs~ , 
6ντι-ηll\ξ, -πιη"οι;, δ, ij (ΙΙ.~Ι+πlή~τω)· ό πλησ

σόμε\'ος κατό μέτωπον (ύπό τών κ μάτων). 
6ντί-ηΙιιξις, -eco;, ",. ή έναντΙα πλiΊξις, όντΙ-

κρουσις. -
c5ιντι-η1ιιρ6ω, μελ. -ώα»· έφοδιόζω ' πλοΤα μέ 

πλη ώματα έναντΙον τού έχθρού. 2) συμπληρώ (ό
ναπληρώ) μέ νέα μέλη. 
άντι-η1ιισσω" πλήττω έναντΙον. 
ά,ντί-η10ιa, ij (d.nnUco)· τό πλέειν έναντΙον 

τοΟ όιέμου. 
άνΤΙ-1Ι10υτΙω" πλουΤώ καΙ έγώ. 
6ντ'-nνcuιrις, -ε»;, ij' έναντΙον ρεύμα όέρος. 
άντι-ηνέώ, μΞλ. -π"W:ιομιιι· πνέω πρός τι μέ· 

ρος 11 πνέω έκ τού όπέναντι μέρους, πνέω έναντΙ
ον. Έ~ ΙΧ'),:()& ~ά 

άνΤΙ-ηνοιa, ij (ιΙντΙπ.οο;)· πνοή όνέμου κατ· 
άλλου άνέμου. 2) έναντΙος άνεμος. 
άνΤΙ-ηΥΟΟΙ;, ον, x~,:i aUVΙXl? ιι .. ~Ιπ"ρυ., -ουl'· ό 

πνέων έναντΙον, ό προξενούμενος ύπό έναντΙων 
όνέμων. 
4ντι-ηοδCω, μsλ. -ήα»· ποθώ όμοι6α:ως, ποθώ 

τόν ποθΟύντό με. 
άντι-ηοιΙω, μελ. -ήαω· πράττω τι είς άνταπόδο

oJIY, όνταπoδΙΔW (civ.Ιθ. τψ ιIl'rιπιiαxω).- Msaov, έ· 
γεΙρω άξιώσεις έπl τινος 11 διεκδικΟ τι, φιλονεικώ 
πρός , τινα διό τι. 

c5ιντι-ηo'ιισιι;, 'εωι;, ij (ιΙl'τιποιέοιιαι)· ή έ':'{ερσις 
άξιώσεων έπΙ ΤΙΥος. . 
6ντι-ηΟΙ/ΊτΙον" δε; ΙΙ .. rιπoιείαθαΙ τι "ο;. 
άντι-nοι!lτιιι6ς, ή, 6.· ό όντιποιούμενός τινος, 

ό έπιζηΤών 'τι, ό όπ06λέπων ιίς τι . 
~ντι-ηoιμaίνω" εΤμσι άντΙζηλος ποιμήν. 

, άντ'-ηοινος, ον (dνrlt-noI"';)· ό πρός τιμωρΙαν 
άποδιδόμενος, ό όνταποδιδόμενο:; π~ός τιμωρΙαν 11 
ώ;; oojatGtot. ~~ ιIl'~Ιπoι"α=ιiπoιl'α (8 βλ.), όνταπό-' 
δοσις, όντεΚ!SΙΙCησις, άνταμοι6ή. 
άντι-nοlcμcω, μaλ. ·ήα»· πολεμώ κατά τινο:;.-

• πΙΧθ. πολεμ'ρύμαι ύπό τού πολεμηθέντος ύπ' έμού. 
άντι-ηo1cμι~, 0 .. =ά"τιπ61εμο; (1) βλ.). 
c5ιντι-nό1cμος, ό,,· ό πολεμών έναντΙον τινός 

άι, ο')σ. 01 ' ΙΙ"rιnόlεμoι=ol πολέμιοι, οΙ έχθροΙ. 
άντι-nοliςω" ποιώ όχυρώματα έναντΙον πόλε

ώς τινος. 
άντι-ηο1ιοριιΙω, μΗ. -ήαω' πολιορκώ καΙ έγώ 

έξ άλλου. 
6ντΙ-ηο1ις, ij ' έναντΙα πόλις, όντΙπαλος πόλις. 
'ντι-nο1ίτc'α,1,· όνΤΙΠΟλΙτευσις. 
6ντι-nοlfτCUoμαι" εΤμαι πολιτικός άντΙπαλος. 
6ντι-ηονCομαΓ πονώ, κοπιάζω, έναντ.Ιον τινός. 
6ντf-ηoνoν, τό' όμοιΒή διό κόπον, μισθός. 
άντι-ηOH~oμαι, πΙΧθ. μaτi μέσ. μΙλλ. -είιαομαι· 

πιxθ~ ciop: οι' d,,&Bnoeeir/}'1I" πορεύομαι (προχωρώ) 
έναντΙον τινός 11 &:ΙΙνω πρός συνόντησΙν τινος. 

. 6ντι-ηορΙω" παρέχω τι όντΙ τινος. 
άντι-ηορδCω, μελλ. -ήαω' πορθώ, λεηλατώ πρό:; 

όΥ.JεκδΙκησιν. 
' , 6ντf-ηoρ8μoς, ο,,· ό άντιπέραν τού πορθμού 
κεΙμενος. . 
. 6ντι-ηορνο-βοσιι6ς, δ· όνομα κωμώδίας τινός 
τού ΔιωξΙππόυ. · . , 
άντf-ηoρoς, ο,,· ό έπl της άπέναντι άκτής κεΙ-

μεΥος, ό όντικρινός. . 
4ιντf-ηoυς, ου,,· ό εΙς τό έκ διαμέτρου όντlθε- . 

τον , μέρος Τιϊς σφαΙρα:; πατών ' 
Ιντι-ηρσΥ'σ, 'Ij'=&,,~'neaEI!; (βλ. λ .). 
6vτf-ηρα~14N 'Ij'άντενέρΥειο, άντΙaτασιι;" 

'ντι-ηρ6σσω, ΙΙτ.. -ττca, Ιων. -neticrcreo· μ'λ. -ξca" 
ένεργώ έναντΙον τινός, όντενεργώ, όντιτιtιεμαι, 
ένανΤΙΟύμαι. 

c5ιντι-nρcσβcuομαι, μίσον' στέλλω καΙ έγώ πρε-
σ&:υτός (όντιπρέσ6εις). 
άντι-ηρι\σσω, Ιων. ιΧντΙ hτιπeιί~crω. 
'VTI-npo-a'pcaI", -εωι;, ij ' άμoΙ,ί3aΙα πρoαΙρ~σις. 
άντι-ηρο-βά110μαι" προ6όλλω' . 'iι προτεΙνω τι 

άντl άλλου. 
άντι-ηρo-βol~, ij' όνΤΙllρότασις. . 
c5ιντι-nρο-cίδον"είδον πρόσωπον πΡΡς πρόσωπον. 
άντι-n~cιμι (εΙμι)' πΡΟχωρώ tvgVTIov, άντεπ-

εξέρχομαι. 
άντι-nρο-8iiμcομal" lXt.J άντΙοετον προθυμΙαν, 

δέν διόκειμαι εύμενώς, ετμαι δuJηρεστημένος. 
6νΤΙ-ηροιιια, έπΙρ'- σχεδόν δ~~ιν, εύ8ηνό. 
c5ιντι-ηρo-Iσxoμaι" κρατώ τι ένώιf!όν τινος, όνο 

τιτάσσω. 
c5ιντι-ηρo-ιιδ1έoμσι, μί"ον· προκαλφ καΙ έγώ, εΙς 

τήν πρόκλησ ν άπαντCι μέ4ίρόκλησιν; όνΤΙΠΡOKaλώ. 
c5ιντι-ηρ~ηIνω" άνταπoδΊδ~ πρόποσιν. 
c5ιντι-ηρoσ-δyoΡCυω" όνταποδΙδω χαιρετισμόν 11 

άντασπόζομαι. 
c5ιντι-ηρoσ-αμάoμσι' (πρl;λ. ιΙμίω)' έπισωρεύω 

νέον χώμα άντl άλλου (παρασυρ8έντος όπά τών 
ρευμ )των), «ξανασωρουλ16ζω». 

c5ιντι-nρόσ-cιμι (εΙμι)· πορεύομαι έναντιον. 
'VTI-np,a-cinov" ciόρ. 1;' «νευ ίν. ίν xp'ljaII (πρ6λ. 

ιΙντιπροααΥορειί»)' άντεχαιρέτισα· ποιθ. ιΧ6ρ. 'νι-ί-
προαε!}ρήθηl'· 

'vTI-npoa-c1auvw" ιiμτlS. προσελαύνω εναντΙον. 
c5ιντι-ηρoσ-έΡXoμαι, ciJtoO: όντιπpqσειμι" 
6ντι-ιιροσ-Ιχω" προσέχω καΙ έγι:) μέ τήν σει-

ράν μου. 
άντι-ηροσ-ιια1έομαι, μ.Sσον' προσκαλώ καΙ εΥώ 

είς όνταπό30::Jιν γενομένης μοι προσκλήσεως n όνο 
τικαταγγέλλω. 

c5ιντι-ηρoσxυνέω" "ΡO::JKUVCJ καΙ έΥώ τόν προ
σκυνούντό με. 

. c5ιντι-η~oσ-φέρω, μ4λ. -neoaolcreo· προσφέρω καΙ 
έγώ μέ τήν σειρόν μου . 
6ντι-ηροσ-φ&έΥΥομaι"άντιπροσφωνώ. 
c5ιντι-ηρόσ-ωηoς, Οι' (ά"τΙ+πρ6αωπο.)· Ιχων τό 

πρόσωπον έστραμμένον πρ9ς τι μέρος, ιπρόσωπον 
πρός πρ6σωποV», άντιμέτωπος. 
άντι-nρο-τciνω, μβλ. -'t'ε.ώ· προτεΙνω καΙ έγώ, 

«άντιπροτεΙνω», κάμνω (ύΠ.Ο,6όλλω) όντιπροτόσεις. 
ά ντι-ηρ:»-τίθιιμι"= ά"τ ιπeοτεl "ω. 
άντι-ηρ~φέρω" παρουσιάζω καΙ έΥώ μέ τήν σε,Ι' 

ράν μου, φtρ,,-> έμπρός έναντΙον ' άλλου. 
άντ';'ηΡΥρος, ον (ά"τι+πρφριι)' μέ τήν πρQραν 

έστραμμένην πρός τινα (πρός άλλην ~P9ραν), ιπρQ
ραν πρός πρQραν» 11 svts!iOsv ώ~ τό ιI"τιπg6αωπoι;, 
άντιμέτωπος. 
άντΙ;'ητωμα, -ατο" τό' τό πρόσκομμα. 
c5ιντI-ητωσιι;, -εωι;, 1,' τό πΙπτειν έναvτloν τινός, 

όντΙστaσις. 
άντί-ηυΥος, ο,,· ό Ιχων τήν πυγήν έστραμμένην 

πρός τήν . πυγήν άλλου (aJt! τΥί;; "uvo!J"loι; ~(i)ωv 'tt

νων) : (πυΥη3όl, crvμnJ.έΗε(Joαι». 
c5ιντι-ηίiloι;, ον (ά"τΙ+ΠUJ.'1)· ό άπέναντι τiΊς πύ-

λης κεΙμενος. . 
c5ιντι-ηυνθάνoμaι" έρωτCι ,(έρευνCι, ζητώ πληρο

φορΙας) καΙ έγώ μέ τήν σειρόν μου . 
. 6ντf-ηυρyoς, ο.· ό δμριος (Τσος) πρός πί.'ργον. 

c5ιν.τι-ηυpyόω, μδλ. -ώαω' κτΙζω πύργο ν άπέναντι 
(άλλου) πύρ'{ου: ά"rιπvρ,όω πόΙι,,=άνε'{εΙρω πό
λιν ώς όντίπαλον (όντΙζηλΌν). 
. 'VTI-IiupaCUfot" είς τό διό πυρσού ση'μα άπαντώ 
διό τής όνΟψ ';Ισεως άλλου πυρσού ΙΙΙς σήματος. 
άντι-ρρδπιςω" ραπΙζω τόν ραΠΙ90ντό με. 
6ντι-ρρέιιω, με),. -ψω' looρρonQ, άντισταθμΙζω, 

κρατώ τήν lσόρροπΙαν (X!Jp. ρέπω πρόςιό όντΙοε
τον μέρος, κόμνω 'τήν . πλόστι.γγα ,νό KλΙνr:ι πρός 
τό άλλο μέρaς)1I μ,;φρ. όμφιταλαντ~ύoμαι:E; OΙ~tlj~ τό 
άντι-ρρέω" ρέω -fj πνέω (ΙΙπ! ciνiμοu) πρός όντΙ" 

~ετoν διέύθυνσιν. 



6νnΡΡΙ\Υνuμσί-6ντισuνάnΤώ 

6νΤΙ-ΡΡ#ΙΥνuμσrρήvνuμαι καΙ έγώ. 
6ντι-ρριιμονΙω' άντιλέγω. ' 

, άντ{-ΡΡΙΙOιc;, 'Ιι' δ,.ι κιχΙ νίlν- έναντΙος Ισχυρισμό" 
έναντιολογΙα. . 

6ντι-ρριιτικός, ή, ό .. • έναντιολογικός, έριστικός. 
άντι-ρριιτορι:ύω' άVοΡεύω ένc:ιντΙoν. άντιλέγω. 
άντ{-ρρινον, .6' φυτόν 6γριον καΙ ~μερoν, μέ 

6νθος διχειλές, κ!lιν. λυκόστομον, καθότι ΠΙΖ:ζόμc
νον πψl τήν 6όσιν αύτόύ aVOIVEI ώς στόμα λί:κου. 
-άνn-ρροια, ij (d"~'ρeέωγ έναντΙον ρεύμα άέρο::. 
άντι-ρροη'σ' ij' lσοΡροπΙα,συμμετρΙα. ' 
άντ{-ρρoιroς, ο .. ' Ισόρροπος, Ισοβαρής, lσό- ' 

στa8μος. 
άντ{-ρροίις, -ον.. (dni+eiιo)" ό ~έων κατ' εύ-

θείαν έναντΙον τινός_ ,. 
άντι-σcβομαr σέβομαι τόν σε6όμενόν με. 
άντι-σι:μνύνομαι' φέρομαι ύπερηφάνως πρΟς τόν 

ύπερήφανον. . 
άντι-σιικ6ω, μελ. -ώσω' ζυγοστατω άντιθέτως, 

τό βάρος μου σηκώνει τήν 6π !:ναντι πλάστιγγα KCI 
τήν φέρει εΙς lσορροπΙαν πρός τήν δλλην 2) ιiμτ6. 
εΤμαι ίσος κατ6 τό βάρος, lσορροπω, lσοσταθμΙζω, 
άντι :::ταθμΙζω. Έξ ιx~.oiί τό 
, άντι-σήκωσι;, -ε:ι>ς, ίων. ',!)ς, 'i,' άντιστά"μησις, 
άποκατάστασις τού lσοζυγΙου U έντεiίθIIν, άνταμcιβή, 
άντιμισθΙα. ' ' 
άν.τι-σ,μσίνω· δΙδω έναντΙ:::ν σημεΤον. 
άντι-σιιηομaι' σήπομαι καΙ έγώ. 
'ΑντισδΙνΕΙΟΙ, οΙ' ΟΙ όπαδοl τού 'Αντισθένους. 
• Α ντισδι:νlσμός, δ' ό τρόπος τσύ ζη),' κατά τήν 

cιδaσKαλΙαν :, τού 'Αντισθένους. ' 
άνΤΙ-όιωηάω, μέλ. -ήσομαι' σιωπω. καΙ έγώ. 
άντι-σκι:υάςομσι, μιiλ. -άοομα" ιiποθ: τακτοποιω 

(συσκευόζω) καΙ έγώ (η συσκ. διαφορετικά) . 
άντι-σκώητω' ,κώπτω τόν σκώπτοντό με. 
άντ-Ισόομαι, ΠiXθ. (ά .. τΙΗσόω)· εΤμαι ίσος πρός 

Τσον, εΤμαι Ισότιμος, Τσταμαι f:vavrr τινος (άνθΙ
οταμαι) έπl ίσοις δροις 11 έξισΟύμαι. 

άντι~oφιστι'ις, δ' ό όντισοφιζόμενος, ό κατα-
πολεμων σόφισμα δι' δλλου σοφΙσματος. 

'vn-anaapa, .6' ό όντιπερισπασμός έν πoλέμ~, 
άντι-σnσσμός, δ (ά .. ι-Ι+απάωγ συντάραξις, σπα

σμοl (κυρ: , όντΙθετος σπασμός, όντl8ετος κΙνησις). 
άντι-σησστικός, ή; ο .. ' ό έχων τήν ίδιότητα νά 

όντισπζj, νό όναχαιτΙζι:!. 
. άντ{.οηαστοι;, όJl (d .. τi+ο.nιΣωγ ό έλκυσθεlς 
πρός τό όντΙθετον μέρος 11 έψtεiίθ.·ι, σπασμωρικός, 
συνταρακτικός.- 11 ώς ο·}σ. ιJ' άJlτΙσ.nαοτοS'=μετρι
κός πούς όποτελούμενος έξ ένός Ιάμβου καΙ ένός 
τροχαΙου (ώ; Άλέ~ιxνδρo~ ~ - - ~). Έκ .ι;iί 

άντι-σnδω, μέλ. -άοω' τραΟΟ τήν όντΙθετον κατ
εύθυνσιν ιι σύρω πρός τό όπΙσω, όναχαιτΙζω. 

lιντι-σηι:ύδω' έναντιούμαι μετά πρoθυμlaς, avw-
νΙζομαι έναντΙον τινός. , ' 
άντι-σπόδιον, .0' φυτική σποδός f:xouoa τός 

aύτός ίδιότητας μέ τήν μεταλλικήν σποδόν. 
lιντf-σηoδoς, ο .. ' ό όντl σποδού χρησιμεύων 11 

ώ;; ο:Ισ . ~ (4) ά .. ι-ΙαοΠοδος=τό ά .. τισπόδ,ο" (tJλ. λ.) . . 
άντι-σnoυδάςω=ά .. τιαπειίδω (tJλ. λ . ) . 
άντι-στσ'μάω·=ά .. τ,σηκ6ω (6λ. λ.). 
lιντι-στάδμι:υσιι;, ij·=d .. natjxιoa,; (6λ. λ.). 
lιντι-στσδμiςω·=ά .. τ,oηκόω (βλ. λ , ). 
άντ{-στσ)μoς~ ΟΙ' (ά"~'+ατά6μη)' ίσοβαρής, lσο-

ζυ'{ής, ίσόΡΡ:JΠος, πρός τι (να) . 
Ί\Vτι-στδσιάςω, μελ. -άσω' στ.::σιόζω έναντΙον 11 

σχηματΙζω άντιπoλιτεuΤΙKόν κόμμα. 
άντι-στασιαστήιο, δ'=άJlΗσι-ασ,ώr,,'; (βλ. λ.'. 

.άντl-στάσιος, ο .. ' ό f:xwv ίσον βδρος, Ισοβαρής. 
άντ'-στισι;, -έω;, 'i( (ά,,6lαταμα,)' άντΙθετος 

φατρία, όντίθετον κόμμα 11 άντΙότασις, έναντΙωσις. 
ά,ντι-στσσιι;.διις,ες· στασιασΤΙΚ9ς, ~rravaoraTIKOς. 
σντι-στσσιωτιις, -ον, δ' ό έκ , , τού όντιθέτου 

κόμματος. '., ' 
6ν'Τι-στδτCω, μελ. -ήσω' Τσταμα,Ι όντιμέτωπος, 

όνθΙσταμαι 11 κυρ_ εΤμαι 'πολιτικός όνrΙπαλοςΌ 'Εκ τoiί , 
άντι-οτδτιιι;, -ον, δ (ΙΙ .. 6Ιοταμα,)· ό όντΙπαλο:;, 

ΙVανTIO<;. ' 

άντι-στδτιιι~ tJ; 6 .. ' ό πρΟς όντΙστασιν διατε· 
θειμένος_ 
άντ{-στδτος, Ο"'=άντιοταΤΙΗΟ; (βλ. λ . ). 
άντι-στΗλω' άντιδιαστέλλω. 
άντι-σΤΙΡΥω· avraVanQ. 
άντ-'στιιμι, ίων. ιiντΙ ά"θΙατημ,. 
άντι-στήΡΙΥμα"ο- τό άντέρεισμά U μ'φ~. ύποστή-

ριξις, rιρooτσσ ;α, 
άντι-σΤΙΙΡΙΥμός, δ' όντωθισμός. 
άντι-στιιΡίςω' ύποστηρlζω.- 11 έπιπιέζω. 
άντι-στίλβω' άν,ανακλω λάμΨίν. 
άντι-στοιχέω, μελ. -ήσω' Τστσμαι antvaVTI έν 

στοlχοις (XiX,G: ς;εUΥη) 11 εΤμαι τετσγμένος άπέναντι 
11 όνταποκρlνομαι, άναλογω (πρ6. οτε/χω). 
άνJl·στοιχΙσ, γΙ' τό όντιστοιχείν, τό Τστοοθαι 

όπέναντι δλλσυ. 
άντ{-στοιχος, ο .. ' ό έν στοlχοις όντικρύ κεΙμε

νο::; 11 ό Ιστάμενος άπέναντι 11 ό όνταποκρινόμενος, 
lοοδυναμων. δμοιος. 
άντί-στομο;, ο .. ' «ή έξ lxιxfigov μέeοu; τάξιS'» 

(Ήσυχ . ) , ό έρχ6μενος άντιμέτωπος. 
άντι-στρδτεύομσι, Ii"oe. (ά .. ,ί+στeιχτeύω)· έκ

στρατεύω έναντίον τινός, κόμνω πόλεμον κατό τινος. 
άνTl·στραΤ-ΙΙΥέω· ένεργω έναντΙον τινός ώς 

στρατηvός, κάμνω πόλεμον έναντΙον τινός ιι εΤμσι 
άντιστράτnγcς. 
άντι-στρατήΥιιμα, .0' στρατήγημα · κατό στρατ-

ηγήματος. . 
άντι-στράΤ-ΙΙΥΟΙ;, Ο' ό άντΙπαλος στρατηγός, •. ε . 

ό οτρατηγός των πολεμΙων. - ώ:::ι. ό ύποστράτηγος 
των Ρωμαίων (Propraetor) -η ό Άνθύπατος ΙΡΓC
cοπ!υl). 

άντι-στρδτιΙ:Ιτιις, ·ου, δ' στρατιωτης έκ των πο
λεμΙων, άντίπαλος, έ\ αιτ ίος. 

άντιοστρδτο-ηι:δι:ίσ, 1, ' στρατοπέδευσις άπέν
αντι ιϊ έναντΙον έχθρικοϋ στρατοπέδου. 

άντι-στρδτο·nCδι:IιCfΙC;, -εω;, 'Ιι'=τιρ ftpo'IJY. 
άντι-σTpδτ~-ηι:δι:ύω, κχ! μS:::ι . -πε5είιομαι (ά .. τί 

+σrgιχτ6.nεδο .. )' στροτοπεδεύω όπέναντι (τού έ
χθρού). 
άντΙ·στρι:ητος, ο,,' ον δύναταΙ τις νό στρέψι:! 

πρός τό άντ ίθετον μέρος. 
άντι-στρCφω, μΞΑ. -ψω' Π"Υ.. άl'τέαΤί/Οl17.· στρέ

φω πρός τό άντΙθετον (άλλο) μέρος, δΙδω όντl
στροφον KaTEueUVOIV.- ΙΙ ιiμτ6. (ενν. έμαυτοl' κλπ.), 
στρέφομαι (στρέφω τό πρόσωπον) πρός δλλην κατ
E.JOUVOIV, περιστρέφομαι 11 άτενίζω πέριξ. 
άντι-στροφή, 1,' (ά .. nστ.!?έφω)· στροφή πρός τ6 

όπΙσω ιϊ πέριξ.- 11 'Εν .iXCς τpιxyφ~Ιιxι., d .. rιareoιp!} 
=έπάνοδος τού ΧΟΡΟύ, liντιχπσκρινομένη εί~ ft~0'IJ
Υοuμένην ατeο:Ρή", ιiπ,; " Yι~ δπoΙ:x~ ομω; διιχφί ., ει, δτι 
κ:χτΔ: ,ιxu,'ljv ( τijν ιiντισΨΟ1'r.ν) οΙ χορευ.ιχΙ ίκινoiίντo 
έ~ ιiρι:ιτε~ω'l πρό; τ,χ lJE~t~ (κiXΙ o~xΙ εκ δε;ιωι πρό; 
.Δ: ιiριστε?X, ο"ω; ΚiXτ,χ την σΤί''''f'ijν). 
άντί-στροφ:ις, ο .. (άντ,σι-eέ:ρω)' ό έστ.:αμμένος 

πρός τό άντισετον μέρος, τεθειμένο:; όπένανΤι, ό 
έστραμμένος cϋrως w:nc νά εΤναι όντιμέτωπος έ
νός άλλου, έπομ , άντίστοιχος 11 τό άντ/ατ~οφοJl=τό 
άν Ιθετον ένός π,:;άγματος, η τό όν,τΙστοιχόν του 
(πανομοιότυπον). Έπιρ. -φω;=κατό τόν όντΙθετον 
τρόπον-
άντι-σύΥ-κ&ιιτος, f,' έναντΙα σύγκλητος, δνομχ 

δοθέν δπ6 τοίί ΜχρΙου ιίς .oiι; t;iXXOalOtI~ δορυ'f6ρ(')υ;, 
01}; εΙχε πε?Ι 4ιχυτδν. 
άνTl-συλ-λΟΥΙςομaι' άπαντω δι' ένανΊ-Ισυ συλ-

λογισμοϋ. 
άνTl-συμ-βουλι:ύω' δΙδ:..) έναντΙαν συμβουλήν; 
άντι-σuμ-μδxΙoμaι" όντιβοηθούμαι. 
άντι-αυμ-ηoσιlιςω (πιχρ,χ Λουκ.) ' γράφω καΙ έγω 

συμπόσιον μιμούμενος δλλον. 
άντι-συμ-φωνέω' έc;φ. ΥΡ. ιiντΙ ά .. τ,φawέω (βλ. λ.) 

πιxρdι Πλουτ. . 
' άντι-σuν-cιντάω, μΙλ. -ήαω' συναντώ τινα έρ
χόμε ','ον ?πό τό όπέναντι μέρος, όν'τ,ιμεΤωΠΙζω-. . 
. άντι-σuν-σξΙΙ;, -.ωS', 'Ι( όντισυναγωγή σχισμα-
τικων η οlρετικων. . i 

6YTI-auv-6nT~· συν6ητι.ι ηρός τ6 Ιναντ/a }Jtpη. 



6ντι-σύν-δρομός, οι-' δ έπιπΙπτων, έφορμών, 'κα-
τά Τίνος jJET' δλλου. 

6ντι-συν-δι:σις, Τι ' έναντΙα σύν8εσις, 
6ντι-σύν-δι:τος, ον' άντΙστοιχος. 
6ντι-συν-τάσσω" συντάσσω ΒιΒλΙον έναντΙον -

τινός-' η 'εlς όπάντησιν. . 
6ντι-συ-στρέφω' συστρέφω nOOC τό όντΙ8ετον 

μέρος. 
6ντι-σύ-~τρoφoς, οι-' ό πρός τό άντΙ8ετον μέ · 

ρος συστρεψδμενος . . 
6ντι-σφat,')iζω, μΗ. -Ιοω, ιiττ. -ιώ (ιΙ.,τί+οφαϊ

ea)' πα Ιζω τήν σφαΤραν ' ρ Ιπτων 'αύτήν όπΙσω εΙς 
τόν ρ;ψοντσ. 
6ντι-σφάττω' όντικτεΙνω, φονεύω τόν φονεύ

σαντα. 

6ντι-σφiιν, δ' σφήν τε8ειμένος οϋτως ωστε νά 
συναντςΊ fTEpov. 

6ντι-σχι:ίν, ιiπpφ. ιiop . β' τ αίi ιΙΙ-1' · έχω, 
6ντί-σχι:σδι:, β' πλ Yjθ. Πι-οστ. · μΕο. ιioρ. β' τoίi 

ιΙν1' -έχω . 
6Υτι-σχ.,μaτΙζω· όπαντώ δι' έτέρou ρητορικοϋ 

σχήματος. 
6ντ-ισx~ρίςω, μΗ. -lοω, ιiττ. rώ' ένισχύω (Ι

σχυροποιώ) έναντΙον τινός 11 μιίσαν, δ ατηΡώ έπιμό
νως άντΙ8ετον γνωμην , διιοχυρίζομαι τό έναντΙον 
11 όν8Ισταμαι, έναντιοομαι. 
6ντ-Ισχίίρος, ον' Ιοχυρός npόc όντΙοτασιν. 
6ντ-ισχυω-, μSλ. -ύ:ιω' άπω8ώ διό της ΒΙας, άν8-

lσταμαι ίσχυρώς. 
6ντ-Ισχω, π~ριiλλ . ΤύΠ ()~ του αντέχω (8 βλ .) . 
6ντί-τaΥμα, τ.δ (ανΤΙ1'άοοω)' άντιτασσομένη 

στρατιωτική δύναμις. 
6ντι-τακτέον' ΡΥ/μ . έπ Ι θ. του αν1'ιrάooω' πρέπει 

νό άντιτ6ξl) τΙς τι ιι π~θ . πρέπει τις νό άντιταx8ι'j. 
6ντι-τακτιιι6ς, ή, 6ν ' έπιτήδειcς πρός άντΙστασιν. 
6ντι-τδλ 'ντεύω, μΗ . -εύοω=αΙ-Ηοηκ6ω Ιδ βλ .), 
ΙΙνTl-τολάντωσις, 'ή ' ίσορροπΙσ. 
6ντι-τaμι:ίν, ιiπρ. ιio ,:>. Ι' t oii α.,τnέμι-ω, 
6ντι-τΙΙμίας, δ' ύποταμΙας, πα ρ::' ΡωμαΙc;ι, Pro-

qaestor. 
6ντί-τaξΙΙ;, -εως, ή' ή τοπο8έτησις εΙς σειράν 

όντΙθετον πρός τι( νά), άντιμέτωπo~ τοποθέτησις, 
6ντιπαράταξις, ά -ιτΙ8ετος παράταξ ις ( έν μάχ l)) .- 11 
όντΙ8εσις, έν.αντrωσις. Έχ τού ιIι-ιιτάoo!ιJ, 

6YTI-TiiplITTW' ταράττω τι έκ καταφορας πρός 
αύτC-. 

6ντI-τaαιlί, -ε'-')ς, ή (ιΙγ1'nε{.,ω)' ή πρός τό έναν
τΙον μέρος τάνuσις (π.χ . x~ti t'ijv τοποθιitΎjσ ιν E~g.p· 
θρωθέντ,, ;; μέλου;; ) ιι όντ Ιστασιc, έναντΙωσις. 
6ντι-τάσσω, ci.tt .. -ττω , μέλ . -1'άξω' παρατάσσω 

έν μάχl) έναντΙον δλλου τινός.- Παθ. παρατάσσο
μαι έναντΙον τινός. - Γενιχω;; , έναντιοϋμαι, άν8Ι
σταμαι. 

6ντι-τε'νω, μΗ. -τενώ' τείνω, τεντωνω, πρός 
τό όπέναντι μέρος 11 τε/νω (προσφέρω) εΙς όντα
πόδοσιν , όνταμεrβω.- 11 ci.μτβ. χα ί μSσ. , όντιπαλαΙω, 
όντενεργώ, όν8Ιaταμαι " επι χωι;ων χα Ι τόπω·ι , κεΤ · 
μαι όπέναντι. 
6ντι-τειl'ςω' έγεΙρω τεΙχισμα (τειχ/ζω) έναντΙ

ον δλλου τειχΙσμαΙ0ς. Έ; α~τoίj τό 
6ντι~τι:'xισμα, τ?! ,γιν . -cιτoς' όντΙστοιχον όχύ

ρωμα, αντιμέτωπον οχυρωμα (όχύρ. έγειΡ 6μενον t va.v-
τΙον ΙΙλλο:ι όχuρώμa.το ;). . 
6ντι-τέμνω, μιiλ . -Τ~' ci.όΡ . β' ιΙγτέιε(α)μοι-' τέ

μνω τι έναν· · /ον τινός, . τ. ι , προμη8εύω φόρμακον 
η όντΙ30τον. 

6VTI-TipllW' τέρτιω ' τόν τέρψαντά με. 
6ντι-τι:ταΥμένω;, έπίρ ·. όντι~έτως. 
άνΤΙ-ΤCύιω' κόμνω, κατασκευόζω, τι έναντΙον 

τινός. 
6ντι-τι:χνάςω' μεταχειρΙζομαι τέχνασμα έναν

τ/ον τεχνόσματος . 
. 6ντι-τεχνάομαι, «ποθ: ' όντεπινoCι τέχνασμα έν
αντΙον τινός, qντιμηχανώ"μαι. 

6YTIaTCIVCfJ' εΤμαι όντΙτεχνος Τι όν'τ/ζηλος έν ' 
TQ Ttxvl) . 

• ντΙ-1'ίlyl(oι~ -εω •• 'ιι ' τέχνα;,μα κατά τεχγά-

iss 

σματος 11 άντεπινόησις στρατηγήματος Π όντιστρατ' 
ήγημα. 
6vri-TcXVoς, οι- (ιΙπί+τΒχι-'7)' δ άντΙπαλος εΙς 

τήν τέχνην i) εΙς τήν πανουργΙαν, 
6Υτι-τηρέω' διατη;:ώ καΙ έγω μέ τήν σειράν μσυ. 
άντι-τί8ιιμι, μΗ. -80ήσω- τοποθετώ έναντΙον όλ 

λου (Υ) έναντι δλλου) 11 συγκρ/νω 11 άντιτόσσω 11 άμτι5, 
άν8Ιστσμσι, έναντιoϋμαι.-Π~θΎjΤ. , άντιπαροΒόλλ:>
μαι, συγκ"Ινομσι, i) έξιαοϋμαι έναντι δλλου.
l] θέτω τι είς όνταμοι :,ήν (ως τΙμημ.α πράγματός 
τινος 11 δίδω πρ3γμά τι άντΙ δλλou, όντικ :.8ισΤώ, 
άντι-τίμάω, μίλ. -ήσω' όνταποδ/5ω τιμάς (τιμώ 

τόν τιμώντό μ :: ) .- Μέσον, ώ; ~ιχa.νιχό.,; δρο;, κα8ο
ρΙζω όντεκτίμησιν (ό ντιπροτε Ινω δλλην έκτΙμησιν) 
της ποινης (δ xa. tYjYO~OtJJi6VO; έ~ιχa:Ι.oίjτo νά. χciμΊ/ 
τουτα έν ~ιχa.σ τ'l] ρ Ιφ ci.ντιχρούων 't'ijv υπό του χa:ΤYjγό
ρο!) ζYjΤYjθεΤ:;a.ν παι νΤΙν ). Έ; a:~τoυ τό 
άντι-τfμημα, τό'=τφ έπομ, 
6ντι-ΤΙμ.,σιlί, -.ως, 'Τι' ώ, ~ιχι:tνΙXδ, δρo~ ή όντ

εκτΙμησις της ποινης γινομένη ύπό TcO κατηγο
ρουμένου εΙς όπόντησιν πρός · τήν τΙμηοιι- (δ βλ. , 
~Yj λ. πρό, τόν χa:θαρισμόν τ~ς ιiπtΙSλYjτia., πoιν~.), τήν 
γενομένην ύπό ', οϋ κατηγ\?ρου, 
άνΤΙ-Τίμωρέω, μΗ . -ήοω' τιμωρώ εΙς άνταπόδο-

σιν.- Maa<:oy, όντεκδικοϋμαι μέ τήν σειράν μου, 
άνΤΙ-Τίμώρημα, -α1'ος, τό' έκδΙκησις. 
6ντι-τιμώρησι;, -ij'=τφ ΠΡΟYjγ, 
'YTI-TI}lwpίa, ij '=dΙ-1'ιτιμώρημα (ΙSλ . λ.). 
άνTl-τίνω, μελ. -1'εΙαω' πληρώνω η ύφlσταμαι ' τι-

μωρΙαν δι ' f:v πράγμα 11 δ/δω όντΙποινα, όνταΠΌδlδω 
- Mι!σ ~ν , λαμΒ:Ινω όντ/ποινα, έπι :όλλω όντΙποινα, 
άντεκδικοϋ:..:αι . 
6ντΊ,τΙτρώσκω' ίν τφ πa.θ. , λαμ6όνω καΙ lTE

ρον τραϋμα 11 ένεργ. τραυματΙζω άμοιΒα/ως. 
άντι-τολμάω, μελ. -ήοω" δεικνύω τόλμην κατό 

το.\μη : οϋ 11 τολμώ νόΌτα8ώ όντιμέτωπός τινος. 
άντί-τολμος, ον (α"1'ί+1'όλμη)' δ τολμών νό όν

τιαταοη , 6 άνΤιτόσσων τόλμην, τολμηρός, 
άντΙ-τομοι;, οι- (ιΙι-εΙ1'αμεϊ" τοϊ! ιΙΙ-ΤΙ1'Ιμι-ω)' δ 

τεμνόμενο:; ως όντιφόρμακον διό τι 11 ώς oUa. το 
ιΙΙ-Τ/1'ομοι-=τόάντιφό,::>μακον, τό όντ/δοτον. 
6ντί-τονος, 0)1 (αι-τιτεΙι-ω)' ό έναντΙον τινός 

τπαμένος Ι ό όνθιστόμενος πρός τ , να.- 11 ώς o!ia. 
1'ά αντ/1'oι-cι=τά οχοινΙα τά χρησιμοποιούμενα διό 
τήν πρ :Ισδεσιν τών πο \ιορκ ητικών μηχανών_ 

6ντι-τοξι:';ω, μΗ. -οω' τοξεύω καΙ έγΙ:Ι μέ τήν 
σειράν μοιο, τοξευω κατά τοξεύοντος. 
άντι-τορέω, μΕλ. -ήοω' διατρυπώ (δ :απερώ) πέ-

ρα · πέρ::ι . . 
δν-τΙτοι;, οι-, ci. ν,Ι αι-ά-τιτο, (ιΙνα1'Ιι-ω)' δ ό /τα

ποδ08εΙςί δ τυ , ων έ (δικήσεως, έκδι η8ε/ς, έκδικη· 
ΤΙKό ~' c!γΤΗCΙ [/!ycι=έργα έκδικήσεως (έκδικητικό 
«όντιτιμ ι..Jρητα» ιΙ"1'{1'Ι1'α χa.τdt τά. ci.pxa:ta. σχόλta.) . 
6vτf-τρaιyoς, δ ' μέρος τοϋ Ι:Ιτός, xa.I· ~'ij ή ίξο

χή τοΟ έξωτερικοϋ ωτός. 
άντι-τρέφω' ιρέ . ω, διατρέφω, όμοι8:::JΙω~ n όντα

ποδΙδω τό τροφετα, τρέφω τόν 8ρέψαντό με. 
άντι-τρέχω. η:έχω όμιλλωμενος Π,: ός τινα. 

. 6YTI;'ypt6w' όμοιΒαΙως τρΙβω. 
6ΥΤΙ-ΤUΥχάνω, μSλ . -1'ειίξομαι' ιiόρ. ΙS' -έ~xoι-' 

συναντώ καΙ γω , εύρΙσκω καΙ έγω (χυ ρ, τυγχάνω 
τ ,νό :; κ Ι έγ':':) . 
6ντι-τυμπανΙςω' τυμπανΙζω ένάντΙον ' τινός, xtt

ρΙω; έναντΙον άλλου ήχου, Τ να μή ό:<ούηται. 
. 6ντι-τυπέω' πλήττω έναντΙον 11 όν8/στσμαι, όν
τιτεΙνω 11 όπω~ώ, Ι~!!f επι σχλYj ?ων σωμiτων , 

6ντι-τυπiις, Ι,' όν8ιστόμενος, όπω8ών, όντι
κρούων II.μτφρ. τραχύς , σκλη,::>ός. 
6ντι-τυπ'a, Τι ' ή όντΙστασις- τρ :χέος σώματος 11 . 

όYTIκpoUQIC:;; ό ιταπω 3ήσις. _ 
6ντf-τυπoς, ο" (dι-τι+dίmjt>cιι του τιί1Πω)' ό όν

τικρου6μενος, 'ό /τάνακλωμενος 11 όντηχών: τιίπος 
dtι1'lrvπΌ;=κτύπ:>ς ,πρoξενoύμεν~ έκ κτύπου, κτύ
πημα έπόνω εΙς κτυ -ημα,-όνταποιφιν6μεν; ς πρός 
, . .' , όντιατοιχών πρό;.,.- Ί;!~ οο}σ. το ιlnlrvJro" 
=δμο/ωμο, ιάντΙτυπον», άκρι8ής όναπα;>6όΤαόις,-;
υ iYIΙ;Y" ό πλήττων. όπ\ιlOOν, όπloω (ιb\ί ri11:Clle,t οιιλ .. 
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ρόν οciιμιχ ' πλ1j1:τ6μιvοv) n iV1:,eiJeI'l; δ'vβι_στ~iνQς, έγ- ' 
αντιούμενcς 11 ακαμπτος, ΙΟχυρογνωμων Ι έναντΙος 
clninιno~ Διδ.=άντΙπαλος τοΟ Διός. 
άvτι-τunόω' άπεlκονΙζω, έKφρqζω. 
άΥτι-τύιιτώ, ~λ. -ψω; τύπτω καΙ έγώ, τίιπτω τόν 

τύπτοντά με, όντικτυπώ, 
άΥτι-τύ1ιωσις, 11' EIKWV tVTunt.18EToa, έντUπωσις. 
άντι-τυρaννεω' γΙνόμαl καΙ έγώ τύρρανος. 
άΥτι-φαίνω' άντανακλώ λάμψιν. 
άΥτι-φάΥΕιa, 11' άντανάΚλασις. 
άν,τι-φάρμ'ιιον,1:6' άντΙΟΟΤον. 
άνΤΙ-φδσις, -ιω~, 11 (clnl + qnιμl)' 'ν 1:,11 Aoytxil, 

τό λέγειν άντΙ8ετα, άντΙφασις προτάσεων.- 11 άν· 
τιφατική πρότασις. 

άΥτι-φ{ισιιω' άντιλέγω, άναιρc,. 2>άποκρΙνομαι. 
άΥτι-φ'τιιιός, ή, 6,,· εν 1:,11 Aoytx,ll, ίν 'fι _ι οή

με;;ον 01jμ:χο. ιι o~o . τα ιΙ"τιφσΤΙΗcI=τά άντl8ετα. 
άΥτι-φΕρίςω (CΊ"τ,+ΨΙqώ)' τάσσω έμαυτόν έναν

τΙον τινός 11 άντιμετρQ έμαυτόν πρός τινσ, άντιπα
ρa6άλλoμαι 11 ίσοφαρΙζι..' , έξισουμαι, πρός τινα U όντ-
aywvICOjJOI διό τό 6ρα&:Τον. ' , 

, άντf-φcρνoς, ο" (CΊ"τ' + φιEIιιtJ)' ό άντl φερνl'ις 
(ΠΡ9ικός) διδόμενος, ό όντικα81στών τήν προΤκα. 

-άΥτι-φCρω, μιλ. ά"τοΙσω' όντιτάσσω. - Jιlί:1. χα:Ι 
πα:θ. d"τιΨΙeομαι 11 τάσσω έμαυτόν έναντΙον τινός, 
όντιτόσσομαι, όντιτΙδεμαι, όνδΙσταμαι. 
άΥτι-φΕύΥω, μελλ. -φιιΙξομαι' φεύγω καΙ έγώ 11 

όπέρχομαι εΙς έξορΙαν καΙ έγω ('ij όντl άλλου). > 

άντf-."μι" μίλ . -φtjσω' όμιλώ έναντ/ον, όντιλέγω. 
άΥτι-φδCΥΥομαι, μιλ. -φΙΗΥξομαι' όνταποδΙδω 

~'xoν, όντηχQ.-11 όμιλώ έναντ/ον τινός, όντιλέγω. 
Έ~ ct~1:oiJ τό ' ' 
άντf-φδo1Yoς, ο,,' ό άντηχώΥ' ό fXWV ~xoν όντ

αποκρινόμε'vον, ό συμφωνών 11 ό όπομιμούμενος 11 
'6 fxwv έναντΙον ήχον, όντ/δετος. 

άΥτι-φΙ1εω, μίλ. ·ήσω· όνταγαπώ, όγαπώ κσl έγω 
όνταποκρινόμενος εΙς τήν πρός με όγάπην άλλουll 
φιλώ καΙ έγω (μί 1:& XaIλ1j, άι~ χα:Ι οΤιμερον λιiyιτ:xι) . 

άντι-φl1ιισις, .. ω~, iJ' τό όντιφιλεΤν, όνταπόδο
σις φιλΙας. 
άντι-φι1ία, 'ιι' όμοl6aΙα φιλΙα, στοργή. 

' άΥτι-φΙ1ο-δοξέω' όμιλλώμαι έν τι:\ φιλoδoξ/ςJ, 
φιλοδοξώ καΙ έγώ: 
άΥτι-φΙ10.ΥιιιιCω· φιλονεικώ καΙ έγω U έρΙζω καΙ 

έγω μέ πεΤσμα. -
- άΥ'τι-φΙ10-σοφΙω' fXIι) έναντΙας φιλοσοφικός 
8εωρΙας. ' , 
- άΥτι.φΙ10-τίμCομαι, πα:θ. κινοΟμαι έναντΙον τι· 
νός όπό φlλοτιμΙαν -Υι άντιζηλlαν. 
άντι-φΙΙο-φρονέομαι, ιiπoθ: άνταποδ/δω φιλο

φροσύνην n περιποιοΟμαι καΙ έγω όμοι6αιως. 
άΥτι.φ1έΥω, μ.λ. -ξω' κάμνω τι νό λόμψr:1ι άν

τιφωτΙζω, καταφωτΙζω. 
άΥτι·φ1υiiρΙω· λέγω καΙ έγω φλυαρΙaς, φλυαρώ 

κατά φλυαΡΟΟντος. 
άντι-φοΙCω' προξενώ φό60ν εΙς έκεΤνον τόν ά

ποίον φ0600μαι. 
άΥτι-φΟΥιύω' άνταποδΙδω φόνον όντl φόνου. 
άντf-φoνoς, 011' φόνος γινόμενος πρός άντεκδΙ· 

κησιν (φόνος όντl φόνΟJ).-11 6ά"ατοι ιΙπ{φο"οι= _ 
8όνατοι έξ όλληλoσφαγΙaς, όμοι6ατοι φόνοι . 
άντι-φoρτfςoμαι, μιλ. ·lσομαι, ιX.ItGQ. (ιΙ"τΙ+φ6ΕΙ

ΤO~)' εΙσάγω φορτΙον (ιμπ6ρευμα:) είς άντaλλαγήν 
άλλου έξαχθέ τος.- 11 ,ό ενεΡΥ. ιΙ"τιφοΕΙτ[ζω = διό 
των χρημάτων τοΟ πωληθέντος φορτΙου όγορόζω 
δλλο έμπ6ρευμα καΙ φορτώνω τό πλοΤον. 
άντί-φορτος, δ' φορτΙον όντaλλαx8έν πρός f

τερον φορτΙον. 

άντf-φραyμα, 1:6' φραγμός ιΙναντΙον τινός, πρό
χωμα. 

άντι-φράςω, μίλ. 'σω' φράζω δι' δλλου Τι δι' όν
,τιθέτου όνόματος. 

άντf-φραξΙΙ;, Υι <ιI"τιφEICΊσσφ)' τά φρόξιμον η έμ-
πόδιον μεταξύ δύο πραγμάτων. ' 

άντf-φρδσιι;, Υι (ιI"τιφEICΊζω)' λί,ι, ΧΡ1jοιμοποιοu
μένη χ:ι;τ' ε 'Jf1jμ ι,μό'/ (π. χ. cn61'ΤΟi Ε-ίίξCΙllΟi_ CΙνt! 
c· Aie'''Oi_ =άφιλόξενος). 

. 
41ιντ ..... όσω, CΙn. -τillιl, -μaλ. -ξΦ' φράσσω, πε

ριορΊζω ~ό φράγματος U παΡοκωλύω, -έμποδΙζω. 
άντι-φρfσσω" _πΙ xt)(pou, 6ρδώνω τός τρΙxaς μ::>υ 

κατά τινος. , -
. άΥτι-φρυάσσομαΓ xup. ίπΙ (ππιιιν, χρεμετΙζω πρός 

άλλον Τππον χρεμετΙζοντα 11 μ,φρ,. όλαζονεύομαι, 
όν~υπερφρoνώ. γαυριώ κατά TcO γaυplώντoς. 
'v"MPi1'~ 11' ή άμοι6aΙα προφύλαξις fvaVTI 

τινος. 

άντι-φil1cιξ, -αHO~, δ' φρουρός τεταγμένος νό 
έπιτηΡι':\ δλλον. 
άyτι-φi1άσσω, ιi1:'t. -ττω, μίλλ. -ξω' έπιτηρώ 

καΙ έγώ τ.';ν έπιτηροΟντό με.-Μί ,ον, λαμ6όνω καΙ 
έγω προφυλακτικό μέτρα κατά τινος, δστις κάμνει 
τό αύτό δι' έμέ. 
άντι-φύομαΓ πα:θ. έπΙ φutωv, φύομαι είς άντικα

τόστσοιν δλλου έκκοπέντος. 
άvτ...uσάω" φυσώ κατά τήν άντlδετον διεύ-

8υνσιν. 
άΥτι-φυτιύω" φυτεύω άμ:>ι6aΙως, γεννώ 
άΥτι-φωΥΙω, μίλ. ·ήσω· φωνω είς άπάντησιν, 

όποκρΙνομ:ι 11 όποκρlνομαι άντl έτέρου, εΤμαl ύπεύ
δυνος. ΈΧ ,oiJ 
άνΤΙ.φωνος, ο" <ιI"τΙ+φωιιtj)· ό άντηχών, ό έ· 

πιστρέφων τόν ήχον Ο ό άντΙστοιχος. 2) ό δια
φωνών πρός τι(να) .- 11 άι, o~o. "ό d~τ[φQWΟ" "'" ή 
συμφωνΙα (ίν 1:~ μ~uοιχij χλΙμα:χι). 
άΥτι-φωτισμ6ς, δ ' (cI"ι-ιφωτΙζω)' άνταν6Kλaσlς 

φωτός, όντΙλαμψις. 
άΥτι-ιαίρω' χαΙρω καΙ έγω, συμμερlζομαι τήν 

χαράν τινος. 
άΥτι-ιδ1Εηαίνω' όργΙζομαι κατό Wργισμένoυ 

έναντΙον μου. 
άΥτι-ια1ΙΙΕύω' χαλκεύω τι πράς όντιμετώπισιν 

άλλου προχαλκευ8έντος 11 χαλκεί'ω τι κΙ6δηλον έν
αντΙον τοΟ γνησΙου U μίσον, χαλκεύω τι πρός όν
τΙστασιν. 
άντι-ιδρlςoμαι, μελλ, -Ισομαι, ιi1:'t. -rοuμαι, 

άποθ.· έπιδεικνύω καΙ έγω φιλοφροσύνην πρός τινα 
εΙς όνταπόδοσιν ίδικης του'πρός με φιλοφρονήσεως. 
άΥτι·ιασμάομαι, όποδ: χασμώμαι μιμούμενος 

αύτομάτως άλλον χασμώμενον. 
άντί.ιιιρ (ένν. διίHnιlo~), δ' Ο " Ι χα:Ι νίίν. 
άΥτι.ιιιρο-τονΙω, μίλ. -ήσω' ψηφίζω (δι' άνατά· 

σεως τών χειρών) έναντΙον τινό:;. 
άyτί·ιlων, ·o"o~ (ίνν. rii), Υι' έναντΙα τις γη ιι τό 

νότιον ήμισφαΙριον U χα:,& πλ1jθ. ΟΙ κάτοικοι του 
ΝοτΙου ΉμlσφαιρΙου. 
άντί·ιορδος, 01" ό μή συμφωνών κατά τόν~

χον, άνΤΙ8ετος, έναντ/ος. 
άΥΤΙ-ΙΟΡ-ΙΙΥέω' εΤμαι άντΙπαλος χορηγός, εΤμαι 

ά"~,,,62"YO~ 11 χορη'ι'ώ τι άπέναντι άλλου λαμ6aνο-
μένου, όνταποδΙδω. , 
άΥτι-ιόρ-ηΥΟς, δ' ό άντΙπaλoς χορηγός. 
άΥτι-ιΡάω, <xecίω f), ι16ρ. CIι' ά"~Ι"EI"σcι' εΤμαι 

όρκετός, έπαρκώ, έξαρκώ. 
άντf·ιp"σιι;, 11' ή χρησις πράγματός τινος όντl 

άλλου. ' 
άντf-ιριστoς; δ' ό τί;! Χριστί;! ένovτΙος, όν· 

τΙπαλος τοΟ ΧριστοΟ, «άντΙχρι:πος. n ό ΆντΙχρι· 
στας, t::ς άντΙπαλος του Χριστοο, ό προσδοκώμε
νος ΜεσσΙας τών Ίουδα/ων δπό xpto,tctvtxijv lποψιν ' 
θ& έμφα:νιοθij ~. οδ,ο, πρό "η, συν,ελεία:, ,oiJ Χ60μου. 
άΥτι-ιρονισμ6ς, δ' έναλλαγή χρόνόυ. 
άντf-Xρooς, ο,,' ποικιλόχρους. 
ά ντι-ιρώςω' όντιxρ~ματΙζω. 
άvτι-ψάUω, μίλι -ψcilώ' παΙζω fvxoρδav δρ

γανο'ι έν συνO&ΙςJ .• ~ ct~toίi ,ό 
άντf-ψα1μoς, ο,,' όνταποκρινόμενοςJ όντlστοι

χος ιι όρμονlκός. 
άντι-ψ"φίςομαι, ιΧ.ποθ: ψηφoφ::>ρQ έναντ/ον, ρ/. 

πτω έναντΙαν Ψl'ιφoν. ' 
άντf-Ψιιφoς, ο,,' ό ψηφΙζων έναντΙον. 
άyτf·ψυιoς, ο,, · (d"τl+νvn)' ό όντl Τl'ις ΨUχ.t\ς 

(~1jλ. της ζωl'ις) ,διδόμενος, ό διδόμενος διό τήν ζlιJήν. 
άντι-ψυιω, ψυχδεlς ύπό άλλου, ψ~ω (δλ. λ.) καΙ 

έγω' μέ τήν σειράν μου. . . 



6ντΙίw-.!ιντwnc\ς iS' 

6ντΙΙω, μ_λ. ·"0» (CΙ"τlo,), χυρ. έξόγω καΙ χύνω 
~ξω τ6ν &t'rlot' (τ. ~. τό δυοωδε; ϋ~ωp τό ε Ι~ τό 6ι:ί.
θο; ,1:?υ πλοΙου συ"ιxγ~με"o,,), η δ.πλω; έξάγω, Τ-b θα
λάσσιον ϋδωρ έκ τοο έσωτερικοϋ τοϋ πλο/ου 11 γ6 
νιχωϊ;, έξάγω, άνaoΎΡW, ϋδωρ.- 11 μ τφρ. διo~τεύω; 
Cποχετεύω, μετσxει~/ζoμσι μέχρι τέλους, έξσντλW 
(ίπΙ πηΥώ,,1 11 έπΙ μόχθων, έξαντλW, 1:. ! . ύπομένω μέ
χρι τέλους (ώ; τό λα;τ. eXanIIAre-η eX .... AUrire IAbo
res) 11 σYJμ. δμω~ Χ-Χί κστασnσταλw, άσωτεύω. 
6ντΙημα, -α το" τό (άt'τλέω)· = άn-1"τηg.ο" (6λ. 

λ.), άΥ'ι'είον (κάδος, «κouΕάς») πρ6ς άντλησιν ϋ · 
δατο.ς . 1Ι έπ/χυσις u5aToς έπl πάσχοντος μέρους τοϋ 
σώμστος. 
δντΙησις, iι (ά,.τλέωγ τ6 άντλείν ϋδωρ, έξάν

τλησις, κένωσις. 
6ντΙητήρ, ·;;ρο" δ (ά,.τλέωγ 6 όντλών ϋδωρ, 

χοι". _νερουλό :. 
6ν1!Αητήριοι;, α, ο,.· ό κστάλληλος πρ6ς ζJντλη

σιν Ι ώ,; οό}σ. τδ &t'τΙ"τήρ.ο,. (ένν. άΥΥεϊΌν)' κσδ/σκος 
πρ6ς άντλησιν. 
6ντΙΙα, 'ιι (αΥτ10,,. τ6 κύτος (τ6 όμ ~όρι) τοϋ 

πλo~oίι.- 11 τ6 Ε Ι::; ί6ν πυθμένσ τοϋ κύτους τοϋ 
πλο/ου συναγ6μενον όκόθαρτον υδωρ. 
6ντΑΙον, τό Ι&"τ10,)· 6 κ( δος όντλι',σεως «κου-

6δ~). 
:"ΑΜΙλΟI, δ· τ6 Ι'οίλον τοϋ πλο/ου (τ6 κύτcς), 

δπο) κατaoτσλόζcυν τό όκόθαρτσ νερό (λα;τ . sen
tinA).- 11 ί6 άκό8σρτον υδωρ (τ6 έκεί κστασΌ
λάζον) καθ' έαυτό' α"τ10,. δiχεσθ-α. '= όφ/νω νό 
περνοϋν νερό, (κάμνω νερά)' α,.τ10,. efeye.,.=sen
tinAm _ eχhΑurίre=έξάΥω τά άκάθαρτα νερό.-πΟι-ητ. 
τ6 θαλάaoιον υδωρ, ή θάλ:ισi:α. 
Έrvμ: &t'r10~ < lotJt. *samllos' ~ι& "ti)v ιiν.ισ1:0ΙXΙα;" 

η: m πρ6λ . λa.τ. sAnles ( *sam·ies, venio <*vemio, 
senllnA <*s!J1linA, έλλ. Ωσ.; < *s!J1fjs. 1'ό δτι δέ ψι
λοUτιχι τό οϋ1:ω πρr:ιελθόν &ντ10' xr.ιί δέν δ-χσύνετα;ι 
(λδγφ 1:05 iv ιipχ1ί πο,β δπιipχoν,o. s-) όφεiλετα;ι εΙ. 
cιΙoλισμδν. . 
6ντ-οδυρομαι, ιiπoθ.· ί δύρο,. σι καΙ έγώ ~ έ τήν 

σειράν μου. 
6ντ-οιχΙωο κατοικώ εΙς τό άντίθετον μέρ::ς. 
6ν,.-οιιιο-δομCωο οlκοδομώ Γι έγείρω όχυρώματα 

ένανιl.)ν τινός. 
6ντ-οιχο-δομία, 'ιι' τ6 οΙκοδομείν έναντίον τινός 
6ντ-οιιιος, ο,.· ό KaTC ι ; ι ν εΙς τ6 αύτ6 γεωγρα

φlκόν πλάτος μέ τινα άλλον, όλλ' έπl 10ϋ όντιeέ
του ήμlσφαιρlου. 
6ν.τ-οιχτι:Ιρωο οlκτε/ρω, λυποσμσl, καΙ έγώ ~έ 

τήν όειρόν μου, λυποϋμαl KOI έγώ δι' σύτ6ν. 
6ντ-oιιιτfςω, μΗ. ·Ιαω=ά"τοικτεΙρω (6 6λ.). 
6ντ-ο(ομαι, ιiπoθ. μετ& πΙΧθ. ιiop. άντφήθ-η,,· οτ-

ομιι' τά,.αΥτlα. εΤμσl όντlθtτou γνώμης. 
6ν-τοlή, fι, ποι-ητ. ι:ιυ ·l ειtτ. ιiντ! d,.α-τολή. 
iιν-τolI." fι, ποι-ητ.·=ά"τ01" (βλ. λ.) ιiνα;τολTj. 
6ντομαl, ιiπoθ., εν xpTjosL μόνον χαιτ' εν . χιχΙ ποτ. 

(&"τα, dn-i) ι ouvavrw, όπαντώ.- 11 = ά,.nάζω, 
προσέρχομαι μετά παροκλήσεων, Ι:<ετεύω. 
6ντ-ομματΙωο = ά"ι:ο:ρθ-α1μέω·Βλέπω εΙς τ6 

πρόσωπον, Βλέπω κατά πρ6σ~πoν. 
6ντ-όμνUΜΙ, μελ. -ομ6σω χα;ί -ομαVμιι.· ιiδp. ιχ' 

i"τώμοαα· 6ρκ/ζομαl καΙ έγώ μέ τήν σεl,:άν μου.
Ο ώς; . ιiττ. διχαινιχό. δί'Ο;, 6Ρ'<lζqμαl είς όπόντησιν 
(ίιtί_ΤOί; _ν~Ύoντo. όμνύoντo~ δτι ιiλYJθη θ& xoιtYjYO,~ ijo,!l, 
xcι! ' ,πΙ τοί; ένιχγομΙνου δτι ιiλ -ηθη θά. ιiπoλoγ-ηθ1ίι· 
πρ6λ. ·i"τωμαοlιι.. . 

6ντ-ονΙνιιμι, μΙλ. ·οιιήαω· ώφελώ όμοlΒοlως, όντ
ωφελΙ;:'. 
6ντ-ονομάςω, μελ. -άαω· όνομόζω μέ νέον δ

νομα, δlδω νέον δνομα.- II.δμιλώ μιl &"το"ομιισΙα" . 
Ιμιλων μδ1:ΙΧ)(διρΙζομαιι &n-οt'ομιισlα, (6λ. λ.) . . 
iιντ-oνoμασlα, 'ιι (d,.τονομιiζω)· iι χρήσις; έπιθέ· 

'tou - (π-χτρωνυμιχου η Jtpo01jyoptxoίI) ιiντ! τοί; χυρΙου 
6νδPΙX1:0~, xιxl τιiνιiπcιλιν. 
. 6ντ~πτcιίωo παρ::lτηpQ, ότενΙζω, είι; . τι. 
6V:-::lftoμaIo όργ./ζομαl κστά Τ0ϋ Ρργlζομένου. 
6ν ,'''Ο deΙ,Iω καΙ έγώ, έιs:rέ(νω δηλ, καΙ 

ΙΥώ την .χετρa KOI δlδι.ι κότι, 

άντ-6ρυξιlί, fι (d,.rΟΡVlfαω,. όνόρυξις όν8υπον6· 
μου, δηλ. ύπο όμου στρεφομένου κατ· άλλου όν
oρυσ ~oμένoυ ύπ6 τοϋ όντιπόλου. 
6ντ-οριίσσω, μελ. -tίξω· ύπονομεύω ένάvτloνllKα

τασ.<ευάζω άν::')_ πόνομον. 
iιVT-ollcilw, μελ . ·oφε.1ήoιu· 6φεl~ω καΙ έγώ. 
6ντ-cφΒαλμέω, μέλ. ·ήσω (ά,.τΙ+όφΘCΙ1~)· ότε· 

ν/ζω κατό πρόσωπον 11 ένανTlΟϋμαl, όντιτόσσaμαl. 
άντ-οχCομαl, πα;θ: όχοϋμαl ώσεl 'έφ' Τππου" 

έφ' (μόξης. 
άντοχή, -iι (dντΙχομιι,)· τ6 άντέxεσθal, συ . οχή, 

αυνόρεια. 
άντ-οχυρ6ωο όVΤO 'K030μώ πεσ6ν 6χύρωμο. 
άντραίος, α, ο,. (Il"Τρον)· δ θαμlζων (δηλ. φοι

τών, συχνάζων) εΙς τό α"τρα (τά σπήλαια). 
iιν-τρέπω, ΠΟΙYJΤ . .Ζντί ά,.α·τρέπω. 
άντρι:Ις, -άδος, iι (α"τρο,,), Ι~ιόρpυθμoν θ1jλ. το!ί 

άντραϊος· ή ά,ή,<ουσα, ή κατοικοϋσα, εΙς σπήλαια: 
,.ίιμΡα' ά"τρ.άδες=νύμφαι τών άντρων. 
άντρο-δίαιτoc;, ο" (ll,.τρο"f-δ,αΗΙ»μιι.)· 6 δια 1-

τώι;ενcς (ζών, διαβιών) έντός άντι:ων (σπηλα/ων) . 
άντρο-ειδής, ές (ιi,.τρo,.+εlδo,)· δμοιος δντρΥ 

(σπηλοIΥ), ά"ι:ρώδ,,;. 
άντροθc, επιρ.· Αχ του άντρου (σπηλαΙου) • 
• ΑΜΤΡΟΜ, τδ, λcιτ. Anlrum· σπήλαιον ( . πηλιά). 
• ΑΜιν:::, -~yo" 'ιι. χυρ. ή περιφέρεια η τ6 χεΤ

λος παντ6ς κυκλοτεροΟς Τι έπικαμποίις σώμπος 
(π~άyμoτoς), xa.l ι;ϋτω πcιp' Όμ. : 1) τ6 x~Τλoς (6 
γϋρος) της κυκ >· οτεΡΟϋς άσπlδος. 2) ή καμπί.ιλη 
ράeδος -1, ΠΞ~ιθέ~υσcι το πρόσθιον μΙρος; χαιΙ -i& Jtλιi
γιαι τ?ί; ιiρμ-xτo;, Χ-Χί xρrιoιμειIoυσα; ώ. !?εισμα; η λα;β-ή 
~ι& τό 'ι δχ οιΙμε ',ον 11 6 γϋρος τοϋ δ/q:ρου 11 oιutYj ίνΙοτε 
Yj,o διπλη 11 ένΙοτε -iι άντ!)= χιχτέλΥ]γεν εΙ. Χόμ60ν έμ
π~ό., ιiπo α;·jτόν δε έ;ήρτω" 1ι ε Ις ΙΧ3τόν !~ενoν τά.~ 'ιι
vCab, Ιϊται 'ι τό ιipμα πa.ρaμενεν εν ιi~pιxνεΙ~.-Mβθ' ·Ομ., 
χαιτoc πλ rιθ. αί α,.τυΥε;=αύτ6 τοϋτο τ6 όρμα. 3) 6 
C κελετός της λύράς. 4) ή τροχιά τών πλα ητών 
Έτυμ.: ιiιJε6 . έτυμολ. (5λ. Χ-Χί ιfμπυn· χαιτ1 τινιχ; 

&,.nι; ( άνά+τευχω (x~Ι δ-ή -έχ τ"ί; π-χρ'Όμ'ljρφ ιiπα;pεμ· 

φιi,oυ ~O ." ο' τετυιιεϊ,.), πρ6λ. χιχ! δμ-ηρ. καταίτυξ 
«.Ζπό τ~u κάτω τετίιχΙJ.αι» Σχολ. 
άντ-υπο-κρίνομαι, d,.r-VΠ-ΟVΡΥέω, !ων. «ντΙ 

ά,,{Jo-υπ-. 

c!ιντ-yδίr, fι' .ή όντΙστοlχος t;JM. 
άνΤ-Υδ6ι;, δΙ' (ά"τΙ+&οιδό,)· 6 ξιδων εΙς όπόν· 

τησιν, ό εΙς τήν t;Jδήν άπανΤών, 6 έπαναλσμβόνων 
τήν t;JMv 11 όντΙστοlχος. 
άντ-ωθέωο ώθώ έναντΙον Γι όπΙσω 11 μΙσ. ώ&ι 

τιν κατά τινος δλλou.- 11 έναντιοϋμαι. 
άντ-ωμος, ο" (d)lτl+ώμο;)' 6 lσ άμενο:; πλησ/ον 

άλλου, «ώυον πρόζ . ώμονι 11 ώ; οό}σ. οΙ &"τωμα.= 
οΙ KαTol~ oϋ τες έπl τοϋ αύτοϋ ήμισφαιρ/ου, χ!.ltτ'ιiν
τΙθε,ιν π~ό. τό d,.r{noJε;. 
6ντ-ωμoσiα, iι ιά"τΙ όμ"νμ.)· δρκος διδόμενος 

· ύπ6 τινος ένσντ/ον άλλου 11 ώ .• ιiττικό,; ~ιx~νιxό~ δ
po~, δρκος όφ' έν6ς τοϋ κατηγόρου, δTl όληθη κατ
ηγορεί, καΙ όφ' έτέρου τοϋ κατηγορουμένου, δτι 
άπολογούμΕ'νο', 86' είπι;} τήν όλήθειαν. 
6ντ-ωVΙομαι, ιiπoθ: όγορόζω' τι εΙς όνTlκατό

στασιν τοϋ πωληθέντος 11 όντιπροσφέρω τιμήν, πλεl· 
οδοτώ. _ . 
6ντ-ωνυμία, fι (dt'ri + ό,.ομα)· δ Άπoλλώνιo~ (π. 

ιiντων. 10 ΑΙ ώ,; έ~η, δρΙζει "tiJv ιiντωνυμίαιν: · «λιξ., 
&ντ' dνόμιι.το, προαώπω,. rf)ρ.σμέ"ω" πα2αατατ.κ", 
δ.!ίφ020ς κατα rή" πτώα •• καί &ρ.ΙJ.μ6", - 8r. καΙ 
yένoiι, 1l1rl κα;τά τ"" φawr),. ά.παρΙμΡαΤΟ'». 
άντ-ωνuμιχ6c;, t7, δ" (&"τω""μΙα)· 6 όνήκων εΙς 

τήν όντωνυμίαν. 
6ντ-ωπCω (d,.τi+ι.Ζψ)"=dt'rοφθ-αlμέω (6λ. λ.). 
6ντ-ωσήί;, έ,·=&,.τωπδ, (6λ. λ.). 
6VT-wnia, iι (άηωιtόι;)· πρόσΒλεψlς. 
6ντ-ώπιος, ο,,· = l,.ώπ.~, (6λ. λ.), κατό πρόσω-

πον, όΠέναντι. 
6ντ-ωπιc;, .• &ι" 'ιι. ιeιδ?Ρ. θ1jλlJχόν το!) ΙΠQμ. 

ά,.τωπ6;. . 
6ντ-ωn6c;, ό. (d"τi+ι.Ζψ)· ό ότενΙζων Ι(οτ' εύ

θΕΤον πρ6ς τι, κοτό μέTιJπoν, ό όντιμέτωπος, 
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αντ-ωσιι;, -ε:.σς, '1Ι (ά"τωlJ.έω)' ή έναντΙον τινός 
fι ή πρός τό όπΙσω ώθησις. 
άντ-ωnc;, -ίδος, i) Ιάιιτ,+olί;)' κάλυμμα τών ώ

τωΥ' αΙ ά"rωτlδε; έλέγ!;,Ιτο Χ:Χ ί άμφωτΙδες. 
άντ-ωφC1έω, μΗ. -ήο»' ώφελώ καΙ έγώ είς 

όνταπόδοσιν.-,Παθ , άποκομΙζω ώφέλειαν όμοι6αΙως. 
άν-υβριστί, επί? το!) έπομ. · άνευ ϋβρεως. 
άν-ύβριστο .. , ον (α στε., . -t- vβί!lζω)' ό μη ύβρι

σμένος, μη ύβρισθεΙς.- 11 ενε? , ό μη ύβρΙζων, εύ
πρεπής. 
. 'v-uYIaivw' έπαναφέΡW εΙς ύγείαν. 
άν-υyρaίνω' ύγραΙνω, μαλακώνω. 
άν-ύδρι:υτο .. , 0)1' άπ6τιστος. 
άν-υδρία, '1.' η έλλειψις ϋ:5ατος, άνομβρΙα, ξη-

ρασΙα . 'Εκ τοί) . 
σν-υδροι;, οιι (α atsp.+iίJOJJ)· ό στερούμενσς ϋ· 

δατος 11 'ij lί"uJeος (ένν. Υή) Τι τό lί"vJeo" (έν'l . χω
ρίΟΥ)=τόπος (περιοχη) στερούμενος ϋδατος (πη
γaΙου). 

ά-νύιιτι:ρoc;, ο,,' ό άνευ νυκτός ιi σκότους. 
δν-υΙ0Ι;, ο" (α στε .'.Tiί. ~'1)· · ό άνευ δόσου; (~ιαφ. 

γρ . lίiίλoς ι. 
άν-υμCναΙ:Μ;, ον (α στεΡ .-t-Vμέ"α,ος)· ό άνειJ τοΟ 

γαμηλΙου ςισματος, άγαμος. 
σνuμι:c;, δωρ. ιiντί ηιιvμ!", α' πληΟ. πρτ. τοί) lί"υμ, . 
σνυμι=άιιV:.ο (ο βλ.).-Π:xθ. lίν~μα" πρτ. ή~τo έρ

"ο)'=τό έργον έτελειοοτο (ήτο τελειωμένον). [δι' 
έτυμολ. 6λ. ά"ύω]. 
άν-uμνέw;. μtλ. -ήοω(ά"ά-t-vμ"iω)' ύμνώ έν Ι;ΙδαΤ:;. 
ά-νύμφε:υτοι;, οιι (α στε.'.Τ"υμ.ρεύω)' ό μή νυμ

φευθεΙς, άγαμος 11 άννμρευτοιι ,,0 ν;' ν έχωιι=γεννη
θεlς έξ όλεθρΙου (όμαρτωλοΟ) γόμου. 
ά-νυμφήι;, ές'=τφ Ιπομ. 
6-νuμφoc;, ο" (α στερ.Τ"ιίμφη)· ό άνευ νύμφης, 6 

μη νυμφευθεΙς, άγαμος l1"υμφιι. Υάμων άμ,λλήμ:χτα 
=άνΙεροι έναγκαλισμοl (ώ;; οτηρ ιζΙ;με'IΟΙ ε :. π:χρ:χ
ν6μου;; γά.μo!)~).- 11 ό ανευ νύμφης ιi οίκοδεσποΙνης. 

'v-un-afTIoc;, ο,,' 6 μή ύπαΙτιος, άναίτιος, ά
μεμπτος. 

άν-ύn-αΡΙΙΤOC;, ο,,' ό μη ύπάρχων έν τΓ,j πρα'ι'μα
τικ6τητι. 
,v.unaρξfa, '1( τό μη ύπάρχειν. 
άν-ύn-ε:ιιιτοc;, ο" (α στε? -t- vnelxOJ)' ό μη ύπο

XωρCιν, άνυποχώρητος, άνένδοτος. 
'v-urrcp-e~Toc;, ο" (α atep.-t-vrreePαl"OJ)' δν δέν 

δύναταΙ τις νά ύπερβ~, άκατανΙκητος. 
άν-uncρ-βΙιιτoc;, ο" (α στεΡ.-t-VπεeΡάλλωj· δν δέν 

δύναταΙ τις νά ύπερ6άλr:ι (νά ύπερ6ιj), Τι νά ύπερ
νΙKήσr:ι 11 άπροσπέραστος, «άνυπέΡβλητος». 

άν-unι:ρ-δι:σfα, fι' έλλεl*ις άναβολης, σπουδή. 
άν-unέρ-δcτoc;, ο,,' 6 μη άναβαλλ6μενος, δμε

σος, άνυπέρβλητος. 
'v-un-cuaiivoc;, ο" (α στερ. -t- vnevlJ.ii"os)· 6 μη 

ύποκεΙμενος εΙς εύθύνην, ό άνεύθυνος, άπηλλα· 
'ι'μένος εύθύνης. 

άν-uJl-ιίιιοoc;, ο,,' 6 μή ύπακού:.Jν, άπειΘWν, 
άν-υιιιιρCτιιτος, ο,,' 6 άνευ ύπηρετών . 
άν-υη6-βΙιιτος, ο,,' ό μη ύποβε-6λημένος, ό μη 

ύποκεΙμενος. 
'v-uιr6-yvw~Toς, ο,,' άνυπονόητος. 
άν-uιrο-δcσfα, ΤΙ, ά,,-υπο-δετέω, άν-vπ6-δεrος, 

μτ"(ν . τύποι ιiντΙ 'των άνvπο&t,αlα, -δ7,rjω, -~rιτoς. 
6ν-υΊro-δ"σfα, 'ιι' τό μή φέρειν ύ.Ηοδήματα, «ξυ

πολυσιά», 'Εκ τοί) 
άν-UΊr6-διιτοι;, ο" (α στερ.-t-VΠDδέω)· 6 δνευ ύπο

δημάτων, «ξυπόλυτος» 11 Οισ. ό -φορων παλαιό ύπο
δήματα, κακώς ύποδεδεμένΡς. 

άν-UΊr6-διχος, ο" (α στερ.ΤΙΙπ66ίχος)' 6 μή ύπό
δlκος, μή ύποκεΙμενος εΙς δlκην. 

άν-un~-δι:τοι;, ο,,' 6 μη ύποθετικός, άπόλυτο:;.-
11 6 δνευ θεμελΙου 11 βόσεω:;. 

άν-ύη-οιστοι;, ον (οίαω τοί) φέρω)' άφόρητος. 
lι!v-uιr6-KPITo .. , ο" (α στε?-t-Vποχel"ομα,)· 6 μq 

ύΠOKρlνιl>μενoς, 6 άνευ ύποκρlσlας (προσποιήσει.)ζ), 
εΙλικρινής. . . 
άν-uιιο-μcνcτcοι;, ,α, ο,,' δν δέν πρέπει fj δέν 

δύναταΙ τις νό (ιπoμεΙνr.ι. 

άν-UJlο-μονησία,'1, 'τ6 μή ύπομένειν, τό άφόρητον, 
άν-υηο-μ6νητος, οιι' άφόρητος, δν δέν δύναταΙ 

τις νό ύπoμεΙνr:ι 11 ένε?γ. 6μή ύπομένων. 
άν-υηο-νόητος, οΙ'· (α στε? -t- vno"otiOJ)' ό μή 

ύπονοούμενcς, δν δέΎ ύποπτεύεταΙ τις. περl οίι 
δέν ύπόρχει ύπcΨΙα 11 άπροσδόκητος.-ΙΙ ένε.,γ. 6 μή 
ύποπτεύων. 
άν-ύη-οητος, ο" (α oτερ .Tiίπoπτoς) · 6 άνευ ύπο

ψίας. τ , ~ . 1) Παθ. , δν δέν ύποπτεύει τις. 2) ένε?γ. 
ό μή ύποπτεύων. 

'v-uιr6-JlTwToIί, ον (α στ- ρ. -t- ΙΙποπίπτω)' 6 μή 
ύποπΙπτων εΙς τήν άντΙληΨιν τών αΙσθήσεων. 

άν-υllό-στiίτo .. , ο" (α στερ .+ΙΙρίστημι)· έναντΙον 
τοΟ όποΙου δέν δύναταΙ τις νό άντιστaθΓ,j, άκατα
'ι'ώνιστος . - 11 6 άνευ βάσεως, ά6άσιμος, « άνυπό
στατος» 11 ανευ ύποστάθμης. 
άν-υη6-ατο10ς, ο" (α στε? -t- ίιποατέλλω)' ό μή 

ύποκρυπτ6μενος, έλεύθερ::>ς , παρr:;η:Jιοοτικός, ά
φοβος. 

άν-υη6-στροφoc;, ο" (α στεΡ.-t-Vποοτρέφω)· έξ οίι 
ούδεlς έπιστρέφει, άγύριστοι:; 11 έπί νΙ;;σων , ή μή ύπο
τροπιάζουσα . 
'y~un6-TaKToc;, ο" (α στε? -t- vrroTciaoOJ)' 6 μη , 

ύποτετα'ι'μένος, μή ύποταχθεlς 11 ό μή ύποτασσ6με
νος, άτΙθαοος . άπεΙθαρχος. 

άν-unο-τίμιιτoc;, 01" 6 μή έκτιμηθεlς άπό έκτι
μητήν 11 SItl Yo~tYjYO?OUfLt νC;tj , έKεΊVOς τού 6ποΙου δέν 
ώρΙσθη είσέτι ή ποινή 11 άτιμώΡΓIΤO~. 
άν-ύηου10ς, ον' ό μη ϋπουλος , , 6 μή δόλιος. 
άνιί-ηους, δ, '1, ' « ά"Vποδιι.S'· άπα τον τοϊς ποοί1' 

ά"ύει1'» , Τσιu;; π;;οΥι λ θεν έ~ έσCf :Χλμ . ιiν:xγνώoΞω; τοί) έ'ι 
. Σο :ρ Α r. 8)17. « ' Ee,,,ii; τα"ύπoJας». 

άν-ύΊrΤΙoς, ον (α σΤΞp.+iίπτιo;)' ό μή υπτιος, δΥ.λ . 
ό μή πα~ηΤΙKός. 

άνύσε:ιe , γ ' έν. ε '))ι.Τ. ιi'Jp. α ' τοίί d.v:.c>. 
άνυσΙ-CΡΥ6ς, όιι (ά1'ιίω + έe"ο") X:Jι Ι ά"υσ{ε.!!Υος' 

δ ά"ύ",1' τό έeΥΟ1', φιλόπονος, φΙλεργος. 
άνiίσιμοc;,οιι (ά"ύω)=άιιvατιχ6ς, άνυΤΙΗος (βλ.λ.λ . ), 

όποτελεσματικός, συντελεστικός, λυσιτελής. 
σνυσιc;, -εως, τι (ά1'ύω)' έKπλήΡWσις, τελεiωσις, 

κατόρθωσις. 
σνυσσα, έπ. ιiντΙ ήνυσα, ιiΙ;;ρ. α' το1) ά"ύω. 
άν-uστέρητος, οΙ'· ό μή έκλε Ιπων, μή ύστερών. 
'vuaTIK6c;, ή, Ο" (ά"ύω)' συντελεστικός, άποτε-

λεσματικό:; 11 ταχύς, 6ρμητικός. 
'vuaT6c;, όν (&ννω)' 6 δυνόμενος νό έKTελεσθ,~Ι 

κατορθωτός ο&"π ώ; άl'vοrόν = έν σιγι) καθ ' δσον 
εΙναι δυνατόν (τ, ~ . δοι;ν τ6 ~υν :Jι τόν μHόt μεΥ:Χλυ-:έ-
Ρ:Jι~ a LYr,~)· . 

'vuTiK6c;, ή, ό,,=4ιιvoτιx6ς, ά"ύο,μος (<< βλ). 
σνυτο, awp. άν τ ί 'il'~ro, γ ' έν. Π(lθ . "ρτ. τοί) l1"υμ,. 
άνiίτω Τι ιΙν6τω, ιiττ . τύπο; τοί) &"v!:c>, έν XFr,asL 

μόνον κ:χ" ένεστ. κα Ι π :;τ . . 
άν-υφαίνω (&1'ά+ΙΙΡαί"ω)' ύ :ι;α Ινω έκ νέου. 
άν-υψ6ω, μοΞλ. -ώαω' σηκώνω ύψηλά, άνε'ι'είρω, 

όνυψώνω. 
άν!ω, ά;ττ .~ ~",Ι?" ., O~θ~τ . .. άν!rω, Π~Ι'1)Τ. ~~.~μ&' 

μελ. α,,6αω' αορ. :Jι ην~αα, επ. α ·Ι'υσαι:ι· πρχ . ,.,,)><α. 
-Παθ. ιi6ρ. α' ήννοlJ.ην' Π"Χ. ή"υσ,uα, (&"ω Α)' έπιτε
λώ, τελειώνω (χιιρ . τελειώνω πρ6ς τά άνω, άνε'ι'εΙ
ρω). συμπληρώνω (λατ. conficere) ' οΜέ" ηιιvε=δέν 
κατώρθωνε τΙποτε.- Μίσ')ν , έκτελώ, κατορθώνω, τι 
πρός τ6 συμφέρον μου.-ΠαθΥίΤ" τελειώνομαι, καί 
έπ Ι προσώπων αύξάνομαι, «μεγαλώνω ». 2) προκα
λώ τό τέ~ς τινός, καταστρέφω. 3) φθάνω εΙς τό 
τέλος τςJξιδIoυ, ιiπoλ: ά"ύτε,,, εΙς ... ivtl ιX"Iice,,, d
δΟν εΙς .• , = διανύω τήν 6δόν πρός. .. τινα τόπον 
(φθάνω είς ... Υ· ώσ. d"vre,,, lJ.άλαμοJl ιiντΙ d"vre, " εΙς 
lJ.ά1'αμoιι=φθάνω εΙς τόν θάλσμον. .. φθάνω είς 
τι, έπιτυγχάνω τι, λαμβάνω, προμηθεύομαι, έξευρΙ· 

·σκω.- 11 MetιX μτχ. ovx άννω φlJ.ο"έοvοα = ούδέν 
κερδΙζω μέ τ6 νό φθονώ 11 Π:Jιρ' ιiττ. ώ~ το φθά"ω Βν 
Τ'Ώ έννοΙqo. τοί) πράττειν τι ταχέως Ι"υε πeάπω,,= 
«κάμε γρή'ι'ορα» 11 ιiλλόt cυχνι:.'t. τι μτχ. d"vatιso μaτι'L 
Προστ.=κάμε γρή'ι'0ρα καΙ .. : d"vaas lί"όΙYI!=«K6με 
γρήγορα καΙ δνοιξε»-λΑΥC ά"vσα.=«~άμε Υρή'ι'ορα 
καΙ πές μου.' ώα, Ιηιc Ιπλιi. ;".. cκόμε γρήγορα Ι 
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τσa!(ΙσO'.) ! ι- 111 Σπα.νιώτ. μετ' ιiπpφ. ατeατός ηνναε 
πεi}a~=6 στρατό:; κατwρ~ωσε (έπέτυχε) νόπεράσι;]. 

'EnJfi. : ,&"υμι κ-χί δε!)τεj:)sύ~ντε; ΠGιΡciλληλοι τύποι: 
ά..νω, d1llί», &Υω «*ά,Fωγ Κρη •• ά"αμαι ( *$1J-~a
μαι, σχημα.τισθέν χα.Τ« 'τό μό.ι! ναμιι ι . π?6λ. χ'ΧΙ ΤΟ' 

π-χρ' 'Haux. cάιι~έ~' ov τε,"εl1θ"α6με~oν". 'Ι-χπετ. βci
σι~ sen: σα.νσχ., . sanδtί=κερδΙζειν. 
'Ά"Ω (Α), πρτ. t}νον' συμπληpWνw, τελει~νω.

Πα.θ. φθόνι.> εΙς τ6 τέρμα, εΤμαι τελειωμένος 11, XUj:). 
επί χρoνικo~ δια.:ιτiιμ'Xτo~, ~ίιξ άνl:ται=ή νύξ npoxw
ρεί πρός τό τέρμα της [~o~ ά,,6με,,0,,=τό ληγον 
Ιτος [iί]. 
άνω (Β), έπί;;. (άνά)' δνω, ύψηλό, πρ6ς τό δνw, 

λιιτ. sursum 11 μΞτά γεν., αΙθέοος ιi"ω=ύψηλόεlς τόν 
αΙθέρα 11 ιiπoλ . , δνω, ύπερόνω, ύψηλό, λ-χτ. ιυΡΓΑ. 
2) έπΙ γεωγραφικών σχέσεων, &νω = πρός βορ;:>δν, 
ιiντ,θ. τψ κιiτω=πp6ς νότον. 3) έπΙ χω~ων, άνω 
=τό μεσόγεια, 1'6 έσωτερικόν (μακράν τών παρα
λrwv). 4) έν xpovtxij ivv~tq., πρότερον, προηγουμέ
νwς, έν TQ παρελθόντι, τό πόλαι : εΙς τό &"Ο?= εΙς 
τό παρελθόν" οΙ &"ω=οl όρχατοι' ε" τοϊ. &"ω Χ116- • 
~oι~έ:lς τό παρελθ6ν" οlll~ω μ'1τρός=ΟI πρός μη
τρός πρόγονοι. 5) έπl της γης έν όντιθέσει πι:ό:; 
τόν "ι,..δην καΙ πρός τόν ούΡανόν: οΙ ά"ω 8οεοι= 
ΟΙ έν TQ oopavQ οlκουντες θεοl (λατ. superi)- οΙ 
&,,(ι)~ol έπl της γης, ΟΙ ζώντες, ιiντίθ. τφ οΙ κάτω 
=01 νειφοΙ. 6) &"ω και κιiτω=έπόνω καΙ κότω' 
δνω - κότω (λα •. susque deque) ' πέρα - δώθε, «πόν
τα στό ίδιο μέρος». - ' 11 ώ;; π?όθ. flst<i <Υεν.=ύπερό· 
vw. - ΙΙΙ Σuγκριτ. ιI~ωτέ.2ω=«ψηλότερσ»· ώ:;. ώ;; πρ6θ. 
ci"ωτέeω .Eιiμoυ=πέpαν της Σ.- ίιπερθ. ιI"ωτιiτω= 
«παρά . πολύ ύψηλό». [α.ίολ. ο"ω' ~ι' έτuμσλ. βλ . 
ά"ά, &"α]. 

'Ιν-ώ, Ίποτ: ιiop. β' του ιΙ,,-I'1μι. 
άνωΥα, ιiπηpχ. επ. π~κ. flEt<i "ημ . ένε:ιτ. διατόσ

cw, παραγγέλλω, κελεύw, λ-χτ . jubeo 11 ιiλλ' 6)0. στ,μ. 
κα.ί συμβουλεύω, παρακινώ, Τινα νό πρόξι;] τι. Έκ 
του &"ωΥα ιiπα.ντωσι α.' πληθ. Ό;ηστ. &νωΥμεν' Π.,οστ. 
lι'"ωΥε κιχΙ &"ωχ80ι, γ' έν. ά~ωyέτω καΙ άνώχ80», 6' 
.. λ'ljθ. ά"ώΥετε κιχι ά~»xθι' ιiπ;;φ. ιΙ"ωιέμιν' όΠΞρσ. 
ή"ώΥει", ιiνε!) α~;. ά"ώΥΙΙ'" Ιω'ι. ή"ώΥεα' 'rItci;;XEt 
ώcr. γ' Ιν. έν. ά"ώΥει (ώσεί έκ α' έν. ά"ώΥω)' έ; α~τo!) 
Ιχομεν δν. ιΙ"ώΥω, π~τ. 8"ωΥΟ", μελλ. ά"ώξω, ιiδρ. 
α.' η"ωξα. 
άνώ-Υαιον, τδ, χοιΙ &"ώΥε",,, (4"ω+ Υαία)' xUp. 

πδν τό ύπέρ τήν γην 11 το έπόνω πότωμα οi.<lας 
(χρτισψε;:ϊον ώ. 4στισιτδριον, ώ. τό λατ. coenaculum). 
'v-yycv~ έπ. ιiντ~ ά,,-έφyε~, γ' έν. πι;.τ . τ')υ ά,,

ΟΙΥννμι' ιiλλ' &"ωΥε" εΙναι Υ' έν. του ;;'"ωΥα (βλ. λ.). 
άνώ-Υcωv, γεν .. -ω, τά, κα.! ά"ώ-Υιως, γεν. -ω, δ, 

-#ι'=ά"ώΥα'ιΟ" (8 βλ.). . 
δvωΥμcν, έπ. α' πληθ. Όρ. του ΙΙ"ωΥα (6λ. λ.). 
άνώΥω' 6λ. ΙΙ"ωΥα. 
άν-ώδης, ες (α σΤΕ?+ό'ζω)· 6 μή δζων, μή ~xων 

όσμήν (π?6λ . dvα-ώ&η~, εύ-ώδης). 
'vooωIfvu' Ιχω wδΤνας τοκετου, τΙκτω. 
άν-Υδος' 6 μή ξιΔWν. 
άν-ωδίiνΙα (ά"ώΔV"oς)' έλλειψις όδύνης. 
άν-ώδίiνoς, ο" (α στερ.+ιJ&tί,'1)· ό όπηλλαγμένος 

όδύνης (πόνου, δλγοuς), ό μή πονών (μή αΙσθα
νόμενος πόνον).- 11 ένι:-γ. ό κατευνόζων, κατα· 
πρaΟνων, τούς πόνους. 

IvuIcv, lJUJP. &"ω{hι., έΠΙj:). (8~ω)' έπΙ ,QItou, άπ' 
έπόνω, έξ ούρανου, 2) έπάνω, ύψηλό, χιχΙ ι;ϋτlll 
οΙ II~ωθιν = ΟΙ ζώντες, ιiντιθ. τψ οΙ κάτω=;=οl νε
κρ01 U με,ιi γεν. ΙΙ"ωθε yiί~ = ύπέρ τό ιδαφος..... 11 
ίπί χρόνσu, 'έξ 6ρχης, Cιπ' άρχης. 
άν-ωδΙω, μΙΙλ. -ωθήσω x'Xl -ώαω' wθώ πρός' τό 

δνω ιϊ πρός τά έμπΡ6ς 11 έπΙ πλοίσu, άπωθώ μακρόν 
όπό τήν ό"τήν' ιI"ώα:ιιη:ε~ (έ'νν . τή" "αϊίιι) π,"ιιο" έ~ 
n6.lι,,=Wθήσαντες αύτήν μσκράν άπό τήν άκτήν 
Ιπλεον πρός τήν πόλιν' (πι;.βλ. το λα.τ. protrudere 
Ιπ altum).-MIiaov, όπωΟΟ τι μακράν μου. 

, 'V-UIOTf, ίπΙρ. τοσ Ιπομ.· , άπρο6λέπη,.χ;, όπρασ· 
δcκήτι.ις. 
, άν-ώιστCM;" o~ (α στβρ,+οΤομιι,)" όπροσδόκητος, 
(ινέλπιστος, όπρόβλεπτος άπ~όoπτoς • ..:,ι 11 Ιων. , ιiντΙ 

ιI~-oιατός (του ά'l'ιι-φέeω)=άνaφερθε1ς (xup. όνυψω
θε1ς) ιι ύποταχθε1ς είς τινα. 
άν-ώΙcΙρος, o~ (α στερ.+όλsθeο~)· μή ύποκεΙμε

νος εΙς δλεθρον, όδιόφθοΡος, δφθaρτoς.- Ilίνεργ. 
ό μή προξενών δλεθρον. 
άν-ωμ61έω, (ά"ώμα,"o~)' εΤμαι όνWμαλος. 
άν-ωμ61ίις, ές'=ά~ώμιιλo~ (6λ. λ.). 
άν-ωμαΜα, -Ij' ή Ιλλειψις 6μαλότητος Ο άταξΙα. 
άν-ωμ6λΙςω, ά"ωμιUιαις' βλ. &~oμιιλ
άν-ώμαΙος, ό" (α στερ.+δμιι'"6ς)· ό μή ομαλός, 

μι) έπΙπεδος, μή Ισοπεδωμένος 11 άκανόνιστος, δστα
τος τό ιΙ"ώμα,"ο,,=ή όνωμαλΙα του έδόφους.- 11 
έπΙ προσώπων, όσταθής, Ιδιότροπος. 
άν-ωμ6λ6της, -Ιj'=άνωμα'"Ια (6λ. λ.). 
άν-ωμoτf, έπ!ρ. του &"ώμοτος (8 6λ.)· δνευ δρκου. 
άν-ώμοτος, ο" (α στερ.+Ομ1fVμι)' ό μή όμόσας, 

μή 6ρκισθεΙς, μή δεσμευμένος δι' δρκα.ι. 
άνωVΙIίι -ιιJo~' καΙ ά"ω"Ι., -ΙιJo~' φυτόν θαμνο· 

ειδές καΙ άκανθώδες, κοιν. παλαμωνΙδα, όνωνΙδα. 
άν-ων6μαστος, ο" (α στερ.+ιJ"oμάζω)' Ο μή δυ

νάμενος νά ονομασθι:\ 11 όπερΙγΡαΠΤος, άδιήγητος 
π,,6λ. ά~ώνυμoς. 

άν-ωνίiμι:Ι κ-χΙ ά"ω1fVμ{, επίρ. του ιI"ώ"υμo~ (8 δλ.). 
άν-ώνίiμoι;, ο" (α στε;;.+ιr"υμα, α.Ιολ. ιiντΙ ιr"oμιι)' 

Ο μή EXwv δνομα, δνευ ονόματος, ιόνWνυμοςι.
Ι] δγνwστος, όσήμαντος, δδοξος. 
άνώξαι, ιiπρφ. ιiάρ. α' του ά"ώΥω' 6λ. ά"ώΥιι' 
άνώξω, μέλ. του ΙΙ"ώΥω' βλ. &~ωyιι. 
άν-ωρla, ij, ίων. -1'1' τό δκαιρον, τό άκατόλλη

λον της ωρας του έτους: ά~ωolα τοϊί Ιτους=ή κα
κή ' ποχή του έτους, τ. Ι. ο χειμWν . 'Εκ του , · 
aν-ωρος, ο" (α στε?+ιί)2α)=8-ωoo~ (8 ΙSλ .) · ο πα-

ρό τήν ώραν, δκαιρος 11 μή ωριμος (λα.τ, immaturus). 
άν-ώροφος, ο" (α στεΡ.+Οeοφ:ι~)· Ο δνευ όροφης, 

άςπέγαστος. 
άν-ωρUoμαι, ιiπoθ. (ά"α+ώevομιιι)' Wρύoμαι Ισχυ

ρώς 11 κλαΙω ώρυόμενος. 
άν-Υσαι, Ιων. ιΧντΙ ά,,-οϊααι = ιiττ. &"-ε,,έΥΗαι, 

ιiπρφ. ένε~γ. ιi6ρ. α' του ά"α-φέeω. 
άν-ώσαlί, ααα, αν, μτχ. ιiόρ. α.' ,ου ά,,-ωθέω • 
άν-ωσΤΙKΏCϊ, έπίρ. (ά"ωθέω)' δι' t::θήσεwς πρός 

τό δνω. 
άνώτατος, 'ι, , ο", δπερθ. ίσχημιιτισμίνον ίΧ του 

&"ω' ύπέρτατος, «όνWτατος». 
άνωτάτω, δπ;ρθ. επιρ. του 8"ω' εΙς τό δψιστον 

σημεΤον, όνWτατα. 
άνωτcρικός, ", ό~ (ά"ωrέeω)' ό δνω, ό ύψηλό

τερος, ό ύπέρτερος τα d"QJreeIHd μέe'1=τό ύψηλό, 
τό μεσόγεια' τό ά"ωτειIΙHό~=φόρμαKoν ένεργοον 
πρός τό δνω, έμετικόν. 
άνώτcρον, ouγxp. έπΙρ, (βλ. 8~ω)" ύψηλότερα, 

έπόνω. 
άνωτέρω, ouγxp. έπΙρ . του &"ω' ύψηλότεΡα, -tπόνω. 
άνωτCρωΙι:ν, επιρ: έξ όνωτέρου μέρους. 
άν-ωτος, o~'=&ωτo~ (βλ. λ.). 
άνω-φάλαιιρος, ο,,' ό κατά τήν KOΡUφήν φα

λακρός. 
άν-ωφΕλι:ιa, -Ij' ή Ιλλειψις WφελεΙος. . 

. άν~ωφcΙiιlί, έ~ (α στιρ.+ώΡεUω)' 6 μή wφέλιμος, 
δχρηστος 11 σ'ljμ. ώσ, κοιΙ βλαβερός (ώ. τό λατ. inutilis). 

, άν-ωφέλητoc;, o~ (α στερ.+ώρεUω)' δγονος, δ
κάρπος, δχρηστος, ιάνWφελής». 2) τιποτένιος, 
δχρηστος. 
άνω-φcρι:ιa, 'Ιι (ιI"ωφε2"~)' ή πρός τά δνι.> φα

ρά, ο όνήφορος ιiντιθ. τιji καrωφέeεια. 
ά.vω-φcρι\ς, i~ (&"ω+φέeω)' ο φερόμενος πρός 

τό δνw, άναβ:::JΙνων, όνηφορικός (ιiντΙθ. τφ κατω • . 
φεο"ς) U ενεργ. 6 φέΡWν πρός τό δνw. 
6νώ-φοιrος, ο,,' ό πρός τό δνω βorvwv, ό όν-

ερχόμενος. ' 
άνώ-ipoρoς, Ο~'=&":Dφιeή~ (βλ. λ.). 
δνωι8ι, d,tiώχ{J;ω, β' κα.Ι γ'Ιν. προστ. δπ. πρχ. τoίl 

&"ωΥιι' β' πληθ. &"ωχ80. τοil ll."QJyιι. 
άν-ώιίiρoς, Ο". ' χαΙ &,,6xveος=μή wχυρwμένος, 

άνoxύρwτoς. 
Ιξαι, ιiπρ. iop. αι' ,ου 8)'1fVμι=θραύω' Ιξcι"τo Υ' 

πληθ. μ6σ, ιiόρ. οι' ,ου ,oι~,oϋ ρήμ. 
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6ξσσδε· Πρoσ~. μίσ. ιioρ α.' ~oυ l1.yω (5 βλ. ). 
δ-ξεινος, Ο", ίων. ιi_ντΙ CΙξ •• οs.- ΙΙ W Αξε&"ο; (ιiνν. 

H6no,)' 6 άφιλόξενος Πόντος (μιιτονομα.σθιΙ, πρός 
ε~~ημισμόν ιιΙ~ Ενξε&"ο" Π6,,~0,,). 

άξCυι:νσι, ά~έμε", έπ. ιiντΙ 8ξε&", ιiπ:;ψ. ~o~ ε.νι.,γ. 
μελλ. 8ξr.o ~oί) l1.yω. 

ά-ξενίσ, i) (ά;ενοs)' έλλειψις φιλοξενΙαι-. 
δ-ξcνος, Ιων. α·ξε&ιιοs, 011 (α στκ;;. + ξέ,,:J;)" ά:ρι

λόξενος 11 μή κατοικήσιμος. 
6-ξcστος, ο" (α στε,?+ξέr.o)· μή έξεσμένος, άπε

λέκητος, μή κατειργασμένο:-. 
6ξι, 'rπCίΤ. ιioρ . α.' τοίί αΥ""μ&. 
άξια, i), χυρ. θYjλ, ,OU αξ,οs' ή άξΙα πράγμ:nός 

τινος 11 ε.ιtΙ προσφπων, υπόληψις, 6aθμ6ς, τιμή 11 γενι· 
χαι" αl άποδοχοΙ, ή άμοι6ή, άνθρώηου 11 Hα~' άξ/:ιll 
=συμφώνως πρός τήν άξΙαν, δσον άξΙζε ι 11 νιd~ ά· 
ξ/α.=περισσότφσν άπό δ,τι όξΙζει 11 nae' άξΙIlIl= 
έν Υ δέν άξΙζει. 
άξι-δyσστ~ ο)' (l1.ξ,0ς+8Υαμα&)· άξι::>ς θαυμα

σμοϋ; άξιοθΟΟμαοτος. 
άξι-άκουστος, ο" (αξ&οs+άκοv;ο)' 6 άξιος όκσΓ,ς. 
άξι-σκρόίίτος, ο" (αξιο; + άΗροάομ::ι&)' 6 άξιος 

άι :ρoόσεwς. -
άξι-αηό-Ασυστος, ο,,' 6 άξιος άπολαίισεως. 
άξι-σφ-Ι;ΥΙΙΤΟι;, ίων. άξ&lιπήΥ" 011 (αξ&O~άφrιyέ· 

ομιι&)' 6 δ;ιοςάφηγήσεως. 
άξι-εΑέιιτος, 01" 6 άξιος έλέους. 
άξι-ιν-τρι:ητ~ (α;ιο, + l"reinoμII&)' 6 άξιος 

σεδασμοϋ, ό,ξΙ09έδαστο:;, 
άξι-Ιη-σινος, 0"(αξ&o~έπα&,,έω)'6 άξιος έπαΙνου. 
άξι-Ιραστος, 011 (αξ&ο;+lριιμα&γ άξιος άγάπης, 

όξιαγόπητος. 
ά,Ινιι, i) (α)"'1lμ&)' εΤδος πελέκεως, χυρ. πρός 

σχΙσιμον ξίιλων 11 πολεμική όξΙνη, «δίστομος πέλε· 
κυς» χα.τά τόν Ήσύχ. 11 «άξινάρι, άξΙνα» . 
Έτvμ.: πρδλ. λ~xτ. ΔscίΔ (σκεπαρνάκι) < *ΔCSίcl 'διll< 

~ijv ιiν·nστoιχΙα.ν δ' ao~tijv cs (~): C πρ6λ. έλλ. Εξ6;: 
λα.τ . viscu.· ώσ. ρι: ιρ π;;6λ. vespcl <*vepscl' ,ιν~; 
δί σuσχετΙζοuν toίi~o χα.Ι πρό. tcI 6' συνθετ. ~Yι. όμηρο 
λ. ~1I"α·ήκ"ςo. 
άξιο-βιωτος, ο" (&ξ&0~β&6ω)" δξιος νά ζι:1. 
άξιo-δlωxτoς, ο,,' 6 δξιος διώξεως. . 
άξΙΟ-CΡΥός, ο" (αξ&o~lρyo,,)' 6 δξιος, Ικανός, 

νά έργασθι:1. 
άξιό-ςιιΑος, ο,,' άξιοζήλευτος. 
άξιο-ςΙ;Αωτος, Ο"'=,φ προηγ. 
άξιο-ςΙ;τητος'0"'6 άξιος ζητήσεως, άξιος έρευνης. 
άξιΟ-Ιαύμσστος, ο" (&ξ&οS'ΗJ.ιlvμ:iζω)· 6 άξιος 

eauμασμοϋ, «άξιοθαύμαστος». 
άξιο-Ιcίίτος,οl" ίων. -,,~o; (8ξ&0~-θειXoμα&)' ά· 

ξιος θέας, «άξιoθtατoς). 
άξι6-ιεος (Α), ο" (ιlξ&o~ + -θιι6ςο)' 6 άξιος τοΟ 

θεοϋ, είισεδής. 
άξιό-aεoς (Β), Ο" (clξ&o~-θέII)' =άξιoθtατoς (βλ.λ.). 
άξι6-Ιριινος, ο" (&ξ&o~+-θρη"o;)' 6 δξιος θρή-

νου, «άξιοθρήνητος». ' 
άξιό-κΑcος, ο" (H~έO;)' 6 άξιος κλέους, φήμης. 
άξιο-κοινώνιιτος, ο,,' άξιος της κοινωνΙας τινός. 
άξιό-ιιτιιτοι;, (CΙξ&οςο + H~άoμα&)' άξι::>ς άποκτή- . 

σεως, δξιος νά γΙνl] κτημά μος. 
άξιό-Ι0ΥΟΙ;, ο" (άξ&οςο + ~6y:ι~)' 6 άξιος λόγου, 

δξιος μνείας, άξιόλογος, άξιοσημεΙωτος. 'ΕπΙρ. -yωS'. 
άξιο-μδκάριστος, 01' (CΙξιοςο + μαΗαρΙζω)' άξιος 

μακαρισμοϋ, άξιος νά θεωρηται εύτυχής. 
άξι6-μδχος, ο" (&ξ&o~μιXxoμll&)' 6 Ισόπαλος έν 

μάχr:lι 6 έχwν τήν άξΙαν (τήν δίιναμιν) νό δώσΙ) 
μάχην 11 6 κατάλληλος, Ικανός, νό δώσΙ) μάχην. 

άξιομΙ-μιιτοι;, 01" 6 άξι:ς μιμήσεως. 
άξιο-μίσίις, .; (ιίξ&οςο + μίσοςο)' άξιος μΙσους, μι

σητός, ά;ιομίcητος. 
άξιο-μίσιιτος, ο .. ' = άξ&ομιοτ,; (βλ. λ.). 
άξιο-μνιιμόνcυτος, ο" (&ξιo~μ"ημo"εVω)' 6 δ

ξιος μνεΙας. 
άξιό-μορφος, ο .. ' 6 fxwv άξΙαν λόγου μορφήν, 

εϋμ~ρφoς. 
άξιό-νίιιος, ο" (ΙΙξ&oςο + I,lH,,)' άξιος της νΙκης, 

Ικανός νό VII0"jOr;J. 

άξι-ονόμαατος, OJ/' 6 άξιος νά όνομάζεται. νό 
άναφέρετcι. 

άξιo-ηaρά-ιc\ιιτoς, ο,,' δξιος πα;:>σκλήσεως, πα
ραμυθΙας, παοηγορΙας. -

άξιο-ηινδ';ς, .S' (αξ&:>~πε"IJ.o;)' άξιος πένθους, 
άξιο.:; θρήνου, άξιοθρήνητ .... ς. 

άξί)-Ωιστία, -Ι, ' ώ; χχ Ι vuv, τ6 νά εΤναΙ τις άξιό· 
πιστος II .τό νά φαΙνεται όξι::,πισrο:;, τό εύλογοφaνές. 

άξlό-1ΙΙαιτοι;, ο,. (ιίξι!>s+π&ο~6;)' 6 άξιος πΙστεως 
(έμπισrσσύνης) άξιόπιστος (ώ; χχΙ νυν). 
άξι )-ηρiίyΙa,-I, 'πρόξις άξΙα έπ::>Ινου,καλή δια'{ωγή. 
άξιο-nρcnήι;, Β; ιίξιο; + πρέπr.o)' είιπρεπής, είι

σχήμων, πρέπων. 
άξι-όpiίτoς, 01' (&ξ&ος+d2ιΧωί' δξιος θέας, άξιο

θέατος. -
άξιοι;, Δ, ο" (ιίΥω ιν = ζυγίζω - ο 6 ίσης (6μοΙας) 

άξΙας (τιμης) , 6 έχων τόσον t'!άρoς (άξίαν) δ~oν ... 
11 με,~ _γεν: βοό; 8;&0. = 6 έχων τό t'!άρ::>ς (την ά
ξΙαν, τήν τιμήν) ~νός 60ός 11 π:).Ι~oίί CΙξ&0;=6 άξΙ
ζων πολύ, 6 έχων μεγάλην άξΙαν 11 IiJO. μεt' ιiπ?ψ . 
&;&!>S' -θ:ΧJ/εί~=άξιος θανάτου. 2) Άπολ., δ ιος, ά
ξιόλογος, καλός 11 πα.;;' 'Ο," i) Η;ι, ένίΧδΙ tijv Αννοια.ν 
της μεγάλη : τιμης (μεγάλης άξΙας) 11 πσιρ' ιit~ . ΙΧ6Ι . 
ώ,. κσιί "tijv ιiχ"ι6ώ; ιiντΙθετo 'Ι σ·φ. tij; μ 'κρός τ.ιμης, 
της είιθηνΙας.- Ι) Μετll< ijθιχij,; ένν., δξιος τιμi\ς, δ
ξιος έκτιμήσεως, άξιότιμος, άξι6λσγος 11 SvtIσeav, 
κατάλληλος, ά;:ιμ6δισς, άξΙζων νό τύχι:! πρόγματός 
τινος: αξ,6; εΙμ&.=άξΙζω νά ... ΙΙξ&6ςο .Ιμ& oEH~ε/ρ.
σΙJ.:χ&=άξΙζω νά μέ λυποται κανεΙς, 
Έτνμ. : ΙΙξ&ο;\ *&y·~&-oςo· πρΙSλ. λοι, . ΔginΔ=δΙσκος 

πλάπιγγος, eΧ-clgίum=ζυγισμα, examen «eX-cl-<g)· 
men)=γλωσσΙδι παλάντζας, exilis «*exells <*eX-clg
siίs=στενός) , !i π1ν,α. έχ ,GO') cl90=~H. δγω. 
άξι6-σκcιιτος, ο .. (ιίξΙ!>~OHέπ~oμα&)' δξιος σκέ· 

ψεως, μελέτης. -
όξιο-σηούδαστοι;, Ο)' (ΙΙξιο. + οπον5άζω)' δξιος 

ένθέρμων πρoσπα~ειων. 
άξιο-στράΤ-ΙΙΥΟς, ο" (ΙΙξ,ο; + o~ρll~ηy6.)' άξιος 

νό εΤναι στρατηγός, άντόξιος μεγάλου στρατηγοϋ. 
άξlο-τέιιμαρτος, ο .. (8ξ&0.+τεχμΔΙρω)· άξι ς νό 

ΠΡοσαχθι] πρός μαρτυρΙαν, άξ 6πιστο.:;. 
άξιο-τΙμιιτοι;, ον' 6 άξιος τιμης. 
άξιό-Τϊμοι;, 011' 6 άξιος τιμής. 
άξlο-φΙΑητος, ον (αξιo~φnέω)' άξιος άγάπης, 

άξιαγάπητος. 
άξιό-χρcος, ον, ίω·ι. civtl tO~ έr.?μ. 
άξιό-χρcως, εων, γΞν. -ω' ίων. άξ,όηεο;, ον, o ·j~. 

πληθ. άξι6χeεll (αξ,!>;+χgέο;)' άξιος πράγματός τι
νος, κχΙ έπομ. άξιος ίιπoλoγΙ:JμOϋ, ίιπολογίσιμος, 
onovδaioς, σημαντικός, άξιόλογος, άξιοσημεΙwτος. 
2) χρήσιμος, Ικανός, άρκετός.-ΙΙ μεt ' ιiJt~φ. IK:Jv6:;, 
όρκετός, νά πράττΙ) τι. - ΙΟ ώ; tcI ιlξ&?~ μΞΤΧ γ$ν., 
άξιος πράγματός τινος (άξιος νό τίιxr:ι πράγμα-
τός τινος). . 
άξιόω, μέλ. -ώσω, πρχ. ήξίωΚΔ.-I!:ιιθ. μη. ά;ιω· 

-θ.ήσομα&, ιiλλ' ώ:l . χοιΙ χοιτά μέ:ι. φων. άξ&ώσομιιι (με· 
tll< πα.θ. δηλ. σημ.)~ πρχ. ήξΙωμχ&' (&ξιο;)' θεωρW, κρΙ, 
νω, τινά άξιόν ίινος (π?άγμ.) : έπΙ πρ~γμ .. θεωρW τι 
άξιον ώρισμένης τιμης!lώσ. χα.Ι ιiJt?λ., έκτιμω, τιμω.
ΙΙ Kaotll< ~δ πλείσtον δμω; μεt' ιiΠ?'f., θεωρQ τινα ά· 
ξιον (νά πρόξι:! τι Γι νά εΤναΙ τι) 11 έπομίνω; : 1) 
περί ~λλων, θεωρQ πρέπον, άναμένω, όξιω, άπαιτω, 
νά ... (λα.τ. postUlclre): άξ&ώ ΗομΙζε"ΙJ.Iι& = θεωρω 
δΙκαιον, fXW τήν άξΙωσιν, νά λάβω 11 ιiJtολ. πρΟ6άλ
λω τήν άξΙwσιν. 2) πε;Λ -Ι,μών α.5~ών, θεωρQ κα
λόν, συναινω, άπoφaσlζω, νά ... (πρόξω Γι νό εΤ
μαΙ τι): &ξ&ιij -θ1l1lιιί,.=συναινW νά άποθόνω' &ξ&ώ 
πeιΧοοε&,,=θεwρQ πρέπον, άποφασΙζω, τoλμW, νό 
πράξω τι. 3) νομΙζω, υποθέτω U lσχυρΙζομαι. 
ά-ξlφος, 011' 6 άνευ ξΙφους. 
άξι-ώΙcδρος, ο,,' 6 άξιος όλέθρου. 
άξίωμσ, -ατo~, ~ό' (άξ&6;Ο)'έκείνσ, τοϋ 6ποΙου 8εω

ρείταΙ τις δξιος, χα.Ι έJtομiνω;, έκτΙμησι:;, φήμη, υπό
ληψις,6aθμός, κοινωνική θέσις (λα.t,' dlgniU.-ι-). ΙΙ 
τό θε'~- ρσίιμενoν ώς κατάλληλον, καλ6ν, Ιπομίνω" 
σκοπός, όπόφaσις. 2) ίν ~~ φιλοσο:ρ!q. χα.Ι ίπισt'ήμ'(j 
χaιθόλoιι, δ,Τι λαμβόνετοι ώςαίιταπόδέΊκτος πρσΟ-
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π6~εσις, cόξΙωμα) ώ, xcc! ·νΟν HyatCCt. 3) όπαΙτη-
σις, αΤτησις. 

ltξιωμστιιιός, ή, ό,,' ό άνήκwν Γι κατάλληλος 
δι' όξΙωιιό τι, άξιοπρεπής, έντιμος 11 ό κοτέχων ύ- . 
ψηλήν θέσιν. 2) Ικετευτικός. 3) ό όμΙλών δι' 
όξιωμάτων, δοΥματlκώς. 

c!ι~ιωμάTlOν, τό, ίιποκορ. tOtJ άξlωμιι' μικρα άξιο· 
πρέπεlα. 
άtJως, έπιρ. τοί) ιIξιo~' κατά τρόπον άντόξιον, 

tπC?~Ι.ως, όπως ταιριαζει. . 
~ωσιι;, -εω~, ίων. -ιo~, Τι (άξιcf.ω)· τό νά θε 

ωρηταl τις άξιος . έκτΙμησις, ύπόληψις, χαρακτήρ.
ΙΙ (έχ τοο μiσου άξιόομαι), τό νά θεωρώ έμαυτόν 
άξιον, άπαΙτησις, όξΙωσις.- ΙΙΙ τό θεωρείν καλόν, 
Υνώμη, Υνωμικ6ν, όπ6φθεΥμα 11 σημααΙα (έπί λι!~εων). 

c!ι-ξόΙνoς, ο,,' ό άνευ ξοάνων (a-ηλ. ά.νειι Ιμοιω
μci.τωv έΧ Ι;ύλοu). 

δξομσι, μέσ: μέλλ. (μιτιΧ πΙΧθ. σΥΙμ.) τοίί liyro. 
c!ιξoν-Ι;AΙτoς, ον (liξώ"Η'ι'ιιv"ωγ περισrρεφ::,με

νος περl άξονα. 
6ξόνιον, τό, υποκο.,. του ΙΙξω,,' μικρός άξων (λέ-

ΥΙΤΙΧΙ xcc! άξόνlακο~). 
αξόΥΙΟΙ;, Ω, ο .. (&ξωιι)' ό άνήκων είς τόν άξονα. 
δξος, δ, K~YIΤ. λι~ι, civt! άΥμΟ. (βλ λ . ) . 
ά-ξυΥ-ΙΙρότιιτος, ο" ciνtΙ άaVΥκρόrηrο. (Ω στε.,.+ 

aυγκροτέω)' ό μή συΥκολλΦεΙς διό σφωηλατή
σεως 11 έπί κωΠΥΙλltτών, . ό μή ήσκημένος νό κωπη
λατr:i συμφώνως πρ"ς τόν ρυθμόν τώ,,' άλλων 11 ό 
χαλσρ( ς KOI όσυνάρτητσς. 

ά-ξϋΑία, Τι (&ξυ.l.o~)' έλλειΨις ξύλων. 
σ-ξϋΑος, ο .. (Ω στι? rι xGt! έΠιτItΤ. + ξύ.l.ον)' ό μή 

(5ενδρaτομημένος, όπό δπου ούδεlς ξύλεύεται 11 μή 
ήραιωμένος, ΚItΙ ' ι!πομ. έχων άφθονον ξυλεΙαν.- ΙΙ 
ό άνευ ξύλων. . 

ά-ξυμ-, ά·ξυ,,·· οι.. άαυμ-, άαυν·. 
ά-ξiι-στΙτoς, ο"· βλ . άαυατ-. 
δξων, ·o"o~, δ (ιΙΥω)' cόξωνι τροχοσ, cάξόνι>, 

λccτ . ΑΧίι 11 ώσ. xGt! ό δλσς τροχός ιι ώσ. ό ύπο ιθέ
μενος άξων του ούρανου, ά πόλσς.- 11 ΟΙ &ξo .. ε~= 
ΟΙ ξύλινοι πΙνακες τών νόμων έν 'Αθήναις (Κιtλού
μ~νoι ο:;τω ώ. πε;;ισΤΡΕCf6μενοι πε?Ι d~()vGt) . 
Έτvμ. : έκ ρ. dξ· κιtτ' έπΙΤltσιν ττι. ρ. dy· τοίί αγω' 

πρΟλ. oGtvoxp. akshas, λιtΤ. axis, Πιtλ-Υε?μ. ahsa, λιθ. 
ΑSΖϊS, 'iJ πρωτGtρχική το!) σΥιμ. 'Ιιτο ώμσς (πρ6λ. ).cct. 
ΑχίlΙΑ = μασχόλη, ala <-ΑΧΙΑ = πτέρυξ, Πιtλ-γερμ. 
ahsaIa, Υερμ. achιel=ώμος. 

σ-ΟΥΙΙος, ο,,' ά μή έχων 5Υκον, λεπτό:;, λελε-
πτυσμένος. 
σ-οδμος, Ο"'=Ii"οδμο~ (~λ. λ. ). 

.άΟΙ;:έωο ύπηρετώ τινα. . 
σοι;:ος (Α), δ' όκόλουθος, θεράπων, ύπηΡέτης, Ι

eίω; ό όνήκων εΙς ναόν τινα. 
Έτυμ. : ~6eoGttGt; έtuμολ: xGtt% τινlt. <1i-οδjΟ.(Ω 

άθροιστ.+όδΟ;)=όκόλουθος .(πρ6λ. civέκ~. Βεχ. «όζος' 
ύπηρέτης, όκόλουθοςι xGt! τό ItGt~' 'Haux. cliοζοι' 
μόΥειροι, ύπηΡέται, θεράποντες, όκόλουθοι»).-Τπ
ci.pxet κιχ! ά.λλΥΙ λ . li·οζΟ.(Ω στε.,.+ό'ζο.) (σΧTjμGtτισθεt
oGt χGtτ' ci'IGtλΟΥίGtν πpό~ "tiJv πρώΤΥίν civτΙ αν-οζο.)=ό 
μή έχων δζους (έπΙ δένaρωv). Κιtίτοι xlt! έν τ~ πρώ
t'!J λ. δεύτε;_"ν συ ,θ. eivGtt Υ, δμΥΙΡ. λ. ό'ζο.(=θεράπων) 
<ό- (άθ~ο:στ.)+·sed- Ιέ " λ. όδΟ;)' βλ. ό'ζο •• 

σ-o~OIί (Β), o)'·=ι'i"oζo. (βλ. λ.) (πρ6λ. xlt! lioto. Α). 
άοι5Ι;, Y.Gt! xGtt!X ouvGt(p, φJή, 'ij (άεlδω)' ςισμα, τό 

ξιδειγ ώσ . τό θέμα (τό Πο,:-ιεχόμενον) τΟύ ξισματσς 11 
Ι .:ομ. ό μυθος, διήΥημα. 
άοιδιάω, π"σιYjΤ. civt! d~lδω (βλ. λ.). 
άoΙδI~oς, ο" (del Jω)' ό ςι~μενoς, περl ου ψάλ

λονται Qσματα 11 φημισμένcς 11 μετιΧ xGtxYι~ ένν. , δια-
6όητος, πεfjι6όητoς, . 

'oII5o-~inιIί, -ου, δ (dο,δή+τlθημι)' ά λυρικός 
ποιητής (π .6Α. V.λ"Ο θ-έrη;, "ομοθέrη;). 
άόι50-μδχος, ον' έπ ί l'ΡGtμμlttιχών, ά έρΙζων πε-

ρl λέξεων κοί στΙχων πριητών.. j . 
άοlδο-ηό10Ι;, 6 (άoιsη + πολέω)'/ό "ερl τάς ώ · 

δός άνοστρεφόμενος (όσχολούμενος, cπο.l.ουμέ-
"ο;." τ. ε. 9 ποιητής, ά όοιδός. . 

c!ιoιδό;,δ (dtl3.-,,)· τραγουδιστής, ι50ψ4J3ός, cβόρ-

δοςι (λσιτ. vates)n θ1)λ. τραyoυδ~στρια, ψάλτρια 
(έπ! τrι~ Σl'ΙΥΥό;;).- 11 ώ; έπΙθ. άoι~3;, Ο.,=μουσικ6ς, 
μελ4J3ικός. 

άoι5oσιiνιι, Τι (άοι 'ό;)' ποΙησι::, ~Jμα. 
άο,5ο-τόκοι;, ΟΥ' ά έμπνέων ώ3ην (ποΙησιν). 
ά-oίιιιιτ~, ον (α στε,.+olκέ:A»~ ό μή καΤ4Jκημέ-

νος, ό.<ατ,:>lκητος 11 ό μή δυνάμενος νό KαΤOΙKηθιj 11 

ό όνευ οίκΙας 11 ά άνευ πατρίδ:>ς. 
ά-OΙΙΙOIί, ο" (Ω στερ.+οΤκο;)· ά στερούμενος 01' 

κΙας 11 ό άνευ οίΚΟΥενεΙας 11 ό άνευ πατρΙδο::. 
c!ι-oινέ:.. (&ΟΗΟ<;)' όπέχω όπά 01νον, δέν πΙνω 

01νον. .~ 
ά-.οινΙα, 'ij' όποχή όπό οίνου . 
σ-οινος, ο" (α σΤ6Ρ.+οΙ,,0.)· ά άνευ οίνου 11 ό μή 

λατρευόμενος μέ προσφοράς οΤνου 11 έπί ciνθρώπων, 
ό μή πΙνων 01νον, νηφάλιος, έΥι<ρατής 11 έπ! τόπου, 
ό μή παράΥων 01νον. 
άοίος, Ω, Ο", Gt ί ολ. 'xGt! δωρ. civt! ήοίΌ. = lφo~ 

(βλ . λ . λ). 
i-oIIJTOIOι ον (α a:e;>.+ora» του φέρω)" όφδρητσς. 
ά-οχνία, 1ι (α'Ρκνο;)' δ;:>α:πηριότης, φlλεΡΥΙα, 

πρo~υμία, έλλειψις δκνου. . 
ά-οιινος, ον (Ω στερ. + οκνο;)' ό άνευ φό60υ Γι 

δισταγμ::>ϋ, .όπ.:>φασιστικός 11 όκούραστος, δραστήρι
ος, όεικΙνητος. Έπίρ. -,,:u;. 

άοΑΑί:α, αο.Βέα., Gtίt. έν. κ",Ι · πλΥΙθ. τοιϊ do.utj~. 
άολΑή5ιιν, έ;τίρ. τ?~ άοΑλή;' έν σώματι, ομοΟ, 

δλοl μαζl. . . 
άι»ΑΑήτ;, έ. (Ω &θρ?ι~τ+εn,ω), auy. XCC'1:ιX πλΥΙθ/ δλοι 

άμου, καθ' όμάδος, κατ' όγέλας. 
Έrυμ.: auyy. τφ d-εΙ'ι'ή;, ώ; xGt! τoΙ~ : ίων, ά.l.ή; 

« - άl/Ιή. ( *dFaιAtj" <*aFa ι",;;)' ίων. άλέω, άllζω' 
ίων . ά.Ιlη, aω;:>. άΜα xGt! d,Ιιαlα (~u;:>, έπΙθ.), ci't't. *ή
.ι.ι:ιlGt (= έκκλφΙα τοϋ δήμου) <*dFalla (*aFaototla 
<*aFal"la' διχ τό ψιλό.., π,είίμlt πρ6λ. άπη,ι'Ωατή., 
d"τή.Ιιο., dπηΙι"'rη;. Έν Itiiat eέ. τ(;ύτoι~ όπόΚ6ιτGtι 
ίιtΠ. β%σι. aν~l=συJφΙΥΥειν, συμπιέζειν. Έ(; σι!ίτοίί '1:ό 

άοΑΑΙΙ;:ω, μΗ. -ίαω (άο.ι.l.ή.)" συναθροΙζω, έπι· 
σωρεύ;.ι, συλλέΥω. - llccO. συΥκεντρώνομαι, συνα
θροίζομαι. 

ά-ollAOIί, ο" (α στερ.+Οπ'l'ον)"ό /]νευ όπλων, ό μή 
ώπλισμένος, «ξαρμάτωτος •. 
δ-ΟΩΤος, ο .. (Ω στερ. + *ό'πτομαι)' όόμματος, τυ· 

φλός, όόρατος. 
σορ κΧί 40e, &oeo., τό (delero)' ξΙφος, χιιρ. ξΙφος 

κρεμάμενον όπό ζώνης Τ) τελαμώνος 11 μΤΥν. παν 
Οπλον. ['Ο έκ τ05 deler» (αορ < aFee-) ΠCC?GtΥωΥΥ) ΤΩ!) 
φGtΙνετGtΙ Τι Ο;,.θοτΞ?It, διότι 6GtotxiJ σΤιμ. e!vGtI, το έΙ;
Gtρτώμενοv , ό,τι χρeμlttGtΙ. Κιtτ' dHou, όμω, αορ 
(*Qsor (πρΟλ. oGtvoX? a-s!h, ).Gtt. ensis]. 
σoρiς, Gtίτ. πλΥΙθ . civt! αοοα, έκ το!) lioe (8 βλ.). 
ά-oρiίσfα, Τι' στέρησις δράσεως, τυφλότης. 
ά-όρiίτ~ς, ο .. (Ω στε;>.+ό.!ι1ω)· ά μή δρwμενο:;, ό-

θέα τος , όφανής ον δεν δύναταί τις νό ίδι:1.- ΙΙ 
ένε'Υ. Φ μή ίδWν. . . 

c5ι-oρyιισία, Τι (Ω atep-+d.?yr7)· πάντελής έλλειψις 

όΡl~ΡΥιιτέομαι' είμαι dόργητο~ (βλ. λ.) . 
ά-όΡΥητος, ο .. ' (Ω στεΡ.+όeγή)· ά μή όΡΥιζόμε-

νος, δ μή έχων όργήν. . . 
ά-οριστέω (άό",ιατο;)" είμαι όόριστος, ά6t6αιος. 
ά-οριστία, Τι' ώ;; Χιtί νίίν, ό6ε6αιότης. 
c!ι-c!ιριστoι;, ο" (Ω στερ . + di!ltro)' ό άνευ άρΙων 

(ουνόρων) 11 όκαθόρι:πος, μήώρισμένος rι μή δυνά
μενος νό καθΟρισl:ιj, (όόριστος», όπροσδιόριστος. 
- 11 ό άό2ιατο; (ένν. χρό.·ο;) ττι~ l'ΡGtμμ2ΤΙΧΤΙ~. 
ά-οριστόωο έκφέρω διά του άορΙοτουIΙΠΧθ., είμαι 

. όόριστος. . 
ά-oριστ~ωδιις, ε. (dό.!ιστο; + εΟΟ.)· όμοιος ά-

opIor 4J. ~ 
ά-όρμ"τος, ο,,' 6' άνευ άρμης. 
δ-ορνος, ο" (Ω στ;.,.+ό'ρνι.>, δ άνευ πτηνών. 
άορτέω- έXΤ6~. τύπο;; t"U άείρω (ο βλ.) , ciπccντιi!v 

μόνον xlt;;ιX μτχ. άοeτη8ε1.=6ναρτηθείς, κρεμασθεΙς. 
άορτΙ;, Τι (άείρω)' ά γυλιό:; (σακκοπήρα) τών 

στρατιωτών.-ΙΙ «ή όορτή» Τ) μεγάλη όρτηρΙα. 
c!ιoPTIίΡ, .ηρ:ι., δ (dε{ρω)' ίμάς, λωρ/ον , έξ o~ 
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κρέματαΙ τι n ζώνη, ζώνη ξΙφους 11 ώα. καllμάς γυλιοΟ. 
άορτο, ίων. ιiντί Iloero, r' 4'1. ίιπερσ. π~θ. τοί! Δ,· 

.leω· πρ6λ. α.ω2ΤΟ. 
άορτρσ, τα. (άείρω)' ΟΙ δύο λοβ)1 των πνευμόνων. 
ά-6ρχηc;, ες' ό άνευ όρχεων, έκτoμJα$, δΥlλ. εύν-

οϋχος. ' 
ά-οσμoc;, ον (σ σΤΕ? + όαμή)" ό μή έχων όσμήν, 

ό άνευ όσμης. 
άοσσέω, μΞλ. ·ήσω (80ζος)' βοηθώ. 
'Eτvμ.: δέ ·1 δ!χoντ~ι πά.ντε; τήν &κ τoiί &oζO$-CΊ/)

ζέω (=ύnηρετώ) έτυμ~λ: κ~τά. τινα.. ( CΊ- δ.θ? (*srp-) 
+·scqJjejο( *scqνjοs=λ~τ. socius (βλ. ;πομ:ι.ι, ενθ:ι. 
( *sequ- όπάιιw = όπαδός, άκόλουθος). Π?O~ δέ τήν 
ιiντ ι ατoιχίαν sequi-socius ιiνα.λΟΥei -Ij άντισΤCΊιχία. Ε 
πομαι -όπάων.-Κα.τ' άλλου. (α+ό8-0μαι=φρ:)ντίζω, 
μεριμνώ. Κα. , ' άλλου. έκ ' του daatBH-daIIfIr7ι2 (= 
προσέχειν,βοηθός, σ- Δθ?= ':- πρoστάτης):E~ ~o)τoίi το 
άοσσητήρ, -;;20ς, δ ' ό "βοηθός (βλ. άοσιιέω, ΙΙΘζο;). 
ά-ουτοι;, ον (α στερ-+οντάω)' ό μή τρουματισθεΙς, 

μ i πλη\(εις " μή βλαφθεΙς. 
ά-οχ1ησίσ, -Ij' (ιΙόχΙητος)' τό άνενόχλητσν ' τοϋ 

_σώματος, άταραξΙα, ήσυχΙα. 
, ά-όX1η1'OIί, ον Ια στeρ' + dχ1έω)' μή ένοχλ )ύμε
νος, άνενόχλητος, άτάραχος, ήσυχος, ναληνΙ::Jίος. 

ci-oX1oc;, ον' (σ στε;;.+dχlέω)' ό μήένοχλών, μή 
παρέχων ένόχλησιν. 
. άη-σΥΥcί1σι, CΊπcιyyεΙlας, ιiπpφ. καΙ μτχ. ιi?ρ. α.' 

τοίι άπιΖ ΥΥέ1Ιω. 
άη-αΥΥc1ίσ;,Τι' έκθεσις" άφήγηοις, διήνησις, «ά

παγγελΙα». 'Εκ τοίί 
άιι-αΥΥέ11ω, μέλ, -Β1ώ, ίων. -εΙέω' ιi6p. ιχ' -ήΥ

Υει1σ, - Π~θ. ιi6;; . ιχ" -ηΥΥέ1{}ην, ιiόρ. 6' -ηΥΥέ1ην' 
Π;1Κ. -ήΥΥε1μιιι' φέρω εί5ήσεις, άναννέλλω, άνα
φέρω 11 διηνοϋμαι, άφηνοϋμαι. - Μέσ,, ·I, πΗιν άΠιΖΥ
yέλlειιθσι=φέρ',.) όπΙσι.) είδήσεις. 'E~ α.o)τ(;~ τό 
άη-σΥΥc1τήρ, -;;20ς, δ' ό άννελιαφόρας, ταχυ

δρόμος 11 ό nCI~Y ννι.)στόν, ό δεικνύων. 
άπ-αΥΥcλTlΧ6ι;, ή, c~ · ό άπαγγέλλι.)ν, ό είδο

ποιών" ό άνήκων εΙς τήν άπαννελΙαν" ώ;; ο·}σ. rQ 
άΠΙΙΥΥε.\τικόν = ή Ικανότης τοϋ άπαννέλλειν, ή ~ύ 
vaJJIC; τοϋ έκφράζεσθαι. 

σπ-σΥΙ:, επ ι?: φύνε! μακράν! «ξεκουμπΙσου δπ' 
έδώ! νκρεμοτσακΙσου!) (λιχτ. "p"ge Ι)' κυρ. stVIXt 
Προστ_ του ΔπάΥω, ε;υπιχκουετιιι δ! -Ij α.ϊτ. σΒσvrόν 
(αΠΙΙΥε aeavTdν). 

ά-πaΥήι;, ές (σ στε?+ΠιΖΥηνσ& τoίi ,πήΥνvμι)~ ό μή 
στερεωμένος (μή πεπηγμένος), ό χαλαρας ύφης 
(συνθέσεως), μαλακός, άπηκτος. ' 
άΠ-ΙΥίvέω, ίων. ιiντί άπ·άΥω, χιιρ. έπΙ πλ7jρωμij,; 

q:ιJPOIJ' έξάΥω, κομΙζω (φόρον ώς φόρου ύποτελής). 
άπ-aΥιιu1όω' κόμνω τι δνκύλον, άγκιστροειδές, 

κάμπτω, λυνίζω. 
άπ-σΥιιωνιςομσι, ιiπoθ. (άΥκών)' άπωθώ τι διό 

τών άΥκώνων. 
άη-σΥ1σιςω, μέλ . -[σω, ιiττ. -ιώ' άrτoστερώ τοϋ 

στολισμοϋ (κυ? στερώ της άνλαϊας), 
άπ-iΥόρι;uμσ, τό' = άπανόρευσις (ιiντΙθ. τφ πρό

σταΥμα)· 
άπ-aΥόρcυσl;, -Ij' σωματική κόπwoις, έξδντλησις 

11 άρνησις. 
an-iyopcuTιEov, Ρ7jμ. έπΙθ: δεί ιΙ,πΙΙΥορειίειν, 
an-iyopcuTIIt6c;~ ή,όν' ό άπανορεύων, έμποδίζων. 
άπ-iΥορ.cύw, μιlλ. -σω (δ ιiττ. μίλ. άπερώ, πρκ. 

άπ-εleηκα, ιi6ρ. cίπ-είπoν)' δέν έπιτρέπω, «άπανο
ρεύω) ιι ιiπoλ. άποτρέπω, μεταπείθω.-ΙΙ αμτ6., άπο 
χαιρετίζω, δπαρνοϋμαι, παραιτοϋμαι, μιnα. δο •. " μετ& 
μ"'=χ. ένκαταλείπω. παύω πράττων τι " ώσ. όρχΙζω νά 
κουράζωμαι. 2) άπαυ5Cι, άποκάμνω έλαττοϋμαι, 
ύπoxωρCι ιι ώ~. έ :τί π;;ιχΥμ. τ& ιΙπαΥορειίοντα = τά έκ 
τής χι:: ήσεως καθιστάμενα άχρηστα. ' 
άπ-αΥρι60μσι, πιχθ. ιCΊπό+αyριo;)' νΙνομαι άνριος, 

έξογριΟϋ;.:αι. 
άπ-σΥρίωσΙ!ί, -εω~, ." (άπσyριόOΜCΙΙ)' ή είς άγρΙαν 

κοτάστασιν μεταβολή. 
άπ-σΥχονίςω, μ.λ. -[ιιω, ιiττ. -ιώ=ΔπάΥχω (86λ.), 

KρεμCι. τινα έκ τοϋ λαιμΟϋ καί τόν πνΙνω. -11 λύω 
Τινά άπό της άνχόνης. 

άιι-lιyxω, μ!λ. -.iΥςω· στραγναλΙ~ω, nvfyw, όπαγ· 
χονίζω.-.Μiσον, άπανχον :ζω (κρεμώ έπl της άγχό
νης) έμαυτόν, δπανχονΙζομαι" εΤμαι έτοιμος νό 
κρεμασθω. ' 
άπ-άΥω, μΗ. -ξω (δι& τσυ; χρόνου; 6λ. αΥω)' όδηνώ 

μακράν, μεταφέρω μακράν.- Μέσον, ' δποκομΙζω τι 
δι' έμαυτόν.- 1I λαμβάνω όπΙσω, φέρω εΙς τήν πα
τρΙδa.- 111 έπιστρέφ:,) δ,τι όφεΙλω, άπσδίδw, πληρώ
νω.- lν ώ; ιiτt. δικx 'IΙΚ~~ δ;;~;, προσάνω τινό ένώ· 
πι:>ν της άρχης καΙ κατηνορώ. 2) όδηγώ μακρόν 
πρό; θάνατον.- ν έπί ου;7j"tΥ)σεω., όδηνώ μακράν, 
π:ριπλέκω, έκτρέπ'..) (τήν συζήτη c ινί έκ τινος θέ
μαΓος.- νι ώ; έΖν ήτο ιiμτ6. (ενν.έμ~ιίτόν), άπομαΌ 

κρύ ι ,:>μαι, Κιι? κχτ& Π.,,~τ. llnιzys (ο βλ.). 'E~ ιχ,}του τό 
an,~ywyJi, 'Ι!' τό όδηνεΤν μακράν, τό άπόγειν 

μακ r::8 ", τό σύ;:>Ξ:ιν μακράν.- 11 ή διό της βΙaς γι
νομένη άπαγωνή, όρπα,lή. - 11) πληρωμή (φόρων).
lν ώ; ιiττ. νομικ;; 0.)0;, πρ:>σαΥωνή ένώπιον τών 
Άρχών καΙ κατανγελία. 
άπ-iΥωΥόlί, ό~' ό άπάνων, ό άrιoμαKρύνων. 
άιι-δδcίν, -.§ειν, ίων. χντί CΊφιιδ - , ιiπ;;:p . ιioρ. ~' 

τo~ άρ:ι.νΗνω . 
άiι-qι5ω, μΞλ. 4ιι>μ:ι.,· ξI~ω πα.:>αφώνως, δέν έπι

τυνχάνω τόν όρ~όν τόνΟΥ "μτφρ. διαφωνώ, δέν 
συμφwν~. π;:χ,ς τινα "άπομακρύνομαι, παραπλανώ-
μαι, μς:ιιφάν άπ6 τι(ν:)ς). " 

άπ-iciρομ:ιι, llχθ7jΤ, άπέρχομαι, άν,αχωρώ άπό ... · 
βλ. άπσε{ρω. 
άπ-icίρω, i6,:;. -ήειοιΖ, Jtot7j'. τύπο;; τoiί cίπσ[ρω' 

ά .ιέρχομα ! . -
άπ-αέξομ:ιι' ποιητ. ιiντ! τοό) cίΠιΖv~άνομσι' 
άπ·iθiνiτίςw' άποβλέπω είς τήν ά~νασΙαν, 

ρέπω (κλΙνω) πρός τό άΟόνατον (τό θείον). 2) μτ6. 
καθιστώ τι(να) άθάνατον, άπo~εώ τι :να).- Ι π~θ'lj" 
Kα~Ισταμαι άθάνατος, κατακτώ τήν άθανασΙαν. Έ~ 
ιχ:jτοί) τ.; 

άπ-δ8~νάτισllίl -Ij (άΠΙΧ!Joaνατlζω)' ά:ιο~έwσις. 
άπ-ιt8δνσ1'όω' άπcιθσνατ[ζω (μτ~.) 6λ. λ. 
ά-πάδι-ιιι, -Ιι' ή άνσισθη:::ιία. τό μή αΙ:::ιθάνεσθαι 

τός κακοπαθεΙα.:;, άναλγησΙσ, «άπάθειαι " πιιρ& τo~; 
Στωικοί;; , έλλειψις πάθους, ήσυχΙα. 'Εκ του 
ά-πδ&ή;, ές (σ στε " .+π:i8-0ς)·ό δνευ πάθους, ό 

μή πάσχων" άναΙσ'Jητος, άπαθής. 2) άπρ6θυμος 
εΙς τό πάσχειν, άνυr:ό;Jονος. 3) ό μή παθών, ά~ 
βλαβής, σQος. 
ά-πσθΩC;, επί .? τοσ άπcι 'ή.' άνευ πάθους. 
άιισί, ΠΙΗητ. ιiντΙ cίπό. 
άιι-σΙΥcιρ60μαl' μεταβάλλομαι, μεταμορφοΟμαι 

εΙς CIfyi. ~oν (~λ. λ.). 
ά-πσlδ-iΥώΥητοι;, ον' ό άνευ παι3αγωγοΟ ιϊ 

όδην.)ϋ. 
ά-ιισιδι:υσία, fj' έλλειψις παιδεύσεώς, άννοια, δ

μάθει α " βαναυσότης, χυδ::Jιότης.- 11 έλλειψις έλέγ· 
χ:)υ έπί τινος πράνματος. 'Εκ του 

ά-πσίδι:u1'OC;, ον (σ στε;1.+παιδειί:ο)' ό μή παιδευ
θεΙς, μή πεπαιδευμένος, όμαθής, άνροίΚος, χυδαίος. 
ΈπΙρ. cίπιιιδεύrω; έ'χειν=εΤμαι άνΡΘίκcς. . 

ά-παιδία, -Ij (&πιιις)' άrεκ~lσ. 
άπ-σιθσ1όω' καΙω τι Εως ου vIVr:1 αί8άλη (στάKτη~ 
άπ-σίδομσι' φλένομοι, καΙομαι. 
άπ-σι&ριiι;ω, μελ. -;iσω (cino+CIl80e[CI)' άπομα

φύνω, άποδιώκω (τό νέφη) καΙ κάμνω πόλιν αί· 
θρΙαν. 2) ιiμτσ. έπ! ιiτμoσ:ρ. κα.τ~στ:i"εω., νίνομαι 
πάλιν αίθριος, δνέφελος. «άνοΙνω». 
άπ-σι9ύσσομσι, πχθ: επι Jt'Jpaoij i'j λιιμπιi~o;, ρΙ-

πτω φ λόγα κυματοειδη. 
άπ-σινέώ' ούκ αίνώ, δέν έξυμνώ. , 
άπ-σίνομσι' ~ti'f. γρ. σ:ιτι του dνιxlνo.uαI (6λ. λ.). 
άn-αiνuμσι, έπ. CΊπο-αlν~μ~ι, , ιiπoθ. (CΊnotCIfνv-

μ~ι)' άφαιρώ. άποσύρω " άποκόπτω, δρέπω. 
άιι-σίνυ1'Ο, Υ' έν. π?τ. τoiί ΠΡ?7jΥοtιμ, 
άπ-σιο1άω (61.. CΊπ-αιό1η)' έξαπαΤώ, " περιπλέκω, 

συγχέω, παραπλανώ. 'Εκ το5 ' 
άπ-σιό1η, -Ij (cinotCIfoloij)' άπάτη, έξαπάτησις, 

παν εΤδος καΙ πας τρόπος έξαπατήσεως. 
'''\πσιό1η (Υ.'ΧΙ Άπαιο1ή), f,' ή άπάτη-προσωπο

ποιημένη (έ', 'Aptot":f. Nst'. 1J5I)). 



dπσl&lημα-lιnσl6δριξ 

Cι1l-σISΙημα, -CΙI'O~, τόΆ πανούργον τέχνασμα, 
~c\oς. 

Iιn-aIJtcI.w, Ιων. ιiντ! dφαιeε!Νό, υπ!)τ. παθ. lio". 
ι:ι.' τοίί dφιχιgέω. 
άπ-σιρέω, ίων. ιiντ! dφ-ιχιρεω. 
άπ-αΙρω, έπ. ιiπεκτ. άπ-ιχεΙρω' ίων. πρτ. dn-ιx1et

OX01l' μελ. άπ-α]ω, 1i6ρ. α' ά·π-ηρα· π~κ. άπ-ηρχιχ' 
ση~ώνω καΙ όπομακρύνω!lέπ?μ. μετα:pέΡW, αφαιρώ.
ΙΙ όδη'{ώ μακρόν (στρατ6ν Υι στόλον) 11 εντείι9Ξν, ώ~ε! 
ή.ο ιiμτ!)., όποπλέω, απέρχομαι, άναχωΡ':Ι 11 γενικώ~, 
έκκινώ, αναχωρώ 11 ώ~. μετά. γε 'ι. άπ:ι;{eει1l χθο1lΟ;= 
άναXωρCι έκ της χώρα;. 

δ-παιlί, -πιχιδο;, δ, ή (α στε?+παϊ~)· άνευ παΙ
δων, άτεκνος 11 μετ&: γεν. : ίi.παι; ίi.ea~vo; Υονοιι=ά
νευ όρρένων κληρονόμων. 

lιπ-αίoιOΙ;, 011' δυσοtωνος (λατ. inausp·catus). 
άπ-αΤασω, ιiττ. -ψ,σω, μSλ. -#ω' ιiττ. ιiάρ . α ' 

άπΠ~α' πηδώ ι<ατω (άπό ύψηλά) 11 γει., έξορμώ (έκ
τινασσ:'μενο:; όρμώ). 
άπ-αισχύνομαι" συστέλλομαι έξ αίσχύνης 11 άπο

ΣVρ:>μαι άπό ένΤΡαπήν. 
άπ-αιοχυντCω"=τφ itP01jY, 
άπ-αιτCω, ιιελ. -ήσω' ζητώ όπΙσω, Γι άπλώς προ-

6άλλω άξίωσιν έπΙ τινος.- Παθ. έχω τι τό όποΤον 
μοϋ ζητοϋν. Έ~ ct ,jtOίI τό 
άπ-αίτημα, τ6'=τφ έπ?μ. 
Iιn-airIIOHί, -ε»., ή' τό νό ζητιj τις νό λMr;ι ό-

πΙσω κά'τι πού τοΟ ό:ρεΙλουν 11 άξΙωσ ς, «όπαίτηJις». 
άπ-αιτητCον, ~1jμ. επΙθ: δεί dnaIl'eiv. 
Iιn-aITIITCoc;, ΙΧ, 011' ον r ρέπει τις ν'ι άπαιτήσr;J. 
άπ-αιτιιτήι;, -ου, δ' ό φορολό'{ος, είσπράκτωρ. 
,άπ-αιτιιτιχόι;, ή, ό1l' ό έχων πα.::αλό'{ους άπαι · 

τησει:;. 

άιι-αιτί~ω, μέλ. -Ισω = άπαιτέω=ζητώ όπΙσ:..J (ί
eίω; έπΙ πpαγμιiτω'ι liφα.ιρεθέντων 6ιά. ',;η; 6Ια;). 
ά-παίων, -ω1/Ο" δ, Υ( άνευ παιόνος, άνευ εύ · 

θυμΙας. 
άπ-αιωρiω, μιiλ . -ήσω' κάμνω (ά Ινω) τι νά ιχΙ

ω}"τιχι (κρέμσται) άπό τινος πρό:; τό κάτω, κρεμώ.
Π!Χθ1jΤ . μετ&: μaα. μέλ. -'lJO.UaI· κρέμαμαι άπό τινος 
πρός τό κάτω 11 αίωΡΟϋμαι πέρα-δώθε. " 

ά1l-αιώρη)./α, τ6' χειρουργική ταινΙα (κρεμαμiν1j 
έκ το!) λ!Χιμοίι Τι έ; ~λλοtJ μέροu~, Ιν!Χ 6!Xσ'tάσΊ/ τεθλα
σμένον μΞλος το1ί σώματ?;;), cρτάνη. 
άπ-αιώρησιlί, -ε~;, Υι' τ6 κρtμασμα. 
ά1l-αχμάζω" παρακμάζω. 
άπ-αχμή, Υι ' παρακμή. 
Iιn-6i(oVTi~w, μ<iλλ. ά,τ •. -rώ' ρίπτω ώς άκόντι

ον, έξακοντΙζω. 
άπ-ακρϊ860μαι, Πρκ. άπηχρίβωμ.αι· Πα9. (άπο-!

άχgιβή;)' εΤμαι τελειωμένος, έπαKριβGι<:; τελειωμέ~ 
νος 11 τελειώνομαι ('(Ινομαι) μετ' άκριβεΙα:; καί τε
λειότητος, τε ειoπoιoϋμaι· 1:αθ. ιιτχ. άπηκeϊβωμέ-
110;' ό άριστα έξειργασμένος, μετά πολλης αφl-
6εΙας τελειωμένος . 2) μέσον, άποτελειώνω τι μετ' 
άκριβείας, καθιστώ τι τέλειον. 
άπ-αχταίνω" μ.6τ. κουρόζω . τι διό 6ιαΙας άσκή· 

σεως. 

άπ-αKτόt;, ή, 011 (dnιiyro)' ό . δυνάμενος νό άπ
αχθij είς φυλακήν. 
ά-ηδΙαιστος, o~ (ασΤΞρ.+πίί.Ια{ω)· ό μή ΡΙi>θεlς 

είς τήν πάλην 11 ysv., άκατaδάμασ . ος, άκατανΙκητος 
(κ~η. ό κα,' ου δ€ν δύναταί τις νό παλα'or;ι1. 

ά-πάλc!ιιστρoς, ο)' (ιχ otsp.+πίItιxlarea)· ό μή ή
σκημένος έν τι] παλαΙστp<;l, ά~έξιoς.- 11 ό μήσυν
ηθlσμένος έν · τιj παλαΙστp<;l, ό έναντΙον τών κανο
νιojJCιν τη~. 
άll-άλαλΚξ, άπ-αlά~xoι, γ' έν. ιiop. β'/O~ιστ. καΙ 

Eiικτ. το!) άπα\έξω, ε~Χ1jματισμίνοι κατbftνα.δίπλ(J\~ιν 
ΙΚ 'Ι 'IO~ *άπ-cΗχω. - S1ttx. ιiπ?1'. άπα~a~xι!μεν' βλ. 
άπαΙέξω' άΠ:...Jθώ Τ1(να) όπό τινος, όπομακρύνω. 

ά-ηάλα;.ινος, ον=άmΗαμος (ο βλ.)' πρ6λ. παΙα
μ'Vαrος εκ τοί} παΙάμη, i.i;τως; 1/ώνιV-ινo. εκ τ?ϊί ;,ώ1/VΡΟΙ;. 

ά-ηlί.\aμo;, · 01/ (α στεp.+πcιAάμη)· ό eινευ παλα· 
μών' (a1Jλ. χειρών), Τι ό άνευ της χρήσεως τών χει
pG)v, ό . UΉ δυνάμενος νά xρησιμOΠOI.'1σr;ι (καταλλή
λως) τά; χείρας ιι ό πρός oίιδtν χρήσιμος, άχρη-

στος, όδtξιoς, 6κνηρός.- 11 δν δέν δύναταΙ τις νά 
6oηθήσr;ι, άνοικονόμητος (δυσμεταχείριστος) 11 άν
όσιος, θρασύ:;, UΒρισΤΙKό:;. 
άπ-6λά~μαι, πα.θ.· εΤμαl εξω της όδοϋ, άποπλα

νώμαι. 
άη-αλΥCω, μέλ. -ήσω (άπo+ά~γέω)' δέν αίσθάνο· 

μαι άλyoς .. ~ εΙμαι άνάλγητος, άναίσθητος, άπαθής. 
άπ-άλΥησι;, ή (άπα.\Υέω)· ή παϋσις τοϋ άλγους, 

τό μή αίοθόνεσθοl πλέον άλγος. 
άπ-σλciφω, μελ. -ψ»' πρκ. άπ-α~ήHφα' έξαλεί-

φω (κtl? έ; επισΥlμ"ιι κα.αλ6γοιι). 
άπ-δΙέξησιι;, Υι' ύπεράσπισις. 
άπ-δΙξξί-κακος, 01/'=άλεξίκακος (βλ. λ.). 
άη-δλCξω, μέλ. -α~εξήσω' 1i6ρ. α' ε~κτ. dπcιleN-

ααιμι' έπ. 1i6ρ. β' dnιXlalxo1l (βλ. άπHα~xε)' (dno-f
ά!έ;ω)' άπωθώ, ά:τομακρύνω, κρατώ τι μακρόν άπό 
άλλον (με.!i. γεν. π?οσ. κ!ΧΙ αΙτ. τοίί πρcί.γμ . ): ιIπα~έ-

. ξει1l PHos τιvo.=άΠOμαKρύνω (κρατώ μακράν) τό 
βέλος άπό κάποιον 11 ώ,. κ~Ι μετ&: ιιίτ. προσ. καΙ γεν. 

" τοίι πραγμ.: κρατώ, διατηρώ τινα μακράν της συμ
φορός (λ:Χτ. defende:e aiiquen ab a,liqua re).-Mt
σ')ν, ύπερασπΙζω έμαυτόν κατά τινος. 
άπ-δληθεύω, μΗ. -α»' λέγω πόσαν τήν άλή

θειαν 11 έξευρΙσκω τήν άλήθειαν. 
άπ-αλθιιίvομαι"=άπιι.ιfJoέομαι (βλ. λ.). 
άπ-αλΙέoμcιι, μη. -ήαομ!ΧΙ, ιiπoθ. (&πo+ά~B-έω)" 

θεραπεύω έντελώς. 
Iιn-aAaiιocoaov, γ' ~υ'(κ. μέλ. Όρ. του dπιχ~θέομαι. 
άηα\ία, fι (άπα\ό;)" όπαλότης, μαλακότης .. 
άπαλία;, -οιι, ό έριφο:; γαλαθηνός (κατσΙκι γά-

λακτος). . 
άπ-αλλaΥή, ή (άπιιΙΙάασω)' άπελευθέρωσις, ά

πολύτρωσις, «όπαλλαγή», άπό τινος πράγμπος.-
1I μετά,εοις, μετατόπισις 11 διαζύγιον.- 111 (εκ του 
π:xθrιτ.) άπομάκρυνσις, διαφυ'{ή 11 άναχώρησις. 
άπ-αλλακτCον, Ρ1jμ. επίθ .• ου άπιιl~άaαω. πρέ

πει τις νό άπα λόξr;ι, νό άΠOμαKρύνr;ι 11 (εκ του παθ.), 
πρέπει νά άπαλλαxθιj, νά άΠOμαKρυνθιj άπό κάτι. 
άη-αλλαχτή", δ' ό έλευθερωτής άπό τινος. 
άπ-αλλαIC.Τικός, ή. ό1/' ό κατάλληλος δπως άπ

αλλάξr;ι άπό τινος 11 ό κατάλληλος νά θεραπεύσr;ι. 
άπ-αλλαξcίω, εφετ. τοίί άπαΙΙάσaομαι' έπιθυμώ 

νό άπαλλαχθώ, νό έλευθεΡWθώ, άπό κάτι, νό όπο
μακρυνθώ όπ6 κάτι. 

άη-άλλαξιι;, -ε))., fι=άπιιl~ιιyή (βλ. λ.). 
άη-αΙλάσσω, ιi,τ. -ττω' μέλ . -ξω' ιi~p. α' -ή~.ιcι

ξα' π"κ. -ήl~αxα' έλευθει:;ώνω, άπολυτρώνω, άπό τι. 
2) άπομακρύνω άπό τι.- 11 ιiμτ6. έκφεύγω, διοφεί:
Υω, xtJ,:>. μsτ!i. π?oσθY,κrι;; έπφ. τινά. , π. χ.εlί, χαΧώ; 
άπαl~άσσει1l (=διaφεύγω έν Kαλιj rϊ έν KαKιj κατα
στάσει) 11 άπομακρύνομαι, άναχωρώ. 

Π-:r.θ. μετά μέσ. μελ. x:xl μέ~. ιioρ. α' (μΞ ": ά. παθ. ώα. σ"ίμ . ) 
άπιι~~άξoμαι, άπη~lαξάμην' ιiλλά καΙ μΞΤ~ παθ. με).. 
άπαA~αxlJoήaoμιιι κα! π!Χθ. ιi?~. ιι' άπηλ~άx-θη1l Τι παθ. 
ciορ. 6' &πηΗάΥη1l' πρκ. &πήΙ1ιχ)'μαι' έλευθερώνομσι, 
«άπαλλάσσομαι», «γλυτώνω», άπό πρδΥμά τι. 2) έκ
φεύγω, διαφεύγω, auv . μετιi ,ι~o~ Ιπιθ. Υι έπφ., π.χ. 
xιι~ώ; (i) άζήμιο;) άπΙΧΙλάαεαθαι "7 έκφεύΥω καλά 
ι«τήν γλυτώνω φθηνό») Γι έκφεύ'{ω άνευ 6λόβης 
(άνευ ζημΙας: άζήμιοι;), i.iπω~ καΙ τό ιiμτ6. ενεργ. 11 
έντε1ίθεν ιiπ?λ. άπελευ~εΡOϋμαι, άθ~οσμ:JΙ.- Η με
τακινούμαι, αναχωρώ έκ τινος, άπέρχομαι ιι έπομ. 
άναχωρώ, άπέρχομσι, έκ της παρούσης ζωης, τ. ε. 
άπoθνι:tσKωllέx παίδων άπιιΙ~αθm1lαι=λ!Χ,. e pueris 
eχcedere=έξέρχομαι ά:6 τήν παlί5 ικήν ήλικΙαν καΙ 
γΙνομαι άνήρ (περνώ είς τήν άνδρικήν) 11 άπομα
κρύνομαι .έκ τινος. 2) έγκαταλείπω, άφΙνω.παρ
αlτοΟμαι, παύω, σταματώ. 
άπ-αλλότριος, α, 01/' ό όπαλλοτριωθεΙς, ό δα 

θεlς είς ξ~oυ5' . 
άπ-αλλοτριοω, μ!λ. -ώαω' πρκ. -ηΙΙοreiωχιχ (ιιπο 

+ά~.ιόΤ9ΙOΙ;)· καθιστώ τι άλλότριον, άποξενώνω. 
άπ-αλλοτρΙωσιι;, fι (άπαΗοreιόω)" -πώλησι:;, δό

σις, «όπαλλοτρίωσις», ιό; λέγεται έτι καΙ νυ ,ι. 
άπ-δλοάω, ΠΟΙ1jΤ. -ιι.ιοι!ίω, μΗ. -ήaω' xtJ~. άλω

νΙζω Ι: Ε'ιτείιθΖν, συντρΙβω, συνθλΙ6ω, καταοτρέφω. 
άηδλό-θριξ, -rerxo~, δ, ή (άπιχ~ο>+8-eίξ)" ό έ-



..... • AΠAλO'l-c1ιηαντlεω 

X~γ' ά ,σλόc τρlχσς (μαλακήν κόμην). . 
'AΩA~λOΊ, ή, 61" μα α ός, τρυφερός 11 μτφρ. 

μ.:Jλσκός, ηπι:)(;, εύγενή; 11 λεπτός, «ντελικάτσς». 
'ΕCU.λ. t τινέ. eSW " OUat 'tOUtO δμόρριζcν τιj\ λη. 

sa~re κ~ι τιj\ έλλ . cJIΣ6o. - «λλοι ότι ιIπαλό.·ιIβ~ό. 
εΙν:ιι δμό?;-ιζα (rt;-6A. ιΙπα,ιό1' yeAdoat-dPeii Υεωll). 
Λ'Jtτ' «λλ?υ. · εκ τινo~ *saqva=άδuvατlζειν, κ:ιΙ κσιτ' 
άλλο;ι; έκ τοί) Χ:Ι'ίδΕυτικ')ί) *ιιριι (=παπάκ" πατεροί'
λη\~ Δέν λε ! πε: δέ καΙ 'iι ιϊκ τ~!ί αnCOJ, d;p;, πσιρσιγωγΥι, 
aηδ16-σάριιος, ο,,' (dπαλό;+αάeξ)' ό έχων ό

πσ\ην (τ. ε . τρυ:ρερόν) σάρκα. 
όηα16-σToμ~, 011 (dπα.Ιό;+αc6uα)' (έπ! οΤνου) ό 

έχων άπαλό ll στόμα. 
όιίαΙ-όστραχος, ον' ό έχων ι'παλόν δ:πρακόν. 
~nCiΙο-σύΥ-Ι:ΡlτOt;, 011' ό όπαλώς συγκεκριμέ · 

νος, ό έχων όπαλήν συστασιν. 
aηδ16της, ·"cII., 'iι (ιΙπαλ6.)' μαλακότης, τρυ' 

φερότης. 

c!rnCiΙο-τρεφJίς, έ. (dπαλόο+τeέφ::ο)' ό καλώς τε
θραμμένος, παχύς. 
inilo-φ6pOt;, οιι (d,πιιλόs+φιι.ψΟ, φέeω)' ό φο

ρών όπαλά (δrιλ. ό6ι:;ό) 1μάτια. 
όηαl6-φρων, 011 (dπαλό;+φeή1')' ό έχων ό:1αλό 

(δ-ηλ. τρυφερό) αΙσθήματα, συναισθηματικός. 
aηαl6-χροος, 01', κατιi συνσι(ρ. ·Xl!0U" 'Xl!0VII 

(ιΙ,πίιλόο+χροό; Ύεν. τ?ί) χρώς)' ό έχων όπαλόν δέρ
μα' ώ,. με,ιi έ:εροκλ. γεν. ιΙπαλ6χροο., δΟt.-Xl!Οί" κλπ. 
aηαΙύνω. j.Lέλ. -iί .. ώ (ιΙπα,ι6;)' μαλακύνω, μα

λάσσω, Kα~ισTώ τι μαλακόν, όπαλόν, τρυφερόν. 
άηΙluσμ6ς, δ (ιΙπαλνιιω)' η πάχυνσις. 
. άη-αlφlτί~ω, μέλ. -α:ο' άνα ειγνύω οΤνον μετ' 

όλφlτων β-ηλ. xoνδρo:ιλε~μέν-η. κριθΥί.). 
aηάΙωσις, -εω;, 'iι (ιΙπαλό.)· μαλάκυνσις. 
άη-αμ:ιΙδύνω' KD':lI:nCJ τι άφαν : ς, κατα ::πρ ' φω 

έΥΤΕλώς. 
άη-αμάω, μsλ . -ήαω' άποκόπτω. 
άη-αμβΑίσι:ω' κσθι ::πώ τι άτελεσφόρητον. - 11 

ciμ,6 . έιt! Ύυ 'I:ι,,,Ι;., άπο6όλλω, κάμνω άποβολήν. 
άη-αμβλύνω, μδλ. iί .. ώ.-Πσιθ. π"κ. σ.πήμβλvμ,uαι· 

καθιστώ τι άμβλύ, όποστομωνω τήν κόψιν του, (;)
στε νά μή ETvc.I κοπτερόν.-Πσιθ. εΊμαι άποστομω
μένος, χάνω rnv κόψιν. 2) μτφρ. χάνω τήν όξύ
τητα της διανcή πώς μου, έξ σθενώ. 
άη-σμβροτείν, α,ΠΡ'f. α,ορ. 6' τοί) σ.",...αμαρτά .. ω. 
άη-αμείβομαι, μέλ. -α ,uεlψαμιιι ' α,6ρ. σι' -"με{

φfJ."". 'Αποθ. (σ.,πr,+σ.μεlβω)· άΠJκρίνομαι (ίς τι lα, 
άπαντώ. 
άη-Ιμείρω' καθιστώ τινα άμοιρον, τόν άπoστερW 

τού μεριδίvυ της συμμετοχης του είς τι.-Πσιθ. εΤ
μαι άπεστερημένος. 
άη-αμέΙΥω· βυζάνω, ροφώ γάλα έκ τού μ:.στού. 
άη-αμι:Ιεω, μέλ. -ήαω' παραμελώ έντελώς. 
άn-αμέρδω·=σ.παμεleω (βλ. λ,). " . 
άηαμμένος, ", ο .. , ίων. α,ντ! σ.φημ.μέ .. ο., μτχ. παθ. 

πr;χ. το·j άρ-ιίπt'ω. 
. άη-αμη-ίσχω' άπεκδύω. 
άη-δμηΙσκίσι:ω, μέλ . -ήσω' α,όρ. β' σ.,π-ήμπΜικο .. • 

ιίπρ:ι;. άπ-αμπλακεϊν·=σ.Ραμα2τά .. ω (βλ . λ.). 
άη-δμύνω, μέλ. -tί"ώ' κροτώ μακράν, όποκρούω, 

άπωθώ, όπομακρύνω (ύπερα:Jπιζόμενός τινα Γι τι). 
-Μiοον . άπωθώ μακράν μου, κρατώ τι μακράν έ
μού 11 ώθώ πρός τό όπίσω, άπωθώ, άποκρούω. 2) 
ύπερασρίζω έμαυτόν. 
άη-αμφιά~ω· άπεκδύω, άπογυμνώ, όφαιρW τό πε

ριβάλλον η τό περικοσμοϋν. 
άη-αμφι·έννϋμι· άποδύω, έκδύω, «ξεγυμνώνω» 11 

άφαιρW. έξαλεlφω. 
άη-σνα-ΥΙΥνώσκω· άναγιγνώσκω έσφαλμένως. 
άη-ανά-Υνωσμα, τ6' έσφαλμένη άνάγνωσι:;. 
άn-αν-aιδειiομaι·=σ.παναισχulι ... έω (βλ. λ.l. 
άη-δναίνομαι, ιi~~. a.' σ.πηνηll:ίμηll : U;1;Qθ.· ά:-ιαρ , 

νοϋμσι . άποροίπτω. έντελώς. 
άη-αν-αιοχuντέω, μέλ. -ήαω' εΤμαι όλως διό

λου άναιδής καΙ άνοlσχυντcς 11 εΤμαι άρκετό άναι
δής διά νά πράξω ιϊ ν.ά είπω τι. 

άη-σν-CίλΙσι:ω, μΗ. -α .. αλώαω' πρκ. -α ... ίfλ.ωκα' 
κατασπαταλώ , τι, καταδαπανώ τι. 

άη-αν-αΙωσις, -εω~, "ι' ή παντελής κατανάλωσις. 
άη-ανά-στδσιι;, -εως, -ιι (άπαιιίαl'αμαι)' ή μετα· 

κlνησις όπά τού έν6ς τόπου εΙς τόν δλλόν, μετ-
οικεσlα, μετάστασις. . 
άη-σνα-στομ6ω· βλ. ι1ιοιιστομ6::ο" 
άιι-ανα-τεΙ1ω, ποι-ητ. σ.παιιτέλλω· κάμνω τι νά 

άνατεlλι:!, έγείρω τι όπό ... 
ά.,ιιαν-δ6ι:ευτος, ο .. ' ό δνευ πανδοχεΙου πρός 

άνάπαυσιν. 
άη-ανδρί~oμaι' ίιπομένω, όντέχω, άνδρΙKWς. 
άη-σνδρ60μαι, πρκ. σ.πήIlJ2ωμαι· πσιθ . (σ.πό+ά,,= 

~26ς, γεν. 'to'j σ."ή.Ί)' γlνομαι άνήρ, φθάνω εΙς την 
άνδρικήν ηλικlαν. 
άn-άνεuSε καΙ -(}οε .. , έπεκτ. τ61>o~ ;;ou ιI"eufJ.E, 

έl>ί?,' μακρόν, π:>λύ μακράν.- 11 ώ. π:-6θ. μιo:ιi Ύεν., 
μακράν άπό τι, χωριστό άπό τι 11 α,λλιi χ Ι, έξω άπό, 
πόρρωθεν. . 
άη-ανίινασθαl, α,πρφ . μέ~ . ιίορ. α'τoiί ι1,πα .. αΙ. 

.. oμ~ι (8 βλ.\. 
άη-ανθέω, μΗ. -ήαω' πρκ. ι1πήιι(}οηκα' παύω νά 

άνθlζω, μαραlνομαι, φθίνω, ξηραlνομαι. Έ~ α~ΤOί) τό 
άη-άνθιισιι;, -ε»;, Υι ' η ροή τών άνθέων, μσρα

σμός, ' ξηραοlα 1I παρακμή. 
aη-ανδίζω, μέλ. ·{σω (σ.πό+ιΙ"fJ.o;)' όπο'(όπτω 

άνθη (λσιτ . decerpere)' μτφρ. ματα{α .. Υλώααα" ι1n:
α .. lJ.ίζει,,=δ;:;έπω τά άνθη της ά;:>γοσχόλου φλυα' 
ρίας.-Μέσον, συλλέγω μέλι άπό άνθη 11 μτφρ, συλ
λέγω τά κάλλιστον μέρος πράγματός τινος. 
άη-άνδιομα, τό' η έκλαγή τού ' όρlστου, ό cάν· 

θόςι'; η «ά:ρρόκρεμα» . . 
άη-σνδρΙιιίςω, μΗ. -{αω, α,ττ, ·rώ· ψήνω τι έπά

νω εΙς τό κάρβουνα, ψήνω, Κα60υρντΙζω. Έ, a.ojtoϋ τό 
άη-ανθρσιιίς, -{oo., tι (σ.πό+ιI,,-fJ.ραξ)· μικρός Ι

χθύς πρός όπτησιν (διό ψήσιμον).- 11 πίττα ψημέ
νη εΙς τό κάρ80υνα. 
an-avapσK6w, μέλ. -ώαω' καlω τι fWς ού μετα-

8ληcιj εΙς άν~~x.Kα, . 
άη-ανθρωηια, Υι' η έλλειψις όνθρωπισμοϋ U μισ

ανθρωπία, άποστροφή πρός τούς άνθρώπOUς. 
aη-ανδρωιrίςoμαι· γlνομαι άν5ρωπος (κατ' ιίντΙ

θεσ:ν πρ6, το κτήνο.'. 
άη-άνθρωηος, 011' ό μακρόν της φύσεως τοΟ 

άνθρώπου, στερούμενος άνθΡWπισμoύ, δΥΡΙος, 6όρ
βαρος.- 11 ό μή κοινωνικός, ό μισάνθρωπος 11 iπΙ 
χω;;ών, όκατοίκητος. 
άη-αν-Ιστημι, μέλ. -α_ατήσω: Ι Ένεργ. βτδ. Ιν 

τιj\ ένεστ . , π:ι,,:ιτ. , μηλ. κσι! ιϊ?ρ. α" κάμνω τ~νά) νό 
έγερθιj κα1 φύγι:!, άποπέμπω Τι παlρνω τι κα1 φεύ
γω. - 11 Πσιθ. σ.:πaιιίσταμιιι μεt!.: άμτ6. ενs?γ . α,ορ. β' 
-έατη .. , πρκ. -έατ"κα' σηκώνομαι κο1 φεύΥω U έγκα
ταλεlπω τήν πατρlδα μου, μεταναστεύω. 
ά-ηάν-ουΡΥος, ο .. ' ό μή πανούργος. 
a-ήαντ-άησσιν, έπ(ρρ. όλοσχερώς, καθόλου. 
a-ηαντδχΟ=ιΙπα .. ταχον (6 βλ.). 
a-ησντδχ6δεν' όπό δ).α τά μέρη. 
a-"αντδχ6θι, έπ(ρ.=ιΙπα .. ταχον. 
a-ηαντδχοϋ, έπ(ρ. (α,πΣ')· πανταχού, «παντού •. 
άη-αντάω, α,ττ . πρτ. ιIntl .. cωy· μέλ. άπα ..... ήαομαι· 

α,όρ. σι' άπή .. l'"αα· πρκ. σ.πή .. c"κα· έρχομαι Τι ύπάγω 
νά συναντήσω, συναντώ, Cντιμετωπίζω (εΤτε ώ, φΙ
λο. εΤτs ώ~ έχ~ό~) ιι έI>OI~' άνθlσταμαι . 2) συναντώ
μαι μέ τινα, πίπτω έπάνω είς τινα. 3) 'Επ! π;.αΎΡ., 
συμβαlνω, συναντώ άπροσδοκήτως, άνοκαλίιπτω 11 
ώσ. άποβαlνω καλώς, προκόπτω. 4) ύπάγω .,. . έρχο
μαι είς: .. , φθ JVW 11 εΤμαι πόρων εΙς ... U ώ". καταφεύ
γω είς τι, [δι' ετυμ?λ. βλ: ιΙ .. τα]. 
aηάνηι, έπ(ρ. (απας)' άπονταΧΟύ.- 11 κατό πάν-

τα τρόπον. 
άη-άντ." δωρ. γ' έν. πρτ. 't?u ' σ.πα .. τά». 
άη-αντη, Υι ·=σ.πάπ"αι. (~λ. λ.) ΈΜ. 
άη-άντημα, τ6 (dnavcdOJ' (υνάντημα. 
άη-aντησιι;, -εω., Τι σ.παlll'άω)· συνάντησις, προ-

ϋπάντησις 11 άπόκρισις, «άπάντη ις». 
άη-αντΙκρύ, έl>ίρ . (σ.πόtσ.ντιιceV)' άκριβώς άπέν

αντι καταντικρύ. 
άη-αντίον, έI>(Ρ. (σ.πό+σ.ιιτίο .. )· όκριβώς C-J1tvaVTI. 
aη-αντΙέω, μι!λ. -ήσω' άνασίιρω, τραβώ έπάνω 
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(fξω), άντλώ (π. χ •• Ο U"ωΡ ·άπδ .0 χόΤO~ .ου πλοΙοιι) 
11 δθεν, έλαφρύνω, έλαττώνω. 
άη-άντΙιισις, 'ιι, (dna,,~Uw)' τό ά ,τλεΤν ύδωρ, 

άντ λησις ΙΙδατος. 
άn-άντομτιι=άn-α"τάω (ο Ολ.). 
a-naVToTc, έπίρ. · πάντοτε, έκάσ Γοτε. 
άη-σνiίω, μελ. -ύσω' συμπληρώνω, άποτελειώνω 

έντελC:ς: άnα1'1ίε,,, (ένν. cΗΟν)=τελειών;.ιτό ταξΙδιον. 
άη-άνωθCν, έπΙρ: άπό τό άνω μέρος,άπό τήν 

~oρυφήν. 
-ΑΠΑΞ, έπίρ: μίαν φοράν, μΙαν φ,ορόν μόνον, 

δπαξ διά παντός (λιn. se:neI).-11 Άνειι ένν'JΙα.~ .ι·ιό, 
ιίριθμ1).ιχη" με.i το:;ίι; σιιν". lntl, ώς κλπ. (ώ; τί; λα.τ. 
ut semeI): ώς αnαξ ηρξα.το = δ αν δποξ ηρχισε, 
δπαξ κοι ηρχισε (μιά κοι ηρχισεν). 
Έτvμ.: α-ncιξ <ά- «*srμ-, π~6λ. εΤς <*sεm-s) + 

-nαξ (όνομ. ώσεί ιiπoλιθωθείσα. .ρόπον cιvi έκ των nή
Υννμ', ncικτόω' πρΟλ. ά"αμlξ)' χα. τ' άλλοιι, αnαξ 
< *άJncικτi (π~6λ. ιJνoμαστί)' πρΙSλ. λα. •. sem-eI, sim-. 
pIex, sin-gulί - σα.νσκρ. sa.-k,r' t = αnαξ. Βλ, άnλόος 
χα.ί dιJάξ' ώσ. πρΙλ. τα. έν λ. αμα λεΎ6μενα. πρ6, έτιιμ. 
άησξ-άηiίς, ίiσα, α", χα.τα. τό πλείστον έν τφ πλ'ljθ: 

δλος δια μιας, ολο; (δλοι) μαζΙ, δλοι ανε -.αιρέτι,,;ς 
ιι έ'" τφ έν., ό καθεΙς, άρα. πόντες. 
άηαξ-αηΙώς, έπΙρ. (έπιτετ. dnAQj;)' Υενικώς, 

κα"'όλου. 
ά ,-αξία, 'ιι, (άnΟ+cJξ,ος)' ή fλλειψις άξΙας, ή άν

αξιότης, ίδΙ~ έπί -ηθιχη, ίννοΙα.,. 

άn-άξΙCH;, ο" (άnο+cJξ,ος) = άνάξ,ος' 6 μή άξιός 
τινος. 

άη-αξι6ω, .μελ . -ώσω' θεωρώ τι(νο) ώς μή όξιόν 
τινος 11 άπορρΙπτω ώς άνάξιον, δέν άναΥνωΡΙζω, 
άπαρνC'ϋι.ιαι (λα.τ: dedigna.ri). 
άn-aξίωσις, -εως, Τι' άπόρριψις, περιφρόνησις. 
άη-άορος, Ο", "ωρ. ιίντ! άn-ήορος (βλ. λ.) . 
a-ηαηηος, ο" (α στ·ερ.+nάnnος)' ό άνευ πάππου 

ή ΠΡΟΥόνων. 
άη-άητω, ίων . . ιίντ! άφάπτω. 
ά-ηαρά-βΙτος, ο" (α στερ. + ncιeaPal"w)' 6 μή 

παραβαινόμενος, ον Μν δύναταΙ τις νά napc6ιj.-
11 ένηΥ. ό μή μεταβαΙνων εΙς ~τερoν 11 δθεν, 6 μή 
παρερχόμενος, μή φθειρόμενος, 6 μή άΠΟθν!jσκων, 
άναλλοΙωτος. 2) ό μή παραβαΙνων. 
ά-ηαρά-βΙαστος, ο,,' ό μή έκφύων παραφυά

δας (παραβλαστήματα), χοιν. κc.:.λορΙζια, έν άντιθέαει 
πρ6~ τα. παραβλαστικα = τά έκφύοντα παραφυάδας. 
ά-ηαρ-αΥΥΗτως, επιρ: άνευ παραY'ι'ελlας (=δι

αταΥης), άκελεύστως. 
ά-ηαρά-Υρσφος, .0,,' όπροσδιόρ ·στος. 
ά-ηαρ-άΥωΥΟς, ο,,' 6 μή r.αρα'ι'όμενος, μή πα

ρασυρόμενοc;. σταθερός, διαρκήc;. 
ά-nαρά-δcτος, ο,,' ό μή κυρούμενος διά παρα

θέσεως παραλλήλων χωρΙων 11 6 μή ΣUYKρινόμενoς, 
άσύ'ι'κριτος. 
ά-ηαρά-δρσuστoς, ο,,' ό μή θραuόμενος, άδιό

OCIOTOC;, άσάλευτοc;. 
άη-Ιραιριιμένος, ίων. μ.χ. πα.θ. πρχ •• ου άφ-α,ρέω. 
ά-ηαρ-αίτιιτος, ο" (α otEp.+naea,Tiw)· ό μή με

τατρεπόμενος (μή άλλάσσων 'ι'νώμην) διά παρακλή
σεων, μή καμπτόμενος, άδυσώπητος, άμεΙλικτος 11 
όναπόφευκτος.- .1 έπ ! προσ., ον δέν δύναταΙ τις να 
lκετεύσΊ, σκληρός, άτεΥκτος όδυσώπητος. ΈπΙρ. 
-τως=άδ"σωπήτως. 
ά-ηαρσ-ιιδΙυπτος, ο" (α στερ. + πogaHaAvnTOJ)' 

άκάλυπτος, ά:Jκέπαστος, φανερός. ΈπΙρ. -τως=φα
νερCJς, κατά τρόπον πού δέν χωρετ παΡ.ΟποΙησις. 

ά-ησρά-ιιΙιιτος, ο" (α στεp.+παecικ'iιλέω)' ό μή 
πρoσKλη~εΙς, όπροσκάλεστος, χ ·φΙς νΙ] τ6ν φωνό
ξουν, έθελοντής.-· υ άπαρη'ι'όρηΤός. 
ά-ηαρά-λι:ιητος, 01" .6 άνευ παραλεΙψεως, συνε-

χής, πλήρης. 
. ά-ηαρ-άΙλαιιτος, ον (α · στε;:>.+παecιλλ.άσσω)· όν

αλλοίwτος, 6 Υ-ή παραλλόσσων, άκριβώς δμοιος. 
ά.ηαρ-αλλαξία, Τι' τό όμετΜλητον. . 
ά-ηαρα-λόΥιστοι;, ο" (α στερ'+παραλΟΥlζομα,)' 6 

μή έξαπατώμενος,ον δέν δύναταΙ τις να έξαπα
τήσr;] .- 11 ένεί-Ύ" ό μή έξαπατών. 

ΔΕΖΙΚΟΝ ΑΡΧλΙλΖ EΛλIlN. r ΔΩΖΖΒΖ 

. ά-ηαρ-Ιμfllιιτoς, ο,,' πρός τ6ν 6ΠΟίον ού&lς 
δύναται νά άμιλληθιj, άπαράμιλλος, όσύ'{κριτος, 
άνυπέρ6λητος. 
ά-ηαρσ-μυθητος, ο" (α σ.ερ.+πι:ιgαμvfJoέομα,)· ον 

δέν δύναταΙ τις να καταπείσι;] ιι όθε'l, άδιόρθωτoc; 11 
ώσ. όπαρη'ι'όρητος.- Π ον δέν CΎvaral ' TIc νά Ικε
τεύσι;] , άνεξιλέωτος, άδυσώπητος. 
ά-ηαρά-μίϊθος, ο"=άnα!!α.uύfJoητσ,, άδυσώπητος, 

άλύΥιστος, ίσχυΡΟ'ι'νώμων, άμεΙλικτος, σκληρός, 
βόρβαρος [π~ρ' Αίσχ. ίiπα2α- ιο; εν λ. ΊϊfJo.'t"α_ος). 
άη-άρcιξα, έπ . .χάρ. α.' το& άπα2ι%σσω (ο βλ . ). 
ά-ηαρά-ηι:ιστοι;, ον' ον δέν δύναταΙ τις ν6 πα

pancIOr;]. 
ά-ηαρα-ηόδιστος, ο". όνεμπ6διστος. 
ά-ηαρcι-ηoίιιτoς, ον' ό μή παραπεποιημένος, ά-

νόθευτος, 'ι'νήσιος. 
ά-ηαρcι-σάλι:υτoς, ο,,' άδειάσειστος. 
ά-lΙ'αρσ-σΙ;μαντος, ο,,' άσημεΙωτος. 
ά-ηαρα-σιιι:υδσ'α, 'ιι' Ιλλειψις έτοιμασΙας. 
ά-ηαρσ-σκι:ύσστος, ο" (α στε;>. + παρασκεvάζω) 

=τφ έπομ. 

ά-nαρά-aιιcuCH;, ΟΥ (α στε;>.+πα2ασκεlιή)· ό άνευ 
προπαρασκευης, άπροπαρόσκευος, όνέτοιμος. 
άη-Ιράσσω, αττ. ·ττω, μΗ. -ξω' άόρ. α.' άπήρα

ξα' άποσΠώ, έκ66λλω, άποκόπτω 11 έξορύσσω. ιλα.τ. 
deculere). 
ά-ηαρά-Τ11τος, ο" (τlλλω)' ό μή έχων τός τρΙ

XoC; μαδnμένος. 
ά-ηαpά-τρcητoς, ο,,' άΥύρlστος ιι άδυσώπητοc; 11 

άκαμπτος ιι άμετΜλητος. . 
ά-ιrαpά-xυτoς, ο,,' είς ον ούδέν Ιχει χυθη, ά

μεικτος . . 
ά-ηαρα-χώριιτος, ο,,' ό μή παραXωρCJν, μή {ι. 

πoχωρCJν, άνένδοτoc;. 
aη-αΡΥμαl. -ατος, τό (άπάρxoμα,)=άπα!!~ (ο βλ,). 
άη-αΡΥυριζω' έξαΡΥυρώνω. 
άη-αΡΥυρόω-=τψ ΠΡΟ1)Υ. 
ά-ηaρ-έΥ-χυτος, Ο"'=άπαράχvτος (βλ. λ.). 
ά-ηαρ-Cμ-φατος, ο,,' ό μή παρεμφαΙνων, μή ό· 

ρΙζων τι 11 ώ~ o~σ. 'ιι άncιρέμφcιτoς (ενν. i'YHA,a,s) η 
το άπα!!έμφcιτoν=ό τύπος ό μή καθορΙζων δ,τι αl 
όρθαl έ'ι'κλΙσεις. 
άη-δρCσιιω, μέλ. -αρέσω' δέν άρέσκω, εΤμαι δυσ

όρεστος, δέν εΤμαι όρεστός. 2) μιa?ν μετi πα.θ. 
ένν. : ού "εμεσ"το" βασ,λήα ""δρα άπαgέσσασfJoα,= 
δέν πρέπει να τ6 θεωρήσι;] τις 6αρύ δτι άνήρ 60-
σιλεύς θά ήτο δυνατόν νά εΤναι δυσηρεστημένος. 
Έ; α.!Jτο& τό 
άη-ΙρέσσασΙaι, έπ. ιίπρφ. μέ~. άόρ • . α.' .ου άπ· 

αρέακω. 
άπ-άρcστος, ο,,' 6 μή εύαρεστών, 6 μή άρεστός. 
ά-ηαΡ-ΙΙΥόριιτος, ο,,' ον ούδεlς δύναται να παρ

ηΥορήσr;]llόκυβέρνητος, άνυπότακτος, άκατάσχετος. 
a-napδcvcuToς, ο" (α στε?+πα!!fJoεvεύω)' άπρε

πής, άνάρμοστος είς παρθένον. Τό o~~. πλ'ljθ. χεί· 
.α.ι ώ, έπίρ. 
ά-nάρΙcνος, ο" (α+στερ. πα!!fJoέΥΟ;)' ή μή ούσα 

πλέον παρθένος "ύμφη" cJ"vμφ;,v. na!!{Jo~"oν τ' ά
me{Jot"oν=napθtvov σύζυΥον καΙ χήρον κόρην. 
άn-aρ8ρόομαι- πα.θ. ένΟίίμαι δι ' άρθρώσεως, δι-

αρθροϋμαι. . 
άη-Ιρι&μCω, μΙλ. -ήσω' άρι5μώ μετα προσοχης, 

fv πρός εν 11 λΟΥσριάζω.- 11 ύπολΟΥίζω Γι πληρώνω 
έκ νέου. Έ~ α. ~~o& τΟ 

άη-Ιρί&μιισι;, -εωs, Τι τό άπαριθμεΤν. 
άηαρΙνιι, Τι ' εΙδ?; ψιτο& , πι9 . ή κο λητσίδα (χα.· 

λοtlμίν'lj κιχ! φ,lάη'}ορωπος η φ,J.nαίρ,σf, tι6η 6 ά
χα.νθώ~'Ij' otixu; Τ1); έΠΙΥ.ολλiiτQι: ξ : , τ~ Ιμiτιοι). 
άη-αpK#~1 μΗ. -έσω' OPKQ, εΤμο! άρκετ6ς.-: Π 

ιίμτΟ. εΤμαι~υχαριστημένι;><?,σΥγgινQ, σVΥκοτατΙθεμαι. 
άη-αρκτίας, '011, 1.> (cJeκτο~) t ~όρειoc; δνεμος (λα.'Ι . 

sep'entrio), 
άη-άρκΤιος, ' ο" (αρκτος)' 6QρεΙQς. 
άn-αρνcομαι, μία. μέλλ . -ήσo~,' ",α.θ . i1p. /1.' dn

'1ρ"ήfJoην, ιίποθ. · άρνοϋμαι Qλ9QχφQς; άnQΡνοΟμαι. 
aη-αρνος, ο" (ιi.1f~+άρ"έομα,)· Q παντελώς όρ

νουμεΥος : αncιρ"ό, lστi μη "οσέειΥ = άρνείrοι δτι 
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ε1ναι όσθενής n μι"ι'L γιν., l1nae"o, ot':ι&ε)'ό, HII/J{- ,6 λι:ι,;ιν. fcιllere tempus =- Ψευτσπερνώ τόν καιρόν 
στατο=ούδέν ήρνεΤτο.- 11 Π!Σθ., c$ &Π"l",1μi"O, = μου. -Π:χθ. έξαπατώμαι, σφάλλομαι. 
(δ 'ι όρνείταΙ τις), ,, όπέΡΡιμμέν6ς. 6n-άτcρlc Κ!ΣΙ -/JC', &πΙ;ι. (&.πι)+l1ΤC2f}c)" πολύ 
i-nap~6ιicιiToς, ο,, ' 6 δνευ παρόδου, (J6αToς. μακρόν, χωριστό, ιc:ατόμOνoς.- 11 Π?όθ. μι,ι'L γιιν: 
άη-αρρcν6ω'=&πιι,,~6ω=Kαθιστώ τινα δνδρα, μακρόν όπό τινα. 

τόν φέρω εΙς τήν ~6ηv. άη6τCω, Ιων. άν,! Ματιίω. 
ά-ηαρ-ρηqiσστoς, ο" (naee"a{a)' 6 έστερημένος 6n6τcών, -ώιιο" δ ' 6 έξαπα,ών, ό δόλιος, παv-

παρ~ησΙας (έλευθερΙας λό'ι'ου) n 6 μή όμιλών μετά οϋΡΥος, «όπατεών •. 
παΡρησΙας. 'Α"ΠΑ""Η, 'ιι' έξαπότησις, δόλος, έμπαΙΥμ6ς, «ό-
άη-σρτάω, μΙλ. -"170)' πιιθ. πρκ. -,;eτ"μα,' xu;l. πότη» 11 έν 'όλιγώΤ8?ον κ!Σκ1j έ·ιν. πονηρΙα, έπινoητιιc:ό-

lφεμώ όπό τινος U έξαρτώ, όνaρτώ n όπαγχονΙζω.- της 11 στρατήγημα (6'1 πολίμφ). , -
11 άnομακρύνw, όΠQOnώ τι, ιc:αl τό όναρ- ώ.-Πιιθη,. Έnιμ. : τ ινέ~ εκ τoίi &πα.φ'σκω, ' 8 ix τoίi Iι'ΠΤΟ)' 
κρ '; μαμαι, ε1μαι μετέωρος, έιc:ιc:pεμής.-III μεταθέτω, Κ!Σ,' ~Hou; εκ θεμ. &πατ- (*cιρyl- ( *pent- (π?δλ. 
μετακινω, όήοχωρ/ζω 11 ιι[τιι , κιιτι'L τό cγιιινόμBνoν γε~μ. finden)' Κ!ΣΤ' ~Hou; τίλο;; άπατιίω (*&ποπιιτιίΟ) 
άμτδ. (ενν. lμαvτ6,,), μετακινώ έμαυτόν, όπέρχομαι. κιιτ ι'L ι'LπλoπoΙησιν. Έ~ ιι1το ίί τό 
άη-άρτημσ, ,ό' (&πιιeτιίω)" τό όπηρτημένον ώς 6η6τήΙιΙΜί. ο,,' όπατηλός, πανοΟργος. 

ιc:όσμημα. άη6τιιΙός, ,;. ό,,=άπιιτ';1,0; (8 δλ. ). 
άη-άρτησις, fι (&παρτιίω)' κρέμασις, έξάΡΊησις 11 6ηάτιιμά, -αΣ"Ο" τό (&πατιίω)" όπάτη. στρατήγημα. ' 

όποχωρισμός. όπόσπασις. άηαl'ΙΙTlΧός, ,;, ό" (άπατιίΟ)' όπατηλός, ό δυνό-
άη-αρ,Ι (&πό + l1eτo'o,), έπΙρ: πλήρως. τελεΙως ιι μενος νά όπατςι. 

iπ! ά?ιθμων, όκρι6ώς- - 11 άκρι6Qς τό έναντΙον, έν - 6-ηδτιιl'ος, ο" (α στsρ.+πατιfω)· ό μή πεπατημέ-
τελQς όντιδέτως.-111 iπΙ ΧΡόνοu. όπό τοϋ νϋν, όπό νος, -μή πατηθεlς 11 μή τετριμμένος, καινός. 
τούτου τοϋ χρόνου, · εΙς τό έξi'}ς 11 τώρα όκρι6ώς, άη-6τϊμάςω, μελ. -ιίσω=άπατιμάΟ) (8 δλ.). 
τώρα μόλι-';. . άη-4τϊμάω, μελ. -';αω, eπι'tετ . άντ! τοίί &τιμσω' 
άη-σρΤΙσ, f)' όπoσκεuή, olιc:ιαιc:ό σιc:εύη, κινητό μεγόλως άτιμόζω, ιc:αται:lχύνω. 

π~όyμoτα, έπιπλα.- n δημοσ/α πΡδξις, δημοπρασΙα. 6η-ατμί;ω' έξ .:;τμΙζομαι , μετα6όλλομαι εΙς ότμόν. 
6η-σρ,Ι;ω, μίλ. -/170), ΙΙττ . -,ώ' έτοιμόζω, σuμ- Άη4τουΡι;ών, -ώ,ο" δ' πάρό Kιιζιιc:ηνoτς δνομα 

πληι::ώνω.- "ιιθ. συμπληρώνομαι, τελειοποιοΟμαι ά- τρΙτου μηνό:;, άντιστοΙχου π~ός τόν δπ. Πυανε-
ιc:pι6Qς. Ψιώνα . 
6η-σρτΙ-λοΥίσ, fι (CΙπό+l1eτ,ο~"όro,)' όριθμός 'Αη6"ούριa, -ω", τιi' έορτή έν Ά8ήναις, κατό 

(1) ποσόν) στΡΟΥΥύλος (πλήρης, δρτιος), άπηρτι::μέ- μηνα ΠJανεψιώνα, διapιc:εΙας TPIQv ήμερG:ιν, κα8' 
νος όριδμός. ας σΙ ' ΆθηναΤοι ένέγραφον τούς πατ&Jς των εΙς 

in-ipnov neoy~φcI" (πιιρ& Πλοότ.) = λ!Σ't. cιυ- τούς καταλόΥους τών πολιτών. [πιθιινιί\, ix τοίί πα
ctionem bonorum ρroιcrlbere - έιc:θέτω εΙς δημο- τ"ρ ij Ψ2ΙΙτρ'α μετι'L τοίί ιiθρoιστ. α <*srp-naτooe-FiA' 
πρσσΙαν τά έπιπλά μου. 6λ . κ~ ί όμ~πit'ο.?ες). 

6n-bPTιcτIC;, -ειo~, 'ιι' συμπλήρωσις, συντέλεσις, τε- 6-ηδτωρ, -oeo" δ , fι (α στε?+παΤ';2>" ό ατερού-
λειότης. - 11 τ$λειον σύστημα. μενcς πατρός, όΡφανός 11 6 άποκεκηρυγμένος ύπό 

6n-apnOJ:kr δ (Μαιτ{ζω)' ή συμπλήρωσις. τοΟ πατρός του. 
6η-αρτ'ως, iItIp.·=&naeτol (βλ . λ.) . 6η-αυαίνω· όποξηρα/νω ιι πιιθ. όποξηρα/νομαι. 
άη-ιίρuστcoν, Ρ1)μ. εr.:Ιθ: "Ρέπει τις νό όρύετcι άη-αυΥάςω, μέλλ . -αω' έιc:πέμπω λόμψιν, άκτι-

(νό όντλι7ι). Έκ 'toi} νc60λώ. Έ; ιι !Ί τοίί ,ό 
άη-σρiω, μΙλ. -vt/O)' όποσύι:;ω, όφαιρω, άvτλώ, άη-αυΥσσμα, -ατo~, ,ό' όντανόκλασις άκτινο-

έξαντλώ. 60λΙα, 
6η-αρχσιςω' σUYκΡ/νω τι πρός τι όρχαΤον. άη αϊιΥσσμός, δ'=τli\ προηΥ. 
άη-σρxrι, -1'.' ώ, επ! τ6 πλεΤστον κιχτ&: πλΥΙθ. αΙ άπ- 6η-σ"δάω, μέλ. -';αω' διηΥοΟμαι Τι προστόοσω 

αιχαΙ=ή ένcρξις τi'}ς θυσΙας, τό npQrov μέρος τών σαφώς (λΙΧτ. edicere) μετ' άπρφ.- 11 όπα'ι'ορεύω(μι
npooφopQv (έπ! των τριχων ,ων κ?πτομΙνων έχ τoίi τ,χ έπομ. μη χΙΧί ιiΠN.) : &navJώ τ,,,α μη πο,εί, = 
μεtώποu). 2) ΟΙ npQroI καρποΙ, ΟΙ όπαρχαl τών άπαΥορεύω (δεν έπιτρέπω) είς τινα νό πρόξl) τι.:'" 
ιc:αpπών. Έκ -;οίί 111 όπορρΙπτω, άι:τοκη;: ύττω.- ιν άρνοϋμαι.- V ιiμτδ. 
6η-άρχομαι, μελ. -ξομα" ιiπoθ.· ιc:όμνω 6ρχήν (χιι;:> . χόνω τι,ν δύναμιν πρός τι, δέν έχω δυνάμεις πρός 

εν θuοΙιJ)' τρ/ χα~ &πιί2χεσf}ιιι=όρχrζω τήν θυσΙαν μέ τι, όπoιc:όμνω, δέν έπαρκώ 11 IinιxvιJti" ψl.ιφ = στε
τρίχας (τ. ε. άποκόπτων τρ/χας έκ τοϋ μετώπου τού ροϋμαι φΙλου (δέν έπαριc:ώ διό φΙλον) 11 ώ". όποδει
eύματος καΙ ι:;Ιπ , ων αύτός εΙς τήν πυρόν).-ΙΙ μετ&: λΙώ, χάνομαι, φθείρομαι 11 άπιιυ-'ά, Η6πφ = όποδει
γιν. , όπcιc:όπτω μέρος.ένός πράγματος, ϊνιι τό προ;:]- λιώ πρ6 τού μόχθου (ιc:ατα66λλoμαι ύπ6 τοΟ μόχθου). 
φίρω ώ; θu;:]Ιχν' προσφέρω μέρος πΡόΥματός τινος. άη-συ&αδίςομαι, μέλ. -{αομα" ιiπoθ: όμιλώ ΤΙ έν-
2, προσφέρω τός όπαρχός τών ιc:αpπών (τό πρωτό- εΡΥώ μετό θρόσOUς ιc:αί αύθαδεΙας, εΙμαι όθυρό
λεια) ένός πρόΥματος 11 ιiπoλ., όρχΙζω μ 'αν θυσΙαν. στομος, «Ίά λέω όξ' όπό τό δόντια» . 
6η-άρχω, μελ. -ξω' εΙμαι ό πpQτος, ιc:όμνω τήν άη-σUΔ-ημι:ρίςω, μίλ. -'σω, ΙΙττ. -rώ(&πό+αt':ιa-

όρχήν 11 δειιc:νύω τόν δΡόμον (όδηγώ είς όδόν). ' ,;μεeο~)' πράττω τι ιc:ατό τήν αύτήν ήμέραν, μετα-
α-ηας, απασα , σπα" (αμα+πα,), έπιτετ. άντ! πας' 6αΙνω κόπου ιc:αl έπιστρέφω αύθημερόν. 

δλως δι6λου δλος, δλος μαζί 11 ι" ιι'πασ, Κ%! εΙ. α- 6η-αυΙ'ςομαι (αt':ιλ,;), ιiπoθ: κοιμώμαι ij διαμένω 
πιι"τcι=ιc:αθ' 6λoιc:ληpΙαν.-Π!ΣΡ' άττ. ώ. κιι! τό πα, μcιc:ρόν τινος. 
εν 'τ~ ενν. τοiJ ό ιc:αθεΙς, πδς τις (λιιτ. unusquisque). όη-συράω, ιiπιιντων μόνον Ιν τφ πρτ. μετ&:' Ο:ι1μ. ιio?, 
[xup. απα~ (* ιi- (srμ - (βλ . αμα)+πιi, πα"τ- (Ιλ. πα,)' άπηύ2ωt1, άπηύeίi" &." ύρίi , κιιΙ ίν oτTJ ίνΙ?Υ. κιι! 
::Υδλ. σcινσxρ . c;όc;νanΙ)*scιc;νcιnl=δπας). μέσ . μτχ. τoίi ιiop. ιι' &noVJII', &nov2oίΜC"O, (τ6 Ii-
6η-ασβολόομσι, π%θ: μετα6άλλομαι είς όσ6ό- πλ?ίiν α;;~ιίω ~έν ιiΠ,ιχντll)' όφαιpQ όπό τι(να), όπα-

λην, πληροϋμαι όσ6όλης. σπώ όπό ... , όρπόζω όπ6.:. , μιτ% διπλ1j, ιι!τ. προ,. κcι! 
6η-ασκαρίςω, μΙλ. -1170), ιiττ. -rώ' τινόσσομαι, πρίΧγμ. (dnιxv~oίιo τινά 1").- 1I λαμ6όνω, δέχομαι, 

όcπαΙρω, « σπcρται:ώ», πηδώ, σιc:ιpτώ. ιc:αλόν ιi κακόν 11 όπολαύω Τι ύποφέρω. 
6η-ασnσίρω· όΥωνίζομαι, παλαΙω σπασμωδικό. :Εη!μ.,ι άπαιιριίω ( dno-FeIiQ) Τι &π-αFe:ίω (π;;δλ. 
6-lίσσΤΙα, 1, ' νηστεΙα, όσιτΙα . 'Εκ ' του evω. e-ev :.) . 
. 6-ησαl'ος, ~'" (α στεp.+πιι~έoμιι,)· ό μή φαγών, 6-ηαυ~τoς, ο" (α σ ~ε?+παυ:.)· -δν δέν δύναταΙ 

μη γευθεlς ιι νηστις, νηστιιc:ός, «όφόΥωΤΟζJl. τις νό σταματήcr;ι ij νά ιc:ατεuνόσl) (νό lιc:αvoπoιή-
6η-ασχοlέομαι, άποθ. · δέν έχω ιc:αμμΙαν όνό- σι:) 11 6 ούδέποτε παUων, ό'Sιόιc:οπος, όιc:ατόπαυστoς. 

παυλον,. εΙμαι όπησχολημένος. - 11 μετ&: γεν. , '6 μηδέποτε σταματών-άπό τι. 
άιrδταω, μελ . -';σω' :iόρ. cι' "πιίτησα βπ. άπ- ' πρκ. 6η-αΙΙI'Τιισ, έπΙρ. (άπό+αt':ι&ίκα). ίΠΙΤ6Τ. αt':ιτ{κα' 

"πάτηχα (&πιί τηJ' όπαΤώ, έξαπατω, σοφΙζομαι Ι : ώ u> παρευθίJς, όμέσως, πάραυτα. 
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6η-σuτo-μlτlςω' πράπω Τι Γροσφέρω τι αύτο
μότως, αύτοπροαιρέτως, ι'κουσ/ως. 
6ιr-συτo-μolcω, μίλ. -ήάω' πηΥα/νω μέ τήν Μ

λησ/ν μου, αύτομολΟ, όπό τινα εΙς δλλον, λ ' πο- · 
τακτώ. 

6n-σιιιcν'ςω' άποκόπτω τόν λαιμόν n όναχαιτ/ζω, 
δαμάζι..· (π. χ. ταΟρον), fλκων αύτόν όπlσω άπό τοΟ 
αύχένος του 11 όποσε/ω τόν ζυγόν όπό τοΟ αύχένος, 
όπελευθερώνω. 
6η-cιφσνIςω' όφαν/ζω, καταστρέφω. 
6ιr-σφ-cινσIνω' όποξηρα/νω παντελWς. 
6η-~φισιιω, μιλ. ιImιφήαω' ιiό .' . β' Ifπιιφο'l'. μτχ. 

ιιnιιιpoW' Ε')κτ. μία. ιioρ . ΙS' dπdφοιτο μιτιi ένεργ . α'l)μ.· 
σ·)νών. τιμ ιΙπιιτάω' έξαπατΟ, δολιεύομαι {έκ ,,:ου α
πrω-CΙ"-dφάαα/t) )ιΙφ-ιιφΙαχω )ιΙπ-ιιφΙακω] . 
6η-άιΙομσι, ιiπoθ' εΤμαι μισητός, όχληρός 11 γ/

νομαι όντιπαθ.ής, κινΟ τό μΤσος τΟν δλλων κατ' 
έμοΟ. ' 
6ιr-lιlδω' όπαλλόσσω της όχλύος η τοο σκότου-;. 
6η-CδσΙ0ν, ιiόρ. ΙS· τοί! ιIπoβrίA.A.ω. 
άη-Cβιιν, &π-Ιβηαιι. ά.όρ. 15' κοιΙ οι' τοll ιΙπο-βιιΙ'Ι'ω. 
άη-CδΙlσσ, ιiόρ. οι' του ιΙπο-βλ-ίττω. 
6ncIIv6c;, ό'l'. ~ωρ. ά.ντΙ ήπεJaνό~. 
ά"ηCδϊΙος, ο,. (ιι στlιρ .+πiδrΑ.ο'l')' 6νυπόδητος, 

ιξυπόλrιΤOςι. 
I-ncδOς, 0'1' (ιι &θροιστ.+πΙδον)' έπ/πεδος, πεδι-

νός, όμαλός. 
άιr-cδρύφ&ιιν, πotθ. ιiόρ. οι' του d,πο·δeVπτω. 
6ιr-cδω (βλ. ιΙπ-εαθΙω'. 
'n-ccInc, έπ. γ' Ιν. 6ριατ. τοσ ιΙπεϊπο" (8 ΙSλ .). 
'n-ccpyc, γ' Ιν. - πρτ. τοί! ιIΠo-Ι~yω. 
άη-ίιιισιν, ι!π, ά.ντΙ dn-fl. γ' Αν. ()ποτ. έν. τοll απ-

-ειμι (εΙμί). 
άη-CΙσνον, ιiόρ. 15' τοll ιIπo·lJ.tιfιαxω. 
άn-c~ςω' «ξεσυνηθ/ζωι τινό. 
'n-cjδov, ιiπρφ. dn·rctai'l'. ιioρ. 15' !νιυ έν_στ. Ιν 

y'ρ"ίjαιι . χρ'l)αφοποιούμl!νο~ ώ; ιiόρ. τοί! dφ-οeάω' όπο
οτρέφω τό 6λέμμα μου όπό τι(νος) καΙ τό κατευ
Μνω όλλαχοΟ, 6λέπω πρός δλλο μέρος ~ κοιΙ οuτω, 
στΡέφω τό 6λέμμα μου πρός τι 
'-ncI&-apιfa, tι· τό νά μή εΤνα/ τις πειθαρχικός. 
'-ncfIcIΩ, tι (ιΙπειθή.)' τό μή πεlθεσθαι, μή ύπ

ακούειν, όνυπακοή. 
ά-ncιδcω, μιiλ. -ιjαω (ιΙπειθή,)' άρνοΟμαι (όπορ

ρ/πτω) συμβι6ασμόν, εΤμαι όπειθής. άρνοομαι ύπα
κοήν 11 δεν πε/θομαι. 

6ιr-c'δII, dπ·εl(J.ηαά'l', Ιων. ιiντΙ ιIφ-εl(J.η, CΙφ-εΙ
(J.ηaII'l', γ' έν. κotΙ πλ 'ι)θ. ποιθ. ιioρ. τοll ιΙφΙημι, 

ά-ncι&Ι;ς, .~ (ιι στιρ.+.n:εΙ{Joμιιι)' ό μή ύπακούων, 
άνυπάκσος 11 ι!πΙ πλι;Ιων. δυσμεταχε/ριστος, δuαKό
λως κυ6ερνώμενος.- n (.n:ε'δω) ίνιργ. ό μή πε/θων. 

άn-cιιιάςω, μίλ. -ιίαω' όντιyρόφW, άπεικον/ζω 11 
έκφρόζω διά συΥκρ/σεως 11 4πομ. παρσμοιόζω πρός 
τι, συΥκΡ/νω, παρα6όλ) ω, πρός τι.- 11 oδ~ d.n:εIxd
αιιι=καθ' δσον δύναταΙ τις νά εlKάσr:ι (νά συμπε
ρόνr:ι έξ εlκασΙας)=λοιτιν. ut Ilc.t conjlcere, 
'n-cIK"σfa, f( όπεικόνισις. 
'n-c'Kaσpa, τ6' όμο/ωμα. 
6n-cIK - στCον' ρ'l)μ. ίπΙθ. τοll d.n:εικCΙ'ω' rJεϊ CΙπ

ει"άζει)' ι; άπει"rίαιιι. 
άn-cικον.ςω (dπι\+εΙιcάι'l'γ d.n:εΙΧd,ω, παριστΟ 

έν εlκόνι, προσωπογραφΟ. 
iιπ-cιιιότωι;, ιIπ-ειx~ (βλ. ιIπ-εoιxάι~). 
, ncιΙc'ω, έπ. iντ! ιIπιrιA.έω Β (ο ΙSλ.). 
άιι·cι1Cω (Α), μίλ. -ήαω (d,πό+εΙUω)' πιέζω σκλη

ρΟς, συνWΘo' ποιθ. ά,πειA.η80εί~ Ι~ d,ποelη,.. Ι~ ιι,.ιι)'
χιιΙη,,=περιελ8ων εΙς μεγόλην στενΟΧωΡΙαν. 

'ncIlc:. . (Β) . μελ. -ήαω (ιΙ,πει1ή)' όπειλω. φ06ε
ρΙζω (λοι,,:. mllari)' μιτ' ιiπρφ. , όπειλω νά · πρόξω 
ΤΙ.- 11 έκφέρω Ιέκστομlζω) πομπώδεις άπειλός n με
γαλαυχΟ, κόμπόζω (λοιτ . glorlari).-'- I11 δια6ε6αιΟ, 
ύπισχνοομαι tτόζwι.- Πotθ. τρομοκρατοΟμαι δι' ά-
π(ιλΟν. - , 

'6ncIlit, tι, ώ; έπί τό πλδΤατο ... κ~τιi ' πλ'l)θ. ' ~l d
πειΙιιί=ό,τι κ.οι! νίιν όνομiζομaν o'lτω , άπειλαΙ, ιφο6έ
ρες» 11 ώα, -κσυχησιολογΙαι, πομπώδεις ύποσχέσεις, 
ι παχιά λόΥιαι ~ ίν τψ Ι~. έπαπε/λησ ις, τό 6πειλεΤν, 

'Enιμ. ι ιXΙSε~. Ιτυμολ. ' χοιτΙ:Ι τιναι~ συπaν. τcjι *Pel
/are έν τιμ ΔρpellΔΓΘ' πρ~λ. ποιλ- γιρμ . sρel=όμιλΙα. 

6ιr-cI1IIδcf't, μτχ. πotθ. ιioρ. οι' τ06 ιIπ·ιrιA.έ'ω Α (ιΙ,πό 
+ al'uOJ). 
'ncflqμo, -ιιτo~, τό=dπειΑ.ή. 
άη-ι:ιΙημΕνος, μτχ. ποιθ. ΠΡΧ. τ?ί! άπ-ειΑ.έω Α (ιΙπό 

+ εΙΑ.έω). 
άηΕιΙΙ;τιιν, ιπ . ιΧ'lτ! ή,πειΑ.είτην, Υ' ~υ'{x. πρτ. τοί! 

ιΙπειΜω Β (ιΙ,πιιΑ.ή). , 
άΠΕιΙηΤΙ;ρ, -;;6.10., 6 (ιΙ,πειΑ.έω)· ό άπειλΟν, κομ-

πόζων. Έ~ οι όΊτ ο ίί, τό 
άηΕιΙητι\ριος, ιι, 0)1' ό όπειλητικός. 
άιr-c.Ιηφσ, ένεργ. πρκ. 'tofl ά,πο·Α.ιιμβάΥω. 
άπ-c'llω (aruw)' άπWΘo, όποφράσσω. 
αιr-cιμι (Α) , μιλ. ιΙπ-Ιαομιιι <ιΙ,πό+εΙμί)' άπουσιά

ζω, εΤμαι άπών, εΤμαι μακρόν άπ6 τι(να) 11 ιiπ?λ. εΤ
μαι μακράν Τι 6πών n έπ! προιγμ. έλλεΙπω, δεν ύπ6ρ
χω. Ποιρ ' Όμ. aUV YjOst~ τύποι εΙνοιι 6 πρτ. dmj'l', έπ. 
ά.πέη" , γ' πλ'l)θ. ιι'πεσιι,. χοιΙ έπ. μΗ. ιΙπέααομιιι. 
απ-cιμι (Β) (ιΙ,πό+εΙμι)' όπέρχομαι μακράν, όνα

χωρW 11 6 έν . 'Ο". xoι-n τό πλεΤατον μιτιi αΤιΙΙ. μιλ.=θά 
άπέλθω' Προατ. ιι'πι{}ι, μτχ. dπιώ'l'. 
άπ-cιncμcν=d,πειπεi'l' (ΙSλ. τό έπ. dneino'l'). 
άιr-cίηoν, ιiπpφ. ιΙ,πειπεϊ,., έπ. dnocIna,'I" ώα. ιiόρ. 

οι ' ιΙ,πεϊπιι, μSα. d,πει,πάμη'l" μ'λ. άπε}ω. πρχ .• ιΙπεί· 
ιιη"ιι' δ ΙΙν . ιiνotπλ'l)ροίίτ~ι διιi τω" ά,πόφημι, ιΙ,πΙΙΥΟ
ew:.J· όμιλΟ, λέ'(ω, Τι όμιλΟ μετά παρρησΙας. έλευ
θεροστομΟ.- 11 όπαγσΡεύω, 6πότ& ιΧκολουθ$Τ μη + 
ιiJtp1l : άπείπο" ιινιό,. μη ποιεϊ,. = όπηγ6ρευσα. είς 
αύτόν νά πράξr:ι-τό d,πειeημl,l,Ο,l,=τό 6πηΥορευμέ· 
νον.- 111 άρνοΟμαι, όπαρνοομαι, δέν άναγνYJρΙζw, 
έγκαταλεΙπω : ιIπε'πιια(J.ιιι τό" νΕόν=δέν άναγνω· 
ρΙζω τόν υlόν μoυ-ιI.n:ειπεϊ,. Gψι'l' = όποτρέπω, ό
πομακρύνω (όποσ06Q) τό δραμα (τήν όπτασΙαν, τό 
δνειΡον) διά πρoσφoρWν (διdt θυαιών). - ιv άρνοο
μαι, 6ΠΟρΡ/πτω.- ν ιXμτ~., όποκόμνω, έξαντλοομαι, 
κουράζομαι n μβτιi ~oτ. προσ .• εΤμαι έλλιπής ώς πρός 
τινα, χρεωκοπώ ώς πρός τινα, 6ποτυΥχ6νω ώς πρός 
τινα, στερσΟμα/ τιν~! cI.n:ειιι"κέ,.ιιι φαoι~ = fxw 
όποτύχει ώς πρός τους φ/λους μου 11 ιiλλ' δμω~ ιΙ,πει
ιιηχέ'Ι'ιιι xettμιzaI'l' =- Ιχω πτωχεύσει (τ. Ι . μ8Τιi δοτ. 
πρΧγμ. ==- όπoτuYXάνω, ύπολε/πομαι Ιν τινι). - JlIτdt 
μτχ. dπε'eηχα Ηιιθήμε"ο, - Ιχω κουρασθη νά 
κόθημαι. . 
'-ιrcfpσvτoς, ο" (α ατ.ρ. + nιeΙΙ~)'=ιlπέeοι"το~ 

άτελεΙωτος, c6πέραντος», δπειΡος. 
6-ιrc'pσστoς, ο" (ιι στ.ρ. + πειeάζω)' ό μι'ι όπο· 

κε/μενος εΙς πειρασμόν, ό μή δοκιμασθεΙς, όδοκΙ-
μαστος. . 
6-ncfρiToς, 0'1' (ιι στ_ρ. + neIgdoμιzI). ~ω? ιiντ! 

dπε'eητο~ (8 βλ. )' ό μή δακιμόσας, μή δοκιμασθεΙς. 
άnCΙΡIΙWς"=κατά όπε/ρους τρόπους. 
άn-c'ΡΥσδον, ίπ. γ' Ιν. d,πο-έe)'ιιθε, ιiπρ1'. άπ

aeyα(J.ai,,· ποι'l)τ. ιiόp. 5' τοί! ιΙπ-είΙΙΥω (8 βλ.). 
άn-t'ΡΥω, ποιρ' 'Hρo~. αυν. ά,π-ΙΙΙΥω, έπ. ώα. ιΙ,πο 

-ιι)'ω' μιλ. -ξω' ιiδρ . οι' dnaieEII' π?ι'l)τ. ιiόρ . 6' dne'e
yαfJo'l', έπ . Mo-_eyά(J.o,l,· Παθ. πρκ. dnaie)')I4I' κρα
τΟ μακρόν, 6ΠΟΚλεΙω 6πό ... Π χωρΙζω τι (πό ... n κρα
τΟ η μακρ6ν όπό ... , έμποδΙζω νά πλησ 6σl,), ψατΟ 
όπΙσω )1 ιiπ! ποτοιμοίΙ . dπεg)'μέ'Ι'ο. =;' άποκει<ομμένρς 
(άπότι'ιν τιαλaίOν του κοΙτην).-11 διαχωρΙζω, διαιΡΟ 
11 όθεν όρΙζω. περι66λλω ώς δριον, περιορlζω, έπΙ θ:ι- , 
λοισαών, ποτοιμών κλπ.- 111 όποκ',)πτω, περιορΙζω. 

6-ιrcιρCσιος, ιι, 0'1' xot! -ο., -0,1" ( ~λ . ά,πε}εΙσιος)' 
έΠδΚΤIΙΤ. τύπo~ τοίί απειeο~.- 11 (πέe:1.') δνευ όρlων 
(περότων), άπέραντος, άπειρος, όναρlθμητος. 

'Enιμ.': Koιτιi τόν Schulze ιiμφότε~~)\ ο! τύποι ά,πει
eiaIo.-MagalaIO' εΙνοιι ~ιoισκευotΙ ένό~ Υ-ΟΙ! του οι όΊ τοίί . 
τύπoυ*άπ,zέαιo~*ά,πέιιετo;(ατερ. οι+*πεQnό,(πεl.eω 
=διαπερW' tι ΙκιiαΤ?ΤB προτΙμ'l)σt~ το!) έ τέρου των 'τύ
πων έ;οιρτdτοιι εκ τη, θιαεώ; του έν τφ ατΙχφ. 

'ιr-cfpηKa, ιiπρφ. d,πειeηΗέν~ι, πρχ, τοίί ιΙ,πεϊ· 
πο" (8 βλ. ). 

άιr-c'ρημσι, ποιθ. πρκ. τοίί ιΙπεί,πο". 
'-ncfPIIτoς,o,l" ώα, -η, -ο" (ιι στερ.+πειeάομαι)· 

ό δνευ πε/ρας, δνευ ί50Kιμη~, κοιΙ οίιτω: Ι έ ·ΙΙΡΎ. 
ό μή .δοκιμόσας τι, Τι ιiπoλ. ό μή έπιχειΡήοας, μή 
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όποπειραθείς n ώσ. ό μή fxwv πεΤρά ν τινος, Ο απει
ρος ή όδέξιος εΤς τι. - 11 Πα.θ . , ό μή δσκιμαC'θείς, 
μή έπι;(ειρηθείς. 

ά-ΠΣιρία, -11, (ι'ίπει!!ος Ι, πεϊ'ρα.) , ιΧντΙΟ. ,ιjί έμ"ΒΙ
ρ'α- έλλεlψ;ς έπιδεξι6τητος, έλλειψις πείρας, «όπει
ρίοι.- 11 (απειρος ΙΙ, πέρα~)' τό άπειρον, τό μή έ
χον πέρος. 

ά-ηε:ίρΙτος, -ον, έπ. άντΙ ιiπιιιρέαιoς_ 
Έτυμ. : κα:τ,χ Schulze <α στερ.+περΙ (λα.τ. per)= 

όν δέν δύναταί τις νά περιέλθι;ι (-ιτος ώ, iv τψ 
άμαξ · ,::6ς). 
ά-ΠΣιρ6-Υσμο .. , ο,,' 6 μή λαβών πετραν γόμου, 

άγαμος, παΡθένος. 
ά-ΠΣlρό-δlιιιρυς, 11, γΒν. -1Ι0ς (lίπιιιρo. + c1ciHell)' 

6 όπείρω~ δακρύων, 6 όκαταπαύστως κλαίων (τι κα.Ι 
ό μή έχων πείραν δαK~ύων). 
ά-ΠΣlρ6-δροσος, ον (&πει!!οι;+c1eόσο.)" 6 άπειρος 

δρόσου, 6 μη δ;χ>σισθείς, κατάξηρος. 
ά-ΠΣιρ6-ιιαιιος, ο" (ι'ίπιιι!!0Ι;+κακ6ς)- 6 μή Ιχων 

πείρα ν κακού, μή γιγνωσκων τί έ.στι κακόν" τό ιi
πειρόκακον=ή άπλοϊκότης, άφέλεια (xup. τό μή f
χειν πείραν κακού, τό μή ύποπτεύειν) .- 116 μή 
συνηθισμένος εΙς τάς συμφοράς (6 μή λαβών π-:::Τ-
ραν κακού) . . 
ά-ΠΣιρο-ιιαλέομαl, τι -ενομαι, ιΧποθ.- εΙμαι όπει 

ρόκαλος, στεροϋμαι καλαισθησίας. 
ά-ηε:ιρο,καλ'α, -11 . ή άγνοια τοΟ ώραίου, Ιλλει

Ψι~ καλαισθηοίας 11 κα.τ,χ πλ'!Jθ . πράξεις χυδαίαι, βα· 
ναυσότητες. 'Εκ τοϋ 
ά-ηΣιρ6-καλος, ο" (lίπειρoΙ;+καlό.)· 6 άπειρος 

τού καλΟϋ, 6 άνευ καλαισθησίας, βάναυ:ιος, χυ
δοτος έπιρ. -lως. 
ά-ίιΣιρο-λεχής,ές(&ΠΒΙ20;+Αέχο.)·=άπειρόγαμος 

(!)λ. λ.), απεlρος λέχους (συζυγικης κλίνης), άιαμος. 
ά.nΣΙΡc-λΟΥ:α, -11 (ι'ίπειρος+lόγος)' όπεραντολο

ιία, ύπερ50λ ική πολυλογία. 
ά 'ΠΣιρ6-λΟΥος, ο,,' 6 μή πεπειραμ :νος εΙς τό 

λέ γ"". Ι ν , μή έξησκημένος εΙς τήν χρησιν λέξεων. 
ά-ΠΣιρo-μlίxης, -ου, δωρ. -μάχας, YE'l. -α, δ ιι'ί

",. ιι ;ρος+μάχη)' ό μάχης άπειρος, 6 όδ;κίμοοτος έν 
l . ά,< (1, 6 μή λαβWν πείραν πολέμου, άμαχος, όπό
λε :Jος. 

ά-ηΣιρο-μΣΥέδης, ες' 6 Ι .. ων άπειρον μέιεθος, 
ό κα')' ύπφβολήν μέγας. 

ά-ιrε:ιp6-ηλouς, ουν' ό άπειρος θαλασοοπλο1ας, 
ό μή έμπειρος εΙ;:; τήν ναυτιλίαν. 
δ-ΠΣIΡος, ο,,' Ι(α σ~ε?-+πεϊΌ~a, πειρι1ομαιγ ό ά· 

νευ δσκιμης Γι πεΙρας προιματός τινος, ό όουνή
θιοτος εϊς τι ιι ό μή γιγνωο:<ων τι 11 έντεfιθε 'ι ιiπ?λ., 
ό μή έχων πείρα ν, άπειρος, όμα~ής .- 11 (α στΞ?+ 
πείρας, πέρας)=άπειρέαιος' ό άνευ πέρατος, άπέ
ραν τος, άτεΧεΙωτος, όναρΙθμητος. 2) έπΙ εν~uμi
των, δ:κτ1ω'l κλπ . , τό μή έχον τέρμα, άτελεΙωτον 
(t. ε .. άνευ διεξόδου). 
ά-ΠΣιρο-σθΣνίις, ές' ό Ιχων άπειρον σθένος, ό

-πειροδύνομος. 
ά-ΠΣιροαύνη, -ΙΙ=άπειρΙα (έλλειψις πείρας) . 
ά-ΠΣιρό-τοκος, 01' (ι!πειρος+τόκο.)· ή μή έχου

ο::; πεί<?αν τοκετοΟ, παρθένος, ή μή έχουοα ιεν
νηQει ακόμη. 

ά-ΠΣίρων, ο" γεν. -01'0. (α στερ.+πεϊ'ρα2 έπ. χ'ιτΙ 
πέρας)=ι'ίπειρος 11' άπ~ραντoς, ότελείωτος, όναρί
θμητo~, άπειρος.- 11 (α σΤΒ;;.+πεϊρα)=ι'ίπειρος Ι · 6 
οτερουυενος πεΙρας; 

άπ-~ίς, ί ων. ιΧ 'ιτ Ι ά'Ρ-εί., μτχ. ci?p. 6' _ou άρ·ίημι. 
άη-ΣΚ, π?οθ. μετ,χ γεν. (πρό φω'ι. άπtξ)' μακράν καΙ 

εξω, έξω κοι μακράν, τινος. 
άη-Σχ-δέχομαι, μελ. -δέξομαι, ιiπoθ: περιμένω, 

προσδΟΚώ . 
άΠ·Ε!(-δυνω 'ϊι -δύ:.ιJ, με).. -δύσω' έκδύω τινό ά

πό τό έν3ύματά του (<<τού βιάζω τό ροϋχα»).-ΜΞ. 
σ?ν, απεκJύαμ:ιι, μέλ . -δ-ύσομαι' έ ',ε?γ . ιiόρ. 6' άπεξέ
δίί1', π~χ. άπεκ1έδfί"α' έκδύω έμαυτόν U έκβάλλω τό 
Ιμάτιά μου, έκCύομαι. 

άη-Σx-διioμ:ιι' βλ. άπεκc1ύνω. 
άη-έK-Ιiίσις, -εως, ΤΙ (απεκδύομαι)' ή όποβολή 

(Cπό.)ριΨις) lWV ένδυμότων. 

lln-CΥ.ιξε, /;UI? iop, 12.' (άι,,!1 ί; ίνs:ιτ. *άπο-κlκωl 
=ά . .,;l:βαλε (=~χaoε). 
άη-εΧ-λανθάνομαl, μ~::;: λησμονώ δλως διόλου. 

- έπ. ciό". β ' μέ3. Π;:>?ο:. diuHlcltiOsaθoa ·iJ.J.μβεο,= 
λησμονήοατε έντελώς τήν κατόπληξΙν oα~. 
άη-Εκ-λελάθεσδc (βλ. ΠΡΟ'!Jγ.). 
άη-Σκ-λΟΥίι, Τι. άντιθ. τψ έκΙοΥή' άπόρριψις. 
άη-ειιρέμασα, ιi6ρ. α ' του άποκρεμά.,ννμι. 
άπ-έιιτα)'ον, ιΧόρ. β' του άπο-κτεl1'ω. 
άη-έιιτατο· μSσ. ιΧόρ. μετ,χ παθ. σ'!Jμ. τofί άΠΟΚΤ.;1'ω. 
ά-nέκτιι:rος, ο., (α σΤΕ?+πικτέω)' όκτένιστος, ό-

συγύριστος. 
δ-πειιτο .. , 01"=τψ Π?Ο'!Jγ, 
άπ-ελαύνω, μtλ. -• . \άσω, ιχττ. άπιrlώ' πρκ. άπι

lή.Ιακα.-Π:ιr.θ. ιΧόρ. α' άπη'ιfθη." πρκ. ciπεΙήΙαcr.uσι 
κα:ί -ιX .u.aI· ώ:ι . ιXπα.ντ~ δ τύπ?ς; άπέΙα ώ; ΠΡQστ. ,Qij 
~πλoϋ εν . 'π-εΙάοο' δωρ. ιiό~ . 6' απ~lαo,,' όπoδιWκω, 
όποβόλλω, έξορίζω, έξωθώ.- 11 απεlαν.,ει1' ατρα
τό,,=όπομοκρύνω οτρατόν 11 έντβυθδν, ώσaί ιiμτl)., πο
ρεύομαι, ά ιαxωρCι 11 ώσ. (ένν. ίππο.,) όπέρχομοι fφ
ιππος.-Παθ. , όποδΙώκομαι μακράν 11 δθεν, όποκλεΙο
μαι όπό Τίνος πράγμ. 11 γεν . , εΤμαι μακρόν όπ6 .... 
άη-Σλάω=άπ-εΙaύ.,ω (βλ. λ.) 
άη-ΗΣΥμll, τό (κα.ι άπεΙl:γμός, δ)' κακή φήμη 

(xu? τό άπελέιχεσθαι, έξέλεΥ ' ις) . 'Εκ του . 
άΠ-ΣλέΥχω, μΗ. -έγξ:.ιJ· έξελέγχω, έπικρίνω, όνο

σκευάζω, δλως διόλΟ'J. 
ά-ηέλεθρο .. , ο" (α στερ.+πέΙε"ρο,,)· όμέτρητος, 

άμετρος, άπειρος τό o'j~. ώ~ ίπΙρ.=όπεΙρώς μακρόν. 
άπ-έλΕ1ψ:Ι, ci?? 12.' του άπο-lΒlβω (κα.Ι o~xΙ του 

άπ~.Ιείπ'λ)\. 

άη-Σλέσδcιl, ά~-ε1όμB"0;, Ιων. τύποι άντΙ 'ρι1-, 
ιiπ?φ. Κ'Χ Ι μ'χ. μΞσ. ci?p. 1)' τ?υ άΡαιρέοο. 
άπ-ελευθι:ρία, f, (άπεΙεύθερο;)' ή xειρaφέτφις 

δούλου 11 ή άπελευ~ρw::ιι : δούλου καΙ ή πολιτο
γρό;ρησlς του εΙς τήν τάξιν τών έλευθtρwY' ή κα
τάστασις τού όπελευ~έρou (λατ. IibertinitAS). 

άπ-ε:λΣυθε:ριχ6 .. , ή, ό.,· ό εύρισκόμενος εΙς τήν 
κατάστασιν τού άπελευθέρου. 'Εκ τοϋ 
άΠ-ΣλΣύθΣΡΟ;, δ' δούλος χειραφετηθεΙς, χειρά

φετος (Αα::. Iibertus, Iίbertinus). Έ; α:!Jτ?iί τό 
άη-Σλευδcρ6.ω, μίλ. -ώσω' όπελεuθερWνω, έλευ

θερώνω 11 άπoδίΔW τήν έλευ~ερΙαν εΙς δοΟλον, χειρ
αφετώ. 
άΠ-Σλήλαιια, π~κ. τοϋ ιiπ-εlανν:o. 
άη-Σλήλiίθcι, π~κ _ou άπ ·έρχομαι. 
άΠ-Σλθείν, ιiπρφ. έ',ε?Ύ. X'jp. β ' 'tQόi ιiπέρχoμαι. 
άπ-ελίσσω' έκτυλΙοσω,' «ξετυλΙγωι. 
άπ-έλκω, ίων. ιiντΙ άρ-έΙκοο. 
άπέλλα, 1ι, λ'Χκων . ιi 'ιτί έκκΙησ{α=συνέλευοις. 
άπcλλάςω, Λα.κων. ιiντί έκκΙ'1"ιοΣζω (βλ. λ.). 
'Απέλλαι, οιΙ ' έο,Ηή κχθ' Υι 'Ι Π', Ο3Ι1ί;:>ο'ιτο ύπό ττ" 

φuλYj~ τώΥ Λα.βυα:Μϊι θu:ι!α.ι κα:λ~ύμενα.ι dneUaia. 
άΠΣλλαία, τ;ί: θ~:ι(α.ι τελ?ύμεναι χα.τ,χ τήν Ιο,'τΥιν 

των 'Aπελλ ιίi 'ι. 
'Αηελλαίος, δ' δνQμα. μ'l1νό~ δια.φόρων eωρικων 

π6λεω'l (ΔΞλψώ'/, Έπι~α.·1?QU κ. ιi.). 
άπέλλητος, δ·=άνταγω.,ιατής. 
δ-πελο .. , -ιό (πέΙΙα ' Β)' fλκος μή έπouλω~έν 

Ei:JtTI . 
άη-έλου, γ' έ'Ι. ιΧΠ'l1ΡΧ. ιiττ. π?τ. τοίί άπο-10ιί:ο (ί

C;ΧYJμα.τ~σμέ,,:ιν έκ τοίί άπο-Ιόω). 

άnΣλπίr;ω, μ3/.. -'αω, ιi,τ . -rcO' ώ~ώ πρός όπελ
πισίαν, φtρ:..ι εΙς όπε πι::ιΙαν 11 ιXμτ~. όπελπΙζομαι. 
2 =ελ.Π'ζειν άπ6ΤΙ1'0.=Ιχω έλπίδa~ 6πό τι. 

άη-Σλη.σμ6ι;, δ' άπελπισ/α, έλλειΨις έλπίδος. 
άη-Σμέω, μέλ. -έaω' έξεμώ (<<ξερνώ»), όποπτύω. 
άn-Σj.ιν!ισσ ντο, γ' πλ ηθ. μί:ι. !iO? 12.' 'to5 ιiπo.-

μι .u1'fι ""ω. 
. άΠ-Σμ6ρξατο, Ύ' Ιν. μ!:ι. cio? α' τofί άπ-ομόJ
Υνυμι (ο βλ.). 
- ' άη-τμ-πολάω, μΗ. -"σω' διαθέτω η διό ηωλήσε-
ως Υι όνταλλαιης. 2) άγορόζω KCI πωλώ' προδΙ· 
δ'.J, «άπεμπολω». . 
άπ-έναντι, (άπό+έ'ναντι), έπφ: καταντικρύ, όπ· 

έναντι (μετ~ γΕν . ) 11 ώσ. -
άη-Σναντ'ον, επ(?=άπΙ"α"τι (6λ. λ.). 
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6η-εvΙρfςω, μελ. -Ιξω' όπογυμνώ τινα όπό τό 
δπλα του, ό σΚύλεύω, τόν λοφυραγωγώ. , 
6,,-εvάσσατο, Υ' Ιν. έπιχ. μίσ. ιioρ. α' 1:05 dno

"α/ω. 
6η-ενcyιιασΙcιι, ιiπ:;-φ. μίσ . ιioρ. α' 1:0U dnοΡέeω. 
~Ω-ινειιισ, έπ. civt! ιIπή~εικo. Τι ίΙπήνεΥΚο., :Χορ. 

α' 1:?i) dΠΟΡέeω' άπ::-φ. π!:lιθ. ιi?ρ. α' ιΙπενειχθ-ή,,::ιι. 
6η-ενΙlJω (5λ. dn-ε1l1lέπω). 
6,-ηενΙitς, i. (α σ~εp .+πέ"θ-o.)· ό μή πενθών, ό 

όήrjλλαγμένος πένθους. ' 
6-1ΙΙν61\ΤΟΙ;, o~ (α σ1:5ρ .+πενθ-έω)· ό μή θρηνη

θεΙς, δι ' δν ούδεlς έπένθησεν.- 11 =ιIπε~8-ής, ό 
μή 'πενθών, 
6η-ενιαυτέω,μελ. -tSaω'ij &π ενιαυτΙζω, μ.λ. -Ισαι 

(&,Πό+l"ιαυI,6.)· άπέρχομαι εΙς έξορΙαν δι' εν έτος. 
C!ιιι-ενιαύτιισις, -εω., i,' ή έπl εν έτος έξορlα. 
άη-ενισυτfςω, άη. μι!λ. -rώ' άπέρχομαι εΙς έξο ' 

ρΙαν έπl εν' έτο:;' 6λ. χ::ιΙ ίΙπενιαυτέ:.>. 
6η-ενιαύτισι:;, -εω;, 'i(=dπεl'ιαιίτησι; (6λ. "λ.). 
άη-ενιαυτισμός, δ ' =ιΙπε"ιαιίτιοις (6λ. λ:). 
6η-εννCηω (Υ.::ιΙ dn-e1linωϊ ό αγορεύω (ouv. 1:φ 

dπο.vJιίω 8 6λ.) : ιΙπεννέπω οε μ~ ποιεί',,=σοϋ άπ
αγορεύω νό πράξr:ι:; ΤΙ.- Ilδιατάσσω άποχήν ά
π6 τινος: ίΙπε"νέπει" τινα θ-ο.λ.ιίμων = άποδ ~Kω 
τινά έκ τών θαλάμ:.>ν. 
6ή-έ~ (6λ. ιΙπέκ). 
άη-ε~ιιιώς, ιi-τ:τ . ιΙπεικώ., -υία, -6., μ1:Χ. παροιχ. 

1:05 ' ιΙπέοικα' παρόλογος, όνόρμοστoc;, δδικος. 'ΚπΙ? 
ιIπε~ .. κ6τω.=παραλ6γι.ις, όναρμόστως. 
6-ηΕηαντος, ο" (α στερ.+πεπαΙ,,:,»·6 μή πεπαν-

θεΙς, 6 μή ιJριμόσσc" ά '..JΡΟC; . 
ά-ηΙηειρος, ο" (α :Ηε?+πέπειρο;)· ό μή ώ,:, μ::>ς, 

ΔWooς, παράκαιρος. 
6η-εηΙάΥχΙιιν, παθ. Ηρ. οι' το& ιΙπο-πλ.άζω. 
6η-ι"Ιεuσα, \ίό ρ . ' α' 1:"υ .ιπο-πυώ. 
Ι-ηε"Ιος, οΙ' (ο. στ!ρ.+πέπλ.ος)· 6 άνευ πέπλου 

(η Υιν. ένδύματος), 6 φορών τόν χιτώνα μόνον. 
άιt-ιπΙω, συ '/τεψ. τύlt!)~ ιiντΙ d,πέπ.l.ωοε, ίω 'ι. ιiντΙ 

ιΙπ- έπλ.ευ.1., γ ' Ιν , ίνS?Ύ. ιiop. α' του άπο-πλ.έω. 
'n-invcaoa, ciό;>. α' 1:05 &πο-π"έω, 
6η-επτάιnιν, ιiόp. 5' 'tCiu ' ιΙπο-πέI'Ο,:ιαι. 
Ι-ηεητος,. οl' (α στι:;;.+πέοοω, μίλι πέψω)' ό~ρα-

οτος, όμαγεΙρεuτcς, όXιJνευτα;. 
• σερ, o?~. πλτιθ. του 80περ (8 ΙSλ.) : πOΙ?' ιiττ. ouzv. 
ω; ίπΙρ.=ωσΠfe, 

6-ιιCρavτος, ο" (α σΤIt;>.+πε..,αl"ω)· ό μή έχων 
ntCD7D, δπειρcς, ότελεΙωτα;, όναρΙθμητος. 
cl!wcρio~ 'fι (&πε..,ιίω)' έμετος. 
ά-ηcρiτoς, ο" (α στιρ . + πεeάω)' ον δέν δύνα

ταΙ τις νό πεΡόσr:ι. 
ά-ηεράτωτοι;, ο" (α στaρ.+πεeατ6ω): = dniea,,

I'or(& βλ_ ). 
άηερδω, μίλι -άοω' έξεμω, κόμνω fμετον. 
6η-εΡΥάςομσι, μίλι -άσομαι' ΠΡΚ. ιΙπ-ε(nασμαι' 

μlτQι σημ. .'Ι;'Υ. X!:lιΙ παθ. · ιiπoθ.· κα ιεργόζ μαΙ τι, 
6πoτ.ελειιJνω τι, τελεΙι.ις ιι μ1:Χ. Π:-Χ. d:rcειeΎααμέ"ο; 
-έντελως όποτελειωμένος 11 ίπΙ Cwypiq:au , όποτε
λ : ι '.:ινω διό χρωμότων, παριστόνω Τι έΚCfράζω τι 
πλήρ<.χ; 11 Υ_νικώ;. σχηματ Ιζω, δημιουργω. 2) όπο
τελειώνω μΙαν σύμ60σιν. 'Ee α~τoυ τό 

ά,,-ερyΙciία, 'f,. ή όποτελεlι.ισις, ή συμπλήρωσιςlΙ 
τ6 παράγειν, δι)υιουργεΤν, τι, τ6 προξενείν τι. 
6n-CΡΥaοτιιιός, ι!. 6,,' έπιτήδειος πρ6ς τ6 όπ-

εργ'::'ζεοθαι. 
6iι*ι:ι:' Ιων. ιiν-:Ι άπ ' ε/ΡΎω. 
άη-C , ' μιλ. -fιo' φέρω εΙς πέρoc;, τελειιJνω. 
6ncpac', irt"!;>.=r1ισπεjεt (έΧ 1:0~ 6.nee. 8 ΙSλ.). 
6η-ερcΙδω~ στηρΙζω, πρooηλιJνω στε εό. - μ!~ . 

μίλ., &πιρε{σ~μαι. \ίό? άπη!?ιιισιίμην, ιiλλ' δμω;; ποιθ . 
Π;.χ. dneetig~I σμσ.ι' προσηλώ" στερειJνω, έμαυτόν 
οτερεως έπόνω εΤι:; τι, '. Ι. , ύπσστηρ!ζω έμαυτον 
έτΗ τιν.oc; πΡό.Υματoc;, 6ασΙζομαι εΤς τι 11 ένδιατρΙβι.ι, 
έπιμέν", έπl τινος, ώσ. κατασταλάζω εΙς 15ιαΙτερον 
μέρος 1 «πολ. ; όκκouμ6ώ, όποκλΙνω πρόc; ' τι. . 

6II'cρcfcIoc;, Ο". ποιητ. = dπειρΙσιοr ι &~eIEloaa. 
.ιιιο,"==δπειρα. όμέτρητα, δώρα (λύτρα). [ο. στ!ρ.+ 
'"τ,_,. 4n,t,O$ <·!Ιπ"Jοι]. 

άη-cρεισιlί, -εως. "ι' τό έρεlδεσθαι (στηρlζεcθαι) 
έπl τινος, πΙεοις, όντΙστασις.- 11 έπι60λή ,(π. χ. τι
μωρΙος). 
ά,,-εριύΥομaι· μίσ. , έρεύγομαι, έξεμώ U ίπΙ πο· 

τοιμιίJV . έκ6όλλω, χύνομαι. 
άπ-εριιμόω, μβλ. -ώσω' καθιστώ τι έντελώς 

fρημον. 
άπ-εριιτϋω, μελ. -vαω' κωλύω, έμπο:lζω. 
ά-ηεΡΙ-ΥΙνιιτος, ο" (α σ1:ιρ .+πεeΙΎl)"'ομα,)· άκσ

τανΙκητος. 
ά-"ερl-δρaKτoς, ο" (Ω σ-:ερ.+,περ,Jeάσσομαι)· δν 

δέν δύναταΙ τις νό ouXXMr;>, όκατόληπτος. 
ά-r.ε)i-εΡΥος, ον' άπλοϋς, όπέριττος, λιτός, ό· 

φελής, μή έξεζητημένος. 
ά-ηερι-Ιδλιιτος, ο" (α στεΡ.+πεeιωλέω)· ό όνυ

πέρ6λητοι:; (όκατανΙκητος) εί:; τήν φλυαρΙαν. 
άηερf-Ιιι"τoς, ο" (α στερ. + ,πε"ιλ.αμβά"ω)· ό μή 

περιλαμ60νόμενc ς, μή δυνόμ::νος- νό περιληφθό 11 
όπερΙγραπτος, όπει:ιόριστος, όκαθδριστος. 
ά-nερι-μCFιμvος; ο" (α οτερ. + πε~l + μέeιμ"α)' 

όμέριμνος, άφρονης, όπερΙσκεπτος' έπΙρ. -..,ως = 
όμερΙμνι.ις, όφροντ Ιστι.ις. 
6-ηερι-νόιιτος, ο..,' όκατανόητοςlΙόπροσδόκητος, 
ά-ηεΡι-οητος, ον (α στερ.+πεeι6ψομαι)· ό μή ό

ρων πέριξ έαυτοϋ, ό όδιαφορών διό τ6 παν, όμέ· 
ριμνος. όδιόφορος. 
ά-"ερΙ-σκεπτος, 011 (α στε~.+πεeισκΙπτομαι)' 6 

μή σκεπτόμενος, άπερΙσκεnτος, όμέριμνος, 60τό
χαστος έπΙρ. -τω;. 

ά-ηερί-σnaστoς, ο" (α στε? + πεeισπάω)' ό' μή 
πεΡΙ::Jπώμενοc; (τι1δε κόκετσε), όδιατόρακτος' ίπΙ? 
-τω.=6διαταρόκτι.ις. 
ά-πΕρισσος, ιitτ. -ττος, ο" (α otap.+nιreaoo6.)· 

6 δνευ περιι:ισε ίος (όνευ πεΡΙΤΤΟϋ, πλεονόζοντός 
τινος), άπλοϋς, λιτός, .όπέριττοςι. 
ά-ηερΙ-στ6τος, ο" (α σΤ6;>.+πεeι-lσταμαι)· πεώ 

ον ούδεlι:; 1σταταl. έπομ. έρημος, 6nρoororcur0<i, 
όνυπεράσπιστος. 

ά-ηερl-τμιιτος, οΙ' (α ΟΤ8;>. + πεeιl'eμ"ω)' ό μή 
περιτετμημένος, μή περικεκομμένος, μή περιωρι
σμένος. 

ά-ιrερί-τρoηoς, ο" (α στ!ρ. + πιεeιτeΙπω)' δ μή 
έπιστρtφwν, όνεπΙστροφος U όδιάφορος, 6μέρι
μνσ ' , ' ξέ Ο ,οοτος». 
ά- •• iριττος· βλ. dmeaoao •• 
άη-ερρίιδιιν, ποιθ. «όρ. οι' τ05 άπεeώ (8 βλ.). 
άη-ι:ρρΙyiίσι, γ' πλ'ljθ. παραχ. β' ~oυ &πo-ρρι~Ιω. 
άη-Ερρω· όπέρχομαι, cξεκουμπlζομαιι, cγκρε7 

μοτσcκί,ζομαιι' Πραστ. IJ.neeea = φύγ' όπ' έδω, cξε
Koυμπlσoυι=λ!:lιτ. Abl LΠ mAIAm rem' ΙSλ. χαΙ 6:πλουν 
Ιeeω. 
άη-εΡUΥΥάνω· έξερεύγομαι, έξεμώ n έπΙ ποταμών, 

έκβόλλω, χύνομαι 11 άπολ. έρεύγομαι. 
άη-ερυΙριάω, μελ. -ιiσω' όφΙνω κατό μέρος τό 

έρυ8ήματα (cτή ντροπή ι), δέν έρυθριώ, δέν κοκκι
νΙζω 11 εΤμαι όναΙσχυντος. 

ά,,-ερΟιιω, μελ. -fω (&π; + Ιevκω)' όπωθώ, όπο
μακρύνω, άΠQJφQύω, -Μίc;ον.όπεχω"όφΙσταμαι, παύω_ 
. 6η-cρϋσίβόω, μξλ. -ώqω (ΙevσΙβη)' καταπρέφω 

δι' έρυσΙβης (v~oCiU τών 'fUtGIv) 11 παρόγω έρυσΙ6ην. 
άη-ερiiω, μsλ. -νσω' όποσπώ 6πό τι, τρo~ω.. ' 
ά,,-Ιρχομαι, μιλ. -ελ.εύοομα ι . \ίόρ. 6' -tSAtίiJ.o", 

-ηλ.θ-ον· π~x. -ε.Ιήλ.tίθ-α· cόπέρχομαιι, όναχωρώ, ό
ποχωρώ, έκ τινος τόπου 11 &πέeχεσθ-αι ιεΙ~". = πο
ρεύcμαι όπό τ6 fναμέροc; εΙς τ6 όλλο. 
, άη-ερω, !ων. &π~.eέω, μιλλ. !νιυ ένιστ. ίν xρfισBΙ' 
ΠΡΧ. dna~e"Ha' μίσ. μιλ. dπιεeοvμαι' παθ. ιiόp. ,α' &π
ερρήtJψ (Ρλ. άπιίπο,,)' όμιλΟ μετό θράσους, «τό 

, λέω δξ' όπ6 τό δόντιαι.- 11 6παγορεύω: &πε2ώ οε 
μη ,πeάΤI'ΝΙ'=σοϋ τό όπαγορεύω νό τό Kάμr:ιc.-111 
όπαρνοϋμαι, όΠOKηβ\Jττω, δέν όναγνωρΙζω.-lν όρ
νοϋμαι, , όπορρΙπτω. - V ιiμτε. _6π"'lκόμνω, Koυρά~Θ
μαι, έξαντλοϋμαι, χόνομαι (πρΙS. d fBino,,). ' 
άη-cρωεύς, ·έω" δ' ό έμr,ο 5ιζων, ό κωλύων Ο ό 

ματαιιJνων ό παραλύων. Έχ το:Ι 
άη-ερωΙω,μιλ, -ι!σω' όπρούρομαι, όποχι.ιρω, όnό, .. 

'Ε. -ςoiί 



.10 

'n-cpωιIι, -ι,. ή πρός τό όπΙσω όποχώρησις. - 11 
έμπ6δlον. 

άιι-ι:ρωfισcιaς, β' έν . ιioρ. σ: E~xτ. τoίi &n,aeOJiOJ. 
άη-έρωτος, ο" (dnό+l'eω,γ ό μή έρών, ό μή έ· 

χων έρωτα. ' 
an-cς, ίω·ι. ιiντ Ι lίφ·II" Προστ. ιioρ. δ' τoίi &φ·Ιημι. 
άn-cσδέομαι, (έσ-θή,γ μδσ. , έκδύω έμαυτόν, έκ ' 

δύομαι. 
άn-cσδίω, μaλ . ιΙΜδομσι' πρχ. ιIπιιJι1ooHα' πα.θ . 

άόρ. α.' ιIπηJΈσ{}oην' τρώΥω η C~KανΙζω. (τρωγαλ/ · 
ζω, περιτρώγω) 11 κατατρώγω. 
άn-cσιιέ!ασα, ιiόρ. α.' του dnο-σΗιιδά"""μι. 
ά-ncσιιής, έ, (α ατεΡ.+mσΗcω· όνευ δέρματος, 

άκάλυπτος. 
άn-cσccίται, ιiντΙ &πΙσιι~αι, Υ' 4ν. μίλ. τοl! llnιιιμι. 
άn-cσσούα, Λιχχων. άντΙ &πιισσνη, πα.θ. ιiop. β ' τοί! 

ιΙποσlιιίω'οπηλθε, « πάει πιά., δένύπάρχεl, όπέθανεν. 
όn-cσσίιμην, έπ. πα.θ. άόρ. β' τοί! &ποσιιιίω. 
άη-έστην, ιiό? β' τoίi &φ-lσ~ημι. 
άn-cστραμμένωι;, 5ΠΙΡ. (dποσ~eiφΦ)' κατ' όντ/-

στροφον τρόπον. 
άn-cστράφαrο, Ιων. Υ' πλΥΙθ. πα.θ. πρχ. τοϊ) &-

ποστeiφΦ· . 
άn-cστώ, -.οίί;, fι (ίι.πιιιμι, ιιΙμι), Ιων. λί;ι,' τ6 

νό εlνα/ τις άπών, όπουο/α' 5λ. Wιισ~ώ. 
ά-ηέτηΙ0ς, ο" (α ατεp.+ΠΙ~ηl0"γ 6 δνευ πετά

λων, δνευ φύλλων. 
άη-έτρΙπ-ον, ιiό ρ . β' 'l:ou ιlπο-τeΙn(1). ' 
άn-cu-δοιιέωο έρχομαι εΙς όπελπlομ6ν, εΙς άπ6 -

γνWOlν, άπελπ/ζομαl. 
άn-cu-δiνiτf;ώΟ όποθνόσκι.> μαKaρ/wς. 
ό-ncuδίις, έ, (α ατε?+πll"θά"ομσι)' ό μή έρευ

νηθε/ς, μή έξετοοθεΙς, άνήκouστος, όνεξέτοοτος, 
όνερεύνητος 1/ δγνωστος (λα.τ. Ignotus).- 11 ένε;ΙΥ·, 
ό μή έρευνήσας, μή ζητήοας πληροφορ/ας, ό ά
γνοών (λα.τ . ignArus). 
άn-cuδGνω, μελ. -tί"ώ' καθιοτw τι πάλιν εύθύ, 

c ίο!άζω» 11 άνεγεΙΡω έκ νέου 11 μτφρ. έπανaφέpω, ά
ποκαθιοτw U όδηγw, διευθύνω, κυ6ερνώ, διοικώ Ilχέ
eιI, δεσμοϊ, dn,v80Ii"III" 11 διευθύνω, 6δηγώ, τός χεΤ
ρας διά τών άλύοεων (τ. Ι. δένω τάς χετρος). 

άn-cuιιταίος, σ, ο,,'=τφ Ιπομ. 
άn-cuιιτός, ό" (ιΙπειίχομαι)' δν τις εσχεταl νά 

μή EXr:t, άΥεπιθύμητος 11 έπάρατος, κατηραμένος. 
άn-cuναςω, μελ. -άσω' τόν νανουρΙζω , νό KOI-

μηθ~IIKατευνάζω, KαταπρaOνω. 
άn-cu-ταχτcωο πληρώνω τακτικWς. 
άn-cιίτc1fζωο καθιστώ τι εύτελές, έξετευλΙζω. 
άn-cu-φημέωο = dnllIixoμAII (δλ. λ. ), λα.τ. &bo-

minArl. 
άn-ι:ύχcτος, ο,,=dnIlVΗ~ό, (8 5λ.). 'ΕΧ τoίi 

, άη-ι:ύχομαι, μελ. -ξομσι, άποθ: εύχομαι νό μή 
y/vr:t τι, τό άποοτέργω (λα.τ. deprecArl). 
άn-cύωο 6λ . dφ.ιίω. 
άn-cuωνfςωοπωλώ εύθηνά. 
άη-έφδΙδον, έπ. !ίόρ. δ' "Cou &πo-φlJ.l"ω. 
άη-CφδΙτο, Υ' Ιν. έπ. πα.θ. «'.)1'. δ' 'l:oίi &πo~80Ι"ω. 
6n-cιpδoς, Ο", «ντΙ lίφιιφ{J.ο, (ιΙφ-έψω)' καλο-

6ρaσμένoς, διυλισμένοςll&nιι~{J.o, Mυσό~Kαθaρός, 
όκήρατος, άμιγής, χρυσός (λατ. aurum recoctum). 
άη-ι:xδaίρω, μ~λ. -σ!ι»· ιiόρ. α.' ιIπήx{J.η,?α· μιοώ 

KCΙΔ' ύπερ60λήν.- 11 nOIW τι(να) λ/αν μισητόν. 
άn-cχ8άνομαι, μελ. -ιιχ-θήσομσι' άόρ. 6' dn

ηΧ{J.όμηff, «π~:p . dneX{J.iofJ.ιιo· πρχ. ιlπήX{J.ημσι· πα.θ., 
μισοϋμαl 11 έπισύι:ω τήν άντιπάθειαν 11 εlι-αι rϊ νΙνο
μαι άντιπαθητικός 11 ώ:ι . κινοϋμαl, έξωθΟϋμαl, πρός 
τ6 μΤσος: ουΖε τΙ μοι πα, δήμο, dneX{J.όμII"o, χα
ΜπαΙ".ι=οϋτε δλος 6 λαός έξωθημένος εΙς μΤσος 
έναντΙον μου όργΙζεται κατ' έμΟΟ.- 11 Άποθ. έν 
ένεΡΥ. αΤιμ., κινώ, προκαλw, μΤσος: "6)'0 ι ιIπεXfJ.ιι
"6μιι,,οι=λόγοl προκαλοϋντες μτσοςΙΙμ5τά δοτ. lφοα., 
εlμαl rϊ γΙνομαl μισητός είς τινα_ 

, .. -txIcta, fι (dnax{J.tj,)· έχθρότης, μΤσος, όντl
πάθεια 11 χα.τιΧ πλrιθ.=fχόρα· Ιι' &na,,{J.ela, τι", 1''
{J.ιιi,,=μισοϋμαl ύπό τινος. 
άη-Cχδημα, -στο" τό' παν δ,τι μιαεί τις_ 
'c1ιn-clδι\μων, 011' = -,;Φ 'πομο 

'n-cxδι\f;, i, (dnDtlx{J.o,)' μισητός, έχθρικός. 
άn-cχ&ιιτιιι6ς, ή, 6,,' πλήρης έχθρας, φθονερός 

~ντΙθ. τφ Η61ιιξ. 
άn.Cχδομαι=dn-εχ80ιί"ομσι (8 βλ.) .-Ποχθ. (ιΙπότ 

'X{J.o,)· μισοϋμαl η εlμαl μισητός. -
άη~xδώς, δπΙρ. 'l:oίi &πιιχ"",' dnex{J.~ '.ιω=δl

άκειμαl tXθpIKWC; πρός τινα. 
άη-Cχω, μίλ. &φέξω καΙ &ποσχήσω' «Οι'. 5' &n

έσχο,,' KΡOTW μακράν, τηρώ μακράν, όπ6 .. . 11 διαχω
ρ/ζω.-ΜΙαον, άπ,χομαι XEigd, τι"ο; = κρατώ τάς 
χεΤρας μακρόν όπό τινα 11 «λλ' δμω, ιΙπέχομσι a.ιτολ. 
=KΡOTW έμαυτ6ν μακράν άπό τι, άπέχω όπό ... , όφ -
/σταμαl όπό ... - 11 άμτ5. , εlμαl μακρόν άπό ... , μετιΧ 
Υ5ν. 'ι:όπου: Πί, π6Μω, 011 noU'I}" όδό" &Μχει = 
δέν εύρ/ακεταl εΙς πολύ μεγάλην όπόστασιν όπ6 
τήν πόλιν ιι αr,μ. ώ;ι. , ίίι, χοχί τό ,μίοον, όπέχω όπό εν 
πράγμσ.--- 111 έχω τι πληρες, λαμ&]νω τι πληρες 
/ «παΙρνω σωστόν»): ιlπέXω μι:ι800,,-έχω (λαμ6όνω) 
πλήρη μισθόν. 

ά-ηι:ψΙa, fι (&nιιπτo;)' έλλειψ ,ς πέψεως, όχω-
νευσΙα. 
άη-Cψω, ίων. ciντΙ άφ-έψω. 
άη-έωσα, ιioρ. α.' τoίi ιΙπ, ω80έω. 
άη-ηΥCομαι, άπ-ήΥημιι, dn · tIyηOI;, ίων.ciν"CΙ , &φ-η)'

, άη-ηΥoρΕομαι, μία: ύπερασπ/ζω έμαυτόν, ώ; τό 
αΠΟ"ΟΥεομαι, , 

, άη-ηΥ6ρημα, ;:6 (dnη)'οeέομαι)' ύπεράσπιαις , 
(άν-τ; ( θ . τφ xaorfIy6efIμAI). 
6η-ηΥορίa, 'Ιι'=τφ n?or,y. 
ά-ηήδΩΙος, ο" .. ό δνευ πηδαλ/ου. 
άη-ηδέω, μελ. -ήσω' στραγνΙζω, δlυλΙζω. 
6-ηηκτοι;, 011- ό μή πηννύμενος, ό άνεπ/δεκτος 

στερεοποιήσεως. 
άη-ηΙάδιιν, πα.θ. άό;ι. α.' 'l:oίi dn- CΛιItl .. OJ (ο βλ.). 
άη-η1Ι:Υέωο άμελW. 
άn-ηΙCΥcως, έπΙρ. έΟΧYjμα.τιαμSνον ώαε Ι ιΙ; έπιθ. 

*dJJfI"etti;, έ, <dJJo + dU)'fIJ)' δνευ φροντΙδος δι' 
ό,τιδήποτε, όφροντΙστως, όμεμΙμνως 11 μv"ον dJfIJ
Μ)'έως ιΙποειπεί .. = όμιλώ «καθαρά καί ξάστερα», 
χωρίς νά σκοτΙζωμαl διό τάς αυνεπεΙας. 
άη-iί1δoν, cicip. β ' τοϊί dπέeχομσι. 
άη-η1ιαστής, -oiί, ό (dπό + 'HJ.Ia.la.)· 6 όπέχων 

όπό τήν ΉλιαΙαν, ό άποφεύγων τήν Ήλ., τ. Ι. ό 
έxθ~6:; πρός τόν νόμον, ό όποστρεφόμενος τά 
δικαστήρια (μsτιΧ λΟΥΟΠ:ΙΙΥ'/Ι'.)υ έπί oτij;; λ~s~ ;1).ιο" 
τ. ! . 6 μή άρεακόμενος νό ήλιάζεταl). 

άη-ίί1ι~, !ο)ν . ciντΙ dΡ-ηλιξ. , 
άη-η1ιωτιις (έ·/ν. &"εμo~), -ov, δ (ιΙπό+;;"ιο,)' 6 

άνατολικ6; δνεμος (λα.τ. subsoIAnUS). 
ά-ηήμαντος, ο" (α στερ.+,πημσί"ω)· 6 μή παθών 

6λό8ην, σώος καΙ ά6λα6ής, ό όπηλλαγμένος δυο
τυχΙας.- 11 ένε;;Υ. , ό μή προξενwν 6λά6ην. ' 

άη-ι'ιμβροτον, έπ. '«ντΙ ά:p-ήμσρ~o", «~p. δ' ",oίi 
&φ-σμσ!~ά"ω. 

'n-iίJ'CV, α. ' πλΥΙθ. πρτ. τoίi &π-ιιιμι (ιιΙμΙ). 
Ά-ηημιος, δ' .πΙΟ. τοϊί Διό" 6 άποτρέπων τά κα · 

κά, όλεξίκακος. 
ά-nημoσύνη, fι (dnήμαw)' έλλειψις 6λά6ης, ά-

6λά6εlα 11 όσφάλεια 11 άκεραιότης. 
άη-ημ-η61α, Υ' Ιν. π?'Ι: . τοϊί ιIπ-εμ-πo"άω~ 
ό-ηήμων, Ο". yav. -0,,0. (α otEp.+.m;μAI)· _ό μή 

παθών 6λά6ην, μή 6ε6λαμμένος, οώος καΙ ά6λα-
6ής 11 6 άνευ θλΙψεων rϊ 6ασάνων.- 11 ι!νΕργ. '6 μή 
προξενwν 6λ66ην, ά6λα6ής 11 ι'\συχος, πρ::ος υ ίπΙ 
θεων εύμενής, Τλεω:;. 

άη-ήνι:ια, fι (~πηl'ή.)' τραχύ τη:;, σκληρότης. 
άn-ήνcμος, ο" (lί"ιιμo~)' ό μή έχων δν,εμον, μή 

προσβαλλόμενος ύπό άνέμου, ύπήνεμcς. 
όηήνη, fι' τετράτροχος δμαξα 11 μΤΥν. κάθέ δμα~ 

ξα, δρμα.- 11 αυν. τφ ζείίΥΟ' 11 ζεΟγος, ζεϋγος6qWν 
(ζευγάρι) [άΥν. έτυμολ). , . 
άη-ηνήναντο, Υ' πλΥΙθ. μΙα. άορ. α.' τοi} &oΠ-aioιIj· 

"σμσι (8 6λ.). , -, 
άη-ηνίις, έ,· τραχύς, σκληρός, Cπ6τομος . (π"ΙS~. 

neoo-""tI,). , . ' 
άη-iίνδoν, δωρ. "ντί &n-jjllJ.o", ιio;ι. δ' -,;6u '&no 

~iχ.ομιι,. 



4ιί-ι\ορος, eιιIp. χχ! !ω·ι. ' dπ-άοeο" ιπ. dπ-ή:.ι.?ο;, 
01' (άπο-ι-άείι?ω)' ό αϊωρούμενος ύψηλό, μετέωρος 
(ί.',: , "$uspensus)' π:;Ιλ. τό τ'ης; νιixς; «dπιiωι?o,. Υι -.1-
πιl0/20,- = 6φr;Jρημένος, οlονεΙ όερο6aτQν, . μή εύ
ριοκόμc;νος εΙς τΟίιτον τόν κόσμον. 

ά-ηιιριΚ, ., (α οτιρ.+π"ρ6,>.' ό μή πεπηρωμένο:;, 
μή όνόπηρος, μή παθών πήρwσιν. ' 
6-η .. ρος, ο .. (α οtaΡ.+πήια)' ό μrι έχων πήρον 

(oaKic διον).-:- 11 (α στψ+π,,]6.)· ό μή πα8ών πή
ΡWσιν (κολό&.ισιν, σωματικήν βλόδην) 11 ό μή πεήη
ΡWμένoς, όι<ολό&.ιτος. 
άn-ιιρτιιμcνως, ίπΙρ. (dπαρ'l'άω)' κεχωρισμένως, 

χωριστό. ' 
άn .... ρnσμcνως, ιίπ!ρ. (dπaΙΙ,l,Ιζω)' δλως διόλου, 

έντελQς. ' , . 
ά-ιrlιρωτoς, ο,. (α στε?-+Πf1l6ω)' ό μή πεπηΡW-

μένος, μή πςiθώνπήΡWσιν. 
άη-ιιυρων" -ρσ, α: χιχ! -r' Ιν. πρτ. τoίi &πaVlάω. 
άn-ιιιCω· όντηχώ. 
άη-iιιιιμσ, τό (ιΙπ"χέω)' ~xoς, ό·/τήχησις. 
~II~Ιiις, ;, (dπΗ'Ι}χο.)· κακόηχος, ό:Jύμφωνος, 

παΡόφωνος 11 80.Jυ6ώδης 11 δJσόι:εστος. 
An-iιxBcTo, -r' Ιν. μέσ. ιi?ρ. 6' του dπr.ι:IJ.ά-,.oμαι. 
ΙΙΙ.ι\ωρος, ιΠ. ιiντΙ dπ·ήοeο, (πγ6λ. παρ-ή:>ρο" 

σvl'-ήοι?ο;) 
άΜα yij (6λ. CΙπιο;). 
άη"ΙάΙ1ω, δωρ. χΧί λιχχων. ιiντ! dπoπέμπω. 
άη-ιδιlιςω· ζώ όλcμόναχος, κατ' lδΙον: 
άιι-ιδιaσll ::ός, ή, 61" όποκεχωρισμένος, όνα-

χωρητικός, έρημικός. 
ά-n'cστος, 01' (α στι?+πι~ζώ)· ό μή ένδΙΔWν rf.j 

πιέσει, δν δeν δvναταl τις νό nItar;J. 
άη-'ιιμι, ίων. ιiντί dρ·Ι"μι. 
ά-ηΙΙΙνος, ο,.' ό μή πl8ανός, μή, πιστευτός, ό

πΙστευτoc;, «όπΙΟανος».- 11 μή πειστικός, μή πεισων. 
, ά.ηιΗνότιις, -"ro" -Ιι' ή έλλειΨις πι8aνότητος, 
έλλειψ!ς πειστικότητoc;. 

A·...,CCot, επ. ιiόρ. α' dnllJ.rιaa, ΠΟΙΥΙτ. ivt! dπaI-
6.ω. Έχ τ?υ 

ά-ηΙΙής, .;, ποιητ. ιiντ! ά-πει θ-ή;. 
6η-ΙΙυντήρ, -;;eo;, Ι' ό παλινσρ8ωτής U ό διευ-

θόνων. ό κατευ8ίινων. Έχ του 
An-iIιiVCot=dn·auD-ail':o (6λ. λ.). 
άη-ιιιμάω· , λικμόω, λιχνΙζώ. 
άη-ιιινCομσι, &π-ιΧ6μ"l', ίων_ ιi 'ιτ! dριχ-. 
ά-η'"ιιτος, ο,. (α στε".+πι,ιέω)· ό όσυμπ:εστος, 

δν δέν ~ύνoταl τις νό συμπιέCr;J. ό μή έλαστικός. 
ά-n'μcΙ0ς, ο,. (α σΤΕ;-ι-+πιμελή)' ό μή έχων πι

μελήν, ό δνέυ · πόXOuς, δ1αχος. 
ά.ηινής, •• (α στε~.+ΠΙ"D')· ό δνευ πΙνου, άνευ 

,ρύπou, μή ρυπαρός, Kα8aρός. 
ά·ηΙνύσσω, (α στε~.+πινντ6.)· δέν έχω τά~ φ;::έ· 

νος μου, εΤμαι δφpt.Jν, όσυνετος, εΤμαι όνόητος. 
6η-ιξις, ίων. ιiντΙ clpι~ι;. . 
6σιον, τό (clnIO;J' όπΙδιον(όχλ6δι), λ:χτ . pirum 

[clnaoιr( *"P:tO, λχτ. pirum <pi :om). 
-ΑΠΙΟΙ, -Ιι ' ιlπι~Zα, «όπιδιό», «όΥριαχλαδιό»' (λατ. 

plrus). 
-Ιηιος, .", -011 (dπό)' ό μακρόν άπέχων, μακρόν 

εύρισκόμενoc;, ό μακρόν, μακρινός: εξ dn:l,,; ΥαΙη; 
=έκ . τi'jc; μσκρόν όπεχουσης Υi'jς.- 11 W Απιο" α. οΙ' 
-=Πελοποννή:Jι::>ς, λέΎβται δ' ότι (έπί ταύτης; tij; εν
νοΙας;) πcι?ιiγεται έχ τού ."Απι,", ώ~ ώ'ισμiζεtΟ μυ 
θιΧός; τις; βcισιλεiι; τoίi W ΑΡ'Υου; : έντευθεν ΆπΙα ,yij iΊ 
ΙΙπλώ~ Άπlα=;=ή Π~λoπόννησoς ώσ. ΆπΙ., -l~o., Τι' 
(iv ';;:) πι.,ιπτώσιι 11 ίί) [δ~' έτυμ~λ. 6λ. άπό). 
, άίι-ίηόω, μίλ. -ώσω' έκπlέζω τόν όπόν. 
άη-Ισόω., μ'λ. -ώo~' Kα~ιστώ η ίσο ; , Τι όμαλόν. 
A-nIOΤcCot, μελ. -ήaω' πρχ. ';πΙστ"χα (απι'Ο,l,Ο;)' 

εΤμαι δπισΓος, δέν πιστεύω, ctv έχω -έμπιστοσύνην, 
δέν έμπισ εUOμαι, cάπιστώ~ 11 δυσπιστώ.- Ποιθ. μετrί 
μΙσι;υ μιiλλ . dπι~τή.:Jομαι· δέν ΥΙνομαι πιστευτός ι 
δέν μέ nIoτQJ.:>UVol δλλοι. -ΙΙ =άπειD-ι!ω: , δέν ύπ-
aKOOW, napaKOIJ:J, δέν πει~αρxώ. ' 

άιι-lστιιμι, !ων. ιiντ! dl'"lσr"μι. 
ά-"ιστΙσ, . Ιώ·ι. -Ι;" -ιι (&ΠΙCJ'Ι'έω)' τό μή πιστεύειν, 

ΔUΑπιστlα l,πoAACΙ$ ιbr.II~Ια$ '1." l'6=τ6 πΡδ'ι'μα' έ-

.. Ι~ 

πιτρέπει Ύό διατηρf.j τις πoλλόc; άμφι60λΙας.- 11 έλ
λειψις πΙστεως, όπιστΙα U δυσπιστΙα U έλλειψις έμπι
στοσύνης. 

6-ιιιστος, ο,. (α o'ti~. + πισ,l,6,) ι Ι π:Χθ. δν δέν 
έμπιστεύεταΙ ΤΙζ, χαΙ 'ΠQμ. 1) έπ! προσ. , ό μή πι
στευόμενος, μή όξιόπιστος. 2) επί πραΎμ., όπΙστευ
τος, μή πιστευτός. - 11 ivap-r. ό μή πιστεΎWν Τι μή 
έμπιστευόμενοςllό δυσπιστών. 2) ό μή unaKo6wv, 
ά-ηίστοσύνΙΙ=dπιστΙα. 
άnίστω~, έπΙ? τοί! &πιοτο; ι Ι ένε?Ύ., μετά δυσ· 

πιστΙας, ύπόπτως.-ΙΙ Π(1θ .,.άπισ Γεύτως, κατά τρόπον 
μή πιστευτόν. 
άπ-ισιναίνω· κα8ιστώ' τινα lσχνόν. 
άη.ισιίίPΙ~oιιaι, μίλ. -lσομοιι, ιiττ. -rοίί.:4.:tι, ιiπoθ: 

ένανΤΙοϋμαι μέ πείσμα, άρνοϋμαι έπιμόνwς. 
άη-'σιω, ΠCιΙ'ljΤ. ivt! dπέχω' κροτώ μακράν (πρ6λ. 

dn~x<.t)} 11 συΡW όπΙσω, όπoσίιΡW. 
άη-ΙτCον, ρτ,μ έπΙθ. τόυ CΙπ-ειμι (εΙμι)' πρtπει τις 

.νά ό .ιέλ8r;J (δι:ϊ' dπι~,.αι). 
άη16κCω, dπ1αχΙα χλπ. · 6λ. ΙΙμπlαχέω χλπ. 
ά.ηlάιιoυντo~, οΙ'· ό δνευ πλακούντων. 
ά-η1aνι!ιlί, έ, (α στε;;:>. + π,ιαιιά-ομιχι)' ό μή περι-

πλανώμενος, σταθερός 11 στερεωμένος. 
ά-ηΙaστίσ, -ιι (cιπ,ιαοτο,)' εlλικρΙνεια. 
δ-ηΙσστος, 011 (α στβ?+π,ιο:ίσοω)· ό μή πλασμέ

νος, μή πλαστός 11 Ιπομ. φ'..lOικός, Υνήσιος, όπροσ
ποΙητος, είλικρινής.- 11 (σ οτaΡ.+πεUζω) συντβτμ. 
ιiντί dn.€laoro;· όπροσπέλαστος, όπρόσιτος U φοβε-
ρός, τ ρατώδης. . '. 
ά.η1στής, έ; (σ στε?+πΙάτο,)· ό μή έχων πλότος. 
6.ηΙiiτος, !ων. α·πι"το;, 011 (α στβ? + πε,ιάω, 

π?ιΤιτ. ιiιτ! πs,ιάζω)' συντετμ. ιiV't! dπΙ1ιlτo.· όπροσ-
πέλαστoc;, όπλησΙαστος, όπρόσιτος 11 τρομερός. 

6-nlcxToCj, ο,. (σ στβ?+π1έχω)· ό μή πεπλεΥμένος. 
ά.ιιΙCΘν-Cκτιιτος, ον' ό δνευ πλεονεξΙας U δν 

ούδεlς δύναται νά ύπερνικήσr;J. 
6-n1cToς, ο,., παρiλ. τύπος; του cfnla,l,3' Τι του cI

π,ι,,3,1,0;, εν xriJaE! μόνον μsτdι τ~~ ίνν. ύπερβολικό 
μένα..; , άλλόκοτος, όJuνήθης. 
6-nlcuoroιo, οΙ' (α στερ. + π,ιεύooμaι, μ!λ. τοί! 

πΗω)' ό μή πλωτός, ό μή δ απλευσ8εΙς. 
δ-η1ΙΙKΤO~" ον (σ σΤΒ? + nlfjCJOW)' ό μή πληττό· 

μενος, μή πληΥεlς 11 επί (ππου, ό μή χρειαζόμενος 
πληιι;τρον (η κέντρον). - 11 ιίνεγΎ. ό μή έρε8Ιζων, 
μή κεντών. , 
ά-η1ι\ρωτος, ο,. {α o'tsp. + π,ι"16ω}' όκόρεστος, 
ά.ηΙηστίσ, Υ,' όκόρεστος έπι8υμΙσ. Έχ το::ϊ 
6-ηΙιιστος, ο,. (α σtε., .+πΙμπl"μι)· ό μή δυνό- · 

μενος νό πλη9W8f.j (τ.!. νό Υεμισθf.j), ό{όρεστος, 
άχόρτα'{ ς 11 μεtci Ύβν. c!nA"oro; σrμ:s'l'ο; = ό μή 
χορταΙνων αΤμα. 

6-η1011l, ίων. dπ,ιοi", -ιι (c!nlov;)' τό μή δόνα· 
σ3αι πλέειν, ή δωκολΙα πρός πλοϋν (λόΎΨ μ'ή s,j
νο'ίχι:)1) X~ΙP?ί)~ . 
άη~oίςoμαι, ιiπoθ. (ιΙπ,ιόο;)' φέρομαι όνοικτό, 

τ. ! . έλευ~έpWς, είλικρινώς. 
άηl~ί.ιιό4i, ή, ό,.· δμοιος πρός όπλοϋν, φυσικός, 

φανερός, σοφής. 
άηλοίι;, -163., -ιι (cιπ,ι60')' άπλοϋν φόρεμα (τ . Ι. 

«μικρό καΙ μονό»). 
ΆηΙο-κύων, δ' σχωπ'tιχόν δνομ(1 χιινlx~ίί φιλoσό~ 

φ!)υ. μωρός κυων, όνόητος. 
άη1όΘς, ·6", ,-60", νυνΊ/? dnlou;,;;, ουl, (λ(1Τ~ 

simplex)' « μονός» (ιiντΙθ. τψ 6ιπ,ι60,=λατ. duplex= 
« διπλός »), όπλΟίις, cόiιλός».- 11 όπέριττος, άπλΟίις, 
άπλσϊκός, βΤτε εν xαλ~ ένν. εΙλικρινής, έχων παρ- ' 
ρησΙαν, ε!τε μεtci χαχη~ ενν. μωρός, όνόητος, 'όφε-

. λής, όπλοϊκός, ευήθης, «όγα80ύλης).- 111 όπλοϋς 
εν ιi·l't,ιθί~Ε~ π;;ό; τό μcιχ'l'6;, ενΤδυθιν όπόλυτος ΚΟ-
8αρός, όμίΥής. , 

'Erv.:4.. : Itxpci-r. ax ' του lJ.μα χα!' οημ. χυ,.. δλα κατό 
ένα τρόπον, ώ; τό λατ. slmplex έχ του simul' 
χυρ. d·nl6:>, (&θρ. d- (*sφ-)+π,ι6D" πρ6λ. εΙ. χα! 
6ιπ,ιόο;. 
6-nlooς, ο,., συνΊ/Ρ. cI-π,ιου;, ov,. (α στερ.+πΜω)· 

ό μή πλέων : 1) έπ! πλΟ,ίων, ό μή κατόλληλος πρός 
πλοΟν, , μή πλώίμος. 2) ί~Ι ιiνθρώπων, ό μ,)δέποτε 
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ταξιδεύσος.- 11 Παθ. 6Π! 'tfj, eIXAι:iaaYl~, ό μή πλω
τός, όπρόσφσρος πρός ναυτιλΙαν, ον δέν δύναταΙ 
τις νά δΙOΠλεύσr;ι. 

άηΙότιις, -.'1το., fι (ιΙπ160.), ώ~ το λιχτιν. slmpII-
cilas' όπλότης, άπλοίκότης, εΙλικρΙνεια. 
άηΙ0υς, ή, oiί .. , x\ttιX συναΙρ. έκ τοσ ιΙπ160ς (8 δλ.). 
α-ηΙ0υς, ονν, x\ttιX συναΙρ. βκ τοσ CΙπΙ0.0ς (8 δλ.). 
α-ηΙουτος, ο" (α στορ.+πιοντο,)" ό δνευ πλούτου. 
άηΙόω, μΗ. -ώσω (ιΙπιον;)· Ka8IOTCJ τι άπλοον. 
άηΙώς, έπΙ;ι. 't?U ιιπιον; (λIΧΤ. simplίcIIer)- κυρ. 

κατά fva τρόπον 11 c πλοΤκώς, όφελώς, εΙλικρινώς, δ· 
νευ περιστρσφών, φανερώς 11 όπολύτως, άνευ έξαι
ρέσεων.- 11 έν μ ι ςι λέξει (λιχτ. denique). 
δ-ηΙωτος, ο" (α στl;ρ.+πΙώω)" ό μή πλωτός, δ

πλευστος. 
ά-πνεύματος, ο" (α στερ.+π"εiίμα)· ό δνευ πνα

ης άνέμου (ιi'ιτΙθ. τφ πνενματώδη.). 
δ-ηνι:υατος, ο" (α στερ .+π"ηίσομαι τοίι π,,';ω)' 

ό άνευ πνοΓ,ς, μή όναπνέων 11 όθεν, άψυχος. 
ά-ηνοια, (απ"οο.)" έλλειψις πνοης όνέμου. 
α-ηνοος, Ο", x\ttιX συναΙρ. α-π"ον;, ov" (α στε;;.+ 

πviω)" ό άνευ πνόης όνέμου, ό χωρlς όέρα.- 11 ό 
ά νευ όναπνοης, άψυχος. 
ΆΠΟΌ Α', Πρ66εοι;, ιuτα ya". μ6νο,,=λlχτ. ΑΒ, 

ABS, έ;ι;! ένν. ·τόπου, χ;ιόνου, Τι οΙlχσδijπο'ts ιiλλYl~: Ι 
ΈπΙ τόπου, δ'l)λoBσlX κΙνησιν έκ τινος τόπου, τό μα
κράν όπό τι 11 ώσ. τό κότω όπό τι. 2) (ιiνευ c υνυ
ποδηλώσεω; <ι:οπου), μακρόν τινος, εΙς όπόστασιν ό· 
πό τινος.- n μη'ι. έπ! χρόνου, όπ6, όπό τ6τε, με- . 
τά άπ6; dπο δε/π"ον yενέσf).ι:ιι = έδεΙπνησα, μετά 
τ6 &Τπνον.- 111 ΈπΙ 'Αρχ!ίς π\tντο~ εI~oυ~, ώ~ 1) 
έπl χαταγωΎη~, γενιiσεω~; οίικ dπο δρνό. οίι.3' dπο 
πέτρη. = δέν «έξεφύτρι.ισε:t όπό δρϋν οϋτε όπό 
6ράΧΟν" dπο .xπι:iΡΤ'1.=Kαταγόμενoς έκ Σπ. , γεν
νη8ε1ς έν Σπ. 2)Έπ! μέσων Υι Ο;ΙΥri.νων; dπο β,οίο 
πέφ,,~ν=έφόνευσε μέ 6έλη τοΟ τόξου του (ριφ8έν
τα όπό τό τόξον του). 3) Έπ! τή~ αίτΙ\t~ Υι s ·j· 
και~!\tς; άπο δ,κα,οσύν'1r-fνεκα δικαιοσύνης, διά 
λόγους δlκ. 4) επ! τη~ lίλΥΙ;, β~ -l!; πριϊγμά τι lχιι 
ιiπι:.τελS'Jθij ; άπο ξύΙ0ν πεΠΟ''1μέ"α=«καμωμένα ό· 
πό ξύλο». 

Β', Ώ. έπlρρημα, ιi'ιευ πτώσοω;=μακρόν, μακρόν 
όπό (ιiλH σxε~~ν πάντοτ. μιτά. ρημ. έν τμΥισει). 

1'". Έ" σννΟέσε" ) μαΚi=όν, μακράν όπό, χωριστά: 
άπο·τl:μ"ω, άπο·βαl"ω. 2) παΟσιν, ληξιν, όπ6 Τι : 
άπ-αλΥl:ωΙΙκ\t! !πομ. όποτελεΙωσlν, ουμπλήρωσι ι : άπ-
εΡΥάζομα,. 3) τό όπΙσω πάλιν (έπιστροφήν δηλ.) : 
άπο·δ/δωμ,. 4) έπί όνειδισμοο : άπο-καλώ (τινότι 
μετιΧ χακy,~ έ'ιν.). 5)=σχεΜν α στ~p_; άπ-αν&άω, άπα
yoqeIί:.J· τοστο tt κα! εν. συνθ. μιτά. έπιθ. ένν . άπ6·cr,τοS'. 
Έτνμ. ι [αΙολ. άπi' πρ6λ. σανσχρ. χα! ζενδ. 4Ρ4-

λατ. 4b, Δυ·, 4bs-1'6te. κα! παλ_ σκανδ. 4f - ιiπλ
σα~. of (ιiπλ. of, οΗ)-παλ. ΥΒρμ. 4b4, Ab-' ίκ τη, 
dπσ το έ;ι;Ιθ. ιιπ,ο., 8 6λ. 
αηο, χατ' α.νr.ι:~τρoψήν τόνου ΙΙντ! &πό (δσι:iχι~ x.t-

ται μετιΧ το o~~. ι!~ 8 ιivijXIt). 
άηο-σίνϋμαι, ποιητ. ιiντl άπ-αl"νμαι' όφαιρώ. 
άηο-αιρΙομαι, ποιητ. ιiντ! dψ-αιρέομαι. 
άηό-βα, ιiττ . ιiντl άπ6-βηθι, Προστ. ιioρ. δ' τοί} 

dπ(l·βα/"ω. . 
άηο-βάΙρα, 'fJ (άπο-βαΙ"ω)' κλΤμαξ (σκάλα) πρός 

άποβΙ6aσιν έκ τοΟ πλοΙου. 'ΕΧ τοί} 
άηο-βαΙνω, μ.λ. :βήαομα,' ίπ. Υ' Αν. ΙΙορ. α' dπε· 

βήσετο' ιiόp. β' &π-έβ'1'" ΠΡΧ. dπο-βέβ'1κα' 6aδΙζω 
μακρόν, όπέρχομαι 11 όφιππεύω, όπ06ι6όζομαι όπό. 
2) πορεύομαι μακρόν, όναχωρώ.- 11 ίπ[ γεγον6των, 
tK6afvw, καταλήγω 11 ιiπoλ. καταντω, τελειώνω, κα
τά fva τρόπον (λατ. evenlre) ! τό &ποβαί"ο" =- ή 
Ικ60σις, ή κατόληξις Ι τα dnopal,,01OτCI, τΩ dποβά,,
τα=τά άποτελέσματα n τα dπoβ'1σ6ιu"α -τό πι80-
να όποτελέσματα 11 ώσ. dποβαΙ"ε,,, &πλω~ = ό
n06aIVEIV καλώς, έπιτυγχόνειν. 2) ώα. ίπ! προσ. 
χα! πραγμ. μιτιΧ .έπ,θ.~ καταντώ, άποδεικνύομαι, φαΙ
νομαι (τοιοϋτος η τοιοοτος), λατ. evadere-. dnopal
"Οl1σ, κο,,,οΙ=όποδεικνύονται όμερόληπτοι. 3) ίπl 
αυνθΥ,χων · χα! χ\tταστiσ"ων; dποβαΙ",,'ΙΙ. 81's τ,= ΚΟ-
τaλή'{ειv εΤ~ τι. . 

ΒΌ 'Ω~ ίνι~γ. μτδ. μόνον ίν τtjl ιi?p. α,' dniP'1aa' 
κόμνω τινά νό Kατέλ~r;ι όπό τόν Τππον (να ' όφιπ
πεύσr:Ί> Τι ό;;ό τό πλοΤον νά όπoβI6aσ8ι':j. 
άηο-ΙάΙΙω, μίλ. -βίi.λ.ώ· άορ. 6' άπfβα.λ.ο,,· πρχ. 

dπο-βl:βl'1κα' ρΙπτω μακράν όπό 11 μετι); αίτ. μ6v'J 'Ι, 
ρΙπτω μακρόν. 2) ρΙπτω μακρόν, όπορρΙπτω 11 ώ~. 
ρΙπτωμακρόν; πετω 11 πωλω πολύ εύ8ηνό. 3) χόνω. 
άηο-βάιιτω, μίλ. -ψω' 6υθΙζω έντελως. 
άηο-β6ς, -βασα, -βά", μτχ. ιiop. 6' το& dποβα.l,,:.J. 
άηό-βασις, -εω;, 'fJ (dποβα/,,:.})· όπ06Ι6ασις, ό-

πό6ασις. 
άηο-βαιΙ;ριοι; (Ζεύ.)· ό προστότης τών όπ06ά

σ:ων (βλ . dπ6βασι., άποβαΙνω). 
άηο-βιάςομαι, μΗ. -άσομα" ιiπ?θ: έκ6lάζω, ώ~ω 

όπΙσω, έξαναγκόζω όπίσω' Π\tθ . ιiιη. α' άποβΙ'1.σθη
"α, μετιΧ παθ. σημ .=έξαναγκόζομαl, άπω80ϋμαι διό 
της βΙας (πρός τά όπΙσω). 
άηο-βΙβάςω, με). ·βrβ&α», α. ττ . -βrβώ (μ,6 . τ?5 

άποβα/νω)' έξόγω nYQ (έκ τοΟ πλο:ου) είς τήν 
ξηcάν, άποβιβόζω, έκβόλλω. 
άηο-βιβρώσιιω, παθ. ιiGίp . α' άπ~β~ώΙJ.ην· κατα

τρώγω, καταβιβι:;ώσκω. 
άηο-βιόω, μέλ . ·ώσομα,· παύ::>μαι τοΟ ζην, δέν 

ΖW πλέον. 
άηο-βΙωσιc; (PloS')' ή έκ τοΟ 6Ιου άπέλευσις, τε

λευτή, 8όνατος. 
άηο-βΙάητω, μίλλ . -ψω' καταστΡέφω έντελως.

Παθ . ά.ό .,. α' άπαβλ.αρΙJ.ηlιαι· άποστεροομαl, χόνω. 
άη:ι-61ασιάνω, μελ. -β.ιαατήαω· ιiό ., . δ' άπΙβ14-

ατοιι' 6λαστόνω όπό τινος, φυτρώνω, έκ6λαστό · 
νω. Έ~ α\ιtοu τ? 
άηο-61άστιιμσ, τ~· 6λαστός, «βλαστάρι •. 
άηό-βΙι:ητος, ο,,' πρός ον ό:τ06λtπει τις, περΙ-

6λεπτος όπό δλoυ~, θαυμαζόμενος, fνδοξος. Έκ του 
άηοβlέηω, μελ . -ψ:Δ' ό ;lΟστρέφω τά 6λέμματά 

μου από δλα τά άλλα l1ράγματο καΙ τό στr:έφω 
(τά προσηλώνω) πρός ε ν 11 Π,::>Ο:.1α ενΙζω έπιμ:)νως. 

άnο-61ΙΙTlκόc;, ή, 011 (άπαβΗΙω)' 6 έχων την 
Ιδιότητα νά όπ:>βόλλr;ι, νό όπoρρΙπτr;ι. 
άηό-βΙιιτος, ον (άπαβάΗω)' ό άξιος νά άπσ-

6λη8ιj (νό όπορρlφ8r1, «γιό πέταμα.) ώς όνάξιος, 
όσήμαντος. 
άηο-61Ισσω, α.ττ. -ττω, μΞλ . ·/σω· ιiόρ. α' άπέ

PAroa.-OnoK6nrw την κηρή8ραν όπά την κυΨέ
λην, παΙρνω τό μέλι 11 μΤi>Ρ . κλέπτω, άρπόζω. 
άηο-βΙύςω, μ_λ. 'σω' όναβρύω, έ",eάλλω, έξεμω, 

άναβλύζω, όνα31δι.ι: άποβλυ;ειν or"ov = «ξερνώ 
κρασΙ •. 
άnο-601cύς, -έω;, δ' ό όποβόλλων, ό ρΙπτων 

μακρόν, ό πετων. 
άηο-βοl';, -η., fj' (dποβάΗ.ω)· τό ρΙπτειν μcκρόν, 

όπόρριψις, όπώλεια, «χόσιμονι, 
άηο-βοlιμαίος, ον Ιάποβάllω ; ' κατόλληλος Τι 

σuνη8Ιζων νά όποβόλλr:1 (νά όπσρρίπτr;ι). - 11 παθ. , 
ό άξιος νά πεταx8ι':j , «Υιά πέταμα. 11 ό όπ06aλλ6-
μενος, όπορριπτόμενος. 
άηο-βόσιιομαι, ιiπoθ. · 6όσκω έμσuτόν, τρώγω 11 

τρέφομαι όπό τι. 
6ηο-βουιιοlέω, μελ , -ήσω' όφΙνω τήν c γέλην νό 

όπoπλανη8ι':j 11 παροδηγω, όποπλανώ 11 κόμνω νά χα· 
θι':j. 2) δελεάζω, «δI06aυκολω), Kαταπρaϋνω, έξ' 
απατώ. 
άnό-8ΡCΥμα, τό' (άπο-βρέχω)' Ικχυμα •. 
6ηο-βρέιω' 6ρέχω καλώς, 6όλλω εΙς τό νερό, 

μουσκεύω. 
άιιo-βρfςω, μίλ. -ξω· όποκοιι.:ώμαι, παΙρνω u

πνον 6α8ύν. 
άηο-βρΟιω' όποκόπτω κομμάτια διό τών δδόντων. 
άηο-δώμιος, ο" (dπδ+βωμ6s)' ό μακρόν &.ιμοΟ, 

δ8εος, όσε6ής. 
άηό-Υαιος Τι dn6y •• oS", ο" (dnd+-yij)" ό όπό τ.,ς 

ξηρδς, ό έρχόμενος όπό τήν ξηρόν (I~Ι ΙΙνΙμών π.χ.). : 
- I1 ώ~ o~σ. τό dπ6ΥαΙΟΙΙ (·ε,ο,,)· κόλως, χονδρόν 
σχοινlον (K'Jtv. παλαμόρι), δι' ou το πλοtον ίδίν.το 
ι!~ τήν ~ηpι:iν. 
άηΟ-Υσιόω' μετaβ6λλω είς '{ην . 
6n6-ycιoι;· ~λ, Μ6ΥιιΙΟl, . 
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~ηo-yεισ6ω· κάμνω ώστε νό ΠΡOεξέXr:ι τι ως ΥεΤ· lιηo-δεί, Ιων. ιIπo-~έει, ιiπρόσ. τoίi ιIπo-~έω. 
σον 11 έφοδιάςω μέ ΥεΙσωμα. άηο-δειδ!σσομαι,αποθ:έκφ06ίζω,προξενΟφ6βον. 
lισo-yενναω· Υεννώ όπ6 τινος, παράΥω. άηο-δείκνυμι Χ!Χ. ί -v!<>' μελ. -~~tξω, Ιων . -δέξω.-
άnΟ-Υcννιιμα, τό' τό όπ6 ,τινος yεννη~έν. Πl%θ . αόρ. 1%' dnr:Jε{XlJo",,' π"χ. dπο~έιJεΙΥμαι, Ιων. 
άηΟ-Υεύω, μελ .. α:,,)' κάμνω τινό νά yευθι':j όπ6 -δέδεΥμ«ι :-1 δει :<νύ:...ι, έπιδεικνύω , φανερ:.:ινω, ι<α':)-

τι·-μβοον. Υεύομαι ό ίδιος. δοκιμάζ:...ι , όπ6 τι. ιστώ Υνωστ6ν 11 έντείiθoν 1) [ .αΡ:Jυσιάζω, παράγω, 
lιηo-ycφίipόω, μΗ. -ώα»' έφοδιάζω μέ Υέφυραν έκδΙδ:...ι 11 δημοσιεύω (π. χ. νόμον, λl% τ . promulgc1re). 

~ μέ προχώματα (μΟλον) (διl.ι νιΧ ItpoA'ljie~ -ι, ιιΙσροή 2> ύποδεικνύω, διορίζω : χώeο; άπο'ε3εΥμi"ο'-=ύπο· 
των ύ~Xτων). δειχθεΤcα θέσις. '3) δεικνύω δι' έπιχειρημάτων, 
lιηo-yιιράσKω, μ.λ. -άαομ:ιι' γηράσκω, ΥΙνομαι όποδεικνύω.- Ilάναδεικνύω πρόσωπον rϊ πράγμα 

Υέρων. Ώc; TOI:JOTOV η τοιοΟτον 11 όθεν : 1) δι::>ρΙζω. 6νο-
lιηo-Y'yνoμαι, μτ"{ν. αττ. ·Υ/"ομαι· μίλ. -Υε"ήαο· μάζω, δημιουργο. 2) κάμνω, καθιστώ. 3 πσρι · 

μ:ιι' ιiό;ι . 15' dΠ·εΥε"όμ",,· π;ικ. ιIπrηεlέιιημ:ιι' εΤμαι στώ ώς τοιοΟτον η τοιοοτΌν. 4)όποδεικνύω δτι εΤ
μακράν άπ6 ...• δέν Ιχω μέρος (μερΙδιονf είς τι.- ναι . . . 5) μετ- απ?φ., όρΙζω, καθορίζω (ωοτl! ΠΡa."{μ i 
11 απολ. άπομσκΡύνομαι. Κ!Χ.! ο l)τω : έ)'καταλεΙπω τήν τι νl.ι ... )-'- Μι!ο?ν. έπιδεικν.:ιω τι έκ τΟν όνηκόντων 
ζωήν, άποθνr)~κω : οΙ άΠοΥε"όμειιοι=οl νεκροι. εΙς έμέ: άποδεlξαα{J.:ιι Υ"ώμη,,=λέΥω τήν γνώμην 
άηΟ-ΥΙΥνώσκω, μτ"{ν. αττ . - Υίιιώ:ΙΚ2)' μιλ. -Υ"ώαο- μου, άποφαΙνομαι Υνώμην.- dno JεΙξα α {J.ιxc deεrάς 

μ:ιι' αο? 6' dniyl't,o,,· πρκ. dπtΥ":.οκ« · έγκαταλεΙπω =δεικνύω (έπιδεικνύω, παρέχω) έξοχα ΠΡοτερήμ . τα. 
σχέδιον Τι την όπόφασιν νά πράξω τι (μετιΧ "(εν.) 11 • άηo-δειλΙασΙC;, -i( μεγάλη δειλΙα. 'Εκ ,oίi 
άποφασΙζω νό μή .... (μεταβάλλων Υνώμην άποφο- άηo-~cιλιιtω, μολ. -ά(2)' εΊμαι δειλός 11 τρέμω 
σΙζω νά μΓι). 2) όπελπίζομ::ιι, εύρΙσκομαι έν όπο- πρ6 τ::>Ο KινδύνOιJ. 
γνώσει. - • μΞΤI.ι Ι%lτ. έγκαταλεΙπω τι ώς qχρη- άη6-δcιξι .. , ίων . -~εξις, ·ε!<>ς, +ι (άπ06IΙκ"υμι)' 
στον.- 111 ώ~ δικl%νικ(); όρ? , όρνοΟ;.ιαι νά δεχeQ έπίδεΙξις, φανέρωσις lΙόθον : 1) έκθεσις, παράδΟ:Jις, 
κατηΥορίαν τινά, άΠΟΡρίπτω διατυπωθεΤσαν κατηγο- δημοσίευσις. 2) έπ 'δειξις, όπόδειξις.- 11 (έκ τoίi 
ρΙαν II , Ιπομ. ό~~ώνω. μ!οου), έπΙδειξις, κατόρθωμα, ό . δραγό8ημα, έκτέ-
άηΟ-ΥλωτΤΙςω· όφαιρώ τήν γλΟσσ6ν τινος 11 τόν λεσις. 

καθιστώ δλαλον. άηο-δcιιινίδιοι;, ο" (άπό-\-δεϊ'π"ο"γ ό όνήκων 
lιηό-yνoιαι +ι (dnO-YCY1f':uaxw)' όπ6γνώσις, 6 , ελ- εΙς τό δείπνον U ό περισσεύω ν έκ τοΟ δεΙπνου (ιτά 

πι::lΙα. 6πομεινάριαι). ' , 
άη6-Υνωσιι;, +Ι=dπόl"ΟΙ:Ι (8 βλ .)' ώ; κ~! ο'ήμε?ον, άηο-δcιρ:.-τομCω, μελ. ·ήαω (άπό+~ειρη+τέμιιω)' 

cόπόΥνωσιςι. ' 6ποκ6πτω τ6ν λαιμ6ν, όπαυχενίζω, όποκεφαλΙζω, 
άηΟ-Υονο .. , ο" (dΠ'ΥlΥνομαι)' ό καταΥόμενος ή καρατομώ. 

γεννη8εΙς Ικ τινος, « άπόΥονος ) ώ; κ!χ.ι νίίν H ys· άηο-δc'ρω, Ιων . αιτ! dπσ-~έero. 
τcιι Ι έν τφ ItA'lje. πάΥτοτε μειιΧ τTί~ ΟΤιμ .. τω ι όΠΟΥόνων. άπo-δCK~τ6ω, μέλ. -ώαω' πληρώνω τό δέκατον 
άηo-yρ~φ~, 1ι (dΠΟΥριίφω) ' ώ ; δικ~ν . ό~? ;, 6ντΙ- πράγματός τινος (τήν (')εκότην).- 11 λαμ6άνω τ6 

Υρα:ρσ>l μηνύπως (Υe«φη;>, κατάθεσις.- 11 κατα- δέκατον 6π6 τινα (&π03. · τινά). 
γραφή, κατάλογο:; Kτrψότων, κτηματολόΥιον (κυρ. άηο-δCκομαι, Ιω·ι. αντΙ dn!>·IJiXOILac. 
_τάλΟΥΟ;; πραΥμάτl1Ν ιiν1jχ6'ιΤUJ'ν μέν εΙ;; τό Κριίτο;;, άπο-δcκτCον, Ρ1jμ. έπΙθ. τoίi dπ~~έχσμ«ι (δεϊ &-
χCΙΤΙΧOμινων δ;<ως; όπό ίδιωτίσ'ι). πο5έχεα{J.;Υ.')· πρέπει νό λαμ6όνr:Ί τις l'ii νό δέχηται). 
άη6-yρ~φoι;, οΙ'· ό άVΤΙΥεΥραμμένος. άηo-δCKΤ~Ρ, -ήρας, δ (ιΙποδέχσμ:ιι) = άποκκτη; 
lιηo-yράφω, μΗ . . ψω' κοτα '{ράφω, όντιγράφω, (8 6λ.)· ό δεχόμενος 'YJ ό λαμβάνων. 

κυ .,. καταΥρόφω έν Kαταλόy~. - Mioco'I, έχω τι κα- άπο-δcκτ6 .. , όιι (dπσδέχομαιγ παραδεκτός, εύ-
τα, .wΡJσμένον 616 δλλους , ή καταχωρΙζω τι πρός πρόσδεκτος. 
ότομικήν μσυ XPrϊ:JIV.- 11 ώς α, τ. δικ!Χ.ν ικό;; 8ρo~ , άηο-δCξασθαι, α:ψφ. iop. 1%' τoίi άποδέχομαι. 
1) ιΙπογράρειν τινιi=παραδΙ3ω 6ντίΥρ::ιφον της κα- 2) ίων. ιi 'l'tΙ άπo-~εΙξααθ-αι, απρφ. αορ. cι " του dno-
τά τινος κατηγορία:; (κυρ. έγγΡόφω τι νός τ6 όνομα ~εΙκ"υ.:ιι . 
δπως εΙσαΥάγω κατη-Υορίαν κατ" αύτοΟ) 11 δίδω ή άη6-δcξΙC;, -ε!<>ς, ' +ι, Ιων . ιiντ! dπ6ιJειξ.ς. 
καταρτΙζω κατόλΟΥον περ ουσίας, περl ης ύπζlpxει άη6-δερμσ, τό , "(εν. -ατος tdnO·~ieQJ)" τό 6πεκδο-
Ισχυρισμός δΗ άνήκει εΙς την πολιτείαν, καΙ η r ις ρέν (όφαιρε8έν) δέρμα. 
δμως κατακρατείται ύπ6 Ιδιώτου. 2) dπαΥράφειιι άJlο-δcρμαΤΙςω· έκδέρω, ΙΥδέρνω). . 
τά ~π:ίρxoντ!X. = κόμνω καταγρα:ρην (όΠΟΥραφήν) άηο-δCρω, !ων. -δε/eω, μΗ. -~ερώ' αόρ . ' α" dni-
της περιου:JΙας (ώ; κ!Χ.Ι ο'ήμs?ον λιiyβτ!X.ι έν τ~ Νομι·δε'2α· έκ5έρω έντελώς dno~ieec" τήν Hεpcιlηιι-= 
κ~ ίιτιση'ιμΊι). ' «ξεπετσώνωι.- 116φΟίρώ- τό δέρμα διό μασΤΙΥώ-
άηΟ-Υυι6ω, (ιlπό+yυϊ'o,,)' στερQ τινα της χρή- σεως. 

σεως τΟν μελΟν του (τ6ν κάμνω νά μη ήμπOΡιj άη6ι-δcσμο .. , ό (&πo-ιJέωγ δεσμ;'ς, στηθόδεσμος, 
νό xρησιμoπoιι':j τά μέλη του) 11 τ6ν έξασ1)ενΙζω, τ6ν ζώ η. 
έκνευρΙζω (<<τοΟ κ66ω τά ~πατα ι ). lιnο-δcχθC'4t, Ιων. μτχ. του π(;tθ. ιioρ. α' του άπο-
lιηo-yυμνάςω, μΒλ. -&α:ο' γυμνόζω, έκγυμνάζω, δεΙ"ιινμι . ' 

σuντ6νως 11 tf;oσKQ καλΟς. άηο-δCχομαι, Ιων. -~έκoμ«ι' μέλ. -~έξoμαι' αόρ. 
άηΟ-Υυμνόω· Υυμνώνω, όπ:>γυμνώνω, έντελΟς 11 ιIπεJε;ιίμ,l1" πρκ. ·~έιJεΥμtΗ, αποθ. · δέχομαι έντελΟς, 

χυ;ι. τοΟ όφαιρQ τό δπλα, τ6ν όφοπλίζω, «ξαρμα· παρα3έχομαι εύχαρίστως, εΤμαι εύχαριστημένος μέ. 
τι.:ινωι.-Παθ'ljΤ. εΤμοι όΠΟΥυμνωμένος. - ΜΙοο'l, Υυ- τι. 2) παραδέχομαι ώς όπόδειξιν 11 έπιτρέπω, έπι-
μνώνω έμαυτ6ν, ιξεγυμνώνομαι). δοκιμάζω. 3) παραδέχομαΙ τινα Ιώς διδάσκαλον, 
άηο-δάκνω, μιλ. -,.Jrjξομα,· όποκόπτω κομμάτ.ι διά όκολουθώ αύτ6ν : dποιJέχομ«l τιιιο;=δέχομαι την 

τΟν ό36ντων.(μιτιΧ "(εν .) 11 απολ. δαΥκάνω. γνώμην τινός, συμφωνώ μέ τινα. 4) tvvow, κατα· 
lιη~δαιr:ρυω, μsλ. -vatP' χύνω δφθονα δόκρυα 11 λαμ6όνω.- 11 λαμ6όνω όπΙσω, έπανα,Ηώ. 

μιτ' I%lt. κλαΙω πολύ διά τι(να), θρηνώ. άπο-δέω (Α), μβλ. ·6ήαω· δένω σφιγκτά. 
άηο;'δσρδάνω· κοιμΟμαι όλΙγον. . lιηo-δέω (Β), ίων . μιλ . -6εήαω' εΤμαι 6λιγώτερος 
lιηo-δάσμιoς, ο,,· 4 ιIπoJε&ιαμέ"oς=ό όΠόκεχω- (κατά τ6σo.ν.~ .), έλλεΙπω, ύΠολεΙπομαι.-'Απρόο . ιΙπο-

ρισμέ>.tος. 'Εκ τοil δεί=έλλεΙπει, ύπολεΙπεται. 
lιηo-δασμ6ι;, ό (ιΙπο-&ιι:έομαι)' μέρος, μερlδιoν, άηο-διιλόω· κα8ιότώ δi'jλον. φανερώνω. 

έκ τοΟ συν6λα:ι. 'Εκ του άηο-δ'ημCω, μιλ. -ήαro (άπό3ημος)' εΤμαι μακράν 
lιnOc-δδτCομαι, μιλ' -6:ί~μα" Ιπ. -~άααoμαι ' ιi- τi'jς πατρΙδος μου U όπέρχομαι εΙς τ6 έξωτερικόν ι 

όρο α' άπε6ααά.μην, έπ. ιiπpφ: ιΙποcΗαα«αθ-σι' διαμοι- ιlπoJημεϊ" εΙς θεπαΜσιι=πηγαΙνω καΙ ζώ εΙς τήν 
ράζω, διανέμω κατ' όνολογΙαν.- 11 όποχωρΙζω, δια- ΘεσσαλΙαν. 'K~ Ι%'}του το 
χωρΙζω. . . . lιηo-διιιιιι* -ο;;, ό· . όεύρισ.<6μενος έν TC όλο 
."O.ιιfΚ, I~ C,uCIJ)' ό όnoδtων. ό μΙ'} πλr'\ρης. λοοοπC (ό μΙ'} ένδημΟν). 



t54 άnοΙ"μΙΙTlΑός-άn:»8;,.ρρCω 

. 6ηο-ΙΊι RιΤιιιός, ή, όΥ" 6 άyαπCιν τό:; άποδημΙας, 
~ro~α . 

6η~διιμίσ, 'ιι' τό νό ε1ναΙ τις μακράν της πα· 
τρΙδος Ι. Ιό όnέΡXεOθαι είς τ6 έξωτερικόν. 'Εκ τoίi 
άn6-δημoς, c,. · 6 μακρόν της πατρΙδος του 11 6 

ζCιν rϊ τcξιδεύων έξω. 
ά-ηοδίσ, t (α σ~ερ. + nov;') ή έλλειψις πoδCιν, τό 

μή έχειν πόδας. 
άηο-διaιτάω, μελ. -"σω (6λ. διιιιτάω)' άπαρασίζω, 

όπcφαΙνομαι, ως διαιτητής ύπέρ τινος 11 άΠΟλύω, ό· 
θΥώνω, τινά ως διαιτητής (ιiντΙθ. τιji κιιτα3ιιιιΤάω). 

6ηο-διά-ιιειμαι, πιιθ: εΤμαι διατεθειμένος έναν· 
τΙον τινός, 65ελύσσομαΙ τι(να). 
άηο-δια-στΗλω- διαι Cι, διαχωρίζω. 
άηο-δια-τ,:Ιβω- KaTarpI6w, κάταναλΙσκω. 
άηο-δΙδάσιιω, μελ. -δ,cJιjξω' διδόσκω τινά νά μή 

πρόΤΤι:! Τι ( << ξεμaθαlνω» τινό), Αιιτ. dedocere. 
άηο-δΙδράσιιω, Ιων. -δι Jρήσκω' μΗ. -δ]άσ()μιιι, 

Ιω·ι. -διιήσο ,:ΙΙΙΙ' ci6p. 6' άnέδ2αΥ, ίων. άπέδ,<η", μτχ. 
άnοδρά~' δραπετεύω, φεύγω, έκφεύγω, «τό κό6w 
λόσπη», κυρ . έπ! κλέπτου. 2) έν τφ πεζφ λ6γψ κσι! 
μετiι σι! •. , όποφεύγω τινά. 
Έτvμ. : πριJλ. σσινσκρ. drόlί, drόmatί (=τρέχειν), 

Z&ν~" μτχ. dramna-, έλλ. δραμε'ϊν, δέδιιομα, διιόμο" 
σσινσκ? drόνat~ drapayati = έλλ. δeαπίτη;. 
6ηο-δΙδωμι, μΗ. -δώσω' ιi6p. σι' άπέδωκα' δ 'δω 

όπΙσω, έπιστρέφω, άΠOKαθιστCι ιι κυρ. δίδω τί όπ :σω 
ως όφειλόμενον, όνταποδΙδω. 2) όποδίδω, άπο
φέρω, παρόγαι) έπ! χώ;;ιx~. 3) παραXι.ιρCι, έπιτρέ
πω . . 4) καθιστώ τι TOI'JOTOV rϊ τοιοΟτον. 5) πα
ρaδΙδw εΤς τινα, έμπιστεί:ομαι είς τινα, Π.χ. ~ lσι a~ίi
λον 11 ώσ. παραδίδω έπιστολήν (λσιτ. reddere). - I1 
ιϊμτΟ., = έnιδlδω)'ι (5 βλ.) ' αύξόνομαι.-Μέσον, cΙδω 
τι έκ τών έμών, πωλώ ιι ώα. ένοικιόζω. 

6ηo-δι-fστιιμι- μίλ. -ατή:Jω' άπομακρύνω τι άπό 
δλλον, 

άηo-δΙιιάς~, μίλ. -άοω' άθ4Jwνω, ιiνιΙθ. τφ κατ:τ
δικάζω. 
άη.ο-δΙιιείν, ιiπρφ. τ?ίi άπ-έJΙΗΟΥ, ποιητ. ciop. 6' 

ιiνευ έ ·ιβστ. έν χρ"ήσει' άΠΟΡΡΙΠΤ4J ιι καταρρΙπτω. 
6ηο-δΙιιCω, μελ. -ήοω (άπα + δίΗη )'ύπερασπΙζω 

έμαυτόν έν δικοοτηρίω, άπολογοΟμcι. 
6ηο-δίνCω, μeλ. -ήσω' περιστρέφω ίλιyγιωδCις 11 

όλι.ινΙζω (αΤτον). 
6ηo-δfoμaι, ιiπoθ. (άnο + δίω). πο:ητ. ιiντ! άπο

διώκω. 
άηο-διο-ηομηCομαl, (άπό+ZBiι~πoμπή)' άπο

τρέπω έπικεΙμενα κακά δι' lλαστηρΙων θυσιών είς 
τόν ΔΙα. 
άηο-δ .. η6μιιιισις, -εω~, -Ij \εκ .ο!} προηγ.)· ή 

προσφοοό έξιλαστικης θυσίας. 
6ηο-δι-οριςω, μ.λ. -Ισω' άποχωρlζω δια δρΙων 

(συνόρων), προσδιορlζω, cξεχωρΙζω μέ σημάδια». 
6ηο-διώιιω, μελ. -διώξομαι' διwκω, έκδιwκω (μσι-

κρdιν ' cirt6 τι). . 
. 6ηο-δοκεί, ciπρ6σ. (&πό+cJoκέω)' κσιτiι το πλε!
στον μι.&. τοί! μrι κσι! ιiπρψ.: άπέcJoξέ αφι μη πράτ-

, τει,,=έφ6νη καλόν εΙς αύτούς ν6 μή πρ6ξoυνllιiπoλ . . 
d); σφι άπέδοξε=δταν άπεφόαιοαν (νiι μ'ij ... ) ιι κυ,? 
δθεν dnοcJoΗεi=άπαρέακει. . 
6ηο-δοκΙμάςω, μελ. -άσω' όπορρΙπτω (κατ6 γε

νομένην δοκιμαοΙαν iΊ έξέτασιν) ΙΙγεν., άπορρΙπτω. 
'Εξ σι~~o!l το 
6ηο-δοιιιμσστCον. ρημ. έπ!θ: δε"; &ποJo"ιμάζει" 

c=npέnEI τις ν6 6πoδoKιμάσr;ι.- 11 άnο~οκιμααι-έο~. 
α, ο,.=Ον πρέπει τις νό άΠOOOKιμOOr;ι, ος πρέπει ν6 
άποδοκιμααθι:1. 
6nο-δοκιμάω-=&ποJo"ιμάζω (βλ. λ.). 
6ηο-δόιιΙμος, ΟΥ' 6 όδόΚ ' μος, μή έχων άξΙαν τιν6. 
aη-οδος, ίων. civ'tL &φ-o~o~. . 
6ηο-δόσΙμος, ΟΥ (&πoδlcJωμι)' ον πρέπει τις να 

όποδ<.:;σι:! 11 δ:; πρέπει νό άπoδoθ~. 
6ηό-δοοις, -εω~, t (άπo~'δωμι)' τ6 δΙδειν cnl

ow, {πιατρcφή πράγματcς όφειλομένου, άποκα1'6-
σταοις 11 άπ6τισις, πληρωμή. . 
άηο-δοτCον, ρημ. έπΙθ. ,oίi άποδ'διομι' δε"; άπο

""ιισι' πρέπει τις νό όπoδώσr;ι, νό δώσr;ι όπI~ ώς 

όφειλόμενον 11 νά άναpέρr;ι (ν6 δwαr:1 ί':να,:ρορόν). 
άηο-δοϋναι, άπρψ. ιio .>. ο' τοί! άπο-δΗ:.)μ,. 
άπο-δοχι:ίον, τ? (άποδέχομιιι)' Cποθήκη U τό ό

ποδοχεία (έ5~.)=ύδρoδήKη. 
άπο-δοχή, t (άποJέιομαι)' τό δέχεσσαι (λαμ6ά

νειν) τι έπιστρεφόμενον 6πΙσω, αν- ~ θ~ τφ άn6δΟIΗ;1Ι 
παραλα6ή :- 11 έπαινος, έγκwμιον, έπιδοκιμασΙα. 
άηο-50χμδω, μελ. -ώoco' λυγΙζω (όπο .<λίνω) πρός 

τά όπΙοω rϊ πρό:; τά πλάγια. 
άπo-δρ~δείν, απΡφ. ιiop. ο' του άπο-Jαρι')ά"ω. 
άπο-δρά:;, μτχ. άοι;. 6' τ~ίi άπο,:)ι"ράακω. 
άπ6-δρασι;, ίω'ι. άπόδρηαι~, ·εω~, fι (άποδι"ρά-

ακω)' δραπέτευσις, διαφυγή . 
άπο-δρί:πτομαι, ιϊπ?θ.=άποδρέπω. 
άπο-δρΕπω, μ!iλ. -ιμσι' δρέπω, άποκόπτω.-Μί()ον, 

συλλέγω δι ' έμαυτόν. 
άηο-δρηναι, ίων. ιiντ! -"eίiyac, ιiπρφ. ιiop. β' , τoίi 

άπο"ιδeάοκω . 
άηο-δρύπτω, μΗ. -ψω' αόρ, (1. . άπSδρvψrι.· άό? β' 

ά.niδρ!ίφο,, · Π'l.θ. ιi6ρ. σι' άπεδeύφθ."Υ· άποξαlνω, 
«ξεγδέρνω ». 
άΩ.)-δρύφοι, Υ' ~ν. ε~κτ. cio? ο' τοϊί &πο-"ρνπτω. 
άπo-δUνω·",~άπoδν.A)· έκβόλλω, έκδύω (πρβλ. ά

π05υ:.». 
άπ-οδυρομαι, μ~λ . -o,weoiί,.ΙΙXI· θ,:ηνώ ΠΙKρQ:;, 

άπoλoφιJ/?oμαι. 
άηο-δυς, μτχ. αορ. 6' 'tc;u άπο-δυω. 
άπό-δvσις, '11 (άπoδVoμαι)' τ6 άποδύεσθαι. 
άπο-δυσ-πετΕω- όπέχομαl τινος (παραιτCι τι) 

όπά άποθάρρυνσιν, άnοθαρρί>νομαι. 
άπο-δυτΕον- πρέπει να έκδύοι:! τις, νό .άΠΟΥυ

μνWσr;ι . . 
άπο-!Uτήριον, . 6' χώρcς, έν Υ όπεδύοντο (έξε

δύοντο) ΟΙ μέλλοντες νά λoυσθCισιν (κσιΙ λrι.τ. cιpo
dΥιerίU1Ί) . 
άπο-δύω- Ι μτ6, έν τφ μέλλ. άποδιίοωί ιϊορ. σι' Μ

έδiίαα' έκδύω (άφαιρώ) τά δπλα άπά τό πτώμαφο
νευ!)έ:ντος (σκυλεύω) 11 μsτ' σιίτ. προσ., άπογυμνwνω 
τινά άπό τά δπλα του κλπ.- 11 ιϊμτβ. ί ,ι τΤί μίσΊι ψω · 
νΤί . χαθώ~ χαΙ εν τφ ένεΡΥ. αορ. /)' άπιfΔV., (iσχημσιτι
σμένφ ωοεί έξ έν. άπόjvμι) χαί τφ πρχ. &ποJέδvκιι' 
έκδύω έμουτόν, 'άπογυμνwνω έμαυτόν, έκδύομαl: 
άποδύομαι πeός τι = όπογυμνοομαι διά τι, έκδύο
μαι KOI έτοιμάζομαι διά τι. 2) μτψρ. όποκρούω. 
όπο-είκω, μελ . -ξω' άποσύρ::>μαι άπό ... (π~Oλ. εϊΉω). 
ά'lό-ειπον, ε~, ε, έπ. "ντ! άπεΙΠΟΥ (5 βλ.), ιio? β' 

ιiVEu ένε~τ , έν χρ'ήαει . 

άπο-ΕΡΥαδι:, γ' έν. π?ιητ. cio". /)' 'toi! άπ-έΙΙΥω. 
άπε'ΙΙΥω (ii βλ.). . 
άηο-CΡΥω, ΠΟΙΥίΤ . ιivt! άπέΡΥω, &πε{ιιrω (/i Ολ.)· 

μτχ. άποε,nμέΥη αντ! άπεerομ!Υ,I. 
6π6-ερσε, ιΧπη;;χ. έπ. :i6p. σι' oiπαντων μόνον ίν τφ 

γ' έν. · έπισπεύδω, 6ιόζομαι 11 - ξεπαατρεύ..J» " παρα
σύρω (έπί ρέ?ντο;; Mrι.τoς;)· 'ίποτ, άπ()έ1αn, E·jxt. ά
ποέ]σειε [( άπό·(F)ε2αε ~ι' ιiΤι.l~oλ. β λ. άπ)υeας]. 
6ηο-ςάω, μέλ . -ζήσω' ζCJ άπ:' τι 11 8001' άποζήΎ= 

δσον ηρκει .όπλώς διά νά ΖC;σιν όπό αύτό. 
άηο-ςι:ύΥνυμι κσιί -υ:.>, μiλ. ·ζεύ;ω· λίχJ ςιπό 

τόν ζυγόν, άποχωρlζω. - Π~θ., άnoxωρΙζoμαι 6πό 
ηνος (μετiι γεν.) 11 ιiπoλ.: δεiίιι" άπεζνΥ,lΥ ndJa~ = 
άνεχwρησα καΙ ήλθον ένταΟθα πεζ~. 
άηο-ςCω, μελ . -ζέα:.)' 6ρόζω fWς cδ έKXίJ~ι:i ά

φρός 11 έκχέω κατά τόν (3ρQαμόν. 
άπό-ςυμοι;, ο": 6 εύριακ6μενο:; έν καταστό::ει 

ζυμWσεwς. . 
άη-όςω, μΙλ. -ο ζήσω' όζω (μυρΙζω) άπό κ6τι 11 έ

χω τήν όσμήν τινος.- U ιiπι;oσ. άπό"ει τfj; Άρα
βlη;=fρχεται όσ ή άπό τήν Άρα6lαν. 
άηο-ςω-ιριιφCω' ζωγραφCι, όπεικονlζω. 
άηο-δάλ ω, μΙλ. --θc'i,ιώ' χάνω τό δνθος μJυ, 

παρακμάζω. 
άηο-δaνείν, ιiπρφ. ιi?ρ. /)" τoίi άΠ08-ιryσHω. 
άηο-δανι:τCον (κσιΙ -ιJ.ανατέOY, . χσιΙ -"'Yη~Ιoy)' 

πρέπει νά άηaθάνι:! τις. 
6πο-δ6νοϋμ:ιι, μΙλλ. τoίi άπο{J..,iJσκω. 
6ηό-δαρρCω κrι.Ι άπo-ιJ.αιιoέω, μελ_ -ήαω" λαμ

δόνι..ι δόρρος, έχι..ι πλήρη πεπo(δrιoιν. 



lιιι~αυμάςω, [ων. άnο-fJ.ωμ&ζω. μsλ. -όσω' 
θαυμάζω, έι<πλήττσμαι. διάΊι 11 ιiπoλ. κυριεύομαι ύπό 
μεϊάλου θαυμcσμοϋ. 

lιηo-δcίoμιιl, έπ. , ιiντΙ άnoθέωμg.,. άno~.-,. 
Ίποτ. μ5α. ιi:~? δ' , τοϊί άnoτIfhιμ,. 

ino-,cl6.., μΙλ. -όχι», π~t'ljΤ. ιiντΙ dποfJ.εό». 
6ηοδcν, έπΙ? (άnό)' όπά μaι<pόν, μακρόθεν, 

πόρΡι.>8εν. ' 
inWco:;, ον' ό μαιφ.jν Η;'ν θεών 11 όθιν, δ8εος, , 

άσε6ής. 
lιno.ac6Cot, μελ. -ώαω' θεοποιώ, κάμν;.ι τιν.) θε6ν. 
ino.acpinciα, 'ij' κανονική λατΡεΙα. 
άηο-8cρδιηcύω' θεραπεύω τινά, τόν περιποιοϋ-

μαι μετ' ένδεΙξεων σε6ασμοο. 
άηo-δcρlςω, μι!λ. , -/ιιω, ιi'tτ. -rώ' άποκόπτω (ώσε! , 

oτάxιι~ ot'tou). 
άη~8Ισ8αl, irtpcp. μέσ. ιio? 6' τοϊί άποτllnμι. 
άη6-Ιcσl~ -εω;, 'ij (άποτl{J.ημ,)· τά όπο8έτειν, 

τά θέτειν κατά μέρος Γι μακράν, τό παραμέρισμα 
11 τό 8έτειν κατά μέρος πρά:; άποταμΙευσιν ' 11 
έκθεσις. 
άη0-8cσιιίςω' προφητεύω, άπαγγέλλω χρησμούς 

άπό τοϋ τρΙποδος. 
Iιni.acaToς, ον (άπoτlfhι,:.ιι)· καταφρονημένος, 

περιφρΟνημένος [π~βλ, πολν-θεaτο; = λΙαν έπιθυ
μητ6ς, ' πολύτιμος' βλ. {J.itItIoafJ.o,). 
άιιο-δΙταl, -ώ~, α.Ι· τόπος. ρημνώδης καΙ 6apa

θρώδης έν ΛαKεδaΙμOνι, Π!ΣΡ& τ6ν Τ:ΙΟ-Υfτ?ν, όποιι 
έp~Ιπτoντo ε~θiι~ μετ% ττιν -yevV'ljotv των όσα. ΙSΡδφη a
-ylν·ιωντ~ δ!1σμ?ρφα. 1j ιiνάΠ1j;;!Σ. 'ΕΧ τοϊί 

ά~6-Ιcτoς, ο" (άπ:>τΙ8-?ιμ,)' ό άποτεθειμένος 
(6aλμένcς κατά μέρος) 11 έyτ&~θεν, κ;::>υμμένος 11 μτφ? 
μυστηριώδης, έπιφυλcκτικάς πr;δλ. λα.τ. 4bdilus). 

Iιno.acCot, μελ. -fJ.ε;nομ.ο,· όπέρχομαι τρέχων. 
άη0-8~xη, 'ij (άποτlfJ.η.u,), λ!ΣΤ. 4ρόΙheC4' μέρος 

πρός άπό~εσιν (έναποθΓκευσιν) πραγμάτι.ινlΙσιτ060-
λ,.:.ιν, σιταποθήκη 11 cάποθήΚη» έμπορ ' υμάτων, τροφΙ
μων κλπ,- 11 Πάν τά όναποθηκευόμι νον 11 άπο
{J.ή~ct," πo,oiί . .ια, εί~ ηνιι =όποθηκεύω είιγνωμοσύ , 
νην ncp Ί τινι. 
άηο-δηΙύνω' έκθηλύνω, έκνευρΙζω, έκλύω. 
άncι:-&ηj)ιόω' μεταβάλλω είς θηρ!ον, όπo~ηριώνω. 
άnο-θησσ1lρίζω, μsλ. -Ιαω' ιθησαυρlζω), φυλάτ-

τω έν rQ θηcα ,'ι:Q (έν τ~ άπoθήν r;ι). 
άπο-&ίνό:»μal, ({J.l ~). πα.θητ. όποφράσσομαι δι' 

δf,μου 1j πηλoG, πλη;:>οϋμαι άμμου (Γι πηλοο). 
άηο-δΙΙδω, μελ. -ψ:ΙΙ' έκπιέζων έξόγωlΙπιέζω πο· 

λύ, συνθλΙ6ω. 
άπ6-&llψlς, 'ij (άποfJ.'J.tβω); τό υ άπoθλΙΨεWς 

έξόγει-v, τό criότημα» 11 έκθλιΨις, έκ60λή, έκδίωξι:;. 
άη~νάσKω, μελ. -ιΝί "oiί,;ιιι ,. ιiό". 15' tlnifJ.o"o~· 

«π : θαΙνω», άποθνόσκω (άι; χα.Ι σi;με;;ον).- 11 ώ~ πιι
θ'ljΤ. 'toi} dπο"τεlνω σ'ljμ. φΟνεύομ:-ι. 
άπo-8oρcίν, ιiπpφ. ιio~. 6' 'tQU άπο-{J.lφa"ω (;λ.λ.). 
άπο-8ρδσυνομσl, μελ. -~"Oiί,ΙΙΙΙΙ' εΤμαι Γι γίνομαι 

πολύ θαρραλέος, παράτολμ:ς 11 άποτολμώ τό π'όντα 
(ιντείίθsν'ij xoιx'ij σ1jμ. μεθ' η~ ΧΡ'ljσιμ~Π~tεtτιιι cήμε.;ο·ι). 
άηό-8ρauσl~ 'iI (tlnO{J.loV»)· θρaOσις, θλόσις 11 

δ.όσποσις. 
lιιιό-aριιυσμσ, τό (tlnofJ.eαv»)' θραοσμα, σύν

ΤΡΙjJμα, τεμάχιον. 
6ηο-δραύω, μελ. -ιιω- θραύω καΙ άποκόπτω όπ6 

ΤΙ.-Πα.θ. d"o(J.eavaa{J.;f.' π;~ WΚ'}..{ΙΙ$=όποθραUομαι 
καΙ άποχι.ιρΙζομαι (τ. Ι. χόνω δλwς διόλου) τήν κα
λή ι φήυην πού έχω; 
6η~pηνΙω' θρηνολ 'jycJ, άποδύραμα', 

, άηο-Ιρίάςω, μελ. -ιιω (άπό+θιΙο,,). xU;J. άποκό
πτω φύλλα αυκης ιι -Υιν., άποκόπτω, πεΡιι.<όπτω, κο
λο6ώνω. 
lιηH,.ςω· 6λ. άπο{J.εe/ζω. 
άηό-8ρονος, ο,,' ό έρχόμενος f\ προερχόμενος 

όπά θρόνου. 
,lιιιo-δρύιrτω, μελ. -ψω' συντρΙ&.ι εΙς τεμόχια, 

κατ~;.ιμΠΙζ'ι.ι.-Πιιθ.,.'t., συντριeομαι κα:rό τό ,φρό
Υημα, έKνΕUρΙζOμαι. 

6ιιο ΙΡιίισκ .. , μ.λ. -{J.oeoVμg.I· ιiόρ. 6' dm{J.oeo,,· 
ti<nηδCι. πηδQfξω (τι κ6τω) όπ6 ΤΙ, tκτινόσσομαι. 
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-ι άναπηΔW, άνέρχομαι 11 ιi;Ο:Qλ., όνυΨΟΟμαι όπό
τομα (έπΙ ιiπoxρήμνων βράχων). 

άπo-Ιίίμίσσιc;, ' -ε»;. 'ij' (άl~o8-υμ,&ω)' όναθυμΙα: 
σις, έξότμισ,ς. 
άηο-δίίμιάω (άπ!)θι1μιo~)' καπνΙζω. 
άηo-8υμl~ ον (άnα + θiίμό;)' ό ούχl _nιfJ.ίI

μ~ (δλ. λ.), ό μή σίιμφωνος πρός τάς δ:α~σεlς 
(τόν θυμό,,) τινος, δυσ6Ρεστος, μισητός. 
άnό.aiiμος, ο,,' = lJ.ΙJ.vμο; (βλ. λ.), όδιάφορος, 

άφΡοντις. 
άπ0-8ιιννίςω' άποστέλλω εΙς τούς θύ""ου; (βλ. 

λ.), περιφρονώ τινα ώς μωρόν καΙ όν6ητον. 
άπο-8ύω, μελ. -ν:ιω' προσφέρω θυ Ιαν, τήν 6-

ποΙαν εΤχα cτόμα». , 
, ά-ιιοΙιιτος, ο" (α. στε? + πο,έω)' ό μή πεποιημέ
νος cόκόυωτος) 11 δ δέν δύναταΙ τις νά πρόξr;ι. 
άπ-οlκτω, μιλ. -ήσω (lJ.no,xo~)' άπέρχομαι έκ της 

ΓιατΡΙδος, έγκαθΙσταμαι , εΙς ξένην xώpaν 11 μετοικώ, 
μεταναστεύω.-:-~lδlαμένω μακράγ, κατοικώ μακρόν 

-11 -Υεν, ζω μακρόν: ι) ΚόJ'''ΙJ.ο; lξ lμov μg.xρ2" άn
φκεί &0 = ή Κ. καΤΥ.<εϊΤΟ μακράν άπό έμέ, τ. i. έ
γώ κατΥ<ουν μακράν άπό τήν Κ.-ΙΙΙ μετ' α.[τ . άπ
ο,κέω τ,("ιi) =άπο,ΧΙζω (8 βλ.) = όποστέλλω άποΙ
κους. Έ; α.,jτοU .6 

άπ-olιdιι, Υι' έγκατό . τασις μακρόν της πατρΙδ:>ς 
11 συνοικισμός όνθΡώπων μακρόν της πατρΙδος' των, 
cόπο:κΙα». 
άπ-οικίςω, μέλ. -'αω, ιiττ. -rώ' Π!Σθ. Ηρ. ιι' Απφ

χlιιfhιν' Π:'Χ. άπφκ,σμιι,' στέλλω (άΠOΙKO'Jς) μακρόν 
της πατρίδος, μεταφυτεύω 11 -Υεν., στέλλω (η με'l'α
φtρω) μακράν.-Πα.θ. εΤμαι έγκατεστημένος εΙς μα
κρινήν xwpav 11 μεταναστεύω, μετοικΙζω.- • Ιδρύω 
όποικΙαν είς τι μέρος, στέλλω όποικΙαν. 

6π-οlκίς, -Ιδo~, 'ij tθηλ. τοί) lJ.no,,,o;,· ι) ά"o,xΙ~ 
(ένν: πόλ,ς}=όποικΙα. 
άπ-οιχισμός, δ (άπο,κ'ζω)' Τδρυσις άποικΙας. 
άπ-οlχο-δομΕω, μ!λ. -ήιιω' όποφράσσω (όπ~

ρΙζω) δ: οlκοδομης (διό κτιρΙου) 11 άποκλεΙω διό τεΙ
χους, περιτειχΙζω. 
6π,0Iκος, ο" (άπό+οlκος • ό μακρόν της πατρΙ

δος του (ΤGiJ οΙΉον). ό έν τ~ ξένr;ι ζών 11 εντεjθ.v, 
άι; O~:Jtoιot.: 1) ΈπΙ προσ., ό έγκατα:παθεl:; είς Ιέ
νην χώραν, ConOIKoς", 2) επί πόλεων, lJ.no,xo. 
(έν-ι. nόl,~), iι == άπο,χ/ο (8 δλ.). 
6η-oIKτfςoμαl, μίλ. -'ΙΙΟ'-" ιiΤτ. -ιοVμα." ιiΠΙJθ.· 

παραπονοϋμαι μεγαλσφώνως. . 
lι-ηolμαντoς, ο" (ιι στβρ.+πo,μg."1_)' 6 δνευ ποι

μένος ΙΙόρρούρητος, παρημελημένος. 
άη-οιμωςω" μελ. -o,μώξoμg.,· θρηνώ μεγαλo~ 

φWνως. ' 
6-ποlνσ, -ων. τ-Χ, μόνο'ι SV τψ πλ'ljθ. εν χρή.βι (ο 

6,j:ρων, + πο,,,ή)' λύτρα 1j άντΙτιμον της έξασφαλΙ
σεως της ζωης η τ~ς όναKτήαεWς της έλευθερΙας. 
- ΙΙ -Υεν., άνταμοι6η, άποζημΙωσlς, άνταπό&>σις 11 
όμοι6ή. , 

'Eι:v'μ. : lJ.,,0,νo; < *άπό-ποι,ια. (χα.,& &:πλΟΠΟΙ1jσιν)' 
πο,η} (*qvoi-n4' Π;;,δλ. ά"ό-ηιι,~ (ΤΙΙΙ'$) <*qui-ti-S). 
τ/ω, ~εl,:ιι ( *qveio. Έ~ ιι'}τοό} τ6 

'ά-ηοινάω, μίλ. -ήιι» (lJ.no,,,o)· ' όπαιτώ λύτρα 'i\ 
-Υεν. τό όντΙτιμον, όνταμοι6ήν.-Μέσον, λαμ6όνω τι 
ώς λύτρα, ώς ά,.οζημΙωσιν, πληρWνoμαι ' 
άηοινό-δlκος, 0)1' (lJ.nοι"ο+δlχη)' ό όπαιτών, έ

πι6όλλων, ποινήν, ό τιμωpC;ν ιι ό έξιλεώνων. 
άηοινό-δορηος, ο,,' ό κατα6ροχθίζων λύτρα. 
6-II~loς, ο" (σ σΤ&1-+nο,ό;)' ό άνευ ποιότητος 

Γι Ιδιότητος. , 
άιι-οίστcύω, μέλ. -εvσω' φονεύω διό ~λών 

(d'ιιτώ,,). 
άη-οΙσω, μίλ. του άΠΟl'έeω. 
lIn.ofIoμal, μβλ. -οιχήσομα.ι· πρχ. -φXfl.-', ιiπoθ: 

έχω όπέλθει μακράν, ε1μαl μακρόν άπό ιι ιiπoλ. άπ
έρχομαι .. έχω όναΧι.ιΡήσει 11 Ιπ~μ. ,εΤμαι νεκρός καΙ 
δέν ύπάρχω πλέον.- 11 ΣΠ!Σνιώτ. όrτoαύρoμαι όπό. 
άναχωρώ. 
lιη~Kσ8cιfpω, μελ. -ίίgώ' καθαρΙζω, cποστρεύω-. 

-Πα.θ1jτ., όπομακρύνομαι διό καθαρισμΟΟ, KaI)aρI· 
ζομοl. Έ; /ιι~.ιι~ tb ' 



156 ηoxά&cιρμcι -όη~ιιλl νώ 

c1ιηo-ιιάΙcιρμα, ~ό (ι!πoxιιfXιΙIω)' τ6 όπεκκριν6-
μενρν, τ6 περΙττωμα. 
. c1ιηo-ιι<ΙΙαρσι", -c»;,.ij' Kα~ισμ6ς, έξαγνισμ6ς, 
έξιλέωσιc;.11 κα8αρισμός διό κα8αρσΙου, 

c1ιηo-ιιά8-ημ.αι, ίων, -Χάπι,ιιιιι, πor.θ, κό8ημαι χω
ριστό (μακρόν), 

c1ιηo-ιιαΙ-'ςω, μιλλ, -Ιαω' 6όλλω τινό νό Kα8Ισr:Ί 
κότω.-Μίσον, . κό8ημαι κότω. 

c1ιnο-ιιαΙ-ΙΟΤQνω Xor.L d,πο·χιι(J.·lαπιμι, μελ. -χιι
τιιατήαω: 16νε~γ. μτ~. ι!ν τιjίΙν"στ . Xor.L ιioρ. or.' έπαν
ιδρUω, έπανoρ8Gι, όποκα8ισΤώ,- 11 άμτΙS, ίν τιjιπor.θ., 
ώ, x~Ι έν τιjί άο.,. ~. μετάι το!! ivll?r. π?χ: όποκα8-
Ιστcμα,. . 

άnο-ιιαΙ-fοτημι· ιJλ, d,ποχιιθίατιί"ω, 
άηo-ιιcιfνυμαι, π~θ: υπερτερώ, ύπερέχω, έξέχω. 
άηο-ιια'ριος, o __ ιlxΙΙΙIo~ (8 ιJλ . ). 
c1ιηo-ιιαΙω, μελ. -χιιυαω'κατακαΙω 11 ώσ. ίπΙ δΠΞ?

ιJQλ,χοu φυχου;, παγώνω, «ξεπαγιόζω». 
άηο-ιιαιιέω (ΧάΧ,,)' ύποκυπτω υπό τό 6όρσς 

ΔUστυXlας . "αταtόλλoμαι ύπ' αύτοΟ (ΈιJδ . ). . 
άηο-ιιΙlΙω· μελ. ·Ιαω (διόι τοίι; Xf'6vou~ βλ. χιιλέω)" 

καλώ όπΙow, όνακαλώ 6πό 'τήν ΙξορΙαν. 21 καλώ 
μακρόν (κατό μέρος).:- 11 καλώ όνoμaστ', Ι~Ιω, έιtΙ 
ονεt~tσμc;ίi, στιγμ.ατlζω.- II 'όποτρέπω όπ6 π π:,6λ . 
λor.τ . APoculo πι:tfι.όι Πετρ. 
άηο-ιιΙΙύητω, μελ. -ψω' όποκαλύπτω, cξεσκε

πόζωι.-Μίσον, 6ποκαλύπτω έμαυτ6ν, όποκαλύπτο
μαι, Έ~ ι:t!ίτoi) ' το 

c1ιnο-ιιάΙu+ις, -cω~, i( φανέρωσιc, «άποκόλι:ψις». 
c1ιηo-ιιάμνω, μιλ. -χΩμοϊίμιιι (~ιάι τοίι; χρόνου; 

δλ, Χάμ"ω)' κατακουράζομαι, όπ08σρρύνομαι έντε
λώς μετ' ιiπρφ., παύω όπό. rcO νό πρόττω ΤΙ.- Ι 
μ_τ' ι:tΙτ" d,nΟΧάμ"ει" η=όπο ειλιώ πρό τοΟ κόποu, 
όποφεύγω τόν κ6πον. 
άησ-ιιάμητω, μ.λ, -ψω, όμτ6: κόμπτω, λυγΙζω, 

(ιiπo tiJv εo}θιΤι:tν. θΙσιν μου, γέρνω) 11 στρέφω προς τ6 
πλόγια 2) Mετι:t~., στρέφω (τρέπω) τι πρός τ6 πλό· 
για 6π6 τι, παραμερΙζω τι, όποφεύγω τι . Έ; ct·jto5 τό 

c1ιη6-ιιαμΨις, -Βω;, i j ' παραμέρισμα, λοξcδρομΙα, 
παρέκκλισις όπ6. τινος. 
άηο-ιιΙηύω, έπ. ιiόρ . ι:t' -EXciIrlloaι:t (απο+χάπτω 

πρδλ, το τtι, νί~ ιχάφτω»)' όποπνέω. έκπνέω' α
ποχιιπυειιι ΨVXή,,=όΠOπνέω, παραδΙδω τό πνεύμα 
(όπ08ν~σKω η λιπ08υμώ). 
άηo-ιιδρδ-δo~Ιω· ό lαμένω έναγωνΙως, καιρο-

φυλακτώ. 'Ee ι:t~ΤOυ το . 
άηo-ιιιρa-δo.'α, i( fv8EP~'cc; προσCοκΙα. 
άηο-ιιαρη6ω· πα,Jόγω καρπcύς 11 γεν. παράγω. 
c1ιnο-ιιαρτcρCω, μελ. ·ήαω' δέν όντέχω πλέον 11 

όπo8ν~-;Kω έξ όσιτΙας έκουσΙως. . 
άηο-ιιατ-α118σσω, άττ. -ττω' συμ6ι~όζω έκ νέου. 

.c1ιηo-ιιατά-στΙσις, -εω~, -Ij (dποχιι(J.{αΤ'1μι)' πλή-
ρης έπανόρ8ωσις, ιόποκατόστασις». 
άηo-ιιάτ ... μ~ιl Ιων. ιΧντΙ . απο-χιί80-"μαι (8 ~λ.) . 
άηo-ιιατ-o~ω· όνορθώνω, 
c1ιηo-ιιαI8AIςω; μιλ. -Ιαω, ιiττ, -rcOi (ιIπo+xιιυ'-ό~)' 

όποκ6mω τόν χιινΙό" (.0 στ'λιxo~\ 11 κολο6ώνω. 
c1ιηo-ιιαύ1ισις, -c~, "ι (ιΙποχιιυΜζω)' ή όποκοπή 

τού στελέχου, (του χιιυιονί' όπ6σπα:ι, ·. 
c1ιη6-ιιαuσις, -C»i, ij (αποχιιΙω)' ή καΟσις, κατό-

καυσις. ' . 
άn6-ιιcιμaι, μιλ_ -χεΙαομαι, ίν χρΥισιι ώ, πι:tθ. τoίi 

dποτ'θη.ut' τοπ.08ετοΟμαι (εύρΙσκc-μαι, εΤμαι) μα
κράν 11 εύρΙσκομάΙ όπο8ηκευμένος (όπ08ησαυρισμέ· 
νος), φυλάσσcμαι έν όΠ08ήKr:Ί Ι έντείiθιν, φυλάσσο
μαι μυστικό, έν έφεδρεΙς!.-ιiπρoσ. απόχιιτιιΙ τι"ι= 
εΤναι όποθηκευμένον διό τινα. 
'no-Kcipω, μ.λ. -χιρώ, ίπ . -χΙραω' π~x. -Χέχαρ

χα, πα:θ, 'ΧΙΧΙΙ2μαι' κουρε-ύω, όποκόπτω (XU? έπΙ 
χΙ:;μ1j,) 11 γι'Ι" κόΠ . ω κομμότια, κόπτω πέρα· πέρα, ά-
πσκ6πτω. · , 
άnο-ιιcν6ω· έκκενώ έντελQς, όπο:nραγγΙζω, έξ

aντλώ. 
'no-Kcpδa'vw, μιλλ, -xce"'io» . xι:tΙ -XC!ιJiί"coi' f

χω κέρδος η ευχορΙστησιν όπ6 τι. 
άnσ-ιιcρμiτfςω· μετα6όλλω εΙς κέρματα (μικρό 

νομΙσματα) Ι διασκορπlζω, σπαταλώ. 

• 
c1ιnο-ιιcφΙ1fςw· μελ. -Ιαω, ιit •. -rcOi (ιIπό+xεpcιlιf~" 

όποκ6πτω τήν κεφαλήν τινος. . 
άnο-ιιιιδcύω, μελ. -α»' παύω νό πεν8ώ (νό κλαΙω) 

διό τι(να). 
c1ιηO-KηδΙ.ω, μελ. --ήαω=ακ" ,Ηω' όπ05όλλω πδ· 

σαν φρoνΤΙδa, όφρσντιστώ, εΤμαι ό :Jέριμνος. 
c1ιη~ιι"ρυΙΙΤδς, ο" (ιInox"2vooOJ)' 6 δημο . ΙςΙ ό· 

ποκηρυχ8εΙς, όποκληρω8εΙς. 
c1ιηo-ιι"ρUΞιΙ;, ~ (αΠ~"'11όααω)' ή πώλησις διό 

κήρυκος, δημοπρασΙα. 
άηο-ιιιιρύσσω, :Χττ. -~τω, μsλ, -ξω' διακημύσσω, 

όγγέλλω διό κήρυκος, χυ;ι. προ:ιφέρω πρός Γ,ώλησιν 
έν δημοπρ;σΙςι,- 11 ιόποκηρύσσω» δημοσΙς! (ώ, x~ι 
σi,μs?ον Hystι:tt ίν τ~ ένν. το!! όποξενώΥω), όποκλη, 
ρώνω (taxvQV π. χ., 11 ώσ. δη \ώ, διακηρύcow, τινά ώς 
φUγ6πoινoν (φυγόδικον).- 111 όπαΥΟ. εύ;.ι διό προ· 
κη:;ύςεως. 

άη~-ιιfδνσμαι· όποσκεδόννυμαl, διασκ -ρπΙζομαl, 
άnο-ιιινδuνcuoις, -ι:.>., 'iJ ' τό κόμνειν μΙαν πα· 

ράτολμον προσπό::lειαν, τό πιχειρεΤν τι τό έπικlν· 
δυνον 11 τ6 PΙΨ~ Kινδυνεύειν. 'ΕΧ τΌ;) 
άηΟ.-ιιινδίίνcύω· μιλ. -α»' έπιχειρώ τι έπικΙν:υ· 

νον, όποτολμώ τι, ριΨοκινδυνείιω.- Π~θ1jΤ, μιτdι τι' 
τελ. μελ. αποχικι,,"υ~ι6α:Jμαι' έκτl8εμαl (περιέρχο· 
μαιΙ είς τόν έσχατον κΙνδυνον. . 
άηο-ιιινέω' άπομακρύνω, όποκυλΙω, μεταφέρω. 
άηό-κίνδς, ό (Ωπό+χινΙω)' εΤδoςKωμΙKiΊς (όσελ

γοίις <έ) όρχήσεως 11 μτφ~. Ωπόκι"ο" _(ι~ ... εύρt 
μέσον δπως χορεύοντες διαφύγωμεν, 
άηο-ιι1άςω (Α), μ!λ. -άΥξω' κράζω μετό δρον

τώδους φVJνη~ 11 έκπέμπω κλαγγήν. 
άη-οιιΙάςω (8) , μέλ. -άαω (dπό + dχUζω)' κόμ

πτω τά γόν .::ιτό μου, χ:ιΙ c;l'nw U όναπαύομαι (π~δλ, 
Χάμπιιι ν Υόνυ). 
άηο-ιιΙαΙω, ιi-:τ. ιΙπο-χ'-άω [ίίω]' μ.λ. -χ'-ιι6.:1ο

μαι' κλαίω ι.;εγaλοφώνως 11 μετάι ι:tΙτ ., 8ρηνώ, πεν-
8ώ 6αΡέως, διό τινα. - 11 παύω όπά τοΟ νό κλαΙω, 
σταματ~ τό κλόμα. 
άnο-ιιΙqξω, Ωπ6x'-~ξo", δω? μΙλ. ΧΙιΙ Uί'0σt, ιiop, 

ι:t' τ~ίί αποΧΑεΙω. 
άηό-ΙΙ1iίρoς, δω;:> . :ivt! απόx'-"ρo~, 
άηο-lι1δω (Α) , μέλ. -:%αω' άϊ.08Ραύω, σ:;όζω ό ,,6 τι. 
άηο-κlδω (8) , ιiη . άντ! απο-χ'-αΙω (βλ. λ.). 
άη6-ιι1cιαις Τι απόιι'-παι" -εω~, 'iJ (dn~xlalro)- τό 

(όπο)κλείειν, τά κλεΙσιμον.- 11 όποκλεισμ6:;, έμ
π6δ:ον 

άnό-κΙcιστοc;, ο,,' 6 άποκεκλεισμένος, κλεισμέ-
νcς έξω 11 Π~ ;jιφ.::>αγμένσc; . 'Εχ τoίi ' 

ino-K1c:foI, μίλ. -xAεloω' Ιων. -Χ'-'1,ω, μΗ. -χ'-,,
,αω' ιi :τ . ·x'-n:.J, μιiλ. -XAπα~' δωρ. μίλ. -Η'-ιΗω
κλεΙω Ιξω όπά... 2) όποκόπτω, όποκλεΙω Τι έμπα
δΙζω, παρεμποδίζω, ιiπό πι:;dγμί τι . - Π~θ1jΤ. όπο
κλεΙο"μαι Τι έμπ-;δΙζομαι όπ6 ... - Ι μετά or.Ιτ. μόνον, 
κλεΙω 11 άποι<.όπτω, όπcφ:>όσow, έμποδΙζω. 

' άηο-κΙΙητω, μ&λ. -ψ:ιJ' ό:ραιρQ κλέπτων, κλέ
πτω καΙ φεύγω. 
άηο-ιιΙηΤω, μιλ, -,,'-ηίξω, Ιων . ιΧντί ιΙποχ1ιΕω, 

μίλ, -ιιΑ4( α». 
άηό-κ1ηΡος, δωρ. απ6-xAίiρo., ο,,' ό δνευ κλή

ρου η μφιδΙου είς - ι, ό μή λαμ6όνων μέρος εΤς 
τι 11 δμοιρος, όμέτοχος (με τάι γε 'ι . ) . - 11 ιiπ~λ. , ό όπο . 
κλεισ8εll; της κληρονομΙα-, 

άηο-ιι1ιιρόω, μελ. -ώαω' έκλέγω, ,λαμ6όνω διό 
κλήρου, . 
άηο-ιι1ήρωσις, -εω~. 'iι (άποχl'12ό:.»' έκλογή 

διό κλήρου Τι κατά τύχην, έκλογή δλογος 11 παρά· 
λογος διαγωγή. . 
άηό-ιιΙητος, ο" (ιIπoxι:t'-έω)' έο<λεχ8εΙς όπ6 τι· 

νcς, έκλεκτ6ς. 
άη6-ιι1lμα, τό (αΠOXA''':ιJ)' κατωφέρεια, κοτω· 

φερής κλΙσις. 
άηο-κ1ινΙcίς, π~ιYίΤ. ιi,.Ι αΠΟ·ΗJ.r(J.ιl~, μτχ, π~θ. 

ιioρ . ι:t ' του άπο-χΙ'"ω. 
άηο-ιι1Ινώ, μιλ. -r"ώ' ιio;:> . ι:t' dmx'-r)l(l' π~x. 

-xaxJ.rxa, πα:θ. -χeχ,-rμαι'κλΙνι.ι τι πΡός ' τ6 έξω 
fι πρός τά πλόγια 11 κλΙνω τι ' πρ9ς τό όπΙow.- 11 
ctjl~6, κλΙνω (νtρνω) πρός τό rtλόνιαll ίιtφρ, 61100 
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κλΙνw, παρεκκλ/νw, πρός τό Xει.JότερOν, έκπ/πτΙ.) 
(cξεπέφτw»), cπαρaστρατίζw:t. Έ; ιx~.?ίί .6 

c1ιη6-ιι1lσις, -.. ω;;, 'ιι (άπο"Α{νω)' παρέκκλισις, κλ/
σις πρός τό δλλο μέρος ιι παρεκτροπή 11 έπ.Ι .-:..ίί '1,
λΙου, ή δύσις Υι ή κλΙσις πρός ' τήνδύσιν. 

άη6-ιιΙlτος, 01' (άπο-κΑ/νω)' ό πρός τό κάτΙ.) 
κλΙνwν (πΡός τήν δύσιν κλΙνwν). 
άnο-ιιλnςω, μ!λ. -ίιaω' όΠΟΓ. λύνΙ.) 11 όποτρέπΙ.) διό 

καθαρμών. 
άηο-ιιμιιτeον, Ρ7jμ. έπίθ • • οίί ά,πο"ιίμ"ω' πΡέ ,πει 

τις νό άΠOKόμι:t. 
C5ιηo.ιιναIω, άττ. -κΗω, μελ. -κ"ήσω (δ~dι. τ!)ίι. 

χρόνου, βλ. κΝω)' ό;τcξέw, άΠΟΤΡΙ6ω, τι" άποκ"αίω 
τι"ιi=KαταΠOνώ τινα, τόν κατατρ/6ω, τόν καταπο
νώ μέχρι 8ανότου., - Mso!)v, κατατρΙ6ι.ι ' έμαυτόν, 
φθε/ρομσι, όλΙΥοστευι.ι. 
6η-οιινeω, μελ. -ήσω' όκνώ (φοβούμαι, τρέμω) 

πρό τινος, άπό φόβον άπcφεύΥω , τι, κατσλcμ6ά
νομοι ύπό δισταγμού προκειμέν.ου περΙ τινος (μετ' 
ιιΙτ.) 11 ΙΙπολ. όπισθοχwρW ' πό φό50ν, άποδειλιω, δι
στάζω. Έ~ ιx~.o(j .6 

6η-6ιινιισιc;, -ιι »$ , 'Ι'. ή fVEKa φό60υ όποφυγή. 
6ηο-ιινΙςω, μελ. -Ισrι' CΤσιμπώ», αποκόπτω δια 

τού δνυχος. 
άη6-ιινισιι;, -ΙΙ ''';;, t, (άποκ"Ιζω)' ή αποκοπή μι

κρού τεμαχlαυ, cόποτcΙμπι». 
6η6-ιινισμα, ι~' τό όποκοπέν διά τών όνύχwν, 

μικρόν τεμόχιον. 
6ηο-ιιοιμάομαι, π~θ. με.dι. μέσ. μ!λ . -κο,μήσομιχ,' 

ΚΟΨ"μαl μακράν τr,ς οίκΙας μου. 2) «παίρνω ό-
λ/γον ϋπνον ». 

'no-aoIVWYCW" άποκλεΙω τινά η:; κοινwνΙc:ς (χιι;>. 
της έκκκλησlας) ,- τόν όφορlζΙ.) (έχχλ.). 

άηο-ιιοινώνιισιι;, -ΙΙ:ιJ;, 'iΊ (ά,ποκο,,,ωιιέω)' ό όφ
ΟΡIJμός. 

6no-aoITCW, μελ. -ήσω' κοψώμαl μακι:όν onb 
τήν θέσιν ' μου, κοιμώμαl αλλού. Έχ το:! 

άη6-ιιοιτος, ο" (ά,πο+κοΙτ'1)' 6 κοιμώμενος μα
κι:;όν από τινα:;. 
άηο-κοlνμ6άω, μελ. -ήσω' σΙ;Κ;ομαι κολυμΟΟν, 

έξΙρχομαι είς τήν ξηρόν κολυμ6ών. 
c!ιηo-ιιoμάω (κ6μ'1)' χάνΙ.) τήν κόμην μου. 
όηo-ιιoμlδfι, 1, (ά,πo+κoμlζω)' μετακομιδή, με· 

τaφoρό.- II<έχ tOU μίσου)' όποκόμισις. Έχ τι;;υ 
άηo-ιιoμf~ω, μΞλ. ·[σω, άττ. -rώ' μεταφΙρι.ι rϊ δι

ευ8ύνΙ.) (Cδηγώ) μακρόν, απ : μακρ.:ινw.- Μέσον, με· 
τσφέρι.ι τι μαζΙ μου.=Πιχθ7jΤ., μεταφέρομαι, όποσύ
ρομαl, άναχωΙ:;ώ. 
άη6-ιιομμα, ·ατο;; (ά,πο-κό,πτω)' τψόχιον (κομ

μάτι) όποκοπεν, σχΙζα, δρύμμα. 
c!ιηo-ιιoμηάςω, μελ. -άσω' f ρούομαι μετά ήχου 

(ίπί _ών χo:-~ώ'ι τfις; λιί?ιχ;). 
6ηο-ιιοίιΙΙ, +ι (ά,ποκ6,πτω)' τ6 αποκόπτειν, onc

το;..ή, αποχώρισις' dnoxom} xeεώ" = λιι •• tAl:ufAe 
ηον". = απόλειψις δλων τών (παλαιών) χρεών ('ιι 
a~HIixfJII,tI τοίί Σ~λωνoς;). 

c!ιηo-ιιόητω, μελ. -ψω' όποκόπτw, αποχwρlζW.-
11 διό κτυπημάτων όποσπώ άπό έν μέρος .- 111 Μι
σΟ,ν, πλήττΙ.) τό στηθος (στηθοκοπούμαι) Kc:ιτό τούς 
θρήνους 11 δΡε'l πενδώ διό τι(να). 
6ηο-ιιορσόομαι , (κ6ρσ'1), πιιθ.· = ά,πoκιι'ρoμ~, 

(δλ. λ . ). 
c!ιηo-ιιoρiίφόω, μελ. -ώσω' σχηματ/ζΙ.) κορυφήν, 

, κόμνω σου6λερόν 11 συγκεφαλαιώνΙ.) δ,' όλΙγwν. 
c!ιηo-ιιoσμcω, μελ. -ήσω' καόαρlζω, όψαιρώ τό 

ΤίΕριττ.ό, ωστε νό όποκαταστήσΙ.) τόξιν (κ6σμο,,) 11 
Υιν. , όφαιρώ, σηκώνω 11 όφαιrw τόν στολισμόν.
Mί~!;'I, ό 'ΡσΙρώ, όποΕέτw, τόν στολιcμόν. μου.-ΠΙΧθ. , 
άπογυμνούμαl όπό τόν στολισ;.ιόν μου. 
όηo-ιιoττ~διςω, μελ. , -ίσω, ά.τ. ·rώ· τινCσσω έκ 

τοΟ , ποτηρΙου Ίός τελευταΙcς σταγόνας τού οίνου, 
(ili~iIt;;IΣt~o" ε ·, .t/ π~:δ:~ τ!)ίί xon';'Pov) , 

, c!ι"o-ιιouφIςω, μελ. -ίσ'». ιiττ. ·rώ' έλαφρώνΙ.) rϊ 
6πόλ> όσσΙ.) άπ6 τι, 

, άπό-ίιράδιος, ο" (άπό+χράδη)' ό όποκοπεΊς ά 
πό συιc.ι'jν. 

c!ιηo-Kρ:ιιη6λάω· ά1Jαλλ σσομαι τι'jς Kρaιπόλης 

διό τού ϋπνcυ, έγεΙρομαι '00 ϋnvου έι< κοα'πάλης, 
c!ιηo-ιιρσνίζω, μιλ . -[σ»' TunTWV ό:ι:>κόπτΙ.) (ό ,ρ

αιρώ) ό:ιό τού KρaνΙOυ. 
'no-KpaTcw, μ!Α. -ι73ω' UnEptJIW. ύπ :ρτερW. 2) 

κρστώ ; πΙσι.ι, έμποδΙζw. 
c!ιηo-ιιρCμΙμαι" κι:;έμαμαι έκ (όπό) τινος, 
άnl)-ιιρcμδννuμι, μελ. '>Cflιιμσω, 'citt. 'Hf}aιAώ 

(aι,χ _οι); χρόνου; δλ. κeeμcί"ιιvμ,)· όψίνΙ.) τι νό κρέ
ματα l.- 11 όναρΤώ, κρεμώ. 
άnο-ιιρcμαστόc;, ή, Ο" (ά,ποκριιμ.χ,l,",μ,)· 6 όπό 

τινος πράγματος κρεμ6μενοc:. 
c!ιηό-ιιρllμνOς, ο,,' κρημνώδης, όπότομος' 
c!ιηo-ιιρIδόν, έπΙρ. (ιi.π.oxρΙνω)' χωρΙς, χwριστά. 
άnό-ιιρJμ'J, 'ατο;, τό' (ά,πOHρ[~ω)' δικοστι ή όπό-

φασις, κα:.αδΙο<η εί:; δόνατον. 
άnο-ιιρινΙc'ς, ά,πΟΗρr{)ε[;, μtχ. πιιθ. cxO? ιι' τ')σ 

έπομ. 

c!ιn:>-Kpfvw, μελ. -r~ώ' πι.ιθ. ά?;; . ά,πeκρt{)'1~' πρχ. 
-κέκρrμιχ,' διαl .. ώ, διαχωρ'ζw, διακρΙνω.- Πιx97j~. δι-

. αιροϊιμαι, όποχωρΙζομαl όπό δλλογ ά,ποκιικρΙσθι:ι.ι 
ιιΙ;; ε~ ό'~;).:ιι:ι.=άπoxωρίζoμαι όπό δλλου; καΙ φέρ:>
~αι ύπό εν δνομα. - 11 έκλέγw, προτιμώ.- 111 Μ.
σ~ν , δίδΙ.) όπόφισιν TJ άπαντω εΙς έρώτησιν 11 xU(i. 

όπαντώ εΙς προσαπτομένας μοl. Ι(ατηγορ/ας 11 ά,πο
xel"ca{J-".[ η=δΙδω μΙαν όπάντησιν' τΤιν ιxu.iJv lνν. 
μΞ τό μβσ!) 'ι εχε~ χ~! δ πιιθ, ιiό? ιι'- άΠΙΙΚIίfJηy. Έ; 
ιιΙί.!)ίί _6 

c!ιηό-ιιρIσις, -τω;, +Ι. 6 χωρισμός, 6ποχwρισμός, 
διαχωρι:::ψό:;.- 11 (έχ τoiί μ~σ!)υ), όπόνΤη:Jις, ,όπό
κριοις». 

c!ιno-apJTcov, ρημ. ίπ'θ. τοϊ} ι!,ποκρ{ιιω' πρέπει 
νό χωρΙοι;, τις.- 11 (έχ .oi) μίσ!)υ), πρέπει νό όπαν
τ{ σΙ] τις. 
άηο-κρlτικός, ή, 6,,' 6 f:xwv τήν δύναμιν (η τήν 

Ιδιότητα) νό άΠOKρΙνι:t (νό όπoXWΡΙζι:t\. 
c!ιηό-ιιρIτoς, ο" (ά,ποκρ[ιιω)' ό όnακεΧWρισμέ-

νος, έκλεκτός, έξαΙρετος. ' ''--
'no-KpoTCW" ποιώ κρό 'Ον διό τών δύο δακτύ

λων (.οίι μίσου χιιί τοϊ) μaγiλου). 
c!ιηo-ιιρότημα, τό (ά,πΟΗροτέω)' τό ποιεΤν κρότον 

διό τών δύο δακτύλων. 
άη6-ιιροτος, ο,,· 6 σKληρCς κτυπημένος, πεπα

τημένα:; 11 τραχύς, στερεός (χυρ. έπί του ίδΣψοιι;) . 
c!ιηo-ιιρoύω, μελ. -σω' πλήττΙ.) ι όπwδώ (όπομα

κρύνΙ.) διό της 6lας) όπό μέρ:χ; τι (μετά , γεν.).- Μί
σον, 6πwδώ. άπομακι;ύνΙ.) όπό κοντό μου, γιν. όπ
ωδώ.-Πιιθ7jΤ. , όπωδοϋμαι fι δρούομαl: xonιlί'σκιo" 
το ιτi'λo; ιi,ποκιικροvμΙ"ο,,=ποτήριον μέ σπασμtνον 
τό χεΤλος. 

c!ιnο-ιιρύnτασιιc, γ' Ιν, Ιων. πρτ. .οσ &ποκρίιπτ». 
c!ιηo-ιιρύητω, μίλ. -ψω' κρίιπτΙ.) όπό τι(να), δια

τηρώ τι κρυμμένον όπό τι(να) 11 ά,π~κι?νπτιι,,, n,,{ 
τι Υι τ,,,ιί η=λατ. celAre Aliquem Aliquid=KpunTW, 
onOKpunTW, τι άπό τι(να). 2) όποκι:;ύπτΙ.) τι όπό 
τό μάJ1lα δλλwν 11 όμαυρW, σκιάζw.- 11 χόνΙ.) τι όπό 
τό μότια μου : dnoxevnre,,, εηιι yii" "'" χόνω τήν 
δέαν τι'jς γης, Xόνι,J όπό τά μότια μου τήν ξηι:όν 
(έπ1 πλ?Ιων άποπλΣ,όν.ων ι!~ τ6 πίλιιγο,), ώ; π~ρά 
Βιργ. PhAeAcum Abscondlmus i rces. Έ~ ιι~τo~ _ό 

c!ιη6-ιιρίiφoς, ο,,' ό (κε)κρυμμένος 11 Ι" άΠΟΗ2ν
φφ=Kρuφlι.ις, ι<ρυφό, μυστικά.- • σκοτεινός, ' όσα· 
φής, δυσνόητος. 

c!ιnο-ιιτάμcν, -ΚΤ2με"ιι" έπ. ΙΙντΙ ·κ~νεϊ", ιΧπ.,ψ. 
ιiop_ δ' τοu dποκτel"ω. 

c!ιnο-ιιτάμcνος, έπ. μτχ. πΙΧθ. άορ. δ' tOU ιl,πoκτε'~ω. 
c!ιηό-ιιτάoμaι" χόνω (ιiν ~ Ιθ. τφ κτώμ'1Ι). 
c!ιno-KTcivw, μελ. -κτενιij' ιiόp. ιι' άπέ"τι,να' ιiclρ. 

δ' άπέκτα"ο", ItO~7j" άπeκτα", ας, α' ώσ . έπ. i" π~θ, 
μ!)ρφΤ; άπε"rιίμ'1 ν ' π?χ. ά,πiκτονα, χ:ι;Ισπ~νιώτ. άπε· 
κτ6ΙΙ'7κα, άπ!κ'τακιι χ:ι;! dneHCIlYXIl' φονεύω, σφά
ζω 11 έπ! δ~χιχ~tών, κατα51κόζω ε;lς 8όνατον 11 επ! "υ 
δ7jμ(')u" ~έKτελ"», δανατώνω 11 μτφ~. σιιν. τφ ι!πο· 
κ~άειν=KαTαπoνώ μέχρι δανότρυ" cτσuκlζw, σκο
τώνω» 6ι; τ6 λατ. eneCAre. 

c!ιηo-ιιτιννω, μην. _ιίπο; .o;tί ά,ποκτείνω. 
c!ιη6-Kτιισις, 'ιιω;, 'ιι (βλ. ά,π'ΚΤ20μιi,)' όπώλεια. 
c!ιηo-KτIννίϊμι (χ:ι;1 -",μ,) ·=ιiπoxτ .. Z"ω (βλ. λ.). 



1'8 6ιr6ιιτισiς-διrolις 

6ιr6-ιtτ'~ ._Ι»,. fι' ή Τδρuσις όποικ/ας . (ώ, <tδ 
cln)t"aaa,) . 

άιrο-ιιiΙcύω' διακυΒεύω, διακινδυνεύω, ριψοκιν-
fuW~ . 

άιro-ιιΙcω, μιλ . ·ιJσω· φέρω νεΟΥνόν, Υεννώ .• ~ 
ιι!}τοο <tδ 

άιro-ιιύιισις~ ._Ι»;, ",' Υέννησις, Υέννα. 
iιro-Ku'C;Kw~:=dno",,1ω (βλ. λ ). 
ά'ιro-ιιυAIνδω, μιλ. '''ΥlΙοφ' όπομακρύνω κυλ/

ων, κυλ/ω μακρόν. 
άιro-ιιίiματ'ςω'Kόμνω τι νά κυματ/ζι:1. νά άνα6ρόζι:1. 
άιro-ιιύιrτω, μιλ. -ψΦ' ΠΡΧ. ·"ιI"v ιχι' κύπτω πρός 

τάέμπρός (κύπτω μακρόν τινος). 
άιro-ιιωιιυω, μελ. ·νσω· eοηνώ μεΥαλοφώνως. 
ά,;>oιιώΙίiσις, '_:.>;."( .~ παρεμπόδισις, τό έμ· 

ποδΙζειν 11 όποποΙησις. δρνησις (έπΙ ~ππων μή δεχο
μίνων <tόν χιχλινόν Τι ,όν dνΙΧ/):iτην). ΈΧ τοο 

άiιo-ιιωιυω, μελ. 'VO»' έμποδΙζω άπό τι 11 μsτ' 
άπρφ., τόν έμπ03Ιζω όπό τοο νά πράξι:1 τι ~ dπ!}λ., 
εΤμ:JΙ έμπόδιον, έμπo~Ιζω, κρατω μακρόν. 
άιro-ΙΙΙώvί ·ΑΙΧβ6μνο" μτχ. ένε.;;Υ. χχΙ μ'α. doρ. 

~' <tqo a.π)Ασ-.ι.βi.ω (δλ. λ . ). 

άιro-Aαyxάνω, μιλ. ·AιJ;oμαι· ιiά". tJ' dnsMϊxo.· 
λαμ6όνω μει::Ιδιον ~ι] κλήρ:υ: a.ποΑιχχ_ί .. μέρο, 
ΤΗI6; 11 yεlικώ~: λαμΒόνω, έπιτυΥχάνω. 4 

6ιro-Ιάςίίμ:Ιι, dποθ. ποιητ. dντί a.no-la .uPfitfΙO. 
άιro-ΙαιιτI~ω (λΙΧτ . , πιχρ!Χ ΠλΙΧιίτψ apoIactizo), μελ . 

• lar.o; dττ. ;,:ii: όπωθω λακτΙζων, ά.Ι0σεΙω, όποτι-
VOJOW 11 ΥΙ 'ΙΙ)ΙΙU;, λακτ/:ω, (ΙCλωτσώ». Έ; ιx~τoίi <tό 

6ιrο-lακτιctμόc;, δ' τό όπολακτΙζειν, τό λόκτι
σμα, ικλωτσιό». 
άtιo-ΙαΙcω, μίλ. ·ιJσω· φλuα,:>W, μωρολΟΥώ. 
άιro-Ιαμβάνω, μελ. -lιJ ψO.UCΙι , πιχρ' Ή?o~. -lά.μψο

μσι' πρχ. dΠirlΙ"φσ. πΙΧθ. a.πεlλ."μμα,· δι!Χ τ6ν ιiδρ. 
lχομeν εν τ~ _ νεΡΥ. μόνον τόν dά". 6' dnιIλiip,tf, x~Ι εν τ~ 
πΙΧθ. μόν!}ν τόν %ό". ιχ' άπεΙήρ8οην xι:iί Ι '»ν dπε,ΗμΡf1.ην· 
λαμ6όνιJ rϊ δέχομαι πσρό τινος 11 ιiπqλ . , λσμβόνω 
κόΓΙ πού μοΟ όφεΙλεται. λαμ6όνω τό όφειλόμενον. 
2) όφαι~ώ. 3) όκούω Τι μανθόνω, ώ~ τ6 λχτ. acci
ρίο.-Β λαμ6όνω όπΙσω, όνακτωμαι, (ξανααποκτω». 
2) ~xω τι τό όποΤον μοl έπεστρtφη. - 11 λαμ6όνω 
Τι όδηΥώ τινα εΙς παράμερον μέρος, τόν παΙρνω 
κατά μέρος, παρόμερσ.- ΙΥ όποΧόπτω, όποχωρΙζω, 
όποκλεΙω (ώ~ . δι& ΤE!χ"υ~) 11 σταματω, όναχαιτ/ζω · 11 
φυλακΙζω . (λΙΧτ. deprehendere), κυ". έπΙ ίνιχντΙων 
«νίμων. 

άιro-Ιαμιrpιίνω' καθιατώ λαμπρόν, περΙφημον.-
Πιχθητ., γΙνομοί τοιοΟτος. . 
άιro-Ιάμιrω, μελ. 'ψω' έKπέ~πω λάμψιν, όντανα· 

κλι;:Ι q:ώς, όστρό τω: σΙΥUΊ. dπι!lσμπ. (~ηλ. φώ,) 
=λόμψις ή/(τινο66λει (διεχέετο) άπό τήν αlχμήν 
τοΟ δόρατος. . 

(ιιro-Aάιrτω, μελ. -ψΦ' λάπτω (ιλόφτω»), π/νω, 
διά της γλώσσης (δπω~ δ Χύων) 11 καταπΙνω λαιμάρ
Υως (άπλήστως). 
άιrό-lαuσι;, ·.ω., fι (άπo.\αιί:ιJ)· ιόπόλαυσις», τό 

όπολαύειν 11 μετi ΥΙΙ" όπόλαυσις 'iι ο:ρελος προελ· 
. θόν έκ τινος πράΥματος. 

άιrό-Ιaυσμcι, τό'=άπ61συ:Η' (βλ. λ . ). 
άηο-ΙαυστΙιιός, ιJ, ό. (άπolσν:ιJ)' ό παραδεδο

μένος εί:; τάς άπολaύσειs Τι ό προξενών όπόλαυσιν. 
άιro-ΙαυστΌC;, ιJ, 6 .. ' ον όπολαύει τις Γι δύναται 

νά όπολαύσι:1. 'Εκ τoίi 
άηo-Acιιίω, μελ. άπolαναoμαι' πρτ. dπιIla"otf. 

ιiάρ. ιχ' a.πέ1σ"σσ (s'Jiat5 ιiπιxnιn::Hν ώ~ άπι7lα"oν, dn· 
ή1ιχυaα • κσρποΟμαι ~K τινος πράγματος, όπολαμ-
6{:Jvw, χαιρομαι 11 ώ~. λομ6ό ω (ώφελοΟμάΙ) τι όπό 
άλλον. Τι δι' δλλον, π. χ . dΥσθ-όν Molανε,,, ην6,. 
2) Eί~ω'ιιxώ;, (ξι μπερδεύω λαμπρά, ι;.>ραΤα» , ώφελOC
μαι έκ τινος 11 δπόθεν ώαιx···τω~ έ·ι xιxxij ένν. σημ. χιχΙ 
6λόπτcμαι, ζημιώνομαι, χόνω όπό Ιν πραγμα. 
Έτvμ. : τό ά:τλ~tίν 1ανr.o at'j ιiπ:ιντ~ , πιθιχνώτ. δμω~ 

τ"ο 1άι» Τι lάFιo (=όπολcυοτικώζ έχω, χιχ,& ΆρΙατ.)· 
πi'ιτω~ ", ρ . ΕΙνιχι Ισυ- τ. ε . laF- 'iι 1σβ· (έΧ τYj~ τε
λευ,ιχίιχς χ:ιί τ6 1σ,J'βά,tfω)' έΧ 'ti',;; ΙΧiίτi',~'Ρ. τΙΙ : ίων. 

Aela, 1"r •• 1"r", δωρ. 1σΙιχ' π"ελ. aιxvax".Iotas (λεΙα), 
λιη. Iatro, Iucrum Υοtθ. Iaum (Υιρμ. Lohn). 

41ι"ο-lδlεΙν, ιiπpφ. !ίορ. 6' 'tqD 4no·lα),XdtfΙO. 
6ιio-lcafvw' ποιώ τι λεΤον. 
41ιιro-lcyω, μελ. -ξω' πΙΧθ. ΠΡΧ. dποUla)'μα, Τι dn

.{l.Ίμα,· διαλέΥω όπό πολλό, έκλέγω. - M'~oν, 
διαλέΥω δι' έμαυτόν.-Πιχθη,., dno1elayJdtfOI = έπ/
λεκ10Ί έκλεκτοι. 

άίιο-Ιε'βω, μιλ. ''1''»' ιiop. ιχ' άπι!λ.,ψσ· όφΙ"ω τι 
νά ότόξι:1 κότω (διό σπoν~ήν). - ΠχθΤίΤ., στάζω Τι 
ρέω κάτω 006 τι. 

άιro-Ιε'ιrω, μελ. 'ψΦ' «όρ. 5' dπιIlrno .. • όφ/νω 
δι' όΡΥότερα Τι ό-ρΙνω όπ/σω.-Ι όφΙνω όπΙcω μου, 
τ. f. χόνω. 2) όφΙνω όπΙσω (δπω~ εί~ τoίι~ ιiyώγιx;;), 
όφΙνω τινά εΙς όπό:ηασιν, (ξεπερνω».~ • όφ/νω 
τι δλως διόλου. έΥκαταλεΙπω, ποροιτώ 11 ίιτΙ ' ΠΡΙΧΥμ., . 
όφΙνω μόνον, όφΙνω (όl(άμωτον». - ΙΥ ιiμτl)., 
παύω νά υπάρχω, δέν υΓοόρχω, έκλεΙπω, εΤμαι μα
κράν Τι cnwv 11 έπί π~τιxμιnν, έλαττοομαι, όλιγο
στεύω. 2)εΤμαι έλλιπή~ είς τι Τι κατό τι : άπό τεσ· 
oXΡ:ιJ" n"xiDJtf a.ποΑεΙπω. τρεΊ; δα"τVloυ~ (Ή;-.6~.) 
= έλλιπής κατά τρείς δακτύλους όπό τέσσορος πή
χεις. 3) μετ& μτχ., παύομαι πρόττων τι, παύω όπό 
τοΟ νά... 4) όναχωρω έ,ι; τινος τόπου.- Υ ΠΧθ., 
έΥκαταλε/πομαι όπΙ.)ω Ι: εΤμαι κατώτερός τινος. 2) 
εΤμαι χωριομένσς όπ6 τινα, ιΤμαι μακράν τινος 
(μετ& Υεν.): ποΗ, πι; dl"θ-ε{ιχς dπ!)l~,μμΙtf!)ι=ευ · 
ριοκόμε\ιοι εΙς μεΥόλην άπόστασιν qπό τήν άλή· 
θειαν 11 στερσΟμοΙ τινος. 3) εΤμαι έλλιπής εΤς τι 
(ώc. μετ!Χ γΕΙ . ). 

ino-lcixw, μελ. ·ξω· λεΙχων όφαιρω fK ηνος, 
λεlχων καθαρ/ζω, λεΙχω. 

άιrό-lcιψιι;, -εω" ή (άπ>ΑεΙπ»)' τό όφΙνειν ό· 
π/oι.J, έγκατά\ειψις.- 11 ciμτ6., ~λλειψις, άνεπόρκεια, 
έλόττ(,:σις. (όλιγόοτευμα». . 

άιrό-lcιιτoc;, ο .. (άποlέΥω)' έκλεκτός, έπ/λεκτος, 
έξαΙρετcχ;. 

άιrο-lilίίι:αr πΙΧθ. π;-.κ. ,ο!; άπoλfιω. 
ά.ιrοliμιιτοlί, ον' ό μή πολεμηθε/ς, μή ύποατός 

τό δεινά τοΟ πολέμου. 
ά-ηόΙcμοΙί, ποιη •. a.πτ61εμο" Otf' ό δπειcος πο

λέμου, ό μή φιλοπόλεμος, ό μή πολεμικός. όκατόλ·· 
ληλος (άν/ιcανoς) πρός πόλεμσν 11 εΙρηνικός, εlρη
νόφιλος.- 11 ό μή δ~νάμενoς νά Kαταπoλεμηθιj, 
άκαταμάχητος, άήττητος.- 111 π6λεμο. άπ61εμο; 
=πόλεμος πού δέν εΤναι πόλεμος, τ. i. ούδεμΙαν 
~xων έλπΙδα έπιτυχοο:; έκ6όσεως. 
άιrο-Ιcnιδόομαι, πιχθ: όπολεπΙζομαι. 
άnο-lcιrτύνομαι' κοθΙσταμαι έντελQς λεπτός iι 

άδύναΌς. 
irro-linw, μελ. 'ψΙ»' . «όπολεπΙζω., «ξεφλουδΙ· 

ζω), ά:pαι~ τό δέρμα' μτχ . πΙΧθ. ΠΡΧ. dποlε:ΙεμμέtfΟ,. 
iιr-oAcaeαI, ιiπp:ρ. μία. ιio~. tJ' τοϊ! άπ·611"μι. 
iιr-oliαKcTo, έπ. ιiντΙ dπώΙεtο, Υ' Ιν. μία. :Σο". 

6' 1:otί dn611v;U,. 
iιro-AcuKαivw' καθιστώ τι όλόλευκον, λιχτ. de· 

aIbare 11 πΙΧθ., εΤμαι iι γΙνομαι λευκός. 
άιro-Iήyω, ποιη •. MollιJyι», μsλ . • ξω· !ιούω, δΙ

δω τέλος, άπέχω, όφ/σταμαι, όπό πρδ{μό τι 11 μι.& 
μτχ., παύω (όπό τοΟ) νό πρόττω τι . 

6ιro-AιιρEω, μ.λ. ·ήοω· φλυαρω (εΙς τά κουτου
ροΟ». λέ.Υω δ, τι μοΟ ~λθr:1. 

άιrό-AιιΨις, -εω" ή (άποlαμβά.tfω)· τό λαμ6όνειν 
άπό ... , παραλα6ήΙΙτό λαμ6άνειν όπΙσω, άνόκτησις.-
11 άπόκλεισις, παρεμπόδισις, άποκλεισμός, όποκόπή. 
άιro-ΙΙΙάςω, μιλ. -ξι»' όποστόζω, όπορρΙπτω.-

11 «μτε. έ~π/πτω, πόρρω όπέρχομαι; έξαφανΙζομαι. 
άιro-Alyαίνω' 600 όξέως, δημιουργώ μέΥαν πό

Tcyov, θορυ6W 11 όμιλω δυνατά, φωνάςω «αΤ':ΙΥΥές 
φω\ιές. (σκληρ/ζω, ιτσυρΙζω:ι). 
άιro-Ιlθόω' μετα6όλλω είς λΙθον, άπολιθώνω. 
άιro-A'δωσιι;, ·εω., fι (dπολ,θ6ω)' ή εΙς λί6:ν 

μετα60λή. 
άιro-λιμιrάνω, Ιων . ιiντΙ &πο-λ.Ιπω (~λ. λ.). 
6-ιroΙιι;, & (o~~.) , yav. ·,60" (ΧΙΧΙ •• Ι»;). !ων. "0,;' 

δοτ. dn61a' ό μή ~xων πόλιν, κράιος, Γι πατρΙδα. 11 
ό όπολέσας τά δικαιώματα τοΟ πολlτου, έξόριστος. 
- 11 π61" απο1,.=πόλιςπcύ δέν εΤναι πόλις τ.l. 
κατεατραμμένη, «κακο;:>ρΙζικη». 



6ιrοlισδ6νω-6ιrομaντcύομσι t59 " 

6ιr-olισδάνω, μ.λ. -oλια80ιjαco' iόΡ. οι' -coλ[αθ"αοι' 
ιiόp. 6' -ώ.\Ι:J3-0,,· όλισθαΙνω έκ τινος μέρους, «ξε
γλιστρώι 11 διαφεύ'(ω. 
6ιro-llτσρyI~ω, ,μιιλ. -[ου, ά.tτ. -lώ' έκφεύγω. 

φεύγω ταχέως «γκρεμστσακίζομαι». 
6-ιroltTIuToιo, ο" (α στεp+πo.\Hεύ~)· ό μή λαμ-

6όνων μέρcς εΙς τήν δίαχεΙρισιν τώ ι κοινών, ό μή 
όναμειγνυόμενος εΙς τά πολιτικό, μή πολιτικός. 

6ιro-lιxμάoμαι, μελ. -ιjαoμαι, ιi,τ09. = antJAeL Υω 
(& 6λ.). 

6ιro-ll{ιyω, έπ, ιiντΙ ιlπoλήγω (15 ιiλ.) . 
άιr-611ίiμι η απ-01.\tίω· πρτ. άπ::'λλυν Τι άπωλ-

1vo,,' μελ. ιlπoλέoω, έπ. -ο.\έααω, ιiτ~. απολώ, Ιων. 
ιΙπολέω' ιiόρ. οι' άnώλεoα, έπ. άπόλεΗα' πρκ, άπω
Μχα, ιiττ. άπολώλεκα' κατοστρέφω έντελώς, φο
νεύw, σφ6ζω 11 έπΙ ' προιγμ ., κατεδαφΙζω, έρημωνω, ά · 
φανΙζω.- 11 χόνω τι έντελώς. [ΠρΙ;λ. λοιτ . ab oIe:> 2]. 

Μίσον, &πόΗtμαι' μιiλ. άπολον.λΙΗ, Ιων. άπολέο
μαι' ιiόp. 6' &π:»16μ",,' Π;;Χ. απ61ω.\α· ύ;:ε;:.'3. άπο-
1ώλει" Τι απ~λώ1!ι,,' χqνομαι; όπoθν~σKω 11 ω~. &-
πλω; περlέρχομαl εΙς θέσιν κατεστραμμένου, είμοι 
κατεστρομμένος.- 11 είμαι χομένος, χ6νομαι, φθΙ
νω, λυώνω,- 111 εΤμαι έλεεινός, «άξloλύπητo~ι, « ,(α
Κ ')()ρΙζικοςι. 

'Aιrollων, -ωνoςο, δ ' οιΙτ. -ω"α η -ω' Χλ'r)Τ. W λπολ-
10'" ό 'Απόλλων ιlός τού Διός καί της Λητούς. 
Έnιμ. t συνi,θ. έτυμολ. ίΧ το!) απ6Ηυμι iι~y) ιiπό 

τιί)·, «ρ;ιοιιο :CΊτω 'I χρόνων. -Εχτοτε ΠΡΟΞΕ;λilθφοιν πλεί
ατοιι γνιί)μοι'. τολμ'r)ΡΟΙΙ χοιΙ ι1σi>χλμtvοιι XOtτ,χ -;ό πλεί

στον: τό συνεσχίτισχν πρδ~ ~ίνoι; λ. ι~(~ σανσχρ. 11 πρό • 
• ην λ , απειλή π. χ. χοι Ι dni1loι=lxxl"aiα μοιτ. ΑΡ
ρβΙΙΑΓβ, compeIIare κλπ.) 11 Ηλ"ι έπε'lόησocν θeμ ,. 
ιΙπελ-, απλ- = εΤμαι δυνατός «tocIt. ·ορ = έργον): 
··Aπaljco", Άπλων = 6 δυνατός, 6 60ηθώΥ' χοιτά 
Bois. ιi?Xιxό~ τόπο; = Άπέλλω" (* Άπελjων (μσ;ρτυ · 
ροτίμι'lο; ΙΙπιγpaφιχω;)' δ τόπο; Άπ6Ηωιι προηλθε-ι έΧ 
τ1); χλητ. W Απολλο" ( W λπε:Ιλο" (οπου τδ !itGVOV -ε· )-0-
χοιτ' cifομοίωσιν πρόι;; τδ -ο- τηι;; Jo'r)yoIJ~'I];)' π,,6λ. Υ-όρ. 

δν. Άπελ"έιιςο, 'Aπελλιi;, Άπελλήςο, Χλπ. (όπου δέ " 
Ιχώρ.ι τοι%ότ'l] «φoμo(ω~ι;). WΙσωι;; ztivtII ταυτα ιiνCΊγoν

ται ιΤ; τινα μζιχ'ήν 6i~tv ΑΡθΙ = διεγεΙρειν, κινείν, 
προκαλεΤν, δπότ .. Άπόλλων=ό δημιουργός, ό προ
καλών. 6 διεγεΙρων. 

'Αιrοllώνcιον χαΙ 'AnoUώιoIo", τό' ναός τού 
, Αnόλλωνoc. 
άιrο-Ι0Υcομσι, μελ. -ήοομαι' μΙ~. ιiόρ . οι' άπελο

""α:ίμ"", παθ. ιlπ rλο"';θη .. • πρχ. άπσλελ6""uαι, ιiπoθ. 
(άπδ+λ6Υο$)' όμιλώπρός ύπερόσπισιν, όποκρούω 
κοτηγορ/::ιν 11 ώ'3. όμιλώ ύπερασπΙζων γεγονός τι. 
2) ιlπoλoyoϊίμιι[ τι=ύπερασπΙζω έμαυτόν ένα-ιτίον 
κατηγορlας τινός. 3) άπολΟΥον . ..ιαι ~ίκ"ιι -θιιιιά
Τ01l-όμιλώ έναντ/ον έκδοθεΙσης καταδικαστικη.6-
ποφ6σεως εΙς θ6νατον. Έ; α1τoίi τό 

άιro-16yιιμσ, -α το;;. τδ (άπολΟΥέομαι)' έπιχεlρη
μα προ6αλλόμενον κατά τήν ύπερόσπισιν. 
άιro-loyΙα, fj (απσ10Υέομιιι)' λ6γος πρός ύπερο 

όσπισιν, ύπερόσπισις. 
άιro-loyIςoμαι, μιλ. -lοομαι, «ττ. ' -rον,..ιαι· «όρ. 

α' -ελoYι7ιiμ" .. • Π"Χ. -λε16Υιαμαι, «ποθ. · κ6μνω λο
γαριασμούς, λογαριόζω, δΙδω λογαριασμόν (λοιτ. 
rafiones reddere):':- 11 δΙδω πλήρη λογαριασμό ν πε
ρΙ τινος 11 όναδιηiοGμαι, όφηγΟΟμαι λεπτoμερQς. 
2) ύπολογΙζω, σταθμΙζω. Έ; ΙΧ'}τ05 τό 
άιro-loyιαμ6ς, δ απολΟΥ(ζομαι)' τό δΙδειν λο

γσριασμόν 11 έκθεσις' γεγονότων Τι σκέψεων. ' 
άη6-10Υος, δ' lστορΙα, διήγησις 11 cΆλχ["ου ιΙπ6-

λοΥοςο. ποι."οιμιώ!S'r); ψρχσις χρησιμοποιουμ'νη ιπΙ των 
μχχρώ-, /)Ι'l]ΥΥ,σεων, ό)ι;; ιΙχε( -/η τοίί Ό!Sυσσsω; π?ό; τόν 
Άλχ( '/ουν ( ·ω~~. ΙΧ -Xll).- 11 μύθος, ώ; οΙ τοίί .. ΑΙσώ
που, όλλΓ.!'ι'oρΙα. π"ιiλ . λοιτ. aρologus μετfι τη; αο}
τη, σημ. 

άιr-oloIαΤό, 10)-1. «ντΙ ιΙπ-6λοι"το, γ' πλ'r)θ . E1x't. 
μΙα ιioρ. 6' τoίi ΙΙπ6λ.1.υ.~ι. 

c!ιιr~ololύς .. , μελ. -ξ~ (ίπι τ. &λoλtί;ω)" έκπt;μπω 
δυνάτήν κραuγήν, όλολυγήν (χαρός), Τι όλολυγμούς 
(λύπης, θρή ων). 

c!ιιr-οlόμcνος, μτχ . μΙσ. «ορ. 6' "ίσϊ) απ6λλυμι. 

άιr-oλoϋμαι, μΙ~. μελ. τ05 απ6.\λυμι. 
άιr6-λoυσι;, -ε~ςo, fI ' τό όπολο :'ειν, τό πλύσιμ:>ν. 

Έχ ΤΙJU 

άιro-loύω, μ;λ . -λoύσ~' όποπλύνω, «ξεπλύνω».
Μέ'3?ν : αΑ.μ."" ι:J.:ιoιί .. aΠ:J.1.σtίαtJ.uαι = θά όποπλύνω 
την δλμην όπό τούς ωμους μou.- Ilμat' αΙτ. π .:.o~ .. 
λούων (πλύνων) Kα~αρίζω τινό. 
άιr-oloφυρoμαι, μΗλ. -tί2αiίμαι' θρηνώ μεγαλΟ· 

φώνως. 2) παύω (όπό τού) νά θρηνώ. 
άιro-1oxμ6oμαι, πχ θ: γίν ' μαι θαμνώδης. 
άιro-lίίμαΙνoμαι, μΗ. -μίi"oν . ..ιαι, ιiπoθ. (απδ+λtί

μο.)' Kα~αρΙζω έμαυτόν(καθαρΙζομαι) διό λουτΡ'\ν. 
άιro-λίίμαν1'ήρ, -ij]oS', δ (ιΙπ}+lυμα["ομαι)' ό 

λυμaινόμενος 11 ό Kαταστρoφεύ~ . 
άηo-lίίσIμ~, Οι' (απoλtί:o)' 6 δξιος όπολύσεως 

(ό άξίζων \ό όnελευθερωθQ, Τι νά ό8yωθ~). 
άιrό-λiίσιc;, -εωςο, fj (άπολύω)' cόπόλυσιςι, όπαλ

λαγή, άπελευ8έρωσις 11 6θι;χ.χ,ις 11 μετci γιν., χιιτd 
την ιιπs.ιυH" τον θιι"άτου = κατά τήν όπαλλανήν 
αύτοϋ έ:κ της θανατικης ποινης. 

άπο-ιυτιιι6ς, ή, ο" (άπoλtίω)' διατεθειμένος νό 
όπολύcι;ι (νό όθΥώοι;ι). Έπίρ. απολυ&'ιχώς- 'χ.ει" = 
εΤμαι διατεθειμένος νό όπαλύσω(όθΥώσω). 

άιr6-λiίτoς, ο .. (ΙΙπoλtί:»)' όπολελυμένος, έλεύ
θερος, 6νεξόρτητος. 
άηο-Ιuτρ6ω, μελ . -ώα:»' όπολύω (έλευθερώ) όντl 

, λύτρων (λαμ6άνων λύτρα).-Mιiσoν, έξαγ0ρ6ζω τήν 
έλευθερΙαν τινός, τόν «όπολυτρώνωι όντl λύτρων 
(δΙδων λύτρα). Έ, α1τοϊ! τό 
άιro>λύτρωσις, -CQ)S', fj' ή όπελευθέρωσις, ή έξ-

αγορό. ' 
άιro-lύω, μΙλλ. -λι)αω' ci?p. α' ιIιdλlJαoι' πρχ. απα

Ultxα' λύω όπό τινος, «όπολνώι 11 όπελευθερώνω 
τινό άπό τινος 11 όνακουφίζω τινά όπ6 ... 11 ιIπoλtίει"-'-
αlτi"S'=όθΥwνω τινά όπό τινος κατηγορΙας 11 ιiπoλ . , 
ό:Υ:.:ινω . 2) έν τ~ Ίλ;ιi/)ι πιiντoτε απC!λtίω=ιlπολv
τ]6ω=ό:ρΙνω τινά έλεύθερον έπl Tr:\ KΌτα60λ~ λύ- ' 
τρων 11 χχΙ έν Τ'Ώ μίσ,!l φΟ)ν'Ώ, έξαγορόζι..ι τήν έλευ
θερlαν τινός πληρωνων τά λύτρα: άπoλυσ6μalJ.σ 
χαλχον τε xevl10v τιt = θά τόν όπελευθερώσωμεν 
πληρωνοντες χαλκόν καΙ χρυσόν. 3) διαλύω, ό
πολύω (6ποστρατεύω) στρατόν 11 έξοφλώ χρέος.-
Ι Μίσσν, όπολυτρώνω, όπελευθερώνω τινά δι' έμ
ουτόν, έξαγορόζω (πpιiλ. «νωτ. 2). 2) απoλνεαlJ.σι 
cJιιιβο.lάS'=όναιρώ, όνασκευόζω, τός έναντ/ον μου 
συκοφαντΙαι; (λοιτιν. dίluere) 11 15eev «πολ., ύπερο
σπΙζω έμαυτόν. 3) όπελευθερoGμαι, όναχωρώ.-
111 Ποιθητ., 6πολυτρώνομαl, όφΙνομαι έλεύ~ερoς, 
6πό.. . 2) άπαλλ6σσομαι, όθΥώνομσι, όποχωρΙζομαι, 
όπέρχο'μαι, άναXωρQ. 
άηο-Ιωβάομαι, μΒλ. -ήοομαι, ιiπoθ.· ύ6ρΙζω χυ· 

δαΙως, κακομεταχειρΙζομαι 11 ιiόρ. α' dπeλωβήθην ίν 
π<χθ. έ-/ν.=έξυ6ρΙσθην. 
άη-61ωλα, μί::ι . π~x. του ιΙπόλλυμι. 
{ιιro-lωτfςω, μΗ. -[αω (ΙΙπδ+1ωτοςο)=απιι,,-θΙζω' 

δρέπω άνθη, συλλέγω δνθη U όθεν γινιχω;, όποσπώ, 
τΙλλω. 
άιro--1ωφάω- κcταπροΟνω. ' . 

. άιro-μσyδδlΙσ, fj (ιΙπο-μάοαω)- ή ιψ/χοι τού δρ
του (τού καρβελιοϋ), μι tijv δπο(οιν οΙ «ρχοιΤοι. ΟΕλ_ 
ληνε; άπ!μιιααο" (έσφούγγ,ζαν) τoc; χ.τ;:.oι~ χαΙ ίπίι
τα 'tijv Ε? ;;ι πτον ε !ι;; τοίι; Χόνας;. 
άιrό-μσyμo, τδ (άπσμιJoα<o)' παν δ,τι μετοχ"ι

ρΙζε ταΙ τις πρός σπογγισμόν η καθαρισμόν 11 ή ό
ΠΟΡΡl,πτομένη όκαθα.aσΙα ( = xάlJ.σρμα βλ. λ.).- 11 
τ6 όποτίιπωμα σφρα'{ίδος. 
άηο-μαΙνομαι, μΗ. -μα .. ήαομο.ι· π;;χ. ιΙπο-μΙμη .. α, 

«π~θ: κυρ!εύομαι ύπά μανΙας, όργΙζομοι μέχρι μ . 
νΙας. 2) πούομαι της μανΙας, ιξε6υμώνωι. 
άιro-μ4ΙδKΙ ~oμoι (χαί -μo.λfJ.ιιx-)' εΤμαι (δεικνύ

ομαι) μ:ιλακ'ό : (δειλό~). 
άπo-μσlδδιd~oμoΓ=τφ π;.οηγ. 
άιro-μσνθάνω, μSλ. -μίi80ιj30μαι' ι ξεμαθαΙνωι , 

λησμονώ δσα έμαθον (λοιτ. dediscere). ' 
άηο-μαντcύομαι, μίλ. -οο.:ιαι, ιiπoθ: όγγέλλω, 

προαγγέλλω, ώς προφήτης 11 δθlOν προφητεύω, προ
μαντεύω, προλέγω. 
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όπό-μοξις, -εω., ij (&πομάαα::οι)' άπoσπόVΓισις. 
άπο-μδρα(νομαι, πιχθΤιΤ . · μαραΙνομαι έντελWς , 

κατοξηραΙνομαl 11 φ~Ινω, λυώνω (έπΙ t.σύχ~u, μή 6ι-
(Χ ίο:), <fu:ιιχι;υ θιχνι:i.τ~υ ). ' 
όπο-μάρανσις, -ε»., 'ιι (&πομαραl"ομαιγ ή 6α

θμlaΙα f:κλειψις, έξαφάνισις. 
άπo-μαρτiίρcω' μαρτυρώ , φέ,:ω μαρτυρ'αν. 
άπο-μαρτυρομαι, ιΧποθ. · 6ε6αιώνω, πιατοποιω, 

δια μαρτυρΙος , έπιμένω μέ πείσμα, δΙΙ :JχυρΙζομαι 
έπιμόνως , 
άπο-μάσσω, ιΧττ. -ττω, μ ! λλ. -ξω' σΠΟΥΥίζω, άπο

σΠΟΥΥίζω, καθαρΙζω.-Μέσον , σΠΟΥΥΙζω τας χείράς 
μcυ. 2) ίσιαζω δια τού όπομcκτρου (<<ΡΙΥλάρω ι) 
τό ύπερπληρωθέν μέτρον (π.χ. τό χοιλόν ~ι" ττιν 
μέτ ρη?ιν ~ηpων προ'ίόντων , ώ~ σΙ του) 11 κε"εά" (ένν. χοl
"ικα) &πομάξαι = χάνω τόν κόπον μου, κοπιάζω 
ε.Ις μάτην (~ ιότι δντω~ μιχτ :χΙιχ ε! νιχι ij έργιχσΙιχ (X 'Jt1J , 
ν" ίσ ιciζ1J ~ ~'ιjλ. ~ ι :1. τ9)~ ιXπoμάxτpιχ~ χε'IΤ,ν χοΙν ιχιχ, 
ώ:ιε Ι αl)τη ήτο ύΠΞ;:;πλ i] ρη~).- Ilάποτυπώνω, σχημα
τΙζω τό όποτί:πωμα ένός άντικειμένου.- Μέσο'l , 
λαμβάνω τό έ:κμαΥεΤόν τινος, άντιγράφW άπό άλλο. 
όπο-μαστίΥ6ω, μέλ. -ώαω' μασΤΙΥώνω σκληρά, 

δυνατό. ' 
άπο-ματατςω, μέλ. -[αω (&πΟ+μ!ίταιο.: · συμπε

ριφέρομαι όπρετ1ως ιι πράττω τι τό άσεμνον, όσχη
μονωl!χατ' ε'}ψημι σμόν ιΧντ Ι τοί) ~πο-πteδομαι (κλάνω). 
άnο-μδχομCJΙ, μελ. -μαχέαομαι, συν "() ρ. -μαχοv

μαι' μάχομαι , όπό τι(νος) (π. χ . ιΧπό τ:1. τε ίχη τ 9)~ 
πόλεω; 1) ιΧπο φ'ρ~ύ~ ιoν) : τεΙχεα Ικα"ά &πομ.άχεα/λι.ι 
=τειχη άρκετα ίσχυρά, ωστε να μά ετοΙ τις (έπά
νω) άπό αύτά.- Ι &πομάχομα/ τι = όποκρούω τ ι" 
τό καταπολεμω, δέν τό έΥφΙνω.- 111 απομάχομα/ 
τι_ .. =όπωθω, άποκρούω, τινα έν μάXr:ι .- ιv τελει
ώνω μάχην, φέρω αύτήν είς πέρας. 
άnό-μiχος, ο" (απΟ+μ!ίχ'7)' ο μή μαχόμενος 11 

ο ι-ή Ι :<ανός Τι μή Kατά~ ληλoς πλέον δια πόλεμον, 
Ο μή όξιόμαχος '11 άχι:ηστος (λατ . causarius). 
άπo-μCΊρoμaι, μελ. -μεeοvμαι, ι7.ποθ . · δlανέμ:.ι, 

. δ ιαμοιράζω, κάμνω μερ:δια . 2) Πιχθ . , όποχωρΙζο- , 
μαι άπό τινος. 
άπo-μερfςω, μελ. -/αω, ιΧττ. -I:i)' δΙδω (τό) μερΙ

διον άπό τι, δισμοιράζω, διανέμ'..ι .- 11 άποχωρΙζω 
(διακρΙνω) μέσα άπό πληθος. ' 

άπo-μι:ρμιιρfςω, μελ. -/αω χιχΙ -/ξω' άποκοιμωμαι 
καΙ λησμονω τας μερίμνας μου. 
άπο-μεστ6ω, μελ . -ώrι"" , ΥεμΙζω τι f:ως 'έπάνω 

(μέχρι χεlλέων, ' μέχρι στεφάν ς). 
άπο-μι:τρCω, μελ. -ήαω' μετρW όναλόΥως η με

τρW καΙ δίδω, διαμοιράζω. 
άπο-μηκυνω, μελ. -~_ώ' έπεκτεΙνω, ι αρατεΙνω, 

παι:ελκύω. , 
όnο-μηνfω, μελ . -lαω' ι Τμαι λΙαν ώΡΥισμένος. 

2) όποτ ίeεμαι τήν μηνιν (παύομαι της ό.JΥης, « ξε
θυμώνω» ). 
άπο-μϊμCομαι, μελ . -ήαομαι , ιΧποθ.· μιμ ::ύμαι, «ά

ήoμιμoϋμαι ~ , όναπαριστω πιστώς. 
, άπο-μιμνόσκομαι, πιχθητ . μετ" μέσ. μελ. -μνήαο
μαι ' ιΧόρ. α' απεμν'7αάμ'7~' Itρχ. άπομέμ""μαι' άνα
μιμν ~σKoμαι, ένθυμοϋμαι. 
άπ6-μισ&ος, 0_' ώ. το II.,UIrιfJo;, Ο άνευ μισθοϋ 

11 ο άπεστε::ημένος τοΟ μσθοο του.- 11 ό άποπλη
ρωθείς Ο λα6ών δηλ. πλήρη τόν μ ισθόν του, καΙ 
άπολυ!)ε lς (λατ. emeritus . 
όπο-μισ&6ω, μελ . ~ώαω' έ:κμισθώνω, δlδω έπΙ μι

o~Q (τ . ε . έπ! έ νοιχΙψ), ένοικιάζω 11 μετ' ιΧπρ:ρ. απο 
μ ιr:ιθώ ποιεί" τ'ι=συμφωνω (συνάπτω, κλεΙω ουμ · 
φ<..ιν Ιαν ) δια να ylνr:ι κάτι (λΧΤ. locare aliquid fa
ciendum). 
άnο-μνάομαι, ίων. ιΧντΙ &πο-μιμ'''nrικομαι (6λ . λ.). 
άnο-μνιι;ιόνcυμα, τό, χχτ :1. το πλεΙστc;ν έν τψ 

r. ). τ;θ: δ l ήΊ ησι:; περί λόΥων καί πρ:Ιξεων διατηρου
μέν:.Jν έν T(j μνή μr:ι, ίi ,τΙ χχ! σ i]μεραν λ!γομεν ι ό ,το
μ νημονεύμαται (λΧ -: . memorabil 'a), ώ. έχε! νιχ του 
:Eε ·/o ~ω ·/τ? ; πε .:λ τ?ιι Σωχ?iΤ ΙJu ς. ~Ex το ί) 

άπο-μνιιμονι:ύω, μΖλ. -ο",' ένθυμΟϋμαι, άνακαλω 
εΙς τήν μ\ ήμην μου . - 11 διηγοομαι όπό μνήμης, έπ
αναλαμ6όνω ~ ίiθεν , ένθυμΟϋμαι, f:XW έν r(j μνήμr:ι. 

2) άπομ""μο"είι:.ο τι", ~ι = txw τι έν τι:! μνήμr:ι έν
αντΙον άλλου, τού χρεωστω μνησικακΙαν. 
άπο-μνησΙ-κδκCω, μελ. "ήαω = μιoηrιΙΚ,ακέω (8 

6λ. ) · διατηρώ μνησικακΙαν έναντΙον τινός (δέν λη
σμονω τό κακόν πού μοϋ έκαμε). 

άπ-6μνίiμι Τι άπομνν::οι' γ' έν . πρτ. άπώμ",,·μΙλ. 
απ-ομοii.λCΙΙ ( βλ . όμ"υμι)' παΙρνω δρκον (ορκΙζο
μαι) . δτι δέν θό πράξω τι. 2) ορκίζομαι δτι δtν 
έπραξά τι 11 άρνοϋμαι μεθ' δρκου.- • έπιτιτ. όμ",,
μι' παίρνω έπίσημον δρκον 11 6ε6αιω δι' έπισήμου 
δρκόυ δτι .. . 
άπό-μοιρα, 'ιι' μερlδιoν. 
άπο-μοιράομαι, ιiltoθ: δίδω ι:.: ς μερrδισν. 
άπο-μοιρCω· άμοιρω; ατεροϋμαl. 
όιιο-μο(ριa, 'ti' τό μέr:;η. 
άαο-μονόω, μΗ. -ώα,,-" όφίνω έντελως μ6νον.

Παθ. , όπομονώνομαι, όποκλεlομαι, ΟΟό τι. 
άπo-μόρyνίiμι , Τι a.π-ομόeΥννμι) χσιΙ ά.noμo~· 

,..,ιίω· έπ. γ' Ιν. πρτ. &πομόe ; '11_ Mι!~o;; εlt . "όΡ. α' 
άπομορξ&μ'7".-Μτχ. παθ ιΧ?ρ. α' a.no;ι.oexfJei. (&πό 
+μόeΥηlμι 'ίJ όμόeΥννμι)' όποσΠΟΥΥΙζω, σΠΟ""Ιζω 
έντελως, σΠΟΥΥΙζω κα,θαρά.-Μβσον : άπομόρξααθαι 
πα~cιiΓ-σπο""Ιζω τός παρειάς μου' άπoμό,?ξααfJ.αι 
cΗκev=σκουπlζω τα δάκρυά μου. 
άπ-ομόρξατο, γ' έν .. έπ. μι!σ . ιΧορ. 11 ' το!) πρατιγ. 
όίι-ομόσαι, ιiπpφ. ιΧορ. α ' τα ίi a.π· όμ'ΙΙVμι. 
άπ6-μουαος, ο_ (από+Moiίαι:ι), σ :ιν ών. τψ ιι'μου-

αο;' ό μακράν των Mouσων, άμουσος 11 τραχύς, ' 66-
ναυσος, έπΙρ . απομοιίαω, Υράφο.:ιοι=εΤμαι έζωΥρα
φημ~νoς κατό τρόπον μή εύνοϊκόν. 

άπo-μίiθΣoμαι, μίλ. -ήrιoμαι, ιΧπι;θ: άποτρέπω, 
μεταπεlθω. 

άπo-μίiιιάoμaι, μη. -ήαομαι' μυκωμαι μεΥα
λοφώνως. 
άπο-μυκτCον, ρημ. έπ Ιθ. του a.ΠΟ,:.ι.Vrιrιομαι· Γρέ

πει τις νό καθαρΙσl) (άπoσπoyyΙσr:ι) τήν ρΤνά του 
(<<να 6yόλr:ι την μύξα ν του »). 
άπo-μυιιτιιρfςω· έμπαΙζω τινά διό μορφασμων 

των μυκτ'ηρω ". 
άπο-μύσσω, ιΧττ. -Ι'τω, μsλ. -ξω' καθαρΙζω τήν 

~ Τνά τινος 11 δθεν μτφρ. όξύνω τ6 πνεϋμά του (πρl)λ. 
τό τοίϊ ΌρατΙου νίΓ emunctae naris).-Miaov, «φυoCι 
τή μύτη μου. , « 6Υάζω τη μί:ξα μου ι, καθαρΙζω τήν 
ρΤνα μου. 
Έτυμ.: π~6λ. μυκτήρ, μvξα( *μvκτja, μvξο" μvξω" 

- ~ λατ. mucus, mucor, mugil, e-mungo - σανσχρ. 
muncati, mucΜί=χαλαρώνω - λιθ. smunkύ smύktί= 
yλιστρW καΙ πέφτω-μεσ. γερμ. smiegen. 
όπ-6ναιο, 6' έν . Eόjxτ. μι!σ. ιXc;p . 6' τοίί &π-ο"ι_". 

μι' χιχ ί dn-01'Q,lIro γ' πλτιθ. ιiντ ί άπ-ό"αι"το. 
άπο-ναίω· βλ. dno,,:iw. 
* άπο-νάω, ιΧπηρχ. ίνοστ . , έ~ οδ δ ίνεργ. ιΧόρ.Iι' άπ

έ"a.σα, έπ. απέ"αrιαα (άπο+"άω)' μετακινω τινο όπό 
τινα θέσιν είς άλλην 11 ώα. στέλλω όπΙσω. - Μίσον, 
ε ,ι τψ γ' έν. ο:ι;ρ . χ' απε_άαατο, έπ. απ."άααατο· με
τακινω, έμαυτ6ν είς άλλην θέσιν, άναXwρCι 11 ιiλλ' 
ώσ. χαΙ, έξοποστέλλω. - Παθ. ιi~p. α' dno_aaθiί"aI' 
μεταφέρομαι μακράν, άναXωρW f:K τινος μέρους. 
άπο-νέμω, μβλ. -"ε.ιιώ χ~ί μτγν. -ν"μ,αω' ιΧ?ρ. rι.' 

απέ"ειμα' μοιράζω, διανέ ~ω, άπονέμω εΙς f:vo f· 
καστον 11 μεταδΙ5ω, προσφέρω.-ΜSσοv, άπονέμω είς 
έμαυτόν, λαμβάνω. 2) τρέφομαι άπό ΤΙ.- 11 με
ρΙζω, χωρΙζω, άποχω,Jlζω. 

άπο-νι:νοημCνωι;:, ι!π Ι ρ. μτχ. πrι.θ •. πρχ. τοίϊ άπο
"οέομαι ' άπεΥνωσμένως, I:JET' όπελπισ Ιας_ 
άπο-νCομαι, ιΧποθ: άπέρχομαι, πορεύομαι όπΙσω, 

έπlστρέφω (έ". M;ι~ ίν Χρ'όσει μόνον χατ' εν. χαΙ 
πρτ .) [ίi πιχ~" τοι; επ.] . 
ό·πονCστερος, -τατο., σ,)'(χρ. χχΙ [ιπε;;θ. ταίi 11.

π:>νο;. 

άnο-νc,;ω, μελ. -αω' όποστρέφων τό πρ6αωπον 
όπό άλλα πράΥματα στρέφω τοϋτο πρός εν 11 Ιπ?μ. 
κλίνω π,:ό; τό μέ ;:; ος τινός (π;:;tίλ . ά.nlJβλ.ίπω).- 11 
ά,Jνοϋμαι διά κινήσεως τη:; κεφαλης πρός τό άνω 
καΙ όπΙσω (λατ. abnuere) . ' 
άπο-νέω, μaλ. -νήαω' έκφορτώνω.-Μίσον, ρΙπτι.ι 

εν φορτΙον μακράν άπό τι. 
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άη .. νlΙμιν~I.i1!χ·μiα.ιiQρ·.!Ι'"ο!J clπ,o,{,."μ~· (θδλ,). τινά όπό τήν οΙκΙαν του καΙ όπό τήν πατρlδα του 
ά-ηονιιΤΙ, έΠΙΡ.rtου dπό,."ι-οs· .δνευ nόVOU.- (fι,;oι 11 Υιν., άΠΟξενώνω, fι έξορΙζω τιν6 6π6 •.• - Παιθητ., 

κόπου), όκόπwς. - . όποξενώνομαι, ζώ μακι::όν της πατρΙδος μου, έξο-
6η-6νιι~, Ίων. ά.ν"Ι d.π·ώ,."~o, , ( . Αν •. μία. ιioρ. δ' ρΙζομαι 11 μετανασ;ευι.) εΙς δλλον τόπον.'Ε; αιόjτoυ τ6 

τσυ άΠ-ΟΥ',."μ,. . i5ιηΟ-ξiνωσις, fj (ιΙ,ποξεΥόω)' όiτoδημΙα εΙς ξένον 
6-η6νιιτος, ο" (ιι στβρ.+,πΟΥέω)· ό μη KOυρaσμέ- τόπον 11 διαμονή έν τι:\ όλλοδαπι:\. 

νος.- 11 ό δνευ κόπου, εuκολος~ ·(ιπιιρθ . . dno,.,,~d- άηΟ-ξέω, fίιλ. -ξέιιω' άποξυω, ξυνw, .άποσπώ, 6-
τιι~ιι = μετ' έλαχΙστου κόπου. · '2) ό. 6νευ δασό- ποκόπτω. 
νων, 6 μή ύποφέρων δεινό. tnoooξII,.fvfot, μιλ. -α"ώ' ξηραΙνι.) έν'rελώς, στε-

άηΟ-ν'(ιχόμσι·. έκφεύγω Koλυμ6Cιν. γνώνω, «όποξηραΙνω) (ποταιμ6ν π. χ .).-Παιθητ. , ξη-
6-ηονΙα, fj (cinoyOs-)' ή όποφυ'γή πόνων, ~υ- ραΙνομαι, γΙνομαι έντελώς στεγνός, «στεγνώνωι' 

μΙα, όκνηρlα. . ίχ τούτοτ> ίων. π!Χθ. μτχ.ά.πεξ'1eιι"μέ"οs-. 
άηο-ν'ςω, μιλ. -Υ/ψω (ωαεΙ h ' ΤΟ!Jηd,πο-,,/nrω, άη-οξΟνω, μίλ. -tl"ώ~ κόμνω τι νό όπoλήγr;ι εις 

δπερ εΙνciι μΤΥν. τύπο;;)' όποπλίινω, Kαθaρlζω 11 μία.ον, 6ξύ, τ6 κάμνω cμυτε::ρό), KωνOειδtς. 
πλUνω lrol καθαρίζω όπό τ6 σCιμά μου. . 2) πλu.νw 6ηο-ξίΙράω, ίων. -έω, μΗ. -ήιιω' (d,πόξιιeοs)' ξυ-
καθαρό 11 fjS:lOY, π · ύνω τ6ν έαυτόν. μου καθαρά. ρΙζω καθαρό, ξυρΙζω έντελώς (πρ6λ. ιi.πo-ξν~ω). 
άιιό-νιμμσ, τό (dnOy/nTOJY=d.πdy,nrflO" (8 δλ.). i5ιιι6-ξίIρoς, ο" (ά,πό+ξιιeό,,)' όrτότoμoς, τραχύς. 
6η-ονίνιιμι, μaλ. -ΟΥήιιω' παι:i;xω άπόλαυσιν.- άηο-ξδρω=d,ποξιιecίω (8 βλ. ). -Μι!σον, ξυριςω έμ-

11 χαι~c'ι το . πλεΙστον έν' ττί μίσ'!) φων'jj ιΙ.π-ο"/,,αμα,· αυτ6ν έντελώς, εΤμαι καλό ξυρισμένος. 
μβλ. ·otιήιιoμαι· ιiόρ. δ' ά~ωιιήμ,lιι, in. !V8U cιόjΙ;. : ιIπ-Ιη-oξuς, ΙΙ' 6 εΙς όξυ κατό μικρόν όπολήγων. 
o"ιtμ"", 6' Ιν. εόjχτ. dndi'ιi,o, ' μτχ. d,πο""μιιιιs.~ ά,,-οξυστρ6ομσι, πcιθ.· άμ6λUνoμαι. 
"Exw· δφελο:; (κέρδος) η τηνάπόλαuσιν:όπό πρα- . άηο-ξυω, μελ. -tJιιω'=ά,πο-ξέω (ο βλ.)' όφαιρCι τι 
γμά τι: τώ"ιJ' ιi.πό"ιι,o=είθε «vά τό χαρf,\ς;ι (νό τό' δι' όπoξέσεWς 11 έντευθaν, «γδέρνω., δπWς τ6 δέρμα. 
όπo.>;αύor;ις) τό πράγματα αύτά. άιro-ηά11ω 'πάλλω τι καΙ τ6 έξακοντΙζω n ρΙπτω 
άη6-νιητρον, τό ' ϋδωρ διό νΙΨιμον xειρWν χλπ. . (π. χ. 6έλη).-Πcιθ. πηδώ όπΙσω, τινάσσομαι όπlσw, 

11 τό έκ της άπoνΙψεWς ~πoρόν ύδωρ. 'Εχ το!) άνακόπτομαι. . 
άηο-ν'ητω (δλ, d,πο"lζω). . 6ιιο-ηαλμ6ς, δ' ή πρός τά όπΙσw ' όναπήδησις. 
άηο-νοέομαι, μελ. '; ΥοήI1Ομιι,·. πρχ. ιI~oYIi"ό",ιcα" άno-ησηταΙνω, μίλ. -,πιι,πτΩ"φ, !ων. -Ιω' μτχ. 

ιϊποθ. ' εΤμαι έξω άπό τό λογικά μ)υ, τό .έχω x.a- ιioρ. cι' dnonoιn~tItIfIs' κυττάζω γυρω (ώαιχν . διc'ι· νιχ 
μένα 11 είμαι έκτός έμαύτοο 1) έπΙ φό60U , εΤ.μαι άΑ- εϋ~;(tI μέρο, η τρόπο'l 'lιΣ φIJΥω). 
ηλπισμένος, διατελώ' έν άπογνώσει . : l1"fJo(!O?noJ, ά- άη6-ηαστΌC;, ΟΥ (d,πό+,πιιτέομιι,)' απιιιιτοs(βλ.λ,), 
,πΟΥεΥ0'1μιιο, (λcιτ. 'perdίtί)=διaτελοGντες έ" όπο- νηστις, νηστικός. 
γν~σει. . 2) ίι;Ι ιντροπTj" d d.ποιιcιιο"μέ".s-;=όάν- 6ηο-ηδτέω, μελ. -ήl1ΟΟ 'i') -ήιιομιι,' άποαύρομαι 
αΙσχυντος, χαμένος, πρόστυχος, .τιποτένιας. Έ; αt~- όπ6 τήν όδόν, παραμερΙζω (δι' [χαιVΟΠΟΙ'ιjσιν epuotxij, 
του τ6 . μου ιiνιiyχη,). 'Εχ του . 

άη6-νoιcι, fj' η άπώλεια πάσης οlσθήσεώς, μωρΙα, 'n6-niToC;, δ χcιΙ Υι' τ6 παραμερΙζειν όπό τ6ν δρό-
παραφροσύνη 11 xU? όπόγνωσις, άπελπισΙα. . μον ιι ή κόπρος, τ6 περΙττwμα της ι(οιλΙας. 2>-

6ιro-νoμlι, t, (ιΙ,πο"ΙΙμω)' - d,πΟΥέμ'1"'S (βλ. λ.), αφοιJοs' τόπος έν 4ι άποπατοομεν, «άπ6πστος., 
διανομή, άπόδοσις. . κοπρών. 
δ-ηονος, ο" (ιι ατeρ. + .πό".,,)· μιτόt, 4νωμ. ΠCΙραtθll- άη6-ησυσις, -aoos-, t, (ιΙ,ποπιινοο)' τό σταματδν, 

τιχαιν dno"ia~aeos, ιi.πο"Ιιι~ιιτοs· 6δνευ πόνου, τ.l. άναχαιτΙζειν 11 τό έμποδΙζειν, έμπόδιον.- • (ίχ τοϊ) 
μόχ80υ, ό μη κοπ ιάζων «ξεκούραστος.. 2) ίπΙ προσ., μίσοu), παΟοις, τέρμα , τέλ-::ς. 
ό άπoφεύγwν τ6ν κόπον, όκνηρός, «τεμπέλης., άηο-ηαύω, μελ. -ιιοο' σταματώ τι(να), '(!ιναχαΙΤΙζω 
«ραχατλής). 3) ίπΙ πρcιyμ. , μετιχ παtθ • . ίνν., τ6 κα- 'i') έμποδΙζω τι(νό) άπό τι 11 μετ' ιiπcιρ., έμποδΙζω, δέν 
μωμένον xwρ)ς κόπον, εύκολο,;_ άφΙνω, τινά νά πράξι:! ΤΙ ' μετc'ι &πλ)j, cι!τ. σταματώ, 
άηο-νοσέω' άναλaμ6άνω έκ νόσου,. 8εραπευομαι. άναχαιτ/ζω . .:.... Μέσσν , παύω όπό τι, έγκαταλεΙπω τι. 
6πο-νοστέω, μιλ . . ~ιιω · έπιστ,ρέφW εΙς τήνο πα- 'n6-ncIpa. fι (ά,πό~-,πεieιι)' δρκιμή, τόλμημα. 

τρΙδα, έπανέρχομαι. Έ; cι~τoί! τ6' . no-ncIρIίr;fot. μελ. -άαω, σπαινιώτ. τύπo~ του Ιπομ. 
άηο-νόστιισις, -aooS-, fj' ή εΙς τήν πατρΙδα έπι- άnο-ncιράομαι, μBΤc'ι μβσ. μιλ. -ά.αομιιι [σ]' πι:ιθ. 

στροφή, έπάνοδος. ιiop. αι' . άπε.πε'ecίfJo"Υ, {ων. -ήθ"Υ, ιiπoθ.· κάμνι.) δο-
άηο-ν6σφι, χcιΙ πρ6 φων. -φ'" (ιI.πό~όιιφ,), ίπΙρ.. κιμήνΓ - άπόπειραν ( << άΠOπειρCιμαι ») η έλεγχόν Τινος 

μακρόν άπ6 ... , 'i') ΧωΡιστά.- 11 ω, πρ6θ. μllτc'ι yav., (προσ. Τι π?cιyμ.). Σπ:r.ν. εν . τφ έ ·lεΡΥ.: dnonc'eιIaιzc 
πολύ · μακράν άπ6 (χcιτc'ι · τΟ · πλεΙσtονμιτά, το o~σ. ιιί, τοΙΙ Ha'IΙZIiOJs (ιiπρφ. :Χο? cι') = κόμνω όπόπειραν 
ο ιiνTιχει). . , νά καταλά6ω τόν Πειραιδ. 
άηo-νoσφiςω, μελ. -/ιιω, ιiττ. -,ώ' ΧωΡΙζω εΙς δύο, 'nq-ncιcfot, μέλ. -ξω' dnoxcleω (βλ. λ.), KOUPEIjw, 

κρατώ μακρόν όπό 11 άπoστερCι Τι όπoγuμνώ άπ6 .•.. - άnο-ηι1cιcάω, μιλ. -ήιιω'ά,πΟΧόπrοο ιJ,i .πε1.έχcωs-. 
Παιθ. άποστεροΟμαι όπό τι (μιτc'ι · cιlτ.).- 11 μετά, &- άnο-ncλι60μαι (ά,πό+,πελ,όs-)' \ ίνομαι πελιδνός, 
πλΥί, cιίτ., φεύγι.) άπό ... άποφεύγω, προσπαθώ νό · ώχρός. 
άπομακρύνω τι άπ' έμοΟ. . άηo-ηιμnτόω' δΙδω τό πέμπτόν μέρος τινός. 
άηo-νυιcτιρcύω' διέρχομαι τήν ο νύκτα μακράν άηo-ηιμnω, μελ. -ψω' cποστέλλω, έξαποστέλλω, 

τινος . στέλλω μακράν 11 άποΜω 11 ώα. έν χcιχ~ έννοΙι;, άπο-
άη-ονίΙχιςω, μΙΙλ. -,ιιω, ιiττ. -rrii' 1I:cιθ. _ ιi6p. ιΙ,πω- πέμπω, όπελαύνω (Eί~ τόπον μcιχpιι.νόν). 2) προπέ

'νιιχ.l"θην· ΠΡΥ.. d,πωΥ{ιχ,ιιμα, (d,πό-+δννχ.lζω)' περι- ' μπw,. συνοδευω n ιircΙ πρcιyμ., δΙδω όπΙσω. - Μι!σον, 
κόπτω (ψαλλιδ ζω) τούς δνυχας.-. σχ/ζω, ξεσχΙζω, μετακινώ, στέλλω, μακρόν άπ' έμοΟ, άπαλλάσσομαι 
μέ τό νύχια.-. δοκιμάζω ij έξε.τάζω μέ τό νύχια: 11 έπί_ au\:tiyou, τήν διαζευγνύω, παΙρνω διαζυγιον 
dιceIPriis- ά,πωιιιιχισμένοs = λ!Χτ. (Ό?αιτ.) 4d ungueιn ' άπό αύτήν. 'ΕΙ; cι!ιΤOίί το 
fActuS '= λεπτομερώς έξητασμένος διά τοΟ δνυχας. άη6-ηcμtις, -εως, fj' τ6 πέμπειν μακράν Π άπο-
άπ-ονύχισμα, -ΙZTOs, τ6 ' τ6 άπ6τοο όνυχος όπο- . πομπή, 6π6λυσις, διάζευξις (διαζύγιον). . 

κοπτόμενον μέρος. 6no-ncveifot· πενθω, θρηνω, τινα.- • παύι.) νό · 
άηο-νωτιςω, μ.λ. -laω, ιi,'t. -ιώ' όναγκάζω τινό πεΥθώ. 

νά οτρέΨι:ι 'Γά νώτα καί νό φύγr;ι .~ Μέοο'Ι, στρέφω 6no-ncpάfot; μελ.. -CΊιιω, Ιων .. -ήα.ω (ιI,πό+πε~CΊω)' 
τό νώτα ~ αί φεύγι.:. μεταφέρω ι lς τ6 δλλο (έπί θcιλιiσσ'lj', εΙς τήν όπ-
άηο-ξαίνω' onaoooow, τραυματΙ~ω. έναντι ξηρόν) μέρος, δια6ι6όζω. . 
άηό-ξcνος, r/v ~ αξεΥΟS (βλ. λ . ), όφιλόξενΟ). 2) " άηο-ηέρδομαι, μιλ. -πιιeιJήιιομιι" ιiπoθ. μBΤc'ι ενεΡΥ. 

ιΙπόξεΥΟ; Y'1S == μακράν άπό τινος τό.~oυ (xwpας, ιiσρ. β' -imιeOOY' cκλάνw) (λαι-;. pedo). 
ποn:Ιδος) - άηο-ncριcόομαι(meχοs-), πcι~ .. μαuρΙζω (έπΙ ω?ι· 
6ηΟ-ξι:νόω, μέλ . . -.ώιιω· άπελαύνω (άπομακρύνω) μ:ιt~ΟUQιUν στcιφuλιU·I). . 
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tι2 

lιιιo-ιιέcηισι, έπ. γ' Ιν. (ιποτ. «ορ. δ' 'toIi dnoπI~, 
lιιιo-ιιι:τάYYuμΓ όνΟΙΥω, σηκώνω. 
lιιιo-ιιέτoμaι, μ ' λ . -πτήαομαι' ιi6ρ. β' dπcΠΤ«μ,l., 

μτχ. άποπτάμε1'Ο.· χοι Ι ένείiγ. ιi6ρ . β' CΙΠCΠΤ'l'" όφΙ
mαμαι , πετώ μακρόν,πεΤώ καΙ φεύΥω (πρδλ.mτομαι). 

άιιo-ιιι:φaσμέYι.-ι;, έπΙr;. (έχ 'tjj, μ~χ'. πιιθ. πρχ. τοβ 
cl.πo:pα ί,.ω) · φανερCις, σaq;ώ:;, K~αρό. 

άιιο-ιιήΥΥυμι, μελ . -πήξω' κόμνω τι ν~ πayWσι:\ 
Υι νό πήξr:1 .-Π :ι.θ. μίλ ι -πσΥήαομαι, 'πΙ ιiνθρ., εΤμαι 
παΥωμένος 11 έπί οιtμcxτο ς; . πήζω. 

άιιo-ιnιδάω, μΗ, -ήοω χ:ι.Ι -ήαομαι ' πηδGι (μα
κράν) όπό τινος 11 όποσΚιΡτώ. Έ, oι~τoβ τό 

άιιο-πήδιισις, ·εω., Υι' όποπαλμός, τΙναΥμα πρός 
τό όπΙσω -η πι:ός τό δνω. 

άιιο-ιιιέςω; μβλ. caw' πιέζω ΙσχυρCις. 
άηο-ιιίι:σις, ·cω., Υι' έκθλιψις, πΙεσις. 
άιιο-mι:σμσ, -στο., ,6' πΙεσις Ι:κ τινος πρ6Υματος. 
άηο-ιιίμπΑιιμι, χοιΙ -πιμπ1άω, ΠΟΙ1jΤ. · χ\ltΙ -31/311,,-

μι, πιπ1άω· μέλ .. -π1ήαω' ·ιi6ρ. ιι' dmπ1"aa' όπο- : 
ΥεμΙζω, πληρCι μέχρι στεφόνης 11 συμπληρCι 6ριθμόν . . 
- Ι Ι κανοποιώ, έKπληpGι D KαταπρaOνω, καθηουχό-.. 
ζω (λ οι τ . explere). . 
Iι"o-ntvw, μελ. ·πΙομαι· πΙνω fK τινος, πΙνωμέ

ρος τινός, όποπlνω. 
άπο-πίιιτω, , μΙλ. 'πcαo;;μαι' ιi6ρ. δ' clniπeao.' 

Π ΙΠΤ!.) κότω όπό τινος, κρημνΙζομαι όπό τι(νος) 
(μετ« γεν.). 2) ιiπoλ., πΙπτω ώς σταλαγμός, σταλό
ζω.- • όΠΟΤ\J'{χόνω εΤς τι (μ.τΙΧ γ.ν.) U χοιΙ ιiπoλ., 
όποτυΥχόνω. . 
άιιο-πιστι:ύω' πιατεύω έντελώς, έμnιατεύoμαι 

εΤς τινα. 
IιIIo-nAayxIcfc;, μ.χ. ποιΟ. «ορ. a.' τοβ CΙποπ1ά

ζω (86λ.). 
άιιο-πΑάςω, μέλι -πΙάΥξω' όδηγώ fξω της όδοϋ 

(μακρόν τι > ος) , όποπλανGJ. -Πr.ιθ1jΤ. , ΠΟ,Jεύομαι -tξω 
τής όδοΟ, έκτΡέπομαι, έξWΘoϋμαι μακρόν 11 ποιρ' Ό
μτ,;;φ μόνον δ ποιθ. ιiόρ. cx' άπεπΙάΥχ-θ'7,,=πλανώμαι 
μακρόν όπό τινος, όπομαιφύνομαι 11 στερούμαί τι· 
νος 11 τρvφά1ειιΖ άποπlσΥχθεϊασ=περικεφαλαΙα έ.ς 
τιναχθείσα έκ της κεφαλής (π~δλ. άπoπ1αν<iί). 
άπο-πλΙΙνάω, μίλι -ήαω' όδήΥώ έξω της όδοϋ, 

έκτρέπω της εύθεΙας, όποπλανώ ·(ώς; τό άποπlάζω, 
8 6λ.) .-Μiσον, πλανώμαι μαι<ρόν, παρασύρομαι, έκ
τρέπομαι. 

. άιιο-πλδσσομσι, μελ . -π1άαομαι' πλόσσω τι κατ' 
όπομΙμησιν (καθ' όμοΙωσΙν) τινος, όπομιμοϋμαι. 

άιιο-ιιΑέω, έπ. ·πΙείω, Ιων. -πΙώω' μΙΙλ . .πΙήαο· 
μαι -η '-ΠΜvαοvμι' ιiό γ. a.' clmπ1cvaa' πλέω Ι:κ 
τινος τόπου, πλέω μακρόν, όποπλέω 11 πλέω όπΙσω. 

άπο-πΑιιιι:τιιι:ός, ή, 6,,' όπόπληκτος 
άιιό-ιιλιιιι:τος, ο .. (άποπlήααω)' ό κατακτυπημέ

νος η ό καταστός όνΙκaνoς όπό τό κτυπήματα. ) 
~ ιOtνΟTJτιχω; , έμβρόντητος, ιόπόπληκτος», λcxτ. " .. Ito
ηί!υ5. 2) σωμ!;tτ ι κ<uς;, ό κατaoτός όνάπηρος, 'ΠοΡά
λυτοζ. Έ, cx~tou τό 

άπo-ιιAιιξiσ, Tj προσβολή όποπληξΙας (πρδλ. ιι· 
π6πΙ"κτο.). 
άπο-ιιΑιιρ6ω, μιλ. -ώαω' γεμΙζω έντελώς (λοιτ. 

expIere) Il lκανΟΠΟΙώ.- • έKπληρCι 
άιιο-πλήσσω, ιiττ , -ττω' μελ . -ξω.- llcxe. ιi6ρ. οι' 

-επΙήχ-θ" .. • ιi6ρ. β' -επlήyrι .. • πρχ. -,πέπ1"Υμαι' πα· 
r-6oow, κτυπώ U μέ κτυπήματα καθιατώ τινα άνΙκα
νον οωματικώς καΙ διανοηΤΙΚGJς.-Πcxθ., χάνω τό:; 
αίdθήσεις μου, ζαλΙζομαι, προσβόλλομαι όπό όπο, 
πληξίαν. 

άιιο-ιιΑΙσσομσι, ιiττ . -ττομαι , μίλι 'ξομαι, ιiπoθ. · 
όπέρχομαl μέ όνοικτό 6ηματα (πΙίξ=&;μα) n έκ
φεύΥω. 

άπό-ιιλοοι;, auv'!Jp. &π6πlov" δ (dnonUw)" τό 
πλέειν μαl(ρόν, ιάπόπλους»" _ 

άπό-ιιAiίμσ, τό ' τ6 ϋδωρ έν Ψ έπλύθη Τι διελύθη 
τι. Έκ τοί) 

άπο-πΑυνω, μέλ, -tίνω· πλύνω έντελQς (καθαρό), 
ιξεπλύνω», KaθαpΙζω μέ πλύσιμοΥ' Ιων. ΠΡΤ. 6πο-
πινιιεακο,. . -

άιιο-ιιλώω, Ιων. ιiντΙ &no-nUιo. 
άιιο-ιινέω, ίπ. -π .. εΙω· μίλ . -π .. εύαομαι· ιi6", a.' 

imπr .... • ίKfιtμπω "JIOήν-, ,όvα3lδw : ,u. IJ1JpJw fι 
""n-cn~δIδw τ6 πνεύμα_, 1rξεΨύχQ» (λιn . • '1' 
ρίΓΑ,. A"imAm), 2) φυσώ,πνέω, έιs: τινος ώΡIQ~
νου μέρους. 3) έιcnέμπω ,ΟΟμην., όι,ιαπέμπω όσμήν, 
μυρΙζω (aπ Ι προιγμ. ) . . 

lιιιo-πνIyω, μ.λ. ·π.ιξω η -7C"'fO,.I· πνΙ'Υω, 
ατραγγάλΙζω.-Ποιθ. μ.λ. -π,,'yιίαo-μcιι·· ιiόp. e' -c_t
J'9I"" πρχ. · ·πUnι .. yμαι · πνΙ·Υομοι 11 πνΙγοραι εΙς τ6 Cι
δwp 11 πνΙγομαι όπό 8uμόν. 

άιιο-ιινΌι\, 1ι' έκπνοη, όνa8uμΙασι:;, έξότμισις. 
lιιι~oμσι, ιiltoθ. · όnoμακρύν.ω όπ' έμαjτoO, 

όΠΟΡρΙmw IlόΡ\lOuμαι, δέν όναγνωρΙζ\J. 
lιwo-ιroλι:μeω, μaλ. -ή_ο πολεμώ, ι.ιόχομαι, όπό 

τινος (μεΡους). 
άιι6-ιιοΑις, Π!)ΙΤίΤ. &πό-πτοlι., - ι, γaν. ·ιιJo, IιItΙ 

-c~· μαι§>άν τής πόλεως, έξόριστος, 
άιιο-ιιριί, Υι (άπoπiμπφ)' τό rιέμπεlν μακρόν, 

όπooτoλ~11 όπaμόKρuνσις U όηαλλαγη, όnoσό6ηoις. 
άΠO-~,,,'ω, μiλ. -+rω' παύομαι τοΟ πονετνΗτε

λειώνω fIί ερ'ι'ΟΥ. 11 παύω έργaζ6μεvος. 
4Iιιιo-ιι~ιίoμaι, παιθ. (n;Ρ,δλ. πo,nilliJ) μaτ!X. μα. 

μίλλ . - είιfr.oμαι, ·ποιθ. ιiόρ. a.' ιlπcπo,cvfhι,,· .όναχω· 
pQ, άπoχ~, όπέρχομαl. 

άιιo-ιιcφιιάω' όφαιρQ τι'ιν π6ρπην fι την περ6-
νην όπό {ινος. 

άιιο-ιιρ'σσομιιι, · μ'σ.· εΙσπρόπω μέχρις όδολοο. 
άιιo-ιιρiτf~oμσι, ιiπ!)θ . (πι.αΗω)" πωλιίι. 
lιιιo-ιιρcιiiνω, μιλ. ·wω· KOταnρaOvω, μαλσιcώνω, 
άιι6-ιιρι:μνος, ο,, ' ό όπό τού πρέ~νou, ό όπό 

τού κατωτότου μέρους, ό έκ 8εμ~λΙων. 
άιιο-πρι:σδάσ, ij ' έκ8ε:σlς "ρέσ&;ως. 'Ε.· τοl 
4Ιιnο-nρι:σΙcύω'έκβέτω τό της ΠΡεσ8εΙας. 
άιιo-ιιρίCΙΣΔσι, ιiπp:p. ιiop. δ' τοίί άπ·,."eομιι.ι 

(!vau έ·'5στ . άΠ03rρ/σμαι). 
άιιο-ιιρίςω, μελ. -/αω [r)=dπoπe{ιo (8 δλ.). 
άιιo-ιrρ1ω, μελ. -(αφ' όποκ6πτω, άπox~ω, μέ 

τ6 πριόν ι 11 πριονΙζω. 
σιιο-ιιρό, έπ Ιρ . · μακρόν, πολύ μακράν, 2). ciI~ 

πρ':; θ . μεΤ2 γεν . , μακρόν όπό. . 
6ιιo-ιιpo-cιιρeω'όφαlpCι μέρος όπό τι Ι όφαιpGι 

όπό πρΙν 11 μτχ . ιioρ.6' : σl~oιι !in03lloc1Qw-6 .1oκ6-
ψaς μέρος τοο δρτου. . 
άno-.ρo-βάlλω- 6όλλω, ρ/πτω, μακρόν όπ' ·έμοΟ. 
άιιο-ιιρο-Cιιιι:σ, ίων . ιiQP. β' τοβ CΙ7Cο-προ-r.,μι (8 ~λ.) . 
άπο-ιιρο-ι:Αών, μτχ . ιiόρ. β' το!! iπo-.oιιIeiιo (8 βλ.). 
lιιιό-ιιρoδι:, χοιΙ πρό φων. ·Θc ... ίltΙρ. (~3IIό)' 

μCιKρόθεν, όπ6 μακρόν ίl μακρόν, μακρόν όπόΗ' 
άιιο-ιιρο-δέω' φεύγω μακρόν 6π6 τινας. 
lιιιό-ιιρoδι, ίπΙρ . (άπο--.6)· μακρόν. 
άπο-προ-δορι:ίν- ιiπρφ. ιiop. δ' τoίi !ino-neo- ' 

-θρφακω, όναπηδCι μακρόν όπό τινος. 
dιιιo-ιιρo-ιdι;, μτχ. i,v. ,Ciίi 
άιιο-ιιρο-Ιιιμι, μελ. -προήαω' ίπ. α6ρ. rι.' '3II0c"xa' 

πέμπω έμπΡ6ς, προπέμπω 11 ρΙπτω μακρόν, 2)όΠο· 
στέλλω n έξακοντΙζω. · 3) όφΙνι.ι τι νό πέσι;ι. 

άπο-ιιρο-λι:'ιιω' όφΙνω μακρόν όπΙσω. 
lιΙΙ"ΙΙ~Ύoσφfςω, μελ .. -Ιαω, ιiττ. ·rQi· όπομα

κρύνω, μετσφf.ρw μακρόν. 
άιιο-ιιρο-τέμνω, μελ . -~cμι»· ίπ. ά6ρ. β' -nσμo. 

(βλ. "μ.ω)· όποκδπτω όπό '1'1 11 toόπ~v dπ07C!,O~.μόI" . 
=όποκόψας τεμόχιον έκ της ρό εί.Jς. 
. lιno-n""cuyω, μίλ. -φc"ξoμαι· φε<ιγω μακρόν 
6π6 ... , έκφεύγω, 
lιιι!-ιιτ~~y~, 'Ι: ο., μτχ'. ιioρ. δ' το!! ιlπo-πiro

μαι (ωσεΙ ε; εν. aφ-ιn;τσμΔΙ). 
lιιί-oιrτάv- όπτώ Il(ανQς. 
άno-nτι:ρuyfςομσι, ιίΠοθ. · "τυπώ τός πτέΡυΥας 

lσxo~ς πρΟ - όλλήλος.· 
iIn-onTcw- δλέπω πρός ... 
lιιιo-ιιτίInιι, ιiTtr; :p. ιiop. 6' του άπ()-π;~oμαι (dισιΙ 

ί; ίν. άφ-ΙΠΠJμι) . 
άιιό-πησμcι, ·aro., τό (πτ{α_'- άχυρον, κέλυ

~oς, λέπυοον. 
lιιιo-ιιτίσσω- όφαιρQ 1 ό κέλυφος, όπoΓUμνώ όπ6 

τό κέλυφο:. 
άιιο-ιιτ.οCω- έκφΟβΙζω, τρομόζω, τι"ό 11 ίtoιθ. φο

βοϋμαι, τρομόζω, -«σκιάζομαΙ); 
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""-ιιτοΙις, 1tOL'Yj't. ιiντΙ ιIπ6-πol.~ (δ βλ.). 
Ιη-onτoς; ο. ιιΙπ-6ψομιι.ι, μίλ. 'toll dφ-οeάllO)' ό 

πόρρωδεν (μοιφό!Χν) όρcjμε;νoς fj όροτός. 2) 6 
όρώμενος εΙς όπόστοοιν, .π~μ. 6 . μακρόν όπ6 .. ~. : 
., dn6nl'οv~π~δενί 6π6 μακρόν, «";1:Ιθ. τιjΊ "
γνθ • .,· aντέuθίνes 11 6 όμυδρGις 6ρώμ~νoς. 
6n6-nTUΣTOt;, ον' .') OOεnTIJoJJtvoς Β .6δελυκτός, 

.μυσαρός, KaTCι'nTuorC/.;. Έχ 1:0U 
6η .. πτύω, μ'λλ. -tίσω [ΙS]· έκπτύω, πτύω, πτύων 

. έl<δόλλω 'Η ίπΙ , '7j, θcιλιiσση, : clnonw., ιIl0~ '11("".= 
έI<δ6λλει (τινόόσει tξω) όφρόν τι'\ς δaλόσσης 11 Ιν- . 
ΤΙΙΙθaν; δδελύσσΘμαι, 6ΠΟΤΡΟτ1ιόζομαι (λcιτ. reιρuere). ' 

6no-ΙΙTf!ιtμσ, :tό' άτύχημο, δυστύχημα. . 
6η .. ηιινιάνομσι, μίλ. -π.tίσoμιι.ι, ιiπoθ: ζητQ 

πληροφοΡ!ας, έρε:υνώ, tpwrQ. περ/ τινος. 
6πo~.ιιρlας, (ίνν; ι!eτόs), δ' εΤδος δοτου 6πτω-

.μένou έπl 6νδρ6κων. . 
6π-οράω xcιΙ clJr-OeellO, !ων. ιiντΙ CΙφοιΔIιο. 
6ιι .. ρέπω. μιλ • . ψw' (ξεγλιστρQ., όποδιδρ6σκω, 

(τό Kό&J λόσnηι, (τ6 oτpI/3w •• . 
· ... π6ΡCυτός, ο., (ιί στιρ.+πoI.tίoμσι)· όδιό&πος, 

δδατος. 
6-πορέ." μελ. -';σω (cinOeOi)' εΙμαι δνευ πόρων, 

εΤμαι όπορος, έύρΙσκομαι έν όμηχανΙςι, δέν ήξείιρω 
τΙ νό κόμω 11 KCΙΤιΣ τό πλεΤότον «χολοuθ.tτcιι υπό δ~
'Ιρτημίνη; πΡaτιLσ.: dnoecO, IJnOJi ~ισβ';iιoμιι.ι = τά 
txw χαμένα. δtν ήξεύρω, πQς Μ δια&> ΊΙ μι;τ' «πρφ. 
=εύρ/σκομαι έν όμηχον/ςι, πQς νά κόμω ... I1 ούκ ιΙ
πoeόi -=. δtν . txw ι<αμμ/ον όμφι60λ/αν.~ 11 ΠcιθYι1: .. 
ιU5oI.ϊτ;ιι~ίιπόρXει ζήτημα, ύπόρχει όπορΙα ιι το ιΙ

. ~~.=ή Ιγερ8ετσο όπορΙ J 11 ώσ. ίν τιjΊ π.cιθ. σημ. 
παραμελοΟμαΊ, δέν λαμ6όνεται ' πρόνοια ύπ~ρ έμοΟ. 
2) μιτιΣ Υιν. ΠΡΧΥμ. , εύρΙσκομαι έν όμηχανΙςι δι:) τι, 
στεροΟμαΙ τινος, π. χ. 'tpoιP7j,. . 3) ιiλλ' δμω" άπο
ιώ τι.ι (μιτιΣ eot.) = εύρΙσκομαι, διατελQ, έν όμη
XavIQ fVEKb τινος, διό τι. Έ, cι~τoσ 1:ό 

6-,,6ριι!"l, -στο", 1:ό (clnoeellO)' το OOoΡOύμενoν, 
τό πφl ου ύπόρχει όπορ/α, το όμφισδητούμενον. 

"'ιιοριιματιιιόi;-=dnοe'7ΤΙΧc)" (βλ. λ.). 
6-πoριισfα, t(=dnoela (βλ. λ.) : 
"'ιιοριιτικ6ς, ή, c) . ., (clnoeeCIfJ)' ό έχων ~πήν πρός 

το άπορεΤν, πρός τήν όμφιeoλ/aν, ό σκεπτιΚ,ιστής. 
6-π6ρ1ιιτος, ο. (ώα. -." -ο.) (ο σ'1:ιρ.+nο~-θeω)· 

ό μή λεηλατηδεις 11 ό μή έκπορβη8ε/ς, μή Kυρlεu
δεΙς 11 xcι! 6 μή δυνόμενος νό πορ8ηβt.\, (όπόρ8ητος •. 

6 •• ορδ6ω, μ.λ. -ώσllO' κόμνω ΤΙ πόλιν εύΟΟ, όιr 
Μν, OOoK08rorQ ιι όδηVQ όρ8Qς. Έ, cι~τoσ "ό 
6π-6ρlωσις, -.~,.". τ6 όνορβοΟν τι εκ νέου, 

6ποκατόστσσις R παλινόρ8ωσις. 
"'ιιoρfα, -ΙΙ , (cinoeos>' έλλειψις π6ρwν, δθιν : Ι 

_π! "όπω'I, δυσκολΙα διαδόσεως, τ6 δύσδατον Ι _πΙ 
ΠΡCΙYl1ι.iτων, δυσχέρειαι, ΔUΣKOλ/α, όμηχανΙα D _πΙ Ι;Yj
τημιiτων (ΠΡο~λYjμιi1:ων), δuσKOλ/α.- 11 -π! προσώπων, 
δυσχέρεια εΙς ' το νό όπσσχολη8ι:! μέ τι fι νό έπι
νοήσ'l τι. 2) tλλειΨις μεσων fι πόρων, orEVoxw
ρΙα, οιστΟ'{μός, ενδοιασμός. 3) dnoela I'Ι.O~,
tλλειΨις πρόγματός Τινος Ι ιiπoλ., στέρησις.tν
δεια, πενΙα. 
n-oρvil6oμαr πιιθYj1:., v/νσμαι mηνόν. 
6Hρνiiμαι tιlnot4,nμI), πcιθ.· έKKlνQ όπό τι

νος τόπου. 
"'ιιορο-πofητοςι ο.,' ό δνευ π6ρwν '(6nQv), ό-

διόδ οχος. . 
. Ι-.ορος, ο. (cι σΤ5?+n6eo,,)· · 6 δνευ π6ρου (= 
διαδόσεως), ό μή έχων διό8aσιν, xcιΙ Ιπο,"Ι.ω.,: Ι ' 
.πί -τ;6πω~, ό~ιό8ατoς, δδατος, όπότητος Η ΙπΙ πρcι· 
Υμ:iτων,' κότι τοΟ: :όποΙουδεν 8λέπει τις εϋκσλον τήν 
διέ'ξοδον (τήν έκτέλεαιν), όκατ6ρ8wτον, λΙαν δύσ
κολον, δυσ)(ερέστατον 11 τιl cinΟiιι=δυΟχερειαι 11 ,. 

ιIπΊSIoι'~ .lμί~ειJρΙσKoμαι εν μΙσ~ μεvόλω" δuσ
XEPEIQv. 2) ~ύσ(oλoςνό 6ποl<τ-η8ι:Ί, δύσπόριστcc;, 
σπόνιος.- · ιι a;τΙ πρ.,,,ώπων, δύσκολος νό συνεννο
η~ι:Ί ΚQνεlς μαζΙ ιου, Kα~όΤρoπoς, δυσμεταχεΙριστος 
11 μδ;' ιiΠ;'ζf. cil!0!]O( ~eotIφle.fIθoσI = b~j,vaTOV νά 
συνεννοηδι:Ί τις μαζι του. 2) ό' άνευ μέσων ΤΙ' πό
ρων, χχΙ . ΙΠΟΙΑ . 6 .διατελQν έν όι.ιηχανΙςι, μή VνWΡ/
ζων τ/ νό κόμl',}o 3) πτωχός, ένδεής. 

6η-oρoUω, μιλ. -.110' όναπηδCι . όπ6 τήν eέσιν 
μου, έξορμQ. 
611Ορρ- (τό e παιρ' ιiη:. eιπλιισιΙΙζιτcιι 'ν π4σι 1:0Τ, 

σuνθΙτοι, μιτcJι 1:fj, προθ. άπ6., ίν 1:;,) !ων. δι-χλ. δμω, 
. πOtΡCΙμΙνιι .4πλοίίν). 

6πo.ρρqι-δϋμιω, μιλ. -';σω' παραμελQ 6πό όδι
aφoρ/αν 11 παροιτοΟμαι, όπauδQ, όποκόμνω (καΙ δια- ' 
τελQ έν όποvοητεύσει) . 
6π .. ρρaΙνω, μιλ. ""ώ' ~Ινω, ~αντΙζω fι χύνω 

γύρω . . 
6π .. ρροΙω, μ.λ. -σω' όφαιρQ fι άρπόζω άΠό τι

(να): r}&'oe clnoeeσlOJ η"d~όποστερG> τινα τί'jς ζωί'jς. 
6πo-ρρaν'Π\ριoν. 1:ό (άποιιαΖ.ω)' όγγεΤον δι' 

ου ~αντΙζει τις ήvιασμένόν OΔWρ. 
. 6no-ρρδnrςω' όπω8ώ, όποκρούω. 
6πo-pjιάπτ .. , μιλ. -ψω' ράπτω πόλιν, συνOOτω 

ρόπτων. . 
6ιιο-ρρ6σσω' διαΙως (μεβ' όρμί'jς) τινάασω τινά 

μακράν, όποδιώκω. .' 
. .6πo-ρρaψ.yδΙω, μδλ, -ήσιο (άπΟ+eάnl'ω+φ~)' 
OOαγγέλ \ ω ώς ~OΨtιδός Ο όπαγγέλλω χωρΙα έκ 
~ΨωδιQν. 
άήο-ρρέςω,μΙλ. -ξOJ' προσφέρω δυσΙαν έξ ων έχω. 
6πο-ρρέμβομαι, ιiπoθ.· άποπλανQμαι, διστάζω, 

ταλαντεύομαι. 
6πό-ΡΡΙ:uaις, t. (άnο-eeeω)'όπορροή, άπόρροια. 
6ιιο-ρρΙω; μιλ. -ιι.ύσομσι iι -ee4ίήσομσι' πcιθ. ιi6ρ. 

t)' ιIΠ-~IItί'lll' ρέω, χύνομαι, έξω όπο 11 ιiπoλ., έκρέω 
όφ3όνως, έπΙ cιΤμαιτo, π.χ. 2) πΙπτω όπό τινος κά
τω, έκπΙπτω, ononImιJ, ώ, οΙ xcιρπo! Χλπ. 3)φβεΙ
ρομαι , χόνομαι, λυώνω, όφανΙζομαι. 
6π6-ΡΡΙΙΥμα, τό' τ6 OOό τινος όποσπώμενον μέ

ρος. ΈΧ τ05 

6π .. ρρήΥνίϊμι iι ·tίω· μέλ. -ιιήξιο' διαρρηvνύω, 
σ.nόζω στό δύο. Πcιθ. ιiόρ. β' CΙπ-ερρItΥηll' διαρρηVΥύ
ομαι, διαχωρίζομαι . 
6πο-ρριι&ςν κιιί άπο-ιρ,Ιθήνα" μ'σ)(. καιΙ ιϊπρφ. 

πOtθ. ιiόρ. ιι ' τ.,ίί άπ-.ρώ (ο 6λ . ). 
6π6-ρριιμα, τδ=ιΙπόΡΡ'1",ς (3 6λ.). 
lιπ6-ρριισις. ·.ωi, Τι (άπ-ε~ώ)' όπαvόρευσις. 2) 

δρνησις 11 έΥκατ6λειΨις.-Π όποκήΡ'Jξι:; κληρ;,νόμου, 
όΠOKλήΡWσις. 

6ιι6-ρριιτOt;i ο., (ιΙπ-ειώ)' όπηΥορευμένος: I'd 
ιIIΠJ1OI •. llμ.,σ=έμπoρεύματα, των όΠC/.Jν ητο όπη
γορε:υμένη ή έξαΥωγη.- 11 ό ~ή δυνόμενος νά όνα
κοινωδ(1ι περl τοΟ όποΙου δέν πρέπει νά'γΙνεται λό· 
γος Ζ 1'0 άπόΙΙ,l&,Οll=μυ ::πιI<Ι ν TCO κρότους 11 έντείί
θιν, μυστικός (λCΙ1:. ta.cendus), Ιερός ιι άπ6ιι,lI'Οογ ποι
oBμιι.,=τηρQ (φuλόττω) μι:στικόν. 2) -rd άπ6ρι'1' 
Ι'σ-πράγματα μή κατόλλη \ α διό συζήτησιν. 
6πο-ρρίΥΙω, μελ. -';σω' π~κ. άπέΡ2Ιγσ' φρΙσσω, 

όνστριχιόζω, διό τι 11 δέν πράττω τι ό;;6 φρίκην. 
6no-ΡΡΙΥ6ω' φρικιQ, τρέμω εκ τοΟ Ψύχους. 
6πο-ρρις6ω·=Ι,.ριζ6ω. «ξεριζώνω». 
6π~ρρίνάω, μελ. -';ιιω' όιφκόπτω διά τί'jς ρΙνης. 
6πo-ρριnIςω'έKφυσω, άπομακρύνω διό της πνοης. 
6π .. ρΡιπτω, ποιητ. άπο-ιΙπτω, μΥν. et xcιΙ dno-

eeInl'eo,' μιλ. dnοeeΙψω' «.,ρ. cι' ιΙΜιιιψα' ρίπτω 
ιξω, μακρόν a ρΙπτω χωριστό 11 όπ08όλλω (cι3Υόζω») 
tνδυμα.- 11 nETQ tξω, έκτοπίζω, τινό (ιiπό τήν )',ώ
ρcιν 1:0U π. χ.), άποκηρύττω.- 11 έκστομίζω κομπα-
στικούς λόγους. . 

6iιo-ρρoι!ι, Τι, χαιΙ cIoΠ6-eeoIa, -ιι (ιΙπο-ιιέω)' έκ
ροή, τό όiτoρρέειν 11 ΡΟΟς, ρεΟμα. - ιι έκπόρευσις, 
έκπήνασις 11 έπ!δρασις. 
6no-ρρoιβδιω, μελ. -';σω (πρΟλ. Ioιβ~έω)' έκ

πέμπω όξεJσς κρουγός, σκληρίζω (cτσυρίζω»). 
6n6~oc;, ο., xcιί auVΊlP. -eeovS'. -011., (άποιρέω)' 

.6 όπορρέων. ιι ώ, o~σ. διακλόδ:.ισις η 8;JGXiwv ποτα
μοΟ iι θαλ6σσης. 
6πο-ρρΟφά ... η -eOJ, μδλ. -';σω' ΡΟφQ όπό τι, κα

ταπίνω τι άπό τι, (όΠΟΡ;:JοφQ». · 
6n .. ~uijvαI; ιiπρφ. πOtθ. άo~. t). μετιΣ ένεΡΥ. ΟYjμ. 

1:0!ί dnoeeiOJ. . 
'πο ρρuiισσμαι, μελ. 'tGfι Δποιρέω. 
6πo-ρρύnτω (xcιΙ -eevn6w)' όποπλύνω τον ρύπον. 

. .....;μΙσ. K08aρΙζω έμouτόν • . 2) όποπλίινω, καδαρ:ζω. 

\ 



·'4 -'ιr6ρρuτoς-6ιr"ιrσσμσ 

6ιrό-ρρUτoς, ο .. = dπ6ee90~' ό ρέων όπό τινος, 
έκρέων 11 άπόeevτ~ ~lJ.μά = στοΟλοι μέ όχετούς 
(δπω, έχρΙΙωσιν α.Ι ιix:ιιθα.pσΙα.ι). 

άιr6-ρρuψις, -εω~, ij' ό καθαρισμός, 
άιro-ρρώξΊ :ώyo~, δ, 'fι (άπο-eeιfΥννμι)' ό όποκε

ιcop}jtνΟς, άπεσπασμένος (doΠeeeωr~) n 6πόκρη
μνος, άπότομος, Kρ~μνώδης (λα.τ. prAeruptuS),- 11 
ώ, o~σ. θηλ. , μέρος αποσπαοθέν i'J άποχωρισθέν 6πό 
ό, τι δήποτε: ΙΤVΥό~ iίιJατo~ dnOeeώE= διακλάδωσις 
(πσραπόταμος) της Στυγός. 
άιr-oρφανίςOμαι, μελ. -/αομαι, πα.θ: 6ποσπώμαι 

όπό τι (ώ,; το όί'cιια.νόν) U γΙνομαι όρφσνός U 6ποστε
ΡΟύμαΙ τινος. 
ά-ιrόρφuρoς, ο)' (ο σΤδρ.+,ποe9"ίeο)' ό δνευ πορ

φυροΟ lματισμοΟ. 
άιr-oρxέoμαι, μελ. -';αομαι, ιiπoθ.· χάνω τι ~ 

χούμενος (τ. ε . έ~ α.ι.Lα.,; τη,; όρχΥισιω,). 
άπος (χ-α.Ι α,πo~), -ε~, το=Χάματο, (8 βλ.), 
άιro-σδλcύω, μελ. -εfιαoo' ιiμτl3 . ίπΙ πλοΙων, έπ' αγκυ

ρών σαλεύω, εΤμαι άραγμένος «στ6 . 6νOΙKτό»llμτcιιί'. 
άφΙσταμαΙ τινος (κρατώ έμΣUτόν έν άποστάσει 6πό 
τινος) . 2) μτ6., σαλεύω τι 6πό της θέσεώς του. 
όno-σ4φέω, μιλ. -';αω (ά,πό+αoφή~)' καθιστώ τι 

σαφές, άποσαφηνΙζω, 
άιro-σ6έννϋμι ij -aPeIIIIvω' μιλ. -αβέαω' έξαλεΙ· 

φω, όφaνΙζω, σβήνω 11 καταστρέφω, όπαλεΙφω,- Πα.θ, 
με,,χ μιiσ. μελλ. -αβ';αομαι' ά;μτδ. ίνιργ. ιi6ρ. δ' ΙΙ,π
έσβη .. , ένεί'ϊ> · ΠΙ:-Χ. άπέαβ,lΧΟ' σβήνομαι, έξaφανΙζo
μσι, χάνομαι; 6n08vnOKW. 
άιro-σε'ω, μελ. -α;'" σεΙω, Tιv6oC'w, τι μακρ9ν.- · 

)lS:;."I , όπο ::>εΙω, τινάσσω μακρόν, άπ' έμοΟ U ιΙπΙ [π
Itc,u, ρίπτω τόν 6να6άτην μου. 
άιro-σcμνόω' καθιστώ σεμνόν, 
άπο-σcμνύνω' έπαινώ, έγκωμιάζω, πομπωδώς.

Π~θ. μετό: μέσ. μελ, ΙΙ,πo-σιιμιιιtl"oνμαι' μεγαλοπιάνο
μαι, παΙρνω ϋφος σ06αρόν. 
άπο-σcύω' όποδιώκω, διώκω.- Πα.θ_ έξορμώ, άπ

έρχομαι τρέχωΥ' πα.θ. !iop, α.' &neaa{JfhιII, έπ. Πιiθ. 
ά;ορ, 6' &oΠέaovfo, 
άπο-σημα'νω, μελ. -α"ώ' .όναγγέλλω δια σημεΙ

ων (συνθημάτων), δΙδω εΤδησιν, είδοποιω 11 δίδω ση
μείον (σύνθημα), έπιβεβαιώ δια σήματος.- 11 &,πο
αημαl .. ω .τ~ τι"α = ύπαινΙσσομαΙ τινα, όνα:ι:έρομαι 
είς τινα.- 111 μέσον, σφραγΙζω τι ώς δημευμένον, 
δημεύω 11 έπΙ προσώπων, προγράφω, έπικηρύσσω ό- . 
μοιβήν διό τόν όλεθρόν TCU. . 
άπο-σήπω, μιλ. -ψοο' κάμνω τι νό σαπΙσr:ι, φθεΙ

ρω όλοσχερώς.-Πα.θ., μελ. -αα,π';σομαι, Ηρ. β' cine
aifn,l,,' μιτό: ιΧμτδ, ivar-r. πρχ. ά,ποαέα,lΠ4' σαπΙζω, 
χάνω τι ένεκα άπονεκρώσεως. . 
άπο-σίμόω, μΗ. -ώα<λJ'Kαθιστώ τι σιμόν.- Πα.θ. 

εΤμσι σιμός (<<πλατσομύτης», μέ πεπλατυσμένη ν τήν 
ρϊνσ).- 11 άποαιμώ τά~ "αϊί; = στρέφω τα πλοία 
έκτός της γραμμης, έΠΙXειρQ κΙνησιν πρ6ς τό πλό
για διό να όποφύγω τήν κατα μέτωπον σύγκροί.ισιν. 
άη-οσιόομαι, ίω'ι. !iντί άψ-οσ,60μαι (βλ. λ.): 
άιro-σϊτέω' άπέχω τροφης, μένω άσιτος, αύτο· 

κτονω δι' άπεργΙας πεΙνης. 
άπο-σίTlχός, ή, 6,.' ό διεγεΙρων 6ποστροφήν 

πρός τροφήν. 
άπό-σίτος, ο,,·=ασιτο., ό μηδέν φαγών, νηστι

κός 11 ό απέχων τροφης, 
. άπο-σlωπάω, μέλ .• -';σομαι' μετά τό λέγειν τη
ρώ σιγήν, σιωπω έντελως.- 11 μτδ. τηρώ μυστικόν, 
'Εξ cιίιτ.,υ τό 

άπο-σΙώπησις, -.oo~, -Ιι ' τό 6ποσιωπάν, ή «6πο
σιώπηοις)., 2 ;ιρητορικόν σχημα, Υ.αθ' Ο ij π~ότα.σι~ 
tι.cιχC;1t1ΕΤσ.ι ά;πo,6μω~ (ώ;; έν Ίλ . Α 342, Σocp. 'Αν". 577). 
άπo-σKάιrτω, μέλ. -ψω' σκάπτω ταφρον, άπο

κλείω διό τQφρoυ I1 η ό:-ιλως σκάπτω. 
άπο-σκι:δάvvii,UI, μολ . -σκ.διtαω, σ IJV'!)ί' . -σκ.δώ· 

σκορπίζω έξω, διασκορπίζω.- Πα.θ, διασΚΟΡΠΙζομαι, 
άπομQJ<ρύνομοι όπό τι. 
άπo-σKε:υά~ω, μέλ. -άαοο' συσκευάζω καΙ μετα

φέρω ("υ,Ο. άψαιρω όπά τό μέσον τό σκεύη).-Μiσον, 
συσ κευάζω τας όποσκευάς μου καΙ έτοιμαζομαι διά 
ταξίδιον, 

iιπo-σιιculι, 4)' ~ μετακόμισις, ή μεταφορά των 
έπlτηδεΙωΥ ιι ή 6ποσκευή (ώ. χα.ί σήμβ;;ον ή λ.). 

iιιro-σιιctoμαι, μ;λ. τοί} α,πο-σχοΠΙω; 
άπ6-cnuιμμα, -cιτo~, το (άnο·αχ.;..πωj' στήριγμα. 
άπo-σιuινέω, μίλ, ·ιfαφ' κατασκηνώνω μακρόν 

rινoς. ΈΧ τοίί 
άιr6-σKηνoς, ο" (ΙΙ,πό + αχ,l"';)' ό κατασκηνών 

χωριστό 11. ό ζQν KOI τρεφόμενος μόνος (ιiντΙθ: 'tιfι 
aVaoafO~). 
iιnο-σqνόω' txw ij τηρώ τι μακρόν τινος. 
iιιro-σκilπτω, μελ. -ψω (&nd+vx,;nfω)' όKKOtιμ

(ώ τό l:νπρδγμα έπάνω εΙς τό δλλο n ρΙπτω τό έ:v 
έπl τού δλλου i'ι 6κσντΙζω έναντΙον τινός R χυρ. ·-ίπΙ 
των θεων: dπoαx';,πτω βέλ.eti. l~ τι = έκσφενδονΙζω 
κεραυνούς· έναντίο ι τινός. - • ιiμτδ" πΙπτω αίφνι
δΙως , έKσ~ώ. ένοκήπτω - (ώ, ~ χιρα.υΥΟ. π.χ.): dno
σκ';,πτω έ~ ιpλ.cιveo" = 6ήολήγω εΙς δθλιον ·τέλος, 
καταλήγω' εΙς τό μηδέν. . 

iιπo-σιtιιιςω, μελ. -σω' ρΙπτω σκιάν. 'Ε; IΣ~ΤOσ τό 
άιro-σll(ασμα, -ατo~, τ6' ή σκιά Ο ή έπισκΙαaις 11 

τό οκοτεΙνίασμα. 
άnο-σlιf5νδμaι, πα.θ. = ά,ποαΧΒcJά .. "vμαι (δ βλ.)' 

διασκορπΙ(ομαι. 
iιπo-σll'μπτω, μιλ. -ψω'=ΙΙ,πoαxιf,πτφ (βλ. -λ.). 
άπο-σιιιρτάω, μελ. -';αω' 6ποσκιρτώ, φεύνω. 
iιπo-σKAiίναι, ιiπρφ. ιiop. δΊ ώ~ε1 ί; ίν. ιΙ,π6-αχΙ,1μι 

(βλ . ακέλ.λ.ω) ' ε ίμσι όπεξηραμμένος, txw άπομσρσνθι:\. 
άιrο-σκc;nέω, μελ. -αΧi:ψομαι' 6ποσύρω τ6 6λέμ· 

ματα μσυ"άπό δλλα όντικεΙμενα KOI τα προσηλώ
νω έπl ένός,· χα.Ι 05τω, προσ6λέπω τr σταθερώς. 
ότενΙζω πρός τι (ιi,πoαx . .πe6, ~ι_ .ij τι) U μιτ' α.ίτ" 
βλέπω τι, πσρατηρώ τι. 

άπο-σιιόπιος, ο" (&,πό+αxo,π~)' ό μακρόν τοΟ 
σκοπού. 
άπό-σιιοπος, ο,,' ό όμσρτάνων τού σκοποΟ. 
άιro-σKoρδιdςω, μβλ. -[αω (έ, x6eoxoS')' πέμπω 

είς κόρακας, στέλλω «στό διάβολο»; όποδιώκω. 
άπo-σιιoτfςω, μελ. -rώ' σκοτΙζω, 6μσυρώ.- 116-

ποσύρομαι ' έκ της θέσεως μου, Τνα μή έπισKιάσr.ι 
τινά ή σκιά μου. 
άπο-σκοτόω (&,πό+αx6τo~)' καθιστώ τι σκοτει 

νόν.~ά,π~αxoτ60μαι = γΙνομαι σκοτεινός, τυφλΟΟ
μαι 11 οκιαζομαι, γΙνομαι σκιερός. 
άπο-σκυ6Ιλ(ςω, μιλ. -ίαω' θεωρώ τι ως σκύβα

λον καΙ τό άπορρΙπτω ώς άχρηπον. 
άιro-σιιυδμαIνω' όργΙζομαι σφοδρώς κατά τινος. 
άιro-σιιυδiςω, μελ. -{αω, ά-ττ. -ιώ' όφαιρώ τός 

τρΙχας της κεφαλι"ίς μετό τΟΟ δέρματος (Τί'jς κο
ρυφης τοο κρανΙου) Χ·lΣτdt τον τρ6π.,ν τώ'ι Σχuθων, 
«ξεπετσώνω» n μτφρ. ξυρΙζω μέχρι τού δέρματος, 
καθιστω φαλακρόν. 
άπο-σιιίίλcύω, μιλ. -αω' λαφυραγωγώ, λαμ66ν(.: 

ώς σκΟλον (λαφυρον), όπογυμνώνω. 
άπο-σκώπτω, μελ. -ψομαι ' έμποΙζω, περιπαΙζω. 
άπo-ιrμάω' 6ποσπογγΙζω, σπογγΙζω καλώς, κα-

θαρΙζω. 
άιro-σμiιxω'=ά,πoαμάω, όποσπσγγίζω, καθσρΙζω. 
άιro-σμϊιιρννω' ποιω τι σμικρόν. 
άπο-σμίΑcύω' ξέω ij καθαρΙζω δια της σμΙλης. 
άιro-σμύ:rτω, μελ. .ξω' έξαπατω' μτχ. πα.θ. ά;6ρ, 

δ' ά,ποσμVΥέ"τ.S'=έξαπατηθέντες. 
άιro-σμβxoμαι' τήκομαι. καταναλΙσκομαι, διό 6ρα

δέος πυρός. 
άnο-όο6cω, μελ.. -';αοο" «σκιάζω», φ06Ιζω, «δι:':'

χνω σιι;ιόζοντας», δπω;; σuμδα.Ινει μέ 'trt ποuλιό: 11 6· 
πομακρύνω. - 11 ά;μτ6.: άήέρχομαι φεύγων, ίν 'tij tfpri
σε:. «o~κ άποαο/J.;rιc,~,» = c δέν θό ξεκουμπισθι:\ς;» 
aπο-σοφ'όομσι' γΙνομαι, καθΙσταμαι, σοφός. 
άπo-σιriιδιoς, 'Ι. ο" (ά,ποσ,πάοο)' ό άπεσπασμένος 

όπό τινος. 
άπο-σπσίρω' 6σηαΙρω, «σπαρταρώ». 
άπo-σπάρayμα, τ6'= ά,π6σ,πalσμα (βλ, 'λ.), ΈΧ τ~iί 
άnο-cmiράσσω, ιiττ. -ττοο, μελ. -ξοο' άποσπώ 

βιαίω:;. 
άπo-σnάς, -άδtί;, -Ιι' ή 6πεσπασμένQ 11 ώ; o~~., ή 

παραφuός ή όποκεκομμένη πρ~ς φύτευσιν. 
άπό-σπασμσ, --ατo~, τ6 " τό άπεσπασμένον (όπε-
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σχlσμένον) τεμάχιον, ' «κομμάτι». Έκ ' του 
6ηο-σιιάω, μβλ. -σπάσω [σ]' όποχωρΙζω, όπoσπCι, 

άποσχΙζω, τι όπ6 τινος 11 ιίπόσπώ .mίλa~ = , άπooπCι, 
tξάγμ, πύλος όπ6 τήν , θέσιν των: ιίπσσπώ 'ι"ό 
στeczτόπεδο .. =όποούρω τ6ν στρατ6ν. - ΠΙΧθ. ; όπα-' 
oΠCιμαl, , Ιλκομαl μακράν U έπΙ o.ριxτoίl, όπoxwρΙζo-
μαι Τι δlασπCιμOI. ' 

άιιO-cnιE'ΡW- ρΙπnι. ι τι 'ΙΊ διαόκορπlζω, 11Ι, ιiτιχν 
απιΙρlΙ τις οπόρον. 

6nΟ11tένδω, μβλ. -σπιιltιΦ" έκχέω οΙνον c:ις 
σΠΟΥδήν (κιxτ~ τιkι; ΘUαΙιxς;), λΙΧτ. Ilba.re. 
άηο-σηΕρμaΙνω' έκχέω τ6 σπέρμα μου, όπο

σπερματlζι.ι. 
άηο-σηΕύδω, μκλ. 'σπwσω' πpoσπσθCι παντ! 

τρόΠΥ νά έμποδΙσω 11 όποτρέπω μετ' έπιμονης. 
, άηο-σιιοδέω, μΗ. -ήσω' κατατρΙ6ω τι, καταστρέ

φι.ι τι (εκ .Yi; πολλ7j; ΧΡΤιοεω.). 
άnο11tοu5άςω, μιiλ. -άσω' όποφεύγω παντ! τρό-

ΠΥ 11 δέν δέχομαι, περlφρOνCι, KαΤσφpoνCι. 
άηο-σσΕιίω, ΠGΙ'ιjΤ. άντ! &πο·σιιιίω. 
άη(..σσυτος, Οι' (&ποσσενω)" 6 σπεύδων έμπρός. 
άηό-στΙ άη! &πό-σ'l"ηθι. προατ. άορ. 6' τοίί ιίφ-

lστη,:ι.ι. , ' 
άησ-στΙδόν, ίπΙρ. (ιίφΙσπιμι)' έξ όπooτάσεWς, 

άπό μακρόν. ' 
6ηο-,στάςω, μιλ. -ξω' ά:ρΙνω τι νό nInTI) σταγα

νηδόν (σrάγδηΙΙJ, νά στάζr:1. - Ι άμτ6., nln-Tw κατά 
οταγ6νc.ς, στάζω 11 μα .. lα~ "ειιιό, ιίπoστ~" ει ιJ"o~ 
ή λύσσα της μανΙας σταλάζει; 
άηo-στΙlάςω,μιiλ. -άξω'=&ποσ'l"ιί'ω , (6λ. λ.). 
άηo-στΙlάω-=ιίπoσταJ.ιίζo,ι (βλ. λ.). 
άηο-στάς, &πo-σΠί'l'αΙ, μ.χ. κιχ! "πρφ. ΙνΙΡΥ. !iop. 

6' τ ,,!ί 4φίστημι. 
άηο-στΙσΙa, 'iι (&φΙσταμαι), μτγν., τύπο, ιiν.! ΙΙπό

στασι~' άποσκΙρτησlς, έπανάστασις, 
άηο-στδσιον, τό ' (&,φίσταμαι)' τό δlαζόΥlοΥ' άπο

στασΙον PIPAlo't', .6=τό έγγρ:.φον της δlαζε6ξεω~, 
τ6 διcζύγιον 11 &ποστασίον δίιcη=Kαταγγελ1α έναν
τίον άπελευθέραυ καταλιπόντoc; τόν tQutoϋ προ
στάτην, Τι ΠΡοσελθ6ντος εΙς δλλον U 'Q όνομ. ~έ'ί 
άπιxντ~ ι(; ~07.!Ilou, Iuγy;;ιxςp~r~. . 

· άπό-στΙσις, -.ωι;, 'iι (ιίφίσταμαι)' τ6 Τστασθαl 
μακι::άν άl16 Τινος, xιxl ο!ί.ω: 1) άποσκίρτησις, άν-
ταρσlσ. 2) άποδημΙα, όναχώρησις, μεταΚΙ'νησlς, 
όπ6... 3) άπCστασlς, διάστημα . . 
άlιο-στΙτέον, ΡΥιμ. ΙπΙθ . • !ιίί &φΙσταμαι' πρέπ:ι 

νά άπoστι:'j τις ( .. ό όποχωρήσQ, νά άΠOoυρeι:'j). 
άηο-σΤδτέω, μ!λ. -ήσω' Τσταμαl μακράν Τι χωρι· 

στό άπό .. 11 διαφέρω όπό... 11 όΠOOKΙΡΤCι, «άποστα
τCι', 6π6 ..• ~· Ι άπ~λ., εΤμαl ' χωρ στά, Υοταμαι μα· 
lφάν 11 εΤμαl όπών. 'Εκ τoiί ιΙποστάτηι; (βλ . λ.). 
άηο-στδτήρ, -ιίΡοι;, δ (ιίφlσrημι)' 6 έχων έξου

οΙαν ... ά διαλύσι:! έκκλησΙαν. 
άηο-στάτης, ·ou, δ (ιίφΙ'σταμαι)' 6 δραπέτης, λl

ΠOτάKΤrις, άντάρτης. έπανσστότης. Έ; ιx'it?!I .6 
άno-στaτlιιός, ι7, ό .. • ό όνταρτικ6ς, 6 έχων τά

σιν πρός άποοταοΙαν, ατασιαστικός έπΙρ. ιΙποστα
'I'IJC~ 'ίω = έχω διάθεσιν, τόσιν . π;;6; έπανάστα
σιν 11 εΤμαl έτοιμος δι' έπανάστασιν. 
άπο-στaυρόω, μιλ. -ώσω' όποφρόσσι.ι όποχw

ρΙζω, διό ' σταυρώματo~ (1;. f. πlιριφΡ:irμιχtο, έκ πιχα
οiλων). 
άηo-aτΙιιίω- άναδίδω στάχυς, δλαστάνω στάχυς. 
άnο-σΤCΥάςω, μελ. ·ιίσω· άποκαλύπτω, ' «ξεσκε-

πάζω.. · . 
, άηο-στέΥω, μβλ. -ξω' (στέγω) (/)'ιjλ. προφυλάσσω) 

006 τινος ιι πρoφυλάσσω,δlατηρCι έν όσφαλεΙ:;J 11 
προστατεύω, ύπερασπΙζω.- 11 KρατCι τι μακράν, ά
ποκλεΙω .τι. τ6 έμποδΙζω όπά ΤΘϋ νό εlσδύσι:! (τό 
ύδωρ π. Χ.), κιχΙ Υινικω;, τηρCι εΙς άπ6στασlν : όχ10" 
.mίργo~ cl.πoστιιγ.ι=Τόν δχλον τόν τηρεΤ εΙς όπ6-
στασιν ά πύΡΥος. ' , 
άηο-σΤΕινόω, ItOI'lj1;. άντ! ιΙnο-σ'l"ιι .. 6ω(& βλ.) . 

. άnο-aτtίχω,μaλ. -ξω' ιiόρ. 6' cimστr.χο,,· πορεύο
μαι μακράν 11 xup. πορεύομαι 6πΙσω, έπlοτρέφω. 
άnο-8ΤtΙΙω, μ,ιλ. '-Q,l,.Ac6· ιiόρ. οι' 4πιστ.ιlιιι· τφχ. 

-"I'OΙAHα·~ΠOΙθ. ιί6ρ. 6' CΙΠΜΤΙΙιρ' κρχ. ·Ι.τIl1,...· 

στέλλω μακράν όπό ... Ο ιiπoλ., στέλλω μακρόν, έξο
ΡΙζω.- Ι στέλλω έξω, έξαποστέλλω (~ι' υΠ'ljρsσΙ-.ιν 
'ttvi).- 1I ώθCι,' διώκω, πρός τά 6πΙοω.-ΠΙΧθ., στέλ
λομαι έξω, έξαποστέλλομαl 11 ώσ. άναxωρCι, πορεύο ' 
μαι μακρόν, όπέρχομαl.- ιν ιiμ.6 . άποσύρομαl 0-
πΙσω, ύπoxωρCι, ύποστρέφω (επ! τΎ)ι; Oιxλioo'lj<; π. Χ.). 
άηο-σΤΕνόω, Itot'ljt. -στει't'6ω' μελ. -ώσω' στε

νεύι.ι, περlορΙζω, στενοχωρω' &πεστεl't'ω't'το, Υ ' πλΤιθ. 
πΙΧθ. ()ΠΒρσ. 

άηο-στιΕΡΥω, μελ. -ξω' δέν όγαπCι πλέον, όπο-
6όλλι.ι τήν όγάπην 11 όποδcκιμ:Ιζι.ι, όποστρέφομαl, 
t3δελύσσOμαl (λΙΧτ. a.bominιlri). 
'no-aτcpέw, μιλ. ·ήσω· όφαlρCι 11 στερCι, άποσ Γε· 

ρCι, τινα όπ6 τι Ι! μετ' ΙΧί •. ΠΡΙΧΥμ. μόνον, άφαιρCι, άρ· 
πάζω 11 δέν δ/δω τι (ItGiι ε/χον uItoaxeU7jj, άρνΟίί μαl 
νά δώσι.ι τι, τ6 κατακρατώ. - llιxe1jt. μετ:' ΠCιtθ. χαΙ 
Ilto. μελλ. -ατερηθήσομα& κ-.ιί -στερήσομα., 'ψκ. ιίπ
εστέρημαι' λεηλατοϋμαl, διαρπάζομαι 11 όποστεροϋ
μαΙ τινος, στεΡΟϋμαl τινος.- 11 άπροο. cinooreJei 
με=μοϋ λεlrτF:l, έχω έλλειψιν. Έξ ιχίιτοίι τό 
άηο-στέρησις, -εωι;, -q ' ά:Ραlρεσlς, άπόσπασις 11 

λεηλασlα 11 όΠOOTέ~ησlς, στέρησις. 
άnο-στcρητής, -ov, δ (ιίποστερέω)' ό δρπαξ, 

Kλέ,πτη~ 11 λr:1στή~ ~ .όπα~εώY' θ'l))'. ιί,ποαιερητΙι; Τι 
-τρ&ι;, -&δo~, 'iι, ω; επιθ .=απoστερηrικη. 

άηο-σΤΕριιτιιιός, ή, Ο.. (dποατερέω)' ό 'Ικανός 
(κατάλληλoc;)νά λεηλατr':σr:1 (διαρπάσω Τι γό άποστε
ρήσr:1IIΥ't'ώμη &πoστερητιιcή 'ι"όκον=έπlνόησlς (τέχνα· 
σμα) διό νά άποστερήσι:! τίς τινα τCιν τ6K~ν(~ιιk 
νόι μή τοίί πλ'ljρώο,!l τοΙΙι; τόκου,,; ποΙΙ τoίi όφειλει). 

'nooσTcpηTpίCi, -Ιδo~, 'Ιι (6λ. ιίποστερητήι;). 
άπο-σΤΕρίσιιω=&ποστερέω (βλ. λ.). 
άnο-στcφδνόω' όφαlρCι, άρπόζω, κλέπτω τόν 

στέφανον όπό τήν κεφαλήν τινος. 
άηο-στηρίςω, μελ. -ξω.· προσηλώνω (στερεώνω) 

σ,ερεά. 2) μέ"ον, στηρΙζομαl «γερά» 11 στηρlζω 
έμc~τ~ν στ::ρεά έπί τινος(μπτω δλον μου τό 6i
Ρ~1"; επa.νω ει; τ~). 
άηο-στιlδ6ω, μελ. -ώσω' κάμνι.ι τι στιλπν6ν. 
άηο-στίlβω, μελ. -ψω' εΤμαl στιλπνός, στίλ6w 6 

1δlος, λάμπι.ι. 
άnο-στlCΥΥίςω, μελ. -[σω, άττ. -&ώ' όποξέω διά 

στ1εγΥΙδοι; (ξtί"τpα.).- ΜΞσον, άποξέομσl Kai καθα
ρΙζομαl (<iπό τδν Ιδρώτα π . χ . ) μέ τήν ξύστρον (κ~ p . 
&.ποιιτλεΥΥiζω έμαυτό,,)' μτχ. π-.ιθ. πι-κ . ιίπειιτ1εγΥ&
oμi't'o& = καθαροl (ιο; αρη ιίποσrJ..εγrlαcz't'τες έαυ
τΟllΙ;) , λ-.ιτ. Iιluti' 1ψ6λ . ιιτΑεΥγΙι;. 'E~ιxo).Gίj τό 
άnο-στlCΥΥισμα, 'tC;' συν. κιx.~ ItA'lje. αl όκαθαρ

σΙαl ας όπέξεcέ τις έκ τ ~ ϋ σώματ6ς του διό τής 
, στλεγγΙδος. 

'no-aToleuc;, -έωι;, δ (&ποατέΑ1αι)' ό έξοπλlζων 
στόλον (εί~ικό; Ιίρχων έν . Άθήνιχις έντετιχλμέν!ιι; .Υιν 

. nιxp!Xaxeuijv μοΙριχ. οτόλGU πρό~ ΕξUΠ'ιjρέΤ1jOιν 'Yί~ πό
λεω;;). 
άηo~στolή, t. (dποστέJ..1ω • τό όποστέλλεlν έξω, 

«όποστολή».- 11 (έχ τoίi ΠΙΧθ-r. •. ), έκστρατείο.- I11 
τ6 άξίι.ιμο ('iι [ιΠΥI;,εσ!-.ι) τοϋ ό .ιοστόλου, τ6 έργον 
('iι ciπ~ς;τqλ'~) τοϋ άποστ6λου. 
άηό-στο10ς, δ (ιίπoστέAAoμα,)~ό άπεσταλμένος, ό 

όποστελλ6μενος 11 ά'{γελιαφόρος, πρεσβευτής. 2) 
όπ6στολος (=άπεσταλμένος τοϋ Θεοϋ).- 11 =«(τό· 
10ι;=ναυτlκή έκστρα εΙα. 
άηο-στομΙτίςω, μελ. 'Ισω, <Χ,τ. -,ώ (στόμα)' ιίπό 

σ'l"όματo~ εΙπεϊ .. = όμιλCι Ιλέ'{ι.ι) όπ6 μνήμης, «έκ 
στήθους •. - 11 ύπ06άλλω έρωτήσεις είς τινα (ώ;; νιk 
ζ'ljτω Ιίμεσον ιiItιivt'ljotv) .. 
άηο-στομόω' κλεΙω, φράσσι.ι, τ6 στ6μα τινός 

(ιiντΙθ. "φ ά't'czοτομόω, ιJλ. λ.). Ί~~ ιχ·jτ!ιίi .6 
άηο-στόμωαιι;, -εω~. ή (άποοτομόω)' τό δνοιγμα 

(κυρ. δμ~ 'iι O'lj11(ltOIΙX aIΊ.'Ij άνήκει εί;; .ό d't'czατόμω
σιι;). 

, άη~στoρyoς, Ο't"=αστοργός (ΙSλ. λ.). 
άη';οστρaιι'ςω, μιλ. -{σαι, . ιi ... -&ώ' έξορΙζω δι' 

όστρακισμοϋ 
, . όηο-στράτηΥΟς, δ' ό όπό τοϋ στρατηγlκοϋ όζl
ώμστος άπoσuρθεΙς. 
'ιιο-στ,Ιτο-ηcδcν .. , ,'ι ιiπoθ. &nOQI'&!aI,On • .,nίo. 



μ4Ι' στρατοπεδευω (μεταφέρω . τό στρατόπεδόν 
μου) μακρόν τινος' dποοτeστοπε6ct'ιΟμ4Ι n6eaω -
στρατοπεδευω εΙς όπόστασιν, 
όηο-στρaφω, nς, n, 'fποτ, πσθ. cio", δ' του 
όηo-oτρeφω, μελ. -ψω' Υ' Ιν. Των. ιioρ. α: dno

aτeέψαΙ1Jcε' ποιθ, ιi6ρ. 6' d,πεaτeιίφιι,,' πρχ. σ.πloτρrι.μ
μ4Ι' στρέφω τινά όπΙσω (η διό νά τρέψω εΙς φu
γήν η διό νά τόν γυρΙσω όπΙσω όπό τήν φυγήν) ' 
πόδσς και χεieας ά,ποaτeέφω = συστρέφω χεΤρας 
καΙ πόδας καΙ τό δένω όπΙσω .εlς τήν ρόχιν. 2) 
στρέφω (τρέπω) πρός δλλσ μέρος, πρός δλλην 
κατεύθυνσιν 11 δθεν, άποτρέπω τινά όπό τι, τόν με
ταπεΙθω (νά μή τό πράξι;ι) .- 11 ιiμτδ. (ινν, lμ4vrο" 
χλπ.), στρέφω έμαυτόν, άλλάσσω διευθυνσιν, στρέ
φω. (δ'1jλ. γυρΙζω) όπΙσω.- Ποιθ; μετόt 'μιiσoιι μιλλ. 
-tΗeέψο1Ι4Ι' λυγΙζομαι, κάμπτομαι πρός τά όπΙσω' 
ιΙπέaτραμ4Ι τοΙις έμβό'λ.ονς (ιπ! πλοΙων) = έχω ίό 
έμβολα (τός πρι;,ρaς) γυρισμένα πρός τό όπΙσω (έ
χουν καμφθη τό έμβολα).- ΟΙ στρέφω έμαυτόν άπό 
τινος (η μακρόν τινός), όποστρέφομαι (λοιτ. Aver
ΙΑΓί)' μ.τ' οιίτ.: μή μ' d,ποaτρσφnς=μή στρaφι:\ς (μή 
στρέΨr:ις τό πρόσωπον) .όπό έμέ (λοιτ. Avertor)' 
ά.nεaτ(!α.μμi't'ΟΙ 'λ.όΥΟΙ ~ έχθρικοl λόγοι. 2) άπέρ
χομαι διαφεύγω. 3) στρέφω καΙ φευγω.'Ε' oι~τoυ. τό 
όηo-στρoφiι, -ιι (ιΙποaτ(!έφω)' ή πρός τό όπΙσω 

στροφή U τό όπαστρέφειν, τό γυρΙζειν πρός όλλο 
μέΡος.- ΙΙ(έΧ του παιθ.), τό στρέφειν έαυτόν, τό 
σrρtφεσθαι πρός δλλην κατευθυνσιν. 2)διαφl.)γή, 
Τι τόπος εlς~ν καταμυγει τις, καταφόγιον, διέξΟ
δος : άποaι-(!οφή κσκώ .. = Kατaφύγ.oν άπό συμφο
ραςllilδστο" σποareοφη=καταφuγιον (διέξοδος) έν· 
οντΙον της έλλεΙψεWς τοΟ oδaτoς (μέασν, τρόπος, 
νό προμηθευθι:\ τις ϋδωρ). 
'Αηο-στροφ'a, 'ij' ή άποστΡέφουσα (έπΙθ. 'tfj, 'Α

φo'O~ΙΤ'1j; εν θf,6αιι,). 
όηό-στροφος, ο" (d,ποaτeέφω)' 6 όπεστραμμέ

νος, γυΡ iσμένος πρός δλλο μέρος 11 ό όφ' οίι τις 
όποστρέφει τό πρόσωπον, φοβερός, όποτρόπαιος. 
άηο-στυΥέω, μελ. -awξω' ci.6p. σ' -eawl"1acx χοι! 

-έαι-νξσ' 1i6". 6' -iaτtιΥο,,' πο'χ. -εατιί)'71Ηα.· μισQ μέ 
πάθος, όποστΡέφομαι, βδελύσσομαι, σιχαΙνομάι. 
άηο-στυφι:λίςω, μελ. -ξω' άπωθQ μακρόν, άπο-

μακρίινω, διά της βΙaς. 
άηο-στυφω' συστέλλω, συσπω 11 στύφω (ίπ! τόυ 

άποτελέσμοιτο; των δριμ4ων, /)'1jλ. τιilν (Ιτιιφων δπω; χοι· 
νώο;; λeγΙJμ ιs·/) . 
άηo-σiίKάςω, μελ. -άαω (σπό+α1ίκο,,)' συνθλιβω 

σΟκα (τρυγω σΟκα) U πιέζω τό σΟκα διό των δακτύ
λων, δοl< ιμάζων οΟτω αν εΊναι ωριμα ιι μτφρ. βολι
δοσκοπω, κοιθώ, χοι! ιπ! των μ'1jνιιτων (χοι! ιπ! oς(jjy 
σιιχοφοιντων). . 
άηo-σiίλάω, μιiλ. -ήαω' άφαιΡ'.:ι λάφυρα άπό ΤΙ\'α, 

λαφυραγωγω τινα 11 όρπόζω, άφαιΡω 11 άποστεΡω τινα 
(ci.π? :ψχγμιΧ τ ι ). 

άΩο-συμ-βαίνω' cu συμβαΙνω. 
άηc-συμ-βουλεύω' συμβ::υλευω τινό νό όπέXr:ι 

άπό τι, τόν άποτρέπω. 
όπο-συν-άΥωΥος, ο" (ιΙ,πο + aV't'ayωyή)' 6 6πο-' 

βληeεlς έκ της συναγωγης. 
άηo-σiίρlςω, μελ . -ξω' συρΙζω δυνατά, μή Ιχων 

τΙ νό σκεφθω ιι συρΙζω δυνατό διό νό δεΙξω όδια
φορΙαν.- 11 τόν έκδιώκω μετό συριγμων~ 
άηο-συρω, μελ. -ateQj' άπσσπω, όφσ~')ω, τραβW 

μακρόν 11 έKδέΡW, « γδέρνω» (:: .χ . μέτωπο ... έ" όοτέο", 
~Ι;x~.) . ' 
άηο-συσ-σϊτίω' λεΙπω, άπουσιάζω, άπό τό δημό

σιον συσσΙτιον. 
άηο-σφάςω, ci.ττ. -αφάττω, μελ. -ξω (/)ιιk τoiις; χρό

νοιι; βλ. αφάζω)' όποκόπτω τόν λαιμόν τινος, σφά
ζω τι(νά): ιIπoaφCΊζω τι,," ές αΥΥος = τ6ν σφάζω 
εΙς τρόπσν ωστε τό αΤμα νό PEίIJr:ι μέσα εΙς όΥ
ΥεΤον 11 γεν., οφ6ζω, φονευω. -ΜΙσον, ·φονευω (σφά
ζω) έμαυτόν, άποκόπτω τόν λαιμόν μου, σφάζομαι. 
άπο-σφαιρίςομαι, πιχθ: όναπηδW ώς σφαίρα. 
άηo-σφaιρόω' κάμνω τι σφαιρικόν, τοο. δΙδω τό 

οχίίμα σφαΙρ~. 
6 ..... ι.ιλlς .. , μιλ. -ι.. (δ>.. ."Hdo,)'. Ιχω 

. άπονεκρωμένα (όπο\(αρκωμένα) τό μέλη τΟό σώ
ματός μου, cξεπαγιόζ~» 11 όήοθνόσκω όπό όπονέ· 
Kρωaιν (γάγγραιναν), ί; οι!1Τ.ου τό . 
όιίCMr9δKHισις, 'iι (d,ποαφσκcllζω)' σηψις, γάγ

γραινα. 

ά.ηο-σ4ΡόΙΙω, μελ. -αφιΖλώ' ci6p. οι' -,ιαφιι'λ.σ· κό
μνω τινό νό σκcντάΨr:1 ιι τόν κάμνω νό έKΤρaπ~ 
της εό~εΙας όδοο. τόν όποπλανΟ, τόν πOpaστρα
τΙζω' ιΙποαφά'λ.lω τι"ά ,πό"ον = τόν κάμνω , νό άστο
xήσr:ι εΙς τσυς καρπούς των μόχθων του. - &8., 
χιιρ. βν τψ ci.?p. δ' ιΙπεαφι!'λ.'1"· έξαπατώμαι εΤς τr, 
όπoτuγXόνω εΤς τι. 
άηο-σφάττω=ιΙποαφάζω. 

)άnο-σφevδονάω (Τ) '-έω)Όρπτωη μακρόν μεθ' 
όρμης ώς διό σφενδόνης. . 
όηο-σφι:νδόνιιτος, ο,,' = dnoaφB"δo't''1lki, (βλ. 

dποαφε,,60't'άω). . . . 
'no-oφitlcIC, dnο-αφtfλωαι", Ε\ιχτ. χοι! 'fποt: ciop. 

σ' του dποαφάUω, 
άηo-σφlyyω' σuσφΙγγω, περιaφΙγγω. 
άnο-σφρCiyfςω, ίων. 'σφe'1yίζω, μι;λ. -/σω, citt. 

-rQj' σφρaγΙζω, κλεΙω διό σφ;ανΤδος. 2)μτγν. λόω 
(όνοΙ, ω) τήν Γφραγτδα, -ξεσφραγΙζω». 
όηο-σφράΥισμα, τ6, (Moαφeσylζω)' όnoroπωμα 

σφpaγΤδος 11 σφραγΙς. 
άη-οσφρσΙνω, μι;λ. -oσφeήαω' κόμγω τι νό έxr:ι 

τήν όσμήν τινος (νό μφΙζr:ΊI. . 
άηο-σιάιω' 6ιttoςat. ιiχΙζω" χαράσσω, όνolγω. 
άηο-σιδ Ιδόω, μι;λ. -ώαω (π"δλ. αχα.λΙ" χοιί σπο

αχσΙ16ωμ4)' στηρΙζω δΙκτυα ίπ! αχσ'λ.Ιιω" (διχαλω
των ρόβδ:.ιν). Έ~ oι~τoυ τό 
άηo-σιΙλlδωμι8, ·ατο., t6' διχαλωτόν κσνταΡό

ξυλον πρός ύπαστήριξι " άγΡευτικων δικτόων. · 
άιιό-σxaσις, ή (ιΙποα .rάζω)· · τό δνοιγμα φλε6ός, 

φλεβοτομΙα. 
άηο-σχι:διάςω' = αύτασχεδιάζω, ποιω Τι λέγω τι 

έκ τού προχεΙρου. 
άηό-σχι:σις, 'Ιι (dπiχομι)' άποχή. 
άηο-σχΙ;σω, μελ. τ?ίι άπ-έχω. . 
άηο-σχείν, -οχέαθσι, ciπρ~. έ·ιι?γ. x\lt! μΙ,. cio? 

δ' τ(;ίί άπέχω. 
άηo-σx~ω, μΗ. -laro' ποιΟ. ιioo'. σ' Μ·εαιlαΒ",,· 

σΧΙζω, όποκόπτω μέΡCς, όπό τι . 2> όΠOXWΡΙζω, 
διαχωΡΙζω, διαμελΙζω, Τι άπασπω ό!1ό ... ιι xu~, ώ; ποιθ. , 
έπί ποτοιμού π. χ., όποσχιζομένου (δ'ΟΙΧλaί~,ζομίνοu, 
τ. ~. πιρ! παιρoιπoτιiμoιι) άπ6 τόν κυρΙως ποταμόν, Τι έπl 
φυλης όποσπωμένης έκ τοΟ κυρί ς κορμοο της κλπ, 
άηο-σχοινίςω (axoI't'lo,,)' όπ, χω.:>Ιζω (όnoμονώ· 

νω) διό σχοινΙου (. tι;;oμίνoιι δλόγUFΟΙ). . . 
άηο-σιολάςω' αχο'λ.")· ξεκουράζομαι, όναπαίιομαι. 
άηο-σΥςω, μΕλ. -aώoOJ' σ«ω όπό ... , διαφυλ6σ

σω όπό ... , διαφυλάσσω ΈV άσφaλεfQ 11 όποκαθιστω 
πάλιν : ιΙποaφζω οίκα6ε = φέρω σωον έίς τήν πα
τρΙδα . - Παιθ . , dnoaOJfH;.I'CXJ lς ... = έφθασα σCιoς 
είς ... 11 ciπολ . διασι;.ιςομαι όπό κΙνΟΟνον; «γλυτώνω'». 

'άηό-τακτος (χοι! -τ6,,), ο" (Μοτάααω)' 6 άποτε
θειμένος Ι6 τοποθετημένος χωριστάΥ npός ώρισμέ
νην (εΙδικήν) χρησιν U 6 εlδΙKWς υποδειχθε!ς (εlδι· 
KWι; τετσγμένος). . 
όηο-τάμνω, ίων. ιiντ! dnο-τέμ't'ω. 
άη&-τδσις, -εωs-, 'ij (ιΙποτεl"ω)' παρότασις έπl 

ιϊχου ιι τέντωμα, ξάπλωμα. . 
άηο-τάσσω, ιiττ . -ττω, μsλ. -ξω' όΠOXWΡΙζω, θέ

τω χωr;ιστό, «ξεχω : Ιζω» 11 προοδιορΙζω, τάσσω, το· 
ποθετω, είδικως: .ιΙπετέτα.ΗΤΟ προς το &ξ,ο)' = εΤχε 
ταxθii (τοποθετηθη) εΙς, τ6 δεξιόν.- 11 "Ισον, dno
τάααΟμ41 n't'ι"",όποχαιρετΙζω τι(νό) (χιιρ, άποχωρΙ. · 
ζσμαι άπό τι Τι όπό ' τινα). 
άηo-τσυρ6oμaι, παιΟ: ένεργω ώς ταΟρος, όνρι

εόω ι.::ς ΤαΟρος 11· ρ/πτω δγρια 6λέμματα ώς ταΟρος : 
dέerμα.τσ . &ποτσνιιονμσι = ρΙπτω δγρια ' 6λέμμoTtι. 
άηό-τaυρος, ο,, ' ό μακρόν όπό τοΟ τCΙΊΙρou, 6 

όνόχευτος. . . 
άηό-τΙφος, ο,,' 6 όπεστερημένος των προγονι.-· 

κων τάφων. 
όηo-τaφρι:UΩ, μaλ. -αω' περι6άλλω...διό τόφΡOU, 

. περιxaρaκώγω, όχuρώνω. 
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.".-",Ινσσσν, έπ. Υ' πλ η8. 6πa?σ. τοil ~
."ω'-, εΤχον όποδόνεl, "σαν νεκροι. 

c1ιιιo-uIvcMίς, «ντί M.~.f}y.rJι" clπ.~.f.η"ΏS, 
ίαιν. ~τχ. πρΙ(. τοϊ) cIno*"6CJNc». 

c1ιιιo-τc'νω, μ8λ. -~."ώ (~ιdι ' τού, χρ6νοιι, βλ. τ.Ι".ω)· 
ΙκτεΙΥ:ω, tnEKTElvw, έπJμηκύvω 11 μ8Τι\ μτχ., έξα ο
λoue~, (συνεχΙζω) πρ<'.ττων ΤΙ.- ΙΙ'σον, όγωνΙζομαι, 
έντεΙνω τ6ς δuνόμειr, μοω, Kσrα6όλλω~ρφσπαθεl
aς. 2) ιίμ~δ., ~ τό λιιτ. contender., σπείιδω πρός 
τό έμΤφός Ι ΙκτεΙνομαι. ' , . 

c1ι."τcιιfςω, ιι.λ.-Ισφ,ciττ. -rώ' (πoxc.ιρ.lζω διά' τεΙ
χους, όiιoκλεlω δίά τεΙχους. 1) nρός όxύ~lν, 6χυ
ρώνω;- 2)πρός όποκλεισμόν, όποκλεΙω. '~iiι~τoσ τι:ί: 

cDιo-τcίιΙσις, -.~, f,' 6· περιτειχισμός μιδς πό-
λεως i'ι ,6 όποκλεl.σμός της. Κιιί 

c1ιιιo-τc'ιισιισ, τό' τεΤχος fι τεΙχη όνεγερθέντα 
πρός όποκλεισμ6ν, γραμμαl όποκλεισμοΟ • . 
"'ό-KΙΙ~ δ=ιUιoτ.Ιx,σ" (6 βλ.). 
c1ι"ο-τCΙcσμα, τό (ιΙπο •• Μω)· η συμπλήρωσις, ή 

όποτελεrωοις έvός Ιργοο 11 τόσυμπληρwθtν fργoν 
11 i; tπιφooις, τό cόποτέλεσμα». 

dιιιο-τcΙcατιιι6ς,,., 61" όποτελεσματικός, έκ-
τελών, όποτελών. ' 
'ιιο-τcΙcuτάω, μ.λ. -,..φ. φέρω τι ένι ελQς εΙς 

πέρας, .όποτελειώνω τι έντελQς. 2) ιiμτΙS; ' φ8όνω 
εΙς πέρας, τελευτώ, σταματώ (.r, η == Ι:ν Τινl 
πρό'{μψι). 
'ιιo-τc1cu, μελ. -τ.Μ.φ, ιΣττ. -~.1ώ' πρχ. -τπέ

ι." •. -Πιιθ. ιiό? ιι' -.τ.λέσ/hιl'· π,,'X_ , -τ •• ~"σΜCΙ'· φέ
ρω τι έντελQς εΙς πέρας, (ΠΘτελειwνω, συμπληρW 
11 μτχ. πιιθ. πρχ. ~πo~.~.l.~μ"o,=τελεΙc.ίμένoς, τέ· 
λειος. 2) έKΠληρW, έκτελώ, μΙαν υποΧΡέωσιν. 3) 
Υ_νιχω;, συμπληρQ, έκτελώ, πρόττω. 4) καθιστώ 11 
ΤOιoCιτOν ι'\ τοιΟύτον: η}. n61,,, Μοτ.lώ .μ»ίμο_ 
~κaθιόtώ τήν πόλιν έντελQς ευτυχή. 

'''O-TCίIvu, Ιαι·ι. χιιΙ ίπ. -ι:σμ"ω' μίλ. -~.μώ· ιiόp. 
15' dπέd"μο" (όpθt •. ιInέ~.μol'· πpΙSλ. ~έμ,,(ι1)' πρκ. ιl
nο~έι:μr,)cα' όποκόπτω' ιί..7coι:έμ"ω ι:,,,ό, = όποκό
πτω μέρος πρόΥματός τινος. · 2) όπoxc..ιρlζω 'ϊι κό
πτω τι όπό τι. - ΙΙίσον, όποκόπτω τι δι' έμαυτόν, 
xιι~. μέ τήν πρό8εσιν τής οίκειοποιήσεω-; 
άιι6-ΤCUΥμα, τό (~nΟ-Ι:ΙΙΥχσιιοω)=~π6c-ειιξι, (8 ΙSλ.). 
ά,,6-~uξιc;, -.ω" Τι (dno-nιyXΣt'C») ~ 'όποτυχΙα. 
'ιιο-τι\ιιω, μελ. -ξω' κόμνι.ι τι νό λυι:ίσι;ι (καΙ νό 

όnοχι.ιρισCι:ϊ όπό δλλο τι) ιι ιλυώνωί τι, όναλύω τι, 
τήκω τι.-Π~θητ .. κιιρ. ίν τιjl cio;;. 15' ~π •• .ι"'1I'· όφα· 
νΙζομαl, φθίνω, ιλυWνω». χόνομαι. 
'ιιo-~lc, iιtΙ?·=CΙποr"ΙοV (βλ. λ.). 
άιιo-τιtloίί, ίπφ: μακρόν,' πολύ μακρ:Ιν, όπό τι 

(πρ~λ. ι:"lοv); 
ά,,6-~ιc;, -.ω., Τι (&πο.""ω)· τήξις όπό τινος, 

6πορροη. 
'-ιιοΤΙ-ΙΙτΟ4Ν 0"1 δωρ. ciντΙ ιl-ne6Ρ-βάεο,. 
άιιo-nι"μι, μιιλ. -"ήοω' θέτω τι. 6όλλω τι, κατό 

μέρος 11 φποδέτω, έναποθέτω (όποδηκευ;J}.-Μeσι;;ν, 
όπ:>8έτω τι όπ' έπό νω μου, ρίπτω τι όη' bιάνι.ι μου 
11 θέτω~ατό μέρος, παραμερΙζω. 2) θέτω κατό 
μέρος 'δι' έμαυτόν. όποθηκεύω. 3) άποc-ίlJ.εμιι., .1, αιi"'i=όνα6όλλι.ι δι' δλλην στιγμήν. 
'ιιο-ΤΙΚτω- γεννώ, παράγω. 
άιιο-ΤΙ11ω, μιλ. -ι:rΙώ' ιiόp. ιι' -cτr1a' μαδω, όπα

σπώ, ιξε]::ριζώνω»'. Έ; οι~τοi}τό 
άιr6-τίAμσ, "81'0'. τό (Moc-lUcu)' τό μαδηθέν 

(χotτi πλiιθ .. τό πoύπoυλα~ • 
...... τΙιιάω, μιλ. ' -Ι;αφ· δtν τιμώ, πεΡlΦΡ<'νώ.

D διατιμω, κόμνω έκτΙμησlν, όρΙζω τήν τιμήν κατό· 
πιν έκτιμήσεως: ό'ι-.,,,€ω, ιΙποτιμ"αιίμεl'ο,=δρΙσαν
τες τήν τιμήν των ε;ς δύο μνός' έ-ΙΤ8ίiθaν ' 11 ώ; 
ci-ι:-ι:. δ~xιινlxό, δ?ο;: Ί ) ένιΡΥ., ύποθηκεύω περl-::υ- ' 
σΙαν tπl T~ 6όσεl γενομένης έκτιμήσεως, δoVεΙζo
μαι χcήl.ιότα έπl ένεx~ η υπ:>θήKr;ι. 2) μ'σον, 
δαvεΙζω έπl υπoδήKr;ι, λαμ6όνω Wς ένέχυρον. 3) 
π~6ητ.. ίπ.ι -cfj, πι"ιοιισΙιι;, υποθηκεύομαι i'ι δlδoμal 
Wς ·ΜχυΡον·. (ένεχυρlόζLμα~ . • ~ ιι'}-ι;οt'l, τdι 

"o-'ίfίιιιμα, .6' τό ποσόν τό κοθορlσ8έν' υπό 
τών έκτιμητι;Jν. 2> τό όποτιμη8έν (έκτιμη8έν)ένέ-
XUΡOν, fι ι'ι ' ~πoδt'ιl(η' υΙ . , 

άαο-ΤΙμιισι'ίι Τι' όποθήκευσις κτημότων Ι όπ~ 
-ιραφή. . 

άιιο-τίμητι1ς; -ον, δ (~πoι:ιμιίω)' 6 έκτιμητής. 
άα6-Τίμος, ο,, ' {ιίπόΤι:,μη)=αΙ'ιμο,· δ μή τιμώ-

μενος, όνυπόληπτος. , 
άιιο-τΙν:άσσω, "τ-ι:. -ι:~φ, μελ. -ξω' όποσεlω, ΤΙ

νόσσω (όπ' έπόνω μου). 
'"o-τIviμaI, ιiΠOθ.ΠOlητ. ιiντΙ ~πo-Τ;νoμa, (8 βλ . ). 
'ao-nvu., μελ. -ι:.Ιοω , r]' πληρώνω οπΙσω, πλη

ρώνω τι τό όφειλόμενον, όνταποδΙδω ιι πληρWνι.ι έξ 
όλοκλήροιι, όποπληρώνω.- Μέσο'l, άnorl"ομα,. μελ. 
-ι:.ίσoμa,· έπI6όλλω είς τινα νό μοl πλη;:;wοι;ι τι, τόν 
έξαναγKό~ι.ι: άπο'l'ί"ομιι-ί ΤΙl,α = έκδικώ, έμaυτ6ν 
έναντΙον τινός, έκδΙΚΟΟμαΙ τι να, τόν TIf:WPW ιι ιiπoλ., 
λάμ6όνω έκδlκησιν. ' 

άιιο-τμι\Υω, μελ. -ξω, έπ. ιiντΙ άπσ-'Ι'έμ":J)' (όπcι)
κόπτω τι όπό τινος ιι "A,τiί, ~ποc-μήΥω= όποκόπτι.ι 
τός κλιτΟς (τός όργώνω, έπί χεψiΡρων). 

άιιο-τμήξι:ιι:, Υ' Ιν. E~κτ. "~p. οι' τοίί άποc-μήΥω. 
δ-ιιοτμος, Οι' (α στε".Τπ6ι:μo~)· άτυχής, δυο , υ-

χής, κακόυοιρος. . 
."ο-το1μάω, μελ. -"ρω' έπ χειρω . παρότολμον 

έγχεΙρημα.- 11 rlιtολ., εΤμαl τολμηρός, άτρομος. /)
φ06ος. 
ά"o-τo~, fι (~πατέμνω)' όποκοπή. ' 
άιιο-τομια, f, (άπ6τομο,)' όπότομος τρόπος 11 00' 

στηρότης. 'Εκ του ' , 
άιι6-τομος, ο" (~nο~eμ"ω)' ό όποκεκομμένος . 

όπόκρημνος, όπότομος. 2) μτ'n. αύστηρός, τρα
χύς.- έπΙρ. -ω, (ώ. κοιΙ σήμερον). 
άιιο-τοξcvω, μελ. -οω' έξακοντlζω 6έλη, έκτο· 

ξεύω 11 σκοπεύω, σημαδεύω, τι. 
άιιο-τορνΕύω, (x~Ι -6ω)' ποιώ τι στρογγύλον (6-

ποστρογγυλώνω) ώς διό τόι'νου. 
δ-ιιοτος, οΙ' (α στερ.τπο.-6ςο)'ό μή πινόμενος, ό

κατόλληλος πρός πόοιν.- Ι Ιν8ΡΎ., 6 μηδέποτε πί
νων "ό μή πιών, δ άνευ ποτοϋ. 
άιιο-τρσΥcίν, ά.πρφ. ciop. 6' του ~ΠO-Ι:ιIώyω. 
ά"ο-τρέιιω, μελ. -ψ'Δ' τρέπω τι μακρόν τινος 

πΡάγμ., όπ:>μακρύνω τι " Y.~Ι Ιπομ., έμποδΙζω τι, 1j 
πείθω τινό νό !-'ή πρόξι;ι τι, τόν cόποτρέπω» όπ6 
τι. 2) μ:;;τ,χ οιί t . μόνο", τρέπω (στρέφω) τι μακρόν 
η όπΙοω 11 όποο06ώ, (μίαν συμφορόν π. χ . ). 3) ώ~. 
όποτρέπω τι όπ6 άλλα (δλλouς) καΙ τ6 τρέπω πρός 
εν(α) 11 Οθ.ν , oημcδε~'ω, σκοπεύω, ΤΙ.- U Maaov Y.~Ι 
Π~θητ. , στρέφομαι όπό τι, άπέχω άπό τι. 2) στρέ
φομαι άλλοϋ. 3) όποστρέφω τό πρόσωπόν μου 
άπό τι (να), δέν δίδ:..! προσοχή ν, περιφρονώ (ώ, τό 
λot,ιν , cιverscιri). . 
άιιo-τρCXω, μsλ. -"ιΙέξαμιι." ώ_. -~ιIαμσiίμα,' ιi6ρ. 

15' άπέδραμο1' (έ; ά.πηρχ. Ji!έμω)' άπέρχομαι τρέχων, 
όπομακρύνομαl δρομαίως. 

άιιο-τρι8ιί, -Ιι ' ή έκ της πολλής χρriσεως φθορά έ
νός πράγματος. 'Εκ τοίί 
ά"ό-τρf6ω, μsλ. -ψω' τρ'6ω, καθαρΙζω διό τριΒής, 

«ξυοτρ'ζω» (έ1tί Τππω'Ι π. χ . ) .- 11 φθεΙρω, έξαφανΙζω 
11 μισο'l, τρΙ6ων ρ(πτω τι μακρόν μου, έξαλέΙφ;.ι, 
άπαλλόσοομαl τιvσς " άπορρίπτω. 
, άιιo-τρ6ιrαιolί, ον (άΠΟΙ:ιΙοπή)' δ όποτρέπι.ιν 
(τρέπι.ιν μακρόν), X1J? έπΙ τών θ.ώ·ι, τών ciπ~σοβQ:}'I
των τCι~ σuμς;ΟΡi. ι λοιτ. Diί cι verrunci}.- Ilπ~θIίΤ" 
δστις 8ό f ρεπε νό όπoτpanij (νό όΠ:Jκρουσθιj) 11 
δυσοίωνος. 'Εκ τ~ίi . 

άιιο-τροιιή,ij (~ΠO'Ι:ιIέπω)' τό άπστρέπ~ιν, ή «ά-
ποτροπή». 2) τό τρέπειν πρός δλλην κατεύθυν-
σιν ' (oι'ijv ['οΤιν τoίi &διιτ~. π. χ.).- 11 τ6 έμποδίζειν , 
όπό τι, ή παρεμπόδισις.- 111 (έκ του μέσο:!), άπομό-
κρυναις 'άπό τι, έγκατόλεlΨις αύτοϋ. ' 
άιιό-τρο"ος, ον (~πoτρέπω)' 6 άπoμεμαK~υσμέ-' 

νος, ό έψρισμένος, έξόριστος. 2) δ άφ' ου Οπα· 
μαιΦύνετοl τις, άηοτρ6παιος, βδελυρ6ς.- 11 έ'Ιψ"{., 
6 όπομακρύνων, 6 όποτρέπι.ιν. 

oιr6-TPoφoc;, Οι' (~πό Τ ι:eΟΡ.;)' ό τεθραμμένος 
(τρΟφε!ς) μακρόν τών γονέων του" έν ysvet, 6 άπα

. ξενωθείς. · 

άιι-oτρVνω, μελ. -οι:et;"ώ' έξεγεΙρω. 
6 .... τΡΩν, μΑ. -νσφ· όnοτρl6ω, όnΟξύω Ι xcιι 



tii lιιιoτρ.;y .. -σ .... yyάνώ 
ο!ίτιο, φθεΙρω.- .. Ι ένοχλώ, KciToτpjXW. 6oσdνΙζω, κο
ταπονώ 11 μΙαον, άποτρνομιιι y;j" - καταπονώ ' τήν 
γην (&IΟι τη, )(oιλλlε~ΎεΙoι>:). ' 
άηο-τρώΥ", μελ. -τeώξoμιιι' 46ρ . . δ' &mτ,αΥο'" 

δαγκάνΙ.) 1ι ροκανΙζΙ.) άπό τι. 
άηo-τριιηlι .. , ποιητ. θοιμιστ. 'tot! Moτρ~_. 
'no-Tuyxavw, μ_λ. -τειίξομιιι" δέν έπιτυγχάνΙ.) 

είς τι (μετΟι Ύιιν. ) ιι άστοχώ, χάνΙ.) ΤΙ.= • ι1πολ.εΤμαι 
άτυχής, όστοχώ Ι: δέν έπιτυγχάνΙ.) τήν όλήθειαΥ 
(δέν εύρΙσκΙ.) τό όληθές), txI.) δδικον. 
άηο-τϋμησν,ς .. , μελ. -'αω. ~ττ. -ιώ' ΙΊ:ουμπα-

νlόζw), δέρω πολύ, ισκοτώνω στό ξύλο». " , 
άηο-τϋη60μσι, μΙα.· όποτυπώνω τι έπΙ τινος Cι

λης. ώ~ π.χ. ίπΙ )('ljpOU, έντυπώνω εΙς τήν μνήμην μου. 
άηo-τun6ω' τυπώνω. . 
άηο-τύητω, μελ . -'ρω' παύω ,νό κτυπώ. - Μίαον, , 

παύω νό κτυπώμαι (νόKτυπώέμΑUτόν) 8ρηνολογών. 
άηο-τΟη .. μσ, το (άπonιπόoμιιι)' τό 'όποτυπωθέν 

έν Trj διανΟΙQ, έντύπι.ισις , 
άηο-τΙηωσις, -al»" 'ij' έντύπι.ισις. 
lιη-oύρσς, έπ. μτχ. το!) ίνεΡΎ. cio? οι' τοσ dnσιv

ράω=άφαlρCι' ·μτχ. μΙα. ιΧορ. σι: dnονtάμ"ο, 4πOlντιJ 
iν· :tOΙe. ίνν. π~ρ' Ήρο&. 

Έnιμo'λ..: άπονοιι, μτχ. ιχορ., πρδλ. πρτ. dnιιveCO'l' 
μετΟι σTjμ. ιΧορ., μία. άόρ. 01' dπ,lιίρσιτο. ένΙΡΥ. μ.aλ. ιln
οιιρήαοιιοι", αlΎμOlτ. άόρ. 01' cln6(F)a]aa. - ύ,lιίριι 
< άπ~ή-Fριι, ιιπ-ονριι, (*ιlnoFeίi" ΙΙπονιιήαω . (*ΙΙπο
Fρήαω.-Ί~π. δ<iσι, clver (πρδλ. Μ'ρω )(οιΙ (F)a~QJ). 

lιn-ouρfςω, μιλ. -{οω, Ιων. 4ντΙ ΙΙφ-ορ'ζω' καθο
ρΙζΙ.) τό δρια (όροθετώ): CΙΆ.Ι0Ι rάιι οΙ άπονρΙοιιον
οι" άρονιιιι, = δλλοι θό KαθOρΙσouν τό δρια τών 
κτημότwν του (τ. Ι. θό τ6 σμικρύνουν)' )(ΟΙτ' ΙΙλλην 
Ύροιφήν ΙΙπονο';οοναι ώσεΙ ., εν. *MOνeάω - ιlnσιν
eάω (=όφαιρCι). τ. Ι. δλλοι θό τοΟ τό πόρουν. 
an-ouρoς, ο" (άπό + olίιιo" Ιων. 4ντΙ 8eo,γ ό 

μακρόν τών συνόρων: CΙπονοο, mτeιιr-ό μακρόν 
τών όρ!wν της πατρΙδος του. 
άn-οuρόω (οδρο,γ txI.) έναντΙον δνεμον. 
a-nοuς, δ, 'ij, α-πον", τό, Ύsν. ΙΙποδο. (σ ατιρ. + 

πον,)' ό δνευ ποδός 1ι ποδών n ό μή δυνόμενος 
νό κόμι:ι χρησιν τών ποδών του, χωλός υ 6ρaΔUKΙ
νητος, 6ρoδυπoρCιν. 

lιη-ouσfσ, tι (ιlπa,,,ιιι το!) &πειμι, εΙμJ)' . τό νό 
εύρΙσκεταΙ τις μακρόν, τό νό μή εΤναι Γοαρών, «ό"-
ουσΙα).- ΙΙ ΙλλειΨις, έλόττwμα. . 
lιno-φIyciv, ιiπρφ. άορ. 15' το!) dn80lJ.lco (& βλ.). 
lιηo-φσιδρυνω, μελ. -~"ώ' όΠOKαθaΙρω, καθιστώ 

τι λαμπρόν. 
lιηo-φσίν .. , μελ. -ίί"ώ' ιΧ6ρ . οι' άm9"1;'ιι· όναδει 

KVUw, έπιδεικνύω 11 δεικνύω διό λόγομ, διακηρύσσw. 
2) δε:ικvUw τι διό της λογικης, όπο,δεικνύΙ.) λογικώς. 
- ιι ώ, το άποδεlκ'llν""ι, καθιστώ 1ι κόμνΙ.) τι το ι
οΟτον 'i'j τοιοΟτον.-ΜΙΙ:]ον, παρουσιάζΙ.) κότι . Ιδικόν 
μου, X(ltt ο!ίτω κόμνΙ.) ΙπΙδειξlν έμαυτσΟ, έπιδεικνύ
ομαl: 2) άποφσΙ"ομιιι 1"ώμ,l" = έκφρόζω τήν 
γνώμην μου (τήν διατunώνw). - ll(lte'lj't., διακηρύσ
σομαι, έπιδεικνύομαι, ώς τοιοοτος ιi τοιοοτος.- ιι 
έμφανΙζομαι, έρχομαι εΙς φώς, κόμνw τήν έμφό
νισΙν μου. 
lιnο-φάΡΥνuμΙ=άποφράrνν""ι (& ΙSλ.). 
lιη6-φδσις (Α), -εώ., 'ij (&.,.,6-9"1μι)· δρνησις. όπ-

όρνησις . ' . 
lιηό-φΙσις (Β), -εω" tι (άπο-φσιl"ω)=ιΙπ6Ρσ"ΟΙ,' 

κρΙσlς, έκφροσις γνώμης, c όπόφασις), διακήρυξις.
ΙΙ άπόιφισις, όπόντησις. 
άηο-φάσκω = άπ6-φ'1""Ι (8 ελ.)· ίν xρtιcιl μόνον 

χατ" άπ;ιφ. χ(ltΙ μτχ. iν. )(οιΙ )(οιτΟι πρτ. 

άιιο-φ6Τ1κός, ,;, ό" (άπ6φrιμι)' όρνητικ6ς (ιiν,Ιθ. 
τιμ καταφατικός). 
lιηo-φερ6oμσι, άποθ: τρέφομαι μέ τι (όπ6 τι), 

Υ6μομαl, καρποομαι. 
lιιιo-φέρω, μιλ. &π-οlοω' ιΧόρ. 'οι" ΙΙπ-ή"εΥκσ, Ιων. 

άπ-ένεικιι, άο;ι. 6' ιΙπ-ή"εΥκΟ" (δλ. φέρω)' φέρω l
ξω, φέρΙ.) μαl<ρόν, μεταφέρw.- ΙΙ φέρω όπΙσw, έπα
ναφέρω' δθε '/: 2) tKθf;TW, άνaφέρω. 3) πληρώ
νΙ.) όΠΙοw, δΙδΙ.) όπΙσw, έπιστρέφΙ.) ΤΙ' Ύινιχιίί., πλη
ριjνω τ6 όφειλόμενον.- 11 rιαραδΙδω εΙς δικη,ν, έν-

χειρ!ζω κατηγορΙαν , χλπ. (ώ,. ~ιχoινιx~;;~ρo~) . . - lν 
ιiμ:';ΙS. Ιν Προατ., 6>, : llnσιyε, Μ6φερε=φύγε ! ~&n6φag' 

. lι H6ρσH~ 'τO~ 'ΑΡlατοφ; = «πήγαινε στό" . έξ' όπ' 
- Ιδώι.-Μίσον, λαμ6άνω δι' έμαυτόν, κεΡδΙζw, λομ-
'66vw, πορΙζομαι, όποκτώ! . 
. . 6nο-φcύΥω, μελ. -φενξομιιι κοι!' -φεvξοvμαJ ' iόΡ. 
,15: άπ-έφ4ίΥο" (6λ. χαΙ , φενΥω)' έKφ~ύγI.) όπόTlνος. 
διαφεύγw. - 11 ώ, ~ιχανι)(O, . δρο;;: ιΙπορευΥω τοΙΙς 
διώχο"τιις=όπι:ιλλόσσομαι τών κατηγόρwν, ύπερο
σπΙζΙ.) έΠΙΤUχώς 11 iItoA., άθ~νoμαι,- άπαλλάσοομαι 
(CΙντΤθ. ηjΊ άΆ.lαxoμαι). 'E~ OΙ~τ"υ τΟι . . , 

" lιnο-φcuκτικ6ς, t7,6,,' έπιτήδειος εΙς τό δl9φεύ
γειν, πρόθυμος εΙς τό c νό διαφε:ύγι:ι 11 τά άποφεllΚΗ-
Ηci:=τό μέσα της διαφυγης. Κ-ΧΙ . 

lιη6-φcUΞιι;, -εω., 'i,' διaφυγή,όπoφυγή, όπαλλογή. 
6η6-φημι, μελ. ·qn)οω· 6μιλώ καθαρό, διcκηρύσ

σω σαφώς, λέγΙ.) ρητώς καΙ κοτηγορημqτικώς (διαρ-
ρήδην). 2) λέγω δχι, . ό~νOOμαι II · ώσ. άντιλέγw, 
φέρω άντΙΡΡΛσεις. . 

. άηο-φ&CΥΥομσι, μελ. -φθέΥξομαι, άποθ: έκφρό
ζΙ.) τήν γνώμην μου φανεΡ<!. Έ; OΙ~τoϋ τρ 
lιnlMpBcYKTOC;, . 0'll=lJ.φθεΥΚΤΡ; .(!j βλ.) • . 
lιίι6-φθCΥμα, -ιιτo~, τό (άποφθέΥ"ομαι)' δ,.τι τις 

άποφθέγΥετιιι 11 ί~Ιω. 6ραχε:ία κσί περιληπτική ρη
σις. εύφυής άπόντησι Ί έν ι ίδει γνωμικοΟ" περιέ-
χουσα σοφήν. γνώμt1ν. : «άπόφθεγμα:.. . ' . 
6ηο-φ!ςίριι, μιλ. -φθε]ώ' :t;:'K. α.πέφθ3.ΡΚΙΙ· κα

·ταστρέφW έντελώς, φ!:\εΙρω, ό+,ανΙζω, έρημώνw.
ΠοιθΥιΤ . μβτΟι μίσ. μελ. ",no.~"agov. __ a· φθείΡομαι, κα
ταοτρέφομαl, χόνομαl : ουκ lι; Ηόe::ιικιι; dπαφθaιεi 
μοι j = «Μν πζlς στό δlά60λ' όπ' έδώ;» (λ-χτ. clbl 
Ιη mcllclm rem, pasce corvos). 
lιηo-φδIνΔδω, "otTjOΤ . (~λ . άπo-~l,,~)' φθεΙΡο

ρομοl, άπ6\λυμαl, χόνομαι.- ΙΙ μτδ .. άπ.,oφfJoινν!J.ω 
"'ΙΙ,,,όν=φθεΙρw, KαταστρέφW τήν ζωήν τινος. 
άηο-φδίνω, έπ. ένaΡΎ' άό;ι . ο' dni~fJor"ov' ώ,. έπ. 

ποιθ. ιi6;;. 6' άπερθι"""ν, μ.χ. άποφ'Η""ενοι;' χόιο
μαι , δλως διόλου, όποδνιjσκw.- II , ive~y . 1'16. έ,. τψ 
-μελλ. ΙΙποφfJoΙαω, ά6;;. &πέφθιιιιι ~ κόμνΙ.) τινά ν6 
.xα8~, καταοτρέφw, προκαλώ τήν όπώλειόν τινο:;. 

~ηo-φδίσδω, γ' ~ 'Ι. έπ. π-Χθ. '''0''. β' Π;'Ο:1Τ. Τ'.ίti άπο-
φθΙ'Ι',ω , (ο 6λ . ). . 
. lιίιQ~φδ~ρά, tι (άπop~lρω)·έyτελή~ιςατασΤΡOφή· 

lιnο-φλσuρiςω, μιλ. -{ιιω, tωρ. -lξω' άποφαυλΙ-
ζ.w" i;ξε.υτελΙζω 11 περιφρονώ. . 

, lιηo-φλoι6ω, μελ. -ώο:..J (ά.πΟ+φ.1.οι6,)· όφαιρCι 
τόν φλΟΙQν n μτφρ. , όφαιρCι τό δέρμα, έKδέΡW. 
άηο-φΙύςω, μελ. -(Ι"? Ιν.αί -ξω)' άπε:ρεύγομαι, 

. lιηo-φoι8άςω' χι:ηqμ~ώ, μαντεύ:>μαι. , . 
άηο-φοιτάω, μελ. -ήιι~' όπέρχομοι 11 )tU? παύω 

άπό τοΟ νό πηγαΙγω (vo φ;:'IΤώ) είς τόν διδόσκα 
λόν μου, τό." έγκαταλε:Ιπw. 
lιηό-φoνoς, ον: φό"ο. άπ6φo~0,=φόνoς όφύ-

ςJΙKoς, δτοπος, δδικος. '. , 
lιηo-φoρά, .1ι (άπoφ~eω)' τ6 όποφέριιιν, -τό όφαι

ρεΤν.- 11 τό φέρειν, πληρώνειν, δ,τι εΤναι όφειλό
,μενον 11 ώα. π~ν τ6 κατάΙαλλόμενον, τό πληρωνό
μενον, τ. ~. φόρος, δασμός U Ύe"ιιχω" κέρδος, είσ6-
δημα, ένΟ,Ικιον. '. 

lιηo-φoρτιςoμσι, μιλ. -Ιοομαι, . ιiπoθ: άπορρΙπτω 
τό φορτΙον μου, «ξεφορτώνcμαι». 

lιηo-φρCιyνυμι, )(οιΙ -νω, μελ. -φράξω' άποφρ6σ
σι.ι διό φρaγμQ,(ί, πε:ριφρόσσω , 11 . όποχl.,:ρΙζω, όπο-
κλεlw. Έ~ oι~τoίi τό . ., 
lιη6-φρσξις, -εω" tι (α.nο-φράΥννμι)' όπόκλεισις 

διό φρόγματος, περΙφροξις, «φρ6ξιμον» 11 όποκλει-
σμ6ς. . , 

, άηο-φράς, -άδο., tι (άπό+φιιάζω)' )(ιιρ. ή περl ης 
·δέν πρέπε:ι ('i'j δέν δύναται) νό γΙνεται λόγcς (ώ; 
Τ9 Aoι:t. Infandus. nefclndυs 11 κακότυχος, ΔUoolwvoς, 
κακή: άπoφρά.ιJa, ήμέριιι=λοιτ. dies nefclstl .. = ήμέ
ροι καθ' δς δέν. έλειτούργουν τ6 δικαστήρια ούτε 
ΟΙ δλλαι έξΟΥσΙαι' ιiντΙθ. τφ χιι6σρaΙ ήμέριιι. 
lιηo-φράσσω, ιiττ. -ττ"?=ιΙποφράΥνιιμι (8 15)...). 
άnο-φuάς, -&60., tι (άπό+ψVoμιιι): , κλάδος, ·C"o-

ραφυός». , .. . 
6nΟ-.UΥΥάν"=ΙΙπο~Vγω (Ι δΑ,), 



άηo-φuyι\, 'ιι (ιInoφe';yω)· φυγή ,. διαφυγή υ τόπος 
εΙς ον καταφεύγει τις 
άηό.φUΞις (δλ. ΙΙπόφειι;ι;). 
~oμσι, πcιθ. μετ« έ~ε~γ. ιiqp •. ΙS' ιIπέφV" x~! 

1ψ,.άπo.ιUφVκCI·OOξόνoμal (6λοστ6νώ) ς παροφυός . . 
· άηό-φϋσιΙί, -εω;, ΟΙι (άπoφ~oμιιι)' παρσφυός, ηα· 
ρο6λόστημσ. 
· bιιo-.φUTc'a,. i , (άποφvτW:.J) : τ6 φυτεύειν παρο
φuόδας Τι κλόδους. 

.άιιο:-φuτcύω· φυτεύω παραφυάδας όπό δένδρον 
Τι φυτόν . 
· . άη-οφώ.ιος, ο" (άπό + ό'φa.1o~ ;)' μότΟ/ος, όνω-
φελής ·(λCΙΤ. irrifus). . . 
Έτνμ.: ιi6sΙS_ έτιιμσλ: XCΙτCΊ τινcι, ίΧ τσίί φω.1εό~ 

(ιΙπο-φώ.1ιοςο) = ό έκ τη:; .φωλεός όπερριμμένος 11 
χ'Στ' ιiλλσ\l;; έχ τα-ίi . ό'φε..10~ = όνwφελήc, ι-όταιος; 
I<cιτ~ τΥιν έτιιμσλ . cι:Ιτr,ν έχσμεν ό'φ8.10s:-όφό.1ιο.-ό
φώ.1ιοςο (ιΙπ-οψώ.1ιο.)· ό'φεΙ0; ( *ό;Ρο.1ο;· 1ι EXΤCΙσι~ 
t')U ο 51; ω ιiπ')δ~t.έ'Σ εΙ, fls tPLXtl ίI ~ λ~γι:;ιι; (π~ό~ a:",σ
φιιγΥιν Θιι.σσω?~ύ.σεωζ 6pcιχΙων)· ."CΙτCΊ τινcι>; (ψηλό; = 
όπατεt:ιν (πρ6λ. λcιτ. f4IIO. <*14Ino). Kcιτά. τόν Becht. 
lexil.52 ( ά,π:1φeϊ" (η:ι;Qλ. 'Ρσιιχ. _ά.πoφeϊ,,· ΙΙ~Πj
ο.αι. ,(cιί ση·μ. όπατεών ' Εχομε'l tέ άποφεϊ,,: άπο
φώlιo~ xcιτ& τό dμιι,t)τεi,,: ιΙμιιοι;ωλό;. 
άη~lάςoμαι, μελ. -χάοομα" ιiπoθ: όποσύρομαl 

fK nvoc, όποχωρώ. . 
άιιο-lδlασμός' χαλόρωοις, χαλρρότης. 'Εχ τοίί 

· άηο-lδlάω, μελ. -ι!οω = χαλσρώνω καΙ όφΙνω, 
παραλύω (Oltω~ «λCΙσχιiPΙH XCΙνE !, τό σχοινΙ»). 
άηο,;lδΙίνόω, μέλ. -ώοω· 6φa,ρώ, όπoaπώ, τόν 

χαλινόν. . . 
άnο-lσlιιcύω,μελ, . -οω' καταοκευόζω · Τι όπό 

χαλκόν . . 
άηο-ιαιιιιςω; μελ. -άω' όφαιρώ όπό τι τόν χολκ6ν. 
άnο-lδρδιιόω=ά,πο-οτανe6ω = όπoxwρΙζω, ά;τ:::-

φρόοοω δ,ά χσρακώματος. . . .. 
bno-lcIρo-βfWToς, ο" (anό+χεie+βιόω)' ό ζCιν 

όπά τάς χείράς του, τ. Ι, . όπσ τάν κόπον τών χει
ρών. τoo . 
άnό-ιcιρος, ο,,· όπαρόσκευος. 
6no-lcIΡO-TOviw, μΕλ . -ιίο.ω· όπoμαKpίiνω Clb 

Xclρorpvfc.; (ύΨώσεως της χεl;:6ς), τ. ε. δι.ά της 
ψήφου μου όπομc κρύνω κοτηΥορίαν τινά ό.πό τινος 
11 τόν κηΡύσσω άeQoν.- 11 έπ! r.20σ., όπορρίπτω 
(τινά ώς όκατόλληλον), όν·Η<οθ,στώ τινσ, τόν ό
πολίκ..ι. 2) έπ! πρ!Χγμ., όπορρΙπτω τι (διό της ψήφου 
μου), ψηφΙζω έναντΙον τινός U όκυρώνω τι, κατ
αργώ τι. Έ; ,, ·jtσ~ τό 

6no-lcIΡO-TiVIIQ!Iίι -ew.,iJ• όπόρΡlψις δι' όνα
τάσεως της χειρός. 
· 6n~lcTc~, μελ_ -οω· · όπομοκρύνω, όποσύρω, 
(τό ϋδατα) δι' όχετοϋ. . 
6η~lcω, μ.λ. -χcώ· ιlόp. cι· άn-έX8ΙΙ. - Πcιθ . ιiόp_ 

cι' άn-~x.6η,,· ΠΡΚ_ ΙΙπo-κέ~μιιι' χέω . έξω όπό τι, 
έκχέω, χύνω_ . . . 

6n-σlrι, "ι (ιΙ,π-έχω)' όπόστaσις, διάστημα U όπο-
χή, tγKρότεlςι. . • 

c!ιηo-Iιιρόω (βλ. xiίeo~, Xt7eόω)· στερώ, όποστερώ. 
6110~lόω (βλ. χον;)· δι' άναχώματος όποφρόσσω. 
6ηο-lρα'νω' cόπoxρwματΙζω» ίν τ~ ίνν. τοί) όμ-

6λύνω ·(έλαττώνω) την ζωηρότητα τοο ·χρώματος, 
σκιάζω Il ,πaρoλλόσσω (μετα6όλλω) τό χρωμό τινσ<;. 
· 6ηo-lPc!ιω, . Ιων . · -χeέω, ιiπ ρ ;ρ_ · Qno-xeii", Ιων . 

- Uίί,,· Πρτ. dπi~e,,!'· μεΑ. -Μιίοω· a:όρ . 01. ' Ω.πiMηoα· 
έπορκώ, Ικανοποιώ ~ εΙμαl έπαρκ'ής, εΙμαl ίκαν.οποl
ητικ6:; (<<rιX5tQ,) i lκατό" "ic; anοχ/?ώο.ι .= έκοτάν 
πλοτό όρκοϋν. 2) μΒΤ" δ?τ. nοταμό. ον" d.πiχeη-
08 ήj οτίιατι;; Πι"όμ"o~=".δέν έπήρκεοε διό τόν 
στρατδν ιι μι~' ιiπ·pφ. · ιI,πoMίi μαι ,πOΙ8~" τι = εΤναl . 
όρκειόν (lκavοποlηTlκάν) δι · έμέ νό πράξι,u- τι 11 
i.πιιη~ . ώσ. γ' 'ν. μίσ. ΠIΣΡ(~:Τ. Qncui8ro = ιl.πiMη. 
3) Π~θ'ljΤ., εlμal εύχορίστημένος μέ τι U anοuεωμ
t'OW . ~o.ι.ίτoί~ τ!» .. lIfνοώl'"",τών MυσCιν δντων εύχα
ΡJοτημi;νων μέ ΟΟτό.- • ΙΙίρσ'l, μεταχειρΙζομαΙ τι, 
έKμετaλλεύoμαl τι rιλήpt,ς. · 2) κόμνω κατόχρησιν 
('Ι Kαl ' KαKή~ χρησJV ,πράγματός τινος (λιιτ • . abutl). 

6ΙΙO-1IptoμoI, -II1ω,laιν. ιiντΙ clnouάομιιι,. -ΙΙ4ω' 

. . 6ηό-lρ'l. ιi1>ρόσ. τσυ ιΙ,πΟ-Μάω 18 ΙSλ.~ 
6ηo-lρiιμaτoς, ο .. (άπό+Μημα)' ό μή χρηματι

κός ι l τ . ε. ό μή δυνόμενος νά πληρwδr:\ εΙς χρημα 
4ιηό-lριισις, -ε»;, ΤΙ (άnο%ράομιι ι ,· "ι πλήρης 

(ένπ ι ής) χρήσις, κατόχρησlςllόπαλλογη όπό τινος. 
άηο-ιρωντως, έπίρ. έΧ τηζ μτχ. εν. του d.ιro-xedw, 

Qn6U"· (ορκετό, Ικανοποιητικό. 
6nο-lίίδclς, μτχ . πcιθ. ιiσρ . (1.' του anοχΙω. 
6η-οχυρόω' όχυρώνω, έξασφαλΙζω. 
6nο-ιωlόω (ιΙπό+χωΙόςο)· κοθιστώ έντελώς χω-

λό·ν. . 
_ο-χώνν"μι, μελ. -χώοω· κλεΙω Τι φρόσQω δΙ' 

έπιχωμοτώσεως, όποκλεΙω δι' άναχώματος (-ι'ήν ίκ-
6C)}.'ijν π. χ. πστ~μ?ϋ) . 

άno-lωΡCω, μΒλ. -Ι;ο!» Τι -ήοομιι,ι· xwρCι (πορεύ
ομαι) όπό · τινος (-η μακρόν τινος) , μετ« rev. 2} 
ιiπoλ. , όπέρχομαl, όναxωρCι 11 όποχωρώ, 6πισθoXwρCι. 
3) dnoxweιA> εκ τι"o~ (π~cιγμ.) = όποούρομαl όπ6 τι, 

. τ . . i . τό έγ"αταλεΙπω. - U «όποχωρώ », όποχωρΙζο
μcl, διέρχομαι . (έπ! των ΠEι;ιττωμcίτων , των έκχι:-Ισεων 
το.ϋ σώμcιtr;; χλπ. ). Έ~ CΙ~ΤOυ τό . . . 
6ηο-lώρησις, -8ω., 1( τό όποχωρεΤν, όπέρχεσθαι, 

όπc μακρύνεσθαl 11 ύποχώρησις ιι τόπος Τι τρόπος έ ξ
ασφαλΙσεwc. 
άηο-ιωρ.ςω, μελ. -ίοω, ,χττ . -rώ· μερΙζω,-η χωρΙ

ζω, cό:10x~ρΙζω» .τι όπό τι 11 6όλλω τι κατά μέρος. 
άηo-.ά~, άπρφ. ιIπo-ψijν' πρτ. ιInέΨ'I ·ι· ι:ίόρ . cι ' 

ιΙ,πέψηοιι· όπομόσσω, όποσηογγΙζω. 2) σπ γγίζ .) 
κοθαρό.- ΜlΙσον, όπoσπoγγΙ~ω τι όπ' έμcιuτoϋ., . 3) 
σπογγΙζω τήν ρίνό μου. . 
6ηο-ψεύδομαι' ΨεiJδομαl . παχυλώς, άπα;rώ. 
άηο-ψ .... ςομαι, μ5λ . -loo.ιuι-ι, ιiττ. -rοtίμιιι., a:πσθ: 

Ι μετ' -.τίτ . π~oσ . , δ/δω ό;>νητικήν ψηφον (Itpoxεtfli~tlIJ 
πιρ! bποψη:fΙ(;~ ~ι ' . ά~ίωμιi .ι), τάν όπορρΙπτω· a:όρ . 
cι' ιΙ,πεψη'Ρίο6η" xcιί π~X. d.πεynjφιο.μιιι χ;;ησιμσπtlι
Oίί 'ΙΤCΙΙ εν Ι ι:;τε ε·ι · oτiJ ΠCΙθητ . ένν. τοίί dnο.etlίΠ(ομcιι.-
11 μ"τ !Χ ί τ. πρcιγμ, ιΙποψ- recιφήν=ψηφΙζw έναντΙον 

. 1 r,ς όποδοχης καταγγε λ Ιος τινός 11 ιl.7l0ψ-"όμα,,= 
ό{10ρρΙπτω νόμον 11 αι .. ία" ιΙ,ποψηφΙζομιιί ιι"o.~= 
δά τής ψήφου μου όπαλλόσσw τινά της εΙς αύτόν 
όπο: ιδομένης κοτηγορΙας, τόν ό,~ώνω U ·άπ ,λ . δΙ
δ'Δ όe~τικήν ψηφον. - 11 ιΙ,ποψηφΙζομαι ι-.η nοι
εί,,=ψηφΙζω έναντΙον τοϋ νό πράξr:ι τΙς τι (x~! γl
νιχω •. Ισιixι; άχολουθε! μή+ιinαI τό ιinoψη1'ίζoμιιι 
σημ . δΙδω τήν ψηιιόν μου έναντΙον τοϋ νό πρόξr.ι 
τΙς τι). Έ; cι ·jt?ii .ό 
άηo-Ψiιφισις, -8ω~, fι' άθι;χ.ισις, όπαλλαγή. 
άηo-Ψiιlω' rpf6w διά της παλόμης.- DcιIι'l)oτ .. έκ

τρΙ60μοl, π/πτω. 
6ηo-Ψίl~ω, μελ . . -ώοω· άποσπώ. .όφαιρώ, . τός 

τρΙχcς, · μαδώ, όπογυμνώνω 11 γιν. , καθιστώ γυμνόν, 
K~Ι μιτά. γεν. όποστερώ τι(να) όπό τι πρδγμα. 
aη-ο.ις, -εω., fι (ιin-όψoμιι" μΗ, τοίι dφ-οeάω)' 

τό όρδν έκ τινος μέρους, θέα, cδπaψις». · 
6η-όΨόμαι, μίλλων ιlπηρX. ένεστ.ιin-ό.7ΠOμιιι, χρη

σιμοποιούμινο, ώ, μίλλων τσίί t1φo(Hiw.: 
6ηο-ψΟlω, μ_λ. -~ω' πα:θ .. πρχ. ιlnιfνινyμαι (cUιό+ 

ψνχιί)' έγκοταλε/ιιω τήν ο όναπνοήν μου, λmοθuμώ, 
λιποψυχώ. . 2) μιτ' cιlτ., ά,πoψV~ω ΨV%f}" = 6πο
π·νέω (άπο6όλλω, χόνω) τήν ζwι'jν μου 11 «πο!, . . έκ 
πνέω, όποθνό':Ικω (ώ; τό a,πο,π"έω, . λaτ. _xφiro).
U (ιlnό+ψiίxo~)' ψυχροΙνω, δροσΙζω. ,.... Πcιθητ .. , δρο

· σΙζομαl, όναλαμ6όνω, όναζωογονοϋμαl.- μίσσν, ίν 
τ~ όμηρο rppioat ldt!ώτα d.πεψιίχο"rο=έξήρqινον (έ· 
.σΤέγνωναν όπό) τόν ΙδρCιτό των.- 111 iItpoa ... dno· 
ψV~ε.,=όΡX :ζεl 'νό Kόμνr:ι Ψϋχο -, cκ6μνεl παγωΥιό». 
άn-ncμψcι, έπ. σιιγXΙ;Kr:ιμ. τύπο; ιΧν,Ι ιIπo-nιfμψει. 
ά-ηραΥμόνως, Ι"Ιρ. του U-.2άrμωl' (8 βλ . ) ' δνευ 

κόπου Τι ·φρσντΙδος, εύκόλως. . 
6-ηρσΥιφσύνιι, 1j' ή κατόστασις τοϋ dn(Hirμο

"ος (8 βλ :), όΠOμ6KΡUνσlς όπό πόσης ΟΟ)(ολΙας, . ό
πά τήν δlαχεΙρισιν .τών κοινών. καΙ. ~ό ~1I~oσTlKό:; 
περlπε:rεΙας U όγόππ ήσυχΙας (λcιτ. otlum), δνεσις, 
νωχέλεια, όδρδνεια. 'Εχ του . : . 
ά-ηράΥμων, -ο., γιν_ -Ot'O~ (a στερ.+neαrμα)· ό 

δνευ όσxoλlaς, ό όπηλλα~μένoς φροντΙδων, ό μή 
6ναμειyVu6μενος εΚ; τ6 δημόσια .πρόγματα ij .. εΙς 
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δ/κος (φροντ/δες, ένοοχολήσεις χλπ.=πισ)'ματο), 
6 μή φιλοπρόΥμ:.ιν, 6 φιλήσυχος: τ6πo~ ι1nιά)'μ'l1ΙΙΙ 
=- τόπος όπηλλσΥμένος δικοοτηρ/ων καΙ έρ/ΔWν. 
2) ίιt! ΠΡΙΖΎμ . , 6 μη όχληρtς iι άνίαρός, 6 μή όΔU · 
νηρός.- • μετci ItιzQ"l)t. ίνν . 6 όποκτώμενος Τι δυνό· 
μενος νό όποκτηθι:Ί δνευ κόπων καΙ 6aσό .... ων . 

'-ιιpσιιτeω. μελ. -';01»' ούδέν πρόττω 11 μένω δ-
πραΚΤΟζ, δΡΥός. 2) δέν όπολαμ6όνω κέρδο; τι . 
'Εκ ";oU • 

Ι-.pcιιιτoς, Ο", ! ιιi'Γ. &nl"xro~ (ιΖ σΤΕ?+πρίττω) : 
Ι ίνΙ?Υ" ό ούδέν ηρόττων Τι KαΤOρθGιν, ό oootv ό- ' 
ποτέλεσμσ φέρωνΥ άνωφελής, όcύμφορος 11 όΡΥ6ς, 
νω8ρό.;: &nριzxroi, "ομαι = έiΊανέρxoμαι «δπρα- ' 
κτος» , χωρlς νά έχω κατορδωσει. τ/ποτε {δνευ έπι
TUχ/ας τινός' λι:ιιτ. i'e ίnfectΑ)·~έπ ! Ρ . -τω;=όνεπιτυ
xWς.- 11 MaH π'Χθτ.τ. ίνν. ό καθ' '00 ούδέν εΤναι δυ
νατόν νό npaxe~ ,(νό Υ/ν η), άΥοικονόμητος, δυο
μεταχεΙριστος 11 όν/ατσς . 2) ό μή δυ , άμενος νό 
Υ/νι:ι, ό3ύνοτος (ο δtν δuνατal τις νά πρόξr:ι l. 3) 
Hoνδi μαιιιτιχ;;; Qq]oxro; νμϊ" ι/μι -ούδέέκ της 
μαντικης τέχνης έμεινα όνεπι6ούλευτος ύφ' ύμGιν. 
Έ; ιΖ ·jτοί! τό ' 

'-ιιpcιξiσ, i( τό μή πραΤτέιν, μή ένεργεΤν, ό
δρόνεια 11 μή έπ/τευξις άποτελέσματος.- 11 τό δiα
τελέ:Τν έν όμηχον/α, στενοχωρ/ο, όμηχανία. 
6-ηpiίτoς, Οι' (σ στε?+nin~rιΖΙ, Υ' 'Ιν. ΠιΖθ. 'πρκ. 

τοϋ' nanetSαxw)' όή'ώλητος : ό 'μή πωληθε/ς, ον δέν 
δίIvoTc/ τις νό πωλήσι:ι. 

'-ιιΡ6ίίντος, !ω'ι. άn,,;iiιιιτo~ ο" (ιΖ oτ !?+nριziί .. ω)' 
ό μή καταΠΜϋνόμενος. 
'-npincιa· βλ. ίιπeιnlo. 
'-ιιρcιήις, i~ (σ στιρ.+neinω)· 6 μή πρέπων (μή 

όρμόζων) " όνόpμO:>TO~, ούχl ~ύπρεπής, «όπ~επής ». 
'-ηρcηIσ, +,' ΠΟι'l}τ . ιχντΙ dneinraιz' όπρεπης δια

ΥωΥή, έλλειψις ε6πρεπε/aς, όΚqσμ/α. 
, 6-ηΡιιΙΙτος, !o)v. ιiντ ! &nριzxri>i (1.1 βλ . ) . 
'ιιρΙΙτιιν, έπΙρ. (πρβλ. nρ[ιz(lθιzι~ ιh:te1arOi " ά

νευ πληρωμf\ς τιμήματος iι λύτρων, δω,=:>εόν . 'Εκ τ οίί 
'-ιιρ(iτος, ", ο" (ιΖ στερ .+nρΙιΖμιΖΙ)· ό μή όΥΟ-

ροσδεΙς. , ' 
I-npιyIσ, πιθ .=ι1πIΙξ (ο βλ. ). ' 
'-ηΡιΙΙδ'-ιιΙιιιιτος, ο" (άn,ιξ+πΙ';αaω)' ό όδιο

κόπως πλησσόμενος. 
'-ηρfξ, ΙπΙρ. (α ιiθρ .+nIΙζω, n2[ω)' xtJ? μετό 

KλειoτGιν όδόντων (μaτci έσφιγμένων όδόντων), ώ;; 
'tό 4&1ξ (λαt,. mοrdίcus)' έν~είiθε'" στενGις, σφ'Υκτό, 
Ισχυρώς n μτφρ. ό'5ιακόπως, ένόXληΤΙKGις. 
'-npo-σfpcToς, ο" (ιΖ στl>?,+nΙΟιΖιροίίμι)' ό δνευ 

ώρισμένσυ σκοποϋ, ό μή έσκεμμένος. 
6-npo-δoύlcuTOς, οΙ'· δλ . απ}6βονλο;. ' 
'-npό-δouloς, 0,,(0 στκ?+nΉοβουΜ:ίιομιΖΙ)·ι1πι/ο

povlauro" 6 μή σχεδιασθείς έκ τGιν προτέρων, ό· 
προσχεδΙαστος; άΠΡομελέτητος έπΙρ. -lω~=6ιαστι-
κό, όπεοισΚέπτως. . 
6-ηp6-8iμoς, Οι" ό μή πρόθυμος, ό μή διaτε-

8ειμένος διά τι, νωθρός. 
, '..,o-ί~, i, (ο στa?+προιc)είl,)· ό μΙ'} πρ06λε-
φ8εΙς η μή προ6λεπόμενος, όπρόοπτος. . 

Ι-ΙΙΡοικος, (ιzστιΡ.+πeoΙξ)· ό δνευ μεριδ/συ η 
προικός. ' 

ό-ιιΡο-μ{ιιιιτος, (ο στaρ.+πeο·μ,,(J.ήi, πι;δλ. neo
μ" 1Η0μα ι , Πeο~μ,,(J.aVi, μijrΙi)' όrτρό6λεπτoς, μή 
πΡ06λεπόμενος , ' 

'-ιιρο-νόιιτος, Οι' (ιΖ στιρ .+neοl'οiω)' ό μή προ
νοηδεΙς, tιερl 00 δέν ίσκέφ8η τις έκ τGιν π~oτέ
ρων.- ώ; ένΚΡΥ. , ό μή πρoνoCιν, μή σκεήτόμενος 
tκ των προτέρων. ' 

' 6-ιιρο-νοιίτως, ΕπΙ? τοΒ &Π10"6,,το, (ιΖ σ:ε~ .+ 
πeoroiw)' δνευ προνοfaς, προμελέτης 11 χωρίς πρό
ΙSλεψιν Ο όr,εΡΙ:Jκέπfως 11 έξο/φνης. 
'-ιιΡό-ξCΥος, ο,,' 6 δνευ προξένου. 
'-ηpo-oιμlσστoς, οΙ'· 6 άνευ προοιμΙοu. 

. ..... ρό-οιιτος, 011' (ιΖ σΤΙΡ.+πeο-6ψόμαι, μελ. τοίι 
neo-oeΩw)' ό μή ΠΡΟ6λεπόμενος, δν δtν δύναταΙ 
τις νό προΤδι:ι. 2) ί·/Ι?Υ.,6 μή προ6λέπων, μή πε-
ριμtνων, τι. ' . , 
Μρ6ΜlΤος, .", δaιρ, .-ιιo~ι-μ.~.,· δδατος, 

, όπρόσιτο:;, όnρooBέλoστoς 11 'κΙ 4'OθινιΙiIι" ό Ομή δυ· 
νόμενος νό δEρontueI:" όνlατος. 
6-ηpoσ-δcι\ς" ii (α anp.+ne-~oμιza)· -όμή έ

χων χιχ/αν πρόγματός ηνος έπl πλέον, " 6 00 τ6ρκ ης. 
,-wpoσ-δIό"uσl:Ht, Ο" (4 μΙ; n,lι: ~a6t1VαoIfI)' ό 

. όκατόλληλος διό τήν έορτήν τοο Διονύσου 11 Υκν. 

. άνάρμοστος , όκα τόλληλος. 
: '-ιιpσcr-δ6ΙUΙΤoιι;, ο" (ιΖ στsΡ.-t-πeο"cSo.όι»)· ό μή 
προσδοκώμενος, μη όναμενόμενος, δπρό6λεπτος, 
«όπροοδ6κητος:t. -i:tΙρ. -rWi.- 11 ίνιΡΥ. , ό μή προσ-
δoKGιν, μή περιμtνων τι. . 
'-ηpoσ-lιYopoς, Οι' (ιΖ στιp.+ΠIoαιtYOIO,, · πgoα

ιzyoICV!ιI)' ον δέν Οδύνατα/ τις νό πρooaγoρεύσr:ι 
(νό τΟύ όμιλήσι:ι, λόy~ τ"ς τρaxύτητός του), άδuo
ώπητ-ος, 6λοσυρός, δΥΡΙος, όΥροτκος. - Η "/ΙΙΡΥ. ' 
ό μή 6μιλGιν, μή. ΠΡΟΟοΥορεύων (μή πρoσφωνGιν) 
τινα, μή χα.ρετων τι να. 

'-ιιΡόσ-ιιιτος, ο.. (ιΖ σΤΙΙΡ.+neοο-ιχ"Ιομιι.ι)· δν 
δέν Ι ύνaταΙ τις νό φΜσι:ι, όνέφικτος 11 ον δέν δύ
νατα/ TIS νό πληοιόσι:ι, όπλησΙαστος, όπροσπέλαστος; 
6-npό-σacnToς, Οι' (ιΖ στιρ .+nροοχΙψομαι , μίλ. 

, τ?ϋ ΠIooxoπiω)' περl ου δέν έΥένετο προηΥαιμέ
νη σκέψις ' ΙΙ όπρό6λεπτος. 

ά-ηpόσ-ΙΙΙιιTOCίι ο" (ο σΤΕΡ. + neoαxιzliw)' 6 μή 
προακλη':)ε/ς, «όπρόοκλητος» 11 6 μή Kλητεu8εlς (μή 
προοκλφεlς) νό πaραKOλσυθήOΙ:Ι δΙκην. ' 
6-ηρόσ-ιιοηος (Α), οιιι (ιΖ ~τι? + Π!100Η6πτω)' ό 

μή πpaοκόπτων (μή σκοντάπτων), μή προσκρούων, 
μή KτυπGιν έναντίον τινός 11 ό μή π/πτων είς πταΤ
σμα 11 ό μή παρέχων πρόσκομμα iι σκόνδαλον. 

6-ηΡ6-σιιοιιος, (8), Οι' (ιΖ στβρ.+Π(ιο-αχοnέω)' ό 
μή προοκοπων, μή πΡ06λέπων, μη ΠΡOνoCιν. 
ά-ηρόσ-μiιος, οιιι (ιΖ στε~.+πρooμιSloμ:ιι)· όκa

ταμάχητος, όκαταΥώνιστος 
ά-ηpόσ-μCUΙTOς, Οι' (χιχ ί -μιχrΟi, ιΖ at8p.+nl.l0(l· 

μ~ e)lΥl'1Jμ.)· ό ε ίς ούδεμ/αν έπιμε.ξ/αν έρχόμενος 
μετ' άλλων, ό μή έΠΙKOινω'νGιν μετ' δλλων . 
ά-πρόσ-οιστος, (α στερ . + προο-οίοω, μέλλ. τι;iί 

πι.ιοο · φ!ι/ω) · καθ ' o~ ούδεlς δύναται νό όντισTαδ~ , 
όκοταγώνιστος. 2) ό όποφεύΥων τούς όν8ρώπουζ , 
όι<οινωνητος 11 όνυπόφορος, ό6άστC'κτος. 

, '-ηροσ-όμϊ10ς, ο.' Φ o~jaIi dIi,ιz<III nΡΟJΙJμι' 
Ιή JII Ι =όκοινω\'ητος. 
ά-ηΡοσ-όρδτος, οΙ'· δν δέν τολμζί τις νό ίδι:ι, 

τρσμερcς, φοΒερ6ς. 
ά-nΡο-στiσfοu )'eιz?"7, +, (α ατcε'01 . + π]οοτάτ,,;)' 

καταγγελία ύπο:3αλλομένι, έναντΙον μIroixov !ν 
ΆθΥινιχιι;;, διότι δέν έξέλεξε ως πρ'όοτά,,,ιιι του ~να 
έκ τGιν Υνησίων Άθηνα/ων πoλιτGιν. 'Η άνομ. ι1neο
oτιioι~I'. ,c., δέν όπαντζί. 
ά-πΡόσ-φορος, 011' (α στερ . + nιοοφΙιω)' όκατ

όλληλος, άούμφορος, έπικίνδυνος. 
'-ηΡοσωπο-Ιιίητως, ίπφ. τ?ίί ι1πιοaωπόλ"πτο, 

(ιΖ a ~ !9.+ne6aάIn:)IfI + ωμβά"ω)' δνευ προσωπολη
ψ/ας, xωρlς νό όπο6λέπι:ι τις εΙς πρόσωπο,όμεΡο' 
λήπτως. ' 
ά-nΡοn-μC!lστος, Ο., δωρ. ιiντ ί d'ne6o-μιzαro, (α 

"τll:;>.+πι/ooμιSα"",)· δψαυστος, ά8ιπe>ς Η όμόλυντος. 
ά-ηρο-φδσιστος, ο" (ιΖ στιρ.+neοφασlCομαιr 6 

ούδεμίαν πe61'αοιιι (δικαιολΟΥlον) πρ066λλων, ~τoι
μος, πρόθυμος. ΈπΙ:;>. -τω;=δνευ προφ60εως, δνευ 
προσπαθε/ας πρός ύπεKφUyήν n τιμΙως, είλΙKρινGις. 
'-ηpό-φiτOς, ο" (ιΖ σΤΙΡ.+ne6φtJμι)· ό μή προρ

ρηθε:lς 11 όνέλπιστος, όπροσδόκητος. 2) άρρητος, 
άνέKφρa ,ΤΟ:;. ' 

'-npo-4pllaItToς, Οι' (ιΖ στsρ.+neοφvAdααομαι)' ό 
Kα~' oLί δέν προεφ:.ιλόχθη τις n όπρόοmος, 6προσ
δόκητος.- • ίνΙ;ΙΥ. 6 μή λαμ&Jνών προφυλακτικό 
μέτρο, μή πρoφuλασσόμενoς . 
Ι-ητσιστος, ο" (ο σ'Ε:;>. + nτιz{ω)' ό μή ΠΡοσκό

πτων, μή σκοντόπτων: ι1nrιΖιοr6τι,lο" ΠΔρΙχω τlι" 
Τπnοιι = ' Kα8.ότGι τόν Τππον όλινώτερον έπιρρεπι'\ 
εΙς τ6' προσκόπτει ν , τόν αινη8Ιζω νό μή οκοντόπΤι:ι. 
- υ 6 μή πά8ων 6λό6ην fι όλλoΙwσ/ν τινα (6 δια
τηρούμενος εΙς τήν φυοικήν του κατόστασιν). 
, I-mcpoς, ο" (ο cnιρ.+ιn8flό,,)" 6 δνευ πτερGιν, 
μή πτφωτ6ς. Ή σtlν~θη, ΚΟΙΙΙ' Όμ~ρ. ;,ιiσ~, ίf Ι' 



~;ΡOIω. •• ιιV,..,==ό λόΥος ύnl'ιρξε δι' αότήν 
ιιn.1O" -ς, Ι. δέν tπέταξε.ν . έκ νέου, εlσέ~ιισε 
κοι πaρtμέινεν εις τι,!ν και:;δΙαν της " ώα. 4m.]CI 
Π"";~~~Π1'lίσις (φυγή) δνευ πτερών R ίπΙ ~ιιλών, 
τ6 μή πτερω.τό 6tλη U ίπί ~ι.ιαoών χλπ. , · ό μή οπο
κτήοο<; t:n τιτερό . (πι.ιόποιι!cι} Ι &UeO, φ4τι,=χιιρ. 
φήμη δrtj πτερών, (~ . I. όνεπl6εeα/ωτος όκόμη, ό-
ωρος, όN:eoιoς). ' . 

. 6-ιaτή'" Υιν. ιIJΠJj~, δ, ~ι' δι.ι:t. πλ'ηθ. Μπϊaι (α 
σ.Πf.+nn,.ό,)· όπτει:;ος, ιάμόλλιαστσ-,. 11 ίπί .,s.?G
οών. ό δνεu πτερύγων' (χιι? d μ;' lιιNμ.no, πΤΙ; .. αι) . 
•• 7O-cσι\ς, ., (α α.ιρ.+πτοέφ+'πο,)· ό μή :πτο

ΣWενoς έν τΙ:;Ι λtνειν, όπτόητος εΙ, τούς λόΥους 
του, ό μετό παρρησίας όμιλCιν, K~.' IiAAQtI; YP~
πuον ctmo,-.m;, (&τoμaι+lπo,)' ό διό) ών λόγων 
προσ6όλλων (ιc:a8c.πτόμενος). 

·&nιμ. Ι' .χ.6, τών CΊv(!ltt~IO ίτιιμι,ιλ. ' π:;οτεΙνιτιιι χιιΙ 
-ςγt.η. χιιθ' \\~ dπτoa.m), ( *d.nao.m;, ( dFιnτοF.ιιιf; 
=6 λέγμν πράγματα πού δέν πρέπει νό λέγωνται 
-=1.σι-τ:.· non clίcend& c:!ic.Iιs. 
.mlcμoς, ο .. , ποιη •. ιϊντΙ Μό1.μο,. 
• ~ ή, ό .. (απτω)' ό ύποπΙπτων είς τήν αίσ8η· 

σιν τΙΊς ' ό~IΊς, ον δύνατα/ τις νό tyyIcι;J ~ Ψηλαφη
τός; χειροπιαστός. 
-λΠlΩ, μ.λ. Iίψol' ιϊ6ρ. ιι' ι)ψa.- Πιιθ. ιϊ6ρ, ιι' 

Ijφlh,,,, iJt. Ι4φ1hι.,· πρχ. ι)μμaι, ίω'/. liμμaa' προσ
όπτω, πρaoδένω, πρoσcιρμόζω, στει:;εώνω, τι έΓ,Ι 
τινος (η όπό τι): lπί CI' ιΙαπί, Ι4φθtr=ή όσπΙς του 
έστερεώ8ή ( •. 1. πρoσειroλλή8η) κοντό του.-Σιιχν. 
ώ; μjc:;ον' απτομαι, μι!. Iίψoμaι' CΊ6p. σι' "ψιίμ",,' 
npoOCtv!.! έ μc.υτ6ν εΙς ... Η Ιπομ. πρooκOλλώ~αl ι lς ... 
ΙΙ έγγΙζω τι, πιάνομαι όπό τι · : Ilψaah, ;'0';"0)1' = 
ΠΡOCKOλλώμαl ε.1; τό γόνατό τινος, πρσσπΙπτω είς 
τό γόνατό του' (.cτοϋ πέφτω στό γόνατα») 11 μτγν. 
έπlλαμ6όνομαΙ τινος, έπlxειj:)Cι τι,όρχΙζω τι. 2) 
έφσ μώ, έπιτΙ8εμαl, κατά τινος. 3) έη Ι~ω, .έΓ η
ρεάζω,Ιπl<SρCι (τι, έπΙ TIV.oς). 4) όρπόζω, συλλομ' 
6άνω, τι διό τών c ί.J8ήσεων 11 όντιλομ6άνοl-αι, κα
τανoCι, καταλOj.6όνω, tvvcCI. 5) φ86νω, κα α
φ8άνω, προφ8άνω 11 όποκτώ, κερδΙζω,' έπιτυγχόνω.
Il.όνάπ·Ιω, πυρπολ,', καΙω.- ΙΙ",θΥί'" όνόΠΤCΨαl, 
ιπα/ρνω φωτιά,., nuρπολοϋμαl, όνα:ρλέγομαl. [ix ρ. 
Ιφ-, π~λ. ιl"ι;, «φάω, «φάαρω, ιϊnτ~αJ • 

• ιι,..;ς, -ώτα" δ, 'ij (α ατε;ι.+πΙπτω)· ό μή ΓοΙ 
πτων ij ·ό μή ύποκεΙμενος είς πτώσιν (όποτυχΙανι n 
όλά8η:τ~, όνομ6ρτητος. 

δ-ιιτ..,τος, o~ (α αΤΕ;;.+,πτώa,.)·=ιΙπτώ, (ο ιJλ . )1I ό 
δνευ πτώσεων (Υριιμμ.), δκλιτος. . 

δ-ΙΙUΥ'ς, Ο", (α ατιρ. + πvyι;γ x!J;'" ό στερούμε
νος νώτ ~ν (τ. ι. ό έχων λΙΠOσόΡKouς, Ισχνούς, 
γλουτούς) • . 

6-ιιiJJιωτoς, 01' (α α-τ:ερ. + πv1όω)' δ μή κεκλει· 
σμένος ~Iό πυλών, ό μή ήσφaλισμένoς διό πυλών, 
όνοl"τός. 

Ι-ιιuριιoς, ο., (α oτ.p,+.mίιyo;)· δ δνευ πύργων, 
ό δνευ τε/χους, άτεΙχ ιστος. 
'-ιnίMωτoς, ο" (α ατl;;. + πve,,6ω)' ό μή περl

eaλλόμενoς ύπ6 πύργων. 
Ι-ιιίίρος ο,. (α οτι;;_ + m;e)' ό δνευ πυρός Ππιι;:.' 

ΌμT~. μ6νον ίπ! ΤΡlπρδων χιιΙ IiAλwv όγγεΙων, τά 
δπ~Ιιι eiv Ιχοιι·/ ά.χ6μ'lj τίθτι έπ! ;:ij, πιι;:;i, 11 Ιπομ. νέος, 
καινουργής, όμεταxεΙρlστoςIlΙπ~, οlΗο,=ψυχρός, 
noyωμtvoς (x!J? στερούμενος πυρός), όνήλιος 11 
δχαρις, μελαγχολικός U χgvaό; IiΠViOι=ό μή τακείς 
διό 8ερμόνσεως, όκαlέργcστος Ιά.ν;:Ιθ. τφ IinιφfJoo,)' 
Z.gd &nιιιια = 8uoίαl καθ' δς δέν tXPrJoIμorialETTO 
πιΦ, όλλό κώ αl 'μή προσφερόμεναl διό πμρός 
(!iριι μή:-nρoσηK6ντως), Τιτ.οι σιινών .• φ Ililvτlll leed:= 
euσΙaι μiι nρoσφερ8εΤσαι' ιl.πveo, ΙeδΙ'ι=οlχμή μή . 
σφuρηλατη8ετoα έπl τΙΊς nuρός (ίιτΙ .ou xίν.~o!! το!ί 
οΤατρσιι, &τιλ .• ij; Ιoiλοτ6μΙΙΙΥΙΙ;")' έπΙρ. -eωf. 
"ιιI~τoς, 01' (. o •• , .. +.mιeόoι)' . 'ΠVf1O., μ" τε'; 

eειι; εΙσέτι έπΙ -.rις πυΡδς, δaιιc:τoς ύπ6 τού πυΡός. 
. ι...-ος, 01' (11Ι ατ.,.+_Hιooμa.γ πΈρΙ ού Όύ
δtν έχει όκοuσθf.j (ϊι γινf:l Υνωστ6ν), δγνωστος.-'
• 'νερΥ .. δσrιι; oυl5tv Ιχει όκ~ι. όπληροφ6ρητός 
"μιτt. τeν., . ΙΙ-. 6yνcQv τι. 

'διιΔnις, 6, δω? ι)πντ". (8 δλ.). 
6ιιίιω, δωρ. ά.ν.! ιjmίω. 

tJt 

ΆΠ.Υ'I,1ι ιIπφV;, ' γε 'l : ·vo" δ, (χιιΙ dn"., hrφιιι, 
' dn~eI~.)' λέξις έKφρόζoυσa στοργήν, χοησιμσ
ποιοι'μένη ύπό τών τέκνων πρός τ6'1 πατέρα (It:;δλ, 

. αy,μap. ποπόκη, μπαμπδ' ΈιJρ. ιIββiί.) • 
. 6ΙΙ-Υδός, ό" (Mό+ιi>διj)' ό άnQ~ων, δ πaρόφω
νος, πaι:;όxoρδo;. 

IΙΙUΙ.cv, ίπΙρ ==Ilno".,,· μαιcρ68εν, όπό μακράν . 
... -UΙΙω, μελ. -φtJ.ι;φω χιιί -«α(ιj' CΊop. ιι: dni_ 

fj ΙΙπωρ.· ώ8Cι μοκρόν, 6nοδιι.::κω,όπομaκρίινωlιn:ι 
ίiνίμο!.l, ήaρaάιρw μακρόν,όπομοιφύ\ω έκ :rης τρο
χιδς του ΙΙ μΤΥν· όπελούνω έ:κ τΙΊς χώρας, έξaρ/ζω • 

. 2) «όπωΟΟ,., όποκρούω; ώ5ώ πρός τό όπΙσω. 3) 
Μί;ιον, όπσρι::Ιπτω, όποξιώ, · περιφρονώ. '~ ιι~-τ:οu .Θ 

'6ιιοόώ8ιιτος, 01" ό 6πωσ8εΙς, όποκρουσ8εΙς, όπο
διωχ8εΙς 11 6πcρριφ8εΙς. 

'~II-tilCla, f, (clnόl.ιιιμι)· κaτcστροφή d άπώλεια, 
χάσιμον U έρήμωσις, 
6ιι-ώΙcσσ; cίόp. ιι' .0') ιΙπόΙΙιιμι. 
6 .. -ώ16μιιν, μία. ιϊ6ρ . 6' · μετci πιιθ'ljΤ. 'νν. τοίί 

dπ61J.vμ, • 
6-ιιώμσστος, ο,. (α ατιρ.+πώμα)' ό άνευ πώμα

τος, όπωμ6τιστος, όδούλωτος. 
6ιι-ώμοσο, ά.όρ. ιι ' -τ:oίi Μόμννμι. 
6II-uμoσfa, ή (dn4μtΙVμ&)' ή με8' όρκοΙ) δρνη· 

σις, ώ; :ioτ~. δΙΧΙΙ'lιχό;: 0;;0; ά.ντΙθ, .φ Ιξωμορί4. 
(ιιι-ώμοτος, ο" (ιΙπόμ,.ιιμι)' (ίν .φ o·~. γίνει) 

παν δ,τι δι' δρκου (εύόρκως) όποφαΙνεταΙ τις · δτι 
.είναl όδίινατον νό yIVr;1, 7, δτι δtν τ6 έπροξεν (λιιτ . 
abjurandus): βeoιοiaι. 06U,. lατ' dπώμο'C'ο" (Σι:.φ.) 
=01 θνητοΙ Μ έπρεπε νό ~ή όρκΙζωνταl ποτέ διό 
κάτι, δτι 86 ήΓΟ ό)(ινατον νό συμ&:\.- • έ ·ΙΕΡΥ., ό 
δεcμευμένος δι' δ.::>κου νό μή πρόξr;1 τι. 

6ιι-ωσαl, ά.ιτρφ. ciop. ιι ' .oίi dn·ωθecu. 
6ιι-uσάμιιν, -άσι afJoo ι , δ .. ιατ. χιιΙ CΊπpφ. μια, ιiop. 

ιι' • .,ίi Απ-ωθέω. . 
'ιιωσΙ-κΟμΩΤος, ο" (ιΙ_"έω+Ηϊίμα)' δ όπω8ών 

τό κύματα. 
Ι .. -ωσις, -eOJ" ή (άπω~έIIIJ)' όπώ8ησlς, τό ώ8εΤν 

μακρόν 11 όπ6κρουσις. 
lιη-ωστ6ς, ή, ό" (όπ»θέω)' ό όπω8η8εΙς (6πο

διωχ8εlς, 6πελα8εΙς) όπό τινος μέρους (ό «διωγμέ
νος., φυγάς\.- 11 ό δυνάμενος Υά όπωσ8ι:\ (δν δύ
VGTOI τις νό όπωθήCr;1, νό όπcδιωξr;1). 
6ιιώπρος, α, Ι;", (dn6), αΙΙΥΧΡ. ίπΙβ; ό μαιφινι:".. 

τερος, ό περισσότερον όΠOμεμαKΡUσμένoς.-Ίπ.p&. 
ιI~ώ~ατo.=ό τό μάλιστα όπoμεμακΡUΣμένoς; 
δρ, έπ. CΊν.Ι το!ί llea (1tρό ~!)μ~ώνoιι), 
• ΑΡιι., έIt. eιi (οπε;ι εΙνιιι εΥΧλι • . ),. χιι! κρ6 σιιμφ. 

ιie πιθιινώ-τ:. ix τ~; ρ . • e- .ou deaelCJHf», δ δλ.]: Ι 
IΠΙΗή xg;;o&,: 1) τότε, εύ8ύς, όμέσως: a5s- φάΩ, 
β;; '" Ile 'S.eιeο,=τοιouτοτρ6πως ώμΙλησεν, εύeός 
δ' όμέσως ό δνειρος lβ".-έπειτα, υετό τοΟτο, 6-
κολοίι8ως: οΙ cI' Ile' '''''''Ν, .ιχο", 2) έπεξF'ιγη
σις πρόγματος πρoμvημoνε.ιδέντoς: .Ι μι)-..ι. 
α101' Ino, IΗβαΜ... φ;; e' dέH,IΤΙ •• ;ι,., φιιρ'''' == 
έόν δέν είχεν έκστομ/σει ... διότι <-(Ι.) εΤπεν δTl ... 
I1 c:;υ'l:χit-Τ:Gμsγ~', με-τ:' ά.νιι:ρορ. ά.ντων . . χιιθιατ4 -ςιιό.ψ .,1-
φσιντιχ(l).ί,:.ιιν: 'Η cI' IfJoo,. H1;;eo., δ" Ilι!' 4,,"0., 

. aVτοi=.:.όκριΟΟς (=Ile.) έιc:εTνoς πού r'ι8ελoν ώτοΙ. 
- • ΆΤτ"Η;' xe;;aI, ι Π~p' Ά.-τ:ιχοτ, Ιχ.ι πCΙντo •• τ-;'ν 
ενν~~:xν .οό) 08., Τίτοι σημ, λοιπόν, έπομένως, κατ' 
όκολου8Ιαν, οϋτω λοιπόν: ΗάΙΙ,ατοl' Ilea "'eιτ;,= 
έπομένως (κατό ταϋτα) (πρέπει νό άναγνωρΙσετε 
δτι) .ή όρετή είναι τό ώρσιότερσν npδγμα' μάτ,,1' 
lle'. ώ. lO'Hel', ιΥΗομι.=δπως φαΙνεταl λόlΤιόν, έ~ 
χομεν έλ8εl μαη;1/ως.- Έν ί;ω-τ:τ,ςοεαι: τΙ, &ea IV. 
αιται ;=ποlος λοιπόν Μ oώcη ;.- Ό lle4 oόj~ίπoτ • . 
τΙθετιιι έν ~"χ ~ λόΥΟΙΙ. . 
σρδ «Ίt &ea), ί;;ω-Τ:Τιμ. μ6",IO~ , ίγτo'/ώτι .~oν τοίί ί,. 

xιz.i τι τ6ν -τ:όV!Jν )(ι:ίΙ τήν ' α'ljμιι~Ι:xν' , ςο!.Ιγ+,θω; μβτά τΘ 

deσ πr-o~δοχliτ'Jtι cίpνη-τ:ιxή ά.πcίν''Ij .:Η\: (λ:x~: nuιn 1) '2) 
δαCΙxις; ίΧ -τ:φν αιιμφpαι~oμί ,ων (ιποe'ljλoiίtιιι δ-τ:ι ~F-4πst 
νά ιϊνιιμi" •• σι~ · χσι.αιφιιτιΧή cίπcίν.ηoι\:, χρr.αιμοπ~ι.t1:Χ' 
-ς6 .,' ον; (λαιτ. nonne 1). 3) δ .• ~ χρηοίμόποι.Τ
~, •• Iktιs .. ι .~ K~o.,,: oeνν~ός δρ' ό 



'Jιιι.P.' -clιρyHoφoι 

πλOUΤος ! :-ΌΕ1Ι ~ψ πεζψ λcηφ δ d(lII Sr;Ρη;~I' "Itciv~otE 
'11 ιiρχ τι λ6Υόυ. . . 
. ·Jιιι.Pιι.. .. , Ιων. 'ΑΡΚ', "ι ' εύχή , προσευχή n πιχρ' Ό 
μτιριιι χοιτα. ~o πλεtc~(.)ν εύχή διό · νό πληγι:\ ,τις ύπό 
συμφορας, κατάρα, SvtEίIΙΙSv 8έ ~o ιiπ?τίλsσμ·\t. 'ty" 
χιχτiι;ιχ" 6λό6η, καταστροφη, . όλεδρCΧ;.- II Άρά 
προαωπ?ποιημίν'l) ι.! νΙΧί ΤΙ θδΧ τη; χιtτιχο't[<ΟψYj>; χοιΙ τή ; 
ιix~ίxήoεω. (λΙΧτ . Dira.'. 
'ΕW1": άρCΊ 11 ά'1ή < *dρFcί(πρ6λ. ~~xα.8. ΗάΤΙΙ'1Fος 

=l(Oτηραμένoς) ~ . χοιτ' άλλoυ~ άρcί ( * ci'1lltF)cί {πρ6λ . 
αοιναχρ . ιiΓyιιIί . λιχτ. ΟΓΟ, εΙτιχ ~λλ. cάρν •• • ά"Τ'UΥε., 
(lofl.· ά'1νοιιοll,' Ai)'Ovoa" Ηελενοιιοιι, ' άρνοιι.οθιι.· 
inUCIlUoIIOB-a •• 'H~ux.), ά'1ή' 'πιχθ. μτχ. ά'1ημJ .. ο.= 
6ε6λαμμένος' Ήσοχ. cJ1'1O.· ... ΗΙΙΙ βΑ-άβο, άΗονο.· 
ο ... ·, cάΠIΙ'1έ,' "'υιέ,· άπήgωrο.... Τινέ; εντιχίιθοι το· 
ποθε,οϋσι χιχΙ το *A'1Fti.: έ'1ω<F)ή (=έφοΟΟς), Όμ1)Ρ. 
άρειή (βλ. λ.)-σιχνσχ? ίΓίπ-= δΙαιος, ίΓΔ5Υά = ά'1ε,ι} 
«*άρaοjη)=κακη προαΙρεσι<;, ίrSΥa=φθ6νcς, · μίσος. 
ΙΙρiΒCω, μδλ. ·ήοω (lJ.'1a{lo.) : κροτώ, 6ροντώ, η. 

χώ άντηχώ, προξενώ Κλαγγήν (π:iντοτ. ίπί δπλισμοίι 
χοι Ι δπλων). Έχ τοϋ 

- Jιιι.P.λ801, δ' κρότος, κτύπος, τρΙξιμον: :lI'eιιβo, 
dιJ? .. ra»>=6puγμός ~τρiξΙfJον) τών, όδόν~ων. , 

Ετιι1": lIeιιβo" ιιριιβεω, άριιβαοοω, lIρeιιβααOω, 
άρ'1ά.βιιξ, lJ.eιιδο" ά'1ά.ζω χιχΙ άρράζω, άριίΥδη .. , ά· 
'11l"μ6" lI'eιιyμα, άράοαω' πι:tντoι τιχυτοι ' δΙνοιl προΤ6ν
τοι ΟνομοιτοποιΤοι,. 

ΙΙράΥδιιν, έπΙρ. (άράααω)' μετ' άραγμοϋ, μετά 
πατάγου, μετ.ό κΡότσυ. 
6ΡΟΥμα, -ΙΙΤΟΙ;, ~6, Xlt! άlO"μ6" δ (άρά.οοω)' 6ρόν

τημα, κρότος, πάτογος, τριγ..,6ς: άρΙΙΥμό, ατέg .. ~ 
.=κτυπήματα στή80uς, στη80κοπημοτα (λιχτιν . Ρ/ΑΠ
clus) [δι' ίτυμολ. βλ. 1ι''1lιβοι;]. 
ΙΙΡΟΥμός; δ' βλ. lIeιι"μα. 
άραι, ιiπρφ. ιioρ. ΟΙ' του IΙΙ'1ω. 
ΆPJιιι.IOΊ, (σποιν. ιΙ'1ll,ό,) ιί, όιο (ώσ. "6;, -6 .. )' λ::

πτός, στενός, όδύνατος, Ισχνός, ι όραι6ς » ώ~ χοι Ι νΠ 'ι. 
Έnι1"1 ά'1Il,6" αρa,6ω=Kαθιστώ τι όραιόν, ά

ριιίωμα=κενόν διάστημο, ρωγμή' πρβλ. σοινσκ;; . [Ie 
:=έκτός, δνευ, Altt. ΓΑΓυ5=χαλαρός, όραιός, σπά
νιος, όραιωμ~νoς-Λlθ. ΥΓύ IΓΙί= χωρΙζομαι , ardΥΊί 
.χωρlζειν, προξενεΤν ρήγματο, reΙa5=<=σπάνιος, όροι · 
6ς ίοιπ. βιiσl\: ere = χωρΙζω, Xoλap.Jvw' π;;6λ. έλλ. 
Ι(ιημοι;, l'1jjμo,· 

'lρcιίoς, 11, ο .. (ώα. -o~, '0 .. ) (ά'1ιί)' Jκετευόμενcς, 
oaρaKoλσύμενoς: Zευ~ ciellio,=lHi a.or. ·2) ό καθ' 
00 .προσηuχη8η τις, κατηραμένος.- I1 ινείοΥ; , ό κατ
αρώμενος, ό έπιφέρwν 6λόδην. 

ΙΙροιόω' Ka8IOTC> τι ό;::αι6ν, χαλορόν (ιiντΙθ.· τψ 
ntιΗ .. 6ω) 11 ποιθ., γΙνομαι όραιός. 

ΙΙρο'ριιιια, α'1ll.ρηκώ" ά.eιι.ρημέ .. o" ά'1ιιΙρητο' 
[ων, τόπο, μΒΤ' ·aν:ι~lπλ. άντΙ των πρηκll, fι'1ηκώ" fι
""μέ .. ο" tJ'1ητο (ανoι~lπλ . . τόποl πιχρο:χ. χοιί όπερα. του «1= . ωμα, τό (άρll,6ω)' ο,τl χοιΙ ν1)ν, χαραγμόδα. 

ΙΙpcι'ωσις, '1Ι (Ωeιι,6ω)' τό άραιοΟσ8αι, ή όραΙωσις 
- (δπω, χιχΙ σήμeΡQν). 

· άροιωτιιιός, .", 6 .. • 6 Ιχων τήν δύνομιν (την ίδι 
ότητα) νά όραιώνQ. -
. άράμcvος, μτ)(:. μΙα. :i.op. οι' τoίi lιi''1ω. 
άράομα., μελ. -ιίοομα, [cΊ], ίων . ·ήσομιι,· Πίοχ . ή

ρiiμα., ιΧποιντων μόνον έν συ'ιθιiτOI;;' ατ;οθ. (π~6 λ. αρά. , • 
προσεύχομαι, εύχομαι είς Θεόν. 2) προσεύχομα ', 
εύχομοι, δπως σuμ6f.j (γίνι:J) πρδγμό τι (μs,' ιiΠί'φ.~ . 
3) εύχομαΙ ·τι διό τινα, ένΙοτε μετ~ xιxλr,;; σημ., Ol.}',
ίjθσι, ομω;; μΒΤα. χχχη., καταρωμαΙ τινα νά πά ;; Ι) τι 11 

)lt)p. μιτα. Otισ;:, ιiντικ . χιχ τ' α ίτ.: .cieCΊS' άρaο'θιιί τιη= 
έκστομΙζω κατάρας κατά τινος. . . 
δρδρc, δωρ. ιiντί lJ.ρη2ε , " ι' 4ν. μΞ,;,. ;; ,ΟΧ . τ?ίί άρα

,ΙΟΗω ιν ιiμ6τ. ενν: εΤναι καδωρισμένον (ψηφ:σμέ 
νον)' ιiλλ' ί3μω;;.~ I1 cfeiiea, , έπ. ιiντΙ ήρΩ~ε άο., . ~'έ', 
μτδ . 8νν.' κατηύνα :ε, κα8ησίιχασεν, ίκανοποίησεν. 
ΙΙρδΡCίν, cίπ~φ. ιio;;ρ. 6' τ?ίι ά'1ιι.'1'ακω; 
6ρσρίσιιω, .ιiν:ιδlπλ .• ν. ίΧ τη~ ρΙζ. του ιiχρ. εν. *11.

,.. Ι_ Ι μτδ • • ν τφ , .'&cιτ. χαΙ Πρτ., ίν τφ μΙ". ά'1ώ, 
IΩιν. ιleOCIII' ΙΙορ. σι' "(ιαll, IΩιν. lJ.eoll· ιioρ. 6'ήρCpo .. , 
'-. 'Αοιι' ouνόπτωι ένωνω, σUVQ~ψόζwι 6όλλω 

μοζJ 11 προσσρμόζω τι πρός- ΤΙί "σuνoρμoλoyω n ·μt 
τι; έφοδιάζω τι μέ τι.-'-Ι ιiμ.τδ. ίν 'tjj ποιθ1)τ. w.ltΙμjσ. 

. ~ιo"τί, ί~ τψ π~x. -lJ.eηlO, ιiττ.· ΊIρcίl«. _Π~. μtχ-. θ1)λ. 
deii1vi'a' ίιπιr-σ. ι}'1!i'1 .... [cί]' ώσ .. μτχ. ποι&. ιψχ. · άρη
ρε1'ΙΙΟΟ" χιχ Ι ι!π • . μtχ. Πιtθ. ιioρ . δ' cfρμiιo,i' OUvQnlQ
μαι, συνδέομοι, συναρμόζομαι στενώς μετά τινοςll 
προσαρμόζομαι στενως, κολώς U οτερεώνομοι U ε1-
μαι όρμ6διος, κατάλληλος 7j εύάρεστος, . 

'ΕΡΙ1'ολ.: ίΧ ρ. ά'1'« Ιοιπ. Δ1'-) ποι"ήχθησοι1l τcί 'λ~. 
ά'11l2Ι"κω, ποιρχ: 1I"'lIell, μτx; · ''1-μa .. o, (πι;6λ . . τ~, 
ν;οι, .cfeμB_»=IOT/a χαΙ «ά'1μnΙζω- ) , άρ-μ6'ί 1i'1-
μιι , άρ-τυ. (Ήσυχ.) = ά'1-(J.1'·6" , άρ·τνω, ·ιie-τν..ω, 
1J.'1-(J.'1o", lJ.e-rι, lJ.e - τ'ο;" ά'1-έΟΗω, άρ-ετή ά ,'1' (άρ. 
.{ωιι, lJ.e-':I"O;)' lJ.e -a (lIe, eιι), ιρ,-ή'1 - η, - Όο.ναχρ. 
Αrάh=ό.ι<τίς, όram=όρμ6ζwv, . κατάλληλος διά τι
Ά~μ_ ar'nem = κόμνω, ιiόp. ar4r=!H. lJ.eα" .' ~λοιτ. 
Ar-mA, Ar · us, Ar-/us, ',arli 'CU/U5, ar,tire, a,r-tare, 
4r-li ·fex · IJlόι το δοιClυ πνείίμιχ ΠΟΙΡΟΙΥώΥων τlνώ'Ι Τ1j~ 
ρ. ταύΤ1)'; 6λ. λ . li'1μιι. 
δρiρoν,ίπ . ιiόρ. 6' του ci/!fl'1iOHOJ' ' μτχ.άeίiρώtι. 
ΙΙρiρώς, ' ~vi'lι, κπ, άeiριιϊlI', άdcίe6" μτχ. πρκ. 

τοίί άeιιρΙOHω' προσηρμοσμένά;, προοαρμόζων 11 
όρμόδιος κατάλληλος. ΈπΙρ. -6τω,. . 
ΙΙράσσω, ιiττ. -ττω, μελλ. -ά'1ιίξω, δaιp. -ιιξώ' ιi

όρ. ήραξll, δπ. IJ.elιξll.- ΠΟΙΟ1)Τ. ιiόρ. οι ' ';'1ά"fJ.η .. (α 
li:Ιφων.+eιίαοω)' κτυπώ, KΡOUw, lσxυpCιςllKoταoυντρΙ· 
δω, κόμνω κομμάTlΡ (μετOt σuμπαι;ομUi'το!ίClη; τfι. έΥ
νοίοι, τoίi χ;ι6του ώ, επί Εππων' .mίλll, ά'1ιία.ι:, .. = 
κρούειν μανιωδώς τός πύλας 11 μτψρ. &ράαοω d .. ai
NJ,=KTIJtιCι (προσδόλλω) τινά δι' ϋ6ρεων καΙ όνει
δισμών . .:.... Dιχθ1j~. (δπΙ Itι;oιγμ.), προσκρούει ν τ6 εν 
έπl τοΟ δλλοο μετά πατόγου, συγκρούομαι, Kp01C', 
[Ω }. [~t'·. έΤuμοJ. . 6λ . cf'1aflo~ y.~ ! '1ήαοωJ. ' 
ΙΙρiτ6ς, Ιων. ά'1ητ6" ή, ό .. (άράομιι.)· εύκταίος . 

2) κατηραμένος, κατάρατος. 
ΙΙρσlναίος, 6λ. ά'1ά.χ .. ε.ο;. 
aPlilVEIoς, 11, ΟΥ (χιχί cigaX'"IIi'ιlIί) ' ό όνήκων εΙ ; 

τήν όρόχνην. ΈΧ τι;ίί 
ΆPJιιι.'X"H, 'Iι=deIi"""$, δ (5 6λ ).- 11 τό ϋφασμα 

τΙ'ις' όρόχνης (λοιτ. a &neA). 
ΈΤιι1": χΙΧ ί άρα,τ .. 6" ά'1ά.χ .. ,ο .. • άρά,τνη <*araksnA, 

πι;6λ. λοιτ. Araneu5, aranea <*ΑΓΑ(5Π-' 'τινa;; αυ,;,χε 
,Ιζ'ιυ,;,ι τ" ίi τo π;;~; 'tO " iIHV, (~δΙKτυoν) . 

'APJιιι.·Xt4HI, δ ' τό έντομον της άρόχνης , όρό
χνη. 'Ε; OΙ 'Jt ~[j τό 
σράlΥιον, ~cί ' τό ϋφαομα της όράχνης (6λ. ά

'1ιίχ"" '. 
ΙΙρaΙΥι6ω' ύ:εοΙνω Ιστόν όρόχνηςπέριξ τινός, 

περι6άλλω δι ' όρόχνης. 
άρσIΥι-ώδιις, ε,' δμοιος όραxνί~ (ελ. λ.) . 
ΙΙρσlνo-ειδiις, iS" δμοιος ΙστΥ όρόχνης, 
6ραινος, δ ' 61.. ά'1ά.vηS', δ. 
-Jιιι.pat, ·ιιβο" δ ' ό κάτοικος της Άρα6Ια~ 11 λέ

Υετοιι 6),,_ xιx l W Α'1αβο;, δ. 

ΆΡ8Υ' λΗ, 1ι' στερεόν ύπόδημα φ8άνον ι-έχρι 
τών σφυρ:;Jν, χρησιμοποιούμενον δέ ύπό κuνηγών, 
όδoιπόρwν κλπ. χωρικών [.ι]. 

ΙΙρ6υΙΙΙί, -lδοS', τ,=ά'1βνλη (8 6λ.). 
ΙΙρy6εlς, /)ωρ. ιiντΙ ' άρΥήεις. 
lIpyaivw (ά'1"ό, = λευκός)' = λευKofνω, πolC) τι 

λεuκόν. 
ΙΙΡΥδΙέος, 11, ο.. (ίΧ το') 11.1"0,, χιχτ' ιiνoμoΙωσ,ν 

-ivt! dAyll"o,i' σκλη06ς, όδuνηρός, όνιορός, άφ6-
ρητος (λιχτ. gravis) . U ωσ. έπΙ προ:;ώπω'ι, ςιχληρ6ς, 
όνιαρός . . 
ΙΙΡΥaς, xoιτcί CltινOΙΙp. ιi',τΙ . ά'1"ιί •• , (6λ. , λ,). 
άΡΥίΙ-Ιοφος, ο .. ' ό έχων λευκήν τήν Κορυφην. 
ΆΡΥει-φόνΤης, -ov, δ ; ιiντΙ . 'Α(1)'Ο.φο ... vrι}, (WAρ_ 

γοΠφέ .. ω, φο .. ευω) 'ό φονευς τοΟ "Aργσu (.ιτΙθ. του 
Έpμ~ίi'. 

'ΕW1": το !i' σuνθ. -φ6 .. τη, ~ντΙ -/Η .. τ'Κ τo~ (J.el .. oι 
βλ. ΙΙν ά .. δe.ϊ-φ6 .. τη,· ιittoιvt/J χοιΙ 'ώ, nPOO1)'rOP. · &'1-
Υ., -φ6"'Πιi, ου το οι' συνθ .• [νοιl ΤΟΠIΧή , ~'μoιτ'o, &ΡΥ.Ο
(tίλ. _ν &ρ".νν6,I, χα! CI'ΙΙμ. διό της ' λάμψεως Τι έν 
τι:\ λάμψει φονεύων. . 
Iιpyi-A~!r - • . 01 (λ6ξι, τοll 'Aριατoφι.fνoυ,)' ·OΙ 

ποδε"νες (πooε:~) ~η~ πρo<Sιδς (cτό π~αι Ότης} 



6ρyινYc)ς-6pyυρoιιllιί; Ι7Ι 

11 Y.νι1ι~', δχρηστα έξαρτυματα, τ6 δχ :ηστα πρό- ('λ~yo"Ις Υ'Ι). 2) ώ, '· ΙιtΙθ; 6, fJ' έκ τΙΊς: 'Αργολl-
γματα 11 τό όiΊόρριμματα, σι<ύ6αλα, σκουπΙδlα. [( cie- δος, Άργολικός. 
Υος=είς ούδέν χρησιμεί:ων, όχρηστος+.ι.6:ρος=κό- -ΑΡΥOC;, -εος, τ?' δνομα. ~ιoc:ρό~ω'l Έλλ ηνΙΥ.ων <π6~ 
σμημα, έξόρτημα; ~oφΙoν]. . ' λεω'I , έ; ών τά. μiλιστoc Υνωστ'ij ε!ν?:ι iι · ίν rιιλoπσν-
6ρΥΕνν6ς, 'ή; 6 .. , Λί"λ. χ:ιϊ ,. Δωρ. ιΧντΙ deΥ6ς' λευ· νΥισφ 11 rtocp' Όμ. xxAet.oc: ~Aρyoς 'λχαϊκο" πι;ός ιi.τι· 

κό:; (χ'Χτά. -ιό πλεtστον έπί π;:ιοδiΤών) . [~:' έτυμολ. ελ. ~La.atoAi;v ιiπό τ"fJ Πε"ασΥ&ΚΟV WΑeΥοvς: "ΑΡΥος ένΙ-
deyήS" 'άΡΥ .... Ος (άeΥεσ,.ος, .πρ6λ. φα~.,.ό; (φαεσ .. ος, οτε xocAsita.t rtoc,,' Όμf,Ρφ xocl δλ6xλ"fΚ" Τι .'λΡΥοΜς, 
αε"ά,.,.α ( σε"ααιια]. ιiκόμη ~έ χ:ιΙ όλη fι Πε"οπόν,.ησος. 
ΆΡYEστήf;, -oiί, δ (ά~yoς) Aa.t . arges'eS' λευκός. ΆΡΓΟΊ, ΙΑ) ή, ό .. · λόμπων,στΙλβων, μαρμαΙρωνll 

..:.... 11 ώ; Π!1;ρο;;ύτ. deylarrιo, -ov, δ (έπΙθ. τοίί Nότo~ πό&aς άΡΥοί χα.λοίίνΤ!1;Ι οΙ xύ'lε~ έ 'Ι -τΌ evv" .toij ι-αχΙί· 
xoc! .t!~ων ιiλλω'l -ιΧνίμων)' ·6 καθαρΙζων, ό αlθρΙαν πο'ε; κΙίνε;, ~ιότι ' π~σα. ταχεία χ!νη.:;ις CitιY~IiUita.L 
ποιωγ · (πι;6λ , τό τσίί Όρα.τ. ~tus albus, delergens ιiπό !!~6;; τι μαpμ:ιpυΎfις · (aσ·lοuμ!'Iη~ λ-'iμιj.εω;}. . . 
ηubίlΑ ca.lo). 2) μην. έκ τo~ ότι ~τo τό έπ ! θ. τ05 Έτυμ. : έΧ ti'j~ oc~,:ης ' ρ . dey' 8; τι;; rtivtoc τά. - ί., 
Ιη>όρου μετ!πεσεν εί;; τό νά. ' ~YjAot -;όν 60"ειοδυτιχόν λ. deyη; ιiνocγΡ!1;1'όμε'I:Ι' )(υ;:ι. derOso ( *dg,.go; xa.t~ ιϊν-
ciVEμov, ο;; Ita.p' Άθ1jνocΙοις κ.ocλ.εt~σιt χσιί ΖκΙρω,., σμιΛω:;ιν=σocνοχΡ. [Ζr6h=κοκκινωπός (6λ. άρΥής; ιιρ-
Π!1;Ρ' ιiλλoι. Μ χ:ιΙ lάπυξ. [~ι' έτυμολ. βλ . αργής]. yυ.?o~). Τό Ιμηρ. έπΙθ: άΡΥό; (έπίθ. τΦν κυνΤι'Υ. ~υν(iI 'l-
άΡΥCTl, dΡrέrα, ποιητ.· ~oτ . Υ.!Χί a.it. ciYΤl α,?,,;;rι, εΙ ',~::, xa.ti 'tl'la.;, cino έπΙθ. χσι ί σημ. «tOCX~;' (: ιΙΡΥί) 

deY'l~Q (του dρ"η;=λευκcς, Ο Ολ.). - _ π:>υ~=λευKό-πoυς ιϊ ταχύπους; π,..6λ . χa.Ι Ο 'ιομ% - ϊπ. 
άΡΥί:ω, μελ ·ήσω (άΡΥο,=αεnός)' είμαι άργός, π?υ. Πόδιχ:nο;) , ~σ'Jσχ.~Ιζ&-;(Χι ~. ύπ' oc ~τω'l πρός; ' το 

νωθρός, όκνηρός 11 ούδέν πρόττω 11 έπί ci-rf--- fI , ό μέ- OOCvCiXp. rjyali !;nj6fί=έκτείνομaι (=nλ. όρέΥω).'Αλ-
νων όκαλλιέργητος.- 11 μτ6. , όφΙνω τι «άκάμωτον», λά. μYιπω~ ι:ι:! Μο εννοι:ιι τη~ τocχύτητο~ χ:ιί της ι.ευ · 
άνεKτέλεσΤOIl.-rι2.θYιΤ. μένω (άφίνo~αι, καταλεΙπο' χ6τητ,", slvocL ~ένσιι " πρό; ciλλijλoc,; i πρελ. ~ (:ιxaν τοσ 
μαι) άνεκτέλεστος 1I είμαι άκαρπος, άχρηστος. Νούτώνο;. -
άρΥίιΕΙ1ί. (~ωρ. άργιi"ις) , εασ:ι, ·"ν, χ:ιτ:" OU 'IOCl~. άΡΥός (Β) , 61', xa.ti συν:ιίρ. έΧ 'to'i ιΙεαΥος (α στερ. 

deyάso, Ύεν . de"αντο;=αρ"ης (ο 6λ . ) +ΙΡΥοIl)' 6 μή έργαζόμενος, x~ .,. · 6 μη έργQζόμε-
'pyIιC;, ·ηιο" δ, Τ, (ά):! . jlEti r:ι;:r,τ. ~.τ. xa.l σιίτ . νος (μή καλλιεργων) την γην 11 έ·lτεΟθ.·, ό μηδέv 

&ΡΥέη, άΡΥέια) (άΡΥός Α)' λευκός, λαμπρός . άπα- πράττων, όκνηρός, νωθρός, βραδύς 11 μετά. γεν . τ?ί; 
στράπτων II.ζι.: ~ρό1' ,. ,. π;.ι ΧΥμ . 6 Cκνηρός (βραδύς) εΤς τι 11 6 όπηλλαΥμέ-

Ετυμ.: αΡίη;, εν-αΡΥης, αeΥεσrης, αΡΥε,."Ο, (·,.ν- νος τινός : αΡΥό, π6"ω,.=ό άηηλλαγμένος κόπωνl1 
( *·σ .. ·), ά.?γός Α (=λάμπων, στΙλβων, βλ. λ.) " δμ . Επ Ι ΎΥι;;, ή παραμένουσα άκαλλιέργητος, ή' χέρσος. 
ά'?Υ&"όει" ~μ . ά2Υ.-κέραυ"ο" άΡΥί·που;, deyel-"o· - 11 Π:ιθητ., 6 μή κατε ,ργασμένος 11 άνεκτέλεότος 
φο., deΥα.l"ω (=είμαι λευκός), α2Υε.:.ω, αργ';ει" (λ:ι τ. Infectus) 11 ό ρή έπιχειρηθΕίς (επί σuζ'l]τr,σeω;, 
'Άργος, qerugo", ιΙΡΥιί:ρεο;, αΡΥυ:ρος, Qey.loo- 6 μή συζητηθεlς) [άΡΥός( *dFe!)'oso (α otsp.+Fieyo"]. 
:;χνσκρ. όrjunah (= λευκός, φωτεινό.:;), rajaf6h = άΡΥυρ-άΥΧΙΙ, Τι (αΡΥυρος+αγχω)' <J):rιμο:τισθεν Χ2.· 
~άμηων όπό λευκότητα (Ολ. Iigyveoo) , rajati = λ6μ · τ:" τ!.> κυνάγχη' συνάγχη ά;:>γυρlου, χρηματική · συν'" 
πειν-Λ:χτ. arguo, al'gutus, argentum (βλ . α!Υυ.?ος). όγχη, λoχθΞί :ι~ πε;:; ί τοίί Δημσσθ iνοu; , δ;ι ~yιλ. ό'ιτo~ 
Ilivtoc τ:ιlι,α, πσι;;άΥον τ2.1 έκ ττι; Ot'J,:Yι. ίσιπ. p.arg- (άΡΥ-). π;;?:ιεΠ()ΙΥ,θYj auviIAYJ'l (u1" ή;; ~εν lπocσχεl ΠΡOCΎμa.τι-

άΡΥιισΤΙ;c;, -oiί, δ = deyη. (8 6λ.)· λευκός, άπα · χωςΊ ~:ά. vi μΥ, προσέλθτι εΙ; 't-i) '1 ι!κχλη;ι!ocν τοί! ~"ljμoυ, 
στr:όπτων, μ : ρμαίρων. εν:ι ιiΥοι;εύσ'!J, έπει~-i) εί;; τΥιν ΠΡOCΥμ:ΙΤΙΧ6τYjΤOC ε!χε δω-
άρν'σ, 1ι=άεργΙσ. - (άΡΥός=ιΙεΡΥός)· ή fλλειΨις έρ- . ι;o~oκτιθη π~ό ;; τοίΙ1:0' (ώ; ~ίε1:ε ! νΟ 'ltQ άΙ πoλι~ικo! του 

γαοίος 11 όκνηρΙα, άπραξία, όχρηστΙα ,11 έΥ xocAT,j σΥιμ. ivtLItoc/.oL). 
άνόπαυλα, όνόπauσις_ σΡΥυρ-δμοιβός, δ (ilΡΥvροςt-dμεΙβω)" ό · όνταλ· 
άΡΥι-βόΕΙος, ο,.' ό έχων λευκούς βοϋς, ίπ!θ. τη,; λάσαων νομΙσματα (Aa.t. argentarius\ 

~/ι~οίocς. άΡΥυρ..άσπιδΕς, οί' ΟΙ όργυι:δς άσπlδας φέρον-
άΡΥι-ιιέραυνoc;, ο .. (αρ"ης δ ιiλ.+κεραv .. ός)· ό έ- τες (σαJμ!1; τοίί Μocχε>'ονιχοu στρ:ιτο')) . 

χων (Υι έκσφενδονΙζων) λευκούς (λόμποντας, άπ- άΡΥυΡΕίον, τό ' μεταλλεΤον cργίρou' ΚΙΙ? .lvoct 
αστρόπτC'ντας) κερcυνούς. o~~ . -;a5 έπομ. . 

άρyι-ιιί:ρωc;, -ωτος, δ, τ,' 6· έχων λευκά κέρατα. άΡΥiiρcιoc; (Υι xoct dgyvqeios), ο,. = ιieyveeoso (8 
'σΡΥΙΙΙός, ή, ό"'=αeγός, 6κνηρός, νωθρός. ΙSλ .): αρ"vρε ,α μέτα""α=μεταλλεΤα όργύρου. 
δΡΥΙΙΙoc; Yj Qflyrl0., "ι (άΡΥος Α)' λευκός πηλός, άΡΥΟΡΕος, α, ο", χ2.τά. συνί.ιΙΡ: ' ΙΙρ~ρoiίς, ίi, oiί" 

χωμα κατόλληλον · διό τήν άγγε10πλαστικήν (Aa.t. (ιfρyυρoς)' ό έξ άργύρου, ιάργtψός » , άαημένlος [IiA. 
&rgllla). [~ι' έτυμολ. ΙSλ. ιΙΡΥή,' x~τ' άλλου,; ( *mrg: αΡΥυ20ς]. 
gaul. marg& -= ,κιμωλΙα: Ιλλ. άμ6lη'Ι = κατακ68ια apyupcvw' σκόπτω πρός εϋρεσιν άργύρου. 
έλαΙου]. άρyυρ-Ι;λ~τoc;, α,. (αΡΥυρος+έ,ιαΙί1'ω)' 6 έξ όρ-

άρyιlλ-ώΔΙΙC; η dρΥrΙ·ώ&η~, .s (ιfΡΥ.Uoς+.Ιδος), γύρου 'δίάσφυρηλατήσεWς κατεσκευασμένος. 
δμοιος όργlλλ~ Τι ό συνl;πόμενος έξ άργΙλλου.άΡΥUρtδιl)v, τό' ίιΠΟΥ.ορ. τ()ίί άρ"vl!ιον (8 IiA.). 
cόργ.ιλλωδης». άΡΥuρίf;ομαι' λαμβόνω χρήματα δι' dΡΥvρισμdV 

άΡΥι-νι:φ{ις, έ~' 6 λευKό~ ως λευκόν νέφος. (6λ . λ . ), δί' έκβιασμΟϋ Yj δι' ούχl έντΙμου τρόπου. 
'pyΙν6ι:ΙC;, .σσα, ." (ιΙρ"ος Α)' λευκό:;" λόμ- άΡΥυριιιός, ή, Ο" (αΡΥυρος)' χr::ημαTlκός 

πω",· [~ι' έτωμο}... 6λ. dρyής]. 'pyiίPIl)v, τό (αΡΥυΡΟ.)' τεμά(ιον όργύροίι 11 έν-
άpyι-όδouς, ·ό&ο"το" δ, '1i (αΡΥος ,,+όδοΙίς)' ό έ- ι τείίθεν, « άσημι», τ.!. νόμισμα 11 πε ,:;ιληπτ. χρήματα' (00; 

χων λευκούς - όδόντος η χαυλιόδοντας. - χ:ιΙ νυν, «όΡΥύρισ» ιΧντί χρήματα). 
opyί-ιrouc;, δ, f,; -0V1', τό, Υ&'Ι. -ποδος (ιΙΡΥό, Λ+ - άΡΥυρίς, -(δος, 'Ιι (αΡΥυρο,)' ό.JΥυροϋν άγγεΤον 

πο'ς)' ό ταχύπους, 6 · ταχεΤς πόδας έχων, 6 ταχύς ' (ποτήριον, φ,όλη Χλπ. ). 
(κατά) τούς πόδας. 2) 6 λευκούς πόδας έχων.. . , άρyuρισμόc;, δ (ιΙρΥυρΙζομαι)' χρηματισμός, όργυ-
δΡΥμα, ''1:ό, Ύιιν. ·ατας . (Ι!ρχω), μόνον xoctdr. πληθ. ρολογΙα. . 

έν z.~Yισει: ι-ά αΡΥματα=ιΙπαρχαί (8 δλ.) =αl άπορο, άΡΥυρΙτιις, 6, θΥιλ. άρyυρ'rιι;. -ιδος, fι (ligyveoso)' 6 
χοl (των χ"ρπ!ίι'ι π.χ . ) αί ΠΡοσ:fε;;6μεν?:ι iιoc.tdr. τάις θυ- έξ άργύρου, iJ ό άνήκων εΙς ξιργυρον 11 ώ~ o~σ. (ένν. 
σ(σι~ (πρωτό,ιε.ιι, dKeO{Jol,..a). - Υ'Ι) = γη .(ί~. ψάμμος) περιέχ,υ ';α δργυρον, άργυρο . 

Άρyo-yι:νΉC;, ές' 6 -έν • Αργει γεννηθεΙς, Άρ- . οϋχcς. ~ . 
γεΤος. άΡΥυΡΟ-Υνώμων, ·ο,.ος,δ, fι (αρyveος+ΥΙΥιιώσκω)' 
. 'Apy6acv. ir:Lp> έκ τοϋ 'Άργους. ;. . , 6 fμπεΙΡος περl τήν διόγνωσιν τοϋ άΡΥύρου (τ. i. 
-~"pyoAff;W, μελ_ t ·lσω· λαμβόνω τό μέρος των των γνησίων άπό των KιβδήλιJν νομισμάτων)'. 

Άργε(ων (-τοϋ • Αργοuς)' 'Εχ τοίί άΡΥυρο-δΙνιις, -ov, δ (αeγvι?ος+δl,.,,)· 6 σχημα· 
ΆΡΥολίς, ·lδe.ι;, .i( περιοχή τη:; Πελλοποννήσau _ τ(ζων άργυροχρόους δίνας (έπΙθ . π?τocμων). 

(ή nClΙPOΙAIt,CXYι ltε~ι.Jι~ · τoίi 'Ar-you>; πιχρά. τόν Άι;yoλΙΙCόν άρyuΡO-EιδΉC;. ~ς (Iieyvgo. + εlδo~)' ό fxwv rt 
Χ6λπον)' χυ;:ι. εΙνα:ι . ε~θ. έ;IJΠOCΜlJομίνοu 'τοο oUa.";; χρώμα άργύρου,·· όμ0l6ζωνπρός άργυρον ... 
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..,tiPό-ιιioς, ο" (dgyιιeo~+ιJ~o,)' 6 στολισμένος 
(διαΠC1Ι:ιgμi,l,0,) μέ ά;:>γυΡΟϋς ηλους (όσημένια 
ΚοΡφιό). . 
. iιpYίίpo-ιιόηoς, δ (&η1l~0,f-,c6πl"",)" ό τό,! ~pγ~
ρον κατεργαζόμενος (ο «σιδηρουργός» του σρ'{υ· 
ρου) " νομισματ.- κόπος. 
iιp,ίipo-Ao~cw Ιάρ1υρo~6"α,)' συλλέγω xP,!iμaTa, 

εΙσπράττω χρηματα 11 με τά οι!τ .. έπιeάλλω εις τινα 
φόρους, φορολογώ τινα. 'Ε; oι,jtoiJ. τά . 
. άΡΥΔΡο-λοΥΙα, Τι' ή συλλο'ι ή ( ισπραξις) χρημα· 
των 11 έπι60λι1 . φQpwν, φορολc.γΙα. . 
άΡΥίipο~~ό,m, ,. 0'1' (de"v~o;H.iyω)· 6 συλλέγων 

(είσπράrτωΥ) 'icΡήμc.τα 11 6 φ;,ρολογών. 
άpyίipo-μ.yιίς, •• (dgyveo; + μί""υμl), 6 με μι

'(μένος μετ' όρΥύροιι, ό περιέχων δργυρον. 
άΡΥυΡό-"εςα, 'i) dtJ1"eo. + niζα.)· η έχουσα όρ

yυρoQς (ιiρα λιυκοί:ς, ώραΙcUζ) πόδας 11 ώσ. χ:ιί &eyv-
e6-nc;0" 0'1'. , 

iιpYίίpo-ιιoιός, δ (&gΥιιeα~nοιέω)' 6 καρτεργα
ζόμενος τ6ν δργυρον. 
άpyίipό-ηou~ δ, 'i), -που., τ6 , γΕν. -110&0. (&ρ.,υ

eo;+nov;)' 6 έχων π6δας όργΙ:Ιρούς. 
άΡΥδΡο-ΡΡΟτιις, -αυ, δ (lρ"υρo~ρέω)' &Ρ1"20Ρ

,όα,; 6 Ρέων (6 φέρων έν TQ ρε.ύμοτl του) άργυ;:ιον . 
δΡΥ-ΙΡος, δ . (άρ,,6., άρr?ι;= λειJKός), ώ; Τ Ι; λιι:τ. 

&rg-enfum' r.ρβλ. χ:ιΙ λιι:~. &rguo' τό γνω::πόν λευ
κόν μέταλλον, τό «όσημι» , μν'l)μο'ιεtlόμενον Yι~'I) π:ι;;.' 
'Uμ'ήf-ψ, 2) όργυρο νομΙσματα, xιι:~6λ~tI χρήματα, 
Βλ. Υ.:ιί t'l.e'l"P.O;. [~L' έΤ'Jμολ . β λ, άρ"'; ; , ά116.'. 

iιpyυρo-στι:ριίς, έ. (agyιιgo;toreJi:»)' 6 στερών 
τινα τοϋ όργύρου (τ. Ε . τοϋ όργυρΙο,", του). 
iιpYVΡΌ-τoΙXoς, ο" (Iie1"eo; t l"oi"o;)' ό έχων όρ-

γυροϋς τοίχcυς (όργυι:;ό~ πλευράς) . . 
άpyίip6-τoξoς, 0'1' (dΡ1"eο~τ6;1)'Ι')' ό έχων όρ

Υυροϋν τόξ<;>,! (έπ !θ. τ~:Ι ΆπΙ;λλω·ιo ;~ . 
άpyυpo-φεyyiις, έ. (ιiρyιιρo;+φέ"yo,)' ό φέγγων 

(λόμπωνl ώς άΡγυροc. 
άΡΥυρόω, μΖλ. -ώαω αlΡΥυ20,)' μετατρέπω τι είς 

άργυροϋν, τ6 tncpyupώvw. 2) άμείβω μέ χρήμα, 
πληρώνω εΙς χρήμα, - Πιι:θητ. άμείβομσι, πληρώνο· 
μαι, εΙς χρήμα. 
'ρΥδρ-ώδιις, c~=άeΥιιeοcι~ή~ (ο Ιλ.). 2) πλού-

σιος εΙς άργυρον. 
iιpyυρωμα, -OΙI"O~, τό (&Ρ1"~6ω)' άργυροϋν σκεϋ 

ος (χtl::ι. χοιτά πληθ. ~ όσημΙKό). . 
άΡΥδρ-ώνιιτος, ο.. (deyιιeo. + ώιιέoμa.ι)' ό άντΙ 

άρyυρΙoυάγoρασ~εΙς. 
iιρyΙ~ α, ο. (ll11"20.)· ό λευκός ώς άργυ

ρος 11 λάμπων ώς άργυρος [Ι} , έ,tI;.ιολ. Ιλ, ιί21"~O.]' 
6Ρyihpoς, ο"=ciervφco. (ο Ιλ.) , έIt!θ . τών Jtf-0t ri

των [IJL' έτtlμολ. 61.. &2"';;, άΡ16., &Ρ1"eο.· τ6 τ ίρμοι 
· πιθιι:ν. ιivιiY8tOΙL εί; Ρ φα- =Qaνc;xp. bha- =φαΙνομαl. 
Κιι:τ' IiHOtl' β' οtlνθ . • Ι '/οιι τό υpo~ χα ! x!X~' άλλου; τό 

ιiφCΙ"l"ό,. το& ιi Ρα/'Ι'ω]. _ • . . ' 
'ΑΡΥω, -6α.. σ'Jν"(ιρ. -ους, 1ι (αΡΥό.=ταχυ, ) · το 

nλοΤον δι' oV ό Ίάσων έι:ιλευσεν είς Κολχίδα, ή 
«'Αργώ» . . 
6pδcuσιι;, -ι:ω" 11' τό π6τισΥ..α. 'Εκ του 
iιpδεύω, μελ. -oω=111~ω' ποτ/ζω (λ~τ. irrig&re), 

βλ. dρ~:.ι. 

ΙΡδιιν, ίc:Ι~: Otl'IΊlp. ιiντΙ άέ~~'1ν (αίρω, άε/ρω)' 
σηΚ'..Jτά υψηλό, ση,<ωτά εΙς τ6ν άέρα.- 11 έντελώς, 
έξ 6λοκλήρου, ' έκ ~εμελίων (λοι,:. peniIusl . 

• Αρ'ι;, -ι:ως, t,. ή όκίς, ή αΙχμή π~"ltό;; πpιiyμ. 
(~oηo; ΤΟLGtuτ'l) '/) π. χ. ή αΙχμή 8έλους 11 τό κέντρον, 
«/<εντρl. (τοϋ <;>iorΡOU π . χ .. χο:·/. 6λογόμυΙΥος) . 
Έwμ.: o:)~εμΙιι:ν lX6L έtuμGλ. σχέσι.., πρά;; ,ά l1]δ",' , 

tLVt; σι>νιiπτοtl~ι τι:ιίίτο μsτΙΙ τ~!) πιι:λ - φ) . aird=TE
λικόν σημείον, π~6~ τ~ λοιτ . ordior, ΟΓίΟΓ, Υ-οι ί τΙΙ 
Ιλλ. ΟΡ'l'vμc, dgIJ.6., έρέ(J.ω, έρι(J.'Ι;ω, όeο{}οUνω. Ά}. 
). οι π::ι6, τό Itοιλ-γιρμ. &ΓυΖί, μεσ-rεΡμ. θΓΖθ, γΙf-μ. 

.εΓx=ό~ίxσλKoς. lΙiη:ι Ο)lω; Μα'ι ιiμ~(60λιι:. . 
.άρδμός, δ' τό πότισμα (τό όρδευειν) U τόπος πο

T1Ouoϋ , ποιlοτρα. 'F.x τ~ϋ 
• ΑΡΑΩ (ΧΙΧ ! ά,,&ιίω), μελ . α:}οω' ιi6f- . οι' t}90a' 

ποτίζω, ποτίζω 6~έλην κτηνών π. χ. , τούς δΙδω νά 
π/ουν.-- Π:ιθ'l)'t., πίνω, 2) ίπί ποτοι.μΨνί ποτ/ζ!J .(~ 

δεύω) μίαν έκτασιν γι"jς (λα'!:. Irrl9&re).- ιι μ1~::Ι, 
δροσΙζω, άνανεω, άναζwoγονώ 11 περlδ6λπω, . περι-
πoιoi'ίμαι: ,. 
Έτυμ.: ώ:! . τ~ ά2δ-μ6i, άρδ-ιί'l'lo~, llqd-II ιiviyoνo 

. τ!Χι ε :~ ρ, &rd- (υ.λ. cieJ-) ' π;;ρλ. σιι:..,σx~. άrdaΙί, 
rdsΙI=ρέ:ειν, &rd&Υ&Ιί=κόμνω νό τρέxr;ι &rdrάh"", 

6γρδς, rctu=ύγρσσία' π ι θ~ν.IJέ χοιΙ τά eai",.. (ο δλ . ), 
ο ίι δ "t ~ Jt!:i;; έggάιJαrαι ~ε ·ι φ :ιί 'ι5t:ιι ~ί '/~; ΠΡίΥ. . ,ΤΙν ρ. 
α·οδ:.·' . . 
-Άpίδ~σa,~I 'δνoμα διαφόρων πηvwν, ΠL&ι'Ιιiί; ιi'ltΙ 

W Αρ Jovaa =ποτΙζουσα (ix τοίί ιiΠTι~x.. &ρifJo1-=α.ριJω, 
χχ ιΙΙ Lobeck)' πal!ιφYjμοτίρ!Χ δλων ij t o f l έν Συριι:χού
ooιι~. Έ~ τ~ 'O~tljO!~ οlj,ω. όνομά~δ ,ΟΙ L 1tYjγ'ή ·tL; τΥι. 

ν'ήοοtl 'IBix'l)" ν&ν « 'Αρετοϋσαι. 
'CiPIIlι, ίω'ι. ά,?ε,ή, fι (ΙΙΡ2)' εΠΕΧΤ . άρά' δνομιι: πll· 

ΡLλ'l)Π'~.χ?v : άπειλαl, «φ08ερΙσματα. (Xtlp. καΤ.όραι) 
[άρι:,ιίω' έΠ'11ειίζω, ά(l1<αΔ . άποιΡφ. d.π'lΡειiίζc'Ι'· .έπ
ήE,,~(=8ισία π~όξις) έΧ τiί; οιιί:Τί, ρ. μέ τήν λ. άρή 
('ψ ώ .. 'J. 
άρει-μανής, ~~, χιι:Ι άρει-μιί",ο" ο" (Iie,l.+~i

,,0 'UΙΙ)' ό πλήρης πολεμικοϋ μένους, πολεμοχαρης . 
• Αρι:ιιις, ο" (ώα. -α, -Ο"), ίων. ΆρΙ;ϊo~, 'Ι' ο .. 

(W λe"..)· πολεμοχαρής, πολεμικός φιλοπόλεμος (χ~p. 
6 δνθρωπος τ.οϋ • Αρεως , 6 άφlΕΡWμένoς εΙς τον 
Άρην), λ«τ. M&vorfius' Otlyxp. deca6l"c:}Oi, α, 0,,-
άρ«(rμν. . 

• ΑιΡειος Ωά.,ος, δ' ό λ-'>φος (.πά"ο.) τού Άρεως, 
ε'ιιι:νιι ~Yι; ·'AY.p~π"λ.εω, πpό~ ~u"fl:i;. '~'It:ιfJθ:ι σ'JνΕδ;J(
oιCa τό ιi"νώτιι:tο'Ι ε~ ΆθYινa:~ ψ!i)Υtιμο'Ι διxoι~τ'ήp:o'Ι (ό 
«"Αρειος Πάγος »), ιiσχoλoύΙ.lΞνo·ι Y-tl? μέ φον ιχ:Ι, ~ (x~;;. 

όρ!:ιότιρoc;, α, ο,,=άρ.ίω .. (ο 6λ .). 
Άρεί-τοlμος, ο .. (W Ag'1; rI"6Aoμoι)' ό πλήι:;ης . τόλ

μης τ ϋ "Αρει.χ;, 6 τολμnΡός είς τόν πόλεμον. 
'ΑΡι:ί·φοτoc;, έπ. Άρ,l{ :ρα.το., ο .. (w Αρ'1; + ncφα

. Ι"αl, .( f '/. παθ. Πl,χ, τού *φέ .. ω)· 6 φονευθεlς υπό 
τοϋ "Αρεως, ό φονευθείς έν πολέμΥ. _) μη"', Yi' 
νιy,(iί;;=~ ~!ε,o. (1; 6λ .). 

όρε 'ων, δ , ή , 0'1', :6, γεν. -0)'0;' καλλΙτερος, Ισχυ
ρότερος, γενναι6 τερος sν x.f.~aat ώ, OUYY.p . • 00, ά"α-
6ό. [~ : ,;. -ri;v πaΡΙ::ΙΥωγήν ελ. ~Aρ'1" πρΙ),. χιι:Ι άρεη;. 
άρέσκω, άρι·, άeαρίOHω]. 

ά-ρι:ιιτοΙί, ον, 7':(>:'1) •• ιiντΙ αeρcκτο, (6 βλ.). 
άΡέομαι, ίων . ιiντΙ dedoμoι,. 
iιpί:σαι, άρέoαolJ.αι, ιiπp:p. έ ·ιε;;γ. χσιΙ μί:!. ιi(l;J. cι' 

το& άρέσΗω. 
άρεσάσδω, sIt. &ecσοu.οlJ.ω, γ' Ιν. Προστ. μίσ , ιio;>. 

-rc,u ά,eέαχω. 
iIptoιaI, ιiΠjjψ'. μέσ. ιiop. 6' τοϋ αί,ω. . 
hpCOIιcia,1, (άρCΟΗω) χιι:Ι cieiOHCIa' 6 πόθος τοϋ 

όρέσκειν, ή προσπάθεια νά εΤναΙ τιςάρεστός, 6 
χαρακτήρ 10ϋ φιλαΡέσκου, φιλαρέσκεια U ίν χαχ1ί 
ένν. χαμέρπεια, κολακε/α. 

άΡι:σιιόν.τως, έπ!;;. μτχ. έν. του ΙΙρέοκω' κατά 
τρόπον άρεστόν, εύαρέστως. 
apeOKoς, o~ (Υ.χΙ..". -ο.), ό nρoσna8Wv διό παν· 

τοίων ' τ~6πων νά είν.αι όρεςπός, 6 φιλάρεσκος, 6 
«υποχρεωτικός» U εν x~x~ ένν. · Ο χάμερπι'ις, κόλαξ. 
Έκ το!) 

άjιίσιιω, μ&λ . άρέοω' ιi~ρ. α' Ii,ιοα, ιiπρφ. ~c
οα,' πρχ: ' άρήρεκα. - 'Μίσον, μΗ. &,έοομαι, έπ. 
άρέοοομαι, ιiclp . οι' ;'ρcοιίμ,l .. , έπ. μ;;χ . &ecoσάμnο,. 
- Π2.θητ ., ιi6p. οι' ;'ρέοθη.. (*&ρω, α,οω)' εύαρε
στω, έπανορθω τό κακόν πού έκαμα, ' Ικανοποιώ, 
εξευμενίζω : dU· ίθl, ταiί~α δ· onaolJ.c" &g"t006μΙΗ 
=άλλα πήΥαινε τώρα, αύτά δέ δα τα κανονΙσωμεν 
μεταξ\'ι μας άΡΥότερα .(<<Μ κόμωμε κόλα μαζ/JI)' 
&ψ deioaa έθi~ω = θέλω να τόν όποζημιώσω (να 
ιόν κόμω πάλιν εύχόρlσΓον, κ::ιλζΙν) U μιτΙΙ οιΙτ . Ttf-OO., 
συμφιλιώνω, έξευμεν/ζι.:., έξ .λεω, ανακτώ τήν εϋ
νοιόν 'Τινσς : ιιvl"ό" ά~εoooίoι')ω ~nicooa" - 'δι; 1 όν 
έξευμενΙσr;ι (καταπρcϋνι) με λόγουςllμιτΙΙ γιν.π~«γμ.: 
&,?έοα.l"ο φρέ'Ι'α, ιιιί'μα~Οi = εκόρεσαν την ψυχήν 
των μέ αΤμα. - Παθ'l)τ. , εΙμαl εύxcιριoτημ'ένoς, ΙΚΟ
νοποιημένoc, συμφwνώ.- U μΕ1:ΙΙ 1J0τ . Tt;JQO. t εΙμαι 
εύάΡεστος Eic; τινα, τέρπω, ευφραΙνω, Ιι(ανοποιώ, 
τινσ, εύαρεστω Τινο, κολακεύω τινά: ~crίi .• a d".HCI 
μοι Η &ee.,κω ~tό-ι, ηιιό, "" σuμμopφoϋμάιπρός 
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τοιίς τρόπους (τόν χaρoKf.I'Ίρό) τινoc.-ctπρΙ,. IjICa~ 
αφι Tιιν~σ ,πoιrί .... =τooς ~τo άρεότόν νά πράττουν 
ταCΠα [et' Ιτυμολ. δΑ. dρctή. dec(~. deσρlαχωΙ • 

. 6ρcστ6ς, ή. 6 ... , ρημ. έπιθ. '1:0υ ιΙρΒαχω· . ό άρt
ςιι<ων. είιόΡεοτος, εύΥνώμών 11 εύπρόαδεκτος, τυχών 
έπιδοκιμασΙας. 'ΕπΙρ . -τω". 
6ΡCτάω, μιΑ. -ήσω rdec~ή)' εΤμαι έπιτήδει-:>ς, Ικα

νός, πΡός τι n nPOKor!rw, εύδοκιμω, εύδαιμονω. 
6ρcτι\, "ι' όΥα8ότης, καλι.ισύνη 11 · ύΠεΡοχή,- τε

λειότης, πσιντ", IΤ~oυ; ΙΙ πσιρ' ΌμΥι;:ιφ ομω; , ώ; τό Ασιτ. 
νlΓΙυι (ίχ '1:06 νΙΓ), άνδρεΙα, άνδριομός. παλλη (οριά 
11 ώα. αημ. άνδρικόν κάλλος, άξιonρέπεια κλπ. 2) 
'Εν '1:φ Π5~φ λόγφ, έπl των άρετων, πλεονεκτημά
των, προτερημάτων Υονιμότητος χώρας τινός, πη
γων Χλπ. 3) ύπεροχή έν τινι τέxνr;ι, δε,'. ιότης.-
11 'Εν Y,θιx~ ί·/ν. άΥάΜτη<j, καλωσύνη, «όρεη')>> ώ; 
xclt! νϊίν λίγομεν. - ώα. φημη ηερl άρετης. υπόλη· 
ψις, διάκρισις έπl όpET(j. (etit -ο;ήν έτυμολ. 6λ. W Ae",,). 

άΡ'\, "ι. lων. χο:ιΙ δμηρ. άν'1:ί ιΙρά. . 
δριισι, έπ. ciντί l1ρπ. δ' Ιν. 'fποτ. μία. ciop. 6' '1:0U 

σί'eω• 
6ριιyoσUνιι, iι=l1ρ"ξι~ (ο δλ.). . 
ΆΡΗ'ΓΩ, μελ. -ξω' 6οηθω, έρχομαι εΙς 60ήθει

όν τινος έν πολέμω. έρχομαι εΙς έπικουρΙαν τινός 
(μιτi ~oτ.). 2) άπ()λ. , Ε Τμαι χρήσιμος, ώφtλιμος, 
εΤμαι ίι<ανός αι)'ίί .. άΡ"Υει=προσηκει (ταιΡιάζει) νά 
εΤναl σιωπηλός (νό σιγςι), ciJ; ~ό Ασι • . jUV4t.- 11 
μ.τi σιίτ. π .;σιγμ.. άποι<ρούω, έμποδΙζω, άποσο6ω : 
ΙΙιιήγει" cϊλωσι .. = άποσο6εΤν τήν έκπόΡθησιν. ώα. 
~ιιήγω τιιιΙ τι = άποκρούω (άποτρέπω) τι όπό τ(νος), 
τό προλαμ6όνω: φό)'ο ... TiX"OJS άρ"γω = προλαμ-
6όνω καΙ άποσοΟΟ τον φόνον των τέκνων. 
Έτνμ.: Σ:ι·ιΤιθω.;; θεωρε!,σιι ώ. πρ.οε?χόμενσν έΧ -r,; 

σι~τΤΙ. ρΙζ'/j. έ; η~ τό άρΧέω (ο δλ. ) κο:ιί λσιτ. 4rCeO. 
'fJt' ΙΙλλων ί.υμολ . αυνiΠ'iΤΟ:ΙΙ (ώ; χο:ιΙ . '1:';' ί;; CIt,jtOij 
π?tρο:ιγόμενσι : άιι"yόw. άρωγό~, ciewyή) π::;ό;.ό σο:ινοκρ. 
r4lj4fί=6aoιλεύω, κυ6ερνω, λ!Χτ. rex, rego πCltλ·ιΡλ. 
rίgίm=ε1μαι 6ασιλεύς κ~ί τό ιλλ. όeέγω. Tιxutct Ο· 
μω~ ε!νσι~ a;"",lΙiλμω;; ά6iσψο:ι, χο:ι! έ',ο:ιπ"μί,lΙΙ Ισχυρ';' 
-Ιι ίΧ '1:Υ;, ρ. άρκ- χο:ιί Υ-ΙΧ ι' έ:ιέκ.σιοι ·ι άeσx- πCltρο:ιγuιγή. 
άριιΥών, ·ό"o~, δ. τι' όρωγό,;, 6οηθός. 
'Aριιf-&ooς, ο ... (W Αρ"S+θοό~)' ό ταχύς ώς ό" Α

ρης, τοχί:ς έν πολέμΥ. Ιίi]. 
·.,.. .... τάμι:νος, ", ο" (w Αρ,,, + xrel"w)' ό φο-

νευθείς ύπό τού "Αρει.ις, ΤΙ ό φονευθείς έν πολέμΥ. 
Άpiιι~ ", ο)'. Ιων. ιiντί W Aρειo~ [ίij. 
Άριιi-φΙτoς, Ο", lων. άντ! ΆρεΙ·φα"ο. [ίi]. 
Άριιi-φΙAoς, δ, ΤΙ (ώα •. ", -ο,,) (w Aρ,,;+φl.ιo~)[ίi]· 

ό ΠΡο::ιφιλής είς τόν "Αρην. · ό εύνοούμενcς ύπό 
τού "ΑΡεως. . ' 

'ρ(ιιιcνσι, Των. άπρ:ρ., πιθο:ινω;; άντ! '1:QU άeσ: ... (= 
προσεύχομαι), ίνι;:;γ. τύπου '1:QU άeίiαlkιι (SX '1:0ϋ ά
,ιi.Oμιι.ι, ο δλ.). 
'ριιμΙνος, 'Ι' οιι (ά~ι6. ίτυμολ.) · δεινοπαθήσας. 

κατanεnονημέ~οςlr=βcβλαμμ"ο, (ο βλ.). [συνΥιθ. θεω
PIt,CItt ώ; .μτχ. Ινό, 4ιι"μι δμορ;:ι. '1:φ άe"·άρά]. 

δΡιιξις, -ε~, tι (άeήγω)' 6οηθεια, συνδρομή, έπι
κουρΙα.- • μ.τάι γιν. JtpiyJIo., 6oή~εια έναντlον τι
νός (πρό;; άΠΟ'1:ροπΥιν .ου). 
~ρσ, μίσ. π::;χ. του άρσ,Ιακω (ο 6λ.) · δΠ5?α. ά

(Iι;eει .... 
4ρ1JPCμΙνoς, μτχ . π:ιθ. π"κ. το!) deaeloxQJ, 8 βλ. 
' ...... σ, αe"'Ομιι.ι, ίνιΡγ. χσιί r..oι~. πρκ .• ()U άeόω. 
" ριιρομΙνος, μι;χ. πσιθ. ·πρχ. τ()ό) cie6w. 
• ΑΡΗΣ, Ι' γεν. W Aριro" Τι W Aρεω~ (oiιtβΠOΤβ v Aeo~)' 

eοΤ. ω.ι,.ϊ. πιχρ: άη . auv'!Jp. V Α,ει, πο,ητ. w Aen' σιί •. 
ω~". ιοο. wAe,," κσιί wAeIfa' xio'/jt. wAec~' ίπιΧή χσι! 
lων. ΧλΙα,,: ".ι,,,~, W Ae"oi. ·"ι, -"ιι' ό δεός "Αρης, 
λο:ιτ. MArs, 111ό; του Διό~ κσιΙ τTι~ "Η .• σι;, ΙΙε~ .'1:0U πο· 
λίμου χσιΙ .OU όλιθ;;.ου, τό ItvauJIoO:Ι τή, . ί;;.ιδσ;;, .ου λοι
μι;ό); .τι, σι tO~sCo:ι •• . Διό αυχ.,ν<iι aΧΡηό'ιj10itοιιtΤQ πρό, δΥι
λωσιν '1:Τι, ίννοί!Χ; του πσλ'ίμr.;υ, .η~ σ<fΙXγή,. '1:0U q;ό-
νου . χλπ. . 

·Ε'wμ.: συ'('(. τιρ άρ!,,", Ilea" .. , ώ~ . • ό . λι.n. M4rs 
ιιΙνσιί συΥΥ. τιjl m4I. '~~x τ'ίj, σιύτ-η. ρΙ,. cie' πρo~λθoν 
'1:i: ~errή. άιι" ά,εΙω .. , l1eca.To", eιό.ι τι πρώτη ίχ
eΥjλωσι~ τTI~ ένν. .οτί χο:ιλο!), τΥι. ιr.pιτΤΙ., συνΙπιπτι μΙ 

τήν evv. τή. ιiν~;;IΙ!X;;, τΤΙ, ίν πσλίμφ γιν'ι:ι:ότητσ,' JtpeiA. 
'1:6 λσι •. ν : ΓΙυι. 

'aρ,τήρ, ';;ρo~, δ' θηλ . cie';tfIJgtJ (ά,Xoμt1ιγ χιι;ι. 
ό εύχόμενος ΙΙ έ 'ιτει:ϊθs 'ι , ό Ιερεύς, ή ίέρεlα. 

άριιτόc;, ίω 'ι. ιiντ ί άeσtό;. 
όρδι:Ις, μτχ. πΙΧθ. · ιio;;. . -ο;.,υ aYρ~. 
αρδι:ν, σιίι:ιλ. ά'ιτί ηρθ"σιι)', γ' πλΥιθ. πο:ιθ. ιr.?ρ. σι' 

το!} «iew. 
άρθμέω, μΞλλ. -ήσ:ι.ι (άefJ.μός)' άμ,,:ΙS. εΤμαι ήν:.ι

μένος μαζί μέ τι. συνδέω, συναρμολΟΥω. 
6ρδμlοι;, σ, ο" (άρθμό~)' συνδεδεμένος, συν· 

ηρμοσμένος, ήνωμένος 11 ό φίλος καΙ σύμμαχός τι
νος.- ύΙ(j. (),j"., lί.eθμια, -ω", '1:Cι=αl είρηνικαl σχέ
σεις, όμόνοια, φιλΙα. 
άρδμός, δ (άρσ~'σxω)' δ~σμός, σύνδεσμος, συν

ασπl:ιμός 11 φιλΙα, συμμαχΙα. 
αρθρον, τ? (άeσelσκω)' άρμός, δρθρ:.ισις, κλεΙ· 

δ(,Jσις, χιχ! ί~ίq. το κοΙλωμα της άρθΡώσει.ις 11 χο:ι .::ι 
πληθ .• τά μέλη τοΟ σώματος 11 C!JXV. Τι'ιωμ'νο 'Ι μ!~' 

-IiλA'/j; ' '1:ινό; Η;sω; : Ilρθρσ ,ποδοϊ,,;= τ6 σφυρά' lί.ρ 
θeσ τω" κνκΙω .. =οl όφ8aλμοl ~ l1el}eσ αt6μιι.~0)-= 
τό στόμα. 
άρθρο-niδ!l, Τι (lle"eo,,+nicJ,,)' ή πέδη (~ηλ. ό 

δεσμός) των άρθρων. 
άρδρ6ω, μελ. ·ώσω (Ilρθρο"γ στερεώνω δι' όρ

μού (άρθρώσεως) II 'ειαρ~ρώyω, σ:..ιναΡ8ρώνω lΙ ·tκφέ
ρι.ι, προφέΡι.ι, καeαρά (oCIt:fw. χο:ιί ~ι!Xxιxpιμί'ιω;) 11 ώ~. 
νευ.::ιώνω, δυναμώνω, ένισχύω, έντεΙνω. 

άρδρ-ώδrιc;, ε~ (llρθροιι+εl"ο,,)' ό KαλQς σΥνηρ.. 
μοσμένος 11 νευρώδης, Ισχυρ:'ς. 
ΆΡΙ"- [ίi]. άχ(~;;.ιστoν προθεμ. μόριο·ι, ώ, τό έeι" 

iνισχίίο'ι ττιν εννοι!Χν ,~ij δ' σ:ι 'ιθεtιΥ.ΟU· ax τΤΙ; σι~τTι; 
~ i;'/j ;. έ; iι~ τ.;. WAe"ς, άρεΙω ... Ileaa~o~, άρ~ρΙακω 
(:i eiA .)· κ:ιθ' έΧlJτό JtSptSXEt ΤΤι'/ ε 'ινοιο:ι 'ι τη, καταλλη· 
λότητος, τΥι;; άνωτερότητος (πρδλ. άρlγ .. ω~ο~, άιΙ· 
δσκρν", άelcJ"lo~), τ . ε. = πολύ Γπρ6λ. χ:ι! σιχνσκρ. 
4ri=SH. dec': v~d. 4rίgurtόh, ΑrίsΙutάh=λΙαν Ικα-
νοποιημένος]. . ' 
άρί-Υνως, ·ωτo~, δ, iι=άρlγ"ωι:ο~. 
Ίρί-Υνωτος,,,. ο ... (ώ:ι . -ος, -ον)(άΡΙ·+Υι,."ώακω)· 

εύδιά'(νι.ιστος (εύι<ολογνι;,ριστος) 11 λΙαν Υνωστός, 
πασίγνι.;στoc;, φημισμένος, περΙφημo~ U εν xQ:x1j ίνν. 
περιβόητος, άτιμος (λσιτ. nimium' nofus). 
άρί-δσ .. ρυς, v, γεν. -νος (άρι+δάκιν)' πολύδα

κpuς. ~ρηνώ5ης, γοεΡως κλαΙων. 
άρί-δαλος, ~ωp. άντί de'cJ"lo~ (8 6λ.). 
άρι-δι:ί .. ι:τος, ο" (άρι+δε{χ";;μι)' ό πολύ δει

κνυόμενος, ό ύπό πόντων δακτυλοδεικτούμενος 
(λσιτ. digito monsIr4lus) 11 οθε 'I, πέρίφημος, έπιφaνής 
11 πο:ι;.' Όμ. χο:ιί ώ; &πε~θ.: deιδεΙκεrο; ιΙιιδρω,,-έν
δοξότατος, έπlφaνέστατος [(ιπό τινo~ συσχsτΙ,ιτσιι 
lφό; τό σσινσκρ . *dάCj4h, AQ:'1:. decus, δπό'1:8 θ~ άνιμί · 
νομιν cieIιJέxc~o" χσι! xo:ιt';' μι~pιxήν εκτσισιν deakl· 
xcroil. 

άρί-διιΑος, ο ... • δ λιο:ιν cJ;;10~, κατάδηλος, πaσΙδη
λος, πασιφανής Ι έπ ί όρίων, ό μακρόθεν όρατός 11 
φανερός, καταφανής, πασIΥνι.ιστος. 
6ρί~ιιλ~, ο ... (χσι! .", '0,,), έπ . '1:ι)πο;; '1:06 del

cJ"10,, (ο δλ.)· λΙαν καταφανής 'iι περί6λεπτος, έπι
φονnς. 'ΕπΙρ. ·1~· [άeΙ·ζ"lo~ < *ciea·cJj·"lo~, πρδλ. 
cJ;;λος <* cJεj,10~' rJeje- ) rJje ) ζ.,- (·ζ.,lo~), Oπω~ άχριeiώ.; 
τε;)" (τέeε.τρο,,) )Tee )Te" (ίν τφ "eηtός) Ό . 
lιρι-ςήλωτoς, ο ... · ό πολύ ζηλευτός. λίαν έπΙφθο

νος 11 λίαν εύτυχής. 
άρι8μστός, 6ιι, δωρ. άντ! άριθμ,,~ό~ • 
άριθμciίντι, eωΡ. άντ! άeιθμοuσι, γ' πληθ. '1:0υ d· 

ealJ.μIw. 
άρι8μΕω, μελ. ·"σω (άeιθμ6ς)' «άριθμωι, μετΡω, 

. λο'(apιάζω, ύπολΟΥΙζω U ύπολογΙγω πρός όπότισιν, 
όποτΙνω, 4ποπληρώνω. 

6ρlδμιι8ήμι:νσι, Ii]t. άντ! άΡι"μ"θ;;νσι. ιr.πρ,/,. Ita.e. 
. άσρ. σι' '1:.0ίί άριθμέω. . 

άρίδιίιιμα, -άτo~, '1:ό (cieIlJoμBw)' άριθμός 11 άρΙ-
δμησις. • 

άρίΙιιιισις, ·εω~, tι· τό όριθμείν, όπαριθμετν, τ6 
μέτρημα. 

άριδμιιτιιιός, If, 6ιι' ό όνήκων εΙς τό όριθμεΤν. . . 



'7. 6ριδμιιτ6ς-6Ρισ.τώδιν . 

λογάριόζειν, 6 IK()νc,ς, έπιτήδειος εΙς ουτό, ό έξ τrι 'τω,,: .. έρθ~, lvegfJ.e, . 'ο!ίτ. ~ 'σχ του cr2,.aio~i .. , πιι· 
ησκημένος εΙς αύτό 11 o~:;. ι) ιiρ,8-μηrι>ιfι (ένν. riX"'l) ριιγιόγ"ήJ . ' , 
ώ~ ' χιι ί πιι:;.' -ijμΙν . σΥί!IΕρον. 'jo;πί;; , ·κώ;. " ' άριστcύ4;, ·έΟ1$, δ (&~,ατoι;)" ό δριστος (ό . καλ>l· 

άρι&μιιτ6ς, ή, άιι' ό εύK6λwς άρι~μcύμενoς (υ - προς, 6 Ικανwrερος) άιιήρ Ilπιi;;' Όμ. x~τ~ τ.6 πλε! · 
πολογιζ6μενος, ό δυνόμε;νΟς νό μετρη~ι:Ί, 6 'μικΡ9<; στον ίν τφ πληθ. οΙ ι1e,anJe!; (λ~τ. optim&f,es), ΟΙ δ , 
Τι όλΙγος κατό τόν άρι8μόν, εύό;Jι8μος, όλιγάρι- ρισ οι, ΟΙ πρόιφιτοι, ΟΙ άρχοντες, cl ήγεμόνες. ~ . 
θμός ο-ύκ ιiρ,θμrι ':ό .. =όμη δJναμενος νό μετρη8r:, άριστcύω, Υ' ιν. Ιω'ι : πρτ. άρ&α .. ~υεακε' μ~λ; -ευ,ααι 
άναρί8μητος, όλογόμιαστος (λαιτ. ηυllο ίη numero (&ρ,αrοι;)' είμαι ό άριστος Τι ό γε'ν.ναιότατος.: Τeώ-
h&bitus) . ω" ιΙρ,ατευε.1κε=ητο όδρι~τoς των Τρώω\/' ιiρ, -
άρι&μός, δ ' ο,τι 'x~ ί σΥιμε;;ον, «όρι8μόςι, λαιτ, nu- ατε.Jαι τι = εΤμαι δριq.τcς .είς τι 11 μετ' άπρφ., ιiρ,-

merus. 2) ποσόν, μέγεθος, fκτασις χρόνου , Τι Τ9- ατεύεσκε u.χχεαθιιt=ητο n,:;wroς είς την μόχην . 
που: πο),;'ι; ιΙρ,θμόι; χeόνοv. 3) άρι~μός, ώ; 60- άρ~τιiΙ~y'- ίω'ι. άντΙ ιie,a-reio ... 
8μός όξΙας, κοινωνικής θέ ~εwς Χλπ. ~ μn~ d';Jρώ~ 'οριστίCω, μελ . -law (&ρ,α"ο,,)' δ/δω είς ' τινα τό 
fζομκι, ιiρ,8-μIρ = κό8ημαι εΙ:; την σειράν iJεταξυ αριστον' (τό πρόγευμα).-ΜiQον, λαμθόνω τ6 tiρό-
των όνδρών, λαμ6όνω 'Εέσιν μεταξι;, των άνδΡών γευμά μου, προγευματΙζω. , ', ' 
I1 έ." ιiρ,θμIρ εΙμ, = συναρι8μοϋμαι, txw ύπόληψιν άρ~στίvδ''ιtv, έ:τ!ρ. (&1.,σrος)' κατ' άξΙαν, άνσλσγως 
(ύπολογΙζομαι, έι<;τιμωμαι) 11 συχν. οιίκ Ι." ιΙρ,θμφ εΙ- τής K~ιν νι~ής θέσει..iς; κατ' έκλογην (τοΟ Qpro)'ou). 
μ,=δέν λογαριάζομαι, περιφρ~νoOμαι (λαιτ. πμllο άριστ6-β~υloς, η, ο." (αeιατο>!-βοvΧή)· ό δριστΟ" 
esse ' In ήumerο)' 4) . cπλοΟς όρι8μός, πcσότης, έν 6ου ~ευόμενός τινι . . 
ίiντιθέσι;ιπρt~ τ-ην ποι6τ'1jΤιΣ 1], ιi~!αιν: τα;;,, ' 'οιίκ d1'- άριςrΤΟ-Υέvc&lος, Όιf (αρ,στo>!-"έ."ιrθλo.,,)· 6 παρ-
δμό,. 16"ώ" (Σ~φ.)=αύτό δέν εΤναι όπλή παρCiΤςJ- άγων (γεννων) πάν δ,lΙ άριστον (9ρΙστους δyC5ρας). " 
ξις λέξεων IΙ ο&τως; ΙπΙ ιiνθ"ώπων, ΙΥε,,,άμη,, τέκνα άΡ~C;Ιτo-yόνo::, ον· έπΙ μτιτρ6;, ή τό δΡlQτd~-
οιίκ 'ιι,θμόν ωωι; dU' ;'πιrerά-rοvr;<l> jVΥώ,,=έγέν· κνα tIKTOU"JQ. . 
νησα . δχι άηλQς άρι8μ6ν , τέκνων μόνον άλλά, ; : άρίσ"l"6-κάρnος, ο.''· ό φέρων (παράγ(.;ν) . όρ/-
(πρ6λ. τό τoίi Όριιτ. nos numerus ίuπ,us=δέν εΤμε- στους KaρΠOί:ς. . . 
8α παρά όπλοΟς όρι8μ6ς μ::Ινον, δ'1jλ . όπλα «νού άριστο-ιιρδτCομσΓ κυ(3ερνωμαι ύήό τών op/qrwv 
μεροι) .- Ilάρι'8μησις, μέτρησις, όπαρΙ8μησΙζ : de'- (ύπό των ευγενων). ' . 
δμό" ποιο;;.?α, nJr; ατιιατ,ήι; \·H:;.o:.~.) '= άπαρι8μω, άριστοοιιρδΤΙα, tι (cfρ,στο>!-κρατε'''')· τό κράτος 
έπι8εωΡώ, τ6ν στρατόν. . (~ 'Iji. • . η δι Ι ;<ησις) των άρΙστων, των εύγενΌϋς κα-
Έτvμ.: 'ιιιθμός, ιΙιι,θμέω l ίων. ιiμ,fJ.i!ός, 4",- ταγwvης 11 τ. ε. ή μορφη έκε/νη τοΟ πολιτεύματος, 

{Joρέω " (χιιτ& μετciθδσιν φθόΥΥων)' -θμο- ε[ 'ιιιι τ6 γνω- καδ' ην κυ8ερνωσιν ΟΙ 6ριστοι n' ή ι:άριοτοκρaτία», 
στόν πρόσ:ι:υμιι. Τό pιζ ιx~ν στοιχ.εΙΟ '1 ιiιI'- είιρ(σxaτ~ι ώ; Η'(')μΕ'1 χΧ ί σΥ,με?ον. Έ~ ιι~τ()ίi τό 
ίν τ1) λ. ';ήριτο,. = δνευ άριθμοϋ, ΠXντω~ έΧ τη; ρ. άριστο-κρiτικός"ή, όνΟ 6 όνήκων εΙς τηνάρι-. 
ιίρ- toίi ιieαelσιcω (8 6λ). OTOKpaTICY. 

ά-ρiv=cιeρ,ι;~ άριστό-μσντις, -ε" •. δ, -Ιι' (αe,σ-rο>!-μά."r,ς)· ό 
-Αριος, α, ο.,,' πιιλιιιόν δνομιι άντ! τoίi ΜηJ,κό.. άριστος των μάντεων, αρι~τoς μόντις. 
άρι-ηρcηής, ε,. (ιie,-t-neinw)' ό λ/αν εύπρε:nή-;; άριστ~-μάxoς, ο." (&~'.1rοr;+μ2Χ'1)· 6 άριστα μα- , 

μεγαλοπρεπής, (ιαπρεπής, έκλαμπρότατος. XouEVcζo 
ά-ρϊς=αeρ'ι; (ο 6λ.). . -ΑΡΙΙΤΟΜ, τ6' πρωινόν φαγητόν, πρόγευμα (λαιμ-
άρί-cnιμoς, ο." (ιie'-t-σημκι)· λ/αν άξιοσημεΙωτος, 6~νόμενoν χχτ& τΥι'1 άνιιτολΥιν τοί) tιλΙoυ) 11 6Ριιδότa;;,,'1 

περιφανης 11 λ/αν φανερός, καταφανής, πασιφανή, &e.o.ro." έχΧλ!!το τ6 μεσημ8ρινόν φαΥητόν (τό .Τ~" 
άρισ&-άρμαΤΩς, ο." (αρ,στο>!-αιιμα)" 6 αριστ,Ο:; ρωμχΙων prandium), τό δε πρωινόν πρόγευμα 'ώνο ' 

έν τιj όρματηλασΙQ. . μciσθYj τό.ε ιIιcιιάHσμα. , 
. άρ..-σιιίiδής, ει; (ιie,-+ακv'ω)~ 6 λΙαν όργΙλος, Έτvμ.: έτuμολ. ,,~δέν τδ Χ/jινόν !χει μt το fιπs"θ. 
άρlστ-σΙloς, ο." (&ιι,στο,. + clfJ.lo,,)" ό άριστεύ-' &ρ,στος, ιiλλ' ε[νιιι . otivDet'JV έΧ τoίi ·'ίiρ,· (=πρωΙα) 

σας έν τι;> όγωνι, νικηφόρος άθλητής. , . < ιΙΟ)ερ,' (πι;6λ. γοτθ. &ίΓ, πιιλ~γε:;.μ. er (=εύ~ύς, τα-
'ρiστ-σΡΙΩς, ο'; (&e,aro>!-ιiex6r;)' ό άριστα δι- χέως) ( πιιλ·γερμ. *&(j)ir-I (π~6λ, Ζενδ. &y&r (=ήμέ-

ευ8ύνων, δριστα κυ(3ερνώΥ. ρα)+-ατο (*-d-to (·d- ( ed-=rpwYErv)· πι-Ιλ, ίf-e' (ήέ· 
'ρι-στάφiloς, ο." ' (ιiρ,+arιIpvltj)· ό πλούσιος e,or;) ( *d(j)ee-· 't.l. ιιe,aτoo.,,=t}e' iαrό." (= τρωγο':--

εΙς στaφι.ιλός, πολυστά:ρυλος (διciφ. γρ. ιiντ[ Ιρ,σι:ιί- μενον την πρωΙαν). 
φvλoι;) . άριστό';νσος, ο" (cie,crio>!-."ιIos)· ό txwv δριστόν 
άριστάω, μελ . -ήσω·πρχ. ';elστηκα, συγχεχ. ιι' νοϋν, 6 fXIJV όρ/σΤdς δια8έσεις. . 

πλ'1jθ, ';e'a-raμz.", ouyxox. άπρφ. ';ρ,ατά .. α, (αιι,ατο.,,)· άριστο-ηοιCω, μελ ; -ήσω (αρ,στο." + πο,'έω)" ."α-
παlρνω τ.) ΠΡWινόν μου, πρoγευματΙ~!.) (λαιτ. pra.n- ρασκευόζω τ6 cie,or:o." (τ. ! . τ6 πρόγευμα)' ' τα 4'.4-
dere) 11 γεν., γευματΙζω, έσ~Ιω (:φ6λ. &ρ,ατο.,,). τοπο,ούμενα=τά πσροσκευασ8έντα διά τό &g,dτΟ." 

'ριστcίσ, fι (ιiιI,σ"ε~ω)· τό KαΤOρΘWματα τοϋ ι"ι - (=τ6 πρόγευμα).-Μιiσr>ν,λαμeάνw τό πρόγευμό IJcu, 
ρwoς, τό όποία έκέρδισαν τ6 fπa8λον τής προσω- ' προγευματίζΙJ. ' 
nrl(ι'iCj άν~ρείας (τΩ ιiιι,στεϊα) 11 κά8ε μεγόλη καΙ ή-, άριστος,' η, ο,,· ό καλλ/τερος (ό έξέχων) εί.ς τ6 ' 
ρωικη δρά~ις, γενναι6της, άνδ~αγαδΙo. Τπ? τό δ- είδός του, χ.,ησιμΟΠ'JΙ'Jύμe'lον ώ~ ίιπε?θ. τoίi ιΙΥαθόι; 11 
νομιι toi)to φέρο'lτιιι χαι Ι μεμονωμέ'ιι;ιι ' ραΦφδίιιι τ~~ : επί 1t~'JG " ό δριστός, τ . Ι. ό όνδρειότατος ij εύγε:νε-
'IAtcia",; , Ε'ιθοι ΠΕριγΡciφΟν1ΙΙΙ τ& χaτ":;.θύψiται 'ijρωό, στα τος 11 με:' ιiπρψ., cie,oro, μάχεαθα,=οl καλλ/τε-' 
τι 'ιο" π. χ. fι ριχφ . Ε' φέρει τό'ι τΙτλον .ιι,.ομήδοv; ιI~, - ροι, ΟΙ lκα~wτεr;><'Ι, διό την μ~xην II&eιατο~ ,ιiπατ~. 
στεια, αθα,=ό ευκολωτατα έξαπατωμενος.-Πιιρ '. Αττ, . 6 
άριστcίσ, oτi , πα:,τ",. σχεΜν x~-:dι πλ'1jθ . (ιig,σr:εύαι)' καλλ/τερος, τ. 1. ό τό μάλιστα έξέχων, 'έξοχwτρτος, 

τό 8ραβείον τοϋ άρΙστου, ή άμοι8η έπl γενναιότψι εύγενέστατος χ.τ .6. 11 o·j~ , πλ.,ιθ. αιιιστα ώ; ίπΙρ : = 
I1 εν τιjι έ'ι . ("π~ν.) , μνημεΤον άνδρε:ίας iΊ νΙκης. «άριστα», ύπέροχα, έξοχα 11 X~τ& χριiσιν μιτ& του 
άριστcρός, ά, ό,,' « άριστερός», εΎWνυμoς, cζερ- ciρθι-οu, ωρ,αrοι; ιΌμηρ. ). αΡ,ατο,. (ιiη,), ωι?ισrοr;(Δωρ.). 

6όςι, ε:ίς τό άριστερό (λαι τ. sinlster) 11 Ιπ' de,oreed Δι!ι Τ7ιν iτuμολ. 6λ. w.AefI.. . . 
=πρός τά άριστερό 11 Ιξ ιie,arEei!'>" = άριστερόι,ε:ν. άρίστο-τόκcια, r., Π'JΙ"ΙΤ. θ1lλ. του 
άπ6 τ6 όριστερόν μέρος, είς τό άριστερά. 2) » άριστο-τόκος, ον (&ΙΙ'''το>!-τεκεϊ." τοίί 'tlHrQi)· Ρ ' 
άιι,στερά (μετ~ rι ci'IS ') τοίι o·ja. χειρ) == τ6 'όριστερ6 φέρων (γεννών) τά αριστα τέκνα. ΚιιΙ ποιθ. ιίρ,στ6· 
χέρι. 3) μτφ ... ό προμηνύων κακόν, δυσοΙωνος 'toxor;=Q υπό άρ/στωνγονέων γεννη8εΙς. 
(δ ι ότι ~ιiι τ~ν OEλλψ~ οίω'l/jσχόπο 'I, βλίπο'ιται πρ<!., 6'Jp- άριστό-ιcιρ, -χε'!10Ι;, δ, -11 (αρ,σrος+χεle)' 6 txwv 
ρίΧ 'ι , έθεωγIJU'ΙΤ" χιχκο Ι οΙ οίω 'lοΙ π"ίι ijpxoHo έ; ιiρι- ό'ρΙστην χείρο· ιίΥών deJorιIXIJ'e=oYwv κερδιζόμε-
στεριίίΥ , διότι εί, τiL ιipι"τε~ των έχειτ'.) tι δύijΙ~. ' "4) νος δι ' Ισ,χυΡοτάτης χέιρό:; (πυγμης), - . 
έ;: ί ιίν.θ"ώιιω'ι , άριστερόχειρ όδέξιος, 6); τό l'rιλλ . άριστ-ωδϊν, ·r."or;, δ, tι (IίeIστο>!-ώιJ'r;)' ό γεν- . 
g&uche [ιi'-5~, ί-:uμ'Jλ. tL6n ' eέv [χιχνοπ",ιιt tι συΥ'(. ιι!- νων άριστα τ.έκνα. ' 



Ιρισ4pClllιc;-Ιρμoνlσ .. " 
Ι ....... l~ li (cι,.+σ~"'ί" "1:00 .σφd.Uω)·ό λ/αν 

όλιΟ8ηρός, έπιςιφολήςllόπατηλός, δόλιος, έπ/6ουλος. 
Ι ....... δlκι ~~ (qι+φed"ομαι)' ό εύκόλως δια

yιγνc.ισKόμενoς, ευδιάκριτΟς . 11 ό λ/αν φανερός, κα
ταφανr'ις, κατάδηλος 11 ό καθαρό όρατός, λαμπρός, 
φωτεινός. ΈπΙρ. -cUω~=λ/αν σαφώς. 

IρIιCIoς, σ,ο __ lΙ.eΗτειο~=ό της δρκτου n έξ όρ
κτου, 66ρειος. 

-'pιιc6vτωc;, ιi1:Τ., ΧΙΧ1:& συνιχΙρ. deΗΟVlΙ'ΤQ)S, ΙπΙρ. 
ίχ 1:jj, μ1:Χ. 1:06 έν. 1:06 qHiιo' άρκετά, «άρκοίιντι...'ς): 
qχοv"τω~ 'χει=άρκεΤ, φθάνει. 
IPKCaIς, -εω~, tι ιιleχέω)' 6cr'ιθεια, έπικουρ/α, έξ-

υπηρέτησις. . 
Ιριιcτ6ς, ,;, όll' <qΧέω)' «όρκετός), l"ανός,lκα· 

νοποιητικός. 
-'pιιcίiv, ίων. ιiν1:! ιiexo;;ν, o\ι~. μτχ. ιϊν. 1:oίl 
'ΑΡΚΕΏ, μελ. -έσω' ιiόp. ιχ' ;reχεασ.- Πιχθ. πρχ. 

lΙeχεαμαι (λΙΧτ. arceo)' κρατώ μακρόν, όποκροίιω, 
όπομακρύνω, όποσ06ώ 11 μΙΙ1:& ~oτ. μόνον, 60ηθώ,. υ· 
περασπΙζω.- 11 έ:Τμαι χρήσιμος, ωφελώ, εΤμαί όρκε
τό Ισχυρός (ΧΙΧ1:& το πλεΤστον μβ1:' ιiπι;φ.) Ι : ώσ. μΙ1:& ~oτ., 
εΤμαι έπαΡι(ής, έπαρ~ώ, Ικανοποιώ U ιiπoλ., εΤμα~ όρ
κετός, εΤμαι όρκετό ι"χυρός. 2) ιiπρoσ., qxea μαι 
=εΤναι όρκετόν δι' έμέ, μΟΟ όρκεΤ, εΤμαι πολυ ευ
χαριστημένος n ιlexei"" δοχεi=μοl φαlνεται όρκετόν 
(δτι όρκετ), φοΙνεται δτι εΤναι καλόν.- 111 ΠΙΧθητ., 
εΤμαι Ικανοποιημένος, εΤμαι ευχαριστημένος μέ τι. 
Έτvμα1.1 ίχ ι;Ιζ. σeχ-; Ι"Ι:ίριχς; μορφjjς; '"I:jj,; ρ . σ1χ· 

(π;;6λ. d1-σ1Ηεi", d1x';, ιlUfQJ)' ιiπo ιiπόφιως; 
. σημιχσΙιχς; ιiλλώς; 1:11 ΙΧΙ δύο ρΙζΙΧι ~ίν ιiπίχoυσιν: tι σeχ
eιιχτηριιΤ τήν θετιχή" tι σ1Η- τΥιν ιipνητιxήν πλιιυρ&ν 
μι!; χ:χ! 'tjj, ιχ~τjj, ivv.: Ιλλ. ιlex-iιo, lI'ex-IOi, lI.ex-o~ 
-Λιχτ. arc-: arc-eo, ι.ΓΧ, arc-a, arc-era, arc-anus' 
π;:.6λ. ιiρμ. ι.rgeΙ=έμπόδιον, argelUm-=qHiιo. 

ΙριιιιΙος, δ' ό σκύμνος παρδόλεως. 
δριιlOς, σ, ο" (ώσ. -o~, -ο,,) <ι!eXέω)' ό έφ' 00 

δίινόταΙ τις νό στηριxθ~ 11 όσφaλής, 6t6aroς: ";;11' 
~HΙO" Ji ΙΙnοUα6σι "i ασω8iiιισι ~ τωρα εΤναι ά
σφαλές καΙ 6t6arov δτι f\ χανόμεθα f\ σΥζόμεθα 11 
~~x. ιo~ μιαδό~6ε6αΙα (τι χΙΧ! έπαρκής) όνταμοι· 
δή.- 11 έπαρκής, Ικανοποιητικός. 

IPKCHj, το (ιleXΈιo)' όμυντήριον δπλονllπαρηΥορΙα, 
Ιριιouντως, ΧΟιτ& aUYΙXiQ. ιiντ! qxe6nfOi (8 6λ.). 
IPKTcιoς, σ, Q" (lΙ.eχτο~)' ό τ"ς όρκτσυ. 
Ιριι"ον, ρημ. iπΙθ. τoίl ιι'eχομαι' ιJεϊ' τιιισ lI.e-

χεσ6σι=πρέπει τις νό κάμr:1 άρχήν (νό άρXΙσr:ι).
Ι (ίΧ 1:06 lI'e~ιo)' ιJεϊ' τιιισ lΙ.eχεΙll'=πρέπει τις νά δρξr:ι 
(νό Kυ6ερνησr:ι). 2) ίν πιχθη1:,.ένν.· ιJεί τιιισ lι'eχεα6σι 
-πρέπει τις νό δρχεται (νά εΤναι ύπό όρχήν), νό 
έξουσιάζεται, ."1:. f πρέπει τις νό unaKoίιr:1, 
-ΑΡΚΙΟΙ, δ χΙΧ! 1j' δρκτος, (άρκοίιδα). 2) ''Ae

xτo~, +/, ό άστερισμός τ"ς lIfεyd1ηi »Αeχτοv, χιχ
λουμ'νη ιiλλως; χιχ! liμαξσ 11 έντι6θιν σημ. χιχι; ό 66-
ρειος Πόλος, τι Υιν. ό Βορρδς. -

Άριιτ-oίiρoς, δ (lΙ.,χτοS+ο~eΟ~j · χυρ. 6 φύλαξ τ"ς . 
δρκτου, ό φρουρών τήν (Μεγάλην· Αρκτον., λαμ
πρός όστήρ εύρισκόμενός πλησιέστατα πρός τόν 
όστερισμόν της ΜεΥάλης • Αρκτου, χlJtλοόμsνος; ~' 
ιiλλως; XIJt! Boώτη~.- 116 χρόνος τ"ς έΠΙΤΟλι"!ςτου, 
πιιρ! 1:& μΙσιχ ΣιιπτεμβρΙου. 
Άριιτο-φύΙσξ, -σΧΟi, δ (ΙeΗτοs+φ1ίωξ) = 'Ae' 

χτοveΟi (8 6λ.)· 6 φραυρός τ"ς (ΜεΥάλης • Αρκτου •. 
-ΑΡΚΥΙ, ιiττ. liexv~, -νo~, tι [~] . δΙκτυον, κυνη

Υετικόν δΙκτuoν (λΙΧ,;. (ι.ιιlι) 11 ιI,xve~ flφoVi (μ~φp.) 
-τό δΙκτuo, τ. ι. οΙ κΙνδυνοι (οΙ όΥώνες) τοΟ ξlφoUς. 
Έτvμ.ι et' ίτυμολ. βλ. χιχ! deάX"'l' χιχ,;' ιiλλους; ax 

ριζ. ι!e- (τ06 deσe1axOJ, /} 6λ. ) χιχ! χιχτ' έπίΧτ. ιlex-, 
• , ~, ΧΙΧί τό dgxd,.", ίσω, ~έ χιχ! 1:0 ιΙαιί:ν,.". 

6ριιil-στδσfσ, 1j, Τι: . 
Ιpιιu-σY6σιoν, το (lι'eΧVi+rατημι)' τόπος, έν ι;ι 

στήνονται θηρευτικό δΙκτυα. 
Ιριιkτlτoς, '1, ο" (Τι ;Oi, '0") (lΙ.eχv;trστημι)~ 

ό · περι6ε6λημ~νoς όπό δικτυων Ilqχvατιίτ'1 πημα1l'ή 
=8άνατος tν -TQ. μέσ~ τών δΙΚΤUwν 11 ιieHνατστO", 
τό=δΙκτυον, ·τι τόπος περι6ε6λημένος όπόδικτόων. 
Ιρ.u-ωρ6ς, δ <cIexvs+o~eoi)' ό. φυλαξ τών d,-

,, __ ("Ι:. Ι.τ"ν δικτUwν). . . . 

AEZIΊCON ΑΡΧΑΙΑΖ ΕΑΑ1ΙΝ. ΓΔnZZHZ 

Ιρμσ, ·στο,",. τό (τfjς; ιχ~τfj, ρΙ~. μΙ 1:&ς; λ. ιιeμόi' 
ιleμόζω)' δΙτραχον δχημα, xl)p. πολεμικόν δρμα, 
(όμάξι). 2) τό όρμα καΙ οΙ Τπποι, τό έζευΥμένον 
όρμα 11 ώσ. οΙ ΤΠΠΟI. 
Έτvμ.ι ~ι' ί"l:υμολ. βλ. ΙΙeσeΙαχω' το ~ιxσίι πνεiίμαι 

ΠΙΧΡΙΧΥώΥων '1:ινων 'tjj>; ρ. ιle- (lieμα, ιIe.uόi χλπ.) όφιΙ
λιτιχι ε!ς; ci.VΙΧλοrΙιχv προς; πιχρά.ΥωΥΙΧ 1:i'j, ρ. ser- (π. χ. 

8eμo~, '..epα). . 
6ρμαΜσ, tι (deμόζω), χιχ! deμα1"ιί' τό παραχω

ρημένον (KΑΘWρισμένoν) ποσόν τροφ"ς, ζωοτρο
φΙαι, «κουμπόνια). (cnαeιiτο ιleμόζιι" _l Ιαχ;ν
eonocei" τ~ ιd1η» Ήσόχ: c" nαed τό σfeιι" τΩ 
αώματα, fI 8τι δ/χη" lieματο~ ΙPΙeea τΩ αώματσ» Μ. 
Έτ.) [έτυμολ. συνιχπτίον τιj\ qσeΙαχω 8 6λ.]. 

. . 6ρμ-άμαξσ, η~, tι (Ιeμα + liμαξα)' Περαικ"ς κα
τασκευης όνετος όμαξα, κεκαλυμμένη, χυρ. ~ι& ru
νιχΙχιχς; χιχ! πιxι~Ιιx. 

6ρμ6τclOς, σ, ο" (Ι,μα)' ό τοΟ όρματος, ό άνή
κων εΙς δρμα . Ο .Ι~. ίπ! μοl)σΙΧi'jς;, ιιr;. πολιμΙΧfj, 
χροι!ς; .Ττιι θpηνώ~oυ,. 
6ρμδτcW,μελ. -αφ (Ι,μα)' deμαnιωτώ (όδηΥώ 

δρμα), έποχοΟμαι δρματος. . 
6ρμδτ-ιιΙδσfσ, 1j' τό ιων".ι" (όδηΥεΤν) όρμα. 

Έχτ06 
6ρμδτ-ιιΙδτΙω, μιλ. -,σω' έλαύνω (όδηΥώ).όρμα. 

ΈΧ "1:06 
6ρμδτ-ιιΙδτικ, -ον, δ Ιι'eμα + ι1ιιννω)· tJ lων

_ (όδηΥών) όρμα, ό έποχοόμενος τοΟ δρματος, 
«ό όρματl)λάτης». . . 
6ρμδτ-tιlδτoς, ο" (ι'eμα+lωv"ω)' ό πρασδεδε

μένος έπl τροχοΟ όρματος καΙ · περελαυνόμενος 
(περιστρεφόμενος). . 
6ρμδτ6-ιιτilηος, δ' ό δοσπος (κτύπος, θόρυ60ς) 

τών όρμάτων. 
6pμITCMIIIY6fί, ό" (I',μα+nιf"",μι)' ό πηvνίιwν 

(τ. Ι. κατοοκευάζων) δρματα U tJ deματοnιrΥόi=ΤΡΟ
χοποιός, άμαξοποιός, 
Ιρμδτo-τρotpΙω, μ,λ. -ιfαω (c!eμα+τe~φω)' χυρ. 

.τρέφω όρματα, τ. Ι. τρέφω, συντηρώ, Τππους (χυρ. 
~ι' ιirli!vlJt' &.ρμΙΧ1:0!lρομιων). Έ; ιx~τoίl το 
. 6ρμδτo-τιιoφfσ, tι· ή συντήρησις Τππων δι' όρ-
ματοδρομlας. . 
, 6ρμδτο-τροχι6, Ιων. -ι" tι (ι'eμα + ~Iox6~)' ή 
τραχιό τcΟδρματος (τ. Ι. ~ ΥραιμμΤι 'ιν ΣΧ"lμιχτΙζουν 
'π! του e~ά.φου, οΙ "Ι:ροχο! τoίl iΡμιχ"l:ος; , 1:& Τχνη των). 
6ρμδτωΙ'σ,~==deματηωα/σ (8 6λ.) μιιτ& συμπιχρ

ομιχρτο6ψιος; ()πιχινΙΥμ06 ~ι& τήν λ. dμαeτω1/σ. 
αρμCνσ,1:ά.· τά lστlα XIΣ! τ& liλMiι (έξάΡTlα) τοΟ 

πλοΙου .(ώ; +ι λ. 8π1σ) [ix 'ti'j' ιχ~τfjς; ρΙζ. μί τ&ς; λ. 
ιleμό~, ιleμ6"ω χλπ.· βλ. ιleσe1axιo]. 
ipμcvoς, '1, Ο", 'π. μτχ. πΙΧθ. ιiρp. 6' τoίl qσeΙαχω. 
6ρμ6δloς,~, Ο" (ΧΙΧ! ·o~, -ο,,) (deμόζω)' ό όρμό

ζων, συναρμόζων 11 δθιν, εύάρμοστος, όρμονlκός, 
ευάρεστος, . 
6Ρμόςω, ιi1:Τ. -ττω, eωΡ. ιleμόαδω' μιλ , d.eμόαω' 

ιiόp. ιχ' ΙΙeμοασ' ΠΡΧ. ΙΙeμαχσ. - ΠΙΧθ., ιiόρ. ιχ' ι)eμό
α{hιll" πρχ. ΙΙeμασμαι (deμόi, lI.eιo)' συναρμόζω, προσ
αρμόζω όμοο, συναρμολΟΥώ, συνδέω (χυρ. ίπ! τoίl 
ΙΡΥου το!! ;l)λΟυρ.ΥΟIl). - Μέσον, συναρμόζω, προσαρ
μόζω, έμαυτόν (τι τι δι' έμαυτ6ν) 11 συΥκολλώ 11 προ
παρασκευάζω, έτοιμάζω. 2) έπ! riμου, δΙδω εΙς Υά
μον, νυμφεύω,υπανδρεύω.-Μέσον, λαμ6άνω ως συ- . 
ζυγον, νυμφεύομαι, ύπανδρεύQμαι.-Πιχθ'ljΤ., δίδομαι 
εΙς Υ6μον υπό τινος, νυμφευομαι υπό .τινος. 3) 
δένω · σφΙΥκτά. 4) 6άλλω εΙς τάξιν, διευθετώ, τα
κτοποιώ, κυ6ερνώ. - 11 'ι\μτ6., όρμόζω, ταιριάζω, 
(πηΥαΙνω. καλό) 11 προσαρμόζομαι πρός τι.- 111 ci. • 
προσ., deμ6ζ6ι=εΤνα! όρμοστόν, εΤναι πρέπον, ται
ριάζει (λ~τι~. decet), με,' ci.ΠΡφ.: deμ6ζει αιyiί." •. 
6ρμοί, επ,~. = lI.en· όKρ/ΒWς, μόλις πρό όλlΥου, 

όρτΙως, νεωστl (χυΡ. ε{νιχι ci.ΡΧΙΧΙΙΧ ~oτ. το!! de~). 
6ρμο-Ι0Υιω, μίλ. -';αω (d,.uόa+UyOJ)' συναρμο" 

λογώ, συναρμόζω, συνδέω όμΟΟ . . 
6ρμον'a, tι (deμό"ω)' ή συναρμολόΥησις n συν

δεσμος, οίινδεσις.- n συμφωνΙα συναπτομένη με
ταξυ όνθρωπων, συμ6οοις .. - 11 διάταξις, θεσμός, 
ψήφισμα U δθιν, μoΤρa, πεl1ΡWμένoν,- ιν ιb, ,",01)-
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.7. 6pμoνιιι6ς~6pιισylι 

σιχό, δρο" «όρμονlα», συμφωνΙα "χων. 2)- 'Εν τ1) 
Ρ,lτοριχij, ή ρύ8μισις τοΟ τόνου τ"ς φων"ς, ή μου
σικότης τ~ φων"ς. 3) Ύινιχ6\" όρμονlα, συμφω
νΙα χλ.π . 11 δίJfΙΤIlΟΠΟ~ ""ιισΙΗω,. deμDιιΙσ=ή διεστραμ· 
μένη, κακότροπος, διό8εσις τών γυναικων. 
άΡμονιιι6ς; ιf, ό" (dllμ6ζφ)' ό έπιδέξιος, tμπει

ρος εΙς τήν μουσικήν: τιl dllμΟΙΙΙΗιl=ή 8εωρΙα τ"ς 
μoυσΙKιjς. -
άΡμ6ς, δ (d- λ6Ύφ το!) Ιίμσ' πρδλ. cleQI)' «όρμός» 

ώ, χσ! νυν Ιν "t1l οίχοlJομιχll, δρ8ρωσις, κλεΙδωσις: 
deμό~ %ώμστo~ ,ιιδooπσδι}~ (Σοφ.)=χαραματιό, δν
οιγμα σχηματισ8έν εΙς τόν τόφον διό τ"ς όπο
σπόσεως λΙ8t.ιν. 
άρμόσδω, lJωρ. ιiντ! ιΙιμ6ζφ. 
δρμοσμσ, -στo~, τό (deμ6ζΦ)' τό προσηρμοσμέ

νον, παν δ,τι εlναι συνηρμολογημένον. 
άpμoCrτiιρ, -iίlloi, δ'=dllμDΟπ)i (8 δλ.)· ποιητ., ώα. 

dllμ60ΤΦf1=ό κυ6ερνων, 6 διοικητής. 
ά~ -ο;;, δ (dllμ6ζΦ)' δ dllμ6ζOJtl, δστις 

διευ8ετετ, κυ6εΡνQ 11 6 κυ6ερνήτης D xup. «6 όρμο
οτής», τ.l. 6 κu6ερνήτης των έλλην. νήσων καΙ πό· 
λεων της Μ. 'ΑσΙος, 6 όnoστελλόμενoς ύπό τών 
ΛακεδαιμονΙων κατό τήν περΙοδον τ"ς ήΥεμονΙας 
των Ι! dllμDΟΠι~ ώα. ίχσλεtτο χσ! 6 ΔιοικητιΊς όνεξ
σρτήτου όποιΚΙας. 
άρμοστ6ς, tί, 6ιι' 6 προσαρμοζόμενος. Έχ το!} 
άρμ6ττω, «ττ. ιiντ! deμ6ζΦ (8 δλ.). 
δρνσ, atl'L -Ιν. (μrι 6natpxoua1j, δνομ. ίν xpijaat),lJutx. 

lJ.eιιc, πληθ. SIl"II~ χλ.π.· (δλ. de,,6,). 
άρνδιύι;, -Ιδo~, 11 (ιι,"~)' δορό (δtpμα) πΡο6ό

του -(<<ΠΡο6!ό»). 
ipyCιoς~ σ, ο" <ιΙιιι6,)' όρνήσιος (7) προ6aτήσιος)' 

8e"CIOi φ6t1OFέσφaγμέvα npό6aTQ. 
όρνcι6ι;, δ <de,,6~)' νεαρός κριός n ιiλλ' ώ; ίπΙθ. 

άριιc,ο~=όΡσενικός Η ιι,,,cιό, 8ί'~= cόΡσενικό πρό-
6aτo». Κστ& τόν Άμμών. Ccle".i Ησl ψcιοl "ισφe
Ilovo,,,' &e"c; μΑ" rdll u"O"atc-οΙ ".ο,,"Ι, de"ccol 
cU οΙ n:eοήΗΟ"ΤC~ τiί t}lIHI,.. [δι' ίτuμ. βλ. de,,6i' 
ώ, ίπΙθ. διδσΙω, τό dll"cιόi (*ιι,ο"cιόi(ΤΟ!) &eο'7ΙΙ)]' 
'pvco-δofv...., ~ov, δ <ιι,,,όi+δοιιιάω)' άΡνοφό

γcς (xup. δ ε~ωχoόμινo, χσ! αuμποσιιi~ων μί χρ'στσ 
ιiρνων). 
'ΑΡΜΕΌΜΑΙ, μιλ. -ήοομσι' πσθ. ιi6p. σ' ι7Ρ""""'" 

ιiλλ& χαι! μεα. ιi6ρ. σ' ι71l"'70σμ'7'" «ποθ: όρνoCίμαι 
νό είπω (<<ντΙθ. τφ tpfIμI, .lπο,,) 11 όρνoCίμαι νό δW
σω (<<ντίθ. τφ cJo;;NI) 11 ιiπoλ . , λέγω δχι, όρνοΟμαι, 
δέν 8έ:λω 11 μετ' ά,πρφ., όρνoCίμαι νό πρόξω τι [πρδλ. 
iρμ. urc1.Πc1.m .... όρνοCίμαι, urc1.sf=δρνησις]. 
'pvcuτiιρ, -iίIlO~, δ (ψnίc»)' ό πΙπτων, μέ τό 

κεφόλι πρός τό κότω, έπόνω όπό πύΡΥον iι όπό 
όρμα 11 ώα. 6 6ουτηχτής <cJVr'7~)' πρδλ. χσ! xrιβι
ΟΠ1τt1e· 

6pvcw, μελ. -οφ <q,,6i)' πηδW (χvβιοτώ), χο-
Ροπηδώ, σκιρτώ, ώσόν τό όρνΙον. 

'Enιμ.: Έχτό, τ~, auvijQ. ίτuμολ. ίΧ το!} 'cI(It},,
dll,,6i' χστ' IiHou, de-"C'1i- (*Qr- neu- (πρδλ. Λιθ. 
π.rfl=καταδύειν,Πc1.rc1.S = κολυμ61ς (πτηνόν)), X~"i' 
IiHou,; αuνσπτ. χσ! τφ iλλ. dιιtίΦ (Qr-vΦ. 

όρν{ισιμοι;, ο" (ιι,,,Ιομσι)' δν δύναταΙ τις νό 
όρνη8ι:!. 
δρν ... .,., -CQlf, "ι <q"Ιομσι)' τό όρνεfσ8αι, ή 

cδρνησις». 
'pvfov, τ6, ΙΙποχορ. το!} ιI(',,6~' μικρό όρνΙ, όμνός, 

όρν6κι.- U δορό (δtρμα) όρνΙου. 
'ΑΡΜΟ'Σ, το!}, τtι, (Ύιν. ie «πηρχ. δνομ. *lιιi, "t9j, 

- ίν χρΥισΕΙ δνομ. oI)o1j, dμ,,6i)' δοτ. ιι,,,ι, ά,ττ. &e-' 
διιϊχ-. &e".· πλ τιθ. "Il"Ci, Ύεν. ιι,,,ω,., δοτ. ιι,ιιάοι (ίπ. 
&e"COOI), σίτ. cIe-~' δΡνΙ, όμνός (δΡρην '1ι 8"λυς), 
λαι-:. c1.gnus, c1.gnc1. 11 ώα. α1jμ. Ύε.ν. npό6aTov (δρρεν '1ι 
8"λυ). 

'Enιμ.: auv. σuνιi~τ. τφ de;''' (Fatetί", Ύιν. (F}q,,6i. 
Έπιιδ-ίι παιρ' Όμ. δ,ν bnιipxouatv tXV1j ιiρχιχoί) F, δ 
Meillef παιριiΎδΙ τό Ιμ. dll".ιόi ίχ το!} ιf('o'7" < *ιι,
."ειό~ (-= όρσενικός). - Ή δνομ. ιι,.;" μσρτuρεtταιι 
';ηΎΡ: παρ' Όμ. nolv,,'7" (= Πλούσιος -ε1ς όρνιό) 
i,uttGtxoUIt δ' auvQ. *-fe'7'" ιι,_HI~=πpo6!ό όρνιoCί' 
ΙΙΙ"CΙΟi=όρνήσΙ9ς, dιι"ειό~=Kριός. - -

δρνΙμαι, ίλλειπτ. inoe., ίνχρΥιαιι χοίτ' ίν: χαι! πρτ' 
μ6νον, ίπ,χτετ. τόπο, το!} ~Τllομσι' λσμ6όνω δι' έμαυ-
τόν, κερδΙζω, όποκομΙζω, τι ώ::; ~Pa6εToν. -
Έivμ., Ιιιννμσι ί; ίπίχτιτ. ρ. Ώρ- (αe,.ν-) τοfi σΤ-

1l0μσι (μΙλ. q-ο;;μσι)' πρδλ. cIe-ο,=ώφέλεια, 6οή-
8εια' μloiJ.-atll"oi, μιοiJ.-iιe"Ιφ· πι-δλ. Άι-μ. &rnu-m 
=λα~νω (<<6ρ. c1.rΊ=fλα~C'ν, πρδλ. ι7llόμ'7,,-α~να.φ. 
[πδ' -ΙI=έΥγΙζω, φ8όνι.ι, όrΙhc1.m=όσχολΙα-παιλ-ΎGρμ. 
AΓπδή~6πoKτώ-ιiΎΎλ. ec1.rπ=κερδΙζω, 

'~ciίIiaI, δωρ. ιiντ! Ιιιlομσι, μιλ. το!) cιeχομσι. 
όΡ6ιιιιν, έπ. μια. «ορ. δ' του σΤeφ. 
lιρόν, -Ιτω, πΡοατ. ά,ορ. σ' τοσ σΤιφ. 
6~ τ6' ώφtλεια, 6οή8εια, έπικουρΙα. 
όΡ6σιμοι;, 011' (ιι,6ω)' 6 δυνόμενος iι κατάλλη-

λος νό καλλιεργη8ι:!ι καλλιεργήσιμος 11 καρποφό· 
ρος 11 μτφρ. (ίπ! -yuvattx6,), κστόλληλος πρός παρα
γωγήν τέκνων (πρός παιδοποιΙαν). 

Ιροσιι;, ,COJi, 11 <q6φγ τό όροτριδν, ή όΡοΤΡΙσ. 
σις, καλλιέργεια.- 11 γί'j καλλιεργήσιμος, σιτοφό
ρος _ -9ΥΡός, λστ. ΑΓνιΩ. 

6ροτίιΡ, -iίeo~, δ (ΙΙι6φ)' ό όpoτριGιν, 6 όρΥώ
νων : ιι ΥεωρΥός 11 βο;;, dιιοτ;,e=6ouς δι' δργωμα.-ΙΙ 
μιτφρ. ό Υεννήτωρ, 6 πστήρ. 

όρ6τιιι;, -ov, δ = ιι,0π)1l (8 δλ.)· ΠΙ.IΙδow ιι,6τσι 
=έργότσι (8ερόποντες) τών MouσGιν, τ. Ι. ποιηταl. 
6ροτοι;, δ <q6Φ}' τόδργωμα 11 ΥεωΡγΙα: ζ;Ι" ιιπ' 

ιι,6τοv= ζ"ν έκ τ"ς ΥεωργΙας (διό τ"ς γεωρΥΙας). 
2) συΥκομιδή, έοσδεΙα 11 ΟΙ καρποl τών όγρQν 11 ίπΙ
α.,,, όΥρός.- 11 ή έποχή τ"ς καλλιεργεΙας, ή έποχή 
τ"ς σποΡδς (6 σπορητός). 
6ροτρσΙοι;, !Ι, ο" (&1l0τ('0"γ τoCί σιτοφόρου 6-

γροΟ 11 όγροτικός. -
όΡOΤΡCUι;, ·Ιωι;, δ=deοπ)e (8 ΙSλ.). 'Εξ σ!ίτο!l τό 
όρoΤΡCϋω, μελ. -οφ = qde» (8 δλ.) _ 
όροτριιτίιι;, -ο;;, ΙΙ· ό όνήκων εΙς τό δροΤΡον 

(όι-θάτ. θ& iιτo ιι,οτecvπ)ι; ώ, ίχ το!) deοτllctιC»). 
ό~Tριάω, μιλ. -σοω [ίί]=ιle6Φ (6 δλ,). 
όpoτρo-δf-συloι;, δ (lΙΙοτeο" + "Iavlo,)' ό όρο. 

τριών πέρa-δώ8ε ('1ι έπάνω-κότω), ώ, δ δρομιίι, ίν 
τφ δισόλφ. 

δροτρον, τό <ιΙll6ω)' cδΡσΤΡον», όλέτρι (λστ. &
r&frum). 
6ροτρο-ιι6νοι;, ο" <ΙIlΟΤllοΙ+π6"~)' ό μox8Cιν 

(κοπιόζων) μέ τό δΡοΤΡον. 
όρoτ~ρiω, μιλ. -ήοω (&eοτeοι+φellω)' αιρω 

τό δΡοΤΡον. 
'δρoίiμσι, μ'α. μ,λ, του dcieOI' ίν Φ 'Ωeο;;μσι ,Τνσι 

μ'α. μ'λ. τοό σίllΦ. 
δρouρσ, 11 (qόφ)' γ" καλλιεργημένη iι καλλιερ

γήσιμος 11 όγρός σιτοφόρος (λ στ. c1.rvum) Ι ώα. Ύιν. 
fδαφoς, γ", χώρος, χώμα 11 πσΤllιι; lιιοveσ=πατρΙς, 
γενέτειρα.-μτφρ. έπΙ Υυναικ6ς, ώς δεχoμtνης σπό
Ρον καΙ όποφεΡσύσης κσρπού::; (τό τέκνα της) [δι' 
ίτuμc;λ. δλ. de6Φ]. 'Εξ σ~.oίί τό 
6ροιίρσΙος, σ, ο" (lJ.llovt«)· 6 όνήκων εΙς τήν 

&eovllat" (τούς όΥΡούς) , όγΡοτικός 11 μ;;; deov('atio; 
-μiις τών όγΡών (ίν ιiντιθίαιι πριi, τού; c;1χοα(τοu;). 
6potiριον, τ6, bnc;xop. το!} &eoVllat (8 ΙSλ.)· χωΡοφόκι. 
όρouρo-ιι6νoι;, ο" (1Ilov('Qt+n6"Oi;' 6 έν TQ όΥpQ 

novQv (τ. Ι. έργαζόμενος). -
ΆΡΟΏ, μ.λ. -60Φ, ΠΟΙΤιΤ. -όοοφ' «6ρ. σ' lΙιοοσ' 

πρχ. qtf;OHat.-uoιe. ιi6ρ _ σ' ι7ι6"",,· πρχ. deήllομσι' 
όΡοτριώ, όργώνω, καλλ!εργω (λστ. ΑΓΟ Α).- ιι σπεΙ
ρω :- qo;;" cΙ~ Hιtn:oVi - σπεΙρειν εΙς κήπους. 2) 
μτφρ. ίπ! του autuoyou, γεννώ 11 ίπ! το!} πσιlJό, (Ύιν. τ'-
xvou), γεννωμαι. -
Έ,vμ. ι ίΧ ~ .• eo(F)-: Ιλλ. ιι,6-ω, dIl6-ocμo" d-

1l0-τt11l, cfeΟ-ΤΟi, IιιΟ-ΤΙΟ'" cfeOV-/lΩ, cZCOlV-'7l'0i' πο
lvcίeltvll0i. ('Ηαόχ.)-Λστ. ΑΓ-;Ο, &ΓΑ-ΙΟΓ, _ΓΙ:-ΙΙΟ, &
rίifrum, arvu-s, c1.rvu-m - rοτθ_ &Γ jc1.m - όΡοτριδν
πσλ-Ύιρμ. _Π-Αή = &rc1.re, ΑΓ-Ι=&ΓΑΙΙΟ - πσλ-σπλ. 
ec1.r-όΡοΤΡιdν. 
όρ6ωσι, ίπ. ιiντ! ιι,ο;;οι, Ύ' πλ."θ. iv. το!) dll6at. 
6ριrδ", "ι <ιΙιΜζω)' τό -όρπάζειν, τό όnoσπδν 

τι 6IaIc.x;, διαρπαγή, λΓ,1στεΙα, λεηλασΙq.- n τό όρ
πaσ8έν πΡδΥμα, _ λεΙα, λόφuρoν.- • Ορπακτικ6τηςι 
όπληστΙα. . . 



6,116", fι (dencfζCD)" «γ6ντζοςι, «τσεγκέλιι, cόρ
ηόγηι. 2) τσouγKρόνα (η γκρατζοίινα) ι διχόλι 
(λα~. h_rpιIgo). 
iριι6yιμoς, '7. ο,,' ό όρπασ8εΙς. 
ΙριισΥμσ, -στο". τιi (de,πιίζCD)' τό όΡΠaζόμενoν, 

τό ' διαρπaσ8έν, ή λε/α. τό λόφυρον. 
6ριισΥμ6ς, δ (de.πιίζCD)· λεηλασ/α, λ~στευσις. 2) 

πδν τό διαρπαζόμενον, τό λόφυρον. 
'ΑΡΠΑ'ιΩ, μελ. dendfω. «ττ. dendoCD η denci

οομιιι' «6ρ. α' #ιe.πιιξσ. «ττ. #lenaoa' πρκ. #fe.πijxa, 
- Π~θYιΤ., «6ρ. α' t)emίx6,1" η ι)e.πιίο6",,· ιί6ρ. δ' 
ι)e.πct,.",,· πρχ. #fe-yμιII Τι ΙΙe,παομιιι' όφaιρώ, 000-
σπώ, διό τι'Ίς 6/aς, cόρπόζω» (ώ~ χ~Ι νίίν): dendfa" 
Μ«ι,,=λατ. r_ptlm ferre. 2) όρπόζω τι έν σπου
δι:\~ όναρπόζω 11 ώά. όρπόζω διό τοΟ νοΟ, όντιλαμ-
6όνομαι, έvνoώ. 3) καταλαμ6όνω καΙ κατανικώ, 
κατa66λλω.- 11 λεηλατώ. λαφυραγωγώ, διaρπόζω. 

'Ετvμ.t 'χ~. ιΙρπ- (*s!p- (*srep-)*rep- (πρδλ. λατ. 
r.plo. Αλλ. Ιeέ,πτομιιι)' Ικ. ~. den' Ιλλ. lien-vIaI. 
lJen,'7. lJen-af. deπ·άζω. den-dy'7. denay-ti. aen-> 
Γ&'Ρ': λ~τ. Γ&ρ-ίο, r_p-_x, r&poldus, r_p-tor, ΓΔΡ
lπ,..- den- (*s!P-: sarplo, sarp·o, sar-men, sar
mentum, παλ.- γερμ. sarf, scarp (dHA. sharp = όξίις), 
διdι τιi de.πιι~έο" ελ. λ. Έ~ α~τoίί ' τιi 
6ρ~σKτήρ, δ, ..fίeOi· δρποξ, λοστής.- θΥΙλ. de

ncfxr«Iea . 
άρηακτός, ,;, c}" (de,πάζω)' ό δι' όρπαγι'Ίς εΙλημ-

μένος, cόρπαχτός», κλοπιμαΤος. 
άρησκτύς, -1io", -Ιι'=CΙe,πα"'; (δΑ_ λ . ). 
'άρηά-ΙσΥΟΙ;, δ ' κυνηγετικόν όργανον. ' 
άρησΙCοι;, α, ο" (χα.Ι -ο", ~o,,) (dend'ωi)' όρπα-

κτικός, δπλησΤΟζ, όδηφόγος, λαlμοργος. 2) έλ
κυστικός (πρός έαυτόν έλκίκ..ιν), 8ελκτικός, γοη
τευτικός πδν δ,τι όρπόζουν ΟΙ δνθΡWΠoι, .6Ρπα
χτΡς». 'ΚπΙρ. -έφ,,=πρoθύμWς, διακαώς. 
Έrvμ.t χατ' diHotl~ o·jlJiv τιi χo:νιiν Ιχιι fι λ. rι:pιi~ 

τό .ιΙρ.πιίζΦ», ιίλλ' ίσχ'l)μα.τΙσθYj χαιτ' ιίνομοΙωσιν 
ιίντΙ τοίί *d1naUo" (ώ~ &eyσUo" «ντΙ d~yσUo,,), 8 
ιΙναιι τό θιτικιiν τοίί ι!~-ιoτo,,' rι:pδλ. 'Οσ')χ. .ά},,π
oUoιr' ΙyσΠf7τό".. Τοίίτο rι:ρίπιι vdt «να.xθ~ β!6αιΙω~ 
• ι~ τό l~,πω (Fέ~nω) λαιτ. νolUΡ. Πρό~ τ-ην έτυμολ. 
taiutYjV συν,*~ει fι ΙΙrι:' :i~IQ. 2 σΥιμαισ.· χαιτ' Qt~ti;v γραιrι:τί
ον &ιlnaUo". Ή ιίναιλoγΙ~ de.πιι~έο" t &,πιοτο" !χει 
τ-ην «ντΙστοιχ6ν τη, εί~ tdt ζεuγη: deyσUo" t ιI~yι-
010", N«eιJaUo,,: xέe~Ioro". 
άριισι'ς .. , μελ, -{οω' όρπόζω τι είιΜς, ρ/χνομαι 

έπόνω του, λαμ66νω, δέχομαι (μaτGi rι:poθυμΙαι~). , 
Ιριιαξ, -οΥο", δ, fι (de.πιίζω)· ό όρπόζων, διαρ

πόζων, όρπακτικός (λ~τ. Γ&ρ&Χ).- U ώ~ o~σ. lJe.πιιξ, 
δ-λοστής, cδρπαξ», σφετεριστής λαφυραγωγός. 
2) fι 4e.πιιξ=λι;ιστεΙα, διαρπαγή, λεηλασΙα. 
άριιαξ-άνδρσ, fι' ή όρπόζουσα τους δνδρας, ίπΙ 

τη; σφΙΊ'Ί'6~. 
Ιρησσμσ=8Ι_Υμιι (ο δλ.). 
ipncNVII, 11 <ίlgιπιίζΦ)' σχοινlον 8ηρευτικόν 

πρός παγlδευσιν όγρΙων ζt;x.ιν Η νf\μα, Kλwατή, έξ 
ών ύφαΙνονται τό ύφόσματα U ώσ. χαιΙ ή νευρό τοϋ 
τόξου [χαιτ' !λλoυ~ ίχ ~. de- τοσ άισι{οχφ 8 δλ). 

δριιιι, fι (dencfζω)' πτηνόν όρπακτικ6ν, εΙδος Ιέ
ρcικoς.- IlδρέΓοανον "δρεπονοειδές ξΙφος, όκιν6-
κης, «χατζόρα» U δρεπανοειδές 6oUKEvrpOV (δι' ο!ί 
fιλαιυνoν Τ(ίύ~ iλiCP!lVttX~) [δι' ίτυμ. 6λ. ι!eπάζΦ). 
Ιρnuισι, αι! (de.πάζCD)· χυρ. αl όρπόκτριαι, «όρπό

χτρες», τ. Ι. οΙ 8ύελλαι, ΟΙ όνεμοστρό6ιλοι" έν τΤί 
μτγν. μυθολογΙIJ αιtιτα.ι παιρΙστα.νταιι ώ, rι:tapOltGi τ'ρα.τα. 
li'tIVOΙ «ν-ήρrι:αιζoν 'tdt~ ίrι:Ι , των tpαιπιζωV'-ΤΡοφci~, ιίχ6μη 
δ. χα.Ι ιiνθpώπoυ, [δι' a'tυμ. δλ. ιlencfIω). 
ΆΡΡΑ "ΊΩ'Μ, -a'Wo", δ' χρηματική προκατα60λή 

(τό xoινω~ λιγόμινον «Kαπόρa»), διδομένη ύtιό Τοϋ 
όγoρaστoO ~ς έγγύησιν. 2) ένέχυρον, έγΥύησις, 
6σφόλεια (λοιτ. arrhabo, _rha).-rι:ρδλ.χαιΙ 'δρ. er1i:bδπ. 
6-ρρσyiκ,' ίi (σ σΤΙΡ.+er;Υννμι)' 6 μή rιaγε/ς, μή 

8λaσ8εΙς. , . 
Ι-ρρστος,ο" (ο otIp.+ea{CD)· ό μή 8pauόμενος, 

όKoUρaστoς. 
Ι ρρΙ~ ο" (ιι στιρ. + ea"WΙI τ06 e&nrCD).· ό 

μή έρραι.ιμένος, ό δνευ paφι"Jς. 

·7' 
Ι-ρρcιιτoς, ποιητ, 4-1."1:0,,. ο" (α σ~ιp. + ,.ζω)· 

ό όνεκτέλεστος, όγΙνι.πος Η ότεΜς, ' ότελε/ωτος. 
6ΡΡCνΙK6ς, !J, c}" (4ee'7")' όραενικός, όνδρικός 

(dντίθ. 'tψ 6,,~vχό,,). 
6ppcvo-yovi .. , γεννώ δΡρενα τέκνα. 
6ppcvq-yov'a, fι' ή γέννησις όρΡένων τέκνων. 
lιρρcνΟ-Υόνοι;, ο,,' ό γεννών δρρενα τέκνα. 
6ρρcνο-κΟΙτιις, -ov, δ' ό μετό όρρένων 01-

σχρουργών. , 
6ρρcνο-κuι .. '=άee«ιrοτοχέCD (δλ. λ.). 
6ρρcνόομal' γΙνομαι όνήρ U 'eee"όω = καθισΤώ 

τινα δνδρα. 
lιρρcνό-nαις, -.πιι,δo~, δ, 1ι (&ee'7tt+nai,,)' ό έξ 

όρσενικών τέκνων (ΟΟοτελούμενος π. χ. Υό"ο,,). 2) 
ό μετό δρρενος τέκνου U χαιτ' άλλoιι~, cόρσενικο-
8ήλυκος». 
6ρρcνo-ηoι6ς, ό,,' ό συντελι;,ν πρός γέννησιν 

όΡΡένων. . 
, 'ρpcvo-Toai .. • τΙκτω δρρενα τέκνα. 
6ΡΡCνO-τόKoς, ov· ίrι:Ι γυνα.ιx6~, ή τΙκτουσα όρ

ρενα τέκνα. 
6ρρcv-ωn6ς, c}" <&ee'7" + ιlSψ)' ό Εχων δψιν δρ

ρενος (όνδρικήν) Ilόνδρικός, όνδΡοπρεπής. 
Ι-ρριικτοι;, ο" (ο στερ. + 6!JΥννμι)' ό μή διaρpη

γνυόμενος, όδιόρρηκτος. " 1>ν δέν δύναταΙ ·τις νό 
8ραύσr;ι Τι νό φ8ε/ρο Ο μτφρ. όκόματος, όκούραστος. 
ΈπΙρ, -τώr • 

• ΑΡΡΗΜ, δ, t" lJ.ee", οτ;6, γιν. -."0'" rι:αιλ-αιττ. ιle-
0'7'" ίων. 'eo'7'" cόρσενικός» (άοντΙθ. τψ (ffl~v,,) lΙδθεν, 
όνδρικός, όνδΡοπρεπής, Ισχυρός, δυνατός" ώ~ o~σ. 
&ee'7'" δ=ό cδνδρας». [δι' έτυμ. δλ. &eo"ιr). 

6ρριινής, ί" (lJ.ee'7")' δγριος, 6όρ6αρoς, όγροΤκος. 
δ-ρριιτοι;, ο" (χαιΙ -'Ι, -ο,,) (11 otsp. + e'7(ffl"aI)' ό 

μή ρη8εΙς (λαιτ. lndlctus) Ο ό μή γνwατoπoιη8ε/ς, μή 
όποκαλυφ8εΙς.- • δ,τι δέν πρέπει νό λεx8ι7j, μυ· 
στικόν, μυστηριώδες! ~IιJaXl:d 1:' c!ee"rd 1« = πρό
γματα πού δύνανται νό όνακσινω800ν (όνακοινω
σιμα) καΙ δλλα πού δέν πρέπει νό λεχ8οϋν (<<ρη
τό καΙ όπόρρηται ), 2) τό μή ΔUνόμενoν νό λε
x8ιj, φρικτόν, ό8έμιτον, όποτρόπαιον (λα.τ. nefan
dum)lIΝee'lτ "ee!JΤCD,,=τό πλέον τρομερό.πρόγματα . 
3) ό 8εωρούμενος αΙσχρός, έπαΙσχυντος, λόγος διό 
νό τόν εTπr;ι τις n (I"Τcί χαΙ lJ.ee'7rO = λαιτ. dlcend4 
tacenda . . 
lιρριι-φoρΙ .. , μιιλ. -ήοφ (ι!ee'7φόeο,,)' φέρω τόν 

πέπλον της Παλλόδος Ά8ηνδς. Έε αι~τoίί τό 
6ρριι-φορία, Υι' ή μετό τοΟ πέπλου πομπή πρός 

τιμήν της Ά8ηνδς (π~δλ. 'Aee'7-φόροι). ' 
Άρριι~ρoι, αι! (&ee'7lat + φι!eCD)' αΙ δύο κόραι 

αl φέρουσαι τόν πέπλον καΙ τό δλλα Ιερό (c!ee'7' 
τα) τι'Ίς Ά8ηνδς κατό την έορτήν τών Σκιροφο-
ρ/ων έν • Α8ήναις. . 
Έτvμ. t συν-ήθω~ έ'tυμ()λ. (ΙΙee'7τα+φι!eCD' !λλοl ax 

του CΙeeιχο,,=κόφινος καιΙ άλλοι (έχ τοίί παιραιλλ-ήλοιι 
τύrι:oυ ίΕρρrιφόeοι χινούμβνοι) συσχιιτΙζουσι τοίίτο rι:pό;; 
τ-ην W Eea"" (θυγα.τίρα. του Kιiχporι:o~), «ντΙ 'ΕeΟ'7ψόeοι. 
6-ΡΡΙΥητοι;, ο" (11 ooτsp.+iryι!CD)· ό μή ριγών (μή 

φέμων) έκ τοΟ Ψύχους Τι τοΟ τρόμου. . 
δ-ρρίΥοι;, ο,,' ό μή αίσ8ανόμενος ρτγος (ΨΟχος) 

11 ό δνευ ρ/γους (τρεμούλας). 
6-ρριr;ος, ο" (11 στερ.+e{ζο)' ό μή έρριζωμένος, 

ό δνευ ριζών. 
6-ρρίς, -Ι"ο", δ, Υι (11 vτερ ·+el,,)· ό στεροίιμενος 

ρινός, τ . f. όσφρήσεwς " ό μή ρινηλατών. 
·APPf'XOI, δ, «ττ. Υι' κόφινος (έκ λυγαριδς). 
6-ρρuθμoι;, ο" (ο στεΡ'+ev6μό,,)' ό δνευ ρυ8μοΟ 

' Τι όναλογ/ας (συμμετρlaς) " ό όκατόλληλος, μή 
προσαρμοζόμενος, όκανόνιστος. ΈπΙρ. -μω»=δνευ , 

, ρυ8μΙΚΟϋ .Υ;,Ρόνou. 
6-ρρυτΙδωτοι;, ~" (α στβ!'. + evrl,,)· ό μή Εχων 

ρuτlδaς. ' 
6ρρωδέ .. , lιρρωδlιι' δλ. deeCD~CD, deeCD~{a. 
lι~ρρώξ, -ώΥΟ", δι Υι (11 στερ.+iώξ 'toίI eήΥ"vμι)' 

ό δνευ ρωγμι'Ίς, όρραγής, δρρηκτος. 
lι-ρρωστc .. , μίλ. -!Jooι (ιIeeoιoro,,)' εΤμοι 11 γΙνα

μαι ΔΡΡWστoς (όσ8ενι'ι:;). Έ, αι'}τοίί τό 
6"ΡΡ4στιιμσ, -αιο". τ6' όσ8ένεια, νόσος. 



.. , 6ρρωσΥ1σ-Ιρτιος 

ι\-ρρc.HΠfσ, f) (q~_τiΦ)' ' όδυναμlo, όό8ένεια, 
νόσος, ιόρρώστιαι Ν ι!eι-ι:Ισ τον σι:~στ.ιί.ιιι-όν
ικανότης πρός στρaΤΚJΤΙKήν ύπηρεσ/ανόφειλομtνη 
εl~ νόσον. " 
Ι-ρρωστος, οΙ' (σ α~.~.+loWννμι)· όδύνατος, καχ

εκτικός, όσ8ενής, ιόρΡωσΤοςι Α όθaν, χΟΟνος, νω· 
8Ρ§ς . όδρανής. 
Ιρσσι, Ιρσον, αρσσντcς χιι! άρσάμcνOς" ι .... ρΥ· 

χοι! μ'α. ιiόρ. 'toiί d,aelcrxQJ. 
Ιρσc, έπ. ιiν~! 'Ι},ο., γ' Αν. ιiop. ,1:01) .ιΙσ_. 
άρσcvιιιός, ή, ό--ι!eι"ιxό, (8 δλ.). 
άρσcνo-Kσ.τιις, -ον, δ (ΙΙΟ'7ΙΙ+ΧΟΙΠι)' 6 συγ-

κοιμώμενος μετό όρμέ'Ιων πα/δων (κ/ναιδος). 
-λΡIΗΜ, .1', !ων. Χ!Σ! ιi~~. ιiν1:! '1:0ίί μ'tΥν. ιi1:~. Ι,

''71' [οι!ολ. l,σ'7ΙΙ (I1v.u F), λοιχ. , .τ~.,ιι, !ων. leo'7'" 
πρδλ. d,o."ax6,· πιθ. ouyy. 'tljί αοιναχρ. rsh_-bhά-s = 
ταΟρος, Zavll. _rsh_n=όνδρας. Έπομ.· ίΧ ρ. σ,σ-= 
αιινσχ;;. _rsh-]. 
Ιρσιος, ο" (ι,φ)' κατόλληλος, εύόρμοστος, 

φιλικός. 
άρσf-IIOtις, δ, 'ιι, -οΠονιι, ~6, γιν. -_&ο" auv'!lp. 

ιiν~! 'toίI d.,ol-nov, (d.ΙeΦ+nοV,)· 6 αΤρων (σηκώ
νων ύψηλό) τούς πόδας; ζωηρός, ταχύς. 

Ιρσις, -.ω" ή (σΤ,cιo)' τ6 σήκωμα, ή σψωσις.
ίν 1:1) ΠΡοαφιιιi, ή σψωσις (Ιντασις) τtjς φωνι'jς έν 
τ.:1 πρώτι;J σuλλα6t.\, ή ιόροιςι (λιι~ Ictυl) Αν ιivtte. 
πρό, tijv Ησι" (τ~ν δφεσιν τtjς φωνtjς, τό χαμή
λωμό της). 
Ιρσω, !ων; ιivt! ιIeΩI, μιλλ. ,l:olJ ιleσιΙσxcιo. 
άρτά8ιι, ή' πιραιχόν ιU'l:ΡOν, Ταον πρό; 1 ιi'l:'I:. μΙ· 

lΙψνον χοι! 3 χοΙνιχοι,. 
άρτ'μi .. , μ.λ. -ιtσcιo' κόπτω εΙς τεμόχια, διαμε

λΙζω 11 όηοκόπτω. 'ΕΧ to1) 
"APTA"'NO.l, δ' σφαγεός, φονεύς, ιλιανιστής) 

(xup. «d .1, Ι,τιιι τ~μ_» xoιtιk E~ot. Η μόγειρος. 
Έτvμ. ι ' ίΧ tOίI πoιpιk tlji Ε!ια'l:ιιθ. χωFO!οu θιωροίίσι 

tό Ιιτ:σμο, προιλθόν ίΧ tOίI *ι!eτό-τσμo, iι *ι!eτ:Ι. 
ι:σμο,=6 'Ι'έμνων έπιδεξΙως (πρδλ. ι!eτΙφ,,)' xcit' Ιίλ
λοu, οι' ouye. ιΙνοιι ι!e- <*ιpr-, πρδλ. ~ιo,' lίλλYjν ί
τuμολ. t:λ. Ιν λ. deτ.μιt" 
άρτδνιι, ή <qτσφ)' σχοιν/ον δι' ου όρτςΊ (έξ

αρτζι, κρεμςι) τΙςη όπό κόπα.ι U 6ρόχος, όγχόνη. 
άρτά .. , !ων. deτ~cιo' μιλ. -ήοω' ΠΡΧ. lf,ηΚσ.

JIoιer,1:., ιiόp. οι' ήιήθtιιι· ΠΡΧ.lfιημιιι, ίων. Υ' πλ Yje. 
ι!eτ~σι:σι (ί~ ij; ρις;. χοι! tό dρcι,Ισχω)' προσδένω 
τι εΤς τι, κρεμω <έξαρτω) τι όπό fv όλλοπρδγμα. 

Ποιθ. κρεμωμαι, έξαρτωμαι, όπό ηνος (d,τσομσι 
lx ι:ι"ο,) 11 ίντι1)θιν, έξαρτωμαι (ίπ! ιicp'flp. Ιν-ίοιων) 
Ικ τινος (λοιt. ρendere _b _Iiquo).- 11 JIoιeYj1:. προσ· 
αρμόζομαι, προπσρασκευόζομαι, εΤμαι Ιτοιμος [de
τ:άω, d,τά"", deτ:~μω'Ι', ι!eΤ:'7eΙf1, ' πιθαιν. ίΧ ρ. ver
(~IXσι. _ ver), ίΙ; Τι, χαι! '1:ό ιUΙ,ω (δλ. λ.)]. 

άρτΙαται, !ων. ιiν1:! l1'τlJιιτσι iι ή'Τ:'7μιιοι .lοΙ, 
Υ' πλ τιθ. παιθ. πρχ. τοίί &,τσω. 

άρτcμ{ις, ., (ΙΙιηο" j)' σCιoς καΙ ό6λα6ής, όκέ-
ραιος. ' 

Έτ:ιιμ.ι «διδ. ί1:uμολ: Ταω, αυνθ. ίΧ 1:01) &,-=&,ι
Χ:Σ! *ι:eμcο·· πρδλ. ημc-Ucιo (=φροντ/ζω περΙ τινοςί 
όσχολΟΟμαι ετς τι) :κοι! d'rμη,,=ύπηρέτης, δΟΟλος' 
σuν"ιθω;; i1:uμολ. έ:κ 1:0ίί Ι,Τ:Ι, ι!eτ:ιo, χαι! 1:ιϋν δμορρΙζων ' 
τιιιν. Σuσχι'lιζόμβνΟ,ν πρό, τό Ιιτσ._, ιΙΙρΙοχιτιιι ώ; ιιιοι
'tYjpoiiv 1:ήν nxeYjt. α'l]μ. (=φροντισμένος) Ιν φ tό ι!e" 
τιιμo~ Ιχιι ένεΡΥ , σ'l]μ. (=ό φροντ1ζων). Έ~ ΙΙ!ι1:0fi τό 
6ρτcμiα, fl (πρΙSλ. cιeτeμή,)' όκεραιότης, ύγεΙα, ό

σφόλεlQ. 

, -λΡΙΕΝII, Υιν. -ι&ο" oι!t. -ι" Τι -ιιJσ, t,. ή 8(ό 
"Αρτεμι:;, ή DIANA των ΡωμαΙων, 8εό τοΟ κυνη
γΙου, 8υγότηρ τΟΟ Διός καΙ τι'jς ΛηΤΟΟς, όδελφή 
δέ τού Άπόλλωνος. Παιρ' ΌμΥιρφ, ~ιιk 1:2' yuvCΊtxoι, 
cι! ιiniOVvaxov οιίφνιllΙω; χιχ! Iίvau πόνων. λΙγΙ'!ΣΙ 01:Ι 
έφονεόοντο ιiπό 1:2 cdyσ .. a β~λ..cι. tTι' ΆΡτ!μι~q;, ό· 
πω. ~ιiι των δελων <tofi 'Απόλλωνο; οι t~t~fitov eivoι.ov 
ιbΡΙ:Jχοντε: Iίvll;;a;. 'Ε; αι~τoίί τό 
"λρτcμfσl~v, τι$' ναό; τι'jς Άρτέμιδος, Τι τόπος 

6φιερwμέ 81; εΙς αύτήν. ' 
'λρτι:μ'αιος, 6' Σπα;>τιατικcς μήν, , όντιστοιχων 

πρός μέρος τού όττι.{ηύ Έλαφη60λιQνος. ' 

c1ιρΤΙμων, -01'0" δ <ιι,τσcιo)' τ6 κύριον(Τ6 μtγα) 
Ιστ/ον τΟΟ πρωρa/ou ΙστοΟ 11 Τι ό ηαπαφΙγκος, 1:. L 
τό τετρόγωνικ6ν lστ/ο" , (παν/), τό ~ύMς μετό τ6 
κότω πανΙ ένός Ιστού, (λοιt. supparum) U τροχαλ/α 
πολυσnQσ:rou. ' 
άρΤΙ .. , ίων. ιivt! deτσcιo. 
Ιρτιιμσ, 't6 (deτάω)' πδν τ6 ήρτημένον (κρεμό

μενον πρός τό κ6τω) ιι ήρτημένον κόσμημα, ένώ· 
τιον (cκοuλαρΙκι). 

άρτιιρ(α, ή (ιl.ΙIω)· xup. ή τρaxεΤα όρτηρΙα (λΟΙ1:. 
_rterl_).- 11 πόσα όρτηρΙα έν όντιδιοοτολι:'! πρός 
τήν φιιt6a.- • =dο,ή. ' 
-λΡΙΙ, :ίπΙρ: πρό όλΙγou, όκριΒως τώρα·δό, μό

λις πρQ ' 6,λ/γα.ι. 2) tlισ. χαι ! έπ! '1:ofi μΙλλ. χρόνοu. 
εύΜς" όμέσως. πόρaυτα ιι ιiλλ' ώ,αι:utω; Χ!Σ! ίπ! του 
ιiμΙσοu πQt~aλθόν'lο;, έσχότως (ίν ιiv,lLe'aat πρό, tiι 
οΠσ1σι).- 11 ίν 1:0Τ, μιt' OΙ~1:Qii (ω, οι' ouve.) OUvOi1:0t, 
ΙΙYjλοΤ άι; ίπ! 'tό πλllΤατον 'Ιό μόλις πρό όλΙγου συμ6όν. 
Έπμ. : ouvijQ. ί1:uμολ. ίΧ 1:Τι, ~ . d,- (ΙSλ. ιIeσI(' 

σχω, ι!eτiι,,) δμοίί μΙ1:ιk των dnσρτ:Ι, ι,τιο", ι!eΤ:,ιάζω, 
!ων. ι!eτaομσι (=πρoπaρασKευόζOμαι, 'Hpoll.), 6μYjΡ. 
lnσfl~' (=ΠCΙΡΕσKευασμένoς, Ιτοιμος) ' πρδλ. σοινσχρ. 
[tόm = διευΜτησις, Xρι'jσις, rt6~ =όρΜς, δ/καιο<;, 
πρέπων - λοι'l. _r5= έπιδεξιότης, μισ. - Υ.ρμ. _rt= 
τρόπός. ' 

c1ιρτMιςω, μsλ. -άσω (&ρτιο,,)' «πα/ζω μονό-ζυγό . 
(λαι:'Ι. ρ_, Imρ_, luder.).- U λογαριόζω, μετρω, 
άρτι'κις, ίπΙρ. (ΙΙρηο,γ μέ όρτιον όρι8μόν, ζυ 

γό (ώ; i:tI;;.). 
άρτι-8ρcιiις" ." (ιιτι+β,-xcιo)' 6 όρτι (πρό όλΙ · 

γου) . 6paχεΙς. , ' 
άρτf-y'μoς, ο" <&ρι:ι + γόμο,)' 6 όρτι (νεωστί) 

νυμφεu8ε/ς, ό νεόγσμος. 
6ρn-\,cνcιος, ο" (ιlorι+"'ιι.ιo,,), τΟΟ 6ποΙου τό 

γένειον ηρό όλΙγου έ6λόστησεν (έ~ύτρωσεν). 
6ΡΤI-ΥέΥΥΙΙΤΟς, ο,. (ΙΙιη + Ι' ... ,.ώγ 6 όρτι (πρ6 

όλΙγου) ΥεννηθεΙς. 
άρτι·ylϋ.~, ί, (&ιτι+l'lνΡω)' ό δρτι (μόλις πρ6 

όλΙγου) γ λυφεlς(σκαλισ8εΙς), KαινOυργl0δ0uλεμένoς. 
άρτf-yoνoς, οΙ' (Ι,ι:ι + I'Ιl"'ομσι)- cιeτιl,~ΙΙ""Τ:Ο~ 

(8 δλ.) . 
άρτι-δΙiις, ." <Ιρ~ι + Μη_ι)' νεοδ/δακτος, πρό 

όλ/Υου διδαχ8εΙς. 
άρτf-δαιφuς, ν, Υιν. -νι;.; (&,τι + ιJάxρν)" ό όρτι 

δακρύων η δακρύσος, ό μέλλων 6σονούπω νό Kλaίr 
σι;J, ό tτοιμος νό Kλαύσι;J, (6 fxwv «κιόλας τό δό
KΡUα ατό μόnα του»). 
άρτf-δoρoς, ο,. (ι,τι+&i,ω)' ό όρη έκδαρε/ς,ό 

νεόyδaρτoς, ό πρό όλ/γou «ξεφλouδισ8εΙς». 
άρτι-cιιcιa, f,' xup. θ'l]λ. τοΟ 
άρτ;"cιιιlιw ." <ιI,noS'+I_,)' ό δρτιος (Ιμπειρος) 

εΙς τούς λόγους του ιι πρό8υμος νό όμιλ.:1, ευ· 
γλωττος. 
άρτι-ςϋΥία, ή (&ρι:ι+ζ~yό,,)· ή νεωστΙ γενομένη 

σύζευξις : d"If,Qj" ιlιτιζνyΙσ=o! νεόγαμοι σύζυγοι. 
c!ιρτIς .. , μιλ. -Ιοω (&IΙ:ΙO~)' έτοιμ6ζω, παρασκευ
όζω n έκτελω, έπιτελω. 
άρτ..ιιιιίς, ." (Ιιι:ι + δiίlei,,)' 6 πρό όλΙγου 

όν8ήοοC'. 
lιρn-ΙδνιΚ, ." (Ι,τι + lJAιιeϊ,,)' ό πρό όλΙγα.ι ό· 

πο8aνών. 
6ρτf;'Kol1oς, ο" (&,ι:ι+χοl1άω)' ό όκριΒως κε· 

κολλημένος, καλό ΣUγKεKOλλημένoςΙΙό προσκολ· 
λωμενος στενQς.- 11 μ.φρ. ό" καλG:ς προοσρμοζό· 
μενος, εύόρμοστος, όcμόδιος: .1, d,τ:ιχοuοιι = 
όκρι6ώς έπικαΙΡως, «στήν ωραJl . ' 

άρτι-κ6μιις, -όv ~ (&eτ:ιtχομιίω)' ό νεωστΙ όπο-
κτήσας κόμην iι φόλλα. ' .. 
6ρτι·ΙόΥος, ο" (ΙΙρη iι &ρι:ι".ΗιίΥω)· 6 6μιλων 

προΟΟμι.κ: (εί:κδλως, εύΥλώττως). 
άρτι-λόχcυτος, ο .. , aρτι+ιοχ.ιί»)· {} όρη (πρό 

μικρού) γεννηθεΙς, νεογέννητcc; (χιψ .. d Ιρτι 10x.v· 
δ.Ι,· , πΡt:λ . 1ίχο;). 
όΡ7l-μcδήι;, ε; (agι:ι+μσ8cil&)', ό άρτι (πρό 6λ/

γου) μα~ών τι, νεοδίδακτος 1I όσuνή8ι::!]'oς. , 
iί~'Jιoς, α, Ο .. (ιl1cιJ' ~xω. 4jn)' πλήρης, τέλειος 

είς τό ~ΤMς του, άκρl%ις πr:;οσaρμοζ,όμενς>ς: , ,~τι. 



βάζω ~ λαλώ, λέγw; τό δtoντα (τό όρμόζοντά) ιι : 
'tlτIfI f1δι,=έΥνώριζε (έσκέπτετο) «Ι:Ιγιi"j, ήρμοσμέ
να». 2) ίνεργ., ταχύς, Ιτοιμος, πρό8υμος (μι,;" 
ιiπpφ , )- • ιπι ιiριθμων. τέλειος, όμαλός (ιiντΙθ. ,;1jΊ 
n.ρ,α"'r-δζιι~, μονός). ; , 
αρτι-ηδΥικ, ., (ΙΙρτ, + n.α,;ι-" ποιθ. ιio.ρ. β' ,;οϋ 

πή"niμ,)' 6 μόλις πρό όλΙγou πα~εlς (στ~ρεwθεΙς, 
σuYKOλληθεΙς), KατασKεuασθεΙς.- 'ΕπΙ 1:t1"OU, 6 πρό 
όλlΥου πεπηγώς(<<πού μόλις Ιπηξε»), λοι,;. recen5 
cOACtuS. , 
'ρτf-ηlouτoς, ο,,' ό όρτι κτηθεlς (κ.ερδηθεΙς), 

ιϊπΙθ. ,;ou χρ"ljμ:χ,;ο;. 2) 6 δρτι πλouτήσος, νεό
πλουτος. 
'ρ~ηoς, ίπ. ιiν,;Ι ι1eτl-πoν, (8 6λ.). 
,pn-noutt, δ, 'fI, . -πον", ,;6, γιν. -ποδα, :(ιlρτ,o~ 

πον,,)' , 6 αρηο, τοίι, π6&ι., τ. i. 6 ύΥιής. τoUς πό
δας (~ν,;Ιθ. ,;φ χwλός) 11 6 τοχύπους.- 116 έρχόμε
νος εις κατόλληλον σΤΙΥμήν. Πρ6λ. , ι!eΤlXι,ρ, dgτI
μλή;. 

6ρτ{σις, -ιω~, . 'fI (dρτΙζω)' ή προετοψασΙα 11 ή 
διαKόσμη:ι1ζ (τ6 «συΥύρισμα». 

'ρn-σκaΙΙTCH;ί ο" (ΙΙρτ,+αιcάnYω)' 6 όΡΤΙ9καφείς. 
'ρΤΙ-στομο;, 01' (ιϊρηo~ατ6μιι)' 6 6μίλών &ρ

τ/ω; (τ. ε: εύKΡlνQς, σαφώς, 6ρ8Wς) n (ίΧ i'oii ιϊρτ,+ 
ατ6μιι)' 6 6μιλών εύγλώττwς. 

'PTI-rclιIιtt, .... 6 όρτι μυηθεlς εΙς μυστήρια. 
'ρΤΙ-τοκος, 01' (ΙΙρτ,+τcιcc,,, ,;ou τίχτω)' 6 πρ:; 

όλlΥcυγεννηθεlς (τεχθεΙς) . 2) ι1eτ,-τόΧ.ίii, Ο" (ποι
ρι:ι~ύτ.). εvε~γ. · ή όρτι (πρό όλΙΥου) τεκοϋΟΟ. 

'PTl-TPC";C;, ., (σρη+τρ.ψομιι,)· 6 δρτι τρεφ6-
μενος, 6 π,:>ό όΧΙγου θηλόζwν. , 

'ΡTl;.φ6νίιι;, •• (σgτ,+φιι,.;;"ιι,)· 6 όρτι φανεΙς, 
νεωστl έμφανισ8είς. 

, όρτι-φρων, ο" γΕν . -0"0, (αρτ,o~φIή"γ 6 δρτιος 
τός φρ~να:;, 6 ύγιής τός φρένας, '6 σώφρwν (6 
«μυαλw~ένος»). 

'ΡTΙ-φuiις, ., χοιΙ &ρτlφtjτo, (ιιρτ,+φνωγ 6 8.eτ' 
φVεί •• , τ. ί. 6 πρό όλΙγου ΥεννηθεΙς, 

'ρτι-Χδνίις, ., (σeτ'+xcI"c'" ,;ou χιιl"ω)' 6 ΙΙgτ, 
χαί"ω". 6 μόλις όνοlΥwν lίπΙ ιiνθίων 1\ δΙνδρων). 

'PT'-XCIP, δ. 'fI' 6 fxwv όμφοτέΡος τός χετρας 
όρτlας, ,;. ί. έξησκημένας. 
'ρτf·xνouς, OV1' (ιΙ{ιτ,+χ"όο., συνΊίΡ. x"oiί;)' 6 

Ιίρη x1'OCΊζω-r (έ;τΙ χ-χρπών), «πού μόλις όρχΙζει νό 
6Υαίνι:1 τό χνούδι» (1\ τό Υένειον, ίπΙ νίών). 
'ρτf·xριστoς, Q" (ΙΙeτ'+xeΙω)' 6 δρτι έπι~ισθεΙς. 
'ρΤΙως, έπΙρ. ,;οϊϊ lieτIo.· πρό όλlΥου, όKρι6Qς 

(συνών. τιj'ι 8eτ'). _ 
άρτο-κόηος, ο" (ΙΙgτο. + χόπτω)' 6 .κόπτων (τ. 

i. 6 έΡΥαζόμενός) τόν όρτον, 6 κόμνων ψtJμlll ώ; 
o·jo., 6 όρτοποιός Ι«ψωμθς»). 
Έτvμ.: xoι~· ιiλλoυ; συπ. τιj'ι λ,θ. keρύ k.pli = 

ψήνw όρτον. Τό kepύ τοίίτο θ!ω~ε~τoιι ώ. προιλθόν 
ίΧ τοίί ~ρeku (xoιtιk με,;«θισιν)=Ιλλ. ΠΙααω, σοινσχρ. 
ράCΑtl=ψήνω' (διιk τ'ήν μι,;iθεσιν «!JtYjv ,;ών φθόΥγων 
keρίι-ρeku π~6λ. Ιλλ. αιcέπτoμιι, ι λΟΙ1:. SΡeclo' ο&τω 
χοι,' liνομοΙωσιν προijλθιιν χοι,;' ΟΙ!J,;ού, τό cιeτo-xόπo. 
<&eτο-πόπο, (χ'(,;' ιiνoιλoyΙoιν πρό. τιk ΠΙπτω, πόπιι
"ο)')· ιiλλoι ιi-ιτι~ίτω; δίχονταιι ίν,;οιϊϊθ:Χ liνσμοΙωσιν' 
πρΙSλ. λοι,; ; coquO<*quequo( !oιJt. *peqvo' Ιπομ. χοιΙ τό 
ΙS' συνθ. -κ6πος(*qoqνο- (χοι,;' liνομοΙωaιν) < !οιπ. *peqvo 
(χοι,' ιiφ.,μoΙωσιν). 

άρτο-ΙάΥίϊνος, ο" (clρτo~λιίyν"O')' 6 μετό δρ. 
του καΙ λαγύν~ (έπιθ. τij, πijροι,. δισοιχχιοίί). 
'ρτo-ηoιό~ δ" (clρτo~πo,έω)' ό' κατασκευαστής 

δρτου 11 ,ιiι~ o·jo. ,6 όρτοποιός (ψtJμδς). 
'ρτο-ηώΙιις, -ov. δ (ιϊρτo~πωλέoμίl')' 6 tμπο

ρος όρτου, 6 πωλών όρτον, «όρτοπt:1ληςlt. Έ~ oι~· 
το!) ,;ό 

'ρτο-ηώΙιον, ,;6' κατόστημα πωλήσεως δρτοο, . 
«όρτοπωλεΤον ». 
'ΡTό~ηωlις, (o'jχΙ ι1eτoπώλ,.), -,δα., 'fI, θ1jλ. τοίί 

dfτοπώl".' ή πWΛoυσα δρτον γιινή. ' 
",\''01, δ' . δι τι x«l vuv, τό «καΡ6έλι., ·χυρ. ιiπό 

σιτ«~ι, δ ι,9 τι δ ίχ χριθqιλeύΡΟIJ ι1ρτο; ιλίΥΙΤΟ μd~ιιΙI ώ, 
'πι τό πλΊtστο'Ι , Χοιtιkπλ1jθ. ιi~. οΙ ίeτο, -[ιiμIpΙΙS. ίτυ
,,01., . • ~ν., ουνιιιnουClι -;'ήν λ, πr;ό. , .« : ~nίω, "ΤΦΙII 

df~eltl'xQ) (ΙΙιτο.= τ6 παρεσKεuOσμένoν)] δλ. ι!e
' το-Χ6πο". 
, 'ρτο-σίτcω, μιλ. -ήαl» (IίIτo~α'Τέoμιι,)' τρώΥω 
δρτον tκ οιταλεύΡου, ιiντΙθ. τφ &λφ,τo-α,τ.ω=τρι~
Υω ' όρτον έκ κριθαλεύρου. 
6ρτο-φΙΥcω' έσ8Ιω (τρώΥω) όρτον. 'ΕΧ τοΟ 

. 'Ρτο-ιΡδΥος, ·ov, δ (cιeτο~φcI,..ί,,)· 6 έσθ/ων 
δρτον. 

6ρτίϊμσ, ,;ό (άew)'ω)' τ6 καρύκευμα, ή ί6ρτυσlά» 
τών φαγητών. 

'ρτΟνας, δ (&Inί"ω)' όρχων έν ΆΡΥει καΙ Έ
πιδαύΡΥ, ώ. 1:ό deμοατι7~ • . 
'ρτιiνω, μίλ. άeτννώ, έπ. ι1eτννιω' ιiόρ. rι: ;;e

ΠΙ_' ποιθ. 1i6ρ. (Σ' ήρτνν""".- ώσ. χοι! &ewω' μελ. 
ι1eτ9αω' ιiόρ. οι' lfewaCl' π~x. Ifeτf)χιι, ποιθ. lίeΠlμII' 
(tij, οι~τij, ρί~. μί τό &eιιeΙαχω)' τακτοποιώ, διευ
θύνω, διοικώ 11 έΠΙΥοώ, μηχανώμαι 11 ίν y.oιx'iί ένν . , 
όχεδιόζω, μηχανορροφQ: cUlo" ι1eτννω (=λοιτ. ίπ-
51dlA5 slruere)=στήνω ένέδραν 11 γινιχώ" προπα-
-Ροσκευόζω, έτοιμόζω.- Μίσον, προπαΡοσκευόζω, έ
τοιμάζω. 
6ρτυσις, fι (&ιτνω)' τ6 cIew.,,,, καρυκεύειν έ

δέσματα. 
άρτύω' μίλ . ι1eτ9αω, ιiόρ. ;;ρτvαα, πρχ. ;;eτf)χιι' 

=&eτv)'ω (ο 6λ . ) 11 καρυκεύω. 
'ΡΟβaΙΙoc;, (χοι! -λο,) δ ' (άevω)' όΥΥεΤον ~Koυ' 

δδς, σΙγλος) κατάλληλον δι' ' όντλησιν ίιδατος (μι
γ'.ιλύ,ιρο·ι ~πό τ'ήν cIewoι,,,a,,) [liμφιΙS. ι,;υμολ: πιθοιν. 
(ιIeνω+βιιλιί"no" 1\ άeVω+βιίλλω]. 
,ρuσάμι:νoc;, μτχ. μίσ. ιioρ. οι' ,;οϊϊ άινω. 
'Ρύσσω, ίων. liντΙ ι1eιίω. 
άΡUΣτήρ, -;;eo" δ'=άρνη;ρ (δ 6λ.). 
,ρνστΙχoc;, δ. 6ποχορ. τοίί devn)e (8 6λ.)· μικρή 

κοοτάλα. 
'ρύτσινσ, -" .. , -fι = ι1evn)e (ΙSλ. λ.) Ο κουτόλα, 

χouλιόρα (π;;6λ. &ιιίβιιJ.10')' 
'ρUTι'ιρ, -;;eo •• δ (&ρνω)' εΤδος 6γΥε/cυ (KOιJ ό

λο, κύαθος) διά τήν άντλησιν ύγρQν. 
'ρUTι\σIμoς, ο" (ιIeιίω)' ό κατόλληλος πρός πό· 

σιν, πόσιμος (χυρ. ϋδωρ δντλούμενον πρός πόσιν). 
'.ΡΥ'Ω, ιiττ; άei)τω' μίλ. -~αω' ιi6p. οι' ;;etίaa.

Ποιθ. ιiόρ. 0;' "e~ "")' Yj "gva""" (πρελ. άννω, άνν· 
τ:ω), λ χ,;. haurire' 6ντλώ ϋδωρ 1\ ύΥρόν καθόλου 
(δι' άλλον) 11 μίσον, όντλώ ίι&.ιρ δι' έμαυτόν 11 μετιk 
γι~. &eVτcα(J.ΙΗ Kcllov ~Mτω,,=όντλεΤν όπό τά ϋ 
δατα τοΟ ΝεΙλου 11 μτφρ. κερδΙζω, άποκτώ. 
Έτvμ.: ιiμφι6. ίΤlJμολ.· 1:ι~έ, &ινω (*ψ-νω (ΙSλ. 

&e".vτι7e)·ιiλλοι άριίω (*Fιιgvω, πρελ. σοινσχρ. νιfr= 
ΊΙΔWΡ (6λ. λ. o~ρo,,). 
,ρl-eιΥΥCΙος, δ (&eχδ~ιi"".λο,)· 6 άρχων τών 

όΥΥέλων, «όρχόγΥελος». ' 
άρχaτςω' εΤμαι όρχαίκός, τούς τρόπους, μιμοϋ · 

μσι τούς άρχαΙcυς κατά τό ήθη 1\ τήν γλώσσαν. 
'ρχσiκόc;, ή, δ" (cIexCl'o,)· 6 txwv (Υι μιμούμε

νος) όπηρχαιwμένouς τρόπους, όρχαιότροπος, δπ
ηρχαιwμένος, πεπαλαιωμένος. 
'ρχσιό-Υονος, ο" (ιIexα'o~"o"ή)' 6 έξ όρχαΙου 

γένους (6 καταγόμενος άπό όρχαΙαν οίκογένειαν). 
'ρχσιο-10Υέω, μελ. ·ήαω· συζηrώ περl πραγμό

των όπηρχαιωμένων 11 άρχαΤζω. 'Εχ τoίi 
'ρχσιο-ΙόΥΟς, 01' (άeΧο;ΙΌ~UΥω)' 6 έρευνών 

6ρχαιότητας (δπηρχαιωμένα πρόγματα), όρχαιοδΙ
φης 11 6 γρόφwν όρχαΙαν lστορlαν. 
'ρxσιo-μι:1ιι-σίδωνo-φρiνΙx-(ιΡΙToς, ο" (ιIe

%11.0" μ1λο" -z.&:w,o., Φev"'χο" · Ιeιιτό.) ι μέλη 
ι1ex- ~ προσφιλη παλαιό ςισμοτα όπ6 τός ΦοινΙσ
σας τοϋ ΦρυνΙχου' (ίπΙθΒτον συντεθέν δπό του Άρι
σ,οφ«νου. 'ax πολλών όνομ«των xoιτιk τρόπον χωμΙΧ6ν) . 

. 'ρχσίον (:ίνν. δά".,ο,,), 1:6, χυρ. Ο!ίδ. 1:0U ι1exιι'o. 
(8 ΙSλ.) 11 τό._όρχικ6ν κεφόλαιον (λΟΙ1:. 50r5). . 
'ρχaιό-ηΙ0υτoc;, _ο" (ι!exιιϊo,+πloiίτo,)' 6 όπό 

6ρχαιωνχρ6νων πλούσιος (6 fxwv κληρονομικόν 
πλοϋΤ,ον). 
'ρισιo-ηρcη.;ς, Ι, (ιIexιι'o~πe.πω)' 6 όρμό

ζων εΙς τι'ιν όρχαιότητα 11 6 διαπρεπής καΙ τιμώμε-
νος διό τ~ν όρχαιότητό του. ' 

clιpxaΙ04ίι 11, 07 (clexι) 1)' ό έξ όρxtΊ" όρχοτοι;, 



".2 c!ιρισι6τρoηoς-· ΑΡΧΔ . 

παλαιός Ι Ιν xαιλ~ σ1jμαισ., ό σεΒαστός τήν ήλικΙαν, 
ήλικlωμένος Ο Ιν xαιx~ σ1jμ., ό άπηρχαιωμένος, ιό 
ξεπερασμένος., (περιφρονη'μένος) U ώσ. όπλοίκός, 
εύήδης, άνόητος. 2) ό παλαιός, προγενέστερος. 
lιριaιό-τρoηoς, ο'" <dezcιi'o~ + "l'ρόπo~)' ό ΚΟΤ' 

όρχαΤκ6ν τρόπον, ό όρχαίκόςτούς τρόπους, ιτοΟ 
παλαlοΟ συρμοο •• 

lιpx-aιpcσfa, 'fι (dext) + αΤριI1Ι~)' έκλογή άρχων 
(όρχόντων), λαιτ. comitiA. Έ!; αι~τoυ τό 
lιρι-aφcσιάςω, μελ. 'οω' συγκαλω συνέλευσlν 

πρός έκλογήν όρχόντων ιι ώσ. ψηφο8ηρώ διά τήν 
έκλογήν, έπιδιώκω άξΙωμά τι. 
lιριalως, έπΙρ. τοο dexaio~' εΙς άρχαΙους χρό

νους. 2) κατά άπηρχαlωμένον (άρχαίκόν) τρόπον 11 
εΙς άρχαίκόν δφος. 
lιpxc-, ciχώριστον προθεμαιτ. μόριον έΧ του lf.exw, 

έχφριίζον τήν Ινν. ti'j~ fιItapoxij~ , ti'j~ i~οχόΤ1jtο~. 
lιpxciov, ίων. &ρxιiίΌ", τό' χυρ. o~~. έπιθι!του τι

ν6~ &exci'o~, α , ο" <deΧο1γ δημόσιον Υδρυμα, tδpα 
των ΆρχΟν (λαιτ. CuriA). 

lιριι-ιιΙιιoς, ο. <dexc' + xαxό~)' ό πρωταΙτιος 
τοΟ κακοΟ. 

lιριι-liioς, ο., ιiττ. deX.-1cw~, ω., (&ρxι+1αό~)' 
'ό όρχηγ6ς λαQν (λαοο), όρχηγός, ήγεμών, xαιτc'ι 
συναιΙρ. clρxέ-Aίi~. 
lιριcμcνσ_, ίπ. ιiπρφ. tOU lf.exw. 
lιριΙ-ηlouτoς, ο" (dexc- +mov~o~)' ό όρχαιόδεν 

πλούσιος 11 ό άπολαύων άρχατον πλούτο\!. 
lιριιτCΙς, δ, ~ωρ. deχέτ,l~ <lf.exw)' άρχηγός, ήγε

μών.- 11 ώ".ΙπΙθ., όρχέτας 8ρόνος = ήγεμονlκός 
8ρόνος. 
lιριέ-τϋηoν, t6 (&ρx.-+nίπo~)' τ6 πρωτότυπον 

(ιiντΙθ . τφ &πόΥ,αφο,,), λεγόμενον και! νίίν άι?Xέ~υπO", 
ύπόδεlγ~α, πρότυπον, μοντέλλο.Κα.! λα.τ. archetyρum. 
lιpxcuω, μδλ. -οω <lf.exw)· εΤμαl άρχηγός, κυ-

Βερνω, δlοlκω. . 
lιριι-ιoρoς; ο'" <dexc- + xoρό~)' ό έξάρχων τού 

χοροΟ, ό δlεu8ύνων τόν χοι::όν . 
'ΑΡΧΗΊ 'fι' tvαρξις, άρχή 11 πρώτη αΙτία 11 πηγή' 

χατ' deχά.-=ώ; Χ(Σ! νίiν λιiγoμεν , είς τήν άρχήν, κα
τά πρώτον Π Ιξ dexίi~ = άπ6 τήν όρχήν 11 ίiπoλ. άρ
xt},,=tv πρώτοις, κατ' άρχάς «Σίτ. καιτα. cniiοιχ έπφ.)· 
ον" &ext},,=oύxl κατ' άρχήν, τ. ~. ούδέποτε, ούδό· 
λως (=λιχτ.οmninο ηοη) 2) πρώτη άρχή, στοlχεΤ· 
ον. 3) 'Εν τφ πλ1jθ.=&nαρχ~l (8 tJ λ. ). 4) ή γ~
.νΙα (δκρα) σινδδνος, έπlδέσμοlJ χλπ.- 11 ύηερτότη 
δύνσμις, κυρlαρχΙα, έξουσΙα: Διό~ άρχή' μετc'ι γεν. 
πριίγμ. &ρχη Πj~ 'Αοlα~=έξουσΙα έπl της 'Aofac.
ώσ . αύτοκρατσρΙα, κράτος. 2) 'Εν τφ · citt. πεζφ 
λόγφ, άρχή, έξουσΙα, ύπούργημα έν τιj κυΒερνήσει . 
){ιxτελιxμ6ι.iνoντ() ~έ τc'ι ci~ιώμιχται α.~τcX xα.ti Μο τρό- ' 

που. , ΧΙΧί ci·ιιχλόγω. ~ιεκpΙ'loντo ιιί~ άΡXά~ χειροι;ο",1-
ι;ά~ (~ι' έY.λoγTί~) κα! x1,1ρωι;ά~ (~ti κλ'ljρου). 
άριη-Υcνής, .~ (&ρχω+ yι"έoiJoαιγ ό προκαλων 

τήν πρώτην όρχήν ένός πράγματος. 
lιρι-ηΥcτcύω, μδλ. -οω' εΤμαl όρχηγέτης, εΤμαι 

άρχηγός, άρχων, ήγεμονεύω, κυΒερνω' x~ι 
lιρι-ηΥcτέω, μιλ. -ο1aω' κάμνω άρχήν, «άρχινω) • . 

'Εκ του 

lιρι-ηyιτιις, -ov, Ι' θηλ; deX,lyir&~, -ιoo~, ~oτ. 
δμω. &ΡΧ'lΥέτι' ~ωρ. άeχίiΥέΤ'l~'ιdext}+ήΥέομαι)' άρχ
ηγός 11 ό Ιδρυτής πόλεως ij γενάρχης οΙκογενεΙας. 
- 11 6 πρώτος ήγέτης, ήγεμών, πρώτος. . 
άρι-ηy6ς,~ωp. clρx-ίi)'6~, Ο". <dexoι} + ήΥέομαι)' ό 

όρχlζων, ό προξενωγ, τι 11 ό πρωταΙτιος:- 11 ώ~ o~o. 
σ υ'/ών. tΙP άρx,lyέτη~, τ.!. ι άρχηγός., lδρι..ιτής, Υεν
όρχης (λΙΧτ. auctor) n προπάτωρ. 2) ήγεμών, 
όρχηγός. 
άριίίδεν, !πΙρ. (&Ρxιi)' έξ όρxrις, παλαιόθεν. 
άριήίον, τά, ίων. ~ντ! &exIIi'o •• . 
lιριήν, έπΙρ. (βλ . dext) 1). , 
ΆPXΙ-~ ciχώFιοτον πρΌθεμ. μόριον ix ,ου &ρχOll, ώ, 

tό άρχε- (8 ι'ίλ . ) . 
άριίδιον, τό ; ΙΙποχορ •. τoiί &eX'i' μικρόν (χαι όνά- . 

ξιον λόγου) ύπούργημα, (άξΙωμα). 
άρι-ιερσnκ6ς, ιt, ό. <cIeχιε,εVi)' . 6 όνήκων εΙς 

τόν όρχιερta. 

lιρι-ιcρcύς, ·8Ω1f, δ' Των. όνομ. c1eta.'IIΩlf, ---. 
ώσ. ιiπαιν,; άνομ. de~I,ιιVi, ' δπάτ. αίτ. πλ-ιjθ. c1exa~i 
(l/.eχω+Ι.,ιιVι;~· ό όνώτατος Ιερεύς, ό πρώτος των 
Ιερέων, Ιεράρχης, ι9ρχlερεύςι. ' 
lιρι-ιcρωσύνη, 'fι (dexa-HIIe_V",I)'T6 όξΙωμα τοΟ 

όρχ ιερέως, ή ύπερτότη lερωσύνη. 
ΙΙριι-δάΙaσοος, ο" <dexa- + H1cιooα)' 6 κυρΙ

αρχος της 8αλάσσης, 6 Kυt3ερνων τός 8αλάσαας, 
ό δρχων της 8αλάσσης. . 
lιριι-δcωρCω, μ.λ. -ο1οω' ιιlμ~ι c1exa"'ωeo~ (8 ΙSλ.). 

'Εκ του 
lιρχι-lέωρος, δ (dexa- + lkωeόι;)' ό άρχηγός, ό 

ήγέτης, 8εωρΙας ιι 6 πρώτος των 8εωρων (t. i. πρέ
σβεων έχόντων 8ρησκευτικήν άπσστολήν). 

lιριf-ΙΙΙω., -OIIπo~, δ ' όρχηγός των κλεπτων, 
(λι;ιστων). . . 

lιριlιιός,ή, ο" (&Ρxιiγ t3ασlλlKός, ήγεμονlκός. 2) 
κατάλληλος διό τ6 κυ6ερνδν U Ιμπειρος, ήσκημέ
νος εΙς τ6 δlοlκεΤν. 

lιριι-ιιu8cρν!\τιις, -ov, δ' 6 όνώτατος (6 πρω· 
τος) κυ&ρνήτης πλοΙου. 

lιριί-μίμoς, δ' ό Qρxηγός των μΙμων, πρQτoς 
κωμικός ύποκριτής. . 
. lιριι-oινo-ιόός" j' 6. άρχηγός των οΙνοχόων, ό 

. όρχ,κεραστήςι. . . 
lιριι-ncιρiiτής, -ov, δ (λαιτ. Archi~jratA)' 6 άρ

χηγός των πειρατων, cάρχιπειρατήςι. 
lιριι-ηo'μην, -."o~, δ <CΙρχι- + πoιμήtl')· 6 όρχη

Υός τών ποιμένων, ό πρώτος ποιμήν (ίν 'tt Κ. Δ. 
οϋτω κΙΧλεΙ τιχι d Xριoτ6~). 

lιρι-ιρcύς, δ , ίων. civt! dexaae.vi. 
lιριι-συν.ooάyωyoς, δ <dexa+ovιιa7OllY't)" 6 όρχη 

γός της συναγωγης. 
lιρΙΙ-ΤCltτονέω, μελ. -ο1οω' εΤμαl όρχlτέκτων οί

κοδομης τινος 11 οlκσδομώ, κατασκευάζω U έπινοω, 
μηχανεύομαι (λΙΧτ. struere). 'Εκ τόίΙ 
άριι-τέιιτων, -o"o~, δ (κιχ! λατ. Architecton ItGt~i 

ΠλΙΧύτ . )· ό άρχηγός (πρώτος) των τεκτόνων, ιόρχl
μόστορας., c πρωτομάστσραςι, ό δlEu~ύνων tργα, 
«όρχlτέκτωνι, μηχανικός 11 γιν. ό πρωτουργός, πρωτ· 
αΙΤιος, έπινοητής. 

lιριι-τcΙώνιις, -ov, δ' ό 6νώτατος τελώνης (-::. 
ε. εΙσπράκτωρ φόρων), ό 6ρxl:ρσρατζrις. 

6ριι-τρ{ιιΙίνος, δ' ό συμποσΙσρχος, κυρ. ό πρ<:
Ίος τρίκλινος, ό άρχων i'j 6 πρόεδρος τοΟ συμπο · 
σΙou ij 'τριΧ1ι"ίου , ώ, ώvομιίζοντο τdι συμπόσιαι Iιti 
τόν λόγον οτι οΙ μsτι!χοντe; ιx~τιίiν i'joav πλαγια~'ν()ι 
επί κλ ινοχιχθισμιίτων ΤΟltοθaΤ1jμΙνων xατdι μΥικο; tW'1 
τριιίιν πλευFιίιν τ~~ τρ~πίζ1j~. 

lιρι6ς, δ' άρχηγός, δρχ ων , ήγq.ιών, κu6ερνήτης. 
[~ι' έτυμ. 6λ. έν τίλει τoίi &ρχω). 'Εκ τοίί 
-ΑΡΧΩ, μελ. &ρξω' ιiόρ. α' ~' πι-κ. "exa.

Συχνότ. ώ~ μέσον lf.eXOμIII· μελ. ιf.,ξομαι· ciόρ. α' Ι;ρ
ξάμ,l,,' πρκ. ";:'Υμαι.-ΠΙΧθητ. ,μελ. deχ-θήοομαι' ciOj:>. α' 
4fexlNι"'. Ι έπ! χρόνου , «6ρχΙζω, 6ρχlνω) 11 μιτc'ι γ.ν. , 
κόμνω όρχήν πράγματός τινος: . -lf.ex.a", nοUμοιο 11 
IJe.t' ιiπpφ. Τι μτχ. : ll.exoμIII οΙχοΟΟμιιί" < -ώιι)=όρχΙζω 
νό οiκοδjμω (νά κιΙζω) ΙΙή ψvxt} lf.~x.~CII ΙΙΠοΜίπουοα 
=ή ψυχή Ιή ζωή) άρχΙζεl νό σΒήνι;ι. 2)6ρχΙζω ά
πό Τινος (ij άρχΙζω μέ τι) : 8.ρχομαι Διό~ = όρχΙζω 
άπ6 τόν ΔΙα (λα.τ. Α Jove ρrinciρJum). 3) μετιχ γιν. 
πριίγμ. κιχ! ~oτ. Itpr;a. : lJexw "'.oi',. δαιτοι; = κάμνω 
πρσπαρασκευάς διό συμπόσιον των θεων.- ΜΙσον, 
έItΙση~ κα;! ι!π! eF1jOXΕuttxTj~ ιννοΙαι, (ώ~ τό cI~,xιι
oiJoαι) : 8.ρχομαι μIIUαw = άρχΙζω τήν 8uσΙOν μέ 
τό μέλιγτοο σώματος των δυμάτων. . 4) μ.,' αΙτ., 
lf.ex"" δ"ό" τι.ι=δεlκνύεlν ε1ς τινα τόν δρόμον.
Προστ., lf.exal =δρχισε !- μ<tχ. dex6μII.O~=KaT' όρ
χάς.- 11 'Επ! 'toIttxi'j~ σxίσBIll~ 7j θ'σεω~, xατdι τό πλ.Τ
στον μιι,dι γιν., κυΒερνω, εΤμαl άρχηγός, δlOlκω.
σπανιώτ. μ&Τc'ι ~oτ., &.ledoa. &ΡΧ.Ι.= δlοlκεΤν δν
δρας.-I1I1Τdι αίτ. τοίί ίσlllτιιρ . Τι συστοΙχου Iiv'tl1t., lJιι.p 

. dext},,=fχω, χεlρΙζομαl, άξΙωμα. 2) D,cιθ1j't~ Kut3ερ. 
νωμC]l, ·έξουσιόζομαl, δlοlκοϋμαl, δρχομαι, (6π6 ,ινο,)' 
οΙ ιIρxόμnoι=ol ύπήκοοι. 

'Ε"ι'Vμ. ι dexoi-I,xCIμoi <l/.exw, c1e%'1. c1exalo" 
4ixOllY χλτι:.), ίχ ρ. ιι,χ- ι οιχνσχρ. ρ. arch-; όrch'I-ml 
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=εΤμαι άξια;, αιναμαι, &rcι,.:&π=άξια;, Ικανός, &rgh ά-σάφςισ, -Ιι" fλλειψις σαφηνεΙας. 'Εκ 1:0U 
, δ-m=όξΙα, τιμη, &rgh-J&-5=πολύτιμα;' OUYί.1:/j) d1· 6-σδφ{ις, ε, (σ σ1:ιρ.+οσφι7s)· ό μη σαφής, , δυο-
φci"ω (=όποκτω, βλ. λ. ά1φι7),' ιι,χο, - όιχσμο, (d- ι διόκριτος, όμυδρός, σκοτεινός, ό6έ6αιος. ΕπΙρ. 
4-)" c1ρ- ( *f-: ιlexOJ ( *mrghο=εΤμαι ό πρώτος κοι-_ -φώs=μη σαφώς, ούχl κa8αρό. _ • 
τχ 1:ιναι; aUH. Κ~! τιί: GexO$ = σειρά (δίνδ"ων π.χ.), 'δσάω μιλ. -ήοω (ΙΙο,,)' όδηφaγw, naρarρwyw, 
όi%ατο~περI60λος (μόν~ρa). 'Εκ τ~, xup. αημ. τΟίΙ naρaxop~alvW.- Παιθητ., άοάομαι, μετcit π~θ. ά,ορ. αι' 
~Iιω=σηKώνoμaι δνw, κυριφχώ, c1ρxo,=ό προεξ- ιΙοήΒ>η" και! μία. άοάμ",,' αίσδόνομαι όηδlαν Τι ναυ
txwv, όeχaμο;=ό πρώτος σuνciγε.οιι '/j auYΎ. και! .ών τ/αν (τόσιν πρός fμετον έκ της πολυφαγlας), σικ
λ~.ιν. rlgeo, rlgldus, rlgor (π"Ιλ. μια·'(ιρμ. rigen= χαΙνομαΙ τι. 
ύψώνcμαι, γE~μ. regen=8trw εΙς κ/νησιν). , δ-σβςστος, ο" (και! _", -ο,,) (σ α.aρ.+οβιοτ6s)· ό 
δριων, -Ο"ΤΟ$, δ (χυρ. μτχ . 1:0U ιlexQJ)' κυ&:ρνή- μη σ6εσ8εΙς, μη σ6εννύμενος, πού δέν πρέπει νά 

της, διοικητής, όρχηγός, 6aσιλεύς. 2) οΙ .exo,,· σ6εσ8ι:i 11 ότελε/WΤ05' όKατάπαυστ~, ~ιόKoπoς .~ά
τι;=οlκατ' έξοχην Άρχαl έν 'Α8ήναις ί~4αι τόν σ6ηστα;».- 11 ώ; ο')α., ΙΙοβιστο, (ενν. τιτ~"οs), Υί η 
ά,~ιθμ6ν "Αι:;χο·ι.ε;, εχ τών δποΙων δ πρώτο;; ίχαιλεΤτο μη σ&:σ8εΤσα είς τ6 ϋδwρ τΙτανος, ΚΟινWς «όσΒέ: 
ίμφαιν.ιχώ; 6 • Αeiω,ι Τι μ AexOJ" lπΌWVμιjo, δ διύ.ι- στής». 2) όρυκτόν μη έπηρεαζόμενον υπό του 
ρο;; ΒσσιΙιίι;, δ ψΙ.ο, HoUμoexO$, χαι! οΙ ύπόλοι- πυρός (λαι •. &sbeslus). 
ποι II~ θιομσΙΗται. (ΈνΙο.ι χαιί έν.tj Λοι.ιν. &rchδn, -λ.180λΟI, '/j, αποιν. δι ώα. άοβ61", '/j' χοιν. «κα-
-onlls). , πνιό». · , 

.-λ.ΡΩ, .ύπο, ΘCωρoύμινo, ώ;; ά,ποτιλών τΤιν ρΙζοιν 'Ετυμ.: &σβ010s (αs(=λοι •. &d)+P610S' (πρβλ. βά1-
.OU ιIeσρίσxω (β βλ.). • 101)' ώ;; πρό, 'Τιν ρ. &~ πρ6λ. · λοιτ. &SSUS (=ψημέ-

'δρώ, μίλ. ,05 άιΙιω' ίν ιjι 'QgC» ιlνοιι μίλΑ .• oίi νος) ( *Ad-tos' OUYΎ. ώα. 'τφ '(ο.θ. &Ζgο=τέφρα, ποιλ-
ar~~. . '(ιρμ. &sc&=τέφρα, Ταω. χοιΙ λοιτ. Α~eo=εΤμαι ξη~ 

6ρωΥίι, '/j (άgιiyώ)' 60Μεια, έπικουρΙα, ύπερά- (-r- ( -5-), σοινσχρ. ιfsΑh=τέφρα, όSΙΙΑh.=μέλος, χ!ΧΙ 
σπισις U qOJ"'; ,,6σοv=60ή8εια πρός κατοπολέμησιν έλλ. lLζω (βλ. λ. ΙΙζα). 
άσ8ενεΙας. σσς ά,ντΙ &α.αι, '(' Ιν. ά,ορ. οι' τoίi ~άω=6λάιττw. 
6ρωyo-νcιUτης, ου, δ (άgω)'οs+,ισv",S')' ό όΡW- 6.σιβςισ, 'iι (daeptls)' fλλειψις εύσε6εΙας, σε6α· 

γός (66η8ός) τών ναυτων. σμοϋ (πρός τ6 8εΓον), άνευλ66εια, «όσέ6εια». 
άρωyΌCϊ, ο" (<<ρήΥω)' ό 6oη8Cιν, ό, έΠΙKOUρCιν, ά-σςβΙω, μελ. -ήσω (daeptls)' φέρομαι όσε6ώς 

πρ:στάτης 11 εύμενής, εCινoυς 11 μετιΧ '(εν., Wφtλιμoς, (άνευλα6ώς), όμαρτάνι.> περl !ά 8εία. Έ~ οι!ί.ου .6 
χρήσιμcς, είς ΤΙ.- 11 'Q, ο:Ια.6 άgω)'όs=ό δοηeός, ~-σΙβιιμσ, 'στος, .ό· όσε6ης πράξις, lεροαυλΙα 11 
ό ύπερασπιοτής, προστάτης 11 · συνήγορος ένώπιον άμόρτημα. 
δικσσΤ!:1Ι?i9.υ. · 6-σς6ΉC;, έ, (σ στε~.+σέβω)· ό μη εύσε6ής, μη 

-λ.Pq.ιιιA (Α), τ6' πάσα εCιoσμoς καΙ ΌΡWμαΤΙKη σε6όμενος τούς 8εούς, ά8εος, Βέ6ηλος, άνΙερος, 
6οτάνη; τ6 μυΡWΔΙKόν. [ά,~ε6. ίτυμολ: .ινέ~ θιωρου- Ιερόσυλος. 
σ: τ06'0 ουπ. 1:φ ιI,nίω, cIeσ",ίoxω): δσςιν, μιλ. ά,πρφ .• oίi &ω=κορέννυμι [ίi). 
δρωμσ (Β), .ό <άg6ω)' aρουιιι, άγρός (σιτοφό- ά-σςΙρωτος, ο;' (σ σ.ερ. + σιιρόω)' ό έπl όχήμα-

ρaς), λοιτ. &rvum. ματος συρομένου ύπό των δύο ζυγlwν μόνον Tnnwv, 
6ρωματο-φ6ρ,"" ο,,' ό φέΡWν (nαpόywv) άρώ- άνευ τών δύο δλλwν, των καλουμένwν αιιραφ6ρω", 

μοτα. oί.ιν5~ ΠΡοcrι~aνοντο διcit λωι:;Ιων πλησΙον τών Μο ζιιγΙων. 
6ρώμςνσι, ίπ. ά,ν~! άgov .. , auv'(jp. 1:ύιι;o~ ίΧ του 6-σΙλσστος, ο" (σ στιρ.+ οέ1σς)' ό μη φWτι-

ιΙιοΙμιt'CΙΙ, ά,πρφ. ίν. του ιΙι6ω' ζ6μενος. 
άρωραίος, δωρ. ά,ντΙ d,oveai'os. 6σςλyσiνω, μελ. -α."ώ· ποιθ. πρχ. ήαέλ)"1μαι (ά-
6ρώσιμος- δλ. de6ocμoS'. aCAyήs)' φέρομαι άσελγως, άκολόστwς 11 εΊμαι άσελ-
ifί, δις Τι δς, οιΙολ. χcr;Ι δωρ. ά,ν.Ι Ιωs=μέχρι, Ιwς. γής, όκόλαστος. 
~, δωρ. γιν. ά,ν.Ι t}S' (έΧ .~. ιiνoιφ. ά,ντων. 6s, Ίί, 6). 6σΙλΥςισ, 'iι (ιΙαι1Υής)' παραλυσ/α, όκολασΙα. 
σσσι, σuνl/Ρ . ά,ν.Ι ιΙαοσι, ά,πρφ. ιiop. οι' ,OU dάω ά-σςλΥής, ε, (α α.ε;;. + -lJoi1)'OJ)' άκόλαστος, oow-

(β δλ.)==6λάπτw. τος, αίσχρός, κτηνώδης. ΈπΙρ. -)'ώ,=ύπερ60λικώς, 
δσαιμι, Ε:Ιχτ. ιioρ. οι' ,OU ΙΙω=κορέννυμι. «άδιόντροπα». [ιi6ε6. i.ιιμολ.]. 
δ-σσιιτος, ο" (σ στιρ.+οσχτΟ. 1:0υ σάττω)' ό μή 6-σΙλιινος, ο" (σ a.e;;.+arAtj",,)' άνευ σελήνης, 

κατσπατη8εΙς, όπάτητος. άφέγγαρος, σκοτεινός. . 
ά-σδλδμΙνιος, ο" (α a.sp .+.EalaμlsJ' 6 μή πλεύ- δ-σςμνος, ο" (α σ.εΡ .+αεμ,,6s)· ό μη σεμνός 11 ά· 

σας (μή ζήσας) εΙς ΣαλαμΤνο, ό μή παρευρε8εΙς είς πρεπής, άνελεύ8ερος 11 αίσχρός. . 
την Σαλσμτνα 11 ό μη πραγματικός (γνήσιος) 8α· ά-σςπτΙω=άαιβέω = ένεργω, φέρομαι, άσέμνWς 
λασσινός. . (όσεδώς). Έκ .ου 
ά-σάλςιιτος, ο" (σ ""p.+_Mv~6S')· ά</νητος, ό· δ-σςπτος, ο" (σ σ.ερ. + οέβω)' ό μη σε6όσμιος, 

",λόνητος, γαλήνιος. άσε6ής, όν/ερος. 
δ ·σδΙος, o,,·=ιIoά.ιιvτo' (δλ. λ.). δσςσδς, β' πλ τιθ. μεα. μελ . • ου &ω= κορέννυμι. 
δσσμςν, οι' πληθ. ιiop . οι' 'tf)5 ιlω=ιeoιμc;ιμc;ιι. .9σςίίμσι, δωρ. ά,ν.Ι άιΙαομαι, ά,ττ. lΕσομαι, μίλ .• ου 
6σάμινδος, '/j ' λουτήρ, λεκάνη, σκάφη [ά,διδ. ί- ιΙεΙδω. 

τυμο).: πιίν.ω, ,,~ σόμπλι'(μιι -,,-lJo- .οπιχών ':ινων 6νο- δσ", '/j (lLOJ=xoPToIvw)' κόρος, άηδΙα, δδελυγμός. 
μιί.ων θιωι:;ιΤ,οιι μή Έλληνιχόν: Tlf/v"fJ.-os ('(εν .• ου 2) γlνιΧώ;;, όδύνη (ψυχική), άλγος 11 άμηχανΙα. 
Tif/v"s) , Κόe'''fJ.os, ·Olv"fJ.os,· .Εάμ,,,fJ.oS'). άσιιΙδlί, do"fJ.ij"IIC, ΙΙπο.. χοιΙ ά,πρφ. ποιθ. ά,ΟΡ. ιχ' 

-λ.σάνδ, • Aoα,ιaι, 'Aoii"ai'os, Ι.~χων. ιiντΙ Ά-lJoή- .ου άαάω. 
"'Ι' 'A8ijNC," 'A"'I'Cti'as. ά-σiιμσνTOς,'O" (ιι σ.ιιρ. + α"μαΙ,ιω)' ό δνευ όρ· 
ά-σάν.ΜΙος, ο" (σ στερ.+αά"&ι10,,γ ό άνευ σαν- χηγοϋ, όδέσποτος 11 όφύλσκτα;, άφρόντιστος.- 11 

δciλ/wν, άνυπόδητος. όσφρόγιστος, όσημόδευτος. '. 
Ι-σσντος, Ο" (σ σ-.ιρ.+οαί"ω)' ον δέν ~ύνατα/ Ι-σιιμος, ο" (α ατερ. + afjμo)' ό δνευ σημεΙου 

τις νά KCΠαπρoOνr;ι, όνήμερος, δγριος,. σκληρός, . (<<σημαδιοσ») 11 ΙΙα"μος χοvαοs=χρuσός άκοπος, μη 
τραχύς 11 σκυ8ρωπός, στρuφνός.- ' . τu.πwμένος εις νομΙσματό' aα"μα οπ1α = δπλα μη 

6-σδί(#(ς~ ι, (σ Q-.ιρ.+α.ήπομαι)· ό μή ύποκεΙμενος φέροντα Ιρ6λημα (σημα).- U έπΙ θυσιών Χλπ., ό μή 
εΙς σiΊΨ.ιv, όμή σηπόμενα;. . napέxwv σημεΤόν τι; σκοτεινός, . όκατόληπτα;.- I11 

δ-σσριιος, ο" (σ σ.aΡ.+οάef)· ό άνευ σαρκων, ό- ό μή καταλε/ΠWΥ σημείον (Τχνος) τι, δυσδιάκριτος, 
λιvόσaρκος, λιπόσαρκα;, Ισχνός. . όπαρατήρητος, μη όKOuόμενOς (Τι μη άκουσ8εlς) 11 
Ιασσldι, ά,lςrJφ. μΙσ. «ορ. οι' τοίΙ 8.01 (δ βλ.)' . κο- ίπΙ tjxwv, δναρ8ρος (όκατάληπτος'). 2) ίπΙ π;οσώ-

ρέννυμι. πων κοι! θίσιων, άγνwστoς, . άφaνι'\ς, άσήμαντοςί' 
. δΜΤΟ, συν'(j!i. ΙΙντΙ clάOσTO, Υ' 'ν. μΙο. ciop. ~'to!} μικρός. 
ιU. (ο σΑ.)' · ~λάnτw, . • ...... ,. Of. Υ_ιν. 'Ο1l0Ι:=~IΙ'lμοc (11 iA.l.: 



lι-σδcνειa, ij' (cla"';";~)' υ,λειΨις Ισχύος 1δυνό-
μεως), όδυναμΙα, καχεξΙα. 2) νόσος, cόσ8έ.νεια» 
ιίι, xcιΙ νσν. 
-'-σδενCω, μιλ. -ήaφ (cla"'ιιιί~)' εΤμαι όδύνατος, 

όσ8ενικ6ς, καχεκτικός. " 
-'-σδΙνιιμα, -ίιιo~. ~ό (CΙa"ηοΙφ)" άδυναμΙα, όσ8ε-

νική κατάστασις. " 
"αδεν~, i~ (σ αΤ8ρ.+aδέ,,0~)· ό άνευ σ8ένους 

(δυνάμεως), άδύνατος n άσ8ενικός, καχεκτικός. 2) 
ίπΙ περιoυαΙcι~, πτωχός 11 οΙ ιla"'"aaIeeoa=ol όδυνα
τώτεΡοΙ, τ. Ι. οΙ άποροι, οΙ πένητες. 3) δσημος, 
όσήμαντος, όνάξιος λόγου (ΒπΙ πoτcιμων , μικρός). 
lι-σδενiω, μιλ. -ώaφ (CΙa"'ιιιί~)' καθισΤώ τι ά· 

8ε\ ές, άνΙσχυΡον_ 
-'αδενως, ίπΙρ. του cla"nti~· άνευ Ισχύος, άδύ

νατα, έλαφρCις. όλΙγρν. " 
σαδμα, -σιo~. τό (c'lcu. dάζΦ. &ημι=φυσώ)" δύ

σκολοςάναπνοή, δύσπνοια, «λαχάνιασμα», ιδσθμα». 
- 11 "(ιν. , πνοή, άναπνοή. 

Έ'ΠJμ. , da"μo(*dFlBa-"μo' χcιτ' ιiλλoυ, (*ιΙ"a"μα 
(πρ6λ. &".μo~, λcιτ. (h)a.lο(=φυσώΧ*a.nslο, a.nhelo= 
πνευστιώ ( * a.n-anslo. 
-'σδμαΙνω (cla"μo)' δυσκόλως άναπνέω, cλαχα

νιάζω», πνευστιώ, l:Χω δύσπνοιαν. 
'Ασι-άρχικ. ~ov. δ (ΆαΙσ+c'leχω)' δ άρχων της 

'ΑσΙας 11 δ άνώτατος 8ρησκευτικός λειτουργός έν 
'AoIQ, ώς tnOΡXIQ 100 Pι.JμσίKOO κρότους. 
Άσιάς, -ιίδq~. 'fι ('Aala), θηλ. έπΙθ: 'Ασιατική' t) 

Άaιά~ (μιτcX ij 'dvsu του o!JQ. κ aδIίea)= ή λύΡο, ώ, cι/)
τη διερρυθμΙσθη ίν 'Aatq:. 
ΆσιCίτo-yεν~, i~ ('Aala + yΙ"o~)' δ 'Ασιατι :<ης 

καταγωγης. 
ό-σΤδιιΡος; ο" (σ otIp.+alcSt,fo~)· δ μή κατεσκευ-

ασμένος έκ σι~ήΡOU. 2) δ μη έχων σΙδηρον (τ.ε. 
ξΙφος). " " 
-'-α.ν~, i~ (σ o'tsp.+al"oμaa)· itt! πρ'.)α . , δ μή ύ

ποστός 6λό6ην, σώος καΙ ό6λa6ι'ις 11 έπΙ ΠFcι"(μ. , τ6 
μή ύποστόν 6λά6ην, σώον.- 11 ίνερ"(., δ μή 6~ά
πτων, μή 6λα6ερός, ούδέν κακόν προξενών 11 ά
θςιος. 2) ό προφυλόσσων όπό 6λό6ην. Έ~ cι~τoίi τ ά 
-'-σΙνώς, ittIp.· άθςιος' ΙΙπερθ. άα,,,έαταισ. 
δσιος, σ, Ot' (ιlα,~)' πλήρης IΜιος (πηλοο" «λα-

σπWδης». " 
"δσις, -.ω~, t,. Ιλύς, πηλός, cλΦπη». 
-'-σlτΙω, μιλ. -ήαΦ (&αιιo~)' εσμαι &αHO~ (ιiνευ 

alIov. τ. Ι. άνευ τροφης), νηστεύψ. " 
-'-αίΤΙα, 'fι' l:λλειψις τροφης, ν~στεΙα. Έχ 'toίI 
6-σίτος, ο" (σ otEp.+ai'Io~)· δ άνευ σΙτου (τρο

φηζ), νηστις. 
-'σκάλδβος, Υι ΙΙaκΩλa.βώι,,,, -ov, δ' εΤδος σαύρας. 
δ-σιιδλος, σν (σ Q'tsp.+aHIίUιo)· .eισKαΠΤOς, άοκό

λιοτος, ό μή σκαλισθεΙς, μή 60τανολο·{ηθεΙς. 
-'σιιάντιις, -ov, δ' cπαλr:10κρέ66aτο». - 11 φέρε

τρον, νεκρcκρέΒ6ατον. 
-'-σκαΡδδμuκτεΙ χcιΙ -ΗΙΙ, έπΙρ. ~oίi ';'aΗσeδά.μv

HΙO~' χωρΙς νά άνΟΙΥοκλεΙσr:1" τις τούς 6φθαλμούς, 
άτενώς. 

-'-σιιαρδάμuιιτoς, ο" (σ ατερ.+aΗσeδaμVaαω)· δ 
μή ακσ!!&αμVσσων(τ. ~." μή κινώγ τό 6λέφαρα), Ο 
6λέπων άτενώς (μέ οτα8ερόν βλέμμα, ένΙοτε καΙ 
άναlδές.- • επι χράν9υ, δ έν ριπι] όφθα),μ:ϋ" έν 
άκαρετ. 
ά-:σιιcλ~ έ~ (σ ε~iων.+ σ,"],o~ τoίi " σΗΙΙ],ω)' δ 

άγαν καn:σκληκώς, κάτοοι<ελετωμένος, κατα6ε6λη
μένος. 2) o~δ . άσHε1έ~. ιίις; ΙπΙρ., ώα. άσκεΙέ"", = 
έπιμόνως , μετ ' ίσχυρογνωμοσύνης, πεισμ6νως. 
Έτvμ. : συνΥlθ . έχ 'toίi 41- ε"ιτcιτ.+OHέ],o.=ξηρασια, 

έξάντλησις (πρΙλ. σHέλAc:o=όπoξηρbΙνoμαι, όποσκε
λετWνομαl). ΚΙΧ,' άλλους; ιix 'toίi σ οτερ. χcιΙ ~χ τινo~ 
ρ. το υ OH01'Oi = στρε6λcJμένος, δπά" dOHIB],t}~ 
άκλόνητος, όμετάπειστος. ; . 
ά-αιιΙπαρνος, ο" (cι o'tIp. + a:ιcanae"o,,)' άσι<ε

πάρνιοτος (μή πελεκη8εk; διό σκεπάρνου), "άπε-
λέκητος. . 
δ-σιιεπτος, ο" (σ otEp.+OHIW~a, μ'λ. 'toίl ~ .. o

ΠΙω)' άπερΙσκεπτος, ιάσυλλόYΙO!TDς».-,πιp. ~,''''';;'' " 
άπφlOKέπτ~ - 11 όYcttraOTQd" ' -όπcιpcιτηρ-I1Τος; , 

-'-σιιcuiις, i~ιlOH.UO' (6 ΙSλ.). 
δ-σKεuoς, ο" (σ ατιρ.+σΗlΒυή)· ό άνευ σκευών, 

ό μή -έφωδιασμένος μέ τι: "μιτ7. "(1'1. : 80κιινo~ άσπί· 
cJφ" ι. χσΙ σιeσιόiί=δνευ δπλων κοl σΤΡατοϋ. 
i-αιιcuώριιτος, ο,,' ό μή δλoσxερCις έρευνη8ε:Ις, 

άνε~εύνητoς. " " 
·ΑΙΚΕΏ, μιλ. ·ήαω· πρκ. ήaχηκσ. π~θ. ήσΗημαι' 

έπεξεΡΥάζομαΙ τι μετά πολλης φροντΙδος (έπιμε
λQς, τεχνικώς) 11 διαμορφω, διαπλόττω 11 ένδύω έπι
μελQς, κσαμώ, στολΙζω 11 ώσ. 2) τιμώ θεότητά τινα 
(λcιτ. coler.).- 11 Πcιρ' 'Α,τ. χΙΧί iv τψ πε~φ λό"(ιv, 
έξασκώ, έκγυμνάζω, (λcιι't. exercere), λεγόμιινον "'t6· 
α(ίν επι προα. (ΙΙάΗω ιό σωμ, = γυμνάζω το σώμά 
μου), δασν χιχ! έπΙ πρcιγμ. (όσκώ" τέχνην = μετέρχο
μαι, καταΥΙνομαι ε/ς, τέχνην τινά). 2) μιτ' ιiπρφ. : 
άσΗω ιο,cιιvτη μέ"ιιιr=πρσαnαΟΟ, μελετώ, έπιδιω
κω, νά πσράμένω τοιαύτη. " 3) ιiπoλ., έξασΚώ, μετ· 
έρ?,ομαι 11 γυμνάζω. " 

Eιvμ. : ιiμφι6. ιiτυμoλ: πcιρ' Όμ. " ~σxήασ~ = ίπ~
't'puttv'ijoa; έπιμελω;, έ; Yι~ ενν. τινέ, ouv'i)"(cι't'ov άΟΗέω 
(ά-σHό~ ( *ά"'σxo~ ( Ιαπ. * φks-kοs=δ; έΠΙΤ'ljΡΒΙ, ίπ
ιχ't'ρ ur.νεt , έπιμελω. (πρ6λ. ιI"σHω;=έπιμελQς, ΙSλ. ΗοέΦ) 

ά-σίtηδίι~, i~ (ιi6δΙS. έ,υμολ.)· δ μή ύποστός 6λό-
6ην τινά, ά6λc6ής καΙ σώος, άκέΡοΙος. 
Έτvμ.: !αω; εχ του σ ατερ. χ:ι ί ,ινσ, ρΙ~η. " iν~π

cιρχoύση~ iν ,ψ ιiHλ. ska.the, γερμ. Schι.den=6λά6η· 

πρβλ. "(οτθ. skaΡjan=8λόπτω, s"ka.Pis, π:ιλ·γι:;μ. sca
do, Ιρλ. scatha.ίm=κολ06ώνω, άKριJτηριάζω. 
6σκημα, -στo~, τά (άσΗέω)' τό είς δ άσκεΤταΙ 

τις, δσκησις, γύμνασμα 
6-σιuιyoς, ο" (σ O'Eί'.+ακηl'ή)· ό άνευ σκηνης, δ 

μή ύπο σκηνήν, ύπαίθριος. 
6σιιησι~, -.:Ι>~ (άσΗέω)' έξάσκησις, «όσKησις~, 

έκγύμνασις 11 ίiσHηαί~ τ,νo~έξάoKησις είς τι.- 11 
έπάγγελμα, έπιτήδευμα, τέχνη (λΙΧτ. a.rs). 

άσιιητιΕος, σ, ον, ρημ. έπιθ. ,oίi άσΗέω' δς πρέ· 
πει νά έςασKηθιj, δν πρέπει νά άσκήσι:) τις. 
-'σκητης, -ον, δ (άοκέω ' δ έξασκών παν " εΤδος 

έπαγΥέλμστος, Ο καταγινόμενος μέ δ, τιδήποτε (ιiν· 
τΙθ. ,ψ 1&,ώτ'1~) 11 άθλητής. Έ~ cιι~τ'.)υ τό 

άσιιητιιιός,ή, 6ν' έργατικός, φιλόπονος, όθλητκός. 
άσιιηT6~, ή. ον (άσκΙω)' έπιμελQς κατεΙΡΥαqμέ

νος, τεχνικώς κaτεσκευασμένος. 2) έξησκη"μένος 
είς τι. 3) δ δυνάμενος νά άποκτηθι:\ (νά έπιτευ
xθιj) δι' άοκ!'ισει.ις (ώ, ιiντΙθ . πράο τά &,δaHι6~), 

6-σιιιος, σ, ον (σ ΟΤΕρ.+ΟΗ,:ί)· ό άνευ σκιάς. 
'-OKfnwv, 'oνo~, δ, 'fι (α ο,lρ .+σΗίπων)· δ άνευ 

σΗίπωνο., δηλ. 6CKTIlpIoς. 
ΆσκληΠIΕίον, τ~' δ ναός τοϋ 'Ασκληπιοϋ. 'Εχ του 
ΆσKληιrιός, δ' δ 'Ασκληπιος (λcιι Τ. · Aescula.piI,Is) 

11 παρ' ΌμYιp ιv , Θεοσαλό; ήγεμwν, περΙφημος ώς lα· 
τρός 11 μs τ έπει'tcι προστάτης Θεός της 'Ιατρικής, υΙός 
τοϋ Διός καΙ της ΚορωνΙδος. 
6-σιιοπος, ον (σ οτ_ρ. + σΗοπέω)' ένιρ"(. ό μή 

σκοπών, μη 6λέπων 11 άσύνετος, όστόΧοστος 11 δ μή 
σκεητόμενος . περΙ τινος (μeτ(.ι "(ev. &αΗ' ιι"o~).-" II 

. Πιχθητ. , άόρατος, άθέατος. 2) δν δέν δύναταΙ τις 
νό ίδr:1, άσαφής, σκοτεινός ιι άπΙστεlΠoς, όπl8ανΟ"ς. 
ΆΣΚΟΊ, δ' δερμάτινος σάκκος, ιάσκΙ». «του

λούμι ». 2) 't'E·I., δέρμα (πρ06Iό) ζΥ:υ .- πcιpoψί:ι: 
άσΗον &έeω τινά = έκδέρω (κακοποιώ) τινά ζώντα' 
άσκό~ δεδάeδa,=νά «γδαρ~ιj » κανεlς ζQν !έν ζι.Jf,j,. 
Έιvμ.: ιiδε6. έτυμολ: x:ι,ιi τινcι~ ΙσHό~μέρoς τε

χνικης έργασΙας χ«Ι oυαXδτΙ~ετιxι ώ. δμόpρι~oν 'toίi ρ. 
άΟΗέω' χιχ,' ιiλλoυ~ άσΗΟ," (*φσH6~. ΠFΙSλ. cμέσΗΟ,,' 
Ηώ&ιον. &έeμα- (Ήούχ.)· ώ. συπ. 'tψ μα""],,,, μαο
"lημσ=~ερμάτινo λουρι. 

-'αιιώλια, 'tcX (ciax6i)' ~ δευτέρα ήμέρα τών ό
Υροτικών ΔιονυσΙων, Ι(ατό τήν δποΙαν έχόρευον έ
πάνω εΙς άοκιά (τουλούμια KpaO!O(j) [*άσΗο[a]σlισl 
α]''I'oμa,]. Έ~ ιx~τoυ 't.:. -

-'σιιωλιάςω, μΒλ. -ow' χορεύω δπως. καΙ κατά τά 
ΆσΗώΙισ (tJλ. λ.). 
δσκωμα, -σιo~. ~δ (ιlσH6~)' δερμάτινον περιτύ

λΙΥμα τοΟ σκαλμοΟ J1ρός εϋκολον περισ.JΡοφήν καΙ 
KlvnOIV της κώπης. " 
ίομα, ,; (Ιδφ)' CΤPOΊ'oύδl», ~σμa; 



..... τo-.. άμητιιc;, -οιι, δ (~σμα+XCΊμnτfO)' ό κόμ
mIιIY τ<? ςισματα, ό τι:-αγουδι;ιν μέ «τσαΚΙ9ματα της 
φωνης •. 
άΣΜCyιςω (ιloΜCιιo,)' δέχομαΙ τι εύχαρ/στως, εl-

μαι εύXαριστημtνoς μt τι. . 
Ιoμc:νoς, ", Ο", ώσι! ιiντΙ Iιoμl"o, (μτχ. ποιθ. 

πρχ. τοϊ; ή&μαιγ λ/αν εύχαριστημένος, εύτυχής, 
,.ςα/ρων 11 ouxv. x~τά; δοτ. : cloμl"φ μοι &" ιrΤ" = θό 
Ι'\το δι' έμέ λ/αν εύχάριστον (8ά ημην πολύ εύτυ
χής δι' αύτό).- ΣUΥΧΡ, CΙομcw»τιrρο" -Ioτιrρo, χοιΙ 
-σΙτιreό,. ΈπΙρ. -"fO~εύXαρΙστως, μετό χαράς, προ· 
βύμως. 
Έτvμ., xup. .Ινοιι μτχ. μΙσ. ιioρ. (*Fσ"-σ-με1'Ο' 

(πρδλ; δριστ. Υ' Ιν. Ijσστο)' ίΧ ~. svAd- (περΙ η; 6λ. 
ιΙν λ. ιI"cW_, lιιJV,)' τινΙ, φρονοuσιν δτι δeν &.~μός;ει 
ιΙI< τό ιloΜC...o, η σημ. χοιρούμενοι; πιiνΤOΤδ (π . χ. ~φV.,ιr" 
I'σμno, Ιχ 6ιιΝτοιο Ίλ. ΧΧ 350)' δι' οιο},ούι; ιloμιrιιo, 
(*Qss-menos (πρδλ. -Υοτθ. nιιsjan=διασt;ιζειν, ga~lsAn 
-εlμαι σεoωσμtνoς, Αλλ, "Ιομαι ("έοομσι, "lοομαι 
< *"ι,,·!'ομσι)· ο!jτω δοισιχή σtjμοισΙοι τοϊ; ιlσΜC-νo, = • 
διασεα.ισμtνoς, ών έν όσφαλε/ςι όπό ... , ίντεfίθεν ~έ 
ιΤι; τιναις: πιριπτώσιιι; «χαρούμενος», ίχτόι; ίόιν τό ιι· 

oΜC"o~ , ιiντιxoιτoιστ'ήσΊ/ τό ΩoΜC"o, (oun. τιj\ cI"cW"w). 
ά-σ610ΙΙΙος, Ο.' ό δνευ σολοικισμών 11 μτψρ. ϊπ! 

χρ'οιτοι;, όγνόν, μή κεκαρυκευμένον. 
qισ.μσι, OUVΊIfJ. ιiντ! clιrΙσoμαι, μελ. τoίi ~ιJω=τρoo 

γoυ~". 
ι ........ ο" (σ σ-:ιρ.+σοφ6,)· ό μή σοφός, μω~ 

ρό<;, Μl8ιος. 
ΆΙΠΑ'ΙΟΜΑΙ, μιλ. ·CΊOOμαι, ιiπoθ: ύποδέχομαι εύ· 

γενWς;' φιλοφρόνως, τόν «καλωσορΙζω», χαιΡετ/ζω 
(λοιτ. sιιlutAre) 11 ώσ. 'χαιρετΙζωτινό όπαχαιρετώντάς 
τον. : 2) έναγκαλΙζομαι, περιπτύσσομαι, φιλώ (<<ά
σπάζομαι»), θωπεύω, «χαΤδεύω». 3) προσκοΛλώ
μαι είς τινα, τόν παpaκολουeώ μετό ζήλου (ώ; δ 
μοιθtjτή, tόν δ,ιδιiσxoιλoν~ 4) clonάζoμαι Οτι ... =εί-
μαι εύτυχής διότι... ' 

ά-σιιcιfρω, Των. ίψτ:. do_leιrtl.xo. (σ ιο)φων.+ο_l
ΙΩΙ)'ΟΟθναΙνω, . πνευστιώ, «λαχανιάζω), «σπαρτα
ρW •• ~σπcιρ6ζω» Μ όγωνΙζομαι σπασμωδΙKWς. 
Έnιμ.: (σ· προθιμ. + O_lee» ίΧ ~. ο-ρ· (πρ6λ. 

οοινοχρ., sρhΙΙΓ, sρhur-ΙΙ-ml=τρέμω, σφαδάζω, sphur
&ι=τρέμων) ' χοιτ' ilnouιo ( cI.·( =άνό)+σnc:ιιρω; 

άσιιlιli8oς, δ' εύώδης Μμνος άκανθώδης, «6-
σπαλόθοός». 
άσw6ρσyoς, ιiττ. cloφCΊρσyo, (8 δλ.), δ' «σπαράγγι. 

(λοιτ. AsparAςjus). 
Ι-σήσρτος, ο" (σ οτιρ.+ο.πιr/eω)' ϊπ! Υηι;, ό μή 

σπαρεΙς, άκαλλιέργητος 11 ίπ!' φuτwν, ό μή cπαρεlς 
άλλό :6λαστήσαc; άφ' έαυτΟΟ (<<δγριος»). 

άσιιάσιος, σ, ο. (χιχ! -ο" -ο,,) (clonάζoμαι)' εύ· 
πράσδεκτος, εύχόριστος, άγαπητός, έπιθυμητός.
Η λ/αν , εύχαριστημένος, πλήρης χαΡός, εύτυxής:E~ 
αιojτοu τό 

6σίισσfως, 'πΙρ.· προθύμως, εύχαρ/στως. 
6σιiισσμσ, -στο" τό (ιIσnάζoμαι)' τό «καλι.ισό

ρισμα», χcιρετισμός, ύποδοχή U xoιτιk πλ'ljθ., έναγκα
λισμο/, περιπτύξεις, φιλήματα. 
άσnσσμ6ς, δ (clonάζoμαι)' έναγKaλΙOμός Ο στορ-

γή, συμπάθεια. , 
άσιίσστός, ιί, ό.=cloΠCΊoιo, (8 δλ.). 
t .... SισToς, ο" (σ ο-τ:ιρ.+οnl.&μαι)· δν δι' ού

' &:μΙδς σπονδής (θuσfας) δύναταΙ τις νό καταπραΟ
νΓ,Ί, δσηονδος, αμεΙλικτος, άδιάλλακτος, άνεξιλέωτος. 
6-σιtsρμoς, ο" (σ οτιρ.+ο.meμα)· ό δνευσ"ερμα-

tος, ό δνευ σποΡδς, τ.Ι. ό δνευ άπογόνων, δκληΡος. 
6~sριές, ίπΙρ. (σ ιι:}c:pων.+οnleχι»)' έσπεuσμέ

νως, 6j στικά, άκαταπαύστως. (Κοι-τ:' ilnouιo ίΧ 'tou 
σ ίπι~*οnleχομαι, εΙμαι όξύθυμος, όργ/λος). 
δ-ΣΙΙCτoς, ο" (σ ατιp.+ιrΙ.πιrϊ"γ δφατος, δρρητσς, 

άνέKφpaστoς, άπεριγΡόπτως μtγας U οο}δ. ιlo.πιrτo., 
'ώ;; ίπΙρ.-6πεΡΙ'ι'ραπrα.-ιiλλ' δμως;, φωιιt) ιlo.πιrτo,= 
φωνή δναρ8Ρος (όσaφής καΙ δυσδιάκριτος). 
, Έnιμ., ιlo~~o, (cI; O'tIP.+seqV-, sqV- Ιjjτις; ~. ι!ν-

8nCΙPXII ίν τοι;; δμtjΡ. ι""",," «*Ι.oιrΠιr), Io.πιrτtl 
«·b-σnnιr), λαιτιν. Inqu&m «*lnsquAm fj ·Ιnd(u)ι· 
.,am), Iηιeque - λtV( χλπ. 'Κν 'ti ίνν, 'toi1 «όοΊ:ε/-

ρευτος, άΎεξάντλητΟςιπρδλ. οοι'ισχρ. άs&krιιh = ό 
μή- σταματων. 
6σnlδ-σιιo-6Aής, ';;τος, δ (daπls+clnDPCΊUι»)' ό 

άπο6άλλων τήν άσπΙδα, ό ρ/ψaoπις, δειλός. 
'σηlδ~στρ6φoς, ο" (dοπίs+οτ/?tφω)' ό στρέ

φων, πάλλων, τήν άσπ/δα. 
άσnιδ .... φ6ρoς, ο" (dσπlS+φέ/?fO)' ό φtρων όσπΙ

δο, «άσπιδοφόρος» ιι ώι; ooja., άσπιδσφόρος,' πολε
μιστής. 
άσnίδιoy, τό (cιοπι,)' μικρό άσπΙς. 
άσnlδιώτιιc;, δ (CΙοπίς)' άσπιδοφόρος, πολεμιστής. 
άσnιδ6-δoυηoς, ο" (cloπiS+&iiπo,)' ό διό τών 

όσπ/ων ποιών δoeιπoν. 
'σnIIo-nIIysioy, 't6' τό έργαστήριον τοΟ όσηι· 

ΟΟήηγοΟ (Υεν . τοΟ όπλοποιcΟ). ΈΧ του 
άσnlδo-ηηy6ς, δ (άοπΙ, + πιί.,,,ιιμι)' δ πηγνύων 

(KCιταOKευόζων) άσπΙδας. 
άσnιδ-oϋιoς, δ (ιΙσπΙ, + lxfO)' ό έχων (φέρων) 

άσπίδα. 
άσnιδo-φέρμωy, ο", γεν . ·ο"ος (ιιοπι, + φέ/?βω)' 

ό ' τροφεlς έν τι} άση/δι, 1j τρεφόμενος διό της ά · 
οπΙδος, ΠΟλεμιστής, πολεμικός. 
Ισnl-loς, ο" (α ατερ. + σπΙ}.ος)· ό μή έχων , σπ/

λόν, τ. Ι. κηλΤδα, άσπΙλωτος, άκηλ/ωτος, άμόλυν
τος, όγνός, δμωμσς. 

'1.1"1'1, '/"0" -iJ ' κυκλοτερής άσπlς (λοιτ . clipeus), 
Χ,~τεσχεu::ιαμένtj εχ δι!ρμοιτοι; 606" επιχεχ::ιλuμμένοu ~ι~ 

μετοιλλΙνων πλοιχων, μετόι όμφ~λoίi έν τψ μιlσψ χ::ι ί θυ · 

σιiνων χοιτόι τήν περιφιtρειοιν ιι ιiλλ'] 'ijτο -iJ μακρό έπι
μήκης όσπ/ς, tj,t, ητο Βπ}.ο" ψερόμενον ΙΙπότων ό· 
πΑιτώ" (λοιτ . . scuIum). 2) 'Εν τ'{ί yλώσσ~ 'ti'j , xoιθrι
μaρινijι; ζωηι; εχρtjσιμοποιεtτο πρό, δ1jλωσιν ιiριθμoo Ι

πλιτων : όΗταχιοχι}.Ι" ιIoπί~δKταKισx/λιoι όπλΤται 
11 τCΊπoμαι έπ' ιΙοπΙδσ, πέ"τε χαί εΙΗοαι = τάσσο
μαι (ij τάσσι.> τούς δπλ/τας) εΙς 6άθος εΤκοσι καΙ 
πέντε άνδΡών 11 έπ' ιIoπΙιJσ-πα/?' άοπl&=πρός τό 
6ριστερό ("ιότι -iJ ιiσπ Ιι; έψέρετο υπό τοσ ιiριστερoo 
6ροιχΙονοι;) , Ιν ιiντιθίαει πρόι; τήν ψριiσιν έπί ιJόριι = 
πρός τό δεξιά.- n εlδος όφεως, «όσπΙδα »' [σχοτιι· 
νη, ΠΡΟβλιιύσεωι;. Ίπό τινων σuσχs,ις;ετοι.ι πρό, τό σΙ· 
yί~άσπlς (βλ. λ.)]. 
άσηιστήρ, ,;;/?ος, δ, χοι! CΙοπιστης (ιιοπι,)' ό w· 

πλισμtνσς δι' άσπ/δος, πολεμιστής ιι ώσ. dοπLτfO/? ώ; 
έπ Ιθ.: χ}.6"οι άoπ'σΤO/?II~=πάταγoς έκ της συγκρού
σεως άσπιδοφόρων μαχητών. 
6-σnlσyιyoς, ο" (σ στε? + οπλά.,χ"α)· ό στε

ρούμενος σπλόΥχνων ιι μτψρ. άκαρδος, δειλός, δν
ανδροςΙΙάνηλεής, ιάσπλα'ι'χνος »; 
ά-σnoνδεί, έπφ. τοο ιιοπο,,&, (8 6λ.)· άνευ σπον

δών, δνευ άνακωχης, άδιαλλάκτως. 'ΕΧ τοϊ; 
Ι-σηονδος, ο., (σ στερ.+οποιι"'7)· ό δνευ σπον

δης, εΙς δν δέν προσεφέρθησαν σπονδαΙ.- 11 ό δ
' νευ κανονικης όνακωχης (-iJ δποΙοι έπεχuΡοuτο διόι 
σΠΟ',δων) ιι τό ΙΙοπο"ΟΟιι=τό νό διατελl} τις δνευ συν· 
θήκηςι ij συμβάσεως μετ' δλλων, ούδετερότης.- 111 
ό μή δεχόμενος άνακωχήν, όδιάλλακτος, θανάσι
μος, «δσπονδος». 
6-σnoρoς, ο" (ιι ' στltρ.+οπ6ρο,)=&οπα/?το, (8 6λ.). 

, ά-σnoυδαστoς, ο" (σ στιtρ.+αποιιδάζω)· ό μή έπι
διωκόμενος μετό ζήλου καΙ σπουδης.- 11 άνάξιος 
σπσυδης καΙ ζήλου, δν δέν πρέπει (δέν άξ/ζει) "ό 
έπιδιώκΓ,Ί τις μετό ζήλου. 
ά-σηουδεΙ χοι! ιI·oπoιιιJt, Επφ. (σ στερ.+οποιιδή)· 

δνευ ζήλου καΙ κακοπαθεΙας, δνευ πόνου καΙ μό
χθου ιι χωρlς άγώνα, άγενWς, αίσχpWς. 
δσσσ, Iiττ . αττα, ίων. ιiντ! Ωn"α, 9~a. πλ'l1θ. -τ:oίi 

Βστι, (86λ. ) [δι' i'tuμολ. δλ. ΙΙοοα] , 
6σσσ •. ιiττ. ΙΙττσ, ίων. ιiντΙ τι"ά (6λ. ιiόρ . τι,). 
Έnιμ., ΙΙοσσ; ιiτ't . ΙΙττα (= τινό) πρo~λθ$ν έ~ έ· 

σc:pοιλμίνοu. χωρισμoίi 'twv λί~Eων ιJπoιά οοα«*τjσ), χοιΙ 
oμιxΡCΊ ττα, εΙ,-: ιJπoί' ΙΙοοα-ομ/χ/?' ΙΙττα. Τά; ιiντΙ· 
στοιχοι τούτων ιiνoιφoρ. αοοα, , ι!lτισ (*li·τjσ (πι-δλ. 
ΜεΥΟΙΡ. ' άά=&(*τjσ). 
6σσάΡΙΟΥ, 6ItGxop, 'tou λοιτ. AS' πολύ μικρόν νό

μισμα (~!λδπτoν, τό ιiρx. Ιιμιώβο}.ο", 'tό τίτοιρτον τοΙΙ 
δtjνοιρΙοu ), 
.... όσσον. ίπ/ρ. ou-yxp. τoίl ΙΙΥΧΙ' έννύτερον U 'νΙοτ. 



μa.dt γιν. ιισοο" lμίο = έΥγύτερον πρός με • .,.... ώα. 
χιχΙ άοοοl'l,ω, ί, ου ίαΧ,1jμιχ.Ισθ1j _ό αυγχρ. ίπΙθ. άο· 
06I'Β'0Ι;, ΙΙπι;;θ. άοοάσl'ο" ("πιρ. ΙΙπιρθ. doool'ci'&'m). 
qσσω, ιi ... αuν-τιΡ. ιiνtΙ άΙοοω. 
6-στΙyiις, .". ό μή στόζc.ιν U ίπΙ δcιxΡIίων, ό μή 

στόζc.ιν όλλό ~c.ιν. Βλ. "jJ'&'σΝI'ΟΙ;. ' 
.στΙ8ι\ς, έ" (σ α.ιρ.+1Ό'&'σμιιι)· ό μή στα8εΡός, 

άστατος, ό6έ6aιος, «όστα8ήςι. 
6-στ68μιιτος, οΙ' (σ α.ιρ.+ο'&'σ80μάομιιιγ όστα-

8ής, άστατος 11 ίπΙ πρcιγμ., ό6έ6aιος. 
δ-σταιιτος, οΙ' (σ α.ιρ.+ο,&,dζω 6λ. άOl'σyιjι;γ ό μή 

στόζc.ιν, t . Ι. ό ρέc.ιν .άφ8όνc.ις. - ίπΙρ. άΟ'&'σΝl'ί= 
ouxl στόγδην, όλλό χύδην (oύxl κατό σταγόνας, 
σταΥονηδόν, όλλ' όφ8όνc.ις). 
.στ6ΙCIΚTOCί, ο" (σ αtεΡ .+ο'&'σ1dζωγ ό μή στα

λόζc.ιν. 
6-στΙσfαστoς, οΙ' (σ α.ιρ.+οl'σοιιίζω)· ό άνευ 

στόσεων, άνευ κομματικοϋ πνεύματος 11 ό μή στα
σιόζc.ιν, μή διαταραΌσόμενος ύπό στόσεc.ιν ιι ~συ
χος' ΈπΙρ. -'&'ωι;. 
iι-στΙτCω, μελ. -ήοω' εΤμαι άστατoc, δέν , ήσυ

Xδζc.ι 11 εΤμαι περιπλανι:ιμενος, δέν έXc.ι μόνιμον 
κατοικΙαν. 'Εκ _ου 

α-στΙτoc;, οΙ' (σ ατερ.+fοτcμιιι) · ό μή στα8ερός, 
ό6έδαιος, ΟΟτατος. 
6-σταφΙδίτις, -Ι,δαι;, i( θ1jλ. έπΙθ: ή συνισταμέ

νη έξ όστcφΙ~c.ιν [δrJ. 'Εκ τ"τ; 
6-στΙ"ς, -Ιδα", iι (σ ε ·j 't'ων.+οl'σφi"γ σταφυλή 

(iΠS~'ιjρcιμμίν'lj). 
iι-σταχύcσιν, ~oτ. πλ'ljθ. τοίί 
δ-στΙXuς, -VOS, ~ (σ s -J:fων .+οl'cixv,,)' στόχυς (σl

του), τό « όστόχι, στόχι ... 
6-σΤΙΥαστος, ο" (σ ατιρ.+ol'ιγdζω)· 6 μή έστε

γασμένος, «ξέσκεπος, ξεσκέπαστος ι 11 ίπΙ πλοΙων, ό 
άνευ καταστρώματος 11 διά 1'0 άιrτέyσιrl'αl' = έπειδή 
δέν εΤχον στέγην. 
6στctςομαι, ιiπoθ: φέρομαι ώς όστός (ώς άν-

8ρc.ιπoς δηλ. λεπτός καΙ εύφυής), λαλώ ciιrl'8lmr; 11 εΤ
μαι εύφυολόγος, εύφuOλOγώ 11 χαριτολογώ. 'ΕΧ _ου 
6aTcioς, 01' , ώα. -σ, -αl' ("OΤV)' κυρ. ό τού άστε

c.ις (πόλεc.ις), όστός 11 ι!τcι (ώ;; τό λCΙΤ. Urb4nUS) ό 
ιύΥενής, φιλόφρc.ιν, ό έXc.ιν λεπτcύς τρόπους, εύ
φυής, έξυπνος, ιόστετος .. , εύτρόπελος, κομψός 
( ιiντΙθ. ,φ 'Υ,ΟΙΧΟΙ;). 

,δ-στcmτος, οΙ' (σ α-;ερ .+οl'alβω)· όπότητος. 
6.στc ..... ,έ" (σ ατερ.+οτlμβω)· όκΙνητος, όκλό

νητος, όδιόσειστcς 11 ~πΙρ. άoτεΜφCωι; (χω τιl'ά = 
κρατώ τι\'ό «γερόι. 2) επι προα. , άκαμπτος, όδυσ
ώπητος. 
ΈΤVμ. : (σ ατερ.+ρ. οl'ιιμφ-, ί; iι, OI'έμφVλOl' (= 

έκ8λι6είσα έλαΙα 7j σταφυλή), oτσφV"ή, οτέμβ-ω = 
κινώ 6ιαΙc.ις, καταπατώ, κακομεταχειρΙζομαι, οl'εμβ
άζω (Ήαuχ'.), οl'οβ-έω, ο'&'οβ-άζ"ω (=περιυ6ρΙζc.ι) · πρ6λ. 
ααινσχρ. sf4mbh=oτa8EΡOnoIQ, στηρΙζc.ι. 
6-στiναιιτoς, οΙ' (σ αtερ.+οl'lιΙ'dζω)· ό άνευ στε

ναγμού 11 ό μή έXc.ιν όνόΥκην διό στεναγμούς. 
, c!ισΤιEoν, ρτιμ. 8πΙθ. του /ιδω' διι 1',Ι'σ ~δe,,, (7j ~
οσι)=πρέπει νό τραyoυδήσΓ,l. 
δ-στcnτος, οΙ' (σ ατβΡ.+Οl,lφω)· ό μή στεφ8εΙς 11 

δθεν, ό μή τιμη8εΙς. 
6-στCΡΥ-δνωρ, -0,0", δ, iι (dOl,lIeyt)" + ci"';e)' ή 

μή στέpyouσo (μήόΥαπώσα) άνδρα, ή μισοϋσα τ6ν 
Υόμον. 
6-στcΡyiις, έ" (σ a;tep. + ol,ieyω)' ό άνευ στορ

γης, άνευ όΥόπης 11 όσυμπa8ής, μισητός, δυσό
Ρεστος. 

6oτcρo-cιIiις, έ" (άοπ}e + .lδα,,)' δμοιος πρός ό
στέ~α 11 όστερόεις, έναστρος. 
6στcρ6cις, ιοοσ, ." (cio i tte)' πλήρης όστέρc.ιν, 

έναστρος 11 όπαστp6πτc.ιν, σnιν8ηρ060λών (ώ, ιiαt-ήρ). 
iιoτcρonι'j, tι , ΠΟΙ'ljΤ. ιivt! clo'&'(lClm} (8 6λ,). Πρ6λ. 

τό 't7j, νίcι, «ΟΟτροπή . , ιόστροπελέκιι αν,;! «όστρα
ποπελέκιι. Έ; cι~tοίί τό 

6aTcΡOWIITι'jς, -οϊί, ό όστρ6πτc.ιν Η ό έκφενδανών 
τόν κεραυνόν. . . , 
6στcρ-ωn6ς, δ" (&ιJπ},+ιGψ): 6 fXc.ιv τήν δψιν 

άστέΡος, ό δμοιος πρός όστέρα, λομπρός·IIΙναστ.ρος, 

lι-στCμνoς, (σ α,;ι" . + o'&'έφσl'o~)" ό άνευ στε. 
φόνου. 
6-σΤC9άνωfος, οΙ' (σ αtΙΡ.+ΟI,.φσl,6ω)" ό μή έ

στεφανc.ιμένoς. 
tιστlι, iι , θΤίλ. του &01'0" (8 6λ.). 
δ-στιιΙος, οΙ' (σ αtιΡ.+Ο'&'ήΙ'7)· ό άνευ έπιτυμ6Ιου 

στήλης. 
'.\ΣΤΗ'Ρ; δ , γιν. -.'0'" lJοτ. πλΤίθ. dιrl'e/JoI (λ cιτ . 

4sfrum)' άστήρι άστρον «όστέρι ι. 2) πδν φc.ιτει-
ν6ν σώμα, μετέc.ιΡOν. 

Έl'Vμ. : πρ6λ: αCΙναK:Ι. sΙόr·, Zιν~. sf&r· (=ΟΟτΡον)" 
λcιtιν. slelf& <*,sfer-I&, &sfrum (Τ"ω, lJ:ί.νδιον Ικ 't7j~ 
Έλλ.) 'YOtQ. sI.IrnQ, παιλ- γιρμ. sferno' πιθcιν. Ι αιπ. 
*4S.tef γιν. , *5Iros' ιiλλοι lJίχ'oντcι ι σ- s·jφων. και ! ρ . 
St4'r· (τ. Ι. ,;ό ααινακρ.) , auyy. τφ sfern.re = στρc.ιννύ
ναι (καιθόαον οΙ αατβρε, φ~ΙνOντCΙΙ ώ;; χ«τε :nρωμένοι 
11, ,;ον o~ραινόν.). . 

6-aTιίPΙ.τoc;, οΙ' (σ στιρ. + OΤ'7el'm)' 6 μή έστη
ΡΙΥμένος 7j μή στηριζόμενος, ό όνε υ στηρΙγματος 11 
μή σταθερός, ΟΟτα8ής, όκατάστστος. 
6-στΙδιίς, i" (σ ατιρ . + οl'ι/βω)' ον δέν δύναται 

(δέν πΡέπει) νό πατήσΓ,l τις, Ιερός (καΙ όπαρα6Ια
στος). , 2) όπάτητος, δ6ατος έρημος. 

6στιιι6ς, ή, οΙ' (ιfonι)' 6 τού OOτεc.ις, 6 όνήKc.ιν 
εΙς ΟΟτυ (πόλιν), ίν ιίντι8ία~ι πρό~ το άreοτιχοι; . 1J 
xcι'&" dreoVs: '&'ά ιΙοl'ι"ά .ιΙ,οννοισ (7j Ι'α ,χαl" cionι)= 
τό ' έoρτaζόμενα (όΥόμενα) είς τήν πόλιν (πρ6λ. 
.ιΙΙΟl,ιίοισ 11) 11 ώα. Ι8αΥενής, έΥΧώριος, ίν ιiντιθίαι ι 
πρό το ξ."KO~=έξ άλλης χώρος όλλοδαπός.- 11= 
άοl'ιίοι; (8 6λ.), 

δ-στιιιτος, οΙ' (σ ατιρ.+οl'ίζωγ ό μή έσΤΙΥμένος, 
μή έστιγματισμένος, μή φέpc.ιν σΤΙΥμοτα. 
6-στΙΙΥΥιστος, οΙ' (σ στερ.+οl'''ιιrrlζω)' 6 μή ξε

σθεΙς, μή Ko8aρισθεΙς, διό της o ,Myy'δα~ ξ-UΟJeσι;) , 
όκα8όριστος" «όξύστρητος » . 
6-στοΙος, οΙ' (σ στι:ι.+οτο"ή)· ό μή ένδεδυμένος 

11 6 μή φορcύμενος 11 6 μή φέρc.ιν τ6 «πετραχεΙλιι. 
6.στομος, αl' (σ στι".+οI'6μιι)' 6 στερούμενος 

στόματος, τ. Ι. δφc.ινoς, ~ναυδoς.- 11 ιπ! ειtπων , 
σκληρόστομος, δυσήνιος, ότΙ8aσoς.- 111 ίπΙ x~νιiiν, 
6 έXc.ιν όδύνατσν στόμα καΙ μή δυνάμενος c:χ; έκ 
τούτου νό δαγKόOΓ,l.- ιν έπΙ ;Ιφου;; , Τ,ό μή έχον 
κόΨιν, τό μαλακόν, τ6 μή έπιδεχόμενον σκλήΡυν-. 
σιν. Πρ6λ. &sΙοml,-οrum=πεΡι66ητος φυλή τών '1ν
διών. 
6στό-ξcνος, δ, iι ("ol,v+lιfl,o,)' ό έπισήμc.ις, φι

λ~ενσύμενoς ύπό της πόλεc.ις. 
6-σΤΟΡΥος, οΙ' (σ ατιρ.+Ο,&,I,Υω)" ό άνευ (της φυ

σικης) στοργης, άκαρδος, σκληρόκαρδος, 6όρδορος. 
6στ6ς, δ ("OI,V)" άν8pc.ιπoς. κότοικος , τού άστε- ο 

c.ις (της πόλεώς), πολΙτης, δημότης, ιiντΙθ. τφ ξ.Ι'οι; 
καιΙ μέI'Ο'ΗΟ,, ' (Ii βλ . ). 
6-στοχΙω" μΗ. -ήοω' δέν έπιτυYXόνc.ι τόν 01,6· , 

χο .. , όπoτυYXόνc.ι. 'Εκ το(ί 
δ-στοχος, οΙ' (σ ατερ.+οI'6χοι;)· ό μή έπιτυγXάνc.ιν 

τόνο στόχον, 6 σKOπεύc.ιν KαKWς U άσκοπος, πορό
λΟ'iος. 
~στράδιι, f,' τ6 έπΙσαΥμα ήμιόνου, σόΥμα, «σα· 

μόριι [au'YΎ' τφ dοl'eσβη" (5 6λ. ) καιΙ ,;φ 0'&'e.β"6~]. 
6-στρδβιΚ; έ" (σ αΤΙΡ.+Οl,eαφr11'α,)=dοl',σφι}ι; ι!l 

βλ.) , 'ijτοι 6 μή στρεφόμενος ij μή έστραμμένος, εύ-
8.jς, t'iOIoc» 11 όλύΥιστος, στερεός. 
60τραβfςω (άοl',άβ'7)' xρησιμεύc.ι ώς ύποζύΥιον, 

έκτελώ εργα ήμιόνou. 
c!ιστραyάΙιι, iι , Ιων. ιiντ! dor,dyσJ.o, (8 6λ.). 
6στραΥαιιςω- παΙζc.ι ,τούς όστραγόλouς (παι

ΥνΙδιον). 
6στρδΥΙΙος, δ' εΤς τών σπόνδύλc.ιν, ίδΙc.ις τοΟ 

ΤP.Qχήλου.- 11 τό. όστούν των σφυρών (λcιt. Ι4Ιυι), 
.ό xcι! νσν «όστρόΥαλοςι xcιλoύμινoν.- 111 χcιτdt τό 
πλιtαtον πλ'ljθ. άo'&',σrσ"oι οΙ' 01. κύ60ι (παιγνΙδιον) , 
oΤτινι~ XΙXt ' ιipxdt, κcι,;lαχιuιiΙ;ονtο ί; ιiα φαιγ:ί.λων, 1) 
"ισcιν cι~τό τοίίtο ιiα,;ριiγcιλoι (λcιτ. Ι411) 11 ίντιίίθaν, ά
,.w" do'&'(lClγdJ.ow . Ε/χ'ον δ' οΙ ιiαψιiγαιλoι 4' μόνον ίπι
πίδοu;;" ίπ t't'cινιΙcι;;, ίν Φ οΙ ΧΙί60Ι ι{Χ,ον 6 τoιcιύται,' Ι
'ΠcιιΙ;oν e. μ" 4 ιiατρcιγctλοuς;, 'toiι, δποΙου; ~pριπ~oν Ιχ 
oςfj. πOlλΙΙ~'Ij' ~9j • . x.~6. 'fι ιiπ6 nu;Ieo., ~,;~ ίΧOlλΙΤ18 



nVIl70f. Ή ίπι,;ιιχιο'ι:ΙΡαι πapΙπτωoι, ρΙψιω; ~'l:0 ίχεΙνη, 
ΧιΖθ' fιν Ιχαισ,;ο, άο,;ρα.ΥιΖλο; ιΙχι δια.φορον ά,.ιθμόν α,;ι' 
,!μα.τι!ιν ιί.;ο;'; τού, Ιλλοιι;, ίχczλat,;ο δι ' αι&τη ΆφροδΙπι 
(λcz'l:. '&clus Veneris), iι δί χ'ιιροτίραι. δ';ιΖν πα.ν,;ι; 
οΙ άΟ'ι:ΡΧΥιΖλοι παιΡΟΙΙΟΙιΖΙ;;ον ,;όν cz~'tόν Ιίριθμόν αΤΙΎμα.- 
'twv, ίχαιλιt'tΟ δ' czlί'l:η KV_ (λcz't. (&ηΙι) . 

'Eτvμ.z όμ~ρριζιt 'ΟΙΙ τ« : ι!OΤIl'~' ι!OΤIl'''O~' &oTel -
ta,,., &OTllayαl'tI,,.· xαt'tGi. 'ttvcz. αιιπ. ,ιjι oTeoy"v
λo~' .-XCZ'l:' Ιλλοιι, (ΧιΖΙ πιθιΖνώ,;.) οιιπ. 'tιjι doTeo,., G
ΟΤllακο,., εοτριο", dOTOKd~, ίQχ"lμcz'tΙQθη δέ χιΖ'; ' ιiφ-
ομοΙωοιν dOTe4yα1cr" (*doT~CΊyαlo,. -. 
ΆΙΤΡΑΠΗ", "ή' λόμψις όστραπης, όστροπή, «ό

στροπή) π~δλ dOTIIlOm;, [ιϊπ). [ll:iHCZ 't« δμ6ρρ. ΧιΖΙ 
αιινών. -Τ:ιΖυ,;αι (: dOTllam;, dOTIIlO~-CJTIeom;, οτεeοψ' 
ιloTe4ΠToι-oT,CΊnTOΙ' dOTIeOmJniS", doTIeonaio~) ιi
'ι:ιιμολ. ιiνα.Ύoν,;ιzι ε Ι"; 't« : donie, SoTeo" (ιΣ δλ. »). 
'στρJιηιι-φopέω, μιλ. -ήοω' φέρω άστραπός. 

'Εχ -τ:ου -
'σ1'ροηιι φ6ρος, ο,. (doT(HΣ.m}+φteQJ)' δ φέρων 

άστροπιΙΙν , δ όπαστρόπτων. 
' .... ράn1'W, μιλ. -ψω (doT,am; )' «άοτράφτω ) , 

έκπέμπι., όοτροπάς 11 έκσφενδονώ κεραυνουςlΙά.πρόρ. 
ιιοτ,σπτι, U μ'tδ't . φωτΙζω.-. άμ'tδ. λόμπω ώς ό
άστρaπή,φεyyo60λώ. 
'στ"-σι, δο-τ:. πληθ. -τ:οl! ΙΙοτήιι. 
lMrTpI1'cfa, iι (a α-τ:.ρ .+οτeaτWω)· όπαλλαγή ό

πό τt'\ς στρατιωτικης 8ητεΙaς. 2) όπoφuγή στρο
τιωΤΙKη~ ύπηρεσΙaς, λιποταξΙα, ij'tI, ίν Άθήν:χι; ιiθ6-
cιιρattO δαιρύ l-Υχλ'l1μιΖ: φιίιΥω y,cιφr),. &fiTeaTIlaS" = 
κατηΥοΡοϋμαι έπl doTeaTIl~' doTeaTIlaS" ιΙΜακομα, 
-KαΤ~ΙKόζoμαι έπl λιποταξΙq. 

ιι.;στρδ1'CU1'ος, ο,. ( α'σ'tιρ .+οτeaτιVω γ δ άνευ 
στρατιωτικης υπηρεσΙας, Ιπομ. 1) ό όπαλλαγεl:; έξ 
aUτι'jς. · 2) ό μηδέποτε ύπηρετήσας ι:ις στρατιώτης. 

I"!01'ρcn1'CM;, ο,. (α a,;ap.+oTeiφoι, π~tiλ. ιIaTeoφo,,)' 
δν δέν δυναταΙ τις νά στρέψι;ι (νά κάμΨω ιι έπΙ 
προα. δκαμπτoc;, άλύγιστος, σκληρός. 
'.,.ρo-ycf1'WV, Ο", Υ.ν. -0,.0" (IaTeor+ya{TQW)' 

6 γειτνιάζων πρός τά δστρα, δ πλησ/ον τών ό
στέρων. 

'91'ΡΟ-ΙΟΥ'σ, -Ij ' άστρονομΙα, ή σπουδή τών ό
στέρων. 'Εχ _ου 

clισ1'ρo-16yoς, ό (IaTeor+Uyω)' άστρονόμος, ό 
άσχολούμενος περl τήν έπιστήμην τών όστέρων 11 
μ-τ;-Υν. «άστρολόΥος), δηλ. άστρόμαντις. Acz't. &stro
Iogι;ι . . 
-ΑIΤ,.οΜ, _ό (λcz't. ASΤRUM) ' ιΙατήιι, δστρονlΙό

στερισμάς [δι' ί't ιιμολ. tiλ. daTήe). 
'σ1'ρο.νομΙω, μιλ. -ήαω' -χιΖΙ ιIατρo,.oμlζω, μελ. 

-{οώ' εΤμαι όστρονόμος, _σπουζάζω όοτρονομΙαν 
(πρδλ. daTeo,.dpo,). 
""'~νoμlσ, iι ' δ ,'t Ι χαιΙ -νυν . 'Εχ _ου 
'στρο-ν6μος, ο,. (SaTeo" + ,.έμω)· ό κατανέμων 

(εΙς "τάξεις) τούς άστέρας 11 δ όσχολούμενος περl 
τήν έπιστήμην τών όστέι:ων.-'Ω. o~σ., d &ατρο,.ό
μιι~, δ,'t.Ι χιΖΙ νυν. 
δ~;.o.oς, ο,. (cι Q't&:Ρ. + ατ,έφω)' δ μή στρε

φόμενος όλόΥυρο (λcz't. Irretortus)' ι!ΟΤllοφο, 'ΙΜC 
-Ιρχομαι (πορεύομαι) χωρlς νά ΥυρΙσω (νό κυττό
ξ\ιJ) όπΙσω. 
'στ~ α, ο,. (ι!ατιιο,,)' 6 τών δστρων, δ προ

ερΧόμενος έκ τών άστέρ..ιν n έναστρος, 
ΝτΡ.ωκ6ς, ό,.=ιΙοτι,ωπό, (8 δλ.) . 
δ-στρω1'CM;, ο,. (α α'tερ.+ατeoWννμ,)· 6 δνευ στρω

μνι'jς, 6 δνευ κλΙνης U ό μή lσοπεδω8εΙς, μή 6μα
λυν8ε/ς, άνώμαλος. 
-ΑιΤ!! 'tό' Υ.ν. -ιο, ,,~Ι -IC»f' πόλις n οΙ 'Αθηνcztοl 

χιιρ. 'xcfλoιιν ο;Υιν πόλιν 'twv ι!ατv, δπω;· οΙ ΡωμιΖΤΟΙ 
'tYιv lbt"ijv ο;ων ."α.λοιιν χιιρ. ιwω' χczΙ'tΟΙ ι!ατv ΒοΥιμιΖΙ
νιν cIIQ. xczΙ cτήν δνω πόλιν), ίν άV'tιθΙαιι πρό, cτήν 
κάτω πόλιν), τόν Πειραιδ δηλ. Τι τ6 Φ6ληρον. 

'Bτvl,. t-.e ΙιΖΠ . ~. ·ves- (θιμ. δι.tαι, &ves= διαμέ
νειν), ~'tl' ι[νOlι ini,,'tCZQt, 'tfj, ~. &u- 0;06 Ιλλ. ΙCΙίιlIII 
-t,Jαναπaίιoμαι (δΑ. α~λ", Ιαίιιιιι, ι",cιν~ό,)'_ δ.'tΙ iι λ, 
ιloτv ιΙχιν ίν tipxfj F (Faoτv) διΙχνιι'tOlΙ CΙπό o;dι; έπ. 
.P~?Ι' : ιι ... Ιoτv,. κατ" ι!oτv, _,l 1'.", n,oTl ι!
.ΙV' πρδλ.- 'πιτρ, ΙΙp~ FcιCJr6r, KP7j~, τ.ν. fCΙCJJlOf-
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όστεΤος, άρχ. Υιν. Faaaτvd"oι (Fαοατίιο"ο~=πολιοΟ
χος, έπΙθ. ,η, Άθηνά:,)' πρ6λ. ώα. αιΖνοχρ. vιbtu=δια
μονή, κατοικΙα, vδstu = τόπος διαμονης, νδΙ&Ιί = 
διαμένειν, οίκεΤν - rο,;θ. νίsa.n=μένειν-πczλ- yapJl, 
wist = οίκησις-ΛιΖ-Τ:. Vest& = 8εά της οlκιακης έ
στΙας (6λ. Ιατ{ΙΣ) . νesΙίbulum=ή πρό τού οίκου αυ
λή ( *vestl = οίκΙα)' τό ψιλδν π>εϋμιΖ όφε !λs'tιΧι Τοω. 
εΙ, ciνCZΑοrΙαιν πρό; _Υιν λ . dyedS". 
'σ1'υ-άνσξ, -OKT0S". ό (ααnι+&Nξ)' ό δναξ (κύ

ρια;, ήγεμών, 6aσιλευς) τοΟ δστεως (πόλεως) . 
'01'υ-60ώnις, -ov, ό (ι!αnι+poάω)' ό 8Οών (κρό · 

ζω ν, όνακρόζων) όνά τήν πόλιν, ό διαλαλητής (έπl 
κήρυκος), ~ντελόλης ι. 

άσriί-ΥC'1'ων, Ο", Υεν. -0,.0. (ι!oτv + ΥΙΙΤ_)' ό 
γειτνιών τΥ δστει, δ γειτονεύων μέ πόλιν, πλησιό
χωρος, δμορο:; " ώ, o~α. γεΙτων. 

a01'ίί-ΔC, έπΙρ. (ι!ατv)' ε Ις τό άοτυ πρός τ6 δστυ. 
'στuιιός, ή, ό,. = άατικό. (8 6λ.). 
α-Ο1'ίίΙCH;, ο,. (α α,;ερ.+αriίλo.)· ό άνευ στύλου 1) 

υποστηρ/γματος. 
'σ1'ύ-νίιιCH; πόλ,., -Ιj=Ά8ηναι, ή νικηφόρος πό

λις (ΑΙαχ .). 
'στυ-νομcω' εΤμαι ιIατv,.όμo" (8 δλ . ). 'Εχ 'toij 

'σ1'υ-ν6μCH;, ο" (&ατν+"εμω)' ό τήν πόλιν προ
στατεύων, έπι8λέπων 11 ώα. δημόσιος, κοινωνικός: 
ιIατv,.όμoι deyai = αΙσ8ήματα καΙ δια8έσeις της 
κατά νόμους κοινωνικης δια8ιΙ:ΙΟεωςllώ, o~α. d άατv
,.όμο. = όρχων έν 'Α8ήναις έχων ώς έργον τήν 
φροντΙδα περl της κα8αριότητος τών δδών καΙ περl 
τών δημοσΙων οΙκοδομημάτων. ΉαιΖν δέ δίχ% 'tόν ιi
ριθμόν ο ϊ ιiσ 'tιινόμοι , πίν,;ε δι« 't«, Άθήνιz~ χ7. Ι Itiv'tI 
διιΧ _όν ΠεΙΡιΖι ά:. 

'στiI-οχος, ο,. (Ia-rv+l"oι)' ό έχων τ6 δστυ, t. Ι 
δ φυλόττων, προστατεύων, τήν πόλιν. 

'-σ1'uφcΙιιι1'CH;, ο,. (α o'tEp. + ατνφελίζω)' άτΙνα
κτος, άσειστος, όδιόσειστος, .όδιατόρακτος, όκρό· 
δαντος, άτρόνταχτος. 

ά-σ1'ύφι:Ιος, ο" (α α,;εp.+ατvφελό.)' ούχ! πετρώ
δης, ούχl τραχυς. 
'-σuy-yνώμων, ο,. (a α'tεΡ.+αv""ώμω,.γ δ δνευ 

συγγνώμηςllό μή παρέχων συγΥνώμην, άδυσώπη
τος, όμεΙλικτος. 

.... cruy-KiΡOO1'oς, ο,. (α o'tep.+avyκaeaaTd~)' ό μή 
συγκεκραμένος·, δκρατος, άμεικτΟζ, όμιγής 11 ό μή 
έπιδεχόμενος συγκεr::ασμόν. 
'-σUΥ-ιι6μισ1'ος, ο,. (a α'tιρ .+αVΥκομ&ατό.)· ό μή 

συγκομισ8ε/ς, μή συγκεντρω8ε/ς, άσύνακτος 11 ό8έ
ριστος. 

'-σύΥ-ιιρl1'ος, ο,. (a a'tEp.+ovYKeZ,.oι)' δ μή συγ
κρινόμενος, μή έπιδεχόμενος σύγκρισιν, άπαρό-
6λητος 11 όνόμοιος 11 άκοινώνητος. 

'-συΥ-ιιρΟ1'ητCH;, ο,. (tiλ. dξvxedT'1ToS"). 
'-σίίιιo-cpCιν1'ΙΙ1'oς, ο,. (α α,;ερ.+ανχοφι:ι,.τέω)' ό 

μή συKoφaντη8εΙς, μή ύποκεΙμενος εΙς συκοφαντΙ-
ας, όδι68λητος. 

'-σίίΙσίCH;, cι, ο" (&-αiίλo,.)· ό τοϋ όούλou, όνή
κων εΙς δouλον 11 παρέχων άσυλον. 

'-σύΙη1'ος, ο,. (a o't Ip.+avlCΊoι)' ό άπαρα8Ιαστος 
(δλ. -IavloS"). 
'-σίίΑΙσ, iι (ι!ανλο.)· τ6 άπαρα8Ιαστον, όσφόλεια 

(χιιρ. έπl Ικετών) U Ιερότης. . 
'-σul-16yισ1'oς, ο,. (α o'tEp. +ανλλΟΥ{ζομα,)' ό 

όνΙκανος νά συλλoγισ8~ (νά λoγΙKευ8ι:i), παρόλο
γος.- ίπΙρ. -τω. '"ω=δέν έχω τήν Ικανότητα νά 
κρΙνω. 
δ-σοΙος, ο,. (α Q'tsp.+avl'1)·b μή συλη8εΙς, μή διαρ

παγε!ς 11 ό8λα8ής καΙ σώος 11 δ8ικτος 11 όσφαλής 11 ό 
μή υποκεΙμενος εΙς ούλησιν, όπαρα6Ιαστος 11 ώο. 
JlI't« Υ.ν.: :)'cίμrιw ι!ανΙ0' = όσφaλής ώς πρός τόγ 
Υάμον (ιυι iνοχλοuμινο; ιiπό xαινιiνιz δ l« _ό ζ-ήτημιΖ 

_o~.:~oιι). - . 
μ-ΙΙ1'ος, ο,. (11 α-τ:ιρ.+tivμβΩl,.ω)· ό μή έρχό-

μενος- εΙς συμ6ι6aσμΡν, όσυμ8Ι6aστος ίπιρ. -TC»f. 
iι-σύ~lιι1'oς, ο,. (cι Q'tερ.+cnιμβάλλllll)' ό μή συγ

κρινόμενος, - δν δέν δύναταΙ τι~ νά συγκρΙνι;ι (νό 
παρα6όλι;ι), όπαρά6λητος.- 11 δν δέν δύναταΙ τις 
νά εlκόσι;ι, νά έννοήσι;ιUάιζaτανόητος, όκaτάληπτος, 



i88 c\ι~μίo~oς-·lιταλαlηω~ 
----------------~----------~--~ 
6-ΣUμ-δoloς, ο" (ιι στιρ. + ουμβά11ω)' ό δνευ 

συμ60λής, συνεισφοράς 11 ό μή συνεισφέρω" έι:α
νον, ό μή πληρώνων τό μερlδιόν του. 
6-σUμ-μcτροι;, ο .. (ιι στερ.+aνμμeτeo,)· ό μή συμ

μετρικός, μή όρμονικ6ς, δυσανόλΟΥος.- 11 .δυσα-
νόλΟΥος, δνισος. · .. 
6-σuμ-η6δι\ς, i, (ιι στsρ. +oίιμnιι"'7,)' ό δνευ 

συμπcθεlας, ό μή ι':χων συμπόδειαν, μή συμπαθών. 
6-ΣUμ-φoρoς, ο" (ιι στιρ. + α"'μιpCρω)' ό μή συμ

. φέρων, όσύμφορος, όνωφελής, δχι: ηστος n έπιζή
μιος, έπι6λα6ής (ώι; τό λα.τ. Inutills).- 'ΕπΙρ. -~. 
6-σύμ-φωνος, ο .. (ιι στaρ.+ο"μφω .. ω)' ό μή συμ

φωνών. 

6-σύ".ιcτος, ο,. (ιι στερ.+ο""διιω)' ό μή συνδε
δεμένος, χαλαρός. 

lι-σύν-διιloς, ο,,' ,πιτ!τ. Ιδtflo" Ι} βλ. 
lι-σuν-cσfα, ή (toweTo~)' ι':λ"λειψις συνέσεως, ι':λ

λειψις καΤΥνοήσεως r, όντιλήψεως, μωρΙα, ήλιθιότης. 
lι-aiίv-cToς, Ο", "(i1:1:. ιI-ξVιι,τo, (ιι στερ.+ο" .. ετ6,)· 

ό μή συνετός, ό στερούμενος κατανοήοεως, Kατα~ 
νοητικότητος δφρων, όνόητός. 2) ό μή δυνόμε
νος, ό όνΙκανος, νά έννοήσr:l ΤΙ.- 11 πο:χθ"τιτ., ό· μή 
δυνόμενcς νά Kατανoηθ~, όκατόληπτος,όκατανό
ητος, 'Επί? -τl»,. 

lι-σUν-lιμων, α.-ιτ. ιIξvιιtfμωιι, -Ο", γιν. -0"0, (α 
στερ.+οv"l,lμι)=dοv"eτο, (ο βλ.)' ό μή KaTavCWV, 
μή ών εΙς etOIV νό κατανcήCr:l, μωρός. 
iι-oύv-Icτoς, ον., α.ττ. dξV,.fj.eτο~ (α σ~B?.+o,,"I

/hιμι, π,,6λ . άl!ν6ίjκ,l)· ό μή περιοριζόμενος (δε
σμευ'όμενος) υπό συνθήκr,ς τινός 11 δπιστcς (μή παρ
έχων έμπιστοσύνην). ΈπΙρ. ·τοω;. 
lι-σύν-oπτoς, Ο"' . μή εύκόλως διακρινόμενος, 

δυσδιCκριτcς. 
lι-ΣUν-ταKτoς, α.ττ. ιΙξνιιτακτο" ο" (α σΤ6Ρ.+ο",,

τάοοω)' ό μή τεταΥLένος όμοϋ μετ' δλλιJν 11 χυι;.. 
ι!πΙ στρα.τιωτων, · ό .μή πcροτι:;ταγμένος εΙς τόξιν μά· 
χης 11 δθεν, ό εύρισκόμενος έν όταξΙQ, όκατόστα
τcς.- 11 ό μή ΚΟΙ9ωνικός, μή όποτελων μέλος ό
μοσπονδΙα ;.- I1I άσύμμετρος, δυσανόλΟΥος.- ιν 
μή περιλα~6ανόμενος έν φορΟλΟΥΙΚΟ1ς Kατaλόyoις, 
όπηλλαγμένος φόρων. 
lι-aύν-τoνoς, ο" (α σΤΞΡ.+Ο"1/τεΙ,,ω)· ό μή σύν

τονος, μή έντετaμένoς, χαλοι:ός. ΈπΙ". -"ωr-=ού
χΙ συντόνως, χαλαρC;:'ς (ύπε~θ. ιΙον"το"ώτατα). 
lι-συ-ακcύaaτος, ο" (α σ-:έ' ... +οιιοκε"άζω)· ό μή 

σuoκεucσeεΙς, μή συνεσκευασμένος, ό μή καλG:ς 
τcκτ('ποιημένος, όσυΥύριστος, μή πρόσφορος, μή 
6ολικός. 
lι-σύ-στδΤoς, ιiττ. ιIΞVoτατo~, ο" (α στιρ.+ο""I

oταμcιι)' ό μή έχων ουνοχήνΊ συνεκτικότητα 11 μτφ? 
όκανόνιστος, όνώμαλος, όσύμφωνος 11 όσυμ6ιεα
στος, όσυνόρτητος. 

lι-aiίφηloς, ο" (iβεtJ. έτυμολ. )· ούτιδανός, ποτα
πός, όνόξΙος λόΥου, περιφρονημένος 11 ώσ. χα.Ι ό πε
ριφρογων, ύπ06ι6όζων, ταπεινωτικός, [xα.;;όt τάι πα.
λα.ιόt σχ.όλι« τσίί ΌμΥιρ:υ (ο στε?+0"φt110, (οοφό, .1-
οι-ι δi άσν~10' καΙ d ιIπcιΙιJc"τo" ι"Ι"ετο δi ΙΙ.ΠΟ 
~oφoς 0"φ,,16~», 6λ. ooφ6~]. · 
άαυιfα, άονχιμος, δίo"xo~, δωρ. τύποι α.ντΙ 'ι)ο"χ-. 
lι-σφδδαστoς, ο" (α στεp.+oφcι&ίζω)· δνευ σφα

δασμων (σπασμών) 1ι όΥωνΙος. 
δ-σφακτος, ο" (α στερ.+oφCΊττω)· ό μή σφαΥεlc;.. 
lι-σφlιΙcια, ή (άάφCΙ1,;,)' Ί-6 μή σφόλλεσθαι, μή 

πρoσKόrττειν κατό τ6 6όδισμα. 2) έξασφόλισις ό
πό κΙνουνον, nPOCwnIKιIι όσφόλεια 11 ώσ. χο:χΙ όσφα
λής όδηΥlα. 3) 6ε6αιότη<;, έΥΥύησις, όσφόλεια 
(cσιηoυρι~» ). 

lι-αφlιλcιος, ο,,' Ιπί τοίί Ποσειδων)ι;. ό έξασφa
λΙζων, ό φυλόττων τινά έν όσφαλεΙc;ι. ΈΧ τοίί 

iι-σφδlιΚ, i, (α στιp.+oφιϊ1ιjναι, α.πρφ. ιiσρ. tJ' τoίi 
οφάΑ1ω)' ό μή σφαλλόμενος (μή σκοντόφτων) 11 έ- ' 
δρατος, στερεός, σταθερός. 2) ίπΙ πρσσ., όλόθη
τος, όσφαλής, πιστός, όξιόπιστος 11 ίπΙ πρα.γμ. έξή
σφαλισμένος, . 6έ6αιος. 3) όσφαλής, όκΙνδυνος, 
έξησφαλισμένος όπό ιςΙνδυνον' Ι" ιIσφcι1.ί 1ι lξ 
ιloφcι1oiί.-έν όσφαλεΙc;ι' τ~ ιlσφcι1Ι, =" ιlσφCΊ1.,α 
(11 βλ.), 'Ε; cII~.o~ 1:6 

lι-σφδMςω, · μελ. -Ιοω, ίitτ • . rOi'. καθιστώ τι όσφά' 
λές, έξασφaλΙζω, έΥγυωμα\- . . 

lι-σφcιlισδίiναι, α.πρφ. π~θ. ··ιioρ . . α.' .:toU ΙΙοφιι1ίζω. 
lισφαΙτtτιις, -Ο", δ, θτιλ .. -ίτι" . iι, γιν •. -ιlo,· ό 

έξ όσφόλτου, όσφαλτώδης: llμ",l Άοφιι1τίι'Ι, (λα.τ. 
LA,US ΑιρhΑιιιtes)=ή Νεκρδ θάλασσα. 'Εχ του 

' loφCΙlτoς, -ov, "ι' ώ~ χα.Ι νυν, cδσφaλτoς, κα
τράμι., σχ TjJ.Lα.τιΙ;ομίντι εΙ; σδώλου; 6ΠΙ 'tfj; ίπιφα.νεΙα.ι; 
ΜιΧτων (π. χ . ποταμου τινο; Itιxpdt τΥιν 8α.δυλωνα.). [;i
ντι στιμι"κ'1Ι λΙ'ιι;] · 

iι-σφδlώt;, .ίων. ·-Ι~, έπΙ? του ΙΙοφιιl';ς' σταθε
ρώς; έδραΙι.:ς, όσφαλως 11 ou"(1tp. ιΙοφιιυοτ.ρο", ύπερθ. 
-Ιοι-ατο.. 

' lι-σφfρlΥjω (α εόj~ων. + οφιιρσ."έω)· όντηχώ, 
ποιώ κλαΥΥή·ν;· κροτώ, 8oι:u6W. 

iι-σ.,ιρlyoς, δ (α sόj;Iι)V. + oφcΊριι"o~, Ι} βλ.)' ό 
φόΡυΥξ, ό οlσοφόΥος ι πα.;;' Ήσυχ. «oφcΊριι"o,' Pe6,,
χο" τρά%'110" 1ιιιμ6,-]. 

·60.,1 Ισφ., ΑΙολ. α.ντΙ οφ/, ο,μ. 
lισφοδcΙος, δ' εΤδος κοινοειδοϋς φυτοϋ, τ6 κοι· 

νώς λεΥόμενόν «όσπέρδουκλας», -σπερδο(ικλι».-
11 ώ;; ϊπΙθ. ό;υτσν. ιIoφoιJc1o; Μιμώιι=λειμών πλήρης 
όσΦ:.δέλι...ν, . lνθα. iισιίχα.ζC;'1 α.Ι σχια.Ι τ.ων ήριίιων. 
ΈτVμ. : α.6εδ. ιiτυμoλ.· χο:χτιΧ τινα.;; ίΧ τοίί οφο&ρ6ς, 

oφeιJcι"o~ (Ii δλ.), xα.~· 4λ?ου;; ax του oφ6 .. ΔV10, = 
σπόvδuλcς αυχένος. . 
lι-σιΙlάω, έ~ xp1j~!t μόνον χα.τ· ιiνεστ~ : έπ. γ' 4'1. 

ιΙΟΧά1άιιι, γ' πλτιθ. ιΙοχ016ωσ,, α.π~φ. άοχα1άα", μτχ. 
ιΙοχα16ωιι' ιiπr.:ντq. χα. Ι τύπο; dοχάUωt λυποϋμαι, ό
δημονώ, όy~νίώ, όΥανακτώ 11 μι . " μτχ. ιΙοχα1άω μέ
"ω,,=στενοχωροϋμαι, όΥανcκτώ πού μένω I1 χα.ί μιτόt 
δοτ; 'dox- τι"l';"'διό τι 11 με;;.dt α.ίτ. dox" 'l')dιιcιτo,,=αl
σθόνομαι την φρΙκην τού θα νότου. 
Έτvμ. t (α στερ.+ρ. se~h- (π~6λ. σα.νσχρ. s:ihAte 

=ύπc6αστόζ1.J, ύποφέΡω, 4λλ. 'χω, όχέω). Κα.τ' ι\λ
λους προτιγειτα.ι δνομα. *doxcz10i = ό μή δυνόμενος 
νό συYKρατηθ~, Τι ό μη έχων οχ01';". 
I-cη:cτoς, ο" (α στβρ.+οχι:ί" του 'χω)' δν δέν δύ

ναταΙ τις νό OUΥκρατήσr:l, όσυΥκράτητος, όκατό
aXETcc; ιι όK.aτανΙKηΤOς. 
MΙΙΙμlιτίaτoς, ο" (α σΤI;J. t- Ο%'1ματΙζω)' ό μή 

έσχηματισμένος, ό δνευ μορφής TJ σχήματος. 
lι-σXιιμoνΙω (ιΙοχήμωιι)'φέρομαι, σuμπrριφέΡΟ/Jαι, 

όΠΡεπως, όσέμνως 11 ένεΡΥω -κατό τρόπον αlσχρόν. 
lι-σιιιμοwνιι, fI' ι':λλειΨις σχήματος (μορφής) 11 

δυσμορφΙα, παραμόρφωσις ιι .όπρέπεια, αΙσχρότης, 
όΧΡειότης. Έχ τοί) 

lι-oxΙ;μων, Ο". γεν. -0,,0, (α στερ .+ο1.'iμcι)· 6 μή 
έχων σχήμα · 1ι μορφήν 11 κακώς έσχηματισμένος, 
δύσμορφος, δύcειδής, όσχημος Ο όπρεπής, αίσχρός, 
όναιδής, έπcΙσχυντος. Έπιρ. άοχ,lμ6"ω;. 

iι-σxoλΙα, tI. ένασχόλησις, φιλοπονΙα, «όσΧΟλΙα». 
- ΊΙ έλλειψις σχολής (όναπαύλας, εύκαιρΙας) 11 παρ
εμπόδισις, έμπόδιον: ιΙσχο1{α" .παρέχω τι",=παρέ
χω εΤς τινο ένόχλησιν, τοϋ εΙμαι έμπόδιον. ΈΧ το!ί 
6-αχοlός, ο" (α c;τε;J. + οχ01';)' ό μή έχων ΟΧΟ· 

1';", ό όπησχολημένος, ό έρ>tατικός, φιλόπονος. 
. ΈπΙρ·. -1ω~. . 

lισxolόων, ιiox016ωoι, &π. μτχ. ίν. χα.Ι γ' πλτιθ. 
τσυ ιIo~αlάω. 

lι-oωμΙτoς, ο" (α στιp.+oωμcι)· ό μή ι':χων σώ
μα, δυλος. . 

lι-σωτfα' σπατόλη, «όσωτεΙα», όκολασΙα. ΈΧ το!} 
·6-αωτος, ο" (α στaΡ.+οφζω)· δοτις δέν δύναται 

νό awe~, δέν ι':χει έλπΙδα σwτηρrας 11 έΥκαταλε
λειμμένός, όκόλαστος, έξώλης καΙ πι:οώλης (λα.τ. 
pe,(flius, πΡι!λ. χα.Ι Itιxpdt Κιχ. λα.τ. ΑSδIUS). ΈπΙρ. 
-τ~' όκολόστως. 
lι-τα.τiω, μ'λ. -ιioω' εΤμαι δτακτος, φέρομαι ό

τόι<τως 11 παρεκτρέπομαι 11 εΤμαι όήειθόρχητος. 2) 
yενιxω~ , ζω δτακτον 6Ιον. ΈΧ του 
δ-τα.τος, ο" (α στερ+τάοοω)' ό έκτός τόξεως, ό 

. μή ών έν τόξει μόχης 11 ό μή εύρισκόμενος εΙς τήν 
θtσιν του. 2) ό μή πειθαρχημένος, δτακτος, δ
κοσμος 11 έκτός νόμου, παράνομος. ΈπΙρ. -τω,. 
6-τΙΙalηωΡος, ο" (α στερ. + ~α1ιιΙπωeo,,)' ό . μι\ 

μοχ6ων με6' όπομονι'ιΙ;, όνΙκανοι; νό ίιποφέρι;} κό-
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πους καΙ ταλαιπωρΙaς 11 όμελής,. «ξένοιαστος», όδι
ό~opoς. 
6-τάΙσντος, ο" (α ιiθ:ι~ι~τ .+l"ά1q"l"οιi)· ίσος κα· 

τά τό 6όρο :- , lσΘ6αρής, ίσοΜνσμός i} ίσος (δμοι- 
ος) πρός τι (βλ. l"ά1cι"ι-o,,). 
άτδΙά-φρων, Ο", γεν. -0,,0, (&l"αΙό,+-φρ';,,)" ό 

&ταΙΩ, (τ . Ι. τρυφερός) φΡένας txwv, άπαλΌφΡWν, 
ό txwv αΙσθήματα μικρού παιδιΟύ. . 
ά-τδΙΙω' βν χρr,σει μόνον κιχτ' ι.νεcτ: (άτα16,)· 

OKIPTG" χοροπηδώ καιΙ δΤι ώ; ένε,:.γ. μτ_6. μ,ίν=μετα
χειρίζομαΙ τινα σάν παιδΙ' ώ; ιiμτ6. δ ί.=ένεργώ ςιόν 
παιδΙ, φέρομαι πα ιδΙΚώς.- 11 μ τ6. τρέφω μέ στορ
γικότητα, μιγαλώνω, -εν _ 6ρέφος, όνοτρέφω (παι
δΙον\, (πρ6ι.. άι-ιl"ά11ω, με -.: σι ΕVε~τ. ιiναιδιπι.αισ ια:σμOϋ). 
- Πα:θητ. , τρέφομαι, μεγαλώνομαι , ούξάνω, μεγα-
λώνω. -

'δτδl6ς, ,;, ό" (συπ. ;:φ dna1ds)' τρυφερός, λε
πτός, νεανικός, όπαλός (πρδλ . τό τ-;, . ν6:ις « τα111φόs» ). 
Έtvμ.: ιi6ε6. έ~υμ~λ: ΚOΙ -.: r.ί τ :ναι~ άrαλόs (=παιδι · 

κός) (*ιIl"cι-llra (τών VYjJt(w'l έπιφώνημ:ι ! ) . τό ~έ στι 
τα1ό, (έ, ι;ύ άnl"ά11ω)<&rcιΙό~lrαΙόs (=μοσχάρι) 
xα:τdι σuμφυ~μ6'ι ' χοιτ' ιXλl.c;u; άι-α1ό, (cι σ ~εp.+Ρ. τα1-
(του τά1ας, έ'τ1η1')=άνΙκανος νό ύποφέΡr;J (άροι τρυ· 
φερός)' κοιτ ' ιiHou; &ι--α1ό,: λαιτ . Ad-ules-cens (πρ6λ. 
γοτθ. AIAn, ΑljΑn=αύξόνειν, μεγαλώνειν)_ 
6τδΙό-Ψϋχος, 01' (&l"αlό~ψ1IX';)' 6 έχων τρυ

φερ6ν ψυχήν, άπολόψυχος. 
6τάομσι (&Ι"η)- μεγάλως ύποφέρω, εύρΙσκομαι έν 

μεγάλr;J στενοχωρΙςι. 
6-τσξΙσ, 'ιι (αΤCΙHΙ-Oς)" tλλειψις τάξεως καΙ πειθ 

αρχΙας- 2) «όταξΙοι, όκαταότασΙα, σύ'(Χυσις 11 ά 
κολασΙα. 

'.Ι.'Ρ, έπ. αιϊι-ιίρ, σύν~: άλλά, δμως (λα:τ . ΑΙ) ' 
_!σr.ίγει ίσχυpdιν ιiντΙθεσιν , Ιντοισ ιν ii eποινόρθωcιν. Συ
Xνdι ιiπαιντ; ιiντ! ταυ συν~. δέ (ΠΡΟYjγ-:J!ιμaνου μέ,,). 
Έτvμ.: &τΩρ ( ίοιπ. *sQtr, καιΙ ε!ναιι συγγ. τφ -ίων. 

1Ι-8Ρ (=χωριστά όπό ... ), !i Itr.ίλtv ε!ναιι συγγ. τφ ποιλ
γερμ. sunΙΑr(=καθ' έαυτόν,κεχωρισμένως (πρ6λ . γ8ρμ. 
sondern)' ίκ τοιοιύτYj~ δμω; προελεύσεω;; ιiνεμ,ίνετo 
CΙτciρ (μιτόι "oι~.o;; πνεύμοιτος). Λόγφ τη; "'JOXOA'OΙ;; οι ,). 
τη~ άλλο ι !:s ;(οντοιι άι-άρ ( *&ι--αρ, π;;6λ. avrcie(*alίr'ιI'e 
(συγγ. τιj) λοιτ. ΑΙ). 
6-τδρσιιτος, ο" (α στερ ,+τaράσσω)' 6 μή τετα

ραγμένος, μή ταιχ;ιχθεΙς, μή περιελθών εΙς αύΥχυ
σιν U Ψύχραιμος, άτάραχος. Έ~ αιό)του τό 
6-τδρσξiσ, 'ij' έλλειψις ταραχής 11 όπαλλαγή άπό 

παντός πάθους, όπάθέια, ήρεμΙα, νηφαλιότης. 
ά-τάράχος, ο" (α σΤ8~."\--l"αgαιή)=-&τάeαΗΙ-0' 1) 61.. 
ά-τσρδής, i, (α qtap. + ι-ά(}βο,)' 6 μή φο60ύμε

νος, δφο6ος, άτραμος : &ι-αρβής τiis ","~oύδένα 
φό/30ν δοκιμόζων έκ τού θεόματος. 
6-τάρ8ιιτος, ο" (α στιρ.+τιιρβΙω)· άτρόμητος, 

όπτόητος. . 
'-,τσρηΙτός, fι, !ω'ι. ιiντί .ιτραπιι-ό, (8 61. .). 
6-τσρn6ς,'ij, Ιων. ιiντ! ιIτecιπό, (8 61..) 
6TaPTIIP6c;, ό", έπ . ιiντ Ι άτηρό, (8 61..)' όλέθριος, 

6λa6ερ6ς 11 δηκτικ6ς, πειρακτικός. [ίi6β6. ίτυμολ.l. 
άτσσ8δllσ, 'ij (ιΙl"άσδσ10,γ άτάσθαλος (τ.l. αύθ

άδης, άσε6ής, κακούργος) πρδξις 11 μωρΙα, άφρο
σύνη, άσέ6εια. 
άτaσδάΙΙω' εΤμαι ότάσθαλος (8 6λ.) ; ένεργώ αύθ

αδώς, --άφρόνως 11 αύθαδιόζω. ΈΧ του 
'δτάσ8δΙος, ο" <ιΙτάω, ιΙτΙΙωγ αύθόδης, κακός, 

δφρων, άKόλαστoς,8ρaσύς, κοιν. «άτσαλος». [σχο
τιιι ν. ίτιιμολ: νοιτ« τιναις (*&-τUσ-δσΙ0' (τ1;;1'cιιγ 
χοιτ' ilλλους (τωθci"ω=Xλευάζω' ilλλοι ( &- +-τα- (ιiναι
"ιπλ.)ΤΡ. σδσΙ-' 4λλοι τίλο, (ΙΙτη]. 
. 6-τaύρωτος, ο" (κοι! -", ο,,) (α στιρ .+:ι-ιιveο,)· Χυρ. 
ή μήπω .δεχθεΤσα ταϋρον, «όπήδητος » 11 άΥαμος, 
όνύπανδρος, παρθένος. -
δ-τοφος, ο" (α σΤ8ρ.+τaφι;ναι)· ό" μή ταφείς, ά- _ 

8απτος. ' 
. άτά .. , μελ. ',;σω~ (ΙΙΤ,Ι) ' 6λόπτω, λυπώ.-Ποιθ7jΤ., 
δποφέρω, εύρΙσκομαι έν μεγάλr;J otEvoXWP(Q (ό-
μηχανΙςι) . . , 
δτc, χυρ, οι!τ. _ πληθ. o~. του 8σΤΒ, Ιν_ έπιρρ. χιnϊ

αιι' ώ, .ό ΩΠΒΡ, όκρίΟΟς δπως, καθό, καθάπερ, 

ως έάν, δπως.- • ίν τφ πεζφ λόγψ, καθόσον, έ
πειδή, « 6λέποντοι; δτι» (λιιτ. qulppe, utρote). 
δ-τεΥ_τος, 0)/ (α Gτερ.+"ΙΙΥΥω)· 6 μή τεγγόμε

νος, ά6ρεκτος n μή γινόμενΡς- μαλακώτερος 11 δν 
- δέν δύναταί τις νό μαλόξι:ι, άμάλακτος, άκαμπτος, 
όνηλεής, άνοικτΙρμων. -
6-τειρής, έ, (α στερ. + τoel(}QJ)' ό μή ι-ειρόμενο, 

(μή φθειρόμενος) Η άKατaπό .... ητoς, αδάμαστος 11 μτφ. 
Ισχυρογνώμων, σκληροτράχηλος, όλύγιστος, σκλη
ρός lΙόχληρ6ς, άνιαρός. [ιi6ε6 . έτυμολ . κοι Ι σYjμ: κιχ
τli τ ινοις (& -τερσή, (τέρσoμcιι=ξηραΙνoμαι) ' και τ' ilλ 
λου, πιθαινώ't . ( &-ι-εeFή, (τού ,"sleQJ) = ό μή φθειρό
μενος ]. 
, ά-τεΙχlστος, ο" (α στιρ.+τειχl"ω)· 6 μή τετει
χισμένος, 6 άνευ τειχών καΙ πύργων, άνοχύρωτος. 
- 11 6 μή περικλεισθείς έντός τεΙχους, μή άπο
κλεισθείς δια τεΙχους. 
6-τcιιμσρτος, 01' (α στερ . +Τ8Η"μαlρομcιι)· δν δέν 

δύναταΙ τις να συμπεράνι;) (νό είκάΟr;J), έξ εlκασΙας 
ν_ά κατανοήσr;J 11 -άσαφής, άπροσδιόριστος, άκαθό
ριστος, ά6έ6aιος, σκοτεινός 11 έπ Ι ιiνθ~ώπων, ά6έ -
6aIoς, άσταθής, δστατος. ΈπΙρ-. άτεΗμάιι-ως /1.ω= 
εΙμαι εΙς τό σκότος, «f:XUJ μεσάνυκτα». 

6-τειινΙσ, 'ιι ' tλλειψις τέκνων, στεΙρωσις. 'Εκ ~I) ίί 
ά-τειινος, ο" (αστερ.+τέΗ"Ο,,)· 6 μή τεκνοποιή

σας, στεΤρος. 
ά-τelεισ, fι (&τε1';,)' έν Άθ'ljνιχι., άπαλλαγή άπό 

τός δημοσΙας ύποχρεώσεις (τ. Ι. τΙ1" ~ηλ. φόρους, 
1εΙΤΟllΡΥ{αs κλπ.), άφορολογησlα (λαιτ. immunitAS). 
6-τέΙcστος, ο" (α στερ.+τε1έω)' 6 άνευ τέλους 

ii όποτελέσματος 11 άνεκτέλεστος (6 μήπω έκτελε · 
σθεΙς, τελειωθεΙς) 11 όνεκπλήρωτος, ακατόρθωτος 
(τ.ί. 6 μή δυνάμενος νά έκτελεσθό).- o ·j~ _ πλτ,θ . 
&I"έΜστα ώ, έπΙρ.=εΙς μάτην, ματαΙως.- 116 μή με· 
μυημένος, άμυητός, άκατήχητος. 
ά-τεΙεύτιιτος, ο" (α στιρ.+Τ8ΜlΙι-ι:ίω)' 6 μή φθά

νων εΙς έν τέλος (τέρμα), άτελεΙωτος.- 11 άνευ 
τέλους, άκατόρθωτος. 
ά-τΙΙcuτος, ο" (~cτεΡ.+τε1εllΙ-';)' 6 άνευ τέλους, 

ότελεύτητος, αΙώνιος. 
6-τcΙής, έ, (α στερ.+ι-έ10ς)· ό δνευ τέλους , ότέ

λεστος, μή τελεσθεlς (άποπερατωθεΙς) . 2> 6 μή 
φέρων άποτέλεσμα, μάταιος (λαιτ. Irritus) . 3> ό
τελής (ήμιτελής), άωρος.- 11 ένεργ. , ό μή φέρων 
εΙς 'τέλος (εΙς έν πέρας), μή έκτελών (άποπερατώ
νων) εν πράγμα.- 111 έν Άθ'ljνοι ις;, ό άπηλλαγμένος 
τελών (φόρων τού ΔημοσΙου) ii εΙσφορών (λαιτ . Im
munis).- ιν 6 όμύητος,όκατήχητος, είς τι (μετσι γεν.). 
6τεΙίη, 'ιι , ίων. ιiντΙ άι-ΙΙΙει ιι (6λ. λ.) . 
'δτέμβω, μόνον χιχτ' ένεστ. ιν χρ'ljσει' 6λόπτω, προ

ξενώ βλό6ην, κακοποιώ, κακομεταχειΡΙζομαι, συν
raρ6oow.-lloιeYjt. , άποστεροϋμαΙ τινος: &τέμβο"ι-αι 
"εότηι-ο, = έχουν στερηθι:\ της νεότητός των, τήν 
έχουν χάσει (εΤναι «ξεπερaoμένης ήλΙKΙaς»). 
Έτvμ.: ciγνώστου έτυμολ: τινές; σιινr.ίπτoιισι το !) το 

πρό~ τάι συνών. σιχνσκρ. dAbhnoti, dόbhΑΙI; dΑmbhόh= 
όπάτη, dιmbhόΥΑιi = 6λάπτω' ilHot τό θsωρο;;σι 
σιινών . του HαταιUω (κυρ. δένω τά - μόγια) χιχ ! συγγ. 
τφ Ηόμβο,' τΙΙλο, άλλοι τό ιiνliγΟ!Jσιν ε ί ς; Ιοιπιιτ. *Aqu
embo. Πιiντοι τα:υται δμως; ε!ναι : ιiμφΙ60 λoι. 
6-τεν~ έ, (α &θροιστ .+τε'"ω)- 6 λΙαν τεταμένος, 

τεντωμένοςlΙδθεν , άφωσιωμένος, tντονος, δριμύς li ύ
περ/30λικός. 2) εύθύς, Tolo~ , 6 κατ' εύθεΤα ν, ά 
μεσος 11 είλlκρινής, τίμιος, εύθύς (χαρακτήρ). 3> ό 
μή κάμπτόμενος, όλύγιστος, άδυσώηητος, έπΙμονος, 
σκληρός.- • ΈπΙίΙ. άτε"ιOs- i} άτε"ές=καθ' ύπερ60-
λήν,oφ6δρa_ -
Έτvμ. : &τε"", < &- liθΡ-:Jιστ. «sq1-)+*ri"o; (=χορ

δή, σχοινΙόν)=λαι-:. tenus (=τεντι..'μένον σχοινΙον), 
έλλ. τε'"ω. Έ;αι~τc:ι.υ τό 
6-τcνI~ω, μελ. -{σω (βλ. ιΙι-είο,;.)· 6λέπω άτενώς, 

f:XUJ τ6ίις όφ8αλμούς προσηλωμένους είς τι, 6λέπω 
άακαρδαμυκτεl. _. 

•• ΤΕΡ, πρ6θ. , μετ% γεν. , άνευ, χωρΙς, έκτός, παρ
εκτός, πλήν.- 11 χωριστό, μακρόν όπό. 
Έτvμ. ι ΙΙι-ερ (liΤ8~θε(,,), &.πάι-ερθ,Ι,,») (*sQter 

(πρ6λ. ποιλ-γερμ. sunIA', γοτθ. _sundro, σαινσκρ. sa.nitίιr, 
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I4rutQr, λcιτ. slne' σΙΙΎΎ. τοΤ, Ιλλ. &ι:cιο, (-=6 fτε
PQ<;)' θ:Σ ιiν'μεν! τι, *&ι:c, (tJA. clι:d,). 

ιι..ιΙραμνος, ο" (ιι σ'tIΡ.+ι:Ιlcμ",)· 6 μή μαλα
κυνθ'εΙς, σΚ'ληρός, όναΙσ8ητος, όνόλγητoc; U όδuσω· 
πητος, ό~λεής (tJ)... ι:Ι,,,,,). . 

'-TCpδμc.l\<Y, ο", Ύιν. -0"0" ιiτ't. ιiντΙ dι:Ιlcμ"οr 
(δ βλ.). 
ITcρlc, xcιΙ πρό φων. 8.ι:ερfk,,=8.ι:ε, (8 tJA.). 
6,.;τέρμων, ο", Ύιν. -0"0, (α στιρ. + ι:Ι,μα)' ό δ

νευ τερμότων (όρΙων)11ό μή fχwv τέρμα . (eYjA . διέξ
οδον), όδιέξοδος. 
-δτcρος, Ο", &CΙΙρ. «ντΙ Ιεl,ο" ο". 2) "ίίι:c,ο" 

ιiττ. xct.rι xp<iatv ά,ντΙ d Ιεε,ο" Ύ.ν. 6α.ι:',ον, &O't. 
6α.ι:Ι,φ, 6.iι:i,q Χλπ. (ij μl.rι 'toi) σημι(!)ιι 't;j, ;ιpιiσιω, 
"'ΙΙι:',ον Χλπ. ). 
6-τcρπιΚ, ε, (α στιρ. + ,ι:ι,πιά)' 6 μή παρέχων 

τέρψιν (μή τέρπων), άχαρος λυπηρός.- U ό μή αl· 
σθανόμενoc; ιέρψιν (μή τερπόμενος), μή όπολαύων 
πρδγμό τι. 
I-Tcpnoς, ο"=dι:ε,π,,, (ο tJA.). . 
ά-τcuιιΚ, ε, xcιΙ d·ι:cιίχ"ι:οr, ο" (α στa?+ι:εVχο,~ · 

άνευ όπλων, δοπλος. 
'-τcuIIIτoς, ο,,=τφ προηΥ. 
I-TcIVoς, or ij 4-Ι:ΙΧιιt1s , is (α στερ . + ι:Ι%"'Ι)' ό 

δνευ τέχνης, όδέξιος, άνεπιτήδειος 11 τρaxί'ς, όγι;::οτ
κος 11 ιπι πρcιyμ., κακότεχνος, μή τεχνικώς κατε· 
σκευασμένος.- 11 ό άνευ τέχνης ij πανουργΙας (πο
νηρΙας), όποw;ρευτος, όπλοίκός, όφελής, άκακος. 
6-τcινως, επίρ. 'tQti dΙ:8Χ"" - dι:'""ωs ιiπΙp .• 00 

4Ι:8""ΟS' άνευ τέχνης iι . δεξιότητο<;, χονδροειδώς. 
- 11 πρόγματι, όπολύτι.:ς, όλOσXερQς, έντελC:ς (λι:ιτ. 
Ρl4ηβ, ρrorsus), ίν .tj ιiννoί~ et 'tCΙύτ'(j ΎΡιiq:ετcιι xcι"t !i 
τό πλεΤστον &ι:1x1'ώs: dι:εχ"ώ, ξέ"ω, Ιχω=εΤμαι έν
τελQς ξένος. . 

'Ιτiω, ίν χρΤισει μόνον xcι'li μτχ. dι:έω,,=δαιμονιών, 
6ε6λαμμένoc;, θεόληπτος, πσΡόφορος, Ιξω φι;::ενών. 

Έι:vμ. 1 ά,6εβ. Ιτιιμολ: *&ι:έf_ (βλ . &nίζω)' χι:ιτ' 
t'ίλλOII' (α στερ. + * ι:"jο"ι:· (πρ6λ . σCΙνσX? (ΙΙΥ4Ιί,4λλ. 
ι:tω)' όρθό.ιρον δμω, έΧ 'tOii 8.ι:" (Ολ . λ.). 'Εκ τοίί 
-Inι, Τι (CΊάω)' τaρaxή, σύγχυσις φρενών, όπότη 

11 δικαστική τυφλότης (ιίποστελλομίνΥί ύπό .ων θιιίίν). 
2) όλεθρος, καταστροφή, 6λό6η 11 _πΙ προσώπων, ό
λεθρος, λοιμός, πανωλης. 3) -Αι:", προσωΠΟΠΟΙΥί
Jlev1j, 'Ij θεrι 'ti'j. 6λά.ιJη" 'iι, σl)μφι:..ρά.· cιί Δ.ι:α' Ιρ
χoντcιι ιJpctt Ii ro, xcιτόπιν cι~'ti'j, xcι Ι θaγαΠ5Uοl)σι. 'Ιό ·xcι· 
κόν δπερ Ιπρo~ίντισεν 'Ij -Αι:" (πρ6λ. Ίλ. ΙΧ 5(0). 

Έι:vμ.: Iίr:" ( *4F414) CΊιίι:" (έχ ,οίί CΊάω)' πριJλ. 
",βωr:άζε,,,' βά"".,,,, Fαι:ά"α,' ον"αί» (Ήσl)χ.), λ ιθ. 
νclίs=όλέθριον fλkος . πcιλ- γιι;μ, wvol=r;TTO' tJi
οι . 4νο = 6λάπτειν (tiiot, 4ν4 εί~ ,rι *&fα·ι:ίί xcιί 
CΊFdOHe.-l!Jiat~ ν4 ίν 't1l λ. 8ι:". 

ά-τιικτος, ο" (α στερ. + ι:';κω)' 6 μή τακεΙς, μή 
τηκόμενο -. 
ά-τιιμcΙcω, μελ. -';αω' εΤμαι όμελής, άπρόσεκτoc;. 

')ο;χ τ~ίί 

. ά-nιμcΙίις, έ, (α στε? + ιo"μc"';s)' παρημελημέ
νος, άμελής, όπεριποΙητoc;, δφροντις. 

ά-τιιμCΙιιτος, ο" (&,."μcMω)· παρημελημένος; ον 
ούδεlς προσέχει καΙ περl ου Ούδεlς φροντΙζει. 2) 
ό όποτυχων, άπογοητευμένος.- 11 ένε~y . ό μηδε
μΙσν προσοχήν δΙδwν καΙ μηδεμΙαν φροντΙδα λαμ
eόνwν, όμελής, νωθρός, παpaμελών έσυτόν, όπε
ριποΙητος 11 ίπίρ. dι:"μc."';ι:ωS' l"ε." ι:."ό, = oύδόλwς 
προσέχειν είς τι. 

'δτιιρός, ά, ό" (8.ι:'1)' ό όποπλανηθεΙς, όποτυφλw
θε Ις, ύπό της ~ Ατ,,; ιι ό ωθούμενος εΙς όλεθρον.-
11 όλέθριος, κσταστρεπτικός. 'Επ ί ρ. ·,ώ,. 

'λτ&fς, ·/OOs. 'Ij=όττική (πρΙ;λ . 'λι:ι:,κόs).- 11 άι; 
o·j., . (ένν . Υ'1) = ή 'Αττική. 2) (ivv. ""ώι:ι:α)=ή ότ
τική δι:jλεκτος. . 

'6-TicToς, ο" (α O'lS~. + ι:/ω)' ό μή τιμηθεΙς, ότΙ
μητος.- 11 ένερΥ .• ό μή τιμών. 
'-τitw (ιa στιρ.+ι:/ζω=ι:Ιω), μελ. ·lαω=δέν τιμώ, 

δΙν δΙδω πρcσοχήν, άδιaφoρώ 11 ιiπoλ . xctti . μτχ. 
ιΙι:ίζω,,=μετ' άδιαφορίας καΙ περιφρονήσεως 11 μετ' 
ct lt .• άψηφώ , καταφρονώ, τι(να). . 
Έτυμ.: χ:χτάι Schulze, Εκ τ ι'ι." *ιo'jos (=ι:;μο" i-,-

μι) )*cιι:.tfs, ΙΙι:.Ιφ, ·cI~.{~φ> CΙι:(ζΦ (xcιτ' ιiνoιλOΎΙcι~ 
πρό; τάι t'ίλλcι 11' "ζφ pτ,μcι,cι)' xcιτ' t'ίλλol), . ιlι:{~. 
< *CI·ι:{ι:jcu (ιι-ι:.ι:- = ocι~σxp. (IΙ, πρδλ. cάΥ&tei cQy_tl 
=φο6οϋμαι, όνη::υχώ. 
. '-TllάocuToς, ο" (α στιρ. + ι:.δάoCΙΊCU)' δν δtν 
δύναταΙ τις νά τιθασεύσι:l, όδάμαστoc;, άΥΡΙOC;. 
. ά-τιμ-αΥcΙcω' καταλεΙπω τήν όγέλην, ' ίκΙ τcιύ-

1'(1). ΈΧ 1:0U . 
ά-τI~δyclιις, -ov, δ (dι:.μάω + &Υιλ,,)' 6 μή τι· 

μών (περιφρονών ij έγκαταλεΙπων) τήν όγέλην Ι ό 
6όσκων μόγος. 
ά-τΙμάςω, μιλ. -άσω' ιiόp. 11: ;'-ι:Ιμσαα' πρχ. ~ι:l

μιlHa.-llctB. ιiόp . cι· ;,-ι:rμάαθtι"· ΠΡΧ. ή~'μαoμα. (α 
στιp.+ι:,μtlω)· δέν τιμώ, περιφρονώ, μεταΧΕ1ρΙζομαι 
περιφρoνηΤΙKQς.-Πcιθ., ύποφέpw ότιμΙαν, ύφΙσται-σι 
προσ60λήν, περιφρόνησιν 11 περιφρονοΟμαι, έξεuτε
λΙζομαι.- Η=&ι:.μόω (6 ιJλ .) Ιν tιχι:ιν ιΧ1l Ινν.- όπο
στερώ τινα τών πολιτικών του δ κσιωμάτων, τού 
τό όφσιr;ώ . . 

. ά-τίtισστcoς, α, Ο", ρημ. ίπΙθ. 1:0U ιΙι:ιμάζω' δς 
πρ: πει νά μή τιμαΤdι, 6 περιφρονητέος. 2) cίι:ι
μαoι:έo,,=ιJεϊ &ι:.μάζι.,,=πρέπει νά μή τιμςi τις, νά 
πεΡΙ:j.'ρονι:!. 
ά-τίμασn\ρ, .fί,os, δ (dι:.μάζω)' 6 ότιμάζων, ό 

πεΡΙφΡονών. . 
ά-τΙιιαστος,' ο" (cίι:.μάζΦ)· . 6 μή όξιούμε:νoc; τι · 

μης. ό περιφρονούμενος, περιφρονημένο;. 
ά-τίμάω, μιλ. 'ιίσω' ιίόρ . cι' ;'εΙμ"σα' πρχ. t)ι:l · 

μ"κα . ...:Πcιθ. ιi6p. ;'ι:ιμΙ;θtι. (α σ .. ρ.+ι:ιμάω)· δέν τι
μώ, π - ριφρονώ, ΠΡοσ6όλλω, έξευτελlζω. '~ cι~τoϋ τ6 

ά-τΙμιιτος, ο" (cίι:rμ:ίω)' ό μή τιμηθεΙς, περιφΡC
νημένος.-11 av ttXιIvtX1l ένν., ό μή έκτιμη8εΓς : 11"" 
CΊι:lμ"εo,=δΙKη, καθ' "'ν ή Γ'οινή δέν έκτιμδται (δέν 
κ080ρ'ζετσι) ύπό τού δικαστηρΙαυ, άλλΟ εΤναι έκ τών 
προτέρων KαΘWρισμένη ύπό τού νόμου. 

ά-Τίμiσ, 'ij (ιίι:ιμοs)' σΤσχος, cάτιμΙα», όνειδος, 
κσταισλύνη. 2) ίν ΆθTινcιι,. ή όπωλεια (ή στέρη
σις) τών πολιτικών δικαιωμότων (λcιτιν. deminutio 
(4ρίΙ :ι). 

ά-Τ1μο-πcνΙίις, ., (1ίι:.μοr+Μ,,~,)· ό πεν8ών δι' 
έπελθοϋσαν ότιμΙσν. 
ά-Tί~oς, ο" (α σ'tIΡ .+ι:rμη Ι)' 6 μή τιμωμενoc; , 6 

άτιμαζόμενος, ό περιφρονούμενος Τι περιφΡο"ημέ
νος, όνυπόληπτος, ό θεωρούμενο:; όνόξιoc; 11 μl1:aι 
Υιν., ό μή θ~ωρoύμενoc; δξιός τινος, ό άνευ TIμl'\C: 
τινος. 2) ίν ΆθTινcιι;. ό πολΙτης ό στεΡηΙΧΙς τών 
πολιτικών του δικαιωμάτων, ιΤτa xιι.~ .ό 6~oν ιΤτι 
ίν Jl'ρat (λcιτ. (4ρίl. demlnulus), «ντίθ. τφ inlι:.μοf 
(ο tJA.)· πpιJλ . &ι:.μΙα.- 11 (ι:.μη ΙΙ)' 6 άνευ όγο
ραστικής τιμής ij όξΙoc;. 2) ό όνεκδΙκητΟζ, ότιμω
ρητος; μ,ή τιμωΡηθεΙς. '~ ι:ι~τoίί τό 
6-τίμόω, JlaA. -ώfJω' ότιμόζω, καταισχύνω.-Πιιθ .• 

άτιμόζομσι, καταισχύνομαι, καταδικόζομαι εΙς ότι
μΙαν. 2) ίν 't1l etxxvtxtj γλώσσ'(j , τιμwρQ τινα μέ 
στέρησιν τών πολιτικών του δικσιωμότων (μί &ι: •. 
μ'α,,), λcιτ. 4er4rium f4cere.· 
άτΙμων, ιΠ. ΠΙ;'1. '10ίί CΊημtlω. 
ά-τiμtιtρητcf, χcι! &·ι:ϊμω,,,ι:Ι, ίπίρ. τοίί 
6-τίμωρητος, ο" (α σ'lε~.+ημωρέομα,)' 6 μή τι· 

μωρηθε(ς, ό πορ' οίί δέν fλσ6έ τις έκδικηοιν, ό ά
νευ όντεκδικήσεως, όνεκδΙκητος. 2) ό άνυπερό
σπιστος, ό60ήθητο<;, όπροφύλσκτος. 
άτiμως, ίπΙρ. τοίί 8.ι:.μο,' έπoνειδΙστWς. 
ά-τΙμωσις, -CQ)f, fι (cίr:ιμόω) ' τό ότιμόζειν, τό 

καθι::nαν τινο άτιμον, τό καταισχύνειν τινό. 
άτΙτάΙΙω, ά,όρ. cι' ί ων. ιΙι:ιι:"λα' ά,νcι~ιπλ. 1:ύπο;; 

_οίί CΊι:άλλω, Ι) tJA. (CΊι:αΙόs); άνατρέψ(J, τρέφω Π πε
ριποιούμαι' γι ',ιχιίί~ όγαπώ, περιθόλπω' [δι' _τl)μ . δλ. 
dι:αλόs. &ι:άηω]. 
ά-τΙτος, ΟΥ, ώο. -" , ο" (α :nερ.+ι:Ιω)· ό μή τιμω

μενος, πεΡΙφΡσνούμενος. 2) ό όνεκδΙκητος.- 11 
ό μή πληpwθεΙζ, όπλήpwτος, όνεξόφλητος 11 ποι,"" 
Ιίηι:ο,=ποινή "'ν τις δέν όπέτισεν. 
ά-τΙω, (α στι?+ι:ίω)· δέν τίμώ, περιφρονώ 11 δέν 

έκδΙΚΟύμσι. 
'λτΙa-Υcνίις, is (-Αι:λαf + ",,,os>' ό γεννηθεlς 

(καταγόμενος) έκ τού ~Aτλ~ντoς. 



'~τ~σνΤΙς-'Τ"ΥCτος 
~~--~----------------------

.,. 
ΆτAσνnς, -1&0', tι· 8υγάτηρ τ.οο· ""ΑτλαντοςIIΜ

),aσσa, νι'\σος: Έχ τοίΙ 
8Α_τΑσς, -σ"τ-ο" δ (σ Ι:Ιiων.+τ-,ιή"σι)· ό "Ατλας, 

έΤς έκ τών όρχάΙων <?εών, ό 6α9,τ?ζων (όνέx~ν 
έπl τών ώμων' του) τους κΙονας (στυλcυς) τοΟ 'ου
ρανοο 11 ώσ. εΤς έκ TV . Τιτάνων. 2) κΙων (στΟλος) 

·τοο ουρανοΟ, τό δρα; • Α τ λας της Δυτικης Άφρικης. 
6-τΑιιτCωο εΙμαι όνΙκανος νό φέρω 11 εΙμαι όνυ-

πόμονος, δtν υπομένω. Έχ το& . 
δ-τΑιιτος, ~ωρ. &-τ-14τ-ο" ο" (σ στιρ.+τ-,ιήιοσι)· δν 

δέν ΔUναταΙ τις νό υπαρέι::ι:Ί, όνυήόφoρoc;, μή ύπο
φερτό<i.- 11 δ δέν πρέπει νό όποτολμησι:Ί τις 

6τμΙΙ, 1,=ιΙτ-μό, (ίΗίλ.). 
δ-τμιιτος, ο.; (σ · στερ.+τ-έμ"ω)· ό μή τμη8εΙς, μή 

κοπεΙς, δκοπος 11 έπΙ χώ~!X;, ή μή έρημω8ετσα, μή 
. λεηλατη8εΤσα, μή ~ι:Ίω8ETσα. 2) ,πΙ μεταιλJ. εΙων, 
τό μή όνΟΙλ8έν όκόμη, τό μή έν ένε,:;,ΙεΙςι, τό «ό-
δcύλευτοι. . 
6τμ'ςω, μιλ. -ίαω (ιΙτ-μό,)· έκπέμπτω ότμόν (ίπί 

&δαιτο.) 11 καπνΙζω. 
6τμΙς, -ίδο" tι (Ιω, Ι"μι)' ότμός, όνα8υμΙασις, 

όχνός . . 
6τμ6ς, δ (Ιω, &"μι)' ότμ6ς, καπνός, όνα8υμΙα· 

σις, όχνός Ιλαιτ. y"por). 
'Εwvμ.ι ιΙτ-μό, ( ιΙ.τ-μό, (χαιτάι συναιιρ . ) (πp~λ. Ήσυχ. 

.. Ι.τ-μσ· φ,ιόf, ιΙετ-μό,,' τ-ό ,π".ίίμ2ι)( *d-ΙF)ετ-μό, (το& 
&"μι ( cf<F)"μι)' βι:ίσι~ "ν. ιπ~ελ. σαινσχρ . atm~=πνοή, 
παιλ-Υι;:ιμ . atum' .άι δμηρ. ιΙ;;τμ", ιΙ;;τμ;'" <*ντμ';, ·v. 
~μι)" μιτάι προθιμ. σ- Αηφθίντ?; χ«.' ιiναιλoyίαι~ πρό; 
τό d-Fετ-μό,. .. 

δ-τοIIΟ4;, ο" (σ άτιρ.+τ-οϊχο,)· ό μή έχων τοΙχους, 
ότεΙχιοτcς. 
.. δ-τοιιος ο" (σ στιρ.+τόΧο" τ-.κιϊ", τ-ίκτω)' ό μη
δtπoτε Υεννήσας (χιιΡ. ίπΙ γυχ!Χιχi:Ί:), · ή μή όΠdκτή
σασα ποτέ τέκνον, στεΤρα.- 11 ό .δνευ τόκου (συμ
φέροντος), ό μή όποφέρων τόκον (ίπΙ δαι'lιι~?μΙνων 
χρημitων). 

. 6-τ6Αμητος, o~ (σ σ.ε;:ι.+το,ιμάω)· δν δέν δύνα
ται (Υι δέν πρέπει) νό όποτολμήσι:Ί τις 11 ώσ.=&τ,ι,,
το, (8 ΙSλ.)· όνυπόφoρcς, δν δέν δύναται τις νό ύ-
ποφέρι;ι . . 
6-τοΑμίσ, tι· έλλειΨις τόλμης, δειλΙα. 'Εχ :τ:ο& 
δ-τοΑμος, ο" (σ σ.ερ.+τ-6,ιμσ)' . ό μή έχων τόλ-

μην, ό στερούμενος 8όρρους, δειλός. 2) ό μή 6-
ποτολμών, έφεκτικός, ύποχωρητικός. 
δ-τομος, ο" (σ στι;:ι.+τομ;' το& {οΙμ)'ω)' ό μή τμη-

8εΙς, δτμητος, δκcπος 11 ό8έ:ριστος.- 11 δν δέν 156-
ναταl τις νό κόψι:Ί, όδιαΙρετος 11 Ι" άτ-όμφ = έν μΙQ 
στιyμι':j του χρόνου. Qρtλ. χαιΙ λαιτ. "tomus. 

j-τov(a,tι· έκλυαις, χαλάρωσις; δυνόμεων.'Εχ τοίί 
δ-τονος, ο" (σ στερ.+τεl"ω)· ό μή τεταμένος, μή 

τεντωμένος, χαλαρός, «δτονοςι; χα:ίνος, vw8pός 
(λαιτ . remlssus).- (τ-6,,0,), ό δνεύ τόνου (yραιμμrι.). 
6-τ6ξcuτος, ο,,' ό έκτός 60λrις τόξου, ό μή δυ-

νάjJενος νό τoξευ8ι':j. 
Ι-τοξος, ο" (σ στέρ.+τ-όξο,,)· ό στερούμενος τό· 

ξου i) Βέλους. 
6-τοιήσ, 'ιι' ή παραδοξότης, τό όλλόκοτον, τ6 

δτοπονιι όσυνή8ης φύσις 11 όφύσικος (όλλόκοτος) 
συι:ιπεριφορό, Έχ τοίί 
. Ι-τoιroς, ο" (σ στ~p.+τό,πo,)· ό έκτός τόπου (tK-' 
τός τι'\ς οΙκεΙας Mσει.ιc;) 11 όοονή8ης, ποράδοξoc;, . 
όλλόκοτος, 8αυμαστός. 2) δτοπος, παρόλΟΥος, 
όνόρμοστος (λαι,. ineplus). 3) όφύαικος, παρά φυ. 
σιν, όηδής. Έ~ αι1το& .6 
6τ6ηως, έπΙρ. τοίί &το,πο, (ό δλ.). 
στος, Ο", χαι.άι συναιΙρ. ίχ το& Ιστο, (ό ΙSλ.)· δηλ η-

oτcκ;, όχόρταγος (μι.άι Υιν.). . . 
δ-τρσιιτος, δ χαιΙ 'ιι' «όδρόχτι •. - 11 ωσ. 6έλος 

(Π~ΙSλ. ι).\σΧάτ-η). · 
'Enιμ.: ιiΙS.ΙS. ί.υμολ: συνΤιθ. ιiναiYE,όtΙ εί; τό ""ei -

,πω' Καιτ' ιiλλoυ; ιΙναιι Ιμόρ~ιΙ;oν πρ6_ τάι : .ΑΙ.. d-τoe'
χή" λαιτ. torqueo" torques, torculum, tormentum' 
ιiνι:ίyoν~αιι et .αι&Τ!Χ εΙ_' Ιαιπ. ΙSιi.σιν t.r.eg=περιστι:;έφειV" 
βλ. τeΙnω, ΡΙ~' . τoeen-, '"ean-, ιΙ-τeαχ-r-ο" !σω. χ«Ι 
ιί 'τιιιχ-ή, (δ δλ . ) . . 
ά-τρδιrΙτ6ς, ίπ. ιimenIτod", tι = ιΙΤΙά,πό$' (6 · ΙSλ.). 

6-τρδη6ς, ίπ. ιΙ-τ-σι,πό"." (σ ι:Ι:γων., χαιτ' 4λλ. 
σΤΕΡ.+τeσmω τοι! τ-ιΙ,πω)' cιJ&6" τ-ιτριμμi"" μή ,
%OVoa Ιχτρο,πά" ιι,ι,ι' ινΘCϊσ_ Ήσυχ: γεν. μονο
πότι, δρόμος, όδός [τ6 εν ιiρx~ d, ι!ναιι et~opouμ. 
Κ!Χτ' ιiναιλoyΙαιν πpό~ τ6 ·ιiντΙθ. ιΙμσξιτ-ό., θάι ιΣνίμενί 
;;ι; ιΙτρσ,πιτό, (ιΙτσρ,πιτό,), χυρ. ώ~ ίπίθ. .(ένν. τσίί 
ιJ&6,) (πγΙSλ. Ήσυχ . cιΙτρσπίζ",,· βσ~(ζ"", ιJδoι,πo
ρ.,,,-)' τό δέ 15' συνθ. -ιτο, ίχ το& ιΙμι]. 

6-τρέιιcla, Υ( πραγματικότης, ή γυμνή άλή8εια, 
άκρl6εια.- 11 δικαιοσύνη, εύ8ύτης. Έχ τοίί 
'Α-ΤΡΕΚΗΊ, ί, (πρελ. τρiιrω)' πραΥματικός, όλη

~ής, όκριeής.- 11 αύστηρός, δΙκαιος, εύ8ύς [δι' έτυμ. 
ΙSλ. &ΤΙ4ΧΤ-Ο,]. 
6-τρCμδ, χαιΙ πρό φιιιν. d-τ-ρCμα., έπ(ρ. (σ σ~εp. + 

τ-eέμω)' δνευ τρόμου, χωρlς νό τρέμr;j τις 11 όσάλευ
τα. 2) ήσύxι.ιc;, ήρέμι.ιc;, πρόως, μειλιχΙως . 

'Ε,vμ. : χυρ. εΙναιι ιiΠ'/jρχόt~ωμέ 'IΤ, αιΙτ. 0:Ι~. βν. χ!Χ
,:αιλiι~!Xσαι έπΙρ: . πρΙSλ. xeia" xeca, ήρέμσ, «ψέφσ,' 
αΧότ-ο,. χ«Ι «ΨCΊφσ' χ"Ιφσ,. (παι,,' Ήσυχ. )· Πf.ΙSλ. xc. ! 
tiJv ιiναιλoy !αιν των ~~υyων dτ-eεμ,,!>: dreiμo,- ιΙσ.βή!> : 
σέβα,. 
ά-τρcμσίος, σ, Ο", ποιητ. ιiντΙ dτecμ",' ησυχος, 

ήρεμος, πρδος dτeιμσΙσ βοα. (Ε:Ιρ.)=ΨΙ8υρος. 
6-τρcμε', καιί d-τeεμl=dΤ-Ilέμσ (8 δλ.). 
6-τρεμέωο δέν τρέμω, όκινητώ, τηρώ ήσCJχΙαν, 

άκινηοΙαν. Έχ του 
6-τρcμι;ς, ί, (σ στερ. + τeiμω)' ό μή τρέμων, ό 

άκινητών 11 πι::δος, ηρεμος ιι ίπΙρ. dτeεμi = ήσυχως. 
6-τρεμfσ, 1ι (ιΙτ-ιεμ';,,)' τό τηρεΤν άκινησΙαν, ήι:ε

μία, ήσυχΙα. 
6-τρι:μfςω, μιλ. -ίσω, ιΣ.τ . rώ (dreεμ",)' διατελώ 

dτ-eεμή, 11 τη;;ώ ησυχlαν, δέΥ κινοΟμαι, ήσυχόζω 11 
olικ ιiτecμίζει,,=είμαι όνήσυχος, δέν ήουχόζω, δεν 
κά8ημαι φρόνιμα. 
Ι-τρεητος, ο)' (σ στερ. + τ-ιέ,πω)' ό μή τρεπόμε 

νος, μή μετακινούμενος, όμετακΙνητος 11 όμετό6λη
τος, όναλλοlωτος 11 δκαμπτος. 
Ι-τρcστος, ο" (σ στιρ.+τρέω)' ό μή τρέμων, ά

τρόμητος, δφο60ς. 
Ι-τριιτος, ο)' (σ στερ. + τ-e"τ-ό,,) = ιiτetί,π"το" μή 

τετρημένος (δνευ όπης). 
6-τρ(σιιτος, ο" (σ στιρ. + τ-ιιιίζω ίi ΙSλ.)· όκατο

νlκητος, όήττητος. 
6-τρ(Ισστος, ο)' (σ στιρ. + τ-ι{βω)' ό μή τρι6είς, 

ό μή συνη8ιομένος. 
6-τρΙ~, ί, (σ σ.ερ.+τerβή)'σι)· ό μή τρι6εΙς, δ 

τριπτος " έπΙ .όπων, ό μή τετριμμένoc; (πεπατημέ
νος), ό δνευ τρl60υ, δ6ατος, όπότητος 11 ίπί Μων; 
μή συνη8ιζόμενος, μή συχναζόμενος, μή πολυσύ
xYC:;;OToς. 2) έπί ένδυμαiτων, τ6 μή πολυφορεμένον, 
νέον, όμεταχεlριοτον (AIX.ty.lnteger). 
δτριον, τό, ~ω? ΙΙτeιο)'. 
δ-τριητος, ο" (σ στιρ. + τ-eΙβω)' ό μή τετριμμέ

νος (πρΙSλ. dτoeιβ",), ό μή όπεσ~ληρυμμένoς (κατα
πεπονημένος) διό τηι; έργασlας. 2) ι!πΙ σΙτου, ό 
μή όλωνισμ ~ νoς rι . μή όλεσμένος. 3) &τρι,πτοι 
ΙΙχσ)'-θαι=δκαν8αι, έπl τών όποΙων δέν δύναταΙ 
τις νό πατήοι:Ί_ . 
6τρ6μιιτος, ο" (σ σΤΙΡ.+τ-eομέω)' άτρομος, δφο-

6oc;, «ότΡόμητοςι. ΠρΙSλ . &τeομο, • 
δ-τρομος, ο" (σ στsρ.+τ-eέμω)· ό. μή τρομόζων, 

μή φο60ύμενος (λαι • . Intreρidus). 
6-τροη'σ, 1ι' τό μή τρέrίεσ8αι (μή μετα8όλλειν 

τρόπον), όκαμΨ!ο; τραχύτης σκληρότης, δυστρο
πία. Έχ .ου 

δ-τρonoς, ο)' (σ Qτιρ.+τet,πω)· ό μή τρεπόμενoc;, 
ον δέν δόναταl τις νό (μετα)τΡέΨι:Ί, όμετότρεπτος. 
2) έπΙ προσώι;ων , άδυσώπητος, δκαμπτος, σκληρός 11 
'ιι w Areon~; δνι;μαι μιίi~ ίχ -:ων τρ~ων Μοιeώ)'. . 
6-τροφCω, μιλ. ,,';σω' φ8lνω, τήκομαι, λυώνω. 

'Ι!:χ τι;& 

Ι-τ~ς, ο)' (σ σ'sΡ.+τeέφω)· 6 μή τρεφόμενος, 
μή λαμΒάνων τροφή ν 11 ό φ8Ινων κατά μικρόν, ό 
πάσχων όπό άτροφΙαν_ 
ά-τρUY~Toς, ο)' χαιί -", -ο" (σ στε(.+τ-e~Υάω)· ό 

μή παρέχων τι πρός τρυγητόν II .όκαρπος,· δγονος ίί 
1'εν., Ιρημος, έγκαταλελειμμένος. 2) ·όκαταπόνη-
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τος, άνήσυχος. Πρ6λ. χιχΙ τό τ1)\; νίιx~ (Ί&tιχ'/j\; Χ. «.) 
cάτρvηΤΟi_, cάτρVΗτη 6άΙασσα-. 
Έτνμ.: έπΙθ. τ1), eιxAciaa1j\; χΙΧΙ τοίί ΙΧΙθίρο" ιίμφιδ. 

ίτuμολ: δl~ τού, π(;(λιχlού\; έσi)μιχ'ινa cάΥονοςll ώσ.Ι 
έχ του α στε?+Τι/VΥάω· διci τινιχ\; ax των νιωτ8ρων 
ίρμ7jvεuτέον «άκοτοπόνητοςι (δl~ τΥιν θciλιχσσιχν, χιχΙ 
«σπινθηροdoλών» δl~ τόν ιχιυίραι), δπότιs ItιxpciYItΙXI 
εχ του τρνω καιΙ χεΤτιχl ιi.ντΙ tc;u il-Τ(1VΤΟi(Τσω,' «ρ
χιχω\; άΤ(1vFεΤΟi, τό δi F> γ). 
ά-τρυΥής, έι; (α στε:>.+Τ(1νΥη)' ό μή συνειλεγμέ

νος, άσύνακτος (xup. ό μή τρυγηθεlς). 
ά-τρUμων, Ο", γεν. -ο"οι; = αΤ(1VΤΟΙ; (δ δΑ.}' μετ~ 

γεν. άΤΒνμω" χαχώ,,=ό μή καταπονηθεlς (μή κατα-
6ληθεΙς) άπό τάς συμφοράς. 
ά-τρύπητος, ο" (α στε? + Τ(1vmφ, = &τρητοι; (8 

61..), «άτρύπητος», ώ, χιχΙ σi)μΙΡον. ' 
σ-τρίϊτος, ο" (α στερ.+τρνω)· ό μή κατα6ληθεΙς, 

άκατά6λητος, .όKατo~όνητoς 11 άδι6πτωτος, όμεlι.ι
τος 11 έπί δδων, ότελεύτητος, έπίπονος, άνισρός. 
Ά-τρυτώνη, .,( ή όδάμοστος, ή όκαταπόνητος 

(i)νομιχ τΤίς Πιxλλιiδo, Άθηνά;) 11 χυ;ι. έ!νιχι έπεχτ, '1:ιJ
πo~ τοίί άτρντη, ώ;; τό 'ΑιcJω"ΕVΙ; έκ '1:0U 'ΆιcJηι;. 

σ~τρωτoι;, ο" (α σΤ3~.+τιτρώσxω)· ό μή τρωθεΙς 
'ii μή ΤΙΤΡωσκόμενος, άτοαυμάτιστος, όπλήΥωτος. 
.. σττα, ιi.ττ. ~ντΙ τι~ά (,χο? ιi.ντων)· αττα :Χτ'1:. ιi.ντΙ 
ατι"α (πρβλ. ασσα, ασσα). 
-ΑΙΙΑ, auvi)Q7j. προσφώνησι, νεωτΙΙρων πι;ό; πρι;

,,6utspou\;' «πα,τέρα μου, μπάρμπα ... »' λιχτ. Al'cι, γοτθ. 
atta, πιχλ-γιφμ. allo' σιχνσχρ. att1i (=μανούλα, μεγό
λη όδελφή) lΙπρ6λ. χa.ί τ~ ,Τις άρχ.'Ελλ. lΙππα, ilnιpα, 
πάππα, τάτα, τιέττα [τα]. 
άττδΥaι;, -α, δ (ΧΙΧΙ άτταΥή", -η"οι;, π;-.Ιλ. λιχτ. 

attagen)' πιθ. εTδdς πέρδικος, λι6αδοπέρδικα (όνο
μa.σθεΤσιχ ο!ίτω έχ τοίί χρωγμοΙΙ Τ7jς, χιχτ:Ι τόν Υ Αγίλον 

Τhompson είδιχω. «σχ ολ YIθιiντιx χιχΙ γΡciψιχντιχ διdr. , tdr. 

"tTjVdr. τΥίς Άρχιχ'(ιχ\; 'Ελλciδο;;). 
άτταταίο σχε.λιιχστικόν έΠlψώνΥίμαι δΥΙλωτιχόν Au, 

πη" πόνοu' φεϋ! Cιφoυ! wx! (π~βλ. 60801! φεϋ!) 11 
ένΙσΤΒ ΙΙΠΙΤ6Τ. ε!ς άτιιττιιτιιί 11 ιilt!X.ντ~ x:lll είρωνιχω; 
είΡ'ljμiνον' [ItpISA. λιχτ. cιllcιl, attcιtae]. 
άττΙΑαβοι;, Ιων. ιIττέl~βoι;, δ ' εΤδος όKρlδoς ά-

νευ πτερύγων. ' 
άττιιdςω, μέλλ. -Ισω, ιίττ. -rώ (ιΙττιΧόι;)' πηγαl

νω μέ τό μέρος τών ΆθηναΙων, φρονώ τά τών 
Άθην., «άττικΙζωι 11 μΤίν. ζώ ως Άθηνατος, κιχΙ κυρ. 
cμιλώ τήν άtτικήν διόλεκτον. Έ~ αι~τoιι τ6 ,. 

άττιιιισμ6ς, δ' τό άττικΙζειν, τό λαμ6όνειν τό 
μέρος τών ΆθηναΙων 11 ή όφοσΙωσις πρός τού:; Ά
θηναlους.- 11 Ύ"ωσσιχω., άττική έκφρασις, όττικόν 
ϋφος, ,cάττικισμ6ςι. 

'λττιιιΙων, ύποκο". τοί! Άττιχοίί' μικρός Άθηνατος. 
Άττιιι6ι;, ή, 6,,' άττικ6:;, ΆθηναΤος' 'fι Άττιχή 

(ένν. ";;)='Ατ-θΙι;=«Άττική.. -
άττιιιωνΙιι6c;, ή, 6", πιχρciλλ'ljλι;, ~uIto; τοίί Δα-

xQJ"ix6Iί. 
aττον, ,χττ . ciντΙ ΙΙσσο,,=έγγύτερον πλησιέστερον. 
ίjιττω, :χ,τ. άντί /faaOJ, άΙοσω (ιι. βλ.). 
άτύςομαι, μτχ. άορ. ιχ' dτvχ-θεΙi, π:llθYj1:. (ιiτάΦ;)' 

εΤμαι καταθορυ6ημένος όπό φ660ν, τρομάζω n τα
ρόσσομαι, έκπλήσσομαι, τ6 χόνω.- ιIτνζό~"oι; nc
δίοlο=φεύΥων (τι;/:χων) έντρομος άνά τήν ,πεδιά
δα 11 ώα. ό τεταραγμένος άπό ύπερ60λικήν λύπην 11 
μετ' ΙΧίτ. , καταπλήσσομαι όr.ό πρδγμό ΤΙ.- 11 σΠΙΧν. 
έ'ιsί-''f- ιiτ6ζω, μελ. -tίξω' φο6ίζω,έκφοι3lζω, κατα
τρομάζω, τινά. 
Έτvμ.: χ:ιτci ,ινιχς ( *cι -tugjo (*a-(9 πρδλ. ίν' /ία

( sl}l-) πρβλ. σιχνσχρ. lufijall lujάll = Πλήττω, ωθώ, 
πληγωνω, πιχλ-γερμ. duhjan = πιέζω. Ό συσχετισμός . 
π;-.ό; τ~ έλλ. στ6ψoJ 'ii στέμβω θεωρεΤτιχι άστΤριχτο.· 
«~-;σxo. έπ!aΥι;; εΙ '/!Χ.ι 'fι έτυμολ. <*qtlu-djo (ItpISA. AΙXt'
metus)' τέλο; 'fι έκ τοίί ιiτάω μόναν σΥ,μιχσlολογιχω; 
σΤYIί-'Ι~εΤ2Ι . 
ά-τiίράννcuτοι;, ο... (α στεΡ.+τveα""εVω)' ό μή 

κυ6ερνώμενος ύπ6 τυρόννων, ό όπηλλαγμένος τυ-
ράΎνων. . . 

ά-τUφΊα, 'fι' ταπεινοφροσύνη' έκ τοί! 
σ-τίϊφος, ο" (α στερ.+ηίψoJ)' ό μή τετυφwμένoς, 

μή έχων ήiφo" (~. Ι. οΤησιν), μή πεφυσιωμένος 
(φουσκωμένος), μή όλaζων, ταπεινόφρων, μετρ:ό
φΡWν. · ' 
6-τiιiω, μΙλ. -ήσφ (ΙΙτνχΉ,)' εΤμαι ότυχής, δτυ-

, χος, δέν έχω τύχην, άποτυγχάνω, ναυαγώ ιι μιτdι 
γιν., όποτυγχάνω, δέν κατορθώνω νά λά8ω Τι νά 
κερδΙοω πρδΥμά τι. 2) ιlτvlι» ne6, τι"α"= 6πο
τυγχάνω εΙς τήν αΤτηοΙν μου πρ6ς τινα:Ε, cι.~τoί! τδ 

ά-τύιιιμα, -cιτo" τό' δυστύχημα ότυχΙα, cάτύ
χημα», όναποδιό. 

6-τiιι;ς, ., (α στιp.+τvxεί,,)' ό στερούμενος τύ
χης; άτυχος, ότυχή:;, άμοιρος 11 άκαρπος, άστοχος. 
ΈπΙρ. '-χώς. 

~τiιIα, 'fι (ιΙτνχΙOJ)' κακή τύχη, δυστυχlα.- 11 
όποτυχlα, νauόγιoν, ότύχημα, άναποδιά. 
Α Υ", ίπΙρ: ίπΙ tciItou, 6πΙow, πρός τά όπlσω (λΙΧτ. 

relro).- • έπί χρόνου, πόλιν, έκ νέου, οίί8ις, άπαξ 
έτι (λιχτιν. denuo).- 111 περαιτέρω, πρσσέτι, έκτός 
τούτου, πρός τούτοιξ (λιιτ. porro). 2) όψ' έτέ
ρου, έξ δλλου, όπό τ6 άλλο μέρος, μέ τήν σειράν, 
τόν ένα έπειτα όπό τόν δλλον (λαιτ. vicl$slm). 
Έiνμ.: αlί (χιχ! ιν σtlνθ. αlίτε, ίων. αlίτι" Γορτιιν. 

αlίτι"'-; ιi.ττ. αlίθιι;, δωρ. αlίθι ... ) = έκ νέου, όπό τ6 
δλλο μέρος, έξ όντιθέ ου, έπειτα - "vrde «*αlίτ' 
αρ);==όλλό' πρδλ. λ!Χ.τ. cιυI «*cιυ-Iί)=Ι;, CΙυlenι~άλλό • 
πιxλ-y~ρμ. ouh=aulem, γιρμ. cιuch=woaύTWΖ (=Ιλλ. 
αlί-yε) • . 

αύΙΙΙνω, πρτ. αiίαι"o,,' μιλ. αw"ώ' πΙΧθ. ιίορ. cι' 
ανιί"fhι" (aiί:u)' ξηΡαlνω. 2) μaρalνω (ιiμτlS. μα
ρalνoμαι, φθlνω, λυώνω)' β/ο" ανα/"φ == φ8εlρ:.,) 
τήν ζωήν μου, μαΡαlνομαι ιι μ'σ. μιλ. ανιι"ονμαι μι
τ~ πιχθ. στ,μ.=θά μαρονθώ, 8ά λυώ:Jω. 
aύi1ioι;, α, ο" (αlίo,>' ξηρός, κατάξηρος, ~αpα

μένος U ιπ! χόμη;, αύχμηρό:;, ρυπαι:ό " άνcμαλ
λιάρης. 
λυασις, ",=ωοασις, '1:ό δ'ιομαι χλοιρων νησΙ~ων τιi')ν 

έρ,l\μων τ~ς AIISU'lj;. 
αύάτα (dF4τίί), ΙΧίολ. ιiντί ciτη (δ lSλ.)· συμφορά, 

δυστύχημα. 
αύΥάςω, μελ. -άσω' ciόΡ. ιχ' ηiίyασα (αν",;)· 6λέ

'Νω, παροτηρώ, έναΡΥώς (εύκρινώς), ότενlζω, δια
κρlνω" θεώμαι 11 ο!)τω χιχΙ ώ; μΙσον.-. ώ; «μ~δ., κα· 
ταλόμπω, φέΥΥω, όκτινο6ολώ. 
Α Y'rH', fι' λαμπρόν φώς, xup. έπΙ τοΟ ήλΙου, χcιΙ 

οϋτω xa.τ~ πλ7jθ. αl όKτrνες τοΟ ήλΙσυ: νπ' ανyιi, 
ήδ1l0ΙΟ = ύπό τό φQς τοϋ ήλΙου, τ. Ι. ζών έτι, έν 
ζω!1-ανΥάι; Ιεύσσει __ ι3λέπειν τό φώc, ... Ι. ζην
χλνζει" πρόι; avyιis = έγεΙρεσθαι (όνυΨΟϋσ8αι) KU' 
ματώδης πρός τόν ούρανόν. 2) έν γίνει, πάν λαμ
πρόν φώς, xup. ΙΙπί .. ων όφθιιλμων: dμμάτφ" ανΥιι' 
i'ι &πλω;; ανΥιι,=όφ8aλμοl (λΙΧτ. lumlna). 3) πόσα 
λάμψις (άκτινο6ολΙα) έπl της έπιφανεΙας στιλπνών 
όντικειμένων, λαμπηδών, μαρμαρυγή. 
αύδάςομαι, μιλ. -άξομαι' «ό;ι. ιι' "νδσξιίμιr", :Χποθ. 

(ανδή)' άνακράζω, λαλώ (151.. ανδιίφ). 
αύδάω, πρτ. ηiίcJω,,' «ττ. -ι!σω' «όρ. ιχ' ηiίcJησα, ίων. 

γ' Ιν. 'αν~oασxε' πρκ. "iίJηxα' ώσ. ανδιίομαι ώμποθ.· 
όμιλώ, .λαλώ, κουeεντιόζω 11 μιτ' ΙΧίτ. πpι:i.γμ., λέΥω τι 11 
ιiπΙ ΧΡ1jσμων, προφέρω, έκστομlζω, διακηρύσσω. 2) 

, μβτ'ιχίΤ. προσ., όμιλώ, όπευ8ύνομαι, πρ6ς τιναllπροσ-, 
αγορείιω τινά. 3) μιτ' ιi.πpφ., λέΥω, συνιστώ, πα
ραΥΥέλλω, διατ6σσω, τινά νά πράξl) τι. 4) όνο
μόζω, καλώ τινα όνOμασΤΙKQς ,: ανδώμαι mιί, 'Α
χιΙλΙω, = καλοΟμαι, 6νομάζόμαι, παΤς τοϋ Άχιλ
λέως. ' 5) έννΟώ Ί'οΟτον Τι έκεΤνον (ώ; ίνΙοτι χιιΙ 
τό λ!Χ.τ. dicere). ΈΧ '1:0ίί . 
Α Υ ΑΗ', 'ι( ή όν8ρwπlyη φωνή, λαλι6, όμιλΙαlΙμτφρ. 

πδςάλλος ~xoς, π. χ. τό 6ούίσμα, ό τρυγμός (ή 
κλαΥγή) της νεuρδς τοΩ τόξου. . 2) λoy~Ια έκ

. θεσις, λΟΥαριασμός [αν."., αiί~ω, ανδιίφ, αν."..,,' 
lJcJιέcu, v~ συΎΎ. τφ dcl_ (δ δλ.), ΙΙη4aW. σcινσxp. 
νάdatl~όμιλώ' βλ. d.I_J. 'Ε; ί:&iιtοf) ..:δ 

αύδιίcις, εσσα, .,,' όλαλων με , άν8ρwπlνην 
φωνήν, ό έΧlfν άνθw"Ινην λαλιάν. 
αύ-cρύω (τ. Ι. ιΙ"CΙfΙΡΙ»)' 46ρ. ,,: ~ν.eίιίιια; σύρω, 

fλκω, τι πρόςτό όπlσω Ι έ~(,ι) τ6 τόξo~ (τρα6ώ 
,τήν νευρόν τοΟ τόξου) Ι ,." euiiI!f, . lλ~ω. τήΥ , κε:φο-



σ6aάΔCισ-σδlιoς 

Μν τΟΟ 8ίιματος πρός τό 6πΙσω, διό νό 100 κόψω 
την κεφαλήν. 

Έ'ΠΙμ., 'iι 8χ ",οί! CΙ~ΙρVω ί-cιιμολ. atv ίπιδοχφά.· 
~I-CctL, διό-cι -cό cιlί asv )!,st'tctL σιιν~θω, μ5'tdι -cfj, -cοπιχfj. 
σ7jμ. cπρός τό όπΙσω)' διό «λλσι i-cιιμολ . CΙVBeVO> 
<*aFFcevo> <*ιiιι-FερVιό(=ά"α=Ι"ω+ΙρVω). 

αύ8-άδι:ια, ΠΟΙ7jt. αϊιθίiδlα, 'ιι' αμθαιρεσία, lσχυ· 
ρογνωμοσύνη, πεΤσμα, έπιμονή 11 άλαζονεΙα, προπέ· 
τεια. 'Εχ 'toίi 

αύδ-δδης, c~ (αvι-ό;tfjδομαι)' αύθαίρετος, φΙλαυ
τος, έπίμονος, θρασύς, ύπερόπτης, ίσχυρογνώμων 
11 ώσ. όναΙσθητο:; άνάλγητcς έπΙρ. -δώ~ (κcιΙ -δω,). 

Έ'ΠΙμ.: αϊιθάδηι; < *αvι-ο-Fαδη~ (,οί) ηδομαι) (rit't. 
αϊιθιiδηι; αντί *αvlJώδηι; κcιτά. τό δι.πλά: < δι.πλόα· ij 
a~fJ.dMι~ < *?~raF~cJ~~ κcιτ~ "θΟΥγικήν αψομο!ωσιν)' βλ. 
αυτό~. α"δCΙ1'ω, αδειν, ήδυι;. 
αύΙ-δδία, Τι. ΠΙJι7jΤ . αν-::ί αvtΜδεια. 
αύ9-iίδίςoμαι, μsλ. -Ιαομαι (αvlJάδηι;), απr;θ.· εί

μαι αvlJάδης' φέρομαι μέ αύ:Ίάδειαν, θρασ 'τητα . 
αύδ-iίδιιιόι;, ή, ον (αvlJιiδη;)' ό έχων αύθάδεις 

τούς τρόπους, άγέρωχος, αύθαΙΡETO~. 
αύ&-άδισμα, -αΤΟ$, τό (αυθ-άδης)' πραξις αύθα

δεΙας, αύθάδης τρόπος, πείσμα. 
αύΙiίδό-στoμoc;, ον (αvlJάδης + στόμα)' ό έχων 

αύθαδες, άγέρωχον, στόμα 11 ό όμιλών αυθαδ::ις, 
άγε~xως. 

αϋδ-αιμος, 01'=ΤΨ έπομ. avlJalJIQJν ' 8 βλ. 
αύΙ-σίμων, 01', γ5Υ. -Ο1'ος (αϊιτός + αΤμα)' ό έκ 

τού αυτού αΥματος 11 ώ. O~::! .• άδελφός Τι άδελφή, 
στενός συγγενής. 

αύΙ-αίρι:τοι;, ο" (αϊιτός +- αΙρέω)' ό άφ' έαυτού 
έκλεχθεΙς, αυτοχειροτόνητος.- 11 ον τις έκλέγει ό 
ίδιος, ό ίδιος έπισύρει έφ' έαυΤΟύ, έκούσιcς. θελη
ματικός, αυτοπροαΙρετος. Έ;: :ρ. -τως. 
αύΙ-ίιισστος, ο" (αύτός+εHασι-o~γ ' ό λέΥων τά 

πράγματα αύτά καθ' έαυτά fKaoro, <όρθά-κοφτά»1Ι 
άνυπ;;κριτος, είλικρινής. 
αύθ-ι:ντέω, μελ. -ήσω' Ιχω έξουαΙαν έπΙ τινος, 

είμαι α6θέντης. 'Εχ -::ο:ϊ 
αliδ-έντης, ov, δ" σuvεστ"λμ. civ-cl αϊιτο·έ"της (8 

πcι;:.ά. Σο:; . ) (αύτό~H""Τ'1ς)' 6 ΙδιοχεΙρως φονεύων 11 
κ:)ρ. έπΙ ψ6νω'l ~ιcιπρoc'tτομaνων ίιπό OUHovffi'l ιι ώ:;. ό 
6ποκτεΙνων έαυτόν, ό αύτόχειΡ, 6 αυτοκτονών. 
2)6 άπόλυτος κύριος, δεσπότης.- 11 ώ; έπιθ., aVIJ· 
έ"τ'1. φό"o~ = 6Ιαιος θάνατος, θάνατος π,:χ>ελθών 
έκ φόνου. 

Έι-υμ.: < αϊιι-ός+*l"τ'1~ (έκ ρ. sen- π;;Ε;λ. σ()(ν:;κ? 
s"nδΊί (=κερδίζειν, άποκταν), έλλ. ό."υμι (=φ5ά· 
νω είς τό τέλος, άποκτώ), λσιτ. sons = ένοχος, 
πιxλ-yε~:!. sunla. 'l'ό 6' συ ·lθΖΤ. ;"Τ'1ς (ex 't~u ;""υμ'ί) 
~έν ιΧΤ:7."-::"!- :;ι~τ?-.zλω~. ~ΙΞ:;ύ)θyι εμω;; κcιΙ έν τψ συν· 

-έη'1ς (r.pεA. 'H:;·JX. -συ"έ"Τ'1ς' συ ... ερyό~») . Α! Μ? 
. ενν~~αι, τοΠ ι:γο '/έω; χ!X~ ':';u ο:.~θiντοuι ~;Yj"j'OUItCΙL έχ 
του YΞγ"),,6τ~; οτι (;uo ι.-S;ΖΙ; ~tΙX':f, f)j:ιE":LXYj; ~~?e:λΞUjεrt); 

κ()(τaλrι;;oc 'ι ε Ι; gv" κoc ! τ';'ν cι·jτό ', τόπον: ,,' αυlJέ1'της 
( = φονεύς) < *cι.Vτο-{Jένr'1ς (κιχ,' "" r,μο !ω:Η 'I). ρζ 
gνhen=φονεuω (πp~λ. {Jεl"ω, φό"ος, α'vτοφόnηι;) ' 
ΚΖΙ 6' αυlJέYrης < *αυτ·εντης (;τ;;6ί .. συΥ·έ"της) πε,;Ι 
ου β- $V Z;"Z~. 
σύδ-ήμι:ρος, ον (αϊιτό;-+ήμέρα)' 6 τήν αυτήν ή

μέραν γενόμενος (συμβός) 11 :Ξπ!~. αv/}ημεeό", ίων. 
αυτημηόν=κατά τήν ίδίαν ήμέρον, 6κρ:βώς τήν 
αύτ"'ν ήμt=-ραν. 
συ), (χ'Χ~ αυιι, E~ o~ -:~ αυιίκα), ~ίtΙp. ο υ'/"!Ζ:μ. 

&'1:, αvτόlJι' Ξπί -:c;;:?,J, αύτού, έδώ, έντaϋθα, έκεί, 
έν τζι τόΠ4J Ι ! ΖπΙ ϊ.?~νοu , πάραυτα, παρευθύς, 6μέ· 
σUζ, εύθύς [y.'J~. ~~i :( 'Jr .. o·1 Τ ':,ι!) αVlJ.ις, μsθ' r;..u διιω; 
iΤ(ι'):~Jθ1j [1;..ιχ;;,j:Ξ;ljγ y'~ ,;Ι. ciΊ'ί,ΚSΙ Ξt; τΥ,ν iν:ω·ι. αύιός]. 

,ccιύθι-yενή1ί, ίω·ι. αυΤΙΥ-. ές favlJ, +- ynialJa.t)· ό 
γεννηθείς έν τζι ·τόΠ4J, 6 γεννηθείς έν r(j XCJpa, 
αύτόχθων, γη,lενής, . ίθαγενής, έγχCJΡΙΟζ, έντόπιος 
(λ()(τ. indigena) ιι ϊπΙπο::;ιμιίΊν , 6 έκπηγάζων έξ ού

. TiΊς' τaύτης της ' χώρας: αvlJι"ειιέ~ vδώfl=τό έν ού-
τζι TQ ' τόΠ4J άνα6Ρύον. -μή έρχ6μενον 'δλλοθεν; ' 
2) γνήσιος, είλικρινής; 

αύδιι;, ίων. α{ιΗ" eIt:p .• έκτ ••. -cύπο~ -coi) αιi (δ 6λ:): 
Ι ίπΙ τ6ποu, .όπΙσω, όπΙσω πάλιν.- n έπΙ xp~vou. ήά~ ' 

.ι1ΕΞΙΚΟΝ Λ,ΡΧΛ,ΙΑΣ Ε.ι1..ι1ΗΝ, Γ.ι1ΩΣΣΗΣ 

ο • • .. 
λιν, έκ νέου, έκ δευτέρου 11 ώα. εΙς τ6 έξης, 6κο, 
λoύθwς.- 111 περαιτέρω, προσέτι, πρ6ς τούτοις, όφ' 
έτέρου, έξ δλλου,' έφεξης, μέ τήν σειρ6ν. 

· αύ8-6μ-αιμος, ο" (αϊιιoό~+δ'μαιμoι;, dμοV+alμα), 
aπι't. δ'μαιμοr (8 6λ.)· 6 έκ τού αύΤού αΤματος, συγ
γενής. 
αύθ-ωρι:Ι (κcιΙ -ρl), έπΙρ. (αϊιτό;+ω2α)' κατά τήν 

αύτήν ώραν 11 αύτοστιγμί, ευθύς, π6ραυτα. 
αύ-ί6χος, ο" (τ. ε. dFlaxoo, α cie",ot,'t.+laxtj)' ό 

6λαλ6ζων όμΟύ 7ι άπ6 κοινού 11 θορυ6ώδης, πολυ· 
· τάραχος (έπ! τών Τρώω', δ;;μών.υιν β:~ τ-ην μά.Χ7jν) 
[π~6λ. σχολ. 'tοίί' Aριστcιπ. <ό.βeομοι=ό.Υα" βρομονντε;, 
και αΥα1' Iα;ιoiί~τες). Ή σ1jμcισΙσι «άνευ φωνης) ( ά
στο?+*Fια;ιή ε! " CΙΙ έσφ:ιλμέν7j' -τ;. ε. <'aFFlaxo~<*ιi,,
FlαV"ις, α,,-( IJ-]. 
σνλσξ, ·ακo~. rι=αλoξ (8' 61..)' ή αυλακιά, τό ού

λάκι 11 ciItocv'i ώσ. κα:Ι ,!JJtD;; · ώλαξ (ο eίλ .), κcι: πocρ' 
Όμ. ώλξ' [~ι' έτ:)μολ . 6λ.αλοξ]. 

αiίλι:ιoς, α, Ο,,,, ένΙοτε κocί .. o~, -ο" (αϊιλή)' ό της 
tιύλης, ό άνήκων είς τήν αύλήν :. έ.π' αυλεlrιαι {J-v· 
Ρl1αι=είς τήν θύραν της αύλης (τήν αυλόθυραν). 
σύλΕω, μελ. -ήσω (αϊιλ~ς)' παίζω τόν αύλόν.

Π:;ιθητ. έπί μzλφ~ιών (ρυθμών), παίζομαι είς τόν αύ
λόν 11 6μω;: αϊιλ.εϊται .πii." μέλα{Jρο,,~ολος 6 οίκος 
άντηχεί άΓι.ρ . τούς ήχους τού αύλού. - 11 ΜΙ:;ον, τέρ
πομαι διά τού Όυλού, άκούω μουσικήν. 
αύλή, fi (*άω, 1J.'1;ιι, π;;6λ. λα:τ. aul,,)' πιχρ' ΌμΤιρφ, 

6 πι:;ό της οίκlας όνοικτός XGιj:oς, περιβαλλόμενος 
γύρω άπό έξωτερικά (όνεξάρτητα άπό τόν κυρΙως 
οίκον) μκρά .διαμερΙσματα, . μέ τόν 6ωμόν τού "Ερ· 
κείου Αιδ, έν τζι μέσΥ- ε!ί(.5 /)' Υ, CΙ'}λή ~όO θ1Jρcις, -:r.'1 
κ:);:.[ω; σι~λόθυ~:;ιν (π~6λ. cι!ίλειo~), Ι;ι' rι; εΙσΎι;;χε.C; τι~ 
iπ~ τη; Mc.B εΙ;; -cijv "ω.Υ/ν, κcιΙ -Cij 'l ιΧπ? τη; αϊιλή. 
cιέ ._!)υσα·1 ~ιά. τη;; al{Joova'1~ εΙ; τό ', .πρόδομο". - 11 
Μετ!;. -::,;,'1 UΟμrι;:.') ·I, αϊιλη ήτα' χώρος τετράγωνσς 
άνοικτός, πέρι; τού όποίοu ε.ίχεν ΟίΚΟδΟμηθ(j ή οί
κία, μέ πειιατυλ.ο" γύρω καΙ είς τ6ς τέσσαρας 
πλευράς, έκ τού όποΙου θύρα ι ώδήγουν είς δια με
ρΙσματα τών άνδρών' ενcι'lτι 't7j;; αϊιλofJ.tίρα~ (τη; αυ
λε{ου {Jύρας) ExaL'to Τι μέααυλο, Τι μέταυλo~, «γου::!Ζ 
εΙ;; aια:μεΡ!:;μocτcι των yuvoctxWv.- I11 γενικώ~, πόσα 
αυλή ij περΙβολος.- ιν πόσα κατοικΙα, ένδιαΙτημα, 
δωμάτιον. . 
Έτυμ.: συνΥιθω; 6tιJμOλ. έκ -coίi αημι=φυοώ, διC;,ι 

-iι ipXLxij σrιμ . ,η; λ. Τιτο «χώρος πέριξ της οίκΙας 
6ναπεπταμένος εΙς τ6ν άέρα»:- Πρ6λ. aγρ·αυ1.ος 
=ό δι:ρχόμενος τήν νύκτα είς τούς άγρούς, aiiAt> 
=κατοι(Ια (πcιρ' Ήσυχ . « ό..παυλo~· ά.πόκoιτo~» · συΊ .... 
"Ρ δμ. Ιαvω=άναπαύομαι, κοιμώμαι, lαvlJμός=κατ6 · 
λυμα, "αίω=κατοικώ ('H'J·Jϊ.' . 11ιες· έκοιμήlJης, αl· 
έό)(o'JIΤ~· t ηίιAίζo~τo» .. Pί;~ au- καΙ κιχ τ' έΊWΞΧΤ:ΙCΗ'J 
a ves- εν υμrι~. αεαα. Βλ. αατυ. 

αυλιιμα, 'ατος, τό (αρΜω)' τό αύλούμενον, τε
μ6χιον μουσι:<ης παιζόμενον δι' αυλού. 
~ύλ,η~ι:ϋντι, ~ιιJ;;. ά.ντ! αυλήαουαι, γ' Π),7jθ. μaλ. 

.:')~ ανΑεω .. 
σύλιιτήρ, ·ήρo~, δ. ΚΖ! α-ω.ητής, -ον, δ (αϊιUΩ)' 6 

παίζων Cf.ύλόν (Ι. '-'τ. tJbicen). Έ~ cι ·j-:~ίi ".:6 
άύλιιTlΙΙός, ή, ό,,' 6 άφορών είς τό αύλεί.ν; είς 

τόν αύλόν 'ή κα) είς τ6ν παΙζσντα τόν αίιλόν' 71 
αυ1.ηrική (Ξνν. τέχ~n)=ή τέχνη τού αυλητού. 

σύλιιτρίc;, -ίδας: 1;, θΎίλ . τ?[ί αυλητη~ (ο 61..)' αυ
λήτρια, ή παίζουσα αυλόν. 
σύλιάς, -άδo~, fι (αυλή)' ή προστατεUουσα τό μαν

δριά τών κτηνών (ή κατοικούσα έν ταίς αύλαίς τών 
κτηνών), (j',r,μχ Νύμ'fΥ,;. 
aύλίςoμ~ι, μ~~ . 11;1.; αυλlσoμαι- ιΧ~p. cι' '1~~ιαά. 

μη .... ;:Ζ& .. β-";;' oc ηvλ,α/}η,,· 7.;;Κ. '1vλιαμαι, cιπo& . 

(αυλή)' εΤμάί. κεΤμαι, είς τήν αύλΠν ίι διανυκτερεύω 
έξω 11 ·~e.'iLYoW;; κατασκηνώνω, καταλύω, διαμένω 11 ζώ 
11 'ώ; σ-:;,::ιτ. 6;;0;, QTPQToneceuw, νυκτσφυλακώ. 
. αύλικός, >ί, ο" (αϊι1.ή)· ό της ούλης, ό όνήκων 

· είς τήν αύλήν. . ' .. . . 
αiίλιoν, -::6 (~~λή)' πόσα άΥΡότική οΙκία, κοΧΎ6η 

114ψαντρΙ •. - n δωμάτιον, θάλαμος U σπήλαιον. 
αϋλιος, α. ο" (αϊιλή)' 6 όνήκων εΙς μάνδραν (κτη

νών), άγροτικός, χωρικός. 
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"4 _1ις-σδιι 

.. ιίλις, -ι.do~, 'fι (ιW1Jζoμιιι)' ο"lOOλος, ιμ9VΤΡΙΙ, 
σκηνή, κατασκήνωσις (;,ιιιρ. πρ6ς; δ~νιιχ,;'ρ.ιισιν) : ιι~-
1ι" -θ-ι!αθιιι=στήνω (Ιqτησσ) τήν σκηνήν μου, κατ
έσκήνωσα. 

αύλίσιιος, δ, 6ποχορ. 1:06 ιι~16~' μικρός κόλαμος, 
μικρός αύλός. . . 

αύλιστρΙι;, -lδo~, ij «(I~llζoμιιι" ή ΣUΓKόΤOΙKoς 
11 ή ύπηρέ ρια . σταύλου. 

αύλο-δ6ιιη, iJ (a~λPn-δBXOμιII" 8ήκη αύλοΟ, αύ
λοθήl(η. 
αύλο-θι:τCω (ιι~lόs; + τl-θιιμι)" συνθέτω ούλούς, 

συναρμόζω αύλούς, κατασκouόζω αύλούς. 
αύλο-ηοιός, δ (a~Ao.on-_a.w)" ό κατασκευαστής 

αύλων. 
αύλόι;, δ (*ιινω = φυΣW, l1."μι ;). πδν πνεuστ6ν 

δργσνον, «αύλός, φλογέρα», έχ χιιλdμοu rι ~ύλoιι rι 
όσ,;οί!, έλεφιχν,;σσ,;ου, η χιιΙ ίχ μβτciλλοu: ιι~10ί άιι
δeήϊοι καΙ Υυιιαικήϊοι (πιθ.=λιιτ. tibia- dextra- et Si
nistra-), τ.!. 6αθύαυλΟΙ καΙ όξύαυλοι (60θύφω , οι καΙ 
ύψΙφωνοι) 11 αυlό~ ΈtI1IΔ1l0v=ιaύλός τοϋ Άρεως, τ. 
ι. πολεμική σάλπιγξ. 2) πδν εΤδος dωληνος, φλο· 
γέρας, παν κοΙλωμα, κόθε κ'*"'φάλα. 
Έτvμ. : ιi6,.ΙS. έτιιμολ.· ιiλλoι (l1."μι· ιiλλoι α~lό~ 

<"'sa-usl.o: σιχνσχρ. suslh' ΧιΖΙ ~λoι ιiλλoθιν- 6πό πολ

λών θεωρεΤ,;ΙΧι .σιι"("(.· ~ράl: ,;6 λιΖ';. a-Iveus, a-Ivus.
νΑλλοι Ιχ 1:ινo~ Ιλλ. ρΙ~. «ve- (=δδωρ.), π~ΙSλ. Ήσυχ. 
.έπαVeοvς· τoiι~ χeιμάeerov~ ποταμους», &y-aveo!; 
(=ό ατειρεύι.ιν κατό τό 8έρος χεΙμαρ · ος), W λγΙ
aveo~ (δι~ ,;ό '.διιχυΥίς; Μωρ), νύμφη των ύδάτων (Av
ea, 'Arlavel~, έπΙσης; νύμφCΙΙ1:Θν 6δciτων)' iJ ρ. ΙXoj1:ij 
av[!· CΑυΓ-) ιοΙνιχι σΙΙΥΎ. 'l:fjI: (ιΖπ. ver- (=δδωρ) .έν 1:ψ 
.,α.ν"κρ . νιir=Oδωρ. 

αύλ-/ι'δόf;, δ (α~lόn-Φ""" δ ~ν πρός αύλόν I1 
ό πα Ιζων αύλόν καΙ εΤτσ Ι:Ιδων. 
αύλών, -ώνος, δ, ποιηi. ΧΙΧΙ θ'ljλ. ij (αυ16~)' κοΤ

λος δρόμος 11 παν κοΙλωμα μεταξύ 6ouvwv, κοιλάς, 
χαρ6δρα, φ6ραγξ lΙδιωρυξ, ύδραγωγεΤον 11 πορθμός, 
στενόν: αVλώνες π6ιιτιοι = τό οτενά περάσματα 
θαλάσσης, τά μεταξύ των νήσων τού ΑlγαΙ υ 
αύλ-ωηις, -ιδας, ij (aυlό~ + C::Sψ), έπίθ. της περι

κεφαλαΙας, φερούσης αυλ6ιι, έφ' ου πρασηρμ6ζετο 
δ λόφος: αvlώπ,~ τevφιiΙ.,a-ή περικεφαλαΙα ή l;
χOUσα ούλούς δΙκην όφθα~ων' ~σιxν δ' aojAo! (οΙ 
φάλο, λεΥόμενοι) χβριιτοειδβί; πρoε~oχσιΙ, τ~ς; δποΙΙΧ; iJ 
Τ;O ΙΎjΤΙ Y.Yι φιχντιχσΙιχ έφιχvτciσθη ώ, όφUΙΧλμοiι, (χιχτ' ιiνιx
λ-:-ΥΙιχν πρό, τόν ιiστιxχόν, τόν σιχλΙΥχιχρον χ. ιi.). 

Α Υ'!:Α'ΗΩ rι Α Υ-ΖΩ, ποιητ. άέξω' μιλ. αυξήαω' 
ιio;;. ιχ' '1υξ"αα' πρκ. "iίξ"κα' (πpΙSλ. λιχτ. a-ugeo, Αυο 
xilium)' κόμνω τι νά αύξήσl), τό μεγαλώνω, τό αύ
ξάνω 11 προάγω τι, μεγαλοποιω, έκθειάζω, όνυψω, 
έξαΙρω. ΤΙ.- 11 Πιχθητ., μβΤ~ μβσ. μβλ. αυξήαομιιι χιχΙ 
τ;ΙΧθ. αiιξηι'J.ήσoμαι· ιioρ. ιχ' "vξήlJ.rιιι· πρκ. "iί;'1μαι' 
αύξάνομαι, μεγαλώνω, φυτρώνω, δυναμώνομαι, γί
νομαι μεγαλύτερος, Ισχυρότερος 11 έπί 1:έχνου, «με
γαλώνω», «ψηλώνω» n έιτΙ ιiν I μoιι, σηκώνομαΙ" ,1ύξα· 
. ιι6μ"ιι άκουωιι=έγινόμην ύψηλότερος (έκόρδ<..ινα) 
άκούων.- I11 ιiμτ6. ένεΡΥ., μεγαλώνω, αύξόνω (ώς; 
τό πιχθη1:.). 
Έτvμ. t δμόρ. 1:1jί λΙΧ1:. a-ug-eo, a-uxilium (*a-uq-s, 

*a-veq-s, εν Ιμ'YJΡ. άιF)έξω' πρ6λ. σιχνσχρ. vόks&n&m= 
βοήθεια' *a-veq·s εΙ " ιχι 6πεχτιχσις; 'tijI: *&veg:, ;';ιχ;;ιχλ
λ Yιλ~!) μopφYί~ τΥ,; a-ug-, ές; ή~ λσιτ. a-ugeo, augus!us, 
auctor, a-ugmen-Υ-:-τθ. a-uka-n=αύξάvομαι.-Κιχ,;' ΙΙλ
λου; σΙΙΥΥ. εΙ '/~ι χlιΙ · 1:ό λΙΧ •. vegeo, vegetus. 
ι ~; x lj 't~ij τό 

αϋξιι, Υι=ανξησις (8 βλ.). 
αύξιιθι:ίς, μτχ. πΙΧθ. ιioρ. σι' 1:0f.l ιιυξά ... ω. 
ΑύξιισΙα, ή (αυξω)" ή θεό της αύξήσεως. 
αϋξιισιι;, -εως, 11' ώς; χιιΙ νί)ν, τό μεγόλωμα, ή 

cCι"ησις. 
~ϋξlμoς, οιι (αvξω)' ό πραόγων τήν αCιξησιν, ό 

αύξά νων. 
αιiξo-σέλιινoν, ~~ (αVξάιιω+αεΙήιιη)' ή ούξανο

μέ νη σελήνη, ή νέα σελήνη. 
αύξώ, -oiί., 1J (αVξάιιω)' ή θεά της αύξήσεως, 

μ!ιχ .των X~φίτων , τ, 'I . έΠ8κlιλo5ν-ι;o . ώ; μιiρτυpιι, δσciχις; 

ο! 'Λ&Yί 'n~o: εφΥ,Sοι ε~:"αν τδν νινομισμίνον ~ρχoν. 

αίίξωο βλ. σ~ξά_. 
σύονι\, ij (α&o~)' ξηρασΙα, ξηρότης, ·'μαρασμός. 
ΣUoς, ", ο" (avw Α)' ξηρός, άπεξηραμμένος (irτt 

χιΖρπΘν) U cιlίoιι ιΗίτεi'ιι=έκπέμπειν ξηρόν καΙ τραχύν 
ήχον (επι μΙ1:ciλλων). 2) στεγνός, μαραμμένος. 3) 
άπεστραγγισμένος, έξηντλημένος. 
Έτvμ. t Π~6λ. πciντιχ τ~ δμόρ.: cιlίoι;, ιi,τ. αlίoς' 

αύαΙιιω, ιiτ,;. α{ιαίιιω (π~6λ. άφ-αvαίιιω, κα-θ--αvaίιιω)' 
α~otιή=ξηρaσΙα' αυa1έος, αVηΛ6ς' αυατα1έος=ήλιο
καμμένος α~ατ"ρός ( =κυρ. ξηρός, ε!τιχ τραχύς)' 
αvω=ξηραΙνw' αvχμ6 •• -αlίoς ( sa-uso-s, σιινσκρ. ςush 
=ξηραΙνειν, c;ush-k&s=ξηρός πΙΧλ-Υερμ. sδr4!n = ά
ποξηραrνειV' συ"("(. εΙνιχι χιχΙ τό l1.ζω (8 βλ.). Βλ. χιιί αiίω. 
άunνία, ή' τό μή κοιμασθαι, τό άυπνον εΤναι, 

«άuπνΙα». 'Εχ 1:of.l ... 
a-unvoς, οιι (α στερ. + vπιιος, ϊί)" ό άνευ δπνου, 

ό μή κοιμώμενος, άγρυπνος, ιάυπνος».-VπtlOΙ; 11.
vπιιος=Cιπνος πού δέν εΤναι Cιπνoς 11 δπνος άνήσυ
χος, τεταΡαγμένος. 
αύρα, Ιων. cιve", ij (~&ω, α'1μιγ άήρ εν κινήσει, 

πνοή άνέμου, κυρ. ό δροσερός άήρ της npωroς, η 
ή δροσερά πνοή' ή έρχομένη . άπό τό μέρος της 
θαλάσσης (λΙΧ1:. a-ura-). 
Έτvμ.: δι' έτιιμολ. βλ. α"μ" άήρ, l1.εΙ1α· πρ6λ. 

Λιθ. a-udra- = θύελλα, 6οή' έχ 6ciσεω, a-ve = πνέ· 
ειν. ΔιιΧ το λσιτιν. a-ura- ()πιΧρχει ιiμφι6oλΙιx, αν εΙνιχι 
τη, ιxoj,;Yj, προβλεύσεω, rι αν εΙνιχι &πλουν Mνε~' 
ον ίχ 1:ij\: Έλληνιχijς;. Kιx1:ci 1::νιχ, 1:0 Λιθ. audr& Di 
~τo μa)λον συ"("(. τψ Έλλ. vJωe χί:tΙ τψ λlι~. und&. 
αύριο ν, (έχ του αν»~, ιΖίολ. ιiντΙ ήώ.γ, έriΙρ., ώ; 

χΙΧί νυν, αCιριoν ιι I~ αν,:?ιο,,=τήν έπομένην, τήν όλο 
λην ήμέραν, rι μέχcι της έπομένης, μέχρι της αύ
ριον, δι' αCιριoν-ή ανι?ιο ... (ενν. ήμέeα)=ή αύριανή 
ήμέρα ~ ώα. ή ές av.!coII fιμέeα, δ aVJCov xeόιιος. 
[αV]ΙΟ" < *~vae, π~βλ. λιθ. a-USΖrά = ήώς, σιχνσχρ. 
usrάn=πρωινός (6λ. χιχΙ έως)]. 

. άϋσαι, ιiπpφ. ιiop. σι' το!) avoo Β (8 ελ.). 
αίίσιος, ~ω~. ιiν1:Ι τ"ίJαιoς .(8 βλ.). 
αύσταλέος, ποιη1:. ιΗίατα1έος, α, οιι (αiίo~) ήλιο

καής, αύχμηρός, ζαρωμένος, στεγνός, μαρομμένος 
(λΙΧτ . siccus). 
αύατηρ6ι;, ά, ό" (*l1.ω, ανω, αζω)' ό καθιστων 

τήν γλωσσαν ξηρόν καΙ τραχεΤαν ιι όξύς, δριμ6ς, 
πικρός. 2) μ-;φρ. (ώ; 1:6 λιχτ. a-usterus) , αύστηρός, 
6λοουρός, τραχύς, στρυφνός, δύσκολος. 'Ε; ιχ-}τοίί τδ 
αύστιιρότης, -"τo~, ofι, τραχύτης, δριμύτης, δρι

μεΤα γεϋσις. 2) μτφρ. τραχύτης, στρυφνότης, σκυ
θρωπότης . 
αύτ-άΥΥι:λος, ο" (α~τοn-άrγέllω)' δ αύτοπροσώ· 

πως άγγέλλων τι 11 ό φέρων εΙδήσεις περl πραγμό
των, τό όποΤα ε1δεν lδrοις δμμοοιν. 
αύτ-άΥΡΙ:ΤΟς, ΟΙΙ (α~τoς+άyρέω)' ό αύτοεκλεγό

μενος (ι1.ντ~ .οίί αv{Jαlρετος, 8 ~λ.), ό έξαρτώμενα; 
έκ της προσωπικης του έκλογης, δν έκλέγει τις ό 
ίδιος.- 11 έν .. ~y., ό έλευθέρως έκλέγων δι' έαυτόν . 

·αύτ-άδι:λφος, οιι (αvτός+άδelφ6ς)' ό συγγενεύ
ων ώς καθαυτό όδελφός ij όδελφή n ό άδελφός TJ 
άδελφή τινος. 
αϋτ-ανδρος, οιι (α~τός+άιιήe)" καΙ μέ τούς άν

θρώπους μαζr, σύψυχος, (έμΨUxα καΙ άΨυχα). 
αύτ-δνέψιος, δ (θηλ. ·/α) (aύτoς+άιιεψι6~)' ό 

καθαυτό άνεψιός (μου), τ. ~. πρωτεξάδελφος. 
αύτάρ, συνδ., έπ. ιiν1:Ι dτάe' άλλά. δμως, έν πόσι;ι 

περιπτώσει, πόντως, όπωσδήποτε, προσέτι, πρός 
τούτοις, έξ άλλου. 'Εν ιi~y.ΊJ πρo,ιiσ,.ω~ πιΧν1:0τβ, ώ~ 
χ:ιΙ δ dτάe. 

αύτ-άριιι:ια, YJ (αVτάeκ'1')" τό νό έπαρκι) τις εΙς 
έαυτόν, νά έξοικονομηται μέ δσα Ιχει, καΙ νό μή 
fXr:l τήν άνόγκην δλλου τινός, οΙκονομική όνεξαρ
τησΙα. 

αύτ-άριιης, δ, ή, -ες, τό' ό έπαρκων εΙς έαυτόν, 
ό έχων Ικσνό, ό μή έχων τήν όνόγκην δλλου, ό 01-
KOνOμΙKWς όνεξ6ρτητος: π61ι~ α~τάeκ,,~ = πόλις 
έφoδιόζoυσa έαυτήν, μή ~xoυσα άνόγ~ην έξωθεν 
εlσαγωγων U μι,;' ιiπpφ., αvτάeκ'1~ &_rκάζε'1'="πλfι-
ρως Ικανός νά έξαναγκόζr:l. .. 

σύτι:, έπΙρ, liπΙ χρόνου, ηόλιν, έκ νέου, ώθις.-



σΔΙΙιιμσΥμσ-σ6τοκτονΙω ". 
D πρ';, δ1jλωαι'l ciχολοuθΙι&ς, πάλιν, περαιτέρω, πρός 
τούτοις (ώ, 'tό λιχτ. olutem). 2) έξ όντιθέτου, έξ 
δλλou. , 
α6τ-Ιιι-μσΥμσ, -στος, τό (σvr~lχμιίο(lομσι)' ό

κριΙΙς καΙ όπαρόλλακτον όμοrωμα (όντrτυπον), πι
στή προσωπογραφrα. 
α6Τ-Σξ-ούσιος, ο" (σvrος+lξοvοlσ)' ό κύριος έαυ

τοΟ, ό έξouσιάζων έαυτ6ν, όπολύτως έλεύθερcς, 
άνεξόρτητος.- το σντεξούο,0,,=άπ6λυτος, πλήρης, 
έξουσrα. 
~6Τ-Σιι-ά yycl τος, ο" (σΙΙτο, + lπα. πέΑ.Α.ο μα,,. ό 

όφ'έαυτοο, αύθoρμήτως,πρoσφερ6μενoς(νόπράξ~ 
τι), χωρlς νό παρακινηθr:\ ύπ' άλλου U αύθ6ρμητος, 
αύτό&υλΟ) (λΙΧτ. sponte). 
αύΤ-Σιι-ωνυμος, ο" (σντος+lπώννμοςγ ό τό αύ

τό έπώνυμον έχων, όμώνυμος. 
αύΤ-ΣρCτης, -ov, δ (αvτοS+έρέτnς)' ό έν ταύτώ 

κωπηλάτης καΙ στρατιώτης.· . 
άίiπω, έπ. ftF't. dUrev", έν χρΥισει Χι&Τ' έ'Ιεατ. Χι&! , 

πρτ. μόνον' φωνάζω, κραυγάζω ιι ώα. ώς έΥΞ?Ύ. σ'ljμ. 
χαΙ, καλώ 6νομαστικώς [iί). 
Έτvμ.: ιΙιιτέω. άιιτή, "'άUωΒ. -*άVω (*a-ju-jο, 

πρ6λ, λιΣΤ. jubiIum,. Ύερμ. jauchzen = έκπέμπω κι::αυ· 
γός χαράς (πρ6λ. χι&Ι έλλ. lvyή). -Κ",τli ,ινα;; συΥΥ. 
πρό, tιxi)tCI: δίναι ΧιΣί τό λιχτ. ονο = φωνάζω χαρού
μενος (ΧιΣΙ,ΟL ιiλλoι OUvιifttGUat ΤΟUΤQ πρός τό ε'Ii&ζω, 
Ο 6λ.). Έχ ΤΟί) 

άϋτή, ij (αίίω Β)' κραυγή, 6οή, φωνή · ΙΙ χυρ. πολε· 
μική κραυγή, άλαλαγμός μάχης 11 SvtEueEV δt χα: αύ· 
τή αϋτη ή μάχη [iί]. 
αυτ-ήκοος, ο .. (σντο, + ιΙχονω)' ό άκούων μέ τό 

1διά του ώτα, ό αύτήκοος μάρτυς. 
aύτ.;iίμαρ, επιρ. = alι{hIμEqo,,=Tήv ίOrav ήμέραν. 
αύΤΙ-ΥΣνι;ς, ές, Ιων. ιi'lΤ! avlJoιye'l'ήS" (8 6λ.). 
αύτικa, έπ:ρ. (σιιτ6,γ εύθύς, όμέσως, πάραυτα : 

αντίκα χαΙ μετέπειτσ=έν τΥ παρόντι (τώρα δα ά
μtσως) καΙ έν τΥ μέλλοντι 11 μετ' όλrγον, μετ' ού 
πολύ, κατ' εύθείαν (λιχτ . mox).- 11 έπί naρoocr
γμοτι, λόγου χάριν, δεrγματος χάριν: αούτίχα "άρ 
αρχε, δ,ά τΙ,,' d Ζεν,; = ό Ζεύς, διό νά φέιxu εν 
παράδειγμα, μΙ ποΤα μέσα Kυ6ερνς;i; 
Έτvμ.: αντΙxα(σ~τι+πρoαφ. -_ (πρ6λ.ή"ί·χσ, δωρ_ 

/Ι·χα. τ6'χσ Χλπ.)· Itivtιx 'tΙXUtCI: αυνιΣΠΤ6ιΣ τΥ,) ιiντ. αιιτός. 
αύτις, Ιων. Υ.ιΣΙ δωρ. ιiντ! σ()lJo,ς. 
άuτμή, iJ (*ιiω, σiίω Β)" όναπνοή, πνοή 11 τό φύ

σημα τοΟ φυσητηρίου.- 11 όσμή, άναθυμίασις, μυ · 
ρωδ!ό (6λ. χιχ! ιΙτμ6,). 
άυτμiιν, ·μno" δ= dvτμ'l) (86λ.). 
αύτο-60ΣΙ, έπίρ. (σΙΙτος + βο;') = με τόν πρώτον 

άλαλαγμόν, «μΙ ' μιό φωνή» όπλGις n έν τι!> δμα: 
αντοβοεΙ ilci1l=KUPIEUEIV δνευ όντιστόσεως (με τόν 
πρώτον όλαλαγμόν). 
αύτ6-βουlος, ο.. (αντος + βοιιlή)' ό έξ οΙκείας 

60υΜσεως, οΙκειοθελής, αύθόρμητος. 
αύΤΟ-ΥΣνι;ς, 6' (σΙΙτος + ΥΙ".,ομα,)· ό όφ' έαυτοΟ 

γεννηθεrς, αύτογέννητος U ό έκ τΟΟ αύτού γένους, 
συγγενής. 
αύΤΟ-ΥCννιιτος, ο" (σvτοs+"n>"άω)" γεννηθεΙς 

όφ' έαυτοΟ, φυσικός:' χο,μήματσ μ.,τρΟς αιιτο"έ,,
".,τα = συνουσΙα μητρός μετά τΟΟ έξ αύτης γεννη
θέντος (τού φυσικού της) τέκνου. 
αύΤΟ-Υνωμονέω, μελ. ·ήσω· ένεργώ αούτο,,-,ω

μ6"ως (τ. ε. κατά τήν θέλησrν μου Τι κατό τήν Kpr
σιν μου). Ί~x ,OU 
αύΤΟ-Υνώμων, Ο", Υβν. '01l0S" (αΙΙτΟς+".,ώμη)· ό . 

ένεργών αύθαιρέτως, κατό τήν θf.λησrν του Τι κατά 
τήν κρίσιν του, «δπως τού καπνrσΓ,1». 'ΕπΙρ. -μ6"ω»_ , 
αύτ6-Υνωτοι;, ο" (αύτΟ. + ",ywόιιxω)' αύθαΙρε

τος, ό αύθαιι:έτως , άποφασισθεΙς, Τι αύθαιρέτως 
έκλε'r'εrς. 
αύτ6-ΥΡCiφος, 011 (avroS" + "edφω)' ό lδιοχεΙρως 

γεγ.ραμμένΟς, πρωτότυπος. . 
, αl'ιτ6-yϋoς, ο" (αντόι;,+ "v"ι;)ι σVτ6yvo.1Ι li.ρoτρo". 
=όλέτρι, τοΟ ' όποΙου t, "v"., ,ό 11.ιιμα χιχ! δ · lοτο· 
pow. ε/ναι άπό fva τεμάχιον,ξύλou(μονοκόμματο). 
αύτo-δ~ής, , Ας (avro.S+Mtj1'QI)· αύτoδΙδaκτoς, Jι 

nπρομελέΤητος . ' 

a6τo-δάίιcτoς, 011 (σ~τοS+δσtζω)' δ ύφ' taυroO 
φονειιθεrς, ό αύτόχειΡ (i'ι ΟΙ άμοι6αrως φOν!:υθέντ~ςr. 
α6τ-οδάξ, έπΙρ. (αντό!: + ddιίξ)' μέ σφιγμένους 

τούς όδόντας 11 svτεuθεν Ισχυρογνώμων, όλύγιστος. 
αύτ6-δΣκα, (αΙΙτος+δέκσ)' δέκα άκρι6ώς, σωστό 

δέκα. 
αύτ6-διιΙος, ο" (σlιτόs+dι110ς)" ό άφ' έαυτοο φα-

νεΡός, αύτονόητος. ' 
αύτο-δΙδακτος, ο" (αvτόS+δ,διίοχω)' ό άφ' έαυ

τοΟ διδαχθεΙς, «aύτοδrδακτος» . 
αύτό-δΙιιος, ο" (αvτοs+δl"η) ' ό έχων Ιδικό του 

δικαστήρια. ίδικούς του δικaστάς, Kα~ δικάζων κατά 
τους rδlκcυς roυ. νόμους ιι ό δικαστικώς άνεξόρτητος. 
αύτό-δiον ( Υ, αντ-όδιο,,). έπΙρ. (αύιός Υ, αύτΟ.+ 

δδός,' nOraXpIiI-\O, άμέσωζ, άπ' εύθεΙος (x<z'tx ,ήν 
δεuτi;;~ν έ:υμ-:.λ. ψ,μ. χ:ι ρ . ό έξ αύτης της όδοο έ
ληλυθώς, CΊ~ιΣ άπ' εύθείας,. άμέσως ΧιΣΤ" 't'ijv πρώ· 
ΤΥι '1 έ't 'J μοi. . 1tΡr;Υ..s~τα:L ΠΞf:ιι Ι έχτic;εω; έκ τr,~ αυτός, ώς 
-;6 μαψίδιο. έΥ. ,00 μάψ Y.~Ι μ,,,,,,,,fJ.άδ,oς έχ -;oi) μl
"",ν-lJoα)" [κο: -:' ιiλλoυ; έ-::υμολ. ιiλ);ω. : <*avr6·dtfo,,= 
δμΥίΡ. αν&·η.=2 (π~6λ. δία = ήμέρα, λιΣ,. dies' αυτ6-
διον = hodie),' πρελ. ΧιΣΙ σιχνσχρ. sa-dIvah, ΠιΣλ-ιρλ. 
Indiu]. " • . 
αύτο-έllκτος, ο" (avros+IMooιo)' ό όφ' έαυτΟΟ 

έ ~ ισσόμενoς (τυλισσ6μενος), ό έκ φύσεως ογουρο-
μάλλης. . 
αύτο-έντης, -ov, δ=σνlJoέ"της (8 l5λ.)· φονεύς. 
αύτΟ-'ί:τής, ες (σvτοs+i'το,γό τοΟ αύτοΟ (τοΟ ίδrου) 

έτους, αμονοχρον!άρικος» 11 έπΙρ. σντ6ετες=κατό τό 
αύτό έτος, έντός τοΟ έτoυc;. 

αύτο-8ι:ΑΣί, ΞπΙρ. ,OU έπομ. avroθcl;,,=tKouorwc;, 
αύτοθελήτως, οΙκειοθελώς. 

αύτο-8ι:λής, ές (συτο;+τ?ιΕ1ι:ο)' ό της έαυτοΟ θε
λήσε(.)(;'; δν τις θέλει ό ίδιος, έκούσιος. οίκειοθελής. 

αύτό8ι:ν, έπ(ρ. (6λ. αvτοv)' &πΙ τόπου, άπό αυτό 
το'UτΟ ' 'Τ9 μέρος πού είJρΙσKπαΙ τις, όπό έδώ, έν
τεΟθεν, έκεϊθεν, άπ' έκεΤ (λ~τ. IlIlnc).- Ilέπ! χρό
vou, πσ,:αχρημα, διά μιας, άμέσως (λιΣ,Ι,l . illico). 
αύtό8I,· επ ίρ . ιiντΙ avrov' έν αύτΥ τΙ!> τόπ'ιJ, εΙς 

αύτό άκpι~ς τό μέρος, έκεΤ, ένταO~α. 
αύΤOόK~σίyνιιτoς, δ. ΧιΣί -τ", 'ij (αvτοs+καοl""η

τος>" αύτά5ελφος (αύταδέλφη) ' [δι' έ,υμολ. 6λ. χσ-0,,,,,,,...0,]. , 
αύτο-κατά-κρlτος, 011 (αΙΙτος + χατσκρί"ω)" ό 

ά:ρ' έαυτοΟ κατακρινόμενος, άφ ' έαυτοο καταδικα
ζόμενος. 
αύτο-κέλΣιι8ος, 011 (σιιτoς+xέlεv-lJoo.)· ό πορευ

όμενος τόν δρόμον του, ύπάγων καθ' έαυτόν (μό-
νος του). . 
αύτο-κέΑΣύστος, ο" (σVτ6s+κε1.8Vω)· ό όψ' έαυ

τοΟ κελευόμενος, ό έξ olKErac; έπιταγης (προαιΡέ
σεως\, αύτόβcυλος, αύθόρμητος. 
αυΤΟ-ΚΣλής, ές (αvτόs+χέΙομα,)=τlρ ΠΙ;ΟΤιΎ. 
αύτ6-ιιλιιτος, 011 (αvτόS+χαΙέω)' ό καλέσας 00-

τός έαυτόν, ό κληθεlς ύφ' έαυτοΟ, άπρόσκλητας, 
άκάλεστος. 
αύτ~ιιoμoς, 011 (σΙΙτος+χ6μ,,)" ό έχων τήν φυ

σικήν του κόμην, (<<μΙ .δλα του τό μαλλιά»), δασύς. 
- 11 με δλον του τό φύλλωμα (έπ! δΙ·lδρων). 
αύτο-ιιρδτής, έ, (συτος + χράτος)" ό κυ6ερνών 

κατό τό δοκοΟν ,(<<δπως τοΟ KαπνΙσ~), ό έχων από
λυτον έξουσίαν, ό άπόλυτος κυρrαρχος, αύτεξού· 
σιος το σντοχρστΑς=πλήρης (άπόλυτος) έξουσrα . 
αύτο-κράτωρ, -ορος. δ. 'ij (αvτοs+χριiτέωγ ό κρα· 

τών έαυτοΟ, ό κύριος έαυτοΟ, έπομ. : Ι εr.! προαώ
πω'Ι Τι πόλεων, έλεύθεΡΟς καΙ άνεξάρτητος (λιΣΤ. suI 
juris). 2) ιiπΙ πριiσ6εω'Ι Χλπ., ό έχων πλήρη έξου
σΙαν (άπόλυτον πληρεξουσιότητα). 3) ιiπΙ xυ6SΡ
ν'ljτών , r, ά.ρχόντων. όπόλυτος, auθorpεToς, όνεύ~
νος, άπoλυτaρXΙKός. 

αl'ιτό-ιιτΙτoς, 011 (αΙΙτός+χτίζφ)' ό όφ' έαυτοο 
(αύτομάτως) παραχθεΙς (κατασκευασθεrς), ό tK φύ
σεως σχηματισθεrς. 

αύτo-ιcτoν;'ω- κτείνω αύτός έμαυτόν, δ,'tΙ χαΙ νΙΙν 
«αύτοκτονώ» (ιδrQ xEIpr), Τι (χατ" πληθ.), ιW.,,1o
~r01l0~O, (=φονεύει ό εΙς τ6ν ' δλλον, θανατώνον
ται όμοι6αr(~ς). , Έχ 'ςοβ 
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cι6τo-ιιτ6νoς, ο" (σVl'in-ΝΤ.ι"φ)" δ φονεύ'ων έ
σuτ6ν (ΙδΙςι χειρ/ι, ΟΟτ6χειρ,- Ilόλληλοκτόνος, '6 
εΤς φQ.νεύων τόν δλλοψ 8ocίt'CΙΤΟ$ σ~CΟΝτ6t'O$'" ό
μοι6αΤος 86νατος (διό τών χειρων όλλήλ~ν, έκό· 
τερος διό της χ.ειρός τοΟ δλλου), ' 

αύτο-ιιϋδcρνήτιμ;, -OV, δ (ιιt'ίCοri-κvΡ8e"ιtω)' ό 
κυ6εΡνQν ό ' Τδιος (που ιφατετ τό τιμόνι ό Τδιος 
πρoσωΠΙKWς). ' 
αύτ6-ιιωnος,ο" (ιιt'ίτοn-Νώ.mJ)' (καιθώ~ IιΤναιι) μαζΙ 

μέ τήν κώπην (-;. i. τήν λa8ήν)' β.λ" ,.t'ίτόXω.πσ==
όπλα (Yδνικω~) μέ λα~ήν (-;. Ι. ξ/φη), 
αύτο-μ6δiις,i$ (σt'ί&"οS+μα-θ8ίΎγ ό ό/Ρ' έαυτοϋ μα

βών, αύτoδlδaKΤoς' σt'ί&"Oμα-θή$ ΤJ"Ο$=tΟΟτοδlδaκτος 
εΤς τι. 
αύτ6-μαρτϋς, -tleO$, δ, 'ij (at'ίCO~en$)" ΟΟτ6ς 

ούτος (ΟΟτός ό Τδιος) ό'μάρτυς, -;.~. O'~τόπτης μάρτυς. 
αύτo-μlιτIςω, μελ. -10ω' ένεp~ κατά τήν Μ· 

λησ/ν μου, αύτο60ύλως 11 ένεργώ (;Jύτoμάτως, αύθ· 
ορμήτως, και! ιπομ, ένεργώ όπερισκέπτως. 'Εκ τοί) 
αύτ6-μlιτoς, ", Ο", και! -0$, -01' (IIt'ίco. + μiμαιι, 

πρχ. -;01) * μάω)' ό ένεργwν κατό τήν 8έλησ/ν του, 
ένεργών έξ οΙκε/ας βουλήσεως, όφ' έαυτοϋ, όκέ
λευστος, άπρόσκλητος 11 κυρ. όκινούμενος όφ' έαυ
τοΟ, αύτοκ ίνητος' 'τ-d σt'ί,rόματσf=μηχανήματα κινού
μενα όφ' έουτών, αύΤΟΚ/)fητο. 2) έπΙ φυτων, τά 
φυόμενα άφ' EauTwv, τά αύτοφυΙ;. 3)έπl συμβόν
των (γεγονότων) συμ6αινόγΥων όφ' tOUTWV, τυ
χο/ως, όνευ έξ.ι..ιτερικης τινος έπενεργε/ας 11 &.πΟ τοϊί 
ιιvcομάcοv=φυσικώς, ούτομότως, κοτά τύχην. 'Επιρ. 
αvrομάτωs=άφ' έαυτοΟ, δνευ .:ιΙτ/ας, έκ τuχης (λα.-;, 
υIΙΓΟ, sponte suIl), 
Έnμ. : συνΤιθ. έ-;υμσλ, ~ iν ιiPx'fl φαιΙΝεταιι (δηλ. 

έκ -;ij~ a~coS+μiμoII), Kat-t' 4λλου,; < σt'ίτo + *m!Jtόs, 
μτχ'. -;ij~ ~tr;, men = σκέπr.ομαι' πρδλ, σαι...,κρ, ma.lάh 

=σκέψις, λαι't, com-mentus.-Kat-;' ιiλλoυ. -;ό 5' συνθ. 
(έλλ, μωσ-θιιJ=όγων/ζεσθοι, μώλO$=ό~ών, μάτ",,= 
μοτοΙως. 
αύτο-μολιΕω, μιλ. -1foΩl (σt'ίτόμoλoι;)' xup. ιπί 

στραιτιωτων, έγκοτολε/πω τάς τόξεις μου KOI δρο· 
πετεύων κοταφεύγω εΙς τ6ν έχθρόν. Έ; atoJtoi) τό 
αύτο-μ6λησις, -8ω$, 11, χαι! at'ίCOμoAla:' ή λιποτα

ξΙα κ αΙ ή καταφυγή εΙς τ6ν έχθΡόν, 
αύτό-μολος, ο" (avro!; + μoJ.εϊ,,)' 6 έρχόμενος 

(μολών) 'όφ' έοUTΟΟ, oύeόoμητoς, δκλητος 11 ώς; o~σ . 
ό ούτομολwν είς τάς τόξεις τοϋ έχθροο U ό λιπο
τακτών πρό::; τόν έχθΡόν, 
αύτο-vομcομαl, ιiπoθ. (σt'ίl,ό"OμO$)' ζQ σ6μφωνα 

πρός τούς Ιδικούς μου νόμους, ε1μοι άνεξόρτητος. 
αύτo-νoμfα, 'ij' τ6 ζην αύτονόμως, ιΊ πολιτική 

άνεξαρτηοΙο 11 τ6 f:XEIV ΙδΙους νόμους. 'ΕΧ τοί} 
, αύτ6-νομος, ο" (αt'ίN$+"έμω)' ό ΖWν κατά τούς 
ίδικούς του νόμους 11 ό έχων Ιδ/ον νομοθεσΙαν 11 όν
εξόρτητος,- 11 ("έμομαJ)' ό νεμόμενος (6όσκων) 
κατά ,60ύλησιν. ' 
αύτο-νϋχΙ, ΕπΙρ. (a~Cd$ + ννξ), χα.! -εΙ' κατά την 

lδΙον νύκτο, έντα; μιας καΙ της αύτης νυκτός; 
, αύτό-ξϋλος, δ (αt'ίΤO$+ξνλO,,)' όπ6 ξύλον μόνον, 
όλως διόλOιJ όπ6 ξύλον, όπ6 όπλοϋν (-;. !. όκοτέρ
γαστον) ξύλον. 
αύτ6-ηαlς, -nIIJιJo$, δ, 11 (αt'ίτόs+πιιϊ$)' Οl1τό τοϋ

το ποΤς, -;. l. γνήσιον τέκνον (υΙός Υι θυγάτηρ). ' 
αύτο-nΙ;μων, Ο", Υδν. -0"$ (at'ίcds+rn1μo) ' ό πη

γόζων (προερχόμενος) έκ TWV Ιδικών του σφολμά
των, ό όφ' έouτοΟ τά κοκό f:XWV. 
αύτο-ηοι6ς, ό" (σt'ίΤO$ + nΟJ.ω), και! a~1'6nOJO$' 

ό άφ' έαυτοο ποιηθε/ς, ό όψ' έαυτοϋ ποραχθε/ς, 
αύτοφυής (μή φυτευθεlς π, χ. ύπ' όνθρώπων). 

αΙίτ6-ηολις, -8110$, 'ij (at'ίros+n6AJ$)' πόλις αύτο
κu6ερνωμένη, ούτόνομος, όνεξ6ρτητος. 'E~ αι~τoί} 'td 
αύτο-nολfτης, -ov, δ' πολΙτης αότονόμου (έλευ-

θέρος) πόλεως. . . 
αύτο-η6νητος, ο" (a~COS+nO".m)' όόφ' έαυτοο 

πεπονημένος (έπεξειργάομένος), φυσικός. 
αύτ6-nρcμvος, 'ο" (σ-iίc3's+n-eΙμt'O")' μαζ1 μέ 00-

τήν τήν ΙδΙαν τήνΡ/ζαν, ,σ(ιρριζος', σ~τόifι!8μ"0$ 
6λ.Ιvο-θσJ (ίπί δίνδροu) .... χάνω ρ/ζας καΙ κλάδους , 
μοζΙ, κατοστΡέφομαι έξ ,όλoκλfιρoύ. ' 

αύτο-ηΡ6σωηος, ο" (at'ί&"ds+nv6CJaimj,,)' μέ τ6 
καθ' ΟΟτ6' πρόσωπον, χωρΙς δηλ. ΠΡοσωπεΤον (ο&-
τοπροσώπως). ' , 

αύτ-6ητιις, ·ov, δ (σ~l'οs+4ψομιιJ, μιλ. τ06 cJ(HfQl)· 
ό 6λέπων διό τών lδ/ων του 6φθαλμQν, «οοτ':' 
όπτηςι μ6ρτυς. , 
αύτο-nώλιις, ·ον, δ (at'ίCO$+ πωUω)' 6 πωλών τ6 

έουτοο προϊόντα. ' . 
αύτ6-ρριςος, ποιη-;. σt'ίcό'eJ~Ό" ο" (IIt'ίl'os+fl'a)' 

ό όφ' έαυτοο ριζωμένος, έχων φυσικός ρ/ζας, aύ
τοφυής.- 11 μέ ούτός τάς ρΙζος, σύΡΡιζος (βλ, ό
τ-6πe8μ,,0ι;). 
αύτ6-ρρiToς, ποιη,;. CIL~c6-etlΤΟ$, ο" (σt'ίcΟ,+ιιι.)' 

ό όφ' έαυτοϋ ρέων. 

Α. Υ'ΤΟΊ, αt'ίτ1f, II-iίcd, ιiντων. όριστικη fι xiλAtIι" 
διασταλτική' έγώ (σύ, ΟΟτ6ς) ό Τδιος, ιότός, όπα
τός» (λαι •. lρse) 11 εΙς τάς πλαγΙος πτώσεις της συχνό 
κεΤται όντl της τριτοπροσώπου ΠΡοσωπlκης ιi'l'tWV. 11 

μετ&: τοί} iίp!Jpou, ιJ σt'ί.ό$, ή συτ1f, 1'0 ιιt'ί.ό=ό Τδιος 
(ή Ιδ/α, τ6 Τδιον).-- Ι 6 Τδιος, έ~ώ ό iδιoς, σύ ό Τ
διος κλπ. (ιiν~,λόγω~ του Up~G. -;oιJ ρήμι:nο.): 1) έyt:ι 
αύτός, ό καθουτό άνθρωπος, τ.~. τό ΚUjJΙω. ι.,ώ 
τοί} ιiνθΡώποu, IJltω~ ε!ναιι τό πνείiμαι, 'ij Φuχή, 'ν «ντι-: 
θΞσει πρ6ς; τό οωμαι 11 Υι: ΟΟτός ό Τδιος έ'Ι civtte'08t 
πρό;; ιiλλoυ~, π.χ, δ βα.σιλείι; ίν ιiν'tι~ιαι<;l ΤΟ λ 1) πρό. 
τοίι. όπr,χόοu~ -;ου 11 /)ι? ij ιiντων. atl),'/j χρrlσιμ-:'ΠΟΙ8tταιι 
έμφαιν, ιχω. ~ti σοφόν 1:ιναι, Οπω. ~ε:κνIί!Ι π .χ. τό των 
Πυθcιγo~εΙων a~Cd$ Ιφα Ιλαιτ. lpse dlxit) , περΙ 'to!} 

Πυθαιγόρου. 2) όφ' έαυτοΟ, έξ Ιδίας θελήσεως, έξ 
οίκεΙος πρωτοβουλΙος, ).cιτ. sponte (;-;ρ6λ . συ.~μιι-
1'0$) : άλλά ΤΙ$ at'ίCO$ rτω = δς ύπόγr;) fκοστος όψ' 
~?υΤOϋ .. 3>=μ6,,0ι;=καθΌέαυτόΥ' μόν~:. a~rd$nae 
εω,,=καιπερ μόνος (Χαθ taUTOV)-IIvcoI εσμέ" = 
εΤμεθα μόνοι μας. 4) Kcιτ&: δοτ. μsτi τιν?;: ο ·j"ιαιστ. 
=μαζΙ μέ τι , όμοϋ μετά τινος: d"deova8" IIv r;; ου." 
φόeμΙΥΥι=άνεπήδησε μέ τήν λύρον είς τήν χεΤρα 
11 κ:ΧΤά τό πλεΙστον lJμω~ ιiνευ τi)~ ον,,: Υππου; αν
τοϊι; ό χεοψι,,=δρματα KOI Υππους μαζ/. 5).,1 ιιt'ίrόι; 
μετ!ι. 1:αικτ ιχοίϊ ιiρ,θμη1:ιxoί}: πέμπτο. αt'ίτό;=αύτός ό 
ίδιος wC; πέμπτος, 1:. ε. ΟΟτός ό Τδιος μαζl μέ τέσ
σαρα:; άλλους (πciντω~ ομω;; IIvrd; ώ;; τ(ι Υ.υ;;:ον 
πρό~ωπoν). 6) ώσαιότω~ ή συτός ιi:.:xν,τ~ καιί rl 'ιωμi, 
νη μετ&: -;ij. προgωπιχij~ ιiντων.: έΥώ ιιt'ίrόι;, αν ιιυ
τό; κλπ. (πcιρ' Όμ.. ιtivtota κεχωρισμΞνω;, μSJολ:χ-
60uacDv μιιϊ~ ij πλειόνων λι~εων) 11 ένΙοτε ή :;:ρ",;. οΧ 'ιτ. 
πα.ρ:χλεΙπεταιι έν 1:att~ eχ~ρciσεσι ταιΙί1:αι : ., Π.χ. αυ.ό" l
U""o" ιiντ ! ιμe IIvro" IU"oo". 'E~ a.Hou ΤΙ αt'ίτό. 
ιiπα.ντ~ Υινωμένη και! με-;&: tij;; αι~τoπαιθoί}~ IIIvcoii, σν
τοϊί κλπ. πρός; μεΙζον:χ lμφαιαιν , π. χ. at'ίcd!; χιι-θ' σν· 
cov-at'ίcoi νφ' αντω". 7) :!uyxjJ. σt'ίrότεeο., 6ιtBρθ . 
σt'ίc6ταΤΟ$ (πρ6λ. λcι't. ipsissimus). 

11 αt'ίτό., αυτ1f, αt'ίτό, (λr.ιτ. ille), ά.πλω~ ώ;; 'tρΙτον 
πρόσ. τΥι;; π;;ο"ωπ. ιiντων., μόνον έν ταιε~ πλαιγΙαιι~ πτώ
οεσ ι κ:χί O'}~Ξπoτε έ'ι α.;;χτί λόγοtJ. Δι&: ττιν διαιiο;;!ι.ν 
μβvιt~ίι των πλα.γΙων πτώσιιων at'ίrov, at'ίcιp, αt'ίτo. χαι! 
1:ων τΥι;; atO)tOltateou~ ivtrov. σνl'οϊί, αντφ, avrd" δλ, iν 
λ. lavrov. 

111 MEti' τοίϊ ιiρθpoυ. ιJ CIVCd$, ή αt'ίcή , τό ιιt'ίτo (κ:χ! 
ιit't. καιτi κριϊσιν αντό., σντή, τιιt'ίc-ο )(a;l CIIt'ίcd,,' Υ.ν. 
τιιt'ίτoϊϊ, κλπ.' ίων. ωυrό.; 'tωt'ίcd)' ό , ίδιος, ό ΟΟτός 
όκριeώς (λαιτ. idem). '2. Ιναιρθ;:;ο. προι;λαιμ6ciνaι συχν&: 
και! δο,., οπω;; 'tό έπ!θ. 8μοΙΟ$ Χ: a..: δ αVrό. τ-φ λΙ6φ 
=ίδιος δπως ό λΒος-το ιιt'ίI'O πρciοοει" (maX8J") 
Τ-J"ι=τό ίδιο μέ τινο (πΡόσσειν, πόσχειν) ' llπρ5λ. ώG, 
τ&:,; ςppciast~ ιcIIcci τσt'ίτό, t'ίπό τσt'ί.ό ".; καJό τήν ί
δΙαν περ/που έποχήν (λαιτ. sub idem tempus) - 8Ι, 
τσύl'6, ." τιιt'ίτφ, Ιχ τοϊί σt'ίcoiί=είς τ6 ΟΟτό (τ6 Τ '
διον) μέρος, έν TQ oUTQ μέρει, έκ τοϋ ΟΟτοΟ (τοΟ 
ΙδΙου) μέρους. 

Ι'! Έ" ΟV""'ΤΟJ$: 1) άφ' έαυτοΟ, φυσικός, ούχΙ 
τεX'ίητQς: σfτόΧΤJΤΟ$ (δ δλ.). 2> μόνον όπό τι, 
όπό τΙποτο: δλλο: , σt'ίτΌΞVλo. (8 δλ,). , 3) t':φ' έαυ
τοΟ : αt'ί&"Oδlδαιcτo, · (δ δλ.). 4) όκρι6Gις Τσιο-Τσιο: 
σt'ίτό&.ιcσ (8 6λ.) . 5) (οπιΣνΙως) μιτdι -;fι~ at,jt~Ii:xe?!I. 
σημ. oςij; ιiντων, cιντit4J ' κσιΙ ιUl,;λ_ ι cι~"hc"., cι~ 
~oxτo"έω (11 δλ.), 6) όμο.Ο μετό τινος : ' -ά~&'ό~.,
μt'O$ (6 δλ.). 



σuτόctc-αιιxιω '" 
~.I1ί",~, mδ, < σf+το· (Ρ-< ·clf11/-. πρδλ. .ιιναΧΡ. 

διutι:-ζωr'ι, Zaν/J. a12lhυ--ζωή)' 1'6- awCII δ,-ςι χιιΙ -ς~ 

λιι~ <~ 11' το hlc (=hl-ce), ~-ce, -ς. Ι. &'ιχτιΧόν. 
_τMc, i1tIp. (σντον)" εΙς αύτ6 τοΟτο τ6 μέ-

ρος (λCltτ. Illuc). . ' 
: ..... ΙΙΙροι;, ο" (σv..οn-CJΙδηρο,γ δλος 6πό σΙ

δηρον, όλοσΙδηρος. 
,000000σiτoς, ο" (σv..οn-οnίoμαι)· ό όφ' έαυ

. ,,00' κινο.:ιμενι;>ς. . ' 
. cNτo-στlδfα, Τι (σντo~Τoτιιμιίι)' r'ι έκ τοΟ συ-
άΤόδην μόχη. ' . 
cNτ6-στOloς, ο" (σvrοn-CJ-rέUομαι)' ό όφ' έσυ

τσο στολεΙς, fι' ό όφ' έαυτοΟ μετα60lν!"ν (κόπου). 
cιUτ6-στόνoς, ο" (σv-rοn-CJτέ"ω)" ό καθ' έouτόν 

στενόζων, fι ό στενόζων διό τό έαυτοο δεινό. 
_το-σφδνιΚ, l, (αv-rΟ~CJφαΥ'11'C1t,), ό όφ' έαυ

τΟΟ ΙΙδΙQ δ1jλ. χειρl) σφαγεl:; (αύτόχειρ), fι ό ύπό 
τ"ν έαυτοΟ ουγγενων σφογεΙς. . 
cιΔτo-σιεδά, έJtΙΡ.=αV-rΟCJχεδό", 
cιΔτo-σιεδιάςω, μελ. -dCJW (αVrΟCJχέδ,οS'): . ένεργω 

fι 6μιλω έκ τοΟ προχεΙρου (δνευ προετοιμαοΙας) 11 
Bν,εtίθεν ίν XCltxij έννοΙq:, ένεργω Τι 6μιλω 6περισκέ· 
πτως 11 κρΙνω έπιπολαΙως, έπιφανειακώς. 2) έν Υ-αλij 
avv., έπινο", μηχανεύομαι, καταστρώνω σχέδιόν τι 
έκ τοΟ προχεlρου καΙ όμελητl (τ. Ι. έν 6ραxυτότ~ 
)(Pόν~). Έ~ CIt~,Oίi τό 

αι'ιτo-σιεδiασμα, -ατο" ,ό' πον 16 γινόμενον 
ooτoσXεδlως, έκ τοΟ ΠΡOXεΙΡOU (δνευ σκέψεως fι 
προπαροσκευης), πρόχειρον κάμωμα. Και! 
.o-σιεδιασ~, ·ov, δ' ό ένεργων Τι όμιλ"ν 

. έκ τοΟ προχεΙρου 11 άρχάριος (λΧτ. tiro). . 
a6τo-σιiIIoς, σ, ο" χα! -ο" -ο" (avron-CJxIfdIo,)' 

ό έκ τοΟ προχεΙοου γινόμενος (<<χέρl-χέρι.).- ω; 
θ'l1λ. o~σ. aVToCJXa~'" (ένν. μάχη), ή = ή έκ τοΟ συ
στάδην (έκ τοΟ σύνεγγυς) μάχη, συμπλοκή 11 α!τ. αν
-rOCJxadlfJ" ω; έπΙρ.=αVrΟCJχεδδ .. (8 6λ.)=έκ τοΟ σύν
εγγυ::.- 116 έκ τοΟ προχεΙρου, πρόχειρος 11 έπόνω 
εις τήν έξαψιν, , 
αύτο-σιcδόν, έπΙρ. (av-ron-axadd,,)' έκ τοΟ πλη

σΙον, έκ χειρός, (<<χέρι μέ χέρι»), έκ τοΟ συστάδην 
(λατ. commlnus). 

αιίτ6τατος, δλ. αντο, 17. 
aiTo-TilcaToς, ο" (αvτοn-τεUφ)' ό όφ' έαυτοο 

τελούμενος (κατορθούμενος). . 
αιίτο-τεΙής, ii (αvrοs+-rέλοS')' ό καθ' έαυτ6ν πλή

ρης, τέλειος 11 ό έπαρκών δι' έαυτόν.- ΈπΙρ. αντο
τε1όίr=6πoλύτως, αύθαιρέτως.- 11 ό φοΡολογων έ
α.ιτόν, ό αύτοφορολογούμενος. 
_τ6τεΡος δλ. άντο, Ι 7. 

. cι6τo-τ6Koς, ο" (αντο, + τόκο,)" ό όφ' έouτoO 
γεννώ1ιι.- αvr6rοκοs-=μαζl μέ τό έμ~oν. 
. a6τo-τPΙYΙK6ς, ιt, Ο" (cιντo, + τραΥιχό,γ ούτό
χρημα τραγικός 11 έξ όλOKλήΡOU, έντελQς, τραγικός. 

aύTo-TΡOm\acιcι, μτχ. άορ. α: ωσε! 8ξ ενεστ. αντο
τροπάω (σvrόri--reeπφγ στρέφω κατ' εΟΟεταν. 

cι6τoίi, iπΙρ., χυρ. Υιν. o~. -ςij, σVτό~- F;Ις ούτ6 ό
.κριΟΟς τ6 μέρος, έΔW, έκεΤ, .ούτοο. ΤOΠΙKQς (ιb, 
xaιΙ νβν), (λατ. 1IIIco). ' -
.τοϋ, ci't1:. Cιυν"{/ρ. civoςL' Iαvτoiί. 
.,.-ouρyIα, 'ιι' τ6 έργόζεσ801 τι IδΙαις χερσΙ' av..

Ovtl7/a φόΗ";"'ούτοκτονlα (φόνος διαπραπόμενος 
!διοχεlρως, αύτοχειριασμός). ΈΧ τοβ 
α6τ-ouρy6ς, Ο" (a~~Ori-Ie70")' ό έργοζόμενος 

a{ιτός 6 Τδιος (<;ιύτOπρQOώπως καΙ ούχ! διό δούλων 
π, χ.), 2) ιbς o~ιιιατ~ tJ cιv..oveJ"όs-=b καλλιεργ"ν 
τοός όνρούς του, ό γεωργός, όγρότης.- D ΠCIt&ητ., 
6 όψ' &!uτoO εΙργaσμένoς (ούτοποlητος τρόπον 
τι~γδρoδoυλευμtνoς (;ςρδλ. cιντooμιSιo,) • . 

, σv..6φι", i1t. yav. xιiΙ /)οτ. 'ν. χα:! ·ItA'l1B. 
oςfj, Clv..O, ι lπ' αv..6φι . fι nσI' ~v..6φι-εlς CΙΎτ6 ό
KΡΙ6G'ις τ6 μέρός' ~' σVl'6φι -6π6 CΙΎτ6 όKριt3G)ς 
τ6 μέρος. : 

. ' 1IO'f6..tPl0ι0ς, ο" (av..o~ +' φloι6~)' 'μαζ! μέ τόν 
φλοιόΥ (κά5ώς εΤναl μέ τήν φλoύδaV, όξεφλoύδι~ 
στος). '. 
~νoς, '01' (afT~·φb8)~ '6 'φOνε(ιwν tQlr, 

t6ν (a6Τόχειρ) ~ τινο .~ Των οlκcιων τού. . 

· a6τ0-φ6yτιις, -ον, 6 (αf~όS+·φέ"φ)· δ ΙδιοχεΙ
ρως φονεύων, ό φονεΙίς. 
αύτ6-φορτος, ο" (cιντό. + φ61~0')' ό φέρων. τ6 

, έαυτοΟ φορτΙον (τός 'άποσκευό:; του) 11 καθώς ,ε1ναl 
μέ δλον τ6 φορτlον. 
αύτο-φϋ{ις, ~,(a~roS+φVQJ)' ό όψ' έαυτοΟ φυό

μενος, όφ' έαυτοΟ ύπάρχων. 2) ό φυόμενος fι 
παραγόμενος έν τ<;> τόπ~ (καΙ μη είσαΥόμενος f
ξωθεν, &π! προϊόντων). 3) φυσικός, έν ιΧντιθ. η;ρo~ 
το τεχ1lf1ΤΟ,: cιv..oφVaiS' 16φοι=λόφοι διατηρούμε
νοι έν Tf.j φυσικf.j των καταστάσει (τ.!. μη λατo~ 
μούμενοι Τι 6ρυσσόμενοι πρός έξαγωγην μετόλλου). 
Έξ α~τoϋ το . 
αύτό-φiτoς, ο" (avrori-φVQJ)' ό όφ' , έαυτοΟ φii, 

(γεννησεlς, παραχθεΙς), πρβλ. σVτοφvιt,. 
αιi1o-φυως, έπΙρ.=φυσικώς. 
σύτό-φωρος, ο" (αvrοn-φώρ)' ό συλληφδεlς κατ' 

άύτήν ταύτην την διόπραξιν της κλοπης: lπ' av· 
τοφώρφ λαμβά."ω = Kατaλαμ66νω, · συλλαμ6όνω, 
τινά έν αύτf.j Tf.j πράξει της κλοπης (<<τ6ν πιόνω 
στά πΡάσαι) λα" Ιη lpsofurto deρrehendere
έπ' αΙΙτοφώ2ΙΡ τιS'lάλΦ=συνελήφθη τις (έπ' ooτo-
φώρω) κλέπτων. -
αύτό-ιcιρ, -ρο" δ, 'ιι (CIv..ori-x.llI)· 6 έργαζόμε

νος (6 πρόττων τι) ΙδιοχεΙρως 11 μa,dι Υιν., όδημι
μιουργός, ό κατασκευαστής, ό έργότης πράγματός 
τινος.-ΙΙ ιiπoλ., 6 φονεύων έαυτόν fι ένα των ουγ
'{ενων του (πρΙSλ. avtJ.i"J:fJO), χα! Υεν. φονεύς, όν
θρωποκτόνος. - 111 ω, έπΙθ., φονικός 11 Ιδιόχειρος. 
Έ~ αι!}τotί τό 

αύΤΟ-ΙΕlρί, έπΙρ., ΙδιοχεΙρως (rμέ τό Τδια του τό 
χέρια»). 

σύτο-ιε:ιρία, Τι (αΙΙτόχειρ)' τ6 πράττειν τι Ιδιο
χεΙρωςl\αύτοκτονΙα·δο,. ανεoxειρZ~=αντo χ.ιι,ρί(Ο ΙSλ,). 

aUT6-x8ovoc;, ο" (αΙΙ.6,+ χ(J.ώ,,)· cύν ούτι:ϊ τΙ:Ι 
χθον l (ούτος μέ δλην του τήν πατρΙδα), 
αι)τό-ι8ων, 01', Υεν. ·ο .. ος (α~&o,+ χ(J.ώ1')' ό έξ 

αύτης ταύτης τι"ς x(J.o"o, (χώ;Jας, γης) άναφυεlς 
(ών), γηγενής, Ιθαγενής, έντοπιος (λατ. terrIgena : 
οΙ α~r6χ(J.ο"ε, (ώ~ τό λα,. Aboriglnes, Indigenae) 
=01 άνέκαθεν έντόπιοι, ΟΙ Ιθαγενείς, ΟΙ γεννηθέν
τες έν τι:i χώρςι (καί μη tλθόντες δ1jλ. έκ της όλ
λοδσπης ως έποικοι). 
αύτο-ι61ωτος; ο" (cιvrόS+χολόω)' ό καθ' έσυτοΟ 

κεχολωμένος, 6 θυμωμένος μέ τόν έαυτόν TCU. 
αύτο-ι6ωνος, Ο", έπ. ιiν,! avro-x6at"o, (αντο,+ 

χοά"η)' 6 όπλως (τ.!. προχεΙρως) χυθεΙς, δμορφος, 
όσύμμετρος (τι χ!Χ!δξεστος, όγυάλιστος), (έπ! δΙσχου 
τιUν δισxoΙSόλων). . 
αυτ6-ιρημα, 'ΒπΙρ. (a~roS' + χρημα)' πρόγματι, τr,ι 

όληθεΙQ, τ<;> δντι (<<αντό το xρημα»=πeαyμcι,' Ήσυχ.) 
11 όκριΟΟς, έντελ"ς, όπαραλλόκτως 11 πόραuτα, ό-
μέσως 11 σαφώς- ' 
αυτως, ΒπΙρ. o;i'j, -σ~τοS' μBΤdι αίολ. τονισμοίΙ' οδτω 

όKρι6Cις, έτσι όκΡιΟΟς, έτσι δπως εΤναι n Υνμ"ο" 1-
ό"τα, σ;; .. ~ (δμ.)=δοπλον, έτσι δά δπως εΤμαι καΙ 
εύρlσκομαι. 2) ~τόι όKΡΙ6Wς καΙ δχι καλύτερα 11 
Βν τοιαό,"{/ iYνoIq. auvdItu,ctt auxvdt χα! μβ !λλα:, λ'
ξιι; /)'Ι1λωτίxdt;; πιριφρον-ήσεω; (πρoσλαμδιiνιι δ_ ' χιιΙ 
'tdt, Ilδιχω,Ιρα, σ'l1μσισ. όπερι!'κέπτως, ματαlφ,> : ή
πι~ σ;;τ~ (δμ.)=έίς,ι δό, tvo όπλ6 νήπιο καΙ τΙποτ' 
δλλο.- • άκρι6ως όπως πρότερον, δπως ητο: 1εv
κο" .Ιτ· σ~ (δμ.) - λευκόν εΙσέτι δπως δταν 
ητο νέον.. 

, Eτvμ. , b oςfj, σ~I'O' παρα:ΥόμΒνον (!J5I vdt τoνΙ~ι-
τCltι cιv..~, 'τονΙσ&η /)' σlίτΦ, χCltτdt τήν α:!ολ. /)ιΟΙλ: 6 6π· 

· ΟΙρχων -ςονισμδ, Bdt .atχα:tολόΥIΙ πCltραΥωΥήν h -ςου .θ1jλ. 
σl1πι (ιb, τό iπΙρ. οl1τω, πCltρ-ήχθ" έΧ ,οΙ) !1ρσ. owo,), 
ιiλλdt τότι Odt IΙ)lι vdt ΎρΟΙφιτCltι al1J:OJ' (μs,dt /JαIa.ICI~), 

aι'ιιενfςω, · μιλ. ··Ιοω, ιiττ. -rcβ (avn")" όποκόπτω 
'rbv . αύχένα, 6πOKεφaλΙζω, 
' . .jivιoς, _, . ο" (a~%'f")' ό όνι'ικων εΙς τ6ν Ciι· 

· ~ένά :σνx"ι,,~ ιho"ες-ο! τένοντες ~oo οοχένος, 
. _χΙω, μU.. -ι)οΦ' ciόΡ. α: "l1l'1CJCI (ω; τό -ν;ιd
ομαι' δ · ,λ.)" KOμnόζω, (ιι:τερηφονεύομαι, όλοζονεό

' όμοι, μεyaλαυx'ι..Il μι't. ciπρφ" ΙCΌUxωμάΙ δτιl y~ι
*% tnIΚoλooμaι, διClΚJ1P(ιoaω (KΑUXώμεν~ ·ι. wI 



ΑΥ'ΧΗ"1) (xcιΙ ανχη)' καύχησις, καύχημα, καυ
χησιολογΙα, όλαζονεΙα [ιiΎνώ .. ,OI' "υμολ: Τα ω, αυπ. 
~~ d.lOΜCΙI, εδχο,]. 
αϋχημα, -ατος, .ό (CIlrXico)' τό πρθγμα, δι' δ τις 

KαυXCιται καΙ ύπερηφανεύεται, τό καυχημα, τό σέ
μν",}ια.- 11 μεγαλαυχΙα 11 ώα. CIlrXΉ (ο βλ . ). 

ασχιισις, -εω" Τι (ανχέω)' KΑUXησις, άγαλλΙασις. 
αιiXμέω, μελ. -ήοω (αιrχμ6;)' ε1μαι αύχμηρός (ξη

ρός, ρυπαρός, δλουστος), λ::ι •. Squa1ere. 
αιiXμήι:ις, εααα, ε" = αυχμηρός 8 βλ.)' ξηρός, μα

ραμμένος, δνευ 6ροχης, στεγνός, ρunαρός (λcιτ. 
squalic!us). 2) πτωχεύσας, έλεεινός, κακορρΙζικος, 
cφουκαραςι>. 

αύχμός, δ (&ω, CIvco, CIlios a βλ . )' όνομ6ρΙα, ξη
ρασία 11 ~λλειψις, πενΙα 11 Ισχνότης, ξηρότης. 
αύlμ-~δης, ες (αυ.lμό~εΙδoς)=ανχμηρός (ο βλ.)' 

ό φαινόμενος ώς ξηρός, ατεγνός, γεματος κόνιν.
Τό αυχμώδες=ή ξηι:;ασΙα. 
Α Υ-Ω (Α) . α~τ. αυω' ξηραίνω, μαρο:νω 11 ώα. πε

ρικαίω, καψαλlζω 11 όνάπτω, 6όλλω πύρ, πυρπολώ. 
• Eτvμ.: ανω, έv-α1Jω, lξ·αιύω, άφ-αV:..J- πve-av

στης, ανστα}.έο", ανστη!!6ς' αiίω <*avaJco, πρ6λ . λcιτ. 
haurio (SLIp. hauslumr ~ιeι το αττ. avco πρ6λ. το τoίi 
ΉαυΥ'. «"αiJ.αϋσαι· αφα"'σαιlO. Βλ. αιiος. 
Α Υ-Ω ΙΒ), μελ. ιίύσωΌ ιίόρ. ηναα' άνακράζω, έκ-

66λλω κραυγήν, φωνάζω δυνατό 11 ώ<;. xcι ! έπΙ πpcιyμ., 
ήχώ, άντηχώ 11 μετ' α.ίτ. ,προα., προσκαλώ (καλώ)τινα 
με γαλοφώνως [~ι' έτυμ. 61.. αντέω, &ημι]. 

αϊίως, Υι , αίολ. ciψtt αώς, ήως (=πρωΙα). 
άφ-αΥνίςω, μΞ·λ. -lσω, ιί.τ . -rώ' έξαγνΙζω, κα

θαρίζω, καθαγιόζw.-Μiaον, όφιερώ (άφοnιώ) έμαυ
τόν διό καθαρτηρίων θυσιών. 
άφ-αιρέω, μελ. -ήαω' π;:.κ. αφfιρηκα' πσ.θ. αόρ. α.' 

αφ!1ρέθην' π ρΥ.. αφn2ημcιι.-Έκ τΥ" ρ ίζΥΙ; 'ΕΛ - εχο
μο'/ αόρ. ι) ' αφεϊλον, μέα. μέλλ. αφελοϊίμαι (από+αί
ρέω)' λαμ6όΥω όπό τινος, όφαιρώ τι όπό' τινα 11 

μετιΧ 8ιπλi'j~ α.!τ., αφαιρεί" τι"ά τι=όποστερώ Τ. ι να 
όπό τι 11 αφαιρεΤν ΤΙΥΟ; (Π~!J.γμ.)=άφGΙρώ (μέρο;;) όπό 
πραγμό τι, έι;(,μ. τό έλαττώνω ιι ώ". όπαλλόσcώ τι
νά όπό τινcς ύποχρεώσεως, τού χαρίζω τι, τόν 
συγχωρώ.- 11 IίJ' μ έσο'Ι (<irtocvt~ r; ' οu ,ω αυχ~ότ. 7ι ώ;; 
SνείΥ.) , άφαιρώ τι (λαμβόνω τι) δι ' έμαυτόν, όφαιρώ, 
παί;ονι..:, αρπόζω 11 αφαιροϋμ.αl τι"ά τι = αποστερώ 
τινα άπ6 Τι, τού αφαιρώ τι (πci~τοτε Oμω~. έ~ τ~ ένν. 
τ~ί) ΟΤΙ τοϋ τό όποστερώ λαμ6όνων τούτο δι' έμ
αυτόν). μετeιέrtομένοu μ7}+απρφ.=έμποδlζω, κω
λύω τινά όπό τού νά πράξι:! ΤΙ .- 11I Π::ιθήτ., όπο
στερούμαι ύπό τινος άπό κότι (χόνω κότι έξ αίτΙας 
τινός Ιμcύ ό 'ραιρεί τΙς τι). 
aφaιστος, δω? αντ ί UΗφαιστος. 
άφ-άλλομαι, μελ. αφα}.οϋμ!Χι · αόρ. α.' αφηλάμη,,' 

'lπ~~. (από + αλ.λομαι)' πηδώ κάτω όπό τι, έKπηδGι 
(όπό τι). 
(ί-φαλος, ο" (α .σ,ε? + φάλο,,)' άνευ φόλου (έπΙ 

περικεφ-:tλ::ιΙ-:t; ατε"οuμaν'lj," φάλον, έφ' ου έc;τεΡε()ίiτο 
δ λόφος). 
άφ-αμαρτάνω, μελ. -αΜCΙρτήσoμ.αι, αδ". 6' άψή

ΜCΙρτo", Ε1:. απήμβροτο" (ιZnG+dμcιeorIί"w)' όποτυ'(
χόνω τού σκοπού, όστοχώ D δέν έπιτυγχόνω εΙς τό 
νά άποκτήσω τι. 
άφ-άμαρτε, έπιχ. ττίΠΟ," .ου Υ' 'ν .• oίi αορ. δ' του 

-;;;'ΟΊιγ. ρ. 
άφ-αμαρτo-ι:πήc;, έ~ (άφαμαρτcϊ,,+lπο,)=dμcιρ

τοεπής ΙΟ ελ.)=δ όποτυγχόνων εΙς τόν σκοπόν ον 
ε1χον ΟΙ λ6γο ι του, ό δμιλών «εΙς τά κουτουρΟύ». 
άφ-ανδάνω, μελ. -αδήσω' απρφ. Ιων .. αορ. δ' άπ

ίίδέει" ( ιίπό+ά"Μ"ω)' άπαρέσκω, δέν άρέσκω, δέν 
κστορθ ;;νω νά εΤμαι όρεστός. 
ά-φάνεια, ΤΙ· τό μή φαίνεσθαι, σκότος, όμαυρό

της, ασ6φεια.- 11 έξαφόνισις, παντελής δλεθρος, 
όπώλεια. Έχ τoiί 

ά-φQνι1c;, ές (α στερ.+φα"η_ι)· μή ,φαινόμενος, 
όόρατος, όθέατος 11 ανεξερεύνητος. 2) καταστός 
οφαντος, έξσφανισθεΙς 11 KεKΡUμμένoς, μυστικόςllΕν
τευθεν, άγνωστος 11 τό άφα"έ, = ή 66εδοι6της. 3) 
ιlφα"η~ ονσlα=ή μή Kάταφaνής, μή φανερό, περι
QuoIo (ΠΡΟQωΠIΧή χρημιnιχή ItIPIOllaICC, auvccμjyη vck 

't'ljP'ljeiJ μ.ωατιχ-ή),'ν ιiνtlθίQ&1 πρό\; ,ην φcιMeά" οΙΙαΙα", 
ola. &Τνiιl ~ αιιvιατc:ιμίν'lj &!, ιicΧΙν'ljτα χ«Ι ιίΎροό,. '.E~ 
α.~τoυ τό 
6-φΙν'ςω, μιλ. -lαω, ιiττ. -rώ' ΠΡΧ. ήφd"ιxα' 

καθιστώ τι άφανές, όποκρύπτω, !1ιέζων όφaνΙζωll 
αίρω τι tκ τοϋ μέσου, «ξεμπερδεύω μ' αύτό», όπ
αλλόσσομαι από τι. 2) έξαφανίζω έντελώς, έξα
λεΙφω, KατεδaφΙζω 11 άποξέω καΙ άπαλεΙφω τι γε
γραμμ tνον 11 έξαλεΙφω τό ίχνη κλπ. 3) όΠOKρV
mw, κλέπτω, έξανεμΙζω περιουσΙαν όπό καταχρή
σεις. 4) έπισκοτΙζω, όμαυρώ, ξεθωρίζω 11 έξολεΙφω, 
έξολοθρεύω.- 11 Πaθ'ljΤ., έξaφανΙζoμαι (Χ!J.Ι Μν τΙ~ε
Τ!J.lπλέον λόγο;; περΙ έμοίί), '(ίνομαι άφαντος, χόνομαι 
Ilκυρ. έπ! πνΙΎέντων θα.~.α.Qσινώv. 2) ζώ μακρόν της 
πολιτικης, άπέχω όπό τήν διαχεΙρισιν τών κοινών, 
δέν άναμειγνύομαι εΙς τήν πολιτικήν, lδιwτεύω. Έ~ 
a!jtou τό 

άφάνΙσιι;, -εως, fι· ή όπαλλαγή όπό τινος.- 11 
έξάλι: ιψις , έξαφάνισις. 

άφαvισμ6C;, δ=αφά"ισις (ο /:λ.). 
ά-φαντος, ο" (α στερ.+φαί"OΜCΙ&)· όόρατος, λη

σμονημένος 11 σκοτεινός, άφανής 11 μυστικός, κρύ
φιος. 2) άπροσδ6κητος. 
άφ-άΩτω, μέλ. -ψω' Π2:θ . πρκ. αφiiμμα& (από + 

απτω)' ΠΡ:Jσδέvω (στερεώνω) όπό τι ( η είς τι) , α'φ.
άπτω αμματα=προσδένω κόμβους έπί σχοινΙου.
llocU'lj":., εΤμαι έξηρτημένος (κρεμασμένος) άπό τι, 
έξαρτώμαι (κρέμαμαι) έκ τινος' ί ων. )1ΤΧ. πα.θ. ΠΡΚ. 
άπα,uμέ"ος ιίντΙ αφημμi"oς. 
άφaρ, ΠΟΙ'ljΤ. &πΙρ. α'ljμ. χυρ. ιiμεσoν ακολοuθί-:tν: Ι 

άμέσως, εύθύς, πόραυτα 11 αίφνιδίως, διό μιας, είς 
τήν στιγμήν, ταχέως. 11 εύθύς, μετό ταϋτα, κατό
πιν, επειτα.- 111 όδιακόπως, άνευ διακοπης, όδια
λεΙπτως [ίίφ-] [ά."('ι. ~τυμoλ: πιθ. αυγγ. τιϊ) αφ,ιω]. 
"a~φαΡKτoς, ΟΥ, πcιλ. α.τ. τύπο, ι:iντΙ &φρακτος 

(ο ~/ .. ). 
άφ-αρπάl;ω, μsλ. -άξω, αττ. -άσαω 11 μ&λλον -άσο 

ΜCΙι.- πο;ι;ο,ι.· άάρ . α.' -rιρπάσfJη,,· πρκ. -ήρπασμαι' 
όρπάζω, όποσπώ, τι όπό τινος 11 κάμνω τι ανόρπα
στον Ιμέ μεγάλην ζέσιν καί προθυμΙαν). 
άφάρτι:ρος, α, ο" αυγχρ", επΙθ. έκ τoίi αφαρ 

(8 βί..) ' ταχύτερος, εύκινητότερος; 6ιαστικώτερος. 
ά.φασία, Υι (άφατο,,)' τό μή δύνασθαι λαλείν, 

άνικανότης πρός τ6 λαλεΤν, cόφασΙα» (ώ~ Χ2:Ι σΥ,
με,Ο Ο 'Ι λέΥομεν) . 
άφάσσω, μελ. άφάαω' αόρ. a' Ifφααα, πρτ. &φα

αον (απτω, άφάω)' συλλαμεόνω, όρπόζω 11 Ψαύω, δ
πτομαι, ψηλαφώ, έγγΙζu , eι' ετυμι;λ. 6λ. απτω]. 
ά-φaτος, ο" (α ατερ.+φατ6S')· άρρητος, ό μή λε

χθεΙς. περl ου δέν π'ρέπει (η δέν δύναται) νό '(Ι
νεται λόγος, άσημος, μή δξιος λόγου' &φατα χρή-

, ματα = όνυπολόγι:πα (όμέτρητα) χρηματικό ποσό' 
&φατο" ιός ... = δέν δύναταΙ τις νό εΤπι:! πώς... 2) 
όνέKφρaσΤOς, άπερΙγρaπτoς 11 πελώριος, τεράστιος, 
τερατώδης. . 
άφ-αυaίνω, πα.θ. μsλ. -αvcι,,8-ήαoμcιι ... &φανω 

(ο βλ.) 
άφαυρΌC;, άι 6,,' όσθενής, όδύνατας [cieiaei. δ-ι;ιι

μολ: άφανρό~ <*άφ.ιανρ6ς· βλ. φAcιiίροS']. 
άφ-αύω (άπό+αυω)' όποξηραΙνω, καψαλΙζω, φρu

γανΙζω (λcιτ. tοrrere).-Πaθ7jΤ., όπoξηραfνoμαι, κο
ψαλΙζομαι, κατατήκομαι. 
άφάω Τι αφάω (άπτω, ιΙφή)' ψαύ<.,), δπτομαι, ψη-

λαφώ. . 
ά-φΙ:ΥΥής, έ~ (α ατεp.+φiy)'ός)' δ μή φέγγων, δ

νευ φωτός, σκοτεινός 11 μιτφρ. κσκότυχας (6 γεν
νη':εΙς ύπό δυσμενη όστέρισμ6ν). 2) σκοτεινός, 
όμυδρός. 
άφ-ι:δρών, -ώνο" δ (&οιΖό + l6ea)' όπ6πατος,' ό-

χετόc όποχετευτικ6ς των όκαθαρσιών. 
άφέσ, έπ. ιίν.Ι άφfl, 'rποτ. γ' 4ν. ιίορ. 6' τoίi άφl'1μι. 
6φέηκα, k. ιiντΙ άφij"α, ιiop. c:ι' ,0!S άφΙημι. 

·άφcθήσoμa., πα.θ. μιλ. του tlφΙημι. 
ά-φcιδiστcρον, 0U-YXIIL;;., &ιpcιδέαΤΙΙTα ύπιρθ. τοιϊ 

mιp. άιpcι6ώ,. .' 
ιι-φcίδiω, μaλ. -tfCJOJ' δέν φεrδoμαι, .δέν λυποΟ

μαι, όψηφQ Ι εΤμαι όφειδήςl σπάταλος Ι ·,", 



lCιWoιι=όψηφeι, δέν λογσριόζω, τoUς κόπους, '1:, Ι, 
αμελώ, παραμελώ, όm:χρεύγω τόν κόπον' l! ιιπο)., ιι
φec"'toIIn_, - τoλμήoaντες, ΡΙΨΟΚJνδuνεUoavτες 
(Χι.ιΡlς νό λογαριόσουν τΙποτε), ΈΧ '1:0ί! _ 

..... I~ i, (α σ1:ΙΙΡ. + φCl&oμιι.ι)' ό μι'! φειδόμε· 
νος, σπόταλος n δοψιλr'\ς, Υενναιόδωρος. 2) ό μή 
λ-ΟΥαριόζων τΙποτε, όνηλεής, σκληρός, δσπλαγχνος, 
"Ε; α~oίl '1:6 -

..... ιδfα, "ι' 6φθονΙα, δοΨΙλεια, 2) τραχύτης, 
OKληρo'(~γlα, σύστηι:ότης, 
iMpclδώς, ίων, ·ι~. iπΙρ. 1:Oίl dφec"'t,,· δαψιλώς, 

όφ8όνως, «όφειδGις:t, μέ σπατόλην. 
lιφ-dII, Ε!ιχτ, γ' Αν. ciop, β' του άφΙημι, ' 
.... είι0ν,-6μη". ιiνllργ. XClt! μΙΙσ.ά.6ι;. β' του άφαιeέω. 
.... είμαι, ttClte, πρχ. τοϊ) άφΙημι_ 
lιφ-είμεν, α' πλ1jθ. cio;J. 6' του CΙφΙημι, 
.... εις, clφe'αα. άψC". μτχ, ciop. β' 1:?υ CΙφΙημι. 
.... ειιτcον, Ρ1jμCltτ . έπΙθ, το.ίί cl3dXro' "εί τι"α άπ· 

Ιχει"=πρέπει νό όπέΧr:1 τις. 
ά-φCΙεlα, r,' (άφεΑής)' όπλότης, φυσικότης, είλι

κρΙνεια, fλλειψις προσποιήοεως . 
.... ειείν, CΙφ-ιιλέαθαι. ciπρψ. _νιΡΥ_ :καΙ μaσ. «ορ, 

ΙS' τoίl CΙφαιeέω, 
lι-φεliις, ." (α στaρ,+φιιΑΑιιtί,,)' δνευ λΙθων, έπl

πεδος, όμαλός, λείος, μαλακός.- Η μτψρ. έπ! προσ., 
όπλΟΟς. άπέριπος, όπλοίκός, «άφελής:t' [βλ, φCλ -
1ιιiιs=πεΤρώδες fδαφος}. 
άφ-ilιιω, μ'λ. -έλξω' δ συν-ήθ. δμω~ ,μ,λλ. δΙναι 

ιIφeλxναι» [4ί), ciόρ, α' clφεlλx~αα (ώσΕ! ιi; ίνεστ. CΙφ
dxvlll)' σύρω. τραΒώ, άποσπώ, άπό τινος» συι;ω 
πρός τό όπΙσω, σύρω μακράν. , 2) ροφώ. όπορρο-
φGι, όντλώ. , 

ά-φεΙότιις, -ητο". 'i) (άφεΑης) = άφέ~ιιια (ιί βλ.)' 
όμαλότης. λειότης 11 δθιιν, όπλότης, άπλΟίκότης, εΙ· 
λικρΙνεια. 

iι .. εlών, μ,;χ. ' «ορ. 15' τoίl CΙφαιeέω, 
ά-φεΙώς, ΙπΙρ. τoίl ιIφeλή,,· τραχέως, όΥροΙκως, 

6aναυσως,όγεννώς. 
δφCνoς, τό' πλούΤος, όφθονΙα. 
'Ειιιμ. : ι'lφ-ιι"o", &φ-f'O". άφ...ε-ι6", άφ"ιιtίι»-λατ. 

ορ-ι, op-es, oΡU-lθΓ,Ιυs. In-ops. (ορίΑ (cο-ορ-ίΑ 
(cυm+ΟΡ-es)-ΣCιtvοχρ. άρ-ηΑS. 11ci.ντα ταυ,σ. eew;;IJUV
ται δμόρριζα. Κατci.τtνα; συγγ, χ:ι:! τό λα,. pinguis 
χαΙ τό Ιλλ, πιμιιΑή.-ΚατιΧ τινα~ ι'lφe"o" <*sφ-gνh
(e)n-es- χα! συγγ. πρό~ '1::t: φ6"o~όφθoνΙα (:φ6γ()~ 
αΙμιι.~o,,), "fU,,~CII, "lJ.η",lα (=ΠλΟΟΤος, πλησ,μονή), 
&παν,α ίΧ ρ. gvhen-' «λλ' 'i) ίτυμολ. αUΤ1j «ΠΟΧΡlJuιιται 
()πό πολλ6lν.- Κατ' !λλoυ~ 8.φ~"o", ι'lφ",ο,, < *mbh(e)n
θΙ, ίΧ ~, embh=πλησμονή , ε, iι~ :καΙ τό λατ. omnls 
(*ombh-ni-s. . 

δφ-cριιτος, ιw (ιlπc1eyω)' όποκεκλεισμένος άπό 
τινος. 

άφ-cρnω, μaλ. -ψι»' άλλ' Iίμω~ ciόρ. α' ιlφεΙemαα 
(ώοa! ί; ίν. CΙΡιιeπνζω)' fpnwv, τ. Ι. συρόμενος (οι
γ~σιγα) άπομακρυνομαι 11 υπεκφευγω, δραπετευω. 

δ-φι:ρτος, ο" (α στερ.+φέeω)' όφόρητος, , άνυπό
φορος. 

Ιφ-ε.., Προστ. 6' Ιν. ciop. 15' τoίl άφΙημι, 
"φCσιος, δ (CΙφΙημι)' ό λυτρωτής, έλευθερωτής 

(iπΙθ, ,ου Διό~). 
Ι .. εσιc;, -ιιω", ή (άφΙημι)' τό άφΙνειν, τό όπο

λίιειν (όφΙνrιν τινά έλευθερον), άπόλυσις, όπελευ
θέΡWσις U έξόφλησις, πληρωμή 11 συγχώρησις, δφέ
σις, συΥγνώμη ιι τό ξεκίνημα Τππων (ix τή~ βαλ6Ιδοι,; 
:και,α ,α~ Ιππoδρoμ(α~), χ:ι:! Ιπoμtνωι,;, α!1τ'/j +ι βαλβΙ". 
άφ-εσταΙΙΙ=άφεατήχοι, Ευχτ. γ' 'ν. πρ:κ. τοίί άφ

ι.πια,. 
δ .. ετος, ο" (άφΙημι)' ό άφεθεlς Τι άφειμtνoς 

έλευθερος, ό έλευθέρως διατρέχων καΙ περιπλάνώ
μενος, κυρ. έπ! Ιεpιi)ν Xt1jV6lv, τα δποΤα "ισαν iAauOapa 
να 6όσχοιιν οπ?υ ijOSAov :κα,' ιiγ'λα~ Η ίντaίiθaν, ό άφ
ιερωμένος εΤς τινα Θεόν Ικα! ciΠ1jλλαιγμίνοι,; 1:6Ιν μa
ptJLV6lv '1:0U ΙSΙoυ). 
Ι-φcuιιτoς, Οf'=ιfφvχ~ο", δ, ΙSλ. _ 
..... εUΩ, ciόρ, · α' CΊφΙΙVoα (!νΙΩ CIL~iισ.)· παθ: πρχ. 

4"..,μιι.ι· περικοrω, Kaψaλlζω, _ 2) ψι'ινω, φρυΥα-
vlζω, KαC30υρδlζω~ - -

'" 
iι4p.itω, Ιιιw. ΙΙΠΙψοο' μaλ. ιIφeψήσω' βράζω καλό, 

συμπuιcνώ διό 6ροσμοΟ.- I1 διό βρaσμoo όπαλλάσ
οω, τιόπό κά8ε σκωρΙαν, καθαρΙζω, διυλΙζω n όνα
νεώνω τινά διό τοΟ 8ρaσμoo (ώ; fι Μ-ήδεια ,όν ΠΙΙ
'1:Ιρα τoίl 'Ησονοι,;). 
"φ.iωιια, δωρ. ciYt! CΙφ-ε'κα. 'ν&γτ. Π:Ι:;;Χ ., χα! ΙΙφ· 

~(8,,~α,. δωρ. ι!ν'1:Ι ιlφeί"ται, r' πλ1jθ. π:r.θ. Π::-Χ. τοίί 
dφΙημι • 

iιcplι, fI (ίΙπτω)' τό συνάπτειν, r'\ συναρμολόγη
σις. 2) τό όνόπτειν, τό δνσμμα.- Η (απ~oμιι.ι)' 
ή ψαοσις, τό δπτεσθαι, τό έγγ1ζειν, ψηλάφησις ιι ή 
αΤσθησlς της όφης. [X~H' ιiHfJu; ciFe~" Ψιλου1:CIt' 
ΙΙφή, Εχ ,ου CΙφάοσω. CΙφ,άω a βλ ) . 

iιφ-ιιycoμαι, μελ. -ηΥήσομιι.ι· όδηγώ fξω, όδηγώ 
, μακράν τινος 11 γl>'ι . , δεικνύω τήν όδόν, όδηΥώ, προ
πορευομαι.- Ι διηγοομαι, «άφηγοομαι», όνaφέρw, 
έξηγω, έξιστορώ.- ιι πρχ. άφήmμιι.ι ιίναιι ίν χρήσιι 
μετ~ π<ιθ. ένν. Έ; Cltijtou τό 
άφ-ήΥιιμα,ίω'ι. άπήγημα, -αιος, 1:ό ' διήΥημα, 1-

στορΙα. Ι\χ Ι 

άφ-ήνιισιι;, Ιων. ιlm7mac~, -.ως, 11' διήΥησις, 
«όφήγησις ». 
άφ-ιιδύνω' καθιστώ τι ήδύ. 
iιφ-iί(α, άόρ. α' του άφΙημι. 
iιφ-ίίlιξ, ίων. άπ-ijλ.ιξ, -ΙHO~, δ , "ι' ό Οπερ6ός τό 

fτη της νεανικης ήλικΙας, παρηλιξ, γηραλέος 11 χα1:α 
1:ό πλεισ;ον έν .ΧΡΤίσει 1:α παρ:ιθ3ΤΙΧιΧ τοιι : άφηλικέ
ατε~o,,- αφηAικεατατo~_ 

6φ-ιιμαι, (6λ. tjμιι.ι) , "αθ., κάθημαι χωριστά, 
μακράν, 
άφ-ιιμερcύω' όπουσιόζω έπl μΙαν ήμέραν. 
iιφ·άρrιιια, πρχ. ,ου άφαιeέω, 
iιφ-ήτωρ, -Οί!ος, δ (ά.Ρ'ημι)' ό τό βέλος όφιεΙς, 

ό τοξότης. 
iι-cpδσρσfα, ~ί' ~ fλλειψι:; φθαρδς, 6θανασΙα. 

ΈΧ ,οίι ' 
6-φθαρτος, ο" (α στε;J.+φ{JoιιΙeω)- ό μή φθσρεlς 

Τι tJή έφθαρμένος 11 ό μή υποκεΙμενος εΙς φθοράν. 
6-φθCΥΙΙΤος, ο" (α σ:ε~,+ ,y{Joέγγομαι)' ό μή φθεγ

γόμενος, άφ'~ ' νoς 11 περl ου δεν δύναται (η δέν 
πρέπει) νά γΙνεται λόγος 11 εν άφ{jέlκ~φ "άπε, = 
έν δλσει ένθα ουδεlς πρέπει να όμιλ f,j, 

aφ&ιι, ίων. :κα ί ~ωρ, άηΙ ηφlJ.η. ί' έ'/. π"θ. άο?, ::t' 
'tOU απτω. ι 
6-φδΙτος, 0)0, μτγν . ώσ. XClt! -η, -ο .. (α σΤS;J.+φ{Jolf'Q»' ό μή φθΙ\ ων, μή έφθαρμένος, άφθαρτος, μή 

ύποκεΙμενος εΙ:; φθορ ::: ν. 
ά-φ&οΥΥος, ον (α c,ε? +φ{Joέγγομαιγ ό μή φθεγ

Υόμενος, άφωνος, άλαλος. 
άφ&ονCστcρος, -έατα~o", ιiνώμαλα παΡCltθi ~: 1:0υ 

ι'lψθo"oς. 
ά-φδόνιιτος, ο" (α 01:EF. + φfJ.o",έω)· ό μή 'φθο

νουμενος, όνεπΙφθονος.-. ό μή τρέφων φθόνον 
κατά τινος. ' 
iιφδoνία, 'i) ' ή fλλειΨις (όπαλλαγή όπά) φθόνου, 

προθυμΙα 11 σιινηθΞστ. έπ! πγαΥμci.,ων, δαΨΙλεlσ, «ό
φθονΙα». Έχ του 
Ι-φδoν~, Ο", ένεργ. ό μή έχων φθόνον, ό απ

ηλλαγμένος φθόνου U ό μή φθονερός, γεννatόδw · 
ρος, μεγαλόδwpoς,- • Π"θη~" ό μή φθονούμενος, 
ό γεννqιοδώρως ~πλoυσιoπ:φόxως) διδόμενος, ά
φθον ος, πλουσιοπάροχος, δαΨιλής. 2)=ά"επlφ{jο
"ο". δς δέν φ80νεΤται, δέν προκαλεί τόν φθόνον. 
- 111 sπ!ρ. -"ω~: άφ{Jo6",ως έχω ... ι"ο.=εχω αρκε
τά άπό τι. 
ά-φ&ορία, "ι' fλλειΨις φθoρδc;, τό να E1var τις 

άδιόφδορος 11 6θΥότης, καθαρότης, όγνότης. Έ~ 't'ofj 
, δ-φδo~ ο" (α σ,ερ.+φ{JoεΙeω)· ό μή φθαρεΙς, 

, ό μη φθειΡόμενος; όδιόφθορος 11 όγνός, όθQος , 
.... ιΔΡUΩ, μιλ. -ναι».-11αθ. «όρ. CIt' -ν(hι", η w

fhι'" πρχ. ιlφl"eVμιι.ι· μετατοπlζω όπό .τινος τόπου 
εΙς δλλον, μετακινώ. 

. .. ... ερόω, μίλ, -ώαω.-D;αθ. πρ:κ. άφιέeιιιμαι' έξ
ayνrζw, κa8αγιό -ω, όφιερώνω. 

άιP-fιιιιr τφτ: (ιίισιι «πό ρ , μ. ΙΙφι'ίι») 7}φΙοιι". γ' Ι'Ι • 
~φlιιι, iπ, ιIφlιιι, τ' πλ1jθ. 7}φΙο_. 7}φΙιιαα,,' μ.λ.. 
...... JφX. clφ8ί_, Οlllρ. ιιφι-α.-Παιθ. μιλ. ιlφ.~ 



~o6 •. 
lJ.iισαμιιs~· "όρ. «: άφ.ΙfJ.rιy· ΠΡΧ. &φ.ίμιι~, ·δΩlΡ· Υ' 
πλ7jθ. dqnQl"CI~ μaτdι Cι7jμ. ;·ιια •. - όφΙνω, στέλλω. 
όποοτέλλω, όπολύω (λ(tτ . emittere), χυρ. aπΙ βλ'lj
μ!iτων (βελciίν)' έν ,φ πιζιj. λόΥφ. όποστέλλω πρός 
έκστρατεΙαν, έξσποστέλλω, στέλλω tξω.- Ilόπο
πέμπω, διWχνω. (λcxτιν. dimittere) 11 ~ντευθιν, όπορρl
πτω, όπο6όλλω, πετώ, τι 2) 'άρlνω νό φύγr;ι, άρl
νω έλεύθερον, άπολύω, όπαλλόσσω όπό κατηγο
ρΙαν :ιιλπ. 11 ιiπoλ. άφιέ"ιιι τι"ιi = άθιιιώνω. 3) δια
λ-:Ιω, όπολύω, άποστρατεύω, έπί (iτρcxτεuμcxτο; 11 Ι;)Ο. 
't1jv (X~τiιν 07jμ. εΧΞ\ xcxl έπί 'tr,~ ε:ιικλ7jΟΙCX; του δY,μoιJ 

Sν Άθi;νcxι~. 4) χωρΙζω, διαζευγνύ..., (παlρνω δια
ζύγιον) 5) άφLέΥΙΙL πλαία" .Ες ... =άπολύω (όφίνω) 
πλοΤον διό νό πλεύσr;ι είς ... - 111 σταματώ, «τά πα
ρατάω» (Xcxt. omittere, pra,etermiIIere) 11 εντeίιθεν, 
όποβόλλω (6γάζω όπ' έ-πόνω μου), παραμελώ, πα
ραλεlπω, όφΙνω τινά ησυχον (δεν τόν ένοχλώ), 
όδιαφορώ διά τι(να).- ιv άφίνω, άνέχομαι, έπιτΡέ
πω νά πράξr:\ τίς τι rϊ νό γίνr;ι ΤΙ .- ν φcx\νομsνιχω,; 
ιΧμτ6. (~ιόtι a;:JJt. στρατόν, ναϋς xXr:.), έκπλέω, άπο
πλέω, έξορμώ. έκκινώ. 

Β' Mi'J?'I, ά.j>lνω τι όπ' έμαυτοϋ, «άφΙνω άπό τά 
χέρ!α μου», όποστέλλω. 2) λύω, έλευθερώνω, έμ
αυτόν όπό τινος 11 πcx,: 'Α ττ. cυχνσι με.ά τεν. μόνον: 
άφαiί τέΚΥων=άφησε τά πα ιδιά. 
άφ-Ικάνω=άφLΚΥέομαL (ο 6λ. ). 
άφιχέσ&αι, ιiπ~:;. μΞ". ιi?p. 6' .ου άφLκ"έαμαL. 
άφίκε:ο, ~ω ,:; . :ivt! άρίκου, 6' έν. ιio". 6' του έπ?μ. ρ. 
άφ-ικνέομςιιι, μΗ. άφίξομιιL' ιiόp. άφϊκόμ'1)1' ItcxQ. 

πρχ. ά:ρίΥμαι, :iJtoe: φθάνω εΙς ... , έρχομαι εΙς ... , 
φθάνω 11 άφ~κ"oiί._ι επί, Τι άφ .• Ις πιi"τα=δoKψά· 
ζω (μετέρχομοι) παν μέσον 11 άφLκ"oiί . .ια~ εΙς το ;
σχαΤΟΥ κακoiί =φθάνω, κατοντώ, είς τήν έ ::-χάτην 
ένδειαν (δυστυχlαν) 11 δ~.ά μίΧ'1ς, δ~ ' εχiJ.ρας, ιίφ~' 
κyoiίμαΙ ΤLΥΙ = φ~όνω, περιέρχομαι είς πόλεμο\' 'Ij 
είς έχθραν πρός τινα.-ΙΙ έρχομαι όπlσω, έπιστρέφω. 
άφlκόμε:νος, μτχ. ιioρ. 6' τοΟ άφLκ"έομαι, 
iι-φlλ-άyα&oς, ο" l α σ τε?+φίλoς+ιiyα~ό,)' ό μ,; 

φ ιλάγοθcς, ό μή φιλών τό άΥοθόν, μή φlλος πρός 
τούς όγα1)ούς άνδρας. 
ά-φiλ-άΡΥUΡΟC;, ο" (α ατερ.+φίλος+aΡΥυΡΟ,)' ό 

μη φ ι λάργυρος, μή όγcπών τό χρήμα , ό μή άπληστος. 
ά-φίλητoc;, ΟΥ (α στε;>.+φιλέω)' ό μή φιλούμενο:;, 

μή όγαπητός, 
ά-φΙλο-δοξία, Τι' Ιλλειψις φlλοδοξlας. Έκ του 
ά-φΙλό-δοξος, αΥ (α στε,:..+φίλο.+δόξα)· 6 μη φι· 

λόδοξος μή ό , απών τήν δόξαν. 
a-φlλoc;, ο" (α j-;SΡ.-!-φlλος)' έπ! προσ. , ό μή έχων 

φlλους, 2) έπΙ π~o::ι. Yocxt π?cxrμ., ό ούχί φιλικός, 
μή aίσ8aνόμενος φιλlαν, δυσάρεστος, μισητός, άπ
εθχής,- έπΙρ. -λως. 

6φ-ι~lς, Ιων, αΠLξL,. -εω" -Ιι' (ιiφLκ"έOμΙΙL)- έρ' 
χομό:;, έλευ : ις, «άφιξις» .- 11 έπάνοδος (ε!ς 't'ijv Itcx· · 
Τ;:ΙΙ~::t Π . χ . ) 1\ άναχώρησις (έ 'ι llpi;. Άπ?:;,.). 
άφ-mnεύω, μελ. -εvσω (αφιππος)' άναXωρCJ; όπ· 

έρχομαι, Ιφιππος 11 έπανέρχομαι Ιφιιπος. 
iιφ-mnία, 'Ιι' ή περί τ6 lππεύειν άδεξι6της.'Εκ το!} 
σφ-ιηιιoc;, α,,' 6 όνεπιτήδειος, όδέξιος, οι' Ιππα

σΙαν.- D 6 κακως lππεύων, 6 δπειρος lππασΙας. 
άφ-ίστημι, πρτ, άφίστ'1'" μελ. άποστήσω' ιiόρ. cx' 

άπέσΤ'1σα, κχ! με". ιiόρ. cx' άπεσΤ'1ιισ.μrιy (έν πασιτoΙ~ 
χ;;όνο:ς ΤOύΤι'JΙ~ IΙνιιι ένεργ. μτβ)' όπομακρύνω, napc
μερlζω, όποχωρlζω 11 έντευθεν, έμποδΙζω, ματαιώνω 11 
xcxtάo το πλεΙστον δμως .σΤιμ. κάμνω έπανάστασιν,ατα
σιάζω, έπαναστατώ. 2) ζυ'{lζω, όναμετρώ, όντα
πoδΙΔW 11 μη χρείος dποaτήσcoΥται = μη τυχόν ζυ'{Ι
οουν (ύπολογΙσouν xcxt Ιπομ. πληρώσουν εΙς τό όκέ
ραιον, όνταποδώσουν) τό χρέος.- 11 ιiμτβ. έν ItGtQ7jt. 
q:ωV'jj, μετά. ένεΡΥ. ιioρ. β' dπέστ,l,,' πρχ. άφΙστηκα-
6ΠΒρα. άφεσπjΚ.L" κιι! μί::ι. μίλλ. άπαστήσομιιι' Τστα
μαι μακρόν, Τοτομαι εΙς όπόστασιν όπό τινος, όπ
έχω 11 dφlσταμιιι πeαΥμάτω.. χλπ.=όποσύρομαι όπό 
κάθε έπιχεΙρησι ν 11 ΙΙφΙστα.μιιι άπό τι..σ.-στασιόζω, 
έοονασταΤώ, όπό τινος (όπoxwρΙζoμoι όπ6 τινος 
&' έnαναστόσεως), χιιΙ συχν. ιiπoλ. έπαναστατώ U 
60. μι,;' ιiπρφ. ιlnιιιτη .. 'L'amJOΔI=ootφUYov νό έ
ρΙιΙτησω, tπouoa νό tρωτQ. 2) ΙΙι;ολ. · Τσταμαι .μα. 

κράν, χωριστό όπό τι:να), nαραμένω είς ·Ρπόστασιν. 
iιφIx8σι, ιiπρφ. πρχ. του άφΙΚΥέΟμ4L. 
6φλσστον, τό (πpιsλ. ACXt. a,plustra, ·orum)· ή καμ

πύλη πρύμνα τοϋ πλοlου μετό των Ιαuτής κοσμη· 
μότων (ιiβε6. Ε·ωμ?λ . ). 
ά-φΙεκτοι;, ο" (α οτsρ.+φλέΥω)· ό μή φλεχθεlς, 

δ μή καεΙς 11 ό μή φλεγόμενος. 
iι-φλoισμός, l; (α ε,j",ων. + φλοίσβος)' άφρισμα, 

όφρ6ς (~;s;:ιχόμs'ι'o~ έχ τoiί στΙ;;μχτο; τού ιi~ωpγι"μένoυ 
ιiνθ;:.ώπ')υ) ΤΙ ό τρι'{μός των όδόντων (nt&cxv. ~σχTι
μcxτισμ. xcxt' ιiπσμΙl17jσιν .!)u f)ll"Ju . ώ~ 'Ιι λ. φλοΊσβα" 
ΤΙν 61. .). 

iιφνι:ιός, όΥ, χcx Ι .", ·όΟ' (αφεΥα.)' πλούοιος, εϋ
πορο:; , εύκατάστατος 11 (1)σ. μετά '[εν ., πλούσιος είς τι. 

iιφνε:ός, ά, όΥ' πιιριiλλ. τυπο; -;0;; άφνε,Ο. (ο 6λ.). 
·.\ .... 0 (χιι ί αψ"ως), έπΙρ: έξαίφνης, i:ς άΠ;JΟ

όπτου, άπpoσδOKητWΖ. 
Έτυμ. : :iεε'5. ~τoψ?λ: o!(J)~Ertcx: οηγ. τφ !1φα.!! (ο 

βλ.). - aφ"ω. (sφ-gvhnδt = διά μιας, ;:.ι;. gvh1!n-, 
~ρ6~ .. l).είΥω '( = Kτυtιώ)' π;:.l)λ. α,ω"'1'ί, ιιί-ρν[3",;, 
εξαιφνη, . 

ά-φό6ητoc;, ΟΥ (α Ο~i.ρ.+φοβiομο.L)· ό μη φοβού · 
μενιχ" άπτόητος, άφοβος 11 μ,~ά γεν., ό μή IQ06oIJ
μενός τι (πρ6λ. αφοβοr;). 
6-φ060«;, ο" (α ατε", + φόβος)' ό άνευ φό60υ, 6 

μή φοόούμενος, όπτόητος (6λ. ά-φόβ'1τος), 2) ε ,ι· 
ε ΡΥ. ό μη προξενων φ660ν, ό μή φοΒερός, όκlν· 
δυνος, ον δέν φο6εΤταl τις . 
ά-φοβό-σηλσχνoc;, αΥ (αφσβο.+σπάγχvl)ν)" ό ~

χων άτρ<'Jμητc; σπλόγχνα (άφοβον άπτόητον. καρ
δΙαν-«πού τ6 λέει η καρδιά του »), γενναιόκαρ30ς. 
άφόβΩC;, έπ!ρ. του Iiφopor;' άνευ φόβου, όοφα

λώς. ά ·<lνCΎνως. 
σφ-οδος, 71 (άπο+δδός)' τ6 όπ t ρχεσθαι . ή όνα

χώρησις ίl ιΟσ. έπισΤΡοφη. - • =όπόπατος 11 περlτ
τωμα, κόπρος. 

ά-φοί6αντΟ4;, ον (α α7ερ.+φΟLβαΙ"ω)' ό μή κα
θαοθεί:; ιμή ΚQjαρισθεΙς), όκά.,αρroς, ακαθάριστος, 
άφ-Qμtιόω, uo;A. :ωσω' καθιοτώ τι δμοιον ("'ρ6ς 

άλλο '; e; r;ομΌιι;' ·,ω.-- I1 συ'{κρΙνω, πcρa6άλλω.- 111 
όπεικονις(,), προσωπο'{ρcφώ, άΠCιμιμoϋμαι, ξεσηκώ · 
νω, CJ\. τ 'νπόφω. . 
άφ-oηλί~ωι μελ. -ί"ω' όφ'Jιρώ τό οπλα, «ξαρμα· 

τώνω»- "s:;. ι7:φoπλίζ"σiJ.αι ΙΥτεσ = άπo~έlω τήν 
πcνΟ.ιλΙαν μου, <ξαρματWνομαι:t. 
άφ-οράω, πρτ. άφεώeω,, ' πρκ. άφεόeακα' (lEri 

~xνzισ;>Ξ 'I':; ~ Hλ?~εν. μΕλλ; ,!Π-!ΨO~~ (ώα_ΕΙ. εξ έν~=τ .. 
απ·όπτομΙΙL), xcxt ιιορ. 6 .... :re~JI)" (ωσι;Ι ε; ενEσ~. απ· 
ε(δω)' άποστρέφω τό l3λέ~ιμα όπό δλα τα άλλα 
κaί τ6 κατευθύνω προς ει!, κ:ιΙ οΓ,τω, παρατηρCι τι, 
βλέπω είς τι (Xoct . respicere).-- βλέπω καθαρό, έ
χω τι έν τ4> aυνόλΥ του ίlΡ::' ()φθαλμών.- 11 θεω
ρCJ 11, άπό τινος θέσεως, βλιtπ'..ι μακΡόθεν.- 111 
artcxv., όποστρέφω τό βλέμμα, Ιχω τό νώτα έστραμ
μένα. 

iι-φόρητoc;, α.. (σ ατ!ρ.+φαρrιτός)' ό μη φερόμε
νος 11 μη όνεκτός, άνυπ6φορος, «άφ6ρητος». 
ά-φοΡΙσ, Τι (αφοeο.)· τό μη φέρι::ιν τι, μη πορό· 

γειν τι, όκαρπlα 11 έλλειΨις ένός πρά{ματος (μa';ά 
Υεν.)- 11 στεΙρωσις, όγονlα. 

iιφoριεί, Υ' Ιν. ίνιρί'. μίλ. δρια,;., fι β' Ιν. μίσ. μίλλ. 
δριστ. του . 
άιp-o"~ω, μίλλ. -Ισω, ι%ττ. -rώ·ιiόρ. άφώριaιι' 

ItcxQ. πρχ. άφώΡLσμιι~· προσδιορΙζω, έπισημαΙνω, ση
μαδεύω, τι μέ 6Ρόσημα 11 όποχωρΙζω, KaθOρΙζω.
Μίαον, σημαδεύω, έπισημαlνω, τι δι' έμαυτ6ν 11 όπα
χωρΙζω δι' έμαuτ6ν, τ6 οΙκεΙΟΠΟΙΟϋμαι,- • Βάλλω 
τι κατά μέρος, τό ξεΧωΡΙζω, τό διαστέλλω (ιiπό 4λλιι) 
11 ώσ. όπορρΙπτω, έξορΙζω. . 
iι.-oρμάω, μ.λ. -"σω' μ.β" κόμνω τι νό δρμήσr;ι 

(νό έκκινήOl) fK τινος μέρou:;.- • ιiμτ~. tΙCI(IvQ, 
έξορμώ, Ικ τινος μέρους, όναxwρQ Ο ώσ. χιι! dι, 
ItGtQ7j't., ξεκινώ, όναxωρCJ. 

iιφ.oρμι\. "ι (ΙΙπό+deμιf)' τόπος 6πό τόν όποΤον 
όρμδτοl '(όναXwρεT, έκκινετ) τις, όi>ετηΡlα Ι 6όσις 
έπιχειρήσεων, όρμητηριον Ι μtσα έΚI(Ινι'!σεως.- iν
-ςιΟβιν 11«(, τόπος (ICί δΥ όnoσύρεταl τις, T6n~ ό-



σφαλεΙας, διασώσεως (καταφύγιον, δούλον). 2) 
σημεΤον έξορμήσεως, ή περΙστασις, εύκαιρΙα, άφορ
μήl πρόφασις, πρόσχημα δι ' εν πρδγμα. 3) τό ό
λικά μέσα, πόροι, πηγαl, κε φάλαια 11 χιιρ. τό μέσα 
πρός διεξαγωγή ν πολέμου (χρήματα, πλοία), λι:ιτ. 
fundus.- Ι τό έκκινείν, τό άναλαμ66νειν, έπι
χειρείν, τι. 

άφ-ορμ"Ιι:ίΣν, γ' πλΤίθ. E~κτ. πι:ιθ. ιil)p. α' 'tl)u 
άφορμάω. · .. 
άφ-ορμίςομαι, μέσ: λύω τά πλοία όπό τόν λιμέΥα 

(κα) τά άφΙνω νό έκπλεύσουν). . 
ά-φ6ρμικτoc;, ΟΥ (α 'Ηο? +φορμίζαιγ ό άνευ φόρ

μιγγος, μή συνοδευόμενος ύπό ηχου φόρμιγγος 
(λύρας) . 

aφ-ορμoc;, ΟΥ (άπό+δ'ρμος) ' δ άνευ δρμου (λι' 
μένος). 2) (όρμάω)" ό άφορμη{J.εlς=ό ~εKινημένoς. 
a-φοροc;, ο,. (α ljτεΡ. +- φέρω)' δ μη φέρων, μή 

παρ6γων (καρπόν), άγονος , άκαρπός. 
ά-φόρuκτoc;, ον (α στε " .. Ι-φορυσοω)· άκηλΙδωτος, 

άσπιλος , άμόλυντος 11 καθαρός, όγνός. 
άφ-οσιόω, μελ . -ώσω (άπό + 8σιος)' έ~αyνlζω, 

άποκαθαίρω, 'Ιι όπαλλάσσω όπό κqθε ένοχην.-Μέ· 
IjOV, έξαγνίζω (άποκαθαίρω) έμαυτόν όπό τός όμορ · 
τΙας μου (έκ της πι:ι~ :φoλYισΞως τω·; πρός "δ tιΞ:/) '1 
καθ'ljκόντων μοιι)' άφοσιουμαι τφ {Jεφ = προσφέρω 
έξιλαστηρΙους θυσίας είς τόν θεόν . - Mi IjI) 'I. ίόσ. 
άπολύω (όπαλλόσσω) έμ C' υτόν (άπό ' όφειλομένην 
τινό υπηρεσΙαν) 11 άφοσιουμαι έξ6ρκωσΙΥ . ('ΗρόΒ.) = 
όπαλλάασω έιιαυτόν έκ των ύ)10χρεώσεων πού άπ· 
έρρεον άπό ορκον τινά. 
άφ-οϋ, Προστ. μΙσ. ci?p. β' τoϊi άφΙημι. 
άφ6ωΥτα, ίπ. ιiντΙ &φώΥΤΙΙ, α!τ. μτχ. ιίνεργ. έν. 

το!! dφάω (8 δλ,). 
ά-φριliδcω, μιλ. -ήοω' ένεργώ δνευ φρονήσεως. 

Έκ τoiί 
ά-φριliδΙ;ς, ές (ιι στερ.+φράζομαι)· άσύΊlεΤOς, ά

νόητcς, μωρός ~ έπΙ νεκρου. άναΙσθητος, μή αίσθα
νόμενος. ΈπΙρ. άφραδέως=άνοήτω : , άσυνέτως, ά
περισκέπτως, μωρQς, άναισθήτως. 'Ε; C>:'Jτο'i τ" 

lι-φpι!iδία, 'Ιι. όσυνεσΙα, άπερισκεψία, μωρία . 
ά-φράδμων, ο .. , γεν. 'ΟΥος=άφραδης (661. .). 
ά-φραίνω (&'φρων)' εΤμαι άφρων, μωρός κλπ. 

(βλ. &φρωΥ) , « άνοηταΙνω» . 
δ-φρακτος, πι:ιλ.-οιττ. &-φαρκτος, ον (α στερ. + 

φράοσω)' μή r:εφρaΥμένος, μή ώχυρωμένος, όφύ
λακτος, άπροφύλακτος, άπροστάτευτος.- 11 άπαρα
φύλα.;:τος, ον δεν φρουρεί τις. 
lι-φράσμων, ΟΥ, γεν. ·ΟΥος=άφράδμω .. · (ο 6λ.). 
δ-φΡαστος, ΟΥ (α στερ.+φράζω)· άνέκφραστος, 

άνεκλόλητος 11 παράδΟξος, άλλόκοτος. 2) άρρη
τος, άνεκδιήΥητος, άναρΙθμητος.- 11 (α σ~ε~.+φρά
ζομαι)' περl τoCί όποΙου δεν δ:Jναται νά γΙνι:J σκέ
ψις, 11 άόρατος, όπροσδόκητος. Έ~ oιό}τoϊi τό 

άφplιστωc;, iπΙρ.· άπροοοο"ήτως. 
lιφpιω, μιλ. -ήσω (άφρ6ς)' άφρΙζω, έκ8άλλω ά

φρούς 11 με't' οι!τ. , καλύπτω μέ όφρούς. 
άφΡιι-ΙόΥος, ΟΥ (άφρός+'-έΥω)' ό συνόΥων τόν 

άφρόν (ciντΙ ιΙφρο'Α6Υος) 11 μτφρ. ό διεξερχόμεν6ς τι 
έν έπιτροχ.άδην όναγνWΣει. 

lιφpιιστiις, ο;;, δ (ιIφρCω)' ό άφρΙζων, ό έξόΥων 
όφρούς. . 
6-φρΙ;τωρ, .ορος, δ, !ων. civoτ! d.φρd.τωρ (ιι o'tSp. 

+φράτρα)' ό δνευ όδελφ6τητος (φράτριις), μή δε
σμεuόι.ιενος όπό κανένα κοινωνικόν δεσμόν. 
άφρίςω, μ.λ. ·/σω=άφρεω (δ δλ.), ώς κοιΙ νυν «6-

φρΙζω~. 
άφΡιόΣις, _ασα, ρ (d.φρ6,,)· άφρΙζων, άφρώδης, 

πλήρης όφOOCί. . 
lιφρo-yινι:ια, "ι' ή έκ τoCί όφροΟ Υεννη8εΤσα 

(όναδuθετσa, 8πΙθ. 'tfj~ ΆφΡοΙΗτ'l)~), Έκ του 
lιφpo-yι:νfις, i" (ιΙφρό" + ΥρΙα8αι)' ό έκ τoCί ό

φροΟ γεννηθεΙς. 
. Ά,φροδισιάς, -doo", θηλ. iπΙθ. ' όφιερωμtνη εις 
την . ΆφροδΙτην. . 

'Αφρoδlσιoc;, ιι, ο,; (κοιΙ -ο", '0,,)' όνήκων εΙς την 
ΆφροδΙτην.-Ι Άφρο&Ιαιο", τό=ναός της Άφροδ!:-" 
της 'Αφροδ/αια, τιΧ=έσρτή .της ΆφροδΙτης. Έχ oτob 
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'Αφροδίτη, 'ιι (ιΙφρ6ς)' ή θεά 'Αφροδίτη (λ ι:ι τ. Ve
nus), θεό τού έρωτος, καl τού κάλλους, γεννηθείοα 
έκ TOCΊ όφΡΟύ της θαλάσσης . .. - 11 ιίι ; π~ο;ισ '(ιγ'j~ ~ Κ'; 'I, 
έρως, ήδονή , σαρκικός ηόθος.-ώσ . καλλονη . 
άφροvέστι:ροc;, -έστατος, πcιpoιθετ. 'toϊi α.φeω" 

(ο f;; ίo . ). . 
ά-φρονέω, μΞλ. -ήσω (α.φρω,ι) · εΤμαι δφρων, μω

pόs, ένεργω άνοήτως, μωρQς. 
α-φροvTlC;, ·ιδος, δ, Υι' ό άνευ φροντίδων, άμέ

ριμνος, άδ ιόφορος. 
ά-φΡΟΥTlστέω, μελ . -ήσω' εΤμαι άφροντις, ξέ

νοιαστος, άπρόσεκτος 11 ούδεμΙαν έχι..:ι φροντΙδα περl 
πρόγματός τινος (μΞ,i γ~ ·I.). 'F.x τ-:η 
ά-φρόVTlστοc;, ον (α σ τε ρ .+φΡΟΥτlζω)' ό μή φρον

τΙζων, μή έχων φροντίδας, αφροντις , άμέριμνος, 
άδιάφορος, άπρόσεκτος. - ι}ίτω ώ; Sπ ί;; . άφf20 .. τl
οτως εχω=όδιαφcρώ, εΤμαι άμέριμνος. - 11 l1:ιθη τ., 
περί ου δέν γΙνεται σκέψις (ον δέν σκέπτεταί τις), 
όπροσδόκητος. 
ά-φρόνωι;, έπΙ ρ. του &φeω'll' μωρως, άvοήτως, 

άπερισκέπτως. 
Ά.ΦΡΟ'Σ, C' 61 ;; κα Ι ·, υν , άφρός της θαλάσσης π. χ . 
'!,;n'μ . : ( *lJlbhr6s, σα'IJΚ? c1.bhrqm, λoι ~. 'imber, 

έλλ. όμβρος' (CΙΠ . ρ . *lJlbh-, *embh·, *ombh- < 6άο-::Ξως 
enebh Τι onebh ( nebh- έν τoί~ έλλ. Υέφος, Υε;ρέ'Α-η. 
ά-φροσύνη, 'ί, (αφρω'll)' έλλειψις φρονήσεως, μω-

ρΙα, όνcησΙα, άπερισκεψία. 
α-φροιιροι;, ον (α σΤ3ρ.+φρουρά)· ό μή φρουρού

μενος, μή έχων φρουρά ν, άφύλακτcς. 
άφρo-φυΉC;, ές (άφρός-I-φtίω)' ό παράγων άφρ6ν, 

όφρώδης, γαλακτώδης. 2) ό ώς όφρός μαλακός. 
άφρ-ώδηc;, ες, (άφρός+εΙδος)' πλήρης άφροΟ 11 δ

μοιος μέ όφρόν. 
δ-φΡων, ΟΥ, γ5V. 'ΟΥος (ιι στβρ.+φρήΥ)· 6 στερού· 

μενος φρενών, έπομ. μωρός, όν6ητος, τρελλός, 
παράφρων, μανιακός (λοιτ. a,mens, demens)' ποιροιθ. 
άφΡΟΥέστεllος, ·eo <ατος. 
άφ-υδραίνω (άπό + lJδρΙΙ/Υω)' όποπλύνω, πλύνω 

καθαρό 11 μέσ'Jν , πλύνω έμouτ6ν, πλύνομαι, λούομαι . 
lιφiίη, Τ) 'εΊδος σαρδέλλας (μαρΙδα Τι γόπα)_ 
Έτυμ. : ciyv έτιιμολ.· τιvέ~ θιωροΙΙσι τoϊiτo σιιγγ. τιί, 

άφtίω πcιp' Ίπποκρ. = εΤμαι fι Υ/νομαι λευκός κι:ιτ' 
δ.λλoυ~ (α στ!ρ. + φtίω. 

lι-φϋήι;, io (α σΤ8Ρ. + φVΉγ ό μι'! fXWV φυσικόν τά· 
λαντον, φυσικήν διανοητικήν IKαν6τητςl, ό στερού 
μενος εύφυίας, ήλΙθιος 11 ό φύσει όδtξιoς καΙ όν
επιτήδειος πρός ΤΙ.- 11 Ιν xa.λ~ Ινν., όπλoCΊς, όπλοϊ
κός, άποvήρευτος. 

&-φuKToc;, ο" (ιι QΤΙΡ.+φVΗ~6S')· δν δεν δύναταΙ 
τις νό άποφύγi;1, άναπ6φΕUKΤOζ n έπΙ βελών, τό μή 
όστoXOCΊν, όλάνθαστον (λοιτ. certa ιagitta,), ο ούδ
εΙς εΤναι εΙς θέσιν νό άπoφύyΓ,l δπαξ ριφθέν κατ' 
αύτoCΊ. 2) ίνιργ., ό άν/κανας νό διαφύyι:J, νό έκ
φύΥQ. τι. 
ά.φυlαKτCω, μjλ. -tfaω' εΤμαι όφύλακτΟζ, δεν 

φυλάσσομαι, δέν ΠPoφuλόσσoμαι n μιτ« 'Υιν., δέν 
φροντΙζω πφΙ τινΟζ, πaρciμελώ τι. 'Εκ "Ι:ο!! 

ά-φilΙακτoc;, ο" (ιι QΤΙΡ. + φvUοσω)' ό μή φυ· 
λασσόμενος, όπροφύλακτος, όφρούρητος.- 11 ίπί 
προσ., 6 μή φυλασσόμενος, όπρόσεκτος, ' όμελής, 
όμέριμνος άφtίλιιHτ6Y τι- λιιμβάΥω=συλλαμ8όνω 
τινό όπροφύλακτον (τελoCΊντα έν άμεριμνηοΙςι). 
2) ίπΙ προιγμ., κότι όπό τό όποτον δέν δύναταΙ 
τις νό προφυλαχθι:1. ΈπΙρ. ·τως. Έ~ oιό}τoϊi τό 

ΙΙ-φilαξiα, 'ij' έλλειψις έπιτηρήσεως (έπαyΡU' 
πνήσεως) 11 fλλειψις προφυλάξεως, όπροσεξΙα, ό-
φροντιστΙο. .' 

. lιφ-υlιςω, μaλ. '/0(J(J (dπc}+~'Α/ζω)' διηθώ, διΟλΙ· 
ζω, καθαρΙζω όπό τήν Ολην. 

δ-φulloc;, ο" (α στβρ.+φtίλλOY)' έστερημένας 
φύλλων (έπ) ξηρQν ξύλων) n ι!φvλλo" ατ6μα=λόγοι 
μή συνοδευόμενΘΙ ύπό κλάδου έλα/ας, δν lφΙΡον 
Quνήθω~ οΙ lχίταtι. . 
άφύξcιv, ciIφςp. ιώλλ. το!! ιΙφ(ιοοω, 
άφ-υιιν'ςω, μέλ. -/οω (dnd + I1zwo,,)· σηκώνω 

τινό άπό τόν Οπνον. 
aφ-unvόω, μίλ . . -φοω' d6p. οι' clφtίn"ooocι (cιnι) + 



ν~,,6ω)' έΥεΙρομαι (σηκώνομαι) όnό τόν δπνον; 
έξυπνώ.- 11 όποκοιμώμαι, «παΙρ"ω δπνouς»~ . 

6φUσyι:τC»ς, δ (~φιίσσω)"' lλUς, πηλός, 66ρ6ορος 
(YI'I. όKα~αρσΙαι), τ6 6ποΤα - κοτa6ι6όζouν ΣUμπα
ραούρσντες μαζΙ των ΟΙ όρμητικοl xεΙμaρρcoι. 
".ΥΊΙΩ, μaλ . • ξω, lJωρ. ·ξό)·ιi6ρ. ιι' If~σα 

έπ. I1tp1H1σσ.· μ-ίσ. ιi6ρ. ιι' "~σάμ'1ν ίπ. ~φVσoιίμ",,' 
σόΡW, άνασΎΡW, όντλώ (ε πΙ όyρι'iίν)' ~ΙlJ.φ .. ιjφιίσσε· 
το οΙ"ος=οΤνος ήντλι:ττο έκ τών πΙθι.>ν.- Μίσον , 
όντλώ δι' ι'μαυτόν, πlνω (μπεκρσυλιόζω). 2) όν
τλών χύνω εΙς σωρόν, σωρεόω, έΠΙOWΡεύω, στοι66 · 
ζω; nΙ0VΤΟ" clφιίξει",- ΙΙίσον, φιίUσ. Ι;φvξάμ'1" = 
φιίΙΙσ lπιχεάμ'1ν=Ικαμα Ινα σωρόν φόλλι.>ν [συπ. 
τψ λιιτ, imber, Ιλλ. ~φe6" ij'tOI <*qlbhu-.-xCI't' ιiλ 
λαυ, ιl;φVω (ιΙπδ+ρ, υι- πρβλ. &,υι- Ιν σΙωΑ 8 6λ.] . 
.... τι:uτoς, ο" (σ. στιρ.+φVτ.vω)· ό μή φUΤευ· 

μένος, «όφότευτοςι, δοπαρτος. 
6φUΏς, ίπΙρ. 'tc;i} ιIφVή, (8 δλ.)' 4~ 'χω = 

οτερΟΟμαι φυσικης εύφυΤας. 
6-φώνιιτoc;, ο .. (α σΤIρ.+φων~ω)' άνεκφωνητος. 

άφατος, όνέKφρaστoς, όκατoνόμaστoς, όπεΡΙΥΡΟ
πτος.- " δφWνoς, δλαλος, - 6ω6ός. 

6 ..... νΙσ, 'ij' Ιλλειψις φWνt'lς, όλαλΙα. Έχ 'tolJ 
ι ..... νος, ο .. (σ. στιρ.+φω1"Ι)· 6 έοτερημένος φι.> 

νης, δλαλος, 6ω6ός 11 δναρθρος' iπΙρ. ~, 
'11«1, διιtρ. 4ντΙ .,xιj' 
'Alσfσ, Ιatν. Άχσ.Τ'1, -fι (Ιχο,)" ΙπΙθ. 'tfj, Αijμ'/j't"'Ο ; 

έν Ά'tΤIΧt (c4~j} τον ~~1 η .. K6~'1" ΙΧΟl1ς, 8ne!! 
1_111'1'& ιI~"τoίίaσ. _vn)". Ήσυ~). Λιιτ. Achaia. 

'ΑlσιΙς, 4~τ. Άμτ" -Ι~ς, 'ij' ΆχαΤο. ή Άχα 
ίκή Yt'l (μ8Τόι' fι Ινιυ '1:06 )'σίσ.). ) (Ινν. )'J'..,f)' Υυ 
νή έξ ΆχαΤος Ι Φσ. _ι Άχσ.ιίΑ" -άcJoς, 'ij. 
'ισΙνιις, δ (ιΙκ1,) [r]' διετής Ιλaφoς (μ' τόι, μο· 

vi, ι1κΙlJιχ, ΙπΙ τιilν Χ&ρά.των) 11 ώ::ι. ι} 4χσ.t",,=δο~κόc 
''''ισιός, Α, 6tι. Άχαιός, έξ ΆχαΤας (λΙΧτ. Achi 

νυι).- • ώσ. ο!1σ., 1) Άχαιοl, οΙ (πιιρ' ·Ομ. οl)το 
χΙΧλ06ντιιl 'ravlxι'iί, ολοι οι -Ελλ'/jνι,), λιιτ. Achaeus 
Ach&el. 2) 'ΑχιιΙσ., 'ij (Άχα.t(1)· ή Άχ. της Πε 
λοποννήσου (ιiλλ' Cιπό τoίι~ ΡωμιχΙου, πιρ:ελιΧμβιχνε\ 
ιi.πιxσιιν <ti;v ΈλλιΧδιι πλΥιν 'tfj, θεσσιιλΙιι~) . 

• ιάΙίνος, ο" (σ στερ.+χαιι .. 6ς)· δνευ χαλινοο, 
άχαλΙνι.>τος. 

'-ιάΙιιι:ος, ο .. (σ. στερ.+χαΙκοίίςγ ό δνευ χαλΚΟϋ, 
ό μή έχων μηδέ fva χαλκοΟν (ίλά.χιστον ν6μlσμ(1) , 
-:. Ι . όl1ένταρος. 

6-ιάΙιιι:uτoc;, ο" (σ. στερ. + xσ1κιVωγ 6 μή κα 
τοοκευαοθεΙς, μή σφυρηλατηθεΙς, έκ χαλκοο (έ" 
μετόλλου)' -
ά-ισΙκέω' εΤμαι όπένταρος (ελ. ~xάlκεo,). 
Ι-ισΙιιος, ο" (σ στερ.+χσΙκ6ςγ 6 δνευ XαλKOCι Ι! 

χυρ. ό άνευ 6ρειχαλκΙνων δπλων U cix«lxoS" &οσπ{· 
δ_δνευ XαλKCι'" όonr&ιν. 
.ιάΙιιωτος, ον (α' ::ιτιρ.+χαΙκ6Φ) - dχι11κwτος 

(8 ιJλ . l. 

'iX«lVII, 'ij' περσικ6ν μέτρον=i5 μlδιμ .. o •. 
i-xivίIς, Ι, (σ. στιρ-+χ ... εΤ" του χάοκω)' ό μή χό· 

_ οκων, μή όνΟΙΥων τ6 στόμα, δλαλος, δφωνος.-ΙΙ 
(σ. ι~φων.) χόσκων, μέΥος, άπέραντος. 
'-ιΙράιιωτος, ο .. (σ. σ-ι:ερ.+xσ.~κ6ω)· 6 μή περι

xαρaKι.>μένoς , όπερΙφρaKΤOς, μή ώχυρι.ιμένος μέ 
χαρακώματα. 
Ι-ιΙρις, δ, -ή, 8x«~ι, τό, "fev. -ιτος (σ. στιρ.+χΑ,ις)' 

6 δνευ χόριτος Τι θελγήτρων, δ~σ6ρεστoς, έλεει
νός.- 11 ό μή Υνι.>ρΙζι.>ν χόριν, όΥνώμων, όχόρι· 
στος (λα.-ι:. Ingr&tus) . 

• ισριστΙω, μιλ. -"οω (4ΧΆ,ιστοs-)' εΤμαι όχ6ρι
στας, εΤμαι όΥνώμων. 
.ισρισΤΙσ, 'ij' έλλειψίς εύΥνωμοούνης, όΥνωμο

σόνη «όχαριστΙοι U Ιλλειψις χ6ριτος, όκαμψla, τρα-
χύτης, όΥροικΙα, , ' 

• ιάριστος, Ιlllν. χιιΙ ItOI'lj't. ιΙ-χΑ,ιτο, _ (σ. o'tlp. 
+Jβ~/'oμσ.ι)· 6 μή εCιxόριστoς, δuoόρεστoς Ο άνευ 
χόριτος, «όχόριστοςι. 2) Πιιθη't. 6 μή όνταμει
φ~Ις διό χάριτος, μή τυχών dιyνωμσσύνης (ε{ιχα· 
ριστΙας), όνικovοποΙητος iπΙρ. oWι dχσ.eΙστω, 'χ.ω 
τ~"l-εTμoι ε{ιγνώμων πρός τινα. 3) όπρ6θυμος, 
6νόρε~oς Ι δθιν &. 'πΙρ. 4χ.σ.eΙtntlOS" Ι_,.ι .... όκο· 

λouδώ όπροθώμως (xwρlς καλήν δ(όθΕ_.οιν), _μετά 
ΔUoτρoπΙoς. 
6ιcδών, -6tιoς, δωρ. CΙντΙ ιjxεκ.ιw (8 Ολ.). 
6-ιcίμσΥτος, Ο", χιιΙ -,Uιιστoς, χιχΙ -μσ.το, (σ. σ-ι:ιρ. 

+χιιμσ.l"ω)· 6 μή xειμaζ6μενoς, μη ταρao06μενoς 
ύπ6 τρικυμιών. 
' I-ICIP, "0', δ, 'ij (σ Q'tip.+Xal,)" δνευ χειρών Ι: 

όδέξιος, όνε-πιτήδειος. _ 
6-xcIPιΚ, ~ς' ό άνευ χειρών (=&χε&ι, δ 151..). 
.xcιpo-nolqτoς, ο,,' 6 μή πετιοιημένος ~ιό rQv 

χειρών, 

l-ιι:1ρΟςι Ο"=&χ"ι (ο βλ.)' τά llX.II« = ,-;-6 δπΙ· 
οθια μέρη τοΟ σώματος . 

• ιι:'ρωτος, ο" (σ. σΤ6Ρ.+ΧeιI6ω)· μή καλλιεΡΥη
θεlς (μή φυτεu~εlς) ύπό χειρών.- • μή χειρι.>θεΙς, 
μή ύπoταxθεlς ιι όπόρθητος, μή δυνόμενος νό χει· 
ΡWθι:\ (ίιποταχθι:\). 

'Α,χι:ΙΥος, λιχτ. Achelous, πt;ι'/jΤ. 'ΑχeΙώϊος, δ' πο
ταμός Άχ., δνομιι διιιφόρων ποτα.μω 'ι, ix των δποΙω ', 
ΎVCDστ6Τ8ΡΟ_ ι!νιιl δ pec)v δι« -:~; Αίτωλ((1ς )((1! ·Ay'(1~ · 
νιιν(ιι_.- U ώ, ItPOO'lj-yoptx6v, παν ρεCιμα, πας χεΙ· 
μσρρος, Τι 'ν yivsl τό ύδωρ (πι;.βλ . τoίl ΒΙΡ-Υιλ(ου Ache· 
10T& ΡOCUI&). . 

-A.XEP..,OI, f, (χιι! δπιινιωτ, δ)' άΥΡΙος . όκανθώ· 
δης θάμνος, χρησιμοποιούμενος πρός κατασκευήν 
φρακτών ιι Τ ω; εΤδος όΥριας όχρόδος, όΥραπιδιδς. 

'Α,ιcρ6ΥΤlος, (Χ(1ί -"ο,) χιιΙ ·.Ax.,&vaIo" σ., ο,,' 
6 όνήΚι.>ν εΙς τόν Άχέροντα, 6 τοο _ Άχέροντος ' 
θ'/jλ. -ιάς, ysv. -ιάΗς. 

-6ΙΙ:ρωfς, -ΙΗς, 'ιι' ή λεύκη (πιρΙ .-11, iπιο~ιtίιτc. 
οτι ιΙχι )\oμlσθ~ 6πό 't06 ΉριιΧΛ60υ, ix τcbν 6χθ&lν 
του ΆχΙροντα,). , 
- 'Α,ιΙρων, -ο"ος, δ' Άχέρι.>ν, ό ποταμός τοΟ 8ft.
δou ('ij λ. πιι?Υιχθ'/j έΧ του ''.Αχος, 00' ι, λ. Kωxvτ6ςo 
έΧ τοϊί -κωκνω) λ(1Τ. Αcherδη. 
άιΙτaς, -011, δ, δωρ. ιiντΙ ήχέ'&"1' (4x~ω)' 6 ήχων 

i\ )(υ~. 6 άρρην τέττιξ λ6-Υφ τoίl -τ:ιρι-ι:lσμοlJ -ι:ου. 
άιι:ύω (l1χο,)' πεν8cι, λυποΟμαι, θρηνώ Ι 4xιVω 

τι .. δς=διό τινα. 
6ιiω (Α) (Ixos-) = ~xιVω (Ι) βλ.)' μόνον XCI'tt μ'tχ. 

έν χρ'ljσεl ; Hίj~ ιΙιέ_-θλι66μενος εις τήν KaρδΙaν 
(έΥκαρδΙω;).- U Έχ 1:~' ιι!)-τ:fj, ΡΙ~'Ij~ σ.χ- προfjλ80ν 
τά. : 1) 'π. ιiνιιδlπλ. 46ρ, 6' Ilκσ.χ&" ίν ΙνΙΡ-Υ. μ't6, 
ένν., κόμνω τινά νό λυπηθι:\, τόν πικροΙνω, τόν παρ
ΟΡΥΙζω, τδν ένοχλώ, τόν 6aσανιζι.>· μι~t <tfj, αι!1-
τ1)_ ίνν, χιχΙ δ 4ναιΙlπλ. ιι'λ. dκσxιjoω, ιioρ. ιι' ~lCιi
Χ'1σα (ώσε! ~ Ιν. ιIx~ω). 2) Κίσον χιι! πιιθ. λυπClO
μαι, όποτ. ιΙκά%'1Τσ.ι, a~x't. dκάxoιτo, πρ-ι:. Υ' πλ'/jθ. 
~κάxo"o. - Πιιθ. πρχ. &κΑΧ'1μσ.ι, Ιπ. Υ' ~λ'/jθ. ιΙκη
χέδσ."&σ.ι -I'j dκ"x~στσ.ι (ιiν'tΙ 4x!Jxιι,,"I)' "f' πλ'ljθ. 6πιΡο· 
άκσ.χ.Ισ.το (ιiν:Ι dκ"ιίι"o)' ιiπρφ. ιΙκά%'1a"'" 1'-,;)(,. 
~κσ.x"μno" ίπ. _Ι dκ"x.~ιu"o" 
'διΙω (Β), δωρ. _Ι ΠΟΙ'/j-Ι:. 'tuIto, τ06 tjp 
&ιιιμσ, δωρ. 4ντΙ 1l%'1μσ.. 
''''ΧΗ'Μ, ';;"ος, δι "ι' mωχός, δπορος [ίί]. 
Έτvμ. : 1.%'1 .. /σ. ,., σιτoδεlα' «tjICΙ"OJ' ~ωxιVcσι 

Σόυ·(δ. «ιjzιj ... ,' χι"ο/, ~xo1. Ήσυχ: «κ"&ιaήχιι,' 
m"",J Ήσυχ .. π~δ. _ι 'χσ."Α_ποθ(;), Ιχσ.ι-π6θος, 
έnιθvμΙα.-Τσω_ δί συΥΥ. χιιΙ 'tIjI I1Υχω (δ ιJλ.). 
Έ~ ιι!1τοi} τό _ 

6ΙΙΙΥ'σ, 'ij' ένδεια, όνέχεια, έλλειψις 11 ~μμάτωy 
~x" .. Ια=τών όφθαλμών κενόν 6λέμμα (Ιλλειψις 
ζώντων 6φθaλμών). 
6IICIY~!J, δ .. (&χ8>ο,)' φορτικός, έπαχθής, κα

ταθλιπτικ6ς. 'Επιρ. -.. ό), = δuοαρέσtι.><;, όKόIJOΙως 
(λιι't. &egr., moIest.). ' 
6xlcf~ μτχ. πΙΧθ. ιiop. ιι' τoίl lIyω. 
6lΙιιδών, -6"ος, 'ιι (lx6ιiμaι)' 6όΡος, φορτΙον 11 

θλΤψις, λύπη, ένόχληοις. 
6ιΙ~μσι, πιιθ. μιλ. ~oίί &Υω. 
Ιllομaι, πιιθ. μl-ι:& μ6σ. ιι'λλ. ιIxlHtιoμσ.ι _ι πιι8 • 

ιΙχ"ισ6ήσομσ.ι' «61'_ ιι' Ι;x(Hσ8-tι,,· ΠΡΧ. 1lrθ'1μσ.ι 
(8χ.8-0,)· εΤμαι φορτωμένος, δε6αΡημένος - κατα
πιέζομαι, δuoαρεατooμαι, όνιωμαι, ένοχλοΟμαι; ό
ηδιδζι.>. 
-Α.Χ801, -10" τ6' 6όΡος, φορτΙον' &XIJoos- qot'ι

f'lS'=6όρoς της γrις (01 δχρηστοι δνθρwΠoι, ,01 9-
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