
κνηροΙ' λιη. ρonder4 terr4_, friιges c'onsumere 
ηΔtί).- · 11 φορτΙον θλΙψεως, ~"tOI θλτψις. λύπη, όδη
μονία, στενοχι.:ρΙα. [8ι' ~τιιμoλ. δλ. ΙΙΥΧΟΟ]. , . 
άχθο-φορΕω, μελ. -ήσοο (ιlx(J.o, + φέeοο)" φέρω 

6.χ{)η, τ.ε. φέρω φορτΙα 11 φέρω τι ώς φορτΙον:Εκ τοί} 
άΧθο-φ6ρος, ό'l', (αχ(J.os+φέeω)" ό φέρων άχθος 

(τ. Ξ. φο...:ιΤίον).- 11 ίύ;. ,, ') σ ., « όχθοφόρος» ώς κιχΙ . 
'iuv (βαστάζος, 'toupx. «χαμάλης») . 

'Αχίλλειο .. , α, 0'1', ό τοΟ Άχιλλέως (λΙΧτ. Achil
Ieus) ' άxlλ.Λ.ειαι μϋ:ζαι=πλακοΟντες (πΙπαι) έξ CJ· 
ρΙστης ποιότητος κριθαλεύρου. Έκ τοϊί ' 
Άχιλλcύς, -έ~ i". -ηος, δ ( έπ. κιχ ι ΆχιΛ.ευ,) 

λιχ-:. Αι:hίiles' δ γνωcτ,"; <Ομηρικό; 'ίjρω;, υΙός 100 

Πηλ": ._'ς καΙ rης Θέτιδος , ήγεμών τών Μυρ;..;ιδόνων. 
ά-χίτων, 01', γεν. -Ο1'ος' ό άνευ χιτώνος (τ. i . β-

λ~f~6:<Χ,-:ι. ';ν~Ξ1ΙΙΙli~ 'I?; , μέ τ;" [μά.:ιο 'ι μόνον) . 

Ι;;-~λαιyίa, ;( το μή έχειν χλαΤναν 11 Υε'ι., έλλει-
ψΙ ,; ! ~JCΙ fϊuμcϋ. 'Rx "': oiJ . 

(ί-ΧΙΟ;ΙΙΥΟΙ;, :11', (α στερ . + χΛ.αϊ ... α)· ό άνευ χλαΙ· 
νης i,tJ~(J'Ι:Jφ aI)10Ι Ι). 

>!ί-χίιοος, o~, κιχ, κιχτoc συνιχΙρ. α-χΛ.ους, ου,l, (α 
στε;; . +χλ-5α)· ό στερούμενος χλόης 11 ξηρός, μα
ραμμένος. 

άXλυόεΙC;, εααα e'l' (άχλνς)' πλήρης άχλύος, ζο
φερός, σκοτεινός, κστηφής. 
ΆΧλ Υ'ι, -νος, fι' όμΙχλη, καταχν!ό 11 σκότος, 

ζόφος μα.τ. c4I1go)' πιχ,,' Όμ. άχλν; κ-:ι. Αείτιχι κ-:ι.Ι 
'-πί τιϊίν ά.ΠQθν,!lσκόντων Τι λιποθιιμο ,j 'lτων (ή ~Koτoδίνη 
τών όφθαλμών των) 11 μτψρ. ταραχll, σύγχυσις. 

'Ετυμ.: ά.6ε6. έτιιμολ.· κιχτά. τινιχς oun. τψ .. ιχρ' <Ησιιχ. 
«JHCJteO'l" τυφ~ό,l,J), κιχΙ τφ λιχτ . . aquίlus=σκοτεινός, 
aquίΙa=όετός 4quίlο=βορράς - κιχ.' aλλοιις ε!νιχι 
"τrμιτ. xcxtΙXywyjj,' κcxτ' ΙΙλλοιι, άX~ύ' <* Ψx~νς, π,,6λ. 
δμlx~l'/' ΚΙΧ τ' 4λλοιις <*1ί)gh-, πρ6λ. Ιιχπ . *nogh- έλλ_ 
ννχιι' ννκτι.oe, ;""lΙχος.Ο πσιντιχ tcxϊi.cx· ομω;; οίνιχι λΙ
ιχν · «μψΙ60λΙΧ. Έ~ (X~τoίί τό 
άχλυω, μΒλ. -ναω' ά.όρ. ιχ' ηχ~iίoιι' σκεπάζομαι 

μέ άχλυν (όμΙχληΥ), σκοτεινιόζω. 
• ΑΧΗΗ, ~ωρ. αΧ1'α , t,. πάν δ, τι έπικ6θηται έπl 

της έπιφονείας πρόγματός τινος (έπί τών υγρών π.χ.), 
6φρ6ς : al1lf'/ οveα'l'lα=ή πάχνη (δρόσος τοΟ ού
ρανοΟ)' διxHevroy αΧ1'η=τα έπl τών όφθαλμών έπι
πολόζοντα δJΚΡUα.- 11 επί στε~~ών, τό χ νcύδl (έπ ί 
χιχρπών ) 11 τ6 λεΠϊόν άχυρον πού παρασύρει ό άνε
μος κατά τήν λίκμησιν.- 1116.l'l'tJ v, κ-:ι.τ' ΙΧίτ . ώς 
~πίρ.=όλΙγoν «ενα κομματόκι». [πιθιχνώτ . σιιπ. τijί 
axιιeo'l" όJσ. υπ' άλλων θεώρεΙτ<Χι σΙΙΗ. τψ λcxτ. acus, 
aceris = δέμα σΙτσυ, ίb;; κα.Ι σΙΙΗ. πρό, ,'ijv ρ. αΗ
(βλ. άΗαχμέ'Ι'ος) : 11.1.'1'1'/ '*αΗα-Υα] . 
aχνυμαι, ά.πc;θ., έν xpiJQ~ I κιχτ' ένεσ • . κΙΧί πιχριχτ. 

μόνον (αχος)' θλίβομαι, λυποΟμαι (πρ6λ. άχενω, άχέω) 
[~ι' έτιιμ. βλ. αΥχω]. . . 
a-χολος, ΟΥ (ιι σtεp.+xo~ή) · ό. στερούμενος ΧΟ· 

λης 11 μτφρ. ΠPQος, !'ιμερος, μεlλΙχlος; εύγενής.- 11 
ό κατοπραΟνων (έξουδετερών) την χολήν ~ την 
6ργήν. 
6χομαι, ά.ποθ. (l1.χος)· πενθώ, λυποΟμαl, θλΙ6σμαι 

(πρ6ί .. αχ'l'υμαι)' 
ά-χόρευτος, 0'1' (α στaΡ.+χοesνοο)· μή συνσδει,ι6· 

μενος ύπο χοροΟ (π;;6λ. axoeo,), μή έορταζ6μενος 
μέ χορούς 11 άτερπής, μελαγχολικός, άxαρo~. 
ά-χορήΥιιτος, 0'1' (α στsρ.+χοeηΥέω)' ό μη fxwv 

ΧοΡηγΙαν τινό, ό στερούμενος. , 
6-xoρoc;, 0'1" ό άνευ χοροΟ n πέν.θιμος; nερrλυ

πος, λυπηρός. 
'ΆΧΟΙ, -Βος, τό' άλ",ος, πόνος, λύπη, στενοχω

ρΙα 11 πcxρ' Όμ. ά.ιοΙπο"ε :tnl τοΟ πνεύματος, της ψυ
χης, κιχΙ 01aΖπο,ε έπί τοοσώματος. [aI' δτ .. 6λ. ΙΙΥΧΟΟ]'. 

lι-xραής, ες=α.χeα-nος (β δλ.). . 
6-xρaνTOC;, 0'1' · (α στsρ.+xeιιΙ'Ι'οο)' όμόλυντος, ό

μΙαντος, άσπιλος. ' 
άχράς, -Ι:Ιδο" t,. εΊδος όγρΙου όπιδΙou, όχλόδι n 

ΊΠ:ΙόΤίς χιχΙ τό ~"ι:eο", η όγριαπιδιό, όχλαδιό' [χαιΙ 
ιlXBllδo,· dx,<·.Q~h-, ιtpι5λ. crΥΧ'"1=όχλαδιό, lY1.0~ 
δόρυ όπό ξύλον όγΡαπιδΙδς]. 
ά-xρcίoς, ο" (oncxv. ιι, ο,,), Ιarι. &-Uttjo, (ιι στ.ρ. 

+ΜΒ{ΙΙ)' δχρηστος, μι'ι χρήσιμος, όνωφελ~ς, όό{ι~'" 
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φοΡος n OUτιδανός, τιποτένιος, όσήμαvτoς, . πρόC; 
olJδΙ;ν χρήσιμος 11 άχρηστος (όνΙκανσς) έν πoλέμ~. 
- α οΜ. dxeei'O'l' ώ;; εΠιρ. = όχρήστως, όνωφελώς, 

. βλακωδώς, άνοήτως: dxeeioy ΙδιJw=ρίψας ήλΙθιον 
βλέμμα (πψΙ τοί) θε?~Ι,,;')υ εν 'Ιλ .)-άχeεiο'l' YB~ίi,ι= 
γελάν όνε ') λόγου, γέλωτα βεΕιασμένοΥ' dχeeio" 
H~άζει'l' (επι κ l)νός)=γaυγΙζειν άνευ λόγου. Έ~ α.11"οίίτό 
άXΡCιόω, μελ. -ώαω (dxeeios)' καθιστώ τι δχρη

στον, καθιστώ άνίκανοv. 
ά-χρήϊος, 01'. ίων. σ.ντί άxeείος (βλ: λ.). 
ά-χριι;.ιαΠα, "/. έλλειψις χρημάτων (Τι μέσών). 

Έκ τ~~ 
ά-χρήματος, 0'1' (α στ~p-+χρημα)' ό άνευ χρημό

των (η ' μέσων) ' ο[ άχeήματοι=οl πτωχοί. 
ά-χριιμοσύνιι, i j' έλλειψις χρήματος. 'Εκ τοϊί 
'δ-χρήμωv,ο'l', γεν . -Ο1'ος (α σΤΞΡ.+χρημα)=άχeή

ματος (ο Ω. ), πτωχός, απορος, ένδεής. 
ά-χριιστία, -1; ' τ6 νά ε Ι ναί τις αχρηστος, τό να 

μη χρησιμε6Γ) είς τΙποτε 11 τ6 νά μή μεταχειρίζηταί 
-τiς τι . 'Εκ ϊ;ι') I) 

ά-χριιστος,ο,l, ( α aτε;;.+χeηΌτΟς)· ό μή χρήσιμος, 
μή χρησιμεύων, « άχρηστος», άνωφελιΊς, όσύμφο
ρος (εντελώς ~'/)λ. ς;') ',~)ν . τψ ιlχeεϊoς, ο €λ.) II .axetJ" 
ατος Ες τι=μή χρr"ισιμος, μή κατάλληλος, διά Τl.
άνευ όποτελέσματος (A!t't. irritus).- 11 όπηνής, α
σπλαγχνος, σκληρός.- I11 ένεργ. , ό μή ποιών χρη
σΙν τινος, μή χοησψοποιών τι (μετ& ~oτ.). 

άχρι, κ:ι Ι πρό φων. uxet, (αΗeος)' πρόθ.+rεν.' μέ
χρι, εως (λα.τ. usque ad) : 6.χeι μάλα κ'l'έφαος=μέ
χρι βαθείας VUKTOc-lixet της Ηαeδlας = μέχρι της 
καρδίας.- 11 oΙ>νίl., μέχρις δτου, f;ως δτου 11 έν δσ~, 
έφ' δσον (λιχτ. donec) 11 έν τ1) ΤΟΙΙΧΙ>Τ'!l χρi)σει ά.πιxντ~ 
κιχΙ BxeI OV.- 111 έπ!ρ. τρ6π~ιι, όλοσχερώς, παντε
λώς, εΙς τό έπακρον (λιχτ. ρenitus). 
Έτυμ.: κιιρ. πcxρ' ιiττ. axec, ιdχeι πρό συμψ. κιχΙ 

πρΟ; ψων., ά.~~ocφόΡω,· οΙ ιιπικ. χρησιμοποιοσσιν ά.νιχ
λόγω;; τη;; ά.'lιΧγκΥΙ>; τοί) μaτΡΟΙΙ : 8.xet - 'xet" μoέxeJ
μέχρις. llcxpoc μτγ'ι. δπερΙσχιισα.ν ο! ιiπικ. τΙ>ποl αxeις, 
μέxeις,. [ιπ'; ~s τω'! ά.ντιγρα.ψέων eZai)xQτraιxv 6νΙοτ! κιχ! 
ΕΙ;; χειΡόΥΡ. ~oκίμων συγγρ .. ΚαιΙτοι δί τΙι II'xec-μoέxet δ
μσ ιά.ζοιιοι πρός ιiλληλιx κιχτσι "tI τόν "tuπον χιχΙ 'tiJv στrμ., 
ά.νYιΚCo~ :; ~ν εις ciλλτrν ~κcxστον ρΙΙ;ιχν. 
ά-χρώμaτoc;, 0'1' (α σ'sρ.+xeώμα)" ό στερούμενος 

xpώματo~ . . 
δ-χρωστoc;, 01' (α στβρ.+xeώζω)· ό μη έχων χρώ. 

μα, άχρωμος (βλ. ιlxeώματο,) υ άψaυoτoς, άθικτος, 
όνέγγlχτος. . 

άχυρίl'l'" -ι "ο" iι (8xιιeo,,)' ιiνώμ. θηλ. iπΙθ. (τoϊi 
dxVΡΙ1'ος)' «άχυρέν!αι, όπό δχυρον. 
6χuρμία, Υι' -<6.xιιeo'l')· σωρός όχύρων. 
άχυρο-δόκιι, fι (αχιιρο" + ' &Cχομαι)' όποθήκη ό

χίιρω '. 
·A~xrpOH, τό, κιχ"Ιι τό πλ.Το"tον βν "tφ πληθ: 

ώ;; κΙΧί παρ' iιμίν, άχυρο, πΙτυρα [σχοτβιν. 8τυμολ.· 
οιιγ'( . Τσωι;; ,/ji aX'l't], 8 δλ.]. . 
6χυρδ-τριψ, • r βος, δ, -ιι (ιI%"fO' Ι ι:ρΙβφ)' ό τρΙ-

6ων τα άχυρα. 
άχώ, · Υ,'δωρ. ά.ντΙ t)χώ. 

·ά-χώριστος, . 0'1', (α στιρ.+ 1.f!Oeιοτό, τοί) χωρίζω)' 
ό μη χωριζόμενος, μή δυνόμενος νό χωρισθ!:i, άν
απόσπαστος 11 ό μι\ κεχωρισμένσς, όμέρlστος, άχώ-
ριστoς.~ 11 (α στSρ.+χώeος)· δι' δν . δέν ώρΙσθη θέ
σις τις, ό μή έχων τόπον προσδιωρισμένον. 
-Αφ, 6.:τΙρ. τόπCo~. πρός τό 6πία..ι, όπίσω, μακρόν, 

μακράν όπό. 2) επί πρσι;ιων, πόλιν, αυθις, έκ νέ-
ου [έκ τ1);; άπό: απ+ς, πρ5λ. λcxτ. 4bs=4b+S]. 
άψάμενoc;, με:χ. μέσ. άορ. ιχ' το1ί lLπτομαι (ο Ολ.). 
δ-ψα~Toς, ο" (α στερ. + ψι:ινοο)· δθlκτος, δψαu

στος, όνέγγιχτος.- U ένεργ., ό μή έγγΙζων, μη 
ψαύων. 
ά-ΨCΥής, ες (11 στερ.+ψέΥω)' άψογος, άμεμπτος, 

όκατηγόρητος. 
6-ψεκτος, o~=ιIψByή,. (β δλ.). 
ά-ψcύδcια, fι (ιIψeνδής)' τ6 μή ψεύδεσ8aι, ή ό

λήθεια, φιλαλήθεια. Κα.ί 
ά-.cuδέω, μβλ. -ήοω' δέν ψεύδομαι, λέγω τήν 

όλήtlειαν. ΈΧ το.ίί 
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' .. cuδt\ς, ., (ο α~.ρ.+ψήίι50,)· ό μή ψεu.~με
νος, φ ιλαλή8ης, εΙλικρινής 11 ίπΙ 1φΙΙΥμ., γ"ηοιος, 
όληθιν6ς, καθαρός, όμιγής όγνός. '~ (I[):tol! 1:ό 
ά-ψςυδώς, ίων. -iq, ΙπΙρ. πΡδvματι, · όλrιθQς • . 
α-ψςuστoc;, ο,, · (ο ο.ιρ.+φή60μαι)· μΤΥν. τώπο, 

'toiJ άψεvδη, (8 . βλ.)' όνυπόκριτος, όπροσπο/ητος, 
είλικρινής. 
ά-ψηκτος, ο" (4 ο.ερ.+φήχω)· δτριπτος, μή ςόρ

γaaμένoς~,όKατέργαατoς, όμάλοκτος . οκληρός. 
ά-ψήφιστoc;, ο" (11 στερ. + ~φi'oμαι)' ό μ'ή ψη

φίσας. 
ά-Ψίδόομαl, πρχ. ήφlδωμαι' πα.θητ. (dψ'iγ 9υν

άπτομαι (συνδέομαι) έν κύκλω. όλόγυρα (έν είδει 
όΨΤδος) 'ii έν καμπύλΓ,1 . 
άΨ'-κορος, ο" (απτομCΗ+κ6eΟi)' d κοeε",,;,μ

"Oi αμα τφ αφιιo(J.αι τω .. οιτlι&ιl = ό ταχέως χορ
ταΙνων 11 ό εύμετάβλητος εΙς τός δρέξεις του, ςλι
χοί:δης». 
άψΙ-μ6χ'α, 'ij (dψl-μαχο,)' ό όκρο60λιομός, όρ

χή μοχης «όψιμαχία», 6);; χα.! νυν. Έχ 'tc;ίί 
άψt-μσχoc;, ο" (α:ιπομαι + μ<Σχη)' ό όπτόμενος 

μάχης, . ό όιφο60λιζόμενος, όκρο60λιστής. 
άΨίνΙlον, τό (λα.τ. absinthium, γα.λλ. absinthe)

φυτόν, ή άψι8!ά' {π!Χρ' Ήσυχ • . donl'l'6ao,,· μ"ή ιλλτι
vtxfj, προελεύσιω.· τό ΟΤΟΙΥεLον -".,.- ~ι,τηρr.{jη ~ί, τιk 

ΠΡΟδλλΤινιιtόι: τοπωνύμια. : K6ea"60,, "ο.ιν"θο" τι
e-(I.(0i> Χλr:.]. :EIt τοίί 

.. λ.IΗ8Ο1, "I'=άΨίν8ιον (δ δλ.). 
άψfς, ίων. 'φΙ" ·,60" 'ij (α,πτω)' δμμα, σ.ιναφ"ι, 

fνωσις, ~φή Ο 8ηλε!ό, κόμ60ς 11 dφ,δε, 1l"οv=8η
λεlές δικτύου. 2> τό τεμόχια ξύλου τοΟ γύρου τών . 
τροχών, αύτός οίιτος ό τροχός U "v,,10, dψί60i= 
ό τροχός τοΟ κεραμέως. 3> (8ριαμ6ευτικη) όΨΙς, 
«όΨΙδα_, 8όλος, καμάρα. [έIt ρ. dφ- τοtl α:ιπω, & δλ.). 

lιψίσι, δοτ. πλτιθ. του dφl,. 
άψό-ρροος, Ο", χα.! xιιτιk συνιιΙρ. dφόeeΟΤΙi, ov" 

(&Ψ+ειέω)' ό r>t.wv πρός τό όπΙσω U ό έπιστρέ:φων 
όπΙσω, εΙς έouτ6ν πάλιν εΙσρέων. 
Έτυμ. : ΙSλ. χιι! &φοeeο, ιν τΙλιι. Τό μιsτ:ι,ίι των 

lI.ψ- ρέω ΠΙΙFι,σφΡi'jσιιν -ο- θιωριΤτιιl ώ, &θροιοτ. (πρδλ. 
ό-6eιξ, G-nllTeOi, ό-ζνξ). 
άψ-ορρος, ο" (συντιτμ. 'Ιόπο, του ΠΡΟΤιγ. ;). ό κι· 

νούμενος πρός τό όπΙσw, έπιστρέφων όπΙσω, πα
λ ινδρομικός. παλΙνoρσoς·-oiίδ. l1φoeeo" ώ; ίπΙρ.= 
όl1ΙCW, πάλιν όπΙσω. 

• Ετυμ. : τοίίτο δμω, δίν 'τυμολ. έΧ τοίί ειέω ώ, τό 
Π :- Ο1iγοQlι . (lJtdι τουτο δέν .Ινιιl συνΤδτμ. τύπο; του ά· 
ψ6eΡΟΟi, ώ~ τό Xalμoel!O, (χιιμ<Σeeοο,), ~λλιk τό 6' 
: :J ·,θ. -oeeo' ( -οροο, (πρδλ • .πιιla,,-oeOOi) 'Ιου όρ-ιιvμ, ' 
π~βλ. οιχνσχρ. όrsatί = ρέειν. - Τό προηΥ. άψ62eΟΟi 

ι!·nι ~::II)' ιι~τό τ;υ.ο τό l1φΟΡ20. 'Ιροπ01tοlφίνον ΙΙπό 
τΥιν ~ijp,I~V 1:IVO; *~oό~ό ρέlιJν. 

ito" -ιο" τό (Ilπ.,ω)· ΣUναφή, δρ8ρι...ισις, όρ-
μός, Kλεlδωσις. . 
'-t6φιιtoς, ο,. (4 οτ'ρ. + φoφiω)' δνευ ψόφου 

(1:. Ι. θορύ60u), άθόρu60ς ftE'tQ: . ,εν. ' 'φό9"1ΙΟ, "ω-
1I11μ<Στωιι=δνε:lιl τοΟ 8ορύ60υ τών θρήνων. 
Ι-toφoς, ο" (4 σtεΡ.+ψ6φο,)=dφό9"1fΟS' (8 βλ . ). 
δ-Ψυκτος, Ο,. (11 στεp.+ψVXω)' ό μή Ψυχόμενος. 
ά-ΨΟχ'α, "ι' στέρησις της Ψυχης, λιποθυμ lα 11 έλ-

λειψις θάρρους, όλιγοψυχΙα. Έκ: 'I1iι · 
δ-ΨiίXOC;, Ο" (11 oti? + φiίxή)' ό.οτερούμενος ψυ

χi'Ίς (τ. Ε. ζωης), 6 μή έχων ζωήν.- 11 ό μικρόψυ
χος, δειλός, λιπ68υμος. 
w .. - AO

w 
(Α) , έΧ ρΙζ7j; τ(;ϋ lΙ"μι' πνέω, φυσώ' πρβλ. 

11 ζω , ιινω. 
*-λΩ (Β), ax ρΙζ. του lονω, &ωτέω' κοιμώμαι ' Γλάρ. 

ιι' l1ε04, έπ. l1ιοοιι, xιxτdι σ "ν:ιίρ. 404. 
.. -λΩ (Γ) . πληγώνω, τραυματΙζlιJ, βλάπτω (συν"(lρ. 

έΧ 'toiJ άάω, 8 βλ . ). 
"-λQ (Δ) , · κορέννυμι, χορταΙνω, τινά' &.π,, :; . αμε

_, [ii), χ:ι;::it C;'J ·/ΙXtp. ilt το') άέμε·~II" έπ . ά.ντ ί αιι", 
ιϊάρ. α.' .doll· r,r,μιχτ. έr: Ι θ. &τό, [ιXj' χ:ιιί μ_τόι: 'Ιοίί cι 
οτερ. αllτο, [ίi ίij, χιχτi ου ·/!Χ(ρ. ΙΙτοςο. 
άώΙςΥ, έπ!ρ. ~ωp. ιiντ! ήωθ-ε". 

. qιών, «6'1'0', 'ij, ~ωp. ιiντ ί ήί·ώ". 
ά-ωρί; έπΙρ. τοtl &-(I)eo,' είς όκατάλληλον δΡCΙν, 

άκαΙρως. 

ά-ωρία, 'ij (I1CIIJeo,) n δκαιρος (όκατάλληλος) C:Ιρα 
11 δκαιρος τύχη f; Μνατος, πρόωΡΟ5 Μνατος 11 χα.t' 
ιιίτ. ώ. επ(ρ. άω,?/α,,=πάρwρa, πολυ όpvlI: ιlωeΙII" 
Ij"ω = έχω έλ8ει πολύ άργό/ [α]. 
.. ά-ώριος, 0,,=11~0' (8 βλ.) . . 

. άωρό-νυκτoc;, ο,. (l1ωρo~t'Iίξ)' ό "{ινόμενος tν 
προκεχωρηκυΙο Wρa της νυκτός, κατό τό μεσονν
κτιον 11 μεσονύκτιος (λιιτ. Intempesta nocte). 
δ-ωρος, ΟΥ (α στερ.+ωell)· ό παρά τήν QSell", ςδ

ωρος», δκαιρος, ό μή εΙς τόν . καιρόν του: ιfωgo, 
XaaμQw-lI.CIIJeo, Η_το,.- • ό πρΙν όπό τήν ώραν 
του , όνώριμος, πρώιμος, δvουρος, όΥΙνωτος.- 111 
παραμορφωμένος, δσχημος. [4]. 
δωρτο, ίπ. πιιθ. ΙΙΠ8ρσ. 1:011 'ιΙρ (8 ·δλ.). 
Άως, +Ι. δωρ. Ή~, -Eq . • ~ (I~toi} τό 
Άωσ-φόρος, δ-8Ε_φόIlΟ, (& ΙSλ.)· ό φέρων φCις, 

κομιστής φωτός Ι τό 6στρον της πρωΙας (λιχt. 
Luclfer). 
άωτtω, ιυλ. -tjoCIIJ (1101)· KoιμCιμαι. Έχ 1:oiJ 
Ιωτον, τ6. χιι! l1ωτο" δ' τό δριστον, τ6 έκλεκτ6-

τατον τοΟ εTδoUς του, τό δ~, ό cόθέρας». Π:>:ρ' 
Όμήρφ, έπΙ tol! λεπτοτότ9U καΙ έξαιρετικης ποιότη
τος · μαλλΙου: οΙό, ιfωτo,. n ώα. χιχ! έπ! τών έκ λε

· nTbTlIToυ πaνΙoυ όσπρορρούχων : 1l,,0,0 1.,πτό" «
ωτο" [πιθιιν. 'χ τοtl 111J1U. cI,nι" θιμ. δΙα ι, & νο : 
ι.ve-nνt;ειν, φuoδν]. 
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16 γραμμα .. ,,,Ο όντιστοιχεΙ πρός τ6 0Ι'\1Jιτιιιι6ν b.ttι. Κατό τον 9o'W άι' Ω. χ. εΙχε τό αχt\μα'9 , 

δπι.ις φοΙνεταl t.ν Mωo6ΙΤΙK~ · tnIYρaφt.\. tv ~. 'ω"νlιιι~ όλφg&lιtι.ι TQ ;6p~OTKώ1ατa σχl,\μοτό του ι'\σαν r ι;: κοΙ ru . Τό έΠΙKρOτ~σαν τελlK~ t\l .1'd 1λλl';νιιιιι:\ σχt\μα ~TO J ~ (:5 , τ6 σχήμοτα δέ ΤΟΟΤΟ δι
εΤηΡι'\eησαν 6μετΜ.\ηΤά καΙ tν tt,\ λοtινιιd.\,lCcιtaλi'ιξαντa tlC; 1'0 νεώτε;ρον θ. Καrό τόν 60'1 αΙ. Ω. χ. 
όnaν!{I. KEφaλatov 5I\ta J~C; AotIVIkt\c; 6λψa6ιlιτoΙΙ Ιχον το o~η~ά S. όfJοιόζον παραδόξως πρός t? 
όρΧClικωταΤΟ σ)(ή~OΤα ;'00 βΙ;τα τf\ς vl'\OO\l Θιl!ρaς. KαΙΤόΙ . oι'J&,ς λόγος δυνατοι νά γΙνι:) περΙ πPoελεu
σεΩCΙ τοΟ πρώτου tK TOo.(Sευτέρό!), ~-IόtI τ6 l5uQ οχημοtα Φ:ιλΙχt)ηοαν tντελώς όνεξoρτητc.ις δπ' όλλήλων . 

Ο πΙνσξ ~εl: :',ίιε;ι , 6 Cί(ιjμa τOV ~rltG1 T~ν iSlοφ6Ρ:.ιv 6λφΟ(3ήτων κατό διαφ3"ρouς έποχός . 

ίι, Ι, liίτo, ιiχλ.· τό δεύτερον γρ6μμα τ'ις έλλη
νικης άλφa6ήτoυ 11 έντείiθsν οι; ιiριθμτι":. αυμ6"λΟ'ί /)'= 
δύο χιχ! &ντιιιο~, ,6=2000. . 

ΟΙ ΑΙολl!!; κιχ! οΙ . Δωριιι!; τό Sχ;:.r;σψ?r.ο!ι.ιιν σ,ντ[ 
τΥ;; !iπλη, δ:χαs!ιχς; π;;ό του ρ: Peddo", βeάκο~ iv-:l 
e6dotl, eάκο~.- Σιιy~νGι πιχρeνsδοίλλsτι. μετ<ι~:Ι τω" Μ? 
γρ:χμμοίτων τ~ν αιιμπλεΥμ:!των μ 1 χχΙ μ e, διGι 'ii ιχπ
(lψ:ιαθ~ πλr,ι;tα-:!;JΟ; χα! 1!')χρινe~ΤΞΡΟ; Τ.χο;;: μεαημ
Pe/a, Υα.μβeόf, l1μβeοτο~. μJμβ1ιιτα.,. 
Ή 111;; ιiλλ:x Oυμ~ων2 1:ρο;;πή το;; β ώφε!λΞΤ" κιι;:.ίω; 

81; ττιν διοίφο;;.,ν π~ο;ο;;i'i τιϋ'ί SΠ[ ΜSρι.ιι; διxλιiκτων' 
tτ;;iπ'!j δέ: Ι :π)β: βα.τιιϊtl, β,κeός civt l :πατεϊ .. , :π,
xed~.- Ι β)ζ (Άρκ<ι~,): ζέeεDeο" άντΙ βέeε{Joeοtl. 
PιIeσDeOtl.- 111 β)Υ: Υ1ήχων ιχντί βJ.ήχow. 

-Ovcμa ω.φaδήτou Ι "EnoX" κατά Ι πρoαtyyισιν 
Σχl\μα 

~ΙΚI(ON . n. χ. 1.200 :J , 
KPHTI(QN. . 1.100-900 '1 
ΘΗΡΑΙΚΟΝ, . . 700-600 d ~ 

APXAJΚON ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ 700-500 & 
ΑΤΤΙΚΟΝ 600 a 
ΚΟΡIΝΘιΑΚΟΝ 600 L.I'I '"L~ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ . 600 Ε3 

ΙΩΝΙΚΟΝ. 403 "8 
Κλοοσ. Λατινικόν ' KOI Β 
tφεξης -

86· αιιντιτμ. τυπο, τΤί, χλ ητ. βαo,J.ε1ί, ΠΟΙ1)Τ., ilicrs! 
έ; όνομ. β4~6oσιλε'ύς: 
Ιδlάς .. • ιiνα~ιπλ. - τύπο; τ.,ίi βάζω (8 ΙSλ.). 
ΙδΙ., βσβσ,dl. πρΙSλ. nana.i, Aιx"t. paPole,1'~~ ' , 

cpIuV'!jJlIΣ Ιχπλ'l')εlίro~ χιχί. θ<ιιιul<tαιιι:ι;;' μπδ! Θεέ μου! 
ΠαναγΙα μov ! 

Έτυμ.: π<ι?οίΥ!Τ2Ι εκ τη, ιχνιχδιπλ. π~ιδιχηι; λ'~ιω, 
βα.βά. (πρ6λ. τ& βα.βάζω, βα.β/ζω, βα.βVζω, βάβσξ, 
βα.βάκτη~. βα.βeάζω· πρ6λ. ώα. σσιναχρ. bababa = 
κροτώ καιόμενος, παταγώ, λσιτ . bolblt = cγαυριζι», 
babίger=Ικθαμ60ς, σ,Υγλ. babΥ=παιδΙον, λιχτ. ba
buΙus=φλύαρος' τό ΤΞλεΙΙΤ2!ον τοίίτ? πρoα8γy~ζιι ti 
αΙΙΥΥ. τΥ;ι; ί2Π. *boll-baI- (bc1-bc1I, bc1m-baI, b&I-b
χλπ.) ,n,μΖΙνΟ'ίΤ2 ιiν'.1tι:;Οον Χ<ιΙ σ,σιινοίΡΤ'!jtον ιχφΥιγΥ,σιν 
(πρΙSλ. σ2ν:;κ~, bc1Ιbc1Ιakc1rδ'Ιί=εΙμαl 6ροδύγλωσσος, 
τpaυλΙζw, bc1lbΟlhόh=τραυλός, λ<ιτ. bollbus=Tpau
λός, bc1Ιbulίο=τραυλότη :, έλλ. βα.μβα.ll&ω, βα.μβα
ΚVζω=ΚΡΟτώ, πατογώ, τoUς 6δόντaς, βα.μβα.Ι"ω= 
τραυλΙζw, τ')!} δπoΙ~ιι ~i,ει?ν εΙνaι τό λσιτ. bolmbolIiQ 
ώ, λ:Χ t , Π2ρωνΙJμι?'I , ο ·',μ. xup. τσε6δός. Βλ. κιχ ! λ. 
βάeβιχeο~. 
IάΙaξ, -α.κo~. δ (βα.βάζω)· φλύαρος. 
δαδύιια, 1), λ<ιχων. σ,ντΙ Υέφveα.. 
IάΥμα, -α.τo~,· τό (βάζω)' λόγος, όμlλΙα_ 
Ιάδιιν, επί;;. (βα.l"ω)· 6ημα πρός 6ημα, ήρέμα, σι

γά-σιγά (λσιτι'ι . ρedeIentim)' ιiντΙθ. τφ ~όμφ, τeοχά
δη".-ιι πεζι:1, «μέ τά πόδια», ιχντΙθ, τφ: έφ' Τππου, 
έιρ'άμόξης.- 11 βαθμηδόν, 6λΙγον κατ'όλΙγον (λιχτ . 
grolIatim). 
l4δ.ςω; σ,ττ . μέλλ. βα.~,οfjμα" μΤΥν . -'00' ιiόρ. σι' 

έβά~,tm' πρκ. βεβάδ,κα. Ιβάdo" βσ'"ω)' πηγαίνω 
πεζιj, περιπάτώ, όδoιπoρW 11 πηγοΙνω σιγά,6ημαΤΙζω 
11 γεν~χω;;, πορεύομάι, « βaδΙζw" (π ~Ι;λ. λ2Τ. boldisco). 
~E; Gt,jtou τό 

Ιάδlσις, -εω~, 'Ύί" τό βαδίζειν, τό πορεύεαθαι, τό 
Μδισμα. . 
ΙδδιστCον, r;r,II . έ:τΙθ. τι.ίί βα.δΙζω' πρέπει νό 60· 

. δίζr:ι τις, πρέπει νό περιπατήσr:ι τις. 
ΙΙδιστiις, -ο;;, δ (βαδΙζω)' 6 6αδΙζwν πεζι:1, περι
πατητής, πεζοπόρος, δρομε;ί;ς 11 τα.xiι~ βσδ,αΠιFτα· 
χύc πεζοπόρος, ταχύς δρομεύς. 
. Ιοδιστlίι6ς, ή, ό" (βα.δΙζω)' καλός, Ικανός, εΙς 
τ6 περιπατεί,,_ 
Ιάδος, δ (βα.'"ω)· περίπατος, βόδισις. [έκ ρ. βα-, 

~ι; 7Ι, κι:.ι Ι τό Pa'tlO) (Ι}ι' έπεΧ,οίαaω, xιxoςdt !!ν -tl-) κιχ! 
-τιi: βημα., βωμό~, βάα,~, _ βά(J.eοtl κλπ: _ν τ~ λ. 
βά-~-o~ εχομον επίκτιχαιν τΤιι; ρι,. βα- δ~' ίνό;; δ.] . 
ΙΙlλΊΩ, μsλ. βάlω' όμιλώ, λέγω' γ' ίν. τ.ιχθ. πρκ
;:πo~;βέβσκτα., = λόΥος fXEI λεχθη' πρΙSλ. χσι! βα-

. βάζω. [sx ρ. βσκ- ιtρβλ . pάl,~, dfJακήf' πρβλ . κcι! 
τό πιχρ', Ήαιιχ. cβάακε,,,' 1έ".,ιι, xax010ye'tI.· πρβλ. 



20. 

_! το ένιιχχοl) τjjς; ΝίΙΧ, Έλλ-r.v . • 'βιι.l., δc1 ~ .. 
=r'ιXησε, θό ήχήΟΓ,1'βάαΧα» (*β.σκaHω· αυπ.--ςφ βά
α __ ~ (13 δλ.)· π~δλ. χιχ! dβσήi). 

βυCa, !ων. ivt! βσΘCίσ, θΤιλ . . τοl) βσlHJ,. 
βδδΕως, ΒπΙρ. τοσ PaiJ.ίJs· δ,τι χιχ! νl!ν, 6aθiά. 
βάθιστος, rι, Ο", .δlt&?θ. τοl! βσiJ.ίJ~. 
Ιa8μfς, -lδos · (χιχ! -ίδo~), -fι ' σκαλοπάτι n ύπ66a-

8ρον, Βάσις 11 κατώφλιον (o~ιJό~). 'Εχ τοϊ) 
βa&μός, δ (βαΙ1Ιω)' σκαλοπάτι, κλΤμαξ, κατwφλι

ον.- 11 μτψρ. 6aθμ 'ς πρ06δου, κοινwνική θέσις, ά
ξ/wμα, τάξις (λΙΧτ. gra,dus)_ 
δάδος, -eos. το (βαiJ.ίJς)· Βάθος iι ϋΨος (άνΙΧλδ

γω; τ1), χΙXΤβυθόν~$ω., πι;.ό; Τιν μετρεt τι" πρό, τΟι άνω 
iι προ; τΟι χάτω), λιχτ. a,Itifudo 11 δν tiJ στι;.:χτ:ωτιχi.! 
γλώασv έπ& βάfJ.ο~=κατά βάθος οτήλης ιi φάλαγ· 
γος, εΙ, 'ψόπον ωσΤ6 fι πιxpά-;:x~ι, νά. π:χ??υσιά.ζ'!) μέγιχ 
βάθος; χιχ! μιχρόν μΙΙτωπον. [εκ ρ. βαθ-, συ"("(. τi.! ρ. 
βαφ- toiJ ρ. βάπτω (13 βλ.)' πρ6λ. χιχ! βαθύ~], 

βa&ρι:'α, fι=βάfJ.ρο1l (ο 6λ.). 
βάθρον, το (ρ . βα-, βαl1lω)' τό έφ' ου 6aIVEI iι 

ΤοταταΙ τις, 6άσις, ύπόΒαθρον, «βάθρον» 11 θεμελΙ
wσις, θεμέλιον. 2) 6αθμΙς, σκαλοπάτι, 'ii σειρά 
6aθμ!δwν κλ/μακος 11 ή περιφέρεια κλ/μακος 11 εν τφ 
πλ',ιθ. κλΙμακες. , 3) ούδός, κατώφλιον 11 μτψρ. χεΤ
λος, δκρον: xI"66,,ov PrifJ.ea = τό χεΤλος του κιν
δύνου. 4) θρανΙον, fδρα, κάθισμα [sx ρ. βα- τοϊ) ρ. 
Pal1lQ) 6πεχτετ. κcιτά. εν -fJ.-, ώς έν λ. βά-6-0~ (δ 6λ.) 
χ:xτιi ~ν -6-' δdς:ιh=θ) . 

Iaaii-aYJύιIί, ες (PafJ.V~+liyxos)· ό txwv ΒαθεΙας 
κοιλάδας (φάραγγας) . . 
βαθύ-βουΑος, ον (βαθV.'rβοv}.ή)· ό txwv Βαθεί

αν Βουλήν, Bqθύνoυς, νουνεχής. 
βδδύ-ΥΙ:Ιος, !ω~. PatJ6-yeos, 011, ιiττ. βαt'J.6Υεω" 

(011, (PafJ.V, +- "η)' ό txwv ΒαθεΤαν (παχείαν) γην, 
καρποφόρος, γόνιμος, εύφορος. 
βδδiί-yήρως, ω1l (βαθυς+"ηρα,)' ό έν 6aθεί γή

ρατι, ύnέΡΥηρος. 
βαθίί-ΥΑυιιτος, 011 (PaIJ.v, + Υ'.νφω)· ό Βαθέwς 

γε'(λυμμένος (σκσλισμένος). 
βαδίί-δϊνήι:ις, εσσα, εν (βαfJ.VΙ;+δΙ1Ιάω)· ό 6aθέ

Wς συστρεφ~μενoς, ό σχηματΙζwν ΒαθείανδΙνην.I\ΙΧί 
IQIiί-IfvIΚ, -ov, δ = βαfJ.vδΙ1Ιήε" (8 ελ.) . 
βαθύ-δ.Οξος, 011 {PafJ.V, + δόξα)' ό λιαν πεφημι · 

σμένoc;, ένδoξότaτoς. 
ια8ύ-ςωνος, ο" (PσfJ.Vs+ ζώ'llrι)~ ό Bαθέwς έζw

σμένο:; (τ. ε . ούχΙ ύψηλά, ύπό τό στήθος, άλλά χα
μηλά, άνwθεν της όσφύος, ο!jτω; ωσΤ8 Τι εσθΊι. Ζ;τι
πτεν εί. -;Ίιν ζώ~ην μΞ πλουσΙας πτιιχώσεις (π?6λ. είί
ζωtlO" βαθύκoλπo~). 

Ιδδiί-δριξ, -τρrχο~, δ, fι (βαfJ.VΙ;+fJ.ρΙξ)· ό έχwν 
μακράς καΙ πυκνός τρΙχός, ό έχων πλουσΙα'l κόμην 

11 iJt~ π;:-')~Z~ω'" ό έχων πυκνόν fρΙχwμα. 
6δδυ-κaμιιήι;, ε, (Pa{}V, + κάμπτω)' ό 6aθέwς 

(~. a. λίαν) κεκαμμένος 11 πολύ καμπύλος, κυρτός . 
. βδδυ-ιι;1της, (Pa1J.u. + κητο,)' ό tXWV 6aθεΙας 

(με\,άλας) ΚΟιλότητας, τ. ε. ό πολύ Βαθύς (π. 1.. 
πόντος). 

ιαδυ-Kλι:Ι;C;, ε, (βαfJ.VΙ;+κΜ!0,)=6αθύδοξος, λ/αν 
πεφημ lσμένος . 

Ιδδiϊ-ιιoAιιoς, 011 (PaIJ.v, + κόlπo~)' ό 6aθέwς 
κεΚΟλπωμένος, τ. ίi. ό φέpwν Ιμάτιον με 6aθεΙας 
(πλουσίας) πτυχώσεις, ώ~ τGι βαiJ.ίJζωtlO' (ο δλ.). 2) 
η έχουσα λίαν άνεπτu.γμένον τό οτηθος, ή έχουσα 
πλούσια στι;θη (μαστούς πληρουντας τό στήθος) . 
- 11 επι τΥί. γής, ή έχουσα 6aθε/ας (τ. i. εύφόρους) 
κοι λάδας. 
Ιδδiϊ-KρημνOς, ο" (βαfJ.VΙ;+κρrιμ1l6~)· ό fxwv 60-

θεΤς (τ. ε . ύφηλούς καΙ όποτόμους) κρημνούς. 
ΙδθΙί-ιιρί!σταΑΑος, 011' ό κεκαλυμμένος με 60-

θείς (-;. ε . παχεΤς) κρυστάλλους (δηλ. πά'(ους). 
. 6CiIii-KTiovoIί, 011 (Pat'J.Vs + xτ~αtlO")' ό txwv 
πολλά κτήματα, 6aθύπλουrος 11 χυρ. ό fxwv πολ
λάς καί μεγ6λας ο'{έλας κτηνών. 

ισav-Aι:ιμoς, 011, χιχ! βίi.lJ.t)-lεΙμω1l, Ο", γεν. -01l0!; 
(βα{}V.Ηε,μώ1l)' ό txwv 6αθεΤς ('t. Ι. · πλouσΙoυς. 
είιφόρους) λειμώνας. . 
Ιδθi-λήίος, 011 (PafJ.V, + .lήίΌtI)' ό fxwv 6aM 

lιjίΌ" (τ. i. άφθονα καΙ πλούσια σπαρτό): . 
β'81-μαΙΙσς, ο:" (βαfJ.VΙ;+μαU6s): πυκνόμαλλος, 

ό txwv πυκνά και δφ80να (Βαθi6) μαλλιά. . 
βδδϋ-μήτιις, -ov, δ (χιχ! pa.fHJμijta) (PafJ.V, + μη

tIs)' 6 6aθεΙας txwv 6ουλάς, 6aθύνους (πρ6λ. · μrι
tlem). 
βCί8U-νοος, 011, χιχ! ouvvp. PaiJ.ίJ1IOV" OV1l (Pa.fJ.vs 

+1Ι60ς): ό txwv Βαθύν νουν, BaθεTαν σκέψιν, φρό
νιμος. 

βαδυνω, μέλ. βa.lJ.fι"ώ· πι;.κ. PePrifJ.vyxa (βαiJ.ίJ,)' 
καθιστώ τι Βαθύ, σκάπτι.> καΙ κοιλαΙνι.> τι 11 βαiJ.ίJ-
1Ιω τ1ι1l φάλαγrα = αύξάνι.> τό Βάθος της φάλαγ
'{ος π .:οσθέτwν σειράς πολεμιστών. 
. βδδυ-ξΙίΑος, ο,; (βαfJ.Vς+ξ610")' πυκνόδενδρος. 
ιαθυ-ιιι:δος, 011 (βαfJ.VΙ;+πέδο1l)' ό έχwν ('ij άπο

τελC;ν) ΒοθεΤαν πεδιάδα (τ. Ι. χαμηλή ν, κειμένην 
μεταξύ όρtων). 

ιαθίί-ιιι:Αμος, 011 <βαfJ.VΙ;+πέΙμα)· ό fxwv 6aθύ 
(τ. ε. παχύ) πέλμο (<<χονδρήν πατουσαν»). 
6δδϋ-ιιΑόκαμος, ο" (βαfJ.VΙ;+πλ6καμο~)· ό έχων 

6aθείς (-;. Ε. μακρούς, πλουσΙους) πλοκάμους (πλε-
ξίδος). . . 
βαδύ-ιιΑουτος, 011 (βαfJ.V~+πλoiίτο,)· ό καθ ' ύ

περβολήν (έξαιρετικό) πλούσιος. 
βαδiί-ιιό~ι:μoς, 011 (βαfJ.VΙ;+πό}.eμο,)· ό χwμένος 

6αθiά είς τόν πόλεμον, ό πολεμών με δλας του 
τός δυνάμε ις. 

βδ&Ιί-ρρι:ίτης, -ov, δ (βαfJ.V~~ω) = βα(J.Veροος 
(ο 6λ. ) . 
6αθύ-ρρηνος,01l (βαfJ.V,+eή1l)' ό txwv 1ι ό κατ

εσκευασμένος έκ πυκνου καΙ μακρου μαλλΙου προ-
6άτwν, πυκνόμαλλος. 

βδδiί-ρριςoς, ο" (βαfJ.Vι;+eΙζa.)· ό έχwν 6αθε/ας 
ΡΙζα~ . ό Βαθέwς έρριζwμένος. 
Ιδδlί-ρρooς, χ:χ! χιxτCι συνιχ!ρ. βαiJ.ίJρρoυ" OV1l 

(βαθυ):ϊ-ρέω)' ό fxwv Βαθύ ρευμα, ό ύπερεκχειλΙ
ζων. ptwv με άφθονα ϋδατα. 
ΒΑ ~ΘYΊ, Pa1J.e;;a (ίων. βα{}έα), βαlHJ' συγχρ. βα

lJ.ύrεeος, πσ:Υ,τ. βαt'J.f.ω1l, δω? βάσσω1l' δπερθ. βαiJ.ίJ
τατο" ,""~ητ, PrifJ.,ato)· 6aθύς 'iι ύψηλός, λιχτ. a,ltus. 
2) βαθύς, παχύς, χονδρός 11 δαψιλής, άφθονος (ώς; 
Er.l ι!xλl.lω 'l χ:χ: ysva!Gu) 11 γενΙΥ.ω;;: μέ'(ας, άφθονος 
11 SIt( 9Iσ~r,; : βaθεία 11 έπ : 'toB vofi, 8ιcινoΙας; , σχέΦΞως: 
6aθύς, συνετός, σώφΡWν.-ώσ. μΞτά διιχψόρων άλλων 
σYjμ:χ~ ~ων επί χ'p6'I~υ . 'Ιιλιχ(ιχ,; χλπ.: PafJ.V, oefJ.eo,
pa{)oV "ηρα,-βαθ'ε;;a φάλαΥξ. 
Έτυμ.: εκ ρ. PafJ.-, ε~ 1ι;; χΙΧί ,r.i: βά{}ο) (δ 6λ. ), 

Pi1I1J.o) (π~6λ. πάΙJ.οs-πέ1Ι{}ος)· πρ6λ. σιχνσχρ. gah= 
Βυθίζομαι, Βουτώ, gah-a,s=λουόμενος (ώ; οi)σ .=Βά-
8ος). gah-a,na,-s=Βαθύς. 

6δδiί-σιιδφΙ;C;, ε, (PafJ.V, + σκάπτω)' ό 6aMwc; 
έσκαμμένος. 
βαθύ-σκΙος, δ)' (PafJ.V,+ aH,ri)· ό βαθέwς οκια

ζόμενος, ό pInrwv παχεΤαν σκιάν 11 εύρισκόμενος 
έν τοιαύτι;). 
6δδύ-σιιορος, ο" (βαfJ.Vς+απεleω)· ό Βαθέwς έ-

σπαρμένος, εϋφορος. . 
βδθύ-στι:ρνος, 011 (βαt'J.υς-j-στiΡ1l01l)' ό E':xwv 60-

θύ (τ. ε. πλατύ, εύρύ) στέρνον 11 εύρνστερνο, αί·α='(η 
έχουσα εύρυ καΙ έκτετaμένον στηθος. 
Ιδδύ-στοΑμος, 011 (βαθυ) + σt'0,ιμ6s)' ό φορών 

μακράν καΙ πλουσΙαν (Pa{}e;;a1l) έσθητα (φόρεμα, 
έπανωφόριον). 
βδδύ-στρωτος, 011 (βαΙJ.Vς+σrρώ'llννμι)· ό Βαθέ

wς έστpwμένος, ό fxwv παχέα στρWματα. 
Ιδδύ-σχοινος, 011 (βαfJ.Vς+σΧΟ;;1Ι0»· ό κατάφυτα 

όπά Γιυκνούς σχοΙνους τόπος. . 
βδδύ-φρων, 011. γεν. -0110, (βα1J.U,+φρήν)=βttiJ.ίJ· 

povlo, (5 βλ .), Βαθύνους. 
Ιδ&ύ-φυλΑος, 011 (Pa(J.V,+φtίl}.01l)' ό fxwv 6aθύ 

(πυκνόν) φύλλwμα, 
βαδu-χaίτης, -ov, δ' ώσ. ιιΙΧί βαΘVχαιτήι:ις, -caaa, 

-E1l· (βa-θV,+xα1τ'1)' ό έχων 6aθείαν (τ. ε. μακράν 
καΙ πυκνήν. πλουσΙαν) χοίτην (κ6μηγ). 
βαθύ-χθων, 011, γεν. -O"~ς (PalJ.vs+1.~OJ1l) = βα

fJo6ye,0, (8 βλ.) ' ό fxwv 6aθείαν (παχεΤαν, εϋφορον) 
χθόνα (γην), εCιφoρoς, γόνιμος. 



δaf"ν, '1~. '1. ι~χτ. ιiορ. 15' ';00 βσΙ_. 
.'ΑΙ'"Ο (σXYIμGtτισθέν Ιχ ,;ι'/ο; *βάω)' μ'λ . . βήιιο· 

μαι. έπ. Piopαa χιχ! βε/ομαι. ~ωρ. βααεΟμαι' πρχ. 
βέβ'1κα. 8π. γ' πληθ. β.βίααι. βεβίi.αι· iπρμ. β.βά
με'" μτχ. βεβαώ,. βεβfί.υΊα . χαι! xΙXOΤOt συναιΙρ. βεβώ,. 
βεβωαα. βεβώ, ' ιiόρ. δ' έβ"". έπ. γ' ι!ν. βη. ίπ. γ' 
δυϊκ. βάτ'1'" Π " οστ. βηΙJ.ι. εν δέ -rat, συνθι,;οις βίi. 
(π. χ. κατάβα)' ·rτ:?~ . βω. έπ. βεΙω. έπ. γ' έν. βήπ' 
E~κτ. βαΙ",,· ιiπρ:ρ. βή"αι. βπ. βήμε"α,' μτχ. βιi,. 
βααα. βά". - Μβσον, aπ. γ' έν. io;:. αι' Ιβήσετο. ιiντί 
έβήσατο.-Παιθητ., ιiδρ. αι' ΙβάlJ.η" έν συνθ. (ώ. αιι,l,
εβΜ}η,,)' π~κ. βέβfί.μαι έν συνθ. (ώ, :πα.ραβέβαμα,): 
• Αμτ6 .• περιπατώ, βαδίζω, βηματίζω, πορεύομαι. 2) 
έπικ. μs,' ιiπ .. φ. : βη δ' '{με". βά" δ' Ιέ"α, = έξεκΙ
νησε νά υπάγι:} (έξεκίνησαν νά υπάγουν)' βη dε /Joέ. 
ε,,,=ηρχισε νό τρέχι:}. 3) βαΙ"ω μετά τι := βαδΙ
ζω κατόπιν τινός (πρίχγμ. ). έπειτα ,όπό ΤΙ' βιι,Ι"ω 
έπ' έ!πΙδo~ κλπ. == προχωρώ ' (στηριζόμενος) έπl 
έλπίδων, ,;. l. τρέφω έλπΙδας 1ύ.π. 4) δ πρκ. βέ
β"κα εχει κυρ. oτiJv εννοιαιν του! εόρίσκομαι έν τινι 
τόΠΥ, έχω κατασταλάξει, έχω κατακαθΙσει : ε~ βέ
β""α=ε1μαι καλό στερεωμένος οΙ Ι" τέ},ε, βεβω
τες=οl κατέχοντες τό ά;ιώματα. 5) έπΙ ιiψι}χω'J 
'It~Ο(Υμi~ων, έ""έα. έ",αυτο, βεβάααι=έννέα έτη ήλο 
θον καΙ παρηλθον. 6) άναβαΙνω: βα,ί ... ω δΙφρο" 
=άναβαίνω είς δίφρον, έπιβαΙνω δΙφΡDυ n έπ! ζφων, 
συνευρίσκομαι, συνουσιάζομαι, (KαβαλλΙKευw): ϊπ
πα. βαι"όμε"οι=φορβόδες. 7) μeτ' αι:τ. ' τοίί σ!)σ •. 
η s::;",,,,o~ . ivτ~κ. βαΙ"ω κέ!ιvlJ.o,,=περιπαΤώ όδόν
βιχί"ω πόδ:χ=κινώ τόν πόδα πρός τά έμπρός, προ
χωρώ 11 ώ:J. μην. μβτ' , α.Ι,;. αΙ ... ο ... Εβα κόρος= άηδία 
έπηλθε μετά τόν έπαινοΨ %J!io, έβα. με=χρέη μέ 
κατέλαβον (έπεσωρεύθησαν έπ' έμοΟ) . 

11 Μ6τ-.ι6., μετ' IΞvsrr. μ8λλ. βήσω' ιiδρ .. α.' ιβ"σα (ιiντ
-.ιπoκ~:νό ε.ο, σημαισιολ. εΙς Βν80Τ. βιβάζω)' κάμνω 
τινα νά βαδίσι:}: φώτα.~ βηα .... άφ' l'ππω't'=τούς έ
καμε νά κατέλθωσl (τους κατεβΙβασεν) άπό τό δρμα. 
Έτvμ.: βα' ... ω (*βα,,-jω (*βαμ-jω (*gvrp-jδ=λαιτ. 

venio' πι;.6λ. σα.νσκ. ρ. ga.-=βαΙνειν (έν. gΊ-ga-mί) 
gά-tί-s=6ημα κλπ: εχ τη~ α.~τη~ ρ . 'ItιxpiyovoτaI κα.Ι 
oτck: βάα,~. β2ακω. βημα. β,βά~, βιβάαΙJ.ω ... , β,βάζω. 
βά.δο,. βα,δΙζω. prf{Joeo .... βέβα,ο,. βη!ό~. βέβ,,!ο,. 
βωμός' πρελ. κ-.ιΙ ιinλ. gate. gaίt, go, golng. 
Ιάίον, το (βάϊ,)· κλάδος φ;,ίνικος. 
ΒΑ ΙΟΊ, ά.. ό,,' μικρός, λεπτός, άσήμαντος, 6λΙ

γος, ευτελής, ταπεινός : έχώρε, βα,ος = έταξΙδεuε 
μέ μικρόν συνοδΙαν 11 άπο βιχιης (ενν. ή}"κΙας) = 
παιδιόθεν (άπό της παιδlκης ήλlκΙας) 11 βα,ο" ώς έ
πίρο = όλΙνον' [βαιος (*gvaisos' πρ6λ. λιθ. galSΖtύ. 
ga.rszti =:;; γΙνομαι άφαντος, gaiszinti = όφαν/ζειν. 
Προ6λ. ήβα.6~]. 

8A,·tl, .;.. γεν. -.δo~ (ώα. και! βαί~, -/δοι;)" κλά
δος φο/νικος. 
8"'ΙΗ, 'ί,. δερμάτινον έπανωφόριον των χωρι

κών, ή γουνα' [θρq.κικΤΙ λέ;ι;;]. 
βαKiλαι;, 6' ίερεύς (Υι υπηρέτης) της Κυβέλης 

χονδροκέφαλος, φαύλος, παλι:}άνθρωπος, laoτ. ba
celus, baceolus. 
βάκηΙος, δ=βακέ!ας δ βΙ .. 
βCΊιdςω, μΗ. -[σω (Βάκ"γ προφητεύω ώςό Βάκις. 
Βάκl4;, -ι~o. δ' άρχατος μάντις έκ ΒοιωτΙας. 
βCΊιιιιδριι;, -,δα, (η -ιo~. 1) -εω~) iι· άρωματικόν 

φυτόν, έκ τών ριζών τοΟ όποΙου παρήγετο έλαιον 
(λα.τ. baccar). 
βαιιτηρία, fι=βάκτρο" (8 βλ.). 
βαιιτΙ;ριον, τό=βάκτρο .. (ο βλ.). 
βάιιτρcυμα, -ατο,. τ6' βακτηρΙα, ράβδος. aτή-

ριγμ::J. 'Εκ 'tQU . 
βακτρcύω, με/. . -αω'στηρ/ζομαι (άκκouμβώ) έπl 

βακτηρΙας. 'Εκ τοίί , 
Ιάιιτρον, . τό ("'βάω. βιβάζω). λα.τ. baculun' ρά. 

βδο:;. βακ'l:ηρΙα ( ο βλ.), στήΡIΥμα. ' 
βαιιτρο-προσαίτηι;, -ov, δ (βάκτρο...-J,προααΙτη,)· 

ό έπα/της δ:nις περιφέρεται στηριζόμενος έπl, 60-
κτησΙας. 

βι:ικχάω (Βάκχο,)' παραληρώ διατελων έν Baι<; 
XΙKιj μανΙ\1 . ' 
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Ιάιιχi-Ιαιιχον fIω' (ιΔw Ομνον εΙς τιμήν τοΟ Δι
ονύσου, όρχόμενον άπό των έΠΙKλήσειJγ cBdxx •• 
Βάκχε. 11 έπlκαλοΟμαι τόν Βάκχον. 
. βακχι:ία, iι (Bάκxo~)" βακχική κραιπόλη, μανΙα, 
παραφροσύνη. 

ΒαΙΙΧΕίον, τό' ναός τοΟ Βόκχou.- n - βσκχε/σ 
(8 δλ . ). 
δάιιχcιος (1) βακχεΤο,) α. ο... (Βάκχο,)' βακχι- , 

κός, άνήκων εΙς τόν Βάκχον 1) εΙς τός τελετάς 
του 11 ό όμοιάζων πρός Ιερέα τοΟ Βάκχου, ένθου
σιών, μαινόμενος, 
βάκχcυμα, -α.τοι;. τό (βακχιVω)=βα.Jq,8/α. (8 βλ.) . 
ΒαΚΧΕύς, -έω,. δ=!Uκχος. Έ~ ι:r.~τoiί το 
βσκχί:ύσϊμος, ο,,' ό παραδεδομένος εΙς Βακχικά 

δρνια, μσνιώδης. 
βάκχι:υσις, ·.ω,. iι (βακxιVω)' βακχική κραιπάλη, 

μανία. 
βαΚΧΕύω, με/.. -εναω (Βάκχος)' τελ" (έορτάζω) 

τήν έορτήν τοο - Βάκχου. 2) όμιλώ iι ένεργώ ως 
κατεχόμενος υπό μανΙας,- μαίνομαι έκ θρησκευτικοΟ 
ένθουσlασμΟύ (λ-.ιτ. bacchari).- 11 ένε;ΙΥ. μ,,:6τ. έμ
πνέι. 1 μανίαν είς τινα, κινώ τινα είς βακχ,κόν έν
θουσιασμόν. 
Βάκχη, ·Γι (Βάκχο,) καιί Βακχί,. -Ιδα,' Ιέρεια τού 

Βάκχου.- 11 πα σα ύπό βακχικης μανlας κατεχομένη 
γυνή, μαινός. 
βαxxιά~ω=βακxεtίω. 
βάκχιος, α, ο" κα.ί βακχ,κόι;. ή. ο,,=βάκχειοι; (ο 

61. .).- 11 6); c,·j:J ιaστ. δ Βάκχιοι; (ένν. {Joεο,)=ό βακ, 
χικός θεός, : . ! . ό Βάκχος. 

BaKxfc;, ·ίδο" fI=Bdx.<." (c. βλ.). 
βι:ικχιώτης, -ου. δ (Βά.Ηχ,ας) · θιασώτης τοΟ Βάκ

χου, β.- κχευτής. 
BA'KXOI, δ' ό θεός Βάκχος, vεώτsρον σχε,:κώ; 

(ιiJtCl'/:ffiv 7tιxpi Σ"φ. τό πρώτον) δνομα. τ?Β ΔιονU~Ο'J, 
8; Ξκ:i.λ6t,,-, Δ.ό"υαo~ Βάκχε,ο, καιΙ & Βάκχε,οι;' δ 
π~'ώτo; , φ ιιτευοα.; τΎιν ~μΠ$λ'j 'I, θεος τ?ίί οΤνοtl κ-.ιΙ τΥι. 
έμπνΞι}σε,ω. , 6LlJLxffi~ ~ε τΥ,ς &ι:;-.ιμ-.ι.ικij. πc,ιVjσεως. Ταιυ
τΙζεtaι προς τΎιν λέξιν WΙακχοι;. καιί οϋτω παιΡ~γaτι:r.ι 

έκ , του lάχω.-ΙΙ δ όπο το!) Bixxou κατεχόμενα;llra
νιχω~, πας ένθουσιών καΙ μαινόμενος έξ ένθουσια
σμού. 

Έτvμ.: έκ ρ. Fax- ωστε Βάκχος (*Fdxxo,. και! 
W Iακxo~ (*F,Faxxo,' πιθ. συΥΥ. τψ Ιαχή. ήχέω: lιιχή 
(* F,FaXΉ' πρ6λ. δμηρ. αυΙαχο, ( *ciFlaxo, κα.Ι το Jtap' 
Ήσυχ. Ιβα.Ράκτ",· κραυγάαα,8ΙJ.ε" καΙ Βάκχο, •• 

βCΊ1CΊν-αyρα, 1ι (βιiλα"ο,+ι'i.γρα· έργαλείον, δγ
γκιστρον 1) κλειδΙον), δι' ου έξηγον την βά.!α"ο .... 
κα.Ι ο&τω iι θUΡa ήνΟΙΥ6Τ" 11 κλειδί, κλεlδαΡ16, 

6CΊ1CΊνEίoν, ' τδ, λα.τ. balneum (πα.λ. baIlneum' 
πρ6λ . τό ν~σ6λ. μπά.",ο)· λουτήρ, λουτρών 11 λουτρόν. 
Πρ6λ. β!νω. 

ΒΑ'" λΑ "'"ΕΥ,Ι, -έω" δ' ό ύπηρέτης τοΟ λουτρώ
νος, λαιτ. balneator. 'Εξ ι:r.~τoί) τό 
β616νΕύω, μελ. -αω' εΤμαι βα!α ... εύ~ (.8 δλ.), υπ

ηρετώ ' έν βα!α ... εΙφ (ο βλ.) 11 περlποιοΟμαι τούς 
λουομένους 11 ' γβν., υπηρετώ, · περιποιούμαι. 

fCΊλCΊνιι-φάΥος, ο" (βά.!α"ος+φαγεΊ ... )· ό τρώνων 
βαλάνouς (βαλσνίδια) . . 

, βιiλCΊνη-φόρoς, ο" (βά!α"ο,+φέρω)' ό φέρων (,;. 
i. παράγων) βαλαν/δια 'ii χουρμάδες. 
βαλCΊνίζω (βά!α"ος)" τινάζω τήν 6αλανιδιόν κα1 

συλλέγω τό πίπτοντα Cαλανίδια. 
6CΊλδνισσσ, iι, θ1jλ. τοίί βα!α ... εύ~ (ώς βααlλ,αασ 

θηλ. τοίί βαo,!ιV,) 11 ή έν βαλανεΙΥ (λουτρώνι) όπη
ρετούσα γυνή. 
, ΒΑ'" λΑ ":"01, i)' κυρ. τό βαλανίδι 1) βελανΙδι (λα.,;. 

gIans xι:r. i , bela.nus). ιiλλ" χα.ί ι!πί ~λλων χιxρπιilν χα.Ι 

κυρ. βπΙ τσο καρποΟ τοΟ φοΙνlκος (του χουρμά). 
Δ,ος βά!α ... ος=τό γλυκύ κάστανον.- 11 δι' δμοι6τ'ij
τα. σχήμαιτο.: 1) εΤδος όστρακοδέρμου (<<μύδι ») . 
2) ή βόλανος (τό δκρον) τοΟ άνδρικοο μορΙου. 3) 

, σιδήοιον 1) καρφΙον {λα.τ. pessulus) , τό όποΤον είσ~-
γον δι:) τινος όπης , τοΟ δκρου τοΟ ξυλΙνσυ μοχλοΟ 
(τ~iί oπι ,:;θΞ~ 'tij;; Ou;;:x~ κειμΞ'/~υ κr;ιΙ ~ι·ιjκoντo. κ-.ιθ' δ· 
λον τ6 πλι:ίτο. aojτij;;) εΙς άλλην όπήν άνοιγμένην 
έπlτης nr.ιpanrQOGC; τι;ς f'ύρr.ις (~ -ί;') βιxMι,,()ΙSόκην), 



__ 2_0_. __________________ --~ .• ~α_l_α_ν~όω_-~.~αρδ~α~ρ.ός~ ____ ~~----~~--____ ~ 

' lIιdι νΙΙ οUϊχρστ'ijτσι e/j θόρσ χλΒιοτή, μi] μιτσχtνοuμ" 
νοΙ) το!) μοχλοίΙ' δι& νdι ιiνoιχθ~ t. ΘUρσ lπρl;πι ν& ιi-n
οuρθ~ δ ' aI~YIPoU~ σ~τό~ ItctooGtAo~ (e/j βάωwιs) lΙι& ~1j, 
βσωνάΥf/σs (δλ. λ.). 
Έnιμ. : .πιθσνώ1:. ix ~. PaJ.· (~oσ βάJJ.αι) ώ, οημ. 

παν δ, τι ρΙπτεται i'j πΙπτει' πρδλ. λσ~. gl&,n5, 'λλ. 
βJ.iι·μνοs, βJ.η·τόs· e/j τσuτ61:η, τιilν φθόπων tH.I 
βνιοχόΒ1:σι χι:ιι -όπό ιiλλων Ύλωσoιilν (ίχτό, ~, Λστιν.): 
),ιθ. glle, πσλ.·πρωοο. gII., οσνοχρ. gul&h=gl&nI pe
nl$, ίGtΠ. *gvele=6όλανος, Υσλλ. glo1.nd. '.'Ε; σuτο!J τό 
'β"Ινόω, μίλ. ·ώα",· κλεΙΙι) (κλειδώνW, μανδα

λωνω) τήν θύραν διό βα.Uνοv (δλ. βάωνοs). 
βΙΙαντιιι-τ6μος, (χσΙ βσωπιο·τ6μο,) δ (βσU,,· 

τιoν-!-τεμϊtι)' ό τέμνwν (κόΠΤWν, τρυπών) τό 60-
λόντιον καΙ . άφαιρών τό έν αύτQ χρήματα. 
ΒΑλλ'ΗΤιΟΗ, τό (χι:ιΙ όρθό't. βσUά.πιoν)· σακκΙ, 

διον, «πουγΥΙΙ, χρηματοφυλόκιον (OXO'tsLV. 8τuμολ.). 
ealavno-τoίιCCoJ' τέμνΙι) (κόπτW) 6ολόντια ΙΙ κλέ· 

ΠΤΙι) χρήματα. 
BAλBl'1, .,&0" 'ιι, χσΙ χστ& τό πλιίστον βν τφ πληθ. 

σΙ βσJ.βi'6e, (AGt't. co1.rc~re$)· XUp. τό σχοινΙον τό τει
ν6μενον πρδ τών όγωνιζΟμέΥWν έν TQ όγώνι τοΟ 
δρόμου U χι:ιτ& πληθ. xup_ έσήμ. τούς στύλους, όφ' 
ων "το τενΤWμένόν τ6 σχοινΙον, ίπομένω, ή γραμ' 
μή όφ' ης όνεXώpouν. ΕΙτσ έσήμ. τό σημείον τοΟ 
σταδΙου, έκ τοΟ όποΙου έξεκίνουν καΙ εΙς δ έπέ
στρεφον οΙ δρομείς i'j ΟΙ όρματοδΡόμοι 11 κ6θε ση· 
μεΤον έκκινήσεως (π. χ •. τό σημείον, ιiφ' 01) έρρΙπτsτο 
δ ΙΙΙοχο;).- • Πάν μέρος δπερ έπρεπε νό κερδηθr.\ 
(νό κατακτηθι:\), δπWς ή έπαλξις τεΙχους U ώσ.έοήμ. 
παν τέρμα, τέ> ος (σxOΤ8ινfι' ί.υμ!:lλ.). 
βάΙc ιlντΙ Ιβσ1ε, Υ' Ιν. ιiόρ. 6' .05 P6.U",. 
βΙΙ{ιν, ώα. βσUiιν, ·ήνοs, δ' 6σσιλείιι; (λΙξ. ΦΡU· 

Υιχή, πι8. ouyy. τ~ Ι6ρ. Bel -η Βο1.&I=Κύριο~). 
ΙΙΙΙ6ς, ά, όν (β6.Α1",)· στικτός, ποικίλος, παρ

δαλός, cPιi}.},os' (οημ6Ρ.) = ό φέρων λευκόν στΙγμα 
έπl τοΟ μετώπου, (λστ. v&rlu$)' πρδλ. Ba"'os, δνφσ 
Ινό, τ6)ν (ππων το!} Άχιλλίωι;. [πιθ. σlηγ .• φ βιιω· 
"είιg 'Χσl PιiUr.o]. 
'αΙΙάντιον, τό=βιιUtιτιΟ1' {ΙΙ βλ.). 
βαll{ιναΔC alincIV· λογοπαΙγνιον έπl τών λέξ. 

{JdUr.o χσΙ τ05 ιiττ. δ'ljμοu ΠιιHiιtιη. 
Βλ' λλΩ, μίλ. βi.1ώ, ίων. βi.U", (σπσν. βιιAAiισω)' 

ιiόρ. β' lβί110ν, ίων. ιiπρφ. βιιΑέειν' πρχ. βέβΑηκιι' 
()Π6ρσ. Ιβεβ1iικειν' έπ. βεβ1iικει".- ΜΒσον, ίων. 'Ψ~. 
βα.αισ"πο- μίλλ. βιιΑονμιιι' ιi6ρ. δ' έ{Ji.1όμην, ίων. 
llpoo't. βσΑήί.-Πσθητ., μίλλ. β1η{Jήσoμιιι, τ~τελ. μελ. 
βεβAiισoμιιι' ιi6ρ. σ' έβ'λ.iιlhιν· ϊ' ~ν. ιior;. β' Ιβλ.ητο, 
CIIt?'t. βAiιετιιι, ε~xτ. 6' Ιν. βΑεϊο, ιiπpφ. βJ.ήσ{}a.ι, 
fi'tX. β1iιμενoι;' π~x. βέβΑημιιι, ίων. ϊ' πληθ. βεβΑή· 
ατιιι' ίιΠ~~:1. έβεβ1iιμην'- Ι ένsργ. ρΙπτω, 6όλλω, έξ
ακοντίζω, έκσφενδονίζω (χυρ. iItt otou~'i;Jto'ts βλήμσ· 
-rc; έχ'Yjl5~λcυ δπλου, έν ιiντιθέσsι πρόι; πδ1.ν πληγμ", &ι' 
ιiyχιsμάzoυ δ7.λ?~, έ:γ' ου 'Ι/ΤΟ έν xpi;asL τό: nJ.iιn"" 
αυτά",) Η μτi'~ . έπΙ Υιχο:ι, πΙπτω, ΠΡοσπΙπτω, προσ-
6όλλω (τδ σίοΟι,Τ'ίlρ:!:Ιν .fιι; cί'Xoη,): χτν,πο, cWιιτιι 
βάΗει=ηχος προσπίπτει εΙς τό ωτά μου.-iιiι πλοΙ· 
ων, έφορμώ, έπιπΙπτω 11 ώσ. σπρώχνω, σκουντώ υ ό
φήνω νά πέσι;ι U x~i έπΙ ~lIIxpόων, χύνΙι) δ6KΡUα n ώσ. 
6όλλω (τοποθετώ) όλόγυρα ι "",,14 dμφl dx,csOfII 
βά'λ.ε· πρ6λ. τ;, σημa? 6όζω, Bόvw, BαIvw. 2) ώ, 
ιiμ τ6., πίπτω, κουτρου6αλώ, κυλΙομαι: noτιιμΟs sls 
.χω βάΑΑco".- 11 Μίσον, άναμετρώ κατ' έμαυτόν, 
6όλλω εΙς τόν νοΟν μου, αυλλογιςομαι, διαλογΙζο
μαι. 2} ρίπτω έπόνΙι) μου: ξΙφα, σμφ' OίμoIs βά1· 
Άομιιι=ρΙπτω εΙς τούς ώμους ξΙφος (τ. Ι. τό έξαρτώ 
διό τελαμώνος άπό τούς ώμους μου). 3) 6όλλΙι) 
θεμέλιον, θεμελιώνw: βιiUομιιι cioτv=lδpύw πόλιν 
11 κeηni'&a βάUομιιι=fundο1.ment& J&cere = 6όλλω 
θεμέλια. . 

. ' Eτvμ., ix 'τη, ",~τηι; ~. βιι1- ('ΧσΙ χστ& μ61:άπτ. 
βd-; β01·) πιιιρctΥQντσι τ&: βέlο" βέ1εμtιoν, !h'λ.6νη, 
β1"τ6s, β01lι, Pd1os, p01ls. ΆντΙστ. oGtvoxp. ~. go1.l·: 
gl& ~ = ~ιι'λ.-: βΑη· . (σΗΜSιωΤ8σ ~ συχνή ιiντιστoιχΙσ 
τιilν . φfιoπων g: β).- PdUoo (tGtIt.*gνljo, ρ. ·gvel·· 
πρελ. 6.ρxlll1;. ·δέU", < *gveljo: Ια·δέΙΑοπει; = έκ6όλ 
λοντες (5ν. ιϊπιγρ.), ώο. τιi πσρ' Ήσυχ . «ζΕΑΑει,,' βάΑ· 

Μι,,»' πρδλ. ώσ. οσνσχρ. ~. go1.l-: ga.l&tt ="'Ρέω στα
γονηδόν, . πίπτω, g1iIa.Υ&tl=ύγpcποιοΟμαι (πρελ. ίλλ. 
β1""" βA"~aJ). Βλ. 'ΧσΙ βιιMι"stίι;. 
δαΙοίσαι, &ωρ. ιiντΙ βιι10ϊίαιιι, όνομ. πληθ. θηλ. 

μτχ .. ιioy. β' τοl} βιi11",. 
βδΙος, ·ov, δ' δωρ. ιiντΙ βη'λ.6ι;. 
βαΙώ, μ.ίλλ. δριοτ., χιιΙ βιiAaJ 6ποτ. ιioρ. δ" ~oίi 

βά11",. 
βCίμα, τ6, δωρ. ιiντΙ βήμιι. 
βαμδafνω' αυγκρούω τqύς όδόντας, τραυλΙζω 

(λS;ι, πβποιημίνη ίΧ 't!:lu ijxou). [σΙΙΗ. τιρ βάζ"" βιι· 
βιiζaJ' βιιμβσ""ζ"" βσμβιιllζco' π~6λ. βιιβαΙ. KGt't' 
ιiAAou, τό βιιμβΙΙΙ"aJ εχει πρός; ,ιi βα'tι'" otGtv OxiOI'J 
ιχιι τό ,πιιμφιιΙtι", πρό, τό φιιΙ"",] . 

βciΜCι;, δωρ. ~ντΙ βώμ", σ' πληθ. 6Itot. ιiop. 6' τοl} 
βα.ltι"'. 
βάμμα, -cιτοs, τό (βάπ.ΤaJ)' υγρόν έντός τοΟ ό

ποΙου 6όπτεται, 6uθΙζεταΙ τι, 6οφή (δλ. βάπ.τ",). 
Ιάν, έπ. 6.ντΙ [βα.ν, έβηαιι", γ' πληθ. ιioρ. 6' τ05 

βιιΙ"",. . 
βaνaυσία, e/j (βάtιΙΙVαοs)' χειρωναξΙα, ή ζwή καΙ 

αl συνήθειαι τοΟ χειρώνακτος 11 τό έργον καΙ ό χα· 
ρακτήρ τοΟ 6αναύσου 11 Έvtε5θsν, χυδαιότης, 60-
ναυσότης, έλλειψις μορφώσεως. Έ; σ~τ()υ ,ό . 
βaναuαιιιός, iι, 6ν' ό όνήκων i'j κατόλληλος διά 

χειρωνακτικά:; έρyaσΙας U τέvη βιινιιvσ'ική = μηχα
νική (χειρωνακτική) τέχνη, AGtt. o1.r$ sellulo1.ria.. 
Ιάν-αυσος, Otι (ιivtt βιι""σvαοs, ί'Χ του pavvos+ 

σνω)' έργαi:όμενος διά τοΟ πυρός U δθ6ν yaVIXιϊI;;, 
χειρώναξ, χειροτέχνης, άποχειρ06Ιοτος U μ.τφρ. τα
πεινός, χυδατος, άνελεύθερος. 
βaναυσ-ουΡΥiα, fι (βιίtιιιvσος+·"'Υ"')' τό έργον 

η ή τέχνη τοΟ σαναύσου (τΟΟ χειρώνακτος). 
βά?;ιιο, ·εω;, e/j (βάζ",)' λόγος, φήμη 11 εΤδησl:;, 

όγγελία 11 έκθεσις" xup. iItt χρησμoiί' ά1ώαιμσs β6.. 
ξ,,=όφήγησις, νέα (είδήσεις), περl της όλώσεως. 
βαητίςω, i ,::. μβλλ. βιιπτιώ (βιiπτ",)' 6υθΙζω κατ' 

έπανάληΨιν, eυ':JΙζw ύπό τό Οδωρ, κατα6uθΙζω.
Μέσ!:lv, λούομαι.- 11 c6aπτΙζω» •• ~ Gt~toiί τό 
βάπτιομα, τ6, Υ8ν. ·aoros· τό θυθιςειν, λούειν, 

6οπτΙζειν. Πρ6λ. βιι,πτιαμ6ι;. 
βaπτιaμ6ς, ", ή εΙς τό ιίδwρ καταβύθισις U τ6 6ό

πτισμα. . 
βαπτιστής, ·όν, δ' 6υθίζων, ό 6aφεύς.- Οό 6α· 

πτΙζων: d Βιιπτιαπ,ι; (δ Ίωiννη~). 
βαητός, iι, 6,,' 6υθισμένος, 6ε6αμμένος υ ό έ

χων λαμπρόν χρώμα.- 11 ό άντλούμενος δπως τό 
Cιδωρ. 'Εχ το!) 

ΒΑ'ΠΙΩ, μίλ . . βάψω.- Π<:ιθ. ιi6p. έβάφlJ.ην, ιi6ρ. 
β' ιβ6.φt1ν· πρκ. βέβιιμμιι,.- Ι μ-::6τ. 6υθίζω είς τό 
ιίδωρ (γεν. είς ύγΡ6ν), κατοβυθΙζω (λ~,. immergere). 
2) «6άφω»,6υθΙζω είς 6αφήν, χρωματίζω, μουσκεύω. 
- ΠOf.ρ!:lφΙσ: Pin .. w ηνα βάμμα .Σu,t>δια",κόtι=Χρω· 
ματΙζω τινά μέ τήν έρυθράν βαφήν τών Σάρδεων, 
τοΟ . προσδίδω αΙματηΡ6ν όψιν, τόν δέρω μέχρις αl· 
ματώσεως, 3) γεμιςω 11 Kατα6υ~Ιζων αύτό, άνα· 
σύρw, όντλώ.- U *μτ6. 6υθΙζομαι, καταθυθΙζομαι: 
tιιινι; lβιιψrν=τό πλοίον έ6uθΙσθη. 

'Enιμ.: !χ ρ. βιιφ·, It::.!SA. βιιφή, βα.φεVs· πρ6λ. 
σΙολ. πσρ' -Haux. cβvπτε,,,' βαπτίζε,,,». Κοι.τct τινσ~ 
ouyy. τ~ ~. βιι80·: PalJ.vs, βά80Ρ;. Ιί. 6λ . , κλπ. 
βάρaδρoν, ίων. βέeε(J.ροtι, -:? ("υπ. ,ίϊί β6.80ρotι, 

β680f/οι;) λGtΤ. b&ro1.thrum· άβυσσος χόσμα 6αΘU γης, 
χαΡόδρα Ο ίν Άθήνσις χαράδρα όπισθεν της Άκρο
πόλεως, εΙς ι'\ν κατεκρημνίζοντο ΟΙ εΙς θόνατον 
καταδικαζόμενοι (πρ6λ. τόν "ιι,άδιιν έ'J ΣπciΡΤ'!) " ίν
τισθεν: 11 μτφρ. δλεθΡος, καταστροφή. [~ι' ιi.l)μoλ. 
βλ. XIII! β,Ρeώσ"",]. , 
βαρΙΙρlςω, μ~λ .. ία"" ιi.τ. ·rciJ (PriePaeos)' φέ. 

ρομαι η όμιλώ ι:ις 6όρ6αρος 11 όμιλώ ξένην γλώσ
σαν.- • παΙρνω τό μέρος τών βαρ6όρων, φρονώ 
τό τών 6αρ6όρων (χσί 3ij τιΧ τ(ον Πε,σιilν , μηδίζ"')' 
πρ6λ. μηδίζ",. . 
δαρβδριιι6ς, ή, ό,,' ό άνήκων . είς βαρβάρους, 

ξένος, ξενιι<ός, όμ:::>ιο -; πρόι; ξένον " i'JΤ ! ~ . • φ έΑΑη· 
",,,6 •. - Gπ : ρ . βαr!Ρα),κcο;=έν ξένl] yλώσσr;ι (χ~ι~η 
rιΞ;,σ ικ ·~). 'Εκ Τ? 'ί 
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Β.'ΡΒ. ""POI, α", έπΙθ.' Βαρ6αρικός, τ.!: ούχl έλ
ληνικός, ξένος 11 ώ; αόι __ . αΙ βάρβαeα,=πόντες 000 ι 
δέν ησαν 'Έλληνες ij δεν ώμΙλουν έλληνιστΙ. Ό 
ΠλCΊτων δισικ~Ινει τού; ιiνθ.;ώποu~ εί~ Boιp6cίpou~ κσιΙ 
-Ελληψ.ι." Oπω~ οί 'E6pottot ιiιτεκCΊλοuν iiλCιu~ τoύ~ ιiλ
λοu, λσιοίι, ouHr,6IIYjV Έθνικοίι; (Genliles).- 11 'Από 
ti'j, iποχi'j, τοϋ ΑόιΥΟιΙοτο!) οΙ Pωμσιί~H έχρη;ιψοποΙοuν 
,όν δρον δι' δλοu;; ,ού, ιiHou;; λσιoύ~ πλΎιν τoϊi ίδιy.oϊi 
των κσιι των Έλλήνων. ΟΙ OEλλYίνε~ Oμω~ κσιΙ ,ότε ιi
κόμ η επίμενον νά. θεριροϊϊν κσιΙ νά. ιiπoκσ.λoϊίν paePd-
eov!; κσιΙ τούς ΡωμσιΙους, . 

'Ετvμ, : συΥΥ. τ$ σσιν:ικρ, barbar6-s (τραυλός, ου
λος δηλ . σγουρός, ξενικός), λσιτ . balbυs=τραυλός, 
balbutio = τραυλότης. Ή λέ~ι~ ε!'1σιι πcίντω;; πεποιη· 
μιiνη κσιτά. τόν Υιχον ,i'j~ Υλώ~,jη. των ~6νoyλώσσων, 

πρ6λ. βαeβαevζω (= μουρμουρΙζω, γουργουρΙζω), 
πιρσ, barbar, σσινσκρ. balbaliikarQti' π~6λ. βαβαί. 
Ισρ8Ιρό..φωνος, α" (βάρβaeος+φω"ή)' ό λαλών 

ξένην (τι κσιΙ άλλόκοτον) γλώσσαν, βαρβαρόγλωσσος, 
βαρβΙρ6ω, μίλ. -ώαω (βάρβαρος)' καθιστώ Τίνα 

Βόρ6aρον ij ξένον, - Πιιθητ. , καθΙσταμαι (γΙνομαι) 
ΒάρΒαρος, έξαγριουμαι 11 εΤμαι άκατάληπτος στα ν 
όμιλώ. 
ΒΑ'ΡΙΙ""ΤΟΜ, τό (κσιΙ βάeβrτας, δ Ύι "1)' μουσικόν 

σργανον μέ πολλός χορδός, δμοιον πρός τήν λύ
ραν, ιiντΙ -rij~ δποΙσι, κιιι χpηoψ~πoιείτσιι. [πιθ. ~ε'lικ. 
λέ;ι,' κσι,' ιiλλoυ, έλλ. ouyy. τ~ ρ. μεe- πρ6λ. μοe-
μvρω] , , 
Ιάρδιστος, '1, α", κσιτ ';' ποιητικΥιν μεtCΊθaσιν ιiντί 

βeάδ,ατας, δπερθ, τοίί βρίf3Vς' ουτω κσ.! συΥΚΡΙ" βα!!
νντερας ιiντΙ βραδVτεeας, 
Ιδρέω(βάρας), αμτ6, κατά. μτχ, έπ. πρκ. βεβαρηώς 

=καταπεπονημένος, καταΒεβλημένος: αϊ"", βεβα
eη6τες=οlνοΒαρετς. 
ΙΙρέως, ίπΙρ, του βαρvς' Βαρέως, έπαχθώς, άνια

ρώς 11 βαρέως φaeoo η=λσιτ . aegre-ferre = δυσανα
σχετώ διό τι, μετά δυσκολΙας τό ύποφέρω-βαρέως 
cixovoo = όκούω ούχl μετά προθυμΙας (άλλά μετά 
άηδΙaς), 
Ιάρις, -,,'ας, Ιων. -,ας, ij, πλΥιθ . βάeε,ς, ίων, βά

ρΙς, σιΙ ' Αίγυπτιακόν πλοιόριον, εΤδος σχεδίας 11 Υεν" 
μονόξυλον, λέμ60ς, όκόTlον (λσ.τ . ratis), 

'Ετvμ, : Piie', < κοπτ, bari' βαρ,ς > λσιτ, biίriS κσιΙ 
barka «*barίca)=λέμΒος, όκάTlον. 

B.'POI, -εο" τό' 66ρος, φορτΙον, πΙεσις 11 ίντεϋ
θβν, λύπη, στενόχωρος κατάστασις, άθλιότης, δυστυ
χΙα 11 ώσ. ποσότης, άφθονΙα, ύπερβολή. 
ιιρυ-αλΥής, ές (βαρνς+ ιϊλΥος)' ό βαρέως (μετά 

στενοχωρΙας) άλγών (ύποφέρων, Βαρέως πάσχων), 
2) ό προξενών βαρύ δλγος (μεγάλην θλίψιν), 
8ιρυ-άλΥητος, α" (βαρυς+άλΥέω)' ό λΙαν όδυνη-

ρός, όνιαρός 11 ό προξενών Βαρέα δλ γη ( = Paev
αλΥή,2), 
8αρu-Ιxής (Α), ές (βαρν,Ηχος)' ό Βαρέως (Βα

θέwς) στενάζων (6 πλήρης θλΙψεων), 
8αρυ-ίίχηι; (Β), ές, δωρ. αντ Ι Paev"xfι> (βλ, λ), 
8ιρυ-8ρι:μέτης, -ov, δ, κσ.Ι -ετήρ, -iieας, δ (θηλ, 

,έτι'eα, Τι) (paev, + βρέμω)' 6 δυνατό (Paetooς) 
Βροντών, 
8αρυ-8ρομήτης, -ov, δ (βαρν, + βραμέω)' 6 δυ

νατό ΒΡυχώμενος (μυκώμενος, ώρυόμενος). 
8Ιρύ-8ρομος, ο" (βαevς+βe6μο,)' ό Βαρέως (Ι

σχυρώς, δυνατά) κροτών. 
8ιρυ-6ρώς, -ώτος, δ, Τι (βαρνς + P,Peώoxoo)' 6 

λαιμόργωι; τρώγων, ό κατα5ιΒρώσκων, κατατρώγων, 
8Ιρύ-Υδουπος, α" (βαevς+δοvπαι;) ' 6 Βαρέως (ή

χηρώς) κροτών, ό δυνατά Βροντών, 
8ιρυ-Υούνατος κσιΙ βαρV-Υοv)/ος. α" (βαρνς+Υ6-

"v)' 6 6apta Ι;χων τό γόνατα, BρaδυKΙνηΤOς, ό
κνηρός. 
8Ιρύ-Υυιος, ο" '(βαρvς+yvία,,)' 6 καταπονών (κα

τα66λλων, κουρόζων) τά μέλη, 
"ιlρυ-δαιμονέω, μελ. -ήαω (βαρvδαlμω)/)' κατέ

χομσl ύπό κακου δαίμονος 11 Υεν., εΤμαι ' ότι,ιχής. 
Έ; ~ιjτoίi τό 

8Ip~δaIμovfa, Τι' ΒαρεΤα μοΤρα (κακοτυχΙα) 11 
δυστυχΙα, άτυχΙα, ' . 

ΑΕΖΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙλ.Ε ΕΔΔΗΝ, l'ΔΩ,Ε,ΕΗ,Ε 

8Ιρϋ-δαfμων, α", yaν, -α"ας (βσρνς+&αΙμαι,,)' ό 
κύπτων κότω όπό σκληρόν μοΤραν, κακότυχος. 
8CφΎ-δαιcΡUς" ν (βcIρvς+&ίκev)' 6 χύνων πικρό 

δόκρυα, ό πικρώς θρηνGιν. 
8Ιρύ-δΙιcoς, α" (βαρνς+δΙκη)' ό 6aρεΤαν (με

γόλην) έκδΙκησιν λαμ6όνων, ό σκληρώς έκδlκού
μενος. 

8ιρυ-δότcιρα, tι (βαρυς+δοτήρ)' ή δΙδauσa (παρ
έχουσα) Β6ρη (συμφορός), ή πρόξενος σύμφορών. 
6ipύ-iouιιoς=PΙΙevyδovno> (8 βλ,), . 
8δρύ-ςηλος, ο" (βαρνς + ζή : ()ς)' ό ύπερ60λικά 

ζηλότυπος. 
6ιρυ-ηχής, ές (βαρυ, + t}χας)' 6 Βσρέως ήXGιν, 

6 προξενών δυνατόν ηχον, Βροντώδης, 
. 6~ρυ-&ίίμία, Τι' κατήφεια, μελαγχολΙα, 'Εχ του 
8Cίρύ-&ίίμoς, α" (βαevς+{Jovμ6ς)' 6 ΒεΒαρημένος 

τό πνευμα (τήν Ψυχήν), 6 ήγανακτημένος, κατη· 
φής, Ι;χων κακήν Ψυχικήν διάθεσιν, 
6δρiϊ&ω (Paev,)' εΤμαι Βε6aρημένος (καταπεπο

νημένος) 11 εΤμαι βαρύς, άποναρκωμένσς, νωθρός. 
6Ιρύ-ιcoμπoς, α" (paev, + κoμ~ω)' 6 Βαρέως 

κομπών, βαρέως βρυχώμενος (ώρυόμενος). 
6Ιρiι-ιcoτoς, ον (βαρυς+κοτέω)' ό 6aptwc; όΡΥΙ

ζόμενος, ό σφόδρα όργιζόμενος. 
6αρ::'-ιcτiίπoς, ο" (βαρvι;+κτv,πέω)' 6 6aρέως κρο

τών. ήχών, ό φοΒερό ΒΡοντών, Βαρύγδουπος. 
6Ιρϋ-λαίλαψ, -α,πος, δ, Τι (paev, + Ααίλαψ)' ό 

Βαρείαν λαίλαπα (φοΒερόν ΤΡΙKυμΙaν) έγεΙΡWν, 
6Ιρiι-λoyoς, α)/ (βαeVς+λ.6Υος)· 6 Βαρύς εΙς τούς 

λόγους, 6 κακολόγος, βωμολόχος, ό χρησιμοποιών 
ύ6ρlστικάς έκφράσεις: PaevAoya Ιχ{Joaα=μτσος έκ
σπών είς πικράς λέξεις, 
8Ιρϋ-μήνιος, ο" χσ.Ι βαevμη",ς, Ι, Υιν. -,ας (βα

ρν.+μην,ς)· 6 ύπερΒαλλόντως μήνΙων, δ ύπερ60-
λικό όργιζόμενος. . 
8Ιρύ-μισ8ος, α" (βαιινς + μ,α{Joός)' δ όπαιτGιν 

(λαμΒ6νων) Βαρυν μισΜν (πλουσΙας άπολαuός) Ο δ · 
πληστος, πλεονέκτης. 

· 8Ιρύ-μοχ&ος, α" (βαevς+μ6χ{Joας)' δ 6aρέως μο
χθών, 6 ύπομένων πολλους μόχΙ;ouς, πλήρης κό
πων, ταλαΙπωρος. 
8άρυν&ι:ν, 6π. καΙ αίολ, ~v't! IPaev"(Jηιιa,,, Υ' 

πι. ηθ, πσ.θ. riIJP, 11: ,ου paevνoo, 
6ιρυνω, μελ, ,t;"a; (PtJrg)' φόρτώνω Βαρέως, 

έπιΒαρύνω 11 KαταθλΙβw διό τοΟ Βάρους, 6aoaν Ιζι.ι, 
τυρaννώ.-Πσιθητ. , εΤμαι κουρασμένος, έξηντλημέ
νος: βαρυνομα, χείρα=εΤμαι ηκρι..>τηριασμένος κατά 
τήν χείρα.-Μτφρ. εΤμαι πλήρηςόνΙaς (λατ, gravarl). 
8Ιρii-όπης, -ov, δ (βαρυς+όψ)' 6 έχων 6apεΤav 

(ήχηρόν) φωνήν. . 
8ιρυ-όΡΥητος, α" (PtJeiι~+deyή)' 66aρέως (σφό

δρα) έξωΡΥισμένος. 
8Ιρii-παλΙμoς, α" (βαllνς+,παλάμη)' ό έχων Ια

ρεταν χείρα ιι 6 λαμΒάνων σκληρόν έκδΙκησιν, 
8Ιρiirπι:ν&ής, e!; (βαevς+πέ,,{Joος)' 6 πρoξενGιν 

Βαρύ πένθος, 
8ipU-ncvθl'ιToς, α" (βαρVς+πεν{Joέω)' 6 Βαρέως 

πενθών. - . 
8Ιρii-πι:σής, ές (βαevς+πεαε'i"γ 6 βαρέως πΙπτων. 
8Ιρύ-ποτμος, α" (βαρνς+π6τμος) = βαevδαlμων 

(8 βλ.)' ό έχων Bo~ταν μoτρaν, κακότυχος, άτυχής. 
8Ιρύ-πoUς, δ, Τι' -novν, τό, Υεν. -ποδος <βαρυς+ 

nov;;)' 6 Βαρύς τούς πόδας 11 Βαρυς κατό τά δκρα. 
ΙΑ ..... ΡΥ·Ί, εία, v' συΥΚΡ. βαρvτιραt;. (ιπερθ, βα

evraoro,' Βαρυς (λατ. gra viSJ 11 φορτικός, όνιαρός, 
ένοχλητικός, όχληρός, καταθλιπτικός 11 6ΠΙ προσώ
πων,' 6χληρός αύστηρός, καταθλιπτικός, 2) 6'1 κα-

· λ~ ενν, σrτόυδαίoς, έπιβλητικός, όξιοπρεπής.- 11 έπΙ 
στρσιτιωτων, Βαρέως ώπλισμένος.- 111 έπΙ Tjxou, ι
σχυρός, δυνατός ιι Βαθύς, «6aρύςι (ιi'lτΙθ. Τ$ όξύς). 

'Ετvμ. : paevo. PaevtIOO, PagvrfJi, βάρο" paeiro' 
· π,,6λ, σανσκρ. gurus = 6aρύς, guruta = 6όρος, λσιτ. 

. gravis, gravitas, gravedo, gravo, gravidus. llivtot 
τσιίίτσ. εκ τi'jς σιόιτij~ ρ, gar-: έλλ. βαρ,: βαevς( ίσιπ, 
*gVfrus, 'Εκ -rij'. σιόιtij, ρ. χσ.τά. μετάπτ. κσιΙ αΙ ItQtYj't, 
λ, βρΊ, βe,αe6ς, Pe{{Jooo, Pe,{JoVt;, βρΙζr.o χαΙ λcι't, 
t;>rutus, 
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ΙΙρi-σfδιιρoς, ο" (paev, + ιιΙδ-ιιeος)" l3ορός έκ 
τοΟ σιδήρου. ' 
ΙΙρύ-στσΙμος, ο" (paev, + ιιταf!oμ.όςγ ό 6αρέως 

σταθμωμενος, 6apίIς εΙς τ6 ζύγι, 6apύς. 
ΙΙρi-cιτcνάιων, ovoa, ο. (PagiJ, + ιιτιrNΣω)' 

ό 6aρέως (l3οθέως) όναστενόζων «βαριαναστε-
νάζων». , 
Ισρύ-cιτoνoς, ο" (βαgν~ιιτέ"ω)=βα.evιιτε"άΣω7 

(8 6λ.). 
βΙρίί-σύμφορος, ο" (βα.eνς + ιιvμφοeά)' ό ύπ6 

συμφορών καταΒε6λημένος (Βεβαρημένος). 
ΙΙρi-σφάρδyoς, ο" (βα.evς + ιιφι!eαyoς)' ό ήχη

ρώς (σφόδρα) Βροντών (=βαρvιιμάeαΥος). 
ΙΙρύτιις, -'nJτος, fι (Paev;)' Βάρος, βαρύτης lΙφορ

τικότης U τραχύτης, καταπίεσις 11 6σρύτης τρόπων, 
όξιοπρέπεια. 
βΙρΙ-τϊμος, ο" (βαeν~τιμή)' ό μεγάλης άξΙας 

11 σεΒάσμιος, πολύτιμος, δαπανηρός. 
ΙΙρύ-τΙιιτος, ο" (βα.eνς + τ,ιη"αι, ιiop. 6' ,OU 

·τ1άω)· ό δυσκολοΟπόφερτος, όνυπόφορος. 
eipύ-cp80yyoς, ο" {βαeνς+φ(l.oΥΥή, φΒ-6ΥΥοςγ ό 

6apέΩS (μεγάλως) ήχών, 6 ήXηρWς 6ρυχώμενος. 
ΙΙΡU-φρων, -ο"ος, δ, fι (βαeνς+φeή,,)· 6 σπOU

δατος τήν σκέψιν ij τήν πρόθεσιν 11 Βαρύθυμος, με-
λαγχολικός, κατηφής. ' 
aiPύ-xcιAoς, ο" (βα.eνς + Σιrϊloς)' ό έχων παχέα 

χεΙλη. 
ΙΙPύ-ιoρδoi;, ο" (βαeνς+Σορδή)' ό έχων χορδός 

Βαρέως (6σθέιJς) ήχούσας, ό 6aθέως ήχών. 
ΙΙρύ-Ψίiιoς, ο" (βαeνς+ψvxι7γ 6 6aPEiav έχων 

τήν ΨUXΙKήν διάθεσιν, Βαρυκάρδιος 11 μΙKρόψuxoς, 
δθυμος, κατηφής. 
βάς, βάσα, βάν, μ,χ. ιiop. 6' ,OU βα.t"ω. 
ΙΙσΙνΙς;ω, μελ . . lιιω, άΤ,. -rQi' τρΙΒω έπl της δο· 

κιμαστικής λΙθou (βλ. βάιια"ος) 11 δοκιμάζω (έξε
λέγχω) τήν γνησιότητα ένός πράγματος, έξετάζω 
τι 11 όποδεικνύω τήν ένοχήν, καταδικάζω 11 ύπο6όλ
λω εΙς 6ασανιστήρια, «6aσανΙζω». 
βΙσΙνισμ6ς, δ (βα.ιια"lζω)· τ6 ύπ06άλλειν εΙς 

6aσανιστήρια 11 Βάσανος, τιμωρΙα. 
βΙσΙνιστήc;, -οίί, δ ι εί~ικ. θ'ljλ. fι βα.ιια."Ιιιτρια 

(βα.ιια."lζω)· ό έξεταστής, ό , όνακρΙνων 11 ό ύπο6όλ
λων εΙς 6aσανιστήρια, 6aσανιστής. 
8ΑΊΑ-ΜΟI, fι' ή ΛυδΙα λΙθος (Iapis Lydius), ή 

χρησιμεύουσα πρός δοκιμήν της γνησιότητος του 
χρυσού (πρβλ. κcιΙ πα.eατelβω),- 11 μ'φρ. έλεγχος, 
δοκιμή, αν πρδγμά τι εΤναι γνήσιον η ου.-ΙΙΙ έξέ~ 
τασις, άνάκρισις,κυρ. δι' έφαρμογης 6ασανιστηρΙ
ων . 2) βασανιστήριον, ψυχική όδύνη, νόσος [fι λ. 
ε!ν!Χι πιθ . ιiνcιτoλ. πρoελεύσεω~]. 
βσσcuμσι, βαιιεννται, ~ωρ. ιiντί βήιιομ.αι, βήιιο,,· 

τα" μέλ. τοίί βαl"ω. 
, eioίACIi, fι (βαιι,J.ενς)· l3οσΙλισσα, ήγεμονΙς, 
πριγκίπισσα 11 γεν: γυνή βαοιλικης καταγωγης. 

eio.Aciiί, fι (βι;ι.ιι,J.ενω)· βασΙλειον, βασιλική έξ
όυσΙα, κράτος 11 κληρονομική μοναρχΙα (ιiντίθ. ,φ 
τυραννΙς). 
eiσiAcIov, ,ό , Κ!ΧΙ κ:ι:τ~ τό πλείστον έν τφ πλ'ljθ. 

τα βα.ιιΙ1ε,α.=άνάκτορον Βασιλέως 11 ώσ. τ6 βασιλι
κόν θησαυροφυλάκιον 1) ή 6aσιλική σκηνή. KcιτιX 
κυ;;~oλε;Ιcιν εΙνcιι o ,j~. του ξπιθ . 

aioίACιoς, Ο", κcιΙ -α, -Ο", ίων. βασι1ήϊος, 'Ι' ο,,' ό 
τοΟ 6aσιλέως. βασιλικός. Έκ τοίί 
8Α -ιr-λΕΥΊ, -έως, ίων. -ηος, δ , cιl,. βαιιιΙέα. κcιΙ 

"cιτιX συν!Χίρ. βαιι,1η' όνομ. πλ'ljθ. βα.ιι,1εϊς (έν τ1) πcι
),cιιoτ. ιi". -ης, ίων. -ηες)' βασιλεύς, όρχηγός, ήγε
μων (έπί θεων κ!Χί ιiνθρύ,πων).- 'Εκ τού.ου ,ΙΧ π!Xρcι
θε,. βαιι,J.εVrεeος, -τα.τος=βασιλικωτερος, βασιλικω
τατος.- 11 βαιι,1ευς έπίσ'lj~ εκcιλείτo δ ~εύτερo~, έκ 
,ων έννίcι ιiρχ6ν,ων έ'ι ΆθYίνcιι~, ο; Υιν έπιφορ,ισμένο:; 
μέ _iJv έπΙ6λεφιν ,Τι;; λcι,ρεΙcι;; πρό~ τoίι~ θεοίι;; Κ!ΧΙ 
,ήν ~ιε;cιγωγήν ,ων φονικών ~ικων.- 111 ΜετιΧ το:'ι;; 
Πει;σικι;ίι~ πoλέμoυ~ δ 6CΙόιλείι; ,η~ ΠΕρσΙ:ι:; έκcιλεί,o 
ώ~ δ κυρΙω; Βαα,Αευς (&νευ &ρθρου) 1) d μέΥας 
Βαιιι1llίις. 

, Eτvμ.: C;XOtEtvij~ έτυμολ.· Κ!Χ,ιΧ ,ήν πιθcινω,. Ετυμο
λογΙ:ιν εΙν:ι:ι σόνθ. έκ ,ου βσ.αι-· <pι~. βα- του Pal,l,Q) 

+Ιων. -,ιnίς, πp~λ. *λιίFoς, ω6ς, lιr';'ς,' ij,'OI ' ;;ό δλον= 
όδηγός ,1'00 λαοο 11 κcι~' &λλου;; ,ό 6', συνθ. εΙνα.,Ι 1α
Fa, > U,t=λΙδος κcιΙ βαιιι1ιrυς=ό 6aΙνων έπl λΙδου. 
Kcι,' &;ι:.λoυ~ ~έν ιιΙνcιι σύνθετον ιiλλ' ~Πλoίίν, πcι'iicιγό
μινον fx . ,ινο, *βάιιις = φυλή, οίκογένεια, '-Μυς lJa 
ιΙνcιι κcιτciλ'JjΙ;Ι~, ώ;; fι -EV, έν πoλλoί~ όν6μcισιν (xov
eεtις, "oμ.εVς χ, &.). Έ~ cι~τoίί ,,:. 
βΙσ •• cύω, μίλ. -ιιω' εΤμαι βασίλεύς" κυβερνώ' 

ΚCΙ,' ιi6ρ. cι' Ιβαιιl1ιrvιια=fχω γΙνει (έγενόμην) : βα
σιλεύς.-;- υ με,ιΧ δοτ. σ'Jjμ. κυΒερνώ : , λαόν τινα, εΤ
μαι βασ,Ι,~εύς έν μέο4' τινών.- Πcιθ-ίjτ., κυβερνώμαι 
ύπό βασιλέως, διατελώ υπό βασιλέα. 

βΙσΙΙ~'ιι, Υι, ίων. ιiν,Ι βαιιι1εια (ο 6λ .). 
aio.'iaioς, ",' Ο", ίων. ιiν,ί βαιιΙΑε,ος (ο βλ.) . 
ΙΙσ.ΙιιΙς, -Ιδος, Υι' ίlJιόρ. θ'Jjλ. του βαιιl.ιε,oς=l3o-

σιλικός 11 , =βαιιΙ1ιrια.=6ασΙλισσα. 
βσσ~Ις;ω, μΗ. -σω (βαιι,J.εVς)· εΤμαι μέ τ6 μέ

ρος τοΟ' βασιλέως, φρονώ τά τοΟ Βασιλέως 11 φέ
ρομαι βάσιλΙKWς. 

βΙσ.Ι.ιιός, ή, ό" = βαιιl.ιειoς (ο 6λ.)· ό τοΟ , βα
σιλέως; _6σσιλικός, έμπρέπων είς βασιλέα. 2) ό άν
ήκων είς (1) κατάλληλος διό) βασιλέα, ήγεμονικός. 
- 11 ώ;; , οό}σ. d βαιι,1ιΧός = αύλικός, ευπατρΙδηι:;, 1) 
ένν. ,oίioό}σ. οΙχος=άνάκτορον, παλάτιον. 
βΙσ.Ιϊνσίί" 6cιρ6!Xpικό~ ΤύΠO~ ιiν,ί βα"'1,,,,,α., βα

ιιΙ1ιαιια (6λ . λ. λ.l. 
βίi~1ιννσ κ:ι:Ι βα.ιιl.ιιιιιια, Yι=βα.ιιl.ιιrια. (8 βλ.)= 

6σσίλιόσα. 
βΙσΙ1Ις, ·/δος, fι = βα.ιιl.ιε,;;' (ο βλ. ) = 6ασΙλισσα, 

ήγεμοVΙς ώ;; έπίθ.=βαιιι1'1&ς=βοοιλική. 
βΙσ.ΙΙσιιος, δ' ύποχορ. ,οίί βαιιιΙllιίς' μικρός βα

σιλεύς; ' μικρός άρχηγός, λcιτ. regulus. 
βΙσΙΙισσσ, r, ' μ~γν. τύπο; iv. l βαιιl.ιεια = 130-

σΙλισσα, 
βδσΙμος, ο" (βα.l'l'ω)· ον δύναταΙ τις νά δια6ι:\, 

βατός 11 προσιτός. ' 
βάσις, -εως, fι (βαΙ"ω)' τ6 6aδίζειν, 6Fjμσ,πά

τημσ 11 πεcΙπατος.- 11 τό έφ' ου 6aIVEI τις, έδα
φος, δ6πεδον 11 βόθρον, υπ,ι,ΒαθρΟν, κρηπΙδωμα. 

βσσιισΙνω, μ'λ. -iί"ώ' ιi6ρ. cι' .βάΙΙΧ,l"α· πcιθ. 'ιiόρ . 
cι' έβαιιHά"B-rι" (βάιιχω, βάζω)' χρησιμοποιώ κακός 
λέξεις περΙ τινος 11 κυρ. συκοφαντώ; κακολογώ, δυσ
φημώ, ΤΘπεινώ. _- 11 χρησιμοποιώ κσκους λόγους 
διό τινα, μαγεύω τινά μέ μαγικό μέσα (γοητέΙας) 
1) «μέ τό κακό μάτι» , cμαT!άζω» , (λcιτ. fasclnare). 

βσσιιΙνΙσ, fι (βιίιιχαtlος)' κσκολογΙα, φθόνος, 
κακεντρέχεισ.- • μσγεΙα, «μάτ!ασμα». 
βσσlJάνιον, ,6' φυλακτήριον έναντΙον μσγεΙας, 

μαγικόντι μέσον. -ΙΙ ίιν ,φ πλ'Υίθ . γοητεΤαι, μαγεΤαι. 
βάσιιΙνος, ο,, ' (βα.ΙΙΗαΙ"ω)· συκοφάντης, κακόλό-

γος, φθονερός, κακοηθης. 2) μάγος, γόης, 
Έτvμ. : PάofJXQtlo, < *βαχ-ιιχα'l'Oς, πρ6λ. βάζω (βλ. 

λ.), βάξ,ς, -βιίιιχει,,' 1έΥει", χαχ010Υε,,,» 'Ησυχ: λ!Χ,. 
fclscinum. < fari+cano. 

βσσιιάντιιιός, ή, 6,,' Μριστικός, φθονερός, φι
λοκατήγορος. 
βσσιισς, 'άδος, ij' εΤδος νήσσης. 
βάσιιc" Προο,. ιiΠ'Jjρχcι ιωμίν~u ,ινό~ βάιιχω, ι.ίρου 

,ύπου του βα./"ω (δπιιJ~ τό χάιιxω ' εΙνcιι Ιτερο;; τόπο. 
τοίί χαΙ"ι»): βάιιχ' '(Β-ι = «έλα, πήγαινε!» «δρόμο, 
φύγε! » - βάιιχετll = φύγετε «δρόμO!~, ιiλλιX καΙ 
βάιιχε = έλ5έ' βλ. βαΙ"ω. 
βασμός, Ιων. ιiν,Ι βαΒ-"';'ς '(βλ . λ.). 
βάσC!'lI' ~ωp. ιiντΙ βηιιιια. (βλ. λ.) . 
βσσ4Νιρσ, fι"""ά1ώπ"ξ (θρ~κ. προελεύσεω;;).- α χι

τών τών έν ΘβςιKι;J βακχών -(ώ~ itεΠΟΙ7jμίνο~ ίκ lJip
μcι,o;; :iλώπaιtο,). 2) eeiiaaa ΒΡ.χχ,Ι, έπΙθ. πciaτ" 
ΠQΡ~'Ij~, 1) ιiνcιιδoίί' κcιθόλoυ γυνcι ικό;; . . 

, βσσσσριιι6ς, ή, 6"'=βαΧΣ,χρς (βλ . λ.) . 
βσσσάριον, τό' ύποκορ. το(ί paaaάoea (6λ. λ.)' μι-

κρά όλ~πηξ. , 
βάσ,σων, Ο", γεν. -ο"ος, lJωρ., ουγκρ'. ,οίί βαΒ-νς 

(πρβλ. IJ.dOfJω'l', βeάΙΙΙΙω7, έ1άιιιιω'l', #ίιιιιω,,). 
βlιστσyμα, -ατος, ,ό' παν τ6 ~σταζ6μενoν, TC' 

φΟΡΤΙον.- 11 τό βαστάζον, στηριζον 11 ρόβδος, 6α· 
κτηΡΙα, στήριγμα. Έκ ,ou 
8ΑIΤΑ'ΖΩ, μιιλ. -άιιω' ιiόp. !χ' Ιβάιιτα.ιια., μ,j'I , 
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IΙΙάlιταξα' παθ. ~όp. α' IfIBllrriXlJ."II· σηκώνω, κρατώ 
ύψηΧό, ύψώνω (σYlμ. «θαστω») 11 μτψρ. έξυΨώνω, 
έγκωμιόζω, έξυμνώ.- 11 φέρω, ύποστηρίζω, κρατώ 
όρθιον 11 φέρω έν τΥ νΥ, έχω κατό νουν, σταθμΙ· 
ζω, σκέπτομαι, άναλογίζομαι.- 111 λαμβάνω καΙ φεύ
γω, όρπάζω.- ιv λαμβάνω άνά χείρας, έγγίζω, έξ
ετάζω. Έ~ α:ιτ()υ τό 
βαστακτέος, α, 011' ον πρέπει τις ν6 βαστάσι:ι 

νό φέρι:ι. 
β'σστσκτός, ή, όν, ΡΥΙμ. έπίθ. τ()υ βαστάζω' ό δυ

νόμ~νoς νά βασταxθι:i 11 ό βασταζόμενος 11 σηκωτός. 
βστσΙος, δ (καΙ βάΗαλος)' ό τραυλΙζων (σχωπτι

κόν επώνuμον τ~υ .).Υ,μ()_θiνοtJ;, σχΞ.,~ν εχ'.)" πpό~ τό 
βατταρ/ζω. διότι κατά. ti)v νε:ιρά.ν y,λ~κ,σ,ν ~Z'I yl'lti
νατο νά. προφέρ,!l τό ρ)' χtιp. β:iταλος = πρωκτός κσ,ί 
έπί προσώπ.=χ/ναιδος. 
βδτέω, μΙλ. -ήσω (βα/')Ιω)' έπιβαίνω, όχεύω , βα

τεύω, «πηδώ» (επί ζψων). 
βάτην, έπ. ~ντΙ έβήι,,')Ι, γ' ~u'CY. , i()ι;, 6' ,,-:,ίj fIal')lω. 
βστήρ, -ήρος, δ (Pal')lω)' τό έφ' ου πατεί τις, ού

δός, κατώφλιον, 2) τό μέρος έξ ου άναχωρεί τις 
(=βαλβ/ς). 3) τό έφ ' ου στηρίζεταΙ τις περιπατών, 
βακτηρία. 4) έν λύ,,~, στρόφιγξ, κλειδίον, δι ' ου 
έντεΙνονται αl χορδαΙ. 
βδτηρlς, -ίδος. "1 ' θΥΙλ. έπ~θ. (π. χ. βατηρίς χλϊ

μαξ)' ή χρησιμεύουσα πρός άνόβασιν. 
βστία, Τι = βάτος (ο βλ ,)' άκανθώδης θάμνος, 

λόχμη. 
βστιάκη, ή' ε!δo~ ποtYjρί,,'J' !jJtOYo()P, βα~ιάxιoν. 
βατιδο-σκόιιος, 0')1 (βατίς+σχοπέω) ' ό παρατη

ρώ'ι, κατασκοπεύων, τός βφίδας (6λ. βατίς) ' ό 
λαΙμαργος διό βατ/δας. 

βδτfς, -/δος, ή (βάτος)' είδος άκανθώδους ίχθύ
ος Τι θόμνου.- 11 πτηνόν σ'_'χνάζον είς θάμνους 
(rubicola). 
βδτο-δρόιιος, 0')1 (βάτος+δρέπω)' ό δρέπων (ά

νάσπών) άκάνθας, ό δρέπων (συλλέγων) βάτους. 
βατόcις, εσσα, εν (βάτος)' άκανθώδης. 
8A"OI (Α), δ' άκανθώδης θάμνος, «βάτος», - βα

τσινιά». [σxoτεινYί~ έτtJμολ.]. Τό βάτο,,=βατόμουρον, 
.καρπός της βάτου. 
βάτος (Β), δ' έβραϊκόν μέτρον δι' ύγρό, bath= 

't1j Αίγuπτιακ1) άρτάβπ χαΙ τίjJ ~ττ. μετρ"τΠ. 
βάτος (1'), δ' εΤδος πλατέος ίχθύος (6λ. βατ/ς). 
βδτός, ή, όν (βα/')Ιω)' διαβατός, δν δύναταΙ τις 

νά διαβιj, εύκολοπέραστος. 
IaTpάXCIoς, ον (βάτραχος)' ό έκ βατράχου Τι είς 

βάτραχον άνήκων : βατράχειον (ένν. χρώμα) = τό 
χρώμα του βατράχου, πρασινοκίτρινον. 
βατραχcιοϋς, δ (βάτραχος)' ό έχων χρώμα βα

τr;6χcυ.-rό βατραΧεΙΟV~=δικαστήΡΙΟν έν 'Αθήναις, 
καλούμeνον οιjτως; ίκ του χρώματ!)ς oι:Ιτoίi. 

βατράχιον, τ:ί' άγριοσέλινον, πολυάνθεμον (r4-
nurιculus). 
βατρδχίς, ·ϊδος χαιΙ -/δος. fj' έσθής χρώματος 

βατρόχου (πρασινοκιτρΙνου). ΈΧ τoίi 
βατρaχfτηι; λ/{}ο.· λΙθος πρασΙνου όνοικτOU 

χρώματος. 
βατραχο-μυο-μαχίσ, fj' ή μάχη βατράχων καΙ 

μυων (τί-:λo~ πα~φ~,α~ ήρωϊxfι~). 
IA""PAXOI, ι,' ώ. καΙ νυν « βάτραχος, βάτραχας, 

βαθρακός, βαρθα:<ός, βάρθοκλας» (λατ. ΓΔΠΔ). 2) 
τό ΚΟίλον μέρος της όπλης του Τππου. 
βαττδρίςω, ιiττ. μέλλ. - rώ (Βάπος)' τραυλίζω, 

ψελλίζω IΠΡ6λ. Βάττ:ος cΙσχνόφω"ος χαι τeαvλός .. 
παρ' Ήpo~ . · Τι λ . εΙναι Π8ΠΟΙYjμeνYj χατά. .όν Υιχον. πρ6λ. 
λατ. buttuti buIIubatta έπιφων.). 
βαττο-Ι0Υέω=βατταρ/ζω (βάττος+λόΥος)' όμιλώ 

τραυλίζων 11 έπαναλαμβάνω ΠΟλλόκις τήν ίδίαν συλ
λαβήν (δπω~ χ!iμνοuν οί έχον.τες δuσΚQλΙαν πιορΙ τήν 
γλώ:rσαν) 11 χρησιμοποιω ματαίας έπαναλήψεις, φλυ-
αρW, πολυλογω. , 
, 8άττος, δ ' ό τραυλίζ<.>ν, χu;nαν δνCίμα Bασιλέω~ 

τινό~ τη~ Ku:-i)vYj. (λέ;ι~ πεΠΟΙYjμiν-η κατά. τόνiιχoν τοίί 
τραυλίζ:ον;ο;- πρελ. βατταρίζω). ' 

βατύλιι, fj' ή νόνος, ή βραχύσωμος γυνή. ' 
βατ-ώδικ, 's (βάτος+εΙδο.)· δμοιος άκάνθq, '6 .. 

κανθώδης.- 11 KεKαλιJμμένός μέ όKΌV8ας. 
βαυβάω' πΙπτω είς Οπνον, όποκοιμώμαι.:- 11 ένΙΡΥ. 

άποκοιμΙζω, ώ~ .6 βανχαΑ.άω, 
. βαϋςω, δωρ. fIaiio&ω' μΗ. ΙΙαίίξω' KΡΑUγόζω 
_βαν, βαν .. , ύλακτώ, «γαυγΙζω, 6aβΙζω» 11 ίντιιίίθιιν. 
θρηνώ, όλοφύρομαι, γρύζω 11 μέμφομαι, όνειδΙζω.-
11 μτ6. άνακράζω, φωνάζω δυνατά, διό τι. [Ή λ . • l
ναι πεποι YjμιiνYj χ:ιτά. ,'ti)v lιλαxTιν τοίί κuνός fIav-pav= 
yav-yav' πρ6λ .• ό λατ. baubor). 
βαυκαΙάω (χαΙ PavxaAl,OJ)- ouyy. τιj\ ΙΙανβάΦ 

(βλ. λ.)' άποκοιμΙζω, νανουρΙζω; 'ΕΙ: α!}τοί! τό 
βαυκάΙημα, τό' νανούρισμα. 
βσύκδΙις, -ιδος, 11, 'i -εως' άγγεΤον (χαλκοί!ν Τι 

πήλινο'ι) πρός Ψύχρανσιν οίνου. Ψυκτήρ (σχοτειν. 
έ,uμ()λ.). 

, βσυκίδες, αί ' εΤδος γυναικείων πεδίλων. 
βαϋνοι; i; βαννός, δ (ανω)' κλΙβανος, κάμινος 

(ιiγν. έtuμαλ.). 
βαϋσδω, δωρ. ~ντΙ βανζω (8 βλ.). 
βαφή, ή (βάπτω)' καταβύθισις, τό ~ούτημQ π. χ. 

πεπuρ:ιχtωμβνοu σιδή:-οu είς ψυχρον &δωρ.- '/"t κατα
βύθισις ύφάσματός είς βαφή ν, τό βάψιμοψ ώα. αύ
τή αϋτη ή βαφή. 

β:Ζφηναι, ιiπpφ. παθ. ~oρ. 6' του βάπτω. 
βάΨιι;, 'εως, 1ι (βάπτω)' ή κατα6ύθισις, τΙ!» 86· 

ψιμον. 
β!άΙΙω, ~()p. έβδηλα' 6μέλγω όγελόδος 
βδάλαις, ή (βδάλλω)' τό δμελγμα. 
8Αc'λλΑ

V

, ή (βδάλλω)' ό γνωι:πός σκώληξ «ό
βδέλλα » , λατ. hirudo' [πρ6λ. βΜλλω = βυζαίνω. ά
μέλ γω' ~γν, έΤ IJμ()λΟΥ.)' 
βδcλΙίςω- , βάλλω, προσκολλώ 6δέλλας. 
βδέλυΥμσ, το (βδελνσσω)' σίχαμα. κάθαρμα, er

χαμένον πραγμα, xup. έπΙ βίδώ}.ων. 
βδελυγμία, 11 (βδελνσσω)' άηδΙα, σικχασιό Π όκα

θσρσΙο, άηδές πρόγμα. 
βδcλuκτ6ς, ή, όν (βδεΜιιιlιω)' σιχαμερός, προ· 

ξενων βδελυγμίαν, όηδΙαν, βδελυρός. 
βδελύκ-τροιιος, ον ~ν.Ι βδεΑ.νχτό·τροπο. (β&,Α.ν

χτός+τρόπο.) = β&ελνχτός (8 6λ.). 
8ΑΕλ ΥνΡΟΊ, ά, όνο ΠρQKαλών τήν βδελυγμΙαν, 

σιχσμερός, «βδελυρός» ώς ΧαΙ νυν λ'y~;σιι. 
, Eτ:vμ. : συγγ. β&όλο. = δυσοσμΙα, P&lι1J.OIJ (8 6λ.)· 

πρ6λ. χα! β&έω. . 
βδcΙύσσω, ~-ι;τ. -πω' μιiλ. -ξω' παράγω (προκα

λώ) δυοωδΙαν (άποστροφήν) 11 καθισ-rώ τι άηδές.-
11 ΚατιΧ τό πλιιΙστον ώς ~πoθετ. ΙΙδελνττομαι, μa,α 
μέσ. μΙλλ. α' β&ελνξομαι χαΙ πcι:θ. μίλλ. cι:' ΙΙδελνxlHι
σομαι, μέσ. ιiόρ. α' lβ6εΑ.vξάμ"ν καΙ παθ. ~op. α' 1-
β&ελνχ{}ην' αίσΜνομαι όποστροφήν (άηδΙαν.) πρός 
τι, άποστρέφομαι, αΙσθάνομαι φρΙκην διό τι. • Αλλ' 
ολοι α:ΙτοΙ οΙ τύποι, ώς χ:ιΙ δ πρχ. IP&lAvyμιxI, ~π:ιν
τώσι χαι! ι!ν πcι:θYI" ένν., εΤμαι βδελυκτός, δξιος ά
ποστροφης. 
βδέσμα, -τό (βδέω)' πορδή, φΟσα (λατ. visium). 
βΙι:ϋ, (fI&lω)' χωμιχή παρφδΥΙσις του Zεiί. 
8ΑΕΏ, μΙλ. P&lo~: πέρδομαι, «κλόνω», βρωμάω. 

- Έτ:vμ. ι β&ιω. P&loμιx, β&όλο., β&νλλω, β6Βλνρός. 
β&ε'λνσσω' πιίνΤ,α τι;υτα ε!ναι δμόρ. , (ιχ ρ. βδεσ- ώ~ 
χαι~ τα λα •. νlι- 10, vlslum = βδέσμα' πρ6λ. καΙ Λιθ. 
bez-d-as = 6δέ:σμα, , bez-d-u :::;:βδέ:ω, βΟΥΙμ. bzd-i-ti= 
βδεΤΨ σΥΙμειω.Ια fι ~ντιστoιχία των λ.ατ. ν: έλλ. β. 
βδύΙΙω = fI&lω (86λ.)· με.' α ίτ . φοβουμαΙ τινα 11 

έξευτελίζω τινό, φέρομαι κακώς καΙ βαναύσως 
πρός τινα . 

IcIάCiiσI, γ' πλΥΙθ. ,έπ. Π:-Χ . του βαό"ω. 
βέβαιος, α, ον (ώσ. -ος, -ον) (βαίνω)' στερεός, 

σταθερός 11 άκλόνητος 11 άξιόπιστος, όσφαλήςί σΙ
γουρος : τό βέβαιον=βεβαιότης. 

• Eτ:vμ. : iJt ρ. βσ.- (*gve- Τι *gvιp -του ΙΙσ.l"ω· Τι λ. 
βέβαιος(βέβσ.·ιο-s ε~εχίνYIσε έΧ της ρ. του πρχ. βεβα·· 
έκ tij~ a·jt7j~ ριζ. βιίσιως παριίγΕται κcι:Ι τό fItp,,-Ao-s. 

, όπερ ε!ναι παθΥΙΤ. , τρ'όπαν .ινά. του βέβαιος, καΙτοι ΙΙν 
lLλλ τ.ι έν-ι. 'ΕΙ: οι ~τoυ , τό 
IcβaI6yqr;, ·,,~os, 11- στερε9της, σταθερότης, 

άσφάλεια. _ 
IcIaI6w, μΙλ. -όχιω' j(a8rorw τι στερεόν (βέ-
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6αιον), tnIBε6aIGJ, έξασφαλΙζω.-Μίσον, έξασφαλΙζω 
δι' έμαυτόν (στηρΙζω τήν στόσιν μου καΙ τ6 έπιχει· 
ρήματό μου) , έπι6ε6αιώ, έπικυρώνω, έξασφαλΙζω. 
ιcΙαίως, έπΙρ. τοίί βέβιιιος' στερεώς, σταδερQς. 
Ιι:βαίωσις, -eώς, 'ij' έξασφόλισις, έπι6ε6αΙωσις, 

έΠΙKύΡWΣις. . 
βcΙδμcv, βεβδ:rιιι, έπ. auyxex. τόποι το1} βεβηκέ

ΝΙ, ά-πρφ. π·ρχ. τοίί βΙΙΙ11ω. 
ΙEΙαμμaι, π:ιθ. πρχ. τοίί βιiπτω. 
βcβ6ριι';'ς, μτχ. έπ. πρχ. τοίί βιι(!έω (6 δλ.)=κατα· 

6ε6λημένος, καταπεπονημένος. 
ΙΕΙ6σαν, Υ' πλ'l1θ. έπ. 6περσ. τοίί βΙΙΙ11ω. 
βcβάσι, ιΧ,τ. auv'!lp. τόπο, ιΧν,Ι βεβιiιιαι, Υ' πλ 'Ι1θ. 

ίπ. πρχ. τοίί βΙΙΙ11ω. 
βcβιώς, βεβα.νίιι, ιiπ. ιXvt! βεβηκώς, -νϊιι, μtχ. 

πρχ. toii βιιί11ω. 
βιΕβιιιια, πρχ. τοίί βΙΙΙ11ω. 
6ceiIKciv, ίων. ιΧν,Ι έβεβήκe,", ύπερσ. _οίί βΙΙΙ11ω. 
ΙιΕβηΙος, 011 (βαΙ11ω, βη1ός)' έπl τοϋ όποΙου εΤναι 

έπιτετραμμένον νό πατήσΓ.l τις ( << βιιτός κα' τοις τν· 
xoiίo,»)' παροδεδομένος εΙς τήν όνθρωπΙνην χρη. 
σΙν" λιιτ. profAnus, ιΧνtΙθ. τφ Ιεeός.- 11 έπί άνθρώ· 
πων, όνΙερος, όνόσιος, 6έ6ηλος [~ι' έτιιμολ. 6λ. βέ· 
βα,ος]. Έ~ ιι~,oυ ,ο 

6ι:βιιΙόω, μίλι -ώοω' μιαΙνω, 6ε6ηλώνω, μολύνω. 
Ιι:Ιίασμαι, πcιθ. πρχ. τοίί β,ιiζω, 
Ιι:βίιιιια, πρχ. του β,άω. 
βι:βΙάστιμια, πρχ. ,ου β1ιιατά11Φ. 
βΕβ16φα, . βEβlαμμαι~ ένεΡΥ. χcιΙ πο:θ. πρχ. _ου 

β1άπτω. 
βcβΙάtομαι, πcιθ. ,ετελ. μίλι τοίί β1άπτω. 
ΙtβΙcφα, βιΕβΙι:μμαι, ένΙΡΥ. χο:Ι πcιθ. πρχ. to1} 

β1έπω. 
βιΕβΙιιαι, δ' Ιν. πο:θ. πρχ. ,01} βά11ω. 
6celiIaTaI, eceliIaTo, Ιων. Υ' πλ'l1θ. πcιθ. πρχ. χcιΙ 

δπερσ. τοίί βιillω. 
ΙιΕβΙιιιια, βιΕβΙιιμαι, ίνιρΥ. χcιΙπo:θ. πρχ. του 

βιi11ω. 
ecIliIKCIV, ΙcβΙήμιιv, ίπ. ένβργ. χο:Ι πο:θ. &πιρσ. 

τοίί βά11ω. 
βέΙΙιιται, βΕΙΙιιτο, Υ' ίν. πο:θ. πρχ. χο:Ι δπιρσ. 

τοίί βιi11ω. 
βέβΙlιια, πρχ. τ01l βllττω. 
IcIoliIaTo, Υ' πλ ηθ. πο:θ. δπερσ., χο:Ι βεβo1ηιd

ΥΟς μτχ. παιθ. πρχ. τοίί βο1έω άντΙ βιi11ω. 
6ι:ΙούΙιιμaι, πρχ. τοίί βΘν10μα,. 
IcI~lcuKa, βcβούlcuμαι, ένεΡΥ. χο:Ι πο:θ, πρχ. 

του Pov1wro. . 
βΙΙρaσμαι, πcιθ. πρχ. του Peιioom. 
βΕβρί8a, πρχ. 'tIJu β(!Ι6ω. 
βcβροτωμivος, μτχ. πο:θ. πρχ. τ01l βeοτ6ω, 
Iieρiίxc, (6λ. Pevx.rIoμo,). 
βcβρώ&ω, ποιητ. τύπο. τοίί P,PeriJoHf» (8 6λ.). 
βιΕβρωιιa, βιΕβρωμaι, ένεΡΥ. χcιΙ παιθητ. πρχ. 'tIJii 

P,PeriJOHro• 
. 6cβρώς, σl)Υκέκ. τόπο. ιΧντΙ βεβeωκώς, μτχ. πρχ. 
τοίί β,βeώοκω. 
βcβρώσομaι, πο:θ. τε ,εΙ.. μέλι τοίί β,βeώακω. 
βιEΙuσμαι, πcιθ . πρχ. τού βύζω. 

·βι:βώς, δι:βώσα, ιΧττ. auv'!lp. τύπο, civt! βεβαώς, 
μtχ. έπ. πρχ. 'tou βαΕ11ω. 

βιΕιιι, β' έν. το!) βέομιιι, έπ. μι!λλ. του βαΙ11ω. 
βcίομαι, έπ. άντΙ βήοομα" μέλλ. του βαΙ ... ω (iJ μSλλ. 

'tIJU βι6ω)=86 περιπάτήσω (iJ θό ζήσω). 
Iciu, έπ. άν-;;ί βώ, ίιπ?τ. ιΧ?ρ. β' ,οίί βαί11ω (iJ ,οίί 

βι6ω=βείομα" 11 βλ.). 
βcιιιιι:-σiΙιινος, 011 (βεκόΙ;+οε1ή11η) = άρχαϊΘς, 

άρχαίκός, άπηρχαιωμένος Kρo~όληρoς 11 όνόητος, 
6λόξ. 

βcιιός, το (γρ . χcιΙ βεκκ6ς. βέκκοι;)=δρτος (πίθ. 
φρυΥ. λέ~.). 
βcΙcιι-φόρος, 011' ό φέρων δέλη. 
βΕΑι:ιιος, δ' είδος όσπρ/ου, δμοιον λο:θόρφ. 
βiΙcμνον, τά , π? ιη" ιΧν,Ι βέ10ς' « 6έλος», 6λημα 

11 όκ6ντιον Iέχ ρΙζ. βιι1- τοίί βάΙΙω, 8 βλ.]. 
IcltYIOY, τά' εΤδος φυτοϋ, περΙ ob. λδΥετ:ιι δτι 

• ίν:ιι ~ηλ η''I1ριωδli~ μέν έ~ llapaIq:, ιi6λcιβέ, . δέ με,cι-

q;~'tau6μl!νον ιl, At"t'uJttov iI llιxlo:la,Cv'l1V. · 
Ιι:Ιι:σσι-χαριίς, it; (β.10;+χαΙeω)· ό xαΙρwν (άι

φραινόμενος) εΙς τ6 δέλη (ΙπΙθ. του' 'Απάλ.) : 
δι:14νιι, 'ij (β.10,)· όκωκη (αΙχμή) dέλους " τό ι'J

κρον το·ο δόρατος 11 6ελόνη ιΚJΠΤΙKης, «6ελόνα». 
[~ι' Ι,ιιμολ. βλ. βάΙΙω]. 
βcΙόvο-nώlrις, -ov, δ (pe16""1 + πω1έω)' ό πω

λών &:λόνος. 
βElofι, -εος, _ό (βιi11ω)' πδν τό ριπτόμενον, τ6 

6aλλόμενον. 6λημα, «6έλος», άκόντιον (Πρ6λ. λο:,. 
JAcuIum εχ τοίί JAcio). 2) μτψρ. ά"ιι ... ά jJiMa (του 
Άπάλλωνo~ χcιί τΥι, Άρ,ιiμιδo~) ΧΡ'I1:;ιμoπoι?υντcιι ι1πΙ 
,ου cιlφνι~Ιoιι χαι Ι άνωδιίνοιι eCΙVC'Ltou' !ιVοομβeα βέ1εα 
=τό δέλη της καταιγlδος όμμάτω ... βέ10ς=6λέμμα 
έξακοντιζ6μενον ύπό τοΟ όφθαλμοϋ. [~ι' έτιιμ?λ. 
βλ. βιi1λω. εχ ρΙζ . βιι1-: βε1- ( gvel-]. 
βcΙ-οuΑιι6ς, ό11 (βiλοι;+lλ.κωγ 6 fλκων (όνασύ

ρων, έκ6όλλων) 6έλος έκ πληγης. 
βιΕΙτι:ρος, α, ο ... = βε1τΙων (8 βλ.), πο ιητ . σΙΙΥχρ. 

,οίί &Υαθ6ς. Έ~ CΙ~tIJU ώσ. σπΧν. ύπερθ. βέ1ταιτος. '1. ο .... 
βέΙτιστος, η, 011, ύπερθ. τ05 &Υαι8-6ς' παρό πολύ 

καλός, άριστος. 
βι:Ιτίων, 011. Υεν. -ο'l'ος (συγκρι~ . τοίί &"ιι8-6ς)' 

καλλlτερος [ιi,τ . . βε1τtω11 άλΗ βέ1τΙΌ ... ]. 
βι:μβίιιιάω (βίμβιξ)' περιστρέφομαι ώς δέμ61ξ 

(<<060ύ(;)0»). 
βι:μβίκίςω, μιλ. -{σαι (βέμβιξ)' περιστρέφω (γυ

ρίζω) ·τι σόν σ60ύρα 11 θέτω εΙς κίνησιν. 
BE'tι4B!:Ξ:, -{κος. -iι' « σ60ύρα» (λcιτ. turbo). 
βι:νδiδcιον, τά ' ό ναός της Βενδίδος (epq:1tIXTι, 

όνoμ~αΙcι; ,η, Άρτιiμι~o~) . 

Βι:νδίς, -ίδας' ή Θρςικική "Αρτεμις, λcι-;ρειιoμίνη 
ύπό -ιό δνoμcι τοίίτο x-:t! εν Πεφ:ιιεί. 
ΒΕ'ΜΘΟΣ, -εος, ,6 (ποιη, . ιiντ ί β7.θος; δπω;; άχ~ ι 

βω~ m't,fJot; άν,Ι πίθος)' τ6 βάθος της θαλόσσης 
(λcιτ. fundus)' βέ11fJ.οοδ~=εlς τόν βυθόγ βέ118-εα 
υλης~Tό 6όθη (τό ε'Jωτιριχό 'Ι) τoiί διiσoυς [δΙ' Ι,ιιμ . 
βλ . κο:Ι PafJV., βιifJ.ος]. 
Ιέντιστος, '1, 011. Δωρ . ιΧν,Ι βέλτιοτος. 
βΙομαι, έπ. ιΧν,Ι βήοομαι, μέλλ. τοίί βΙΙΙ11ω ('Ι χο:Ι 

τοίί βι6ω=θό ζήσι.;)· 6λ. κο:Ι βείομαι. 
Iipc8ρov, ,6, έπ. χο:ί ίων. άν,Ι PιieCIfJ.e011. 
Icpc-axc8Qς, δ' άν6ητος, 6λόξ (<<μποϋφος»)' 

(λέ~. χωμ. πεποιημ. υπό Άρια,οφ. ). 
βι:ϋΙος, -εος, τδ' πολυτελής γυναικεΙα έσθής. 
βη βίj" ή 6ληχή τών προ6ότων (ιμπaΤ ..... αΤ»). 
βίj, ποιη,. άν, ί έβη. Υ' έν . άορ. β' 'tIJU βο./11ω. 
βηνι.ιςι, τ6 (βήοοω)' άπ::,χρεμψις, φλέγμα. 
6ηθιl βηνα., Προστ. χcι! ιiπp:; . άορ. β' τ05 βαί11ω. 
βιιΙ0ς, δ (βο.Ι11ω)· ούδός, κατώφλιον (λαι,. Iimen)' 

πρ6λ. βέβηλος. 
βημα, -ατος, τό (βιιί ... ω)· πάτημα 6ημα 11 θέσις 

(τόπος) . διό νό πατήσΓ.l τις (νό 6όλΓ.l τόν πόδσ).-
11 θέσις ύψηλότει:;:όν πως κειμένη (oicp' Υι; συψήθω; 
δμιλεϊ .τι~) 11 ρητορ_ 6ημσ, ά:ρ' ου όμlλεΤ ό ρήτωρ 
(π;χ. έ'Ι tiJ ΠνυχΙ ) , λcι,. roslrA, suggeslum Υι ~us. 
δημcν, έπ. ιΧν,Ι έβημε11. cι' πληθ. · ιioρ. 6' το!) βο.ί11ω. 
βήμcναι, έπ. ιΧν,Ι β;;11αιι, ιΧπρφ. άο;:>. 6' .οίί βιιί11ω. 
βην, έπ. ά-ν,Ι έβη11, άορ. 6' ,οίί βCΙ/11ω' 
βηναι, oiπρφ. ιΧορ . 6' τοίί βΙΙΙ11ω. 
δήξ, βηχ.6ς. 'ij (ή δ) (βήοσω)' «6ήχας» (λcι" tus

sis) [oi6ψ ε,υμολ.]. 
βήρlιlΙος, 11' πολύτιμος λΙθος, χρώματος θαλασ-

σοπρασl"cυ. 
βησα, επ. άν,Ι έβηοο., ivspy. ciojJ. cι' τοίί βαί11ω. 
"ήσcό, έπ . oiντί βήσα" Προ:!τ. μέσ . άορ. ιι' τοίί βαΙ11ω. 
IitaCTO, έπ. ά-ν,Ι έβήσατο, Υ' έν. μία. ιΧορ. αι' τοίί 

βα/νω. : 
βl\σoμcιι, μίλι τοίί βαί11ω. 
βη~σα, ~ω;ι. {}iiooa., fι (βαί11ω), λcιτ. sAllus' δα

σ4>3ης κοιλός iJ φόρογξ: oVleo. έ", βήαοποι = εΙς 
. . τός φόρογγας τών όρέων.-11 εΤδος ποτηΡlav (τών · 
'Αλεξανδρινών), ε~ρυτι!poιι κi,ω χ~ί σ,ενο,ίρηιι &.Υω· 
[πιθ . δμάρ. ,φ PafJ.Vt; - βν8-ό. - βυοοδ; - 8.βνοοος· 
π~ελ . βιiθΘ" βa.fJVς]. 'Ee «~τoυ'. τό ... 

βιισσήι:ις, eooa. ε" (βηααα)' δασώδης, δρυμώ
δης; φαραγγώδης • 



6~σσω-6ίoτc~ω 2iI 

ΙΗ'ΙΙΩ, ιiττ. βήττφ, μΙλ. βήξφ' ιiόρ. α.' Εβηξα' 
6ήχw~πεΠΟΙYjμ. λ.) . 
δηT-CΙρμων, -01l0~, δ (βαΙ1IρJ + deμ6~)' 6ρχηστής, · 

χορευτης (πρ6λ. πα.ρ' Ή ι;ιιιχ . « deχηαταl, οΙ δια τώ1ι 
,πο&;;,ι dρχοvμε~οι ά,πο τον lιeμοαμέ1Ιω~ ,βαl1lει1l'll). 

" .ή1'llV, πo~ητ. ιiντΙ έβήτη1l, γ' δυϊχ. ιiι;ρ. 6' τοίί 
βαΙ1Ιω. 

11'>\, ίων . βίη, γΙ' σwματική δύναμις, ίσχύς, ~ώμη 
(λα.το vis) 11 αυχνα έν Π5Ριcpρciοει μετ α γε οι. πρσα.: 'βίη 
Ήραιclήo~=η ρώμη τοΟ Ήρακλέους.- 11 βΙα, πρα
ξις βΙας, έφαρμ :: γή βίος 11 βί~ ΤΙ1l0~=πσρό την θt
λησΙν' τινος [l'] . 
Έτνμ. : βία; βΙαιo~, βιάω, βιάζω' π~lSλ. βι-, βιο

έν το!;; αυνθ . Ά1Ιτl-βιο~, Ύ πέρ-βιo~' λα.τ. viS, νίοlο' 
βλ. ϊ~. ' 'Ε; aojtQu τό , 
βΙάςω, μέλ. -άαω' έκβ άζw, μετέρχομαι βίαν, άναγ

κάζwο -:- Παθ. ιiό :-. α.' έβιάαlJ.η1l· Πi>Κ . βεβΙααμαι' ύ
πόκειμαι είς έκβιασμόν, υφΙσταμαl έκβιασρόν, έξ
αναγκ.άζομαl : βιάζομαι τάδε=έκβlάζομσι νό πρό
ξw τοΟΤΟ.- 1I ώ~ ιiπoθ:τ ιX:όν , μετα μέσ . ιioρ . α ' έβια
αάμη" χα ί ( ένί ο :ε) πα.Οητ. ΠFχ. βεβίααμαι ' έξανογ
κόζw τινά, μετέρχομαι βΙσν, καταβάλλw, κατανι
κώ : βοιάζομαι έμαυΤΟ1l=μετέρχομαι βίαν κατό τοΟ 
έαυτοο μου, έ:κβιάζw τόν έcυτόν μου (αύτοκτονώ)' 
βιάζομα' ΤΙllα,'=έξανογκάζw τινό διό τηc βΙας, έπι
nInTw κατό τινος 11 ιiπoλ . , μετέρχομαι βίαν, άνοΙγw 
δlέξοδο.ν διό της βΙας (έκβιόζw λύσεις). ο 

βΙCΙIO-Kλώψ, -ώπα~, δ (βΙαιo~ + ΙCM,πτω)' 6 κλέ
nTWV διό της βία; . 

βΙαιo-μάxcις, ·α, δ (βίαιας+μάχη)' ό elaIWC; (χρη
σιμoπo~ν βΙαν καΙ ουχ ί δόλον) μαχόμενος. 

δtaιος, α, '011, ιίισ. - ο;, -011 (βΙα)' «6iaIoc», ίσχυ
ρός, λόβρος, δ,. ιμυς 11 6 ένεργών eIaIwc; (έκβιαοτι
κώςl, έκβιόζW ' , ' έξαναγκόζwv' πρo~ τό βίαΙΟll=δlό 
της βΙdς. 2) ώ~ πα.θητ. 6 ι'κβιαζόμενος, διά της 
ercc; έξαναγκαζόμενοςΙΙκαταναγκαστικός.'Ε;α. :ΙτοU τό 

βΙαιότης, -ητ~, 'ι( βΙα, έκβιασμός 11 ό χαμακτήρ 
τοΟ βια:ου. 
βΙα'ως, έπΙρ. τοίί βΙαιo~' διά της 6Ιας, όναγκα

στικώς. , 
βΙ-αΡK~, έ~ (βίoς+άριccω)' 6 παρέχων τό πρός 

τό ζην . άναγl<αία, 6 έπαρκών εΙς τά τοΟ 6Ιου, βιο-
ποριστικός. ' 
δlcιστής, -ον, δ (βιάζω)' 6 χρησιμοποιών (άσκών) 

βΙαν, ' .ό έκβιαστής. 
δJατής, -ον, . δ.=βιαατή~. 
βlάω' πρκ ; βεβίηιcα'- πα.λα.ιότ. Ιπ. τtJπο, του βι

άζω' έκβιόζω, έξαναγκόζw.- Μέαcν, βιάομαι, μέλ. 
βιήαομαι ' Ικβιάζw, μεταχειρίζομαΙ τινα κατά τρό
πον (jICIOY, μετέ'ρχομαι βΙαν κατό τινος 11 ώα. πλε
ονεκτι:" Ιξαπατώ, όποστερώ δι' όπότης: 1Ιώϊ μι
αθό1l βιήαα.το=μας έατέρησε διά της βΙας τόν μl
σ86ν μα;.- ιiόρ. α.' έβιήθηll = έξηναΥκόσθην διά 
της 6Ιας. 

βιβcSιςω, μίλ. ' -άαω, ιiττ. βιβω, μτlSτ. το Υ βαΙ1Ιω' 
κόμνω, τινό ,νά όναδι':j, έγεΙΡω, ύψώνω, έξυψώ. [δι' 
έτυμολ. lSλ. βαΙ1Ιω]. 
βΙ6άς, ιiαα, ά1l, μτχ. ίν. ίαχημα.τ ισμΙΙ'ιη ώα!! εχ 

~o βίβημι=βαΙ'ιiω (ο βλ.). 
ίιι"σδων, οιίαα, Ο ... , μτχ . Ιν. τοίί Ρημ. βιβάαlJ.ω= 

βα.'I1l~· .. βηματΙζw, δlασκελΙζω 11 μακρά βιβάαlJ.ω1l= 
μεγάλ(] δήματα 6ηματΙζων, μέ μεγάλους δηματι
σμοίιςΌ ' 
βΙβρω, ποιητ. παρciλληλο; -:tJπο~ τοίί βαΙ1Ιω' 6ημα

τΙζω, ' διασκελΙζω , l1 πέ1ωρα βιβα.=κόμνειν ι:ιελώρια 
6ήματα 11 μτχ. βιβω1l, βιβωα'α '(βηματΙζων, 6οδΙζwν). 

βίβημι, ποιητ. τόπο., ίαοδ . τοίί pal1lf» (βλ . λ . ) . 
βι6λάριον, δποχορ. τοίί βΙβ10~' μικρόν δι6λΙον 'ή 

κυλινδρος χόρτου: ώα. χα.Ι PIPAaeldIo1l χα. Ι βιβ1Ι-
διο1l χα. Ι βιβ1ιδάριο1l. 
, .. διΙλΙCΙK6ς, ή, 611' 6 άνθρωπος τών 6ιδλΙων; ό 
6ιδλιοφάγος, πολυμαθής έκ της όναyνΙ;>σΈWς 6ι-
δλΙwν. . 

ΒΙδλινος ~IνOCϊ οΤνος παραγόμενος είς τινα 
όρ;:ινό μέρη της Θρζικης, τό καλούμενα Βιβ",,"!&-
11'1" , 

'l'Aιo"~IPI, ~ (βιβAIo~+HιH")' 8ήκη διδλ/ων 

(έπιπλον, έν ~ φυλάσσονται διβλΙα «διβλιο8ήκη'll) U 
συλλΟΥή βlβλΙων. 
βιβΙιο-κδπηλος, δ' ό fμπορας 6ι6λΙων. 
διβλιο-λσ&ας, -α, δ (βιβλlο,..t-λή{)η)· 6 έπιλαν

θανόμενος τών διβλΙων (σχωπτιχόν έπώνυμον ΔιΜ
μοιι τοίί Γρα.μμα.τιχου, γρciΦα.ντο~ περΙ τα 3.500 βιδλΙα, 
τόσα. ωσΤΒ να μ'ij τα ένθυμήτα. ι Ολα.). 

βιβλίον, τό (χα.Ι PvP1lo1l), δποκορ. τοίί βίβ10~' μι
κρόν 61βλΙον, έπιστολή 11 κύλινδρος βλ. βΙβ10~. 
· βιδΙιο-πώλης, -ου, δ (βιβλlo~πω1έω)' 6 πωλών 
δι ~λΙα. 
1Ι'8λΟl, +,' 6 έσωτερικός φλοιός τού παπύρου 

(βνβ10~).- 1I χόρτης πεποιημένος έκ τοΟ φλοιOU 
, αύτοΟ 11 εντείJθεν, φυλλα χόρτου, « βιβλΙον » . [πρ6λ. 
φοιν. βνβ10~=πόπυρoς βνβλ'"O~=KατεσKευασμένoς 
όπό Tvac β-ύβλου (Το l. παπtJρου)]. 
, Ι'ΙΡΩΊΚΩ, , μέλ. βρώαομαι' ιiόρ. α.' /βρωαα' «όρ. 
6' /βρω1l' πρχ. βέβρωιcα, μτχ, βεβρωκώ~, χα.Ι χα.τα 
αυγχοπ'ijν βεβρώ~.- Πα.θΤίΤ. , μελ. βρω{)ήαομαι' τε
τελ . μελ. βεβρώαομαι' ιiόρ . α. ' έβρώθη1l' πρχ. βέβρω
μαι (οΙ έλλε Ιποντs. χρόνοι πα. ρ α. λ~φISCΊνoντ'Xι έχ τοίί 
έαlJ.lω)· τρώγw , κατατρώγω 11 ροκανΙζω, περιτρώ'{ω 
11 καταναλΙσκω 11 μετιΧ oysv., τρώγw έκ Τινος πρόγμ. 
Έτυμ.: έκ ~ ( ~. βορ-, έ~ iι. π'ΧριiΎcντα.ι χ'ΧΙ τ ά. : βο

ρά, βορ6ς' βρώμα, βρώμη, βρωα,~, βρωπ,ρ (πρ6λ ο χα.! 
εν αυνθ. dημ(ι)0-β6ρoς, λα.τ . carnl-vorus)' λα.τ. νο
rax, devoro, νΟΓδ, voragQ' ρ. βορ· = αα.νσχρ ιτ. 
gar-: gίr -ίi·mί=χάφτω· διό πιθα.νιiί~ ιiνTικει ivtaUBaxa! 
τό βά.ραθρο •• 
βιβώ, ιiττ . μΗλ . τοίί βιβάζω. 
βιβών, Κ'XΤ~ συνα. Ι ρ . έχ τοίί PIPriflIll, μτχ. του βιβάω. 

· lιδιaίοι, οΙ ο Άρχoντε~ εν Σπciρτ'(). πέντε τόν ιiρι
θμόν , έΠΟΠΤΕόοντε. τ~ γυμνciα ι 'Χ των νίων (Ιτ. γΙ'. 
βΙδεοι, plΔVoI, βεlδεοι' πιθ. αυγγ. τψ lΔVίΌι (F.δvίΌ. 
(Fιδεί-", videre). 
βίκίον' τό ' όποχορ. τι;ίί Ιπ .• , 
ΙΓΚΟΙ, δ (Χνα.τολ . λί~ι.)' όγγεΤον (nI8oc 7) άμ

φορευς) κατόλληλον πρός έναπ08ήκευσιν οίνου. 
ΙΓ"ΕΏ' συνευρΙσκομαι, συνουσιόζω (χυρ. διόι · 

τ7ί~ β ί 'Χ. χαΙ πα.ρα φόσιν)' «ντΙθ. τψ d.πvlf» [xα.,;ι:i τι
να.. συγγ. τψ βΙα]. 
· iϊVIITIάu·.ιI'fEt. του βϊllέω' έπιθυμώ συνουσΙας. 
.ιο-δότης, -ου, δ (βΙo~+δΙδωμι)' 6 δΙΔWν (6 ΔW

ρουμενος, 6 χορηγών) ζωήν 'ή τό πρός τό ζην. 
βι6-,ωρος, 011 (βlο~+δώρο1l)' ό δωρούμενος τ6 

ζην (τό πρός τό ζην) 11 μεγαλόδωρος. 
βιο-δώτης, δ, ποιητ. ιiντΙ βιoδ6τη~. 
.ιο-δάΙμιος, 011 (βΙoς+fJoά11ω/ ζωηρός, όκμαΤος, 

θάλλων, ε.ϋΡWΣτoς. 
βιο-δρέμμων, 011, Ύεν. -01l0~ (βίo~ + τρέφω)' 6 

η:έφων (6 διατηρών) την ζωην 11 διατροφεύς, συν
τηρητής. 
, ΙΙΌΙ, δ ' ζωή, 6Ιος 11 6 δρόμος (ή πορεΙα, ή τρο
χιά) της ζωης .- 11 ό τρόπος 'ή τά μέσα τά πρός 
τό ζην (<<τό βl6ς 'll ) 11 ή ζwή, ό πόρος ζωης, τό πρός 
τό ζην μέσα όνθΡώπου τινός. 

, • Ετνμ..: · εκ τ7ί. a ~tTί. ΡΙΙ;. π'α. ριiγoντα.ι τα : . Plo~, 
βίoτo~, βιοτή, βισω (έπ . μ!λ . PeloμJY.I χα.ί βέομαι)' 
λα.τιν. νίνο, νίνυ!, : Y,ίla, victus' σ'Χναχρ. g' ϊν, g'tviίml 
=ζώ, g' rνόs = ζwv, g'jνίΙόm = ζωή' 1'0,0 .. qvius= 
ζών, ga-quium = όναζηψ πα.λαιογερμ. quek (πρlSλ. 
«γγλ. quick, quicken, γερμ. er-qu:cken=άναψύΊ(ειν, 
όναζωογονείν)' Λιθο gyvenίI = ζώ, gΥΎas = ζών, 
gΥνaΙό=ζωή. 
ΙΙΟΊ, δ' τόξον [p-( gv-, π:-6λ. oa:vox~. g'yA=VEU-

' ρό τ6ξοu' οΙ 'Aρxa:tot π::φήγον 't'ijv λέ;ιν 'ή έχ του Pla. 
(=έντασι; ) 'ή έχ του βlo~, διότt τό τ6;ον Εχρηαιμο
ποιι!το ώ. 6'Χοικόν μέσον πρό. ε~α.αψciλισιν των πp.ιi,· 
τόζ7ίν) . 
διο-στcρής, _, (βlΟf+ατι:~έω)' 6 όποστερι:ιν όλ

λον τινά τών πρός τό ζην μέσων.- • 8ν π:r.θητ. 
Ινν. 6 στερουμενος τών πρός τό ζην, 6 διατελών 
έν ένδεΙQ. ' 

iIoTcfa, iι (βιοτι:ύω)' τρόπος πορlσμοΟ τών πρός 
τό ζην, Jltoov ζωης. 
διoTcuw, μΙλ. -αΦ (βι6ω)' ζώ, ύφlσταμαι, συντη

ρόΟμαι ~ βιo~ιVφ ΙΙπ4 τι~o~ζ'> όπό τι. 



.ιo~-.lσxό 

διστι\, 'ij, λαιο;. νΙΙΔ=βΙοι:ο, (8 6λ.). 
βιότιις, -ηι:ο" 'ij=βιοι:ο, (8 l5λ.). 
βιοτιιι6ς, ή, 6,,' βλ. β,ωι:'Η6" 
βιότιο .. , ο;ό, ClItoxop. o;oiJ β/οι:ο,' μικρόν εΙσόδημα, 

υικροΙ πόροι ζωης. 
βfoτoς, δ (β,ρω)' ζωή 11 τό μέσα τό πρός τό ζην, 

~όρoς ζωης. [~ι' Ιο;ιιμολ. βλ. β/ο,]. 
βισύς, μο;χ.ciορ. β' o;oiJ β,6ω. 
βιο-φι:ιδής, i, (βΙο, + φ_/δομαι)' ό φειδ6μενος 

της περιουσΙας του U φειδωλός, φΙλόργυρος, CΤσιγ
γούνης». 

βιόω, μ'λ. βιώσομαι, μφ. βιώσω' ciόρ. αι' lβlω
σα.- ιiόρ. 15' lβΙow (ώσεΙ ix ρΤιμ. β/ωμ,) , "(' Ιν. 
Προσο;. β,ώι:ω' 'rItOo;. βιώ' E~xo;. β,φ"", ciπρφ. β,ώ
"α,' μτχ. βιον, (βΙο,. λαιο;. νlνο)' ζώ, χιιρ. ζώ εύ
τυχής.- ΠαιθYjΟ;., β'ΟVl'α,=ζt:j τις (λαιο;. vlvllur). 
βι6ω .. τσι, β,6owι:ο. "(' πλYjθ, ίπ. μΙσ. ίν. χαιΙ προ;, 

ο;ωυ β,άOJ. 
βιιi»ατo, civo;! β,ιριιι:ο, "(' πλYjθ. μίσ.ίν. E~X1:. του β,άω, 
βιΥη .. , EUX1:. μέσ. ciop. 15' ,oiJ β,6ω, 
βιώ .. σι, ιiπρφ. ο;ου β,6OJ. 
βιώσΙμος, ο" (β,6OJ)' ον πρέπει νό διέλθr;j (<<νό 

ζήσr;j») τις 11 ό δυνάμενος 'ij ~xων έλπΙδα νό ζήσr;j 
11 δξιος νό ζήσr:!. 
βfωσις, -_~, . ij (βιόω)' βΙος, ζωή U τρόπος ζωης. 
βιώσιιομσι, ιiπoθ., μτ5. ο;ου β,6ω' ζωογονώ, δι

.τηρώ έν Tt:j ζωt:j. 15' ίν. έπ. ιioρ. αι' lβ,ώσαο. 
βιωτικ6ς, ή, Ο" (β,όω) χαΙ άρθόο;. β,0Ι:,Η6,' κατ

άλληλος, δξιos, διό τήν ζωήν 11 ζωηρός.- 11 ό άν
ήκων εΙς TIjv ζωήν, ό όπο6λέπων εΙς τόν 6Ιον. 
βιωτ6ς, ή, Ο" (β,6ω)' ον δύναταΙ τις νά ζήσr;j, 

ον άξΙζει νά ζήσr;j τις 11 καιτιχ τά πλΕΙσο;ον μΒτ' ιi;;νή
σεω, : βιοι; ον β,OJΙ:Ο, = άνυπόφορος ζωή, πού δεν 
δύναται καΙ δέν όξΙζει νά τήν ζt:j κανεΙς (πρl5λ. cΊ
βΙωι:οι;). 

βιώτω, "(' Ιν. Πρoσ,~ ιioρ . 15' o;oiJ βιόω. 
βι-ωφι:λής, ει;' ό χρήσιμος είς τήν ζωήν. 

. βλάβι: .. , έπ. ιiνo;Ι lβ'λάβησα", "(' πλYjθ. πΙΧθ. ιiop.IS' 
o;otί β'λάπι:OJ. 
β1ιβι:ρ6ς, ά, Ο" (β'λάπι:ω)' έπιβλα6ής, έπιζήμιος, 

«βλαβερός» . 
βλδβη, ij (β'λάπι:OJ)' «6λό6η», ζημΙα, φθορά: β'λά

βηι; δΙΗη=όγωγή δι' έπενεχθετσαν ζημΙαν. 
Έι:vμ • .:' βλαβη, β'λάβο" β'λάβομα" β'λάπι:ω, βλα

βι:ρ6" βλαβ6έ,ι;, πιΧνται o;ιxίiτιx εΙνιχι δμόρριζΙΧ, πιχριχ
"(όμενιχ έκ ρ, β'λαπ- κιχτ& πρoo~ειιτικ'ήν ιiφoμo(ωσιν 
βΑαβ- (πρελ. τό πιχρ' 'Hqux. «CΊβ'λoπέι;, άβλαβές»' 
βλαπ- (*μ'λαπ- (*mlqv- πρl5λ. σαινσκρ. marcόΥatί= 
βλάπτει ν, mrktόh=Οπληγωμένος, λιχτ. mulco, mulla 
(παλ. λrzτ. molta ·(*molcta.). 
βλiβίί .. σι, ιiπpφ. πΙΧθ. ιiop. 6' του β'λάπτω. 
βλδβήσομσι, πΙΧθ. μίλ. 6' τoίi βΑάπτω. 
βλάβoμCΙΙ=β'λάπι:oμαι (8 l5λ.)· ciπαιντ4 μόνον ίν τιjί 
έ" . β'λάβι:l'α,. 
βλάβος, -_ος, (χαιΙ χαιο;& Cιιιν«Ιρ. -ονι;), ο;ό=βΑάβη 

(ο 6λ.). 
ΒλΑΙΣΟΊ, ή, 6ιι' ό ~xων τά σκέλη κυρτό πρός 

τά έσω, τούς δέ πόδας πρός τό ~ξω, «στραβοπό
δης» 11 "(εν. κυρτός, όγκύλος, «στρα6ός». [ιiγνώστoιι 
έτυμολ: ιiσφ«λώ~ ται'ιτόν τίjΊ A«'t. bla.esus=τραυλός, 
ίίπερ είναιι δι:iνδιoν έκ τή~ 'EAAYjvtxYj~]. 
βλσισότης, ~ (βλα,σός)' ή πρός τό ~ξω στρεβλό

της των ποδών, τ6 στρά6ωμα τών ποδών. 
βλαΙσωσις, 'Ιι·=βλα,σότηι;. 
βλσιιι:Ισ, -ij (βλαΗε1ιOJ)' όκνηρΙα, νωθρότης, ήλι

Ιιότης. 
βλσκι:ύω (β'λάξ)' εΤμαι νωθρός, όκνηρός (<<βλόξ»). 
βλσκικός, ή, όιι (β'λάξ)' νωθρός, όνόητος, «6λόξ •• 

ΈπΙι;. βλαΚΙΗώς. 
βλακώδης, -ι; (β'λάξ+εΙδο,)' όμοιάζων πρός νω

tJρόν, 6ραδύν 11 νωθρός. 
βλά~t!.σ, τ~ (β'λά:ιcτω)'=β'λάβη (l5λ, λ.). • 
ΒλΑ.::., βΜ.Η6" δ, ij (σΙΙοΥγ, τιjί μαλαΗόι;, 8 6λ.) 

μαλθακός, νωθρός τό τε σώμα καΙ τ6ν νοΟν D ό
δρανής. Άνώμ. συ"(χρ. β'λiiHΙσ"ρOΙ; ~ β1ίίΗώι:_ιοι;, 

Έι:vμ.: εκ ρ. β1ίίΗ- <*μ'λi.H- <_μΗ- Ιν τφ μα1.σ-
Ηό,· ίΧ o;Yj. oι~"1!. ρ . χ.χΙ ο;4ι μcιA-6-CIH6i, ιΙ-μαΑ6" 

• 
dμβJ.V,· βληχρό" ιβΑηΜό" βΑώσΗOJ,μοι1,_ί,,' πρl5λ 
σαινσκρ. mliίya.ti = χαλαρώνω, miiίla.h = μαλθακός ; 
Λιχτ. fla.ccus (χαλαρός, χάΟνος) < *rnliίko5' mollls, 
mollltles, mollire. Άρχ'ΙΚ'ή LΙXr.. ρ. mal- (ΧΙΧΙ π«ρ«λλ. 
ma.r-) πρl5λ. λαιτ. malliίs=molles, έλλ, «μαΑ-Η6ιι' μα
λαΗ61', μα'λ-ΗΙOJ' ΗαΗώς έχOJ. Ήσυχ. <μα'λΗ-ι:,,{ς' 
:παρ6ε,,0ι; Κρήτει;. Ή~υχ: μώJ.v,=mοllίs (αντ! mol· 
νίι) : mol-vi : μω'λ-ν=lθη-uί: ra,,-V' μώΑνς=6ραδύς, 
νωθρός μωJ.Vl'εeος=άμ6λύτερος· μω'λvε,,,=πραίJ
νειν (mollire). wloιo~ και! τό λαιτ . mul-ier (πρ6λ . μαΑΗ
ε,,'ς)=mοlΙίοr (πρl5λ . 6"J.vτι:gα, . ΥνιιαίΗες)' cίμβ'λvς 
(*ιί-μ'λν-ς. 
ΒλΑ'ΠΤΩ, μελ. βΑάψω' έπ. ιioρ . ιχ' β'λάψα- πρκ. 

βέβΆ.αφα i'; ΙβΆ.αφα.-ΠΙΧθ. μελ . 6' βΆ.αβήσομα" τ!τελ. 
μΗ. βεβΑάψομα,' μβσ. μι!λλ. β'λάψομαc χ'ΡYjαιμοποιοι.ί
μενο; ώ~ r.ΙΧθYj't.· πιχθ. αό;ι. ιχ' lβ'λάφ6ην~ συ"1j θέοτ. 
ιiόρ. 15' lβΑl!βηιι' πρκ. βέβλαμμα, ' έμπς>δίζω, κωλύω, 
έξασθενΙζω 11 άναχαΙΤΙζω, σταματώ 11 μετr.: Υε·ι., έμπο· 
δΙζω όπό τι 11 βλαβέl'τα Aoco6lOJII δρόμωιι = άναχαι
τισθέντα είς τόν τελευταίόν του ορόμον II 'βλα
φ6είς έιι ό'ζφ=έμπλακεlς (μπερδευθεΙς) είς τούς 
KλάOOl..ις. 2) Έπ! του πνει.ίμ«τo~ , τυφλώνω, έξαπα
τώ, άποπλανώ. 3) ζημιωνω, προξενώ βλό6ην, φθεί
ρω. [~ι' έτιιμολ. l5λ. βλάβη]. 
βλοστάνω, μέλ. βλαστήσω' ιΧό·ρ. 15' lPAoιorOI" μ τγν. 

ιiόp: ιχ' lβλάσl,η:ισ.· πρκ. βεβ'λάστηκα fι έβλάστηΗα 
(βλαστέω)' έκ6άλλω 6λαστόν, ξεφυτρώνω, «6λα
στάνω» U γε'ίικω~, άναδίδω, φύω, φυτρώνω, φύομαι. 

• Ετνμ. : βλαστάl'OJ, βλαστό" βΗστη, β'λάστημα, 
β'λαστημό,· εκ ρ. βλ-_ <*μΑ- π:;ι6λ. Ά"("(λoσιx~ων ; molda 
=κεφαλή, orzvoxp. murdhιi=μέτωπον, κεφαλή, tHYjY. 
β'λωθ-ρος=ύψηλός, βΑώσΗω - μΟ'λΟVμαι, λιχτ. f105, 
πΙΧλ-Υερμ. Bla t = r;ιIAAO V. 'Εν r.ίic;t τoύτoι~ ύπόκει ΤΙΧΙ 
ριζ,κ-i) 6:ί.~ι~ melδ=αύξάνω, είμαι ύΨηλός, έ~ τι; κΙΧΙ 
μέλαθ-ροιι, β1ωfJ.2ός. w Αλλ?ι, 6σ.σιζόμενο( έπ! τη:; 

σανσκρ. ρ. vardi1- (νard :,amί=αύξάνω) συν:ί.γοιισι κιχ
tr.: μετiθεσιν φθόγγων ρ. vradh- = Ηλ. βλα6-, έ~ τι~ 
κανσν:κώ;; τιχ βλάστη, βλαστά'llω (τι:. τελε~τιχίGν κιχτ' 

έr.ι!κτασι'ι τσίi θέμ., ώ~ εν τo!~ ανξάl'ω, Εζά"ω). 
βλάστη, r,=PJ.oιorot; (8 6λ.)· βλαστάρι, κλωνόρι, 

φύλλον.- 1I αUξησις, άνάπτυξις. 
βλάστημσ, -α το" τό, xrz! βΑοισl'ημ6ι;, δ = β'λάστη 

(ο βλ .). 
βλσστημός, l; = βΗστη Ι. 
ΒλΑΣΤΟΊ, δ (β'λαστά'llω)' βλαστάρι, Κλωνος, πα

ραφυάς λ-:ιτ. germen. [~ι' έτυμολ. βλ. β.'λαστά"ω]. 
βλσσ-φημέω, μsλ.-ήσω· It.JX. βεβλασφήμηκα (βλάσ

φημος)' στάζω (άψΙνω νό πέσουν, νό ' έκφύγουν), 
προφέρω, βε6ήλους λόγους 11 όμιλω άσε6ώς. 2) ό
μιλώ κακQς Υι πρό:; βλά6ην τινός 11 δυσφημώ, συκο
φαντω, τινα 11 «βλασφημώ». 'E~ ιχ<ι-:ου τό 
βλασ-φημία, 1,' 6εβηλος, άσεβής, γλώσσα. 2) 

δυσφήμησις, κακολ;,γία 11 «6λασφημία», (άσε6ής λό
γος). Έκ του 
βλάσ-φιιμος, οιι (β'λάξ 7J βλάπτω ϊ+φήμη)' ό άσε-

6Gις όμιλων, κακολόγος. 2) ό ύ6ριστικώς όμιλών, 
συκοφαντικός. 

Έι:vμ.: βέ6αιον εΙν«ι τό 6' σιινθετ. φήμη, κιχ! δτι 
σYjμ. τόν έκοτομΙζοντιχ ιiπpεπεΙ~ κιχ! ιiσε.~εΙ~ λόγου;;. 
ΚιχτιΧ τινιx~ τό ιχ' συνθ. alvrzt θεμιχτικό, τι~ τι.ίπo~ βλασ
<*μ'λασ- (*mls- Ιιχπετ. τινο; λ. *melos ivtIItΙXFιxoiJ01jt;; 
έν τίjΊ α"μεν. ο mel=όμάρτημα, σφάλμα, Λιθ. me1as= 
όμάρτημα, ώ~ κιχι έν τφ έλ~. ιdAεoς=oύτιδανός, μό
ταιος.- Κατ ιiλλoιι~ βλάσφημος (*β'λάψ-φημος ιiντΙ 
βλαψl - φημος. δποιι «' σιινθ. θιχ ~τo τό β'λάπτω, 
β'λάβος.- Κιχτ' ιiλλoυ~ «' σιινθ. εΙν«ι το β'λάξ βλασ
<* μAa(J.rι- (πρβλ. έτιιμολ, εν βJ.άξ) , πρl5λ. καιΙ σιχνσκρ. 
mr'dhah=ύπεροΨία, καταφρόνησις.- ΚιχτιΧ ο;ιν«ι;; τί

λο;; βJ.dσ- (*βλαdσ- , πρΙSλ. το π«ρ' 'Ηάιιχ. «βδαδόιι' 
CΊΔV"ατoιι, β'λάζε,,,' μOJραΙιιειιι., πρl5λ. κιχΙ βλαδαe6ι;, 
σΙΙΥΥ. τιjί Ιμαλ6ι;, ciμα1.ΔVιιOJ. κΙΧί ιdAδω. 
ΒλΑ Υ'ΤΗ, 'ιι, κ«τιί τό πλεΙστον Βν τφ πλYjθ. PAav

τα" ιχ!. εΤδος σανδαλΙων, Aιxt.soleae. [ιiγν. έτιιμολ: . 
πρl5λ. 8.β'λαντοι; = όνυπόδητος 6λ. ιν λ.)''λάμωιι], 
βλσυτfo .. , τό, δποκορ. o;oίi βλαVτη. 
βlσφΔCΙς, μ.τχ. π«θ. ιioρ. (ι: το!! βAάπτoιi: 
8Ισlά, Οωρ. "ν"Ι /ιΑηΧ"'ι. 



ΙΙ".σ, Ιπ. ιXψ~Ι ΙβΑα.ψσ, ιioρ. cι' το!! βAά~ω. 
ΙΙ"'ις, -erDf, .'ij (βΑά3Πω)- δλ6δη, δλόψιμον,ζημΙα. 
ΙΙσ"-φρωy~ οιι, yav.-oIIo,· (βU3Πω + φ,etΠ)" ό 

δλόπτc..ιν τάς qιρένας, 6 Kσδισrων τινα παι:)(ιφρονα. 
2) 6 t3εδλαμμΈVoς τός φρένας, φρεν0t3λQβής. Έ
πΙρ. βAα.ψ,φρ6ιιa>,=Kατό τρόπον φρεν06λαδfι- > 

eAcio, 15' Ιν: · Ε!iΧΤ. έπ. μίσ. ιXor-. e' του β6.11ω. 
IAcΜCaivu (βρέμm j Τι PUnr» j)' καυχωμαι, ξ:Τμαι 

ίιπερήφανος διό · τι: a-θέιιe,' βΙeμecιlιιωιι=ίιπερήφα
νος δ)ό τήν ~:':'μην του. 
Έnιμ.: ιi6~e: έτυμολ.· πρ6λ. dβΙεμ", = όσ8ενής, 

όδύνqfος' ιJλ . . x~Ι Ploove6,' χιχτά τινιχ; έ; o!i;,. PU
μο,=πυρό (βλeμcιlιιωιι=διόπυροc;, φλογερός), πpιJί .. 
τδ πcιρ' Ήσυχ . . ,«·PAeμecιlIIf,II, yαve"zII, Ιπcι l'(j_α-θcι , , 
nanoI".iIIcιI, %cιίρειιι, άφρΙζειιι, ΡΡΥlζε{Joczι-' κcιτ' 
IiHou; ίκ τοίί βλέμμcι ιiντί του βλεμμcιί"ω,( βλεμε
cιl"ω )(cιτ& τδ JUlleCIlIIr» (=άτεν/ζc..ι μετό 8άρρους) . 
ιι.εμμα, -cιτoς, τό (βΆ.έπω)· κύτταγμα, «ματιό» 11 

6 όφ8αλμ6ς, 
ιιεποισσ, δω? i'Iτl βΆ.έnΟVrJCΙ. 
βΙέπoc;, τδ=βΆ.έμμ,cι 11 «μαΤ!ό». 
βΙι:iίΤEoν, ρτ,μ. επίθ. του PAέnfD' πρέπει νό Τδr:l τις. 
βΙcnτιιι6ς, · ή, . ό" (PAinfD)' 6 όνήKc..ιν εΙς τήν δ-

ρασιν ιι έπιτηδειcς Τι Ικαν6ς εΙς τ6 βλέπειν. 
βΙι:ιίτ6ς, ή, 611' ον ~ύνατα/ τις νό ίδr:l 11 6 δξιος 

νό τόν ί5r:1 τις. '.Εχ του 
ΒλΕ'ΠΩ, μίλ . -ψ"'. ciόρ. ιχ' lβΆ.εψcι· ΠΡY~' βέβλεφcι_ 
ιιιχθ: ciόρ. ιχ' .βλέφθη,,· Π~X. βέβΆ.eμμcιι· Ktlττόζc..ι, 

δλέπω 11 στρέφc..ι τ6 βλέμμσ πι:6ς τι 11 ώσ. μιt' ι;ιΙτ. 
8ρ", φ6β0", βΆ.έπω =έχω όψιν όρεc..ις, φα/νQμαι έν
τρομος 11 έν ττί xιoμφ~Ι; : κiρΔCΙμcι PAineI" = παρέ
χειν δψ~ν πικρόν ι:.:ς τό κάρδαμον (έχειν δλέμμα 
ΠΙKρόν):"""αmι PAfnεIII=fx.EIV 6λέμμςι δριμύ ώς τ6 
σ/ναπι.:- 11 Βλέηω (έχω τ6 δλέμμα έστραμμένον) 
πρός ώρισμένην. κατεύ8υνσιν, στρέφc..ι πρός τι 11 xup. 
ΙπΙ θίΧ;, κιx~!υ~ύνσεω; : oΙx[cι nρό, .μεσ"μ/Jρ[cι" βλέ
novacι = έχουσα την πρόσοψιν έστρομμένην πρός 
νότον:- 11I δλέπω τ6 φως της ημέρας, έρχομαι εΙς 
τήν ζc..ιην, γενVCιμα" ζώ. 'Εν ΤΤΙ ενψ,ί; tocu~~ χεtτιχι 
μιτ& r, ιiνεu του φιio,.- ιν δλέπω πρός τι μετό 
π680υ νό τό όΠOKτήσc..ι, έπι8υμώ τι (με~' ciItpςp.) 2) 
φροντΙζω . διό τι, προφυλόσσομαι όπό τι. 
Έnιμ.: βλ.in.ω, PAino" βλέμμcι' βΆ.iφcιρq", δωρ. 

Υ'Α.έφιι.gοιι εΙνιχι· έΧ τής oc·jτ~; ΡΙ~τι •. O~χΙ ciσφιχλοfiς . έ: 
τυμοί.: . τό συν3σχίτισcιν πρός 'tdt σcινσκρ. gIapayati= 
Kόμνc..ι · τι νό ntor:l, glιiy&1i gl&li = ιλλ. 'ιiUfD χιχΙ 
pcιAeiI' όμμ,cιτcι, όαα~, _τ~ τ, η nρ6ς τι' πρ6. τ6 πιχί.
γερμ. Ρflegan=;φροντΙζειν' πρός τό πcιλ-σλιxιJ. glip&11 
=παρστηρείν.:Τ6 π~θιxνώτερoν aIvιxt δτι fJUnw- βλέ
φcιeOII ( ρ. gvlep·-, gvIeph-, 't!i δε lΙιΙΧλεκτιχ&, yUnfD, 
ΥΆ.έφιι.eΟΥ εΙνι.ιι ' · Ιπομί'/ω; π~oϊ~ν~ιx ciνομοιώσεω; ιXνcι
λόγOtι πρό\: τό άρτοχ6nος ciντΙ άeτοn6nο,. 

βΙcc;.δρiς, -lδα;;, Yj, κιχ Ι κχτ& τό πλιΙστον ίν τιρ 
πλτιθ. β~φι;ιgl"~~=ΤΡlχεc; τών δλεφόρc..ιν. 'Εκ τοίί 
βιεμρον, τό (PAέnfD), δωρ. ΥUφCΙΡΟΥ' δ,τι κιχΙ 

νυν, (t3λέφαρον:t.- 11 ίν τιρ πλτιθ., ΟΙ όφ8αλμοΙ ~ d
μέΡCΙ' βλέφcιgο .. =ό 6φθαλμ6ς της ήμέρας, ·· τ; i. 6 
~λιoς : YIIxτό~ βΑέφιι.ροιι=ή σελήνη. 

IlfacTaI, ιi.ντΙ βMι"τcιι, PA;;rcιI, Τποτ. έπ. πΙΧθ. Ii-
ορ. ιJ' τοίί pιiUfD. 

βΙΙΙΙc(ς, μτχ. πΙΧθ. liop. ι.ι' τοίί PdUfD. 
ΙΙιι8ι\σομσι, πιχθητ. μιλ. ιχ' τοΙΙ βά1Ά.ω. 
6Ιϊιiισ, -cιτo, ;τό (βάΆ.Ά.ω)· τ6 ρΙψιμον, 6ολή, πέ

ταγμα_ 2) ΠVΡ060λισμός, τραΟμρ, πληγή. 3) 
σκέπαgμα (κλινοσκέπασμα). 

6ιι\μcνος, .,,; Ο", μτχ. ίπ. πι.ιθ. ciop. ιJ' τοΙΙ βάΆ.Ά.ω. 
6Ιίjνσι, ιiπ~φ. liop . . ιJ' 'tQii βάΆ.Ά.ω. 
6Ιίjσδaι, ιiπρφ. έπ. πcιθ. liop. ιJ~ του βάΆ.Ά.ω. 
6Ιtισoμσι, ίΠ. μtλλ. του βάΆ.Ά.ω. 
6ιιιτεος, cι, οιι, ρημιχτ. ίπΙθ. τοίί βάΆ.Αω· δν πρέ

πει νό ΡΙΨr:l τις.- 2) βΙ"τέοιι=πρέπει νό pIψr:} . τις • . 
61ίjτo, γ' Ιν. ίπ. πΙΧθ. ιΧ:ιρ. ιJ' του βάΆ.Ά.ω, 
6ΙΙΙτ6ς, ", ό .. ·· (βάΆ.Ά.ω)' t3εδλημένoς, έξηκοντι

σμένος 11 KΤUnη~νoς, πληγc..ιμένoς. 
6ΑίΙτρον, τό (βάUιια) , σιδηροΟν κσρφΙον. .. 
ΙΙιιlάομσι, μίλ. ·tjooμcιa' ιiπoθ. <βΆ."xιtγ · 6ελόζω 

(ΙπΙ ciρ ·,ιω·/ χχΙ CΙΙ[γιi)·/~ Έχ τοί) 

ΒλΗΧΗ', 'ιι' τ6 . (t3έλσσμαι: γιν.6 Kλσu8μηρισμός 
τών παιδΙων (λΙΧτ. v&gltus). 
Έnιμ.: βΆ.,,-χ!ι, βΆ."-χά,, βΆ."-Xά-OΜCΙΙ, βΆ.,,-xά~ω· 

πριJλ. λιχτ. bίiI&-re, bίilii-tus' ΠΒποιτιμ. λ., πριJλ. χιχΙ 
λιχτ. bl&ctero, γ.ρμ. blScken= 6ελόζειν (συΥΥ. κιχ Ι 
τιρ πιxλ-σλιxιJ. blejali, blekati, blecotall' κιχτά τινιχς 
ΙΙν πίΙσι ίιπόΧιι τΙΧι · ρ. blii ( biiIii, έΠ6ΧΤ6τιχμίνη etdt διιχ
φόρων συμφώνων' Χ ( -ακ- των ίνιxpκτιxιi)ν Τσω.. Κιχτ' 
ά.λλου. β1- ( gvl. 

6Ιιιlρός, ά, ό" (βΆ.άξ)' όδύνατος, όσ8ενής n νc..ι-
8ρός 11 μαλακός, ήρεμος 11 ώσ. χιχ ! μετ~ του ε~φων. 
cι-: άβΆ."χρό, (8 βλ.)' έπΙρ; βΆ.rιxρώ,=όλίγoν, έπΙΠΟ· 
λαΙc..ις. (1I~' έτυμολ. βλ. βΆ.άξJ. 
ΒλΗ'ΧΩΜ, -ωιιο" 'ij' ocίτ. βΆ.rιxώ r, βΆ.ήχω· ίων. Υ1ή· 

χω", ~ωp. ΥΆ.άχωιι· χocΙ βΆ."χώ, -ο;;,' φληοκούνι (φ ιη.). 
'Εtvμ. : ο Ι διπλοί ~ύπo! βλήχωιι: ΥΆ.ήχω" ciνΙΧλο

Υουσι πρό. τήν ιiντιστοιχ locv β1έφι;ιροιι: y'A.έφcιρo,,· 
σχοτειν. έτυμι)λ.' βΆ.ήχωιι ( *gvliiρh Υ1άχωιι, ΥΙήχωιι 
'xoct' ά:ψ'::lμoΙωσ~ν έΧ το& *gvIaph- εΙ. *gliiph-. 'E~ 
oc·jtOU τό 
δΙηlωνΙσς, -ov, δ' παρεσκευοσμένος όπ6 φλη

οκούνι (βλ. β1ήχω,,). 
βΙϊμάςω, λιχκ. -ιiττω' δια τοΟ δακτύλου δοκιμό

ζc..ι. αν ή κ6ττα έχει τ6 αύγό. 
ΒλΙ'ΤΤΩ, ίων. βΑίααω' μιiλ. βΜσω' ciόρ. lβΆ.rαcι· 

(μέλι)' όΠOK6πτc..ι τήν κηρύ8ρσν, καΙ λαμ6άνω (τρυ
γώ) τ6 μέλι. 
'Ετvμ.: έ~ fι. ρί~YI; χιχ! Τι λ. μέΆ.ι, etdt πιχρεμβc

λiί. Ινό. β, ιiπω. βΆ.ιiξ( μ,cιλ-cικ6ς, βροτ6, : 8μβροτοι;, 
βΆ.ώακω: μοΆ.εί", μεσ - rιμβρίcι: ήμέecι' βΜττω ( 

.*mlitjo. 
ΒλΟIΥVΡΟΊ, ά, 6,,' άγριωπ6ς, αύστη~ός 11 ώσ. 

όνδροπρεπης, άνδρετοςlΙΎι τραχύς, δάναυσος';'όγενης. 
. Έnιμ. : σχοτ&ιν. έτιιμ~λ: xcιτά. τινιχ;; συγγ. τιρ βΑα.
ατά"ω' y.cι~' ~λλotι;; βΙ0αvρό,(*βΆ.εαv?"·, κcιΙ συΥΥ. τΥ 
βΙeμεcιlιιω, ά -βλεμή,. 
βΙοσυρ-ώπιι;, -,"ο" Τι (βΆ.οαV2όι; + ώψ)' ή 6λο

συρό τήν όψιν, Τι βΆ.οαvρόιι (φ06ερ6ν καΙ δγριον) 
έχουσα τό 6λέμμα, 
Βλ Υ'ΣΩ, μίλ. PA1JOfD' ci6p. ιχ' lβΆ.rιαcι=βΆ.νω (8 βλ.). 

tE; cr.~τoϋ τό 

ΙΙύσις, -εω" 'ij, κιχΙ βΆ.υαμ6" δ' όνόδλυσις, όνό-
6ρυσις 11 πλημμύρίσμα. 

βΙύσσι:lc, ΠQΙTjΤ. ciντΙ βΆ.ναcιι, γ' έν. E·jxt. cio? ι.ι' 
τ05 βΙίιζω. 
Βλ ΥΏ, μΗ. βΆ.όσω· όναδλύζω, όναπηδW 11 πα

φλόζω, KoxλαK/ζc..ι 11 έκρέω 11 έντεiίθεν, εΤμαι πλήρης, 
πλημμυρGι. 
Έnιμ.: ciιJe6: ίτυμολ: κ~τά. τινιχ. ~dt βΆ.νζω, βΜιω 

ouvιxvijXQUat μβτdt του Pevr» xcιΙ elvoct σ'ηγ. τφ φΆ.νω· 
ά.λλοι συνάπτουσι τιxυτ~ πράο τά π~λ-γε;;μ. queIIc1n= 
όναπηΔW, aιxv::lx.,. gc1Ic1Ιί=στόζc..ι, giiIay&ti = ύΥΡΟ
ποιώ, x~Ι τά ιλλ. βάΆ.Ά.ω (8 6λ.). 
δΙώμσι, Τπ?τ. μι!σ. ciop. του βάΆ.Ά.ω· 
βΙω8ρ6ς, ά, 6" (βΆ.ώακω)· ύψηλός, μεγαλοπρε-

πής (έπ! δέν~pων). . _ 
.Έτvμ.: βΆ.ωθeόι; (·μA.fDfJoe6,· πρ6λ . σιχνοχ? murdhίi 

(*mrdh- Ιιχπ; *mldh·) κcιΙ έλλ. βΛCΙατά"ω (Β · βλ.)' 
χιχτά. τινιχ;; βΆ.ωθeό, 0( . βρω(J.eόι; κιχτ' :i:νομοίωσιν ( Ιιχπ. 
*mrQdh-ro-. 
βΙώσιιω' (οΙ χρόνοι "ou σXYIμcιτΙζσντ~ι ώσεΙ e; ~ .• _ 

μ6Ά.ω)· μελ. μοΆ.ο;;μι;ιι, ιiόρ. 6' ΙμοΆ.ο" (πρβλ. δρώακω, 
lJ.oeοVμι;ιι, Ιθοροιι)' πρχ. μέμβΆ.ωκι;ι (liντίμεμ6Ά.ωxcι)· 
έρχομαι r, ύπάyί..J. [δι' έτυμολ. βλ. βΑα.ατά"ω· πρeίλ. 
Itocp' Ήσυχ. (lμθΆ.ω· Ιφιi",,· dΥχιβΆ.ώ,· ι'ien ncιρώιι». 
ΒΧσι. meΙδ=σύξόνw). 
6ο-άΥριον, ~6 ' άσπlς έκ δέρματος όγρίου ταύρου. 
'Enιμ.: ~υ~. σΥΙμ. τ6 λαφυρογωγούμενον κατό 

τήν δγρσν 6οός, τ. ί! . τ6 δέρμα, ciχGμYj ~έ κιχΙ ή έξ 
αύτοο καταοκευαζομένη όσπΙς. Koct& τιχυτιχ δύνιχτιχι 
ώ. δΕύτερον σuνθaτικον ν& θεω~ηθτί Υι λ. ι'iyecι. 'Εκ τοίί 
66-σΥρος, τι (βο;;*8Υριος)' δγριος 6ο0ς, δΥΡΙ

ος τqΟρος. 

ιοσ-ι6ος, δωρ. ciντί βorιθ60ς (δνoμcι Διλφιχοσ 
μΥΙνό.). 
. Ι6δμσ, -cιτo, τ~ (βοάω)' όξετα κραυγή, KΡΣU'ι'ή 11 
ήχηρό μελ~δΙα. 



. -' 

86cιξ, -4Χο" 6' wx! OUVliP. βωι' εtδoςΙx8ύoς Ίε
ροο τοΟ Έρμοο, XΛ'lje,v'to, oll'tω ίχ 'toi! fιχoυ, 8ν έ1(
πίμΠ8Ι. 

Ιοδτιις, -ον, 6, θ-ηλ. · βoiiι:", -,&ο" tι (βο&οο)' 6 
κραυΥόζων, ξεφωνΙζων. 
βcMιUloς, . 6· δό-σuΙ0Υ, '1:ό (βoV, +α~lή)' σταΟ

λος 6οων, 6ούαταθμον. 
βοάω, έπ. -r' Ιν. βoά~, -r' πλ'ljβ. 1106000''', μτχ, 

Il06ow' μελ. βοήσοο, ιiττ. βοήσομα" ίων. αυψιιρ. βώ· 
σοο, βώαομαι' ιioρ. α' lβ6"σα, ίων. Ιβοοοα' πρχ. β •• 
β6"χα.-Μ.Ισ. ιiόρ. α' lβο"σάμ"", ίων. lβοοοά.μ"".
Παθη,;., ιiόρ. α' lβοή6η", ίων. lβώα6η,,· πρχ. β.β6η" 
μαι, Ιων. βέβοομαι (βοή)' έκ6όλλω κραυγήν έκ χα- . 
ρδς 'ij λύπης, κραυΥόζω, όνακρόζω, φωνόζω δυνα
τά 11 ίπΙ πραΎμ., ήχω, όντηχω, δυνατό, «6οΤζω» 11 
6ΡOVTQ, ώρύομαι, 6puχωμαι. - Ι μ't6τ., μll't' αίτ. 
προσ., έπικαλΟΟμαΙ ;τινα, τόν φωνόζω δυνατά" τόν 
φωνόζω ζητων τήν 6οήθειόν του. 2) άπαιτω, άξιω 
τι φWνόζων δυνατό. 3) διαθρυλω, διακηρύσσω. 

6οι:ιιι6ς, ή, Ο" (βoν~)'=β6ειo~ (8 βλ.)' ό άνήκων 
εΙς 6ο0ν 'ij κατάλληλος διά 6ο0ν " ό έκ 6οός : ζw
Υ'1 !ιο.ιχα=δμαξαι συρόμεναι ύπό βoG)ν. 
β6cιoς 'ij β6~0~, α, ο" (βoν~)' ό έκ βοός Υι έκ 

6οων, ό έκ 6οεΙου δέρματος " βωδινός, όΥελαδι
νός " ή βο./α fι βοέα καΙ κατα. συναΙρ. βο;; (ένν. 60-
eά)' δέρμα 6οός, όσπlς έκ δέρματος 6οός. 

βοι:ύς, -έαJf, 6 (βoν~)' λωρΙον 'ij oxolvlov έκ 
δέρματος 6οός. 

δοίι, tι, xατdι συναΙρ. έκ του βοέ" (Βλ. β6ειo~). 
&ΟΝ', 'ij' Ισχυρό φωνή, κραυΥή (άπό χαράν fι όπό 

λύπην) U πολεμική κραυΥή κατά τήν μάχην έκπεμ· 
πομένη, '1J καΙ αύτή ή μάχη" βοή" dyaiM~ = ό με
yαλόφWνoς κατό τάς μάχσς, ό Υενναίος πολεμι
στής 11 ώα. βοή ίλί-rβ'tΟ κ!ΧΙ 6 θορυ6ώδης πάταΥος 
των κυμάτων.- U = 6οήθεια, έπικουρlα (1\ν ζηΤΕί 
'tt~ κ~αΙΙΎάζων). 
Έnιμ.: βοή <gvovίi, ρ. gveu- = φωνάζει ν, πρελ. 

y60~ (-tr έναλλαγη μετα,ίι β-Υ δέν IIlν~Ι τι 'ιό ιi"ι)νη· 
θε~)' ,;ό λατ. boo = έκ6όλλω φωνήν ε!ναι δάνειον 
έκ τη~ Έλλ'ljνtκης;. 

βοΙΙ-Υι:νιΚ, έ~ (βOν~+Y.7IέσDαι)· ό Υεννηθεlς έκ 
6οός (Κ!ΧΙ βoνy."ή~). 
βοιι-δρομίω (βoη6ρ6μo~)' τρέχω πρός τήν άκου

ομένην κραυΥήν, τρέχω πρός τόν έπικαλούμενον 
(ζητοΟντα) βοή8ειαν U σπεύδω εΙς 6nήθειαν, βοηθω, 
ύπερασπΙζω. 

Βοιι-δρ6μισ, ·ω7l, τά' πανήΥυρις καΙ όΥωνες εΙς 
όνάμνησιν της 6οηθεΙας της δοθεΙσης ύπό τΟΟ 
Θησέως έναντΙον των 'Αμαζόνων. 
Βοιι-δρομιών, -ώ"o~, 6' 6 τρΙτος όττικός μήν, 

κ!Χτα. τΥιν ~ιάpκειαν τοΒ δποΙου έΤlιλουντο τdι Βοη6ρ6-
μια, ε ί, ιiνάμνYισιν της; VCX1J., 9jv καη1γαγβν δ θTjσείις 
μιχχc;μεν Q; Πfιό, τα.~ ΆμIΣζόν~~ (ιiντιστoιχων πρός;,;ό 
~ιiσ Τ1J :ια 15 Σ&Π't;lμ6ρΙοιι-15 'Oκτω6fιΙOΙΙ). 

βοιι-δρόμΟ4ί, ο" (Ilq;' + 6ρ6μo~γ ό τρέχων πρός 
β::>ήθειαν " ώς; o~σι!Xστ.=ό βοη8ός. 
βοή8-σρχος, 6' ό όρχηγός των έπικούρων 11 πα

ρ&: ΚaΡχ'1jδονΙeιι" δνομα δρχοντος. 
βοή8ι:ιa, tι (βo,,{M~)' 6οήθεια, προστασΙα, έπι

κουρ/α U σωτηρΙα, όπoΛUτρωσις.- 116οηθητική δύ
ναμις. 

βοιι-&Cω, Ιων . βω/Ηοο, μiλ. -ήσω (βoηθ6~)' βοη
θω, ύποστηρlζω, Ιρχομαι εΙς έπικουρΙαν, σπεύδω 
είς 60ήθειαν. Έ~ α'}τοίί τό 

βόιι&ιιτCον, fι1Jμ· έπΙθ: πρέπει νά 6οηθήσr:l 'Τις. 
βοιι&ιιτιιι6ς, ή, ό" (βοη/Ηω)' ό πρόθυμος Τι Ικα

νό:; νά βοηθήσι;ι. 
βοιι-&604ί, 01' (βοή+/Ηιογ '6 σπεύδων πρός τήν 

60ήν της μάχης, πολεμικός, πολεμοχαρής 11 βοη
(/06071 αρμa.=δρμα σπεοδον πρός τήν μάχην. 
Έnιμ.: βoηθ60~ </lοή+oIJ.o6~, πρΙSλ. /Ηω, σιινών. 

τφ βoη6ρ6μo~' βοηθέω <·Ilo"oIJ.oioo· ιων. βω{Hjσσι= 
βοηθησαι. . . 

βοll&6ς, 6", κoιτdι σιιναΙρ. 4χ τοίί βoηθ60~" ώς; o~σ. 
ιJ βoηθό~=ό παρέχων βοήθειαν, 6οη8ηTlκός, συμ· : 
μαχικός. . 

ΙO-ιιlΙσfσ, 'ij' τ6 όδηΥετν &0<; U όπoyc.ι\'l'ι, όρο 

.. , .Η 

παΥή, 6οων.- 11 τόπος, fvea 6όσκονται βόες (κτή
νη), νομή, 6οσκή. Έκ ,;ου 
βο-ιιΙδτέω .(βον;+l1αννω)· όπάΥω βΟΟς IΙκεντω 

βοΟν δπως ΠΡOXWΡήσι;ι.- Inβο7}+ι1αίι_)' έΥεΙρω 
6οήν (Kρaυγήν). . ' 

βο-ΙΙΙδτικ, -ου, 6' βηλ. βq,,1ιίτι~, ~ι60,; tι (βoν~ 
+11αΙί7Ιω)' ό Ilav"ow (όπάΥων μακρΟν) 600ς " ό 
δρπαξ 6oG)v.- U ό ζωηλότης, κτηνηλάτης, ό έλαύ
νων καΙ βάσκων 6ο0ς " 6ουκόλος, όΥελαδόρης. 

βο-ιιΑδτιιι6ς, ή, 6,. ' ό 'όνήκων Τι έπιτήδειος εΙς 
6όσκησιν 6oG)ν "" βοη1ατιχή (ένν. τέχ",l)' ή τέχνη 
τΟΟ βο,,1ιίτον (6λ. λ.). 

βοιι-ν6μος, 07l=IlovI16μo, (8 6λ .). 
β6ιις, ·ον, δ (βοά.ω)· ό «φωνακλας». 
β6ιιο"" -εω~, fι , ίων. βo"rίι~, ~ίιo~, fι (βOσ.ω)=βlιη 

(8 6λ. )· δυνατή φωνή, Kρauyή " κιιρ. έπΙκλησις βοη
θείας. '. 

βOιιτήlί, -ο;;, 6' ό 6οων, ό φωνάζων ίσχυρως. 
βοιιτητιιιό4ί, ή, ό,,' βοων, θορυβώδης. 
βoητΌC;, ή, ό" (βοάω)' ό μεΥαλοφώνως ςιδάμενος. 
βοιιτιΗ;, -ίιo~, 1) ' ίων. ιiντ Ι βόηaι~. 
βο8ρι:ύω' σκάπτω βόθρο ν , λάκκον. 
ΒΟ'ΘΡΟΙ, δ ' λάκκος, όρυγμα" γεν. τρύπα έντός 

τοΟ έδάφους "τάφρος (λΙΧτ. puleus). 
Έτυμ.: Il6{Joqo~, βό{)ofj7l0~' λατ . fodio = _όρύσσ<.ί, 

fοssa=όρυΥμα, fodicO=KEYTW' λιθ. badau badyli 
=κεντω, bedίI bedeΙί=όρuσσω' πά'ιτα ταij'tα έ;; ί!Χπ. 
ρ . bhed(h) bhod(h)' β6{}ορο~ <*ποθ·ρο~ <*φο(J,-ρο~ (έ; 
iItI~p ::ivsoι; "tGίi Pa{JoiJ~ β<π~ . 

βό9ίiν04ί, δ=βό{Joρο~ (ο 6λ.). 
βοί, ώ; _ό aΙβοί' έπ ιφών. δuσΙΧFεσκεΙα; Τι ;;S? ,ςp~Q' 

νΥρεω; : ουφ! 
β:)!δάριον, τό , ύτ:οκορ . τo ίi βo;;~ (Ολ . κ!Χ Ι βοlδιο7l). 
β:»ιlίιoν, _ό , ίιπσκορ . ,?ίj βo;;~ (μόσχος, μΟ:Jχάρl, 

μοσχΙδα). 

Βοlωτ-α;)χέω, μελ . ·ήaω· είμαι Β:Jιωτάρχ ης.'Εκ "tG ίi 
Βοιωτ-άρχηι;, ' OV, δ (Boιωτό~ + αρχωγ «BJIWT

άρχης » , ε Ι;; έκ των ιiνωτά,των ιi~Xciv't OJ v έ'Ι Β~ιωτ ί q.. 
Έ; α;~τo ίi τό 

Βοιωτ-αρχία, f, ' τ J όξΙωμα τοΟ Β:>ιωτάρχου. 
Βοιωτία, t,. ή « Β:>ιωτία » , κλ"fό θΞ ί j!χ o~τ ω έκ τιίιν 

πλGιισ!ων βο:;κιαιι κ!ΧΙ των xi.~ :; ε : ; 'X ·ιτ eι;; π?λλών κ!ΧΙ 
μεγάλων ιiγε ί.ών ΚΤ1jνων (β')ιίi ·ι). Έ; ΙΧ'ιτσ Ο τ ό 
Βοιωτιάςω κ!ΧΙ Βο,ωτίζιο' ό μοιόζω πρός Βοιω

τόν, ,φέρομαι ώς Β:>ιωτός " εΊμαι 6ρα~ύν::>uς, ήλΙ
θιος " όμιλω τήν Β::>ιωτικήν δ ιόλεκ τον.- φρονω τά 
των Β::> ιωτων, εΊμαι μέ τό μέρος των Β. 
Βοιωτίδιον, 'tc;' ίιπ~Y.σ __ . τeιίί Β ::>ιωτός μικρός 

Β::>ιωτ6ς. 
ΒοίωΤI-ΟUΡΥής, έ~ (ΒΟ'iJJτl~ + lIlYo7l)' προερχό-

μ€νOς έκ Βοιωτικης έργασίας. 
Βοlωτό4ί, '0;;, δ κάτοικ ος τής ΒοιωτΙας. 
βοΑaίος, σ, 071 (βολή) ' σφοδρός, βΙαιος. 
ΒΟλΒΟΊ, δ, λατ . bulbus' εΤδος κρ::>μμυΟε1δοΟς: 

ρΙζης, « βολβός » , «6ρου66ς..,.. 
Έnιμ. : ίσω~ σιιγγ. τψ λιχτιν. νυlνΑ, voIvere' έ~ 

ιiνιx~ιπλ. ίαπ. ρ . *bol·, Π fι6λ. λιχτ. bulbus' λιθ. bulbe, 
bulwis ' σιχνσκρ. bάldajah (φιιτόν β(jλ60ε ιδ ~ijς μ?ρφη, )" 
λατ. bulla = πομφόλυξ, . φυσαλΙς λ ιθ . bulίS=Υλου
τός (=σιχ 'ι"κρ . bulih) . . 
βολή, -t• (βά.Α1ω)·· τό ρίψιμον, κτύπημα, πληΥή 

(τραύμα) έκ βλήματος (i~aΥ.οντιζομένοιι) , έν ιiντιθB
σει πρό~ ,;ό πl'1rrι=Kτύπημα έξ' άΥχεμάχου δπλου. 
-μτφρ. όστρσπιαίον βλέμμα.-βο1αΙ ήΑίοιι=άκτίνες 
ήλΙου. Πρ6λ. τό σημε". <ι βολά » : CΜιά βολά, δυό 60- ' 
λές»=απσξ, 6ί~. 
βοΑίςω, μΗ. -σω (βoAί~)' pIf\Tt.) τήν βολΙδα (έκ μο· 

λM~ol)) διά τήν μέτρησιν τΟΟ βάθους της θαλόσσης. 
βο1ί4ί, ·{60~, iι (βάΙΙω)' παν τό 6αλλόμενον (ρι

πτόμενον) βλημα "ό 6ολιδοσκοπων μόλυ6δος.-11 
τό ρΙψιμον των κύβων. 
βο1lτΙνος, ", ο,,' ό έκ κόπρου 6οων (παρεκευ-' 

9σμένος). Έκ 'toi! 
Ι6ΑΙτον, ,;6, 'ij ΙόΙΙτος, δ (β6'λo~)' κόπρος βoG)ν. 
βόΑΑομαι x!tl β61ομαι, αΙ0λ. ιiντΙ βoίιloμa.ι. 
βοΑο-ιιτϋη'σ, 'ij (ΙΙ610~xnιπΙoo)' 6 κτύπος (κρό-

τοι;) TQv ριπτομέν\ιιν κΟΟων. 



"Ιομσι-ίοιι-
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861oμσr=βoν10μαι (βλ. λ.). 
IόΙος, δ (jlάUcIo)' τό ρΙψιμον τοΟ «πεζοΒόλου, 

't .•. τοΟ ρlπτομένou διά της , χειρός δικτύου 11 ώα. 
τό συλλαμ6aνόμενον πραγ~α' βό10Ι; ΙXHαw = μΙα 
δΥρα (τρα6ηξιά) Ιχ8ύων.= • τό ρΙψιμον των κύΒων. 

ΙOμβ-σιilιoς, δ (βόμfJOΙ; + ιιt'ί1όι;)' ό παΙζων τόν 
δσκouλον (κοιν. Υκόίδαν)' xup. ό διό του ούλου 
6ομΟΟν (XOΙ'tιIι λΟΥοποιικτικόν αUμφUρμόν των λιi~. ιιt'ί
A'1~Ι; κΙΧ! βομfJv1ιό.). 
ΙΟμkίίντι, οιίολ. !iντl βομβονοι, '(' πλ'ljθ. τοσ 

βομβέCIO: 
ΙΟμβΕω, μΒλ. -ήοω (βόμβο.)' δημlουΡΥώ Βόμ60ν 

11 ήχώ 6αθέως ij ύποκώφως ιι 6oOζw, 6ομΟΟ. 
βομδήcις, εοοιι, ε1' (βομβέω)' ό 60μΟΟν, 6ο0ζwν. 
βομβητής, -όν, δ (βομβέω)' ό 6ομΟΟν. 
10'MIOI, δ, λιχτ . bombus' πας 6αθuς καΙ ύπόKι.J-

φος ήχος (λέ;. πεΠΟΙ'ljμέ " 'Ij εκ τοί) 7jlOU). 
ΈΤVμ. : βόμβοι;, βομβέω, βόμβvξ, -iίκoι;, βομ

,βιfJκ,01', βομβv1,ό. (τι -ύ1,0ι;), βομβύ1η' πiiαοιl οι ίι τοιl 
ΈΙνοιl λ8~ιl~ πεποι'l]μένοιl εκ τοί) πσι ρσιΥομeνοu fixou' το 
λοιτ. bombus εΙνιχι ~iVE Iov εκ 't 9j~ 'EAA'ljY.· πρσλ. κοιΙ 
'tOι. συνών. σοινσκρ. ba.mba.ra.h=μέλlσσα, λιθ. ba.mbhli 
=μουρμουρΙζι.) (πρβλ. βαβ~Z), bimba.Ia.s bimbίla.s= 
κοπρόμυlΥα. 
βομβulιός, ~Oν, δ, Τι (κ:ιΙ βομβύ1,0.) (βόμβο.)' 

6ομ600ν ένΤQμον, όΥρlομέλlσσα (κοιν. «μπού-
μπουρας»). : . 

βομβύlιll, τ~' ε1δος μελισσών, αΤΤινες κατασκευ-
όζουν φwλεάς έκ πηλοΟ. , 
βόμβυξ, -iίκoι;, δ' μεταξοσκώληξ. 
Έτvμ. : βόμβvξ, βoμβιfJκ,oy, βομβv1,όι;, βομβv-

1/.' πiiσοιl οι ίιταΊ εΙνοιι ;Svlx7j~ !σω~ προελεόοεω; λί~51~. 
βoo~ιiτιις, ;ov, δ=βοv{J1Jτη. (8 σλ.). 
βoo-ιιτ~σίσ,: Τι (βον.f-κτε/'t'ω)' το κτεΙ1'ε,1' (σφό· 

ζει ν) 6cΟς. ' 
βοο-vόμος,~οο-οφαΥ/ακλπ.=βοvνόμο.,βοvοφο.Υlα. 
βοο-σφδΥfσi Τι (βονς+οφάζω) ' οφαγή 6Οών. 
βοόω, ι!π . ιiν] Ι βοάω. 
10PA', Τι (β,βeώοκω)' τροφή, κρέας [~ι' έτυμολ. 

tJA. β,βeώοκω) !. 
ιορβορό-δίίμος, 01' (βόeβΟeΟΙ; + -θiίμόι;)' ό έχων 

6ορ6ορώδη (6ρ(.ιμερόν) {)vμό1' (τ . Ι. ψυχήν). 
10'PBOPOli' ~ ' ΙΛUς (πηλός), λόσπη (λοιτ. coenum). 
ΈΤVμ. : ιiσεσίΊτυμoλ: τινέ~ συσχετΙ~oυ'l τoiίτo πρo~ 

'tQ Άρμ. Kork ~ ρυπαρότης τι τό συνών. ποιλ-οιπλ. 
horh' κοι! ~λλo(πpό~ το σοινσκρ. ba.rburό=ϋδwρ. _ 
βοΡβορο-τάρσξις, δ (βόeβοeΟΝ-ταeάοοω)' ό τόν 

6όρ6ορον όνατάράσσων, ιόνακατwoούρης:ι (ισκα
τοχούλΙαρο» ). 
βορβορόω' μlαΙνω, μολύνω. 

, δορβορ-ώδιις, ει; (βόeftοeος+εl60ι;)' πηλώδης, λα
~ώδης, Υλοιώδης, όKόθaρτoς, 6Ρωμερός. 
, 10ΡΕ' ΑΙ, -ov, δ' !ων. Βο/!έ'1Ι;, κοιτόι συνοιΙρ. Βο
"ι;, -έcIo ' ιiη . ΒΟ/!i!&ι;, -α' ι6οριας», ό Βόρειος δνε
μος (λοιτ. ι.φΙlο).-11 τό Βόρειον μέρος του όρΙ
ζοντος ι πeόι; βοeη1' ll1'εμο1' ... πρός Βορρδν 11 Πi!ό. 
βo~ .. ΤΙ1'όι; = πρός τό Βόρεια (πρός 60ρρδν) θέ
σεως (τόπα.ι) Τινος. 

Έι:vμ.: πρδλ. ποιλ· σλΙΧδ. gor&, σοινσκρ. gIrih, Άλσ. 
gυΓ (πciντοι=δρος, Βρόχος), Λιθ. gire = δόσός !λ
λω~ 'tB βο/!έηι; κυρ. σ'ljμ . δνεμος τών όρέων, πρσλ. 
{ιΠΕ/!βό,εοι; = όπό πέραν (έκεΤθεν) των όρέwν, 
όρκτςιός. -
Βοpcάς, -ά60ι;, Τι , ίων. Βο/!ε,Ωι;, ΠΟΙ'ljΤ. Βο/!εϊάι;, 

ΒΟ/!'1ίι;' θυγ6τηρ τοΟ Βορρδ.- 11 e'ljA. ίπίθ. , 6ορεΙα, 
6ορεlνή. 

IόpcIoς, α, 01' xc1! -οι;, -01' (ΒΟIlΙαι;)' 6 όνήκων 
εΙς τόν βόρεΙΟΥ ,δνεμον, 6οΡεlνός. 
8opcώτις, -,60~, Tι=Bo/!ειlι; (6 δλ.). 
δo"~ '1 , 01', ίων. ιiy't! βό/!ειο. (8 δλ.). 
ΒοpΙJις, -160ι;, Τι=Βο/!εάι;. 
βορΟς, ά, ό ... (βο/!Ω)' ό κατa6ροχθΙζc.ίν, όδηφό-

γος, λαΙμαΡΥος. , 
ΒΌΡU~ς, οΙ, δΥνwoτα ζςια Tι'jς ΛιΒύης. 
Ιόσις,-εωι;, 1ι (βόoκClO)~ τροφή, φoρC3ή, χόρτον, 
".ΚΙ, ,π, Τ' 'ν, UpeQ';, '$oiJ fJlι.H'P, 

δoαιιiι, ~ β6ιικ'1, 1ι (β60ΚClO)' τροφή τGίν ζt;ιwν, 
« 60σκήι, χόρτον; φρρ(3ή, νομή. 

βόσιιιιμa, -α το., 'tό (βόΟΗω)' τό τρεφόμενΟΥ (60-
σκόμενον, 6όσκον); θρέμματα, όγέλη ~ όΥΈλη κτη
νGίν τι προ6ότων.- 11 τρόφή. 

βοσκιιτΕοv, ΡΤιμ . έπΙθ. του βόοκClO' πρέπει νό θρέ
Ψι:ι (νά 6οσκήσι:ι) τις. 
βοσκός, δ' ό Βόσκων όγέλην, 6ουκόλος, ι6οσκός». 
ΒΟΊΚΩ, μέλ. βοοκήοω (ώαεΙ ε~ ιiΠ'ljρχοιιωμβνοu τινό; 

βοοκέω)'- ΈνεΡΥ. , ίπΙ του Goaxou, τρέφω, όδηΥώ 
εΙς τήν 60σκήν (τά ποΙμνlα), δlατρέφw, ύποστηρΙζω, 
συντηρώ, διατηρώ (λοιτ . pa.scere).- Ποιθ'ljΤ. , επι 't~; 
ιiyιiA'lj\; ΚΤ'ljvων (λοιτ. pa.scl)· τρέφομαι, Βόσκομαl. 

, Έι:vμ. : βόοκω, βοσκή, βόo,~, βόοκημα, βοτό .. , 
βοτή/!, βότη., βώτωe, βωτ,ά1'ε,/!a ' έκ ρ. gvo·=Bό, 
σκειν, πιθοιν. ~έ συΥΥ. τψ ίοιπ. *gvaus, οι ! τ. gvom (= 
600ς)' δλ. βον •• 
Βοσπόριος, α, 01" όπό τόν Βόσπορον, ό όνή

KWV εΙς τόν Β. 

Βόσ-πορος, δ (βονς+πό/!οι;: βοό. πόeοι;)' κυρ. 
τό πέρασμα (πόeοι;) Βοός, δlό6ασlς 6οός 11 δνομα 
πορθμών TIVWV (στενών ~'ljA . θαλασσΙwν δlα6όσεwν), 
κυρ . ~ε τοί) ΚψμερΙου κοι Ι τοί) θρ~κικoυ πορθμου. 

β6στρίίξ, -txo~, δ=βόoτ/!~xoι; (5 βλ. ). 
ΙΟστρύχlον, τά , όποκcρ. τo iί βόoτ/!~xoι;. 
ΒΟΊΤΡΥΧΟΙ, δ (έν τφ πλ'lj θ. δέ κόι! τιi βόοτ/!vχa)' 

πλέγμα τριχών, πλόκαμος, πλεξούδα U ΠΟΙ'ljΤ. πδν 
δ,τι ε1ναl συνεστρaμμένoν τι συμπεπλεΥμένον έλl
κοεlΟΟς, δπω~ π. χ. ή όστραπή (.mιeόι; βόοτ/!vχο~), 
τι ή ~λlξ κλήματος (κοιν. Ψαλλlδα). 
Έτvμ.: β- (gv · πρδλ. ποπ. kwa.sfer=σόΡωθρον, 

μεσ-Υερμ. qua.sf=6ότος, norv. qulsfr=XA~~o~, κciτω 
χωρών kwa.sf = ραντιστήριον όγιασμου. Koιτ~ τ lνoι~ 
συΥΥ. κοιΙ τψ λοιτιν. νeSΡίces=δκανθαl δότου, σοινσκρ. 
guspila.h = κημός (καπΙστρl), ΆΥΥλοσοιε. cosp= δε
σμός, cΥsρa.n=όλυσσοδένw (τΟι. ,ιλευτοιΤοι ,οιυ,;οι 6π
ενθυμΙ~oυσ ι το λοιτιν. cuspis). 
βοτάμισ, τΟι. (βόοκω)=βοοκαΙ. 
βοτδνιι, Τι (βόοκω) ' 60σ:< ή, χόρτος, τροφή ζt;ιwν. 
βοτήρ, -ηeο., δ (βόσκω)' Βοσκός: olαwώ1' βο-

τή/!=οΙwνοσκόπος κύων Po~e = ποιμενικός κύων 
(ιτσοπανόσκυλος :ι). , 

δοτιιρικός, ή, ό" (βοτήe)' ό όνήκwν εΙς 60σκόν 
.ΤΙ κατόλληλος διό 60Όκόν. 

βοτόν, το (β60κω)=βόοκημα' παν τ6 60σκόμε
νον, κτηνος. 

βοτρίίδόν, έπΙρ . (βόrev~)' ώς Βότρυς, ώσόν τό 
σταφύλι, καθ" όμόδας. 
δοτρύιος, ιι, 01' (βότ/!vι;)' έκ 60τρύων, OVΥκεΙ

μενος έκ στaφυλQν. 
βoΤΡU6-δωρoς, 01', (βότevΙ;+δώρο't')' ό napόywv 

66τρυας (κυρ. ό δwρσύμενος σταφυλός). 
δoτρuόι:ις, εοοα, ε1' (β6τ/!υι;)' πλήρης 6oTpύwv. 
ΙOτρu6-πσις, -πα,60ι;, δ, Τι (βότ/!υ~πα.ί~)' τέ

κνον της σταφυλής. 
βoΤΡUo-Xσίτιις, -ov, δ (βότ/!v~ + χα/τη)' ό fxwv 

Βότρυος εΙς τάς , τρΙχας της κεφαλης. 2) ό fxwv 
60τρυώδη (τ. Ι. πυκνήν, πλουσΙαν) την κόμην. 
ΒΟ'ΤΡΥΙ, -vo$'" δ' σταφυλη, ιτσαμπl στaφυλloo:ι, 

λοιτ. ra.cemus.- 11 = 66τρυχος, Βόστρυχος (πλόκα· 
μος, πλεξούδα) . 

, Έτvμ. : σκοτβιν . a'tUI10λ.· έε ίοιπ . ρ. gvet- (=σuoτρέ
φw, τυλΙσσw) ποιρ 'ijχθ'ljσοιν !σω~ τΟι. {λλ. βότ/!vι;, βό
οτ/!vχοι;, λιχτ. bofulus « *guot- -= έντεραν, λουκόνl
κον)' ώσ. 'tό έλλ. βνττο. (=yv-νιι,κόι; αΙδοίο1'), σοινακρ .. 
gufsόh"",'cτούφα:ι, δέσμη, ποιλ-Υιιρμ. gArb& - 'δεμότι 
σταχιίων, \5ρόΥμα. 
βότρUloς, δ=β60Τ/!VΧΟΙ; (6 δλ.). 
'Eι:vμ. : προ9jλθε κοιτΟι. σuμφuρμόν των λ; β6τ/!υι; καtΙ 

βόοτevχοι;, έντaiJθιν ~. κοιΙ δ συμφυpμό~ 'tων στ,μοισ., 
κοιθ' 8ν .!6τ/!v~ α'ljμ. κοι! πλSΞoιIδoι. 
βOΤΡUI-ώδιις, ει; (βότevχοι; + εlδoι;)' ώσόν 66-

στρυχος, O:ioupός (κατσαΡός) . 
βoτρu-ώδιις, ει; (βότ/!vΙ;+εl60~) =- βοτ/!vοt,δή~ => 

ωόν τσαμπl σταφύλια. 
ΙOU-, '$~πo, ';00 Ό~O. fJoi1r, XΡ1)oιμoπolo~μ!νo, ιiι, 
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α' συνθ~τ. πρό~ εχφ"ασι'ι τσί) (ιπερεσλιχά. μaΥiλσυ, τσί) 
τερ>ατώ~συ;;: βον-παιι;, βου-φάΥΟΙ; (πρελ. χοιν. βοίι
αυχα=πελώρια, πολύ μεΥόλα, σϋκα) . 

• ΟΥΊλVλIΣ, -ιοι;, YI' εΤδος έλόφου 7) άντιλόπης, 
αίΥάγρου της Άφρικης (δμσΙσυ πρό;; εσυν) . 

• ΟΥΊλ V λΟΣ, δ, λατ. bub4lus' 6oυιJόλι, δΥριος 
Εοϋς. 

'Ετυμ,: s; "ι;; Ρίζ. χιχ! τό Pov-Iό, πρ6λ. σιχνσκρ. 
gau-s, (ρ . gav-), gavalah = άΥΡΙος 6ού60λος, λατ. 
bδ-s (ρ. bov-), παλ-γεΡμ:chuο (άγελάς), λατ. bubu
lus (ώ;; έπίθ.). 

60u-δότιις, -ov, δ (βοvΙ;+βόαχω)" 6 66σκων 6οϋς, 
τρέφω ν 60ϋς 11 ώ;; σ~σ. βουβόπιι;, δ,;= 60υκ6λος. 

βoιi-βoτoς, 01' (βοv;-βόαχομαι)' 6 ύπ6 6οΙ;Ιν νε
μόμενος (φαΥωμένος όπά 6ώδια). 
6oιi-6ρωστις, -εως, Τι (βου- + βιβρώαχω)' 6ouλι

μΙα, άφύσικος όρεξις 11 μτφρ. συντριπτική πενΙα, δυσ-' 
τυχΙα (πρίλ βου-). 
.ΟΥ.Ω'Μ, -ώ1'ος, δ' 6 «60υ6ώνι, λαπάρα (6 με

ταξύ τΙ;Ιν μηρ(;)ν τόπος), λιχτ. inguen. [θεωρεΙται συγγ. 
ρ. πρό~ τό βου1'όι;]. Έ~ ιx ·jtoίI τό 
βο"βωνιάω' ύποφέρω άπό πρήξιμον τΙ;Ιν 6ου-

6Wvwv. 
βου-Υδίος, δ ' (βου- + Υαίω)' 6 ύπερ60λικό (πρελ' 

βου-) χαΙρων U κομπορρήμων, μεΥαλaυχΙ;Ιν U θρα
σύδειλος. 
Έτvμ. : βotι-(βoνι; είναι μεγεθυντικόν πρόθ'ljμιι, δη

λωτιχόν CI/tSΡβσλιχ9);; 'η 'ισ;; χΙΧί τεριιτώδσυ;; ίδιόΤ'ljτσ;;' 
τό ε' συνθ. ΥάίΌς(*ΥάFιος, π~ιJλ. μτχ. έν. Υαίω.." Υαν-
ροι; (=ύπερήφανος). . 
ΙOu-δόρoς, 01' (βoν;+δiρω)' 6 έκδέρων 6οϋς 11 

6 6ασανΙζων ' 60ϋςllώσ. σ~:ι. , μάχαιρα πρός έκδορόν. 
βou-δι:ριΚ, ές (βοV;ΗJ.έρω)· 6 παρέχων θερινήν 

60σκήν 11 6 διατρέφων κατά τό θέρος. 
βoU-ιoIνιις, -ov, δ (pov; + -n.oΙ1'άω)' ό έσθΙων 

6οϋς 11 6. δειπνΙJν όλόκληρον 6οϋν. 
ιou-e6ρoς, 01' (βοV;+{J.ρώαχω)· 6 τάς 60ϋς ό

χεύων 
βou-δυσίσ, iι' θυσΙά 60Ι;Ιν. Έκ τσί) 
βou-δUΤKω (βοVΙ;+{J.ίιω)' σφάζω, θυσιάζω, 6οϋς 11 

γενιχω;;, θυσιάζω Τι κατασφάϊ:ω. Έχ τσί) 
βoU-δυτoς, ο" (βοV;+{J.ίιω)· 6 έκ θυσιΙ;Ιν, Τι' 6 όν

ήκων εις θυσΙας 11 8υτικ6ς. 
Iouιισίoς, δ (βοvχοι:)' 6 όροτριΙ;Ιν μέ 6οϋς\l60υ 

κόλo<j, 60ηλότης. 
ιοι;.κι:ρως, ων, γιιν. βοίιχερω, ιι1τ. πλ'ljθ. βοίιχε

ρωι; (βονΙ;+Χέραι;)' 6 έχων κέρατα wσόν τσϋ 6οός. 
βοu-κcφσlος, ο" (xsφCΙ1';)' 6 έχων Kεφαλr'ιν 

6οός 11 έπΙθ. Yπnων, ίδΙq. θεccΙΧλιχων, διότι ησαν έ
σΤΙΥματισμένοι (μαρκαρισμένοι) μέ σχημα Kεφaλης 
6οός. Πρ6λ. Boυxεφάί.cιι;, y~ν. -α, Ι:νσμιχ τσυ εππσυ 
τσiί Μιγ. 'Aλε~σίνδpσυ. 

Iou-Koltw, μ'λ. -"αω (βουΧό10Ι;)' 66σκω, έπι
τηρCι, άΥέλην 6oCιν.-Mίσ?ν, 6όσκομαι, 66σκω (έμ
αυτόν), «66σκω) έΥω 6 ίδιος, περιπλανCιμαι άνό 
τός 6οσκός.- 11 μ,φρ. έμπαΙζω, έξαπατCι : Ιlπί6ι 
βουχο10νμιι.ι=τρέφω (έξαπατCι) έμαυτόν μέ έλπ!δας. 

βou-K61IIaIς, Τι (βουχοΜω)' ή . 66σκησις 60Cιν 11 
μτφρ. ή έξαπότησις. 
ΙOU-Kolfa, iι (βουχόΆ.οι;)' άΥέλη 6oCιν, «60υκο

λιόι.- 11 σταϋλος 6oCιν, 60ύστα8μος. 'E~ ιι~,συ τό 
~Kolιάςoμαι, δωρ. βωχ-. μελ. -άξομιι.ι (κιιΙ 

-αξονμιι.ι)· <':Ιδω Τι γρόφω 6ουκολικό ςισματα. Έ; 
ιι\ιτου τό 

aOU-KolIσOTIίς, -ον, δ, δωρ. βωχ- ' 6 ςιδων fι 
noIQv 6ουκολικό ςισματα, ό βουκΟλικός ποιητής. 
βou-KolΙK6ς, ,;, ό", δωρ. βωχο1ιΧόι;, ά, Ο .. (βου

"ό10Ι;)' όΥροτικός, ποιμενικός: τά βουχο1ιχα. (ίνν. 
.ποι"μιι.τα)=ή 60υκολική (ποιμενική) ποΙησις. 
ΙOUK61ιoν, τ6' όΥέλη 6oCιν. 'Εχ τοί! 
βou-K61oς, δω;;. βω-ΧόΆ.οι;, δ <βονι;+«π'ljΡΧ. χο1έω 

~λιιτ. colo)' «60υκόλσς», 60σκός (τσοπάνης) άΥέ· 
λης 6oCιν, άΥελαδόρης. . 

'Eτvμ.: βουΧό10ς, χιιΙ lιπσκσρ_ βονχοι;, δωρ. βώ
χος, βουχα.ϊοι;· πρ6λ. Ίρλ. buach&lll, 9011. bug&ll= 
ποιμήν, brelon. bugel = νεαρός 6οσκός ΙJ:& τό ε' 
;ιινθιτ. -κόAo~ βλ, ιν λ. ιιΙ ·nd10i' . 

.. .. 
βοί!κος, δωρ. βώΧΟi, δ (PofJi)=POVNIIrOi (5 βλ.\. 
βoU-ιιρiνoς, ο .. <βοvι;+χ,ά1'Οi)' ό . έχων κεφα-

λήν 609<i' . 
Ιου1!1ιος, α, ο .. (βου1';)' 6 έν τ;:! 6ouλι:!, ό όν

ήκων εις τήν 6ουλήν 11 έπΙθ. · των οllων, δσων τ,Ζ i
γσίλμιιτιι . Εσταντο _ν τψ βσυλlOυΤ'Ij(.ΟΙφ. . 

Ioιil-σρxoς, δ ιβoυ1,,+Ωexω), λιιτ. auctor con
silίi' 6 είσηΥητής (έπινοητής) σχεδΙou τινός. 

60'.'Iι:Ισ, iι (βουΆ.είιω)· τό άξΙωμα τοϋ 60υλευτοΟ. 
6C»!1Ι:UΜα, -στo~,. τό' ·Ψήφισμα: όπόφaσις της 

6ουλης (λατ. consIIIum)' γενιχω;;, απόφασις, σχέδι
ον, σκοπός. . 
βOUlι:UΜΆτlOν, τό, Cιπσκoρ. τσυ βοίι1ευμιι.. 
βoιilι:υσις, -εωι;, ή (βου1είιω)' σκέψις, περΙ

σκεψις. 
βoulΙ:UΤKoν, Ρ'ljμ. έπΙθ. του βου1είιω' πρέπει ν6 

60υλευθιj (νό σκεφ8ο) τις. 
6oulι:uτι\ρ, -;;,οι;. δ=βου1ευτής' ί; ιι~τoί) τό 

. βoυ1ι:uτ{ιριoς,01" 6 συμ60υλεύων, κατόλληλσς 
διό συμ60υλήν.- 11 ώ;; o\ja. το βoυ1εvτ"ριo1' = τό 
μέΥαρον της Βουλης 11 αύΤr1 ή Βουλή (τό σύνολον 
τCιν 6oυλευτCιν). 

60υΙι:υτιΚ, -ον, δ (βoυ1nιω)' μέλος Vjς Boυλi'jς. 
- 11 σύμ60υλος. Έ; a~τoυ τό 

βουlι:υτιιι6ς, ή, ό,,' 6 όνήκων Τι όρμόζων εΙς 
τούς 60υλευτός Τι τήν 6ουλήν : 'eXOi βoυΆ.ε1nιxoι; 
=6 διδόμενος ύπό τCιν 60υλευτCιν δρκσς. 2)ώ, 
σ~σιιxστ. το Pov1avr:Ixo1' (έν Τlji «θrινιι'ίχlji θιιiτρφ) = 
τό πλησιέστερα πρός τήν όρχήστρον έδώλια, τό 
προοριζόμενα διό τήν ΒουΆ.ο}1' τώ" zunaMooloι ... -
11 ό κατάλληλος 'ij Ικανός διό συμ60υλήν. 

βoυlι:uτ6ς, ,;, ό1" ό έπινοη8εΙς, σχεδιασθεΙς. 
'Εχ του 

βουιι:νν, μίλ. -σω' πρκ. βεβοίι1ευ_.- IIia. μίλ. 
-nισoμιι.ι· άόρ. α' ΙβουΜυαάμη1'.- Πιιθ'ljΤ. ιiόρ. 11· Ι
βαυMiιfJ.η1'· πρχ. βεβοίιΆ.ευμιι.ι· άλλ' δ μίσ. μ,λλ. xιt
τιχι κιιί μιτ& πιχθ'ljΤ . σημ.· δπω;; ιiπΙσ'ljς; χα! δ πιχθ'ljΤ, 
«όρ. χιιΙ δ πιιθ. πιχρχ. ίΧΡ'ljσιμ?ποισυντσ χα! μιτ,Ζ μί
σ'lj;;σ'ljμ: (βου1")· συσκέπτομαι, σκέπτομαι' xατdι 
τού, Ιστορικού;; χρόνου;;, έχι.ι σκεφθι:!, καΙ οΟτω txw 
καταλήξει είς όπ6φaσιν, όποφασΙζω έπΙ τινος πρό
Υματος (σ'ljμ. ~6ouλΙΟϋμαΙJ).- μίσαν, συσκέπτομαι 
κατ' έμαυτόν, έπομένως καταλήΥω εΙς όπόφaσιν, 
όποφασΙζω (ώ;; ίν ΤIji ένIO~γ'ljΤ.).- ΠΙΧθ'ljΤ., ε1μαι όΠο
φ;ισισμένος διό τι, έχω όποφασισθι:! διό ΤΙ.- n 
ειμαι 'μέλος της Βουλής : δlδω συμ60uλήν (IJL' 'τιι
μ?λ. ελ. βοίι10μιι.ι, βου1ή]. 

ΙOυliι, ή (βοίι1όμιι.ιγ θέλησις, όπόφασις_ (λατ. 
consilium).- σχέδιον, σκοπός, έπιδΙωξις, π~εσις. 
2) συμ6ouλή, γνwμη (εΙτll λιχμ6ιινομίν'lj, εΙτι ΙJιΙJόμί
ν'lj).- U ώσ. (ώ;; χιιί το λιιτ. concllium) ή Bouλή 'ij 
ή ΣύΥκλητος (χυρ. δέ η Βουλή τCιν 500 έν Άθήναις). 

'Eτvμ.: ix. ρ. βο1-, βοίι1-0μιι.ι,- βουΆ.-", Poiι"-fI-tIIi. 
βαίι1-η-μιι., βουΆ.-είιω· πρελ. σα .. σκρ. ν&, (νr-nδ-ml, 

vr-na-mi) = έκλέΥω, πρoτιμCι, ν&r-δs - 6 έκλέΥων, 
ν6rΑ-s=εύχή, νr&-Ιά-m=θέλησις Ζ_νδ. ν&r~έκλέ
Υειν, έπι8υμετΥ' λιιτ. νοl-ο, volun-t&s, vol-unt-&rius' 
πρελ. Κρ'ljΤ. βώΆ.-ομιι.ι = 6ούλομαι, ιιΙολ. PdUoμιi.I, 
βόUα=60υλή' ελ. χαί βοίι10μιι.ι. 

Ioιilιισι, έπ. ιiντί βαίι1π, ε' Ιν. Ί'ποτ. τοί! βοίιlομιι.ι. 
ΙOυliιι:ις, εασσ, ε .. (βουΆ.Iι)· 6 έχων καλήν Υνω. 

μην, συνετός. 
lουΙΙΙΙι:Ις, μτχ. παθ. «ορ. α' τοίι βoiιΆ.oμιι.ι. 
Ioιilιιμα, -στοι;, 'tQ (βolιAoμιι.ι) , θέλησις, σκοπός; 

πρ68εσις. . 
Ioιilιισις, -aωi, ή (βοίι"ομιι.ι)' τό θέλειν Ι θtλη

σις, σκοπός, πρ68εσις. 

ΙOUl:a;CI, μ_λ. τσυ βοίιΆ.ομα.ι • 
lου1 ρος, ο" (Pov1t)+~'Q)' ό συμ6ouλεόων, 

6 έκφέρων Υνωμην. 
βou-lϊμ'α, ή (βοv-Ηιμόi)' ύπερ60λική πεΤνα. Έ; 

ιιό)τσί! ;;0 
ΙOu-lϊμIάw, μjλ. -άσω' unoφέpω όπό όπερδολι-

κήν πεΤναν. . . 
Ioιilιoς, ο .. (Pov"r,)=PtlιJι.v~I,.lJ, (δ ελ.). 
ΙΙΟΥ' λOMλl" πρτ. lβοv16μη", ιiττ. ώσ. ι,βου"6· 

μ,,"" μίλ. βOιJA/ισoμιι..· liop •. οι' ιβoιJλlιlhι., litoς. χ.Ι 
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... βονl';"",,,, πρχ. fJ.fJovlfIμaI. ίν σιι~θ. a1 .κ~! βέ
/lna., (neo-fU(Jovlc)' Άποθε.: 8έλω. έπιθυμώ, έχω 
έν vQ U auv"ljOw, μετ' ά,π~ρ., ά,λ~' . Φσ. κ~Ι μετσι. δο,.: 
T~ιιllι" lβοv1aτο"Ι~η,,=έπεθύμει νΙκην διό τούς 
Τρώας (νό νικήσουν ΟΙ Τρώες), Υι ,6 πληρε~: Τιώ• 
.ιιιιι" Ι(JοV1.το χνδο,. deέξαι. - βονι., 7J (JOIιMιI{J. 
μΒθ' τΠo.~κτ. πρόσθίΤ8Ι aύν~μιν . εί, ,Υιν ά,π~Ι,'φιν έπΙ 
π~ρ~κελειισμ~τικων Epw,"ljaewv: βού1ε, φιάιιω;= ~έ
λεις νό έΤπω ... ;-6 βον16με"ος (λ~τ. guivis) = πας 
δστις θέλει, ό πρώτος τυχών πού έπιθυμετ.- ΙΗ:· 
χω προτιμότερον, προτιμώ, κ~τσι. ;;6 πλείστον μετ,χ 
Ιπομ. ή. δπότε κείτ~ι ά,ντ Ι ,OU βoν10μa, μα110,,: 
βον10μ' IΥο, 1αο" ιι60" Ιμμε"a, Υι ιinολέιι{Jα,=έγώ 
προτιμώ νό εΙ ναι σώος ό λαός (στρατός) παρό 
νό χαθl:\. 

'Ετίιμ.: ci"tt. βoνλoμa" awp. βώλομα" ΌμΎJ;; . ,'Aι;κ. , 
Ku1tp'- β6λoμa" θεoα~λ. βέλλoμa" Βοιω"t. βε[λομη, 
δω;;. δήλoμa" Λο,φ . , Δει.φ . δεlλομa,' . ίων-~H. βoνλfι, 
ewp. βωλά, Λεσ6. β6""α' ί ων-7.ΤΤ . fJovAeIιro, ~ωp. βω· 
λ.ιίω, Λεσ6. βολλεύω' 1tiv'tr.t 't7.Ut~ lφoΞ;;xoντ~ι έχ τής 
~o)της ρ. βολ· : βoύλoμa, < *β6λιιoμa, (uποτ . ιiop. ,οί) 
β6λoμa,)' ,ό * βόλσομα, ό :μ ! λει τό ο εΙ ς έπ ίaΡιχσι~ 
,οί) ένέστ. β6λoμa" ιΧντί τοί) άpχ~ίo!) θεμ7. Τ. φων. το!) 

ά,ορ. •••• τοί} σφζομένου έν τιj) t1εοar.tλ. βέλλομα" eωρ. 
cJήλoμa, «*gveI-s-)" <tiYτOJ; έ; ί ΙΧπ, ρ . gveI- gvol-' 
δ.ν συμφω'ιοί)σι πά.ντε; eL,x τΥιν σuaχ:iησ ί " τω'ι <tp6;"tci: 
βελτ[Ο1", λr.tt. νοΙο (=έλλ. Ιλδομα,). 
Ιουlό-μΙχος, (βoύλoμa, + μάχη)' ό έπιθυμών 

(έπιζηΤών, έπιδιώκων) τήν μόχην (τήν έριδα). 
ιou;.lυσιoς, ο,,' ωρα κατόλληλος διό τήν άπό 

τοΟ ζυγοΟ λύσιν τών βοών. Έκτοί) 
Ιou-Ιίiτός, δ (βον; + λνω)' (κυρ. εΙν~ι έπΙθ. (εν-ι. 

τοί) Ηα,ι6ς)' ή ωρα ή κατόλληλος διό τήν όπόζε~
ξιν τών βοών, έσπέρα : βονλντ6"δε=πρός τό έσπε
ρος, κατό τό έσπέρας. Ορ6λ. τ6 λ~τ. sοιοtus=λε
λυμένος, όπεζευγμένος. 
δou-μoly6cί, δ (βον, + ιΙμέλΥΟ1)' ό όμέλγων τός 

όγελόδaς. 
δoU-μiίιιOI, οΙ' ήχηρό βοή όμοΙα πρός μυκηθμό ν 

βοός. . 
δouνσ'σ, fι·έπ~. της 'Αφροδlτης, tii; δltoΙ~ς 1:0 

Ιιρ6ν 16ρΙσκιτο έπΙ τινο, βοuνοίϊ έπΙ .i'jς πρ6, τ6ν 'Α
κροκόρι νθον δeoί). 
δουν'ςω (βον,,6,)' έπισωρεύω (Ι~~.). 
δoiiνις, -,δα" -ιι (βον,,6ς)' 6ουνώδης. 
δouνfτιις, -ov, δ (βον,,6ς)' ό διαμένων εΙς τ6 δρη. 
δουνο-ΙΙτCω, (βον'l'ος + βα["Ο1)' περιπατώ εΙς 

('fι άνα6αlνω) 60υνό. 
Ιou-ν6μος, αγ (βον;+"έμω)' ό νέμων (6όσκων, 

τι:έφων) 6οΟς (όγέλην), όγελαδόρης.- 11 δοιί-νο
μος (βoν;+"έμoμa,)· ό βοσκόμενος (τρωγόμενος) 
ύπδ βοών: ιIyέJ.α, βοv,,6μο, (κιχτ' !λλου, βοννομαι) 
=άγέλαι βοών νεμομένων (60σκομένων), . 
ΙΟΥΜΟΊ, δ' 6ουνόν, Oψ<.Jμα, λόφος. [βι(J)ριt't~1 

συΥΥ, ρ. προ, τ6 βανβώ". 8 ~λ.]. 
δουνώδιις=βον"α-.ιδής· όρεινός. 
δoU-ησις, -nσιδα,. δ (βoν+nσϊ,γ μεΥάλο παιδΙ, 

«παλληκαρ6κι). 2) ίπΙ μελισσών, ή γεννη8εfαα έκ 
τΟΟ 6οός = βονΥ'"" (eLdt τ-ήν μuθολΟ-Υοuμtν'ljν ~!1τών 
K~t~-Yω-y"ljv . πρΙS. Virg. georg. 4,281) . 
Ιoύ-nΙlις, -_ς. δ, -ιι (fJov· +nάAfI)' ό σκληρώς 

παλαίων 11 ό συνιστάμενος εΙς σκληρόν πόλην, ώς 
ή μεταξύ βοών πόλη. 
δou-ηάμων, Ο". -Υεν. -ο"ος (βoν;+nhίίμaι. πρχ. 

1:0ί) :ιcάαμa,γ ό πλούσιος εΙς άγέλας βοών. 
ιο;..ηΙιιιιτρος, α,,' ό κεντών 6ο0ς = fJovnMIe 

(8 βλ.). 

δou-ηliιξ, -nAίiyo,. δ, fι (fJov;+n1ιfaam)' κέντρον 
&ός, 6ούκεντρον n πέλεκυς πρός σφαγήν 6οός. 

ιο,..ηο'ιιιιν, ".γα" δ (pov, + παιμ';")' ποιμήν 
(60σκός) βοών, βουκόλος. 
.' ι.u-n6Ρος, ο" (POiiNmle01)' ό διαπερCιν (δια
τρύπων) βοΟν: βονπ6ρα, dβ.10ς"," σούβλα (dfJ,Ao,> 
όρκετό μεγάλη διό νό διαπεΡόσι:ι όλ6κληρον 6οΟν. 

δoιί-ηlMι'ρoς, ο" .ίβοi!ς+nρφecι)' ό ι':χων μέτωπον 
(πρόσωπον, KUp. πρ<;ιραν) 6οός. <' • . 

10Y·I; δι 1j' γιν, βοά" ItOI'lj1. x~! βοΟ' CII!1. βο"'., 

1tOL'lj" βώ'l', ώσ. <tOL'lj't. κιχ! βόα., - πλ'ljθ. 6νΟ11. βόrς 
x~Ι σπ~ν. κ:χτΟι συν~Ιρ. βαν;' -Υβν. βοώ71 ~Ι σΠ7.ν . 
auv'!Jp. βών' eot. βονσ/, Π"''ιjΤ . βόεΙΙσι, σπιχν. βοσΙ. 
νεαρός βΟΟς, ταϋρ:>ς 1) άΥελός, 6οϋς, βόίδι Τι βοϋ
δι 1) . βώδι· ~ν τφ πλ'/jθ. κτηνη.- 11 βον;, -ιι = άσπΙς 
κεκαλυμμένη διό δέρματος 6οός. - I1 π~ρoιμ.: 
βον; lni yAώaan βέβηκε, pov, lni Υλώσσ'1ς lπ,βα.Ι
"ει. ως v, lnl στ6μα, έπί άνθρώτ:ιων τηρούντων σι
γήν διό σπουδαίό ν τινα λόγον (εκ της ί δέ~; ο,ι 67.
ρύ τι σωμ~ ΤΎJpεϊ δεaεμsν'ljν τΥιν -yλώσσ~ '" 1) δτι ewpo
δόχ'ljμά. τι Υι νόμισμιχ φέρον 't'ijv sixcivr.t Ι;"ός πεΙθει ιΙ; 
σιOlπ'ijν). 

Έτvμ. : βανς < *βΟ1vς' ,πρ6λ. σ~νσκρ. ' giiuh = όγε· 
λός, zeva. gίius=άγελάς λ~τ. bδs -Υεν. bovis' όμ6ρ . 
pum=bovem ( (gνδm=βών, .c;~voxp. gιfm)' Ίρλ. bδ, 
γεν. bou bo « *bovos)' π~λ--Yβ~μ. chuo' π~λ-σ~;oν. 
kb (=ό'{ελός) < ~ίτ. *kon <*gvam' ιΧπλο-σιχ; cύ
'17.Π. *gvov-, ~ίτ . *gvo[v]m' εν 't'iJ έ~ΎJαθενr,μtν'{l 6:Χ
θμΙlJι μετ~πτώ"εω; ώ;: 6' αuνθετ. έν t'iJ έλλ. λ. 'κα.-

• τόμ·βη = θυσΙα έκατόν βοών (.β'1 <*gVVii)' πp~λ. 
α~νσκρ. ςΑt4 gu- = ό κότοχος έκατόν ά'{ελόδων, 
χΙΧ ί ίσω; λocτ. bi1-bulcus = βουκόλος -βο,ος (έν τ ιjΊ 
δμΎJΡ . τεσσαρά - βα,ος = ό άξΙας τεσσ6ρων 6οών) 
('βοFjος (πρ6λ. σ~νσxρ. gόνΥΑh) ( *gvovjo. "AeIGV σΥ, ' 

μειώoεω~ εΙν~ι τό π~p' 'Baux. ~yαϊoς ;; Υα,ο,' d le' 
Υάτης βον;». ΈνΤ7.Bθ~ ώα. ά,ν"ljκει"lό βοιίβ·αλος (r· 
σω; ά.vτί Iloti·F-aAo-,), ιΧντΙατοιχον τοίϊ σ~νσχρ. g4 ν
-AIA-S. 
Ιούς, ::!υν-ι.ιρ. ~ίτ. πλΎJθ. ιΧντΙ β6ας (τοί) o·ja. d βον.), 
ιου:'στσΙμον, τ6 «(Jον;+στα{Jμ6,)' σταΟλος βοών. 
Ιού-στσσις, ·εω,. -Ιι=βονστα{Jμο" (ο βλ . ). 
Ι~στρoφιιδόν, 8πΙρ. (βαν;+σΤIoφfι)' κατό τόν 

τρόπον πού στρέφονται ΟΙ βόες κατό την δΡΌσιν 11 
έπl της άρχαιοτάτης έλληνικης γραφης, καθ' ην 
έγραφον έναλλόξ έξ όριστεΡών πρός τό δεξιό 
καΙ έκ δεξιών πρός τ6 άριστερό (o~τω ιΙχον -ΥΡ7.tfη 
οΙ νόμοι 'tGU Σόλωνο; π. χ.). 
δου-στρ6φος, α" (βον;tιιτρέφω), ό στρέφων ("t. 

f. όδηγών) τούς βοΟς.-ώ; o~σ. d βονστι6φο,= τό 
6ούκεντρον. 
Ιou-σφδycω (βον;tσφ::ίζΟ1)' σφόζω βοΟς. 
ΙούτΙλις, -,ο" τι' εΤδος νυκτερινοΟ πτηνοΟ (κοιν. 

γκιώνης). 
Ιούτιις, ·ov, δ (βον;)' ~ωp. βούτα, ij βώτα;' βου

κόλος, άγελαδόρης. 
Ιou-φδyoς, α" (βον;tφίiΥεί,,)' ό τρώγων βοος. 
δou-φoνcω, μιλ. ·fισω (βανφ6γος)' φωνεύω (οφό

ζω) βοΟς, 

Ιou-φ6νισ, τσι. (ένν. Ι.2ά)· .έορτή συνοδευομένη 
6πό θυσlας βοών. Έχ του 
Ιou-φόνoς, ο" (βον;+φ6,,0,γ ό φονεύων (δυσι

όζων) βΟΟς. 2) έν 4> 7j καθ' ον σφάζονται (θυσιά
ζονται) βόες. 
δou-φoρδΙω, μελ. ·"σΟ1 (βov·φοιβ6,)· τρέφι..', δι

ατηρώι 6ο0ς 11 6όσκω βοΟς 11 συντηρώ όγέλας. 
δou-φ6ρδισ, τά., -Υε'ι, -ω,,' άγέλη βοών. Έχ τοίϊ 
δou-φoρβ6ς, 071 (βον;+φ!ιβω)' ό τρέφων 6οΟς. 

- ώ~ οο)σ. δ βονφοιβ6,' βουκόλος, βοσκός. 
. δοίι-φορτος, ο" (fJov+ φ6eτο,)' ό φέρων μέγα 

φορτΙον, , 
δou-ισνδ.;ς, Js, (βον, + xa"&i,,ro)' ό δυνόμενος 

νό περιλό6r:ι (<<νό xωρέσr;ιι) όλόκληρον 6ο0ν. 
δoU-ιίloς, ο" (βον;+χ,λ6,)' πλούσιος εΙς νομήν 

\\ Υι ό Ιχων τροφήν διό τά κτήνη (χ,λ6". χ6ρτο,,)\Ι 
ό τρέφων βόας. 
βοών" auv'{lP, μτχ. 1:0!! βόά.οι. 2> -Υιν. πλ1jθ. τοl 

βονς. , 
Ιο-ώνίις, -αν. δ (βoiί;+ώγέoμαι)' ό ό'{ορόζων 

6ο0ς διό θυσlας (EiIJLKO' !ρχων έν Άθi;ν~ις). 
Ιο-ώηις, -,δας, -ιι <poiί, + &)ψ)' ό ι':χων όφθαλ

μούς 60ός (τ. i, μεγάλους καΙ στρο'{γύλους)' !!~ι
χώτερσν 11 H~ι, ά.πιxντ~ 6π6 μΙ~ν των ά,κολούθων i.,. 
νοιων: ~' τauρηδόν βλέποuoα (ή Αχουοα σταθερόν 
δλtμμcί, τό 6λέμμα τf'\ς αύτοπεποι8ήσεως)' 15' μεγαλ
όφθαλμος (~ό~' συνθ. gημ. μΙ-Υίθυ'lσιν, πρΙSλ . βούπα.ις. 
βοvyd'ι'ος χ.λ.)· Υ' μεγαλόφωνος (ΚΙΧΤΟι τον Ήσύχιον, 
60'Ι~ μντιμσνεΙίιl χι;ιΙ iCιιU.ην .. 'ijv σημιχο., π;;ε l.: e~;; ,jo· 
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πα)' ~' ή έχουσα όφθαλμοι'ις ται'ιρου Τι μόσχου Τι 
όγελόδος ιΧχόμ'l1 χαΙ ή έχουσα δψιν (μορφήν) ό-
γελόδος. . 
6οωτCω, μΙΙλ. -ήαω' δροτριω. 'Εκ του 
6οώτιις, -ο",; δ' ό 60ηλάτης, 60υκόλος Ο γεωρ

γός.- 11 όνομασΙα τοΟ όστερισμοϋ τοΟ Άρκτοι'ιρου 
(δπω~ άμαξα έπωνoμGίζετo δ ιΧaτερtσμό~ τ'ί~ ·A~χτόυ). 
IpiIcfα, 'ιι (βeαβεvω)' τό άξΙωμα (τό ι'ιποι'ιργημα) 

τοϊί βeαβέω~ (τ.~. τοΟ δικαστοΟ, κριτοΟ, Τι διαιτη
τοΟ) 11 ή προεδρΙα των άγώνων U yevtJtw~, κρΙσις, 
διαιτησΙα. . 

IpiIciov, τό (βeαβεύω)' τό έπαθλον των ό
· γώνων. 
.ΡΑ ".ΕΥΊ, -έω~, δ' . ιΧττ. αΙτ. Ιν. Peapij, Όνομ. 

πλ1jθ. Peapij~' ό κριτής, 6 καθορΙζων καΙ όπονέμων 
τό 6Ρα6ετα κατό τοι'ις όγωνας 11 Υιν., κριτής, δια ι- . 
τητής 11 όρχηγός, 6δηγός. 
Έτvμ.: σχΟτεtν. έτυμολ: χατ~ 'ttVIΣ~ PeapeV~ 

(*μeα-βεV~, πγ6λ. neea-PεV~, *μeα-: μα.e- (έν λ. 
μιIeτv~)' χατ' l1λλoυ~ PeapeV~ (*mΙgνeus=όδηγ6ς : 
πr;6λ . ιlμοeβό~=συνcδός. 

ΙραΙcuτιίς, -ov, b=PeapeV~. 
Ιρiβcύω, μΙλ. ·αω (Peapev~)' εΤμαι κριτής, Τι δι

αιτητής 11 κρΙνω 11 διευeι'ινω, κυβερνω. 
ΙράβϋΙ0ν, τό' εΤδος όγρΙου δαμασκήνου, κορό

μηλον. 

&ράβiίloς,' .'Iι· τό δένδρον δ παράγει PedP",Mι. 
(δαμάσκηνα), δαμασκηνέα. 
8ΡΑ'ΓΧΟI, δ' «6ραχνάδα», λαιμόπονος (κρυολό

γημα τοΟ λαιμοο). 
Έτvμ.: βeαΥχά.ω, Pedyxo~ χαΙ Pdeayxo~, Pedyxrι' 

χα,ι:t τινα~ συΥΥ. τφ Ιλλ. Pe6yxo~ (8 βλ.) ' χατ' ιiλλoυ~ 
• Ιναι δμδρ. τοί} δμ1jΡ. ιΧορ. ·lPeaxe (βλ. βeάχω), πγ6λ. 
ααναχρ. b_rh_ti-b[hati. Έ, α!ίτοίί τό 
δρσπ6ς, ή, 6 ... • 6ραχνός. 
Iρcίδiως, έπΙρ. του Peaδύ~' όργό, σιγά-σιγά. 
δρδδΙν6ς, ή, 6 ... , αΙολ. ιΧντΙ eαcJι'llό~ (6λ. λ.). 
8ρcιδfων, βeάδιατο~, ποt1jΤ . παραθετ. τοίί PeacJV~. 
&ράδας, -εo~, τό (PeacJV~)' 6ραδι'ιτης, όργοπορΙα. 
δρδδύνω, μiλ. -tί'Ifώ (PeacJV~) ' έπι6ραδύνω, όνα-

6άλλω.- Παθ'l1Τ. , όναβόλλομαι, εΤμαι καθυστερημέ
νος.- ,. ι1μτβ. 6αΙνω 6ραδέως, όργοπορω.-.: μίσον, 
εΤμαι 6ραδι'ις (δργός) , 6ραδυπoρW, χρονοτριΟΟ. 
δρΙδU-ncΙΙής, ε~ (βeαcJV~+:πε/θομaι)' ό 6ραδέως 

πειθ6fJενος, δι'ισκολος εΙς τό νό πεισθrj (είς τ6 νό 
πιστεUΣr.ι). 
Ιρδδδ-πΙοCω, μ'λ. -ήαω (PeacJtJ~ + :πΙέω)' πλέω 

6ραδέως (όργό). 
βραδύ-πouς, δι ~, -nOV'lf, τδ, ΥΒν. -:πoδo~ <PeacJV~ 

+πoιί~)' 6 6ραδι'ις τοι'ις πόδας, άργοκΙνητος. 
8ΡΑ"'" Y'~, -εϊα, V· συΥχρ. βeαδύτel!Ο~ (χα! χατάι 

ποt1jΤ. μετGίθsσtνφθόΥΥων βαecJύτεeο~), ώσ. ποt7jΤ. PeIΣ
cJtαw (8 βλ.) χαΙ Pedaaαw' δπερθετ. βeαcJVτατο~ ΠΟΙ1jΤ. 
βeάcJιατο~ (χαΙ χατιΧ μετ~θεσtν βάecJ,ατο~)' όργός, 
6σρι'ις (iντΙθ. τφ ταxV~): βάecJιατοι θεΙει'l' (·Ομ.) = 
6Ροδι'ιτατοι εΙς τ6 τρέχειν .- μτφρ. 6ραδι'ις τήν όν
τΙληψιν, δροδύνους, νωθρός τήν σκέψιν,- 11 έπΙ 
χρόνου, όργός, καθυστερημένος. 
Έτvμ.: PeacJV~ ( *gvrdus, πρβλ. λατ. gurdus (*gvur

dos ( *gvrdos' χατ' l1λλου, συΥΥ. τφ σανσχρ. mrd-ίI-s 
(ιiντΙ mardus)=μαλακός, mrdu-Ιa=μαλακότης; ότο
νΙα' 'ιι α!ίτ1ι ρ. mard · μετιΧ . τοίί ε~φων. α- ίν ιipxlj &
πόχεtταt ίν τίji ιi-μαlδ-νιιω=Kαθιστω τι μαλακόν, ό
δύνατον. KατGί 'ttVIΣ~ εχ του ιlμiecJω (8 βλ. ). 
βρδδu-σκcΙής, ε, (PeacJVN-OHIAoO,)'=PeacJVnOtι~ 

(β βλ.)' χυρ. ό 6ραδι'ις τό σκέλη (τ. Ι. τούς πόδας). 
βρδδϋτιΚ, -ητo~, (PeacJV,)' 6ραδι'ιτης, όργοπο-

ρΙα " νωθρεΙα, πληξις . 
. βράκος, τό. αΙολ. ιiντ! iιl.HO~ ( FecιHo~' πλούσιδν 
(πολύτιμον) φόρεμα γυναικός. . . 
8ρcισδcfς, μτχ. πα θ; ιioρ. α' τοί} βρtίζOJ. 
8ΡΑ'ΣΙΩ. ιiττ. fJedττω' μaλ. β~α",' ιΧδρ. α' Ιβecι

αα . -Π«θτιτ: ιiδρ . α' lιιeιJ.α{).η ... • πρχ. PlfleatIμiιI' κινω 
6ια/ως, κοχλόζω n ρΙπτω έπ6νω (έκ6ρόζ",), έπl της 
8aλ6σσης. ·2) λιχνΙζω, κοσκινΙζω, δημητριακό (σΤ-
TOγ).-Bcιιβ1j~.ι δρόζω, παφλάζω, κοχλ6ζω. . 

+ *. 

Έτvμ. t ιiβεΙS. ίτυμολ: χιχτ:i τινα, βedααι»(*mrtjο, 
χατ' α!}τού, ~~ παρGίyεται ίχ τούτο!) χαΙ τό λ«τ. f, .. 
tum (όνα6ρασμ6ςτης θαλόσσης) (*mretom, παλ
Υερμ. bratan (= ψηνω) (*mret· (χατ' ΙΙλλου\; τό fre
tum( ferveo χαΙ το παλ-Υερμ. braIan (*bhreΙ-).-Κατ' 
ιlλλoυ~ βeιJ.ααι»(*μeaθJω, πρ6λ. lelt. murdeΙ=παφλό
ζω, Ate. murdAu murdyti=Tapboσw Εν τίji &δατt . 
βράσσων, ο ... , γεν. -o ... o~, ποtTjΤ . συΥχΡΙΤ. τοίί Pea

cJV~ (καΙ κατ' l1λλoυ~ τοίί Pea%V~, δπερ lJμω~ ~εν sΙναt 
δμ'l1ρtχον- ή ιiντtaτοtχΙα · βxαxν~: Ρeάααω... ιiναλoyιΤ 
πρό~ 'tijψέΙαxV~: έλάαααw). 
apάxc' ελ. βeάχω [δt' 5τυμολ. βλ. Pedyxo~]. 
Ιρδχcίς, ιιϊαα, έ ... , μτχ. παθ. !iop. 6' ,οίί βeέχω. 
βρδχfων (Α), -o ... o~, δ (Peaxv~)' τό 6πό τοΟ ω-

μου μέχρι τοΟ άγκωνος μέρος της χειρός (ιiντΙθ. 
τφ :πijxν~), λατ. br_chium (MVEtov εκ τ'ί; Έλλ'l1ν .) 
[ιi6εβ . Ετυμολ.]. . . 
βρδχίων (Β) , -ο ... , Υεν. -o ... o~ (ίω·ι . r, ιiττ. f), Ped

xιατo~' Π!1Ρ!1θ. τoiί PeaxV~ (β βλ.). 
βράχος, -εo~, τό, πλTjθ. PedxIIa χα! Κ!1ΤιΧ συναΙρ. 

Pedxrι (βραχιίι;)' τό «ρηχά νεr:;ό » , τενάγη (λατ. νΑ
da, brevia et syrIes). 
Ιρδχύ-Ιιος, ο ... · 6 6ραχύν έχων τόν 6ίον, όλι

γόζωος. 
ΙρδXiί-6ωloς, ο ... (PeaxV~ + (fώΙ0~)' 6 ~xων όλΙ· 

γους δώλους γης (6λ1γον χωμα) 11 βeαχvβωλοι; xie
αοι;=στενη λωρlς γης. 
βρδχϋ-Υνώμων, 0'1', Υεν. -o ... o~ (βeαχiιΝ-Y1fώμrι)' 

6 έχων όλΙγον νοΟν (περιωρισμένην όντΙληψιν). 
Ιρδxiί-δρoμoς, ο ... (βραxν~ + cJeόμο~)' 6 τρέχων 

όλΙγον. . 
Ιρδχυ-ΙΟΥία, 'ιι' ή 6ραχύτης έν τι;> λόγ~ Ο τ6 ό

μιλεΤν (1) Χ!1 Ι γρόφειν) συντόμως). Έχ τι;iί . 
βρδχϋ-ΙόΥος, 0'1' (βeαxV~Ηέγω)' ό όλιγόλογος, 

ό έπιδιωκων τήν συντομΙαν έν τι;> λέγειν (Υι γρόφειν). 
βραχύνω, μελ. -~'I'ώ' καθιστω τι δραχι'ι . 'Εχ τοίί 
ΒΡΑ"ΧΥΊ, εία, v' αυΥχριτ. (JeαxVτεeο~ χα! Pea

χΙω'l" δπερθ. βeαχύτατο~ χαΙ βeάχ,ατο~' έπΙ χώρο!) 
χαΙ χρόνου , 6ραχύς, μικρός, 6λΙγος 11 έπΙ ιiριθμoίί χαΙ 
6αθμοίί (τGί;εω~ ), μικρός, όλΙγcς (λατ. brevis): PeaxV 
=όλΙγον, όλΙγον χρόνον ij διάστημα " έ:πί PeaxV 
= διό μικr:;6ν _ διόστημα 11 Ηατα PeaxV = μικρόν 
κατά μικρόν , όλΙγον κατ' όλΙγον " έ ... PeaxII'i = 
έντός 6ραχέος χρονικοΟ διαστήματος, έν όλΙγ~ 
χρόν\!-, 11 δ,α βeαxέω ... =μέ όλΙγας λέξεις, δί' όλ/γων 
(λ!1Τ. brevibus, paucis) "δ,α βeαχtιτάταw Τι έ ... Pea
xtιτάτoι~=δι ' έλσχΙστων λέξεων (λατ. quam bre
vissime). 

βρδXiί-σίδιιρoς, 0'11 (Peaxiι~+alcJtιeo~) : ι!ΗOJ'" Pea
xvαΙcJrιeΟ~Π!1ΡιΧ llty~.)=6KbVTIOvfxov αίχμήν μικρόν. 
βρδχu-σκcΙής, έ~ (PeaxVN-aκilo,)' 6 έχων δρα

χέα σκέλη. 
6ρδxiί-σύμΙoloς, ο ... (PeaxtJ~ + αvμβolή)' ό μι

κράν συνεισφοράν εlσφέρων. 
βρδχΙ-τονος, (βeαxVΝ-τε/ ... ω)· ό μέχρις όλ/γου 

έξικνούμενος. 
βρδχυ-τράχιιΙος, ο ... (βeαxVΝ-τeάχrιΙ0')' δ 6Ρο

χύν τόν τΡόχηλον έχων. 
βρδχύτιις, -'1ΤO~, o/j (βραxιί~γ συντομΙα, «6ραχύ

της» " γλισχρότης, όνεπόρκεια, fλλειΨις. 
6ρδχu-φCΥΥfτιις, -otι, δ (PeaxVN-φIyyo~)' ό παρ

έχωl'l όλΙγον Τι άνεπαρκές φως. 
βρδχΙϊ-φυΙΙος, (βeαxVΝ-φιίλλο'll)' δ έχων όλΙγα 

φύλλα, όραιόν φύλλωμα. 
·.ΡΑ'ΧΩ, · έν χρ7ι"ιι μόνον · χατιΧ το r' Ιν. ιΧορ. β' 

lPeαxe · ij Pedxll ' κροτώ, 6ρaντω, παταγω, όντηχω, 
ωρύομαι (πεΠΟΙ1jμ. λ,)' [δι ' έ'φμολ. βλ . Pedrxo~]. . 
Ιρiyμα, -α~o~, το <ΡeΙχω)' τ6 πρόσθιον καΙ δνω 

τοΟ μετώπου μ'έΡος τοΟ KΡOV/OU (λατ. sinciput)· 
ιΧπαν,ci χαΙ ώ~ βeeΥμό, Τι βριιχμό" Plllxμα. [πtθαν. έχ 
τοί} Pel'X"" ~tότι τοί}το το μίρι;, τοίί χριχνΙου ιiπoaτ.-
οίΙται βραδύτιιρον των 4λλων]. . 
6ρcκcκcκiξ, όπομ!ρησις της φωνης των 60- · 

τρόχων. . 
8ΡΕ'ΝΔ, .Ιν χρΥιαιι μόνον χ«τ' ίνιατ. υΙ π«ραιτ. 

(θ,τι χαιl το λΙΧτ. fremo)' 6ρuχωμαι, ώρύομαι ('πl 
-sιIv χuμCΙ'Slιιv fj '5011 4ν'μου) Ι ngrαyCι, 'πl δπλων Ι ώ· 
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ρύομαι, κραυγάζω, iπΙ liXAOU 11 ciΠιΖ~τ~ ώσ. x~Ι ώ, μ'σΟΥ'. 
Έννμ.: ΙΙρέμm, ΙΙρόμα" ΙΙρομέω, ιιρο"π, (*βρομ

·'Ι'ίί· fJeo",I,ii,,' λΙΖΤ. fremo' ΠιΖλ·γερμ. breman=μυκQ
μαι, bremo = οΤστρος (άλOγόμίJιγα)' gall. breffu = 
μυκQμαι' ιιχπ. *mrem- μετdt Τ8τμΥΙμίντι, ιiνιzδιπλώσεω" 
lψδλ. σιΖνσχρ. marmarah= θορυΒώδης, Ιλλ. μαeμVeω. 
Κιχτ' !AAOU, ιgeέj-(*'gνrem- πρδλ. Λιθ. grumentl= 
6ροντ" μακρόν, ΠιΖλ.-σλιΖβ. grumetl=βpoVTQ' ΤιΖυτοι 
δμω, πιzριiγoντιzι 8~ ΙιΖΠ. ρ. *ghrem xιzl εΙνοιι δμόρριζΙΖ 
το!) ,λλ. χeaμa'l'lζω. 

.PE'"801, δ' δvνωστον θαλάσσιον πτηνόν με
γαλoπρεπoUς έμφανΙσεως 11 ίντsυθεν:-ΙΙ οΤησις, ά
λαζονεΙα, ύπερηφάνεια. Έ~ ιχ\ιτου τό 
Ιρcνlύoμαι, ιiπσθ. , ίν χρΥισει μόνον χοιτ' έν. κοι! 

πρτ," συμπεριφέρομαι ύπεPOΠΤΙKQς, κρατ" τήν κε· 
φαλήν μου ύψηλά, κομπάζω. 
Έτvμ.: ΙΙρε"ΘVOμι:ιι, fJeέ ... {J.ο,· λιιτ. grandis = ύ

ψηλός ΠΙΖλ-σλοιδ. gradΙ=στηθος gall. brynn = λό
φος ΠΙΧλ·ιρλ . bruίnne=στηθος πιiντιx ΤΙΖυτιχ ιiνιiγoν
τοιι εί, Ίοιπ. *gvrendh·=φουσκώνω. 

Ιρέξlς, ·εω" 'iι (Ρeέχω)=6ρέξιμον, 6ροχή ' 
ΒΡΕΎΑΙ, τ6, γεν. Ρρέτεοι;, Όνομ. πλΥΙθ. Ρeέτ,l' ξύ

λινον όμοΙωμα θεοϋ, ξόανον. 
IPE'.OI, -εοι;, τ6' τό μή '{εννηθέν άκόμη, τό 

έν τιj KoIλfQ fμ6ρuοV' (λοιτ. fοeΙus=fμ6ρυον).- 11 
τό νεογέννητον, τό νεογνόν 11 έπ! ζιjιων, σκύμνος, 
σκύλαξ. 
Έννμ.: ΙΙρέφοι; (*gvrebhos, πρβλ. σΙΖνσκρ. gάr

bhah=μήτρα, Ζενδ. garewa = νεοvνόν ζι;,ου' κιzτιi 
τινΙΖ, OUyΎ. τφ ΠιΖλ-Υερμ. kAIP, rο'τθ . kalbδ=δάμαλις. 
Ή ρΙζιχ <t)'j, λ. Ρeέφο, εΙνοιι ιiσφιxλω, grAbh- (iργ6τε· 
ρον grah-)=συλλαμ6άνειν, έπoμι!νω~ ΙΙρέφοι;=τό συλ
ληφθέν, ίπί ιiνθρώπων ΚιΖι ζιjιtι1ν (πρΟλ. τ6 ποιρ' ·Ομ. 
cfJeέφο, "μΙο'llο ... Ηvέοvοα'll»). Tινέ~ τό ένεr-γ. σημοισ. 
Ιχον σοινσχρ. gάrbhas κΙΧί Ζενδ. garewA <tdt ουσχετΙ
ζοuν πρό, τό έλλ. δελφ·iι'=KOιλΙα (πρβλ. τό ΠΙΖρ' Ήσυχ. 
cδολφο, " μή'l'eαι). 
Ιρclμ6ς, δ=fJeέΥμι:ι (8 βλ.). 

. .ΡΙ'ΧΩ, μίλ. ·ξω, ιiόρ. ιχ' IΡρεξα.- ΠιΖθητ. ιiόρ. οι' 
lβιιέxlkι'll' ιiόρ. β' lβρ6.χ,l'll· πρκ. ΡέΡeεΥμαι' ύvραΙ
νω , τήν έπιφάνειαν, μουσκεύω, ραντΙζω (ιi·/τΙ~. τφ 
'ι'έΥΥω)·- ΠοιθΥΙΤ., ύvραΙνομαι, διαβρέχομαι, μουσκεύ
ομαι. 2) ιiπpoσ. Pelxac = vac = λιΖΤ. ρlυίΙ = πΙπτει 
6ροχή, ι6ρέχειι. 

Έι:vμ.ι Ρρέχω, Peoxrl, fJeοχει:οι; έκ ρ. Ρρεχ·, σ:ιγγ. 
τφ λιΖΤ . rigo, Irriguus, ΙΌ.θ. rign (6ροχή) , rignjan 
(6ρέχειν), ΠΙΧλ-rεΡμ. regan, rερμ. regen=(6ρέχειν), 
Άπλ. rAln (δν πιiσι τούτοι; τό fJ <t'i, ρίζ'lj~ ιiπωλέ· 
08τι). Ή t. fJeax' < ίοιπ. *meregh-. 
.Ρ ..... , ιiXώpιoτoν έπιτιχτικόν πρ6θΥίμοι, δπόθεν πα.ρ· 

ιiγoντιzι 'tdt: ΙΙριάω, Ρeιαeόι;, Βριάρεωι;, ιΥ·ΙΙριμο" 
ΙΙριΘVι;, ΙΙρl{Jω κ. !. βλ. έν λ. paev,. 
.ρlάρcως, δ (δν έπ. τρισυλλ, Βe(,fe'ω,)' ό ΙΙρια · 

ΙΙΟ' (6 βλ.), Ισχυρός, Πvας έκατόvχειρ, (ιπό των θεων 
olίτω ΚιΖλούμενο" (ιπό δέ των ιiνθρώπων κoιλoύμEνo~ 
ΑΙΥαΙω'll. 

ΙρlΙρός, ά, ό,ll: ίων . ΙΙριερό" ή, 0'11 (ΙΙριάω)' ί
σχυρός, στερεός, στι6αρός. 
Έννμ., βριαρόι;, βριάω, Pριήπvo, = ό φωνόζων 

δυνατά' cfJe" Ρριαρό'llΙ Ήσυχ.· cpel' επί τον μa' 
Υάλοv:t Ήσυχ. Κοιτi τινιΖ, συγγ, τlj) σιΖνσκρ. jrάΥΑΙί= 
έφορμ" έπΙ τινσς, jrάΥah=fφοδος. Πι,iντω~ τό Pec' 
aeo' εΙνοιι ouyy. τφ Ηλ. βαρiι, κα.τdt <t'ijv γνώμΥΙν των 
περισσοτΙρων, ω, κοιΙ τιj) ίJβρι, (1). = έπΙ) . ΌμόρριζιΖ 
πιiντω, εΙνοιι <tdt: PρΙ{Jω, πρκ. Ρέβρι{}α, Pei{J.o" Pee• 
ΘV,· ωσ. τό ΙΙρΙμ,l = fφοδος, όρvή, Ρρ;;μάομι:ιι, 
-όομι:ιι, -άζω, -αl'llω (Ii βλ.) . ΠλεΙονιχ δλ. δν λ . Ραρύι;. 
Ιρlάω (ΙΙρι,)' loxuponOIQ, καθιστ" τι(να) Ισχυ

ρ6ν,- 11 ιiμτβ., εΊμαι Ισχυρός. 
. " Β,ΡΙΊΩ, μίλ . ·ξω· νυστάζω, εΤμαι νυσταλέος, όπο
κοιμQμαι ιι άδρανώ, άπρακτ" [δι' ίτυμολ. βλ. paev" 
ΙΙιιιιιρό,' πρβλ. τό πα.ρ· Ήσυχ. ct!'ΡeΙξ ' IΥρηΥόρωι;»). 
ιρl-φ.υoc;, 0'11 (β'ρι. + ή.τnίωγ ό δυνατό φωνά-

tων, μεγαλόφωνος. ",_ 
• Εννμ. , τό ιΖ' συνθ. ΙΙρι, ~[νoιι τδ ιΖι}τό μετόt <t)'j, Χ': 

fJeιαeό" Βeιάeεω,· 6π6 τινων σuσχε-τ:ΙζιτιΖΙ πρδ, τό 

βάρο" (Jαρε,!, (Jα~, (βαρυ-, fJe v" ΙΙρι-), πρβλ. 'Bot»x. 
ΙΙΙρι ' επί 'ι'ον μa,;άloυ ΗαΙ laxveov ι:180εταιι. 

ΙρίΙοι;, -.0" τδ (Pel80ιo)' 6όρος [δι' έτυμολ. δλ. 
βριαρό,). 

ΙρίΙοΟύνιι, 'iι (βρ,800,γ βάρος, 6αρύτης. 
Ipiaύ-vooc;, 0'11 (βeιiJ.iιι;-t'llόοι;)' ό έμ6ριθής κατά 

τόν νοϋν, δαθύνους, συνετός. 
ΙρίΙύι;, .'α, iι <ρρΙ80ω)' 6αρύς, στι6αρός, στα

θερός. 
ΒΡΙ'8Ω, μελ, ΙΙρΙοω, έπ. ιiπρφ. PΡΙOέμa'll' ιiόρ. οι' 

ΙΡρ;;οα' πρκ. ΡέΡρΙ{}α' εΤμαι 6aρύς, OTI6apός U εΤ· 
μαι 6αρ!ά φορτωμένος μέ τι 11 κάμπτόμαι ύπό τό 
6άρος 'πράγματός τινος. - Μέσον: μήκω'll ΗαρπΙΡ 
Pec{J.oμI'/I:f/ = παπαρούνα γεμάτη (κυρ. φορτωμένη) 
καρπόΥ' ιριι; fJafJe((J.v'a (έπ. ιiντί Pape;;(J.via) = 6α
ρεΤα σποuδαΙα, fρις. 2) 'ΕπΙ ιiνθ~ώπων, ύπερ6aΙνω 
κατά τ6 6άρος, ύπερισχύω, έπικρατ" 11 ύπερισχύω 
έν TQ ' όγQνι, εΤμαι ό κύριος της καταστάσεως.- 11 
;.1τΟτ., έπι6αρύνω, καταπιέζω. [δι' έτυμολ. βλ. Ileca
ρός, PaeV,. 
Ιρίμάομαι XCll ΡρΙμόομαι, :Χπαθ: φρυάττω έξ όρ

γης, εΤμαι πλήρης όρvης, μα/νομαι. 
Έτ-vμ. : δι' έτυμολ. βλ. Ρeιαρό,' Τι λ. φΙΖΙνιτΙΖΙ πε· 

ΠΟΙ'ljμένYj έκ τοίί ΎjΧOυ. 
Ιρίσ-άρματoc;, 0'11 (fJel(J.ω + σ.eμι:ι)· ό φορτώνων 

(λυγίζων ύπό τό 6άρος του) τό δρμα (διιαξαν). 
BPo'rxol, δ' λάρυvξ, τρaxεΤα άρτηρΙα. 
Έτ-vμ. : βρόΥχος, ΡΡΟΥχl,l, ΡeόΥχισ=χόνδΡοΙ της 

ρινός ~ι' έ τυμ . 6λ. Ρeόχ{J.ο,. 
Ιρομέω = Ρeέμω (8 βλ. )' 60μ6Q, 600ζω (έπ! χω· 

νώπων) 11 KPOTQ, παταvQ (έπΙ πυρός) 11 κοχλάζω, πα
φλάζω (έπΙ δ~ι,iζo·I'tOς Μι1τος) [at' έτυμ. βλ. ΙΙρέμm). 
Ιρομιάςομaι, ιiπoθ: ,Kopu6aVTIQ, όργιάζω, μεθο

KOnQ, ως δ Bιiκχo;;. 'Εκ του 

ΙρόμιOCί, α, 0'11 (βeόμοι;)' ό ήχων, άντηχQν II6Ρυ
χώμενος, ώρυόμενος 11 θορυ6ώδης, ταραχώδης.
Έντείίθε'/, & Βeόμιο, = ό θορυ6ώδης (θυελλώδης) 
θεός, έπώνυμον του Bιiκχoυ. 2) = ΒάΗΧ.ΙΟ" τ. ~. 
6ακχ ι κός. 

Βρομι-ώδιιι;, ει; (Βeόμοι;-tεΙδο,γ Βακχικός. 
βρόμοι;, δ (Ρeέμω) , Ι.α.τ. fremitus' πδςlσχυρός 

θόρυ60ς, ij ταραχή, ij κρότος καΙ πάταvος (ω~ ίιtl 
πυρό~ π. χ.) [8ι' έτυμολ. 6λ. Pρέμm). 
βροντάω, μελ. ·ήοω· 6ροντQ! μπουμπουνΙζω U ιi· 

προσ. Ρeο'llτi!=λα.τ. ΙοηΑΙ=«6ροντζι» . 
ΒΡΟ"ΤΗΊ -tι. δ,τι καΙ νϋν λέvομεν καΙ έννΟΟϋ· 

μεν.- 11 ή κατάστασις τοϋ ύπό 6ροντης καταστάν
τος έκπλήκτου, ή έμ6ροντησΙα, κατάπληξις. [~ι' ί· 
τυμολ. δλ. Ρeέμω). 
Ιρόντημα, 'στ-οι;, τό (Ρeο'llτάω)' τό κεραυνο6ό

λημα. 
ΒρόντιιC;, ·ov, δ (βρο'llτή)' ό δροντQν, lSνομιΖ ίνό, 

των τριων Κυκλώπων, ο[τινε, ίσφυρτιλι,iτoυν τού, ΧΙ, 
ριzυνoiι, του Διό,. 

δροντιισι-κέραυνoc;, 0'11 (fJeο'llτάω-!-ΗεeαV,llόι;)' ό 
έκπέμπων 6ροντήν καΙ άστραπήν ij κεραυνόν. 

Ιροντ-ώδιιι;, ει; (ΡΡΟ,llπ,+εΙδο,)' ό δμοιος 6poντιj, 
«Βροντώδης», ό έχων φωνήν όμοΙαν πρός βροντήν. 

Ιρότι:ιος, 0'11 (κα.ι ·α, '0'11), έπ. Ρeότεοι;, 'ι, 0'11 (Peo, 
τό,)' θνητόζ, άν8Ρώπινος. -ώσ. κα.Ι Ρeοτήοιο" α, 0'11. 
ιροτο-ιαμων, 0'11 (pρoτoι;-tPήμι:ι)' ό KaTonaTQv 

τούς άνθρώπους. 
Ιρoτ6-yιιΡUς, v, γεν. ·vot; (PeoToι;-ty;;evιo)' ό έ· 

χων όνθρωπΙνην φωνην (έπΙ Ψιττ~κoίί). 
Ιροτόι:Iς, εοοα, εtι (Ρeότ-οι;)' αίματηρός, πλήρης αΤ
μα τος, aΙματωμένος, αΙματο6aφης 11 κηλιδωμένος, 

. [δι' έτυμολ. 6λ. {Jeότ-οι;]. 
Ιροτο-κτονέωο κτεΙνω (φονεύω) fJeoroiι, (θνη 

τούς, άνθρώπους). 'Εκ τοίί 
Ιροτο-κτόνoc;, 0'11 ({JeoTO,'+ Ητεl,llω)' ό Ητ-εl"ω'ΙΙ 

Ρeοτοvι;=ό φονεύων άνθρώπους. 
Ιρoτo-loιy6cϊ, 0'11 (Ρροτ-ο, + λΟΙΥό,)' ό όλεθρος 

(ή φθορά) τών άνθρώπων. 
.ΡΟΤΟΊ, δ' θνnτός δνθρωπος, δνθρωπος (ιiντιθ. 

τφ d/J.ά'lla,l,ot; ij Θεό,)· ώ, επΙθ. Ρeοτ-όι;, ή, Ο'll=θνητός • 
ΟΕτ-vμ.: Ρeοτοι; (*μfJeοτ-ό" πρ6λ . αμΡροτοι; (=άθά

νατος), τεΡΨ{'μβροτοι;, 'ΑΗεο{·μΡeοτ-ο" Κ I.1': . τ. 11 . 
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mors = 4λλ. μόeος, μοeτος )μeoτo, )μ<β)eοτr,ς )Peo
τος (πρΟλ. τό τTί~ νεωτ. μωee )μeέ )μ<β)eέ >βeέ 1ι ei ). 
ΙΙf-6λ: βλώακω (*μβλώακω (*μ1ώακω (ολ_ λ.)' πα.ρ' 
Ήσιι)(. «μοeτόs' li""eιortos, 6""τός:t' σιινσχρ. ρ. molr
(mάr:a-m, mrije (=άποθνήκω), m[-tά-s (=νεκρός), 
molrιfju'5, mrt~jols (=θνητός), &-mI-I&-S (=~να
τος), ol-m[-tol-m (=ποτόν όθανασΙας), molr-os, m[
ti-s (=θόνατος)' ZιovlJ. molr (θνόσκειν), m&re-'& (= 
θνητός), molretoln (= άθρωπος).- Λιιτ. mor-i-or, 
mors-morlίs, mor-Iuus, mor'-aIis, mor-bus, mar-ceo, 
mar:.cesco, molrc·idus- Λιθ. mlr-'i (θνόσκειν), mάr
Α5 (ολεθρος)' χα.τιΧ τa.ίίτα. βeοτΟς(Ια.π.*mόrtο-t*m['ό-, 
λα.-:: morlor (*m!jο-.-'Iα.π. ρ *mer-) έλλ. μEe' (μoe-, 
μιι.θ·)' έχ ττι, α.~τYι, ρ. χa.Ι τιΧ μιι.eο.l"ω, μa.ea.αμός. 
.ΡΟΊΟΙ, δ' αΤμα ρεϋσαν έκ πληγης, αΤμα πηκτόν 

1ι άνάμεικτον μέ κονιορτόν (λa.τ. cruor = λVθeοιι). 
·Ετυμ.: βeότος, βeοτόει., βeοτόω_ = ρυπαΙνω, κη

λιδώνω, μέ αΤμα' πριϊλ. σα.νσχρ. murt6h (=πηκτός, ' 
πηγμtνος)" mu~rccati = πήζω, γΙνομαι άλύγιστος. 
Kιιτιi τινα., σΙΙΥΥ. τφ βόe-βοe-ο., χα.Ι χa.τ' ιiλλοιι_ 
σΙΙΥΥ. "tij) μveο", Ρ1jμ. έπιθ. μνeτός, έ~ ou προήλθ:ι τό 
βeότοs, χα.θ' δν περΙποιι "tρόπον τό βθοτος έχ τοίί 
μοeτος (πρελ. "tό "tOii Σ)(Gλ. έν Ίλ. νΙΙΙ,7 -βeότος ον 
m" o.lμa. ιί1λ4 "tO ιίπο PeOorOV πεφοιιευμέιιον •. 
βΡοτο-σιιόηος, ο" (Peoorori-aXOnέιo)" ό παρατη· 

ρών, παρακολουθών τόν , άνθΡωπον. 
ΙΡοτο-στυΥιίς, ές (βeοτος+ατυΥeω)' ό μισών τούς 

άν8ρώπους.- 11 έν πα.θτ,"t. ένν., ό μισούμενος ύπό 
των άνθρώπων. 
IPOTo-φcyyIίς, ές (βeοτοri-φέΥΥος)' ό παρέχων 

φέγγος (φQς) εΙς τούς 6ροτούς (θνητούς). 
IPOTcMp&6ρoς, ο" r βeοτοri-φ6ε(eω)' ό φθεΙρων 

(καταοτρέφων) τούς άνθΡώπους. 
ΙΡοτόω (βeότος)' κηλιδώνω μέ αΤμα [δι' έτιιμολ. 

ελ. βeότ-ος). ' 
IpoXCTός, δ (Peixιo)' ύγρασΙα, 6ροχή. 
ΙΡοχcως, Αίολ. iντ! Peo.xi~. 
IPO'X801, δ' λαιμός, φάρυγξ. 
Έτνμ.: βeόχ60ς, πρβλ. ciορ.Ι{Jeοξε, δμ1jΡ. ci'lfa.-xo.

τιι-βeόξε,ε, ιίΝ-βeοχεlς, πα.ρ' ΊΙσιιχ. -βeόξο.,· eo
φηαο.,.. Πρβλ. έλλ. βeόΥχος (δ βλ.), μεσ-ΟΙΥΥλ. crawe 
(=6 δεύτερος στόμαχος των πτηνών)' μεσ-Υερμ. 
krage (=λαιμός, φάρυγξ)' πιιλ-ιρλ. brage (=αύχήν, 
τράχηλος)' gall. breuant (=φόρυγξ)' πιiντoι "tοιίίτιι 
εΙνοιι σιίΥΥ. "t"D ρ. grev- Τιτι, 'ένιιπιiρχει έν τ~ έλλ. λ. 
POe4 (δ βλ.) χ. Ii.· πρΟλ. χιι! βeόχω. 
ΙΡοχίς, tι (Peixιo)' μελανοδοχείον (Ιχ χίρα.ΤG;;). 

2) (,ποχορ. τοίί βeόχος (δ βλ.). 
lPO'XOI, δ' «6ρόχος», θηλειά, σχοινΙον πρός 

άπαγχονισμόν 1ι στραγγαλισμόν 11 παγΙς διό πτηνό 11 
«μάτι» 1ι τρύπα τοΟ δικτύου. 
Έτνμ. : PeOxO- (*μeOΧO-, πριJλ. τιΧ ποιρ' Ήσιιχ. 

-μόeοττο'" έκ φλο,ον πλέyμa. τ,.' -μάeο.Υ'lfa.· μά
ατιξ, eάβOOς, -ro.veelo.., λιιτ. merges=δρόγμα στα
χύωψ πρ5λ. πα.λ-ιρλ. braig (=δλυσις), brag& (=δε
σμώτης).-Ία.π. ρ. *meregh- (=πλέκω, δένω). 
, ' *ΙΡΟ'ΧΟ, ιϊ"ρ~ α.' Ιβeοξιι' καταπΙνω, ροφώ' πρβλ. 
ιί"ιιβeόχω, κο.το.βeόχω. 
Ιρϋάςω (PeVΙO)' είμαι γεμeιτoς, ύπερπλήρης 11 

πλημ(Jυρώ, ιξεχειλΙζω:t. 
ΙρύΥδην, έπΙρ. (βevκω)" χιιρ. μέ σUΝεσφιγμένOυς 

όδόντας, σφιγκτά, δυνατά. 
ΙΡUyjιός, ό (PeVXΙO)' δάγκαμα 11 τριγμός τών ό

δόντων [lJt' έ·ωμολ . βλ. βθνχω). 
ΙΡΥ""ΚΩ, μελ. -ξω' ιΒρ. Ιβeνξο.· δαγκάνω. κατα-

6ροχθΙζω λαιμάργως. Πρ6λ. PeVxιo. 
Έτυμ.: PeVXΙO, PevyδJι." (δ βλ.) ' σΙΙΥΥ. "tij) έλλ. 

βeονκος κλπ. (=άκρίς) χα.! λα.τ. broccus = ό έχων 
προεξέχοντας όδόντας. Πρβλ. ώα. παλ-"(ιρμ. chrou
wίl=δΙκρανον. άν χα.ί λΙα.ν ιϊμψΙ6!1λο, tι μιτ' α.\ιτοίί 
σιιyyένε~α. 

ΙΡΥ' λλΩ = Pev" εΙπεϊ" (δ 6λ.). 
Ιρύν, Ιρύν cInciv· λέγω cμπρρ .•. ), 'πΙ ν,lπΙων 11 

φωνάζω ζητών ϋδωρ. 
Ιρύξ, μόνGν xat' οιίτ. PeVXo.' τό 6άθος" ή δ6uσ

σος, τη, θαλάσσης. [δι' έτιιμ. ελ. ΡeVχιος]. 
ΙρUXάOμαι, μέσ. μβλ. Pθνx;'αOμa.ι, =θ. iόρ. ιι' έ-

Ρevχ;,θrιιι' έπ. πρχ. PiPefJxo. (ο&τω μiιιι,l~σ, μiμν_. 
έχ των μrικσoμa.,. μνιcάoμa.ι)· άποθ. (ελ. Pevxιo)' 
6ρυχώμαι, (6ρουΧΙΟϋμαι:t,μυκώμαι (μουΥκρΙζω), ώρύ
ομαι (ούρλιάζω), λα.τ . rugire. 
Έτυμ. : άΥν. &"tιιμολ: ·πιiντω. τdι Ρeνχάομa.ι, βe(ι-

ιcω, Ρevχω σιι'lα.νΥιχοιισιν !τιιμ!lλ. 'E~' α.!1τοίί "tό 
βρυχιιμα, -ο.τος, τό ' 6ρuxηθμ6ς, (μούγκρισμα»' χα.! 
ΙΡUxιιτι\ς, -ον, δ' ό 6ρυχώμενος, cμouγκρΙζων:t. 
βρilxιoς, σ, ο" χα.! -ος, -οιι (Ρevξ)' άπό τά 6άθη 

της θαλάσσης, 6αθύς: Pevxlo. ηχώ=όντήχησις (ήχώ) 
άπό τά 6άθη της ά6ύσσου. ' 

• Ετυμ. : βevχ,6ς, έπΙρ. lJπόβevχο. = ύπό τό ύδωρ, 
lJποβetiχ,ος, ' βevξ' ίν πάσι τοuτοι~ ίιπόχειτα.ι ρ. Pe.
( mr- πρ6λ. ιϊγγλ. brack (χαμηλό:;), '(ερμ. brolkig (0-
δωρ θαλάσσης), ε!τιι λα-:. mare. 
IPY~XΩ, μίλ. βθνξω' ιϊόρ . 6' lPe~xo,,' πα.θ. ιϊόρ. α' 

έβetiχfhιιι' εΙ να. ~ "tοίίτο τό βθνκω (ο 6λ.). 
• Ετυμ. : Pevx.ιo, Pevx;', βθΒΥμός, βevχιτος σιινα.νή

χοιισιν έτιιμολ.· πρ6λ. Γοτθ. krius'an (τρΙζω τούς ό
δόντας)' AtO. grΌUziu, grάUΖtί (ροκανΙζω)' πΙΧλ-σλΙΧιϊ. 
gryza. grysti (δαγκώνω)' Άρμ. krcel a'amanc (τριγ-
μός τών όδόντων). ' " 
ΙΡΥΏ, ώ;; έπΙ τό πλείστον χιιτ' Iivaa"t. χα.Ι πρτ. , 

ortIIY. ~έ xatdt μιiλλ. Pevaιo' εΤμαι πλήρης έκ τινος 
' πράγματος 11 είμαι κατάμεστος, φουσκωμένος, μέ τι 
(άπό τι), «6ρυόζω».- 11 Μ-:6 •• , κάμνω νό άνα6λύσι:! 
τι, «6γάζω» τι. 
Ιρώμα, -ο.το., τό (β,βeώακω)' τό τρωγόμενον, 

τροφή, φαγητόν. 
δρωμάομαι, ιiόρ. ιι' έβeωμrιαάμ,l", ciIt!lO. (Peiμιo)" 

όγκανΙζω, ι-γκαρΙζω» ώσόν όνος (λΙΧτ. rud~re) [Ιτιιμ. 
σιιγγ. -:ψ βeέμω, ρρόμος, ii 6λ.). 
Ιρώμη, ή (βι{Jeώαιcω)=βeιΖμa. (=τροψ·). 
βρώσΙμος, ο" (Ρeωα,ς)' φαγώσιμος. 
Ιρώσις, -ε~., tι (β,βeώακω)' τό τρώγειν, τό φα

γητόν, (ά,ντίθ. τιj'> πόσ,ς), ι-ή 6ρώση>.-1 Τό κατα· 
τρώγειν, ή διά6ρωσις, σκωρΙα. 
βρωτήρ, -ijeος. δ (β'Ρeώακω)" ό τρώγων, ό κατα· 

6ροχθίζων. 
βρωτός, ;" ό", Ρ1jμ. έπΙθ. -τ:οίί Ριβθώακω' έδώδι

μος, φαγώσιμος, δν δύναταΙ τις νό φάγr;).-ΤΟ Peιo
το,,=ή Ρeώaις (ο βλ.). 

ιρωτύς,-νος, f, (βιβeώακω), Ιω'ι. ά.,τ! βeώa,ς (11 ελ). 
βύβΑινος, '1. οιι (βνβλος)' κατεσκευασμένος έκ 

βν{JΑον (τ. ε. παπύρου)' πρ6λ. ριβΑι"ος. 
ΒΥ"ΊλΟI, tι· αΙγύπτιος πάπυρος.- 11 αl Τνες (τά 

νεορα) τοΟ φλοιοο του, έε ών )(a.τισχsιιιiζοντο σχοι
νΙα. , χά.ρτ-η_ κλπ. : 0.1 βνβΑοι=τά φύλλα της 6Ι6λου, 
έντείίθεν δ. , τό 6ι6λΙον 11 "tijv α.~tijν Ο"ljμ. εχει ώσ. χα.Ι 

,δ πλ 1jO. τοίί (j·jiJ. Τ4 PV/JAo.. Έν tjj τελsιι;;α.Ιq; σ1jμ. yριi
CfE":t.L χιιί βlβλος (ο eiλ.)· βλ. βlβλος. ' 

δύςιιν, έπ(~. (βνω)" στενώς πεπιεσμένος, στενώς 
ιι πυκνώς, άθρόως. [~ι' έτιιμολ. 6λ. βν"έω]. 
Ιυ~ςω, μελ. -ίαω (βνθός)" κατα6uθΙζω, 60υτώ τι. 
βι;&ιος, 0., ο" (βνθός)" ό έν τί;) 6άθει εύρισκόμε

νος, ό 6υθΙΘμένος, 6αθύς.- 11 ό τοΟ 6υθοϋ, ό άνή
κων εΙς τό 6άθος: βνθ,ο. (ένν. ζφιι)=τό ύδρό6ια ζΥα. 

lii&ίτιις, -ov, δ' βυ6ϊτις, -ιΟΟς, ",ι=βνθ,ος (δ ελ.). 
ΙΥ ..... ΟΊ, δ' 6άθος, πυθμήν, «6υθός», ό (πάτος) 

της θαλάσσης. [σχΟΤ8Ι ·I. έτιιμολ: κιxτιi τtνα.. atvιxt δ
μόρρ. τιj'> βά60ς (ο βλ.")' ιiλλοι σιισχιτΙζοιιν "tό πα.ρ· 
Ήσιιχ. ι-yvθlααω,,' δ'οeVαα(O'lf:t]. 

βiίδο-τρcφιίς, ii' ό έν τί;) 6uθΙ;> ζών. 
ΙUιιάνιι, tι· σάλΠΙΥξ (λΙΧτ. buccina) [πιθ. ιχ' αιινθ. 

τό βον., χιι! β' ή πεΠGι-ημ. ρ. κο.,,-[. 
βυιιανάω 1ι δouιιανάω· φυσώ τήν σάλπιγγα. 

σαλπΙζω. 
Ιιίκάνιιμα, τ6 ' ό ήχος τη) σάλπιγγος. 
βίίκανιιτιΚ χα.Ι ΙυιιαΥιστιις, δ' ό σcλπιγκτής. 
βύιιτιις, -ov, δ (βνω), άρ'σ. ΙπΙθ. · ό μεγαλαυχών. 

κομπάζων, (φοuoκώνων» U ήχηTlκός, παταγώδης ΙΙ 
έπ. '(εν. πλ-ηθ. βνκτάωιι. 
Έτυμ.: βνκτrις, βυκά"" (=σάλπιγξ), έτιιμολ. σιιν

ιxviIxo~vt ΤΙΤΙ σα.νοκρ. bukkarolh (6ρυχηθμός λέοντος), 
λα.-.:. buccina. (σάλπιξ), bucc& (έξωγκωμένη παρειά)· 
μεσ-ι:-λ. bochua (μυκωμένη θάλασσα)' 9αll. bug&d 
(μυκηθμός)' έν πάσι "touoςot, ΙΙπόχιι-τ:cιι Ια.π. ~. buq-
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(πνέειν), πεποι"lμ'~"1 i~ 'toil 1I;(ou' πρδλ. χοι! βι'κι.ς. Ι 
ΙΟνέω, ιiττ. ιiν-τ! PvOI (8 βλ.). Ι 
'Eτvμ.: fJv-rcaί (*fJva-rcOI, fJvOI' β(ιστ(}ο., β(ισμc.' fJv.. 

. ζ" .. (όδρόως, σωρηδόν)' 'Itciv'toι τοιυτοι au~oι~ijxouaL~ Ι 
i-τuμολ., θεωρ.oυ~τoιι δ' ΙΙπό τι~O)ν ώ, προΤόντοι lοιπ. ~. 
*bus- Τι *gv· (πρ6λ. τό ποιρ' 'HOU;(. «ζεβυΤΩΙ' σέσο.
Νται», δπιρ ~εβυται ( la;It. ·gve~bu-, πρδλ. oCltVOXp, 
ja-bhara, . 
ΒΥ'ΡΙΑ, 'ιι' τό έκδαρέν (άφαιρεδέν δέρμα), ή 

δορά. [fJV(}aa, fJveaa"o,' ιi,ν, έτuμολ" Τσω\; Τι λ. δέν 
ιΙνοιι Ηλ'l'jV,]. 
'8uρσ-αΙcτος, δ (βVeσο.+αΙετόs)' δερμάτινος άε

τός, παρώνυμον (παρατσούκλι) τού 6υρσοδέψου 
Κλέωνος. 
ΙUραcύς, -έως, δ' 6υρσοδέψης. ΈΧ του 
βuρacύω, μίλ. -σω (Pveaa)' . κατεργάζομαι δέρ

ματα, 6υρσοδεΨCJ. 
Iupatvq, 1( δερμάτινον λωρίον (μάστιξ)' θ'l'jλ. του 
ΙύραΙνος, η, ο" (βVeσο.)· κατεσκευασμένος έκ 

δέρματος, δΕΡ}Jάτινος, . . 
ΙUραο-δcψι;ω, μελ. -ήσω' κατεργ6ζομαι δέρμα

τα, ε1μαι 6υρσοδέψης. 'Εχ -τοίί 
Ιuραο-δΙψιις, -ου, δ (βv(}σα+δέψω)' 6 κατεργα

ζόμενος δέρματα. 
Ιuρao-παφλiΥών, -ό-rο" δ (Βveσα+ΠαφΙαΥώ")' 

6 6υρσοδέψης πaφλαγων (ΠΟΙΡώvuμοv τοίί Κλέωνο\;). 
ΙUραo-πώλης, -ου, δ (fJveaa + πω1έω)' 6 πωλCJν 

δέρματα, 
ΙUρao-τcνιίς, ές κ:χι Iupσ6-Tovoc;, o-r (fJve(Jot+ 

τεί"ω)' 6 Ιχων δέρμα τεντωμένον έπ6νω του. 
βύσσΙνος, η, 011 (fJvagos)' ό κατεσκευασμένος 

έκ fJvagov (λεπ,ο5φ:χσμίνοΙ) λινοϊϊ ίιφciσμοι,ο;;). 
. δuσσο-δομcύω (βυσσός+δέμω, δομέω)' κυρ. ο/κο

δαμCJ έν τΥ 6όθει, 't,f. σκέπτομαι περί τινος έν τΥ 
66δει της ψυχης μου 11 σχεδιάζω τι έν τΥ κρυπτΥ, 
«6υσσοδομCJ». [βυσσό, (βvθ-j-οr-=6υΜς]. 

· ΙUσσό8cν, ίπΙρ. (βυσσός,. έκ τού 6υθού, άπό τά 
6όθη, έκ θεμελΙων, . 
βuσσo-μέτρης, -ov, δ (βυιισός+μετ(}έω)' 6 μετρCJν 

τούς 6υθούς, τό 6όθη. 
βuσσός, δ=6υθός, τό 6όδος (6 πυθμήν) της θα

λάσσης [βυσσό" ΙJ.-βυσflος, βυσσοδομεvOJ, β.υσσό
φ(}ωΥ, ποιρ' 'HaIJX. _fJvaoal0I' βόθeοι.' δι' έ'lJμολ. 
βλ, βυθό,]_ 

ΒΥ'ιIΟI, Τι ' λεπτόν ύποκΙτρινον λΙνον (ί~Ι~ Αί
,uπ,ιοιχόv κοιΙ Ίν~ικόν) κοιί τό έ~ oι·j,ou χοι,οισΧ8uοιζό· 
μινον !Ίq;οισμοι [fJvaao" _ fJVaaI1IO,' ή λ. εΙνa:ι πιθοινώ,. 
στιμιτιχή (ΈΙSρ.-'Αρa:μ. bus=όΜνη, πανΙ)]. 
Ιuσσό-φρων, o-r, ,ε'ι.· -ο"ο,(βυσσ.ός+φ(}ήΥ}' 6 60-

θέως ij 6αθέα σκεπτόμενος, κρυψΙνους, πανούργος. 
ΒΥ4Ω (xa:l βυΥέω, 8 βλ.), μελ. fJVflω' ιiόp, οι' ;Pfj

σα·-Πa:θ. ιiόρ. οι' ΙβvσθηΥ' πρχ. βεβυσμc.ι· «στου
πώνω», 60υλλώνω, κλεΙω, φρόσσω: ""μc.τo, βεβυ
σμέ .. ος==στουπωμένος μέ νημα' σΠΟΥΥιφ βεβυσμέ
"οs=δουλλωμένcx; μέ σπόΥγον [δ~'έτυμoλ. βλ.βο"εω]. 

βώ, 'rποτ. έ~ερ,. ιiσρ , β' -του βαί"ω. 
βωδέω, ίων. έκ auvoιιp. τόπο\; ιiν,Ι ,ι:.ίί βοηθέω. 
βωκολιάσδω, -αστή" ~ωρ. ιi'lτΙ βουκ-. 
βωκόλος, βωκοlικόc;, δωρ. ιiντΙ βουκ- • 
βώκος, δ, ~ωρ. ιiν,Ι βΌVκο. (8 βλ.). 
δωλάιuoς, 0., ο .. (βώΙαξ)' 6 σχηματίζων 6ώλα

κος, 6 Ιχων πλούσιον (άφθονον) χCJμα . 
. ΙώΙαξ,' -ίiκo., "iι==βώλο" χωμάτινος σΟΟλος. 
βώλιον, ,ό (κοιΙ βωλίον), ίιποκορ. ,ου βώΙ0" μι

κρός σΟΟλος. 
Μ-λΟI, ή' λοιτ. gleba, ΟΟλος (<<σ6ωλoς~ χώμα· 

τος) 11 τεμάχιον γης, Ιδαφος, χCJμα 11 γενικω., όγκος 
παντός πράγματος, ιiΧQμ'l'j x~ Ι δ ήλιο. χ~λεtτ~ι 
xevaio. βώΙ0" 
Έτυμ. βώΙ0ς, βώΙαξ (ρ. gvel- (πρβλ. βάΙαΥΟ,)' 

xι:t,ci τινoι~ auγy. ,ψ σοινσχρ. glaύh=σφαίρα, « μπάλ
λα», λοιτ. gleba' xa:,' ιiλλοu. έκ . ρ. gel- (πε"ι 11. βλ. 
έν" λ. ΥΙ0υτό,). 
βωλο-τόμος, ο" (βώΙ0' + τέμΥω) ' ό τέμνων : . 

κόπτων, συντρί6ων) τούς 6ώλους, 6wλοκόπος. 
βώμιος, α, ΟΥ, καΙ -ο" -ΟΥ (βωμό,)· ό άνήκων 

ε.ίς τόν 6ωμόν, ό έπΙ τού βωμού. 
βωμίς, -ίδο., 1j, δποκορ. ,οίί βωμό,· 6οθμΙςί «σκα

λοπάτι» βωμού. 
βωμο-Ιόχι;uμα, -ατο" τό' άχρεία (φαύλη) άστει

ότης, άπρεπές σκCJμμα, .6wμολοχία» U χαμερπής 
κολακεία, χυδαίΟ ν κολάκευμα. 'Εκ τοίί 
βωμο-λοχι:ύομaι, ιiπoθ: μετέρχομαι (έξασκCJ) 6ά

ναυσον (χυδαίαν) βωμολοχίαν 11 άρέσκομαι ε/ς χυ
δαία σκώμματα. 'Εκ τοίί 
βωμο-λόχος, ΟΥ (βωμό, + 10χάω)' 6 έλλοχεύων 

(παραμένων ) περΙ τούς βωμούς, διό νό κλέψΙ) τό 
τεμάχια TCJv προσφερομένων κρεάτων 11 6 πεινα· 
λέος, ό ζητιάνος 11 έντεfιθεν, ό χαμερπής, κόλαξ, ό 
βάναυσος άστειολόγος, 6 «βωμολόχος ». 
βωμός, δ (βα'Υω)' πάσα ύψηλότερόν πως κειμένη 

τοποθεσΙα (θέσις), έφ' -rι. δuvοι,αΙ τι. νOC σ,:tθij 11 6ά
θρον, λα,. suggesfus 11 ύψωμένον μ tρος κατ-άλλη
λον διά προcφορόν θυσιων, «6wμός»' μ"νέσ,. ώς;. 
κιχι wμβο, (τ. ε. χωμάτινος λόφος κρύπτων είς τό 
Ιγκατά του τάφους), λα,. fumulus ]~ι'έ, υ μoλ. βλ.βαί"ω]. 
βών, έπ. ιiντΙ Povv, οιίτ. τοίί pov;' ώσ. OlJv"!IP. ,ε·ι. 

πλ'l'jθ. ιiντί βοώ". 
βώσας, xa:oroc auvιx(p. ιiν,Ι βοήσα" μ,χ. ιioρ. οι' ,οίί 

βοάω. 

βώσι, " πλΤιθ. Τπο,. ιio;:>. 6' ,ou βα'"ω. 
βωστρΕω (βοάω)' βσω. κράζω εί ; βοήθειαν. [βω

στeέω: βοάω' πρ6λ. τoc ιiνiλο,Ο'., έΙαστρέω: Ιλάω, 
καΙιστeέω: xa:Uω, σαωστel:ω: σ4>1:ω]. 

βώταc;, ~ωρ_ ιiντΙ βοv"η. (ο βλ.). 
βωτι-δνι;ιρα, Τι (βόσκω+άΥήe)' ή τρέφουσα άν

δρος, τροφός ήρώων. 
βώτωρ, -oeo,; δ=βοτήρ (ο 6λ . ). [πρ6λ. συ-βώτη; 

==χοιρο80σκός nαμ-βώτις == ή τρέφουσα πάντα
άνθρώnoυς 6λ. βόσκω]. ' 



Γ 
Τ 6 γρόμμα Υ ά μ μ α άντιστοιχεί πρός τό σημιτικόν gimel ( 1 ). Τ ά έκάστοτε έν rt:j 'EλληνΙKιj σχή

ματά του εΤναι: r ι (, Λ ι <. 'Εκ τοΟ τελευταΙου οχήματος προήλθε προφανώς τ6 της λατινικης άλφα
δήτοο 'C, σχημα άλλως τε τ6 όποτον άνευρΙσκομεν ήδη καlέν τ;:) Koριν8ιαKιj καΙ ΧαλκιδΙΚr:\ άλφα6ήτω. 
'Αμφότερα τό σχήματα (. καΙ C άνευρΙσκονται είς Τήν άρχαϊκωτέραν λατινικήν όλφό6ητονι καθώς καΙ 
είς τήν 'Ετροuoκικήνι έκεΤνο δμως πού έπέζηοε' καΙ τ.ελικώς έκυριάρχησεν έiι Tr:\ Λατινικι:! άλφαΒήΤ4) καΙ 
ταΤς νεολατινικαΤς γλώσσαις εΤναι τ6 δεύτερον σχημα C. . ' 

Ό πσρατιθέμενος πΙναξ παρέχει τ6 σχημα τΟΟ γάμμα τών διαφόρων 6λφaBήτων κατά διαφόρους έποχός. 

~Oνoμo άλφa6ήτou 'Εποχή κατά 
ΣXι'jμα προσέγγισιν 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ · · π.χ 1.200 "\ > 
ΚΡΗΤΙΚΟΝ . · 1.100-900 Λ 

ΘΗΡΑΙΚΟΝ . · · 700-600 1 'ι 
APXAfKON Μ Τ1ΝΙΚΟΝ 700-500 \. 
ΑΤΤΙΚΟΝ . · · 600 Λ 
ΚΟΡΙΝΘIΑΚΟΝ · · 600 » 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ . · · 600 ( 

ΙΩΝΙΚΟΝ. . · 400 1 
ΚΛΑΣΣ. ΛΑ Τ1ΝΙΚΟΝ C καΙ έφεξης . . -
ΚΜΣΣ. ΕΜΗΝ/ΚΟΝ ( Γ κοι tφεξι'jς • '. • -

. Γ, ν, Υάμμα, α.κλ., τό τρΙτον Υράμμα της Έλλην. 
?λφαθήΤ,ου' ώ~ :i"ιθμ'ljΤ. Υ' = τρείς, τρΙτος, ενΦ ,Υ= 
i3000. - Πρδ των o~ρσινικων κ. Υι Χ κσιΙ πρδ το5 ξ τδ 
t ΠΡΟφέρετσιι ώ~ ερρινον ". δπω~ π. χ. εΙς; τdις; l.έ~ει~ 
α1'ΧΟι;. α1'ΚΟΙ;ι α1'Χ" αΥξω. - Διχ τδ δ/Υαμμα F βλ. 
το γρά.μμσι 0.-'0 ·Ομ'ljρος το τοποθετεί εΙ~ τΤιν ά,ΡΧΤιν 
με~ικων λli~εων, iώ~ αΙα: 1'αϊα ι δουποι;: 1'δουποι;' 
τοuτο σuμ6σιίνει κσιΙ έν τφ ά,ττ. λόγφ πρδ τω" ~ xlt.I "ι 
π. χ. ~ήμ,,: 1'~ήμ". "έφοι;: 1'"όφος. - 'Εν τ1) ΔιιtfoΙ
y:ij ~ισιλέκτψ ά,πσιντ4 ενΙοτε δ ά,ντΙ τ05 Υ. π. χ. δα ά,ντ! 
τοίί rii κσι! δ1'όφος ά,ντ! τ05 Υ"όφος' ώσ. Υ ά,'ιτί τοίί 
β: ΥΜφαρο" ά,ντΙ β~έφαρo'" έν τ1) ά,ττ. lΙισιλ. δμως 
ά,πσιντΙ!: κσι ! ιiντιθέτω~ β :iντ! Υ: β~ήxω" :iντΙ 1'~ήxω,,' 
ώσ. ά,πσιντ~ Υ ά,ντ! κ : 1'"άπτω ά,ντί κ"άπτω' ώσ. κσι! 
ά,ντ! τ05 ~ : Υή,ο" ά,ν,Ι ~ή,o". 
Υδ, Δωρ. ά,ντ! Υε. 
Υά, Δωρ. κσιΙ Αίολ. ά,ντ! Υί\. 
ΥαΥΥδμιι, '1j, iι ΥάΥΥδμον, τό' μικρόν σΤΡΟγΥύ-

λον δίκτυον (κσι,Gi.λλYjλον 1Iιdι τΤιν α.γρσιν οστρέων) [~ ι' 
έτuμ"λ. βλ. 1'έ"το]. 
ΥάΥΥραlνα, '1j (1'ράωι 1'ρα/"ω)' πληΥή προκαλοϋ

σα διάβ;:χJσιν καΙ καταλήΥουσα είς σηψιν τών πέριξ 
μερών, στινα σηπόμενα πΙπτουσιν. Ή εΙς νέκpω~~ν 
κσιτσιλijγοuσσι γά.γγριt.ινσι κσιλsίτιt.ι oφάκε~oι;. [1'ά1'Υραι
"α. 1'όΥ1'ρος' πιθ. έκ ρ. ger- = τρώΥειν' πρβλ. Υράω]. 
Γάδαρα, -ω". ti ' πόλι; έν Πσιλχιστίν,!l (6λ . Κ.ΚΛ.) , 
Γάδι:ιρα, -ω". τά.· πόλις της Ίσπσινίιt.ς (βλ, Κ.Ε.Λ.). 
νάςα, 'ή' ό βασιλικός θησαυρός, τό θησαυροφυ-

λάκιον 11 ΟΙ θησαυροί (Πsρσικij λέ~ις). 
ναςο-φίίλδΚIΟΥ, τδ (Υάζα - φVMίκήγ τό θησαυ

ροφυλάκιον, ταμείον (λocτ. aerarium). 
Υαθέω, ~ωp. ά,ντ! Υ"θέω. . . 
Υαία, 'ή, γεν. -1'α/αι; έπ. Υαί"ς (o~χ! δμω~ xlt.! άνομ. 

1'αί". έκτός έν t1j μτγν. ποιΥισει) ' δπω~ κσι! τδ αΙα ι 
ΠΟΙ'ljΤ. ά,ντ! yij' «Υη », έδαφος, χώμα ιι ή χώρο, ή πο
τρrς, τινος. [έν tjj Ήρσικλεωτ. Υα,ώ". -ώ"ος=σωρός 
χώματος 8ι' έ-ωμολ. βλ. yij] . 
Υαιά-οχος, Ο". ~ωρ. ά,ντ! 1'αJήοχος. 
ΥαIΙΙ-Υι:νΙ;ς, ές. ΠΟΙΥίΤ. ιiντ! 1'",.ε"ής . 
ΥαlΙ;lος, ". ο" <Υαϊα)' άναπηδήσας, άναφυεrς. έκ 

, της Υης_ . 
ΥαlΙ;-οχος, ο" (1'aiat;Xω), ΠΟΙ'ljΤ . Y'10iίXoς' ό. έ

χων (,. ε. άνέχων, βαστάζων) τήν γην, περιέχων 
(περιβάλλων, περικυκλών) τήν γην (έπ ίθ. τ05.Ποσει
~ωνo;;, ώ~ θε~5 τYί~ θσιλά.σσ7jς) 11 έπ! ii.λλων θεων, ο προ
στάτης μιας χώρας (πρ6λ. τδ σ'ljμερ. πo~,oiίxoς) • 
[λσικων. Υα,άοχος iι Υεάοχος <1'α,αFοχος) ( yaiat-Fo
χοι; βλ. IJxo!; ώ~ xlt.l τδ δμoίω~ έσΧ7jμσιτισμένον σιίνθ. 
αί1'/ΟΧΟΙ;]. 

νάιος, Ο". Δωρ. ά,ντ! yή'Oi- ό έπl της Υης (της 
ξηρας) ων, « Υήινος». 
ΓΑΙΏ, μόνον κσιτ~ μτχ. έν χρΥισει : κύδεϊ 1'α/ω" = 

Υαυριών (ύπερηφανευόμενος) διό τήν δόξαν του. 
[δι' έτuμ~λ. βλ. 1'"θέω] . 

Γ Α' λΑ, γεν. 1'ά~ακτoς. τό' ,«τό Υάλα» (λσιτ. lac, 
γεν. lac-tis : 1'ά~ακ-τoς) [~ ..... ]. 
Έτυμ.: 1'ά~α. yα~αθ"νός (πρβλ. (Jήoθα, = θηλά

ζειν)' yα~ακτoφά1'oς' y~ά1'oς, κΜ1'ος' πσι~' 'Haux. 
C1'~ακώνει;' μεοτο& 1'ά~α"τoς-1'Aακκό,,· 1'αλαθ"νό".· 
auγy. τφ λσιτιν. lac( lact, Ι πσιλ·λσιτ. lacte, γεν. lactis, 
πρβλ. Υα-λακτ-ος (τδ 1'α- είνσιι προθψσιτικόν). 'Υπό τι
νων θεω~oυντσιι auyy. τά. άμέ~1'ω (λσιτ. mulgeo), δπότε 
θdι εΤχομεν ά,μοι6lt.Ισιν ά,λλ'ljλεπΙ~ρσισιν με,σι~ίι των ~όo 
θεμά.των: * μα,.- ()*β~α1'-. πρβλ. άμέ~1'ω) . κ~! 1'λακ-' 
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Το δμ'r)Ρ. ΥΑ&ΥΟ, ~cιτ' a:Hou~ εΤνcιι πρωτciρχίχόν (πρω
tci'tuJtov) κcιΙ κcιτ' ιiλλoυ~ προΥιλθε ~ι' ιϊφoμoιώσ&ω~ Εκ 
του *ΥΑάκο, (πρ6λ. το τoίl Ήσυχ . . C.ΥlακQWιι,· μστο; 
ΥάΑακτο,.)· το τη; ΚΡ'r)τ.ικης; ~ιcιλ. κΙάΥΟ' (*ΥΑάκο, 
κ~τdt μsτiθsc:;ιν φθόγγων, i) κcιτ' ιϊνομοΙωσιν _κ τσίi 

yUyo,_ KCΙΤά: τον Hirt Υ1άΥΟ. ( *dIAgos, λιχτ. IAC ( dl-, 
πρ6λ. ίcιπ. *delak, *dlakt6s, *dlakti~ συπ. θιωpειτcιι 
κcιί τό ΙΌτθ_ miluks, ει; iJtιδρciσaω; του *milkAu, ιϊγ
γλoσcιΙ;. meolkAn κλπ. (-θηλόζειν)' πρδλ. ιϊπλ. milk. 

ΥΙΙδ1ιιν6ς, ή, δ" (κcιl -6" -δ,,) (Υάλα)' 6 θηλό · 
ζων fn, νήπιον. 
Έτνμ.: δι' έτυμολ. βλ. Υάlα' ώ;; β' συνθ. εΤνcιι iι ρ. 

lJσ.-, lh,-, t, ένυπι:l.ρxoυσ~ ίν '1:0Ι~: IHί-σlJσ., = όμέλ
γειν, θηλόζειν (προι!λ. Υάlα IHίσlJσ., έν Όδυσ. δ 89), 
lh,-Att, τ,·-θή-"", τΙ-τlh, (=τροφός), ΙΗί-Αν,' ·nlh,
"δ,: ητ{Jo6,' πρδλ. σcινσκρ. ρ. dhίi-, dhόj-σ·mi=πΙνω, 
όμέλγω, dhίi-rίIs = θηλυς, dhίi-trl~:rροφός, μήτηρ, 
dhe-ηύs=γαλακτοϋχος όγελός A:xt.fe-Io (όμέλγω), . 
fe-minA, fi-Ilus, fί-IίΔ. 
ΥαΙάιιτΙνος, ", ο (Υάlα); γαλακτώδης, λευκός 

ώς γόλα. 
ΥΙΙΙιιτο-ηΙΥ!\ς, έ, (Υάlα+πα";;"α,) τοί) mίy,ινμ,· 

δμοιος (λευκός) ώς τό πηγμένον γόλα. 
ΥΙΙαιιτο-ηότιις, -ον, δ (Υάlα+πl,ιω) κcιl -πώτ",' 

6 πΙνων γόλα. . 
ΥαΙάνα, ΥαΙαν6ς, Δωρ. άντΙ ΥαΙΙ;νιι, ΥαΙιινός. 
ΓλΑ!Ή, -t"" κcιl xcιtdt συνcιΙρ. ,.λι}, -;;,' ή κοι

νώς λεγομένη γότα i'} κouνΜι (νυφΙτσtJ), (σ'r)μsρ. 
cγαλΙδα, γαλΙτσα», λcιτ . mustelA. 
Έτνμ.: YCIU,,( *,.AIιjCI, έπΙθ. του *,.ΑΙ,: σcιινσκρ. 

girih = μο:;, λcιτ. gIIs "(sv. glirl$ ~ σκΙουΡος' το λαιτ. 

9alea (ΠέρικεφαλαΙα έκ δέρματoc;) .Τν:χι δiνaιον _κ 
't9j. 'E)..A'r)vtxTj;;, π:χρουσιciζει δΒ τ-ην !~Ιιxν άκρι6d1_ χρΥι
σιν με '1:." δμ'r)Ρ. κν"έ" (= κρόνος έκ· δέρματoc; κυ
νό.::;) Εν τ~ δμ'r)ρ . <p .~iost κ",ιU" xv"t" ( = κρόνος 
όπό δέρμα I<Ouva6100). 
ΥiΙcο-cιδής, -έ, (YCIUor)' έκ τοΟ εΤδoUς τCιν 

KαΡXαριCιν. 

ΥiΙc6ς, δ' εΤδoc; καρχapΙου κηλι&.ιτοΟ ώ, 'ιι ,.
Αέ" (Βλ. λ . ), λιχτ. mU$telus. 
ΥαΙcρός, ά, δ" φαιδρός, ιC!eυμος (συπ, 'tq\,.-

Αή"", 8 βλ . )-επιρ. -ώ,. 
ΥδΙcώτιις, -ον, δ (,.U'1)' εΤδος Kηλt&rτ1\ς σαύρας. 
ΥΙΙί;, iι . κ:χτιΧ συνιχΙρ. άν'1:Ι 'tG!l ,.U" (& ~λ.). 
ΥΙΙιιναίος, α, 0"=Υα1""δ, (& βλ.). 
yiliIvcIa, ~ωρ. ΥαΑά"ιι,α, -ΙΙ~'1:Φ Ιπομ. 
ΓΑ-ΑΗ'ΜΗ, iι' νηνεμΙα (fλλειψις όνέμou) κιχ! ή-

συχΙα της θαλόσ::ης (fλλειψις τρικυμΙoc;), κοιν. (κόλ
μα., cμπουνότσα» ("(ιχλλ. bonace): ,.Α';""" IACIv
".,,,=πλέειν διό της γαληνιαΙoc; θαλόσσης, πλέειν 
έν KαιρQ γαλήνης 11 γενικ6);, ήρεμΙα, cγαλf!νηι. [,.. 
1';"", ΙΧ!ολ. yέ1ίi_' ,.Α",,6,· ~:' ε'tυμολ. βλ. yιrAάΦ]. 
Ές ιχ·}του το 

yα~ιινιάω· εΤμαι γαλήνιος, φαιδρός, εϋeυμος ιι 
εΤμαι εύδιος, cξdστερος»' έπ. μτχ. e'r)A. ,.1",,16I1ΟΟ'ιι. 

ΥδΙιινός, δ" (ΥαΑ';"η)' "'συχος, /'tρεμος, κυρ. ΕπΙ · 
,:Τ,. exAci""rι;; 11 o~~. πλ 'r)e. ΥαΑ""α ,." ήσυχΙα: "αΑ';,,' 
δρώ=6λέπω γαλήνην (έν Ε:Ιρ. Όρ. 279, πιρΙ οδ πιχ
ι;x~Ι~ετιxι , δτ~ ciotYjΎYsAe'r) ποτί ίιπό '1:ινo~ ijeoJtOIc.u ώς; 

ΥaΑι}ν δ~ώ) . 
ΥαΙι-αΥιιων, -ω"ο" δ' ό fxwv όγκώνας (δ'r)λ. 

βραχΙονας) γαλης, '1:. ε. 6ραχετς. 
ΓάΙΙος, δ' Ιερεύς της Κυ6έλης 11 εύνΟΟχος. 
ΥΙΙ-ουΡΥCω, -ονΡΥ6" -ovx.too, -ονχ.Ια=Υαlακτ-. 
ΓΑ-ΑΟΏΙ (ΚΙΧ! yιi10~). t" γεν. ΥαΑ6οο, ~oτ. κ:χ! 

Ονομ. πλ'r)θ. ΥαΑ6φ- ιϊn. ΥάΑωςο '(sv. -ω' όνδραδέλφη 
,(όδελφή τοΟ όνδρός, κοι ·ι. κουνιόδα, ιϊλλιΧ κχΙ 11 
γυνή τοϋ όδέλφοΟ, κ?ιν. νύφη), λιχτ. gIO$' '1:0 ιϊντΙ
στοιχο'ι ιϊ~σ . ε!νχ: .δαήρ. [ltρΙSλ. '1:0 Itιχρ' Ήσυχ. «γΙ-
1cιρo.· ΙΙΔC1φoν γννήι>' ί:σω~ εκ ρ. ,.Α- βν τ~ σΥιμ . 
wU . εΤμοι εύ!)υμος]. 
. Υάμαι, δωρ. άντ! Υ;;μαl, ιϊπρφ. ιϊορ. cι' '1:0υ Υαμω . . 
Γάμ6ρcιονί 'tό' Π9λις της ΜυσΙας (βλ. Κ.Ε.Λ.). 
Υαμβρός, δ (yαμioo)' κχΙ ..οιΙολ. Υάμβρο,' πάς δ 

έξ έπιγαμΙας (διό Υάμον), συγγενής, cσυμπt8ερog ... : 
λΙΧτ. ΔΗlηl,: Ι 8,τι κιχΙ σ'ijμιρον, 6 συζευχeεlς Τι'\ν 
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θυγατέρα 'Γιν6ς, cγάμ6ρός.. 2) ό έπ' · όδελΦr.i γαμ-
6ρ~ (ό σύζυγος της όδελφης)' Τι καΙ δ άδελφός 
τ"'ς .γυναικός, γυναlκόδελφος (cκουν!όδος»). 3) 

. m:νθερός.- 11 έν -;fi Δωρ .. κιχΙ Αίι;λ., νυμφΙος, μνη
στήρ, έραστής, c~·νας που γαμπρΙζει •. 
. Έτυμ.: δι' έτυμολ. βλ. κιχ Ι Υσμοςο' πρβλ. σιχνσκρ. 
jamala, Zεν~. zamiitar-, Αιχτ. gener' έκ ρ. gem- = 
συναρμόζω, ζευγαρώνω, πρβλ. λιχτ. geminIJ$ ( = δΙ
δομος) κιχΙ έλl:. ,ι"το (8 βλ.)' κχτ' άλλ?υς; έν Jt/lat 
τοιίτοις; δπόκειτιχι ίιχπ. ~ . ~en- = γεννάν, παρόγειν, 
Υάμο, ( *~Q - mo, σιχ·ισκ.:.. Jamata ( * ~Q-m-, jarόh (έ
ραστής) (*~Q- r 0-$. 
Υάμcν, ~ω~. άντΙ Ιγ"με;', Υ' §v. ιϊορ. ιχ' του yαμioo. 
Υδμcτή, iι , eYjA. '1:0υ yαμiτ", (8 δλ.)· ή σύζυγος, 

έΥΥαμος Υυνή (νόμιμος σύζυγος), έν ιiντιθ4"ιι πpo~ 
'1:-ηΥ παΑΑακήν ('ή λέ'(ιτχι κτητη) 11 ώσ. κιιΙ γνν" 
Υαμετή. 

yiμΙτιις, ·ον δ (yσ.μiω), δωρ. yαμiτσ' άνήρ, σύ-
-ζυγος κιχΙ . 

ΥΙμCΤις, -"}ο,, 'ij=,.μIιn, (8 βλ.). 'Εκ '1:0U 
ΥΙμCω, μίλ. yαμJω, ι1~'I:. ,.μώ, μτγν. Υαμήσω' 

άόρ. cι' ·ΙΥ"μα, μτγν. IΥάμ"αα' πρκ. γ.yάμ"κα.~M'σ. 
μέλ. yαμiσ ομα , , έπ. γ' Ιν. ,.μiσσιιτα, , ιϊττ. yσ.μoil
μαι' ιϊ6ρ. ιχ' IΥημάμ"". - ΠΙΧθ., ιiόρ. ιχ' lyαμήlJoη", 
ΠΟΙ'1j'1:. μτχ. Υαμ,;{J-εί.· πρκ. ΥεΥάμ"μ.σ., (γιiμoςo)' iτt Ι 
ιϊνΙJρό;, νυμφεύομαι, λαμ6όνω γυνατκα ώς συζυγον 
(λΙΧτ. duc~re): lκ κακον, lξ ci,.lJooil ";;μ.σ.,=λα&:τν 
γυναΤκα έκ ταπεινης 7) έξ εύγενοΟς οΙκογενεΙας. 
- 11 μέσον, δίδω (έμαυτόν 7) τό τέκνον μου) εΙς γό
μον.: 1) έιτΙ γυν:χικό;, δΙδω έμαυτήν εΙς γόμον, 
ύπανδρεύομαι (λcιτ. nubere). 2) έπΙ των γoνιiων, 
δΙδω τό τέκνον μου είς γόμον, μνηστεύω τό τέ
κνον μου 11 λαμ6όνω γυναίκα διό τόν υlόν μου η 
δνδρα (σύζυΥον) διό τήν θυγατέρα μου.-ΙΙΙ llιxQ'r)'I:., 
δίδομαι εΙς δνδρα (ως σύζυΥός rou), ύπανδρεύο
μαι i) λαμ6όνομαι ύπό τινος γυναικός ώς σύζυγος. 
[~ι' έτυμολ . 6λ. Υαμβρ6" yιfμoςo]. 
ΥiμήΙcuμα, -ατο" τ6'=Υάμο, (δλ. λ.). 
yΙμialιoς, Ο", κιχ Ι -α, -ο" (y.μtω)' 6 άνήκων εΙς 

γόμον, νυμφικός (λΙΧτ . nuptiAIIS): ι) Υσ.μ"Μα· (ένν. 
t'hισ{α)=έoρτή γινομένη έπ' είlκαιρΙζ] γόμου. 

ΓαμιιΙιών, -ώ"οςο, δ' 6 ~6δoμoς μήν τοο όττικο(} 
fτους, όνομασθείς οϋτω έκ τοΟ ,.μiω, διότι ~τo -iι 
6JtOXTι κιχ θ' '>')ν συ·'/'ljθω~ έτελουντο οΙ γGiμοι, κ~Ι ιΣν,ι
σ'1:0ιχων πρό, '1:ό χρονικον ~ιGiσΤ'r)μιχ 15 'Ιιχν?υιχρΙου-
15 Φε6ρουιχρΙ-:;υ. Βλ. κιχ Ι A,,_,ώtr. 
Υαμιςω, μέλ . -ίσοο (Υάμο,)' δΙδω είς γόμον (θυ

γατέρα), ύπανδρεύω. 
ΥΙμlκός, ή; δ" (Υάμο,)' ό ·όνήκων είς γόμον i) 

κατόλληλος διό γόμον, νυμφικός (λΙΧτ. nuρtIAlis): 
τα Υαμ,κα=δ γόμος ΙλΙΧτ. nuptIae)' έπΙρ. -κ~=ώς 
εΙς γόμον. 

yδμfσιιω=yαμ{ζω (ο 6λ.). 
ΥΙμο-ιιlόηος, ο" (,ιό,.., + ΚMnτω)' μοιχευτικός, 

μοιχικός 11 ώ; o~σιιxσ. μοιχός. 
yiί-μόΡOς, δ, δωρ. άντΙ Υη-μ6eο,. 

. Γλ'ΜΟΖ, δ' «Υόμος», τελετή γόμου, ύπανδρεΙα ι 
ίν '1:φ JtA'r)e. οΙ ΥάμοΙ=Υαμήλιοι έορταΙ, τελi:τ·ή γό
μου (λ~τ. nupllae). 
Έτνμ.: Υάμος-,. · Υαμέώ' ιϊΙ:ρ. ΙΥημ.σ., ~ω? lyίiμ.σ.· 

Υαμέτ"ι;, Υαμτή, yαμiτ,,' ΥαμήΑιο,' Υαμβρό, (βλ. λ.)' 
".υπ. -τιj> σ:χ ·ιοκρ. jiimih (όδελφός i) όδελφή), λιχτ. 
geminu$ (δΙδυμος) κ. ~ . . (βλ. έν λ. Υαμβρό,). 
Υαμο-στ61ος, 01' ("άμο. + στέλλω)' ό στέλλων 

(προπαραοκευόζων) γάμον. 
ΥαμφιιΙαΙ, ·ώ", ιχ ! (Υιιμψδς + yναμnτ6ςo)' ΟΙ . σια· 

γόνες ζt;Jου (ιτ. '/. . λέο',το;;, (ππου κλ . )· ράμφος πτη
νοΟ. [~ι' έτυμοΙ.. βλ. Υ6μφο,]. 
Υαμψ6ς,· ή, δ" (κάμπτω)' καμπύλος, κυρτός, κε

κομμένος. 
Έτυμ.: Υαμψ6.· Υιιμψώννξ, -νχο, (Υαμψδς+Κ"νξ) 

=6 έχων Υαμψ;:,υς όνυχας πρβλ. Λιθ. gum-bas (προ
εξοχή, κόμ60ς), g6mbe (καρφΙον), gumbron6 (πε
ρικεφαλαΙα). fiGivt:X τ:χυτιχ εΙν~ι συπ. '1:ψ Y"άμπτω~ 
κυρτώνω' βλ. γyάμnτoo. · 
Υάν, δωρ. άντ! γif", ,.ί.". 

Ζ5 
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Υδνάω (Υά1'Ο')' λόμπω, όπαστρόπτω, στΙλ&'> 11 
φαΙνομσι δροσερός, ζωηρός, 8αλερός (λα •. "Itere) 
ΙΙ μτφρ. εΤμαι φαιδρός, χαΙρω, όΥ6λλομαι. 
ΓΑ'ΗΟΙ, '110" .ό· λαμπρότης, στιλπνότης U όκτι

νοΒολΙα 11 κάλλος, ΥοητεΙα, εύφροσύνη. 
Έτνμ.ι )'ά1'O~, )'111'άω (λάμπω), fα1'6oo (ο βλ.)' ya' 

1'lιeι), (λαμπρός, στΙλ&.>ν)· Υά,..,μαι (8 βλ.)' ya1'veι), 
(φαιδρός)' Πάντα. τα.υτα σuναν'rjκο:ισιν ιϊ.υμολ . , ~ιdt .'ήν 
ετυμολ. ~έ βλ. )'ηθεω. 
Υδνόω' καθιστω τι λόμπον, όπαστρόπτον, τό 

κάμνω νά άκτινο80λr.\, «Υανώνω»' μτχ. πcιθ. πρκ. 
)'εyΔ1'ωμe1'o,=λα •• nίtίdus=περιχαρής, εCιθυμOς. 
Υανάων, -6οοοαο, έπ. μ.χ. του )'Δ1'ι1ω. 
Υάνίίμαι, έπ. μέλ. )'αννοοομαι' Άπαθ. {)'ι11'ο,γ ό

γάλλομαl, λαμπρύνομαι, φαιδρύνομαι 11 εΤμαι κατεν
θο..ισιασμένος μέ τι. Έ~ ' α1τoίi .ό 

'Υάνυσμσ, τό, Υεν. -ΔΤΟ,=)'ι11'Ο' (13 δλ.). 
Υδ-πεδον, τό, ~ωρ. ιΧντΙ Υή.πlιδο1'. 
Υδ-πετιΚ, Υα-πόνος, Υδ-ποτος, δωρ. :ivt! Υη

πετή, κλπ. 
ΓΑ'Ρ, aIίv1J. :χϊ.ιολ. Τι έπε;ηΥημα.. καΙ συμπερασμ: 

yενικω~ θεωρεΤτα.ι ώ; σύνθ. εκ .ων )'ε + lί.e (liea.), μέ 
κυριcιρχoίίσαν τ'ήν εννοιαν a.λλ-.τε τοίί πρώτου καί a.λ
λοτε τoίi ~sutIipou συνθετ ικοίί . ' ΑντιστοιχεΤ πρό~ .ό 
't1)~ Λατιν. enim κα.!, ώ~ έκετνο, oόjδδπoτε τίθεται εν 
ciPX'!J λόΥου, ιΧλλόι πάν'tΟΤ8 μετόι μίcιν τοόjλάΧΙΟΤGν Η
Ι;ιν. ΑΙ κυριώτερα.ι χρ'rjσει; του εΙναι: Ι. ι,lτιολΟΥΙ
κός, ιι!σάγων .. όν λόΥον Τι τ'ήν αίτ ί αν .oίi σU'lόλο() .ων 
ΠΡΟTJΥοuμΙνων "ι μέρους aojtwv, δπότε=διόΤΙ.-"Ο.αν Τι 
αί,ιoλoyίcι ΠΡG1jΥ1)ται .οίί αϊ,ιολογοuμeνοu, δ )'αe=έφ' 
δσον, όφ' ου, έπειδή: 'ATeetMι. πoλ.l.oί )'ιXe τεθ1'α
οι" Άχα,οι .... τφ 011 xeη π6λεμο1' πανοα&=έπεlδη 
πολλοl. .. έχουν πέσει νεκροΙ, δι' αύτό πρέπει νά 
σταματήσι;,ς τόν πόλεμον.1Ι ,'ήν αόj,'ήν σYιμcι.σίcι.ν εχει 
δ "ae κι:ι! εν .α.Τ~ παρενθε,ικαΤ; προτάοεσιν : χαl, ,j" 
rde δ Μαeαθώ1' ιπ .• τηδεώτατΟ1' .... = καΙ, έπειδή ό 
Μαρ. ~τo ή πλέον κατάλληλος τοποθεσΙα, .. - 11 
'ΕπεξιιΥιιματικός, είσάΥων πλ ijρη Ξπε;ΥιΥTJσιν (ιΧνά
ι'υσιν) των πραηΥουμένων (tecq. δoάκι~ εΙσάγει ενι:ι;:.Ι; ~·1 
ciφ1jΥ'rjσεω~): 8μω, ιU λεχτεα ;;, )")'1'ώσχω' έχε, )'ιXe 
ή 'l,ώeα πεδlα. χάλλ,οτα .•• = όλλ' δμως πρέπει νά 
είπω δαα γνωΡΙζω' έχει δήλα δη (=)'Iie' δuν:ί.μsνο~ 
vdt ciπο~ο~'{j καΙ διόι τοίί συλλογ. λοιπόν) ή χώρα κλπ. 
Toια.tίτην έπεΙ;ηγ. σημ. εχει σuν'rjθω" δσάκι; ΠΡΟTJγεt,cιι 
~εικτ ικη ιί·ιτων., Τι υπερθετικου 6cιθμα€ί επΙθ. , Τι μΙα 
'twv είσαγωγικων φράσεων ΟΗέψαοθε δέ. δήλον «, 
τιιχμήe&ο" «.- 111 'Επιτατικός, έπιτε!νων (ενισχtί
ων): 1) Έeώτηο,1' (ώ~ ,ό λιχτ. na.m): Tl~yάe οε θε
ώ1' έμοί α)')'ελο1' ήκε1'=κα) ποΤος λοιπόν άπό τούς 
θεούς σέ όπέστεlλεν ..• ; 2) Ευχή1': χαΧώς rde Ιξ-
6λο,0 = "Ω, πού νά πήΥοινες κατά διαΒόλου! μετdt 
τίHαtίτη; σ1jμασ. κεΤται δ rde εί~ τ'ήν σuv'rjθη πα.ρ' Ό
μr,ρψ περΙφριχσιν αί )'ae κcιί τ'ήν παρ' Άτ't . εΙ 'ί) είθε 
rde (.λα, . utinam) (=ώ, μακάρι νά ... ).- ιν 'Εν συν
δυασμΥ μετ' 6λλων μορίων: άλΜΧ yάe. εν θα δ 
rde ιXν'fικει εΙ; πρότασιν μ'ή υπάρχουοιχν ιΧλλ' ε~κό.λω; 

,έκ ,ων συμφρcιζoμένων έννοουμένην, iι; Τι θέσι~ ε!να.ι 
μετα.Ι;ίι τοίί άλλα κι:ιΙ ,ου )'Iie: άλλά )'ιXe fίxovo' αfd' 
~πί πeα)'o~ n'Xe01' (Αίσχ.)=άλλα (oιώ.πa.], αϊdε rde 
fίxoVOJ1' ... Ή σUν.α.;ι; ~ηλ. εΙναι ΙΙλλειπnχή' Παρ' 
'Hpo1J. (ιπιi.ρχει χωρΙον ε',θα. Τι ,()ιcιtίτη σUν,α.Ι;ι~ εΙναι 

πλ'rj?ΥI~: άλ.l." ου rάe έπε.θε. dJιJo. τι) φiieo~. 2) 
rde ΙΙeα=δlότι όληθως, διότι TQ δντl. 3) yιXe dη= 
διότι ΒέΒαια, διότι ώς Υνωστόν. 4) )'ιXe Olί,,=δlότι 
τιj άληθεΙQ. 5) )'Iie nov=CSIbTI ύποθέτω. 
ΥaΡΥαίρω, μέλ. -αeιO ()'Iie)'llea.)" εΤμαl πλήρης 

όπό τι, γέμω. 
, Εwμ.: εκ ρ. ΥαΡ- πcιράyoνται ,ιi.: yάe·yaea. (σω

ρός), Υαe-)'αleω• 6.-)'ele oo• dyoeIi • ιlyve',. d"veτη,' 
λα • . grex, e-greg-ius, greg-a-tim' διdt πλείονα 6λ. 
~)'ElefJJ. 
ΥαΡΥδλίςω, ιΧτ,. yα)')'αλtζω ()'ά"Υαλο,)" δ"ι κα.! 

οijμεr-ον, έρεθΙζω (λα.τ. titil)ar:e). ΈΙ; α~,oίί ~ό 
ΥaΡΥαλισμός, -ον, 6' κνήσμός, τό ΥαΡΥάλlσμα, 

λα,. titi41a. tio. 
Γι,'ΡΓΑλΟI, δ' γαργαλισμός, κνησμός (φαΥού

ρο) U Υαe)'αλη~ = ό εύKόλWς γαΡΥαλlζόρεχος 11 yαe-

)'Δλ[ζοο' λέ;ιιι;; πεπoι.ημένcι.ι κατ' liπομΙμΥιόι'l ~xoυ (πρΙSλ. 
λα,. gurges). 
ΓΑ'Ρ(Α-ΡΑ, τά' σωρός, πληθος, όφθονΙα [διόι τ'ήν 

έτυμολ. ΙSλ, )'αeya[eω χ:ιΙ d)'IIleoo]. 
ΥδΡος, δ' ζωμός τις r, Ιμ8αμμα έξ δλμης καί μι· 

KpQv Ιχθύων, Τι τά έντόσθια των ίχθύων τσριχευτό. 
Υδρύω, ~ωr-. ιiντί yηev:JJ. 
Υαστv, ~, Υεν. ya.oTeeo, κα.! κατόι συΥΚΟΠ. )'αατe6,. 

~oτ. πλ1jθ. )'a.οτeιtο,· ή κοιλΙα, τ6 ύπογόστριον, λcι •• 
venter' ΥαΟτήρ άοπ{dο~ = τ6 κοίλον της όσπΙδσς. 
2) μήτρα, λατ. ulerus: έ1' yaοτe< φέeε.1' Τι έχε.1' = 
έΥκυον εΤναι, έΥκυμονετν. 3) μτφρ. όρεξις, κcιΙ έν 
κα.κΪί σημcισ, λαιμαΡΥΙα, άδηφαγΙα. 
Έτνμ. t yaοτήe, γεν. Υαοτρ6" αϊτ. )'αοτέeα' )'0.

οτeα (=η κοιλΙα όΥΥεΙου) < *gqι-s- (τι ι::ρώτη σψcι.σ. 
= τό περιέχον τά έντόσθια)' π;:.6λ . σανοκρ . gΆthά
ra-s (κοιλΙα), . )'έμω (κυ;; . =Υραπώνω, περιέχω, είμαι 
πλήρης)' )'έμο,=έντόσθlα έΥΚΕκλεισμένα έντός της 
κοιλίας. Βλ. )'έμο, κcιί )'έ1'ΤΟ. 'Ι!:; cx·jtGίi τ? 
Υάστρα, ίων. )'άοτρη, Τι' XOJAlα (τ. ε. τ6 έξωΥΚ(,,)

μένον μέρος) έν6ς πισου. 
Υαατρίδιον, ,C;, (ιποκο:;. τoίi )'CIοτήe. yaflτelον 

(& 6λ.). 

. Υαστρίςω, μέλ. ·looo ()'IioTe',)' γεμΙζω τήν KOI
λίαν, ίιnερπληpQ την κοlλΙαν.- Ι κτμπω τινα είς 
την κοιλΙαν ( .πυγμαχικό χόλπο:;.). 
ΥαστρΙ-μαΡΥία, Τι' λαιμαΡΥία, άδηφαΥία. έκ τοίί 
ΥαστρΙ-μαΡΥος, 01' ()'αοτήe + μι1e)'ο,)' όδηφά

γος, λαίμαΡΥος. 
Υαστρίον, τό, ()ποκορ. 'toίi yaoTήe. 
Υάστρις, -,o~ (κα! ·,do,). δ, Τι ()'αοτήe)' ό έχων 

μεγάλην κοlλΙαν (ώσ&:ν πΙθον) ιι λαΙμαΡΥος. 
Υαστρο-βδρής, έ, (yaοτήe+βαeVς). ίδΙ~ επ! "('J,,-:,<t

κό;' η Βε8αρημέ " η τήν Υαστέρα μέ Ιμ6ρuoν, ή 
έΥκυος. 

Υαστρο-φορέω, μελ. -ήοω ()'ιιοτήe+φέeω)" φέρω 
έν τιj κοlλrQ, είμαι έΥκυος. 

Υαστρ-ώδιις, ε~ (yaοτηe + εΙιJo,)=)'αοτeοειδή., ό 
«κοιλαράς», ό έξωΥκωμένην έχων την κοιλrαν. 
Υάσ-τρων, -ω1'ος, δ'=)'άοτeι~ (6λ. λ.). 
Υαυλικός, ή. 01' ()'Δνλο,)' ό άνήκων είς ('ί) κατ

άλληλος διά) έμπορικόν πλΟίον. 
Υαυλιτικός, t7. 01' = )'αvλ,χο, (8 61..). 
ΓΑΥλΟΊ, δ ' σκεύος χρησιμοποιούμενον κατά το 

άμελγμα των προΒάτων (καιν. «καρδόρι, Υα8όθα »)ι1 
κόδο::; (<<κουΒάς») χρr,σιμοπ()tοtίμενG~ ~ιιi τ'ήν a.ν,λ'/)"i 
σιν Μ-:.<το;; (λατ. gaulus) 11 Κ-Χθ6λΟ'J, πάν στρογΥύλον 
σκεύος (π. χ. ή κυψέλη μελισσων). 

'Ετvμ. : π.,6λ. ocινσκ;;. gδIah (σφαΤρο), gOIa.gOlam 
(σφαlρικη λάΥηνος), ·A~μ. kύr (=σκόφη) <*gu ·ra. 
ΓΑ Υ-λΟI, δ' .στραΥΥύλον έμΠαΡικόν πλοΤον (φοl

νlκικόν). εν ιiντιθίσβι π;;ό~ τόι~ μαχeα, tιαν •• τα, 
Te.jjee" (τόι καθαυτό πc;λεμικdt πλοΤα). [κατιi. τινα.~ 
φoιν~κικ'ή λ.]. 
yαUΡιάω, _ν χρ'rjσει μόνον κατ' Ινιισ,: συμπεριφέ

ρομαι ύπερηφόνwς, έπαΙρομαι, ύπερηφανεύομαι, 
«Υαυριόζω •• Έκ 'toίi 

Υαίίρος, Ο". κcιί '0.. -01' (ya.loo)" ό καυχώμενος, 
ύπερηφανευόμενος, διά τι 11 άλαζών, άΥέρωχος 11 ό 
περlφρονηTlκώς πρός τούς άλλους φερόμενος ιι εύ
πτόητος [)'ανρο,· )'αυιιαξ. -αχο,. ίων. )'αυρηξ (Ήσυχ.)· . 
)'αve'~ΟΟ' Υαveόω (= κάθιστω τινα )'ΔνιΙΟ1')' πάντα 
ταυτσι εΙναι δμόρ. (έΧ ρ . ya.v-> )'αF· > )'0.') τφ δμ. )'αlοο 
(* )'αF-Joo' βλ. Υηθέω κcιΙ dyavός): 'E~ α~τoίi τό 
yα~oμaι, παθ1jΤ.· έπαΙρομαι διό τι 11 εΤμαl ύπε

ρήφανος, όλαζών. (συνών. τφ )'αve,ι1ω. Ι} βλ.). 'Ε; 
a!JΤ~U τό 

Υαύρωμα, ·ατo~. ,6' έφ' 4ι τις έπαΙρεταl, αΙτΙα 
ύπερηφανεΙας, κομπορρημοσύνη. 

ΓΕ, δωρ. Υα. έΥκλιτ. μόριον, λατ. quidem' τούλό· 
χιστον, έν πόσι;, περιπτώσει: 8 )'. ΙΙ1'θάδε λεώ$ =01 
έΔW τούλάχιστον άνθρωποι 11 auxvdt 1ινωμiνον μΒΤόι 
ιΧντωνυμιων: Ι)'ωγε. OV)'II, 8)'ε. 2) καλό λοιπόν, τό
τε λοιπόν (&ποeηλοίiν χιi.πoιαν liπροθυμΙαν): εlμt Υε=
τότε λοιπόν (καλό λοιπόν), Μ ύπόΥω (6q)' ου εΤ
ναι έτσι ... ). 3) ΚαΙ πρόΥματl (1'41 δντι, όληΘWς) 11 έπ-
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lσης, προσέτι: Ηιιλώi ΥΙ ποιών = καΙ προσέτι (πο-
. λύ) καλώς ποιών! 4) πρό~ ~cφσιν χαΙ ίπΙτασιν δρ
χων: "ι} ΔΙιι ••• ΥΙ (μ8Τ~ μ&σOλιιεoύσ1)~ λ8~5ώ~ τινo~ , 
εΙ~ Τ1)ν δποΙιιν σΙΝtiθω~ ά.ναφΙΡετclι δ Υε).- 11 άκρι- . 
βCJς, ίσα· ίσα, άκρl6ώς Τσα-Τσάο άκόμη καΙ: t}lD-ov 
'Αμφιάeεώ 1'ε πeόi βΙιι,,=άκρlβCJς (άκόμη καΙ) έν
αντΙον της θελήσεως τοΟ Άμφιαράου. [ε[ναι το α~τo 
πpό~ το -k τοϊί Γοτθ. ml-k. = I"d-1'a χαΙ πρ6, το -g
του λατ. - neg-otίum, neg-Iegere, neg-are' πρ15λ. 
σr.ι:νσχp . ha (*ghe, "gha 'i'J gho, Λ,θ. -gi, -gu, Λιιτιν. 
hl·( <*ghe 'i'J "gho+*ke). 

Υέα, f, σπάν. &σΙ)'ιαΙρ. τύπo~ τοίί rfi. 
Υι:ά-οχος, Ο", ~ωp. ά.ντί 1'ιιιή-ΟΧΟi· 
ΥέΥaα, ίπ. αν,Ι 1'έ1'Ο"ΙΙ, πρκ. τοϊί 1'l1'"oμq.J· έχω 

γεννηθη, εΤμαl, ζώ' πλ1)θ. 1'έΥα.με", yε1'άίiτε, 1'εyάίiσι' 
αλλ' δμω~ ΥεΥάμε" [α.! απρφ. ά-ντΙ ΥεΥιιέ"ιιι, Δωρ. 1'ε-
1'άΗε,,, [ίi) ' μτχ . Υε1'ιιώi, -ιιυίιι, ά-ττ. χατιiι συναΙο. 'YS-
1'ώi, -ώσιι, ώ~ τό βεβιιώi, βεβώi' . 
Έτυμ.: έχ ρ. 1'11"-, 1'ΙΙ- (1'ε,,-: έ-ΥIl,,-ό-μη'Υ, Υ{-1'''

ο-μαι, yi,,-oi, 1'ε,,-Iι-τήe, 1'ΙΙ'Y-έ-τll'eα, 1'i,,-e-aJi κλπ. ' 
-Υα-: Υε·Υα-ώi, Υε-1'ά-α-σ" 1'{-ya-i)' πρ6λ. σανσκρ. 
g'an (g'6n-a-iTi, g '6-gan-mi) = γεννδν, παράγειν, 
g' an - us = γένος, g 'an-l-t6=YEvtTWP, g'όn-ί-Ιrϊ= 
γενέτειρα' λατ. gen-, gl-gn-o, gen-us, gen-I-tor, 
gen-e-IrIx, gen-s χλπ. 

yέyίiδα, δωρ. ι:iντΙ 1'έ1'η-ι'Jα, πρχ. το!! yηD-έOJ. 
ΥΙ:ΥάΚΙ:IΥ, ι:iπpφ. δωρ. πρχτ. τοϊί ' 1'ΙΥνομαι' 5λ. 

1'έΥαα. 

ΥέΥαμι:ν, ΥΙ;Υάμι;ν' ιϊλ. ΥέΥαα. 
ΥΙ;Υάμιικα, πρκ. τοϊί ΥαμέOJ. 
ΥΙ:Υένιιμal, π~χ. του 1'{Υνομιι,. 
ΥέΥι:υμαl, παθ. πρχ. του Υιύω. 
ΥέΥιιδα, ΥΙ:Υήδι;lν, πρχ. χαΙ ίπ, δπιρσ. τοl! Υη8έω. 
yι;yήρίiKα, π~χ. ,οϊί ΥηράσΗω. 
ΥέΥΙυμμαl, πα:θ. πρχ. τ?υ 1'λνφω. 
ΥΙ:Υόμφωμαl, παθ. πρχ. τοΟ 1'ομφόω. 
ΥέΥονα, πρχ, του 1'ΙΥ"ομαι. 
ΥέΥραφα, ΥέΥραμμαι, iVEPY. χαΙ ιι;οιθ. πρχ. του 

Υράφω. 
yι;yράΨOμCιI, Τ6τελ. μΗ. το!! ΥeάφOJ. 
ΥΙ;Υύμνακα, ΥΙ;Υύμνασμαl, ένεργ. χαΙ παθ. πρχ. τοϊ:! 

γυμνάζω. 

ΓΕ'ΓΩΗλ, π~κ. μΒ ,χ σ'Yjμ. ένιστ., μτχ. ye1'OJ"dJi, δπιρσ. 
έΥεΥώ"ειν με~ά, G'Yjμα1 . πρτ. - ΟΙ άλλοι χρόνοι ιι!ναι 
έσz y,μα ,~σμέ '/O Ι ώσε : έ~ ίνιστ. yεyώt'OJ η 1'ΙΥω"έω t 
ι:iπ ~ψ, ΥεΥω"εί", έ:t. ΥεΥOJt'έμε,,' πρτ . έyεyώt'"υ" η Υ"
Υώ"ευν <ΧντΙ έΥε1'ώνεο,,; ώσ . γ' Ιν. έΥέ1'ωνε' ά.πρφ. ι:iop. 
α.' Υεγω"ησαι' ρτ,ματ . έπΙθ, 1'εΥω"ητέο,,' φωνάζω δυ
νατά η κράζω μεγαλοφώνως, ωστε νό γΙνω άκου
στός : οσο" τε ΥέΥω';ε βοήσΙΙi=δσον ήμπόΡεσε νά 
yiVr;] άκουστός μέ τό:; κραυγάς του 11 μ~τ&: αϊτ. πρd.γμ., 
διακηρύσσω, διαδηλώ 11 επι πραγμά.των, ήχώ, όντηχώ, 
κωδωνίζω, χ. λ ,π. 

• E~υμ.: είναι €εeα.Ια: fι έτυμολ, συyyίν~ιoι πpo~ τό 
1"Υ"ώσΗω, του όποΙου δμοι'.i~ει ναι alVIIL τιjπo~ πρχμ. : 
1'έΥω'ΥΙΙ, ΥΙΥω"iΟ"Τl:i=εύκολογνώρlστοl' 1'ΙΥωνΙσΗOIJ 
=διακηρί:σσω' ριζ . e:i :n~ gene/o' ~ι' δ'tυμολ. ιϊλ. Υ'-
1''ΥώσΗω. 

ΥΙ:Υώνιισlς, -eOJi, fι (yiYOJ1lII)' τό μεγαλοφώνως 
κράζειν, ή μεγαλόφωνος όμlλΙα. 

ΥΙ:Υωνιιτέον, Ρ1J ματ. έπΙθ. του 1'''YOJt'eoo' πρέπει 
νά διακηρύξr;] τις μεγαλοφώνως. 

ΥΙ;Υωνίσκω, έ:tεκτετ , εν. ά-ντΙ 1'έΥOJt'ιι=δlακηρύσσω. 
ΥΙ:Υωνός, ό", έπΙθ. έχ μτχ. ΥΙΙΥω"ώi (ώ~ το ιΙπΙθ. 

άeιιρόi, ό" έχ μτχ, ά9α9ώi)' ό μεγαλοφώνως κρά
ζω ν, μεγάλως ήχών, ήχηρός. 

ΥΙ;Υώς, -ώοα, -dJi' μτχ. ά.ττ. πρχ. του YlYVOμIIJ, 
ά-ντΙ ΥΒΥονώi, ΥεΥιιώi (βλ. 1'έΥιιαΌ 
ΓέΙ;ΥΥα, fι , γεν . Γεέ""η.· έ6ι:;α.'(χ1) λ!~. Gehenn& 

(gΙ-hίnnοm)=ή Κόιλός 700 Έννόμ. εί~ Τ1)'1 δποΙα.ν 
ένετα:φιάΙ;ον,ο τιiι πτώματα των μεγαλuτeΡων έγχλ1)μα:

τ,:ωv;~ένΤ61ίθεν. "~δης, τό πϋρ τό έξώτερον (κόλα
σις, τάρταρος)" 

ΥCιι-π6Υος χλπ., 1Μ. 1'εωπ-. 
Υc~δρ6τιις, -ov, δ (rfi+&eόω) χοιΙ Υιι-αρΟΤΙ7Ρ' ό 

καλλιεργών τήν yi"\v. 

ΥΙ;IΥάμΙ;Υος, μτχ. liop. οι' τοΟ yε{"oμq.ι. 
Υι;ίΥι:αl, ιιπ. ι:iντΙ Υlll"ηαι, 5' έν. '[ποτ. μ4σ. ιΧορ , 

α' του 1'εί"ομιι,. · 
ΥείΥομαl, ώ;; πα.θ'ljΤ., ιν χρΥισει μόνο'l χοιτ' έν.σ, . 

χα Ι πρτ: γεννώμαι (ι:iκpιΙSω~ δπω~ το 1'Iyνoμq.,),- 11 
Ό ι:iόp. οι ' έΥ",νάμη", ά.πρφ. yε{"ασ-ι'Jα" ΧΡ1)οιμοπσι
tttIIL πάντο,. εν ίνε?γ. μτ6τ . δνν.=IΥέ""ησα· τ. ε. 
Υεν"ώ (ιiπΙ πατ:;o~) χα.ί Τ{Ητω . (έπΙ μ'ljτρόι;) ' ΟΙ Υει
"άμε"οι=οl γεννήτορες. 

Υι;lο-μ6ρος χλΠ'=1'εωμόeΟi. 
Υι:ιο-φόρος, ο" ()';;+φέeOJ)' ό φέρων γην. 
ΓΕΓΙΟΝ, 'i'J Υι;ίσσον, τό ' πάν τό προεξέχον είς 

τρόπον ωοτε νά προφυλάσσr;], τό γείσον ιή κορνΙ
ζα) της όρcφης 11 τό κράσπεδον (ή παρυφή) (ματΙ

. ου. [ά-γν. έ:υμολ. · '/j λ.· θεωρε!τσιι δπο των πλεΙστων 

ώ;; Καρι.χΥι. π ριiλ. <t'ljv χα:ριχr,ν λ . 1'Ισσιι=λΙθος.] 
Υι:ιτνίασις, -εως, fι' γβι,ονΙα:, το ν~ ε[ναΙ τι;; Υεl-

τω" 11 οί γεΙτονες, «ή γειτονιάι. 'Εχ τοϊ:! 
ΥΙ:IΤΥlάω (Υείτω,,)' εΤμαl γείτων, συνορεύω 
Υι:ιτονι:ύω καΙ YSHo"iOJ=YIJ:r:VJdOJ (8 ΙSλ.). 
Υι;ιτόσίίνος, 0'11 = Υειτ"ιάζω", γειτονικός, κον-

τινός . 'Εκ 'tou 
ΓΕΙ'ΤΩΗ, -ο"ος, δ, fι (Υ;; ;) ' ό ,τι κοιΙ νυν, ό «ΥεΙ

τονας ».- 11 ώ;; €πΙθ. ό γειτν ιάζων, ' ό συνοr:εύων, ό 
γειτονικός. - μτφρ. συγγενής πρός τινα 11 δμοιος 
πρός τινα. [ά.γν. sτυμολ: !σωι; συγΥ. τφ rfi' πά.ντω~ 
τό -ει- <Xπαντ~ βΙ~ δλσι~ τQι~ διοιλ . ). 

Υι:Ιαίσας, α!ολ. liντΙ yaldaIIi. 
yι:lίiνής, ιii (Υελάω)' γελαστικός, εύθυμος. 
ΥcΙάΥΤΙ, δωρ, civ't! Υιιλώντι, δοτ. μτχ. το!} 1'ελάω. 
yι:λάξαlί, δωρ. ά.ντΙ yaAdaIIi. 
Υι:λάοισα χαΙ yaAavaII, lΙωρ. ι:iντ Ι "ιΑάουσα. 
Υι:λάσα, ~ω? ι:iντΙ 1'εΑώσα, όνομ. θ'ljλ. μτχ , ,ot! 

Υελάω . . 
Υι:Ιασι;ίω, έφοτικόν του )'εΑdω' έχωδρεξιν νά 

γελάσω, είμαι έτοιμος (πρόθυμος) νά γελάσω, 
Υέλασμα, -αΤΟi, το (YlfldQJ)' γέλως 11 μ,φρ. τό 

πάφλασμα (π.χ. των · κυμ'.iτων): Ηυμάτω" ά·νήe,8μο" 
Υέλασμιι=τό πάφλασμα όναριθμήτων κυμάτων. 

Υι;lαστής, -ov, δ (Υελάω)' ό γελών, ό μυκτηρι
στής (χλευαστής) . 

Υι:Ιαστός, ή, ό,,' γελοΤος, καταγέλαστος, 'Εχ το!! 
ΓΕλλΏ, έπ. Υελόω, Ιπ. μτχ. πλ1)θ. Υελόω1!τις, yε~ 

λώο"τεi, 'i'J Υελοίωντεi' ι!π. πρτ . 1'ελο{OJ" 'i'J -ώων' 
μελ. 1'ιιλάσομαι ' ά.όρ. σο' έΥέ}.aσιι, E:t. έ1'έλασσιι, Δωρ. 
IΥέλιιξα.-ΠαθΥIΤ , ά.σρ. α.' έΥελάσ8ην' πρχ. ΥΒγέλιι
σμq.ι· γελώ, λα:τ, rideo' έΥέΑ.ιισσε φί.Α.ο" Ηηρ = έγέ
λασεν έντός του (μέσα του) ή καρδ!ά του.- ΜΙ γε
λώ διά τι(να), χλευάζω τι(νά). 
Έτυμ.: Υε,ιάω' Υελαστόi' yaAα1'iιi «*ί',,}.aσ-νής)· 

1'ilOJi, -ωΤΟi, ά.ττ, γεν. ΥέλOJ (ά.ντΙ ·Υα}.ώς), α !ολ. Υέ
lOi' Υαληνός ("'1'αλασ-νος)' ΥιιΑή"η (6λ , λ. )' πιθα:ν . 
συΥΥ. τlj\ «Υιλιϊν' ΜΣμπ"ι", &"Oli" .. Ήσυχ. χα:Ι τφ 
1'lJj"oi, 1'l!ftI'1, «1'1ιι,,,οl' τα λαμ.πeVσμιιr:α» (Ήσυχ.) · 
πρι.iλ. ϊρλ. glan. (κaθαρός) ("glano-s' l'αλλ. glain 
(πολύτιμος λΙθος) (-glanJo' 'Ιρλ. glaine gίiithe ( νη
νεμΙα ( *gIAnJίi' !tαλ-γaΡμ , kleini { λαμπρός) <*glai-. 

ΓΙ' λΓII~ -,OOi (χαΙ -,80i, κα:Ι -'Oi), fι (κα.Ι Ύιτ~oν 
όpθω~ ylll1'{i) ' .πλ'ljθ. 1'ΙΑ1'''Ιi = ιϊyλ,~ (8 βλ.)' κέφσλή 
η 60λ6ός 'i'J σκελΙς σκορόδου (λατ. spica allii) . 
[yilyai ( *y"lyAr~": π~ΙSλ . ιiylJi χαΙ ίQω~ σανΟΊ-.? 
grfijanΑh=εΤδος κρομμύου). 

Υcλοίίος, έπ. ά.ντΙ 1'i}.O,Oi (8 βλ . ) . 
ΥCΙ010ς α, Ο", κσιΙ -Oi, -ον (Υελιίω1; χαΙ ΥεΑοϊος' 

καταγέλαστος, «γελοΤος», ι'JξlOς γέλωτος.- 11 ηρο
καλών γέλωτα, γελωτοποιός, εύτράπελος, άστεϊος 
ιι Υέλο,α=άστεϊσμοί, άστειότητες «άστεϊα». 

Υι;10ίων, έπ. πρτ. τοϊί Υελάω. 
Υι:λcίωvτι;ς, μτχ, έν. τοϊί "ε}.ο,άω. 
Υι:16ω, Υι;λόωντι;ς, Ιπ. ά.ντΙ ΥεΑάOJ, yε.tάo"τες .
yclc:ΊVTl, tωΡ. ι:iντΙ Υε}.ώσ,. 
Υι;lώοντι:ς, ΜΙ'YjΤ. iντΙ ΥεΑόωn_i. 
Υέλώς, δ' '(ε'ι . -ωΤΟi, αΙτ. -~. δοτ. -ωτ, (έπ. -φ)' 

αίτ. Υέλωτα (67;. 1'έλω, πσcρrι τoτ~ ά.'tτ. ΠΟΙ1JΤ. 1'ilw,,)' 
(ΥεΑάω)' γέλως, γέλασμα, λατ. rlsus' lπl Υέλωn= 
διά νό προκαλέσr;] τις γέλωτα, . χάριν ' άστειότητος. 
~ Ι άντlκεΙμενον γέλωτος, α(τΙα διό γέλωτα (λατ. 



22. • yclfot"onoIYa-yivTo 
, 

ludibrium)' Υιlωτσ' ποιονμιι.l τι=γελoιoπoιGι τι, τό 
κάμνω νό προκαλι:! τόν γέλωτα: 
ΥΕΙωτο-ηοιΤσ, .,.,. τό νόKάμνr:ι τις γελοΤα πρό

γματα, διό νό ΠΡOKαλr:\ τόν γέλωτα τGιν δλλων 11 
6ι..ιμολοχlα. ΈΧ τοίί ' 

Υι:Ιωτο-ηοι6ι;, ό" (yι!lιo~ + ποιΙιο)" ό ΠΡOKαλGιν 
(κινών) τόν γέλωτα ιι ώ, O~α. d yεlωτoπoιό~, -οίί=ό 
λένων άστεΤα, ό ποιών γελοΤα, ό «νελωτοποιόςι. 
ΥΕΙώων, έπ. πρτ., yclώιo"c, έπ. μτχ. τoίl ,yεlιiιo. 
Υι:μιςω, μΗ. yεμJo01, ci.ττ. -rcU (Υι!μω)- «νεμlζωι, 

πληρώ έντελώς ιι φορτώνω τι μέ τι. - Ποιθ1jΤ., πλη
ροομαι, φορτώνομαι. 

ycμoςι τό=yόμo~' 6όρος, φορτ(ον. ΈΧ τοίί 
ΓΕ'ΜΩ, iv χρήαει μόνον xoιτdι ένεστ. χοιΙ ποιροι't.· εΤ

μαι yεμCΊτoς, εΤμαι πλήρης όπό πρανμά τι. 
Έnιμ. t ΥΙμω, yεμJζιo' Υέμο, (= έντόσ8ια' 6λ. 

yaorIjt)' yόμo~=φoρτloν' πρ6λ. λοιτ. gemo' 6λ. yi"ro. 
ΥΕνεά, -Ω~, Ιων. Y."cΉ, 'ίi~, .,., (*Υι!"ΙΟ)' νέννησις, 

χρόνος Υεννήσεως, νενετή: dnldr.to~ Υ."είί=νεώ
τερος κατό τήν ήλικlαν IIΙκ y."εfj~ = έκ Υενετης 
(όπό τοΟ χρόνου της νεννήσεως).-ΙΙ Υέννησις, οΙ
κογένεια, καταΥωνή: ye"efj ;'mtreto~ = όνώτερος 
κατά τήν καταΥωΥήν' έπΙ ~ππων, «ρότσαι.-ιa «νε
νεόι=λοιτ. SAeculum: ΔVo Υ."ειιί μcρόπrιw d"fJ.tώo 
πrιw.- ιν ,τέκνα, άπόνονοι. 
ΥΕνΕii-Ι0ΥCω, μΙΙλ. -ήσω (y8tι.σ·lόyo~)· άνιχνεύω, 

παρακολουθώ, τό νενεαλονικόν δένδρον τινός: Υε· 
"εσΙΟΥώ 'l'ι"σ=π~ρoιxoλoυθω τΥιν γενε~λoγΙoιν τινό~.
Πιιθ., fλκω τήν γενεαλΟΥίαν μου. Έ; ΟΙ>Jτοίί τό 

Υι:νΕii-Ι0ΥΙσ, .,.,. ή παρακολούθησις της κατανω
Υης τινος, ή « ΥενεαλΟΥlαι του. ΈΧ 'tcίI 

YEνι:ii-l'όyoιt, ο" (yειι.ιi + ΙΙΙΥω)' ό έρευνών τήν 
γενεαλογlαν. 

ΥΕνΕή, 'ίi~, iι, Ιων. ci.ντ! yε"ειi' έπ. δοτ. y."εfjφι. 
Υι:νCΙΙιι, t,. γέννηοις, άρχή, προέλευσις, κατα· 

γωνή il έπΙ Τππων, ράτσα, γένος. 2) ό τόπος της 
γεννήσεως, τόπος προελεύσεως : dt.,vtov y."ifJ.lη 
= μεταλλετον άργύρου. 
ΥΕνΕΙΙΙδιος, o"=ye,,IffJ.AIo~. 

' ΥΕνCΙΙιος, ο,,' ό άνήκων εΙς τήν γέννησιν 1) τό 
γένος τινός (λοιτ. nAtAlis) : Υε"έfJ.Ιιο" 1}μσρ=ή ήμέρα 
της Υεννήσεώς τινος τά ye"IffJ.AICI = έορτή έπl τό 
Υεννήσει ' τινός, ή κατ' έτος (καΙ δή κατά τήν ήμέ
ραν της γεννήσεως) έορτή τοΟ γεννηθέντος Υε· 
"afloAIoI fJ..οl=λιιτ. dii gentiles=ol θεοl οΙ άνήκον
τες εΙς τήν οlκοΥένειαν 1) τό γένος τινός, ΟΙ προ
στάται θεοl 11 yc"ifJ.A,o" αΙμιι=συννενικόν αΤμα. 
ΥCνΕΙΙ0ν, τό = ye"ifJ.Aη (8 βλ.)' καταγωνή. 2) 

=Υέ"ιιημιι, γόνος, άπόΥονοι. 
ΥΕνΕιάςω, δωρ. ·ιiσδω. (Υέ"ειο,,)' άποκτώ γενει

άδα, φθάνω (έρχομαι) εΙς άνδρικήν ήλικlαν. 
Υι:νΕιάς, ·ιi&ι~, iι (Υέ".ιο,,)· γένειον, πώΥων, Υε

νειάς. , 2) K~τCι πλTjθ., παρειαl (<<μόγουλαι), γνάθοι. 
ΥΕνΕιάσκω = Υ."cιιiζΟ1· άρχίζω νό όποκτώ γε-

νέιάδα. ' 
, Υι:νΕιάτιις, :ω'ι. Υ."cιήrη~, δ' θTjλ. Υ8tι.ιiirι~ Τι 
'eiirI~, ·ιδο, (yε"ειιi~)' Υενειοφόρος. 
ΥΕνΕιάω, μιiλ, ·ήaΟ1=Υε"cιιiζΟ1· όπOKΤGι γενειά

δα, τρέφω (έχω) γενειάδα. 
ΥCνι:ιον, τό (yέιιv~)" τό καλυmόμενον ύπό τοΟ 

πώγωγος μέρος της κάτω σιαγόνος, τ6 κάτω μέ· 
ρος τοΟ πρσοώπου, ή ,κάτω σιαγών, τό «πηγούνι». 
ΥCνΕΟ, έπ. ci.vτί ΙΥέ"ου,6' 4ν. aop. 6' τσίί ΥΙΥ"Ομιιι. 
ΥΕνCσΙσι, ci.π"φ. αορ. 6' τοίί ΥΙΥ"Ομιιι. 
YEνιiσιoς, 0"= ye"IffJ.AIo~ (8 61..).- 11 τα Υε"ΙΙaισ 

=έορτή εΙς μνήμην τών YII".fJ.λIrιw νεκροΟ τινος 
(πρελ. "εχνσιιι). 

ΥCνι:σις, 'εω~, iι (ye"iof}a.I, *Υέ"Ο1)' όρχή, πηΥή 
11 γέννησις, Υένος ( << ρότσαι), καταγωΥή, [δι'aτuμολ: 
6λ. yέιιo~, ΥΙΥ"Ομιιι]. 
ΥΕνCσκετο, Ιω'ι. αντΙ ΙΥέ"ετο, γ' Ιν. ιioρ. 6' τ?ίί 

ΥΙ ΥΙΙΟ μα. ι • 
ΥενC"Ειρσ, θΥιλ. 'tou Υε"επ,ρ (*Υέ"ω)' ή χορη

'ι'οΟαα τήν Υέννησιν, Υεννήτρια, μήτηρ.- 11 ή Υεν-
νη8εΤσα, ή θυγάτηρ. , 

ΥΕνι:τή, ij=YB"II" (8 ΙS1..), γέννηαις, τοκετός. 

ΥΕνΕΤ!\ρ, 'ίiρo~, δ = Υε"έrη~ (δ 6λ: ). [~ι' Ιτυμολ. 
βλ, Y8"0~, ΥΙΥιιΟμιιι]. 

ycviTIIC;, ·ου, δ (*Υέ"ω)' ό γεννήσος, ό πατήρ, 
ηρό,Υονος. 2) ό όποκτηθεΙς, ό υlός.- 11 ώ;; έπΙθ.= 
"e"efJ.AIo~ (6λ. λ.). 

rcvcTulliC;, - {do~, iι (Υέ"Ο1)' ή θεά ή έφορώσα 
κατά τήν Wf?Ov τοΟ τοκετοΟ, έπώ'ιυμον τYι~ 'Αφρο. 
IIIttTj~, ~ροστα;τιδlJ~ χοιΙ 60Tjθοίί κιιτ~ τι:ιύ; ΤΟΚΕτού,;. 

ΥΕνΕΤ!"Ρ, 'oρo~, δ=Υε"έrη~ (13 βλ.), πατήρ (πρ6λ. 
λ~τ. genItor). 

ΥιΕνι:υ,. ίων , ιiντΙ IΥέιιου, 6' ~ν. ιiop. 6' του ΥΙΥ"Ομιιι. 
YEνιι~ιιτω, γ' Ιν. Προοτ. π~θ. ιioρ. οι' τ?ίί ΥίΥιιΟμιιι, 
ycVIIIC;, iι. γεν. yειιηΙdo~ (yέιιv~)' x~Ι xoιτCι αυνιιίρ. 

yε"ίίιJa~'=yέ"υ~ (13 6λ.)· όκωκή (κόψις) , τοΟ πελέκε
ως ", πέλεκυς, όξΙνη, δΙK~λλα. [δι' έτυμ. 6λ. yΈΙΙV~], 

y~νιιμσ, 'ατo~, τό=Υε,,"'1μιι. (11 6λ,). 
ΥΕν.νΙ, iι. ΠΟΙΥιΤ. ιiντί yέ"o~' καταγωνή, άπόΥονοι 

[πιιpιiγωγoν tlJU yε""ιi01 (*yειιε"ιi01' yε""αϊΌ~ =ό άν· 
ή~ων άποκλειστικώς εΙς Ιν' γένος, μΙαν ρότσαν, ό 
ευΥενοΟς 'ι'ένους. ~λ. ΥΙΥ"Ομιιι). , 

ycvvIIaC;, ·ου, δ, πλTjθ. y."ιιdδι:ιι (ri""a)' 6 εύ
γενής(τήν ψυχήν, ,ή τήν καταγωγην), λοιτ: ge
nerosus. 
YEννσιo-ηΡEηΉC;, ·έ~ (y.""σϊΌ~ + πρέπω)' 6 άρ

μόζων (κατάλληλος) εΙ; εύΥενΙ;. ('Επί? ,πώ~=Kατά 
τρόπον πρέποιιτσ εl~ y.ιι"σιoν~. 

YEννσίoιt, σ, ο" κοιΙ -o~, '0" (Υέ""σ)' ό όρμόζων 
εΙς τήν γενεόν 7ι τήν καταγωγήν τι ... ος· οί} μοι Υε,,· 
"ιι,οιι=δέν ταιρειάζει εΙς τήν ύψηλήν καταΥωγήν 
μου ιι εύνενής τό ήθος (μεγαλόφρων, ύψηλόφρων ) 
καΙ τήν καταΥωΥήν (τό οΤμα, «γαλαζοαlματος-), 
εύΥενής 11 έπΙ ζφων, «καλης ράτσας», «όπό καλό 
σδϊι 11 έ:τ! πp~"(μιiτων. καλός εΙς τό εΤδός του, καλης 
ποιότητος 11 ιiλλ' ώα. χοιί : yc""ala δύη=Υνησlα (Ισχυ· 
ρό, δυνατή) δυατυχία. [~ι' ετυμ. 6λ. Υέ""σ, ΥΙΥΙΙΟ' 
μιιι]. Έ;; oι~τoίι τό 

yι:ννσιότrιc;, ·ηro~, ή' εύΥένεια, εύΥενικόν φρό· 
νημα 11 ό χαρακτήρ τοΟ γενναlου ιι έπΙ χώρα., εύφο
ρlα, '{ονιμότης. 
ΥΕνναΙως, έπΙρ. 'toίI y."ιισ'o~· εύγενώς δπερθ. 

Υε""αιόrα'Cσ. ' 
ΥΕννάω, μέλ. -ήaω (Υέ""α)' έπί 'tcu πιιτρό~. παρό· 

γω άπό ' τού μή όντος εΙς τό εΤναι, cνεννώ» 11 έπί 
τη. μTjτρό~ , φέρω εΙς τόν κόσμον, αντί ttc,u τ{χτω 11 

οΙ y.""ήaσ"τε~=ol γονείς.- I1 μ,φρ. Υεννώ, παρά
γω, δημιouρνώ, δlδω άρχήν είς τι [~ι' έ-;υμ?λ. 6λ. 
Υέ""σ, yέιιo~, Υί""ομιι.]. Έ~ ιι~τoίί τό 

ΥιΕννιιμσ, ·aro", τό ' πον τό παρανόμενον, τό 
Υεννώμενον, τέκνον (ρrogenies, proles) 11 παν προ
ϊόν, πον έρνον.- 11 ή φύσις τινός.- 11 γέννησις, 
παρανωγή. ' 

ΥιΕννιισι ... ·εώ~. iι' γέννησις, παρανω'ι'ή Ο τό 
γεννον, παρόΥειν. 

Υι:ννιιτής, -ον, δ, χιιΙ Υε"""τη" (y.""ιiω)· ό γεν-
νών, ό '{ονεύς (λοι't. PAter fAmilias). 

YEννιιτόt;, ή, όιι (yε""ιiω)' ό γεννηθεlς U θνητός. 
Υενν(ιτωρ, 'oρo~, δ=Υε"έτωρ (ό 6λ.). 
YEννι~όt;, ή, όιι = yε"ιιαίo~' εύΥενής, γενναιό· 

φρων 11 πλήρης ζωης. ΈπΙρ .• ~. 
ΥΕνΟΙστο, έπ. κιιΙ ίων. ιiντί ΥΙΙΙΙΟΙ"ΤΟ. 
ΥΕνοΙμαν, ~ωp, E>Jx't. ιioρ. 6' τοίί ΥίΥ"ομσι. 
ΥΙνος, -εo~, τό (*Υέ"ω)' «Υένοςι, γενεά, OIKO-

yέν~ια 11 K,!ταyω~ή.ιl συγCι x~τ: ιι ί τ, ~πC;λ. , Y8"0~: Ιξ 
If}ιiκη~ yειιo~ ειμι=ειμαι άπο την lθάκην έκ κα
ταγωΥης ιι c,i)τω κ~! xιιτCι ~oτ. ΥΙΙιιει πολlr'7~=πολl
της Υεννημένος (χιιτ ' ιiντΙθ. πρ6~ τoύ~ έΧ των botta
ρων πι:ιλιτογριιφουμένου.).- 11 όπ6Υονος, έΚΥονος, 
τέκνον (πρβλ. τ6 του Βι;;γιλ . Divi genus).- 11I φυ
λή, «ρότσα» (ώ;; πρό. τόν ιipιθμόν) . tθνcς, 2) εν 
αχέσει πpό~ τόν χρόνον, έποχή, ήλικΙα, γενεό.- ιν 
φΟλον 11 γένος,- V γένος, τάξις έν τ~ Aoytxtj αντΙθ. 
τψ εΙδο" (species). [yΙΙιιo~=αιινακρ. jΑnah=λιι,,:, ge-
nUS' βλ, ΥίΥ"Ομιιι]. • 

ΥΕντο=lλ.αβε" (ΓΙρπασεν)' γ' Ιν. ιiΠTjΡχιιιωμένου 
Τ,ινό~ χιιΙ μ7Jκβτ.ι έν χρΥισει ρήμιιτo~. μόνον ,εν τφ τύπψ 
'tοuτψ ιiπoιντωντo;' πιθ. ιιΙολ. ιiντΙ 'Α. το (τoίl Υ xβtμβ· 
νου ιiντΙ F).- 11 αυγχικομ. ci.vi! του lyi"Bro. 



" ζ . ( :- .. 

• Eτvμ.: δμηρ. yέν~o ( ·y.μ-~o. Itpo'j)oιvw~ τοίι ΥΙμαι fcPΙΙTo-8c6IωΡOI, οΙ' δν8Ρωποι c:ις ό Γέρης καΙ 
=λαμβόνω, !1ιόνω' π~lSλ. Κυπ? ποιρ' Ήαυχ. cιΙ.π6- ό Θεόδωρος (~η),; .~τ.λιΤ~ χοιΙ Ο~1iι~οινοΙ). 
'Υε,κε' &:ρελκε., cίίΥΥεμΟi' ανλλcιβή., ΥάΥγαμο" χλ . · YCρovT-Iywytw (~I-+ CΙΥωΥδi το!l Ιycu), μ.λ. 
π;.n. κcιί -ιιΧ αχετικιΧ τιΧ ποιριnιθίμενοι εν λ. Υέμαι' . -ήαω' άγω (όδηγώ) γέροντα. ΈΧ τοί! 
ώ~. ί;>λ . gemel (δεσμός, δλυσις), 4λλ. G-yμoi (χει- Υcροvτ-δΥωΥός, δ (yee- + &'1110)' ό όδηγQν 
ρ6βολον σταχύων, δρ6Υμα) ' ρΙ~. gem- (όρπόζειν, γέροντα. 
άδρόχνειν, περιέχειν, 6λ. yαα~ήI' πιέζειν, lSλ. Υέμαι' ycρovτia, ~. λ\ltχων. ι:iντΙ Υ.ιοναlα (δ lSλ.). 
OUVEvwVEIY, ~λ. γα,κβιός, Υάμος)" Κοιτ' c1Hou~ 6Χ ρ. . ycpόvτιov, τό, iιπoxoρ. τοΙ} yέe-' cγεΡοντόκι fι 
FeA- του σ.o~. Ε,ι.το (Υ σ.ντΙ F,,, ι:iντΙ Α, ιίι~ 11"8-0,, γεροντόκος». 
ι:i.ντί t}Aoθo", βέ"ησ~oς σ.ντΙ PiA~'CJ~Oi' ycΡOuσfa, 'ιι (Υέρ-)' 6ουλή (συνέδριον) γερ6ν-
ΓΕ'ΜΥ-Ι, f), ,&ν. ΥΈt'Vος' ~oτ. Υ.""'" eοτ. πληθ. Υέ- των, «Υερουσια» ώ, χοι! ο'ήμΒρον U χυρ. ίν ΣπΙΙρτ'(j, 

"νο., επ. yiIf1Ivaa' cιΙτ. Υέ,,1Ιας, auv'(jp. ynfJ$' ή κότω δπου 'ιι YBρoυαΙcι ιiπεΤBλ.ττo έ; 28 ,ιρόντων.- 11 πρε-
OIaywv, cσαΥόνι», άμφότεΡGJΙ αl σιαγόνες, στόμα 11 σβεΙα. 
έντεΒθεν ώα . ή παρειό, τό πηΥούνι.- • ή όκμή, ό- . ycρoύσIDς, α, ο" (Υέι->, ό όνήκων εΙς (τι προ-
κωκή, «κόψις » τοϋ πελέκεως, πέλεκυς όξΙνη. . ωρισμένος, κατόλληλος, διό) τους Υέροντας, τoUς 

• Erνμ. ι ye,,1I'· Υέ" •• ο,,· Υε" •• ά.· ~y.""l.· π:;lSλ. πρεσβυτέρους (Τι τους όρχηΥούς): οΙ"ος y.eOVa'Oi 
αοιναχρ. honuh = OIaywv (αοιναχρ . h- <gh-: Ιλλ. Υ-)' =οΤνος φυλαΥμένος διό τους όΡXηyoUς μόνον. 
ΦρυΥ. ιIζή~, οι!τ. ιΙζέ'Ι'Ω (ye" •• o,,) <πρόθεμ. ιΙ+ζ." = ΥΙρρον, το (.Ιιω j), λσιτ. gerr4' πδν τό κατε-
Υένυς Λοιτιν. geΠ4=Υνό80ς,. παρειό (ι:iντ! *genus σκευασμένον όπό βέΡΥας λυγαριδς, χυρ. έπιμήκης 
xcιτ' ι:iνσιλ'JΎΙoιν πρo~ το mίil4), genuinus (dens)=μυλ- όσπlς (κεκαλυμμένη διό δέρματος), όποΙαν μετεχει-
όΟΟυς (τραπεζΙτης), θβμ. genu- = Υέ,,1Ι.' ποιλ - !ρλ. ρΙζοντο ΟΙ Πέρσαι. 2) πλεκτή καλύβη (τι σκηνή). 
gin, 9αΙΙ. gen . (παρειό)' ΙΌτθ. klnnus (OIaywv, πα- Έ~1Iμ. : 't'ijv αυν'ήθω~ πpolScιλλoμιiνην έτυμολ. ίΧ τοίι 
ι:ειά)' πσιλ-Υερμ. kinni (OIaywv, nW\WY) ' πρΙλ. ώ~. ι:Τιω ~έν ~sχoντσιι οΙ πλεΤατοι. Tινέ~ το θεω~oίIαι προ-
ytιάθoi ytιαθμO., Λιθ. Ζ'άndas (OIQYwvy πρl5λ. ώσ. ελθον έΧ ρ. ger- (περιστρέφει ν, πλέκειν), πρlSλ. το 
το ποιρ' Ήαυχ. cκά"αδο. (Τα. Mσικε.~oν.) · 0.αΥ6".ς, ποι,,' Ήαυχ. CΥιίιια' edPOOi, Κρητ. rάIαα'I'Ω' φevrα-
)"ι'άθο... "α (χαμόκλαδα) » . 

• ΓΕ'ΗΩ. ι:iπηpχ. ένιατ. ίΧ ΡΙ; . 't01i ΥΙΥ"ομα. (8 βλ.). ycpρo-φόρoI,oI (yceeo" + φeIιιo)' ΟΙ φέροντες 
ΥΙρδ, έπ , αυν'{ίΡ. τύr;ο; του Υέιαα, χσι! πσιρ' ·Hρo~. γέρρα 11 στρατιώται φέροντες πλεκτός όσπΙδας: (l5λ. 

Υέιεα (πλ-ηθ. yέICΙ')· Υέιίί, καιτ' ι:iJtox(jIt'ijv «ντ! 'ti'). ο- Υέιιο'll). 
νομ. πληθ. Υειαα. ΓΕ'ΡΩ", -o"~Oi, δ' ό ήλικιωμένος, ό 'cytρov-

Υcραι6ς, ά, δ" (Υέιω)l, Υήια.) = Yf1gα.6~, . γέρων τας», λ\ltτ. senex: οΙ yigo,,~.~ = ΟΙ πρεσβυτεροι, ΟΙ 
τήν ήλικΙαν, Υέρων 11 σεβόσμιος, σεβαστός αυΥΧΡΙΤ. όρχηΥΟΙ, οϊτινε; μετιΧ του Βοιαιλίω. «ΠΒτίλουν 't'ijv κυ -
Y.Iα'~εIoς (xoιτCι το .nαMι'~.eo.) : οΙ Υ.ρα{τ.eο'=οl ρΙω;; Β~uλ'ijν 11 ιiHE1iOev yέIo,,~ε.·έxcιλoίiντo κοιΙ οΙ Υ.
πρεσβύτεροι (λσιτ. sen4tOreS)' ΟΙ Υονετς. 'rJtIpe. Υ.- I01l0.cια~α', ιiντια-:oιχoiίντε; πρό;; τού. έ,ι t1j Λσιτιν. 
eα'~α~o.. P4Ires, XU;J. εν Σ:τocρτ'(j, δπι:;υ οίιτοι -Jj"oιv 28 τόν ιiFt-
ycρaι6-φloιoς, ο" (Υ.gα.δ. + φAo,6~)' ό Ιχων θμ6ν.- 11 ώ;; επ(θ. yέIω~, ο", ι:iλλ' δμω; πiντοτa αχ.-

Υηροιόν (πεπαλαιωμένον) φλοιόν 11 ό Ιχων πληρες aάν μετ!ι σ.ρο. 0~:1., ώ;;' yeew" 16ΥΟ' (πρlSλ . το δμηρ. 
ΡUτΙΔWν δέρμα. yeeo" adHDi), 
ycρaΙρω, μιλ. Υειιίίρώ.· ι:iόp. οι' έΥέerιeα, ι:iπρφ . Υ.- Έ~1Iμ. : Υέρω,,' y.ρcι~ (βλ. λ.)' Υ.ρα.6ς· Yf1eαλέο•· 

,σια,' σ.όρ. 15' lyέeίίΡo" (Υέια.)' τιμώ, όνταμεΙβw Yf1edaH.,,,· yeeova.o. < ·Y.ΡO"~-'Θ-'· Υ.ρονα./α· Υήρα. 
διό &:ι~oυ 11 yενικω~, τιμώ. (lSλ. λ.)' Υραν; (βλ. λ.)' πρΙλ. αοιναχ? jάr4n (=Υέρων) , 
ycρafτcpoς, -~α~oς, πaφοιθιτ. 't01i Υ.ια,6.: jάratί ( = καθιστώ τινα Υεροντικόν, άδύνατον), j4-
ΓΕ'ΡΑ .... "01, 'Ιι, λσιτ. grus' το yνω~τo~ ΠΤΤινόν yιeα"o~ r4n6h (=ύπέΡΥηρως)' jarάs- j4rιt (=ήλικΙα, γηρας), 

(μ. μΟΙΧρόν λσιιμόν). 2) Ή γνωστή μηχανή (πpό~ ιiνύ- j4rimιf (=ήλικΙ.α)· πρlSλ. c~δ Υ4Ρ yierι~ έα~Ι Υ.ρ6,,
ψωαιν βσιρων χρηοιμοποι,υμέ'ιη ίν. τιjΊ θaiτρφ π.χ.). τω".' ρι~. 6:ίσι;; πiντων τούτων=gere (=γηρ6σκειν). 
Έrνμ.: ίΧ ~. Y./l-: Υερ-α,,·ο., Υει-ά"-.ο,,, r.e- Υcuμα, -cι~o~, το (Υετίω)' ή γεϋσις πρόΥματός τινος. 

-ά,,-ι.α· πρι5λ. λ\ltτ. gr-u-s, gru-ere- ποιΑ-Υιιρμ. chr-4n- Υcύσασ8αι, ciJtp't'. μία. ι:iι:;ρ. σι' τoiί ΥWω. ' . 
uh' ι:inλ-ασιε. cr'-an- Λιθ. ger-ve - Άρμ. krunk' πρl5λ. ΓΕΥΏ, μίλ. y.ίJαω· ιioρ. α' lYΙ1Iacι' δΙδω (παρέχω) 
GaII. t4rvos trigar4nos=raϋpoς μέ τρΙα πτηνό έπl εΤς τινα τήν Υεϋσιν π;:>όΥματός τινος.-Μίαον, Υ.ιίο
της ρόχεως ,8?μ. kr4nich, kr4hn (γέρανος). Ή ρ. μα., μίλ. Υ.ιίοομα.· ιio". σι' έΥιυοιίμ",,' μετ !ι ποιθ. Π"Χ. 
ger- 8Ινcιι . χσιτ' ι:iπoμΙμηαιν φωνi'). (=φωνόζειν). YΙynιμα.· άπογεύομαι, δοκιμόζω, τρWγω, άπό πρδ-
Υcρδός, ή, δ"=Υ.2α.6.. Υμό τι' " πληθ. δπιρα. lyέynι,,~o = εΤχον γευθη, εΤ-
Υcρδρός, ά, ό" (Υ.eαιeω)· σεβόσμιος, μεγαλο- χον δοκιμόσει 11 εντεiίθβν, δοκιμόζω, κόμνω δοκιμήν, 

πρεπής' Υ./lαeο/, ο!=οllερείς αΙ Υ.eαeαl=αIIέρεlαι. άπόπειραν, λαμβόνω πετραν πράγματός τινος: ΟΟν-
ΓΙ'ΡΑΙ, -αΘς, ι τό' Ονομ. πληθ. YΙIα~α, ίων. tέρεα, ,δ. ΥCιίαααθα. = νό δοκιμaqr;ι, νό αΙσ8αν8ι:\ (λόer;ι 

έπ. συν'!)ρ. YΙIίi' δώρον τιμης, (τιμητικόν δώρον), Ιπ- αίσ8ησιν) τοϋ δόρατος ιι όπολαί-ω. . 
a8λον 11 ,εν., δώρον, τιμή U μτφ,,: Υέια. 6cι)l6,,~ιιoγ= ·~τtJμ.: εκ ρ. Ylv- «Υ.I1Ο-) y.v-w, Υ.6-0-μα., γ.ίί
ή τελευταΙα τιμή ή όπονεμομένη εΙς νεκρούς.- 11 μα, Υείί-ο.-., Υιν-ατ-6.· πρlSλ. αcινσxp. g'ush {άρέ-
πρ:>νόμιον, δικαΙωμα. σκομαι είς τι), g'ush-II-s (Υεϋσις, lκανοποΙησις), 

Έ~1Iμ.: Υ-ια., (κυρ. = ήλικΙα, ΠPQνόμιον ήλικΙας, g'Q'sh4-S (ικανοποΙηόlς,' άπόλσυσις)' λcιτ . de-gU<s)-
μερΙδιον τιμηςl' Υ.ια{ιω, Υ.eα/l6., 'yέIαα~o.· lSλ.. nere, degusl4re, gus-tus, gus-t4re' ΙΌτθ. kiUS-4 (00-
yieW'l' (πι;lSλ. c~δ Y4e Υ.ια; Ια~Ι y.e6f1'1to".) 'f.Χiτι:i κιμόζω) , kus-tus (δοκιμή) = λοιτ. gustus, k4us-j4n 
τινσι; αυη. τιjΊ zEve. g4r (τιμή), g4r4ήh (όπονομή (Υεύομαι)' ποιλ-περα. d4U~- (ΟΟκιμόζω άπό τι). 
τιμης)' χσιτ' c1Hou; αυπ. τψ βαeiις(*g4rus 'Τι ίΧ ρ. ΓΕ'.ν-ΡΑ, Τι- χώμα, πΡόσχωμα, όνόχωμα (tvoι 
g4r = καλεΤν, φωνάζειν. V Αλλοι τίλο;; τΥιν αχaτ(~ουαι. ίμπο~Ιζ'(j ττιν ίκχειλιcιν π?ταμου), τι «Υέφυρα» πρός 
προ; τό ΥαVeος(cσιναχΡ. g4r-v4s (πρl5λ. ".ίieo": ner- ζεΟξιν ποταμοΟ (εν χρήαει πcιι;' Όμ. κιΧτιΧ πλ-ηθ. Πι:iν· 
VUS), xcιί π~o;; τιΧ o\ltvaxp. g4r-v4s (όλαζονεΙα), g4rV4- ΤΟΤ8). - Ποιρ' Όμ . ~πcιντ~ ώα. 'Ιι πεpΙι:pρααι~ .πολέμα,ο 
ιI4-S (όλαζΙ;;ν). Βλ. ΥΙιω". Έ; σι,jτοiί τό yέφνeα.=ή μεταξυ τών δύο άντιμαχομένων παρα--
ycpόoμIoς, ο" (Υέιας)' ό τιμων, ό ΥεραΙρων.- U τόξεων λωρlς έδόφους, τό πεδΙον της μόχης.- ιι 

ό τιμωμενος, ό Υεράιρόμενος, ό τειιμημένος. μην. ίν τιjΊ Ιν., «Υέφυρα»: Υέφ1lια" ",νΥ""α, Τι Υ.-
. . Γιρόστιοι;· Σποιρτισιτιχο; μ'ήν, ιiντιατι:;ιχων πρό. τον φiιIΙΙ ""'ΥννtΙCΙ. _ταμΟ'Ι'=Ροnte jungere fluvium=-
.iττικΟν Έ.ιa..φ"βOA.ώ'I'Ω. κατασκευόζειν ύπερόνω ποτ.αμοΟ τΊνος γέφυραν. 
ycρaσ-φ6ρoςί ο" (Υ~eαs + φeIω)' ό φέρων (όπο- Έrνμ.: YΈφVfσ, Βοιωτ. βeφUeα, Λοιχ. δ'φονια, 

κομΙζων, κτwμενος, κερδΙζων) τιμήν. Ι'ορτ. δέ~eα' ι:iyν. ίτυμολ. Έ~ οι!1το!l το 
yipca, Ιων. 6νομ. πλΥΙθ. τοίι rέIα.. • ,: Υcφuρ6ω, μιιλ. ·ώcJψ Ka8IorCJ τι διαeατόν, σJν-
Γιpfινιoc;, δ' δμηρ. il;(e. ~oίi Nία~opo, (δλ. K.E,J\-.). Ιδέω, διό Υεφύρας 11 Υεφόρώνω: Υ.φτίι-ι . .πOTcιμ6. 



(';0 δίνδρoν)=~Kαμε γέφυραν ύπεράνω τοΟ ποταμοΟ' 
ΥcφVeωα. ΚB1aι60" = ~Kαμε δρόμον διό γεφύρας, 
γεφυρωτόν. - Π/%θη,;., εΥ.φνeώ6η d n6eo~ = το πέ· 
ρασμα κατέστη δια6aτον (ήνώθη) διά γεφύρας. 

Υι:ω-Υρδφία, fι' δ ,,;ι χ/%Ι νυν ΗγομΕν , ή περιγρα
φή της Υης, 6 ΥεωΥραφικός χάρτης. Έχ · ,;()ίi 
Υι:ω-Υράφος, ο,,(yii+Υeάφω)' Ο πεΡΙΥράφων την · 

γην' ώ~ ο!1σ. d y.ωyedφo~, -ον=6 «γεωΥράφος». 
Υι:ώ-λοφος, δ (yiiH6φo,)' λ6φος, λοφ/σκος ώσ_ 

το γεώ10φο" χ/%Ι ι) γεω10φΙα. 
Υι:ω-μι:τρέω, μελ. -ήαω' μετρώ την γην, εΤμαι 

Υεωμέτρης. Έκ τoίi 
Υι:ω-μCτριις, -ον, δ (yii+μετe.ω)' ό μετρών την 

Υην, 6 γεωμέτρης. Έ, /% u'toίi .0 . 
Υεω-μετρία, ΤΙ· το μετρεΤν την γην, 15,,;1 χ/%Ι νίiν 

λέγομεν Υεωμετρ/αν' χ/%Ι 
Υι:ω-μι:τριιι6ς, ή, 6,,' ό άνήκων Τι έπιτήδειος 

(fμπειρος) εΙς τήν Υεωμετρ/αν: Υεωμετρικός : ι) 
γεωμετeικη (ενν. τέχ .. η) = ή γεωμετρ/α' d γεωμeτeι
κο,=ό Υεωμέτρης. ΈπΙρ. -κώς-. 

Υι:ω-μορ(α, Υι' διανσμη τών χωρών της Υης Π γε
ωΡΥ/α. ΈΧ του 
Υεω-μ6ρος (xocL Υη-μdeο" γα-μ6eος-, χ/%Ι γειο

μόeο~), δ , τι (yii+μeleομαι)' ό μετέχων είς τήν δια
νομήν της Υης,' κληροΟχος, κτηματΙας: ο; γεωμ6-
eOI=O] γαιοκτήμονες, ο] εύπατρΙδαι, ο] εύγενεΤς, 
λ!Χτ . optimates_ 

Υι:ώ-πι:δον i'j Υεω-Λέ"ιο", τό, Ιων. ιiντΙ Υή-πε"ο" 
(8 βλ .). 

Υεω-πείνιις, -ον, δ (yii+πέ .. ομαι)' ό πένης εΙς 
γα/ας, 6 μικροκτηματΙας. . 
Υι:ω-π6νος, δ (yii+πο .. έω)' ό κσλλιερΥών την 

γην (χυρ. d πο"ώ .. περl την γην, 6 έΡΥαζόμενας 
την γην), χεωΡΥός, «γεωπόνος •. 
Υι:-ωΡΥεω, μΕλ. -ήοω, (γεωeΥ6ι;)' εΤμαι Υεωργόςll 

ώσ. καλλιφΥώ τήν, γην (εeγάζομ/%ι τη .. yii .. ) ιι μτqφ. 
μετέρχομαι, έπαγΥέλλομαΙ, τι 11 μετά φιλοπονΙας 
άσκώ τέχνην τινό Τι έπάγΥελμα. 

yc-wpyfa, τι (ΥεωeΥ6ς-)' «Υεωργ/α», καλλιέργεια 
της Υης.- 11 εν τφ πληθ. , καλλιεργημέναι γαΤαι, 
άγροτικά l<τήματα, χωράφια. 

Υε-ωΡΥιιιός, ή, ο .. (γεωeγοι;)' ό άνήκων Τι κατ
άλληλος .. διό καλλιέργειαν, άΥρατικός.- 11 ό έπι
τήδειος, · fμπειρος, περ] την γεωΡΥίαν. 

Υι:-ώΡΥιον, τό' όΥρός U Kaλλιέρyεια 11 είσόδημα, 
συΥκομιδή . ΈΧ Τcίυ ' 
Υι:-ωΡΥ6ς, o,,<yii+lero .. , *leγω)' ό έΡΥαζόμενος 

τήν Υην, καλλιεΡΥητής, ζευγΙτης 11 ώ~o~σlιxστ. γε
ωΡΥός , -oiί, δ=6 αΥρότης, ό χωρικός, «ΥεωΡΥός». 
Υε-ωρϋχιέω, μέλ. -ήαω- σκάπτω, άνασκάπτω, τήν 

Υην. ΈΧ ,05 
. Υι:-ωρύχος, ο" (Υη + deνααω)- ό devααω.. (ανα

σκάπτων) τ,ην γην, κάμνων λάι<κους fι όπάς εΙς 
την Υην. 

Υι:ω-τ6μος, ο .. (Υ;; + τεμeϊ .. του τέμ .. ω)· ό κατα
τέμνων (κόπτων, ΌχΙζων) τήν γην, ό άροτριών τήν 
γην, ό γεωργός. 

ΓΗ-, ΤΙ , χ!Χ.α. συν/%Ιρ. ιiντΙ γέα' 8,.1 χα.Ι νίiν, «γη», 
χώρα, fδαφος: yii .. κο., νδωe διδό .. αι=δ/δειν, πα
ραδίδειν, χώμα καΙ Οδωρ ώς σημεΤα ύποταΥης 11 κα
τά yii .. =KaTQ ξηράν, διό ξηρός, ιiν.Ιθ. τφ κατά iJ.d-
10.00/%" 11 ώσ. κατά Υ;;ς=ύπό τήν γην (ύπό τήν έπι
φάνειαν τοΟ έδάφους) 11 πoiί yiii;= λα. •. ubi. terra
rum ?=είς ποίον μέρος της γης; 
Έτνμ.: yii, δωρ. Υίί, Κυπρ. ζiί, δμηρ. Υα.ία «yiiFjα), 

ίων. Υέη' yrίδΙO .. (=μΙKρOν κτημα)' Υήπ.δο,,· yήι .. o~, 
γεωeγος (,*yiiFοeΥός), λα.χ. yαpeeyoe ( *yiiFeey6s' 
ΉραΧλ. Υα.ιώ .. (βλ. λ.)' δμηρ. yαιήoxo~ (βλ. λ.). Άγν. 
ετυμολ.· χα..<Χ τlνα.~ Τσω~ εν nial τού.οις; (ιπόΧδl.1Ι1 Τι 
ρ. γα-, γε .. - (τουγίγ .. ομαι). 

, ΥΙΙ-Υενής, ές (Υ;; + *Υ ... ω)'ό έκ της γης γεννη
θεlς i'j γεγενημένος 11 αύτόχθων, (Υ~γενής».-·Q~ 
o~σ. , Υηγε..ής, -oiίς, δ=υ]ός της γης (επι, ,;ιiίν · τι.ά.-
νων χ!ΧΙ ΙΊγά.ν,ων). r 

yiίθι:ν, έπΙρ . • oίi yii' έκ της γης, όπό της γης. 
ΥιιθCω, μeλ. -ήοω' ιiόρ. ΙΥή{).ηαα· πρχ. Υ.Υη6α, 

,οωρ. rIyaiJ.α , . {μιτόι Ι1jμ. i~eQ~Y ~It$PQ; Ir_yήiJ._Il' 

(Υα[ω)' χαΙρω, 'άγόλλομαι, εύφραΙνομαί' Ά 
Έτυμ.: γηθ-έω, δωρ. ΥαiJ.έω ( *ΥίiFε"'έω=λα.,. gau

deo ( *gavideo (*gίivedhejo' πι;.χ , γέγηfJ.α., δωρ. γέ
γα6α ( =εΤμαι χαρούμενος) ' γη{}οούνη (=χαρά) : 
Υη"'60ν .. ος (=χαρούμενος)' όμη ρ. γ/%ίω «*yαF-jω), 
Υά .. υμαι ( ίαπ. *ga-ne-v-mi ' Υάνος (βλ . λ.) , τ ό ιi'T''!ip. 
.οίί Υά .. νμαι· γαiίρoς (βλ. λ . )' 'Εν πάσι ,0ύ,GΙ ;; ίιπό

κειτ!ΧΙ ίιχπ . ρΙζ. gίiu- ( = χαΙρω, άγόλλoμαι)~ πρΟ λ. 
λα.,ιν. gau, gauceo, gavisus, gaudium' έ λλ. ρ_ γα- > 
γαν- (οπω;; φα-> φαν-) χα. Ι γαν-. Κα.,<Χ τινα; ouγy. 
πρό;; ,/%υτα. ε!νQtI x~t τcί. : ά -γαν-ός, ά -γαν-e6ς, ά-γα
[ο-μαι, α-γa.-μ/%ι, αΥη. 

Υιιθοούνιι, τι (Υη..,έω)· χαρά, εύφροσύνη. 
Υιιθ60ϋνος, · η, ον (Υη6έω)' πλήρης χαρός, εύ· 

φρόσυνος, εύτυχής. 
ΓΗ'ΘΥΟΜ, τά , Α!Χ, . gelhyum' εΤδ:Jς πράσου; 
Υήινος, χα. Ι Υήιος, ο .. (yii). έι.; γης '11 χώρατος. 
Υιιiτιις, χα.ί ' χα. ta. σ:η~Ιρ. , rnτης, -ον, δ (yii)' Υε-

ωργόc. 
Υή-λοφος, δ=γεώλοφος' λόφ:Jς. 
Υίίμαι, Υήμας, Υήμαοθαι, Υιιμάμενος' ιiπpφ . χα.Ι 

μτχ. ένει;.γ. κ!Χt μέσ. ιio? !χ' το :; γαμέω. 

Υιι-μ6ρος, δ=γεωμόeος (δ βλ.)_ 
Υιι-οχΙω (Υη+έχω), ίων. ιiν τί ,;oίi Υη-ονχέω' εΤμαι 

κάτοχος γης, είμ ::J Ι κτηματΙας. 
Υή-πι:δον, τ?=γεώ·πε50ν (ο ι'J λ .) (yii+nB"o .. )· τε- , 

μάχιον γης , «γήπεδον». 
Υιι-πετής, ές (Υιϊ+πεσεϊ .. ,oίi πίπτω)' ό πΙπτων 

έπl της γης. 
Υιι-πόνος, δ=γεω πό .. ος (ο βλ . ). 
Υή-ποτοc;, δω". ya-norOo, Ον (yii+πέ-ποται, γ' Ιν_ 

π~θ. ΠΡΚ. ,οίί πΙ .. ω) · 6 καταπινόμενος Τι καταποθεlς 
ύπ6 της γης 11 ον πρέπει ( 'ίj δύναται) να καταπΙ/) ή Υη. 

Υιιραιός, ά, ον (yiieαo) ' ήλ ικιωμένος, Υέρων . 
ΥηραλΕος x~t γηeάλιος, α, ον=γηραιος (ο βλ.). 
ΥιιΡάναι (ιiΙΨf . ιio~. 6' ) r, Υηραναι, ιiπpφ. ιioρ. α' 

.ου γηράσκω. 

ΥιιΡάντι:ασι, επ. ιivτ Ι Υη!άοι, δοτ. πληθ . • oίi Υη-
eds (μ,χ. ιio~ . 6' ,οίί γηράσκω). 

Υιιρα6ς, ά, 6 .. , n OlYI,. ιiντΙ Υηρ/%ι6ς. 
Υιιράς μ.χ. ιio ? , ο ' .()ίί γηράσκω. 
ΓΗ-ΡΑΙ, το, γεν. yήg/%oo (ά.τ • . auv'!ip. Υήeως)' δο •• 

yήeαi' (x~ί ιin. auv'!ip. yήρ~). γεροντική ήλικΙα (λα.τ. 
senectus). [~ ι' ε 'tυμολ. 6λ. Υέρων κ~ί Υηeάσκω]. Έ, 
α.~τoίi τό 

ΥιιΡάσιιω 1ι γηgάω' μΗ. -aσω, ιi't'l: . Υηeιfαομαι' 
ιiόρ . α.. ΙΥήρασα ' ιiι:ίp. e' ΙΥήρα ν (ιiπp:P. γηeιtναι, μ,χ
γηeας, ιίι,.ί έχ ρ. ε Ι~ -μι: γήρημιΥι Υήραμι)' πρχ. γε
Υήρακα' άρχΙζω νά «Υερνω,» , γ/νομαι γέρων καί α
δύνατος, «Υηράζω».- ώ; μ~ε; (Υ-α.t ~T, εν τφ ιΣορ. α.' 
Ιyήρίioα)' καμνω τινό νά γηρόο/). 
Έτυμ. : Υηgάω ( yήea,uc, π;:.ελ. μ,χ. εν. Υηράς, 

"πρ~ , έν. YfIed .. /%I· ιiόρ. lΥήeασα, ΙΥήρην' Τό -η- τη. 
ρ ίζYI~ ιiντΙ -ε- ι:ίφs(λΞΤα.1 εί~ ιi ·lα.λoγΙ!Xν πρό;; .6 ιiν,(
θεΤ9ν .ου ήβάω, χα.,Οπιν δε τοιί,ου τ6 γέρας ( =ήλι
κΙα, πρ6λ. γέeω .. · ελ . λ. YBe/%i) > yiieαs, γεν. yήeαo!; 
Υήρωι;, το Υεραιος > γηeαιός, γεgαUος (Ήσυχ.) > Υη
eαUos. 
ΥΙΙΡο-βοσκΕω, μελ. -ήοω' τρέφω καΙ περιποιού

μαΙ τινα έν τΥ γήρατι, Υηροκομω. - Πα.θ. , τρέφσ· 
μαι, τυΥχάνω περιποιήσεων, κατό τό Υηρας, γηρο
κομοΟμαι. ΈΧ ,ου 

Υιιρο-βοσκ6ς, οΥ (yiieαs + βόοκω)' ό τρέφω ν Τι 
περιθάλπων (περιποιούμενός) τινζ] κατά τ6 Υηράς 

:του (χυρ. ό γηροκομών τούς Υονετς του). 
ΥΙΙΡο-ιι6μος, ο .. (yiieας+ κομέω)' 6 περιποιούμενος 

(κομώ,,) γέροντας=Υηροβοακ6'ς. . 
, , yήρiίμα, -α'τος, .6 (ΥηetJω)' φωνή, ήχος, φθόΥ
γος. τόνος, 
ΓΗ-ΡΥΙ, -νος, "ι' φωνή, λαλιι), όμιλ/ο' πρβλ. ΤΟ 

'το σημ. γκαρυξιά_ 
Έτνμ.: yiiev~, δωρ. yiievo' yηevo> (δ βλ.) (πρβλ .• 0 

πα.ρ' Ήσυχ . cγαeeιώμe6α' λοιδοeονμε6α»), Γηeν6-
'ffls' δμόρ. εΙνα.1 .cί.: λα.. garrio (φλυαpCι, ληρQ), 
:garrulus (φλύαρος, άκριτόμΥθος)' πα.λ-ιρλ. gairm, 
gall. garm (κραυγή) (Κ!λ •. '*garsmen' π!Χλ-ιΡλ. gair, 
9αll, gawr (-=κοτοκρaUΥή)'· πlιλ·ΥιΡμ. kar& (=gI-



μωγή, όλοφυρμός)' Γοτθ. kara, ιXγyλ-σcι;. ce.rou 
(=μέριμνα)' π~λ - σα~. karm (όλοφυρμός)' σcινσY.p. 
'g';'r, grinami ' (=καλώ, έποινώ), gir (φωνή), glrtl 
(λόγος) ' . Ζε 'ιι,. gar (ξιδω)' ΠCΙλ. - γε"μ. kirru (γε ,ψ. 
knarren,' π ~ θ . έ 'ιτ~~θ~ ιiνYιx')υν x~! τιΧ λ~τ .. galius, 
π~λ-σY.α'ι~. kalia (άnλ. call = φωνάζω, καλώ). 'Ωο. 
έ'Iτ~υθα, xcι,ί ~ιν%;;, iν-ί,Κ')UjΙ καΙ λέ~ε'.; τι 'ι~~ σ.νcιλC

γου or:Il .. ιiνα+ε~6με 'ιr.ιι εί~ :ίMμιμrιτικ~~ ρΙζoc; gver
(π;. 6), . Η;. δε,ρ,α,,) κcιί ger- (π;.6λ_ λ . Υέρα"ο,). Έ; 
ΙΧ '}-;ο5 τ? 

Υηρύω, tωΡ. yίi$?υω' μελ. )'η]όιιω' .χάρ. α' έΥήρϊίιια. 
·Μέ;:ον . μ έλλ . -ύΙΙo,uα,' ιiόp. oc' έΥη2νιιάμη", CΊλλιi χoc! 
r:ocθ. έΥηιύtJ.ην μs,~ "tj. οημ; έκατομίζω, όμιλώ, 
λέγω, κράςω, ξιδω, ψάλλω (λcιτ. garrlre). ['Εχ του 
Υηρυ., 8 6λ . κcι! ~ι' έτυμολ . ]. ΠρΙλ. το σ7jμΞ". γαρύ
ζω iι γκαρύζω. 

yίjρως, χχτιΧ συναΙρ. ιiντ! Υήραος, '(av. τοίί '·;;ea,. 
yijTcIov, "1:6, ιi~τ. ιiντ! Υήθ>υο,,' εΤδος πράσου. 
Υάτιις, ό (χα! ΥήΤ'1ς) κατιi συyr.ιίp. ιiντ! Υηtrη;(ο βλ.). 
Υιι-τ6μος, Ον (γη+τε.uεϊ" ,οίί τέμ"ω)' δ τέμ"ω,-

(καλλιεργ(Jν) τήν γην=Υεωτ6μος (ο βλ.). · 
ΥIΥαντ-οΗτιις, -ov, δ (Υ'γας + ό.Ηυμ,)· 6 τούς 

γΙγαντας dAAv, (τ. ε. καταοτρέφων, φ::>νεύων), 6 
καταστροφεύς γιγάντων. . 
ΥίΥαντο-φ6νος, ο" (ΥίΥα.\-*φέ"ω)· 6 φονεύων 

τούς γΙγαντας. 

ΓΙ"ΓΑΡΙΟΜ, τ~· 6 πυρήν (τ6 «KoυKoύ~σι») της 
σταφυλης. Έν τιμ πλ'ηθ. , τά στέμφυλα. 
Έτυμ.: έτυμι:.λ. C'JνOCv'ijxet τφ λατ. grQnum (σπό

ρος, καρπός) = πcιλ-ι~λ. grίin, Gall . grawn, Γοτθ. 
kaύrn, π~λ-γ!;-μ. corn' ιί>" . σανσx,~. jirn6h (εΟθραυ
στος)' !απ. *gerίί-(ώ; μτ6τ . φ~εΙρω διό προστρι6ης 
-ώ; cίIltt!. έξαντλΟϋμαι, φθΙνω, γηράσκω)' πρ6λ. ώ:ι. 
πcιλ-Ύερμ. kerno (κουκούτσι)' πρΕ;λ. xcι! λ. Υέρω", γη
ιιας, Υραν., ΥεΙΥέρ,μο., yiί~'" Υρυμέα. 

ΓI"ΓλΣ, -α"το., δ. Χλ'ηΤ . ylyav (Υαία ii Υη)' xlttιX 
τό πλεί:ιτον έν τφ πλrιθ . οΙ yiya"re.· φυλή' άΥριαν
θΡώπων, πελωρΙων τό μέγεθος κα) τήν δύναμιν, έ
ξΟλοθρευθείσα ύπό τών Θεών. llltpιX τφ Ήσιόδψ, 
τά. τέxνcι τή~ n,~, έ; o~ XC1! τό δνομlt ylya,=yηye,,"" 

• Ετυμ.: πχρά. ττιν κοινώ; πιtΡC1~ε~εΎμtνην πα.ι;αγω
Υή 'Ι έκ τoίi Υιιία, «λλrΛ. όρθ6τερ:ιν Ισω~, θεωροuσιν οτι 
τ6 Υ'Υας ιi'ιYιxει !σω; εί; τύπον τινά. *y,yai"ω. ΥέΥαα 
έκ Ρ *gen- τοί) ΥlΥ"ομα,' ε ,ι τr.ι~τφ fι λ, ΙΙπ",νθυμΙζει 

τή'Ι Altt. ρ. Ingenl- (=ύπφμεγέθης). 
. ΥΙ-Υνομαι, κα.τά. C'J"(XQnijv έΧ τ!:οίί Υ' -Υέ"ομα" δ
περ έσχ'ημr.ιτΙσθ'η ~ι' ενε:ιτωτ. ιiν~διπλ~::ιια."μoίί έκ τοίί 
ριζικοίί *ΓΕΝΩ (δ6λ.l· έχ τοίί τελε'Ηαίψ) τούτου προ
i~xavtcιt οί: IieA. Υενήιιιιμα,' ιiόp . 6' έΥε"6μ,,,,' ΠΡΧ. Υε
Υέ"ημα, κα.! ΥέΥΟ"::J.· :ίό;:>. α.' (πlt?ιΧ μ τγν . ) ΙΥaνή
/}η". διιΧ τόν έπ. πρκ. yiyαC1 n. yέyr.ια.-έρxoμαι είς 
τό εΤναι, γ:νομαι 11 λαμ66νω χώραν,ouμ6α(νω 11 γεν
νώμαι 11 εΊμαι 11 έν τψ Π;"Χ. ΥέΥο"α = εΤμαι 6πό γενε· 
της τοιοϋτος, έχω γΙνει τοιοϋτος. 2) επ! συμ6ίν
των, συμβαΙνω, έπέρχομαι.- 11 ΜaτιΧ προθ. ii επιΡΡ., 
έπ! κινr.σεω~ = φθάνω, μετα6αΙνω, είς. .. : ΙΥlΥνετο 
εΙς ΛαΗaJαlμο"α. 2) πά"τα, nαπoίoς, πα"τoJα
πδς ΥΙΥ"ομα, = λαμ6άνω δλος τάς μορφqς, στρέ
φομαι πρός ηα.σαν κατεύθυνσιν 11 Ιμαυι;ον Υ'Υιιομα, 
=γΙνομαι κύριος τοϋ έαυτοϋ μου (κυριαρχώ έπ) τοϋ 
έαυτoU μου, συγκρατώ τά νεϋρά μου) " Ι"τδ, έμαυ
τον Υ'Υ"ομα, = συνέρχομαι, έπανευρΙσκω .έμαυΓόν. 
3) τΙ Υέ,.ωμα" χιχ! σπςιινιώτ. τ,, ΥΈ"ωμα, ; = τΙ θά 
γΙνl) μέ έμέ; .τΙ θό άπογΙνω; τΙ πρέπει νά ' κάμω 
έγώ; 4) ΥΙ)"'ομα, δ,' deγη,=όργΙζομαι' Υ'Υ"ομαι 
δ,ά 16Υω,-=λέγω Χλπ . 5) μιιτιΧ γ6ν. τη~ ιiϊ;ίιx~, άξΙ
ζω rόoov ... dPo10ii Υ'Υ"ομα,=έχω άξΙα ν ένός ό60λοϋ. 
Έτυμ. ι ιix ρ. Υεν-, Υα- ι Ι-Υε"-6-μη,,. Υ'-,.,-ο-μα" 

ΥaΙ,,-ο-μα, (=yεννώμ~ι), Υέ":ο,, Υa,,-ε-τηe, ya,,-l-rωe •. 
Υa".έ-τειeα, ΥΙ"-ε-ιιι,, Υaν-a-τή, Υε,,-ε-ά, yav-i-(Jo1"" 
"ι".-.'fΔ ,_-y6"-0,, Υο,,-ή,Υο,,· ετί;. - -Υ"'1τος,( δ,6-,ΗαιιΙ-) 
"""-σ,0-")"'ω-τ6,.~"εo-)"'-6,,δμ6-y,,-,o-ς.-yν,,-ή.
Σιtvσχ;ι •. ρ. g'6n- (g'άn-ίί-!1'1 χαΙ g'6-gΆn-mί)=Υεννω, 
παράγω , g'll-j-e (ΥεννώμαΙ),9' 4n-as <ό", εΙ"αι), gΆn
ι:ιs (Υένος), g'ι.n-ί-tιt (Υεννήτ(.)j), g'6n-i-trl (γενέ .. _ 
ΤCιρo}, ιι'δ·ΙΙ-ι (νtννηo~),-Δa"y, Ρ. gen- :gI-gn·o,· 

iIi 

gen-ui, gen-us, gen-I-to,., gen-.trlx, gen(t)-., gnι.
sc-or, gna-tus, na.tlo, gen-er, gen-Iu-s - nii-tίirι.
πα.λ-ιρλ . ro·genar=natus sum, μίλι glgnld = nASC. 
·tur, gein=naissance. 'Εν ndOL τoόΤOI~ ()π6XΙΙΙΤCΙΙ' Ιαιπ. 

ρ. *gene~, geno- (=γΙγνομαι), /Jiv ι[ναιl /J. ,ίναιl χαιΙ 
<χι λ. Υαμβρ6ς, Υάμας, Διά. τόν μτγν. ,;ιΙπον ΥΙ"ομαι δλ. 
έν λ. ΥιΥ"ώΙΙΗω-Υ,,,ώΟΗω, έν τβλβl. 

.ΥΙ-Υνώσκω, έσχ1jμocτισμaνον /JI' avao't. «voι/Jlnλo ίχ 
τοίί ιiρχιxoίί *Υ"οέοο, «ρ. )"'0-), )"'ω-Ν" Acι't. ΠδΚΟ' 
μέλλ. Υ"ώ·οομα,· ιi6p. 6' Ι-)"'ω", προσ,;, 'Υ"ω-(Jo" ι~χτ. 
)"'0''1'" ιiπpφ. Υ"ω ·"α" μτχ. )"'0"" πρχ. Ι-)"'ω-Ηα, 
πΙΧθ . l-Υ"~ομα,, πr.ιθ. ιiόρ . . ιx' Ι-Υ"ώ-ο/}η,,· όντιλαμ-
6όνομαι, αίσθάνομαι, άποκτώ γνώσιν πράγματός 
τινος. σημειώνω" xcι! οϋτω γβν. ΥνωρΙζω' (ίπΙ προσώ
πων χιχ! πριχγμriτων)" εΤμαι ένήμερος (Υνώστης) τι· 
νός, έννοώ τι, κατανοώ τι 11 βνΙοτι IlIt'tιX γιν. ά,ντ! 
ιχίτ., ΥνωρΙζω (έχω YVWOIV) περΙ τινος: Υ"ώ χωο
μέ"ου=έμαθεν, . όντελήφθη, δτι αύτός ~τo έξwρ
νισμένος " οπιχν. κιχΙ μετιΧ μτχ.: lytlOW ~ττ"μέ,-σ,= 
άντελήφθην δτι εΤχον νικηθη.-ΊΙ έξετάζω, παρα
τηρώ, σχηματίζω γνώμην περΙ τινος, όποφασΙζω έπΙ 
τινος, ψηφ(ζω: Υ"ώιια, τά ~lHa,a = λα6εΤν δΙKαΙcιν 
όπόφασιν. 

• Eτvμ. : ιϊχ Ρ. Υ"ω-: l-Υ"ω-". Υ'-Υ"ώ-ΟΗ-ω, Ύt'ώ
μα, Υ"ώ-ο, -" Υ"ώ-μη, Υ"ω-ο-τ6-ς, ,."oo-τ~, y"ooe
'ζ-ω, Υ"ω-a'Τ"Ρ, Υ"ώρ-,μο,' ylyowa (ISA.A.).-d.y"o
έω «*&-Υ"ΟΟ-" "Υ"α-Fο-ς . ΠΡt!λ. λιχ,;. coghίfus<. *-gna
to-S)' α-Υ'νο,α' άΥ"ώ., -ώτος κλπ. - ΣC1νσχΡ. ρ. g'nίί
<g'ίίnQ·ml)=YIYVWOKEIY, g'nίi-na-m (=γνωσις), g'na-s 
g'nίi-ti-s . (=γνωστός, συγγενής). - Λιιτι·ι. gno-sc-o 
(=ijneιp. )"'ώΟΗΟΟ) ηο-Ιί-ο, no-tus, gnίi-ru-s, j·gnQr-o, 
παι),-λΙΧτ. gnar-igare, rarrare.-llιxA-raPIl. knιI-u (γι
γνWσKω), Γο!θ. kann (γιγνώσκω), kunth-s (Υνω
στός), kunfhi (γνώσις). 'Εν.·πάσι τoόΤrιι~ ίιπόχ.lτCΙI 

!απ. ρ. *gno- =γιγνώσκειν (πρ6λ. Υ"ωμα, λcιτ. *9no
men), Xlt! !r.ιπ . ΙSX::ιι; *gene-, *geno- (=γιγνώσκειν)._ 
Δέν ε[νιχι ιiπo).ύτω; 6sIS:iIOV, ιiν fι 6ιΧοιι,; ιxlίΤ'η a!vltl fι 

cι~τ-η μέ <tijv 6riotv *gene', *genο(=γfγνομαΙ)'μΙΙΧ ΤΟΙ· 
cιύτ'η πιθα.νότ'η; θά. έσΤ7j;;Ιζετrι ε!; τό δτι fι πρώτ'η t!i
σι~ σ'ημ. δΙιtνΟ1jτιχijν ΙχcινόΤ1jΤIt. Xlt! 'fι ~ευτΙpcι φυσι
χήν Ιχανότ'ηΤα. πιxρcιΎωΎΤΙ •. - ΑΙ γραφlt! Υ,,,ώΙΙΗω xcι! 
Υ'"ομα, (ιiντ! Υ'Υ"ώΙΙΗω Xlt! )ιlΥ,-σμα,) ιiΠC1ντΊiiσιν έν 
'tjj Ιωνικσ-αττιχ"ϊι ~~cιλ. ε!~ μτγν. na.~to/Jov , κ~ι /Jij εν 
ίων. επιγρ. μετιΧ τόν 50ν π.Χ. ιιί., κχ! έν ιiττ. έπιγρ. ΠΒΡ! 
τό 300 π.Χ.· ώσ. ~ω? ΥΙ"ομα" Υ,,,ώΟΗω, θΞσσΙΧλ. Υ'
ννμέ"α", Βaιωτ. Υ,,,,ο"με"ο,,. 'fQ συμπλΒγμα: -Υ"- πιχρ
ιστ~ τό Ιιχπ. συμπλεγl,,:ι -Jί:)η- (ciπο~ι~όμε'ιον /JL& :φυ 

-",.. ττι~ Έλλ. έν. τφ τή, Γσρτυνό /JLltA. y,,,,,6μE"0,l,-)' 
πlθανώτατr.ι πρόXEI';CΙΙ περΙ έxπτώσ!ω~ 't~ij !ΙΧΠ. φθόγ
γου Jί:) μετιΧ ιivιxr:A 'ηρωτιχή; έχτri:ιεω. τοίί ΠΡΟ'ηγουμί
vQU -r- εΙ~ -,- (Υr"ώΙΙΗω, ,·t"ομα,), χωpΙ~ μ6 τοίίτ') 
νιΧ ιir:OXAelIOtΙXI δτι onopa:~Lxw; έ;ηκολούθ'ησαν νdι ΙΙμ
φανΙζωντιχι έκ ιτιχραλλ ήλου πρό~ τoίι~ νεωτβρου; και! οί 
πιχλιtιότεροι τύποι μετιΧ τοίί συμπλίΎμcιτo~ -Jί:)η-. 

ΥΙνομαι, Ιων, χιχ! μην. ιiντ! Υ')"'ομα, (ο 6λ. έν τSλει). 
Υίνώσκ.ω,!ων. χιι:! μην. ιiντΙ Υ'Υ"ώΟΗω(8 6λ . έν τΙΙλιι). 
ΥΙδΥάω <;'lάΥος)' εΤμαι γαλακτερός (έχω πολύ 

Υόλα) "εΤμαι πλήρης χυμοϋ. . . 
Υ1iΥCρόι;, ά, 9" (ΥλάΥος)' γεμδτος γάλα, Υαλα-

κτερ6ς. ' . ' 
y1iy6cIς, ειιοα, ." <ΥλάΥος) = Υ1αΥερδς (8 t!A.). 
Υ1δΥο-ηι\ξ, -;;ΥΟ,. δ, fι <y1άyoς+πήyνvμ,)· 6 πη

γνύων τό γάλα" 6Υγετον έν 4ι πήγνυται τ6 γόλα. 
ΓλΑ'ΓΟΣ, -aος, τ6, ΠΟΙ'ηΤ. ιiντ! Υάω, [~ι' ιϊnμολ. 

δλ. Υά1α]. 
Υ1δΥ6-τροφος, ο"· 6 διό γάλακτος τρaφεΙς. 

. Υ1άςω' fτ. τύπo~ τοίί Ηλάζω (8 t!A.). 
Υ1σκτο-φάΥος, ο" (Υάω + φαΥεϊ,,)' χcιτ& συΥχο- _ 

. πήν έχ τoίi ycΣωHΤOφιίyo,' ό ΤΡεφ6μενος μέ γ6λα 
(χυρ. δ τΡώΥων, /J'ηλ. πΙνων, γάλα). 

' ΓλΑ'ΜΗ, 'fι = λήμη (τσΙμπλα τών ματιων). 
y1δμiρόι;, ά, ό" <Υλάμη)' λημώδης «τσιμπλιάρης •. 
Υ1άμων, Ο", Υ.ν. -0"0, <Υ1άμη)' ό c:τσιμπλIάρης». 

. Έτυμ. ι Υλάμω". ,.ωμvρ6s, yωμώJ.η, (συνών.), 
tλάμvfΟ~·Υωμ6-μvfας (τσιμΠ'λιόρης), πρδλ. μνξα~ 
,6λtννα' Α-ςτ, ,lcιΜCω ίιχω όφδaλμ~ μέ τσΙμπλ(~)ι 
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yA"μlo ... (κόκκος τσιμπλας)' ατιπ. τφ , Λιττον. -gIem& 5 
(μύξα), gΙU'mt(γΙνομαι γλοιώδης), ΚιΧτω Χωρ6)ν kI&m, 
Άπλ. klammy (κολλητός, Ιξώδης). . 

ylάνις,-ι&o~ 'iI-ιο., 6, 'ιι (πλτιθ. ΥΑά .... ι., αι!\' Ιχθύς 
δμοιος TQ σιλoύρ~. 
ΥΙάνος, 6' ήϋσινα (hyaen& 5trl&t&). 
σαρlς, -l&o., 'ιι' γλυφlς πρός κατεργασΙαν ξύλου 

'iI λlθου (λαιτ. caelum, scaIprum). 
ΥΙαυl(ιΙάω (Υλι&lΙχ6.), Q:παιντΙ»ν μόνον ίν Τ'Ϊj έπ. μτχ. 

71αllχ,όωιι = έξακοντlζων δγρια Βλέμματα, μέ όπα· · 
στράπτοντας όφθαλμούς (έπl λέοντος). 
ylαυιdςω, μελ. -(αω' έχω XρQμα γλαυκόν, Kua-

νόφαιον. 

ΥΙαύιιίνος, ,1, ο.' έχων XρQμα κυανόφαιον. 
ΥΙαυιι60μαl' πάσχω έκ γλαυκώματος. 
ΓλΑΥΚΟΊ, ή, 6 ... , Αίολ. yλαiίxo" α, ο ... • ό όκτι-

νο60λών, άπαστρόπτων, λάμπων.-ΙΙ μετιΧ Βνν . χρώ· 
μαι το., ώχρο-πρόσινος, κυανοπρόσινος, κυανόφαιος, 
στακτύς (λαιτ. glaucus) (έπΙ έλαιΙαι" !τέαις;. ώα. χαιΙ επί 
οταιψιιλων).-ΙΙΙ 'Επί του όφθαιλμου, όνοικτοπρ6σινος, 
φαιός (λαιτ. caesius) ιι επί προα. , «γαλανομάτης» . 
Έτvμ. : yJ.αllx6" Υλαllχι6ω ... (δμΥιΡ. μτχ.)· .Υλανχι

ο ... (εΙδος παπαρούνας όγριόπαπια μέ κυανοπρό
σινα μάτια)' yλαiίxo, (ίχθύς φαι6χρους)' yJ.αllxΙαxo~ 
(ίχθύς, φυτόν)' · ΥΙαllΧώψ, yJ.αllxωπ" (6λ. λ. λ.)' 
yJ.αiίξ ( βλ. λ.)' · (δ,α)yJ.ανααω (λάμπω μέ ζωηρόν λάμ
ψιν)' πρ6λ. τό · παιρ' Ήσιιχ. _yJ.αllα6 ... • J.αμoΠe6 .... • 
yJ.ανσω ( *yJ.aux-jω, ΥλαllαΟ ... ( *Υλι&lΙΧ-jo.... 'Εν πάσι 
τούτο ις !ι:τόχε ΙΤάΙ ρ. yαJ.-. Πιθ. στιπ. πρός; τΙΙ: Υλαι
... ol, yλή70~, Υλή ... ", Υελεϊ ... , ΥαΙή"7 κλ. (1i. 6λ. είν λ. 
ΥεΑάω). ΧαιραιΚΤΥιριστικιΧ είναι ι σχετικιΧ σχόλιαι Άπολ
λων. τc:ιίi Ροδ Ιοτι 11280: _διαιyJ.ανααollα,... &,.τί τoiί 
ψωτΙζΟllαι ... 11 διαΑάμπΟllα'7, 86." χαΙ ή 'AtJ."ιιii 
yJ.αllXω,Π", xα~ ,λή"7,t7 x6e" τoiί ~ψ~λμ?iί oΠ~e~ 
το Υλαllααει ... , Ι> εατι Ααμπει.... Κα, ElIeIoΠ'Mι. επ, 
Π;. αεlήν,,~ Ιxeήαατα _yJ.αllxώπl, τε ατeέψετα, 
μή ... η • • 

ΥΙαυκό-χροος, δ, 'ιι , αιΙτ. ΥJ.αvκ6χeοα (yλαllXO~ 
xe60.)· 6 έχων xρQμα γλauκόν (φαι6ν), φαιός, 
κυαν6φαιος. 
ΥΙαυκ-ώηις, .,&0" i( αιΙτ. -,δα ιiλλιX xltL ""'(Υλαll

κo~ώψ), έπΙθ. 'tjj:;; Άθτινά., ή έχουσα άπαστρά
πτoνΤQς . (όκτινο60λοϋντας) όφθαλμούς. Klttci τιναις; 
έν τούτοι. = ή έχουσα όφθαλμούς (τι καΙ μορφήν, 
όψιν) γλαυκός «yλι&iιξ+ώψ). 
ΥΙαυιι-ώψ, -ι!)πο" 6, 'Ιι=ΥλανΧώπ" (ίi βλ.). 
ΥΙαύξ, ιiττ . ΥΙαϋξ, ·Χ6" -1ι (ΥΑανκ6,)' ή γλαύξ 

(κο ιν. « κουκουΒάγια»), λαιτ. noctua, όνομαισθεισαι out a! 
~ι~ ,ι;ύ;: ιioτ ραιπτιβόλoτις; όφθαιλμι;ύ. Τ11;. Παιρc;ιμΙIt : 

yλαiίκ ' Άθή'llαζε 'iI ΥλαΤΙ,, ' ΒΙ, Άθή'llα~, «λεΥομέ'ΙΙη 
επι τώ" μάτ" ... πeαττ67τω ... τι 71 έπί των μάτην 
επ,αωeεv6'11τω'll τ, ... ά τοί, neoiinciexova,'II, ωσπ~" 
εϊ τ" ylαiίκαις Άθή ... αζΒ &ΥΟ,' πAYιθtί ... ollσι yae Ι.
ταυθ-ά α! yλαiίxε~. (σχόλιαι Ήαυχ. έν 'Αι;ιστ. Όι;ν. 
ΒΟ ι), ώοιtύτω; ιiθYιναι'(κιi τιναι νοι~Ι~μltται έκαιλοσν
το «yλαiίκε, Δαlleεωτ,,,αi) έκ τΤίς; ε Ικόνος; γλαιτι·κΙ~ , 
"ήν εψερι;·ι . 

ΥΙδφϋ, τό (Υλάψω)' κοιλότης, σπήλαιον [~ι' έτυμ. 
ελ. ΥΙάψω). . 
ylδφϋρfα, Τι' λειότης, στιλπνότης U ήμερότης, 

πραότης. Έκ τoίi . 
Υιaφϋρός, ά, Ο ... <ΥΑάφω)' κοίλος,6αθουλός 11 

yAaφveo, λιμη,;=Βαθύς λιμήν.-ΙΙ λείος, στιλπνός, 
στιλΒωμένος 11 έπ! προσώπων, λεπτός, άκρι(:!ής, κρι
τικός Επί;:>. -eώ,=κομΨώς, λεΙως, χαριέντι.ις. 

Γ λΑ'ΦΩ' λαξεύω, κοιλαΙνω, όνασκάπτι .. .ι 11 ίπΙ λ4-
Ο·ΙΤ" ', ξέω (ξεσχΙζω) τό έδαφος μέ τούς δνυχας. 
Έτvμ.: έκ ρ. Υλαφ- παιρΙΙγονταιι τιi: ΥΑάφω, ,.U

Ψll, ΥJ.αφlle6" Λαιτ. glaber (φαλακρός) ( *ghlf,dhro:, 
πρβλ. παιλ'γεί'μ glat (λείος, στιλπνός), glabresco, 
glabrare (καιΙτοι !ιπ' άλλων ιiμφιαι'iYι,εΙταιι 'ιι πρό~ τιΧ 
ττι. Λαιτινιχης; συσχΒτισι,). 1:τιμειωτιiαι 'ιι πρoι'iαιλλOμέντι 
ύπό τινων ιiντιατoιXΙαι των Υλάφω: λαιτ. KΔΙρo-yλtί
φω : scuIPo. 
Υιaιων, ~ωρ. ιiντΙ Υλήχωιι (8 βλ.). 
y~cυιιo-η_ότικ, -011, δ (y"ιiίHori-m-no"" . Υ' · Ιν •.. 

παιθ. πρχ. το!) πι~)' ό · πΙνων γλεΟκι;,ς ·(μocοτον, 
νέο κρασl). . . 

ΥΙcϋιιος, -ΒΟ', τό <ΥΙl1κν,), . λαιτ. mustum' < γλεϋ
κος», «μοϋστος», νέος οΤνος μήπω ζυμωθεlς, ό 
γλυKUς τών σταφυλών χυμός. [~ι' έτυμολ. βλ. yλνκV.]. 
ylEφaρoν, τό, διιιρ. ιiντί βJ.iψαιeο'll (ο 6λ.). 
ΓλH'~H, -11' κόρη τοΟ όφθaλμoϋ ( << νινl» ) , ΒολΒός 

τοϋ όφθαλμοϋ' καιΙ 11 Έπειδij αι! elXQva, των ιiντικε~-
μι!νων σχτιμαιτΙζονταιι .μικραιΙ έντό, 'tjj, XciP1J' τoίi ό
φθαιλμοσ, στιμ. παν μικρόν 6μοΙωμα μεγαλυτέρου άν· 
τικειμένου, πλαγγών (κούκλα), πρ6λ. H6e", λαιτ . ρu
ρίlΙ." 11 ώς; λοιδορΙαι: leee χα χ,; Υλή'llη=κρημνΙσου άπ' 
έδώ παλι;ιοκόριτσο! 
Έτvμ.: δι' έττιμολ . βλ. ΥεΙάω, ΥλαllΧ6,' Υλ"'( ΥεΙε

(πρβλ. Ήσυχ. «ΥεΙέω' λάμπω, ά'llθώ .. ), ώ. τeη- (π.χ . 
τe"τος~ (τεeε- (έν λ. τέeετeον). 
ΓλΗ "ΟΙ, τά, γεν. ·εο, (βλ. Υλή,llη)' κtJι Τ :X πλrιθ .• 

πράγματα, πρός a πρέπει νό άτενΙζι;ι τις μετά προ
σοχης, άξιοθέοτα. [~ι' έΤ IJμολ. βλ. Υλή ... ,,). 
ΓλΗ'ΧΩ", -ωνο., 'Ιι ' αιΙτ. ΥΙήχωνα και Ι καιτ ' ιiπo· 

κοπYjν Υλήχω' τό φλησκούνι iJ Βλησι<ούνι ' ίων. ιiντΙ 
βλiΙXων ( ί) 6λ .) [~ι' itujloX. 6λ. βλήχω ... ]. 
ΥΙιοχρ-ανTlΙ0Υ-cξcnίτρlnτος, ο ... . (κυρ. yA,axe-

α'llτι-J.ΟΥ· "ξ·επ'-τe,πτος) · xιojlIxij λε;;ις; πtJιp' Άριστο
φιiνε~ (Νεψ. 1U(4)=6 διό μηδαμινό πράγματα ά ... τ,
J.iyιov καί φωνασκών καΙ φιλονεικών (yJ.laxeo~ci'll
τ,J.ΟΥlα+Ιξεπί τe'πτο,). 
ΓλIΊΧΡΟI, α, 0'11' Ιξώδης, κολλώδης, όλισθηρός 

(γλιστερός). - U μτφρ. 6 έπιμόνως προσκολλώμε
νος είς τινα καΙ παρακαλών, φορτικός, όχληρός . 
2) φειδωλός, φιλάργυρος, δπληστος. 3) έπΙ βριστι
χΙ»ν στιζτιηίσεων, στρεΨόδικος 11 μηδαμινός, άνάξιος 
λόγου. 

Έτνμ. : yJ.laxeo, ( *yJ.ιr-xeo, (κtJιΤιX τό alaxeo, ( 
αlδ-xeος) έκ ρ. Αϊ,, - «Υλ,,,·) έν τοί, : ΑΙ-, (ρ. Αϊτ· ), 
λ,τ-6" λ,ασ6" J.lαπος, Ηαψος, λlα-τeο,ll' πρδλ. λαιτ. 
gllt-tus, gli-s «ρ. glίl-) - Λιθ. glilύs' πιθ. σΤΙΗ . χαιΙ 
τιj'ι c$J.,αθ-ά'll-ω. Βλ. καιΙ Υλο,6ς. 
ΥΜσχρων, -0,110" δ (Υλίαχ/?ο,)' γλΙσχρος, φιλάρ

γυρα; , έξηνταΒελόνης, c:τσιγγoύνης». 
y1igxpωc;, 8π !ρ . τoίi yJ.loxeo,· κατό τρόπον όχλη

ρόν καΙ φορτικόν 11 φειδωλώς, γλlσχρwς, μόλις καΙ 
μετό ΒΙας 11 κατά τρόπον μικροπρεπη καΙ εύτελtj . 
ΓλlΊΟΜΑI [t], ιiπoθ. , έν xpTιoε ~ μόνον Κιtτ' ένεστ. 

καιΙ πρτ. άγωνΙζομαι νά άπολαύσω τι, σφόδρα έπι
θυμώ τι (μετιΧ γεν.) . 2) ΥΗχομα, πιel ΤΙ70. = αΙ
σθάνομαι διακαη πόθον γύρω άπό (δι ') εν πρδ'{μα. 
Έτνμ. : πιθ'.Χν . δμ6ρ. τφ yAlaxeo,' Υλl-χο-μαι( ,.l,θ

αχομα" πρελ. Ιe-χο-μα,(le-ακομα,. Βλ. και! Υλο,6" 
ΓλΟIΆ η ΥΙ0,ά, i j' κόλλα (yAla)' ί; αι~τoίi τό 
ΥΙ0Iός, δ' πόσα κολλώδης ούσΙα, κόλλα (τοιαιύΤΥ) 

π. χ. o~σΙαι 11,0 τό Ιξώδες έλαιον, τό έλαιον μετά 
κονιορτοϋ, σπβ? ιiπέ~ε.,ν ιiπό τoίi ί5έ ρμ'.Χτ6;; των οΙ πtJι
λαιισταιΙ διιΧ τYι~ ατλεΥΥΙδο,. - Ι ώ. έπΙθ. Υλοι6" ά, 
6 ... · όλισθηρός, δπιστος, πανοΟργος. 
Έτvμ.: yJ.o,o, « * ΥΙ0,Fος)' yλo,oiίμα, = γΙνομαι 

γλοιώδης (κολλώδης)' yJ.la, Υμ ... η, yAola 71 yl0,a 
(=κ6λλα)' «,.λ,ττ6,11· Υλο,Ο .... (Ήσυχ.)· yllaxeo, (ελ. 
λ.) ' yJ.l χομα, (βλ. λ.)' πρ6λ. λαιτ . glίiS γβν . . glίitis, 
9Iίitan (ίi( oί), 9Ιίitίηo, glis, γεν. glίtis ' Ίρλ. glenim 
(Κελτ. *glίn1ίmί)=προσκολλώμαι' πtJιλ-γεpμ . chlenan 
(=KOλλG.ι) , klϊban (=συνδέομαι), klelben (προσκολ
λώ), kleben (κολλδν)' Λιθ. glίtύs ο (όλισθηρός) , glίte 
(τόγλοιώδες,ψορ6κολλα)·Λεττον. gliws (= yJ.o,oS') = 
πλαδαρός, gliwe (μύξα), flldet (κολλώδης). · 'Εν πάσι 
τούτοι, δπόχsιταιι Ιαιπ. ρ. *gIei-, *glel-t- (=κολλαν,· 
κολλητός). . . 
. ΓλΟΥΙΟΊ, 6' πρωκτός 11 έν τιj'ι πλτιθ., ΟΙ γλουτοΙ, 
τό κωλομέρια. 

• Eτvμ. : πρβλ. τό πιχρ' Ήαυχ. CΥλΟllτ6,' αφαΙeω
μα (Π;ς xowJ.fJ').· ααινακρ. gliiύh (σφατρα, κau6όρι), 

. 9U?6~ <*grud&- (*gIuda- (=μπάλλα, . σφαίρα), go
IΔ~ ("gD<!a- (*groda- ( *gloda- (=σφαΤρα), πρδλ •. 
χαιΙ yα1l16,· παιλ-r8ρμ. chllnwa, chllw& (σφαίρα, ΚΟΥ. 
6όρι), γερμ. knδueI (κου6όρι) (χαιτ' ιiνoμoιωσιν ax τοα 
kIljne!, Υιρμ. kugeI (σφOTρq, μπόλλα) <·klu!J8l, 'ίClι~ 



.. . . . 

~. "gleu- (*gel- (=σχηματΙζομαι είς μπάλλαν), lψ6λ. 
1.2:Τ. gaIIa, gleba, globus χλπ. 

ylϋιι:CΉνoμαι, πιχθητ: γΙνομαιγλυκύς. 
ΥΙϋιι:ι:ρ6ς, ά, ον=γΑυκίις (a 6λ.). 
ΥΙϋιι:ι:Ρό-ΧΡω4;, -ωτος, δ, Τι ' (γJ.vκe~ΟS-+xeώς)' ό 

έχων γλυκύ δέρμα (καΙ ώραΤον). 
ΥΙΙιι:ιος, α, ΟΥ=(γΑυκίις) (ο βλ.). 
ylυιι:ιίι;.δα"ΡUς, v, γεν. -υας (γΑυκίις + MICgV)' ό 

κινών (προκαλών) γλυκέα δόκρυά. 
ylυ"ύ-δωρoc;, ο" (γJ.vκVS-+δώgο"γ ό έχων (Υι φέ-

ρων) γλυκέα δώρα. ' 
Υιυιι:ϋ-ιιχ;'ς, ές (γΑυκύς+ήχέω)' ό γλυκέως ήχών; 

γλυκύν παράγων ηχον. 
ylυιι:υ-δίϊμfα, -Ι .. γλυ,κεία ψυχική διάθεσις, γλυ

κύτης πνεύματος. Έχ -:οίί 
Υιυ"ύ-δίϊμος, ΟΥ (γΑυκύς + 61iμ6ς)' ό γλυκείαν 

έχων τήν δι6θεσιν της ψυχης, ημερος, πρςιος.- 11 
μΞΤ2. ένεργ. σημ. , ό τέρπων τό πνεύμο, τήν Ψυχήν 11 
ό τερπνός, εύφρόσυνος. 

ΥΙii"u-μiίΙον, οι ( ο}.. χ=ιΙ , ~ω? άντΙ γΑυκν·μηΑο" 
(γΑυκίις+μηΑον)' μεΜμη'λ.ΟΥ=γλυκύ μηλον. 

Υιυιι:υ-μείllχος, ον (γ'λ.υκύςΤμείΑ'χος,)· ό γλυκύς 
συνάμα καί μειλίχιος, γλυκύς καΙ πρζΙος τήν καρ
δίαν, γλυκύς, θελκτικό" έλκυστικός. 
yAυ~υ-μίϊδέω, μΞλ. -ήσω' όμιλώ μετά γλυκύτη· 

τος. 'Εκ '105 

ΥΙiiιι:u-μiiδος, ο" (γΑυκύς + μνf1':>ς)" ό γλυκέως 
όμιλών. 
Υιυ"ύ-μϋ10ν, 'Ιό, ~ω:-. :iv,! γΑυκνμηΑό" ("AVICvςo 

+μηΑον)' γλυκύ μηλον. 
Υιυιιύ-πσις, -ιιιοο" δ, ή (γ'λ.v?CVς-l-παϊ,)· ό έχων 

λαμπρά (χ'η. γλυκά) τέκνα. , 
ΥΙυ"υ-πάρδι:νος, ή <γAυκίις+πα~"'έ"oς)' ή γλυ· 

κεΤα παρθένος. . 
ylii"U-nI"Poς, ΟΥ (yJ.VICVs" + πικ~ό,)· ό γλυκύς 

δμα καΙ πικρός, ό μετά γλυκύτητος πικρός. 

ιιι 

ΓλΩ-ιu. 'άττ. ylώι-ι-cι, 'ης, ή' , δ,τι χαιΙ νσll, ή 
, «γλώσσα», λιχτ .. lίngu& 11 άπο Υλώααη, = διό στ~μα
τος, έκ στήθους, · (ιπό μνήμης καΙ έκ τΟύ π~εΙ

, ρου" ο"κ άπο Υ'λ.ώρση.= ούχl άπό τήν γλώqoaν 
άλλου ηνός. ούχί έκ φήμης Ily1c»oacιι" Ι",cιι-:=όφΙ· 
νω έλευθέραν τήν γλώσσόν μου, όμιλώ έλευθέ

. ΡWς (άνευ περιορισμών).- • γλώσσα, ην λαλεΤ τις 
11 YAC»Oaa" -roμJtw = μεταχειρΙζομαι γλώσσ6ν: τινα 
iι διάλεκτον. ' 

Έτιιμ.: Υ'λ.ώσσα, άττ. y1Qirιoa, ίων. ,,14αacι' iv Κι-ητ, 
.εiJyλω",<"')oι· ιrV"μοι,.· y1Qiaaa (*yAωx-ja (δλ. 
y1wX'S)' έσφΙΧλμΙΙνη ή πoιριxγωγ'iι y1c»oaa (*gl~J&. 

, Ό τύπο; y14αl7ιI auγy. τιjί y14tw ιi~ Ιιχπ. ρ. *~Iδ-. 
ΥΙωσσ-αΑΥία, άττ. ylωoaaeyla, "ι' άτελεύτητος 

. καΙ όκaτάσχετος' φλυαρΙα. Έχ του 
, ΥΑώσσ-aΑΥος, ΙΙττ. ΥΑώσσ-αΡΥος, ο" (y1c»oacι 
+&,ι}'ος)' ό όμιλών μέχρι πού νό πονέσι;ι ή γλώσ
σά του, ό όκατασχέτως φλύαρος. 
yAωσσό-"oμ~ν, τό <YAC»Oua+ICoμioι)' xup. 8ήκη 

·πρός φύλαξιν γλωσσΙδος (τ. ε. τΟύ ,στομΙου) αύλοο 
11 θήκη Τι σάκκος πρός φύλαξιν χρημότων. 
ΥΑώττα, Τι ' άττ. άντΙ Υλωσαιι. 
Υ Αωττο-στροφέω" μβλ. ·ήαω (Υ1ώι-'Ι"cι+σι-eeφω)' 

στρέφω εύκινήτως τήγ γλώσσαν, φλυαρώ. 
ΓλΩΧIΊ ij ΥΑωllν, Yliy. -;"17ς' «γλωσσΙδιι Β πδ

σα προεξέχουσα αΙχμή Tj άκωκή n τό άκρον τοΟ 
, λωρΙου τού ζυγΟύ. 2) ή αΙχμή (άKWΚή) δέλouς I1 
αύτό τό τόξον. ,[δι' έτυμολ. δλ. y1~αcι, 'fi, ιΙνοιι 
δμόρ.· -ΤΙ\,; ιxoJ'tTj, ρ. εΙνιχl χιιΙ τό y~, πληθ; ,,1ώχε, 
(8 δλ.)]. 
yν~δμόt;, 6' σιαγι:.ιν, ΠΟΙ'ljΤ. τύπο, τοίΙ ,,,ιΗJ.o, 

(ο βλ.). 
ΓΜΑ:·.ΟΙ, ή' ή OIaywv, τό στόμα n xup. ή κ(:ιτω 

σιαγών.- Ι όμοιο\'; τιjί "ι"",=ή δκρα t, ή όκμή δ
ι πλου π. χ. [δι ' Ετυμολ. δλ. "ιννs). 

ΓλΥΚΥ'I, εϊα, V· ό γλυκύς τήν γεύσιν, γλυκύς ι 
11 μτφ". EUq.pόouvoς, εύχάριστο::; 11 έπί πρo~ .. άγαπη
τός, καλοκάγαθος; ,φιλόφρων. Π=ιρΙΧθ. yJ.VICtωoιι, yJ.V
κιατος' ώ~. yAvxoύregoso. Υλυχ-ύτιιτος. 

yναμnτός, ή, όΥ' κυρτός, καμπύλος, κεκαμμένος 
lΙεύλύγιστος, εϋκαμπτοςlΙμτφρ. ένδοτικός, ύπoxwρη
τικός, εύοιl(ονόμητος. Έχ τοίί 
Γ"Α'ΜΠΙΩ, (laA. -ψω' ά6ρ. οι' Ιy"cιμψιι' ποιητ. 

't.uJto\,; του κάμπτω' κάμπτω, κυρτώνω, λυγΙζω. [δι' 
Ετυμολ, βλ . Υαμψός' πρ6λ. ποιλ. γιφμ. knebll (πόροδος). , Ετυμ. : Υ"υκ-ύ" ΥJ.vχeιό,· Υλυχllί"ω' ylεiίκoς (6λ . 

λ.)' ά-γλευκης=πικρός, δριμύς, (6λ.λ.)· ΥΙεύκη (=γλυ· 
κύτης), π,,6λ:Ηaυχ. αyA-ύxx~' ή ΥΑιικ-ύτη. κllΙ Υλνκκό,,' 
Υλυκίι» (-κκ- (χν (κυ)' έ'1-γ'λ.-ύρσω (ποιρ' Ήρo~. ,=έxω 
γλυκείαν γεύσιν)' y1vxίIS ( *δ"ιικνς : λοιτ . dulcis( *do
lucis, έχ ριζ. tii~EαI; doleuk=y"vx,V;' π;;ελ. ώ:r. λοιτ. , 
dulc-edo, dulce-sc-o' πρ6λ. aotV:jXp. gul-ja-s=γλυκύ· 
της. Koιτlί τι ',οι, τδ λ2:-:. 'dulcis (*gulcis χοιτ' άνομΟ,Ιω· 
σιν. ΠερΙ τ7), υπό ',ινων σuσχετιCΟμS'I"IJ; λ. δεiίκoς βλ, 
ά·δευκης χοι! δεiίκoς. . . 

ΥΑυιι:Ιτιι,ς, -ητος, -Ιι (Υλιικ-ύς)', ό,τι χοι! νiίν, γλυκύτης. 
ΥΑυπτ;,ρ, -ηgος, δ, χα.Ι ΥΑύπτιις, -ov, δ (Υ'λ.νφω)· 

ό σκαλΙζων, ό κaιλαΙνων, μέ τήν σμΙλ,ην U όγλύπτης, 
όγαλματοποι6ς. ' 

ΥΙϋπτόι;, ή, ,όν, Ρ'ljμοιτ. έ;tΙθ. του ' yλν~' κατάλ
ληλος πρός γλuφήν (σκόλισμα) U ό γεγλυμμένος, 
σκαλισμένος. , 
ΥΙΙφΙνον, 'Ιό, κοιΙ ΥΙύφανος, δ (Υλνρω)' μαχαι- ' 

ρlδιoν 1) σμΙλη κατάλληλος διό · σκάλισμα. 
ΥΑϋφις, -[δα,: t" κοιτόι τό ' πλεtστοv ,ν τίjl πληθ., 

ylνφΙδε~' ή εΙς τ6 άκρον τοΟ 6έλους χρραματιά, ή 
όποΊοι aφα.ρμ6ζaτοιι έπΙ 'ti'j, νι~ι1~ (o;i'j, κ6ρδoι~) , τ~iί, τό·" 
,ou Ο μτγν. κιχΙ ΙΧoJ,ό τ6 τ6ξον.-II, =yl1ίφcι"o" (8 δλ.) , 
τ. Ι. ,μαχσιρΙδιον. 'Εκ τοίΙ , " 
ΓλΥ'.Ω, μΙλ. -ψω' άόρ: ιχ' Ιγλυψιι.-,Πιχθ. ΙΙόρ , οι' 

ΙΥ1.-ύφ-θη", άόρ. δ' ΙyAtίφt,,, , [tI)· ~ρx. ΥΙΥΙνμμαι ' χιχ! 
Ιγivμμαι' κοιλαΙνω σκαλlζων καΙ όνc:ισKάπτων. 1I xup. 
έγχαράσσω, χαράσσω διά γλυφιφς.-ΙΙ 'ιΡόφω , έπl 
(κr:tρwτr'\ς) πιν~KΙδoς. , 
Έτυμ. t Έχ ρ. Υ1νφ- t 11νφω, Υ1ιίφΙς, Υ1.-ύφιι"ς" 

ΥUπτης, yliιnrtje' λιχ •. gl~ (έκδέρω, άποφλόιC,), 
gliima . (*glub-ina Τι *gliJb-sma(φλοιός , καρπΟύ)' 
Itt~; , auγy. :tIji , _ιtίφt,; ' xeJ,vφo,' πρ6λ. ώ~. πotA·rapfl. 
kllobf,n, klϋft (ρωγμή, ' σχισμή). '~ν πι1σl τούτοι, .δπό
.. ~-(oι( Ι~π.\ ιi. , ·glubh-. ' Βλ. )\,α.Ι y1CΙφσo • .. 
ΓλΩ'Ζ, Υ1ωχό" ή, tιot.τόι πληθ. μ6νον . "lφxιrς~ " TC 

Υένειον τoO.σΊ'άxυo~~ {δι'ί.l)μ~λ, δλ, ,11ω%', Ι. 

Υναπτός, ή, όΥ (Y-rάΠΤΦ) άντΙ το!! ICtlClm-&,' έξ
εσμένος (<<γνεσμένoς~), έπΙ μοιλλΙων (Ιρ[!»")' βλ. 
κνάπτω. 
Γ"Α'ΠΙΩ, rrάπτωg' Υ.αφεϊο", -φιnίς, 'φcνι-ιxό~, 

-φεuCJJ, 'φικός~ rrάφος, -ψις' βλ. κt'dπτω Χλπ. 
' Υν;,σιος, α, Ο", auyY.axofl. _χ τοίί ΥενΙαιοι;' ό όν

ηκων' εΙς τό (γνήσιον) γένος, , δ-ηλ. νoμ/μWς (έκ 
νομιμου γόμου) γεννηθεΙς, νόμιμος (ΙΙντΙθ. τφ ιι6-Ιοοι;) 
Ilγεν., « Υνήσιος», ,πραγματικός, ' άλη8ής (λοιτ. ~I
nus)' ""ήσιαι ytιJffιϊκες=νόμιμοι σύζυγοι (ιivilD. τφ 
πιι11αχΙδε.}· ΥΥήσιάι "ΕUηΥe,' φeotrΦ MΙΙΙ~ ' -
έχω εύv.ενη φρονήματα. [δι' Sτuμολ. βλ. y[~f'IIΙ]. 

Υνιιαιως, έπΙρ. του Υ,ιήσιοs' νoμΙμwς, πρόγματι, 
άληθώς . . 
Υνofην, ης, η' Εojχτ. άορ. β' ~oσ Υι,γ,ιΦσχω. 
Υνοίμι:ν, έπ. ΙΙντΙ 1"οΙ"μπ, ιχ" πλ'ljθ. E~τ. ιioρ. 

δ' ,ου yι-y~ι/κικω: ' 
ΌΥνούς, μτχ, άορ .. β' του ΥιΥΥώσΗω. 
Γ"Ο·.ΟI, δ-""όφος (σκοτόδι), δ β1. [δ" iτuμολ. 

βλ. ""όφος). 
i Υνοφ-ώδιις, ες '(rr6φος+aΙδας)' σκοτεινός (λιιτ. 
: tenebrosus). 
, Υ.ύξ, ΕπΙρ. (Υό",,)' μέ ~εKλιμένoν τό γόνυ, γα
νοτιστ6: ~ Ιgιπιrί,,=νά πέσι:ι τις εΙς τά γόνατα. 
Υνώ, ίων. ΙΙντΙ lyιιω, r' Ιν. :Σορ. β' του y.'f"ώακω. 

, ΥνώΙι, 1"ώι-ω. Προστ. άορ. β' τοϊί ΥΙ1"ιιΝκω •. 
Υνώμα,, '-ατος, τό (1"φιιαι του yιytιώσιcω)' ,τό δι' 

Όδ γιγνι:.ισκεταΙ τι, τεκμήριον, σημεΤον, fνδειξις 
(όμοιον τψ y.,ώμqw,& βλ.).- n κρΙσις, γν~μη. 

Υνώμι:ναι, έπ. ΙΙντΙ 1"φΥαι, ΙΙπρψ. ιioρ. δ' του 
Υιrrω-ω• . 

Υνώμιι, ή (~ι τοίΙ ΥΙ1"ώσχω)' μέσον γνώ
σεως, τεκμήριον, σημεΤQν.- 11 σκέψις, νΟύς, κρΙ
Όις : 1"Φμπ τfί dι![σqι ' (ίνν. κρ["ει" Τι ιSιxCΙ'ει,,) -

, συμφώνως πρός τήν όρ/ατην Kρfσιν (φρΙΙσι, π.ρι· 
, λιχμ6οινομίνη ίν τφ δρχφ ·'tou ΙΙιχοιστο!!). 2) 6ούλησις, 



, ~νωιιlΙιoν-ϊό",oς 

πρΜεσις: d,φ" lάνιο;; Υ"ώμ,,, - έξ OΙKε/aς 6ουλή
σεως. 3) κρ/σις, άτομική γνώμη : ytιώμ"" dnοφα./
"ομαι=έκφρόζω, διατυπώνω, τήν κρ/σιν μου, τήν 
σκέψιν μου 11 ώα, χα:Ι έπΙ έαφα:λμiνYj; χρΙαaω;, κπΙ ψα:ν
τα:αΙα:;' Υ"ώμαι=αΙ σκέψεις (γνώμαι, ρήσεις) σοφών 
άνδρQν, άξιώματα_ 4) σκοπός, πρόθεσις, όnόφo
σις n ψήφισμα, · δούλευμα [δι' ί.υμολ. βλ.yιytιώαxClO,], 
yνωμiδιoν, .δ, ~πoxoρ . του Υ"ώμη , 
Υνωμο-10Υ'σ; fι (Υ"ώμ.,ΗέΥω)' συλλογή γνω-

μών (δYjλ. γνωμικών). . 
Υνώμονιιιός, ή, ό" (ytιώμω,,)' άρμόδιος νά δ/δι:ι 

γνώμην (νό παΡόσχι:ι κρΙσιν) 11 Ιμπειρος, πεπειρα
μένος Τι ήσκημένος είς τι.- 11 ό άνήκων 1j Ιμπει
ρος είς ytιώμo"αι; (ofιλια:χ& ώρολδγια:), 
Υνωμοσύνη, ofι (ytιώμω1')- φρόνησις, σύνεσις, 

κρΙσις. . 
Υνωμο-τϋΩΙω· τυπώνω (τρόπον τινά χύνω είς 

τύπους, καλούπια) γνωμικά (ytιώμαι;)' χα:Ι 
yνωμo-τiiηιιιός, ή, 6,,- έπιδέξιος, εύφυής, είς τό 

Υ"ωμοτνπa,,, (διατυπώνειν «άξιώματα~). Έχ .ου 
Υνωμο-τilηος, ο" (y"ώμη+τ~π.Ι" του τιίπτω)' ό 

διατυπώνων (άξιώματα ~ (τ. ε. γνωμικό άποφθέγμσ
τα), όόποφθεγματικώς όμιλών. 
Υνώμων, -ο"οι;, δ (Υ"ώ"αι . του ΥΙΥ"ώαχω)' ό γι

γνώσκων, γνWστης, κριτής, έρμηνευτής.- U d Υ"ώ
μω" 1j δεΙκτης τοΟ ήλιακοο ώρολογΙου.- 11 οΙ Υ"ώ
μα".ι;, τ_ Ι. ΟΙ όδόντες ΟΙ δεικνύοντες τήν ήλικΙαν 
τοϋ 1ππου.- ιν τό γωνιόμετρον, ή « γωνΙα~ τοΟ 
ξυλουργοΟ, λα:.~ . nοrma. ιι έντείiθεν , κανων Τι όδηγός 
τοΟ δΙου. [δι' ίτυμι:.λ. 6λ . ΥΙΥ"ώαχω], 
Υνών, έπ. ιiντ! l]'"ω", ιiop. ΙS' τoίi ΥΙΥ"ώαχω, 
Υνώνσι, ιiπρφ_ ιiop. ΙS' τoίi ΥΙΥ"ώαχω. 
Υνώομcν, έπ, ιiν.Ι Υ"ώμε", α: ' πλτ,θ_ fJποτ. ιioρ, ΙS' 

.o ίi ΥΙΥ"ώαχω, 
yνωρfςω, μελ. -[αω, ιi"tt. -rώ' πρχ. ly"tbeaxa' 

καθιστώ γνωστόν, δηλώ, κηρύσσω. 2) άνακαλύ · 
πτω, άποκαλύπτω lΙ 'άναγνωρΙζω, όμολογώ, 3) Ιχω 
(λαμ6όνω) γνώσΙν τινος, [lJι' έ.υμολ. ιJλ. ΥΙΥ"ώαχω]. 
Έχ tOίI 

ΥνώρΙμoc;, Ο", απα:ν. η, ο" (Υ"ωτ6ι;)' γνωστός, 
καλό γνωστός 11 ώ, οο}α, d Υ"ώeιμαι;=φΙλος, κάποιος 
«γνωστός-, λα: • . fa.milla.ris,- Ι οΙ y"tbeaμoa=ol έ
πισημότεροι, ΟΙ προύχοντες (έν ιiντιθ. πρδ, tόν δή
μο,,), λα:τ. optima.tes. 
Έτνμ,: y"ώgιμαι;' Y"OJeltOJ- y"tbeaOIt; Ιχ -ci'j, 010}· 

ti'j, ρ, μί τό ΥΙ-Υ"ώαχω (δ ΙSλ.) · πρΙSλ, λα:τ, normιo 

<*gOOrlma (γωνιόμετρον, κανών), gnarus «*99-), 
ηΑΓΓΟ « *gnaro) = κάμνω γνωστόν, IgOOro. Βλ. ΥΙ-
Υ"άκιχω. . 
yνωρfμωc;, έπΙρ. του y"ώeιμαι;' σαφώς (κατό τρό· 

πον ώστε νό γΙνι:ι γνωση'>ν), κατά τρόπον καταλη
Π'Γόν, κατό τρόπον οlκεΤοΥ' Υ"01ilμωι; 'χω τι"ι = 
διάκειμαι φιλικώς πρός τινα, διατηρώ φιλικός σχέ
σεις με.τά τινοςό . 
. ΥνώρΙσις, -_ωι;, ofι (y"OJeltOJ)' γνωριμΙα, «γνω-
ρα» 11 γνώσις. . 

, Υνώρισμσ, -ατοι;, τό (Y"OJeltQJ)' τ6 δι'Όύ πρδγμά 
τι καθΙσταται γνωστόν, τεκμήριον, σημεΤον, ένδεΙξις. 
Υνωρισμός, -ο;;, δ (Y"OJeltClO)· τό κάμνειν τι 

γνωστόν, ή γνωστοποΙησις, ή . άναγνώρισις. 
ΥνωριστιιιOc;, ή, ό" (y"φ~"ω)' Ικανός Τι έnιτή-

δειος είς τ6 καθιστόν τι γνωστόν 
ΥνΥς, 6' 4ν. Ίποτ. ιioρ . t,i' του ΥΙΥ"ώαΗω. 
ΥνωσΙlΙσομσι, πα:θητ. μίλλ. τοll ΥΙΥ"ώαχαι, 
Υνώσι, Υ ' πΑΥΙθ. 'rxot. ιic;p, Ι' τοll yιf"ώα-, 
Υνωσι-μΙIΙω, μΙ},. -ήαω (y1'ώcrιΙ;+μάxoμαιγ μά-

χομαι πρός Ιόντικρούω) τήν IjSIov μου γνώμην, τ.l, 
όμολογώ δτι ή γνώμη μου εΤναι πεπλανημένη (δτι 
εύρΙσκομαι έν άδΙκψ) 11 μεταδ6λλω γνώμην, ύποχω
ρώ: ""ωαιμαχώ μή εΙ"αι lJμαιο" - ύποχωρώ καΙ 
όμολογώ δTl δέν εΙνοι ... 
Υνώσις, -εω., ofι (Υ"ώ1'αι τοll "'7"ώιιΗαι)' τό νό 

ζητf.j τις νό μάθι:ι U δικαστική fpεuvo, λα:τ, c09nltlo. 
- Ι γνώσις, τ6 κατέχειν τι U σοφΙα. 2) ή γνωρι-
μΙα μετά ·τινος προσώπου. 3) άναΓVWρισις • . 
Υνω80μσι, jώλλ, τσll ΥΙ7"ώαχω. 
"Y.;,tJT"IP, ·i1eoj, δ ( ;·ι,,,ώ.,,,:.J) ' 6 γιγνώ:1Kc.ιν f) 

6 έγγυώμενος (6 6εδαΙών) τήν άλήθειάν 'πράγμα . 
τός τινος (λα:τ, cognitor). 
yν~oτης, -ον, δ=Υ"ωατή, (ο δλ .), 
Υνωστ6ς, ", 6", τύπo~ π~ρrlλλ'/jλο, τι'ji Υ"ωτόι; (8 

Ιλ.)· (γνωστός», δυνάμενος νό γ'lωσθf.j 11 ώ; oo}~., 
OIKεT~ς, φΙλος.- 116 έγνωσμένος, 

YVUTc, ΙS' πλYjθ. Προατ. iop. t,i' τοίί ΥΙΥ1'ώαχω.
Υ"'?ΤΟ", Υ"ώτο", t,i ' χαιΙ γ' lJυϊχ. 'rποτ, ιioρ. β ' .οίί Υ'_ 
Υ"ωαχω, 

Υνωτός, ή, 6", ώα, -6ι;, -ο" (Υ"ώνα. τoίi ΥΙΥ"ώαχω)' 
γνωστός, δν καλώς γνωρΙζουσιν. - 'Ω; o·j~ ., (1'Υ"0-
μαι) οίκετος, φΙλος, συγγενής, όδελφός : ""OJro{ τε 
Υ"ωτα' τc=άδελφοί καΙ όδελφοΙ. 

, Ετνμ, : ώ; οο}α. ""ωrόι; = συγγενής, όδελφός δμ
αιμος-Υ"ωπ} = άδ~λφή εΙνα:ι σοηΥ. τιΡ -Υ"ηιόι; (= 
γεννηθεlς) έχ ριζ . Mαιω~ gene/o, ώσ. τιjι ί. ~'!:. gnatus 
«*glη = σαινσχ? jatά~ (= υΙός), jr;'iitih (= γονεύς, 
συγνενής) ' βλ, Υ'Υ1fομα., 
yνώ~, έπ. ciντΙ Υ"ώ, Τποτ. ιioρ. 6' του ΥΙΥ"άκιχω. 
Υνωωσι, ίπ. ciντΙ Υ"ώαι, γ' πλ'/jθ. ιi?ρ, 6' τοίί ΥΙ-

Υ"ώαχώ. 
yoά"KCY, (ων. ciντl IΥ6α, ~' έν. π?~. τ05 Υοάω. 
Υοάοιcν, Τι Υ06φεν, Υ' πλτ,θ. E~χτ, τοίί yoιiω. 
ΥοάονTl, δωρ. ιiντί yoιioναι , γ' πλΥΙθ. τl')υ ,oιiω. 
ΓΟλ'Ω, ίπ. ιiπpψ. Υοήμε"αι' έπ. μτχ. Υ06ω", -6ω-

αα' i:t. ·πρτ . 1]'00" (χαι Ι Υ6ω,,), ώα. Υοάααχο,,' μελ. 
Υοήαομ<:ιι" μτγν. Υοήαω' ciδΡ. 01' ΙΥ6ηαα.-Παιθ'/j" cicip, 
01' lyo"'θtι,, <Υ60;)' θρηνώ γοερώς, στενάζω, κλαΙω, 
«γ6ζομοι ) Υι « γώζομοι ».- 11 μετi 01(, . , θρηνώ, πεν
θώ, κλαΙω, 1 ινό Υι διό τινα. 
ΓΟΓΓΥ'ΙΩ, μίλ. -ααι' « μoυρμoυρ/ζω~, τονθορύζω, 

γρύζω, «γογγύζω» (λί;;:, πaΠΟΙYjμίνη Ιχ το!l ήχου). 
Έτνμ.: ι; !~π. ρ. gveu- (=φωνόζειν) ΙSλ. ίν, λ, 

βοή: ΥΟΥ-Υvt-ω<*"0],- ί'V1-jω, tΟΥ-ιινα-μ6-ι;' ιχ ααιναχρ. 
ρ. guι'lg ' -, guι'lg'-ii-mi (= μουρμουρΙζω), guι'\glt .. -m = 
66μδος ε Ι . τήν Ιι.λ '1)'1 . λ. δYjλ. ofι ρ!ζα: lχει ιiναιδιπλαι-
σιαι~θ~. . 
yoyy~lη, fι , χ~Ι yoy,'~1Ιι;, -ΙΟΟι;, fι (ΥΟΥ,'v10Ι;)' 

εΤδος λ9χάνου μέ 6oλδoειδιj τήν ρΙζαν, «γογγύλι), 
yoyy(l'11u· κ6μνω τι στρογΥύλον. 'Εχ του 
rorry' λΟI, ", Ο", ώα, 1'ο]',,61ιοι;, α, o"=oteoy

Υν10Ι; (8 βλ.) ' κυκλοτερής, σφαιρικός. [ίχ ρ . geu-, 
gou-, gfi- (-KUΡτω, καμπυλώνω)' συπ. τιjι ,·αν1.6ι;, 
γδ1ιοι;: Υ'01"v10Ι;, yoyyνll~, yoy"v1", yorrv11OJ' 
εν ItdoI τούτοι, (jItrlpx8I ciνα:διπλα:αιιχομό, τ1), ρΙζ11;;]. 

YOyyuσμός, δ ("or"vtOJ)' τ6 «μoυρμoυρητό~, 
τό «γόγγυσμαι, όγανόκτησις. 

yoyyιιστlις, -ο;;, δ (yo,yvtOJ)" ό "γoγγύζων~, 
"μουρμουρΙζων). 
Υοcδν.ός, tf, ό"=Υοaeόι; (ο βλ.). 
ΥΟCρ6ς, ιί, ό" (Υοάω)' ιπ! πρα:γμ. , όξιοθρήνητος, 

πένθψος, θλιδερ6ς ιι ίπΙ προο., θρηνών, πενθών, 
όλcφυρόμενος, 6δυρόμενος. 
ΓΟΉ, fι-y60ι; (8 βλ.) : xata_loo"t_t; Υ6παι τφ 

d"eμφ=μέ θρήνους καΙ κοπετούς μαγεύοντες τούς 
άνέμους. 

ΥοlΙμcνσι, ίπ. civ;! yoιi", ιiπρφ. iv. του ΥΟιίιο. 
Υο(ιμωΥ, -Ο", γ.ν. -Ο"ΟΙ;=Υοaeόι; (ο βλ.) . 
Υόιις, -"τοι;, δ' δοτ. πλYjθ. Υ6"α. ()'οιίω)' 6 μέ γα

εΡός ' ΚPQυΥ6ς έκστσμ/ζων μαγεΙας ιι μάγος, "γόης
U ψεύατης, άπατεών. [lJι' Ιτυμολ. βλ. ,.6οι;Ι. 

yoi8σQμσι, μ'λ, -ιο!l γoιίcυ. . 
yoιιτc~, ~ (yo"τ.vω)' μαγε/α, μαγγανεΙα, όπά

τη, όγυρτεΙο. 
yoιιτcUΩ, μιλ, -αClO (Υ6"ι;)' . μαγεύω, δασκαΙνω, 

δένω δι{;.l-\αγε/ας U έξαπαΤώ. 
·yoiιnιc, -ον, δ (χσιΙ Υαηη)ι;) (Υοιίω)' ό Kρσuγά

ςων, 6· ~λoφUρόμενoς Ο ό γοητευτικός, πλανητικός, 
απqτηλQ~, 

Υoiiτ.,. .IΟΟΙ;'. ~. lδι6ρ, 8ΥΙλ. "'011 ,.6"ι; (8 βλ.)' μά-
γισσα, . φ.αρμαΙCευτρια. . 
y6μoςj δ (γ~μω)' φορτ/ον πλοΙου, 6όρος, φορτΙον. 
ΥΟμφιο δOUΙΙoς, ο" (70μφΙoΙ;+OO;;πα~)' 6 δοu

πων (Κροτων, ήχΡν) μεταξύ τών όδόντων (χσιβιίι; 
προαχροό.ι .1' tOiI, όlJδντα:" ίπΙ xα:AIY'.lO). .. . 
. yoμιfoς, (ινν, 110"), ο (r.4ιιφor)' ΜUλόδo.Jcϊ, xo~ν. 



τραπεζΙτης (όδους), λα.τ. molaris (ιiντΙθ. τιj> npoo{J.l-
ος) . - 11 όδους κλειδΙου. _ _ 
Υομφό-δε:τος, ο" (γόμψος + δέω)' δ δεδεμένος 

(στερεωμένος) μέ ήλους. _ . 
ΥομφΟ-ΙΙΙΙΥής, ές (γόμφος+παΥηναι του πήΥ"νμι)" 

δ διό καρφΙων στερεως συνδεδεμένος. 
ΓΟ'ΜΦΟΙ, ό' μεγάλοι) μεγέθους σφηνοειδές 

καρφΙον (ήλος) έκ μετάλλου ΙΊ ξυλου, κατάλληλον 
διό τήν ναυπήγησιν πλοΙων 11 1'.α.θ6λου, 'Παν εΊδος 
συνδέσεως ;γι στερεώσεως (πρΟλ. τό σ1)μ. «γόφoς»~ 
ίσχΙον) 11 χοιτ& πλ1)θ. Υόμφοι=τό σταυρωτό πλευρι
κό σ:::ινιδώματα των αίγυπτιακων μονοξυλων. 
Έτνμ. : Υόμφο., γομφίος, (όδοVς)=σα.·lσχΡ. jam

bhΥah=μuλόδους γαμψηλαί ,·αμψα.ί (=σιαγόνες 
ζt;Jου);" γόμφος = σα.νσκ~. jόmbhah (όδους)' π~Oλ. 
ίοιπ. *gombho-s (όδ:JντοστοιχΙα)' . πρ6λ. ώσ. jam
bhate, jόbhate (άρπάζωδιά τού στι)ματος), jam
bhόΥati (rρΙβω). 'E~ Qt'Jtou τ6 
Υομφ6ω, μΗ. -ώοc»' συνδέω (στερεώνω) διό 

Υόμρων (ξυλΙνων Υι σιδηρων καρφΙων) 11 γεΥόμφωται 
οκάφο.=τό κοί) ον τού πλοΙου (τό σκάφος) έχει 
οτερεωθή διό γόμφων (τ. ε. έχει ναυπηγηθι'Ί). Έ; 
(Xιjτ~ϋ τ6 
Υ6μφωμα, -ατος, τό (ι'ομφόω)" τό διό γόμφων 

συνηρμοσμένον καΙ συνδεδεμένον 11 ό σκελετός, 
τό «σκαρΙ» . 
Υομφωτήρ, -ήρος, ό (τομφόc»)' ό συνδέων διό 

γόμφων (βλ. γόμφος)' 6 ναυπηγός. 
Υονε:ύς, -έως, ό (*Υένω)' 6 γεννων, ό πατήρ, 

πρόγονος 11 έν τφ πλΤιθ . , οΙ γονείς, ω;; χα.Ι ποιρ' -{ιμίν. 
[~ι' έτυμοΙ.. οι.. )'ό"οςl . 
Υονε:ύω·γεννω, παράγω. 
Υονή, -fι (Υέ"ω. YEyiotJ-at)' τό γεγενημένον, τ6 

παρηγμένον, ή γενεά , ΟΙ άπόγονοί, τό γένος, ή 
γενεά, ή φάτσα» 11 οlκογένεια.- 11 σπόρος, σπέρ
μα.- 111 γέννα, τοκετός 11 μήτρα.- ιν γέννησις, 
καταγωγή.- V γενεC. [~~' Ξ·ω,.?λ. βλ. ) ό ... ος]. 
Υ6νrμος, Ο", ωσ. η. ο" (ΥόΥος)' παραγωγικός, 

καρποφόρος, εϋφορος ποιητης rό"ιμος = ποιητής 
μέ δημιουργικήν πνοήν, πραγματικός ποιητής, μέ 
γ'11)Ο!ΟΙ '1 ΠΟ ΙΥιτιχήν ~ ιiθa~ ι" 11 εντε~θε'l , γνήσιος, όλη
θινός. [δι ' ε,:υμολ. βλ. Υόνος]. 
Υ6νος, δ, tι ( * Υέ"ω, rE ... iO{J.at)· τό γεννώμενον 

'i) παραγόμενον τέκνον, άπόγονος 11 ώ::ι. λέγε ται επί 
των νεογνων ζ~ων, επί -:ω 'ι καρπων των φυτων, 
κα.! γενικ(\);;, έπl παντός προϊόντος.- 11 τό γένος 
(φάτσα»), κατaγωγή.- 111 τό γεννάν, ή γέννησις. 
[,όνος, )'ο"ή' γo ... ~ίις· ,.ό ... ιμος· μ. Υί γ"oμa,l· . 
ΓΟ· ... Υ, 'C; ' γΞ·I . Υό"ατος. δο!. πλΥίθ. Υό"ασι' ιων. 

Υό"υ, Υούνατος κλπ: έπ. Υό"υ, Υουνός. rovYl, πλ1)θ. 
Υοϊϊνα, ~' oίι"ων , -ΥούνΞσσι' πρ?λ. δόρυ' λα.τ. GENU' 
τό γόνυ ( <<γόνuτo»): απτομαι -Υουνω" = έναγκαλΙ
ζομαι τά γόνατα ώς Ικέτης αΥτομαι. },ίοσομα' 
n"α προς Υο ... άτω,,=lκετευω τινό έναγκαλιζόμενος 
.. ά γόνατά του U Υόνν κάμπτω = κλΙ"ω τό γόνυ 
(κυρ. κόμπτω, λυγΙζω), τ . ε. κ6θημαι, καθίζω, κοι ά
ναπουομαι 11 κάμπτει" )'όνυ δμω~ λέγετιχι επ!σ1)~ χ~Ι 
ίπΙ των έτοιμΙΧζομένων lit' ιiγων~ δ;>όμου κα.Ι έτοΙμων 
fιδη ν& τpιi~ωσιν 11 Υόνατιι τι {J.έ"αι . γονατΙζω 11 {J.εώΥ 
Ι" Υου"ασι κεfτα,= εύρΙσκεται είς τό γόνατα των 
θεων, τ. Ι . έξαρταται όπό τήν θέλησιν καΙ τήν 
διόθεσιν των θεων. - Κιχτ& μεταψοράν έχ των χιχ· 
τιχοιχλλομΙνων πολιμιστων : Ι, Υόνν βάλλω, κ},{"ω, 
ρ{πτω=τόν «ρΙχνω στό γόνατα», <τόν γοναΤΙζω».-
11 τ6 γόνυ, τ. Ι . ό όρμός (6 κόμβος) θ~:ψνωδων τι
νων φυτων, Π.χ. του χΙΧλciμοu (λατ , genIculum). 
Έτνμ.: Υόνν, Υό"ιιτος(*Υο"Fιιτος, πλ1)θ. α.Ιολ. Υό,,

"α Ιων. Υον"α (*yo"Fιx)' ΥωνΙα «*yro"F-{ίi' πρόχ"ν 
(δλ. λ.)' δμ1lΡ. )'"νψ (Ολ . λ . )' Υννπετος (ό πίπτων εΙς 
τιk γόνιχτιχ)' δμηρ. lΥνν,, (*FΙ-Υnι,,=τό ύποκότω μ~
ρος τοΟ γόνατος (ΙΥννα, ciγκύλ1)' δμ. Υου"άζομαι, 
Υοv"όομaι' πρδλ. σιχνσχρ. jctnu (a( o πρΟλ. )'ω,ιΙα, 
ou(o πι-δι'. ,.όνν), &bhl-JMI (μΙχρt του γόνιχτος)' γοτθ. 
knlιr - λιχτ. genu, genl-culu-m, geniculaIus. 'Εν π(1σι 

1:06τοι, fιπ6χβιτιχι . Ιιχπ. δΙΙσις geneu (Υό"υ). 
Υονύ-ιφοτος, ο" (,.όνν+Ηροτeω)' ό ιφοτ"ν τό~ 

vόvcna, τ. ι, fXIιIv ούtό κεκομμένο πρός τ6 fOtJ, 

εΙς τρόπον Ι:Ιστε συγκρούονται έν TQ περιπατεΤν. 
Υονυ-ηcτCω, πΙπτω εΙς τό γόνατα: Υο"νπετώ 

ΤΙ"Ι 1] τίνα=γονατΙζω ένώπιόν τινος πρός κα8ικέ
Ί'ευσιν. Έκ 'tr..u 

yoνυ-ιiετιίς, ές ("ό ... υ+πεσεϊ,,)· ό πΙπτων εΙς τό 
γόνατα, δ γονατιστός 11 Υο"υπεΠις 16ρα. = ή στ6σις 
τού γονατισμένου (τού γονυπετούς). 
Υων, έπ. ιiντί IΥόαο". γ' πλΥ,θ. πρτ. του,.οΔω. 
ΓΟΌΙ, δ ' θρήνος. όλοφυρμός, . στεναγμός, «γο

ητός ». 
Έτυμ.: Υόος' Υοάω' ,.ό'1'; (δλ. λ.) ' Υόος (*ΥόFο" 

συπ. τψ βοή, εκ ρ. gveu- (κραυγόζειν), του -Υ- προ
ερχομδνου έκ του συνεστιχλμένου τύπου Υυ- (πρδλ.ΥΟΥ
"υ-ζω)' πρ6λ. σιχνσκρ . ρ. gu- (κ~Ι κ~τ' ιiνιxδιπλ. g'δ·gu) 
==ήχείν, gaus=λόγος παλ-σλΙΧΟ. gov-oriί (θόρυβος), 
govor-i·ti (θορυβείν)' Ρωσσ. govorItr (όμιλείν)' 
πιχλ-t~λ. guth (φωνή, λέξις), gute, gutIe (φωνή εις). 
'Εν πιΧο ι τούτοις ύπόκειτα.t' ίοιπ. ρ. gheu-. 
• Υο6ων, ·όωαα, Επ. μτχ. του Υοάω. 
ΓΟΡΥε:ίοι;, uττ. ΓόΡΥειος, α , ο;. (ΓΟΡΥώ)' ό τής 

Γοργόνος, 6 άνήκων είς τήν Γοργόνα. 
ΓΟΡΥο-λ6φας, -ου, δ' ό έχων έπl τού κρό.νους 

του (-;1 έπί της άσπίδος του) Γοργόνξ:ιον' θηλ. Γορ· 
Υολόφα, -ης, -/j. 
ΓΟΡΥόνεlος, ο,,=ΓΟΡΥεϊος (8 ΙSλ.). 
ΓΟΡΥ6-νωτος, ο" (ΓΟΙΙΥω+"ώτο,,)' ό fxwv τήν 

Γοργόνα έπl τής ρόχεως π. χ. όσπlς φέρουσα 
Γοργόνα. 
ΥΟΡΥόομαl, πα.θΥιΤ., γΙνομαι ΥΟΡΥος (" f. άγριος, 

άδόυαστος. έπΙ ϊππου). Έκ του _ 
ΓΟΡΓΟΊ, ή, ό,,' φρικτός, τρομερός, φοβερός 11 

μανιώδης, άγριος: Υορ,ον βλέπω = ρΙnτω φοβερόν 
βλέμμα, φαΙνομαι φοβερός 11 γοργΟ. εloιΔCϊ" = φο-' 
βερός νά τόν ίδι;ι κανεlς (φο&:ρός τήν όψιν) U έπΙ 
ίππων, θερμός, θυμοειδής. . 

, Ετυμ.: ΥΟΡΥό;' ΓΟΡΥώ' roeyofalJ.aL· ,.οeΥωψ χα.Ι 
ΥΟ!!Υωπος (=Υοργός τήν όψιν) ' ΠΙΙντιχ τα.υτιχ βΙνιχι 
δμόρριζα. · ΥΟΡΥό.=ποιλ.-ιρλ. garg g&rgg (τροχύς, ά
γριος), π;-6λ . ίρλ. 'grain (όσχημΙα)' έν π(1σι τούτοις; fI
πόκει-;αι Ια.π. ρ . *greg'-. 
ΓΟΡΥο-φ6νος, ο" (ΓΟΡΥQ,+*φέ"ω)' ό φονεύς τι'jς 

Γοργούς, ό φονεί;σας τήν Γοργόνα (δΙ.. Γορ,.ώ).
θΥΙλ. ΓΟΡΥο-φό,.", δνομιχ τη, Άθ1jνdς;. 
ΓΟ'ΡΓΓΡΑ, -/j ' ύπόγειος εΙρκτή, δεσμωτήριον 11 

ύπόγειος όχετός (άγωγός όκα8αρσιων). 
Έτυμ.: ΥόΡΥυρα, ίων. Υοργύρ,,' πρΟλ. πα.ρ· Ήσυχ' 

«ΥέΡΥυeα' α,;,ιή, δεσμωτήριο",.' δ τύπος; τη, άνομ. 
Υ6ΡΥν2α πρ?ήλθε'l Εκ συμq;υρμl')u των τύπων yeeY1lea, 
γεν. ΥΟΡΥυ2ας. Φα.Ινετα.ι πιθανόν δ,ι -Ij λ. ΕσΧΥιμιχτΙ
σlι1) ~ι' ιiναδιπλώσεως; τη;; Ρ. yiίρ- της; λ, rνeo, (8 δλ.). 
ΓΟΡΥώ, -60. κιχΙ χιχτ& συνιχΙρ. -ονι;, f( μτγν. χλΙσι, 

ΓΟΡΥώ. ΓΟΡΥό."ος, χα. Ι έν τψ πληθ. ΓοeΥό"., (ΥΟΡ' 
Υός)' ή «Γοργόνα», τέρας φρικτόν τήν θέαν. Ό Ή-, 
σΙo~o, ιiνιx:pιipει τρεΙ; ropy6vιx, άνομιχστιχω" <t'ijv E~
ρυciλ 1)'1, t'i)v Σθεινω χα.Ι 'tijv Μέδουσιχν (θυγΙΧτ'ριχς; του 
Φόρκυο, χαΙ τη, Κ1)του,)· 'ιι τβλιιυ.αΙιχ (-Ij ΜίlJσυσοι) 
ήτο -ΙΙ φι-ικτοτιΙριχ' 'ιι πι. 'ήΡ1Ις; δφεω .. ιiντΙ πλοχΙΙμων χε
ψαλij .. 1);; 'ljt'o προσηΡμοσμa·ιη εΙ, τΥιν οιίγΙδΙΧ <ti'j, Ά
θ1)νιiς;, χα.ί πciντες δσΌι τήν ltροσΙδλεπσν ιiπελlθoυν,o 
ΥΟΡΥ-ώπις, -ι60" 'ιι ' Ιδιόρ. θ1)λ. του ΥΟΡΥώψ. 
ΥΟΡΥ-ωη6ς, Ο" (ΥΟΡΥος+&Sψ)' ό fXWV άγριον καΙ 

βλοσυρό ν τό όμμα, φρικτός. 
ΥΟΡΥ-ώψ, -ώπος, δ, Υ,=ΥΟΡΥωποι; (8 δλ.). 
Υουν, (y'olί,,), ίων. Υώ" (yι:+olί,,)' περιοριστιχδν Τι 

έλα-;τωτικόν μόριον' τουλάχιστον, λοιπόν, έν πόσι;ι 
περιπτώσει. έξ δπαντος 11 όληθως, TQ όντι (συχν& 
εΙς ciπιχντijσεις;) . 

Υοϋνα, YOV"ω1I, έπ. πλΥΙθ. του Υόνν (8 01..). 
Υουνάςcο, έπ. Προστ. του yov,ιάζoμαι. 
Υουνάςομαl, μβλ. -CJομα.ι, dποθ. (,.όνν)' «πέφτω» 

καΙ έναγκαλΙζομαι τό γόνατό τινος (διό τινα, χό
.ριν τινός)' ,.ον". πeός τι"ος = Ικετευω έν όνόματΙ 
τινος, όντΙ τινος. 
ΥούΥατος, ΥΟVt'CΙτι, Υου"α.τα, yotίιιcιCJa· Ιων. xaιl 

Itοιητ. χλΙαι, ,σσ Υόνν. 

Υουν60μαι, "ποθ. - Υον"σ'ομάι (8 6λ.)· ίπ. n?'t. 
Υου"οVμ,l". . 



. . , . 

Υουνο-ηδΥής, έ~ ("d1'tl + πή""ιιμι)' ό έχων τά 
γόνατα κοκκαλιασμένα (μουδ!ασμένα). 
. Υouνο-ηδχής, έ~ ("ου"ος ποι'ljτ. γεν. ,ou "d1'tl + 
παχΙΙ;)' ό fxwv παχέα (φουσκωμένα) Υόνατα. 
Υουνός, ΠΟΙ'l'j'. γεν. ,ού "όνυ. 
Υουνός, δ ("6,,os, "οτη) · όΥρός, εUφoρoς Υη, λα,. 

uberll "ουνΟ., ιI.1.ωi7.=ε.ϋφoρoς άμπελών. 
Έτυμ.: xa,i ,ιν~; "ουνΟ. (χυ;-.=μαστοειδής ~ό

φος) <*"o"Fo,., 'πρβλ. θε:;σαλ. *,,01',,0; (Γόννοι, Γο"νο
κό"OO},oι) χα! ,,6 ΙOV' «λλοι δέν atx ονται ,'ijv ,οιιχύ't'ljν 

έ,υμολ., προτφωντa;; ττ,ν συπ. πρ6~ 'tQt ,,6,,0., "οΥή, 
θέμ. ".1'-. 

yρcjι5ιoν, ,ό, x~,Qt ουνιχΙρ. ιiν,! "eaidcoν. 
ΥΡάες, κα;Ι "efje~, άνομ. πλ Τίθ. του "eav; χαΙ "e"ii; 

(βλ. λ. λ.). 
Υραία, έπ. γραΙηί fι' θ'ljλ. 'tc.U "eαΊο~' ΥραΤα γυνή, ή 

«γρr;ιά».-- Ι ώ~ θ'ljλ . έπΙθ. γηραιό: "eai'ac dαlμο"ε.(επ! 
τών E~μενΙ~ων), "eal~ χερό κΑπ. [6λ. "eav; δι' έ<υμΌλ , ] . 
ΥρδΤδlον, ,ό, ΙΙποχορ. Τo:ίϊi "eat., "eaiί;' «λαδικό», 

«Υρr;ιcύλα ». 
Υραl60μαl, JtΙXe'l'j't. · γΙνομαι γραΤα. 
Υραίος, ypafa, ΥραίΟΥ, (χ:x,dι ouyxoJt'ijv έκ ,oϊi 

"εραιο;)' παλαιός, ήλικιωμένος, γηραιός, ψαρομάλ· 
λης real" αταφll1ι} (λΙΧτ. υνΑ Ρassa)=σταφΙ5ες. Βλ. 

"eaV;. . 
Υράμμα, -ατος, το ("ριίφ:»)' δ,τι γρόφεται, τό 

γεΥραμμένον,τό χαραγμένον, ί~. τό οτοιχείον τοϋ 
άλφα6ηταl , Υρςψμα, Αχ, . litera ιι έν τφ πλ1ιθ . , γράμ
ματα, στοιχετο. ' όλφα6ήτου, άλφά6ητος. ·2) μου
σικόν σημείον (* νότα»). 3) lχνΟΥρά:ρημα, είκονο
γραφΙα, είκών.- U Κατoc πλ'ljθ . ό,::ι _, έπιστολή (ώ; -:6 
λα •. literae) ιι έΠΙΥραφή ιι δημόσια εγγραφ:J, έ.πΙση · 
μα fΥΥραφ:J, .ύπομνήματα, σημειώσεις, λογαριασμοl 
11 ώσ. σύΥγραμμα, 6ι6λΙον, πραγματεία, διατρI6ή.
ΙΙΙ «τό Υράμματα», δΤιλ. ή 'ποιδεΙα, μάθησις (= μα' 
""ήματα). 
yρaμμδτεΙδιoν, τό' uJtc.xr.ιp. 't!)U "eαμμιι,τείον :6λ.λ.). 
yρaμμδτείoν, το ("ράφω)' τό έφ' 06 τις Υράφει, 

πινακΙς, σημειωματάριον. 
Υραμματεύς, -έως. δ ("ράφω)' «γραμματεύς» (ώ~ 

χα! σήμερον), γραφεύς, λιχτ . scriba . Έ; ιx'},ou ,ο 
yρaμματεύω' εΤμαι ΥΡ:J!-i'ατεύς, κάμνω τόν 

γραμματέα. 
yραμμ~τfςω ("ράμματα)' διδόσκω τό στοιχειώδη 

Υράμματα. 
yρaμματlιιός, ή, ό)' ("eιίμματα)' ό γνωρΙζων τό 

στσιχειώδη γρόμματα, ό κατέχων τι'1ν γρσμματικήν 
11 ώ;; o~σιxστ. d "eαμματικος = ό άσχολούμενσς μέ 
τήν Υραμματικήν, ό κριτικός, ό έρμηνευτής I1 ή "eαμ
ματικη (ivv. τέχ",,) ώ;; χα; ! πχ?' 7,μ1>/'. ΈπΙ;;. -κώ;. 

ypαμματιaτήIί, -oiί, δ ("eαμ,uαεlζω)' ό διδάσκων 
τό στοιχειώδη γράμματά, γραμματοδιδάσκαλος, δι-
δόσκαλσς. 2) ="ραμματείι. (ο 61..). 
Υραμμδτο-κίίφων, -ω"ο •• δ ("ράμ.uατα+κιίπτω)· 

ό κύπτων (7) κε",υφώς) έπάνω άΓ,ό μουχλιασμένα εΥ
γραφα (άρχεία) (σχωπ,ικ';ν πα;ρώ'/υμον των γραμ
μ~,ί(ι)ν). 

, yραμμiι, ή c"eάφω)' τράβηγμα ΥρcφΙδος κατό 
μήκος τοϋ χάρτου, xαρayμαηά, «Υραμμή»: ή μα
κeιί ("ραμμή), Τιν εσυρον "ι δικα;s;:α! επί τΤΙς π ινG!-ΚΙ
δo~ , ώ~ σ'ljμstον xα,ιx~ΙχTι;.- ΙΙ Ή γραμμΥι -Ij συ;;ομsν'lj 
ΕγχαρσΙω. ,η. δ~Oϊί , ' κα;Ι a'ljAouoιx το σ'ljμείο::v ,η~ ιiνα

χωρi;σεως χα! ,ό τέ;;μα ,oϊi δρόμου (pa1pl.).- ΙΙΙ fι 
μεσιχία γραμμ'ij έπΙ σ~νΙδo; (π. χ. επι Το:ίίι !Η5ακο; τών 
πεσσων) , κ~λο:ί!Jμίν'lj ώσ. κιχ! ή Z.ed 11 εντεϊiθεν ελέχθ'lj 

·πx;;otμιω~ω. : το" ιΙπο "ea.uμfί. (7) ιΙφ' lερίiς) κι"εϊ" 
},ί60,,=κινείν τόν έπI της κυρΙας (τή~ μεσιxΙα~, ,η~ 
Ιε;;α~) ΥραμμΙ;) εύρισκόμενον πεσσό ν, ~Tιλ. κάμνειν 
τήν ύστότην απόπεΙ,:ιαν. 
yρaσo-σόΙ"ς, -ου, δ ("eaiί. + αοβέω)' ό έκφ06Ι· 

ζων (καΙ διώκων) ΥραΙας. 
' ΥραητCος, α, ο", Ρ'ljματ. ίπΙθ. τoίl "eάφω' δς πρέ· 

πει νό yραφιj, δν πρέπει νό ypάΨr;ι (νό πεΡΙΥρά
Ψr;ι) τις: "ραπτέοΥ=πr::έπει νό yράψr;ι τις. 

. yρaιn:ι\ρ, -ήρο., . δ <"eάφω)' ό Υράφων, ό συΥ
νροφεύς. 
,ρaητ~, rί, 6", ' · ρ'!)μ. ίπΙθ, ;:QU "eάφω' έζωyρa-

φημtνoς 11 σημειωμένος (μαρκαρισμένός)' μέ Υρόμ
ματα 1I Υεγραμμένος . 
Υράητύς, -vo;, fι ("eάφω)' άμυχή, τσουΥγράνι

σμα, σχΙσιμον. 
Υράσος, δ' ή ΟΟσωδΙα τοϋ τράΥου (λατ. hircus) 1I 

ώσ. χα! ή δυσοσμία τοο ί3ρώτος της μασ>(όλης (πρΙSλ. 
HI"tiPe~). 
Υράσων, -0,,0., δ , ή ("etiaos)' ό άποπνέω,ν δυσ

οσμίον ώ::; τράΥος. 
ΓΡΑ. Υ-Ι, "eiid., fι, άνομ. πλ Τιθ. "ρίiε;. ιχίτ . "eaiί.· 

ίων. ΧλΙ::ιι; "e"v;, "e,l6;' ΠΟΙ'ljΤ . ώ ::ι . "eηO,' 'ΥραΤα 
Υυνή, «γρr;ιάι. - ΙΙ άφρός, ' ώ;; έπΙ 6ΡΙΧζ?μέ 'Ic.υ γ7.
λαχτο ; . 

Έτυμ. : γεν. "eiio; <*"eiiFos, δμr;Ρ . "eijiί; χα Ι "ρ,,
Ο.' "eaia. Ιμ. "eal". "eavJ" "eabcdc, "ea ••• -ίιJo.· 
π7.'ιτα ,ιxίiτ~ ΒΙναι ::ιυγγ. ,ψ "έeω)' (ΙSλ. λ.) ' πι;.ΙSλ. λιχτ. 
gravastellus (πολιός, ψαρός, υποχο.,· ,oίi *gravaster 
(*φΙναι. . 
Υρiφcύς, -έω., δ <"eάφ:»)' ζωΥράφος.- ΙΙ ="eαμ

ματείι. (ο βλ . ). 

ΥρΙφίι, fι ("eάφ:u)' ή διό yρσμ~ών παρόστασιςll 
ίχνογράφησις, ζωΥρόφημα, εΙκών: 000" "eαφfj = 
μόνον - έν είκόνι. 2) τό Υρ6φειν, «ή γραφή », τό 
ΥράΨιμον. - U ζωΥρα:ρικός πΙναξ, εί<ών μορφή, 
σχημα.- ΙΙΙ ("ράφομιιι) ώ;; i't't. ~ικxνιχo~ δ;;ο;;. μή
νυσις, εΥγραφος καταγΥελΙα διό δημόσιον άδΙκη μα, 
ποινική δΙωξις (~ντ ί θ. τφ δlκ,l = 13ιwτική καταΥγε
λία) : dατραεεlιιs "ρ:ιφη=μήνυσις έπl άνυποταξί<;l. 

yρίiφΙKός, ή. όν' Ιι<ανός είς τό σύρειν γραμμάς, 
εΙς τό Ιχνογραφείν Υι ζwΥr::αφε:ίν 11 ή "eιιφική (ε.ν. 
τέχ"η)= ή τέχνη της ζωγραφικης. 2) κατάλληλος 
πρcς γr;cφήν 11 Ι κανός είς τό νά περιγρόφr;ι . 

ΥρΙφίΙί" ·ldo.. .;, (Υe,jφ:u)' κάλαμος, «γραφΙς», 
κονδύλιον I1 '(ε'ι. έργαλείον κατάλληλον πρός Υρα
φήν ij πρός σκάλισμα (γλι.:φήν) έπί κηρωτών πινα
KiCY..JV .- ΙΙ κέντημα, σχεδΙΟΥρόφημα (τ. ε. = "eαφή 
ο ~λ . ). 

ΓΡΑ'φη, μΗ. -ψω' π,χ. "έ"ραφα, μ'Υν. "εΥeάφrι
κα.- llαθΤιΤ .• μέλ . "ραφήοομαι. τετελ. μέλ . "e"eti· 
ψομαι' ιiόp. 6' έ"eάφ"", μην. i ';p. ιχ' έ"eάφ6η,,· π"χ. 
"έ"eαμμιιι' χαράσσω, Υλύφω, τσοuγκcανΙζw : αήμα
τα "ράψα. έν πl"ιικι=χαι:;άξας (cκαλΙσας) σχήματα 
έπί πίναΚ,Οζ.- ΙΙ σύρω Υr:αμμάς διό κονδυλlου, ί
χνογr::αφίζw, ζωγρcφΙζw.- ΙΙ) « γράφω» ώ; κιχ ! νίiν 
λέΥ?με 'I , παριστώ διό γραπτών σημεΙων: "eάφει" 
εΙ. διφθέeα, = Υράφειν έπl δεr:μUτwν. · 2) έΥχα
ράσσω, έΥγρ6φω, έπιγρCφω : "ράφει ν εΙ, ατή},,,,. = 
έπιγράφειν (έγχαράσοειν) εΙς στήλην' παθ'ljΤ. "eti
φομα, τι=έπιγρcφομαι , μέ τι , τό δνΟj.Jά μου εΤναι 
έπιγεγραμμένον. 3) καταΥρόφω, σημειω, θεωρώ: 
"eάφ:u ΤΗά αϊτιον = θεωρW τινα (τόν καταΥράφι..ι) 
ώς αίτιον ιι εντε)θεν , άναΥ,:;άφω, καταχωρ:ζω, έγγρά
φω εΙς κατόλσΥον. 4) καταΥράφω νόμον διό νό 
τόν 'προτεΙνω μετό ταϋτα I1 έντείiθ6ν , προτεΙνω, προ. 
βάλλω. 

Ι'. Μέοο", Υράφω δι ' έμαυτόν Τι πρός lδΙαν μου 
χρησιν, κρατώ σημειώσεις. 2) (;,~ ιiττ. διχιχν. δρο;, 
"ράφομαΙ τι"α=έΥΥι:;άφως καταΥγέλλω τινό (τι"Ο. 
=διό δημόσιόν τι άδΙκημα) 1I πλTι~ε;; : dtxη)' Τι "ea
φήν "ράφομα, τι"α ιι ώ:;. μετ. ιiπι;ψ. : "eάφο.uαl τι"α 
ιIιJικεί,,=Kαταyyέλω τινό δτι διέπραξεν άδΙκημα 1I 
ιΧπολ. οΙ "eαψάμε"οι = ΟΙ ένάΥοντες, ΟΙ μηνυταl II 
ιiλλιX "eάφομαl n=καταγΥέλλω πρθξΙν τινα ως πα
ράνομον.- ΠαθΥ"., κατaΥγέλλΟj.:αι. 
Έτυμ.: εκ ρ. "eαφ-: "eάφω. "eάμμα' "eαφεV.· 

"eαφή' "eαn~v. κλπ: πρΙSλ. Γοτθ. grab-a (σκάπτω), 
grδba (βόθρος), ΙΈ;;μ. graben (όρύσσειν). Ή FΙζ. 
εΙναι πεΠ? Ι'ljμέν'l'j έκ ,οϊί ~χoυ. 
Υράω' τρώγω, ροκανΙζω. . 
Υρα-ώδιις, ε. ("eαίίι;-tεΙdο.)· δμοιος πρός Υραί

αν, Τι άνηκων εΙς ΥραΤαν, λΧτ. anllis 11 μωρός, άσή-. 
μαντος, τιποτένιος. . 
ΥΡΙΙΥορCω' εΤμαι «ξύπνιοςι, εΤμαι όΥρυπνος' μτγν. 

ενιtστ. εσΧ'ljμα,ισμaνο. ίχ ,oϊi πρχ. e"eήyoeti (5 ΙSλ.). 
, Υριιυς, -Ij, !ων. ιiν,Ι "eaiί., ΠΟΙ'ljτ. ώσ. "',,&s. Βλ • 
"εαϊί;. ' 

ΥΡίίιcύς, . -Ιω,. δ <"I~πo,)· όλlεUς (ΨΟρός) U 'ν· 



Υρrnος-ΥuμνάσlOν 217 

τεί}θιν θ"1λ. ίπΙθ. ΥΡ'Π"Τ' (ίνν. τΙχ",,)' ή τέχνη τοϋ 
· yρ,nέω~, η όλιευτική. 

ΓΡΓΠΟΣ,6' δίκτυον όλιέων [δι' έτυμ. Βλ. Γρϊφο;]. 
ΥρΙπων, b=re,neu, (8 βλ.), όλιεύς. . 
ΓΡΙ-.ΟΙ, δ (ώ; τ.) reino,)' δΙκτυον όλιέωνrι 

κάνιστρον (καλάθι), KατεσKευασμέν~ν άπό σπάρτα 
(βοϋρλα). 2) παν τό περΙπλοκον, τό άσαφές, άσα · 
φής ρησις, αίνιγμα, «γρτφος •• 

Έτv,u.: Υρίφος κιχΙ (;λ(γ~ν μτ'('l . ιiλλ' έκ πιχροιλλή
λι;υ !iποιν-:ω·, reiItO" re,πεύ.· re,πεύω, re,πίζω' 
rtl,φεύω ( = όμιλώ δι' αίνιγμάτων, αΙνιγματωδώς)' 
reϊφ:1' (*gr-i-bho-, πρβλ. μεσ-Ύερμ. krebe (=καλόθι), 
σ~νσκ;:>. grapsa (δf.σμη)· έκ ρ. ger- (=σχηματΙζω 
πλεξσύδαν, πλέκω) βλ. λ. rieeO"), Πivτω; ij έτυμολ. 
ιiμ:ι;oτι;:>ων δεν εΙνιχl ιiOφIXλ'Iι~. Κοιτ' ιiλλoυ~ β!νιχlουΎΎ. 
τψ e'Ψ (γεν. eEn'Oo) κιχί τψ λιχτ . scirp-u-s. 

Υρίφ-ώδιιι;, ες (Υρϊφος+εlδος)' ~μoιoς πρός rei
φον (6λ. λ.). αίνιγματώδης. 
ΓΡΟΊ.ΟΙ, δ' εΤδος άκοντΙου. 
fPr, γρυλλισμός, γρύξιμον (άι,; 'ιι των χοΙρων 

r;IUvij)' οίιδέ reiί ι1πεκρί"ατο = δέν εΤπεν είς άπόν
τησιν ούτε fva γρϋ, •. ε. οϋτε λέξιν, οϋτε συλλα
l3ήν 11 οίιδέ reiί=ού5έ τήν έλαχΙστην φωνήν, ούτε 
«τσιμουδ!ά». 
Έτvμ.: rev' reνζω (*revδJω (=γρυλλlζω): yρiί-

10ς κ~Ι rev11oo, reνοοω,,' reiί.ιlζω (βλ. λ.) crorrev
ζει,,' το"θοeνζε,,,, το τιίς υς φωΥεϊ",. (Ήσύχ.)· π;;6λ . . 
λιχτ. grundiQ grunniQ (=γρυλλΙζω)=ΠIXλ~Ύε~μ. grun
ΖίΑΠ. KIX":!iι τόν 'HauA' δμω; κιχΙ ιiλλo~ς yeν= ό ύπο
κάτω τοϋ όνυχος ρύπος, τ. ε. τΙποτε, όσήμαντον 
πράΥμα' κιχτ' ιiλλου; ,δ yρiί εΙνά.1 ου'ΥΎ. πρός; τιΧ reU
τ", refJμέα κοι! σrjμ. «ψΙχουλον». 'Ε; iX'jτ!)ίί · τό 
Υρύςω, μΗ. -ξω ij -ξομα,' ιiόr;. οι' έΥevξα' λέγω 

yeiί, γΟΥγύζω, μουρμουρΙζω, λοιτ. grunnlo' βλ. yeiί. 
YΡUλλίςω ij Υev1lζω (ΥρνΗος ij yρiίλoς)' (γρυλ

λίζω>, μουγκρίζω. 
Υρύλλος Τι yevAoo, δ (yeiί)' χοΤρος, χοιρίδιον. 
Υρun-άcτος, δ (Υeνψtι1ετός)' εΤδος άεΤΟϋ. άετο

λέοντος, Τι δράκοντος. 
ΓΡΥΠΟΊ, ή, ο" liί)' κυρτωμένος, καμπουρ!ασμέ

νος 11 κυρ. ό έχων τήν ρίνα κυρτήν, ό έχων άέτιον 
ρίνα (iντΙθ. τψ ο,μό;, Ο βλ.). 
Έτvμ: Υevπό.· Υι!iiπόΟμα, Υeiίπαl"ω (=γίνομαι 

άγκιστροειδής)' cyeVμoΠιX"a,,,' Υevποv:ιθα" ΟVΥκάμ
πτε,,," (Ή::ιυχ.)· Υeνψ (βλ. λ.)' ου'ΥΎ. τφ ποιλ-Ύερμ. 
chrumρ(=κυρτωμένος. καμnύλος,στρεβλός) (*grum
ρό-' ΠΟΓΓ. krypρeI (=άνάπηρος), kryppa kroppa (= 
καμπούρης), BIXυ~ρ. krOpfen (=καμπουρ!άζω) . Κοιτ' 
ιiλλ~υ~ εΙνοιl OUΎ'Y. τφ ΠΙΧλ-Γερμ. chrouwiI (= τρίαι
να, σφιγκτήρ)' π,,6λ. yevμIa= σάκκος παλαιών έν
δυμάτων. Έ;; (t'jtOU τό 

yρiiπότιις, -"τo~, 'ιι (Υevπός)' κυρτότης, τ6 άγκι
στροειδές (lδlQ της ρινός). 

yρίinόώ, μ'λ. -ώοω (Υevπός)' κυρτώνω, κάμπτω. 
Υρύψ, Ύδν. Υ(lΙΙπό., δ (reiί3ιό.)· όετολέων (μυθο

λ''Ύικόν τιiρoι~, μι κεφοιλΤιν κιχ! Π,6~ιX · ιis,ου, οωμοι eIS 
λίoντo~) 11 lππάετος (πτερωτό; Eππo~' ΚOΙτ~ τό fιμιoυ 
[ππο, κοι! κοιτιΧ ,ό τ,μιου :iιτό~). 

Υρωνoc;, ", ο" (Υράω)' Kατα ·~αγωμtνoς, κατα
τρυπημένος, κοΤλος. 

Υρώνιι, ij (Υρώιιο,)' σπήλαιον, κοlλη πέτρα, 
(γούρνα» 11 σκάφη ζυμώματος. 
ΓΥ'., 'ιι' τεμάχιον γης, άΥρός, πεδΙον. [πιθ. έκ 

τ!)ο r'i (8 6λ.)· Υνα ( *yFa-a]. 
Υυσια, τιΧ (Υνιχ)=πevμιιήο,α (ο 6λ.)· σχοινΙα δι'ων 

ή πρύμνα πλοίου προσεδένετο εΙς τήν ξηράν. 
ΓΥΆ'" λΟΜ, τ6' τό κοΤλον, ή κοιλότης ΠΟΙ;:>. Όμ. 

</Joώeηξ yvrZAo,o,,, άe"gω. = θώραξ άποτελούμενος 
όπό δύο ήμ,θω1ά .. ,α (χοιλούμε 'ιοι Υνα1α) , ,ό πρόσθιον 
(το!> ~τY,θoυ~) κοιΙ ,6 "πΙoθ~oν (,fι~ ρciχεω;), τιΧ δποία; 
"r-οοη"μc;ζ?ντο εί; τιΧ πλiΎΙiX δlιΧ πορπων η πβ;:>ονων 
(πρ6λ. κeατα'-ΥVιι10')' - Γενικω;, πάσα κοιλότης 
(πρ6λ. οημ. «γούβα»): πέτρα. Υναλο,,=κοιλότης βρά
χου, · σπήλαιον, δντρον 11 κeαΠ;ΡOς Υνα10" = ή κοι
λότης του γνωστοϋ άγγείου (τοϋ κρατηρος).-Κι:ι;τιΧ 
πλ"1θ .. κοΤλον έδαφος, κοιλάδες, φάραγγες. "~ο . 

ΈτΙιμ.: Υνα10'" ΜΙΎΟΙ;:>. ~IOΙλ. yvIίMi~. 6, η yVΆ1α, 

iι (κύπελλον)'IΥΥvαllζω (=8έτω εΙς τήν χεΤρα)' λΙΧτ. 
νοlΑ (*( *gv-el-a; ij *gv·oI-a)=Tb κοΤλον της χειρός. 
Ζ;νδ. gav- gava-(=χεΙρ) ' λιθ. gόunu gόutί (= έnι· 
τuγχάνω τ6 ποθούμενον)' έλλ. lyyν,l/ (?λ. λ . )' ποιλ
φΙ.. gίi.aIu (=ώμοπλάτη) ( *geu-Ion-' Άρμ. kaIum (= 
λαμβάνω) (*gv-aI-. 'Εν πιϊσl τούτοι; bπc;κειτοιl !οιπ. 
ρ. geu, gou, gu, gv (=κυρτώνειν)' Βλ. κοιΙ yavod •• 
Υαv1ό., Υνη •• yvio", yiίρ6 •• 
ΓΥ'ΗΣ, -ov, δ ' κεκαμμένον ξύλο·ν τοϋ όρότρου, 

β:; 8 π"οσηρμ6ζετο ij Vv,. (τό (ινΙ), λοιτ. buris.- 11= 
Υύ:ι= άγ,:>ός, πεδίον, [Υ6η. έκτό; τ~~ ιiνωτίρω 0Τιμ. 
οημoc! 'ιε: κιχ! ιiyρoτlκόν μέτρον' πλΤιθ. = Υαϊα,' (lleo
τeο,,)αvτόΥvοιι=δροτρον του όποΙου τό κεκαμμέ
νον ξύλον άποτελεί εν σώμα μέ τό σιδηρουν μέ-

. ρος τοϋ άΡότρ:;υ (τό ύνί)' πρβλ. έλλ . Υνα10", yvio", 
Υυρός κλπ. (6λ. ρ. geU=KUPTWVW)' λοιτ. bίi.ra bίi.ris 
(bίi.ra ( *gvosa ?)]. . 

Υυl-σρκήι;, .ε. (yvio" + ι!eκέω)' ό ένδυναμώνων 
τό μέλη. 

Υυιο-βδρήι;, έ. (yvio" + βάe·ο.)· ό καταl3αρύνων 
τά μέλη. 
Υυιο-βόρος, ο" (Υvϊο~βοeιί)' ό KaTal3Il3pWOKWV 

(περιη:ώγων, ροκανίζων) τό μέλη. · 
Υυιο-δάμας, -ov, δ (yvio" + δαμάω)' ό δαμάζων 

(καταπονών) τά μέλη 11 ό ύποτάσσων τό μέλη, 
νικητής. 
ΓΥΙ-ΟΝ, τό, . ποιρ' Όμ"1;:>. πιiνΤOΤβ xcιτ(ί πλ"1θ. τά 

yvia' τά μέλη του σώματος, λοιτ. membra 11 κη. τό 
κατώτερο μέλη τοϋ σώματος, τό γόνατα. 
Έ"vμ. : Υυϊο" κυρ . =κυρτότης, γόνυ, κνήμη' Ιν 

,φ πλΤιθ.=μέλη σώματος, κόλπος (στέρνον) μητρός 
άμφlΥVΟ' (!'.ίλ. λ.)' δμη;:>. άμφ'Υvήε,.· πρ6λ. Υναλο", 
Υv,?ό. κλπ. 

yυιo-πδyΉC;, ες (yvio" + πήΥ"vμ,)' 6 πηγνύων 
(σκληι:;ύνων, άίΊ0ναρκών) τά μέλη. 
Υυιο-πCδή, ij (rvio" + πέδη)' ή πέδη τών γυίων 

(τών μελών τοϋ σώματος), τ. ~. ή χειροπέδη κ~ί ή 
ποδοκόκη. 
ΓΥιΟΊ, ci (ή). ον (Υυϊο,,)' χωλός τό μέλη, παρά

λυτος, όπόπληκτος. [Υv,ός, Υv,όω ( = καθιστώ ΤΙνα 
χωλόν)' o!J"(Y. τψ Υveό., yavooo κλτ.:. 6λ. yviO"]. 

yυΙO-τδKΉC;, έ. (ΥvϊΟ1'tτήκω)' ό τήκων (τ. ε. φθεl· 
ρων) τό μέλη. . 

Υυιο-τ6ρoc;, ο" (rviΟ1'+τοeέω)' ό διαπερών iι δια
τρυπών τά μέλη. 

Υυι6-χσλκoc;, ο" (Υviο"tΧ(tλκό.)· ό έχων τό μέ
λη τοϋ σώματός του όπά χαλκόν. 
Υυιδω (Υv,ό.)' κόμνω τινό χωλόν. παράλυτον_ 

2) έξαδυνατίζω τι(νό), έλαττώνω, μΙKρύνω.-ΠIX~"1'" 
εΤμαί ij γΙνομαι χωλός Υυ,ω(}εί., μ,χ. ιio;:>. οι' = χω
λός γενόμενος, χωλωθεΙς. 

yϋλι-σιiιιιν, -ενο., δ, "j' (Υνλ,οςtαvπ,,)' ό έχων 
μακρόν καΙ λεπτόν αύχένα (λαιμάν), μακρολαΙμης. 
ΓΥ' λlΟI, 'ij Υv1,ό.. δ' εΤδος μακράς καΙ στενι'\ς 

στρατιι..ιτικης πήρα. (κ~lν. σάκκου) I~ 6 καΙ σήμερον 
έν τι;> στρατι;> έν χρήσει Υυλιός. Βλ. Υναλοιι, 
Υυμνάςω, μελ. -άοω' πρκ. ΥεΥνμ"ακα' πιχθ. πρκ. 

ΥeΥvμ1'αομα, (yvμ~ό;)' άσκώ τινα Υυμνόν, όσκώ εΙς 
τός γυμναστικός άσκήσεις, άσκώ, έξασκώ,. «γυμνό
ζω» τινά 11 με~. ιiπρ:ρ . Υvμl'άζω του. παϊδα. πο,εί." 
τ,=γυμνάζω, έθΙζω, τούς παΤCας νς, πράττουν ΤΙ.
ΠcιθTιΤ., όσΚοϋμαι είς γυμναστικός άσκήσεις U γιν., 
γυμνάζω, άσκώ, έμαυτόν. 
Υυμνάς, -άδο., δ, Τ( κ:.",. θ"1λ. tου Υvμ,,6,.- 11 

Υυμνασμένος, ήσκημένος. . 
ΥυμνσσΙά, Τι (Υvμ"άζω)' έκγύμνασις, δσκησις. 
Υυμνδσι-σρχέω, Τι μέσ. -έομα,' εΤμαι ΥυμνάσΙαρ

χος 11 ΠΙΧθΤιΤ., εΤμαι έφωδιασμένος με (έχω) ένα iι 
περισσοτέρους γUΜνασιάΡXOυς. 'Εκ τοί} 

Υυμνδσι-άριιιι; κοιί Υυμνασίάρχος, δ (Υvμ"άο,
ο,,+llρχω)' ό καί σήμερον οϋτω λεΥόμενος oυ~o, 
έπώπτευε τΤιν ποιλοιΙο,ροιν J:tOΙ! έitλΤΙ;:>wν6 τοίι; ΠΙ-ΟΥυ
μνοισt(ί; 11 διδάσκαλος της γυμναστικης. 'Ε; οι'jτ~i} t? 

Υυμνδσι-σρχΙα, 'ιι' τό όξΙωμα τοϋ γυμναόιάρχου. 
Υυμνδσιον, t? (Υvμ"άζω)' τ6 μέρος, ή τοποθε

σία, ένθα ήσΚΟΟΥΤΟ εΙς · γυμναστικός όσκήσεις, 
σχολή γυμναστικης: έκ {Joήμπέeοv Υvμt'CΙο(οv=6πό 



258 .Υuμνσστiον-ΥUΡΥσa~ 

τό σχολεΤόν μας, - •• iv ~1jI ιtληθ" σωματικαl ό
σκήσεις • . 
Υuμνσστiον, Ρ'ljμ. έπΙθ, τοί! Υυμ"άζω' πΡέπει νά 

γυμνόσr:1 (Τι νό γυμνασθ!1) τις. 
Υυμναστής, -ον, δ (yvμ"άζω)' ό προγυμναστής 

τών όθλητών. Έξ ιx~τoίί ~o 
ΥυμναστΙιιός, ή, 6,,' ό εύχαρΙστως έπιδιδόμε

νος εΙς γυμναστικός όσκήσεις 11 ι) yvμ"αστ.χt} (ενν. 
τaΧ"'1)=ή Γυμναστική (ώ, χιχ! οΥιμιρον λ8ΎΙΤΙΧΙ x:xl 
vosttΙXL). ΈπΙρ. -Χώ; = ώς άθλητής, κατά τόν τρό
πον όθλητοΟ. 
YUΜνής, -η"o~, δ (yvμ,,6,)' ό έλαφρώς ώπλισμέ

νος πεζός οτρατιώτης, ό εύζωνος. 
Υuμνιιτciα, 'fι ()'vμ"'1"wω)' ή γυμνότης οΙ έλα

φρώς ώπλισμένοι οτρατιώται (βλ. Υvμ'l'tjt'1,)' 
YUΜνιιτι:ύω' είμαι (6σδίζω) γυμνός 11 εΤμαι έλα · 

φρώς ένδεδυμένος U εΤμαι έλαφρώς ώπλισμένος. 
'Εχ ~oίi 

yυμνήτΙΙC;, -ov, δ, θΥΙλ. yvμ"ηι:ιι;, -.ιJoι;, iι = )'V

μ".η, (ο βλ.). 
Υυμνιιτιιιός, ή, ό" (yvμ,,6,)' ό όνήκων εΙς (Τι 

κατόλληλος διό) έλαφρώς ώπλισμένον στρaτιώτην. 
Υυμνιιιός, ή, ό" (Υυμ,,6,)' ό άνήκων εΙς (Υι κα· 

τάλληλος διό) γυμναοτικός άσκήσεις 11 )'υμν.Χό, 
ά)'ωJl=όγών, διαγωνισμός, δμιλλα περl τάς γυμνα
στικός άσκήσεις. 
yυμνιτcύω' cipOo'tapOV )'υμ",Ιτιινω (ο βλ.). 
yυμνo-ιιαι~, iι ()'υμ"ός+,πα.ιJ.ά)· XΙX'tdt -τό πλεt

στον εν τψ πλΥΙθ: έτησΙα έορτή εΙς τιμήν τών έν 
euptQ πεσόντων Σπαρτιατών, καθ' ην παΤδες γυ
μνο! έχόρευον καΙ έτέλουν διαφόρouς γυμΎαστι
κάς όσκήσεις. 
ΓΥΜ"ΟΊ, ή, 6,,' άνευ ένδύματος, άνευ περι

βολης, «γυμνός» Τι «γδυμνός» ιι άοπλος, όνυπερό
σπιστος 11 ΕπΙ ΠΡΙΧΎμχτων, Υυμ"ό" τ6ξο,,=όκάλυπτον 
τόξον (τ. Ι. έξηγμένον έκ της θήκης) 11 μετιΧ Ύεν., 
έστερημένος πράγματός τινος: yvμ"ό, 8,π~ω".
ΣυχνιΧ Υυμ"όs=έλαφρώς ένδεδυμένος. τ. ε. φορών 
μόνον τόν χιτώνα, ιiνευ -τοίί Ιμιι.τίου.- τά yυμ"ιi= 
τό μέρη τοΟ σώματος τό μή καλυπτόμενα ύπό τοΟ 
όπλισμοΟ, τό έκτεθειμένα εΙς τόν έχθρόν, όνυπερ
άσπιστα δέ (!~Ιω;; r. δε;ι~ πλευρ~) 11 ΗλιΧ χιχ! έπ! δ
λ?χλΥιροιι ,πιχριχτχ:εω; yvμ"ά έλίΎοντο αΙ πτέρυγες της 
παρατάξεως. 2) ώο. έπί ΎΙΎονό'tων, αύτά καθ' έαυ
τό, γυμνό, όπλα, καθαρό. 
'Eτvμ.: yvμ,,6~' yvμ"ά~, -άιJo,=ή όσκουμένη γυ

μνή) ' yvμ"άζω" Υυμ"άσ.ο,,· πρ5λ. οιχνσχρ. nagnah, 
Zεν~. ma)'na-' λ:χτ. nudus «*no[g]vedos)' 1tιχλ.φλ. 
nochl' 9αll. noeth «χελτ.*nοktο-s)· πιχλ-Ύερμ. nackut, 
nahhut· Λιθ. nύgas «ίιχπ.*nδgvοs).-'Iιχπ.*nοgvnόs) 
οιχνσχρ. nagn6h) έλλ. *"υy"ό~) χιtτ' άνομ. *μυΥ"ό,) 

)'υμ"όι; (ΧΙΧΤιΧ μετciθ.). )'υμ"ό, + "υ)'"ό,) *"υμ .. ό, ΚΙΧ! 
χιχτ' άνομ. ~υμ"ό, (π:χρ' Ήσιιχ.).- Κιχτ' ιiλλ'YιV έx~oχiιν 
!ιχπ. *nogvm6-s, · Zεν~. *na)'ma-) ma)'na (κιχτιΧ μι.Χθ.)· 
Αλλ. "υyμό~ > *μυΥ"ό, > yvμ .. όι; (1'-:ΧΤ" μετciθ.)· πρ06λ. 
Κιιπρ. cά,πo~ν)'μιι."o~· d,ποyVμ"ωσ.ι;- (Ή~ιιχ.), -~υ)'μ< -"υΥμ- χιχτ' ciνομ. Έ, ιx·j'toίi -τό 
Γυμνο-σοφιστα', οΙ ()'υμ"όι; + σοφιστή,)' οΙ γυ

μνο! φιλόσοφοι τών Ίνδιών (χνωΤ8ΡΙΧ 'tci~L, τών Ίν~ών, 
οι χιχ! Beaxμίi"a~ χιχλούμενοι, ζώ'ιτε, ~έ ΎυμνοΙ). 
. Υυμν6τιις, -'1τo~; -1,' τό νό εΤνα/ τις γυμνός, γυ
μνότης, «γύμνια» 11 πενΙα. 
Υυμν6ω, μελ. -ώσω (yvμ,,6,)' 6πογυμνώνω, κάμνω 

τινό γυμνόν.- ΠιχθΥΙΤ., ι!π! πολεμιστών, όπογυμνώ
νομαl όπό τα δπλα μου, όπομένω άοπλος καΙ έκ
τεθειμένος, όνυπερόσπιστος 11 έιτ! ΠΡΙΧΎμιΧτων, τό 
τεϊχοι; I)'υμ"ώfJη=τό τεΤχος έγκατελεΙφθη γυμνόν, 
~YIλ . όνυπερόσπιστον 11 ciλλ' ώσ. 'Κιχ! όπογυμνώ έμαυ
τόν, όπογυμνωνομαι, είμαι γυμνός έyvμtlώfJ.η eσ
χiω,,=άπεγ.Jμνωσεν έαυτόν όπό (όφrjρεσεν όπ' έ
πάνω του) τό ράκη του. 

Υύμνωσις, -εω~, 'fι (Υυμ,,6ω)' όπογύμνwoις, τό 
όφαιρεΤν παν κάλυμμα καΙ όφ/νειν γυμνόν.- •• γυ
μνότης 11 τό γυμνά μέρη (τοΟ σώματος). 

ΥύνάΙ, 'Κλ'ljΤ. -τ:οu yv'l'tj. 
yUvaIItb.PfOY, -τ:ό, !ποχορ, -τοί! yv"ti, όσ8ενής,. 

μωρά, γυνή (πρ~λ. yV"'~O .. ). . 

Υϋναlκι:ίος, α, Ο", ώα. -o~, -ο". Ίων: )'_.χή"οι;, 
-'1"''1, -ή&'ο" (yv"tj). ό όνήκων εΙς γυναίκας. ό όρμό· 
ζων εΙς γυναίκας, γυναικείος, γυναlκήσιος, λιχτ. 
muliebris. 2) ώς ()~oιιxστ . , ι) )'vtlatx'1i"=yv,,a.xchJl= 
τό διαμερίσματα τών γυναικών, γυναικωνΙτης .- •• 
θηλυπρεπής, cγυναικι.nός», έκτεθηλύμμένος. 

Υϋναιιιίςω, μέλ. -/σω, άττ. -Υώ (yv"tj)' εΤμαι γυ
ναικώδης, θηλυπρεπής, παlζω τόν ρόλον γυναικός. 
Υϋναικό-βου10ς, ο .. ()'υ"η+βoυ~ή)' 6 βουλευθε!ς 

(έπινοηθείς) ύπό γυναικός. 
ΥϋναΙΚΟ-Υήρϊϊτος, ο" ()'v .. t) + ),'1evω)' ό ύ.πό γυ

ναικός οlακηρυχθεlς (6λ. )'v .. aIJCoxtjevx"o,). 
Υϋνσικ6-δυμος, ο" ()'υ,,"+-θυμ6,)' ό έχων νοΟν 

(διάθεσιν, φρόνημα) γυναικός. 
ΥUναικο-ιιήρυιιτος, ο .. (Υυ"ή + χηevιισω)' ό ύπό 

γυναικός διακηρυχθε/ς, φημισθείς. 
yϋναιιιo-Kρίiσία, ()'υ".η+xeασ.~)· ή κρδσις (Ιδιο

συγκρασίσ, φύσις) γυναικός. 
ΥUναικο-μ6vέω' είμαι γυναικομανής (τρελλός 

διό ΥυναΤκας). 'Εχ τ05 
Υυναικο-μ6νής, έ, ()'υ".η+μιι./"ομιι..)' τρελλός διό 

γυναίκας. 

Υϋναικό-μίμος, ο" ()'υ".η t-μ ιμioμιι. ι )' ό μιμούμε
νος τός γυναΤκας, γυναικωτός, θηλυπρεπής. 
Υϋναικό-μορφος, Ο." (yυ"ή+μoρφtJ)· ό έχων μοΡ

φήν γυναικός, έν YlJVaIKEIQ μoρφιj. 
yuναΙKo-πlηθΉC;, έ~ ()'υνη+,π~ή-θo~)' πλήρης γυ

ναικών. 

ΥUναικ6-ποlνος, 0'11 ( )'v .. t) + ,ποι .. ή)' ό έκδΙΚών 
τήν γυναίκα, π. χ. πόλεμος γινόμενος πρός έκδ/κη
σιν ενεκα γυναικός (ό Τρωικός Π. χ . ). 

ΥUναιιιός, (ΥΞν. τ?ί) )'υ"ή)' έ;ι 'tc;ii τύιτ?υ τού τ οιι σχΥΙ
μιxτΙζoντ~ι 6λιχ 'ti π~~άyωΎΙX' 

ΥUναlκο-φίΙιις, -ου, tωρ. -φlλαι;, -α (yv .. ;, + φ.
~έω)' ό όΥαπών τό:; γυναίκας. 
Υυναικο-φρων, Ο", γεν, -ο"ος (Υυ .. η + φeή,,)' ό 

έχων φρένας (τ. ε. νοΟν, φρόνημα) γυναικός. 
ΥUναικό-φωνος, ο" ()'υJlη + φω"ή)' ό έχων φω

νήν γυναικός (τ. e. όπαλήν καΙ λεπτήν). 
ΥUναικών, - ώ .. ο., δ ()'υ .. ή)· τό διαμερ/σματα γυ

ναικών ()'υνα.xω"ϊrι,)· Χντίθ . τψ ά"ιJeώ ... 
yuναι-μ6νΉC;, έ'=Υυ .. α.χομιι."ής (ο Ολ.). 
Υύναιον, τ6, ίιιτ()κ?ρ , τoίi )'υ"ή' μικρόσωμος γυνή, 

γυναικούλα. 
Υύναιoc;, α, ο"=)'υ,,α.χεϊο, (3 ελ.). ΈΧ του 
rY~"H', 'iι, Ύε'ι. )'~"α.κό., ΙΧίτ . )'υJlαϊχα, ~Yιτ. )'v

"α.· ιτλΥΙθ. )'υ"ιχίκε;, )'υ"α.κώ", Χ. λ. (ώσεΙ E~ όνομ. 
Υν"αιξ)' ή γυναίκα, λ~τ . femina, ιiν-: Ιθ_ τφ d"tje' 'iι 
ΧλΥΙΤ. )'ύ"α., :<PTI,,~μo;τσΙΞΤ.σιι ItPc., δYιλωσ~ν οι;ιχσμc;υ 
( = κυρ/α, δέσποινα)" π:χρ' Όμ. v~X'li αu 'ιciπτετιχι 'tc. 
ΥυJlη μετ Iίλλ,,~ Cι~".· )'υνη "αμί'1, Υυ".η ιJέσ,πo."α 
χλπ.- 11 σύζυγος, συμβία.- I1 γυνή θνητή, 'ΚΙΧΤ' άν
τΙθ. πρά; το oθe<i.- ιv έπί ζψων, ή θήλεια, τό «ταΤρι». 
Έ"υμ.: )'υ .. ή < ί~π . *gvona-, Βοιωτ. βα..α. <ίιχπ. 

*gvQna- _βα..ηκα,· )'υ"αϊχα,:ι> (Ήσ!)χ.) · B!~. ganιt
(=βανό) gnίt- «ί:Χπ. *gvna) = ούρανΙα γυνή ' Zεν~. 
gana- )'na-' σιχν:::ιχρ . j6nih j6n1, -jani-' περσ. ΙΑΠ 

(γυνή) ' ά~μ. kin «ίσιπ. *gven- η *gven-). rοτθ. qίnδ 
«!ιχπ. *gvena-) Χλπ. Κ:χτιΧ τον KurlίU$ πιχρciΎΙΤΙΧΙ Ε'Κ 
-τ:ής ρ. τοίί )'Ι"ομα., ο βλ. 

Υύννις, -ιιJo~, δ (Υυ"ή)' ό θηλυπρεπής όνήρ, ό
σθενικός. 

Υϊϊπάριον, τό, δποχορ. ,;ου yVn,I' φωλεό (γυπών), 
όπή, σχισμή, ρωγμή. 

Υύπι:σσιν, tοτ. πλτιθ. "τ()υ yVψ. 
Υύπη, 'iι (yVψ)' φωλεό γυπών 11 Ύεν., όπή, ρωγμή, 

«χαραμόδα». 
Έ"υμ.: πρ6λ. ,;ό τoίi Ήσυχ. «)'ν,πη' xoί~ωμιι. "'Ι;' 

-θαΜμ'1, )'ω,,/α:ι>' σιχνσχρ. gQpay6ti (προφυλόσσειν)' 
ZΞν~. gufra- (βαθύς, κρυμμένος). Έ; ιxι)τoίi το 

Υίϊπιάς, iι, θΥΙλ. επίθ: ή ύπό γυπών συχναζομένη 
(αlκουμένη), Π .χ. nirea. 
ΥUπινος, -'Ι, ο,,' ό όνήκων εΙς γϋπα. 
yυιr-ώδιις .. r~ (yiιψ-f-εΙιJo,,. όμοιος πρός γΟπα. 
ΥυΡΥ6θός, δ (?')χ ί yVe)'aoθo,)' κ6φινοςπεπλεγμέ-

Ύος έξ Ιτέας, ιδ/ως πΡός δγραν Ιχθύων (ιψδλ. 
αΥΙμιρ. γΙοΡγόθι). 
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yίiρη-τόμoς, ο" (γiί.?o~τεμεϊ'" του τέμ"ω)' ό τέ
μνων, διαγρ6φwν, χαΡόσσων, σχηματΙζω ,, ) κί:κλους. 

yίiρfνη, Yj' είδος πλακούντας. 
ΓΥ-ΡΙΣ, -εω • • ΤΙ· τ6 λεπτότατον τού άλεύρου , ή. 

άχνη , λ:ι-::. pollen. 
Έτυμ.: yiίρ •• • ΥVeίτη. (άρτος)=ό 'έκ λεπτοτ6ΊΌυ 

άλεύρου' Υveί"η (είδος γκυκίσματος)' yiίρ,. σΙΙΥΥ. τφ 
λ:ιτ. granum, γοτθ. kaurn (βλ . ΥίΥαerο,,)· ~ιζ. 6Χο ι;; 

gerax (τρίβω, κοπανίζω. 
ΓΥ-ΡΟΊ, ά, ό,,' στρογγύλος 11 κυρτός, κσμπύλος, 

«γυρτός» , λα,. curVUSΎveό. Ε" ιΖμο,σ.,,=εχων τούς 
ωμους κυρτούς, «καμπούρης ». 
Έτυμ. : Υveό.· έχ tYi~ aojtij;; ρ. τφ yiίρo, ( βλ . λ. ); 

Υυρόω=κ6μνω τι στρογΥύλΟν" Ά~ι.ί . kor (=καμπύ· 
λη) « ί:ι π. *govero-) , kori (=όχετός), kurn (=ράχις) 
(;φ6λ . Λεττ. gurni (γλουτοί Ίππου). kr-ukn (=όπΙ
σθιον ποδός, τακούνι) « [απ. *guro·· πρl5λ . . ΣOΙΙTι~. 
kula=ξυλοκ6ρφι). kray (=χελώνη) (*kuray ί:ιπ. 
*gurali-)' ~o~6. kura (=κάθημαι όκλαδόν) , kaure . 
(=πλόκσμcς) « ίαπ. *goriro-)' Λιθ. gaurai (=τρίχες 
σώματος). 'Εν πιΧοι ,outoL;; uπC;κει .αι . ίαπ. ρ. geu, 
gou, gu κλπ. (=κυρ, ώ)' βλ . λ . Υαυλό., Υαυσό., yv"., 
Υυίο", Υυιό., ΕΥΥυη. 
ΓΥ-ΡΟΣ, δ' κύκλος 11 κυκλικός λ6κκος πρός φύ

τευμα δένδρων. 

ΓΥ'ψ, Υϋπό •• δ' όρπακτικ6ν όρνεον όμοιον άετQ, 
χαιν . ιιγύπας»' ?-.ατ. vul!ur. [π ι θ. σΙΙΥΥ. τφ Υveό •• έκ 
ρ. ίαπ. geu, gu (=KυρτG.ι)· πρ6λ . Υevψ: y(!iίπός]. 

ΓΥ'.ΟΣ, τ,. κιμωλΙα γη. 2) μτγν. γύψος (ώς καΙ 
νυν), είδος ;'-ηλ. άσβεστώδους γης μεμιγμΞνη~ μΕ ΤιΧ 
ό;έος χαλχχνθοιι, λατ. gypsum, [-Ι) λ. είναι OYjflL tLx ij;; 
προελεόσεω;;]. Έ~ α .,του τό 

ΥίίΨόω, μέλ . -ώσω' τριβω, άλείφω, ΤΙ διό κιυω-
λίcς ('ή διό γύΨου). 

Υωλι:ός, δ' όπή, σπήλαιον (c,ciCfp. γρ. φωλεό.). 

Υών, ίωνa ά.ντ~ Υοϋν, όπως αι" ά.lJτ~ ο.ο-ι;. 

ΓΩ"Ι' Α, ΤΙ ' ώ; χα: πα,,' r,μίν , Υων ία, «γ Jv!Q», κώ
χη, άγκωνή.- 11 γωνιόμετρον ξυλουΡΥού. [c,L' έτυ · 
μολ. 6λ . Υόι-υ]. Έ;; α'ιτοσ τ? 

Υωνιaσμός, δ' τό ρυθμΙζειν τός γωνία; διά τού 
γωνιομέτρου τό «Υών!ασμα» 11 ΕπώΥ Υωι-.ασμό. = 
χρησιμοποίησις στΙχων ώραίων και ί Jομέτρως τερ
ματιζομένων. 

Υωνι-ώδης, ε. (Υωl'ία+εΙδο,)' ομοιος γωνΙζJ , γω
νιακός 11 ό σχημοτίζων γωνίαν. 
ΓΩΡΥ-ΙΟΊ, δ, ΤΙ' θήκη τόξου. φαρέτρα. [ ο χ')

τειν. έτυμ')λ.· Yoat(i τινα; συγγ. "tijJ Υ(!ντίΧ (=ρaκοσυλ· 
λέκτης)' 6λ. y(!iίμέΊX' κα" ιiλλoιι;; ουγγ . τ(ρ Υaυλός] . 



Δ 
Τ9Ύρόμμα τΟΟτο (τό • c 1 Ι σ) κατέχει αταθερQς τ~ν τετόρτην κατό σειρόν θέσιν όφ' ης ένεφα

νlσθη όλφόδητος, έν τι:! Ίστορlςι, καΙ όντιστοιχεΤ πρός τό , Σημιτικόν d & Ι. t h ~ • Τ ό σΤΡοΥγύλον σχημα 
Ο' μέ τό ό~oτ~ν όπαντι) έν τ'" Χαλκιδικι:! όλφa6ήτ~, πaρελήφδη έκ τoJτης εΙς τήν ΛαTl\lιι<ήν άλφό. 
6ητον καΙ δι OOτrις εΙς . τ~ν ΈτρouσκΙK~ν. 

·0 παΡοτι8έμενος πΙναξ έμφανlζει τ6 σXrιμα τοΟ yρόμμaτoς δέλτα τΟν διαφόρων όλφα6ήτι.ιν κατά 
τός διaφόpauς ~πoxός, όπ6 τrις φοινικικης τΟΟ 1.200 π. χ, μέχρι rQv συ'{χρόνι.ιν: 

-Ονομα όλφaδήτou 'Εποχή κατό 
Σχημα πΡοσέ'{'{ισιν 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ · π, Χ. 1.200 Α 
ΚΡΗΤΙΚΟΝ • · 1.100-900 Δ 

ΘΗΡΑΙΙ<ΟΝ. · · 700-600 Δ 

ΑΡΧΑΙΙ<ΟΝ Μ ΤΙΝΙΚΟΝ 700-S0cr ~ 
ΑΤΤΙΚΟΝ . · 600 Δ. 

ΚΟΡIΝΘIΑΚΟΝ . · 600 Δ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ • . · 600 Ο 
ΙΩΝΙΚΟΝ . . · 400 ~ 
ΚΜΣΣ. Μ ΤΙΝΙΚΟΝ D καl ' έφεξης . -
ΚΜΣΣ:ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Δ , Kαlέφεξrις . . . -

.. , δ, IclTa, δκλ., τό τέταρτον '(ράμμα της έλ· 
λην. άλφα6ήτου 11 ώ; iριθμ., δ' = τέσσαρες κι;ιΙ τέ
ταΡΤος, ,~= 4000. 

Άλλc;ιώσιις; (τροπι;ιΙ) , τoίi d έν τι;ιτ~ ~Ι(tλέκτοις;: Ι 
ίν τ~ Αίc;1.. τγίπιτι;ιι εί; β: ιιά.'l'dιι.10,, )ιιάμβιι.Ι0", del· 
φί~)βιlφ;~, Δι1φοl )Βι1φο{'- ά.ντιθξ,,:ω; τό κοινόν 
όβι1ό~ εν τ~ Δωρ. γΙνΞΤΙ;ΙΙ dde1d~.- U Έν "ti) Δωρ. 
-d· ) .".: d"όφο,)""όφο,,- III 'Εν τ'ίj Ίω·ι. δ)ζ: Διiι~ 
)Zιtί" ώ-)ζο" έν Ψ δωρ. -ζ- ) -od- t μ1{ζοο)μΙ{ιιdοο, 
φeάζoμιιι )φeάιιdoμιιι' ίν!οτι .ζ-)-δδ-: Υνμ"άζομιιι > 
Υνμ"άδδομιιι.- lν -δ-).,,· t dιι.{οο )"οΙοο,- ν -δ-)·l-: 
dά,,(ιv)Ι&crim41, ~ώσiι~)1άσιo~.- νι -d· ) -o-: όδμή) 
όιιμΙ;, ώσ. χι;ιΙ μιτdι προσθ'l'ικη; ιiλλoιι otιμ:ρ . : βάdο~ > 
βαιιμό" ί ldrιo)lo6loo.- νι ΈνΙοτε Π2:ρεντΙθετιιι τό 
-d-, [νιι ,ά.πoδoθ~ μαι1.αικώτερο; Κ2:! π1.ηρίστερο; ';Ί,<."ς; : 
d".eo,) &,,-d-ed,.- ν. 'J<.:v ά.px'iί μεp~κιOν λί;εων τ6 
-d- ιi1.λoτε προστΙθlΤ2:Ι χαι! ιi1.λ".ε π~Ρ(t1.IΙπ.,,:.ltι: 
ΔCΙ1;'·.Τl", dt)-t}, dιώΧοο-Ιώ"ω. 

δ6-, έπιτατικόν προθεματικόν μόριον=ζο- (ο 61..): 
δά-σHΙO~, dιι.·φ,ι-ό. (1;t 61..). [δο-< * ιιδο- = ι;ιίeιA. ζο
« *djo-( d,o-). Κι;ιτ' ιiλλ"'tι; dο( "'δαιτ( :lItπ.*dQt, ",,61.. 
δoιιiις(*ώnι~[ιιπ. *dntu-s]. 

δα, Δω". ά.ντ! Υα, σ Υή, (π,,6λ. δij = γη), Κ2:τά τό 
πλεtστο'l εν ττί ΚλTlΤ. · lItίτ. δα". 

δiiyμα, τό, Δω". ά.ντ ί δijyμα, 
δCΊyύς, -iίδo., 1( πλα'{γών (κούκλα) έκ κηρου, 

Χ"Τισιμοπο:οιιμένTl δ:όι μιιtγιχόις; tε1.ετGi.;. [iί] . [ά.γν . έτιι
μο1..· ΧΙΙ tGi. "t~vllt>; είν~ι θs:ισιιλ. λ . , )(2:Τ' liλλoιι~ είνιιtΙ 

Μνειον έκ ~ένTι;; γλώσ"Τι.]. 
δqδ-oUICW, μΗ. ·ήιιω· είμαι δQδOυXOς, έχι.ι τό 

άξΙι.ιμα του δQδρύχοu, Kρaτ" δζΊδα (πυρσόν), ίδ. 
Xllt~it τdι; ΠομπGi.~, 'ΕΚ "tc;ίi 

δqδ-oϋιoς, ο" (~.rΙχω)' ό Ιχωι- (KpaTQv) δζΊδα 
(πυΡσόν) 11 ώς 0')0 .. t) δι;ιooiίχoς=ή πυρσοφόΡσς χηά 
τijν τε1.ετΥlν τών μιισΤ'ljρίων τΥίς sv 'EJoE!JOLvt ΔijμTlΤ"ο;, 
οπ"ιι δ πιι"σός ά.πετΞ1.ει τό σύμ6σλσν τρΙ;;πσν τ ινά τΙΊς 
ίιπό "tr,; Δτιμητ"ος; ά.νιιζ-ιιτ-ήσεω;; τr,ς θ!)Υιιtτ,,6. της lla,,
σεψόνη;;. 

δ~δo·φoρiω, μελ. -ήιιω' φέρι.ι δζΊ3ας (λαμπάδας, 
πυρσούς). 'Εκ τοίί 
δqδo-φ6ρoς, ο" (d4ς + φέeοο)' ό φέρι.ιν δζΊδα 

(r.υροόν, λαμπάδα). 
δaςίιιν, E~κτ. ά.ο;;. ε' τoίi * δάω (ο ελ.). 
δαςίς, μτχ. ά.σρ . ε' τoίi *δάω (ο 61. .). 
δΙςίω, !π. ά.ντΙ ώώ, 'rποτ. πιιtθ. ιioρ, 6' τoίi * δάω 

(8 61..). 
δΙίιμςναι, έπ. ά.ντ: ώήι-ο" ά.πρψ. πlΧθ. ιioρ. 6' τoίi 

*δάω (ο 61._). 
δ6ίιμων, οι-, γεν, -ο';ος (ώήι-ο, τoίi *δάω)' ό εί

δήμι.ιν, ό έμπειρος είς τι. [δι' ε,ιιμολ. δλ. *δάω' 
χ~τGi. .ινιχ;, -ηττον ό"θώ;, δαήμωι-( *δοj·Ι;μωι-( ώίμω" 
ιπ~ε1. . Ήοιιχ. cdOJ"aaJ ' d,dάξοι- < ώι-Fό,)ι 
δ6iίνσι, ά.π"φ. πlΧθ. ά.σ". ο' tC;fj *0000. 
"Α-Η'Ρ, -έρo~, ό' κ1.ητ. diiee' άδελφός του συ

ζύ'{ου, άνδρόδελφος, ά.ντ~πoχ;;ινόμενoν ΠFό;; τό ή 
"ά}.oo~=άνδpαδtλφη. , 

'Eτvμ.l &ir,e( *ώ,FΙ;e' λ(tτ. leνir' σιινσχρ. dev6r-
(ιιίτ. _ deνόr4m)' Άρμ. t&igr γεν. t4iger' Λιθ. γεν. 
devers, ao't. dever' r.:ιιλ-γερμ. zeihhur' ίιιπ, *d&iver-]. 

δα-ιίσομaι, μι!λ. τοίί *δάοο' 
δά"ται, γ' έν_ 'rποτ, μι!ο . ά.ορ. 6' :τ: oίi ώίω Α. 
δαΙ (δΙ;), έπιτετ. δΥι' ερωt'ljμ. μόριον, ΧΡ'Υισιμοποιού· 

μενον χιιτόπ,ν έρωτημι;ιτ. λί~εων, δη1.οιισώΥ θιιιιμιιtσμόν 

iι περιέpγει~ν : τ{ δα{ ; = τΙ λοιπόν; nΏS ώί i = πώς 
λοιπόν; πΟς ουτι.ι; Βλ. δή. 
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δαl, Ιπ. τόπο., κατ' ιiπ~κσπiιν ίκ τσ!! οο.ίδι; δσ,;. γενέστατε, άξιο8αυμαστε!' αιιχν6τ. 5μιό, '" χαιΧ1) 
τσ!! δαίι; [rj 8 6λ. ένν. ώ. λ?ιδοΡ!:χ=δυστυχισμένε, κακομΟιΡ!ασμένε !)! 
δαιδάΙcος, α, Ο", ώα. -οι;, -ο,,' τεχνικώς εlργα· παρ' ιiττ. κιχτdt τό πλείστσν εΙρωνικιίl'=Kaλέ μου δν-

σμένος, μεθ' ύπομονης πεποικιλμένος. 'Εκ ';0.1} . θρωπε ! θαυμάσιε ~ - 11 έπ! πραΥμiτων πρσερχσμ'νων 
δαιδάΙΙω, έν χρΥ,σει μόνσν ΚΙΧ τ' έν. κα! πρτ.· παθ.· Εκ τσίi θΞ(?u Τι τη. μσΙ?ιχ" θεόπεμπτος, θεΤος, 8au~ 

ιi6ρ. α' Ι6α,δ(ίλ-lNι~, πρκ. δε6αΙδα'),μα, (δαl6α'),οι;)' μαστός: εΙ μή τι δα,μ6",0l' εΤ,l=δν δέν "το 8εΙα 
έργάζομcι τεχνικώς, ποικΙλλω τι . μετά περιέργου παρέμβασις τα δαιμ6",α = τά έκ θεοο, θεoμηνΙαι~ 
τέχνης, κατά περΙπχνον τρόπον U στολΙζω, έξω- - 111 έπί πpσ~ώπων, θεΤος, θεοειδής. 
ραΤζω. 'Ee ιx~τ?υ τό . δαlμΟΥI-ώδης, ει; (OOcμ6",0,,+εlδoι;)' δμοιος δα/-
δαίδαΙμα, -ατοι;, τό (δα,δά'),'),ω)' έργον τέχνης. μονι, δ :αβολικός, σατανικός. 
δαlδα16Εις, εσσα, ε" = δα,δά'),εοι; (8 δλ.). δαιμονίως, έπΙρ. τσυ . ΟΟιμ6",0ι;' κατά τρόπον 
δαιδαΙΟ-ΕΡΥ6ς, Ο" (ooloo'),os-t-1e,,0")' 6 μετά τέ- θεΤον, διά θεΙας δυνάμεως "παραδ6ξwς, κατά όλ-

χνης έργαζόμενος. λόκοτον τι::όπον • 
• ι.IΆι.-λΟJ:, ,1, ο", ίπΙθ.=δαιδά'),εοι;· τεxνΙKWς δαίμων (Α), -ο"οι;, δ, t, (6αΙω (8»' θεός, θεά.-

κατεσκευασμένος, περΙτεχνος : δαΙ6αλα πά"τα=παν- 11 ή θεότης, λιχτ. numen 11 μοΤρα, τό πεπρωμένον, 
τός είδους τεχνικά έργα. - 11 ώ. κόρισν l5νομιχ ό εΙμαρμένη, τύχη (χΙΧλΥ; iι χιχκΤΙ) 11 προ, 6αiμοl'α = 
ΔαΙδα'),οι;, περίφΥΙμο. τεχνΙτYj" χ:χλλι-τ;ίχν'l)" ίκ Κνω-έναντΙον τού πεπρωμένου 11 σν" δαίμο"ι = μέ τήν 
σ~ίi τΤ,. Κ~i,τ'l). ΚΙΧΤΙΧΥόμενο" σόΥχρονο, τσυ ΜΙνωο., ευνοιαν τών θεών (=λατ. ηοη sine dils) n Itιxpdt "tQr, 
μ'l'Ι)μονευC;μενο, υπό τo.ίi ΌμΥιΡΟ,υ ώ. χιχτιχσκευιχστ-η, χο- .~ρ:xy., θάνατος ·(λ:χτ. sors).- Illό δαΙμων τινός, τ.l. 
polί (ΙSλ. λ.) διιΣ τΥιν Άριciδν'l)ν. τό προστατεύον αύτόν πνεΟμα n 6 Kλι'jρός τινος, ή 

'Ετvμ. : έχ ρ. δα'),-: δα' -δα'),-οι;, cJaa-J!iA-eo" 60.,- τύχη του.- ιν 6αΙμο"ε, ώνσμiζοντσ κα! ιχ! ψιιχα! τιi)ν 
δά'),-'),ω, 6αί-δα'),-μα (καλλιτέχνημα)' τιΣ ικ 'tfj, ρ. δα'),- iνθ"ώπων τoίi χρυσου αιωνο" αtτινι, ιiπετΙλoιιν τόν 
πιχρciΥωγ« έμφανΙζ')υν ι!πιτιχτιχ'ij'Ι ιiνιxδΙπλωσιν του ιi;;· συν~ετtκδ'Ι Xl'txov μετα~'] θεων κιχ! ιiνθρώπων ιι δθsv 
χιχ?ίί ΤΎj. σ'.lμφών ; υ μετ7. ~ιφθ~yyoυ (ώι; ~ν τοί.: πα,- μην. , ΟΙ ψυχαl τών τε8νεώτων, λιχτ. manes, lemu-
πά'),'),-ω, ,ιαί-'),αψ, πα,-φάσσ-ω, μα,-μά-ω, δα,-δνσσ- res.- V πονηρόν πνεΟμα, διά60λος (iv -1l Κ. Δ.). 
ομα,' πρδλ. λιχτ. dOI-ji-re (πελεκώ, σκεπαρνΙζω), 'Ε'tυμ. : Κ:χτ!Χ. τινιχ. Ι!Κ ρ. 60.- του 6αlω=μοιράζw, 
dolίi-brA (σκέπαρνον), dol-iu-m (βαρέλι)' σ:χνσχρ. dά- ΤΡ6ποv τι'ιιΣ δαlμω" = 6 διαμοιραστής, πρδλ. Ήσυχ . 
IΑΙί (διαρρήγνυμασ, dAIAyali (σχΙζω), dalAm (μέ- «lσοδΙΧlτ,lι; ύπ' l"Ιω,ι ό π'),οντω)/,. 'Ιι= 6 λαχών, 6 
ρος άπεσπασμένον, τεμάχιον). Ή ρ. δα'),- < dal- < KληΡWθεlς κατό τήν διανομήν, Kληρo~, τύχη' <*d_I-, 
del-, del- (=τέμνω, σχΙζω, διαρρηγνύω, έργάζομαι πρ6λ. δαΙομαι κ:χ! ιiyyλoσ:x;. tima, ιΧΥΥλ. t!J.ne (χρ6-
τεχνικώς)' 6λ. λ. δά'),'),ει, δέ'),τοι;; δη'),έομα,. νος), πΙΧλ-γερμ. *tϊmAn· (περιόδος) < ίιχπ. *(:11-. -~Aλ-
δαιδ~16-XEΙΡ, -ε,ροι;, δ, t, (JαlJa'),os-t-xele)' ό έ- λοι ιivi'(()')~t τΥ,ν λ. εΙς .'ijv ρ, δ,F- (51.. Ζευ;, 8-ε'ίοι;). 

χων έπιτη3εΙας (έπιδεξΙας) χείρας. K~τ' άλλο'); δαΙμω)/ < *OOσ,-μω~' λ:χτ. *IASI - <*dasi-
. δαιδi16ω = δαιδd'),,ιω (ο 6λ.)· ποι.'Ι) •. ιiπρφ. μίλ. π;;l'Jλ. πΙΧλ. ι.:χt. lases, lares, -Ium, ιiλλ' ~H?ν ό?θιίl.· 
00 ι δα'),ωσέμε". δα(μων (8), ώι; έπΙθ. = δαήμω)/ (8 δλ.)· έμπειρος, 
δαιςω, μΙλ. -ξω' ιi6ρ. α' άδά,·ξα. - ΠιχθYjΤ., μτχ. είδικός, είς τι. 

i??, α' δαϊχ8-ε'ι;- μ,χ. πρκ. δεδαϊΥμέ"οι; (6αΙω 8)' δαίνυ, έπ. άντ! l6αl"v, Υ' Ιν. πρ •. το!! 6αΙ"vμι 
οχΙζω είς δύο, διαχωρΙζω! χιτώ)/α περΙ στήθεσσι (6 6λ.). 
6αίξα,-δεδαϊ"μέ,,0ι; t}τορ = διατρυπημένος εΙς τήν δαίΥυ" έ.π. ιiη! lJal"vo, 1)' 4ν. μίσ. πρτ. 'Ioίi δαι-
καρδΙαν, μέ τρυπημένην τήν KaρδΙαν.- ώ:;. έπΙ ιiμ- "vμ' (Ι:) 6λ.). 
φι60λιω'ι, Ι6αΊζετο 8-vμοι; Ι"Ι στήθεσσι" = ή Ψυχή δαινύατο, ιiντ! IJιxl"v"ro, γ' πλΥίθ. μΙσ. π?. τoίi 
του ~τo χωρισμένη εΙς δύο μtσα εΙς τό στηθός ΟΟl"vμ, (8 βλ.). 
του (δέν ηξευρε τι νά κ6μr:1) 11 6αi'ζόμεl'ος κατα 8-υ· δαίνυμι κ:Χί δaινύω' 6π. Υ' ·ιΙν. πρτ. ool"v' μ,λ. 
μοl' διχ/Μδ,α = δΙr:1ρημένος εΙς δύο, εύρισκόμενος ΟΟΙσω' ιΧόρ. ιχ' Ιδαισα (δαΙι;)' κυρ. διανέμω, μοιΡό-
μεταξύ Μο γνωμών, καΙ μή γνωρΙζων ποΙαν νά ό- ζω 11 cκάμνω τραπέζι., δΙδω Υεύμα 1) συμπόσιον, ευ-
κολουθήσr:1. [6αϊζω, 6αίκτωρ, δα,'κτήρ, δα ,'κ π}ι; ωχώ : ΟΟΙ"υ δαίτα yigova, = εΤχε καλέο.':ι εΙς συμ-
< *δα-Fο-ι;(~κεκομμένος διό μαχαιριδίου, κατεστραμ- πόσιον τούς γεροντοτέρους (έδιδε γεΟμα εΙς τούς 
μένος δι' έ'tυμσλ. 6λ. δαΙω (Β)]. Έ; ιx~τσί) τό γερoντoτέρoυς)-6α'1'Iίιrιl' τι"ά=εύωχεΤν τινό.-:- • 
δδίιιτάμΕνος, ,1, ο" (iι έν ~υσ! λι~εoι : 6αί κτά- μΙσοv δα,,,tΊμαι,. μέλ. δαΙσομαι" ιΧόρ. ιχ' 160. ι σιίμ",,' 

με"ος) (ΟΟiι;-t-Κ1εl"ω)' ό φονευ8ε1ς έν μόΧr:1, ό πε- δΙδω ΥεΟμα είς τινα, εύωχοΟμαι, συμποσιάζ!.) 11 ώα. 
σών έν πoλέμ~. με.ιΣ α!τ . δα'ίτ«, κρέα κλπ.=συμποσι6ζω μέ ... , καταν-

δαίιιτlιρ, -ηροι; κιχ! 6αi'κτής, -ον, δ (6αΊζω), ιi- αλΙσκω, τρώΥω, κρέατα χλπ. 11 ώα. Ιπ! δ'l)λ'l).ΎjρΙσιι 1) 
πιχντων μόνον μιτιΣ άρα. o~,,: ό σπαράσσων τήν καρ- πυ~6. χλπ.=κατατρώΥω, καΙω κλπ. 
δΙαν. δαίΥυο, έπ. :i;ντ! 1ΟΟΙ"υσο, 6' Ιν. μία. πρ •. του ΟΟΙ-
δαιμονάω (δαΙμω,,)' υπόκειμαι ε.ίς τήν έξουσΙαν "υμ' (ρ βλ.). 

(έπΙδρασιν) έκδΊκητικοΟ τινος δαΙμονος (θισΟ τινο.) , δaινϋτο, έπ. ιΧντ! δαιννo~τo, Υ' 'ν. E~κ •• μίσ iν. 
κυριεύομαι ύπό δαΙμονος, πάσχω θεό8εν : 6αιμο"ιΕ του 'δαΙννμ, (8 δλ.) . 
δ6μοι κακο'ίι;=6 οΤκος έχει καταβυθιοθι:1 ύπό θεού δάιος, α; 01', ώσ. -0$, -οΙ" Ιων. χΙΧί δμ. δήϊοι;, ,1, 
τινος είς συμφοράς. 2) μeτdt συσ.οιχ. αίτ. δαιμο- 0)/' ιiττ. κατ7. αύναΙΡ. 6<'ios (6αΙωΑ = άνάπτω, κα/ω, 
"1,, 8χ,l=συμφοραl έχουσι προορισ8ι:1 ύπό τοΟ δα Ι- δαίι;) ιι έχθρικός, καταστρεπτικός 11 ώ, ίπιθ. του πυ-
μονος διά τινα.-, 11 ιiπoλ., κατέχομαι ύπό κακού ρό., τό καίον, κατaναλΙσκον 11 iv τφ πλ'l)θ. δάϊοι = 
πνεύματος, πάσχω όπό μανΙαν, εΤμαι μανιακός. ΟΙ έχθροΙ. 2) δυστι.ιχής, δθλιος, κοκομοΙρης.- 11 
δαιμον(ςομαι, μβ"ον (δαΙμω"γ f:xw τήν ύπό τού (δαη~α,), ό γινώσΚ,ων, 6 έμπειρος (πρl)λ. δαίφρω,,) 

δαΙμονος πρακαθWρισμένην δι' έμέ μοτραν ( •. !. = [~ι' έτ')μ. ΙSλ. δήιοι;]. 
δαιμοl'άω, 8 δλ.).- 11 Π>LθYjΤ., μιτιΣ μτχ. πΙΧθ. ιiσρ. 'α' δαίρω, μS},. δίί~ώ' ιiπρ:γ. (ίl:ι;;. α' δi7ραι, π!)ι'l)~. ιiντ! 
οο.,μο"ισθεlι;· κατέχομαι ύπό δαΙμονος (τ.! . ύπό δέftω, δεΙρω' έκδέρω, ξυλοκοπώ [~ι' S τυμ. βλ. δiρω). 
κακού πνεύματος) . δαίς, -Ίδοι;, ιΧ.τ:ι:. κατ7. σ!)v:ιιΙΡ. δ4~, δtfδόι;, 'ij (δαΙ-
δαιμ6Υιον, το; (Υ.υΡ. , ο\ιδ. 'tQG 6α,μ6",0ι;)' ή θεό- ω Α=άνάπτω, καΙω)' δαυλός, πυρσός έκ δςlδΙoυ (λΙΧτ. 

της, τό θετον, ή έπενέργεια τοΟ θεΙου, λ:Χ •. numen. laeda)'-ξύλον πεύκης (δςlδΙ), έ; o~ κ:xτε~κε') :X;oν.ι;ι 
- 116α,μό"ια, τ!Χ.· ι<στώτερον γένος θεΙων δντων, οΙ π!)~σo!.- Η πόλεμο:; μάχη, κ:χτ!ι το; πί.ε!:Jtο·ι έν 
δαΙμονες (ιiντΙθ. τφ θεοΙ). 2) «τό δαιμόνιον» τού ΤΟ,Τ. συΥχεΜμ . τΙίποι;; : δατ. δαι (:iv:: δαϊ'δι) χ:ιιί αίτ . 
Σωκρότους, λ'~ι, μί τ-ην δπσΙιχν outσ;; ώνόμΙΧζι τό έν δαί" (ιivτΙ δαϊδα) [έχ ρ. ooF- ,oίi δαΙω (=χ:χΙι')' (ί 'ι!Χ.-
α~τφ οιχσ!)ν πνε~μιx. 3) έν .~ Kαιν~ Δ tιxOYjx'!l , τό πτω), 11 δλ.]. 
πονηρόν πνεΟμα. _ δα(ς, Υεν. 6α,τόι;, 'ij (δαΙω Β=μοιράζω, διανέμω)' 
δαιμ6ΥΙος, α, ο", 100. -οι;, -ο" (ΟΟΙμω,,)' π~δλ. τό κυρ. μερΙδιον κρέατος 11 φαγητόν, συμπόσιον, εύω-

'9ι. νιiιx~ «δαιμονισμένος •. - Ι Παρ' ΌμΥιρφ μ6νον 6V , . χΙα (λΙΧτ. dApes) 11 κρέας 'iι ΙΧ'Jτό .~ϋτo τρo~ή. [δι' 
Τ~ κλ'l).ικ~ δα,μ6"ιε, 6α,μΟl,l,l , (Ιν κιxλ~ Ινν. - εύ- ιiτυμ~λ. βλ: . δαΙω Β)_ 

ΔΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧAlΑΣ EΔ..t1HN. ΓΔΩΣΣΗ2 ΙΘ 
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δαίσασ&αι, δαισάμι:νος, <Χπρφ. )«t! μ'tχ. μiσ. <Χορ. 
(t' ",;o~ δα; yυμ~ (8 βλ.). 

δαιτa}.ευς, -έως, 6 (δαl""μ~)' συμπότης, δaιτυ
μών 11 φ~\cξενούμενος, «μουσαφΙρης:t. 

δαίτη, Υ,' ΠΟΙ'ljΤ. ιiv'tl δαΙς (ο βλ.). 
δαίτηθι:ν, έπΙρ. (δαΙτη)' έκ συμποσΙου, (<<άπό 

τραπέζι ») . 
δαιτρι:ύω, μελ. δαιτρενσω (δαιτρό~)' κόπτω κρέ

ας, χ(,.φίζω εΙς μερίδας, διαμοιράζω, διανέμω. 
δαιτρόν, τό (δαΙω Β = διαμοιράζω)' τ6 μερlδι

διόν τινος. 
δαιτρός, 6 (δ7.lω Β = μοιράζω)' ό κόπτων (χυρ. 

κρέας) καΙ διαμοιράζων. Έ; «~τoίi τό 
δαιτροσύνη, Υ,' ή τέχνη τού κόπτειν καΙ διαμοι· 

ράζειν κατά τό δεΤπνον 11 τραπεζοκομΙα, τ6 σερ6Ι
ρισμα' εΙς τ6 τραπέζΙ. 
δαιτυμών, -όνος, 6 (δαί~)' ό προσκεκλημένος εΙς 

γεύμα, ό ξενιζ6μενος (φιλοξενούμενος)' 2) 'Ε 'Ι τίρ 
πλYιfι., ΟΙ συνδαιτυμόνες, τ. ε . οΙ σύνδειπνοι, ών εκοι 
ατο;; Ε:;ερε μσιζί τι;υ τό με~!?;~όν του (λ εγό.μι;νοι κσιΙ ε
ρανισταίι. [δι' έτυμολ. μ. δαΙω Β=μοιραζω]. 
δαιτύς, -νo~, 1), ίαι'ι. ιχντΙ δαI~ (8 βλ.). 
δiίφρων, ον, γ5ν. -ονος (δαί'ς= μάχη + φςιήν)' ό 

f;xwv μάχιμον φρόνημα, φιλοπόλεμος, διακαώςέπι
ζητών τιΊν μάχην, τολμηρός, δφοβος.- 11 (δαήναι)' 
ό fXWV σοφόν τό φρόνημα, συνετός, έμπειρος, σοφός. 

, Έτυμ.: 'Εν τ~ Ίλιr.ί~ι '1ι λ. ιχπσιντ~ πiντο:ε μετιΧ 
τ Yί~ πρώτy,~ αΥίμσια. 'Εν -riJ ΌδυααιΙιι; δμω~ 11 λ. ΑΧΕΙ 
xciasL τΥιν ιXpZ.1xilν Τ'lj;; σΥίμσια. κχΙ XPYίσιμ?πo~εΤτxι τό 
έ'πΙR. μιτ:Ι τo~σιύτη, αημr.ια. κσιΙ εν τοισιύτ'(} αυνr.ιφε(ιι; 
μετ' ιχλλων έπιθ. (πo~κ~10μήτης χ. ιΧ.), ώατε τελ~κώ, 
έ;;ελ'ήφθη ω, γινόμενον έκ τοίί δαή'll'α~. Iix,:ιX -ri';v πσιρ
σιΥωνΥ,'ι δέ τσι'.ίτην δαίφρων (*δασ~- (πρ6λ. αχνακρ. 
das;ah, βλ. δέδαε, δαη'll'αι) + φρήν κσιί 'Ι 'ισιι αυνώ,· . 
τ?ί ;; . εχέφ(lων, ιιι:oικ~λoμήτη, κ.!. Κσιτά 't'hv πρώτην 
σΥίμ . δαίφρων ('δαFι (πρ6λ. πσιλ-ιρλ . doi = Ιοχυρός) 
'ii ( * δαFι -: πρ6λ. ΙμΥίΡ. τοπ. δαί «δαFι)=έν TI1 μόΧr:1 
(πρ~λ. εν δαί λυγρπ, εν δαί λευΥαλέl1, δαί'κτάμεyoς~ 
πεσών έν πολέμΥ, αυνών. τφ cll/ηίφατo~), βλ. δαϊς II 
xIXl δή~oς . 

δσίχθιίς, μτχ. πιχθ. ιχορ. σι' 'tou δαίζω. 
ΑΑΙ'Ω (Α)=καίω, έν χ,, 'ί,c;;sι μ6νον κχτ' έν. χσιΙ πρτ,' 

άνΩπτω: δα i'έ οΙ εκ κόρυθo~ πνρ=(ή Άθηνα) ήνα· 
ψε (έκαμε νά κα/ω πυρά (φλόξ) Ιπάνω εΙς την πε 
ρικεφαλαlαν της. - Πr.ιθ·'ιΤ. cXc; .;;. σι' μτχ. δα,σθείς' 
μτχ. π;;κ. δεδαυμέ ... ο.· κα/ω, φλέγομαι, κατακαίομαι: 
δαlεται όΌσΒ=τά μάτια λαμποκοπούν, σπινθηροβο
λοΟν ' έντσιυθσι ιi.,y, κ&ι 6)α .. κσιί Ι Itl,h. δέδηα, δ υπ_ρα. 
Ιδεδήειν, ΠΟΙΊι:. δεδήειν: πόλεμος δέδηε = ό πόλε
μος έχε ι άνάψEl' όοοα δ"δήει=ή φήμη εΤχεν έξα
πλωθη ώς ή πυρά (;φ6λ. τιι τΥι . Λσιτιν . flagraI bel
lum, f/agraI rumor). 
Έτυμ. : έκ ρ. δαF-: δα-Ι-ω <*δα~Fω, *δαF-jω (6-

μ'(ιρ. πρκ. δέ · δη-α, δε-δαυ·μένο-ς) · δάος, τ6, δαίς γε·ι. 
δαϊ'δo~ (in. O'J ·I ·~'" δq.ς, δ~δδς)' δίiνός ( * δαει'll'ός 
(" δαFεσ-νος ( = ' ξηρός, κατάλληλος πρ6ς καΟσιν)' 
δίiλός «" δαFελός, ;:~Ι; ί .. Ι.'/.κ. δαβελό~)=πυρσός OOλε
ρός (στίλβων, φλεγόμε νος) ' '-μ6". αιχ ·l:ικΡ. dunδ Ίί 
(κα /ε ι ν, φθεlρε ι ν), dίinάh (καυμένος, βασανισμέ
νος), da:νάh (πυρά), duman-' (άλγηγών, όδύνη)' '1:;1.: 
dδίm(κα/ω)" π!Χλ - γε;;ιι. zuscen (κα/εlν). 'Εν πιi-:;ι "",)
το:. UItr.XS ~-:!XL ίr.ιπ. ρ. dnu-, dau-, du, duv- (καίειν)' 
βλ . δνη' (;)'j . μ . δήιος. 
ΑΑ"Ω (U), διαιρώ, διαχωρlζω, διαμοιράζω, διανέ

μω 11 έν ίνε;,γ. α·(,μ . ~Ξ'I ιχπχντ; τά δαίω, ιχλ!.' ιΧντ' χ')
το[ί τό δαιζω 11 έν μξσ. κr.ιΙ π:χθ·"τ. α·ημχσ. ' τό δαίομαι' 
6); μέ,.: κρέα δαιόμενος=διαμοιρ6ζων μερίδας κρέ
ατος 11 π!ΧθΥίΤ., δαΙεται 'ίτοll = η καρδία μου εΤναι 
χωρισμένη, σχίζεται ' έπ. γ' πλΥ,θ. δεδαΙαται. -Άλλ' 
δμω; αί τl):;~t εδιιισα, έδαισάμην ci.,.iIxc;uo tv ε~~ τό 
,δαίνυμ~' οί ~έ τύποι δάσομαι, εδασάμην, δέδασμα~ 
ci 'I';, Χfjuσι 'ι εί~ τό δατέομαι.. 
Έτυμ.: έΥ. ρ. δα · : δα -ί-ω 11 μ'iλλι;ν Ili'j. όα-ί-ομαι 

(μiσ.=διανέμω, ~!1Yι? πχθ. =εΤμαl μοιρασμένος, εΤ
μαι έσχισμένος)' δαίς, γΞ·I. δαιτός' δα/τη" δαιτύς' 
δα~τυμών' δαιτρός' δαιτρόν' δα ί'll'υμι (~λ. τIι~ λ . λ. )' 
Ι·"ρτ. δαίσ~~, -~oς' δαίμων, δαιζω, δάνο., δατέομαι 

(βλ . τιχ;; λ. λ.)' πρΕϊλ. έπ:γρ. καρπo-&ι~άτιiί = διανο
μεΤς καρπώΥ' πρ6λ. ασινσκ? dάΥaΙe (διανέμειν, μcι
ρόζεσθαι), dAyιt (συμμετοχή), di1Ii, dΥάΙί (κόπτειν, 
δρέπειν, συλλέγειν), dιtlu, d1ίΙrάm (μέρος), ' dίnάh 
(μοιρασμένος βλ. δ&νος), dllih (διανομη κατ' όνα: 
λΟ'ι'lαν) ' πρΕίλ. ώα. Άρμ. Ιί γΞ·I. · ΙίΟΥ (αίών, έτη, ημέ
ραι) «ίσιπ. *dr-t 'iι *di-Iί-, *dE-tO-, *dE-1a)' ) . !Xt. dE
ves. ·Εν It'iat τoύτoι~ ίιπ6κει Τ!ΧΙ ί!Χπ. 1,. d;'ί(ί), daO), 
dr (=διανέμειν) ' δαίoμα~ <*δαι-jο-μα~ Υι νεO~;Ι:Yίμσι
τιαμό~ ιiντί *δάoμα~ (σσινακρ. dόΥaΙe) συμ"!ονσι 'πρά 
τόν μΗ. δαlσω. Τ. 
δάK~, έπ. ιχντΙ [δακε, γ' έν. ιi?p. β' το:! δάκν:..> (3 βλ . ) . 
δδκι:-δuμoc;, 0'11' (δάκ"ω+t'Joυμός)' ό τήν καρδΙαv 

δόκνων η κατατρώ'ι'ων' πι; 6λ. δηξl - t'Joυμο., t'Joυμο
δακή~. 

δακι:ίν, ιχπρφ . ιχrη. β ' το'ί δάκνω (ο μ.). 
δακι:τόν, ,τ';=δάκος (ο 61..)' Ιοβόλον (δηλητηρι

ώδες) έρπετόν. 
δακνάςω, ποι·ητ. ιχ',τί δάκνω (ίi η . ). - 'Ω; πΧθ., 

ένοχλοΟμαι, πικραΙνομαι, κατά τρόπον όδυνηρόν. 
ΑΑ'ΚΝΩ, μέλ. δήξoμα~' πρκ. δέ~ηxα' ιχι;? 6' ε

δακο,l,' έπ. ι7.πρφ. δακέει'll' . - ΠΧθ., :i~? σι' εδήχ,θην' 
π;-κ . δέδηγμα~' «δ . γκάνω», Κ:JΡ. έπί κ'ηώ'l, (ί):;. ~s. 
κχ! χω'lώπω'l : στόμιο ... δάκ"ω = δα'ι'κάνω (μασσου. 
λlζω, κρατώ διά τών όδόντων) τ6ν χαλινόν 11 διί
κ'll'ω εμαυτόν = δα'ι'κώνω τά χεlλη μου όπό φόβον 
μήπως γελόσω.- 11 μ,:;ρ. , κεντώ, κεντρlζω, έρεθl 
ζω.- ΗΧθ 'ljΤ., καρδία" δέδηΥμαι=έχω πικρανθrj κα
τάκαρδα. 
Έτυμ.: εκ ρ. δακ-: δάκ-ν-ω, δακετό" (61. . λ.), 

δήγ-μα (βλ. λ . ), δάκo~ (6).. λ . ). π"Ι:: λ. σ!Χ'Ι.,κρ. dάςa ιι 
(δαγκώνω), d4ςa~ (τεμάχιον)' Γ~.,θ. Iahjan (σχΙζω)' 
πΧλ γ_ρμ. zangar (δηκτικός), zanga (λαβίς, τανάλια) . 
δάκος, 'tc; , γον. -εο; (δακε,ν τo~ δάκνω)' ζώον, 

τοΟ όποίου τό δάγκαμα .εΤναι έπικlνδυνον 11 'παν 
βλαβερόν ζQoν. 

ΑΑ'ΚΡΥ, -υος, τ6, πο:ητ. ιΧντΙ δάκρυο'll" τ6 δό
κρυον (λχ,. lacruma).- 11 σταγών (σταλαγμαΤ!ό), 6-
πω, τfι~ Py"( ·ι·r,. π. χ. 

Έτυμ. : δάκρυ, δάκρυο ... · πcιλ-λIXτ. dacruma, λσιτ. 
lacrumA, lacrima ' it:xA,Breton. dacr-, corn. dagr-, 
9α/l' πλΥlθ. dagrau' ΠΧλ·:;-λ . d~ r «Ι(Ξλτ. ~dakru· π:ιλ-

γε~μ. zahar (δάκρυον)' niv:x τσιίί:Χ έ; l!Xot.*dak'ru, 
κσιτ' cXVOJIr, !UJ:;~V έκ νλ * drakru' πρελ. πσιλ-Υερμ. 

Irahan ( '(ο;;μ. Ιrane=δάκρυον) ' προ'{ερμ. · Irahnu
(" draknu-' κσι ,ιχ τινr.ι; C'J'('{. τφ ~σι·l.,κρ. άςγυ, clςrάm, 

Zε'ι~. Aιγίi-, Λ~θ. aSΖarά (δάκριιον). 
δακρύδιον, το;), υπι;κο;. τ~;:, δάκρυ. 
δάκρυμα, 'ατo~, τ,; (δακρνω)' άντικεlμενον ~α

κρύων, δι' δ χύνει τις δάκρυα.- Ν δ χύνει τις κλαΙ: 
ων, δάκρυον. 
δακρυΟ-Υόνος, 0'11' (δάκρυ + *γένω)' ό 'ι'εννών, 

παράγων, δάκρυα. 
δακρυόι:ιι;, όεσσα, ό.ν (δάκρυον)' πλήρης δα

κρύων 11 έπί .ψ;~., ό πολύ κλαίων 11 έπί πρ!Χγμ. , ό 
προκαλών δάκρυα ΤΙ άξιοδάκρυτος.- δακρυόεν Υε
Ιάω, 6); Sπ(ρ.=μεIΟιώ διά μέσου δακρύων. 

ΑΑ'ΚΡΥ-ΟΝ, τό = δάκρυ (ο ελ.)· επ. γιν . πλΥ,θ. 
δακρυόφ~ [~~. etυμ?).. εΙ.. δάκρυ ; . 
δακρυ."λώω (δάκρυ+πλέω)' πλέω (εΤμσι βουτη

μένος, κολυμβώ) είς τά δάκρυα, πνίγομαι είς τά 
δάκρυα. ' 
δακρυ-ρροέω, μΗ. -ήσω' άναλύομαι είς δάκρυα, 

χύνω δάκρυα. 'Εκ τ~όj , 
δακρύ·ρροος, ον (δάκρυ + ρέω)' 6 Ρέω'll' δάκρυα 

(ά '/αλυ6μενος εΙς δάκρυα). 
δάκρυσα, Ξr:. ';'-'ιρ. rι.' τ ο;; δακρύω, αντί εδάκρυαα. 
δαιcρυσί.σταKτoς, ον ( δ,iκρυj-στάζω)' ό στάζων 

δάκρυο. 
δακρυσώ, ~ωp. μΗ . ά, ν-: ί δακρύσω. 
δακρυτρς, ή, όν (Yor.ιl -ό ;, - όν ) , ΡΥιμ . επίθ. τοϋ δα

κρύω' όξιοδάκρυτος 11 πολυδάκρ:.ιτος, πλήρης δα
κρύων. 
δακρυ-χiρής, ές (δάκρυ + χαlρω)' ό XαlΡWν (είι

ρlσκων εύχαρίστησιν) είς τά MKpua. 
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δακρu-χcωv,ουσα, 011, μιτ?χ. έ1tΙθsτον (δάκρυ+ 
χέω)' ό χύνων δ6κρυα , κλαΙι.;ν. 
δακρύω [Ο], μΗ. -υσω' ιiόρ. α.' . lδάΗροσα' πρκ. 

δεδiκρiίκα (δάκρυ)' κλαΙω, χύνω δ6κρυα, «δακρύ
ζω».--ΙΙχθ. π~χ. δεδάκρΟμαι=είμαl ενδακρυς, εΤμαl 
πλήρης cακρύων 11 μετ!ι. οιΙτ. τ?ίι σ~στoίχo') r, έ~ωτιρ. 
cίντcκ.: δακρύω γόου; = θρηνώ γοερώς μετά δα
κρύων.- 11 μ-;:6τ. κλαίω , θρηνώ,(διά)τl(νο). - ΠοιθΥ,τ. 
είμαι διό δάκρυα, κλαΙουσl δι' έμέ.- · 111 δακρυω βλΙ· 
φαgα=κατακλύζω τό βλέφαρό μου 6πό δάκρυα. 
δακρυ-ώδηι" ες (δάκρυ+εΙδος)' δμοισς πρός δό-

κρυα 11 πλήρης δακρύων. 
δακτϋ1ήθρα, ·1, ( δάκτυλο,)' θήκη δακτύλου. 
δα:ιτυ1Ιδιον, τ~ , (ιπ,,:ι.~ ~ . • ?ό) δακτυλιος (δ 6λ . ) . 
δακτυ1lκός, ή, 011 (δάκτυλος)' ό άνήκων εΙς (i) 

κατάλληλος διό) τόν δάκτυλον, λα,τ. digitaIis' αν
~o; δακτυλικο,=αύλός παιζ6μενος διό τών δοισύ· 
λων . - 11 έπΙ τ-:οίί μΞ:;:?~, τό δοκτυλlκόν μέτρον, ό 
δοκτυλ ικός Ρυθμ6ς. 

δακτύ1ιoc;, δ (δά·κτυλο,)· ίι δακτυλΙδl . , σφραγΙς 
δακτυλιδίcυ iI παν πράγμα έχον τό σχημα δακτυλ/ου. 

δaκτΙΙλ6-δι:ιιtΤΟι" 011 (δάκτυλοςt δεlΚ1lύμι) ' ό δεl
κνυ6μενος δια τού δακτύλου (π;;lJλ. τ!ι tr;::; Ό~ιxτ(o~ 
d 'gilo monstravi). 

δαΙΙTII1o-ι:ιδiμ;, ές (δάκτυλος + εΙδος)' δμοιος 
δc.κτύλ4!. 

δόιιτϋ10ι" c,' πλΎ,θ. ο[ δάκτυλοι, ΠOΙΎjΤ. ώσ. τά δά
κτυλα (δείκ"υμι)' δάκτυλος, λα.: . digilus :' in' δα· 
κτυλω" συμβάλλομαι = λογαριάζω εΙς (μέ) τά δό
κτυλα. 2) δάκτυλος τον πoδό~, ::ίί.λ,Ζ χα, Ι όί 'lε~ tf). 
γ~·I. ποδός (ιί)~ τό λα.:. dlgiIus).---' 11 τό μ ;κρ6τερον 
τών έλληνlκών μέτρων μήκους, περίπου= 0,018 τοίί 
yoι.Aίo,x?'j μέ :,,')~ . - 111 μετρικός πούς, ό δ6κτυ
λος Γ~ ~). 

Έ"υμ.: δάκτυλο.(*διίτκυλος (π;:.6λ . 80,ωτ . δοκκυ· 
λ,ος) <*ditl-ku-Io' σα,νακρ . a-dat-kah (= νωδός, ξε_ 
δοντ!άρης). - Kxti τινα.;; δάκτυλος <δάΚ1lω. - Kxti 
-;;~ ·ί α. ; fι λ . • Ινοιι σΥ,μ ι τιχΥι (lψ6λ. έερ . dίgΙa=χουρμα
δ1ά), ιiλλι't r. έΚ~?ϊ:Yι OΙ~~Ύj t~ '1 αΤΥ".ί;ε:χι. -Ι\ox:iι. τ';'1 
Curtius r. λ. δάκτυλο. εΙ ·Iα.ι u":sp?ys'l'i;; "ΧΎ,μοχn::;μό; , 
-τι;,~ δ;:οr?!) τό Τ:Fω-:ό1;uπον Y..ρύ~-;ιτιxι έν τφ I.~τ~ν. dig
itu-s' τό -ςι- τ?ίι λoιτ~ ·I . !·n.ντ~ του ·κ- τοίί έλλΎ,ν . ά'ια.
λ?'(Ξ;! π~ό; τ7;'1 ΙΧ '}τ7;ν ι1ν:ιατο,χ(οιν μετα.~~ ,ων λέ~εω'l 
vigInll : είκοσι' ~ίχε;:σιι λο ιπG.ν δτι Υ, λ. δάΗτυλοι < ~ . 
δεκ- (δeχ-) του δέχομα" ltFG.; τό δπ-,ί ? '1 .,1 ΟΥίμ. t'i;. 
λ. δ!iκτυλο. Ιχιι οϊοιν σχιiσ" εχ!ι ;<_xl τ6 '(ορμ. Finger 
(δάκτυλος) ΠF~) τό i1tί~η. '(E~μ. fangen (συλλαμ6ό
νειν). hΟΙΙΤΟΙ ~nQΙ ,6 '. οιτ. digilus τό άνoJ.γ(,~ν εί. t1j'1 
ρ . dic- (=~ικ" δεικ- τ?ί! δε/κνvι-ιι). 

δακτΙΙ16-τριιιτος, "11 (δάκτυλος -\- Τlltβω)' ό τε-
τριμμένος διό τών δακτύλων. 

δiί1cομαί, ~ωp. ιiντΙ δηλέοF.;1 (ο ~λ.). 
δiίλ'oν, τά, (ιπ?κορ. ,ου δοιλΟ. (8 !ίλ.). 
δiίλ6ς, δ (δα/ω Α)' τεμ6χιον ξύλου φλεγομένου, 

δαυλ6ς.- 11 έσβεσμ~νoς (μ~ φλεγ6μενος πλέον) 
πυρσός, μ'φ? 4π ί yiFOvt? (ΠFtι .. -:l:> του Ό~α.τ. dl
lapsam ίπ cIneres facem) .-III φώς φάρoυ.-[~,ι't Τ1(1 
έ:·ψολ. eλ. κα.Ι δαtω Α' δα"ο;; ( δαFελδS' (π~!iλ. πιχρ' 
'H~'J A' «δαβελόο' δαλός, Λ!iκων~.»)J. 
δΙΙμάςω, μη ... τ·jπ?;; :?~ δαμάω (Q η.). 
δδμαίος, Ι (δαμάω) (~π(θ. του Πoσε,~ω,lo.)- ό δα

μαστf,ς. 
δ~μά1ιι, 1, ~ δάμαλιο (1) ελ.). 
~δμδ1ή-βOTOι" ο" (δάμαλιςtβόσκω)' δ 60σκό

με \Ός ύπό δαμάλεων. 
δδμδ1ιι-φάΥος, ον (δάμαλις+φαγe,1Ι του τρώΥω)' 

ό lσ{].ίων (τρωΥων) δαμόλεις, Ιοι Ι θ. τοσ 'H;:,xxAi~u;. 
l;δ'μδλiςω, μil .. -ίσω, ΠOΙΎjΤ . ix,st. τύr:σ. :οσ δα

μάζω' ύποτάσσω. 
δδμδ1ις, -εω;, ", (δαμάω)' νεαρό άΥελάς, « δα

μάλα », « μοοχίδα», Αχ:. Juvenca.- 11 Jl:t? κοράσιον 
(-:.~o:ι.. -;-ij 'l ιx ·j t·', ·1 σΎjμ. τω ·ι : ή μόσχο;;, ή πώλος). 
Έτυμ.: δd,uαλις, δαμάλη, δα .uάλης· ιχ ρ. δαμ- τo~ 

δαμάω (a ~λ.)· :t:;ΙΙ .. ψ. : dam (60ύς) ( ιω.,. *damo·s. 
damaIIaid (έλαφος)' Κελτ. "damato- = Ι λ λ . δάμαΤΟG . 
(έζημερωμένος)' λσιτ. qama (έλαφος), domare,=oa-

μάεlΥ' σσι·l~κρ. damyah = ταύρος πρός τι86σευσlν. 
δάμδ1ος, δ (δαμά~)' μόσχος (λιχτ. vilulus). 
δάμαρ, -αρτο;, Υι (δαμάω)' σύζυΥος (fι), ι'ι νuνή 

(πr-~λ . άδμηο=ή παρ8ένσς). 
. Έτυμ.: 11 έχ τοίί δαμάω έτυμοι .. ιΙνι:ι:ι μΙοι ι!χ τω ·ι 

πολλω,l, κιχτ' ιx~Hiι 'l τό σα.νσκρ. dιϊrιth κc.ιΙ τό ιη. διί· 

μα~ <iviy(;'/'tιx: εί; τό ίχ1':. ~domίi- (δαμόζειν) . -Κι:ι:τ!ι. 
τ~·1 Boisacq δάμα!! (θ. δάμαρτ - ) χ·)ρ. = ή διοικούσα 
τόν ο Ικον < df11m-(~ίζ. dem=oIKIa) + -αραιω, πρ6Ι .. 
λα. • . Χίτ. artem, Ηλ. άρτύ:ο, iπαρτη; (π;.~λ. ρ. άρ
τοΊ άραρ(σκω) .- Κιχτ' IiHo~; fι ίο, δάμα!! ε! 'IOΙ~ πα.· 
λχ ι ';'1 o·j~. (:τα.ρι.μ?~!; '1 Π~~; ,.; o·j!). ήπαρ - ηπατο.) -
συναρμΟΥή ξί'λων σίκοδομης' πρι'Jλ. πχι.-νΟFΟ. timbr 
(ξύλον συναρμογης οΙκοδσμης) ' πα. ι.- Σα.~ . tlmbar 
(τοιχοδομιa) έξ .~; ρ ίζη ;; κ:ιί ιχ! ~ .. δ/μω, δόμο •. -
Κα.τ' ιΗλ?u; ε!·I~. Ι " υγΥ . • φ "α.ν~χρ. dlirίih πλ""θ. (σύ

ζυΥος), έ~ ίι:ι:π. "dl11-ro-: !λλ. δμϊι· (=όΙκοδομετν), 
σ α. ·ιοχρ. diirah (ι! νι κ.) = τά τού οίκου' dίira- ( Ιι:ι:π. 
da/o- ; ~ω .'. δ'ώ"ος' 6λ. δοiίλΟf. 
δαμάσδω, ~ωp. ιiντ Ι δrιμάζω ( δ 61. .). 
δδμ,σί-μβροτος, ο" Cδαμάω+βgοτό.)· ό δαμ6· 

ζων, ύποτάσσων. (κaταβαλλ(.)ν) τους . θνητούς. 
δαμδσ-ιιιπος, ο" (δαμάω+Ι'ππος)' ό δαμάζων Τπ

πους, Ιπποδαμαστής. 
δάμασις, -εως, ." (δομάω)' ό δαμασμ6ς, ή ήμέ

ΡWσlς, καθυπόταξις. 
δσμσσί-φρων, ο.', γεν. -0,,0. (δαμάω ι- φρήν)' δ 

δαμόζων (κcθυπστάσσων αΙχμαλωτΙζων) τός φρένας. 
δσμασΙ-φωι" -ωτος, δ, fι (δrιμάω-j-φώ.=ά,'ι7ρ) =-

δαμασίfβροτοS' (ό ~λ.). 
δσματε:.ρα, 'fι (δαμάω) , θηλ. ο·jσ.=δαμάστρια. 
Αάματε:ρ, ~ωp. χI.ΥίΤ. του Αημήτηρ. 
ΑΑ-ΜΑΏ, iπ. γ' έν. δαμάq., γ' πλΥιθ. διιμόωσι' 

μέλ. διιμ~σω, έπ. δαμάσσω' ά6ρ. οι' lδάμίίσά, έπ. ,
δάμαaσα, δάμιιιισα' π;:.χ. δεδάμακα. -Πα.θΎ,τ . ά6ρ. α.' 
iδμήθηv, μ:χ. δμηθείο' ::ίr;;.,. ~. lδάμη1l, ιi;;~φ . δQμή
με1lα~, μτχ; ~μ~{!ί' ,;tΚ . δέδμημαι. - ώα. ~πα.·I;ω:H 
μτχ. :ιορ . oc δαμασθει., μ'Χ. ΠF:ι.. δεδαμασμε"ο;; ω" ε! 
έ; έ ·ι. δοιμάζω' ήμερων .... , τιθασεύω, ύποβάλλω ύπό 
ζυγόν, ύποτάσσω, ύπερν lκώ, καταβάλλω.- 11 i .. ! 
ltXFOi'/OJ'I, ζευΥ\·ύω είς Υάμον, δίδω εΙς γόμον Ιώς 
σύζυΥΟ . ), ύΓοανδρεύω ιι ώ~. έκ6lόζω, συγκσιμώμαl, 
συνευρίσκομαι (ί.α.,. $ubigere).- 111 γιν~κω ; , ύπο
τάσσω, κατακτώ (χη. έν πολέμΥ). - ΠΙΧθΥί Τ. , ύΊΟ
τάσσομαι, εΙμαl ύποτελής, ύπακούω. 2) φονευω, 
σφάζω. 

Έτυμ.: έχ ρ. δα.μ- : δάμ-"η-μι, δαμ-"ά·ω, δομ-ά-ω, 
δαμ-άζ-ω, (κα.τi .τινιχ, κcιί τό δάμαρ) , δα,u-άλ,,:r, 
-δαμο) (έ'Ι σ ')νθιi:oι;;=ό δαμ6ζων), ά-δμ,)., δμώ~ (6λ. 
~'.t. Ι .. λ.)' δι-ι"..τΟ. (~ωί1. δμίiΤός=-δαμασμένόΙ;, τιξ)α
σευμένος) ' δμήσ,ο, -εωο' δάμασ,., -ιιω,,' δμητtf" 
·ηρο. (δστις δεσπόζει) ' άδάματο. (6τlθόσευτος)Ό 
<ιιδματέιι' δαμαστέα,. (Ήσ')χ . ). Πρ6λ. σ~νσχρ. ρ. dam-: 
dιimyali (εΤμαl δαμασμένος, κχ! μ-:ι'J,. δαμάζω), dam6h 
(6 δομάζων), d6mah (δαμασμός), damίld (δαμα:' 
στ~ς)=λ:x~ . domίlor = έλλ. παν-δαμιί τω;, , dam-j&s 
( νεαρός ταύρος}' λα.: . domQ «*dοmίi-jδ=πα.ί.-γeρμ. 
zamon (=δαμόζω), dom-i-Ius, dom-I-Ior, dom-inu-s' 
r::ιλ- ιρλ . damnalm (κλε/ω)' Γo~θ . ga-tam-Jan (ΟΟμα - · 
ζειν) ' ltoιA-ya~Jl. zam (τιθασευμένος). 'Ε 'ι r.a~ ( τ~~~o :. 
δπάκειτα.ι lιx/t. ρ. ·dmίi (=δαμόζειν) 111.. Χ~.ί δάμαλ,ο, 

δδμι:Ιιιν, E~χτ. ποιθ. ι10Ρ. 6' του δαμάω. 
δδμεΙω, alt. ιiντΙ δομώ, (ι::?τ. r: :ιθ. <i?? 6' το'! δα

μάω' 6' κα.Ι γ' ~ ·I. πα.θ . δομή"., -ήl1, έr:. <ϊντΙ δαμπ;, 
δαμii.· 6' πληθ. δαμll/cτ. ιiν-;:! δαμητε. 
δδμι:ν, ~π. :i.ντΙ lδdμησα1l, γ' πλΥιθ. πΙΧθ . cio". 6' 

"tou δαμάω. 
~σμή~ιναι, 'π. ιΧ'I-:Ι δαμη"α" *π~ φ. πσιθ. ά~ρ. ε' 

-:'-~ δαμαω. 
δάμνα, ίπ. ιiντΙ lδάμ"α, γ' t'l . π"τ . το!) δάμ1lημι. 
δαμνq, γ' dv. τοί! δαμ1lάω' ιί)~. 6' έ'ι. μt,Ο:J έν. το!) 

δάμ1lη,uι . 

δαμνάω=δαμάω' μάνον κχτ' ~ν. χ,,! πρτ. Ι·ι ,(~Yισ!ι. 
'άμνημl~δαμάω (8 !ίΙ .. ).- Mia. κιχΙ ΙΙ:ιΟ. δάμ~'αμαl. 
δδμος χ:ιΙ οομόσιοr, α, ο", - Δωρ. 'iιHΙ δημ'; 
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δδμόωσι. έπ. Υ' πλΥΙθ. τοί! Μμάω (8 6),.). 
δίiμώμστα. τιΧ (ΟΟμΡι;)=τά. δημoαI~ 4J6μιινcι=ϋ

μνοι ψαλλόμενοι δημόσ/Q. 
δίiν. δωρ. ιiψ~ί δij,,=yή,,·-oυ διi,,=oύXI μά τήν Γην! 

.ΔΑ ~MA "'ΟΙ'. οΙ' ΟΙ Δαναο/, ΟΙ ύπήκοοι τοο Δαναοίί, 
τοίί βασιλέως τοίί · Αργους 11 πιχρ' Όμ. Δcι"cιoί όνο
μci.ζοντcxι δλο ι γε'; ικω~ οΙ αEλλYIνε~ 11 Δcι"cιϊ&ιι" .ώ", οΙ 
=01 υ!οl ii άπ6γονοι τοίί Δαναοίί 11 ΔCΙ"CΙίδllι;, cιΙ=α! 
θυγατέρες τοίί Δαναοίί. 'Ε; ιχ:ιτου κωμικάν δπερθε •. 
Δcι"cιώτατoι;=ό παλαιότατος έκ τών Δαναών.- [κυρ . 
Δα)'αοί=ο! έκ της Γης γεννηθέντες, γηγενεΤς, έχ 
τοί! Δα"άη, ή, δπερ ~τo τό μυθολΟΥιχόν δ'ιομιχ τη~ 
:::Yjpιi~ ΓΥι ; (π ρ6λ. δα,,6ς)]. . 
δδνειςω. μέλ. -είαω' π~κ. δεδά"ε,κα, ποχθ. δεδά

"ε,αμα' (δά)'ος)' δ/δω χρήματα έηl τόΚΥ ii έπί έπι
στρoφιj, ώς δάνειον, δανε/ζω.-ΠΙΧθΥΙΤ., έπΙ των ΧΡΥΙ
μci.των , . δίδομαι έπ\ τόΚΥ ώς δάνειον.- Μέσον, λαμ
βάνω χρήματα έπl τόΚΥ, δανε/ζομαι [at' έτυμ. βλ. 
δά"ος]. 
δάνειον. τό (δά"ος)' τά έπl τόΚΥ διδόμενα ii 

λαμβανόμενα χρήματα, «δάνειον». 
δάνεισμα. -ατος, τό (δα"είζω) = διi"ε,o" (8 βλ. ). 
δδνι:ισμός. δ (δcι"εΙζω)' τ6 δανε/ζειν (δίδειν ii 

λαμβόνειν έπ\ τόΚΥ) χρήματα , τό δάνεισμα. 
δδνι:ιστιΚ. -ov, δ (&ιι"είζω)' ό. Cανε/ζ~N (=παρ

έχων ΧΡΊματα έπl τόΚΥ) χρήματα, ό τοκογλύφος. 
δδνεισΤIKΌC;. ή, 6,,' ό διατεθειμένος νά παρέ

Xr:l δόνεια. 
ΔΑ· ... ΟΣ. -eoJ; τ6' δ:;:Ιρον.- 11 χρήματα διδόμενα 

έπί τόΚΥ, δάνειον 11 χρέος, όφειλή. 
Έτvμ. : δά"ος, διi"ε,o", ΟΟ"εΙζω (βλ. ). . λ.) ' διi"oς 

κιιρ . σ1)μ. τ ό ~αψ)ν, τ; διΜμβνον, κιχΙ ( ίοχπ. *da-, σιι ν
δηιχλμ. 'tunou .. τrι~ ρ. do = διδόναι (βλ. δίδωμι)_
Kcx,' !λλoυ~ ~χει σΧ"ljμοχτισθli μιiλλ()ν εκ τοίί · οο"Ο-ς= 
ς;ιxν ~κ::- . dΙnόh (:=μοιρασμένος) ( ίοχπ . * d.ι-, σ'ηε::ιτΙΧλ
μδνοιι <uIt?:! . τη~ ρ . da<ί)=μΟιΡάζειV'πρ6λ. πιχρ' Ήσιιχ. 
_δ:i"ας (ii oo)'ιiς ί)' μιιelδαι;. Καevατ&ΟΙ'" Βλ. δαΙ ~ 
ομαι, διι.τέομα,. 

δαν61ί. ή, ον (δαίω Α)' κεκαυμένος, άπεξηραμ
μένος, ξηρός, καψαλισμένος. [ΠιχρήχθΥ) κοχ θ' ον τρό
ΠGν fι λ. φίiν6;: daves- : δάοι; (πρβλ. ήμι&ιιήι;): de
νes-nόs >* δαFε""όι; )*δαε,,,οι; )διi,,6ι;]. 

δάοι;. -.εοι;, τό (ΟΟΙω Α) = ΟΟλοι; (δ βλ.) ' πυρσός, 
δαυλός. 
δδηδνάω. μέλι ήαω_-ΠΙΧθ. ιiόρ. ιχ' lδαπατηlh]", 

πρκ. δ~οοπ:i)'ημαι, ιiμ:ρότεpo ι εν χρ ήσε ι κιχ! μsτιΧ μιi
σTι~ σYj J1cxσί οχ; .-έξο3εύω, όναλ/σκω χρήματα: δαπα
"ώ είι; τι= έξοδεύω διό τι.-Μέσον, δαπανώ έξ ίδΙων. 
- 11 ώ; μ ~ετ. : δαπα"ώ την π6λι" = βάλλω είς έξο
δα τήν πόλιν, εξανΤλώ τήν πόλιν. 'Εκ τοίί 
ΔA~ΠA"""H. Τ,· κόστος, έξοδον, δαπάνη.- 11 τό 

οαπανώμενον ("ίl δαπανηθέν) χρήμα 11 ώ~. χρημα 
πρός κατcδαπόνησιν.- 111 τάσις πρός δαπάνας, 
οαπανf\ρότης, άσωτ ία. 
. 'Ετυμ.: έ ~. ρ . διχπ- : δαπ-ά)'η' δάπ-α"ο-ι;' &ιιπ-α"άω' 
δάπ-τ-ω (ξεσχ/ζω)' διιψιληι; (γενναιόδωρος)' δεϊπ
-"ο" (ρ . δαπ- ) δεπ- , δεϊπ"ο)' ( δέπι)'ο", πρ6λ. λιχτ . 
dapinare)' πρελ . ς;~ 'ισ κρ_ dapayati (διανέμω) (πr-6λ . 
ρ . da-: ~λλ . δα- του δαίομαι, δατέομαι ο 6λ.)· λιχτ. 
dap-s dapis (=δείπνον, συμπόσιον ), dap-Ino (προσ
φέρω δείπνον)= δαπ-ανόω, damnum (dap-nom = 
πρόστιμον, ζημΙα, βλάβη 11 καταδίκ η). 'Εν πiσι "tou
τ ?ι ~ δπόΚΞ ΙΤ"'Ι σοχ'l:1ΚΡ . ρ . dap-, dap- ( = έλλ. ΟΟπ-, 
δεπ-), Ύιτ ι, cί r;?τελst έπ!κτ~σιν ττ,;; ρ da(i) (=διανέ
μειν, -χωρίζειν)=έλλ . 00- πε~ ί ΤΙ; βλ. έι λ. λ . δcιίo
μαι. δαr.έομαι, διi"oι;. · 'E;; lχ:Ιτ?u τά 
δαηδνημσ. -ατος, τό (δαπά"η)' τό δαπανηθέν 

χρι;μα , Εξο50ν. 
δαηανηρός. ά, Ο" (δαπά"η)' έ π: !Χ',ΟριίJπωv, πολυ · 

έξοδος, άσωτος 11 έ π Ι π~ ιxyμ .• πολυδάπανος, πολλήν 
δοηόνην όπαιτών. '~π ίp . -eώs=κατά τρόπον πολυ
δάπανον. 

δδηaνος, ον=δαπα"η2όι; (8 61..). 
δά-ηι:δον. τ':' (δα- + πέδο)')' γη, έδαφος 11 τό ηά· 

τωμα (το • δάπεδον » ) ΔWματ/oυ ιι έν τ ιji πλΥΙθ. , πεδιά
δες, έπίπεδος χώρα. 

Έτvμ. t ~ Βν ιiρχ"!) δΠ()~YIλωθείσoχ έτ~μo~" έκ τ()!} 
00- (CΊντ! ζα- <*δjα τ . ε. δια) (π~6λ. δd-ακι:ι., δαφο,
t'όι;) δέν εΙνιχι ιiσψιxλYις;.-Ilι θιx 'lώ ~ ε?Oν ε ίν :ι;ι, δ τ ι, σ :Ι!l
ψώνως; κιχ ! πρό~ τήν σΥίμιχσ. (δά -πεδο .. ·= έδαφος της 
οlκ/ας) δά-πιιδο" ( ί:ι;π. *dIJI-pedc- ($; ίlΧπ. ρ . dem, 
d~m, .. έλλ. δa~ δij.=yίί, "ij) = οΙκία. Βλ. χ~Ι τiι, λ. λ. 
δω, ιι"δο", Υ-ΙΧΙ πιιδα". 

ΔΑ"'.,ΙΣ. -ιδοι;, fι=τάπης (δελ.)- τάπης, «ταπ:το», 
« χαλ/ ». 
δcιηrέμεν. έπ. ιiντ! διiπτε,,,, ιiπρ:ι:. το:! δάπτω 

(βλ. λ . ). 

ΔΑ'ΠΙΩ, μsλ_ δάψω' κατα6ροχθ/ζω .. [~ι' έτιιμολ . 
6λ. ooπιi"η, ~ι6 τ ι πιχριίγε -.:ιχι έχ .1) ;; ιx ·jtYj; ρ. δαπ - ] . 
ΑάρδΙνος, δ' υΙός τοίί Διός, 1 5ρυτής της Δαρ

δανΙας ii Τρο/ας.- 'Q; έπΙθ. LIιieda .. or; άνή2 = Tρώ~, 
κ~,ιX τ~ πλείστον έν τιμ πλ '1,6. Δ:iρδιι"οι' Διχρδά"ιοι;, 
α, ο)' """ TPWIK(Jςo Δαρδα"ί., -[δος, Τ, = ή εκ ΤροΙας 
γυνή' iJaeoo"la, τ,=ή Τροlα' Δαρδα"ίδης, -ov, δ = 
υΙός ii όπόγονος τοίί Δαρδάνου' Δαρδα"lω..8i, οΙ= 
υlο! τοίί Δαρδάνου. 
δαρδάητω. έκτετ. τύπο; "tou δάπτω (ο 61. .). 
Έτνμ. : κοχτ' ίino\l;, ίσω~ ό~θόΤ$?OY , διιeδάπτω (= 

ξεσχ/ζω, κατοβροχθ/ζω) < *δcιe-δαeπτω rι *ooe-Jeti -
πτω κιχτ' ιi 'IOμOΙωσ ι ', κιχ: εΙνιχι έπιτιχτιχόν τοίί δeΙπω 
=έKΡιΖWνω, συλλέγω (ο 61..). 

δίiΡΙ:IK6ς 1) δαeεικός αταnιe, δ' χρυσοίίν νόμι
αμα Περσ .κόν, ίσον π;.ό; 20 :iττ ικiι ~ epoχXJl :i" o~τω~ 
ώστε 1) δ:Ι;ΡΞικ?Ι=l μνιi, 3υο ~:ιρεικoΙ=l τιίλ:ιντον_ Τό 
νόμισμιχ τοίίτο ώ'/Qμci.σθYj o!j:w, δ ·.ότι κ:ι;τιΧ τήν Itxp::ilJo
σιν έκόπYj δπά το!) Δx~ε!~ιι τ Cι π;:.ωτον , π ι θ. i3JlW~ προ
ΥιλθΞν έκ τΥι . lIερσικ:,,';; λξ dard = βασιλεύς, έξ rι; 
κοχι τό δνομοχ Δαeεϊος, OotS? κη. ιi'l : Ι~Τ ΟΙΧΕt πράς τiι 
'Ι,μέΤΕΡΙΧ βασι~εύι;, ή Υεμώ ν , ΚV2ίαeχοι;, ίi"αξ (πρελ. 
τό l'EPj1. Kaiser). Βλ . Δαρεϊο;. 
Έτυμ. : κιιρ. δαeε,κόι;=τεμόχιον χρυσοίί, κ~ ! ε !

νΙΧΙ ~ιίνειoν έκ ττ,~ Πε ?:1 ι κΥ\ ; ( π~,ι3λ. Ηχe:ιλ. da-ri-ku, 
da-ri-ka) πρ6λ. ZE·'~ . zairi-, σιx 'l ~χp . hόrίh (κ/τρινος), 

. Zεν~ . z4ranya-, σοχνσκ? hiranyam (χρυσός). Δέν ιiπ?
κρoι)ετ~~ ομω; χ~Ι 1; oυσχ!τ ~ ~ ι, Π~~; <ti;v λ. ΔιιeείοS'. 

Δίiρείoς. ι,. «Δαρείος », ό νομα διαφόρων σασι
λέων της Περσ/ας 11 κoχ τ Cι τ .:. " Ή~6~. Δαρεϊοι; = Ιλλ. 
έeξεlης (1$ βλ .) [ij I.Ξ ~ : ; έσι.·I,μ:ιτ (~ θ11 κοχτit έ~sλληνι
σμ?ν ~ης Οερσ. λ, dard (βασιλεύς) ]. Βλ. ooeII,x6fi. 
δδρήσομaι. r;~θ. μΞi.λ . β' τ ο ', δέeω. 
ΔΑρ •• • ... Ω. "c,;:>. ~ . εjαe{J-ον ΚΖί ΠΙ;ΙΥ, τ. ldeίi.{J-o,,· 

κοιμώμαι, i. x:. dormio. l1 ~H. καrαδcxelJ.ά"ω. [έκ ρ. 
ooe{J--, π?6λ. σ~ 'ιo κp. drίi, drίi-mi, drίijίi-mi (κοψώμαι), 
ni-drίi (άποκοιμώμαι)' λιχτ_ dor-m-i-o' πΙΧλ-σλΙΧ6. dre-
-m-a-ti (κοιμώμαι) ]. . 

δίiρό-6ιoς. ον=δηe6βιοι; (8 βλ.) . 
. δίiρός. ιi , 6ν, Δω? κ:ι : Π~φlX Τ""Υ. ιiντ! d"eor; (δ βλ . ) . 
δδρώ. μέλ. "t()U δέeω. 
Iq,; Υεν. δ~δός, f, ' :i ττ . κxτCι σtJν:ιΙΡ. ιiντ : ΟΟϊς (ίi β? .. ). 
δάσασδaι, ιinr-ζf. μΞσ . ιi'η . "'. τ ? ί) δατέομαι ' ι ω '/ . 

Υ' έν . lι " ιo-:. δασιiακειo' ιχ ' .. λ'1,&. I<.: ,jxt. δαα.:ι.ίμεθα· 
δααεϊται, γ' έν. ~ωρ. μέλλ. 1I ,.€λ . πιiαααθαι τοίί πα-
τέομαι (ίi β λ.). , 
δασέως. έπ ίρ. τ("ιίί δααύ;' δααέως Ιχω=εΤμαι πλη-

ρης τριχών, μαλλιαρός, δασύς. 
δά-σκΙος, ο" (δcι - +ακ,1) ' παχύσκ ιος, σκοτεινό::;. 
δάσμευσις. -εως, Τ, (6α::ιμ6.)· δια/ρεσις , διανομή. 
δασμο-λΟΥέω, μΞλ. -ήαω (δασμολόΥΟΙ;)' συλλέ-

γω (είοπράττω) ΟΟσμουι; (φόρους), φορολογώ 11 μετα. 
~ιπλYϊ ; ΙΧ ί τ .=είσπρόττω φόρους άπό τινα 'Ε; cx·j,o!) τδ 
δασμο-λΟΥ'α. 'ι( συλλογή (είσπραξις) δασμών ii 

φόρων, φορολογlα_ . 
δασμο-λόΥος. ο)' (δααμοι; + λέΥω)' ό συλλογεύς 

<ιιόρων , εΙσπράκτωρ_ 
δασμός. δ (5άocισθαι το;:; δατέομαι)' διαlρεσις, 

διανομή, ~ιαμoιρασμός της λείας. - U Ποχρ' Άττ., 
τό κατ' όvαλογ/αν έπιβαλλόμενον έκάσΤΥ χρημα
τιl<όν ποσόν, φόρος. 
δασμο-φορέω, μΞλ . -ήαω' φέρω (τ_ ε. πληρώνω) 

δοσμόν (φόρον). - l1οχθΥ,τ ., δααμοφοeε"irαl τι"ι """ 
φόρος πλη::>ώνεται (ίς τινα. 'Εκ <ou . 
δααμο-φ6ρός. ον (δασμοι;+φοeέω)' 6 φέρων (τ, 
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Ι. Γοληρώνων, κατα6άλλων) φόρον 11 ό φόρου υπο
τελής, δ φορολογούμενος. 
δάσομαl, μέλ. του δατέομαι' π~6λ. δάσασiJ.αι. 
δασ-πΙής, ·ήτο., δ, Tj , κ!ΧΙ δασ-πΙήnς, Τι (δα- + 

πΙήττω)' φρικτός, φο6ερός, τρομερός 11 έπΙθ. των 
E~μενΙ~ων. 
Έτυμ.: σκοτειν. έΤ!Jμολ.· κιχτi τινιx~ εκ τοίί δα-+ 

πεΑάζω (= δυσπέλαστος;) κιχΙ κιχτ' IΗλσιις, όρθ6τε
ρον. έκ τ~ίί δα- +πΙήσσω' εί;; :iμ'fότsριχς τcl:~ περιπτώ
σει~ πιχ~ε'lτΙθsτGtι εν 'σ - ' κιχτά. "νιχ. τέλος έκ τ~ίί δα
+παΙ-, πεΙ- έ~ (Ι,·ι τ~ ποlεμlζω, π61εμος' περΙ τσίί 
δα- iι ζα- 61.. τάς λ. λ. 
δάσσασ8αl, έπ . άντΙ δάσασθαι (61.. λ.). 
δασύ-8ριξ, -τρrχο., δ, Υ) (δασυ. + iJ.ρlξ)· πυκνό

θριξ, πλήρης τριxCιν, μαλλιαρός, δασύς, «δασύθριξ)). 
δ~σύ-ιιι:ριιoς, ΟΥ (δαoiι. + κέρκο.)· δ έχων δα

σεΤαν (τ. !. πυκνότριχα, πυκνόμαλλον) τrΊν κέΡΚΟΥ 
(=τήν ούράν) . . 
δισύ-ιινημος, ΟΥ (δασυ'-I-ΚΥήμη); xGt! δασυ-ΚΥή

μωΥ, ΟΥ, "(όν . -ovo.· δ έχων .δασείας (τ . ε. διό τρι
XCιν κεκαλυμμένας) τάς κνήμας. 
δασύ-μαλ10ς, ΟΥ (δ:ισυς+μαl16.)· ό Ι;χων δασiι" 

μα1λ6Υ' πυκνόμαλλος, «μαλλιαρός )) . 
δ~σίίνω, μέλ. -tί"ώ (δασύς)' KαθιστCι τι δασυ (τ . 

Ι τραχύ, πληρες ΤΡΙXCιν, τριχωτόν).- Πιχθηt . , γΙ
νομαι τραχύς 7) τριχωτός. 
δ4σύ-πους, · ~ηδo., ό (δασυ. + πού.)' δ δασυν 

(μα λ λιαρόν) έχων πόδα, τ. ε. λαγωός r. κόνικλος. 
δδσυ-πώΥων, -ωΥΟ" δ , 'fι (δασυς+πώΥωΥ)" ό έ

χων δασυν πώγωνα (τ. ε. πυκνότριχα γενειάδα). 
ΑΑ-ΙΥΊ, εία, ύ, ίω.ν. · θΥιλ. δασέα' ό έχων δασυ 

τό τρΙχωμα, πυκνόθριξ, τριχωτός . μαλλιαρός 11 τρα
χί:ς 11 χνουδωτός, άντίθ. τφ ψιΙό.1Ι έπΙ τςίπω'l, 6 κε
καλι:μ~ένcς υπό πυKνCιν θάμνων, θαμνώδης: δασέα 
-θρlδaξ = μαρούλι πυκνόφυλλον (μέ πολλά φύλλα). 
- 11 6); το λ!Χτι·l . densus' παχύς, χονδρός. 

, Ετυμ.: δασύ., δάσο., δασύνω (eλ. λ. λ.)' λιχτ. 
densus, . densere, densare. - δασυς ( *δατύ., ίιχπ. 
*dQIu-s (π ~ 6λ. Π!Χί/ 'H:;ux. _δασκόΥ' δασύ, δα/!-πέ
ταΙ()Υ' ποlύφν110Υ») . 'Εχ τοίί έπιτιχτ. π~oθ7,μιxτo;; 
δα-( ~ δατ-< ί !Χπ.*dgt (e:i.. λ.) ' πρ6λ. λιχτ. denseo, densus 
( . υμπεΠι'κνωι.;ένος) ( *densos 'ϊj *dI;}sos, έκ. ρ. den-, 
χ!ΧΙ Κ!Χ'Ι' · Ξ;:ΞΚ1:!Χσ: '1 *den-t ΚΙΧ Ι , *den-s' έκ τοίί δασυ. 
πι;οijλθε κΙΧί το δάσος' i!xat ~ιl το δάσο. πρό;; '10 
densus οϊιχ'ι oxeotv Exouot τ~ βάδο. πμ;, το PiyiJ.o. 
χχ! τ~ πά ·θο. πρ(;;; .6 πέΥ-θο •• 
δασύ-στι:ρνος, ΟΥ (δασv.tστέe"ΟΥ)" ό Ιχων δασυ 

('Ι. ε. μαλλιαρόν) τό στέρνον, 
δασυ-χαίτης, -ου, δ (δασύς+χαlτη)" 6 Ιχων δα

σείαΥ (~. Ξ. πυκνήν) τήν χαίτην ('Ι. ε . τήν κόμην). 
δΙτέομαl, μΞλ. δάσομαι' ιioρ . ιχ' έδασάμηΥ, έπ. 

έdαααάμ'1ν' Π;;'Χ. δέδασμα" (ιί); π;;ό; ΤιOJύ; Τό~O!); Πfί6λ. 
πατέομαι, έπασάμηΥ), cίπoθ . · διαμοιράζομαΙ τι μετά 
τινος, λαμ6άνω τό μερίδιόν μου όπό τι IlσχΙζω, 
κόπτω, εί:; τει-iάχια : χθόνα ποσσΙ δατενντο = έμέ
τρουν τήν γην διά τCιν πoδCιν (=λιχτι·ι. carpebant 
viam pedibus). 2) κόπτω είς δύο. 3) διαιρCι, δια· 
χωρΙζω 11 διαμοιράζω είς άλλους. 
Έτυμ.: tt' έτυμοΙ. . 61.. κΧί δαΙω Β' δατέομαι (ιiπρφ . 

γο[-•. δατijθθαι, ά?". δμ. δάσσασθαι, ιiττ. Μ.σασθαι, 
ΚρΤίΤ. δάτταθ-θαι δάζαθαι, π~κ_ ΚΡ1jΤ. δέδαισμαι 
(π;.ελ . -δαισταΙ δαίσις, 61.. δέομαι)' δασμός(*δατσμό. · 
δάσμα (μέρος)' δατήριος (61.. λ . ). 'Εκ ρ. dίi(l) (=δι
ανέμειν)' πμ)λ. δάΥΟ' (61. . λ.) <ιtίiδατo.· άδιαΙρετος» 
(Ήσιιχ.). Βλ. δαlομαι, δijμo., δαlω Β. 

δαΤΙ:iiντο, Αίολ. γ' πλΥ,θ. πρτ. τοίί δατέομαι. 
δΙτήρloς~ α, ΟΥ (δατέομαι)' ό διανέμων, διαμοl

ρόζων' χιχΙ 
δδτ,ιιτής, -ον δ (δατέομαι)' ό διανομεύς. , 
δα,ναίος, α, ο,,' ό έ:< δάφνης, 'ϊj ό όνήκων εΙς 

δάφνην. 'Εκ '10ίί . 
ΑΑ'φΜΗ, Τι' τό γνωστόν Mν~ρόν, ή δάφνη, θεωροιι

μβνΥΙ Ιερcl: ώ; ιiφιaρωμίνYI εΙ; τον 'Απόλλωνιχ. [ιi1ν. i 
τυμολ.· 'Ij σιιγγι!νειοί τοιι πρό; τcl: 1άφΥη, θεσσΙΧλ. δα{ι
χ-, δαυχμό. (==«δάφνη πικρά») εΙν!Χι ιiμφΙ6oλoς;. 'Η 
lφό~ τό 1.1%'1. IAu.rus σχίσι~ ιiμφισe;Tj ~εtτιχιJ. 
δά,νιι-φορΙω, μ4λ. ·ήCJΙU· φέρω δόφνσι; (τ.~, 

κλόcους 'ϊj στεφάνους έκ δάφνης). 'Εκ τοίί 
δα,νη-φ6ρος, ΟΥ (δάφΥη+φέρω)' 6 φέρων (φύ

ων) δάφνην'- 11 6 φέρων κλάδους 1) στεφάνους 
έκ δόφνης. 

. δα,νliiκ6ς, ή, ΟΥ (δάφΥη)' ό άνήκων εΙς δάφνην
δαφνΟ-ΥηθΙ;ς, ές (δάφΥη+Υηδέω)' 6 έπl τι:i δά

φνl) γηeόμενος ('Ι. e. τερπόμενος). 
δαφνό-κομος, ΟΥ (δάφ .. η+κόμη)· ό διά δάφνης 

έστεμμένος. 

δαφν-ώδης, ε. (δάφΥηtεΙδος)' δαφνοειδής 11 κα
κάφυτος άπό δάφνας. 

δδ-φοινι:ός, ΟΥ = δαφοΙΥό. (8 Ολ . ) : εΤμα δαφοι· 
ΥεόΥ αϊματι=ένδυμα έρυθρόν άπό αΤμα. 
δι-,οlνός, όΥ (δα- + φΟΙΥό.)· έπΙ ιiγρ!ων ζ~)ω'l, 

κατέρυρθος έξ αίματος, μαυροκίτρινος iI 1) ίσω;; αΙ
ματηρός, φονικός. [δι' έτυμοΙ.. 61.. κΙΧί φΟΙΥ6ς' δα= 
δια=ζα: ΠF6λ. δάσκιο., δάπεδο" (άντ! ζαφοι,,6ς, 
ζάσκιος κλπ.) . Κιχ,' άλλoυ~ δα- ε!νσιι ιipxιx t o'l. Ρ (= 
πνέει ν, φυσάν) άπολ'ή;ιχσιχ εί~ EItt'lΙX,. μορ.]. 

δαψίλι:ια, Υ( άφθονΙσ. 'Εκ ,oi:i 
δαΨιλΙ;ι;, ές (δάπτω)' άφθονος, « δαψιλής», πλου

σιοπcροχ ος 11 έπ! ΠFο:;ιί,πων, έλεulilέριος, μ ~γαλόδω
ρος.- 'Επί? δαψιΙώς=κατά τρόπον σπάταλον καΙ 
άσωτον.- 'r;:ε:;θ . δαψιλέστατα. 

*Α' ΑΩ, πΙΧλ!Χιcl: ρίζσι ΟΤίμσιΙν. « μανθάνω» (λΙΧτ. di-
5CO), Yj'lt;; έ'IΙοτε λιχμe:i~' εt μτ6. εννοιιχν : "διδάσκω » 
(λΙΧτ . doceo): Ι ώ;; με,ιχΙ;!Χ,Ι ., δι~άσKω' μ6νο'l έν τι!, 
μετ' ιiνιx~ ιπλ. ένεΡγ. :Χορ.6' δέδαε=έδίδαξε (λΙΧ'l, do· 
ceo) ' μην. ώσ. κΙΧί έδαΟΥ.- Ό έν:~τώ~ S'I ;:ij έννo! .~ 
τιχuη) ε!νσ.ι διδάσκω.- 11 μανθάνω' μελ. δαήσομαι 
(έμεν δαήσεαι=θά μάθl)ς παρ' έμοο)' Π~Y. . δεδ:Χηκα, 
μτχ. δεδαηκώς, δεδαώς, . ώσ. π!Χθ. δεδαημέΥος' ιiόp . 6' 
Ιδάην, Uποτ. δαώ, έπ. δαεlω, &π~:p. δαηναι, έπ. δα
ήμεγαι, μ'lχ. δαεl •. -Έκ τοίι δέδαα έσΧ1jμιχ,Ισθη ά;φφ. 
μSσ. έν. cSeMaaiJ.ac (=άναζητCι).- Ό ένεστω. έν tij 
Ε'ιν. τιχuηj eIvGtt διδάσκομαι . 

, Ετυμ. : γ' έν. δμ'Υ)Ρ. ιio p. β' δέδαε (*de-dlJse-t)= 
έδΙδαξε' ιiπ~φ. πΙΧθ. ιio·p. β' δαη"αι, δαήμεΥαι (=μαν· 
θάνω)' πιχθ. μτχ. δε&Χως (πεπαιδευμένος, λόγιος, Ι
κανός)' δάειρα, δαήμωΥ, δα'ϊφρωΥ, άδαή. ( βλ . ;:!.ι; 
λ . λ . )' π~~λ. σιχν:;κρ. da5mόh, Z~νδ. dahma-, σχνσκρ. 
dasrόh (6 κάμνων θαύματα) Ά ( ίΙΧπ. ρ. *dl]s-, π~6λ . 
*den5' ( βλ. δήΥεα). 

δαώμι:ν, ιχ ' πλΥιθ. τποτ. πΙΧθ. άορ. β' του *δάω. 
ΑΕ'=άλλά' 1j!J 'Ι~Ε-;ικ~ν μόριον, μετi.ι ιiντιθετ:κη;; Τι 

έν~ψtLωμoc~~κr, ~ ~uνGίμεω;; . ΆνΤ(XίtoκpΙ '/ετ~ι πρΙ:Ις τ~ μέν, 
X!Jp. έ'~ τ<'μ πεζφ λGγφ, δπ6τ€ Q fJνχ-:α;ι ν(,ι έρμηνε1a'tc:t:. 
1J~i.ι των έΥ ί[ι, έξ ιΙΗου, άπο τό ίiHo μέρος ψ .. μέΥ). 
2) Σ!Jχνcl: χ~rιΟΨQποιε"ιχt δ~i.ι νά. ·ά πoτ~λέ::Ι\ί άπλΥι 'l μs
τie!Χσιν ιiπό ένό;; πρiγμ!Χ'Iο; ει; ιiλλo , δπό~E ~u'lσιτοι: 
νcl: cίπo~oθ 'iί ~ιi.ι τοίί καί 7) IJlit τ05 περαιΤέρω.- 11 
ΚυρΙως δ δέ xar~ΙXL ώ:;; ί}ε:J τέρα λέ~ις τΥι): προ-:icεω ;, 
ιiλλ' σ.πxντ~ ΧCl~ ύ); τρ i τ'Ί iJ τετciρ,,;"η ι ένί?τε ~έ κcι ι. ώ; 
πaμπτtj 11 gκτη, δ:Gίκι. ιχ! ΠΡΟΤίγοιϊμενιχι λi~ΞΙ; ε!να~ 
't~v?'! στενω; cuν~ε~εμέν~ι μετcι~υ τω'ι , - ωσ:a ιX.πoτελCιϊ),1 

εν ένι!Χίον όλον. [σΜΤ. έτιιμ . : φιχ(νοτιχι ου"{Ύ. τι]'> δ1ί, 
8 βλ: x!X'Ii 'ιtνιχ;; σιιγγ. τιji ιip~θμ. δύο]. 

-δι:· άχ·ώριστον έγκλιτ. μόριον, CΙΙ 'IGtπτόμs'I~ 'I: 
Ι .μετti ό'l~μά.τω·J .. τ6π~ν t εν ~I"[., π~6; ~·ίιλωσ:.ν ~r,;, ε~; 
τοπον κιντ,οεωι;;, ω; νΙΧ ΤΙΤΟ εγκλιτ. Jt ~ c.eE:;l;: οικον.δε 
(ιiΤΤ. οΤκαδε) = είς(πρός) τήν πατρΙδσ Ούλυμ-
πό"δε=εlς (πρός) τ6ν 'Όλυμπον' θυραζε (Ζ 'ιτ Ι {}ού
ρα. δε)=είς (πρός) τήν θύr:;αν.-Σ"α 'ιιti!1:η,ν :inav
'1~ σιινTjμμeνον κιχ Ι με~όι y',rιηκYι; άντω'ι. (iκτ!;; ~<j~ 
0~1J.): ΟΥδε δόμΟΥδε, έν ίοτε ~έ έμΨι'/!ζε.αι ·με:i ,, ·J~. 
κιχ! ο,ιχν ιiκόμ'Y) It.,01jyi'j,lΙXt Τι ΠΡC;θ. εΙς: εΙς 11).σ.δε. 
Πα.ρΙ ΙΑττικοΤ; cuxvi ς;uνiίt-:ετC(ι με:;eι Cι '/Oμά.:ω 'l ;:6λ Ξ

ων: ·λθήναζε, Θ.ίβαζε (άντΙ 'λiJ.ή ... ας δε, Θήβα. δε'. 
-'EvlO'lE IJrιλοr σκοπόν μόνον : μήτι φόβΟΥδ' άΥό.
ρευε=μή λέγεις τΙποτε πού νά προκα λ r] φό60ν .
I1 Σιιν::tπτε 'lιχ ι μετόι ~ε:Y.τικων ιiν'lων. η~o; έ;: : :cr.:ι·ι 

. τηι;; /)ιινXμεώ~ ,ων: 8δε, τοιόσδε, τοσόσδε κ .λ . (=du· 
τος δά, τοιοcτος, τοσοΟτος άκριβως, όΤος 'ϊj σooc 
αύτός έδCι)' πρ6λ. ιi'l'l. οδΙ κλπ. 
Έτνμ.: ιiντΙcτtoιχιx π~ό, -:6 τή;Έλλτιν. άχ(ίψ. μόρ. 

. • ~. atvc:tt Ιν oς1J hc:t.,ly. ·άο: en~do, In·du' ro,e. du-. 



icίι-δcίiω 

'Αnλ'-σσ;;. -Ιδ' Ζινδ. -d& : vι.Ιςmen-da. (~oίKαδε)' 
π~, λ- Ι'e~μ. -IUO, -1&, -ze, -11' Λιθ. -da. 
δεά, -ΙΙ, Δωρ. ΙΙντΙ {}εα. (λΙΧτ. dea.). 
δέδτο, έπ. ΙΙντΙ lδιατο (γ' Ιν. πι;τ . του !iΠ1jΡΧ . Ρ1jμ. 

δέαμα,=δοκέω)' έφαίνετο. 
• Ετυμ.: πρ~λ. , cδεάμη'll' lδοκΙμαζο'll. lδόξαζο'll .. 

(Ήσυχ.) <*δεια-: σ:.ινοκρ. dideli (=φαΙνεσθαl)' πρ6λ. 
ιiόρ. δοάοοατο (- = έφόνη), ()ποτ . δοάοοεται' bJl1jp. 
δεε},ος <* δεj-ε},ος, δή},ος <*δεJ -η},ος' βλ. κιχΙ τα~ λ . λ. 
αvτόδιο'll, δlζημι, δΙο" Ι"διος, eMla, ρ. deiii (di
dl)=λόμπεlν. 

δέατoc;, γεν. ώαι;Ι εi~ όνομ. *δέαρ 7j *δέας = δέος 
(~λ. λ, ). 
δέΥμενος, μτχ. Επ. ιΧορ . β' tOU δέχομιχι. 
δcδάασδαι, έπ. ιΧπρφ. μία. έν. του *δάω (13 βλ.) . 
δέδαε, γ' έν. Ινεί-γ. ιΧορ. β' του "'δάω (13 βλ.) . [δι' 

έ~υμ. βλ. δάω]. 
δεδάηκα, ΔCδάημαι, Ινεργ. κΙΧί πΙΧθ. πι;κ .• ου * δάω. 
δεδαίαται, Ιων. ιΧντ! διδαι"ται, γ' πλ1,θ. πιχθ . πι;κ. 

τ"υ διχίω Β. 
δεδαίΥμCνος, μτχ. πΙΧθ. ΠF Κ. τοίί διχϊζω (13 βλ.). 
δεδαlδαlμΙνος, μτχ. πΙΧθ. πι;κ. τού διχιδάλ},ω (δ 61. .). 
ItICiKOV, άνΙΧδιπλ. ΠΟΙ'!ίΤ. σ.όρ. 15 ' τ?ϋ δάκ"ω (861..). 
δεδάκρίίκα, πρκ. τοΟ διχκρνω (8 βλ. ) . 
δέδαΡΥμαι, cltt. αnΙ δέδραΥμα" ΠΙΧθ. πρκ. του 

δράσσομαι (8 eλ.). 
δέδαρμαι, ΠΙΧθ. πρκ. του δέρω (8 βλ. ). 
δέδασμαι, ΠΙΧθ. πι;κ. τοΟ δατέομαι (6 ~λ. ). 
δεδαώς, lιτχ.'Ινεργ. πρκ. το[ί " δάω (8 ιι, .). 
δέδεΥμαι, πρκ. τού δέχομαι (ώσ. Ιων. π:;κ. του δεl-

κ"ιιμι). 
δεδέημαι, πΙΧθ. πρκ. (με,α μ!σ1j~ σ1jμ.) ,ο[ί δέω = 

έxι.J άνόγκην, , 
δι:δείξομαι, τιιτsλ. μΗ. του δέχομαι (ο βλ.). 
δεδειπνάναι, ά.νώμ. ά.πρφ. πρκ. του δειπ"έω (6 61. .). 
δέδειχα,δέδεΙΥμαι, ev!ρy. κΙΧί παθ. Πί-Κ. ,ου δεί-

κ"υμl. 

δέδεκα, δέδcμαι, ένsργ. κιχΙ πΙΧθ. πρκ. του δέω = 
δένι.J. 
δέδεξο, προατ. πρκ., κιχΙ δ,δέξομαι, ,ε,ελ. μβλ. του 

δέχομαι. 
δέδετο, έπ. '(' Ιν. παθ. ύπερα. του δέω=δένι.J. 
δεδέχαται, Ιων. civtt ΔCΔCyμέ"o, elol, γ' πλ'!ίθ. πρκ. 

το>) δέχομαι. 
δέδηΥμαι, πΙΧθ. πρκ. ταυ δάκ"ω. 
δέδηε, δεδι\ει, γ' έν. πρκ. καί ύΠΒρσ. του διι.Ιω Α. 
δcδήμευμαι, παΟ. πρκ. το[ί δημεύω. 
δεδήσομσι, τετελ. μιιλ : καΙ δε{}ήσσμαι, πΙΧθ. μΙλ. 

• ,,[j δέω=δένι.J. 
δέδηχα, ;-:~κ. toij J!ix"oo. 
δέδια, π?ι·(,τ. δεΙδια, πρκ. (μΞ ,-Χ σ'!ίμ. έν.) του δεl-

δω (':: (;λ . ) · 'ψσστ . δέδιθι' μ,χ. δεδιώς. 
δεδισκόνηκσ, πρκ, του διακο"έω. 
δεδιδάχθαι, «ΠΗ. πΙΧθ. 'ψκ. τσίί διδάοκlll. 
ίεδιά.Tηιcα πρκ. 'Τ!ί[ί διαΗάω. 
δεδίσKoμαι=δeιδloκσμιxι (6 βλ.). 
·Ετνμ.: διιδlσκομαι <*δε-δFικ-σκο- < *δFεικ-, *δFικ· 

(π~~λ. ~ιι . δειδΙοσομαι \*δε-δFικ-jο-, δειδΙξσμαι, δει
δΙξασ{}αι, ιi't't. δeδΙττoμαι ; ' t:l. δείδοικα <* δέδFοικα, 
ιiττ. δέδοικα, δεδεlκε},ος (δειλ6ςο). Βλ. Jelδoo, δέσ,. 
δεδίττομαι, i:~. 6. ,1.[ δειδίoσoμαι~ 
δεδίωΥμοl, παθ. π(.'κ . τ (ι u διώκω. 
δεδμήατο, ίων. σ. ·ιτΙ Ιδέδμ'1"ΤΟ, γ' πi.1jθ. πΙΧθ. (ιπε?σ. 

τc:; ί.ι δαμάω (6 6),.). 
δέδμηκα, π~κ. τοί) δέμω (05 61. .). 
δέδμιιμαι, παθ. πι;.κ ... "ο δαμάω' ~σ. του δέμω (iί. 61..) . 
δέ:δμ,ητο, -ήατο, γ' έν. κ-.ιί πλ·ljlι. ~()~ δαμάω. 
δέδΟΥμσι, πιχθ. π;;κ. tc:;U δοκέω (ii 6 λ. ). 
δΙδοιιια, πι;κ. μ~'IιX O'ljJl. 1·1. :;!JU δεΖδω (6 61. .). 
δεδοίκω, ~ωρ. ί ·/. έ~x"μ,-,-.ι'μίνoς έκ του δέδοικα 

~ δ"ίδω. 
δεδόιcημαι, π,-,θ. π ('κ. του δοκέω (ο 6Ι,,). 
δεδοκημένος, μ,χ. δπ. ΠfoΚ. 'tou δέχομαι, μετ"

ο ·/,μ . ϊ 'I!'.π=άναμένι.Jν, παρaμένι.Jν έν ένέδPQ. 
δεδoιdμασμαι, πr.ιθ. πρκ. του δοκιμάζω (e ελ . ). 
δίδομαι, πΙΧθ. π(lκ. του δ/δωμι' ΠΟΙ1IΤ. '(' πλ1ίθ. 

~cSo"rCII •• 

δεδόνατο, δωρ. ιΧΗΙ Ιδεδό"ητο, γ ' ~ν: U'1tsp'1. toij 
δο"έω (8 61..). 
δέδορκα, πρκ. τ"ίί δέρκoμq.ι (μ"τ ΙΙ σΥομ. ένΞστ.). 
δέδουπα, πι;κ. του δουπέω (8 6ί .. ). 
δεδρayμένoς, μτχ. παθ. π?κ. τ?υ δράσσω (ο 61..). 
δέδρακα, πρκ. τofί δl5ράσκω, ώ,. Κ '.Χ Ι του δράω 

(Ι! 6λ.). 
δέδρCiμαι, πΙΧθ. πρκ. τοίί δράω ( ο 61..). 
δεδράμηκα, πρκ. τo~ τρέχω (ΞσΧ'l)JI'.X~ ι:ιμΞνι;;; Εκ το[ί 

*δραμέω). 
δέδρομα, Π(jΙ1jΤ. πρκ. τ(1) τρέχω (taX1jJlatIOJlIi 'IO~ 

εκ του *δρέμω). 
δεδuoτύχηκα, πρκ. το:.υ δυστυ χέω. 
δέδωκα, πρκ. τοΙΙ δΙδωμι. 
Itcloς, η, Ο", «ναλεί-uμiνο; (σ. συνα Ιρ. ) ΤύΠO~ toij 

δ4J},oς (8 61..) [δέε},ος ( * δεJ-,},ος. Βλ. δέατο, δη},ος, 
deΙζη},ος, ευδεΙε},ος] . 

δεηθiίτε, Ι' Π/.'Υιθ . ύπατ. «Οι'. r.ι.' του δέομαι . 
δέημα, -ατος, -ιό (δέομαι)' παράκλησις, lκεσΙα 11 

δέησις, προσευχή. 
δέησις, -e",s, Τ, (δέομαι)' παράκληGlς, τό παρα

καλείν, !κετεύε ιν. 
δεήaομαι, μΞσ. μελ. ' tou δέω=εXι.J άνάΥκην. 
.ΑΕΙ-· Ί·π",. δirι' ECικτ. δέοι' ι;(π~:ρ . δεΙ ... μ')(. δέο", 

ιiττ. δε.,,' π ρ τ . έδει, ίων. έδεε' μΗ. δεήσει' ιiό;;. ,,' 
έδΞησε ο ιΧπ;;''' ' ~~:; δέω Β. Ι μs-:) σ.ϊτ. χ~Ι "π;. :ρ. : 
δεΙ τι"α ποιησαι=ε1νa l έπι6ε6\ ημtvον εϊς Τινα νά 
πρόξι;} τι , πρέπει 'ί, όφείλε ι τις νά πράξ Γ] τι (λατ. 
oporte!, decet).- ΙΙ μ=:% "( .. ·,. ,ψiγμ., ύπόρχεl ά
νόγκ η Πj:άγματός τινος (= ί.'J.~. opus esl re)' π?},
λο;; δεί= λεΙ -ει πολυ, χρε ,άζε ΓQΙ πολ L' , ύπά ,CJχε l με· 
γόλη άπόστασις άπό τυύ .. : ό). ί ι ' ου δεί=-ό), ιγον λεΙ
πει, σχεδόν' nJ.ev~oS' δόί = ά~όμη περισσότερον 
χρειόζετaι.- κχ~ μΞ~~ 't!'jij ;": :; IJ :i (:I ;: IJ'J, ::::.j ~;-: '.θ~μ!·.ιtj IJ 
κα.'.. /)~ • . Ot~'jj .: δεί μοί τι"ος=ί.ο.χτ. OPUS esl mihi 
re. I~ ': E:'ψ~λ . ελ. δεύω ΒΙ. , 
δείΥμα, -ατος, ,.; ( δείκ"υμι)' παρόδειγμα, όπό

δειξις , l':λcγχc ς, « δε ίΥμα . (λατ . dccumen'um). 2) 
τοποθεσΙα έν Πειρaιετ, ε 'ιθ? ',l ·Eμ,-:,,~?'. s~:i qa:o'! τ'.ι 
έ~1:')~~~μΧJτi των .. π~6~ .~(tl ):'Yj~:·ιI .(ι3r.ω; "ct; τ~; ((' Α"{')· 
r.ιo:' :, Τ"'~ ΑΨΧΤΟJ.Υ;;). J1.; ιx~~o !) -:0 

δειyμCΊτfςω, μΗ. -σω' έπlδεlKνύι.J τι, έKθέτι.J 
δείγμα πράγματός τινος. 
δ~ίδεKΤO, γ' έν: δπ .. :-σ . tlj(; δείκ"ιιμι JιΞ,ΙΙ σΥομ'.Χ:ι. 

;''J.ec<t: δειδέxιxται~δεδε,lμέ"oι εισί ( γ' π ί.'(,~. Π"Κ.)· 
δειδέχατο (=δεδε,lμέ"οι jfoa,,) γ' .. ί.'Ι,0. ίJ)tΞ,~σ . 
δcιδΙ;μων, Ο", γΞν . - ονο, (δείδω)' πλllΡΓlς φόβου, 

δε ιλός , ά\'ονδρος. [δειδιίμ"", <: δε-δFεj-ημω", έκ ρ. 
dvei (=φοβσΟμαl ). Βλ. δr,lδω, δέα,] . 

δείδισ, ας, ε, ιJl; τΟ; διi διιx, "~Κ" ~ ... ~ δείδ", (8 ~λ. ) 
JιΞ:ΙΙ 0;1jIΙ7.0. ένε:;:. · φοβούμαι' ΠI. Ύ,θ. δείδιμιι", δεΙ
δΒε' II ~Gj,. διίδιθι' rί. .. ~+. δει5lμε,,' μ :ϊ. . δει5ιώςο, 
~ 'ι '(κ . δοι5ι6τε' δεΙδιοσ.", γ' πί.Ύ, θ . ίι;ΤΞ :. σ: βλ. δεΙδω. 
δΣιδiσκομαι, ιi:τoO . (δεΙκ-νυμι)' έν ϊ.ρ ·ί,cει μC;'I~ν 

Κ'.Χ'· έ ·ι. κ'.Χ Ι π?τ: χαφετΙζω μέ έκτεταμένην τήν 
χείρα, ύnοδi.: χομαl φιλοφρόνως, KαλωσOρίζι.J τινά 11 
πΙνι.J είς ύγεΙαν τινός : δειδΙσκετο δέπαϊ. 2) = 
δεlκvυμι ( ο ελ.) [~ι' έτυμοΙ.. 6λ. δεΙκνlιμι, δέκομαι, 
δη5έχαrαll· 

δf;ι5ίσοομαι, ιΧττ. δεδΙττομαι' μη. -lξομαl ' cίόp . 
ιχ ' έδει5ιξάμ'1" (δείδ:» )' μ:6;. τ?lι δεlδω' έKφOβίζι.J 
τινά, τόν φo~εριςι.J, τόν τρομοκρατώ. 
δείδοικσ, Ξπ. άnΙ δέδοικα, 8 61.. 
.ΑΕί' AQ' δ ε,ι!"τ . εν χ(,Y,σ~ι μόνον εν τ(μ ιχ' 'It;;O:l,' 

φοβοϋμαι.- μΗ. δεΙοομαι' iΙ;Ρ ιχ' ' lδεισα, έπ. [j. 
{εισα' πρκ . με.dι. σ'ljIΙ. Ξ'ι. δέδοικιι.· ι!ι:_ δέJrα, έ;ι . 
δείδια (ε 61..)' γ' πλ'Υ,θ. δπεp~. έδεΙδισιι.", επ . δεΙδ,
oav: 1) clμ.Ei: εΤμαl περlφοβος , φο6.)ύμαl, xa:dι. 
.~ πλΞr~.ο ·ι μΞ.'.ι τσϊί μή ... ( ιί)~ τα ),at. vereor ne ... ) 
=φοβοϋμαl μήπως .. . 11 ιiλλ' δμι·ι ;; δεlδ:.J μ7, ο;' ... (= 
'-c<~. vereor ne ηοη ... , vereor υl ... )=φο600υαl μήΠι.Jς 
δεν,.. 2) Jlat' «πρφ. φοβούμαι νά πρι ξ J τι. 3) 
δε/δω περl "'''' - εΤμαl τιερΙφροντlς, εΊμαι άνήσυ
χος, όγι.Jνlώ, διό τl(να). 4) με~% "ίτ., φοβοϋμαl, 
τρέμω, τ,νά. 5) μτχ. πρκ. "ό δ_διός = τό φ06εΤ
σθαl τινα, ό φό5 τι νός (ci:κ .. ι6ώ~ ώ; τό δέος). 
Έτνμ.ι 6a~δoo < δι·δFοJ-α, πλ'Υιθ. δμ1jΡ. δε/δ,!,_" 



ΙcιcΙι6ω -Ιcίμστ6ω 

ίδiδFιμ.tI) , ιiττ. ~διμ.tI, ιiόρ. όμηρ. Ιδδ"σι" (IdF,c
l7.tI), vn;αdde/aaS (vnαdFIilaas) vπαδεlσαt:ι, 'πρκ. ηρητ. 
ΙΙeδFαικωs (ΎεΎΡ . δεδ~αικως πcI,?' 'Houx.), όμηρο δ,ί 
ΙΙαικα (δέδFαικα), ιiττ. δέδαικα (έ; οίι Σικιλ. έ ·ι. δε
δα/κω), δμ. π;:.κ . δε/δια (δεδF,α) δ,δ/ίίσ,,,, ιiΤΤ. δiδ,α 
νlωτιρικοΙ τύπ~ι κ(Xτ~ τό δεlδ,μ'tI' της; α.!ιτη. ρ. πρός; 
τ~ς; λ. λ. δέας, δειtlόι;, δ.,λδι; (li' 6λ.)· έν ndoI τού
τοις; ύπ6κειτα.ι ο(Χ 'lσκρ. ρ. dvei- (=φ0600μαι), έκτε,α.
μiνη x~,i ~'I -ς iv τφ οα.νοκρ. dvι!'sti (μισώ), dVe'sAh 
(μτσος, διωγμός), zsva. dVAe~Ah (διωΥμός)' τό λ(Χ;. 
dirus (τρομφός) (*dei-ro-s ~ *deis-o-s, *dei-, 1) 
*deis- <:aon ."dvei-rI *dveis-. Πιθα.·ι. ouyγ. τφ laon.*dvi
(δύσ, δεύτερος). 

δeιι:Ιιάω, μελ. -ήσω' ιiόp , α.' έδε,εΜ,lσα (δε'ελας)' 
άναμένω IJtXPI δεrλης (έσπέρας). 
δclelινος, ή, δν = τφ Ιπόμ. δ,'ελαι; = πρός τήν 

δεrλην , ηρός τό δειλινόν, κατά τό έσπέρος. 'Εκ τοίί 
Ic'cloς α" (δεαη)' ό άνήκων είς τήν δείλη" (8 

βλ,), ό Υιν6μενος κατό τό δειλινόν 11 άΠΟΥευματι
νός, βραδινός 11 δε"λα" ήμα2 = τό πρός έσπέραν 
μέρος τιjς ήμέρσς, δειλινόν, 6ράδυ. - ΙΙ ώ. ο')σ . , 
δείελας (Ζνν. ωρη)=δslλη (8 βλ.). 

'Ετυμ. : K(X~O\ τόν Ήρωa. ci;u,ov. δειελός' π~6λ. Ιων
α.Τ;:. δεΙλη' δε,λ,,,ός' δμ. γ' έ 'ι. πρτ. δεαετο (4 IfA,αs, 
xao'ti aιόρθ. του 'tOlv χεΙ:;~Ύ". ΔVσετα γΞνομέν'l)ν ίιπό τοσ 
'λF~'jτci~χο'J).Κ(Χτi ~ιν!X. δειελδς < *δειFελας, ία.π . "'gvei
νο- : λ(Χ τ. vi~scb (μσραrνομαι), ο(Χνοκρ. jindtl (Υηρά
σκω).-Κα.-;' Ιίl, λo~. ,ό δειελός ( *δεελός (κα.τ~ μετρ ι 
κΥ,ν lκτ:xo~ν) < * δευσελος' 61.. ΔVω, δύομα" δύtlω.
Κ!Χτ' &. λl.~:J; ,ο δειελός Ξ!να.ι :x~:iι τo~τ~ τ!ι 6' o:Jye. 
τ~B εVδείελoς (εlί+δέεΙo; ci.·I-;l δηλας=πολύ κα8αρός, 
φανερός) βλ. λ . , κ!Χί Ξ! 'I:.ι~ οηγ. ' ΤΓΡ iλ6. dleI, djel 
(Γ\λιcς) < ':ΙΠ. "deivelos, 

δι:ιιιανάασκι:, γ' $'1. Ξπ. π;:.~. τ~υ δεικαtlάω. 
δι:ικ6νάω=δείκνυμι' «οεrχνω», ύποδεικνύω.- ΙΙ 

μt'J.=δε'κvvμαι, δέχομαι = χαιρετrζw, ύποΟέχομαι. 
[π~F.i.. ,? .. "φ' ΊΙ-;·)ί!. . «δεxανίiται' άσπάζεται» ' οηγ. 
τιjJ λ:.ιτ. decus, άpχ-~ν~. d4Cj4syati ( =εύνοετ, όμεr-
6ει), dίfςn61 i (=6ρκίζεται είς θεόν, προσκυνζι)]. 
διlκσν6ωΥΤΟ, -( ;:ϊ,Υ,θ. i!π. μΞο. πρτ. τοίί δεικα

"άαι [~~ . !,:~μ. ~λ. δείΚ1'υμι] . . 
δι:'κι:λον Κ'Χ : δι:ίΚl1λΟΥ,-;!; (δ,ίΚtιvμι)' παρόστα-

σις, . άναπσρόστσσις, έπΙδειξις, ΙK~εσις. 
δι:ίκνυ, έπ. · σ !)'ItΞψ. -;1πο;; τ~I) δεΙΚ'ιιVσ,. 
δι:ικνύμι:ν, · υμε1'αι, έπ. Itvt! δε,,,,,ιί,,α, . 
ΑΕΙ'ΚΗΥ-ΜΙ Κ!Χ! δ8ι""vω' Προοτ_ δεlΗ"υ ii δεΙκ"υ,' 

μSλ. δείξω ί ων., δέξω' άόρ. α.' lδειξα, ίων. I~.ξα· πρκ. 
δέδε,κα.-Π(Χθ. μΗ. διι,χ8-ήσομαι, κα.ί τιτ!λ. μ.λ. 
δεδείξομαι' ιiόρ. ιχ ' Ιδιείχθ"", ίων. έδέχθ,,'Ι'· πρκ. 
δέδεΙΥμα,' .. ο,.Ι των -;ύπων δειδέχαται, δε,δέχατα βλ. 
κ:tτωτtρω 1Ι.-δεικνύω, « δέrχνω~, έπιδεικνύω, ύπο
δεικνί'ω (λατ. monslro)' OCΠFΟΟ . δείξ.ι~ό χρόνος (6 
καιρός) 8ό δεΙξο 11 δεΙκ"υμι ε'ς τι"α = δεrχνω πρός 
τήν διεύ8υνσιν άνθρωπου τινός. 2) φέρω εΙς φώς, 
φανερώνω, έπιδεικνύω : θεός ιljμϊ" δεϊξε τ.ραι; = 6 
8εός μας έδειξεν εν θσΟμα.- Mί~?ν δ,ίκ"tίμα,= 
δείκνυμι έμαυτΥ, θέτω ύπ' όψιν μου , πr,ό όφθαλ
μών. 3) κόμνω Υνωστόν, ύποδηλώ, διά λέξεων 11 

έκθέτω, διηγοΟμαι, έξηΥώ, διδόοκω 11 άποδεικνύω, 
έξελέΥχω : εδειξα" (τα,μαι l/"τες = όπέδειξαν δτι 
ήσαν πρόθυμοι. 4) Έπί καηίγόρων, καταΥγέλλω 
τιν6.- ΙΙ μτχ. εν. δε.κ 'νt'ιμει'oς= δεχόμ'1'ας, δεξιαυ
μενας (=χαιρετΙζων ύποδεχόμενος)' γ' πλΥιθ . πρκ. 
~rι,δέxατα" γ' Ι 'Ι. x:t! πl.'(, Ο. ύπε~o. δrιΙδεκτα, δε,δι
χατο ιiπαντι~,;ι μετ,χ τ7;; ί~::.ι; ώ; :iνμnsρω έ'Ι'I. τ~~ δπσ

aixιo-;e(XI: ταυ; με" κυπέλλαις διι,δέχαt:α = έπιαν ' εΙς 
ύ'r'εrαν των, τούς έχαιΡέτισαν, με τό κύπελλα' δει
δέχατο μύθα,σ,=τούς έχαιρέτισαν με λόΥους. 

"Ετυμ.: 'Η ~ιπλη OΎ,μ'X~ . ,1,;; ρ. δε,κ - (δικ'), -iJ του 
δεικνύειν κα.Ι 'tou ύποδέχεσ8αι ιiνα.φ!Χίνaτιχι ίν "c.f. 
διιιδίσκαμα" δεικαtlάω, -άαμαι, ΤΙ ~έ ~e:..~s~a. τοίί ύ
ποδέχεσ8αι Ιν τφ δεξιόαμα,' ε ·IΤΕϋθ.,1 'P:tiVIτaoI πιθα.
νόν . δ,ι fι ρΙζα. 8!'J:X~ κοιν'ή μετ,]: τo~ δέχαμα, (Ιω·ι . δέ
κομα,)' xaot dt τ'ljν ιx~τ'ήν σe~p,]: '1 vtJλλσγισμ6.1.ν κ(ΧΙ δε
i,aιiινομctσθ'rj ή χεΙρ, . ην μεταχειριζόμεθα καΙ , πρός 
δεΤξιν (ελ . δάκτυλα.> κοι πρός ύποδοχήν. J(oι~~ μι-

κ;;όν, ί~!q. μιθ' ·Ομηρον, κσιθ ι ερι;)θ'l) διrι μέν "Τιν πρώτην 
οημ!Χο. τό δείκtlvμι, aIιX ~ε τ'ήν διu,aρα.ν τό δέχαμα,. 
-διεlκtlvμι' δ,ίξις, ΙπΙδε,ξις' δε/κελας (~δεΙKνύ· 
ων, μιμούμενος)' Λα.κων. δείκηλα~ (""" ύΠOKριτ~ς, 
μίμος) ' δεΙκηλο" (6λ. λ , )' εκ ,1;; α.·Jτης; ~. (δ,,,-( διικ-) 

. naopci'(I,ιxI καΙ -iJ δΙκ,,' πρ~λ. σ(Χνακρ. dίςόli, dld~sli 

κ.λ., zeva. disyeti (δεικνύειν), σα.νοκρ. disIIh (δήλω
σις), zsva. a-di~ti~ (συμβουλή) (=λα.τ. dίc-t'ί-δ, Ιοιπ. 
*dlktl-s), οα.νοκρ. dlIj- dlk (διεύθυνσις, δεΤξις) ~ λOl-;. 
γεν. dicis έν τΊί cp~cioaI «dicis C4USA» = διό τόν τύ
πον, διά τό μάτ!α' lφ6λ. jίidex (κριτής, δικαστής) 
<*Ious-dic-s, diCja (δ ι εύδυνσις έντός τοΟ ούρανοο) 
(= Ιλλ. δrκη) , deςόh (διεύθυνσις, θέσις)' λα.τ. djcQ 
(*deicQ) (λέΥειν)' dlco, -Ar. (άναΥγέλλειν πανηγυ
ρικώς). Ή πρωτα.ρχικ'ή οημ. διιτηρΥιθη aν τlj\ λlll'1. Ιη
dico (δεικνύω), Index (dlgitus).- 'Εν πΙΙιιι τούΤ81' (Ι. 

πόΚΞΙΤα.ι -iJ Ι(ΧΠ. ρ. deik, dfk- (καταΥΥέλειν) ' δo~.ρo
γιν'ή; τύπο. "ης ρ Ιζης; τ:χύτης ΙΙ'/otΙ δ τύπ~, deIO iv 
τψ τύπφ μΙα. πρΚ. δέδεΙΥμαι , δεϊΥμα, λα.τ. dlgltua.
·'lων. δέΚ-tι;'μι, άπόδεξιι; κλπ. xιxt't σuμψuρμό'l των ρ. 

de(ί)k-, dik-, del(:. έν 't'?t~ ~μ'rjΡ. δηδΙσκαμα" dHHtlIί
μεναι;, ίων. δέκαμα,. Βλ. κ(ΧΙ δέκαμαι. 

δι:ικτέος, α, α", ρ'l)μ. έπ!θ. τοίί de'xtlvf" ον πρέ
πει νά δείξο τις.- ΙΙ δε,κτέο" (Ενν. εστί) ιiπpoo.· 
πρέπει νό δείξο τις. 

, δeιΙσ'νω (δειλός)' είμαι δειλός, άνανδρος. 
δι:ΙΙαιος, α, α", έπεΚΤε1:. τύπος; ,ou δειλό,· πλή

ρης φό60υ, κ~Ι · Ιπ?μένως, ταλαrπωρος, δ~λιoς, τι
ποτένιος, έλεειν6ς. 

δι:ιλ-ακρίων, -ro'l'αIί, δ ' xup. ο'l)μ. δειλός,οuν'l\θως; 
ιiμω;; !πΙ nP~O'i'UJ'/ΎjoaUJY, καϋμένε! φουκσρδ μου! 
'~κ τ~~ 

δcίΙ-σκρος, α, α" (δε,λός+~κρας)' xup. δ ιΙς; ;;,
ΚΡΟ" δε,~ός ( τ. Ι. λ(αν άξιο8ρήνητος), ό λrαν οΙ
κτρός, άξιος οίκτου. 

ΑΕΙ' λΗ (ένν , dJea) •. Τι' κη. ή Wρα ΤΟΟ μεΥαλυτέ
ρου Kαύσωνo~ της ήμέρος (τ. i. όμέσWς μs:τό τήν 
μεσημ6ρίαν), «τό δέrλι, δειλινό » " Ιπaιτα. yaVIXW;, 
6 μετά μεσημβρrαν χρόνος της ήμέρος πα.ρ' Όμ. 
«[σσεται 1) ήως 11 δ.αη 1) μσα" ημαfl"'. ΔΙ'!Jριt"ο ~ι 
-iJ δεl1., (τδ μιτΟ\ μ8σYιμ6~!α.ν Ilepog ,,7j, Τ,μέρα..) ιίς; 
δεl1ην πρωίαν κα.Ι διεl1"" &ψία" (fίτoι ένωρΙ, καΙ 
ιipγιί τό ciπ~γεuμα.) 11 ιΧργότερ:); δεl1η (&πλι1\;) ώ'/~μαi~ι,o 
τό δεύτι?ον μδpo;;c~~ μιτ!ι με:Ι'rιμ6pΙαν χρό 'ι,?υ (,00 ci
π"γιύματ'?;), ή έσπέρα, τό &ιλινόν 11 δε/λ". 1; δ./
λ"" UJ; έπΙρ .=κατά τό βρ6δυ, τήν έσπέρον. (iJtιX 'Ι'ήν 
έτυμ"λ. 61.. δειε~ό.· κα.τ' άλλ?:J; δεtλη ε!ν!X~ ~",O' 
τύπο; ",-;,[j εiλ,,=ή θερμοτάτη ώ,:α της ήμέρος). 

δι:ιλίσ, 1; (δε,λός)' τό νό εί.ναί τις δειλός, άναν
δρ/α, «δειλrα »" δε,λlη" &φλεϊtl=τό νά κατηγΟΡη8ι:! 
ης έπl δειλ(ι;ι. 
δcllιάω (~ε,λlα), μΗ. -άσω' φο600μαι, είμαι φο-

6ισμένος. 
δι:ίΙ0μσι, ιXπ~θ. (δεl1,,)· κλrνω πρός τήν έσπέρον. 

δε(~ετό τ' ήέλ,ας=6 ηλιος έβαινε πρός τήν δύσιν. 
δel16ς, ή, ό1' (δέος, δείδw)' ό πλήρης δέους 

(φ660υ), «φοβιτσ16ρη;», άνανδρος, «δειλός », ψοφο
δεής 11 έύn:λής, ποτοπ6ς, άνάξιος, τιποτένια;.- ΙΙ 
δθλιος, έλεεινός,' άξιοθρήνητος, δυστυχής (ώς; το 
λ!Χτ. miser). Έπίρ. -λώς. [δε.λΟς ( "δFεj-ελα~, έκ~. 
*dvei- (=φοβΟΟμαι). Βλ. δε'δω, δι/ας]. 

δι:ίμσ, -ατo~, το ( δείδω) ' φ6βος, τρόμος, έκφο-
6ισμός.- ΙΙ άντικεrμενον φόβου, τρόμος, φρΙκη. 
lΙΕ; C('}:oίi τό 

δι:ιμαίνω, έν XpY,vEI μόνο'l κ(Χτ' έν.στ. κ(ΧΙ πα.ρα.τ .' 
διατελώ ύπό τό κράτος τοΟ φόβου, είμαι q.06ισμέ
νος 11 με-;', α.~τ. φο600μar τι. 

δι:ιμ6λΙ:ος, α, α" (δείμα)' πλήρης φό60υ, δειλός.-
ΙΙ ό έμποιών (προκαλών) φ6βον, φρικτός, τρομερός. 

δι:'μσς, μτχ. OC~p. τ~ϋ δέμω (ί;, 6λ . ). . 
δείμστο, γ' Ιν. μ!σ . ά.~". τ~ϋ δέμω (ο 6λ.). , 
δι:ιμ6τ6cις, εσσα, ε" (δεϊμα)' φ06ισμένος, κατ-

επτοημένος. 
δι:ιμΙτ6ω, μΙλ. -ώσω (δεϊ'μα)' έκφοβrζω, τρομο

κρατω, τινα. 



ίcfμομCΥ -δΙιισ 

δdμομcν, &π. rι.' πλ rιθ. 'ίποτ. άορ. Ct' του 8iμω (6 βλ.). 
δι~ (XCtt &ϊμo~), δ (ιJIos)' φ66ος, τρόμος 

(λCt't. timor). 
διίν, άπρφ. 'tQii δΙω (βλ. ιJεϊ).- 11 άττ. άντ! ιJέo", 

o~δ. μτχ. του ιJεϊ (6 βλ. ), oΠWΊ; ,πΑεϊ" _άντ! ,πΑέο". 
ΑΕΓΜΑ, δ, 'iI, τό, γΕν . ιJεϊ"o~, δοτ. ιJεϊ"" rι.ίτ . ιJεϊ· 

"rι.' «fvoς τέτοιος_, «κάποιος., τόν δποΤον δέν rιμ
ΠO~EΤ 'ij δίν θίλει νιΧ όvομciσ'{j τιι;. - Πλrιθ. οΙ δεϊ"ε~, 
τώ" δεl"ω-ν, τα δεϊ"α' ενΙΟΤΕ δμωι; ciItCtVOΤq. κrι.! ώι; 
6.κλιτον &ϊ"α, civCtφ'ρsτCtι ~έ καΙ όνομ. δεϊ". 

'Eτvμ. ι Krι.τιX τόν Bolsa.cq δ τύποι; & δεί"α ('ij όρ
θοτερΟ"ν ίν μιι; λ. &&ϊ,ια) προ9jλθεν έκ τοίί τύπου τα· 
δεϊ"α (·τCΊδε l,ια=αύτά έδώ καΙ έκετνα ("1,,0. = έ· 
κείνος έκεΤ)' δ 'tUItD" ταδεί,ια (δ olίτω σχrι μ!)t τ ιcθε!; 
Κll.τιΧ συμφυρμόν <t6iv δύο λέ~εων τCΊιJε + ;"α) έ;ελiJ'fθ1j 
ώι; άπο.ιλούμενοι; άπό .ιΧι; Μο λί~8ΙΙ; τα + δεϊ"α (τά 
δεϊ"ιι) , ένΤΕυθεν 'iI γΕ'Ι . TOv διεΙ"α, ιiκoλoύθωι; ~έ 'iI 
",λ Ισι~: &δεϊ"α, τoνιJεϊ"o., τφιJεϊ"" olιJεϊ"ε. κλπ. , 
θ'ljλ. ήδεϊ"α τπδεί"" καΙ άκ6μrι όνι;μ. Συρακ. όδείν' 
ώ~. τύποι τοίϊ &/,ιατο., τφ ιJεl"ατ,. 
δcινο-δcτης, ·ov, δ (δε,νός+τl"''1μ,)' πανοΟργΟζ , 

άποτεών. 
δcινο-Ι0Υcομσι, μ4λ.·ήαομα,. 17.πο&.(&,,,ό.+ΑέΥΟΟ)' 

παραπονοΟμαι μεγαλοφώνως. 
δcιvο-nl8cω, μ'λ. ·ήαοο (δε,,,ός+,πCΊ"'o.)· nc oxw 

(ύπoφέρw) δε,,,α _ ιι ποραπονοΟμαι πικρά (καΙ μεγα· 
λοφώνwς) διό τά παθήματά μου. 
διιν6-ηoUς, δ , 'iI, ·,πον", .0, γι'ι . -,ποδο. (δε,,,ό,+ 

,πον.)· ό δεινός τούς πόδας, ό «φ06ερός στά 
πόδια», ,- -
διινός, ", ό" (ιJέo~)' φοβερός, τρ: μερός, φρι· 

κτός 11 ένΙο.. xrι.! έπΙ rιπιωτιρ!)tΙ; ίννοΙιχ ι;, οεβαστός, 
σεπτός.-μτγν. τό &,,,ό,, (πλrιθ. τά δε,νά) = ό κΙν· 
δυνος, τά δεινοπαθήματα, αl συμφοραΙ.-: ον&" 
ιJιε,,,ol, μή ιΙ,ποατέωα,,,=ούδεlς φόβος ύπάρχει μή. 
πως όπoστατήσwσιν' &,,,ό,, ,πο,ώ 7j ,πο,οίϊμα, = 
«τό παΙρνι.,) βαριά-, βαρέως φέρι.,) τι, παραπονοϋ· 
μαι, όγανακτώ, διό τι (λα;; . a.egre ferre).- 11 ό fxwv 
τραμερόν lσχυν 'ij Ικανότητα δι' ότιδήποτε (καλόν 
'ij κακόν), ό Ικανός δι' δλα. 2> έξαΙρετος. άξιο
θαύμαστος, πειρόδοξος, άλλόκοτος : τό ανΥΥενέ. το, 
δΒ,,,ό,,=οl δεσμοl της συγγενεΙας έχουσι παρόδο
ξον ΔUναμιν.- 11 Έκ t1i. ίνν. του πα ν ισχύρου, τοΟ 
θαυμαστοΟ 'iI λ. μsτέπlισaν εΙι; .'ijv σrιμιxσ . τοίι Ικονοο, 
εύφυοΟς, _ έπιδεξΙου, ώι; iv 't1l φρciσει δ.,,,ό. τε καΙ 
αοφό, 11 ouxv:'t μΙ';' ιiπρφ. : &,,,ό~ '-έΥε,,,=ό fxwv με· 
γάλην ~ητσΡΙKήν Ικανότητα (<<δεινός εΙς τό λέγειν» 
λίγι;μιν x!)t! στ,μβρον) 11 ώσ: μετ' αΙτ. δ.,,,ό. τήν τέχ"ην 
=τρομερά έπιδtξιoς εΙς τήν ιέχνην του. [δε,νό. 
( ·ιWε,·"ό. (~Ιζ. dvei· (=φο60σμαι)' 6λ. δεΙδω, δέΟ.].1 
Έ; α:}τι;υ .ό 

διίνος, γιν. του δ, 'iI δεί"α (ο βλ.). 
δεινότης, ''1''0., 'Ι'. τό νό εΤναΙ τις δ.,,,ό~, φο- _ 

βερός 11 ή τραχύτης, αύστηρότης. 2) φυσική Ικα
νότης, εύφυΤα. 
διινόω, μίλ. -·ώαοο (ιJε,,,ό.)' καθισΤώ τι δει"ό" 

(τρομερό ν) 11 έξογκώνw, τό παριστώ έπl τό μείζον, 
τό ύπερ6άλλw. 
. δcιν-ωn6c;, ό" (δε,,,ό~Ι:>ψ)' ό φρικτός τήν δψιν, 
τρομερός τήν θέον 11 ό fxwv άγρΙους καΙ φοβερους 
όφθαλμ::ύς (φο6ερό 6λέμματα>. 
δcινώς, ίπΙρ. τοίί_ δε,,,ό.· κατά τρόπον τραμα 

κτικόν 11 κατά τρόπον θαυμαστόν 11 καθ' υπερ60λήν, 
σφόδρα. 
δεΙνωσις, ·ιω., 'iI (δε,,,όω)' έξόγκwσις, ύπερβο· 

λή, μεγαλοποΙηοις. 
δειν-ώψ, -ώπο, , δ, 'iI=δ.,,,ωπό. (ο Ιλ.)· συχν. ΙπΙ 

τιΟν Έρινύων. -
δεΙξω, μίλλ. του δ.Ικνvμ,. 
διίος, .ά, έπ. ιiντΙ δέo~ (δ βλ.). 
διιηνιϋντις, δωρ. liντΙ "',,π,,οVντε,. 
δειnνcω, μΗ. -"αω' πρκ. ιJεδεΙ,π"ηκα, Ii.τ. πρκ. 

6' -δέδε,π"α , ιiπρφ. δεδε4,π"ά,ια, (&ϊ,π"ο,,)' πqρασκεu· 
όζι.,) δεΤπνον U γεuματΙζw, προγευματΙζι.,) U παρ' ιiττ. 
πiντιιτa , τρώγι.,) τό κύριον φαγητόν Τi"\ς r'!μέρας 11 

μετ' οι!τ., δ"π"εϊ" ΙΙeι:ο,,=τρwγw δρτονδιά δείπνον, 
δειπνΙζι.,) μέ ξηρόν δρτον. Έ; α~τo!! ,;ό 

. • - - ;ι 

δειηνηστός iι δεΙηνηστος (δε,,π,,έοο)' ή wpa τοΟ 
δεΙΓονου. Έν .ι;Ιι; δμηρ. σΧQλ . t,ν!)t 'f έ~ε~!)tΙ, 4Ιόξvι:ό"οο. 
μi" (δε'Π"'1ατό.) τό δείπνο", Ρα2ντό"ω. δέ (y-u., . 
προπ!)tρο;u τΟνω;;. δεl,π"ηατο.>, ' & καΙ2ό; το;:; δεί,πνον». 
[ΚατιΧ τόν Bechtel, lexlJ. f; λ . ΕΙναι σύνθsτο. μέ 6' 
συνθε •. t'ijv λ. Ιατο. ( = φαγητόν) ιiντ ί θ. τψ ,πότο.]. 
δεmνητήριον, .ό (δε,,π,,έοο)' ή αίθουσα τοΟ δεΙ

πνου, έστιατόριον. -
δcmνητι;ς, -ov, δ (δε,,π,,έοο)" ό φιλοξενούμενος 

είς τό δείπνον, ό συνδαιτυμιJν, σύνδειπνος , όμοτρό· 
πεζcς. Έξ α~~oίί τό 

iEInVIITlIt6c;, ή, ό" (δε,π"ηrήs->' ό άνήκwν είς 
( iι κατάλληλος διά) δείπνον 11 ό ό'( απών νά δε: πνt:j. 
ΈπΙρ. ·κώ.=ώς καλός (δεξιός) μόγειρο:; . 
δcιηνΙςω, JlS). . ·lαω, ιiττ. ·,ώ (δεί,π"ο,,)' φιλο· 

ξενώ εΙς δείπνΟΥ, φιλει'.ιw , προσκαλώ ε Ις δεΤπνον. 
δι:ιηνο-λόχος, Ο", κ~! ',1, -ο" (δεϊ,π"ο.+Αοχόω> · 

ό λΟΧ(JV (έλλοχεύων), παρσμονεύwν, τά δετπνα, ό· 
λιεύων προσκλήσεις διό δείπνα, παράσιτος. 
δείηνον, τΙ; ' φα,l,ητόν r. ή wpa τοΟ φογητοΟ 11 

έ ', ! ~τε=ι'1ριατoν, ~Yi/" τό ΠΡWινόν πρό,l,ευμα Illiλ λ c; τa 
=δ62πον, ~ . ε. έσπερινόν φαγητόν 11 It!)tp' Ά ... δ,ί· 
,πνο,,=τό κύριον φαγr:τόν, τό γεϋμα (λιχτ. coenA)1I 
ΚιΧ ',ον ικ-ω; πα~' ΌμΥιί'Ι ! > μι'l: αρ,ατο" ~ πρόγευμα 
(πρwινόν) , δείπνο,,='Ι'εΟμα, καΙ δ6ρ,πο,,=έσπερινόν 
φαγητό\' 11 πχρ χ ~E τι;ί; 'Ατ-:ικοίς: ιIκρCΊnαμα=πρό
γευμο, αριατον=γεϋμο, κιχ! δεί,π"ο,,=έσπερινόν φα
γητόν.- c,ψi~sι ; τ~ν~; : ιΙπό δεΙπ"οv=άμέσwς μετά 
τό δείπνοΥ' έπι δείπνο" καΜϊ". 2) ysv~x6i;, τρο· 
φή, ζΥοτροφίcι (χόρτον, αχυρα). (Κιχτci τινας Εκ τ~ι; 
ρ. δαπ·, δεπ- τ?Ιι δ3.πτω (6λ. έ 'ι λ. δα,πιi,,'1) ' Κατ' ιiλ · 
λους δείπνο" ( ian.*deiqvno·m, έκ ρ. delqv- (= πα· 
ροσκευάζειν, βάλλειν εΙς τήν σειράν)]. 
δειnνο-nοιiω=προπαρασκευόζW δείπνον, παρέ· 

XW δείπνον,- 'Ω. μ έσον, γεuματίζw, δειπνώ. 'Εκ του 
δ~ιηνo-ηoιός, όν (δεϊπ"ο" + ,πο,ώ)' ό naptxwv 

δείηνον, 6 έστιών. 
δι:ιράς, ·άδο., 'iI (δε,ρή)' ή ράχις βουνοο, ώ, τό 

Αόφο. (λα • . jugum).- 11 = δε,ρή (8 δλ. ), τρόχηλος, 
λοιμός. 

Έτνμ. , : δειριi.· πρ6λ. δμ. ,πoAνδε,ρCΊδo. (ονΑνμ
ποιο), ιiττ. Αειραδ,ώτα" ΚρΤιΤ. Δ'1ρά.· Ή~')χ. «δη
ρCΊδB.· pov"ol, δε,ρό.· Αόφο.»· lJψίδε,ρο.· δε,ρά. 
( *δερααδ·· σιχνσκρ . dtsάt d[sόd· (6ράχος) .- Κιχτ' 

&λλουι; δε,ρο·( *δέρjο-,· ίαπ. "gver jo·, Λιθ. gire (δά
σος), παλ·σλα6. gora, Q!)t ·I ~Yo? glrlh (όρος). Ή πρό ι; 

Τ.; λατ. dorsum σ:ηγiνε ι α αμ:ρ ι σ6 '1jτ sί τaι. 
δείρας, μ.χ. αι;ρ . α' τ ο !) δέροο (8 β λ.). 
ΑΕΙΡΗΊ ιiττ. ΑΕ'ΡΗ, Τι' τράχηλος, λαιμός.- R= 

δε,ρcί., ή ράχις 60υνοϋ. ' 
δειρο -τομέω, μιiλ. -ήαω (δε,ρη + τέμ"ω)' τέμ"οο 

(κόπτw) τήν δε,ρη" (τόν λαιμόν) τινος, όποκεφα· 
λΙζι.,) (λατ . jugulo). 

AEi'Pn, ίων . άντΙ δέροο (ο 61..). 
δcισ-ήνωρ, 'oρo~, δ, t. (δεΙδω+ιΙ"ήο)' ό φοβού

μενος τούς δνδρας. 
διισι-δσιμονΙσ, 'iI' ό φόβος πρός τους θεούς, 

εύλόβεια. 2) έν xGtx1j βνν., δ,τι κΙΧί σ'ljμιρον έννoι;ίj· 
μεν λι!Υοντει; τ'ίjν λ. 'Εκ του 
δεισι-δαίμων, Ο", γε'l. '0,,0. ΙδεΙδοο+δα/μω-ν)' ό 

φ;>βούμενος. τούs δαlμ~"α. (θεούς) I1 iv καλ~ ΙΙνν. , 
ευλαβης, ευσεβης, θρησκος. ' 2) έν xGtK1j 6 '1ν., ό 
«δε.ισιδαΙμων», ώς κιχι σ'ljμερον 'iI λ . tv χρήσ~ι . 
ΑΕ'ΚΑ, οΙ, αΙ, τιi , 6.κλ ιτον ιiριθμ., λ!)t't. decem: οΙ 

δέκα (~ 'tj λ. 8ρχοντε.)=λατ. deceΠ)vΙrl' οΙ ιJeHQ (ίνν. 
lτη) ιΙφ' ΙίΡη. = οΙ κατά δέκα έτη ύπερ6όντες τό 
εlκοστόν έτος της ήλικΙας TWV (τ. Ι. τό έτος Τi"\ς 
στραΤΙWTlκης TWV ύπηρεσΙας). -
Έτνμ. : δέκα ( Ιαπ. *dek φ = σιχνσκρ. dάςa., Z6ν~. 

dAsa., Λα •• decem, Όμβρ. desen (OOf) = δώδεΚΩ.

δ~κατcι. ( lan.*dek tpto·s· Λιθ. deszϊmtas, πιxλ-πρω~. 
dessimls, ro.o. ta.lhunda., παλ-γ!ρμ. zeha.nto· πpfίλ. 
!απ.·dekφmοs, σανσκρ. da.ςa.mόh, Zιν~. da.s.ma-, 
ΛιΧτιν. decimus, πΙΧλ·ιρλ. dechm-a.d.- &Hd~, ·dιJo, 
(xλlν~μliνo, xιx.dι.:'t ιΙ; -δ όeοντικόλYjτα) <Ιιχπ,~dekφ·t_ 



IcKlι6oaoς-IHca_ , -
=σ:ι·ισχρ . dac;61.-Ριζικij βχσι, πιiv"tωv "tοu"tωv atvott 
,"t6 'Ιαπ. deRemIι πρβλ. -κο"τιι ( *-dRomta, Fi-nati 
( * dRφlί, έλλ . έκατό,,' χ:ι.ά oτtvot, br;iFXEt ouyyivEti 
_ι; ... , 6;; _ό δέκομαι, διχιχι!)λ!)γοuμίvη έκ _οίί δ"tι κιχτά. 

τό δ!:χεσ fJ.at αΙ χε!;;ε; εΙν:ιι , τε'τιΧμέvοιι , *de-kIJlt 
< *dve-t{(J11 (=δύο χείρες), πρβλ. γοτθ. handus (χεΙρ) . 

δι:ιιά-60ΙΘς, ο" (δέκα+βον;)" 6 έχων άξΙαν δέκα 
βοών. 
δι:ιιάδ-σρχος, δ (δέκα+&ρxω)'=δεκάρxη~, 6 όρ

χων έΓ.Ι δέκα άνδβών (λατ. decurio). 
δι:ιισδι:ύς, -i:.rJ., δ (δεκά,)' δ άνήκων είς τήν 

αύτΓ,ν δεκαρχΙαν (de,uria) 11 μέρος (τμημα) έκ δέκα 
στρατιωτών. 

δι:ιιά-δυΘ, (κ'Χ Ι δεκα-διίο), οΙ , α!, τ';"=δυώδεκα (8 
61. .), •. ε . δ &κα. 
δι:ιιά-δωΡΘς, ον (δέκα+δώρο" 11)' 6 έχων μηκcς 

Yj ηλόΤο::; δε:κα παλαμών. 
δι:ιισ-Cτηρος, ον (δέκα+έ'το,)' δεκαετής II χβόνος 

(χρ:)νική περlοδος) δέκα έτών. ' 
διιια-Ι:Γή;, ές (δέκα+έ',ος)' δ δέκα έτών ήλικΙας 

I1 δ διαρκών (Υ, διαρκέσας) έπl δέκα έτη. 
δι:ιιqr;ω, μΖ ί. . -άσω (δ'€ΚOμαι ; δέκα ;)' διαφθεΙρω 

διό ΔW~~ν, δωροδοκώ ( t ~(q'. δικαστάς), /'ιχτ. decu
riare.- Ποιθ . , δέχομαι δώρα, διαφ~εiρoμαι διά δώ
ρων, δωροδοκοC·μαι. [~ι' etUJlO:;/.. εΙ.. δiκομαι). 

δι:ιιά,ΙΙις, Ζπ(ρ . (δΖκα ί ' δέκα φ::>ράς 11 δεκαπλα'JΙωc;. 
δι:κά-ιιλϊνος, ον (δΞκα+κλ{1'Ι'Ι)' 6 ,δυνόμενος νά 

περιλ6er;ι δέκα κλlνας (δαιτυμ6νων) 11 6 ' έχων μη-
κος δέκα κλινών . . 

δι:ιια-ιιϊϊμίσ, Ti (δέκα+κίίμα)' δέκα άλλεπάλληλα 
κύματα 11 τό δtKαΤOν κύμα (λΙΧτι 'l . fIu,lus decuma
nus)' π~Ιλ. τρικυμΙα. 

δι:ιιά-μηνοι; κιχ! δεκιι-μηνιαi'ος, ο" (cΗκα+μήν)' 6 
έχων ήλικΙαν δέκα μηνών 11 6 διαρκεΙας δέκα μη
νών 11 κατά τόν δέκατον μηνα (έν τί;> δεκάΤΥ μηνl). 

δι:ιιά-μΥους, -ου" (κχ ί -μ."ως, -μνω,,) (δέκα+μ"α)' 
6 έχων άξΙαν δέκα μνών, 6 ζυγΙζων δέκα μνδς.
Τό δεκάμ"ουν=βάρος δέκα μνών. 
δι:ιι-άμφορος, ο)' (δέκα +- άμ'Ρoρείι,)' 6 περιλαμ

βάνων (τ . !. χωρών) δέκα όμφορείς (τ. Ι. Π6ΡΙ τά., 
i390 λtτρα;). 

δι:ιιά-παλσι, έπΙρ. ιδέκιι +- πάλαι)' πρό μακροτό· 
του χρόνου 11 κωμικ? τιίι.ο; τ!)ίί πιίλαι, πρόπαλαι 
(π~6ι.. δωδeκάπιιλαι). 

δι:ιια-πέΥΤΙ:, οΙ, α1, τά' ώ; κοιΙ σΥ,με?ον. 
δι:ιιά-πηχυς, v (δέκιι+πηχυ,)' 6 έχων μηκος δέ· 

κα πήχεων. 
δι:ιια-πλάσιος, 011 (δέκα)' δέκα φοράς τόσος 

(λατ. decuplus) 11 μετ" yav., δέκα φοράς μεγαλύτε
ρος όπό τι(να) 11 ι} δ~xanAaola (έν-/. τιμή) ώ. O~q.= 
δέκα φοράς έπόνω, εΙς τ6 ' δεκαπλόσιον. 

δι:ιι:ά-πλι:θρος, ο." (δέκιι+πλέθορο"γ 6 περικλεΙων 
δέκα πλέθρα 11 6 fXWV έκτασιν δέκα πλέθρων. Βλ. 
nUθoeo", 

δcιι:σ-πλόol;, ο", καΙ ouv!jP. δ~καπλoϊί~. -ον" = 
δεκαπλάσιο; (ο βλ . ). 

δι:ιιά-πολις, 'Ι' (δέκιι+πόλι~)' περιοχή (χώρα) πε
ριλαμβόνουσα δέκα πόλεις, &κάπολις. 

δcιι:ά-ποuς, δ, Τι , -IJOV)', τδ, y!V. -πoδo~' 6 fXWV 
μηκoc; δέκα πcδ'~ν. 

δι:ιι:-άρχης, -OV, δ (δέκcι+-&ρxω)' 6 όρχηγός δέκα 
όνδρών, δ δεκανεύς (πρ6λ . δεκάδ-CΙl'xo~):E~ α!}τοίί τό 

δι:ιι-αρχ(α, Τι = Μκιιδαgχlιι=ή κυδέρνησις τών 
δέκα άρχόντων (λατ. decemviralus). 

δι: ιι:ά ς, ·άδο,. 'fJ (ιSέκιι)' σώμα έκ δέκα όνδρών, 
λατ. decuria.- Ι δ άριθ. 10. 

δι:ιιά-σπορος, ο" (δ/κα + απεΙιω)' 6 όποτελού· 
μενoc; όπό δέκα σπορητούς (έτη σποράς), fj tot δε-
καςτής. " 

δι:ιισταίος, 11, ο" (δέκιιτo~)' 6 δέκα ήμερών (ή
λικΙας) 11 6 έν τη δεKάτr;ι ήμέΡ9. 
δcιι:α-τάΙσvτος, ο" (δέκιι+τCΊλcι"τo,,)' 6 ζυγlζων 

δέκα τάλαντό, 6 έχων όξΙαν δέκα ταλόντων U 6 ύ
πολογισ8εΙς (έκτιμηθεlς) εΙς δέκα τόλαντα. 
δcιια-τcοοaρι:ς, :ρCΙ' o,τ~ κοι! οi;μaροv. ' 
δcιιατι:υτήριον, "Ι:ό (δ~ΚCΙτΕVω)' τόπος έν ι;, πλη-

ρώνονται τό δέκατα U τελωνεΤον (λιrδμιv!)v χοιΙ &._ 
κcιτη·A6yιo,,)· 

ICKaTCUTIιc;, -ov, δ (I~κιιτ~ιίω) χllΙ &.ιccιfη.λ6Υο,' 
6 τήν δεκότην (τό δέκατα) συλλέΥων λατ. dec:u. 
manus. 'Εχ τ05 ' . 

δι:ιιστι:ι;ω (δ~κιίτη), μελ. 'σω' ζητQ .(όπαιτώ) τό 
δέκατα (τόν φόρον της δεκότης), λαμ66νι..ι "αρό 
τινος τήν δεκάτην 11 λαμβόνω τό δέκατον J..!έρος 
λεΙας τινός, κυρ. ώ; πρ:ιη>ο;;';"ν εί. τoiι- θιοl}-. ..:.. ώα 
άπαιτώ τήν δεκάτην ώ; φόρον έπl δλων ;ών εΙσ: 
αγωγών. 

δι:ιιατη-ΙόΥος, δ (ιSexdr" +- λέ)'co)' = I~ιccιτ~υτι), 
(8 βλ. ) . 

δCιιδτος, η, ο" (δΙκιι)' 6 δέκατος κατά σειρόν. 
- 11 ώ; O~:J., Μκιίτη (ivv · μEIlr), fι=τό δέκατον μέ
ρος, τό ι':ν -δέκατον, ή «δεκότη:t, ώ; λίγ.τ~ι κοιΙ 
οΥιμε.:;ον !τι. 2) δεκ:ίτη (ένv. ι}μieιι), t,. δ,τι x:l! νίίν. 
- 'Εν ΆθYjνlχι. δ~κάτ'7 έΧlΧλε!το ή έo~τι~ ή τελou
μένη τήν δεκάτην ημέραν όπό τι")ς γεννήtJεως, 
Ιπότε τό -cix'/!}'I έλiμ?χvi τ? δν,μχ 'tO:J : n7" δεκιί τη" 
f!V» = K~μνω 'έορτην (δΙδω συμπόσιον) κατά τήν 
ημ !:ραν της όνοματοθεσlας τοο τέκνου μου. 

δι:ιιατό-σIl0ρος, ο" (δixaror+ano"d)' 6 όνήκων 
εΙς τήν δε:κότην γενεόν (σπορόν) 11 6 δέκατος ό
πόγονος έν τ~ δεκάτq YCVEQ. 

δι:ιιστόω, μέλ. -ώοω (δέ_τo~) = &.κατηω· λαμ
βάνω παρά τιν':ς τό δέκατον. 

, δcιιά-φiίλος, ο" (ιSέκcιtφυλή)' 6 έκ δέκα φυλων 
όποτελούμενος. 
δcιιά-χαλιιοv, τό (δέHCΙ+-XCΙλΙCoϊί;)' νόμισμα ,6ξΙας 

δέκα xcιλκώ", τό ~ωμ. δ""ιίιιο" (d_narlus). 
δι:ιιά-χϊΙοι, cι', CΙ (δέΚCΙ+X{λΙOι)=δεKαKισχΙλιOI. 
δι:ιι-έτηρος, o,,=δ'κ.τη~, 8 δΙ.. 
δι:ιι-έτης, -011, δ (δ.κιι + Iro,)· 6 διαρκών δέκα 

έτη, δεκαετής.- 11 6 ήλικΙας δέκα έτων, δεκαετής. 
δι:ιι-έτις, ·,δo~, -ΙΙ, θηλ. Τ,οσ δ~ιc·.τ,,, (δ δλ.). 
δiιιομαι, ίωv. καΙ αΙ?λ. άvτΙ δΙxoΜCΙΙ (8 δλ.). 
Έτvμ.: lUJv., tωρ. , Λεσ~. δΙκομιιι (π~δλ. άη. δω-

ροδ6κο" ά;:.χ . lαδoκιl=lσδoXή', άττ "ιω·ι . ιSίxoμ,ιιι (ίχ 
τ!)ί) μίλΙ.. δ;ξομαι, έ; έπι~ρ:iοaω, tωv 'χω.Ι;'», Pei -
χω-Ρeέξω)' Ιμ1j ? ,' πλ1jθ. &v. δ~xcιτcι" μΤX. ·δέyΙU
"or, άόρ. δΙκτο (π;;ΙSλ. cneοr"_Υμαι' Πl'oσ~.Xoμcιι. 
Ήοtlχ.) · δοκιί."η (= δήκη)' κ:ιτ <Σ τι'IΟΙ; συΎΎ. 1.Ψ λοιτ. 
decet (=εΤναι δεκτόν, άρμ6ζει) , decus (δ,τι όι§μόζει, 
στόλισμα), oxv~x;;. dac;aS-Υάti( ·dάc;ah (=λχτ. decus), 
dδksati (= εΤμαι Ικανός', d6ksinah (::'&ξιόςf: πρ6λ. 
ΚΙΧ! Ί .. δεξιόι;, ώ; κχ ! τ* δ6x,.uo·~, 'δoκ~ιί», lοκ,ι,ζω, 
δοκέω (6λ. t:'t. λ. λ.), ώ; , κιχ Ι τό λ. doc_o (~Kαθι
στώ τι πιθανόν, πα.: α3εκτ6ν' διδάσκω). 'Ev πi:JΙ 
τούτο :, ύπδΚ6ΙΤΟΙΙ ίιχι.. ρ ; d~(i)k- , dek-, dik- (=τεΙνω 
όνΟΙΗάς τός χεΤρας Τνα δεχθώ τι, χαιρετΙζω, , δε· 
ξιοΟμαι).- 'Εvτιι!iθα ci'l'rjxet χ!.tΙ δ δμηρ. τ1π!); γ ' πλrιθ: 
ίν. δηδέxατcιι (=συλλέγouσι), γ' tv. πρτ. ιSήJ~xro, γ' 
πλΤιθ., δ"δ1χατο· δμη? ~!{oΚOΜCΙι «*δη-δικ-σκOΜCΙΙ) 
=χαιΡετΙζειν. Βλ. χlχΙ dclx"vpt, &1,6,. 

δcιι:-όΡΥuιος, oιr. ,(IJixa+-6ervcιl) χαί δειc-ώIΙΙYO" 
6 έχων μηκος δeKα όΡΓUιων. 

δι:ιιτιίρ, -ηρo~, δ=δίιcτrn (δ ~λ.). 
δCιιτιις" -ov, δ (δέXOΜCΙΙ)' 6 δεχόμενος, λαμ66-

νίoJν 11 δθΞν , έπαΙτης. ' 
δέιιτο, γ' 'v. έπ. άορ. β' τ?σ ιSίXOΜCΙΙ' 

., δcιιτός,,,, όιr, ~rιματ . ΙπΙθ. το!) δέχομιιι' δν δύο 
ναταl τις νά λΜί:1 11 δν πρέπει νά δεχθι1 τις, εύ· 
πρόσδεκτος (λατ. 4cceptus). 

δέιιτρισ, Τι , ποι'/}τ . θrιλ . τοσ δ~κ~ήρ, δέκ~η, (! ~λ.). 
δCιιτωρ, -oιo~, δ, ποιητ. ιivτ! δέκτη" δ~κτ;" (~έ· 

χομαι)' δ όναδεχ6μεν6ς τι U ό όναλαμβόνων αύτό 
έπόνω του (έφ' έαυτοΟ, έπl τι")ς Kεφaλι")ς του) . 

δι:ιι-ώρίlyoς, Ο". όρθδτιρο; τύπο, του MxcServIO' 
(8 ~λ.). 

δcΙι:άr;ω, μΙλ. -ιίσco (IIλ~cιI)' δολώνω D έλκύω, 
συλλαμΜνω, διά δολώματος U έξαπατω διά :δολώ
ματoc;.- • μετdι οι!τ. του ουοτοΙχου ιivτιx. : "ώ~o" 
~ό, &Mιiζω = 66λλω τήν πλότην χοΙρου ώς δό-
λωμα. , ' 
ΑΕ' λΕΑΡ, -cιτo" ,,1:6 ' τό δόλωμα, λcιιτ. 8IC&. 
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Έτνμ.: δέλεαρ\ 't δέλεFαρ (π~6λ. δέλευρ<ι), έπ. δε"
λαρ ,* δελFαρ, αί')λ. βληρ < *βληαρ' δέλο" δέλε.τρον· 
ίι.π~κ?? "eAtjr,o>,' δελεάζω ('. 1. . λ. )' βλωμό. (= Τεμά· 
χιον άρτου)' κα-βλέε, κ!ΧΙ κα.rα-βλέlJ.ε, (= κατοπΙ
νεl)' 'HCtJl' «β'λέτυες' α.Ε βδέΗα., ', 'Ι!;ν π!%οι τούτ?ι. 
ίιΠGκειτ!Χι ί!Χπ . ρ. gveI- (ρ,ζ. 6άoι~ gveIe) (= ΚΟΤΟ-
6ροχθΙζεlν), ~,ις πιθχ'ιόν εΙνιχι οτι πρ~Y,λθ~'1 έκ διιχ
οτχuρώcrεω. των ?ιζω'ι gver· (έλ λ. βορά, ει .. λ.) κ~Ι 
geI- (π ,~6λ . π~λ·ι?λ. gelίm = κατοβροχθΙζω), l1~τιX 
,ιx~η δέλεαρ( *δερεα2 (κ~,' ιi'IOμOΙω~ιν) ix ρ . gver
(πε~! Τι; €λ. βορά)' πρ6λ. π~λ· yε;; μ. querdAr = δό
λω.μ?" πα\(ίς .-Ί'~δ ,: ',ων. οu~χε,,;(;εtΙΧΙ π~ό; τό δόλο, 
κ~ι u:-: IΗι.ω·1 π;;'); το βαλλω. 
δcλc-άΡΩαξ, -αγο., δι fι (δέλεα.ρ+άρπάζω)' ό μετό 

λοιμοργίας όρπόζων τό δόλωμα ( << που τoιμπζi 
άμέσωζ»). 
δcλέασμα, -α.το" τC=δέλεα.ρ (8 61..). 
~E' λ Τ Α, τδι ιiκλ.. άνομα τσύ τετάρτου γράμμα

τος της έλλ . '6 φaβήτου (61.. Δ, δ). 2) δνoμ~ νή
σων σχηματlζομένων εΙς τός έκβολός μεγάλων 
ποταμών (ώ. τού Νείλου), δφΞιλ6με'I? '1 ΞΙ; .ό οχ'7,
μi τω'/. 

Έτνμ.: δέλτα (έε". dale" Πf.6λ. deIel (θuρα), κ~τ' 
«νιχλογί!Χ '1 ώ 'loμάoθYί:ι~ν δέλτα τ?;,,;(ιχ τ"ι?ύτομ crxYjJl!X'o.· 
π;;6λ. 'Ησμχ. «δέλτα' α.Ιδοϊον γν .. α.,κε'ο"»' 
δcλ,ίοv, τό, ίιποκο? του δέλτο. (ο 61..). 
δcλΤΟ-Υρδφοc;, ον (δέλτο. + γράφω)' ό γράφων 

έπl πίνακος (~Ξλτoυ) 11 ό άνoγ~άφων, ό σημειών, ό 
καταχωρΙζων. 

δέλτoc;, Τι' rιlναKlς χρησιμεύουσα πρός γραφήν, 
όνoμ~σO!ίσζ.( G!jτ(ι} ίκ ;:ιj~ σΛΥ, μ~τ'J; Τfjίj χε:ι:ι:ιλ~ ~ oυ Δ, Ο 
ofjv κιχι τό πιxλxι~ν cχ\Ίμα Τ (0'1 ΠΙ 'I~κί~ω 'l 11 μτ:γ;;., δέλ
το, φ2ενων=πlνα,<Ιδες της κσρδΙας. 

Έ-τνμ. : χ(;l.τ' ιiλλ"υ; Τ, λ. ε: 'Ι:Ι~ ~ ')ΎY . τφ δ~,δ.Hλω 
(~λ . δcιίδα.λo.) , σ!X'/~χρ. d61afi (=έκρήγνυμα/), ).(;ι.τ. 
dolQ (==διαμορφω)' κ·ιρ. δέλτος' = έπιφάνεια σχημα
τισeείσα διό γλι;φης (εί .. ΟΟ'διιλο.). - J(~τ' uAA'J~; 
δέλτο. κιιρ.=έπl:ρόνεlα άνεπτυγμένη (έκτυλlγμένη), 
κcι. Ι ~! ·,ΙXΙ σlJγγ. tq'> γΞ~μ. zelt (=σκηνή, τέντα) , Εκ 
·t('/o. ρ . del- (σχίζειν) 7j μ ii ί.λον έκ τ~ίι ί~π. *deIa
(έκτυλΙσσω, έπιφά νεια όνεπτυγμένη). Έ; cι':'Τ~~ τ~ 
δcλτ6ω, μη. -ώσ:.) (δέλτο;)' όναγρόφω, καταχω

ρΙζω, έπl πlνακΙδων. 

δcλφδκιοv, ~δ , δΠ')ΜΡ .05 δέλφcιξ' χοlρΙδlον τού 
γάλακτος ·(γολοθην6ν) . 
ΔCλφΙKό\)μαι ' i it'; δέλφακο, (tJλ. δέλφαξ) αύξά

νομαl είς ΧΟίρον. ' εκ 't!)u 
~E'λφAΞ, -«κο" δ, · κιχ! κιιρ. θηλ. Τι' χοlρΙδlον, 

[~ ι' Ε:υμ . t)) .• δελ'Ρύ,]. 
Αcλφίνιcc;, δ (Δε).φοη. εr.Ιθ. του Άπ~λλω·I~;.- -τό 

Δελφί>ι ~ν=νaάς τού Άο.όλλωνος έν Άθήναις. 
δελφίνο-φόρος, ον (δελφΙ, + φέρω)' ό φέρων 

δελφίν·ας κε2αια, δε·~p,·νopόρoι=δ:)KOI μετό τρο
χαλιων, διιΖ τιί} 'ι δ:,:~!ω'l κχtse~~iζ..,v:? χ::ιί d~· !'J'j ·/:? 
έιτ! τω'/ ε1θ;;ικω ·1 :-:1. . ( ων οΕ δελφίνες (~ι.. δελφΙ, ΙΤ). 
~EλφΙΊ, Y.~ ! δελφίν, -,νο" !,' τό δελφΙνl (6 γ'ιω

στ6; 1χθ·ϊ;;). - 11 όγκος έκ σιδήρcυ 1) μολύβδου, έ
χων τό σχημα δε~φίνo, (~; "r) κχ! ,ό δν~lι~), Κ~ΞJ1X
με'lΟb έκ τTι~ χaΡa.!χ; ΤΟ') ~ λlJί~~ κι:ι.Ι ~ιx τ;;.oz~λ~ώ·, 
a~ζfνι~Ιω; Ριπτ Gμ!.'I?; Er; τ6 ΚΙΧ:i::J-:Ρωμιχ τοΒ aχθ;.tΧG-~ 
πλr:.Ι')u , ";? δπl)!ο 'ι GIj-:ω j(~ "tεε!)θ! ;s~ο. 

Έτνμ. : e! ν (;Ι. ι ιi ·IΙXIL f!lJoi. ?; Υι έ ,uμ?λ. σ'ιyγί ·lειcί. τ?ιι 
πρ~~ τιΧ δελφ1ι, x(;l.L δέλφαξ (!i 61..). Κ!Χτά ΤΙ'I~~ ιiλ
λω. τε δελφί.=ΧΟίρος θαλόσσης. Ί'ό μ~c~~:γ1~0'1 'to:.u
το τη. θQ:λiοπ,. ":fε!i.Ξ~ !οω; το όνομά ,"u ει. τΥι'1 
δελφtίν τον (εΙ.. δελφύ,), τ. ε. ,'11'/ μήτραν του. . 
ΑΕλ.ΟI·, ·ω>" οΙ ' τό περΙφημον μαντεΤον τού 

Άπόλλωνος έν ΦωκΙδl, παρό τός ύπωρεΙας τοΩ 
ΠαρνασσοΟ.- 1101 κάτοικοι τών Δελφών. Βλ. Κ.ΚΑ. 
δcλφύς, -..ίο,. τ;' ή μήτρα της γυναικός. 
Έ,νμ.: δελφύ, ' cδολφό,' ή μήτρα.» (Ήotιχ.)· δέλ

φα.ξ (βλ. λ . )' CI-δελφό, ( βλ. ίν λ . )' δελφίις ( *gveI
bhus-, πρδλ. Ζsνδ. g8rabuιl- (νεαρόν ζQον), ΠQ:λ-γι;;μ. 
kδoIb' δολφό, σμπ. τφ σΙΧνσκρ. gάrbhah (νεσγνόν 
ςt;Jου) (πρελ. Ηλ. βρέφο" 8 βλ.), λ!Χτ .• volba vulbA 
(μήτρα) . .'Εν r.aat .0ιItGI; bTιdxeLt(;l.l ιιχπ, ρ. g8Ibh-, 
Οφιιλομ'''Ι'lι ιΙ~ CICl(Q.CI(U;;WOIV .cDν~. gver- XCl(t geIebh· 

κ~ ί ~ y;λ?o "ιx έξό,κωμσ, πρήξιμον: Βλ . ιΙ-δελφό;. · 
~E'MAI, 't", ί'l ΖΡΤ,ΟΞΙ 11"'I?'1 ΚΙΧΤ,:. δψ.μ •.. κ~! (ι1τ. 

(δέμ(J)' τό σώμα, κtι~. τ>;όj i,θρώπ,-ιι 11 κμ.~ίω. τό ζών 
σώμα, ~β~oμίνo~ ότ ι ίι;;ό Τ (i," i.~ΧΧί(ι\·1 σωμα. ιiί.ίYε:? 
-;6 π:GΨQ:: μικρό. τό δέμα.; = μικρός τό άνcστημα, 
μlκρ6σωμος.- Η ιiι; έπί~. (χμρ. ιχ(τ.) 'i;:o ,μνιί,ν. ' τ,,~ 
δίκην: δΙμ«. πνρό. αllJ.ομένο,ο=έν τΙ) μορφiJ καl
ομένου πυρός, όμοΙως πρός κοιόμενον πύρ (=lnsI4r 
ίφί5). [~~x τΥιν έ,μμ?λ. βλ. δέμω, δόμο;], 
δέμΥlον, τό (δέμω), κ~τά. τό πλειστον εν τφ πλτ,6 .· 

ή κλΙνη, ή κλινοστρωμνή, τό στρώμοτα. 
δcμvιο-τι;Ριμ;, -ον, 6 <δέμν,ον+τηρέω)' ό τη,:>Cιν 

(ό φυλόττων) τήν στρωμνήν του (-τά δΙμνιά τον). 
κλινήρης 11 μο"ρα. δεμ",οτήρη, = μοίρα (τύχη) δρα
δύνουσα νό έπlφέΡr:Ί τό τέλος της. 
~E'MΩ, iνε"γ. i6p. ιχ' lδειμιι, μΙσ. .δ~,μάμη .. • 

πρκ. δέδμηκα.' πιχθ. πρκ. δέδμrιμα.,' οίκοδομώ, κτΙζω ιι 
μΙσ : έδείμα.το οrκον.=fΚΤισε δι' έαύτόν οΙκήμα.τα, 
κατοlι<Γαν 11 γε·,~Y.ω; , κατασκευάζω,οίκοδομώ.-δέμε,,, 
cJδόν = λιχτ. munire viam=κατοοκευόζειν δρόμον. 
Έrvμ. : ax ρ. δεμ.. : δέμω, δΙμ-ας (~λ. λ.) δόμ~o. 

Οί .. λ.), δω, δω-μα.. !ιιπ .• ιjι σχ·ισκρ. dόmAh,d.4m 
(οΤκος), dAm·pδoti-s (OIKoδεσπότης)·Zιν~ . dem-A' (01-
κΙα)' λχ-;. domu-s domes-tlcus, domi-ciliu-m. Βλ. κ~! 
δόμο,' 
δcvδ'λλω (δ,νέω+-nλο, j)' στρέφω τους όφδαλ

μους τοχέως 11 ρΙπτω μi6 «γρήγορη μαnό», ώ;; e~i 
ν& κάμω v~uiLιx. [σκ?τ,ιν9); Ι,!Jμολ: fι ιν ιiρx~ ΙΙπo~'I)
λ"tιμa'l'Ι) έ~·ιμoλ. ιi:Ι:fισtJΥ/τattcι.ι · πιθ~νιίΊ; π?όκe'τιχι 
"Ξ?: ~ ... ~~ι:tλ(;):εω. p!;r,;: τι'I';; δ.λ--παρατηρεΤν]. 

Iivipcov, :~ , !ων. i '/ΤΙ δέν~ρoν (6 tJλ.). '1<:; a. ').. 
~?ij ~ό -
δcvδρcώv, ·ωνος, δ , κ~Ι δενδρώll (δένδρον)' όλ

σος , δ6σος ιι τόπος κατόφυτος όπά δένδρα. 
δcvδρήcιc;, εσσα., .,,' δενδρώδης, πλήρης δέν

δf:uν 11 δασώδης . 
δcvδριακός, ή, όν (τι δενδρ,κό,) (δέ"δρο,,)' έκ 

δένδρου, όνήκων είς Μνδρον. 
δι:νδρίδιον, τ6 , ΙΙ,:-?χ,,;; . to:.U δέlιδρον, 
δcvδρ1τηc;, -ον, δ, κχ Ι &ψ. δενδρίτι" -ιοο" Tj' 

ό έκ δtνδρoυ ιι ό ovr';KWV είς δένδρον 11 κατάλλη
λος πρός φυτεΙαν r. καλλlέΡΥεlαν δέ \o·δ~ων. 
δcvδρο-6Ιτέω (δ8 .. δρον + βαΙνω)' άναβαίνω (6-

ναΡΡlχGJμαl) είς τό δένδρα . 
δι: νδρο-κόμης r. δι: νδρό-κομος (δ8"~ΡOν+Hόμrι)' 

ό κατάφυτος (κατακεκαλυμμένος, έσκlασμένος) ό
πό ~ένδpα. 
δcvδρο-κόμοc;, δ (δένδρον+κομέω)' ό έπιμελού

μενος δένδρων, ό καλλιεργών (όσκών) δενδρaKO' 
μΙαν . . 

.δcvδΡΟ-ΚΟΩέω <δΙνδρον + κόπτω) = δενδροτο
μέω (861..). 
~I'M~POM, ;:6, 1ων . κχ ! ιΧττ . δέ ·lιδί!Ο" -εο., τ~' δ , τι 

x(;l.t .. ην' δΙνδρον έλάα.=έλαlόδενδρον, έλαΙα 11 γ. ·ιι
κω;, .δέJ·δρα δ'l';;μX;o 'Ι~,χ ι κ .)? ~,;. άπι...'Ροφόρα ~ί'I~ΡCΙ, 
X(;l.~' i',:!θ~σιν π~ό; τ ι;. δγρια ~t 'I~F~ (~;ι !J~σιΧi), 6,. 
ΤΙ'ΙΧ ΚΙΧ λ?μ'l :χι νλη. 

Έ-τυμ. ·, δΙνδρεον. ' δένJρο, t'.i , ·ε!), (:tλ'lj~. τ!.ι δέν
δρη), π;-.Ω. δμ. δενδρήει,' i::. δένδρο 11· δενδ21ιφ.ον. 
πp~) .. 'Ι/ουΖ. cδενδρνιίζε,ν' ταπεΙΥως- υπό τά. δρv. 
παeα.φεVrε,,, • . ~ l·πό τι ~/ω'l BεOΙ~E ί :CΙ!. Ι;Ψ:Ί. :;'f) j%" ,it? 

dΑndό- (ρόπαλον, ράδδος) ' κ!X~' ιiλλ?')ς δένδρ~( F)ο" 
( *δε~δο-δρε(F)ο" δι' 6,:-:ι.Ι;;";? ' Yj~~(!I; , "'δειιδ-( ι~ ;:. gver.d·, 
*δeεFον='(,,~θ. Irlu (~λ. δόρν, deu;) ' ".(;I.~' ~ί.λ~:ι. :!ά
ί.ιν * δενδο- au'l(;I't~t ·1* κε!τ~ ι ά ',:ί δειιδ.σ- ((;l.it. 
*gvendes· )*δένδο, (ξuλον) ' έκ 'tQ!! δένδeεον j-" δέvδοs) 
"δένδρο, XQ:ti σtJμφuρμ~ν. . 
δcvδρο-τομcω, ιι'ί.λ. -ήσω' κατακόπτω τό δέν

δρα 11 κατερημώνω μΙαν xwpav (κατακ6πτων τά δέν
δρα της) .. 'Εκ τι;ϊϊ 
δcvδρο-τόμoc;, ον (δέ"δρον+τεμε"" του -τέμνω)' ό 

κατακόπτων δένδρα. 
δcνδρο-φ6ρος, ον (δένδρον + φέρω)- δ φtρων 

(φύων, εύφορος εΙς) δένδρα 11 ό φέρων (κρατών) 
κλόδους δένδρων είς τάς χεΤράς του, δυρσοφόρος. 
δcvδΡ6-φδτ~, ο" (U"δiοv+φιίω)' 6 φυτευμένος 

μέ (ό κaτόφυτος όπό) δέvορα. 



δcνδρ-ώδης, -ες (δΙΙ"δC/ον+εlδος)' δ δμοιος πΡός 
δένδρον /Ι δασώδης. 2) δε"δeώδεις Ννμφαι=Νύμ
φαι των δασων. 
δενδρωτις, -,δος, iι (δένδC/ο"γ - περιοχή κεκαλυμ

μένη μέ C5ένδρα, δενδρο . υτευμένη. 
δεννάςω, μSλ. -άσω' ύ6ρΙζw, λοιδορω, κακολο

γω, βλασφημω. 'Εκ τ')[) 
AE'MMOI, Ι' λοιδορία, κακολογΙα, μομφή, δνει

δος.- [δέ'Ι'νος· δεν"άζω' «δεν"ό,,' κακόΑΟΥον» ('Ησιιχ.) · 
δέννος \ *δετσνος *gvedzhno, "'gvedh-sno' Λιθ. gι!da 
(αίσχος, έντροπή), εΥ. ρ. gvedh-]. 

δέξCl!Ι, Ο"Ο"Τ . Ilio. α.ορ. 0:' τ"ί) δέχομαι. 
δεξαμι:νή, iι (κιιρ. α.ντ! δεξαμέ'ΙΙη, 0.,.11.. τη. μτχ. 

το'! μέ". α.ο? β' του δέχομαι)' δοχείον ϋδατος, στέρ
να, « δεξαμενή». 

δεξιά, Ιυ)'l. -ιή (θΥίλ . τ?ίί δεξιός, έ'ιν. τοπ o~::r. Xele) · 
ή δεξια χείρ, τό δεξί χέρι 11 έκ δεξιιiς=άπό τά δε
ξιό μας /Ι δεξια" διδό'llαι = χσιρετΙζw τινά διό της . 
δεξιάς 11 δΙδw (τεΙνω) τήν δεξιάν χείρα πρός χαι
ρετισμόν. Βλ. δεξιό;. 
δεξί-μηλος, 0'11 (δέχομαι + μij).ον)· ό δεχόμενος 

πρό60Γα (ώς θυσίσν ), ό πλούσιος είς θυσΙας. 
δεξιό-Υuιος, 0'11 (δεξ,ο. -+ Υυϊον)' ό EXwv δεξιά 

(τ . Ε. ί πιδ~ξιo) τό μέλη τοϋ σώματος. 
δcξιο-λάβος, δ (δεξιος + Ααβεi'll)' λογχοφόρος, 

φρσVΡός. 

δι:ξιiX»μαι, μιίλ. -ώσομαι' α.όρ. α' έδεξιωσάμην, 
i;-;Qθ. (δεξιό.)' προσφέρω (προτεΙνw) τήν δεξιόν, 
πρός ύποδοχήν, τόν ύποδέχcμαι, τόν χαιρετΙζw 
διά της δεξιάς. 'Εκ τ"lί 

ΑΕ:Ξ:ΙΟΊ, ά, όν, Λ=ιτ. dexter: Ι ό πρός τήν δε
ξιάν χείρα Τι πλευράν εύρισκόμενος 11 έπί δεξια = 
είς τά δεξιό . - 11 εύτυχής, οΥσιο::;, προμηνύων κα
λόν (~πΙ τ~, πτ-fισεω; Π"';"(ι ,ιιί)',ι Xo~t ~λλ_ω',ι οίΙΙ)ΊΙΟ'Ι).-
111 μη,? έπιδέξιος, πρόθυμος, ετοιμος 11 κχ ! επ! του 
.. ν~όματo;;, ?ξύ.νους: εύtfυής, r.α~Οϋργ<:ς. 

Ετυμ.: εκ ρ. δες-, εκτsτ. τιιπ~ιι τΥι ; δεκ-, δεχ
τοπ δέχομαι, π~ΙΙ)λ, δεξΙ!lζω' δεξ.ός· δεξΙΤΒρός (o;ut. 
ΧΟΙ,« ~ό ιΝξιό.)· σΙΙΥΥ. τιjJ σOl'I:nφ. dάksίΠc1h (λιχτ. <ld 
dextram), Z.,,~. dc1~ina- (δεξιός), Λ~θ.· desiine (δε
ξιό), παλ-σλ:ιβ. desnci. (δεξΙJς), Λιχτ. dexter, ίιΠi~θ . 
dextimus κλπ: δεξιό, <*deRsi- &1tir-χ()"/το. ί'! τφ δε
ξι-~ειό., σα;νσκρ. dόksί-πa-, 'i <* δεξι Fo., r.r-ι5λ. gaul. 
dexsiva <*deksvo-.- 'Κατ' a.H(j~>; *deRsi- ε!ν:ιl i) 
το;ω(ή πτω:1Ι. έν'ις *dekos (λιχτ decus), κΧί "ιι ρ . deks 
(πρ6λ. σανσκρ. dόksati= εΤμαι ώφέλιμος, καλός είς 
"Ι) ε\να;ι τόπο; τ-;Ο' θΙμOlτο; τo1τo~, -(ι ~έ δεξιά πΑευ
ed ιΙν!Χι <t'jtij Itoiι ς;υμ~!~ει. &.:μόζεl. Βλ. Κ!Χ! δέκομαι. 

δcξιό-σcιΡος,Ο" (δεξιος+σ~ιeά)'6 έζευγμένος ού
χΙ ύπό ζυγόν, άλλά δι' Ιμόντwν (λwρΙwν) εΙς τιιν 
δεξιάν πλευρόν (έπ Ι t1:ΠΟ'J πρ'),,-ι;~θaμivο:ι 1:!Χρα;πλ!ύ
Ρ(ι)' ,,(Χι ~Ξ;Ιq. τι;υ Χ~'IO·ILί' .. oϊ) ζε1γοι);. (;)ς τ~Ιτo~, π~ .. 
ρ!iσειι-ο;;' έχr-Ύ)σψ?ItOII")~'1ΤΟ ~,' ώ. ΤG~oυτol οΙ κiλλιστοι 
·(ππ.,l, ~~ότι ΠΖμ τ'ιν XΙX!lIt-.:fJ PΙX .έ'Ι ttr σ,α~Ιφ ε[χ?ν ν« 
~1!XνόσO!}ν τά μ~ylστo'! τό;?'ι, ~s~'jIl!VOU ΟΤI ετρεχον 
πχντο":! Sx. ai~t(Q'1 πpδ~ τιΧ iρ~στs~i). 

δcξι6τηι;, -ητο., '1; (δεξιό.)' έπιδεξιότης, Ικανό
της, έμπειρΙα 11 ζwηρότης 11 έπ! τοίί νου, όζύνοιαι 
εύφυΤα. 

δεξιόφιν, έπ!ρ., r.αλιχ~& Υεν. του δεξιός' l:π, δεξι
όφΙ,ll=nρός τά δεξιό. 

δεξί-ιrυρoc;, ο" (δέχομαι+:πνρ)' 6 δεχόμενος πυρ. 
δέξιι;, -εω., iι (δέχομαι)' τό δέχεσθαι, ύποδοχή, 

τ6 δέξιμον. 

δεξlτερόι;, ά, όιι, ΠI")IYjΤ. τύπο;; τ05 δεξιό. (8 ΙSλ.)' 
δεξιτερα ώ;; τό δεξ.α (ένν. χεΙρ)' δεξ.τερΥ'ΡΙ, α.ΡΧΙΧΙ!Χ 
Δbτ . =είς τήν δεξιόν χείρα, 
δεξίωμα, -ατος, τά (δεξιόομαι)' τό προθύμwς γι

νόμενον δεκτόν, τό εύπρόσδεκτον' = δεξΙωσ •• (8 
ευ. 2) έγγύησις (ένέχυρσν) φlλΙας, 
. δεξι-ώνυμος, ο" (δεξ.ός+Ο'Ύομα)' 6 έχων δεξιόν 
(τ. Ι . . εύοΙωνον) όνομα. 
δcξιώς, έπ(ρ. το;:; δεξιό.' έπιδεξΙWς, έπιτηδεΙwς 11 

οίσΙως, εύτυχως. 'rπεΡU. δΒξιι6ΜΙ •• 
Icξl ....... -ι,..,,, 1j (ιt.~,6oμo,)' τ6 έκτεΙνειν (προσ-

21. 

φέρειν) τήν δεξιόν πρός χαιρετισμόν 11 ψηφοθηρΙα 
πρός όπόκτησιν όρχης τινος. 
δέξο, iπ. 6' έ'ι; πρ~:;τ. ic,ρ. 6' tr,'i δέχομαι. 
δέξομαι. μΗ. τ,;,iί δέχομαι. 
δέξω. δέξομαι, ίω'ι. α.ντί δεΙξω, δείξομα" 'νεργ. 

κο: 1 μεσ. μελ. τ')ίί δεlκ'ΙΙVμι. 
δέομαι' χρειόζομαι, έχω άνάγκηνι EXw έλλειψιν 

11 πσρακαλώ' βλ. δέω 1:1 • 
. δέον, -o'l'ro., :ό, ά:Η. δcίν, Cι~~ . μτχ. τ/)~ ιiπp/)". 
δεί (8 6λ . )· δ,τι είναι ύποχρεwτικόν, άναγκατον, 
πρέπον' μαΗο" τον δέο'llτος=περlσσότερον όφ' διτι 
χοειόζεται (εΤναι όναγκαίον)' έ" δiο'llτι (! '/'J. καιeφ) 
=Είς καλόν καιρόν, «στήν ωρα » ( λ~τ. opportune)' 
εΙ. τό ~έo)l = δι' άναγκαΙους ΙχρησΙμους) σ!<οπcύς. 
-:-'- 11 χρr,;;ψl)ποιο:.Uμεν?'1 α.π?λυ,ω ; (μτχ . κχτi αϊ .. : rl.TttA. 
Sitt Τ (i'j" ά,Πί')', r:-"μ . , civt~ τΥι , Υ!.'Ι, άπ~λ . τω'ι 1t;.-,;, ,)= 
έπειδή (όν καί κλπ .) (Τναι 'i ητο άναγ.<ΟΤον· ούJεν 
δέο" = μή ύπαρχούσης άνόγκης. [~ , ιΞtuμολ. n, 
δεύω Β]. 

• δέον, Ιων. α.'1'Ι έδεf)'ΙΙ, παρτ. το!ί δiω=δένw. 
δεόντων, Υ' πλΥίθ. προστ. τοίί διιω=δένw. 
ΑΈΟΙ, ,S'I. δέους, τό· Π? Ι ΥιΤ . δεϊο,' φό80ς, τρόμος, 

άνησυχία, έκφο8ισμός.- 11 σέΒας, σε60σμός.- IU 
τρομοκρ:::nία, μέσα διά νά έμπνεύοι:) τις φόΒον. 
Έτνμ. δέο.(*δfεjο. €κ ρ. dvei- πρδλ. δείμα, δει

μος (61.. ,i; λ. λ.) · όμYJΡ. -ΙJ.εουδης ( -IJ.εoδfft; < *6εο
δFεΥής (=6εο-δεή., ό φοδούμενος τούς θεούς). Βλ. 
δειδήμω'll, δεlδ~, δειΑός, δεινός. 
ΑΕ'ΠΑΙ, -αος, τ δ · όvl)μ. πλ'ljθ. δέπα, t!i' r.?~YjΤ. 

~oτ. 1:λ ·~ θ. δεπάεσσι κ~ Ι δέπασσ,' ποτήρι ον, κύπελλον, 
Έτυμ. : ά:,νΙ;Jσ~Ο 'J έ,!}μολ: xa~i τιν=ι;; &!νοχl Ο:;Υ"(. 

Ttl'';;; ~X;; λ.λ. δάπτω, δαπάvη, δεί:πποll (δλ. δαΠ!l'llη), 
ά.λλο):. τr;uτι:; ψ:χ.!νΞ:ΤΙΧΙ λ!~ν αμφ! ~I')).oν. 

δcρ-άΥχη, Υι (δέeη+ιfΥχω)' περιλαΙμιονι περιτρα
χήλιον, περιδέραιον 118ρόχος, θηλ1ό ι άγχόνη. 
δcρ-αΥχής, έ. (δέρη + I1Υχω)' πνιγηρός, άποπνι

κτικός, όπόγχwν. 
δέραιον, τ? (δέρη)' περιδέραιον, περιλαίμιον . 
δεραlο-ιιέδη, (δέeαιον+πέδη)' ή περί τόν τρόχη

λον πέδη, περιδέραιον, περιλαίμιον . 
δcραι-οϋχοι;, ον Ιδέeαιον-/-lrω)' ό ouvtxwv. συ

σφΙγγων, τόν λαιμόν. 
δέρας, -ατος, :::6, ποιητ. ivtt δέeμα' δοΡό, «προ-

8ιό», δέρμα. 

δεράς, -άδο" rι=δ"2άς (ο 61..). 
δέΡΥμα, -ατος, τό (δ"ρκομα.)· 8λέμμα, «μαηά •. 
δέρη, 1j, α.:τ. i 'Itl (δει]ή)' ό τρόχηλΟζ, ό λαιμός. 
Έτνμ. : δέefJ, ϊω'ι . δειρή, Λz~Ι;;. δέ~eα, δέρα, Δω.:;. 

δήell (r:"n. 'ΗςΙ'η . «δει],,' τρ1χηΙ0'»)· έκ ττ,; · ιχ';
ττ,. ρ. Ύ!'lε-::!X~ κ=ι ! -;;'ι δειρά, (κι:ημνός) πρΙ)'. 'Ha·JX. 
«δειρό.' Αόφο.»· !:H'J; ~s ~ηy. κ=ι Ι τΦ λοχτ. dorsum' 
"iflt1 (*IeeFii < ί!Χπ. *gver-v5, .. ;:.tλ. σαν=κρ. grivι:t.
K~τ' αλλ?!) . δ~ρη O'ljIl. Κ'Jρ. φόρυγξ ( ρ. gver- . (=κα
τα8ροlχθΙζw), t:ί) .. βορά . . 
δερκέσκι:το, ίων. Υ' έ'Ι. πρτ. τ~~ δέeκομαι, 
δερκιάομαι, α.πο:.θ. It?ΙΥίΤ . .α.ν,Ι δέΙΙΗομαι (20 6λ.). 
ΑΕ'ΡΚΟΜΑι, α.π?θ.· μΙΙλ. δέιιξομαι' Πί'Κ. μ.τ& ~Y)μ. 

έν. δέδΟflκα' :Χορ. e;' έδΒακο,,' ιίJ~. π=ιθ. α.ό~. ιχ' l&ρά 
χθην, α.6ρ. 6' έδeσ.κψ· μίσ. ιi~p. ι.ι' Ιδει!ξχμην, μ~::r. 
α.c;ρ. 6' lδρακόμην' 6λέπw, κυττόζw, παρατη)ώ :: Ε,ι, 
.. ευθΖ,l, 6λέπw τό φως, ζω. 2) βλέπω εϊς τι 1, πρός 
τι 11 Υενικω;, όντιλαμ6όνομαι, διακρΙνw li είμαι ένή
μερός τινος.- 11 έπΙ φωτό;;, άπαστρόπτω, λάμπω, ά
κτινοβολω (ώ;; δ ό"θΧλμό;). 
Έτυμ. : έΧ ρ. "EflX- : δέρκ-ομσ, , δέΡΥμα, δiρξις, 

&eά-κωιι, δορκ-ας (6λ. ti;; λ. λ . )' πρ6λ. ΜοΥ. Έτι.ιμ. 
cδllά.κω'l'~αρα το δέρκω, τό βΑέπω' όξlιδεJκές yde 
τό ζφο,ll»' πp~λ. σοχνσκί'. dar~- (8λέπω), -;τ;;κ. dadόrc;a, 
drc;=6φθαλμός Zεν~. Πί'Υ.. dadarsa (πρι. δέ~OΡHσ). 
'Ε,! Itliol ΤG1τoι~ υπόκειται Ιοιπ. ρ. derR (=8λέπειν). 
-Kati τινα. δντ!Χίίθ!Χ άov-ljxal κΧί τό ε: σuνθ. τοσ νπό
δρα !κ τινο. 6paxu,spa~ ρ. dar-) dra-' -;τ~Ιλ. καl τό 
πι.ιρ· 'Haux. cδροκτΑζει,' πaρ.βΑΙπεΙ.7>. . 
δέρμα, -στο., τά (δέρω)' τό δέρμα, ή δορά (<<πρ()-

81ό, πετσΙ), δπΙ ζιjιων (λ:ιτ . ρeIIis) -11 ιίι~. έπl δερμό . 
ι των προοριζομέvwv διό . τήν φύλοξιν ό"oGJν (ό · 
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σκών) χ.λ.π. n ώ:J. τό δστρακον χελώνης. 2) Υινι
χω;, τό δέρμα τινός ώς εΤναl έπl τού σώματος (μή 
έκδσρέν), λcιτ. cutis [~ι' έτυμ. βλ. dέeω~. Έ; CΙ~ΤιJίί τό 
δcρμάτlνος, '7, ο" (dέιIμo.)" ό κατεσκευασμένος 

έκ δέρματος, «πέτσινος». 
IipξaTo, ίων. "(. ~ν. μέσ. ciop. cι' τοσ UeHOμo.a. 
δΙρον, έπ. «ντΙ [&eo", πρτ. τοσ Ueω. 
δΙρος, -ιο., τό, ΠιJΙ7jt. «ντΙ dέeμσ (8 βλ.). . 
δΙρρις ij Uea~. ·ιω~. -fι (daeo~, dieμo.)' δερμά· 

τινον κάλυμμα ij έπένδυμα.- 11 ίν τφ n~7jQ., παρα
πετ: σματα έκ ~έρματoς, κρεμάμενα πρό τών όχυ
ρωμάτων πρός έξoυδετέΡWσlν τών έχθρlΚών 6λημά
των (λcιτ. clllcl.ι) 11 τό κατεlργασμένα δέρματα έY.cι
λοίίντο d,φ{}έι1σι, UeeII~ ~έ τό άκατέργαστα . 

IiPTjtov, τό (dieiu)' ή μεμβf:;άνη ή περιβάλλου
σα τό έντ6αθια (περιτόναιον), λcιτ. omenlum' die
τeο" Ι(ιω cJVl'ο"τι~ = εlσδύοντες μέχρι τών έντο
σθlων. 
δcρχΙciς, μτχ. «αρ. cι' oτoij dieHOμo.a· Uι1χ{}ητι 

nPGaoτ., xcι! &ιΙχθή"ΙΗ «π~φ. ,οίί αι~τoίί xpQyOtl. 
• Ε'ΡΩ, ίων. &ΙιΙω' μελ. d«eώ' «όρ. αι' Id.'ea.

ll2Q7jOΤ . μιλ. 6' ιJci2ήσoμσ,' i6... oc' Id7.e{}ην· ciCΊp. β' 
Iu'e'7"·. nfoX. Udagμo.a· άφσιρώ τό ' δέρμα, έκδέρω, 
ιγδέρνω».- 11 ώ:1. ξυλοκοπώ, μαστιγώνω. 
Έτνμ. ι έχ ρ ο' dre-: dέιIω, dieQ~. dieμo., "oed 

(μ. 't"; λ. λ,)' doeIι~ (όσκός)' "ieeI~ (~λ. λ.), δέιΙ 
Τι10" xcιΙ xcιτ' «·ΙιJμ. δέτιΙΟ" (βλ. λ . )' δσeτδ. δeστδ. 
(<<γδσρμένος»)' "ieo', (άλλαγή δέρματος). πρελ. 
όμόρ. σαινσχρ. drMti πρχ. dadιtr" (σχΙζω), μτχ. d r1ah 
(κεκομμένος , θε'ρlσμένος), π;.6λ. έλλ. διIστ6~, oo.2~ 
τ6~' Χλπ.-Έν πiσι τού,ο;;ι; υπόκεΙ,2Ι iι ooιvc;xp. ρ. 

der- (σχlζω). 
δΙσμσ, -στo~, τό (δέω=δένω), Π?Ι7jΤ. ά'"Ι dε:ιμδ~ 

(8 βλ.)' δεσμός, δεσμά πέδικλον.- 11 κεφαλόδεσμος. 
δcσμcύω, μίλ. -σω (δισμ6~)' βάλλω είς τό δεσμό, 

δένω, πεδικλώνω 11 δένω , όμού (π. χ. !ί~ δεμάτια 
τούς στόχυς). 
δcσμiω, μέλ. -ή(lω (δισμδ~)=δισμεύ» (ο βλ.) . 
δΙσμιι, 'Ι' (dέω=δένω)' δέμα δεμάτιον. 
δΙσμιον, .ό=dισμδ. (ο 61..). 
δΙσμιος, ο", ώο, -α, -οΙ' (δέσμιο,)' δ δεσμεί:ων, 

. δ δεσμευτ . κός 11 έν"tε ;:jθε 'ι, ό δεσμεύων διό μαγεlας. 
- Η naQ'lj"t., δ δεσμευμένος, ό έν δεσμΟίς ων, ό 
αΙχμάλωτος. 
δcσμ6ς, ό, πλτιθ. οΙ δεσμοί ij τα. δε(lμά (δέω = 

δέ"ω)' τ6 δι' ου στερεώνετα (δένεταΙ) τι, «δεσμός», 
τσlνlα, πέδικλον 11 q:Ο,Jβίό (<<κcπΙστρl » ) 11 τά πρυμνή
σια, καλΥδια (σχοlνΙα, παλαμάρια) άγκυρ060λΙας 11 
ό μάνδαλος της θύρας. 2) δεσμά, όλύσεις 11 φυ
λάκισις, φυλακή. 
δεσμο-φύλσξ, -«κο., δ; -ή (διισμδ. + φtί,ι,σξ)' ώ~ 

Χ2Ι νΌν, ό φύλαξ τού δεσμωτηρΙου. 
δcσμ6ω=διισμ«vω (8 6)..)' δένω, πεδικλώνω. ΈΙ; 

oι,j~oi) τό. 

δtσμωμσ, -στo~, τό <διισμόω)' δ~αμός, δεσμά. 
δεσμωτiιριoν, τό (dισμ6ω)' εΙρκτή, φυλακή. 
δcσμώτης, -ov, ό (δεσμ6ω)' δ δέσμιος, αΙχμάλω-

τος. 2) ιί)~ έπΙθ., ό έν δεσμοίς ών, ό δεσμευμέ· 
νος θ'l)λ. dεσμώrι., -ιδo~. 
ΔCσιιόςω, μελ. -6σω (διι(lπ6τ,l')· εΤμαl ~εσπότης 

καΙ κύριος πράγ~ατός τινος, κυριαρχώ έπl τινος 
(μιτά. γιν.) 11 iπολ., κερδΙζω, άποκτώ, τήν κυριότητα, 
τήν κυρlαρχlαν.- 11 καθιστώ έμαυτόν κύριον πράγμ. 
τινος 11 κcιΙ Ιπομ'νω., καταλαμ6άνω, έννοώ, τι. [~ι' 
ίτυμ. δ).. δέ(ιποι"σ, d«(ιπότ'7~]' ' 

IianoIva, -fι, θτιλ. τι.;ίί δεσπ6τ'7' (8 6λ.)· ή κυρlα 
τοΟ οΤκου, οΙκοδέσποινα, οΙκοκυρά, λcι •. Her.ιllσtlχv. 
ιiπα'lτ~ συν'ljμμ'νον IJItdt όνομιΧτων θειιινων. [~ι' ίτυμολ. 
ι!λ. πό(lι~, d«(ιπ6τ'7~.- δl(lπο,ιιci.( ·dΙCJποτ"jσ, π~δλ. 
π6τ",σ]. 
δεσΩΝιος, o,,=δε(lπ6(1νI'0~ (8 δλ.). 
δcσιιοσlνη, -fι (&(lπότ'7~)' δεσποτεΙα, δεσποτική 

έξουσlο, δεσποτισμός (άπόλυτος έξουσlα). 
ΔCσιι6σiνoς, ο" (dιι(lπότ'7~)' ό δνήκων εΙς τόν 

δεσπότην (τόν κυρ/α.:>χον), εΙς τόν οlκοδεοπότηνll 
aύ8o/pεToς.- •• ιb~ o~σ.-&(lπότιι~ (δ ι!λ.). 
"_oτCI., ~ ("crπ6τιι~)' ι'ι έξουσΙα τοΟ κυρlου· 

έπl τών δούλων, ij ή σχέσις δεσπότου ~ρός δού-
λους. 2) άπόλυτος 6ρχή, δεσποτισμός. 
δccm.οτiω, μελ. -ήCJω=δε(lπό'ω (8 61..).- Πocθ'ljΤ., 

Kυ6εργ~'μOt Cεσποτικώς . 
.6.EIΩ~·!HI, :ov, ό' χλ'l)"t. U(ιποτ«' ~ωρ. δ 'ιt;.μ. 

δε(lπό.τσς ,ιων. ιχιτ. Ιν. χαιΙ πλ'l'jθ. δισπότεa καί 'εα. 
(π6σις)' KL'ρIOς, κυρΙαρχcς (Υ-υρ. επι tοUλι,)·ι) 11 δΙΙΞν 
άπόλυτος κύριος, τοϋ όποΙου ΟΙ ύπήκοοι εΤναl δΟϋ: 
λοl .- 11 γενικώ;, ό κ6τοχcς, ό ίδlοκτήτης, ό κύριος, 
δ δρχ ων. 
Έτυμ.: tι' έτυμολ. εΙ.. κιι~ π6σι. (άντί π6n.) Ο. 

ΠΕΡ ε! 'ιοιι χocΙ 6' σ'ηθ. τYι ~ λ . διιόπόΤ'7ς, έ~ οδ κ:χι ~ιX : 
δεσπ6,ω, &(lπ6rι~, δεσπ6συνο. χ.λ . Π __ ~λ. συγγ. 
σιχ ·ισκρ. dόm·Ρ.ιtίh (κύριος τού οίκου)' cι' συ 'ιθ . Τ~' λ. 
δεοπ6τ'7ς' εl'ιcιι -Ij' ίαιπ. "(εν. *dems ( ·dem-, *dom
*dm-, *drp- (=ο!κΙα) )έλλ. δε(l-( "δε,,(Ι-, *δεμ(l.-ι:xπ~ 
dems-. K:XtOι ταιίίτcι δεσ·π6τ'7; ( *δεμ(l-π6"'7~=Kύρloς 
τού οίκου.- Κιχτ' lin'l)v έτυμολ. δε(l3J6τ'7' κυ".=κύ
ριος αΙχμαλώτων πολέμου, ΙπCΊτε τό μέν 6' c:ηθ. πα
ι--αιμένει τό cι~~o ώ;; ιiναIτί;;ω , τό tt ιχ' συνθ. δι(l- ( ίΙΧ:τ . 
*gves-, *gvos- (=τ6 σύνολον τών υπηρετριών). Βλ. 
κcι ~ π6σ~> κιχ: δ§σποι"ιι. Έ; ιx,jtoi) το ' 
δcσn~τlκ6ς, .,ή, ~ν' ό 6νήκων εΙς (11 κατάλληλος 

διό) δεσπότη ν Τ) κυι:ιον. 2) κατάλληλος διό τόν 
ρόλον τού δεσπ6του 11 έχων κλlσlν πρ6ς δεσποτεΙαν, 
τuρaννl~ός, δεσποτικός. 
δεσπ6Τ1ς, ·ιδο., ij=δέ(ιποινσ (ο 61..). 
IcanoT'OKoς, δ, ίιπ(;κιJΡ. το[ι δε(lπ6τ'7~ (8 61..). 
δετή, (έ'ιν. ,ι,αμπά.), '11• δέσμη δςιΔWν άποτελού-

σα λcμπάδα' θΥ,I'. ΤΟ:J 
δΕτό.ς, ή, 6ν, ΡΥ, μ:Ιτ. έπΙθ. τ~ϋ δ':ω=δένω. 
δcύc~κοv, ίων, np"t. "Ιοίί δεύ» (Ι; ελ.)· υγραΙνω, 

μουσκ εύω, 6ρέχω. 
. δcuήCJCCJ8aι, ιiπ Ρ ,1,. μΙσ. μέλλ. τοίί διυω Β (ο ελ.)· 
Ιχω άν6γκην. 

δι:ϋμα, -aτο., ,ό (δεύω Α)' πάν ο,τl είναι υγρόν, 
διό,6ροχον, μοuοκευμένοΥ' δεύματα Ηeεω" = βρα
στον κρtaς. 
δΕυοίατο, ;;ot7j"t. ιiντί διύοι"το, γ' π ί.'ι) θ . E~κτ . 

ένΞ~~ , "Ι01 δεύ", Β. 

δc!ίομaι' εΙ. . δεύω Β. 
δcυρ', i::. έr-~τετ . tu;;o; τoίi δεν.!ο (ίi 6λ.) . 
.6.ΕΥ-ΡΟ, τοπ . έ:>(~ .. πr:;ός τά έδώ, έδώ! Ιλα έδώ! 

δείί,ε X;"ι,σψ(;::o;;~είτιx ι 'I,VQJIJi'Iov με~Oι πλ'l)θ.- 11 έ;;! 
z~Ι;νo;;υ , μtxPI ΤΟύδε, έως τώρα, μέχρι τού νύν, «έως 
έδώ . 11 "eiiJ' άεί=συνεχώς έως τώρα. 
Έτυμ.: "eiiJo, δεν.!ιι (ioτ-:. έΠΙΥΡ.), "evgl, δεν,ε' -:3 

έπ(ρ . δεϊί,?ο otEtlixst ϊ~ι'). -:? a·j.b δε·, -::6 όποΙο 'Ι u:-:
ιΧ;.χιι ώ; έγκλΙ"tlΥ-όν εί •• :1.: Ο·δε, l,,(}οά-δε, δ6μον-δε' 
π;.ελ. δη κ~ί πιxλ-λcιτ. quan de' ό : u;;Q'; δ«ίϊτιι ί"o~υ· 
νocμεί π;.r.; 5' πλτ,θ . llPQ~t . 

• EiH;, ΛΙολ. iv"tt Ζείι; (ο ει .. ). 
δcύτστος, η, ον, υπε;.θετ . ~?ίί δευιι!!o~' ϋστατος, 

f:σχατcς, τελε\.ιrαϊoς. 
δΕϋΤΕ, έ;;!ρ. πϊ.Υ,θ .• οΊ "eiiJo (ο Ιλ.)· έλδτε έδώ! 

έλάτε! [6λ. dιiiJo' κιχ::Ι. τι'η; δεii eε( δενu' Υτι). 
δCUΙΕρ-aΥωνιστιΚ, -ον, ι (δεύεε20.+ά)'ωνιστή;)· 

δ υποκριτής ό λαμβάνων δευτερε _ οντας ~όλoυς 
(λιχτ . secundarius) , πρ5λ. πρωτα'{ωνlοτής 11 μτφ ... ό 
δεύτεΡCς δικ ηγόρος έν CIKaOTIlPlY' 
IcuTcpaioς, σ, ο" Cδεvτεeο,γ κατό τήν δευτέ· 

ρα~' ήμέραν. 
δΕυΤΕρεία, τα (έν'ι. ιΙ-ο-,ι,σ), τΟι (dεύτεgο.)· τ6 δεύ

τερον βραβείον κατά τινα άγώνα 11 γε'ι., ή δευτέρα 
θέσις r, τ6ξις. 

δcυΤΕριάι;ω, -ά(lω' παΙζω δευτερεύοντα ρόλο ν 11 
εΤμαl δε:ύτερος. . 
δcuτcρό-nρωτον, σάββατο", τό' τ6 πρώτον σά6-

6ατον μετό τήν δευτέρον ήμέραν της έορτης 
τών. όζύμων. 
δεύΤΕΡος, 0., ο,,' δ,τι καΙ νύν (λαιτ. secundus)" 

ώ. συγκ~ιτ.: lμεϊο δεvτεeο' = Ιπειτα άπό τόν και
ρόν μου 11 κιχ,' 0:Ι~. "(ίνα;;, ώ; έπ Ιρ., δ_ύτ_eο" σlί, 
dιιύτιιeο" σlίt:ι~=διό δευτέραν φοράν -πόλιν, εύθύς 
μετό ταύτα, δεύτερον (ιiντ ιθ. τφ έπιρ. π(lώτο,,).- • 
όπ6 της όη6ψεως της θέσεως (~'ιjλ. της σειρδς, 
της όξΙας), δείιτερός, Κ,ατώτερος: olιl.,δ, ....... '0, 
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-6πό κανένα κατώτερος ~ τιl δεύτερα = δε:ιτειιiα δcψΙω, μΗ. -ήσω, Ι. :ιτ , deΡsο=δέφ» (δ ελ.)· διι-
(Ii βλ,), ~ηλ, το δεύτερον 6ραβείον iJ ή δtυτέρα ψήσα~ κηρόll=κατεργαοθεlς τόν κηρόν έWς ου γΙ-
τάξις .- 111 ό δεύτερος έκ τών δύο' devrif:." iιύτη= νr;ι μαλακός, 
αύτή ή lδΙα μετά τινος άλλης. . δέψω = δεψέω (ο βλ.). 
Έτυμ. : χ\)ρ. σημ, ό εύΡΙ:Jκόμεvος είς τινα όπ6· ΑΕΏ (Α)' μέλ. δήσω' ιiόρ, σ: [δησοι' π:-χ. δέδεκιι' 

στασιν όπ6 τινcς, ό άπομεμακρυσμένΟζ, ό όκολου- ΙΊπε.:;σ. ΈJεJήχε,Iι.-Πα.θη:" μSλ.διθήσoμa" τ!τιιλ, μιλ. 
θών (άκόλουθος) χρονικώς Yj τοπικώς (π~6λ. δμ, δε'ήσoμa,· ιi?~. οι' έδέ{JηIl, π~x, diISe,ua, , ΙΙπερσ. έδε· 
δεύoμa, , δεύωΒ, χοι! αα.νοκ? diirah, ze'Ia. diira- ' IΗμηll' έπ, γ' έν. δέδετο' δtνι.ι, δεσμεύι.ι, συνδtι.ι, 
(μακρινός), dόνϊΥ1ίη (πλέον άπομέμακρυσμένος)' στερεώνι.ι ιι ιiπoλ., ρΙπτι.ι εΙς τό δεσμά, φυλσκΙζι.ι. 
τ:Υ;ν Ι~ι6τητoι τaίί τοιχτιχοίί ιiρ.θμYjΤΙΧQ5 τ"ήν ιiπέXτη"έ'1 2) μτφρ. , δένι.ι στερεό, όλυσοδένι.ι ιι μτγν. δένι.ι μέ 
έν ΤΤΙ 'ΕλλΥινιχ!) τό πρωτον. μάγια. μαγεύι.ι, θέλγι.ι, γοητεύι.ι. 3) μετ~ γε·ι., έμ-
δcυτcρο-στάτιις, ·ov, δ (δtύτερο~ + 1'σταμιι,)' ό ποδΙζι.ι τινό όπό τινος πράγματος.- 11 μίσον, δtνι.ι, 

Ιστάμενος έν τι:\ δευτέρςι γpαμμι':j .Τοϋ χοροί). προσδένω, τι έπάνι.ι μου : ' πσσσΙ δ' υπιιι ,ι,πιιροί· 
ΑΕΥ'Ο (Α), Ιων. π;:.τ. δεύεσκσ1" μέl .. δεύJω' ιiόp. ιχ' σ,1' έδήσιχτο καλιΖ πέδ,λα=τό έδεσεν είς τούς πό~ 

[διυσιι.- Πα.θητ., π;;χ. δέδευμα,' βρέχι.ι, ύγραίνι.ι, δας του (ΤΙ Ι·ι·,. τοίί μio:JΟU τUποιι)· περΙ & Κ1'ήμnο ' ... 
'μου:Jκεύι.ι 11 μέ~o'Ι : πτερά δεύεται aλμn = 6ρέχει τό κ-νη,uiδα; ... δέδετο = εΤχε δtσει κνημΤδας περl τός 
πτερά του (ή ΔUν. τοίί μέ~ . ) εΙς τήν δλμην.- 11 γε- κνήμας του. 
μΙζι.ι τι μέ ύγρόν, όπογεμΙζι.ι.- I11 κάμνι.ι τι νά χυ· Έτυμ.: έκ ρ. δε·: δέ·ω, δί·δη·μl, δέ-o,~, δε-τή, 
θr1, χύνι.ι τι. [ΠΡlSλ. ιiττ. πηλο :δευστείν=μουσκεύειν ~ε-σ'μ6~, κρή-δε-μ-νο-ιι, δ,d-δη-μα (!iλ. τ~~ λ. λ.)' 
τόν πηλ6ν' τό διιύ» ε!να.ι συΥγ. τφ διαl1'ω = μου- σοινσχρ. ρ. dίϊ-: djϊt-mi (δένι.ι), cιlίi-man (δεσμός), 
σκεύι.ι «*d(j :eva-)]. dίi-mίϊ (δεομ:'Jς) ' δέω( *δ:.ίω( *da-jΟ· δετό. ιi,I,ι δστ6·~ 
ΑΕΥ'Ω (Β), μΞλ. δευήσ:ό, ι:ιΙ01.. χα.! έπ. τuπο; τι;ίί =οι:ι·/σκ,? di~ό ·h< Ρ. de, da (=δtνι.ι)· 'ij x~νoν. μo~φYι 

δέω (δ βλ.)' χρειάζομαι, άποτυγχάνι.ι, μοj λεΙπει τι, τΥI;; ρ. ~!voι ι έν :~ δl-δη ·μ, (=δένι.ι) π;:.δλ. ύπ6-δη':μa, 
έχι.ι άνάγκην τινός, στεροϋμαΙ τινcς : εδεvη:ιεll δ' διί · δη ·μ7..- κιήδε.:L-νο1' (=κεφαλόδεσμος) συΥγ. τφ 
οΙήlο1' lίκρo1' IHt:o{}oat = ά έτυχε Ιδέν κατώρθι.ισε. λι:ι, . re dimio ('Jτεφaνώνι.ι), redίmίcuΙum=κρήδεμ1'ο-ν. 
δέ νό φθάσι:ι τό άκρον τοϋ πηδαλίου.- 11 Σ~χνότ. ΑΕΏ (Η), μΗ. δεή.1ω· ιiόp. οι' έδέηοιι, έπ. γ' Ι'ι. 
ώ. ιiπoθ. δcύομal (βλ. λ . ) , μΗ. δευή"ομαι' αίοθά · dij"EJ' πρκ. δεδέηκα' έιτ. δεύω (ο ιJλ.)· έχι.ι ανάγκην 
νομαι τι')ν έλλειψιν η τήν όπώλειαν πράγματός όπό τι , fXW έλλειψΙν τινος, στεροϋμαί τινος, άπο-
τινος, είμαι άνίκανος νό ευρι.ι τι, .« τάχω χαμένα. τυγχάνι.ι τινός (ή εί:; τι) (μετσι γ~ν. έν niotXt. τι:ιΤ. 
11 έντ~ίίθε 'l, είμαι έλλιπής ι T~ τι, ύσΤεΡώ είς τι : lίλ- ';;Υ)μ. τt:ιu:ι:ιις) : όΗ'1ου δέω=όλΙγον μοϋ λ~Ιπει, 6λΙ-
λα πιi-ντα δεύεα, Ά2'1είω1 = εΙς' δλα όνεξαιρέτι.ις γον χρειάζομαι, όλΙγον άπέχι.ι όπό τοϋ νό ... (τ. Ι 
εΤσαι κατώτερος όπό τους 'Αργε:Ιους. είμαι πληοΙον) ιιπο.ι.ιου δέω=πOΛU χρειάζομαι, "ολί, 
Έτυμ.: ί ων·ι:ιττ. δέω, μΗ. δεήσω' λε~6 . χι'. δεύω όπέχι.ι όπό τοϋ νό ... , εΤμ:JΙ μακρόν όπό ... \lόλlyoυ 

(ιiόρ. έδεύησε, oι l oλιC;Μ . ΠΟΙ,': Ιμ.)· δέο;ιιιι (δμ. δεύο- δέω δ7.ΚΡV:Jα,=«λΙγο θέλι.ι γιό νό δακρύσι.ι»llδυοϊ1' 
μαι) δΙΞϊ.ω .:.Ισθη ε ί . tu, σΥ,μ7.0.: πιχ~' '0;1. μέν=μέ, ι.ι dio1'ra τεσiJι:ι,?dκο-ντα=τεσσαράκοντα παρά δύο (τ. 
όπΙσι.ι, (Τμαι κατώτερός τινος, πoι~,x ~i τ~ι; ίων·α.ττ. ε. 38)=λοιτ. du:>dequadragInta.-- 11 δι~ δcί (ιiπp6σ.) 
=ζητώ, παρακαλώ' έξ οιίι:ιί, ', x:tl τοί : έπι·δευή;, έ-ν- χ'Χ.ί μτχ. διΕον 6λ. λ. λ,- 111 !iitoO. δΙομσΓ μελ. ds!f-
δεή~, δέημα, δέηο,.(βλ. :δι; 1..1..)' δέω, δεύω < *δεύσω' OOμal' ιiό ., . οι' έδεήθη1" .. ρκ. διιδl:ημa,· έχω όίάγκην 
δέομιι, , δεύομιιι ( "'δεύσομαι (π;:.Ιλ. οα.νσκο. dosah= τινός, στεροϋμαί τινος (μδ-:δι γεν.) 11 ivtE'JO!y, σφόδρα 
έλλεψς, στέρησις) <? deus-, π;:.Ω. ρ. *deu- 'ιάπο- έπιθυμώ τι, έπιδιώκι.ι τι, ποθώ τι, εϋχομαί τι, παρα-
μακρύνομαι) έν τφ σιχ·ιοχρ. diira~ (μακρινός), 6λ . χ:χ! καλώ διά τι 11 μΞΤ,χ ~ιπλij;; Υεν. , παρακλητικώς ζΤ)τώ 
έν λ. δεύιεeο •• - KtXti τινιχ;; ,6 δεύoμg., ε!ν~ι σηΥ. τι πσρά τινος. 2) ιiπ~λ., ευρΙσκομαι έν άνάγKr;ι, 

~, δ' . διατελώ έν XPEIQ, χατά τό πλ~Ιστι;ν 4'1 μτχ.: κάρτιι 
τφ συο, 11 '<>. δΞόμ.εlιο;=έν έσχάτι:ι όνάγKr;ι ευρισκόμενος. Ιδι' . Ι,')-
. ΑΕ'φΩ, μέλ. δέψω' καθιστώ τι μαλακόν τρίβ:.Jν μολ 6λ. δεύ» Β' 11 ρ. daF- έ; -rι; πιχ;:.ιiyεταιι θεω.:.εΙτοιι 

διό της χειρός, χειΡομαλάζι.ι, τό κάμνι.ι εύλύγιστον Ur.:δ τινω 'ι ώ;; i:tiJttOΙo:Jt; τή. Ρ δε-, έ;; τι; τό δέω (δt-
116υρσοδεΨώ, 6υρσεύω δέρματα. 'Εκ τoιίτ~υ ~!νιχι ε ί· νι.ι) κα. ί τ,χ δμΟ:;ρ . του] . 
λYjμμi'l~ν Κ,Ζί τό λt:ιτ. depso (ζυμώνι.ι, &Jρσεύι.ι). ΑΗ' μo:;"ι~ν, κυ;:.. x;:.ovtX.j·I· τώρα, τώρα δά, ήδη, 
δEx-άμμcιτoς, Ον ιδέκα -j-aμ,uα)' ό έχι.ιν δtKα θη· εως τώρα: όκτιq δη ... πρoέrικα · όϊΌτoiι.=έχι.ι ρΙψει 

λ!ός (aμΥ.αrα, έκ τ,,~ απιω). ήδ.Ί .. . όκτώ 6έλη 11 πολλάκι δ,,=πολλάκις ήδη (έως 
'δέχaτaι, έπ. ιi'ιτ: δεδε'1μέ1'ΟΙ εΙσί, γ' πληθ. πρχ. του τώρα)=λ((τ. jam ιaeΡellμsτσι D~Oo:Jt. χα.ί μίλλ . , νΟν, 

δέx~α,. πάραυτα, όμέοως, κατ' ευθεΤαν.- 1111;:.':'. δYιλω~ιν 
δcχ-ήμcρος, 01' (δέκα + ήμέ~α)' ό διαρκών έπί oxi~sιo;; κα.! ,,~ ·Iα.:ι:ε ί~~ π~ό. τ,χ Π;;ΟYjΊο·jμε 'lι:ι έ ,ι τ~ έν· 

δέκα ήμέρας, ό δtKα ήμερων. 2) δεχή;ιερι>ς έκε- '1')('1- τοίί λοιπόν, oυτίJ λοιπόν 11 έπΙ ιiνoικε:ι:ι:ιλΙXιώ~εω; 
χε,ρ/ιι = όνακι.ιχή όνα, εουμένη κατά δεκαήμερον (π~?:;θ!vsω;) ιi;;ιθμων: '1['1llollrat δη O~ΤOI χίλ,ο, = 
(κατό nooav δ'εκάι ην ημέραν) . ουτοι λοιπόν όνέρχονται εΙς χιλΙους 11 κα' δη = καΙ 
δΙχ&σι, !iπF'Ψ' έπ. ιio:- ' 6' του δέχομα,. μάλιστα, πρός μεΙζονα · έξαρσίν τινος : εΙ. λί'1υπτοιι 
δι:χ&c'ς, μτχ. ιiop. α.' τοίί δέχομιιl Ε'Ι πα.θΥιΤ. ένν. άπίκειο ... κα. δη καΙ εΙ~ Σ2ρδε,~=έφθασε είς Αϊ-
διΕχνυμal, πι:>ιη,:. α ·ιτ! δέχομαι. γυπτον ... καl μάλιστα καΙ (fι : 'καΙ, δπερ τό σημαν-
ΑΕ'ΧΟΜΑΙ, ί ων. κοιί αίοl-. δέκομαι' μΗ. δέξομα, τικώτερον, κοl) εΙς τός Σάρδεις 11 ό)) . ~ι,x νχ ~ίλιί),,'(ί 

Υ.ιχ! τετελ . δεδέξι>μαι' ιiΙ;ρ. ι:ι' iδέχΙJη1' (άπa:ντων χαί έν τι ώ; ~a"ι:;μΞv~ν: κιιί δη δέδειμαl=κοl λοιπόν, καλά, 
Ita:eYjt. ένν.)· πρχ. δέδε'1μα,' Οπες;σ. έδεδέΥμην. - Έπ. ύπόθες δτι έχι.ι όποδεθχ(),- 111 ιiνY,x,: μό 'I!:i'/ εί~ τΤι '1 
ιiό;;. Ι' iδέΥμηll η δέΥμηll, γ' #"1. Μ .• το, 6' έ ". ΠΡοστ. μaτ' οι":οίί σ~'Iι:ιπτ?μ!γy,ν Η;ιν, . τΥι ; δπ~ίoι; xlt! έ;α.ί~ει 
δέξο' ιiπ;:.φ. diX{Joa" μτχ.. δέΥμε,ο;, !i:toe. : - Ι έπί τη " εν'/οια.ν : μετ,χ ρr;μiτων : αΥε δή, φέρε δ;' = έλα 
Π;;~ϊμ., λαμ6άνω, παραλαμβάνω, δέχομαι, άποδέ- ) οιπόν Ι έμπρ : ς λοιπόν! μετχ uItE:-e. μ~yιoτo; δη=ό 
χομαι 11 x~? όποtέχομαι ευχαρίστι.ις, μετά χαρος έντελώς (όμολογουμένως, πράγματι) μέγιστος. 2) 
(λιtΤ. accipere) : δέχομα, τόν οΙω-νόν = μετό χαρος μΞτi τινο; εΙ ;;ων. ί :Χ; (λοιτ. scilίcetj ' δό! : εΙσήyα'1ετιZ~ 
δέχομαι (όπο3έχομαι), χαιρετΙζι.ι, τό προοιώνισμα 11 I:ΤΙΙ'2ίδ:ι.~ δη=είοήγαγεν αύτάς δά που προσποιοϋν-
ιντε'ίίθεν , έ ιΔCKιμάζι.ι 11 μΗ' ιiπpφ . προτιμω.- 1I επί ται τιΊ ν έταίραν. 3) μετ~ ιiντωμ~μιω ·" π;;ό; έμ:Ρ~'ΙΌ 
π;;,οο., δtxoμαι φιλικΥς, φιλοξένι.ις, περιποιοϋμαι, φι- ~ικ"ή ι ε;α. .:;o:Jιν πρoσώπo~ :;1 π;;,άγμ:χτο;; : έμ1 δή ώδέ 
λοξενώ (λοιτ. excipere). 2) δέχομαι, ύποδέχομαΙ d,a!Je;;1'al = ενα άνθρωπον ωοάν έμένα νά μετα-
τιγα ώς έχθΡόν, ύφΙστομαι τήν έφοδόν του 11 και- Χειριοθt:j κατ' αύτόν τόν τρόπον' συ δη ... έτ6,Ιμη-
ροφυλακτώ 11 άναμένι.ι τήν έπΙδεοΙν του. 3) άνα- oα~ = όπά δλους λοιπόν σύ εύρέθης καΙ έτ6λμη-
μένι.ι, . περιμένι.ι. · nPOoqOKW.- 111 έIt ! ΥΞγ!:iνΙ; τ ω'l, δια· σας... 4) μετ' άλλων μ~ι,(ύJ'! σ~νltπ,';μΞ 'IO; δ δη 
δέχομαι, έπακολcυθώ, έρχομαι εύθύς έπειτα άπό π;:.'.):;!ίiΤΞΙ σlt:ι:ilνε~~ 'I : ώ; δή, 1'1'α δη=Υνα ίσα -ίσα (ό-
άλλο τι (λατ. excipere)' [δέχομα" δοχή, δοχός, δι>- ., . KpιΒWς διά νό ... )· (Οι:;. ώ. δή, arε δή, 0111 δη=κοθ-
χεiοll' ~ι' έ.ΤUΜoλ. ελ. δέκομαι]. . όσον, έφόοον, έπειδή. 
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'Enιμ .. ι κιχτ' 4λλ,υ~ εΙνcι ι συ'ιτιψ. ηδ,,' κcιτ' ιiλλ!)ιι; 
ίκ τ~~ δ;;10" "κ:ιτ' 4λλΙ)'J; .εκ του .σιχνσ'φ. j", djδ (έ~ 
o~ τ? λcιτ. j"m).- IHν~ω; ΠΞ~ιιχει ~εικτικiιν Ινν~ι:ιν 
eti τι τ6 ΠIX~ό'l κcι! πρ6 όφθΙΧλμων, .. Ινcιι e6 6ιoεcιιωτι
κό 'ι κ~! iVSAlt χ~oνικΎι', Ιννο ιιχν' ιXTtlXvt<f, ιί, atE;;-SO"tU
πο:.ι; ΠB,,:φρ:xσει~, oΙcιι cιΙ : δή nov, Ιnε,-δή, /f-&'" 
πιθcιyιίΙΤIXΤCΙ τ? μόρ, δή ε!νcιι συΎΎ. τψ !Xν~ιθ. a,)Ve. δέ 
(=όλλό) βλ. λ: π~6λ. ώα . • & λιχτ. denique, dOnec, 
qu"n-do, dum (π~~λ. eli"n-dum, inter-dum, non-dum), 
εν οΙ, (άλλοτε έν ιiρX~ κocί IίHO"t5 ίν τέλει) ένυπιiρχει 
τι .ό ιiντΙστOΙΧO'1 τοί) έλλ. δή.- 'Εν πιiσι τούτ!)ι. (ι
πόΚΒίτιχι ίιχπ. ιi'l:ω 'lυμ. θίμ:ι *do-.--;;Q ιiττ. &ιl (~λ.λ . ) 
(πρl5λ. "αΙ. "ή) ιiν ίρωτΥ,σ.- ιiττ. &;;τα < δή ίΠΕΚΤΒΤ. 
κ:ιτιι .Ι 'ι -τα (πρ6λ. ιΙτα)' -iι ouv'ijIιrI. έτυμοΙ.. τοϊί &;;τα 
< δή+cΙτα ε[νcιι έσ~cιλμίν'lj, δι6τι θ'" lπριπε ν& πιχρcι
xIιTι .~&fl.a. 
δι-άΑωτος, κ:ι τ& συνιχίρ. ιiντί δηϊιΙΙωτο, (ο βλ.). 
δί[Υμα, -ατο,. τ? (&cίΚ1>ω) ' δόΥκαμα, κεντρΙ. 
δΙΙΥμός, δ=&;;Υμα (8 βλ.). 
διι&ά=δή1> (ο βλ. ) , ίπΙρ.· έπ1 μακρόν χρόνον, πο

λύ' .πρ~λ. &"26,,' [κcιί δηfJoάκ,. &"lJ.άκ". κcιτ' ιiνcι 
λ~Ίίιχν πρό; τόι πολ1ιίκ,. πολλιίκ,,' πρ6λ. &"fJ.Vνω 
(δμΥ, ρ .). Βλ. δή1>]. 
δiίδcν (κ:ι! δijιJ.c). έπΙρ . (δή). έπεκτ. δή' ίσως, 

πιδανόν 11 υποθέτω, νομΙζω, θαρρGι 11 κιχτόι τό πλδε
στ~γ είρωνικω; (ώ;; ,,:6 /.cιτιν. $cilicel) = δηλαδή, Trj 
όληθ~ΙςI, CΤόXα» (o'JVIJTtO~Tj Ao'Jjltvou ότι.6 λεγ6μενόν 
"έν . Ε!νιχι ιiλy,θA;) 11 Jlatit ,;ου ώ. = ώς έάν τΥ όντι: 
ώ; αY~"1> δijιJ.ε.ν = προσποιούμενοι ώς νό ητο τΥ 
δντι κυνήΥιον. 
διι.υνω, μίλλ. -~1>ώ (&"ιJ.cί)" χρονίζω, 8ραδύνω, 

άνα8όλλω. 
διιlάασιιoν, 6πικ. π"τ. το!) &"ϊ6ω (ό βλ.) . 
διιί-άΑωτος, 01> (δήjΌ.-!-dλώ1>α, το:ί ιΗίσκομα,) ' 

ό υπό τών έXθρCιν συλληφθ:::ίς, ό αίχμάλωτος. 
. δίιίοι;, '1. 01' (όρθοτ. ΎΡ. δή,o~), ~πι)( . τ ύ;τ~; ιiν,ί 
δά{ο, (ο βλ.) ' έχθρικΟς, φονικός, όλέθριος, κατα 
στρεπτικός 11 ώ; ίπίθ. t!J5 π!).~6; π. χ. : πυι2 τε &cίϊοJl 
11 κ:ιΙ ίν Π:ιθ'ljΤ . ένν., κατεστραμμένος. 
Έnιμ. : κ~ ί τύπο; δq:O" π:ι;;' 'υμ . ιiTtIXvtq. Τ, Τοπι

χ'ή πτωαι; δα"; « * δαFl=έν TI1 μάΧr:1: εν &ιt Avygfi) 
έ~ τψ συνθ. δαϊ-κτάΜCνo;=φoνευθείς έν Trj μάΧ r:1' 
δμ6ρ. τιi: δηj·όω. δ.,jΌτήS' (βλ. λ . λ. )' ouyy. τψ π((Α
λιχτ. due/lum ) λcιτ. bellum, in-duliae (=ληξις, παύ· 
σις~ έxθ~?πρaξ~~~, ό.νσ~ωxή). 'J<:x ρ. &ιF-, &ι-, TtiP! 
Yj;: ~λ. δ:ιιω Α. J<:;; cι!)τ/)υ το 

δ"ίoτiις, -;;το" 1ι' ό όγών της μόχης, ή μόχη, 
ό πόλεμος, . 

διιίόω, ιin. &Πώ, ιiπρφ. &πο;;,,· μ,:χ. δΥώJl έπ. δηϊ
όωιι' π"τ. iδηiοv •• ιiττ. Iδiι0υ1>. ίων. Iδiιευ1>. έπ. ιJΠ
ov,,' μίλΙ.. δπώσω' ιi~i'. · iδηiωσα. ιΧττ. έιJΠωσα. μ ΤΥ,. 
δπώιια,' π"κ. δεδιίωκα.-M!~"ν, έπ. 'r' πλΥίfl. Π~":. δηί'-
6ωJlΤΟ' ιi~ρ . α, ' ι!&nωιιιίμηJl.-ΙΙΙΧθ'ljΤ., ιi6ρ . cι' ii3r/ώΙJ·ην. 
μτχ. δπωιJ.cί~· 1t;;1(. δειJΠωμα, (δήϊοS')' μεταχειρΙζο
μαΙ τίνα ώς έχθρόν κατακόπτω, σφάζω, φονεύω.
ΙΙ διαρπάζω, λεηλατώ, έρημώνω (χώραν). Ιδι' έτυμ"λ. 
βλ. δα{ω Αι δήίΌ,] . 

δ"ιιτίιριος, ο" (διίκ"ω)' ό δ6κνων (δαΥκάνων), 
8aσανΙζων. 

διιιιτιιιός, ή, όJl (&cίκ .. ω)· ό δόκνων (δαΥκάνων), 
ό Ικανός (τι άρεσκόμενος είς τό) νό MKVr;" ό έχων 
κέντρον 11 δριμύς, «τσουχτερός». 

δίiAα δίι (κcιί &"λα-δή), ω". (&;;,ιο.-!-δή)· καθαρά, 
φανερά, φυσικά 11 έν . ιX;;ιχ " :YΙ~" βεβαΙως . έννοεΤται. 

διιΑαίνω, it~"iH. τ1;;,,; τ ~ !) δηλέομαι (Ι} ~λ.). 
ΑΗλΕΌΜλΙ, μΗ. -ήσομαι' π~ )(. δ .. .Jήλ"μαι. ιΧπρφ. 

δ"δ.,ΜfσιJ.α, i.'1 πιχθ. ένν. · 'Α ,τ~θ: βλάπτω (τι)νά, προ
ξενώ κακόν είς (τι) να, φθεΙρω, καταστρέφω (τι)να 
(Α!Χτ . delere) ιι ιi;τcι/.. , προξενώ 8λάβην, εΤμαι έπι-
8λa6ής, όλέθριος 11 ioτl π,,(( '(μ . κα2πό" δ.,λήσαιιιJ.a, 
~τδ νά προξενήσr;, τις φθορόν (ζημίαν) εις τους 
καρποίις ~ IJgHIct &"λήσασιJ.αι = τό νό διαλύσr;ι τις, 
νό παραβι:1, τός ένόρ!<ους συμφωνίας. 
Έτυμ.: ι; ίΖΠ. ρ . del-, dal· (=σχΙζω) Ιλλ. δ"λ

&ιλ- (βλ. ί'ι λ . δαl-δαλ-οS') Π~~Y,λθ~ν τιi: δηλέομα" 
δηλήμω1> (ίΟ .. λ. ), δ.,λήε" (κατaaτροφεύς)' λεjt. "ιί
δ'1λοS' (έσπαρσΥμένος)' [ων, nαl,δ&λ"το, . (έκμηδε.νι-

σμένος), φeC1>O-δίί,ιή, (δστις κάμνει ."ά · , xάνr:ι κα
νε1ς τό λΟΥικά του)' ( βλ. ίν λ. &cίλAιι)' πp~λ. ΛlιττΌ 
dOIH (σχΙζειν)' 'Ιι πρό. τό λcιτιν. deleo συη. ιiμα>ι
σe:ηtεtτcι ι . 'E~ CΙ'}τoί) τό 

δiιAιιμα, -ατο" τό' ιδηλΙΙομα,)' 8λά8η, φθορά, 0-
λεθ·ρας. 

διιΑιίμων, 01>, γεν. -01>0S' (δηΑέομα,)' όλέθριος 11 
ώ; ο ·}σ. βeοτώl' &"λήμω1>=έξολοθρευτής όνθρώπων. 

δiιAιισιι;, -εω,. 1, (δ".ιΙΙομα,)· βλό8η, φθορά, ό
λεθρος. 

διιΑιιΤΙ;ρ, -;;eo,. δ (δηλέομα,)' ό καταστροφεύς. 
'):<;~ cιoJτοu τό 

δ"ΑιιΤΙ;ριος, 01> (&"λέομ.α,)· 8λαπτικ6ς, όλέθριος, 
καταστροφικός. 

AiιAιa, ,ιi' βλ. Δήλ,ο,. 
ΑιιΑιάς, -ιίδο,. -iι (Δ;;λο,)' γυνή έκ Δήλου 11 το 

ιiπcιστ;λHμενoν κcιτ2. Π~'I τίτιχρτον ε1:0; εΙ; ΔY)λ~ν με-;;&\ 
θεώ;;ω,ι (πρ~~κ~ν'ljτων) πλο!ον, εΙ, ιiνiμνφ:'1 τ~ί} πΙ. ο!
ου, δπερ βκόμ ισε .Ον θΤίσέιχ ει; K~Yιτ 'rιν , O TtO:ΙIJ εθ:ινi
τωσε τόν Mι'lι;ιτaιυ~o'l (Δ"λ,α, iv'l. Ι'α;;;). 

AiιAιoι;, α, ο," (Δ;;λο,)' ό έκ Δήλου' τα Δήλ,α 
(ίν'ι. Ιερά) = ή πρός τιμήν τού Άπόλλωνος όΥΟ
μένη έν ΔήλΥ κατό πάν τέταρτον έτος έορτή. 
διιΑον-ότι, έπΙ ~. ιiν, Ι δij,ιoν δ tι (=ιSηλό"lσHI, ση) 

=εΤναι καταφανές δη προδήλως, φυσικό ( βλ. δη
λαδή) ιι ,ucr. χε!τcιι Jlsτi έπε;ΥιΎΥ,μ. έ ·ιν .. δηλαδή , τούτ ; 
έστίν, ηΥουν, «δηλονότι» (λ:ιτ. videlicel). 

διιΑο-ποIέω, μέλ. -ήσω (&;;λο, + πο,έω)' ποιώ τι 
δηλον, τ. !. καθισΤώ τι φανερόν (σαφές) . 

AίiAoς, i/ -iι Ύ'lωατΤι νΥ,<;? -;;ιi") '1 Κuκλi~lύ'l , τ6π'i;; 
"(~'/νY,~εω; το :") ~ Απ6λλω'Ι?; χΙΧί 't'iJ; Ά~τaμι~?; , x'XλιJ~
Jli'IYj ιJJcr. κ~ ! 'ΟρτυΥ{α. lI ι θ:tνώ::ι:/Χ Οtε(λει το; ~ 'lcιI1i 
,Yj, ' ει; το; _~ ί θ. δijλo. (βλ. λ.) 6ι;; έ;~ί :ι: νYί; δp~~ 'ή γε
ψ;ψ!ν'lj. Κ:ιι,' Iί nCi~; το ~ 'ι~μιχ ~! 'I s!voct ΗλΥlνικ6 '1. 

διίΙος, 'ι, ον . ώ~. -o~, -01>' κcιτi O'Jvoc(;:;. ίκ τ~ί) 
δέελο. ( ~λ. λ . ) ' όρατός, έμ :ρανής, καθαρός. 2) κα
ταφόνής, σαq;ής , όποδεδεΙΥμένος, άοφαλής &;;λοl' 
ώ; ίπ ί;:; .=φανερ6, καθcρU. 
Έτυμ. : δήλο. < · cJej - .,Ao~, π~6λ. δμΥ,Ρ. άel-ζη.ιο" 

δέελο., δέατο' Εκ O~'IJX" . ρ . deV- (λόμπcιν, φέΥ
γειν), σηοΥ. τψ έλί .. δ,F - , δ,-. έ; ι1),1 Ζεύ •• δϊo~ κ.ά. 
(μ . τ&;; λ. λ .). 'Ε; ((') : o ~ ,? 
διιΑόω, μΗ. -ώσω (cJijOΙ0S')' καθιστώ δι"}λον (όρα

τόν, φανcρόν ) , - κάμνω Υνωστόν, ~ εΙKνύω, ύποδει
κνύω, άποκαλύ Γ,τω . 2) όποδε ικνύω, έξελέΥχω 11 δι
αKη~ύσσω ιι έπεξηΥώ, άποσαφηνίζι.ι, άναπτύσσω 11 

σημαίνω , δηλώ. 3) υποδεικνύω, έντέλλόμαι , πα
ραΥγέλλω.- 11 = δijλόS' εΙμ,=είμαι σαφής, εΤμαι φο
νερός ιiΠ;;Qcr . δηλοϊ=&;;λόν έστι=εΤνσι φανερ6ν, ά
ποδεδεΙΥμένον, όποδεικνύετάι : . δηΙοϊ δΗ ovx '0-
μήeοv ... έστi=εΤναι φανc~όν δΤΙ ... δέν εΤναι τού Όμ. 

δiιAως, έ;:!;;. ';!jfj δt;}.o~· φανε~C;ς, όποδεδεΙΥμένως. 
δiιAωσις, -εω,. 1, (δηλόωj ' τό νά κατaστήσr;, τΙς 

τι δηλον (φανερόν), ή φανέρωσις 11 ύπόδειξις έπ
εξήγησις, έρμηνεία. 2) διεύθυνσις, διαταΥή. 3) 
προκήΡ'Jξις. 
δ"μ-ΙΥωΥέω, μέλ . - ήιιω (δ"μα)'ωΥό,)' εΤμαι δημ

αΥωΥός, εΤμαι όρχηΥός τού λαού Ικ :.ι,:; .=αΥω, τ. ε. 
όδηΥώ, τόν δήμοΙ' (τόν λαόν), εΤμαι «δημαΥωγός »). 
' ~~ !XιJ:eιί) -ιOC 
δ"μ-ΙΥωΥία, 1( ή διαγωγή (συμπε~ιφoρά, δρά- ' 

σις) .Υ, ό χαρακτήρ τού δημαΥωΥού (άρχηΥού τού 
λαού), κιχί 

διιμ-ΙΥωΥιιιός, ή, ό,,' ό κατάλληλος διά δημα
ΥωΥίά.ν, τ, όμοιος πρός δημαγωΥόν. 'Εκ 'tIji} 

διιμ-Ιyωyόt;, δ (δήμo~-αyω)' ό α)'ω" τόν δήμο,,' 
όρχηγός τού λαού, τού όχλου, « δημαΥωΥός ». 

διιμiίιύδιoν, τδ , κωμικ. ύποκορ. τ~~ δήμος (ό 6λ . ) . 
διιμ.-άρατος, ΟΙ' (δήμο.-!-άeιίομα,)· ό πcρόκλητcς 

τού λαού, ό έπιθυμητός εΙς τόν λαόν 11 κύριον όνο· 
μα 8ασιλέως τινός της Σπάρτης. 
διιμ-αρχέω, μΗ. -ήσω (δήμαeχο.)·ε1μαι δήμαρχος 

η φύλαρχος τού δήμου (Iribunus ίν PιίΙ!1Ύj). Έ~ cι~τoίi τ& 
διιμ-αρχΙα, 1, (δ"μαeχέω)' τό όξΙωμα τού δημάρ

χου (Iribun"tus πcι"ξι Ρωμ.), κ~ί 
διιμ-αρχικ6ι;, . ή, δ .. (δ"μαeχέω)' ό άνήκω\' είι; 

τόν δήμαρχον. 'Εκ τιιίί 
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liιμ-σρxoς, δ (lήμο,Ηίιιχω)' ό Ιιχω ... τοΟ Ι;'μον, διιμο-&οινέω (δήμο, + {}οl't'η)' παρέχω εΙς τόν 
_~. Άθy;~ιxι~ ό προϊστάμενος ένός ι1;'μον (δ~τι; ~:'YIu- λαόν συμπόσ.ον. 
θυ;'ι τdι~ υποθί"δΙ' του , ίτΥ,ρει κ~: ί.,ιίλ2:"σε tQ~; και· διιμό-δροος, . ,oo't', κιχ Ι Κ2:Τα. συνοιΙρ. -D-eov" 
τιχλό-Υου., ίπs~λaπ& τΎιν ι!σπριx~ιν ' των φόρων κλπ.), 6 -D-eov't" 6 ύπό τοΟ δήμου (λαοΟ) D-eοονμενο, (τ. e. 
«δι'ιμαρχοςι 11 ινΡώμ1i,φύλαρχος (λaιτ. tribunus plebis). θρυλούμενος), λαοθρύλητος, πασίγνωστος, περί-

δι'ιμcuσις, -εω" t( ή κατόσχεσις τι'jς περιουσίας φημος. , 
τινός καΙ ή μετα8ί6ασίς της εΙς τό. δημόσlον.'Εκ τσίί διιμο-κιιδιίιί, έ, (Jημοι;+χ;,δομα&)" 6 κηδομενος 

διιμcύω, μίλ. -σω (ιήμο.)" κηρύσσω τι ως περι τσΟ λαΟύ, ό φίλος τού λαού. 
ουσίαν τού δημοσίοlJ " ένεργώ. κατασχέσεις έπί πε- διιμόκοινος, δ (ένν. δoiίλoς)' ό δήμιος ό έκτελών 
ριουσιών πολιτών, καΙ μετα8ι8άζω ταύτας εΙς . τό τός θανατικός ποινάς. 
Δημ6σιον ώς lδιοκτησίαν του (λοιτ. ρubllca.re). 2) διιμο-κοπέω, μέλ. -ήσω (δημοχόπο,)' θηρεύω (έ-
-Υινικω., καθισΤώ τι δημόσιον. πιδιώκω, έπιζητώ) τήν εUνοlαντού δήμου. 
"'μ-ιιΥοpiω, μη . -ήσω (δημ'1γόρο,)' είμαι δημ- διιμο-κοπΙκός, ή, όνο 6 Ικανός, ό κατάλληλος 

η)'ό/ο, (τ. Ι. δημ6:)ιος ρήτωρ), λαλώ (6μιλώ) έν TQ εΙς τόδημοκοπεΤν, 6 ρέπων εΙς δημOKOπίαν.'Eκτσίi 
Έκκλησίςι τού δημου (λαιτ. conciona.ri) " ouv. άγο- , διιμο-κόπος, δ (δήμο,+χόπτω)' ό δημαγωγός, ό 
ρεύω κατό τρόπον δημαγωγικόν. 'Ε, ιx~'tofj τα. κολακεύων τόν λαόν διό νό έΧr:1 την ευνοιάν του. 

διιμ-ιιyoρlσ,1ι (δημηΥοeέω)" συμ80υλευτική ά- δημό-κραντος, o't' (δήμος + χeο.('t'ω)' '6 ύπό τού 
γ6ρευσις "όγόρευσις (λόγος) έν ri'\ Έκκλησίςι τοϋ. λαού έπικυρωμένος. 
δή!:'ου, κιχι δημο-κρΙτέομαι, ποιθ. (δημο,+χeατέω)' διοικοΟ-
δημ-ΙΙΥορικός, ή; δ ... (δημηγοeέω)" [χο.'t'δ, δ'1μη- μαι δημοκρατικG:ς, έχω δημοκρατικό ν πολίτευμα, 

)'όiό" κατάλληλος διό δημοσίας άγoρεtισεις.'Eκ tQ!) ζώ έν δημοκρατίςι. Έ~ oι~,oiί το 
δημ-ΙΙΥ6ρος, δ (δημο, + d)'οeεvω)' δήμ6σιος άγο · δημο-ιιρατίσ, 1ι (~ημοχeο.τέομα.,)' ή κυ8έρνησις 

ρητής, 6 όγορεύων tvwnIov τού λαοΟ (έν r(j Έκ- τοΟ λαού, τό πολίτευμα καθ' δ διοικεί ό λα6ς, ή 
κλησίςι τοΟ δήμου), λαιτ. conciona.tor. «δημοκρατία». Έ~ ΙX·jto~ τ6 

διιμ-ιιlΙσiσ, ή' ή ύπό τοΟ δήμου (λαοΟ) έπι8αλ- διιμΟ-ΚΡΙTlκ6ς, ή, δ" (δημοχ~ατlο.)· 6 όνήι<ων 
λομένη έξορία 11 -Υεν . , ή έξοr;Ια. Έκ' τοίί είς (η κατάλληλος διό) δημοκρατίαν. 

διιμ-iιlδτoς, o't' (δημοs+έJ.ιχVνω)' 6 ύπό τοΟ ιJή- δημό-Ιευστος, ο" (δημο,Ηειίω)' ό λιθοβοληθείς 
μον IAιιν)/6μa)/0" 6 έξορισθεΙς ύπό τοΟ λαοϋ, 6 δη- ύπό του λαου' δημόΑενστο, φό't'ο,=θάνατος διό δη-
μοόίςι έξορισθείς, ό έξόριστος. μοσίου λιθ080λισμοϋ. . 

.ιι-μ(ιτιιρ, t I • -Υ.ν, -τεΙ0, ΜΙ -τeO.' ιχ!τ. -τερο. Υι δr:μ6 }μaι, iit'JO. (δήμο,)' άγορεύω δημοσίςι n δη-
-1'14, cII:ι. και! -r~o.'t" (Δ" <Χντ '. Γή+μήτηρ)' ή θεό Δή- μοκοπώ, όυιλώ πρός τέρΨιν του λαου, άστεΤζομαι. 
μητρa, λιχτ. CereI, θεό της Γεωργίά:;, μήτηρ της δllμο-π1 )ηκΟ4;, δ (δήμο, + π[IhιKO,)' ό πί8ηκος 
Πεooε~όνης [δι' Ιτυμολ. δΙ. . Ιή, μήτηρ), τοΟ δήμου, ό μέ τός κολακείας του έξαπατων τόν 
διιμ1διον, τά, κωμ, UIt'JXOp. 'ι~ί! Ιήμος. λαόν, τσαρλατανος. , 
δiιι;.ςω, μΗ. -[οω αήμο,γ περιr.Οίοομαι τήν μα δημΟ-ΡρΙφΙ;ς, ii (δήμοι;+e[πτω)" 6 ύπ6 τοσ δή-

ζαν του λαοσ, προσποlοΟμαι δτι εΤμαι μέ τό μέρος μου (λα)Ο) έρριμμένος, ύπό τού λαaυ έκτοξευ!')ε(ς. 
του, κάυνω τόν δημοτικόν 11 έξοπατώ τόν λα6ν. .H-MOI, δ' διαμέρισμα της (ύπαΙθρου) χώρας, 
διιμιό-πρiτσ, τ~ (δήμ&οι;+π.πράοχω)· όγαθό πε- i'/'ttO. ,φ πόΑ&.· Ι" δημφ ΊlJ.dχης· μιΗ.ο. nto't'II δη-

ριερχόμενα εΙς τό Δημόσιον διό κατασχέσεως καΙ μο ... κλπ.- 11 ΟΙ κοινοl θνητοΙ, ό κοινός λαός, ό 
έκτιθέlιενα πρός πώλησιν. όχλος, ΟΙ άνθρωποι του σχλου, «λαός» (λα.τ. plebs): 

δι'ιιιιος, o't', δω? δάμ&ο" α, o't' (δήμο,)' ό άνήκων δήμον dνήg, i'ιτΙθ. τψ POO&J.efJfj· ιί>σ. δήμο, έών=ων 
εΙς τ6ν δf;μον (τόν λαόν), δνθρωπος .τού λαοΟ, δη- κοινός άνθρωπος, εΤς έκ τοΟ όχλου. ,- 111 έ'ι δΥΙμο-
μόοιος δήμ&ο& ιιΙονμ";;τα& = δικασταl έκλεγόμενοι κραιΤ'J 'JμΞναιι~ ποΑιτεΙαιι;, κυρ. έν Άθ~ 'ιr.ιι;, ό λαός, ΟΙ 
ύπό τοΟ λcoϋ_-ώ~ &πΙρ. δήμ&ο. n('t'e.'t' = πίνειν εΙς έλεύθεροι πολίται, τό πληθος έντεΟθε 'Ι 2) λαο· 
8άρος τοΟ δημοσ(ου, μέ έξοδα τού κοινοϋ. 2) ώς κρατικόν πολίτευμα, δημοκρατία.- ιν Δήμο. έν 'Ατ-
:ι~α. ιJ δήμ&ο, (έπ δοiJλ.ος)=ιί>; χα.Ι πιx~' tlIltv, 6 (δη- τtκ1j=άστικαί περιφέρειαι, περιοχαl Κοινοτήτων, Κοι-
μόσιος)έκτελεστής τών θανατικών ΠΟΙΥών, «δήμιος». νότητες (λαιην. pa.gi) " ύποδιαιρέσεlς φυλών. Καιτ& 

διιμΙ-OUΡΥcω, μίλ. -;'οω (δημ&οve)'ό,)' είμαι δη- τo~;; χρόνου; τ-:,ίί 'Hpo~. οΙ ΤQΙ'Jίίτοι ~Yιμoι ΥισΙχν 100 
μ&ονόΙ)'δς (τ. Ι. έπαγγελματίας), άσκώ (μετέρχομαι) (lΟ έ~ έκiο't'ΥI; των ~Ξκαι φuλω'i)., oc·j;YjOi·ltE;; ο ριχ'>;ύΤΕ-
Ιπάνγελμά τι, έργά~oμαι. P'Jv εΙ. 174. (δήμο" δωρ. δαμος ~~ ίσιπ. ρ . dίi(i)-";" 

. διιμιoαUΡy'α, tI (lημ'οve)'ό.)· τό δημιουργεΤν, τ. έλλ. δίi· (=διανέμειν, κομματιάζειν), περί -1ι;; Ολ. €'I 
i. κατασκευάζειν Τι παράγειν τι" έργον, έπάγγελμα, λ. λ . δατέομα&, δα'ομα&, δαπάνη κ.λ.· πρβλ. σαινσκρ. 
κατασκευή. dali (κόπτειν, μοιράζειν)l . 

διιμι-ουΡΥικ6ς, ή, δ ... (δημ&ονργό.)· ό άνήκων εΙς .ΗΜΟΊ, δ' πάχο:;, λίπος (6 έπ{π').ου., δΎjλ. τό 
τεxiι.Ιτην tι έπιτήδειος τεχνίτης. ΈπΙρ. -χώi = κατό περιτόναιον τών έντοσθίων, ΚΟΙ'l. ξύγκ ! ). , 
τρόπον τεχνικόν, ώς έμπειρος τεχνίτης. 'Εκ Τ'Jίί Έτνμ.: i6EIS. Ε,υμολ: καιτi Τ Ι 'ιαις έ;; ίr.ιπ. ρ. da-
διιμι-ουΡΥ6ς, ΠΟΙΥί';. δημΙ-ΟCΡΥός, . δ)/ (δημος + (ρέω, χύνομάι), Πί'6λ. σr.ινoκΡ . dana.m (ύγρόν r;iov έκ 

*Ιρ)'ώ, le)'o't')' ό έργαζ6μενος (μετερχόμενος Ιρ- τω.ν κρι;;τ'ά.ψων τοίί HS=fotvto. Yoot'ti τΎίν ΠΞ.;ί,,~?·ι τσiί 
γον ώφέλιμον) διό τόν λαόν 11 ώ~ o·jo:otat. ιJ δημ&- ό"γοιομοό} των), . danu (ύγρόν όποστόζον, σταγών)-
οve)'δ,=τεχν(της, έργάτης, χειρώναξ 11 γενικω~, πδς Z.ν~. danu- (ποταμός), don (ϋδωρ, ποταμός)' 'Αρμ. 
κατασκευαστής οΙουδήποτε πράγματος (λΙΧτ. fa.bri- tamuk (ύγρός, άρδευμένος). ta.mka.na.m (ύγραίνομαι). 
(ΔΙΟΓ) 11 μη' ". ορ(Joeο, lη;ιιοερ)'ό. = πρωία παρaKΙ- διιμoσfc;ι, έπ!? ελ. δημόσ.ο,. 
νοΟσα τόν δνθρωπον πρός έργασ(αν. 2) 6 ποιη- διιμοσιcύω (δημόο&ο.)= δημενω (ο 6λ.)- 11 ιiμτ6., 
τής τοΟ κόσμου, ό δημιουργός τού παντός, 6 Θεός. άγω δημόσιον t3fov, άνήκω εΙς δημοσίαν ύπηρεσίαν 
- 11 όνομα άνωτάτης όρχης πόλεών τινων έν Πε- (ιi'ιτΙθ . τι'ji Ιδιωτεύω), όνήκω εΙς τήν ' πΟλιτείαν. 
λoπoννήσι,J. 'Εκ τσί) 
διιμο-β6ρος, o't' (δήμο.+βοeά. τoiί β&βρώοχω)' ό διιμ6σlqς, 0., ο" (δήμο,)' 6 όνήκων εΙ~ τόν λα-

κατα6ι8ρώσκων τόν δημον, 6 κατα8ροχθΙζων τά ,όν tι τηνπολιτείαν (λαιτ _ publίcus).- η ιJ δημόσ&ο, 
δηυόσια . · (ένν. doiίAosJ .= ύπάλληλος Υι ύπηρέτης τοΟ δημοσί-
διιμΟ-ΥCρων, -o't'τo" δ (δήμοι;+)'έeow)' 6 γερον- ου, μεσαίας κοινωνικης τάξεως, wc; ό δημ6aιος κή-

τότερος τοΟ δήμου (λαοΟ)" -Υι_ικω., πρεσ&:ιτερcς, ρυξ tι φύλαξ.- 111 ώ. o·j~!t. τδ ·δημόο&ον=τό Κρά-
άpxη~ός. ήγεμών" xa.tdι πλΥίθ., ΟΙ εύγένετς, ΟΙ άρχ· τος, ή Π -λιτε(α (λιχτ . respublica). 2) παν δημό-
ηγοί, ΟΙ άρχοντες (ώ; τό λιχτιν. senι.tοresJ. . σιον οΙκοδόμημα" ή δημοσ(α εlρκτή. -- ιν eUJP. θΥίλ. 
διιμό-Ιεν, ι!πΙρ . (δήμο,) = δημοσlςι CSan6Vr:1 (κυρ. ή δο.μοο'ο. (έν-ι. σχηl'ή)=ή σκη'ιή τών Βασιλέων τrjς 

έκ TQG δήμου, άπό τόν λαόν, δι' έξ6ΔWν τοΟ λαου). Σπάρτης. 2) aστ. δημοοlφ, ίων. -/'11 ώ; in(t-. = δι' 
- 11 κατό τόν ' δημον Τι'\ς γεννήσεως, (καταγόμε. , έξόδων τοΟ Δημοσίου, «δημοσ(φ. 'J!:; Iy"JtOU τό 
νος) έκ τού δήμου. . . , διιμοσιόω, μΗ. -ώοω='ημειίω (/;ί Ολ.). 



...... Tcl~ i, (Ζημο, + τΙAo~)' δι' έξόδι..γ του 
5ηIJόd.I.oυ, δ.,μόσιος. έ8νικός. 
~TCpό4;, ~, ο" (δημο,), ΠΟΙ"ljΤ. ιίντ! Ι"μοη

ΜΟ' . (/5 βλ.)' ,κοινός, λαϊκός 11 κοινης προελεύσεως, . 
xυδj1ΤOς. ' 

δilμ6τιις, ·ov, δ (δήμο,)' εΤς έκ του λαου, δν-
8pωηC'ς τοΩ &Ι;μοv 11 κοινός, δν8ρωπcς τοΩ δχλου.-
11 Q έκ του CΙΎTOO δήμου καταγόμενος, συνδημότης, 
συμπ,ολlτης. 

διιμOTΙιι~, Ι;, ό" (δήμο,)' 6 προσαρμοζόμενος 
πρ ~.ς τ6ν Mjμo" (πρός τό «γουστa» του λαου), λα
ϊκός ιι δημόσιος.- 11 δν8ρωπσς του όχλου, εΤς άπ6 
τ6ν συρφ~τόν, λιχτ. pIebeius.- 11I ό δημοκρατικών 
φ~νημάΤj..Jν, λιχτ. ρopI;IIaris U Υιν. δημοφιλής.-ΙπΙρ. 
-Μ;Τ»,- κατά τρόπον ευπροσήγορον, εύγενώς, πρά
wς.:"- ιν Έν 'Αθήνιχι" ό fK τινος δήμου, ό άνήκων 
ΕΤς . τινα δημον, ιiντΙθ. τψ δ"μόαιο,. 
. διιιι-oUXoς, ο" (δήμοri-Ιχω)' ό προστατεύων τόν 
λ~~ν, κηδεμρνικ6ς, προστατευτικ6ς (ίπ! θεοτΤιτων, 
ιiVi;!,?τ"ιχ . τψ σ1jμιρ . noAIovxo,) ιι ώ, o~σ. t"μoV,LOI 
,.u,~ol φύλόκες (φρουροl) της χwρος 11 οΙ κυ6ερ· 
νf}Τ9~δ~οντες) της χWρας. 

δ!t Υος, ο" (δήμο,+φσΥιί" του τιώΥω)=δ,,-
~Ι6ιo, (/5 6λ.}. 
~διϊμo-llpισ:Π\ς, -ον, δ (δήμo~xαIΙζoμαι)' ό χα

ριζόμενος εΙς τ6ν λαόν (τόν δχλον), ό καλακεύωl 
τ9ς άδl;ιναμΙάς του δχλου. 

διι ..... δικ, ., (δημo~ + ιΙδο,)' ό όμοιάζων πρός 
τ6ν λαόν, άνήκων εΙς τόν λαόν, άρέσκων εΙς τόν 
λ06ν, λαϊκός, λαοφιλής, δημοφιλής. 

διι." δωρ. &Ω" (ΙΙ;, 111,,)· ίπΙρ . , λιχτ. diu' ε'πl μα
κρόν χρόνον, έπl πολύ, κατά τό μακρόν αύτό χρο · 
νικόν διόστηΊjα ιι πρό πολλοΩ. 
'Εwμ. t tt)" ("όFΙ;", Ήλ., Δίιιρ. δΙΙν (*JFii", tωρ. 

(' ~λχμ.) ~oΙΙ" ~ "JoFιI~ (= έπl πολύν χρόνον). ΠιθΙΧ
ναιτ. το ιπΙρ . . It)ιo (Ια,,) ,oi!.o ι!νιχι ΙΧίτ. Ι ·ι. θτιλ. Ύέν . 
(χιχτιχλ'ή;ιχσιχ ιί, το ΙπΙρ.) Ινo~ θ'ljλ. ovlJ!. *~Fii- , *fJoFίi
(-διόρκεια)' i; ιx~τoυ ,ιi: δ"θιί, {"ιό" ~ωp. ι!ίiIό" 
(πρ,,6λ. Ήσυχ. cδαό,,' nοΑvχρό'l'ιοιο,., δαόν( *όFίijο,,), 
'",,"ΙΟ, (~λ. τάι, λ. λ.)' συΎΥ. τψ λ:ιτ. dίiro (= διαρ· 
κώ, συνεχΙζω νά εΤμαι), dίidum (= άπό τινος χρό
νου, άπ6 μακροΩ)' πΙΧλ-σλΙΧ6 . dave (κόποτε), davTn" 
= παλαιός Άρμ. tevem (διαΡΚώ, διαμένω).- Kιxτιi 
τινχ, αυγΥ. ιΙνΙΧΙ χιχ! ,&, λιχτ. diu, dies. Έ; ιx-j.o!j τό 

διι.,οι6ς, δωρ. δίί"α,ό~, ά, ό" (δι;ιογ ό έπl μακρόν 
ζQν, μακρ«?χρόνιος ιι ήλικιωμένος, γέρων ιι "αλαιός, 
όρχατος. [ω;; 6' αυνθ. θιω"εΤ.ιχι fι:tci ,ινων ~ίζιx συγΥ. 
τφ. λιχτ. ~evurn< ae.vom !π"Ι;λ. ΙΌτθ. du aivam = εΙς 
τους. αlωνσς)' ,oυ~oυ ιν ,~ Ιλλ. σφζετ:ιι 1ι τοπιχ'ή 
a/FCI (xιxtιxa,llax ΙπΙρ . )· ΤΙ.ΟΙ δ,ll,σιό, σ1jμ. κυρ. ό έ-
χων μακροζωΙαν). . 
διιν6Ριο", τό, ρωμαίκ6ν νόμισμα (denArius), !σ~ν 

naptnGU προ, τΥιν fH'ljV. &eαχμΙ;ιο. 
AWMIA, ,i' σκέψεις, συμ60υλαΙ, σχέδια, ιέχναι, 

τεχνόσματα' μόνον xιx'tιx πλ1jθ . ιiπιxντων' (π;:;ελ. Σιμων. 
ιίποσπ. 7,78 cδΙ;"ια πά"τα Ηαί τeόnοv~,.). 
. 'Εwμ.t δ Ιν . τούτου δήι-ο, πιχρ' Ήσυχ.· π~6λ. πιχι;άι 
τφ ΙδΙφ ccll""ιtS'· c!MOHO,-, cΙι!"ι-έω.· CΙ8όΑω,,., 
c(!ιωρ.) CΙδα"Ι,' Ιπeο"ό"το,l,", cnοΑvδΙ;"ισ' ποΑύ
βοvΑο.".· πρ6λ. ώα. ασινσχρ. ρurudόSΔh (= πλούσιος 
εΙς 8αυμaστάς πράξεις). Κιχτάι .ιχυ.ιχ δη"o~* δα"αo. 
ιίντΙ ·&ι"αο" χιχτ& τό "Ι.α- (δλ. Ι· δαΙ;,)· πr-ΙSλ . σιχνσχρ. 

' dδ.&~ (δσυμαστή δύναμις, άξΙα πΡδξις). 'Ε-ι πάσι 
τοότr.,ι. υπόχιιτιχι ίιχπ. ρ. *dens-, π.ρ! ή; Ολ. χιχ! .άι, 
λ. λ. δΙlαι lιιΙ;μωιο, δαϊφιω", &lαΙ;., δαη"σι. 

διιξI-ισ~oς, ο" (διίHιoωΤHμό,)=δαHΙθvμo" .fJ.v
μοδαΜt), (ft 61..)' ό ιΜχ"ω" τόν .fJ.vμόιο (τ . ε . ό φ8εΙ
ρwν, κατατρώγων, τήν ψυχήν, τήν καρδΙαν). 
_ομσι, μίλ. τoίi IάΜ"ω. 
" .. ν, ιiπpφ. το!l Ιηj'όιu' ι!t7oυ" έπ. πρτ. του ιx~· 

το!ί ~Y,μ. 
&;-ΙΙOΙC", άόρ. ίπΙρ. (cJήΤπoθι", Ύ"ιχφόμενο'Ι χcι! 

ε:; Μο λ. : .1) πο8-ι,,)' έξ οΙουδήποτε μέρους, λΙΧ •• 
undec:uιnque: dnό8-.. δήποθ .. = όπό όπουδήποτε. 

. aιι-ROΤC, ιiόρ. _πΙρ. (cJή+πoτι, Ύpιx~όμινoν χιχ! διάι 
~euo λ.: Ιι) -"O~.), διιιρ. Ιι) -"0_' KόnOτε, -εΙς Kδπoιaν 

έποχήν, μΙαν φοράν, κατά τινα χρόνον 11·.1 cJιtποτι 
= λιχτ. 51 qUAndo' τΙ δΙ; ποτι = λσιτ: quldnam = τΙ 
λοιnόν; 

:δή-ηου, άόρ. έπ Ι ρ . (cJή+πoυ), συχν. yριxφ~μεψ)'1 χιχ! 
διQι Μο λ. : cJι; nov' ίσως, πι8ανόν, ήμnορετ νό ... 11 
et6aIa, άναj.:φι6όλως, ι:.:ς νομΙζω, αν δέν όπατώ
μαι, λιχ.ιν. sciIicet, nlmirum.- 11 ω~ έρωΤ'ljμ. δπo~τι
λο!ίν χιχτιχφσιτ. ιiπiνΤ'ljσιν: τήιο ιιΙχμάΑωτοι- χιίτοιαθα 
cJι; nοv;=γνωρΙζεις "ολύ καλό, μΟϋ φαΙνεται (τι: αν 
δέν όπατωμαι) τήν αΙχμάλωτον; 

δή-ηOUΙι:." ιiόρ. intp.=cJtinov (δ 01.). 
.διιρι6ομαι, Επιχ . Ύ' δυϊχ. · Iηil,daa{JoO,l" Υ' πλ'ljθ 

δ"l,όωιοτο, ιiπρφ. Ιηeιιίααθαι, ιίπαθ. (δηι,,)' άγω' 
νΙζομαι, μάχομαι ιι φιλονεικώ, λογομαχω, διαπλη 
κτ1ζομαι. 

διιρι.,Ιήτιι., (6λ. cJ"elω). 
. ΑΗ":ΡΙΙ, -ιο, χιχ ! -εω~, f( άγwν, μάχη, συμπλο· 

κη, δμιλλα. · [δηι,., δ"eίω., δ"eιάω (Ολ. ,άι, λ. λ.)' 
QI.)YΎ. τψ σιχνσ1οφ. ·diirih (σχΙζων)' έ; ί:ιπ: ρ. der-
(σχΙζω)der-' 6λ. δέιω). . . 

, διιΡΙ-φ6τος, 0'1' (δηg,~φάω)' ό φονευ8εΙς έν τό 
μόΧr:1 (".Ολ . άιεΙ-φατο,). 

' δ~ρIω, icip. σι' i.YιgiaιI=I"eItioμaI (/5 6λ.).-Μίσον, 
δηι,ομαι, μέλ. ΙηρΙαομαι' Ύ' πλ'ljθ. μaσ. ιi"ρ. ιχ' cJ,,
elaa'l'ro' ώσ. Υ ' ~υ ·ίχ . Ι\ιχθ. ιi?~. ιχ ' δηιι "ο.ι;τ" ιο, ώσε: 
ε~ έ ·ι. δ"lίι-ομ7.'. 

.. iIIpό-e'fcH;, Ο", δωρ. Δσιιόβιο" ο" (δ"ιό, + βΙος)' 
μακρό6ιος, ζών tnl μακρόν χρόνον, μακροχρόνιος. 

διιρ6ς, ά, ό" (cJι;Ι-)' μακρός, πολύ μακρός, ό πο
λύν χρόνον διcρκQν (πρ6λ. δηι-αιό,).- έν χιxχ~ ίνν., 
o~t. ιIηJO~ ω; έπΙρ . (έ ·I'Ι . χρό"οι-)=πολύ , "όρα πολύ, 
έπΙ "ολύν χΡόνον. [tt' έ~!.ιμ!)λ . €ίλ. cJtjιo]. 

δΙΙlJάαιιι:το, έπ. ιί.ντ! έcJι;αιxτo, Ύ' εν. μιi~. ιio". ιχ' 
τοίί δέω=δένω. 

.δ~σι:, i:t. ιiν-::ί Ιδηαι, Ύ' Ιν. iop. σι' το!ί δέω (δένω)' 
ωό . i:t. ιiν~: έδέηαε, ιirip. ιχ' τoίi δέω Β (= fXW ό · 
νόγκην). 
~~Tα, ~πΙp. (cJι;), έχτ!,. ,iJr.o; το!ί cJι;' όσφαλώς, 

6ε60Ιι.:ς, αναμφι6όλως, φυσικό, έννοεΤτσι ιι ίν ιίπιχν
<ty.:J. , 6εeαιόιατα, vcl 6έ6αια, μάλιστα' ον δητσ=ό· 
σφαλώς όχι, όχι 6έ6αια, δλως διόλου' έν ί;:;ωτΤισ., 
τι δητα;=1Ι λοιπό,,; [~ι' έτ :ιμ?λ. ιλ. cJι;1. 

διιIΙι:Ις, ιJ"xθfίνα" μτχ. κιχ! απ"". πσιθ. iop. σι' του 
διiκι-ω. . 
ΑΗΏ, έ·, . μετ,χ σr,μΙΧ:J . μέλλ. , !:Ιό εϋρω, 86 συναν

τήσω. ί :t,.6λ. Ήσ!.ιΧ , «έδηει-' ευ!ειο'" χιχτ" τι',σι;; O!JΎY. 
τψ Ιμ. δαηι-αι, δέατο, ιJέδαε (Ιλ . ,,χς λ. λ . ) ' χιχ:' l1λ
λ~υ; ιiνIίγ εo:ιxι ε : . ίιχπ. ρ. *des- κοιΙ ε!νιx~ συΎΥ. ,ιji 
σιx·lσχ~. dasati (=διwκω, έπιδι.Wκω)l. 

Αιιω, Υ" Ύεν. · όο. κ:ιΙ συνΊιΡ . • 0ϊί;=Δ"μΙ;τηι, λΙΧτ . 
Ceres. 

Ιαι:tν, συ·IΊιΡ. ιiντί Ιη'·όω"., μ.χ. ίν . τ?ίi Ιηϊόω (ίΗλ.). 
ΑΙΙΥος, !Ι' o~ (Δ'!ώ)' άφιερωμένος εΙς τήν Δή

μηψο, IEPo:; της Δημητρος. · . 
δαώαας, δαωΙι:ίς, μ.χ. ένεΡΥ. χσι! ποιθ. ιi"ρ. οι' ,05 

δπόω (;γι Ι"ί·όω). 
δαώσω, μΗ. τοίί δ"j·όω. 
ΔΙ, έχ σ'Jν:ιιρ. ιi'ιτί Δ,ϊ, δο •. τoίi Ζεδ,· 6λ . * ΔΙ,. 
Αlλ', π?ιτιτ. δια', π"όθ. συν'ta.σ~ομ8v·1j μιτάι ravtXTI; 

χιχ! Aί. ιιxτ ιχY,~·-6:ισιχ'ή ~τιμ. = "έντελώς διό μέσου 
« πέρα γιό πέρα» , άπ' όκρου: εΙς όκρον. ' 

Α' ΜΕ'1'Α ' ΙΈΚΙΚΗ-Σ: Ι Ιπί τόπου i) ,"onIxov 
J,aa,r't.u;CHO" διό μέσου τινός, έξω εΙς : δι' ήέeο. 
al{Jofie Ικαι-ειο=διά μέσου τοϋ δέρος (της χαμηλης 
δηλ. άτμοσφαίρας) Ιφ8ασεν έπόνω εΙς τους αΙ8έ
ρας lxnefin~ ~,ιi πά,,~ω,,=έξετxε (διέπρεπε) μεταξύ 
όλων. 2) ent τοπιχων aιQtσττιμiταιν: δ,ιi noUov= 
εΙς μεγόλην όπόστασιν' διιί πέιοτι ατοδΙω,,=ε:Ις ό
πόστασιν πέντε σταδΙων ' δ,ιi δέκα InάΑξιr::uιο=άνά 
δέ~α • έπόλξεις, με8' έκόστην δεκάτην έπαλξιν .-
11 ιπ" χeόι-οv, κατό τήν διάρκειαν χρονικου τινος 
διι;:ιστηματος, κατό τινα χρόνον ιι προχaιμavου δέ πιρί 
,01.) πιχ;:;ε,λθόντο" έκτοτε, όπό τότε: διά χeό'l'οv = 
fnEITa από χρονικόν τι διόστημα (μικρόν i) μέγα), 
μ~τό τινα ~Ρόνoν .• 2) ,έπ!" ιί.HTίλo~ιcι~όxων χρ"νι
χων διιχσ'"ιjμιχ,φν : Ι,α τιιτ,,~ ';μέρη, = l«Jτά πόσαν 
τρΙτην ήμέραν' διά πΙι-τι έτώιι=κςιτό .πΟν πέμπτον 
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Ιτος (<<κάθε πέντε χρόνια»).- ΙΟ έν 'tij iVVOtq. του: 
προερχόμενος fK τινος, διά τινος, διό μέσου τινός, 
μέ τι: δ,α βσα,Uω., πεφυΧένσ, = προέρχεσθαι έκ 
6cίσιλtων" δ,' lρ~ηνέω. "Υε,ν = διό μέσου διερμη_ · 
νέι.χ; λέγειΨ δι·α χειρω" χλπ. 11 εντεί)θεν ΙJ7jλοί χιιΙ 
τόν τρόπον χιιθ' 8ν γΙνετιιΙ τι, δπότε iι δια+Υεν. = τροπ. 
έπιΡ. Τι τροπ. μτχ: δια τάχου.=ταχέως δ,α βραχέων 
=βραχέι.χ;· δια 'aπoυδη.=σπεύΔWν. 

Β' ΜΕΤ' ΑΙΤΙΑΤ.: Ι έπΙ τόπου, διό μέσου τινός 
(τοπιχω,) : δ,α δφμl1=διό μέσου τού οίκου. 2) έπΙ 
xeό'l'Oυ, κατά τήν διάρκειάν τινος, κατά τινα: διά 
νιίχτιι=διαρκούσης τi'jς νυκτός, "ατά τήν νύκτα.
ΙΙ : όπό τινος άπόψει.χ;, χάριν (ενεκα) τινός, διά τινα 
λόγον, ενεκά τινος δ,α πολλά = διό πολλούς 
λόγους. 

Γ' ANEf ΠΤ2ΣΕ2Σ, ώ; έπΙρ. = ολως διόλου, όλο· 
σXερCις, καθ' όλοκληρίαν. . . 

Δ' ΕΝ ΣfΝθΕΣΕI: Ι ολω::; διόλου · διά μέσου, κατό 
πλάτος: δ'l1·βl1ίνω. 2) μέχρι τέλους, ώ;; εν τφ 
διιι-β,όω, δ,α-μά.χομιιι 11 έντε~θE'1 Cιπλω; έπιτεΙνει ,'ijv 
~ννo·ιιιν τοο 6' οuνθsτ., έντελώς «πέρα Υιά ntpa».
ΙΙ μεταξύ, έν μέρει, κάπως , κυρ. εν επιθ. ώ;; δ,ά
Ιευχο., δ,ά-χρυαο. κλπ.-ΙΙΙ δηλοΙ άμοι6ιιίιιν iiμιλλιιν 
(6 εΙ;; μέ τόν ά.λλον, Τι δ εΙ; ε 'ιιιντΙον του iiλλοu) : δι-
4δω, δ,-αΥωνίζομl1,.- ΙV ίlYjJo(jt χω;;ισμόν (6 εΙ;; άπδ 
τόν ά.λλον, εί;; IJuo, χυψιοτχ), v'J'{"(. κιιί άντΙστ. τψ λιιτ. 
dis- : δ,α-λν"" δ,-α,ρέω. 
Έτυμ.: δ,ά (θε:ισιιλ. δ,έ, Λεσ6. ζά) φιιΙνετιιι νόt 

IiΙνιιι μετιι:ιχημιιτισμό;; τοί) ίιιπ. *dis-, (λιιτ. dis-, π!Χλ
γερμ. ΖίΓ) έλλ. δΙ. (κιιί *δ,οά ) δ,,χ χιιτ,χ τό μετά), 
π;ι6λ. δ,α-αχίζω: λιιτ. dis-cindo (=σχίζω είς δύο)' 
ί'.ιΠ. *dis ( *dvis, 1tr;6λ. Γοτθ. twis- (twis- standam= 
χω;>ίζομαι), πιιλ-γερμ. zwis-k, zwis-ki (διπλούς) (ίιιπ. 
*dvi-, *di- (=δύο). Βλ. δύο, δί., δυο , . 

Α'δ, ιιίτ. τοίί Ζευ;' βλ. όνομ. *Δί •• 
δίσ, ή, θηλ. τοί) δϊΌ. (ο βλ.)' όμοΙα πρός θεάν, 

θεοειδής δία lJ.εrιωιι Τι Υυνα,χών=μία θεό μεταξύ 
θεαινών Τι γυναικών. 
διa-βδδI~ω, μελ. -ίοω, . άΗ. -rcii' βαδίζω (περιπα

τώ διό μέσου, περνώ κατό πλάτος. 
διa-βafνω, μίί .. -βιΙιαομα,' cio:ip. β' -έβην, μτχ. δ,α

βά.· πρχ. -βέβηχα: Ι κάμνω εν μέγα βήμα, δια
σκελΙζω 11 Τσταμαι μέ τά σκέλη διεστηκότα, κ~Ι έπομ. 
Τστς:ιμαι στερεώς, έχω σταθεράν βάσιν (επι πολε
μιστων), λ!Χτ . dίvarίcarί.- 11 με,' ιιίτιιιτ., περνώ άν" 
τικρύ όπό τι, ύπερ6αΙνω τι, διαβαίνω τι 11 ώ~. κιχΙ 
«πολ . , διέρχομαι, περνώ όπέναντι, . λιιτ. trajicere 
(κιιρ. πιιριιλειπομι!νη;; τής; ιιίτ. lJ.ιXAaooay Τι ποταμόν). 
δισ-βάΙΙω (διά τού; χρόνοιι;; βλ. βάΗω)' ρίπτω 

όπέναντι, ρίπτω ' διό μέσου τινός (έπάνω άπό τι) 
εΙς τό δλλο μέρος 11 φέρω, διαβιβάζω, εΙς τό άίlέν· · 
αντι μέΡ:Jς 11 φιιινομε'ιικω.;; εΙνιιι άμτα. (δ ιότι σxε~~ν 
πΧντι;.τιι ίξυπιιχ"ύετιιι ιιίτ_ τι;;: Ιαυτόν, ατρατον κλπ.) 
=λΙΧ •. trajicere' διέρχομαι, διαβαίνω, ύπερβαΙνω, 
διαπερώ.- Ηκατηγορώ ψευδώς, συκοφαντώ, (δια
βάλλω», δυσφr')μώ 11 κατηγορώ τινα είς τινα δλλον. 
- 11I έξαπαΤώ, άπατώ. 

δισ-βCις, μτχ. «ορ. 6' του διαβαίνω (5 βλ.). 
διά-βδσις, -.00 •• t. (διαβαίνω)' τό πέρασμα, «δι-

όβάσιςι. 2) μέσον, τρόπος ij μέσον πρός διά-
βασιν. 

ιιcι-βάσιιω, θιχμιστιχόν του cJ,aflatνaJ' 6αδΙζω κα
μαρωτός. 
δια-βσστάςω, μ~λ . -σω' ζυγΙζω πρδγμό τι διό 

της χειρός, έκτιμώ τό βάρος του εΙς τό χέρια (ώαεΙ 
ιίς; πλιioτιγγ!X). -
δισ-βστέος, σ, ον, ρημ. έπΙθ. του δ,ΙΧβαΙνω' ον 

όφείλει νό διαβι) τις, νό περάσι:ι. 
δια-βδτήΡΙDς, α, ον ιδ,ιχβl1Ινω)' σιιν. χ!Xτόt πλ'l)θ. 

τα δ'l1/lrι.τήρ,ιι (ίνν, Ιερά) = θυ:)ίαι προσφερόμενα ι 
πρό της μελετωμένης διαβάοεως ύπέρ εύτυΧΟύς 
έκd6σεώς της. . . 
δισ-βδτ6ς, tj, ό~, Ρr,μιχτ. έ:τΙθ. τσυ δ'l1βιχ{νω' ον 

δύναταΙ τις νό διαβi), ό εϋi<ολος πρός διάβασιν, 
διαβατός . . 
δ ...... cβσι"μ.ι, «ποθ: Ισχυρίζομαι μετ' έπιμ~. 

νt'jς, διισχυΡΙζομαι. 

ΔΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΖ ΕΛΔΗΝ. ΓΔJ2ZZHZ 

διa-βΕ6ιιιισ, πρχ. 'toiJ διαβαίνοιι. 
δισ-βι:βίωιισ,. πρχ. του δ,α-β,όω. 
δισ-βέβΙιιιια, πρχ. 'tοί) δ,αβάλΙω. 
δισ-βέβρωμαι, πιιθ. πρκ. του δ,αβ,βρώαχω. 
δισ-βήμι:νσι, έπ. άντί δ,αβ;;ναι, «πρφ. άορ. 6' τόυ 

δ,αβαίνω. 
δια-8ήσομσι, μέλ. 'tou δ,αβαίνω. 
δια-βiιτιις, -ου, δ . (δ,αβαίνω)· τό γνωστόν δργιινον, 

λεγόμενον κιιΙ νί)ν δ,αβήτης (r, χομπά,σο) , κ~ί όνομιι
σθέν ο&τω έκ των ΙJιεστώτων οκελώ'Ι ιι·)τ?ί). 
δια-βιά~oμσι, μέλι -άαομα" έπιτετ. τύΠG: του β,-

άζομα,. 
δια~βIβάζω, μΗ: -βιβάαω, άττ. -βιβώ, μτ6. τρί) 

δ,αβαί'l'ω' κάμνω τι νά διαβι) 11 μετα:ρέρω (μεταβι
. βάζω) εΙς τό άπέναντι μέρος. 

δια-βιβρώσιιω, μέλ. -βρώσαμα.· πιιθ. πρχ. -β/βρω
μα,' κατατρώγω, καταβιβρώσκω, καταβροχθΙζω, κατ
αναλίσκω. 
δια-βιόω, μελ. -ώαομα.· «ορ. 6' -εΡίων, άπ~:p. 

-β,ώναι (ιίΙ:ιεΙ ε; έΥεοτ. δια·βίω;λ ')· διέρχομαι (περ
νώ) τήν ζωήν μου, ζω μέχ ρι τέλους, διάγω. 2) 
άπσλ. μετ& μτχ . : μελετών δ,αβεβίωχα = έχω κατα
ναλώσει τήν ζωήν μου έξασι<ούμεΥος. 
δια-βΙέπω, μέλ. -ψομαι' βλέπω διό μέσου, εΙι;J

δύω διό τού βλέμματος n βλέπω κατ' εύθείαν, άτε· 
νώς 11 βλέπω άσκαρδαμυκτl. 2) δλέπω καθαρά, 
σαφώς. 

δια-βΙΙΙ&Είς, μτχ. πιιθ. «όρ. ιι' το1'ί δ,αβάΗ.ω. . 
δια-β1»άω, μ.λ. -ιΙιαομα,' φωνάζω δυνατά, διακη

ρύσσω, άνακοινώ δημοσίQ. - Μέσο·ι, δlaγωνΙζομαι, 
όμιλλώμαι εΙς τήν βοήν (εΙς τό φωνόζειν) . 
. δια-βοlή, iι (διιιβάΗω)' ψευδής κατηγορΙα, σιι-
κοφαντία, δυσφήμησις (λιιτ. calumnia). -
δια-βοlία, ή=διαβοlή (ο βλ.). 
διά-βοlος, ο" (διαβάλΙω)' ό ψευδώς κατηγορών, 

ό συκοφαντών, συκοφαντικός.-'2ς; 0')0. cJ δ,άβοΑος 
=ό συκοφάντης 11 χιιΙ χιι;ι. δ Δ,άβολο. (ώς ό κατ' έξ
οχήν συκοφάντης), 6 Σατανάς (Κιιιν. Δι~θ.). Έπ!~. 
-λω;=έπΙ διαβολr:\, συκοφαντικώς. 
οια-βόρος, ον (διαβ.βρώαχω)· ό διαβιβρώσκων, ό 

κατατρώγωΥ' μετόt ιιΙτ.: ν6αο. δ,αβ6ρο. πόδrι..- 11 
μετά πιιθ. or,Ii. δ,άβορο., ον' ό κατατρι.ιγόμενος, 
φθειρόμενος (Τι φθαρεΙς, καταναλωθείς) . Κ!χτχ ,ι
V(1;; ή λ. προπιιρο;ύνετιι: (δ,άβορο.) ant τβ ένεργ. χ~Ι 
παθητ. σΥιμιισΙιι;;. 

δια-βουIΕύομσι, «ποθ.· σκέπτομαι, συλλογΙζομαι, 
ύπόθεσlν τινα έν πάσr:ι λεπτομερεΙQ. . 
δισ-βρέχω, μΗ. -ξω' βρέχω, ύγρdΙνω, cμOUΣ~εύω) 

τι δλως διόλου. 
διiι-βρoxoς· ό έντελώς ύγρός, κάθυγρος, κατα

μουσκευμένος. 2) σάπιqς : ναϊί; δ,άβροχο.=πλοίον 
τού όποίου τα ξύλα έσάπισαν καΙ «κάνει νερά». 
δια-βρώσομαι, μιϊλ. · _ou δ,αβ,βeώaxω. 

. δια-βίiνέω, δ,α-βύJlω, δ,α-βύω' ώ%ι διά μέσου, 
σπρώ;<ινω, «στουπWνω».-Πιιθη,. σπρώχνομαι, χώνο
μαι διά μέσQυ, διαπερCιμαι, 
δια-βώ, .fj;, 'π, 'fποt. άορ.β' του δ,ιιβαΙνοιι. 

. δισ-yalιινί~ω, μέλι -{σω (δ,ά + ΥσΑιΙινηγ καθιστώ 
τι έντελώς γαλήνι6ν. . 
δι-σΥΥέΙΙω, μΗ. -εΑ&;' cίόρ. !χ' δ,ή)')'ε,lα (δ,ο + 

άΥ)'έΙλω)' άγγέλλω διά τινος (ώς άγγελιαφόρου), 
άποστέλλω όγγελΙαν 11 "(εν ., δΙδω εΤδησιν, γνωστο· 
ποιώ, διακηρύσσω 11 μετ' άπρφ., παραγγέλλω, δια
τάσσω, τινό νό πράξl) τι. - Μέσον, διαβιβάζω τήν 
παραγγελίαν (διαταγήν) άπά προσώπου είς πρόσω
πον, πληρο:ρορΟύμεν (είδοποιούμεν) άλλήλους. 
δι-άΥΥι:Ι0ς, ο· ό άπεσταλμένος ως όγγελιαφό

ρ::>ς πρός διαπραγμάτευσιν μετά .τινος (Υ) τινων) , 
λιι • . internuntius 11 ό μυστικώς πληροφορών, ό μ.ε- · 
σάζων I ~ κατσδότης, κατ6σκοπος. 
διαΥΕ, ΙJω? τιίπο;; άντΙ δ,;;)'ε, γ' έν. πρτ. του δΙ«Υω. 
δια-ΥΙ:Υένιιμσι, πρχ. του cJ.aylYJloμII'. 
δια-yι:lά~, μέλ. -ιJ.αoμιιι·· γελώ διά τι(να), περι-

γελώ, περιπαίζω, τι (να). 
δια-Υι:νήσομσι, μίλ. του δια)'ΙΥνΟμιιι. 
δια-Υι:νόμι:νος( μτχ. «όρ. 6' του Ιπομ, 
δισ-Υ'Υνομαι, μιλ. -.y.πiαoμιιι, . lφχ. -γιrΙ""μιιι' 
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Υlγνομαι διό μέσου τινός, ~ιέpxoμαι, περν" 11 ~πoλ., 
διέρχομαι τον 610ν, έπιζώ, ζQ. 2) εΤμαι 7j γlγνο
μαι έν τζι μεταξύ, πορεμ6αlνω, μεσολαΟΟ Ο παΡέρ
χομαι. 

δισ-ΥΙΥνωσιιω, μΙλ. -Υ"ώαομαι' γνωρΙζω το εν 
διό τοΟ έτέρου, κόμνω διόκρισιν μεταξύ δύο, δ :α
κρΙνω, διαχωplζω (Χατ. dignoscere).- • όποφασΙζω 
νό πΡόξω oCιτwς ιϊ άλλως. 2) ώ, ιiττ. ~ιχιxν. δ~o~, 
έκφέΡω γνwμην, έκφέΡω κρlσιν, κρΙνω, όποφασΙζω. 
δισ-Υfνομαι, ίων .. χιχ! μΤΥν. Ιλλ1jν. ~ντ! δ,σΥ('1"Ο

μα' (βλ_ χΙΧί ΥΙ"ομαι). 
διcι-yίν~σιιω, ίων. χιχ! μΤΥν. Αλλ. ιiντΙ δισΥΙ'1"ώ

ΟΗω (βλ. χιχ! Υ,'ιιώΟΗω). 
δι-σΥιιΙllςομσι, μέλ . -(οομαι, ~ττ. -ιoiίμαι, ~πoθ. 

(διl1+&ΥΗν.1,,)· κρατώ το άκοντιον διά της όγκύλης 
(τοίί Ιμciν-:ο-, του)' μτχ. πΙΧθ. ΠΡΧ. "'"YHv.1IOμi'llO~ = f
τοιμος νό όκοντlσω (xl)f>. μ& 't'ijv ιiyχύλτ,ν χΙΧλάι ατε
γιωμβν1jν έπ! 'tTj, xεφ~;)' 6λ . Κ.Ε.Λ. (&rHV.1,,). 

δι-σΥιιU1όομαι=δισΥΗιι.1lζομιιι (δ βλ.). 
δι-aΥιιωνισμ6ς, ό' το νά στηρΙζεταΙ τις έnl τοΟ 

όγκώνος. 
δισ-Υ.1aύσσω· άπαστρόπτω λαμπρCις. 
διά-Υ1άφω, μιλ. -ψω, ci6p. ιχ ' δ,eΥ.1σψσ· σκάπτω, 

κοιλαlνω: 
διά-y1uιιτoς, ο" (δ,ά + Υ.1νφω)· έγγεγλυμμένος, 

έσκαμμένος, έντελώς κοΤλος. 
δια-Υ1ύφω· σκολΙζω έντελQς, έγγλύφω, έγχα-

Ρόττω. ' . 
δισ-Υνώμιι, -Ij'-διά'1"ωo,~=ή τελική κρΙσις, άπό-

φασις. Έχ τοίί 
διa-Υνώμων, ο,,' διαγνWΣτης, κριτής, διαιτητής. 
δια-Υνώνσι, ιiπρφ. ιioρ. β' του δισΥ'Υ"ώΟΗω (δ βλ.). 
δια-yνωρiςω, μ'λ. -Ιιίω, ~'tτ. -ιώ' έξετόζω άκρι-

6Qς, έπισταμένWς. -
διά-Υνώσις, -εω" i) (δισΥΙ'1"ώΟΗΙΟ)' το διακρΙ

νειν μεταξύ - δύο, διάκριαις, (<<διάγνωαις» ώ; νίίν).-
11 το όποφασΙζειν, όπόφααις. 
δια-Υνωσομαι, μίλ. τοί) δισΥΙΥ"ώοκω. 
δισ-Υν..,σTlιιός, ", 6,,' ό Ικανός νό διαKρΙνr;ι.

Ι ώα. o~α., -ι) δισy"ωcJΤΙH;' (ένν. τeχ"'Ι)=ή Ικανότης 
τσΟ κόμνειν διόγνωσιν νόσου τινός. 
δισ-ΥΟΥΥύςω, μέλ. -οιο' γογγύζω πολύ, μσυρ

μουρΙζω.' -
δΙ-IΥοpcύω (διιΣ τοίιζ x~όνoυ; βλ. άΥορενω) ' όμι
λώ καθαρό, διακηρύσσω.- 11 όμιλώ περΙ τινος. 
διά-yρaμμσ, -στo~, τό (δισΥράφω)" πδν τό διό 

γραμμών σημειούμενον, EiKWV, τύπος, σχέδιον 11 γε
ωμετρικον αχημα, «διόνΡομμα». 2) κατανραφή, 
κατάλογος. 3) ψήφισμα, διάταγμα. 
δισ-yρaφiι, i) (δισΥράφω)' ή διό γραμμών ση

μεΙωαις 11 «διόγραμμα., σχεδΙασμα. 
δισ-Υράφω, μίλ. -ψω' σημειώ διά γραμμQν, σύ

Ρω γραμμός, χαΡάσσω, σχεδιάζω.-. σύρω γραμ· 
μήνδιά μέσου τινός πρό:; διαγραφήν του, διαΥρό

· .φω (σ6ήνω) έκ τοΟ καταλόνου (circumscribere) : δι
σΥράφω δlκ",,=διανρόφw (άπαλεΙφω) δΙκην τινά έκ 
τοΟ καταλόγου, όKυρWνω δΙΚην 11 έν τ~ μΙΙα'Ώ φων~, 
δισΥιάφομιι, δ/Η,," = ζητώ τήν διαγραφήν ύποθέ
σεWς μου έκ τοΟ καταλόγου, παΡοιτοΟμαι ταύτης, 
τήν άποσύρω. 
δισ-ΥΡΙΙΥορέω; ·μέλ. -"οω' πopaμένω άγρυπνος, 

διατελώ έν ένρηγόρσει. 
δι-σΥριa'νω (διά+&Υι,σΙ"ω)" εΤμαl πολύ έξηγρι

ωμένος (έξηρεθισμένος). 
δι-αyρuηνέω, μΗ. -"οω' ετμαι άνρυπνος δι' δ

λης της νυκτός, κατόκειμαι έnl της κλΙνης ά
γρυπνος. 

δι-άΥlω, μιλ. -Υξω, πρό~ anI'tιxaI." ciντ! τoίi ,IiYXQ) 
(8 βλ.)' πνΙνω τινά μέχρι θανότου, τοΟ σφΙνγω τόν 
λαιμόν μέχρις όποπνlνμοΟ. 

- δι-άΥώ, μελ. -άξω' ciιIp. 1)' δΙ"ΥσΥΟ" (δ,ά + ΩΥω)' 
όδηνώ διό μέσου (1) ίιπεΡόνω) τινός εΙς τό άπέν
αντι μέρος, δlαπερCι, μετοβιβόζω, μεταφέρω, εΙς 
το όπέναντι μέρος.- 11 'Επί χγόνου, περνώ, σπα
ταλώ, τόν καιρόν μου: διάΥCΙ" β/ο" χλπ. (αυχν. δ
μω. χcιί !νιυ 't1j; ΙΧίτ. βlo,,) = ζώ, περνώ τήν ζωήν 
μou, ώ. tό λ:ιτ\ 'ι. degεre, trAnslgere 11 ώα. Q'/jμ. 6pa. 

δύνω, όνaβόλλω n μετιΣ μτχ. συνεχΙζω, έξαKoλoιi)ώ, 
πρόττων τι, πρόττω τι έξακολουθητικώς ι διάΥCO 
μα"-θά,,ω,,=μανθόνω διαρκώς (t'νηρόόκw άεl δ.οο· 
σκόμενος»).- 111 κόμνω τι(νό} νό έξακολου8ι:\ -δια
τελών έν τινι καταστόσει, διατηρώ, -ύποστηρΙζω : 
,π6.1εις 1;" dμο'llο(q. διάΥ"Ι". -IV περlποιοϋμαΙ τινα, 
τόν κόμνω νό διασKεδόσr;ι: τέττσισι" dpo.1oi~ τό. 
δήμο" δΙ;;Υε,,=μέ τέσσαρας όβολούς διεσκέδαζε τόν 
λαόν.- V έορτόζω. Έ; ιx 'j~ou 'tQ 

δι-iΥώΥ(ι, i) (διάΥω)' ή είς τό όπέναντι μέρο; 
μεταβΙ6aσις (μεταφοΡό), τό πέΡοσμα.- Ιό ' τρόπος 
καθ' δν - διέρχεταΙ τις τον βΙον, ό τρόπος (ή ,πο 
ρεΙα) της ζωης 11 ώα. ό - τρόπος κατό τον όποΤον 
«περνζl κανεlς τον καιρόν του», διασκέδασις, ό
ναψυχή. , 
δι-αΥώΥιον, τ6' ό πρός διάβασιν φόρος. 
δι-σΥωνιάω, μβλ. ·άσω· διατελώ ύπό τόν φό · 

βον τινός. 
δΙ-IΥωνιςομσι, ~Jt'jQ. όνωνίζομαι, μόχομαι, έν 

αντΙον τινός.- 11 όγωνΙζομαι μετ' όnoφασισΤΙKότη
νσς 11 πολεμώ μέχρι τέλους (μιχρι τιλευ,ιχΙιχ; ρ:ιν! 
~o~ ιxϊμιX~".). 
δι-σΥωνο-&cτΙω· φέρω εΙς διαμάχην, κόμνω w

στε νό δισμόχωνται. 
δια-δάκνω· δαγκάνω δυνατό. - Μία., όμιλλωμαι 

πρός τινα είς τό δόκνειν. 
δια-δάητω, μελ. -ψω (διά+δd,πτω)' αχlζω εΙς δύο, 

καταξεσχΙζω, κομματιόζω. 
δισ-δδτέομαι, μίλ. -δάοομαι' ~6ρ. ιχ' -,.Jσοάμ"" 

(;τ;r-6λ. δστέσμα,)' διανέμω μεταξύ ι.;ας. 2) δια-
μΟιΡόζω 
δια-δΙδCΥμαι, πρχ. τοίί δισ-δέχομιιι. 
δια-δiδρδιισ, Itr-x. τ!)ί} δ,σ-διδράοκω. 
διa-δclκνυμι, μέλ . ·δεlξω (διά+δ~(κ"ιιμι), ίπιτιτ. 

δείκ"υμι ' δεlκνύω όκριΟΟς, καθαρό, τελεΙWς ~ ίν
τ!ίίθεν , καθιστω τι σαφές, άποδει!(νύw.-IlΙΧθ'l)'t . , δει · 
κνύομαι καθαρά, διακηρύσσομαι: δισδΙΙΙΗ"ύο-θω lω" 
,πo.1έμιo~=Oς κηρύσσεται έχθρός.- 11 ενΙ!)τε ciμτ~. 
έν τφ ίων. ciop. ιχ' διέδεξε=κατι!:στη φανερόν, έδεΙ
χθη, έφόνη. 
δια-δcκτωρ, -oeo~, ό (δισδixoμιιι), ώ; έπΙθ.· (ι

νε~y _ ) διάδοχος, κληρονόμος ιι (μετιΣ πΙΧθ. ένν.) κλη
ρoνoμoύμενoς~ κληροδοτούμενος. 

διa-δcξιος, ο" (διά+δεξι6~γ ό λlαν δεξιός, αί
αιος, εύοιwνιστος, ό πολιι καλά πρΟοιωνιζόμενος. 

διά-δcξις, i)'=δισδοχ;, (βλ . λ.). 
διa-δέριιομσι, ~6ρ. 6' -έδeαHO", cinoQ. (βλ. δCe

ΗΟμιιι)' βλέπ.ι τι διά μέσου άλλου: ονδ' &" 'ιιώϊ 
διαδeάΗοι=οίιδέ θό- ήδύνατο νό μας ίδr;ι διό μέα::.υ 
[της νεφέλης]. 
διά-δcτος, ο" (δισιJέω)' ό δεμένος σφινκτά : χσ

.1 ι '11Ο & δ,άδετοι Υε";'ω" lnnelw" = χαλινοl στερεό 
δεμένοι εΙς τά στόματα τών Τππων. 
δια-δΙlομαι, -δέξομιιι' πρχ. -ιJέδιιyμσι, cinoe: δέ

χομαΙ τι παΡό τινος Iλιx't . excipere), παραλαμβόνω 
11 άρχΙζω ιι με,άι δοτ. προ:!. , γΙνομαι διόδοΧός τινος, 
λαμΒάνω τήν θέσιν του , τον όντικαθιστώ (βί. τi'ιν 
Cfp~~?~v π.χ.)-δθεν, χιχτιΣ μτχ . πρχ. δ,σδεδεyιd"oι = 
μέ τήν σειράν, κατά σειρόν, όμοι60Ιως (λcι.τ. 
vicissim). 
δισ-δέω, μελ. -δ1;οω (βλ. δέω Α)' δένω όλόΥυΡο, 

δtνω στερεά 11 Υεν. , δένω, oyεPEwvw. 
δισ-δηλέομαι, ιiπoθ. (βλ. δηλέομιιι)' κατακομμα

nάζω, κατασπαΡάσσω. 
διά-δη1ος, ο" (διά+δή.10~γ καταφανής, λlαν εύ

διόκριτος μεταξύ πολλών . . 
δισ-δη1όω· ποιώ κατάδηλον, φανερwνw έντελώς. 
διά-δημσ, -στo~, ,ό (δισιJέω)' ταινΙα (περιδένοι..ισα 

τήν κόμην} 11 χυρ. ταινΙα κυανοϋ xρWματoς μετό 
λευκών στινμάτων (caerulea fascla albo dlstincta), 
περιβόλλουσα τήν τιάρον τών ΠερσQν l3ασιλέων 11 
«διόδημα», στέμμα. 

δια-διδράσιιω, μιλ. -δe400μσι' ίων. δΙΩ-διδ~~ιιω, 
μελ. -δρ"οομσι' άόρ. 6' -eδeσ,,' πρχ. ιJέδ]ίiHσ' φεύ'('..) 
μακρόν, έκφεύνω, διαφεύνω, δραπετεί;ω. . . -

διcι-δlδωμι, μΙΙλ. -δώοω' δΙΔW όιio χειρός εΙς XEI
ρα, κόμνω νό πεΡόσl;) τι όπο τοΟ ένός εΙς 1όν 
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δλλον, μεταβιβόζω Ο παραδ1δω (λατ. tra.dere). 2) δια-ςιμένος, μτχ. παθ. πρκ. τοίί 6'-('1μ, (& βλ.). 
διανέμω, παραχωρώ, έκχωρώ. '3) διασκορπίζω, φ".. δια-ειπιίν, δια-ςιπέμςν, έπ. ιiπpφ. τοίί 6,-εϊ_ 
μολογώ, σπερμολογώ, δημοσιεύω. C6ιιi+εΙπo,,). 
δια-δlκάςω, μΗ. -άσω' έκφέρω κρίσιν ώς δικα- δια-ςάω, ιiπpφ. διαζη,,' μελ. δ,αζήσω' περνώ τήν 

στής έπί τινος ύποθέσεως 11 μετιΧ αίτ. πpιiγμ., άπο- ζωήν μου, διαβιώ 11 άπολ., ζώ 11 μετιΧ μτχ., ώ, τό 6,α
φcσίζω τι, τακτοποιώ τι , ρυθμίζω τι.- Μέσον, προσ- βιόω (ο βλ.), ζώ πράττων τούτο ij έκεΤνο: 6,έζωο" 
φεύγω εΙς τόν νόμον (εΙς τό δικαστήρια), διεκδι - πο,ηφαΥέο"τες (Ή:;o~.) = έζων (συνετηρoCΊντO εΙς 
κώ τι δικαστικώς 11 ύπερασπίζω τήν ύπόθεσίν τινος, τήν ζωήν) τρώγοντες πόας (χλόην) 11 6,αζώ άπ6 
συνηγορώ ύπέρ ΤΙ'Υος. r,,,os = πορίζομαι τά πρός τό ζήν έκ τινος (ij διό 
δια-δΙκαι6ω, μελ. -ώσω' θεωρ" τι ώς δίκαιον, ύ- τινος). 

ποστηρlζω τι ώς δίκαιον. δια-ςςύΥνυμι, μέλ. -ζεύξω ( βλ. ζεύΥ"ιιμ,)' διαζευ-
IIa-IIKiσfa, ~ <διαδικάζω)' δlκη πρός διευθέ- )(νύω, διαχωρίζω, ξεζεύΥω (λύω όπό τόν ζυγόν). Έ; 

τησιν άναφυομένι.;ν διαφορών. α~τolι τό 
δια-δικσσμσ, τό' τό άντ ικι::ίμενον της διαδικασίας. διά-ςι:υξΙC;, -εωο. ~ (δια-ζεύΥJlιιμι)' τό διαχωρl-
δια-δΙκCω (Α) (δίκη)' διαδικάζομαι, διαγωνlζομαι ζειν, ό διαχωρισμός, τό «ξέζευΥμα ». 

έν δΙKαστηρί~, έκδικάζομαι.- 11 έκδικάζω, έκδίδω δια-ςηλεύομαι, ιΧπρθ: άμιλλώμαι, άνταγωνίζομαι, 
άπόφασιν. πρός τινα. 
δι-σδικΕω (Β)' άδικ(;' λίαν, βλάπ.τω.δια-ςηλο-τυπέομαι· άμιλλώμαι πρός τινα έκ ζη
δισ-διφρςύω, μελ. -σω (βλ. διφρεύω)' διαγωνίζΟ- λοτυπlας. 

μαι έν διφρηλασίQ, διφρηλατώ 11 μετέχω είς όρματ- δια-ςητέω, με/.. -ήσω' ζητώ διά μέσου, ζητώ, 
ηλασίας (όρματοδρομίας) . άναζητώ, έπιμελώς (άκριβώς) 11 έφευρίσκω. 

δια~δoδι'ς, μτ.χ. πΙΧθ. σ.ορ . ιχ' " ου δια,δlδωμι. διa-ζiίyία, ~ (διιi+ζιιyό,,)=διάζειιξιo (~ βλ.). 
δια-δοκlμάςω, μέλ. -άσω' δοκιμάζω (έλέΥχω) ά- διά~ςωμα, -ατοο, τ6 ' πάν τό περιεζωσμένον, μέ-

Kριβeις. ση, όιJψύς ... - 11 δ,τι τίθεται Υύρω ως ζώνη, "ερίζω-
διa-δορδτιςομaι' διαγωνίζομαι διά δοράτων, ά- μα, ζώνη. 'Εκ του 

κροβολίζομαι. διa-ςώννυμι ij -ύω' μίλ. -ζώσω' ζώνω γύρω, πε-
διά-δος, δια-δότω. Π~oστ. c'ίσp . β' τσυ διαδiδωμι. ριζώνω.-- Μέσον, ζώνω έμαυτόν, ζώνομαι, μέ τι (π. 
διά-δοσις, -εωο. i; (διαδίδωμι)' διανομή (xup. δό- χ. μέ ζώνην κ. 11.). 

σις, μετάδοσις, άπό χειρός είς χείρα). δια-ςώω, ίων, ιΧντΙ 6,α-ζάcσ. 
δια-δουναι, ιΧπρ:ρ, ιΧορ. β' τσiί διαδίδωμι. δι-άημι, έπ. γ' ~ν, πρτ. 6,άει' φυσώ, πνέω, διό μέ-
δισ-δοχή, f, (διαδέχομαι)' τό νά διαδεχθι) τις σου τινός, διαπνέω. 

άλλον τινά : έκ δ,αδοχήο Υι κατά διαδοχή,,=μέ τήν διa-&ι:άομσι, μελ. ·ιfσoμα" ίων. -ήσομαι, ιiπoθ.· 
σειράν, έναλλόξ, άμοιβαlως. 2) άντικατάστασις θεώμαι (βλέπω) διό μέσου, βλέπω μέσα είς τι, έξε-
έν φρουρζΊ. τάζω λεπτομερως. 
διά-δοχος, δ, fι (διαδέχομαι)' ό διαδεχόμενός δια-θςι6ω, μΖλ. -ώσω' καπνίζω τι καλό μέ θείον 

τινα, ό άκόλουθος, ό έπόμενος 11 ώ; ~·}σ. , ό διάδο- (θειάφι) 11 καθαρίζω μέ θειάφι, θειαφίζω, 
xos ώς κι:ιί νίιν (6 διαδεχθείς τινα είς ϊ1να θέσιν, διά-&ι:σις, -εcσo, ~ (διατl{Jημ,)' ή τακτοποίησις, 
ό διάδοχός του 11 καί δ Διάδοχος τού θρόνου) 11 {ί- ή διάταξις. 2)=δια"ήκη (8 βλ.).- 11 (έκ το[ί πσιθ1jΤ . ), 
n"ov φέΥΥΟο διάδΟΧΟJl=φώς διόδοχον τοι) ϋπνου, i) ·r.λ. τό πώς εΤναl τις διάτεθειμένος, αl διαθέσεις του, 
τό φώς (τό διαδε χόμενον τόν ϋπνον) 11 διάδοχοι έ- «ή διάθεσις», ή κατάστασις (της ύγείας του π. χ.). 
φοίτω,,=έπορεύοντσ εΙς τό έργον διαδοχικώς (<<είς διa-&έτιις, -οιι, δ (διατl{Jημ,)' 6 διευθετών, τα-
β:J~διες»). κτοποιών, ό ρυθμιστής, ό έπιστότης. 
δισ-δρά :tοι, γ' ~ν, E~κ-;, ιiop. β' τ-:.ισ 6,α-δέρκομα" δια-θCω, μίλ, -"εύσομα,' τρέχω έδώ κι' έκεΤ, δι, 
δισ-δρδμςίν, ιχτψρ. ιΧορ. β' τοίι δια-τρέχω. ατρέχω, περιτρέχω 11 έπΙ φ1jμων, έξαπλούμαι, δια-
δια-δράναι, ίων. -δρή"αι. ιXπ~φ. ά.ο". β' τοίί δ,α- δίδομαι. 

διδράσκω, δια-&ήκη, tι (διατΙ"ημ,)' διάθεσις της περιουσίας 
δισ-δρασl-πολίτσι (διαδ,δράσκω + ποΗτηο)' πολί- κατά τήν θέλησιν τού άποθνf,)σκοντος κατόχου 11 
ται ύπεκφεύγονn:ς (προσπαθούντες νά άποφύΥωσι) θέλησις (ί~Ιq. αl τελευταίαι θελήσεις) καί ή περιέ
τήν έκπλήρωσιν τών πρός τήν πόλιν (πρός τό Κρά- χουσα ταύτην διαθήκη 11 ώσ, σύμβασις, σuμφωyία. 
τος) ύπο)φεώσεών των. δια-θορϋβέω, μιiλ. -ήσcσ' διαταρόσσω, προκαλώ 
δισ-δράσo~αl, ίων, -δρήσομαι, μέλ. τσίί διαδι- μεγάλην σύΥχυσιν, 

δρασκω (ο βλ . ). δι-α&ρCω, μ~λ, -ήσω (βλ, ά"ριίω)' βλέπω διό μέ-
δισ-δρηστςύω, έπιτετ. ίων. τι)πος τοίί διαδ,δράσκω. σου, βλέπω μέσα είς τι, έξετόζω έπισταμένως, έν 
δια-δρομή, tι (διαδΕαμε;". τσυ δ,ατρέχω)' τό τρέ- λεπτομερείαις. 

χειν διά τινος τόπου, διατρέχειν. 2) τό διό μέ- δια,-&ροέω, μΕλ, ·ήσω (βλ. -θρoέcσ) , διαδίδω φή-
σου ':Ίνός πέρασμα είς τό άπέναντι μέρος, διαπόρ- μην, διαφημίζω. 
θμευσις 11 διάδρομος, δίοδος. δια-&ρυλέω Υι --θριιΑΜω, μελ. -ήσcσ (βλ, -θevUω) ' 
διά-δρομος, ο" (δ,αδραμε;", του δ,ατρέχω)' ό = d,a"eoieo' διασκορπίζώ (fξω) 11 σπερμολογώ.

τρέχων διό μέσου ij πέριξ, ό περιπλανώμενος 11 ά- Π!%θ1jΤ., διαφημΙζομαι, διατυμπανίζσμαι, εΤμαι τό όν-
σΤαθής, άλήτης 11 ώ. ο·}". , ιJ διά6ρομοs=ώς κΙΧί νυν, τικείμενον συζητήσεων,-έν πr.tθ1jΤ, ώσ. σ1jμ., έκκω-
δίοδος, Γιέρασμα, «διάδρομος» (πρβλ. δ,αδρομή). φούμαι ( << ξεκωφαίνομαι ») έκ της συνεXoCΊς όμιλlας 
διa-δύνω ij -δύω' ώσ. ώς ιΧπ,θ. δ,α -δύομα, ' μέλ. μτχ. π~κ. δ,αrε-θΡΙΙ"'1μέ"οs=κωφός. 

·δύσομαι' ιΧ6ρ. β' δ,έδιιιι' διέρχομαι διό τινος, δια- δια-&ρύπτω, μελ. -ψω' nr.tO. ιXό~. β' &,ετρύφη-rι (βλ. 
περQ, είσδύω 11 διολισθαίνω διό μέσου, διαφεύγω. -θρύπτω)' θραύω είς τεμόχιρ, συντρίβω, Kαταθρaύω. 

διa-δύς' μτχ. ά.ορ. β' του δ,αδύω, 6,αδύομα,. - 11 μτφρ. έξαδυνατίζω, έκνευρlζω, χαυνώνω, τινό. 
δια-δύω (βλ. διαδύJlω). -Πσιθ7jΤ., κατασυντρίβομαι, έκνευρίζομαι Π ζώ Βίον 
δΙ-9δω, μέλλ. -~σoμαι' βλ, 6,-αεΙ6ω, άκόλαστον, διαφθείρομαι. - Μέσον, «καμαρώνω», 

. διa-δωρCομαι, ά.ποθ.· διαμοιρόζω δώρα 11 γβν., δι- κομψεύομαι, όκκΙζομαι. 
ανέμω. δι-αιδριάςω, μελ. -άσω (βλ. αΙ-θ"άζcσ)" εΤμαl (~ 

δι-άςι, έπ. γ' Ιν. πρτ. του &, -άημ, (8 βλ.). γίνομαι) έντελώς αίθριος καΙ διαυνrις. Έκ .το[ί _ 
. "'δια-ι:Ιδω (Α), μΗ. -εΙσομαι ' ιΧ6ρ β' δ,-~ϊδo;; c<&,- δί-αι&ρος, ο" (6,ιi+αΤ-θρα)' έντελ"ς αΤ8ρlος καΙ 
αFεΙδω, βλ, δ,εϊδα,,)' έπιδεικνύω, όποδεικνύω, έξε- διαυγής, άνέφελος. 
λέ'i.χω 11 ώ; πcxθ7jΤ., άρετ'; 6,αεΙδετα, = ή όρετή (ή Ο.-aιθύσσω (βλ. αΙ-θύσσω)' όρμηΤΙKG)ς κlνοΟμαl 
όνδρεία) διακρίνεται, καταφαίνεται. κατό πόσαν διεύθυνσιν , -
δι-σςΙδω (Β), ιΧττ, σuν'!J~. 6,·~δΦ' με), . '6ι-αε(σο- Ι δί-σιμος, ο,. · (6,ά+αΙμα)' κηλιδωμένος μέ αΤμα. 

μαι καΙ "u·,,IIp. δι4σομ..&· διαΥωνίζσμαι πρός τινα δlσ'νω, μ'λ. -Ι"ώ' ά.6ρ. 16Ι'1"α' ύγραίνω, μου-
εΙς τό ζισμα U όΥωνΙζομαι διό τό βραβεΤον. . OKε~ω.-- μίσον, 6c:ιΙ"ομα, 111118 -= ύγραlνομαl τnύς 
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δφθaλμoύς, ύγραΙνι.> τούς όφθαλμούς μου n ιiπoλ . , 
κλαΙω.- ΙΙ κλαΙω διό τι(να), θρηνώ τι(να). [δ,cιl"ω 
(·δ,F."jω· πρ6λ. ίων-ιχ". δ,εeό, (=ύγρός)(*δ'cιe6,; 
ΟΕ; (cιπ. ΙS:ίσaω; djeva ? Βλ. δcίιω]. 
&-cιφeσις, -εωs, 'ή (δ'-cι'eiω)' τό διαιρεΤν, χωρΙ

ζειν, ό χ'ωρισμός εΙς μέρη 11 κυρ. ή διαΙρεσις (χωρι
σμός) τάξεώς τ.ινος εΙς τό συνaπoτελoύντα αύ
τήν μέρη. 

δι-σιρcτός, ή, ό" (δ,-cι'eeω)' δΙr:Ίρημένoς, κε
χι.ιρισμένος 11 διαιρετός, δυνάμενος νά διαιρεθι:i 11 ον 
δύναταΙ τις νά δΙOKρΙνr:Ί, εύδιάκριτος.- 11 ό διαμοι
ρασμένος, διανεμημένος. 

δι-σΙΡCω, μίλ_ -ήαω' ιiόρ. 6' δ,εϊ1α". - Πιχθ_, ιiόp. 
cι' cJ'nei!hι'" πρκ. δ,πρ"μcι, (δ,ά + αίeέω)' διαχωρΙ
ζω, «διόιρώι, χωρΙζι.> εΙς δύο μέρη 11 διαλύω τι εΙς 
τό συνδ.έτικό του, καταξεσχΙζω, κατεδοφΙζω.-. 
διαχωρίζω, διανέμω, μοιρόζω_-Μέσ?ν, διαχωρίζω καΙ 
μοιΡόζω , μεταξύ μ~ς.-. ΙΙΙ άποφασΙζω, δΙΔW τέλος 
εΤς τι 1I όρΙζω, έρμηνεΎW. 

δι-cιfρω, μsλ. -Δρω (δ,ά +αι'eω)' σηκώνω έπάν~, 
έγεΙρw, όνυψώ. - 11 χωρΙζι.> εΙς δύσ : δ,cιίeω τό 
στ6μα=ΟνοΙγι.> τό στόμα. 
δι-σΊσσω, μελ -αiξω' ιiττ. δ,-4σαω, -4ττω' μέλι 

4eω, \Ιό?_ cι· δ,;;ξα' (βλ. άiααω)' όρμω διό μέσου (Τι 
έγκα :σ:ως, κατό πλάτος, εΙς τό άπέναντι μέρος) ιι 
ίπΙ fιxoυ. μ::ταδΙδομαι διό τού άέρος. 
δι-Ιίστόω, 11~λ. -ώσω (δ,cί+ciϊστα,)' καταστρέφι.> 

έξ όλοκλήρου, ι!ιφανΙζω • • ι·.ιτ., 'ή' ζωή, μέσον ζωης, τρόπος τού ζην. 
2) τόπος . διαμονης, δ,αμονή, κατοlκΙα.- ΙΙ έν Άθή
νCΙI', δlαίτη::;Ια, τό έργον τοΟ διαιτητοΟ. 
Έnιμ. ι δlcι,τα, δ,cιι-rάω' δ,cι,- ( ίcιπ. "'gvijai, ρ!ζ. 

6:ίσl;; 'gviJe(i) (=ζην)' πρ6λ. ζηΥ ( *gvje-, βΙος' ΖΖν8. 
jyati (=ζωή) κλπ. - 'Εν '1:ij Ότιμ. δlαι-rcι = διαιτησία, 
δ,α,τάω = ε1μαι διαιτητής ( δ,ά + αΙτ- πρ6λ. αΙσα 
( *αΙτjcι' δίcι,'τcι ιι!νιχι Τ::ιω, ,ό ιiψ!)ρ. του δ,cιnάω. 
Έ~ ιx~τoυ Τ,; 
. δΙσιτάω, μελ. -ήαω' ΠΡ'. Ιδ,α[τω" 'iι διπτων' ιiάp. 
cι· lδ,cιlτ"ιιcι Τι διπτ"σα' Π~Κ. δε5'!7Τ"Κcι' όπερσ. Ιδε
δι71τ!fκ.ι" . ...:...Πιχθ'lj'1: .• ιiι:l? ιχ' δΙ71τή8-ηιι' πρκ. δεδιι1τ"
μcιι (δlcιιτcι)' δι:ιτη;>Q, συντηρώ, διατρέφι.> 11 τρέφι.> 
κατό ώρισμένον τρόπον, έπιβάλλω δΙαιταν.-ΠΙΧθη", 
διάνω ώρ)!)μένον βΙον, ζώ κατά ώρισμένον τρόπον, 
ζώ.- ΙΙ ε1μαι διαιτητής 'iι κριτής γεν., ρυθμίζω, δι
ευθύνω, κυ5ερνώ. Έ; a;~τ~!) τό 

δΙσ',.ιιμσ, -αcιι" ,ό (διαιτάω)' xιxtdt τό πλιΤ:nον 
_ν τψ πλ'ljθ. , νόμοι (κανόνες) ζωης, τρόπος ζωης, 
πορεi.ό τοΟ βΙου. 

δΙσιrιιτ~ρ.oν, ,ό (διcιιτάω)' τά ένδιαιτήματα, τά 
πρός κατοικΙαν διαμερΙαματα, δwμάτια (J.ιx't. domi
ciIium, cubicuIum). 

δΙσιTiιτι\ς, -ου, δ (διαιτάω 11) ' ό μεσολαβών πρός 
λύσιν διαφορδς, ό «διαιτητής», κριτής (λσ.τ. a,rbiter). 
δισ-κΙδσΙρω, μΕλ. -κα.8iiρω· κιχ! δισ-ιιΙθ6ρίςω, 

μ.λ. -ιώ' καθαρΙζω έντελώς, έζαγνΙζω. 
δισ-ιια8σριι:ί, γ' Ιν. μέλ. το& δια.κcι6α.ρίζω. 

, δισ-ιισ8lςω (βλ. κα.{J.lζω), μέλι -ιζήσω Υ.σ.ί 'ι ώ' 
κόμνω (δCλλω) τι νό KαθΙσr:Ί ΙδιαιτέΡWζ (XWΡιστά), 
τοποθετώ τι κστά μέρος.- • ιiμτΙS., κάθημαι χωρι
στό (κατά μέρος). 

δισ-ιισΙω, 11:λ. -κάιίαω' πσ.θ πρκ διcικέκα.υμαι· 
καΙι.; έντελώς, πυρπολώ 11 θερμαίνω καθ' ύπεο60λήν . 
δισ-ιιΙνάσσω Κ2: δισιιανάΙ;ω, ιiόp. 0:,' δ,."ό"α.ξα 

(βλ. χα"άααω)' ίπ: fιγρων, τρέχ:.ι διά μέσου τινός Ι(ε · 
λαρύζοντας (cκλουκλουκΙζοντας»), δτιχν π!νυ τι; 0 : 0:.' 
στιχ:' ΧΙΣΙ μί ιiπλ'ljσ,!ιχν, r. δτιχ 'Ι τ? υδωρ tιίρχε'tσ.: ιi;'!~ 
μικρόν στόμιον ιΣΥΥδΙου. Ή λ. έσΧ'ιjμιχ,!::ιθr, iy. ~?ϋ Ι>;

μι~υpγoυμίνι.ίι Yιxo~. 
δισ-ιισρτι:ρCω, μ4λ . -';σω' άντέχω μέχρι τέλους, 

«τό Βγάζι.> πέραι i':wc, τέλους. . 
. δια-ιιστ-ι:ΙCΥlω, μί:ι. πί'τ. διcι - κcιτ,,1,ι,yxό,ΙΙ,l'" 
όνοοκευάζι.> έντελWς. 

διά"ιισυμCΙ, -ατο" -;'; (~ι:xκιιlω)' ύπεpβo.\l~ O'~ 
καύσων. 

δισ-ιιίιυνιόςω (κcιυ"ό" Kαυ~ιιίζω)' όποφασίζι.> 
διό κλήρου, δτιί... όφΙ\'ι.> νό άποφασΙσι;ι ό λαχνός, ή 
τύχι,. . 

δισ-ιιι:άςω, μελ. -άσω (βλ. κειίζω)' σχΓζω εΙς ~ύo. 
. διά-ιιι:ιμσι, ιΧτφ.,. -κείσθαι' ιιέλ . -κ.Ισομα.ι · _ν '1:tί 
Xp-ίjσει λιχμδά.νε,ιχι πχν,ο,;! ώ; πιxθη~. τι:>') δ,cιcl/hιμι' 
εύρΙσκομαι εΙς τοιαύτην Τι το,αύτην Ψυχικήν κaτό
στασιν, διατελώ έν τινι καταστάσει Ilείμοι έπηρεα
σμένος κατά τινα τρόπον 11 συχν, μ~,'. ~~φ. : φι!ι
κώ; δια.κείσθcιι = είμαι φιλικώς διατεθειμένός, 
κατέχομοι όπό φιλικός διαθέσεις, διάκειμαι φιλικώς ' 
πρός τινα 11 ίοπ6πτως δι:οιε'σ{J.α.ι=είμαl έKτεθε~έ
νως εΙς τός ύποψίος τινός (r, τ!νων) Ι! κ:ι,ιω. (κα
κώ;) δ,cικε,σθα,=ε1μαι καλώς (κ()κώ';) διατΈθειμέ, 
νος, έχl.ι καλά:; (κακός) διαθέσεις έναντΙ τινος.
• soτl π?ιiγμ:ίτω'l, εΤμαι τακτοποιημένος, καθωρι
σμένος 11 τcΊ δια.κεΙμειια=ώρισμένοι δρσι, ώρισμέναι 
συμφωνΙρι. 

δισ-ιιι:Ιρω, μελ. -κερώ κσ. Ι -κέρσω' ;;?κ. -κέκcιΡΚΣ 
(βλ. κεleω)' κόπτω εΙς τεμόχια, κομμαnάζω 11 όκι.., 
ρώνω, ματαιώνω 11 όποστερώ: σκευίριcι διακικαρ
μB,I,D, = άπεστερημένος όπό τά ΚΟ:Jμήματό του.
Ι διαρρηγνύω, πα;:>αβαΙνω. 

δια-ιιέιινσισμαι, ;;ΙΧθ. πρκ. τ05 δ.ιa.-κιιcιlω. 
διcι-ιιέιi:ρΙμσι, πΙΧθ. πρκ. τ:;!} δ,ιχ-κρl"ω. 
δισ-ιιι:Αεύομαι, ιΧποθ.· δίδω διαταΥάς είς διάφο · 

ρα πρόσωπα, προτρέπω, παΡακικώ. 2) ένθαρρύνει 
ό ε1ς τόν δλλον. 3) συμβουλεύω, νoυ~ετώ 11 πλη 
ροφορώ. 'Ες cr:,jιο(i τό 

δισ-ιιι:Ιι:υσμ6ς, δ (δ,cικεAευσμαι)' παρακΙνησις, 
προτροπή iI έπευφημίσ. 

διό-ιιι:νος, ο .. ' ό έντελώς (ολως διόλου) κενός 
(άδειος), κοΤλος, «κούφιος •. 

δια-ιιέομαι, ίων. ιi'ιτί διίκειμαι. 
δια-ιιι:ρμστ'ςω, μΞί.. -ίσω, ιiττ . -ιω (βλ. κερμα

τίζω)' μεταβάλλω μεγόλα νομΙσμ::nα εΙς μικρό 
(άνταλλάσσω μέ μικρά, κάνω λ!ονά»). 

δια-ιιέρσσι, ιiπp :ρ. ιio;:-. ιχ' -;οίι διcι-κεlρω. 
δια-ιιηρίiιιι:ύoμαι, α.ποθ.· διαπραγματεύομαι δι6 

κήρυκος. . 
δια-ιιιιρύσοω, μΗ. -ξω' προκηρύσσω, ποιώ yvw

στόν διό κήρυκος 11 πωλώ έν δημΟΠ,:αοΙςΙ, πλειστη
ριόζω. 

δισ-ιιινδίiνεύω, μελ . -σω' διατρέχι.> πάντα κίν
δυνον, καταβάλλω άπεγνωσμένας προσπαθεΙας, ΡΙ
ψοκινδυνεύω. ·_- _Πσ.θ'lj't. , έκτίθεμαι είς κινδύνcuς 
δ,cικεκι"δυ .. ειιμέ,I,O,=παραKεKινδυνευμένoς, έπlκΙν
δυνος. 

διο-ιιίνέω, μΩ .. -ήσω (βλ . κι"έω)' κινώ τι σφο · 
δ:;ώς, συνταράοσω 11 έμβάλλω είς σύγχυσιν (όταξΙ' 
αν), συγχέω., - 11 έρευνώ αίιστηρώς, έζετόζω μετά 
σχολαστικότητος, «κοσκινίζω» (λcr:τ. exc:utere).- 8. 
τlθεμαι εΙς κίνησιν , κιvσϋμαι. 
διο-ιύνημσ, ,G' έκ τόπισις όστοο, έξάρθΡWOΙC;. 
δια-ιιιρνόω' όναμEιγνύι,J καλώς. 
δισ·ιιίχρημι· δονεΙζω είς διαφόρους. 
διcι-ιιλδω, μιλ. -σω' ιiόρ. 0:,' διέκλ.iiαα, Ιπ. μτχ. 

διcικlάσαα.ς θραύι,J (σπάζω) εΙς δύο ' cJccιHcH1.cιaμBJlO' 
=έκνευρισμένος. 

δια-ιιΙέπτω, μι) .. 'ψω' όφαιρώ διά κλοπης, κλέ
πτω (ΚΟ:1;όι διο:,φόρι.υ;; περ : σ'tι:i:l.ι~).- ΙΙ διασΥζω (δια
φuλόΤΤiD) διό κλοπης.- Msoov. μετi πιχθ . ιio~. β' 
δΙΙΗΑ4,π".. · παlρνι.> τι κρυφό καΙ φεύγω, διασ~ζω 
έμουτόν όπομακρυνόμενος κρυφό . - 1I συγKαλύπτι.J. 

δια-ιιΑηρόω, μ.λ. ·ώοω (βλ χ,ιηρ6ω)' όπονέμω 
διό κλl~ρου, όρίζω διό κλήρου. 2) έκλέγι.> διό κλή
ρου .- Mi:lov, βάλλω (ρΙπτι.;) κλήρ::υς, l.αμ6άνι.> διό 
κλήρου . 

διο-ιιΑΙνω ' κλΙνω είς τό cπλάίι, όπομακρύνομαι, 
άπoxwρώ ·t:ε ιχ\)τοσ τό . 

διά-ιιΑlσις, -,ω" -ιι (διcικ1.ί"ω)· όπομόκρυVQις, 
όΠΟΥώρηΟΙζ άπόκλισις, όποφυγή. .' 

δισ-ιιΑοςω, μι).. -tίσω (βλ. κΙvζω)' πλύνι.> έντε
λώς , όΠ()Τ1λύνω, .. ζεπλ~'νωι, καθορΙζω. 

Ιια-ιινσ!ω, μ.~. -κ"cιlσω (βλ. κ"αΙω).-Π:;θ., μίλι 
δ,ακνιI,αθήσoμnι ' πρχ. δΙCΙΚΙΚJlα,αμα.ι· αποξέω ij 
τρΙβι.: μέχρις όφονιομού 11 φ~εΙΡW τελείως, έξαντλCι 
ι! καταιι:ομμοnάζω.-Πιχθ., φθεΙρομαί ένIε~ώς, κα · 
ταστρέφομαι: το χρώμα διαΚCΚJlσισ"""ο, = άπολέ 
σας δλω:; διόλου τό χρώμα του. 



&ιάiί νίςω-ΙιαΙαιiω 

δι~ιινIςω, μελ. -αω (β),. κ"ίζω) ' καταξέσχίζω. 
δ .... ιιoιρ~νέω (βλ. κοιρα"Εω)' διακυΒερνώ. 
διiί-;.ιιoμl~, τΙ' ή μετακόμισις, μεταφορ '" πρόγμ. 

(είς τό ' όπένανTl, είς δλλο, μέρος). Έκ ~oυ 
δια-ιιoμiςω (δι~ ,:oίι~ χ~ό '/ΟU; ' βλ. κομίζω)' μετα

φέΡω, .ί'.:!Jβιβόζω τι είς τό άπέναντl (δλλο) μέρος.
M.8σ~~, ~~ταφtρω τι έκ τών Ιδικών μου.- ΠΙΧθ'ηΤ., 
μεταφέρομαι ύπό τινος Ύβ ·I., διέρχομαι, περνώ. 
διαιίονΕω, 1ω·l . ~",κo"έω ' μελ . -ήσω ' r.pt. έ~ιίi

κό"ον.1' χοχ ! δ_ηκό"ονν' ιiό;;. οχ' έδιίiκόνησα κΙΧί δ_η
κό"ηαιι' τφκ. δεδιίiκό.ηκα.-ΠΙXθ'η~ . ιiόp. ιχ' έδιίiκo
"ήθη,,' ΠΡΧ. δεδιίiκό"ημαι (διάκο"ος)' ύπηρετώ, 
προοφέρω ύπηρεσίας, περιποιοϋμαι 11 έφοδιόζω, χορ
ηΥW, παρέχω. - Msc;o'l, ύπηρετώ έμαυτόν, έξυπη · 
ρε.τι;:, τός άνόΥκας μου. 'E~ ιx·jtr;ii τό 

διδιιονΙα, tι (διακο"έω)' ύπηρεσία, έξυπηρέτησις 
11 έργον, έπόγΥελμα (cδουλιά~). 2) έκτέλεσις καθ
ήκοντος, ύπούΡΥημα. 3) τό όξίωμα. (ή τό εΡΥον) 
τοϋ διακόνου έν TQ έκκλησίQ. 

διδιιονιιιός, ή, ό" (διιικο"έω)' έξυπηρετικός, χρή
σιμος (XUp. έπιτήδειος καΙ πρόθυμος είς διοκονίαν). 

διιiιιoνoς. ίω'l. δ,ήκο .. ος, δ, r, ' ύπηρέτης, θερά
πων 11 άγΥελιcφόρος. 2) λειτουΡΥός της 'Εκκλησίας, 
χοχΙ xup. δ διιiκo .. oς της 'Εκκληοίας. 
Έnμ.t ιi6εo. έ~uμ~λ: πιO:ι.~. οχ' C·Jνθ . ε!~ιxι fι π;-όθ. 

~ιιi' διά τό β' οu'Iθ. βλ. λ . έΥ-κο"έω (=εΤμαι πρόθυ
μος καΙ δραοτήριcς), y;τ~ι κο"έω (πr-6λ. 'H::;ux. «κο
"ιιeώτερo,,' ~ρασHκώτερo .. ,. - «κό .. ει· απεΡδε, τρέ
χε. - «κο"" ... ' έπείΥε,,{}οαι, Ι"εΡΥεϊ .. ,. - «κο"ηταί' 
(}οεράπο"τες.) , εκ τι νος ρ. κο .. -- ΤΙ πιxλ:ι.ιoτέ~ιx έτtJμ. 
έκ τοίί διά+κό ... ς (δ,:ίκο"ος=ό Κ<;Jτασκονισμtνοςώς 
έκ της περl τή ι ύ .ι ηρέσΙαν σπουδης) ιir.οκρ()ύΞ~:ι.ι , 
χυρ. ~ιά τή'l μοχΥ';;Ι;;~1jΤ:ι. το[ι α (cJ_axoooςo)' κ:ι.(το ι 1Χt)

"t"l) Μν:ι.τιχι νά έ;;1jΎτ,θ Ώ ώ; ό'fΞιλ'.)μέ~"Ι) ε1; ιi ·ι:ι.λoγί:ι.ν 
πρό~ τιi: δ'ίi .. εκ>1.-δ,η .. εκή., ιϊ .. εμος-δ,ή .. "μος, ci
Α"tφω-δ,ηΑιφή •• Βλ. έΥκο .. έω. 

δι-διιοντ,ςω, μβλ. -tCJω (βλ. άκοντίζω)' ρίπτω τό 
άκόντιον έναντίον τινός . - Μέ"ο" δια"(ωνίζομαl είς 
τό όκόντιον, μετέχω εΙς άΥwνα άκοντίου. 
δια-ιιόπτω, μελ. -ψω' κόπτω είς δύο, κόπτω διό 

μέσου (<<πέρα · πέρα») · διαχωρΙζω, διασχίζω, άποχω
ρίζω, διασπW.- 11 ιiμτ6., διέρχομαι δια μέσου (TWV 
τόξεων τοϋ έχθΡΟϋ π. χ.). 
δια-ιιορΕω κιχΙ -.. ορεύω (δ,Μ·κόρη)· έκ61όζω (δια

φθείρω) κόρην, διακορεύω, διαπαρθενεύω. 
δlα-ιιοριιορυΥέω, μ~λ. -ήο:.> (οι. . κoρκoρ~yή)' προ

ξενώ KOΡKOΡUyάς ( <<ΥουΡΥουρητό ») , «γουΡΥουρίζω». 
διά-ιιορος, ο" (διά +- .. ορέ?Ι .. υμι) · κεκορεσμένος, 

χορτασμένος. _ 
διδ-ιι~σloι, ίω.ν. δ,η .. όαιο,. αι, α (δί, + Ικατόν)' 

δύο έκατοντάδες, «διακόσιοι » (λΙΧτ. ducenlί)' ιiπΙX~Τ~ 
κcιΙ έ~ τ<jΊ Ιν. μετά δ~~μ:xτo~ πεFιλψ;τικοίί (πλ"l)θύο~ 
σ'/jμCΙντικ~ί!) : ίππος δΙΙΙΚΟCJtα=διακόσιΟI Ιππείς. 
Έnμ. t ίκ τ05 ~ωρ. τύπ(;~ δ,α- κιiτ,oι οuνιiγatltΙ 

δτι τό 6' οu~θ. -κάτ,οι < *krμt-, έ; o1J Κιtί [-κατο" (8 
01..)' · δπω~ δε iv τ<jΊ έ-κατό" ,δ έ- εΙν:χι έ;iλιξι~ του 
ιiριθ. Ι", ο!)τω κιχΙ ένΤltίιθΙΧ -τό ιχ' συ'/θετ; δια- < ιiριθμ. 
δtίo-' δ τύπο, -κόσιοι ιi~,l '-κάαιοι δ;ε!λέ~cιι a1, ιi
νcιλoγΙIt~ π;;ό, τιΧ ιiριθμ . -κο"τα, -κοατό,' oπω~ έπί
O1j;; ΚItΙ 6 τύπο; τ~!} ιχ' ou~e. δ,ίi-, ~ιη- ιiν~Ι .~,
( * δι .. όσ&ΙΗ) δ~ε!λετItΙ εΙ~ i'lιxXooyIIt' π?ό; τοίι; τύποιι; 
τριίi-, τΡιη-. 
δια-ιιoaμέω, μιλ. -ήσω (Ολ. Ηοαμέω)' διαχωρΙζω 

καΙ TOKTOnOIW, · κατατάσσω, παρατάσσω KaTq οεφάν 
11 έπιθεwρCι·..-μίoOν, βόλλω δλα εΙς .τ4~ιν, TaKTOilOIW. 

δΙCΙ-ΙΙOOμιι8είμεν, έπιχ. ιiντί διαΗοσμηθείήμ,,'ΙΙ. 
ιχ ' πλ"l)Ι a~χτ. ιiop. ιχ' του ~,ακooμέω. 
δ~Ιjιoύω, μελ. -ούοομαι' πρχ. -ακήκοα' άKOΎW 

μέχρι τέλους, άκcύω έντελwς " άκούω (μανθόνω) 
παρ~ ~λλoυ 
δια-ιιράςω, μΗ. -ξω' φωνάζω δυνατά, κραυΥάζωll 

δlαΥωνΙζομαl πρός τινα είς τό κραυΥάζεlν. . 
. . 'δια-ιιρέιιω, μ$λ. -ξω (βλ. ΗρέΗω)' κρούω τός χορ 
δός της },ύρας . . 
δΙ~I!A'lνόω, δο)ρ. -ιιρανόω, μελ. -ώfJω (~ιίi + 

Ηeή"η)- κάμνω να ρεύσq τι ώς (;Κ τινος κρήνης, 
Kόμ~1ιI νό όνοΒλύοι;) ΤΙι χίινι.ι. . . 

δι-αιιρίβόω, μελ. -ώοOJ (δια + &HIιβιf"γ έξακρι
β:;;νω τι , έξετάζω τι μετό tτό<~nς άκρι6είας U έχω ά
κριβεστάτην yvwolv περΙ τινος. . 

δια-ιιρΙδόν ,έ:τΙρ. (~ιακeί"ω)" κεχωρισμένως a έξό-
χως, πρό παντός (λιχτ. eximie). 
δlα-ιιρΙθήσομαι, πΧθ. μέλι cι· του διακρ'''OJ. 
δια-ιιρΙθώ, ύποτ. πΙΧθ. ά.ορ. cι' του διακιΙ"OJ. 
δια-ιιρίνι:ιι:, Ύ' Ιν. E~κτ. ιioρ. cι' του ~ισΗ(lΙtfQ). 
δlα-ιιρινθεΙς, επικ. ιiντ! διαΗρriJo"ί" μτχ. πcιθ. 

ιio? ιχ' τ"ίί δ,ακel"ω. 
δια-ιιρινθήμι:ναι, ιίπ. τύπο; ιiντ! ~ια-ΗρriHi"αι, 

ιiπρφ. π:ι.θ. ιioρ. ιχ ' του ~,αHρί"ω. 
δια-ιιρίνω, μελ. -r"ώ (8ι% του; χρόνοu; 61._ κιl"OJ)' 

χωρίζω τό εν άπό τό άλλο, διαχωρίζω" όποχι.ιρΙζω 
τούς μαχομένους.- nιxe"l)t. , χωρίζομαι, διαλύομαι I1 
διασκορπίζομαι. 2) «διακρίνω», κάμνω διάκρισιν, 
διαστέλλω τόν ~να άπό τόν άλλον. 3) τακτο
noIw, καθορίζω, έκφέρω άπόφaσlν έπΙ τινος διαφω
νίας (διαμφισβητ.ήσεως) " ~ιαHρί"ω αi'e"CJΙ" = κάμνω 
1ήν έκλΟΥήν μου.- Μέσον, διαλύω (μΙαν φιλονεl
κίαν π . χ.).- Π:ι.θ'ηΤ . , επ ι πpooώπω~, διαχωρίζομαι, ά
ποχωρΙζομαι 11 λαμβάνεται περl έμοϋ άπόφασις U ώα. 
κΙΧ ί iitl Πίd.Ύμ. , λαμ6άνεταl άπόφασις περί τινος 
πρόΥμ.- 11 κάμνω διόκΡισlν 11 θέτω τι κατό μ~ρoς 
(άποχωρίζω) δι' Ιερούς σκοπούς.- 11 ώ; μίσον, όμ
φι6::Ιλλω, διστάζω. Έ~ ιχ·jτ '.)U τό 

διά-κρΙσις, ·"ω., 11' ό χωρισμός, τό διαXWΡίζεlν, 
Γι διόλυσις. 2) .άπόφασις, κρίοις " ή Ικανότης πρός 
διά:<ΡI J ιν. 
οια-κρΙτέον, ;;'Ι)μιχτ. έπίθ. το!) δισκρί"ω' πρέπει 

νό άπο:Ρaσίοq τις. 
διά-κριτο;;, ο" (~ιαΗρt .. ω)' διακεκριμένος (κυρ. 

κεχωΡΙ:Jμένος) " έκλεκτός, έξoxo~. 
δια-ιιροτέω, μέλ. -ήσω (~λ. κροτέω)' κροτι;:, διό 

μέσου, τ. e. διασπw, δlαρρηΥνίιω. 
διά-ιιρουσις, -"ως. tι (δ,:ι.κ-"ούω)' άπόκρουσις, ά

πομάκρυ\'σ ις ! Ι άναι30λή. 'Εκ τοό) 
δια-κραύω ' KτunWV διατρυΠώ, ~ δοκιμάζω διό 

κρούσεως.- 11 άπο 5ιώκω άπ ' έμαυτοϋ, άπομακρύνω 
όπό κοντό μ::Jυ " άlζ.αι3όλλω " άπαλλόσσ::Jμαί τινος 11 
άποφεύΥω 'iJ δl:::φεύΥω δι' όναβολWν. 
δι-άκτορος, -ον, 'ή δι-άκτωρ, -ορο" δ (δι-άΥω)" 

όδηΥός, άΥωγός, πα.::Jα πομπό:; ιέπΙθ . τ~ύ Ί<:ρ μ')ίJ). 
Έτνμ. : 1j oU 'IYIeYJ; χ:ι ί πιχλItΙ'"έ.':ι. έtU·iL') λ. ξί·IΙΧΙ έκ 

του δι:iΥω. fι σ'ημοχο. άλλω; -;s τ05 όJηγοiί ~?μ"Ι;sι 
πρό; τ~ν ρόλο 'l τo~ Έ;:ιμ?5 (al.s~?, :τχντοτε: διάκτο
ρο. ά2Υειφό'llτης) . Κιχ ,' IHλ'.)~ ; έκ τ?ίί διήκω ~ ~ιά
κω. OUYΎ. τίjί ώκύ;, cJc!lJx", (δ"ό;Ξ δι:iκτορο, = διά
κονος, «διάκος » ), τ. ε. π~o9Ξ:λ. δ, - (Ιι δ,σ -)+ρ . . ακ-.(= 
ό έπισπεύδων, ό ταχύς', λί:ΧΙ ιiπ ι OX~ω; Ομω;.-Κιχτά 
τό 'l Boisacq κιχ Ι άλλου; < δ.ιί + ... ερ-, πρ6λ. Ητέρσ, 
(δwρον, κτήμα, X'J~. τό Π;:Jοσφερόμενα είς τούς νε
κρούς)' ΠFr.λ. αι:; . κτε2ίζω (άπονέμω τάς τελευταίας 
τιμάς) . ΣΤj μΞιω-;{'.J 'Ι ΟΤΙ έ'! Ί λ. Q Η!)ϊ δ 'Ε .;μ-η;; ιiνιχφi;;aτιχι 
ώ; ιιΙό~ ,~ί) Πο'λυ-κτορος' -κτωρ: -κτορο, ώ;; ·φωρ t 

-φόρο. (τεΑεσ-φόρο;), κ'λώψ: κ'λοπός. 
δια-ιιυaCιω, κιx ~ διa.-κυβεύω (κύβο,)' παΙζω τούc; 

κύβους μετα Τινος " ριΨοκινδυνείιω, διακινδυνεύω. 
δια-κίίκάω, μολ. "ή:>ω (βλ . κνκάω)' άναμειγνύω 

μετά τινος, άναταράσσω. 
δια-ιιύπτω, μελ, -, ψ:'>' κύπτω καΙ διέρχομαι διά 

Τινος, κύπτω διά ' "νό TΔW μέσα είς τι ' υ είσXωρW, 
είσδι'·ω. 

δια-ιιωΙiίJ';ς, -οϊί, δ' ό έμποδίζων, ό κωλυσ:εΓ'
ywv. 'Εκ ΤQμ . 
δια-κωΙΟω, μδλ. -ούσω (βλ. Ηωλύω)' έμποδΙζl.l, 

OUYΚP::::Tw, άναχαιτίζω. 
. διακωl';ί έοφΙΧλμΙνο; τιίπσ; αντΙ ~'-OHωxη (δ ~λ . Ι. 
δια-ΙαΥlάνω, μιιλ. -lήξομσι- ά.6ρ. 6' διέω"o,,~ 

(βλ . 'λαΥχά"ω) διαlρW η διαμοιράζω διό κλήρου I~ 
κόπτω είς τεμQχlα, κομματιόζω. 
~ια-l~8ι:ί ν, ιiπρφ. ιioρ. 6' τοίί ~ια1α"8cί,,ω (3. βλ.) • 
δια-ιaιιΕω, μελ. -ήαιο (βλ. ΙαΗΙΙω)' σπόζι.J εΙς 

δύο, δlaρρήr.νυμΡI μετό πατάγου. 
δια-Ιαιιnςω, μsλ. -lαω' λοκτΙζων διασπώ. 
δια-ΙΙΙCω, μίλ. -ήαω' συζητώ όνοlκτό κοι με

. vολοφώνlJS μετά 1Ινος περΙ Τινος. 



'ιαΑαμΜνω-&ιαμαρτUΡΙd 

δια-Ιαμβάνω, μ.λ. -lήψoμcι,' ιi6ρ. β' -l~Potl' ΠΡΧ. 
-ιΙ1rιφσ' ποιθ. πρχ. -ιl1rιμμcι,' λαμ6όνω 1) δέχομαι 
κεχωρισμένως (χοιτΙΙ σeιριiν}.- • όρπόζω μέ τ6ς δύο 
μov χεΤΡας, έναγκαλΙζομαι (λοιτ. compIecti) 11 ώ. ru
μνοισ-τιχό; ορο. (Τι ποιλοιισ-τιχό.), πιάνω άπό τήν ό
σφύν. 2) συλλαμ6όνω διό τού νοϋ, κατανΟώ.
ι" χωρlζω, διαιρώ (λοι-τ. dirimere) 11 δlαχωρlζω 11 ώσ. 
έπεξηγώ, έρμηνεύω. 2) άποκόπτω, άποχωρlζω, 6-
ποκλεΙω, τι. 3)' διαμοιράζω. 
δια-Ιάμπω, μελ. -ψω' λάμπω διό μέσου τινός, 

λάμπω, εtμαι καταφανής, εΙμαl έξοχος, διακρΙνομαl1l 
ίπΙ 'tj). 'ijμέροι., έξημερώνω, cχαΡάζω». 
δια-ΙανΙάνω, μελ. -ήοω' ιiόρ β' -IA.ίHkItl· ΠΡΧ. 

-U1rιeσ (βλ. Ιcιtl'l9άtlω)' διαφεύγω τήν προσοχήν, 
μένω άφανής U μι-τΙΙ οιΙ-τ. προσ., διαφεύγω τήν προσ
οχήν τινος. 
δια-ΙΙχείν· ιiπρ:p. ιioρ. 5' -τοίι -',ιιλcιYXά"ω. 
δ .. αly~ i~ (.J,a + CΊlyoS')' προξενών μέγα άλ

γος, άλγεινός, 8λιΒερός.- ΙΙ ό ύποφέρων πολύν 
πόνον. 
δια-ΙΙΥ"', μ.λ. -ξω' κάμνω έπιλογήν, «ςεδιαλέ

yw».-II.J,cιllyoΜCΙ" ιiπoθ. ι με-τά.μεσ. μέλλ. -λέξομιι •• 
χιιΙ με-τΙΙ ποιθ. μιιλ. -lεX-θ-ήOOΜCΙ" μέσ. ιiόρ. οι' δ.ε}.ε- ' 
ξάμrιtl, ,ποιθ. -',ε}.έX{Joη,,· ΠΡΧ. -'.εί}.εyμcι.· συνδιαλέ
γομαι, συσκέπτομαι. συνομιλώ μετά τινος. 2) ~πoλ. , 
μ::ταχειρΙζομαl γλώσσάν τινα 71 διόλεκτον. 3)συ
ζητώ, πραγματεύομαι. 
δια-Ιείπω, μελ. -ψω' ιiόρ. -έλrποtl' πρχ, -λέλo.πcι, 

ποιθ. -Mλε'ιμμcι,' άφΙνω έν τι;> μέσ~ διάστημά ΤΙ' 
ποιθ. δΠ6ρσ. -',ελέΑε,πτο (ά,προσ . ) = εΤχεν άπομεΙνεl 
χάσμα τι. 2) ~μτ5., άπέχω διάστημά τι 111'0 δ.ιιλεϊ
ΠΟtl=τό μεταξύ διάστημα, τό μεταξύ άπομένον 
κενόν, τό χόσμα.- Ι άφΙνω ν6 παρ':λθr;ι χρόνος, 
παύω 11 μβτα. μ-τχ., παύω πρόττων τι. 2) έπ! χρό'ιου ι 
παρεμπΙπτω, μεσoλα6Cι, παρέρχομαι. 

δια-λι:Ιιω, μελ. -ξω (βλ. λείχω)' λεΙχω έντελώς, 
γλύφων διό της γλώσσης, άπαλεΙφω τι δλως διόλου. 

δια-Ιι:ιιτιιιός, ή. 01' (δ,ιιλέι OΜcι')' Ικανός συζη
τητής, έμπειρος εΙς τό ουνδlαλέγεσθαl ' ή δ.ιιλε
ΗΤΙΗη (Βνν. τέx"rι) = ή τέχνη τού συζητείν περΙ τι
νος (Τοϋ πραγματεύεσθαΙ τι) δι' έρωταποκρίσεων. 

διά-Ιι:ιιτος, .,., (.J.cιUYOΜcι')· συνομlλlα, συζήτη
σις.- ΙΙ έναρθρος λόγος, γλώσσα. 2) ή γλ~σσα 
(διάλεκτος). χώρας τινός (71 τόπου ij λαΟύ), δ,η χιι! 
σ'ijμιρον νοο!lμιν λίΥοντε. -τ'ijν λ. 
Iιa-lc1q8a, ItFx. -του δ.ιι-λcιtl6άtlω. 
διa-1c1ημμαι, πρχ. τ09 .J.αλαμβάtlω. 
δια-1c1ίiιια, δια-1έ1iίμαι, ενε,.,γ. χοι! ποιθ. πρχ. 

'1:0υ -'.αλtίω. 
δια-1ι:1ύμασμαι, ΠΡΧ. -του -'.cιλνμαl"oμcιι. 
διά-1Ι:ξις, -εωS'. 'f,=.J,άΙεΗΤο, Ι. 
δια-1Cξομαι, μβλ. του -',α}.έyoμcιι. 
δια-1ι:ητο-10ΥCομαι (.J,ιi+λεπrΟς+λέΥω)· συζητώ 

μετό άνιαρας λεπτολογlaς (βλ . .J.άλεπrοS')· 
διά-Ιι:πτος, 01' (.J,ιi+λεπτόS')' λεπτολόγος 11 λΙαν 

λεπτός 1) στενός 1) μικρός. 
διά-1ι:υιιος, 0'11 (".ά + λΕVHό,)' σημαδεμένος μέ 

δσπΡο 11 μεμεlγμένος μετό λευκού, ήμίλευκος. 
δια-1ι:ιδίlναι, ά,πρφ. ιioρ. α' τοίϊ -'.αλέΥομα,. 
δια-1iισω, μιiλ. του -'.α-λcι ,,-6οά "ω. 
δια-ΙΙπίΕίν, ά,πρφ. ά,ορ. β' το!) .J.cιλεlπω. 
δι-α11Ιyiι, 'ij (.J.αλάοοω)' άνταλλαγή ιι άλλαγή 

άπό έχθρας είς φlλΙαν, συνδιαλλαγή, συμφιλ/υσις 11 
συνθήκη εΙρήνη:; Ο συν7jθ. χατΙΙ πλ1jθ. 
δι-ά11αΥμα, -cιτοS'. το (.J.aUdooOJ)' τ6 άντόλ-

λαγμα καΙ ή άνταλλαγή. ' 
δι-α11αιιτiιρ, -ije0S" δι χοι! δια11αιιτιίς, -oiί, δ 

(.J,cιΙλάοσω)" ό συνδιαλλακτής, ό μεσoλα6Cιν πρός 
συμφlλΙώσlν, συμφιλιωτής. 
δ ... α11άσσω, ά,ττ. -ττω. μaλ. -ξω· π?χ- -"ήλΜίχα' 

δ/δω ij λαμ6όνω εΙς άντάλλαγμα ιι δθεν, κάμνω άντ
αλλαγήν ϊ άνταλλόσσω. 2) συνδιαλλάσσω, συμφ 1-

λιώνω, τινάμέ δλλον (τ.!. άνταλλόσσω τήν έ
x8ρaν μέ φlλΙαν).- 11 Παθ'ΙJ-Τ. μετΙΙ μΞσ. μίλλ, -'.αλ
ιόξoμcι,' ά,όρ. οι' -',ηλλάx{Joη" χοιΙ δ' .J,ηλλItY'l"· ΠΡΧ. 
δ,ήUaΥμcιΊ' συμφιλιώνομαι, συνδιαλλάσσομαι, γΙ
νομοι φΙλος .. - 111 ~μ.δ. διαφέρω όπ6 τινα ε7ς τι U 

ου,ω ,χοι! ~ν τφ ποιθ. (x~ρ. έν τιj> ~όρ. ιχ' -'.ιιλλαχ",η
t1α,). εΤμαl διάφορας, δlαφορεTlJ(ό:;. 
δι-άΙΙ0μαι, ' μελ. -cιλoiίμιx, (βλ . Cϊλϊ.oμcι,). ά,ποθ: 

πηδώ ύπερόνω τινός, πηδώ άπέναντι. 
δια-10Υίςομαι, μΗ. -/οομll" ~ττ. -,oiίμα,' π,.,χ; 

-λεΙόΥ.ομα,. ά,Πcίθ: κανονίζω, τακτοποιώ, λογαρια· 
σμούς 11 έντευθεν, κάμνω άκρl6ιΊ λογαριασμό ν, λο
γαριάζω έπακρI6ώς.- 11 συνδιαλέγομαι, συζητώ. Έ; 
oι~τoίJ το 
δια-λΟΥισμός, δ (.J.α-Ι0Υlζομα,)· τακτοποίησις 

λογαριασμών. - ,11 ύπολογισμός, σκέψις, συλλογl' 
σμός, μελέτη. 2) συζήτησις, συνομlλΙα. 
διά-10Υος, δ (.J,IlliyoΜCΙC)· συνομlλlα. «διάλο

γος», συζήτησις. 
δια-10ιδορέομαι, πΙΧθ. ιiόρ. οι' .J,cλο,.Jορή{Joηtl. ά,

ποθ. - ύ6ρί(ω, περιγελώ. 
δια-1iίθηναι, ά,πρ". ποιθ. ιioρ. οι' του -',ιxλtίω. 
δια-λίiμαίνoμαι, ιi.όρ. οι' δ,ελiίμιitl{Joη".· πρχ. .J'II. 

λελνμιχσμιι.. ά,π(;θ: κακομεταχειρίζομαΙ Τινα, τού 
φέρομαι κατά τρόπον έπαΙσχυντον 11 6λάπτω, κατα
στρέφω, έντελώς, άφανΙζω 11 έξαπατώ 11 κl6δηλεύω. 

διά-1υσις, -εως. 'ή (δ.αλν»)· ή άπελΖυθέρ:..ισ/ς τι" 
νος άπό τινος, ό χωρισμός 11 «διάλυσις» (ώ;; χa:ί νίJν), 
καταστροφή .- ΙΙ τέλος, παύσις 11 παύσις έχθροπρα
ξιών, συνθήκη είρήνης. 

δια1uσί-φιΙCHt, C1' (δ.αλtίω + φiλοS')" ό διαλύων 
τήν φιλίαν. 
δι~-1υτ"ς, -ov. δ (κιχ,' άλλ!)uς , Τιτ-;ον όρθώ., δ,αλν

τής' π~n. Ηnαλνιη" πeολVrrιS'. έπ.λtίτrιS') (.J.αλtίω)' 
6 διαλύων, 6 καταστρέφων. 

διά-λυτCHt, ο" (δ,αλν:.ο)· ό δlαλελυμένος, χαλα
ρωμένος.- ιι δια1υτός, ή. 6,,' 6 δυνάμενος νό 
δlαλυθQ, ύποκείμενος είς διάλυσιν, δεκτικός δια
λύσεως. 
δια-1ύω, μΗ. -όσω· πρχ. -lέλ~Hcι' ποιθ. αόρ. οι' 

-ελΙ'ΗJoψ' π ρκ , -λέλtίμιι.· λύω τό έν όπό τό δλλο 
(διαλύω εΙς τ6 έξ ων συνετέθη), διαχωρΙζω, άπ::>-
χωρΙζω 11 άπολύω. 2) θέτω τέρμα είς τι (είς έχθρα ν 
π. χ., φιλίαν κ.λ . ). 3):Jυμφlλlώνω, συνδιαλλόττω. 
4) -'.αλtίε.1' δ,αβολά" = θέτει ν τέρμα εΙς συκοφαν
τίας (έξελέγχεlν αύτός ώς ά6aσίμους\ 11 ώσ. πλη
ρώνω τ6 χρέος μου, έξοφλώ.- 11 χαλαρώνω U καθι
στώ τι λεπτοφυές καΙ εϋκαμπτον. 
δι-α1φΙτόω, μελ. -ώοω (.J.ιi+&λφιτο,,)' γεμΙζω τι 

μέ ιiλφιτιι (τ. ε. με κριθάλευρα). 
δια-1ωβάομαι· πι-χ. -λε.Ιώβημcι. (έν ποιθ. ινν. ), ά,

ποθ: κακοποιώ τινα κατό τρόπον φρικτόν, περικό
πτω τό άκρα, κολο6ώνω. 
δι-αμαθύνω (βλ , άμcι6vtlω)' συντρΙ6ω είς κόνιν, 

κατεδcφίζω, καταστρέφω έντελώς, έξοντώνω, 
δια-μαντι:ύομαι, μελ. -είιooμcι.· έκδίδω άπόφa

σιν διό μέσου χρησμού (μΙΙ1'τεία,). χρησμοδΟΤώ. 
δι-αμαρτάνω, μελ. -ήooμcι.· ιioρ. β' -ήμαρτοtl' 

.. ~κ. -ημάρτηκα' (Ρλ . άμαρτιi1'ω)' άποτυγχόνω έντε
λώς, παραπλανώμαl έντελώς άπό ... (μsτά ΥΞν.). 2) 
δέν κοτορθώνω νό κάμω iι νά 6ποκτήσω τι. Έ; 
α~τoυ τι') 

δι-αμαρτία, .;1 (.J,αμιιρτά"ω)' χονδρικόν σφάλμα 11 
έσφαλμένος ύπολογισμός. 2) πλήρης όποτυχlα. 
δια-μαρτυρέω, μΞλ . -ήοω' ώς ιiττ. ~ι'κa:ν. δρο;; , με

ταχειρ/ζομαl διαμcιρτvelα1' (δ βλ.), καταθέτω μα;:>
τυρίαν ύπέρ Τι έναντΙον ένστόσεώς Τινος.-Πa:θ. 
(=ίό? α' δ.εμcιervρή{Joη,,)· έπl6ε:6alώνομαι, έπικυΡοΟ
μαι, άπό μαρτυρΙας. Έ~ cx-Jtou το 
δια-μαρτυρία, .,.,. κατάθεσις μάΡΤUΡlας πρός ύ

ποστήριξιν 'i; άνασκευήν ένστόσεώς τινος.-.J.αμcιρ
τvρlα έν ,φ ~-;,ικφ δικσιΙψ έκ:ΧλεΙτο χα! oι·j-;'ij ιxut1j 
iι έ"οταο.,. ίιπο6~λλομkν7j έν!!),ε Χ'Χ( χιχτ:Ι -;Υ,ν ά,,Ιά
Y.pι~ιν , [ν'Χ πα?Ξμπ!)~!~'(I τ'ijν 3νιίιπιο'l /)ιχcxσΤ1j:lΙΟU ίκ~!
κασιν δπoθβσΞω~. 'AHi Χ'Χ! xcx.i ,ην ~:Ξ~(1yωyην .~, 
/)ΙΧ7j. δ Χ'ΧΤYjrΟΡΟ:Jμενο;; ΥιΜ'IΟΙΤΟ πρeι 'tj). ιiv:ip;sw. τΤι, 
~ιιx/)ιxoισίoι. ν:Ι xσιτιιθι!~'(I [ν~τoισιν (ijtot .J.ιιμcιeτv!?lcιtl) 
«τη" -'IHrι1' μη εlocιyώy,μ01' εΙ"α •• , δπότε +ι δΙΧ1j 
:iνe6ιiλλετο Χ'Χ! τό δικa:στ7jρ:ον ιiltεφ:xΙνιτo πρώτον ίπΙ 

'tj). t'ι~τ:i::εω •. Ή τοιοιόΤ1j έ1'OΤCΙO'~ - .J,aμcιenιelcι 1-
πρεπΙ! ν:Ι σΤ1jΡΙ~βΤΟΙΙ ΙπΙ 'tj). μ'ΧρτυρΙοι; jνό. τo~λιtxι' 
σ.ον μ:iρ'lιιρο, (δθ.ν χχΙ "ό δνομοι). ' -



ΙιαμαΡτ~ρομάι-διανταfoc; 

δια-μαρτυρομαι, μι;λ. -tίeοvμαι, ιiMθ ... ένώπιον 
eε:οϋ καΙ άνθρώπων (έπισήμως) διαμαρτύρομαι, κα
τoδέτWΝ ένόρκως δτι ε1μαι ά~yoς 11 ώ~. άπαρνοϋ· 
μαι ένόρκως 11 δια6εβοιώ έπισήμως.- 11 παρακαλώ, 
ζητQ, έπιμόνως 11 έξορκίζω ίκετ.εύων. , 
δισ-μάσσω, ά:η. -ττω, μsλ. ·ξω' ζυμωνω, κατο

ζυμώνω. 
διο;'μάχομαι, μ!λ. -'Χ.έσομαι καΙ ιiττ. -μα'Χ.oϊίμαι, 

ώσ. ~'%'7σoμαι, ιiπoθ.· άγωνίζομαι ' πρός τινα, μάχο
μαι έναντΙον :τινός 11 μάχομαι μετά τινος έναντίον 
δλλου. 2) άγωνΙζομαι μέχρι τέλους, άγωνΙζομαι 
όνενδότως καΙ έπιμόνως (λ'.Χτ. deρugna.re). 
δι-αμάω, μέλ. -';σοο' ιiάp. δι-';μησα (διά+ άμάοο)' 

θερΙζω' ij κόπτω διά μέσου. 2) σκαλίζω, όνασκά
πτω 11 την α~την σημ. και έν τψ μaσφ. 

διί:ι-μι:δ-ίιιμι' έγκαταλεΙπω, όφΙνω, τι τελείως. 
δΙ-δμι:ίβω, μiλ. -ψοο (βλ. άμεΙβω)' όνταλλά;σωll 

διαμεΙβοο τι πeός τι=όνταλλόσσω τι άντl δλλου (η 
μέ τι) - ιι ώσ. και εν τψ μέσφ: -εσθαΙ τΙ τι"ος η ά"τί 
τι"ος.- Ι όλλόσσω θέσιν, μεταβαΙνω όπό μιας 
θέσεως εΙς δλλην 11 διέρχομαι διά μέσου (η είς τό 
άπένα ... τι μέρος), 2) άπο:"., μεταβάλλω, άλλοιώ, 
μετατρέπω. 

δια';μι:ίναι, ιiπpφ. ιioρ. α' 'to!'i διαμέ"οο, 
δι-άμι:ιψιr;, -εως, fι (δ.αrαΙβω)· όνταλλαγή. 
δια-μι:λαίνω, μελ. -CΊ"ώ' καθιστώ τι ένι-ελώς 

μέλαν. 
δια-μι:λι:ίστί (δια-μJ..Τζοο)' τεμαχηδόν, κατό 

μέλη, (κομμαΤ1αστό». 
διcι-oμέλλιισιr;, -εοος, -Ij (δια-μέΗοο)' τό νό μέλλr:ι 

τις πά'{τοτε νά πράξr:ι τι, συνεχής άνα60λή ' x'.Xl 
δια-μι:λλιιτής, -ου, δ (δ.ιιμέJ.λοο)· ό συνεχώς ά

νa6άλλων. Έκ τοίι 
δια-μtλλω, μελ. -μεΗ';σοο (6λ. μέJ.Ιοο)· πάντοτε 

μέλλω νό πράξω τι 11 πόντοτε εύρίσι<ομαι εΙς τό 
σημεΤον νά πράξω τι 11 έντε!'iθεν, όναβάλλω συνεχώς. 

δια-μι:μtνιιιια, πρκ. του δι αμέ,,», 
δια-μiμνιιμαι, πρκ. ΤCιυ διαμιμ"'iισΚOμαι. 
δια-μέμφομα .. μέμφομαι (ψέγω) μετά δριμύτητος. 
δια·μiνω (δι&: τoύ~ χράνοtl~ βλ. μέ"ω)' μένω δι-

αρKWς εΤς τι μέρος, παραμένω, έπιμένω. 2) ε1μαι 
σταθερός, έγκαρτερώ, έμμένω. 3) συνεχΙζω, έξα
κολουΟΟ, διαΡΚώ, άπομένω. 

διcι-oμι:ρlςω, μελ. -lσοο καΙ ιiττ. _ -ιώ' (διαμερΙζωι, 
διαιρω, κόπτω εΙς μέρη (μερΙδας) 11 μΤ1Ρ. προκαλώ 
διχονοΙας (διαψωνΙας).-Παθητ., διαφωνώ.'Εe α~τoίi τό 

δισ-μι:ρισμ6ς, δ' διαΙρεσις, διαμοιρασμός U δι
χόνοια, διαφωνΙα. 
δια-μι:τρέω, μΗ. -"σοο' μετρώ διό μέσου, μετρώ 

έντελώς, καταμετρώ 11 μετρώ καΙ άποχωρΙζω 11 με
τρών δίαιρώ εΙς μέρη, κατανέμω, διανέμω.-Μιίσον, 
τό νό μοϋ fXr:ι ΠΡOσμετρηθιj (κατανεμηθι:Ί) μερΙ
διον, λαμΒάνω μερΙδιον. Έ; α~τoυ τό 

δια-μι:τριιτός,.;, ό.. (δcιιμετeέοο)' ό μετρηθείς 
καΙ χωρισθεΙς, ό καταμετρημένος U ό δυνάμενος 
νά Kαταμετρrιθιj. 
διά-μι:τρον, -:ό (λα •. dimensum)' τ6 διό μέτρου 

καθωρΊόμένον μερΙδιον, σιτηρέσιον στρατιώτου, ή 
μισθοτροφοδοσΙα του. 'Εκ του 
IIi1lCTρoς, -Ij (διάtμέτeον)' δ , τι χαΙ νίlν, ή διό· 

μετρος κύκλου ij ή διαγώνιος τετραγώνου. 2) κα
νών πΡός κατασκευήν τής διαμέτρου (:? δΡΥ:χ.'lον 
δηλ. δι'. οίι συ;,ε~ τι~ ΤΤ(Ι /)lιΧμΗ;;Ο '1 έπ! :~νo; σιίιμi.ο;;). 
δια~x6νάo'μaι, ιiπσθ: έφευρΙσκω, έπινρ;:.:ι. 
δι-ιμιΙΙάομαι, μsλ. -ήσομαι' :ίό;;. α' δ.ημιι,-,;

(1.71'" ιiπoθ: όμιλλώμαι μετό θέρμης, άγωνΙζομαι 
(ουναγωνΙζομαι) λυσσωδ(;:ις. 
δι~-μιμνάσKoμαι, ιiΠ'.Xν';~ , μδνο 'ι εν τ(jΊ παθ. πρκ. 

'.σ-ιd~ν"μαι· διατηρώ έν τιj μνήμr:ι. 
δια-ιίινυρομαι, ιiπoθ: ' ςιδω (ψόλλω) μετά τό\'ου 

Kλάυ~μ!1ρισ~oϋ. " \ ' 
δ .... μισTUλλ~, μβl.. -~lώ' "6;;. α' -εμΙστiίJ.α (βλ. 

μ,σ~~λω .. ΚCιτακόπτω είς τεμάχια. 
, δια-μνιιμόνeύω,μελ. -σω' όνακαλώείς τήν μνή
μην μόU, ό,ναΠ9λώ, έν~υμoϋμαι Ι! i~τ~(jθaν, ποιοϋμαι 
μνέΙαν, άνqφtρω. ' 
Ιισ"μοιρ6ωο (διcif-μοίeα)' διοιρω, κοτοκ6πτ<.ι, οχΙ-

ζω. 2) μeσον, δlδω μερlδιoν, διομοιρόζω, διανέμω. 
δι-αμηάξ, (διά+ά,,(ά)+πάξ τoίi .m;Υννμι)· δπ' ό-

κρου είς δκρον, «πέρα γιά πέρα». -
δι-αμηι:ρές, (διci+ά"α-πεΙeω), ίπΙρ. τάποιι' έντε· 

λώς διό μέσου, « πέρα γιό πέραι'- δλον ώς lv τε
μάχιον, «μονοκόμματο». 2) έπΙ χράνοtl, δη' όρxrις 
μέχρι τέλους, αlωνΙως. - [xtlp. ε/ναι ο!ίδ. 1:Oίl 'πιθ. 
διαμ..πεe';ς]· 
δια-μυδ61έος, α ο" (ελ. μιιδαΙΙο,)' διδι3ροχος, 

βρεγμένος, μουσκευμένος. 
δια-μυθο-λΟΥέω, μελ. -';σω' άνακοινώ τι διό τού 

στόματος, έκφέρω διό τού λόγου, όμιλώ, συνομιλώ. 
δια-μυλΙaίνω, μΗ. -CΊ"ώ (διάτμνΗω)' .. στρα60-

στομ!άζω" διαστρέφω τό στόμα Τι και τό χεΙλη, κά
μνω διαφόρους μορφασμούς, πρός χλευαομόν τινος. 
, δι-αμφΙδιος, ο" (δ,ά + άμψΙς)' δλως διόλου διό
φορος, διαφορετικός. 

δι-αμφισ-βιιτέω, (διά + άμψις + βαl"οο' βλ. 'μψι
σβητέοο)' διαφιλονεικώ, διαφωνώ ιι διισχυρlζομαι τό 
ρντίθετα όπό δλλους. 
δια-ναυ-μ6χέω, μΗ. -';σώ (δidf-"αιιμα'Χ.Ιω)' συγ

κροτώ (μακρόν) ναυμαχΙαν. 
δι-άν-δΙχα, (διd+ά"d+δl'Χ.α). ίπΙρ: εΙς δύο κομ

μότια 11 κατό δύο τρόπους 11 δ,ά"δι'Χ.α μ~eμηeΙζει ... = 
κυμαΙνεσθα, ταλαντεύεσθαι, μεταξύ δύο γνωμών. 

δια-νι:ίμαι, ιiπρφ. ιiop. α' τoίi δια"έμω. 
δι-aνι:ιιής, ές, /)ωρ. και ιiττ .• ύπος ,,:ου δ,η"ΒΚ;" 

(8 βλ.). , 
δια-νέμιισις, -εοος, -Ij' διανομή. 'Εκ τoίi 
δια-νέμω, μsλ. -"εμώ' ιiάp. α' δ.-έ"ειμα· πρκ. -"ε

"έμηκα (διά +- "έμω)' χωρΙζω είς μέρη, διαμοιρ6ζω, 
«διανέμω».-- Μa'J'J 'I, διαμοιράζ(,.) μεταξύ μας.- Παθ .. 
διαδίδομαι, έξαπλώνομαι, έ':ζω.-ΙΙ 66λλω εΙς τόξιν, 
κυΒερνώ. 
δια"νέομαι (δ,ά+ "έομαι), ιiπoθ.· διέρχομαι. 
δι-αν..έστιιν, δι-αν..έστηιια, 6' ι:ίόρ. κ:χ.: 6' πρκ. 

τοίί δ.-α γ-Ι στημ .•• 
δια-νι:ύω, με!.. -σαι (βλ . ... εύοο)· κάμνω νεϋμα, 

(γνέφω», προσκαλώ διά νεύματος, κλΙνω τήν κε
φαλήν είς σημείον συγκατανεύσεως. 

διcι-νέω (βλ. "έοο ) , μΗ. -"ενσομα,' κολυμβών δι
έρχ<;>μαι άντΙπεραν, κολυμβώ διό μέσου, διαπερώ 
θάλασσαν (ποταμόν κ. λ.l. 

δια-ν';χομαι, ιiπoθ .=δια"έω (ο βλ. ). 
δια-Υίςω, μελ . -"lψ'" ( ~λ. ,,[ζω)' πλύνω τι έντε

λώς, καθαρΙζω δλως δίόλοu. 
διcι-νίσσoμαι (~λ. "lσσομιιι), iίtoe: διέρχομαι διό 

μέσου τινός, διαπερώ. 
δι-αν-ίστιιμι, μ.λ. διαναστ';σοο (δ,ιi ;. ά"ά+ϊστημι)· 

άνεγεΙρω τι, στήνω τι ό,:>θιoν.~ •• Oιx9't) •. , μ~τ&: i
νε?Υ. ιio? β' -α"έστη" χ '~! π~κ. -α"έστηκιι' Υσταμαι 
μακρόν άπό τ,νος, όπομακρύνομαι άπό τινος. 
διcι-νoέoμαι, μιίλ. -ήσομιιι' ιiό? α' -ε"ο';θην' 1ΨΚ. 

-"ε"όημαι, ιiπoθ: σκέΠΤόμαι περΙ τινος, προτΙθεμαι, 
σκοπεύω, λα~ . medila.ri. Έ; α~τo5 τό 

δια-νόιιμα, -ιιτος, τό (διιι"οέομαι)' σκέψις, Ιδέα, 
στοχασμός. 

δια-νΟΙΙTlκός, ή, ό" (δια"οέομαι)' δ άνήκων ε.ίς 
τήν , διανόησίν, νοερός. -
διά-νοι6 (καΙ δ.ά"oιίi), fι (δια"οέομαι)' Ι σκέψις, 

νοϋς, πνεσμα, διαν6ησις.- Ι διαλογιαμός, σκοπός, 
πρόθεσις 11 γνώμη, Ίδεα, πίστις, δc>ξασΙα U ή fvvoIa 
ij ή σημασΙα ένός πράγματος. 

δι-αν-οίΥω, μΞλ. -ξω' άνοΙγω όλΙγον, ό,φlγω έν 
τς> μεταξύ 11 έVΤiuθaν, άναπτύσσω, έπεξηγώ, έρ
μηνεύω. ' 

διcινoίXθ.,-ι:ι, Π?o~τ. π:χ.θ. ιiop. cι' .oίi δΙΙΙ"Ο'Υαι. 
διcι-νoμι:ύς, -έως, δ (δια"έμω)' δ,-:ι χα! σrιμεpoν, 

δ διανέμι.JV, ό διαμοιρόζων. 
δια-νομή, -Ij (δια .. έμοο)- ό διαμοιρασμός, .. διανα- -

μι'! » ώ;; κα: σημερον. , -
δι-ανταίος, α, ο" (βλ. «"ταίο,)' δ διερχόμενος 

έντελώς (χατ' e·je$rιxv) διςι μέσου, δ διαrιεΡών 'u δ' 
έκτειν6μενος όπ' δKΡOU εΙς δκρον, δι' δλης Τ"ς 
γρομμής 11 ή δια,,'ταΙα (~νν. πJ.ηΥή)=διαμπεPt~ Ικα/
ριον) τραϋμα U μ-;:ρρ. άμετό6λητος, δνηλεης, δ-

-iςoμπτoς. 



!... . διαντ1Ιω-διαποιiμιισίc; 
~------------------~----------~------~~~~~~ 

' Ιι-άντ1cω, μελ. -ήσω (βλ. ά"cUω)" έξαντλώ δ
λως διόλου, όφaιpCι τελεΙως, όποξηραίνω 11 μ .φρ. 
πίνω μέχρι ΤΡUyός (λΙΧτ. exhaurire). 
δια-νυκτςρcύω, μΗ. -σω (δ,ά+"vξ)- διέρχομαι 

τήν νύκτα, «περνώ τήν νύκτα μου •. 
Ιι-σνΙω Τι δι-ανΙτω· μ:ολ . -vσω (βλ. ά"ιίω)" φέ· 

ρι..> έντελώς είς πέρας, τελειώνω, περατώνω κατ
ορθώνω ιι δδό" δ,α"vJω = τερματΙζω ταξlδιον ('1ιν 
ιx~τ1ιν σημ. εΧ6ί τό ρΥιμ:χ x\1tt πιxριxλειπoμ~ψης της ΙΧί τ . 
&δό,,). 

διcι-ξαίνω, μελ . -α"ώ' ξένω καλό, cλανσρΙζω.'Ο 11 
δlOσχΙζω, διασπαρόCσω. 
διαξΕίς, ~ωp. ιΧντΙ δ,άξε,ς, β' έν. μέλ. του. διάγω. 

' δια-ξΙφίςομαι, :Ι:ποθ. (δ,ά+ξ'φος)' μάχομαι διά 
ξίφους, ξιφομαχώ ιι μάχομαι μέχρι θανάτου. 
δια-παιδςύομαι· διέρχομαι όπό μΙαν σειρόν έκ

παιδεύσεως U διανύω τόν όπαιτούμενον δι' αύτήν 
χρόνον. 
δια-πa1αίω, μελ. 'σω' παλεύω, ουνεχΙζω παλαί

ων, έξακολουθώ νό παλεύω. 
δια-πI1ιι, fι' σκληρός άγών. 
δια-πά11ω, μελ. -παλώ' διασεΙω, τινόσσω δυνα

τό 11 διανέμω διά κλήρου. 
δια-ήa1υνω, μελ. -""ώ (βλ. παλvνω)' κάμνω 

θρύμματα, συντριβω. 
δια-παντόlί, εΠΙF-_=δ,ά πα"τός' πέρα-πέρα, δλως 

διόλου 11 πάντοτε. 
δια-παπταίνω (lJλ. παπτα'"ω)· βλέπω τριγύρω 

έντρομος, ρΙπτωΌ πέριξ δειλά βλέμματα. 
δια-nαΡα-τρί6ή, fι (δ"Η-πα.?ά ~ ιρίβω)' όνωφε

λής σπουδή, ματαία ένασχόλησις 11 άσκοπος λογο-
μαχΙσ_ . 
δια-ηαρθι:νι:ύω, μΖλ. -σαι (δ,ά+παρι'J-ένoς)" άφαι

ρώ τήν παρθενίαν παρθένου κόρης, διακορεύω . 
δια-ηασσδΙcύω, :Ι:τ,. -natCaAEV:.>, μ;;ί .. -σω ~ δ,ά+ 

πάσσαλος)' καρφώνων τεντώνω (ετ.ί δ~~μ:x,~; !κτει
ο,?μs " ΟΙΙ ,-ρό; ' κ:xτ~ργoι::;':xν) 11 ιί,;) . οτερεώνω τά άκρα 
διό πασσαλώσεως (καρφώματος) ώ; κοι::Ι ;:YjV Ot\1tU
~ωO~Ί. 

δια-ηάσσω, :Ι:n. -ττω' μΗ. δ,απάσω (~λ. ,πάσσω) ' 
ραντίζω πέριξ, πασπαλlζω. 
δια-παύω, μελ. -σω' κόμνω τι νό παύσι:1 έντελώς. 

Ω:.ιθητ., παύω νό ύφίσταμαι. 
δι-αηι:ιιεω, μ~λ. -ήσω (βλ. άπε,}.έω)· άπειλώ 

σκληρώς (μετό δριμύτητος) 11 ώσ. εν μsσφ με,&: τΥις 
α~,Yι;; σημ. 
δια-ηΕινάω, :iΠΡφ. -πε,VΉ,,' συναγωνlζομαι πρ6ς 

τινα, τίς νό πειν ςΊ περισόότερον, διαγωνΙζομαι μέ 
τινα είς τήν πείναν 11 πεινώ πολύ. 

διά-πι:ιρα, τ,' άπόπειρα, δοκιμή . 'Εκ ,ου 
δια-nι:ιράQμαl, μΞλ. -άσομα,' ιΧόρ. α' -επε,ράlJ.η'll" 

,-_κ. -πεπείι!αμα" :Ι:ποθ: κάμνω άπόπειραν διά τι, 
δοκιμάζω τι (μη&: γεν.) 11 με,' α ί τ . , έχω πείρα ν 
πράγματός τινος. 

δια-ιiι:ίρω, μaλ. -περώ (€λ. πι;ίρω) ' διαπερώ, δι
ατρυπώ. 
δια-ιιΕμηω, μ~).. -ψω' στέλλω πέριξ, στέλλω έ

δω κι' έκετ, πρός διαφόρους κατευθύνσεις.- 11 στέλ
λω διά μέσΟIJ, στέλλω άντικρύ, είς τ6 άλλο μέρος. 
δι~ηι:νθEω· πενθω διαρκώς, διατηρώ τό πέν-

θος μου. 
δια-ηέπασμαι, π~κ. τ?~ δ,α-πάσσω (ο βλ.). 
δια-ηι:ιιι:ίρσμαι, π~κ. το:; δια-πε,ράομαι (8 βλ.). 
δια-ηι:ηο1ι:μήσομαι, .τ~,ελ. μελ. ,oi) διαπολεμέω. 
δια-ηέηυσμαι, Π~ Y. . ~oB δια-πυ"ι'J-ά"oμαι. 
δια-ηι:ραίνω, μελ. -ί1"ώ' φέρω είς πέρας, περατώ. 
διa-ιιι:ραιόω, μελ. -ώσω ( βλ . περα,όω)' μεταβι-

βάζω (μεταφέρω) τι εΙς τ6 άπέναντι μέρος. -Π\1tθΥ!t ., 
μεταφέρομαι, μεταβιβάζομαι, εΙς τ6 άπέναντι μέ
ρος, διαβαίνω άπέναντι. 2) σύρω τι δλwς διόλου 
έξω όπό τήν θήκην. 
IIa-ncpάval, ιΧπρφ. ιΧορ. α' του δια-περαι"ω(8 βλ.). 
δια-ηcράω, μελ. -aσω (βλ. ,περiω)' περCι (περνώ) 

διό μέσου 11 διαπερώ όπέναντι, μεταβαΙνω (διαβαl-
νω) όπέναντι. . 

IIa-IIcpδω, μιλ, -σω' ιΧορ.6' δ,έπραι'J-o", έπ. riΠΡφ. 
δla.-π~a.θοέεΗ· μΙα. 1i6~ . ~'~,επράθο.rο, Ιν π~Οηt. 

ένν. (βλ. ,πέρ{Joω)' καταστρέφω έντελώς, ΚΌΤ6:δαφΙζω 
λεηλατώ, έρημώνω. • 
δια-πEρσ~l, ιΧπρφ . ιΧορ. αι'του δ,απέρ{Joω_ 
δια-ηι:σι:!ν, ιΧΠΝ. ιΧορ. ο' ,ou δ,απ'π~ω. 
δια-η~σι:ισθαl, ιΧπ"ψ. μέσ. μέλλ. ταυ δισ.:ιrl,πcιιο. 
δlα-ηι:τδμαι=δ,σ.πέτσμαι (8 βλ.). 
δια-n,ε:τάννuμι, .1) -v..()· μ ;λ. -πετ6.σω (βλ. πnά,, -

~υμι,)' αν~Ιγω ~αl όπλώ-:ω 11 έκτυλΙσσω 11 έπΙ ΠΤΥ!νων, 
ανοιγω T~ ς πτερυγας εις πτησιν. 

δια-ηε:τομσι, μελ. -πrήσoμα,' ιi6~. β' -επτόμη" η 
-επτάμην (μ. πέτο μα,)' ιΧποθ: πετώ (Τπταμαι) διό 
μέοου τινός. 2) πετώ μακράν, έξαφανΙζομαι 

δ.ια-nι::rτι:ύ.ω· παΙζω τcύς πεσσσύς μέ τινα, δο
κιμαζω την τυχην μου παίζων πεσσούς. 

δlα-ηι:ύσoμ~ι, μέλ . ,0Β δ,απvνι'J-:ί"oμα, (8 βλ.). 
δια-ηι:φοι6ασθαι, Ιίπρφ. ποιθ. IttΚo τοίί δ,α-ρο,βά

ζω (;; μ.). 

διι:ι-πΕφρδδα, πρκ. τοί) δ,rι-φράζσμ4Ι (8 βλ.). 
δla-ηήΥνϋμι, μη. -πήξω' μίο. ιi6ρ. ιχ' d,επηξά

μην Ολ. πήΥνυμ,)' έμπηγνύω τι διά μέσου 11 στε · 
ρεώνω τι άνάμεσα είς δ::Ιο πράγματα U στερεώνω 
τι μαζ ί μέ αλλο. 
δια-πηδάω, μελ. -ήσ:>μαι' πηδώ δι:Ι μέσου, πηδ~ 

εί~_ τό ~π~ναντι μέΡ05 ' :- 11 :Ι:μτ6. ~όμνω πήδημα. 
οια-πιοινω, με ), . -ανω ΙΙJλ. ,πια,νω)" καθιστώ τι 

λίαν παχύ, παχύνω τι πα, ό πc λί·. 
δια-πί~πlιιμι, μ~λ. -π .ήσω (~ι&: τoύ~ XpciVOI.l' βλ. 

πίμπλημ.ι) · γεμlζω τι μέ 11 όλότελα.-ΠαιθΥ!'" εΤμαι 
τελείως γεμάτος άπ6 τι, πλη:χ>ϋμαι έντελώς άπό τι . 

δια-πίμιιριιμl· καίω έντελώς. 
Ita-nfvw, με)" -nloμoaI' διαγωνΙζομαι πρός τινα 

είς τό τΙς έκ τών δύο μος ~ύναται νό πίι:1 περισ
σότερον ( <<ί, αραβγαίνω μέ κάποιον στ6 π!οτ6»).-
11 πlνω κατά διαλείμματα. 
δια-πίητω, μελ. -,πεσoiίμα, (δ ~ &: ;:oiJb χ~ό"OΙΙ; βλ. 

πίπτω)' πίπτω διό μέσου, διολισθαΙνω, διαφεύγω 11 

άστοχώ, άποτuγχάνw, δλwς διόλcυ Ilσ:ράλλομαιliπη
γαlνω l<οκάllά .lοδεικνύομαι όχι:ηστcς κοι άνωφελι'ις. 
δια-ηιστι:ύω, μελ. -σαι' έμπισ Γεύ ,...) τι είς τινα, 

έμπιστεύομαι είς τινα ίl έχω έ'μπιστοσύνην είς . τινα. 
Παθητ .. μοϋ εΤναΙ τι έμπεπιστευμένον, κότι μοΟ 

έχουν έμπιστευθη 11 όπολαύω έμπιστοούνης ώς 
πρός τι. 
δια-π1Εκω, μελ~ -ξω' πλέκω τι διό μέσου όλ,ου 

11 δ·jο rι περισσότερα πράγματα συμπλέκω είς έν, 
πλέκω τι έως τέλους.- U «ξεπλέκω», διαλύω τό ϋ
φασμα, διασπώ, διαχωρlζω: δι:ι,πλέΗω τό" βlο" = 
τελειώνω τό ϋ:ρααμα τοΟ βίο:.! μσυ. 

δια-πλε:ύσαι;, μ,χ. :1:0;;. α' ,olι 
δlα-η1Εω, μ~λ. -πΙείισομα,' πλέω διό μέσου. 
δια-η1ΙΙKτiςoμαι Ολ. πληΗr{ζομσ.,). ιΧποθ: πυ-

γμαχω 'Ιι όψιμαχώ έναντίον τινcς, «διαπληκτΙζομαι» 
ώ; κ:χΙ νίίν λέΥομεν. 

δια-ηΙήσσω, ιiττ. -nω. μίλ. -ξω' θραύω είς τε
μάχ ια, σχlζ;,.). 

διά-πloOlί, a lN~p. -πλους, δ (δ,απλeω)" ώ; 6π ί θ., 
6 διαπλέων, ό πλέων (διά μέσου τινός) είς τ6 άπ 
έναντι μέρος.- 11 ώ; o·jaL\1t:7t., cJ δ,άπ.ιοvς = ή διά
πλευσις, ταξlδιον άπό μέρους είς μέρος, πέρασμα 
2) πορθμός, Γιό,Jος. 
δι-aπΙόω, μελ. -φσαι (δ,ιi+ιIπλόω}' όπλώνω, έξ

απλώνω, άναπτύσαω, έκτυλΙσοω. 
δια-ηνΕω, έπ. -,πνείω' μaλ . -π"ειίσομσ.ι· _ ιΧόρ. αι' 

δ, έΠllευσ ιι (~λ . π"έω)' πνέω (φυσώ) διό μέσου, δ,JΟ
σίζω, άναζωογονώ. - 11 άναπνέω κάτά διαλεΙμματα, 
« άνασαΙνω» , άvαλαμβάνω, άνα~ώ.- 111 Π~θητ., έξ
ατμίζομαι, διασι<ορπΙζομα', έν έίδει άτμών. 
δια-πoικi11ω, μΗ. -ηώ' κάμνω τι ποικΙλον, τ6 

στολίζω μέ διάφορα πράγματα, χρώματα χλπ.,' τό . 
«πλουμlζω». 
δια-ηο1cμέω, μελ. -ήσω' δεξόγω μέχρι τέλους 

πόλεμον, φέρι..> εΙς πέρας τόν πόλεμο", τόν όπο-. 
τελειώνω (λιχ -:. debellare). 2) ουνΞ )(Ιζω τόν πό
λεμον, έξακο> ουθώ νό μόχωμαι. Έ; ΙΧ!Jτου τό 

δια-ηoλEμιισιlίr -εως, ΤΙ· ό τερματισμός, ή 6πο-. 
τελεΙwσις τοϋ πολέμου, ή όποπεράτwoις roQπολέ~ 
μου, τό τέλος του. 
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δια-ηοllορκCω, μελ. -ήσαι' πολΙΟΡΚώ όδιαKόπWς, 
άποκλεΙω, ένεργώ συνεχή άποκλεισμόν. 
δια-ηoμnι:ύω, μελ. -σαι ,(61.. πoμπε1ι~)' φέρι.ι εΙς 

πέρας τήν πομπήν. 2) περιφέρι.ι, φέρω πέr>ιξ. 
IICI-1JOμnIι, Τι ,(δ'άπέμπω)' τό άποσΓέλλειν (άπο

στολι)) κατό διαφόρouς διευθύνσεις 11 άνταλλαγή 
εΙδήσεων. ' 2) διαπραγμάτευσις, άποστολή πρέσ6εων. 
δια-nονέω, μελ. -ήσω' άπεργάζομα/ τι πλήΡι.ις 

κα] μετό κόπου (λr.ττ. elaborare) 11 όσΚώ, μετέρχο
μciι, έπαγγέλλoμαΙ,τι.-Πr.τθYIΤ., διευθύνομαι, κυ8, ρ
νώμαι 11 ώα. καταπονουμαι.-ΙΙ ιΧμ τ6. έργάζομαι οκλη
ρό, μοχθώ, κοπιάζω. 

διά-nονoc;, ο" (δ,απο"έω)' ό έχων ύΠΟστ/j πολ
λό 8άσανα, ταλαιπωρημένος, σκληραγωγημένος. 
2) , μΞΤά. ένεΡΎ. αΥιμ .. έπίπονος, κοπιώδης. 
δια-nόντloc;, ο" (δ,ά+π6"τος)' ό πέραν της θα · 

λάσσης είιρισκόμενος, ύπερπόντιος, "ct •. transma
rinus 11 ό πλέων (διευθυνόμενος) πρόc τό άντικρύ 
(τό μαιφυνά) πελάγη. 
δια-nόνωc;, έπΙρ. του διάπο"ος' μετά πόνου καΙ 

μόχθου. . 
δια-σορι:ύω, μελ. -σω' φέρω (μεταφέρω, μεταβι-

8άζω) είς τό άπέναντι μέρος, διαπερώ.- 11 ΠocθΥιΤ. 
(μετά. μέ:ι. μέλι. . -ενσομα, κoc! πocθ. ιΧορ. r.τ' δ,επορεύ
{J.rttι) , πορεύομαι διά μέσου, διέρχομαι διά μέσου, 
δια8αΙνω 11 μτφρ. διέρχομαι (τόν 8Ιον π. χ.) . 

δι-αηορ;;ω, μΞλ. -ήσω (61.. άπορέω)' )(ct Ι 'ιΧποθ. 
δ,απορέομα" ιΧορ. ct' δ,ηπoρήθηtι' είιρΙσκομαι δλως 
διόλου έν άΠΟρΙζ), είιρΙοκομαι έν άμηχανΙζ), τό έχω 
κυριολεκτικώς χαμένα. 
δια';πορ8έω, μελ . -ήσω = δ,απέρ{J.ω (ο 61..)' άψα

νΙζω έξ όλοκλήρου, καταοτρέφω έντελώς. 
δια-πορ8μι:ύω, μeλ . -σω' μεταφέρω (μετα8ι8όζω) 

είς τό άΓ.έναντι μέρος 11 διαβι8άζω άγγελΙαν 11 έπί 
lJιocπορθμεuτι)(ων λsμ6ων , διαπορ{J.μεύε,,, ποταμό,,= 
μεταφέρειν (δια8ι8άζειν) , είς τό άπέναντι μέρος 
τΟΟ ποταμου . 
διcι-πρayμ~τι:ύoμαι, ιΧποθ . · συζητώ, πραγματεύ

ομαι, περΙ τινος πράγματος μετό· πάσης έπιμελεΙας, 
άπ' όρχης μέχρι τέλους. 

δια-πρ~&έι:ιν, ιΧπρ:γ . έπ. ιΧορ. 6'τοίί δ,απέρ{}ω (8 βλ . ). 
δια-πράσσω, ιΧττ. -ττω, Ιων. δ,α-πρήσσω' μελ. 

-ξω' άποτελειώνω, άποπερατώ, συμπληρώνω (λr.ττ . 
conficere) 11 ιiμτ6., συμπληρώ τόν δρόμον μου διό 
μέσου, πορεύομαι διό μέσου . 2) έκτελώ (φέρω 
είς πέρας), κατορθώνωlΙμέ:ιον , κατορθώνω τι δι' έμ
αυτόν, κεr:;δΙζω τήν ίιπόθεσΙν μου. 3> προξενώ 
τό τέλος τινός, φονεύω τινά, άποκτεΙνω (λocτ. (οπ-
ficere). , 
! δια-σρι:ηι;ς, ές' έξοχος, διακεκριμένος, έπιφα
νής. 'Εχ του ' 

δια-ιrρέιrω' εΤμαι έπιφανής 11 έξέχω, ίιπερέχω, 
των δλλων 11 εΤμαι διακεκριμένος, διακρ/νομαι, (δ)α
πρέπω». 

δια-ιrρι:ιrωc;, ΙπΙρ. του δ,α-πρεΠ7}ς (δ 61..)' κατό 
τρόπον ίιπέροχον. Ίπερθ. δ,αΠΡΒπέστατα. 

δια-ιrρι:σΙι:ύoμσι, ιΧποθ: άποστέλλω πρεσ8εΙας 
(πρέσ6εις) εΙς διάφορα μέρη. 
δια-ηρι\οσω, ίων. ιiντΙ δ,α-πράσσω (δ 61..). 
δισ-ιrρIω, μΗ. -πρ,οvμα,' πρχ. -πέπe,σμα,' διό 

πρΙονος χωρΙζω εΙς δύο, πριον/ζω εΙς δύο 11 δ,απρΙ
ε,,, το"ς &δό"τας = τρlζειν τοίις όδόντας.- Μέαον, 
cτρ1νανΙζω μέ τό δόντια μου». 
δια-ηρό Ιϊρocφόμενον χr.τΙ δ,ά π(6)' δλWς διόλου, 

«πέρα-πέρα». 
δια-ηρiσιoc;, α, ο" (δ,αΠtlράω)=δ,αμπtleής" πε

ρών διά μέσου, διαπεραστικός, όξύς, άνατριχιαστι
κός (έπΙ ~χων) 11 o!J~ . , δ,απρνσ,ο" ώς; έπΙρ. = όξέως, 
διαπεραστικά. 2) ό μακρόν έκτεινόμενος: οΠρώ .. 
πiδΙο,ο δ,απevσ,ο" τeήιχηΧώS'=λόφος έκτεινόμενος 
δaθέwς εΙς τήν Γι<Jδιάδα. 3) φανερός.- [δ,απev
σ,oς (*δ,α-πevτJοS', π;;6λ. δ,απe6' (δ,ά+πρό, πρ6: 

' ΠfV~- ( Ιι:.tπ. pru- εν ιϊρχ. περα. prusna, prosna (=όψις, 
πρόσωπον), Λιθ. Ρrusπά (=στόμά)' IttOct'I. , ιiντΙθ. τ/jί 
Π1/- (ρu- (πρ6λ. πVματoς=έσXατoς}' βλ. )(ct! πeντάy,ς]. 
δια-ιrτάσ&σι, ιΧπρφ. ιΧορ . 6' τοίί δ,απέταμα,' χr.τ~ 

δ,αΠfΙI1{}αι ,' ιiπpψ. ιio,ρ. 6' '];QU δ,απέτομα, (~ βλ;~ ' 

, , 

δια-Ωτο;;ω, μΙλ. -ήσιu' έπ. ιΧόρ. r.τ' δ,επτοΙησα (βλ. 
πτοέω)' έκφοβΙζω τινά, άπομακρύνω τινά διό τού 
τρόμου, τρομοκρατώ τινα. ' 
δια-ιrτύσσω, μελ. -ξω (βλ. nwaaw)' έ:<τυλΙσσω, 

άνο/γω καΙ όπλώνω, άναπτίισσω, άποκαλίιπτω. 
δια-ηΤίίxίt, 'ij (δ,ά + .πτvxΉ>; πτυχή, δΙπλωσις, 

« δΙπλα». 
δισ-ιiτίiω, μελ. -Ισω (βλ. nwro)' πτίιω έπάνω είς 

τινα, καταπτύω, περιφρονώ έντελώς. , 
δια-ιruκτcύω, μελ. -σω (βλ. Π1Ιχτεύω)' πυγμαχώ 

πρός τινα, διαγωνίζομαι πρός τινα εiς τήν πυγμήν. 
δισ-ιrυν&άνoμαι, μέλ. -πεύσομα,' πρχ. -mnv

σμα,' ιΧ6ρ. 6' -επvθόμη,,' άνερευνώ, άναζητώ, δι ' 
έρωτήσεων ιι άνευρΙσκω, άνακαλύπτω. 

διά-nuροc;, ο" (δ,ά+πVρ)' πεπυρακτωμένος, ' «δι· 
άπυρος», καυτερός, φλογερός. 'E~ r.τ!Jto fi τό 

διcι-Πίίρόω" μελ. -ιΕσω (δ,άπvροs)' 8άλλω εΙς 
πυρ, κατακα/ω, πυρπολώ, 
δια-ηωΙέω, μελ. -ήσω~ πωλώ δημοσίζ). 
δι-άραι, ιΧπρφ. ιio? r.τ ' τ οίί δ,-αΙρω (ο βλ.). 
διαρaίριιμαι, Ι ων. ιXν~ Ι δ,πρημα" 7tctθ. πρχ. του 

δ,α,ρέω. 
δι-αράσσω, ιχτ •. -ττω, μελ. -ξω' διαρρήγνυμι, 

θραύω, διασπώ. 
δι-άΡΥcμoc;, ο" (δ,ά+άΡΥής, άΡΥός Α)' λευκόστι-

1\ τος , διάστικτος διζι λευκών στιγμάτω":,, λεuκο, 
ποΙκιλος. 
δι-αρ8ρόω, μ,aλ , ·ώσώ (δ,ά+8e{J.ρο,,>· χωρlζω δι' 

άρθρώσεων 11 σοναρμόζω μέ όρμούς. 2) συμπληρώ 
έν λεπτομερεΙαις, περιγράφω εύκρινώς. 

δι-αριδμ;;ω, μελ. -ήσω' λογαριάζω, ίιπολογΙζω, 
άπαρι~μώ ιι ώσ. διακρΙνω άριθμηΤΙΚώς (λr.ττ. enu
merare). 
δι-αρκέω, μελ . ·έσω (βλ. cιρ χέω) , έχω πλήρη 1-

ρχύν, Ισχύω ιι 6ντέχω, διαΡΚώ, ίιπερισχύω, έπικρα
Τώ.-τρέφω, χορηγώ τρ:φήν. Έ; ct!JtQii τό 

δι-αρκι;ς, έ~' άρκετός, έπαρκής 11 συνεχής, διαρ
κών, μακροχρόνιος. Έπίρ. -χως. όπερ θ_ -xέστατa. 
δι-αρμόςω 'iι -ττωΌ μελ. -σω' διαμοιράζω εΙς διά

φορα μέρη, διαθέτω. ' 
δl-αρπ~yή, Τι ' λεηλασΙα, « διαρπαγή ». Έχ του 
δι-αριrάςω, μελ . -άσομα, (διά. του. χρόνους; βλ. 

άρπάζω)' σχίζω, κόπτω, εΙς τεμάχια 11 λεηλατώ (λct't . 
di,ipere), λαφυραγωνώ ιι άποσπώ ώς λε/αν. ' ' 

δια-ρρ~Yiίναι, ιΧπρφ . πctθ. ιxo~ . 6' τοίί δ,αρρήΥ"vμ,. 
δισ-ρρ~yήσoμσι, πr.τθ. μελ. 6' τοίί δ,αρeήΥ"vμ,. 
δια-ρραΙνω (βλ. eαί"ω)' ραντΙζω τι(νό) δλως δι-

όλου (τελείως). - _ llctBYj't., ρέω, χύνομαι, πρός δια
φόρους κατευθύνσεις. 

διcι-ρρσiω, μελ. -σω' ιiόρ. ι:.t' διέρρα,σα (βλ. eάίω)' 
καταστρέφω έντελώς, κατασυντρΙ8ω, έξολοθρεύω, 
δια-ρρCω, μελ. -ρtlvσομα,', πocθ. ιΧόρ. 6' (μετά. ένεΡΥ. 

αΥιμ.) -eeevrt,,' πρχ. -tleev"xa' ρέω (τρέχω) διά μέ
οου 11 έκφεύγω διό μέσου, διολισθαΙνω ίl ιΧπολ. «διαρ
ρέω», ~Kάνω ,vrpό:t.- μτχ. πρχ. δ,tlρρvηκώς = χα/' 
νων, χάσκων.- 11 διαφεύγω ώς τό ϋδι.ιρ, έξαφa-
ν/ζομαι. ' 

δια-ρρiιyνiίμι, μsλ. -ρήξω (ΙΜ. του; χρόν. 61.. ρή
)'1f.Vμ,)" θρaύι.ι εΙς δύο, διooπώ.-Πι:.tθYιΤ. σκάω, σκάζω. 

δια-ΡΡΙ;διιν, επιρ. (δ'-tleω. δ,α-eρη-θii-,)' ρητώς 
καΙ κατηνοΡηματικώς, σαφώς, δΙOΚεKριμένWς. 

δια-ρρl;ξcις, μ1iJ(. ιiop. r.τ ' του δ,αρρή,."vμ,. 
διά-ρριμα, -ατος. τό (δ,αeρΙπτω)"' το ρίψιμον (χύ

σιμον) πέριξ 11 τό πήδημα έδCι κι' έκεί. Έχ τοίί 
δια-ρρίιrτασKΙ:,ν, Ύ' έν. Ιων. ΠΡ"!:. του ·δ,αρρΙπτω. 
δια-ρριπτέω, έν χρήαει μόνον χι:.tτ' ενεα"!: : χocΙ πρτ. 

=δ,αρρΙπτω (ο βλ.).- U ιΧμτ6. ρΙπτω έμαυτόν, κα-
ταδύομαι" 8ουτώ, 

δια-ρρfιrτω, έπιχ. δ,αelπτιu, μι;λ. -ψfI).' ρ/πτω 
διό μέσου, ρΙπτω πέριξ, διασκορπΙζω 11 έκσφενδοΥΙ
ζω, έξακοντΙζω. Έ; r.τ:ίτoυ τό 

διά-ρρι.ιc;, -Βως, Τι (δ,αρelπτιu)' διασκορπισμός. 
δια-ρροή, Τι (δ,αρeέω)' ή διό μέσου ροή 11 άγω

γός Τι σωλήν, διό μέσού τού όποΙου ρέει τι. ' 
δια-ρροδCω, μι;λ. -ήσω (βλ. eo{J.iw)' διερχόμενος 

διό IJtσoU τινός ροχθώ (κροτώ, παταγώ, 8ο0ζω). 
δισ-ρροια, ή = δ,αeροη (8 βλ . ), τό ρέειν διό μέ-



σου 11 , (κ'η. ιjJ;; ίιxτρικό;;~;;ό;;). ή νόσος ~ι6ρρoια. 
δΙ'JΙ-ρροιςέω, μελ. -ήσω (Βλ., ιloltim)' διέρχομαι 

~ιά μέσου τινός μετά συριγμοΟ Η τρέχω μέ όρμήν ' 
διά , μέοου τινός n πνέω όρμητικως. 
δια-ρρύδαν, δωΡ. «ντ! -ρρν~ .. , ίπΙρ. (~lIIeeiσo)' 

cλUΏνOντας) καΙ cκόμνοντάς το» νό διαρρέr:ι και 
νό έξαφανί~εται. 

δια-ρρίίηναι; «Τφφ. ά,ορ. ~ ' 'tQ!i ~ιιι~ΡΙω. 
δια-ρρίίήσομαι, μιiλ. τ?ίί διιιρρέω, 
δια-ρρώξ, -ώγo~, δ, Τι (~ιιιρρή)'""μι)' διερρηγμt

νος, διεσχισμένο :, διεσπασμένος. 
δι-αρτσμέω, μελΌ -ήσω' ιiπιτετ' dρι:ιιμiω (8 ~λ.)· 

κόπτω είς τεμόχια" διαμελ/ζώ. 
δι-αρτάω, μελ. -ήσ. (βλ. dρι:άω)' έξaρτώ, κρεμώ 

11 διακόπτω 11 όποχι.ιρΙζω. 
δια-ααίνω (έπιτε't. σιιί_ 8 ~λ.)' περισαΙνω, κο

λακεύω. 
δια-σα'ρω (βπιτετ_ σιιίρω)' πρχ. -αΙσfJρσ' μειδιώ 

βλοσυρώς ως ό γρυλλΙζων κύων. 
δια-σσ~διιωνίςω, έπιτετ. ά.1ΙΙΗω-.Ιζω (8 βλ.)- βα

δ/ζω κουνιστός καί λυγιστόςl16αδίζω μέ τσσκΙσματα_ 
II..qaao8aI, άoJtP:j1. μeσ . ιioρ. ιχ' τοί) δι-4δω
δια-σ~φέω, μελ. -ήσω (διιΙ '+ σαφή~)- καθιστώ τι 

έντελώς σαφές, δεικνύι..' όλοφάνερα. 
δια-σδφιινίςω, μελ . -σω (βλ σαφrι"';~)' καθιστώ 

τι τελε/ως σαφές, διευκρινΙζω, έρμηνεύω 11 όρΙζω 
σαφώς. ' 

δια-σΕίω, μιλ_ -σ ω' σε/ω 6ια/ως, σεΙω μεθ' όρμης. 
2) συγχέω, πρqKαXώ (έπιφέρι.ι) σύγχυσιν.- 11 6ασα
νίζω, καταπονώ. καταπιέζω. 
δια-σcύομαι' 6ίt .. ά,όρ. β' δι'ιισσΙμfJl', Υ' έν. δ,έσσfί. 

ro' ΠΙΧθΥΙΤ: όρμώ" πηδώ, τινόα9σμαι, διό μέσσυ. 
δια-σημα'νω, μελ . -α"ώ' σημειωνω, σημσδεύω, 

καθιστώ τι εύδιόκριτον διό , σημεΙou 11 KαθιστCι τι 
γνωστόν, έπεξηγω, όναπτύσσ,\oJ. 
διά-σημος, οΙ' (διιi+σημιι)' .όλοκόθαΡος, σαφής�� 

δι.:]κεκριμένος, διόσημος, έπίσημος, έξοχος, 
Διάσια, τ&: (Διό~)' έορτή , τοΟ Διός έν 'Αθήναις. 
δια-σΙωπάω' παραμένω σ,ιωrιηλός, 2) μτβ, παρ

έρχομαί τι έν oIwnrj, παρασιωπCι, τι, δέν όναφέρι.ι τι, 
δια-σκανδϊιιίςω (~ιιi+σHά""ιξ), μελ, -σω' τρέφο

μαι μέ σκάνδικας (όγριολόχανα, κ'Χτιχ τινιχι; τσι μu
ρώνιιχ' πρ6ί .. δμωι; κ.ιχΙ το C;Yjμερ . λιiχιxνoν «σκιΧντζικιχ;;.) 

11 ύπαινιγμός όφορών είς τόν ΕύριπΙδην, τοΟ όποΙου 
ή μήτηρ ήτο λαχανόπωλις. 
δια-σιιάπτω, μελ . -ψ:ο- σκόπτω διό μέσου τινός, 

οκόπτων διανοίγω, δημιoυργCι ρηγμα μέσο είς ... 11 
κατασκόπτω, καταστρέφω, , 
δια-σκcδάννυμι, μελ. -σHεδιtσω χιχΙ ά,τt. -σΗιιδώ' 

ά,άρ, ιχ' -εσκέΟΟσα' διασκορπ/ζω έξω 11 σπαταλCι 11 ό
πολύω, διαλύω. 
δια-σΙΙΕδάσΕΙΕν, Υ' Ιν, E~χτ, «ορ. ιχ ' του διιισκ.

δάν"ίiμι, 
διa-σιιcuάςω, μ.λ_ -άσω' 66λλω εΙς τόξιν, τα

κτοποιώ.- ΠΙΧθΥιΤ. χΙΧί μι!c;?ν, έφοδιόζω, έξοπλΙζω, 
έμαυτόν 11 έφοδιόζομαι, έξοπλΙζομαι. 
δια-σκέψομαι, μελ. του διασΗοπέω (6 ~λ.). 
δια-σκηνάω 'ii -έω, μελ, ' -ή.σω' χ~! 3ιιισκη,,6c», 

μελ. -ώσω' στήνω σκηνός κατό διαστήματα, κστα-
σκηνωνω εΙς διάφορα μέρη 11 εΤς έκαστος όποσύρε
ται εΙς τήν σκηνήν τou. 2) καταλεΙπω τήν σκη
νήν τοΟ συντρόφου, όπέρχομαι ταύτης. 

διa-σιιίδνημι, «ντΙ ιJ,IIOHcιJ_ιI"""JII' διασΚΟΡΠΙζω, 
IIa-oItoniw, χιχτ' ένεστ. χ~Ι πρτ: μελ, -σΗέψομιιι 

(έκ τήι; ΡΙζ. τιιίί σΗ.Ιπrομιιι)~ πρκ. -έσΗεμμιιι' 6λέπω 
διό μέσου, έξετόζω, λαμ66νω ύπ' όψιν μου.- 11 
6λέπω πέριξ, έπιτηρώ, παραφυλόσσω. 

δισ-αιιοπιάομαι, ά,ποθ, (διιΙ+σΗοπιά)' παρατηρώ · 
ως όπό -σκοπιάς, κατασκοπεύω .. 
διa-σκορπ'ςω, μελ, -σω' σκορπ/ζω πρός διαφό

ρους κατευθύνσεις. 
δια-σκώπτω, μΕλ, -ψω' σκώπτω (κοροίδεύω).

ΙΙΙσον, όστεΤζομαι όμοι6a/ως μετά τινος, όνταλ
λόσοι.ι σκωμματα 11 σκορπ/ζω τό σκωμματά μου πρός 
διαφόρους' κατευθύνσεις. 
δια-σμάω, Ιων. -αμω' μι". -ιjαφ' σnoγγΙζω U 

πΛVν\ιl καλό, καθορΙζω, 

δια-8ϊιι\ιω~ τρ/6ι.ι καλώς η τρΙ6ι.ιν καθαρΙζω τι, 
διa-σqφiςoμαι,' μελ. -Ισομιι" ά,ποθ: ένερ1ώ ιi 6-

μιλώ ως σοφιστής. 
δια .. σίι~ραιιτός, ή, 6 .. : ό καΤF:nπαραγμένος, κα-

ΤOKρεOύpγημtνoς. 'Εκ τοί) , 
δια-σnδράσoω. · «,:τ. -τrω, μίλ. -ξω' οχ/ζω εΙς 

τεμάχια, Κ,αταξεσχίζω, κατακρεουργώ. ' 
δια-σπδρίiναι,' a.Jtpςp . πΙΧθ_ «QP. ~' τοίί ~ιιισΠ'ΙIω, 
δια-σίίάω, μ.λ. -άαω κιχΙ συχ·;ότ. -άσομιιι (~ti τ.ού; 

χr-όνοuι; βλ. σπιiω)' σχ'ζω εΙς δύο, καταξεσχlζω, 
διαxωρΙ~ω (λ~τ, diveIIere) 11 θραύω, κατα6όλλω, 
καταστρέφω U &πΙ νόμων, καταρ\,ώ, παρa60/νίoι.:.... 
ΠιχθΥΙ':., έπΙ στριχτιω,ών, διαμοΙράζομαι εΙς οκηνός 
καΙ καταλύματα. , 

δια-σιιΕΙρω, μελ. -σπερώ' σπεΙρω έδω κι' έκετ I1 
διασκορπίζω τr1δε κόκείσε 11 σπαταλώ. - 11 διαχωρίζω. 

διa-σπ.ρά, Τι (διιισπεΙρω)- διασκορπισμός, δια
σπορό. 
δι-~σCΙω, ~ιcjιττω, «ττ. i.ντΙ δ,-ιι~σσω (δ βλ.). 
δια-στσ μaoμαι, μελ. - ησομιιιι ιχπο:ιθ, διακανονΙ

ζω, ρυθμίζω διό κανόνων, ταισοποιςι. 
δια-σ"άς, ISlII-orij~III, μτχ. )'.~: ό:π;.:ρ. ά,ο? ~' το!! 

~,-ί στημι, . ' 
διά-στδσις, -εως, Τι (διιι · σι:ή"ιιι τοιί ISclar"J&l)' τ6 

Τστασθαι μακρόν, ό χωρισμός ιι όΓοό:nασ ς, διάστη-
μα. 2) διαφωνΙα, διχόνοια (λιχτ . dissidium), 
δια-σταuρόω, μΗ. -ώσω' όxυ~ωνω (ήεριφρόσ

σω) διό σταυρώματος (διό χορακωματος έκ πασ
σόλων), __ 
δια-στcίιω, ά,άρ. β' διέσr( χοl" βαδίζω διό μέσου, 

διέΡXoμσι; :διa6αίνωιl διαΡKCι, συνεχΙζω. 
δια-ατέλλω, μΞλ. -σ,ιελ.ώ· xω~ίζω, έ<τεlνω" όπο

μακρύνω 11 δισκρίνω, κόμνω σαφη διόκρισιν, καθο
ρΙζω.- 11 δ.δ:..) σαφείς δισταγάς, διατάσσω. 
διά-στημα, -aro~, το (IS,aorij"ac)' ό μεταξύ χώ

ρος, -διάστημα). 
διαστήτην, έπ. ά,ντ! ~,εσrήrη", .( δtJ 'ίχ. «ορ. δ' το!! 

διίστημι. 
' δια-στί~ι μελ. -ψω' στΙλ&ί, λάμπω διό μέσου 

11 λαμποκοπώ, όστρόφτω. 
δια-στoί~ςω, μίλ. -άοω' στοι6όζω (γεμΙζω, 

«στουπώνω.) τό έν τι;> μεταξύ. ' 
δια-στοι.ςομαι, μελ, -lσομσ., , ά,ποθ: διαμοιρά

ζω κανονικώς, 
IIa-OToU, 'Ιι (~ιίιοrΙΗω)' διαχωρισμός R διάκρι

σις διαφορό; 
δια-στρσΠΙΥCω, μελ, -ιjσω' ύπηρετώ ως στρατ

ηνός, όναλαμ66νω τ6. καθήκοντα στρατηγοϋ. 
δια-σΤΡi.." μελ . -ψω (atdι τού;; χρόνου;; βλ_ σι:,1-

φω)' στρέφw κατό ,διαφόρους δ'ευθύνσεις, συστρέ
φω, στρεφόΥυρΙζω τι, στρε6λωνω,-ΠιχθΥΙΤ ., συσT~έ
φομαι. εlμαι .στρεβλωμένος ιι έχω τούς ό:ρeαλμΟύς 
μου ουν'εσΤQOμμένους, κυττόζω όλλolθι.ιρα ιι άλλοι
θωρΙζω, Έ; ιx,jtoi) το 

διά-στροφος, οΙ' (δ,α -σrρέφω),' ό διεστραμμένος, 
στρε6λωμένρς" συνεστραμμένος 11 μτφρ. ό διεστραμ
μένος τόν χαρακτήρα. 
δια-συρώ, Π~Y., -αέσvρκιι' σχ/ζω εΙς τεμόχια 1\60-

σσνΙζω 11 πφιyελCι, χλευόζω, ταΠΕ;ινωνω. 
δια-σφάςω, ά,τ:. -Ρφάτrω, μελ. -ξω' σφάζω, κό-

πτω τόν λαιμ6ν τινος είς δύο, κατασφόζω. , 
δια-σφαι~~ω, μελ. -ίσω, ιi ••. -ιώ' ρ/πτω τι έδω 

καί έκεί ώς Όφαίραν. , 
δια-σφάλ~ω; επι.ετ ., σφά11ω' κ6μνω τι νό σψΟ!-ι:\ 

(νό όνατpαπιj, νό σκοντόΨr:1), όνστρέπω έντε~~. 
δια-σφάξ,_. -σφά)'o~, ij (~ιασφά.ζω)' άνC'ιγμα ,1ιν/J

μενον 6ια/ως, αχΙσμα, ρηΥμα, 6ραχωδης χαρόδιιο. 
δια-σφcνδονάω, μελ . -ήσω' διασKoρπΙ~ω (ρΙπτω 

μακρόν) διό . σφενδόνης Τι ώσάν διό σφενδόνης.;
ΠΙΧθΥΙΤ" έKτιν~σσoμαι μακρόν εΙς τεμ6χlσ. 

δια-σφrιKόoμαι, Iτ~x. -ερφήκωμιι., π~θYIΤ, (~ιά + 
αφήξ)' συμπιέζομαι (σφ/Υγομαι) εΙς τήν όαφύν Ι:Ις 
οφήξ. 
δια-σι'ςω" σχΙζω εΙς δύο, διαχωρίζω, δι"οτομω. 

-ΠΙΧθΥΙΤ., ιiόp. ιχ' ISlaoxiafh, .. ' κόπτομαι (σχ/ζομαι) εις 
δύο, διαχωρ/ζαμαι, άποχωρΙζομαι. 

Iact-0Xciv, IL.X. ~~p. δ' tofl δ,-Izιιιi, 



Ι,cι-σyςω, μ.λ. -ιιώιιω (~ι~ τoiι; χ~άνOtι~ 6λ . ιιφζω)' 
δ,στηρΡ τινα (τ, τι) σώον καΙ ό6λαβη δια μέσου 
τών κινδύνι.ιν , όδη"ώ τινα άσφαλώς διό μέοου τών 
κινδύνι.ιν καΙ τόν έξάγι.ι έξ αύτών σώον καί ό6λαβη 
11 ώα. διατηρώ έν 1(} μνήμΓ).-Μέ~r;ν, δ_ιαφυλάσσι.ι δι~ 
έμouτόν. - Οσιθητ. , διέρχομαι άσφαλώς, δ,αοΙ;>ζομα, 
cls . •. r, .-πgόs . . . =φθόνι.ιό:Jφαλής (σώος) είς τι μέρος. 

δΙCΙ-σωίιάOμσι, μελ. ·400μα, , 1Ιω". ά-ιτί δ,αo,ωπtίω. 
δΙCΙ-ΤΙΥcύω, μιλ. -οαι (δ,ά+lαΥός)' διατάσσι.ι, τα

κτοποιώ( δ,ευ8εΤώ. 
δια~"ΙyΙ;, Τι ' (δ,αraγ;;ιια, τ~ίί δ,ατάαα:.»· ώ; χα Ι 

πα,,' τ,μ ,ν, προσταγή, δ,ό8εσις, τακτοποίησις. 
δια-τδYiίναι, ά;φψ_ π:ιθ. άορ. β ' το;:' d.ar~JaOJ. 
διά-ι-Cιyμα, -ιιτος, τό (δ,α.άΙΙ:1ω)· δ,αταγη, προσ · 

τα'ι'ή, πρόσταγμα. 
δια-τiιμνω, Ιων. άντί δ,ατέμ"ω (ο βλ. ). 
δlάι-τ6ξις, · ιιως, Yj (δ,α.άααω)· κατάταξις, ταrτo

ποΙηοις, διευθέτησις 11 κυ". έπl στρατευμάτων έν 
τάξει μόχης. 
δ.Ω-ΤΙράσσω, άττ. --.τω' μΕ).. -ξω' έμβόλλt.l εΙς 

μεΥόλην σύγχυσιν, συγχέι.ι έντελώς. 
δια';τάσσω, άττ. -Ηω' μιλ . -ξω.- Πιχθ _ ά6ρ. α' 

-ετάχθη .. , άόρ. β' -εt!tΥη .. • Π"Υ.. - τέταΥμα,' τακτο
ποιώ ΙΙ βόλλι.ι είς τόξιν , napαrOOOJJ στρατόν πρός 
μόχην 11 ώα. τόσοι.ι 1:να·1:να χι..φιστό. - 2) με:' lΧ;τ. 
ΧlΧί άπΡψ., δlορΙζι.ι τινό διά νά είναί τι 'ij διό νά 
πPόξr:ι ΤΙ.- Μεοον, μτχ. άι:;;>. ιχ' έν πσιθητ, ένν. δια "α
ξάμι-,,0,=πα~αταx8έντες είς τόξιν μόχης.-Πσιθητ. , 
εΤμαι έν τόξει μόχης .- ώ; Ila:;~v, κάμνι.ι 'δια8ήκην, 
6ρΙζι.ι τας τελευταΙας 8ελήοεις μου. 

δι:ι-ταχΙcΙc;, μτχ. πσιθ . ,χι:;ρ. ιχ ' τι:;υ διατάααω. 
δια-τΕθρυμμαι, πσιθ. ΠΡΧ. τοi)δ,αtJ.ρVπ"ω (ο βλ.). 
IICΙ-TCivw, μSλ. -τειιώ' Π ·Ζθ , άό~. ιχ ' ·ε.ltt'Joη.· πρχ. 

-τέ"aμα, ("'ι:Χ 'tcu; χ,,6ν. βλ. nί.ω)· έκτείνι.ι, έκτεΙνι.ι 
είς τό έπακρον (έντελώς\.- MΞ:;~'/, στενοχι.ιρώ έμ
αυτόν, όγι.ινΙζομαι, όγωνΙζομαι σκληρώς 11 έμμένι.ι 
μετά πείσματος. 
δια-τcιχίςω, μελ . . -ίαω, i,τ, -fώ' άποχι.ιρίζι.ι διό 

τεΙχους, όχυρώνι.) δ .ό τείχους 11 κτ/ζι.ι τείχος άπό 
Ι:;Yoμεί?tι τινά; Il!xr-L;; cΗλο:ι 11 διαιρώ, διαχι.ιρίζι.ι, ώς 
διό τεΙχους. Έ;; α ~τoυ .6 
δια-τcίχισμα, ·α"ος, τό' τόπος όποκεχι.ιρισμένος 

καΙ ώχυρι.ιμένος διό τείχους. 2) τό μεταξύ δύο 
μερών τείχος, ό μεσότοιχος. 
δια-τcιιμαίρομαι, άπο\!. (διιi + τ~χμαlρομα,)' ση

μειώνι.ι, έπι:ιημαΙνι.ι, δεικνύι.ι, διό σημείwν 11 σημα
δεύι.ι, προσδιορ/ζι.ι (λατ. designare). 
δια-τcΙcυτάω, μελ. -ήιιω' φέρι.ι τι εΙς πέρας, ό

ποτελειώνι.ι, έKπλη~ώ. 
IIcι-Tcliw, μιλ. ·}.έαω xcιι ί ά~τ. -lώ' φέρω τι έν

τελwς ξ:Ις πέρας 11 περατώνι.ι τι, έκπληρώ τι 11 έξα
Koλoυ~ώ, ' συνεχ/ζι.ι, πρόττων τι. ΈΧ του 

διcι-,rcΙΙ;ς, έ, (δ,ά+τέ.ιο,)' ό~ιόKOΠoς, - συνεχής 11 
διαρκής, μόνιμος. 
δια-τCμνω, ίων. -τά.μ"ι»· ιι.λ . -τιμώ (~ιx του. χρό

νου;; βλ. τέμ"ώ)' κόπτι.ι ~ιό μέσou, κόπτι.ι εΙς δύο 11 
δ,αχwρΙζι.ι. 
δια-τΕτδια, δ,cιιτΙτιιyμαι, Ινε"Υ, χcιιΙ παθ. πρχ. τoίl 

δ,ιιτιίαα:.>. 
δισ-τί:τραίνω, μιλ. -τε"ρσ"ώ, Ιων, -τι"ρσ"ιι» χα! 

-τρήιιω" τρυπώ διό μέσou, διατρυπώ πέρα'πέρα, κ6-
μνι.ι όΊ'ιπν είς τι. 

δια-τι\ιcω, μ!λ. -ξω (βλ. τιfxω)" τήκω έντελώς, 
λυών~ τι διό Ti'jc; 8ερμότητος. 

IICΙ-TJlPCW, μελ. -ήαω' έπιτηρώ τι μετό προσοΧι'Ίς. 
- ' 1 (lνν. lμιιιι"ό,,) , κρατώ έμαυτόν μακράν τινος, 
άπέχι.ι "όπό τι. . 

δlcιτ'; άντΙ cJ,ιz τΙ; διό τΙνα λόγον; γιατΙ; λcιιτ. 
quamobrem? 

δισ·τfΙιιμι, μιλ. -8>ιfαω.-Παθητ., άόρ. cιι ' cJ,ιτΙθηιι' 
πρχ. δ,ιιτΙΙJ.ε,μ .... ,· Βέτι.ι χι.ιρΙς, διευ8ετώ, τακτοποιώ. 
2) δια8έτι.ι, διαχειρΙζομαι, κυβερνώ 11 μεταχεΙΡΙζς>-

-ιιοι, πραγματεύομαι. - Π:ιθητ., -f:X!.> δ,ατε8η, f:X!.> 
τύχει (ΤΌιαύτηςη τοιαύτης) μεταχειρΙσει.ις. - 3) έκ
Μτι.ι, όνcπτUσσι.ι, όπαγγέλλι.ι.- • Μίσον, έκ8έτι.ι 
πρός πώλησιν, δlαΒέτι.ι Τι πρός πώληαιν. 2) τακτο
ΠΟΙ", έξoμaλΙ ~ι.ι, όμο.ιβοΙι.ις U διcιιτΙfhιμι διcιIJ.ήΚίf'ιl"'" 

τι"Ι=κάμνι.ι σύμβασιν μετά τινος n άπολ., κάμνω 
συμφι.ινίαν μετά τινος, ύπόσχομαι. 
. δια·τϊμάω, μελ. ·ήαω· έπιτετ. τιμάω' τιμώ, έκτι
μώ, μεγ6λwς. 2) όρΙζι.ι τήν τιμήν ώς έκτιμητής. 
διa-τlνάσσω, μελ. -ξω' τινόσaι.ι δυνατό, συν

τρ/βι.ι εί; τεμόχια 11 ό μΙ". μίλ. -τι"ιίξομα! ιιι!ναι Ιν 
ϊ.Ρ ·i,αε ι μετ~ πχθ'l]τ. ένν. 

δια-τινΙαΙΕoc;, α, o"=τ,,,t'JoαΛέo~ (δ βλ,). 
δια-τμΙ;Υω, i6". α' ~έ~μη;α ' άόρ. Ι;' -έτμaΥΟΙΙ' πcιιθ , 

-ετμ2"ην, &;τ. Υ" πληθ.-",έτμαγεν(β). . τμήΥω) ' έπ. άν.Ι 
δ,α-τέμνω' κόπτι.ι εΙς δύο, διαιρw, δ,αχι.ιρΙζι.ι 11 δ,Ι
τ .=γε .. έ" φ,λόrηn=έΧ'.Jρiσθησαν φίλοι 11 άπολ. έχι.ι
ρίσσησαν, δ,εσκορπίσθησαν μακρόν. 

o.α-τμiίξαι, άπ~ :p. ά?ρ. τ~:; δ,ιι - τέμ"ω. 
!ι.::ι-τοξι:ύω, μελ . -αω' τοξεύι.ι διό μέσου, δια

τι:;υπc?c. μέ βέλη.-ΜΞjΟ'I , διαγwνίζοι.;α ι πρός τι'lα εΙς 
το ΤΟζον. 

διeι-τoρoι;, ον (τε{ρω)' ιίι; ένΞ~Y. (δ;τό~ε όρθότs~ον 
νχ i~i:γ'r,1: :Ι : δ,ατό,20;), δ,απερG)ν, διαπεραστικός 11 

,έπί Yι1.ύJ ·l , όξύς, όνατριχ!αστικός.- I1 ώ;; πσιθΥιΤ ., δια· 
περασμένος, διατρυπημένος. -

OIQ-Tpayciv, in~:p. άι:;ρ . 6' t'j~ δ,α -τρώΥω , 
δια-τρέπω, μολ. ·Ψ:» μετατρέπω, άποτρέπι.ι, με

ταπεΙθι.ι.-Παθητ . με~:x ι!Ξ". μελλ. -τρέψομα" μέ", 
ic'P. '.1.' ·εrρα:ιr.όμη", παθ. ci6? 6' -ετράπη,,' στρέφ:J
μαι μακρόν όπό τι, όπ::nρέπομαι όπό τι . 

'δια-τρέφω, μελ. -t'Joρέψ:.>· συντηρώ, διατρέψι.ι, 
:τρέφι.ι καθ' όλο.κληρΙαν, δαπανώ διό τήν διατρο
φήν τινος . 
δια-τρΕχω, μeλ. -ΙJ.ρέξομαι (1Ι ι cX -rr;u;; χρόνοtl;; βλ. 

τρέχω)' τρέχι.ι διό μέσoυ,~τρέxι.ι είς τό όλλο μέρος 
11 μτφ? έξαντλώ.- ιι,χμ.β. περιτρέχι.ι, τρέχω κατό 
διαφόρους διευ8ύνσεις (λιχτ discurrere). 

δια .. τρΕω, μελ. -τρέαω' τρέπομαι είς φυγή ν, πε
ριτρέχι.ι, τρέμι.ιν U φεύγι.ι πρός δλας τός κατευ-
8ύνσεις. 

διcι-τριβι;, Yj' κατατριβή, φθορά, σπατόλη χρό
νου_ 2) όναΨUXή, διασκέδασις. 3) αοβαρό ένα-
σχόλησις, μελέτη 11 συζήτησις. 4) τρ6πος ζι.ιης, 
τό ζην. - 11 έν ΧIΧΧ'δ . &ννoΙ~, σπατάλη χρόνου, όπώ· 
λεια χρόνου, όναβ )λή, όργοπορία. 'Εχ του 
δΙΩ-τριβω- μελ. -ψω,- Παθτιτ. άόρ. 6' δ,ετριβ",,· 

πρχ. · δ,ατέτρ,μμαι • τρΙβι.> μεταξύ, τρΙβι.> Ισχυρώς: 
χιρα, δια"ρΙψας.-- κατατρΙβι.ι, καταναλΙσκι.ι 11 έρη
μών(.1, καταστρέφι.ι.- 11 μτψρ. σπαταλώ χρόνον, 
ΟΟπανώ χρόνον, ζώ. 2) όπασχολώ έμαυτόν, έν
ασχολούμαι. 3) χόνι.ι καιρόν, όναβόλλι.ι, όργο
πορώ, . βραδύνι.ι.- 111 όναβάλλι.ι δι ' όργοπορΙας, πα
ροκι.ιλύι.ι, ματαιώνι.ι. Έ~ α')τοίί τό 

διCΙ-ΤΡ'ΠΤIΙΙός, ιf. ό" (δ,ατριβω)' όναβληTlκός, 
βΡαδυκίνητος. 
διά-τρlχα, έπ(ρ. - ~ΡΙ%4 (8 6λ . )· εις τρΙα μέρη, 

κατό τρεΤς τρόπους. . 
διάι-τρoιroς, οιι (δ,ατρΙπω)' ό κατό διαφόρους 

διευθίινσεις τρεπόμενσς 11 ό ποικΙλος τός δια8έαεις, 
ευμετάβλητος, όστα8ής. 

δισ-τρΟ4Ρι\, Yj (δ,ιιτρΙφaι)~ συντήρησις, διατήρη
σιζ, διατροφή. 
διa-τροχάςω, μ~λ. -ιιω (6λ. τροχά.ζω)· inltItItOtl, 

τριποδΙζι.ι . 
. δΙΩ-τρύΥιος, ο" ~cJιά+τ,vr'ι>' ό φυτευμένος μΙ; 

όμπελοκλήματα, Τών όποΙι.ιν ΟΙ Kaρπol ώριμόζουσι 
διαδοχικώς. 
δΙΩ-τρυφc'ς μτχ. πcιιθ. άορ. 6' του d,a6evn"OJ(8 6λ.). 
δια-τρώΥω, μsλ. -τρώξομα,' άορ. 6' cJ,έτραΥΟΙΙ' 

περιτρ::.ιγι.ι, τρι.ιγαλΙζι.' , ιΧ>κανΙζι.ι, έντελώς. 
δΙ-9ττω, 'ij δι-άττω, μελ. d,iEOJ, άττ. civt! δ,-ιιΈαιιι». 

. δι-αυΥάςω, μελ. -αω (βλ. αυΥά.ζω)' διαλόμπι.ι, 
- λόμπι.ι διό μέσου τινός, cγλυκοχαράζι.ι». 

δι-αυΥΙ;ι;,έi (διά+ιιυΥή)' διαφανής, Kaδαρός Ο ό-
ΚΤινοβόλος. 
δlαυlο-δρ6μιις, -οιι, ό (δίαιιΙ0ςΗρόμος)' ό τρέ

. χι.ιν έν TQ διαύλΥ, Q μετέχι.ιν εΙς όγώνα διαύλou, 
ό όγι.ινιζόμενος τόν δΌυλον. 

δj-αυloς, δ (cwo, δ,ι;+ιιυΙός)' διπλΟύς ιιυΙό, (τ_Ι, 
α<Αλήν) ' XIX'I~ τοίι;; !iΥωνlχ~ δρόμr;υ, ό διπλοϋς δρό
μος, χσιθ' IIv-δ δ"ομιίι. Ι.ριχι μίχρι 'Ιοίί ςίπcιι-,;Ii-,;ο" 



ΙιcιφσYEίν-Ιισx~ςc.l 

σyι:~.!"" ~(I[j σ~:x~:oυ. εXιΣμl1iτ. περΙ τΥιν ixst χεψΙψlj'l 
στΥ, λη'l (:~-I χαμnn1;1α), ΧιΣί διιi 'tfj; έτέ;:.ιχ; πλεύΡd; 
τ,,:) ::τιx~ίotl s;t:tνΥ,ρχaΤQ εί; τ6 Ο"ljμεt"ν τYι~ έχχιν'ήσΞως 
(:i, I ' PalPiJa)' μτφ:;. dlIIllloa H1Iμάτω1l = πλήμμυρα 
καί δμπ:.ιτις (λΙΧ'ΙΥ. flu,Ius reclprocl).- 11 στενόν, 
πορθμό:-. 

δlα.φiΥι:ίν, ιiπρφ. fι.~? 6' τ~ί} δ.εσθlω ~o 6λ.) . 
δια-φδδιιν, xιxl διαφιιιιδ7,,,, επί;;.' φανερως, όνα

φανδόν. ΈΧ τοο . 
δια-φαίνω, μελ. -φίίιιώ (διi τού; χρCΊ,l')tI; βλ. φαί

"ω)' κόμνΙ.) τι νό φανq διό μέσου, δεικνύΙ.) διό μέ
σου.- 11 Π:tθ"ljΤ ., fι.όρ. 6' -εφ!""", φαΙνομαι διό μέ
σου, εΤμαι .όροτός, . έμφανΙζομαι, διό μέσου. 2) 
λόμπw, ε1μαι πεπυρακτwμένος. 3) ε1μcι φανερός, 
είμαι καταφανής · ΙέπΙσημος) μΗαξύ άλλwν 11 όπο
δεικνύομαι.-ΙΙΙ Ενδ;:.γ. ώ; ιiμ~6 ., «γλυκοχαρόζw», ό-
νατέλλw. 2) εΤμαι διαφανής. Έ~ ιχο)του τό 
δια-φδνής, έ~ (δ.αφaΙ"ω)· ό φαινόμενος διό μέ

σου ιι ό δι' ου δύναrαί τις νό βλέπl','1, διαφανής. 2) 
ό λάμπων, ό κατέΡΥθρος έκ της πυρακτώσεως.- 11 
μτφ". ό σαφώς γνωριζόμ ~ νος, προφανής, φανερός 
11 έπιφανής, ένδσξος.-Έπί;;. -"ιZ~=φανερώς. 

διcι-φαύσιιω, Ιω.Ύ. -φώαχω (δ.α + φιίο.)· δεικνύω 
φώς διό. μέσου, όνατέλλω. 
δισ-φcyyiκ, έ~ (.,.α+φέyyo~)· διαφανής. 
διαφΕρόντως, ίπ(~ . τη~ μτχ. ένε;:.γ. Ενεοτ. τοο δια

φeeω' διαφόρως όπ6 .. , κατό τρόπον διόφορον άπό ... 
11 ίδίως, πρό πόντων, κατ' έξςιχήν, ύπερ60λικώς. 
δισ-φΙρώ' μι!λ, ·.δ.οlαω x:tl . διοΙσομα. (έοχτιμ?:τι

Όμβ-ιοι ωσε! i;; Ιν . · ·οΤω)· ιiόp_ · α: δ.-ή"εΥχα, ίω'l . δ.
ή~ε.xιι· ιiό? 6' δ.-';"ει" .. " Ιέ; έν. '~"έyκω) (6λ. φs
eω)' φέρ'.., (μετcφtΡ'ω, δια'3ιβόζω) όπέναντι. 2) με
ταφέρω εΙς (κατό) διαφόρους διευθύνσεις 11 σχΙζω 
είς δύο' δ.αφΖρω 'τή" ψ;j~otι = δίδω τήν ψηφόν 
μου κατό διόφορον τρόπον, .δΥιλ . ψηφΙζω έναντΙσν 
τινός (Ηλ' 6>σ. όποφα::JΙζw διό της ψήφου μου) ;lμτ'f? 
διαδΙδω είδήοει:;. 3) φέρω διό μέσου τινός, φέ
ρω εΙς τελειοποίησιν. 4) φέρω διά μέσου, όν Γέ
χω, ύποφέρω, φέρω είς πέρας, όντέχω μέχρ τέ
λους. 5) Ά;t')λ. συνεχΙζω, δlαμένω,ζώ.- U ιiμτ6., έ
χω διαφορόν, ε1μαι, διόφορος, εΙμαι όνόμσιος, άπό 
τιν.α . 2) ιiΠΡ'J::r. d.aφiea. μο. = τοΟτο όποτελεί 
διαφορόν δι' έμέ IΙ έχω διαφέρον (ουμφέρον) , μέ 
μέλλει' ου δ..αφieε. μ-ΟΙ = δέν ύπόρχει καμμία δια
φορό ώ::; πρός έμέ 11 δέν έχω ένδιcφέρoν. -Άπ~oσ. 
OCνEtl δο • . πρό::r .. 6.πλω; διιιφέρει = ύπόρχει διaφoρό, 
ου d.Il-:peea.= δέν ύπόρχει δισφορό (nlhil refert).-

· τα δ.αφieο"τιι=τό σημεΤα διαφορά:;, αΙ διαφοραΙ. 
3) διαφέρω όπό ένα δλλoν, .~. l. ύπερέχω, ύπερ · 

· τερώ 11 διαπρέπω, έξέχω.- 111 Μεσ-πιχθ'l)τ. , έχω δια · 
φορός πρός τινα, f;ύΡΙOKoμαι έν διαστόσει, φιλο
νεικώ πρός τινα.-[διΧ τΤιν. έτυμολ. Ολ . φέρω]. 
δια-φι:ύΥω, μελ. -φεύξομ-Ο" ~όp. ο' -έp~yo,,' πρκ. 

-:πέφεVΥΙΙ (Ολ. -φενΥω)' φεύΥω διό μέοου, φεύΥω 
μακρόν , . όπομακρύν..ομαι 11 έκφΖ:όΥω, διαφεύγω. 2) 
διαφεύγω τήν προσοχήν τινος, τήν μνήμην τινός, 
τήν ' παροτήρησίν τινος. Έ~ cι~τ(l~ τ'; 
διά-φcUΞις, -εω •• ή (δ.ιιφευΥω)· διαφυγή, μέσα 

(καΙ τρόποι) διαφυγης. 
δια-φιιμlςω, μελ. -/σω' διcδΙδω τήν φήμην περΙ 

τινος, καθιστώ τι γνωστόν, περΙφημον 11 δημοσιεύω. 
δια-φ8ι:ίρu· μελ. -φ~εeώ, a;t. -φθέρσω- π?χ. -έ

φθαeκιι· καταστρέφω έντελώς, φονεύω 11 γενιxω~, 
φ8εΙΡω, «χαλνώ», βλόπτω. 2) i;tl -ήθιχης; εν ... , όδη
γώ Τίνα έξω της εύθεΙας όδοο, διαφθεΙρω τήν συν
εΙδησΙν του (τόν χαρακτηρό του), καταστρέφω 11 
Xtlp. διαφθεΙρω διό δώρων (λ~τ. corrumρere) 11 πα
ραπλανώ, cξελογιόζω •. - 11 QΙΧθ'l)τ., μελ. -φθaρήσo
μιι., ωο. μΙσ. μελ. -φθaρoίίμιι., -φθερέομο.- ιiόρ.6' 
-.φΗρ",,· πρχ. -Ιφθaeμιι.· καταστρέφομαι, ε1μαl 
κατεστραμμένος, 6αδΙζω πρός τήν καταστροφήν, 
χάνομαι 11 Χt.φ. έχω καταστη όνίκανος 11 δ.εφθaeμa
ΙΙO~=Kατεστραμμένoς ϋλικώς Υι ήθικώς.- 11 δ πρχ. 
δ.ιφθοριι ιiΠιΣντ~ ι!ν(o~ε κιχ! ιiμτo. =εIμαι παρόφρων, 
τρελλός U ώσ. εΙμαι κατc:στραμμένος, «ε1μαι rcQ 
δανότoult, ' νεκρός. Έ; 'cι~τoίί τό 
· ........ ,ι" 'Ιι (διιιφθιΙιω)' καταστροφή, όφανι-

σμός, . θόνατος. 2) έν ijetxij ιΙ-,ν. διaφθ9f)ό. όηο' 
πλά " ηΟΙζ. 3)· ll.θύα." δ.αφθοeα = λεΙα,' 6ορό, 
τών ix8wv. Έ~ ot~τoυ τό . 
δ~ρι:ύς, -έω~, δ (δ.ιιφθοeάγ ό διαφθεΙρων, 

.δ aφθoρείς», άποπλανώ'ν', όπατεών. 
δι-α~rιιμll μελ. -ήσω' όφΙνω τι νό φύΥI','1 U 6πο 

λύω, διαλύω. 
δισ-φοιδάςω, μελ. -σω (~λ. φο.βάζω)· καθισ.; ώ 

τινα μαlΥόμενον (μανιακόν). - ΠΙΧθ"ljΤ., μαΙνομαι 11 
πσραληρ9. . 

δι τι-φοιτάω, ίων. -έω, μsλ. ήσω (βλ. φοιτάω)' πε-
ριφέρομαι παντοΟ, πηγαΙνω έδW κι' έκεΤ, ΥυρΙζω 
διαρκώς 11 έπ! q;'ήμ"lj;. διοδΙδομαι . . 
δια-φορά,1ί (δ.αφέeω)· διαφορά, διόκρισις, όνο· 

μοιότης. 2) διαφωνΙα, διάστασις, όQυμφωνΙα, διχό
νοια.- Β διόκρισις ή8ικης φύσεως, ύπεροχή, έξο 
χότης .- 111 κέρδ::>ς, Πλεονέκτημα, δ r ελος, ώφέλεια. 
διa-φορ.Cω, μέλ. -ήσω' φέρω εΙς διόφορα μέρη , 

δια:JκορπΙζω γύρω, δίαδΙδω, έξαπλώνω. 2) παΙρ .. ω 
μαζΙ μου κότι ώς λεΙαν (λόφυρον) καΙ φεύγω 11 λε
ηλατώ, λαφυΡάγωΥώ 11 ώα . κατακομμαΤ!όζω, κατα
στ..,έφω - , 11 = δ.~φέeω· μετcφέρω όπό ένός τό
που είς όλ,λ :; ν. Έ; ιxo)tOU τό 

διa-φόριισιι;, -ε~, ή (δ.αφοeέω)' διαρπαγή, λε -
ηλσσΙα. . 
διά-φορος, ο" (δ.αφέeω)· ό διαφέρων όπό τι(να), 

διαφορετικός, όνόμοιος. 2) ό έχων διαφοράς πρ9ς 
Τίνα 11 ό διαφ:.ινών πρός τινα, ό εύρισκόμενος έν 
διαστόσει μεΤό TIVoς . .L 11 ύπέροχος, έξαΙρετος. 2) 
έπωφελής, ώφέλιμος σ.:μφέρων, έπικερδής.- 11I ώ; 
ο'J::rtotτ. τό δ.!iφορον (x:tl ί ~ . χ:tτχ πλΥίΑ. τα δ.άφοΡα) 
=ή διαφορά ιι οί άντιθέσεις, αί φlλονεlκΙαιl1 έχ8ραι, 
τό συμφtροντα, τό ένδιαφέροντα 11 αΙ χρηματικοί 
δοσολη.Ψίαι(άγορό κόστcυς,τόκοι, χρηματικαl ποινοί). 
διαφόρως, έιτί;; . • o~ δ.άφ:>ρος· κατό διάφJρον 

τρόπο ' , άνομοίως. 2) έXθΡΙKWς. 3) έξόχως, ύ-
πεΡόχω::;, κατό ύπέροχον τρόπον. 
διά-φρσΥμα, -ατo~, -:ό (διιι-ρeάσσω)' τοΤχος δια

χ'ωρί( ων, μεcότοιχcς . 2) μεμβρόνη διαχωρΙζουσα 
τόν θώρακα όπό τήν κοιλΙαν, κ-:ιλ,):Ιf~sν"lj ΧΙΧί σΥ,!!;
PO'l έν τ'iι ί ιχ:ι; tκ'iι « διάφραγμα» . 
δι::ι-φράyνίiμι=διαφρzσσω (a 6λ . ). 
{;ιl.'!-φράςω (6i.. φρ:iζω)' λέγω, δηλώ, καθαρά 

(ρηϊι:'-:;) ' έπ. , ~ό;.. β' δ.-επ-έ;ρριι&ι". 
δια-φράσσω, μ~λ. -ξ» ( βλ. φράσσω)' χωρίζω, ά

πο'.; .J~; ίζw, διά φράγματος ιι περιτειχΙζω 11 όΠΟκλείω_ 
δια-φρί:ω,. μΞλ. -ήσαι (δ.:Ι+φρέω, Q;tE~ μόνο'ι έ . 

O'Jv Oa " E~ fι.ιτ?:ν τq. : μ. εΙσ-ρρέω, ~κφρέω)' όφΙνω τι νά 
διέλθΙ] διό μ,έσου, έπιτρέπω νό δlα(3q . 
δια-φυΥΥ6,νω=.δ.αφειίΥω (ο βλ.) . 
Ιια-cpϋyη, . T, (διαφεύΥω)' τό φεύγειν διά μέσου, 

τό έκφεύγειν, τό διαφ: ύγ(ιν, « διαφυγή» (x~ιν. ξε
γλΙστριμα) 11 μtσ:)ν διαφυγιϊς ιι τόπος καταφυγης, κα · 
ταψVγιον. 

δια-φiίή, 1ι (δ.αφύω)· πόσα φυσική γραμμή χω
ρισμού, πάν φυσικόν χώρισμα (δπω~ εΙνιχ: ιχ( ιi~"Ι;:.ώ 
σοι;. ο( δι;.μ~ί , τιiιν μελιίιν ,οίι σώμιχτο;) 11 χόομα, σxl ~ 
σμή, έντομη (δ;tω; εί~ τ" x:i;;tI?: π . χ . ) . . 

διcι-φiίlάσ~ω, ιiττ. -τrω, μελ_ -ξω' έπιτηρώ (φρου
ρώ) όγρύπνως 11 διατηρώ, διασt;Jζω, «διαφυλόσσω •. . 

διa-φίiσάωί μελ. -ήσω' φt.:σώ δι~ μέσου.- 11 δια
σκορπίζω, όπαμακρύνω, διά φυσήματος 11 Πιχθη-ο; .. 
διασκορπΙζομοι εΙς τούς όνέμους, έξαφανΙζομαι. 
δι-~φϋσσω, μέλ. -ξω ( βλ . άφύσσω)' ιiόp. cι' δι-ή

φιισιι' όντλώ διά μέ::ou 11 όντλώ συνεχώς Ο όντλCι 
τι μέχρι τέλους, έξαντλώ τελεΙως. - Η άποσr.ώ, 
σπαράσσω, ξεοχΙζω. 
δια-φύω, μελ. -φυσω' κόμνω νό φυτρώσl','1 τι δ ιά 

μέσου 11 ιiμτ6., βλαστ6νω έκ roC μέσου, 6ναδ-\αστά'" 
νω.- 11 Πa;θ"ljΤ ., με.iι ένε;:.γ. ιiop. 6' δ.έφiJ", πρχ. ' δ.α 
nέφiίκιι' παρεμ ~ cίνω, μεσολαβώ 11 M6"o~ ~ιέφll = 
χρόνος παρηλδεν έν τΥ μεταξύ. 
δια-φωνιω~- με} .. -ήσω (δλ. φω"Ιω)' ήχώ δισφο

ρετικό, . διαφέρω κατά τόν τόνον, κάμνω παρα
φωνΙας 11 διαφωνώ, δέν συμφωνώ • . 
δια-ιάςω, Υι -χάζομσι (δλ. ~ιί'.)· όπoχι.ιρQ, όπο· 

χωρώ, όποσυρομαι. . 



1ιαχαλάω -IΙΙου 2" 
δια-χ6λάω, μελ . -Ιfσω' χαλαι:;ώνω 11 άνοΙγω, «ξε- ~xων δύο Υλώσσας (λcστ. bilinguis), τ, Ι, · ό όμrλών 

μαν.ταλώνω •. - 11 διά της άοκήσεως καθιοτώ τι εϋ- δύο γλώασας 11 ώ~ O'}:HCΣστ. ό δίΥΑωσσος=ό διερμη-
χαμπτον. νεύς.- 11 ό διπλήν γλώσσαν έχων (καί όμιλών), τ.I, 

διCι-XάσKω' άνοΙγω διά .1λατα τ6 στόμα, χασμώ- ό δόλιος, 6 δλλα λέγων έμπρΌC; καΙ όλλα όπίσω. 
μαι :! «χασμουριέμαι » ). δI-yovoς, ο .. (δί~*γέ .. ω)' ό δίς γεννηθεΙς. 2) 

δΗι-χέαι, ά.πρφ. ά.ορ . "J.' τοίί διcσ·xέω. δίδυμος, διπλoO~.- n ένεpy. =δίτOκo~=ό τΙκ των δ~ς 
δ.ία-χειμάςω, μελ. -άσω' περνώ τ6ν χειμώνα, Τι δΙδυμα (oημΞιωτί~ν δ.ι καιί τό ένεΡΥ. ΠΡOltαιPO~υ-

«διαχειμάζω » . νεΤCΣI). 
δ.α-χειρίςω, μελ . -ίσω, iH. -rώ (βλ. χειρίζω)' έ- δίδαΥμα, 'ατo~, τδ (διδάσκω)' τ6 διδασκόμενον 

χω δνό χεΤρας, μεταχειρΙζομαι, διευθύνω, κυ&:ρ- μάθημα 11 διδασκαλία. 
νώ.-Μι!σ., έπιβάλλω τήν χεί;:α έπί τινος (<<τού 66· δΙδάκκιι, aωΡ. ά.ν~Ι διδάσκει. 
ζω χέρι ι , τόν σκοτώνω). 'Εξ CΣ,) tQU τό δΙδαΚΤικ6ς, ή, δ" (δ,~σκω)' Il(ανός, έπιτήδειος, 

δία-χεΙρισι", -εω~, Υι' μεταχείρισις, διεύθυνσις, είς τό διδάοκειν. 
διοΙκηοις. δΙδακτ6ι;. ?ί, δ .. (δ,δάάιιω)' έπΙ πρά"lμ" Ο, τι δύ-
δια-χειρο-τονέω, με λ, -ήσω' έκλέγω μεταξύ δύο ναται νό διδ6σκηται καΙ νό μανθ6νηΊ'αι 11 δ, τι πρέ-

προσώπων Τι πραγμάτων δι' όνατάσεως της χειρός πει (ε1ναι άναγκατον) νά διδάcκηται ιι 1 ό δεδιδα-
Τι διό φανερας ψηφοφορίας ιι άποφαίνομαι διό τής γμένον ' καΙ μεμαθημένον.- 11 δπί Πί'"ο., ό δ.δι-
ψήφου μου, ψηφιςω, άπoφaoΙζω.'E; cσ,jto~ τό δαγμένo~ , έμπειρος. . 
δια-χεΙΡο-τονια, 'Ij (διαχειροτονεω)' έκλο'{ή δι ' δΙδάξω, μΗ. το:' δ.δάσιιω, . 

όνατάαεως της χειρός (έ Κ~ 1J λω~:;; προτtμi;:Jaω~ μΞ- δίδαξι", -εως, fι (διδάσκω)' τό διδάοκειν, . διδα-
ΤCΣ~ ':Ι MQ ΠΡG:Jιuπων Τι π ι;αιγμιi~ων). σκαλία, διδοχι') . 
δια-χέω, μελ. ·χεω· ά.όρ, αι' -έχεα, επ. -έχευα ' χύ - δIδασK~Aείoν, τ5 (&ιδάοιιω)' τόπος διδασκαλίας, 

νω κατό διαφόρους κατευθύνοεΙζ, διαοκορπ ίζωllέκ- σχολείον. 
χέω, διαλύω ιι έπ ί μετ:iλλων, τήκω, λυώνω, άναλύω 11 δΙδασκδλία, Υι (δ.&άσιιω) · το διδάοκειν, C5ιδσχή 
ώ~. διασκσρπΙζω !Ι μτ φ ρ. συγχέω, φέρω σύγχυοιν.- 11 παίδευσις, άγωγή. - 11 ή διδαοκαλία καΙ άσκηο ις 
11 ΠαθΥιΤ ., χύνομσι έξ ένός άγγείου είς άλλσ ιι τή- τών μελών τού χορΟύ τού δράμστος. 2) &ιδασιι~-
κομαι, όναλύομοι, λυώνω 11 πίπτω εΙς κομμάΤ!α.- Αίαι=οί κατάλογοι τών δραμάτων (nEptsxovtE; τ ό'ι 
μτ:j», είμαι παραλελυμένος Ii γίνομαι εύθυμος. τΙτ). ο 'l του πα"ασ,αθέν.ο, aρ:iμαι.~; , τό ονομαι 'tQU It'J t -

δια-χλευάςω' έπ ιτετ. χΑευάζιο' ώς καιΙ' ν!Ίν' καθι · 'YIΤO~ , τ!)υ Χ";:'YιΎ ~~ ' τΥι 'Ι χρονολογΙαιν τΤι . παιραι:J-:ιj.:;Ξ ω;, 
στώ τινα καταγέλαστον, έμπαίζω, κοροΤδεύω. Υ.αι ί ιiν εΤ:1ϊ,C 6;:.α~EΙo ', Χ7. ί τ Ι νo~) ιι ώ:;. δ.δασιιαΗα έ-
δια-χόω' ΠCΣΛαιιΙ;τ. 't Uπ.,~ <ou δ.αχώ .. νυμι (ο 61. .) ' καιλεί τ " χα ! ή δοκιμή ένός δράμοτος. 

Χ7.Τ ' ιiπp:p. δ.cσXoiί" τό χωμα=ΟύμπληρώνεΊν τό έπί· δiδασκαλrκό", ιί, όν (δ.δάσ .. ω)· ό κατάλληλος 
χωμα (τήν έπισώρευοιν χώματος). διό τό ~oγoν τού διδόσιωντος , διδακτικός ιι ό όν-
δια-χράομαι, μεΛ. -χρήσομα., μΞΤιΧ ~ω". γ' έν . δια- ήκων ΤΙ όρμόζων είς διδάοι<αλον. Έπ Ι ι; . - .. ώs-=Kατά 

xe,lσείται' μεταχε ιρίζομαί τι συνεχώς (τι συνήθως) τόν τρόπον τού διδασl(άλου ιι διδαΙ<ΤΙΚώς. 
11 ε1μαι διαρκως μαζl μέ τι, άπαοχολούμαι διαρΧώς δΙδασκάλιον, τ~ (διcSάσκω)' παν τόδιδασκόμε-
μέ αύτό, τό ύποφέρω.- n μΞ Τ!Χ αιΙ τ. π"οο. , φονεύω νον, έπιπήμη, τέχνη. - ' Ε-ι τφ πΛηθ. = δίδαΗτρα 
τινό (κυρ . μεταχειρίζομαι αύτόν μέχρι τελειωμΟύ 'Εκ του 
του, τόν καταναλίσκω, τόν φθείρω). δΙδάσκ6λος, δ XIX! -1ι (&ιδάσ .. ω)' ό διδάσκων, c 
δια-χρCομαι, ίων, Τ !JΠΟ~ του Π;:'ΟΥΙγ. δΙCΣXράσμαι, διδάσ <αλος διδάσ .. αAo~ ixcσi.e! tQ ώσ . . χαιΙ Ι ~ραιμCΣ-:Ι-

Ίων. 'fnot. δ.αχρέωμαι, κό; πoιyιτY,~, ~ιάτι δ !Ι::ι;~ έa!~αισκa tot'J; (ιποκριτi •. 
δια-χώννυμι, μελ. -χώσω (βλ. χών"υμι)' κατα- δtδασκiμεναι, -έμε .. , ίπικ, ιiπρφ, του lιοοσκω, 

σκευάζω άνόχωμα άπό τινος μέρους μέχρις άλλου. δlδασκησαι, ΠΟΙΥίΤ. ά.ν.Ι διΟΟξαι ιiπρφ. ιio;; • • ου 
δια-χωρΕω, !ιSλ . -ήοω' χωρώ (περνώ) διό μέοου &ι&~oκω. 

τινός 11 ιiπ"o" . .. Iirιo διεχώρε. αvτοί~=ύπέφερον έκ δΙδάσκω' μελ . διδάξω' ιiόp. αι' lδίδαξα, ΠΟΙΥΙ-Τ. 1-
διαρροίας. 2) χωρίζομαι, άπομακρύνcμαι: δια χω- διδάσκ,Ισα (ώοεί έ~ έν. διδασιιέω)' Π"Χ. I'IlIΩXα (ιi-
ρέω εl~ ,π},άτος = εύρύνομαι, γίνομσι πλστύτερος να~ ιπλαιo . τύπο. τ"ίί *ΟΟω μo~ιX μτΙS. O'l)fl.)· ώ; χαιΙ ν!)ν, 
διαχωρέω εl~ βάt'Joο;=σχηματΙζω χαρόδραν, όφίνω διδόσκω, εΤμαι διδάσκαλος, διδάοκω τινό iι τι ιι μετιΧ 
νά σxηματιoθ~ χα,:όδ;::α. ~ιπλYι~ οιίτ. : E,π,πoσύ_~ σε Ιδίδάξα .. = σέ έδΙδαξαν 
δια-χωρίςω, μελ. -ίσω Χ2.ί ιiττ. -rώ ' χωρίζω, ά· lππαοίαν. - Μβοον, διδάσκω έμαυτόν, μανθάνω 11 δι · 

πoxωρΙζ~, . διαχωρΙζω. δάσκω τινό διό τού διδασκάλου (μι!:;ον δι:iμεοον), 
δια-ψαίρω' σαρώνω διό της πνοης, παραcύρω π.χ. επί πoιτ"ό~ ιi:τοστsλλc;ντο;: τό -τίκνον του cο.ό 

διό τοΟ άνέμου 11 τρίβω τι άνάμεσα, κατατρί6ω 11 πνέω δIίσκoιλo~ διιΧ ν!Χ μd.θ'(j Υρd.μμαιται) ιι ιiλλ ' ώα. τό μίσον 
σιγά διό μέσόυ. μΕΤιΧ τTι~ ο'l)μ . του ίνδ"γ. - Π2.θ'ljΤ . , διδάσκομαι Ιύπό 
δισ-ψεύδω 1) με::!. -ψεύδομαι' διό ψευδολογιών τινος), μανθάνω - 11 Ι'δ διΟΟσ .... ,. ίΧΡ"ισψοποιιΤτο 

έξαπαΤώ τινα 'όλοσχερώς.- 11 διαψεύδομαι ώ;; ΠCΣθ. έπί τών a~αιμcστtκών ποιητών, οΕτινι. ι!~ΙδCΣαxoν τoiι~ 
μετ!Χ ιiop. αι ' διεψεύσθη" καιΙ πρχ. διέψευσμαι' έξα- ίιιτοχ;-.ιτιΧ. τoίι~ ",όλου, των XCΣΙ έπε~τ~τoυν xαιτόt .ijv 
πατώμαι πλήρως, είμαι έξηπατημένος, παροπλα· πcσΡiσταισtν των aροιμd.των. . 
νώμαι . .'Ετυμ,: 'διδάσκω < *δ,-dα,,-σxω (=καθιστώ .τι ό-
διo-ψιιφiςoμαι, μελ. -ίσομαι κ~Ι ιiττ. -rονμαι, ρεοτόν (πιθανόν), ·πρΙSλ. λCΣΤ. disco <~di-ck-sco πγtJλ. 

ιiπoθ: ψηφΙζω, ψηφοφορώ, διό ψήφων Ι! δίδω τήν ΠΡΧ. didici (=όποδέχομαι)' fjto: έκ ρ ! ζ. δακ- < ίCΣΠ. 
ψηφόν μου ιι άποφα:JΙζω, όποφαΙνομαι γνώμην, διό *dak-, ιi:Jθενου. τΊ)'πΌυ ti'i. ρ. dek- (τεΙνω τός χείρας 
της ψήφου. Έ~ αι~τ"υ τδ διό νό δεχθώ τι) πρδλ. doceo' βλ. Μ"Ομ4Ι' διδαχή, 
δια-ψήψισι", -.ω;, 'Ι, ' τ6 ψηφίζειν, ψηφoφoρείVl! π,,6λ. πρχ. δε-δίδαXα.-Kcστ' ιil.λoυ~ , Υιτ,ον όρθώ., έΧ 

τό όποφαΙνεοθαι γνώμην (άπcφαοΙζειν) διό της ρ. δαχ- <*dlJgh- < deJί)gh- (=φαΙνομαιl. Έ; a.~τoίi τό 
Ψι',φου. . δΙδ6χή, -1ι (διΙάσκω)' διδασκαλΙα, διδαγμα, δόγμα. 
δια-ψύχω, μελ, -ξω (βλ. ψVχω) , δροοΙζω, ΨυχροΙ- δΙδιιμι, έπ. ά.ντί δtω Α (ο βλ.) ' δένω, δεσμεύω' '(' 

νω, όναψύχω, όνακουφΙζω. 2) . άερΙζω, ξηραΙνω πλ·r,θ. ένεστ. διδtίiσι' '(' έν. πρτ. &ίδ,l, ι!π. ά.ν.ί Ιδίδη. 
διό τού όερισμού. 3) έξα::JθενΙCω τι. 4) κ6μνω [~:' έ.ιιμολ . βλ Μω Α, του διτ"Ιου ~!ναιι ι!π ικ. τόπο. 
τι ύδατοσταγές. μετ' ένΕΟΤ . ιivatatnAato., ώ~ τό τΙ{)ημί τοίί * "'ιfω] , 
ιt-Ιολος, ο ·;; (δί~+βάA}.ω)' ό έχων δύο αίχμάς, διδοίς 1j διδοίσΙα, διδοί, ίων. 1$' χαtΙ γ ' έν, ιίνιοτ. 

δΙοτομος. 2) ό δ1ς βα},Αόμνος, ~'I) λ . ριπτόμ~νoςι . toi) δ/δωμι (έΟΥ'ιjμCΣΤΙl1μίναι ώσι! έ; ίν. *διδόω). 
διπλούμενος: δίβοΑος χΑaί,.α = έπανωφόριον δΙς .' διδόμεν, IIIόΜCVCl!I, διδoiίναι, ιiπιx . τόποι ~ντΙ: 
τυλισσqμενoν περl τό σώμα. 3) γβνιχώ; . . διπλΟύς. του dIcUvaI, ιiπρφ. του &l3ωμ, , 
δΙ-ΥΙηνος, ον (ΔVo-+ ",,-ή .. ,Ι), ό ~χων δύο κόρας δΙδου, 1$' Ιν,' Προσ •. , XCΣΙ ιιπιχ, '(' 4'1: πρτ, τoίi δΙ· 

τοίί όφθαλμοίί (Υ"ή .. "ς), τ. ε. ό έχων δύο όφθαλμoίις~ δωμι (έOxημcστισμ. ίΧ του *δ,δόω)' διdoiί" ιiπρφ: δ,-
.δf-ylωσσoς, Ο", ιiττ; -I'ΤO~, ' 0 .. (δtίo+y}.ώσσα)"' ~, . . δονοι γ' πι. η~. . 
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Ι~ράσKω, μελ. ι1eιfσoμαι' πρχ. &έ&ρίixα' licip. ΙS' 
l&iίί", ιiπpφ. δρα"αι, μτχ. δράς, προστ. cJeiiiJ-c, ΙΙποτ. 
δρώ, ι~χτ. δριι.ί',,~· ίων. διδρήαχω, μελ. δρήαομιχι, 
ιiόp. ΙS' Ιδρ"" Ι*δράω)=ιiποδιcJράαχω (ο ΙSλ.) · δραπε
τεύw, φεύ'ι'W μακρόν, διaφεύ'ι'W, έκφεύγw.-[δι' &τιιμ. 
6λ. άποδιδράσχω]. 
δ1-δραχμος, ο" (000 + δραχμή)' ό δύο δραχμών, 

ό fXWV όξΙαν δύο δραχμών' δίδραχμο ι dπ"'ται= 
στρατιώται λαμβόνοντες δύο δραχμός ήμερηαΙwς 
Wς μιοθόν.- 11 τό ο'Β. o~". τό δίδραχμο,,=ΟΟο δρα
χμα1 (εν τ~ Κ. Δ. ημισυ σlκλου, πλ'1)ρωνόμινον II!~ τό 
ταμείον τοη N~oί} ιiν ΊεΡOσoΛUμOΙ~). 
δlδiίμ-σνωρ, -ορος, δ, ~ (δίδυμoς+ιi"ήρ)' ό όνα

φερόμενος εΙς δύο άνδρας. 
δlδiίΜCΊ-τ6iιoc;, Ο", Δωρ. ιiντ! cJιδvμ"τ6χος (dlcJv-

μος+τeχεi'" τοη τίχτω)' ό rIKTWV ('ι'εννών) δίδυμα. 
δΙδiίμαων, -ο"ος, δ, ~ (δίδυμος)' δΙδυμος όδελφός. 
δfδυμνoc;, ΠΟΙ'1)Τ . ιiντ! δίδυμος (8 6λ.). 
δΙδiίμoς, ", ο" (η -ος, -ο,,) (cJvo)' διπλοϋς, δΙπτυ

χος, δΙΠλωμένος, διπλός 11 cJίcJvμος χααίΥ"'1τος = δΙ
ΔUμoς όδελφός, ητοι γεννηθε1ς μαζ1 με άλλον 11 
auv'ljQ. κατάι πλ '1)θ. cJίδυμοι. 
Έτυμ. : dlcJvμos ( *δι· (π~6λ. cJίς) + cJυ·μος (:1υγ. 

τψ δνο· πρ6λ. ιiμφί-δυμoς=δΙπλoϋς, διπλης φύσεως). 
ΈσΧ1lματΙσθ1l a1lA. κ~.' ιiναδΙπλω:ιιν τοη δύο. Κατ' ιi'Ι~
λΟΥΙαν πρό~ τό δlcJυμος ελέχθη καΙ τρίcJυμος, ο 6λ. 

διδΥην=cJιcJo("", E,jx •• του cJίδ:nμι. 
δίδωθι, έπ. τι)πo~ «ντ! δίδο{}οι, Π~~στ. του δίδωμι. 
δίδωμι' μελ" δώαω' «ορ. α' ΙcJωχα' αo~ 6' Ιδων' 

πρκ. δέδωΗΔ.-'Μέσον, αόρ . 6' έcJ6μ"". -- ΠαθΥΙ': . , lιέλ. 
cJο{}-ήαομιχι' «όρ. έδ6θη,,' πρκ. cJέδομιχι' ("δόω)' δΙδω, 
δΙδω δωρεάν, δωροϋμαι, χαρίζω. -'Εν τψ ένεσ,. κΙΧί 
πρτ. προσφέρω. 2) έπΙ των θεών, παραχω;:>ώ, παρ· 
έχω" επ! των νόμων, έπιτρέπω, καθιερώ, έΠΙKυρQ' 
3) άφιερώνω, προ:φέρω είς τούς θεούς ί l παραδίδw 
(IΙΤΤ8 έπ! καλης ε!τ! έπΙ κακή~ σrιμασ.). 4) έπ! γο
νΙων, δΙδω τήν θυγατέρα μου είς 'ι'άμον (τήν δίδw 
εΤς τινα ώς σύζυ'ι'ον). 5) δίδωμι έμαυτό" τι"ι = 
θέτw έμαυτόν εΙς τήν διάθεσίν τινος, τοϋ παραδί
δομαι, 6) διδό"αι cJlx"" (6λ. εν λ. δ(κη): - 11 εν 
ιiρα!~ καΙ εόjχαί~, tnITptnw, napoxwρQ, κάμνw ωστε 
νό ... : δός με τείαασiJ-αι=ooσε μου τήν δύναμιν (κά
με ωστε) νό έκδικηΟΟ.-111 κατάι τό φ~Ι'ιόμενoν ιiμτ?, 
παραδίδω· έμαυτόΥ' παραδΙδομαι " ά μερQ έμαυτόν, 
όφιεροϋμαι. 

• Ετυμ.: εκ ρ. δα- παριΧγονται τιχ : δί-δω-μι, δο-τήρ, 
δω·τήe, δώς, δώ'τι-ς, δό-αι·ς, Ιων. cJωrί ... η, δωτνς, -ύ.:ις, 
δώeο".-ΣυΥΥ. τ~ σσινσκρ. ' ρ. dίi-: dό·dιi-mί (=δίδw) , 
dίi·tίi (δοτή ρ), dίt-ncιm (δώρον)' Zεν~ . dδ (διδόναι), 
dδ·tcιr (δοτήρ), dά·thrό (δώρον).-Πρ6λ. λατι ·ι. dcι-re, 
dcι-Ior, ' d6s, dQ·num, dcιtlo (πρ6λ. δόσις, δωΖί"η).'Εν 
πάσι τoύτoι~ υπόκειται σ~νσxp. ρ. d6-, da-(=διδόναι). 
Βλ. καΙ δά"ος. 
διδων, μτχ. του δίδωμι, έσΧΥ,μιχτ. έ~ Ev. * διδόco. 
διδώσω, έπ. μελ. «ντ! cJώαω τοί} δίδωμι. 
δίε, κλYJΤ. to(i δϊΌς (ο βλ.). 

' δίι:, π() ιητ. «ντ! Ιδιε, γ' έν. πρτ. του δίω. 
δι-έβην, ιiόρ . 6' του διαβαί"ω. 
δι-ε βίων , αόρ. δ' τοί} δισ.βιόω. 
δι-εβλήθην, πσιθ. «όρ. σι' τοίί διαβάΗομαι. 
δι-εΥΥυάω, μελ. ·ήαω· δΙδw έγ'ι'ύησιν διά τινα, 

naptxw έγ'ι'ύησιν.- 'Μέ:ιον, λαμ~όνw έγ'ι'ύησιν διό 
τινα.- 11 ΠιχθYJΤ., γΙνεταΙ τις έ'ι''ι'υητής μου " ε1μαι 
ή'ι'γυημένος, τελώ ύπό, τήν έγ'ι'ύησΙν τινος, όφίεμαι 
έλεύθερος έπ1 Tij έγΥυήσει άλλου τινός. ' 
δι-ειείρω' σηκώνω τινό άπά τόν ϋπνον 11 έπ. π~θ. 

αόρ. 6' διέ)'eετο=έσηκώθη όπό τόν ϋπνον, όφυπνl· 
σθη, έξύπνησεν. 

δΙ-Ι:Υερθείς, μτχ. πΙΧθ. «ορ. τοίί δΙεΥι.ίeω. 
δι-έΥνων, «όρ. β' τ05 δια)'ι)'νώσκω. 
δι-εδασάμην, αόρ. α' τοί} δισ.·δατέομιχι (8 β/ .. ). 

' δι-έδεξα, ίων. «ντ! διέδιιξιt, αόρ. σι' τοϊί διαδιl-
""υμι. 
δι-εδηλησάμην, άόρ. ,ά,' του δια-δηλέομιχι (ί: βλ.). 
δι-εδί~oτo, γ' Ι ·ι. πσtθ. πρτ. του διαδίδωμι. , 
δι-εδόθην, παθητ. άόρ. α' του cJιαδίδωμ,. 
δι-έδρδμον, άόρ. β' του cJ,α'τeέtω. 

δι-έδραν, ά6ρ. β' το1ί δια-διδeάαχω . (Ο , βλ.). 
δι-έδυν" αόρ. β' τοί} cJcadV:.o 1i διαδύoμiι, (11 ~λ,). 
δι-έεΡΥον, ΠΟtYJΤ. 1tFt. του δ,-έerω, dI-.terιo. 
δί-iζην, π~τ. του δια·ζάω (6 βλ.). 
δι-έζωσα, Χόρ. α' τοί} δια-ζώ"ννμ,. 
δι-έζωσμαι, π~θητ. πρκ. τού cJισ.ζώJ'lfVμι. 
δι-ί:&είωσα, αόρ. ~' του δια-6-ει6ω (6 βλ). 
δι-έθετο, γ' έν . μ!σ. άορ. 6' του διατί6-"μ, (11 δλ.). 
δι-είδον, «πρφ. δι·ιδεί", αορ. 6' τού διοράω (λ~μ-

βαν":ιμένου ώ~ ένεστ . )· βλέπω διό μέσου, διακρΙνω. 
δι-είλεΥμαι, παθητ. πρκ. του δισ.λέΥΟμιχι. 
δι-ειλημμένωι;, έπΙρ. τή~ , μτχ. του πσιθYJΤ. πρκ. τοϊί 

cJιιi1αμΡ'ά"ω' κεχwρισμένwς, ώρισμένWς, άκριΟΟς. 
δ,-είληφα, π;;.κ. του cJιαλσ.μβά"ω. 
δ.-;είΙ0ν, αόρ. 6' του δι-αιρέω. 
δί-ειμι (Α) (διά + εlμιJ, μελ. δι·είαομαι· διέρχο

μαι ,11 περιφέρομαι, ύπό'ι'W έδώ κι' έκε.Τ.- 11 μετάι α ίτ. 
μτφρ.; διεξέρχομαΙ τι, διηγοϋμαl τι λεπτομερώς.
Συχνάι ώ~ μβλλων του διέeχομαι. 

δί-cιμι ~B) (διά + εΙμΟ, μέλ. cJιέαομα,' εΤμαl (ύπ
όρχw) διό παντός " δσιXκι~ ouvtiaaetott με-:ιi. μτχ. 
έ;;ΥίΥείται ώ; έπίρρ. (<<διαρκώς»), ~ ~έ μτχ. ώ; χύριον 
ρήμα : ·διέσει αχοπονμε"ος=θά έξετ6ζι;]ς ~ιapKώς. 
δ"είπον, «όρ. 6' άνευ ίνεστ. έν xp'ljoet (ώ~ έν. XP1l

σtμ()ΠOι εΤτιxι τό cJc~roesvco, ο 6λ.)· απρφ. διειπεί", 
ΠΟ:ΥίΤ. διιχειπεί,,' μέλ. διερώ' πρκ. cJ,eletJxa (διά + 
εlπ~,,)' λέγw, διη'ι'οϋμαι έν έκτάσει, λεπτομεpQς 11 
έπεξηγω, άναπτύσσw.- 11 όμιλεί ό εΙς μέ τάν άλ
λον, συνομιλώ, συνδιαλέ'ι'ομαι. 
δι-είΡΥω, μΞλ. -ξω' έπ. κσιί ίων . dc-ie)'co, έπ. χα! 

δι·εΞΡΥω (6λ . εί'e)'ω) ' κρατώ χwριστά, κρατώ τι μα
κρόν άπά άλλο, διαχw;:>ίζw, άποχwρίζw " άπομακρύ· 
vw. - 11 ώ; «μτ6., κείμαι μεταξύ, έν τί;> μέΟΥ (κ~! 
outw διαχωρίζw). . 

δι-είρηκα, έν χ:n1σει ώ; πρκ. του διείπο" (5 βλ.). 
δι-είρομαι, '-ΟΙΥίΤ. ιiντ ! δι-έeομαι «(i 6λ.)· tpwrQ 

λεπτομερώς, έπισταμένwc;. 
δΙ-ειρύω, ίων. «ντί δι-ερνω (15λ. έevω)' σύρw διό 

μέο:::υ . σύρω είς τό άΓοέναντι μέρος. 
δι.είρω (βλ, ε,ρω Α)' αόρ. α' dc-ei'eaa' πρκ. δι

·ei'exa· διαπεpQ τι, κόμνw τι νό περόσr:ι ' διό μέσου, 
έμβάλλw τι είς ... " όραδ!άζw είς τήν σειράν, συν
αρμολογω. 

δι-ι:ιρωνό-ξεVος, ο" (διά + εieων + ξέ"ος)' ό δι' 
είρωνείας καί προοποιή'JEwς έξαπατων τούς φιλο· 
ξενουμένους του (Ι] ψσtI ιομεν:κώ; ~ηλ. φιλό~ενo~, 
1tΡ:ΧΥ μη t ε έ μισ6~Eνo;). 

δι-εις' μ.χ. eνeΡγ. ά~p. 6' του cJιίημι. 
δι-Εκ Κ(Χ' πρό φω·ι. δι·Εξ Ιδιά+έκ)' διό μέσου fwς 

εξw, (ι πέρα-πέρα», έντελώς διά μέσου. 
δι-ι:ιιάναξα, αόρ. α' του δια-κα"άσσω. 
δι-ι:κέlιριτο, Υ ' Ιν. πΙΧθ. ύπερο, 'tc.u δισ.κei"ω (11 βλ.). 
δι-ειιλδπην, πΙΧθ. ιiόρ. β' του δια-κλέπτω (5 βλ.). 
iI-tK-nEpaivw, μελ. ·iί"ώ· φέρω είς πέρας τι 

έντελώς. 

δι-ι:κ-περάω, μελ. -ήοω καί -άαω' διαπερQ τι έν
τελώς.- 11 παρέρχομαι, παραβλέπω. 

δι-ι:ιc-πλέω, μέλ . -.πλενσομσ.ι· ίων. -πλώω, «όρ. 
-ί.πλωσα· πλέω διό μέσου τινός μέχρι τέλους, δι
έρχομαι Τ1λέwν.- 11 έν τ~ γι.ώσσ'!) τοί} ναυτιχου πο
λέμου, δισσπώ' τήν έχθρικήν παΡόταξιν πλέων διό 
μέσου αύτης (ΠFe;λ . διίκπλους). Ές ιx~τoυ τό 

δι-Ι:κ-πλοος, χΙΧί συν'!ίΡ. διέκπλους, δ ' ό πλΟϋς 
διά μέσου τινός, τό πλέειν διό μέσου _ καΙ έξέρχε
σθαι είς τά άπένοντι μέρος. 2) ή διάσπασις της 
έχθ;:>ικης Τ1αρατάξεwς έν ναυμaχΙςι " ιiλλάι καΙ _πΙ 
νΙΧ'Jτ;κών γυμνιχοΙυη, ή ΠοΡομοία κίνησις μεταξύ τών 
πλοίwν τοϋ αύτοϋ στόλου. 

δι-ι:κ-πΙώω, ίων. «vτί διεκπλέω (8 βλ,). 
δι-Ι:ιιριθιν, έπ, «ντ! δ,εκeίiJ-ησα", γ' ιιλτιθ. lιa.θ. 

ciCιp. (Χ' 'tGU δ"α~Ρ'1Iω. 
δι-Ι:κ-ροος, δ (διά+έκ+eέω)' ή δίοδος, ό πορ-

θμός, δι' ου έκρέει KOI χύνεταί τι. 2) α~τ7ι CIt!ίτη 
ή έκροή διό μέσου στενού τινος όγωγΟϋ. 
δι-Ελa&ον, «όρ. β' τοη δια-λα"6-ά,,ω (ο- βλ;). 
Ιι-Ελδσις, -.,,?ς, fι <ΙιεΑαν"ω)' τ6 έλεύνειν διό 
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μtσoυ, τ6 δισπερδν διό μέσου τινός.- 11 έφοδος Τι -11 ιiμ,~. (φιιινομι"ιιιω., διό1:Ι ΙΙ" ,iJ π;;ιιγμα,ιχό,η" 
bησις lππlκοϋ. Έχ ,oU . i,uποιχούιι,ιιt .'ij οιί •. ICΙ"ώ")' 'πΙ πο.οιμοί!, έκ6όλλω. 
δι-εΙαύνω, μελ. ""ε1άαω χιχΙ ιiττ, ""εΑώ (~ι~ 1:0ίις; δι-cξ..fμεναι, δπ. ιiπ;;ψ. τciί ",έξε,μ, (ίi ελ.). 

χρόνοο, βλ. ΙλΔν"ω)' όδη'ι'ώ τι διό μέσου είς τό άλλο . δι-iξ-οδος, 'ij (dd6r." t:ξοδος (χοιΙ εΤσοδος) διό 
όκΡον 11 Ι:ΙΟΟ διό μέοου.- 11 όρμώ εφιπποςδιό μέ- μέσου τινός, δΙοδος, πέρασμα, «διέξοδος» 11 τ6 όπο-
σoιJ,.. δlέΡlCομαl t:φιππος. τtλεομα, ή t:κ6α:::ιlς, μlδ~ ύπo800εWς ιι μέσον δlαφu· 
~ .. εΙειν, iItpcp. ιioρ. β' 1:0U d,-a,gioι (ο βλ.,. γης 11 ωο. ή τροχιό τοϋ Ι;λίου.- 11 πλήρης περιγρα-
I1-clilcmTo, ποιθ. ίιΠΕρσ. τοίϊ ""ο.Αείπω. φή, λεπτομεοής t:κ8εσlς. 
δι..ι:ΙεΙ0ίπειν, ύπερσ. τοίϊ ""ο.Αείπω. δι-εξ-ϋφσίνω (ελ. (ι:Ραί"ω), . μ"λ. ·Ω1Ιώ· ύφαίνω 
δ .. εΙε~άμην, μιίο. ιi6ρ. οι' τοίϊ δ,ο."Υομα,. μέχρι τέλους, τελειώνω τήν ϋ:ρaνσιν, τελεlWvω τ6 
δι-εΙευσομαι, μΗ. τοίι δ,έρxo~,. ϋφασμα. . 
δί-ειεχΙην, It:tB. ά.6ρ. ιχ' τοίϊ ""α"Υομα,. δι-εορτάςω, μίλ. -σω' έορτ6ζω μέχρι τέλους 11 
δΙ,-εΙΙι:ίν, έπ. d,εΑlJ.έμc.", ιiπρ:ρ. ιiop. β' 1:0U ""έρ- διατηρώ τός έορτός 6π' όρχης μέχρι τέλους. 

101'4" , δι-επειρδΙιιν, πσιθ. ioρ. οι' ~oO δ,ο. · πε,ράομο., (ο 5λ.). 
δ .... ιΙιπον, ιiόρ. β' 'tOju ",ο.Αιιίπω. δι-ειιέπαυντο, γ' πλΥιθ. ίιπ;;.σ. τ.,ίι δ,ο.πο.V~. 
δι-ΙΙι:ω, μίλ. -εΑκΙαω' ιiάρ . σι' -εΙΑκΙ;σο. (βλ. Ιλ.- δι-επι:ραι~ΙΙΙν, πΙΧθ. ά,6ρ. οι' τοί) ""ο.-περα,όω. 

κω):. σύρω τι μακρόν άπό άλλο, . ελκων (τραΟΟν) δι-ι:σεροοα, iop. οι' τoίi "ιο.-περάω. 
όπόχωρΙζω 11 εύρύνω, οιανοίγω: δ,έλκε,ιι ΤΟVi cJ- δι-επεφρΙδον, Επ. ιiόρ. β' , (μη~ ιiνιι/)ιπλ.) ,οίί 
φt'J.αΑμΟVi. 2) σύρω, Tpoew τι, διό μέσου. 3) ξπί d,aφράζω_ 
χρόνου, έκτείνω, έπιμηκύνω. 4) έξακολουθώ πίνων, δι-~πΙεξα, ιiόρ. οι' τoίi "ιαπ!έκω. 
συμι:ιοσιάζω_ δι-έπλευσα, i6p. a' ~oίϊ δ,απJ.έω. 

δι-ι:ΙΙΙιιν, πσιθ. ιiόρ. οι' του ""aAvro. δΙ-C1lνι:υσα, ιiάρ. σι' τoίi δ,aΠ'νέω. 
δ~εΙυμάνΙιιν πΙΧθ, ιiάp. 11: τ~υ δ,aΑ"1'4lιιομα,.. δΙ-C1l0ρι:ύδιιν, πΙΧθ. άάρ. σ.' τσίί .δ,απορwομα,. 
ΑΙΈΜΑΙ, JtιxBYj-::. (ώσεΙ έ~ ενεργ. * δΙ"μ,)' ιiμ~β., φο- δι-Ιπρ6Ιον, -όμ"ιι, έ,εΡΥ. κιχ! μΙσ. ιiόρ. β ' τοίί 

βοομσl 11 σπεύδω, ταχύνω, βιάζομαι, 2) μτβτ. έκφο- d,ο.πCρlJ.ω (8 βλ.). 
βΙζω, διώκω. δι-ι:πτάμιιν Τι -όμ"ιι, μ'σ. ιiόρ. 1$' τοίί δ,ο.πέτο-
Έτ"μ. : /)ι' έΤtlμολ. βλ. "ίω, δίομα,' πρtJλ, δμYjΡ. μα, (ο tJA.). 

d,rρόi. ΟΙ τιiπoι οίιτι:;ι: "ίεμα, χλπ. φιχ ί νε-::οιι ΟΤΙ ό- δι-ι:πτoiηoσ, 'π. ιiόρ. σι' τοίί ""ο.-πτοέω (ο βλ.). 
φε!λοντοιι εί. xiItotov σ~μφιIρμ,-ν των τύπων δίει:ε, δι-έπτυξα, ά,6ρ. σι' τ')ϊί ""απτν.ααω (8 βλ.). 
δίετα" NεαlJ.α, (oΙ.ινε~ ιΧν"ljχουοιν εΙ, τ6 ρ. δίω,' δlo- δι-ι:πυδόμιιν, μί". άόρ. β' του δια-π",."lJ.ιiιιομa, 
μα,) πρό, το€!, τύποtl. ί'ει:ε. ί'ετα, , ϊε"τα,. ί'εαθο., (ο βλ . ). 
(το') ϊ" .",). Βλ. δίω, δίομαι. διοέπω, μελ. -ψω (d,d +·Επω)· δlευΜνω, τακτο-
δι-ι:μαρτυρω,6' έν. μΙσ. ιi.,ρ. οι ' τοίϊ δ,αμαρτVρομαι. ποιώ, διευ8εΤώ. διακυβερνώ, ύπ68εσΙν τινα. 
δι-Cμι:ινα, ιi6p. ιχ' του d,aμέ"ω. , δΙ-Ι:ΡYάς~μαι, μελ; -ιiαoμαι' ,πρχ. -είΡΥααμα,' 
δι-ι:μ-ποΙάω, μελ. ήαω' πσ.θ. πρχ. δ, -"μ-πόΑημα, υΠΕΡ". -ε'ΡΥααμ,,"', - lων. π;;χ. ,δ,εΡΥααμα" ύπερσ. 

(d,d.+'.+noι"ω)· πωλώ εΙς διαφόρους, κ6μνι,.ι έμ- -ερyιiαμηιι' ,-σ.θ . ά,6ρ. σ. ' -.'ΡΥάοθηιι. Άποθ. · έΡ'ι'6ζο-
πόριον. διαπραγματεύ:)μαl 11 έντεύθεν μτ:ρρ., πΡοδΙδω, μαι είς τι, έξεργάζομαΙ τι, όπερ-ι6ζομαl τι έντελώς 
«πάζαρεύω», έξαπατώ, τινα, (λaτ. elaborare), lωρ. έπί χώ ,:;ΙΙ', καλλιεργώ.- 11 

δ",ι:νεΥι:αl, ίω·ι. -ε"είκα" ιiπρφ. ιioρ. cx' τοίί δ,α- KαταOτρέφιJ, έρημώνω, φονεύi.J (πρβλ. τό σ7jμsρ . 
φΙ",ω'-διενεxliίναι, ιiIt;;cp. JtaB. ιio". οι' -::ου δ,aφέρω. c:τ6ν τελειώνω, τόν όΠΟΤΖλεlώνω», λσι-::. conficere) 
δι-εν-ιυμεομαι (lJ."μόi) , t:XW έν θυμΥ, τ . ί. σκέ- 11 ώ". ύπερσ. μsτόι JtΙXB7j-::_ ΟΤιμ . : d,έΡΥaατο τιi πρά-

πτομαl κατ' έμαυτόν, ένδoμύxwς. Υματa=λσ.τ. actum erat de rebus=άI ύποθέσεlς (τό 
δΙoι:νιαυτiςω, μελ. -ίαω (d,ά+Ιιιcα"τό,)' ζώ μέ· πράγματα) εΤχον καταστραφη' ( << εΤχαν πάει κατά 

χρl τέλους τοίί έτους, «βγόζω τ6 χρΡνο». 2) npqT- δια6όλου»)_ 
τω τι συνεχώς κατό τήν δι6ρκειαν όλοκλήρου τοϋ δι-εΡΥω, έπ. xal ίων, ιiντί δ,-είρy~ (ο βλ.). 
Ιτους. II-cpc'Iω, μελ. -αω (βλ. ερείδω)" στηρΙζω δι' ύ-

δiι:νται, Υ' JtA7jB. τoίi δίε1'4' (ο βλ. ). ποστηρlγμ6των. ύποστηρΙζω, όναστηλώνω. 
δι-εντCρευμα, -aroi, 1:ό (d,ιi+1Yra"oy)' τ6 έρευ- δι-ερΙσσω, μελ. ""ε!!Ιαω' ιi6ρ. οι' δ,ήρεαα κσ.ί 

νδν (διοράν) διό μέσου τών έντέρων (χωμική λέ- nOt7j1:. ""ήρεααα (βλ. ερέααω)' κωπηλατώ διό μέσουl1 
't. έπΙ ό;uvοίσι; Χ<:ιΙ ό;~aε?ΧΕΙΙΧ;;). κωπηλατώ κατό διαφόρους διευ~ύνσεlς 11 χεραΙ ""ε

δι-ι:ξ-δΙσσω, σtlν'!ίΡ. -4ααω χσιΙ ιiττ. -4ττω (δλ . ρ,ιααε,ιι=κολυμβάν 11 ""Ιι2ιίααω Τ4~ χέραi=κlνώ τός 
&Τοaω)' μελ. -#01' έξορμώ διό μέσου, όναπηδώ, χείρας κατό ' διαφόρους κατευ8ύνσεις. 
έκπηδώ. δι-ερι:υνάω; μιλ.· -ήαω' έρευνώ διό μέσου, έξε-

δι-Cξ-ειμι (d,ιi+εκ+ιιΙμ,)' έξέρχομαl διό μέσου 11 τάζω άKPιΒWς. Έ'. oιo)τo~ τό 
περνώ διό μέσου 11 έ 'ιτείιθεν μτq:ρ . , διεξέρχομαΙ τι δι-ερευνιιτίις, -ο;;, δ ' ό ακριβής έρευνητής n κα-
(τ. ι, τ6 tK8ttw, τό άφηγΟϋμαl) έν λεπτομερεΙ<;ι 11 τάσκοπος. . 
όπαρI8μώ. . δι-ερμιινευτι\ς, -ο;;, δ' ό διερμηνεύς, έξηγητής, 
δ ... εξ-εΙαύνω, μελ. -εΑltαω χοιΙ ιiττ, -εΑώ' μ:6. δι- έρμηνf;υτής, σχολισστής. 

ώκω (τραβώ, ώθώ) τι διό μέσου.- 11 iμτ!i. δlέρχο- δι-ι:ρμιινεύώ, μδλ. -αω' έπεξηγω, έκΜτω, έρμη-
μαι Ιφιππος 'ii πεζός διό μέσου χώ.:)άς τινός. νεύω. 

δι-ι:ξ-εΙίσσω, ιiτ~. -nω' μίλ • . -ξω (δλ. lλ.lααω)· δι-Cρομαι, έπ. ' ιiν'τΙ δ,είρομαι (ο βλ.) . 
έκτυλΙσσω τι έντελώς. ΑΙΕΡΟΊ, ά, ό,,' ύ'ι'ρός, νοτερός 11 δροσερός, νε-

δι-ι:ξ-ι:ρέομαι (6λ. έρέομο.,)" έΡWτώ περΙ τινος αρός 11 χυμώδης. 2) μτφ;;>. έπ! ιiνθρώπων, νεαρός, 
δlεξOδΙKCις, πληροφοροίίμαl περΙ τινος διό διεξοδι- δροσερός, ταχύ:;, δραστήριος, ένεΡ'ι'ητlκός. 3) 
κών έΡωταποκρΙσεων (διό συντόνου όνακρΙσεως). μην. βΡΕ'ι'μένος, ύ'ι'ρός, ρευστός, 
δ..εξ-ερευνάω, μελ. -ήαω' έρευνώ, · έξετ6ζω, "&τ"μ.: χυρ. πρόΧ .. ιτσιι περί τ;ιιιϊιν Η;!ων, ta!cx. προ-

. έξoνυXισΤIKWς. δλ5'}~εω, έχά.~τr.ς: 1) d,ερό~dlιι.ίιι.' (δίω, "ίομα,)= 
δι-ι:ξ-Ιρχομαι, . μιλ. -f:Acvo01'4" ιXόρ.~' -ijAlJ.oII· ταχύς. 2) d,ερό~d,a'"ω = ύγQ6ς, μουσκευμένος. 

πρχ. -ιιΑήλ."θα (ιϊι" Ιρχομιχ,)' έξέρχομαι διό μέσου 3) d,ε!!όi = ζωντανός( ζωηρός, δροσερός, νεαρός. 
τινός, διαπει::ώ τι KOI φεύ'ι'ω, διέρχομαΙ τι καΙ όπο- ΑΙ σΥ,μaο!σιt οι5τσ.ι, οι ! σ:Jν"ljθω; ιiποaιl)όμsνatt ε~, τήν 
μακρύνομαι 11 διέρχομαΙ τι άπ' όρχης μέχρι τέλους, Η;ιν, εΙνοι: σr.μ<:ισ!ιχι χ~τόι συμπιρσισμόν- κοιτά. 1:ινσι, "ι 
φξ).όΥω εΙς τ6 τέλος τινός. 2) δlέρχομοί τι κατά .Η;ι, ιiνήχει ει;; τήν δμci~cx των: σ<:ινσχρ. jYrόh. Ζεν/). 
σεlρ6ν, άρηγΟϋμαΙ τι λεπτoμε~Cις καΙ όκρι6Cις. - jira (ζι.:ιντανός, ζωήΡ6ς), Aoι't:, νΙΓβΟ. (εlμαl 'πράσl
υ ιil11:~. ίπί xp690U, παρέρχομαι, εlμαl περασμένος. νος, δ;:>οσερός, νωπός), JtoιA-aAιx~.lirίI (λl6όδl), ΔΙ1:1:. 

δι-εξ-ιινCομαι, ίΠΙΤΕΤ. Ιξ,lΥeο1'4' (ο 6λ.). djiras (συμπόσιον)' πριiλ, συ"("(. Ιλλ. ,lOi, 'ij", Ασιτ. 
δι.ι:ς-lιιμι, μ"λ , -ήαω (6λ. Ι',1μ,)' όφΙνω τινά ν~-. νίνδ χλπ. Κσιτά. 1:ινσι, ""ιιρό~ = φο6ερόζ «δF,εeό~. 

διέλθr;ι διό μέσου, παρέχω τήν έλευ.8έραν δ/οδΟν. τ, Ι. Ιχ ,oίi δF.o,-ιUo~. . 



112 διΙριιω -διι!ιντΑιισσ 

δι-έρπω, μιιλ. -;μω' ερπω, διέρχομαι, διό μ'έ:σου. ' 
δι-έρρηξα, δι-CρρωΥα, ,άόρ., ιι' καΙ πρχ. ';r,~ διιιe

ιιή"Υυμ,. 
δι-ι:ρρύηκα" δι-ι:ρρύην, nr;)(. Χ!Χ! ic\p. β' τ05 διcι; 

eeέω. 
δι-έρχομαι, j.ιελ . -ε"εύooμ~~' ιiόr;. -;μ.ι'JoOY, ' ιiπ06 , . 

«περνCιι διά ' μέσου, δια~αΙνω ιι διαβαί\:'ω είς τ6 άλ: 
λο (άπέναντι) ' μέρος, διέρχομαί τι, τελειώνω, συμ-' 
πληρCι τι. 2) f:ρχομαί είς τ6 τέλος, φθόνω μέχρί 
τέλους.- 11 ιiμτΙS., έπ! χι-ό'ιου, παρέρχομαι, περνCι 11 
ΞπΙ <;>Υιμτις (ε ί~Yισεω~ ), διαδίδομαι, έξαπλοϋμαι.- 111 
διέρχομαι έν λεπτομερεiQ, λέΥω τά πάντα, διηyoϋ~ 
μαι λεπτoμερCις. ' , 

δι-ι:ρω, έψ χρ-ήσει ώ~ μιλλ. 'toi.:i , διεϊΠΟΥ. 
δι-ι:ρωτάω, μελ. ·ή"ω· άνακρΙνω 11 έOWΤCι συνε-

XCις 1j έπιμόνως. ' 
δίι:σ&αι, ιiπρφ. τοο δlεμcιι' ·(;'σ. ιiιφφ. μέσ. εν. 'tc;u δίω. 
δι-ι:σθίω, μελ. δι-έδoμq.ι, ιi~ρ. δι-έφiί"oy' κατο

τρWyω, καταναλΙσκω. 
δι-ι:σκέδασα, ιiόp. cι' τοίί δ'CΙ·OKεδCΊ;'ΝVμι. 
δι-έσκι:μμαι, πρχ. τοο δ,cι-oκoπέώ. - ~'ιτ;;:'IjΞ 'Ι. 

δι-εοκεμμένωι; έπΙρ. τΥις μτχ., φρονίμως, συνεπC;ς, 
μετό περισκέψεως. ' 
δι-ι:σκόρπισμαι, π!Χθ. πρκ. τoίi δ,cιοκορπlζω. 
δι·ι:σιιδρην, ' τ:'Χθ'l]τ . ά6;ι. 6' του διcιoπείρω. 
,δι-~σιι~σa" δι-ι:σιιάσθην, έ,εr;γ. χ'Χί .. :τθ . ιi6ρ. 

cι το ') διcι-oπcιω. 
δι-έσlJασμQΙ, 1ιαθ . πι-χ. τοί) διασπ::ίω. 
δι-Cσπι:ιρα,' ιiόρ. cι' του δΙoJ,-οπεlρω. 
δι-έσσυτο, γ' έν. έπ . ιioρ. 6' 't c;u διcι-σι:υoμαι (i,i 6λ). 
δι-εστι:ιλάμην, 'μέσ . ιitp. α' ~,,5 δι-χστέ.υ.ω. 
δι-έστην, δι·έστηκσ, iόΡ 6' κ'Χί "'?κ. τ,,€ι δ,ίοτη ,uι. 
οι-έστιχον, άό". 6' του δια-οτείχω. 
δι-έστραμμαι, πcιθ. πρκ,. του δΙCΙ3"ρέφ::u. 
δι-εστρδφην, παθ. <Χό". β ' τοίί διαστρέφω. 
δι-ι:στώς, μτχ. πρκ. του διίο ~tl ,uo. 
δι-εσφηκωμένος, '7, ΟΥ, μτχ . παθ. πρχ. τoίi δια -

oφηκόoμcιι . 
δι-έσχε, γ' #ον. ιioρ . 6' ~o5 δι-έχ». 
δι-έσχΙσα, δι·εοχίσθηΥ, έ 'ιεργ. 1'.-Χί πcιθ. ιiόρ. cι' τοίί 

διαοχΙζω. 
δι-έταξα, ιi6;;. cι' τοίϊ δι:τ-"ιioo:». 
δl-εταράχ&ην, π ,'Χθ. ιi"ρ. α' τ" σ δη-τα2άοοω. 
δι-ι:τε&ρύλητο, γ' έν. π:τθ. ίι~ε.;σ , τοϋ δ,α-θρv,ιέω. 
δι-ετής, ες (δύο + Ε&ο;)' ό OιαΡKCιν έπl δύο [τη " 

ό δύο έτCιν ή λ ικίας. ' 
δι-ετήσιος, όv (διιi+[τοs)' ό διαΡKCιν καθ' δλον 

το ετος (λοιτ. perennis); 
δι-ετία, .η (διετή;)' διόστημα δύο έτCιν. 
δι-έτμΟΥεν, έπ. άντί διετμά"η:ια", γ' πλ'l)θ. 1:οιθ. 

ά,~ . 6' ,o[j δι:χ·τμή"ω· δι-έτμίί."ο'l' ; έ',ι;ργ. ιiόρ. ε' του 
δια-τμή"ω (6 βλ .). 

δι-έτμαξι:ν, ~ωρ. ιiν.: διέτμηξεv. ιi,,;;. cι' τoίi δ,α
τμή"ω, 
δι-ι:τραπόμην, δι-ι:τρδπην, μέσ. χοιΙ πcιθ. ιiόρ. ' 

ε;' τοί) δια rgέΙlω. . , 
δι-ι:υκρΙνέω, μ~) .. -ήο:» (διιi + εVΚΡΙΥής)' διαχω-

ρίζω μέ άκρίβειαν 11 ταKΤOΠOΙCι έπιμελCις. 2) έξε- , 
τάζω, άναλύω, μέ άφίβειον 11 κρίνω όρθCις (έν 
τιjJ μέσ.). 

δl-ι:uλα6έομαι, eιOΤOθ: λαμβάνω iTf'λλό:; προφυ
λάξεις, προσέχω πολύ, πολύ προφυλόσσομαι άπό 
τι. 2) σέβομαι. 
δι-ευνάω, μέλ. -ιίσ,» (6λ . ejjvtf, evvdro)' βάλλω 

τινά \ ά πλαγιάσr:1, νά άναπαυθrj. 
δl-ι:υτυχέω, μΕλ. -ήσω (διi+ειίrvχής, ΙSλ. εvrvχέω)' 

διατελώ ων εύτυχ ής, εΊμαι διαΡKCις εύτυχής, εύ
τυχCι ' καθ' δλην τήν γραυμήν. 
δι-ι:φδνην, π:τθ. ιioρ . ο' το" διcιφαίyω. 
δι-εφ8άρστο, ίω·ι. ά'/~! δ,εφθα[!μέΥΟΙ t}oa'l', Υ' 

πλΥιθ. ίι;:~~o . 't'J[j δι:τφ{}εΙρω. 
δι-ι:φθδρην, παθ. ιiCr;. ,6' τοί) δ,cιpθείρco. 
δι-έφ80ρα, σ.μτlS. π;;1'.. του διαφι'Joείρω. 
δι-έφυΥον, ιiόp. ε: τοϊ) δ,αφεύ"ω. 
δι-έχω, μiί" . δ, ·έξω (1I '. i Τ (I ':Ι~ χρόνο:); ιn: [χω)' 

μτ6 . , κρατω (τηρCι) μQJ<ράν (είς όπόC'τaσιν) , διαι
ρώ, διαχωρίζω. 2) κρατΟ μακράν, όποκρού<.;. ' 11 

ιiμτ6., διέρχομαι, διαπερCι, έκτείνομα, , '6π' δκρου 
είς δκρον, φθόνω. 2 στέκομαι μακρόν, εΤμ9Ι χω
ριστό;' άπέχω, εΤμαι είς απόστασιν (Cπό τινος).-
έπί χ~6νoυ, μεσολαeCι, παρ~μπίπτω" ' 
, .'·ΖΗΜΑΙ, έοτ . IS' έν. δΕζηαι, ιiπoθ.: άναζητCι, έπl

ζητCι, ' κόμ ω δοκιμάς, κάμνω, όπόπειραν διό τι:-
1I άvαζητCι τήν σημασίαν πρόγματός τινος.- 111 
μη' ιi,φφ .. ζητCι, χρε :όζομαι, έπιθυμCι, νό ... 
ΈτVμ. :δ'ζημαι, μ!λ. όμηρο διζήοομαι (=ζητCι νό 

φθάσω)' ίω'ι. δίδη:ιι .. (=άναζήτησις)' δίζηΙλαι <~δι
δj;ϊ-μcι" Ξ; l:τπ . ρ. dj1-i, dja, di (=ζητCι νό φθάσω, 
σπεύδω), 'Ότις ~νυπιi"ΧΞΙ Ξ (~ ' τ::ι. έλλ. Iιleμq." δ,,,!!ός, 
διώκω, IιlYfI (6λ. τ::ι.ς λ. λ.)' ώσ. είζ 'ti Ηλ. ζάτημι 
eιη. ζητέω, lΙωρ . ζίίτεύω, ζη,ιοι;, ζημία, ζητe6ι;, ζά
,ιη (ΙSλ. τx~ λ.λ . ), iτ:'ιοι π ,xντcι ,χνciΥ!J":ΤΙ 01; έΗΥ/'Ι. ρ . 
ζίί-, ζίί.- < [απ. jQ ' <djot- (=ζητCινάφMσω, σπεύδω) ' 
πρελ. σoι,~xρ. di (=λάιιπειν, φαίνεσ~αι) iv 'tot, tύ· 
πο:; didyc1lί, dίdϊhi, diYc1ti. 

δίζoμαι=δίζημcιι (ο 6λ.). 
δί-ζυΥός, ΟΥ, χ:τΙ δίζυ~, -tί"oι;, δ , 'Ιι (δύο+ζv"ό,,)' 

ό μεσ' έ τέροu έζευγμένσς, διπλοϋς 11 6 συρόμε.νσς 
ύπό ΔUα ϊππων, ζευΥαρωτός. 
ΑI'1Ω, έπ. πρτ. δϊζΟΥ' εΤμαι έν ό:.:φιβΟλίQ, όμφι· 

βάλλω, τά έχω χαμένα 11 διστόζω.-,[δ'ζω ( δίς,:Ψ'Jλ . 
δοι1ζω, διστάζω]. ' 
δί-ζωος, ΟΥ (δύο + ζωή)' ό Ιχων διπλήν ζωήν, 

άμφίβ70ς 11 ά ζCιν διό δευτέραν φοράν (έπανελθών 
έκ τcό "Α,.δου).' 
διη50λία, fι, ίων. ιi'ιτΙ cJIaPoOΙla (ο 6λ.). 
δι-ήΥ6Υον, iόρ. 6' Τ,oίi διάγω. 
δι-ή'ΥΥειΑα, <Ζό? cι' τοίί δια""έ,ι,ιω. 
δι-ηΥεομαι, eι"oθ .· διηΥσϋμαι, άφηγοϋμαl, περl· ' 

γράφω, έκθέτω, λεπτoμεpCις. 'Ε; cι~:?i) το 
δι-ήyησιlί, -εως, fι (διη"έoμq.ι)· το διηΥεΤσθαι , 

άφήγησις, περιγραφή. 
δι-ηέριος, ΟΥ, ίων. eιντί δι-αέeιοι;' διά μέσου· τοϋ 

άέρο:;. ' 
δι-η&έω, μελ. -ήοω (βλ. ήθέω)' διϋλΙζω τι, σου

ρWνω, Ότραγγίζω. 2) έκπλύνω, « ξεπλύνω», τι, κα
θορίζω.- 11 ιiμτ6., έπΙ ίιγρι:;υ, «φιλτράρομαι», κατα-
σταλάζω , ' 
διηκονέω, διήκονος, ίων. τύ;:οι ιiντ ί διακ" 
διηκόνουν, διηκόyηocι, πρτ. κοιΙ ιiόρ. cι ' 'tC".u διcι-

ΚΟΥέω (6 6λ.). -
διηκόσιοι, αι, α, ίω·ι . ιi'l't[ δ,ακόσιοι. 
δι-ηικυλισμένος, μτχ. Παθ. ;-;~κ. :0 '; δι:χ"κυ1ίζω. 
δι-ή ω, μSλ. -ξω (Ιλ. ηκω)' ερχομcι διό μέσου, 

έκτείνομαι όπά τοϋ ένός μέρ ::υς εί ; τό άλλο, έκ
τείvομciι κατά μηκος.- 11 οιέρχομαι πρός τι (είς τι). 
δι-ήA~σa, ά6~. οι' .~ ί> διε,ιαtί"ω. • 
δι-ίiΛ.θoν, i6p . Ι; ' ,~;; δΙ '..,ΧΟ,lιαι. 
δι-ηλιφής, έι; (διιi+ά,ιείφω)' ό άληλιμμένος έξ 

όλοκλήροu (<<πέρα πέρ:. πασ _ λειμμένος»). 
δι-ηΑλάΥην, διηλλάχ&ην, πcιθ. ::Χ6ρ. 6' χcιΙ cι' <tc;ίj 

δια,ιλάοσω. 
δι-ήΑλαχα, διήλλαΥμαι, ένΞργ. κcιί π!Χθ. πρχ; του 

δια,ι,ιάo~ω. 
δι-ημάρτηκα, δι-ήμαρτον, Itr;x. xcιί ιiόρ. β' .05 

διαμq.ρτάyω. 
δι-ημερεύω, μίλ. ·οω (διιi+ήμέeα)' διέρχομαι δ-

λην τήν ημέραν. ' 
δι-ημιλΑήθην, ιiόρ. α' ,ου δι-αμι,ι,ιάoμq.ι (ο 6λ.). 
δι-ήνεΥκα, ιiόρ . cι ' τoiί διο;ιφέeω. Έ~ α'jτοίi τό 
δι-ηνι:κής, έ~ (6λ. διήΥε"κα, διαφέρω)' 6έκτει-

,νομενας καθ' δλον τό , μηκος, συνεχή:;, όδι,άκσπcς 
11 αίώνιος, ότελεύτητος. :Επ(? διη~"κέως" ιi:,. -κώ~ 
=άπ' άρχης μέχρι τέλους, άκαταπαύστως, πλήρως, 
έν έκτάσεl 11 σαφCις, ώρισμένιJς (λcιτ. continuus, 
perpeluus) . ' 
Έτυμ.: δ,ηΥεκήι;, άττ. δ,ίίΥεκ;'ι; < *δια-α,.~κήS'· , τό 

β' ου '/θ. -αΥεκ;'ι; περιέχει 't'ijv ,,~ζ . βσίσιν enek. (= ένε· 
γκεΤν)' -CI'l'ex;'~ -αΥ·ε"εκ;'ς (τ . ε. άyιi+ε""H ' ) δ~' &ιtλo" 
ποι Υισεω;' πρΙJλ . ποδ-ηνεκής, δοvρ-η'l'εκι7S'). 

δι-ήνι:μος, 01' (διιi+&ΥεμοS')' ά άνεμιζ6μενος, 6 
έκτεθειμένος εΙς τον δνεμσν., - , ... 
δι-ηνοίχ&ην, παθητ. α.όρ. , cι'- τ?ίi , δια'l'οΙl'

, δι-ήντλιισσ,' ιiόρ-. οι ' ΤO&. .δ,-α"l',ιι~ 
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δι-ήνυσσ, δι-~νϋKα, ιiό". (Σ' κιχΙ πρκ. τ?υ δι-α)'υω 
(δ βλ.). 

δι-όξσ, ιiάρ. (Σ' .?ίί δι 4σσω σ,/,I'!ίΡ. .ύπ?υ .01) δι· 
cιίσσω (ο βλ.). 

δι...,ηορή8ην, Π(Σθ. ιio? ιχ' του δι -αποeέω. 
δι-ηπόρ:ιυν, π~pιxτ. τ?~ δι-απορέω. 
δι-ηρα, ιiάp. (Σ' .oόj rJI-ale oo. 
δι-ήρcσα, ιΧάρ. cx· .ofι δι -εeέσσω. 
δΙ-Qρέθην, π~θ. ιiό? cx' .?iί δΙ":1ιρέω. 
δι-ορημαι, π~θ. π~κ. τοίί διαηέω. 
δΙ-ήρης, ες (δύο+*αρω' πp~λ. τρι-ήeης)' δlπλΟϋς ' 

το διηeες μEA!i {}eoov = το άνω πάτωμα, ό άνω θά
λαμος, μεγάρ :,υ τινός.- ΙΙ διή~ης )'αν;=πλοΤον με 
δύο σεlΡός κωπών. 
δι-ήρ3ρουν, δι-ήe{}eωσcx, ΠΡ" Κ(ΣΙ ιiόρ. (Σ' του δι-

cιρ{}eόω (ο βλ.). 
δι-ηρκα, πρκ. τοί! rJI-aleoo. 
IiIJTaI, γ' έν. υπο •. μΞσ. έ ·ιεσ •.• ου δίω (5 βλ.). 
δΙάτιισσ, διοτήθην, ένεργ. κα:ϊ π~O. iόρ. (Σ' του 

δια,τάω. 
δι-ι\φϋσσ, ιiόp. (Σ' .οίί δι-αφύσσω. 
δι-&61σσσος, ιin. -ττος, Ον (δύο + D-άλασσα)' δ 

μετα~ύ δύο eciλcσσών εύρισκόμενcς, ό κεΙμενος 
έπl δυο θαλασσών' ένθ::! δύο eω.ασσα l ouvaV1GJv
τόl (λ(ΣΤ. bimaris). 
δf4ηιιτΩς, οΙ' (δίς+8-ήΥω)' δίκοπος, δΙοτομος, με 

δύο κόψεις. 
δί-&ρονος, 01' (δύο+-θeό"ος)' ό έχων δuο θρόνους. 
δίθϋρσμβο-δΙδάσκΙΙ0ς' ό ποιητής 'διθυρcμ6ων 

ό γυμνάζων τό μέλη τοϋ xopco διά την παρά
στασΙν των. 
δί8ϋραμβο-ηοιόι;, δ' ό ποι(;)ν δl3υράμ60υς, ποι

ητής διθυράμβων. 
δίθύρσμβος, δ' τ'; γνωστόν ε!~?ς λυpικ-η~ π?ιr,σεως, 

ό «διθύραμβος», λυρικόν ςισμα, ςιδόμενον παλσιό
θεν "ατό τός έορτόζ τοϋ Διονύσου μετό ζωηρών 
κινήσεων, κιχΙ σuσ'7jμα:'ΟΠΟΙ7jθέν υπ . .; τοίί Άfoίωνο~.-
11 έπίθ. του Βάκχου. 
Έτvμ, t 'ij ί.υμολ. I~ευνoι _ij~ λέ;εως περιέχει 

πολλιΣ τCι ιiμφΙ60λιx. Κcxτi .oύ~ Άρχιx!?υ~ ώνομι;ίσθ'lj 
ο!ίτω !νβκιχ .ij~ /)ιπλΤΙς Υενν'ήσεως του Β:i.χχου . Εχ τ~ίJ 

δΙς 8VeιIt8 βαί..,ει.." iλλ' -rι EX~OA'i) ocu'7j πpoσκ~oιίει 
εΙ~ .ijv μιικ"όΤ7jΤCX τoίi ι τijς συλλ . δι-ο κιχτ' άλl.?υ; 
'ij λ. ιι{νιιι συγγ. τφ -θeίιιμβος, ιiλλ~ 'ij Ετυμολ . CXUΤ,ll 
ttv ΙκιινΙ:;ΠΟΙΞί πι:iν.ιι~. Kcxti .ινιις έχ .ώ·ι νεωτέρων 
Ετυμολ6γων 'ij λ. ε!νιχι σύνθετο, έκ .ών *δ,{}υρο- + 
"'Ιμβος' *δr-θυeο- <*rJiί{}veo - , πρβλ. ocxvcrxp. dudhrάh 
(6ρμητικός, βlαlος)- -αμβος συγγ. τφ σιιναχρ. όt3gam 
(=μέλος), πρβλ. Τ-ιi.μβoς, -θeί-αμβος. -Κιιτ:i. τινα: δι-
8Veαμ{Jος=6 *δ,8vedtoo)' (=6 υμνών τόν *Δl-θυρον, 
τ. Ι. τόν Δ,όννσο.., (! ? ).- Κιιτ' άλλου, τέλο, 'ij λ. εΙ
νοιι Μνειον εκ ~έν7jς γλώοσ7jς. 
ΙΙ-δUΡΣoς, ο.., (δύο + 8Veσος)' ό Ιχων δόο θύρ-

σους (βλ. <tijv λ.) 
Α., /)οτ. του Ζευς (βλ. λ . )' βλ. κοιΙ *Δίς. 
δι-ιδcίν, 'tioτpcp. τοίί ιioρ. δ,είδο..,. 
δι-fημι, μίλ. -ήσω (/)ιCι τού. χρόνους βλ. ίημ,)' ρl

πτω, στέλλω, διό μέσου, άρlνω τινό νό δlέλθι;] οlό 
μέσου, tπlτρέπω τήν δlοδον. 2) ώθώ διό μέσου.- U 
άποπέμπω, όπολύω. 2) διαλύω, τήκω, λυώνω' διέ
με..,ος (μτ)(. μία, ιioρ. β' με,i πιιθ, σ7jμ.) = τακεlς 
(λυώσας). 
δΙ-ί8ύνω' διευθύνω τί, κατευθύνω τι, διό μέσου, 

όδηγώ διό μέσου. 
δι-,κνΙομσι, μaλ. δι-lξομα" ιiόρ. β' δ",χόμη" 

(βλ. Ζχπομα,), ιiπoθ.· περώ διό μέσου, προχω;::ώ διό 
μέσου, διέρχομα! διά τινος 11 διεξέρχομαΙ τι, διη 
γοϋμαl, περιγράφω (συμβάν τι).- U φθάνω. 
ΑΗ-ηcτής, Ις (ΑΙ {Δ,ός+*πέτω, ριι;;. του πίπτω)' 

ό πεσών έκ τοο · Δlός, τ. i!. έξ ουρανοϋ (έπΙθ, ποτα:· 
μιi)ν 'Υι puixOJV έ~σγχoυμΙνων δι~ .~ς βρι:;χ1jς)llλ8γετιιι κιιΙ 
έπΙ <t1j, βροχ1j; (πρβλ. σχολ. έν Ίλ. Ρ 263 _οΙ Υάe Ομ. 

-β~α,c1πό Διός .. ΗI · μ.γν" «οόρανοκατέβατος, θείοςι 
Ιερός, όγνός. , 

Διl-Μτιις, ες (Β} (Δ,oς+πέτoμιt,)· αίt)ερο86μων, · 
αί8εροδρόμος, ό έν τι;> αισέρl (διό των αΙθέρων, 
όνό τούς αΙθέρας) πετών. 

4ΕΖΙΚΟΝ ,4ΡΧΑΙΑΖ ΕΑΛΗΝ. rΔ1lZZHZ 

δι-ίστημι (διά+ϊστημ,)' μΗ. -στήσω, ιiόρ. -Ιστ,lιια' 
στήνω χωριστά, τοποθετώ χωριστά, δίσχωρΙζω, όπο
σπώ.- 11 ΠιιθTjΤ., με.Cι ένεργ. ιio;;. 6' δι-έστη..,· πρχ.' 
-έστηχα, υΠΞρσ, -ε( ,)στήχε,..,· Τσταμαl χωριστά, διαl 
ροϋμαl, δlαχωρΙζομαιΙΙέντεiJθεν 2) διcφέρw, διαφωνώ, 
έρίζω, φιλονεικώ. 3> χωρΙCομαl, άπομακρύνομαl, 
επειτα: ιiπό ιιι;ίχ'fΙV. 4) Τσταμαι, στήνομαι, κατό ώ· 
ρισμένας άποστάσεις 1] διαστήματσ.- 11 δ μΙα. ιiόρ, 
~' δ,εστησάμη" XP7jOIμOotOtsttcxt μετ~ μ.δτ. σTjμ. (~ 
διεχώρισα, όπεχώρισα), 

δι-ισΧίίρίf;ομαι, ιiπoθ.· στηρlζομαl είς τι, 6aσΙζο
μαι είς ΤΙ.- 11 βεβαιώ τι μετά πεποιθήσεως. 

οι-ίχ8αι, ιiπρφ. π;;χ .• c;ii δ,-ιχ..,έομα'ι (5 6λ,). 
δiκCiζω, μΗ. δ,χάσω · Υ-ΙΧ! συ ·/'!)ρ. διΧώ' ιiόρ. cx' Ι

δίχασα. -Π~θTjΤ. , μέλ. δ,χασ-θήσομο." ΤΞτελ. μέλ. δε
διΧάσομο.ι· άόρ. - ιι' εδrxάσ{}ην' π;;κ. δεδl χασμο.ι· (δί· 
χη): 1) μετ' ιιίτ. π;;ι;ίγμ., κρίνω, δικάζω, έπιδlκά
ζω 11 όποφασίζω, έκδίδω όπ6φασιν διό τι. 2) μετ~ 
i\οτ. προσ . , όποφασίζω, λαμβc.νω όι:ι6φσσιν, διά τινσ, 
δικάζω τήν ύiιόθεσΙν του. 3) ιiπoλ., εΤμαl Kρlτή~, 
είμαι δικαστής 11 έκδΙδ<..ι όπcφcσιν 11 γενικιί5ς, κατα
λήγω εΙς όπόφοοΙν τινα.-ΙΙ ΜέσGν, συνηγορώ, ύπερο 
ασπΓω, όγορεύω ένώπιον τών δικαστών ιι ιiπoλ. κο
ταφεύγω εΙς τό δικαστήριον, καταφεύγω είς ~IKην. 
- 111 Πocθ,llΤ., προσάγομαι πρό τοϋ δlκαστοϋ ώς κατ
ηγορούμενος, δlκόζομαl, κατηγοροϋμαι. [δι' Ιτυμολ. 
6λ. δίκη}, 
δικαία, fι' ;Τ:ΟΙ7jΤ. ιiν.Ι δίχη. 
δικαιι:ύν, ίω'l. αν.! δ,χαιονγ, ιiπρφ. τοί} 6ικα,όω' 

διχαιευσ, ίων. ιiν.Ι δ,κα,ουοι, γ' πλ 7jQ. εν, 
δIKαι~-ιιρϊσία, -rι (δlχα,ος+κel)'ω)' δικαlα ~ρΙσlς. 
δικαιό-πολις, -εως, δ, fι (δlχoc,ος + πόλις)' ό δΙ

καιος είς τήν διαχεΙρισlν τών κοινώγ "ηοος δικ,= 
ης ΟΙ πολίΓαι άσκοϋσl δικαιοσύνην. , 
δίκαιος, α, ον, χΙΧί -ος, -ο.., (δΙχη)' ό τηρών, φυ

λάσσων, τούς νόμους (ήθη καΙ έθιμα, γεν. τό δl
καιον), δΙκαlος, όρθός.-ΙΙ ίσος, όμσλός, Ισορροπη
μένος ιι αύστηρός, . όκριβής.- 111 δΙκαlος, νομιμό
φρων, νομοταγή:;, νόμιμος. 2) καλός, μετριοπα
θι',ς. πρέπων, κόσμιος.-δίχα,ός εΙμ, + c1πeφ. = εΤ
ναι δίκαιον (άρα:, εΙμαl ύποχρεωμένος, έχω τό δι
καΙωμα) νό πράξω τι. [~ι' _τυμολ. δλ. δlxη]. 
δικαιοσύνη, 'ij' δ,τι κα:Ι νίiν, ή έπικράτησις τοΟ 

δlκαΙου 11 rΊ όπόδοσις του δlκαlου U ή Ιννοια τοΟ 
δικαίου. ' 

διχαιότηι;, ·ητος, fι=δ,ΚCΙ'Oσύ1O" (δ βλ.). 
δΙκαιόω, μέλ. -ώσω κιχΙ -ώσομο.ι.-Ποιθ. ιiάρ. οι' ,

διχσ.ιώ{}η.., (δίxcιιoς)' καθιστώ τι όρθόν, έπανορ_ 1 
θώνω, διορθώνω n θεωρώ τι ώς όρθόν, δlκαιον 11 
συναινώ I1 ώΘ. όξιώ, όπαlτώ, ' ΤΙ Ι:Jς ~IKαloν (ώς δι
καΙωμά μου) 11 μετ' ιχΙτ. κιιΙ ιiπ ρφ, όξιώ, έπlθυμΙJ (διό· 
.ι .ό θεωρώ /)ίκιιι?ν) νό πράξι;] τΙς τι.- U κρΙνω, ·δl- ' 
κάζω 11 καταδικόζω 11 κολάζω, τιμωΡώ.- 111 όπονέμiJ 
τό δΙκαιον. θεωρώ τίνα όθQον, τόν κηρύσσω μή 
ένοχον, τόν δικαιώνω [δι' Βτυμολ, βλ. δίκη]. Έ~ 
(X~τoίi τό 
δικαίωμα, -στος, τό (4Lχcι,όω)' πρδξις δlκαιοσύ

νη'ς, ιiλλά. κυρ. ή έπανόρθωσις όδlκlας. 2} άθ~ 
σις, πραξις . δικαιώσεως. - 11 δlκαlολογlα, · δlκαlα 
όπαΙτησlς. 

δικa(ως, έπΙρ~ :,,01) δlκα,ος' δlκαΙως (ώ, χοιΙ νlΙν), 
Cρθώς. 

δικαίωσις, -.ως, fι (δ,καιόω)' ή Qπoνoμή τοΟ 
δικαΙου είς τινα, ή έπιβολή δικαιοσύνης 11 τιμωρlα· '- 1 
11 όπαΙτησις, ~IKα(α άξΙωσlς.- ΙΗ κρΙσlς περl δl- , 
κα(ου, γνώμη. 
δικάν, auv'1Jp. ιiντΙ δ,χάιιε,.." ιΧπρφ, μΙλλ. του δ,χάζω, · 
δικανικός, ή, ό.., (δίχη)' ό άνήκων εΙς δΙκας (δι- : 

καστήρία), δικαστικός.- 11 ό ήσκημένος εΙς τό τών, 
δικαστηρΙων, δ έμπειρος περί τούς νόμους, ό Ιφε-· 
ρόμενος) Ώc; νομομαθής, ό όρεσκόμενος νό κάμνι;ι 
τόν νομομαθη. . 
δΙ-κάρηνος, οι! (δύο + Hdeη..,ο..,γ δικέφαλος, δύο 

κεφαλός έχων. 
δiκασ-πόloς,δ (δΙχη+πολέω)'ό νομ~t)ετQv, ό 

έφαρμόζων τούς νόμους, ό δικαστής. 
'Eτvμ. ι δ,κάιιπ6λo~ <·δ,κcι..,o, αΙτ. πληβ.+ -π6λo~. 

18 
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,ψδλ·. ".ιΙ-π6Αος· etci τ-ην ' cιΙτ . ώς; ά.' συνθ. πΡ6λ. άκcι-
1ιιρρεΙτ,lς, βλ. ώσ. κcιΙ μΟΥοστ6κος' t. δuΟ"v<ολ!Gt Εγ
κειτCΙΙ εΙς; τό . δτι τό έλλ. πέΑω .aev εχει Τ'ίιν σYIμcισ. 
κcιΙ τΥιν συντcι!;ιν του ιiντtστoίx..0ιι τοιι λcιτιν. colo. ·1· 
σως; έσΧYjμcιτΙσθ1j ' κcιτci τό δικcισκ6πoς < σκοπεϊ .. δίκας. 
δΙKαστηρiδιoν, τό, [ιποκορ. τοίι δικιωτήριο .. (6 βλ.). 
δΙκαστήριον, τό (δικάζω)" τόπος, έν Υ γίνον

τοι δίκαι, «δικαστήριον» ώς; καΙ νίiν. 
δΙκαστής, -οίί, δ (δικάζω)' όδικοστής ii ένορκος. 
δΙκαστικός, ή, 6,,' ό άνήκων είς την δικαιοδο

σίον τών δικαστών η τών δικασΤΓΡίων, ό ήσκημέ
νος ε.ίς τό τών δικών 11 το δικασηΗό-=ή άμοιβή, ό 
μισδός, τών δικαστών (εΙς; όιioλό;; _τ' άopxcib' Y.~ 
τρεΤς; όιioλoΙ μετέπειτοι) Έπ!ρ. -κώς • 

.6.1"''1:11-", · ά-π;;φ. τoίi έδ"{κο" (ιiop β' ιivs~ ένεατ. έν 
χρ'ήσει)' ρίπτω, έκσφενδονίζω.-[σκοτε~'V. έτυμολ: κα
τά. τινοις;· < ~. δικ- <. ίαπ. *d(i)ioq- έν τιji δ,ώκω' κιιτ' 
άλλου;; ( δ,κ- < Ιιιπ. *djek-, "' djak-, έν Τ ~l ; λα τιν . 
jeci, jaciQ. nά.ντω~ Ύι λ. είνcιι δμόρριζ. Τ1) ά .. -δLκτης, 
δίκτυον, δίσκος «*δ,κ-σκος) ( βλ . τCιι>; λ. λ.). Βλ. "ημι]. 
δΤ-κελλα, -ης, i} (δύο+κέΑλω)' σκαπάνη με δύο 

χει λάς (cδόντας), κ?ιν. δικέλλι (λατ. bidens)' π;;ΙSλ. 
μάκε.ιΑ.α.-[δίκεΗα ("δι- + *κεΗα έκ ρ. (s)qel- (σχί· 
ζω), π~6λ. ΛιΟ. skelίύ (σχίζω), Τοαλ-σλαε. skala (πετρω
μα), σ:χνσκ;> . kala (τεμάχ ιον), έλλ . ΌκάλΑω (σκάπτω, 
σκ αλίζω'), σκαΗς (σκαλιστήρι)' 6λ . σκάΗω, μάκεΗα]. 
δί-κCραιος, ο" (δύο+κε,t)αία)" ό εχων δύο κέρα

τα, δύο άκωκάς (κεραίας). 
II-KEpωC;, yιtν.; -ωτος 1) -ω, δ, Ύι, o:'IJ. δiκεeω11 (δύο 

+ κέρας)' ό δίιο κέρατα εχων_ 
.6.I'ΚΗ, 1,' τό όρθόν, τό δίκαιον' i) πρωτCΙPΧΙΚT, σΥΙμ. 

τΤΙς λ. f,-;;o: έδιμον, συνήδεια, χρησις, φύσις (δ ιότ ι 
έπ' cι~των κατCιι τoίJ~ ιiΡXα(o~ς χρόνου; έ "ΤYjρΙζετ~ τό 
~Ικ:xιoν): ή YO:J! ίJίκη έστι Υερ61'1:ω .. = διότι αύτη 
εΊναι ή φύσις τών γερόντών 11 οιίτ. δίκη" ώ; έπ!ρ.= 
κατά τόν τρόπον τοΟ ... , κατά την συνήθειαν τοΟ ... , 
δπως.:. (κcιί νίί'Ι « δίκην. κακούργου π. χ.)-ΙΙ τάξις, 
όρμονία, νόμος, δΙκαιον.- lυ έν ~ψ πλYjθ., αl κρί
σεις, «αl δίκαιαι κρΙσεις τών Βασιλέων» 11 γενικω. , 
κρίσις, γνώμη, άπόφασις. - ιν δΙκη, δικαστικη ύπό
θεσις, διαδικασlα έν δικαστηρίΥ 11 κιιρ. ίδιωτικη δΙκη, 
α.ντ ί θ. τψ Υραφή (=δημοσΙα καταγγελία διό δημόσιον 
άΟΙκημα). 2> αύτη αUτη ή δίκη, ή έκδίκασις, η έν
ώπιον ΤΟ() δικαστηρΙου διαδικασΙα. 3) η ύπό τών 
δικαστών άπονεμομένη ίκανοποΙησις, ή έπιβαλλο

. fCένη ποινή: δίκη .. (1) δίκας) δίδωμι = λcιτ. poenas 
dare = τιμωροΟμαι (κιιρ. παρέχω ίκανοποίησι,ν)' δί
κας (1) δίκην) 1ιιμβά .. ω = λατ. sumere pcenas=TI
μωρW, έπιβάλλω ποινην (κυρ. λαμβάνω ίκανοποίησιν) 
ιι ίJίκ,l" φενΥω = εΊμαι ό κατηγορούμενος εν τινι 
δίκι;ι, ιi'ιτΙ θ. τιji δίκη .. διώκω = εΊμαι ό κατήγορος 
(εν τινl δίκι;ι) 11 δίκη .. ( ';ι 'δίκας) vπέχω = ύποβάλλο
μαι είς δΙκην 11 δίκην όφΑισκά .. ω vπό τι .. ος = κατα
δικάζομαι είς ποινην κλπ.- [δίκη, δικάζω' άδικος, 
άδικέώ (ρ . δικ-. Βλ. δείκννμι]. 
δiκη-φόρoc;, Ο" . (δίκη + φέρω)' δ φέρων δικαιο

σύνην, τιμωρός, έκδικητης 11 ώς; o~σιcιστ. cJ δικηφό
eος=ό εκδικητής. 

δΙκίδιον, τό, υποκορ. τoίi δίκη' μικρό δίκη. 
Ii-KAiC;, -ίδος, t. (δις-Γκλί"ω)' έπΙ θύ"ιχς, ή έχουσα 

δύο φύλλα, δίφυλλος ( << δίφυλλη, διπλη»)' σιιν~θ. κιxτCιι 
πλΥίθ . μετCιι των o~α . fJ.VeaI, πύλαι, σοι ... ίδες, μτγν. δ
μως; κcι l &πλώ. δικλlδες=δύραι μέ δύο φύλλα. 

IiKO-liKTqC;j-OV, ό (δίκη+ΜΥω)=δικολόΥος (δβλ .). 
δΙκο-λόΥος, δ (δίκη+λέΥω)" ό έν δικαστηΡΙΥ ά

γορεύω ν, δικηγόρος. 
δικο-ρρaφCω (δίκη+ e<iπτω)' σνρράπτιο, έφεv

ρ{σκω, δίκας. 
δΙ-Kόρiίφoc;, ο" (ΔVo + χορυφή)' δ έχων δύο κο· 

ρuφάς. 
δί-KρCiνoς, 011 · (ΔVo+xea .. to,,)· δ έχων δύο κε

φαλάς 11 ώσ. ,/ισ. το δίκρα"ο .. (κοιν. «διxάλι~ iΊ (δι
κρόνι»), γεωργικόν έργαλεΤον έχον δύο όδόντας 
Τι χηλάς. 
δΙ-κρaτής, ές (ΔVo+κράτoς)' ό έχων δmλΟG.ν κρό

τος (διπλην έξουσίαν) 11 ό μετέχων της έξοuαΙας, ό 
όπό κοινοΟ κυβερνών : δ,κρcιτεϊι; 'ΑτρείδΙΗ=ΟI δύο 

'.Δ.τρείδαι, ΟΙ δύο ήγεμόνες 'AτρεTδaΙ",δ'κeατείς 
ΑόΥχοιι=λ6γχαι άμοιβαίως φονεύουσαι (φονικαΙ). 
δί-κροτος, 011 (ίJΙς+xρoτέω)- ό δΙς κροτών (κτυ

πών), έπΙ τoίi σφυγμού 11 έπί πλοΙων, τό έχον δύο 
σειρός κωπών έν tKaTtPQ πλευρζι (πι-6λ. "αίίς δι-

. oήefI;. τe,ήeης) · . 
δlκτU-βολέω, μελ. -ήσ~' ρΙπτω τό δΙκτυον (εΙ, 

'ti)v θciλec οσcιν π.χ.). Έχ ,oίi 

δικτU-βόλος, 011 (ίJίκτνo .. +βάHω)· ό ρίπτων τό δΙ
κτυ9 11 ώ. ο:)σ . cJ δικι:vβόλoς=ό άλιεύς (ψρρδς). 

δlκτυι:ς, οΙ' άγνωατcι ζιjiα -;;1). Λι6ύΥΙ; . 
.6.ίκτίϊνα 1) ΔίΚΙ:V11να, ΤΙ (δίκι:vo .. )· έπίθ, τ~, ;Αρ

τaμιδο; , ώ;; θεoc;; του ΚΙΙ ·ΙYjγίου. 
δlκτuό-κλωστοc;, ο" (δίκτυΟ11 + "Αώθ-ω)' ό πε

πλεγμένος έν είδει δικτίιου' σπείρα ι ίJικι:v6κAω
στοι=κύκλοι (6ρόχοι, θηλιες) δικτυόπλεκτοι, πλε-
κτόν δίκτυον. . 

.6.1·KTYv O", το (δικεϊ .. )· κάθε δικτύωμα, δικτυ
wTOV πλέγμα, «δίχτυ» 11 όλιευτικόν δίκτυον 11 δΙκτυ
ον κυνηγοΟ [~ι ' έτυμολ. 6λ. δικεϊ .. ]. Έ; CΙ~ΤOίί τό 

δlκτυόομαl, πcιθYjΤ: συλλαμβάνομαι έν δικτύω. 
δΙ-κωπέω, μέλ, -ήσω (ίJίκωπoς)' κατεργάζόμαι 

ζεογcς Kwnc;jy Ι! κωπηλατώ με δύο κώπας 11 γεν ικό);;, 
έΡΥάζομαι με τός δύο χείρας. 
δι-κωπία, i} (δίκωπος)' ζεΟγος κωπών. 'Εκ τoίi 
δί-κωπος, ο" (δύο+κώπη)" ό έχων δύο κώπας. 
δί-λΟΥέω, με), . -ήσω (δΗΟΥος)' λέγω πάλιν (έκ 

νέου) . Επαναλαμβάνω. Έξ cι~τo5 τό 
δl-λΟΥία, fJ (δαΟΥος)' ή επανάληψις. 'Εκ του 
Ii-loyoC;, ο" (δις+ΜΥω)' ό δΙς (τό αύτό) λέγων, 

ό έπαναλαμβάνων. - 11 δίγλωσσος, δόλιος (δι-
πρόσωπος). _ : 
δί-λΟΥΧος, 011 (δνο+ΑόΥχη) ' ό δύο λόγχας (δό · 

ρατα) έχων 11 ό δύο σlχμάς εχων, διπλοΟς. 
δί-λοφος, ο .. (δύοΗόφος)' ό έχων δύο λόφους 

(κορυφάς ) , δικόρυφος, ό έχων διπλην κορυφήν (έπ! 
του ll ~;'V:X ·~:ioίi). 
δl-μναίος, α, 011 (ΔVo+μ .. ίi), ιiτ;_ διμ11έως, ω,,' ό 

έχων άξΙσν δύο μνών: διμ .. αίονς άποτ,μώμαι = 
έκτιμώ ώς έχοντας άξ ίαν δύο μνών. 

δΙ-μοιρία, -ή ' διπλοΟν μερίδιον 11 διπλοος μισδός. 
"Ε'Κ το Π 

δί-μοιροc;, ο" (000 + μοϊρα)' ό διαμοιρασμένος 
μεταξύ δύο 1) εί~ δύο 11 ιί)~ O~:HΙX;'Τ., το δίμοιeο .. = , 
ήμίσεια δραχμή. 

δίνι:ον, έπ. π~" τοίί δ;; .. έω • 
. δίνι:υμα, -οιτοι;, τc)' ή περιδίνησις, περιστρσφική 
κίνησις 11 όρχησις. Έκ του 

δϊνε:ύω, μελ. -εύσω, άόρ. cι' έδί."ευσα· κα.ι δϊνCω, 
μελ. -ήσω, ιiόρ . οι' Ι:δl."ησα· ί ω'ι . πρτ. δι .. εύεσκο ... -
ΠcιθYjΤ., ιiάρ. οι' έδι .. ή{J.η.", ΠΡΥ.. δε5lvημαι (δί .. η)· κά
μνω τι νό περιδινηθι'), νά συστραφι'), τό περιστρέ
φω, τό στροβιλίζω, τό στρεφογυρίζω, τό κάμνω νό 
έρχεται γύρω-γύρω.- Iliμτ6 . κιχ : r.αθYjΤ., στροβιλΙ
ζομαι (ώς; έν τψ χoριji π. 1..) 11 "(εν~κω; , περιφέρομαι, 
πεΡΊπλανώμαι . 

.6.1'ΜΗ, i) [ϊ]' κυκλική περιστροφιi, πεοιδίνησις, 
στροβιλισμός 11 δΙνη (συστροφή) ύδάτων (κ~ι ·ι . <ρου
φήχτρα», «μάτι της δόλασσας » ) 11 άνεμοστρ66ιλος. 
[διoc τΥι'Ι έτυμολ. ιiλ . δϊ .. ος]. '1~ oι~:o u :6 

δϊνήι:ιlί, ε.σσα, ε11 (δί .. η)· στροβιλώδης, στρο· 
6Ιλου δίκην.- 11 στρογγύλος. 
δινηδηνσι, ιiπρφ. παθ. άο? cι' το!) δ, .. έω. 
δϊνητός, ή, 6", p"/jJl. έπΙθ: τoίi δ;; .. έω· ό περιδι

νούμενος, περιστρεφόμενος . 
.6.1-"01, δ , ώ;; τό δί .. η (6 βλ.)' περιδίνησις, περι

στροφή, στρόβιλος. 2) τό άλώνιον, ό κυκλοτερης 
δ-ηλ . χώρος, δπOιJ άλwνΙζετaι ό σίτος. 3) στρογ
γύλον ποτήριον μεγάλου μεγέθους.- [δί .. ος, δί"η, 
δΙ11έω (cιΙoλ . δί .. νημι. δί .... ω)· ίJι"ευω, δ, .. ωτ&ς· Π%'ι:cι 
ΤCΙίίΤCΙ ΠΙΧΡciγοντcιι έκ τΤΙς cι ~της ρ. 'ij'I 6λέπομεν έν ,0Τς; : 
δίω, δίεμαι, διερ6ς, δίζημαι (Ii 6λ.)]. 
δϊνόω, μελ. -ώσω (δϊ"ος)" τορνεύw, όποστρογ-

γυλώνω. . 
δίνω (δϊ"ος)' άλωνίζω (ιίν τιji δl"φ=όλωνΙΥ). 
δίνωτΌC;, ή, ·ό" (δ,.,,6ω)" τορνευτός, στρογγύλος 

U ό KaτεσKευα~μένoς κυκλοτερώς, 
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IIξ6c;, tί. 6". !ων. CΙντΙ του I,,,,,ό~ (8 tJλ.}· διπλοος. ν/ζω 11 άπομακρύνω όπό τήν μνήμην μου, Ιπομ. λη-
.ιο- 'i) J,o- ώ; α.' σιινθ. πολλΘν σιινθιτων /)ΥΙλοΙ τόν σμονώ' ΙΙντΙθ. τψ "φζω.- 11 Πα.θ. χα.Ι μέσ. (μετ&. πρχ. 

γεννηθέντα έκ τοΟ Διός (6λ. Δ'~. Δ,ό~) 'i) έχ των Ι,όΑωΑα), χάνομαι (εΤμαι χαμένος) ι<αθ' όλοκληρ/αν. 
θεων, δθεν τόν θεοειδη, τ. ε. τόν δμοιον πρός τούς δι-όλου ΙΙντΙ cJ,ιI 8Aov (ιτρβλ . κα6όΑοv), έπΙρρ.- δ-
θεoύ~ τόν έξοχον, τόν. ύπέροχον. λως διόλου, έντελώς. 

δι-ό, σύ·ιδ. σιινεπτιιγμίνο, ει, μΙα.ν λ. ΙΙντΙ των /)ύο: δι-ομδlΙςω, μελ. -"ω (βλ. δμαΗζω)' είμαι (παρα-
cJ,' Ο' δι' ον λόγον, οίί ενεκα, τούτου ενεκα, δθεν μένω) πάντοτε ό αύτός (σταθερός καΙ άμετό-
(λιn. propter quod, propterea) Il ,ένΙοτε ΙΙη;ι:tν,~ έπι- βλητος). 
τετ. δι&. του έγχλη. περ : J,όπεe. δi-oμ8ρoς, ον- κάθυγρος έκ τοΟ δμβρου . 

• ιό-80λο4Ο, ο" (* Δίς+βάΑΑω)' ό ύπό τοΟ Διός ρι- .ιομΕι-αλαςών, -όνος. δ (Διόμει/Χ+άΑαζών)" άλα-
φθε/ς, έξακοντισθεΙς ('i) ριπτόμενος), έπΙ Y.ε~α.υνoυ. ζών (κομπορρήμων) έκ τοΟ δήμου Διομε/ας (λ. 
, .eo-ycviTWP, -ορος. δ (*ΔΙς+*)'ένω)' ό γεννή- ποιρ' 'ΑFισ.οφ.). 
τωρ ΤΟ,Ο Διός 11 έν τψ πλYjθ .. διο)'εI'έτορε; ;νιxvAoI = .ιομήδΕιος, α. ον' ό άνήκων Υι δμοιος τι;> Διο-
τό σπήλα α εΙς τό όποΤα έμεγάλωσεν ό Ζεύς. μήδει. , 
.ΙΟ-Υενής, έ. (* ΔΙς+* )'ένω)' ό έκ τοΟ Διός γεν- δι-όμνίiμι, μελ. ·ομονμα,· μέ:ι . ιiόp. α.' -ωμοοάμηl" 

νηθεΙς Τι καταγόμενος 11 έπίθ . των Βιισιλέων κοιΙ Ήγε- ' όρκΙζομαι έπισήμως, διακηρύσσω ένόρκως. 
μqνων ώ; δρι(;θέΗων κιιΙ ύποσΤYjριζομένων Ult.; τοίί Διόι;; . δι-ομο-λΟΥέω, μελ . -ήσω' συνάπτω συμφωνΙαν, 
δι-όΥκωσις, -ε»ς. iJ' ή έπαρσις, κόμπος, ίιπερη- συ'μφ~νώ.-rι:ιθYjΤ. εΤμαl cύμφωνος είς τι (εΤνα/ τι 

φqνεlα 11 πρήξιμο. ' συμπεφωνημένον). - ΜΞσον, συμφωνώ άμό ιβα/ως 
, .ιό-Υνιιτος, 011, "ιιτ&. σιιγχοπήν ΙΙντΙ του Διο)'έν,,- διά τι. ' 
τος=Διο)'εν:ής (8 61..). δίον, α.Ιτ. τ'.)υ "ίος' άλλ' Ομυ>. J/01l, έιτ' ' ΙΙντΙ [δ, -

.ιό-Υονο4Ο, οl'=Διο)'εl'η. (8 6λ.). Ο". π~τ. του δίω . 
δι-οδεύω, μελ. -σω (δ/οΙο,)' όδεύω (πορεύομαι, Αιονύσια (ένν. Ιερά) , tci' ή έορτή τοΟ Διονύσου 

ταξιδεύω) διό μέσου, ' διέρχομαι, δlαβαΙνω, 'ii Β6κχου, χυ ρ. εν ΆθYινcιιι;;. Έτελουν:ο ~έ έν 'Αθi,-
δι-οδοι-πορέω, (Jια+όJοιπ6g0ς)=διοδεvω '(ο 6λ.). νoιι~ ΤΞσσcι~ε; soptcι l πρό. τψήν τ~ίι Δ '. ο ',U;;ο;~ (Ύίτοι ~ό: 
δί-οδος, fι (Ι,ά+δ56ς)' ή όδός δι' ης δlέρχετα/ Διονu:ι ι cι fισOΙ'1 τ εψα.ιτλi , ,ελοuμενcι ε:; τέ;;σιψχ; <iλί.Yj-

τις, δl6βασlς ... πέρασμα, .δ/οδος » l\ή τροχιό άστέρος λ'.)~ιcιδόχoιι. μYί νcιι;;) , ijtot : Ι τα κατ' , Areo;'!> 'ii τΖ 
τινός 'i) άστερlσμοΟ. 2) ή άδεια πρός διόβασιν, Μ,κρα Διoνύσ~α χοιτ&. μ'ijνιι Ποσειδεω ,ι :ι (15 Δεκεμ.-
διαβατήι:;ιον, άσφαλης συνοδ::lα. · 15 '1:ι·I.). 11 τό: έ", ΔΙμν/Χ,ς 'i) Δήνοιια ( έν Λίμ"αις, 
.ιό8εν ( * ΔΙς). έπίρ: έκ Διός, προερχόμενον έκ !·Iθcι. bIt'ijpxs τό Δήναιον), κcι. τ&. μ'ij να. l'ΙΨΤιλιων:>: (15 

τοΟ Δίός. 'lcιν.-15 Φε6ρ .). 111 Τ&. Ά,,6εστήeια χcιτό: μηνcι 'Αν, 
δι-οίΥνυμι Τι δι-oiyω" μιλ.-οΙξω· άνο/γω (διό θε"ΤYI~ιωνcι (15 Φε6ρ.-15 Mcιρτ.) . ιν 'l'&. ΜεΥάλα Δι · 

μέσου). ο"ύσια (λεγόμενιι ιiλλω. κcιΙ Άστικα r, τα κατ ' .. Aorv, 
δi-oιδα, π"κ. του cJI-eiJoν (8 6λ.)· γνωρΙζω τήν "ι 6:ιτλω. τ~ Δ,οννσ,α) χα.τό: μΥίνιι Έι.σ.~Tι6()λιωνcι ( ΗΊ 

δlαφοΡάν, Ιπομ. γιγνώσκω άKρl~ώς, ,άποφασΙζω. Μοιρτ. -15 Άπριλ.), tdt δποΙα -ησcιν χcιί ti ιτs"ΙcpYjμ6-
δι-οιιιέω, μελ . -ήσω' πρτ . διΙΡκοvν' ΙΙόρ . α.' cJIo/- τε~ cι κ:ιΙ ειτισYjμότερα. έ; δλω-ι. -Έ~ α.~.ων .ό 

κ"σα' πρκ. IιΙΡκfικα'- " llcιeYjt., ιiόρ. α.' cJ.φκή-θ-ην· .ιονίϊσιδιιός, tί, 6",' ό άνήκων είς τό Διονύσ ια 
πρχ. ΙιΙΡκ"μαι, άλλ&. χαΙ .ΙΙνωμ. ι3εΙιΙΡκημαι (ιια + 'i) είς τόν Διόνυσον. , ' 
οlκiω)' διευθύνω, κυeερνώ, οΤκον 11 διαχειρ/ζομαl τό .ιόνίiσoς, δ, κcι.Ι ΠΟΙYjΤ. Διώνίiσoς' ό Θεός τοΟ 
κοινά, κυβερνώ την πόλιν 11 μεταχειρ/ζομαι 'i) δια- οίνου. τών άμπελώνων καΙ της δραματικης ποιήσε-
τρέφω κατό ξ:να ώρlσμένον τρόπον.- U κατοικώ ως, Διόνυσος 'i) Βάκχος. [ιi6ε5. έτιιμολ.)'-
χωριστό (ε ίς χωριστούς τόπους). - Μέσον, ζώ, δια- Αιό-παιι;,-παιΙος, δ (*Δί, + παίς)' ό υΙός ΤΟΟΔlός. 
μένω, χωριστά. ' Ι':; :Ι 'j:'J~ :~ δι-όηερ, (βλ. Ιι-ό). 

δι-οίιιιισις, -εω" 1, (διοικέω)' ή συντήρησις τοΟ .ιo-ηετiιc;, ές=Διιπετ;'ς (ο 61..). 
οίκου ιι ή διεύθυνσις, ή διακυβέρνησις τοΟ οίκου.- δι-οηεύω' έπlβλέπω την φόρτωσιν πλοίου. Έκ ,ου 
11 κυβέρνησις, έπαρχία, έπισκοπη (Ξχχλr,σιιιστιχή δι- δi-oηoς, δ (διέπω)' ό κυβερνήτης , διοικητής 11 ό 
ιι ( ρεσι;). έπlβλέπων τό φορτ/ον καΙ τήν φόρτωσίν του (;πl 

δι-οικίςω, μελ. -{σω κ:ι Ι ιiττ . -!ώ (6λ. οΙκΙζω)' τοΟ πλο/ου, ό φορτωτής. [δι' έτυμοΙ.. 6λ. Ιπω) , 
κάμνω κατοΙκους τ-ι νός νά ζώσl χωριστό όπό τούς δι-οηΤΕύω, μελ. -σω (δια + όψομαι)' παρατηρώ 
άλλους . τούς δlαχωρΙζω, τούς δlασκορπ/ζω.-ΠιιθYjΤ., μετό πρoσoxFι.ς, περιβλέπω, κατασκοπεύω ιι άτεν/-
δ αοκcρ;τΙζομαl, κατονέμομαι : ζω είς τι . 

δι-οικο-δομέω, μΕ/.. ·ήσω· οίκοδομώ, κτίζω, μέ· δι-οητήρ, -;;eos-. δ (ι.όψομαι το:; διορώ)' κατά-
χρl τοΟ άλλου άκρου ιι όποχωρ/ζω διό τε/χους, ά- σΚΟΠΟζ, πρόσκοπος, άνιχνευτής, κατοπτευτής. 
ποτειχίζω. δι-όητιις, -ov, δ (πρ6λ. δι6ψομαι του Ι.οράω)' ό 

Ir·c.IσTiov, ΡΥΙμ. έπΙθ. του Ιιαφέρω (πρ6λ. μελ. βλέπων διό μέσου, ό διαβλέπων (τό πόντα) .-ΙΙ = 
διο{σω)' όφείλει τις νό φέρΓ.1 (νό κινήσω τι γύρω δ,οπ,,;'ι! (Ι; 6λ.). 
(πέριξ) . δι-οράω, μελ. -6ψομαι' Βλέπω διό μέσου, Βλέπω 
δι-οίστcύω, μελ. -σω (βλ. όϊ"τεύω)" τοξεύω (δια- καθαρά 11 διακρ/νω. 

περ~ βέλ,ας) διό μέσου τινός. δι-όΡΥυιΟς, ον (ΙVοtόρ)'vιά)' ό έχων μήκος δύο 
δι-οίσω κα. Ι διοΙσομαι, μιiλ . τοίί διαφέρω. όργυιων. " 
δίοιτο, γ' sv. μέσ. εν, E~χ-;. του "ίω (ο βλ.). δι-ορθεύω, μελ . -σω· (6λ. όe{Jεύω)' κρίνω όρθώς 
δι-οιχνέω, μέλ. ·ήσω (σλ . οίχνέω) ' διέρχομαι, δι- περΙ τινος 11 =τψ ' ΙΠομ. 

απερώ ιι περlφέ,:ομαl, περιπλανώμαι. δι-ορθόω, μελ . -ώ"ω (βλ. ορ{Jόω)' στήνω τι δρ-
δι-οίιομαι, μελ. -οιχήοομαι' πρχ. -οΙχημα" ιiπoθ.· θιον, ίσον 11 διορθώνω, έπανορθώνω 11 φέρω τι είς 

έπΙ χρόνοιι. έχω παρέλθει έντελώς 11 έπΙ προσώπων, τάξιν 11 έκφράζω τι όρθώς, δlηγοΟμα l όρθως (άκρ ι-
«ηλθον εΤδον καΙ όπηλθονι, έχάθην, txw χαθη.- 6ως) . -Τ&.;; c6ti, σYjμ. εχει κ:ι: 6J;; IJsv""I, Έ~ ΟΙ '; :ο :> τ,; 
11 τελειώνω, λήγω. δι-όρθωμα, -ατο" τ'; (δ,ορ6όω) ' τό ατήνειν τι 
δι-οκ-ωιή, 1) (~λ. Ιι-όκωχα, πρχ. τοίί "ιέχω) ' παΟ- δρθιον, έπανόρθωσις, «δlό~θωμα » U τακτοποίησις, 

σις, ληξις. Βλ. άν-οκ· ωχή. ' τροποπο/ηΌις, βελτ/ωσις. ' 
δι-όlισ8cι'νω κιιί -ά",ω, μa);. ' -Α,,,6tj,,ω' όλισθα/- , δι-όρθωσις, -εως, ij (Ιιορ6όω)' τό στήνειν τι 

νω διό μέσΌυ (<<ξεγλιστρώι); όλισθα/νω διά μέσου όρθόν, ή έπαναφορό τινος είς τήν όρθήν (προσή-
καΙ φεύγω μακράν. ' κουσαν) θέσιν, έπανόρθωσις, άποκατάστασις ιι έπl-
δi-OλKoς, δ (ΙιέΑκω)' τό στενόν τοΟ '1σθμοο , διόΡθωσις, έnlσKεuή U άναμόρφωσις, με~αρρύθμlσlς. 

Γης Κορlνθου, καθ' δ τό πλοΤα έαύροντο άπ6 της δι-οριςω, Ιων. -οvρlζω' μέλ . -Ισω κ:χι :it-;. -!ώ' 
μιας θαλ6σσης 'είς τήΥ άλλην. ' διαιρώ δι' όρΙων; άποχωρΙζω. 2) , καθοριςω, όρΙζω, 

δι-όλλυμι, μeλλ. "ιο1έαω "οιΙ ι:iττ. Ι,οΑώ (δι&. τoiι, δΙδω όρισμούς, κάμνω διόκρισιν, ' διακρ/νω. άπcφα -
χρό'ΙΟΙΙ, βλ. όΑΑvμι)' καταστρέφω έΥτελώς, έξαφα-", ' σΙζω 11 διακηρύσσω.-ΙΙ μεταφέρψ πέραν τών όρ/ωγ 



ωρνuμσι-δις 

έξορΙζω (λcιτ. ex- terminare).- 11 ιiμτ6., διέρχομαι 
τά σύνορο. J ' 

' δι-όρνuμαι, ΠI10η't.· δρμώ διό μέ<ΙΙου, διέρχομαι 
μετό σπουδής: 

δι-oρίiyiίναι, ιiπρφ. πcιO. ιiop. 6' το& ",-ορνααω (ο βλ.). 
δι-όΡUyμα, -ιi~o~, 'tό' τό ΌΡUXθέν (σκαφέν, κο

πέν) διό μέσου. αύλαξ. δlWρυξ. ')<;" ",0& 
δι-ορύσσω Χl1ί ιi't'τ. -ΗΨ' μέλλ. · ξω (δίό: ;;oiι; χρό

νου, βλ. όρνααω)' σκάπτω διό μέοου (άνόμεοα) 11 
μτφρ. ύπονομεύω. ύ.nOOKόπτω. 
δι-ορχΙομαι, ιiπoθ; . (βλ. όρχ.έομαι)' όρχουμαl (χο

ρεύω) ' διό μέσου (τ.~. όλόγυραl, 'τινάσσομαι έδώ 
κι' tKf;T.- 11 διcγων(ζομαl πρός τινα εΙς τόν χορόν . 

.6ίος; δίδ, δίΟΥ (*ΔΙ~)' ό έκ . τοΟ Διός καΓαγό
μενος, θείος. θεοειδής U μτφρ. ένδοξος. έξοχος, εύ
γενι'ις Ο κραταιός 11 σιιχν. μετό: Υενιχη, οό)σ. (δπόΤ8 
προσλ!ΧμβσίνΕΙ Μνα.μιν ()ΠBpθ~τ.): dia 6Βάαι." dia Υ"
... αικω~=ή θειοτάτη μεταξύ τών θεαινώνί ή εύνε-
νεστάτη μεταξ." τών νυναικών. 2) τίμιος, έντι-
μος, πιστός, άξιόπιστος, εύγενής. 3) θείος, θεσ-
πέσιος. θαυμάσιος. . 

Έ~"μ..: ( ρ. do · <*"oF·· dio~ ( ·"cFjo~ ( ία.π. "divjoI' 
Itr,5A, σα.νσχρ. dίν(ί)jc1'h (ούρόνιος, τφβλ. τοπ. divi = 

. έν τώ ούραvy), λα.τ: dius (θεΤος) <·divios (π~5λ. 
dϊum=ούράνιον διάστημα, sub diQ Υ.λπ.) π;;5λ. ε1ί
dtO~ (=αίθριος. ναλήγιος), dJ·dla (=αI~ρ/α). έ ... ·διo~ 
1-6 έν τQ μέσ~ Γης ήμέρας) Χ. ιi.- -i) ρ. "div- εΙ
yr;.L δ ιiσθε ,ι-η; " ωπο; εν:χν-:ι t?ii i:tn. *deivos (= θεός 
χ"ρ. ούράνιος), 'του ένuπσίρχοντο, έν τψ σα.·ισ,,;;. dev6h 
(θεός), λα.τ. deus (θεός), divi (= ΟΙ θεοl). Βλ. "tii; 
λ. λ . δέα~o, Ζεύς. 

.6ι6ς, ΥΒν. 'tO& Ζεύς' ΙSλ. ·Α/ς. 

.6ιόα-δο .. ος, ο .. (' Αiς+-δldωμ.ι)· ό δεδομένος ύ
πό τοΟ Διός, ΟL-ρανόήεμnτος, «ούρανοκατέ6ατοςι . 

.6ιο-σιιμίσ, -i) (·Δί~+oίjμα)· οημείον έκ Γοϋ Διός, 
oίι.iνός έκ τοϋ oύρaνoυ, λα.τ. ostenlu:n (χυρ. έπΙ 
6;;ovt'lj_. ιiστρ:xιτη., χ5;:;a'J,y~ij, 6ρ?χη, χ. ιi.) JI ~αKός 
οίι.ινός. . 

.6ιόα-.. οροι, οΙ' ιiττ. κα.Ι ItOLYjt. ιiντΙ Αιόοκο"ροι 
(ΆI~ Υβν. Διός+-κόρος, xov.?oi)· ΟΙ L'iOI rcϋ Διός, 
)ιιιρ. δέ ΟΙ έξ ούτοϋ κ<;ι1 της Λήδας δίδυμοι, ό Κό
στωρ δ:rιA . "!χι 6 Πολυδεύκης.- 11 ό έξ ούΤG;ν όνο
μσο8εlς ' όστερισμός τών Δι"ύμω., (λα.τ. Gemi'ni). 
Οι Διόσχoυ~o\ έθεωρουντο π;;σ~τιXτα.ι ·θ~()! των νιχιιτιλ
λομίνων (π~6λ. Horat. Od. Ι H,'J), δ ~ε άσ:ε?ισμό; των 
Αιδύμω., ι!θ~ωρ~Ττ() ώ; χ,πσίζων ,-ην Τ;;ΙΙΥ.υμΙα,ν, δσάχι~ 
ένεφ:χνίζετο υπεριΧνω . του "cν~uνsuο 'ι;;ο; ιτλoί~ιι. 

.610 .. -ιιούΡCIΟΥ, τό (χα.Ι Αιοοκόρειο.,)· ό ναός τών 
ΔισσκcύΡων. . 

δι-ότι, σόν~, ιiν~Ι ~ιά roiίro oeι=δια Γόν λό"{ον 
δτι, διότι, έπειδή (λ!Χτιν. guocirca, ,guc1mobrem). 2) 
έν πλανl~ λό"{~ (ιiντΙ του δι' 8, τι Ι = διό ποίον λό
"(o~. διατι. 3) = 8eι ,(!ίδ. σόνδ . ). 
διo-τΡCφιΚ,' ές (* ΑΙς +- c!!έφω)' ό τεθραμμένά; 

(άνατεθραμμένος) ύπό τοΟ Διός. 
δι-οuρίξω, ίων. !:ί" ΤΙ δ,-ορΙζω (8 βλ.). 
δι-οχΙέω, μίλ. '''οαι' ένοχλώ τινο κα8' ύπερ-

6ολήν. 

δι-όψομαι, μ6λ. του ",-oeoίQ) (έΟΧYjμα.τισμίνο~ ώσι! 
ί~ ένεστ. ""ιάπτομαι, δ βλ . ). , 

δi-παις, ' ΠΩιδας, δ. -i) (δV!) +- πιιίς)' ό έχων δύο 
παίδaς 6ρίjνoς "Ι,πα.~=θPιiνoς δύο παΙδων. 
δι-πδΙαιστος, ο .. (ΔVo+-,πα1αιατή)' 6 έχων πλά

τος 'δύο παλαιστών (δύο παλαμών). 
ii-nαlTOC;, ο., (δί~ +- ,πιί,ιλω)' ό παλλόμενος δι' 

όμφοτέρων τών χειρών ιι "ιπιι,ι~α ξ'φtι=ξIφη ύψω
μένα μέ δύο χείρας, Τι ύηό δύ:> όνδρών. 

δi~nIIXuιo, v (ΔVo+-π;;xνς)' ό έχων μηκος Τι πλά-
τος δύο rιήxεων. . 
δι-πlά~ω (δι,π,ι~v;, ' δ~πλάαιo~)' διπλασιάζω.

ΙΙΙΧθητ . , διπλασιάζομαι. "(ΙνομΟ ί διπλάσιος Τι διπλοϋς. 
- ,11 τό διπλάζο" κιχκό., = ή διπλη συμφορα. Έ; 
l1ό)τ"υ τό 
δί-πlaξ, -οκος, σ, i,' ό δύο πτυχάς έχι.ινί δι πλω· 

μένος,- I(ί) ~ o 'ί~ιιxστ. ι} δί,πλΩξ = χλαίνα (έπονω
φ6ριον) δι:ιλωμένη (λεΥ'Jμέν1ι ιiλλω_ κιχΙ διπλ;; 'ij δι· 

π,ιΟίς=λΙΧτ. duplex Icιena). 2) δ{,π.ιaι;c'~ 'My-ov't" 
cιΙ οιχνΙδι, το!! πλοΙοιι, α.Ι ~ιπλoόμε,να.ι 'iι μ(!Χ ίιτί t'Ij; 
~AAYj" ΠΟΙYjΤ. δΕ χcι! ΙX~tdt τό: πλσΙ:Χ (ιiκpι5ώ; 8πcι)ς; τό 
λι:ιτιν. trAbes). 

Έτvμ.. : δί,π.ιaξ <*δι- +-,π.1ακ-, πρ5λ. 'Ομ5ρ. tu-pl4k 
(διπλοΟς), λα.τ. du-plex (κιχ Ι biplex) < ·plaq;., έIι ρ. 
plag- PIc1g-, πρβλ. δω;J. ,πΜϊγά, ιiττ. π1"γή, .π1Ι;α,αω, 
λσιτ. PIc1ngo, PlclgCΙ, λιθ. ρlc1kύ (κτυπώ,' πλήττω). 
δι-πlδσιά~ω, μΗ. -αω' ποιώ τι ' διπλάσιον, κδμνω 

τι διπλοϋν. 'Εκ ,0& , 
δι-πΙάσιος, α, ο .. , ίω~. 'διπΙήσιος, 'Ι' ο., (βλ. ,δ;,)· 

δΙς μαγαλύτερος έτέρου (δμο φορός μεγαλύτεtχ>ς 
όπό τινα) 11 δΙς τόσος δσσς ... , δΙς 'τόσοι Οσσι •.. , δΙς 
τόοον μάκρός δσον ... ιι (11' ο !ίσ:α.στ. ".ό δ,π,ιάαιο.,= 
άλλο τόσο ... πάλιν, δύο φορός μεγαλύτερcν • ...:ίιτΙf-. 
·ως. [~', έτιιμολ. βλ. διπλόο,]. ' Ι!:; 'α..~τoίi τό 
δι-πΙΙσιόω' διπλσοιάζω.-Πα.θ'7)Τ .. '{Ινομαl διπλους. 
δί-π~tιροι;, ο., (dvo+-πU6eoir)' ό έχων ui\KOC 

η πλάτος δύο πλέθρων, 
διιιliί : (ένν. χ,ιαί .. ιι), 'ij' xλαlνη. δlπλωμέγηείς' ~ύo 

(βλ. δ.π,ιαξ 11). 
δlπl0, έπ!ρ: δίς, δύο φοράς, δΙς κατ' έπανόληψ .ν. 
δι-π~~Tςω = δ,π,ιάζω (δ βλ ). 
δι-πΙόΤς, -'δο., 1,' δι πλουν ίμόΤΙQν (βλ. di-n.ιa,) • 

Έ; a~τ~υ τό -
δΙ-ήl6ος, ό", &0." χ!ΧΙ ouvY.JP. διπλ~ '1, ov,' δι

πλωμένος είς δύο, διπλός. 2) διπλασιασμένος, λυ
γισμένος είς δ:JO.- Ι ίν τφ πλ'l)θ .. 7'~,ιιφω Τι ΔVo.
ιι μτφρ. 'διπρόσωπος, δόλιος 11 δί"{νωμος, άνοποφό
σιοτος (λ:Χτ. duρlex, ιiv'tlO. ,ιjΊ ΙΙπλον;). 
Έ~υμ.: Εκ του , "ΙΟ-' π"βλ. άπ1'60ς, ο 5λ.· τιρ5λ. 

σ"Ύ"Ι'. λ!Χτ. du-plus. Όμερ. duρlc1' τ6 β' ouvQ. Π8ίiιΙΙχει 
't1jv ρ. pel- (π ... βλ. ιΙ·,πλόος, λα.τ . simplus, tΓίρlυ(, f,
Τι, σr;I! . "ίnuχWνω, δίπλώνω, ιlπεκτ&τ~ ~έ ιiνΙoτ! ίμφ:χνΙ-

ζβτ!Χι βί~ τ6 IΌτθ. twei-fl-s (όμφι60λΙα), clΙn-f.Φ-$ (ό
πλους). π:xλ-yε~μ. Ζwi-fc1lt(διπλοϋς), Ηλ. δι-"
οιος «'πΜΗος), ίων. "ι-π,ι"αιος, δl-,πα,ιτo~ (5λ. :λ.)· 
ouY"I'. δέ IItloYj; εΙ'ΙΙΧΙ χ!ΧΙ τό ',πUΗ-ω ' (βλ. λ.). 

δι-πΑόι;, ή, ό ... ="ι,π,ιiSος (δ βλ. )' οό)δ. συ"(χρ. δι.d.ό
.ερο., ώ ; έπΙρ.=δύο φορός τόσον. ' 
δι-πl6ω, μέλ. -ώαω (διπ1όo~)' διnλwνω, διπλα

σιόζω.- 11 πληρώνω διπλά, 
δι-ηόδιιι;, '0", δ ("ιίο + πονς)' 6 έχων μηκος η 

πλάτος δύο πόδών. . 
Αϊ-πόΙcι:ι Υι Αιπόλιιι, τCΊ, κ!Xτdι ουν:χ!ρ. ίχ ,oij Δ,,

,πό1ια (*Αίς+-πό,ιι.)· π'ΧλιχιιΧ έορτ-η ,00 Αιός ,cu Πο
}"έω; έν ΆθΥινσιι,. Έ; 'Χ 'Jτοίί τό 

.6ίποlι-ώδιις, ε~ (Διπό1ε.ιι+-εΙδος)· δμοιος πρ6ς 
τήν έορτήγ τών ΔιπολεΙων, τ. i. παμπάλαιος, δπ; 
ηρχαιωμένος, ' 
δi-πoloς, ο., (δΙς + πoUι.o)· ό δΙς ήροτριι.ιμένος. 
δi-πoρoς, ο .. (ΔVo +- ,πόeος)' 6 έχων δύο πόρους, 

δύο περάσματα. 
δl-π6Τ6μος, ο ... (δύo+-,πo~αμ.ός)· ό κεΙμενος με-

ταξύ δύο ποταμών, Τι έπl δύο ποταμών. . 
δi-nouιo, -,ποδος, δ, -1/. -πουν, τό (ΔVo + ,πον;)' ό 

έχων δύο πόδας, λ!Χτ, bίρes.-ώ; o~σιι:ιστ, d δ(πo,,~ 
=είδος lJυ6ς έν Λι6ύr:!, δστ.ις; Π'7)δ; διό: των όπισθΙων 
πo~ών.- 11 ό έχων μήκος Υι πλάτος , δ60 ποδών. " 
δΙ-πρόοωπος, ο .. (ΔVo+-πρόαω,πo .. )· 6 έχων δύο 

πρόσωπα; δύο δψεις 11 μ,;φρ. διφορούμενος. δόλιος. 
δI-πτιρίiyoς, ο.. (ΔVo +- πτievξγ ό έχων δύο 

πτέρυνας. , 
δί-πτuχος, ο .. (δύο +- ,πnιxι7 "tCU πwοοω)' ό δύο 

πτυχ6ς έχι.ιν, δΙς συνεπτυνμένος 11 dl,πnιχο., δελ
~ίo.,=ζευγoς πιναKίδι.Jν' δίσυρον. είς Μο διπλού
μενον.- U =διοοός=δΙΠλός, διπλωμένος, δuo (λcι ... 
geminus). 

δί-πiίloς, 0)/ (δύο ·Ι-,πύλη)· ό δύο π6λος, δύ::> εΙσ
όδους. έχων. 

δί-πiίρΊH., ο., (δiς+πiίι)' 6 δίς είς τό πυρ έμ6.\q-
θείς ιι ό έχων διπλοϋν πϋρ (δ60 φώτα). . 

δί-ρρυμoc;, ο,,' ό έXι.Jν δύο tJuμ :: ύc; (τιμόν!α\. 
δίς, zπίίi. 't?5 δνο' δύο φοράς, ~ύo φοράς τό:Jον 

(<<διπλάσια»·) . ' 
Έ~1Jμ..: ~ι~ <!α.ιτ. -dis, πρ~λ. *d(U)'Ii$ iv τψ ,;:r:~~j(.;> 



• d(u)~ih, Ζενδ. bls, nCΙλ-λCΙ,l:. duls, χλπ., λCΙ'l:. bls, μισ
"(ιρμ. Jwls=δύο φορός, rοτθ. twΙs=χwριστό, raΡμ. 
Ζwlsl';';'διαψωνΙα, ΙSλ. ~,ιί.- ίν σιινθ. ~,-, αcινσxρ. dvl- _ 
λcι... bl-, r.~λ-"(a?μ. zwl-, ιί"('(λ-σ~~. twl- : Mnov" 
σcιναxρ. dvJpat, λ~τ . bipes' πρΙSλ. ώσ. σcινσxρ. dvltlycι~, 
.Ζsνδ. bitycι- (= δεύτερος), Ιλλ. ~lxιι, ~'i6ά, ~o,ol, 
δίιο. 

-δις; όχώριστον μόριον, δ'ljλο!ίν χΙνησ:ν ~ρό, 1:ινiΣ 
.άπον (~ρΙSλ. -~ι): &11116", orxtI~I" "ιιμιι~ι" .(ΙSλ. 
• ιΧς; λ: 'λ) . 

*.ΙΆJ, ιίρxcιΙιx δνομ. (=Zιiιr) · ~μφ:Ινιζoμίν'lj ιΙ, .~ς; 
nλιx"(l:It~ πτώ:Jstς; Δι6" ΔΙI (X:lt! xcι-;ιx σιινcιΙρ. ΔΙ), ΔΙιι, 
xcιΙ ιΙ, .i Λcιτιν. Dis, Dies-pit"", ,Dijovis.-[IJ:' 5τιιμ. 
ΙSλ. Zcv,]. 

δισ..:Uoq, Ο", Δωρ. ιiντΙ ~Ια-'1βo,' ό δΙς ήβGιν, 
δύο ψορός νέος, ~ιά δευτέραν φορόν νέος. 

δlOOiCUvoς, ο .. (Wot-alι .. tJ)· ό fXWv δύο συζύΥους. 
δισ-δΙν{ις, i. (~i.-t6α"ι'" τοίί ""παχω)' ό δις 

όπo8aνών. [θ~ ιiνtμινί τις; μ!λλον ~ι6α""" IJtdoτt 
X:ltoτdt τ(; -, 'ΚρωlJ. c~O· ~I., xιιϊ ~ei, ;" 'ι'ιιί. α""8-έαισι,, 
ιJπσβιίllει ~O α']. 

δισιιcύω" μίλ. -αω=~ιoxέt» (8 15/ .. ) • . 
δισκΝί μιλ. -ήσι-ο - (~ίαxo.)· prnr<ιJ τόν δΙσκον ιι 

"(ινικω;, ,ρΙπτω, έκτινόσσω. Έ~ oι~.o!) '10 
δισκιιιισ; -ιι~o" τό' τό ριπτόμενον ώς δΙσκος.

ΙΙ τό ρrψιμον τού δrσκου. 
δI-cnι""TP04ι, ο" (δνο + ακηΠteο")' (> δύο σκη

πτρα fxwv. 
δισκ"" δ (~ικιϊ"''' σΤΡΟΥΥύλη πλάξ κατόλληλος 

πρός έκσφενδόνησιν, xcιτ' ιiΡX):Ις Εκ λ(θ~:ι X:ltl 6p~
lJutIPov ax·. μετcίλλ~υ η ~υλoυ.- ΙΙ πδν άντικεΙμενον 
fxov σχημα δΙσκου: κότοπτρον, ηλιος (6 δΙσκσς 
τού ήλΙου). 
Έ~"μ. : δι' ίτιιμολ. βλ. ~,κιί,,' Yι~'Ij οΙ ιiρxιx!oι ε!

χον διοι"(νιίιαιι τ-ήν σ ιηγ!ν. μετ&: τω-, λ. λ . ~ικιϊ" xcιΙ 
δlx"o,,' πρΙSλ . π~?' ΉσΥΧ. c, .. δ,κιι· d"άρtιψο,,' ~ι
χΙ,,, rde ~O ,lπ~ιι,,' lJθflι .. xtIl ιJ ~laxOf ΙΙπο ~oϊί 
ρΙπτιεο6αι, ΧΙΙI '1'0 ~(x~lIo" ~δ ~ιxoνμιε"o" ιεΙ. n7" 
6ά1«οαιι".. . 
. δισκ-οιίρσ, τιΧ (δlοχο,t-οlίρο,,)' ή όπόστοοις 60-

λι'\ς δΙσκoU [δι' έτιιμολ . βλ. ο{ιρο .. ]. 
δισ-μΟΡΙοι, ΩΙ, Ω (δΙ. + μve'οι" εΤκοσι χιλιόδες, 

εlκοσακιόχΙλιοι U δ 4'1. ~ιoμνIΙO" ιι, Ο", μιτιΧ περι
ληπτιχων όνομrlτων: Τππο, ~ιομvelιι=20.000 Iπnετς. 

δισσ-άρxllfί, -ον, δ (~caoo~+&e"ιo)' ό όπό κοινού 
δρχων, ό , κοινωνός της έξουσΙας. 
δισσ6ς, ιίττ. ~ι'l'τ6., Ιων. δ,ξ6., ή, δ" (~l., Uo)' 

δύο εΙδών; διπλούς' ΙΙ ώσ. δΙr;}ρημένος, διοφι..ινον, ό
σύμφωνος ΙΙ άμφΙ60λος.- [δισαΟ. <*~ι%-jο. πρδλ. 
~lι.-Ω· Ιων. ~,ξΟS' <*~ιχ""jο., π~ΙSλ. διχθά]. 
δισσ~ ίπ(ρ. τοίί δισαόS" κατό δύο τρόπους. 
διστά~ω, μελ. -ιίαω (~ί.)' όμφιβόλλω, εύρΙσκομαι 

έν δισΤοΥμΥ, διστόζω, εΤμαι ό6έ6αιος.- [~ιoτάζω 
<*~,ατo, (~όναπσφόσιστcς), πρΙSλ. σGtνσχρ. dvl~!hcι~ 
(όμφι6όλλι.ιν)· ώσ. πρδλ. ~,xo-α~ιι'l'cω, ~,,,o-α"olιι, 
~lζω, δο'4ζω (δι' . τιΧς; λ. λ.)]. 
δι-στΙχος, ο" (δίιοt-ο~lξ)' ό έκ δύο στΙχων (σει

ρCιν, γραμ'μών) συνιστόμενος 11 ώ; σ;;αιιχατ . ~o ~l
(J~rxo,,=ro έξ ένός έξαμέτρou καΙ ένός πενταμέ
rpcu στΙχου ,άπστελούμενον δίστιχον της έλεΥεια
κης ποιήσεως. 
δί-OTol~, ο" (~ι, + α~Ιl1ω" ζευΥαρωτός, όνό 

δύο όμoϋ, ~Tι όπλΟς δύο. . 
δf.oστoμ4tς, ο" (Uοt-αrJμιι)' ό Ιχων δύσ στόμια, 

δύΘ εΙσόδους, διπλούς.- ΙΙ ΙπΙ δπλοιι, δίκοπος, ό f 
χ;.ιν δύο κόψεις. 
IIi.σύlMIoς, ο" (~tiot-ovlltIptt,. ό έκ δύο . συλ

λα6Gιν όηοτελούμενος. . 
δισ-χfΙ~ι, Ω', , ιι' δύο χιλιόδες n ώα. Ιν τψ Ινιχ . 

δι.χ/Ι,ο., ιι, ο" μετιΧ πιριληπτι_ων .όνομrlτων : Τππο. 
,&0%ι11ιι=δύο χιλιόδες Τπnσι (ΙππεΤς). : 

. δι-Tάla~T"', ο" ("vo+~dltI,,~o,,)" 6 Ιχων όξΙαν 
δύοταλόντων, 6 ζιι.ΥΙζων δύο τόλαντα. , 
δI-TOΙΙ~ ο" . (~ί.+'I'ιxι'" :to!i ,l,lx'l'oo)' xGtoςa! τινcι; 

_Ι δ.-τόχο.- ό δΙς 'l'axcrw (Υεννήσας), fι ό γενγ(f 
oaι; δΙδυμά (060 ίν ιι.~ ' τ'νν,)' πι;δλ. A&Ot6-iOltOi. 

- . . _ . . _".-..... - ,_ . 

διττός ΙSλ. ~ιαα6.. . 
δI"uyρoς, ο" (~cd+Vye6.)· ό έντελΟς ύ'ι'Ρδς, κόβ

υ'ι'ρος ΙΙ 6 fXWV τ6 Βλέμμα τακερόν. 
aI-iill~w (cJcci+ifl'1)' στραννΙζω, σουρώνω, διηβώ, 

ιδι~λΙζω .. (ώ; χιχΙ σ7jμερον) U κα8αρΙζω τελεΙως. 
Iι-uιιvf~Wf μελ. -Ιοω χιχΙ ιi,τ . -rώ' σηκώνω όπό 

τόν Οπνον, οφυπνΙζω. Τήν ιxόjτήν αημ. Ιχιι χ«Ι ώς; 
μhο~ .' . 
Ιι-φδσιος, ιι, ο" (Uo+φιZa,~)' διπλόσισς, διπλσΟς 

(λΙΧτ . bifcιrlus)' Ιν .φ πληθ.=dVο . 
Έ~νμ.: ~,φιία,oo<.*~,-φιίτιo, (πρΙSλ. Ήσιιχ. cδΙιΡΩ 

~o,,' ~ιφιίoιo".,. χιχτιΧ τον Boiscιcq ΙS' συνθ. ' εΙνιχι "ι 
λ . φιι~O. (= σκοτωμένος), δμο;:ι. 'tlj λ. φό"ο. (ΙSλ . 
8-ιεί"ω)' ί; Ιιχπ. ρ. gvhen (=κτυπόν). Kιxτ' ιiλλoιι; ,ο 

. ~ιφιίoιo, _Ινιχι σΙΙΥγ. τφ λιχτ. blf';'rlus=διπλοος , ( bit
fas (=λ6Υος) πρΙSλ . φ'1μ&, λCΙ1:. f;lri' 4πομ . δ,φ2α,0. 
= ό 6μιλΟν μέ Μο έννοrας, δισήμαντος.- ΚGtτ' 
ιiλλoυς; το bifarius <*dvi-bh-o- (= όρατός όπό τός 
δύο πλευράς) ' ΧΙΧΙ ~,φιίαιo.<. P . bhe- (=φαrνομάι). 
.'-.Α"Δ, Ιων , -έω' 6ουτώ διό νό εΟρω τι Ι όνα

ζητώ τι, έρευνώ διό τι. [πpΙSλ. χαι Ι dατeο-~l.",; = 
άστρον6μος, lα~οel·οδlφ'1' Χλπ: OXO'l:. έτιιμολ.]. , Έ; 
«;;,ου τό 

δίφήτωρ, -ορο., δ' έρευνητής, 6ναζητητής. 
διφθέρα, "ι (δέφω)' δέρμα κατεΙΡΥασμΙ:νον, ιiν1:Ιθ . 

τ<jί δiρeε,S' (=δορίιΙ)=τομόρια όκατέΡΥαστα καί μέ 
δλας τός rprXOζ έπ' αύτΟν.- ΙΙ πδν τ6 κατεσκευα
σμένον έκ δέρματος ιι δερμότινον ,lμότιον φορού
μενον ύπό τΟν χωρικΟν n δερμότινον δισόκκι. -
(δι ' · έτυμοΙ. . βλ. δiφω]. Έ; ιxόjτoίί , τό 
διφδέρΙν ... , '1, ~", . ό κατεσκευασμένος έκ ~ι

φfJ.έeο, (τ. ε. έΧ δίρμΙΧ1:0ς; χcιτ&φγcxσμiνοιι). 
διφΙερiς, -l~o., "ι=~ιφ8-έριι (δ βλ. ). 
δ'-φθΟΥΥ ... , ο" (~o + φ8'6ΥΥΟΙ;)' ό fXWV δύο 

ιiχoυς 11 ώ; ο;;σ. " ~/φ8-0yyo{ ΧΙΧί ~o ~lφθoyyo,,= ή 
fνωσις καΙ συνεκφώνησις δύο φ86ΥΥων (πι;δλ. τιΧς; 
δ ιφθ6Y'Yo~ς; έ', oτlj l>ιxμμcιτιx~). ' ' 
δί-φορος, ο" x~Ι ' διφόρος, ο .. (~l.-t~erg), 1.« •• 

blferus' 6 φέρων καρπούς (KαρπoφoρCιν) · δΙς τσ" 
fτοuς. . 
δΙ-φραξ. -tIH0S', '11 , ποιητ. ιiντΙ ~lφeo, (& βλ.). 
διφρεία, f, (~ιφρεύ:»)' δ,φΡ'1}.ιιαΙιι, άρματηλοοrα. 
διφρ-cλάτcιρσ, "ι' θ'ljλ . 'tOU ~,φ2'11ιί~'1' (8 βλ .). 
IiίppcuTIίIί; - ον, δ=δ,φΡ'1}'ά~'1; (ο' βλ . ). 'Εχ 1:05 

διφρcύω, μΞ λ. -σω (δίφeο.)· διφρηλατο, 6δηΥώ 
όρμα . 
διφρ-ηλδσία, -ι, ' τ6 6δηΥεΤν δρμα. 'Εχ. το ί! 
διφρ-ηλδτέω' .,ιΩν"ω ~ίφρo,,=6δηyώ δρμα 'Εκ τοί! 
διφρ-ηλδτης, -011, δ (δΙφ20.-tΙλαVγω)· ό όδη'{ον 

όρμα, όμματηλάτης. . 
διφριος, ο , 0;1 χ:ι:ί -Ο;, -ο" (δίΨ20')' ό όνήK~Y έΥς 

δΙφρον (δ ,::ψα) ' o;;~ . πλτιθ. δίφeιο ώ; ίπ(ρ. ; '~lψρί'ιι 
οllρόμινο;=συρόμενος κατόπιν τΟν τροχΟν τού 
δΙ<Qρου (δρματος). 
διφρfσKOς, δ' ύ;τοκορ. το;; δίφ20Ι;. 
δΙ-φρ:)ντις, -ιδο., δ. "ι (δύο + φeον~ί.)' ό fXWV 

δύσ φροντΙδας, τ. i . 6 ύπό διπλης φροντίδος (ύπό 
~ύσ φ,jQντίδων) 6α:Jανιζόμενος, 6 δΙΥνωμος, ό όμ
φιρbέπων, ταλαντευόμενος. 
διφρος, δ, χχ Ι μη-,. t, (;ι.~.<iι σιιγχοπή" έκ τοίί ~l

φοeο;=6 φέρων ,000), x~τ&: π /;ηθ. ο; δΙφ20Ι Υι τd 
δίφ,ιι' τό δόπεδον (τό σανίδ:Jμα) τού δρματος, 
Ινθιx~ 1jΔUνGtντο νιΧ tστcιντGtΙ Μο σ:ιγχ Ρόνω;. δ "r1oxo. 
x~Ι δ nαeαιβ.ά~'1' (δ x~p. πολ!;μιvττ,ς;): 2) α~τό τού
το τό πολεμικόν όρμα ΙΙ μετα:ρορικόν όρμςι (δμα
ξα) .. ::'" Ι γεν ,χω; , κό8ισμα, κλινοκ68ισμα, σκαμνΙ 
(χωρΙ; le~ιοl"ωτο", στ7jΡΙΥμcx δτιλ . δ ι ιΧ τ& νωτ~, οllτ. 
διιΧ ~ιXς; xEt"cι;).- [δΙφρο, <.~,- +φe-, σιινaσ1:cxλμ. τύ
ποιι τη~ ρ. bher- Αλλ. φεe- ίν τ<jί φ-eω). 

Il9P"Oul.ew, · μίλ. -ήαω (~lφeο. + l,ιχφ); συρω 
όρμα. 

διφρo-φoρi." μ4λ. -ήοω'φέρω (μεταq)tρω) 61-
φeο" (IJ'ljλ. κό8ισμα) Τι φορεΤσν.--ΠΙΧθητ., φέρομαι Τι 
ταξιδεύω έπΙ δΙφρou.-. φέρω (κσυ6aλQ μqζl μου) 
σ~αμνΙ, δπω, Ιχ«μνον . cιΙ "(uvcxtxI. των μιτρΙχων ίν 

. 'AOijvOtt, x~τιx ,'1;dt; . πομπΔ:ς; x~ρlν -ςων 'YV1joICIIV Άθη· 
νCIIΙcι)ν eaόπ"iνωv. ΟΕ)! -ςοΟ . 
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διφρο-φόρος, ο .. (δ/φ~ός+φέeω)' ό φέρων (με
ταφέρων, κουβαλών) κόθισμα (6λ. διφeοφοeέω). · 

δί-φiίiις, ές (""0 -+ φvή)' ό έχων διπλήν φύσιν Τι 
μορφήν, δ Ιμορφος 11 γενικω; , διπλους, διπλόσιος (λ~τ. 
dubius ( du- (=δύο)+ -bius (*-bhu-ios: -bhu- =φυ-). 
δί-φυιος, ο .. = .δ,φvη. (Ι) 6λ.)" [φv{ω ~Ιoλ. τύπος; 

το& φVω]. 
IrX6 (δίς) : Ι ~πΙρ. , είς δύο μέρη, χωριστά, κατά 

μέρος. 2) είς δύο, όσυμφώνως, . διχογνωμόνως 11 
διαφζιρως, ά ντιθέτως.- 11 πρ69. μετα. γεν., μακρόν 
τινος, άνευ τιν'ός, διαφορετικό όπό •.. 11 ως; τό ιi .. ev, 
έναντίον της θελήσεώς τινος 11 έπΙ . τ6που, μακρόν 
άπό... 2) έκτός, πλήν. . 

'Ετvμ. : · δΙχα κ~Ι ΠΟΙ'ljτ. ιi,.-δΙXα, δι-ά,.-διχα· διχπ, 
~ωρ. διχ~ (=εlς δύο) ' διχόθ·ε,. (=έκ δύο πλευρών)' 
ίων. διχοίί (= εΙς δύο μέρη)' διχιΖς' δ,χάς, -άδο. 
(=τό ημισυ)' δ/χα (*δι- + προοφ. έκ ρ . gh- έ 'ι o~νσκρ. 
νίςνό-ha (=έκάστοτε, πάντοτε).-Τό δμ'l]Ρ . δ,χlJ.ά έκ 
του δ/χα (κατ' iν<ΧΑογίαν π"€;; τά. τeιχlΜ: τeίχα, τε
τeαχθά : τέτραχα) ' ίων . διχlJoάδιος (=μοιροσμένος 
εΙς δύο). 'K~ Gt·j,o!! τό 
δΙχάςω, μέλ. -άσω (δΙχα)' χωρΙζω, διαιρώ, 'είς 

δύο, διαχωρίζω, έμβάλλω εΙς διχόνοιάν: 
δΙ-χαλΚΟΥ, τό (δνο+χαλκοϊίς)' ΔVo xaAHOi', Xd.A

κινον νόμισμα = 1/. τo~ δ6Qλ05. 
δί-χσλος, ~ωρ. ιiντί δΙ-χηλ.ο. (Ι) 6λ.). 
δΙxiί, έπΙρ. = δίχα (ο βλ.)' εΙς δύο, κατό δύο 

τρόπους. . 
δί-χηλος, ο,. ('δνο+χηλήγ ό έχων δύο χηλάς εΙς 

f τήν όπλήνlΙδισχιδής. - U ως; o~o. τό δίχ"Αο .. = πυρ
άγρα (τσιμπίδα), λαβίς. 

δΙxiιpιις, ες (δίχα)' διχασμένος, δΙι:Ίρημένος. 
διχ8α, έπί p., πo~YIΤ. ιiντί δίχα (ώ; τό τeιχlJoά άντΙ 

τelχα)' εΙς δύο. Έ~ <xij;;ou τό 
δΙχ&δδιος, α, 01'- διπλους, δύο εΙδώv';δΙr:ΊρημένΟς. 
δlχ9άι;, -άδος, 'ή, θ'l]λ 'tQU ·διχθάδιος. 
δΙχό-βονλος, ο,. (δΙ χα + POVAJj)' ό έχων διάφο-

ρον β:)υλήν, διάφορον σκέψιν, ό έναντίος. 
δΙΧΟ-ΥνωμονΙω (δίχα + Υ .. ώμ,,)' διαφέρω κατά 

τήν γνώμην, έχω διάφορον γνώμην" 
IJX68cv (δΙχα), έπΙρ: έξ άμφοτέρων (Υι έπl όμ· 

φοτέρων) τών πλευρών. . 
δΙ-χοίνlκος, ο" (δνο + χοϊ,.ιξ)' ό περιλαμ6όνων 

δύο χοΙνικας (μ~τρoν σΙΤ,l,lι;.ων= 2 λΙτp~ι καΙ τ ι πλέον). 
δί-χ6λωτος, ο" (δΙς+χο"όομαι)' δΙς -η διττώς ώρ

,/ισμένος. 
δϊχό-μηνι;, -,80ς, δ, 'ή=διχόμ""ος (8 βλ.). 
δlχ6-μηνος, ο" (δΙχα+μήν)' ό έν τΥ μέσ~ τοΟ 

μηνός, ό όνήκων είς τό μέσον τοΟ μηνός, εΙς τήν 
πανσέληνον. 
δΙχ6-μΟθος, ον (δ/χα+μVlJoο.)' ό διπλοος λόγους 

λέγων, διπρόσωπος, δόλιός. 
διχο-ρρ6ΥΙ;Ι;, ές (δlχα+eαγηνιχι το!) ~Υ"vμι)' ό 

τεθραuσμένος είς δύο. 
διχ6-ρροπος, ον (δlχα+eέπω)' όΡέπων καΙ πρός 

τάς. δύο πλευράς, 6μφιρρέπων, άμφιταλαντευόμε-
νος. ΈπΙρ. -πω;=όμφιρρόπως, άμφιβόλως. . 

δIxo-ατCίaία, 'ή' τό Τστασθαι μακρόν 11 ~πoμ_ δι
χόνοια, δια Ί ωνΙα, διαπληΚΤΙ:Jμός, φιλονει.κΙα.- • 
άμφι60λΙα, ό5εβαιότης. Έκ τοίί 
δlχο-στ6τΙω, μελ. -ήσω (tJ/Xa+onj"ac το!) 1'OTη

μΙ)'1σταμαι μακράν" διc;φωνώ 11 διόκειμαι έχθΡΙΚώς_ 
δίχό-στομος, 01' (δlχα+στόμα)=δlστομος (Ι) Ολ.). 
δΙχο-τομΙω, με}. . -ήσω (δΙχα + τέμ"ω)' τέμνω 

(κόπτω) είς δύο, διαχωρίζω εΙς δύο, 
διχοϋ, επΙρ.=δΙχα (Ι) Ολ.). 
δΙχό-φρων, Ο", ys.v. -0,,0. (tJlxa + φeή,,), δ,χ6-

Υ1'ωμος Τι δΙΧΟΥ"ώμω1', λ~τ. dlscors' ό έν διχονοΙςι, 
έν διαφωνία, ων, όσύμφωνος, έχθρικός . 
διχως, έπΙρ: 11>; το δΙχα' διττώς, κατό δύο τρόπους. 
ΔΙ'ΙΡΑ, -η;, 'ή' Ο ,ΤΙ κ~ί ν5ν, δΙΨα 11 μτφρ. σφοδρό 

έπιθυμία διό τι 11 π.~6λ. π«ϊ"α. 
Έτvμ_: δίψα κ<Χ : δΙψοι;' διψάω' ιiγνdιστoυ 4τυμολ: 

Κ<ΧΤ" τιν~~ δΙψα <*tJlnrja x~Ι tJlψo. πΡοuποθlhει λ, 
-δΙπος- Itr;6A. :tJο"vδΙψιο,,· Aeyo.' κoιτιi τιν~, αχ .. τι
)'. !ιν τCι δΙψαι; (εtοος έρπετοο).- K~τ' 4λλους; &ιφάω 
\*;',ψ-aa-Jω (πρελ. nr",dQJ("ns",-aa*JQJut λιlτ. 

Ι areQ !κ ρ. a$ (=κοΙω, εΤμαι ξηρός). Έ; ~~τσίi τό 
· διΨΙλΙος, α, ο" (δlψα)' διΨών, διψασμέΥος 11 ξη
ρός, κατάξηρος. 
διψάς, -άδο., 'ή (δΙψα)' tι'l'jλ_ του δ/ψ,ος . . 
διΨάω, fί., fί, ιiπρφ. διψη,,- πρτ. έδΙψην, .,1~, 'Ι' 

· μελ. δ,ψ';σω ' ά6ρ. ~' έδΙ ψησα' πρκ. δεJlψηκα" διψώ, 
εΤμαι διψασlιένο<;, αlσθόνομαί δίψαν IΙ · έπΙ 6~άφ.oυ;. 
εΤμαι κατόξηρος, εtμαι καψαλισμένος. ·- ιι μτφρ_ δι
ψώ διό τι, σφόδρα έπιθυμώ ΤΙ: ' [~l · έτυμολ . . ελ_ δΙψα]. 

διΨιος, α, ο" (δΙψα)' διψα"έο.· διψασμένος 11 κα
τάξηρος. 
ΙΙΨος, -εοι;, το=δΙψα (8 . 6λ .). 
δί-ΨiίXoς, ο" (δVο+ψvv7) =δΙθvμος (8 βλ.)' δί

γνωμος, δύο φρονήματα έχων 11 όμφιρρέπων, άμφι-
6όλλων 11 άστατος. 
ΔΙΏ [r] έπικ; ρ: εν τφ ~νεpγ. πi'iτ σ ,\ ε ciμτ6: φεύ

γω μακρόν, τρέπομαι είς φυγή ν, φεύγω δρσμαίως 11 
φοβοΟμαl.- IIέν τψμέσφτύr;φ, υπσΤ. δ/ωμιχ" δί"ται, 
δlω"τα" Ε·}κτ. δΙοιτο, ιiπρφ. δΕεσθαι, κα~α. τό πλεΙ
στον μτ6.=διώκω· έκφοβίζω, τρέnω τινά εΙς φυγήν 
δι' έκφοβισμου 11 όποδιώκω 11 κυνηγώ. 2) ιiλλ' 6μω; 
ενΙοτε ώ; κα·Ι τCι δΙω' φοβ:;υμαι. 
Έτvμ,. : δΙω (=φεύγω), δίομα, (=διώκω) παρc:.ι

γoντ~ι έ~ iJ~p. κ~ι 'ij λ. δϊ"οι; (δλ . λ.) κ:τ ( εΙ~oιι συγγ_ 
τψ σανσκρ. dtyati (πετά ,, ). Άκρι6ιiΊ; ~έ οί τύποι 'Ι..,ύ· 
των δΙετε, δίεται, δΙεσθαι κλπ. προεκάλεσοιν (~ιιi τι
ν"ς συμ:pυρμoiί μετά των τύπων fers, feTai, fsoθoαc 
τοίί ρ . fημι) τόν ' σXYIμ~τισμόν τοίί ρ . δίεμαι (6λ. λ.).
Τό ΕπΙσ. δμ't)ρ. δΙω (δFlω (= φοβοΟμαι), κυρ. Εν τ~ 
δμΥΙΡ . φρiσει πsel rάe δΙε, ΠΡQ~Αθεν εκ ρ. dvei (= 
φοβΟΟμαι), περί -ης; ελ. δε/δω (πρβλ. δμ. δεΙδιμε .. 
(ktJFCμB"). 
δΙωΥμα, -4ΤΟ., τό (διώκω)- καταδΙωξις, κυνήγιον. 

- 11 τό καταδιωκόμενον, τό θήραμα. 
δΙωΥμ6ς, δ (διώκω)' τό κυνήγιον,':"'" Ι καταδΙω

ξις, καταδρομή, «διωγμός». 
δι-ώδiίνoς, ο" (tScιi+dΔV"η)' ό διαπερών μέ τός 

όδύνας του, ό λΙαν όδυνηρός, ' rTΟλι.ιώδι.ινος, ό με
γάλους και πολλούς πόνους πρόξενών_ 
δι-ωθΙω, μελ. δι ωθήσω κ:τ ί διώσω (δι~ τούς; xρ~

νου,; 6λ. ι:,θέω)- σπρώχνω, -η τραΒώ διό νά τό 6πο
σπόσω, όποσπώ.- Μέσον, άπωθώ Τ1(να) χάριν έμαυ
του, έκ6ιάζω τήν όδόν διά μέσου, όρμώ διά μέ
σου_ 2) όπωθώ, όποκρούω.-μέσον, όπωθώ τι(να) μα
κρόν, όποκρούω U όπελαύνω. 3) όπορρίnτω 11 όρο 
νοΟμαι. 
IlWK~!!civ, ΠΟΙΥΙτ_ ιiπρφ. άορ. 6' το!} διώκω_ 
διωκΙμι:ν, διωκΙμι:ναι, ιiντΙ διώκει", 4πρφ, τοίί 

διώκω. 
δι-ι;.κηκα, δ .. ι;.κημαι, ένιργ. x~ί· π~θ. πρκ. του 

διοικέω (Ι) βλ.). 
δι-ι;.κησα, δι-Υιύι8ην, δν6ργ. καΙ π~θ, ιi6ρ. το!} 

διοικέω. 
δlωχτCος, α, Ο", ρ't)μ~τ. επΙθ. 't'j!l διώκω' δστις 

πρέπει νό καταδιωχθ(j (ον. πρέπει . τις νά καταδιώ
ξω ιι έπΙ ιiντικειμένων, δ πρέπει νό έπιδιώξι:Ί τις (Τνα 
τό έπιτύχω· . -

διωKΤiιρ, -iieo., δ, καΙ διώκτης, -ov' ό καταδι
ώκων, ό διώκτης_ Έκ 'tQiί 
διώκω, μελ. -ξω 1] -ξομαι' ci6p. ~Ό ~δΙωEα- ΠΟΙ'ljΤ, 

ciόρ. β' έδιώκαθο",-Πι:ιθΥΙΤ. ci6p . ~' έδιώχθη,,· πρκ. 
δεδΙωΥμαι (δΙω)' κόμνω τινά νό ' τρέχι:Ί (άντΙθ, τψ 
φενΥω) 11 καταδιώκω, κυνηγώ, «διώχνω) 11 επί προσώ
πων, όναζητώ τινα, τόν όκολουθώ κατό πόδας 
(διό νό τόν συλλάβω). - Μέσον. κυνηγι;} τινο (διό 
νά τόν πιάσω) n tπιδιώκω νό έπιτύχω τι.- U όπσ· 
διώκω, διώκων όπομακρύνω τινό 11 όπελο(ιvtJ, έξό
ρΙζω, έκτοπlζω, . τινό 11 ίπΙ ιiνίμoυ, παραόύρω n eItt 
κωΠYIλ~των, ώθώ, έλαύνω ιι ι!πΙ α.ρμ~τoς;. ~ιώκ"~ 
ά'eμα=δδηγετν δρμο 11 _ντιίίθΊν κ~τα. τό . φ~ιν6μενo'" 
άμτ6., έλαύνω, προχωρώ n ώσ. σπεύδω, ταxύνω~
III'~; δικανικός; δρος;, διώκω δικαστικώς; έγκαλς;, 
τι να, είσάγω κοταγγελΙον κατά τινος Il ·(J διώlfOJ"
ό κατήγορος, ό ένάγων (ιiντΙθ, Τ/jl cI φBvyow - 6 
κατη,/οΡούμενος). -
· Έnιμ., διώχω, δ'ωE",δlωrμα' 6 ιν, .δ~ώκ.", φοιΙ
'II't~I cίιι; νδι πρo'ρxιτcιι ΙΧ 'tIvo. πρ~ ·"..,ΙωΝ-ΙΧ των 



gιωλtvιος-δόιιήσιι; 

~: -δΙημι, δΙεμσ., (πρ6λ. πρκ. Βωκα του ϊημ" καΙ 
τον Ιν. &"ώΥω έκ του πρκ. ιil'ωyα)' έκ _όυ Ο&'tω ~έ 
οχημ«τισθίντο; έν. δ,ώκω έσΧYjματΙσθYj δ πρκ. δεδίω
Xa.-K~'t~ τινα; δ,ώκω (*δ,-jωκω, πρβλ . παλ-γερμ. 
jclgδ" (κυνηγώ)., Κατ9ι τόν Bechtel έκ ρ. δ", δίω, 
δ,ώχω' δ ~έ Bultmann παΡiγS ( τ"υτο Ικ 'ςινo~ ρYjμ, 
δ,άΝω, ",t7xoo (πρβλ. ρηΥ-, ραΥ-, ρωΥ')' έε ου καΙ 
δ,άκο"ος (=μ.τχ. δ,άκω,,)' πρβλ, καΙ δ,άκ-τορος. 

δι-ωλΕνlοι;, Ον (δ,ά+ώ,ιέ"η)' μέ έκτεταμένους 
τούς 6ραχΙονος, μέ όνοlκτός όγκόλας. 

δl.ώλι:σα, σ.όρ. α ' ;;ου δ,ό,ι'\τιμ, (δ βλ.). 
δι-ωμοσάμην, μέσ. σ.όρ. ~' τoίi δ,όμ"τιμ,. 
δι-ώμοτοι;, ο" (δ,ό,u"uμ,)' δεσμευμένος δι' δρ-

κου, ώρκlσμένος, έ':νορκος. . 
Αιώνη, 1)' ή μήτηρ τ~ς ΆφροδΙτης (έκ του Διό;). 

- 11 ώς μYjτρωνυμικόν, ή θυγότηρ της Διώνης, ή 
ΆφροδΙτη. 
δl·ώνυμοι;, ο" (δύο+ό'"uμα=ό'"ομιι)' 6 txwv δύο 

όνόματαιι·η έπl δύο όvομασθέντων συγχρόνωςlΙμτγν. 
δ,α6όητος, περlιJόητoς, περΙφημος. 
δίωξι-κέλι:υθος, ον (διώκω + κ.:,ιετιθος)· 6 61ό

ζων τινό νό έπlσπεύσr:ι τ6 βάδισμά του. 
δlώξ-Irιπoς, ο" (διώκω + ϊππος)' . 6 τούς Υππους 

έλαύνων, Ιππηλάτης. 
δίωξις, -εως, 1) (διώκω)' καταδΙωξlς, κυνήγιον 11 

έπlδΙωξlς πρόγματός τινος. 2) ώ; δικανικός δρ"ς, 
δικαστική δΙωξlς, καταγΥελΙα, κατηγορΙα. 
δl-ώρισα, idp. α' του δ,ιιρΙζω' διώρ,σμιιι, na.Q. 

πρκ. το[ί διορΙζω. 
δι-ώρυΥΟΙ;, ο,,' ftBPo; τυπος του διόΡΥτι,ος. 
δι-ώρυξ, -νχος. δ, t, (μτγν. γεν. -νΥος) (διορύσσω)' 

αίίλαξ, χόνδαξ τόφρος 11 ώς o~σ. ι7 δ,ώι?τιξ (ένν. γη), 
δ,τι κ::ιί yijy ( << διωρυξ» )' κρτιπτη διώρτιξ = ύπόγειος 
(κεκαλυμμένος) όχετός (όγωγός). 
δι-ώσα, ά:6ρ. α ' 1:0υ δ,-ωθέω. 
δμrιθι:ίι;, ιιτχ . παθ. σ.ορ. α' του δαμάΦ' δμηθήτω, 

γ' §.ι. ,-?ο;τ. το(ί δαμάω (δαμάζω) = δς κατα6ληθf,j, 
δς κοταδαμασθι:\. 

δμίίσι;, -εω;, f, (δαμάω)' τό δαμόζειν, ή κατα
δάμασις 11 ή έξημέρωσlς. [δι' Βτυμολ. βλ. δαμάω]. 

δμήτι:ιρα, Τ( ή δαμάστρια, ή έξημερώτρια' θΤιλ. του 
δμ1'lτήρ, · ήρος, δ (δαμάφ)' ό δαμαστής, έξη

μερωτής. 
δμώι:, Ονομ. eu·ίχ. του δμώ; (8 βλ.) . 
δμωή, ij (δαμιiω)' δούλη αίχμαλωτισθείσα έν 

πoλέμ~ 11 γενικω;, κόθε δούλη, ύπηρέτρια, θερό
παινα (λ~τ. clncllla). 

δμώιοι;, α, ο" (δμώς)' δουλικός, άνήκων είς 
δοΟλον. 

δμωΙι;, -/δος, fι=δμωή (8 βλ.). 
δμώι;, -ω6ς, ό' (δαμ&ω)'. δΟϋλος, αίχμαλωτισθεlς 

έν πoλέμ~ U έντείίθεν, πδς δοΟλος, ύπηρέτης, θε
ρόπων. 

Έτvμ.: δι& τΤΙν ιΙτυμολ. βλ, δαμάω. Κατ' ιiλλου, 
δρως fι έτυμολ. αlJ'tYj δέν εΙναι σ.σφ:Χλ"ής ' χατ' α')τoiις 
τό ~~ χαΙ' τ~ δμόρ . ~μωή, νποδμως εΙναι ouyγ. 
πρό, τΤΙν ρ. *domu-, ώς oι!)'t'/) ένuπ~r-χsι έν τιji !.:χτ . 
domus, παλ-σλαl!ί. domu (οlκΙα), σανσχρ. dόmiiniih 

(6 άνήκων είς τήν οίκΙαν), 'Αρμ. lanuter (κύριος 
τού οίκου) (*tάmΟΥ-ter' πρ6λ . ώσ. KP1Jt. μ"c;,ii (πλη
θυσμός δούλων), μ"qΗ:α, (01 δοϋλοl της Κοινότη
τος) εν oι~ τό σuμπλεγμα μ,,- (δμ- (προλ_ σ.ττ. ιu
σ6-μ~η: ίων: ΙUσό-δμη (έΥκόρσlος δοκός), πρ6λ. ώσ. 
Έπιδ. M"la: ΔμΙα. 
δvοniiλfςω, μελ. -ξω cδο"έω ;). σείω 6lαίΩC; Π τι

νόσσω είς τόν όέρα έδώ κι' έκετ. [άγνώστο!) 6τυμολ.]. 
Ivoφcρ6c;, ά, ό,,' ζοφερός, σκοτεινός, άμαυρός. 

Έκτου 

.1'40'.01, δ=κ"έφα~' ζόφος, σκότος, «μouρΙλαιι. 
Ίlτvμ,: Ικ ρ. δα-, δα+,,- , δα,,·. δ"α-, δ"έφας, 

δ"όφος'" ζόφος = σκότος (6λ. ζόφος. έκ. ~, ζα- = 
πνέείν, ζαφ- ι ζόφος, ζοφ-ερός=δ"οφ-ερός), δ"όφος 

'x«~pφ, Υνόφος (πρβλ. *δ.\τικ1ις)Υ.\τικύς)' δvοφιιρόs' 
δρ"lρ. 10-ΔVιιφt7ς, Kατιi τινας ταίiτoι εΙναι συγγ. πρός 
τΟΙ : X"φα~ (61.: λ.), ψέφαs, ψΙφοs (=σκότος), ψε
φcιe~. ψιιφη"ό~ (-σκοτεινός), πρβλ. σοινσχρ. ksιιρ-, 

ksapίf (νύξ), λa:'t. creper (=σκοτεινός, cr-(c~). Βλ. 

κ;'έφας. ψέφας.- Δέν λείπει καΙ ij συσχέτισι, 'ti'j, λ. 
ΔVόφoς πρός 't'ijv λ . "Ιφος. dλλ& βλ. "έφος. 
δοάσσατο, γ' Ιν. έπ. σ.ορ . α' έν σ.προσ. Βνν.=σ.η. 

. έδοξε' έφόνη, έθεωρήθη' δοάσσετα" έπ. σ.ντΙ -ηται, 
γ' έν. δποτ.=δόξπ (φανf,j) .- [lJt' έτ.υμολ. 6λ. δέατο]. 
δόΥμα, -ατος, το (δοκέω)' δ,τι τις θεωρεΤ όλη

θές, δ,τι φαΙνεταιόρθόν" γνώμη, δοξασΙα. 2)γνώ
μη τοΟ συνόλου, όπόφααις, ψήφισμα. Έε α~τoυ τό 
δοΥμiiτίςω, μέλ. -Ισω χαΙ σ. Η. -rco (δόΥμιι)' λέγω 

γνώμην, προτεΙνω " έκδΙδω φήφισμα, όποφαίνομαl. 
- Παθ'/)~ ., υποτόσσομαl εΙς θεσμοί:ς, εΙς όποφόσεις. 
. δοθήσομαι, ποιθ. μέλ. τοίί δ[δωμ,. 

ΑΟΘΙΗ'Η, -η"ος, δ' μικρόν έξοΙδημα, έξόνθημα. 
[σκο,ειν . έ,uμ'Jλ: κιχτιi τινα, (ί :χπ. ρ. gvedh-, πρ6λ. 
παλ-γε9μ. quedίlΙa=φλύκταlνα, «φουακαλΙδα»]. 

δοιάζloJ, μελ. -άσω (δο,ο[. δύο)' σκέπτομαι κατά 
δύο τρόπους, διστόζω, όμφιβόλλω.- Μέσnν" ευρι
σκομαl έν άμφl60λΙζΙ, εlκόζω, νομΙζω, φανταζομαl 
δτι .. . 

, δοιδίίΚΟ-Ωοlός, δ (δοlδυξ+ΠDιώ)' 6 κατασκευό
ζων δοΙδυκας «Υουδόχερα». 
ΑΟΙΆ ΥΞ, -iίκoς, δ' κόπανος, «γουδοχέρι». [σκο

τειν . έ,υμολ: σ.σφαλές πιΧ ντω;; εΙνοιι δτι τ6 δο,;- εlν~ι 
έπι,ιχτ. σ.νοια ιπλασ ι οισμci; · πρ6λ. χ:χΙ ρ. ά"a-δoιδiίκάζω, 
-Ιζω=θολώνω, όμαυρω]. 

δοιή, 1)' άμφιβολlα, δισταΥμ6ς Π όμηxaνΙα, στενο
χωρΙα. [81' έ,υμολ. βλ . δοι,,[, δύω]. 
δοΙην, Ε!ίκ't_ ·σ.ορ. ο' το(ί δΙδωμι . 
δοιol, α/, ά, έπΙθ. σ.ν,Ι δύο. άμφότεροl' ο'}δ . δο,ά 

έπΙρ . = κατά δύο τρόπους.- έ·ιικ. IoI6c;, t7. ό", ώς 
το δ,σσός. δύο εί~ων, διπλοϋς. 
Έτυμ.: δο,ός (δ,πλοϋς), πλrιθ . δοιο' (δύο)' bμ1JΡ. 

έ" δοιπ εΙ"α,=είναι έν όμφI60λ[ζΙ' δοιόS<*dνοί-ίο-s 
(Ιαπ. *dvoi: έλλ. δύο· ;tρβλ . o~·lσκ? dva yaI! (δlπλΟϋς), 
dVedhά (είς δύο φορός)' Γοτθ. twaddje ( *dvoijo-), 
;tαλ-γε?μ. zweiio, zweio (=duorum). πιχλ·σ~; . twene 
(δύο) ( *dvoI-no-, Λιθ. dveji (δύο), παλ-σλαβ. dvojI 
(διπλοϋς)' πρ6!.. ώσ. Γο-:θ. tweifla- παλ-γερμ. zwϊfal, 
zweho (άμφΙβολος) , λ~τ. dubius' ώσ. έπικ. δεΙδω 
(*δε-δFοj-α (άμφιβόλλω, φοβοΟμαl). 
δοl-ώ' Οl) ϊκ . του δο,ο'=δύο (βλ. δο,οη. 
δ:ιχι:uω, μέλ. -εύσω ( δ':κομιι,)' παρατηρώ μετά 

προσοχη:;, παραμονεύω έντατικώς διό τt.-[δoκεύω. 
δσκάζω (π?Ολ. Π200δ1>κάω)' δοκέω ' δόΥμσ.· δόκ,μος' 
δοκά"η' δσκός'-δόκος' πιiντα τοιυτα εΤναι δμCρριζα 
κ::ιί Π~ΡiΥ~ν::χι έκ τYί~ α~τYίς ρΙζYjς έ~ ~; .ό ρ. δέκο
μαι (6 βλ. ) ]. 
ΑΟΚΕΏ (χρόνοι τ ι·ιες δμως πpoίiπoOέ~oυν ένιστ. 

*δήκω)' μΞλ. δοκήσω κοι! δόξar σ.ό .) . α' έδόκησα χα ! 
έδοξα' πρ;ι. δεδόκηκα. - Πα9ΤιΤ . , ά:όρ. ~: έδοκήθηιι' 
πρκ. δεδόκημα, y-cι ! δέδΟΥμα,' (δέκομαι, δοκεύω): 
Ι σκέπτομαι, υποθέτω, νομίζω, φαντάζομαι. - 11 
σ.μ.6., φαίνομαι, νομΙζομαl, θεωροϋμαl " κυρ. έν γ' 
έν. (rλπpσσ.) δοκεί. έδοξε = φαίνεται καλόν, έφάνη 
καλόν" ώ;; δρος συνΎιθης έν .οΤς ψηφΙσμασιν: έδοξε 
τπ βοτι,ιπ. εδοξε τφ δήμ<ρ = άπεφασίοθη (ένομοθε· 
τήθη, έθεσπΙσθη) υπό της 60υλης ... , όπεφάσισεν ή 
βουλή ... ιι "λΗ κ~Ι ώ; προσωπ. (έν τιji οι' ένικ. ) δοκώ 
μοι = φαίνομαι εΙς έμαυτόν, μοl φαΙνεταl, νομίζω 
( iκ;nβιiίς ώ~ τό δ1>κεί μα,) , 8πω.,; κ~Ι εν τΌ Λατιν. 
videor mihi=videtur mihi' έδοξά μα, = έφόνην εΙς 
έμσυτόν, μοί έφάνη, ένόμισα (= έδοξέ μο,). 2) 
φαΙνομαl, θεωροϋμαι, δτι εΤμαl κάτι, έκτιμωμαl: dl 
δοκοvντεs εΙ"αί τ,=άνθρωποl ΟΙ όποίΟI θεωΡοΟνταl 
δτl έχουν κάποιαν όξΙαν. 3) o:Ι~. μτχ. α.ορ. α' δό 
ξα" (ώς αΙτ. σ.πόλ.)=έπεlδή όπεφασΙσθη, έφόνη κα· 
λόν " χαΙ τοi) δπ:ερσ. δεδΟΥμέ"ο,,=έπεlδή -εΤχεν' όπο
φασισθη (λατιν. quum statutum esset)· ώσ. δο",ο;;"= 
λιχ't. quum stalueretur (έπειδή tl:ro όπcφασlσμένον_ 
[CΙιιX τήν έτμμσλ. βλ. ~έκoμσ.ι, δοκεύω]. 
δοκή, -Ι,. Ι (δοκέω)=δ6κησ,ς, γνώμη, δραμα, φαν

. τασΙο.- 11 (δέκ-, δέκομιι,)=δοχη (δ βλ. ). 
δόκημα, -ατος. τό (δοκέω)' δραμό, φαντασία. . 2) 

γνώμη, προσδσκΙα, 
δόκησΜ;, -εφς, fι (δοκΙ.)' Υνώμη, π/στις, δοξα-



. ~'.6. 

σΙα 11 Ιδέα, φαντΟΟΙα, ύποψί9.- 11 καλή φή!1η, υπό-
ληψις (ιίι; ~ δόξσ). . 
δoΙUΙσf-σoφoς, ΟΥ <δόxrιo,~ + αοφό"γ δ θεωρCιν 

έαυτόν οΘφόν, 6 σοφός κατό τήν φαντασΙαν του 
(ό κατό φαντασΙαν σοφός). 
δοιιlμάςω· μελλ. -άαω' άόρ. «' έΟΟΧΙμ4ασ.- D«

e'lj'" 'άόρ . «' έδox,μάα{hι:ν' πρχ. δΒδοχlμσαμσ, (δόχ,
μo~)" δ;οκιμόζω, ύπ066λλω εΙς δοκιμασΙαν, .ήν JV'Ij-
0!9''J'0. Π. χ. μετιiλλων 11 βασανΙζω, •. Ι. έλέγχω, εξε
τόζω 11 ivtsuesv Υεν.; έλέ'{χω, έξετόζω, έρευνCι (λ«τ. 
exa.mina.re).- 1I (ιίι~ άltO.βλεσμ« 'tYj~ δΟΧ'μ4αΙσ.) έπι
δοκιμόζω, έ'{κΡ{νι...ι, έΠΙKυ~Cι (άντΙθ.άποδοχ,μάζω) 11 
δέχομαι, θεωρCι, τι ώς καλόν, γνήσιον, καθαρόν 
χλπ.- 11I ιίι;; πολι,:ιχός δpo~ έν "Άθήν«ι;: 1) έξετCι
ζω καΙ εύρΙσκω τ.ινά Kατά~ληλoν. διό δημόσιον 
ύπούργημα. 2) έξf:τόζω καΙ δέχομαι παίδος εΙς 
τήν τόξιν τCιν έq:.ήβων Τι έφήβους εΙς τήν τάξιν 
τCιν άν~ρCιν. 'Εξ . ςιο}.οίί τό 
δoιιιμδσfσ, ή ' ("&x,μciζωγ fλεγχος, fpεuva, έξέ-

τασις, CδοκιμασΙα.. . 
δοιιlμσστι;ς, -οίί, ~ (δox,μciζω)" ό έρει,ι'νητής, έξ' 

εταστής, έλε'{κτής. . 
δοιιlμ';, ή <δόχ,μο,,)' έξέταcις, δοκιμασΙα, fλεγ

χος, fpe",vallb δ::δοκιμασμένος χαρακτήρ' (λο. •. pro
bita.s). 
δoιdμιoν, τό <δόJC,μο~) χ«! δox'ΜCίOY' κριτήριον, 

μέσον δι' ου έξετάζεταΙ τις 11 δεΤ'{μα πρός δοκιμήν. 
ΈΧ τοl) . 

δόιιΙμος, ΟΥ <δfΧΟμ4')' δ δοκιμασθεΙς, έξετα
σθεlς 11 δ δεδOKlμQσμένoς 11 γνήσιος, καθαρός, ό
γνός (έπ! με.ά,λλων) 11 επ! π?οσώπων) , δ δεδοκιμα
σμένος, δμεμπτος, άποδεκτός '{ενόμενος, τετιμη
μένος (λ«τ. probus, proba.tus) ιι έπΙ π"ο.γμ. , άξιος, 
έξαΙρετος 11 ιίισ. όξιοσημείωτος, σημαντικός, άξιόλο
γος.-ίπΙρ. -μω,,==άληθCι:;, πραγμαΤIKCις. 

Ιοιι'ς, -Ιδo~, 'iι , υποχορ. του · δοχό.· ράβδος. 
.010'1, ή (δέΧ)μ4')' δοκόρι (στΙγrι. π.χ.) U κον-

ιόρι. . 
δοιιώ,. ·όo~, χαΙ ουΨΙΙρ. -ov., ή = δόκηα,~ (11 6λ.)· 

γνώμη. 
δολι:ρό4;, ά, ΟΥ <δό,ιo~)' άπατηλός, δόλιος, παν

οϋργος. 

δολ"-μιιτι;, ·,δο., δ, -11 <cMλ,o~ + μη,,;)' δολι6 · 
φρων, πανοϋρ'{ος 1I ό fχων δολίας προθέσεις. -

δ>1.6.-ποιΝ;, δ, ή, -οΠονΥ, .6, γεν. -no.Jo~ (δό,ι,ο. 
+3COIi~)' δ' δόλιον fXWV τόν π6δα, ό δολΙως βαΙνων. 
δό1.ος, σ, 01' =Ι -Ο,", ,01' (δ6λο,)' δόλιος, όπ::-

τηλό-:;, παν ::ϋργος. , ' 
δ01"-φρων, δ, ή, γεν . -o)'o~ (δό,ι,:»ς + ιpe';1')· δ 

δόλια .. φρoνCιν, ό δολΙας έχων φρένας, δ6λιος, 
πανοϋρΥος· 
δολιόω, μελ. ·ώσω (δό,ι,~ς)' έξαπατCι, φέρομαι ό

πΙστως (όπατηλCις). 
δολΙχ-αυλος, . ΟΥ (δ01,χο" + σ.ν,ιός)' 6 έχων μα

κρόν ούλ6ν Τι σωληνα. 
δοlΙχ';σύΧΙΙΥ, -B"O~, δ, ofj . (δ01,χΟffσVχ';")' ό f

χων . μακρόν λαιμόν. , 
δ,olΙx-ι:yxiΚι έ~ (δο}.,%Ος. + ιΥχος) , δ fXWV μα

κρόν δόρυ. 
δο1ΙI-ίιΡcτμος, όr (oo,ι,~ό~ + έρετμό~)' δ έχων 

μακρός κώπας (επ! ιtλo(')υ) 11 επι προσ., ό . μεταχειρι· 
ζόμενος μ::lκr:;άς KWnaC. 
δολlΧΟ-ΥρδφΙσ, ofj , (δο,ι'ΧΟffrρcίφω)' τ6 γρόφειν 

διεξOδlKCι:; (σXOινOΤενCις) . 
δολιχο,;δι:ιρος, ΟΥ (οο,ι'ΧΟffδc,ρή)' 6 fXWV μα, 

κρόν τρόχηλον. 
δοlΙχο-δρομέω (δOMxoδ!!όμo~)' τρέχω τ6ν , δό

,ι,χο1' (eίλ. λ _,Ι. Έχ το1) 

δοlΙχο-δΡ'μος (δό1,xo~·l-δΡ4μcίy 'to!! ~ρΙxω)' ό 
τρέχων τόν δό1,χΟΥ (6λ. λ.). , 
.0λΓΧΟ'l, ", ό1'" μακρός 11 ιπ! χρόνου, μακρός, 

όνια;:>ός, έπΙπονος.- ιίι; -πΙι,? δο,ι'ΧΟΥ=έπl μακρόν 
χρόΎον. 
Έτνμ.: δo,ι,xo~ χαΙ οο}σ. δό}',xo~' ίε ί~π. Μσεω; 

dela"9h '(=- εΤμαι μάκρ6ς)" Π~6λ. ίοιπ. ερρινον τόπον 
·dlοJί)ghΟS=λ~τ. longiJs, πρβλ. Ιλλ. Ιy-ΔCABx-ή~. ].%τ . . 
In-cfulg.o, ro~8. tulgus (στερεός, έπΙμονος;),-Όμ6ρ. 

έλλ.: δολ,χός, δόλ,xo~, έO'·δε,ιεx,ή~ (=6 μακρότητα έν 
έαυτι;> εχων, ιίιοεΙ ί; o.:Ι~. δέλεχος), έΥ-δεUJ6~ε,ρ, έΥ
δε},εχ-έω, .ιIoνλl χ,ο,,' π;;βλ. οανσχρ. dϊrghάh (μακρ6ς), 

dra9h-mά"l, dragh-i-mάn (μακρότης)' Ζενδ. dar.e.
ghδ (μaKρό~) . Βλ. δόλ,χο,. 
δ'1110ς, δ , οο}σ ; (πρβλ. επΙθ. δό,ι,χος) ·' δ μaκρός 

δρόμος έν rr:1 σrαδιοδρομΙQ, μήκους 2-74 σταδlων 
(άντΙθ. πpό~ τόν δρόμον .οίι ατσδΙοll), [δι' ίτυμολ. βλ, 
ΟΟλ,,.Ο.1-

δ01Iχ'-οιιI04;, ΟΥ (δο,ι,χοffαχιci)' δ ~Ιπτων μα
κράν σκιόν.-Κατ' ιiH'J 'I ix~oxijv δolrx-dOHrOS' άντΙ 
δoArx-dax'os (δο1,χόff6'σχ.ο~)· μακρόξυλος, ό έχων 
μακρόν κοντάρι. 

δo1'ι:ιlί, εαασ, ." (δό,ιος) ' δόλιος, παYOCί,;γoς .-
11 έπΙ πραγμά,των, ό δ ' λΙως έπινενοημένος, τεχνι· 
κός, πλήρης τεχνασμάτων. 
δο10-μήδιις; .ς, γεν. 'εος (δό,ιοffμijοος)' δολό

φρων, δολlως σκεπτόμενος, δ6λlος, πανOUΡΥ.ος. 
δολο-μήτης, -ον, δ, χοιΙ δο1'μιιτις, " γ_ν. -~σς 

(δ.όλoς+μήrις) · ό έχων πανοϋΡΥον σκέψιν, Μλιος, 
μηχανορρόφος. 
δο10-μ';χδνος, ΟΥ (δόAoς+μ"xσtιt5γ '6 μηχανευ6· 

μενος δόλια τεχνόόματα. 
δ01'-μiiδoς, 01' (δ6J.ος+μVeo~)' 6 δολΙως δμιλCιν. 
δo1o-ηλ.oιdcι, -Ι,' δ::> ~ ιό της, πανουργlα. 'Εχ τ')ίί 
δο1ο-πλ'ιιος, ο)' (δό,ιο. + π}.Ιχω) , δ πλέκων 

δόλους, ό ύφαΙνων δόλου<" ΡQδΙΟϋΡΥος, μηχανορ
ράφος. 
δο10-ΠΟΙΟς, 00' (δόλο~+.n:ο,iω)· 6 δόλους πoιCιν, 

ό δόλιος, έπινoCιν δόλους. 
δ010-ρρδφίcι,. ή' τό συρρόπτειν δόλους, μηχα· 

νορραφΙα, ~::IδιoυργΙα" 'Εχ .οίί 
δ010-ρρδφΟ4;, ΟΥ (δό,ιQffράΠ'rωγ ό συρρόπτων 

δόλους, μηχανορρόφος. . 
δ'λΟ4;, δ (έχ ρΙ~. δΒ,ι· .οίί δέλΒΟΡ)' xup. δόλωμα 

πρός όλ,εΙαν Ιχθύων (-δiλεσρ_) ιι εΙτα, έντεχνον 
μέσον (όργανον, μηχόνημα) πρός έξαπότησιν Τι 
σύλληψιν, κόθε πανοϋρ'{ον τέχνασμα (Τ) στρατή
γημα) 11 πανουργΙα, όπότη, «δόλος), λατ. doIus. 

'Ετνμ.: Κο.τ' ιiλλ'Ju; ciitοχλε.:nίιχ ή ΙΙν ~pxfi ύπο
δηλσuμsν1j έτuμ'Jl'. έχ ρ. δέ,ι- τοίι δΙ'-εο.!? (βλ , λ , ). Κα.' , 
oι~τ?iι; δό~o;=λoι •. doIus, ό~χ. doIom' δ3λόε,~=λo.τ. , 
doIosus' πρ6λ. ποιλ-ΝΟΓΓ. tόΙ (άπότη). Έχ tYj;; a~tYj,; 
γ ΙζΎΙ ; ε!ν::.! χοιΙ τό δόλω ... , -ω1'O~ (ελ. λ.), Β. δι1Βσρ, 
δολΩ-φόνος, ΟΥ-{δό,ιος+*φέΥω)' ό διό δόλου φα

νεύων. 
δoλo-φρa~ίις, έ~ (δ6λo;+φρCΊζω)' δ δόλους φeά 

ζω)' (δι::lνοούμενος καΙ έπινoCιν), δ δόλια φρονή
ματα fxwv. -
δ01ο-φρονCων, ·ονασ, -ΟΥ (δο'-όφρωΥ)' δ έπι-

νoCιν δόλους, ό δόλια φρoνCιν, δόλιος, πανοϋΡΥος. 
δο1ο-φροσύνιι, -Ι( δ::>λιότης, πανουρ'{ία. Έχ το!! 
δολ'-φΡων, ΟΥ=οο10φeαδή~ (ο 6λ ) . . 
δολ'ω, μελ. -ώαω (δόλος)' έξαπαΤQ διό δόλ9υ, 

παγιδεύω, δελεάζω . .,.... 11 παραχαρόcσω, πλcσΤΟΥΡο
φCι, νοθεύω, μεταμφιέζω. Έ; ο.,jτι-ίί τό 
δόλωμα, ·σ τo~, τό' τέχνασμα, δόλος, άπάτη. 
δόλων, -ω)'o~, δ (δ6λος)' τό μικρόν nP<!JρaTov Ι

στΙον.- 11 μυστικόν έγχειρίδιον, ξιφΙδιον, KεKΡUμμέ, 
νον έν ~ό6δy (ίστιλέττο»)' π;;βλ. λο.τ. dol.o· χllΙ 
doIo(n), -nis. , . 

δ01-ώπιι;, "δo~, ή (δόΙος+cZψ)' ή δόλιο ν (παν
οϋρ'{ον) πρόσωπον .fxoυO::J 11 ή δόλιον, 8λέμμα f
χουσα. 

δ'λ~; '.~, fj <δο,ιόω)' τό έξαπaτΔV~ τό δcr 
λιεύεσθαι. 
δόμα, -στος, τό. (δΙδφμ,)· · δCιρoν. 
δομσίΟ4;, σ, ΟΥ (διμω, ΟΟμή)' ό όνήκων εΙς (7) κατ, 

άλληλος διό) οlκοδομίαν. , 
δόμcνα., δόμ ... , άπρφ. έπ. ciop, . 6' το!! &Ιδω,u. 
δόμον-J&, έπΙρ. · orxιzck, εΙς τόν 01ΚΘν,. πρός. τόν-

01κον (πρβλ. orxo ... "', oΤxσδc)ι 'Εχ το!! 
δ'μος,δ <δέμω),λατ. domu$' οll(Ια, κατοικΙα ,.Ι ώ~. 

01κος. οίκογένεια.- 11 μέρος τί'Ίς οlκΙας, δωμό" 
τιον, θάλαμος. - 111 πδν τό τεθειμένον έπl δλ
λου έν οlκοδομr:1: &,cΊ ~e,IPIO". &όμGr' ,πll~ν= 
"06' tκάoτην rPIQKOQTήv 9ε:lράν πλlνCΩν.. . 
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δομο.σφδlής, έ, <ιJ6μo, +οφάΙ1ω)' 6 διασεΙων 
τόν 01κον (xup. ό κόμνων τόν olKqv νό σφαΜ, νό 
σκoντάιjη\I!6 καταστρέφων, KατaρρΙπτων, τόν 0lκον. 
δοΥΙιιεύομσι, ιϊποθ. (ιJ6 .. αξ)· ουλtαμ6άνω πτηνό . 

διό 6o,,!ίHωtf (μέ lξωμένους καλάμους, ιίξ66εργεςι). 
δoYδιιCΎC;, -Ιω" '6 <cJό .. αξ)· . λόχμη έκ καλάμων, 

καλαμών. 
δ.ΟΥαιιίτις, -ι6o" 'ιι, θΤιλ. έπΙθ; <UvΑΞ)' ή έκ κα

λάμου (KατεOKΕUασμένη) 11 ώα. 0\)0. = ψήκτρα κα· 
λαμΙνη. 
δονδΙΙΟ-Υli1φος, ο .. <cJό .. αξ + yltίφω)' ό γλύφι,.ιν 

(σμιλεύων) καλάμους. 
δονδιί6εις, εααιι, ... <ιJ6 .. ιιξ)· πλήρης καλάμων' 

cJόlos- ιJ9 .. iίH6.ι, -= κάλαμος Ιξωμέlί'oς (όλειμμένος 
μέ lξ6ν). . 
~oYδίια-Tρ6φoς, ο" <ιJ61'ιιξ + reΙφω)' 6 τρέφων 

(-ς. Ι. έκφύων, παρ6γων) καλάμους. 
δoνδlί6-X1ooς, 01', χι:ιΙ Y.~Τ:): αuνι:ιΙΡ . -z1ov" -ο

(u .. άξ+.r16η)· ό χλοερός (καταπρ40ινος) όπό κα
λά}Jους; '6 έχων χλοερούς δόνακας. 

. δόναξ, ίων. ιJoiίναξ, tωρ. δώναξ, -iίxos-, δ (ιJo .. Ιω)' 
κάλαμος (<<ύπό τού άνέμου σαλεUΌμενOςι), χo~~. 
«καλάμιι (λι:ιτ_ ca.Ia.mus a.rundo)_- 11 Πάν τό κατα
σ~ευaζόμενOν έκ καλάμου: 6έλος. 2> ποιμενικός 
σύλ6ς. 3) κάλαμος άλιείας r, κάλαμος lξωμένος 
(ιlξ66εΡΥαι πr-tJλ. "o .. ax6eIs-). 4) ή γέφυρα της λύ-
ρας, ή μαγδι: (χ!)ιν_ « κο6αλλάρηςι), Έκ 'tci) . 
ΑΟΜΕ'Ω, μέλ. -;;οω' σε/ω, Τινάσσω, ταρόσσω \Ι 

διεγε/Ρω, έρεθ/ζω 11 περιέρχομαι έφ' όμάξης, περιο
χο(jμαι.-Πι:ιθ-η't_ , ή Άοίη έδΟl,i.rο=ή 'Ασία ήτο είς 
κΙνησιν; , εΙς ταραχrΊν.- [6o .. Ιω· ΠCiΙ7jt. ιΗΙιJοl'οs- (= 
6 παρα~ρνων εΙς τό πέλαγος) . 11 πo.1tί-ιJo .. o, (=ό 
πολύ ταρασσόμενος) 11 ir .. o·ιJ61'0. ( =ό άνακυΚWν 
τήν ο φόβαν). - ΣΥ.ΟΤΕιν. έ1υμολ: βλ. ιJΙεμι:ιι, "i~oS-), 
Έ; ιz~toQ τό 

δ6ΥΙΙμο, ~aro" τό <6o .. Ιω)' τοραχή; διάσεισις, κυ
ματοειδής κ/νησις. 

δΟΥιι"ός, ή, Ο" (6o .. Ιω)· ρημι:ιτ. _πΙθ. τοίι 6o .. Ιω· 
σειόμενος, κλονο(ιμενος. . 
δ6Υτες, ονομ. πληθ. τοίι 6otί., μΤΥ. ιϊΟΡ. 15' τοίι 

δ'ιJωμι • .. 
δόξδ, ,tι (6oxΙω)' Ιδέα, γνώμη, στοχασμός (λι:ιτ. 

visum) ιι προσδοκ/α. 2) αίΌθημο, κρΙσlς 1\ xup. φιλο
σοφική Ιδέα (δοξασ/α), λι:ιτ. pla.cltum. 3) όπλή 
Υνώμη, όπλl'ι δοξασ/α, εΙκασ/α, βλ. ιJ6HqO.S- (ώι; iντΙθ. 
π~ό, τ-;'νθ!τιχ-;''1 rνιίIQtv). 4) φαντασ/α, δρα μα (άιι; 
τδ ιJOH" 8' βλ .).- 11 Ή γνώμη, -t)v ιiλλeιι ~χoυoι περΙ 
τινοι;, ύπόληψι:;, έκτΙμησις (λαιτ . exlstima.tio) U καλή 
φήμη, τιμή, ύπόληφις. 2) δόξα, λσμπι:ότης, μεγα· 
λοπρέπεια.- [δι' ίτυμολ. βλ δοκέω' ιJ6ξιι <*6οΗτjα). 
Έ~ Ι:Ι~ΤOίI' τό 
δoξάς~, μιλ. -«οω <Ufιz) Ιχω γνώμην, σκέπτο

μαι, πιστεύω, κρ/νω, φΡΟνw.- 11 καθιστW ένδοξον, 
«δοξάξωι, έγκωμιόζω, έξυμνw. Έ, ιx~τoϋ το 
δ6ξασμα, -ιιτοs-, τά (6oξά'ω)' γνώμη 11 φαντασ/α, 

εlκσο/α. 
δοξο-ιιοιιΙα, "ι' όγάπη Τr'ις δόξης, φιλοδοξ/α.'Εχ τοΟ 
δo~o.x6πoς, ο .. (cJόξΙΙ+Η6nrω)' ό έπιδιώκων τήν 

ί 6 ~όν, ό πφl τήν δόξαν σφόδρα σπουδόζων, ό φι
λόδοξο::;. 
δaξα-μανής, is- <ιJ6ξιι+μα..η .. ιιι τοli μα'"ομαι)' 6 

έμμανής (τρελλόςί δ:ό δόξαν, ό εΙς δκρον φιλόδο
ξος. Έ~ ιί~τoίi τό 
δοξο-μανία, tι <ιJoξoμα..ή~)' ή μέχρι μανΙας έξι

κνουμένη φιλοδοξ/α. 
δoξα-μfται6-σoφoς, δ (cJόξιι+μcίτιιιοs-+οοφ6s-)' ό 

μάτην φανταζόμενος έσυτόν σοφόν, 6 κενόδοξος, 
ό ψευδοφιλόσοφος. 
δoξ6-~ ο .. (cJόξιι+ooφ6~)' 6 μότην φαντα· 

~όμενoς έ9\Jτόν σοφόν, 6oHfJolooφos- (δ βλ.). 
δοξ6ω. , μ,Ιλ. ·ώοω (ιJ6ξα)" δlδω τήν έντύπωσιν δτι 

εΤμαι το,ρύτος 1) τοιούτος n πι:ιθ., ιJoξ60μαι = φημl
ζομαι, όπολαύω της φήμης, δτι εlμ::ιι ΤΟΙΟύτος , 1) 
ΤΟΙbOτος • 
. ~ω,. μ'λ. -ro.!l ιJoHΙOO' δόξα., ιiπp.φ. ΙΙορ.αι'. . 
δορά, tι (-dIeoιι)' δέρμα ςι;ιou, τομόρι, ιπρο6!δ». 

ΙΙI' ',;uμο).. Ο)., ιΝ,φ], 
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δόρατα, Ονομ. πληθ: ιJ6eιzn, δοτ. Ιν. τοίΙ ιJ6ev(IίSA.}. 
δοράΤΙΟΥ, τό' δποκορ. τοϋ dόev. 
δορδτο-πδχής, is- (δ6ρv+.πάχος)· 6 Ιχων τό πό-

χος τού ξύλου τόύ δόροτος, Ισοπαχής μέ δόρυ. 
δ6ρατος, γιν. τ05 "6ev. 
δορίιιος, ο," (ιJ6eu)' ξύλινcς. 
δορι-δλωτος, οΙ' (ιJόρυ+ά~ώ"αι)' 6 αΙχμάλωτος 

τοϋ δόρατος, τ. i. ό συλληφ::εlς έν πολέμΥ, ό αΙ-
χμάλωτος. . 
δορt-Υαμβρος, ο" <δ6ev + Υαμβρός το!! Υιιμέω)' 

(έπ Ι . τΥι. Έλίνης) ή διό τού γόμου της προκαλέσασσ 
πόλεμον, 'iΊ ή κτηθετσα διό πcλέμcυ. 
δoρI-δήρQτoς, οΙ' (ιJ6ev + ο{}ηeάω)" ό θηρεvθεlς 

(συλληφθεlς) έν πολέμΥ .(διό τού δόρατος) . . 
δορl-ιιΙνής, is- (ιJ6ρυ+κa".:ϊl' το5 κιχΙνω)' 6 φο'

νευθεlς δι':' δόρατος, 6 πεσών έν μόχι:Ί Σ:ιν . τιji · . 
δορϊ-κμής, -ijros-, δι fι (δόeu + κάμνω) δ κατα

rtονηθείς (καμώ,,), τ. ε. φονευθεΙς, διό δόι:ατος (έν 
πολέμω) . πρε/.. ιJορ,κιιl'ή~. '. . 
δ:>ρί-κρaΥος, ο" (δ6ΡV+Ηeά"ος)' λcγχοκέφαλοςι 

'6 Ιχων κεφαλήν λόΥχης. , • 
δορί-κτητος, ο" (δόρv + κτάομαι)" 6 κτηθεΙς. ό

ποκτηθείς, διό τού δόρατος (έν πολέμΥ), ό λαφU
ραγΥγηθε/c:. 

δoρί-ιιτiίπoς, ο .. <ιJ6ev + ΗτvπΙω)' 6 τό δόρατα 
(τό<;- λόγχος) κporwv, σιJγKΡOύων 
δορί-λιιπτος, ον (UρvΗαμβά .. ω)· 6 συλληφθεlς 

διό τού δόρατος (έν πολέμψ ;'t~6i .. ιJoρ,ά.1ωl'~~). 
δQρΙ-μανήC;i έ~ <ιJόρv + μα..ηναι τoίi μαlνομαι)' 

6 μαινόμεν:::ς έν τιj χρήσει τού δόρατ·ος, 6 μέχρι 
μαν/ας φιλοπόλεμος. 
δορί-μαΡΥος, οΙ' (δ6ev + μόe)ο~)=ιJoeιμιινή. (11 

βλ . )' ό σφόδρ:l φ λοπόλεμος. 
δορΙ-μήστωρ, -oeos-, δ (δ6evfμήοτωe)" ό Ι,μπει

ρος περl την χρησιν τού δόρατος. 
δoρΙ-παλ.ΤDς, ον (ιJ6ev +πά""ω)' 6 σεΙων, πάλ

λων, τό . δόρυ ιι ιεle ιJoelna.1l'o,=Q χεΙρ ή πόλλουο 
σα τό δόρυ, τ. !, ή δεξιά. . 

δoρι-πετΉC;, is- '<ιJ6ρvt*nέτω. δμορ. -ι:οlJ ιι{πτω)" 
ό πεσών διό τού δόρατος (τ. i . 6 πεσών έν ποΜμΥ). 

δoρf-πAιιιιτoς; ο .. <ιJ6eV+n"tjooQJ)' 6 πληγεlς διό 
τοΟ δόρατος, δορικτύπητος. 

Ioρi-noyctt;; ο .. <ιJ6ev+n6,,0,)' d no .. aw περΙ τό 
δόρυ, -ι:.!. ό όσχολcύμενος μέ τόν πόλεμον, ,.6 πο
λεμικός, 6 μαχόμενος. - Κι:ιτ' I1Hou, -ι:ι!ι\; ΙΙνωΤ8ρω 
ο-ημ. !χει τό πι:ιρο;. 6oecn6 .. 0s-, -ι:ά δ. προπι:ιρσ;. ιJoel
πο .. ος=6 καταπονούμενος διό τοΟ δόρατος, -ι:.I. ό 
πολιορκούμενος χ:τ.δ. 

δoρι-σδενΉC;, is- <ιJ6ev + 06Ι .. ος)· ό Ισχυρός (δ 
O,,"QJl,) είς ' τό δόρυ (λΟΥχοδύναμός)' πρ15λ. x~Ι 
ιJoev06.ιoή~. . . 
δορι-ατέφΙνος, ο" <cJόeV+οτΙφαιoqs-)' ό οτεφα

νωθεlς (ό άξιος στεφάνου) δι' όνδρε/αν έν καιρίίι 
πολέμου. 2) περιεστεφανωμένος μέ δόρατα. . 
~PJ-rtvaKToς, ο" (ιJ6ev+rι .... ooιιo)" ό τιναχθεlς 

(σεισθεlς) διό TWV δοράτω .... (-ι:. Ι. έν τι:'j μόχι:Ί). 
δoρί-τμrιτoς"o .. (d6ev + rέμνω)' ό κατστμηθεlς 

(διατρυπηθεlς) διό τού δόρατος. 
δoρi-τoλμoς, 0 .. - (Uev+r6.1μη)- 6 τολμηρός εΙς 

τ6 ' δόρυ, τολμηρός έν ΠολέμΥ. ' , 
δοριιδllς; ·lιJos-, tι=6oeHιi~ (8 βλ.). 
δοριιάς, . "'6o~,η (δέeΗομαι, δέδοeΗΙΙ)' Ιλαφος, 

εlδος έλόφου, χοιν. ζαρκάδι, ώνομciοl!η δ' οΓι-ι:ω ιϊπό 
τούι; μsγάλοu, .χι:ιΙ iπ~α~Ρciπτοντι:ιι; όφθι:ιλμου; tou. 

Έ-rvμ.ι ιJοeΧά" d cJόeHO,. d ιJόρξ τoiί 6oeH6S-' εΙ
ναιι -ι:ύποι αχ-ημι:ι-ι:ιοθίντe;; xι:ιιτιi παιρετυμολΟΥί:χν (έΧ τοli 
δέeΗομαι) ιiντΙ των όρθoτ'~ων χι:ιΙ έItΙαη~ ciπι:ιιντώνtων 

. 'oeHιi~ χι:ιΙ '6ei, l1τιναι φωνητιχωι; ιϊν.ιοτοιχφοι. πρό, 
τό ίι:ιπ. ·jcirk-s· πρδλ. χι:ιιΙ τό π,;φιi ' τψ Όππ. ΙΙπι:ιντων 
loeHo, (=ζσρκόδι), χι:ιιΙ τό παρ' "Houx • • ΤΟeΗες· τaw 
6οeΗάιJω .. ,φω .. , lveH.s· ιιΙΥε. ιJyeIIII.. . . 
. δορ6ς, δ <ιUeιιo)' δερμάτινος σάκκος (χοιν. τα
γάρι), r, χαιΙ ό δερμάτινος όοκός (<<τουλούμι»), 

. δορπέω, μίλ. ' -ήοω <ιJ6ρπo .. )· δειπνώ, λαμ6όνω 
(τρώγω) τό έσπερινόν φαγητόν. Έ; OΙ~tCiU τό 
δoρnιιστ64iι δ' 6 καιρός τοΟ δεΙπνοu, έσnέρσ. 
AOριr'α. fι <l6tιιo")' ή πρώτη. ήμέρα της έορτης 



δ6ρηoν-~ηoς 

τών Άπατουρίων : τη~ όi!.τij~ τπ δο{!πίrι=J<ατά τήν 
παραμoVΉν της έορτης. 
ΑΟ'ΡΠΟΗ, .ό· '1"6 φαγητόν της έσπέρας, το έ

σπερινόν φαγ. (λαιτ . coena) 11 τ6 κύριον φαγητόν 
της ήμέρας, γεΟμα 'iJ δείπνον. 
Έτνμ.: έτομολ. !σως σΟΥγ. τφ δ{!έπω (ο βλ.) ' πάν-

τω. -π-( -qv-' καιτι;!. τιναι; δό{!πο'l' ( ί'Χπ. drqvom, π,,~λ. 
καιί ιipχ. ιiλl5. darke , (έσπερ. φαγητόν) < ί'.Χπ. "drqv-, 
dreke (μεση6ριν6ν φαγητόν) ( ίαιπ. droqv-. Πάντ ω. 
Yj · l5ιxatxij σημοισιοιτου δό{!πο" = συγκομιδή, καρπο
λογ/α. . 

ΑΟ'ΡΥ"', τ6.· γεν. δ6ρατοι;, .π. δού{!στοι;. dollρδι; 
(παιpdι τοΤ. ιiττ. et ItOt'/jtoιt; καιΙ δορό,)' eOt. δό{!στι. 
ίων. δονροιτι. δοllΡΙ (πιxpdι δέ τοΤ. ιiττ. ItOt'/jt. καιΙ 
δ6ρτι i'j δoel) . -'lOJ'I, 1)ο"κ. δοVe,.-~λ'/jθ. όνο δόρστσ, 
έπ. δού{!στσ, cJOVefI, (παιpdι Μ · τοτ, rltt. ποιητ. κιχΙ 
δόρ'1) ' γεν. δ6ρω'l', έπ. δοΙίρω'l" ~oτ. δ6{!σαι, έπ. δov
ρσο&, δοΙίρτοοι.-σημ. δέ XU;J. τ6 στέλεχος i'j τ6ν 
κορμόν δένδρου, ιiλλά. μόνον έ φ' · όσον το eev1)pov εΙ
ναι κεκομμΙΙνο'l 11 ώα. δοκός, ξυλε/α κατάλληλος διό 
τήν ναυπήγησιν πλο/ων, σανίς (παχεία, κοιν. μαδέ
ρι) 11 Έντευθεν δέ σημ. κιχΙ : πλοίον (όπo)~ ιiκpιElώ; σομ· 
βοιΙνει κιχΙ μέ τό ιiντΙσΤΙ;ΙΧOν λ'Χτ. trabs).- .11 τ6 ξύ
λον 'iJ ό στειλεός τοϋ δόρατος, -ii Κ'.ΧΙ ιxi)to τουτο τό 
δόρυ ιι ή θηρευτική λόγχη. 'Ensteij es τό δόρο ίκρσι
τε!το δι" τΤί. δε;ι~ς ΧΙΙιΡό;, έσχημιχτΙσθ'/j i) περΙφρσισι. 
ΙπΙ δ6ρ" = πρός τήν δεξιόν xετρa (c:tnl δεξιά»), 
ιiντΙθ. τψ ιπ' ιiαπΙδσ=πρ6ς τό άριστερό. 
Έτvμ.: δμηρ. γβν. δονρόι; (*δοeFοι;, δονρστοι; (*cJoe

Fστ.;. πληθ. δοl1ισ, δοΙίρστσ (πpΙSλ. ίI"ta~oy. όνο έ ... 
cSoveσι;. δοΙίρτιοι; (ίππο,) κσιΙ δονριοι; =ξύλινος tn
πας)' :τρl5λ. δωe- (ΔωρικΜ;ι;. ΔωρΙμσχοι;). δolle
(*cSoeF- (ΔοVρι,). Κi''ιjΤ_ δορά. (=δοκός) (*δoeFfI, _δο
ρά' δ_ριuι, Κ"ττ, ιJi κσΙ τη" δοκό". βν τψ Μεγ. 
'Ετομ. (πρl5λ. λιθ. dArvA (=ξύλον πεύκης), λβΤΤ. dAr
WA (κεδρ/α, τ. Ι. κατρόμι) . -δόρll (ίαπ. *dοru,πρElλ. 
σσινσχρ . dιfru (=τεμάχιον ξύλου, c:κούτσουροι, πάσο 
σαλος), Ζβνδ. dAuru (τεμάχιον ξύλου, δόρυ, λόγχη). 
Βλ. κΙΧί cJev;. 
δoΡU-άlωτoς, ίσφΙΧλμ.γροιφή το!! δοeισ1ωτο, (8 6λ.). 
δoρu-δαρσ{ις, er (δόρν + 6α.ρα.,.)' ό τολμηρός 

εΙς τό δόρυ (τ. ί. έν πoλέμ~). 
δορύ-ξcνος, δ, "ι . (δόρll + l."o$)' ό σuλληφθεlς 

έν πολέμω καΙ όπό έχθΡΟϋ μετa6ληθεΙς εΙς φ/λον 
11 γεν. φ/λός έν πoλέμ~ καΙ σύμμαχος, 
δoΡU-ξ6oς, Ο", καΙ σoν~p. -loVι;. -lo;;" (δόΡll+lέω)' 

ό ξέων (καΙ λεαΙνων) δόι;>ατα 11 ώ. o~σ. d δοΡlllόοι;= 
ό κατασκευαστής δοράτων, δoρaτoπoι6ς 11 ώσ. κιχ! 
δΟΡlllό;;, δ. 
δoρυ-η'yΙΊC;, is (cJ6eV+m1'i_J 'to!! mJ)'"lΙμι)' ό 

πεπηγμένος (συνηρμοσμένος, κατεσκευασμένος) έκ 
δοκών (έπ Ι νεων). -
δορύ-ησΙτος, -ncτιΚ, -ηΙηιιΤΟς" l5λ. δορίη
δορu-σΙcνitς· βλ. δoρισIcvitς. 
δοΡυο;.σσόικ, -'1J:OS. ό' ιipσ. ίπΙθ.-δοeVΙJοόοι; (δ βλ.)' 

φιλοπόλεμος, πολεμοχαρής. 
δoρu-.σσόoς, Ο", χιχΙ χoι-τ;dι σuναιΙΡ. δορνοαονι;, -ο;;". 

ποιη't. κιχ! δoev060s (δόev+α.νco)· ό σεΙων (πόλλων) 
τό δόρυ . . 
δoρu-στέφσνoς, δορυ-ΤΙνσιιτος, l5λ. δoeJ
δoρu-φoρcω, μ,λ. -ήοω (δοevφ6ρο;;)' εΙμαι δορυ

φόρας τινός, τ6ν συνοδεύω καΙ τ6ν προστατεύω 
Ώc; σωματοφύλαξ 11 περιφρoυρW~ Έ~ α~-τ;o!! τό 
δoρu-φόριιμσ, -στοι;, τό (δΟΡllφορcω)' σωματοφυ-

λακή, σωματοφύλακες ' κσιΙ τό . 
δoρu-φoρίσ, i)' ή έπαγρύπνησις έπ/ τινος, ή πε

ριφρούρησις. 
δoρu-φoριιι6ς, rί, δ" (δοΡllφορΙσ)' ό όνιlιKων εΙς 

(i'j ό κατάλληλος διό) σωματοφυλακή ν, διό έπα
γρύπνησιν καΙ φρούρησιν. 
δoρu-φόρoς, ο" (δό{!lΙ + φέρφ)' ό φέρων~. 

λογχοφόρας, «δoρυφόρας~ (λατ . hAstAtuS) n cbl: o~σ. 
οΙ δορνφ6ροι=οl σωματοφύλακες τοΟ 6aσιλέwς (δι
σικρινόμενοι ιiκ του δ-τ;ι l:ι:eΡΟ'1 δόροιτοι) • . 
Ιός, Ο;;οστ. ιio;;. 15' του δΙδωμι. 
Ooσf-Ι_oς; 01'. iσφοιλμ. γρσιφή τοίlIΦαΙδι"οr(8· Ρλ.). 

δόσις, -εω$, Yj (δΙδωμι)' τό δίδε ιν τι, ή παροχή, 
«δόσιμον» . -- 11 δώρον, χάρισμα 11 κληροδότημQ.-
111 μερΙδιον 11 «δόσις» (π. χ. δόσις φαρμάΚCύ). 
δόσκον, έπ. άcί;>. 6' του δίδωμι. 
δότcιρσ, -ij' θ-ηλ. του δοτηρ (6 6λ. ) . 
δοτέος, ο, Ο", ρημ. έπίθ. τοσ ' δίδωμι' ον πρέπει 

νά δώσr:ι τις (ος πρέπει νό δoθιj).-Ιδoτέo,,=πρέ· 
πει νό δώcr:ι τις . 
δοτήρ,. -ηροι;. δ (δΙδωμι)' ό δ/δwν, ό διανέμων. 
δότης, -011, δ=δοι:ηρ (86λ . ) . 
δουλ-'ΥωΥCω, μΗ. -ήαω (δοvλοι;+σ)'ω)' άγω (όδ· 

ηγώ, φέρω) εΙς δουλεΙαν, ύποδουλώνω 11 δoν1cι)'ω
)'8'" τδ οώμα = ύποτόσσειν (φέρειν εΙς ΙΙποτqγήν, 
όπ.ονεκροϋν) τό σώμα. ' 
δουΙάρlον, τό, δποκορ. του δοijλο'ς. 
δουΙcΙσ, ίων. δov1'1t'1, i) (δO~~8ύω)' δουλική ΚΟ

τάστασις, ύποδούλωσις, «σκλα6!ό".- 11 τό σώμα (ή 
τάξις) των δούλων, οΙ δoϋλoι~ οl 'ύπηρέται. 
δoύlεlOς, σ, ο" i'j -οι; -011 (δoίίλo~)' δουλικός, δου · 

λοπρεπής. 
δούλευμσ, -στοι;. το (δoν~εύω)' ύπηρεσία, έξυπη

ρέτησις .- 11 δΟϋλος (λ :ιτ. manclpium). 
δουλεύω, μΒλ. -οω (cJov10;;)' ε:ίμαί δΟϋλος, ύπη

ρετώ ώς δοϋλος 11 γενικω;, μετ,χ ~'Jt" είμαι δοϋλος 
είς τινα; είμαι ύπήκοος είς τινα, ύπηρετώ, έξuπη

'ρετω, ύπακούω, ύποτάσσομαι (λοιτ. inservire "Iicu.i). 
δούλη, i)' θ'/jλ. του δοV10Ι;. 
δουΙιιΙη, ίων. τύποι: τόυ δo1l1τΙcι. 
δουλίσ, i), ποιητ. ιiντΙ δΟ1l1τΙσ. 
δουΙιιι6ς, ή, δ,l, = δον1ιο;; (δ βλ.). 'ΕπΙρ. -"CSΙ; = 

κατό τ6ν τρόπον δούλου. . 
δούΙlος, σ, ο" (cJov10s)' δουλικός, δουλοπρεπής 

11 δοιί1ιο" Ijμαρ = ή ήμέρa της δoυλε/aς (κσιθ' 9)ν 
ίιπε~oυλώθ'l) τι.), τ. ! . η μοΤρα i'j ή ζωή τοϋ δούλου. 
δουλΙχό-δε.ρος, Ο". ίων. ιiντΙ δolιxόΔCιρo;; (δο-

1ιχδΙ;+δειοή)' ό έχων μακρόν λαιμόν. . 
δουι.χ&εις, εοοο, c", ίων. ιiντί' δοlιχόcιs. ποιητ. 

τύπο; του δο.ιιχδ;; (8 βλ.). 
δοuΙο-nρcιritς,eι; (δοV10;;+~.πω)· 6 πρέπων (όρ

μόζων) είς δοϋλον, δουλόφρων, ποταπός, χαμερπής. 
ΑΟΥ-λΟΣ, δ (δsω j)' δ,τι Χ~ί σTιμε~?';, σκλό50ς, 

κο;;ιΙω; δέ ό έκ γενετης δοϋλος, έν ιiν:ι θ. π~ί;;.? 
ιi"cJeIίnocJol' ( =τόν αlxμoλωτισ~έν'Τα έν πολέμω 
KOI καταστόντα δοϋλον).- Ι ώ; έ'π!θ. δ!)V.Ιοι;. η, ον 
= ύπoδoυλWΘεΙς, ύπόδουλος, ύπήκ-οος, δJυ.\ικ6ς . 
Σογκριτ. δο1l1όι:εροι; = περισσότερον qπό δοϋλος, 
δουλικώτερος [irιώσ-:οu έΤ!Jμολ.]. 
δου10σύνιι, -r, (δου.Ιοι;)· δΟ'Jλι ·< ή κατά:Ηασις, ύ 

ποδούλωσις, δουλεία. 
δουlόσυνος, οΙ' (δοίίλοι;)' ύπόδουλος, ύποτε

ταγμένος. 
δουλότερος, σ. 01', συΥχρ. του 'δοV.ιοι;. 
δουlόω, μίλ. -ώοω (δοv10Ι;)' ποιι:-, · τινα δοΟλον, 

ύποδουλώνω.-μέσον, ύποτόσσω τι(νό) είς έμavτόν, 
ύποδουλώνω. 'Ee οι!ίτου τό 
δούΙωσις, -ιιωι;, "ι (δο1l1όc:o)' ύποδούλωσις, Kα~

· υπότaξις. 
δούνσl, ιiπ"φ. ιiop. 15' του δΙδωμι , 
δoiναξ, δουνσιιόεις, ίων. τύποι άνtΙ τιίiν δόl'σl. 

δο"σκόει;;. . 
δουηέω, μ'λ. -rIoc:o' έπ. ιiόp. α' δοuπηοο' 'Π~Κ. 

ΔCδollπα (cJovnor)' ήχώ (όντηχώ) 6aρf;ως, έκ6όλλω 
6aρΙΙν "Χ ον (έπΙ 'tf). βΟΙF8ΙΙΧ' πτώαεω; του θηίσκον
το.) 11 γενικω, π/πτω έν πoλέμ~ . . 
δouιιήτωρ, -οeοι;. δ (cJOllMC:O)' ό δουπων, noρό · 

γων δοίίπο" (κρότον), ό κρατών. . . ' 
AOrπoι, δ' πδς ύπόκωφος, 6aρύς, ηχος (<<γδοΟ

noςι)· δofίπo, dκόncιι'l'=τό «60υητό» των άκοντ/
ων n ό ξηρός κρότος ό προκαλούμενος όπό τ6ν 
6ημοτισμόν στρατοΟ n ό 66μ60'1 ό παραγόμενος 
ύπό μεγάλου πλήθους n ή ταραχή τοο · πολέμου, ό 
όλαληΤός της μόχης Α ή 6οή καΙ ό ρόχθος τών 
8αλασσ/ων κυμάτων. [Ιχ τιίiν δμ-rjρ. lρlyδollΠoS (ποι
ρσιλληλφ,· τιjΊ lρlδοllΠΟ'). IΥcSoνπηο:ι.;ι . χ.!. Ooνιiγl· 
-ι:σιι πρφταιρχιχό, -ι:ύπο. ·,δoiίπo, (;τ :-ι;:ι. κ:ιΙ τό :τ:i'j, 
ν8φτ6ραι;- Ιλλην., 6φιιλ6μ,νο, ιΙ, όνο;~:r.:?πο\Ι~ν, Β).. 
χαιΙ "n'ιπor} . 
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δοίιρατα, κιχ! κ~τ.χ σ.υγκοπΥιν δoiί~a, τά: έπικ. πλΥ)θ. 
τ05 δόρυ. 
δουράτεος, α, ο" (δόρυ)' ό έκ σανΙδιJν i) δοκών 

κατεσκευα J μένος, δούρειος (ϊππος). 
. δουράτιον, τό , ίων. τύπ?;; άψ,ί δοράτιο" (α βλ.)' 
μικρόν δόρυ. 

δΟΙ;ρειος, α, ο,,' βλ. δουράτεος • 
. δούρι:σσι, έπ. δατ. πλ 1)θ .• οίί δόρυ. 
δουρ-ιινεκCς (δόρυ + l"εΥΧ(''')' έπΙρρ: εΙς όπό

στασιν δόρατος 11 κυρ. ε!νιχι o~a .• οίί ~πιθ. δoυρη"εκfις 
(μi) ιΧπαντωντος , εμως). [δουρ·η"εχ-ής, δπω;; κcιΙ .& 
δι-η"εΧ-ής, ποδ · η"εχ-ής κ. &., εχουσιν ώ;; β' cυνθa •. 
• 6 θ~μ~ >έ,,~x- τό πε~ιεxόμενoν είς τού;; .ύπου;; ή,,~
x{hι", ""-η"οχ-α , '1"εΥΧ-Ο", ή"εΥχ-α' δoυρ-η"εxη~ 
<.tJoeF·fI"exfιi (κυρ.=ό ύπό τοϋ δόρατος έπιτυγχανό· 
μι::νος 'iΊ φθανόμενος, τ ε. ό είς όπόστασιν βολης 
δόρατος)]. '. 
δουρι-άιωτος, Ο", ίιΟν. ci ν .Ι δοριιΗ.ωτος (8 βλ.) . 
δουρι-κΙι:ιτός, ό", ίων. ιΧη Ι δορι-κΛειτός (δόρυ 

+κΛειτός)' πεφημιομένος είς τό δόρυ, έξακουστός 
πολεμ ιστής . 
δουρι-κλϋτός, ή, ό", ί ων. ciν.ί δορι·ΧΛυτός (δόρυ 

+ΧΛυτ6ς)" περίφημος είς τό δόρυ, έξακσυ:nός πο
λεμιστιΊς. 
δουρι-κτητός, δοuρί-Ιηπτος, δoυρι-μ~νΙΊC;, ίων. 

ά,ιτΙ δσρι-. ' 
δούρι,ς = δού2ειος (ο β λ.ί. 
δοuρί-πlηκτος, Ο", ίων. ΙΧ",Ι δορί·π}.ηΚτος (ο 6λ.). 
δουρι-τϋπής, ές (δόρυ+τύπτω)' ξυλοκόπος (ό τύ-

πτων, a1)l. . κόπτων ξυλα). 
δουρο-δόκη, Υι (δόρυ + δοχή ' .οίί δέχομαι)' θήκη 

διό δόρατα, δορατοθήκη. 
δουρο-δήκη, ij (δόρv+t7-ήχη)' θήκη διό δόρατα, 

δοcατοθήκn. 
δουρο-μσνής, ές, ίω 'ι. civτ.t δoριμα"fι. (5 βλ . ). 
δούι;, μτχ. iop. ο' .?U δίδωμι. 
δοχείον, l'JlY. δοχήιο'" .07 (δέχομαι)' όγγείον, 

«δοχείον». . 
δοχή, ij (δέχομαι)" ληψις, παραλαΒή 11 ύποδοχή, 

φιλοξενΙα, συμπόσιον.-II=δοχείον, όγγείον. 
·δοχμή, Τι, κcιΙ δόχμη (δέχομαι)' μέτρον μήκους, 

σπιθαμή. 
δόχμιος, α, ο" (δοχμό.) · έγκόρσιος, ' πλάγιος, 

λοξός. 
δοχμό-Ιοφος, ο" (δοχμό.Ηόφος)· ό f:XWV λόφον 

(περικεφαλαίας) κλΙνοντα πρό::; τό πλάγια, ό Ιχων 
λοξόν λόφον. 
δοχμόομαι (δοχμός)' ci.,p. cι' έδοχμώθην, πcιθ.· 

στρέφομαι (κλίνω) πρός τό Πλάγια, κυρτcϋμαι, καμ
πυλωνομάι. 'Εκ ,,:οίί 
ΑΟΧΜΟ'Σ, ή, όνο λοξός, πλάγιος (=δόχuιο., 5 

βλ.) [δοχμόο(*δαχμός' πρβλ. σcινσκp . jίhmάh (=έστρομ' 
μένος πρός τό κάτω)]. 
δράΥμσ, -α το., .6 (δράοσομα, 'iΊ δράττομαι)' δ

σον D.JvaTai τις νό περιλά6r:J διό της χειρός, «φού
χτα» , «δ;::ιοξ!Θ», «χειρόβολο», λcι •. maniρulus. 
δραΥματη-φόρος, ΟΥ (δ2ιίΥμα+φέρω)' ό φέρων 

(η μεταφέρων) δρόγματα (δέματα αταχύων, χει
ρ660λα). 
δραΥμεύω, μ4λ. -σω' συλλέγω σΤτον (~1)λ. στό

χυς) καί άποτελώ έξ αύτών δέματα, κάμνω δρά
γματα (δεμάτια, χειρό60λα). 
δραΥμός, δ (δl1άσαομαιγ τό δράξιμον, τό δρ

nαγμCι;· . 
δρδ&εΙν, :ΧΠFφ. \Χορ . β' .οίί δαρ{joά"ω (ο βλ.). 
δρά&ι, δραΙιιν· Προ"., κ«Ι E!Jx •• ciop. 6' .οίί δι

"ράαχω (8 βλ.). 
δρσίνω, μΙλ. δρα"ώ , (δριίω)' εΤμαι fτοιμος (πρό-

θυμος) νό πράξω τι (πρΟλ. δρααεΖω). 
δράκαινα, 'η., τ( θ1)λ . • οίί δράχω" (8 βλ.). 
δρσκι:ίν, απ?ψ. έ '/εργ. ιΧορ, ο' τοίί δΙρχομαι. 
δρσιιiίναι, !iJtpcp ... ιχ.θ. ciop. 6' τοίί δ6ΡJCομαι_ 
δρδιιόμι:νος, μ.χ. μέσ. cio". ο' .οίί δέρχαμαι. 
δράιιον, ίων. ιΧντιωραχο", ιioρ. 6' .οίί διeκαμαι. 
δραιιόντειoc;, α, ο" (δράXωtf)" ό όνήκων εΙς 

iSρόKoντα. ;'.-
δραKoντ-oλέΤΙΙC;, --ov, δ ("~κ0wt8λλvμι)· ό κα-

ταστροφευς τών δρακόντων, ό έξολοθρεύων τcύς 
δράκοντας, όφιοκτόνος. 
δρδκοντό-μσl10ς, ο" (δράκω" +- μaΗός)' όφιο

πλόκαμος, O ίJτιν ~ς "ι 1'. 6μ1) Εχε ι Ι;:; $ ~ ;; ιiν, Ι πλοκ:Χμω·l • 
δρακοντ-ώδης, ες (δράχω,,+εΙδος)' δρακοντοει· 

δής, ομοιος πρός δράκοντα. ' 
δρσκών, μτχ . ~ ·Iε:;γ. ci?p. β' .ι:.ιίί δέρχομαι (5 6λ-). 
δράκων, -ΟΥτος, δ (JeaXI,:'i'" .οίί δέρχομαι) ' «δρα

κος», «δράκοντας» δφις, πεp ιγpcιφόμΞνo; ίιπό τοίί Ό· 
μ 'ήρου ώ;; πελώριo~ το μΞΥεθΟζ. xρώμcι :-:ι ;; ερυθ~ ι:;υ . 'iΊ 
ιiμcιυρo&, κιnCΊσ. ι κτoς, 1'.ιχτοιχων εΙς τ& δ,,1) . έντός ο
πών. κ:ιί .ρεφ6μενος μέ δ1jI.1) Τ1)ριώa1) E)6-;cινcιΙΙμη ·l. "(εν • 
έρπετόν. 

. Έτυμ.: ίκ ρ. δερχ- τοίί δέρκομαι (8 βλ.)' 1ψβλ, 
κcιΙ σιχ.νσκρ. darc; (=βλέπειν), πρκ. da-dάrc;-a, drc; (= 
βλέμμα, όφθαλμός)' πρελ. xcιt.6 παριχ lIΙΕγ .' Ε:υμ. :'δρά
χω" naeci τό δέρχω, τό βΛέπω' όξυδεgχέ; γάρ το 
ζφο" .. , xCtt τ6 παρ' Ήσυχ. αδροχτάζει.· περ,βλέπεις ... 
δράμα, ·ατος,.6 (δράω)' Ιργον, πράξις, ένέρ

γεια, έργασία 11 έπlχεΙρησις ( << δουλ!ά») 11 καθηκον, 
χρέος. 2) έργον παριστάμενον όπό σκηνης, « δρά
μα» , κυρ. τpαγ~δία. 
δρσμείν, ciπρψ, cio". Ε)' του τρέχω' [π;:.κ. δέδρομ:ι' 

δρόμος' δρομεύ.· δραπέτη;' ~ι' έΤ i> μr;i .. βλ. άπο·δι
δράοχω). 

δράμιιμσ, -ατος, . 0 (δραμε."γ τ6 τρέξιμον, δρό · 
μος, άι'ών δ;;όμου. 
δραμουμαι, δρσμών, μΞλλ, κcιΙ μ.χ. ιΧορ. ο' .ου 

τρέχω. 

δράναι, απρφ. !Χο? ο' ~oίi διδράσκω. 
δράξ, δρακό.=δράΥμα. 

, δρδπι:τι:ύω, μέλλ. -σω' φεύγω μακριά, φεύγω 
κρυφΙως. 'Εκ τοίί 
δρδπέτης, ·ου, ίων. δρηπέτης, -εω, δ (δρίi"αι του 

διδρdαχω)' ό δραπετεύων, φεύγων κρυφό 11 φυΥάς, 
λιπ ~τόKτης 11 κυρ , ό Όραπετεύσας δοίιλος .- 11 ώς 
έπΙθ. δeαπέτης χΜίρο'ς = τοιοίιτος κληρος ώστε νά 
δύναται νό διαλυθι:j καΙ νό μή έξαxθι:j έκ της κλη
ρωτΙδος, ώς βώλος χώματος, δταν διαλύεται, 
δραπεnδηc;, -ον, δ=δραπέτης (8 βλ . ). 
δραπιΕτις, -ιδος, f,' θ"ljλ. 'tou δραπέτης (5 βλ.). 
δραπι:τίσκος, δ' δποκορ .• οίί . δeαπέτης. 
δράς, δράσσ, μ.χ. ciop. 6' 'tou δράω. 
δρασι:ίω· Εφε.ικ6ν .o,u δράω' έπιθυμώ, Ιχω διά· 

θεοιν, νό πράξω τι. 
δρασ&είς, μ.χ . π«θ. ciop. cι' .οίί δριίω. 
δρασΙμος, ο" (δράω)' δραστήριος, ένεργητικός 11 

τό δριίσιμο,,=ή δραατηριότης. . 2) ό δυνάμενος νό 
πραxθι:j. ' 
δρασμός, ίων. δρησμός, δ (δρ&,,(ιι)" ή όπόδρa

,σις, φυγή. 

δρασομσι, μΙλλ, .06διδράακω (5 βλ.). 
ΑΡΑ'ΣΣΟΜΑΙ, αττ. δeιίττομαι' μΙλλ. , δριίξομαι' 

ci6p. οι ; έδραξάμη,,' πρκ. δέδραΥμαι, ci~τ . δέδαΡΥμαι' 
' ιiπoθ: άδρόχνω διό της x~ιρός, «π!άνω» ο:ριγκτά, 
χουφτώνω κάτι, παΙρνω μ!ό φούχτα άπό κότι 11 βάλ
λω χείρα έίς τι. - μετ' cιΙ •• πρGίγμ., λαμβάνω τι μέ 
τΙς «φοϋχτεςι, ' 
δραστιΕος, α, Ο", Ρ1)μ. ΕπΙθ •• ου δράω' πρακτέος, 

ποιητέος.- 11 δραοτέο,,=πρέπει νά πράξl) τΙς τι. 
δραστήριος, ο,,' ένεργητικός, δραστήριος, άπο· 

τελεσματικ6::;. . 
δράστιις, -ου, δ (δράω)' έργάτης 11 ύπηρέτης, θε

ράπων (ούχί δΟϋλος). 
δραστικός, ή, ό,,' δρασι:ήριος, ένεργητικός. 
δρδτός, ή, ό,,' κοι,τ:Χ μaτιiθeσΙ 'J ιΧντΙ δαρτός; Ρ"ljμ. 

ΕπΙθ .• οίί δέρω' «γδαρμένος) γδαρτός. 
δραχμή, iι (δράαooμaι)' κυρ. δσον δύναταΙ τις νά 

πιάαl) μέ τ6 χέρι (πρ6λ . δράΥμα) 11 «δραχμή», νόμι
σμα ίσo~ύνoιμoν πρ6~ 6 όlSοι.ούς, κcιΙ cχεδόν Ιοον πρ6ς: 

, .6 ρωμοιΊ:χ6ν δ1)νCΊpιoν.- 11 ιiττ. βάρος ίσον πρός 4,3 
περΙποu γραμμ. . 

• Ετυμ. ι δραχμή' ·αρκ., αtολ. δαρχμα ( .. ρβλ. παρ' Ή~. 
cδαρχμά.· δραχμά.ι> ),ΚΡ1)" δαρ"μά, δαρχ,,!i' δι' ίτι.ιμ. 
δλ. δl1άααομαι. ' 

, ΑΡΑ'Ο, μίλ. δριfcιιu' ιi6ρ. cι' 'δe«σιι' ΠΡΧ. ιUδe«-
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~,., , 
Hα,-ll~e1lt, ιiάρ . ~' έ&eάσθη'J" ΠΡΧ. &έ&ραμα,' πρατ
τω, ένεργώ, τελειώνω, κατορθώνω' - μετα. διπλ Τι. 
αΙτ.: &ρώ "''J'd τι (καΙ0" iι κακό'J" καΙώ; ij κσκώ;) 
-προξενώ είς τινα καλόν iι και<όν. 

'Eτvμ, : [&eάω(*&e'U,-jω' δμΥ,ρ. &eάi'J'ω (=έπιθυμώ 
νά πΡόξω τι)' &eαμ4:c&eα'J'Οi' le.,o", πe'U,ξ'i" Ήσυχ: 
&.""i' ά&eα"έω, δμ1lΡ ' όΙ'Υοδeα'J'έω' δμ1lΡ. δρηατήρ' 
&ι!,1στοσν",,' δeααΠ;Ρ'Οi' πρ6λ. ,λιθ. darau, daryIi 
(= δρQ, ποιώ), dόr,bas (=έργασΙα), dirbu, dirbtl 
(=έργάζεσθαι)' θεμ~τ. Μσι. ία,π'. dera=έΡγάζεοθαι]. 

, ΔΡCηδνη, ij (&einQI)' τό δρεπάνι, τό γνωστόν όρ
γανον, δι' ού θερΙζει τις τά σπαρτά (6λ. δeέπσ'J'Ο'J'). 
δρι:ηδνη-φόρος,ο ... (δeεπά'J'η + φέρω)' ό φέρων 

δρέπανον, ό έφι.ιδιασμένος μέ δρέπανον U a.eμcι 
&ι!εnα""φόρo ... = άρμα έφωδlασμέναν μέ δρέπανα 
έκατέρωθεν. ' 
δρι:ηανο-ι:ιδιΚ, _~ (&ρέπα"ο ... + εΙδΟi~' ό έχων 

σχημα δρεπάνου. 
δρCηΙνον, τό (&ρέπω)=δρεπά",η (8 ΙSλ.)· δρεπάνι, 

κυρτόν θεριστικόν έργαλεΤον 11 εΤδος κυρτοϋ ξΙφους, 
δρεπανοειδής cχατζόρα». [~ι' &τυμολ. 6λ . &ρέπω]' 
δρcηIν-oυρyOς, δ (δρέπrΗΟ'J', *leyQI)' ό κατα

σκευαστής δρεπάνων, δρεπανοποι6ς. 
δρΕητω, ΠΟΙ1l'l:. ιiντΙ δρέπω' μαδώ, συλλέγω κό-

πτων, ' δptnw. '-
ΑΡΕ'ΠΩ, μελλ. -Ψ!'" ιiδρ. α'lδρεψα' &6ρ. β' Ι· 

&eαno'J'.~ Mιiσoν, δωρ. μέλλ. δρcψεiίμcιι' &6p; ~' έ
δeεψάμηt'.- ΠGtθ.1Ι'1:. &6ρ. έδρέφθη,,' όποκόπτω, όπο
σπώ, συλλέγω U μΒσον, συλλέγω δι' έμαπόν, σταχυ· 
ολογώ ιι μτφρ. (1J~ χ,ιχΙ 'ι:ό λιtt. decerpere) όποκτώ, 
καταλαμ8άνω ιι καρποϋμαι, όπολούω, τι. 
Έτvμ.: δeέπω (συλλέγω)' δeμcάt'η, δρέπα"ο'J'. Τό 

-π- IIΙν~ι !Jιφο;;οuμενον' έα.ν π<ρ, .ό~ε τό δρέπω π:χ
ριίΎBΤ~Ι Εχ ρ. drep-, ij'l:L' &ποτελεί έ;τέχτ:χοιν τη~ ~. 
der-, π~ΙSλ. έλλ. δέρω x~ί δρυπτω' έa.ν n (qv (π;:ι6λ. 
Ιλλ. δόeποt', άλ6. darke, dreke), τότε -;6 δρέπω προ· 
'ρxετ~ι εχ ρ. dreqv- '/j";L' &ΠΟΤολεΙ ιiλλTι'I Ειtέκ'tltc;ιν 
τ'9). ρ. der-' π;;6λ. xGtt δρωπαξ, -ακο. (μαδητικόν 
έμπλαοτρον), δρωπακΙζω=μαδώ, όπcψιλώ (πρΙSλ . τ6 
π~ρ' 'Ha 'JX. cδ2ώπτc,'J" δ.Gtκόπτε.,,»). 

δριιηιΕτηc, -εω, δ, ίων. τό;το; χντΙ δ2σπέτ,l', 
δρησμοσύνη, ij=δρηαrοαύ"η (δ 6λ.). 
δρηστrιρ (Α) , -ηρo~, δ (δ.δeάακω), ίων, ιiντΙ &ρα

στήρ' ό δ;:>απέτης. 
δρηστrιρ (8) , , ηρo~, δ (δ2άω), ίων. άντΙ δραατήρ' 

έργότης, έργατικό:;, έργαζ6μενος θijλ. δ~ήατε'eα. 
δΡιίστης, -ov, δ, ίων. άντ ! δράατη. (ii 6λ.). 
δριιστοσύνη, Τί, ίω 'ι. «ν~ί δ!αατο"υ"η (δράω)' τό 

ύπηι:ετεΤν, διακονΙα 11 δραοτηριότης περί τήν δια
κονΙαν. 
δρίμυλος, ot', 6ποχορ. ,-ου δeιμυi' όξύς, διαπε

ραοτικός. 
ΑΡΓΜΥ,Ι, -eia, -υ· διαπεραστικός, όξύ:;, δηκτι

κός, «τσουχτερός».-:- 11 μτψρ. (ώ; τό λ~τ. cιcer) όξύζ, 
τροχύ:;, όπότομος, πικρός 11 όξύνους, διορατικό :;.
'ΕπΙρ. -έως. [δριμν,; (δρια-μυ.· δe.μύτη., δe,μυααω' 
αυγrι'. τψ λ~τιν. trislίs, π:xλ-σλ:xΙS. dresiί kiί (λυπη-
ρός), dreseliί (σκυθρωπός)]. Έ, ~,jtou τό , 

δρίμύτης, -,1ro~, -Ι( όξύτης, «δριμύτης:. U όξύ-
νοια, πανcυργΙα. ' , 
ΑΡιΌI, τ6, πλ1lθ. δJ!Ια, <t!i (ώσΒί Ee άνομ. 4ν. δelοt')' 

λόχμη, δάσος, σύνδενδρος τόπος.- [πpΙSλ. λιtχ . 
&ι!ιιJw=δ''J'δeώ'J', π~p' Ήσυχ. cέ ... δeιώt'σi' δeόμο. 
nαelHt'(/)t' Ι ... Δακeδαlμα'J"". ΣυΎΎ~ τψ δev; (8 βλ.)]. 
ΑΡΟΙ'ΙΗ, fι' ξύλινος" λουτήρ, Ύβ·l. λουτήρ. 
Έτvμ : κ~τα. πGt;:.ετυμόλ. έκ του δev; ίσΧ1lμ~τΙσθη 

xGtI τόπο. δρντη .. δροΙτη ( δcου-σιτα, '1:. Ι. *drou (= 
δρΟς, πι;.ΙSλ. ιiΡΎ. δρoo~+~αιτα, δι' δ πι;.6λ. λ~τ, ' ιl
tutcι (6ποχορ. του *sita) (=κάδος), siteltcι (=ψηφο
δόχος κόλπη), sinum, sinus (πήλινον όγγεΤον μέ 
έξωγκωμένην κοlλlαν). K~τ' ω.λου, &ι!ΟΙΤ'l (&eoFI
R <ί~π. *drou-jo-. 
δρομαίος, σ, α", Τι -ο., -ο" <&eόμαi)' ό τρέχων 

μέ δλας τou τός ΔUνόμεις, ό' ταχύς, τρεχδτος, 
«φτερωτός ί. 
δρομάς, -άδα~, δ, fι <&ι!σμεί", 1:06 τρΙχι»)' δρα

uaToς, τρέχων U 6ιaστικ6ς, έσπεuσμένoς. . 

δρομι:ύς, ·έω~, δ <&eσμείt', τ06 τeέχωj' Ί5,τι XIΣ 
σΥίμερον. ", .. 
δρόμημα, -στο., τ6=δράμημcι (δ βλ. ). 
δρόμος/ δ (~αμεί'J', δέδρομα, του τρέχω)' τρέξι

μον, «δρόμος», QYWV δρόμου 11 πορεΙα 11 φυγή 11 δια
φυγή, όποφυγή : /Ιμέeη; δeόμα. = πορεlα μιδς ήμέ
ρας, Τ. ε. ή άπόστασις, τό διάστημα, δ διανύει τις 
έν μιςi ήμέρQ. 2) τό μη κος τοϋ σταδΙου, στάδlQV' 
έξω δρόμο. φΙρεαθα, (πιtr-?ψ.)= Altttv. extrcι ole'a,s 
vagarl = πλανώμαι έκτός τοϋ δρόμou, εΤμαι έκτός 
8έματος.- I1 τόπος κατάλληλος πρός , τρέξιμον, 
στόδιον δρ(>μαυ 11 δημόσrος περΙπατος. [~ι' έτυμολ. 
βλ. δραμεί';]. . 
δρoσι:~, ά, ot' (δρόαο.)' πλήρης δρόσou, δρο

σοοταγής 11 ύγρός, ύδαρής 11 πρόσφατος, τρυφερός, 
μαλακός. 
δροσ.ςω, μsλ. '/σ(/) (&ρόσα.)· ραντlζω μέ δρόσαν, 

δροσΙζω. . ' 
δροσινός, ή, ot' (&lόαο~)=&eοαεeΟ. (/3 βλ.). 
δροσόcις, cααα, ε"" ΠOΙΎjΤ . ά'ιτί δeοαεeό •• 
ΑΡΟ'lΟI, ij , λ~τ. ros' ιδροσ!ά» 11 ώα. ή ωρα καθ' 

ην πΙπτει, δρόσος. 2) καθαρόν ϋδωρ 11 ili:J. σ1lμ. δQ
κριια. 3) μτ:ρρ . παν τό τρυφεcόν, τό νεογνό τών 
ζt;Jων . [δeόσο>\ *'J'26ao. (π,,6λ . 'J'όrιο., 'J'οτερ6.)· Πf.ΙSλ. 
σ:xνσκ~. raS-4S, λ~τ. ΓΟΙ, Σλ~6. rosa' βλ . xGt! leoη]. 
:ΙΕ; cιtjtfjU τό 

δροσόω (&eόαΟi)' ύγροΙνω μέ δρόσον, δροσΙζω 11 
νοτίζω. 

δρ:»σ-ώδης, ε~ (δρόσο.+εlδο.)· δμοιος πρός δρό· 
σον, δρσ:!οειδής, δρσ::ιοσταγής, δροσερός. 

Αρu:ίc;, -άδ"ς, fι (δ!v;)' νύμφη των δασων (π"ελ; 
άμαδ;)Uάς), τη;; δ;το ί ΙΧ; ΤΙ ~ωyι Ο:JνΕ~έ~tο ;τ;:.6. τΥι'Ι ζωτ,'ι 
του lIiv ~pr,'J, Cι~:ινo. :r.lι";Ίj ~τo 1': po:;-:it~;. [lΙι ' έτυμολ. 
5λ. δ2V;]' 

Ipiι'I-YOr;, η, 0'11 (δρv;)' έκ δ,:>ύός, ιδρύίνος» 
(Κ? Ι ' Ι . « δ,:έν!ος »), KατεσK~υασμένoς εκ ξύλου δΡυ ' ς 
11 δ!vi't'οl' πiίJ=πϋ;:> (φλόξ) προερχόμενον εκ ξύλwν 
δρυός 11 μέλι δ..,ύϊ'J'οt'=μ έλι έκρέον έκ κοιλώματος 
τού κορμού δρυός, δ,: υ6μελ ι . 

δρυ-ιιo~άΠTlIς, -ov, δ=δJvο-κολάπrη. (5 ΙSλ.). 
δρiiμόr;, δ , πλΥ, θ , δJvμοt, 0 \, χ:χ Ι δρtίμά, τα. (δev;)' 

δάσος εκ δjJυwν, δ,Juμών, δόσος. 
Έrvμ.: σ'/jμΕιωτc ?'ι δ,ι πiνtοτε 9, έκτδ; τ!)ίί o·j~. 

Π):Υ.θ: < ί~;τ . dri1- π;:.6λ. δρν; (Ω. λ . ) κ:χ! σ:χ.'/οκρ. 
ari1nam (=τόξον, όοπίς), drϊn ( ί :Χπ . dri1nοm=ού

ράνιον τόξον), Λιθ. drύtas (= στεοεός, ίσχυρός), 
λGtτ. dίirus (κ:n' riνeιμοΙωοιν εκ του *drίiros = ίσχυ· 
ρός ώς δένδ;:>ον). 
δρυμών, -ω~o;, ' δ (δρν.)=δρυμΟ. (8 βλ.), δόσος 

(έκ)δρυών. 
δρίίΟ-Υόνοr;, 0'11 <δρiί; + * Υέ'ΙΙω τοίί ΥΙΥ"ομα,)' ό 

γεννών, ~ηλ. παράγων δρϋς (έπί άρίω'l π, χ.), ό κε
καλυμμένος με δρϋς. 
δρu>ιιoίτης;-.'.-oυ, ό (&ev';+Hotrη)' ό κοιτόμενος 

(κατακλινόμενος, διαμένων) επάνι.) είς δρϋν (ίπίθ. 
τοϊ) τέττι yo~). 

δρυο-ιιολάητης, -ov, δ (δeiί. + κοlάπτω)' ό κο
λόπτwν (οκαλΙζων, περιτρώγων) δρϋν (τ. ί. δένδρα), 
ξυλοφάγος 11 βλ. xGtl' δρvκολάπrη. (λGtτ. piCUS major 
xGtt plcus minor); , 

δρuo-ηIyιίr;, i. (&ev;-t-myη'J'aa 1:06 πή""vμ;)' ό 
έκ ξύλων δρυός κατεσκευασμένος. 

δρύ-οχ!)ι, οΙ, Τι δρύ-οχα, τα. (δρiί. + Ιχω)' τά εκ 
ξύλου δρυός πλε;:~ρό τών πλοΙων, ritLV~ συνιχουν τό 
δλον σωμGt 'ι:οίί οχciφου~ (τό στρο8όξυλα τού ΌκαρΙοϋ, 
τό σκαρΙ): δevόΧΟVi τllJ.rιμι δeάμcιτο.=8όλλω τό 
σκαριά (τόν σκελετόν) ένός νέου δράματος. 
δρύ-οt, -απo~, ' (&ev; + 8ψ)' eteo, &evοκο1dπτο., 

(~uλοφciΎου)_ 

δρϋ-ηΗι\ς; , i. (δev~ -t- nέπτω)' ό ώριμασμένος 
επί τοϋ .δένδρου, έντελώς Ι::Ιριμος U «ξεπερασμένος., 
ι παρηκμασμένος ». 
δρu-ιιc~, i. (&ρν;+*nέτω, του π/πτι»)- έτοιμος 

νά ntOr:1 όπ~ τό δένδρον, ό παρό πολύ Ι::Ιριμος. 
ΑΡΥ'ΠΠΑ , ij' ή ύπερώριμός (<<πaραγινwμένηι) 

' έλ1ό (XOIV, c8ρούμΠQΙ), λClι., drupρ&. 
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ΑΡΥ'ΠΤΩ, μ'λλ. -ψω' ιiό". σ.' l~evψα. έπ. ~eνψα. 
-ΠΙΙθητ., ιiόρ. σ.' iδevφ{J.ην· πρχ. δέ~evμμα,' σχΙζω, 
ξεσχΙζω, ιτσαιγγρανΙζω», σrlαρ6ττω, πληγώνω: 
δρνnτoμα, (με".) naec,a" = κατcξεσχΙζω τός πα
ρειδς μ.a.τ. genas ΙΔcε-rare)' ω,σ. xe!t~t κσ.! ιiπoλ. 
Έτvμ. : ~eν,πτω, dno-~evιpω' ~ev,π[ς, -{~oς (ε!~oς 

ιiχι.iyθη,)· δμ1jΡ. άμφ'~evιΡης (κ~ί άμφ[~2υφOς=Kατα
ξεσχισμένος γίιρω)' ~eVιpη (ξέσχισμα)' πρ5λ. σ1jμ. 
ιδρύμες, δροίιμες_, δρίιμη ' lΙιιΧ τΥιν έτυμολ. 6λ. ~ei
,πω Κ'.Σ! πρβλ . λεττ. drupt (= μεταβάλλομαι είς ψι
χόυλα), drupi, drupas (συντΡΙμμς:ιτα. άπομεινάρια)' 
τό' ;φ- το!) ά,πο~eνφω εΙνσ.ι, πιθ~~ίiί" ΙΙ"τερc;γενe,. 
ΔΡΥ-Ι, Τ) , γεν. δev6ς, σ.ίτ. ~evlf' πλ1jθ. όνομ. κσ.ί 

CΙi. t ~ δρVες. ~eVας, κσ.! κσ.τιΧ συνσ.(ρ. ~eii;' τό γνωστό'/ 
lIayIIpc;. δρϋς, ιiφιεpωμδνoν εί, τόν Δ(~ _- 11 παν δέν
δρον' nle'ea ~ev;=ή ρητινώδης πεύκη.- UΙ μ-;φρ . 
δρνς ιiπεκσ.λε!τo κιiθι ΙΙπίργ1jρω" κσ.τσ.6ε6λ 'Ιίμινο, ίιπό 
τοϋ y'iJP:1'tO' , 
Έτvμ.: ~eίίς. γιν. ~e~ός ( ίσ.π . *d~ii- (πρβλ . ~eiί

μός χσ.! τιΧ έχι! ιiνοιφSj'όμενσ. . δμ6ρριζσ.)· γεν. ~eVός 
(*~~vF-ος, Ι σ.π. *druv-·. πρβλ . ~ev[FΙ,,,ος χοιί τό σσ.νσχρ . 
dhruνάh (στερεός, βέβαιος), Ζενδ. drva~ (στερεός, 

ύγι~ς),~:1λ-πιρσ. duruva (ύγιής)- ω,. σσ.νσκρ . dru
νόγ'ah (ξύλινον πλΟίον), Zε~δ. drvaenl (έκ ξύλου) , 

Ιλλ_ Αev[F)άs (βλ . λ.), yceGi"~evo" (= γέρικος κορ
μός), μEJ.ά"~eVO" (=καρδlα πεύκης), li~evo,,' _1,,
devo,,' xae~la '~i"~eov" Ήσυχ.· dXeD~eVQ (0!1~. πλΥιθ. 
-= καρποΙ δένδρων), λοιτ . trua (θΥιλ. = ΚQχλιάριον 
= Ιλλ. τοeν"" = ξύλινον κοχλιάριον) . - Πρ6λ. ίοιπ_ 

' *dΙ:ii- ii *dru- 'iι *drou- έν -τφ 'Ar-r'Ji.. ~eo[F;6", 
δeοlτ" (6λ.τιΧ, λ. λ.), σοινσκρ. drQh (γεν. έν.) , Zεν~ _ 

drao~ (γδν. Ιν.=ΤΟΟ ξύλου), σσ.νσκ,,: dro'nam (ξύλι
νO~' K6δoς, σκάφη), drόνΥah (= προερχόμενος έκ 
δένδροu) (ίσ.π. *drou- η *d~eu-), λιθ .. dravis, λεττ. 
drawa, ποιλ-πρωσσ. dra wine (=δaσΙKή κυψέλη), λιθ . 
drave (= όπή δένδρου).- ίοιπ. *dreu- ιίν -τφ γοτθ. 
riu (=ζύλον, δένδρον), Ιλλ. δέ"~eεο" (6λ. λ.).-Ισ.π. , 
*CIO,ΓU- dorv-, έν έλλ. λ. ~6ev (6λ. λ.) .- {σ.π. *deru-, 
*d.rv- -έν oτij ποιλ-ιρλ ; derb (= ατερεός, άσφαλής 
(*d"vos), derucc (= βάλανος), Gall. derw ( πλ rιθ. 
=πευκαι).- Ίοιπ. *d(ru- έ'ι τφ Mcι:χε/) . ~άev~"ος (= 
δρΟς).-ίσ.π.*d(ν- (γΞ?μ. *turw-) έν ItaA.-Norr. tyrr (= 
κοινή πεύκη), tyrue (=ξύλον πεύκης).-Πf>6λ . ιίχ6μη 
χσ.ί δelος, λοικ. ~e,ών (lSλ. τ,χ, λ . λ _ ) χσ.! * ΔωeFι-, 
*-δωeFος (lSλ . έν λ. ~6ev).- ίσ.π. *dereu- (= πείικη) . 
δρU-τόμoc;, ο" (~ρίί;+τεμεϊ", το!) τέμ"ω)' ό κό

πτων δρυς, ξυλοκόπος. 
δρύ-φσκτον, τδ, κοι! δev-φαχτο~, δ(/Jeίί;+φeάττω, 

πρ6λ. χσ.ί ~evφάοοω)' κιγκλιδωτός φράκτης, κιγκλl
δω μα, πασσαλόφραγμα , 11 έν Άθήνοιι, τό περ(φ?σ.γμtx 
των /)ιχσ.σΤΥ)ρ(ων ij του βουλεUΤ1jρ(ου. - [δeνφαχτος 
(·~efι-φeαΗτος (κσ.τ' ιiνoμo(ωσιν, πρ6λ. φeάοοω)). 

δρUφίίνσι, ιiπρφ. πσ.θ. ιio,,:- β' -τοϋ δeV,πτω. 
IpIίta, έπ. ιίόρ. οι' το!) δeV,πτω. 
IPύtIa, 't ' (~ev,πτω)' τό άποξύσματα, θρύΨαλα, 

τρ!μμaτα. 
δρώοιμι, έπ ιiντ! ~I!φμ" έπεχτετ. Ε!1χτ. τοϋ δράω. 
δϋ" έπ. ιiντ! Ιδυ, γ' έν. ιio~. β' -τοϋ δV~. 
δύάκις, ίπίρ.=δίς (ο βλ.)' Πf>5λ. τeΙς, τe,άχ". 
δυάς, -άΟΟς, t, (δύο)' δ ιίριθ. ~vo, 
ΔUΆω (ΔV,,>' βuθΙζω είς δυστυχlαν, καθιστώ τινα 

δυοτυχή. 
δυι:ίν, μτγν. ιin. τύπο; ιiντΙ δυο i" , γιν. Xll! ~o't . 

δυϊχ. -του ΔVo. 

• ΥΉ, Υι' δυστυχΙα, ό8λιότης, άλ Υος 11 μόχθος, 
δλγος, όδύνη 11 σκληραγωγΙα ["). 

ΈΤVμ.: ~νη, δμηρ . cJvGiω (*duv-' σσ.νσκρ. duno·ti= 
καυτηριάζω, θλlΒW « *du-) diinόh (καυτηριασμένος, 
eασανισμένοc;) «*dG - ) δμTlΡ . 'δέδ,,[F)ε, δrί ~ F),ος « *dav-) έλλ. δaίαι=όνάπτω, καίω Ι( dav-), βλ. -τιX~ λ.λ.). 

δύιιν (ώσε! κe!τσ.ι ιίντ! του δll[η,,), E,jxt. ιί?ρ. 6' 
του δi'ίμ, ; 

δϋιι-ηΙΙΙιι, ή' άθλιότης, δυστυχlα. 'Εχ του 
δϋιι-ιr~Ιitς, i" χσ.! δuι\-ιrσδoς, ο" (δύ,,+,πα6ι:ϊ,,)' 

6 πολλά ζιπoφέΡWν, ά~λιcς, δυστυχής. 

δϋ8ι, Προστ. ιioρ. ΙS' 'του δVω. 
δύίoc;, ιι, ο" (ΔV,,)' άθλιος, δυστυχής. 
δυμι:ναι, δίίμε", έπ. ιiντ! cJiiνιιι, ιiπpφ. ιiop. β' 

του δV:ιJ. 
δϋμι, ΠΟΙf>ιi"λ. -τύπο; του ΔVω, δV"ω. 
δiναι, iπρφ. ιioρ_ IS' του ΔV:ιJ. 
δύν4l', ιi.τ. β' έν. του έν. δVJI4μα,' 
• Υ'ΜΑΝΑΙ, έν τφ ένε :Η. xtx! πσ.ρσ.τ. χλΙ·lετσ.ι ώ, 

τό ϊσταμα" 6' Ιν. δVJI4σιιι, ιit't . δύ,,~, ίων . δύ,.", 
δύ)'ε:ι,' γ ' πλ1jθ . : δtί"α"τα" έπ . cJv"έιιτιι, ' ίιπ?τ. IV
"ωμ~" ίω'/. 6' Ιν. διί"ηιι,. - It~ptxt. l~υ"άμ"", IS' έν . 
lδtίνω, γ' πλΥΙθ. l~fι"α"τo, ίων. ΙcJv"έατο'- μέλλ. δυ
"ήσομιιι' ιίδρ _ σ. ' έcJv""σάμ"ν κσ.Ι έδυνήfJ.-η" (η IcJv- ' 
"άσθ"". Επ. cJv"άσ{J.η,,) . - πρκ. δεδtί"ημα,. - '}!;ν 
'tfj 'Αττ_ ιiπσ.ντ~ συχνιΧ Υι /)ιπλΥ) a!);1jot, ,μll"άμη", ή
δυ)'ήθη".- Ι εΤμαι ίκανός, άξιος, άρκετό Ισχυρός, 
νό πράξω τι (μετ' ιiItp'f.) 11 ωσ. χσ.! μετ οι!τ. δύ"αμα, 
α,πιιη:α = εΤμαι Ικανός νό πράξω τό πάντα (λσ.τ. 
omnia posse) ' ιiπoλ. οΙ όυ"άμε"ο,=οl ΙσχυροΙ, οι δυ
ΥατοΙ.- 51 άξίζώ, Ισοδυναμώ πρός, ΠΕρνώ διά τι 
(λοιτ, vaIere) : cI σΙy~oς ΔV"ατα, l,πτα ιIβo~oύς=Ιxει 
άξίαν 7 όβολών, ίσοδυναμεί πρός ... U ώσ. σ1jμ. ώφε-
λώ 11 σημαίνω, δηλώ. . 
Έτvμ.: σκoτεινη~ έτυμολ.· έν έπιγρ. γορΤ. "v"αμα" 

όθεν ίσω; έσΧ1jμοιτίσθYj ΔV"αμα, κtxτ' ιίνσ.~ρoμικYιν civr-
μο(ω, ιν' χ'Jtτi τινοι, συΥΎ. -τφ σοινσκρ. juniiti (διεγεΙρω)' 
δπδ τινω·ι .,υσχε-;Ι~ετoιι xtxl τό λσ.τ _ bonus 1ιοιλ-λοιτ. 
Duenos duonus (=καλός) (Ιτοιλ. *dveno-s (ι::ύπρόσ
δεκτος), xtx( δπό ~λλων τό σσ.νσχρ. dύνΔh (σεβασμός). ' 

'fItcj τιν(ι)ν συΥγ. θεωρουντσ.ι χσ.! τ~ λ~τ. diirι.:s( drίiro5 
(Ολ. cfev;) , diirare, diidum (=άπ6 μακροΟχρόνου) lSλ. 
δή .. · ω" ... ~λ-:pλ. diin (φρούριον), Γαλ. -diinum (= 
έλλ. -δ:ιvνο", π. χ . Aovy-~ov"o,,) , ιiγΥλ'J'ΟΙ;_ Ιύπ (π~ΙSλ. 
:inλ_ town = πόλις), πtxλ-ΥΕΡμ. ziin (περΙφραγμα), 
κ~ ίτoι τ~ίίτtx εχουσι σYιμcι:σ . ιίρχετα ~ένσ.. π;;ό, τΥι '/ του 
~ν"αμαι. 

δύνΙμις, Υι' γεν. -ι:ως, {ων. -'ος' ίων. tot. ΔVνσ.μ, 
(δtίνιιμαι)' Ισχύς, στερεότης, δύναμις, ρώμη, Ικανό · 
της 11 κιιτά διίναμ,,, = δσον δύναταΙ τις Τ'ερισσ6τε
ρον (I.~τ. ΡΓΟ νίΓίΙί) 11 ,παeά δύ"αμ,,, ij iιπA" ~ιίJl4- ' 
μι,,=πέραν της ΟΟνόμεώς τινος, περισσότερον όπό 
δσον δύναταί τις. 2) πολεμικαl δυνάμεις, στρά
τευμα (λσ.τ . copiaef. 3) ποσότης, ποσοτική δύνα- ' 
μ ις (π . χ. χιι"μάτω,,) , λσ.τ. vls. 4) ή δύναμις λέ
ξεως τινος, τ. ε. ή σημασία της (λοιτ. vis). 5) δύ
ναμις, Ικονότης 11 έντείιθεν. τέχνη (π. χ. ίατρική, λο
γική) . 6) άξία χρημάτων. 

δϋνc:ίμόω, μέλ. -ώσώ (ΔV"αμ,ς)' ένισχύω, ένΔU· 
ναμώνω. 

δυνάσΙην, έπ. ιίδρ. σ. ' -τοϋ δiι"αμα,. 
δύνΙσΝϊ, -εως, Υι. ΠΟΙΥιτ. ιiντ! δύ"αμις. 
δϋναστcία, Τ) (cJv"αστι:vω) ' δύναμις, κυριαρχΙα, 

έξουοlο .- 11 όλιγαρχΙα. , 'Εκ 'του 
δϋνρστι:ύω, μίλλ. -000' εχι.! τήν δύναμιν, τήν 

έξουσlαν ij κυρισρχίαν (έπl τινος), εΤμαι κυρίαρχος, 
εΤμαι δυνατός 11 εΊμαι άνωτέρος κοινωνικής τό-
ξεως. "Εχ του , 
δϋνάστιις, -ov, δ (ΔV"αμαι)' κύριος, κυρίαρχος, 

αύθέντης, άρχων, κυβερνήτης ιι ο/ ~v"άστιι,=οl ά
ριστοι, οί προύχοντες, έν rl1 πολιτεlQ (λσ.τ. optimates). 
δυνάστωρ, -οeος, δ=δυ"άστ"ς (ο βλ. ). 
δϋνδτΙω, μελλ. -ήσαι (~υ"ατ6ς)' είμαι δυνατός, 

Ισχυρός. 
δυνάτης, -ov, δ, πο'ιητ. ιίντ! cJvνάοτ". (ο βλ.). 
δϋνδτΌC;, ή, ό" (ΔV"αμα,)' ίσχυρός, κροταιός, 

δυνατός ιι Ικανός.- 11 έr. l πρσ.Υμ., δ,τι δύναται νά 
γΙνr:ι, κατορθωτός. 
δυνατώς, έπί ρ. -του ~lIνατός' δυνατό, ίσχυΡώς 

πολύ 11 cJv"ατώς Ιχει=εΤναι δυνατόν. 
δiνc, έπ . ίiντΙ Ιδυ"ε, γ' έ'Ι. Ittx~a t. ' τοίι διίιιφ. 
δύνcσι, δύνα, ίω·ι. β ' έν . το:; δύ"αμα,. 
δυνΙαται, ίων. γ' πλΥ,θ_ 't?!) ~ύ"ιιμαι. 
δύνιιαι, έπικ. 6' δν . ' ένεστ. τ?:; δύ)'αμcι:ι. 
δυνήσομαι, μέλλ. του ΔV"αμαι. 
δύντι:, Cνο;,μ. ~t.I·ίχ. μ'tχ . ιiop. ο' .ου δVφ. 
δύνω, 6λ. δύω;, 



286 . . ~-Iuσycv~ 

ΑΥΌ, έπ. δύ:JJ' γΕν. κσιΙ ~G •• ΔVOί", κσι! εν .Yj 
μτΓV. ιi ... δυεί .. · πλ'Υ,θ . μόν-:ιν εν 't1j ίων. κσι! μτγν. 
ιi.τ., γΕ'Ι. ΔVών, ~oτ. δυσί ίων. ΔVOίσ,' εν(οτε l1κλ . , 
π.χ . τώ .. δύο μοιράω ... -λσιτ. duo 1] twO· συ .. !Wo= 
δύο μαζΙ, μέ δύο, άπό δύο-δύο' εΙς !Wo = δύο κα! 
δύο, άνό δύο . . 
Έrυμ.: Cil1j~. !Wω = Β,1) . duva' δμηρ. ιiττ. δωρ. 

κλπ. δύο (Βοιωτ . δίουο), προελθόν !σως έκ τοί) δύω 
πρδ Η;Ξω; cipxoJlsV1j; ιiπό φων. χα; ί εΙτα; επιχρσι.Ύισσιν 
γενιχιΟ;; . K~X'tci .~·/σι; δύο εΙνσιι δ ιipχσιΙΌς τύπο;; εν 
θΥιλ. χσιΙ o~~. «*ο(υ)νοί)' ά'JτιθΞ~ωι;; δ Meillet, στηρι · 
~όμsνο;; επί τΎις τcxuτό,1jΤΟ;; τοίί έλλ. δύο, λσιτ. duQ 
(deni), ιiρμ. erko- (tasAn) = δώδεκα, σσινσ,φ. dva
(kάh)=ό βαίνων κατά ζεύΥη, ~έχετσιι ία;π . *d(U)vo. 
δ "j~G>; τοίί ~uϊχοu δυεί" ε ίσΥιχθ1j ιiπό .ου .έλo~ς .ou 
4-:ι~ σιίώνο; χσιΙ πΡοΎιλθεν έχ 'tGU ΔVoί" λόγφ τΎιι;; ιiλ
λα;γΎι; ,Υις προ:γοr;.'Χ;; . - Π~6λ. ,α. δμόρριζα; σσινσχ? 
d(u)va'u, d(u)v1i', θηλ. d(u)ve', Zεν~. ιiρσ. dVA, Άρμ. 
erku (Ισιπ. *dvo), Άλ6. dί.l, di, πα;λ-λσιτ. duo, κλα;ο· 
λα;τ. duo, θ'Υlλ. duae, γο'l. πi.1jθ. duorum, πσιλ-ιΡλ. 
d1iu, dau, do κ:χΙ dA, θ'l)λ . dl, Itcxλ-Gall. dou, ΙΌτθ. 
ο,jδ. tWA, λ ~ θ. ιipσ. dύ «*dviί'), θrιλ . dvi «*dve'), 
τ;α;λ-ΟI.:ΧU. ιipσ. diίva, dva, Οηλ. οο,δ. d1ve, dve' ία;π. 
*d(u)vQ(u). Βλ. χ!Χ ί τα. εν λ. λ. δΙς, δο,ό§" χcxτci τινσι;; 
ouyy. IοΙνσιι χα;ί τα. !Wω χσιΙ δεύομα., (=μένω όπΙσω). 

I6O-Kai-ICKa, οΙ, σιΙ, τi=λcxτ. duo-decim =·δω- · 
δεκα. 
δυo-Kαι-δ&ιιά-μιινOCί, δυο-και-δcιιάς, δυο-ιιαι

δέκατος' βλ. ·δωδεκάμη .. ο;, δωδεxιiς, δωδέχσιτος. 
δυόωσιν, Ιπ:κ. ιiντί δυώσιlΙ, γ' πλΥιθ. τοί) δυάω · 

(δ ιJλ .). 
&ύρομσ., ΠΟΙΥι:. ιiντΙ Ιιδύρομα.ι (6 βλ.) . 
δiίCϊ-, C'i.χισΡ ! ~Τ!)V ίtροθgμ~~~Υ.6ν μ6r:;,ιοv , ιi 'ιτίθ. τφ εΙΙ 

(πγ6λ. ιiyyλ ., '(!~.~μ. υπ-, mls-), otcivto.o Jls.!t, Τr,; σylμ:x~· 
τr;; ~υσΚΩλ!~;, τ'iΊ; τ;χι.. χύ-:'ΥιΤΟ; , -:~·O Χ~Y..O!} κλί': ., άναι
Ρr;uν ' τΥί\l κ~λ.yιν :111μ:χc;ία'l -τών λ~~εων κ~ι έτ.:!Χ:J;iνο'J 
ττ,ν χσιχΥιν. 
Έτυμ.: π~6) .. σσι'/oY.~. dus-, Z,ν~. du~- (du~), ιipμ. 

ι. «·tu-, π. '1.. '-ge! = άΥνωστος), π",λ·φλ. do-, du
(do-chruth = δύσμορφος), '{ο:θ . tuz- (tuz-werzan = 
διστάζω), πα;λ-γι;_μ. zur-' έ'ι πα~ι τούτοι;; 1ιπόχειτσιι 
τό ί::ιπ. "dus- = έ),ί .. 00"-, 1':. χ . δνo·με!lής = οσι'/οχρ. 
durmanah (= άΠΟΥοητευμένος), Zoν~. du~manah-
(κακόβουλος)' π~6λ. iYoGJl 'IJ ο'Χ·/σχ;;. dύ~Υatί (=φθεΙ
ρομαl, βλάπτομαί), dosah (έλλειψις, οτέρησlς), δμηρ. 
!εvομαι ( Οί .. δiω). " 

ΔUς, διioα, δύν, μτχ. i,,? 6' τoίi δύω. 
δυσ-αΥ-κόμιστος, δυO-άY-KΡΙΤOCί, ΠΟΙ1jΤ. άντΙ 

ι)υο-α .. ακ-. 
δύσ-αΥνος, σν (δυο- +dΥ .. Ος)=aναγνος, μεμολυ· 

σμ~νoς, άκgθαρτος. , • .' '. 
δυα-αΥρεω, μη. 'ησω' ειμαl ατυχης περ! την α-

γρον (τήν όλlεΙαν)' 
δυσ-άδελφο'ό, 011' ό δυστυχής εί..; τούς άδελ· 

φούς του, δυστυχής άδελφ6ς. 
δυσ-CΊής, ές (δ1l0- + l1ημι)' ό κακώς (όλεθρΙως) 

"νέων, θυελλώδηc;, έναντjwς πνέων, . μή ούριος 
διισαήω .. , έπ. γε·ι. πλ'Υ,θ. άν.ί δυσαέων. [πρ6λ. δμr,Ρ· 
{ιπεραtίς' ~ι' έτuμ~λ. βλ. αήρ]. . 
δυσ-άθλΙος, α, ο .. , ώ.,. -ος, -ο,,' καθ' ύπερ60λήν 

άθλιος. 
δυσ-αιανής, ές' λίαν θρηνωδης, τρομερός, φο-

6~ρός. ν' • 
δυσ-αίθριος, ο" (δllσ- + αιΙJ.ρα)· δ μη αιθριος, 

σκοτεινός, συννεφώδης. . 
δυσ-αίων, -ω .. ος, δ, f j ' ό διάγων άθλΙαν ζωήν, 

λΙαν δL'στυχής· . 
δυσ-αλΥής, ές (δυσ-+ιiλγo§')' λίαν άλγεινός, πο

λυΙ:'δυνοc, πολ λούς καΙ σφοδοούς πόνους προξενών. 
δυσ-άλ Υητος, ον (δυο· + άλΥέω)' άναΙσθητος, όν

όλγητοc, σκληροκάρδιος. 
δυσ-δλιος, ο .. , Δωρ. αν~ί δυσ-ήλιο •• 
δυσ-άl.ωτος, 011 (δυσ- + άλώ .. αι, τ~ι) άλίσκομαι)' 

ό δυσκόλως ουλλαμβανόμενος, δυσιsόλως ·κυριευό 
μενος 11 ΟΟσά}_t~rο. κακών, =., ον δυ~κόλUς φθόνο:.! · 
σιν (καΓaλαμ6ανουσlν) αι συμφοραι. . 

δuσ~μ-βaτOCί, ο .. , ποιητ. χσιτ& σf)rx~ήν ix τοϊ) 
δυσ-α"ά·βατο§'· (8 βλ. ) . 
δ~σ~μ-μoρoς, ο .. (δυσ~tιι.μμDeος)· δ ήολίι δυσ

τυχης, κακόυοιρος. 
διiσ"Oνά-'aΤDς, ον (δυσ · + ά"αβαl"φ)' δυοκο-

λοανάβότος, ον 'δυσκόλως άνο6αίνει τις. ., 
δUΣ.άνO-Kόμ~σΤOς, 011, κ!Χί κ::ιτα. ΟιΥΥχQπrιν · (δll4W

CXΎ-κόμ,tσrος (δυα· + άllσικομίζω)' όδυσκόλως έπό
νσφερομε,:,ος 6π.:σω, Τι ό δvσκόλως άνακάλοίιμενος. 
δυσ-αVα·κρW'τOCί, ο .. , χ",ί χσι,i.ι οuγχοπ'ήν ΔVσ-αy

χριτο§'. (δυσ- + ~"α-κ!!'..,ω)· ό δυσκόλως άνακρινό
μενος 1j έξεταζoμ~νoς,δυoδιάyνωστoς,δυσδιόKριτoς. 
δυσ-ava-σχετcω, μΗ. -ήσω (δυσ- + ά"ασχετ6ς)" 

μετό δυσκολ(ας ' ύποφέρω τι, βαρέως φέρω τι. 
δυσ-ανά-τρεητOCί, ο" (δυο- + άνατρέπω)' ό δ~ 

σκόλως άνατρεπόμενος. 
δυσ-σvcκτος, ο.. (δυσ- + άllέχω)' ον δυσκόλως 

άνέχεταΙ (ύπόφέρεl) τις. . 
δυα-άvε!lof;, ?ν, δωρ. ιiντί δυσ-ή"εμος (6 1$1..). 
Iuo-avTI-ilcnToς, ο .. (δυσ- + ά .. τιβ'Αέπω)· ον 

εΤναl δυσκολον νό hορατηρήCr:1 τις κατό πρόσωπον 
11 π~ός ον εΤναl' δύσκολον νά συγκριθr;j τις. 
δύσaντο, αντΙ έδύοαντο, γ' πλη9. μέ~. ιioρ. (r.' 

τοίί δύω. 

δυσ-aνωρ, -οeος, ό, YI (δυσ- + άνήρ)' ό δυστυχη 
καθ,στών τόν άνδρα. . 
δυσ-αη-άΙΙακτος, ο.. (δυσ- + άπαλλάσσω)' όπό 

τόν όποίον δυσκόλUς άπαλλάσσεταΙ τις 11 δυσκολο
ξεχωριστος, δυσκολοαποτίνακτος 11 έπΙμονος, άν-
ένδοτο,:. . 

δυσ-ά-ηιστOCί, ο ... · λίαν άπειθής, σκληροτράχηλος. 
δυσ-αηό-KρIτOCί, 01' (δυσ · -+ άποκρί'l'ομα.ι)· πρός 

δν δύσκολον . είνα, νά άπaκριθr;j κανείς.- 11 έΥ6ργ., 
ό δυσκόλως cπο;φινόμtνος . . 
δυσ-aηό-τρεητ:)ς, ον (δυο- + άποτρέπαι)' ό δυσ

κόλως άποτρεπόμενος , ον είναι δύσκολον νό ά
ποτρέψι;} τις 11 σκληροτράχηλος, άνυπότακτος 11 ~U:J-
κολοαπόκρουστος. . 
δυσ-άρcστος, ον (δυο· +άρέ~"ω)' ό δυσκόλως ά

ρεσκόμενος, δυ,?κόλως πρcϋνόμενος !Ι άδιάλλακτος, 
όνεξΙλαστος 11 δυση::oπo ~ , σκυθρωπός. 
δυσ-~ριστo-τόKι;ια, Υ, (δυο -Ι- ιι.ρισrος + τόχο.)· 

δυστυχής μι'ιτηρ άρΙστου υίοϋ (ώ;; iΠf)χcxλ.t ΙCXf)ΤΥ,ν 
fι θέτ: ;). -
δύσ-αρκτος,ο;ι (δυσ- tιι.ρχω)· ό δυσκόλως άρχό

μενcς (κυβερνωμενος). 
δυσ-αυλία, Υι' ή κακή Τι δύσκολος Τι δυσάρεστος 

οίκησις:; έν ύπαΙθΡΥ. 'Εκ tQ<) 
δύσ-aυλος, (Α) , ο" (δυσ· + αυλή)' κακός, όκατάλ

ληλος, πρός οίκησιν (διαμονήν). 
δύσ-αυλος (Β) , 011 (δυ,,- +αυλός)' ό άκατάλληλος 

διό τόν ούλόν 11 δύοσιυλος έ'ρις=ότυχής άΥων αύλών. 
δυσ-αχής, ές (Α) , δω~ . ιiντί δυοηχής (6 βλ.). 
δ~σ-αxή.ς, ες(Β) (δυο- + αχος)' λfαν λυπηρός, λΙ

αν αλΥε,νος. 
δυ~-βάστaKΤoς, 011 (δυσ- + βαοτάζω)' ό δυσκό· 

λως 6αστοζόμενος (ύποφερόμενος), άνυπόφορος. 
~ύσ-βατoς, ο .. (δυο- +βσιί"ω)' ό δυσκόλως 6αινό

μενος, δυσδιάβατος, άδιάβατος, άδlαπέραστος: το 
δύοβατον==κακοτοπιά. 
δυσ-βάϋκ.τoς,o .. (δυσ~ +βαυζω)'ό σφόδρα θρηνών. 
δυσ-βίοτοι;, ο .. (δυσ- +βίοτος)' ό καθιστών δυσ

τυχή 7όν βΙον 11 άβ(ωτο<;. 
δυσ-βουΙία, Υ, (δυο- -Ι- βουλή)' κακο6ouλΙσ, κακή 

σκέψις, μωρία. 'Εκ ,05 . 
δύσ-βουλος, ον (duo- +Ρουλή)' κακώς σκεπτόμε

νος, κακόβουλος . 
δύσ-βωλος, 011 (δυσ- +βιΖλο§')' ό κακούς βώλους 

(τ. Ε. κακόν χώμα) l': χω\' , CΥονος, άκαρηος. 
δύσ-Υδμος, ο .. (δυσ- +Ύάμο§') ' ό άτυχής εΙς τόν 

Υάμο'/ του. 
δυσ-ΥάΡΥaιις, -ι (δυσ' + Ύσ.!!Ύα},[ζω)· ό πολύ 

ΥσΡΥαλlζόμενος, εύγαΡΥ6λ lστος, εύκόλως yaρyαλl- . 
ζόμ~νoς 11 εύπτόητος. . 
lIυσ-Υέvcια, r,' άοημος Kατa~'ωyή, ή έκ ταπει

νών καταγωγή. 'Εκ του 
δυσ-Υcvής,. ές (δυσ- :·Ύέ;ιος)· ό έξ όor'ιμων κ;;'-
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ΤαΥ6μενος n ταπεινός, χυδαΤος, τό φρόνημα U ό · 
νροτκος. 
δύσ-ΥΥΟισ, 'iι (ιJνα- +7"ιiiιιcιι~ ΤΘί! Υt"..ώαΗω)· ά-

γνοια 11 όμηχανΙα, στενοχωρΙα n 6μφιβολΙα. . 
ΙUΣ-ΥΥωcnσ, "ι' ή ΟΟσιςολΙα όναγνωρΙσεWς.'Eκ -ι;οίι 
δύσ-Υ""στος, ο" (δll., - + Υ"ωατ6ς)' δυσκολογνώ

ριστος, δυσκολονόητος, δυσνόητος. 
ιuσ-δaιμo.lσ. ΤΙ' αθλιότης 11 δυστυχΙα. 'Εκ τοίί 
δuσ.ισΙμων, ό\>, γε'ι. 'ο"ος (δυα- + οο.lμω,,)· κα

κότυχος, δυστυχής. 
luO-δάιιρuτος, ο" (δυα- + οο.Ηρνω)· ό ΠΟλλWν 

δακρύων άξιος, άξιοδόκρυτος.- 11 ό άφθσνα δά
κριια χύνων, ό ΠΙKρCις δσκρύων. 
~δ~μσρ, -αρτος. δ ι 'iι (δυα- + δάμαρ)' άτυχης 

έκ της (ΤΟΟ) συζύγου του (της) , άτυχήσας είς τόν 
γάμσν του (rι ότυχήσοσα είς τόν γόμον της) . 
δυσ-διά8ι:τος, ο" (δυο- + διατ;6ημι)' ό δυσκό · 

λως διατιθέμενος, δυσκόλως τακτοποιούμενος 11 δν 
δύσκολο ν ε1ναι νά ταKΤOΠOιήσr:ι rι νά KυβεPνήσr:ι τις . .. 

δύσ-ι:δρoc;, 0'1' (δυα+Ιδρα)' ό έπ! κακ ί;> Kα~ήμE-
νος, κακός σύνοικοςllκακοταΙρ!αστος, άκατάλληλος . 

ΔUσ-ι:ιδiις, ές (δυο - + εΙδος)' δύσμορφος, κακό· 
μορφος, «άσχημος». 
δUΣ-ι:ίμ~τoς, ον (δυα+εl'μα)' καΚWς (πενΙΧΡWς) 

ένδεδυμένος, «κακοφορεμένος» . 
δυσ-ι:ίσ-βοΙ0ς, ον (δυ,,- + εlοβάJ.1.ω)· ό είς ον 

δυσκόλως τις είσβάλλει (είσορμQ), « δυσκολοπρόσ-
6λητος ».- ίιΠΞ~θ . • ώ"aτος, 0'1' = ό έντελwς άπρόσ-
6λητος, δυσπροσιτώτατος. 

δυσ-έιι-8υτος, ον (δυο- + έιι{}-ύω)' ό δυσκόλως 
διά θU :J : G:,ν άποτρεπόμΕνος (άποφευΥόμενος), «δυσ· 
κολαπό Ευκ τος». 

δυσ-έιι-ιυτοι:;, 0'1' (δυα- + lK1.vro)· ον δύσκολον 
είναι νά (δια)λύσr:Ί τις . άνεξήγητος, .άνεξιχνίαστος. 
-ΞπΙ~. -τω;-=άδισλύτως. 
δυσ-ι:κ-πέροτος, ο" (δυο- +έιιπεράω)' δν δύσκο

λον είναι νά έKφύγr:ι τις (νά διαφύΥω 11 δν δύσκο
λον είναι νά τελειώσr:ι τις, « δυσκολοτελείωτος». 
δuσ-έιι-φυKΤOς, 0'1' (δυο- + έιιφεv)'ω)' ον δύσκο

λον είναι νά έκφύγι) τις. 
δuσ-ι:1ένσ, fι (δυο+έ1.έ'Ι'η)· ή συμφoρCιν πρόξε

νος Έλένη (π~n. ΟΟοπαρις). 
δύσ-ι:Ιπις, ·ιδος, ό , i; (ιJνα- +έ1.πίς)· άπελπις, όπ

ηλπισμένος, άθυμος. 
δυσ-έ1πιστος, ο" (δυα+έ1.πίζω)· δν δέν έλπίζει 

τις , άπροσδόκητος 11 έιι δυοε1.πίατω" (λaτ. ex ins
peraΙο)=άnροσδοκήτwς. 
δυσ·έμ-β~τoς, ο" (δυα- +έμβαί"ω)' έφ' ου δύσκο

λον είναι νά 6αδlζr:ι τις, πετρώδης 11 όπρόσιτος, 
δυσπρόσιτος, δύσβατος, δυσκολοπάτητος. . 
δυσ-έμ-βΟΙος, 0'1' (δυο- + εμβά1.1.ω)· δύσκολος 

πρός είσ60λήν, είς ον εΤναι δύσκολον νά είσβόλι;J 
τις 11 δυσκολοπρόσ6λητος, δυσκολοπάτητος. 

δυσ-ι:ντι:ρia, -Υι , κ:.: Ι δυα-ε,l,τεριο'l'. τό (δllα-+~"'-
τερον) ' δ, τι καί νϋν καλΟϋμεν δυσεντερΙαν, έλκω
σιν Twv έντέρων. 

δυσ-Ιν-τι:υιιτος, 0'1' (διιο-+έ'Ι'τv)'χα νw)'ό μή προσ
ηνής, μή εύπροσήΥορος 11 δυσπρόσιτος, δ~σKoλo
πλησiαστcς, δυσκολομΙλητος, στρυφνός, δύσκολος. 

δυσ-ι:ξ-δπάτητOc;, 0'1' (δυα- + έξαπατάω)' 6 δυο
κόλως έξαπατωμενος, δν δυσκόλως έξαπατζΙ τις . 
δuσ-έξ-σπτoς, 0'1' (δυο- + έξάπτω)' ό δυσκόλως 

λυόμενος, δυσκολοξεκόλλητος, δυσαπόσπαστος 11 ό 
δυσκόλως έξaΠϊόμενος , δυσκόλως άνάπτων. 
δυσ-cξ-ΗΙ:ΥΙΙΤος, Ον (δυο- + έξε1.έ)'χω) · ό δυσκό-

λως έξελεγ χόμενος, δυσκόλως άναιρούμενος 11 δυσ
κόλως άνακαλυπτόμενος. 

δuσ-cξ-έΑιιιτοc;, 0'1' (δυ,,- + έξεΗααω)', ό δυσκό
λως 'έκτυλισσόμενος ,' δυσκολοξεμπέρδΕυτος 11 δυσ
κόλως έξηγούμενος, δυ:Jεξή γητος. 

δυσ-ι:ξ-ήνuσroe;; ο>, (δυο- + έξα'l'v"ω)' μέ τόν 
όποίον δυσκόλως ξεμπερδεύει κανείς U άλυτος, ά· 
Οι6λυτος. . 

δίισε:Q, Π ~o,,: . μέ ~ . ιio p. a' του ΔV"ω. 
δυσ-ι:πι-βουlι:υτός, ον (δυο- + έπιβου1.εVομαι)' 

τόν όποίον δυσκόλω:; δύναταΙ τις νά έπι60υλευ~Ω 
(νά βλάψω. 

δυσ-έρσστος, ο" (δυο- + Ιράω)' άτυχής είς τόν 
έρωτα 11 άκατάλληλος δι' έ~ ωτα. 

δUΣ-έριιμoς, ο" (000- + έρημος)' παντελwς έρη
μος , δλως διόλου όπομεμονωμένος. 

δύσ-ι:ρις, ι. γεν. -ιδος (δυο- + έρις)' λίαν έριστι
κός, λΙαν φΙλερις, φιλόνεικος 11 δύστροπος, γκρι· 
ν!όρης. 
δuσ-Eριστoς, ο" (ιJνα- + έρίζω)' ό γενόμενος, 

. προκληθεlς, έν KαKι:i έριδι (τό Π G,Ιί';ν c.τ uχο ίίς ~ ~aμci
χ'l)ς)!ιμή άξιοζήλευτος 11 άνίκητος. 2) =ΟΟοερις ( ο βλ . ). 

δυσ-ι:ρμήΥι:υτος, 0'1' (ιJνα- + ερμη νεύω)' ο δυσ· 
κόλως έρμηνευόμενος, δυσκολοεξήγητος. 
δύσ-ι:ρως, -ωτος, δ , ' fι (~o- + έρως)' ό σφόδρα 

(καί έμπαθwς) έρCιν τινος, ό δυστυχής είς τόν έ
ρωτά του ( λn. perdite amans) .- 11 ό δυσκόλως έ· 
ρCιν, άναίσθητος είς τόν έρωτα. 

δύσι:το, Ε π. ιiν~ ! ΔVoατo, γ' έν. μέσ. ιioρ . 11.' τοίί ΔVω. 
δυσ-ι:υνήτωρ, -ορος. δ (δυα· + eV"ιI)' όλέθριος 

σύνευνος, κακός σύγκοιτος, 
δυσ-ι:ύρι:τος, ο" (δυο- + εlJρlαΗω)' ό δυσκόλως 

άνευρισκόμενος (έξευρισκόμενος) 11 δυσκόλως άπο
κτώμενος 11 δι ' ου δυσκόλως εύρΙσκει τις δΙοδον, ά
διαπέραστος. 
δύσ-ζηλος, ον (δυο- +ζ';1.0ς)· ό σφόδρα ζηλότυ

πος 11 ό εύερέθιστσς είς τόν ζηλον, τ. ε . όξύθυμος 
11 ό έν έπικ ι νδ·jνοις πράγμασιν άμιλλώμενος. 

IύcroζήTIIToC;, ο" (δυο- +ζητέω)' δυσκολοζήτητος, 
δυσεύρετος , δυσεξιχνΙαοτος. 
δύσ-ζωος, 0'1' (δυο- +ζωή)' άθλιος, δυστυχής, 
δυσ-ήκι:στος, 0'1' (δυο- +αιιέομαι) ' δυσκόλως θε· 

ραπευόμενος, δυσκολοθερόπευ ι'ος. 
δυσ-ήιιοος, ον (διιο- + αιιοvω)' ό δυσκόλως ά

κούωv , βαρήκοος. 
δυσ-ηlι:yΉC;, ές (δυα- +1.έΥω=6όλλω τινά ν6 κοι

μηθr:\ , νι διιο - + ά1.έΥω=άκοκρούω)· ό κοιμlζι.;ν τινά 
έπ! ό .εθρίας κλΙνης ( έπ ί θaνciτοu) 11 σκληρός, άνη
λεής 11 ~π: ιiνύρώπων" σκληρόκαρδος, άμεΙλικτος. [~ιιX 
τ.γι ν έ ,υμι;λ. 6ί .. ά1.έΥω.- Κaτci 'tLva; 6' συνθ. ε Ινaι -ιι 
λ . αλ)'ος. otovs( ιiντ Ι .τ?ί! δυαάλΥητος, δυαα1.)'ι7ς (=άλ· 
γεινός)]. 

δυσ-ήΙιος, 0'1" ό καΚWς ήλιαζόμενος, όνήλιος, 
ακοτεινός . 2) ό πολύ έκτεθειμένος είς τόν "λιον, 
Μαν εύήλιοι;. 

δυσ-ημΙ:Ρισ, fJ (δυα- Ήμέρα)' άτυχής ήμέρα, κα· 
κη ήμέρα 11 άτυχία. 
δuσ-ήνι:μoς,oν (δυα - +α"εμο,)' ό είς κακούς όν

έμους ύποκεΙμενος, άνεμοτάρακτος, θυελλώδης. 
δύσ-ηριc;, -ιδος, δ , -rϊ πσ.λσ. ιδτιρο; .ιίπο, το!ί ΔVo

ερις (ο 6λ.) . . 
δuσ-ΙΙXής, ές (δυα- + ';χέω)' KOKWC; ήχwν, κακό,,

χος (τφ6λ . ΟΟαώ...vμοs) 11 άπαίσιος, όποτρόπαιος, νό 
τόν άKOύr:ι τις 'Ι μισητός , άπεχθής. [Κσ.τσ. τ ι,, :.: ; δμω; 
6' σ!Jvθsτ. aJvaL Τι λ. ΙΙχος (ο ί Ο" Ξί ιiντί το!) δυα-άχετος. 
έπΙ τοίί θ:χ'ιι:ίτο υ π. χ., κa ί σΥίμ . ό πλούσιος είς θλί
ψεις, . ε, οο.ιιρυόειςΊ. 
δυσ-8aΙπής, ές (δυο- + 6ά1.πος)· ό δυσκόλως 

θερμαί.νων, καΚWς θάλπων ιι κρυει:ός, ριγηλός. 2) 
καθ' ύπερ60λήν θερμαίνων ['Η ΟΥίμ . ~·r,λ . έ~ι.ι~τ«τa ι 
έκ τΤί. έν-ιο ίa;; τΥί;; λ. 6ά1.πος· δο:Χκ ι; Οάλπος=θαλ
πωρτlι δυoDαλπης=ό KOKWC; ΠCΡιθ6λπων , τρομερός 
δσι:ίκ:; Οιί.1.πος = KO.Jowv, ή έκ τοϋ καύσωνος προ
ερχομένη θύελλα, δlloDαλπης = ό καΚWς θερμαl
νων , ό δυσκόλως θερμαινόμενος]. 
δυσ-θανατέω, μέλ . -ήοω ' άποθν ι)'Jκω 6ραδύν θά

νατον 11 παλαίω μέ τόν θάνατον . ΨOJxOrpayw. 'Εκ το:ί 
δυσ-θδνατος, 0'1" ό δυσκόλως άηoθνιjσKων, ό 

παλαίων · μέ τόν θάνατον 11 ό άποbνιjσκων κακόν 
θάνατον.- 11 Ζνε?'( . , ό ΠΡΟκαλWν (φέρων) όδυνη· 
ρόν θάνατον . 
δυσ-θδνής, ές ( δυσ- +6α'l'εί" τ?ίί Ο'l'ύοκω)' ό ό

ποθανών όδυνηρόν (δύσκολον) θάνατον, ό κακο
θάνατος. 
δυσ-θΕaτ.ος, ο" (δυα- + Οεάομαι)' 6 δυσάρεστον 

(κακόν) θέαμα παρέχων, άποηγ'>παιος 11 ό Ου::lκόλWς 
όρώμενος, όμυδρός, σκοτεινός. 
δ~σ-8coς, ον (δυα- -Ι- 6εός)', άθεος, άσεσής, δυσ

σεβης U θεομΙσητος;. 



21. δuσlCρ6ncuτος--δuσμ~ . 
δυσ-Ιι:ρδηι:uτoς, 011 (ΔVσ- + ιJ._ρoπWΩ)' δυσκό- . 

λω; θεΡοπευόμενος, δυσΙάτος U δυσκολομεταχεΙρι
στος. 

δUΣ-ΙΙ:ΤEω, μελ. -ήσω (δvσ- +τΙ8-'1μι)' εΤμαι δυο
,ηΡεστημένος, εΤμαι κακοδιάθετος 11 ώ~ μέσ., 6apέως 
φέρω τι, στενοχωρούμαι μέ τι (λα:τ, &egre ferre.) 
δυσ-Ινμιιω=δvσ8-α1l0τέω (8 βλ.'. 
δUΣ-Ιριίνιιτoς, 01' (δνσ- +Dιe'1l1έω)' ό σφόδρα 

θρηνCιν, λίαν θρηνώδης. 
δύσ-Ιροος,οll (δνσ- +8-ρόo~. τρίί 8-ρέω)' ό KαKCις 

ήXCιν, κακόηχος 11 γοερός, θρηνητικός, 
δυσ-δϋμσίνω=δυο1'Μίμέω (ό βλ.). 
δυσ-&ϋμΕω, μίλ. -ήοω' εΤμαι δθυμος, δύσθυμος, 

όπηλπισμένος 11 μέσ., εΤμαι μελαγχολικός, ώργισμέ
νος; 6αρυθυμώ. Έκ oτr.ίi 
δύσ-&ϋμος, ο" (ννο- +-θνμ6~)' δθυμος, μελαγχο

λικός, όπηλπισμένος 11 όνήσυχος, όνυπόμονος, 
δua-tOToct, ο., (δνο · +lάομαι)' δυσκόλως θερα

πευόμενος, δυσκολΟίότρευτος (.φ6λ. ά.,Ιoτo~), 
δίiσι-&άlσσσoς, Ο", Cϊ-ιτ. -ττος-, -ττo~ (δtίω + ΙΜ

'-οοοα)' ό βυθιζόμενος είς τήν θόλασσαν. 
δύ.e-ιηηoς, ο., (ΔvO- + l'nnoS') ' ό δύσκολος, (ό· 

πρ6σφορος) είς ίπηασ:αν 11 τα δύαιππο=μέρη όκατ-
άλληλα διό IΠΠΙKόν, . 
δΟσις, -εω •. 'ij (δtίω)' ή κατ6δυσις (τό βασΙλευμα) 

τοΟ ήλΙου i) τών όστέρων (cϊ,τ!θ. τψ ά.,οτο'-ή)' δtί
oaS't}Alov=al δυσμαί, τό μέρος τού όρΙζοντος, δ
που δύει (6αοιλεύει) ό ήλιος. 
δυσ-ιιδ&ΙΡ7ος, 011 (Δvo- +χα8-αίρω)' ό δυακόλως 

καθαιρ6μενος, 1ι ό δυσκόλως διό καθαρμών Ιξιλε
ούμενος, δυσεξιλέωΤΟζ, δυσκαταπρ6ϋντος (λα:τ. 
inexpi&bilίs). 
δυσ-ιιά&-ειιτος, ο., (δνο- +xCtτIXω) ό δυσκόλως 

κατεχόμενος, δυσκόλως cυγκρατούμενος. 
δύσ-ιισηνος, 011 (δνο- +χαπ.,ό.)· ό πολύ καπνΙ

ζω ν,. πολύ κοπνισμένος U ό δυσόρεστον καπνόν 
όναδΙδων. 
δυσ-ιιστά-ησυστος, ο., (δυο- +χαταπανω)' ον 

δύσκολον εΤναι νά καταπαύσι;] (νόόναχαιτίσr:1 1 τις 11 
·άεικΙνητος, όνήσυχος. 

δUΣ-ιιστά-ηρσιιτoς, ο., (δνο + XαταπeάOOω)' ό 
δυσκόλως κατορθούμενος, δυσκολcκατόρθωrος. 
δUΣ-ιιcιτά-στΙτoς, 01' (δυο- + χαΙΗατημι)' ον 

δύσκολον εΤναι νά όποκαταστήσι;] 11 νά τακτοποι
ήσι:ι τις 11 i) ον εΤναι δύσκολον νό καταστείλι;] τις. 
δυσ-ιιστσ-φρόνιιτος, 01" ό δυσκόλως καταφρο

νούμενος 11 ον δέν δύναται νό καταφρονήσl) τις 
εύκολως. . 
~ιισΤ-Eρyσστoς, 01' (δνο- +χατεΡΥάζομαι) = 

δvoxατάπρακτo~ (ο βλ.). . 
δύοιιι:, ίων. ιiντ: εδν , γ' έν . cϊoρ. 6' του δtίω, 
δuo-Kcliδoco, ο., (δνο- + Χέ'-αδος-)' κακώς ήXCιν, 

κακόηχο::; 11 τραχύ::;, κακόγλωσσος, 
δUΣ-ιιιιδής, έ~ (δνο- + χήδο,)' πλήρης φροντΙ· 

δων, πλΓρης όθλιότητος . 
. δύσ-ιιιιΙ0ς, 01' (δνο- + Χ'1'-έω)' δυσθεράπευτος 

,δθλιος. 
δυσ-κ1ι:ΉC;,ές-' α:ίτ. δνοχ"εέα, ΠΟΙ7JΤ. ΔVoxλέίi (δνο

+ιcUo,) , κα"ην φήμην έχων, δύσφημος U άναιδής, 
έπαΙσχυντος. Έ; α:~τoίi τό . 

δύσ-ιιΙι:ισ, 'ij (ΔVOκλεή,)' κακή φημη, δυσφήμη
σις, καταισχύνη, . 
δυσ-ιιιcως, έπ!?, του ΔVOxAetji' όδόξως, μετά 

κακης φήμης. 
Iύa-KAlJpoς, οι-' ιδτυχοςι, «κακότυχοςι, άτυχής, 
δυσ-ιιΙης, ΠΟ ΙΤίΤ. ιiντΙ δvox'-εη, (5 ~λ. )· . 
δυσ-ιιolσίν~, μέλλ. -ίi.,ώ (δtίoxoAoS')' εΤμαι δύσκο-

λος, τ. ε. δύστροπος, δυσηρεστημένος, 
. δυσ-ιιοlίσ, 'ή (dVOXO"0S')' δυσαρέσκεια, δυστρο

πΙα, ιπαραξεν!άι, μεμψιμοιρΙα. 
. δuo-ιιό11ιιτoς, 011 (δνο- + χολλάω)' ό δύσκολος 
ι:lς συγκόλλησιν U KαKCις προσηρμοσμένος, KαKCις 
ουγκεκολλημένος, 

δυσιιοlό-ιισμητος, 011 (δtίoxoλO,+XάμnτOl)' δύσ
καμπτος, δυσκολολύγιστος ίί ΔVOXoλό_μnτO~ xaμnΠι 
~δυσKoλoλύ"{ιστoς στροφή ξισματος. 

ΔUΣιιolό-ιιoιτoς, ο. (δtίoxoλo~ + xo{~'1)' ό . καθι-

στCιν τήν κοΙτην όν Όσυχον, ταΡόττων i'όν ύπνον, 
δύσ-ιιοΑος, όι- (cJuo- +κόλοl') ' ον είναι δύόκολον 

\ιό IKaVOnOIrlol) τις μέ τρόφην 11 ό c:>υΘκόλως εύχα
ριστούμενος, δύστροπος, ίδιότροπος 11 ό;Jγίλος, εύ
έξαπτος.- 11 ιiπ: πριχγμ . , ό κατατρύχων, · καταΠο . 
νών, 6ασανιστικός 11 ένοχλητικός, δυσάρεστος. [δι' 
έτυμολ. 6λ. ιι(ίκολος-] 
δύσ-ιιοlηος, ο., (δνο-+ χόλποS')' ή έχουσα κα

κώς διαπεπλασμένην μήτραν γυνή . 
δuσιιόlως, έπΙρ. ΤΟί) δtίοκολοS" μετά δυσκολlας 

(δυσαρεσκείας), μετά δυστροπΙας II · δvaxόλω~ ΙΧOl= 
εΤμαι δύατροπος, 

δυσ-ιιόμιστος, ο., (δνa- + χομ/ζω)' ό δυσκόλως 
κομιζόμενος, δν δυσκόλως φέρει (κομΙζει) τις, δυσ
κολόφερτος, δυσκολοκου6άλητος \Ι μ,φρ, όνυπόφο
ρος, όφόρητος. 

δuσ-ιιρίίσfσ, 'ij ' κακή κράσις (μεΤξις), κακή κατά
στασις (κακή · διάθεσις). Έχ τoίi 

ΔVσ-ιιρίίτoς, οι- (δvo- +χeρά.....vμι)' ό κακως συγ
κεκεροσμένος, ό έχων κακήν διάθεσιν, κακοδιάθε-
τος, κακόκεφος. . . 

δύσ-ιιρlτος, ο., (δvo- +κell'ω)' ό . δύσκολος νά 
τόν OIDκpIVr:1 τις, δυσδιάκριτος Π δυσερμήνευτος 11 
δύσ~oλoς νά τόν . bpIal) τις, όμφΙ60λος, όaαφής, 
σκοτεινός.-ΈπΙρ. -τως- = όμφιβόλως, κατά τρόπον 
άμφΙ60λον, μετά όμφl60λΙος' δvοxe{τoJi Ιχω=εΤμαι 
έν όμφι60λΙQ όμφι6άλλω, 
δuσ-ιιυμσντoς, ο>' (ΔVo- +χνμαΙ.,ω)' ό fxwv κακά 

κύματα, τρικυμοώδης. 
δuσ-ιιωφcω, μιιλ. -ιjaω' εΤμαι έντελCις κωφός, 

θεόKwφOς. Έχ τoίi . 
δύσ-ιιωφος, 011 (δνσ-+ χωφός-)' ό έντελQς κω

φός, θεόκωφος. 
δύσ-Ιι:ιιτος, ο., (δνσ- +λέΥω)' ό δυσκόλως λεγό

μενος, δυσέκφραστος, δυσκολοεξήγη ί Οζ 11 δρρητος, 
άνήκουστος . 
δυσ-ΙόΥιστος, 011 (δνο· + λΟΥΙζομαι)' ό ~υσKόλως 

λογαρ!αζόμενος, δυσκολολογόρ!αατος, δυσυπολό
γιστος.- Ilό κακώς διευθύνων, KαKCις όδηγCιν, 
κακώς υπολογίζων, 
δύσ-λοφος, 01' (δυο- +λόφo~)' ό δυσκολεύωντόν 

τράχηλον, δύσκολος (βαρί:ς, δυσάρεστος) διά τόν 
τρόχηλον, άνυπόφορος, δυσ6όστακτος,- 11 ό μή 
υποφέρων (μή -ύπομένων) τόν ζυγόν U άνυπόμο
νoς.-ΈπΙ~. -φω;=όνυπομόνως, 
δύσ-lυτOCί, ο., (δυο- +Av:.u)· ό δυσκόλως λυόμε

νος, δυσδιάλυτος, όδιόλυτος, 
δυσ-μσ&Εω, μΗ. -ήοω' δυσκόλως μανθόνω, δυα' 

κολομανθάν.ω, δέν καλογνωρΙζω. Έχ τοίί 
δυσ..;μi&ήc;,ές- (δυο- + μα8-είι-)' ilib πσι:θ. δυσκο , 

λομόθητος, δυσκόλως μανθανόμενος, δυσκόλως 
νοcύί,ιενος.- 11 ώ; ένΞr-γ., ό δ'Jσκόλως μανθάνων, ό 
6ραΔUς έν rQ μανθόνειν, νωθρός τόν νΟύν:-ΈπΙ". 
-8-ι7J.: δυομα8-ώς εχω = εΤμαι δυσμαθής, μανθόνω 
~υσKόλως (6ραδέως). 
δυσ-μΙχΕω, μελλ. ·ήοω (δνο- + μJ.xoμαι)' ματαΙ· 

ως μάχομαι 11 μάχομαι όνΙερον όγCινα κατό τινος. 
Έ~ a~,()U ,ό 
δUΣ-μσXΙΙΤEOν (δνομαχέω), ρημα:τ. ίπΙθ: πρέπει 

νό πολεμή:Jr:1 τις όπελπιστικώς. 
δύσ-μδχος, 01' (δυο- + μάχομαι)' δυσκολοπολέ

ι.;ητος, όκαταμάχητος, QKaraVtJVIoroς U γινιχύ)., 
δυσχερής, δύ'Jκολος. . 
δυσ-μι:νσίνω (δυομε"",)' εΤμαι δυσμενής, διά· 

κειμαι δυσμενώς (έχθρικώς) πρό<1 τινα. 
δυσ-μCνcισ, iι ("υoμε>,ή~)' κακή (έχθρική) διάθε· 

σις, έχθρ6της, έχθρικόν φρόνημα. 
δυσ-μι:νέων· ό έXθΡΙKCις διατεθειμένος, έχθρl

KCις διακείμενος, έχθρ6ς' ιi?σ . επίθ, (ιπό' τιίπον μιτα, 
χΥίς. Έκ το5 

δυσ-ΜCνΉC;, έ; (ΔVo- + μέ.,o~), ό δυσμενCις δια
κείμενος, έχθρικός 11 δvομεl'έε;=οl ΠΟλέμΙ:JΙ . 

δυσ-μι:τσ-χι:Ιριστος, 011 (δνο- + μι:τa"ιιιρΙζOl)' 
δυσκολομεταχεΙριστος, δν δυσκόλως μεταχειΡΙζε' 
ταί τις \Ι δυσκόλως κατακτώμενΟζ, δυσπ~ό::16λητoς. 
. δυσμή, δωρ .. δνfJoμή, 'ij, (δtίω)=δtίιJΙ~, ":. ί . . πτCισι::;, 
χαμήλωμα, Xtιp, 'tr.u fιλΙοu Π ιίις έπΙ' .ό .. ),εΤcσον χα:~X 
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πλ'l1θ. (ciν.Ιθ •• $ &ΙOCΙ,l,oω/), - • Τό σημεΤον τοΟ · 6-
ρ/Cοντος,εlς δ ΔUει ό ~λιoς. 

δUσ-μιινις, ι, Υ.ν, 'IOf' ό πλήρης όργι'jς, όργΙλος, 
δγριος, , 
. δuσ-μlινίτoς, ο" (Δvo- + μ""ίω)' έφ' ον έnιπΙπτει 
6αρεΤα όργή, πολυμΙσητος, 

δuσ-ιιiιτιιp, -eeof, Τι' σκληρά . καl όnαισία μήτηρ, 
ooxl πραγματική μήτηρ, 
ΔUΣ-ιιιιιδνCω, μιiλ. -Jtαω' . εύρΙσκομαι έν άμηχα

νΙςι, τά έχω χαμένα. 'Εκ .0U 
ΔUΣ-μιίιδνoς, ο" (cJVcJ- + μ"χσ"';)' ώ~ ένεΡΥ. δ εύ

ρισκόμενος έν άμηχανΙςι, όστις «τά έχει χαμένα έν
τελωςι. - 11 ώ~ Π2.θ'l1'" δυσκολοκατόρθωτος, δυσ
κολοεκτέλεστος. 
δύσ-μοιρος, ΟΥ (ΔVσ- + μοίρσ)=διΊαμοροι; (8 βλ.). 
δυσ-μοΡία, Τι' κακή μοΤρα, δυστυχΙα (κακή τύ

χη). 'Εκ .0U 
δύσ-μοΡος, ο" (=ΔVαμΟ'ΡΟf Ο 6λ . )· ό κακήν μoτ~ 

ρσν (τύχην) έχων, άτυχής. 
δυσ-μΟΡφία, Τι' κακομορφΙα, άσχημΙα, «δυσμορ

φ!α». 'Εκ .0U 
δύσ-μοΡφος, ο" {cJVcJ- + μορφήγ δυσειδής, κακό

μορφος, δσχημος, «κακομούτρης, άσχημομού))ηςι. 
δνσ-μOUΣoς, ο" (ΔVα- + 1t(ovaa)' ό μή εύνc,ού

μενος ύπό των μουσων, δμουσος. 
Itia-vmTOCί, ο" (ΔVα- + ,,/ζω)' ό δυσκόλως διό 

νΙΨεως έξαλειφόμενος (άφαΙΡ'ούμενος), δυσεξ-
όλειπτος. , 
δυσ-νοέω, μιiλ. -"αω (ΔVa"OOf)' διάκειμαι KαKWς 

(έχθρικως) πρός τιν,α. 
δυσ-νόηΤος, ο" (ΔVα- + "οeω)' δυσκόλως νοού

μενος, δυσκολονόητος 11 όκατανόητος. 
. δύσ-νοια, Τι (ΔVα"OO.)' έχθρική διάθεσις, δυσμέ
νεια, άντιπάθεια. 
δUΣ-νOμία, Τι' άνομΙα U κακή νομοθεσΙα, κακοl 

νόυοι. Έκ .oiί 
δύσ-νομoe;, ο" (ΔVα- + "dμof)' δνόμος, παΡόνο

μος, δδικος . 
δύσ-νοος, Ο", κcι ί κcιτιx συνCΙίρ. -"ovf, -ov" (ΔVα

+ "ov;)' ό κακώς (έχθρικώς) διακεΙμενος πρός τινα, 
έχθοικός, κακόβουλος 11 δυσηρεστημένος. 
δύσ-νOστOCί, ο" (cJVcJ- +"όα'l'ο.)· ό άτυχής έν τι:! 

tnrorpoιpjoi του, d τvYXιί"ω" χσχοίί (άτυχοϋς) "dCJ,l,OV 11 

ό μή κατορθώνων νά έπιστΡέΨι;ι. 
δuσ-νύμφcuτος, ο" (ΔVα- +ιιvμφειΊω)' δ .δuσKό- · 

λως νυμφευόμεγος. 
δύσ-νυμφοι;, ο" (ΔVα- +"vμ9"l)' ό δυστυχής είς 

τόν γό'μvν του. 
δυσ-ξύμ-6010Cί, ο" (ΔVα- + α~μβιίHω)' δ δύσκο

λσς είς τός μετά των δλλων συναλλαγάς του, 
δυσκόλως συναλλασσόμενος. 
δuσ-ξύν-cτος, ο" (cJVa- +ξv"ίημ&)' ό ~UΣKόλως κα-

τανοούμενος, δυσνόητος, σκοτεινός, αίνιγματώδης. 
δυσ-oδμfα, Tι=ΔVαoαμlσ (ο βλ,) . 'Εκ .οίί 
δύσ-οδιι«Μ\, ο"=δvαο,,μΟf (8 βλ . ). 
~ua-oδo-ιιαίιι610Cίr ο" (ΔVαoδoo+πσ,πιίl,,)· όπό-

τσμος καΙ δύσβατος λόγ'-!J των δράχων 11 δύσκολcς 
καΙ πετρώδης. 
δύσ-oδOCί, 01' (cJVa- + dcJdf)' δ"Jσκολοδιά6ατος, 

δύσΒατος, όδιάBaτος. 
δuσ-ofςω· είμαι περΙλυπος, όνυπόμονος.-ΜΙσον, 

φοBaΟμαι.- ΤέΧ 'toiί ΔVα- +01' = φεϋ, άλλοΙμονον, 
OΠΩ)~ οΙμώζω έκ .0& ο1'μοι]. 

δuσ-ofιoιτoς, ο" {ΔVα- +οl"eωγ ό μή δυνόμενος 
νά KαΤOΙKηθι:'j, άκατοΙκητος. . 
δύσ-οιμος, ο" (ΔVα- + ο1'μ" 8 βλ.) == ΔVCJOoof, ό 

"κακά πηγαΙνωνι. 
δύσ-OIΩTOCί, ο" (ΔVα-+ ο1'αω, μΙΙλλ . 'totJ φέρω)' ό 

δυσκόλως φερόμενος, όνυπόφόρος, άφόρητος. 
. δύσομαι, μΙα. μ'λλ. .ου ΔVω. 
δύσ-ομβΡος, ο" (ΔVα- + Gμβροι;)' λΙαν Βροχερός, 

~δαToς ιι θυελλώδης, τρικυμιώδης . . 
δuσ-όμίlOCίr ο" (δvα- +iJμ,Uω)" ό μεθ' cu εΙναι 

δύσκολον (καΙ έπικΙνδυνον) νά όναστρέφηταΙ τις 11 
ή μεθ' ου έπικοινω'lΙα φέρει δλεθρον. . ο 

δuo-όμΡ6ΤΟςϊ-α,,(-dιια- + Gμμσ)' δ δυσκόλως Βλέ
πων, ·τυφλός. 

ΑΕΕΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΖ EA.ι11lN, l'4ΩΖΖΒΖ 

δuσ-όpδτoς, ο" (ΔVα- + 4ρΩω)' ον εΙναι δύσκο
λον νά ίδι:! τις 11 φοΒερός τήν δΨιν. 

δuσ-όPYΙΙΤOCί, ο" (ΔVσ-+ ιJerιZQJ)=δVaoeYOf (ο 6λ.). 
δύσ-οΡΥος, 01' (ΔVα- + ιJΡrrί)' ό εύκόλως έξορ

γιΙ::όμενος, όξύθυμΘς . 
δύσ-οΡμος, ο" (δvα- + GρμΟf)' δ έχων κακόν όρ

μον, δ όπρόσφορος πρός όγκυροΒολΙαν, δυσπρόσ
ιτος, aΒατος.- 11 ώ~ ένερτ'Ι1_. , ό μή έπιτρέπων τήν 
προσόρμισιν : π"οσι ΔVαoρμoι = δνεμοι όντΙθετοι, 
δυσμενετς, παρεμποδΙζοντες τόν είσπλουν καΙ τόν 
έκπλουν των πλοίων. 
δύσ-ορvις, -rfJ.o •• δ , Τι (ΔVα - + Ge"'f)" ό κακά 

KOI άπα ίσια προοιωνΙζων, κακός οίωνός. 
δυσ-όpφναιOCί, σ, ο·" (ΔVσ - +Geψ1"l)" δ λίαν 

σκοτεινός, θεοσκότεινος. 
δυσ-oσμiα, ή' κακη όσμή, κακοσμΙα, «BρCιμα ι. 

'Εκ του 
δύσ-oσμOCί, ο" (ΔVα· + ιJσμ,,)' ό κακήν όσμήν 

έχων, δυσώδης, Βρωμερός.- 11 ΙΙνεΡΥ. , ό δυσκόλως 
όοφραινόμενος, δ μή έχων όξεΤαν τήν όσφρησιν. 
δuσ-oύpιστOCί, 01' (cJva- + οΙΙρίζω)" ό ύπό λΙαν 

ούρΙου άνέμου άλλά πρός .δλεθρον φυσηθεlς (έπ
ελθών), ό προκόπτων έπ' όλέθρ'-!J. 
δυσ-ηδΙέω, μβλλ. -"αω' πάσχω ocινQς;' θλΙΒο

μαι.- Ι είμαι όνυπόμονος, δυσανασχετω (λcιτ. 
aegre .ferre). 'Εκ .oi) . 

δυσ-ιι6Ιιίς, if (ΔVα- +nCΊfJ.oS'), δ μη ύπομένων τά 
πςιθη, ό στερούμενος έγκαρτερήσεως κστ:ό τάς 

. δυστυχΙας.- • δ δυσκόλως αίσθανόμενος, όπαθής, 
άναίσθητος. 

δuσ-ιιάlαιστOCί, 01' (ΔVα- +.πα1σίω)' πρός όν δυσ
κόλως παλαΙει τις, δυσκόλως καταπολεμΟΟμενος, 
δυσι.<αταγώνιστος. 
δuσ-ιια16μoς, 01' (cJva- + .πα1ι1μ,,)' . δυσκαταπά

λαιστος, δυσκατόΒλητος, δύσκολονΙκητος.- 11 ό μή 
γνωρΙζων τΙ νό πρόξΙ;Ι, δ έν όμηχανΙQ εύρισκόμε
νος, άΒοήθητος. 

δυσ-ιι61ιίς, if (cJva- + .πάΙη) = δvα.πά1σια'l'Οf (8 
βλ . ) ' τενικω~. δύσκολος, σκληρός, έπικΙνδυνος. 

δuσ-ιιαpά-61ιιτOCί, ο" (ΔVα- + .παρσβΩΗω)' όπα
ρόμιλλος, πρός ον δέν παραΒάλλεταΙ τις, άσύγ-
κριτος. . 
δuσ-ιιαpά-60υlOCί, ο" (cJva- + . .παρcί+ΙΙοvl,,)' ον 

δύσκολον εΤναι νά καταπεΙσι;ι · τις, Ισχuρovνώμων, 
δκαμπτος. 
δuσ-ιιαρά-δcΙιιτος, 01' (ΔVα- + .παρσ{Jέ}.yω) · ον 

εΤναι δύσκολον νά καταπραΟνι;ι τις, δυσπαραμύθητος. 
δuσ-ιια~αίτιιτoς, 01' (ΔvΣ- + .παρσ,'Ι'Cομσι)· ον 

δύσκολον εΤναι · νά συγκινήσι:! τιςδιά παρακλήσεως, 
όδυσώπητος. 
δυσ-ιιά~cυνOCί, ο" (ΔVα- + .παρ" +~)' κακο

στρωμένος 11 ό έπ ί δυατυχΙςι πλησΙον δλλbU κεκλι-
μένος, « δυο!υχοπλησιοπλάγιαστος>. ο 
δυσ-ηα~ιιyoPOCίr 07 (cJva- + Πι&Ρ"Υορcω)' δν εΙ

ναι δύσκολον νά
Ο 

παρηΥορήσι;ι i) νά καταπραΟνι;ι 
τις, δυσκολοπαρηγόρητος, δυσκολοπαραμύθητος. 
δυσ-ιιάpδcνOCί, ο" (cJva- + .παρ{Jέ1'Οf)' δυστυχής 

παρθένος. 
Δύσ-ιι6ρις, -,oof, δ (cJva- + HιZeIS')' κακό-Παρις, 

δυστυχής, καΙ δυστυχιων πρόξενος (πρ6λ. Al"ό.παΡ'f) , 
δυσ-ιιά~Iτoς, ΟΥ (ΔVα- + .πάee,μι, .OU eΙμι)' πλη

σίον τοϋ όποΙου δύσκολον εΙναι νά παρέλθι;ι τις (η 
νά δια6ιj τις), δυσκολοδιάΒατος. 

δυσ-ιιcιδιίς, iS' (ΔVα-+ πεlfJ.oμσ,)· δ δυσκόλως 
πειθόμενος, δυσκολοκατάπειστος 11 όνυπότακτος, ά
τΙθΑCoς, ίσχυροvνwμων 11 Koκoανατεθρqμμένoς. 

δύσ-ιι&ιστOCί, ο" (ΔVα-+ nelfJ.ω)' ό δυσκόλως κα
ταπειθόμενος, ίσχυρογνωμων; όπειθής, όπείθαρχος. 
ΈπΙ ;ι. · διιαπεία'l'ω; Ιχω=δυσπιστω, δέν πιστεύω • 
δυσ-ιιέ1αστος, ο" (cJva- + πeΙιίζω)' δ έπικΙνδυ-

νος νά τόν πλησιόσι;ι τις, ό μετά κινδύνου πλησι
cζόuενος, άπλησίαστος. 

δύσ-ιιcμητOCί, ο" (δΙ/ο· + mμoΠOJ)' ό δυσκόλως 
όποστελλόμενος. . 

δυσ-ιιcΜφC10Cί, (ΔVιι- + mμφ,ξ = τρικυμία)' ι!π! 
της θlJtλι.iσσΎj~ , όγρΙα καΙ τρικυμιώδης ιι μ.φρ. τροχύς, 
όγροίκος, όγενής, 

18 
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'Ετυμ. : Κατά. τινιχς έκ του ~υσ- +,πέμπω=ό' δυσ
κόλως κατάλληλος δι' άποστολήγ κατ&: .-ην :χνωτέ
ρω γενομένΥ)ν aεκτ-ην έκ~oxiϊν πr-6λ. (Ι. πεμφ-. πέμφι'ξ. 
πεμφίι;, πομφός, πομφόλυξ, iJ καΙ_έκ ρ. σφαλ-Ι=Βρά
ζω, παφλάζω). lΙρελ, κιχΙ Λιθ. PAmpti (=φουσκώνω) 
pamply-s (=nPOyCorwp). 

δυσ-ιrEν&ίις, ές (δυσ- + πέ"iJ.oι;)' ό προκαλών 
Βαρύ πένθος, βαρυπενθής. 
δυσ-ιrέρατoς, ο" (δυσ-+ περάω)" δυσκολοδιάβα

τος, δυσκολοπέραστος. 
δυσ-ιrEτής, ές (~σ- +*πέτω του π'πτω)" ό άπο-

6αίνων δυσχερής, δύσκολος 11 λυπηρός, άνιαρός. 
Έπίρ. ~υσπετώς, ίων. -έως=μετά δυσκολΙας. 
δυσ-ιrήμσντoς, ο" (δυσ- +πημαί"ω)' δεινώς Βε· 

βλαμμέ.νος, πλήρης όλεθρΙου κακοϋ. 
δυσ-ιrlνίις, έι; (δυσ- +π'''ο.)· πολύ ρυπαρός, (κα

ταλερωμένος ». 
δύσ-ιrλανoς, 011, (~υσ- +πλά1lη)' ό άθλΙως περι

πλανώμενος. 
δυσ-ιrλoIα, ίων. -πλοιη, f j ' ή δυσκολΙα περl , τόν 

πλοϋν, δύσκολος πλοϋς, <άτυχο ταξΙδl ι . Έκ του 
δύσ-ιrλooς, 011. κΙΧί κιχτχ συνα(ρ. δύσ-ιrλouς, -ου1l 

( δυσ- +πλέω)' ό δύσκολος (έπικίνδυνος) διά τούς 
πλέοντας (6 δυσκόλως πλεόμενος), δυσκολοταξΙ
δευτος, έπlκΙνδυνος διό τά πλοΤα. 
δύσ-ιrλωτoς,o,,=δνσπλoo. (5 βλ .), 
δύσ-ιrνoια, 1,' ή περl τήν άναπνοήν ~υσKoλΙα, 

δύσκολος άναπνοή.- 11 έναντΙοl άνεμοι. ')<;κ του 
δύσ-ιrνooς, 011, κα;Ι κιχ τα. συνιχ(ρ . δύσιrνouς, ου1l 

(δυσ-+π"έω)' ό μετά ~υσKoλΙας άναπνέων, 6 πά
σχων άπ6 δύσπ\'οlαν.- 11 ό άκατάλληλος πρός ά
ναπνοήν.- I11 Π1l0αί ~σΠ1l00<=άνεμol έναντΙοl. 
δυσ-πολέμητος, 011 (δυσ- + πολεμέω)" δυσκολο

πολέμητος, έναντΙον τοϋ όποΙου δυσκόλως δύνα
ταΙ τις νά πολεμήσι:1. 

δυσ-ιrόλE,..oς, 011' όάτυχής έν πολέμΥ. 
δυσ-ιroλιoΡKηΤOς, 01' (δυσ - +πολ<ορκέω)' ό δυσ

κόλως έκπολlορκούμενος, ον δύσκολον εΤναl νά 
κυρlεύσι:1 τις διό πολlορκΙας. 
δυσ-ιroνής, έ. (δυσ- + ΠΟ1'έω)" έπίπονος, κοπια

στικός. 
δυσ-ιrόνητoς, 011 (δυσ- + ΠΟ1'έω)' ό δυσκόλως 

(μετά κόπου), άποκτώμενος, δυσΚΟλαπόκτητος.-11 
ό φέρων (προκαλών) κόπους καΙ Βάσανα. 
δύσ-ιroνoς, 01" έπίπονος, κοπιαστικός 11 όχλη

ρός, άνιαρός. 
δυσ-ιrόΡEυτoς, 011 (δυ.σ- +πορενομαι)' δι' ου εΤ

ναι δύσκολον νά πoρευθιj τις, δυσΚΟλοδιάβατος, 
άδιόβατος. 
δυσ-πορία, 1, ' ή δυσκολΙα είς τήν δlΜασlν , δύσ-

κολος διάΒασις, Έκ του ' 
δύσ-ιroρoς, 011 (δυσ- + πόρος)' ον εΤναι δύσκο, 

λον νά περάσι:1 τις, δυσκολοπέραστος. 
δ':σ-ιroτμoς, 01' (~σ- + πότμο.)' άτυχής, «κακό

τυχος», δυστυχής έπίρ. -μως=άθλΙως, δυστυχώς. 
δύσ-ιroτoς, 01' (δυσ- + ποτόν τοΒ πί"ω)" ό δυσ· 

κόλως πινόμενος , «δυσκολ6π!οτος» 11 άνοστος, άν
ούσιος, άηδής είς τήν πόσιν. 
δυσ-ιrρδyέω, μελ. -ήσω (δυσ+πραΥο.=πραγμα)" 

δυστυΧώ, άτυχώ. 
ΔUσ-ιrραξία, Υι (δυσ- + πράττω)' όποτυχΙα, δυσ

τυχία, κακοτυχίσ. 
,δύσ-ιrρατoς, 01' (δυσ- + πιπράσκω)' ό δυσκόλως 

πωλούμενος, δυσκολοπώλητος. ' 
δυσ-ιrΡEιrής, ές (δυσ- + πρέπω)' άπρεπής, άνα

ξιοπρεπής , χαμερπής. 
δυσ-ιrρόσ-β~ΤOς, ον (δυο- + προσβαί1'ω)' δυσ

πρόσιτος, δυσκολοπλησΙσστος 11 δύσβατος. 
δυσ-ιrρόσ-Iτoς, ον (δυσ- + πρόσειμ< του εΙμ<)' 

πρός ον εΊναι δύσκολον νά πλησlάσr;ι τις, δυσ;<ο
λοπλησίαστος 11 άκοινώνητσς. 
δυσ-ιrρόσ-oδOς, ον (δυο- + πρός + οδός) = δυσ

πρόσιτο. (ο β λ.). 
δυσ-ιrρόσ-oΙOΤOς, 01' (δυσ- 1- προσοίσω, μΞλ . το!) 

προσφέρω) ' ό δυσκόλως πλησιaζόμενος (τ. ε.=δυσ
πρόσ<το,) 11 μετά τοϋ όποΙcυ δυσκόλως συναλλάσ
σεταί τις, στρυφνός, «γκρινlάρης ». 

ΔUΣ-ιrρόσ-oιrτoς, 011 (δυσ- + πeoσ6ψoμιι.ι τοί! 
προσοράω)' ον εΤναι δύσκολον νά προσtjλέψι:1 τις, 
«δυσκολοθώρητος» 11 6 όπαΙσlος τήν θέαν. 
δυσ-ιrρoσ-ιrέλαστoς, 011 <δυσ- + πρ:οσπεΑάζω)" 

δυσκολοπλησΙαστος (ιτ~6λ. δυσπρ6σoισ~0~. δυσπe6σ
<τοι; κλπ.). 
δυσ-ιrρόσ-ωιroς, 011 (δυσ- + ne6aωIΠ01l)' ό έχων 

κακήν όψιν, ό άπαΙσlος (άπεχθής) τήν όψιν. 
δύσ-ρίΥος, 011 (δυσ- + δίΥος)' ό δυσκόλως ύπο

μένων τό Ψϋχος, ό λΙαν εύαΙσθητος εΙς τό Ψϋχος. 
δυσ-σέβEIΩ, i)' (δυσσεβής)' όσέβεlα, άθεΤα ~ κοτη

γορΙα έπl άσεβεΙςι . 
δυσ-σΕβέω, μελ. -ήσω' εΊμαι δυσσεβής 11 σκέπτο-

μαι καΙ ένεργώ άσεβG:ς. Έκ τoίi ' 
δυσ-σΕβίις, ές (~υσ- + σέβομαι)' άσε6ής, δθεος. 
δυσ-σΕβία, ΠΟ(1)Τ. α:ντί δυσσέβεια. 
δύσ-σοος, 011 (δυσ- + σΙΡζω)" 6 δυσκόλως σΥζό

μενος, δυσκcλόσωστος, κατεστραμμένος (λιχtιν. 
perditus). 
δυσ-τάλας, αΙ1Ια, ίi,,' ό λΙαν δυστυχής, τρισά

θλιος. 

δύστανος, 011, ~!ι)ρ. α:νtΙ ~στη1l0' (8 6λ.). 
δυσ-τέκμαρτος, ο" (~υσ- + ~εκμιι.Ιρoμιι.ι)· ον δύσ

κολον εΊναι νά συμπεράνι:1 τις, δυσεΙκαστος, δυσ
κολοεύρετcς 11 σκοτεινός καΙ αίνlγματώδη~. 
δύσ-τεκνος, 011 (δυσ- + τέκ1Ι01l)" ό άτυχής εΙς τά 

τέκνα Του. 
δυσ-τεριrής, έ. (~υσ- + ~έρπω)" ό μή τέρπων, 

δυσάρεστος. 
δύ-στηνος, 011' δυστυχής, άτυχής, έλεεινός, δ

θλιος.- 11 (ώς τό λατιν. miser) δθλιος, κακορρΙζl
κος, διεφθαρμένος. 
Έτνμ.: άμφιΙ;. έτυμολ: κιχτά. τινιx~ έκ tοίί στέ"ω' 

κιχτ' ιiλλoυ; ~στη1l0" ~ωρ. ~στίi"o. < *δυσ-στίi"o., έχ 
Ρί~. στα- ( 6λ. έν λ. ί'στημι) ' πρ!\λ. "ανσκρ. slMnam, 
παλ · περσ. stanam (=στόσις, διαμονή, κατοικία), Λ:θ. 
sΙόnas (= κατάστασις, κράτος)' < ία;Π:. *stiino- π;;Ιλ. 
άστη1lό.=δ δυστυχής, 6 μή έχων κατοικίαν, τόπον 
διαμονής (πιχρ&: ΣoυΤ~. κα ! Μεγ. έημ . ), π;;6λ. ώ:;. παρ' 
Ήσυχ. «άστη1lεί' άδυ"ατεϊ.... «άστη"ό,,' ~στη,,01l, 
χαλεπό1'» κΙΧί πιχρ' Ήρω~. δνστο •• ΔVστη1l0. <' δυσ
στ-ο-.· π~6λ. σιχ'ισκρ. duhsIhah. 
δυσ-τλήμων, Ο", γεν: -ο"ος (δυσ- + τλήμω,,)' ό ύ

ποφέρων πολλά δεινά, πολυπαθής, ταλαίπωρος, 
δυστυχής. 
δύσ-τλητος, .0" (δυσ- + τλή"α<)' ον δυσκόλως ύ

ποφέρεl τις, δυσκσλοϋπόφερτος, άνυπ6φερτος. 
δυσ-ΤOKEUς, -έω~, ~ (δυσ- +- 1:0κεtί~)· δυστυχής 

'{ονεύς. 
δυσ-τοκέω, μΕλ. -ήσω ' γεννώ δυσκόλως, δυσκο

λογεννώ 11 γεννώ πρός δυστυχΙαν. 
δύσ-το/':ος, 011 (δυσ- + τεκεϊ'Υ)' ό μετά κόπου 

γεννων 11 ό πρός δυστυχίαν γεννηθεΙς. 
δυ-στομέω, μελ. -ήσω' δμιλώ κακώς περΙ Τινος, 

διαβάλλω, κατηγσ;Jώ. 'Εκ του 
δύ-στομος, 011 (δυσ- + στόμα)' ό όμιλών δσχημα, 

κακόστομος, κακ6γλωσσος.- n έπί tItItou, σκληρό
στομος. 

δύ-στονος,01l (δυσ- + στέ1Ιω)' άξιοθρήνητος, πο
λυθρήνητος, πολυστένακτος. 
δυσ-τόιrαστoς, 011 (δυσ- + τοπάζω)" δ δυσκό

λως είκαζόμενος, δυσείκαστος, δυσκολομόντευτος. 
δυ-στόlαστος,01l (δυσ- + στοχάζομιι.ι)" ό δυσκό

λως έπιτυγχα .... όμενος, δυσκολοσημάδευτος. δυσε· 
πΙτευκτος. 
δυσ-τράιrEςoς, 011 (~υό- + τeάπεζα)" 6 τΡώγων 

έλεεινά φαγητό. , 
δυσ-τράΠΕλος, 0)/ (~υσ- + τρέπω)" δύστροπος, 

δυσκόλως μεταη::επόμενος 11 ίσχυρογνώμων, δυσκο
λομεταχεΙρlστος 11 άνοlκονόμητος 11 'α:ΥτΙθ. τψ εντρ
πεΙος. - - Έπί;;. -λως = άδεξΙως, ότάκτως, όκαταλ
λήλως. 

δύσ-τρoιroς, 011 (δυο'- + τρέπω)' δ'δυσκόλως τρε
πόμενος ή κατευθυνόμενος Ilδυσκολότρεπτος, κα
κότροπος 11 ίσXιJρoγνώμων. 
δυσ-τύχέω, μΗ. -ήσω' πρχ. δε~στνxηκα (δυστυ-
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X't,)' 'εΤμαι ότυχής, δυστυχής n ίπΙ πρ\tΥμ·, όποτυγ
χάνω. 'Ee α.ο}του τό 
δuσ-τδιιιμσ, -ιιτο" τό (δvOΤllxΙφ)' ότύχημα, ό· 

ποτυχΙα, συμφορό. 
δuσ-τUιής, έ, (cJIIo- + nίxι7)' ότυχής, κακότυχος, 

δυστυχισμένος. ΈπΙρ. -x~. 'Ee α.ο}του .ό 
δuσ-τuιΙσ, 'ij (δvΟΤllχήs)' κακή τύχη, ότυχΙα, ά

ποτυχΙα, δυστυχΙα. 
δuσ-ύιι-oιστoς, ο" (cJuo- +~πoΙoω, μιiλ. του ~πo

φέeω)' ό δυσκόλως ύποφερόμενος, δυσκολnϋπό
φερτος. 

δύσ-φiiμος, δωρ.ιiντΙ c1Vo"μo, (6 βλ.). 
δύσ-φΙτος, ο" (cJlIO- + ",J)" ό δυσκόλως λεγό

μενος, δρρητος, άνέκφραστος, τρομερός, φρικτός 
(λΙτΤ . infa-ndus). 
δuσ-φιιμcω, μΗ. -ήοΦ (δiιa"μos)' διαδlδω κακός 

φήμας, μεταχειρΙζομαι κακός λέξεις, xur;. λόγους 
ΠΡοσημαΙνοντος (προοιωνιζομένους) κακά.-ΙΙ μτ6τ: 
κακολογώ, ύ6ρΙζω, βλασφημω, αυκοφαντώ. 'Ee α.~
του τό 

δuσ .... μfσ, tι (ΔVo"ιdω)' κακολογΙα, δυοφήμη
σις , διάδοσις κακών λόγων Ο χυρ. χρησις λέξεων 
κσκοσήμων. 
δύσ-φιιμος, ο" (δvo- + φήμ,,)' ό κακόφημος, ό 

κακό προμηνύων.- 11 καΚΟλόγος, ύβριστής, συκο
φάντης 11 κακός. 
δuσ-φΙAής, is (δvo- + φιλέω)' μισητός, όπεχθής. 
δνσ-φορΕω, μΗ. -ήοω (c1Vοφοeο,)' φέρω ι3αρέως, 

είμαι ώργισμένος (λα.τ. a-egre ferre) 11 εΤμαι δυσηρε
στημένος. Έ~ a.~11:0U τό 

iua-cp6PΙΙToς, ο" (δvoφαρέωγ ό δυσκόλως ύπο
φερόμενος, δυσκολοΟπόφερτος. 
δνσ-φόρμΙΥξ, -cyyos, 6, Υι ' ό όσύμφωνος πρός 

τήν λύραν, θρηνητικός, μελαγχολικός. 
δύσ-φορος, ο" (cJuo- + φέρω)' ό δυσκόλως ύπο

φcοομενος, δυσ8άστακτος, δuoκολοϋπόφερτΟζ, κα
ταθλιπτικός, βαρύς 11 άνυπόφορος, όχληρός, όνια
ρός. - έπίρ . cJιιοφόρω, Ιχω = είμαι ά:ιόρητος- Ι. 
(cJlIO- + φέρομιιι)' ό μετά δυσκολΙας κινούμενος, 8ρα
δυκΙνητος. 
δuσ-φρόνως, έπΙρ. τοϊί cJύοφρω" (ο ρ.). 
δυσ-φροσύνιι, -{ι ' άδημονΙα, άΥωνΙα, μέριμνα, στε

νοχωρία. 'Εκ τοϊί 
δύσ-φρων, ο", γεν. -o"os (000- + φρι1,,)' δύσθυ

μος, βαρύθυμος, κακοδιάeετος, μελαγχολικός.- Ι. 
κακώς (έχθρικώς) διακεΙμενος, έχθρικός.- 111 =/i
φρω", άνόητος. 
δuσ-φύAσιιτoς, ο" (cJuo- + φllΑάοοω)' ό δυσκόλως 

φuλασσόμενoς, δυσκολοφύλακτος.- 11 άφ' ου δυσ
κόλως τις προφυλάσσεται, δυσαπόφευκτος. 

δνσ-ιι:Ιμι:ρος, ο" (Δvo- + χεομιι)' ό έκτεθειμέ
νος είς 60ρύν χειμώνα, πολύ Ψυχρός, πoλu χειμω
νιάτικος. 
ΔUΣ-ιι:Ιρωμσ, -ατοs, τό (Δvo- + χειρόω)' τό δυσ

κόλως χειροf!μενον (τ. ί. κατακτώμενον), δύσκολος 
κατάκτησις. 
δuσ-ιι:Ιρωτoς, ον (cJuo- + χειρόω)' 6 δυσκόλως 

χειρούμενος (τ. i!. ύποτασσόμενος). 
δuσ-ιι:ρaΙνω, μίλ. -αtιά)· (cJuοχεeή,)' μετό κόπου 

(δυσχερεΙας) ύπομένω τι, 6αρέως φέρω τι (λα.τ. 
a-egre, ferre) 11 είμαι δυσηρεστημένος.- 11 καθισΤώ 
τι δύσκολον, παρέχω δυσκολΙας 11 προκαλώ όΥανά
κτησιν (~τΙθ. τφ τέeπω) ι ρήμιιτα Τι τέρψιι"τα Τι ΔVo
χερά_"τα=τερπνοl-δυσάρεστοι λόγοι. 
δuo-ιcρι:ισ, fι (cJuοχερι1s)' δυσκολια.- 11 ένόχλη

σι ς, "τενοχωρΙα, όηδΙα. ' 2) έπί προσ . , δυστροπία, 
κακή διάθεσις, ΥκρΙνια. ΈΧ τοίί 

π:ιιρα.Υομ'νη ίχ του δvo- + ιεϊμιι, Iειμc»ι. χαιΙ οημα..(
vouoa. τόν πολύ χειμων16τικον, όνεμοταραχώδη·διά. 
τόν λόγον α.oj,όν έν ItdaI σχεδόν τοε, ΧCΙΙΡΙΟΙ', ίν οΙ, 'ij 
λ. !iπa.ντ~ , 6πΙί"χει ί~ πα.ραλλ iιλοu χα.Ι Υρα.φ'ή ΔWxει
μοs, προ:ρa.νω, χα.τά. πα.ΡιτuμολΟΥΙοιν, διιnι, ίν τοε, 
έμμΙψοι" τό μι!τρον ΙΣπιχιτεε τ1ιν '(ρ. &Voxcμor. Πιθα.
νώτε;-ον φa.Ινιιτοιι, !ιτΙ ' tι λ. ιίσχημοιτΙσθη χα.θ' 8ν ΙΣχρι-
6ω;; ' τρι:lπoν ιiσXημoιτΙσθη fι λ. μsAάrxcμo, ix ",,06 ιdAσ,. 
ΔUΣ-ιlσιν'σ, 'ij' ή πενιχρό, η ευτελής, ένδυμα

σΙα. 'Εχ του 
δύσ-ιΑσινος, ' 011 (δvo- +xωίtιιι)' ό πενιxρQς έν-

δεδυμένος, 6 ρακένδυτος. ' ' 
δύσ-ιορτος, ο" (δvσ- +16ιιτο,)' ό όλΙγον χόρτον 

(όλΙγην δ1jλ . ΤΡοφήν) έχων D μτφρ. δφορος, δξενος, 
άκοτοΙκητος. 
δύσ-ΙΡιιστος, ο" (cJvo- +zeάoμιιι)' ό δυσκόλως 

χρησιμοποιούμενος, δύσκολος πρός χρl'jσιν, δUακo
λος, ,δυσχερής, 6νοlκονόμητος n δχρηστος. 
δυσ-ιωρlσ, 'ij (Δvo- + x,ι.Oeo,)' δυσκολος τόπος, 

δύσκολον έδαφος, «κακοτοπιά »' 
δuσ-ώδης,εs (ΔVσ-+6'ζω)' ,6 κακώς δζων, κακήν 

όσμήν έκπέμπων, βρωμερός. 
δuσ-ώδΙνoς, 011 (δvo- +ώcJΙ,)' ό δριμεΙαςώδΤνας 

προξενων, έπώδυνος, όδυνηρός. 
δuσ-ωνcω, μέλλ. -ήοω' προσπαθώ νό ρlψι.J τός 

τιμάς, παζαρεύω, προσπαθώ νό όγορόσω εύθηνό. 
'Εχ ,ου 

, δuσ-ώνιις, -011, δ (δvo- +ώ1lCΟμιιι)' ό μετό δυσκο· 
λΙας άγορόζων 11 ό δύατροπος πελάτης, 6 προσπα
θών νά όγoρόσr:ι ευθηνό. 
δuσ-ώνυμoς, ο" (ΔVo- +6'"ομα)' ό φέρων κακόν 

όνομα, ό έχων όνομα όπaΙσιον (άποτρόΠ,αιον, προ
μηνϋον κακό), όπως π.χ. Ai'a,. 
δuσ-ωηEω, μέλλ. -"οω (cJlIO- + ώψ)' κόμνω τινά 

νά έντραπι:\ (νά Kατα6ι6όσr:ι τούς όφθαλμοίις) 11 εΤ
μαι ένοχλητικός, παρακαλώ έπιμόνως.-Πιχθητ., έν
τρέπομαι δειλιάζω, πτοοΟμαι. 
δνσ-ωρΕομσι, μελλ. -ήοομιιι' ιiπoθ. (ΔVo-+ώeos= 

oveos, ώρα)' φυλόττω έπΙπονον φυλακήν, κακοπα
θώ έν τΥ φuλάττειν. 
δύσ-ωρος, ο" (δvo-+ώιιιι Τι Qlea)' 6 έχων κακόν 

κλΤμα 11 άκαιρος 11 δυσκολοφύλακτος. 
δϋτι:, 6' πλ 1jθ. Προστ. ιioρ. 6' τοίΙ c1Vω. 
δίϊτιις, '011, 6 (cJύω)' 60υτηκτής, κολυμβητής, 

«δύτης •. 
δύω, ίων. ιiντΙ cJVo. 
Α Υ'Ω Υι δυνω' μέλλ. cJ~oΙO' ένερ'(. ιiι:lρ. α.' Ιδ;Joα. 

- Με!σον δύομαι' πρτ. έδvόμ",,' μίλ. cJtJσoμιII' iόΡ. 
α.' icJiiοάμ71'" μετιΧ έπ. 6' χα.Ι Υ' ίν. έδiιaεo, έcJvοετο, 
Πρoσ~. c1Vοεο, μη:. δvοόμε"οs (μετά. σημ. Kνaστ.)· πρό\; 
.ό μέσον σul.ιq:ωνι:;ίίσ,Ι σημα.σιoλoγικω~ δ ιXι:lp. 6' χα.Ι 6 
ένεργ. Ita.pa.x.: ΙΣόρ. 6' ΙδΒ", -11" -11, δuϊχ. lcJ~τ"", 
πληθ. lδfJμε", Ιδ;Jτε, Ιδ;Joα" χα.Ι _πιχ. Ιδv,,' ΠΡοστ. 
cJiίθι, cJiir:e, Ί'πο,. cJtίcu· E~κτ. ΔVl,,1I η cJV",,' ιiΠPφ. 
cJiίναι, μτχ. cJίι,' πρκ. cJέcJijxa: 

Ι ώ~ μτ6τ. (έν τφ μSλλ. χιχΙ ΙΣορ. οι' cJ60CII, lcJijoa), 
tvcuw τινά, τοΟ φοραΙνω ένδύματα.- 11 ώ, ιΧμδτ. 
έν πιi~ι τοε, ~λλoι, τύποι, τYι~ ένιργ. x\t! μίσ. φω'/Υι, ,: 
1) έπί έν~υμι:iτων, ένδύω έμαυτόν, ένδύομαι, φοραΙ
νω ροΟχα, περιβάλλομαΙ (μέ) τι 11 μτφρ. εΙ μή ov l.C 
δίιοεαι άλκη,,=έόν δεν περι6ληθrjς '(δεν ενδυθι':jς) 
δύναμιν (άνδέν έφοδιασθrjς με μένος), 2) έπ! 
τόπων, είαέρχομαι, είδύω: cJiί"αι κόλπο" δαλάοο", 
=νά 6uθισθι:\ εΙς τούς κόλπους τοΟ ώκεανοϋllπόΑε
μο" cJiί.,αι η c1Vοαοδαι=νό βυθισθι:\ είς τήν μάχην 
11 μ"710τηρn.s c1Vοαοδαι = νό διεισδύσr:ι μεταξύ των 
μνηστήρων. 3) έπέρχομαl, εΙσέρχομαι, είσδύω 11 
καταλαμβάνω: κάμιιτο, ""ϊα cJέΔVΙCII=Kόπωσις είσ-δuσ-ιι:ρι\ς, is (cJlIO- + χεΙρ) ' ό δύσκολος είς τό 

νό τόν μεταχειρισθrj τις, δυσκολοκυβέρνητος, δυσ
κολομεταχεΙριατος.- 11 ένοχλητικός, λυπηρός, δυσ· 
άρεστος, όχληρός. 2) έπΙ πpo~., δύστροπος, μεμ
ψΙμοιρος, κακώς διατεθειμέVQς.- έπΙρ. cJuoXee~ 1-
χω "= είμαι στενοχωρημένος [δι' aτuμr;)... βλ. ενχε-

, έδυσεν είς (κατέλαβε) τά μέλη του 11 ιcρατερη έ 
λυσοα cJέcJuκε=σφοδρά λUσσα (μανΙα) τόν έχει κα
ταλάβει. ιC) ΙΣπολ. έπί τοϋ ~λίQU κ:ιιί τω,ι ιΧοτέρων, 
6υθΙζομαι εΙς, βουτώ, καταδύομαι, «ι3ασιλεύω». 

ρι1s, χεΙρ]. ' 
δύσ-χlμofί, ο .. (έ,)( -τoίi 6vo- + χεϊμα ; ~λ. _ν τΙλιιι) ' 

έπικΙνδυνος, ταραχώδης, φοβερός, τρομερός. 
• Ετυμ.: έκ oτpw,1j\; oΦιω~ fι λ. iθεωΡijθ1j πa.λa.ιι:lθεν 

'Ε-ruμ. : 6μηρ. ίπ. 6(JQj, άτt. δ6ω, :ων-a.ττ. δ~"ω' 
cJVOCi, cJuoμιIl' άδvτo,' πρ6λ. σα.ν~xp. UΡI-OO- (ένδύ
εαθc.ι)· κ-..ιτιΧ τινα.; ουγγ. τφ λα.τ . Imbuo (~λ. ciφιίω)' 
χα.,' ~λλ. auγy. xa.! τιi ",,-ιJiι, (= κοιλΙα) χα.! δμ1jΡ • 
"rj-cJlIμo, (δλ. ~ιi. λ. λ.). 
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·δuώ.-δcιισ,' οΙ, οιΙ, 1:CΙ, ΠΟΙ'Υ)1:. IiV1:! &ύcJcκα, 
, διιUδcιιά-δoιoς, ο" (cJιιώcJc_ + β~)" ό fxwv , ό
ξ/αν δώδεκα 6oCιν. 
ΔUUΔCιιά ΙCμoς, ο" (cJιιώH_+.μ.ϊ,,)' ό τρέ-' 

χων .~&:Kα ιaδρoμός. 
ΔUUΔCιιά-μιινoς, ο" (1ιιώιJ._ + μ""γ ό ήλΙK/aς 

δώδεκα μηνG'ιν Ι ό έκ δι:.Ιδεκα . μηνG'ιν όποτελού-
μενος. · . 

. _δcιι6-μοιρος; ο" (cJιιώcJcκα+μoϊecι)" ό δΙr:1ρη
μένος ε/ς δι:.Ιδεκα μέρη. 
ΔUΩΔCιιστσ{oς, α, ο,,' Kaτ6 τήν δωδεκότην η

μέραν Β ό ήλικ/ας δώδεκα ήμερGΊν, 
. · δuιιδiιιιτo.;, Ο", ΠΟΙ'Υ)Τ. IivΤ! ~καΤΟi' 
, διιω-ιισf-c.Oσf-μcτpoς, ο" (διίο+καl+.ΙΉοοιto+ 

,μτ,ο")' ό fXWV μηκος ε1κοσι καΙ δύο μέτρων. 
δuu-iισι-cιιιoσf-ιιιιιuι;, v (Uo+_l+.rHooI+nii· 

xvr)" ό fXWV μηκος εΤκοσι καΙ δύο πήχεων. 
δώ (Α), 1:6, -π. σuνΤ.1:μ, ΤUΠQ, ιiντ! δώμα, ciΠΟΙ'IΤWν 

ίν 1:~ όν~μ. χοι! άι!Τ. μ~νo~, '''σ. χοιΙ ώ, πλ'Yjθ, civ,! 
Uμαn, . 
Έτvμ,: ouv1jeat, περιφρ, Ιμό" ιώ, /Ιμiτ.eο" δώ 

Χλπ .. πρβλ. χοι! Ήσuχ. _tJώ· δώμα, οfΚ'7μα, onήAαι
ο".; ώς; πλΥίθ. (ιώ = Uματα) έν 'Ησι6δ. θ,ΟΥ: 933 
_ΝΙ.Ι Wo.a δώ, ιS.ι,.όi '8.6i-, έ, !οιπ. {ιις;. *dorn
(=OIKIO), Υ,ν. ·dems =- 4λλ. ·ιJnιi, &0' (βλ. ιS.on6-
ΠIi, &f_c1o,,) , π"βλ. χοι! Ιιχπ. toIttx'ijv ·dδm ) Ζεν". 
d&m (τοπ. toG τ'ρμοιτο;)' πρβλ, ώσ. ίοιπιtτ. τοπ. έτίΙ?; ' 
·dδ (-πρός), πιχλ·λΟΙ1:ιν . ..,.do. Βλ, χοι! ιJώμα. 
δώ (Β), ~ δφ, Ίποτ, ciop. β' του ιJΙδωμι. 
δώ-δcιισ, οΙ, οιΙ, τ& (Uo+ιJeHa)' δ,τι χιχΙ νίίν (λ'Χτ . 

όιodeclm) [&»-(·ιJF-=Bae. dvιf' δι' ίτUμ. βλ. Uo). 
δωΔCιιά-yνσμστoς, ο,, ' (ιJώHκα+)"'ά/A-Πτω)' δώ

δεκα φορός κεκαμμένος: ~Ω7NμnτO" τΙeμα= 
ή στήλη ή δηλooσa τό τέρμα. τήν όποlαν δωδεκό
κις κ6μπτouσιν ΟΙ 6Υωνιζόμενοι. 
δωδcιιάδ-σΡΙος, ο" (UιJeκα + lίexw)' 6 άρχων 

(άρχηγός) δώδεκα όνδρών, 
ΔUΔCιι6-δupoς, ο" (cJa)ιJ.κα + ιJώ(!0,. 11)' 6 έχων 

μήκος δώδεκα παλαμών ('ιι fKTaOIY). 
IuΔCa-6cI1CH;, ο,. (cJa)ιJ.Hot+lίa810i)' 6 νικήσας 

δώδεκα δ8λoUς (6 νικητής εΙς δι:.Ιδεκα όγων/σμaτα). 
δuδcιισ-cτιΚ, ii χιχΙ &»ιJ.HOΙor'7i (cJa)ιJ.HQ+l'τoi)· 

ό δώδεκα tτών. ό διαρκών δώδεκα έτη. ό έχων 
ήλικΙαν δι:.Ιδεκα έτών. 

ΔΩΔCιιάιιις, έπΙρ, (cJa)ιJ.κα)' δι:.Ιδεκα φορός, 
δωΔCιιά-ΙΙΡOUνoς, ο" (cJa)ιJ.Hot+Heov,,6i)' ό έχων 

δώδεκα κρουνούς. 
δωδcιιά-1Iνoς, ο" (ιJώcJcκα+l/"o")' ό συγκεΙμε

νος έκ 12 νημότων (δωδεκόκλωστος). 
δuδcιιά-μιινoς, ο" (ιJcιOιJeκα + μ",,)' ό όποτελού

μενος έκ δώδεκα μηνών 'υ 6 Ιχων ήλικΙαν δώδεκα 
μηνών. 

δukιισ-ιιlιιΙνoς, ο" (ιJώcJcHα+μ'7Xα",,)' 6 γνω· 
ρΙζων δώδεκα μηxaνός (τέχνας. τρόπους). πολυ
μήχανος. 

IωΔCιιά-ιισις, 'naIιJoi, δ, ΤΙ ό fXWV δώδεκα 
τέκνα, δωδεκότεκνος. 

ΔΩΔCιιά-ιιΙlσι, _πΙρ.· πρό δωδεκόκις πολλοΟ και· 
ροΟ. πρό παμπαλαΙων χρόνων. 

ΔΩΔCιιά-ιιιι_uι;, v (UιJ.Hot+mϊxv~)· ό έχων μη
K ... ~Kα πήχεων, 

ιιά-σοlις, ι . Υιν. 'Ioi, δ, .iι' 6 όποτελού· 
μένος έκ δι:.Ιδεκα πόλεων. 
ΔUΔCιι-6ριιις, ·ov, δ=&»cUκαΡΧΟi (8 βλ , ), 
ΔUΔCιι6ς, -dloi. 'ή (cJa)ιJ._)' ό όρι8. δώδεκα 11 

όρι8μός (ποσόν) δώδεκα. «δωδεκαρ1ό». «δωδεκό
δα». «ντουςlναι. 
δωδcιιά-σιισΙμος, 011 (UιJι_ + aκαΙμ6i)' 6 f

χων δώδεκα σκαρμΟ'jς. δωδεκόκωπος. 
δωΔCιιά-σιιiiτoς, ο" (UιJaHQ + OHV~Oi)' ό κατε

σκευασμένος (συνερρσμμένο:;) έκ δι:.Ιδεκα τεμαχΙ
ων δέρματος (~ΙΙΧifό"ων ΧΡο)μritων), δωδεκόδερμος. 
δωIcKaTaioς, α, ο,,' ό κατό τήν δωδεκότην 

ήμέρον γΙΥόμενος. ό δώδεκα ήμερGΊν ήλικΙαν έ· 
χων. δωδεκαήμερος. Έκ τotι . 
δuδiιιστoς, '7, Ο", <ιJώ~κα)' ό κατέχων τήν 

δωδεκότην θέσιν (σειρ6ν). ' 

δωδcιιά-φ"llος, ο" (UcJc_ + φνUο,,)' ό fxwv 
δώδεκα φύλλα (πέταλα). 
δωΔCιιά-φiίloς, ο" (ιJώHκα + φvl,,)' ό' δΙr:1ρημέ· 

νος εΙς δώδεκα φυλός. ό fXWV δώδεκα φυλός: τό 
ιJωιJ.HΩφfJlo,,=αl ~εKα φuλαΙ τοΟ Ίσραή'λ, 
δωΔCιι-Ιτης, -ov, δ (ιJcιOιJeκα+lτo,)' ό ήλΙKlaς δώ· 

δεκα έτών. ό δωδεκαετής θΥιλ. &ι»ιJaκ·πι~, ·cc1oi' 
'ij=ή δωδεκαετής. . 

• .. δώνιι, iι' πόλις έν ΘεσπρωΤΙQ τ~ς 'ΗπεΙρου, 
fδρα όρχαιοτότου μαντ.εΙου τοΟ Διός. τοΟ περιφή
μου μαντεlου της Δωδώνης. Βλ. ~.E.Λ. 
δώα, δώaσΓ ίπιχ. Υ' Ιν. Τπo~. ciop, β' ~oίl ιJlιJωμι. 
δYιiν, Ιπικ. liντΙ ιJol"", Εijχτ. ciop. β' ~oίί ιJΙιJωμι • 
δώκα, -π. ciντΙ Ι~ωHα, ciop. οι' ~oίl ιJlδωμ'ι, 
δώΙος, Δωρ~ ciνt Ι ιJoνlo~. 
δώμα, -,αΤΟi, τό (ιJeμω)' οlκΙα. κατοικΙα.- •• μέ

ρος οlκΙας. δωμ6τιον. α180uσα. - .1 οΊκος, οίκο
γένεια. 
Έτvμ.: δώμα χιχ,& σuμφuρμόν έχ ~oυ ~uποu δώ 

ys'l. ιJώμαΤΟi (tίλ. δώ) χοιΙ τοίί tUItou ιJώ Υ!". *ιJa"i 
ιJii (έν ,φ ιS.on6ΠI')· xa.tάo τΙΧίί.ΙΧ δώμα θά. τ,το xupl· 
ω; οιίτ. cipo. *dom- φ, ciItoioTj,ιx '~ιx ιί; o1~. χιχτ' civoι
λΟΥΙοιν πρό. τό οr:eώμα χ. Ii: π"βλ. 'Α;;μ. Ιυπ (= οί
κlο) ( ιχίτ. *dQ[m)·m. 
δ .. μάτιον, τό , (ιποχορ ,oίl ιJώμιι. (ο 6λ.). 
δωμσ1'fnις, -ov, δ' θ1jλ . ·ίτι" -cιJoi, iι (δώμα)' ό 

όνήκων είς τήν οlκΙαν ij τήν οίκογένειαν, οίκιόκός. 
~ματo-φloρE .. , μΙλλ. -ήσω (tJώμα+φ8c/ρ~)' 

φ8εΙρω (καταστρέφω) τήν οlκlαν 11 κατεξοδεύω την 
περιouσΙαν μου. 
δ .. μστ6ω, μι!λλ. -φοω (ιJώμα)' κτΙζω οίκΙαν. 
δώμά .. χΙΧ ί ιJωμΩoμαι, ciποθ. (ιJeμω)' κτΙζω. οίκο

δομώ. 
δώνσξ, ~ω? ivt i U"αξ, c1oiWαξ. ' 
δώομcν, έπ. i v,t ιJώμε,., οι' π) . ."θ. ' rItOt. :ίο;;. 6' 

τοίί δΙδωμι. 
a .. pcb, ίων. ·ε." t,. δώρον, χόρισμα. «δωρεά».

!ΧΙτ. δωeιά" ώ~ έπΙρ. = χωρίς πληρωμήν. χάρισμα 
(λΙΧτ. grAtis) 11 ιντ!ϊίθΞν, άσκόπως. ματαΙως. τοΟ κά
κου. 'Εκ τοίί 
δ .. ρι .. , μίλλ. ·ήοω· Τι &»eέομαι, ' iItoe., μίλλ .• ,;. 

οομαι' δΙδω δCιρα. χαρΙζω 11 φιλoδωρGΊ τινα μέ τι 
(λΙΧτ. dono). Έ; ιχ1;?ίΙ τό 
δώριιμα, 'aΤOOi, τό (ιJωeiw)' τό δεδομένον. τ6 

δωρηθέν. τ6 δώρον. 
δ .. ριιτός, ". ό" (&»eΙω)' 6 δεχόμενος δώρο. ό 

δυνάμενος νά δωρoδOKη8~. νά Kαταπραϋν8~ (νά 
έξιλεω8~) μέ δCιρα.- •• 5πί Π;;ΙΧΥμ" ό δωρεάν δε
δομένος, 

... ριάς .. , μΞλλ • • dοω=Δωe/ζω (ο 6λ.). 

... ριcύς, -iWi, δ (Δώeo,)' 6 έκ τοΟ Δώρου Ί<:α-
ταγόμενος Ι έν τφ πλ1jθ. οΙ Δωeιιii. . 

• .. ρις .. , ~ωρ. ~ωeloιJω, μίλλ. -Ιοω (ΔώeΟi)' μι· 
μούμαι τούς Δωριετς. 2) όμιλώ τήν Δωρικήν δι
όλεκτον. 3) ένδύομαι ώς δωρική παρθένος. . 
Α .. ριιιός, ή, ό,. κιχ Ι ΔώeΙΟi, α, ο" (Δώρο,)' ό 

όνήκων είς τούς ΔωριεΤς. Δωριεύς. 
• .. ΡΙς, -/00,. 11 (1ώeο~)' θ.,ιΛ . ίπΙθ: ή δωρική: 

1) ιJωl1i (έ'ιν. ,.,j) = ή δωρική χώρα. τ. i . ή Πελο
πόννησος, 2) ιJωel~ (ivv, κοnl~)-δωρική μόχαι
ρα , χΙ;1jοιμοπ')ιοuμίν'Υ) χοι,ά. .&, euolιx;. 
hρiaicv, δωρ. !%πρφ. τoίl ιJcαe/rw, 
δωj:ιlαδ .. , δωρ. civ'ti &»eltw (8 βλ.) . . 
• .. ριστl (ΔώeΟi), ίπΙ,,: κατό τόν τρόπον τG'ιν 

Δωριέων. 
δωρο-δοιιΙ .. , μ.η. -"οω (ιJω,oιJ6HOi), δέχομαι 

δCιρα; λαμ6όνω τι ώ:; δωροδοκΙαν, δωροδοκοΟμαι. 
llιxe1j't .. έχω δεχθη δωροδοκΙαν •• '~ οι1τοΙΙ ~ό 

δωρο-δόιιιιμσ, -αΤΟi, τό (δω,οc1oκΙω)' τ6 έπl δω· 
ΡO~OKΙO λαμ6ανόμενον δώρον. 

δωρoδoιιιιστl (χχΙ -ιcrτf), _πΙ;;. (~qιJoιdw)' κα
τά τρόπον δωροδοκΙα!;. διό δωροδοκΙας (μatri 'ι:ινο; 
[ιπιx: 'lIyμ?ίi λoyoΠΙXΙΚ1:ικoίi ίπ! tGίI Δωeιo~l), 

.δ .. ρo-δoιιfσ, ' 'ιι <ιJωeoIoιdω)' 16 δέχεσ8αι δCιρα, 
ό δεκασμός, ' 
δ .. ρο-δόιιος,' ο" (ιJώιo,,+ιJίxoμαι)' ό δεχόμενος 

δCι'ρα , δωροδοκούμενος. 



·CJ · q · · · ... · ? t . τ- ~.,. .. -ζ . -. ' . Z:C ' " .- ••• .• 

δωρ0-δ6τιις, -ου, δ (dώeo" + δiδω~ι)' ό δΙδων 
δώρα. 

. ~ρoν, τό (δίδωμι)- δWΡεό,τό χόρισμα (λοιτ. 
donum) 11 όφιέΡWμα είς τούς θεoUς. όνό8ημα " δώιa 
..,.ώl=,τό έκ τώΥ θεών προερχόμενα . δώΡα, iι τό 
6Υήκοντα εΙς τούς θεούς δCιpα.- 11 τό πλότος της 
χειρός, ή παλόμη. 

Έr:υμ.ι διdι τ1ιν έτιιμολ. τ~, λ. δώeοιι=δωρεά βλ. 
δΙδωμι. Διdι τ1ιν ' λ. δώροιι=παλόμη πριsλ ~ ixxaa&exti
δωIO~ (= μήκους δώδεκα παλαμών), ιΧρχ. «διiρι,,' 
σπιt'Joαμή". π?:ρ' Ήσυχ., ώ:J. ;.?:κUlν . dIίeeie < δάeεσις: 
cδάeεϊeΆ . r:o &πο τον μεγάλου δaxnίloυ έπί τοιι 
μιχl!ο" ~ίάσΤ'1μαJ> (Ήσυχ. ) , π?:ρdι Πολυδ. lψθ6δωρο" 
(=τό μι'jKOς όπό τού καρπού Ιwς τά άκρα τών δα
κτύλων) ' π"ΙSλ . ώσ. ποιλ - ι?λ. dorn (<Ιίελτ. *dur-no)= 
πυγμή. χεΙρ' πιθ. συΥγ. Τ'Ώ ρ. der- (=σχΙζω). 
δωρο-φάΥος, ο" (dcijeoII+cpayei.,)· ό τρώγων (6 -

κατα6ροχθΙζων) δώρα, 6 άπληστος δώρων. 
δωρο-φορέω, μέλλ. -ήσω' φέρω δώΡα (τ. ε. προσ· 

φέow δώρα). Έχ ,05 . 
δωρο-φόρος, ο., (δώρο.,+φέρω)· 6 φέρων δώρα 11 

δθιν ό ύποτελής- φόρου. 

δωρύnoμaι, Διιιρ. ι1ντΙ δωeέoμαι. . 
δώς, tι. λΟΙ1:ιν. dos=cUaa~ (μόνον χ«τ' άνομ. ~πi:ιιν:ι:~) 
IωacfW, ίφετικόν~ τoίί δΙδω~' έπιθυμ", εΤμαι πρό-

θυμος νό δώσω. .' 
δωσcμcνaι, -έμε., έπιχ. μ'λ. ι1π"φ. τοι} δlδf!llμι.· 
•• , γ' έν. ίιΠο,. ιΧο? 6' (ιiντΙ δώnσι) τοσ δΙδώμι . 
δωσf-δΙιιoς, ο" (δίδωμι+διχ,Ιγ ό πaραδlδωνέαυ-, 

τόν είς τήν δΙκην (τ. ε. εΙς τήν δΙK(]ιoσ~νηy), τ: Ι.: 
ό μή αύτςιδικών. 
δώσω, μβλ . του δίδωμι. 
.δωσών, ~ωp. ιiντί δώσω'l', μτχ. ίνε?γ. μ'λλ. τοσ 

δίδωμι. . 
δωτήρ, -jjeo~, δ (δίδωμι)' ό δΙδων, δοτήρ, χα

ριστής. 
δώτης, -ov, δ=δωr:ήe. 
δωτίνάςω, μίλ. -άσω' δέχομαι 7ι συλλέγω δώρα. 

'Εκ ,οίί 

δωτΙνη, +. (δίδωμι)' δώρον, ΔWΡΕό (λ!Χτ. dδι γιν. 
dotis) ' οι ! τ. δωr:ί",,, ώι; ι!πΙρ. = δωeεΩ" = δνευ όμοι-
6ης, « δ;.Jρεόν, χάρισμα». 
δώτωρ, -oρo~, δ=δωπ,ρ (ο ΙSλ.). 
δώω, έπ. ~ντΙ δώ, Τποτ. ιio? 6' του δίδωμι. 



Ε 
Τ6 γράμμα τouτο κατέχει τήν πέμητην θέσιν έν rr:\ όλφα6ήΤΥ, όντιστσιχοϋν πρός τό Σημιτικόν ~ . 

'Εν τι) ΈλληνΙKι':j όλφa6ήτy έκ τών δ:ά μέσου τών αίώνων διαφόοων παραλλαΥών έπlκρατέστεραl r,oav 
ή fΞ ιi ~ καΙ έν τι) Λατινlκι) ή Ε . 'Εν τι) Κορινθια"ι) όλφα6ήΤΥ ήσαν έν χρήσει καί τό σχήματα ~ η Β . 
Έν τιj μεΊ'αλ0Ί'ραμμόΤΥ yρoφr) όπό τοϋ 4(; ') π. χ . αί. καί έφεζής τό σχήμό Του όπεσΤΡΟΥΥυλώθη είς . ε ' έξ ου φυσικώτατο προήλθε τό τής μlιφΟ,lραμμάτοu ε . '0 διό τού ,Ιράμματος τούτου συμ60λιζ6με. 
νος φ86'{Ί'ος ήτο 6ρaxύς κοl κλειστ6ς, έν άντlθέσεl πρ6ς τόν μακρόν καί όνοικτόν φθ6,1Υον η, κοίτοι 
ή διαφορά αύτη δέν έκρατειτο ούατηρώς είς δλος τός τοπικός όλφα6ήτους, καί δή κατό τούς πρώτου:; 
οίώνας. Έν τιj όττικι) διαλέΙΠΥ όρχικώς ό μακρός κλειστός φbό,l,lΟζ παρlστατο διό τού ΕΙ . 

Ό κατωτέρω παροτιθέμενος πΙναξ παρέχει τό σχήμα ~oύ· ,ΙΡάμματος είς τός τοπικός άλφαβήτόυς 
ι<ατά τούς διαφόρους αίώνας. 

·Ονομα όλφα6ήτου 
'Εποχή κατά 

Σχημα 
προσέ,Ι,Ιlσιν 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ π . χ . 1.200 ~ 
ΚΡΗΤΙΚΟΝ. · 1.100-900 ~ 1 
ΘΗΡΑΙΚΟΝ . · · 700 · - όΟΟ ~ 
ΑΡΧΑΙΚΟΝ ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ 700 -:-500 ( F) 
ΑΠΙΚΟΝ . · 600 ~ 
Ι<ΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ · 600 a ~ ~ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ • . · 600 ~ 
ΙΩΝΙΚΟΝ. . · 400 ~ 
ΚΛΑΣΣ. ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ Ε καΙ έφεξής . . -
ΚΛΑΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Ε καΙ εφεξής . . -
Ε, C, Χ~λοuμlνον Ι ψιΙό,., ,δ πέμπτ?ν γριiμμ~ τYι~ 

έλλην. ιiλφαι6ΤΙτoι;' ώς ιiριθμTιΤ . ε' =πέντε x~ ! πέμπτος, 
ε, = Γ)\)()(). UΟταιν έπΙ ιXρxoν,o~ ΕvκΙεΙδοv (4.0:.1 π . Χ . ) 
οΙ Άθη';αι!οι παιρυ,αι60ν έκ ':τι; ιiλφ~6YίΤ?Ι; τYι~ νΥ,,,οι; 

Σiμοι; τον φθόγγο ν η πρό; παιριiσταισιν τοΠ μαικ~oίί e, 
οΙ Γραιμμαιτικ?Ι εΙσΤΙγχγον τΥιν ό·;ομ'ΧσΙr.tν .. ; ψιΙό,.» 
(τ. !. ε δνευ δασέος πνεύματος), ~ι~τι ~ιά παιρ~λ· 
λαιγΤΙ~ τινο; τοίί Η πr.tρΙσταιτο το ~~σίι π·;ευμ~ . 

i (=iαvrό,., -ή,., -6), λr.tτ. se, αιί τ . έν. και! πλΥιθ. αι')-
τoπαιθΘΠ~ ιiντων. του γ' πρ?σ . , ιΧνει; "·;ομ. χαι! πiντοτε 
Εγκλιτ: σπαινιώτ. έπ. τύπo~ αιoJτi'ί; Ιε ΟoJ~έπ~τε έγκλ.-
•• δ.νξυ ivvofr.t~ αι oJΤCίπαιθaΙ'Χ;, ιiντ! τi'ί~ 6.πλ i'ί. έπαιναιλ-η· 
πτιxi'ί. 'ΧΙτ. τi'ί, αντό, (δΥιλ l=aύτόν, αύι ήν, αύτό). 
Βλ. olί (λαιτ. sui). 
Έτvμ" ~ *aFe, δμ-ηρ. ii( *aeFe, γ .. ν. όμηρο ε10, 10, 

ε~, νεο·ιων. ;0, ευ, άττ. οΙ;, ~ωρ. Υ/Ο τ. Ι. Flo (=αύ .. 
του παιρ' Ήσι;χ.) (' Fεο, ΠΟΙYjΤ. γεν. llJ.ε,., Aeo6 • . FilJ.E,., 
~oτ. ΟΙ οΙ, Κι;πρ. Fοι, Λεσ6. Fo' ( *aFo" δμΥιΡ. 10. 
<*oEFo:, 1'ορτ. , 'Αχ. Fl,., 'Hol08. i'Υ( * οFι,., Βοιωτ. Ιί,. 
<* οεFι,..- ΚΤΥίΤΙΚ. έπίθ. γορτ. F6s-, δμ. ποι-ητ , OS
(*oFo. = ocιν"κp. sνά~ . δμ . έό. <ιiντΙ *lFos- καιτ~ τ? 
Fό.), Βοιωτ. έFό. < '· αεFο • . = π'Χλ·/.'Χτ: so~os,. Zε~~. 
hava-. θέμ'Χ.α Ιαιπετ. ~seve- *sevo- εν τoι~ έλλ. εε, 
Ιο', έ6., π'Χλ·λ-:ι.τ. sovos, λ'Χτ . suus, lox. suveis (= 
sui), ZΞν~. hava-, Λ ιθ. saxo (sui).- *sve-, *svo- εν 
το!,; Ιλλ. ε, ο. Fό. ο. σαινσκρ. sνάh Ζενδ. hVA-, π'Χλ-

Περσ. huva-, σαινσκρ. sνδ-Υόm (~αύτός ό ίδlo~, 
ΌμF;ρ. svesu (= suum), ΙΌτθ. sweS, παιλ-γε"μ. swas 
(suus).- 'se-, *10- έν ,o!~ δμYjΡ . ε, ΟΙ ιΧνε') τοΠ ~Ι
γ'Χμμαι « * αε, *οοι έκ παι ~ αιλλ. πp,;~ τά Fi Fo'i) λαιτ. 
sibi se, Όμ6ρ. seso (=sibi), 'Οσκ. slfei (=sibi), Γοτθ. 
sik (-k = έλλ •• ,,~ έν ,<$ !μ~."ε" κλπ.), παιλ-γερμ. sih 
(=se). Βλ. και! τας λ . λ. εκα., εκαατο., αφι,., QΨOS-, 
;lJ.o •• 
έδ (Α) , έπιφών. δηλωΤΙΥ.Ον θαιυμ~σμoΠ Τι δι;σαιρεσκεΙ

αι~ -η ιiγαιναικτΤΙσεω; (λr.tτ. vah ι), w! αχ ! 
εδ (Β), ιiντ Ι ε~α, γ' έν. πρτ. τοΠ ρ. Ιάω. 'Ωσ. Προστ. 

6' έν. τοΠ ρ. Ιάω. 

εa (Γ), ίων. ιiντ ί ή,. , αι' ένιΥ.. παιΡ'ΧΤ. του εlμJ. 
έ6, χα.ί έΠΕχτετ. έπ. τόπο, έά~, γ' έν. ένεστ. του έάω. 
έάαν, επεκτετ, έπ. ιiπρφ. του Ιάω. 
έδΥα, πρκ. του lί.",.vμι, ιiλλ& μετά παιθYjΤ. (j'ljIl'Xa. 
έδΥην, παιθΥιΤ. ιiόρ. 6' τοΠ ιι'",.vμι. 
εδδα, πρκ. τ?υ ά,.δά,.ω. 
εδδον, ιi6p. β' του ά,.δά,.ω. 
έδΙη, Τι έδΙη, γ' έν. πr.tθ. ιioρ. 6' τοϊ; ε~~ω. 
έδΙωκα, πρκ., έδΙων ιiόρ. 6' του άΙίακ,ομ.αι. 
Ιάν, σύ';~' (κι;ρ, (εΙ+lί.,.γ ον ίσwς, αν κατό τύ-

χην, έν ~ περιπτώσει ... , ον σvμ6αΙνει οϋτω' σι;ντάσ
σεταιι πiντοτe μεθ' 'rποτ:1tκτ. , εν Φ δ εΙ συντάσσεταιι 
μεθ' Όριστικi'ί~ καιΙ ΕoJκτικTj~ " ιiντΙ τού.οι; παιρ' ΌμΤΙρφ 
χρησιμοποιε!ταιι 'Ιι πεpΙφραισι~ ε~ '" -η α~ κεΙ παιρ'Άττ. 
σuν'!lρημ. εΙ~ η,. καιΙ 11',..- •• Μιτ& ρημάτων σημαιιν6ν
των d~,. Τι Ιρωτίi.,. ιiντιστoιχεΙ πρό, τό λαιτιν, 4Π και! 
σημ. δ,τι το σημερ. ιiπopημ. &,. Τι το μήπ~ : ακόπει 
Ιά.,. ΕΗα,.ό" n= κύτταξε αν εΤναl όρκετόν ('Ι]: 
μήπως ... )- .1 ΙΙ},. Hcιί=Kαl έάν όκόμη, καΙ αν δε-



χθQμεν δτι, δεκτου γινομένου δη.~ . · Ιιi" μή =- αν 
δχι, έκτός έόν, έκτός, αν δέν: Ιιi" G.ea. μή = 
αν ίσWς δχι.-ιν MετcΣ 'ti~ ciνα.φοi' ΙΚcΣ~ άντωνυμ(α.\: 
κοι ! άνα.ψορ. μόΡ Ι(1 άκ~λoυ θεί έν(ο,ε δ έιi" άντ! του α" : 
o~ Ιιi",=όστισδήΠOτε, οπου Ιιi,,=6πoυδήΠOτε ' τουτ? 
δμω; μόνον έν τiί Κ. Δ. κα.ί τισι μετγν. συγy~ . άπιxντ~ . 
ΈnJμ. : Ι ΙΙ)ΗΙΤ,. Ι&" ( *εΙ-α,,' iwv. άη. η" (*ή-α" 

(Κ(1 ! ο:Ιχ! ( έ",,)' ίο)ν. άττ. ίiw" ( *αΙ ·α)l· τ? ci-;;,. Ιϊi" 
προιρ;(β,αι έΧ ~Ι(1σταυpώ:)εω ;; ,ων έί'1" Κ(1 ! ίi"". 
έσνόν, τό , ( ΙS λ. έπ?μ. λ.) . 
έσνός, ή, ό" (l"ννμι) , έπίθ. Χ~ 'Yjο ιμ~π?ι?όμΞνον ~ι~ 

κόθε τι τό κατάλληλον νό φορr'j ης 11 έντεΙΙθεν γεν ι
χω;, λεπτ6ς, λεπτοΟφαντος , έλαφρός : έα"ός ",ασ
σίτερος = cε~ιJιάXυτoς ",ασσlτε~ος,. (Ήσόχ . ) , 'iι λε~ 
πτ6ς, καμωμένος κατάλληλος διό φ6ρεμα ΤΙ δια 
φΟΡούμενον κ60μημα.-11 ώ;; O')~Ι~ 'H .. έα'llό'll ( έπ 
εΙμιι 1) Ιμάτιο,,), τό=τό πλούσιον έπ rσημον .ένδυμα 
(έnrσημος στολή) . 

Έτvμ. : X!JP. ε! νιχι σΧIJΤΞιν . Ε-;;') 1 1 ')λ. κΙΧί ';;'1)11(10 : συγΥ· 
τΥί ρ . Fsa-, οανσχ" . vas- ( =ένδύω, 60s'I κ"ί περικα
λύπτω) . Κατ' '!iHoQ; έίi'llός < *ήαΥος, "ίiνσα'llός ( = 6 
λάμπων, ' άκτινοβολQν) , π~Ι:;λ . δμ'l)ρ. ήως ( *ausos' 
κιxτcΣ τιχυ,ιχ τ? πιx ρ~ Άλχμ. Ια 'llo-yλέφα~oς (=6 έχων 
άoτρaπηβόλoυς 6φθαλμούς) εχε ~ tu; ιχ ' ο :.ι νθε -;; . * [α'llο
(=άκτινο60λQν), έ;; Or) , 6 6Il1i:-. Ιαί'llω = θερμαrνw. 
Ιαξσ, άντ ί .,J;a, άό~ . σι;' τ" υ αΥΥυμι . 
'ΈλΡ (Α), Ιιι~oς, ,Cι' έπ . ι:ίαρ, εϊα~oς' κιχ -;oc οuν~ ί ρ . 

~ρ, ι}ρo~. - Διχ τ ιν. νθΓ' άνο ιξις, «έαρ»' έαρος "έο'll 
lσταμi"oιo = άρχομένου του έαρος ιι μη'ρ. έπl παν
τός άvθηΡοϋ 1) άκμόζοντος 1) τρυφεροϋ (δροσεΡΟϋ) 
11 ή άπΟΡχή ένός πράγματος : Υεννω)/ έαe=τό npQ
το «χνούδι» rQv YEVErWV VEavrOU. 
Έτυμ.: Ιαρ ( * Fεσαρ, ίιχπ. *vest: : Ζεν/:. νΑ 1ί>Γί 

( * vasr-i) (=κατά τήν άνοιξιν), Άρμ. garum (= άν· 
οlξις) (*gar- *ge[hjar-, *vesr·), Δι θ. νasarά ( * νθ ' 
'θΓά)=θέρος, λιχτ. ver (ίΙΧΠ. *vesr, σ~νσxp . vasan· 
thόh (=δνοιξις), ίιχπ . *veser γεν . *vesn-es.-'Ex ΤΤI ; 

,0πi,ΚYj~ Ιαρι προ'ήλθ! -::0 6μ'l) Ρ έπ Ιθ . εΙαρι"ός (xx-:~ 
μετ ρικήν !κ~ι:ισιν ,i)\: πρώτ'Yj; σ!Jί.λ . ) . ciH . ΙαΡ'Υός, ή. 
ρι"ό., π,,!5λ. , Βοιωτ. Fειαρι"ός, λατ ιν . vernus « *ve
rlnos) , Διθ. VAsarinis (=θερινός). ,-Πr:.ιSλ . ώο. :)ΙΧ'/::;Χ;:' . 
νι.SΑr-hόn-, ν.asarόm (=πρωία, ήμέρα), usar-, usr
(=αύγή, ΠΡWΙα), Ιλλ . αi$ριο", αΥλαvρος. ήω~ (μ. τ~; 
λ. λ . ), r-ιζ. βo:.iσι ' aves (=φέγγω). 
, Ιι[ιρ (Β) 1; cfap, τό' τό αΤμα (πι:ιp~ τ~Ι~ 'Δλε;; ι:ι ', ~". 
ItOL'l)1:ιxt,) : φ6"οιο (JoερμόJl έαρ=τό θερμόν αΤμα του 
φόνου 2) τό πάχος, 6 χυμός: εΙαρ έλαίrι.=ό χυ · 
μός της έλ!ος (τό λάδι) . 
Έτυμ.: πρ6λ. Itιχρ ' Ήσυχ. «έαρ' αΙμα. Κύπριο, .. , 

cι}αρ' αΙμα , ψυχή'" «εΙαeοπότrις' αlμoπότrις'" 
σιχνσκρ. άνομ. ::ι ί τ. όs[k γεν. asn6h (θέμ. asan-), as
rAm, πΙΧλ-Διχ" Aser, ΔεΗ. asins . ( *asQn- =αΤμα)' 
Κι:ιτo:.i τινι:ις O!JYY. κιχ! , ιj'ι λατ ιν. arium (=αΤμα), :i;H ' 
δμω; βλ. eα/"ω. ' 
Ισρl-δρeΩΤoς, ο" (Ιαρ+ιJρέπω)' ό κατά τό έαρ 

δρεπ6μενος (κοπτόμενος). 
Ισριςω, μΗ. ·/σω, άτ τ . ·,ώ (έαρ)' διέρχομαι τό 

Ιορ ( cπφν" τήν δνοιξιν ») 11 άνt)Q, θάλλω, άκμάζω 
(ώς κατά τό Ιαρ) . 
ΙΙρΙνός, ίπ. ' εΙαρ,,,ός, ιiττ. ήρι"ός , ή, ό .. (έαο)' 

λΙ:Ι1:ιν. vernus' 6 ά~ήKων εΙς τό έαρ, ό γινόμενος 
κατά τό, ,fap, άνοιξ!άτικος. 

Ισρο-τρι:φής, i~ (Ιαρ + τρέφω)' 6 τρεφόμενος 
ύπό τού faρoς, ό άκμάζων κατά τό fap. 

Ιας, ίπ. ιiντΙ "'ς, β' 'ν. πρτ, 1:0& εΙμί. 
Ιδσσ, ίπ. άόρ. ιι' του έά.ω. 

, 'δσι, ίπ, άντΙ .Ισ/, Υ' πλ-lJθ. 1:0υ εΙμΙ. 
'σσκον, Ιων. άντί si'ow, πρτ . του έά.ω. 
'δτσι, ίων. ιiν,! ι},,~αι, Υ' πλrιθ .• οϋ "μαι . 
Ιστι, ίπ. ιiντΙ ι}τε, β' πλrι&: πρ •. τοϋ εΙμl. 

, ίδτίος, α, ο", ρrιμCltτ. ίπΙθ. τοϋ έά.ω· 'Ον πρέπει 
νό όφήσq τις, εΙς ον πρέπει νά έπιτρέψq τις, επι· 
τρεπτεος II ' ον-πρέπεΓ νό όφήοq τις μόνον. 
'στο, Ιων. ιiν1:! ""το, Υ' πλ 'ι)θ. otp't. ,ου "μα'ι. 
iauτoU, .;;~, ·ov, πληθ. lαυτώJl κλπ,' ίων. lωvτov 

κλπ.' ιί~~. xιx~dι. οl.lνιχΙρ. a~τoiί Χλπ. ('+a-uτοv' βλ, ι), 
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-ά·ι,;ων . ΙΧ ')t tjΠΙΧ ,θij~ γ' προσ., έν ' χρήσει μόνον κατιΧ 
,eις π).ιχγ(ιχς πτώσει"ο του ένικου. 

Έτυμ.: άττ. έίiυτφ, ίων. Ιωυτφ (lο[ϊ]αντφ' ιiττ. 
ίit'ίτφ ( ho[ ϊ]αντφ'ή άνιχλογ(α εχει έκτε Ινει τήν πιχρα.
λήγσ!JσΙΧ 'I , πρ6λ. Ή;;οδ . έμωυτοϊί, σεωυτοϊί, lωvτoίί 
κλπ., άττ . έμίiυτoϊί, σείiυτoϊί, έίiυτoίί, ίiιίτoϊί κλπ. 
( δμ'l);ι. έμο, αντφ, Κο αντοϊί, Γο"τ. Fi" αντφ)' δ ίων. 
τuπο; έαvτοiί σt-ηρ Ιζετocι. έπ ί. το5 τύποΙ.) l[FY αύl"O~ 
κιχ! σ!Jγχρόνως ίσως έπ ί ,ου lf' (Κο) αντοϊί, το (Ιέ πιχλ· 
&ττ. ήμπόρε:ιε νιΧ oτe~ l AιiE;->;J έν έιχ'JΤ ιj'ι εν έίί.υτό" κα! εν 
α:ύτό". 

έάφδιι, έπ ικ. άντΙ ηφ{Joη, γ' ένικ. πΙΧθ. ciop . ιχ' του 
απτω (ο βλ.) . 
ΈΑΏ, auν'(Jp, έώ, έπ. εΙώ, πρτ. εϊω", ιίπιχ. άνΙΧό;; . 

έω'll' μΞλλ. Ιϊiσω ' "όρ. οι' εί'ίiσα, έπικ . έίiσα' πρκ. 
εί'ίϊ",α. - ΠΙΧ θη • . , πρκ. είίiμα,' μέ σ. μβλλ. μετά ΠΙΧθ'l) , . 
σ Yίμ~~. έάσομα,' άφrνw, έπιτρέπω , δέν εμπο
δίζω, άνέχομαl , συγχωρ" 11 μετά ,Τ)\: ένν . τYι~ άπροσ
ε ~ ί ιx; ( iμsλs('Χ;;), όπέχω, δέν έγγ ίζι,ι τι, παραμελ" 
τι, δέν με μέλει δι ' αύτό , άδιαφορQ .- II.άπσλύω, 
όφίνω έλεύθερον, δεν σκοτίζ :: μαl, δέν άσ)ζολοϋμαl 
μέ τι , άφίν.,.) τό πράΥματα νά πάρουν τόν δρόμον 
των 11 δέν προσέχω. 2) όφίγ.) τι κατά μέρος, δεν 
δIδw : -{}εος μέ" δώσει, τό δ ' Ιάσει=ό θεός τό μέν 
εν θό τό δC.:σΓ] , τό δ' δλλο Μ τό cφήοq κρτό μέ
ρος, τ . ε . 'δεν θό τό διJσΓ] ' Ιώ χαίeει,,=δέν διδω 
σημασ Ιαν είς τινα, δέν τόν ' λογαρ!όζω.- 111 Mi'J tj ν, 
Ιώμαί τι'llί τι=παραδrδw τι είς τινα. 
έάων, έπικ . ιi 'lτ ί έήω", γεν . π λΥlθ. το& ινς. 
έβσλον, icip. 6' , 05 βά~λω. 
έβαν, επ. ά.ν τ ! έβrι3α" , γ' πλΥιθ . άο ρ. 6' ,οίί βαί"ω. 
έβάσκιινσ, ιβασκά,,{Jorι,ll, ένΞΡΥ. κιχ Ι ΠΙΧθ'l)τ . άόρ . 

~' τ ο υ βασκαί-νω. 
έβάστασσ, έβάσταξα, ά.ό ρ . ιχ' του βαστά.ζω. 
έβδφθιιν, Ιβί'1φrιν, πιχθ . ιiόp . ιχ ' κιχΙ ΙS' τo ίi βά.πτω . 
έ6δομ-aΥέτιιc;, ·ου , ό (έβδόμrι + αΥω), έπ ίθ. ,σίί 

'Aπ6λλωνo~ , ε Ι ;; τ 6ν δποίον ο Ι Σπσ.pτ ιιiτα ι πρoσί~ερoν 
θυσ ίιχ. κιxτ Cι τΤι ν έ 6,",6μ'l)v έκo:.iοτου μΥινός . 
tβδομαίοc;, α, ο" (Κβδομος)' τήν έβδόμην ή. 

μέραν . 

έβδομάc;, ·ά.δος, Tj (Κρδομος)' δ όριθμός έπτά 11 
άθροισμα άπό έπτά 11 χρό'νος έπτό ήμεΡQν. 
έβδ6ματος, ο" (Kβδoμoς)=KβιJoμoς. 
έβδομήκοντα, 01, ΙΧ ί, -:: ά. (έπτά.)· ιiκλ ι -::σ ν' Ο ,ΤΙ κιχ! 

ν5ν . « έβδομη ντα > . ' 
έβδομήκοντα-έξ (lβδομ.+Εξ ) . 
iβδομoc;, rι, OJl (έπτά)' 6 ~βδoμoς.- 11 ή lβδόμrι 

(ένν . ήμέρα) = ή έβδόμη ήμέρα τοϋ μηνός. 
Έτυμ. : Ιβδομος (-Κβδμος ί ιχπ. *sebdmό·s, π~6λ. 

Σλ ι:ι υ. sedmi1, πΙΧλ-Δ ιθ . sekmas (km·( pm-), πιχλ·Πρωσ. 
septmas, πΙΧ;:-όι 16 ί ιχπ . *septιpmo-s, πρ6λ. σανσκρ. 
saΡtamόh, λ οιτ . septimus, πιχλ · ι ρλ. sechtmad C( *sech
ta-meto-s, *septιpm-eto-s). Βλ. ΚΙΧ Ι έπτά. 
έ~βήKι:lν, ύπs~σ . του βαί"ω. 
έ6ι:βλήκι:ιν, Ιβεβλήμrιν, ένεργ. κ~ ! ποιθ'l)τ. ύπερο. 

,05 βά~λω. 
έβέΥΙΥΟΙ;, rι, ο,,' 6 κατεσκευασμένος έξ έβένου. 

'Εκ του 

-EBEMOI, τι' τό δένδρον της έβένου, τό ξύλο" 
της έβένου. [ οκοτειν . έ , υμολ: κιxτιi τινιtς συΥΥ. ,ψ 
Α ίγ. hbnj]. 

έ6ιιν, ά.όρ . ΙS ' του βαΙ"ω. 
έβιιξσ, ά.ά ρ . (1; ' τ?ίί βήσσω (& 6λ. ). . 
ιβιισσ, ένεργ . ά6ρ. οι' (μετdι μsτlt6. σΤιμ.) ,ου βαί"ω. 
έβήσι:το, έπ ιχ . άν-: ί έβήσατο , μέσ. άόρ. ιχ' του βαί"ω. 
έβιασάμιιν, έβιάσθιιν, μ4σ. κιχ! ΠΙΧθ'YjΤ. ιίόρ. cι' 

το& βιάζω. 
ιβιήδιιν, πΙΧθ . ά,όρ. α' του βιάω. 
Ιδίων, !.ίόρ. ΙS ' του β.ιόω. 
έβιώσσο, 6' 4'1. άορ. ιχ . τοϋ βιώσ",ομαί . 
ιβλαβι:ν, Αίολ. κιχ! έπικ. άντί iPMPrιaaJl, γ' itA'YjfI. 

πιιθ'l)1 . άορ . 6' του βM:ιrτω. 
έβλάστιικσ, πιχριχκ. τοϋ βλαστά."ω, 
ιβλάστιισσ, ΙβΑ.α.στο", ένεργ. άόρ. α' Χ'Χ ! F) ' του 

βλαατά."ω. 
IeACl4PCl. ΠΡΧ. ~oίi βλάπτω. 



ΙΙΙΙΒιιν, παθ. ιi6p. 6' τοϊ) PUnω. 
ΙΙΙΙφδιιν, παθ. ιi6p. α' τοσ βUnω. 
ΙΙΙιίμιιν, ιiΊIΙx. παθ. ιiόp. 6' τοϊ) βά'λ.'λ.ω. 
ΙΙΙΙσα, ιiόp. α' τοσ βΙlααω. 
ΙΙliσα, ιiόρ. α' τοϊ) β'λ.νζω • . έν φ Ιβ'λ.fιαα. εΙναι 

τοσ βΗιω. ' 
Ι6oύlcuσα, ΙδaulcUΙιιν, ένεργ. χα! παθ. ιi6ρ. α' 

τοσ βoν'λ.rίιω. 
ΙΙouΙ(ι8ιιν, ΙΙουlόμιιν, ιiόρ. α' χσι! ποφατ. ,ου 

βον'λ.Ομ4" 
Έ8ΡΑΓΟI· ΈΙρaTς, -ί&'~ θΥίλ. έπΙθ. (ένν. δ,ά· 

lεκτα~)=ή Έ6ρaϊKή διάλεκτος. Έ~ α:ι,ου 
tIρaioτi, &πΙρ: είς τήν γλωσσαν των Έ8ρalων. 
ιβρδσα, Ιβράσδην, βνιiργ. χσι! πιxθΎj" ιiόρ. ι:ι ' του 

βράααω. 
ΙΙρΙlc, 6λ . Ρeάχω. 
ΙβΡΙίιιν, πι:ιθ. ciόρ. 6' του βeέχω. 
IΒΡCξα, ΙΙρέ18ιιν, &νεί-γ. χι:ιί πι:ιθΎjΤ. ιi~ρ. ι:ι' 

τοσ βelχω. 
Ιβριξα, ιiόp. ι:ι' του βelζω. 
,βρίσα, ciGip. ι:ι' του βel-θω. 
ΙβρUIOν, ciόρ. 6' τοσ βeΘχω. 
ιβΡώδιιν, πι:ιθ. ιiόp. ι:ι ' τοϊ) β'Ρeώακω. 
ΙΙρων, ιiόp. β' του β,βeώακω. 
Ιlρωσα, ενεργ. ιiόp. α' ,ου β,βeώακω. 
ΙΙiίσα, ΙΒUσ8ιιν, ένεΡΥ. χαΙ πoιθΎj" ιiόp. α', oίi βVω. 
I~Ω, ΧΙΧ,ά. αιινι:ιΙρ. ιi,ν,Ι Ιβόrιαα, ciGip. οι' τ()ί} βοιί.ω. 
ΙΥ-Υαιoc;, α, 01', ώα. ;y-yε,o~, ο" a,,-t-yη)' ό έν 

T;:j χώρςι, ό έκ της χώρας, έγχώριος, έντόπιος, ί
θαγενής.- 11 έ1ΙΙ ί~ΙOXΤΎjαΙι:ι, (πε"ιoιισΙιx~) , 6 έν TI1 
γιj, 6 συνιστάμενος άπό κτήματα, έ':ΥΥειος ίδιοκτη
σΙα.- 111 6 έν Tt:j γι:1 iι ό υπό τήν Υην, ώ\; χθό
",o~ (8 ελ.). 
εΥ-ΥέΥ., έπιχ. πρχ. του IΥΥίΥ"Ομ4'. 
έΥ-ΥCΥΙυμμαι, πι:ιθΎjΤ. πρχ. 'Ιού ΙγΥ'λ.νφω. 
έΥ-ΥέΥραμμαι, πιxθΎjΤ. πρχ. του iΥ-Υeάφω. 
έy-ycyUrιιια, -rιμ4', βλ. ΙΥ-Υυάω. 
έΥ-Υcίνωνται, Υ' πλΎjθ. τπ()τ. CΊoρ. ι:ι' 'tO~ *iy

Υεί"Ομ4' μετόι μτ6. ένν., γεννιϊΊ εν,ό;. 
ΙΥ-Υcιος, 6λ. ΙYyιι.ίo~. 
έΥ-ΥcΙαστι'ις, -ο;;, δ' ό πεΡΙΥελων, δ χλευάζων, 

περιπαίζων, σκώπτης, καταφρονητής. 
έΥ-ΥcΑάω, μΗ. -Ilαομιι..· όι; π;;,ό; 'tr,iι~ χ"ό-ιο ,ι; ε) .. 

Υε'λ.άω· πεΡΙΥελω, περιπαΙζω, σl<ώπτω, τινό ιι cίΠ'Jλ. 
έμπαΙζω, χλευάζω. 

έΥ-Υcνι'ις, έ~ (i1'-t-ΥέΙ'ο~)' ό γεννηθείς έντός, αύ
τόχθων, έΥχώρlος 11 ό έμφυτος. 11 lyye"ei~ {}εοι= 
θεοl της φυλΓ]ς 'ι τη:; χώρας (έπιχώριοι). · - 11 Υεν
νηθεlς έκ τού αυτού γένους, συγΥενής. 

έΥ-ΥιιΡ4σιιω, μSλ. -άσΟμ4" Υηρόσκω (γΙνομαι 
γέρων) διαμένων έν τινl τόΠΥ (;;, ένδιαrρl6ων, έν
ασχολούμενος, εί~ τι). 

, έΥ-ΥΙΥνομαι, μέλ. -Υε"ήαΟμ4" . ~ιr.ι τoiι; χρόνoυ~ 
6λ. ΥίΥ"Ομ4' (i"+rl'γ1'Ομ4'), ιiπoθ: παρόΥομαl, γεν
νωμαl, έν ... 11 φύομαι (φυτρώνω) έν ... 11 λαμ~άνω χώ
ραν, συμ6αΙνω, γΙνομαι έν (τι : μεταξύ) .- 11 πσρεμ
βalνω, μεσολα6ω, παρέρχομαι, περνω.- 111 iyyl
y"ετcι,=έπlτρέπεται, εΙναι δυνατόν (ώ;; 'Ιό Uξεατι). 
έΥΥ,ςω, μέλ. -{αω (έyytιι;)' q,tpw πλησΙον.- 11 

χοι,όι 'Ιό πλε!σ,ον ιiμ,6., έρχομαι πλησΙον, πλησιάζω, 
προσεΥγΙζω. 
έΥ-t'νομaι, Ιων. κιχ ! πσιρ,χ μη. ιΧ-l,ί έΥΥ'Υ"Ομ4'. 
έΥΥιων, Ο", ou"{xpL't. , Χ(Χί IΥΥιστος, rι. ο" ΙΙπερθ . 

του lyyν~. . 
έΥ-ΥΙύσσω (i1'-t-yavxv~)' έχω Υλυκείαν γεύσιν, 

εΙμαl κόπως γλυκύς. 
έΥ-ΥΑ(ιφω (έ" + Υ'λ.νφω)' μελ. -ψω' έγχαράσσω, 

χαράσσω, γλύφω. 
έΥ-ΥΑωττο-τίίneω, μΒλ. -ήαω (έ"+Υ'λ.ωττιι.+τνπτω)· 

κτυπω (καταφέρω πληΥμα) διό της Υλώσσης, φλυ
aρW, κομπορρημονω 11 όμιλω άκαταπαύστως. 
ΙΥ-Υονος, δ (έ" + y6,,0~)' δ , τι χι:ιΙ cn'ιμ.ε;;ον, υΙός 

υΙΟύ 1ι θυΥατρός 11 έΚΥονος, όπόΥονος. 
έΥ-Υράφω, μέλλ. -ψω' ~ιόι το€!; χρόνσιι. βλ. reάφω. 

έΥχαράττω, έντέμνωllζωγρaφlζω 'ίι γρόφω έπΙ Τινοςll 
μίσον Μιί παθτιτ., έχω τι γεγραμμένον έπόνω μου 11 
jγΥ~ΥρcιμμΙ.",ι; τ, =6 έχων τι έγγεyρaμμένoν έπό-

.. - '- ')" r~ " )" -c" _ ?,'I ' O' ! C _ '~ 

νω του, άι, πι:ιρξι ΒφΥιλ. inscripti nominol.- 11 κατα
χωρ/ζω, καταΥρόφω, εΙς τό δημόσιον μητρQoν (εΙς 
το::Ις δημoσlouς καταλόΥους) 11 καταγγέλλω, ' κατα
μηνύω. 
ΙΥ-ΥυΙΑΙςω, μέλ. -lQJ' 'ΠΙΧ. i6p. α' Iyyνιil,ξcι 

<1t+yVal0,.), θέτω εΙς τήν παλόμην, έΥχεlρ/ζω, πα
ραχωρώ πλήρως, πaρaδlδω τι(νό) εΙς τήν προστα
σ/αν τινός. [aL' βτιιμολ. βλ. Υίιιι.Ιο,,). 
έyyUΆω, παρι:ιτ. ι)yytίωy. μίλ. έΥΥνΙ;αω' ιiόρ. ι:ι' 

ι)ΥΥύηαα' πρχ. ι)yyιn,κcι·-ΠιxθΎjΤ. ιi6ρ. ι:ι' ι)yyνΙ;1'Jorι". 
πρχ. ι)yY{Ιrιμ4'. Σιιχνόι 'Ιό ρημι:ι τοίΙτο έ;aλι:ιμ6ά.νιτο ώ;; 
ι;ύνθετον χι:ιΙ έaΎjμιουΡΥijθησι:ιν οΙ τύποι l"ε"νωl', · l"ε
Y{Ιrιαcι, lyyεy{ιrικcι: οΙ τύποι δμως; ού,οι ε!νι:ιι έσφι:ιλ
μένοι, ~ιότι 'Ιό ρημι:ι ποφά.γΒΤΙ:ΙΙ ax του lrY{Ι" χα! asv 

. εΙνι:ιι σύνθετον' δ/δω , τι ώς ένέχυΡον, ένεχυριόζω 11 
δ/δω έγΥύησιν, έΥγυωμαll1 όρρa6wνΙζω 11 ένοικιόζω 11 
ύπόσχομαι, έΥΥυωμαιΙΙάνταποκρlνομαl.-Μιίσον, δlΔW 
έΥΥύησιν, παρέχω έΥΥύησlν, έyγυωμαι.-ΠιxθΎjΤ, ένε
χυριόζομαl 11 μνηστεύομαι, όρρα6ων/ζομαι U δέχομαι 
(λαμβάνω) σύζυΥον. 

cy-yUrι, -ij a,,+yviol' Τι "νιι.Αο,.)· τό θέτειν εΙς 
τήν χείρό τινος ένέχυρον 11 γενιχω;;, ό :φόλεια, έΥ
Υύησις, 6ε6αΙwoις. [~ι' έτιιμολ. βλ.Υνα'λ.ο,,). 
CΥΥυητής, -ον, δ (IΥΥνι:ίω)' δ παρέχων, έΥγύησlν, 

άσφόλειαν,6 έΥΥυώμενος, ιιέγγυητής). 
έΥΥυητός, Ι;, ό" (IΥΥνάω)' ό εΙς έΥΥύησlν πα

ραδιδόμεν.::ς 11 61;; θηλ., ή μνηστή, νόμιμος σύζυΥος. 
έΥΥΙί8εν, επίρ. (έΥΥύ.)· έκ τού πλησίον, έΥΥύς. 

- 11 έπ: χρόνου, πρ6 όλΙΥου (χρόνου), «σέ λ/γο». 
CΥΥίί8ι ayyύ~)' επιρρ . , πλησΙον, έΥγύς, «κοντά». 
ΙΥ-Υίίος, ο,. (έyyνrι)' ό παρέχων έγγύησιν, 6 έξ

ασφαλ/ζων 11 ό έξησφαλlσμένος, ήΥΥυημένος.- 11 
ώ;; o~σ ι(Xι;τ.=έyyυrιτή~ (ο 6λ.). 
ΈΓΓΥ'Ι, επιρρ.- Ι επι ,όπου, -πλησΙον, έΥγύς (ci-

πολ. iι μετ,χ γ .. ν ).- 11 έπΙ χρό-ιοιι, πλησίον.- 111 ίπ( 
ιipιθμω ·l, περΙπου, κατά προσέΥγlσlν.- 1'1 πλησιό
ζω ν, ΠΡοσομοιόζων, συΥγενεύων, δμοιος πρός τι, 
συΥΥενής πρός τι(να). ΣιιγΧ;ΗΤ . έΥΥ{ων, ο" χι:ιΙ iy
rvreeo., α, ο,.' έπΙρ. iΥyvrέeω = πλησιέστεΡον.
ΤπερΟετ. έyγ,ατo~ . ΧΙΧί ΙΥΥντιι.τοι;· έπΙρ. έΥΥ,ατιι. x~Ι 
ΙΥΥύτιι.τα (= δσον τό δυνατόν πλησιέστερον)' βλ. 

έΥ'ζίων. ~ , », :., , , 
Ετνμ.: εyyυ~, εΥΥνθεl', εΥΥνθ,' r.p~A. μεασrιyυ, -υ~' 

ιif5s6. έ;:υμeιλ: 'xιx,i τινι:ι;; ΙΙπ6ΧΞιται ώ;; 6i~L~ 'Ιό o·j1;. 
έπΙρρ. *iY-Yl1, έκτετ(Χμ!νο-ι εί; έyyiι~ (X'J;; . παρaKεΙμε
νος, πλησιόχωρος)' πρ6λ . σ(Χνι;χ". volna.r-gu- (=6 εύ
ρισκόμενος έντός τού δάσους), ίαr.:. "·gu-( *gou- έν 
ΤΙ!' έλλ. Υω'λ.εό. (= φωλεά όΥρίων θηρίων, τρώΥλη)' 
βλ. δμω\; 'tij'l λ. yω'λ.ε6~. - Ί'ό O -J ~. Sπίρ. ':'Ιy- yiι r.:s;;,t
βχει μΙαν 't()IttxTj'i πτι,ισι'ι (= ιιόμΟύ έν Trj τάφΡΥ»), 
πρβλ. ;"-δο,, (=έν TI1 OiKIQ)' χατ' άλλ-:ιυ; Ιyyiι. s: vΙXt 
Q!Jyγ. ,ιμ Υο,θ. neh, nehol (= πλησΙον), ίιχπ. 6ά.,"ι~ 
eneqve (= πλησΙον)' χιχτ' άλλους τίλος lyyiι~ είναι 
συΥγ. τιμ ίiyX'. _ 
έΥ-Υώνιος, ο" α" + yωtlίιι.)· σχηματ/ζων γωνΙαν, 

χΙΧί ~ij όρθήν ΥωνΙαν : 'λ.{{}ο, Ι" τομπ ΙΥΥώ",ο, = 
κεκομμένοι τετρόΥωνοl (πελεκημένοι κατ' όρθήν 
γωνΙαν). ' 
CΥδούΒησα, έπ. τύπο;; ιiντ! l&'νnηαα, iop. α' του 

&'υπέω. 
έΥCΥόνει, χιχΙ έΥCΥένιιτο, γ' Αν. δπερα. του Υί-

'Υ"0μ4" 
έΥέΥωνc, Υ' Αν. πρτ. ,ου ΥεΥώΥω (ελ. y~yω"ιι.). 
έΥCΥώνcιν, &περσ,. τοϊ) ΥέΥω"α. 
έΥCΥώνcuν, παριχτ. ,ou y~yΑWέω . (ΙSλ. yέyawα) , . 
έΥεινάμην, μίσ: ci6p. ι:ι' τοίί ΥεΙ"Ομ4, μετά. μιτ(Χ6. 

ενν. (βλ. ΥεΙ"Ομ4')' • 
ΈΓΕΙ'ΡΩ, μSλ. iΥεeω' ιiόρ . Ι;yε,l!cι' πρχ. , lyήyeexa. 

- Πι:ιθΎj'" ιiόρ. ι:ι' ι)Υέe1'Jorι", έπ. Υ' πληθ. lΥεeδε,,' 
παρι:ιχ. έΥήΥεeμ4'.- ΔιCι. 'Ιόν έπ. ιiόρ.- β' χα! 'Ιόν' μίσ. 
πιχριχχ. βλ lYeero, ΙΥi!ήΥΟρα.: , ι Ένι;:;γ., . όφuπνΙζω, 
σηκώνω όπό τόν Οπνον. έξεΥεΙρω, διεγεlfό)ω 11 μ,φρ. 
διερε81ζω, παροξύνω, έξόπτω. 2) έΥεΙρω . έκ νε .. · 
κρων. 3) έγdρω οΙκοδόμημα, οlκοδομω.- Μ'σον 

.xrιΙΠι:ιθΎjτιxόν , άφυπνΙζομαι, έγεΙρομαι όπό τόν 0-
πνον 11 ιν τιρ ιiop . , φρouρW, όγρυπνω. 2) έξεγεlρω 

.έμοοτ6ν, έξεγεΙρομαl, έξόπτομαl , (όπό rιόeος .Jtλπ.). 
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Έτυμ. : ΙγεΙροο, ΠΡΧ. εΥρήγορα (έ;; οιί μτχ. δμ"!)~. 
tν~σt. ΙγρηγορόΟΟΥ, επιρ. ΙγΡ'1γορτη, μέσ. :i6p. δμ. 1-
Υρετο' έπΙρ. Ιγερτί. (= όγρύπνως, ζωηρώς)' έπ. εν. 
εΥρήσσω(*lγρησκjω (χll.τCι τόν ;φ,Χ. ε-γρήγορα, GUΤΙ
νο, -γρη- = ίι:tπ. *gre- (*gre/-)' πρβλ. άι". σιίτ . εγρε
μάχαΥ (= ό έξεγεΙρων πρός μάχην)- πρΟλ. σσινσχρ. 
jίigarti (γ' πλτιθ. jιtgrati), ZΞ'I~. jayar- (άγρυπνεΤν), 
jάraΙe (όγρυπνώ). 'J<~y πι'iσι τ(;ύτοις UπQκa ιτ ll.ι ία.π. ρ . 

gerei, ger. 
iYέAaCJaa, έΥέλαξσ, έπ. xll.l ~ωp. iιCΊp. ι:t' του 

γελάω. 
έΥεντο, auyxsxOJlJl. τύπο; :iv.i Ιγένετο, Υ' έν. :io;:;. 

6' τo~ γίΥ1l0μαι. 
έΥέρηρσ, ciCΊp. σι' ";;C;ij γειαίροο. 
έΥερθείς, μ~x. Itll.e. i'.)p. 11.' του εΥε[ρω. 
έΥερσί-ΥεΑως, -οοεος, δ, 11 (ΙΥείρω -Ι- γέλως)' ό 

δ,εγεΙρων γέλωτα. 
έΥερσι-θέδτρος, 011 aγείρω + -θέατρον)' ό έξε

γείρων (δ,εγεΙρων) τους θεατός (θεάτρου). 
έΥερσι-μάχας, ~ωp. ciντΙ -μάχη;, δ' θrιλ. ΙΥερσι

μάχη <Εγείρω + μ!ί.χη)' ό έγεΙρων μάχην, έγείρων 
(ΠΡΟΚQλών) πόλεμον. 
έΥέρσιμος, 011 (εγείρω)' ό εύκόλως άφυπνιζόμε 

νος, ό άΥρυπνών : Ιγέρσιμος VΠ1'Ος = ϋπνCζ, έξ ου 
τις έγείρεταl (έξυπνζι) (έ'ι αντιθέσει πρ6. τ6'1 !ί;Τ'IΟ,ν 
";;C;U Οχνι;ί :o~). 

έΥερσις, 'εως, f, (ιγε[ροο)' τό έγείρεσθαι έκ τοϋ 
ϋπνου, τό άφυπνίζεσθαl 11 τό έξεγείρειν, ή διέγερσις. 

έyι:ρσI-φCΊής, ες <ΕΥε[ρω + φάος)' ό διεγεΙρων 
φώς, ό έκβάλλων φώς. 

έΥερτί, έr.Ιρ. <εΥ;;ίρω)' άγρύπνως, προθύμως, δρα
στηρΙως, μετό ζήλου. 
έyηyέραT~, ίω'ι. τύ~')~ ci:τΙ ΙΥηγερμέlΙΟΙ 1}σα", γ' 

πλ"!)!!., π!Χθητ. tJπs::-:ι. ΤΙ:ΙΙJ t:γε,ρω. 

έΥημα, :irjp. σι' του γαμέω. 
έΥήρα, γ' ev. CΊδρ. β' ;:ο::Ι γηράσκω. 
έΥήρασσ, ~Bp. σι' 't'.)5 Υη/?άσκω. 
έyήΡίίcια, :iCΊ~. ι:t' τ'.)ίϊ ΥηρVω. 
έΥ-καθ-αρμ6ςω, μΞλ. -όσω' καθαρμόζω τι έντός 

άλ\ου πράγματος. 
έΥ-καθ-έςομαι, μΞΑ , -καθεδοίίμαι, ciποθaτ: καθ

Ιζω 'ί; λαμβάνω θέσιν είς τι, κάσημαl είς τι (έπί 
τινοςί ιι στρατοπεδεύω είς τι μέρος. 
έΥ-κάθετος,ο" (έΥκα-θίημι)' τοπο3ετημένος (κρυ· 

φό 'ίνα ένεδ?εύω, κατάσκοπος 11 έπΙβουλος, δόλιος. 
έΥ-κα&-ηβάω, μΕΑ. -ήσω' διέρχομαι τήν νε6τητά 

μου (ε'ί'] τινα τόπον, πόλιν ... ). 
έΥ-καθ-ημαι, iJto~s-;. · κάθημαl έντός τινος 1, έπΙ 

τινος 1I · ένεδρεύω. 
ΕΥ-καθ-ιδρυω, με).. -uaro' Ιδρύω (έγεΙρω, στήνω) 

τι είς τι, άνιδρύω, τοποθετώ. 
έΥ-καθ-ίςω, μsλ. -ίσω, ιiττ. -rώ' βάλλω τινά νό 

καθΙσr:1 είς τινα τόπον (Υι έπΙ τινος τόπου).- 11 
cίμΞΤσι~. κάθημαι έντός (Υι έπΟ τινος 11 λαμβάνω τήν 
θέσιν μου έπ] τινος 11 στρατοπεδεύω. 

έΥ-καδ-ίημι, μέλ. -ήσω' καταβl6άζω τι έντός τι
νος, όφίνω τι έντός καΙ κάτω, όποστέλλω έντός. 
- • παραδΙδ:.ι, έμπιστεύομαι. 
έΥ-καθ-ίστημι, μSλ. -καεα-στήσω' έγκαθιστώ, το

ποθεΤώ, εΙς .... - ~Iέ:ιoν Κ!ΧΙ πll.θYjΤ., μξ,Τ~ ένεΡΥ. ciop. 
6' εγκαrέσrηll' πρκ. Ιγκαθέστηκα' bπερσ. εΥκα-θε
στήκει,,' τοποθεΤΟϋμαι '1j έγκαθΙσταμαι είς ... 
έy-ιιαθ-oρμfςω, μΗ. -ίσοο, ciττ. -rώ' φέρω εΙς 

λιμένα 11 μa~ον, είσέρχομαι (πλέω) είς λιμένα, όγκυ
ρο6ολώ_ 
CΥ-καθ-υβρίςω, μη. -/σω, :iττ. -rώ' όκολασταΙ

νω (μ!θ' δπεριJoλfιζ) εν τινl πράγματι, άσωτεύω. 
έΥ-ιιαίνια, τCι (εll + καΙllόS')' έορτή όνανειJσεως 

fι άφιερώσεως. Έ;; σι;,του το 
έΥ-ιιαIΥίςω, μiiλ. -σω' όνακαινΙζω (άνανειJνω), 

όφιεριJνω, καθιερώνω. 
έΥ-καίω, μέλ. -κανσω (Ι" + καίω)' καΙω είς τι, 

θερμαΙνω εiς τι 11 άνόπτω, κα/ω.- • 'ζωγραφCι δι' 
έΥκαύματος (τ. ε . διό χρωμάτων όναμεΙκτων KηρQ)~ 

έY-KαλcCιt, μίλ, έΥκαΑέσω' πρχ. έΥκέκΙηκα' προσ
καλώ, συvκεντριJνω.- 11 καλώ τινα πρός τόν σκο
πόν νά τόν κατηγορήσω, κατηγορώ, έγκαλώ, έΥό-

γω, καταγγέλλω: φό1l01l εγκαλώ τι"ι=καταγγέλλω 
τινά διό φόνον 11 έπΙ π~ά.~εων, μέμφομαι, έπικρίνω. 
έΥ-καλλωπίςομαι, μέσ. (βλ. καλλωπ[ζoμιιι)~ . ύ

περηφανεύομαι δι' εν πράγμα. έπιδεlκνύομαι, καυ
χώμαι, διά τι . Έ; ι:t"'τoίι το 
εΥ-καλλώπισμα, -ατος, τCΊ- τό δι' δ τις καυχάται 

(ύπερηφανεύεταl) 11 κόJμημα, στολΙδι. 
εY-KαλυμΜΌC;, δ' ή περ,κάλυψ,ς. 'Εκ τοί} 

, έΥ-κ6λύπτω, μέλ. -ψω' καλύπτω μέσα είς τι, πε
ρικαλύπτω, σκεπάζω. - Μέσον , σκεπάζω (κρύπτω) 
έμαυτόν (xup_ το πpόσωπcίν μ!ίυ) 11 οθε'l, αΙσθάνομαι 
έντροπήν, έντρέπομαl. 
έΥ-ιιάμπτω <Ι" + κάμπτω), μΗ. -ψω' κάμπτω 

πρός τό έντός, λυγΙζω. 
έΥ-κ6νάσσω, μΗ. -ξ,.,., (Ε" + Hαlltiaaoo)' έγχέω, 

χύνω έντός (κλουκλουκίζcντας)' ciCΊp. Πρ'.)σ,. εγκά
lΙαξοll. (Ή λέ~ι~ εσxrιμ!Xτί:ιθrι εχ του iίxolJ). 
έY-K6νCΊXάoμαι, ciποθετ. (lll-}-xα"axή>' ποιώ κα

ναχήν, ήχώ 11 ποιώ θόρυ60ν, ψόφον (μsσσι εί. εν 
πριiγμα, fι μέ ItpiYJli τι). 
έΥ-κάπτω, μέλ. -ψω, ΠΡΚ.ΙΥ-κέκίί.opa. (έ,,+κάπτω)' 

καταπΙνω, καταβροχθιςω (<<χάφτω») λαιμόργως. 
έΥ-καρπος, ο,,' ό έχων (παράγων) καρπούς, καρ

ποφόρος. , 
έΥ-κάρσιος, α, ο,,' πλάγιος, λοξός, σταυρωτός. 
Έενμ.: ΙΥ-κάρσιος, επ,-κάρσιος' 'HOIJX. «κάρα,-

011' .πλάΥΙΟ,,»· πρβλ. Λιθ. sker-sas (=πλάγιος, λο
ξός), παλ-πρωσ". kirscha, kerschil. . (=άνωθεν)' ίαπ. 
ι;(ζ. gert (=πλήττειν)' πρβλ. 'Αρμ. ΧθΓ (Χ ( sq-) ( = 1-
σXυρoγνιJμων, ίδιομανής). 
έΥ-καρτcρέω, μΗ. -ήσαι' έπιμένω '1j έμμένω. είς 

ΤΙ.- 11 άναμένω στοθερώς. - ΙΒ ιiπ'.)λ, ύπομένω, 
άντέχω. 

ΙΥ-ιι6τα, ti a,,)· τό έντόσθια, τά έσωτερικά 
(<<τά , σωτικά», «έντερα»), τ6 σπλάγχνα' ~o •. ΙΥκασι 
(Ίλ. Λ.4Η8), έν. έγκατοll (Λουκ. Λε;. tl)· πρβλ. παρ' 
Ήσυχ. «ΙΥκνεοιι' lyxα'toll: AtiHOOlleS',. [σχο •. έηιμολ.]. 
έΥ-κατα-δσίνω' καταβαΙνω .είς τι, τΙθεμαι (θέτω 

έμαυτόν) μέσα είς τι. 
έ Υ-κατα-Υηρδσκω, μέλ. -άσομιι ι' γηράσκω εν τινι. 
έΥ-κατα-δέω, μέλΙ.. -δήσω' δένω στερεώς είς τι, 

περιτυλίσσω είς τι. 
έΥ-κατα-δύv.ω' καταδύομαι (κατα6uθΙζομαl) μέ

σα είς τι ' 
έΥ-κατα-ςcύΥνυμι, μ~λ. -ζευξω' συνδέω, συνε

νώ, συναρμόζω, μέ τι 11 προσαρμόζω. 
iΥ-κστά-iοιτο, Υ' έ ·ι. Ε;'χ • . . μΕσ. ciop. 6' τ~!ί εΥ

καεατί-θημ,. 

έΥ-κατά-κειμαι, ΠΧθTjΤ. κεΤμαι έντός τινος ('ί) 
εν ηνι), κοιμώμαι, κατακλΙνομαι (έντός τινος). 
έΥ-κατσ-κλΙνω' κατακλΙνω τινά εν τινl τόπω, 

τόν βόλλω νό κοιμηθι:\ είς τι μέρος.-Π!Χθ'lj'" κά
τακλΙνομαι '1j πηγαΙνω νό κοιμηθώ είς τι μέρος. 
iΥ-κατα-κοιμάομαι, μεσ-π!Χθ'ljΤ. μετGι μίσ. μ!iΑΑ. 

-ήαομιιι' κοιμώμαι (κατακλΙνομαι) έντός τινος. 
έΥ-κατα-κρούω, μέλλ. -σω' κτυπώ (ιJθώ) ' τι έν

τός τινος, KαρφιJνω: έΥκαεακροίιω χορεία" ... .ποδί. 
=κρατώ τό μέτρον (τόν ρυθμόν) τοϋ χοροϋ KΤU-
πών μέ τόν πόδα. ' 
έΥ-κατα-Ιαμδάνω, μελ. -λήψομιιι' καταλαμ6ό

νω έν Τινι τόπ~ 11 συλλαμβάνω καΙ κρατώ στερεώς 
11 έμrιoδίζω, παρεμποδΙζω. ' 
έΥ-κατα-ΑέΥω, μελ . -ξω' θέτω, ΣUγKεντρώνι.,), 

είς ... (συναθροίζω όμοϋ έντός τινος), συγκαταλέ
γω ιι οΙκοδομώ όμοϋ (ένα τοίχον π. χ.).- ιι ύπολο
γΙζω, , συ,καταλέγω 11 στρατολογώ (καταλέvω στρα-
τιιJτας). ' , 
έΥ-κατα-ΑcΙπω, μSλ . -ψω' όφίνω όπΙσω, κατα· 

λεΙπω έντός τινος 11 έγκαταλεΙπω, παραΙΤώ.-Πσιθ'ljΤ. 
όφΙνομαι όπΙow, μένω όπίσω, ύπολεΙπομαι (χυρ. εΙς 
6Υώνα δρόμου). . 
έΥ-κατά-Ιηtις, -εως, iI (έΥκαrα1α.μβά1'O,l>· τό κα· 

ταλαμ6άνειν καΙ κρατεΤν στερεώς (τό α/χμαλωτΙ
. ζειν) 11 τό συλλαμ6όνεσθαι (α/χμαλωτίζεσθΟι) εν 
τινl τόπω 
έY-Kατcι-μcίyνUΜΙ, μΗ. -μεΙξω' όναμειγνύι..> μέ

σα είς τι, όναKατιJνω. 
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CΥ-ιιατα-ηήΥνυμι, μ$λ. -πήξω' έμπήγω στερεά 
μέσα είς τι. 
CΥ-ιιατα-ηίητω,' μελ . -πι:αονμιιι' πΙπτω έντός 

τινος Τι έπάνω εϊς τι. 
CΥ-ιιατα-ηΙΙιιω, μελ. - πΑέξω' ένυφαΙνω, περι

πλέκω, περιελΙσσω. 
CΥ-ιιατα-ρράητω, μελ. -ψω' ρόπτω έντός τινος. 
CΥ-ιιατα-σιιήητω, με .. . -ψω' ένσκήπτω, έπιπΙπτω, 

έπΙ τινος 11 έπΙ έπι~ylμιων, ένσκήπτω, ξεσπW.- 11 
ΜετΙΧ6 ., έξακοντΙζω τι έναντίον τινός. 
CΥ-ιιαrα-σφάττω, μέλ. -ξω' σφ6ζω έντός. 
έΥ-ιιατα-τίΙιιμι, μέλ. -"tΙαω' τοποθετ" τι έντός 

τινος 1'ι έπΙ τινος.- Μέσον, τεAιιμa;"ιι έ;; εyHtίτ{Joετo 
τέχ"11 = περιέλαβε τόν τελαμwνα εΙς τήν τέχνην 
τou, '1:. ε. έπεξειργάσθη τόν τελαμwνα διό της τέ
χνης του. 

έΥ-ιιαΤΩ-χέω, μέλ. -χεώ' έγχέω, μέσα ε7ς τι χύ-
νω, έγχέω πρός τούτοις. 

CΥ-ιιατ-ι:ΙCΥιιν, πιχθ'ljΤ. ιiQP. 6' '1:-:JU εΥκιιτα1.έΥω. 
CΥ-ιιατ-έΙΙηον, ιiόp. /i' τοίί εΥκατα'.είπω. 
έΥ-ιιατ-έηιιξα, ά,όρ. ιχ' .ofι εΥκατιιπή"""μι. 
έΥ-ιιάτ-δι:ο, επιχ. -::ύπος ιiντΙ εyκατά~oυ, .6' έν. 

Προστ ., χΙΧί . 
έΥ-ιιάτ-Ιι:το, ιiντί εΥ-κατ-έ{Joετο, γ' έν. Όριστ. μέσ. 

ιioρ. 6' τοίί ,εyκατιιτΙ/hιμι. 
έΥ-ιιατ-ι1λώητω, μΗ. -ψω' περιπαΙζω, σκώπτω. 
CΥ-ιιατ-οιιιCω, μέλλ. -ήαω' κατοικ" έντός. 

. CΥ-ιιατ-οιιιο-δομέω, μελ. -ήαω' οlκοδομ" έντός 
(Τι έπί) τινος, κτΙζω εΙς μέρος ΤΙ' ώv. 2) περιτει
χίζω, περικλεΙω, έγκλείω. 

εΥ-ιιι:ιμαι, ΠΙΧθ'lj'1:. μετΟι μaσ.μέλλ. -κεΙαομαι' κεί
μαι έν τινι, περιβάλλομαι (καλύπτομαι) έντός τινος. 
-11 έπΙκειμαι, έπιτΙθεμαι, πιι!:ζω, στενoxωρQ, άπαιτ" 
φορτικwς 11 εΤμαι (διάκειμαι) έναντΙον τινός σφό
δρα 11 πιέζω τινά lσXυρQς. 2) άφοσιοΟμαι, παρα
δΙδομαι ψυx~ τε καΙ σώματι είς τι(να) . 

CΥ-ιι:είρω, μόνον εν 'tij με'1:0Χ. τoϊi πΙΧθητ. πρχ. : 
εΥκεκιιρμ"ψ κάρ~ = μέ κεκαρμένην (ξυρισμένην) 
τήν κεφαλήν. 

έΥ-ιιέιιαυμαι, πΙΧθ. πρκ. του εΥκιιίω. 
έy-ιιέιι6φa, ΠΙ-Χ. τοίί εΥκάπτω. 
c Υ-ιιέιιΙιιιια, πρχ. τοίί εΥκιιΑέω. 
έΥ-ιιέιιΙαμαι, "ττ. πιχθ. πρχ. τoίi εΥκΑείω. 
έΥ-ιιέιιΙΙμαι, ΠΙΧθ'ljΤ . πρχ. του εΥκΜ"ω. 
CΥ-ιιέιιτιιμαι, *ρχ. τού εΥκ-rάομιιι. 
έΥ-ιιειιύιιΙωμαι, πΙΧθ. πι-χ. του εyκvκA6ω. 
CΥ-ιιέΙευμα, Τι -lι:υqμα, -ιιτοι;, τό (έΥκελευω)' 

ένθάρρυνσις, παρακέλευσις, παρόρμησις 11 διαταγή. 
έΥ-ιιέΙι:υστος, οΙ'· έγκελευσ'JεΙς, διαταχθείς, δια

τεταγμένο), παρηγγελμένας. 'Εχ τοίί 
CΥ-ιιεΙευω, μελ. -αω' !3--.aραKελεύOμαι, napαKIVW, 

παρορμώ διό διαταγών 11 διατάσσω. 
έΥ-ιιεντρίςω, μελ. -Ιαω' κεντρΙζω, κεντώ (μέ βού

κεντΡον).- U ί"Ι φυτών, ένοφθαλμίζω, έμ6aλιάζω. 
έΥ-ιι:εντρίς, -ίδοι;, Τι (i" + xi,,-reo,,)' κέντρον, 

CKEVTPI» 11 πτερνιστήρ, «σπιρούνι». 
CΥ-ιιεράννϋμι, (χιχΙ -νω) μελ. -κεριtαω (έΙ-+κερά,,

"Βμι)' άναμειγνύω, όνακατώνω, μέσα είς τι 11 μτφρ. 
μηχανορραφw, σKευωρQ 11 μηχανεύομαι. 

έΥ-ιι:ι:ρ-τομέω, μελ. -ήαω' σκώπτω, περιγελώ 11 
ύ6ρΙζω. 
CΥ-ιιCφ61ος, ο" (έ,,+κεφαλή)' ό ~ντός της κε

φαλής ων 11 d εΥκέφιιλοι; (Ενν. μυcΑόι;) ώ~ ο·j:jι,ιχστ. 
δ,τι χιχΙ νυν: - Ι ό έγκέφαλος (φυαλάι) .. - 11 ή έ
δώδιμος έντεριώνη (cκαρδ!ό» Τι «ψίχα») νεαρών 
φοινΙκων. 
έΥ-ιιεχ61'νωμαι, πΙΧθ. π~χ. τοίί εΥχιιλι,,6ω. 
CΥ-ιιέχοδα, πρχ. τoϊi εΥχέζω. 
CΥ-ιιι:χριιμCνος, μτχ. πΙΧθ. πρχ. '1:0ίί εΥχράω. 
cy-ιιcXίiμαι, πσιθ. ι;;,χ. '1:0υ εΥχέω. 
CΥ-ιιΙΙ6ρίςω, μίλ. -Ιαω' παΙζω τήν κιθόραν έν 

μέσ~ δλλων. 
έΥ-κΙρνιιμι=εΥκερά""υμι. 
έΥ-ιιΙείω, μέλ. -αω' κλεΙω μέσα, πεpιoρlζω μέσα. 

- 11 κατακλείω, κλεΙω άαφαλώς, περιορΙζω. 
ΙΥ-ΙΙΙΙΙΙΙ:'ς, μτχ. πιχθ. ιiop. α' του εΥκιι1.έω. 
ΙΥ-ιι1ηΙω, ίων. ιiv"tl IΥκλcΙω. 

εy-ιι1rιμα, -ιιτοι;, τc\ (έΥκιιλέω)' κατηγορΙα, ένο
χοποίησις, μομφή, παράπονον 11 αύτ6 τό έγγραφον 
της μη , ίιοεως. 
έΥ-ιιΑήμων, -μονος, δ (εΥκαλέω)' φιλόψογος. 
εy-ιιlrιρoς, ο" (ε" + κλήροι;)' ό έχων κληρον i) 

μερΙδιον είς τινα κληρονομΙαν, συγκληρονόμος, 
κληρονόμος. 

CΥ-ιιΙάω, ιiττ . ιiντ! έΥκΑείω' μτχ. ιi-:Jp . οι' εyκAiιαιιι;. 
έΥ-ιιΙΙδόν, Ξ:τ!;-. (εΥκλί"ω)' πλαγΙως, «πλαγ!α

στό», λοξώς. 
iy-ιιltvw, μέλ. -xAf"ιO' πρκ. -κέκΙfκιι, πΙΧθ. -κέ

κΑfμιιι'- κ6μπτω, λυγΙζω, κλΙνω πρός τι (λσιτιν. 
inclinare). - ΠχθΥίΤ. κλΙνω έπί τινος, στηρΙζομαι 
(άκκουμβώ) έπάνω είς τι(να) 11 κύπτω έπάνω όπό τι . 
- 11 ιiμτ6 . , κάμπτομαι, ρέπω (fXW κλΙσιν) . 2) ύπο
XωoCι. φεύγω (λσι"t . Inclinari). 

έΥ-ιιοιlαΙνω, μέλ. -α"ώ (έΥκο,Αοι;)' καθιστώ τι 
ΚΟίλον, βdθουλώνω. 

εy-ιιoιloς, ο" Cέι-+κo • .ιoι;)· κοΤλος, 6α~oυλός. 
έΥ-ιιοιμάομαι, μεσ·ποιθYjΤ. με,i IlaO?tJ μέλλ. -ήσο

μιιι' κοιμώμαι εν τινι τόΠΥ. 
έΥ-ιιοιμιςω, μβλ. -Ιαω' βαυκαλίζω, κοιμ ίζω, όπο

κοιμίζω (τίνό έν τινι τόΠΥ). 
έΥ-ιιοισίίρόω, μέλ . · ώοω (έ" + Κοιανριι), κοιΙ ε; 

oιojtou μτϊ.. ποιθ. πρχ. έγκεκο,σVJωμέ"η,= πολυτελώς 
ένδεδυμένη (κεκοσμημένη) ώ; rι Κοισνρα (lV-:JIlOΙ 
γυνoιιχό~ 'tij~ o[X-:Jysvsia; των ΆλκμΞoινι~ών) . 

έΥ-ιιοιτάς, -άδοι;, rι Cέ,,+κοί-rη)' ή χρησιμεύουσα 
ώς κοΙτη (ώς εύνή) ' 

έy-ιcolιι6άςω, μελ. -ααι' καταπίνω, «ρουφώ»' 
(πρlJλ . Ήσυχ. «κοληβάζει' έαθίει, κιιτιιπί"ε,») ' χσι:' 
ιiλλ!Juς δΙδω λάκτισμα εΙς τι'ιν κοιλlαν (Επί ιi&λητι;.ν). 
έΥ-ιιονέω, μΞλ. -ήαω' σπεύδω, είμαι ταχύς καί 

δρ~στήριoς; " " " • . 
Ετυμ.: εΥκονεω, εγκονητ,' εΥκο"ις, -ιδος (=υπ-

ηρέτρια)' π~6λ . άΚΟΥϊτί (βλ . λ.), 'H:jtlx.: «άΥκό"ους' 
δ,σικ6νου;, δουΑους» , «κο"σιρώ-rερο,,' δραατικώτε
ρον», «κά"ει' απεiίδε, τρέχε», «κο"ε''' · επεΙΥεαθαι, 
έ..,ει!Υεϊιν», CJCOtlfJTal- iJ.εgάΠΟΥrε;J>.ΚιΖτi ~~νι:x; oIJyy. 
τψ λσιτι ·ι. cόnarί (προσπαθεΤν) (:τ~6λ . sn. πωτάο
μιιι: ποτέομιι, , -rρωπάω: τροπέω κ. ά.). ·~;.Ι πi~ι 
Τ-:Jι)ΤΟΙ;; ίιπ6χειτοιι ρίζ. κον- . Ηλ. κχ( λ. διaκοvος. 
Έ~ ΙΧoJΤ'JU τ~ 

έΥ-ιιονιιΤΙ, SrtI,? αγκο"έω)' έσπευσμένως, έν 
σπουδ(), συντόνως 11 έπιμελWς. 

έΥ-ιιονίομαι, μέ:κ.ν (έ,,+κόνιι;)' κυλΙομαι εΙς τήν 
κόνιν (Τι εΙς τήν δμμον, έν τιj παλαΙσΤΡQ), ραντΙ
ζω έμαυτόν μέ δμμον (ρίπτω έπάνω μου δμμον). 

έΥ-ιιοηή, fι aΥκοmjνιιι)' έντομή 11 έμrιόδιoν, κώ
λυμα. 
έΥ-ιιοηηναι, ιiπ~φ. πσιθ. ιio;>. 6' τ?υ εΥκ6πτω. 
εΥ-ιιοηος, ον (έΥκοπή"αι)' κατάκοπος, τ,λ ήρης 

κόπou, κουρασμένος. 
έΥ-ιιόητω, μελ. -ψω' έντέμνω, κτυπώ έντός, 

ποιώ έντομήν είς τι :1 μτφ;> . κωλύω, έμποδΙζω Ilκα
ταπονώ, άνιώ. 
έΥ-ιιορδυlέω, μελ . -ήσω (έ,,+κορδύλη)' πεΡιβάλ

λω διά σκεπάοματος, περιτυλΙσσω 11 μτχ_ πσιθ. πι-χ. 
έyκεκoρΔVλημέ"oι;. 
έΥ-ιιοσμέω, μέλ. -ήοω' βάλλω τι είς τάξιν, τα

κτοποιώ. 

έΥ-ιιοτέω, μΗ. -ήαω' ό.:JγΙζομαι, άγαναΚτώ, έν
αντΙον τινός. 'Εχ 1:0U -

εΥ-ΙΙΟΤος, ο" (ε,,+κ6τοι;)' ό fxwv έν έαυτΥ κό
τον (όργήν, μίσος), φθονερός, μοχθηρός, κακοή
θης, κακεντρεχής.- U έγκοτοι; ιiπσιντ~ έπίσYί~ ιί.; 
oojotoιot. (iντΙ του ιiπλoo κό-rοι;) = έx~ρα, μνησικα
κία, μΤσος. 
έΥ-ιιράςω, μΗ. -κράξομιιι' ιiόρ. 6' ε"έκρΩΥΟ,,' 

κρόζω μεγαλοφώνως, κραυγάζω, φωνάζω δυνατό 
πρός τινα, έπιπλήττω (μαλλώνω) τινό μεγαλοφώνως. 

έΥ-ιιράτεια, rι <έΥΚ/}Δτής)' τό νό εΊναΙ τις κύ
ριος Τα} έαυτοϋ του, ή αύΤOKυριαρxΙtι (λσιτ. conli
nentiA) χσιΙ 

έΥ-ιιρ6τεύομσι, ιiπ?θ.· άσκώ έγκράτειαν, είμαι 
έγκρατής (τ. e. κύριος έμαυΤοϋ) . 'Εχ 't-:JU 

ΙΥ-ιιρ6τ{ις, i, (Ι" + κράτο,)' ό fXWV κράτος, έξ-



ί ΥκρaτΔς-ί ylειρl&ετoς 2" 
αισΙαν 11 ό KpaTQv στερεό 11 στιβαρός (σωματώδης ) , 
ίσχυΡός.- 11 ό έχων τήν κυριαρχΙαν έπΙ τινος, ό 
κύριός τινος. 2> ό κύριος έ:αυτού, «έγκρατήςι; 11 

ό παιδεΎWν έαυτόν (αύτοδιδακτος), λ(lΤ. continens. 
3) μετα xatx9j~ σ'l]μαισ.-, άκαμπτος, σκληροτράχηλος. 
έΥ-κρστώς, έπΙρ. του έΥκeαιτή~' Ισχυρώς ιι άκρι' 

00<;, αύστηρQς 11 μετριοπαθQς. 
CΥ-κρΙνω, μέλι -Ηer"ώ' λογΙζω (λογαριάζω) έν 

(τι μεταξύ) 11 έπιδσκιμάζω, άποδέχομαι, έπικυρώνω.-
11 θεωρώ τι ώς, «έγκρΙνω ». 
CΥ-κροτέοισαι, ~ωρ. ciντΙ -έουοαιι, πλ'l]θ. θYjλ. 

μτχ. του 

. CΥ-κροτέω, μΗ. -ήοω' KPOTQ (KTunQ) είς τι 11 έπί 
χορου, τηρQ τόν χρόνον (KpaTQ τόν ρυθμόν) κτυ
nQv τόν πόδα.- ll(leYjt., mιyμαιι έΥΗeοτοvμε"αιι = 
γρόνθοι (πυγμαl) κτ-υπώμενοι μεταξύ των (πρός 
όλλήλouς). 
ΙΥ-κρούω, μΕλ. -οω' KTunQ μέαα είς τι, κα.Jφώ · 

νω (έμπήγι..J) 11 KTunQ τι.- 11 όρΧΟύμαι, χορεύω. 
CΥ-κρύιιτω, μέλι -ψω' κρύπτω τι μέσα είς τι 

(έντός τινος). 
ΙY-Kρiφιά!Γ;ω, ι!ελ. -άοω (έΥκevφιος)' τηρQ έμαυ

τόν KεKΡUμμένOν 11 tVEpyQ κρυφό (ύπούλως, δο
λΙως). 
έY-ΚΡUφΙάς, -άδος, i( θ'l]λ. έπΙθ. (τι : έΥκρυφίας, 

δ' ci"o. ένν. lίeτος)' έπ! «ρτου , ό ΚΡύμμένος, rι ό ψη
νόμενος έν σποδΙ;> ( << στή χόβολη»), ισταχτόπητ
τα » . Έχ του 

έΥ-κρύφιος, ο" (έΥΗevπτω)' ό κεκρυμμένος έν
τός τινος. 
έΥ-κτάομαι, ciπc.θ. μετα μΞσ. μέλλ. έΥΗτήοομαιι, 

πρχ. έΥΗέΗτημαιι' άποκτQ κτήσεις έν ξένο χώρα. 
sE; «~τoυ ~? . 

εΥ-κτιιμα, -αιτος, τά αΥΗτάομαιι)' τό έν ξένο 
xώpςl κτήμα, έγκτησις. 

εΥ-κτιισις, -ewo, fι (έΥΗτάομαιι)' τό άποκτδν κτή
ματα έν ξένο χώPQ. 
έΥ-κΙίκάω, μελ. -ήοω' όνακατώνω, άναμειγνύω, 

μέσα είς τι. . 
έΥ-κύκλιος, ο" (Ι" + Hνκ~oς)' κυκλικός, έχων 

σXήμι;J κύκλου, στρογγύλος.- 11 ό περιστρεφόμε
νος έν KύKλ~, περιοδικός, . ό έρχόμενος γύρω κατά 
διαδοχήν 11 έν,Ε1ίθεν, γενικός, κοινός 11 τακτικός, 
συνήθης. 
έΥ-κυκλος, ο" α" +Hνκ~oς)' = IΥκνκλιος (ο:. ε. 

κυκλικός). . 
έΥ-κυκλόω, μελ. -ώοω (έ'yκυκ~oς)' KIvQ τι κυκλι

κώς, πέριξ. - Μέσον, περιφέρομαι γύρω, πέριξ 11 πε
ριπλανώμαι 11 έν Qt 'J:JtYjr;Iil; πιχθΤιΤ. έ·ιν. περικυκλι:.ι νο
μαι ιι έν μτ6. ένν. (ώ. flS:Jov) περικυκλώνω, περιβάλλω. 
έΥ-κυμων, ο", γε ·,. -o"o~ <Ι" + Ηνμαι ιιγ έγκυος, 

έγKασΤΡWμένoς. 
εΥ-Κϋος, ο" α" + κνω) = έΥκνμω" (βλ. λ . ) . 
έΥ-κυπτω, μελλ. -ψω' κύπτω είς τι (τι έπΙ τινος), 

βλέπω μέσα ~ίς τι 11 είσXωρW εΤς τι . 
έΥ-κυρω, πρτ. I".έιcfJeο"· μελ . Iy-xveow' ιΧδρ. αι' 

I"έΗveοαι' πΙπτω έντός (τι έπΙ) τινος 11 συναντώ κατό 
τύχην, συναντώμαι μετά τινος. 
ΙΥ-κύρσαι, ιXπ~φ. ιΧορ. αι' τοίί lY-HVew. 
έΥ-κδτσ, τά' Λ(lχων. ΤύΠo~ του έ'ΥΗαιτα; (8 6λ.). 
έΥ-κωμιάςω, μβλ. -άοω χαι! -άοομαιι' πρχ. ΙΥΗε-

ΗωμίαιΗαι' - Παιθ., ιΧδρ. αι' Ι"εHωμιάO/hι,,' πρχ. IΥΗε
Hωμlαιoμαιι • (οί Yι~~-τιμινoι τύποι σχ-τιμαιτίζονταιι ώ~εΙ 
προΥιρχοντο έΧ pi)fl. συνθιiτoυ, χιχΙ μή πιx~αιγoμένoυ εχ 
't9j;; λ. I,Ηώμιο,,)' έπαινώ, έξυμνώ, «έγκωμιάζω •. 

έΥ-ιιωμιον, τδ' 6λ. έyιcώμιoς 11 2. 
CΥ-κώμιος, ό" (ΙV+Ηώμη)' ό έν τι) κώμr:1, έντό

πιος. ό έκ τού αύτού χωρίου.- 11 (έV+Ηώμος)' ό όν
ήκων είς Βακχικόν θίασον τι Baκχικήν έορτήν, ό 
μετέχων εΙς κώμον έπινΙκιον (χαιτα τον δποtον δ νι
χ-τιτή, ώδ-τιγεtτο οΤχαιδε εν Π9μπ~). 2) 'Ω~ ο!1σιαισ t . το 
lyιcώμιo" (Βνν. Ιπος) = υμνός iι t;Jδή εις τιμήν τοϋ 
νικητοϋ ςιδομένη 11 έπαινετική t;Jδή, πανηγυρικός. 
IΥΑυμμαι, π~θ . πρχ. του ,,~νφω. 
Ιyνωιc:σ, 'IΥνωσμσι, Svar;y. χαι! πιχθ-τιτ. π~χ. τοίί 

yι,."ώiιHω. 
ΙΥνωΥ, -r. ω. ιΧόρ. δ' του )'ι,."ώΟΗω. 

έΥνώσδην, ΠωJ. α.όρ. αι' του ΥΙΥνώΟΗω. 
έΥ-ξCω, μέλ. -έοω' έγξύω, άΠΟξέω. 
έΥρδφιιν, πιχθΥιΤ . ιΧδρ. 6' τ?υ Υeάφω, 
έΥραψσ, ένεργ. ci?p. ιχ' τc.υ Υeάφω. 
έΥρε-κύδοιμος, ον (Iyelew + Hυδoιμό~)' ό έγεΙ-

ρwν Ηυδοιμο" (τ. ε . θόρυβον μάχης). 
έΥρε-μάlιις, -ov, δ. Κ(lΙ έΥρέ-μσlος, η, ο" (/

Υεleω+μάχη)' ό διεγείρων μόχην. 
έΥρεσί-ιιωμος, ον (/γεleω+κώμος)' ό διεγεΙρων 

τούς άνθρώπους είς κώμouς (τ, ε. βακχικός έορτάς 
καί πομπάς). . 
εΥρετο, Υ' έν . έπιχ. μέσ. α?ρ. 6' τοίί lyelew' Προστ. 

lyeeo' 6' έν. Ίποτ. lyel1' ιΧπρφ. IΥeέο{}οαιι. [δι' έτυμ • 
βλ. lyelew]. 
έΥρήΥορα, (εΤμαι έν έγρηγόρσει, εΤμαι έξυπνος, 

φρουρώ) ιΧμ,6. τοΟ lye1ew' μτχ. έγeηΥοeώς, 6' πλrιθ. 
UP?:Jt. Iyeityoe{}or; (έπ . ·τύπο. αντί έΥeηΥόραιτε) , ιΧπρφ. 
IΥel1Υόe{}οσ,ι (έπ. ΤύΠ?~ civti IΥeηΥοeέ"αι).-6πεΡσ. έ
ΥeηΥόρη, γ' έν. IΥeηΥόeει. Πιχρ' Όμi)ρφ απαιντ~ δ έπ. 
τύπος Iyuityoe{}oat, οίι γ' πλ-τιθ. έΥeηΥόe{}οσ,οι. [δι' έτυμ. 
βλ. IΥείρω]. 
έΥΡΙΙΥορόων, έπ . μτΥ'. ώσε! έ; έν!στ. έΥρηγοeάω 

έσΥ~-τιμ(lτισμέν')υ έΧ τ')ίί π;;χ. Iyeityoeat. 
εΥΡΙΙΥορτί (Iyuoήyoeat), έπί?· άγρύπνως, έν έ

γρηγόρσει. 
έΥρήσσω (έΧ τ?υ ;yetfyoeat)' εΤμαι έξυπνος (ά-

γρυπνος), άγρυπνώ. [διΙ:Ι τήν ετυμολ. βλ . lyelew]. 
έΥΡΟΙΤΟ, γ' έν. έπιχ. μέσ. · cXO j . 6' E~xτ. τοίί lyeiew, 
έΥρόμενοι;, μτχ. έπ. μέσ. ιχ.,ρ. e' του lyalew. 
έy-liίλίνόω, μελ. -ώοω' βάλλω χαλινόν είς τό 

στόμα τινός, χαλινώνω 11 όναχαιτΙζω.- Παιθ'l]τ . , βάλ
λω χαλινόν είς τό στόμα μου, χαλινώνομαι 11 συγ· 
κρατούμαι, άναχαιτίζομαι. 
έΥ-lανεlται, γ' ένιχ. μέλλ. του ΙΥ-χάΟΗω.- 11'

xat1'jj, γ' έν. Τποτ. α')ρ. 6' του έΥ-χάΟΗω. 
έy-liίρίςoμαι, μελ. -ίοομαιι, ciποθ.=χαιelζομαιι. 
ΙΥ-ιάσκω- (0\ χ~6νoι του σχrlμ(lτΙζονΤ(lΙ ώσεΙ έΧ 

ρ. ·έΥ-χαιί"ω): έγ-χίί"οίίμαιι' ιΧάρ. e' Ι"-έχίί"ο,,, ιXπ~φ. 
IΥχαι"εϊ,,' χάσκω, άνοΙγω τό στόμα, χασμώμαι 11 
χλευάζω, σκώπτω, τινά. 
έΥ-Iέςω, μέλ. -χέοω, UJO. -χεοονμαιι' π~x. ΙΥΗέ

χοδα . -λαιτ. inca.co· χέζω έν ... , όποπατώ (άπό φό
βον) 11 μτφρ. μετ' αιίτ . , φ060ύμαΙ τι να, τόν τρέμω. 
έΥlειάων, έπ . γεν. πλ-τιθ . του έΥχείη. 
έΥlει-βρόμος, ο" (έ'γχος + βeέμω)' ό βροντών 

δια ~Oϋ Εγχοl;ς (έπί τΥI' 'ΑθΥινχ;), φοβερός πολε-
μιστης. 

έΥlείιι, 1ι (έ'Υχος)' δόρυ, λόγχη. 
έΥlεία, έπ. ιΧντΙ IYXέn, γ' έν . Τπ'),,: . τοίί έΥχέω. 
έΥlει-κCραυνος, ο" (έ'γχος + Ηεeαιv"ός)' ό έξα-

κοντΙζων τούς κεραυνούς ώς δόρατα. 
έΥ-lειρέω, μέλ. ~ήoω' ιΧδρ. αι ' 1"-.xelefIaat (έ" + 

xele)' λαμ6όνω τι είς τός χεΤρός μου 11 βάλλω τήν 
χείρό μου έπί τινος, έπιχειρώ, όναλαμβάνω, τι. Έ; 
Qt,jtc.u τά 

CΥ-lεΙριιμσ, -αιτος, τά (IyxeIelw)' τό έπιχειρείν, 
έπιχεΙρησις, προσπάθεια (πρ6λ. Ήσυχ. c/Υχεieημαι' 
τό~μημαι' έπιτήδευμαι .. ). 

CΥ-lεlριισ,ς, -εως. 1ι (έΥχειeέω)' τό έπιλαμ6όνε
σθαι πρόγματός τινος, τό έπιχειρείν τι, έπιχεΙρησις. 

CΥ-lειριιτέον, ΡΥιμ. έπΙθ. του IΥ",ειeέω' πρέπει 
να έπιχειρl) τις. 
έΥ-IΕιρητής, -ον, δ (IΥχειeέω) , ό έπιχειρών τι 11 

ό ριΨοκΙνδυνο'i' . 
έΥ-ιειριιτικος, ή, ο" αΥχeιeέω)' ό έπιχειρημα

τικqς, ΡΙΨοκΙνδυνος. 
cy-Iειρiδιoς, 01' CΈ1'+xale>' ό έν τΙ) χειρ) (κρα

τούμενος).- Ι ώς o~σ. το ΙΥχ.ιelδιοtt=μαχαιρΙδιον, 
«λάζος., ξιφίδιον. 2) σύντομον βιβλΙον, πρόχει
ρον βιβλΙον. 

έY-IEιρiςω, μΗ. ·ίοω,- αττ. -rci) (l"+x-'e)' θέτω 
είς τός χείράς τινος, παραδΙδω, έμπιστεύομαΙ τι 
είς τινο.- Μιiσον, παΙρνω «εΙς τό χέρι», όναλαμ
dάνω, όναδέχομαι, έπιxειρW. 
cy-Iειρi-δετoς, 01' (/,,+χεie+τ[/hιμι)' ό τιθέμε

νος εΙς χεΤρός τινος, όπαραδοθεlς(ό έγχειρισθεΙς) 
είς χεΤρός τινος. 
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έΥ-χcίω, έπικ. ά:/τί εΥχέω. 
έΥ-χέΙε:ιον, τά, UItr;,xo~. του έrxε.ιυς· μικρόν χέ

λι, χελάκι. 
CY-XHC:IOIί, ο,. (IΥχε.ιυς)" ό άνήκων είς έγχε' 

λυν, ό έκ χελίου, χελύσιος. 
-ΕΓΧΕλ ΥΙ, -υος, 1j ' πλ"ljθ. εΥχέ.ιυες, άττ. εyχέλ~., 

-1:"',,.- χέλι, λ'-\:τ. a-nguiIIa.- ΙΙ~"oιμ. εΥχέ.ιεις , ,(}η-
ρώμαl = άρέσκομαι νό ψαρεί:ω είς θολό νερό (δη
μιουργώ ταραχός δι' ίδιον κέρδος,. 
Έτυμ. : ί"ως εχει 1ψ'έλθει εκ iιΙΙΧ"ΤΙΧ'J"ώ')εω~ 'tou 

aΙίιgν(h)ί.- (λ'-\:τιν. anguis, παλ-π"ω". angis\ :ι.~Ι τοίι 
*eghi- (έλ).. Εχις, Εχιδνα)' . πρ6λ. κα ! λα.τ. a-nguilIa 
«eIίlghelva με τ';' a- άντί e- κ~τά το anguis)' πρ6λ. 
κ~Ι τά~ λ. λ. Ιχι" όψι" Λεσ6. Ίμβηgι,' κ'-\:τ' ιiλλι;.υ; 
το ΙΥχl:.ιυ,\ "αΥχελυς εΙν~ι σύνθετο·, τ1);; Ία.πετ. γλιί,σ-
0'11;;, συ"(Ύ. τψ λα.τ. anguilla- · «*a-nguίIva-), κιχ! Ζ; ένο; 
~Bυτέpoυ συνθΞτικου *-elus (/j')xl , ~έν?υ π;;ος τό γε~μ . 
ΑΔI=έγχελυς). 

έΥχcσί-μωρος, ο,,' ό μαχόμενος διό τοϋ έγχους 

(μ~ τό δ6p~). . ..., 
Ετυμ.: σo6s!"i. sτuμολ. ω; π??~ το 6 συ·/θΗ. -μωρο. 

(~:6τι α.' συνθετ. είνα.ι 6ε6'-\:!ω; το:. lyxo,)' κ~τ';' ,τ'ήν ε
πικρα.τουσα.ν γνι:ψ-η'ι -μωρος=ό περΙφημος, ό διακρι
νόμενος, είς ΤΙ' πρ!Sλ . 16-μωgος=περΙφημος διά τό 
βέλη 11 δμ-ηρ . tί.ια .. 6-μωρoς=ό έκπέμπων ίσχυράς ύ
λακός 11 ίων. ιιι'l'ά-μωρος = όλέθριος, όδηφάγος, ά
κόλαστος 11 πρ!Sλ. πα.λ-ιΡλ. mar, mor (=μέγας), πΙΧλ
γε;;μ. ,mari = μεγαλοπρεπής, μέγας Gaul. -maros 
εν _ X·Jp. όν6μ .. ώ; Nerto-maros, Smerto-mffra' Σ).α.υ. 
-meru ε·, λ. VIadi-meriί κλπ. , ίιχπετ. *mero-, "'moro-, 
π~6λ. τοΧ π~pα.θ. πα.λ-ιρλ. mao mD, Γοτθ. maiza (= 
μεΙζων), 'Ο"κ. mais Ι= μάλλον)' ε; ία.π. ρ. me, mQ 
(ριζ . Μσι; ame, π,,1;1 . εν Bois. λ. λ. l1.μη Ι , l1.μη 11, 
&μίς), μάρη. 

έΥχέσ-παΙ0'" ο" (έ'γχος+,πά.ι.ιω)" ό πάλλων τό 
δόρυ, μαχητής, πολεμιστής. 

έΥχc:σ-φόρOCί, 0'1' (έ'Υχος·f-ψέρω)" ό φέρων έγχος. 
έΥχc:ϋντσ, Δωρ. άντ: έΥχέο'l'τα, μ :χ. ε". τοίι εΥχέω. 
έΥ-χέω, μέλ. -χεώ' ιi6ρ. α.' ε"έχεα, έπ. ε'l'έχευα' 

Π~θ. πρκ. εyκέx~μ.αι· χέω (χυνω) τι έντός τινος.
MΞσ~l'I, χύνω (δι' έμαυτόν), ρέω 11 χυνομαι.- 11 γε
μΙζω (πληρώ) ΤΙ' χυνων έντός: εΥχέαl κραΠίρα = 
γεμΙζειν φιάλην. 
ΙΥ-χθόνιος, ο" (εν+χ-θών)' ό έν T;:j y;:j, γήϊνος 

ιι έγχωριος (λΙΧτ. Indigena). 
-ΕΓΧΟΙ, τ6' δόρυ, λόγχη' το εγχo~ ιiπετελείτ" εχ 

Μ" μιψ;"ν. εκ τη; αΙχμής κα.Ι εκ του δ6ρατος (τ. ε. 
'tf,;ii κονταρ!οϋ).- ΑΙ'ε'ιικώ; , δπλον, ξίφος, βέλος.
μτq;Ρ . ψρο'l'τΙδος έΥχος=τό δπλον , της σκέψεως. 
Έτυμ.: ΙΥχος, QJl"lj;;. εΥχείή, δμΤιΡ· έΥχέσ-.πα.ιος, 

εΥχεσ-ψ6ρος' ιi6ε6 . ετυμολ: κα.τιi ΤΙ'/α.ς ΙΥχος= δόρυ, 
λόγχη, εκ ;:6λo~ άϊ~(~; ιiχλα.δ2ιϊ;· όyXtlη = άχλαδιά' 
άχράς, αχερδος = άΥριαχλαδιά' πρ6λ. άχράς (π"λ') 
ιiμ't(~"λον)' κατ' ιiλλoυ. συΎϊ. τψ ίρλ. mffnais (Κελτ. 
*magn-engsi-, engsi- (*engοs=έλλ. lΥχος (ιiλλιX κα.Ι 
τουτο άμcp(!Sολ"ν). Κα.τ' ιiλλoυ~ τέλo~ ι;,υΎϊ. τφ παλ
σλα.υ. pro-noziti (=διατρυπω), ΠΟΖί, Λεττ. nazis (= 
μαχαΙριον), π~λ-σλ~!). ΠΙΖΔ (=έμπηγνύω), πα.λ-γερμ. 
nagan (= κόπτω δ:ά τών όδόντων,' ροκανΙζω)' 
σα.ν~χ;;. όksuh ( =διατρυπώ) (α- <g-), Ίρλ. ness (= 
τραϋμα) «*nesco-), έλΙ.. ννσσω, ιiττ. ννττω (μέλλ. 
ννξω) = κεντώ, Πλήττω. 
εΥχουσσ, fι=liyxovoa (6 6λ . ). 
έΥ-χρσίνω=τψ έπομ. 
έΥ-χράω κ~Ι C:Υ-χρσύω· ώθώ τι έναντίον, τρΙ

Βw τι είς τι: ένέχραυε'l' ες τό πρ6σω,πο" τό σκή
,πτρο,,=ωθει (έτριβεν, έσπρωχνε) τό σκηπτρον είς 
τό πρό,?ωπον (του ιiλλoυ). Ά~~:τ~ ώα. ~α.ί Ι nΙX~"ljt. 
πρκ. : εσα" ,πρ6ς τι"ας και αλ..ιους εΥκεΧ!!'1με,l,ΟI 
(ενν. π6λ.εμοl)=εΤχον δέ καΙ έναντΙον δλλων τινών 
έπΙσηςέπιχειρηθη πόλεμοι. 
έΥ-χρCμπτομσι, άποθ: πτύω έντός, έκ6όλλω 

φλέγματα, άποχΡέμπτομαι. 
έΥ-χράςω· έχω χρεΙαν, έχω άνόγκην, χρει6,ζο

μαι: τα ΙYXρiιζo"τα=τά χρειώδη, τό όναγκαϊα (τά 
Ιπιπjc5,ια). 

. ~ - " .. , - - . , 

έΥ-χρίμπτω, μέλ. -ψω' '-\:0" . α.' ε"Ιχριμψα, μτχ· 
εΥχρίμψιις.- ΙΙα.θ"ljΤ. ά6ρ. α.' ενεXρ[μφfJ-η", μτχ. εΥ
χ!!l ,ιΙφθείς (έ,,+χρίμ,πτω)' φέρω έγγύς είς ... , προσ
εvγΙζw τι είς τι, προσωθώ, προστρΙβω, πατάσσω, 
KTunw: έΥχρίμπτω τή .. βάρι" τfj γfί = φέρω τό 
πλοΤον πληοιέστατα είς τήν ξηρόν 11 ώσ_ έΠΙ'rίθεμαι, 
πιέζω ίσχυρώς.- 11 ώσ. κεCτα.~ κcιΙ :iμτ6. εν τε τψ 
ενε:;Υ. κα.! πcιθ-ητ .. έπιπίπ ' ω, προσβάλλω, καταδιώκω. 
έΥ-χρίπτω, 1tα. ;Λλλ. ~ύπoς τοίι ΠΡΟΤιγ. 
έΥ-ΧΡΙστο .. , ο,,' ό έΥχριόμενος, κατάλληλος πρός 

τό χρΙειν, κατάλληλος 'δι ' έγχρισμα (φάρμακον) . 
Έκ t/jU ' ' 
έΥ-χρίω' χρΙω, άλείφ<.ι, προστρΙβω.- 11 ώ; το εΥ

χρίμ.πτω, έπιπΙπτω, έπιτΙθεμαι, προσβάλλω. 
, έΥ-χρονίςω, μΗ. -[σω, άττ. -rώ (i" + χρ6"ος)' 
χρονοτριβώ, χρονίζω, άργOΠOρCι, β;::>οδύνω. 
έy-xυτ~ω, μΗ. -σω' θέτω τι, έκθέτω τι, έν χυ

ΤΡCl (εν Π"ljλΙ'/φ άγγεΙφ). 
έY-Xωρiω, μέλ. -ήσω' δΙΔW (παρέχω) τόπον (~ιιχ 

νιχ yl'I"(J tt) 11 κάμνω τόπον διά τι, παpαXωρCι, ύπο
χωρώ 11 ύποχωρώ, έπιτρέπω, παραδέχομαι. 2)' ιir.ρ?σ. 
εΥχωρεϊ=είναι δυνατόν, είναι έπιτετραμμένοΥ' lH 
εΥχωρεί=ύnάρχει άκόμη καιρός. 
έΥ-χώριος, α, Ο", ώ". -ο" -0'1' (έ,,+χώρα)' ό έν 

T;:j χώρζΊ, άνήκων είς τήν χώραν, έντόπιος, έγ
χώριος. 

έΥ-χωρος, ο,,=εγχώριος (ο βλ). 
ΈΓΩ', λα.τ. ego' πρ ιnωπ. άντω·ι. ~. προο., επικ. κα.! 

α.ί?λ. έΥω" π~ό ςΡω'I.- επι~(;τα.μ. 8t';' σt)νθΙΙσ. μετχ τ?!) 
έγκλ~τ. ye: ΙΥωΥε (λα.τ. equίdem)=έγώ βε6αIWς, έγώ 
τουλάχιοτον' Δωρ. εΥώΥα κα.! εΥώ.."α· Boιω~. Ιώ.."α 
'ij ΙώΥα·-'(ε·l . 'EMor, Sγκλιτ. ΜΟΥ, λα.τ. ΜΕΙ, 
έπ. X~ L ίω~/ . l,rdo, έΜΕV, μεu. έπικ. ώα. έμεϊο, έμέιJ.εJ', 
Αίολ. κr.ιί Δωρ. εμεν;' B~ιωτ. εμον;.- Δοτ. εμοl, έγ
κλιτ. μοl' ΔUΙF. εμί'l'.- ΑΙτ . εμέ, εΥχλιτ. με.- Δυ·ίκ. 
δ·ι.,μ. κ~Ι α. Ιτ. ΝΩ, επικ. 'ι'ώϊ, λα.τ. NOS' γεν. κ~ίί}o~ . 
'ι'ψ'l', έπικ. 'ι'ώϊ".-l1λ7jΟ. " '/"11. ήμεϊ" Δωρ. άμές, ΑΙι;.λ. 
~μμ~ς.-Ύεν. tί;,~", ιω'/: ~~i 11 έπ. , ήμω", έπ; {~~ . ,;" Ι 
ημειων, Δω? αμεων, α.ΙΟλ. αμμεω ... -Δ'J't . ημι", ω". 

ήμι", Ύι ήμt"" Διιιρ.άμί", ιΙμιν, α.ί"λ. αμμι, lί.μμεσι.
Α ίτ . ήμάς, ίω·ι. ήμέας, ϊπικ. κα.ί Αίολ. αμμε, Δω;>. άμέ. 

Έτυμ.: συγγ. τφ σ~ν~χp. ahάm (h (g'h), Ze"a. azam, 
πα.λ-περο. ada-m, Άρμ. es «*ec), λ!'.l:τ . ego, '("tO. ik, 
πΙΧλ. ϊε~μ. ih, ihha.: πiοι ~έ τοιjτ~tt: ("ίtδκε~τ!X~ 6J; ~~~ι; 
το ία.π . ~eg-, *egb-, ε; ι/ι o,j .... o~:;_ ';' eg'(h)όm. 
έΥώΥσ, Δω". άντί ΙΥωΥε (ε:ι.. εΥώ). 
έΥΥδσ, άττ. κα.τιχ κρ~σι'l εχ τ"ίι εΥω οlδα. 
έΥΥμσι, ιiττ. χ~τιi κ~ιϊσ,ν εκ το!} εΥω οlμαι. 
έΥών, έΥώνΥσ, Δω~ . i:ιτΙ εΥώ, έΥωΥε. 
έδάιιν, ης, η, ιiι:.;p . 6' τeιυ ΔΑΩ (ο f;λ.). 
έδσισα, -άμη'l', ενε:-γ. κ~Ι Jli". ιiι;.ρ. r.ι' το5 δα.Ινυμι. 
εδαιιον, άά;;. 6' του δά .. 'Ι'ω. 
έδδμην, πα.θ. ιi6p. 6' τo~ δαμάω. 
έδαν6~, ή, ό" (έ'δω)' έδώδιμος, φαγώσιμος. 
tδανό .. , ή, ό" (άδεϊ,,)' γλυκύς, εϋΥευστος 11 έξαΙ-

ρετος, εύχόριοτος. 
Έτυμ. : Κα.τ' tλλλι:;υ;; ε!-ια.ι oMtatv. έτυμολ ., Υι Μ 

συγγέν. πρό; τά ήΔVς, ίjδoμαι, ά'l'ιJά'l'ω κιχΙ πρ~;; τό 
σα.ν"κ~. svadati ( = καρυκευω) άπορ~Ιπτετα.t ύπ' α.~
των. Κotτ' tλλλoυ~ lδα'l'ός = ευώδης (π,,6λ. με"α.ιων . 
Γερμ. waz = δΡWμα, wazen= Cιναδίδειν όσμήν), ε; 
ί~π. *ve-d-, *\le-d-, έκ . Ρ Ve- (!Si". a Ve) = φυοάν, 
πνέειν. 

Ιδδριιν, πα.θ. άορ' ε~ του c5έeOJ (ο 6λ.). 
εδσρ&ον, ενεί-γ. ιΧ.?ρ. β' του δαρ(}ά"ω. 
έδσριιον, κα.τά μετά-θβ"ιν άνtΙ έδρqκo", ιiop. 6' τοίι 

c5έρκoμαι. 
άδδσάιιιιν, μ8σ. iOp. α.' του δατέομιιι. 
έδαφίςω, μiλλ. -/σω, άττ. -rώ' ίσοπεδώνω, Kαθ~ 

ιστώ τι έπΙπεδον, καΓεδαφΙζω. 'Εκ τοίι 
εδαφo~, -εος, το (εζομαι, εδο,)' πυθμήν, 'ij βά

σις παντός πράγματος, τό θεμέλιοΥ' 11 τό έδαφος: 
έδαψος "ηός = ό πυθμήν τοϋ πλοΙου, τό κύτος τοϋ 
πλοΙου (τό όμπάρι) 11 άι:!. τό ίσόγειον πάτωμα, λιθό· 
στρωτον U τό δάπεδον. 
Έτvμ.: 'Εκ τη. ~~'t9j. ρΙ'τ;" ί, Τι. α! λ. λ. Un-
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.δο.", τά,Π'''~' lδoφo~, έδ.fJ.Α.ο" (=6όσις), μετιΧ " ψιχου 
πνεύμcι'tΟ' λόγφ ιXνcίμoιώoεω~ του έν ιXPX"{J oτ'ij, ρίζ'lj' 
IJcιoέo, ςyllόyγou (Ρ.*heδ· < sed·) π~Cι;; τι;iι;; tπομ!νοu~ 
IJcισεΤ, φθόγγοu, (φ, (J-). 
έδδcισα, έπικ. 1Χντ! lkIoa, άόρ. cι' ". υ δ.ίδω: 
ΙδέΥμην, έπ. ιΧόρ. Ι' το!) Μχομαι. 
Ιδεδέστο, ίων. ά'IΤ! έδέδεt'το, γ' πλΥιθ. πcιθ'ljΤ. u-

περο. του Μω (=δtνω). 
ΙδcδέΥμιιν, ύπερο. τoίi δέχομαι. 
έΙcδήκειν, ύπερο. τoίi Μω (=δένω). 
έδέδισαν, γ' πλ'ljθ. ύπερο. τoίi kldw. 
Ιδcδμήατο, ίων. γ' πλ'ljθ., xcιί έδέδμητο, γ ' ένικ 

π:χθ1jΤ. ύπερο. ,oίi . Μμω. 
Ιδεδοίιιcσαν, γ' · πλ'ljθ. ύπε;.:;. ΤCΊίί δ.ίδω. 
Ιδεδόμιιν, ΠCΙθητ. ύπερο. τού δίδωμι. 
έδεδώιιcιν, έ·IΕργ. ύπε;,,,, τοί) δίδωμι. 
έδεήδιιν, π:Χθ. !ίόρ. CΙ' (μδΤιi μίο. σημ.) τοίί δέω 

(=έχω όνόγκην, στεροϋμαι) . . 
έδέιισα, άόρ. cι' τιιίί δέω (=στεροϋμαι, όπέχω). 

. έδέΙΙΙν, πcιθ. ά6ρ. :χ ' τοίί δέω (=δένω). 
ΙδείδΙμcν, ·roιxt', έπ. α,' κcι! γ' πλΤιθ. ύπερ". Τcί') 

δείδω., 
έδειμα, Ίi6Ρ. cι' το& Μμω. 
έδειξα, άόρ. cι ' 'tOU δείχννμι. 
έδειρα, iόρ. cι' 'toii δέρω. 
Ιδcισα, άόρ. α' -:ou δείδω. 
έδειιτο, έπ. γ' av. ο:ιγχεχ. iGp. ε' τ-:ιfι δέχομαι. 
έδέμcν, έπ . άν-,ί έδει'l', άπ;:.:ρ. 'ςου έδω. 
έδcξα, -άμηt', :ων. ιΧντ! έδειξα, -άμην, έν .. ~y. κι:ι! 

Itao. ιXc'P. α' 'τoίi δείχ'l'υμι' ii.): έδεξάμη'l' ε ί'/αι ώ". 
κ:χ ! ά.όρ. α' τού δέχομαι. . . 
Ιδcσμα, 'ατo~, Τ9 (l.Jw)' τροφή, φαγητόν, προσ-

φάγιον. . 
έδcστιΚ, -ον, δ (έδω)' ό τρώγων, ό καταΒρο-

χθ/ζων. . 
Ιδεστός, ή, ot' (έδω)' έδώδιμος, φαγώσιμος, κατ

άλληλος διό φόΥωμα.- ΙΙ φαΥωμένος, φαΥωθείς 11 
κατηναλωμένος. , 

έδεύιισα, άόρ.:χ' 'toii δειίω (= χρειάζομαι, έχω 
όνάγκην) . 
έδήδεσμαι, παθΥιΤ. πρκ. τ"ίί έο{J-ίω. 
έδήδοιια, ένβΡΥ. πρχ . τοίί έο{J-ίω. 
~δή~ται, γ' έν, tt:x&. _π~χ. τού έδω. 
cδιιδώς, μτχ. π;;κ . 'tou eJw. 
έδιιΙουν, ioτ't. έδfιOυ'l', π~τ. τοίί δηίω. 
Ιδιισά, άό~. a: , τού δέω (δένω)' ώσ. ίπ. ιiόp. α' τοίί 

δέω (=έχω όνόγκην). , 
έδιιτΙίς, -ιίος, Τι (έδω)' φαγητόν, τροφή. 

, έδήχδιιν, πcιθyιτ. άό? :χ' τού δά,.'Ι'ω. 
Ιδάωσά, Ιδαώδιιν, ένε;:'Υ. χα! πcιθrι't. άό;:. α' 'tou 

δηίω. 
έδιαίτιισα, ιΧόρ. α' τoίi διαιτάω. 
έδίδαξα, ΠΟΙ 1ι Τ . έδιδάοκησα, άόr-. α, ' ,,:ου διδάοχω. 
έδίδουν, πρ,. "tou δίδωμι, έoχημι:nιoμινcί;; 'ώ:ιέ"ι έ~ 

έν. διδόω. 
έδιςήμιιν, π?τ. 'tou δίζημαι. 
έδίιινα, άόρ. α' τού διαί'l'ω. 
έδιιιον· βλ. διχεί"'. 
έδίνcuσα, έδίνιισα, σ.ό~. α' του δι'l'ειίω, lJIt'ico. 
Ιδί.ιισα, άό". α' τ-:ι!) διψάω. 
έδίωξα, έδιώχδην, έν .. "γ. κcι: παθητ. i!$? cι' 'to!) 

διώχω. 
ΙδΜCν8Ι, έπ. άπ"φ. έ·ι . τoίi Ιδω. 
έδμήδιιν, itae1j"l. ά:όρ. α' του δαμάω. 
Ιδνα, ίπ. e.d'l'l%, _ιi ' γαμήλια δώρα. 1) έκ μέ-

ρους τοϋ μνηστηρος πρός τήν μνηστήν. 2) έκ 
μέρους τού μνηστηρος πρός τόν πατέρα της μνη
στης. 3) ή διδομένη είς μ"ηστήν υπό τών γο
νέων της προ/ξ, λεγ~μενYΙ ώσαύ'tω~ κ~! φερ'l';' ij 
προίξ. 4) γαμήλια cwpa διδόμενα είς τους νεο
νύμφους υπό τών κεκλημένων. 

, Έτυμ.: i'δ'Ι'ον(*Fhεδt'ο" ιi"ί " Fεδ"οt' if έπι~ριiσ!ω;; 
,οίί ,1Ι!Fhaδiι~(=ήδύς)' πρΙSλ . παλ·σλαιι. νθπο «*vedno) 
=πρσ/ξ, πιθ . ίαπ. ved(h)mno-, πρβλ. πιχλ·γερμ. wi
demo (προΙξ) ' . ~ L:ι.π. ρ. ved(h) (= υπανδρεύομαι). 
Έ~ oι~τoϊ} τό 
Ιδνάομαι, άπoθ.~έδ'l'όω (α 6λ.). 'Εκ 'ςοίί Ιδ"α. 

Ιδν6ω, ' μΙλ. ·ώοω (Ιδίιάγ προικΙζι.ι, ίιπόσχομαι 
δώρα. 'Εκ , του 
έδνωτής, έπικ. έεδt'ωτt7~, -ov, δ αδνόωγ ό ' πραι

κίζων, προικ05ότης, ό πατήρ ό δίδων προΤκα είς 
τήν θυγατέρα. 
έδ6δην, πaθ. ιXc.p. α' τoίi δίδωμι. 
Ιδοιιcίίμες, ~ωρ. ά.ντί έδοκοvιuν, α' πλ'ljθ. , it?'t. 

τoίi δοΧέω. 
έδ6ιιησα, ά6ρ. a' το!) δοκέ ..... 
έδοιιίμασα, iδοιιιμάσδιιν, ένε;.γ. κcι! itaeYj't. ιio;;>. 

:χ' τ?ύ δ()χιμάζω. 

Ιδομαι, μiλλ. του έδω xa: έάfJ.lω. 
έδομεν, έδοΤΕ, έδοσαν (~ω;;. l3o,,) , πλΥ,IJ. , ά:"i'. 

6' 'tO!) δlδωμι. , 
έδοντι, ~ωρ. ιiντ! Ιδουσι. 
έδοξα, ιiό~. α' 'ςου δοχέω. 
iδοξώδιιν, Jtae. iόr-. α' τoίi δοξόω. 
εδος, -εος, τ6 (Ιζομαιγ τόπος έπl τού όπο/ου 

κάθηταί τις, έ'.δj)α, κά!:)ισμα, θέσις. 2) tδρα, κατ
οικία, θρ6νος, κu;:.!ω; επ! τών θεών. 3) θεμελlω
σις, θεμέλιον, Βόσις, βόθρον άΥόλματος 11 ό)?. tέ 
κ:χ( αύτό τούτο τό δγαλμα.- ΙΙ τό κάθησθσι, η εν
έργεια τοϋ καθ/ζειν: ovx 130. έστί. = δέν είναι 
όκόμη καιρός νό Kαθίσr:ι τις. 
Έτυμ.: Kδό~, Κδρα, lδ20.'ΙΙο'l', έδώ~ιo'l' ' Ε!ναι ιtιi,ντcι 

δμόρμζcι ' lδo~=σάνσκp. sόdιlh (=τόπος, θέσις)' π;:.61. . 
Zεν~. πocλ· περσ. hcιdi s- (-is- ' ( -8S- iJ -is-) (=κατοι
κ/α), Λcιτ. scdes, sedϊle (=κό8.ισμα), πaλ-ι"λ.~suίde 
«*sodjou == λcιτ . so/ium = θρόνος) ' iait. Ρ si::d' βλ. 
τιi~ λ.λ. Ιζομαι λακ. έA.A.ιt. 

Ιδοίίμαι, μέλ. ,οίί Ιζομαι. , 
εδρα, έπι\( . καί ίων. Ιδριι, Τι (lζομαι)' πάν μέρος 

Υι πρθγμα έφ' 00 κάθηταΙ τις, κόθισμα, θρανΙον 
κλπ. 2) tδpa, κατοι"Ια, XU;;. ' έπί των θεών, ναός, 
βωμός. 3) !:)εμέλιον , βόσ!ς, Βάθρον. - IΙτό νό 
κόθη ταΙ τις ηpuχος, νό παραμένι:J 9δρανής iJ αρ
γός, άργοπορ/α, χρονοτρι :: ή: ovx lδρα~ &κμή=δέν 

. είναι καιρός «γιό χάσιμο», δέν εΤναι νό χρονοτΡιβό 
κανεΙς. 2) συνεδρία, συνέλευσις, συνοδος.- ΙΙΙ τό 
όπ/σθια, ό πρωκτός.- Ιδι' ετuμσλ. βλ. iζομαί, 1.50.]. 
ΙδρΙδον, ποιητ. ιΧντ! lδoe{J-o", άόρ. β"'tοu δoρ{J-ά'l'ω. 
Ιδραίος, α, ο" ('δρα)' καθήμενος; καθιστικός.

ΙΙ ασόλευτος, σταθερός, Βέβαιος,στερεός.'Ε; cι~τoυ τ-:Ι 
. Ιδραιόω (έιSραϊo~), μέλ. ώσω' καθισΤώ 'τι έδραΤ-
ον, έδραιώνω, στερεώνω. 'Ε; α,jτοu τό ' , 
Ιδραίωμα, -ατος, τό=ή στερέωσις, τό θεμελΙωμα. 
έδραιι6μιιν, μέο. iOp. 6' τoίi δέρχομαι. 
Ιδρiιιoν, Ιδράκην, ένε;;Υ. xa! πcιθ1)τ. ιi6ρ. 15' τoίi 

δέrι~oμαι. 
iδρΙμoν, άόρ. 6' 'toi} ' τρέχω. 
έδρδν, ιiόρ. 6' τoiί διδράοχω. 
CδρΙνον, τα (Ιδρα)' θρόνος, κάθισμα, ' κατοικία. 
Ιδρδσα, ιi6ρ. α:' 'tou δράω. 
Ιδρη, έπ. xa! ίων. άντί lδρα. 
Ιδριισα, ίων. ιiντ( έδραοα, rίό;;. α' τοίι "ράώ. 
έδριάομαι, Παθ. (Ιδρα)' κόθημαι 11 επικ. άπρ'f. 

έδ/?ιάαo{J-αι' έπ. γ' πληθ. itp't. έδριόω;.το. 
έδρο.στρ6ιΡος, δ (lδρα+οτρέφω)" ό παλαιστής, 

ό άνατρέπων τόν όντΙπαλόν του διό της κοινώς 
, καλουμένης CΤΡΙKoλoπoδ!θς». 

Ιδρuljια, Ιδρύφδιιν, ένεΡΥ. xa! πaθ7jΤ. a.o/l. οι' 'to1i 
δριίπτω. . 

έδίiν· α' έν. ένεΡΥ. a.op. ο' .ou δύω, άλλιi κιχ: έπ. 
_ύπσ;; Τcίυ γ' πλΥιθ. τοίί αίιτου χρόνοu άντ: έδυοα'l'. 
Ιδυνάσδιιν iJ -ήδιιν, «όρ. α' τοίί dιί'l'l%μαι. 
έδυνέατο, ίω·ι. r' ;-;ληθ. ot;;'t. τοί) διίt'αμαι. 
έδύσcο, -ετο, έπιχ. ιiντ! 'έδύοω, -ατο, δ', y.oιl γ' 

ένιχ. μέ". άo~. α' 'ςου δύω. 
έδuστύxιισα, !ίό". ιχ' 'tcό1i δvστυxέω. 

Ν -ΕΑΩ, ίων. πρτ. > έ~εoxo'l" μSλ~. έδo~ι' έν~pγ. Ι:fιχ. 
ε3'1δα, παθ. πρχ. εδήδομαι', - ΠCΙν"lΞ; οιιτο ι Etvat επι, 
κοί _ύποι' ~ιάι 'tOU, ιX,t. "[ύπCίU~ βλ. lo{J-iw' τρώγω, 
κατατρώγω, καταβροχθίζω. 'Εν μτφρ. ένν. : olHo'll ε
δουσι=όναλ/σΚΟlJσι (σπαταλώσι) δλα των τό ύπάρ
χOvra-{J-vμO" lδo'l'τε~ = τρώ'(οντες ('t . ε. φθείρον
τες, άναλΙσκοντες) τήν Ψυχήν TWV (τήν ψυχικήν 

, των διάθεσιν, Τ, τήν ζwήν των). 



502 iδωδι\-iιiλω 

Έτ:'~': δμ1jΡ· «ΠfΦ' ~dμ~"αι: μ!~λ. l~oμι:ι.ι, ιi~; . 
πρκ. εδηδοκα' δμ1jΡ .. εδωδή, εδητυς -υος, εδεσμα' «ε
δηδώ,, ' φαΥέδαι"α» (Ήσιιχ_) ' Ιδω = λατ. edo (π;.6λ . 
λατ. ρrandίum=πρόγευμα (*pram-edjQm (*pram (= 
εύθύς) + *ed-, pransus (*pram-[e ]d-tos) λατ. edo, 
es-I, ess-e, es-us, es ·urio, es-ca (Πf-6λ. καί γερμ. es
sen). Πρ6λ. aavaicp. όdmί ( : lδ-μεrαι), γ' έν. όttί (= 
τρωΥεlν)' σανσκρ. μτχ. adivas-, ι.ατ. π;:;κ. edimus, 
παλ-σλαιι. jadi ( *edis (=τροφή) , ι.σ.-:. csca (τροφή) 
(*eds-qa=λιθ. eska (δόλωμα, ΓιαΥΙς)' Εν πσ.οι ~oύτoι;; 
(ιπ6ΚSΙ1:αι ~απετ. ρ. ~d- (=τρWγεlν). Βλ . κα~ 1:ιχ;; λ.λ. 
έσ6ίω, εΙδαρ, ΙΙδονς, δόρπο". 'E~ a 'j,ou -:6 
έδωδή; Τι (Ηδω)' τροφή, φαΥητόν, έΔWδιμα (τ. ε. 

τρόφιμα ~ι ' ά-νθ;:;ώποιι;;) 11 χόρτος διά κτήνη 11 δόλωμα 
δι' άλlεΙαν. 'Ε;; α:Ιτc,u τό 

Ιδώδιμoc;, ο" (έδωδή)' φαγωσιμος τά έδώδιμα= 
ζωοτροφΙαl, προμήθειαl, έφόδιa. 
έδωκα, ά6ρ. α' το[ί δίδωμι . 
έδώλιον, τό (Κδος)' κάθιομα, εδρα, κατοικία, έν

δlαΙτημα.- 11 έν πλ?!φ, κάθισμα τών κωπηλατών 
(λατ. Iranstrum). 

ει: πο ι'l)τ . ιiν, ! ε = α~τόν (olί, οΙ, ε, ii βλ .) . 
έι:δνα, Ιι:δνόω, -ωτήc;, έπ. ιiντΙ iil"a, έδνόω, 

έδ"ωτής. 
Ιι:ίδομαl, έπικ. ά .. /τι είδομι:ι.ι, μ§:; . τοίί είδω. 
Ιεlκοσά-60IOC;, Εείκοσl, έεl'κόσορoc;, Ιεlκο

στός Sπ~κ. τuπαι ά.ντί 'tli) 'J ιi::ΙXCΊμένω 'I iπό είκ-. 
έι:ίλεον, Ζπικ. ά-ντ! εϊλεο", π;:;τ. του εΙλέω . 
έι:ιπα, ας, ε, έΙ:ΙΠΟΥ, ες, ε' έπικ . ιi 'I t! εΙπα, 

εΙπο" . 
iEIC;, έπικ. ιiντΙ εΙς. 
έείσαο, έι:ίσατο, έεlσάσΙην, έπικ. 6' καΙ '(' ~ 'Iικ., 

x:t l Υ' δ~ ·iΥ .. clr;p. α' του εΙμι. 
έι:ίσατο, Ιεισάμεvοc;, έπ ι κ. γ' ένικ. ΚΖΙ μ--:χ . μΞ:. 

άο;ιρ. α;' ΤCJU *εϊδω. 
έέλδομαl, έέλδωρ, έπικ. ά-ι;:Ι Ιλδομαι, ελδωρ. 

"έι:λμαl, tελμέvoc;" 'U;:;t:;t. καΙ ιηχ. π:.ιθ. π;.κ . τ<:ιυ 
ειλω. 

έέλπομαl, έπα. ά-ντΙ lλπoμαι. 
έέλσal, inLX. ά:ιτί έλσα", iftr:- 7f. i~~ . χ. "t~fi εϊλω. 
έέΡΥαΙον, έπικ. ά 'ιτΙ εϊΡΥα60ν. 
έΙ:ΡΥε, έεΡΥμέvoc;, ΙέΡΥΥυμl, έέΡΥω" Sπικ. 

:iντl είΡΥ-. 
έι:ρμέvoc;, μτχ . παθ. ΠFΚ. το[ί εΙ'ρω . 
έέρση, έι:ρσήι:ιι;" έπικ. ιiντ ! εΕση, έροήεις. 
έι:ρτο, έπικ. γ' Ιν. πσ:θ. (ι1';$;:;σ . του εϊρω. 
έέρχατο, έιtιχ . Υ' πλr,θ. παύ. ίιΠ$;.σ. ,~'j εϊΡΥω. 
έέσσστο (Α), έπικ. γ' έν. μέ~ . :ic.p. α' τ,,~ εννυμι. 
έέσσστο (Β) , έπικ" γ' έ 'ι, μέσ. :io;;. α' τ~υ ϊζω. 
ει:στο, Sπικ. Υ' έ'ι. παθ.,,:. ίIIts;;-:; . τοίι εν"υμι. 
έςΙ:UΥμέvοc;, μτχ. παθ. π~κ. τ~ίί ζενΥνiiμι. 
Eςι:uξα, έςεύχδην, ένε;.'(. καΙ παf:ι.,,-:. άό;; . α' το[ί 

ζεV)"'iiμι . 

'ΈΙΟΜΑΙ, μΞλλ. έδoiίμαι' π;:;~. κα Ι i6;; . σ.' έζόμην 
(έκ ρ. ΈΔ-, βλ. Ιδος)' καθΙζω έμαυτόν, κάθημαl: 
έπί χ60νί έζέσ{}η" = έκ6θισαν χαμαί (κατά γης), 
κατηλθον πρός τήν Υην (πρός τά κάτω) . 
Έτυμ.: Ιζομι:ι.ι ( * σεδ-jομαι· 7φ6λ . Κοος, ΕδΕα, ϊζω, 

lδρvω' σαν:nφ. sad- (std-ίi-mί)=κάθημαl, sCϊd-ajCϊ-ml 
(=καθίζω), sόd-as (θέσις, κάθισμα)' Zεν~. had- (κά 
θημαl), hadh-is (= κάθισμα, κατοικία)' π;:;6λ . . ώα. 
sedeo, sedo, sϊdο, sedes, solium' πlιλ-yεpμ. sizzen 
(sitzen, setzen)' Ι'r;τθ. sίtam, ' sίtjan, satjan' Λιθ. 
sed-mi, άπ;:;φ. sed-eti. Έν iti~t τ-:;ύΤQΙ;; ίιπ6κειται ί απ. 
ρ . *sed-, *sod-. 

ΙςΙϊΥην, άόρ. 6' τ.;,[ί ζεVΥ"υμι. 
έςωσμαl, παθΤιΤ. π;:;κ . τ<:ιίί ζώ,,-νvμι. 
έα. ίω·ι. civ-:L n, γ' ένι'Χ. :JπIjΤ . ~ι'j[.ι είμί. 
έή, θΥ,λ. ,<;ου έός. 
εηκι:, έπικ. ά'IΤ! ήκε, Υ' ένικ. άορ. :t' 'tc.iί ϊημι. 
έιιν, έπικ. άν.Ι t}y, γ' έν. π;:;τ. το[ί εΙμί. 
έήνδ6ΥΙ:, έπ. « 'ιτΙ η"δα"ε, Υ' Ξ·ι. π;.τ . τοίί άl'δάνω. 
tίίoc;, '(ε'ι. :(;:;_. '{Ξν. τ<;οίί έυς (δ βλ. ). 
εης, έπικ. "ιντΙ ής, "(Ξ'Ι. ΟΥ,λ. τTι~ σ. '/αφο;.ρ. ,Ζ·ι.ων . 

ος, 'ί, ο.-αUμω;; έής Ξ ! ναι "(ε'ι. θΥίλ. τΤι;; ΚΤΥίΤ. ά,.ων . 
γ' Π;:;Ο<:7. έός. 

Ιησδα, έπικ. άντ! 'Ι};, 6' έν. πρτ. το5 ε/μΙ. 
Ι"σι, έπ . άντί Π, γ ' ένικ . 'rποτ. 'tc,u ειμί. 
Ιδαλψα, έΙάλφδην, έ'/Ξ;:;Υ . κα! παθ'l)τ. ά-ό". α ' 

τσυ {}άλπω. 

εΙ6Υον, άό? 6' .,,5 {}ο"Τισκω. 
έΙάς, -άδ3ς, δ , f, (έθος)' συνεlθlσμένος, συνήθης. 
έΙαψα, έ8άφδην, ένεργ. καΙ πα.θΥίΤ. ά6ρ. α' τσυ 

6άπτω. 
ΙΙεησάμην, ίων. :iάΡ. α' 't'JU 6εάομι:ι.ι, 
-ΕΘΕΙΡΑ, Τι ' ή θρίξ 11 παρ' 'Uμή"ψ (πocντοτε κocτιχ 

πλ'l)θ . ) ή χαίτη τοϋ 1ππου, '1, ό έξ ίππείων τριχών 
λόφος της περικεφαλαίας 11 χαίτη λέοντος_ . 
Έτυμ.: δμΥίΡ . έθειράδες=Υενεlάδες παριχ θεοκο. 

έθειράζοντες (κατιχ Σχ"λ. = κόμην τρέφοντες, εϋ
τριχοι)' σκοτειν . έτuμ'Jλ' κατά. τινα;; έκ ρ . *Fe8-- < ίαπ . 
vedh- (π~~λ . γο,θ. widan, παλ-γερμ . wetan (=δένω)' 
xat ' iΟ.λσu;; έθειρα < *αδεΙΕα (ά- άτονον τών πλocγί
ων πτιίJσεων > έ·) (ίαπ. *VQdh-er-ja : έλλ. Το,,60ς 
( ίαπ *νί von-dh-o. Έ; or.:Ι.οίί τό 

έΙι:lράςω, μέλ. -άσω' τρέφω (φέρω) μακράν κό · 
μην, κομώ. 

έδι:ίρω" περιποιούμαι, καλλlεΡΥώ. 
tδι:λημόc;, όν (έθέλω)' έκούσιος, έθελοντής. 
ΙΙέλοσθα, άντΙ έθέλrις, έΠΙΥ .. β ' ένικ. Τποτ. τ?ίί 

εθέλω. 
έΙι:λητόc;, ή, όν (έί}έλω)' ήθελημένος, θελημα

τικός, έκούσιος. 
έδελξα, έΙέλχδην, i 'IEpy. κ~: πχθΥ,τ. ά-ό;:;. rι.' τr.ι(ί 

{}οέλΥω. 
έΙι:λο-, ώς α' oιι 'ιθ~τ . έ'Ι σιινθέτ<;οις σημ. εκουσίως, 

θεληματικώς, 'ή εύχαρίστως. 
έΙι:Ιό-δcυλος, ο,,' έκούσιος δοϋλος, ό έκουσίως 

(θεληματικώς) δουλεύων. 
ΙΙι:λο-3ρησκεία, 71 (έθελο- + 6ρησκεία)' ή αύθ

αΙρετος (κατ' έκλογr,ν ) θρησκεΙα, αύτοπροaίρετος 
θρησκεΙα 11 δεισιδαιμονία. 
έΙι:λο-κ6κέω, με).. -ήσω' έκουσΙως δεικνύω χα

λαρότητα έν T!j έκτελέσει τών καθηκόντων μου, 
harCIJ . τόν ρόλον δειλοϋ έπΙτηδες. 'Εκ -;oίi 

έδελό-κaκoc;, ο,,' ό έκ προαιρέσεως (έθελου· 
σΙως) κακός (δειλός), ό παραμελών τό καθηκόν 
του, κ'η. ό δειλός έν πoλέμι~. 
έΙι:λΟΥτηδόν (έ6έΑω)' έπ(? , έκουσίως, έθελου

σίως. 
έΙι:λΟΥτΙ;ν (έf!έλω), έπ ί ρ. = έθελο"τηΟΟ" (ο 61..). 
έΙελΟΥτήρ, -ήρος, δ (έθυ..ω)· έ6ελΟl'τής, έκου

σΙως προσφερόμενος (νό πράξl] τι). 
tacAovTiIC;, -oiί, δ (έ6έλω)' G,tt καΙ στ,με?ον, ό 

έκουσίως προσφερόμενος διά τι. 
έθι:λΟΥΤΙ, έπ!;;.=έδελο"τηδό" (c:. eλ .). 
έδέλΟΥTl, I;ω~. άντι έθέλουσι, γ' πί,Υ,θ. τ?ίί έθέλω. 
έΙι:λο-πονία, Υ,' ϊό έθελουσΙως πονεΤν, ή φιλο-

πονΙο. Ί~κ του 
έΙcλό-nοvοc;, ο" (έ6εΑο- + πό"ος)' ό έθελουσΙως 

πονών. 
ΙΙελο-nρόξεvοc;, ο" (έ6ελο- + πρόξενος)' ό έθε

λουσίως (άφ' έαυτοϋ) άναλαμβ6νων τ6 καθήκοντα 
προξένου (61.. λ. ) ξένης τινός πόλεως (χωρ Ι;; δ'l)λ. 
vi έκλεχΟ'Ω 'ή vi λιi67J τήν πρδ;; τoiίτo έντσλ Υιν Τ1jς) . 

έΙι:λ-ουΡΥός, ό" (έ6ελο· + *lΡΥω)' ό έθελουσΙως 
εργαζόμενος, ό πρόθυμος ηρός εργασΙaν. 

tΙι:λούσlοc;, α, ον (έθέλω)' έθελοντής, εκούσιος, 
θεληματικός.- 11 έπί π~αγμiτων, προαιρετικός, αύ
τοπροαίρετος. 
ΈΘΕ' λΩ, πα?α •. ή {1-ελον' μη. έ6ελήσω' ά6ρ. α' 

ή6έλη:ια' πρκ. ή {)έλ'1κα=6έλω' θέλω, εΙμαl πρόθυ
μος, ποθώ, εϋχομα', επιθυμώ 11 ένΙοτs καΙ ώ;; <iπλουv 
OY,Iiato'l τ?iί μέλλ<:ιντος, I;Υίλ. CΊ'ιτί 'tc;u 6ά... 2) μετ' 
ά;:;νΤί<:7 . , δέν είμαι ίκανός, δέν εχω τήν δύναμιν (σχε
ι:.~ 'I κατα.ν.~. ο·)νών. τιj'J δνναμι:ι.ι) 11 ώσ. περΙ πr.ιταμoiί: 
oVΔ' Ιθl1λε προρέειν άλΑ.' Τσχετο=δέν ήδύνατα νό 
ρέΙ] πρός τά έμπρός άλλΟ έκρατεΤτο. 3) εΙμαl 
συνειθlομένος (νά πράττω τι προθύμως). 4) σκο
πεύω, έννΟώ, σgμαίνω (λr.ιτ. volo)· ο')χν. έν ςΡριi:;sσιν 
ώ;; . -iJ: τί έ6έΑει τό τέρας=λατ. quid sibi wult ?=τί 
σημαίνει, τΙ θέλει νά Einl], τό τέρας (τό θαΟμα); 

, Ετυμ. : έ6έλω, έ6ελ'1μός, -ήμω", δμηρ. ΙδεΑ.ο,," 



ΙΙcμcν-cΙδον .οι 

τήe' l- εΤνl1Ι πι:6θ'l)μ~ (πρΟλ . ,ό ίl1Π. ΠΡιJθεμ . if Ι δ. βλ. 
Χl1 ί ,ά~ λ. λ. d-φ.ιισχσ.,.ω, d·χέ.ι.ιω , ό-τeό,.ω, ;'·ρέμα.. 
ώ-χεα,.ός)· {J.έ.ιω μέλ. {J.ε.ιήσω: <ι.φα"λ.ίζε,· {Ιέλει. 
(Ή"!JΧ.)· έξ ίl1Π. ρ . *gvhel-. 
έθεμεν, (1.' π):ηθ. ιi6p. Ι;' ,,,fj τί8ημ •. 
εΙεν, έπ. XI1: σ.ττ. παι,'ιτ. γεν. αντ! εο, ου. 
lθεντο, γ' πλ'l)θ. μ!? ci:"p. 6' τ?υ τl{J.ημι. 
έθCρμιινα, αόρ. ,ου {J.ε2μα.l,.ω. 
έθετε, έΙεcιαν, 6' Κl1 ί γ' ItA'ljG. αορ. 6' ,οί! τl{J.ημι. 
έθευ, ίων. ιiντ ί [{J.ov, 6' έν . μέσ. ιi"ρ. 15' τοίί τί{J.ημ •. 
έΙιιείτο, έΙηεύμεΙα, έΙηεϋντο, (111'Ι. αντί l{J.e-

ιiτo, έ{J.εώμεfJ.σ., l{J.εώντο, γ' έ'ι., οι' πλTjθ., γ' πλΥιθ. 
,οϊ) . {J.εσ.ομα,. 

έθιιεύμεσθα, ίων. οι' πλ Υιθ. ,οίί {J.εά,ομα, , 
έΙηήσαντο, ίων. αν,ί έ{}εάσα.,.το, γ' πλ'Υlθ. μέ::;. α"ρ. 

οι' 't?U {J.εά,ομα •. 
IΙηκα, οι' ένιχ. αορ. οι' τοίί τl{J.ημ •. 
εθην, πΧθητ. σ.6ρ. 11' τ-:ιίί 'ίημ.' έν Φ έθην εί'ιοιι 

Sνε~γ. αόρ. 6' τ?υ τί8ημι. 
ΣΙΙΥον, ένεΡΥ. α6~. 15' τ-:ιίί {J.'rγά,.ω. 
έΙiζω, μέλ . -ίσω, ιiττ. -Υώ' ci:6p. οι' e'i{J.,aa· Π"Χ. 

εί{J.ιχά· - πΧθ. σ.6~. χ' εΙ{J.lσ{J.η ... · πρκ. ε'i{J.ισμ",ι (έ
(J.ος)· συνηθίζω τινά, κ6μνω τινά νό Ο' νηθΙσr:l .
Π-:ιθTj" εΤμαι συνηθισμένος, συνηθΙζω, είς τι. Έ;; 
α,'JΤ')u τό 

έθιστέον, "'Υιμ. έπίθ: πρέπει νό συνηθίσr:l τΙς(τινα). 
Σθλδσα, ci:6;;. σ.' του -&λ!ίω. 
έθλιΨα, σ.6ρ . 11' ,,,ij {J..ιlβω. 
έθν-άρχης, -αν, δ (έ(J.νος + άρχω)' ό άρχων έ

θνους '11 λαοϋ 11 «έθν6ρχης». 
. έΙνικ6ς, ή, ό ... • ό άνήκων είς τό έθνος, ό τού 
έθνους.- ΙΙ ξένος 11 έθνικός, ~'1,λ. είδωλΟλ6τρης.
:~πί", :χώς = κατά τόν τ~όπoν τών είδωλολατρών. 
Εκ τ?υ 

-ΕΘΝΟΣ, -εος, τ6' σύνολον άτόμων, όμάς άνθρώ
πων, τό σύνολον των άνηκόντων είς τινα έθν ικό· 
τητα. 7) φυλή, ρ6τσα. 3) λαός, έθνος: τά ε
(J.,.η=αί έθνότητες, ΟΙ έθνικοί, τ . Ξ. ΟΙ Έθνικοί, Οηλ. 
οί είδωλολάτραι (~ ·I) .. πi'ι -;: a; -:ι ί ιiλ!.-:ιι .. λΥιν τι;Ιν Χ;;ι· 
:::τι-:ι ·/ω " χ-:ιί ΈI)~l1 ί ω'/). 4) ίδlαιτέρα τάξις άνθρώ
πων; φυλετική τάξις, 
Έτνμ. : [{}"oi<.. *sve- (Ω. Ξ'ι λ. έ{}ος< [χ ... *sνedhοs) 

π,,6λ. κχΙ σ",νσκρ. sabhίf ( [')(7C.*sebhίi (= κοινότης, 
συνέλευσις), yc.1:G. sibja « [xIt . * sebhjίi), .. ')(λ-γΞ"μ . 
sippa (=όμαιμοσύνη). 
έθορον, :i.c;p. ~?ίϊ iJ.ρώαχω. 

~EΘOl, -εος, ,6' συνήθεια, έθιμον, τρόποι. 
Έτνμ.: ε{}ος<"Fε{J.ος, *Fhε{}ος, *aFe{}- ' όμηρ. μτχ. 

ε{}ων (= εχων συνήθειον)' έ{J.{ζω, πρτ. εί{J.ιζο,., 
Π;JΧ. ΛΞ::I~. εϋω{J.α . δμηρ. κ. λ. eiro{J.a. (Ξ'/ί",Ε χ",! έω
{J.α j(*αεσFω{J.a , πρβί.. «ευέ{J.ωκε,.· είω(J.ε,.» (Ήσ!.)χ.)· 

έ{J.aς ·άδος· ή{J.ος· ;'μ''';-' ή{}είος, ~ω". ;'{J.αίΌς . Πρ6λ . 
::;χν::;Υ.;;. svadha (=ουνήθεια, κατοικΙα), Λ",~ιν. sodα
lίs c (~svedh~) soleo (συνηθίζω), Su(ΞsCΟ ( *svedh-sko 
(πρχ. sucvi, σ.Π ρφ. sucre It",,,i ΛΟ!jΚ~'Ι)Τ.), ΙΌτθ. sidus 
C \[ιxIt.*sedh-), Πl1λ·Υερμ . silu (=συνήθεια), Γατθ . swcs. 
'E~ ί ",π , ρ. *sve-dh- ('fιτι;; περιέχει ,ό θέμοι ,fι~ ψι· 
,?προσ. πρσσιιιπ . *sve-, 61.. Ε) χα! ρ. dhe (π",6/ .. 
τΙ-{J.η-μι) = θέτω, ποιώ, δθΖν γεννιiτxι Yj σημ. σφετε
ρίζομαι, οίκειοποιοϋμαι (καθιστώ τι ίδικόν μου), χ-:ι ! 
πεΡ-:Ι'.τέ"ω ,Ιδιοκτησία, οίκειότης ... οίκείος. 
έΙρaυσα, ci:6". χ' ,ου (J.ραVω. 
Σθρεξα, αόρ. 11' τ ,,1) τρέχω. 
ΙΙρέφδιιν, Πl1θητ. ci:6p. 11' 'toi'J τeέφω. 
έθρεψα, ένε'ργ. αόρ . σ.' 'tc.5 τρέφω. 
έθρήνευν, ~ωp , &ντί έ{J.ρή,.ο.,ν, πr,τ. ~oυ (J.ρηνέω. 
l8'pIaa, ΠΟ'ΥιΤ. i'l,i έ{}έ!!.σα, ci:6;;. α,' τοl) {J.ερίζω. 
-ΕΘΩ' είμαι συνηθισμένος, συνηθίζω. Uί 'A 'cτι-

χ"ι χρησψc.r.-:ιι(;Uσι τόν πρκ. eiro{J.a (ίων. εω{J.a) μετά 
σrιμxo. έ',E~trot!')b' κ~ ι τόν [)lti?'J. εΙώθε,,, (κι:ιί ίων. 
έώ{J.εα) μετ&: σ'φ. πχροιτ .. τι'"ι · είω{J.a=εΤμαι συνηθι
σμένΟζ, έχω τήν συνήθειαΥ' πρ,. εΙω-(J.ώς ώ~ έπίθ. 
=συνηθισμένος, συνήθης, το εlωfJ.oς= ή συνήθειά 
τινος, τα ε Ιαι6ότα.;..οί συνήθειαι, τό εθιμα. [~ ι!x t'ij '1 

Ξτυμαλ. β) .. έ{}ος]. 
ΕΙ', ::;:JvO. ~MθΞ-;:ικ6;;, Δωρ . . Κl1ί Ξ;;ιχ. αΙ·=λI1Τ. si" 

έ6ν. Σ!Jντiσσετ-:ιι μετ&: E~xτ. iJ Όριστ.· Βλ. ώα. εΙ ΥάΡ 
τι aΙ γαρ χαί s'i-{J.e. 

, Ετνμ.: εΙ χυρ. ε!νχι Ψ"π. έν. ,,,ίi ' σ.ν,ων. θέμ. 
' o- /*e- (πρΟλ. 'Ομ., Λεσ6., Βοιωτ. ;'<αΙ, ~ω". αl(τοπ. 
έν. τ"υ θ'Υίλ. θΕμ. *ίi-) , Kp'l)t .• Κυπρ. η (=έ6ν), όργα'ι. 
έν. έλλ. εΙ (κυ? cημ. = έν Tf.j περιπτώσει ταύτlJ, ά
κολούθως δέ: = έάν)' πρελ. 't'ijν ΧρΥισι '1 ,cu γερμ. so 
χοιί λοιτ. si, ,.-:ι~,ό π",ός τό si-c' π,,6λ. ώα. γοτθ. ei 
(iVI1:fop. &ντων.) · Βλ. χ-:ιί λ. ε1τα.. 
ε ί, σ.ττ. 6' Ιν. τοl) εΙμ •• 
εία, κ!Χ ί τρισυλλ. έία, έπιφών .. (πσιΡl1χελε'Jσμl1'tιχόν 

μόριο'l)=λοιτ. ela' πρ6λ. τό τ~ς ν!οις «έΥ!α μόλα έΥ!α 
λέcα» 11 έμπρός! λοιπόν! έλα λοιπόν! εία ,.VV=KQ

λό λοιπόν! καλό τωρα ! 
εICί, γΌ έν . πρτ. ,οϊί Ιάω" ώσ. ο' έν. ένε ·::ιτ. Πρ?οτ . 
ι:.άΙην, ι:Icίμαι, π-:ιθ'l)'t. αό? α' χα! πρκ. του έάω. 
εlδμενή, fj' παραποτάμιος βοσκότοπος, λειμών 

(λιβ6δι). [σκι:;τειν. ε,tιμoλ: π;-ι:iλ . Πl1ρ' Ήσυχ. τ:Ις λ.λ. 
εΙαμε,.ή, εΙαμεναί, Ιαμεναί, ΙαμενfΊ' χ-:ιτά. τ:νχ. εΙνσι.ι 
ίιπολε!μμχτσι. μΞτ"χων ~ιατ'l1p?I)'1ΤI1 τόν πρωταρχικ-:'ν 
,όν"ν l. 

εΙ σν (έπ. κσι.ί ίων. είχε) κ-:ιί XI1't!X ouIxliJνe!J::nν 
έά'ν, 11" χ~ί ίί.". 

ι:lαν6ς, ή , ό,., έπιχ αν,ί lα,.ός. 
είαρ, είiίρΙνΌC;, έπιχ . α,ιτ: έαρ, έaρι,.ός. 
είαρό-μααθος, 011 (είαρ+μασ{J.ός) , επί γ!Jνl1ικ6;;, ή 

έχουσα νεαρούς μαστούς. . 
Σίας, 6' έν. παριχτ. το::J έά.ω·-ι:ίασα, ά6ρ. α: tO~ 

l1·j'toU ρήμοιτος. 

εiασκον, ίων. αντί εΊω,., πρτ. ,ο[ί έάω. 
είδται, είδτο, έπ. σ.ν,ί των ίων . . Εαται, έ'ατο, οι

"ttvs~ πii.L'i κεινταt :iντ~ των ciτ-:. ή-νται, ηllεο, γ' πλΥιΟ. 
Ξ'ι. χ-:ιί πρτ. τ"ίί ήμα.ι. 

εϊατο, ίων. αντί ε1 ... το, γ' πλ'1,θ. μΞ'J. ~Ita~a. ,oίi 
Εν,.vμι. 

ΕΙ-ΒΩ, έπ. 'uπo. ,oi'ί .ιείβω· στάζω, άφ(νω νά πΙ · 
πτουν σταγόνες. - 1{$:;ο'l. σταλάζω, πίπτω κατά 
σταγόνας, χύνομαι. 
Έτvμ.: κυρ. εϊβω xa,tl1L σ.ντί *εϊβω ( [χπ. *sei

gvo : γ"τθ. siggan, πΧλ-γερμ. sinkan (=πίπτω κάτω, 
ρέω)' ίοιπ . sitagno', έΧ ~. seigv- iJ Υ-χί . "'seiqv-, π,,6λ. 
:;cινGΚΡ. se'kate, sίficάtί, Zεν~. haek-, ποιλ-Υερμ. sϊhan, 
Λη,. siku (ξηραΙνω)' Κl1τά. τινοι; 6 τύπ?ς .ιείβω stνοιι 
ίιoτ~ρoyενY,~, πρ"ελθων έΧ του ΠΧΡI1Τ. τοίί εΊβω * έλ..ιει
βο,. «ίχπ. *Ijeib-). Βλ. ΧΖ: 'λ.εlβω. 

ι:1 Υάρ=διότι έάν ... 11 άλλό καΙ έπ1 εύχής, C; έάν, 
μακάρι νά ... , είθε (λΧτ . utinam!). 
εϊ-Υε = έόν βε6αΙως, έόν τούλάχιστον (λα,. si

quidem). 
ι:1 Υοϋν = έόν όπωσδήποΤε, έν πάσr:l περιπτώσει 

έόν ... (ίιπo~'ljλσίiν σ!JγχΡ6νω; 8-;ι τό 11:' x~τo(ι a:σχγόμε
νον πριiγμα ε!νχι σ.;τ ίθοινον ) ; 

εΙ δ' αΥΙ:, επί πχρορμΥίσεω;; (πr-οτρ(;πrι;)' έμπρός! 
έλα λοιπόν! έλα! Ή φρά.σι; είναι SI.λEIItτIx·ii' πλΥι
ρης Oi ήτσ: εΙ δ' έ{J.έλεις, lJ.ye. 
εlδάλιμος, η, ο,. (εΙδος)' εϋμορφος, κομΨός, χα-

ρίεις.- ΙΙ δμοιος" ό~oιάζι:ιν.... . . 
εΙδαρ, -ατος, το (εδω, oJcs: 'Ij:O εκτε,l1μΞ'lιJ;; τυπο;; 

ix τ"ίί έδαρ)' τροφή, κρέας, φαΥώσιμα 11 κτηνοτρο
φαl 11 δόλωμα ψαρεύματος. 

είδείην, Ε:Ικτ., χ-:ιί εΙδέ,.aι iItN. ταίι οlδα' 6) .. 
*εϊδωΒ. 

ι:ί δέ μή, ελλsιπηκ'ij φ"i(;ι; α,/τ! <r,;; πλήι:-ου. εΙ 
δέ μή τοϊίτό έση' άλλως, εί δ' άλλως, έν έναντ(ςι 
περιηTι.~()ι::.I· λοιτ. sin alίler. 

ι:ίδCω, σ.·"ί εΙδώ, <rποτ. τοίί οlδα' βλ. *εΊdω Β. 
εί δΙ; = αν τώρα, αν τΥ οντι, αν μάλιστα; «βλέ

ποντας δTl» (έχφΡiζει ItiIta!O'ljaLV)' ιϊισ . χαΙ εί;; πλl1-
γίας ε~ω't'l'lσει;; = αν τώρα, αν τΥ όντι ... 
εΙδήμων, -ονος, δ , fι ( *είδω)' ό Υνωρίζων τι, ό 

Υνώστης, έμπειρός τινος (πρά.γμ.) . 
εlδησCμεν, επ. αντί εΙδήσε.,., μΞλλ. σ.Πρ:f. τοl) 

"εΊdω Β. 
ι:lδήσω, μέλλ. του *είδω. 
εiδομι:ς, ~ωρ . σ.ντ: είδομε,., α' πλ'Υlθ . iop. 6' 't(jij 

*εΊdω Α . 
ciδov, iC;p. β' ,οι) *είδω Α. 
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cIιoς, -COi, · τ6 · (*~ϊδω)· δ,τι ·· φαΙνεταl, μορφή, ι:6ξω" έiι clδως=έnlτήδεlος είς . τη .. χρήσιν τCιντό-
σχημα (λατ. species).- 11 r&vιχω~. εΤδος; ΙδιαΙτερον : ξων: '2σαUτως:. Il"ti :Χίτ·. χάρ,,, οlδά ι:,,,, = άνα'{νω-
εΤδος, ίδlαιτέρCις φύσΈως ίl ίδιαΙτερον σχέδιον δρό- ρΙζω δτι όφείλω εύ'{νωμοσύνην είς τινα, εύ'(νω-
αει..;ς.- 111 (έ'Ι _Ϊj ΆογΙΧ!ί) εΤδος εν ιiντιθiσει 1>ρό;; τ6 μoνCι τινα.- οΙδ' 01:&, οΙσ{}' 01:' = γνωρίζw, γνω-
γένος. . . ρΙζεlς, τι καλως. - 'Ωσ., οΙσ{}' . Οι:" Όlσι'J. ' ;; ' jC~t 
ΌEι:vμ.: cldo~=oaovoxp. ve'dah ('{νCισlς, ίδέα), λιθ . οΙσ{}' ώ~ μετ.χ έΠ?/1ιSvYj;; Προστ. πρό; δΥίλωσιν προτρο-

veidas (δψις), παλ.σλ~υ. viduv (δποψις)' ι~ ί~π. οaμ. πτ,;;·~ έντολΥι •. χωρΙ;; χαΙ v.x χαΟορΙζεται _-;6 ιiντιxεί-
μΞ -ι?ν -;Υι; avτολij;;. ώ; iiv τοίίτο -ΙΊ-;ο Υνωσ.όν έΧ των 

*veides-. - 'Ia.It. ρ. veid- (όρδν, '(ι'{νώσκειν)' 6λ. πρ?τέρων' X!JP. έν .1) qφσ.c;ει: οlσ{}';; δ!!α.σο" ιiντΙ: 
τ'" λ. λ. ldc'i", οΙδα' πρ6λ. ώσ. ro-:O. unweis (όγνο- deaoo", olσι'J.' Β=πρδξον, γνωρΙζεlς τί' ο;;υ 'ι Υ,θω;; αΙ 
Cιν, δ'{νωατος)' παλ-γερμ. WiS, WISA (γνCισlς, OlJv- τ()ιαΒται πε;.ιφ~ciσει. έχφέροvτa.t έ"ι,)ΤΎιματιχω,-: οΙσ{)' 
εΙδησlς) . <*veid(e)s-' έλλ. Ιδέα, (=έξωτερική έμφόνι· olίν;; deα.rιQ"; = δρασο,,-οΙσ{)' lJ; = κόμε-ι;ξεύ
σJς, δψις, μορφη) (*F,tUoii' γορτ. F,oFo., ιiττ. i'OOi ρεις τί; (I}Ύ,λ . κόμε γρή'{ορα).- [έ~ ία.π . . ρ. veid.· 
( *F,roFo" *vids-vo-' εΙτα δμτιρ· cΙδά1,μο. (6λ. λ.), Ιδ ~- l~-] 
~. __ • < [)? '[F) '.-. ( " ~ι' Ετυμ?λ : 61.. λ.- λ. ε o~, Ισι<ϊν, ο υα· • 

ε, ....... ο" ( '-0 u ΙΟ·.)· ποιτιτ . α ",σo:"Oi =αορατος) ' είδωΙείον, τό (ε'δωΙ0")· ναός είδώλων. 
πρ6λ. χαΙ Λιθ. vaidaIas (έμφόνισις), PA-vidalus (= εlδωΙό-8ΙΙτος, ο" (είδωΙ0,,+{}υω)' θυόμενος είς 
μορφή)' ΠOΙΎjΤ. elιJvlli, .ldOi (=γιγνώσκουσα)' σ~νxρ. τά είδωλα, ό προσφερόμενος ώς θυσία είς τό εί-
vidurah (νοήμων, lκανός).- Π~6λ. r.aop" Καλλιμ. ΔWλα 11 ώ.· σ~o. ι:ό εl&ο1ό{}vι:ο" = κρέας άπομένον 
Ιδα"δ.· (;=ώροΤcς), παρ' 'Ηουχ . .. Εδμή,,· φρ6)''1σι)'»' έκ της θυσΙας είς είδωλα. . 
ίδμω". -O"Oi (= πεπαιδευμέ1'Ο')' πp~λ. σα.ν~x? ι:ίδωΙ0-Ιατρία, tι (xxl .ε'α)' ή λατρεία τCιν εί-
vidm6n- (σοφΙα)' ΠΟΙΤιΤ. ide'i. -,o~ (=οοφός, άξιος, δώλων. 'Εχ τ?ίί. 
Ικανός)' iorooe, ιiττ. ϊσι:ωρ (=6 '(ιγ .. ώσκων)' Ι-νδάΙ-
10μα, (=παρομοιόζω). cίδωΙ0-Ιάτρηc;, -ου, δ, Υ, (είδωΙ0" + 1tiTe'i)' ό 

6 . . λατρεύων, ΠΡOσKυIιCιν, τ6 είδωλα. 
εlδ σι, ~oτ. πλΎjo. τοΒ cΙδώ., μτχ. τοΒ οΙδα (6λ. εΙδωΙ0ν, τ6 (εΙδσς)' όμοlωμα, μορφή, είκών, φά_ 

" είδω Β'): σμα, φάντασμα: Ρeοτών είδωΙα καμόnω,,=αί σκιοί 
εlδότσ,~ίτ. έν. το:;Β εΙδώ., μτχ. ΤΟ.& οΙδl1 (Ιλ . *είδω Β) . (τά φόσματα) τCιν νεκΡων.- 11 είκών (παράστασις) 

. cίδότωc;, έπίρ. τοΒ εΙδω; (μ-;:( . 't()(j οΙδα)' έν γνώ- έν τl1 δlανοίζΙ, έννοια, ίδέα 11 φανταοΙα, φανταστl-
σει, μετά γνώσεως, έκ rtΡσνοlcς. κόν δρ::::ιμσ, όπτασΙο .- 111 όμσίωμα, x~? θεσΟ, α-

ι:ίδυία, Ο"l)λ. άνομ. μτχ. τοΒ οlδα (ει .. *είδω Β). '{α λ μα, είκών 11 6θΞΥ , είδωλον, ψευδής θεός. 
είδύΙΙl0ν, .ψ υποχορ. τοίί εΙδο.· μικρόν άφη'{η· ι:lδώc;, μτχ. -;ο:;ίί οlδα (Π;;Χ. τoίJ οlδα Β'). 

ματικόν (περl'{ραφlκόν) ΠOlημσ,1ι;a.τά τό πλΞ!στο'l !ι.- ι:ίι:ν (Α) . ~". ~'ι-;l εί'10α", r' Γοί. Υιθ. E~xτ. τ()(ι εΙμί. 
γ~?τιxY,~ (π?ιμε'lιχ-r,;) ίιποθέ(1Ξω;;, «είδύλλιον». ι:ίι:ν (R), μόι-ιι:;ν Π~~~ΧΞλε:.l~μα.τα~~ (εχο ,ι π"ό; τό 

ΕΙ· ΚΩ Ιc",θότε~?ν FI' ΑΩ, πρ6λ. λ~,. video)' βλέπω μό"ιον εΙα oia.v ~χΞ"ι 'ι εΧΞΙ -:6 έπε,ι:ε" π;;-:'; το; έπε,-
11 ~χρrj"Τέ!Jθέv Χ(lτά τ~γ ένε~γ. ενεστ. , &οτι;: έμ;(lvζεται τα)' καλά ι πολύ καλό ι έχ ει KαλCις ι (λ7:Τ. esto). 
ιίις dedoo' α ~ σΎjμ~"Ι~ι Τ?!) χα.τα.vέμσντ(lΙ Ξ ί ; Μο tfli- 'Ετυμ. : εΙε" ( ί(lΠ. *eive (> οα.ν"κρ. cνό = ώσαύ-
~α.~. τΥιν τ!)Β βλέπω κ~Ι .i,v του ΥνωρΙζω. τως) X7.l "eivem ( *ei (=i).).. εΙ) + "ve, π;;6λ. Q(l·I~Xp. 

Α'. εν τiί OΎjμαo. ;;CoU ΡΙέπω χατά -;6 πλείσ:o~ Ε -ι τψ i-va έί.λ. ,ί[F]έ (= ώς)' ~ιά τό -m -;()~ *eivem πρ6λ. 
6- ιioρ. εΙδο;', έπ. ϊδον, ϊδεσκο,,' υπ,,:. ίδω, x~Ι έπ. λ~-;. num: πυ (nudius), autem: nλ. αlιι:ε, cum: co-, 
ίδωμ,' ιi1tptp. Ιδεϊ" χ::ιΙ έπ . lδέε,,,' μ-:χ. Ιδώ ... ' f( « -jti, Ο (Χ 'Ι::;Υ.Ρ. sam-: d- ό- κλπ. 
(1Ύjμ. τοΒ βλέπεlν ιiν-;,xΞΙ χα.ί εΙ; τ';'ν μέσ. ιiό;;. 1')' εΙ- ι:ίην, Ε·jχτ. ",:o:;~ εΙμί. 
δ6μ'1t', · έπ. lδ6μ,l,,' Πρσστ. Ιδον Ιέ; .Υις τό έπί;;. Ιδου)' ι:ί'ην, E-jx-;;. io:;". 6' ,,,ij ϊημ,. 
Τπ?τ. Τδωμα,' ιiπρφ. l.δέσ{}α,. Ή Πρ?;]τ. το!) μέo;;ι:;~ ι:ί&ορ, έπΙ? (είιι'J.υ.)· έν lQ αμα, άμέσως, πόραυ-
ιi?ρ. 6' Ιδον x~τ" τό ' πλε~oτo~ ΧP1)σψ?πoιε!τ~ι ώ; ε- τα. Γtι μΞ:iι. το!) ι{}υς -EV{}Vi "-.ηΥέ-,ΞΙ::Ι ιiμ;:σ6Υ)τείΤ(lΙ]. 
ΠΙ'φώνΎjμ;X (Ιδού! νό!) λα.τι'ι. ecce!- 'Ώ~ ε"",,".:. Χ?Υι- εi-9ι:, GωΡ. χα. ! έπ. αϊ-{}ε' iπι:ρώVYjμα ' «μακάρι 
σιμ?ποιείται · δ τύπο;; detioo, ώ; It~pa.x. δ έώeακα -iι . . νά » , «δμποτε»! είθε! (λατ . utinam). 
έ6ρακα, χα! 'ώ; μίλλ. δ 'tUI'O;; όψομ.α, . - 11 'Ε'ι τ1) 'Ετ:υμ. : ε'{{}ε \. εΙ, ~ω? αΙ + -(}ε="α.'/σκ? ha, παλ-
εΓοΙ.Χτί xa.i . ίων. γλώο;;στι ιiIta.v-;~ χα.Ι δ π~ΟYjΤ. x~ί μέσ. 'Jλ~ -). ze, ΙΧΠ. *gvhe' iλλiι. 6λ. κα.ί γε (: σα.νσχρ. ha, 
εν. εΤδο"ιο,' Ci6p. α' εΙσά ll ... ", χα.! ··έπ . εε,σάμ .. ν, -σI10, .-- ,..., ., l~π. *ghe). 
-σαι:ο ΠΞτά πα:~TιΤ. Ε'Ν. βλέπομαι, εΤμαι ό;-ατός, φα Ι-
νομal, έμφανlζoμαr (λα.τ. ν:ίdeοr)' είδετ:α, aoreα = εϊθην, 1ω'l. έθην, πα..θ. ~?p. -:05 ϊ'1μ,. 
τά δστρα ε-Τναl όρατό, έμφανΙζονταl 11 έντεΒΟεν ~xo- εlθίςω, μΗ . -'σω, ΠCίιyι-:. ά-ν-;ί ε{}ίζω. 
λο.uθr-ίίv αί σYjμ:. : 2) έχω -Υι λαμβάνω την έμφάνισιν . είθισα, είθιιισ, r.I.?", α' χα.Ι Π"Υ.. τοΒ εθίζω. 
πρό'{μΟl'ός τινος 11 XlI:t μετά ~?τ. =KαθιστCι έμαυτόν είκα, ιiττ. ιi 'ιτί έοικα. 
δμοιον: ·lcloαro φ{}οΥΥη" ΠοΜι:π=έξωμοlωσεν έ- ι:Ιιια, πρκ το!) ϊ'1μ&. 
αυτην πΡός τόν Πολlτην κατό την φωνην. είιιάι;ω, μελ. -άσω' ιΧ6;; . α' fjκασα, ~ω ·l. είκαrια.-
Β' .='{ιγνώσκω, γνωρίζω.---- έν τ-ιί OΎjIl(lQ. τ>;ιύ,τι ιiπ- ll~eYjt .. αόρ. α' Πκάσ{}η,,· π~?~κ. iίκασμα" ~ω'/. εί-

α: -/τ* δ π"χ. οlδα (=xup. fχωίδεl), σtJvΥjΟιο.6μω;; XΡΎj- κασμα' (εΙκ6i)' KαθιστCι τι δμοιον πρός τι, άπεlκο-
σιμοπr-ισύμενο;; ω;; ένε~τ . . έν 'tij στιμ. τοΒ '{νωρΙζω (δι~τ ι νΙζω. - Il::ιθ1)Τ . εΤμαl δμοιος, . όμοιάζω πΡός Τ!.- 11 
Υνοψ!ζει τις βεΙSα!ω; δ ,τι εχει Τδει)' ούτω χαί δ ύπ~,,:;. παρομοιάζω, παραβάλλω, συγκρίνω 11 έκ της συγ-
fjδη (=xup. εΤχον ίδεl) Χ~Ύjσ tμσποιεtτa.·t ώ;; παρατ. έ-ι τ1) κρίσεως συνάγω, συμπεραίνω, . εί:<άζω, μαντεύω. 
ΟΎ,μα.σ. τοΒ έγνώΡ·ιζQν . -οlδα, οΙσ{}α (χαΙ ποιτιτ. Olki)' είιι6θον, ItotYjt. <Χόρ. 6' τσ!) είκω (=ύπείκω, ύπο-
α' πλΤιΟ . Τσμε" (έπ. X(l! δωρ. ίδμεl'), ίσι:ε, ίσασ&.- XωρCι)' Ί"ποτ. εlκάiJ.ω· ιiπ,,;. εΙκα{}εϊ,,' μτχ . εΙκα{}ώ". 
Ηρσστ. ϊσ{}., Τσι:ω.-Ί"πατ. εΙδώl χαΙ ώσ . επ. lδέω. _ εlιισίος, α, ο" (εΙκή)' άνευ σκοποΟ, άνευ προ -
lι;·jxt. cLdelfj". ~ 'Aπ~φ. εΙδέ"αι, έπ. ίδμεl'α, χαΙ ί- θέσεως 11 μάταιος, άσκοπος.- 11 κοινός, άνάξιος 11 

δμε".-Μτχ . εΙδώ., Επιχ. Οτ,λ. ΙιJvϊα. -Παρατ. (ιδε,,,, ματαιόφρων, κοϋφος, φcϋλος. [1:ι' έτυμ?λ. 6λ. εΙκή]. 
aIttx. (ιδεα, ιiττ. f/M,' έ.π. 6'· Ιν. IιclM" ιiντί f/M,i, ιi-;τ. cίιιάc;, -άδo~, Υι (είκοσ,)' ή .είκοστη τοΟ μηνός 
iiδε,σ'iJ-α' γ" Ινιχ. έπιχ. ήείδη, ιiττ. fld'1, ΙΙδε,,,' πλΎjθ. (έν',. ήμέρα). 
Ηδε,με", πδε,ι:ε Τι ffdcre. f1tU,oa" -Υι f/deoay, ιiττ . εlιι6σία, -rj (εΙκάζω)' όμοιότης, όμοΙωμα, είκών 11 

"σμε", norc, "σα" . (έπιχ. &σα,,) .- Μέλλ. είσομα., συμπερασμός, είκασία. . 
· χα.ϊ σ ·)χ". clδr1ooo.- ΓνωρΙζω' εlι οlδα='{ \ ωρΙζω κα- είκασμα, -arOi, -ιό (εΙκάζω)' όμοίωμα, είκών. 
λCις εfι ίσ{}, = '{νώοιζε KαλCις, έσο βέβαιος: "0';" clιιασμ6c;, -οίί, (j (εΙκάζω)' τό συμπεραΙνεlν,συμ-
μαι:α, μήδεα οlδε=εΤναι γνώστης σχεδίων, εΤναl έ- πέροσμα, μαντεΙα, μαΎτεύεlν. 
πινοητικός 11 εν τΤί or,11. -;~ύττι κ~ί μετi έπιθ.: ~επ"υ- . ι:Ιιιαστήc;, -ον, δ (εΙκάζω)' ό είκάζων, συμπε-
μέf'α, φΙΙα, liρηα, εlδέf'α'. 'Q:;. o;;!JX·I. χαΙ χα.τ,χ μτχ. : ραΙνων, μαντεύων 11 μόντις, χρησμ4l00ς. 
εlι εΙδως= γνωρίζων KαλCις, πολύ έπιδέξlος. 'Ε'Ι τ1) cίκαστόc;, ή,' ό" (εΙκάζω)' δν δύναταΙ τις νά 
έ·Ι'Ι. -:α.U-':1J τo:;fι «είμαι έπlδέξιος εϊς τι » π~,,' 'Ομr,ρφ συγKΡllι1) (νό παραβάλλω, παρόμοιος. · 
~έλS't~~ χιχΙ 1&'1. ~r~λ?ti'=i~ν ' tό s~ς Q 't·~b !!'Ι~Ι a1t L~έ;tο; : ι:ιιιaτι, ~ωρ. i(v't~ είκοσι. 



cίκcΙόνcιρOc;-cΙΙcδντο ΙDS 

cΙιιcΙ-όνιιρος, 01' (c{HIfAo~ + 8""10")' ό όμοιος 
(lfiιcεlo,> πρόί; όνειρον. . 
crKcloς, ", 01' <cIH6~)" δμοιος, . κaτό τ6ν τρό- . 

πον τινός. . 
ιίKιllMpωνoς, 01' (cixeAo~ + φω",;)' ό όμοΙας 

φωνης, ό έχων όμοΙαν φωνήν. 
ιΙκCναι, ιiττ. ιi'ιτ: lo&Hi·"a&, ιiπ~φ. τοίί Ιο&κα.. 
Εl'ΚιΓ (ΧΙΧ! clxfj), ir;(;;: ανευ σχεδΙou Τι σκοπού, 

άπερισκέπτως, «είς τά κouτουροΟ» 11 ματαίως, όσκό
πως (λΙΧτ. temere). [xup. Iftx;; = κατ' εύχαρΙστησιν, 
άνέτως 11 άσκόπως, τυχαΙως.- Π~6λ. Iflxιxio, (xtιρ.= 
συμ6αΙνων κατά τύχην, τυχαίος 11 ό πρώΤΘς τυχών, 
~η~oς χυδαΤος)' πρ~A. 1ΨΙ;. elHIf, ΠΡΧ. Ιο&κα. δλ. 
"ικω,,]. 
ιΙκονίςω, μελ. ·οαι <ιfικι»"γ άπεικονΙζω, δΙδω 

μορφήν. 'Ε; ιx~.oίϊ τό 
ι:lκόνισμα, -α.τo~, τό (1fIκο"lζω)' άπεικόνισμα, ό

μοΙωμα, όντίΥραφον. 
ιΙκός, ίω'l, οίΧός, γεν. -6ι:ος, τό. o~~. μτχ. το!ί 

;οικα. (λιχ":. veri · simίle)· δμοιον τι1 άληθεΙQ, .άληθο
φανές, πιθανόν , εϋλΟΥον, εύλογοφανές 11 όρθόν, 
δΙκαιον, έντιμον, τό φυσlκόν, τ6 πρέπον 11 πα.eά. τό 
είκός=πaρόλoγoν. . 
ιlκοσά-δοιος, επ~x. Ι.ι·κooά-βo&o~, ο" (είκοο& + 

βιιϊΊ;)' ό έχω·, άξΙαν είκοσι 60ών. 
ιΙκοσα-ιτής, ές (εΤκοοι+Ιτος)' ό ήλικΙας εΤκοσιν 

έτών. 
ιlκοσάκις (.τκοοιγ είκοσι φορός, 
ιlκοσά-μιινος, 01' (Ifi'JCOO& + μήl'γ ό ήλικΙας εΤ

κοσl μηνών. 
EI·I(OIl, x·xl π;;ό φων. IffHOOII', έπ. ilfixooa, δωρ. 

είκαn, :;ί , ΙΧί . ti, «χι.: δ,τι χιχ! νίϊν (λχτ . viglnti). 
Έτνμ.: erJCoo&(*lFlxooa, δμ. cfJCoo, κΧί έ.Ικοοι, 

τ . ε. Ηκοοι, ~(ιIp., BI)~ιι)τ. , Ήλ. Flκα.n, Πιχμ". φ/κα.τι, 
Ή;;ΙΧΧλ. FelxaH (Y.IX~' i;;Ι1JΡχσ~ν εκ 'tl)'ϊ 'ci'JCooa), Δsλφ. 
κ. λ. Τκαη (εϊΉαη e~I);;? " Ι\:Χλλ,)' BI)~ωτ. Fικαοτός 

« ,·-1.tφtstο·), ιi,τ. εΙκοοι:ός ' Β'.Ηω, . Fικάς, Δωρ., 
1:I~:ϊ:;IXλ. Ικά., ιi:τ. εΙκάς, -άδος (=ή είκοστή ήμέρα 
τοΟ μηνός)' είκοοι x:tl εΙκοοι:όi έz~~η~'1 -0- ιiντ! -α. 
χχτ' ά:l:ι.λ",,-::ΙΧ'1 πρό; _Τι'Ι ΧiX-:iλ. -κονι:α. Π~Cλ. Zεν~. 
ν ίΙΑίΙί, iI.;:;cr. brst, σιχνσκρ. vi~ .. tlh, Άριι. khsa.u 
« ~φAη, *gisa.n, ίοιπ. "vrRιptl),' Αιχτιν, viginti 
« *vrgentr), vrce(n)s/mus «*vrcenssemos, *νϊ-

1.tφtstφmοs, πρδλ. ~S~!). ~sast8ma·), vrcenr « " νΙ
cenlsno-)' iiXr;. *vr-1.tιptr, όνομ-αι!τ. ~υΤκ. o~δ. (= 
000 δεκάδες)' ·*vHd)1.tιptr χχτ' «νομ?Ιωσιν έκ τιιυ 
*dvrdltιpt/ "-(d)RIJIti, "deRemt- (= δέκα' βλ, λ. 
ιJiJCIl)' πρ6λ. 'κο"ι:ιι (*dRomt~ (πΙ.τ;θ.)· *vr (=000) 
συτγ. τφ σιχν:ιχρ. νΙ (=χωρΙζειν), νlιυ- (=διαφόρων 

lvvoIQv), νita.rδm (=μακρότεΡΟ\L), γοτθ. wιPra. (= 
εναντΙ τινος)' Ιλλ. Τ",ος (=ίδιωτικός) (*Fl·διος κλπ.' 
έ'Ι πιϊαι τού-:οι, ()πάχc:ιτor.t ίιχπετ. ρ. *u· (=δύο) έν τψ 
σιχν:ικρ. u-bhίiίI = άμφότεροι, ΠiXλ-αλχu. vu-toru 
«*u-toro-> = fτερος. 

, ιlκοσι-νΙ;ρΙτος, 01' (IfΤκοοι+"';eιτος="';e&Οτος= 
ανευ fριοος ,."tΙeιςγ εΙκοσαπλάσιος άδιαφιλονει
κήτως D IfIHooa"';eITa. ΙΙποι_ = είκοσαπλασΙονα 
λύτρα. 

Ι:IKoσί-ιιιιιuι;, " (εΤκοοι+Π;;XVS')~ εΤκοσι πήχεων, 
είκοσάπηχυς. 
c1κοσ-όΡΥuιoς, 01' (εΤκοοι + de)'vao)' έξ εΤκοσιν 

όρΓVIΙ::Ιν 
ιlκόσ-οΡος, Ο", ΠCΗTj't . έεικ600ρος (εΤκοοι + (Ι. 

Ιρ' του έρέοοω)' είκοσάκωπος. 
CIKoστι'ι, 1,' βλ. εΙκοοι:ός 1I. 
ιΙκοστο-ΙόΥος, δ, YJ (εΙκοοπ) + Uyω)' ό συλλt

γων (είσπράττων) τήν είκοστήν (τ. i. τόν φόρον τοf.i 
Ι/ι.) " ένοlκιοοτής (Ύ, είσπρόκτ<,ι.>ρ) φόρων. 

ιl .. οστός, έπ. έ.ικοοι:ός, ή; 61" ο,τι x'Jti νίϊν, ό εί
κοστός κατό σειράΎ.-11 cΙkοστΙ;, i; =φόρος συν
ιστάμενος είς τ6 είκοστόν μέρος (λΙΧ1:. v/cesima.). 
ιIKOσ-ώρiiyoς, 01' (.Τκοοι + όΡΥΤΙ&Ω)' . ό εΤκοσιν 

όργυιών_ 
ιΙκότως, έπ!ρ. Τζιυ είκΦι;' κατό πασαν πιθανότη

τα, πl8ανώς, ίρίJόίKo 8 δlκαΙως, λoyι"eις, εύλόΥ!ι)ς. 
ΑΕΞΙΚΟΝ λΡΧλΙΑ2 ΕΔΑΗΝ. r ΛΩ22Η2 

6 .. το, ΙΤ .. τιιν, επ. «ντ! Ιοίκlf' , έοικάτ'711', γ' 
'ν~x. χοι! γ' δu·Ιχ. 6περσ. (6λ. lοικα, ei'"ιιo). 
IiKΤOY, έπ. ιiντ! ΙοΙκατο", γ' δtιϊx. του Ιοικα. 
*ΕΓΚΩ (Α), μίλ . • Τξω· όμοιάζω' γ' Ζ'ι. 'Ι':"τ. εΤκε, 

ιiττ. tJJCIf= ητο δμοιος ή πιθανός, έφαΙνετο καλός. 
-Άλλ' δ πρχ. Ιοικα., XiX! δ 6περσ. IΙΡκει" έχρτισιμ~
ποιοϊϊν:ι;ο μβτ« σ'l]μ. ένεσ • . κιχ! πιχ"ιχτ: 6λ. lο,κll [(;t' 
βτtιμoλ. δλ. Ifι"φ,,]. . 
ΙΙ·ΚΩ (Β), μίλ. ·ξιιο· ιiάρ. οι' εΙξα' rtot'l]t. ιioρ. 6' 

efxiHJo,,' ύποχωρώ, ένδlδω, άποσύρομαι, όπισθοχω· 
ρQ. 2) ύπεΙκω, ύπακούω, ύποτάσσομαι, πεΙθομαι, 
όκολουθQ: Φ {Jovp.ι'ρ εiξαs= άκολουθήσας τήν δρε
ξΙν ΤOU-~l'lπ .Τκωιι=ύπακούων εΙς τήν όνάΥκην 
τι'\ς πεΙνης, πιεζόμενος ύπό της πε/νης. 11 ιiντείJθEν , 
ύπoxωρQ (κάμνω ύπox~ρησlν) είς Τίνα fv τινι πρά
Υματι, εΤμαι όσθενέστερος Τι κατώτερός τινος ώς 
πρ6ς τι.- 11 Ilτ6τ. παραΙΤΟΟμαΙ τινος, παραδΙδω τι, 
όφΙνω n παραχωρώ, έπιτρέπω.- I1 ιiπρoσ., εΤναι έπι · 
τετραμμένον, ε1ναι δυνατόν. . 
Έτνμ. : ex ρ. F,,,- .Τκω, ιiόρ. Iιr&ξlf' πρ6λ. Ήσ!)χ . 

«)'ίξιιι (τ. ! . Fiξα.ι, Fιιiξαι)' "ωρ;;οα.ι"· πρβλ. Y-iX! 
σi:tν:ιχρ. νΙnδktί (=χωρΙζειν), λιχτ. vices (πλ1Jθ. =όλ
ληλοδιαδοχαl), Ιιχπβτ. ρ. veiq- πιχρΟΙλλ. τi'ίι;; ,*velg' 
έν . τφ σιχνσκρ. νίjόte ( = 6πισθοχωρώ πρό τινος) , 
ποιλ-τερμ. wihhAn, ιiπλoσor.;, wlccln (ύποχωρώ), rE?Il. 
weichen, ιiyγλ. weak' πρ6λ. Ιλλ. ΟΤΥιιvμι ' (xtι?=Kά· 
μνω τι νό ύηoxωρήσr:ι, όνΟΙΥω), λ .. ,,6. «πρ:ρ . ΟεΙ)''711'. 
ιΙκών, 'fι, Υ.ν, -61'0'. or.Ιτ. -6I'α· ίων. τεν. εlκoiί~, 

ΙΧίτ. 1f1"Ι», οι!τ. πλ1J8. IfΙκοtίς· . <*ci'xιιo, lο&κα)' όμοΙ
ωμα, εΙκών, όnεΙKόνισμα, όμοιότης.- 11 όμοιότης, 
φάσμα, φόντοσμα. 2) παρομοίωσις. 

• Ει:vμ. ι ΠΡΧ. 10ΙΗα. «*FiFo,Iea), ίω·ι. οlκα, ~μΊίp. 
γ' Ιν. δuϊχ. I'i"ΤΟI'. ιiπρφ. ιiττ. '/tΟΙ'l]Τ. εΙκέ"α.ι, ;,r.=P:1· 
crbxeI1l', δμ'l]ρ. γ' δu!χ. l'ixΠI", πιχθΥίΤ. δμ'(ί (-. ηί'κι:ο, 
lΊ:κτo, πρχ. μτχ. lοικώς, ά.τ.. εΙκώς, ίων. olκώ. ~ 
δμτιρ. l'iOHΙΙO C<,*FIf-F,JC'oXfD) Τοκιιο «*F,JC-oXfD)' ci
κ.l0~ (*FIfIIC') fHIfAO' ("FIH-), έπικ. lπ&ιι{κελος' .π,
.ικής· αΙ,,{α. (βλ. λ.)' lfίκΩζω «*Ι·F&κάζω). 
ιΙκώς, μtχ. του lοι_. ΠΡΧ. τοίϊ *εΤκω (ε1μαl 

δμοιος). 
ιΙΙαδόν, ίπΙρ, (IfrA,,)=IA,,"6,,' όθρόως, έν σώματι. 
ιΙΙΙΙπΙνάςω (1fIλαπ{",,)' ιiν χρήσΕ: κιχτ' έ ·ι a:ϊ-:. μ:;

νον' εύωχοομαι, συμποσιάζω (μετά. πιιλλιiιν «i.λω ·1 δ
μO,ΡIXπ~~ων) 11 εΤμαι σύνδειπνος, όμοτρ6πεζος. Έ; 
«~τo;} -τό 

cΙΙΙΙπΙναστής, -ον, δ (IfJλαΠ'1Ι'άζω)' ό συνδαιτυ· 
μών, συμποσιαστής, όμοτρόπεζος. . 

ιΙΙΙΙπΤνη, 'ij' δεΤπνον, ή έορτή, Τι συμπόσιον (λι:φ· 
πρόν xor.! πολuτsλέι;;) ΠiXΡiX1::θέιιsνον ίιπό β'ιό; o~κ!)~ε
crr;ότο:) 11 ά. 'ιτΙθ . τψ lea"o •• 
Έι:vμ. : «lSε6. δΤtιμoλ. K(;\ti τινιχς; έ~ ίιχπ . ~ . vel

(=θέλωΊ ποοώ), πρ6λ. λor.τ. veIle (60ύλεσθαι), Γo~θ. 
Wiljcln, έλΙ.. Ιλ.πω ( =κάμνω τινά νά έλπΙζι;ι), ιil
ΠI'&οι:ο. (βλ. λ.)' Χ'Jtτ' CΙ;'jτ()iι; εΕλαπl"", Αίολ. lλΙα
nl1l'ίi <*l-FAan',,,ii (λιχτιν. νοlυρ). 

ι:ίΙαρ, 'ιχι:ος, τό (el'AfD)' σκέπασμα U προστασΙα, 
καταφύΥιον, fρκος, φραγμός: εlλαι> "'70)" Tlf κα' 
or.VΤΟ)1>=καταφύΥιον διό τά πλοΤα καί τό πληρώμα
τό των U άl.λ' δμω;; .lλαι> κυμαι:oς=φρayμός (αμυ· 
να, προστασΙα) κατά τοΟ κύματος. 

Έι:vμ.: IfΙλαe ("'FcAFae ΚΙΧί κ(;\,' «V()Ill)lwotv *lAFa.e, 
πρ6λ; κιχΙ τό πχρ' 'Houx. «EAae' βοή{Joειο.J>' έ; ίιχπ. 
ρ. vel·, βλ. κιχί -::ά;; λ. Α. εΙΑέω ΙΙ κιχΙ εlAtίω. 
ιΙΙάτΙνος, '7, 011', έπιχ. «ν,: Ιλάτ&"ος' ό έκ ξύ-

λου έλάτης. 
ιΙΙοια, ~(o)? άντ! .Τλ"χα, ΠΡΧ .• ου Αα)'χά"ω. 
ι:ίλι:Υμαl, άντ! Aέλιryμaι, πΙΧθ. πρχ. τοίί λέΥω. 
Είλι:ίδυιa, iι (έΧ τoίJ lA'7}.v{Jovi'a, θ1)λ . 'tr,;; μ.χ. π~κ. 

'tl)!; ε!!χομα,)' ή θεά τών . τοκετών, προστάτις τών 
έπιτόκων, ητις τάι:; 6οηοεΤ κατά τόν τοκετόν, ι; 
αύτή τφός τήν παρά ΡωμαΙοις Lucina, ταυτισθεΤσα 
μετά ταΟτα πρός τήν ''Αρτεμιν. 

ιίΙι:ν, ei'lcTo, γ' ίνιχ. ένεΡΥ. κ:tΙ flio. :iop. 6' τ:.ίί 
a1eifD. 

cilcu, δωρ. ιiντΙ Ifr.ιoV, 6' ένικ .• -;,5 μέ:;():) ά.ορ. β' 
τ()~ aieIfD. 
ιιιιυντο, ίπιχ. Υ' ~λ1Jθ. πιχθ. πρ •. ~"σ clλέω. 
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εΙλΙω, ά,τ~. εΙλΙω, έπε1'.τετ. τύπο; -ι:oίl εί'~ω.-{εΙ
~έω < * Fελ-"έω 1'.:χΙ ί'λλω <*Ft -FAOO,' ά,τ-ι:. εί'λλω ( = t·_ 
λΙσσω, τυλΙσσω) , εκ ρ . ΙItΠ. vel- (κυλινδώ)' βλ.<:"tόt~ 
λ. λ. ' εΙλεό~, elAVOO, Κλ.ιξ, lλίοοω, lλ.ι"o~, Iλ.μι~ Χλ.j. 

εΙλη, '11 = iJ.η' δμιλος, πληθος, όμός (στρItΤOiί). 
[~ι ' έ,tJμολ. βλ . εΙλέω, ειλω, f).η]. 

ι:ϊλη, 'ij' ή θερμότης τού ήλΙου, καύσων, θόλ
πος βλ. Κλη. 
εΙληΥμαι, noce. ΠΡ1'.. τοίί ~αyxά"ιo. 
εlληδόν κocί εlληδά, επίρ. (εΤλη) = ι,ιηcJό,.· καθ' 

όμάδας, κατόπλήθη, σωρηδόν.- Il(εlλέωγ συμ
πεπλεγμένως, περιπλοκάδην \Ι έλικοειδώς. 
εlλήλουθα, εlληλούδειν, έπιχ. civt! έ,ιή,ιυ-θ-α, έ-

'.ηλVtJ.εΙΥ, πρκ. χ:xl !ιπερα. τo~ [ρχομο.ι· ι:lλήΙ0υ8μι:ν, 
Eot.iv,' l:ληλvθαμεΥ, oc' πλrιθ. ΠΡ1'.. 

ι:'ίλημμαι, πcιθ . πρκ. ΤOίi λο.μβάllω. 
ι:ϊληφα, ΠΡΧ. Βνε?'(. τοίί λαμβά"ω. 
εϊληχa, πρχ. τοί! ,ιαΥχάΥω. 
ι:lλΙ-κρίνι:ια, '1ι ' καθαρότης, όκεραιότης, ιεlλικρΙ

νεια». Έχ τoiί 
clλΙ-κρΙνής, ες (εf,ιη+Κι1l"ω)' 1'.tJp. ό έξετασθεΙς 

ύπό τό φώς τού ήλΙου (?pθό~. &~cι γΡOCΠΤΕον εΙλικρ.), 
ήλεγμένος 11 ι!'I,εiίθεν: 1) δμεlκτος 11 καθαρός, όδl
άφθορος (λItΤ. sincerus). 2) . διακεκριμένος, εύκρι
νής, ψηλαφητός, καθαρός. 3) επιρ. -"ώς' όπολύ
τως, καθαρά. 
Έ~υμ.: §-Ι τοΤ; χειρογρ. τοίί ΠλOCτ . εlλικριYής < ει

,ιι : +κρί"ω, πρβλ. efA" α:χνακρ. s(ίJ)νar (= φώς, ού
ρανός, ι'\λιος) ' 1'.ItΤ' &n?tJ; O 'Jγγ. τφ εlλίooω+κρί"ω 
χlt: κ!)ρ. ΟΥίμ. κοσκινισμένος διό κυλΙσματος, καθα
ρισμένος, εΊτα δέ 6 μή ψευδόμενος. 

εϊλlκτο, γ' έ ·ι. ΟΠΞρσ. τoiί έλlooω. 
ι:ίλικτός, ή, όΥ, ίων . ά,ντΙ l,ιικτόs. 
είλΙξ, ίων. ά,ντ! Ιλιξ. 
εΙλί-πους, δ, ή, -πουν, τό, γεν. -ποcJος (εiλω + 

ποvς)' 6 έλΙσσων (συστρέφων) τούς πόδας βαρέως 
κατά τήν πορεΙαν (επ Ιθ. των t;Oιi\-I , ΟΙΤΙ'IΞς ~1t~ !ζO 'IΤΞς 
σUι:ί'tfj5:Ρ~!J\j L ΤCιύΤ; Qπ~σθΙCιUΤ; πCι~o:τ; έλικoε~~ώ; πω;). 
Έτυμ.: δμ'!}ρ . πλrιθ . ε[},ίποδας βου; (:χ :τ. πλYjθ .)· 

π ~ ~ί .. τ~ ά,ντ!θ. δμΥίΡ' άεροίποδεs (έ"Ι ιππων ύψοuντων 
"tQ~;; oτci~oc~ ) ' εΙλι - ά,ντί "tλ,- Χιtτχ μΙSΤPΙΚYιν noc~iιx'!}
ο : ν χ"': ίωνΙ1'.i)ν 71 cιΙoλ. ψαω:ιιν' πρΒλ. ε/λΗεΥής. 
είλίσσω, ΠΟΙΥίΤ. κ:ι.: ίων. ά,ν,Ι Ιλίοαω. 
ι:lλι-τενι\ι;, Ας (1;'0. + τείνω)' έ "Ιθ. ~o(i CftJτ?ίί, Ο 

1'.:ΧλείτItΙ αΥρωοι:ις' έκτεινομένη (έξαπλουμένη) διό 
μέσου τών έλών. [~ι' έτtJμολ. 6λ. ε/λίπους]. 
εΙλίχaτο, ίων. γ' πλ'!}θ. πocθrιτ. ύπε~σ. τσ:ι lλίοαω. 
ι:ϊλιίυσα, ι:Ιλκύσδην; ενε?γ. κcιί Πιtθ. ά,όρ . cι' τσiί 

Ι).κω. 
εϊλκυσμαι, πltθYjΤ. ΠΡ1'.. τοϊί Ι).κω. 
είλον, εlλόμην, ε-lεΡΎ . 1'.:χΙ . μέσ. ιϊορ. β' τοίί αΖρέω. 
εϊλοχα, ά,ττ. "ρκ. του .λέΥω. 
εlλύaτaι, ίων. γ ' πλrιθ. π:ι.θ. ΠΡΧ. του elAvw. 
εΙλίϊμΏ, -ατα., τό (εΙλvω}' κόλυμμα, σκέπασμα, 

ένδυμα, 1ματισμός. 
ι;lλίϊός, (, (εl}.Vω)· φωλεός, φωλεό, τρώγλη θη

ρί ::υ 11 γ<.·ι. τόπος όπόκρυφος. 
Έτυμ.: κιt ί -εΙλυθμός < * Fε,ι"1l--θ-μόs, FeA"v·Jos. 

~~"Av~F:o., :;, *Ι· Fε,ιv-θμο., *έ-Feλv-jος, *l-FeAvF-o.· 
~/ .. ειΛυω. 

εΙ λίϊτο, γ' έν. πcιθ. ίιπερο. του ,,[}.voo. 
εlλiiφάζω=εΙλvω' περιτυλΙσσω.-11 ά,μ,β. συστρέ· 

φομαι, περιδινοϋμαl. 
είλiίφάω '= εlλυφάζω (6 6λ.)· έπ. μτχ . εαυφόω".

[ΞΧ τ(;~ *Fελνv-φος :;1 *Fελ-"v-φίi-φοs <*FeA-VVS" βλ. 
εΙλύω]. 

ΕI'λ ΥΏ, ά,n. εΙ λύω' μέλ . -~σω' nocB. πρχ. εi"λίl
μαι.-τυλΙσσω γύρω, περιτυλΙσσω, περlβάλλω.-Πcιθ., 
περlτυλΙσσομαl, 7ι περικαλύπτομαι, όποκρύπτομαι 11 
κ~ρ. 1'.:ι.~i μ~χ. π:ι.θ. πρκ., εΕλυμένο. ψαμά-θ-φ=κατα
χωμένο;; (θαμμένος) είς τήν αμμον.-ΙΙ ώ;; π:Χθ . ώο. 
=σύρομαι ερπων, λυγίζομαι (ώς σκώληξ), συμμα
ζεύομQΙ. 
Έω.,,-. : ('·FeAYvw. μέλ. elλvaoo ( *FeAyvaow' τό 

~ Fε:ι..·v", ε! 'ι :ι.ι -::ι.')~:Ι π~ό;; τό *FελΥvμ.ι, ε:Ι;(Υ,μ:ι.τιομΕ
'1("1 χ:ι.τ~ ii βαFύ,~"CΙ' cocv:;zp. νrn6Ίί, Zo'I~ ; ρ. var-
(=τυλίσσειν), έi. λYιν. *Fe~-"vs ε ·, ;φ ;-;:ι.:: 'H,~χ. ,,[}.v-

omot'Joα.t, εΙΙυφάω. ει,ιυφάζω (βλ. λ. λ.).-Ε!τlt πρΙSλ . 
Ιί.λ. *Fε,ιι!- έν τφ δμrιρ. έλVα-θη. lAvoOels (=έτυλ[
χΒη, τυλιχθεΙς), 1tOCP' 'HotJx. clλ.υται· Ig.%II"at., cΙ
λυοτα' lI.μπελοs μέ,ιαι"ο.., ΙλυΤΡΟΥ (κάλυμμα), πp~λ. 
π~ρ' Ήσυχ. «"έ,ιουτρο,,' Ιλ.υτρο"., cΙλ.υμα.· ... κο.. τδ 
Ιμάuo,..· ώ:ι. Πιtρ' 'HotJx. Ιλvμοs ή θήκη κιθόρας 71 
τέ>ξου' εν πil:ιι τούτοι;; (ιπό1'.ΙΙ':ι.ι ίιtΠ. ρ. *νβlυ- εν -;φ 
ocινσxρ. νΑrύtrΑm (έπανωφόριον) = δμrιp . Ιλ.υτρο", 
λιtΤ. νοlνο <"νβlνδ (=κυλΙω, συστρέφω), Ι'οτθ. wal
wJan (τuλΙσσω. κυλΙω), wAlwison (κυλΙομαl) : - έλλ. 
* FAίl- Ιν τφ πρχ. εi"λtίμαι (X:X"t' ά,νφ. Τ:ιω;; ιiχ τοίί 
* FεF,ιUμαι), .n:έ}.}.tJτeο" (~λ. λ.) . ..:.. *FeA"v·, *Fε,ιι!-, 
* FAίl- ιΙν:ι.ι έπsχτiοει. τή;; ρ. vel- (=περιστρέφω) 6-1 
τφ οιtν:ιχρ. vόlΑtί (=στρέφομαl) , 'Αr;μ. glem (=στρέ
φω), έλλ. Ι).ιξ, lλένη, Ιλ,,,ος. Ιλμις, εύ,ιή, 8),μοs (ΙSλ. 
,χ;; λ. λ . ) , 7!OCA-OAIt~. valiti (κυλΙειν)' πριlλ. "'veld- έν 
,φ fO"tO. wAltJAn (κυλΙομαl), π!Χλ·γερμ. welZAn (κυ
λΙεlν)' π;,ιjλ. ώ,. c:xvax;;. urmi~ ( * Vίirml- *Vfml-. 
:ιtπ. ' vlmi-), Z~γ~. VArami-~ (κύμα), Άγγλο-ΣIt;. wi
elmwylm (=κύμα), π:ι.λ ·γ~;;μ . wellA (κύμα) willu (κυ
λΙω), wallu<r:xn. *wel·na, "'wel-no, "'νl-ηδ), πocλ-ολcιtJ. 
νli'ίΠA, λιθ. vilnis (κϋμσ) (*VA1na ί cιπ. *vlna. 

ΕΙ· λΩ, ι:Ιλλω:;, Ιλλω' ώα. εlλέω, «-;τ. εΙλέω.
'Εχ τοίί ι:Ιλω ε:ιχrιμ:xτί:ιθYjσ!X'1 δ ά,όρ. cι' [),αο.. ιϊπρ:ρ. 
Ιλοαι, έπ. I:έλοαι' Πιtθ .. i6p. β' l:a),ηΥ' ά,πρφ. ά,ιιj"αι , 
έπ. άλήμενα,' μτχ. άλείς. ·εϊΌα. -έ,, ' έπ. πρκ. εελμαι. 
- Έχ -;ο(ι εlΙΙω έοχrlμoc;:ίοθYjΟOC'1 δ πρ-;. ei}.eo,., έπ. 
γ' έν. l:εΙλει' μ!iλλ. εlλήσω' ά,6ρ. oc' εi}.ηοιι · πcιθY,τ .. 
ά,6ρ. cι' εΕλήθη,,' πρχ. εnημαι.- ΆΠltν-:ω:ιιν ώ:ι. έ;;. 
π~τ. γ' ι ·,. έό~ει, ύπερο. έόλητο.- Ι Ένεργ. κυλινδώ, 
συστρέφω, στρίβω σφιγκτό, περισ:ρΙγγω, συμπιέζω 11 
συστέλλω, συμμαζεύω 11 έγκλεΙω, κατακλεΙω ("[Ι έν 
τινι Tbn4J). 2) ώθώ, συνωθώ , άπωθώ διό της βίας, 
κτυπώ, πατά:Jσω : "ηα κεραυΥψ [λ.οας = πλήξας τό 
πλοίον διό κεραυνΟύ.- 11 Π:χθYjΤ.. περlτυλΙσσομαl, 
συμμαζεύομαι 11 έγκλείομαl, άποκλεΙομαι, ε.ίς τι μέ· 
ρος, συνωστίζομαι, συνωθούμαι, συνα8ροΙζομαl, συγ· 
κεντρώνομαι: άλέ" 1ίδωρ = συλλεγέν ϋδωρ.- '2:ι., 
συμμαζεύομαι, ζαρώνω, πτήσσω, συστi;λλομαl : Ά
xιλ,ιιjα ιXAe's μέΥε,,=συστραφεΙς (συμμαζευθεlς) ό-
νέμενε τήν έπlθεσίν τού Άχιλλέως. 2) περιφέ- . 
ρομαι τι:1δε κόκεΤσε (λcιτ. versAri). 3) περιστρέ
φομαι, περιδινούμαι, στρεφογυρΙζω (ώ~ τό εΙ}.[οαω): 
yίj εΙλλομέ"η (71 α,ιομέ"η)=Υη περιστρεφομένη πε
ρΙ τόν δξονό της. 

• Eτvμ.: εί,ιω (*Fel-"ιo. κ:ι. Ι Ι εΙλέω <*FeA-"eω, Δελφ. 
εΙλέοθω, -ω". ίων . • αέω Ήροδ. (Πιtθ. «όρ. εΙλή"'η,,), 
ά,ττ. Ι εη,ιω (*l-FeA-Jw (πρ~λ. d.n:εlλ1..ι = όποκλεΙει, 
πltρόt τφ Δ~:ι.)· πρΙSλ. Δcιχω'l. π:ι.ρ' 'HotJX. cβήλημα.· 
κώλυμα.. φράγμα. Ι,. .n:οτο.μΨ •• Μεσσ'!}ν. η,ιημα., Διθ. 
su-ν4lΥΊί (συγκομlζω είς τόν σlτ080λώνα), πcιλ·ολ!ΧtJ. 
ve1t- (πολύ), velijl, veliki1 (μέγας), * vali'ί χcιΙ vall 
(σωρός, πληθος), Διθ. νelίύ ( : ιi-ι:τ. εΙ}.}.ω) , velll, 
πcιλ-σλcιtJ. valjati (σωρεύειν), Δεττ. wals, wale, 
Ρωσσ . vali' kii ά,ρ:ι., wallka θYjλ. (κόπανος σκάφης)' 
έν πάσι ΤOύτσι~ ύπόχειτltΙ locn. ρ. vel- (=πIέζειν) ' βλ. 
λ. λ. ίi,ιις, Itίολ. ιioλ1.ή~, ο;,,ιαμός.- ιι εΙλέω ( *FeA
-"εω xoc! ι,ι,ιω <* Ft-FAOO «ττ. 11 ει,ιλω (τυλΙσσω), ίκ 
ρ. νβl- (τυλΙσσω)' βλ. τόt;; λ. λ. elJ.εds, elAvoo, Ιλ.ιξ, 
l}.[οοω. I).ι"o~, Ι).μις χλπ. 
εϊΙως, -oo~os, δ, κcιί εΖλώτης, -ov. δ ι θYjλ. ε/,ιφ. 

τί., -lcJος'-εΤλως, τ . i. δούλος έν ΣπόΡΤQi χρ'!}:ιι
μ?ποι:;ύμενο. διόt γ~ωργ,xόt; έ;,γocσίoc~ 1'.:ι.ί ~ι' ιiλλ<x. μΥι 
γευηγικ&; ά,oχoλΙcι;;. Kcιτιί τινcι; εχ τoiί 'Έ,ιοvς, πό
λεω; τrι. ΔocκωνιχΥι~ (το 'Έ,ιος), τYl;; δπo!cι; ο Ι κiτ· 
οικ(;ι bπε~οtJλώθ'!}σocν. (πρΙSλ . πcιλ . Δ!Χκ. *;ι,ιωτες' .'),00-
τε. ( *έFελ-ω·τ-ες, εlλώcαι <*Ι· Fε,ι-ω-το.ι· πριlλ. Ιλλ. 
*Fο.λιοκομα.ι, * Fιι,ι-ω-τ6.] . 

cIlWTc'a, ή ' η κατόστασις τού εΤλωτος 71 τών εΙ· 
λώτων γενικόt U ή δουλεία. 'Εχ τοί! 
εΙλωτεύω, μελ. -000 (ε/,ιώτης)' ε\μαι εΤλως rι 

δΟύλος. 

ι:ίμα, -α.τος, .τό (l""υμι)' ένδυμα, φόρεμα, μαν
δύας 11 μ;:'(ν. 1ματισμός 11 έήανωφόριον.-. ιι μην. ώσ. 
σκέ πασμα, τόπη,\. [δι' έ,tJμολ. βλ. Ιννυμι]. 
. ι:Ιμαι, Π:Χ\!. ΠΡΧ •• ου l""νμι.- 11 llocQ. πρχ. .οί! 



εrμσΡ,σι-dν.σΙ,1CI 

Τ"μl.-ΙΙ σπ~νιώτ. "tIJIto. ιiντ! ~μαl, παθ. πρκ. τοΟ· lζω. 
εί'μσρ,σι, εί'μσρ,ο, γ' Αν. πρκ. καΙ ΙΙπlιρσ. τοΟ 

μ,εlρομαι. [lJι' έτιιμολ. βλ. μzle ομα ι] . 
.'μεν, ait. κιχ Ι ίων. ιiν, ί Ισμέ", α' πληθ. ένιστ. τοΟ 

.ΙμJ· ιiλλ' δμω. εΙμε", lJωρ. ιiντΙ εΙ"αl, ιiπρφ. το!! εΙμl. 
clμivoc;, μτχ. π~θ. πρκ. το!! Ι""υμl. 
ε,μές, lJωρ. ιiντί Ιαμi", α' πλΥίθ. -ιου .Ιμί· ίν ιjJ 

εΙμεv lJω". ιiντ! εΙ"αl, ιiπρφ. του .lμl. 
. εlμf, α!~λ. έμμΙ (ex τινο, ιipχικαίi *wE2, sum, esse)' 
d, _π ικ. εΙς, ίπ. κιχ! lJωρ . Ιααl· έα,,/, lJωρ. ι""ι, πλΥίθ., 
lσμέ", ίπ. κιχ : ίων. ε Εμέ" , lJωρ. εΙμές' Ια"έ' .Ια/, έπ. 
Ιάσι, ~ωρ. έ""Ι.- Προστ. Τα"" έπ. μετσι μΙση. μαρ
φΤι. lαο, Ιασο, Ιατω' γ' πληθ. Ια"ωαα", έπ. Ια "ω" , 
ιiττ. lΙ"τω".- 'rποτ. ώ, έπ. Ιω Υι εΤω.- Ε·jκτ. εΤ"", 
_π.Ιοιμl· πληθ. ,Τ"μ,ε", εΤ"τε, έπ. alμz", εΙ",.-Άπρφ. 
• I"ιr;I, δπ. lμμ.wι.ι, Ιμμ,ε", Ιμ,ε"αl ', Ιμ.".-Μτχ. ι.iJ'" 
_π. Ιώt1, lovaa, κλπ. - Πιχριχτ . ι}" (μτγν . ιiττ. μιιτσι 
μ~ση~ μ~ρφTι. ;;μ,,") , έπ. κιχ ! ίων . Ια, έπ. ώσ. ι}α, 10" 
iι laJCO,l" -ες, -, κλ: β ' 'νικ . tta"a κιχ! έιtικ, l"σ17-α' 
γ' Ιν. " Υι "'" ι!π ιχ. "ε,,' γ' lJιιϊκ , /1r"." Υι ηα"",,' γ' 
πλτ,θ. "σα", ίπ. lαα".- Μ'λλ. Ισομ«ι, ποιητ. Ιααο
μαι .. Υ' 4~ . lσαείπιl ίκ του lJωρ. έαοVμαl . - llriνots. 
οΙ τιίποι τι;υ ίνιστ. Όριστ. IJΙΙνανται νσι κεΤνται ώ. 
ίγκλι-ιιχ~! λί~ει. ItA-r,v -ιου. 6' 'νικ . εΙ. ΕΙνιχι ΙJέ έγκλι
"ιχα! Η;ει. οΙ !λλοι "tIJItot 6~ιXχι. IJέν πιρ ι ίχοιιν Ιμ
φ~σιν, Μν λίγοντιχι lJηλ. μετ' έμφricrιω.. Τό γ' Αν. δ· 
μω. Ια"Ι 6σιΧκι. περιίχεl Ιμψιχσιν -ιονΙζιτιχl Ιαη. 
!ημα~ ία ι : 

είμαι, ίιπόρχω (λ~τ. sum). 2) ώ; καθιχρω. δπιχρ · 
κτιχ6ν ρΥιμιχ: εΤμαι, ίιπόρχω, Uφ/σταμαι ως ύπαρξις: 
οίικέτ' lατι=δέν ύπόρχει πλέσν 11 κιιρ. ζώ : ο';κ 1α'" 
οιiτ .. ς ιΙ"ήρ, oίιd' Εααιταl=δέν ζιj ό άνθρωπος αύ
τός, οϋΓε 8ό ύπόρξι;ι (έν τ~ ζω~, ούτε 8ό ζήσι;ι).
Ι. Itιη ιiπρoσ. μετ' ιiπρφ. εΤναι δυνατόν, είναι έπι
τεΤΡαμμένον (θεμιτόν).- • εΙμΙ μετσι γιν. πρό. IJYj
λω:!ιν ΚΙΧΤ,ΙΧΥωΥf,. Τι π;:>οeλeΙJ~εω; : αΥματος εΙς &,.α8-ο'ο 
.... κατόΥεσαι cόπό καλή ρότσα» . 2) έμcιυτoϊ; εΙμι 
=είμαι κί;ριος τοΟ έαυτοΟ μου (λΙΧτ. 5uijuri5 e5se). 
3) μιτσι γιν. lJ ι ιχιρ . : δήμου lar:i = είναι εΤς έκ τών 
όνθρώπων τοΟ λαΟΟ, όνήκει εΙς τόν λαόν. 4) 'Ωσ . 
6πω. κιχΙ έν ττί Aαoτινικ~ , μιτσι γι'ι. πρό, δ'ήλωσιν κΙΧθ
Υ,χοντο; ιiνYjx!)νtO, ιιΤ, τινα , iι ίlJ ιόττιτο. προσιΙΙlαζού· 
O'lj~ ιΤ; η : ιI,,~ιιός Ιστι = εΤναι ρόλος τοΟ όνδρός, 
καθηκον άνηκον εΙς τόν δνδρα - αωφροαν"". lατi 
==εΤναι ίδιον, εΤναι σημεΤον (τεκμήριον) σωφροσύ· 
νης.- ιν Μιτ2. IJottJtjj~ , Εατι μαι (λατ. esl m/hi) = 
txw' lμοί ~έ κ," ιΙαμέ"φ .Τ" = λ~τ . esset mlhi 

,vo/enli = θά f}To εύχάριστον δι ' έμέ, θά ημην ηύ
χαριστημένος.- V τιi ό'"τα = τό ύπάρχοντα πρό
Υματα ' τιi ό"τα ειρ" .. έναι=λέΥειν τήν όλήθειαν.
νlΙστιν 11" εΙα1ν οΙ' = λιχτ. e5t qul, ιυηΙ qul = κό· 
ποιο<;, μερικοl (<<κόμποσσι») 11/''"''' lΙτε Υι Ια'" lΙτι= 
λιχτ. esl quum = έν/οτε, κάποτε-κόποτε IIΙα8-' lIπrι 

' 7ι 19fJ.· lΙπου = λa.τ. esl ubί=κάπως, κόπου 11 Ια",,, 
lIπως = κόηως, κατά τινα τρόπον.- νι τό ιiπpφ. 
ι1"αι σιιxν~ φa. Ι νιτιχι πλι~'lιX;oν . π. χ. ιό 1IV" εΙ"αι, 
τό σήμειιο,. ε1"αι, τό σνμπα" εΙ"αl, ιiν-ιΙ -ιων ιΧπλων 
τό "v", ιό σήμ,ερο", τό ανμπα" 11 σιινΤίθη, κυ;:>. ιΙναι 
'ij πι;; Ι φρασ ι . lκώ" εΙ"αl. 

'Εr:vμ, ι ίων·ιχττ. εΙμί, δωρ. ;'μΙ; λισ!., θισσαλ. 
ΙμμΙ, *Ιαμ1=σιχνσκρ. άsmί, Zιν~. ahmi, λιχτ. sum (πα
λιχ ι ότ. *Iom κιχτ2. τό ιχ' ttA'lje. *somos, lJι:': -ιό *esem 
< *esη1 ίΙΧπ , *esmi), Ιρλ . am, rοτθ. im ( *emmi, 
*ezmi), ΆΎΎ}.οσιχ;. eom, Λιθ. esmί_(esmύ, Λι-ιτ. e5mu, 
πιχι.-πρωσ. Asmu), ΠΙΧλ-crλΙΧΙΙ. je5ml, ίαlt. *esml, έ; f(.tIt. 
~ .• 5- (είναι, ύπάρχειν) .- 6' Ι 'ί. εΙ( *εσι=σιχνκρ. ά5ί, 
Ιιχπ. *esi' Όμηι;-Σιι~αχ. Ιααί=iρμ . es, λιχτ . θΙΙ (πιχρ2. 
Πλa.ύτφ), es, ίιχπ. *essi' όμηρ" ΉροlJ. εΙς 7ι εί'ς ΙΙι2. 
προσθΥικη; , του ·s ΚΙΧΤ· ιiνιxι.oγΙιx~. - γ' 4'1. έατ/, Ιαη 
- σανσκ~. άstί, λοιτ . • 5t, 'Οσκ . • st, _1st, _Όμι5:;. est, 
παλ,-ιΡλ. IS, rοτθ. , παλ-γι:;μ. ίι~, Λιθ. _ΙΙί, e5t (πιχλ
πρωσσ. ι.ιι, .5t), πΙΧλ·σλαυ. jestr.- ί ων. _.Ιμέ", δω;:> . 
IιΙμές(*lα-μέΥ,. *έα-μές, πι;6λ . smAh, Λιθ. esme (tt::tA' 
π",ωσ. asmal), ' πΙΧλ-σλΙΧιι. jesmi:ί, • ίιχπ. * 5mes(ί)' ιiττ. 
I"μl" μετά ·ά- · κ~τ" ίΧνΙΧλογΙιχν πρό,-ιόν -ιιίπ!)ν lar:i. 
- ' 6' nA'Jje. laIi πρΙλ. σιχ ·ισκρ. sfhά. - ϊ' πληθ. δωρ. 

Ι"τΙ, ιiττ • • Ιαί ιiντΙ "'h-ι"τι = σιχνσκρ. ιάηΙΙ, 'Οσκ, 
sent set, Όμ6ρ. 5ent, παλ-ιΡλ. Jt, Γo~θ. , ιiϊΎλoσιx~. 

, 5ind, nιxA-yapfL. ιίηΙ, !απ. ·s·entl, μετ2. ψιλoίi πνΙΙJμιχ
το; κσιτ' ιiναλoγΙιxν πρό; τό εΙμί κλπ: Όμ. ηρ. Ιiί.αι 
κιχτσι νεωτερισμόν. - Π(.tριχτ. ΌμΥίΡ. "α, Ήρο/). Ια, 
πΙΧλ-αΗ. ,,( *eS-η1=σανσκΡ. «5Am, !ttEtooι(.t ~" κιχ τ' ιiνα
λ!ηΙαν, Όμηρ. Λε~β. 10" κιχτσι τΤιν κλ! :Ην των 6ιχρυτό
νων.- β' ''1. "α17-α (tIJπo. ίιπενθuμίζων It(.tpιxx.)- r' Ιν. 
δωρ. Άρκ. Κιιπρ. ι}ς, 60ιωτ. παρεί'ς(*est=σ(.tνcrκ;:>. as, 
!πειτα ,"Jav, ι}" (ιiρx. γ' πλτ;θ. ) .- ιχ' πλTjθ. ttμε" (δωρ. 
"μ,ες) < *ήαμ,ε,,=σιχνσκρ . iί.sma .- β' πλτ;θ . ι}σr:ε=σιχνσχρ. 
astA, ιΙτα "τι χατ' ιiνιxλoyΙ:ι.ν.-'y' πλrιθ. δμτ,;;. ι}εν, 
ιi-ιτ·lJωρ. ι}" = σιχνσχ;:>. ΙΙιιιη, εΙτοι ι}ααν )'.ιχτ· ιiνιx ι.o
γΙιχν. - Προστ. Τα"" πρβλ. Zεν~. zdl, f(.tIt . *z-dhi' 
ίων. 1α"ι (Έκατ.)· σιχνσχρ. edhi « *ΙΙΖdhl).-'rltοτa.χτ . 
ίων. 101, 1αιμι", ιiττ . ώ, ώμ,ε" χ:ι.τ ' ιi 'I a. ι.ΟΥίιχν πρό • 
-ιΤιν ΧλΙσlν των βσιρυτόνων , πρ6λ . aa.voxp. c1sί.it.-E~x't. 
ar"" <*Iaj"", Ήλ, lί.i, πλΥΙθ. ιΙμε" ( Οέαϊ-με .... aιxνcrxp. 
5Yιll, λσιτ. sies slmus. - Άπρφ. Όμ. θ~σ~ιxλ . 1μμι" , 
Ήλ. lJωρ . "με", Δελ". ,Ιμ,ε", Β?ιωτ . εΙμ,ε" <*Ισμ,εν' 
ιiρχ. ι}"αι, ιiττ. εΙ"αι ( *Ια"αι *es-mnAI ' Όμη;;. 'μιν , 
Ιμ,ε"ιχl, Ρ!')δ . Ιμει", δλΙΧ δέ ιχ·Jτ 2. κ~τ ' ιiναί.~γ ί ιxν.
Μτχ. όνομ. πλ'1)θ . loντες ιiντί *h-έ"τες < ίιχπ . *s~entes' 
θηλ. έ ·ι. lJωρ . Ιαααα (IΌρτ. lάn~) < *Ιαl)r ja' aoιvaXF. 
sAtί · δωρ. Λδο6. lασα ιχντί *ίiσαα κιχτ' έπ (~?ιxσιν -ιοl! 
Ι"τ" ίων. δωρ. Α Ι !')λ. lώ" (B~ ιωτ. Ιώ", λισ6. 101") 

.ιΧττ. ω1'. . 
cΙμl (~κ -ιινο. βσισ ικου *Τω .= A!lt't. eo), β' Ι ·ι. ,Ις, 

έπικ. ,lα8-«, ιiττ. ΙΙ-Υ' !ν. εΙαι.-πληθ. 'μι" , Ττε, 
ίiί.αι iι ε1αl. - Προστ . r8-" rrro, πί.,.,θ . Ι'τι, Ττωαα" , 
ιiττ . Ιό"τοο".-'rποτ. 1'00, r17ς, έπ , r"afJ.a, ΤΥ έπ. i17aI. 
-E~κτ. 1'οιμι, Ιο/ην, έπ . γ ' έν. Ιεί" ij εi'η . -Άπρφ. 
Ιέ"αι, έπ. Τμεναι, Τμεν.-Μτχ . Ιώ". - Πιχρατ . fιει", 
έπ. καΙ ίων. Ijί:α, Υ ' Ιν. ηΙ'ε χα ! χιχτoc συν~Ιp. δε ' 
διι'χ. f1τ",, ' nλr;Q. fjειμ.", πειτε, f!lIaa". κιχ! κατά 
σιιναΙρ. πμεΥ, Υτε, δσαν, έπ. Υ' πληθ. ώο . ΗΙ'"α", Ταιι,", 
κ~ Ι α' πληθ. f!ομε". Έν τ1; ιin. lJιΙΧλ. ό ίνιστ . • χι ι 
σημασ. μέλλ. (=λΙΧτ . ibo=M ύπόγω). Έν OOΙ'V _πιχ~ 
δμω. Υλώσσ,!l Iiχομε'ι μέοον μέλλ. εl'αομαι χ~Ι μίο. ιiό;:>. 
ιι' ιΙaάμ"", γ' Ι ·ι. εΤαατο, lelaaro, Υ' διι 'ίχ. Ιltιαάα8-η". 

ΣημασΙοιι : πηΥαίνω, ύπάΥω 11 έρχομαι (τό πότι> 5χιι 
-ιά. lJu!) πι;ώτα. σ '/j μ. χα! πότι -ιήν τ ι; Ιtην έ;α;:>τ!-ια\ 
ιικ -ιων μιιι;Ιων Υι των λέ~βων , μεθ' ών ΙκοΧστοτ! σιινιΣ· 
πτιται) : λιχτ. 80, Ire: !~IΙXΙ ί δι a. ι τέριχ. μνι!α, ,[ναι 
περι::;>;>X σε ι~ τι 'Iι!~: εΙμι ",,,1 ιJιιi φιλtα., ~ι' Ιχ6ρας, 
χλπ.=διατηρώ φιλικός πρός τι να σχέσεις, iι περι
~ρxoμαι ε/ς πόλεμον πρός τινα 11 χροός ε,αατο=δι
ηλθε διό τοΟ δέρματος 11 μη' ιiπρ:ρ . μέλλ . lεισάαfJ."" 
aVAtjael,,=tnIivav νό συλήσωσι. - 'EXfiYjaIμotto t EttO 
ώσ. μι-ισι τ1). σημιχσΙα. tοίί έπι6αίνειν πλσ/ου : ΙπΙ 
... ηός Ιέ"αl. 2) δπ! πτηνων , πετώ κλπ. 3) aπ ! x tν 'l'j
σιω. πραϊμχτων : πέλεκυς .ε1.αι διά ~oυρός=ό πέλε
κυς διέρχεται διό της δοκοο-Ι"ος εΙσl = τό tτος 
θό παl?έλθι;ι (Υι θά Kλε/σr;ι) .- 'Εν .iι ιin . ~ ια,λ, Ιέ"αι 
εΙς τ«~"ό" = συνέρχεσθαι έπl τό αύτό - Iένιχ, εΙς 
λ6,.ους=όρχ/ζειν διαπραγματεύσεις, διαπραΥματευ
εσθαι. Προσταχτ. ffJ.I δή = έμπρός λο,πόν! καλό 
λοιπόν! Καλό! 

Έτυμ.ι εΙμl=σανσκρ. e'mi, Λιθ. eimi, Ιαπ. "'eimi, 
. ί~ ίαπ. ρ. el- (=Iέ,,,αl).-ε' Ιν. ιΙ < *,Ι-[α)ι=σ:ι.νσκρ. 
e:~I, AΙXt. ϊs, Λιθ. eisl, ίιχπ. *eisi' εΙ~ (πιχρ ' Ήσ~o~ , ) .
Υ 'ν. ~lα.ι=σανσκP . . eΊί, Ζενδ. aeiti, παλ·περσ . ailiy, 
λατιν. 1t, ιι, Λιθ. eitI, eit, !(.tIt. "'eitl'-a' nA TjO. τμιr" 
πρβλ , σιχνσχ. ίmά~, 1~π. *imes.- Υ' πληθ . Μαι, νεω

τιρισμ? ; ιiντ! *1"τΙ < Ιαπ. *j-enll (σιχν,,(. ΥάηΙί).·- Πιχ· 
ριχτ. οι' Ιν. πα ιiντ ! *iJa ( *ήjα=σ~νσκο. ιfyam, ίαπετ . 
·eί-η1. -ΠΡοστ. it7-I πι-6λ . σιχνσκρ. ih/ . Π~6λ. λατ . βδ 
( *ejo, ιiπpψ. ire, ίρλ , efhA (=itum est) , Ita.A , oA!lt!J. 
Idc1 ιiπpφ. ίΙί (= ίέναι)' π;;6λ. Ιλλ. dμαξ-Ηός (=προσ
~τός ε/ς άμόξας), . δμ τ, ρ . εΙα-Ι-8-μ" (=εϊσοδος), έπ. 
ι8-μα (=6όδισμα), οlμος (*Οί-s-mοS)=όδός κλπ. 

ι:lv, ποιητ. ιiν . Ι ι" (λ a.τ; ίη). 
ι:lvΙ-ι:τι;ς, .ς α""έα+Ιτος)' ό έννέα έ:τώΥ' ήλι

κ/ας o~~. ,Ι"ά-ετες ώ. iItrp.=tnl έννέα έτq . , 
ι:lvΙ:Cτlς, -I~o" θηλ. τοίί ιΙ"αετής' ή ήλικ,ας έν

νέα έτων. 
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cIvaI, ιiπρφ. τ01l eΙμl (sum) •. - 11 ιiντ! τ06 '"σι, 
ιiπρφ. τοl1 ε1μι, . 

civaI, ιiπρφ. ιioρ, β' το!} Ίημι (=στέλλω). . 
clνάιc.ις, έπΙρρ., ΠΟΙ'1jΤ. ιiντ! έ""άxι~=έννέα φοράς. 
clναιc.ισ-ΧίλιΟΙ, 'aw=tvvta χιλιάδες. 
εlνακόσιοι, σι, σ, ΠΟΙ'JjΤ. χα! ίων. ιiψ,~ έ""σχόσιοι, 
clν-άλιος, 'Ι' Ο", ΠΟΙ'1jΤ. ιiντ! έ"άλ.ιo~, 
cίνά-νίίχcς, ώ. ιπΙρ, (έ""έσ + tιtίξ) ' έπl έννέα 

νύκτας. 
εΙνάς, -άδo~, fι, ΠΟΙ'1jΤ, ιiντ! έ""εά~ ΙI' η ένάτη 

ήμέΡα. 
clνάτcρι:ς, αΙ' αΙ σύζυγοι τών (άρρένων) άδελ

φών, (<<συννυφάδες»). 
Έτvμ,: δι' ίτιιμολ .• φβλ. έ"άΤ'7e' το elv· το& εΙ

"άτιιeε~ όφειλετσιι εΙς; μετρικΤ,ν Εκ.ιχσιν' έν έπιγρ. ~o • . 
mτei το!} έ"άτηΙ? (τονισθεi::;α κιχτ7. ,';,1 ~oτ. iJ.vya
τei)' πρ6λ. Φριιγ. α ίτ. lα"άτεeα, , .ε. 1av-, λιθ. jente, 
αανσχρ. yiϊta:, πιχλ-σλΙΧιι. jetry, λΙΧ • . πλ'Yjθ. ja.nίtrϊces 
(= άνδραδέλφαι, γυναικαδέλφαι) κσ.τ' ιiναλoγίαν 
πρός ,iJv _ δμ:iδα janitr ίΧ, genetr ίΧ κί.π: ίαπ. * jena
ter-, * jlJ.tr-· ιiρμ. ner ii ner (γε·ι. ηίγί) = cσυννυ
φάδαll. 

cΙνiτος, '7, 0'11, ποι'JjΤ . ιi,ιτΙ ;"ατo~, 
clvcιc.a, εϊΥι:κεν, ίιψι . xixl ΠΟΙ'JjΤ. ιiντ! Ι"εχα ~lε-

τ&: γεν.). 
clvi, έπ. ιi 'ιτί τΥι;: 1ψ;θ . έν. 
εΙν-όδιος, -η κιχ ! -α, -0'11, ΠΟΙΥ)Τ . :ΧντΙ έvόδ,ο~. 
ι:IΥοσί-φυλλος, 0'11 (έ'"οσις+φVλΛ.ο,,)· μετά σειο-. 

μένbυ (κινουμένου) φυλλώματος, ούτινος τρέμουν 
τά cούλλα 11 σύδενδρος. 

Ε1ξσ, :ic;;;. α-' το'ι εϊκω (ύποχωρώ). 
ε:ϊξασι, ci 't ':. iv~ t έοίκαοι, -( -πί.Υιθ. πρχ. 'tOU *εϊκω 

(όμοιόζω). 
ε:Υξασκε, "(' έ'ιικ. ίων . ιiop. ιχ' τοΒ εϊκω (ύποχωρώ). 
ι:Ιο, έπιχ. γεν. ci.ντί έο, ov' τοϋ όποΙου, της όποΙας 

11 άπο ε1ο=άφ' έαυτοϋ. 
ι:ίοικυίαl, έπικ. μτχ. άναμ. πλ'Jjθ. θΥ)λ, τoίi έ'οικα. 
ι:Ιος, έπ. ιϊντ Ι έως' μέχρι. 
ι:ίπα, «όρ. α' "'ιτ Ι ΤO~ σuνΥ,θοtl. 6' εΙπο" (ο 6λ). 
ι:Ιπέμι:ν, δωρ. ιi'/τί είπείΥ. 
ςΤ-πι:ρ' έάν, έν πάσr;ι περιπτώσει, έάν τς; όντι 

(e7. lτετα-μ. εη. 
cΙπιιν, δωρ. ιiντΙ είπεί" (βλ. ε1πο,,). 
Ι:Ι-ΠΟθεν, έ .. ιρρ: έάν όπό κάπου. 
εί-ποθι, έπ;ίρρ: έάν κόπου, αν πουΒενά. 
είπον' ιiόρ . 6' (;)::JEl έ; ένε~τ. *εϊπω=*έ'πω' Πι;οστ. 

ι;ίπέ, έπ;ικ. '6' πλ'Yjθ . έ'σπέτε' ιiπ~φ. εΙπεί", έπ. εΙπέ
με", -έμε"αι, ~ωp. είπ'7'" μτχ, εΙπώ". 'rotliPXEI ώ::J, 
ιi~iJ' f1. ' εΙπα, κα-τά. τό ;tλε;tσταν }ν xp'ljOEt. έν τcjΊ 6~ έ~. 
ειπα.· Ilροστ . ε1πο", ειπατω, ειπατο", ε,πατε' ιιιπε, 
όπωι;; Υ.α-Ι το αΥε, ιiπιxν .. ~ ώσ. ιiν .. Ι ταίi είπε τε .. ρό 
πλΥιθιιντικοίϊ. 'Εν σιινθέσει ιiπαντ~ μέσο. τύπα. άπεl'
παο{}αι . Ό ένεστώ; ιiναπλ'Jjρα&ταιι διά. των φημι, λέ
Υω ΤΙ c1y02.vro, δ δέ μέλλων κιχ! δ πιχρκ. ιiναιπλ'1j~Q:ϊ'I
,:ΧΙ δι&: των τύπων ieioo, έeώ, είeηκα, 
Έτvμ.: elneiv, Λεσε. Fetn'7" ('1\1.1'..), π~6λ. "(ορτ. 

FeiΠΙXI, '[πα,. FεΙπω"τι, Ι1ραστ . πeο-Fειπάτω, KΙ:-ΎJΤ. 
ιiπρ:ρ . πeο-Fειπέμε,,' FIJln- ( l!:t ... *vevqv · (vev- κιχτ' 
"·ιαμ. )vej-) = σανσκρ. νδC- έν τφ "ι;~ . ά -νδca.m = 
ετπογ έχ ρ. veqv-, πε~Ι .η;; βλ. ) .. έ'πo~. 
cίποντο, γ' πί.οΥjθ. ot!:tiJoιt. ταίi επομαι (άκολουθώ). 
εΙ ποτε, έπΙρ: αν κόποτε, αν καμμίαν φοράν 

(λΙΧτ. si quando), αν καθόλου.- 11 εν πλ:>ι.γΙφ λ~γφ, 
μή τυχόν καί ... 

ι:ι που' άν που, όν κάπου, αν Τσως (λΙΧτ. Si cubi). 
εΙ πως, έπΙr;ρ: αν Klιηως, αν κατά τινα τρόπον, 

αν Τσως. 

εΙράνη, δωρ. &ντ! eletl"". 
Ι:ΙΡΥα&ον, ":;:'Yj";. &ό". 6' ,οίί eieyoo. 
ι:ίΡΥασάμην, μaσ. ιiό;;. ιχ' τ~5 έeΥάζομαι, ίν xp'lj-

σ,ι με'tά. ένεργ. σ'Yjμ: Ι:ΙΡΥάσθιιν, παθ. ιiόρ. 0:' εν 
xpr,cr;;1 μsτά. JtIXe'Jj', σΊjμ. 

CΙΡΥασμαι, ΠΡΧ. τηίi εeΥάζομαι, έν χρήσει ιΧλλατε 
μετ' ένεΗ . χα! /Ο.λΟ'Ξ μΞΤά. πα-θ. Ο1ιμ. . 
εΙΡΥμός, ιΧττ. είΡΥμός, ό (eieyoo)' εΙρκτή, δεσμω

τήριον. 

εlρyμo-φtiλαξ, -αχο.; Ό (εleΥμδς+φvλαξ)' δεσμο' 
φύλαξ. ' 

ι:ϊΡΥνϋμι καΙ -ύω=Βi'eΥω' έγκλεΙω είς τό δεσμω-
τήριον, φυλακlζω. . 
ΕΙ"ΡΓΩ η εiΡΥω, &ττ. τύπο; :ivtl τoίi παλαlQ,ίραιι 

τύποtl leyro. [81' έτιιμολ. βλ. leyoo). 
~lρΣαTαι, ίων. ιiντΙ εi'eη"ται, γ' πλ'1jθ. πlΧθ. πρχ. 

του ieiro. 
εΙρερoς~ δ (ei'ero)' δουλεΙο, αlχμαλωσΙα. 
Έτvμ. : ei'eeeo~ (*ieFeeo- *aeeFeeo- (π :θιιν. χα,' 

έπέ)'.τα-σιν .ου *serve-), λατ. s~rvos (servus = δοο
λος)' κιxt:i τινα-ι;; σιιγγ. τcjJ λιχτ . servos τού servo (= 
διασt;Jζω) , Ζενδ. ha.urνάtί (έπαγρυπνώ), Γοτθ. sa.rwa. 
(όμυνTlκά δπλα)' έΧ ταίi ία-π. *serv- κιχτ' έπίκτιχοιν 
τ'1ιι;; Ρ . ser- πρΟλ. λιχτ. sero (βλ . λ. IJiero). 

εΙρεσία, ίων. -ίιι, Τι (ie{;aaro)' κωπηλασία. 2> πό-
σα όρμητική (καί βιαία) κίνησις, παλμός.- 11 όμάς 
κωπηλατών, κωπηλόται (λατ. remigium) [δι'. ιiτιιμαλ. 
6λ. έeέτη~]. 

είρcσιώνιι, ή (eleo~)' κλάδος έλαίας Τι δάφνης . 
περιτυλιγμένος μέ μαλλlον, περιφsρόμενας; ΙΙπό παί
~ων ~6~~ων κιχτ:Χ τ·ί,·, έO?τrιν τ(ον Πvα"εψΙω" κιχ Ι 
Θαl])',1λίων, κ:Χί μΞ.ά. ,ο');;α ιiνιxρ-:ώμενα; «πό to[j ιiνω 
μέ$'C'Jς τη;; θύpα~. C"Otl κιχ! παρέμενε μέχρι το& έ"ομέ· 
νου ετου; . Είeεοιώ"η έκ::ιλεtΤQ ώ::J. κιχ ! το ~~μ!:t. [σχl')· 
,E<νή~ έτυμς;:\.. Κιχ,:Χ τ"'ι ~»ut~:x'1 «ιιΙeεσιώ1fll λέΥεται 
δ,ιi τά έρια]. 

είρέω, ίω 'ι. σ.~Τ Ι ieeoo (λέγω) . 
είρη, 'ή (Srero)' ιi;:.χιx!:x δνομ:ιο. σΙιι τ05 χώρου τιίiν 

σιινελ~ύσεωv , συ ·/ών. τ"iι λ. άΥοeά' [εκ ~. Fee-, πι;:.! -ή; 
6λ . ε ,ι λ. erero 11). . 

ε1 ριικα, -ιιμαι, ένεί)"{ . κιχ : πιχθΥ,τ . πρκ. _oi) ieiro, έeώ. 
είριιν Τι Ιρήν, -έ'I'O~, δ (efero Τι ieioo)' Λακεδαι

μόνιος νεανίας συμπληρώσας τό 180ν ετος της ή
λικίας του, όποτε ιi"έ)'. τ:X τό δικ::ι(ωμα νά. δμιλlj έν 't1j 
Σιινελεύ::Jει κιχΙ ν&: baTιyij τμΤιμιχ στριχτα[j. Πρβλ. ιiττ. 

έ'φηβo~. . 
είΡ'1ναίος, α, ο" (r,Ιeή,,'7)' είρηνικός, ήσυχος, έν 

είρήνr;ι . 
εΙρηνεύω, μελ. -οω' τηρώ είρήνην, ζώ είρηνικως 

(έν είpήνr;ι).- 11 Μτ6. φέρω είς είρήνην, καθησυχά
ζω 1I συμφιλιώνω. Έκ ταίί 

είρήνη, 1,' είρήνη, καιρός είρήνης (λιχτιν. ΡΑΧ) 11 
είeή1fη1f αΥω = ζω έν είρήνr;ι, τηρώ τήν είρήνην 11 
μ-:τρ. όναπ~ύoμα!, ήσυχάζ<:>., . • v 

Ετvμ. : 1χ6ΞI'i. Ξτ~μσλ: e'e'7v'7 Αιολ. ει e'7"a , Γορτ. 
έ~ 'ή'l'ίi, ίJωρ.· δι::ιλ, είρίiYίi, Βαιωτ. Άρ~. leιf"ίi κλπ: 
κχ-:χ τ:νιχς πα-ΡάΥετll.ι εκ ρ. ver- (=λέγειν) x!:t! θaω
;:;ε~τ:x: σιιγγ. τιji ι:!ήτeίi, Ήλ. Feϊ:ί.τeίi . Έ;; α~-:oίi .ό 

ι:Ιρηνlκός, ή, ό,,' ό συντελών, ό άποβλέπων είς 
τιΊν είρήνην 11 ό άνήκων είς τήν εΙρήνην, εΙρηνι
κός, φιλησυχος.-Έr.Ιρ. -κώ~. 
είριινο-ποIΣω, μελ. -ήσω' ποιώ είρήνην, εΙρη

νεύω. 'F,κ -;0:; 

είρηΥΟ-ΠΟI&;, Ο" (εleή'l'η+ποιiω)' ό ποιών είρή· 
νην, ό διαπραγματευόμενος είρήνην.-'9; ούσlιχστ . 
ό εΙeη'Υοποιό~=ό κατασκευαστής (ίδρυτής) τρόπον 
τινά της είρήνης. . 

είΡΙΙΥο-φύλαξ, -aκo~, δ, ΤΙ (εΙeή"η, l-φv,ιαξγ . ό φύ-
λαξ της είρήνης. . 
είρήσομαι, πχ(j·'ιΤ. τε.ελ. μΞλ. τι;ίi eeero, eero. 
είρίνεος, 0'11, ίω'ι. α.ν;;Ι iet"eo~' ό έκ μαλλΙου, 

μάλλ ι νος. '1-:1'. του 
είριον, τό (eleo~), !ων. ιi 'l. ί le'o" (μαλλΙον). 
είρκτέον, ~",μxτ. έπΙθ. του el'eyOJ' πρέπει νά έμ

ποδίσι;ι τις. 
είρκrή, ίω'ι. Σριc.τή, 'fJ (el'eyω)' μέρος περικυ

κλωμένον, δεσμωτήριον, φυλακή. 
είρο-κόμος, ο" (eleo~ + κομέω)' ό κατεργαζό

μενcς ερια, έριουργός. 
ι:Ιρομσι, ίων. ιiντ! εeομαι' έρωτώ' βλ. ΒΙρω Β. 

[δι ' έτιιμσλ. βλ. ieiro Β). 
είρο-πόκος, ον (έΙeο~ + πόxo~)' ό έχων πόκους 

έρΙων πυκνόμαλλος. 
ΕΙ"ΡΟΣ, τ6' μαλλίον, leI01f. . . 
Έτv,ιι.: e1f!'O~ <";eFo~" πρ6λ. ιiττ. ~iί εeο~ (=πλού

σιος εις έρια)' α!ολ.. έ'π-ερo~ ( *eeF-) = κριό.;' δμ'JjΡ. 
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Ιων . ~'ίριo-ν, ιiτ,. α!σ~. έ'~&oν Ι=μαλλιo~γ ιων. ~Ι~ί- ' 
-νεος, αττ. έel1!~εος, εeεοvς (=μόλλινος)' πιθαν. * εe
Fo~ <. ~FtqFo!; κ~τ' ~νoμoΙωσlν, π;;6λ . λ~τ. verveX (6-
μνός, πρό6ατον), Ιρλ. ferb (6γελάς)' 1ψΙ;λ. OC'ι.~λ. 
Fαρή-ν « *vrr-en-)=όρvΙον, Βο ιωτ. Fάρ"ω", OCτ-: : άρή~, 
OCnλoσσ;~. wa.ru, raPJl. wa.re (έμπόρευμα, συνιστα
μενον όρχικώς είς μαλλΙον), παλ-ηΟΓΓ. νΑΓΑ (δέρμα, 
μόλλινον ϋφασμα). ΚχτΟΙ τινας τά *lqFo- (έριον) 
εΙναι συΥΥ. τιμ Ιριφος (=αίξ), πρ6λ. λιθ. ~ras (άμνός). 

clρο-χ'ρίις, έ~ (εΙρος + χαρη"αιγ ό χαΙρων διά 
τό tpro. 
ciρnΟίlcς, δωρ. ιivτ! εΊ:ρπομε-ν, α' πλΎjθ. πσ;ρτ. του 

Ιρπω. 
clρύαται, ίων. γ' πλΎjθ. πσ;θητ. ΠΡΧ. τoίi έρύομαι.-

c'ρύατο, γ' πλ1jθ. δπερσ. (μ :sτ'.t σrιμασ. oc~p . ). 
cιρυμαl, 'Πσ;θ. π~κ. τι;;π ερύω. 
cΙρiJμcναι, ποιητ. OCντΙ ερύει-ν, OCπρφ. τοϊί έρνω. 
«'ρiίσας, ίων. μτχ. α.~ρ. ",' τοίί ερνω. 
cΙρύσσαlτο, έπικ. Υ' έν. Ε'Jκτ. ά.ορ. "" τοϊί leVro. 
«lρίiτo, Υ' έν. παθητ. δπερσ. (μετά σημασ. OCορ . 6') 

του leVro. 
cΙρύω, c'ρύομaι, 1(0'1. ιiντΙ εeνω; εeνομαι. 
ΕΙ·ΡΩ(Α)· OCόρ. 01.' εΙρα κα Ι leaa' μτχ. π",θ. πρ'κ . 

ερμέ"ος, έπ. εερμέ"o~. - Λσ;τ. sero' συνάπτω, συν
δέω, συνεΙρω, όρμαθιόζω: 8ρμο-ν ... ήUκeοισι" εεe' 
μέ"ο" = περιδέραιον ωρμαθιασμένον όπό τεμάχια 
ήλέκτρou. 
Έτvμ.: ιι'{ρω «*atgjro)' ερμα, κάiJεeμα (=« σκουο 

λαρΙκιJl)' 8eμος (= περιδέραιον)' de~da (=«όρμ!ό 
ψαρεύματος.ll)· &eμαiJός' όαρ (= σύζυγcς) ' εΙρμός' 
πρ6λ. σσ;νσκρ . sa.rat , (νημα), λ σ;τ. sero (συνδέω), 
serles (σειρό, σύνδεσμος)' βλ. Κ'Χ ! λ. είρερος. O~χ! 
εκ ~. ser- iλλ' έκ ρ. ver- (r. ~::;λ . ί.Ξ~-;. weru = άρα-

'διόξω ΚΖ! δσα; ΥράφΟ'/τσ;1 έν λ. άείeω). . 
ΕΙ·ΡΩ (Β) ' λέγω, όμιλώ, όφηγοομαι' τάς α;!Jτάς σημ. 

lXQUOI κι.ιΙ οΙ μΙΙσοι τύπ~1 είρετο, e'{eo"ro,- Ι'ενικω; 
δμως τά μιi~oν εΊρομαι σΥιμ . έρωτώ (Κ'JΡ . σ'l)μ . κόμνω 
ωοτε νά μοl λεχθ(j τι). Βλ. καΙ ερω. 

Έττιμ.: r:rero «*Feejro, π~6λ . ~!X;;' Ήcιιχ . «ευείρω' 
ε'{πω. r:vr:lero ( *lFtejro)' μέλλ. ε~:κ. ~ων. Ιeέω, cΧττ . 
ιρω' πρκ. ιΧττ. είρηκα, ε'{Ρ'1μα, « *FεFρηκα, "'F:!Fρη

.μαι, *Fr:I -(*Fr:F- .φά σψ:ρ. κατ' cΧ'IQμ~ίωσ ιν' OCpy. Fε
Feημέ"α iντl "'Fειe'1μέ"α' .. αθ. :iόΡ. ίων. εΙρέθη-ν 
«*IFεeεθη,,) iτ, . ερeήθη-ν «*εFeήiJη-ν), ρημσ;τ,' έπ!θ. 
eητ6i, -τέο,ς' ρήτωρ, oι.~.,λ. βρήτωρ' 'ρήτeα, 'Βλ. 
Feiirea. Κυ.ψ. Feήτα C("'Fρήτeα κα,' ~νoμ.)· ρήσις' 
πρ6λ. σοι·/σκρ. νra.Ιόm (νόμος), ZΞν~. urvata- «*νΥαΙΑ' 
=ρητόν), παλ·σλοιυ. rota (ορκος) ' ί οιπ . 6iGl;; των :i ~ 
νωτsρω verei' π;:.6λ. *ver- κ:ι! κ7.τ' έπέχτ. · verdh
έν τιμ λα;τl'ι . verbum, Όμερ. uerfale (ναός), Γοτθ. 
waύrd, πσιλ·yε ,~μ. wort, Λιθ, viirdas (όνομα). 
ΕΙ·ΡΩΗ, -ω"ος, δ' ό προσποιούμενος, ό δλλα λέ· 

·γων καΙ άλλα φρονώ ν 1) σκεπτόμενος, ό κρυψΙνouς 
(λα;τ. dissimula.tor). 

Έττιμ. : erero" ( *Fr:e·jQW (= ό λέγων τι χωρΙς 
πρόγματι νό. τό οκέπτεται) tx δ. Fte- (=λέγειν) κα;Ι 
o~χΙ έΧ ρ. le- (= έρωταν). Βλ. κα;ί ε'{ρω Β.- Ιία;τ' 
OCλλους t'{ero" (= ό μετερχόμενος τεχνάσματα) 
(*lejro,,' πρ6λ . λα;τ. erro (πλανώ, πλανώμαι) ( p*er-sii-' 
κα;τά τοιίίτοι 'ιι ιiρχlκή σ1jμ. του εi'ρaw=ό εlοάγων είς 
πλόνην, ό πλανώΥ' πρ6λ. ".'Ieαφος *leeαφος (*le' 
jaφo!; έν τφ (ων. ΕΙραφιώπις,' Λεσ6. Έeeαφεώτας 
(έπΙθ. τοίί Διονύσοιι παρ& τιμ Άλκα;Ι ιρ). 
cIpωvcia, 'ιι' προσποΙησις, KΡUψΙνOια, όποκρισΙα ιι 

άγνοια έπιτηδευμένη (προσποιητή) διό νό προκα. 
λέσι;ι (νό έρεθΙσι:ι) κόποιον όντΙπαλον, «είρωνεΙα» 
χρησιμΟΠΟI1jθsίσα κtlρΙως δπό του Σωxρc.ιτoυ, _νι.ιντΙον 
των σοφιστών. Έκ τοίί 
cΙρωνcύομαl (e'{eroy), ιiπoO: προσπΟlοΟμαl δΥνοl

αν, ό'ποκρΙνομαι δτι δέν γνωρΙζω. 
cΙρωνlκ6ς, ή, ό,,' κατόλληλος δι' εΙρωνεΙαν, cεl-

ρωνικός», περιπαικτικός. . . 
«'ρωτάω 1) cίρωτΕω, dJtlx. χαΙ ίων. ιiντΙ leωtάω., 
ΕΙ'! 1) .'ΕΙ, ' πρό{J. μετά αΙτ. μ6"ο". Βσισική κα;! 

πρωταρχική σ1jμ.: διεύθυνσις πρός τι μέρος, κΙνησις 
πρός τι μέρος, μέσα εΤς ΤΙ.- Ι ΕΠΙ 'I,'onor· σιυΤ1j 
• Τναιl 1) 4ρχαιt?,c.ιΤ1j κσιΙ αυ'/1jθ!στiτ'/j χρYjσtς' ιiλλdι χσιΙ 

πράς δήλωσιν προσώπου , με't7. ρημiτων δ'/)λ~ιj 'l,rι\ '1 κΙ· 
'/ησιν iΊ έxπα~βιισlν' ώσ. μs~ ,7. ρ'l)μ. δ;;ΟΙσΞω; α Yί:"7. '/ Τ~ · 
κων : εΙς tbna 6ell_ 6λέπειν κατό πρόσωπον Ii !"ι
"ΤΙΙ παρ' Άττ. δηλοί έχθρικήν κίνησιν (λσιτ . coritra, 
adversus=πe6ς). 2) Μ:sτά ρημ:'iτω'ι ίJ 1jλ ούΗω" στά
σιν tv τινι τόΠΥ iJ εΙς κsίτσι t βρα;χιιλΟΥικως, έξυπα;· 
κουομένης πρoηyYιθείσrις ΚΙ'/ήσεως : ες μέΥαρο-ν κατέ
lhiκε=τό έκόμισεν είς τό μέΥαρον κάl τό κατέθε
σεν έν αύτΥ 11 ο&τω: πάeεψι ' εΙς τό~tο,,=μετα6αί
νω είς τινα τόπον καΙ είμαι (εύρίσκομαι) έν αύτι;! 
ιι κυ"Ιως δ~ ou'toJ βραχυλσylκ'ίiς κ:sίτ~ι! έ'Ι τ~ φ":Χ" ,,ι 
aφζομα, εΙς τόπο-ν = καταφεύγω εΤς Τίνα τόπον 
καΙ διασι;,ζομαl παραμένων έν αύτΥ. 3) Σ'J'ΙΤ~J"'J ' 
μέ '/η με;;ά Υενιχj)ς κείτσι l Ηλ:sιπτικω.: εΙς Άιδaο 
(ενν. δόμο,,), OCττ. εΙ. 'Άιδου (εν'ι. δ6μσυς) = εϊς τό 
διαμερΙσματα τοΟ "Α,.δου " ες Άθη-ναίης (ένν. ίηδν ) 
=εlςτόν ναόν της 'Αθηνας, ες Πeιάμοιο (έ'ι 'ι. οι 
κο,,) κλπ. " ώσ. κα;Ι έν τιjί πs;cρ λ6ΥC!): εΙς Δή,ιητρος 
=εlς τόν ναόν της Δήμ. " δμο Ιως εν τΌ ΛσιHν~κ~: 
ad ApoIIinis, Castoris (έν 'ι . aedem).- Ι ΕΠI ΧΡο
Nor: 1) μέχρ ι, έως: ες ήω, ες ήέλιο" χαταδύ"τα 
(=μέχρι της πρωΙας, μέχρι της δύσεως τοΟ ηλlου), 
εΙς ό'τε=μέχρι τού χρόνου οτε .. " ε. ο=έως ου, μέ
χμ!ς δτου, Ις εμέ=μέχρι της έποχης μου. 2) Πρά_ 
κσιθ~?lσμάν χρονικης; Π6ρι6δου : εΙ. ε"ιαυτόν=έπl έν 
έτος, δι ' εν έτος, διό ηερΙοδον ένός έτους, τ . ε. 
εν όλόκληρον έτος" lς 8oieοι;= διό τό θέρος, κα
τό τό θέρος, Ιι; dnώρ'1" κλπ. n .ι. άεί=~ιά πάντο· 
τε, πόντοτε " εΙς ήμιίς=μέχρι τi')ς έποχης μας, μέ· 
χρι τών ήμερων μας" εΙς τeΙΤ'1"ήμέρα-ν=κατά τήν 
τρΙτην ήμέραν, Ίι έντός T(DIWV ήμερών.- 1I1 'Ε ΙΙΙ ' 
ΣΚΟΠΟΙ 1) ΠΡΟθΕΣΕQΣ : ΑέΥω εΙς άΥα{}ό" 6μιλί) 
διό τό καλόν (μέ όΥαθήν πρόθεσιν) " ες 3τ6λεμ,ο ,l, 
iJωρήξομαι=θό έξoπλισ~ώ διό πόλεμον,- νι )lIn' 
APIθ~IHΨ. : Ις μΙα" (έ'ιν. βοτι'}.η,,) βουλεναι=όποφασί
ζω κατό ένα καΙ τόν αύτόν τρόπον (η όμοφωνως) 
11 εΙς έ'" έρχομαι = συναντώμαι, συμφωνί) "μΞΤ ' ίί~ι
θμΎj;; . πληθ. ~ρlθμ. (=μέχρι, έως) : εΙς μυρίους= μέ
χρι τοΟ όριθμοΟ τών δέκα χιλιόδwν, δέκα χιλιόδες 
11 εΙς ΔVo=εlς 6όθος δύο όνδρων (iπl αηπ,. π σ;;;α · 
τi;;εω; ) " ώσ. έπ! σΤΡΟΥγύλο') iρ ~θμοi) = περίπου, ως 
έΥΥιστα, τό άνωτοτον Οριον. - - ν ll pc,;; Ι:T, λωσ'~ν 
ΆΝΑΦΟΡΑ-Σ iΊ ΣΧΕ'ΣΕQΣ: ες 0= έν σχέσει πρός 
τό όποΤον, δι' δ : εΙς τ; ί=ως πρός τΙ ; διατΙ; Έν,,:
εuθΞ 'Ι ouxvoc σU'ιιχπο-:ελsr πεpιφρα:~~ν ιi 'Hi Eί!~~tι.: ες 
τάχος OC 'lτί ταχέως' εΙς κοι-νό" = κοινί)ς, ες τό πα" 
=πάντως. 

'Εν!οτε 'ιι εΙς χωρΙζβτα;1 OCπ6 1:ΤΙ. α :τ ι σιτ ικΥί; 't'l); ~ι' 
αλλω'ι λέ~εων: εΙς άμφοτέeαι Διομήδεος αρ,ιιατα βή
την (OCντΙ : εΙς tι.eματα.,.). Σπa.,ιώτsρο·, ε5pYι'~~ -; Ξ9~ι ' 
μέν1j μετά τΤιν έ~ α;~της ε~αpτωμένην πρ6θΞσ~'1 : μά χ η" 
ες=εΙς μάχη-ν. W A~~o. σημειώσεω; δ πλΞ()νσ; ς;μ';;; έ 'ι ~ '~ 
περιφράσεl εΙς tι.λα "ε. 

Έττιμ. : εΙς (ε"ς (α.πσιντ~ έν κρ'/)τ. χαΙ OCΡΥ. Οι!Χ λ. )· 
ες ( l"ι;, ~I' ιΧπ060λης 'tr:.ίI " πρά 'to[J a+σ'Jμφ. , Π . Ζ . ε " 
.φ σuμr:λέγμσ;τι ες ' του"ο «ε"ς τουεο), έ,ι Φ ενς (εις) 
αύτό' πρ6λ. χσιΙ 1:ά κρητ. ες τό" παριχλλ ijλω;; τιjί ε'l'ς 
όeiJό,,' fι Ι"ς (ε" κι.ιτ' ocνσιλ'JγΙα;ν πράο τΤι '1 εξ (εκ -l-ς. 
Βλ. κα;Ι ε-ν. 

ΕΙ"!, ΜΙ' Α, Ε-Η, Υβν. l-νός, μιας, έ-νός, λ \l: • . unus' 
εΤς, ένας τ6 θ1jλ. μία πΡοΥίλθεν έ~ αλλ'/); :>[ζ'Γι; ή δ;: 
οΙα; έμφα;νΙζε1:σ;1 (ιiλλ ' α.νε') του ιXρχ~κoίί μ.) έν :q> Ξπικ. 

Ιός, '{ΙΙ (= εΤς, μΙα)' ιiπσιντ~ κα; ί έπ:τ:sτσ;μ . εΙς οΙος, 
μΙα ο'{α (1) ο'{η)=ένας μοναδικός, μία καΙ μόνηΙΙcU ::l . 
ιΧπα;ν1:4 συνημμένον με:ιi δπ , ,~~I:':-' π;;ό; μεΙζονα; ~μφ:x
σιν; ' .Ιι; αριστος' εΙς ... ,ς=λ~-;:. unus alίquίs=κάποι
ος εΙς Ικαaτος = καθένας, έκαστος χωριστό . (λσιτ. 
unusquisque " κα{)' Εν εχαστο" = εκάσΤόν' χωρίοτά, 
tv πρός έν, Eva-tva" εΙς άνήρ=λατ. unusomnium= 
δι' tva άνδρα (ως πρός tva άνδρα): πΛ.ι;lστ:ις yv· 
ναίκιιι; .Ις άtιήι! ΙΥ;'ματσ '= παρό Ι]ολλός . συζ(ιΥους 
δι' tva δνδρa ένυμφεύθη. 
Έτvμ. : OC1:Τ. εΙς (γορτ.Ι"Ις], δωρ. ης) <*Ιμ·ς · *sem·s· 

οΜ. Ιν (*sem' θ1jλ. μΙα (*aμ·ιιι *smije' Υεν. ci,, ';. Q!J~. 
l"ό, ιiντ! lμ·όι; κα;τ' 'άνι.ιλογΙαν πρός τά ·'V=Slll· ίσ;π. 
* .. m- ίν ~ot, λσι'1:. sem-per --(*sem- s[νσ;ι α;ίτ.' 4ν'. , o!:iδ • 
=1,,), semeI (*sem-vel), π;.Cλ. slngulί (·gulo( '9'1' 



ιιό .Ις-•• σδollιι 

+-10-), ΙΌ.θ. slmle (=μΙον φορόν).- 'EVRiat τού
τοι, 6πόxιιτcιι ή Ιαοπ. ρ . 'sm- πρδλ. 'Αρμ. ml (εΤς), 

Ι/.λ. μώννξ ( *αμώ"υξ), λ2οτιν. mllle «*smi gΖhlnβλ· 
λ. χΙΑ,ο,·-ίαοπ. *st}1.-. 'Εν τίji σαονσχρ. s6-d4m, ~6-d4' 
Ζsνδ. h4d4 (πόντοτε), σ2ονσκΡ . SΑhά, sAtrιt (?μοϋ), 
sAkr't, (δπαξ) SΑhόs-rΑm (μΙα ' χlλlάς βλ. λ. χ,"'Ο')' 
ς6CVΑnt- (l';κα~τος βλ. λ. απα~) Χλπ. -"AH'Yj ΙΙΤ:δΧΤ. 
la.R. ρ. *sιp-k- Rr:-6A. έλλ. ά-1'J-eόο" ~-παξ, ιi-πα~, 
ά-πA60~, ίiτεeο~, ;τεeο~, ι!κατ~" (~λ. τσι*" λ. λ. ),. λσι:.
slm-plex sim-plus sincinium.-wo. ι αοπ. stpm- av τψ 
έλλ. αμd, δωρ. d',u;. (=6μοϋ), Κρ'YjΤ. άμάκ'~' ~λλ. 
-αμο (ονδ-αμο-), ΙΌτθ. sums (κάποιος), παολ-ιρλ. s":
mA11 (6μοlότης), λαοτ. simίlis ( *semllis, *~emells),. Sl
mul (ΠCΙλ-λ2oΤ. semol), simϊtίi (ταυτoXρόνWς), cφμ. 
hAm· (6 αύτ6ς, 6 ίδιος).-'Qσ. Ιαοπ. *som- έν ΤΨ υ.λ. 
ιlμo~ (=δμοιος), ιI.uα"o~ (6Ι .. τά •• λ. ι .. ), oιxvox?.SA
sόd (συνέλευσις), RΙXA-OAΙXu; ~A-sedii (yείτων) .-ια.~ 
*som- εν τφ Ιενδ. hiima- (ο ιδιος), Ra.A-oAcιu •. sAmt~ 
(6 ίδιος).-~'Yjλ. ία (·Uμ., ΛΞ~6., t+Ξa".=μΙα), κα.! κα.; 
α·ι:ιλ. αρσ Ι6~' πρ6λ. ΖΞνδ. Τ, lm σ:ινσκ;;ι. rm, r·dr c; 
(αύτοο τ~o ' είδους), Λ:θ. ji (=~ύ~ή)._ 'Η :;Yίμa.σ~2o τ".ϋ 
:i~LejJ. εl~, μ/α, ;;'" προΥιλθ.ν . ιϊπ!:> ΤΥιν ενν.o:cι.ν 'tQU «X'J
'1: Ι;;, "ή, ό ακρι6ώ. Κ2οί O'JYo! &.λλο" 'Yj,.o» εν σιντιδισιστο
λ jj πρό; χοΧθ. τι '1:ό δεutερ"ν Τι τμτ"ν. 

cίς, έπιχ . 6' Ιν. tiνεστ. ΤQίί ιΙμ!.- 11 6' 4ν. έ'/εοτ. 
τι;!) ε1μ, (αντ! '1:0ίί ιiττ. ε1). 

ι:ϊς, μτχ. ιio;;. e; ' '1:0U ϊημι. 
ι:'Ισσ, ίνεΡΥ. ιiόρ. cι' '1:ι;ϋ ϊζω, έζομα, (i !;J. .): σκο

πό" .1σ. = έτοποθέτησε σκοπόγ λ6χο,. ε1σα,. = έ
σΓησαν ένέδραγ μτχ. araas, ιiΓo;;φ. 10α, . .. ·· '~J. μia . 
μ~λλ. lιιομα" έπ. Eσσoμa,' α:\ρ. σι' εiσάμη,.· Π~O. Π~Ύ: • 

. εΙμ,αl' Ιδρύω, άνεΥείρω (επ: ιiνεγΞι~r..μiiνων 'ηω·, 'Yj 

έπ! σΤΤινομΞνων iγcιλμ1τιον θ:ών 'i, α·,~ ~ιi ·l'tω·/) . υί ~λ
λ~ι xpc;vot πσιι;οιλσιμεiν"ντοιι έκ του ρ. lδeύω. 
ι:lσ-αΥαΥών, μ~χ. ιiό;>. δ' του εΙσ&Υω. . 
ι:Ισ-αΥΥΙ:Ιι:ύς, -έως, 'δ (εΙσαΥΥέΗω)' ό αναΥγέλ

λων (κσιΙ εlσόΥων) τούς προσερχομένους 11 όξιω-
μαϊοϋχος έν τ!Ί Περσικ!Ί αύλη . 

ι:Ισ-αΥΥεΙία, -1,' μή'/υσις, κα ταΥγελία, κατΟ'!'lθε 
μένη εΙς τήν B:>UXIjv 1') τήν Έκκλη,?Ιαν Τ,Οϋ Δημου 
διά δημόσιον όδίκημα Ι! δγ,/ελμα, αγΥελια, π ληρο-
φορία. Έκ ,GU _ .. , • 
ι:ίσ-αΥΥiΙ1ω, μΕλ. -.. "ω' ~ιιιι 'touC;; X?~νo". Ι;, .. ay

γέλλω: εΙσέρχομαι καΙ άναγγέλλω (κ6μνω _ έ~'ι'oν 
.. θυρωΡΟϋ) ιι '(aνικώ~, όναΥγέλλω, γνωOΤOΓlOιω, ανο
φέρω, έ!<.θέτω.- 11 καταγγέλλω τινά διό δημόσιον 
όδίl<ημα' ~λ . alaaYrIi'λ.la. ' . • , 
. ι:Ισ-aΥι:Ιρω, μΕί .. -εeω' tL:i ,aIII; l?tvGII;; ει .. αΥΙ'" 
ρω' Q\J νόγw, συνα~ρoίζω, ε7ς τινα τόπον. • 
cίσ-άγω, μΞί .. -ξω' ιi':iγ. ε' Iιlσ-ήΥαrο'" RfX. -αyrι

OXU ' άγω (όδηγώ) έν Γός, φέρω μέοα είς, ειοόγω. -" 
έσάΥω 1, έσάΥομ?ι 'Y~,.αϊκα = εΙσάγω χυναΤκα (ις 
τόν 01κ6ν μοι) ως cυζυΥον, λαμβάνω συζυ"ον. 2) 
είσ6Υω (έκ τοϋ έξωτψικοϋ) ξ.ένα έμπoρεύμαT~ ιι εΙσ
άΥυμα, - έξάΥομαl=εlσόγω - εζάγω (κόμνω εισαγω· 
Υήν r. al έξαΥωγήν προϊόντων) .- Mέ~Ι; '/ έπιτρέπ:, 
τι'ιν είσοδον ξένωγ στρατευμότων (τό π~oσK~λω, 
Ίά είσΡΥω) ιι ώα . εlσόγω ε/ς σύνδε<;,μον, ε γγΡ~.ψω 
τινό είς έταιρΙαν π. χ., μυώ τινα ιι εισόγω νέα ηίjη 
KOI έ8ιμα . - 11 ώ~ πoλιηκό~ &f-r..ς, φέρω (r:αρουσιά
ζω) τινά ένώπιον Βουλης (ij, Συνελε_ύσεως):_ εlσάrω 
τι ets βου",ί,. = φέρω τι ένωπιον της βουλης. .2) 
ώ- ~Iy.αν:κός ι.;~., είσάΥω δ/κη,. ii reaφiι,. = εισ
όγω ύπάθεσίν τινα είς τό δικαστήριον, όρχιςω τήν 
διαδll<οοίQV; καταθέτω ά):'ωγήν. 

ι;lσ-οι:ί, Ξπ!ρ. άντ! ι:Ι~ άε, = διό πό ντοτε, είς αί
ώνα τόν απαντο, 

ι:Ισ-αι:ίρομαι, IlS~. · EiuotxoJjQI, παΙρνω κοντό μου. 
ι:lσ-:αδρtω, μυ.. -,ίσω' είσορώ, βλέπω μέσα είς, 

προσβλέπω, διακρίνω. 
ι:lσ-αΙρω, μΕλ. · αρώ· σηκώνω τι καΙ τό φέρω έντός. 
ι:lσ-Cίίσσω, ι:lσ-ιjισσω, ιiH • • ΙσΥnω· μιλ. -4ξω' 

είσορμώ, εlσπηδώ. . 
εfσαιιο, '(' !.,. Ε ·jκτ. μέ;;. ιiι;ρ , '1:ι;ϋ "'.ϊδω (8 Eiλ.). 
clσ-iιιονι'ςω, μέλ. -Ισω, iH. -ιώ' ρίπτω όκόν

T.IQV έ"αντΙον τινός U ιiπολ. έξακοντΙζομal, έκσφεν-

ΟΟνΙζομσl, άναπηδώ, άναβλύζω (έ"Ι CΙΤμ7ΤO;). 
cΙσ-ιιιούω, μίλ. -σομα,' a?r-. 20' -ήκουσα' π~x. 

-ακήκοα ' άκούω, άκροωμσι, άφOUK/?όζoμc;ιI, ~ίδω 
προσοχήν ιι χσιί, «πλώ;, άκούω.- 11 υπακουω, υπο
τάσσομαι, συγκατανεύω. 

ι:lσ-σιιτiον, Ρ'Yjμ. έπίθ. '1:0a εΖσάΥω' πρέπει τις νό 
είσαγόγl) (δεί εΖσά".,,,). 

ι:ίσ-άΙΙ0μαι, μΗ. -aAOVμal ' ιi6p. οι' -ηλάμ,l'" Έπιχ. 
Υ' έν. α6ρ. ε ' έσιiλτo' ιiπoθ: είσπηδώ, εΙσορμώ. 

ι:lσ-Ιμcίβω, μέλ, -ψω' εΙσέρχομαι, ~μβαίνω . . . 
ι:ίσάμην, ι!π . μέσ. ιiop. τοίί ε1μ~.- 11 επιχ. μI~. σιορ. 

cι' τι;ίί *είδω (6λiπω). 
ι:ίσάμην, Ilta. ιi6p. σι' .05 εΙσα (τοίί i'ζω, 8 6Ι .. )· 

Τδρυσα. , 
ι:lσ-ανα-δσίνω, ιiόp. δ' -Ω'ΙΙΙβη)/' όνέρχομαl εις, 

άναβαίνω εΙς .. 
ι:ίσ-aνaΥιιάςω, μΙλ. -άσω' όνσΥκόζω τι νό εΙσ-

έλθl) εί.ς τ!, έκβιόζω. _ • 
ι:ίσ-αν-αΥω, μ:.λ. -ξω' 6δηγω υψηλό μέσα ε/ς ... 
ι:ίσ-αν-ι:ίδον, ιiόρ. e;' (6λ. aldo'll)' εΙδον έπόνω 

(ic ... : 01J{~α"Vόl' είοανιδώ". 
είσ-άν-ι:ιμι (εΙμl)' άναβαίνω έπόνω είς ... 
ι:ίσ-αν-ιδών, μτχ. τ?5 εΙσα"εϊδο" (ο 61..). 
ι:ίσ-αν-ιών, ιnχ. -ιoiί εΙσά,.εlμι. 
είσ-άντσ, έπ(;:.. · κατ' εύθείαν έντός, κατό πρόσ

ωπον, έντελώς όπένανTl. 
ι:ίσ-άπαν, έ .. ίρ . :ivt! εί~ απα,,=έντελώς, καθ' '6-

λοΧληρίαν. 
ι:lα-άΠάξ, ~έπ~. 'iY~ . '1:0i! .Ι~ απαξ=διό μιας, δπαξ 

δια παντός , έφάπαξ . . 
ι:ίσ-δράσσω, r.ιττ. -ττω, μηλ. -ξω' ώθώ τι καΙ τό 

ρΙπτω έπάνω είς τι, τό κόμνω νό συ'{Kρoυσ~Ι:Ι 
πρός τι. 

ι:ίσατο, ι:ίσαιο' βλ. είσάμη,., εΙσάμη", 
ι:ίσ.qιιω, ιϊττ . ιϊντί εΙσ-atσσω (8 βλ.). 
ι:ίσ-αυΥάςω, μέλ. -σω' προσβλέπω, ~εωρW. 
ι:ίσ-αϋδις, έπ(ρ. 2ντ! εΙι; αliο-ιs=μετά TCΙOτσ. 
ι:Ισ-αυριον, έ,,(;ι. α-ιτ! εΙι; aiίe'o" ~ αύριον, διό 

τι'ιν έπομένήν. 
ι:lσ-σϋΙιc;, toτCp. δωρ, κσι! ίων. ιiντΙ εΙσανο-,ι;. 
~Ισ-δφ.fημι, μ!λ . -αφήσω' στέλλω μέσα εΙς, όψΙ· 

νω νά εΙσέλθl). 
ι:lσ-αφ-Ιιcδνω="Ισαφ,Κ,IIέoμa, (8 βλ.). 
ι:ίσ-αφ-iιιiσδcιι, ιiπ~ψ. ιi"ρ. ιΙ ' '1:0ίί .Ιααφ,κ"Ιο

ααι (δ 6ί .. ) . 
, ι:lο-αφ-ικνiομαι, μΞλ. -(ξoμa" ιiπoθ . · όφικνΟΟμαl 
(φθάνω) εlς. .. 11 έρχομαι fι πηγαΙνω μέσα εΙς ... 

ι:lσ-6αίνω, μaί.. -β'ίσομαl' ιiόρ. Ι' -έβη,,' πρκ. -βέ
βηκα' έμβaίνι..ι, Eiat PXOJjQI I1 XIJ;:' . έπιβαΙνω πλοίου, 
έπlβιβ6ζομαι. 2) Ii;ψ~~. IilaPal,.., μο,= μοϋ . έπέρ
χε ταl μία lδέa.- 11 με~,x μ τ6. έ ·ιv. ιν τφ ιioρ. cι' εΙσ
έβησα = ένε6Ιβασό τι, τό Ιβαλα μέσα, τό fKaJja 
νά είσέλθl) 11 i 'l τ·~ μτΙS. τσιUΤ'!J ί·/ν. ώ; ίνΒστ. Xf-Yj;lt
μlj7:['~Ξ ίτ~ι 1:(, είυβιβάζω. 

ι:ίσ-6άΙΙω, μ.) .. -βα."ώ· πρκ. -βiβ"ηκα, Π2οθ. π;;κ. 
-βέβλημal' ρίπτω μέσα εΙς .. . (μτ6τ.).-ΜΞaον, β6λλω 
τι μέσα είς τι (π. χ. μέσα είς πλοΤον).- U (ί-ιν. 
ΙαυιΟ,. 1j σ reαιιά,. ) · ρίπτω έμαυτόν μέσα είς τι, 
κόμνω έπιδρομήν, είσβάλλω, είς τι (ώ; iμ'tΙS.) ιι ώ~. 
εΙσβάΗω ( ένν. ,.αν·ν) =είοέρχομαι είς λιμένα, προσ
ο;>μίζομαι (λ,χτ. Aρpellere). 2) ΥΞνιχώ., εΙσέρχομαι 
11 έπ! πσ.aIit;; ·/ χύνομαι είς ... , εΙσ6όλλω εΙς... 3) ιί..,. 
είσέρχομαι κατό σύμπτωσιν. 

ι:ίσ-δδσις, -εως, i, (claPal'llw)' είσοδος, τρόπος . 
εΙσόδου 11 έπιβίβαQις. 

ι:ίσ-6δτός, ή, Ο,. (εΙσβαl"ω)' προσιτός. 
ι:ίσ-δΙάςομαι, με}.. -άσομα" ιiπoθ.· εΙσέρχομαι 

διά της βίας, έκβιόζω τήν είσοδόν μρυ. 
ι:ίσ-δΙ6άςω, μίλ. -βιβάσω, ιi. 't. -β,βώ, μιταοδ. τ05 

εΙσβαί,.ω· κόμνω νά ε ίσέλθr:ι , έπιβιβάζω, τοποθεΤώ 
μέσα είς. .. . 
ι:Ισ-61Cηω, μη. ' ψω' βλέπω είς ... έμβλέπω. 
ι:Ισ-Ιοlή, ή (eίσβάΗω 11)' τό εΙσ6όλλειν ιι εΙσ

βολή , είσόρμησις, έπίθεσις. 2) μέσον 7ι τρόπος 
είσόδου, είσQδος, πέρα<;Jμα, δίοδος. 'Eν.ίji πλΥιθ. 
ώο. τό στόμιον ποταμοο, 3) εΤσοδος εΤς τι πρά
Υμα, fναρξις, όρχή. 



c~σΥρiιφω-cίσνοiώ 111 

clσ-Υράφω, μaλ, -ψω' γρόφω είς τι, έγγράφω.
Miic~v, καταγράφω Τι έγγράφω έμαυτόν: εΙσΥράφο
μ.αι ες τας σπo"διiς=έyγράφω έμαυτ6ν (έγγρόφο
μαι) είς τ6ς συνθήκας, εΙς τήν ουμμαχrαν. 
Clσ-δtΡKOμαι, ιiπ~θ. μετΟι ένε~γ. ιiop. 6' εΙσέδρα.

HOll' είσορώ, προσβλέπω, θεώμαι, παρατηρώ. 
clσ-δixoμαι, ! ω·ι . εσ-δέκομ.α,· μελ. ·δέξομαι· ιiol,. 

::ι' εΙσεδεξάμην χαΙ εΙσεδέχlJ.ηll· ιi::~θ.' δέχομαι έν
τ6ς, προσλαμβάνω, έπιτρέ"πω είς τινα τήν είσοδον. 
. cIσ-δfδωμι, έν ιiμτδ. Χ~Yι~ΞΙ, έ::ί :τοταμών ' ρέω 
έντός, χύνομαι εΙς .. , εΙσβόλλω 11 έκβόλλω (είς θό· 
λασC'αν), 

ι:lσ-δοχή, ij (εΙσδέχομαι)' ύποδσχή, παραλαβή, 
τ6 είσ~έxεσθαl. 
cΙσ-δραμι:ίν, ιi:ψ:;. <χ~~. €' tcii εΙστρέχω, 
cΙσ-δρομή, 11 (εΙσδραμεϊν)' έπιδρομή, εΙσβολή, 

Ιφοδος. 
clσ-Ιύω, iJ ι:Ισ-Ιύνω, χαΙ (! ., Τ'~ ιx~:~ σ'/)μ.) μ!:. 

εlσ-ΔVoμαι' μΗ. -δvσομαι' Η;;. Ι' ·idVll· π;;κ. -δέ· 
δiίκα' είσΙ;ύω, είσέρχομαl, είσχωρώ, χώννομαl, γλl' 
στρώ μέσα είς .. . : δεtllό" rι έ"έδιινε σφίσ.=εν εΤδος 
φ6βου εί:::έδυσεν είς αύτούς (τούς κατέλαβεν)- ,ι. 
Ηο"",,οτν1Ι εσδυσεα. = θό είσέλσr:1ς ίθά κατέλΟr:1ς) 
είς άγώvα άκοντΙου. 

εΙσι:' ει.. εΙσα. 
. εlσ-,έβηv, i~?, Ι;Ο τ!)ίί εΙσβαίνω' εΙσέβη'1α ένΞ~γ. 
:.ιl.;:> . ::ι.. 

cίσ-έΥρσψσ' ιiιlp, cι' τ,," εΙσΥράφω. 
cίσ-ι:δεξάμην, cίσεδέχθην, ici? , α' oτoii εΙοδέ· 

χομαι. 

εlσ-έδρσκον, α.~p. ρ' :,," είσδέρκομαι. 
εlα-li~ρaμον, ιi~~. 6' τοίι είστρέχω. 
cίσ-tδiίν, ά~p. β' -::()!) εlοδύ,,, . 
εία-ι:ίόον, άCF, r.:' (βλ. εΙδον) ' πρσσέΕλεψα είς τι. 
cία-ειμι, ιiπρφ. -ι,,"αι ' :Τ?: . eloneo1l (εl.tεΙμι),-

είσέρχομσl, ύπάΥω έντ6ς : ό:ρθαλμους εΊσειμι= 
θ6 έμ:ραν ισθG:, (θά παρουσια;,θώ) είς τούς όφ~αλ
μοGς τινος 'leXIιv είσ.έlΙα.=είσέρχεσθαl είς άρχήν 
τινα, άναλαμβάνειν ύπούργημά (άξίωμά) τι.- 11 ώς 
~ι".α"ιχGς GP(J~ . έρχομαι (έμφανΙ(ομαl) tvwnl:JV δ, 
καστηρΙσlJ. - 111 μτψρ. έρχομαι είς τόν νοϋν τινος. 
cίσ-έκελαα, ιi~p, :;ι' τo~ εlοκ.flλω. . 
ι:lσ-ε:Kύ~ίσα, .iόρ. ,:;ιΌ -:oiί ε!σκνλίνδω (C;. βλ . ) _ 
εlσ-ελσυνω, s". -ε.Ιαω · μ.ι .. -εΑctσω' ιx~:. ·εΑω· 

ωι. -:c;iI~ χ?ό'ι":.Ι; βλ. έλαύνω' έλαύνω (ώ~o) τι μέσα 
είς ... - 11 άιοιί ιίμt6 . (s~ ·" ϊππο" ." lIaii.) · έπελaίινω, 
r, Ιέ;: Ι ',Ξιίl;) κωπηλατώ, ύl; τό λατιν . appellere. 

εία-ι:λ8είν, άτ.r-'f ' CΊ0r- . Q' τοίι εΙσ.~xo;..αι. 
cίσ-έλΙiω, μiλ . ·έΑξω· "όρ . α,' -είλκνσα' σύρω έν· 

τ6<; , ~λKω έντός. 
clσ-ι:μ;;βσίνω, ιi~p . β' εΙσενέβην' έμ6αίνω εί::; πλοΤ-

ον, έπιθοίνω πλοίου, ε:ίσέρχομαl είς ... 
εlσ-ι:νεΥκείν, ir:ρφ . :<QP. 6' ,,~ii εΙσφέρω. 
clσ-ενήνοχα, "ρκ. ",,'ί εΙσφf:ρω. 
ι:1σ-έν&ωμι:ς, ~ω? ιi:l/:ί εΙσέΑlJ.ωμεν, a.' πλΥιθ. 

Ί"~o~. i?j:ι. ~ ' τη[ι είαέρχομαι . 
ι:ίσ-cνόησα, icip. (J.' τού ε1Ο1l0έω. 
cIo-inaloa, «όρ. (i, ' -:ο!) εΙσ-παίω. 
clσ-έηι:ιτσ, sn(;:;. IIl,,;Ι ε,. έπειτα' μετό ταϋτα, εΙς 

τ6 έξης, τοϋ λ?IΠΟϋ. 
cΙσ-έπτοτο, γ' Ι·ι. άο? f>' '10;; ι:ίσηέτομaι. 
cΙσ-έρyνίiμι iJ -ύω' έγκλείω έντός U έγκαθειΡ' 

yvGw είς τι μέρος. • 
clo-cppύIIV, ιi~p. ε' (;.ιετΟι r:(i,O'/j't. μΟΡ<Jη ;) Τ~ίj εΙσρέω. 
clσ-έρΡω, i6? ιχ' εΙσήρρησα· π~κ. είσήρρηκα' 

υπάγω έντ6ς, είσορμώ, EiQtPXOjJOI. 
clσ-ερlίω, μ-:ϊ.. :i~p. (1,' ιιlσεeύ"ας' σύρω μέσα εί:; ... 
cΙσ-έρχομαι, μελ. ·ελεύοομαι· ι:i'='F. 6' -7ίλtίOoOν, 

-ijAlJ.ov' ιiπoθ. · είσέρχομαl, έρχομαι μέσα είς ... , έμ· 
δαΙνω (λατ, in-Ire) 1\ μτιγ;:> . μΟϋ έπέρχεταl μΙα σκέ· 
ψις ~ ιiιtoλ. έπ! ΧΡΥίμ" είσοδεύομcl, εΙσπράττομαι : 
πρ600ιSo, εΙσήΑ60'ν,- 11 cJ); ιχ.-:1: . Ι:ικ«ν. δΡσς . έ:τ! 1:0U 
χΙX~Tιyό .. o~, παρουσιάζομαι εΙς τό δικαστήριον. 

clσ-Cτι' όκ6μη, είσέτι 
clo-cXw, μελ. · ~έξώ, ιiμ-:o: έκτε/νομαl έντ6ς τινος, 

φθάνω, έξικνοϋμαι. 
ΙΙ.·ΙΙΥ'ομσι, μjλ. -qaoμa •• ctποθ; δνω έντ6ς τι-

νος, φέρω έντ6ς, εΙσάγω, προτείνω, προβάλλω, 
φέρω πρόσω, προάγω.- 11 είσηΥουμα' nll, = παρ· 
ουσιάζω είς τινα, προτείνω είς τινα ! 1 συμβουλεύω, . 
διδάσκω , τινά. 'J<:~ :χ~,~!) 'tQ 

εΙσ-ήΥημα, -ατος, τό (είοηΥέομαι)' πρότασις, κΙ
νησις. 

ι:ίσ-ήΥησις, 'εως, Υι (είσηΥέομα,)' τ6 ε1σάΥειν, 
τό είση,lείσσαl 11 πρότασις, πρoώ~ησlς, προχώρησις. 

ι:ίσ-ηΥητέον, Ρr;μ. Ξπ !9. τ~ ίι είσηΥέομαι: δεί είl1Ψ 
yeioiJoae=npέnEI νά είσηyη~ι1 τις, νά εIQαγάΥr:!. 

ι:ίσ-ιινητίιc,;, -oii, δ (είσ,lΥ30μα.)· ό είσηγούμενος, 
ό είαά,/ων , ό προτεlνω·;' . 
εlσ-ηθέω, μυ .. ·ήσω · χύνω τι έντός διό κλυστη· 

ρος (διό σύριγγος). 
εία-ήκω , μΞ:Ι. ·ήξω · έχω είσέλθεl, είσέρχομαl. 
εlσ-ήλiίθι)ν, είοίίλ&ον, :<6~. 6' τ~ίι εlσέρχο ,Uαι.' 
εΙσ-ηλϋσία, t, (είσ71},υΟοο1l)' είσέλευσις, ε1σοδος . 
ι:Ισ-ήνεyιtα, άόρ . cι' 1:0lι εΙσφέρω. 
εIσθcι, :;ι :?λ χιitί §π. ,UItQ~ α.ντ( εΙς, .1, 6' .νιχ. 

.ciί είμι . 
είσ8C1ι, ιillρφ n"e. ιιι;κ. 'ι')lι ϊημι. 
είο-θέω, μελ. · Οοεύσrψαι· τρέχω έντός;' τρέχω 

πρός τι. 

εί:ι-θj3ιJσκω, !iC,F ' -έffορο1l' πηδώ έντ6ς τινος, 
ε ίσορυ:) 

είοί, :::il!iv, Υ ' π),ηθ . ένεστ. 'ι~ίι εΙμΙ • 
είσιι E1a,v, Υ ' Ε.ν . ίνεσ τ . τ(; ') εΙμι . 
είσ-ίδ .::ί·" , έπ . ε'σe.δέε.ν, ιX:'p'f. ,OU άΟ;1. 6' 11;0' 

είδα ν. 
είο-lδ:>6ω, μ6λ . 'σω' π:χ.θ . πρχ . εlοiδgvμαι (εΙς + 

Ιδ2ύ :~)' 15;J.Jw, Κϊίζω, εν τινl τόΠΥ . 
εi~-ίζ~:,J ,η, Π(I'~ ·I)I . (είς-Η'ζω) ' εΤμαl καθισμένος, 

κάθημσl 11 μξι; ., lω~ίζω . 
ι:ίσ-ί ψι, 11'),. ·ή"ω· πέμπω είς, ρΙπτω είς.-ΜΞσΟ'l, 

κατaφεύ'(ω εΙς .. ;ι <iICJ . εν ένεΡΎ· ο'/) μ . άφίνω τινά νό 
(ίοέλ8l), tllI'tpt nw Εϊς τινα τήν είσοδον. 

είσj&μJj, ~ . (εΊ:σ·ε.μι)· εΊ'οοδος. 
είο-lr.vέ()jιαl, με). , -ίξομαι, CΊΠ~~: φθάνω μέσα 

είς . . , εί<;Sρχομαl . 
είσ-ίΠΤιCιJJΩI, μ,γ ·ι. -:ύπο; Τ~;; εΙσπέτομαι. 
ι:ίσωκa,αμάομαl (εΙς ί- κ::ιΑάμη)' ψaρεuw μέ κο· 

λάμl . 
ι:ία-καλέι,), rεΑ. -έοω ' καλώ, προσκαλΟ, έντός. 
είσ-κaτα-l3aινω,μελ . -β'ίσομαι, ιiόfo. ο ' εlσκατέβηv ' 

κατσ6αίνυ είς .. , 
είι:r· κaτσ-τί8ηIJΙ, με), . -iJoήαω' κοταθέτω έντΘζ . 
είσ-κει;.ιαι, ώ; =θ'l)τ. ,OV εiσ-tί{Joημι' εlμαl τε

θειμέ νοι:: έντός, κείμαι έντό:; 11 έχω έπl6lβασθη . 
εΙσ-κέλλω, με>. . ·>ςέ1.σω, ιiόρ . ,' -έκελαα' ώθώ 

μέσα είς.. I1 (ένν . 1Iιxii,) άράζω, προσορμίζω τό 
πλοίον 'ίJ προσορμίζομαι . 
ι:ίσ-κηρύσσω, iιη . 'τrω' μελ. ·ξω· καλώ, προσ· 

καλώ, εϊς τι διά κήρvκος I1 χΙ/ρ, προσκαλΟ πρός 
κσταΥρσφl)ν είς κατα'λόΥους διά μάχην. 
είσ-κομίδή, ή' τό ~ίσKoμίζεlν, ή είσaΥωγή.'ΕΧ -::011 
ι:lα-κομίζω, μΗ. -ίσΟ), :in. ·l'ώ· φέρω τι μέσα 

είς ... , ε:ίσάγω. - Πιitθ ·ιιι. καταφευγω είς τινα τόπον 
ώς είς KαTO~ύγloν, 

ItΙσ-κυκλέ:.), βε),. -ήσω' στρέφω τι, περιστρέφω τι 
(i:ni τροχών), πρός τά έσω της σκηνης, W01t:: νό 
τ6 άπο,φύψω άπό τά δμματα τΟν θeατών.-- W1ιfΡ . 
δαlμω .. πρά'1ματα είσκεκvκληκεν εΕς τ,"" οι .. ίαν= 
κάποιος θεός έχει εί-σαγάγεl δυσκολίας ε:ίς Ίήν 
οίκ ίαν. · 

ι:ίσ-κυλίνδω, μ.ελ . -κυ;ι{σCιl' κυλίω έντCς . 
Ιί.ακω· ::;:;~ . ηίΌκο1l' καοlOτ;;) τ ι δμοιοv 11 θεωρώ ίι 

ομοιον, παρομοιάζω ! Ι μτlfΡ . συγκρίνω, πaρσ8άλλω ιι 
tΗΞiίθs", μαντεύω, είκάζω, συμπεραΙνω, πιστεύω, [~" 
έ~ ~ψ() λ. εΙ.. εΙκώνl. 

ι:ίσ-λεύσω' βλέπω έντ6ς, είσορώ. 
ι:lσ-μαΙομα., ιi6ρ. ιχ' cΙόεμσ.οάμηll, iπικ . Υ' Ιν . έδ

e,ut1.ooaro, ~ωp. -άξατο' μiοο', (eif-7- μάσσω)' συΥΙΙ:ί ' 
νώ ζ,ωηρώς.- 11 έμ6άλλω τήν χεΤρα είς τι, ψη).cιφι;J , 

ι:Γσ-νέομαι, iιtοθ . · εΙσέρχομαι. 
ι:lσ-νέω, μ.λ. -lΙeV30μαι' κολυμδώ έντός. 
clσ-νοέω, μΗ. -ήοω' παρατηρώ, κατανοώ ι οντι-

λομδάνομοl, δlοκρ/νω. 
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ε:Ισ-οδος, fι (εlς i- όδός)· · όδόc; είς τι, είσοδος.
ΙΙ τό εlσέρχεσθσι, εΙΌοδος. κ~ρ. τού χοροΟ εΙς την 
όρχήσΤΡάν 11 έπΙσκεΨις 11 δικσΙωμα εΙσόδου. 'ij προνό
μιον εΙσόδου. 

ε:Ισ-οικειόω, μέλ. -ώσω(εΙς+ ο[κε,ος)' είσάΥω τινά 
ώς οΙκείον 11 καθιστώ οΙκείον. - Π~θ1jΤ. Υlνομαι οΙ
κείος (φΙλος) είς τινα. 

ι:ίσ-οικέω, με). . -ήσω' κατοικώ έντός. ένοικώ, έγ
καθίσταμαι. Έ; χ'ι,,,ίϊ -:ό= 

ι:ίσ-OίKησΙC;, ·εως, Υι ' έγκατοlκησις, κατοικία. 
ε:ίσ-οιιάΙ;ω, μελ . ·[σω, άτ • . -!'ώ' Βάλλω τινά νά 

κατοικήσl]. εΙσάγω τινά ώς κάτοικον.- ΠΧθητ., έγ
καθΙσταμαι, κατοικώ, είς τι μέρος. 

ε:lσ-οικο-δομέω- ένοικοδομω, οΙκοδομώ έντός 
τινcς. 

ι:lα-οιχνι:ϋσι, <Χ/σΙ.. άν τ l elOOIX1l0Voa, γ' πληθ, τσίi 
ι:ίσ-οιχνέω, μελ. -ήσω' εlοέρχομαι . 
ε:ίσ-όκε "Ι -ι:ν, Δωρ. ι:Ισ-όκa (ε Ες Ο χε)' εως ου. 

μέχρις ου. έν σσΥ. 
ι:ίσομaι, μs). . ,,,ίi *εϊδω Β' ι:ίσι:aι, έπ. 6' !νιχ.-

ΙΙ SΠ. μΗ. τοv εΙμι. 
ι:ίσον, Π::-οστ. τσίi εΙσα. 
ι:ίσ-όπιν, (εΙς+ό'πις) ' έπΙρ'- μετά ταΟτα, κατόπιν. 
ι:Ισ-οπίσω, έπΙ:;. (Χ<χί: εΙς dπ{σω)' εΙς τό έξης, 

έν TQ μέλλοντι, μετά ταύτα. 
ι:ίσ-οπτος, 011 (εΙσ·όψομαι ; μΗ. τσίi είσ-οράω)' 

cροτός, ον δύνοταl TIC; νά iQI]. 
cίσ-οπτρίς, -ίδος, 'Ιι=εϊσοπτρο1l. 
cίσ-οπτρον, τά , χαΙ lσοπτe01l (εΙσ·όψομαι. μι!λ . 

~συ είσ-οράω)" κάτοπτρον, «καθΡέπτης». 
ε:ίσ-οράω, · έπικ. μτχ. εΙιιορόων. άπρ:ρ . μέσ. εΙσ

oράα.σ{J.αι· t. μέλ. εΙσόψομαι χ<χί δ άόρ. 6' ε[σε,δον 
π<xρaΛΙXμ6ιiνo'lτ<xι e; di.nwv θεμιi.ων (βλ. όράω) ' Βλέπω 
έντός, προσΒλέπω. θεώμαι, παρατηρώ 11 ώ~. προσ
Βλέπω μετά θαυμασμού, θεώμαι θαυμάζων, σέΒο
μαι 11 προσΒλέπι.ι, παρατηρώ, μετά προσοχής 1I προσ
ατενΙζι.> μετ' έπιμονης U ώα. ίπ! θιιί)ν, παρατηρώ, έ· 
πιΒλέπω, τιμωρώ. 

ε:lσ-ορμάω, μελ. -ήαω' εΙσάγι.> με θ' άρμης, διά 
της Βίας.:- Μέα., εΙσέρχομαι μεθ' όρμης, εΙσορμώ 
ΒιαΙως ~ τ Υιν σ1jμ. α~τYιν εχει χαΙ ώ~ άμτ6. ένεργ. 

ε:Ισ-ορμΙι;ω, μελ. ·ίσω. «ττ. - 1'ώ· φέρω εις λιμέ
να, προσορμίζω.- Π<χθΤιΤ. (μ6Τά. παθ'ljΤ . άσρ. καΙ μέα, 
«(;1") ' εΙσέρχομαι εΙς λιμένα, προσορμlζcμαι, άγκυ
r:;οβολW. 

ε:ίσ-ορ:»ύω, μsλ. ·σω· εΙσορμώ, έφορμώ. 
έίσος, η, 011 (ο· επεκτ. τ:ίΠΟb τσίi Τσος' δμοιος, 

ίοος. έν x.ρ'ήσε~ έν ια(ς έn:'Jμένχις φpιiαεσι'l: 1) δαίς 
ii'ση=ο γεϋμο μοιρασμένον έξ ίσου . 2) 1Ιηε; Ιiσα.. 
, .-πλοία Ισόρροπα ιΙσοκλlνή, «καλοζυγισμένο •• με
τεωριζόμενα έπί τής τρόπιδος κατά τρόπον αψο
γον). 3) άσπίς nct1lroa' Ιισηο==πονταχού ϊση, έν
τελώ:::; ση:;ογ,lύλη 4) φρέ1Ιε. ένδον Ιίσα.ι = λ'Χτ . 
mens aegυa=φρένες ίσαι, όμαλαί, νούς lσορροπη
μe;vοc;, ηρεμcς. 
εία·όΤΕ, ιiντί εΙς ό'rε=μέχρις ου, Ewc; ου 11 κα8' όν 

χρόνον , σταν . 
είσ-οψιι;, · εως, Υι' πρόαοψις, κύτταγμα. ΈΧ τoίi 
ε:ίσ-όψομαι, μέλλ. το!:! εΙσοράω, έαΧ1jμ'Χτιαμ'νος; 

ώοεί "5 ένεστ . *εΙσόπι:ομα. •. 
ε:ία-παίω, άό::;. σ.' εΙσέπα.ισα· είσορμώ. 
ε:ίσ-πέμπω, μΗ. ·ψω· πέμπω έντόC;, φέρω μέσα. 
ε:ίσ-ιtεράω, μΞΑ. ·aσω. Ιων. -ήσω' διαπερώ (μετα-

(Jιβάζω) άπέναντι εΙς .. . 
ε:ίσ-πέτομaι, μελ. -πτήσομα.ι· ιiόρ. 6' μετ{χ μι!α'lj~ 

μopφ-ϊιG εlσεπι:άμη1l. χ'ΧΙ ενεργ. εΙσέπτ,l1l' πετώ έντ6ς . . 
ι:lσ-πηδάω, μελ. -ήσω Υι ~ήσoμαί' πηδώ έντ6ς, 

πηδι:' μέσα εΙς. είσπηδώ. είσορμώ . 
ε:ίσ-l1ίπτω, μελ. -πεσοVμα.· άόρ. δ' -έπ.σο.' ΠΡΧ. 

-πέπι:ωκα.· π(πτω έντός, εΙσβάλλω, εlσoρμώ ιι ρΙπτο
μαι εΙς.- ΙΙ πΙπτω έπάνω είς τι. έπmΙπτω, έπιτΙθεμαι. 

ι:lσ-ηίτνω, πr.ιητ. ΤύΠO~ άη:ί εΙσπΙπι:ω, . 
ι:lσ-ηΙέω, μεl .. -πλδούσομα.ι· πλέι.> έντ6ς; εΙσέρ

χομσι πλέων, cεlσπλέw:.. '~ αι!ιτoίl τό 
cio';nl00ς,xa! κ'Χτ{χ αιιναΙρ. cIcnιloUΙ;, δ' ίπΙ · 

Τολο!ω 'ι, τ6 εΙσπλέειν, εΤσοδος nλο!οu εις λιμένα.
Ι είσοδος λιμένος. 

, ε:ί~-πνέω" μυ .. 'πνΒixιpμru' εΙσάγω πνσήν. TρoeCJ 
την αναπνοην μου. ' εΓσπνέω ~ ( λ 'X ~. InsΡίrcιτ.e). - · Η 
φυσώ έπάνω ε'ίς τι. Έ; 7.·),o~ τ6 

cIo-nviιlcιcI ό έμπνέων ερωτα, ό έρώμενος 11 έ
ραστήc;. 

ι:Ισ-ποIέω, με/. . ·ήσω· ποιώ έντός. Βάλλω τι μέ· 
σαείς τάς χείράc; τινος, δίδι.> (υlόν) διά νά υl0θι> 
τηθι:ϊ ύπό τινος άλλου 11 μ!~ ., υίοθεΤώ .- Π'Χθ'l)τ. ulo-
8ετοϋμαι.- ΙΙ εΙσάγω. Έ; a ,jcou ~6 

cΙσ-ποιητός,ή, Ον(εΙσπο.έω)· υΙοθετημένος,θετός. 
cίσ-πορι:ύω, μΞλ, ·σω· όδηΥώ μέσο είς. -Η:ιΟ'ljΤ . , 

μετ{χ μέσ. μέλΙ. . -είΙσομαι' πορεύομαι μέσα εΙς .... είσ-
έρχομαι. . 

ι:Iσ-πραξΙC;, -εως, 'ιι' άπαlτησις φόρων, συλλΟΥη 
Υι «είσπραξις» φόρων. 'Εχ το!) 
clα-πράσσω, άττ. -ττω- μελ. ~ω' συλλέγω φό

ρους , ιιεlσπράTTω~ φόρoυς.-MS~o'l, είπράττω φόρους:, 
δι' έμαυτόν. . 

ι:Ισ-ρCω, μδλ. -ρείΙσομα.ι Y.~ί -ρυήσομα.ι' :i.cijI. δ' 
·ερρούην· ρέι.> (χύνομαι) μέσα (lc; .. . 
clστήκcιν, :i.μt!'J. ύltδΡ~. τσίi Ίσι:ημι. 
clστίακa, cΙcrτίαι:a, ""Χ . χα ! ιiQiI . 'tcίi lσηαω. 
ι:Ισ-τίδημι, μελ. -D-ήσω' θέτω έντός, έν Γίθημι, 

έμΒάλλω 11 ώα . μετά. Υι di.VS'J της πε;;ι'f~ . έ; 1IQVv=tnI
ΒιΒ6ζω (έπl πλοlου).-Μβσον, τέχ1lα. lσfJέσ(J.αι (Χ .. "ψ. 
άσρ . 6'): ι:έκ"α χαΙ ... lσfJέμε1l0ι=έπιΒιβάσαντες τέ· 
κνα καΙ. . . , 
cΙσ-Τοξcύω, μδλ. -σω' τσξεύι.> έντός, πυροΒ:>λώ 

έντός. 
ι:lσ-τρέχω, μέλ. -δeaμοVμα.· άό~. β' -έδρaμο. (ix 

τοίί * δρέμω)' τρέχω μ=:σα εΙς ... ; προστρέχω. 
cΙσ-φερω, μίλΙ.. ·οlσω (έχ -:οίί 'ο1'ω)' ιi6p. \1;' -ή. 

1ΙεΥΧα. κ:ι 1 Π~Κ. -ενήνοχα (έκ ";σ~ *ι.έΥκω)· π;-6λ. φi. 
ρω' φέρω έντός 11 εΙσάγω •. εΙσκομίζω.-ΙI συνεισφέ
ρω 11 ε ν 'Αθ'ή'l'Χ ι ; εΙσφέρω = πληρώνω φόρον έπl τnς 
ίδιοκτησίας μ::υ.-ΙΙΙ είσάγω, προτεί\'ω.- ΙV Mi::o'I, 
φέρω μαζί μου, παρασύρω 11 ώ~. είσάγω (ώ;,~ έ 'ι: :_ γ. ). 
2) εΙσά'v'W'- ν ΠCΙθτl... εΙσορμώ, έφορμώ. 2) εΙσ
άγομαι. 
cίσ-φοιτάω, μελ. -ήσω' ύπάΥω συχνά ciC; τι, συ· 

χνάζω, έπισκέπτομαι. . 
ι:ίσ-φορά, Υι (εΙσφέρω)' τ6 μεταφέρειν είς ΤΙ.

ΙΙ είσφορά. τ6 εΙσφερόμενον, συνεισφ.:>ρά Ι: Ξ 'ι ΆθΥι
ν<Χις , φ6ρος έπί της περ·ιουσ!ος (13ιοκτηοίας), έπι 
Βληθείς πρ6ς άντιμετώπισιν τών π::>λεμlκών δαπανών. 

ι:ίσ-φορέω, μ:ί .. ·ήσω~=εlσ'Ρέeω. 
clσ-φρέω, μέί .. -φρήσω κ:xl ·φρήσομαι' n .~'j~'. 

ε'(σφeε; (εΙς -+- φeέω, δΠΞΡ 8μω; i;:x " ~i $'1 O'J 'IOi-:, .. t. ; 
μ6ψγ/ : δια.φρέω, Ιχφ2έω κλπ . ) · άφ!νω τι νά .εΙσέλ· 
θl] είς ... ,εΙσάγω 11 παpaδέχομαι (ί.,, : ~ ν . admIIIere).
Μ.έσο 'l , είσάγω τι μαζί μoυ~ [ .. ;,101 .. ΊΙ ;')/' . «ε!σφρηνα.· 
εΙσάξα.., lIfεyxε'i1l'" σ:ινσκρ . bl-bhart (φέρεινι = ~λλ, 
πΙφρημι' πρ6/ .. χ'ΧΙ φέρω], . 

ι:lσ-xι:ιρiι;ω, μέλ. ·Ισω, iτ't . -rώ' βάλλω εΙς 
την χείρά τινος, έγχειρίζω, έμπιστεύομαι. 

ι:ίσ-χέω, μΞλ. -χεώ' άόρ. <χ' -έχεα. ' · χύνω έντός, 
χύνω μέσα, έγχέω. - Παθr;τ., έπ. ιic,;iI . 6' έσεxfιμ,l,,' 
χύνομαι έντός, ρέω μέσα εΙς ... , εΙσορμώ. 
cΙσω, σπ~νιώτ, έσω έπΙρ. <εΙς. ι,)' μέσα είς ... , 

έντ6ς ιι μετ' αΙτ.: δVνιιι δ6μου W ΑιΙο, εΤσω' 6)σ . κcιl 
μετά. γε'ι . : είσω βlεφdρoιw.- 11 έντ6ς, έσωθεν.
[εχοι αΧ1jμα'tιαθ7j χατ' ιiναλσγ(αν πρός 'ti: Ιξ·ω, πρόσ
σω. πρόαω «*προτj-ω). CΙ1Ι·ω, χάτ-ω' έν πi:n δ' υ
πόκειταl !cιπa't. πρόθ. *δ (=πρός ... )]. 
clσ-ωδCω, μίλ.-ωD-ήαω χαΙ -ωσω' ώθώ είσω, 

σπρώχνω πρός τό· μέσα.-Μίσσν, w8W έμauτόν μέ
σα εΙς, εί::ορμω. 
clα-ωπ6ς, ό. (εl~ψ)' κατά πρόσωπον (6λέ

πων), κατά μέτωπον : εΙαωποΙ IΥένονι:ο 1Ιεώ. ,.. ι
φ8αααν έν δψει τών πλοΙων, εΙχ.:>ν άπέναντί Twv 
(κατά μέτωπον) τά πλοΤα. 

ΕΙ"'., ίων . • Ιτε., έπΙρ. χρσν.' επεσα, μετά ταΟτα, 
όκoλoύ8Wς, λαιτ, delnde.- U '2; τ!ι ί.cιτιν. ίΙ. χα: 
IΙcιφΘ' καΙ οΟΤω λοιπό.ν, καΙ τότε, καί λΟJ".~ ~ φα, 
iπΙ 6Ιρll)ν. iPaJ1:ijoawv (dι, τό λαι.τιν, Itane? ίΙΔΠΘ vero?) 
bOI εΙναι; - όλf\8εια; - όλή~εια λοιπό.ν; 

'Εruμ., .ι~., !aιν, el-r.", In-ειι:ιι «lni lψο.Θ, : , ί ων, 



1ΠΙΙ'~τε, i(O)v-~8)? lmιτeν (ει "(δλ. λ.) + x.αιταιλiι~. τιίiν 
λ!~6. l~, .πάτcι, &ΑΑοτιι, των ciττ. ιιiτ., '", ~άrε, 
8Η.οτa, :ψ15λ. -Υσ: -ya, ·δα: -δε, π(!όolJιe." n(!6o(J.a, 
π(!6ofhι.. 

cITaI, γ' έν. π:ι.θ . &·1. το') ;"ιιυμι, 
cl-τc ••• , ci-τc .•• ,=λαιτ. sive ••. , sive ... =Ij ••. ;; •.. -

«Ιτε ••• είτε' παιρ' 'OJLr,~f!! εΙς τό πρωτον «ττ. ΙΧ'ιταιπο
χ.ρΙνεταιι ένΙοτ! τό σύ;.ιπλεγμ:ι. f1 Hcιi (~ντΙ το!! δεuτέΡΟ!J 
εΙ-τε), ήέ χα." ΟΙ Τραιγικ?! ΠΙψΣλεΙπουν ενΙοτ! τό πρω· 
τον εΙ-τε, iJ εί, τήν θέ.ιν αι~τoυ χρτιοιμοποιοίίν τδν ά:
πλουν al. [είτε (εΙ+τε <*que, πρΙSλ. srve ... Sive 
<"sej-ue]. 
. «'τε; ιiντΙ ciIITC, 6' πλτιθ. Ε!1χ.τ. Sv_ot. τοσ εΙμί • 
.. ' ε'ΤCν, 1ω·I •. ciντί «'τσ, ώς; τό IΠII.ιoa., ciντΙ του 
ana.ιocι. 

«Ιώ, έπιχ. ciντΙ έάω. 
«Ιω, έπιχ. ~ντΙ έω, ιlJ, ΊΌtΟΤ. ιίνεστ. του εΙμί. 
εΙω8σ, 6' παιραιΥ.. (flzti στιμαισ. ενΕστ.) τοί} έπιχ. p1jfl. 

ΕtJ.ω [~ι' έτυμολ. 6λ. ΙtJ.oς]. 
ciώ8cιν, όπε;:>a. (μaτi οτιμαιο. παιραι,:.) του ~. llJ.ω. 
«Ιω8ότως, έπΙρ. το') εΤω{Jocι' κατό τόν συνή8η 

τρόπον. . 
εΙων, παιραιτ. τοίί ~άω. 
είως, !πιχ. ~ντ1 ι~ (8 ΙSλ.). 
«Ιώσι, έπ. ιiν,ί έώαι, γ' πλτιθ. το6 Uιιo. 
'ΕΚ, πρό φων. Ιξ (λαιτ. e, ex). 
ΙΙΡΙΙθ. ΜΕΤΑ ΓΕΝ. ριΙ;;ιχή οτιμαιο.: έξω όπ6 τι, μα

κρόν άπό ... - Ι ΈΠΙ' TO'llor: έξω όπό ... , όπέξω: 
iκ .1ιά .. ΤωΥ μιίAιατcι = όρχηγός (πρώτος) άνόμεσα 
ίιrιό δλους, πρωτος άπ' δλOuς. 2) ώ; τό Ιξω' έξω 
άπ:; (μέρος) τι, πέραν όπ6 ... , έκεΤ8εν ... 1Ι lx βε'λ.έow 
εξω (τi;ς τροχιδς) 6ελων U ΙΗ __ iί=έξω άπό 

τήν εκτασιν που κατέχει ό καπνός. 3) Mβτόt ρτι
I1i':Uj'1 ~Yι)'?ύ'"ων ιivinoιuotv (δτιλ. oτCΊoιν μετιΧ προτι· 
γΤιι!Ζrσ:ι.ν Υ.ίνΤίοιν) : Ιχ .πcιcrcrcιl6φι "~μcιcr..,, φ6eμιπcι : 
, .-.= έκρέμασεν τήν λιjρaν όπό τό (τ. Ι. εΙς τόν) πόα- ' 
σαλον U d"άnτομcι. ,κ τιιιο,-δένω (στερεώνω) τι 
όπό τι (τ. i. δένω τι tπl τινος),- n ΈΠΙ' XPO'Nor : 
lξ οιi=όφ' ότου, όψ' ~ς tποχl'}ς (λοι,;ιν. ex φο) 11 
lξ de%'7ς=όπό τός όρχός, έξ όρxiΊς, όρχl\8εν U ~H 
IJ.ucrίcι, . IΥelιόμ,l.,=μ6λις πρό όλΙΥΘυ έτελεΙωσa τήν 
8υσΙαν U Ιξ elet7"'" ποΜμώ=μετό τήν εΙρήνην έμ· 
πλέκομαι εΙς (όρχΙζω) πόλεμον.- 1I ΈΠΙ' ΆΡΧΗ-Σ: 
ΙΗ τ."o~ ΥΙΥ"ομΩΙ = κατ6γομαι (προέρχομαι) Ικ τι· 
νος 11 Ιξ lμοϊί yΙ .. o~ Icrcrί=κατόΥεσαι όπό έμέ. 2) 
ΈπΙ των bλιχων πρ:!γμοιτι5. τινο;: A'ci).μcι ΙΗ ξv},οu= 
ξύλινον ποτήριον. 3) Έπ! αιίτ(ιaι\; (:jλcr.τr,ρΙου). ai)Y.att
ρΙαι" iJ χοιιτων μίοroν (~~' ών ίπιwγχcίνειταιΙ τι): IH lh-
6φ." .πoMμί~ω=πoλεμω κατό παρόρμησιν των 8ε- ' 
ων lί μή"ΙO~ Ιξ ΙΙΑο",=έξ αΙτίας τοΟ 6λε8ρΙοtl 8υ
μοϋ.1Ι IH ΗcιVμ,.τας = συνεπεΙζ] τοΟ κaUσωνος 11 lH 
Picιt; l1yω=βί~ I1Υω=όδηγω διό της ΒΙας. 4) μετόt 
π:ι.θτιτ. ρτιμ., έφlJ.ηθε" εχ Δ.~ = ήγαπή8ησαν ύπό 
τοο Διός (iνΤΙΥ.:ι.θιοτ~ δτιλ. τΤιν ν.πΟ του τ.:σι."τ. οιΙτΙου). 
5) M!τόt ο,jδsτ . Επιθ. ~πoτιλε! πιρ'φροισιν, ijτt. χιΤταιι 
~ν,Ι Soτιp.:.JE d1%.μόλo,o=άy%ίμo~=έK τοο σύν
εγΥυς ιι εχ τoiί έμφαι.,oiί, ~ντΙ Ιμφcιtώs=φανερό κλπ. ' 
Ή πράθ. lx o~Xvi χωρ!ζβ-:Ο:Ι ιΧπό -:Υιν λέ;ιν, μβθ' 'ιι\; 

ουναινΤιΧΞΙ, ~ιόt μιιi; Τι πλειοτsρroν λέξεων. Λαιμ6iνaι δΒ 
χαιΙ τόνον, δοά.κις; τ.:εριιiXΙ~ εμφl!:ο~ν.-Έν ουνθίσιι ." lκ 
δΤίλο! 'ιδ έξω, μακράν ιι ΟΤίμ. ώ::ι. τ6": έντελGJς, παν
τελωc, δλWς διόλου, δρδην [δι' βτυμ. βλ. lξ]. 
tκά-CΡΥος, δ (έΧιίς+*ΙΡΥω) , n:tQ. το6.'ΑπόλλΦvo\;· 

ό έργαζόμενος (ένεργων) μaKρό8εν, ό μακρόν το
ξεύων, μακράν όKoντΙζων=έxη'16ω~ (8 βλ.) [δι' i
τυμολ. βλ. έΗώΥ). 

Ικδιιν, ποιθ1jΤ. ~όρ. β' -rr.5 Hα.lω. 
Ικδ8cν, έπ!ρ. (έΗάς)' μακρόθεν, άπό μακρόν.-

πολύ μακρόν. ' 
Ικά8ιιΡσ, ιiι5ρ. αι' τofί HCΙ{Jocιί.ι!ω. 
ΙκάΙcσσσ, επιχ. ~όp .. αι' το') HCΙ},". 

, ΙκδΙος, δΦΡ. ~ντί 'Ηηλος. · . 
.ιιάμμυσσ, ιiντ! ΗcιτέμucrΩ, ιiι5ρ. οι' 'tοδ "cι~μVιιo. 
Ιιιδμον, ΙΚάμ6μιιν, ένΙΡΥ: χcιιΙ ~o. ι1όρ. e' 't'JB 

_μ .. ω. 
Ικσρτύνciντσ, r; πλ τιθ. μία. ιΧορ; cι' -τ06 Η8ΙΤ';IΙΙΙΟ. 
Ιιισptσ, ιi6p. οι' τ06 xCΙ,φω. 
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έκάς, ιΧττ. Ιιιας, ir.tp. (έχ)' μακρόν, μακριiν 
όπό ιι μ8-;& τ_ν. , μακρόν, πολύ μακρόν, όπό τι. ·- 11 
in! χρι5νοιι, fπtIta όπό πολύν χρόνον. 
Έτvμ.ι πρδλ. παι;:>' '1Jc;ux. cβεχά.· μαχράν... ση' 

χριτ. '_crτleω, bn8pe. έHCΙOτάτω' Ttrιt1j-:. εκα.θε .. (= 
μαιφ68εΥ' παι;;αιχθδν iY. τι,,?;; θeμ . *έΗα-)' έχας <. * οFε" 
Χιίι; (=κα8' έαυτόν, κεχωρισμένα;), ~ψ~,')ν . θΞ:, ι . 
*crF .. (βλ. λ. Ι) + -HCΙΙ;, πρβλ. Tt-:.t1J'. ά,.δeα.Ηciς (=ΚΟΤ' 
δνδρα), ocιινσχρ. ekΑςάh (μεμονωμένως), dνίςάh (χ:ι.-

τ& δόο), gΑnΑςάh . (άΥεληδόν)' έλλ .• ><ιίς=σ~·/σx? 
ςόs (*-1tQS, ΡΙζ. ttens ' έν τφ ~,αιτι·ι. censeQ, σαινοχ;;. 
ςάSΑtί, Αλλ. Hdcrμo~ «*χο)'ο·μο.) βλ. λ.' -R:QS sΙν:ι.ι 
έπ:ρρ. αιίτ. (ί~~. Αν. επιθ. τινό~ (dνίςόh = τοπο8ε-
τ'~ν όνό δύο). . 
tκσστάτω σπιρθ. του έΗάς' παρό π:>λύ μακρόν όπό . 
tKaaTaxόIcv ('ΗCιοτο.),Ξπ:;-.έξ έκόστης πλευρδς. 

·έκσστσχόσc (εHCΙOΤO.),Ξπ~? ·πρό:; πάσαν πλευρόν. 
έκσστσχοϋ (έκαοτο;), εΓο:Ρ·· πανταχού, παντοΟ. 
έκσστέρω, a'ΙΥιφι. '- τ-:.~ έκάς, περαιτέρω, μακρό· 

τερον.- lJitΞ;;θ . έHcιoτάτω (a 151..). 
tκάστ08ι, ΕπΙρ: διά κόθε τι iJ διό τόν κα8ένα 

(δι' έκαστον). 'Εκ τι:;ίί 
E-KAITOI, η, ο,,' ό καθείς, καθένας, ένας-ενοςΊ 

κό8ε ένας χωριστό, εν ri.'I.tfι!~s: ;;ρό;; Τ'ίjν δλ6Τ1jΤαι, 
λαιτιν quisque' δ ένιΥ.. iρ~θμ. ί.6γ(:> τΊι; ΠΞ .~tεχτικr.~ το" 
σΤίμαιο. ουνiπτετσιι . ουχν,Ζ μετi ρΥίμ. πλτ,θ. ιXρ~θ. : 'χα· 
"τος ~πίοτcιcr{)ε=ό κα8είς σας γνv.;ρίζει ( •. Ε. όλοι 
'(νωρΙζετε) 11 εΙς ;xσιoτα.=λ:ι..~ν . unusquisque 11 πii •• -
Ηαιcrτος= fνας-ένας καί δλοι μαζί 11 οΕ Ηα.θ' lκcι
"το,,=λαιτιν. singuli = ένας-ένας ίδιcιτέρwς 11 HCΙθ' 
'Ηάcrτηll ήμέ(!CΙ,,=«κόθε-μέραι, Kα8ημερι\'Wς. 
Έτvμ.: (r'J~Τ., Ήλ. Fέχαοτος) ( *έκάς τις, τεο, τφ, 

Χλπ. (βλ. λ. έΗάς)' πρ!5λ. έχιΧο·τφ έκiο-το,ς: , 8-τφ 8· 
τοις με-;:! τινο;; 6nI~piosw; τη;; (ιπερlίε,. χ'Χ,:ι.λΥι;;. ιι; 

-ιοτος' καιτ' ιi·lαιλoy::ι.ν πρός; .ήν ΙΗσοτος ~;;ZT/μoι~Ι~&'!) 
." IΗά-τa(!ος, Γο;:>τ. FεΗάτε(!ος ( = έκαστος' έκ των 
δύο) χοιθ' 8ν ιΧχρι6ω;; λόγον Sc;χτιμαιτ:σθφ:ι.·ι π. χ. τ& 
eηt-Τ8(!οr, δωρ. Η-τεροι;: lήί'crτος δωρ. e8ίΌτο •• ιiτ-;. 
Μcrτος. Έ~ αιόιτου τό 
Ιιιάστστε, _πΙρ.· είς κό8ε φορόν, είς έκάστην 

περΙπτωσιν, πόντοτε. 
έιισστστέρω, ίπίp.=Ιxcιστέ(!ω (βλ. λ.). 
Ικστiστo, ίων. ιχ.ντΙ ΙΗάθη .. το, Υ' π/,τι q • πcιιρ:ι.-: . του 

xάfhιμcιι. 
έιιδτι:ράκις, έπ:ρ . (IΧιίτηο;)' καί τήν μίαν καί τήν 

δλλην φοράν, καΙ τός cίI:> φο;)ός . 
έιιάτερθε, χαι! π?ό <f'IIIV. -θεν, έπΙρ. in! έHCΙτέ

(!ω(J.e,,=λαι: . ulrlnque=έξ έκατέρou μέρους. 
ΈΚΑΊΕΡΟΙ, cι, 011' tKaOTOζ έκ των δύο, Ικα

στος χωριστά λαμΒανόμενος (λαιτ. ulerque). 'Ε; 
('L,j'tou τό 

έιιστέρω8cν, έπΙρ. (Ίχάτερος)' έξ έκόστης έκ 
των δύο πλευρών, καΙ όπό τό δύο μέρη. 

έιι __ τiρω8ι, έπΙρ. (IΗάτε(!ος)' εΙς ' έκότερον των 
δύο μερών, καΙ είς τό 000 μέρη (λαι-:ιν. utroquique). 
tιιστιρωσc, ίπ:ρ. (έΧάτερος) = πρός έκότερον 

των δύο μερGJν, καΙ πρός τό δύο μέρή. 
·Ειιδτιι, ." (lxcιτo,γ ή 'Εκάτη, θ:.ιγcίΤ1j? τοίί Πίροου 

χcιι! 't9j, ΆοτιρΙαι" Ιχουοαι Π:ι.pόt 'tou Διό; Μναιμιν _ν 
';φ O!1ρoινιjΊ, 'tfj Ιϊι χαι! τ~ θσιλcίσ,,"jj. B.:.αι~ύτερoν έταιυ
τΙσθη πρό, τήν -Αρτιμιν: "ΕΧάτης δtϊπ.,α" rι "ΕΗά
τcι.cι (τcΊ), fJaoιv έδέσματα ιiψts~ούμ!ναι 1Ιπό των πλου
οΙων χαιί πεμπόμβν~ ()π' oι,jtIU'I Sy.iO':1j·1 3Οήν του μηνά; 

τρό;; τιμήν ττι~ εί;; -:όt;; τριόδ-:.:.ι~, οπι:;tΙ προσήρχοντο οΙ 
πa'Ι1jΤS; χαι! τσι ΙτρωΥον. , . 

iιιδτιι-ΙεΙcτιις, -ου, δ=i_tηβόJ.ος (ο βλ.). 
έκδτιι-ΙόΙος, ο., <Iκιiς+βάλλω)' ό μακρόν 6Cιλ

λων (άκοντΙζων, τοξεύων), ό μακρό8εν έπιτυγχό-
νων.- 'gς o~αιαιoτ. μ5τσι τΤι;; αιόι~ή; ~1JIl . 

IKiίτι, ~τ •• χοιΙ eωΡ. ιΧ·ι.τί Ικητι (ο 6λ.)· Ινεκό τι
νος, έξ α!τΙaς τινός, χόριν τινός 11 κατά τήν θέλη-
σlν τινος. ,. 
ΕκσΤΟΥ-ιιάρδνος, ο" (IΧCΙτΟΙΙ+Ηάρ,l"Ο .. )· · ό έχων 

έκατόν κεφαλός. 
έιισΤΟΥ-κεφάΙας, -ov, δ (IHcιΙOOII+Ha.,.A;) _ -ς, 

προτ,Ύ· 



ίκοτ6Υκρσνος-ΙκΙρ&σσώ 

έκστ6Υ-κρ6νος, οιι ([κατόιι-Ι-κράνo,,)=,oί~ πρι.r 
ΎjγOυμ. . 

έκστόΥ-χε:ιρoc;,οιι (έκατόιι + x~(.ρ)· ό έχων έκα- . 
τόν χείρας. 

έκστ6-ςίίΥOC;. οιι (έχατοιι + ζtιyόν)' ό έχων έκα- ! 

τόν θρανία Ιβόθρ : ) κωπηλατών . 
έκστομ-βσιών, -ώνος. δ' 6 Ilijv έκατομβαιώll. ό 

πι::;ώτος μήν του άΤTlκου έτους, άνTlστοιχών ΠpCς 
τό σημερινό ν .χρονικόν διάστημα 15 ΊουλΙου-1S 
Αύγούστου. Έκ ,,,ίi 
έκστόμ-βη, fι (έκατόν + βoiί;)' σ'Γιμ. xur;. θυσ/α 

συγκειμένη έκ σφαγίων 100 6οών 11 σ~ 'ιiιθω; ομως 
οuτω; ώνομιΧζετο πii"α fL~yii.. η δημοσία θυσία, ε"ω 
χ:;>;ί αν τα θ:iματα ~εν 1jοαν ι:;!)τε ΠΧ'lτοτε 6όε; οίίτε 

. πi~το,ε έκατ6ν τόν ci~ιθI16ν .-[~ια τΤΙν Ξτυμι:;λ . 6ίο.. βον.]. 
έκστόμ-βοισς, ον (έxατoν+βoiίς)' ό συγκε/μενος 

έξ έκατόν 6οών, ΤΙ. ό έχων άξίαν 100 6οών. 
έκστ6μ-ηε:δος, 'btI (έχατόν+πού;)' ό έχων μηκος 

έκατόν ποδών . 
έκστομ-ηολΙεδρoc;, ο,.=έκατόμπολις (ο βλ.). 
έκστόμ-ηολις, ι, ,εν. · ε",. (έχατό,. + πό'-ις)' ό 

έχων (κυρ. ή χώρα ή έχουσο) έκοτόν πόλεις. 
έκατόμ-ηους, δ , Yj, -που,.. τ6, γΖν. -ποδοι; (έκα

τόν+πούς)' ό έχων tKOT:Jv πόδας. 
έκστόμ-ηίίλOC;, ον (έχατο,.+πν,-,1)' ό έχων έκα· 

τόν πύλας. 
ΈΚΑΤΟ'Ν, οΙ, σι!, τΧ,liκλ.· δ . τι κllιΙ νυν (λΙΧτ. centum). 
Έτtιμ.: Άρκ . έχοτό,. (-ο- ό:pε!λε,ιx~ ε Ι ;; ιXναλιJyΙιxν, 

π~6λ. άττ. εl'κοσι). Έ,ι 't')t; συνθέ.οις r:1Ιι?lΙιλλήλω;; 
πρό; τδν 'tur:ov lχατον-, ώ; π.χ. SV -:ψ έκατόμπεδος, 
ιiΠΙX'IΤ~ κιχΙ πιχριΧλλ. τύπο;; έχατοντα-. π .χ. έκατοντα
-κάραιιο", κατ' άνιχι.ΟΥΙlιιν πι-δς ,α ά~ιθμη,. ;:ώ'ι ~εχx
~ων, τα λήγοντΙΧ εΙ; -κο,.τα. - Π ;.;6λ. σllιναχ~. 'iatom, 
Ζενδ. saIam, λllιτ . c~ntum, πllι λ · ιρλ. cN, 1'0::11. hund 
<twa hund = 200>, πιxλ·γε~μ. hunt.- *κατόιι < Ιιχπε;:. 

• ttrptOm, *Ittrptom, *d:e]ttrptom, π,.6λ. έλλ. δέκα= 
(ιχπ. *dettιp' τδ έ- (=εΤς) άντΙ *ά- !ιχπ . *srp- (π;:.6λ. 
οιχνοχρ. sa-hosran (μΙα χιλιάς) κllιτoc ;:δ εΙς, ένός.
lκατοaτό" XIlιΤ' άνιχλογ!lΙιν π;;ό, τό τριακοστός κλπ. 
CιισΤΟΥτσ-cτής" ές (lxarotI+l&o~)' ό έξ έκατόν 

έτών, ό όγων ήλικΙον 100 έτών. 
CκσΤΟΥτσ-ιιάρηνoc;, Δωρ . -κάρανο". οιι (έκστόν 

+χάe,l,.ον)' ό έχων έκατόν κεφαλός π;;6λ • . έ,-
τόΥΗραιιος, 

Cιιστον-τάλσντoc;, οιι (IΗστοιι + τά'-σιιτοιι)' ό έ
χων άξΙαν έκατόν ταλάντων: Υρσφή έκατον·τά},αιι
τος=όγωγή δι' έκατόν τόλαντα (rι άγωΥή έπlύπο
θέσεως, έν ~ αl όπoζημιώσ~ις εΊχον ύπολογισθη 
ώς άνερχόμεναι είς τό ποοόν τών 100 ταλάντων . 
έκστοντα-ηλ6σίων, οιι γεν. -ο,.ος (έχστόν)' έκα· 

τονταπλάσιος, έκατόν φοράς τόσος. 
έKσTOνTά-ιιiίλoc;, oιι=έxστόμπtί},o" • 

. CιισΤΟΥτ-άρχιις, -ον, 6 (ι!κατό1'+αρχω)' ό όρχων 
(άρχηγός) έκατόν (μιας έκατοντάδος), λιχτ. centurlo. 
έκστ6ντ-ορχoc;, Ι=έΗατο,.τάρχ,lς (ο 6λ. ). 
έκσΤΟΥτάς, -άδος, -iι (iχατόιι)' ό όριθμός έκα-

τόν, ή ποσότης τού άριθ. 100. . 
. CιισΤΟΥτ-6ΡΥυιος, ο,. (iκατόν+deΥνιά)' ό έξ έκα

τόν όργυιών. - ΠΟΙYjΤ . έκατοντ- ορόΥνΙΟ", οιι. 
εκ6τος, δ (έΧάς)=έκ,Ιβόλος (ο 61..). 
έκστ6-οτομος, (έκα .. ό1'+στόμα)' ό έχων έκατόν 

στόματσ, . 
έκστοστός, ή, ό,. (έκατόν)' ό έχων τήν σειράν 

τοϋ άριθμού έκατόν, ό έκατοστΟς κατά οειράν, . 
λιxτ~ 'I . centesimus IIέφ' έκατοστά = έκατονταπλάσια, 
- 11 ή lκατοστή = τό έκατοστόν μέρος (φ6~oς ΙΙ:fΙ
στχμ!" "; έν τιχί;; άρχαΙ2:Ι; Άθήν:ιι;). 
Cιιστοστύς, .";ος, -iι = lκατο,. .. άς (ο 6λ.). 
έκαuoσ, ά6ρ. ιχ' του χalω. 
Εκ-βάςω, μSλ. -ξω' άποφα/νομαι γνώμην, 6πο- . 

φθέγγομαι, διακηρύσσω. ' 
Εκ-δσΙνω, μaλ. -βήσομαι' ιiδ? 6' έξέβ,l,/1" · π;;κ . έκ

{ιέβ,lχα' «βγα/νω έξω», έξέρχομοι 11 όήoβιβάζoμaι 
(έκ πλο/ου) iι καταβαίνω (άπό του δρματος) . 2) 
έξέρχομαι, όπέρχομοι, όναχωρώ. 3) μ':ΡΡ., άπο
θ0ίνω τοιο.υτος τι τοιοΟτος, λαμβόνω τοιαότην 'Υ, 
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τc-ιαύτην έκβασιν (τέλος), λllι,:~. evadere. 4) έξ" 
έρχομαι τών όρίων, ύπερθοίνω τό δρια. έκτρέπομαι. 
- U τοίί a'la,.y. μ~6. μii.λ . έΧβήσω, ά6 ;;. α ' έξέβ,lοα, 
έν _"ij ΟΥιμ. 'tou K6μνιJ τινά νό κατοβι). τόν όποC!ι-
βόζω (έκ του πλοΙου)' 6) .• έΗβιβάζω. : .' 

.έιι-βσκχc(ιω., μ.λ. -.σαι· έξεγεΙρω, διεγείρω, έρε
θίζω, τινά πρός βακχικήν μανίαν, κοθ.ιστώ τινα μα
νιακόν.-ΠΙΧθη -: . κ:ιί μaσι:;ν, είμαι μ ::νιακός, γ/νομαι 
μανιακόc, ,μαίνομαι. 

, έK-~σλι:. ~p~στ. ά()~: ~' τ?ίί. έκβά},},?" ,- 'Q.,. Χ2:Ι 
επικ. αν,τ ! -:,,~ γ έν. τ():> (Χ()ρ . ε 6;;:οτ . εξεβαλε. 

ειιβσ·Ιε:ίν, cir.pψ. :;C'η. f/ τι:;ίί έκβάΗω. 
ειι-βάλλω, μέλ •. βίί.'-ώ· ά~;;. ι;' -έβίiJ.ο,.· π;;κ . -βi

PJ.,1xa· βάλλω (τ . ε. ρίπτω, πετω) έξω Ι ! άποC!lβό~ω, 
ρίπτω είς τήν ξηρόν 11 άλλ' 6)0. κllιΙ μεταφέρω έξω 
πρός την θάλασσαν. 2) πόJ.εω.; έΧβάλλω = ρ/. 
πτω τινό έξω τών όρΙων της πόλεως 11 κ:ι! ο!);:ω. 
έξορίζω τινό . - 11 έκκρούω. έξαλε/φω. λllιτιν. ex
cutere; δοiiiά έκl1~ω=Kόπτω δένδρα, δενδροτοl-!ώ, 
y-up. έκκόπτω αύrά 'έκ τού δάσους - 111 μ;::ρρ. Ιπο, 
έχβάΗω=έκστομ/ζω Ί(άφΙνω νά έκφύγQ τοΟ στόμα
τός μου) λόγονIΙU) " . έκβ:Ηλω δάκρνα=χύνω δάκρυα. 
- ιν pln:rw μακρόν( άπcρρ/πτω, καταθέτω 11 σφυ
ρ/ζω, άποΟΟκιμάζω. άπο:'5lώκω ήθοποιόν έκ της σκη 
νης, λιχnν. explodere. 3) έξcρθpWν~, λύω διό της 
βίος.- V έξαποστέλλω, άπαλλόσόομαl τινος. χάνω. 
- νι (ένν. έιχντόν) i:t! r.o :cιfLoίI, χύνομαι εΙς ... , άδειά
ζω έμουτόν, έκβόλλω ("μτ6.) . 

Ικβάς, μτχ. ιΧι:;ρ. 6' τ05 έκβαΙ1'ω 
έκ-β6σις, -εαις. Υι (έκβαίνω)' τό έξέρχεσθαι έκ 

πλοίου, άπόβαcις, άπ06ίβασις.- 11 έκβασις πράγμα
τo~, όπ;>τέλεσμα.11 διc>φυγ~. 

ε:ιι-βαω, ~ω? (Χ'lτΙ εΧβαινω. 
έκ-βεβaιόω, μΗ. -ώσω' έπlβε6αιώ. 
έκ-βΙάςω- έκβόλλω, άποδιώκ·.J, διό της 6Ιας 11 ά · 

ποσπώ τι διό της 6ίcς . 
εκ-βιβάςω, μέλ . -β,βάσω, "η. -β.~βώ, μτετ. τ~~ 

έκβαl,.ω' κόμνω τινά νά έκβι) (νά έξέλθω 11 "1)1, . 
άπο6ιβόζω τινά εκ ΤΙΥΟ:; πλοl;:.υ . 
Εκ-βιδρ.ώσκω, μΗ •. -βeώσω, ΠΙ-Χ . ·βέβeωκα· κα

τατρώγω, κατοβι6ρώσκω. 
έκ-βλη-ι:ος, 01' (έκβάΗω)' ό έρριμμένcς έξω, 

έκ6ε6λημένος 11 .άπερριμμένος, περψοονημένος, 
τιποτέν!ος. , . 
έκ-βλώσκω, άόρ. t)' έξ-έμοJ.ον' e:ξέρχομαι. 
Εκ-βοάω, μίλ . ήοομαι' άνοβοw, έκηΕμπω δυνα

τήν κοαυγήν, «ξεφωνίζω» . 
εκ-βοήδε:ιa, Υ, ' έξόρμησις πρός napoxrlv βοη· 

θε/ας. 'Εκ ,,,iι . 
. EK-βoιι~έω. μελ. -ήσω ' έξέρχομαι. έξορμώ, δπως 
παράσχω βοήθειαν li κόμνω α.όρ . ησιν . 

Εκ-βολ6.ίςω, μελ. -{σω, άτt. ·ιώ (έι<+βσ'-βό.)' 
έκλεπ/ζω. «ξεφλουδίζω » , ώ; ci'fcι : p a ' -::~ tG.v φλ,, :ιi 'l 
β c;λ60U: έκβοJ.βlζω τι"ά τών κωδlων = ξεφλουδίζώ 
(άπογυμνώνω τινά) άπό « τίς Κλεμμένες πcο61ές » του. 

Ικ-βολίι, ή (έκβάλλω)' τό ρίπτειν έξω, τό πε · 
ταν πράγματα ά πό τό πλοίον είς τήν θάλασσαν, 
χυ:;>. έ:tΙ aμ :tι:;;;ε ,)μi,ων έ 'Ι Y.IlιΙ~Φ θ~Ξi.λ"(ί; - 11 έξl...!ΟΙζ , 

έκδ/ωξις, έξοστροκισμός, έξo;JΙα .- 111 τό φύτρωμα, 
ό χρόνος της βλαστήσεως : έκβολή σίτον= ό χρό
νος καθ' δν βλαστάνει ό σίτος Τι ώριμάζει είς 
στάχυν.- ιν έξοδος, πέι::;ασμα, διέξοδο ::, λ:ιτ. exi
lus; έ,.βο},.ί πιιταμoiί = τό στόμα (9' έκβολαί) του 
ποταμου I1 lxPoJ.ai · ό'ρου,,=στενόν πέρασμα, στενω
πός, δι' ης έξέρχεταΙ τις έκ σειράς όρέων 11 έΧβο'-ή 
},όΥου=παρέκβασις:- V (έκ ;:"u πιχθητ . ) τό άπεοριμ· 
μένον, τό έκβαλλόμενον (τ6 ριπτόμενον έξω): 
έκβολή διΧέΗ,Ις = χώμα έκβληθέν διό δικέλλης 1I 
oveela έκβολή=βΡέφη έκτεθέντα ε!ς τό όρη. 

Εκ-βολoc;, οιι (έκ/l.άJ.'-ω)· ό έκ6ληθε/ς, ό άπορ
ριφθείς, έκθετος (έπί fi~Ι,l,ου;) 11 έξαμ6λωματικός.-
11 'ώ; ι:;~σ. d ΙΧβολος =άκρωτήριον. · 2) τά ;κβο'-α 
=τά λεΙψανσ, ύπολείμμοτα, ναυαγΙων. 
. Ιιι-δράσσω,' μελ. -βράσω' ρ/πτω έξω, είς τήν ξη
Ρόν (χιιρ. iπΙ ~~_ · θc;ιλcia.a·rι.).- Ilc;ιθrι • . , ρΙπτομαι f:ξιιι 
εΙς τήν ξηρόνι ir.L r./'Q'ων, 



iK·δρoν'F"t μΙλ. -ήσω' έξαλεΙφω (έκ6άλλω) διό 
τοΟ 'κεραυνοίί Ίόιό της Βροντής), 

Ιιι-ΙρixάOμ8Ι, «π~θ.·6ρuxωμαι, , μυκωμαι, δυνατά, 
Ιιι-"ιΡωιΙσ, -ιI,l,0S, .ό <lHfIcfIeώoHCIJ)' τό κατα6ι

(JρwσκόμενOν, τόκαταφαγω!)έν: l"fIeOJιuι nel0t10s 
=πριςινΙδια, 
cιι-yδμfςω, ' μιλ, '-'ιιω, «.τ, -fώ' δΙδω εΙς γόμον, 

υπανδ'ρεύω, νυμφεύω.- Π~θTιΤ. δΙδομαι εΙς γόμον, 
ύπανδρεύομαι, νυμφεύομαι. 

Ι,ιι-yΙμfσιιoμαι, rι~θYίΤ. , δΙδομαι εΙς γόμον. 
cιι-yαUρόoμσι (jH+YΙΙV~OS). μία: μεΥαλύνω, έγ-

κωμιάζι..·, έκθειάζω. ' 
,iK-yiyia, ΠΟΙ'ljΤ. iv'l.! ΙΗμΥο"ιι. πρχ. 'toii 'ΗΥΙ

)"'oμcιι" Υ' ~\)·(x. IHYΙYιi'l',I'" ιiπρφ. IΗΥΙΥ!μ,,' μτχ. 
Ι"ΥΙΥ:ι;ιώ-s, I"ΥεΥσvίΊι. 
CΙΙ-Υcλάω, μ.λ. -!σoμaι' δl« του; χρόν~\), 61., Υε

λιiω' , Υελω ήχηρ:;:ς,γελω δυνατό, έκσπω εΙς Υέ
λωτος 11 μτφρ. επ~ 6Υρου, όνα6λύζω «κλουκλουκΙ
ζονταςι. 
iK-YcvIΚ, i-S(;H-\-Y~"O-S)' δ άπο6ε6λημένος έκ 

τ/Ίς OΙKOyενεΙCΙς, ό στερρύμενος OUΥΥενολογΙου. 
ΙΙΙ-Υ'Υνομσι, με).. -yι"';σoμcιι' ιiόρ. 6' Ιξηε"όμη .. ' 

π:;χ, ΙΚΥΙΥο"σ, ποlτιτ. ,IΗ.,ΙI,ΙΙΙΙ '(6λ. λ:), ιΧποθ . ·. φυ
τρωνω, πσράγομαι, γΙνομαι, έκ τινος " κατόγομαι έκ 
τινος-, έχω γεννη!)ηέκ τινος.-. παρέρχομσι, έχω 
παρέΛ!)εΙ: ' xeό"οv IHγι.,o"ό'l'~=χ06νoυ ,παρεληλυ
Εδτος. 2) 'Απροο., I"yl.,-,I,ιIc=lEIII,l,C = είναι έπι
τε τραμ ι.:ένον. εΙναι δυνατόν, εΙναι παραδεδεγρένον. 

Ιιι~yIνoμaι, !ων, χοι! μΤΥν. ιiντ! του ΙHyί,Y"0ιuιι. 
ΙΙΙ-Υονος, 0"(IΗ.,ι,,Ιαδα,)'6 γεννηθεΙς έκ 1 ινος, 

6 ι<αταγόμενος l:ι< τινος fl ιίι; ο')σ. ό lHyo-t'Os = πας 
άπόΥονος, υ1ός, t.γγονος χλπ.· "Ι'ά ΙΗ.,ο"σ =" τό τέ
κνα, ΟΙ όπόγονοι, 

ιιι-Υ.ρά .... , μιλ, -ψω' γράφω l:K τινος, άντιγράφω. 
-Μέσον, άντιγράφω δι' έμαυτόν (πρό; ίδΙοιν μοιι χρτι

' σιν).- 11 έξαλεΙφω, άπολεΙφω (εχ τινο, χιtτιtλόΥΟtl). 
ΙΙΙ"δσιιρUω, μiλ, -νσω' έιφήγνυμαι είς δόκρuo, 

χύνω δόκρυα . 
4ιι~Ιηδνάω, μίλ, -ήσω' δαπανω, έξοδεύω, κατ

αναλΙσκω, έξσντλω. 
cιι~δΙδαρμαι, πιιθ'ljΤ. πρχ . • ου 1Hδieιo, 
Ιιι-Ιc"δωρ'cuνται, γ' πλ 'ιjθ. ίων. ΙΙΠΞ?σ. 'tOii ,Ι"δω· 

ecόoιuι c , " 
iιι-δcιΚ, is (IH + I.i)' έλλιπής, ότελής, έλαττω· 

ματικ6ς. Έ;; ιι,jτοίi .ό . 
IK';.I 'CI8t tι (lHI.ris)' l:λλειψις, καθυστέρησις. 
Ιιι-δ~ίιινίiμl, μι}.. -διΙξω, IiC;p. ιι' ΙξΙδε.ξιι' δει

κνίιω . έ!,ω, έπίδεικνύω, φανερώνω. 
Ιιι-δ,~ιιoμσι, Ιων. ιχντ! IHδΙxoιuι, (ο βλ.). 
ι..:ιcξις, ·ιω" 'iJ <IHδixoμσι)' τ6 δέχεσθαι (λαμ

'6όνειν) παρά τινος 11 δισδοχή. 
Ιιι-:Ι.ριιομαι, ιi .. "θ.· 6λέπω έξω τινός, έκ τινcς. 
Cιι.:δCρω, Ιων. -1.leQJ' μίλ -διeώ' όφσιρCι τ6 δέρ, 

μα.cy~ρνω) U ίντε~θεν, δέρω, ξυλοι<οπω, διό ρά6δου. 
IK-ICToς, ο" (IκιUω)' δεδεμένος είς τι 'ij έπΙ 

τινος. - , 
iιι-δΙιομσι, ίων. ~HOΙUΙΙ' μίλ. -ιJeξOΙUΙΙ' ιiι5ρ, ιι' 

Ιξ.δ,ξιiμ"". ιiπoθ.· λαμ6όνω Υι δtxoμαι παρ' δλλουll 
.άναλαμ6άνω, «παΙρνω έπόνω μουι. 2) IHδέxoιuιι 
'1';, .. &eχίι,,=πoρaλαμ6όνw τήν έξουσΙαν πσρά τινος 
δλλου U ιχπολ . , άKoλoυ~ώ, 'διαδtxoμαι 11 in! χωρων, 
έρχομαι κατόπιν, συνορεύμ. 3) περιμένω, όνα
μένω (λιιτι'\Ι, '.xcipe ... ). 4) ύποδέχομαι κατά τινα 
έορτήΥ, 

Ιιι-ΙΙω, μ.λ. -cJήσω' δένω τι έκ τινος; προσδένω 
τι '-είς τι Υι έπΙ τινος.- Μίσον, δένω τι έπόνω μου, 
τό κρεμω, έξαρτω, περl έμouτόν. 

Ιιι-διιλος, Ot1' κατάδηλος, 6λοφάνερος Ο κοτα
φανή<;: 
Ιιι~μiω, μίλ. -Jjcrcu (IH&r,μo,)' πηγαΙνω l:ξw, 

όποδημω, ταξιδεύω εΙς τ6 'έξωτερικόν n εΙμαι είς 
τ6 'έξwtερικόν Τι κ6μνω περιηγήσεις. Έ; ιι!}-:οσ τά 
Ιιι~α, 'iJ (lH&r,μlOJ)' ή έκ της πατρΙδος όνα

χώρηόις, όπoζiημΙα, _ 'ij ή έκ τΟΟ κόσμου τούτα.ι με
τόστασις (6 86νατος). 

Ιιι-διιμος, 0t1 (IΗ+&ήμο,γ 6 έν όποδημΙQ διατε
λων, ό όποδημων, 6 ταξιδεύωγ, 

Ιιι-δισ8σΙνω, μίλ. -βήσoιuιι' ιiι5ρ. δ' '"lιέβη,,' 
έκ60ίνω διό μέσου (τ. ε. έξέΡχομαι δια6αίνων διό 
μέσου τινός) 11 όπο!)νόσκω, 

.ιιι';δl'σΙ,l,σ8μαι, ΠΟΙθ'ljΤ. (έ,,-\-Iιcιιιτιiω)' έξέρχομαι 
του αυνή!)ους τ~πoυ της ζω/Ίς μου, μεταό6λλω 
σννη8εΙας (χιιρ. όποκλίνω, όπoμακρύνoμaι, έΧ 'tYι, 
!χρι 'toiite auv'ijQou; IJΙIιtΙτη~·)_ 
Cιι-Ι,ΙαΥμα, .ό· δοκΙμιον μαθητοΟ Ι ύπόδειγμα 1I 

έργόχειρον πρός δακησιν. ΈΧ του 
Ιιι-δΙδάσιιω, μελ. -διδάξω, πο:η-;. -Ιιδιισ"ήaω' δι

δόaκω άκρι6Wς, τελεΙως; λllt-:;ιν. edocere. - MS:JO'I, 
6όλλω τινά νά τόν 'διδόξωσι (νό διδαxθ~ ύπ' όλ
λου).-ΠΙΧθητ., διδόσκομαι (μανθόνω) όκρι6Wς πα
ρά τινος. 

Ιιι-διδpiισιιω, Ιω'ι, -διδρι;σιιω' μέλλ. leιiooιuιc' 
«όρ. β' έξέδριι'tl' φεύγω έι< τινος μέρους, άποδιδρό· 
σκω" δραπετεύω 11 διαφεύγω, διασΙ;Χ:ομαι, 

Ιιι-δΙδωμι, μ_λ. -δώσω' ιiόρ. ιι' έξέΙωΗΙΙ' πρχ.IΗ' 
δiδωκα' μιio. «ό;;. 6' ,Ιξ.δόμη,,' δίδω έξω, πσραδΙδυ 
(λιιτιν. reddere), 2) έξόγω έκ της οlκΙσς μου καί 
~Ιδω: έΗδιδό"ιιι 'ij l"δίΙοσδα. 6vyα'l'i~C1=iSfoo την 
~υyατέρo μου είς γάμον. 3) δΙδω τι έιντΙ' χρημά
των, ένοικιάζω, έκμισ8ώνω, δΙδω έπί ένοικίω 11 δα
νείζω, δίδω χρήματα έπl τόκω.- 11 (iv·l .. iavi-ό'tl), έκ
πηγόζω έκ τινος τ6που U Επί πο-;ιχμοU, έκ6όλλω, χύ· 
νομαι. 

Ιιι-διηΥέομαι, ιiπoθ: διηγουμαι λεπτoμερCις, μέ
χρι τέλους 11 κόμνω πλήρη όφήγησιν. 

Ιιι-δΙιιάςω, μδλ. -σω' έκδίδω άπ6φασιν, όποφσ, 
αΙζω, έκφέρων την κρ/σιν μου (επΙ 1}IΧΙΙ:JΤΟU),- 11 
έκδΙΚώ, λαμδ6νω δίκην (τ. e. έκδΙκησιν). Έ; ιχο)του -;ό 

cιι-διιιiστι\ς, -ov. δ' 6 τιμωρός, ό έκδικητής. 
ιfιι-δΙιιέω, μελ. ήσω (1"ICHos)' έκδικώ, τιμωρW 11 

IΗδΙΗώ τι"α άπό 'i'c"os = λαμ6όνω έκδ/κησιν ύπέρ 
Τίνος πσρά τινος. Έ, ιχο)του .ό 

,Ιώfιιησις, ,.ιoS, '1), τό έκδιι<εία)αι, έκδΙκηαις, 
τιμωρΙα. 

Ιιι-δΙιιοι;, ο" (ΙΗ+ΙΙ"η)' ό l:ξw του δικαΙc>υ, ό 
έκτός νόμου, παρόνομος (λlt.ιν. Exlex)' ίπ!". ΙΗδl· 
,,~=έξω του δικαΙου, παρανόμως.- '116 φέρων είς 
πέΡCΙς τός έπιταγάς της δικσιοσύνης, ό λαμ6όνων 
έκδΙκησιν ιι ώ; o~σlιιτ. ό lHI'Hos=6 έκδικητής. ' 

Ιιι-διφρεύω, μελ, -σω' ρΙπτω έξω του δΙφρου. 
Ιιι-δΙώιιω, μελ. -ξoιuιι μτγν. -ξω' όποδιώκω, έξο

ρ/ζω. 
Ιιι-δανΕω, μ~ϊ .. -ήσω' τινόοσω πρός τό έξω, συν

ταοόσσω, δισσσλεύω. 
Ιιι-δοσιι;, -ε~, 'Ι) (έΗΙΙδωμι)' τό δΙδειν t.ξw, πα

ρόδ:>σις. 2) τό δΙδειν εΙς γόμον, τό νυμφεύειν, 
τό ύπανδρεύειν. 
Ιιι-δώσομσι, μβοΌ μβλ. του IΗΙΙδωμι, 
Ιιιδoτioν, P'ljIl., επΙθ . 'toii 'ΙΗδΙδωμι' πρέπει νό 

δώσr.ι εΙς ' Υάμον, 
Ιιι-δατCHμ ο" (1"IΙδωμ,)' 6 παροδιδόμενος, προ

δεδομένος. 
Ιιι-δούναι, ιiπρφ. «ορ. ιχ' 'toii έHδlδωμι, 
Ιιι-δοχΙ;, -iJ (IHδέxoιuι,)' τό έκδέχεαθαι (τ, Ι. τό 

λαμ6άνειν) παρό Τινος, διαδοχή, σειρά, 
Ιιι-δΡΙιιοντόομαι, .. «Q'fj" <IH+Iedxιoιr)' γrνομaι 

δράκων, μετα6όλλομαι εΙς δράκοντα (έρπεπόν, 
δφιν), _ 
Ιιι-δρiμcίν, ιiπι;φ. «ορ. β' 'toii IH,l,erxQJ. 
Ιιι-Ιρoμiι, -iJ (lΗδeαμεϊ"γ τό τρέχειν l:ξw, έξο· 

δος, έξόρμησις, έφοδος.- 'Ωσ. όμάς όκρο60λιστων. 
lιι-δρομος, δ' 6 τρέχων έξω, ό κόμνων έξόρ

μησιν, ό όκρο60λιστής. 
Ιιι-δiμα, 'ιuι'l'os. τό (IHιJιίω)' τό όφοιρούμενον, 

τ6 άπο60λλόμενον, τό έκδυόμενονllδέρμα, ένδυ, 
μα, φόρεμα. 

Ιιι-δϋμcν, 'Jι ίπιχ. ιiV't! Ι"δiί .. ιι,. ιiπρφ. ιioρ, '15' 'toi) 
IΗδuιο, 'ij ιiντ! του 'ΙHιJιίoιl"" ιι' πλ'ljθ. Ε!})(τ. 
Ιιι-δύνω (δλ . • "ιJιίω), ' 
Ιιι-δίίσις, 'cιos, '1). ίΊδιολlοθησις, η διοφυγι'ι.'Εχ το>:ί 
Ιιι-δυω, μιλ. -ιJιίσω' ιiόρ. ιι' Ιξ .. Jίiσα· όφαιρW τι 

όπ6 τινα, γυμνώνω, «γδύνωι' lκδi)3αι αν'l'όν χι
'Ι'ώ"ιι=νό τοΟ 6γόλr.ι τόν χιτωναll έκδίίσcιιι ιιν,l,ό,,= 
νό τόν γδύσι;ι,- 11 Ιν 'tιjl ιν, lκJ"νω μsτ:x ,ου μ'σ, 



Ιιιδωριόομσι-ΙιιΙνάσιιω 

έν. έκδύομαι, έ ·ΙΞ ~Y. ιif)p. 6· . lξέδv", πιχρχ. έκδΙδiίΚΩ' 
άφαιρώ, όnοetτω. 2) έκφεύγω, διαφεύγω, άπο- . 
φεύγω. 4) μτ τ ρ. διαq;ευγω, διοο4Jζομαι. 
Ιιι-δωριόομσl, π:χθΎ,τ. (iH+AoJe'o,) χιχ! 'κδΦe,-ύ- . 

ομαι' γίνομαι δλως διόλου ΔWΡιεύς. 
Ιιιέασσα, έπικ. ιiν;;Ι έκέαοα, ιioρ. ιχ' . τοίί ,,_CΊζOJ. 
έιιέατο, ίων. ιiντ! Ικει"το, j' πληθ. πιχριχτ. τοΠ . 

κεΊμαι. 
ΈΚΕΓ, έπΙρ: είς έκεΤνο τό μέρος, έκεΤ, λιχτ. iIIlc. 
Έτvμ. : lκεΊ (ίων. κεΊ, cιίoλ. κή), εκεί'IJo" Ικ_Ί- ' 

αε, lκεΊ-lJoε.;, ΠΟΙ'ljΤ. κεΊt70ε, κεΊαε, xεΊIJoε". Τό έν 
ιiρχ~ έ- Elvιxt ιiντωνυμ. Cιτοιχεεον, πρ6λ. i-XIJoi" όοχ. 
e-k&s, e-t&nto' δι& -rijv xιxtiA'lj;tv πρ6λ. τόις; Δωρ. το
πιχάς; τοvτεΊ, τεϊ-δε, π_Ί χλπ: ά.-ιτω·ι. θiμ. *ko- ίν . 
τψ Άρμ. ι& «*SΟ~&Υ)=αύτός, Φρυ"(. αεμον" (=εlς αύ· 
τόν), Άλβ. so-t «*s6-dlte) ( = σήμερον), So-nde 
«s6-n&te == αύτήν τήν νύκτα), -ce δειχτιχόν μόριον 
ίν τo~ hi·ce, h1c,si-c, nun-c,ec-ce «*ed-ce),'Oox. 
eco- _klι-, Όμβρ. esmi-k, esmei, esme ( = τoύτ~), 
πιιλ-ΥΙΡμ. ~ ( - αύτός), ΆY'Yλ?σιx~. he (= αύτός), 
πιιλ-α~. hodlgo (Τι ε. ho-digo) = κατά την ήμέρον 

αύτήν.-Πρδλ. *1tI-, έν τψ Ι . .χτ. cls, clter, cltra, Όμ~ρ. 
ςΙmu, 5lιrιO (=ad cltimcι, retrO) ςίνe <=cltrcι), Ίρλ. 
ce τοπ. (=c1trA), rOte. hi- έν τ<!> himm& dAgCΙ δοτ. 
(=τήν ήμέραν αύτήν) And hina. d&g ΙΧίτ. (=μέχρι 
τi\ς ήμtρoς αύτης) Διθ. slls, AE'ttOY. schis (=αύτός), 
πιιλ·αλιιυ.- S1 (=αίιτ6ς) .-χ'%Ι *1tjo- έν τψ ίων. αή
μeO'll. c1tt. .,;ήμερο" «*xjίiμEeO'll), πΙΧλ-ϊερμ. hlu
tu, πιιλ-αιι;. hlu- dig& (=σήμερον), Διθ. Ιlίδ '(εν. (-
aύτoO), πρβλ. 5IIs' *ki θ'ljλ. έν τψ Διθ. 51ί, JtIιA-oAIιu. 51. 
Iacιa, iπιχ. ιiόρ. ιχ' τοίί καΙOJ. 
Ιιι.ίΙCy, iπΙΡ.· έξ έκεΙνου τοΟ τόπου, όπό έκεΤ, 

λιιτιν. 1111nc' μβτόι γεν. τονχεΊ8·ε" ιi1aov,= έπl έκει· 
νου τοΟ μέρους τοϋ άλσους. 
ΙUlΙΙ (ΙΚ_ί), έπίρ: είς τό μέρος έκεΤνο, έκετ 

(λιιτ. IIIIC)' δωρ. τ'fJ"όlJo,. 
~KCiYoς, !ων. κι:ίνος, '}, ο, ιχΙοl.. ιιίίνος, ~ωρ. 

τiiyoς, ώα. c1't't. aπιτs'ta.μ. ιιιι:ιyoσf· aBIxttxij ιiντων. 
<Ixa'i)' τό πρόσωπον ή τό πρδγμα έκεΤνο έκεΤ-πέ
ρο, λιιτιν. 111., ΙΙΙΔ, IIIud' δοΙΙχις; 'Ιι o~τo, χιχ! 'Ιι lκ_Ί
'11., ιiνιιφ'Ρoντιιι ι!ς; δύο ΠΡΟΥΙγοιιμίνω, μν'ljμονειιθaντcι 
πριtrμιιτιι, 'ιι ΙκεΤ"ο, (1IIe) ιiνιxφΙρβτιxι εΙς; τό μιiλλον 
«πομΒμιιχρυομ'νον, Ινφ 'ιι o~τo, (hic) ιiνιιφίρ.τιxι IιΙς; 
τό πλΥΙσιίοτιρον.- 11 ώ~ τό ille ZP1jClIμ!JItatSttΙX\ ώο. 
χιχΙ 'ιι lχ_Ί'ΙΙο, πρός; δηλωσιν πιχσιγνώοτων προ:ιώπο>ν: 

x_i,llO, μΥα, lJo_ός=ma.gΠU5 iile deus' lκεί"ο, θοv
κνδ'Mι~ ό περι6όητος 'έκεΤνος Θουκ.- 111 'Εν -rfj 
ιiττ. διΙΧλ. 'ιι 'κ_Ί"ο, JtP01jIsttιxI τοίί ivd.peP!JtI o~oιιxστ., : 
lIod.Y.t, χιΤτιιι μ.τ' ίμφιtc;ιω;: Ικ_Ί"ο, d ΙΙ""ρ' ιiχo· 
λουθΕ! δί μ.τ" τό Ινιιρθρον ' o~o., δτιχν δέν JtIptix'tl (μ
φιχσιν: d clt'f)e 'κεί.ο,.- ιν έπίρ. Ικι'"ω, = κατ' έ
κεΤνον τόν τρόπον, έν τι:! περιπτώσει ταύτΓ,1' Ιων. 
Κ_;'II~.- V Ή θ-ιιλ. δοτ. Ικ_Ι"1} χβ!ταοι ώο. χιχΙ μετά 

. iΠιΡρ"l)μ. ίννοΙιις;: 1) βπΙ τόΠGU (i'uπa.χοιιομίvYj; της; 
δοτ. Ιδφ)' έκετ, εΙς έκείνο τό μέρος, έπl έκεΙνης 
τtjς όδοΟ. 2) ίπΙ τρόπου, κατ' έκεΤνον τόν τρόπον. 

'Eτvμ.ιlκ_Ί'IIo" έπ. ίω·ι. κ_Ί"ο,. δωρ. 1.~c;6. κή"ο, 
(*"ιi (βλ. λ. lκεϊ) + "έ"ό, ί, ίιχπ. ιiντων. θιίμ. *eno-, 
.οπο-, πρδλ. αιινοχρ. Δnά- (- αύτός) όργαον. ane'na., 
Zaνδ. ΔΠΑ-, πιιλ-rΙΡμ. ener (=αύτός έκετ), λιθ. &n6s' 
ώα. πρ15λ. ίλλ. ι."" (-τήν ήμέρaν έκεΙνην), d δ.Ί"α 
(δλ. λ.). Βλ. χαοΙ δωρ. rij'llo,. . 
Ιιι.φα, c1όΡ. ιι' του κsleω. 
Ικcίσι:, ιiττ. ιιcίσc έπΙρ. (lχεΊ)' πρός (είς) έκεί

νο τό μέρος, πρός τ6 έκεί, λιχτιν. illuc. 
ΙιιCκαστο, Υ' Ιν. 6πεφσ. (μιτ,χ ClY;Ila.a. π::;τ.) ~(;ίι καοί- . 

'ιIνμtι., (ο 15λ.). 
Ιιιι:ιιι:ύIcι, j' 'ν. 6πlιρσ. τ(;υ xIiιθω (ό βλ.). 
ΙιιΙιιΙι:το, γ' Ιν. έπ. ιioρ. ε' του κέ10μαι. 
ΙκΙιιΙΙτο, "(' {ν. :tιxe'rjt. ύπερο. ;;o;,U κ1Ι"ω (ί:. 6) .. ). 
Cιιι:ιιοσμCατο, ίων. ιiντ: έκεκόαμ'1"ΤΟ, "(' "λ1',θ. 

,.;αοθ. [ιπιιρο. του κοαμέ.ω (8 6/..). 
iK.lcu, - δωρ. c1ντί lxi10v, '" ~.'ι. npt. τ(ι'ί . Χέ10μαι. 
Ικι:Ισσ, ιiόρ. cι' -::05 κέ11ω. 
Ιιιι:ρσσ, ιιΙο/ .. χΙΧ: έ ... ό.όρ . α' ~()~ κείρω. 
Ι~ι:-Iι:ιρfσ, 'ιι (lχω-:-χείρ)' "ρβλ. Σcu'Ι . «π"ρά τα 

έχει" τά, xεΊρα~, έκεχι,ρΙfll. τι, O~α"·., διακοπή 
έχθροπραξιών άναK(ι.l)~ή;- [έlΙεχειΡΙ,. ~'%τ' -«ν?μ?Ιω
Cι Ι 'Ι €Χ ~";) " έχε-χειρ'" (έχω+χε(ρ)]. 

ιιι.ςέω, μέλ. -ζέαω' 6ρόζω, παραβράζω n ΙΙΞΤιΧ 
γον. ευ1έω" έξέζεα. = έγέμιαεν (t:f6paOEY») όπό 
σκουλήκια (καΙ κατεφαγώθη ύπ' αύτών). 

ιΙιι-ςιιτέω, μελ. -ήαω' άναζη-τώ, διερευνώ. 
ιΙιι-ςωιιίίρΙω, μελ. -ήαω' άναζωπυρW, άνάπτω πά-

λιν, άναρριπί~t:'.. , 
'ιιιισ, ε;τ. :;ιορ. ιχ τοίί _ιω. 
tKII-Soliα, f)' τό 66λλειν (τοξεύει ν , όκοντιζειν) 

μακρόθεν, ή τοξευτική. Έχ του 
tKII-Iόloς, ο" (lκάς+βCΊ11ω)' ό μακράν (τι μα

κρόθεν) δάλλων (KΤUΠων, έπιτυγχάνων), πρΙλ. πιχ[" 
Ήσιιχ . «IΚ'1βό10" τοξότ"" μακροβ610" εΙΙατοχο,.· 
έπΙθ. τοίί 'Απόλλωνο, _ν -rfj Ίλιιtδι. 

ειιιιλος, ο", πιχρd.λλ-ιιλος; τύπο, τοίί ενΚ'110,' ήσυ· 
χος, άτάραχος, όμέρψνος, λιιτ. securus.- • μετφρ. 
έπ! πριχγμd.των, π. χ. επ! ιiίρoίί πιχριχμίνοντ?, ιiρτoίι 
(τ. Ι. όγεωργήτou, άΚΘλλιερΥήτou, χέρσου) . 
Έτvμ. ι lx,,1o, <*FιIx,,10' (το δΙΧοίι πνιυμιι XIι.d. 

τινιχς; όφιιιλιτιχι 5!ς; ιiνιxλoγΙιxν πρό, τό 1Ι000χο,) , δωρ. 
lκίi10" δμ -ιιρ, "H,l10" δωρ. aiJxίi1o, .(ρ. F_x-. εVκ-) 
ix χοινfjς; !ιιπ. διtoιω, eveq-, πρδλ. αιινσΧρ. Q'kAh ' 
(τέρψις, τόπος διαμονης), lJcyati (θεwρGJ τι τερ~ 
πνόν), ItιxA-oAa.u. v-yknati (συνηθΙζω), ucltl (διδάσκω), 
Λιθ. ύkls (όγΡΟTlκή lδιοκτησΙα), j-ύnktl (ε1}jαι συνει-
8ισμένος). OilδιμΙcι αυπιiνιιιx πρός; τό ΙΙλλ. lκΌw. 

-Ι!ΚΗΙΙ, c1'tt. Ιxίiτ&, πρόθ. μι-;ά γεν. (πιθιιν. ιiρχ"Ιιx 
~oτ. ιiπoλή;ιισιι ιίς; iΠΙΡρ-ιιμιι)' τι:! 6οηθεΙQ τινός, διό 
μέσου τινός, δυνάμει τινός, χ6ριν τινός, πρός ώ
φέλειάν τινος.- 11 μtγν.=b_ΚΩ· έξ αlτΙας τινός, 
fνεκά τινος, έν όνόματΙ τινος, χάριν τινός. 2) 
ώς πρός, δσον όφopQ εΙς ... , όπό όπόψεως ... (λcιτιν. 
quod Attlnet a.d). . . 

Ιιι-ΙάΙιιω, μιiλ. -ψΦ' 8ερμαΙνω, διaδερμαίνω. 
Cιι-Ιαμ6Ιω, μελ. -ήσω' προξενώ κατάπληξιν, 

θάμ60ς, καταπλήασω, 8αμ6ώνω.- Πιχθτ,";., γΙνομαι 
κατ6πληκτος, έκ8aμ6ος 11 καταπλήσσομαι, θαμ6ώνο· 
μαι. 'Εχ -roij 

'ιι-lσμβoς, 0'11 (Ι,,+lJocίμβo,)' κατ6πληκτος, : έκ' 
8αμ60ς. . ._ 
Ιιι-ΙαμνΙςω, μελ. -CJOJ (έκ + lJocίμtlΟ,)' έκριζώνω, 

έξαφανΙζω. . 
Ιιι-δ~νoy, 'π\Χο ιiντΙ lξΙlNί"o", ιχόρ. Ι' τοίί έκ· 

{}vιιfιt1HOJ. 
Ιιι-Ιι:άομαι, μελ. ·άαομαι, ίων. ·ήαομαι, ιXIttlII: 

θεώμαι (βλέπω) έξω, παρατηρώ τι μέχρι τέλους. 
Ικ-Ιεaτρίςω, μεί.. -σαι (έκ+θέίiτρo,,)' καθιστω τι 

θέαμα, τό φέρω είς τό θέατρον, τό έκθέτω είς 
δημοσίαν καταισχύνην, τό διαπομπεύω .. " 

ιΙκ-δι:ιάςω, μεί.. -αω (έχ+t70εΊο,,)' θεοποιω τι, καθ· 
ιστώ τι θείον, άποθεώνω. 

έιι-Ιcft;, έκδι:ίσσ, Ιιιδέν, μετχ . ιχο? β' τοίί ίκ
τΙlJoημι. 

έκ-θέμcναl 'i; Ικδέμι:ν, έπ. ιχντΙ έκlJoεΊ"α" ιΧπρl" 
2G? 6' τ'? ') έΚJ:l ·(J.η,:.ι'. 

έκ-δι:ρίςω, με/.. ·lαω, ιiττ. -rQi' 8ερΙζω έντελώς, 
θερΙζω δλως διόλου 11 κατακ6πτω. _ 

έκ-δι:ρμαίνω, με).. -cϊ"ώ <Ικ+lJo_ρμό,)' θερμαΙνω 
τελείως, ~ερμαίνω έντελώς. 

έιι-δέσδαl, ιi;-::;-:p. μΞο. ιioρ. δ' τoυ'κτΙ(J.ημι. 
iK-ecolt;, -εω;. Tj (έκτΙ(J.ημι)· τό έκθέτειν, έκ

θεσις I1 διασάφησις, έξήγηαις. 
εκ-δcτος, ο" (IκτΙ(J.ημι) : ό έKτεθειμένqς, ό ρι

φθεlς Ιξω. 
ιΙιι-δΙω, μιιλ. ·t70efJaoμoI· τρέχω έξω, έξορμώ. 
Ιιι-Ι.,ροομaι, ιΧ;τοθ.:: κυνηγώ, θηρεύω, κυνη'{ων 

συλλαμΒάνω. . 
Ιιι-Ιιιρι:ύω, μελ. -αω=Ικ(J.ηeιίoμα, (& βλ.). 
ιΙκ-θλίβω, μελ. -ψω' αυμπιέζω, συν8λΙ6ω 11 μτφ,. 

κατασυντρί6ω, καταθλΙβω, Kαταστενoxwρω. 
Cκ-Ινάσιιω, μελ . ·lNί"oϊίμαι, ι;iόρ: ΙξΙlNί"o,,' εΤμαι 

έν τΥ θνόσκειν (μελλοθάνατος). πνέω τ6 λοΙσ8ια: 
ΥΙ1φ τι "Ι1ωfι Ixt70""ci", = c6ποθνόσκειν όπό τό 
'{έλοια). 
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ικ.ιοινάομaι, μελ. -';οομΙΗ' κατα6ροχ8Ιζω, KQ-
τατρώγω, σι,ιμποσιάζw, . εόωχοΟμαι. 
ΙK-ΙOΡC ιiν,: Ι έξέ{Joοqε, γ' Ιν. ιi '!ρ. δ' ,ου έκ{Joeώοκω. 
iΚ-δpΙJvcω,' μsλ. -ήοω' 8ρηνώ μεγαλοφωνως. 
Ικ-δρωσκω, μ~λ . --fJoeovμac' «όρ. δ' έξέ800ρο'" 

τινάσσομαι (πηδώ) έξω όπό τι. 
Ιιι-δυμιάω, μελ. -άοω' καΙω ' ώς 8υμΙαμα, 8υ~ 

μιατίζω. 
Ιιι-δίίμΟ4ί, ο" (έκ+t7vμό~)' 8αρραλέος, εύψυχος, 

φλογερός, διακαής, ένθερμος, πρόθυμοςlΙώσ. παρό
φρων, μαινόμενος (6); τό λαι,ιν. amens). 

Ιιι-Ιίiω, μέλ . -ύοω' ~Li ,ού; χρόν. βλ. {JoVω ' προσ
φέρω 8υσίαν, θυσιάζω 11 μ,φρ. καταστρέφω δλως 
διόλου. 2) (li oov, τιμι.ιροΟμαι διά τι, έξιλεώνω διό 
θυσιών, έξιλεώνομαι U έπ! θεQίί, έξει,ιμενΙζω, κατα
προΟνω . 
. ΙιιΤχςις, 6' δν. πρ., ,ου κlΧ'1μι' πr-6λ . Ιτ:'{Joε.ι~ .οii 

τ[{Jo'1μι. 
ΙιιΤχιιν, παιραι,. ,ου κlΧ'1μι. 
Ικ-καΥχάςω, μελ. -οω' έκρήγνι.ιμαι (έκσπώ) εΙς 

κογχοομόΥ (είς ήχηρόν γέλωτα) . 
Ιιι-κΙΙΙαίρω, μ~λ . -κσ-θΩ.~ώ· σ-ο;>. αι' Ιξεκά{Jo'1e«' 

κοθαρίζω .δλως διόλου, έκκαθαρίζω" καθαρΙζω τι 
όn.ό τι, άπολλάΌσω τι ' άπότι . . 

Ιιι-ιιaΙι:ιίδω, μ~λ . ·ευδήοω· κοιμώμαι έξω (μα
ιφόν) της κατοι.κίας μου, άποκοιμώμοι. 
έκ-ιιαf-δςκα, ο;, σΕ, τά, &κλ: &καέξ. 
έκιιαιδεκά-δωιιΟ4ί, ον (έκκσίδεκσ + δώeο")' ό έ

χων μήκος δεκαέξ παλαμών 11 .. ό έκκαίδεκσ πα~αι
στώ'" δώρο-ν "άρ κα.1.είται ή πα.1.αιοτ:ή, ;; εοτ:ι" 1-
κτσσις τής χειρος τών . τ:εοοάρων δακτ:ύ.1.ω". (Σχολ. 
'J). . .1 . 109) . 
έιικαιδειιά-λΙΎος, ον (έκκαίδεκα+~ί-νoν) ' ό άπο

τε λΟL'μενος όπά δεKαΈC νήματα (κλwoτάς). 
ιΕκιιοι5έιιατ( ς. 'Ι' ον (έκ:ιcaίδεκα)' δέκατος έκτος. 
έκκσιδεκ-Ετιις, -ου, t (έ:ιc:ιcaίδεκα+lτ:o~)' ό ήλι

κίας δεκαέξ έτώΥ" &Υ, λ. ·δεκέn~, -ιδo~. 
Ικ-ιιοιρος, 01' ( εΚ '1' :ιcαιρό~)' ό πέραν τοΟ καιροο, 

ό παρόKc.ιΙΡOς, ό όπηοχαιωμένος. 
Ικ-ιιαίω, i::. Ικκάω' μΞ ;.; .. -καύσω' ιiι:ip. αι' Ιξέ

ΚΜ' καίω έντελώς , κατακαΙω.- 11 θέτω (6Cιλλω) 
πΟρ, άνάπτω ί l φλέγω. παροξύνω. 

Ιιι-κΙΙκέω, μ~λ. -ήσω (έκ+ :ιcακό~) ' είμαι λιπόψυ
χος, όποδειλιώ , χό νω τό θάρρος μου, . 

Ιιι-ιιΙΙλΙΙμάομαι (έ:ιc + :ιcα.1.άμη), ir:~θ: έκβάλλω 
(άποσπώ) μέ τό καλάμι τοΟ ψαρεύματος. 
Ικ-κΙΙλέω, μΞλ. -έοω κ:χ ! έ:ιc:ιcα.1.ώ· καλώ r:ξω, 

προσκαλώ τινα νι;':ι έξέλθQ. -~Η:;?'I . καλώ τινα έξω 
π>:ός έμαυτόν, ποοοκσλώ τινα πλησίον μου 11 (!-::ρρ . 
έξάγω, άποσπώ, διεγείρω, έρεθ Ιζω. 

Ιιι-κδλιίπτω, i.i ελ . -ψω' όποκαλύπτω, «ξεσκεπά
ζω».- Mi :;"y, όποκαλύπτω, ξεσκεπάζω, έμαυτόν, 
ξεσ :<εl1άζομαι . 

Ιιι-ιιάμνω, μΞλ. -:ιcσμoνμa,' σ-όρ. 6' iξέ:ιcσμο,,' ά
ποκάμνω έντε~,ώς, κουράζομαι, γίνομαι κατάκοπος 
11 με,' α ί :: ==- κουρόζομαι κάμνων τι. 

Ιιι-ιιαρπί~oμαι, :!έ~. (έκ+καρπό~)' παράγω καρπόν 
11 έ;:: κ:xλλ:ΞpΊ,, ~μ!νTι;; γ7, ., έξαντλΟϋμαι, γΙνομαι α· 
γονος. 

ΙK-ιιαρπόoμaι,. μέσον (έκ+κιιeπόω)' θερίζω, καρ
ποΟμαι, συνάγω καρπούς 71 όπολαύω τών καρπών 11 

μ,φρ. έξάγω πλεονέκτημα έκ τινος, όπολαύω τινός. 
Ικ-ιιατ-ι:ίδον, icip_ 6' , o ίj .εκ-χιιι{Jo-οeάω· βλέπω 

πρός τό κάτω εκ τινος μέρους. 
Ικ-.αυλίςω, μελ. -οω cεκ+_ν~ό,)' άποσπώ (άφ

αιρω) τόν καυλόν 11 μτφρ. καταστρέφω σύρριζα. 
Ιιι-ιιaυχάομαι, μελ. -ήσoμaι, ιiπoθ: KOUXGιμαι με-

γαλοφώνως.. . . • , 
Ικ-κάω, ΙΙΙ~'. "·ι;;: cκκιι,ω. 
«κ-κέα.., μ -:1.. «ο;; . . σ.' τoίj εκ:ιcαlω. 
έκ-ιιςιμοι, έ 'Ι χρΥ,οέΙ ώ; παιθΥίΤ. ,οii εκ-τ:t/hιμι' εΤ

μαι έρριμμένος (έκτε8ειμένος) έξω.- 11 μετιΧ γιν., 
πΙπτω εξω τινός. 

~ιι:ι.ιΙιιoφa, iκκέκομμαι, ·sv~py. χσ.Ι παιθη,. παιΡGtχ. 
,,;ou εl""ό.πC'ω. 
Ικ-κειιώ",κα, ~K-ιιι:ιιώφωμσι, ίνlφΥ • . xGt.! παιθη,. 

π:χ;:ιαιΧ. ,oίj έκχωφlω; -όω. 

Ικ-κςν6ω, -κει"όω, με λ. -ώσω' άδειάζω, έ1<κε
νώνω, κενώνω ιι έρημώνω. 

Ιιι-ιιςντέω, μΗ. -ήοω' έκ6άλλω μέ τό κέντρον. 
- 11 διατρυπώ, διαπερω, μαχαιρώνω. 

Ιιι-ιιςριιτςω, μΞλ. · -οω' λεηλατώ, λαφυραγωγώ 11 

κατακόπτω πρόρριζα. 
ικ-.cιυμaι, παιθητ. πρχ. .οii Ικχέω (8 βλ.) Έ; 

Gtu,oii ,ό 
Ι.-κεχυμCνως, έπίρ.· δφθόνως, δαψιλώς 11 ύπερ-

βoλΙKWς, ύπερμέτρως. . 
Ιιι-κCχωσμαι· 71;ΙΧθη,. πιχραιΚ. ,ο!) ε:ιcxώ-ν-νvμι. 
ιιι-κιιρafνω, μιiλ. -σ"ώ (ε:ιc+:ιcήρ)' έξασθενώ, έξ

αντλώ. 
Ιιι-κιιΡύσσω, ιi". -πω, μέλ. -ξω' προκηρύσσω 

διό κήρυκος, διακηρύσσω δημοσίQ.- 11 έξορίζω διό 
δημοσΙας προκηρύξεως. 

Ιιι-ιιϊνΙω, μελ . -ήοω' κινώ πρός τά έξω' έξεγεί
ρω, όφυπνΙζω 11 διεγείρω, έρεθίζω. 
έκ-κλάςω, μέλ. -κ~ά"ξω' βοώ μεγαλοφώνως, ά· 

ναβοώ, κόμνω τι νά ήχήσQ. 
Ιιι-ιιλδω, μίλ. -κ.1.ι!οω· θραύω, «τσακίζω) , άπο

κόπτω, άποθραύω. 
Ικ-ιιλι:ίω, ίων . -Κ~'1ίω, σ-,: . -κ1πω" σ-1:'t. μιλ. Ικ

κ~πoω' άποκλείω, κλείω έξω (δέν άφ/νω νό 'εΙσΙλ
θQ) ιι μ,φρ . άποκλείω, 7Ί έμποδΙζω τινό όπό τι. 
Ιιι-κλΙπτω, μΒλ . -ψω' κλέπτω, άφαιρώ τι κρυφί

ως, όπόγω τι κρυφΙως, υρεξαιρω, «σουφρώνω». 
Ιιι-ιιλιιίω, ίων. ιiντ ! iHH~EtO). 
έιι-ιιλιισfα, YI (lκκ.1.ητ:o~)· συνέλευσις τών' πολι

τών, συγκαλουμένων ύπό του κήρυκος, νομοθετική 
συνέλευσις 11 εν' Aθήναιι~ . α1 συνήθεις συνελεύσεις 
έκαλοοντο HvecιIC IHH~oltIIc, :έO·_:X~Ξ. τόν ιip ιθμό'l 
εν sxcio,V llptι,ocv~ilJ., αΙ δί εκ.αιχ,:ο: σtινΞl.ιιίσιι. ixaι

λούν,!) ονΥκ1'1Τ:Ο,.- 11 ή Χριστιανική 'Εκκλησ/α. Έ~ 
ιxιjτoυ τό 

έιιιιλιισιά~ω, μελ . -οω' 71;Gtpat,. ήκκ1'1σΙαζο" η εκ , 
κ~ησ'αζo", ιΧλλ' ώσ. χαιΙ ΙξεΚΑ'10lαζο-ν ιώ:ιεΙ ,ό "Y!flGt 
.η,ο σιίνθΙι:ον ix ,fj~ ΙΚ+Κ~'10ιιίζω =:ιcα.1.έω, καιΙ o~xΙ 
παιΡciγωγο'Ι έχ ,οii o~σ. lHH1"1ota)' ιiόρ . σι; ' Ιξεκ1'10Ι
σσα' συγκαλώ συνέλευσίν καΙ σι,ιζητώ έν αύτΙ:Ι U 
ιiπoλ. συζητώ.-· 11 παρακάθημαι έν συνελεύσει.-
11 συγκαλώ είς συνέλευσιν. . 

Ικ-ιιλάσω, ιiτ •. μSλ. ,ou έκκ~l!'ω. 
έιι-κΑιιτος, ο" (ΙκχσΜω)' ό έκλελεγμένος, ό κλη

θε ίς, έκκληθείς, λαι,. evocatus 11 ό έκλεκτ6ς, ό έκ
λεχθείς διό νό δικάσι:ι ώς διαιτητής ' έnΙ τινος ζη
τήματος. 

Ιιι-ιιλίνω, μΙλ. -κΗ-νώ' κάμνω τι νό κλΙνQ πρός 
τό έξω, τό κάμπτω πρός τό έξω 11 κύπτω πρός τό 
κάτω, καμπουΡ16ζω (έτ;; παισσiλων) - 11 r.ifl,e. άπο
μακρύνομαι όπό τινος 11 ιΧπολ. ύπoxωρW, άπoxωρW, 
όποσύρομαι. 2) παρεκκλίνω Υ; έκφυλΙζομαι είς τι . 

Ικ-ιιναίω, μελ. -σω' κατατρίβω, όποτΡΙβω, έξαν
τλώ 11 μ;;φρ άν ιώ, 8ασανίζω, μέχρι θανότου, ώ;; το 
λιχ"ν. 'eneCAre' ~ωρ. γ' πλ Υίθ . μΞ ί.λ . έ:ιcναισεiίντc. 
Ιιι-κνάω, μ~) .. -"οω' όποξέω , άποτρίβω, κόπτω 

βαθέως. 
έκ.κοδαλlκςύομαι, <Χ .. σθ. (έ:ιc + :ιcόβα1α)' κολα

κεύω, δελεάζω, η έξαπατώ διό τεχ' ασμάτων (διά 
ταχυδακτυλουργιών). 

Ιιι-ιιoιιιύ~ω, (!ελ. -;οω, i :,:. · Ιώ (έκ + :ιcό:ΙCΚOί)' 
'άφaιρW τόν πυρήνα (τό « κοuκcύται » ) l ί έξαρ8ρώνω 
«στραγγουλίζω», μετακ ινω τι βrο:ως ό ,ό τήν θέσιν 
του : εκκοκκίζω οφvρό-ν=έξαρθρώvω τόν QJTpQya
λον 11 iκκοκκlζω τ:άς πό.1.εΙί= έρημώνω τός πόλεις 
(τός έκπορθώ, τός διαρπάζω). 

Ιιι-ιιολάπτω, μελ. -ψ'" άΠΟξέυ, όποξύνω (<<8γά
ζω μέ; ξύσιμο» ) , έξαλείφω. 

έιι-ιιoλUΜδάω, μiλ. -ήσω' KO).υμΒW πρός -τό έ
ξω, έκφεύγω KOλυμΒWν (πρός τήν ξηρόν). 
Ικ-κομϊδή, ",. τό κομίζειν (φέρει ν) έ ξω, είς μέ

ρος άσφαλές. 'Εκ ,ού 
ΙΙΙ-Koμf~ω, μελ. -tοω, ιi ••• -ιώ' κομ ίζω (φέρω, 

άγω) έξω 11 μεταφέρω εΙς τόπον άσψσλιϊ !l έκκομί
ζω τ:ι-νά Ικ πeιί"μιιΤ:Οi=κρατώ (τηρώ) τινα μαιςρόν 
στενοχωρίας τινός.-. φέρω τι είς τέλος, ύποφέ
ρω, όντέχω. 
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έιι-ιιoμnάςω, μΞ).. -σω' παρά πoΛU κομπάζω, κομ-
πορρημονώ. . 

έκ-κομψε:ίιομαι, ιiπ"θ. (έκ+κομψειίω)' έκδέτω ΤΙ 
μετ6 κομΨότητα; (μέ κομψας έκφΡόσειc;). 

έιι-κόπτω, μελ. -ψω' ιtpκ. -κέκοφα.-Παθητ. ιiόp. 
6' εξεΧόπη", ItpYo. εκκέκομμαι' όποκόπτω, έκκροι'ιω, 
έςορί;σσι.; .- l1",θητ ., έξεκ~πη τώ."fJ.α.λμώ = έξεκρού
σθησον (έξωρύχθησαν) ΟΙ όφοαλμοΙ του. 2) κα
τακόπτω, ΚΘτσρρΙπτω, δενδροτομώ 11 αποκόπτω, κα· 
ταστρέφω, έξολοθρεύι,1 ().~n~ν. exscindere). 3) έκ
τοπίζω, όπο,φούω, απωθώ. 
έκ-κορiω, μ~λ. -ήσω' oopwvw, σκουπίζω, κα

θαρΙ(v,ι. 

έκ-κορίζω ιέκ+κόρ&~)' ~ ξεκοριάζωJ, καθαρίζω τι 
άπό τούς (."' ΟΡιούς». 
έκ-.κορUφόω, μ~λ. -ώσω' συγκεφαλαιwνω τό ού

σιωδεστaτο, δ,ηγούμαΙ τι συντομwτατα. 
έκ-κρΙμσμaι, ιτα.θ'lj': κρέμαμαι έκ τινος, άπό τιll 

προσέχω eίς n μετά προσοχιϊς, εΙμαι άφωσιωμένος 
είς Τι . 

EK-Kρι:μάννiίμι, μελ . -κρεμ!iσω' κρεμώ (εξαρτώ) 
Τι έκ τινος (είς τι).- Π:χ.Η'ιjΤ . (ώ~ ,,:6 εΚΗρέμαμαι), 
κρέμομαι CK τινος, προσκολλώμαι είς τι_ Έ~ ι:6τοίί τό 

Eιι-ιιρι:μΉC;, έ; ακ-κρεμά""υμι)- κρεμάμενος Ικ 
τι νος, μετέωρος. 

Ικ-κρΙ;μναμαι, ιto~ητ. π:χ.θ . τo~ εκκριιμά"ννμι . 
Εκ-κ,:Ινω, μέλ. ·r"ώ· άποχωρΙζω, cξεχ..:ρΙζω», 

anoIJovwvw, έκλέγω, «διαλέγω». 2) έξωθώ, όπω· 
θώ, άπορρΙπτω. 3) διαχωΡΙζώ, όποκρύπτω. Έ~ a ,j
τοίι , τ? 

εκ-κριτο", ο" (έκκρl"ω)' έπΙλεκτος, έκλεκτός, 
έξaίρετος IIΙκκριτο" (.;oj~. ώ. έπ(ρ. = εξόχως, ύπερ
&ιλλόντως. 
Εκ-κρουσις, ·~ως, ΤΙ (lHHflovro)' τα έκκρούειν, 

έκ6αλλειν διό κρούσεως, έξόρυξις 11 απόκρουσις, 
άπώσησις, όπομά.φυνσις. 
έκ-κρουστος, ο" (lHHlIovw)' έKKρOuσθείς, απο· 

κρcuoθεΙς, άποβληθείς ίl ~π! ιivxri.tifou, sproxc;!ox;;, ό
νάγλυφo~, έκτυπος. 'Εκ τ:>ίί 
Εκ-κρούω, με).. 'αω' κρούων έκβάλλω. 2) άπω-

θώ, όποκρούω n διό συριγμών όναγκόζω ήθοποιόν 
νό όποσυρθfj rης σκηνης (λa:τ~ν. explodere). 3) 
όναβΘλλω, χρονοτριβώ. 
Εκ,κUβιστάω, με).. -ήαω' πΙπτω κατακέφαλα Ικ 

τι νος μέρους, κουτρουβαλώ. 
έκ-κυέω, μελ. ·ήαω· γεννώ, παράγω. 
έK-ιcυK1έω, μελ. ·ήσω· κυλΙω (μεταφέρω έπl ;ρο

χών). πρός 1ό έξω διό τού γνωστΟύ τροχηλάτου 
μηχανήματος, τ!)ίί έκκυκλήματσς (6),. λ.).- Π-χθ'lj :., 
παρου'Jιάζομαι, έμφανΙζομσι, διό τού ίδίου ώς άνω 
μηχανήματος άλλ' έκκυκλήθητl = παρουαιάΟΟητι, 
έμφάνισον σεαυτόν, έμφανJσου! r.ρβλ. εΙσκυκΑέω. 
'eε a:in.c;(j τό 

EK-ιcύιιλημα, 'ατo~, τό (έκκυκλέω)' θεατρική μη
χανή, η τις όποσύρουσα τός προσθίας Qκηνο..-ρα
φΙος όπεκάλυπτεν είς τούς θεατός τό έσωτερικόν 
τού οίκου' ,-ρελ. εΙσκυκλέω. 

έιc-ιcυlίνδω, μελ . ·xvlloro· «δι-. (1.' Ιξεκύλlαα.
Πο:θη:. <ίόρ . </.' έξeχv}.[σ(J.η,,· κυλίω πρός τα έξω 11 
l<οτακρημνΙζω. - Π(1. A'lj τ •. ι<υλΙομοι πρός τό έξω, πί
πτω Ιξω, κρημνΙζομαι, κατρακυλρ : εξεκυΗσθη εκ 
δlφeοv=έκυλίσ8η ι<οτακέφαλα (Επεσεν όρθοκεφα
λα) Ιξω από τό όρμα II · έντεόJθ!ν wa. όπαλλάσσω έμ
αυτον όπό τι , iΊ δ,οοt;Jζομαι όπό τι. 

Eιc-ιciίμαΙνω Ιέκ+κυ.:.ια)· κυμαίνω, ·ομαι, ταλαν
rcuw, -ομο, 11 εΙ μαι άνώμαλος, μή Ισόπεδος, έξέρ
χo~αι τής εύ~εioς 'ι'ραμμης. 
ι:κ-κυνέω (έ .. χυνος)· έr.ί κυ 'ιδ; , ίχνηλατώ περι

ηλανώυενcς τrΊδε KQKCToe: (καί μή άκολουθών wPI' 
ομένα ίχνη). 
έκ-κUνηΥι:τέω. μ.l .. -ήσω' κυνηγώ, καταδιWκω. 
EK-ICϋvOC;, "ν Ι/Η + κνω,,)' ~πί κ\lνδ~, ίχνηλ6της 

κύων όΓIoπλoνώ~Eνoς (Υ.α. ! μή άκoλoυθtiιν τι'.< ίχνΤ, 
,.ίi ~ηρ~a.tος ~νeν.α νοc~μ(ι:t ι:i~ ""Ι!"Α;). 

έΚ-ιιύTlΤ .... μ~λ ·ψω· κύπτω έξω τινός, κύπτω 
πρόζ ιό εμπρός 11 KρυφoKυτrάζω μέσα 6πό · τι 11 έξ
έ:ρχομοι (tkt ~ών όφθι:<λμαι~ του κ~)(λΙO(j). 

Ιιι-κωμάςω, μιι)" ·α.· έξέρχομαι wς έν έο:πα' 
σΤΙKι;j πομπι:\ (έν κώμΥ) 11 έξορμω ώς μαινόμένος, 
έξέρχομαι άναι~ς. 
Εκ-κωφέω, μιλ. ·ήαω, κ-χ! έκ-κωφόω, μιιλ . -ώσαι 

. (έκ+κωρός)' «ξεκουφαΙνω), έκκωφώ ιι κaταζα\Ιζω. 
θαμ(jιJ , ω 11 μη>;:. έκκcκώφωτιιι ξίφη = τα ξΙφη άμ· 
βλύνον,ται ( << στομώνουν»). 

ί!κΙδΥ.ν, ιiό;... ο' τ!)tί .. λάζω. 
έιιλαΥξα, ιiόp. a:' 'tou· ιιλάζω. 
'κ-λαΥχάνω, μελ. ·λήξομαι· ιiόρ. 6' έξέλίixo.,· 

λαμι3ά"Vω διό λαχνΟύ η έκ τύχης. 
iιcλάδcτο, ίπ. γ' Ιν . μίο . ιi?p. ~. ta(i έκλα"iJ.ιi"ω. 
Ικ-Ισκτίςω, μ5λ. -/σω, ιiτ,. -rόj' λακτίζω, κλω

τσώ, πΡός τό όπΙσw (Τι πρός τό έξω), όπολaκτΙζω 
11 μ,φρ. άπαξιώ, όπω8ώ τι μετό περιφρσνήσεως. 

έιι-λ4iλέω, μελ. -ήαω' έκστομΙζω, κοινολογώ, ό· 
ποκαλύπτω, διαλαλώ, φλυαpW. . 
ιιι-ιaμΙάνω, μελ. -λήψομαι' ιiόρ. ΙS' llIMί.Po,,· 

δ~σι τ!:;ίι;; ιiλλοu;; χρόνου;: βλ. λαμβά_" λαμ6όνω τι 
fK τινο:;, όποσπώ 11 έκλέΥω, διαλέγω.- n δέχομαι. 
παραλαμβάνω 11 άκούω.- 111 όναλαμ6όνω fpyov τι, 
συμφωνώ έργασΙαν τιν6 : ΙΡ1« ΙΗλαμ{1«"οιι -- 11'/0' 
λαβέω' ιiντΙθ. τψ IΗ6/δωμι (= παραχωρώ έπl ένοl
ΚΙΥ, δανείζω). 
Ικ-λάμπω, μελ. 'ψΦ' ιiιip. a:' Ι~ΙΙλαμψσ' έKnέμπω 

λάμψιν, άκτινο60λώ, όναλόμπω.- 11 μ τΙSτ. κόμνω τι 
νό λάμψr:ι, άνάπτω. 
Ικ-λανδάνω, ιiόp. ΙS' Ι~lλα{Joo.,,· διαφεύΥω έντε

λώς τήν προσοχήν τινος.- ιιι .. -λ.,θά"ω, μιτ! io? 
a:' Ιξέλησα, δω? ·ιιωαα, ίπιχ. ιiιip. ΙS' μετ' ιiνoιδιπλ. 
Ικλι!λαθΟΥ·χr-Υ,οιμε'.ίε ι ώ;; μ,δτ. του ΙHλα"iJ.ιi". χιχ! Cιημ. 
κ6μνω τινά νό λησμoνήσr:ι έντελώς πρδγμ6 ΤΙ.
Μέσον Ικλα"iJ.ιi"oμαι, μετ' ιiπ-χpφ. έπ. ιi:>p. δ' ιiνοιetπλ. 
έκλελαθέσθαι' na:e7jt. Ita:r-ιxx. ΙΗλι!λ'7αμαι' λησμονώ 
έντελώς. 
ΙK-lδπά~ω, μιλ. -lro = IΕαλαπιίζω' ρΙπτω έξω, 

έκδΙWκω: 
ΙκΙδπιιν, πa:θ'ljΤ. ιi6p . ΙS' τοίί Η,ιέπτω. . . 
έK-lά~τω, μελ . ,ψομαι (}.~lxQJ)' καταπΙνω όπλή· 

στως 11 κατα6ραχΒΙζω. 
lκλαυσα, ιi:ι$p. a:' τοίί HJo«lOJ. 
έκ-λiΥω, \ με).. -ξω' δισι τού;; χρόνοu;; δλ. λέ".· 

«διαλέγω., έκλέγω.- Μ'σον, έκλέΥω δι' έμσυτό ν , 
προτιμώ. 2) ώσ. iv μ'CιΨ τtίπψ = έκλέγω, όποcπ::Ι 
(ix τοίί Υε ',! ( ο:ι π. χ. ti;; 7':!:;).ιΧ;:).- 11 φορολ-:>γώ, 
είσπρά.ττω φόρους. 

Ικ-ΙΕΙΙΙω, μελ. 'ψω' ιi6p . Ι:; ' Ιξέλ(πο,,' π:χ.Ρa:χ.lκ
}.έλοιποι· έγκαταλείπω, παραλείπω. 2) παραιτώ, ό· 
φΙνω, έγκαταλείπω. 3) εΙ I"&~ Ιξέλιπε ι-ό" dρίθμό" 
=άν τις ήθελεν άφήσει έλλιπη τόν όpι~μόν ('to!1 
σώμ~τ:>; τών ιi:θ</.',i.ων , ,ou Υ ',ωG-:α(i 7':ι~σικoιι σ-:,-.-χ
Σ~ω Τ 'ΚOίί αώμ:χ.τ~;).- 11 Έπ! ,ο!ί 'Ι,λΙ?!) (ιXμτ~.) , ύφΙ· 

οτομ:ιι έ:Kλ:ΙΨΙ~, σKoτί~oμαι ' πλ~,ρTι;. Τ. ItE.?!:p~a:~~;; ι
x.~~ " ,)τω : εκλε • .π~ι" τη" ΙΗ τον oveat'OV Ιδρ'7",
ΙΙΙ ιΧμτε . παύομαι, σταματώ, παύω. Έ~ </.~τoυ τό 
iκ-Ιcιψι .. , -εως. fι (έκλεΙπω)' έγκατάλειΨις, παρ

?Ι.τησις.- 11 έξαφάνισις, ΙκλειΨις (ίπ ! 't.λ(οu x~ι σε· 
Ί. 7, ντι;)· 

Ικ-λι:κτός, ή, Ο" (έκλiyω)' ό έκλεγόμενος, 
« διαλεχτός » , έπίλεκτος, έκλεκτός: οΙ IχΑεΗτο&=οl 
έκλεχθέντες, ΟΙ έπΙλεκτοι. 

tK-lcloeciv, -έα{Joαι' ιiνιxδ~πλ. ίπ. ίνΙΡΥ. xcιΙ μΙα. 
ιi:δp . β' τοιι· έκληθιί"ω. 
Cκ-ΙΣλυμαι, π-χθ. πρχ. τοϋ lκλVω. 
il(λcο, iπ. cί.ντ: Ικλέ~o, ΙS' Ι " . πρτ. τοίί ΗΜω. 
έκ-Ιinω, μολ. 'ψΦ' όφaιρW τό λέπος (φλούδαν), 

((ξεφλουδίζω» Ι! Ξπ: . πτη'ιώ :ι, έκκολάπτω, «ξεπουλλι6-
ζω» 11 μηχανορραφώ. 

Ικ-λήΥω, με), . -ξω' παύω δλως διόλου. 
έκ-Ιηδάνω, μελ. -λήοω' βλ. Ικλα"θάνω 11. 
ικι.;ιιιν, πa:θr,τ. ιi6ρ. a: ' τ:>ίί καλΙΙω. 
IK-λιισΙC;, ·εως. Υι (Ικλα"θιί"ομ'Χι)' ή πλήρης 

λήθη . ή έντελής λησμοσύνη 11 λήθη καί · συγ'(νwμη 
(συγχώρησις). 
Ικ-Ιιμπάνω, ItQΙ7ιΤ. ιiντΙ 'κΆ.ιιlπω. · 
iιcΙ'νδιιμcς, δ(υρ . a:' πλΤι8. π-χΙΙητ . ιiop. !χ. ταυ 

Ηλί"ω. 
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iK-Atnaίvw, μέλ. -α1'ώ' παχύνω, λιπα'νw.-Π;'θTjΤ" 
πα~ύνoμαl, γΙνομαl παχύ::;. 

iK-AInciv, ιi:Ψf. ιiιψ_ 6' Τ~;; έ .. λείπω. 
iK-1Jniις, ες (έ .. λΙΠ2ί1')· ό έλλεΙπων, έλλιπή1: 

ι)λίotι l .. λιπές η ΙΥέ1'ετο=; .. λειψις έγένετο τοΟ η
λΙου .- ΙΙ ό παραλειφθεΙς, έξοβελισθεΙς. 

Ιιι-λΟΥή, 'Ij a .. λέΥω)' τό έκλέγεlν, έκλογή, cδ!ά
λεγμα» 11 στρατολογία Τ, φΟΡολογΙα. - ΙΙ έπιλογή, 
έκλογή, έκλεκτή συλλογή (π . χ. iπασΠ2σμiτων έκ 
::!)yyp~ψ~ω" ) . 

Ιιι-λΟΥίςομαι, ιiπ~θ6Τ: ύπολογίζω, λογαριάζω 1\ 
διαλογΙζομαl, σκέπτομαι, συλλογίζομαι. 
ΙκΙ0μ"ν', μ!ο. i-5~. ,.' :~iί .. έλομαι. 
Ικ-λούω, μιiλ. -σω' λούω έντελώς, πλύνω καθαρά. 
Ικ-λΟΧCύω, με/.. -σω' τΙκτω, γεννώ, παράγω.-

π~'θητ .. γεννώ μαι. 
Ικ-λΙί&ώ, ΙΙπ~τ, π~θ. ιi~? ",' ταίι έ .. λύιι). 
Ιιι-λΙίσις, -εως, fι ακλύ,,.,)' όπόλυσις, όπαλλαγή, 

όπολύτρωσις , όπελευθέρωσlς. 
Ικ-λΙίτήριος, ο" ακλύω)' ό Ικανός r. κατάλληλος 

πρός άποΜτρωσlν (προς [Κ'-l1σι,,): το έκλvrήριοl'= 
μέσον πρός άπελευθέρωσlν, έξιλαστήριος θυσία. 

ί!κ-λυτος, 01" ό όπολελυ,.;ένος, άχαλΙνωτος 11 χα ' 
λαρωμένος il έλαφr;ός (έκφορτωμένος). 'Εκ τα:! . 

ΙK-λiiω, μΗ. -όσω' ~:7. το·j; X1'6vc;'J; βλ. λύω' όπο
λύω, άφΙνω έλεύθερον, έλευθερωνω όπό τι, άπαλ
λόσσω όπό τι: έκλυω στόμα=έξαπολύω τήν γλώσ
σάν μoυ.-'2~. τΥι 'l ",-)~-(,ν σημ. εχε : κ~( ώ; μΞ<)ον.- ΙΙ 
λύω έντελώς, χαλαρώνω τελείως 11 ξετεντώνω (τδ 
τΙ;;α'l π. χ . ) 11 έντείιθεν. διαλύω, θραύω, θέτω τέρμα 
είς τι. - Π~θTιΤ., λιποψυχώ, παραλύω, έξαντλούμαl, 
όπελπίζομαl. 
Ικ-λωδάομαι, ιiπαθ: (ιφΙοταμαι 6αρεΙαι; βλάβας. 
Ικ-λωιήςω, μ~λ. -σω (έκ + λώπος)' όπογυμνώνω, 

έκδ6ω, «ξεσKεπάζω~. . 
Ικ-μαΥcίον, .ό (έκμαΥή"αι)' ή τύπωσις (άποτύ

πωσl:;) σφραγΤδcς, άποτύπωμα, σφραγίς 11 /κμαΥείο" 
πέτρης = παραποΙησlς, πανομοι:)τυπον , βράχου (Επ: 
~λιίω; ζιί} 'ι-:?; ~~ΙXΓιY.ώ; $γ μΞ:φ ~;:;%zω~ ιι1'Ι σ.χ\:ιϊ} '/). 

ΙK-μ6yίiνσι, ιiπ~:;o. ",<χ;θΥο:. ~?~. Ι;;' :~~ έ .. μ.άσσω. 
Ικ-μαΙνω, μελ. -μίi"ώ' i';;~. ~ ' έξέμψα' έμβάλλω 

είς μανίαν, « τρελλαΙνω, άποτρελλαίνω» : nMJ-o" έκ
μαl"ω=όνάπτω σφοδρόν έπι~υμίαν . - ΠI. (ιτι~. μΗ7. 
ιi!)ρ. ε' έξ2μά"η1" iμτδ. έ 'ι:ρ, . ;:~x. έκμέμη"α' γίνο
μαι τρελλός όπό πάθος τι 11 παραληρ(~, μαΙνομαl, 
εΤμαl τρελλός. 

Ιιι:-μσκτρον, τό (iκμάtισω)' εκμςιγμα, έκμαγείον 
ιι σφραγίς, εί ... ών. 
Ικ-μανδάνω, μsλ. -μαθήσομαι' ιi';;p . ~ . i.ξέμαθο,,

,,;;κ. Ικμε.Ιλ7.θηκα' μανθόνω ένΤΕλώς, άκρι βώς μαν
θάνω όπό στήθους "~ ί ; ~')~; ί ~:~ρ:χo~,; (π<χ;~φϊ.Tιμ!
'l?tI;) Z1'G'IOtl; σημ. έχω μάθει τελείως, ΖΖί o~τω, 
γνωρΙζω πολύ καλά, άντιλαμβάνομαl, αίσθάνομαl.
ΙΙ έξετάζω αύστηρώς, έρευνώ μετά προσοχής. 
Ικ-μ6νώ, Ult(;t. π~θ. ιi~;; . 6 ' Τ')~ έκμαί-νομα&, 
Ικ-μάξσς, μτχ . ιiop. /Χ ' τ~όj έκμάσσω. 
Ικ-μσΡΥόω, μελ. -ώσω (έκ+μάΡΥος)' κάμνω τινό 

δλως διόλου τρελλόν.- Π<χ;θητ. παραφρονώ εΙς τόν 
υψιστον βαθμ6ν τής μανlας. 

Ιιι-μαρτΙίρέω, μιλ. -ήσω' δίδω μαρτυρlαν,' -μαρ-
τυρώ , παι:;έχω μαρτυρΙαν διά τι πράγμα. . 
Ικ-μάσσω, i:t. -fTW· μέλ. -ξω' icSII. α' έξέμαξα' 

Π",θΥ,:. , :-::;κ . έκμiμαyμαι" άποσπογγΙζω.- Μέσον , ό
ποαπογγίζω τό δάκρυά I.IbU.- 11 πλάσσω Ti προ
πλάσσω διά κηρΟύ 1, πηλού 11 λαμβάνω τό όποτύ
πωμό τινος I1 έντυπώνω είκόνα. 
Ικ-μσστεύω, μελ. -σω' όναζητώ, άνιχνεύω, κατ

cπτεί'ω. 
iκ-μc8ύσκω' κάμνω τινά νά μεθύσι;ι έντελώc 11 

πληρώ ΤΙ"'α άλω::; διόλου οίνου. 
iκ-μcΙρομαl, ~:-:~θ: είμαι ό κύριος μέτοχος πρά

γματός τινος Ι: έχω τό κύριον μερίδιό ν τινος lξ
i,uμΟf}ε, έ;τ . ;:a~~y.. , k'l χ;:.Ύ.~!~ μ~'ΙCιν έ "ι τφ γ' !ν. 

iκ-μcλι:τάω, μελ. - ήσω' μελετώ 11 άσκώ 1ι διδά
οκω μετά προσοχης καΙ έπιμΕλεΙας . 
έκ-μcμά&ηκσ, π;:.κ. ,?!) έ .. μα" (J.άl'ω. 
έιι-μέμ"νσ~ ":,!-;. i;;x. ,c.iί έκ-μα{"ω, 

Ικ-μcτρCω, μι),. -ήσω' μετρώ, Kαταμετpώ.-μ~~oν, 
μετρώ πρός χρήσΙν μου (μετρώ δι' έμαυτόν) 11 λαμ
βόνω τό μέτρα τινός. 

Ικ-μι:τρος, ο-ν (έκ+μέτρο-ν)' δμετρος, όμέτρητος 
11 όπέραντος (λ:ι"ιν. immensus). 

έK-μiίνaι, iΠΡφ . ιiα? /χ' ~oli έχμαl"ω. . 
εκ-μηνος, ο-ν (έ'ξ+μήl,)' δ εξ μηνών, έξάμηνος!1 

ώ; (Λ:ι : <χ; ο • . Ικμη"οι; fι (Ξ γ-ι . αρχή)=ή διαρκσύσα l:ξ 
μήνας, χρονικόν διάστημα εξ μηνών. 
έκ-μηρύομαι, ιί,.:αθ. · έπ: :;~;<<χ;τα~, έκτυλΙσσομαl , 

άναπτί:σσομαι όλlγον κατ' όλίγον. 
έκ-μΙaΙνω· καταμολύνω, βεβηλωνω. 
Ικ-μϊμέομαι, ιiπαθ: άπομιμου . .ι.αι πιστώς, άκρlβώς. 
έκ-μισ&6ω, μελ, -ώσω' έκμισθώ'lω , δίδω έπί μΙ 7 

σθQ.- M;i<)~v, ένοlκιάζω, λαμβάνω έπl μιοeQ, μι· 
σθώνω δι ' έμαυτόν. 

Ικ-μολι:, έπ:κ. ιiντί έξέμολε, γ' i·l. ιioρ. δ' το:ϊ Ικ
β'-ώσκω. 
έK~μoυσόω, μιλ, ·ώσω (έκ +-μουσα)' μουσόω (δι-

δάσκω) έντελώς . . 
έκ-μοχ&έω, μΖλ. -,ίσω(έκ+μόχ'l700ς)' μετά μόχθου 

έξεργάζομαΙ (κατασκευάζω) τι, λ<χ;::ν. elaborare 11 
κερδΙζω τι κατόπιν μόχθων (πολλών όγώνω.ν), κατ-
ορθώνω τι . . 

Ικ-μοχλι:ύω, μελ. -σω (έκ +- μοχλός)' ύψώνω τι 
διό μοχλού " έκβιόζω, έ~αναγK6ζω. 
Ικ-μυςάω· βυζαΙνω, απομυζώ, έκμυζι:Ι" έ",πlέζω, 

έκθλΙβω . 
έκ-μυκτηρίςω, lίελ. -σω ακ+μυκτήρ)' χλευάζω, 

περιπαίζω, <κοροϊδεύω». 
έK-νεά~ω, με/., -σαι (έκ + "έος)' Υίνομαl πάλιν 

νέος. φί:ομαι έκ νέου. 
έιι-νέμομαι, fls~: τρέφομαι, βόσκω, άπό τιlΙκατα-

βιβρωσ.<ω, λ<χ;τ . depasci. 2) έξέρχομαl πρός βο-
σκήν, πηγοίνω νό βοσκήσ"" 11 όπέρχομαι, 

iK-vcvfK"Ka, 7:1'Κ' τ')5 έκ-νΙκάω, 
Ικ-νευρίςω, μΕλ. -σω' άποκόπτω (όψαιρώ) τό 

νεύρα, χαλαρώνω, χαυνώνω, άδυνατίζω.-Π<χ;Ο .. r:?x. 
lκ"ε"εύρισμαι' εΤμαl έκνευρισμένος, παραλελυμέ
νος, έξησθενημένος. 

έκ·νι:ύω, μελ. -σω' ιiδρ. /χ' ifioνeIIoa' νεύω πρός 
τά έξω, κλΙνω τήν κεφαλήν πρό:; τό Πλάγια.- 11 
καταπlπτω, πΙπτω κατακέφαλα.- ΙΙΙ κ6μνω νεύμα 
είς τινα (νά πράξι;ι τι). . 

cK-Vcw, μΕλ. -"εύσομαι' ιiό~. ιχ' ifl"611oa' κολυμ
tGJ πρόι; τό έξω (πρός τήν ξηρόν), έκκολυμβώ, κο· 
λυμβών έξέρχομαl εΙς τήν ξηρόν 11 διαφεύΥω (δια· 
σ«ομαl) κολυμ(Jών ιι γενικω. , διαφεύγω, διασ«ομαι. 

Ικ-ν';φω, fla/.. -ψω' όνανήφω, «ξεμεθώ», γΙνο
μαι πάλιν νηφάλιος, συνέρχομαι. 
Ικ-νιςω, μΕλ. -,,(ψω (ώσ!l έ; ίν . Ικ-νlπ~OIJ)' ιiόρ. /χ' 

έξέ"ιψa' έKπΛUνω, άποπλύνω, καθαρΙζω έντελώς. 
Ικ-νϊκάω, μελ. -ήοαι' νlκ.ώ, κατακτώ, πλήρως 11 

κατορθώνω τι διό Τl'ις βΙάς ,- ΙΙ ιiμτΙS., ύπερισχύω, 
έπlφαΤώι περιέρχομαι εΙς κοινήν χρησιν 11 έπί τό 
μυθώδει; έxνε-νικηx.ιtιαΙ=Kατήντησαν μυθώδη . 
Ικ-νομιος, ο-ν (lx + -νόμοι;)' όσυνι'ίθης, όσυνήθl· 

στος ιι παράξενος, όλλόκοτος. Έπ:ρ. -{ως, ΙΙπερθ. 
έκt'Ο,u"ώΤ.α.τα. 
εκ-νομος, ο" (έχ+-νόμο.)· άσυνήθης 11 άθέμιτος, 

παράνομος. -ΈπΙρ. -μως=άσυμφωνως . 
. Ικ-νοστέω, μΕ/.. -ήσαι' έπιστρέφω έκ τινος ... 
έκ-νοσφίςομaι, inoO: λαμβάνω δι' έμ:Jυτόν, άφ- ' 

αlΡώ έκ τινος, σφετερΙζομαl. 
έKνυςiίτo, aωΡ . γ' έν. π",~~: . t~U κ"υζάομαι, 
Ικομισσσ, έπ:κ. ιi'.iρ. /Χ ' τι;υ κομίζω. 
έKoντf, έπΙρ. (ικώ,,)' j' ι<ουσlως, έθελουοίως, έξ 

έλευθέρας βουλήσεως. 
έκορέσσστο, έπικ. γ' έΥΙΖ. fli~. :i~~. ",' το:ϊ κο-

ρέ,,-νυμι . . 
έκούσιος, α, σ" (έκώ-ν)' ό έξ έλευθέρας θελή

σεΙ::ς τινος, μέ τήν θέληαίν του, έθελού::;ιος, αύ"
όρμητος. - Έπ ( ρ. -ί~' 6)'::. έξ έκουσία. Υ, .. α,"" έ
.. ουσία" (έ·η. Υ"ώμη-ν). 
έκ-πσΥλέομσι, π<χ;ΙΙ·'ι: . · είμαι έκθαμβος, εΤμαΊ κα

τάπληκτος. - 11 κατέχομαι ύπό θαυμασμΟύ πρός τι, 
θαυμάζω τι ύπερβαλλόντως. 'Εκ -;,,0 
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Ιιι-παΥλος, ο" (μτφρ. ιiντΙ l,,-n1c"Zγoso i.x "toG ~
πAαyίj"cιι)' τρομερός. φο6εΡός, φρικτός. Ί!':πΙρ. Cκ
,πάΥΙω., κ~ί ιί); o~~. εκ,πcιy'λo" Χ(ΣΙ Ικ_γω ιν iItιp,," 
ΧΡ'ί,σsι=θαυμαστώς, ύπερφυώς 11 τρ::;μερό, φρικτό.
Ι θαυμαστός, ' έκπληκτικός, θαυμΟΟιος. [lκ_γ10, 
κ~τ' ά,νομ. <*εκ-,π'λ.cιy-'λO" πρ6λ. έκπAαyιj_ι). 

iκ-πaίδι:uμα, ·ατο., .ό· παν τό όνατρεφόμενον, 
τέκνον. Έ:ι τ~'; 

έκ-παιδι:ύω, μs/.. -000' άνατρέφω έκ παιδικης ή
λικΙας 11 διαπαιδayωyώ. 
έκ-πσιφάσσω- έξορμώ μετό μανΙας, ένθοιιοιώ. 
έκ-πσίω, . μελ. -:πα.ίσοο, ά,όρ. (Σ' έξέ,πcιιιιcι' έκ6όλλω, 

άπο6άλλω, έκ τινΟζ πράyμaτoς 11 κτυπώ, ρΙπτω, πρός 
τά έξω Ι! άΠΟΥοητεύω . 
εκ-πδλσι, Er.!p. "-ν,ί έκ .πά'λ.cιι· έκ πaλαιoo, πα

λαιόθεν, άπό πολλοΟ χρόνου 
έκ-πάλλω- πάλλω πρός τά έξω, έκτινόσσω, έκ

σείω. - II~θΎj:., έκτινάσσομαι, έκπηδώ, άνα6ρύω, 

άν?6λύζω . _ _.., • • 
ι:κ-πσλτο, ε~ι)(. ~ντι εξεπαΙετο, Υ Ιν. ait. μδ:ι. 

ιioρ. S· του έχπ!ίΙ1ω. 
έκ-πδτάσσω, μεί.. -ξω' κτυπώ πρός τό l:ξω, έξ

ωθώ , έκ6άλλω. 
έκ-πάτιος, α, ο,. (έκ+,πιίτοι;)' έξω τοο συνήθους 

δρόμου, άσυνήθης 11 ύπερ60λικός. 
έιι-παύω, !liλ. -σοο ' καταπαύω, παύω έντελώς ιι 

βάλλω τινά νά άναπαυθι:\. θέτω τέρμα είς τι.- μι
σ~ 'I. ά ναπαύομαι, ησυχάζω. 

έκ-πι:ίδω, μ~ί .. -σοο' κα~απεlo{Jω. 
έΚ'-πι:lρά~ω, μΞί.. -άσοο ' δελεάζω, παραπεΙθω, 

πε ιράζω, δοι<ιμάζω . 
έκ-πι:ιρΟομσι, μδΑ. -neIeaIJoΜCΙI' ,,-όρ. (Σ' έξε,πει

ρ8.{}η,,' :i;ο;~θ: κόμνω δοκιμήν πράΥματός τινος, 
δοκιμόζω. 2) έρωτώ, έρευνώ, περί τινος. 

έιι-πέλω, έ; ο:' .~ ά,;ο;ρόο. έκπέ'λει=εξειιτι" = εΊ
ναι έπιτετραμμένον. 
έκ-πέμπω, μsί. . 'ψί»' ιiόρ. έξέπεμΨCΙ ' στέλλω έξω, 

έξαποστέλλω, προπέμπω 11 έπί πρ~yμ .• έξάΥω, κόμνω 
έξαΥωΥήν. 2) καλώ έξω, προσκαλώ, στέλλω νά 
φωνcξω τινά έξω.-Π7:θΥ,,,; .• έξέρχομαι, άναxωρGί.-
11 άποπέμπω, στέλλω έξω, έκδιι.:ικω, όπομακρύνω 11 
διαζευΥνύω. Έ; ιx·jt05 τό . 

έK-πι:μ.ΙC;, -εοοι;, r. ακπέμπωγ έκπομπή, όπο-
στολή. ' 
iK-nERiTaaTαI, Υ' Ιν. πΙΧθ. 11ΡΚ. τ?5 έκ-πετά""vμι. 
έιι-πί:πλΙΙΥμσι, Π7:θΥ,:. π;;κ. ";05 έκπΙήσσοο. 
Ικ-πι:πόνιιμσι, πιxθΎjΤ . . πρκ. το5 έκπο"έοο. 
έιι-Ώι:πόρδημσι' 117:θΥι'. πρκ. του έκ,ποe{}έοο. 
Ικ-πcπόρ&μι:υμσι, πΧθητ. πρχ. τοίί έκποe(Joμεvοο 

~ιε:ά. μέσ. :ι~ Ι ;;!Χθ . OΎjμ . ). 
CK-ninoTaI, γ' εν. τ:σιθ. πρχ. του "HoΠl"oo. 
έιι-πι:πόταμσι' i}ωΡ. τ:ρκ. 'του έκπoτάoμcι,. 
έκ-πι:πτσμένος, ,." Ο", μτχ. π!Χθ. 11ΡΧ. 'tc;5 έχ,πε· 

τά"ννμ,' έκτε ταμένος, έξηπλωμένος, άνοικτός.
Έ;τ!ρ. -"ωι;=ύπερ60λικώς, ύπερμέτρως U άσι.:ιτWς. 
. cιι-ncnτωκa, πρκ. ";OU έχπίπτω. 
Cκ-πι:ρά." έκπι:ρόωσιν, έπιΚ. γ' 'ν. Χ(Σ! πληθ. 

του έκπειάω. , 
ίκ-πι:ρσίνω, μιλ. -σ"ώ' φέρω είς πέρας, όποπε-

ρατι.:ινω. -Π-XθΎjΤ., έκπληροομαι, συντελούμαι. . 
Ικ-πέραμσ, -ατοι;, τό ' τό διέρχεσθαι, τό πέρα

σμα, διέξοδος. 'Εκ 'toij 
Ικ-πcρδω, IiiA. -iioro, !ω,ι. -ήαοο' ίων_ ιiόρ. σι' έξε

πέeησα' διέρχομαι διό τινος, διαπερώ U μ.:ρρ. συμ
πληρCι. 

EK-πι:ρδϊιιί~ω, μελ. - {σοο. ιi.τ. -rώ (έκ-!-πέeιJ,ξγ 
δισφεύΥω ι.:ις πέρδιξ, έκφεύΥω, πετώ μακρόν. 

έιι-πέρiω, μ~ί.. -σαι' καταστρέφω έντελώς. έκ-
πορθώ, eIJCI, λεηλατώ. 

Εκ-πι:ρίι:ιμι' περιέρχομαι όλόΥυρα. 
έκ-πCρσσι, ciΙΤΡφ. ieιp_ σι' .ο\; έκπiI(J.ω. 
εκ-πι:σι:, έιτιχ . c(H: έξέπεσε, Υ' ι-ι. ιioρ.6' του έκ-

,πl,πτω' Εκπι:σΣι:lν c<ηί Εκπι:σι:ίν, ιi11ρφ. «ορ. 6'. 
Εκ-πί:τσμσι, μελ. · ,πτήσομαι· ά,όρ. 6' μετάι μιi:;Ύj~ 

χα: ένΕΡΥ. μοΡ<t'fι, εξ .. πτιίμ,lν χα! ,ξέππι,,' πετώ έξω, 
πετώ μακρό ν, πετώ κaί φεύγω. / , 

έιι-πι:τάννυμι, μ.aλ. -1(nltooo' έπ. ιi6ρ. (Σ' Ιξεπέ-

=ααcι' όπλώνω, όνΟΙΥω, cξεδιπλι.:ινωι Β τεντώνω. 
ίιι-πcτήoι~ ο" (I"πέτcιμcιιγ Ιτοιμος (c:Jριμoς) 

διό νό πετόξl) (από τήν φωλεόν του) μτφρ. iπΙ χο
ΡIΣoΙδo~, ώριμος διό γάμον, «της παντρειας». 
Ικ-πίτομσι, ιi6ρ. 6' ·ιπτόμ",,,·=έκπέτcιμcιι (6 βλ.). 
ΙK-πι:ύΙOμaι, iItIK. oiντΙ έκπv"lJ.άγoΜCΙ'. 
iK-RCφCUyα, πρκ. τοί) έκφενΥω_ 
Ιιι-πςφUυlσι, μτχ. τ:~κ. θΥι/.. πλΎjθ. aνομ. το5 έκφVω. 
Ικ-πηδάω, μιλ. -ήσoμcιι' πηδώ έξω άπό τι ~ κυρ. 

έ11ί πολιορκουμέ-lων, έξορμώ, έφορμώ. 2) άναπηδCι, . 
όνατινόσσομαι. Έ; σι~.oίί τό 

Ικ-πήδιιμσ" -cιτoι;, τ6' τό πηΟΟν έξω, έξόρμησις. 
iK-nqvi~w, μελ. -/σοο, ιiτ •• -rώ (έκ+,π""lο"γ έκ, 

τυλΙσσω, «ξετυλΙγω» 11 μέσ. IlaH. έκπη",οvΜCΙl τ' τι· 
"οι;' θά άποσπάσω τι όπό τινα (διό τεχνασμάτων) . 
έκ-πϊδυομσι, ά,ποθ. (έκ+πιδνω)' έκρέω, έκπηΥά-

ζω, άνα6λύζω. 
Ικ-π(μπλιιμι, μελ. ~π~ήσω' ιi~ρ. (Σ' έξέπ~"σα, ;;χ

θητ. -έξεπ~ήσ(Joη,,' γεμίζω έντελώς 11 Υεμίζω τι άπό 
τι. 2) κορέννυμι, χορτάζω.- 11 εκπληρώ, έκτελώ. 
- 111 συμπληρώ, άποτελειι.:ινω. 

EK-nfvw, μελ. -π{oμcιι' Ηρ. 6' έξέ,πιο,,' δι7. .0:1. 
ιiλλo:ι;; xρ6νoυ~ 6λ. nl"oo' πίνω τι έντελώς, ροφώ, 
έξαντλώ, ξηραΙνω.- ιι άδειάζω, έξαντλώ , 
iK-nmpάaKW' έκποιώ, πωλώ, «ξεπουλώ». 
Ικ-π(ητω, μελ. -πεσοϊίμαι' ιiόρ. 6' έξέπεσσ,,' r.;:.1'" 

έχπέπτωκα' πΙπτω ~ξω, καταπΙπτι.). 2) έκπίπτω έκ 
τινος, «ξεπέφτω», χάνω τήν περιουσΙαν μου (l.ιχτιν. 
excidere). 3) έκδιι.:ικομαι έκ τής χι.:ιρος, έξορίζο
μαι. 4) όπορρΙπτομαΙί έκ6όλλομαι, εΙς τήν ξrιoάν, 
ναυΟΥώ, καρ:ι60τσακΙζομσι (λιχτ:ν. , ejici). 5) έιt : 
Τίθο;το:ιυν (ύπ!:κ?:-:6'ι·I) . έκσυρΙττομαι έκ τής σκηνης 
(λ7.Τ . explodi). 6) έξέρχομαι, έξορμω 11 διαφεύΥω, 
έ;(φ~ύγω ! Ι άπέρχομαι, άναχωρώ . 7) έκθαίνω, άπο-
6αίνω, καταλήΥω είς. 
Ικ-πίτνω, π~ιη •. ιiντ! ΙκπΙπτl1ll, 
έK-πλδyίjνσι, ιΧΠΡ1. Itιχθ. ιiop. 6' τ?ίί lκπλήσσω 

(8 βλ.). 
Εκ-πλι:δρος, ο" (fi+nli"'eo,,)' ό Ιχων μήκος (έκ, 

τασιν) εξ πλέθρων. ' 
iK-nAEOC;, ΠΟΙΥίΤ. iKnAJιoc;, σ. ο,,' ά,ττ. εκπλιω., 

ω-ν (Ικ+,πλέω.)· ό έντελ(Jς πλήρης 11 πλήρης, όλό
κληρος, όκέραιος 11 άφθονος. 
Εκ-πλέω, μ~λ. -π'λ.ενσομα,· ιiό" . ιχ' έξέπΙευιια" 

ίων . έκ-πλώω, μsλ. -πΙώσαι' άποπλέω, «κόνω πα
ν!ά », έξέρχομαι τού λιμένος 11 με τ' ιχ'τ.: έx,π~εϊ" τιΧς 
"av; εΙ. τή" εvevχωelα,,=άνό'v'f:,ιν τό πλοΤα είς τό 
άνοικτόν πέλαΥος. 

ειι-πλι:ως; (ο)'" ιΧττ. ιiν.ί l>C'Jf~eOi. · 
έκ-πΙήΥΙΙΥ, ε,ΠΙΚ. Π7:θ . icIp.6' τ05 Ικπ~ήσιιω. 
Σκ-πλήΥνυμι = έκ,πΙήασοο. 
Ικ-πλιικτΙκόιο, ή, ό" (έκ,πΙήσσω)" ό έμποιών fK

πληξιν (κατ6πληξιν, τρόμον), καταπληκτικός, τρο · 
μερός. 'EIt:F. -κώ.=μετ' έκπλήξεως καί θάμβους. 

εK-πλΙΙΞΙC;, -εω., i l (έκπλήσσω)' .ό έκπλήττεσδαι, 
πανικός, τρόμος, κατάπληξις, θόμβος 11 φόdoς: Ικ
π'λ"ξ,ι; κακώ,,=τρόμος προελθων έξ άΤUXιών. 
Ικ-πλιιΡόω, !1S/.. -ώσοο- Υεμίζω έ:ως έπόνω. 2) 

έπΙ πλοΙω·l. έφοδιόζω μέ πληρι.:ιματα έκ ναυτών. 3) 
έκπληρώ, έκτελώ.- ιι έΚΠ~'1eσvν ~ιμέ"σ=διaπλl:ειν 
τόν λιμένα (λιχτιν. emetiri spatium). 
Ικ-πλι\σσω, cX". -ττοο' μΗ. -ξοο' :i<;;". ιχ' Ιξέ,πληξα

έκκρούω, κτυπώ πρός τά έξω 11 έκδιώκω.-προξενώ 
είς τινα τρόμον (Ικπ'ληξι,,), τόν κατατρομόζω, τόν 
καταπλήσσω. - 11 Π~θη •. , χ7.-;7. τό ;;λε!:ιτ?ν έν .τψ 
«?ρ. 6' iienU""", εr. ιχ. Υ' $ '1_ κ~ί πλ Υίθ. Ι"π'λή"" , 
εκ,πΙ"Υε,,' μην. ώ; 117.6. #? ιχ' έξεπlήX(Joη,,· πανι
κο6όλλομαι, τρομοκρατοϋμοι, καταπλήσσομαι, δαμ-
~~~~ , 

Ικ-πλοος, κ!ΧΙ Χ7:Τάι ~υ·I7.:p. ειιπλους, ει (έκ,πΜω)' 
τό έκπλέειν, ό όπόπλoUς, ή έκ τοΟ λιμένος άνα-
χι.:ιρησις. . 
Ικ-πλυνω' πλύνω, ~ξεπλύνω.), κα8αρίζω έντελώς. 

Έ~ ιxόj:oϊι τό 

lκ-πιυτος, ο,,' ό πλυμένος, κεκαθαρμένος. 
έκ-πλώω, ίων. ιϊντΙ έχπΙέοο. 
Ιιι-πνΙω, ίπ; -"""eloo' μελ. -,π"εtί~oμιιι η -n"ev-. 
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.oiμιIt· ιiόρ. ιι' IEinIIcvaa' πνέω fξω, έκφυσGJ, έκ
πέμπω πνοήν. 2) βΙο", Ιιcπνέω=άπoθν~σKω (κυρ. 
έKnέμπω τήν τελευταίαν πνοήν), . ctKnvlw» n τήν 
ιι:Ιττ,ν Cί'ljμιισ. εΧβΙ κιιΙ τό &πλοuν n'lltω.- 11 ιiμτΙS., έπΙ 
.οίι ιiνίμoιι, πνέω πρός τό fξω 11 έκρήγνυμαι, έξορ
μCι. Έ~ ",';τοϊί τό 

Ι.-ηνοή, 'iι (lιcn'lliω)" τό έκπνεΤν, τό άποθνό
σκειν. 

Ι.-ηοδών, έ:τΙρ. (EΙC + ποδών)' Ιξω rGJv ποδών, 
έξω (μακράν) της όδοϋ : εκποδων ϊα-cαμαι=στέκο
μσι μακρόν της όδοϋ, παραμερίζω, άποσύρομαι, δέν 
στέκομαι έμπόδιον ·-έκποδώ1ι χωeώ τι",=όποσύρο
μσι άπό τον δρόμον τινός, τόν άφΙνω . ι'jσυxoν. 
'.\ντΙθ .• ψ εμ.ποδω" (ο βλ.). [δι' έ.uμαλ. 6λ. κιιΙ έμ· 
ποιών]. 
Ι.-ηοιΙω, μΗ. -ήοω' ά,όρ. ιι' εξεποΙ"οσ' δίδω παι

δίον Ιξω πρός υίοθέτησιν ύπό τινος.- 11 Μέσον, παρ
άγω, γεννώ.- 11 συμπληpQ, όποτελειωνω, τελει
ωνω έντελώς Έ, «,jtoiί τό 

Ι.-ηolιισις, -εω" ή (Ικπο,έω)' ή έκπομπή, άπσ-
60λή. 2) έκδοσις τέκνου πΡός υlοθεσίαν. Κιι! 

Ι.-ηοίιιτος, 0'11 (εκπο,έωγ ό υΙοθετημένος 11 άπ
ηλλοτριωμένος (όποξενωμένός). 

cιι-ηoιdςω, μιλ. -Ι_ω, ά,Η. ·rώ· όποσπι;:, μαλλΙον 
Τι τρΙχας, μαδώ. 

Ιιι-ηοlι:μΙω, μaλ. -ήaω' έξεγεΙρω εΙς πόλεμσν U 
ιiμτδ., περιέρχομαι είς πόλεμον. 

Ιιι-ηοlι:μόω, μΗ. -ώοω' καθιστώ τινα πολέμιον 
πΡός άλλΟΥ, έμπλέκι.) τινό εΙς πόλεμον κατ' όλ
λου.- Πιιθ'ljΤ., γΙνομαι πολέμιός τινος . . 
Ι.-ηοlΙοριιCω, μιiλ. -ήοω' καταλαμ66νω, κυρι

εύω, κστάπιν πολιορκΙας (διό πολιορκΙας), λιι.ιν. 
exρυgnAre. 

Ι.-ηoμnή, -fι (ΕΗπέμπω)' τό . έκπέμπειν, τό έξαπο
στέλλειν 11 ή όποπομπή. 
Ι.-ηονΙω, μΕλ. -ήοω' ιicip. ιι' Ιξεπ6".,οσ· έξερ

γόζομαι, κατασκευάζω, όποτελειωνω, συμπληρώνω, 
έκτελώ, φέρω είς πέρας (λιιτι'ι. elabοrare).-Πιιθη1:., 
φέρομαι είς πέρας, τελειοποιοϋμαι, κατασκευάζο. 
μαι: .i'-co, ΙKπεπoν"μi"o, = σίτος παρεσκευασμέ

·νος (έντελώς έτοιμος) πρός χρησιν 11 lHπcnO,llijo{Jα, 
τ« οώμτσ=έχειν τό σώμστα καλώς γεγυμνασμένα 
(έξησκημένα).- 11 έργόζομαι σκληρό διά τι, πόν~ 
κτώμαΙ τι, κερδΙζω τι μέ κόπους καΙ μόχθους.-ΙΙΙ 
ύπερισXΥW, έΠΙKρaτώ, διό της φορτικότητος.-ιν 
όναζητώ μετό . κόπου.- V έ:τϊ ''Fo:pij~, xωνευw διό 
τοΟ κόπου (διό της έργασlας). . 
Ι.-ηορι:ύω, μελλ. -000' κόμνω τινά νά έξέλθΓ.!, φέ

ρω έξω, καλώ έξω. - με:;. κιιΙ ;toιe., μιiλ. -zroetίιoo· 
μι, ιicip. ιι' lEcnoeciJfJ-"II' πορεύομαι fξω, έξέρχο
μαι, έκ6αΙνω, όπομακρύνομαι, έξορμώ. 
Ι.-ιιορδέω, μ.λ. -ήoω=έκπέρD-ω' λεηλατGJ, λα

φυρογωγώ 11 μ1:q:ρ. καταστρέφω δλως διόλου.-ΙΙ ά
ποκομΙζω ώς λάφυρον. Έ, ιι:Ιτoiί .ό 
Ι.-ηορδήτωρ, -Oeoi, δ' ό λεηλατGJν, κατα

στροφεύς. 
Ιιι-ηοΡ8"μcύω' μιλ. ·000' όπόγω (όπομακρύνω) 

διό θαλάσσης (ir.! πλοίοu). 
Ιιι-ηoρlςω, μελ. -/000, «1:Τ. -rώ' ιiόρ. ιι' lξιπ6e'

οσ' έξευρΙσκω, έπινΟώ, μηχανώμαι.-ΙΙ είιρΙσκω τά 
μέσα διό νά κάμω τι, προμηθεύω, χορηγώ, έφοδιό
ζω.-·_ μί:ιον, προμηθεύω δι' έμαυτόν, λαμ6άνω, πο
ρίζομαΙ. 

Ιιι-ηορνι:ύω, μελ. -000' έϊ; : ~!;Τ. πορ"εύω • . 
Ιιι-ηοτάομaι, ίων. ά,'"Ι lκ-πέτομα,· ~ωρ. Itp1t. έκ

πcπό-caμα" :iπ~θ: πετώ έξω 11 μτφ? είμαι έπηρμέ
νος, παΙρνουν τό μυαλό μου όέρα, πετώ μέ τόν 
νοΟν μου. 
Ιιι-ηράσσω, ιiτ •. -ττω' μιλ. ·ξω· ά,~p. ~' εξiπeα

ξσ.-πρόττω τι έντελώς, φέρω έίς πέρσ:;, κατορ-
8ώνω, λιιτιν. efficere.-. δΙδω τέλος, «ξεκάμωι, φσ
νεύω (λιι,:ιν. conficere).-'II όι:ταΙΤώ, είσπρόττω. (έπί 
q;ό"ωΥ, π"ο:ιτίμιuν) ιι τιμωρώ, έκδικοϋμαι. 
Ιιί-ηρδονωο καταπραϋνω, μαλάσσω, μαλακώνω. 
Ιιι-ιιρι:~ίκL ~,- _(Ix!C~Inω)' διαΠΡεπήι;, ύπερέχων 

δλψν, διόσημρς, ύπέΡοχος •. - • (I"+ne'no'll)' όπρε
m\ς. όνόρμοστος •. 

ΑΒΖΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΖ ΕΔΔΗΝ. ΓΔnZZHZ 

Ιιι-ηρeηω' εΤμαι. {ιπέροχος, διαπρέπω, ΕΙς τι. 
Ιιι-ιιρι:ηως, ίπΙρ. 1:σ!! lιcnecm"II. παραλόγως, 

άπρεπώς. 
Ιιι-ηρήσσω, ίων.' ιiντί lκπeάooω (8 βλ.). 
Ι.-ηρΙω, μελ. -πe,οiίμα,' ιicip. 6' lξέΠΕ! '0'11 , ένπ

λGJς πριονίζω, όποκόπτω διό πρlονος. 
έιι-ηρo-&ίiμιoμαι, μίλ. -ήοομα,' OCr.oe: εΤμαι λΙαν 

πρόθυμος. 
Ιιι-ηρο-Τημι μιιλ . -71000' έκχέω, έκπέμπω. 
έιι-nρο-ιιiiλtομαι, μελ. -έοομαι, μέσον- προσκαλι;:, 

τινα έξω πρός έμέ (Τι δι' έμέ) ' μτχ. Ιπ. «ορ. ιι' ,Κ· 
προκιι"εοσάμενο,. 

iK-nΡO-Kpl&ciIί, μtχ. · πιιθ. ιi~ρ. ιι' to!J 
έιι-ηρο-ιιρίνω, μελ. -κρr"ώ' έκλέγω κατά προ τl-

μησιν, έκλέγω καί προτιμώ, προκρΙνω. . 
έιι-ηρο-Ιι:ίηω, μελ. -ΨΟ" έγκαταλεΙπω,. καταλεί

πω, παραιτΟ' μτχ. ά,ορ. 6' Εκπρο",πώ". 
έιι-ηρο-τϊμάω, μελ. -ήοω' τιμώ ίιπέρ πόντα. 
έκ-ηρο-φι:ύΥω, μελ. -φεvξομιι,' φεύvω μακρόν 

όπό τινος, έκφεύγω, διαφεύγω, έκ τινος . . 
έκ-προ-χΙω, μΙλ. -χι",' έκχέω πρός τά έμπρός, 

χύνω έξω. . 
έκ-ητcρύσσομaι, ιiπoθ: όπλωνω τάς πτέρυγας. 
έιι-ητήσσω, μελ. -~ω' κόμνω τινά νό ΤρομόξΓ.! 

καΙ νά φύγr:ι. 
έιι-ητοΕω, μελ. -ήοω = Εκπτήαοω {δ βλ,).:- Ποιθ:, 

. τρσμσκρατοϋμαι, έκφο6lζομαι . 
έιι-ητiίω, μελ. -(ιαω ij -{Jοομαι' ά,όρ. ιι' έξέπτ~σoι' 

πτύω έξω, φτύνω έξω 11 έκστομΙζω φλυαρΙας.-πτύω 
εΙς δήλωσιν όηδίας, 6δελύσσομαl τι . 
έκ-ηυν&άνομαι, μελ. -πεύοομα,' ά,όρ. 6' IEent!-

8-όμη", ά,ποθετ: ζητώ νά μόθω, κ6μνω έρεύνας διό 
τι, πληροφΟΡΟϋμαι διό τι, μανθόνω. 
Ιιι-ηυρόω, μελ. -ώοω' κατακαΙω μέχΡ'Ι τέφρας; 

έξαφανlζω διό τοΟ πυρός, καταναλΙσκω. Έ, ιι~τo!! τό 
έιι-ηύρωσις, (Ικ πvρ6ω), -100" -fι' πυρκαϊό, έμ

πρησμός. 
Ιιι-ηυστος, ο" (!ΚΠV,ll{Joά"Ομαι)' γνωστός, έξα-

κουστός 11 ό άποκαλυφθεΙς, 
Ιιι-ηωμα, -ιιτο" τό (έκπ,'ΙΙω)' τό ποτήριον. 
Ιιι-ηωτάομαι, ΠΟΙ1')τ. ά,ντί έκποτάομαι, lκπέτομιι" 
Ικράαν&ε:ν, &πικ. ά,ν,;Ι IH,ti",8-"Oa'll, γ' πλτ,θ. πιιθ. 

ιioρ. a.' ταίi κ!!σ'1Ιω (8 βλ.). . 
έκ-ραβδίςω, μελ. ·000' διά Τί'jς ρό6δου (διό ρο. 

6δισμGJν) έκδιώκω. . 
iK-piiyijvaI, ιiπρφ. π~θητ . . ~oρ , 6' 1:αίi lχρ-ιί""."μ,. 
Ιιι-ρiiΥιισομαι, uθη •• μέλλ; β' τ,,6 έκeήγνιιμι, 
ιιιρσΥον, άocip. β' .oίi Hetitoo. 
ΙιιρCίθιιν, πσιθητ. ιiόρ. οι' 1:06 κεeά,,'ΙΙvμι. 
CιιραίaινΟΥ, έπικ. πρτ. το!! xeal"oιι. 
Cκ-ραΙνω, μελ. -eIa1Ici' ιi6p. ιι' lEieeίi",ca' ~ντlζω 

έξω 11 κάμνω τι νά ~έr:ι (νό στ6ςr:ι) έξ~. 
Ιιιρέμω ά"ι.ί iκeiμαο, β' έν. πa.ΡΙΙ1:. 1:06 ιceeμμα" 
ειι-ρέω, μη. -ρεvοομαι' ΠΡΚ. iEeeeIι"xa' ;toιe. ιiό;ι. 

~' (μΞΤiι ένεΡ-Υ. σημ.) έξεeev,,'ΙΙ' ρέω έξω, μακρόν. 
2> s;o;! πτερών, καταπΙπτω, «μαδιέμαι». 3) λυώνω 
71 άφανΙζομαι.- 11 χύνω, άφΙνω 11 νό πέσΓ.!, κάμνω 
τι νά φυλλορροήσΓ.!. 

Ιιι-ρiιyνίiμι Τι Ιιι-ρήσσω, μιλ. -eJjEω' ιicip. ιι' Ιξ
έρρηξα.- Πιιθη •. μιiλλ. β' έκeίί"ήοομα,' cΒρ_ β' lξεg
eti"ιf'" έκρηγνύωί διαρρηγνύω, θραύω, διαοπώ.
Πσιθητ. θραύόμαι (σπόζω) είς δύο.- 11 ώ3. ώ; :τ~θητ. 
=έκρήγνυμαι, θραύομαι, ξεσπGJ.- 11 ώσ. ένΙΡ-Υ. ιiμτ6. 
έκρήγνυμαι, σπόω, έκσπώ. 
ΙK-ρι~όω, μεΑ. -ώαω' έκριζωνω, «ξεριζώνω». 
Ικρίθιιν, ποιθητ. ιiό;ι. τ",ίι Hel"oo. 
Ικ-ρίητω, μΞλ. -ψω' ιiόρ. οι' Ιξέρe'ψιι' ·ρΙπτω f

ξω, πετώ μακρόν. 
ειι-ροος, 1tσιΙ KΙX.OC σιινιιΙρ. Ιιιρους, δ (IKeioιι)" τό 

έκρέειν, ή έκΡοή, έκ60λή. 
έκ-ροφΙω, με)._ -ήοω' . ΡοφGJ, καταπlνω. 
έιιρυ6ην, πσιθη"i:. ά,~~. 6' τα'} κρύπτω. 
Ιιι-ρύομaι, ·μιλ. -eύοομαι' διασt;>ζω, άπαλλ6~σω, 

έκ Τινος κινδύνου. 
ΙιιρύιΡδιιν, παιθη •• ά,6ρ. ιι' ,οίί κ,νπτω. 
Ιιι-σiiΙάσσω' σεΙω 6ιαlι.ις, μετακιvQ, κλον/ζω, 

τινάσσω. 
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Ιιι-σΙόω' .με). . · ώσω· cicip. ιι' lξεσιiωσιι' &π . . ciν-:i 
ΙκιιΙΡζω' σείω πρός τ6 έξω, έκτινόσσω. 

Ιιι-σείω, μελ. 'σω' cicip. (χ.' έξCσεισΔ. 
Ιιι-σςύομσι" πρκ. έξέσσ~μιιι' Ι)περσ. (μετόt σημ. 

«1)1'. ) έξεσσVμη".-Π-χθηt. (lx+owOJ)" όρμώ fξw,έξ" 
ορμώ, φεύγω μακρόν τινος. 

Ιιι-σιιμσίνω, μιΑ. ίi"ώ' σημσΙνω, δηλώ, ύπαινΙσ· 
σομαι. 

Ιιι-σΙΥάω, μελ . ήσομιιι' έξανσγκόζω είς έντελή 
σιγήν. . 
έκ-σιιαλεύω, μιλ. -σω' άνασκαλεύω, έκ8άλλω μέ 

τό σκαΛιστήρι. 
Ικ-σιιεδάννυμι, μελ. ·σκεc1ctσω· διασκορπΙζω fξω. 
Ιιι-σιιευάςω, μιiλ . ·σω· 6πογυμνώνω τι όπό τ6 

fπιπλα καΙ σκεύη, 6ποκομΙζω σκεύη. 
Ιιι-σμάω, ciπρφ. ·σμη,,· . π-χpCΙΤ. έξέσμΙΙW' έχσμή

χω, 6{10σπογγίζω, « ξεπλύνω > , έξαλεΙφω. 
ΙΙC-σOΙιω, μέλ. · ήσω· ιiά? cι' έξεσ6βησιι' έκφ08ώ, 

έκδιώκω. 
Ικ-σιιδω, μέλ. -4σω' CΊόρ. έξέσΜσιι' έπ. f1 τχ. μΙσ. 

«Οι'. #κσπιισσιiμε,o~'· έξέλκω διό τής 8Ιας, όποαΠώ, 
μαδώ. 

ΙΙιc-σηcνδω, μιλ. -σπεΙσω- χύνω (έκχέω) ώς 
σπονδήν. 

Ικ-σιιεύδω, μsλ. -σω' σπεύδω νό έξέλθω. 
Ιιc-σηoνδoς, ο" (Ικ+σπο"δή)' ό έξω τών σπον

δών, ό μή συμπεριλαμ8aνόμενος είς τός συνθήκας, 
ό 6ποκλεισθεΙς όπό τ6ς συνθήκας: 

cιc-στάδιοι;, ο" (έ'ξ+στάδ,ο,,)' ό έχων μήκος εξ 
σταδΙων. 

Ιιc-στiσις, -εω~, tι (lξ[στημ,)' ό έκτοπισμός, ή 
μετστόπισίς έκ της οΙκέΙας θέσεως, όπομάκρυνσις 
11 ιπΙ του 'Ι!)ϋ, σύγχυσις νοϋ, ταραχιΊ, έ':κπληξις, πσ
ραιρροσύνη.-Ο,τι XCΙΙ σήμερον λέγ.:ιμεν έκστιισ",. 
Ιιc-στιllω, μsλ. -στε'-ώ' CΙόp.ιι ' έξέστε''-Δ' στέλ

λω fξω 11 διακοσμώ, κουμπώνω, καρφώνω διό πε
ρόνης. 

ΙΙC-σTEιpω, μελ. -ψω' ιiάp . cι' έξέστεΨΔ' πcι9. π?χ. 
έξCστεμμιιι' περικοσμώ διό. στεφάνου. 

ΙΙC-στρδTεIσ, tι· τό έκστρατεύειν, ή έκστρατεΙα. 
Έχ τοϋ 

Ιιc-σTρΙτεύω, με).. -σω' άπέρχομαι είς έκστρα
τεΙαν, έκστρατεύω. 
Ικ-στρδτο-ηςδεύομσι, μΗ. ·waoμII'· πρχ. έξε

"Τllιιτοπέδεvμιι" ιiπ!)θ: στρατοπεδεύω έξω. 
ΙK-στρCιpω, . με). . -ψω' ιiG;? cι' έξέστρεψα' στρέ· 

φω πρός τ6 fξw, άναποδογυρίζω.- 11 στρέφω τό 
έντός πρός τ6 έξω, γυρlζω «ξανόστροφα» ιι μτ:ι,? 
μεταΕόλλω έντελως U διαστΡέφω, στρεβλώνω. 
Ιιι-συρlσσω, ιiττ. -ττω,μελ . -ξω' σφυρΙζω, 6πο· 

δοκιμάζω διό συΡΙΥμών (καΙ όναγκάζω τινό νό 6-
ποσυρθΓ,Ί τής σκηνής), λιιτιν. explodere. 
εΙC-συρω' σύρω έξω' πΙΧθ. ιiό;:; . 6' έ'ξεσνιρη-';. 

. ειι-σφρiyIςω, μελ. -{σω, ιiττ. ·fcU· όποτυπώνω \Ι 
άπoσφραyΙζω.':"'Πcιθητ. όποκλεΙομαι, κλείομαι. 
εκ-σφςω, μελ. ·σω· ιiάρ. ιχ' έξέσωσα· διασΙ;Ιζω, 

διαφυλόττω έκ κινδύνου, διατηρώ έν άσφaλείι,ι.
Mέ~!)ν, σΙ;Ιζω έμaυτόν, σΙ;Ιζω τήν ζωήν μου. -Π::tθ1jΤ. 
,ησο" έκσώζεoiJ.ιι, = ζητείν σωτηρΙαν (καταφύγιον) 
έν νήσω . • 
Ιιc-σώΡCύω, μsλ. -σω (IN + aιoed~)' έπισωρεύω, 

στοιβόζω. . 
EιcτΙ, έπιχ. γ' .'1. ιio? 6' τc.ίί Ντε["",. 
Cκτδδιιν, ίπίρ. (έκτεί .. ω)· έκτεταμένωζ, άπλωτά. 
Cιιτάδιοι;, η, ο" (έκτεΙ"ω)' έξηπλωμένος, μέγας, 

μακρός. 
Ιιι-τΙδείς, μΤΥ:. πcιθ. ιi!)ρ . r.t' τotι εκτεί"ω. 
lιιτΙδεν, έπ. γ ' πλ τ,θ. 1':ιθΥίΤ. ιioρ. ιχ' ΤΟί) ΝτεΙ"ω. 
Cκ-τΙδιίσομaι, πcιθ"(,~ . μSΛλ . cι' του έκτε["ω. 
Cκ-τΙμι:, έπ, ocη ! έξέταμε. γ' έν. ιio;ι. Ι' ,cί~ έκ-

τέμ"ω. 
lιcτaμι:ν, ίπ!χ. i 'Itl έκτάνομε", ιι' ItI.1jQ, ιio;; . 6' - , .. , 't!)!J κτε,,,ω. . . 
Cιιτάμιιν, !π. μΞ •. i G;p. ε: (μ Ξ : :ι. 1';'9. C;Yjμ.) τοϋ κτεΙ .. ω. 
Ιιι-τάμ\<ω, ίω·ι . ιi '/ τ ί έκτέμ"ω. 
lιιτΙν, έ:: .• ( r.;λ.,,~. ιi!:o '" ~ ' του κτεΙ'l'ω, 
έιιτΙνον, iC;;;. ~ .. . !:ο:Ι κτεί"ω. 

Ιιc-τανύω, μεΑ. ·Vσω· ιiόρ.ιι' έξετά,,~σιι, Ιπικ. 
-VOOIl' πcι.θη •. itSp. ιχ ' lξεταn'Jσθ-ην.- Ω!)ΙΤίΤ. ιiντ! 
έκτεί"ω' έξαπλώνω, τεντώνω ιι « ξαπλώνω χάμω», 
καταρρίπτω.- ΠΙΧθητ, έξάπλώνομαl, κεΤμαι' έξηπλω
μtνος. 
έκ-ταράσσω, ιiττ. -ττω, μεί .. -ξ"" i~p. cι' . έξετά

ΡΔξΔ· άνησυχω, συνταράσσω, φέρω είς ταραχήν, 
~~~ . 
Ιιι-τάσσω, ιiττ, · ττω, με /. . -ξω· έξάΥω στρατόν 

κοί τόν παρατάσσω πρός μόχην.- ΜΞσον, έπί στριi
το!;, πορατόσοομαl είς τάξ ι ν μάχης. 

ΙΙιιτΙστο, ίων . γ ' Π/. Υι θ. ύ ::~~~. τ ο;.ό) κτιioμιιι, 
ca-Tc&cit;, μτχ , 1'αθ. ciop. α' :0" έκτl{Joημ,. 
ειι-τΙ&ρlιμμaι, π::tθ. 1';;Κ. τ !)ϋ έκτρέφω. . 
έκ-τcίνω, μ ε.λ . -τενώ" σ.,,;:,. cι ' έξέιειιια," π~r.. IΗ-

τέτίiκιι . -τεντώνω, έξαπλώνω (κ ')ρ. έ1' : ';εΥ-ροθ) ιι Ιν.
&ϋθεν, φονεύω, « ξαπλώνω» ' τινό χομαΙ.-ΠΙΧθΥί :. , κεί
μαι έξηπλωμένΟζ, έξσπλώνομαι 11 μ,φ;:>.;1'! τοίι νofί, 
έκπλήττομαι, τaράσσoμαι.- U έπεκτεΙνω, έπιμηκύ· 
νω.- I11 τεντώνω, σφΙΥ'ι'ω, στενοχωρώ, είς τό l:n
ακρον. 

cιc-τςιιίςω, μελ. -[αω, ιiττ. -fώ' 6χυρώνω πλή
ρως 11 οίκρδομώ έκ βόθρων. 
CΙC-Tςλςυτάω, μελ. -ήσω' φέρω. έντελώς εΙς πέ

ρας, τελειώνω δλως διόλου, άποτελειώνω. 
.Ικ-τcλΕω, έπικ. πρτ. έξετέλε,ο,,· μελ. -τελέσω xcι! 

έπ. -Τε'-έω ... μ Ξ ~. μέλ. έκτελέε.iJ.ιι, μετ!ιι πcιθ. σ1jμ.
φέρω είς πέρας έντελώς, έκπληρώ, κατορθώνω. 

έκ-τςλιίς, ές (έκ + τέλος)" τελειωμένος, τέλειος, 
έντελής ιι Wριμος. 

Ιιι-τCμνω, ίω·ι. -τιiμ .. ω· μελ. -τεμώ' ιiόp. 6' Ιξέ
ταμο,,' όποκόπτω, κόπτω όπό τινος, έκκόπτω 11 όπο
-κόπτω δένδρα έκ τινος δόσοι.:ς, κ6πτω κόl ρΙπτω 
κάτω, δενδροτομώ. ·- 11 πελεκώ, λαξεύw.- 11I εύ· 
νουχίζω. . 

έιι-τΕνcιa, f j • ζήλος, προθυμίαllσ08αρ6της. Έκ το!ί 
έιc-τcνιίι;, ές (lκτεί"ω)' έκτεταμένος, τεντωμέ

νος 11 μ -:φρ. σC(3αρ6ς, πρόθυμος, διηνεκής, όκατό· 
πσυστος. 2) άφθονος. Έ; αoJτ eιίi τό 

Ιιι-τενωι;, έπ ! ;;: σο(3αpCJς, προθύμως, όκαταπού
στως ιι ο 'ηχρ:τ . έκτε"έστερο" ,.= σοβαρώτερον, προ
θυμότερον. 

έιιτΕος, Δ, σ", ρ"',μ . έ:: ίΟ . τo;.~ έχω· ον πρέπει νό 
fXIJ (νά κατέχω τις .- 11 έκτέο'l' (τ '; o;. 'j~ . )" πρέπει νό 
έχΙ) ('ij νό λ9(3r:J) τις Υι νά Kρατιj τις. 

ΙΙκ-τΕτιιιισ, i Ilt6. Π~Χ. ~!);, έκτήκω. 
Ικ-τΕτιλμaι, π ::t θ ·f;Τ . π~κ: -;:r;ι όj έ" τίΗω. 
έΙCTεύς, ·έως, δ (έ'κτος)' τό εν έ"τον μέρος τοϋ 

μεδΙμνου (sexfarius) =;=όκτώ χοίνlκες . 
Ειι-τι:χνάομal, με/ .. -ήσομΔ" ~C;p . α.' έξετεΧ"l1σά

μη", ιiΠ'Jθ~,. · έπινοώ, μηχανωμαl, σχεδ ιάζω. 
EΙΙ-Tήιcω, μέλ. -ξω· iic;p. 6' έξέτακο'l'· τήκω (λυώ- . 

νω) κάμνω τι νό λυώσ!J, νό φθopιj !Ι καταστρέφω. -'-
Π:ιθ.,.,~. , με-:!ιι ocμτ6. ένΞ ργ . ,,;;κ. έκτέτηκιι' τήκομαι, 
λυώνω.- 11 πcιθ1jt . , ώα . , όλισθαΙνω (έκφεύγω) όπό 
τήν μνήμην, ά ·lτ Ι θ. τιjι έμμέ"ε,,,. 

ειιτημσι, ιiντ.Ι κέκτημα., 1'~κ. τ"ίi κτά.ομιι,. 
Ειιτήσω; 6' έν ιχ . μέ σ . ά ";> , cι' ';0;.;; κτάομα, . 
έιι-Τί&ιι'μι, μέ/.. -{Joήαω· θέτω, τοποθετώ, tξω 11 έκ, 

θέτω.- 11 στ;'νω τι όρθιον, έκθέτω πρός θέαν, 
έκθέτω δημοσlQ, έκθέτω πρός πώλησιν. 

έκ-τίιιτω, μΗ. -τέξω' · ιiG;p. ο' έξέτεκο,,' γεννω. 
Εκ-τίλλω, με).. -τηώ' πα:θ. πρκ. έκτέηλμα,· σπο

σπω, μαδώ I l π::tθητ. , κόμη" έxτεη'-μέ"o~=τoϋ όποίου 
ή κόμη έ':χει άποΟπασθή. . 

Ειι-τϊμάω, μ~λ . • ήσω' τιμώ ' μεγάλωc;, έκτιμώ πολύ. 
. ειι-τϊμος, ο" (έκ+ημή)· ό άνευ τίμης, ό έκτός 

τιμής. . 
έκ-τΙνάσσω, μΗ. ·ξω· τινόσσω έξω, έκβάλλω διό 

κλονισμοϋ. . 
iK-Ttvw, μΕλ.·τ(ε)Ισω· occ,p. cι' έξέr(ε)ϊσιι·πληρώνω, · 

6ποπληρώνω έντελώς, όποτΙω, έκτΙω :1 έκτί"ω δίκη" 
=πληΡ:Jνω δλον τό χΡημστικ c. ν πρόστιμον.-ΙΙ I1S· 
0"'1, άπ,οιτω πλήρη 6ποζημΙωσιν διό πρόγμό τι, έκ-
~ΙKώ 11 λαμβάν~ έκδίκησιν άπό τινα διό τι. . 
εκ-τιτρώσκω, μΗ. · redJaιo· ιi6p. ιχ ' lξέτρωαα ' .προ

καλω (προξενω) έKΤΡWσιν, Υεννώ πρό τού KCιρoO, 
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κόμνω όπο60λήν. - • ύφΙσταμαι έκτρωσιν, όπο-
66λλω. · . 

fιιτoδεν, ΙπΙ? aκτ6;;), ίπιχ. ιiντ! Ιξφδ.,,· έκ τοΟ 
έξω μέρους, μι,i y~ν. 11 έκτός. 

Ιιιτοδι, έ~ ( p . (lκτ6ς)" έξω ΟΟό, έξω, έκτός (μιτά. 
Υινιχή;). 
iιι-τολϋnεύω, μ~λ. ·ιιω· τελειώνω τολύπην μαλ

λΙου, μ.φρ . φέρω έντελώς είς πέρας. 
Ιιι-τoμcΎC;, -έως, δ (έκτέμ"ω)" ό ·έκτέμνων, ό το

μεύς (ΉΟ:Jϊ.. «τομείις' τμηδείς»)' θ1jλ. έκτομΙς, -Ι~oς. 
Ιιι-τομή, ή (έκτέμ"ω)' τό έκτέμνειν, ή έκκοπή \Ι 

εύνόυχισμός. Έ; α~~ofι τό · 
Ικ-τομίaι:;, -ov, δ' ό εύνουχισμένος, άί άπεκόπη

σαν ΟΙ όρχεις, ό εύνοοχος. 
Ιιι-τοξcύω, μελ. -ιιω' ρΙπτω πόντα τ6 6έλη, κε-

νώ τήν φαρέτραν. 2) τοξεύω έκ τινος μέρους, 
ρΙπτω δέλη. 
. tιι-τόιιιoc;, α , ο" (χ-:ι! -ος, -ο,,)=lκτοπος (11 βλ.) . 

fK-yoIIoc;, ο" (έκ+τ6πο;;)' ό έξω τόπου τινός, ά
πομεμακρυσμένος έκ τινος τόπου, όπέχων n έντευ
Osv, ξένος 11 όσυνήθης, παρόδοξος. 
Ιιι-τορΙω, μελ . . -ήιιω· διατρυπω, διαπερώ U φο-

νεύω διατρυπών. .' 
Ιιιτοι:;, η, ο" (lξ)' έκτος. [δ ι ' έτιιμολ. βλ. Ιξ]. 
Ιιιτός, ιiπίp. (IΗ)·λΟ'τι 'l. exlrinsecus, ιiντΙθ. τφ ·Ι"τ6ς. 

- Ι ίπΙ τ"πο.ι, έξω, έξωθεν, έκτός, χωρΙς, δΙXWς ιι 
ώ; Πρόθ. μετά. Υεν., έξω όπό, μακράν όπό U όπηλ
λα'ι'μένος όπό... 2) πέραν τινός, έκεί8έν τινος. 
3) έξαιρέσει τινός, πλήν τινος.- 11 ϊπ! χρόνοιι, με
τά παρέλευσιν ... χρόνου ..• 

Ιιιτοσι: (Ικτ6ς), έπ Ιρ: πΡός τ6 έξω, έκτός. 
ΙKΤO~ Ιιιτοσ8cν (έκτός), έπΙρ. · έκ τών έξω, 

εξω 11 μακρόν όπό. . 
iΊt-TpάIIc~oc;, ο" (έκ+τράπε~ιx)· · όπ06ε6λημένος 

έκ της τραπέζης, δ, τι είναι άπη'ι'ορευμένον ν6 πο
ρατίθεται εΙς τήν τρόπεζαν. 

Ιιι-τρδιιιλI~ω, μΗ. -Ιιιω, ιiττ. -rώ, Ιπ! [πποιι' ό
πορρΙπτω τόν όναΒάτην ύπερόνω της κεφαλής 
μου 11 Υaν ι χιίί" όπορρΙπτω, καταρρΙπτω.- Παθητ., 
θραύω τόν τρόχηλόν μου. 
Ικ-τρΩιΟνω, μΗ. -tί"ω' καθιστώ τι τραχύ D έρε

θΙζω, έξΟΡ'ι'Ιζω. · 
Ιιι-τρΙηω, μeλ. -ψω' τρέπω τι πρός τ6 έξω, πρός 

άλλο μέρος, πρός τά πλό'ι'ια, διασκεδόζω, έκτρέπω 
\Ι μ.φρ. όποτρέπω ,· μεταπεΙθω, παρατρέπω.- Π-:ιθητ. 
χα ! μίο., όποφεύγω, τρέπομαι 'μακρόν τινος. 
Ιιι-τρiφω, μελ. -δeέψω' ιiόp. α' Ιξέδρ.ψα· όνα

τρέφω έκ παιδικης ήλικΙας, με'ι'αλώνω.- Μι!σον, α
νατρέφω δι' έμouτόν. 

Ιιι-τρΕιω, μΗ. -δρέξΟμ4Ι XιJ:( -~ρaμOϋμ4Ι (ί~ Βν. 
_·~ρέμω)· τρέχω έξω, έξέρχομαι τρέχων n έξορμω, 
κόμνω έξόρμησιν. 2) όπομακρύνομαι τρέχων, 01'
ΧΟμ4Ι ~ρ6μφ, φεύγω τρέχων. 3) μτφρ. έπί όpyYI~, 
έκσπώ, έκρήγνυμαι. 
Ιιι-τρΙβω, μιλ. -ψω' ιiόp . . σ.' lξέτριψα'- Π:ιθ1jΤ. 

μaλλ. ΙS' l'fτριβήΙΙΡμ4Ι' πρχ. lκτέτριμμιχι' έξάγω διό 
τριι3ης, ίταρόγω διό τριδης πi'ιρ lκτρlβω = παρό'ι'ω 
ηΟρ δι'lσχυρός τριβης- 11 τρΙ6ω σκληΡώς.- I11 κα
τασυντρίδω, -καταστρέφω, δια τής τριδης, καταστρέ
φω σύρριζα IIIHrelPoιι βίο,,=φέρω (όδηγω) τήν ζωήν. 
μου είς άθλιον τέλος, καταστρέφω τr;ν ζωήν μου. 

Ιιι-τρίψαι, ιiotp'f;' ιiop. ιΣ' .ou lκτρίβω. 
Ικ-τροηή, ή (lκτρa,πω)' ή πρός τ6 πλόγια (ή 

πρός τό έξω) τροπή.- Η τό τρέπειν έαυτόν . μακράν 
τινος, άποφυγή.- ilCreom, όδοϋ=τόπcς άναπαύσε
ως, Kατcιφύγιoν (χ~ρ. τάπo~ δπ()ιι δ ιί 'l:ιτ:ι Ι τ ις έχτρσ. 

. πΥ;ναι έκ τη; Mo~) Illxreom, λ6Υοv=παρέκ6ασις. 
EK-τρUιόω, μΗ. -ώσω' κατατρύχω, καταπονώ, 

καταΒάλλω, έξοντλω. 
Ικ-τρώΥω, μ!λ. -τρώξομ/1ιΙ' κατατρώγω, κατα

δροχθίζω . 
. Ιιι-τρωμσ, -ιχτος, τδ <Ικτι.τρώιιΧω)' 6ρέφος '(εν
νώμενον πρoΏΡWς, έξάμβλωμα. 

IKτuιιoν, ιiό ... 6'. τ οβ κτυπέω. 
έK~τυπoς. Ρ~_·.(i>{+ηίπτω)· ό ουτω έξειργασμέ

νος, ώστε νό έξέXr:ι ώς όνό'ι'λυφος, όάποτυπωμέ
νος. 'K~ α~τoίi τό 

Ιιι-τυ.-,ρω, μ'λ. -Φιιοιι' έξεΡ'ι'άζoμσl τι όOτWς, w
στε ν6 έξέXr:ι 1f}ς έπιπέδου έπιφονεΙας. 
Ιιι-τυφλόω, μaλ. -ώσω' κόμνω ηνα έντελώς τυ-

φλόν. Έ~ α~τoυ τό . . 
iιι-τύφλωσ~c;, -.OΙΙi, -Ιι <Iκτvφλ6oιι)' ή όποτ(ιφλw- 

σις, τό τυφλώνειν. 
ifιιύcι, Υ' Ιν. ΠιJ:ΡιΣτ. τ()υ κυιiω. 
έιιυρα, Υι' iIttX. λ. ιi 'lτ Ι τη, λ. ,π."θ.ιά (πιχρ;Ι π.-

ζΙ;ΙΡciφοι.). Βλ. χσ.! έκυρός. 
ιιιυρον, ιiάp. ΙS' του κνρέω. . 
iKUPόC;, δ' έπ ιχή λ. ιiντ ί ,r,; ΠιJ:;;ά. ltεζΟΥΡ . π."δ~I6,. 
Έτυμ. : δ τό'IO~ όψε!λετ!Χι !σω; ε: ; ιi·Iσ.}.0y Ι ιzν Πί'ό;; 

-ιόν τονιαμόν των λ . πε"eεgός χ-:ιί lκvρC' θόι ιiνίμβν' 
-:ι~ *Εκυρος ( *aFcxveos, π;;6λ. bIl1jp. χλη τ . FF.xveιE· 
σιJ:·lσκp. <;vόςUΓah « *sνaς-), Zs·I~ . x·asura-, λιι~ι 'l . 

socer « *sνecurό-), πΧλ - Υδ;;μ. swehur,_ιirrAoaa;. 
sw~or, Λιθ. szeszuras «*sesz-), :ιΣΠ. ·svekuro-s. Τό 
θrιλ . ίαπ. ·svekru4 -s (πεν8ερό), σΟ'νσχρ, <;νaςΓu~h, 
π;;6λ . λ-:ιτ . socrus «*svecrus)' τό θηλ. Ιλλ. lκνιά i · 
σΧ1jμιJ:τ!σθYj ΚιΣ. ' ιiναλσγ( ιJ:ν πρό; τό ιipaav. , ltρΙSλ. τ? 

θ1jλ . ιipσ. slcesur, ό"Υχν . skesraw, ( ·k'νekuri- τρ()π()
ΠC:Υ)θέν έχ τolί kνekru- <*svekru-., XιJ:"t' ιiνιJ:λOγΙα 'l 
πρό. τό :i?a~v. ίσ.π . ·svekuro-s, ιiπoλε"θSν . -Tό 1ιΣΠΙΤ. 
*sve-kuro-s φιJ: ί ·lετσ. ι δτι περιέχε ι τό θέ'1ιJ: τ1). ιiν-:ι1' ?:;Ι. 
ιinω·l. *sve-, . *se- (π.~6λ. κ-:ιί λ. lορ) ' τό ιs-' σιινθaΤ. 
θ~ω;; εtτ-:ιι ύπό τ ιν ω'l a'JHO'I. :ι:ψ πσ.λ - σλ-:ιιι . ~uΓI, ~υ-

ΓΙη" ( *keuro- = κουν!άδος), ιiλλ' ιΙναι liιsιe!Χι()ν, 
ιιιυσα, ιiόp. σ. ' τσ ~ Ηυ"έαι. 
Ιιιίϊσσ, «όρ . ". τ"όj κυω. 
Ικ-φaΥείν" ~π .. :p. ~,, ;- . 6' τ"ί) lξειιι'lΙω ' κατατρώ

γω, κατα6ροχθΙζι.ι (μάν?'ι δ έ'ιιστ. κ-:ι! δ ά;6ρ . ΙS ' Ιν 
x~~~ . . 
Ικ-φσιδρυνω, μ.λ. -~"ω' καθιστώ τι έντελώς κά

θαρόν, καθαίρω . 
Ιιι-φσΙνω, μsλ_ -φίίνω' ιi~p. α' lξέφ""ιχ' κόμνω τι 

να φανό έξω, φέρω εΙ :; φως 11 πρoδΙΔW, όποκαλύ
πτω, φανερώνω, κόμνω Υνωστόνllέκφαί"ω π6,ιεμο .. 
=κηρύσσω πόλεμον. _· IlιJ:θY)τ . Y.~ ί μΞο"ν, μ i λ. "φίί"oiί
μ4Ι χχ ι -φίί"ήaομιΣΙ ' ά.~ρ. α' έξεφ:ί"θ"". ~άρ . ε'Ιξε
φιfν" .. · - έκλόμπω, όναλόμπω, φανερώ~·ω έμαυτόν, 
φαΙνομαι, έμφανΙζομαl, έρχομαι εΙς φώs. Έ; σ.~τoυ τ~ 
ΙK-φ~νής, ές (ικφα{νω)' καταφανης; φανερός, 

κατόδηλος. 'Επ Ι ρ. · ·"ως. 
έιι-φάσ8αι, ιiπ pφ. με , . ένι α τ. tou [κφ"μ., 
Ιιι-φaσ"Ν -εως, ή (lκφημι)' φανέρωσις, δια 

κήρυξις . 
. Ιιι-φaτος, ο" (εκφημι)' άνέκφραστος. ό μή δυ

νόμενος νό έκφρασθό, δφατος.-ΈπΙρ. lκφιίτr.oς= 
· ρητως, σαφWς, καθαρό I1 ή άσεΒώς, όρρήτως. 

έκ-φaυλfςω, μίλ. -Ιιιαι, «tτ . -l'cii · έξευτελΙζω, 
υποδιΒάζω. . . 
Ιιι-φcρiμcν, iIttx. "ν~Ι lκφέΡΒΙ", ιiπpφ. το!) lκ-

φέeω. , . 
Ιιι-φΙρω, μελ. έξοΙσφ' ιi,,? -:ι ' κχ ( ΙS' lξή".ΥΚΙΧ, 

lξή"εΥΚΟ,ι,- 11έσ. μΗ. lξοίιιομιχι μni πΧθΥιΤ, ί '/ν . -:
φέρω έξω άπό τι, έκκομΙζω 11 . έκφέρω πρός ταφήν, 
κάμνω έκφοΡάν νεκροΟ (l.ιJ:τιν. efferre) 11 ώα. μέΤQ' 
φέρω μακράν 1I όποκομίζω τι ώς δραδεΤον ή άμοι-
6ήν.- Πα.θΥ)Τ., φέρομαι έξω, όποκομΙζομaι ιι μ.φρ. φέ
ρομαι πέραν τινός άπό τό πόθος, παραφέρομαι όπό 
θυμόν ij άλλο πάθος. 2) άποδιΒάζω είς τήν ξη
ρόν (έκ πλοΙσιι) .- 11 παΡό'ι'ω, φέΡώ καρπούς, καρ
ποφορώ. 2) συμπληρώ, έκπληρω, έκτ.ελώ, φέρω 
εΙς πέραςΙΙπρακαλώ, γίνομαι αίτιος νό yΙvr.t τι 3> 
δημοσιεύω, διακηρύσσω, ηροκηρύσσω 11 διηγoCίμαι έ

. ξω, ΠΡOδΙΔW. 4) όσκώ, δάλλω εΙς ένέργειαν. δ) 
lκφέρω π6,ιεμο,,=iήferre beΙΙum=άρχΙζw, έπιχειΡώ, 
πόλεμον. 6) δεικνύω σημεία έκ τινος, έμφανΙζώ. 
-111 φέρω τι εΙς ηέρας.-lν ιiμτ6. (έ νν. lαvι-6,,)' . έξ
έρχομαι τι'\ς τροχιδς, ίπ! ·Ι .. πo~ρoμιΙOν ΙΙώσ. τρέχω 
μακράν_ 2) φθάνω εΙς τέλος. . 
iκ-φcύtω, μίλ. -φείιξΟμ4' κιι! -φΒυξονμιι.' Ηρ. 

β' lξέιp:ιJyo .. • ΠΡΧ. lκπέφευΥα' φεύ'ι'ω έξω ή μακρόν, 
διαφευγω n φεύγω μακράν άπό τι, διαφεύ'{ω· όπό τί: 
βiλΟi ΙκφυΥC ".ιι6,. 2) διαφεύ'ι'~ όπό τόν κιγ-



δυνον If ά8ΥώΥομαι, όπαλλόσσομαι (""ρ. aπι XCΙΠjΎ0-

por:';;~r έκφρ6ζω, έκφων6, όποφαΙνομαι n ~πρφ. 
μίσ. ίiop. β' έχφάα{J.α,. 
ύι-φ&cΙρω' καταστΡέφω έντελώς n ΠCΙθη'ς., κατα

στρέφόμαl, όφανίζομαl 11 Προ"τ ., έχφ{J.leοv = «ξε
κουμπΙσου άπ' έΔW »= λ<χτ. a.bi ίη ma.lam rein (<<στό 
δl6ι30λο, !»)' μτχ. ιioρ. β' έxφfNί.ρεί~. 
, cιι .. φδiνω, μ~'10'l έ'Ι τψ π<χθητ . εν xpi)aEL' κατα
στρέφομαι δλως διόλου 11 't' πληθ. ΠΡΥ. . έξέφ{J,.,τα,= 
Ιχουςιι καταστραφη έντελώς 11 Υ' 4'1. 6περσ. έξέφ{Jr
το ol.,o~ .,ηώ" = ό οΤνος ε1χε καταναλωθη τελεΙ
ώς (εΤχε σωθη) καΙ δέν ύπηρχεν εΙς τό πλοΤα. 

έΙΙ"'lλέω, μιλ. '';ααι' ό'{απώ περιπαθώς, κατα-
φιλώ. 
Ιιι-φΙσuρίςω, μελ. -ίααι, ιiττ. ·rώ=έκφαvλlζω. 
έιι-φΙέΥω, μιιλ. -ξω' «όρ. ι:ι' έξέφλεξιι' πυρπολώ, 
Ιιι-φοβέω, μ!λ. ,';σω' προξενώ φόβον, έκφο6Ι-

ζω, τρομοκρατώ.- Πcιθητ., ε1μοl φΟ6lσμένος, φο-
6οϋμαl', πολύ. 

Ιιι-φοινfσσω, μελ, 'ξω' κ6μνω τι έρu8ρ6ν, τ6 
κοκlclνΙζω, καταματώνω. 

Ιιι-φοιτάω, Ιων. -έω, μελ . ";σω' έξέρχομαι συνε
χώς, συνηθΙζω νό έξέρχωμαι. 
Ιιι-φορά, 'iJ (έχφέρω)' τό φέρεlν, κομΙζεlν τι, f

ξω, lδΙως έπl πτώματος έκφερομένου πρός ταφήν. 
2) διόδοσις, όκριτομυθία, κοινολόγησις 11 προδοοΙα. 
- , 11 (ix τοΒ Π:Χθ1jΤ.) ίπΙ [ππων, δρόμος, τροχασμός, 
καλπασμός, 
έιι-φορέω=έχφέρω 11 έξά'{ω πτώμα πρός ταφήν . 

- μίσον, έκκομΙζω μετ' έμοΟ.- Πcιθ1jΤ., έκφέρομαl, 
κlνοΟμαl πρός τό έμπρ6ς.- Ι έξορύσσω.- 111 έν τψ 
ποιθ1jΤ ., ρΙπτομαl έξω εΙς τήν ξηρόν (λι:ιτι ·ι. ejici). 
Ιιι-φόριον, τό (έχφέρω)' τό έκφερόμενον, τό 

παρα'{όμενον, ό καρπός, τό προϊόν , Η ώσ. έκμΙσθω
μα, ένοlκιον 11 έ'{'{ειος φόρας, δεκάτη . 

Ιιι-φορος, ο" (lχφέρω)' ό δυνάμενος νό έξαχθij, 
έξά'{ώ'{ιμος.- 11 ό δυνάμενος νό yIvlJ '{νωστός. 

έιι-φoρτiςoμσι, πι:ιθ1jΤ.· πωλοΟμαl ώς έμπόρευμα 
11 jντείίθs 'l μ.ψρ., προδΙδομαl. 
έιι-φράςω, μελ. -άαω' έκθέτω άκριβώς, διη'{οο

μαι λεπτομερώς. 
, Ιιι-φρέω, ΠΟΙ1jΤ. Ιιιφρcίω' μΗ. -ήσομα" ό". · ήσαι· 
(έκ+φρέω, δπερ ιiπ:xντ~ μόνον έν σιινθΞσει: δ,αφρέω, 
rtlσφρέω)' έκφέρω, έξ6'{ω.-ΠοιθΥιΤ., έκβόλλομαlllμε:;., 
έξέρχομαl. 

Ιιι-φροντΙςω, μιλ . ·lofXI, ιiτ-τ: . -rώ' έπινσώ, έξευ
ρΙσκω, λcιτιν. excogitare. 
Ιιι-φρων, Ο", γεν_ -oνo~ (έκ+φρήll)' ό έξω φρε- . 

νών, παρ6<rΡ'.Jν, άνόητος, μωρός, λcιτ. amens U ώσ. 
μαινόμενος, έκμανής, ένθουσιών. 
Ιιι-φυΥΥάνω=έχφεύΥω, 

- Ιιι-φυΥC, Ιπιχ. ιi'lτΙ έξέφVΥε, 't' Ιν. ιioρ. 15' του 
lχφεύΥω· 

, Ιιι .... ιάσσω, μι;'. -ξω' φυλόττω (φρουβώ) μετό 
προσοχt\ς· 

Ιιι,,:ΙΡϋΥσι, ιiι:pφ . ιioρ. 15' του lκφίιω, έσΧ1jμ<Χτισμ. , 
ώσllΙ i, ίν. Ικφvμ,. 

έιι-φiiσάω, μίλ. ";αω' φυσώ έξω, όποπνέω ~ μτφρ. 
IxφVOιi πόλεμο" = διε'{είρω, προκαλω, όνόπτω πό
λεμον Ιώσ! Ι ίΧ σπινθηρ() ς). 
Ιιι-φύω: Ι i 'IS?r. μτΟ. έν τψ ένιστ., μ'λ. lχφόσω, 

ιiόp. lξέφvαα' '{εννώ, παρό'{ω.- 11 ιiμτo. έν τlji πι;χ. 
IxιΣέφtlxcII, .ιioρ . 6' έξέφvll, χι:ι! έν τψ μΙ:ι. έχφύομαι' 
riαράγομαl Τι '{εννώμαl εκ τινος, φυτρώνω (φύο
μαι) έκ τινος (μετ~ γΞ 'I,) 11 ιi::oλ. :ι.άλημα έχnεφvκοι; 
=λόλος (φλύαρος, σπερμολό'{ος) έκ '(ενετης, έκ 
φύσεως. 
, .Cιι-φωνέω, μ.Ξλ. ';σω' φων6ζω δυνατό, άναφω
νώ, «ξεφωνιςωι». 
Ιιι-χσΙδω, μ!λ, -άσω' χαλαρώνω, κατα6lβάζω. 
~ιι.xσύνόω, ' μελ . ·ώσαι· άποχαυνωνω, καθιστώ 

τινα όλαζόνα (Xaiίvoll). 
, Ιιι-χcύστο, Υ' ί·ι. έ;:ιχ. μΞ~. i()p. cι' του , έχχέω. 
«ιι-χέω, με),. 'XrtcO' ci Op . οι' lξέχέα, επιχ. έξέ· 

XCVCII' Πί'χ. lχχέχυχcιι ' χύνω έξω, λόLτιν. effundo 11 
ι..χέαι είς μ6την, σπαταλώ, άσωτεύω.- 'ι Dcιθτ;τ.) 

:i6p. CΙ' έξεxΙiJ.η.,· :φχ.. , Ixxέx~μα, ' eotLX; τόπ~ι, 't. 
πλ.1jθ. 6περσ: έξεχέχvντο, ιi6p. ο' έξέχυτο ij lxxtίφ, 
μτχ, lκχVμε1l0ι;.-χύνομαl έξω, όπoρρΙπτoμα~ έκρέω 
11 γενΙΥ.6ίς, έξαπλώνομαι, διαδίδομαΙ. - ΠαραδΙδομαl 
είς πάθος, ώ; τό λι:ιτι 'ι . effundi ίπ ... 

Cιι-χορι:ύt.J, μέλ. -σω' άποσπώμαl άπό τόν χο
ρόν,- 11 έκχορεύομαι ιί>; ctJto:;U., άποδιώκω όπό τόν 
χορόν. 

Ιιι-χράω (Α) , Ιων. -xeέω, ό>; ,ό άΙΣοχράω' έξαρ
κώ, έπορκώ, εΤμαl έπαρκής διά τι 11 εν χρ"ήσιιι μόνον 
ώ~ , ιiπpόσ. : έκχρ';σε" έξέχρησε = θό εΤναl έπαρκές, 
ij ίιπηρξεν έπαρκές δl6 τι. 
έιι-χράω (Β), μελ. ·ήσω· άνα'{Υέλλω ώς χρησμόν, 

χρησμοδοτώ. 
cιι-xριιμστί~oμσι, ιiπoθ.· άΠOμυΖW χρήματα όπό 

τινα, όρ'{υΡσλο'{ώ 11 εΙσπράττω συνεισφοράς. 
έK-XυδCίCϊ, μτχ. πι:ιθ . ιioρ. cι' τοίί έχχέω. 
έιι-x~ήσoμσι, πι:ιθ. μsλ. cι' του έκχέω. 
cΙΙ-Xiίμcνoς, μτχ. έπ. πcιθ1jΤ. ιioρ. ρ' του lχχΙω. 
lιι-χϋτο, Υ' Ιν. πι:ιθ1jt. έπ . ιi?ρ. 15' του έχχέω. 
CΙΙ-XϋΤOCϊ, 011 (έχχέω)' ό χυθείς έξω 11 άπεριόρl-

στος, έξηπλωμένος ιι πλατύς, άφθονος, πλούσιος 
(έπΙ -yέλωτo~ π. χ . ), λοιτιν, effusus.- το Ικχvι:ο., ~ 
ποτόν. 

έιι-ιώννυμι, μέλλ. -χώσω' ItOΙQ1jt. πρκ. IΚΧέχω
σμa" ύψώνω (άνε'{είρω) δι' έπισωρεύσεως χώμαο 
τος, δι' έπιχωμcτώσεως 11 όποκλεΙω διό πρασχώσεως 
(an Ι πoτcιμoίί). 
έκ-χωρέω, μΞλ. -ήσαι' έξέρχομοl καΙ άnOμαKρύ

νομαl, άναχώρώ, άποχωΡώ, άπό τινος. 2) διολι
σθαΙνω, '(λιστρώ 11 ΕντείίθΞ'Ι έπΙ &ρμοίί (ιiρθpώσΞω.), 
έξαρθρώνομαl, μετατοπΙζομαl 6ιαΙwς δι' έξαρ8ρώ-
σεως. 3) ύποχωρώ 11 παραχωρώ. 

ιιι-ψυχω, μελ. -ξω' έκπνέω, παραδΙδω τό πνεΟμα, 
«ξεΨυχώ », λ:χτιν . exspiro. 
ΈΚΩ'Μ, έxoiίσα, έΧ6ν' έκούσιος, πρόθυμος, δόμε

νος, θεληματικός, αύθόρμητος, έξ έλευθέρας 60υο 
λή::Jεως.- , 11 Σιιχνα Ε'ι 't'(J 'fpioSL έχών εΙlΙα, (Ινθοι 
τό ιiπpψ. φΟΙ( 'IΞΤΟΙΙ πλεονciζον) = έκουσΙως, θεληματι
κώς Ι! έπίτηδες, έξεπίτηδες, οκοπΙμως. 
Έτvμ. : έχώ'Υ' τ ό 8α.~ύ r.;νS~JlOL ~'feOos,ctt XOLtcL τινι:ι;; 

ε1 ;; έ;τί~ρ:xσιν ,ou ιiν~ωνιιμ. θΞμ. e- ( "' σFε-.-ciττ. lχων 
(έν Λoκ~. έπιy~. Fε~όllτα~. K~'Ij" Fεχώll)' άέχωl, =ίί-· 
κων~ (ι5 λ . λ . )' κυρ. έχω" εΙ '/οιι μτχ. ιiπ')λεoθιiν~o; ρiίμ. 

*vekmi, π,,!:λ . ο<Χ'I:;κρ. νόςmί,.(έπlθυμώ), υςάnt· (έπl
θυμητός)- τό θι!μοι *Fεχατ- ( : a:xv::JXp. uςat-) «lκ'όllΤ
x:x::i μεΤcLπτωσιν) έμφΙ:Ι'l ίζετοιι εν τψ δω~. θηλ. άέχασ
σα, I{P1jt. FlHa{J.{J.α (;τρf:λ. ποιρ' 'H~tlX. cyεxα{Jά' 1-
κoiίσα), πρΟλ. σοινοχρ. υςa.tϊ, έλλ. έπ. lxηβό:ι.o~ (ιiντΙ 
έxαβό}'o~ xoιt:i μετρ. ;τ:χρΥιΧ1jσιν), κοιτ' 'ιiνι:ιλoyΙ:xν πρό~ 
ιΗλ:.c σ,jνθετοι βΙ~ 'ηβόλo~, δμ1jΡ. έκάσ)εΡΥΟ." <Εχα
μήδη, <Eκά·δ,o~. Βοιωτ . FhεΧάδαμο. (δπ~θE'! θεσσ!:tλ. 
Fεχέδίiμο~, ιiττ. 'ΑΧάδημος) τCι ύπ?κ?ρ. Eκiί.~ χοι Ι 
Ηcιμ:f. Fεχε,ι:οv. (γεν. έν.), έπ. έxατηβόλo~, έκαι:η · 
βεΜτη., ΙΙποχορ. ~Exα.τo~, <ΕΧάrη, δμ1j". μ,χ. άεχοι
ζόμενο., έπ. Itot1j" εχη", , δωρ . έΧίίι:, « *FrtχστίiΗ 
κα.θ' &πλΟΠΟΙ1jσιν) χ<χΙ Ιων. εΙlΙεχα, ιiττ. lllEHct «*111-
FEHa, ΙSλ. λ.), ' 
έλάσ, &'t't. ιiντΙ ΙλιίΙα. 
Ιλόσν, ίπιχ. ιiντΙ .ωll, ιi"ρ:p. του ;:ι.α.ύν., 
lλ~βoν, ιi6ρ. 15' 1:oi} }.αμβάllω. 
Ιλ~δoν, ιi6ρ. ο' τοίί }.αll{J.άllω. 
ΈλΑIΆ, citt' Ιλάσ, i, ' «έλlJά » , τό έλαιόδενδοον, 

λcιτιν, 01801, οliνa.·-π<Χροιμ. . φέρεσ{J.αι έχτος τω" , 
:ι.αιωll=τρέχεlν (χωρεΤν) πέραν τών έλαιών, <χιτ ινο; 
E~ρίσxoντo 5Ι, -τ:ό ,τiρμ:χ τ οίί • Αθ1j 'Iι:ι 'ίκοu "τα.~ίόιι (Ινθ<Χ 
έλiί,6cινε χώρ:χν δ ιiγών δ ~ &μoιι) , τ . ε. πραχωοείν πέ
ραν τοΟ δέοντος, έκτός θέμάτσς.- 11 ό καρπός τοΟ 
έλαιοδένδρου, « έλlJά » , 

Έr:vμ. : έλαία, ίω 'ι. έλαίη, itt . . iΙάα ( *έλαιFίi' 1-
λαιo~' έλα,ον' ιiΥ ',ώG'tΟU 6~υμ.oλ: *έλαιFα. )· .. "tιν. olr
νιι, *έ'λα,Fον) λOLην. *olevum, oleum, γεν. *olevr, 
ΟΙ ϊν ϊ, δ;τ~θεν ΙΙ::Jτερογ,νή~ όνομ. ΟΙ i'vom, ΟΙ i'vum. Έ, 
rx~,(jiJ τό _ . 
, , ΙλσιΉCις; 'ιiττ. -άcις, ' .ααιι, .,,' έξ έλαΙας, κα
τ6φυτος έξ έλαιοδένδρων. 



ιιαΙνεος, α, Ο", : Κ(1\ ΙΙlιΤνoς, 'ι, ο" (ΙλαΙα)' δ 
Ιξ έλαιοδένδρου, έκ ξύλου έλαΙας. . 
Ησιο-ΙόΥος, δ (έλ.αlα+UΥω)· ό συλλέΥων έλαίcς. 
Οσιον., .ό (έλα/α) ' έλαιόλαδον, έλαιον, λσιτιν. 

olivum. 
ΙΙάlος, δ ClAala)" όΥρΙα έλαία (λσι •. oleasler). 
ΙΙσlο-φόΡος, ο" (έλα;α + φiρω)' φέρων, παρά

γων, έλαίας. 
έ1σlο-φυι\ς, έ, (lλαΙα + φνω)" Kατάφuτoς έξ 

έλαιών. 

. έ1016-φΙίΤΟ/ί, ο" (έλαι.+φνω)" κατάφυτος έξ έ-
λαιοδένδρων. . 

~
ΙδTς, ·ίδος, fι=έ"αία' ciττ. πλ'l)θ. έ"~δες. 
Ιαιών, -ιAWo" δ (έλαία)' δόσος έξ έλαιοδέν 
ν, λιχ.!ν. olivetum. - ώ. κύ?ι?ν δνομιχ, «το όρος 

τώ" έλαιώ"". 
έΙάκησσ, ΙΙδΚΟΥ, ci6p. ιχ' κιχ! 6' τ?ίί Αάακω. 
ΙΙάμφθην, ίων. civ.! έλήφ~'1ν, πr.tθ'ηΤ~ cicp. ιχ' .οίί 

λαμβά"ω. 
ΙΙ-ανδρος, ο" (liεi'ν+&νήρ)' ό φονεύων άνδρας. 
ϊ:Ιδσσ, . έπ. civ.! ηΑααα, ιiό? σι' του Ιλαννω.- ι

Ιάσασιιε, ίων. κιχ! επ. Υ' έ'Ι.-ΙΙασαίστο, ίω·i. κιχ! 
Ιπ . ιϊντί Ιλάσαι"το, γ' πλτιθ. E~κτ. μεσ. ciop. ιχ'. 
έΙασας, δ' ιiγνω~τo'l Π'1jvό ·l, ίσω; έπινΟ'ηθέ'1 δπ? 

Άρ!σ;;οφ. (~?ν . 886). [έκ τοίί έλαννω, cio? Πρ?στ .. έ'λα
σlΗ, κιχ.σι τό τρεαας <*τρεα-αιiς, Xεαιiς ( "'χεδ·α:iς]. 
έΙδσεΙω; έφ~τικόν το!) έλαν"ω' έφίεμαι, έπιθυμώ, 

νό έλάσω. 

έAδσiσ, 71' (έλαν"ω)' τό έλαύνειν (~ έλασις), Ιπ
πασία, Ίππευσις. 
έ1δσi-6ρ,oντoς, ον αλαννω+βροl'τή)' δ έξακον

. τίζων. 6ροντός, έκαφενδονίζων κερουνούς.- ΙΙ ό 
έξσκοντισθεlς ωσπερ κεραυνός. 
iΙάσ-mπος, ον (έλαν"ω+&'ππος)' δ ϊππους έλαύ-

νων, Ιππηλάτης. . 
ΙΙδσις, -εως, fι (έλαν"ω)' τό έλαύνειν, άμαξσ

δρομία, Ιππασία 11 ώα. κωπηλασΙα' 2) άπέλασις, ύ
πι:ρορΙα, έξορία. 3) (ένν. ατρατοϊί) , πορεία, έκ
στοατεΙα 11 (ε·/ν. ιππου" Ιππασία. 
έΙασσα, έπ. ιϊντ! έ'λααα, η"ασα, ιϊόρ. ιχ'. 'tc;B Ιλαν"ω. 
ΙΙασσόω, ciττ. -ττόω, μελ -ώσω' ιΧόρ . σι ' cin. ή

"άττωσα.- ΠΙΧθ'lj'" . μ~λ. έλαασω{}ήαoμaι, ιϊλλ' ώσ, 
κ~Ι μέσ. μeλ. έλασσώαoμaι έν πιχ.θτ, •. . &νν: ιϊόρ. ήλασ
αώ{}ην' κόμνω τι μlκρότερον, έλαττώνω, σμικρύνω, 
7/ τό κάμνω . χειρότερον ιι 6λόπτω 11 βντεii&εν, ό"ο
σπώ όπό ΤΙ.- ι. ΠΙΧθ'lj'" γΙνομαι μικρότερος, έλατ
τώνομαι 11 μοϋ λείπει κάτι, έχω πολύ όλΙγον από τι 
Ι, μετdι γε'ι., εΤμαι είς χειροτέpaν (κατωτέραν) θέσιν 
όπό δλλον τινό. 'Εκ του . 
ΙΑάσσων, ιϊττ. -ττων, -ον, γεν: ~o"oς" μικρότε

ρος, όλΙΥώτερος 11 κατώτερος, χειρότερος 11 lλασασ" 
Ιj:ω=είιρίσκομαι έν ηττονι (KOTWTtPQ) μΟΙΡ9.- ,ό 
o ,j~. Ιλσσαο., ώς έπΙρ.=εlς μικρότερΟν'6αθμόν 11 dJ". 
6μσλόν 'πΙρ. ΙλαιισΟl'ωι;.- 'Εν χρΥισει ώ; (;!)ΥΧΡΙΤ. του 
μικρός ~l$~όι fιΠερθ. έλάχιστος' τό θ$.~κό'l έλαχ';'ς ε!)
Fr,τ~ι έν .q ... ~λσιιoτ. Επ.ι . .. 
έλαστρέω, μιiλ. -ήσω, ir.tx. ΧΙΧί ίων. ά'/τΙ ΙΙλαννω' 

ώθώ, διώκω 11 κωπηλατώ 11 περιφέρσμαι Τι7Jδε κόκεί
σε, περιπλανώμαι . . 
έΙδσω' μέλλ. τοί! Ιλα""ω. 
ΙΙlιτιoν, Ρ'ιjμιχ" επ(θ.'τc;ίi ΙΙλαν"ω' δaί έλαΥνει1'= 

πρέπει νό έλαύ\· 1'.) (διώκl'.) .τις. 
ΈλΑΎΗ' πεύκη, έλάτη,' «ελατος».- ιι κώπη, ώς 

κ~τι.:t~ΚΞ!):ιζομέν1j έκ EύλoιJ έλcίΤ1j~ 11 μ ΤΎ". ώα. καΙ όλό
κληρον τό πλοίον η λέμ6σς, κιχτά OιJvex~ox";,I . 
Έτυμ. : ιΧ6Ξ6. έτυμολ:' ΙΙλάτ,l ( *ΙλQτα, ίιχπ . *ILJta' 

Πιχλ-Υδρμ. lίnΙ",' π?6λ. α ιxν~κ? I",Ia «*IQt4) = εΤδος 
κισσοΟ.- Λιθ. lenΙά (οονΙς).- τ6 λιχτιν: linter (λέμ
δος) πσιρΤιγΙΧΥΕ τό π",λ-ιρλ .. Jest.4r, τό Goll. llesfr 
(λεκάνη), π~λ - Κι,?,ι. lester (πλοίον), E!relon. leslr 
(πλόιόριον)· . ttiι τΥι'l ).ιχτιν . λ . Iίnter π.,ι5λ . . τό λΙΧ., 
venter Ιλλ. Υαατηρ \ *gvQstr-. 

Ιllιτι\ρ;-ηρol; 'δ -Cέλανγω)" ό έλαύνων, όρματη· 
λότης ίl ~lλα~ι7e βeο.,ifjς=ό έξοκοντίζων 6ροντήν.
.6 άποδιώκων. μακρόν, . ό έκδιώκων.- υι πλακοος 
(δρΤΟ<;ι κέίκ) ~λoι~iι_ χοι( iπΙπιδQ;. Έ; oι~~o:! ~ό 
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έΙilίΤ';ΡIOς,σ, ο" (lλατήe)~ . δ μάκράν έλαύνων, 
άπομακρύνων, έK.διtbKων. . 
ιΑδτΙνος, ,1, ο" (ΙΙλάτ,l)' δ έκ ξύλου έλότης, (τι 

πεύκης). · . 
έΑαττον, ciττ. ο:Ιδ. ιΧν.Ι έ'λασσο." ΙΙΙ, 'πΙρ: 6λΙΥώ

τερον. 

ΣΑαττονέω, μΗ. -ήαω (έλάσσαw)" Ιχω (λαμ6όνω) 
όλIΥώτερο\" έχω πολύ όλΙγον, Ιχω έλλειψιν, 
μειονεκτώ. 

έΑάττων, έΑαττόω, έΙάττωμα, ci.τ. «ν.Ι Ιλσα';" 
ΈλΑ Υ'ΜΩ, μSλ. ΙλιJαω έπιχ. IΑάCJσω, ".τ. lλώ, 

ciπρφ. έλιi", επικ. ώ::ι. l"όω. - . ίνεργ. ιiόp. σ' ήΑσα.σ .. 
επικ. έλσαα, Ιλαααα. - πρκ. ΙλήJ.αHα.- Μ8σο'l, iόρ .. 
σι' ήλααάμη", έπιχ. ~' Ιν. E~x •. ΙΑάαα.ο, μτχ. έλα'α' 
αάμενος. - ΠΙΧθη •. , ciόΡ. ιχ' ήλά6η" xr.t! "lάα{}η,,' 
π?κ. · έ"ήλιιμaι κ:ιΙ ΙΙ"ήλααμαι' γ' Ινικ. ()πε;ι~: ή~ 
λήλατο, έπικ. Ιλήλατο. - βλ. έΑάω. - ι δόλλω τι 
είς κΙνησιν, τό κάμνω νό Kινη8ι7J πρός τό έμ
πρός, κυρ. έπί Τππων, &:ρμιi.των, πλόΙων. . 2) φιχι
νομενικω, αμτε., Ιππεύω, πορεύομαι έφ' <ίμόξης, 
πλέω, κωπηλατώ 11 έλαν"οντες = οl .κωπηλόται.-:-ίν 
τ~ ι! 'lνo!~ τΙΧύτ,!/ ΠΡοσλιχμ6iνει Ενίοτε x~Ι ·teu.ip:r~ 
ιχ ίτ.: )'αλή"η., έλαν"ω=πλέω έν γαληνιαΙQ · δαλόσ
σι;] 11 π6"το" έλάταις Ιλαύ"ω = πλήπω τήν ' θάλασ
σαν διό τών κωπών.-βΙΤΙΧ πρcίγμιxτι «μ ,δ: προχω
ρώ, προ6αΙνω : έι; τοαοϊίτο" ηλασα,,= προεχώρησαν 
μέχρι τοιούτου αημείου. 3) όπομακρύνω, -ομαι; 
όπάΥω, λ(1τιν. ablgere, ΚιJp. iπί χλοπιμα!ων X''Ij~ώνll 
ιϊττ. δμω,; ώσ. lλαν"ω ιι:ίισος, μΙσσμ4, σroς=όποδι
ώκω τό μΙασμα Χλπ. 4) ouνω8Gι, συν8λΙ6c.>, εΙς. 
στενόν χώρον, πιέζω έν μόχl'.) Ο ιΧΤ.'. ώσ. καταπονώ, 
6cσανΙζω, ' άνιώ, ένοχλώ, λυπώ.- • πλήπω, κόπτω; . 
τραυματΙζω 11 μετόι διπλTI~ ΙΧί •. ώμοΙ' ΙΑαν"ω 1';1'(1;' == 
τραυματίζω τινά εΙς τόν ώμον. 2) ώδώ clq μέσο.υ 
τινός, διαπεpCι 11 πιχθ'ljΤ. διέρχομαι, περώ διό μέσου. 
- ΙΙΙ κτυπώ διό σφύρας, σφυρηλατώ,' ·.μέταλλον, 
λιχτιν . ducere ιι άσπlδα Ιλού"ω= κατα(Jκευόζω όσ.πΙ, 
δα έκ σφυρηλάτου μετάλλου. 2) όνορύασω, όνα
σκάπτω' έλαν"ω &ρχο" ιlμzuλlδo, = φυτεύω .όl.ιπέ
λους στοιχηδόν (είς γpaμμήν) a· έντευθεν yevt~ci1;, 
φυτεύω, παρόΥω. 3) κολφο" Ιλον"ιο = παpaτδ:ΙyC:ιJ, 
διατηpCι, τήν φιλονεικΙαν. . 
έΑάφεlος, ο., · (nαφoι;)' δ όνήκων . εΙς έλQφoν, 

τίjς έλ6φου, «έλοφήσιος:ι. 
έΑδφη-60ΙΙσ, 'ιι (Ιλαφη-βόlοι;)' τό 66λλειν (δη.

ρεύειν, τοξεύειν, φονεύειν) έλόφouς, δγpa έλόφων. 
έAlιφη-6όΙlα (ενν. l_ριί) , τιf: έορτή εΙς τιμήν της 

Άρτέμιδος. Έ; ιχ,jτου τό 
έΑαφη-60Ιlών, ;,Ο;l'ος, δ' δ Ινατο', μήν τοΟ 

όπικοϋ Ιrους, κιχθ' 8ν ΙωρτάΙ;;οντο τά Ιλαφηβόλισ, 
ιϊντι,"οιχών πρό,; τό χρονικόν eιιiσΤ1jμιχ 15 ΜΙΧΡΤΙΟ!J-
15 "Aπ~ιλΙo!). 
έΑδφη-βόΙΟ:ς, ο., (lλσφο~βcίλ1c»)' ό 6όλλων (το

ξεύων, κτυπών, 8ηρεύων) έλόφους 11 ώ.; o~::ι. ό κι)-
νηγός έλάφων. . 
ΙΙ~φO-Kτόνoς, .0., (lλαφo~-κτ_l"ω)' ό ισείνωγ 

(φονεύω ν) έλάφους. 
·Ελλ .... ΟΣ, δ χα! 'ιι' «έλόφι, λάφι » (λιx~~ν. (ΟΓ

vus el",phus) ε!~ε iippav είτ. θηλυ ( <<λαφίνα»). 
• Ετυμ.: [λαφος (ίσιπ. *eIQ-bho-s~ πρ~λ. Ιλλό, 

( "'έλ"ο" ΠΙXλ-σλΙXιJ. jelen-' πι;ι5λ. ώσ. GouI. eIem-blu 
(όνομα μηνός) (πρΟλ. ιϊττ. Ιλαφηβολιώ't'), κ;χΙ 'Τ:ιω; 
ΓG~θ. 14mb (όρνίον), πιχλ-γε"μ. 141mb ' <*Ion-bho.·m 
(όρνίον) ' ~ό συνθΗ. *-bho- θεωFεΙτιχι .6 .. ό .!νών :t~f.G
φυμ,,' π~οσ/, ιχμ6~νGμsvον σuvr,θω,; όπό όν"μά.~(I;~ ;;:ψων. 
έA~φoσ-σoTη, 71 (έ'λαφος+σwιο)' ή "ripo έλόφων. 
ΙΙσφρία, t,. έλαφρότης, κουφότης 11 όπερισκεΨΙα, 

66.0υλΙα. 'Εκ του 

Έλλ.ΡΟ'Σ, ά, ό" xoe! "όι;, -ό,,' έλαφρός κοτό 
τό '6άρος (λ",τιν. levls), "ντΙθ. τψ βαρ';', 11 μ ,;;~ . έλα-. 
φρός, ούχl . φσρτικός, ο&χl Βαρύς, · εύκολος : Ι,; Ιλα
φρφ πo.oϊίμaι=θεωρώ τι εϋκολον.- .ιiπiρ .. lλαφe"" 
=έλαφρώς, εύKόλWς.- ιι φκlνητος, .«οδέλτος, έλα· 
φρύς», ταχύς, έ"εργητικός, δρQστήριoς n οΙ Ιλ.φρ;οl 
-οΙ έλoφpCις ώπλισμένοι στpaΤΙώτΌι (λΙ:Ι· :ι'ν . . ' Ι~νJ' 
&rmaturf,~ - Ι8 μτφρ. ό έλaφρώς σκεπΤόμενΟ<οι _~ 
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λaφρ6νouς. δ.περΙσκεπτος, ctλαφρδμυaλος, .. δ
μυaλοςJ. 

'Ει:ιιμ.: έλαφeό, (ίιχπ. (e)lJί)gvhro-s' ·(e)lagvhro-s· 
παιλ-Ύιιρμ. lungar (γοργός), ο 'Αηλοσιχ'. lunzre έπΙρ. 

(ταχέως)' v- πρ6λ. ZEν~. συΥκΡ. ranJyah- (ταχύτερον), 
ΙΙπ!ρ8. ranjiMa-, έΧ ρΙζ;. leJί)gvh (= Tptxw) εν τψ 

oItvaxr;. rQhafe (σπεύΟΟ), Zιν~. ranJAlti (ένεργώ τα· 
XέWς)' β/ .. χιιΙ ΙΑαχνς. 

Ιλάlισ1'ος, '1, ο", (ιπε?θ. το& συΥΚΡ. έΑάοοω" 
(ιiμq:,οτερa πιιριχθβτ. το& έΑαχ1ις)' ό μικρότατος (clντΙθ. 
,φ μiyιαι:oς), ό έλάχιστος 11 ό έλαχίστης όξΙας, ό 
χεΙριστος.-ι:ό ΙΑάχ&αl'ο., ώ; ε:τιρ.= κατ' έλάχιστον 
δριον, τούλόχισΤΟΥ" Qfι,bJ ώ, έπΙρ. χεtτaι Χ(1! ,ό Q~~. 
πλτιθ. έΑάχι.οι:α. - Έντείίθεν έσΧΎjμιx,Ισθτι νέον αΙΙΎΧ? 
ΙΑCΙΧΙΟl,61'lιeος=μικρότερος τού έλαχΙστου., κιχ! ΙΙπερθ. 
lλαxιo~6ι:αι:oς=ό έλόχιστος τών έλαχΙστwν, ό σφό
δρα έΧόχιστσς. 
ΙλΙlον, ιiόp. 6' ,QU λαΥχά"ω. . 
flilU-n1'ipUΞ, -ΙΙΥος, δ, 'ij (ΙΑαχVς+.πι:έevξγ ό ε

xwv JJικρός πτέρυγας U έπΙ ίΧ!ι:Jωv, ό fxwv μικρό 
πτερυΥια. 

Ίλλ""χν,Ι, -ιιια, -ν· μικρός, όλΙγος, Βραχύς 11 
εuτέλι'ις, πενιχρός, όνόξιος λόγου 11 επιχ. λ. , έ~ 'ij; 
'οχημα;τΙσθήαα;ν τ~ πar;aθΞ'. έΑάααω", έΑάχι.αι:ος. 
8Ε"μ. t θηλ. ΙΑάχεια Οr;θότ. 'tGU έΑαχεϊα' συΥΚΡ' 

(ιιιν. '~Clω", ιitt. έΑάι:ι:ω" ( *IΑαΥχjω" ιΧντΙ *έλεΥΧ
JaW 'x«tdι τό lλαχ-ίις' πιθιχν. εκ ρ. legvh 7Ι legh (είμαι 
μιιφ6ς, όσήμαντος), !νευ έρρΙνο:ι φθι5γγοιι, ώ; ιiπo~ει
xνν.~ τό ΛαιΤ,~ν. Ι.νl! «*legvls), οιχναχρ. αΙΙΥΥ-ΡΙΤ. 
rάghryln, liIghryan, {h6nt- (άδύνατος, μικρός), Y-a
τdι μ.τΙπτCl)~~ν ·Iogvh-· χιχτιί τινιχ; ΧΙΧί το έλλ. έλαχΙΙς 
π.ρ~iχ.ι .0. τό ·Jogvh-, αιχνσκρ. raghuh, laghuh (τιχ-
χιι,) (·IQghύ. 1ι *leghUs t, *loghUI, Λιθ. lengVAs, 
lenovυs, (έλaφρός), rοτθ. leihts χ- ιi.· έν σιιμ:rιι;:μιji 
μItc'ιι 'tfj, ~.I.Jί)gνh (τTJ~ 6:τσφχούcτι~ έν λ . έΑαφeός x.i.\. 
Ιλ6 .. , on:iv. ΠΟΙΥΙΤ. έν. ιΧντΙ IΑαν"ω' έπιχ. ιΧπρψ. έ-

1άcι", πp~. lλαο", lAo:w. Βλ. λ. έΑαυ"ω. 
'Β"μ. t 11άω, ιΧ.ττ. μιiλλ. IΑώ, .( πλ~ίθ. Όμ. IΑό

cIocIl, ttCll8. πρχ. Όμτιρ. έλήΙατα&, ύπερσ. έΑήΑατο· έ-
10'- (·ι.ιιιv,,-Jω !χ τινcι~Όνόμ. *έΑαvν6s, *έ1α·F,,-ος 
(-όδηγ6ς)' ΙΑάω ι λιχτ. AIAcer (ζwηρός, όξύς), Γι:;τθ. 
&IJ&n, ΙρΛ. ~Ialm «*exHijo) = φεύγw, ίιχπ. " βΙΑ- (έ-
ρε6lζω, διεγεΙpw). , 
-1λ.OMλl, IiAdoμcιa, ιiπoθ: έπιθυμω σφόδρα, 

no8Q a εCιxoμαι ν6 άποκτήσω τι, άγwνΙζομαι διά τι, 
έπιδιωκw τι, έποφθαλμιω. τι. 
Έ"μ.: 11doμcιι, δμτιρ. έέΑdομcιι' έπ. έέΑdωe, τ~, 

lλ.&»" lλ.doμcιι < *FzA-δo-, er.tst. χ",& εν -δ- 'tTJ;; ΡΙζ. 
ν.Ι- (~έKλέγειν, θέλειν) ίν τψ σιχνσχρ . νςριte' (έκ
λέΥW), Zιν~. νΑΓ- (έκλέ't'W), αΙΧ·ίσχρ. νάrah (έκλογή), 
Λιχτ . νοlδ ν.Ιlθ (θέλw, έπιθυμω), 9αll' ·κλπ. gveII 
(έπιθυμητός) (Κελ •. *vello-, *νβΙ-ηο-), Γο,θ. waijan, 

' ΠCιιλ·γ.~μ. wil1an (8έ;λειν), ΙΌτθ. wAljan, ΠQ;λ·l'a~J1. 
wel1an (έκλέγειν), Λ~θ. velyli (εύχομαι), pa'velt 

ο ' / 
(etλ~ι), νΙΙΙίι (έλπlς), vilus (έλπΙζw), Π(1λ-a λ"ιι . veleti 
(διευθετώ), νοιiΙί (προτιμω), Δι'η. Αώ, Απ ( *Ηη- βλ. 
Λ.Υ προδλ. τήν ιi:τίx~cιν et' Ινό~ -ρ- έν ,ijΊ έλπω. 'Ε; 
CII!1t06 τό 
ΙΙδωρ, Ιέλδωρ, ,ό, ιixλ: έπιθυμΙα, πόθος 11 εύχή. 
ΙΙε, έπιχ. ιΧντΙ εlλε, γ'. Ιν. cio? 6' ,ou αieέω. 
tlcCιfpw, ποιτιτ. ιX'ίtΙ ΙΑεέω' συμπαθώ, OίKτεΙΡW, 

λυπOCiμαι. 
ΊλΕΑ-Ι, ·ίi"rος, Ι ' είδος γλαυκός.- [!σω; σιιγγ. 

,φ lλέα, -Ιj=καλαμοδύτης, πτηνόν ζQν έπΙ των κα· 
λάμwν περl τ6 έλη: Ι.ιχτιν. olor «·elor». 
ΙΙεΥε'a, iJ=n.SΥος, έλεγειακόν ποΙημα. 
ilcyi:iov, τό (lλεΥος)' δίστιχον (πoΙτιμcι ax δύο 

στΙχων), έξ ένός έξαμέτρου καΙ ένός πενταμέτροu 
στΙχου' τό μέτρον της έλεγεΙας. - Ka,& πλτιθ. ι:ά 
11c)'ei'CI=lAeyelcι, 11εΥος, έλεγειακόν ποΙημα. 
i1cycioς, α, ο" (ΙΑηος)' έλεγειοκδς, άνήκwν 

εl<;:, τήν έλεΥε/eν. ' ' , 
i~iy.u, δ'ωρ. ιΧντΙ ΙΑΙΥον, β' Ιν. πΙΧθ. πρτ. το& Αέ)'ω. 
Ι18yξιiς, -'CIIJf, ~ (IΜΥχι»)' όνασκευή, έξέλέΥξις, . 

~μφ~. ' 

ΙλεΥος, 6' θρηνητικόν ζισμσ, θρηνολόγΙα (ipxt
y-ιίi~ μeν ά:αχίτω; πρό; ~ό μίτ,,?'I, δ~:x~!ί'tlρ?ν δμω; ιi .. 
πιχι:;ιχιτήτω; έν ένιχλλΙΧΥlί Ι~ιxμ:!ψω'l χ:ιΙ πιν,ιχμΙτρων) ; 
- [χιιρ. ΙΑεΥΟ'ς έλίy~τ~ cJ~μ:ι ιf~όμ~ 'ίoν aIJ'iO~E(q; a·jAojj· 
εΙνιχι ciσΙ:ΙΤΙΧij\;. Ταω; Φ;;:ΙΥικη; , np~sASU:]su);' π,,61.. 

'Αρμ. e/egn- (αύλός, xt)? κάλαμος)]. '. 
έλεΥlε'η, 'ij (έΑέΥχω)' όνειδος, ϋ8ρις, μομφή. 
CΛεylΙ;C;, ές (έλ.ΙΙΥχος)· , ύποκεΙμενος εΙς έλεΥχον, 

άξιος έλέΥχου, έπαΙσχυντος, άναιδής 11 κιι;;. δειλός, 
άνανδρος.- 'Α ·,ώμ(1λ. όπε;;θετ. έΑέΥ",α .. ος. 
ilcyloς (Α), το (ΙΑέΥχω)' μομφή, όνειδος, άτι

μία, αίσχύνη 11 Ηάκ' έΑέΥχεα=κακό όνεΙδη (~~' ,1ιμχ; 
(1~ τoύ;): 

έλεΥlος (Β), δ (έλiΥχω)' μέσον έλέγχου, μέσον 
άποδεΙξεwς 11 δοκιμή, πεΙραμα 11 Βάσανος, κριιήριον, 
λ:ι-;ιν. argumenlum 11 όνασκευή, άναΙρεσις.~ 11 άνό · 
κρισις, έξέτασις, βόσανος. 'Εκ τοίί 
ΈλΕ'ΓΧΩ, μaλ . -ξω' ιχοι:;. ιχ' ;;Aεyξα.-Π:xθYί~ .. ιx~". 

(1 ' ήAέy"lJ.η,,· Π~Y-. έ1ήΑeΥμα&' καταισχύνω, όνειδίζω, 
άτιμόζw.- ιι έξελέγχω (CJVOKpivW) διό νά κοταηι::ί
ow τινό, καταπεΙθω 11 όνασκευόζW, lξελέγχw, όναι· 
ρώ (λιχτιν. a.rguere) 11 έπ! ιXπoδε~χ'ωιιίiν έπ:χιψιιμιίτων, 
όνασκεuόζw, όναιρώ 11 ώ3. έπιπλήττw, μέμφομαι, 
KατηγOρQ. 2) έξετάζw, έΡWΤώ, διαμφισΒητω U έξ
ελέ't'ΧW, Βασανίζw, όπο&ικνύw, tnIBE8aIQ. 
'Εwμ.: θεω;;stτcιι αΙΙΥΥ. ,ψ σιχναΥ-Ρ. l~Jί)ghAti (τραυ

ματίζw, Βλάπτω, Χλπ. ), '1;;1 .. leίm «*Ιeπgmen-)=αλ
μα, πήδημα,μεσ-Υε;;μ.llπgen (ΠΡOXwρω), Λεττ. ΙangάΙ 
(ύβρΙζw)' έΑιιιφeος (έκ ". leJί)gvh), χιχΙτοι θ2. ιiνίμΞ " έ 
ΤΙ\; μdλλον *έΑέμφω. 
tΙc-δcμνάς, fι (*EAω+δiμ,,&o,,)' ή καταστΡέφου

σα τά κλινοκαθίοματα.- έλι:-δι:μνάς, tι (έλαύ"ω+ 
δiμ"ιo,,)' ή έκδιwκcυqα έκ τού οτρWματος. 
έλCειν, έπ. eιντί έλε''''' iτ.:;;:ρ. cl?;;. 6' -;05 αΙρέω. 
'Έτυμ. : έΛείl'Ο Π'Λr,τ. έλ.ωρ, , τό, ;;λYJθ. έλ.ω2Ω, ;1:. 

έλώeι.ο" (=αρπογμα, άΥΟΟ)' κ:ι~i τ~ν(1;' &έ" ε!ΧΕ'1 5ν 
ιXΡΧ~ F' πρ6λ . ΙΌτθ. Bljan (προσφέρω θυσίαν), 'Αηλ
σ(1;. selIan (δίδω), (τ.;ρ~λ. σ.nλ. 10 sell=πwλw), Π(1).· 
ιρ/ .. sellaim (λαμΒάνω)' ε~ ίαr:. ρ . sel- (λαμΒάνειν). 

έλι:εινός, κ«ί ΠIl.ΡCι. ,at~ cΧττ. ποιητ. Ιλειν6ς, ή, 
ό" (έJ.εoς)· άξιος έλέους, άξιολύπητος, οίκτρcς, ά
ξιος συμπαθείας Ι ! '(Ξν~κώ~ , άξιοΒρήνητος , άθλιος, 
έλεεινός, κσκορρΙζικος . - - Έιι!ρ. έλ5ειvώς, n(ιιηr. l 
λει"ώς,,= κατ6 οίκτράν Ιέλεεινόν) τρόπον 11 ώ; έιιΙρ . 
xι!'1cι.ι ώα . χο:ι! τ6 (Λ~. ιιληtι. έλεεινά . 

έλεέω,· μΗ. ·ήοω (lJ.EOS')· 'οίοθ6νομαι έλεος (οΤ
κτον, συμπόθειον) διά τινσ, CiKΤCIpW τινό, δεΙKνύι.J 
συμπόθειαν είς τινσ, εύσπλαχνίζομαί τινα. 

έλεημοσίινη, Τ( 01κτος, έλεος, συμπάθεισ, εύ-
σπλαγχνΙα. 'Εκ ,ou ' 

έλι:;'μων, ον, Υε 'ι. -ο"ος (έΑεέω)' οίκτΙρμων, εύ· 
σπλαγχνικός. 

έΙι:η1'ύς, -vo., "ι , ίων. civt! lAEos' 01κτος, είισπλαγ
χνΙα, συμπάθεια. 

Έλείθυια, T,=EIAe[{J-v&CI (61.. λ . ). 
Ηείν, iίπρl' • .χο;; . ι: το:! αieέω. [~ι' έτιιμ~λ. ελ. 

έλ'ε&" ]. 
έλειν6ς, ιi ... ιiντ! ΙΑεε&νό •• 
έλι:ιo-6iϊ1'ης, -ov, δ (eΑο.+βα["ω)' δ περιπατών 

'fι κατοικών εΙς τ6 fλη. ' 
Ηειος, ο" κιχ! ·α, -ο" (έ'λος)' ό ζών είς τ6 έλη, ό 

φυόμενος η αuξανόμενος εΙς τ6 έλη. 
έλι:ιΨάμην, μέσ. ιioρ. ιχ' το& Αε/βω. 
έλεl(1'Ο, γ' έν. Π(1θ. ιχορ., δ' 'tou UΥομcιι& = κεΤμαι, 

εύρΙσκομαι. ' . 
ΈλΕλΕΥ-:;1 έλεΙεΙεϋ, ώ; τό άΑαΑά' δυνατή κ,:.αυ · 

γή. Κιχτ&; τόν Σχολ. το& Άρι?τοφ. (δ;;ν, 3(ίJ) «ln{rp{J-r
YΜcι .ποJ,εμ&κ6,,· ΟΙ neoo&6"re, Υαρ εΙς .πόλεμο" τό 
έΑελεν έφώ"ον" μΙΙτά τ&"ος έμμε'λ.οv. κ&"ηοεω ...... 

iλcλι;&cc, Ιων. Ύ' ίιπι;;~. τo~ ACI"{J-ιI,,w. 
έλελ'ςω (Α)' μελ. -ξω' ί:τ . ιΧ6;. . ιχ' ΙλέΑ.ξα, πιχθΥίΤ . 

έΑεΗ "lJ.η,.. γ' Ιν. πιxθYI~ . (ιπιρο. (μ~τi αημιχσ. iop.) {
liA&ICl'o.-inIY_ έΠΞχτετ. τύπo~ τοίί i"'ααω' ηερlστρ'έ- ' 
φω, π.εριδΙΥώ.- 11 'lπΙ oτpιxτιωτιίiν" τoUς κόμνω νό 
συστρaφoOν, ιούς περιου.νόγω.- 111 yιινιχιίi;. 'κάμνΥ 
τινό νά τρέμι:ι 1ι ν6 σεΙεται.-Πcιθητ., ' σεΙομάΙί τρt
μw.- ιν Έν tQ> μ'ο. Q1jμ, X,CIII σuστΡέφω έμc:ιJτόν. 
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'Eτvμ, : aq.vvxp. re' jatl (κλονlζω), re' jate (πηδάν, 
τρέμεlν), π!.tλ-ιΡλ. loig, loeg (μόσχος) (κaλτ. *Ioigo
=πηδητιΊς, Γ<>τθ. laika.n (άναπηδώ), IAiks (χορός), 
π~λ~N?~6. leika (παlζω), leίkr (παιδιά)' έ; ίιχπ. ρ. loig, 
lίg.~Ποι'l)τ. ελελίχθων (=ό σεΙων τή γην) (*ελελιΥ
+χ.θών. 
έΑελίζω (1,\). μελ. ·ξω' ιiόp. ιχ' ήλέλ,ξα~ κραυγάζω 

έλελεύ, έγεΙρω τήν πολεμlκήν κραυγήν 11 έγείρω 
δυΎατήν κραυγήν.-[Υ] X~ΙX!Jyij ελε;Ιεv εΙ.,ιχι ώνομιχτο-
πεο;:r;:φsv'l) Η;:;, κραυγή πολέμου 7j λύπ'l);]. . 

έλέλιιιτο, γ' έν:χ. π!.tθ. (ιπsρσ. (μετCι. σ'l)μασ. ιiop.) τοί) 
ελεΗζω ΙΑ). 
έ~ελίxδη, έπιχ. γ' έν. πιχθ'l1Τ. ιiop. ιχ' του lλελΙζω (Α). 
έλελί-χδων, Ο". Ύεν. -ο"ος (ελεΗζω + χ{}ώ,,)' ό 

σεΙων τήν γην. 
έλελόΥχειν, (ιπ"ρσ. του λα)'χά"ω, 
έλένας, rι (έλεϊ" + "αvς χαί δωρ. "ας)' ή κατα

στρέφο:.ισα (χ!.tτ' ιiλλoυς; aunΙXIloivouaιx) πλοΤα. έπΙθ. 
't"lj~ 'Ε λi" 'I1ς , μsθ' (ιπαινιγμ05 τ05 όνόμιχτός; 't'l1;). 

' . tλcι.-δρεητoς, ο" (lλ.ος+τρέφω)· ό τρεφόμενος 
(αύξανόμενος) εΙς τό ελη. 
έλεόν, έπ ί ρ., ώ;; το .ιλεε,,,ό,,· οΙκτρώς, ·«θλι6ερό». 
ΈλΕΟΊ, δ, xιxl ιΙλεό". τ6' μαγειρική τράπεζα, 

κρεατοσάνιδον. [πρ6λ. έλέατ(!ος (= δοκιμαστής πο
τών, ΠΡογεύστη::;\' έλεOιWΤ'1ς (= έπιστάτης τών ίε
ρώ ν έορτών έν Δήλ~)· ιiγνώ:Jτ<>υ έτυμολ.]. 

.. ΕλΕΟΣ, ·ov. δ, ιi)σ. το έλεος, γεν. -έους' οΤκτος, 
συμπάθεια, συμπόν!α.~ 11 όντικεΙμενον συμπαθείας, 
πρθγμΘ άξιον οίκτου.- [r:~6A. "ηλεης = όνηλεής 
έλεε,'Ι'ός. ιiττ. πr;ιr,τ. έλει"ός. έλεό". Ιλεέω. έλεαΙρω. 
έλεή μ.ων~ έλεημ.οσύνη (151.. _i;:; ί., λ.)' ιiΙ::εε, έ!!Jμ ·,i..] . . 
έλέ-ηοllς, ΠΟ:ΥιΤ. έλέ-ητολις, -ι, YS'I. ·ιδος κιχ! 

·aως (iλaϊ.+·πόλις)· ή KαταστρέφoυσςJ πόλεις, ή κυ· 
ριέύουόα πόλεις 11 έπΙθ. τΥι;; 'EH·Ir,. μοθ' ίιΠ:Χ:'I:Υμ?& 
π~o; τό ~·I~Ilj ",'1);. 

tλcσδαl, Gίπpφ. μέ~. ιiO? β' ,<>'J αΖ(!έω. 
Ηετός, ή, ό,. (έλεϊν)' ον δύναταΙ τις νό λά6r:l 

Yj νό συλλά6ι:ι ληπτός. 
έ1ευθερία, ίω·,. ·1'1. fj (έλείιθεροt;)' έλευθερΙα, 

άπαλλαΥή άπό τινος πράγματος . 
tλευθΙριoς~ ο .. ( έλείιtJ.ε(!οt;)· ό φερόμενος (όμι

λών Yj πράττων) ώς άνθρωπος έλεύθερος, ό έλευ
eεριάζων τούς τρόπους, είλικρινής (λ:ΧΗν.lίberalίs) 
1I κ,-,ρ. ό γενναιό~ωρoς, ό δΙδων ά:ρειδWς. Το έλευ
,(),έρ,ος Εχει πρό; τό έλείιθερος οϊιχν σχέ"., εχει τό 
lί~eralίs ,φα; τό liber.-:- 11 'Q; έ;:!θ. τo~ Διό;, ό έ
λευ1}ερwτής, λυτρωτής. 'Ι<;;; α ');:?:) το 
έΙι:υθcριότης. -ηrοt;. ~. ή έλευθερΙα τού πνεύ

μοτος (τοο φρονήματος), μεγαλο5ωρΙα, γενναιο· 
δωρlα . 
. έλευθ~ρίως, έπΙρ . τ<>5 έλευθέ~coς' ~υγκp. ·,ώτερον. 
υπε~θ .. -,ωτατα. 
έλι:υθερό-ηαις, -πα,"ος. δ' δ f:XWV έλι:ύθερα 

τέκνα. 
ΈλΕΥ'8ΕΡΟΣ, α. ον. κ:χΙ ιiττ. -ος. "ο .. (λ:χ.:ν. liber)' 

έλείιθ-Β(!Ο" ~μα~=ή ήμέρα της έλF.υθερlας 11 τό έλεύ
iJ.e(!O'l' = ή έλευθερΙα 2) έλεύθερος :γι ό όπηλλα· 
γμένος άπό τινος πράγματος. 3) έπΙ Π~OCΥJ1i;:ων, 
έλεύθερος, δτιλ. ό εύρισκόμενος είς τήν διάθεσιν 
παντός, προσπός εΙς πάντας.- 11 'Q; τό έλευθ-έ(!ιο; 
18 βλ.) , ό έμπρέπω.ν εΙς έλεύθερον άνδρα, ό φιλε
λευθέρων φρονημάτων (λατ:ν. liberaiis), 
Έτυμ. : έλaίι{J.ερος·(κ~'Ι1Τ. Ιλού{J.ερος)= A:x:.lϊber 

-era «*Iouberos, π,,6λ . :ταλ. *Ιοuferόs), πρδλ. παλ.
λα, ι 'l. loebertatem, leiber, fal. loferta. (liberta), 
παλ·ολ:χυ. Ijudϊje (λαός), λε". I'audis (λαός), παλ
yapJl. lίυΙ, άγΎλ.σ7.~. leod (λαός), leudis (έλεύθερος 
άνθpωι:roς)· έλεύfJ.ε(!Oς κ:χΙ lϊber a'l1Il. κη. συμπ:::>λΙ
της, cπ'-θiν στιμ. έλεύθερος άνθρωπος .Εν ιiντι~ιoc' 
στoλ~ ::ρ6;; τι;(,; ίιΠQ~.,ω. <>u;; πλr,θuσ;.ιο,j ;:; · π~λ-σλαυ, 

IjudEje (=!λλ . ~έλεvf)ος) έ::ιημ. π;;ω:;αρχιχώ;: γε
νεά, γέννησις, π~βλ. γοτθ. Ίίud"m (αύξάνω), aavOjXp. 
rO'dl-.a.tl, rQ'hati. Zg"a. raodaiti (αύξάνω), · λιχτιν. lί
beri = adulescentes = τά τέκνα. Llber 1ιυρ. = θεός 
TrI ~ . γεννήσι:ως- ι<eI · της φυτεlας έν 'ΙταλΙςΙ n ιίν π~σι 
'? ':;το:; ~πΙ;χoιτocι ία;: . ρ. te)leudh (= ούξάνω)' Βλ. 
J\:ι.1 lλaίιtJ.rιJ ί ·ι. ". IΜVaομα,. 

. :l1ι:u8ι:ρο-στομcω, μιλ. -ήσω' όμιλώ έλευθέριJς. 
μετό παρρησίας. 'Εκ το:) 
tλευδερό-στoμoς, ον (έλειίθ-ηος + στόμα)' ό έ-

λεuδέρως καΙ μετά παρρησΙας όμιλWν. . . 
tλευδερ-oυρyός,όν(Τλεύθ-ε(!Oς+έ'ρ)'o")'ό 6aδΙζων 

γαύρως (περΙ (ππου), ό ποιών έλευθέρας κινήσεις. 
έλευδερόω, μελ. -ώοω (έλεύ{J.ε(!ος)· έλευδερώνω, 

άπαλλάσσω, παραδίδι.> 11 άπαλλ6σσω τινό μομφής 
(Ψόγου), άθ~νω. 
Ιλευδέρως, έπΙρ. "tou έλεύθερος, 
έ1ευΙΙρωσις, -a~. i] (lλεv{}aρόωγ έλευ8έρωμα, 

6πελευ~έρwσις, όπαλλαΥή. . 
Έλευδώ, -όος xtιί χ!.tτi Ojuvιxtp. -ov;. r.=Elut"'vca. 
Έλεuσίν iι 'Ε1ευσίς, ·ϊ"ος, f,. άρχαΙα πόλις της 

Άττικης, όφιερωμένη εΙς τήν Δήμητ(!α χαΙ Κ6ρη" 
(Πε(!aaφό,.η,,), κ~Ι σYιμΞ~oν έτι ουτω όνομOt~Qμέν'l1.
'Επίρ, Έλευσl"αδε=είς Έλευσίνα, Έλεvσι"όθ-a,,'=
έξ Έλευσίνος. Έ~ αό)τo~ το 

'E1cuσfvιoco, α, 01" κάτοικος της Έλ., έξ Έλευ
σΤνος καταγόμενος. 
έλευσις, ·εως. r.' άφιξις, έρχομός n ή πaρoυσΙα, 

ή έμφάvισις τού Χριστού. 'Εκ τ?& 
έλεύσομαι, μiλ. τ05 ε(!χομα, ' έν τ~ά.ττ. δμίJι~' δια", 

εό)Χ~Υι<jτόΤΞ;;α; τ'.:>ύτου f,t? δ τύπ(ι;; εΙμι. 
, Eτvμ. : έλεύaομιχι ιi; έ ·ιa~τ. έλεύθω (= fρχομαι)' 

έπ:κ. ιiόρ . ήΙυθ-ο". δμΤιΡ. πρκ. εΙλήλουδσ, aΙλ"λοv
{}με ... ιiτ ·c . έλήλυ8οα. έληλύθαμε,,' Δατct τι'IΙΧ; έν τφ 
ά."ρ . ήλv-iJ.ον εχομΒν έπιiκτιx::ι:" x\nCι. εν -{}σ- τη, ~Ι~, 
ήλυ· JtLvτo:tr;:o~.oμS,I'I1; εν τιjΊ α' πι. 'Ι1θ. ταϊ! ά. tt. πρκ. 
έλήλυ-με ... 6' r:λ'l1θ. έλήλυ-τε. ώσ. εν τα!;;: Ιn:-ήλv-τος. 
έπηλvrηt;, π(!οα·ήλυ·τος. έπ·ηλυς.- 'rπό τινων συ· 
OΧΞ~(ζ? 'I~::Ι: τ? σocνσκρ. ro'dhati, ΙΌτθ. Ilnd4n (αύξά· 
νω) χ. a. (i βλ. έν λ. lUVOti!O~). έ;; ίOtπ.~. (e)leudh~ 
Ιαύξάνω, άνα6αlνω)' κατ ' ιxo}τoiι; ιiλλως; τ. βασιχ'ij. 
a'l1Il:X~. ,ou έλεύθω 'Ιιτο i] τoiί ά"α{Ηι.Ι"ο>. rι δΒ pι~. 
βχc:;; eleudh- ιiΡXικω;;, κ~τ' ιχό)τούι;, ιΙσήμ. έξέρχο' 
μαι, άποκαλύπτομαι (έπαμΙνω; το έν Κρi)τ'(J ίν.ΡΎ' l· 
λευοαι=παράγω).- Ό ά.6ρ. ~λiJ.ο" π;;οηλθδν ίκ ουμ
'f:J.:;Il?5 τoiί (6ωρ.) ~ν{}σ" (έΧ ρ. ίαπ. enedh-, endh~, 
π~ελ. σανσκρ, άdhVΑn- =όδός. andhati = Iέναί), τ?ί} 
b/L'l);;. πρχ. ή .. οθε (έν τοΤξl,,-, έπε,.·. άν·ή"ο"'a) κ!.ι1 τ05 
Sr.:. ιiop. ηλυ{}σ .. · ΚΙΧ τ' ι!λλου;; 'ijttOV ό;θω;, ~λ{}o" 
( *"eθΟ,. (ιio". τoίi '(!χομαι, σOtν:;χ;;. rcchάtl) χα'" ιiν~' 
λf)ΥΙ:χν π;;6ς; τ6 ;;λυθον. 
CΛεφαίρoμαι, ιi::oθ: έξαπατώ διό ματαΙων έλπl

Ιων 11 δθΞν Υε·"χ(Ο;, όπαΤώ, γελώ n καταστρέφω. Κυρ. 
έλέγ;;τ!) ε;;ι τώ'l ΨS!J~ών όνεΙρων μιτdι υπ~ινιγμoϊ! προ; 
τον έλι!ψ ιχντιχ κοιΙ τήν iAIl'av.tv'l1V πύλ'l1ν (ί; ofj~ xOt! 
a: f,; έθοωρ?5ντο τCι. δνι:ριχ ταiίτ~ έρχόμε·/Ot). 
Ι1εφαντiνεoς, α. ό" χιχΙ . Ιλεφά"τ!νος. '1; o,,(IU

φας)' έξ έλεφαντοστοΟ κατεσκευασμένος, «φιλντι-
σέν!ος., λ:χτ . eburneus. . 
Ιλεφαντό-δετος, ο" (Ιλέφcις+Mω=δένω)' ό δε

δεμένος (κεκοσμημένος) δι' έλεφαντοστοΟ, πεποι
κιλμένος μέ παραστάσεις έξ έλεφαντόστοΟ. 
tλεφαντo-μαxία, rι (έλέφcις+μ.άxoμ.ιz,γ μάχη t· 

λεφάντων, μάχη πρός έλέφαντας. . 
ΈλΕ'φΑΣ, 'αντος, δ' λιχτ. elepha~, τό '6'νωστόν 

ζQoν.- 11 ό χαυλιόδους τού έλέφαντος, έλεφαντο
στοΟν (λα-;ιν. ebur). 
Έτυμ.: πρδλ. O!JH. ΑΙγ. αβ. αΒU, χαπτιΧόν apOH. 

εβυ (=έλέφας, έλεφαντοστούν) · τό 8'1 ά.ΡX~ δμω; 
έΧ- δε,l π;;oί~XιIται εκ τα& ιi;;ιx6 :>tf)'j ~;.θ;;ι;,-, ΑΙ, ιiλλi 
μ~λλoν έ>! το:) ίOtπ. *el- (κέρας), οuτω έλ'εφα"r- = 
λ~τ. corneum ebur (Jλ . κοι Ι "ti, λ, λ . Ιλ.αφο,. Ιλλ6,). 
11ε.α, ά.ό". ιχ' τ'.:>5 λέπω. . . 
iλη, rι=aϊλη. άλέα' ό καύσων Yj τ6 φwς τοΟ ήλΙου. 
lλο, Υ' ~ν. ()ποτ . τ05 έ'Ι! Ιη.. ~gp. 6', Yj β' ~ν. υ;τοτ. 

τ05 μSσ. ιiop. β ' τ?5 ρ . αl(!έω.- '~λησι, ίων. ιi'l'tΙ Ιλ.rι, 
δ' 4νικ. (JIt-,t. μ!~. ιi'.:>p. 6' τ05 a.lρέω. 

Ι1ιίλlιιια, i1ιί1iμα'g ~",,,y. καί πΙΧθητ. πρκ. 'to!! 
lλαv"ω. 
iΙήλirσι, Q'iO~ ί' 'ν ιχ. παθ'l1't. πρκ. χιχ! (ι·;τ.ρα, ioίl 

lλαtί"ω. 
. ςΑίlλClμσν, 1t~θ'l1Τ. πρκ. τ05 lλS,,/χ.ω, 
rf1ηλέ στο, ιiν,Ι ~λήλcιl'τo. Υ' πλ'l1θ. Uπa;:.α, 'OQi! 

11.σV"φ, . . 
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ΙΙήΙΙΥμαι, πι:tθητ. π~κ. του Ιllσσφ. 
έΙήλϋ8ά, πρκ. του έρχομαι. 
ilή~ην, τ.~θητ. ιiόρ. σ: τοίί λαμβά"ω. 
έΙθί:, -έτω, lIρ()~τ . ιioρ. β ' τοίί Ιρχομα,. 
έΙθι:ίν, έπ. ελfJ.έμε", -έμεyι:t" ιi.ι:pφ. ιioρ. 5' τoίi 

;ρ~oμα,. 
ι:ΙίΥδην, έπ(ρ. (έΜααω)' περιστροφάδην, κατά 

πεΡοιστροφικόν τρόπον. 
έΙΙΥμα, -ατος, τό (έλίααω)' τό περιτυλιγμένον. 

τό τύλι'{μα 11 βόστρυχος, πλόκαμος. 
έλΙΥμός, δ ω.ίααω)· δ περιελιγμ6ς, περιστροφή, 

στριφογύρισμα, συστροφή, περιδίνησις 11 χιψ. περΙ 
κctμΨΖω;; M!)U, ώ ;; sι: ί τσυ λ:ι6υρ :νθο:ι. 
tλΙK-άμπυξ; -υκος, δ, Υι (ελιξ+ι'ίμπυξ)' έστεφα

νωμένος διά περlελlσσομένης ταινίας τού μετώ
που (1) ~tfL κ~κλι;,'tΞΡGίj;:; ταινίας). 
tΙiκο-8λέφαρος, 0'1' U!}. ιξ~ ·βλέφαρo",)· ή έχουσα 

Βλέφαρα κινούμενα ταχέως (γοργώς), ή έχουσα 
ζωηρούς 6φθαλμους, ρΙπτουοα ταχύ 6λέμμα. 
ΗΙκο-δρόμος; ο" (cλιξ+δedμιίΥ)' ό τρέχων έ

λικοειδώς, συστρεφόμενος. 
έΙικτός, ή, ό" (έΜαοω)' γυριστός, συνεστραμ

μένος, πλεκτός. 
'EliK';'v, ·6)vος, ". τό γνωστCι'1 Οι;ος τijς l3οιω-: :ας. 

[~ριι .w·1 :Mc;uoOO'J. 
ΈΙlκώνιος, α, ο,,' το!) Ί<:: λικιί} ·/ος. 
έΙίκ-ωψ, -f"πος, δ , 'fi (ελ,Ηώψ)' ό έχων εύστρό

φους (ζωηρώς περιοτρεφομένους) όφδαλμούς, ό 
έχων γοργόν τό βλέμμα 11 tlYjA. έλικιi'>ι7ιις . 
Έnιμ.: aιά: τήν έ;;ιψολ. 61.. έλίaοω' }«tΤίι -;ι;ύ, ιiρ

χι:tΙoυ; ΓΡ'Σμμι:tτ~κoύς κ{.( ί τινα. "tW" νliω-τέρων έ}.ίκOJ
π.,=μελαν6φθαλμοl, π~5λ. ttar,' 'Hou~. ο:ΙΙιξ' ... μέ
}.α,· Ι}.(κωπaς· μελανόφ{J.α'λμιH· έΑικό"... ~."! μέ
}.α_.-Κιχτ· ιinoQ;; έλίκωπε.=οl Εχοντες λάμπον
τας (όστραπη6όλους) όφθαλμΟ:Jς, ΕΥ- . ρ . έλ-, π~Θλ. 
CJiλα~λόμψlς. Κατ' σ.λλσυ;; τέλο;; έ}.ί.κωπες = κόγ
χαl (όφ8αλμών) τοξοειδώς κεκaμμέναι. 
CΙίνύω 1) ΙΙινύω, μελ. -ύσαι' ιΧcJρ. α.' έλί.νυσι:t· 

Ιων. ρ'f,μι:t' όναπαύομαl, αγω Iiouxiav \εϊρήνην) ίl ά
ποκοιμΟμαl.- 11 είμαι όκνηρός. 

• Ε-cvμ. : :κυρ. ίλιytίω = μένω άκίνηΙΌς, άδρανώ' 
ΠF6λ. Ήσυχ. «}.{'Ι'ιιμα,· τρέπoμc.ι", λιάζομαι (=με· 
τατρέπομαι, άπομοκρύνομαι, KOτq6όλλoμαι), Γo~θ. 
cιfllMCΙn (προχωρώ), σ.γyλoι;rιf,. Iίnnan ~πoxωρΙζo· 
ΜcΙ), r.r.tλ-γε~μ. biIinnan (προχωρώ, ίιποχωρώ) (-nn
(-ην.-), σ«νσκρ. Iinali, Ityale (συ'{κολλώμαι)' ~λ. Κ:l.Ι 
"I~' Ι .. λ. άλt",ιν, ~e.ίος . . 
ΙΑιξ (Λ), ' ι ;<ος , ό, Τι (έλ,οοώ)' έιτΙθ : έλικτός, πε

ριεστραμμένος, ιιe.κcμμέ.νoς, έλικοειδής Η ξπίfι. των 
δolii'I, π ι &<Χνω; λόΥΨ τι;ίί έλΙΚιϊιιδoi}ς οχW{.(τος τω'l ,;e-
pά~ν τω-ι. , 

Όli:rυμ.: 'U<; εΩΙθ. 5" ΤΤΙ δμηρ. φρ . • 1,κ«ς (βυϋ,) κ.ά . 
""τΙ "'έ'λικόποδι:ις Yj " lλ.ξόrιoδας βφfΊς- πΡΕ:ι .. κ{.(Ι τ6 
Ιμ'''~' ('1''';;.) αμφ.δλισσα· ίΗκη (=~ ελιξ, σπείρα) ' 
Ί;;'ίασω (, " FeΗσοω), ιίττ. έλlrτω, ιZItP'f'. "<:ρ. έλίξαι, 
Ιυ)·ι-α.ττ. εί~ί~o,;" (\'εFεΛlοσω)' έ~. ρ.·γθΙ- (περιστρέ
φωl ' β~ . λ. ~ίλνω. 
nΙξ (8), IΙ:ΟΙ ·4_. είλιξ, -ικος, 'fI (έλίσσω)' παν τό 

έλ lκοειδές, 1ό περιεσΤΡοl"μένον :1 <βραχ!όλι» , ψέ
λιον, Ι::νώτιον «σκουλαρΙκ ι » ). --_· στρόβιλος, δίνη, ά
νεμοστρόβιλοι;. λ"ι:ν. νΟΓΙθΧ ' έ'λικες ατερο.m'jς=λόμ
ψεις (CJorρanO!) διακλαδιζομέγου κeραuνοϋ. - tλιξ 
κλήματος (κοι·ι. ΨαλΙδα) ;1 Ι\ισσοϋ 11 σπείρα όφεως 11 
ι360τρυ.χ.ος κόμης. 

έΑιξό-κερωc;, -ωτος, δ, '1, 000. -QW (έΗασωtκέ-
I!al )' ό έχLJγ tλικτά (συνεστραμμένα) κέρατα. 
εΑlηον, ci:ι)~ . !';. "tou λι;πω. 
έlιισσέ:μεν, έπ. clιφφ. τ05 έλίασω. 
ΈλIΊΣΩ, cln. -Τ τω, έπ . ΚΔ:Ι ίων. ι:ίΙίσσω' μέλ. 

~").~ξω· "ό;>. ~. ε'λι~?-Π"θ,'Τ. <iόρ. ~. είl.ίxo{Jηy' πρκ. 
εΆ.ηλ'Υ/ω.ι· Υ {νικ. u;τeρ(;. ειΛ,ΚΤΟ'-περιστρέφω, τυ
λΙοοω, κυλίω, λ ι.ιτ~ν. νοΙνο 11 KινCι ταχέως, σϊρεφε
δινω : π).άτι.ι" έλlσαω=:cπάλλω τήν κώπην, κωπηλα
τCι ταχέως. 2) μτφ?_ περιστρέφω έν Trj δlανοfQ 
μοu, διανοοΟμαι, 6ναπoλCι. 3) CΙμτ6 . . σπεύδω, 61ά
ζομαl, περιφέρομαι ταχέως ,..- 11 Παθητ. χιχ! .1'8<1', πε
ριστρέφομαι ταχέως, στρέφι.ι τό πρ6σ..,πΡγ έδeι καΙ 

έκετ, γυρω, στρέφομαι πρός τ6ν κ6λπον (ίπΙ τ ιi'l )(u' 
μciτων)'-πηγαΙνω έδGΊ καΙ έκεΤ (<<πέρα-δCι8ε»), εΤμαι 
συνεχώς άπησχολημένος είς τι n περιστρέφομαι' 
ώρα, Ιλιoα6μc"α,=αlπεριστρεφόμεναl ώραι. [at:k τΤιν 
ετυμολ. ιiλ. Ιλ.,ξ]. 
έΙί-τροχος, ο" (Ιλlααω+τροχ6.)' ό περιστρέφων 

τόν τροχόν. 
έλί-Χρίϊσος, ο" (iΗαCJω'!-xeιια6,)' φυτόν ,εκ τών 

άναρρlχωμένων μετά χρυσού άνθους. [έλι- (·FeIi·, 
clττ. ελεί-χρvαος Τι ίλε,6-χρiiοο,]. . 
έ1καίνω, (ελκος)' έχω ελκος, άλγώ έξ αίτίας 

ελκους. 
έΙκεσί-πεπΙος, ο" (ελ.κω + πέπλο,)' η Ιλκουσα 

(σύρουσα) τόν πέπλον, ή φέρουσα μακράν έΟθητα. 
ί:Ικε-χίτων, -ω"ος, δ (έ'λκω + x,-cώto)· δ Ιλκων 

(σύρων ) τόν χιτώνα, ό φoρCιν μακρόν χιτώνα. 
έλκέω, !l~λ. -ήαω, 6πιτ&τ. τύπο; του έ'λ.κω· σύρω 

έδώ καΙ εκεί, σύρω έίς δύο, δlαχωρΙζω. -κακομετα
χειΡΙζομαι, φέρομαι άγροΙκως. Έ~ 06τ()ί) τό 
έλκηδόν, i:t(p. (έλκέω)' «συρτά, τρa6ηxτά». 
tλKηθμόι;, δ (Ιλκέω)' άπαγωγή U άγροτκος μετα

χεΙρισις. 

εΙκημα, -ατος, τό (iΑ.κέω)· τό άπoσπaσθέν, τό 
άφελκυσθέν, λεlα, (Βσρά, λάφυρον). 
έΙκο-ποιός, ό" (ελκο,+πο,έω)' ό ποιών tλKη, ό 

έχων τήν δύναμιν νά δημιouργrj πληγάς. 
'ΈλΚΟI, -εος, τ6 ' πληγή, τραύμα, άπ6στημα (λcι~. 

uIcus). 
Έτιιμ.: :τ~5λ. Ήο:ιϊ. .• έ'λκαηιι· τραvμα-cα»' iA.HιIιl

νω (=εΤμαι πληγωμένος), έ'λκoς=σcι:νσκp. άr~cιh (= 
πρήξιμον), λατ. uIcus, ·eris (*elcos)' τό aιχ~ύ ;'vau
μα. ό1ε!λεται Ε lς ιiνσιλOγ(ΙX'1 πρός τό Ελκω. Έ~ :ι\ιτου ,Q 
έλκόω, μΞλ. -ώαω' κα8ιστώ τι έλκώδες, πληγώνω. 
tΙκύδριοv, οι"· ίι;:οκαρ . -;ου ε).κος· μικρά πληγή . 
έλκυσα., ιiπpφ. ιi?p. α' τ?ο ελκω. 
έλ!{υστάζω, θοψ\:", των ελκω, έ}.κούω· σύρω (τ.ρα. 

βώ) έδώ κι' έκεί. 
"ΕλΚΩ, μελ. [λξω' <Χορ. ιχ' εlλξα, ΠO~YI-;' lΑ.ξα· 

ιiλλ' ωσ. xr.t! μελλ. έλκlJοω (ώc;εl έ~ έν. *lλκVω)' cl6p. 
~. εί'λΚιίσcι:' Πα.θητ., irJp. α. ' είλκυαo{Jη,,· τ.;-χ . e1'.ικιι
α,ιιαι, !ω·ι. tλκvομαι : σύρω, τραΒω, ),r.tτ. Iraho 11 σύ
ρω (r:λ!)cο'l π . χ . έκ τη; Εηρ:iς πρό; τήν ΘCΊλιιααα·,. 
κα8tλr.ω), Αα.ιι.. deducere naves 11 σύρω τό πτώμά 
τινος n σχίζι.J, ξεσχ Ιζι..ι 11 μτφρ. δυσφημώ, διασύρω, 
καθ6πτομαΙ τινος 2) τανύω τό τόξον Η σύρω τό 
ξΙφος. 3) ένίεΙνω, τεντώνω, άπλώνω (άνσΙγω) 
πανιά. 4) σψω η ύψώνω (σηκώνω) «τή ζυγαριό. 
δια ζύγισμα . 5) ΚUιπηλατω, «τραβώ κουπί» . 6) 
πΙνω άπνεuστ) ("(Χι άπλήστως) Η ιi,~. ΕΑκω' κ6ρδακ ... 
·~xoρεύω μΕ μεγόλα βήματα (άσέμνως). 7) Ελκω 
Ploro'V"-6Qtpvt.) τή ζωή μου», διόγω άθλΙαν ζωήν. 
S) υικω lΙρ6ς έμαυτόν, προσελκύω, κ'η. _π! "tQi! μι:t. 
,;"ι·ήτο". 9) ελκω στα{Joμό" =-" σύρω κάτω ' (τρο6ϋ 
πρός τά κάτω) τόν ζυγόν 11 ιiπoλ .. ζυγΙζω : iλ.κeι 
πλείΌ." = ζυγΙζε ι περισσότερον. 10) έλκούω πλi,,
-(J.oιι,=καλουπιάζω πλΙνθους (cτρα&:ί» πλ . ) = λ:ι:. 
duccr~ Iateres. - 11 MΞα~'" ξίφος ΕλΚΟμ4' = σύρω 
(<<τραβώ») τό ξίφος μου . 2) ελκω (σί:ρω) πρός τό 
μέρος μου, ουσοωρεύω. 

Έτιιμ.: έλκω, Ιμηρ. έλκέω, λι~? ιiπp:ρ. ι;ι.κη,,· 
όλκός. ολκή, δΑκός (~π(θ.=ό έλκύων πρός έαυτόν)' 
ι>.ι"άς, ·άδος· πγ6λ. λcιτ. suIcus, ιiπλ-σα~. suIh (δ
ρστρον), ιiλ6. heI'k' hek' (τρα6Cι, όποσπώ)' ί:ι". 
*seIq-, Λ~θ. veIku, παλ-σλ:Ι!J. vIeka (ελκω)' βλ. χ:ιΙ 
ΗΑοξ' έν π!ί:! ι τοότοι;; ίιπόχe ιτ αι ίι:tπ. ρ. "'veIq- <*sveIq-. 
tλK-ώδηι;, ες (έ'λκο,tεlδος)' δμοιος πρ6ς ~λKoς, 

πλήρης πληΥΟν. 
έλκωσις, -eω" fι (lλκόω)' σχηματισμός Ιλκους, 

έξέλκωσlς. , 
1116βον, eIt. ιiντ! έλαβο", ιΧόρ. 6' του λαμβά"ω. 
Ιλ-Ισμπρύνομαι, παθ7jΤ. (ιl+.ιαμπρού"φ)' διαπρέ

πω, άΠOKΤCι διάκρισιν είς τι, έπιδεικνύομαι, yauριCι, 
καυχώμαι διά τι. ' 
Η-Ιάμιιω, μελ. -ψω (e..-r.ιάμπω)· λόμπω fy τι'" 

rι έπl τινος.-. μ'σον, εfμQΙ έπιφανής, δοξόζομαι fv 
τ~ . 
ΈλΙονο-δίκαι, .φ", οΙ (WΕ.ι.ι",,+dΙκ,l)' οι KΡΙTσJ 
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τCιν 'Ολυμπιακών όΥώνων.- U ίν Σπιiρ't'(j , είδος 
στρατοδικεΙou διχ:iζον,ο; 1:ιΧ; μΙ1:ιx~iι 1:ων αυμμiχων 
ciVΙXfUOJiivΙX' διιχφορ:tς; . 
ΈΑΑάς (Α), -άιJo~, 'iJ (~E11'M' πόλις τις τrις Θεσ

σαλΙας, lδρυθεΤσα κατό τήν μυθολογίαν ύπό τοΟ 
"Ελληνος.- U τμι"jμα της ΘεσσαλΙας, έν ~ ΚΩτώ
κουν ΟΙ Μυρμιδόνες, χΙΧλούμενον κιχ! Φθ,ώτ,~.- ΙΙ! 
δ , τι κιχ! αijμερον, ·Ελλός. 
ΈΑΑάς (Β), "άδo~, Υ,' Ιδιόρρυθμον θηλ. ίπ Ι θ . ,IjU 

iH",.,x6~. 
IΑΑδχον, ίπιχ. ιiν, Ι ΙΑαχο,., ιio? β' 't"u 1αΥχά,.ω. 
έΑΑίβορος, δ (κιχ: 111έβ.)· λοιτ. veriitrum' 6orc

νη χρηαψοποιουμένΥ, υπό των ιiρχιxίων πρός; OepιxItILιxv 
'"~; παρσφροσύνης' π.ϊθ· 111έβορο" = εΤσαι παρό
φρι.ιν (χυρ.=πΤνε έλλέ6.) · [ιi6ε!) . έ,uμοί. : κιxτιi τινοι; 
ίχ 1:0!ί 111ερα (r:λr,θ. ο!3δ. :;ιx;:i Kιxλl.ψ.=δεινό, κακό) 
+ ·βόρo~ πρ!5}.. β,βρώοχω). 
iΑΑι:δδνός, δ (εΣ'lω)' δεσμός κατόλληλσς διό 

δέσιμον δραγμότων σταχύων. 
, Εηιμ.: .αUνιiΠΤE'ΙXΙ πρός; ίοι;:. ρ. vel- (συσφΙγΥω)' 

11Aεδιι,.0~ ( *Fc1,.ccJcι,.6" πρβλ. εΣ'lω, εΙ1eω ( *Fe1,.·, 
ii <*Fε1jεδιι,.Ο~ πρ6λ. ιiττ. εΣ'llω (*.·Fe1-jω. 

ΙΑ-Αι:ιμμα, -ατo~, 1:ό' έλλειψις, τό έλλεΤπον f:λ-
λει.μμα. Έχ 1:0υ . 

ΙΑ-Αείηω, μsλ. 'ψΦ' ιiόρ. 6' 11li1,nov (lν+"lπ.ω)' 
όφΙνω έντ~, όφΙνω δπΙσω, καταλεΙπω.- 11 όφΙνω 
τι όνεκτέλεστον, παρέρχομαι, παραλεΙπω.- 111 ιiμτ6. , 
f:XW έλλειψιν, στεροΟμαι, έχω όνόνκην τινός, έχω 
έλλειψΙν τινος (μ!τιΧ yιtν.) U ώα . είμαι KατιJτερός τι
νος, ύπολεΙπομαΙ τινος. - μδ.' ιiπoιι;. όποτυνχόνω 
είς τό να l1ρόξω τι . 2) ιiπoλ. είμαι έλλιπής, ύπα
λε;Ιπομαι, όποτυγχόνω, όστοχώ n KCΙθυστερω είς τήν 
πληρωμήν φδρcυ. - ιν Μίσ. κιχ! ΠοιθΥι1:., μένω όπΙο 
σω, είμσι KατιJτερας. Έ; ιχ,jτου 1:? . 

ΙA-AεΙΨΙtϊ, -εω~, Υ,' τό μένειν όπίσω, ή ύστέρη
σις, ότέλεια 11 ποράλειψις. 

ιA-Aι:aιoς, ο,. (l,.HiaXt7)· δ χρησιμεύων ιJς θέ
μα όμιλΙας έν ταΤς λέσχαις, ό πανταχοϋ ννωστός. 

-IΑΑιιν, ·",.o~, f,' υίός τοΟ ΔεuKαλΙώνOς ιiπόyo
νοι τοότο!) ε!νιχι ο! 'Έ11,,"ε~, οΙ C;iXOUV1:E" τό πr-ωτον 
εν -;'{j θεοοα1'Ηfj Έ11άδ, 11 βριx~ύτ. ώνομιiαθrια!.tν οl)τQ) 
ο! ΚΟΙ1:0ιχοUντι;; ιiπιxνταιχoίi 1:fj. ν!!ν Έλλιiδoι;, ι!ν ιiν,ι' 
~ιιxατoλ t πρ6~ ;;o~; βoιρμρoν~. 2) ·Ελληνες ώνομά.
~oντo βριxδύΤιtΡOν κοι! οΙ έθνικοl (εΤτε εlδωλολότραι 
εΤτε XpIOΤIavol), έν ιiν,ttee"ιtt ·πρό, τοΙΙι; Ίoυ~oιΙoυς;.-. 
11 ώ; έ;:!II.=111",.,x6~. 'Ε; oι~'tou τό 

tΑΑιιν.ςω, μιλ. ·lo!J)· μιμοϋμαι τούς "Ελληνας 11 
ό;.ιιλώ έλληνιστΙ.-lΙοιθΥΙΤ .. 111,,1Ι[ζομοι, τή,. Υ1ώοαα" 
: c γίνομαι "Ελλην κατά τήν νλώσσαν, έκμανθόνω 
τήν Έλληνικήν. . 
ΈΑΑιινικός, ή, 011 (-Ε11",.)' δ,1:Ι χιχΙ νυν' '1'0 Έ1-

Α",",χον=ο[ ·ΈU",.ε~. Έ;:Ι? έ11",.,xάio=KOτό τάν 
έί.ληνικόν τρόπον. 
ΈΙ·Αήνιος, α, 0,.=·E11",.,x6~. 
Έ~Aιινίς, -/ιJo~, 'iJ (-Ε11",.)' θ'Yjλ. iItle. 1:0υ 111,,· 

",Χ6ς .ΙΙ έ; υ ΠΙΧΥ.ουοιιΙνου το!! o~o. Υν"η=ή έξ 'Ελλάδος 
νυνή. 2) ή μή ΊουδαΙα νυνή, ή έθνlκή, εlδι.ιλoλότρις. 

ΈΙΑιινιστιίς, · oiί, δ <ΙU,,1Ιlζω)' ό μιμούμενος τούς 
"Ελληνας, ό όμιλών έλληνιστl U έν ττί Κ. Δ. ό έλλη
νιστl όμιλών Ίουδατος. 

ΗΑιινι:ιτΙ (Ι11"νlζω), έπΙρρ.' κατα τρόπον έλλη
νικάν 11 111""'0'1" ξν,.Ι"μ,=έννoW τα έλληνικό (τήν 
Έλλ . γλώσσαν). 
ΈAAιινo-τδμiαι, -ώ1Ι, οΙ ' οι ταμΙαι (οΙκονόμοι, τρο

φοδόται) της Έλλάδος, τ. Ι . ιipχoντ,ς; ίν 'AQijvιx~; 
"'ΙΧΥμένοι νlZ εΙ απρi1:τωαι 'tdι; ουνιιαφοριΧι; 1:ων Ιλλ,/l
νικών π6λδων, 1:i;; πρo()ρι~oμίνιxι; διιΧ τόν ένιχντΙον των 
ιfιρα&\ν πόλΙIΙ0ν. 
'ΕΑΑΙιο-ηοντος, δ (-Ε11" + n61l'&'0~)' ό πόντος 

(θόλασσα) τt')ς "Ελλης, τά σημερινά Δαρδανέλλια. 
ΙΙ-ΑΙηι:ίν, ιiπρφ. ιio? ΙS' -touIUΕI_"~ οιοτο!! τό 
ΙA-AΙιn;ς, έ~' έχων έλλειψιν, ύπoλειιi6μενoς, ύ

στερων, έλαττωματικ6ς. 
ΙΑΑΙσσάμιιν, . ίπιχ. ιiντ! 11,αάμ",., ιioρ ... ' ·wll 

1l •• 0μΩ" ' . 

ΙΑΑΙτάνεuoν, 'πιχ. ιiντΙ 11~τ',.nιo", ΠΡ1:. τοβ 
Αι ..... , 
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H-lόaιoν, -;~ . (;ν+1όβo~)' τ6 τιθέμενον εΙς τ6ν 
10βΟ,. τοΟ ιJτ6ς, τό ένιJτισν (λιχτιν. in_uris). 

iA-Aoyiu, μελ, ·ήοω (lν+Α6ί'Ο~)' λογαριόζω, ύ· 
πολογΙζω 11 άποδΙοω, κατηγορώ. 
ΙΙ-Α6Υιμος, ο,. (1 .. +16yo~)· ό έν λόγ~ CJv, δστις 

λοναριόζεται, λαμ6άνεται ύπ' όψιν, δξιος ύπολα
Υιcμοϋ, όξιοσημεΙωτας, έπιφανής. 
ΗΑοηιι:ύω, μ~λ. -οω (έλΑοψ)' όλιεΊΙW, ψαρεύω. 
'ΕλλΟΊ (Α) 1; ΗΑ6ς, f,' νεΒρός, νεαρα έλαφας. 
Έηιμ.: IUo~ (*11,.,0·~· π~!Sλ. lλαφo~ (βλ. λ.), ιiρμ. 

eln (f:λaφοc;), GaII. elain ( Ιοιπ . *ellJni (έλαφος), 
πιxλ-ιp~., elit (δορκός) ( ίΙΧ;:. *elJ,}tis, πιχλ-αί.αιυ . Jelen 
Ι έλαφος), Λιθ. elnis, elne, άlne (έλαφος) ' έν π!αι 
'tGQ';Ot;; ίίπ6Υ.!\ταιι ίΙΧπι;;. *el·en· έκ ρ. el- (κέρας). 
ΈλλΟΊ (Β), ή, 6,,' δφωνος, δλαλος, 6cυ6ός, 

έπΗΙ. τώ'Ι ί ϊ.θύων [δι' έ ~υμoλ. βί, . Ιλ10Ψ]' 
έΑΑο-φόνος, ο,. (111όs+φαl,.ω)· ό φονεύων νε-

6ρούς (έλαφάκια) έιτ!θ. -;~~ Άρτtμι~ο;. 
έΑ-Αοχ.ςω, μΗ. -[ο ω (1,.+ 16xo~)~ Ton08ETQ έν-

έδρας (άνδρας πρός έλλ6χησιν). . 
ΙΑΑο., 'οπ.ος (1116,)' δφωνος, άλαλος hle. τΘν 

ίχθύων. 

Έ'Ι'νμ.: έκ πιχr-αιλλ Υ,l.ου ιi;:aντωσι xιxt τόποι 1110-
π.o~ χα: Ιλοψ' ατ/μ. δι κιχ: Ιχθύς (Xα6Iaρ6Ψαρα Τι 
ιϊλλ() ;;ι πιxpιJμOι()ν)' lUοψ (*1,..10Ψ' πr-6λ . 111onα~ 
EXιJ.iί~ (το;) 'flσ ι όίl . )=ψόΡlα λεπιδωτό, φολιδωτά" ώα. 
π~εί .. 1επ.Ις, 10Π'~' πρελ. Ήσυχ . • έλ.10nε~· ... χαΖ οΙ 
"π.,δωτοί χα, διιοείς, χιι& τραxεί~ •. - IUo, (κοιΙ 
1116~), ι!πΙθ. ίχθόων (1:01'. Α!. 129ί) θεωρ,t.οιι l)π6 
;; Ι 'ιων ώ; ιiνYικo" t.,oιUOoι (π~6λ. ποιι;' Ήσυχ .•• .u611' ... 
~1α~χ6,., χαροπ.6,., 1.,,1J.α1ιίττ,oν, 'ι'αχν, llφow01l, 
"yeo,,»), ' . ' . . 
ιΑ-Αύχνιον, τό (ι,. + 1ιίϊ,.0~)' ή θρυαλλlς (<<τ6 

φυτήλι.) τού λύχνcυ . 
ΙΑξα, ποι ητ. ιiντ! εl},ξα' ιiόρ. ιχ' 1:0υ l1κω. 
ΙΑξιι;, 'εω~, t, (lλχω)' τό έλκειν, τό σύρειν Ο προσ· 

έλκυσις. - 11 τρά6ηΥμα, «ρουφηξιό ι. 
tΑοίμαν, δω". ιiντ! 110lμ",., Ε!1κτ. μ4α. ιioρ . β' 

του αΙρέω. 
ΙΑοιμι, Ε1χτ. ένεΡΥ. ιioρ . β' τo~ ιιΙρέω. 
tAoioa. ~ω? ιiντΙ IAoiίoα, μτχ. ιioρ. ΙS' 1:011 αl,cω. 
ΙΑον, tA6pIIV, ΠΟΙΥΙΤ. ιiντ! alAo,., _116μ,l,,' iνιρy. 

κιχΙ μ!σ . ιidp. β' τoίi αΙρέω. 
-ΕλΟΣ, 'εo~, τό' χαμηλός τόπος πλησΙσν ποτα

μών, 6aλτιJοης λειμιJν, 6άλτος, fλος.-
Έηιμ.: 1.ιo, ( *αε10~ = αοιναχρ. sάrah (δεξαμενή, 

«χαΒούζαι)' lλε,o~ (ό · φυ6μενος εΙς τό έλη)=σαναΥ.Ρ. 
sar_SΥόh' xιxti ηνοις; ~ττoν ό"θως;, lλo~ (*Fc10" πρΙSλ . 
λοιτιν. Vella (έλλ. 'iItotxloι έν Ρώμ'!ι) Velestrom.
'rπό τ ινων θεωρεΙτιχ\ αυγγ. τό λΙΧ • . ,ίlνΑ (δόσος) 
<*siIIVii. *selsvii. Δεν λΙΙΠΕΙ ~ε καιΙ 'ιι αυσχίτιαις; πρό, 
1:Τίν ρ. sel- (=λαμ6όνειν) 1:'ijν ΓJπιXι;χoυσoιν εν τψ ιioρ. 
11εί,.. 

iAoiΜCV, οι' πλΥΙθ. πΙΧλιχιου ιiτ, : πρ ••• ου 10'(1). 
tΑoiσα, μτχ. θΥιλ. ιioρ. β' ,συ α/ρέω. 
iAoiTo, Υ' !ν. Ιων. χοι! πΙΧλ. ιiττ. μeα. πρτ. του lοιίω. 
έΑόωσι, έπιχ. ιiντ! Ι1άαονο" γ' .-;λ1; θ. μeλ.' τoίi 

ΙΑαιί,.ω. 
iΑnfςω, μιλ. -/a(l), ιiττ . ·rcij (l1π.ω)·. ιi6ρ. ιχ' 1j1π.

αα. - ΠΙΧθΥΙΤ. ιiόρ. οι' ή1π./α{}η,.· έλπlζω, όναμένω, 
προσδοΚώ" ώα. έν κοιχτί ένν., φο6οϋμαι 11 μa,;' οι:τ., 
έλπίζω, προσδοΚώ 11 μΙΤQ: ~01:., έχω έλπlδcις εΤς τι. 
ΈληlΊ, ·lιJo~, f. ' Ι.ιχ •• ιpes' έλπΙς, προσδοκΙα 11 

6ΡΙΧΜτ. προσδοκΙα (ι!τι χcxλοfl ιt!ts χοιχου 1:1'10,) , έλ-
πlς ii φό6ος. [ίιι' iτuμολ. ΙSλ . έlmιo). -
-ΕλΠΩ, μτΙS.· κόμνω τινά νά έλπlζr:ι, έμ6άλλι.> 

έλπΙδας.-Μίσον "'πομ.«., ,πικ. 1.1noμαι· πρχ. /01-
nα (μετdι αημlΣα. iν8QΤ.), 6Π8ρσ. iώΑnι:ιν IJis'tdt "1jJiOΙ:J. 
ΠΡ1:.) 11 έλπlζω, προσδοκώ, . σκέπτομαι, πιστεύω U κοιΙ 
Ιν ΚIΣ<ιτί α1jμαα. φο6οΟμαι. 

Έ'Ι'νμ •. : n.-, I1noμ.«ι, ίπ. ΙΙ'-ομ,ι;.ι, ώα. l1.πl~, 
11nόteti, Ι'-/ζω' 'Ι; !ιχπ. ~. vel· (60ύλομαl) iItax-:st. 
δι' Ινό, -Ρ-' πρΙSλ. λιχτιν. νοlυΡ (κατ' εύχήν), voluρtAs 
(ή&νή)' 11).. μΙ ιu.,.. χσι! ll'-",.τοι. 
Ιlιrω~ 'fI, _ιχ, 'tι)n:eς; του Ι'-/ι. 
11"1, fl"c;, ΙΙπρφ. "σι! μτχ . · ι10Ρ. 1:& ' 'toll .n. 
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ΙλυΙrιν, π~θ. ιiξ.p. oc' , ~(Ι() λιίω. 
Ιλϋμσ, , -μιιτο,. τό (έλιίω)' τό κοινως λεγόμενον 

«όλετροπόδl», τό o~HsX'" δ·ηλ. τι;υ ιiρ?τρ!.ιι, έιt: , τoll 
bIt!)iC.tI r.ρ-;ιοηΡJ!~S~" c:tερeίι iI fινν~ς' λιχτιν . dental,e. 

l1iίμoς, δ (έΑυω)' ή θήκη (κlθ6ρaς, τόξου χ.λ.) 11 
εΙδος πλαγιαύλου έκ πύξου. [έλυμο., lJ.vreo'l'· δΙ' 
έ·:;ιιμGλ. εΙ.. εΕλιίω]. 
Ιλύτρον, τ~' κάλ ' μμα, θήκη . 2) μέρος, .δοχεί

ον, πρός συναγωγην ϋδατος, δεξαμενή, στέρνα. 
[δι' έ~ιιμ!.λ. βλ. ΙΑυμο.]. 'i'.:y. -;<.~ 

ΙΙΙΙω, (εΤλω)' ' κυλίω' έν χρήoΞ~ μόνον εν ~ιϊι έπ~κ. 
πΙΧθ. ιi?ρ. oc ' υ:vσθη'l" περιτυλίσσομαι, 'κυλΙομcι, 
καμπυλοϋμαι, "όμπτομαι [~ ~' έτιιμαλ. βλ. εlλιίω). 
ΙΙω, Tr.?t. ιi-;;ρ. ~' τ?fί αΙρέω. 
ΙΙων, r.~ρτ. 't'j'j έλάω' εν Φ έλώ" μτχ. ιioρ. ΙS' τοί! 

αΙρέω. 
ΙΙωρ, τό, εν χρΥι,ΒI Yooct' ό·ιομ. χocί a.tt. μόνον (έ

Aei'l')' λεΙα, λάφυρον.- 11 εν τ<!) πληθ., Πατρόκλοιο 
ΙΑωρα ιiπoτί"ιι,,, = παρέχειν όξΙαν τιμωρίαν υπέρ 
της Γ)ατρ6κλο:, άναιρέσεως: [/)1' έτιψ?λ. βλ. lAei'l']. 
ΙΙωριον, τ? = 1.Ιωρ (δ 61 .. ). 
ΙμδΙον, ιi6ρ. β' τοί) μιιν{J.άνω. 
cμδνιιν, ιiόp. β' ταμ μαί"oμiι.,. 
Ιμσρνάσ&ιιν, γ' δ!J ·(χ.;ψ;. 't'jU μάρ"αμιιι. 
Ιμάρνατο, γ' Ι·ι. 1':ρτ. t-;;'j μ.άρ"αμιι,. 
cμ-σuτού, έμ·αυτης, ίων. έμ·εωντοv 7; έμ-ωvτοv, 

-η, (iμοv + αντοvγ oc"τι;:τ~θΥι. σ.ντων. ιχ' ;tρ?:).' τοϋ 
έαυτοϋ μου (λ~τ~ν. mei ipsiusI ί l έ 'Ι ΧΙ"ήσΞ Ι μόνο 'l κσ.t!ι 
ysv., δGΤ., xa.! ocίτ . Ιν. ιiρo. κχΙ θηλ. 11 εν ~ψ ιτλ-ηθ. έκ· 
φ'ρsτa;ι χεχσ>ρισμί'ιω; : ήμώ" αντών κλ;; . 
Ιμια, ocvt! ΙμβηlJ."Προ:lτ . :7.0;;. 6' του έμβαl'l'ω. 
CμΙδδόγ, ΙπΙρ. (έμβαί"ω)' πεζή , διό ξηΡΟς. 
Ιμ-Ια'νω, μελ . . -βήαομα,· «~ρ 6' έ."έβη>· npx. έμ-

βιβ"κα, -π. μτχ. έμβεβαώ~' πηγαίνω έ:ντός l ί είσέρ
χομαι η πρoXωρW. 2) έμ6αΙνω είς τι, είσέρχομαι 
εΤς τι, έπι6ι6άζομαι εΙς ιιλοίον 11 όνα6αίνω 11 είμαι 
προσηρμοσμένος είς 11. 3) πατω έπάνω είς τι . 
.οι) άναλαμ6όνω τι, έπιλσμ6άνομαΙ τινος, όρχΚω τι. 
- 11 μιιτa;ΙS. ίν τψ «o~. a;' ένέβηαα' κόμνω τινά νό 
elσέλθr;ι, τόν φέρω μέσα ε ίς τι (:ψ6ί. . έμβ.βάζω). 
Ιμ-δάΙ1ω, μtλ. -βαλώ' π:;χ. -βέβληκα' ιiό? 6' 

Ι,l,ιβα1.0,,· ρΙπτω μέσα εΙς ... , τοποθετω μέσα είς ... 11 
Χώπα" έμβά.λέε,'Ι' (ένν. χεϊρα.) = κωπηλατεί.ν (xtl;:'. 
6όλλω τός χετΡός μου είς τός κώπας, κόθημαι ~στά 
κouπιό» U ώα. xa;! !'Ι!ΙΙ · ,0& κώπαι. "Ύίμ. κωπηλατω 
Ισχυρώς. 2) 6όλλω είς τον νοΟν 7ινος ίδέον τινό. 
- lιΙίααν, Ιμβό.1λομιιΙ τι (fvμφ = θάλλω τι είς τόν 
vοΟν (τήν KaρδΙαν) τινος. 3) έμβά},}.ω εΤι; τ, = 
ρ/πτω έμαιτόν είς τι πρθγμα, είσ6άλλω, είσσf9μW. 
4) ρlπτω τι(ν6) έπάνω είς όλλον.- 11 ±μ,δ. χύνο
μαι, εΙσ66λλω (ΚΕΥοϋμαι) είς τι Ii έπιπίπη .. ' έπί τινος, 
άντιμετωπΙζω, προσ6άλλω (Aa;ot . IlIidi), κυ;:.. έπΙ πλοίου 
ιπlπΙπτοντο; χιχτ' liλλoυ δι~ τοίί έμ6(,λοιι τοιι' π,,6/ .. 
lμβoλo~. : 

' Ιμ-δαμμα, 'α~o~, τό" αρτuμ:::ι (σάλτσα), ζωμός. 
'Εχ τοί! 

Ιμ-δάητω, μιλ . • ψΦ' 6ουτώ τι μέσα εΤς τι (fμ-
6aμμα). 
Cμ-Ιάς (Α), -!&>" +ι (έμβα{'Ι'ω)' είδος υποδημά

των έκ μαλλΙνou υφάσματος (κοι·ι . κο,τ:]!), ;ι.Ρ1Jαψο
ποιαυμίνων 6π6 t6Jv Bo~tι)τώ'l 11 ώο. κΧί bπ6 γ!:;ό 'lτω'l 
χ~ί γινιχω; ΙΙπ6 πτωχ6,'1 ιi"θ"ώπω·I.- [έμβά. , 1'1'+ ρ. 
βα- τοί! βαΙ"ω' π;:.6λ. έμ·βαδό'l', βάδην « * gVIJΊ-d-), 
lμ-βάτηι; (βλ. λ.) , έμ-βrilJ.tα). 
Cμ-Ιάς (8)' μτί',. ιio". 6' τα& έμβαl'l'ω. , 
Ιμ-6ΙσΙΙcύω, με),. -αω' 6aσιλεί:ω fv τινι τόπ~ 

fJ 6aσιλεύω έπΙ τινος λαοϋ. 
Ιμ-ΙCfισις, -εωs, Υ( (έμβαί"ω)' τό έμ6αΙνειν είς 

τι i) έπΙ τινος 11 ή έπι6Ι6ασις (είς πλοίον) .- 11 τό 
εΙ:; δ τις είσέρχεται (πατεί) : Ιμβααι. ποδόι;=υπό
δημα (κ-;;ι 'l , παπούτσι), ώ; ,τό lμβα.. (ο βλ. ). 2) τό 
πέλμα' (πατούσα), πούς, όπλ'ή"(έπί ζψω·,). , 
Ιμ-δαστάςω, μελ. -αω' φέρω έπάνω μου, 6αστά· 

ζ~, φέι:;ω. 
Cμ-β6τcίιω, μεί.. ·ιίισω (lμβάτη,)' εΙσέρχομαι 

tντός τινος, πατώ έπΙ τινος, Τσταμαι έπΙ τινος 11 
'ντ,δθι'Ι, διαμένlrJ nO!J, συχνόζω 11 ώ;,., προφυλόσσ4l, 

.. ~ " -
πι:;οσ.τατεύω, φρουρω 11 /1.'ιΧ γιν. θέτlrJ τόν πό~a ιΤς 

, Τl.- 11 λαμ6άνω κατοχήν έπΙ τινος. 
Ιμ·Ιδτέω, μιλ. ·ήσω (έμβάΤ'1.)=lμβατιιίω (~ βλ.). 
Ιμ';Ιδτ';ρlος, ο" (έμβατιύώγ 6 όνήκων εΙς (i) 

KOTόλλη~oς διά) στρατιωτικήν πορεΙαν (i) χχ( fφ
οδον) 11 ιiJ; -;ι·jσ. έμ{Jα.τήρ,o" (έν'Ι. μέλο,), τ6=πολεμι- , 
ιών ςισμα, έμθατήριον. . 
έμ-Ιάτικ, -ον, δ (έμβαί"ω)' ό είσερχόμενο<; εΤς 

τι, 6 tnIGaIvwv έπΙ τινος, X:J? ό έπιβότης πλοΙου, 
ταξιδιώτης.- 11 είδος υποδήματος (r._6/ .. έμβ4.). 
Cμ·Ιάφlος, ,ο" ι έμβάπτω)' κατάλληλος πρός έμ-

66πτισμο' τό έμβάφ,ο,,=πλατυ . όγγείον. 
έμ-ιτισσσν, έπιχ. γ' πλ7,8 . U;;~;;σ. 
Ιμ-Ιι:δσώς, -υϊα, επικ. ι"'χ. π"κ. 't'ju έμβ.ί"ω. 
έμ·Ιrι, S::IX. γ' έ'/:κ . ιio;:; . 6' ~'jU έμβαί"ω' ιμιιι-

τον, ε: ένικ. ~'J 'ίκ: Ιμβίια ιi 'I~! έμβπ, γ' Ιν. ·l·π"'~. 
Ιμ-βΙ6άςω, μελ. -βιβάαω, «ττ. -β,βiδ' με,χΙ,;τ. 

'to!j έμβαί"ω' 6άζω τινά μέσα είς ... , τόν κάμνω ν6 
είσέλθr;ι 11 έπι616άζω τι(νά) έπl πλοΙou Il όδηγώ πρ6ς 
(είς) τι. 
εμ-β'λι:μμα, -ατο •• τό' τό Βλέπειν κατ' εύθεΤαν 

πι:ός τι 'Εκ ,,:o!i 
έμ-βΙέηω, μ~/ .. -'Ρω' βλέπω τινό κατό πρόσω

πον, προσθλέπω 11 ισ; τ6 ~;;λοf)·ι, θλέπω, ρίπτω τ6 
6λέμμα, κuττόζω. 
Ιμ-6~άω, 1',,1.. ·ήσομιι,· 6οώ, φώνάζω, πρός τινα 

11 φωνCζω δυνατά. , 
έμ-Ιοlι:ύς, -έως, δ (έμβάλλω)' παν ό,τι έμ6άλ

λεται είς τι, πάσσαλος, f:μ6σλον 11 σκαλιστήριον (i) 
«φυτευτήρι» ), άνΟίγον όπάς εΙς τό έδαφος πρ6ς 
φύτευσιν. 

έμ-δ~λ';, 1, (έμ.'Ηλλω)· τ6 ρίπτειν τι ",έσα είς 
ΤΙ . - 11 7μ;6. , είσ60λή εί:; ξένην χώραν, έπιδρομή, 
είσβολή. 2) x"~' ή έπl1::εcις πλοίου έναντίον όλλου 
(διά τοϋ έμC!όλου), έφοδος 11 έμβοΑαί χαλκόατο,uo' 
= l1ι:;οσκρουσε lς (έφοδοι) διά χαλκίνων έμβόλων. 
3) είσοδος, διάC!αOlς, πέρασμα.- 111 ή κεφαλή τοϋ 
κριού (ϊ"i?ί. t~;'ΧΥI-:t.κΤι;; μYjΧ~',i;;.). 'Ε; α.')τ~ίj -:ό 
έμ-ΙόλΙμος, ο" (έμβιΗ},ω)' 6 παρεμ6ληθεΙς, παρ

εμ6εβλημένcς, ό παρείσακτος: μή" έμβόλ,μο, λί
Ύε-:'Χ~ Υ..'1 ~ ~ .; με~~'1. 

έμ-δολον, τ6 (έμβάλλω)' παν τό έμ6αλλόμεvον 
(είσερχόμεν ~ ν, είσδύον) είς τι : Ιμβολο" τη, χά,ρης 
==yXwoca ξηι:δς. 2) μοχλός θίιr:;ας n σφήν (Y.I)~ ·I. 
σφήνα) 1\ τό fμ60λον (πολεμικοσ πλοίου). 3) δο
κός, έπιστήλιον. 
έμ-Ιo~oς, δ (έμβά.λλω)· πας 6 έμ6αλλ6μενος (έμ

πηγνυόμενος), πάσσαλος π. Χ. "σφήν, σφήνα. 2) 
τ6 χαλΚΟϋν έμβολον των πολεμικών πλοίων. 
εμ·βρaχυ, έ;;(:;. (l,II+Peaxvo)' έν 'Peaxe'i' έν συν

'τ6μ~ , έv ' όλίγοις, διό Βραχέων, )ενικως. 
Ιμ-Ιρέμομσι, μέσ. βρυχώμαι, μυκΙ:Ιμαι, ώρύΟ!Jαι 11 

έμ τυσω μετ6 ηχου. ' 
Ιμ-βρc~ς, ο" (έν + βρέφο,γ ό έν τι:! παιδικι:! 

(6ρεφ' Κή) ηλικίQ 11 δμοιος πρός 6ρέφος. ' 
Ιμ-δρίΙι\c;, έι; (έν+Ρρϊθοι;)' θαρύς 1I σπoυδaToς, 

βαρυσήμαντος.- 11 μτψ? 6α;;ύς, μεγαλοπρεπής, ό
ξιοπρεπής, σπουδαΤος. 2) ίν κ:ικ~ σ1jμ~σ. , όχλη
ρός, φορτικός, λυπηρός, άνιαρός 11 έπ! προσΙ:J;;ων, 
βΙσιος όγριος, βόρ6σρος. -111 έrτ!p. -1J.ώ,=oταθερώς. 

Ιμ..6ρΙ8ω, μΒ/ .. -ίαω' έπιπΙπτω (έφορμων) 6aρέως 
έπl τινος. , 
Ιμ-6ρίμάομαι, ,ω.. - ήαομαι, 'Απαθ: φυσώ (ρω

θωνίζω) μέ μανίαν (λύσσαν), έπΙ ίππων" έπί ιiνθpώ· 
πω'l, δυσανασχετω, 'δυσφορώ, γογγύζω (λ:ι~ιν. com
moveri)' κατηγορώ μετά δριμύτητος, έπικρΙνω, μέμ-
φομαι. , 
Ιμ-Ιροντάω, μΞλ. -ήσω' πλήττω μέ τήν 6ρον· 

τήν (τ. ~. τόν κεραυνόν), Kερaυνo60λώ. 'E~ ιx·jtOU τό 
cμ-Ιρό~τrιτoς, ο,,' 6 υπό της 6ροντης (κεραυ· 

νοϋ) πληγεΙc, κεραυν9πληκτος 11 έκθαμ60ς, κατό-
πληκτος 11 ήλίθισς. .. 
έμ·Ιροχή, Τι (έ~βρόxo.)· θηλιά, Βρόχος" φορ-

616 (καπΙστρι) . ': 
cμ-6ρύ-olxo~0" (έ,,+Ρρύο,,+οlκέωγ 6 κατοικών 

έντότ:; θαλcσσΙων 6ρύων. ' 
Ιμ-ιρυΟΥ, τό (/,,+ βeVω)' 6 καρπό:; τr'jς μήτρας 



,.,.",. -

npό τοΟ τοκετοΟ, τό μήπω γεννηθέν (λ:ιτιν. foetus). 
2) τ6 όρτι γεννηθέν, νεογέννητον Ι όρνΙον η έρΙ· 
φιον.- [~ι' ίΤΤJμ',λ. 6λ. PaVro]. 

Ιμ-ΙUΙιoι;, α, ο)' (lv+P,,(J.6S)· ό έν τt;ι 6u8t;ι της 
80λάσσης. -
Ι-μ-Ιw, μελ. - -νοω· έμφρόσσω, ιστουπώνω •. 
έμέ, :ιιτ. oτo[i 11.' π;;ο:ι. τYjς π~o,ωπ. ιί 'ιτων. ΙΥώ' 

'Υχλ ι t. "tUnO~ μc. 
'Εr:νμ. : έιd, με, Ιιd-yε = Υοτθ. ",j·k, πr:ι.λ-yε"μ. 

mi·h· Υεν. δμηρ. l,uio, ' lιdo, l,uv, μεν, νιoϊων.lιdo, 
l,uiJ, :i"t't. Ιμοίί, μον, δωρ. - lμciί, ,uv, ώJ. δωρ. 
lμέο" lμev; (χ:ιτ' ιίν!Χ). π;;6; oτijv Υ.ν. αιιμφων. θ!μ.). 
ποιητ. lμ.i-θε,,' δοτ. (τοπ . ) έμοΙ, μοι=α.!Χν:ιχ?.- me", me, 
δωρ. lμt)', lμt'/l·- Κτητ . έπΙθ. Ιμόi ('lμΟi)' Ζ,νδ. 
m .. - (ιμ6,) ' θiμ!Χτ:ι με-, μο· = σ:ινσχρ. m .. •• λr:ι.τ . me
(mihi Χλπ. ) χ:ιΙ έμε·, έμο·· τdι Μο τελ;;!J t :ιίr:ι. τ:ι!ίτ:ι 
π!Χρτιχθφ:ιν ιχ των θΞμ. ,u-, μο· χ:ιτ' X·lr:ι.λ';,yΙ:xν πp~; 
ττιν όνΟl1 . IΥώ' x:n' "λλοιι; ,dι θΞμ. lμ~·, Ιμ,ο- :l.vi· 
Υοντ:ιι εΙ; π;;οελλην. θίμ. *eme-, ~me· (*eme- = σ:ι'ισχ ? 
άm .. -h (= Βδε)' δ ipxtx6; τ6'lο; 1:ΙΞ;ώθ'~ έ 'ι τι? O!JIl' 
πλιlyμ;'τι Ιμ"ι-.,_· Ιν oτ"{j ίεν. έμ:ρ!Χνζε,!Χι έπίκτ:ι., ι ; 
x!Xτdι i .. *-$Jo, xr:ι.Ι !σω; Χ!Χ,ιΧ iv *-50' -1ι δ'JΤ. δι,)? 
Ιμ~'/I _σχημ!ΧτΙσθη ίΧ τ'l); r:ι.Ιτ. lμέ χ!Χτ' ά.νχλΟΎΙ:Ι·1 π;;?; 
τΤ," δ",. πληθ. 'ίί"μ.ί)':: 'ίiιd. 
έμCΥΙΙΡσ, ιί6ρ. 11.' του μεΥαΙρω. 
iμtδcv, πχ; .. Π'Jιητ. γεν . oc 'ι-;Ι έι"ον. 
έμεί, 1:ωρ. iνtΙ .fμέ. ώ; τεί 2 '''Ι r:i (01). 
έμΕινα, :1.6:;. σ: τ ... ;; μέ)'ω. _ 
εμειξα' Η:ι. 11.' 't'Jij μf:ίΥllνμι. 
Ιμcίο, έμέο, !πικ . '(Ξν. τ"ίί έΥώ. 
έμέΑΑιισα, ci?p, r:ι.' ;;05 μθ.'λ.ω. 
ΙμΙμΙΙΚΟΥ, Ιπιχ. i6p. β' τοό) μ'1κάομαι μ5t' ιiνr:ι.

~ι:τλ. 

ΙμΙ'μικτο, Υ' 4ν. π!Χθ. 6π!;;α . τ05 μ~ΙyYίJμι. 
έμεμνΣΙτο, - Ιων. Υ' πλ7)θ . πr:ι.θητ. δΠΞ;;σ. t'Ji! μι-

μ)'(ιοκω. -
ιμέν, ;:"ΙΥΙΤ. !Χ'ιτ! lομ!)'. !χ' πληθ. τ,,5 ~lμl. 
Ιμcν, έμCΥαι, έπικ. i'ι,ί εl'l'aι, ιiπ;;:p. τ,,!ί ~Ιμ;. 
Ιμcγ, ΙμΕναι, έ;tικ, ιi>,Ι el'/l4I, :ι.π;;:ρ. ιi'η. 6' τ05 

ϊ'1μι. 

εμενος, μτχ. μi:ι. ιi"ρ, τοίί ϊ'1μι. 
cμcτικος, ή, 6'/1' 6 προκαλών (φέρων) ~μετoν.-

Η 6 με.ταχειριζόμενος έμετικό. 'Εχ t05 . 
Ιμcτος, !ι (έμiω)' τό έμέσσειν (<<ξερναν.). Ιμε-

τ()ς, έμετός Ι < ξερατό»). . 
έμcϋ, E:t. 7:/: : έμον, Ξ','χλ~,. μcυ' ~ω(;. έμεVi. 
ΈΜξΏ, ::?,. ημον'l" μο λ. έμiοω, -Χ:τ. έμ,;Ί χχ: . έ

μουμαι· i~~ . 7;μεσα, έϊnκ. έμεll:ια.* ΠΓοΧ . έμήμεκα..-
A'X't'·,. ν,,!ΤΙο' έξεμώ, «ξερνώ » " άπ!.λ .• εΤμcι 60θε· 
νής U έμεϊ'/l πrίλιιι - -~ πρaKαλείν Ιμετον διό πτερού. 

'Ε"rνμ.: lμfω. lμέ8-ω κλπ. · π,,6λ. α'Χ ', σχ? νόmίlί 
« *vema-.), vamati, ZΞ" ~' v .. m·, λχt. vomo « *vemo), 
Λ : θ. ve:nti (έμέω), νem .. Ιaϊ (Ιμετος). vlmdyti (ποιώ 
έμείν) ' : X;;S:. ρ . "veme- (έμέω). 

cμcωuτοii, ['0 '1. 2'/:! έμ2vr:οV. 
Ιμι\Cl!αTO, Υ' Ι·ι. ά."ρ. 2' τ~5 μήδομ2Ι. 
ΙμΙΥ,ν, π'Χθ7)Τ, ιi~? 6' t05 μ_IΥfιVμι. 
Ι~KTO, '," t 'l . έπ :χ. π:ιθ.~ i??, ΙS'. τ05 μ~;rμl, 
ιfμιν, Jt'jt"lj:. ~ω? ~oτ. το!) εΥω, r:ι.ντΙ lμοι , 
έμιξα, i"p. 11.' to[i με[.,ηιμι (~?θ6,. lμcιξα). 
ιfμίxδιιν, πΧθη:. ιi6" . χ ' -;?ίί μεΙΥΥνμι. 
ΙμμοΙο"(, έ"ιχ. άντ! Ιμαθο'/l, ιi6ρ. 6' t06 μα)'-(J.ά,/lω. 
έμ-μαίνομαι, ιi;ιoθ: εΊμαι μανιώδnς εΤς τι. Έ~ 

(1~ ;OU τό 

Ιμ-μΙνής, ii (έμμα[)'oμr:ι.ι)· 6 έν μανΙQ ών, μαι· 
~~>μενoς,_ μανιακός, παρόφρων, c τρελλός •. ~ 
ΕπΙρ. ·)'ω;, -
Ιμ-μΙηΙως, έπ!?: ένεργώς, ταχέως. μετό σποu

δi"\ς.-[δι' ίτιιμολ. βλ. μαni~,'/Ι]. . 
Ιμ-μάσσω' έντuπώ έπΙ τινος. έντυπώνω. . 

. Ιμ-μίιιομαι, μsλ; ·f'4χiαο..μαι, - !iποθ: συνόπτω 
μόχην, χυρ. μόχομαι έντός τινος, 
Ιμ-μdΥVUμι' ~λ. ΙμμΙyνvμι. 
Ιμ-μcΙΙιά~ι ~I?". -άοω' μειδΙώ εΤς τιι προσμεl-

διQ διό TL -
Ιμ~μΗcια, fι cΙμ,ιιιιtt,γ εΤδος χοροο, δν έχό· 

ρευον συνοδείQ μουσικών όΡΥόνων η ή μελ~Ια τοΟ 
χορού αUΤΟύ 11 πλήρης άρμονία έν τι:\ μουσικΙ;Ι. 
Ιμ-μεΑΕτάω, μ!λ .. ·ήσω' Υυμνόζω, όJκώ. ΤΙνα εΤς 

τι .. ~~ ~'j,,? lί τ6 

έμ-μcΑΙτιιμα, -μιιr:ο,. τ6 (έμμ~'λ._rάω)" ΥόμναόμQ, 
δσκηοις. 

- iμ-μcλήι;, έ. (ένtμέλ.οs)· 6 έν έμμελε:ΙQ (τ. Ι. tν. . 
όρμονίQ) ων, άρμονικός, μελΥδιχός 11 yo'ιιxώ~, κανο· 
νικός, όμαλός 11 ετjόρεστoς 11 Koμψό ~, χαρίεις 11 KaλO~ 
ανατεθρσμμένος. 'Jo:π!;;. εμμελ.ώ •• ίω~. ·λ.έω,. 
iμ-μcμiώι;, -νίa, ·ό; " ( ":μάω, μαίοι<αι)' ό μεθ' 

όρμης σπεύδω ν πρός τι, _ 6ρμητικός, σφοδρός, φλο
γεΡ6ς πρόθυμος, 6ιαστικός 11 μτχ. π;;χ-, !~ευ ίνιστ. 
1'1 χ~-ί);ει, -
iμ-μcμοvα,' π"κ. !'/Ι!) έ,ιs"τ. ί 'l x;;'Ij;ot' εΤμαι πλή

ρης άΥρΙου πόθους U είμαι 6ουτηΥμένος εΙς τό 
πόθος. 
έμμcγ, lμμCΥαι' ίπα. ιίπ?μ:ρ, τ():! _Ιμl. 
i~-μ!:νίις, έ.' ό έμμέν!.:ν εΤς τι, 6 έπΙμονος, ό 

στc:θερός 11 o~~. έμμινέ. ώ; ίπΙρ . =άδιαλεΙπτως, έπι· 
μόνω :;· -έ,,( ~. έμμενώς, έπιχ. χ!Χ Ι ίων. ' ·έω,. 'Εχ το;;} 
Cμ-μένω, μελ. -με ... ώ· ιiόρ. 11.' I)'~,"I'/lr:ι.· μ~ν(.) Ιν 

τινl Ii δΌμένω, δ,ατρί6u, εΤς τι μέρος U παραμένω 
σταθερ6ς; μένω πιστός, προσκολλώμαι εΤς ΤΙ μ~t. 
stare ίn alίquo) 11 2πολ .• συνεχίζ'J. -
iμ-}Jcτρtω, μελ. -ήσω' μετρώ συμφώνως πρός τι. 
Ιμ-μcτρος, ον (Ιν + μέr:ρον)' ό έν μέτρΥ (6 έπl 

μέΤΡΥ), 6 καταμετρημένος, ούμμετρος, όνόλογος 11 

μετριοπαθής .- 11 ό έν ποιητ. μέrρy έκφερόμενος, 
Ρ:.J~μικός, «έμμετρος •. 

έμ-μΙΙΥος, 0'1' (έ)' -!-μήν)' ό έντός μηνός, ό tva 
μηνα διαρκών, μηνιαίος.- 11 ό συμ6αΙνων κατά 
μηνα, μηνιαίος . 

Ιμμί, ~ω? ιiν,Ι εΙμΙ. . 
Ιμ-μίΥΥυμι η -ύω (όρθόt. -μe[yY-) μιλ, .μιΙξω· ό

ναμειγνύω, όνακαη.:ινω, τι μέσα εΤς ΤΙ.- 11 ΙΙμτδ. 
συναντώ, όντιμετωπΙζω. . 
έμ-μfμνω, ποιητ. ιiντΙ Ιμ-μέ)'ω, - _ 
Ιμ-μισ&ος, ο)' (Ι'/If-μιοiJ.6,)· ό λαμ6όνων μισΜν, 

ό ι,ιισ8ωτός. 
Cμ-μονος, ο" (lμμέΥω)' 6 έμμένων εΤς τι. στα-

θερός. . -
cμ-μορα, 6' Πj:Χ. του μεΙρομαι. . 
Ιμ-μορος, ο)' (π + ,uΙρομαι.ι)· 6 μετέχων τινός, 

ό tχων μέρος τινός.- 11 (l'/l+μ6ρο.)· εύτυχής, . τυ
χηρός. 

εμ-μοτ<>ι;, ον (έ)' + μοr:6s)' ό Ιχων μοτόν (ξcν· 
τόν). ό έφ' οδ ε!ναι έπιτεθειμένον ξαντόν (έπ : π~() .~
ι:o~tί,'I); πληίΤΙ Τ; . έφ' ή; έ:;ιθ!'Ο!Jσι ε2ν,δν π?~ ;; iIto;. 
ρόi'ljOιν .()u ΙΙΥροό)).- [~ι'- έ'!Jμ-:;λ. ~λ, μοr6i) . 
cμ-μοχ&ος, 0'/1 (Ι)' + μ6χiJ.~i}· 6 έν μόχ80ις ων, 

πλήρης μόχθου, κοπιώδης, έπίπονος, όδυνηρός, 
έμ-μίίΕω, μ!λ. -ήοω' μυώ τινα εΤς τι, είσόΥω τινό ' 

είς τά μυστήρια. 
Cμν,σα, ιi6ρ. 11.' τοίί μιμ'/lΠσκω. 
Ιμνιμ,Ιιιν, Ir!Xe'ljt. ιi6? ::r,' (μstdι μΞα. V ·{ιμ.) το!} μ,. 

μ-ν1ιακω, 
Ιμνώοντο, ίπιχ. ιiηΙ Ιμ)'ώνr:ο, Υ' πλYjθ: πρ-.;, τοϊ} 

μιιάομαι. _ 
έμol, ~oτ. τ"Ιί l'j'ώ. 
Ιμο10ν, ιiόρ.' ρ' .oii β1.ώακω, _ 
Ιμ6ς, ή, 6'/1, Χ'τ'l) •• έ,,!θ. (1. ' π~oσ. , 'χ t}j; π.,οσωπ . . 

dντων. έΥώ (χι,? ττι; YS·I. έμον), ί.:χ -τ:ι'ι. meus' π;;ό; 
δνΙσχυαιν τ'ι;; ίν·ιοίσ., .Τι; χ.Υισεω; Ο !J·lιiΠ ΤΞ~r:ι. ι μo.dι ~j, ; 
Υεν. a';rov: lμό)' αvr:ΟV=ίδικόν μου 11 εμή ΙΙΥΥελ.ί'1 = 
εΤδησις πφΙ έμοϋ 11 τό έμό)'=ό ίδlκός μου ρόλος 11 
ώ:ι. έν 'tql πληθ. τα έμά, r:αμ,χ = τ6 μέρος μοΙ..! 11 .. ό 
Υ- Ιμόfl=δσον δι' έμέ, ώς πρός έμέ, τό έπ' έμοΙ. 
Ιμoiμαι, μβλ. tOU -Ιμώ'-
εμηδ, _πΙρ, (βλ. Ιμπα.s); _ 
Ιμ-ηδydς, μtχ. Πιtθ. ιίορ. δ' το!ί ΙμnήΥ'ιιfιμι. 
Ιμnάςoμσι, ιiπoθ. μόνον X!X1i' ivaat. _ν ΧI,Τιαιι' όπ· 

ασχολώ έμauτόν. όσχολοΟμαι. πεpl τι. λαμ6ό'. ω 
πρ6νoιaν περΙ τινος, φΡοντΙζω περΙ τινος. . . 
'Enιμ, ι αχο-.;ιιν. itιιμολ.· xr:ι.τι& τινr:ι.; Ο:ΙΥΥ. tιj) _.

_μπάζω (-συλλαμ66νω έπΆ αύτοφώρω), ix {ι. lμΠ. 
(=όρπόζω. λ~t. ρercIp.r.) + μ!1onέ_ι)' (It~δλ. ί2Πβ-';' 



emeρ- )*emp-, *meρ-), ΙΧλλ' iiπιθrlνως;.-WΑλλ!)ι συ,χι. 
τΙζουσι τΤιν λ. πρό; τό δμΤιΡ. Ιμπαιος (ό έχων τήν 
πεΤρόν τινος), πρ6λ. Ήσυχ. cέμπασn;eαf μV(J.φ,,· 
πιοτωτάς, μάeτveαfJ> , .. έμπα το,,' κατα8-iιμιο"J>. 
Ιμ-η6&(ις, _ς (έ,,+πά60f)' ό έν πάδει ών, ό εύ

ρισκόμενος έν καταστόσει πόδους (συγκινήσεως), 
ό πλήρης πόδΟυς. Έπ!ρ. έμπαl}ώς = μετό πόδouς. 

έμ-ησΙΥμον';, fι=έμπαιγμός. . . 
έμ-ησιyμόc;, . ό' περίπαιγμα, πε~Ιγελως. Έκ τοί) 
Ιμ-ησίςω, .μελ. -παίξομαι' περιπαΙζω, περιγελώ, 

λιχτιν. illudere 11 6παΤώ, έξαπατώ . .:.... 11 διοοκεδόζω 
είς τι 1) μέ τι. Έ; α'jτ?ί) τό . 

Ιμ-ησίιιτιιc;, -ov, ό ' ό έμπαΙζων, ό όπατών, ό-
παπών. 
έμ-ησίξσι, ιiπ:φ. ιiop . α' τ;ιί) έμπαίζω. 
έμ-ησιxlιίσoμσι, παθΤιΤ. μlλλ. τ?ίι έμπαίζω. 
Ιμ-ησιος (Α) = Ιμπειeοι;' γνώστης, είδήμων, ή-

σκημένος ε1ς τι (μετ&: "(ιν.) rιi6s6. ετυμολ.). 
εμ-ησιος (Β) , ο" (παίω)" ό έξαΙφνης έπιπΙπτων 

έπΙ τινος, αΙφνΙδιος. 'ΕΧ τοί) 
Ιμ-ηαίω, μέλ. -παίοω 1) -παιήσω' παΙι.; (κτυπώ) 

τι μέσα, tvrunQ, ένεργάζομαι. -11 ιiμτ6. έμπΙπτι.; 
ε1ς τι. 
Εμ-ησιιτόω, μελ. -ώσω' έμφρόσσω, οτουπώνω. 
έμ-η61άσσω, μελ. -ξω' nEPlMtKW τι είς τι (ή 

τι μετά τινος). . 
έμ-η61ιν, π!)ιητ. ώα. Ιμ-.61ι (έ,,+πάΑι1'), S1t~p: 

πρός τό όπΙσω, όπΙσω.-- ItJl!ttL "(ιν . , έναντΙον τι
νός; έναντΙον εΤς π~ 11 ' εΙς όπόντησιν, είς άντ
απόδοσιν.- ιν τό έμπα,!"" τά έμπαΑ,,,, Κ~( χ~~i 
y'f.ciotv τοιίμπα.1.,,,, τcfμnal,,,=άντιθέτwς, άντιστρό
φως, τό έναντΙον, τόνόπαλιν. 
ΙΙμ-ησΡέχω, μελ. -ξω' παραδίδω, δίδω εΙς χετρός 

τινος, παραδΙδ(J τινό εΙς τήν έξoυσiαν τινός . 
εμ-ηδς, ίων. χαΙ έιnχ. Ιμ-ηιιc;, ~π ( p. (κ'η.=έ" πίi

σι,,)' καθ' όλοκληρΙαν, έντελώς, έν πάσΙ] περιπιώ
σει. - 11 ΧΙΧθόλου, γενικώς, ούχ ήττον, έν τούτοις. 
- 111 'Iι'lωμέ~Oν JlEti τοί) nee' όσονδήποτε πολύ, δ
σον κα1 δν, μ' δλα ταΟτα. [~~' ετυμ?λ . βλ . πας]. 
Ιμ-ηάσσω, ιin. -ττω' μελ. -lΙ:σω' ιi6? ιχ' ένέπα

σ4' ραΙνω, ιπασπaλΙζω», τι εΤς τι (fι τι έπάνω είς 
τι) 11 μτ:ρρ. ένuφαίνω μέσα είς τι, KEVTQ. 
έμ-η6τέω, μΒλ. -ήσω' πατώ έντός, περιπατών 

εΙσέρχομαι είς τι. 
έμηι:δό-μοχ&ος, ο" (lμπε"σ,+μ6χl}ο,)' ό διαρ

κώς μοχδών, ό όεΙ πολύμοχδος, κοπιώδης. 
έμηεδ-ορκCω, μελ. -ήσω (έμπεc!οι;-!-Οeκο.)· μένw 

σταθερός είς τόν δρκον μου. 
Ιμ-ηι:δος, ο" (έtt+πέδΟΥγ ό έν r;:j θέσει του ων, 

στερεός, σταδερός, άμετακΙνητος, άκλόνητcς. 2) 
έπ! χρόνου, διηνεκής, διαρκής, συνεχής, άδιόλεl
πτος, μόνιμος.- 11 ΈπΙρ. lμπε&ο" κ~Ι lμπεδα, Ιμπέ
δω,=στερεQς, στa8ερQς, άσφαλ~'ς, βεβαίως, πι
στώς. [δι' έτυμολ. 61.. πέδο,,). 
. έμηι:δο-σ&ι:νίκ, aς (lμπε"ο, -!- σθένος)' ο EXWV 
fμl1εδον σθένος, ό Ιχων όκλόνητον δύναμιν. 
έμ-ηι:δόω, μελ. -ώοω (έμπε"ο,)' καθιστώ τι έμ

πεδον (σταθερόν, όσφαλές), έπιβε6αιώ, στα~ερo
nOIQ. 

Ιμ-ηι:ίρσμος, ο" = έμπέeαμ,Οf (61.. 1..). 
cμ-ηι:ιρlσ, 'ιι' ή έκ τι"ις πείρας γνώσις, πείρα, 

γνωριμία μετά τινος πράγματος. 'Εκ το:; 
Ιμ-ηι:ιΡος, ον (Ιν + nEiea)' ό fxwv πεΤραν πρά · 

γματός τινος, πεπειραμένος, έξησκημένος, είς τιll 
τό lμπε'e6rεeον = μεγαλυτέρα πείρα. 'Ε;ιΙρ. έμπεί
eQJt; ΤΙΥόι; έχω = γνwρΙζw τι έκ πεΙρας. [δι ' ίτ~μQ) .. 
βλ. nEiea]. . 
έμ-ηc16δόν, έπΙρ: πλησΙον, πολύ πλησΙον.'Εχ τσυ 
έμ-ηι:Ιάςω, μιλ. -σω' ιi6p. α' έΥεπέ},ασα' φέρω 

τι πλησίον τινός, πλησιόζω τι είς τι.- ώσ . σ.μ-:6, 
έρχομαι πλησΙον, πλησιάζω (&μτ6.).- • Π\τθ."τ., φέ
ρομαι πλησΙον, προσεγγίζομαι, πλησιάζομαι (ύπό 
τινος). 
έμ-ηCηΙΙΥσ, ιiμτΙS. πρχ. τ?ίί έμπήγ"υμι. . 
Cμ-ηΙ:ΩΙιμηιένος, μΤΖ. πΙΧθητ, 7:"Χ. το!} lμ,πίπ.1.'1μι. 
ΙΙμ-ηι:η6δισμσι, πιχθΤιΤ . πρχ. τοβ lμποc!lζω. 
Ιμ-ηίητωκσ, π~κ. τoiί lμtrΙtrιr.o, 

ΙΙμ-ηίραμος, ο" = Ιμπεceοι; (8 βλ.) . 
έμ-ηcριη6τέω' περπατώ, περιέρχομαι, έν t:ιρι

σμένl] περιΟΧί) 11 χρονΙζw περιφερόμενος. 
εμ-ηι:ρονάω, μελ. -ήσω' στερεώνω (OUYKρarQ) 

διό περόνης. Έ; οι ~τι;υ τό "' 
έμ-ηι:ρόνιιμσ, δω::;>. -σμα, "(εν . -ματο" τό' φόρεμα 

συγκρατο.ύμενον εΙς τούς ώμους διό ' περονών. · 
Ιμ-ηι:σον, επιχ. ιiντ! έΥέπεσο1', ιiό? ρ' -Ι;Ο!) Ιμ

πίπτω: 
Ιμ-ηι:σoiμσι, μιλ. τ!)ίί έμπίπτω. 
cμ-ηcWιννiίμι, 1) -υω, μsλ. -πετι1'αω' διαπτύσσω, 

.ξεδιιW.ώνω., όπλώνω. 
Ιμ-ηι:φύσσι, έπιχ. ιχντΙ έμπεφυκασι, "(' πλΤι.θ. Π~Y. . 

τoiί 11Itφυω : έμnι:φuίσ, επιχ . μ-:χ . θη/ .. 
ιι .... ιtιίyνiίμι 1) -vω, μελ, -πήξω' ιiόp. α' έ"έΠ'1ξα' 

έμπήγw, έμ6άλλω, χ;;,ινw (μετόι ~oτ.). - ΠΙΧθητ., ιiό? 
6' l"Enll:)I'1", μsτc'ι έν:!ΡΥ . ΠΡΧ. έμπέΠ'1γα, unapo. ·ήγε.1'· 
έμπήγσμοι, προσκολλQμαι είς τι. 
Ιμ-ηηδάω, μελ. -ήσομα.· πηΔW είς τι, πηδώ 

έπΙ τινος. 
Ιμ-πηρος, ΟΥ' πηρός, άνόπηρος, κολο6ός, ήκρω-

τηριαομένος. δύσμορφος. 
εμ-ηiις, ίπ(ρ., ίων. ΚΙΤ! όμηρ. ιiντί ' ;μπα, (!) βλ.). 
έμ-τιιείν, &π"ψ. ιio~. 6' τ?υ έμπί"ω. 
έμ-ηικρσίνω, μελ. ·αΥώ· πικραίνω, πληρώ πικρίας. 

-Π~θYίΤ . είμαι πικρός κατό τινος, αίσθάνομαι πι
κρΙαν (καταλαμβάνομαι ύπό πικρίας) κατά τινος. 
έμ-ηίημΙημι, έμηίμnρημι, :i'lt~ έμ·πίπ- . 
έμ-ηίνω, μολ. -πίομαι' "';ρ . Ι' έ1'έπιο,,' πρχ. lμ

πέπωκα' nivw (άπλήστwς) 11 έμπί"ω το;:; cιίματo,= 
nivw όπλήστως (άπό) τό αΤμά τινος. 
έμ-ηηιληθι, ΙΙ,:;-:;:;τ . το ϊΊ έμπίΠ]..'1μ,. 
έμ-ηίπΙημι μΞλ . -πΑήσω' ά:r.ί". α ' έ"έπΑ'1σα' πλη

ρώ, γεμίζw, Τι όπό (μέ) ύΥρόν τι. - Π~θTιΤ. χ\τΙ Μ&.-
00:; ', lμπίπ]..αμοα., Ηρ. ι:r.' έ"επΑήσθ'1ν' ί;ω( . . iόΡ. Ι' 
Ι"επΑήμ'1'" πληρώ έμαυτόν, είμαι χορτασμένος, 
Ικανοποιημένος 11 χορτοΙνω.- 11 s·, τφ μία. ώα. xα~ 
μ~6., πληρώ, χορτόζw, τινό 11 μ'11~. έχω όρκετό όπό 
πρόγμά τι, άπολαύw. 

έμ-ηίήρημι, 'λ6ρ. ~' έΥέπeηaο.· 6όλλω πΟρ εΤς τι, 
lJυρπολώ, KaiW τι δ ιό τοΟ r.υ;)ός. 
έμ-πίητω, μελ. -πεaοίίμαι' :ilp. Ι' I1'έπεσο1' χιχ! 

έπ. [μπεοο1" πίπτω μέσα είς τι, πΙπτω έπΙ τινος 11 

προσπίπτω, είσορμώ, έκσπώ 11 μΤχ . άορ. 15 ' lμπεσώll 
~έπιπεoών (είσορμήσας) (jIDiwi:; (μεθ' όρμης) U ώσ. 
έπιπίπτω. 
'ΕΜΠ"Ι, -ίδο" 7, ' είδος κώνι.)πος, σκνΙπα, λιχτι'/. 

cule;(.- [μΞμο'lωμΕ '/η λξ;;.· σ~:Jχετ!ζετιχι Cιπό τ~νων πρ.ό; 
tYι'1 π~λ·Ύ;~μ. imbi, impi, &ΥγλQ:;ΙΧ;. ymbe· . ώ:J. π~ό; ' 
~ό I.~τ. omnis « ~ombh-ni·s)· βλ. S" λ. αφενο,). 
έμ-ηίτνω, .π? ιΤιΤ. ιi'/τ: ' ΙμπΙπτω' πΙπτω έπόνw 

. είς τι . . 
έμ-ηλ6ιιηνσι, ιi;ιp:p. &ορ . β' tOU lμ,π},έκω. 
έμ-ηλσσσω, άττ. -ττω' "όρ. ιχ' I"έπΑί'ίσα' πλάσ· 

ow έντός τινος 11 άλε(φw έπόνω είς Τι 11 tnlxprw Τι 
μέ τι . 
εμ-ηλειος, έπικ. ιivτΙ Εμ-πΙι:ος (8 βλ.). 
έμ-τιλi:κω, μελ. -ξω ' πλέκw έντός τινος, ένυφοΙ

vw, συνυφαίνω (λοιτιν. implicarej .- llιχ&'Ι]τ . , έμΠλέ
κομαι, περιπλέκομαι, είς τι. 2) μτ:ρ;; . ύφαίνw μετά 
δόλου, OKEUWPCJ, ΡQδιουργώ, καθισΤώ τι περιπε
πλεγμένον. 

Εμ-ηΙι:ος, α, 01', έιnκ. εμηλειος η iν'nλcιος, 
?/, ο,.' σ.ττ . ΕμηΙι:ως, ω,, ' έντελQς πλήρης tK τινος 
πράγματος, 

ΙΙμ-ηΙέω, μιλ. -π.1.cυσομαι· πλέω έντός τινος, 
ταξιδεύ(J. 

έμ-ηΙ';Υδιιν, έπΙρ. (έμπΑήσοω)' έι.ιπλήκτως, όπε
ρισκέπτως, μανιωδώς, κατά τόν τρόπον των naoa-
φράνων, παρaφόρ(.Jς. . . 

εμ-ηλιικτος, ΟΥ (έμ-πΑήσσω)' έκπληκτος, κατά
πληκτος, έμ6ρόντητος, θαμBwμένος, τεταραγμέ
νος, όναίσθητος, όνόητος .- 11 άσταθής, δστατος, 
εύμετό6λητος. - Έπίρ. ΙμπΑήκτω. '= παραφόρως, 
μανιωδώς. . 
Ιμ-ηl';μι:~oς, iltlXo μτχ, ποιθ, io". 60 τoiί ' ΙμιrI; 

πΑ'1μ,. 



ΙμιιΙιιν-i ... νlςω ιιι 

Ιμ-ιιΙιιιν (Α), έπ!ρ. <Ιμ-πε1.άζφ)- πλησΙον, πoΛU 
κοντό. [~ ι' ίτ:.ιμ~λ. βλ_ ni1.ai , π1.tισίO,.). 

lμ-ιιλιιν (Β) , έιι:Ιρ. έπιτετ., ~ντΙ on:1.';,.' έκτός, έξαι
ρέQέι τινός, παρεκτός , πλήν. 

Ιμ-ιιΙΙ;σσς, -άΜCνoς, ένε(ιγ . xaιϊ μέσ. μτχ. ιiop. α' 
τ()υ ΙΙμπίπ1.'1μι· έμπ1.';οατο, Ιπιχ. «ντΙ έ,.επ},';σάτο. 

q,;;πι"ΟΙΙΙσομαι, πaιΙΙ . μέλ _ τcιϋ εμΠίπΆ.1/μι. 
. έμ-πΙΙ;σσω, ιiττ. · -ττω, ! πιχ . ένιπΙήσσω· μΕ) .. 
-ξω' πλήaσω, κτυπώ, πρσσ6όλλω, τινά 11 προσκό
πτω, Όκοντάπτω, έπάνω είς τι 11 έμΙΙΙΠ1ω, πίπτω έν
τ65. Υι έπΙ τινος . 

ιμ-πΙιιτο, «ντί ει-.πΆ.'1ΤΟ, έr. ι χ. π!Χθ. ιiόρ . β ' τσϋ 
εμπlon:1.1/μ •. -iμπΙιισο, π:;ο:;τ . το υ α~:I')ί; xpciv?u. 

έμ-πλοιιή, ή (έμ-π1.έχω)· 1ό πλέξιμον της κό
μης. (τCιν γυναιι(ών). 
iμonvcuaa, aItty.. ιiντ ! έ-νέπ-νενοα, ,χορ. α' τ?ϋ εμ

on:ιoitJJ. 
έμ-πνέω, ΠΟΙΎίΤ. -nVCiw· μιλ. -on:ι-εVσομα. · ιiόp . :ι Ι 

lvion:"cvoa- φυσώ i) πνέω έν τινl (μετi ~oτ . ) " ώ~ . x:tL 
μΕΤ' !ΧΙτ. : Ιοτίοι- εuπι-έω=φουσκώνω τό πανί " ~Π 'Jλ . 
άναπνέω, ζω, εΤμσl «ζωντανός •. - 11 μτ6τ. άνα
πνέω έΥτός τινος, έγχέω 11 μτφρ. έμπνέω 11 φυσώ μέ· 
σα είς τι, φουσκώνω (τό παν!ά πλοίου). 
έμ-πνοισ, r, ' έμπνευσις, άναπνοή. '~κ ,?tI 
'μ-πνοος, Ο", χαί καιτιΧ OUvιx ! p. εμ-πνouς, ονι

(lιo-ron:,.o';)· ό έχων πνοή ν έν taurQ, άναπνέων, ζων. 
έμ-ποδίςω, μολ. -ίοω, «ττ. -.ώ (ιI,,+on:ov,) ' περι

πλέκω τούς πόδας, πεδικλώνω, δεσμεύω" ΙΙμποδίζω 
10χάΟΟi=ΠΡοσδένω συκα, τά συνδέω, ένώνω τοί'ς 
μΙσχους των (τά «κοτσάνια»).- 11 γε " ικω., κωλύω, 
έμποδΙζω, σταματώ, συγκρατώ. 
, έμ-π'διος, οι- a .. +on:OVi)· ό έμποδών ων, 6 έμ
ιΊλεκόμενος είς τούς πόδας, παρεμποδίζων, κωλυ· 
σιεργών. 
Ιμ-ποδών, ίπ ί ρ. ,χντ Ι έι- on:oo,ιo ω.ι=πρό τCιν πο

δών i) άνάμεσα είς τούς πόδας 11 έαχ-ημ-:ιτίαθ-η κατ' 
ιi'ιαλ'η Ι :ιν π~,; ; τό Ιιι-ποδών (ο βλ.).-έμποδώ .. είμ,= 
είμαι έμπό5ιον, έμπoδίζω.-JιI'ετιX τοϋ «ρθρ. τό έμon:ο
δω .. =δ, τι έμποδΙζει, έμπόδιον, κώλυμα.- Ilπρό τι
νος, φανερά, πρό τών όφθαλμων. 

Ιμ-ποιιΕω, μελ. -';οω' πσιω τι έν τιν ι, παρεμβάλλω . 
2) παράγω, γεννώ, δημιουργώ, προκαλώ, προξενώ, 
γΙνομαι αίτία νά γΙν!) τι. . 
Ιμποlσίος, α, ο,. (έμπο},';)' 6 άνήκων εΙς τ6 

εμπόριον, i) ένδιaφερ6μενoς διά τό έμπόριον (ιiπΙθ. 
-,:cιϋ Έpμ~ fι ). . 
Ιμ-ποlάω, π:ιρ:ιτ. ήμπ6},ωι-' μΞλ. έμon:ο},ήοω' πιχ 

ριχκ. ήμπό},1/χα (έμπο"';)' κερδίζω tμπορευόμενος 11 
κερδίζω" μέ,')ν, : βίοτοι- on:o},iιtι έμπο},όωΥΤΟ (επιχ. 
ιiντ! ήμπολώΙ-fΟ)= έμπορεύοντο πολλά άγαθά.- 11 
«:tι.λ . εΤμαι έμπορος, εμπορεύομαι .- 11 όγοράζω, 
πωλώ. 

Cμ-ποlι:μιΕω, μελ . ' -';οω' πολεμώ κατά τινος, δι
εξάγω πόλεμον έντός τόπου τινός. 

Cμ-ποlιΕμιος, 01" ό όνήκων είς τόν πόλεμσν, 
έχθρικός . έμπόλεμος. 
Cμ-ποlι:ύς, -Ιως, δ (lμnο~άω) ' έμπορος, πρα- , 

γματευτής . 
έμ-πολή, 11 α .. +πω},έω)· έμπορεύματα, φορτίον 

11 έμπόριον , συναλλαγή, δοσοληΨία.- 11 κέρδος προ· 
ερχόμενον έκ του έμπορίου, κέρδος, χρήματα [~ι ' 
ίημ()λ .· βλ . πέλω, on:έ1.0μα,) . 

Ιμ~π'ΑlJμα, ·ατο" τό (έμπο1.άω)· έμπόρευμα, 
φορτίον πλοίου" π/'rιθ . έμπορεύματα. 
Ιμ-ποlητΟς, ή, όι- (έμπο},άω ) ' ήγoρaσμένoς, 

πωλημένcς . 
Ιμ-ποΑις, -"ως , δ , Τι ' ό εν τι:i πόλει, 6 έν τΙ) πσ

λιτείQ ' ό έμποΜς τ ... ,=6 συμπολίτης τινός. 
Ιμ-πολϊτcύω, μ;λ. -οω' εΤμαι πολίτης πολιτεΙος 

τινόζ, έ χω πρλιτικό δικαιώματα έν τινι πολιτεΙQ. 
Ιμ-ποl6ωντο, γ ' :tί.·ι,θ. έ " . π:ιθ . πρτ . 'tc:.fι lμπο1.άω. 
έμ-tr'ρι:uμα, -αfΟς, τ6 , εΤδος ,έμπορ/ου . Έκ τofι 
Εμ-"ορςύομαι, μ. λ . -5VΟομα.· π!Χθ . !iQp. ιχ' έ .. επο· 

ρεiι/hι .. · ιίπeιθ. (έμπορο,)' εΤμαl έν noPEiQ, ταξl- . 
δεύω.- • ταξιδεύω δι' έργασίαν (έμπόριον), είμαι 
έμπ~, έΡιτορε60μαι. 2) μι 0;' αίτ. έμπσρεύομαι 
εΤδός τι. ·Ε; o:~τo6 τό 

Ιμ-πορι:uτέον 7] -Ια, ρ-ημ. ιίπ!θ: πρέπει νό πσ
ρευθι:i τις, πΡέπει νό όπέλθ!). 
, Cμ-πορία, Y, (lμπορος)' έμπόΡίον, συναλλαγαΙ, 
δοσοληΨΙαι " έπιτήδευ,.:α.- 11 έμπορεύματα, εΙσαγω
γαl έμπορευμάτων. 

Ιμ-πορικ6c;, t7 , ό,. (έμπορος) ' ό όνήκων εΙς τ6 
έμπόριον 1; κατάλληλος διό τό έμπόριον, έμπσρι
κός ιι χρ';μ-:ιτα έμπoρ,xιi=είσαγόμενα άγαθά. 
έμ-πόριον, τ'; (lμΠΟ(!Οi), λιχτιν. emporlum' τό

πος όπου διεξάγεται έμπόριον , έργοστάσιον, άγο
, ρά 11 έμπσρικός λιμήν, έμπορικός σταθμός . ·- • &"ci 
έμπ6ρια=έμπορεύματα.'Εχ τofι 
έμ-πορος, 01' (l .. + n6eOi)' 6 έπι6ότής πλοίου 

(λ:ιτιν . vecfor) .- U ταξιδιώτης, περιηγητής , 6δοιπό
ρος. -1116 τοξιδεύων πρ6ς έμπορίαν , έμπορος (λιχτ. 
mercafor, inslHor) 11 μτφρ. έμπορος βίον = ό έμπο
ρευόμενος την ζωήν του, έμπορος της ζωης. [δι' 
i τuμ9λ. 61. . πόρος, on:ορεVομα.) . 
έμ-πορπάω, μελ . -';οω' συνάπτω, στερεώνω, διό 

πόρπης ('ή διό περόνης). - ΠχθΎίΤ., εϊματα l~e{Joe
πέατο ( ίων. ιiντί -'11'fΟ) = έφόρεσαν Ιμάτια κουμ6ω' 
μένα είς τόν ώμον δ;ό πόρπης. ' 
-Eμπouσσ, Τι' όνσμα φαντάσματος (χ~ ιν:. ιστοι· 

χειοο» ) λαμΒάνον το.:; ποικίλας μορφάς. [i6.5 έτuμολ.). 
έ,μ-πρακτος, ο .. (έμπράοοω)' κατσρθμτός, έκτε

λεσTό ~, δυνάμενσ::; νά έKτελεσθ~ . 
Ιμ-πρι:πής, ες' πασίδηλος, καταφανής, εΤς τι (η 

δ I6 ' τι ν :>ι:; \. 'Εκ Τ'.) ~ • 

Ιμ-πριΕπω· είμαι περιΒόητος, διαπρέπω έν τινι, 
διοπρέπ;.! μεταξύ πολλ(:>ν.- 11 εΤμαι έπιφανής διό τι . 

Ιμ-πρΙ;δω, μελ . -σω ' φουσκώνω, έμφυσCι, έξογκώ
vw.- 11 = έμπίπρ,lμι=κατακοΙω, καΙων μετα6Cιλλω 
τι είς σποδόν, 
εμ-πρησις, -εως, ή (έμπίΠΡ'1μ,)' έμπρησμός, πυρ

πόλησις . 
έμ-προδι:ν, έ:t ί ρ . πο ιη τ. ιiν:Ι Ιμπροο{Joc ... 
έμ-προσδι:ν, κιχ : πρό o~μ ;p . -&c, ~ πΙ;>. χιχ! πρόθ.

Ι i rti τόπ'J~ , έμπροσθέν τινος, ένώπιόν τινος.- 11 
έπ ί Ί.v;νr- ·) . πρό, πρότερον, παλαιότερον . Έ; IΣ~ΤOυ τό 
έμ-πρόσδιος, οι-' πρόσθιος, έμπροσθινός 11 πρό-

τερος " οΙ ne60{J-IO, (έν·ι . π6δCi) = τό «μπροστινό 
πόδια» (i:t ! τετρ:ιπΙ;~otl , «ντίθ. οΙ don:lo{J-ao" Ινν. πόιJες). 

έμ-πτίίω, μελ. ·Vσω· πτύω είς ... 
έμ-πυιιάςω, μΞλ . -άοω' κατακσλύπτω, καλύπτω 

έντελώς, περιτυλΙσσω.- ll:tOJJt. , .. όo~ ollμπεzRnια
οται=6 νους του είναι πεpΙKεKαλυμμtνoς, τυλΙΥμέ
νος έν μυστηΡΙΥ (ϋπουλος, κρυφός) . 
εμ-πϋος, 01' (έ .. +πϊίοι-)· ό έχων έμπύημα εις μέ

ρος τι του σώματος" ήλκωμένος. 
έμ-πυρι:ύω, μελ. -οω (l-ν+πV,?)' πυρπολώ, κατα

καίω. 
έμ-πυρι-βήτιιι;, -ον, δ (έι- + on:ve + βαίνω)' ό έν 

πυρί βαΙνων, ό έπί τοΟ . πυρός τιθέμενσς , (έπΙ 'ςοϋ 
τρ Ιπo~σ;: ' ιiντ Ι θ. τψ αon:veo,). 
εμ-ρυρος, ο .. (ΙΙ .. +πίίρ)· 6 έν τι;> πυρΙ, η δ έπl 

του πυρ6ς.- U πυρΙκαυστος.- 1116 άνήκων εlςΙμ
πυρον θυσίαν' lμn.veOi ΤIΧ"'1 = ή τέχνη της διό 
πυρός μαντικης.- 'Ι:!; o~σΙlΣaτ. , τιi Ιμπυρα (έν-, . lc,a) 
= αί διό πυρός θυσΙαι, Τι οίωνοί συναγόμενοι έκ 
τών έμπύΡ'...:ιν θυσιών. . 

εμυιιον, ιiC;p . β ' τοϋ μνΧάομαι (8 6λ.) . 
έμ-φaΥείν, ιi,i. p. β' (Χπρ:ρ. ) ιi"ιεu ενε~τ. 'ν χρΥισει 

( βλ . έσ{J-lω)' θέτω τι έντός τινσς καΙ τ6 τρώγω, 
κατατρώΥω, τρώγω έπΙ τινσς. 
έμ-φαινω, μέλ . aι-ώ' «όρ. α' l"έφ'1"α' δεικνύω , 

φανερώνω. κόμνω τι νά έμφανισ8ι).- Παθτ,τ. , μιτ ::" 
μί α. μέλΙ. . έμφΟ.1'οϊίμαι· φαΙνομαι μέσα έν τινl (φαΙ· 
νομαι εν τινι), άντανaκλώμαι U έμφάνΙζoμα~ έμφα-
νίζω έμαυτόν. . 
έμ-φΙΙνηναι, «ιt p 'f . π:ιθ . «?ρ. 15' τοϊ) lμφαίι-tlI. , 
cμ-φδνΙ;C;, ii (έμφαn;ι-α,)' 6 έν taUTQ έμφαί . 

νων (δεικνύων), άντανακ.λών; όρατός, σοφής, εύ
κρινής, φανερός, δηλος. 2) όνσικτός, ε ίλlκρινής , 
δημόσιος, πάγκοινος. 3) ψηλαφητός, πραγμqτικός . 
άληθιν6ς. Έ~ α~τoίί τό 
Ιμ-φCΙν.ςω, μιλ. -ίtιω, «ττ . . ·Τώ· παρουσιάζω Ι! 

καθιστώ έμφανές, έξηγώ. έρμηνείιω. 



ΙΙ4 έμφaνώς-ΙνaΥώνlος 

iμ-φaνώς, Ιων. -έως, έπΙρ. του Ιμφα.,,'''· φανε
ρQς, καταδήλως, άμφιβόλως ιι δημοσίςι (λ~τ. palam) 
εμ-φδσις, -.oo~, ή (Ιμφa/."ομαι)· τό έμφανίζε ' 

σ8αι έν τινι, άντανάκλασις, άντα'Jγεια ΙΙ έξωτερική 
Ι;μφάνισις. 

έμ-φeρι:ιa, ή' όμοιότης . 'Εκ το& 
έμ-φι:ρ~ς, έ~' δμοιος, όμοιάζων, «παρεμφερής». 

-Έπ!ρ. -ρώς=όμοΙως, άκριβώς δπως. 'Εκ τοίί 
έμ-φέρω, μελ. Ι.,,-ο/σοο· φέρω τι έντός.- Ilάντι.-

τάσσω είς τινα, έναντιουμcι είς τινα 11 όνειδΙζω τινά. 
έμ-φλέΥω, μsλ . -ξω' όνάπτω φλόγα, καίω. . 
εμ-φλοξ, -oyo~, δ , τΙ' ό έχων φλόγα έν taUTQ. 
έμ-φοδος, ο." (/ι+φόβo~)' ώ; ένεί'γ'ljΤ. , δ έμΠΘιών 

φόβον, τρομερός.- 11 μo ~σ. πιιθ'ΥίΤ' έ'/ν . , . δ πλήρης 
φόβου, πεφοβημένος, τρομοκράτημένος. 
έμ-φορβιόω, μελ . -ώσοο a"tφσρΡιά)' βάλλω έπι

στόμιον (οΙονε! «φορβιάν ») είς τό στόμα μου ~ν4> 
παΙζω · τόν αύλόν (~ι6τι τ? έπ ~~~6μι oν ήτο ~!ί'μxτι
νον, ώ~ κ~ί ή ψορ6 ι :ί). 
έμ-φορέω, μελ . -ήσω, (ί) ; τό Ιμφέρω' φέρω έν 

τινι, φέρω είς τι, φέρω έπΙ τινος_- Π!Χθητ., φέρο
μαι πέριξ Υι π~ό:; ΤΙ .- 11 έν μέ~ . καΙ π!Χθη-;., Πληρώ 
έμαυτόν πράγματός τινος, κάμνω ύπερβολικήν χρη
σΙν τινος. - 111 μ-;φρ. έπιπΙπτω, προστρΙβομαι, έπΙ 
τινος. 

έμ-φράσσω, άττ. -ττω, μελ . - ξω' άποφράσσω, 
cφράζω, στουπώ"ω» ΙΙ έμποδΙζω, άπo~λεΙω. 
έμ-φρουρέω, μΗ. -ήσω ' φρουρώ έν τινι τ6π~. 

'Εκ τοίί 

εμ-φρουρος, ο." (/."tφροvgά)· ό φρουρών εν τινι 
8έσει ΙΙ ό ύποκεΙμενος, ύποχρεούμενος, είς στρατι
ωτικήν ύπηρεσΙαν (νό ύπηρετήcr:ι ώς στρατιώτης). 
- n Π!Χθητ., ό φρουρούμενος, δ έγκοτεστημένος 
(έγκεκλεισμένος) έν φρουρςι. 
Ιμ-φρων, Ο", '(δ";. -ο"σς (Ι"tφρήl')' ό εχων τός 

φρένας του, έχέφρων, ουνετός 11 ό εχων τός αί
σθήσεις του, ζωντανός. 2) ό εχων τό λO~ΊKά 
του , λΟΥικός, όξύνους, συνετός. 

έμ-φυιίς, έ~ (lμφVω)' ό έμπεφυκώς, ό φύοει έν-
υπάρχων, έμφυτος. . 

Ιμ-φiiλoι;, Ο" Κ!ΧΙ έμ-φύλιος, -.01' (ι" .ι-- φiί.\o,,)· 
δ άνήκων εΙς τήν αύτήν φυλήν, ό έκ τής αύτής 
φυλής (<<ράτσας» ), έμφύλιος 11 Ιμ,φύλιο" αT.uα=συγ
γενικόν α1μα ΙΙ τoιίμψv,ιo" αΙμα = τό αΤμα συγγε
νους, τ. Ι. φόν.ος συγγενους.- II ό συμβαίνων έν
τός (μεταξύ)τoCΊ λαου ΙΙ στάσις εμρυλος=έσωτερική 
στάσις, έμφύλιος πόλεμος. 
έμ-φύς, μτχ. άορ. β' τ?ίί lμφVω. 
έμ-φiiσάω, μιλ. -ήσοο' q;uoc> εν τινι, φυσώ είς τι 

11 φυσώ έπάνω εΤς τινα. 
Ιμ-φUτoς, ο,,' ό πεφυτευμένος (γεγεννημένος) 

έντός τινος, ό φύσει ένυπόρχων είς τι(να), εμφυ
τος, φυσικός. 'Εκ το& 
. ·ι .... iiω, . μιλ . ...vooo, ά6ρ. (ι' Ι"έφiJσα' έ 'Ι τ,,'~ y- r-6-
νοι, 'tou-;ot, μsτCt μτΙSτ. στ,μ . , φυτεύω, έμφυτεύω.- ιι 
ιb~ άμτΙS. iv τίjj μέσ. Ιμφύομαι Jlsor Ct i ·lsr-r. "ρ:. Ιμ
πΙφfJκα, ά"ρ. ΙS' I"έφiJ,,· φύομαι, φυτρώνω, αύξάνω 
(Ιν τινι ij iTt! τινο;; ) ΙΙ ριζοβολώ είς τι, προσκολλώ
μαι είς τι Ο Ιμφvl'αι χειρί=προσκολλώμαι στερεώς 
(σφιγκτά) ε.Ις τήν χεΤρά τινος,σφίγγω τήν χεί
ρά τινος. 

Ιμ-φωνoc;, ο" (ltr+φωVΉγ έχων δυνατήν φωνήν. 
εμ-ψοφος, ο,,' ήχών. 80;:Jυ6Wδης. 
Ιμ-ψυχοι;, ο" cΙΙ'tψvχή)' ό έχων έν έαυτι;:> ΨU· 

χήν (~.,., λ. ζωήν), ΖWν, ζωντανός. 
έμ-ψυιόω, μελ. -ώσω <[μψυxo~)' κα8ισΤώ τι Ιμ· 

ψυχον, έμ66λλω ΨUXήν (ζωήν), έμΨυχώνω. 
έν, ~ω;;. κ'% ! !Χίολ. ά.ντΙ εΙ~ (a ελ. ). 
ΈΜ, πα : !) ,. Ινί, έ :ω'.. ιιΙ .. , 'εΙ,,/.- ΠΡΟθΕΣΙΣ με~σ. 

ΔΟΤ. : - Ι 'ΕΠΙ' ΤΟ ·110Υ.· έν, έντός, εΙς : 11' Ά"ή
"11,~ . Ι" Tρoίrι, 2) έπΙ , έπάνω εΙ:::; , έπl τινος: Ι" 
οv,?rοι=έπl τών όρέων (έπάνω εΙς τα Ορη). 3)έ::Ι 
έ·ιtuμιiτω .. , ΙπAιoμ.ι.iί κλπ .: Ι .. Ισ{J.ήn=φέρών έ",δυ
μα ΙΙΙΙ' οπλοις=ύπό τά δπλα. 4) με.ταξύ (του ό
ριθμοϋ) τών ... : lιι ι:σ.~ πρώτοι - μεταξύ τών-πρώ
των U έπί παΡOUσlςι τινός, ένώπιόν τινος. 5) εΙς 

τήν έξουσΙαν τινός, τό έξαρτδσ8αι l';K τινος, 1'6 έ:T~ 
ναι έν χερσΙ τινος ( << στό χέρι » 'TIv6i;) : -."lκη, «al
ρατ ' [χσ.".,:αι Ι" άt7oα"ιίι:oισι "ιιο-;σι . = ... ε,Τναι εΙς 
χεΤρας τών 8εών (έξα;nωνται όπό τούς θ;:ούς, ε1-
ναι είς τήν έξουσίαν των)' Ι" Ιμο' lστι=εΤναι «στό 
χέρι μου>, έξαρτδται άπό έμέ. . ~) συμφώνως 
πρός ... - ιι ΈΠΙ' Tor- 'Ol)rA'Nor·r,. Μι.; ~Σοr (ΤΡΟ'
Ilοη ' δια τινος, μέ τι( να), μέσ~ τινός, διό μέσου 
τινός: Ι .. :πvρί πlμnρημι = πυρπολώ (καlω) δια πυ
ι:.ός 11' δ.σμφ δ;jσαι = νά δέσ.ω διό δεσμου . - 11 
ΈΠΙ' ΧΡΟ'ΝΟΙ' έντδς χρονικου τινος διαστήμα · 
τος, κατά τινα χρόνον: Ιν τούτφ τφ ~!16"φ = 
έντός του χρονικου TouTcu διαστήματος ΙΙ .Ι" Φ 
(ένν. χρ6 .. φ) = καθ' δν χρόνον ΙΙ Ι" βραχ.ϊ (.'1'/. 
χρ6"φ) = έντός όλίγου (χρόνου), έντός βραχέος 
XΡOνΙKOCΊ διαστήματος.- lν ΈΛΛΕιπηΚΏ-Σ ίν φ?χ
σεσιν, ο[ιχι (ιί: /" • ΑλΚΙ'160ΙΟ, εΙ" 'Αίδσ.ο, άττ. Ι" 
U Ιδου κ. 4., Ινθιι έ~ ')πιxκoύΞΤ" Ι fj ~oτ. οΤκφ 'i'ι δ6-
μοις.- ν ΆΠΟΛf'ΤQΣ (iivs!.I oiιot!X:J-;; . ), 'QΣ ·Ι!:ΙΗΡΡΗ · 
ΜΑ' εν8α, έν τι;:> μεταξύ, πρό:::; τούτοις, προσέτι.
νι θΕ'Σn;·-. έν τψ έπει έν! o:~ε Υι ΙΙ' έ,ητliσ:;ι~α : 1:7); 
t,,~:zf,~, μεθ' i); συν(lν-;'χsι , συ ·l-ηθέ~1X~ιr. δέ το!} τ? συμ-

. ΙS!Xίνει έ'Ι τφ τ:ίπφ Ι"ί, oση~ δμως eπ : το:σσόμβ'IΟ; ':ί'S
ΠΞΤΙΙΙ ε:; Ι"ι.- νι 'ΕΝ ΣrΝtJΕΊΕΙ' 1) μετά ρημά
τω .. , δπότι ΤΙ Ι." ~ ι !X τ ηί'ε, t7iV β:ισtκ7r1 -:η~ σημασ Ι !Χ'1 
(τοσ έντός, πλησΙον ... ). 2) με-.:ά Ιπι8έ-.:αι", "f?; Ι:ι.
"ρ:ι σι 'l τoίi β !Χθμοu τη;; π~ιότητo;; (π. χ. εμ-πικρος, 
ΙΙ'-λειικος = μδλλον (1'1 : κάπως) πικρός, λευκό:::; ), Υι 
π~ό; ~ 'ήλω:J~'J το !) Ιτι τι, ε ΧΞ Ι τ ι ) )( SΧΤ1J:(t~ '1 Ι : έν ... α.ι
μo~=ό έχων αΤμα,. ι .. -άκα"θo~=άKανθώδης . 3)!'1 
:;υ~θέαει ή έ,,- '(Ι '/ετ"ι : Ιμ- Itρ'. τGι'ι β, ΙΙ , π, φ, ψ' ly
πρό , ιϊιν Υ, κ, ξ, χ' έλ - Π(ο(, τ05 λ' κ:ι : έ 'Ι ~ λ! Ύ!XΙ; τι-
:;: ν Hξεα~'1 i(l- npό 'to ,j ρ . . 

Έ-,;vμ.: έν, rιι. ι ·~τ. άττ. [l't, Άρχ. , Κιιιtρ .. ΚρΥιΤ . Ι" 
~ 11' ::~t~. μετ: ~~ τ . (θεσa . , ~".ιωτ . , '.~ r- y;. , J<~r.p. κλπ.) 
ε" πόλι", μετ« Ic;;;. ·-A,,'t . (ενι ψρεσι, rl' πολει), Κ:Σ! 
μετ« ,ε ·ι . (τι . χ. Ιμ1)γ. 11[" Άίδίio, ιiη . έΙ' 'Άιδοιι, 
itτ . i nI'(F . Ι" τώ" πόλε",., π~n . χα: lμπαδάn /Ι" 
ποδών) ' "υγΥ. τψ n«λ-Αu.τι·ι. en, :ι.λιι.οσ . λα-:ι • ίη, \'",& .. 
π,,~ ·'(ειψ . ίη ' e'l πα:; : ,:οΙί-:οι, ίι:tόχΕIΤΟΙΙ ians t . ' en 
(' eni) =έντός < * ΙJ..- -Έκ τη{; ι" έ~η/.l~c;ιιρτiιe'lj δ τΙίπος 
έ,,~ (in. εΙ~ χα: Ις ελ. λ ι .. ) :ι.ατ ' u.νΟΙί.ι.γ!ο: ·1 πρt, τό 
ιiντ Ι θ . έξ, οuv:«σσε-:ctt. 8~ ουτ"); μετ' Gt! τ ~ιr.:. xιι,όιt ι ν 
;;ημιίτ.ιuv κι~ΉC;Ξω; σr,μ~V": tχwν' ;:r.-€λ. Χ2. Ι el,· ώΠΩ, 
κaι:-έ"ωπα (alo ώπα lδέσ{Jαι), Ι.,,-δέξια «11' δ.ξιά), 
Ιμ-βαί."ω, 1μ,-βάΑ.λω, 

εν, c;iι~ . του εΙς' κaιί ένα, x l ,,:. ά~σ. 
έν-αβρύνομaι, πιχθΥιΤ: έναβρύνομαι, σεμνύνο

μαι, ύπερηφανεύομαι. 
έν-CΊyι\ς, ες (l"tιiyo,)' ό έν άγει ων, δ έν κα

τάΡQ (i; ύnό κατάρον) ων, έπάρατος, Kατηρα~ένoς, 
μεμιασμέ"ος, βέ βηλος, ένοχος φόνου ι! YE'I:XIi!;, 
βδελυρός , κατηραμένος. ' E~ αίιτο& ΤΟ 

έν-aΥίι;ω, ~n . -ίσαι, ti t"C . -t'ώ' προσφέρω 8υσΙας 
είς τούς νεκρούς, ι.ιχτιν. parentare' άντΙθ. τψ ~oo ' 
=προσφέρω θυσίας είς τους θεούς. 'Ε; a~ :oίί 
έν-άΥισμα, -α-.:ος, .ό · θυσΙα προσφερομένη εΙς 

νεκρούς . 
έν-αΥιιaλίι;ομaι, μέc::ι.ν· λαμβάνω τινά εΙς τός 

άγκόλας μου, « άγKqλιάζω :> . 
έν-αΥιιυλάω, μ ολ. -ήσω (l"tιiYItvAfI)' προσαρμό

ζω άγ κύλην (τ . ε. Ιμάντα, λωρΙον) είς τό άκόντιον, 
ϊνα τό έξσκο\l τΙσω. 
έν-aΥρόμενος, μτ;(, έιτιχ. πΙΧθητ. άορ. β' του 1 .. 0.

Υc ίρω. 
Εν-aΥΧΟC;, ξπίρ. a,,~-άyxι)' μόλις πρό όλΙγου, νε-

ωστΙ, προσφάτως. . . ' 
έν-άΥω, μελ . - ξω' άγω , δδηγώ, 'έντός (μέσα εΙς), 

προχωρώ ΙΙ wθώ, παρορμώ ΙΙ καταπεΙθω. 2) ~ai' ιι ί τ .. 
ΠΡ«Υμ. ΠΡΟΓεΙνω, ε ίσηγουμαι ΙΙ έξεγεΙρω, προκαλώ, 
έπισπεύδω. . . 
Ιν-σΥωνίζομaι, uπcθ: t;;ί τ6που, άγωνΙζομαι εν 

τινι τόπω : εύμε"ής Ι .. αΥωl,ίζεσι'J.aι=εύνοίκός (κατ
άλληλος) διά νά πολεμήOl) τις ' (νό συνάψr:ι μάχην) 
έν αύτ.:;> ιι λάμ6άνω μέρος έν μαXr:ι. 
. iν-CίΥώνιοι;;, σ" α." 1 άΥώ"γ ό όνήl(ων (Τι 6 ΚΟΤ-
6λληλοςί είς άγώνα (μάχην). .2) Ι",αΥώ"ιοι θ.οΙ 
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- οΙ ~εol ΟΙ έποπτεύοντες τήν τέλεσlν τών άγώ
νων 11 xtι~. Ιπ!θ. το!ί Έ~μoίί. 
Ιν-σ8ΑΙω, μιιλ. -"αω = ιί8-λέω' άΥωνΙζομαl, λαμ-

6όνω μέρος εlς άΥώνα. 
. Ιν-σιμίιειι;, εααα, ε" = ;t'a,μo~ (βλ. λ.). 
Ιν-αιμοι;, ο" (Ι.+αΙμα)· ό έχων έν έαυτι;> αΤμα, 

cσυναΙματοςι. 
Ιν-aιρΙμι:ν, έπιΥ.. iν-;;Ι Ι_'ρει'", ιΧπρφ. ,~ίί Ιναίρω. 
iv~afpω, έπιχ. l"ναίρω' μίλ. έ"α2ώ' ιi?p. 6' ή"α

eOfl, 1t~Ιr,Τ. κ"ΧΙ l"ago,,- μ!':ί. ιi6ρ. cι' έι:tJeάμ,lιι, έπικ. 
.(' Ιν. έγήρατο (;~α!!α)' άποκτείνω, φονεύω, σκοτώ
νω 11 ώ:ι . έπί π~αγμ. φθεΙρω, καταστρέφω 

Ιν-αίσΙμοι; κα: Ιγ-α'αιος, ον (έν + αΙαα): εlμαρ
μένο:;, πεπρωμένος, άπεσταλμένος ίιπό της μοιρας. 
λ'Χτ. fataIIs I1 έ'Ι κaλi) σΥίΙι:χσ., έπΙκουρσς, πρόσφο
ρος, έπιτήδειος.- 11 ό ων έν συμΨ·JνΙQ πράς τήν 
μΟiραν, εύπρεπής, πρέπων, κατάλληλος 11 κ:χ\ Ξπί 
πρι;σώπω'l, δΙκαιος.-'Ε;τίρ. -lμω .. =πρεπόντως, προσ· 
ηκόντως . 
Ιν-σιχμάςω, μίλ. -αω' άγωνΙζομαι, πολεμώ, έν 

ηνι 11 xtί;;. χειρΙζομαι τό δόρυ. 
Ιν-αιωρέομσι, π:χθΥίΤ.· περιφέρομαι, περιπλανώ· 

μαι, Ιν ηνι 11 φέρομαι έπl τών ύδάτων (περιπλέω) 
Τ(jδε κάκείσε. 

ΙνάκlΙί, έπ!ρ.=έ""άκι. (ο βλ.). 
Ινδιιόσιοι, αι, α (έ""έα)' έννεακ6σιοl ('1/ ΥΡ. 1'11-

"ακόοιοι Τι:.ι;ν ""θΥι)· 
Ιν-δκούω, μ,λ. -oυαoμaι' άκούω Ιν τινl τόΠΥ, 

ά<oυ~ έντός. 
Ιν-σΑc'φω, μίλ. -ψω' π'Χθ. πρχ. έ,,-αλήλιμμαι' 

ό,είφω, χοΙυ . - μί:)-:ιν, όλε :φω έμαυτόν, ij άλεΙφω 
δ,' έμcυrόν. ' 

Ιν-δΑΙΥΚI)Ιί, ο,,' όμοιός, 6μοιόζων. 
Ιν-άΑlοι;, α, 01' κ:χ! -ο". -ο,,' επικ •. καΙ λυ~, ώ:ι. 

.iHlao. (έν+ι%1,,)' θαλάσσιος 11 ό έν θαλάσσο (ij 
~τl θαλόσ::η~) ων (λ'Χ:ι·l . marlnus) . 
Ιν-σλλσΥηΥσl, <Χ;τ;;φ. r.αtιη •. ιΧ-:ιρ. 6' τοίι έναΗάοαω. 
Ιν-σλλάξ, i .. !p.' διαδοχικώς ΙΙσταυροειδώς, σταυ

ρωτό (λ-χ:ι ·ι. viclssim). '1<;κ τ~ό) 
Ιν-aλΑάσσω, x~ •. -ττω' μΗ. -ξω' ιΧ6ρ. α' Ινήλ

'-αξα' ;;ρκ. έ.ήHcιχcι, ot!'tlί. έ"ή'-λcιyμcιι' άνταλλάσ
σω, λαμβάνω έπ' άνταλλαγr1 11 ώ~. έκτρέπ,,,) όπά 
ένά::; πράγμ. είς Ολλο.- 11 Ηα&1,:. μεταβάλλομαι,. 
διαφέρω όπό τινος. 2) συναλλάσσομαι, έχω έμπο· 
ρικάς σχέσει::; μετά τινος. 
Ιν-άλλομαl, μiλ. -αλονμα,' ιiόp. α' ·.,λάμ.,,,· ιX:τ~· 

IίΗ.' πηδώ είς τι il έπί τινος, έφορμώ έναντΙον 
τινός. 
iv-aAAoς, ο,,' μετα5εβλnμένος, έναντΙος. 
έν-δλος, ο .. (l .. ·j-Cϊ4)=c .. <iAco. (ο βλ . ). 
Ιν-δμέΑΥω, μΕλ. ~ξω' όμέλγω μέσα είς τι. 
Ιν-άμιλλος, ο .. (έ .. +cϊμι'-'-α)' ίσοδύναμος, ίσΦπα· 

λος 11 κ~;;. ό άμιλλώμενος, δυνόμενος νό άΥωνι-
σθι':)11 ri~!'t ίσος, έφόμιλλος. . 
Ιν-σμμCνοι;, ίω'ι. αν: ! έν''1μμένο" μtχ. παθ. πρχ. 

τ!). ίι ένιίπι:ω. 
έν-σντa, έ:τΙρ .' όπέναντι, άντικρύ (Jleti γεν,). 
εν-σντι (έ .. +άντί), έ;τ!ρ.=ένα .. τΙον (61.. ίο.). 
έν-σντί-βιοι;, ό .. (έν+άντι+βία)' ό έχθρικώς δια-

κε/μενος, ό όγωνιζόμενος (παλαΙων) κατά τινος 11 
o\ι~. Ιναντιβ,ο,,=έναντίον, έν άντιθέσει πρός ... 
. Ιν-σντίος, 0"- ό όντικρύ ων, . άντίo~, άπέναντι 
ων 11 πρόσωπον πρός npό:Jwnov, napoU::JiQ τινός, 
ένώπιόν ηνος. 2) έν έχθ;;ικ'ij έν·ι. ; 'ό άντιμετωπί· 
ζων τινά, 6 όντιτασσόμενο::; κατά τινος.- 11 άντΙ· 
θετο::;, όντlμέτωπος, έναντΙος, άντΙστ,)οφος 11 τό έ.
α .. τίο .. =τά έναντίον, τό όντίσΓροφον- 1I τ6 o~B. 
έ"αν~'oy ώ; ίπ!ρ.=έναντΙον Τι ένώπl6ν τινος. 2) 
έξ έ .. cι"τ[οv=όπέναντι, άντικρύ (λcιτ:ν. ex adverso). 
3) Ιμ:χλ. ί;;ί".I"αντΙω.= άντιΟέτως, έχθρικώς, μ:1:ιΧ 
~oτ. Έ; α~τoϋ τό 

Ιν-σντιόω, μι) .. -ισσω' ΤΟl10θετώ όνΤΙΚΡύ.-Κ!'t-;ιΧ 
τό ' :τλΞt:ι~ον ώ; riΠOjθi:. Ινσντtόομσι, μ,λ, -ώιsoμαι' 
iό~ . . άι' ·ή .. α"τιώδ"..· r.;;x. ήνcι .. τlωμα,· θέτω έμαυ
τόν - έναντlον τινός, άντιτΙόεμαl, όνθίσταμαl 11 εΤμαι 
έναντ(ος πρός ΊΝα: ' - 2) όντlλέΥω, λέ,/ω τό έναν-
τ/α, πρός τινα 11 άρνοσμαι_ . 

Ιν-σντfωμσ, -μα το •• το (ένα"τιjSω)' πδν τό έν
αντιούμενον, έμπόδιρν, κώλυμα, πρόσκομμα. 

Ιν-σντfωσιlί, -εως. rι (Ι"α"n6ω)' όντίθεοις, έν-
αντιότης. .• 
ενσξσ, <Χ6ρ. · α' ,05 "ιίααω. , 
έν-σπ-C8δνον, ιΧ6ρ. β' tOt; Εγαποδ,,(ιοκω. 
έν-σπ.ηκC, ίων. ιΧ'l't! έναrpηκ., γ' έν. αορ. cι' t05 

έ"αφΙ'1μ,. 
iv-an-ίinrc, ίων. ιΧ'ιτί έ .. αφηπτε, y'..iv. It;:-t. tIJtι 

έ"αφιίπτω. . 
έν-σπο-δcίκνiiμι' άποδεlκνυω έν .τινl πράΥματι.

Π!'tθητ .• είμαι διακεκριμένος rι φανερός. . 
έν-σπο-8ν!ίοιιω, μaλ. · -άπο8-Ωνονμιι," όΠΡθν"rJσκω 

έν τινι τόπυ. 
έν-σπο-κλάω, μελ. -κ'-40ω' θραύω (μικρόν τι) μέ

ρος- έντός τινος. 
έν-σnο-λc'nω, μ:λ. ·ψω· 6πολειπω έν τινl, όφίνω 

όπΙσω. 
Cν-σπ-όλλίίμl x!'t! -ύω' μολ. -ολέαω, ιΧττ. -ολώ' κα· 

ταστρέφω έντός τινος Υ, έν τι;> μέσΥ τινών. 
έν-σπ-ομόΡΥνίίμι, ,ω .. -απομ6ρξω·. σπογγΙζ{J (ό

ποτρίβω) έντός τινος (έπΙ τινος) 11 χ!'tί έ .. ,ψ. ένα
ποτυπώνω. 
έν-aπο-νίςω, μaλ. -απo .. ίψ~· όπονΙπτω, άποπλύ-

νω, έν τινι πρ6γμ. ' 
έν-CΙπo-τίνω, μέλ. ~απoτίoω' πληρ:;'νω ώς ποινήν 

(πρόοτιμον). 
έν-απο-Ψύχω, μΞ/.. -ξω' αποδίδω τ6 πνεϋμα (τήν 

ψvχήν), έκπνέω 11 δροcίζω έμουτόν 11 άνακουφΙζΟ
μαι (όθεν άποπατώ, άφοδεύω). 
έν-άπτω, μΞλ . -γιω' προσδένω είς . τι, προσάπτω 

τι είς τι 11 συνάπτω τl μετό τινος - Ι1!'tθJj":. κ:x~ μ!c., 
7;;;;Χ. έ..ημμαι· φορώ, είμαι ένδεδυμένος, ένδύομαl. 
- 11 όνάπτω, θέτω πσρ, πυρπολώ 11 Ile:). λαμβόν~ 
φώς δι' έμαυτόν. 

-EHAvPA, -ων, τιi, μGίνoν YAι~ά :τληθ. ί·, Xpr,asL ' τό 
δπλα (τό λάφυρα) φoνευ~έντoς έχθρ~ϋ (λατιν. ,ρο
Ila) 11 λάφυρα. 

Έrv'1': ~ .. lIρα d~~ •• πληθ: έιiαίρω, ~όρ~ ';;"αρo~' 
:τοι ... , •. ε .. cιριζω- l.ακ. ενιιρσφ6ρο. ( = τα ε .. αρα φε
ρω .. ), έπ!θ . • 05 ·Aρ!~· :τρβλ. φΙ.. Inar (=εΤδος έν
δύματος), anart (ύποκάμιοον)' (ιπ? τι'ιω'ι t. λ. Ιιοαρα 
y.ai έντεα σ",νι:iπτoντ,,: π?6ς τΥιν ρ. sen- (άπρτελειώνω). 
έν-σραρίσκω, u,p. a: ένfjρoα' προσαρμόζω, στε· 

ρεώνω, τι είς ΤΙ.- 11 «μ.τε. έ 'Ι . τιn ~ΠP'- έ,,-ήραρα' 
προσαρμόζομαι είς τι. 

ένάΡΥΙ:I, Ι:ωρ. αντί ένήΡΥε(; γ' εγ. π~τ. τ-:ι!) ΙνεΡΥέω. 
έν-σΡΥήι;, ες a .. ttiHy6.)· διακεκριμένος, όρατ6ς, 

ψηλcφητός, έν σωμστlκι':) μορφι] ων. '- 2) λαμπρός, 
στιλπνός. 3) ι!πι λΞεεων, ευκρινής, σαφής. [~:' έτυ· 
μολ. βλ . dHYtJ", dey6sJ- Έ; α\ι~,,5 τό . 
έν-σΡΥώ .. , Ιω·ι. ·Υέως. έπ!;;: σαφώς, ευκρινώς, 

φανερό. . . 
Ινάρcc .. , Τι ι .. άριε;, σ!' Σκuθικ7ι λέ;ι,' ciytLa.ot

χ~; .. ~p ; .-;,'1 λ. d"iJe6yv .. oa (3 61..). 
έν-σρηρώ .. , --ιιία, -ό», μ.χ. π!'tρ::ιχ. δ' .οβ lνα

eαρίaΗω. 
ένδριι-φόροι;, 0'11 (;"αρα + φέρω)' ό φέρων τιί 

;νΙΙ2α . (τ. ε. τά λάφυρα). . 
έναρίςω, μολ. -ξω' έ;τιχ. ri6". α' έ"άριξα. - uαθ. 

iάρ. α' η..αρίofJ.η .. • ι:ρκ. ηνάρισμ:χ& (έ~αρα)' σκυ
λεύω (λαφυραγωγώ) φονευθέντα έχθρόν (λατ. ,ρο
Ι .ίΑΓθ)· έ .. αρ'ζω τι .. ιί ;νrεcι, τειίΧ'1=άπογυμνώνω (νε
κρόν) τινά άπό τήν πανοπλίαν του 11 &γτa~θs'I, φό
νεύω τινά έν μόχο. ~ ll::ιθη:., "iιξ ένα.ριζομέ"α = 
νύξ άποθνr):Jκουσα, Τι,':): παρερχομένη καί ύποχω
ρσϋσα είς τήν ήμέραν (φερομένη είς 1ό τέρμο της). 
έν-δριaμcω, μελ. -ήOλ)~ άριθμώ, λoγtιΡlάζω, εΙς 

ij μεταξύ 11 Y~'I:κώ;, λογαΡιάζω. - Μ4σ:ι'I' έ" dρ,8-μφ 
πoιoY.:tαι=έKτιμώ, ύπολήπτομαι. . 

έν-σρf8μloιι;, ο" (lν+άρι6μό.)' ό συναριθμούμε
νος, συνυπολογιζόμενος διό τόν άρlθμό\C.- 11 λαμc 
βαν6μενος υπ' δψ,ν, έκτιμώμενoc;. θεωρούμενος 
άξιος (λατ:ν. Ιη numero ·habltus). . , 
Ιν-δΡίμ-δροτο", 0'11 (έ .. α'ρω+βρoτ6~)· d lναΙρ"''' 

'1l.0ΤΟ1ι., φονεύων άνδρας, άνδροφ6νος_ : 
Ιν-σρμόςω, χσιΙ -ττω' μελ. ·6001, ~ωp. -6fω' όρ-
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μόζω, πΡΟσαρμόζω, εΤς ' τι 11 ώσ. στερεώνω, · προση
λώνω, όπλον τι εΤς ΤΙ.- • ιiμτδ. προσαρμόζομαι, 
συ\JφωνGι, εΤμαι κατάλληλος πρός τι. 
Ινδρον (Α), τ6' lΙλ. Ι"αρα. 
ΙνδΡον (8), ποι"lτ. ιiντ: η"αρο", ιiάp. 6' τoiί Ι"αΙρω. 
Ιν-αρχομσι, μ_λ. -ξομαι, ιiπoθ: όρχίζω τι, κατα-

πιάνομαι μέ τι. 2) έπί θυ:;ιων, ποιούμαι εναρξιν 
της θυσ/ας: Ι"ιίρχομαι τα κα .. ιi=όΡXίζω τήν θυσία ν 
λαμ6άνων τήν κριθήν (οuλοΧΝτας) έκ τοϋ κανΙστρου 
(τό κα"Oiί.,- τα κα"ιi)" π;:.δλ . και:άρχομαι. 
iv-iacAyaivw=ciaelrαl"QJ ι"' ε1μαι όσελγής έν 

τινι.-ΠαθΥιΤ., τυγχάνω όσελγΟϋς μεταXειρ/σεWς έκ 
μέρους δλλων Ιν τινι πράγματι. 
έν-ασιιΙδόομaι, πα8. (Ι" + άαπΙς)' περι6όλλομαι 

μέ όσπ/δα, καθοπλ/ζομαι. 
Ινασσα, ίπικ. ιi6ρ. α' τoίi "α/ω. 
Ινατος, επικ. καΙ ίων. cfvaToς, 'Ι; ο" (1""έα)' ό 

κατό σειράν ένατος (λατιν. nonus)- τα l"αι:α (έ 'ιν. 
Ιερά>': θυσΙαι προσφερόμεναι πρός τιμήν τοϋ νε
κροϋ ' έννέα ήμέρας μετά τόν ένταφιασμόν του 
(λ2:τιν. sacra novendia/ia' ;τρ6λ. O"lIla? <έννιάμερα»). 
έν-αυλδΙΙO-φOίτιlί, -ι"ος, fι (έ,,+α~λαξ+φoιτάω) ' 

ή έν αϋλακι φοιτώσα, τ. i. ή περιφερομένη όνά 
τούς όγρούς (αiίλακες άΥρώιι=άγροΙ). 
Ιν-αυλίςω, μιλ. -{"Οω, ιiH. -fώ' διαμένω ii κατοι

κώ έν τινι τόΠΥ.-Μέ:10ν,καταλαμ6όνω καταλύματα 
(καταλύω) πρό:; διανυκτέρευσιν. Έ~ (II,jtou τό 
Ιν-auλιστήριος, ο,.' κατοικήσιμος. 
Ιν-αυλον, τό (Ι,,+ανλή)' κατοικία. 

' lν-αυλος (Α), δ' ώ; O~:1Ι2:Ι:;Τ.- Ι (ι.,+αuλ6ς)· κοί
λος πόρος (αύλαξ, πορθμός) 11 κοίτη στενοϋ χει
μόρΡOU, χεΙμαρρος.- 11 CΙιι+ανλή)- κατοικΙα, κατα
φύΥιον 11 έντευκτήριον. [~I' ίτυμολ. βλ. αuλ6ς, aultI] . 
Ιν-αυλος (8), οιι' ώ; επ ! θ. - Ι αιι + αύλ6ς) ' 

πρός αίιλόν, συνοδεία αύλού 11 ό όντηχών όκόμη 
ε/ς τά ωτά μου, νωπός, δροσερός.- 11 (l,.+αv.ιή)· 

. ό κατοικών εΙς τρώγλας (ii κα! έν σπηλαΙοις) [al' 
ίτ:ιμολ. 11). . ανλός, (JvAή]. 
Ιν-αUΞάνω, μελ . -ανξήαω' κάμνω τι νά αuξήσι:Ί, 

αύξάνω, μεγεθύνω. 
Ιν-αυχΙνιος, ο" (lt>+avxή,,)" ό έν TQ αύχένι, ii 

ό tπl τού αύχένος. 
Ιν-αύω, ιiπρ:p. ιio? α' ι,.αiίoαι· όνάπτω, 6άλλω 

πύρ.- Μ,σον, όνάπτω πϋρ δι' έμαυτόν. 
Ιν-αφ-άητω (έ,.+άπό+απτω), μsλ. -ψω' δένω τι 

ε!ς τι, ii κρεμώ τι όπό τι. 
Ιν-αφ-Ιιιμι yo(l\! ίων. ένcιηίιιμι a,,+ci,Πόtr,lμι), μSλ. 

-αφ,;αω' όφίνω τι νό πέσι:Ί έντός, ρ/πτω τι μέσα 
εΤς. τι. 
Ιν-δαις, -«,"oS', δ , -iI (ι." + ' ιJαtς) ii l""~ς, -~"oς' 

ό μετό (άνημμένων) δQδwν. 
Cν-δαΙω' άνάπτω έντός. 
Ιν-δάιινω, μη. -ιJήξoμα,' ιiόp. β' 1,,~ιJίiιco,., δαγκά· 

νω 6αθέως (κυρ. μέσα είς ... ) Ι κρατώ τι μέ τά δόν
τια. 2) εΙσχωρώ εΤς τι. 
Cν-δακρυω, μiλ. -ύαω' χύνω δάκρυα, δακρύζω. 
Cν-δάηιος, α, ο" (1""0")' έντόπιος, έγχωριος. 

[:ιιθ. παρήχθη _χ τoίi δ.πλoiί 1""0,. ιiμsσω;, ώ;; 'tQ άλ-

10"ΩπόS' ίκ το!! 111ας' πp~λ. Κ2:! πoιJαπ6ς, ιjμεδαπόS" 
κα τ' ιiλλoυ;, Υίττον άρθω;, έχ τ05 l"ιJo.,,+άπ6]. 
έν-δδτioμαι, ιiπ?θ.· διαιρώ . διανέμω, Χ:>ρ. έν λό

γοις 11 δθεν: • όμιλώ περ/ τινας 11 E!tS ίν χαχΏ ση
μ:χσ., όνειδΙζω, καταρώμαι, έπιπλήττω, 6λασφημώ 11 
ιΤτ! ί'ι X(l\I'i) έ'ιv., έγκωμιάζω, έπαινώ. 
Cν-δΙδμημaι, ;-:2:θ. πρκ. tQiί l,,«μω. 
Cν-δι:δϋμΙνος, μτχ. πα8. πρκ. τoίi Ι,.δύω. 
cν-δccστiρως, ίπ!? ουγχρ. τοί! Ι,,"εώς' εΙς μι-

κρότερον 6aθμόν. 
cν-δι:lιlί, ες (έ,.δέω)" ό έχων έλλειψιν, έχων ά

νάγκην τινός, ό στερούμενός τινος 11 ύποδεέστε
ρός τινος, κατώτερός τινος 11 ιiπoλ. ό έν σ!ενο
χωρία εύρισκόμενος, ό Ιχων όνάγκην, mωχός, ό
σ8ενΉC;, άδύνατο:;.-τό e,,«iS'=lr".'Q (& lΙλ.). 

έν-δciισω, IlSI.. τι:;ίi έ""έω (8)' εύρ/σκομαι έν 
έν&:ία. 

εν-δι:ιa, 'Ιι (bδa,;ς)' έλλειψις, στέρησις (πράγμ. 
Τιγός) 11 i;:?λ. χρε/α, όνάγκη, λατ. egestas .1I χατόι 

πληθ. έλλε/ψεις, στερήσεις, Ά ελλε/μματα, ότtλειάι, 
έλαττώματα. 
cν-δCΙΥμα, -«roS', τό (lιι«lΗ,.νμ,)' ένδειξις, όπό-

δειξις, τεκμήριον. . 
Ιν-δcfκνϋμι ii -ύω' μ.λ. -"-/Ιω' ιiόρ. α' l"i_t

ξα.-Π(Ι\θητ., ιiάρ. α' I ... ".tx/hι"· πρχ. e,,&i_IYμιII' 
ύποδεικνύω, ύποσημάίνω, λατιν. Indlcare 11 ώ; ιiττ. 
δIΚ2:νικό, δρο;, καταμηνύω, καταΥγέλλω.- n Mιiσo~, 
έπιδεικνύω έμαυτ6ν, έπιδεικνύω, κάμνω έπΙδειξιν 
πράγματός Τινος. 2) δεικνύω, όποδεικνύω διά ό
ποδείξεων. 'Εξ σ.~τotί τό 

Ιν-δειξιlί, -~ως, ~ (ι,.ιJεlκννμιγ ύπόδειξις, ύπσ
δήλωσις, δείξις 11 δεδομένον, ένδειξις, τεκμήριον 11 
φ; ιiττ. διχ(l\vικ,;\; δ~o;, Kατά~εσις, ' καταγγελ/α, έν
αντίον τινός, όναλαμ66νοντος δημόσιον ύπούργη
μα, δι' δ δέν είχε τά· νόμιμα προσόντα. 
έν-δεκa, ol , αί, τόι (1"'" o~~. τοϋ εΙς+&iκα), ιΧχλ: 

δ,τι καΙ σήμερον.- 11 οΙ I.,_ιcα, 'Αρχή ίν Άθήν(l\ι; 
έ; εν8~κ:x π?ι:ισώ;τuιν, ιiσκσ\ίντων έποπτείαν ίπ! ' των ψι · 
λcικαιν )'.:Χ! έπΙ τη; ίκτελέ~ιω;-τών ποινων; ίδίιf. των 
θα ',ατιχω·,. . 

ένδί:ιιά-nιιχuc;, v, Υιν. -εος' ό έχων μηκος έν
δεκα πήχεwν. 
ένδΙ:Kά-ηouς, δ, -1), -πον,., τ6 , γιν. -πoιJo,' ό 

έχων μήκος ii πλάτος ένδεκα ποδών. 
έν-δcκάς, -d"0S', ~ (,,,ιJειcα)' ό άριθμ6ς ένδεκα. 
έν-δΙκατος, 'Ι' ο,. (ειι"εκα)' ό,n καΙ νύν. 
ένδΙ:K-ιτιιlί, -ον, δ' θηλ . -έτιlί, -ιύας, "ι ' ένδε-

καετής, ήλικίας tνδεκα έτών. 
έν-δέκομal, ίων. ιi"Ι Ι,.δix.oμαι. 
ένδι:Ιεχιίς, ές' συνεχής, διηνεκής, διαρκήςlΙστα

θερός. [~:' Ετ :ιμ?; .. βλ. "ολιχ6ς] . - 'Ε;:!1'. έ"ιJελιx.ώ. 
=συνεχώς, άδιαλεΙπτ:..:ς. 

έν-δε:μα, τό (έ,."έω Α)" τό προσδεδεμένον, δε
σμός (ταινΙσ, περιδέραιον κ. λ . ). 
έν-δέμω, μέλ. -μώ' ένοικοδομώ, οίκοδομώ έντός 

(έπί τινος) 11 όποκλε/ω διά το/χου. . 
έν-δεξιόομal, &;τ()θ~τ: δράττομαι (πιόνω) διό της 

δεξιας χειμός, έναγκαλΙζομαι. 
έν-δέξlος; α, ο .. ' ό πρός τήν δεξιόν χείρα, ό 

εί:; τό δ~ξιόν μέρος, έξ όριστερών πρός τά δεξιόll 
ο·jδ. πλ'l'ίθ. έ,.δiξια ώ; έπ!ρ. 2) εύμενής, εύνοϊκός 
11 ι .. "έξια αήματα=αίσιοι οίωνοι. 
εν-δετος, ο,. (έ,,"~ω Α)' ό προσδεδεμένος εΤς τι, 

ό έμπεπλεγμένος (περιπεπλεγμένος) είς τι. 
έν-δέχομal, ίω·ι . -δέκομαι' μελ. -&iioμιII, ιiπoθ: 

λαμβάνω έπάνω μου, όναλαμ6όνω, άνρδέχομαι, 
λατιν. suscipere.- 11 δέχομαι, παραδέχομαι, έπιδο · 
κιμόζω, πιστεύω 11 ώσ. έ:ι! ;τρiγμ. έπιτρέπω, έπιδέ
χομαι 11 !'ιτε:ίθε'ι: 2) έ""έχεται ιiπ;:.οα . = ε1ναι έν
δεχόμενον, εΤναι δυνατόν 11 ov" Ι,,&iχεται = δέν 
είναι δυνατόν 11 τα Ι,,"εχ6μ.ενΩ=τά δυνατά 11 Ιιc τώιι 
Ι""εχομέ,,ων=δι' δλων τών δυνατών μέσων.-Έπ!ρ.\ 
έ""εχομέ,,ως=κατά τό δυνατόν. 
έν-δέω (ΑΙ, μέλ. -δήαω' 1i6~. α' Ι".""οα · · δένω 

εΤς τι ij έπΙ τινος 11 έμπλέκω εΤς τι, ένοχοποιώ εΤς 
τι.- Miaov, δένw, περιορΙζω 11 συσκευάζομαι, έτοι
μάζω τά πράγματά μου. 
Ιν-δΙω (8), μελ. -ιJεήαω' εύρίσκομαι έν έλλε/Ψει 

πράγματός τινος 11 ώ~. στερούμαι, ε1μαι έλλιπής εΤς 
τι, πτωχεύω. - Ι ιiπ;:.';σ. έ.,ιJε. = ύπάρχει έλλειψις 
(πρrXΎJ! . τιν,,;) 11 ύπάρχει έλλειμμα: πολλώιι Ι".ιJε, 
α~τφ=αύτός εΤχεν έλλειψιν πολλών πραγμάτων.
• Παθ'lj~. X(l\! Ili:;., πάσχω όπό ΙλλειΨ/ν τινος, στε
ρούμαΙ τινος. 
Ιν-δι:ως, ξπ!;:. . τι:;ί) Ι,.δε';S'· όνεπαρκώς. 
εν-διιλος, ο,. (έ,.tδήλος)· φανερός, κατάδηλος, 

καθαρός, διαυγής.- S;;:ί~. έ,.δ';λω; = φανερά, ιcot)a· 
ρώς, ίιπ!;:.θ. -6τατα. 
Ιν-διιμeω, μελ. -ήσω (lιιδ"μο,>, διc;ιμένω f:ν τινι 

τόΠΥ (ii "αρά Τίνα τόπον). 
Ιν-διιμος, ο,.' ό κατοικών εν τινι τόΠΥ 11 κυρ. 'ό 

κατοικών έν τιj πατΡ!δι 11 έντ6πιος, έγχώριος (ιiντ!θ. 
τΦ Ιέ"ος) 11 προσκεκολλημένος εΙς τήν πατρΙδο 11 ίπΙ 
Itολίμ(ίυ , έσωτερικός, έμφύλιος, πόλεμος.- 11 ό όν· 
ήκων EIS τ6ν δημον, είς τόν λαόν, έθνικός. 
έν-διaασΙoν, ίων. πρ-:. τoiί 1,.",Ωω. 
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Ιν-δι-άΥω, μελ. -Ιω' διόνω tv τινι, περνι;) τδν 
καιρόν μου (διέρχομαι τήν ζωήν μOtι) fv τινl τόmtι 
Τι πρόγματι. 
έν-διa-δρύπτομσι, Jtl.\:eYjt.· κόμνω έρωτοτροπlας 

(ικαμώματα, τσακΙσματα:t) • . 
Ιν-δlaιτάoμaι, ίων. -Ιομιι.ι. μιλ. -ιJooμιι.ι. ιiπO'θ.· 

ζω, ΤΙ κατοικώ (διαμένω) fν τινl τόπ~. 
Ιν-δια-τάσσω, ά.ττ. -ττω, μι!λ. -Ιω' παρατόσσω 

έν τινι τόπω, έντός τινος τακτοποιώ (διευθετώ) τι. 
έν-δισ-τρΙ6ω, μελ. -ψco' δαπανώ, έξοδεύω, tv 

τινι τ6π~ 11 ιiπι;λ . (ένν. xe6 ... 0' ... Τι β,ο"γ καταναλΙσκω 
χρόνον μέ τι , περνώ τ6ν καιρόν μου μέ τι D ώσ. 
δ,ατρΙ6w είς τι, διαμένω έν τινι τόπ~. 
. Ιν-δlάω (I ... ΙιΟ'ς)· άναπαύομαl έν ίιπαlθ~ n συ
χνάζω είς μέρος ΤΙ.- Ι μτδτ. όποστέλλω τινά εΙς 
τ6 ύπαιθρον: πO'ιμi .... ς μη1ιι 1 ... lιΙΙσcι"σ" Ιίπι,,- πρτ.) 
= ~λαυνoν τό ποΙμνιό των, τά έ60σκον, εΙς τός 
νομός. 
Ιν-δΙδύσκω -1 ... lIιco.- Πι:t8YIΤ., ένδύομαι, φορώ. 
Ιν-δfδωμι, μ'λ .. -&»cιω' ιiόp. ι:t' Ι"ΙΙ __ ' δlδω εΙς 

χειρός τινος, έγχειρΙζω, παραδ/δω 11 παραιτώ τι (ώς 
άπολωλ6ς), όπορρ/mω.- • παρέχω, χορηγι;) Ι ώσ. 
έπιτρέπω, παρσχωρQ, χαρ/ζω U προκαλώ, προξενώ, 
παρόΥω.":' 111 δεικνύω, έKeέτω, όποδεικνύω, παρέχω 
όπόδεΙξιν διό ΤΙ.- ιν ciμτΙS. ίιποχωρώ, ένδlδω, ίιπο
χωρώ" χαλαροΟμαι, άπoeaρρύνoμαι Η ίπΙ ΠΡ:ΙΥμ., ίι
ποχωρώ, παύω, παύομαι.- V 8ΠΙ πO'τι:tμO'O, χύνομαι 
είς τι. . 
έν-δίημι (It+I'co). ιiπι:tντων μόνΟ'ν ίν τΦ Υ' πλΥΙ8. 

:ψτ. I ... I'εcια ... • διώκω, έπιδιώκω, όποδιώκω. 
Ιν-δΙκος, σ" (1,,+cJ''''11)' _πΙ πpι:tγμ., σύμφωνος 

π;::6ς τ6 δ/καιον, δ/καιος, δρ8ός, νόμιμος, όκρι6ής. 
- 11 .ίπί πρΟ'σ., δ/κοίΟς, όκρι6ής, εύθι!ις, τίμιος. 2) 
έχων τ6 δ/καιον μέ τ6 μέρος του, δ;καιούμενος.-
111 l ... δl"coς=δικαΙως, μετά δικαιοσύνης bJtspQ. I"Ιι
κώτστα . . 
Ιν-δίνσ,.ά. (1"0'''')' τά έντόσθιο (λι:tτιν. ίηΙΘsΙlη.). 

- [ίσΧYιμι:tτΙ::ιθYI ίΧ τΟ'ίί 1 ... 10... tiJ πρΟ'σθήχΊι τσίί ίπι
θYιμι:tτσ; -rno-, ίτσνΙσθ1j δ. πιθι:tνω; xι:t-τ;' ιiνι:tλσyΙι:tν 
π~ό; τ~ Ι"'''.eιι, (ιiντΙ *1,,11_)]. 

Ινδινι:ίίντι, διιιρ. ιiν-τ;Ι l"δΙ"OϊίCΙΙ' Υ' πλ 1jQ. τΟ'Ο Ι .... 
δ. νΙω (6λ. λ.) . , 

iv-liVcu, μιλ. ·ιtcιco· στρέφω πρός τά tow, ου
στρέφομα', περιστρέφομαι, έντ6ς τινος. 
ΙνδΙον, τό' τ6ποςδιατρι6ης έν ίInal8p~ Ι κόθι

σμα, θέσις, έξοχική οΙκ/α . 'ΕΧ τσίί 
Ιν-διος, σ,,' περΙ τήν μεσημ6ρ/αν, μεσημ6ρινός.

ιι ό έν όπαΙθι::~.- [Ι"Ιισς (it+Δι6ς, Υιν. τσ!! Ζ.vς. 
).ατιν. sub dlvo. 1) dio' πρδλ. ΌΡι:tτ. sub )ove' 6λ. δίΟ'ς]. 
Cν-δI.ριo~ σ" (1"+I'φισ,)' ό καθήμενος έν τΥ 

αύτΥ δΙφ~ (παρακαθήμενος, όμοτράπεζος χ.τ .δ). 
Ινδο&ι:ν, έπΙρ. (;,,&,,). έσωθεν, έκ τών έσω n ό

πό κσρδίας, όφ' έαυτοΟ, έξ οlκεΙας πρωτο60υλΙας. 
- 11 έντ6ς (μιτά. γεν.). 
ενδ081 (lllδσ ... ), έπΙρ: έντόι.;, ιμέσα» a ώσ, οΤκοι, 

έν τΥ οίκ4', έν T(j πατρ/δι. 
Ινδοι, · έπ!ρ.=l ... &". (ο δλ.). 
Cν-δοιάςω = ι ... &ι" .lμι ~ εΤμοι έν όμφι60λΙQ, 

διστάζω, «τό έχω χαμένα-, εόρΙσκομαι έν άμηχα
V/Q 11 ταλαντεύομαι 11 nι:te1jt . , ίπΙ Πρι:tyμ. (ιiπρφ. πι:tθ. 
ιiσρ. ι:t' i"δσ.αα{Jij"σι)· πρδγμό (ζήτημά) τι εΤναι 
άντικεΙμενον όμφι60λ/ας. [έσΧ1jματΙσθ1j ax τ1), πιρι
φ~άσ,ω~ Ι" δΟ'ι" .Ιμι, μ-ή ()πάpχσντσ~ '&'πλσ!l Ιοιιίζω' 
6λ , &ιή]. Έ~ ι:t~τσiί τό 
Ιν-δοιaστός, If. δ" (Ι ... δΟ'ιάζco)' άμφI60λος.'ΕπΙρ. 

-'1:('" = όμφι66λως, μετά δισταγμοΟ. ' 
ένδο-μδχιις, -σν, δ, δωρ. -χα, (/"Iοt+μdχσμιι.ιγ 

6 ένδον (έντ6ς της οΙκ/ας) μσχόμενος (όΥωνιζό
μενος) n μτφρ. ό πλήρης 86ρρους κατ' 01κον U ίπΙθ. 
τσυ ό.\έκτορος (πι:t~ιX Πινδ.). 

Ιν-δ6μιισlς, -aως, ή (/ ... +δ6μο,)· τι ένοικοδόμη
σις (πρόγματός τινος εΤς τι) 11 οΙκοδομή, .κατασκευή. 

ινδό-μίΙχος, ο" (11lδσ"+μvχ6,)' 6 έντ6ς τοΟ μυ
χοΟ (τοο έσwτάτcυ μέρους) οΙκήματός τινος. 
ένδον, έπίρ. 'χαΙ ~pte. μιτdι γιν. (Ι;')' έντ6ς, ιμέ

σα), λ\tτ. ίnlυs ιι οίκοι, έν τΥ oTK~, κατ' 01κον, λι:tτ. 
doml 11 έν TI1 πατρ/δι μου U σΙ 1 ... &"=-01 έν τΙ;Ι ΟΤΚ!ι', 
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oJ ΚΘτοικοΟντες εΙς τ6ν οΤκον, XQp. οΙ ίιπηρέτοι Ι τΙΙ 
1"cJo,,=τό τοΟ οίκου, αΙ οlκιακαl όπο8έσεις. 

'Enιμ.: ;"10" (/"πρόθ. + *dom, δπιρ ιΤνι:tι τΟ'πlχή 
συμφωνσλ. θίμ. μι:tρτυρσυμίνσυ ίν τι:tι~ λ. Iά-nalo" xι:tΙ 
Νσ-π6ης (βλ. τά., λ. λ.), xι:tΙ σ!ίτω ΙSασιxή -τ;συ σ1jμι:tσ. 
ιΙνι:t1 ή «έν Τι:! οΙκίQ:t.-'Ανι:tλσΥιχσΙ σχYIμι:tτισμσΙ : 1,,-
10", (xι:tτιX τdι π6"ι. σrJCO'''I), Ι ... δο," .... (xι:tτdι τά. 
n6".". σrxσ"E,,), ig σΙ) xι:tΙ 11Ιδσ"'δισς, Διλφ. 11ΙΙω 
(xι:tτά. τό Ιξω) , ώσ. Διλφ. Συροιχ. Ι"δίι, (xι:tτ,ά. τό '"
τ6ς). ΛεσΙS. Δωρ . ;"&ι (χι:tτd! τό O'rxσI xι:tΙ τdι l1λλι:t 
tl, 'Ο'Ι τΟ'πιχά. ίπιρρ.).- Συγχρ. I,,"O',,~ρω, 6πιρθ. '"
Ιο"ιίται.- ΠρΙSλ. xι:tΙ πι:tλ-λι:tτ. endo- i) Indu- έν συν
θι!σΒΙ. 
Ιν-δοξος, σ" ("'+ 16ξα)' δοξαζόμενος, τιμώμε

νος. 2) ϊπ! πρι:tyμ., τό προκαλοΟν δόξαν, ένδοξον. 
ΈπΙρ. -ξως. 
Ιν-δόσΙμος, σ" α"ιJllωμι) , χυρ. τδ ι...I6cιιμo" 

(ίνν. μiAσς1) κρΟ'ϊίαμιι.)=μουσικ6ς γνώμων, χαιθ' Ήσυχ. 
cτδ ned Π;ς ΦΜίς " ι-θ&ρ ι αμα1l> • τ6 προανόκρουσμα 
(χσιν. ιτ6 ioov:t) Β Υ_ν. προο/μιον. . 
cνδ6τcρος, σ, σ", συΥΧΡ. ax τΟ'IΙ intp.l"Iq,,· έσώ

τερος, έσωτερικός, μύΧΙΟζ. - Ίπιρθ. 1"cJ6τιι.'τΟf:. 'Ι. 
σ,,' έσώτ~τl?ζ, ένδόμυχος. ; 
Ιν-δouιrCω, μβλ. -ήcιαι (ltι+δoiJnoς)' πlπτω έντ6ς 

μετά 6αρέος κρότου. , 
Cν-δρομΙω, μιλ. -ιtcιω (ι... + le6μος)' τρέχω Ιν 

ηνι, π/πτω έντ6ς Ο είσορμώ. , ' 
'ν-δρoμfς, -l&ς, ή (Ι" + 1(ι6μος)' εΤδος παχέος 

ύποδήματος, φορουμένου ίιiτ6 δρομέων καΙ κυνη
Υ'ών. 2) 6σρίι έπανωφόριον, φορούμενον όπ6 των 
δρομέων μετά τ6 όγώνισμα πρός όποφυγήν κρυο
λο'(ήματος.- 11 ώ, ίπΙθ. , χρήσιμος διό τρέξιμον. 
Ιν-δροσος, σ" (1,,+Ιρ6αΟ',γ πλήρης δρόσου, δρα. 

σοσταγής, ίιγρός. .. 
Ιν-δρiioν, τό (ΜΙρϊίς)' 6 έκ ξύλου δρυός γόμ

φος, διά. τσίί δπσΙσυ δ ζυΥό, έστιριώνιτσ ίπ! τοίί ~υ
μσΟ (lα"σβΟ'.vς). [δι' ίτυμΟ'λ. βλ. δeϊίς]. 
'ν-δiJιιc~ ίπΙρ: έπιμελώς, προθύμως, έκ ιcσρ

δ/ας, σπουδο/ως, μετά προσοχης. Δέν ιiπαντ4 'πΙθ. 
I"Iv"ής. [δι' έτυμσλ. βλ. ιIδII1IHιtς]. 
Ιν-δυν~μ6ω, μιλ. -ώαω (έtι+llιtιαμι,)' έν,σχύω, 

ένδυναμώνω, lσxυρoπoιώ.-Πι:tθYIΤ. όποκτώ lσχύν. 
cν-δuνσστcύ!ot, μΙλ. -cιαι' ΟΟναστεύω έν τινι, έχω 

δύναμιν tv τινι fι παρό τινι;- 1I ίιπερισχύω διά τού 
κύρους (τοΟ όξιώματ6ς) μου. 
Ιν-δύνωο βλ. i"lIιco 11. 
cν-δύci, ϊίσσ, 1ί,,' μτχ. ιiσp. β' tO'D ",lIιco. 
Ιν-δυσ-τυχCω, μιλ. -ήcιαι' εΤμαι δuστυxης fv τινι. 
Ιν-δυ"Π\ρ, -;;ρσς, δ (ι ... ΙΙΙω). ώ, ίπΙθ.· κατόλλη-

λος νό τόν φορέσι;ι τις. 
Ιν-δυ"Π\ριος, σ. ο" (l"ιJIιω)-I",~ρ (5 βλ.~ 
Ιν-δυτ6ς, ό,,' 6 ένδεδύμένος, περιδε6λημένι.:.ς 11 

δν ένδύεταl τις U ώ~ O'!ίσιι:tστ. τδ Ι ... ~τδll-τ6 ένδυ
μα, έσθής, δ (Ι'ιν) ένδύεταl (φοραΙνει) τις.- ιι ό έν
δεδυμένος (φορών) τι (μετά. ίνιρ'Υ. σ'ήJ1.). 'ΕΧ τσίΙ 
Ιν-δύω, μιλ. -6αω' ιίόρ. ι:t' I"ΙιJiίσα' βν τσ!, χρό

νι;ι, τΟ'ιίτσι, ώ, μBΤι:tΙS: φορο/νω τι εΤς τινα: 11IιJIιω 
τι"ά τι - ένδύω τινό τι (μέ τι) .- 11 ιiμτΙS. Ι"ιJV
"ω, xι:tΙ ίν τιρ μίσ. I"Μιομιι.ι, μ,τdι ίνΙΡΥ. ιi"p . 6' '"
ΙΙν". ΠΡΧ. 'I"ιUιJiί"σ' φοραίνω εΙς . έμαυτόν, φορω, 
ένδύομαι. 2) εΙσέρχομαι, εΙσχωρώ, εΙσδύω, εΤς τι : 

,ιIHO'"ΤΙcι"" 1"lΙια.αι=θό εΙσέλθι;)ς εΙς (θό όρχ/σΓ,1ς} 
όΥώνα όκοντΙου. 3) έμπλέκω (ένoxoπoιCι) έμαυ
τ6ν εΤς τι U ώσ. ίιπεμφα/νω, ύποδηλώ, έμαυτ6ν έν
τός τινος. 

cv-c6Ilov, ιiόρ. 6' .τσίί lμβιίAAω. 
Ιν-Ι6ιιν, ιiόρ. 15' τσίl lμβοιl ... ω. 
Ιν-Ι:ΥCΥρaπτο, Υ' 'ν. ' πι:tθ. όπιρσ. τσίl AYYeιiφαι. 
ΙνΙΥιιaι xι:tΙ tVCYKciv, ιiπφρ. ιiσρ. ι:t' xι:tΙ β' τσ!! 

φέeω• ~ 
'Enιμ. ι ax ρ. enek- (=κομlζω, φΒ6νω), ήτι, ι1μ

φι:tνΙζιτι:tι xι:tθι:tριX εν τιρ Jtι:te1jt. ιiσp. ή"Ιχ-θη .... παθ. μελ. 
lηχ#Ηιαομαι. δμΥΙΡ. ίπιρ. &νΙ'1".κές, ".""e,l';eIC,)!; 
(-έλαυνόμενος όπ6 κέντρου, 6τρυνόμενος), ίω·ι. 
πσlη ... ,,7)ς (-=δς φΒ6νει μέχρι ποδών), δι""Iι,,7)ς (ή
"."Ι~~έν έκτόσεl, διό μακρών g t)".Κ7)ς-συνεχής 
U ή"."ι,. Ο'δΙΙ. dI, ίπΙρ. = διαρκι;ις)' -1ι oι~τή ρΙ~ μι.' 
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ιιι cνCΥρaψσ-cνCΡΥός 

ΙΙν«δ~l1:λ. ciποιY't~ Ιν 'tlρ l1:οι8. I1:ΡY~' """'.7μα., χοιΙ IlI'td: 
μ,a1:OΙΠ1:ώσ. ίν ,;ιjI ΠΡΧ. ""tιιo χα (πρ6λ. χοιΙ wv Ινιυ ' ci
νoιδ~l1:λ. πρχ. ποιρ' 'HJUX. Ηα~-tOΥοχα).-1:υν.cι'lοιλμίvη 

μορφ'ή 't~, oι~'Ifι, μι;. ιΙνιι~ 6 1:ύπο, enk-, δπω, ιϊπιιν
't4 ίν -τφ Ι\νιιδιπλ. ιiop. 1"-.7Χ.Τ" χιιΙ μιτά: μιτa.πτώ. 
σιω, Ιν -τ'δ λ. 8IHOi' π~δλ. χιιΙ σcινoxρ, άςΔh (μ'Ρος), 
(Ας- (Q'k-), ΙΙνοιδιπλ. ΠΙ-Χ. θηάςΔ. -" Anc;,' συνιστcιλ
μΙνο, 'tύπο, 't~' ~ιΙ;. ne'k-, ώ, π. χ. Ιν τιjί cιcινσxρ. ηά
ς_tl (φθόν\.J)· πρδλ. χαιί 1:6 λΙΙ1:. nAnciscor. - Έπιχ., 
Ιων. Ij" •• χα, t7".'Χάμ'1" (Ι"' •• Χ-, Ι"·."· (πρ6λ . Ιων. 
li·."'x6ij"aa Χλπ , ), 1:. ι. (Ι". + ρ. seik-, fJ φCΙ(ν81:ΙΙΙ 
ίν 1:φ IΧ80θσι, δωρ. εΙΉω, λιθ . s'kln φθόνω διό της 
χειρός). 'ΕΧ 'trUv '".Τχα. xcιΙ I"Ι7Κ.Τ" προήλθε XΙΙ1:ιi 
συμφυ~J1όν ό σόρ. ΙΙ"ΙΥκα χι:ιΙ Ιν έπιrρ. ΙΙ".'7"α. 
Cν-CΥρσψσ, ιϊόρ . ι:ι ' του ι,,7ράφω. 
cν-CΥύησσ, Ιν-CΥύηκσ, Ιν-CΥύων (Βλ. 17YVιiΦ). 
iv-iIcIξa, cv-cIcfxIqv, βνΙΗ. xcι! πι:ιθ. ~ a.' 

οςοΟ Ι"J.ΙΚtNμι. 
Ιν-Cδησσ, ιϊόρ. ι:ι' 1:0U I"UΩ' δένω fv τινι (Είς τι). 
cY-CIpσ, 'ij' τό ένεδρεύειν, κεΤσθαι έν άναμoνΓ,i, 

(xo~ν. ΙKαρτέρι~), λΙ:Ι1:ιν. insldlAe. ' 
cν-cδρcύω, μιλ. ·αω (έΧ 1:0υ I"έ5!!Ω' ιν 'tot, Ιστο

ptxot, δμω; χι-6νοι; I"-,,~ρεvo,,, IvήJι?ιvαα, 1"'1~ρ.ύ
"iJoη'" lγήJρnιμσι (fGtIva'lCΙt ώοεΙ σύνθδ1:0ν έχ των Ιν+ 
lδ./rίιaι)· εύρΙσκομαι έν όναμον!) διό τι, παραμο 
νεύω, έYEcpεΙΙW, έλλοχεύw(λΟΙ1:ιν.lnsldίc1rί).- Παιθ'Yj~., 
συλλαμ6όνομαι έν ένέδρςι 11 παγιδεύομαι.- ιι τοπο
θετ" εΙς ένέδραν ιι μί~., στήνω ένέδραν.-Πι:ιθΥιΤ., 
στηνομαι εΙς ένέδρον. 
(v-cδρoY, 'tό=I"έJρα. 
Iv-cδρoς, ο" (l,,+IJIla)' ένοικ"ν, ούνοικος, κότ

οlκος. 

cν-Ιδίίσσ,I"·έΔV,,, ιϊόρ. cι' χοιΙ β' , 'toίi '"δνω, 
Cν-έςομσι, μ6λ. ·.~oiίμσ., ciπc;θ. · κόθημαι έν τινι 

~ έπl τινος, έχω τήν έδραν μ:Jυ έν τινι U διαμένω 
Τι κατοικώ εΤς τι μέρος. Π~6λ. l-νijμσι. 

CV-CIIKa, ίπιχ. ci.~,t έ."ηκα, ιϊόρ. οι' '105 Ι~'ημ •• 
Cν-C"ν, ί1tιx. ιίν, Ι l-νij", πι:ι:;οιτ. 'Ioiί έ"ιιμι. 
cν-cΙϋμή&ιιν, ιϊ6ρ. οι' ,ου έ,,{J.vμέομα:. 
cv-ciIov, ιϊόρ. β' a.vau iVEO't. _ν xρ'ιjoat (ώ; ένε~1:. 

λιιμΙSαiν!1:oιι 'tό '"οράω)' 6λέπω ii παρατηρώ έν τινι 
11 ΙΙπολ . παρατηρώ, κά . .Νω παρaτηpήoεις. Βλ • • Ιδο". 

Ινcιιισ, ίπιχ. ιίντ! ή"ιικα (ίων. ιϊν1:! ή"εΥΗαΙ, ά,6ρ. 
a.' 'Ιοίι φέeω' ιϊπρφ. l."ιί'χα •• 

cνcιιιέμcν, έItΙΚ . ιϊν~! 1"17κΒμε", ciπρφ. ci.op. ΙS' 
't06 t;έ!!ω. 

cycfKCOY, ΠΡ1:. 'tou "..χέω. 
iv-cfAAw Υ.οι! 1,,·ι.Uω, μιλ. ·ιfσω· περιτυλ/οσω 

Ιν τινι. 
Ινcιμσ, ιi6ρ. οι' 'tou ".μω. 
Iv-cIμcv, έπ~χ. ΙΙντΙ ε"·ια,",,, ci\' πλ'fjθ. 1:06 Ι". 

.ιμι 11 «λλ' δμω.: 1I cνcιμι:ν, r' 'νιχ. ιϊορ. οι' 'Ιοίι 
"έμω. 
, lν-cιμι, μβλ. I".Ιαομσ. (I"t.lμi)· είμαι fv τινι 
τόπ~, ένυπόρχω, εΤμαι έντός, είμαι «μέσο» 11 εΤμαι 
έντός ii μετοξύ.- 11 ιϊπρόσ. Ι~.ατ.=είναι δυνατόν: 
h.ατl τι"ι=εΤναι δυνατόν είς τινα, εΤναι εΙς τήν 
χετρά (έξουσlαν) τινος 11 δύναταΙ τις 11 μ1:Χ. o~δ. Ι"ό" 
(ciI, μτχ. xa1:' ιι!,. «πόλ . )=ΔV"ατό" 6" (κα/τοι, έν ιtι, 
tnEIM, ητο δυνατόν). 

cv-dpw' Ita8'Yj" πι:ιρχ. ;".ρμσι· περιελΙσσω, τu
λΙσσω, έμπλέκω, συνυφαΙνω. 

cv-cfc;, Ι)/ι,αα, μ.χ. ιϊορ. 6' 'to6 ""'11" (δ 6λ.). 
fvcKa, lw'l. xa! έπικ. IYCKCV, ποιη't. κοι! ε<)/.χα, 

ar".K.,,· πρόθ. μιτιi rav. (a.notB πι-οτι:ισσομaV'fjς χι:ι! 
iλλΟ1:Ι iπιτι:ισσομί~'fj')' έξ αlτΙας τινός, χάριν τινός, 
Ινεκά τινος (λιιτιν. grAtiA, (ΑυΙΔ).- 11 ως πρός τι, 
έν σχέσει πρός τι, δσον όφοι;ςι εΤς τι, δσσν διό ... : 
",_ lμov = καθ' δσον έξαρτδται άπό έμέ.- 111 
διό μέσου τινός, δυνόμει τινός: Τ.Χ"'1i ΙΙ'".Κ'Ω =
δυνόμει (διό) τέχνης. 

'Bcvμ., Ι".κα <Ι" + ·F."cι (1".;;;;1 unum 'to!l ιipιθμ. 
Ji o~,: 'to δ' σuν98't. χ\)ρ. ι!νrtι fν. cz!'t. Τι δνομ. o~δ. 
ytνou" 1tap! 01) δλ. Ιν. λ. IKΌW)' ·Fncστ· ι aνoxp. 
υςδΙ' πρδλ. coι1φncα~ ο'χ ~_εΙ»,. ιι:cιρ' "Βουχ.,.ος.I, 
of P.K •• ~ "OJAYjp. olJιI."a <-οΙ b."a) προfjλ'98ν ix 

'tιίπων οΙο; ό lx.{"ov)/._~I,"l,l,ov f.exa rι ον".κα 
(*cS .r".xa, -cS 1,,·Faxa. 
Ιν-cιιάλuψα, «όρ. οι' 1:011 l"κa~Vnτω. 
cν-cκι:fμην, πρτ. του ΙΥκ.ιμαι. 
Ιν-cκέρδοα, ιiόρ. cι' 1:0υ II,H.Jd""vι.u. 
Ιν-έιιρσΥον, «όρ. β' 'tou IYKριiζω. 
Cν-έιιρυψσ, ιiόρ. οι' 'tou 17κρVnτω. 
CV-CKUpaa, ci.6p. «' 'toll lΥκνeω. 
cν-cιιυψα, ιiόp. cι' 'tou IΥκvn-rω. 
έν-cΑαύνω, μίλ. ·.J.άαω, ci1:'t. -.~cβ· έλο6νω (έμ

πή"ω) τι είς τι. 
Cν-έΑΙπον, ci.cip. !j' 'Ιου έ'λ).ε{nω. 
cv-cAiaaw, μΗ. ·ξω' τ, λΙσσω τι Ιν τινι (έντός 

Τινος) , λι:ιην. ίηνοlνο • 
.,.ν-~σξάμ"ν, μο5". ιiόρ. ι:ι' 'toii 'μ-μάααω. 
,ti'-έμcινσ, ιϊΙ;~ οι' 'Ιου lμμέ)/ω. 
lνcμέσσσ, επιχ. ,:' έ·ιΙΚ. nGtpGt't. 1:0υ ".μεαάω, 
Ιν-ι:μέω, μελ. -έαω' έμώ (έξεμ") fv τιν .. cξφ-

νω» μέσα είς τι. 
ένι:μιίΙ,ν, r.ι:ιθη't. ιiό~. οι' 1:0U "έμω, 
έν-cμυή9ην, πaθ'Yj't. ιϊ~p. 7.' 't05 lμ·μvέ •• 
iv-ivcuOY, πoι~ι:ιτ. 'Ιου 1"·,,εVω. 
Cνενήκοντα, c;[, ι:ι!, 1:~, a.xA. (Ιν"έα)' «tvEVt'\VTa». 
Έ~vμ.: I"."ήκo,,~α, δμ1jΡ. 1)/"t7κο'l'τcι' 1:ό ι:ι' ouvIIs't. 

εΙν:ιι ιϊεε€:x ί ι:ις π~oεί.llι)σεω;· 1:6 6' συνθeτ. -ήκο"rα ε[· 
ναι εCλ'ljμ:.ιέ~oν έκ ,ou n."~·ήκο,,τα (πγ6λ. lξ-ήκo,,~cι " 
κ:Χί έ .. C;μενοι)· κι:ι,7. τινιχ. ύπYι~χε περ:λ Υ)πταό'Ι 1:Ι ίοιπ. 
* enνenό- ( : *neveno- εν 'Ιψ λι:ιτ:·ι. nonagintA (*no
vena-). Βλ. 1""έα. 
Ινένίnc, γ' Ιν. ίπιχ. ιiνιιaιπλ. ιϊ~;:; . 6' 1:0U Ι,,'nτω. 
Ινι:νώκaσι, ίων. ciντΙ '"ι"οήκαοι, '{' πλYjθ. πρκ. 

του έIΙ'νοέω. 
ένένωτο, ίων. ιϊντί Ι"."όητο, -:' έ~ ιY. . π:ιθ'l]1: . 6πaΡj,· 

tc,u έον1Ιαέω. 
Εν-έξομαι, μSσ. μέλ. (μιτι. ΠΙX&'Y,~. .'Υ,μι:ι".) ;;!;') 

'",έχω• 
ένι:ός (r, cννcός άλλ' τ.ΤΤ-:"1 όρθώ;), ά, ό,,' δλα · 

λος, βωβός 11 Kωφ6~αλoς. [jγ~ώctω !τυμ,,~.]. 
Cν-ι:πσΥην, π:ιθYj " άόρ. 6' τ~tί έμnήl,,,υμι. 
έν-ι:πaίχδην, Π(Ζθ'Yj't. σ,ό ρ . ι:ι' ."iί έμnαίζω. 
έν-έπαξα, δωρ. ιίντ! I"έnηξα, ά.δ~. ιχ' _oii έμn'ί ' 

7"vμι. ' 
Ιν-έπασσσ, έπιχ. civ,! lνέnίίαιι, ciόρ. a.' του lμ. 

πιί::Jσω. 
έν-έιιι:σον, ιϊόρ. 6' 'tou lμπlnτω. 
έν-έπιον, ά.?~. 6' ,:oli lμπl"ω. 
Ιν-ι:πλαι<ην, ποιθ'l]τ. ιϊόρ. 6' τ-:.i) έμn'λ.έχω. 
iv-inAqaacv, έιtιχ. r' πΑ'ηθ. π:ιθ . ciop. οι' 'Ιο!ί IΙ'-

nlnA'1" I, 
έν-έπΑησσ, ένcnΑήσδην, ίνβρΥ. xcι! πcιθYj~. ά'~". 

cι' .oli έμnίn'λ.'1μ •• 
cv-cnvcuoa, ιϊCΊρ. (Χ,' 1:C;U lμπ"έω. 
έν-cn~ρ!,έστο, ,Ιω'l' ity'tt lνεπόρn'1,,-rο, πιιθηt. 

δπε ~:; . -:ι;,υ ε ~c.ποeπαω. 
έν-έπρηδον, πι:ι;:;ι:ιτ. 'Ιοίί eμπρήfJ.ω. 
Ι:ν-έπρησσ, &ό;:;. οι' 1:05 lμnίπρημι. 
έν-έπτυσσ, ιϊόρ. οι' '10:1 lμn~ύ:ι). 
Cνέπω, 710 Ι'fj 1:. χι:ιΙ έννέπω· ιϊόρ. δ' "',σnο", 

ci1tfo~ . Ι νιαπ.Τ,,' μ'λ. Ι",απήαω 'ή l"l ψω' λέγω, διη
γοϋμαι περιγράφω όναφέΡW. 2) όμιλ" πΡός τινα. 
προσφωνώ τινα, άποτεΙνομαι πρ6ς τινα. 3) ιir;λ~. 
λέγω, όμιλώ. 4) μ.,' ιiπαιρ. , προστόσσω. [δι' έ-;υμολ. 
βλ. 1""Ιnω]. 
Cν-εΡΥάςομσι, μΙλ. -αομσι' πρκ. ·"'eyα.aμoι,· :iόp. 

cι' -Ι'ΡΥααάμ'1" χοιΙ , ·.JeyάafJ'1"· ciπc;θ.· έμποιώ 'ίι δη
μιουργ" (παράγω) τι έντός τινος' δ ιϊόρ. (χ,' Ι"ει!!
y6.αiJ.η" ιiποιν't~ 8ν x .. 'l'Jos, χι:ιΙ IlE'ti πι:ιθη,. SVV.=KaT
εσκευόσθην έντός... 2) έργόζομαι, κοπιόζω, όκσ
λουθ" έπόγγελμό τι, έργόζομάι έπl μισθQ. 
Cν-CΡΥεlα, ~ a".ΡΥ,ω· δράσις, πράξις, έργασία. 
cv-cpyiw, μιλ. ·ήαω (ι".ΡΥόι;)· εΤμαι έν ένερ

γεΙςι, έργόζομαι, ένεργ". Έ; ΙX!Jtou 'tQ 
Ιν-Ι9Υημσ, -Q1'0i, 'Ιό' όπOTtλεσμο, προϊόν tpo 

yaσΙας, ένέργειο, δρδσις. 
fy.cpyής, i",=-me76i· , 
iv.c,y6ς, ο" <b-!-Igyotr.)· ό tv εργ~ "ν, ιέργα

ςt!Iμενcc;, ~, fνtργητικ6ς, όπησχΌλημένος 11 Ξ:: ! 



ΙΥεΡΥ6ι;-ΙΥΙσ 

(I.ptt.LCOt61v, ό έν ύπηρεσΙςι ',νι κατόλληλος δι' Ι:Ιπη
ρεσΙαν U ίπΙ χώpιx~, ή καλλιερΥουμένη, γόνιμος, 
παΡΟΥωΥική. Έ; X'jtOi) _ό 
ΙΥ.CΡΥώς, έπ!ρρ. tol) Iwe'1iιg Τι ~o8 '''.er6g· έν

φγητικώς, δραστηρΙως D γονΙμως, KaρπoΦόpως. 
ΙΥ.cρcΙδω, μΗ. ·οι»- έρεlδω έντός, -ώδώ έντός 

(cέμπήγω» ) . . 
Ιν-cρcύΥω, «όρ. β' l"tje~yotι' έρεύΥομαι μέσα 

εΤς_τl. 
Ινcρθc, κιχ! πρό φω·/. Ιyερlεν- έκ τών κότι,J , ύ-· 

ποκότωθεν 11 κότω, ύποκότω.- 11 μιtdt Υιν.: bIle(Jέ 
.,ι"οg=ύποκότω τινός. 2) ύποκότω, Ι:Ιπό τήν έξου
σΙαν τινός. [δι' έtυμολ. 61._ '"eeoa]. 
ΙΥ.ερμCνος, μtχ. πιχθ. 'φι. to!l i"Illl!f». 
Ινcροι, -~. οΙ (Ι,,)=λαιtιν. Inferl' οΙ ύπό τήν γην, 

'ii ΟΙ ύποκότω της γης, οΙ ύπό τήν γην, ΟΙ νεκροΙ. 
Έτvμ.ι IIIIeoa ( l,,+-ero- (= ΟΙ έντό:; της γης, 

οΙ Ηιι.,ιιχ"6"ιο.)' πρδλ. "eeτιιeοι, "ιχ! "Gttιi ουμφυρ
μ~ν ίκ _οί) bIleoa "ιχ! "eeτεeο. π~oηλθε _ό Ι"έeτιι
eoa . -nptJA. ίων., citt., 'tpιxy. l~ee"e(,,), "e"e(,,), δωρ., 
'ΧΙολ. l ... eeδa, (=έκ τών κότω) (πρ6λ. vnee"IlIl=tK 
τών δνω), ΠΟΙ'lj".: . έ ... eeτιιeοg, "Ιeτεeοg. Kιxtιi tινΙX 
Ι",ιι(!οι=οι ι" le, (βλ. lell). . _ 
ΙΥ-cρρδιΡιιΥ, Ιν-cρραψάμιιν, πιχθ'lj" cicIp. ΙS' "ιχ! 

·μιi(l . άι:lρ . α.' .οί) Ι"-eάπτω. 
Ιν-ερσις, -ιι~, 1ι a"ιιΙ(!ω)' τό ένεΙρειν, έντιθέ

ναι, ένσρμόζειν, έν ΙΝΙ 11 προσδένειν εΤς τι. 
'νCρτcρος, ιι, Ο", auyxptt . tofi ;".eoa· 6αθύτε

ρος, κατώτερος (ύποχθονιώτερος). 
Ιν-εσαΥ, έπιχ. !iV1:t Ι";;αιι ... , γ' πλ"lθ. πρ •. toll 

έ' .... ,μ •. 
Ιν-cσίσ, ij (έ ... -Ιημι) · συμβουλή, προτροπή, εΙσή

γησις, υπενθύμισις. iιI~' έτυμολ. βλ. Ι ...... ιιοΙιι]. 
Ιν-έσιιλ.,ιιαι r.px. Ι!$τΖ :;Χθ'lj': . (ιτιμιχ(l. .011 ι.". 

ΟΗι,ιλω. 
Ιν-έστσιιτσι, .( ίν. πΙΧθ. πρκ. t"iI Ι"oτΙ~ι». 
Cν-έσταλμαι, ΠΧθ. roFX • • οίι Ι ... οτΙ.ι1ω. 
ιν-cστεώτος, ίων. :ίντ! έ ... εο~ώ~οg, Υιν. _οΙΙ 

l ... IlotOιg (!i·lt : έ"εατηΗώ,), μt7.. πρκ •• 011 ι ... Ιοπιμι. 
Ιν-cστήρικτο, γ' Ιν. πΙΧθ. (ιπερa. του lνοτrιeίζι». 
ΙΥ-Ισχcτο, γ' έ 'ι. flia. iap. β' (f.lItdt πΙΧθ. ίνν.) του 

l ... e'l.ω. 
Ιν-cτδ8ην, r.:xOyj-;. :ίό.,. Cι' .ου ' ... τ.l ... οι_ 
iΥ-cτcιλάμην, μέ(l. iόρ. ι,ς' 'ta!l lnellOJ. 
iΥ-cτή, 1ι (έ ... ίημι)· ή (έντός -κεlφυμμένη) Βε-

λόνη, περόνη, ( << κσρφίτσα »). 
Ιν-έτρδΥον, ά~:;- . 6'. -;afj έllτ(!ώΥω. 
cν-cτρδnην, ;txQ_ Xrί;;. 6' του l ... τeeποι. 
Ιν-cτρδφην, :;:ι~ . ιi';~ . 1;; . ;;ou Ι ... -τeέφ ... 
Ιν-cτρ1βην, π:Χθ. iGir; . -ε ' -:otι . έ"' -τelβι». 
Ιν-cτύλιξα, iά; . ι,ς' .afi Ι"'7:υ.ιlooω. 
Ιν-Ιτϋχον, iGip. 6' ;;οί) l ... nιΥ'l.ά...ω. 
Ιν-ευδαιμονCω, μΙ).. -ήοιο' εύδαιμονω (εΙμαι 

ευτυχή) έν τινι. 
'ν-cυδω, μιλ. ·εvdtfoφ· κοιμώμαι fγ τινι fι έπΙ 

τινος_ 

Ιν-εύναιος, ο... <lt>+.v1'tj)· ό έν Ψ η έφ' οδ τις 
κοιμδταl " 6Ιeμιι ι,,"'t'CΙΙΟ ... =- δί ~μι,ς eφ' οδ _ι; κotμ~
.ΙΧΙ (xp"l(ltμIίIov ώ; (Ι;;ρώμχ xλfv"l;) " ΠΤ6Ι ''''IlV't'CIl~ 
=έλλεΙΨει στρωμότων (καΙ σκεπασμότων). 
Ινεuσα, ιΧ';ρ . ιχ' .ojj "'rUω 'ii χχΙ _οί) ... Ιι» (Β-κο-

λυμ6ώ). . 
Ιν-Ιφρaξα, Xo~ . αι' 'tOu lμ-φeάooOll. 
cν-ιφϋσα, ΙνΙφuν, ci.όρ. ιχ' κχ! '6' 'to!l ιμφν.. 
Ιν-εφύσησα, ιi6ρ_ ιχ' -;fJ ίI lμφvoάω. 
Ιν-Ιιcσ, ε;;;. l ... eXIlVII, iόp. ιχ' 'ςι; ί' 'ΥχCω. 
Ιν-εχcίρησσ, ιiάρ. tt' τ()ίί ΙΥ'l.ε'eέω. 
Ιν-εχευάμην, Ζπ. Jlsa. ιi';;:ι. χ' .oiί 4ΥχΙω. 
ΙνcχΙήσομαι, Π:Χθ. μi) .. τ~ι'j φέ(!ω. 
ΙνCιθητι, ΙνειΙείηΥ, Ινειθώ, Ινειliίyσι, 

UPOOt., Ε:Ικt., Τ;tο •• , Άπr.-φ. πιχθΥι • . ιioρ. ι,ς' _ο!l φIeOJ. 
ΙΥ-cχilράςω, μιιλ. -dcJ:IJ (ένέχtιeο ... )· λαμ6όνω έν

έχυρον (έΥγύησιν, όσφόλειαν) παρό τινος. 2)με-;ι!ι 
tttt. πριiγμ. λαμ6όνω τι ώς ένέχυρογ (ως.- έΥγόη
σιν) U Πχθηt., έ"ιιxveιiζετσι τcΊ U'ήματσ ι= ι'\ περιοu
αΙα τινός καταλαμ6όνεται (όποκομΙζεται) 'C:X; tvt· 
χυρον (διό όφειλόι:ιενα χρέη) U μ'(ιον , ζητώ 006 τινα 

νό μοΟ Mαr:ι ένέχυρον (έγΥόηαιν), έ"εxveάζομaι 
τ6χον=ζητώ έγΥύησιν διό τόκον. 
Ιν-Ιxiίρoν,.ό (lt>+IXV(!6,)' ένέχυρον, έχέΥγυ: 

ον, έγΥύησις, όσφόλεια: l ... exvgo" τΙ (J.ημl τι=6όλ
λω τι ως ένέXUΡOν, τό δΙδω ώς ένέχυρον, ένεχυ-
ριόζω. 
ΙνCχω, μιλ. ρΙξι» η l ... οχήοω· έχω, κρατώ, τι στε

ρεό έντός μου n περιθόλπω, περιποιούμαι.- 11 Πιιθ. 
μlτόr. μΙί(l. μΗλ. ι ... έξομα" ιio? 6' έ"ιιοχ6μη ... · κρατού
μαι, συλλσμ8όνομαι, περιπλέκομαι, έν τινι.- 111 
ιiμttJ. εΙσέρχομαι εlσδίιω, δ,απερώ " έγκειμαΙ τινl, 
εΤμαι έναντΙον τινός. 
ΙΥ-ειώρησα, ιiόρ. tt' tOU ΙΥχω(!έι». 
ιy-ςεύyνίiμι, μΙλ . -ζ"ξι»' ζευγνόω εΤς τι, δtνω 

στερεό είς τι, έμπλέκω εΤς τι. 
Ιν." -qg, tι · βλ. Ι ... οι;, η, ο .... 
'Ετνμ.: κυρ. ι"η=ή τρΙτη ήμέρa, πρΙSλ.'Aριoτoφ. 'Αχ . 

celg l"q ... =elg τeΙτη .... , πιχ,,' Ήσυχ . _.ιιιΗ. Iιια.e (-
l ... ίig)· Ι, τρίτη ... , Ιπέ ... ιι(!' έι; Τ6τά(!τη..... ΠF-δλ. ίπ. 
Ιων. Ηιιϊ ... ο" δωρ. H;;νo~ «*HIla ... Oi), δ_ω;:ι. Τ;; ... οg (-τε 
1Ι'0ι;)· βλ . ΙΗιιΊllο •• '&1(1. βλ. l"og. . 
έν-ηβάω, μελ . -ήοφ' διέρχομαι τι'ιν νεότητό μου 

εν τινι " διοοκεδόζω έν ηνι, εΤμαι περιχορής έν 
τινl. Έ; ιx~ΤOυ _ό 
ΙΥ-ηβητήριον, .ό· τόπος δΙQOκεδόσεως. 
Ιν-ιιβοι;, ο ... (ΙΙΙ+ΙΙβη)' ό έν τ~ i\6r:ι (;)γ, ό έν 

Tf,\ όκ μf,\ της νεότψος, ό δεκαπέντε έτι;)ν καΙ δνω. 
Ιν-ήδρcuσα, -εύlιιy, ΙνΊργ_ χιχΙ παιθ'η.. ci6p. «' 

τοίί Ι ... ε6(!ήω, _ 
Ινηείη, 1ι <m,tjg)' πραότης, προσήνεια, όΥαΜ-

της, καλωσύνη. _ 
ΙνίΙεν, έπικ. "ν.! Ι,,;; ... , γ' 4νικ. πρt •• ο!l ι"ιιιμι. 
ένηής, eg, γιν. l..."eog· εύγενής. φιλόφρων, προσ

ηνής, πράος (σ'ljμtt(lΙfJλ. (ιχl.ις;ι-:ιχt πρό; tdt 4m,1'tjc, 
π(!οση"ή,). 

Ιν-ηιιa, "όρ, cι' το!l Ι"Ιημι. 
έν-ήλcιτo, Υ' 4ν. riop. αι· .OU ι ... άλλομαι. 
έν-ήλaΤΟΥ, 'tQ (έ"ε.ιιιυ ... ω)· πάν τό έλα8έν (έμ-

πηχθέν) i:ντός " εν .ijι πλ'ljθ. τα ι"ή,ιιιτll = αl 6α
θμΙ3ες αl ±μπεπηγμέναι εΙς τό μακρό σκέλη (ξύλα) 
της κλΙμακος n dξ6"ωt> ι"ή.ιιιτιι=cl πασσσλΙσΚ9Ι ΟΙ 
έμπηγνυόμενοl εΙ~ τόν άξονα, .τα ΗιιλούμΒlΙΙΙ II~ 
μαξηδ6"ιl1 ... τα Ιμβιι'J.,ι6μνll nelJg τφ ιfξo"ι, c6aτε 
μη έξ,έ"lιι τό" τeοχό .... :Σχολ. E~;:ι .. (περόναl τροχοΟ). 
Ιν-ήλλcιyμαι, πχθ'lj" π~χ. toi) Ι't'CΙ,ι.ιάοοι». 
Εν-ήλλαξα, ιiάρ. ιχ' .οίί ι_,ιλάοαω. 
έν.ήλλου, δ' Ιν. πρτ. t05 έ ... ά,ι,ιομα,. 
έν-ημαι, πιιθ'ljt. (κυρ . πρκ .• ου l,,-Ιζομιιι)' cΙμαι 

!<α~ ιaμένoς (κ6θημαι) ε1ς τι. 
έν-ημμαιι πιχθ'lj" πρχ. tOU ι ... άιπω. 
ένήνΙ:Υμσι, πΧθ. πρκ. _οίι φέ(!ω. 
Ινήνοθε, Υ' Ιν. ΠΡΚ' ι "ΠΧ'I,;<1!ν μόνον 'ν tq\ πρo~. 

.(;ι).φ , Κ~ ~ έ ,ι συνθΙ-:οι; έπ-ειιή",ο"ε, Ο(IΙ7:-ειιή ... ο"., 
πιιe-ε,,;,νο"ιι, μι.dι τη;; ίνν . του !:fJ('.l.\ έπ ! .:ν(;;; ΤΙ 
κ~ν-:dι εΤ~ .ι (ώαεΙ ί~ SVEat. έ ... έδω, μή G 'ι-:ος ί '/ χ r- 'ιj(lat). 
Έτυμ.: έ ... ή"οδε Η ... {οη = έχει έγερθ;:j (υψωθf,\) 

κνΤσα (πΥ6λ. &"ή ... ο"ε" α.!μα = άνέ8λυσεν (άνεπή 
δησεν) αΙμα) n Ι:ΙΝιιή ... ο"ε <1ιίχ ... η) = εχει φυτρώ
σει (μεγαλώσει) iI Ηιι.,-ιι"ή"ο"ιι (κ6",,) = έχει κο
τακοθΙσει ' ί'l nCE(I: _οιίτοι;; f>π ι5κε :.ιι: 6ia: ; ίr.ι:lt. 
enedh· (πηγαΙνω, έρχομαι) π~6λ. δωρ. "όρ. Ι"".τ ... 
« "endh-)' 6λ. έ,ιείJθω κιχ( ιi";' ... o"ε .... 
. ένήνοχα, πρκ .• 05 ιpέeoι. 
Ιν-ήρατο, γ' Ιν. Sot\x. fJj(l. ιioρ . ιι' τοlll ... -ιιleω. 
Ιν·ήσω, μ8λ . • 05 έ ... -Ιημι. 
Ινθα (έ ... ), ιίπίρ.- Ι έπΙ .άΠ(Jυ , έκετ, αύτοο (λι,ςτ. 

ibi) " ώα. tu;; O!Jax!,;. 'ς(; ίι 8θι = δπου (λι:ι. •. ubij. 2) 
εν TI1 περιπτώσει ταύτι:!, rt έν T;:j καταοτόοει ταύτr;ι. 
3) μετ~ ~i, .; ενν . 'ti,; i!;.6; Τ~'J::t -;6ΠΩ'Ι ΧLΨήσsro;· πρΌc; 
τό έκεΤ (έκεΤσε), πρός τ6 έδώ (δεΟρο), λ«1:. Illuc:.-
11 έ ,, ! χρ::νοιι' οτε, δταν. 
Έτvμ: b-θα, bfJ." (t. !. ;'."δα, ...... ) i1t δ.ι,,~. 

Ιχπ. θΙμ. *e-, μιχ".υΡouμίνου π. χ. Ιν τ~ 'ν. 6νομ. · -.. 
= πιχλ-Υιρμ. er, γιν_ Ιν. -esjo, σιχν(l"ρ. ΑSΥό. eo • . 
-e-sm· (ιαιν(lκρ. Asmai, Ζινδ. Ahmai. Όμ6;;. esmei (~ 
hulc), ro.B. Imma, πcιλ-yιρμ. eιnA., '1Όπ . Ιν. ~ei ( ·J πι:ί.ρ
χουοι,ς 'ν tf .n. 61, .τ-.,..) , Όργιι·ι. t ·l. *e (Ιλλ. 11= 
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εΙ> χλπ.· _χ 'tGlv Ι"ΙΜ, l"fJ.. Ισχημι:ι'l:Ισβ1}σι:ιν 'ν 'tij 
lων. I"ΙΜvτσ, l"θ_vτε" (xιxl eldt μs'l;ι:ιθίσeω; 'ι;Gινδι:ι
σίων φθόnων ,;dt ιi1:'l;. l"τσvι'Joα, Ι"τwθε,,), '"lJ.άδε, 
I,.{U,,&, xιx'l;' ι':~ιxλoyΙιxν πρό, <tci CΙντΙστolχιx ; ον"&"ος: 
8&: d' πρ6λ. ) ι:ιτ. I-nde, u-nde. Έξ ιx!J,I;Oij τό 
cνΙάδc, ίπΙρ: ιJweo, πρός τ6 έ~':iι (λιχτιν. huc, 

illuc) 11 ώσ. έκεΤ, αύτού'- 11 _πΙ χρ~νoυ, νΟν, τωρα. 
Ιν-δδιιιω, μίλ. -ήρω' κό8ημαι έν τινι ij έπΙ τι

τινος. Έ~ ιx~τoυ τό 
Ιν-δάιιιισις, -εως, 'ιι α,,8-ακέω)' ή έν τινι (71 έπΙ 

τινος) έγκατόστασις n 1"lJ.άκηα,ς t}Alρv=θsσl, διιΧ. 
vci 'lιλlά.~&τι:ιί τι,. 
Ιν-δάΙσω, μέλ. -ψω' 86λπω (8ερμαΙνω) έντός 

τινος.- Πιχθητ., '"lJ.ά~πoμα, έρω"&", = πυΡακτοΟμαι 
(φλέγομαι) έξ έρωτος. 

cv-Iavciv, iπρφ. ιioρ. ΙS' -ιοί! '"iJ.1Ifιακω. 
Ι.,ΙΙ-σερ, (1"iJ.α + περ), επιρ: έκεΤ δπου, δπου. 
Ιν-δάστω, μελ. -ψω' 8όπτω έν τινι τόΠΥ. 
Ιν&aϋτα, ΙνΙεϋτεν, Ιων. άντΙ '""&"avι'Joα , I,,"&"wiJoB,, . 
iν-Ιcάςω, μβλ. -αω (lν+8-εός)" άμτΟ. καθΙσταμαι 

ένθεος, 8εοφοροΟμαι, ε1μαι έν8εος 11 μ'tΟτ. πληρώ 
τινα fjεΙας έμπνεύσεως, έμπνέω, έν80υσιόζω. 
Ι ν-ΙΙμc ν, Ιν-δCμcναι' ιϊπρφ. επ. ά::φ. ο' "ιου 

'"τίiJ.ημι. 
ΙνΙεν (ι"iJ.σ). έπΙρ: όπό έκεΤ, έκεΤθε ',ι (λιχ't. 11-

Ilnc) 1I1"iJ.ε~ καΙ 1,,8-_,,=όπ' έδώ καΙ όπ' έκετ 11 ώσ. 
ώ, ιϊνιχφορ . άντΙ τοί! 88-ε" = δθεν, όπόθεν, περί ου 
(λΙΧτ . unde).- 11 ίπΙ χρόνου' μετό ταύτα, όπό τούδε. 

ivIcv-ic (Ι"θε,,)' έντεΟθεν (λΙΧτ. hinc). 
Ιν-δcο, inlx. ιϊντl 1,,8-εαο, Προστ. μίσ. ιioρ. ο' "ιου 

'"τΙiJ.ημ,. 
Iv-Icoς, ο" CΙ,,+8-εός) χιχl χι:ιτΔ: συνιχΙρ. έ"θοvς' 

πλήρης 8εοΟ, θεόληπτος, θεόπνευστος ιι διδόμενος 
(παρεχόμενος) δι' έμπνεύσεως. ' 
Ιν-δcρμα'νω, μίλ. -~"ω (1,,+8-εeμός)' θερμαΙνω 

(έντός τινος).-ΠΙΧθητ., 1,,"&"ε8-έeμα,,"&"αι πόlJφ = έ
χouσι θερμαν8" (διακαΙονται) έκ τοΟ πόθου. 
Ιν-δεσις, -εως, 1J α,,"&"ί8-ημ,)' τό έμβόλλειν, 

παΡέν8εσις, παρεμ60λή.- 11 τό τιθέμε'ν'ον εΙς τό 
στόμα τεμόχιον (ι:μπουκιό, 60ύκκαι). 
Ιν-Ιετο, ίπιχ. ιiντΙ l,,-έ{}ε"&"ο, γ' Ιν. μSa. άορ. ο' 

'toIί ,,,"&"ίiJ.ημ,. 
Ιν-δετος, ο" (1,,"&"ΙiJ.ημ,)· έντεθειμένος, παρεμ-

6εβλημένος, έμφuτεuμένoς. 
tvIciTcv, ίπίρ. lων. ιiντί '""&"ΕVθ_,, 
ΙνΙα, Ινιας, ΙνΙο,ι, Ενθω, Ινθών, δωρ. τόποι 

άντΙ τών γνωστών /J.IJw, lJ.{}rιs, lHJ.OI, ΙΑ{}ω,lλ{}ωιι 
του άορ. ΙS' του Ιρχομαι.-

Ιν-δrιρoς, οιι (1ν+8-ήρ)' ό πλΙ1PΓiς όγρΙων θη· 
ρΙων, ό συχναζόμενος ύπ' όγρίων θηρΙων.- Ilμ.φρ. 
δγριος, τραχύς, βόρβορος, σκληρός, άξεστος. 
Ιν-δν6σιιω, μίλ. -~ ... οVμα, · θνi.1σκω έν τινι, έν

αποθνόσκω 11 όποναρκούμαι . 
Iv-Iopc, επιχ. ΙΧντl 'ιιέ{}ορε, Υ' 6'1. ιioρ . 6' τ05 

ι,,/J.eώιικω. 
έν-δοϋ, Πρcστ. μeσ. ιiττ . ιiop. ο' τ05 lιι"&"liJ.ημ,. 
Ιν-δouσιάςω"μελ. ·άαω· ~ Ιν-θουσιάω, μελ. -ήαω 

(Ι"θ.ος χιχΙ χιχ-;ιΧ. συνι:ιΙρ. l,,{}ovr;)' ε1μαι ένθεος, 
κατέχομαι ύπό έKστόσεWς. 
έν-Ιρcψασθαι, ιiπpφ , μέσ. ά,ΟΡ. ιχ' το5 1,,"&"ρέφω. 
iv-Ipi6u, μβλ . -αω (Ι" + 8-e'io,,)' τυλΙσσω έντός 

φύλλου συκης, περικαλύπτω. 
Ιν-δρώσιιω, μaλ . -{}ρρο;;μιχι' ιiόρ . β' ltIi{}oeo" , 

έπ. ;"{}oeo'" πηδώ έντός, είσπηδQ είς τι, πηδώ 
έπάνω είς τι. 

Ιν-δίίμCομαι, μέλ. -ήαομαι' ιiόp. ιχ' έιι_θvμήθ",,' 
π;:;χ. In_{}Vμημα" ιiΠQθ. (έ~{}vμός)' έχω τι έν θυ
μΥ, 6όλλω τι είς τήγ καρδΙαν μου (εΙς τόν νοΟν 
μου), μελετώ, (σκέπτομαι, λαμβόνω ύπ' δψιν μου) 
καλώς, σταθμΙζω, άναμετρώ. 2) λαμβόνω έν {}v
μφ (έν τι7j καρδΙQ μου, ύπ' δψιν), ένδιαφέρομαι διό 
τι. 3) σχηματΙζω σχέδιον. 4) συμπεραΙνω, ρυν
όγω. Έ; ιx~τoυ τό , 

έν-δύμrιμα, -ατοr;, τό (έ,,{}υμέομα,)' όκέψις, συλ
λογισμός 11 έφεύρεσις, τέχνασμα, στρατήγημα.- 11 
έν τ~ Λογιχτί , του Άριστοτ. ένθύμημα 71 ρηΤΟΡ,ικός 
συλλΟ'tισμός, Tι'tOI σl)λλoγlσμό~ έ~ιχγ611S'I:Ι. ax npoti· 

σ.ων πιθιχν6lν (cΙξ εΙκ6των καΙ αημεΙφ".). χιχΙ 
Ιν-θύμrισις, -εως, 'ιι (έιι{}υμ~oμα,)' μελέτη, σκέ

Ψις 11 έκτΙμησις, ύπόληψις. 
Ιν-θίίμfα, 'ιι (Ι,,{}υμέομαιγ σκέΨις 11 μέριμνα περΙ 

τινος πρόγματος 11 ύπόνοια, δυσπιστΙα. 
Ιν-ΙΟμιος, ο" (l,,+{}1;μός)' ον έχει ' τις έν δυμώ, 

περl ου σκέπτεταΙ τις καΙ φροντΙζει, δς ε1ναι 66-
ρος εΙς τήν Ψυχήν μου U 1"8-ίιμ,6,, lατl μο,=λιχτιν. 
,ellglo est mίhί=αίσθόνομαι δόρος εΙς τήν ψυχήν 
μου (ένδοιασμούς). 
Ιν-Ιίίμιστός, ή, Ο" = 'ιι{}Vμιος (βλ. λ.). 
Ιν-θωρακίςω, μίλ. -(αω' ένδύω τινά με 8ωρα

κα, όπλΙζω 11 μτχ. πιχθητ. πρχ. 1""&"εθωρακιαμέ,,ος = 
φορών δωρακα (πανοπλΙαν), πόνοπλος. 

Ινί, ποl"l} τ. άντί lιι .- 11 ένί, ~oτ. "ιου είς. 
Ινι άντ ί έ"εI11"1' έστιν έντός, ε1ναι μέσα εΤς τι 11 

ώσ. εΊναι έπιτετραμμένον, εΤναι δυνατόν. 
ένιαύσιος, Ο", ώσ. -α, -οιι (έ"ιαv"&"ό!ί)' ό ήλικΙας 

ενός έτους.- 11 έτήσιος, κατ' έτος, άπό έτους εΙς 
έτος .- 11I έπl εν έτος, δΙ' εν έτος, δισρκεΙας ενός 
έτους 11 έ ... ιαίιαιος βεβως = όπελθων όπά ενός ήδη 
έτους. 
ένιαυτός, δ (Ινος)' έτος ιι κατ' IVIav"&"ot'=Kar' f· 

τος, έτηοΙως. 2) πάς πλήρης κύκλος (περΙοδος) 
χρόνου IΙΙ"&"ος .η},{}ε περ,π},ομέ"ω" '"ιαυτωιι=καθως 
εν τιj παρόδ4J τού χρόνου ήλθε τό έτος 

, Ε"&"υμ.: l ... Iavros Χ'iτdt χuριολΕ~Ιιχν CJημ. στιxθμό~ 
:iνιχπιχt)σsως i-ν ,t) πoρεΙqι .ου ~λ Ιoυ, Υιλι.,στιίσιον · (δμηρ. 

lηαυω i = άναπαύομαι, κοιμωμαι), Ισίιω' σιχνσχρ. 
v6satl, ΙΌτθ. wisam (=ε1ναι, Οιαμένeιν). 

iV-Iauu, μΗ. - ιαυα(ι)' κοιμώμαι εντός Τίνος 71 
μεταξύ . . 
ένιδχ6, έπΙ ρ. (έ"ιοι)' είς τ ι να μέρη. [Ολ. ;'''0']. 
ένι-βάλΙω, ένι-βΙάιιτω, έπιχ. ΙΧντί lμβά~~ω, 

lμβJ.άπrω. 
ένι-βλαφθι:ίς, μτίi.. έπ. π'Χθ. ιiop. ιχ' 'tou έμβλάΠ"&"ω. 
έν-Ιδείν, ιi πp:ι>. του cί.oρ. Ι' '"εΤιJo" τοδ Ι"οράω. 
έν-ιlSρόω, μέλ. -ώoω~ lδρωνω έν τινι τ6ΠΥ, άγω-

νίζομαι είς τι, κοπιάζω μέ τι. 
έν-ιδρύνω, έν-ιδρίιω, με).. -ναω' Ιδρύω, τοπο

θετώ, έν τινι τόΠΥ.- Μέσον, Ιδρύω, οίκο\50μώ, δι' 
έμαυτόν. ' 
έν-ΙζcύΥνiiμι, Ύι -νω,; π"ιητ. ιiντl 1"-ζε6Υ,,υμ,. 
έν-Ιζω, μaλ. -ιζήαω (έ" + l'ζω)' μ'tιJτ . έγκα8Ιζω, 

καθΙζω (βόλλω νό KQ~iOr:1) τινό έν τινι 71 έπΙ τινος. 
2) ιiμτo . κόθημαι έν τινι Ύι έπΙ τινος. 

έν-ίημι, μελ . -ήσω' cί.6ρ. ιχ' -ήχα, έπ. ~έηκα' πι-χ. 
-είχα, π'Χθ·ι,τ . -είμαι' πέμπω, στtλλω, εΙς (71 έντ6ς 
τινος) 11 έμβόλλω, έμφυτεύω, εμπνέω U γ!ν lx6l~, ρΙ
πτω τι έντός τινος ιι έπ Ι 7tλιJΙων, κα.θέλκω εΙς τήν 
θόλασσσν 11 μτ:ρρ. παρακινώ, παρορμώ, παροτρύνω, 
τινά νά πρόξ!] τι. 2) άποστέλλω έν πόο!] μυστι
κότητι.- I1 σΠΙΧν. ιiμτ6. είσtρχομαι, εΙσβάλλω. 
ένι-θρΕψας, μτχ. ΠιJιητ. ιiδΡ . ιχ' το!ί l"rρέφω. 
ένι-ιιατα-τίθrιμι' i ntx. ιiντΙ IΥχα"&"α"&"ί'θ"μ,' ί~ ιx~

του τό Ι ... ,κά"&"{}εο, Προστ. έπ. μέσ. ιioρ. ο' ιiντΙ Ιγ· 
κα "&"ά {}ov. 

ένι-ιιllίω, μελ. -άαω, επιχ, άντΙ lγκΙάω' θραύω 
έντός, άποθραύω (λι:ιτιν. Infringo) U μτφρ. κωλύω, 
ματαιωνω . 

ένι-ιιλείω, έπιχ. ιiντΙ έyκ~είω. 
ένι-ναlι:τάασιιον, ίων. πρ ι . -:ou Ιιι-ιιαι_"&"άω . 
ΙΥΙΟΙ, α" α (εκ του lιν"+οΣ'=είοί,, οϊ. ώ~ ένΙοτε 

=ΙαΗΙΙ οτε)' μερικοΙ, τινές (λIl.Τ . a.Jί-qui). 
-Ε"&"vμ.: Ιιιιο, <;"ι+οl" Ε", εΙν~ι Πί'όθ. εμ;;ερι ΙΙ χου:;ιχ 

τό ρ. εΙμί, YjtOL έιιί=lνεστ" οπω; 11" πο,είΥ τι = 
έ",.εατι ,(=ε1ναι ~υν~τ~ν) νό . π:,άξ!] !,Ις ;ι.- lν~-o"&"ε 
(ειιι+ο "&"1: , πρ~λ. εα{) ο."&"ε. -τι:ι ε"Ι 'α%11, e"I·Gt .,ov (= 
είς τινα μέρη) έσχ''Ι)μιχτ Ι σθ'l)v~ν έπί , ij 6χσεl το!) 
[",οι χιχ.' cί.νιxλoγ!ι:ιν πρό~ ":ι .πο11αχΠ, ' .πo.\1"xoiί. 
Κι:ιτ' ~λλoυ, συγγ. τιji l"η (ι.iλ. λ , ) , έΥΟ- (= αύτός 
έκεΤ); [",ο, με" -1"'0.' δέ = αύτοl έκεΤ - αύτοl έδώ, 
ΟΙ μέν - ΟΙ δέ. 
Ινί-οτc, έπΙρ. ιiντι ["" ο"&". = Ιστι-ν 0"&"1:' κόποτε

κόποτε, ' μερικός φοράς ~ωρ. έιιι · όχα. [6λ. Ι",οι]. 
Ινίσή, t, (έ"lπ"&"ω)' μομφή, έπΙπληξις U ϋβρις, λοι

δόρΙα, όνειδισμός. 



.vfnlcιoς-.vvo~Cot 

Έτvμ., ι'l'ιπη (*rqvii, δμηρ. l'I'faCJCIII«*rqvJo), 
ιiόρ. ή'l'tnιιnο'l' )t'ΧΙ Ι"έ'Ι'τπο;, (ΙΙχ τουτων b' iαχ"l)ματΙ· 
οθη μΤΎν. ίν. Ι'Ι',πτω)' πρβλ. δμ"l)ρ. Τψαο=έπέπληξας 
~ ίιχπ. ρ. *rqv- μ:χρτuροuμίν"l); )t'ΧΙ ίχ του ποι't)τ. cSn
τneνω (βλ. λ.), πρβλ. δμ't)Ρ. )tλTjΤ. na/!(J.atI-on'inιι, 

σ'Χνσχρ. t1tsaIe (όρδν, παρατηρεΤν)' 'ιι ρ. ΙΙ&Τ"l) ·rqv
έμ1ανις;ει τδν ιiνιxδιπλ. I+oqv- πριiλ. Ιλλ. Βπι, (Βπι, 
-θεώιι=μΙ;νις θεων), πρκ. Βπ-ωπα, μίλ. ΒΨΟ/Α4Ι, 

Ινί-πλι:ιoc;, οιι, έπικ. ιivτΙ Ιμ-πΜο,. 
'Ινι-πλήσασθαι, -πλιισθiίναι, ίπικ. ιiντΙ Ιμ-π'}.-, 

μ~α. κ:χΙ πιχθΤιΤ. ιiπpφ. ιioρ. ιχ' του Ιμ·πΙπ'}.rιμι. 
Ινι-πλήξωμι:νΥ -ωσι, επ. ιχ' χαΙ Υ' πλτιθ. ιiντΙ 

Ιμ-π'}.-, (ιπο-ο:. ιioρ. α' του Ιμn'}.ήααω. 
Ιν-Μπι:ύω, μελ. -αω' Ιππεύω έν τινι τόΠΥ, Ιπ

πεUΩ έπΙ τινος. 
Ινι-πρίiσαι, ιiπρφ. έπ. ιioρ. ct' το!! Ιμnίπρrιμι. 
Ιν-ίπτω, μΗ. ι"ιψω' SttL)t. ιiναbιπλ. ιioρ. β' ήνΙ

Μποιι η Ιιιέιιϊπο,,' έπιτιμω, έττιπλήττω, όνειδΙζω 
(λ'Χτ. objurgo).- 1= Ι-vέnω' διηΥοομαι, λέΥω, άΥ
Υέλλω. [bL' έτυμολ. 6λ . Ι'l'ιπή). 

Ινι-σιι:ήπτω, Ινι-σκίμπτω, ·ittL)t. ιiν,Ι Ι"οκήπτω. 
cVIσnciv, Ινισπήσω, ιiπpφ. ιioρ. ' ε' )tιxi μΗ. όριατ. 

το!} Ι'Ι'έπω. 
ΙνΙσσω, πιχριiλλ"l)λο, τύπο, τo~ Ι'l'Ιπτω (8 βλ.)' έπι

πλήττω, όνειδΙζω 11 ώα. φέρομαι κακώς, κaκομετα
. χειρΙζομαι. [bL' έτυμολ. 6λ. I'l'ιnή). 

Ιν~Ιστιιμί, μίλ. -στήσω' ιiόp. ιχ' -έστrισα' ώσ. μέσ. 
μίλ. κιχΙ ιiόρ. α' -στήσομαι, -εστrισάμ'1ΙΙ' - ώ, ένεΡΥ. 
μ,ιi. ίν τοΤ, χρόνοι, τoύ-:oι~ ' ι3άλλω τι νά σταθf.j εν τινι 
τόπω (η έnΙ τινος) . 2) δρχομαι, κάμνω άρχήν είς 
τι, όρχΙζω ΤΙ.- 11 ιiμ,β. ·tv τiί μSC;"(j φωνiί, μετdι ένSΡΥ. 
ιioρ. ΙS' Ι"έστ'1'1" πρκ;- Ι"έσΤ'1κα, (ιπε;>cι. Ι"ειστήκε,'Ι" 
Τσταμαι εν τινι,' τοποθετοΟμαι (λαμβάνω θέσιν) έν 
τινι (ij έπ! τινος). 2) όποδεΙκνυμαι, διορΙζ0μαι 3) 
εΙμαι έπάνω είς τι (έπ! τινος), εΤμαι έΥΥύς τινος, 
εΤμαι 'παρών: τοv Ιιιεστώτοι; μ'1ιιόι;=κατά τόν παρ
όντα μ"να 11 έπί περιστιχτικων, έΥεΙρομαι, συμβαΙ
νω, λαμβάνω χώραν: τα Ι"ειJΤ'1κότα= αl παροΟσαι 
περιστάσεις (συνθΙ;και). 4) όντιτΙθεμαι, άνθΙστα
μαι, ένανΤΙΟΟμαι. 
. Ιν-ισχύω, luλ. -iισω' Ισχυροποιω, ένδυναμώνω.-
11 ιiμτιi. υπερισχύω, λαμβάνω Ισχύν (εΤμαι Ισχυρός) 
έν τινι. 
Ιν-Ισχω=Ιιιέχω. 
Ινι-τρΙφω, Ινι-χρίμπτω, 'πιχ. liντΙ Ι~τg- )tct! 

',.x.e-· 
Ινι-χριμφ&ι:ίc;, πιχθητ. μτχ. 'πιχ. ιiop. σ: τοβ 1,.-

x/!{μnτω. 
Ιν-λαξεύω, μ!λ. 'οω' λαξεύω έν τινι, έΥΥλύφω 

Ιν ηνι (Ύι έπί τινος). 
Ιν-να~τήρ, -ήρος, ό <Ι""αίω)' ό "α/ω" έντός, ό 

κατοικων έντός, ένοικος, κάτοικος. - θηλ. 1'l'-'Ι'αέ
τ.,ρα , fJ· 
Ιννιι-Ιτηρος, 01'=,φ έπομ . 
έννα-ι:τήι;, ές (έν"έα+Ιτος)' ό έχων ι')λικΙαν έν

νέα έτωνΊI (Λ~. Ι'Ι'νάεrει;, επΙ~.=δι' έννέα έτη. 
Ιν-νCΊιτης, -ov, δ=Ιν-ιιαετηρ (8 βλ.). 
Ιννσ-έτις, -,δοι;, ~ . θΤιλ. του Ι,,'I'αετή~' ήλικΙας 

έννέα έτων. 
έν-νaΙω- επικ. μέα. μιiλ. i'l'"άοομt!:f, ιioρ. οι' 1'I'c

'Ι'J.σάμ'1".-'Ι'αlω έιι=κατοικώ έντό$ U διαμένω είς 
μέρος τι. 

Ιννάιιl«j, έπΙρ. (έ".,έα)· έννέα φορός (λΙΧτ. novies). 
Ινναιι:όσιοι· 6λ. lvaH60Jo,. 
Ιν-νάσσαντο, ittL1t. Ύ' πλτιθ. μ'α. ιioρ, οι' τoίi 

• ~.α;ω. . 
'ννδτος, eσφιχ}μeνο,; τόπο, ιiντΙ l'l'οιτο,. 
Ιν-ναυιrιιyιω, μιιλ. -ήσω' ναυπηΥω πλοΤα Ιν 

τινι τόπω. 
ΈΜ"Ε; Α w, ιiκλ: έννΔοι (λατ, novem), 
Έτvμ. : Ιιι'l'έα < ·Ι'I'ιιέfα' Ίων . • Ι"-.τ., . ΙπΙρ. (βλ, 

λ.), εΤ'Ι'ατος, ιxί~λ. ιiτ-:.l"ατo" Κρτι" Ι;"ατοι; (ιiλ. λ.λ.). 
Βοιωτ. Ινα-Κ'1-δεκάτή, !ων . .1'I'α~Hόσ,o" ιiττ. Ιιια
κ6σJΟΙ' ttiνt~ · -t~ijt ιi. · π"οί)ποθίτουν *lιιFa-, πρ6λ. Άρμ, 
ίππ ( *envan ιί~ ίιχπ. *.πνι;). Π(Σρoιπλειlρω~ .oiί *η.νι;). 
'ν ,;φ οαινοκρ. πόν4, Zlν~, n4V4, Λ(ιtΤ. novem (ιiν.Ι 

'·' χ · .. ~ . . .. _ -

*noven χοι.' ιiναιλoyΙoιν πρός: .& septern, decern' πΡδλ. 
nonus), !ρλ. ηδlπ-, Υοτθ. ηlυη, πΙΧλ--Υιιρμ. "Iun, Λιθ. 
devyni, Λιττον. deVl'n'l' Ιν ttl1aL ()πόΜιται Ιιχπ. *"'νι;). 
)t(lt! ·n~yQ, ιi-τ:ιναι ΠΡOίJπoθ'τoυαι προΥαπιι •. *enevQ. 
'Εν oυVΘ., *l"Fa-, (π.χ. δμτιρ . • 1'Ι'ά-.τ.ι;), )tIΣt ,".α
(π.χ. δμ"l)ρ. 1",I,εά-nηx"ι;, Ι'Ι''Ι'.-όρ)'V,οι;, Ι"';;/Α4/! 
(*I""Ι-'1/Α4Ρ, ·Hαιo~. lιιιιά.τει; (*έιι"Πα-F.τ,ι;). - ,r
_τοι;, 'ιιατο, (*ΙιιFατοι;) προίίποθ'τοuαιν Ιιχπ. ·envQto-s 
παριιπλεόρω, τιρ .neVQto-s έν τφ ro.e. niund., παλ
Ύιιρμ. nlunto, Λιθ. devlntas, πΙΧλ-αλιχυ. deveIi1. 
Ιννcά-60Ιος, 0'1' (Ι",ία + βοvι;)' ό άξΙας έννέα 

βοων. 
Ιννcα-ιισl-δcιισ, ιiχλ.· δεκαεννέα. 'Ee oι~-τ:o!! τό 
Ιννεσιι:σιδcιι:ά-μιιvος, 0'1' (μή,,)' ό (tjλΙKIας) 19 

μηνων. 
Ιννcαιι:σιδcιι:-Ιτιιc;, ., (Ιτοι;)' ό ήλικΙας 19 έτων. 
ιννι:ά-ιι:ρουνος, ο,,' ό έχων έννέα κρουνούς, ό 

ρέων έξ έννέα κρουνων .• g, oU ... ι) I",edrceoιwo" 
~ Υνωσ,-ή xpijVTj έν 'AeijvctL" )tοιλοuμ'νη ΙΙλλφ, χαι! 
Kα'}.'}.,ρρ6rι· 
Ιννι:ά-λΙνος, ο" (Ι'Ι''Ι'έα+Μ'l'ο'l')' ό fχων. έννέα 

Μ'l'α (τ. ε. νήματα, κλωστές). 
Ιννcά-μηνος, ΟΙΙ (Ιιι'l'έα + μή'l')' ό έννέα : μηνQν 

υΙλικΙας), έντός έννέα μηνων. 
Ιννcά-nιιχuς, " (έ1"Ι'έα + niίxvι;)' ό Ιχων μ~Koς 

(εύρος) έννέα πήχεων. . 
Ιννεάc;, ·ά60Ι;, 'iι (έ,,'Ι'έα)' . ό όριθ. έννέα 11 όρι

θμός όπό έννέα.- 11 ή ένότη ήμέρα τοΟ μηνός. 
Ιννεά-cpωνoς, οιι (έιι'l'έα+φω'l'ήγ ό έχων έννέα 

(μουσικούς) φθ6ΥΥους, τόνους (φωνάς). 
Ιννcά-χίλοι, α" α, έπικ. ιiν.Ι Ι"άκι, xI'}.JOJ' έν

νέα χιλιάδες, έννεακισχΙλιοι. 
Ιννcά-χορδοc;, ο" (έιι'l'έα+χορ6ή)' ό έχων έννέο 

χορδάς. 
Cννενήιι:οντα, η.το" όpθω~ ιiν-;Ι του Ι"ειιήκο"α. 
ΙννενήKOνΤCΙ-έννέα, (ιiν,ί τοιί όρθοτίροu 1".",,-

Ηο'l'τα·έ'Ι''Ι'έα)· ένενηντα έννέα. 
Ιν-νcvώιι:ασι, ίων . Υ' πλτιθ. πρκ. τoiί Ι'Ι'-'Ι'οέω. 
Ιννι:ον, έπ. ιiντΙ lνειw, πρτ. του -riOJ (κολυμβω). 
Ιννc-όΡΥUΙΟC;, ΟΙΙ (έιιιιΙα + cSe"",d) ' έχων ' μι'jKoς 

έννέα όΡΥυιων. 
Ιννι:ός, έσφιχλμ. τόπο, ιiντΙ έ"εό,. 
Ιν-νι:οσσcύω, ιiτ-ι:. -ττcύw· μΒλ. -αω' έπΥόζω 

. (~πΙ πτψων), κόθημαι ι:ις κλωσσα έπάνω εΙς τό Ι;:ά 
έν τινι τόΠΥ 11 μβτ' οι!τ. ·έκκολόπτω, · μηχανορραφώ 
(μτφρ.). 
ΙννέΠW, ποιτιτ . έπεκτ. ιiντΙ έ"έπαι. 
Έτvμ., έ'Ι''Ι'έπω κιχΙ I'Ι'έπαι, δμτιρ. μίλ. l,I,J-anήOQJ, 

δμτιρ. ιiόρ. ;"',-σπο'l', Προστ. έ,,/-σπ.ι;, ε' πληθ. 'σπ.τ. 
«·Ι'Ι'σπετε)· Ι,,'Ι'έπω (·ι'Ι'- + sequo' λιχτιν. Insequis 
(διηΥείσαι), InIeque, insece (=ι"".π.), insect/ones 
(όφηγήσεις), insexit (=dixerit), signum « *seqv-no-m), 
inqvam «*In-sqvam, *en-sqv-ίi-m = λέΥω) , πΙΧλ-Υιρμ. 
sagen, Υοτθ. s4Ihan (βλέπειν), sluns (θέα), π:χλ·Υιρμ. 
sehan (όρον)' πρβλ. Ήσυχ. cneόσ-εψιι;' προσαΥό
ρευσι, .. , -θέσπ,ι; (·-θεσ· σπ,ι;), -θέσπ,ος (*-θισ-σπ,οι;), 
-θεσπέσ,ος (*8-.σ-σπέσιοι;), ενθΙΧ -σπ,- σ'Tjμ. σημετcν' 
!αω~ ~έ κιχΙ 1ί.'Ι'-θ/!ωπο, «·ά'l'6e-hωnο-ι; 6λ. λ.) i)t ρ. 
sequ (= όρδν, δεικνύειν), πρ6λ. "(οτθ. salhan. Βλ. 
)tοιΙ έ'Ι'1'εά/α, 

cννι:σiα, 'ιι' βλ. 1'Ι'.σΙα. 
'Eτvμ. : Ι'I'"εσΙrι (IΙΙ-Ι'1μι _ν <tij στιμ. τοβ έμπνέειν, 

παραινετΥ' π:;ΙS}:. δμ't)ρ. έξ-.σΙrι (Ιξ-Ι"μ,) = όποοτο
λή πρεσβεΙας. 'EItILbij bt 'ιι ρ. του Τrιιu ιιΙναι Je (χα! 
o~xΙ se); τό -"'Ι'- δΙν ttpotpx8'tΙXL T.i.iov ίχ τoiί tι+o-, 
ιiλλά )tιχτ!ι μΙτΡιχ-ήν ίπίκτιχαιν ,:oίi Ι-' iι ΙρμτινιΙ« oι~τή 
ΙαχύβΙ dpιx )toιi διά τό Ι'I''I'έ~ • 
cν-νcύω, μ,λ. -οαι' νεύω, κάμνω νεσμα, εΤς τινο, 
ΙννC-ωρος, 0'1' (11"I'έα+~/!a~' ό έννέα trQv ήλι

κΙας, ό έπl έννέα έτη. 
Ιννι\ιι:οντα, ίπιχ ά.ντΙ ι"."ήκο"α, 
Ινν-iίμαρ <ι""ι. + t}/A4e>, ίπΙρ. δι' (έπΙ) ~α 

ήμέρας. . 
lννιιφιν, ίπ ιiν.Ι Iνrι, (θ't)λ. τιν. του 1,1,0,) βλ; '1,1,0,. 
Ιν-νotω. joLiA. -ήοcιιι' ιiόρ, οι' ι".'Ι'ό"σοι, Ιων. μτχ. 

Ι""ώσα,' 'Ψ>Ι: . '""''I'6tfHa, Ιων_ 1,I,,I,e,,,.HQ· - ώα. xll! 
μία. lιι'l'οέΟ/Α4Ι μι,;dι ποιθ. ιio? οι' έιιειιoήθtι,,· έχωέν 



vQ, σκέπτομαι, σταθμίζω Ο άνυπομονω.- 11 κατα· 
νοω.- 111 προτίθεμαι να πρόξω τι (μετ' «πρφ.).
ιv σχεδιάζω, έπινοω, μηχανωμαl (λι;ι·nν. excogi
tare). Έ; ~~τoίi τ6 
εν-νοιο, 1J α1l1l0έω)' ή ένέργεια τοΟ σκέπτεσθαι, 

σκέψις 11 πρόθεσις, σκοπός, σχέδιον. 
έν~νoμoc;, 011 ιΙ" + 1Ι6μο,)' ό έντός τοΟ νόμου 

ών, νόμιμος, δΙκαιος 11 έπί προσ., δίκαιος, φυλάττων 
(τηρών) τούς νόμους, εύθύς, τίμιος.= 11 (Ιν+"έμο
μΔ.I)· ό τρεφόμενος έντός τινος τόπου, ό κατοι
κών εν τινι τόπω, ό κότοικος. 
εν-νοος, 011, ~~Ι κ~τά. συν~Ιρ. -νους, -ov.1I <111+ 

vov;)' ό έχων νουν, συνετός, νο..ινεχής 11 σύννους, 
σκεπτικός. - ouyxp. Ι1Ι-1Ιονατεeο" UΠliρθ. 11Ι-"ον
στα το;. 

έννοσί-Υοιος, δ. ;;ΟΙYjΤ. iντί Ι1ΙαοίΥαlο, (ε1l0σlς+ 
γη). ό σείΙ 'Ν τήν γην, έπώ'ιυμον. τι;ί) Ποσειδωνσ·;. 
Ιννoσ'-qιυλλoς, Ο", ΠGι·η;;. ά '1;;1 Ινααίφυλλος 

(ε1'οοl,tφtίλλον)' ό σείων τά φύλλα (ilti ri.νSμου),7ι 
ό εχων τρέμοντa φύλλα. 

cVVOXlciC;, πo~η-:. ιivτΙ Ι1Ιοχλεϊς, ~' έν. 'tc;G έ1'οΧ,'λέω. 
εννϋμι 'ή έννύc.ι, ~ cί.ρχιχoυ FΕΏ = FE' :t.'ΘΩ, 

λ~τι·l. VESTIO' με/.. εαω, Ξπ. Ifοαω' Ξπ~κ. ιi6ι;. εααα. 
-Μέ~c.v ε1'1'υμαl' μέλ . εαομ'Η' ic;p. οι' έαάμη1', 6π. 
έσαάμη1', Υ' έ'ιικ. έέσσατο. - Πα&ΥοΤ., πρ)' .. εΙμαl, εΙ· 
~~Ι,. ε~ται, έ~:.Y.. aέ ~σ . Ισσαι, εο.τα .. • ~~Π~;Ι ':ί . ~l'μ~.ν, 
Cj.λλα ε Ι·,ικ. εααο, γ ένικ. lατο, οπ ι χ. εεστο, 'ί auα. 
Ισ{}-η1l, γ' πλ"ljθ. εΥατο'- ένδύω τινά, τού φοραΙνω 
φορέματα .-μέσσν (μετά αί •. ft~iYIi . )· ένδύωέμαυτόν 
μέ τι, φορώ 1'1, περιβόλλομαί ΤΙ .- Παθτιτ: εΤμοι έν
δεδυμένος τι, περικαλύπτω (nεριτυλίσσw) έμουτόν 
μέ Τι (είς τι) 11 λάϊ1l0" Ισσο χlτώ"α=ε1χες περιβληθη 
τόν λlθινoν χιτώνα (τ. ε. ε1χες φονευθή διό λΙθwν). 
Έτvμ.: Ιllνvμl (ώ~ ό;πλOB~ δ έν. εΙνα ι σπανιώτ: 

συ·,ijθYjί; δ σο.θ . ιΙμφιέ1Ιννμl), ίων. εΥ .. ίίμl <*Fεσ .. ίίμl 
(π~ε;... Ιt1π. *ves-nu-, Άρμ. z-genum (*z-ges-nu-m = 
ένδύομαι)' έκ ,OU ciop. io-iHj1lal, ΠΡΥ.. ήμφΙεσταl 
κλπ. ciπ()κατεστά.θYj ενεστ. *Ια"ίίμl, ε~ ου 1~1'ίίμι.
lofJ.o, (*ves-dhes-, κι;ιΙ θTlλ. ΙσD-!ι" -ητο" τό δποtσν 
άκολοuθε! ,-ην κλΙσιν των θaμiτι"v εΙ, -,&,-' δμYjΡ. lii"o, 
( "'Feoa"o, (πρβλ. σΙΧνσχρ. νάSc1nc1m)' Ιων-σr.tτ. εΙμα, 
~ωp. Fήμα (πρ6λ. Ήσυχ . cΥημα' lιAάnO"J», Λεσ~. 
Fέμμα (προ/ .. Ήσυχ. CΥέμματα' lιAά'&'laJ» (*Feσμα, 
ίοιτ: . *ves-mQ. = oJtvoxp. νάsma' εrιε;μωιι (= καλώς' 
ένδεδυμένος), κακοεlμω1l, lιvσε{μω" (=κακώς έ ν
δεδυμένος)' ιJωp. Fέστeίi (πρβλ. Ήσιιχ . "'Υέστeα' 
στολή,.)· σανσκρ. vάslram, zeve. Vc1sIrc1' (ένδυμα), 
=A-ysPIi. wesIer (= 6αίπιστικόν tνδυμα)' άμφιε· 
στelς (= νυκτική έσθής), Ιφ·εστel, (=έπανωφόριον)' 
λ<t t. veslis, vestio, γστθ. wc1sJa.n, ciγyA·oσr.~. wear 
(φορώ), τ:αλ· Υερμ. werJc1n (ένδύομαι). 'Εν πa.σt του· 
ια:ς [)π~κει.':αι ί~π. ρ . *v-es-, ijtL~ εΙνσr.ι έπΙκτασι, ,iι~ 
ρις. eu έν .σΤς /.~τ. exuQ (όπογυμνω), Induo (έπαν
ενδύω) (-υδ ( *-ονδ, ""evoJ, subίiculc1 Ιύποκάμισον), 
δmenlum « *ovimenlum = ('κέπη των έντέρων). 
εννυτο, γ' έν. μέσ. πρτ. τσίi Ι,,'ιιίίμl. 
έν-νυxcύc.ι, μιiλ. -σcιι α" + ννξ)' διέρχομαι τήν 

νύκτα εν τινι τόπω, διανυκτερεύω έν τινι τόπω. 
. έν-νυχιoc;, α, ο;, 'ij -ο" -ο" (lνi-"tίξ)' ό κατά ' τήν 
νύκτα, διά νυκτός, νυκτερινός.- 11 ό κατοικών έν 
νυκτl (έ~πΙ vaxpιiiv). • , 
εν-νυχoc;, ο" = ."ννχιο,. 
έν-νώσaι, -"ώσας, ίων. ιΧντΙ Ι"1Ιοήσαl, -"οήσα" 

:Xπ~:ρ. καΙ μτχ. ιioρ. σr.' του Ι"νoέcιι. 
έν-6διος, α, Ο", έπ. εΙ,,-6διοςΊ 'Ι' ο" <έι+6δό,)' 

ό έν τό όδQ, έπl της όδου Τι κατά τήν όδόν (καθ' 
Μόν) U .αφήκε, εΙ"όδ.οl = σφήκες έχοντες τός φω
λεός των παρά τήν όδόν.- Ι ό όνήκων εΙς ταξΙ
διον, ταξι'5ιωτικός. 

έν-OΙKέc.ι, μέλ. -ήσω' OIKW (κατοικω) έν 11 διαμέ
νω. Έ; t1~:oi) τ:Ι 

Εν-οίιιησις, -εcιι" ή (ι"O,ΚέCΙΙ)' τ6 κατοικεΤν tv 
τινι τόπω . 

Cν-οι.αςω, μέλ . • Ισω, ιX't't. -Τώ' Βάλλω 'τινά νό 
κατοικήσο είς τινα τόπον, έγκαθιστω.- Πσr.θYjΤ. εΤ. 
μαι έγκατεστημένος, καταλαμΒάνω κατοικιαν tv 
τιν : τόπ(ιJ. 

Ιν-οΙκιος, 011 (l1I+o1Ho,>, ό έν τι;, oίK(ιJ ων, δια
μένων οίκοι, κατοικ/διος. 
Ιν-οιιιο-δομέω, μέλ. -ήσω' οίκοδομώ εν τινι τό

Π(ιJ.- 11 όνοικοδομω, όποκλείω διά τοΙχου. 
έν-οιιιoc;, 011' ό οlκών (κατο ;κών) έντός 11 ώ~ ο!ία: 

ό κότοικος, ένοικος.- 11 παθΥοΤ . ό ένοικούμενος. 
έν-οινο-χοέω, μΗ. -ήσω' χέω (χύνω) 01νον έν

τός τινος. 
Ινοπή, ή (I1lέπcιι ;)' κραυγή, φωνή, ηχος 11 κιιρ . 

πολεμική κραυγή ,σό λαγος μόχης, άλαλαγμός μάχης. 
Έ'&'11μ. : ι"οπη ( *Ι1Ι·Fοπή, έ;; [απ. ρ. veqv- ίν λ. 

lπος, εΙπε;", όψ (6). . λ. λ.). - Κατ' liλλoυ~ I"o~ 
<*111- soqva, πρβλ. Ι1Ιέπω 7,Cj.ί παλ-'(δρμ. sc1ga (παρά
δοσις, μύθος), Λιθ. pa·saka (παρόδοσις), Ηλ' f,-:
'Ι:0ν όρθιο •. 

Cν-6πλιoc;, (l" + 8πλον)' ό έν όπλοις Ύι μεθ' δ
πλων (=έ·νΟπλος).-& Ι1'όπλlος (Ξ'Λο. ρvoU-μός)' μr:::λ
Υδία κατόλληλος διό πολεμικούς χορούς (δι' δρ
χησιν μεθ' όπλων) . 

έν-οπλoc;, 011 (/11 + 8π'λον)' C ίόν δπλοις, ώπλι
σμένος. 

εν-οπτρον,τό <1,,6ψομαl ,,,iί ένοeάοο)' κόΤΟΠΤΡΟΥ. 
Ιν-oράc.ι, ίων. -έω' μέί .. Ι1'όψομαl (έξ ιiIt'YjPX. iν. 

11Ι6πτομαι)' ιi6p. 6' έ1'εϊδον (ο 6/ .. )' βλέπω, παρατη
ρώ , έν τινι προσ. Τι πράγμ.- 11 6λέπω (ένατενΙζ<ρ) 
πρός τι( ·,σ) . 
iv-όρκιnς,ον=ενοeκο, (ο 61..). 
έν-ορκoc;, 011 atI+8eHO,)' ό δεσμευμένα; δι' όρ

κου, ό όρκισθεΙς.-- U ό έν όνόματι τού όποΙου εχει 
όρκισθη τις Ι! ένορκον λέΥω τι=λέγω τι μεθ' όρκου. 

tν-ορμfτηc;, -ov, δ (ltIroeμo,)' ό έν δρμΥ ων, ό 
προσι...'ομισμένος. 

έν-όρνίίμι, μΗ. Ι"όeσω' ιiόp. σr.' Ινώρσα' γ' Ιν. _π. 
παθ. ιi-;p. 6' Ι"ώerο aν+6'eω, 6'e"vμl)' διεγε/ρω, έξ
εγεΙr;w, έν τινι.-ΠαθYj':. έξεγεΙρομαι, έγεΙρομαι, έν 
μέCΥ τι \'ων Τι μετοξύ Τινων. 
tν-οροvω, μέλ. 'σοο' πηδώ, όναπηδώ, έπάνω εΤς 

τι{να) " έφορμω, έπιτΙθεμαι. κατά τινος. 
Ιν-6ρχης, 'ov, δ, καΙ εν-ορχις, -,ο,, 6, ~ -Ιν

οeχος. 

εν-ορχoc;, 011 a,,+6'exlS')' ό txwv δρχεις, μή εύ
νουχισμένος. 
-ΕΗΟΙ (ΑΙ 7ι ξνος, δ (λατι'!. ANNUS), o·jOLιxot: τό 

έτος. Έ~ t1~τοij Ι"lαvr6ς, liφε"οS', δ/ενο, χ.λ. (βλ. ίο. 
λ.) [βλ. έ1'ιαvrός]. 
-ΕΗΟΙ (Β ', η, ο .. (η 1"0" 'Ι, 011), έπίθ: ό ένός 

έτους, c άνήκων είς τό παρελθόν έτός 111,,0, Ηαρ
πος=περυσινός καρπός 11 γενικω;;, πεπαλαιωμέν<. ς . 
παρελθών.- 111"" κιχι Να (εν ·ι . tJ.uέea) = ΠCJλαιά 
καί νέα ήμέρα (τ. ε. ή τελευταία ήμέρα τού μιιν6ς, 
όνoμα:ιθ~ι~α ο&τω έχ του ότι 'fι .ριαχοστΥ, 1JIit~IX :ΧΜ' 
τελε!το cί.πό ~ύσ fιμ~=εία;; 'ijμιi~α., μΙαν τ~~ παλ~ι<i ; 
κα.Ι μί7. 'Ι τi,; '/S:Ι~ ~ελYι·n;;;. 2) aEv ~a.t~ πλ~y~a~_ πτιiι
σε:ι :: ·(εν. ενης, έτ:. ε"""'ΡI,,=λατιν ρereπdίe=μεθ
αύριον : αϋριο" και ε1l"ηφlν' 6,:]. τfί εν1/, εί, Ινη'll= 
μεθoύριoν.-[~ι' εΤ\Jμσλ. ιiλ. ε1lη. - π~6λ . oaV:]XF. sό· 
nah, Ζε ν1\. hana-, γοτθ. ίιπeΡθ. sinislra (Μαν γέρων), 
Λιθ: senas, λσr. •. sen-, sen·is· ίαπ. ·seno-sl . 

ένΌC;, γεν. τσίi εΙ, χαΙ τoίi i.". 
ένοσιc;, ·εω" 1J (*1,,6θω)' σε ισμός, κλονισμός, 

τιναγμός. 
Έτυμ. : έπ. Ινοσl-χ.(J.ω" (15).. λ. ) π~ιlλ. σεισ/-χθων, 

Ιλελί-χ{}ω,,' Sπ.Ι1Ινοσl-Υαιος, δω? Ιν"οοί-δας (βλ . ί .. 
λ: ."..,- κατ(ι IiEtptxiJv :Χψσμο!ω:]:ν)' δμΥ,ρ . εΙνοσ;-φlJ'λ
λο, (βλ. λ . ), Ι""oσ;-φVλλoς (βλ. λ . )' ( *ltI·+Fo{)-, πρ6λ. 
ώθιω (*Fωθέω), κιχ(τοι 'ij μετ(ι ,σίi ώ/Joώ :]uoxsttOL, 
ιJεν γΙνετ~: iιΞΧ-;τ, όπό πά.vτων' *l,,·Fof1.-n-, θά έ~ιδ. 
*Ι"οστις' i i.i.i π;:.6λ. ώσις: ώ/Joέcιι, πε;σl,: zui.(J.t» χ.!. 
tνοσί-χ Jc.ιν, -ο .. ος, δ (ε"οσl, + χ{}ώγ)' ό qεΙών 

τήν γήν, έΙ ', ώνυμον τού Ποσειδώνος. 
ένότης, -η,&,οS', Τι (el,-lν6ς)' δ.τι κΙΧί νίΙΥ. ένότης, 

όμόνοια. 

Ιν-~υράνιoς, ο" (lνi-o~ea,,6,)' ό έν rQ oύpavQ 
ων, ουράνιος.. . . 
Ιν-ουρCω, μίλ. -tt-. σύρω (κατουρω) έντός τι· 

νσς, είς τι. 



Ιν-οIΑCω, μ'λ. -tfCJCID' οΙ 'fj!1;'ljμivot «(σ'tΟ;ΙΙΧΟΙ) 
χρόνοι λcιμι5cίνοuν . διπλjjν cιG~ησιν: Itp't. ή,,-ώχΙ0V", 
πcιθ. πρ't. ή"ωχΙ0νμ",,' ιiόp. cι' ή,,-ώx1ιrocι' Π"Χ • . ή,... 
ώX1"xcι' ένοχλώ, προξενώ ένόχλrιοιν, ταρόττω, 
λυπώ (lcι'tLY. molesto) U άπ"λ. εΤμαι .ένόχλησις. γΙ· 
νομαι αΙτΙα ένοχλήσεως.-Πcιθη't. ένοχλΟΟμαι, δυσ
αρεστοΟμαι. 

IyOIOt;, ο" (I"έxoμcιι)' ό έχόμενος (ένεχόμε
νος) fv τινι, εΤς τι U ό κρατούμενος μέ τι n ύπC'κεΙ· 
μενος εΙς ποινήν τινα, ύπεύθυνος U fvoXoς έγκλή-
ματός τινος. . 
Ιν-ράητω, μiλ. -ψΦ' ρόπτω τι έντός τινος. 
Ιν-ρϊΥόω, μtλ. -ώαω = eIy6m Ι,,, nayW .... IιI έντός 

τινος. 

Ιν-σdω, μ'λ. ·οεΙαω· JtCtθ'fj't. ΠCΙpcιx. ·αέαειαμcιι· 
έντός τινος σεΙω η σεΙω πρός τι, WBQ τι πρός τι, 
έκσφενδονlζω Υι έξακοντlζω, έι<τινόσσω, πρός τι. 
έν-σημαίνω, μeλ. -α"ώ' ύποδηλώ, ύποσημσlνω, 

σκοπεύω, προτΙθεμαι.- Μίσον, δΙδω εΙδήσεις περl 
τιν· ς, ύπcδεικνύω 
Ιν-σκΙΑΑω, ιi6ρ. cι' I"έαχ"ω' ξηρalνω.- Πcιθη~., 

μιτ" ί,ερ'Υ. π~x. I"έαx1"xcι' ξηραΙνομαι. 
Ιν-σKcυά~ω, μβλ. ·άαω· έτοιμόζω. προπα;ασκευ

. άζω, συγυρΙζω .- nCΙQ'lj~., εΤμαι ένδεδυμέν~ς Τι έξ· 
ωΠλισμένος, Ιφωδιασμένος.- Μ.σον, ένδυω (έτοι· 
μάζω) i"μαυτ6ν. 

Ιν-σκι!ιητω, μ'λ. -ψΦ' 'πιχ. Ινι-σKfιητω' έκσφεν
δονΙζω, έξακοντlζω, τι κατά τινος.- Ι ιiμτΙS. πΙπτω, 
έπιπίπτω Ιέπl τινος), ένσκήπτω. 
ιfν-σιύιφΤώ, μίλ. -ψΦ' 'ΠΙΚ. Ινι-σιύμητω" JtOL'ljt. 

τύπο; 'tG' ' Ι"'αχ;;πτω' όρμώ κατά τινος.- llCΙe'ljt . , 
έμπηγνι:; ,~αι" '. 
. Ιν-C'ι ' .ρρόω, μΗ. ·ώCJoιι (l,*αHΙΡΡO~)' σκληρύνω. 

- llcιfι'fjt: οκληρύνομαι, γ/νομαι τυλwδης, γΙνομαι 
χρόνιος. 
Ιν-σOφcH;, ο,,' σοφός fv τινι πρ6γματι. 
'ν-σηείρω, μΙλ. 'απερώ' σπεΙΡω fv τινι τόπ~ 11 

· μτφρ. δισδ 'δω μεταξύ τών άν8ρώπων.- Π:ιθητ. σπεl· 
ρομαι η διαδΙδομαι μεταξύ τών όνθρWπων (έπΙ φΥ,μω,ι. 
Ιν-σnoνδOIί, ο" (1"f-CJno"IJJf)' ό περιλαμι3ανό

μενος έν τατς cπονδaτς ιι ό έν συμμαχ' 1 μετά τι
νος, σύμμαχός τινος 'D ύπ6σ ::ονδος, διατελών ύπό 
σπονδός (η ούμφωνον άσφαλε/ας). . 
Ιν-στά~ω, μιλ. -10)' στάζω έντός τινος fι έπ/ 

τινος. . 
Ιν-στΙAά~ω, μΙλ. -ξω = I"CJrdtGII ' (8 6λ.); 
Ιν-στδrης, -ov, δ (I"Ιοπιμι)' 6 όνθιστάμενος, 6 

άντΙπσλC'ς, έχθρός. . 
Ιν-στiλ1ω, μΗ. · 'οτε1ώ' ένδύω'- Πcιθητ. Ιπ· 

πtiδcι ατ01ή" l"εατύμέ"o~ - ένδεδυμένος στολήν 
lππέως. 
Ιν-στηρίςω, μίλ. '10)' στηρΙζω fv τινι. 
έν-στρΙτοηεδεύω Τι -c~ομσι ώ,; ι1Μθ.-CJτρcιt:9· 

πεδεvσΜCΙΙ ι", στρατοπεδεύω fv τινι τ6π~. 
Ιν-στρέφω, μιlλ. -ψω' στρέφω έντός τινος, πε

ριστρέφιν μtoα είς τι. - Π~θητ. στΡέφομαι Υι κινοΟ
μαι έντός τι~oς. 2) μιτdι. cιΙt. Τ~ΠOιI, περιέρχομαι, 
περιεΡtάζομαι, έπισκέπτομαι 
Ιν-σφρίίΥίζω, ίων. Ι,,·αφe" · 'tω· σφραγΙζω f:v 

τινι, έντυπωνω τι wς διό σφρα'ι'ίδ:>ς. 
Ιν-ταθηναι, !iπ"φ. π'Χθ . ιio,:; . cι' τοΟ Ι"τεl"",. 
Ιν-τικηναι, ι1πρφ. πσιθ. !iO? β' τού lγτήΗΟ). 
ΙνταΑμα, -ατο •• τ6 a"τέ11ω)' διαταγή, έντολή. 
Ιν-τανύω, μΗ. -vaoo' ιiπ~φ. ιio;;. cι'. lν~α.νacι&.-

πο\ητ. ιiντ! '"τεΙ"Ο)' τανύω, έκτεΙνω, τεντώνω lσχυ
ρCι~ n έντεΙνω (τό τό;'Jν) . κόμπτω τ6 τόξον 11 όπλw .... 
γω ">tπάνω εΙς πρδ'ι'μό τι 11 έκτείνω, προεκτεlνω. 
Ιν-τάσσω, ιi~τ. -ττω, μ'λ. ·ξω· τάσσω fv τινι, 

έντlΒημι, έγγρόφω.--Πσιθητ. τσποθετ.:>Ομαι έν μάΧr:1, 
nα?ατόοσομc ι πρός μό νην. 
Ινταϋθα, ί ω,. ένΙαϋτσ, ίπΙρ. (ι,,)=ι.θα , Ι 'πΙ 

'tln;~~ έOW, ιό κεΤ (λ-:Ζτ\" hlc) " ώσ. π~ ό τ6 έ5ώ (δεiί · 
,ο), ~ρός τό έκετ (lxιrΤaε), λcιτ. huc, Illuc.- 11 έπΙ 
Υ. "όνοιΙ ι<ατ' ούτόν όκριβώς τόν ΧΙ: όνο .. ; τότε, wρa. 
2> ιb, 'τό λ",τ\ν .· d~lnde' εύΜς μετό τοΟΤα, f:nEIra. 
[δι' ίτuμ?λ. l5λ. Ι,.θα]. Έ; cι~τ,,6 τό 

iVTau", «ττ. oWJtO, ιiντΙ lnoiIJo (8 Ρλ,). 

Ινταυ80ί, ιϊπΙρ.· πρός τό έκεΤ (λcιτ. huc). 
Ιν-τOφιά~ω, μιλ. 'αΟ) (Ι"τάφιo~)' θάπτω. 'Ee 

cι·jtoίi τό ~ 
Ιν-τδφιασμός, δ ΙΙ"ταφιάζω)' ταφήΊ τό έντα

φιάζιιν. 
Ιν-τδφιος, ο" (Ι" + τάφο.)' ό όνήl(ων εΙς τήν 

ταφήν, η 6 χρησιμοποιούμενος πρός τα,l,ήν.- 11 ώ;; 
ο·}σισιοτ. ~o Ι"τάφιο" = σόι3aνoν 11 τά Ι·"τάφιιι (ίνν . 
Ιε2ά) = αl πρoσφoρal πρός τιμήν τών νεκρών, τό 
κτερΙσματα. 

-εΜ'ΕΑ, -ων. τcί' τό έργαλεΤα, παν δ,τι άνήκει 
εΙς προπσρασκε.υήν, xu? πολεμιl<ό δπλα, πανοπλlσ, 
έξοπλισμός IIΊ"τει:ι &ιHo~σKεύη ουμποσΙου n Ι"τεcι 
""ορή όρματωa!ά, τό έξάρτια, πλοίου U l"τεcι fn
πεια=τά σκεύη τών Τππων, Ιπποσκευή, φάλoρa, χοιν. 
τό «χάμουρα). 
Έτvμ.: JtOI'ljt . όν. Ιν. ;"το.· OKOta\vr,I: έΤιΙμολ: 6πό 

τινων ' θεωρεΙτcι: σuπ. τοΙ, cιiι8-έ"τη" cιiιτoέ"τ,,~ (l5λ. 
λ.). αν"έ"τη; (Ήούχ. cav"i"r",' ov"agy6,_). - KItt' 
ιiHou" ii~1t6tspov, πρίΠΕ\ νdι. auσxatlDQ~ πρό; τ" l"rtJ
"ω, ιiόp. ;"τϊι"α, xcιί lντύοο (έξοπλΙζω, προπαρα
σκευάζω) , ιX1:\νcι προϋπσθέΤΟιΙσ\ Ιίν ·,,,πί,, δn:aΡ θάt 
ε!χι πρό, τό l,..το, ,,(cιν οχέσ\ν εχ_ι τό ιIρτ~ . (=φι' 
λΙα, xcιθ' Ήσύχ . ) π~ό, τό *llρτο, κν τ/jί I~ρτ;,~ (
πρόθυμος, f:τοιμος). - Τβλο;; XCΙΤ' dlA'Ju; τό Ι,.τεα 
εΙνCΙI OU'Y'Y. τψ lναρcι, !iμφΟτ&;. cι διi ιivc:t'YovtCΙI ΙΙπ' cι!1-
των ιί; ρ. sen-, τη, δπoΙcι~ ιiPΧIXή σημcισ, ιΙνcιΊ : «ν' 
τ\χ_Ιμενον χcιτa:ιxaucισμίvοv, σχtύο; ' iV~IUQllv xaιΙ xup. 
Ο'ljμ. δπλον. 

iν-τcθύμιιμαι, Π"Χ. τ06 l"θιιμέoμcιι. 
ιfν-τεθωράιιι μαι, πcιθ'ljΤ. πρχ. τ"ίί lyiJ.ωeCΙHttQJ. 
έν-τείνω, μιλ. '~ε"ώ' ιiόρ. cι' Ι"έτει"ιι ' π Χ. I~· 

τΙ~ίίHα. Π'%θητ. , ιi6p. cι' '"εrαlJ.ην· Π~K lντέταμrι., · 
τανύω, TEVTwvIιI δυνατό, λ:ιτ. intendere: lJlφ~Οi 
ιμαοι" l"τέτcιται=τό όρμα εΤναι έντός τών Ιμάν
των τεταμένον, κρέμαται εΙς τούς lμά τας D lιιτεΙ· 
,,0) τ6 tο,,=τανύw, TEVTwvIιI, τόξον ιι yIιpvl/cι '"ετα
μέt''1==γέφυρα έκ σχεδιών cuνδεδεμένων μετc.ξύ 
των καΙ ΠΡοσδεδεμένω .. έπl της ξηQός διό κάλ""ν 
11 l"τεltιόμ4Ι dρμο"{cι,, = ύψwνω τόν τόνον τrjς 
όρμονΙας IΙΙγτεΙ"ε." "ανν ποilί=διατηρεΤν τό lστΙα 
τοΟ πλοίου τεντωμένα διό της έντόσεως τοΟ οχοι
νΙου τοΟ δεδεμένc υ εΙ:; τήν δκραν τοΟ Ι:πίου.- 11 
όπλwνω, τεντώνω, πρό:; τό μέρος τινός η έναντΙον 
τινός 111"rEl"BIJI π,ι"rι7,,=ίπΙeπdere plagam = πλη· 
γός έμι3:Jλλειν, έ π ιτΙθεa8αι. 2) περιπλέκω, έμπλέ· 
κω.- I11 ι36λλω εΙς ένέργειαν, ύποι3όλλω εΙς fvra· 
σιν ; φΑw;''' '"τιlt'Ομ4Ι = ύψώνω τήν φωνήν μου il 
έντιϋθιν έν τ(jΊ πcιθητ., εΤμαι πρόθυμος καΙ 6ρμητι
κός: ltιιετcι .ιά"oι εΙ~ το ΙΡΥΟ". 

Ιν-τειχίΙ;ω, μελ. ·Jaoo, "tt. ·rώ· τειχ/ζω t:v τινι 
τ6π~, έγεΙρω τεΤχος, όχυρώνω.-Μίσον, περιτειχ/ζω, 
όποκλεlω, τ. ~. πολιορκώ. 
Ιν-τεκνος, ο" (lΙ+τέχ"ο,,)' 6 f:XIιIV . τέκνα. 
Ιν-τc1cuτάω, μιλ. -"αΟ)' τελευτώ τόν δΙον (6-

ΠΟθνf.!σκω) fv τινι τ6π",. 
iV-Tc1ΉC;, έ,(It+τέλο,γ 11" τέΜι cIW = τέλιιος, 

πλήρης. 6λ6κληρος.- 'ΕπΙρ. -1ώ~, δπιρθ. ·λέατατcι. 
Ιν-τΣΑ1ω, Χ7.τά. τό Itlatotov έν τφ μ!αψ 1,,·τέλ,10· 

μιtι' διατάσσω, προστόσσω, έντέλλομαι.- Πcιθητ., 
τd l"τετα,ιμέt'α = τό διατεταγμένα, αl προσταΥαΙ. 
Ιν-τε10ϋμαι, μΙσ. μίλ. 't'J6 ΠΡΟ'lj'Υ' 

. έν-τCμνω, ίων. -τάμνω" μιiλ. -τεμώ' έγκόπτω, 
κ6πτω έντ6ς τινος, κόπτω εΤς τι n έγχαρόττω η έ · 
πιγρόφω έπΙ τινος.- 11 κόπτω εΙ:; τεμάχιο, κατακό· 
πτω, π)οσφέΡω θυσΙαν, θυσιάζω. 2)' τεμαχίζω. 

fVTcpov, τό (l"τό.)' ώ; xcι! νσν, cΙντερονί.- ίν 
τ/jί πληθ., τό Ιντερa, τό έντόσθιο, σπλάγχνα. 
Έτvμ.: '"~ε~o,, (Ιcιπ. *ent(e)ro, (*en +·I(e' ro· 

(JtpdCΙrf. των σιΙ'ΥΧ?\Τ.), πρ6λ. σaινσxp. 4πtrάm (4n·(0n
tA. ιΙν λ. Ι",), anΙόr, πι:ιλ·πll?ο. antar, ClCΙνσKP: άπ· 
larah, Ιε,δ. ant ar4- (έσωτερικός), λcιτ .. inler, 'n-
terus χ. d. 
'vτcpόvcIa, Τι' ξυλεΙα διό .τό πλευρό πλο/ου (cτό 

Ο' ρ:lθόξυλα», χσιτιΣ Σοutδcιν «~ι1 lyxoΙ1ιcι, Μ cIM 
nι~ ~,6πιδo~ Ι"ε,x6μειιcι ,vMι-. 



iντcσΙCΡΥός-iντcΙνω 

Ιντι:σι-ι:ρyΌC;, ό" (;"Τ'ιι+'eΥο"γ κατασκευαστής 
δπλων, κατασκευαστής InnoOKEuQv. . 
Ιν-τι:τaΥμένος, μτχ. πα.θ. πρχ. -ι;οϊι l"τάσσω. 
έν-τι:τaλμένος, μτχ. πσιθ. πρχ. -ι;οϊΙ '"τ~λλω. 
Ιν-τι:τaμένος, μτχ. πα.θ. πρχ. -ι;οσ ι"τ.Ι"ω. Έ~ 

cι~τoυ -ι;ό 

έν-τι:τaμένως, έπΙρ.· έντόνως, Ισχυρώς, σφόδρα. 
Ιν-τέτaτο, , ιiντΙ 1".1'Ιτcιτo, πα.θ. 6π.ρα. -ι;ου Ι,,· 

7:εί"ω. 

iV-TCTIIKa, πρχ. (μετ&. πα.θ1j't. α'/)μ.) του l"τIiιcΩI. 
Ιν-τι:τμημένος, μ-ι;χ. πα.θ. πρχ. τσσ ι"τέμWΙJ. 
έν-τι:τilλΙΥμένος, μτχ. πσιθ. πρχ. του l"τυλlσσω. 
Ιντι:ϋθι:ν, Ιων. ένθι:ϋτι:ν, έπΙρ. (l"τανlJ.α)' όπό 

έδώ .'1i όπό έκεΤ (λα.τ. hinc '1i 1IIInc).- 11 iπΙ χρόνου, 
όπό τότε, fKTOTE, μετό ταϋτα, όπό έδώ καΙ πέραν. 
iVTcUΘcvf, ιi1:Τ. ιiντΙ I"1'εiίθε". 
Iv-tcuξΙC;, -,ω" Τι (Ι"τυΥχά"ω)' συνόντησις, συν

τυχ/α, συνομιλlα, συναναστροφή, έπικοινων/α. 2) 
aΤτησις, όναφορό, Ικεσ/α, εύχαριστήρια. 3) όνό
Υνωσις, μελέτη, σπουδή. 
Ιν-τι:uτλiνόω, μΗ. -ώσω (Ι" + τευ1'λο"γ μαγει

ρεόω τι μαζl μέ Τεϋτλα (<<σέσκουλα»). 
Ιν-τι\κω, μιλ. -ξω' κόμνω τι νά ταKιj (νό λυώσω, 

έΥχέω τι (χύνω τι μέσα) τετηκός (<<λυωμένο»).
Πα.θ'/)-ι;. μβ-ι;ιΧ ιioρ. ΙS' 1".1'!tιc'1" κσιΙ ενε:;Υ. πρχ. I!'τέ
Τ'1ιcα' εΤμαι λυωμένος, εχω λυώσει, λυώνω, τήκο
μαι, 6υθΙζομαι βαθιά μέσα είς τι: μΊσος Ι"τέΤ'1ιcέ 
μo~I=fXEI καταοταλάξει μΤσος 6αθιό εΙς τήν ψυ
χήν μου U Ι".τάιcη τφ φιλεΊ" = έλυωσεν άπό fΡWra, 
fXEI έντελώς δοθη εΙς τόν έρωτα. 

Ιντf, aωρ. ιiν-ι;Ι Ιστ' xcιΙ .ΙσΙ -ι;συ ιεΙμΙ. 
Ιν-τ'lΙημι, μίλ . lνθήσω' ιiό;. . 11' έ,,~θηκα, 'π. ιiπρφ. 

ι,,{Ημ81" θέτω fv τινι (λα.τιν. imponere) 11 μτφ? έμ-
6όλλω, έμπνέω, ένσταλ6ζω.-Mβ~ό·ι, τoπo~ετώ έν
τός δι' έμαυτόν, άποθηκεύω, παρακαταθέτω 11 ώα. 
l"τΙθεμαι ημ6=τιμώ. 
έν-τίκτω, μiλ. --τέξομαι' ιiόp. ΙS' Ι"έτειco,,' τΙκτω 

l:v τινι (έντός τινος), γεννώ fv τινι, παρόγω fv 
τινι U προξενώ έν τινι.- 11 ιiμτ6. μτχ. Π:;Χ. Ι"τιτο
ιcώς=γεννηθεlς έντός, έγγεγεννημένος, fμφυτος. 
Ιν-Τίλάω, μβλ. -ήσω: cτσιλιςω, πιτσlλίζω»έπ/ τινος. 
έν-τίμάω, μολ. ·ήσω· συνυπολογ/ζω. 

. Ιν-τίμος, ο" (έ,,+τιμή)' ό έν TIμ(i wv, τιμώμε
νος, έκτιμώμενος, έπαινούμενος 11 τά 6εώ" l"τιμα= 
τό παρό τοΤς θεοτς έντιμα, οΙ θεσμοl των 1ι αl 
συνήθεια/ των.-έπ!ρ., Ι"τίμ.ως [χω iι ay:.J τι"ά=έχω 
τινό έν τιμιj, τιμώ τινα, .έκτιμώ τινα. 
Ιν-τμημα, -ατος, ",ό (ε"τέμ"ω)' έντομή, τιμή, έγ· 

κοπή, έγxάρaξlς. 
Ι.ντο, Υ' πλ'ljθ . μ$α. ~!J? ' 6' -ι;ι;ϊΙ ί''1μι. 
Ιν-τολι\, Τι (έ"Ι'έλλω)' παρaγγελΙα, διαταγή, (έν- . 

ΤΟλή:t. 

cv-τομος, ο" (I"-τ~μ,,ω)' τετμημένος εΙς τεμό
χια, όποκεκομμένος Ι! l"τομα ποιώ = προσφέρω ώς 
θύματα, θυσιάζι.., (~ι6τι χα:τ& ",όν Ε·j"τcίθ . «l"τομα 
ι!χα:λσσντο τCι τ(;I~ θεσΙ. ένα.Ύιζ1μενα. σφiΎΙα., έν ιjΊ -ι;& 

πpoσφβpόμενιt τoI~ θΞΟ!' , έκσιλσυντσ lceeia»). 
Ιν-τονος, ο" (Ι"τει"ω)' ό έντεταμένος, τεντω

μένος 11 σύντονος, δυνατός, σοΒαρός, πρόθυμος, έ
πΙμονος, δκαμπτος, lσχυρός.- έπίρ. -"φ.=ίσχυρώς, 
όρμητικώς. 

Ιν-τ6πιος, ον = ;"τοπο •• 
Ιν-τοπος, "" (Ι,,+τόπος)' ό l:v τινι τ6π~ ων, ό 

έnl τι\ιος τόπου. 
Ιντ6ς, έπΙρ. (έ,,), λα.-ι;. Intus, ά.ν-ι;Ιθ. τψ lκτό. ι 

Έπl τόπου, έντός, μέοα εΙς, μέσα 11 ώα. ώ; πρόθ. 
μ!τιΧ γεν.: Ι"τός lμoavroiί = εΊμαι εΙς τόν εαυτόν 
μου, εΙς τάς αΙσθήσεις μου, ίστό καλό μου». 2) 
έντεΟθεν μέρους τινός, πρός τό άπ' έδώ μέρο; . 
(λσιτ. cltra) 11 μ~τιX Ύεν.: τά Ι"τός U Αλvος πoταμoiί = 
τό έντεΟθεν τοϋ "Αλ.ποταμοΟ μέρη.- 11 Έ,.Ι χρόνσυ, 
έντός χρονικοϋ διαστήματος, εΙς χρόνον όλιγώτε
ρον άπό ... : εντός cixoOI" ήμιεeώ" = έντός χρονικοΟ 
διαστήματος 20 ήμερών. ' 
Έτυμ.ι l"τό. (= εΙς τό έσwτεΡΙK6ν), λα.-ι;,ν . . Intua· 

-ς(ι Ιιιπ, ··tόs 6πο~ηλlJt "'t'ιν πΡojλιυο,ν- . πιιλ-ΟCιιναχρ, 

Ι·tόh (==όπ' έδώ), mukha-tόh {=έκ ·τοΟ οτόμαfος), 
λα:",,~. coelltus (= έκ τοϋ ΟΙ;ρανοΟ)' έΧ 'tIJU ·Ind. 
πα:ριiΎσντα.ι χα.,' Β,.ίχ".:α.σι'l -ι;ιΧ: l"τοα-6ε(,,), "'τσα-6ι, 
'; o~ Ι.,τόσ6ια, Ι"τoσ6I~ια. 
iντοσδc, χα.1 πρό φων. -fhv, έπΙ?: έκ των Ισw, 

έντός. 

Ιν-τρδΥι:ίν, ιiπρφ. άσρ. ε' τσίi Ι"τeώΥω. 
iv-ypinίivaI, σ.πρφ. πα:θ. ά.σρ. β' τσυ l"τeέmιo, 
Ιν-τρiπiισoμaι, πσιθ. μ'λ. ΙS' τσϊΙ I"'feBnw. 
Ιν-τρέπω, μSλ. -τeέψω' στρέφω πρός τό tντός, 

περιστρέφω U μτφρ. μέμφομαι, έλέγχω g καταισχύνω 
τινά, τόν κάμνω νά έντραπιj.- Μίαον .χα.Ι πσιθ'/)τ . , 
στρέφω ι!:μαυτόν, στρέφομαι πρός τό μέρος τινός 
(προα . ) U δlΔW προσοχήν είς τινα, προσέχω τινά,ll 
άπονέμω σε6dσμόν πρός τινα, σέ60μα/ Τινα U αι
σθάνομαι έντροπήν ~ φ660ν. 
Ιν-τρέφω, μια. -6eΙψω (=τeΙφω Ι")' τρέφω fv 

τινι (ε Τς τι, κατό τι), όνατρέφω 11 ίπl Ι;εων, αιη'/)
θειων χλπ.· αύ~άνoμαι, μεγαλώνω, μέ ... , όνατρέφο
μαι κατό τό ηθη καΙ fθιμα τόπου τινός υγlνεταl 
Τι fμφυτον εΤς τινα (μετιΧ ~Ot. ). , 
Ιν-τρέχω, μελ. -6eΙξομαι '1i -~eσμοiίμ.αι (ix ",oίi 

ιiπ'/)ρχ. ~eέμQ)' τρέχω έντός, εΤς τι, κινοΟμαι έλευ
θέρως έντός τινος.- 11 διολισθα/νω εΤς τι, εΙσ
έρχομαι. 

Ιν-τρlβίίνσι, άιψφ. πcιθ. ά.ορ . β' 'to!i l"τelβω, Έ; 
α.~τσσ τό 

Ιν-τρlβής, Ι5' ό τρι66μενος l:v τινι (έπ/ τινος), 
ό δεδcκιμασμένος Ι μτ,l,Ρ. ό έξησκημένος εΤς τι, ό 
fμπειρος είς τι. 
iv-ypfIω, μίλ. -ψω' τρl6ω έν τινι ('1i έπ/ τινος), 

.,.1 ιiρωμιiτων, Χλσιφων. - Πα.θ'ljΤ. fXW τρί6ι'j fv τινl 
(έπ/ τινος), χρ/ομαl, όλε/φομαι 1I χρωματΙζομαι, ζω
yρaφlζoμαι.-II KaTaTpl6w, διό της τρ,βης έξoλε/φw. 
Ιν-τρίτων'ςω, μελ. -Ισω α" + τelτο,)· άναμει

γνΎW εΙς τό εν τρΙτον, συγκιρνώ μέ τό εν τρ/τον, 
μδ-Ι;Cι λΟΎσπα.,γν!ου έπl ,?ίι όνόμσιτο, TeHoyi""a (χυ~. 
αημ. άνακ-:ιτώνι.: τρ/α μέρη ϋδατος καΙ δύο οΤνου). 

Ιν-τριψιc;, -.ως, iι (έ"τglβω)' τό έντρΙ&:ιν ψι
μύθιον, '1i Ύ.ν. τό τρ/6ειν fv τινι. 
Ιν-τρομος, ο" α" + τe.μω)· τρομαγμένος, περ/

τρομος, fμφο6ος . 
Ιν-τροniλίςομaι, θα:μια,. τοil έντρέπω, πα:θ'ljΤ: 

συχνοστρέφομαι δεξιά καΙ άριστερό, συχνό στρέ
φομαι καΙ κοιτόζω πρός τό όπΙσω. 
Ιν-τροπή, Τι (Ι"τeέπομο.ιγ τό dτρέφεσ8aι πρός 

τ6 μέρος τινός 11 σε6ασμός διά τινa, ένδιαφέρον, 
φροντlς, ύπέρ τινος I1 ώ ... αΙσχύνη, έντροπή, μομφή. 

iv-tpoma, iι (e"reέnομαι), αυν .• ·1 "'ψ πλ'/)θ: r>Q
διουργlal, τεχνάσμ;nα. 
Ιν-τροφος, ο" (l"τeέφω)' 6 τρεφ6μενος ('1i τε

θρaμμένoς) fv τινι, ό ζών fv τινι (Τι έν μέσ4i τι
νών ~ μετά τινων) 11 ώ; o~αια.ατ. ;"τeοφό. τινο. = 
τό θρέμμα (τό τέκνον) τινός. 
Ιν-τρulλιςω, μελ. -/σω (xcιΙ l"revλΙζω)' ψιθυ

ρ/ζω εΙς τό ους τινος. 
Ιν-τρίiφάω, μaλ. -ήσω (Ι" + τevφή)' τρυφώ fv 

τινι, όργιάζω, κορυ6αντιω, fv τινι I1 πα 'ζω μέ τι 11 
ιiπσλ. εΤμαι τρυφηλός, πολυτελής, δσwτoς.- 11 «κά· 
μνω χόζι μέ τι». 
Ιν-τρώΥω, μιiλ. -τρώξομαι' ιi6p. β' i"ΙτeaΥο'" 

τρώγω λαιμάργwς, Kατα6ι~ρώσKω. 
cν-ΤUΥχάνω, μΙλ. -τ.ύξομαι· ιiόρ. ΙS' Ι".τl'ιxo,,· 

πρχ. Ι"τετνX'1ιcα' συναντώ τινα, τυXα/Wς (πέφτω έ
πόνω του». 2) συνδιαλέγομαι πρός τινα, μεσι
τεύω ύπέρ τινος. 3) όναγινώσκω, σπouδόζω.- η 
ώα. = nιyxά"ω ιβ'; Ι" ~ συμ6αΙνει (κατά τύχην) νό 
εΊμαι έν ... 
Ιν-τϋλίσσω, μίλ.-ξω· τυλ/σσω fv τινι, περιτυλ/σσω. 
Ιν-τίiνoν, «π. Προα",. ",ου ι"τ1wω' ιiλλ' ώα. χα. Ι 

Προα-ι;. ιi?ρ. α.' του α. ~'toίl ρ'ήμ. 
Ιν-τΟνω' μ'λ. Im.ιιώ· ίπ. ιiόρ. cι'. hτi'l'α (Ι"τ.σ)· 

έτοιμόζω, έξοπλ/ζω, εύτρεπ/ζω (τακτοποιώ, κοσμώ), 
προπαρασκευάζω, tφοδιάζω 11 .μaτιΧ ιιlτ. προα. Ι"τίι
"ω ~ιH = έτdιμόζω τινά; παρορμώ τινα Β .ώα. μι-ι;' 
CΙnρφ., παρορμώ τινα νό πρό~1J τι; .' 



·Ιν·~ .Ιρ. (ιΥ + -τWrnt), .bt ·'το6 iΠΡΙ:ψ.οιι: 
ι.",~~ Jy Pα/~_α1 .. ~tι8f · ('Iλ. : Q 1"Μ) -. ιςε

· κι:ιλυμμένος μt το ; lμάτιόν του ,1(~:rά ·τρόπον ωατε 
νό διαγρ6φωνται τό μέλη τoCισωματός του. 

. ,ιν-τhόω, μΗ, ..... 08) (Ι. + ~_,γ ·i:ΤXαpόσow, 
έγγλύφω, έντυι'ιώ, άl'lOΤUΠώνω. 
Ιν-τν.ω, μΙλ . -(}ούφο>' κanν/ζω τι, πν/γω τι διό 

τοο πα'Jαγομένου Konvot. (ώ~ 'l:r:ιU, σφfjχα:, π. χ.). 
··Ιν.τνω, έIt. πρτ. l"r&"-I,,rlwιιιι (-8 il.). 
Ένϊϊδ1ιφς, δ (Έ".ιιώ)· ό πολεμικός, πολεμοχορής, 

έπώνιiμoν τοΟ θεΟύ τοϋπολέμου, τοΟ " Αρεως (ιν 
.~ 'lλι·ιiδι) 11 μτ'f'/. δμω; διόφορος τΟΟ Άρε.ως.- '11 
ώ; i1t"lQ. πολεμικός, φιλοπόλεμος. 
iν-uβρi~ω, μίλ. -lοω, ιi.τ. ·rQi· φέρομαι ι!ι6ριστι

κ" -:; πρός τινα, κακολογώ τινα, έν τινι πρόΥμ. 
Ιν-υδρις, ·ιo~, <1ι (lιwδeo~) .Χ2:! I""δρl~, ·/10" fι· 

xoινcί); cδύδρ~», ύδρος, «νερoφ/δa» ώς όμφΤ6ιον 
ζQoν. 
iν-uδρ6-βιCHί, ο" (lννδ~ + 1Ι.6ω)· ό ΖWν έν τΥ 

ϋδaτι. 

έν·υδρος, ο" (Ι." + iίδωρ)' ό έχων (περιέχων) ·0-
δwρ.- Η ό έξ ίιδατος, · ύδ6rινoς.- ιι ό ζών έν 
τοΤς -Οδασιν 7ι πσρά τόϋδατα. 
ενUΞσ, ιiόρ. α:' 'ι:οίΙννοοω, 
iν-unνιά~ω, μίλ. -ά"ω' όνειρεόομαι. 'Εχ ·'1:011 
Ιν·υηνιον, .0' τό καθ' ϋπνον έμφανιζόμενον. 

2) δνειρον. Κυ;:ι. &Ιν2:Ι o~~. τοίί ίπομ. iπ~'θ. l";'nrIo,. 
,v-vnYIoς, ο" (I,,+iί,,",o~)' όtμφανιζόμενος, 

συμ6a/νων, κατό τόν ϋπνον. 
Ιν-υηνος, _=ιtrύn1fΙΟ, (βλ. λ.). 
Ινυστσξσ, ιiόρ. α:' τ')ίί """0 Μζω. 
'ν.ϋφα'νω, μίλ . -α"ώ' iιφαiνω ~11 χεντCι), έμπλέ· 

κω, τι μέσα εiς τι c:x; ύπόδειγμα.-Πα:4)Υί" ε:rμαι έν
υφασμένος, ύφaίνoμαι έντός. Έ; α:iί,oυ τ-ό 
ιν .... ανnς, ό.,,· ύψαντό:;, 1<εντημένος, μέσα 

. εΤς τι. 
ΈΝΥΩ' ·όo~ Χ2:Ι χα:.ά σιινα:Ιρ. -oν~, "ι' ή Ένuώ, ή 
~ τοΟ πολέμου, σύντροφος τοΟ "Αρεως . 
'νωμοτ-άρχης, ·ov, 6' όδηγός (όρχηνός) μιδς 

ένωμοτ/ας ( βλ. λ . ). _ 
Ινωμοτίσ, tι (/"ώμqτo,)' χιι:;. δμός στρατιωτων 

συνδεδεμένων μεταξύ των δι ' δρκΟΟ Ο ύποδια/ρεσις 
τοΟ ΣπαρτιατικοΟ στρατοΟ, μιχοο-:ίρα: 'ς~; .ου 16xov, 
πιρι).α:μ6Χνοιισα: δι 32 4νδριι; 11 (χ%τ' 4λλc;ιι;1 36. 
Ιν-ώμοτος, ο." (Ιtr+Gμ."vμι ) · ό δεσμευμένο:; (δε

δεμένος) δι' δρκου " συνωμόΤΓ,ς.- 'ΈπΙρ. -6τOJ$ =
ένόρκως. 
Ιν-ωηδδlως, ίltΙρ: κατό πρόσωπόν τινος, φaνε-

ρCις. Έχ 'ι:ο!ί . 
fv.wnit, tι (Ι,,+ώψ)' τό πρόσωπον, δψις " ~ δο'l:. 

Ι."ωnΠ χεΤ.α:ι χα:Ιώ;; ίπΙρ. = έν δψει, φανερCις (λαι't. 
pA/Am). . 
Έ",μ.ι lιμ'l1Ρ. Ι."ώπιι, ΧΙΙΤC1fOJΠΙΙ(= κατό πρόοω

πον)·δλ. ίν λ. Ι.,,, *Ι"ωπή' lIfl'l1P. Ι"ώnιιι, ·Ι."ώnιο~· 
δμ'l1Ρ. Ι"ωπιιδ/ω, (6λ. λ. λ.)' ltρ6λ. σαινσχρ. όnrk.ιm 
(Ια:π. '!en/-oqvo-m' ltρ6λ . ne6o-OJno"'jy π4σι '1:0ύ.οl, 
6ltoxιt'l:ttt tι lαιlt. ρ . oqv (eqv) (- 6λέπειν, δρδν), 'ιι 
iyultctp~ouaIΣ ί'l 'ι:ιιΙ, λ. GnOJna:, GΨΟμαι Χ. 4. . 
Ιν-ωιπσ, ·ω", τιi' ΟΙ έσωτερικοl τοΤχοι, ΟΙ κεΙ

μένοι έναντι τών εΙσερχομένων εΙς οlκοδ6μημό τι' 
χιιρ. ιΙνα:ι oiί3. πλ Υίθ. το!! Ιπιθ. l1fώnIo,. . 
Ιν-ώnιoy, ώ; πρόθ. μι.& Υιν.· tπl παρouσΙQ, lμ

πρoσδtν τινος, Ινώπιόν τινdς (Aιx'tty. corι.m).'Ex "'1:011 . 
Ιν-ώ~ ο." (1ιr+c:Gψ)' ό κατό lΙρ6σωπόν τινος, 

παρών. 
-Ιν-ωρσσ, ιiόρ. α:' '1:011 -n-ό,1fVμι. 
'ΙΥ-ώρτο, Υ' .,'1. ίπ. πα:θ. ·ιioρ. 11''1:00 '-r6,1fVμι, 
Ινώσα, lων. ιiντΙ Ι"Μιοιι, «ορ, ·αι' '1:011 "Ιω. .. 
ΙΥ...mςομσι,ιiItΟθ. (b + ",)' δtxoμαι t:ν τοΙς , 

ώα/ν, όKρoCιμαι, όφouκρόζoμαι. ; 
· ·"ΙΞ, . λα:'t. fX' ιΓιχl 'Cfj, Ι,:" "6ocixt, xat'RIt ·ιιrρδ φat- j 

.,~.V'"to;. . . . ! 
·Ε",μ. , I~· -eOHII't. lfl~, Ι,, ltρlι 'οσμφ. IxXΤΙΙI 'δι1X~ Ι 

.,~ • . λ2:τιν . • β'Χ (-! 'πρlι d-, rn- χλπ .. , .8C ". f.." ln.j 
-.).S < *egh·s teAi. ~ ΙΙΙν λ. Ioιιnσ,)' ·λ-οχΡ. IzN~ {= j 
'I",X·e~zdhόι, ·.ghι-Ιoι· !ων. ιiη;, ιιcω, 'OΧ.,.,μcι"tt- ; 

Ι4Ι 

σθ'l1 6ct~It '1:011 liντιβiτoιι 'I:~ιι "τ6,' Χ'Ζ'Ι:' 'πίχ.α:σιν 
;."χ"lμαι'l:Ισθ-η IXnHII-6rι, ιΙτα: δι' ιiφιιιρίoιως; Ινό, θΙμ. 
ι.τ'Ο .. 'η'rjμa.ιoe'rjσ!!tν .ci :/XΤO~'" lχτ06ι, ΙΧΤΟ08. 

·ΙΞ, οΙ, α:Ι, .ιi, iXΛ. (λα:τιν. SEX)' δ, τι καΙ σήμ~ρoν. 
. 'Ερηι.. , .ιξ, Λ_. , Kp'l1'1:. x.ιi. Fil < *oF-1 = ια:πll •. 

*svetts· π~δλ. !cm. ·• .. tts ιΙν τφ *."ξ > 60ιω •. lξ, λα: •. 
ΗΧ πα:λ-τιι;.μ. sehs.- Π;;ιΙλ. ιi... ΙΠΙΎΡ. Εχ ποΙώ.", 
ΙΥ &ιMτV,ι_ lJCnov, (=ildnov~), lκ·π~.(}o,o~, Ιχ
μ".".ο,' .Ι.α: ~.τν. llnov" Iξδάxnι10,.- ΙκκαΙδιχα, 
B,I"fll'. 'lox"διXΙΊnι-lξήxo."πι, λα:Υ. . κλlt . ~ιξήxo"τιι, 
6,ιω •. Ιξ"Ιxo.,,~α χα:.ά τό nι"τήxo.,,~α. - εξιικ6αιοι, 
·H~2:Y.λ. F"ξσxd~ιοι, λιιχ. ΙξιιΧάτιοι χα:.ά τdι. τετeα-, 

Ιπτα- Χλlt. -Ικτο, ( Ια:π. *sve1tto·s, πρ6λ. σα:νσχρ. 
Slstόh, λ2: •. sextuι (-s- -χα:τά τό sex), "Υο.θ. salhstA, 
~ιιλ·.-YE;;μ. sehsto. 
Ιξ-σΥ.σΥι:ίν, ιiltρφ. ιioρ. 6' 'tou lξάΥω. 

. iξ-αΥΥcλJσ, tι· τό έξαγγέλλεινι πληροφορΙα έξ
α .Ι0στελλομένη πρός τόν έχθρόν. ΈΧ τοίί 
Ιξ-αΥΥcUω, μιλ. -,,~ώ ' όγγέλλω πρός τ6 έξω, 

διηγοΟμοι, δ,ακηρύσσω, δημοσιεύω, όναφέΡW Ο χιιρ. 
έξ:Jποστέλλω πληροφορ/ας πρός τ6ν txepόv.-Mi. 
σον, ύπόσχομσι δτι θά κόμω τι. - Πα:θη •• άναφέρο· 
μαι, γνωστοποιοϋμαι, έξαγνέλλομαι' ιiπpoσ. llαΥ
ye11ιτιιι=6vαγγέλλεται δτι._ Έ~ «!}.c;u · 'tlι 

.. ~ξ-άΥΥCΙος, δι tι· δ έξαγγέλλων, ό 6γγελιaφό
ρος δ μεταφέρων εί~σεις πρός τό fξω, πληροφο
ριοδότης, μηνυτής.- 11 ίπί. 't7l, aX'rjvfj;; .οί} ιipχα:Ιoιι 
QU.P9II ιJ ιiyy,,~o, ίltόμι~ιν ν_α: (ι!δήσιι" ιiπιλΙα.;) 
μa.χρ6θι 'l (ιiltό μ2:χράν χβΙμ&να: μίρ'l1), έν Φ δ ΙξιίΥΥΙ· 
1., ιiντ,ΎΎ1λλll .ά σιιμ6ι:ιΙνον.α: διtιaθιν τη; OX'l1vfj,. 

fξ·iιΥΥCΙτος, ο" (lξσΠΙUΩ)' δ όγγελ8εΙς έξω, 
πφl ου · έγένετο όναγγελία, ό 6ναKαλUφ8ε/ς. 
Ιξ-δΥΙςω, μίλ. ·l_ω, ιiττ. ·rQi· 6ποδιώκω (όπομα· 

φύνω) τινό ώς μ/οομα (ώς ιc:ατηραμένoν). 
iξ-Ιyίνιω, lων. ·ιiν.1 .,ιίΥι» • 
iξ-άyιστoς, ο" (Ιξα.ΥΙ'ω)' κατηραμένος, Βδελυ

ρός, όKό8aρτoς, πονηρός.- υιιιςΙ πρα:rμct'l:ιιιν' όψι
ερωμένος, μυστηριώδης. 
fξ4ΥκωνfCω (lξ + άyxώtιγ ό'(κωνΙζω, ώθCι διό 

τοϋ 6γκώνος. 
Ιξ-άΥΥίϊ ... , μιΙλ . ·άξω (Ιl+cr"""μι)' 8ρaJων έξό· 

νω, KαταΣUντρΙ&ι, σχ/ζω. 
Ιξ.δyoρά~ω, μίλ. · άflω· όγορόζω τι πορό τινος, 

έξανορ6ζω, όπολυΓρώνω. . 
. Ιξ-aΥορι:υω, μίλ. -οω' λέγω έξω, όναγγέλλω, 
διακηρύσσω, όποκαλύπτω. 
Ιξ-σΥριόω, μaλ. -ώσω (Iξ+CΙΥΡΙΟ~)' Kα8ιστCι τ~να) 

δνριον, έρημώνω (ίπΙ χώρα:,) 11 ίπί ~ών'tιιιν Itρα.rμct. 
τlll~ ι έξανρια/νω, έξοργ/ζω, έξερεθΙζω. 
Ιξ-άΥω, μίλ. ·ιίΙω· «όρ. 15' -ήΥΙΙΥο'" δγω έξω, 6δ

ηγώ fι μεταφέρω έξω iΊ .μακρόν τινος. 2) ίltΙ 
π~α:γμrlτων, μεταφέρω έξω, κ6μνω έξαγωγήΥ' ~ιi 
lξαy6μιr_ - τό έξαγόμενα προίόνΤό · (ίμπορβόμιιτα:). 
3.) όπoσ(ιρw, όπαλλόσσω. 4) έξω8ώ, 6πωΟΟ.- 11 
t1apόYIJ, "εννώ a προσκαλώ, παρακινώ, διενεΙρω. 
2) ίltΙ Itροσώπων; προχωρώ, έξεγε/ρω, ό:ρυπν/ζω " ilic;. 
δελεάζω, .φέρω εJ:; πειρασμόν, πaρaπε/δω.- 111 
ιiμτ6 . . (ίνν.'μαvτόtr)· έξέρχαμαι, έκπορεύομαι. 'Ε; α: '}. 
τοf) τό 

q .... yuyft, tι (lξάΥι»)' τ6 έξ6γειν έκ τινος μt. 
.ρους, τό όποσΠδν, .όφα/ρεσις Ι έξαΥωγή έμπορει.ι
μότων. ~Ee C!}:tOD .ό 

. Ιξ.δΥώΥΙμος, ο" (lξΙΙΥι.οΥή)' δ έξαγόμενος, έξ
αχθεlς ιι δ δυνόμενος νό έξαχ8ι:\: τ-ci ΙξΙΙΥώΥιμα"" 
τό δJνάμενα νό έξαx8Cισιy εΙς τήν όλλοδαπήν έμ. 
πορεύματα. . 
-ξ.ι.yν~ι, «'1:'1:. μjλ. ·rοvμιιι, ιiπoθ.' όγων/-

ζoμ~! οκληρως. ., 
ψδ-σp.loς, o-r ('Iι1, + ι!e·ιω)' ό όρχηγός όμό

&ς ~~ 6 όνδρCιν. 
ιξ ..... , μιΙλ. -4CJΟμιιι· ~δω τό τι::λευτατόν μου 

δσμα (ίll:l 1:011 XUxYOII) 11l4&» τδ" 1110." -= τραγouδCι 
&:6 τελεστα/αν φ0ρ6Υ dς τήν ζωήν μου, τερματ/
ζω τόν δΙον ψόλλων (cίt, δ χύχνο,) Ι διό μαγικCιν 
Qσμότων όπαλλόσσω τινό τΟΟ κατέχοντος αUτ6ν 
δaιμoνlou,- • διηΥοΟμαι tv ·~, ύμνώ, έγKι.ιμιi(ω, . 



Ιξ-σείρω,· Ιων. i v,! iξαΙρω. 
ιξα-ετΙ;ς, ές, "( ε·ι . -έος εξ + ,το,)' fXWV ήλικΙαν 

εξ έτώΥ' θΥ, ί •• έξαέης, · ιδος.- ΈπΙρ. iξά.τ.~ - έπl . 
εξ έτη, διό μίαν έξαετΙαν. . 
Ιξ-αθροίζομαl, μS:r.· τους φευΥοντας έκ τi'jς μ6- . 

χης συναθροΙζω πόλιν εΙς σώμα, «ξαναμαζευω». 
Ιξ-αιάζω, έπι Τβταμ. ιiντΙ του ό;πλοίι αΙάζω (βλ. λ.). 
Ιξ-αιμάσσω, ιi"t"t. -ττω, μέλ. -ξω' κόμνω τι '(ό 

αllJn"-Ι: :ση έντελώς, αlματwνω (μτΙS, . ). 
Ιξ-αίνυμαι, ιiπoθ.· λαμ6όνω τι όπό τινος, όφαι

ρW, ό.-ιοσπώ. 
Ιξ-αίρεσις, -ε ως, Τι αξαιρέω)' τό έξαιρεΤν, έκ-

6άλλειν, όφαΙρεσις, όπόσπασις. - τρόπος τοΟ όφ-
αιρεΤν. . 
έξ-alρετΣον, F'1ιμ . έ πΙθ. του ΙξαιeΙω' πρέπει νό 

ά4 (]ιρΓ.\ τις ii έKλέyr;ι (έπιλέyr;ι) τις. 
έ~ αίρι:τος, ο,,' ό έκλεκ τός, ό έκλεχ8εΙς, ό έ

πΙλεΚΤΟζ . 2) iντtθs ,ως, ό άπερριμμένος, έξωσμέ
νος .- 11 ό δυνάμενος νά έξαιρεθΓ.\. 'Εκ τoϊi 
έξ-αlρΣω, μέλ. -ήοω' ιiόρ. β' Ιξεϊλ,ο", δπ. ;ξIι10" 

(ix του iΠYj ~χαιωμέ 'ΙΟU κιχ! ιiχp. εν . lλω · .- Μ!σον, 
μέί .. έξελοϊίμαι' ιiόp . 6' iξlιι1όμ"".- Π:ιθητ., π;:.χ. 
lξfιg"μ'1Ι, Ιων. Ιξαραlρ"μαι' λαμ6όνω τι έκ τινος, 
όφαιρώ τι έκ τινος. - Msoov, λαμβάνω (άφαιρQ) 
πρός ISIov μου χρησιν (χάριν έμαυτοϋ) 11 εκφορτώ
νω, όπο6όλλω τό φορτΙον μου.- 11 όφαιρώ τι (λαμ-
6όνων τοϋτο όπό τοϋ μέσου δλλων), διαλέΥω, έκ
λέ'{ω, προτιμώ - ΠΙΧθητ. , έκλέγομαl, έπιλέΥομαl, 
λόγ~ Ιδιαιτέρου τινός ·χαρΙσματος 11 ώσ. εΤμαl όφιε
ρωμένος, όφωσlωμένος (εΙς θεόν τινα)- 111 έξάγω, 
μετακινώ, άπομακι:;υνω. - Μέσον, άφαιρQ τι όπό 
τινα, όποστερω τινό τινος.- Π:c θYjΤ. , μοϋ έχει όφ
αιρεθι:\ τι, fxw χάσει ΤΙ.- ιν Μ:Ξσ"ν , όπολυω, όπ
ελευθερWνω, παραδΙδω.- V όφανΙζω, καταστρέφω 
11 άνασκόπτω, κατεδαφΙζω (μΙαν πόλιν π. Ί. ·). 
Ιξ-αΙρω, χατιΧ σuvαΙρ. ίΧ ,ου Ιων. ΤόΠOtι lξ-αll{gω' 

μ'λ . ΙΗίρώ' ιi6ρ . ιχ' lξηρα' σηκwνω επόνω, σηκώνω 
ύψηλό όπό τήν γην. 2) α7ρω, ύψwνω, όνυψώ, έξ
υμνώ, έγκωμι6ζω. 3) έξεΥε Ιρω, διεγείρω.- n μί 
σον, όποφέρω δι' έμaυτόν ώς κέρδος, κερδίζω.
ΙξαΙeομαι "600,, = κολλώ νόσον (παΙρνω έπάνω 
μου μΙαν νόσον).- 1I Π~θ'ljΤ. , υΨ:>ϋμαl , έΥεΙρομαι. 
2) έπαlμομαι, διεγεΙρομαl, έξεγεΙρομαl, έξερεθΙζομαι. 
έξ-α :σιoc;, ο" (ιξ+αlοα)' ό έξω τοΟ alolov (τοΟ 

δικαΙου, τοΟ όρ8σϋ, τΟϋ πρέποντος), άδικος, παρά
νομος.- 11 lπ ι π ~αyμι:iτων, τεροτwδης, ύπέρμετρος 
11 όρμητικός, δΙαιος. 
ΙΙξ-άΙσσω, ιiττ. -9σσω,- -c5ιττω· μSλ. -αίξω, -#ω' 

ιi6ρ. 11 ' -πξιι' έξορμώ, όρμώ π. ,ός τό έμπρός. 
IIξ-Ιίστ~ω, μΙλ. -ώσω (lξ-t-ci,'οτο,,)' έκμηδενΙζω, 

καταστρέφω έντελCΧ;, έξαφανΙζω. 
Ιξ-αlτέω, μ'λ. -ήσω' ιX6 ~ . ιχ' lξftτησα' αΙΤώ (ζη

τώ) παρ' δλλου 11 liaI~Ico τ",Ω=ζητώ τήν πα;:όδο
σΙν τou (ζητώ όπό τινα νό μοl παραδοθι:\).- Μ'σΟΥ, 
αΙτώ (ζητώ) δι' έμαυτόν, παρακαλώ διό τήν έλευθε
ρ/αν ένός όν8ρώπσu, ζητώ τήν σωτηρΙαν τou, κερ
δ/ζω τήν όπ6λυσ/ν του. Έ~ α~τoϊi τό 

έξ-αΙτιισις, _"", Τι (Iξαι~ίω)' όπαΙτησις παρ' όλ
λου τινός. 2) παράκλησις, μεσιτεΙα, lκεσΙα (&It 
'tYjv ό.παλλαΥΥιν τινος ιΧπά τι.νο; ποινijς;). 

έξ-αιτος, ο" (Ιξ + σΙτίω)' έκλεκτός, έπΙλεκτος, 
πολύτιμος, περιζήτητος. [δι' 'τuμολ. δλ. αr""μαι]. 

Ιξ-αίφνιις, ίπΙρ: . αΙφνlδΙως, όπρoσδOKήτι.Jς • . [δι" 
'τuμολ. 6λ . ιiν λ. α1 ψα). 

Ιξ-Ιιιέομαl, μΗ. -έοομαι, ιiπ~θ: θεραπευω πλή
ρως (τελεΙως), έφαρμόζω θεροπε/αν 11 χόλο" lξαΧί
oαoι7oιn=νό κατευνάQι;ις (KαταπρoOνr;ις) τήν όΡ'ι'ήν 
IIΙνδlιίας lξll,uοαο{Joαι=νό 8εραπεύσι;ις τός tλλεΙ
ψεΙζ (ότελεΙας) τών φΙλων. Έ; 1I~,oα τό 

έξ-άιιcσις, -.ω;, ij' έντελής Τασις (8εραπεΙα). 
έξδκΙς, έπΙρ. (;~). lξ φοράς (λατ. sexies)_ 'Ee 

«~τ~I} . τ,;, 

έξάιιισ-μύριοl, αι. σ' fξ μυριόδες, έξήκοντa χι-
λιόδες. x~ι . 

έξΙκlσ-χfλlοl, αι, σ' εξ χιλιάδες. 
Ιξ-Ιιιολου&έω, μeλ. ~αω' άκολouΜ, πaραKO

λoU8ώ, όπομιμοΟμαι. 

. ΙΙξ-ΙιιοντΙζω, μιiλ. -/σω, ιiττ. -fQ' tκσφεν30νιζω 
τό όκόντιον, έξακοντlζω. 2) μ τφρ. δlεu8uνω, κατ
ευ%νω, τι μακρά.ν τινος 11 ώσ. έκτεΙνω τι πρός τι 11 
έκ τ - μίζω, διαλαλώ, διακηρύσσω. 

έξΙκ6σlοl, αι, α (Ι;)' ώ; χα! νυν. Έ, ιx~τoσ W 
έξΙ κοσlοστ6ς, ή, ό,,' ώ; x~! νσν. 
Ιξ-δ.κούω, μaλ. · αχούιιομα,· ιiόρ. ιχ' ·ήχοvαα- ό

κουω ηχον, XU? έξ όποστάσεωςΙΙάκρoQμαl, προσέχω. 
Ιξ-ακρίβόω, μίλ. -ώαω' λέΥω τι μετ' όκρι6εΙας, 

κάμνω τι όκρι6ές, έξακρl&.:ινω 11 ποιώ τι μετ' όκρι-. 
δεΙαG;, τελειwνω τι . μετό προσοχης. - 11 έξετάζω 
έπισταμένως, μετ' όΚΡI6εΙος.- 111 Ιξαχeιβώ 1όΥΟ" 
=όυι λώ εύκρινώς, σαφώς. 
Ιξ-ακρίςω, μέλ. ·/οω, ιiτt. -fώ' φθόνω είς τήν 

I(oρuφήν τινος, φΜνω εΙς τό όνwτατα ατρώματα 
τοΟ όέρος : Ιξαχgίζ.ι" αΙΙΗρα. 
Ιξ-ακτέον, ΡΤιμ. έπΙθ. τοϋ έξάγω' πρέπει τις νό 

έξαγόyr;ι (τινό έκ του μέσου) ΙΙπρέπει νό έξέλ8Ι:Ί τις. 
Ιξ-ΙλΙ6ω, μιλ. -ώαω' τυtjιλwνω τινό έντελώς, 

άποτυφλwνω 11 dφfJ.α},μό" Ιξcι1α6ω - έκδόλλω τόν 
όφθσλμόν . 
Ιξ-ΙλΙηάζω, μδλ. -ξω, Επ! πόλεως' έκπορθώ, KU

ριευω ιι λεηλατώ, προσ6όλλω έξ έφόδου 11 yινιxcί)~ , 
κατσστρέφω, όφανΙζω ιι έξαντλώ. 
έξ-άλατο, δωρ. cίντ! · lξήλ.ατο, Υ' 'ν. «ορ. οι' toϊi 

. Ιξάλλομα,. 
Ιξ-6λέασ&αl, "πρφ. μίσ. ίπ. ιiop. οι' του lξa.Uομσ, . 
Ιξ-άλειητρον, t6' κυτΙον φέρον όλοιφήν, δι ' ~ς 

ήλε/φοντο. Έχ toi) 
Ιξ-Ιλε'φω, μΟ .. -ΨΙ»' ci6p. 11· -!J1I1ιψα.- nαθηt., 

πρχ. έξήλιμμαι, ci't't. I;ΙΧ1ή1ιμμσι.-άλεΙφω, (χρΙω) 
τελεΙως , έπlχρΙω.- 11 έξαλε/φώ, όπαλεΙφω, ώ, xxl 
'1σν 11 μη.~. καταστρέφω έντελώς, Ιξαφον Ιζω 11 lξα -
1εΙφω τι"Ω Ιχ τοiJ xII~a.16yov - όπαλειφ ,) (δια'ι'ρά 
φω) τό δνομά τινος έκ τοΟ καταλ6Υου.- Μίσ ,ν,lξ
α},IιΙφομα, nάfJ.o, φ""ό, =ο άπc.λεΙφω τό δεινό έκ 
τοϋ νοΟ μrυ (τό λησμονώ). . 
Ιξ-Cίλέoμαl, "ποθ_ · ιιροφυλόσσομαι όπ6 τινα, άπο

φευγω, δlαφεvyω. 
Ιξ-Ιλcύομαl, μ'λ. -αομαι=Ιξα1ίομα, (βλ. λ.). 
*Ιξ-Ιλίνδω, ιiitιxvtiilv μόνlJν ίν t~ μτχ. 'Oϊi «ορ. ιχ' 

lξαλtoα", ΠΡΚ. l;ttArxa' κυλ/ω {'ξω, κόμνω τι(νό) 
νό κυλισ8ι:\ , κυλΙω καλώς (πολύ, έντελώς) 11 ΙΙπιι
yll τό" Τππο" lξα1Ιαα, orxal. = όδήγεl τόν Τππον 
εΙς τήν οlκίαν, Cφ> cu π~ώτoν δόλι;ις αύτ~ν νό κυ
λισθι:\ (-πΙ 'tijI; άλι"δήδρα" βλ. ~.) 11 έξή1ιxά~ μ. 
έκ τών έμώ,,=μέ {'χεις κυλΙσει fξw (μέ έχεις στε
ρήσει) της περlουσΙας μου. 
Ιξ-αλλΙΥή, tj' ιΊ τελεΙα όλλαΥή, όλλοΙωσlς Ι δια-

φορό. 'Εκ 'ι~ίi . 
Ιξ-αλλάσσω, citt. -nω· μίλ. -ξω' ιiάp. α' ·ήλλαξα· 

πρχ. ·ήλ,J.c'ίxιx. - Π~θ'ljΤ., CΊoρ. α' -"Ηάχδ"ν, ιi~? 6' 
-"Uti},,,,,' πρχ. -ήλλαΥμαι' άλλόσσω τι έντελώς ij έξ 
όλοκλήρου.-ΙΙ όποούρω, ιiπoμακρύνω, ά l16 τινος. 
- 111 στρέφω (τ. f. λαμ6όνω) άλλην ό~όν: πο[α" 
(δ.Jόν)lξαUάξω=ποΤον δρόμον θά (τι νό) πόρω, ποΙ
αν όδόν νά τραπώ ; έξαUάοοω χεeΧlδα = διπλώνω 
τήν κερκΙδα (<<ooTray:t) έδώ καΙ έκετ. 

ΙΙξ-όλλομαl, μ'λ. -σ},ονμαι' ιiόp . α' -"lάμ",,' μtχ. 
iit. cΊoρ. δ' lξά1μfltfo", ιiπoθ. · πηδω Ιξω όπό τινος 
τόπου' lξιί},},ομαι χατΩ ~oϊί τ-ιι[χοv" = πηδώ κάrω 
όπ6 τό τεΤχος.- 11 οναπηδώ, όνοοκιρτώ ιι 'πΙ Σ.
ΠΩlν, Τσταμαι όρθός έπl τών όπισθ/ων ποδών. 
Ιξ-ΙΙλύσκω, μ'λ. -iιξω=lξιιυoμαι (βλ. λ.). 
ΙΙξ-Ιμαρτάνω, μιλ. -αμαρτήαομαι' ci6p. δ' .-tfμσ,

τ-ο,,' όποτυ'ι'χόνω έντελώς, πλανώμαι μεΥ6λως. δια
πράττω σφάλμα τι έναντ/ον τινός.- Π:ιθηt., TUY
χάνω κακr'jς μεταχεlρΙσεως. "Ε; ιx~τoϋ 'Ιό 
ΙΙξ-ΙμαρΤΙσ, tι (Ιξαμαρτά"ω)' πλήρης όποτuχΙα, 

πλάνη 
έξ-αμάω, μ'λ. -tfam Τι -ήσομσι' Ito:e1jt. πι;χ. lξ~ 

"",μαι' όπ08ερΙζω, τελειwνω τό ~έρισμo Ο μτφ? ό
ποκόπτω, καταστρtφω.-Π~θηt., Υ."οvς ι!Cπιi,,~o, ,/
'αν Ιξ"μ"μι"ο, ... έχων όποκεκσμμένην (έξηφονι
σμένην) τήν pjζoν όλου ,1:00 y~νoυς. 

. Ιξ-αμβλ6ω, μ'λ. -σ"μβJ.ώσω· πρχ. ~μβl_σ~ 1(6-
μνω νά πό6r.ι tκτρωoιν U μtφρ. fI,o,,~ld' IIfι.ι,λ_, 



=έχεl κάμει τήν φροντΙδα μου νό ό"ποτύΧr:1· Ι 
Ιξ-Ιμc'βω, μέλ. -ψω' ά:όρ. α,' -ιiμJψιΙ' άνταλ

λάσσω, μεταβάλλω 11 δθ;ν, άναβόλλω, 8έτω κατά μέ. 
ρος.-Μίσον, λαμβόνω τήν δέσιν τινός, διαδέχομαΙ 
τινα, άκολου8ώ ευθύς έπειτα άπό τι(να).- α επι 't6-
που, άλλόσσω τόπον, διέρχομαι, διαβaΙνω, άποσύ-· 
ρομαι άπό τινος τόπου.-μΙσον, όπέρχομαι, όπσσό
ρομοι.- lυ εν μΙα. ώα. όνταμεΙΒW, άνταπoδfδw, πλ" . 
ρώνω. 
Ιξ-Ιμέ1Υω, μΗ. -ξω' θηλάζω, 6υζαΙνω, όμέλγω 

(<<ό~μέγωJl).- 11 έκπιέζω, π. χ. τυρόν έκ γάλακτος. 
Ιξ-δΜC1Ιω, μέλ. -ήοω' παραμελώ έντελώς. 
Ιξδ-μcτροι;, ο" (εξ+μτeο")' στΙχος ουγκε/μενος 

έξ 6 ~'.έτρων ('t.!. ποδών)' d lξάμτeο~ (ίνν. τόt'O~) 
.... ό ήρωικ6ς Τι έξάμετρος στΙχος. 
Ιξ6-μιινος, 01' (εξ + μ"ιι)' ό διαρκών εξ μηνας 

(λΙΧ-Ι:. semestris) 11 ώ, o~α. lξάμ'1"O~' δ (ένν. %ed"O~) 
-τό "μισυ τοΟ έτους, τό έξόμηνον. 
Ιξ-ΙμιιχΙνCω, μελ. -"σω' εvρΙσκω τρόπον άπσλ

λογής έκ τινος όμηxσνΙaς, άl1ολλάσσω έμσυτόν 
(<<ξεμπερδεύωJl) όπά αύτήν (τήν ( μηχανΙαν). 
iξ-iμιΙ1άομαι, . μιλ. -"σομαJ' μίσ. ιiόρ. ιχ ' -'1,uJl

λ'10άμ'1'" πΙΧθ. -"UJllιIOoηIl, ιiπoθ: όμιλλώμαι (άγω
ν/ζομ::ι) σφoδρG)ς 11 άμlλλα~ ΙξαμJλλ'1{)εί~ = λαβών 
μέρος (όγωνιόθεlς) εΙς όπελπιστικοίις ά'{ώνας.- 11 
άποδιωκω, κόμνω τινό νά «τό 6γόλι:! άπό τό μυα
λό του).- 11 ώ; πα,θητ. έξορύσσομαι έντελCJς (ιϊπ! 
το!) όφθΙΧλμο6 τοίί Κόχλωπο,). 

Ιξ-ΙμΟνομσι, μ'σ.· όΠOμCΙΚρ(ινω όπ' έμaυτoO, ό
ποκοούω. 
Ιξ-6ναyιιά~ω, μίλ. -άοω' όναγκόζω διά τι'jς 

61ας, εκβιάζω.- 11 όπομακρύνω τινό διά της δ/ας. 
Ιξ-αν-άΥω, μίλ. -άξιο' ιiόp. β' -"ΥαΥΟ,,' έξάγω η 

όνaδι6όζω έκ τινος τόπου.- Πα,θητ., όνόγομσι εΙς 
τό πέλσγος, άποπλέω. . 
Ιξ-σνσ-δύομαι, μίσον μι,;' iνι;;ιr. «ορ. 15' -α"Ιδυ,,' 

άνοδίιομοι (άναβαΙνω εΙς τήν έπιφάνειαν) έκ τινος, 
όνέρχομαι 11 γβνιχω;;, διοφεύΥω, έκφεύ'ι'ω, έκ τινος. 
Ιξ-σνσ-ςΙω, μβλ. -Ισω' κόμνω τι νά βράσι:! καΙ 

νά c ~.ιUo .<Ι:ΙOr:1J1 11 μ'tφρ. Ιξα"σζΙιο χόλΟt'=όφ/νώ τήν 
6ρΥ{lν μου νά έκχειλΙσr:1. 
Ιξ-σν-αιρίω, μΙΙλ. -"σω' έξόΥω έκ τινσς. λαμ

βάνω 11 έπάνω καί έξω. 
Ιξ-ανσ-κρούω, μίλ. -σοιι' κτυπ" άπΙΣW.- μ'σον, 

,πΙ χλοΙων' ύποχωρώ, άποσύρομαι (ΙSλ. cI"σχρον»). 
Ιξ-iν-Ciλίσκω, μίλ. ·σJllίλιόσΙU· «6ρ. a,' ' σ1'ή~ωcJσ' 

πιχθ. ΠΡΧ. -σ""λφμαJ' κοτεξοδεύω, κοτοσπατολώ 11 
έξαντλ".-ΠIXtιη~. εΤμαι έντελώς έξηντλημένος, λα,τ. 
.xhaurlrl. ο 
Ιξ-ανσ-Ιύω, μιλ. -νσφ' 6πολύω τινά δλως διόλου. 
Ιξ-αν-άλωσις, -cιoS, tι (Ιξσ"σλlσHOΙΙ)' έξάντλησις, 

έντελής άνάλωσις. 
Ιξ-ανα-πνεω, μSλ. -:ιnιεύσομαJ' άναπνέω πάλιν, 

άναζώ, άνολαμβόνω (μετά τι πάθημα). 
Cξ-αν-άητω, μέλ. -ψω' έξαρτώ (κρεμ") τι όπό 

τινος 11 μ!:;-:,'Ι , συνόπτω, προσδένω, έμouτόν.- 1I 
άνόπτω' έι< νέου. 
Ιξ-σν-αρηά~ω, μΒλ. -ξοιι υΙ -σοιι' όναρπόζω έκ 

τινος μέρους. 
Ιξ-σνσ-σιrάω, μίλ. -όσοιι' όποσπώ τι tK τινος, 

έκριζωνω. . 
Ιξ-ανά-στ6σις, -ε~, tι (Ιξα"Ιστημ)' τό ποlεΤν 

τινά όνάοτατον, μεΤΟΚ/Υησις, μετάστασις. 2) ~μ,;ΙS. 
έπανόστοσις 11 νεκρανάστασις. 
Ιξ-aνσ-aτιφω, μ.λ. -ΨΟΙΙ' στεφανωνω διό στε

φόνων. 
Ιξ-σνσ-στίΙσαι, cξσνσcm\σω° CΙxρφ. 40Ρ. iι: υΙ 

μ,λ. 'toίI Ιξσν/στ"μι. 
Ιξ-ανσ-στρΙφω, μίλ. -ΨΟΙΙ' όνoπoδσyuρlζω τι υ 

κατοφημν/ζω τι έκ τινος. 
Ιξ-ανσ-τillωo κόμνω τι νό δλaaτι'ισr3 l1c τινσς. 

- '11 «μτΙS. όνoφaΙνoμαι, δλαστόνω πρaδa/νω. 
. Ιξ-αν ... νδ6ν, ΙπΙρ.· έντελG)ς όνaφoνδόν, cό

λοφάνερaJl. 
'ξ-σνσ-φiPω .. μ'λ. -._Ισοιι· όναδιδόζω tιc τG)ν 

κάτω εΙς τήν έπίφόνειαν (jnI 'to!) ~a,1:0, 1:,1, 8oιlcio· 
οη,).- Ι tiμ'tΙS. άv.αδύομαι, άνtρxoμaι εΙς την tnI-
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φάνειον, έκ τινος n άναλαμβάνω έκ νόσου. 
Ιξ-aνσ-lωρέω, μίλ • ."οιο· ·ύπoXωρCι παραμεpl. 

ζω, άπoσύρoμaι.- 11 μιιτ' ccl't. , έκφεύ'ι'ω, ύπεκφεύ-
"ω, τι(νό\. -
Ιξ-ανδριηοδίςω, χ-,ιΙ μι!σ . cξσνδραnοΙfr;c:-μαι, 

μβ).. -Ισομαι, «τ,;. ·r οϊίμα, (έξ+ιi γδ:?άποδοll) ' εντε
λως 6νδροποδΙζω, πωλώ ως άνδΡά110δο, ύποδου
λωνω έντελC;:ς. Ό «Τ1: μέλ. έξα."δραποδJοiίμαJ XP'Ij' 
c;ιμοποls!,;cct χ-,ιΙ εν πι:ιθ. ι!ννoι~ , μεθ' Τι; κ.r·ιτιχl οΙ 
πOlθ. «6ρ. a,' -,I"δeσπoδio/hι", Π~X • ."."δρσπόδJσμαι. 
Έ; οιόί'tΟU τό 
Ιξ-σνδρiη6δΙσις, -ειος, 'ij ' 1ό πωλεΤν τινα ως 

δοΟλον, τό κα8Ίοταν τινα . δούλον, ύποδούλωσις. 
Ιξ-ανδρ60μσι, πρχ. έξή"δeωμα, , πα,θη~: φθάνω 

είς τήν 6νδρικήν ήλικ/αν, "ί"ομαι άνήρ 11 λόχo~ d

δόντω"Bφεω~ Ιξ'1"δρωμέ"οs=λόχοr:; (τμημο) άνδ .. :>Gιν 
άναφυέντων έκ τών όδόντων τού όφεως. 
έξ-αν-CΥι:ίρω, μιiλ. -cyεeώ' σφοδρώς δlε"εΙρω, 

έξε'ι'εΙρω . 
έξ-αν-ειλόμιιν, μίσ. ιiι;;:- . 6' τοίί llta"taJeιIoιι. 
Cξ-άν-cιμι' άνέρχcμαι εκ τινος U άνοβαΙνω εΤς τι 

(μέοος).- 11 έπονέρχcμαι έκ τινος. 
έξ-δν:μόω, μ3/.. ·ώσιο· «?? 01' -""Ιμοιισσ (Ιξ + 

{l"εμσ~)' πληρώ τι άνέμου, άερΙζω, φουσκωνω.- ι. 
σκορπίζω εΙς :τούς όνέμους, ματαιωνω • . 
Cξ-σν-έρχομαι=έξ!iνc,μι (βλ. λ.). . 
Ιξ-av-έστιι~σ, -ιισαο πρχ. χιχ! «6;;ι. rι.' 'toδ lξa,,-

ΙσΤ'1μJ. 
Cξ-αν-Ιστραμμαι, πα,θη.. π~χ. τ!:oiί Ιξσ"ιισ~e~φοιι. 
Ιξ-σν-έτcl~a, «όρ. cc· 'tcu lξα'νΩτΙλΛιο. 
Cξ-σν-cυρίσιιω, μιiλ. 'ιι"cue"σω' έξευρΙσκω, έ-

πι νοώ. 
Ιξ-σν-Cχω, μίλ. -ξω' κροτώ ύψηλό όπό τινος 11 

άμτΟ. προεξέχω, έξέχω όπ6 τινος. -ΙΙ μsαον, πι-τ. 
χOl! ιiόp. 15' μετ&\ ~I;τλ!ι, ι:ι~~iισ . έξ-ην'CJχόμ'1"" -,11-
εσ ~6μ'1Y' πσΙρνω έπόνω μου, ύπομένω, άνέxOμal. 
Cξ-Ιν-{ιΥΙΥον, «6ρ. 15' 'toίI l;σ..άΥΙΟ. 
Ιξ-σν-ίjKσ, ιi6ρ. cc' ,;oiί ΙξΙΙ"Ι'1μ,. 
Ιξ-αν-ήλωσσ, «6;;ι. ιχ' του έξσ"αλlσxoιι' lfta~1oιι

μα', πΙΧθ. πrιx. τ06 -,ι~τou ρijμ. 
Ιξ-σνΙCω, μιiλ . -σ"θήσιο' π~χ . .",,8-t;HA· παΡά"ω 

δν8η. 2) άν8Gι, εΤμαι κεκαλυμμένος μέ τι, έχω 
πλησμονήν όπό τι, έκσπ", όναφαίνομαι (επι θλΙ· 
ψ.ων). 3) μ'tφΡ. έκρήγνυμαι, όκμάζω. 4) μοΟ πΙ
πτει τό δνθος, όπσδ6λλω τήν άν8ηρότητά μου, 
παpaKμόζω. 
Ιξ-ανδfςω, μ'λ. -Ισφ, ιi,τ. ·fώ (Ιξ+{l,,60~)' κα

λύπτω μέ δνθη, οτολΙζω μέ δν8η, χοωματ/ζω. 
Cξ-αν-Ιημι, μιiλ. -σ~σιo iί -σ""'σομαJ· ιiQP. cc· 

-σ~κα' έκπέμπώ, έξαποστέλλω 11 όφΙνω τι(νό) χα
λαρόν, όφΙνω νά npdrTr;1 δ, τι 8έλει 11 μετιk y.~, έκ
πέμπω έκ τινος. 2) άφ/.νω τινά νό ύπάγQ, άπο
λύω. 3) ύφΙημι, χαλαρωνω.- 11 «μτΙJ. χαλαροΟμαι, 
παύομαι, χάνω τήν δύναμΙν μου (λOl't. remlttere). 

iξ·σν..fστιιμι, μελ. -Α'νΙ&στήaοιι, ιi6ρ, cc' -α"Ιστησα' 
ίν 'tot, χρ6νοl\: 't06tol, Ιχιl μτΙS. σημ: κάμνω τινό 
νά σηκω8ι:\ άπά τήν θέσιν του, TCV άνεγε/ρω. 2) 
όπομακρύνω τινά έκ τινος δέσεως, τόν κόμνω νό 
όπέλ8ι:! έκ τινος δέσεως n τόν κάμνω νό μετανα
στεύσr:1, όπελαύνω, έξω8ώ, έκδιωκω. 3) ποιώ ό
νάστατον, έρημώνω, καταστρέφω.- 11 Πι:ιθη't. χιχΙ 
μΙσ., μ.τιk ίνι~γ_ ιiop. 15' -ιι"ΙίJl"'1", πρχ. -σηστηχιι, 
6πιρσ. -ta"CJIJT"_J,,, ιiμ,;ΙS: έγεr;Jομαι έκ τι"jς θέσε· 
ως μου, σηκωνομαι. 2) γavιχώ" έ"εΙρομαl καΙ άη
έρχομαι έκ τινος τόπου Ι άπελαύνομοι, 6ποδιωκο, 
μαι, έι< Τι'Ίς πατρlδoς μου. 3) έρημωνoμaι, κατα
στρέφομαι. 
iξ-aν-ofΥωο όνοΙ"ω έντελQς. 
Ιξ-σν-ορΝιι, μ'λ .... ,.. όν~νω δλως δό

λου, όΠOKα~ιστ" πόλιν. 
iξ-αντλiω, ""λ. -ιfσαι' ο ιi6p. 11' .,,"1'1'.' άντλ" 

έκ τινος, όντλ" καΙ χ(ινω · έξω, λ-,ιτ •• xhaurJr •. -
μτφρ. ύπομένω (4ντέχω) μtxρι τέλους, λΙΧτ.ο .χ-
antIar.o • 

iξ-Ιv6u, CΙ'". Ιξ-Ινlτω, μίλ. ..... CΙ~ρ. 11· '''' 
..".".. σuμπληρCι, έKπληρCι, έκτελCl. 2) άποτελεl
ωνω, φονεύω (τόν έξaπoστέλλω δηλ. εΙς τόν .~-
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δην), λΙΧτ. conflc.r.. 3) ύ:Ι xpd"ou, φέρω εΙς πέ
ρας, τελειώνω Ι δ88", τελειώνω τόν δρόμον μου 
πρός τινα τόπον, φδάνω εΙς τόν τόπον αότόν. 4) 
μδΤ' ιίπρφ. κατορδώνω νό κάμω τι, λιχτ. efflcere Ut. •• 
δ) μίσον, τελειώνω τι δι' έμαυτ6ν, λαμ6όνω (άπο
κτω) τι ΠΘρό τινος. 
Ιξι-.. ΙΙαιστος, ο" (Εξ + _ωια~γ ό έχων μη

κος εξ πaλαιοτων (τ. i. παλαμQν). 
Ιξ-απ-αΙΙάσσω, ιίττ. -ττ.ω, μ.λ. -ξω' ciQp. ιχ' 

-σnήlλcιξσ' όπαλλάσσω έκ τινος, όπομακρύνω έκ 
τινος.- μίσον, όπομακρύνω έμαυτόν έκ τινος, όπ
αλλάσσομαι τινος. 
Ιξ-Ιπ-Ιτάω, μ_λ. -ttaco' ciόρ. ιχ' -f1nιίΤf1ασ" δλως 

διόλου άπατω τινα, έξαπατω n δελεάζω, «ξελογιά
ζωι.- llΙXQ'ljt. μ.τdι μίσ. μίλ. -ttaoμcιa' έξαπατωμαι 
δλως διόλου. 

Ιξ-ΙΠΙΙΙτιι, -Ij' χονδροειδής άπάτη, έξαπάτησις. 
Ιξ-ΙΠΙτιιτiιP, -i1eoi, δ (Ιξσ_τιίφ)' φο&:ρός όπ

ατεών. 
Ιξ-δ.δnίl1ω, πιxρdι το!, χωμl1tο!; (ιΠQχαρ. τoίJ lξ

σ_ΠΙφ' όπατω όλΙγον, όπατΙ;Ι τρόπον τινά, όπατώ. 
Ιξ-δπ-δφiσιιω, έπ. τύπο. του lξσπcιτιίω' ci,;ip. 6' 

'Mni&φo", μτχ. έξσπcιφώ,,· ώσ. γ' ~ν, E!Jxt. μίσ. ιioρ. 
15' lξσnι:ίφοιτο ιίπιχντ; έν ίνι~y. σYjμ. 
Ιξά-ΠΣδος, ο" (if+novi)' ό fxwv μηκος εξ πoδG:ιν. 
Ιξ-αΠ-Σίδον, ιίπρφ. IfanaιJεi", ιi6ρ. 6' (<<νου ίδΙου 

ίνaστ. _ν X~iισEI) του έξ-σφ-οράω' παρατηρG:ι μακρό-
8εν. Πρβλ. _lδο". 

Ιξά-πιιX8Cίr v (Εξ + nιiίXVi)' ό έχων μηκος εξ πή
χεων. 

Ιξ-άπΙνσ, έπΙρ.· μτγν. τύπο;; τoίJ lξσπl,,'1" 
Ιξ-δπΙναίος (χ-:ιΙ iξαnfναιOCi), σ, ο"=έξοιφ,,Ι

cJιo, (8 βλ.). Έχ του 
Ιξ-δπΙνιις, aIILp. πιxριiλ . τύπο;; του lξοlφ""., μι'tdι 

,;~, ΙX~'1:1j, Ο'ljμιχσ. 

'Ετνμ.: lξσm""., δωρ. -ίi" ίων. έξιίπι"ο", μ'1:Υν. 
lξιίnιt'CΙ (βλ . λ. λ.)' lfιIna_i'", ,(ελ. λ. )' έτυμολ. σκο
τιιν.· τdι , λο:τιν ορϊηογ (σκέπτομαι), inopinus, neco
ρlnuι '(όνέλπιστος, όπροσδ6κητος) ουσχετΙ\;οντο:ι 
!ιπό τινων, ιίλλ' ιίπιθoXνω~.- πιθ-:ινώ; έξσπΙ,,'1' < *έξ
σ-.πFΙ,,'1'· .η-πύτ~, κλπ. 

Ιξδ-πΙΙσιOCi, 4, Ο", ίων. -ιι1ιίσιOCi, 'Ι, ο" (lξ)' 
εξ φοράς περισσότερος, έξαπλoQς. 
tξά-πΙcΙρος, ο" (εξ +π1έιJ.ρo,,)· ό fxwv μηκος 

εξ πλέ8ρων (τ . ε. 1200 Π!J~ών). 
Ιξ-απλ6ω, μέλ. -ώοω' άπλώνω, έκτυλίσσω, «ξε-

διπλώνωι 11 άναπτύσσw, διασaφηνΙζω, έρμηνείιω. 
Ιξ-απο-βαΙνω, μιλ. -βήαoμcιι' άποβαΙνω έκ τινος. 
iξ-anο-δ'oμaι, ιiπoθ.- όποδιώκω έκ τινος τόπου. 
Ιξ-απο-δύνω· όπεκδύομαι 11 έκδύω. 
Ιξ-απο-δνάσιιω' εΤμαι έτοιμος νό όπο8άνω, εΤ· 

μαι μελλοθάνατος , ' 
Ιξά-ποlις, -_ω" -Ij (Εξ + π61ω' όμοσπονδΙα εξ 

πόλεων. 
Ιξ-απ-όυiίμι, μίλ. -anoUaΩI, ιiτ •. -σπολώ' κατα

, στρέφω παντελώς.- Μίσον μιτdι ίνεΡΥ. πo:ρ~κ. -6' 
lξσπ6λωλcι, ιiμτΙS: χάνομαι δλως διόλου, καταστρέ
φομαι έντελως 11 όφανΙζομαι fκ τινος (τόπου). 
iξ-σπο-νcoμaι, πο:θ: έπανέρχομαι, έπιστρέφω, 

έκ τινος τόπου. 
Ιξ-cιπo-νιςω, μ'λ. -WyΦ' πλύνc.ι KαλG:ις, «ξε

πλύνω». 
iξ-απ-οξUνw· κόμνω τι όξύ έντ.ελως (ιiπΙ~ύλoυ), 

τό κάμνω μυτερ6ν. 
iξ-anορCw, ώ~. /lίσ. iξ-αwoρioμαι· εύρΙσκομαι 

έν μεγΙστΓ.1 ,όrΟΡΙQ, τά έχω δλως διόλου xαμέ~α. 
iξ-αnο-στcλΙw· όποστέλλω τινά έξω (μακραν)ll 

όποπέμπΙ..! (τήiι σύζ~νl)ν), διαζευγ-νμω αύτ.ήν (<<τήν 
χωρΙζωι). 
iξ-aπο-τfvw, μ.λ. -σποτΙα'" όποτΙ .. ·Ι..) τινά τ.ε

λε!ως, τόν όποπληρώνω (<<ξεπληρώνω») μέχρι λε- . 
πταυ. 
Ιξ .... o-4PIdρω· καταστρέφω έντελώς. 
Ιξ-άπτω, μΗ. -ψΦ' ιiόρ. οι' Ιξ;;ψιι' πρoσδένω ,εlς 

τι, κρεμώ (έξqρtG:ι) tK τινος '11J8'Edι .Δot. -τιΡωσδένω, 
προοκολλ". εΤς ΤΙ.- • ,uσoν, ιι;ρεμQ, tμo.ιτόν (κρέ
μαμαι) εκ τιv~ πρoακo~ι ε1ς ΤΙ. ' 2) οτ.ερε-

~ " . . ... · , 

ώνω τι πέριξ του σώματός μου, φoρG:ι. 
Ιξ-cιpa'ριιμαι, ίων. πο:θ. πρκ. toii έξα,ρέco. 
iξ-δράσσw, ιίττ. -ττω· μέλ. -ξω' ιiόp. 0:' lξήρoΞCΙ ' 

συντρΙ6ω, 8ραύω 11 μτφρ. έπιπΙπτω μεθ' όρμης KaTC 
τινος, πρσοβάλλω βιαΙως. 

Ιξ-αΡΥCω, μελ. -ιrαω (έξ + &ΡΥ6.)· διστελώ έ .. 
πλήρει όργΙQ (άδρανεΙQ). - Π(lθYjΤ. παραμελουμαl 
έντελως . 

. iξ-αΡΥίiρlςw, μέλ. -lαω, ά.ττ. ·rώ, κ,,;Ι έξ-αρyiί. 
ρ6ω, μέλ. -ώαω' μεταβάλλω είς χρήμα, πwλQ. 
Ιξ-δρiσιιoμαι, μέ,λ. -ορέαομα" ιXr.~e.· ποιώ (καθι· 

στώ)' έμαυτόν όρεστόν είς τινα (εύπρόσδεκτον)" 11 
ιίισ. παΙρνω τινά μέ τό μέρος μου, όποκτω τήν εϋ
ναιάν του, συμφιλιώνομαι μετά τινος. 
Ιξ-ΙριlμEω, μελ. -ttaOJ' όριθμώ έπακρι(3Gς (τό IJ· 

λαν ποσόν), λ~τ. enumera.re.- Π πληρώνω τοΤς με
τρηΤΟΤς. 

Ιξ-αρκέω, μ.λ. -έαω' άΡΚώ, έπαρκώ, διό Τ111ά.lφόσ. 
lξορκ_; μοι = εΤναι όρκετόν (όρκεΤ, φδόνει) δι' έμέ, 
μέ Ικανοποιετ (μιτ' ιίπρφ . ).- 11 άφθΟ'lώ είς τι, εΤμαι 
εύχαριατημένος μέ τί 11 μετ&: μτχ., εΤμαι Ικανοποιη
μένος πΡαττων ΤΙ.- 111 βοηθώ, έπικουρώ. 'l';ξ (l!J
του τ6 

Ιξ-αριιής, έ,' άρκεΊ"ός, Ικανός, Ικανοποιητικός. 
Εξ-αρκούντως, Ιπ(ρ. μτχ . εVsστ. του lξσeκέω' 

όρκετά, Ικανοποιητικως. 
Ιξ-αρνέομaι, μΞλ. -ήαoμcιι' ύ, ,;iΡ. 0: ' ·ηΡ"f1σάμη .. 

κο:Ι -ηρ"ήfJ.η,,' όρνοϋμαι διαρρήδην. Έ; O:!J~ou τό 
iξ-αρνuς, ο ... (έξoρ"έOμcιι)' ό όρνούμενος, ό μή 

άναγνωρΙCwν. 
Εξ-αρπάςω, μΗ. -ορπάξω Κ2ί -σρπ';'.:ιco 11 -αρπά

αoμcιι' ά.όρ. a,' -ήρπιιιξα, ά;ττ. -"ρποσα' r.,,;θ. πρχ. 
-ήρπιχομαι' όρπόζω εκ τινος 11 ot;Jcw τι(νό) έκ τινος 
κινδύνου (όρπόζwν αύτόν .~ ()1jτό έκ τών XειρG:ιν 
άλλου τινόι;). 
έξ-cιρτάω, μέλ. -ήοω' κρεμώ τι έκ τινος η είς 

ΤΙ.- 11 Π(lθητ., μEτrΣ μ!σ. μέλ . lξσρ-.:ήσομαι, πρκ. Ιξ· 
ήρτημcιι' εΤμαι έξηρτημένος (κρέμομαι) έκ τινος. 
2) έχω προσδέσει (στερεώσει) είς έμαυτόν τι, εΤ
μαι έ:φwδιασμένος μέ ΤΙ' πρδλ. έξάπτω' 3) εΤμαι 
έκτεθειμένος είς θέαν. 
έξ-σρτιςω, μέλ. -lαω, ιίττ. -rώ' συμπληρω, τελει· 

ώνω .- Π~θr,'1: . , πρκ. έξήρnoμcι,· εΤμαι πληρwς έφω
διασ.μένος (έξωπλισμένος). 
έξ-σρτυω, μέλ. -ύ:Jω' έτοιμάζw, παρασκευάζω 11 

έφοδιόζω, έξοπλΙζw.- IιH:J() 'I, έτοιμόζω, παρασκευ, 
όζω, δι' έμαυτόνllπρ::>πcρασκευάςω, όρχΙζw -lI~Oητ., 
πρκ. έξήewμαι = εΤμαι έτοιμος, εΤμαι παρεσκευα
σμένος. 
έξ-άΡΧΣ, δωρ. ιίντΙ έξ-ήρχε, γ' tv. πρτ. τοίί έξ

άe~ω. 
εξ-αρxoCΊ, ο,,' ό έξάρχων, ό όρχΙζων ΤΙ.- '2; 

o!Jo. d lξοeχο. = ό άρχηγός, ό cδηγός, ήγέτης, ό 
όρχΙζων τι (λο:τ. a.uctor). 2) ό πρώτος κατό 'KOIVWV,) , 

τάξιν, άρχηγός, λ,,;τιν . prlnceps. 3) ό έζόρχων Τι 
κορυφαΤος τού χορού' 6λ . κορv:;>οi'ος. 
iξ-άρχw" μΗ. -ξω' 6ρχΙζw τι, κάμνω ένα,:ιξlv τι· 

νος Illξάρχω πσιίi ... ά τι .. ι = άρχΙζω ύμνον πρός τι
μήν τινος, όπευ8ύνw ύμνον ιιρός τινα 11 Κ2.ί ivtt
στρόψω;: lξάρχω τι"ά λ6ΥΟΙ, = προσφωνω τινα 
(όπευ8ύνομαι πρ6ς τινα) διό λόγwν.- Τήν :ι~.Yιν 
σημ(l:J. εχει χ~Ι εν τφ μΙΙσφ Ιξιίρχομοι. 
tξ-ασKEω, μ31.. -ήσω' ιίόρ. 0:' -ήακηαο' περικο

σμώ, στολΙζw, καλλωπΙζω.- 11 έξασκώ :η έκγυμνάζω 
συντόνwς.-Π-:ιθ., έξασΚοϋμαι 1ι έκγυμνόζομaι είς τι. 
Ιξ-aτϊμάςω, μΗ. -άαco' καταφρονώ, Π5ριφρονω, 

δλως διόλου. 
έξ-4(ιττω, ιίττ. κ-:ιτrΣ συνο:(ρ . ιίντί έξσΧασω. 
Ιξ..σuaίνω,ιίόρ. lξ.ηύ'1"Ο' όποξηροΙνωέντελως, 

καψαλΙζω (Τ'ίjν έπlφοΧνΕι-:ιν πpιiyμ. τινο;). 
iξ-CΙUΔΆΩ, μελ. -ήσω' λέγω κα8αρά, όμιλώ όπε· 

ριφΡάσ:rως.-Τήν O:!Jtijv σYjμ. ~x.ι κο:l ώ. μίσον. 
. Ιξ .. 81έc,ι, μξλ. _ή_ο φθεΙρω (όποτρΙ6ω) διό της 
αύλήσεως (ίπΙ t1j~ γλωτ,;Ιδο. το!) 0:5λου). 
CΞ ... υAfςoμσι, μ.λ. -αoμcιι, ιίιtοθ.· έξέρχομαι έκ 

τrις ούλης, έγfατaλεΙπw τήν κατοικίαν μου. 
. lξ-cιuήι;, .-iίt!ρ. ιiν.Ι Μο λΙ;. Ιξ oVΠj. (ε·l'Ι. n;~ 



ι641a~)' όκριeώς κατ' έκεΙνην τήν ώΡαν, πόραυτα. 
Ιξ-aίiτις, ΙπΙρ. ιiντΙ lξ-aiίlJ.,ς (lξ + a~τις) ' πόλιν, 

έκ νέου, πάλ,,, α*,ς.- • έπ! τόπου, όπΙσι..ι πόλιν, 
πρός τά όπΙσι..ι. 
Ιξ-αυτο-μοlΙω, μελ. -ήαω' αύτομολώ t:K τινος 

τόπou,. λιποτακτώ όπό Τινα. 
Ιξ-aυχΙω, μίλ. -ήαω' ιiό., . α,' lξ"vnοa' καυχώ

μαι μεγαλοφώνι..ις, μεγαλαυχώ. 
Ιξ-6ϋω, ιiόρ. α,' ΙξήiJαa' άνακρόζι..ι, φι..ινόζι,.) 

δυνατό. 
Ιξ-aφ-αIρiω, ιiόρ. 6' ·aφ4iλ01l , μΙσ. -aφε,lόμη" 

(ιχ τοίι ιiot7jΡX . χιχ! ιiXΡ . ·ΙΑω)· όφαιρώ τι t:K Τινος 
(cδέν τού όφΙνω τ Ιπoτε . ) .-MΞ~o·ι , ψvv7" τ&"o~ έξ· 
αφaιρo;;μa,=όφαlρώ όπό Τινα τήν ζωήν του . 

Ιξ-αφ-ίιιμι, μελ. -aφήαω' έξαnoστέλλω, άπολύι..ι, 
έκφορτώνι..ι 11 άπαλλόσσι..ι τι(νά) έκ τινος. 

Ιξ-αφ-ίστιιμι' άπομακρι'ινω τι(νά) όπό Τινος, τόν 
etrw κατά μέρος. -ΜίσQν μετCι 'ν.ΡΥ. ιioρ. 6' ·έοτη", 
πρχ. -έΟΠ7κα, 6Π5ρσ. -εοτήκε,,,' ιiμτε: άπομακρύνο
μαι, όποcύρυμαl, έκ τινος. 
Ιξ-αφρίςομαl, μδλ. '{ooμaι, μίσ. (έξ+ιiφ41ό~)' όφ

αιρώ τόν άφρόν ( ιι ξαφρlζωι) άπ' έμαυτοϋ, λa.τιv ; 
despumcι.re· Ιξαφ41/ζOμa, μέ"Ο!i'=άποι3όλλw (χόνω η 
φ8εlρι..ι) τήν δύναμΙν μου. 
Ιξ-αιΡϋσσω, μsλ . ·υαω, ιiόρ. ιχ' .ήφtίαιι· όπαντλώ, 

έξαντλώ. 
Ιξ-άψ.ι, ιiπρφ. ιioρ . a.' του lξάπτω. 
Ιξ-ΙβαΙ0ν, ιiόρ . 6' το ίί έκβάλΑω. 
Ιξ-έβιιν, ιiό? β' τοίί lκβαΖ"ω'- έξέβα", ιχ!ολ. xa.! 

έπ ιχ. Υ' πλ7jθ. ιiντ! έξέβ"αα". 
Ιξ-CΥΥδάω, μ5λ. -ήaω (Ιξ + έγΥ-ύη)' έλευ8ερωνι..ι 

τινά δ10wν tγγύησιν.-Μιiσον, δlδι..ι έγγύησιν . -ΠΙΧθ. 
όπολύομαl (tλευθεΡOύμell) έπl έγγυήσεl. Έ; ιx !Jt IJU τCι 
i~cYYύIιaIς, ·εως, iJ (Iξ~ΓVιίω)' ή παροχή έγ-

γυήσεως, έγγύησις. ' 
Ιξ-CΥcίρω, μιλ . -εγερώ' σηκώνω τινά όπό τόν 

ϋπνον, άφυπνΙζι..ι 11 έγε Ιρω τινά έκ νεκρών 11 Υεναω;, 
έξεγε'Ιρw, διεγεΙρwΊ έρεθΙζω'- Πa.θ7j" μιτ&: ίπ. μεσ. 
ιi?ρ. β' έξηγρόμ"", ιiπ;; :; . -εyeiolJ.aI, κιχΙ 'νεΡΥ. πρχ. 
ΙξεΥρήΥΟ41Ω ' άφυπνΙζομαl, εΤ μαι σηκωμένος, άγρuπνώ. 
Ιξ-έyρaψα, ιiόp. a.' του IΚΥριίφω. 
Ιξ-έΥροντο, Υ: πλ7jθ. τοίΙ έπ. μβσ. ιioρ. 6' lξεΥ41ό-

μη" το ίί έξεΥε{,1ω. ' 
Ιξ-έδcιξα, ιiόp. a.' τoίi lκdε/Η"vμ,ι. 
Ιξ-cδcξάμιιv, ιiόρ. a.' το!! IH~έxoμaι. 
Ιξ-cδίδσξα, ιiόρ . a.' του lκ~.MαHω. 

, Ιξ-έδοτο, Υ' Ιν. μ_σ. ιioρ . 6' του lκ~lδωμ •• 
Ιξ-έδρα, -fι (λΙΧτ . exhedra.)· στοά έστεγασμένη, 

κειμένη πρό της οlκ lας. 
'ξ-έδρΙμον, ιiόρ. β ' το ί) IΗτρέχω. 
Ιξ-έδρiίν, ιiόp. 6' τοί) IΗ·δ.δράαΗω. 
lξ-cδρος, ο,,' ό μακράν της έδρας τou (ΤΟύ οΤ

κου του) ί l Υενιχω" ξένος, έν τιj ξένr;ι ων 1/ μτφρ. πα
ρόξενος, άλλόκοτος. 2) μιτrι Υεν : ό μακρόν τινος 
I/lEaJeo!i' φρε"ώ,,=ό έκτός έaυτοο, μανιακός, μω
ρός , άνόητος.- 11 ιiπ! οίωνών , ό έν KαKιj θέσει ών, 
.d Ι" b v ΔCo"n τη" {Ηο,,, Ιχω,ι7> (χιχτιΖ τόν Σχολ. 
του Άριστοφ.). 

Ιξ-έδϊϊν, :Χόρ. 6' (έν ιiμτ6 . ένν.) τoίi IΗδύω. 
Ιξ-έδίίaα, ιiόp. a.' (μετCι μτβτ . δνν.) του 'Ηδύω. 
'ξ-έδωκα, ιiόρ. 11' του IΗδΙδωμ •• 
Ιξ-έδtivον, ιiόρ. 6' τοί) IΗlhfJοΗω. 
'ξ-cδέμιιν, μιiσ. ιiόp. 1)' τοί) lκτlfhιμι. 
Ιξ-έΙΙΙ.,α, ιiόp . ιχ' tod IHτlfhιμ •• 
cξ-iδορον, ιiόρ . 6' τι:.ί) IΗ*ρώΟΗω-. 
Ιξ-έΙρι:ψ., ιiόρ. a.' το\ί lκτρέφω. 
Ιξ-cl, ιiν τ ! Ιξ·ι*ι, Π~oστ. το ί) Ιξ-ε.μι (εΙμι). 
Ιξ-cίδον, ιiιtρφ. lξ-.δεϊ", ιiόp. 6' iίνευ ένεστ. ιΙν 

χρr,σει (βλ. lξοράω)' 6λέπω μακρόν 11 ilic. Προστ_ μΙσ. 
:o ~. 6' lξ.δοϊί=κύτταξε καλό, πρόσεξε. Π~βλ . Ιξο,δα. 

έξcίιις, ιiπΙρ. (lxcιι, Ιξω), ΠιJΙ."Τ. ιiντ! έ~· κατά 
σειρόν, κατά τάξιν, ό εΤς μ,ετά τόν δλλον. 
Ιξ-cικάςω, μίλ. -αω' κόμνι..ι τι δμοιο,/, έξομοιώ

vw'U αυμμορφώνι..ι, προσαρμόζι..ι U μτχ. πρχ. πa.θ7jt. 
Ibι,.ιιαμi .. o, = ό εΙκονιζόμενος δμοιος. 
. Ιξ-cιλCω, -μιλ; ~ή"σω, λ«τ . evolver.· έκτυλΙσσι..ι, 

I~εδιπλώνι..ι». 

Ιξ-dΙΙω= ΙΕΙΙΙω. 
Ιξ-cίΙΟ .. , Ιξ-cιι .... , ίν.ΡΥ. χιιΙ μΙα-. ιiόρ. r το& 

lξα.ρέω• 
lξ-cιμι (Α), δ ' ινιχ. llaCJIHι (ιiντ! Ιξε.), Χπρ:ρ. lf

.ένα., έπ. lξlμ.woι· πρτ. lξfJει" (lξtεΙιu-λιιτ. lbo)· 
έξέρχομαι, πηγoiνι..ι t:ξι..ι 11 χυρ_ έξέρχομοι μετά στΡα
τοΟ, έξορμώ Α παΡαuoιόζομαι εlς· τήν ακηνήν (έξερ
χόμενος έκ τών όπισθεν αύτης κεlμένι..ιν άνακτό
ρων).- 1I δπ, χρόνου, φθάνω εΙς τό τέρμα, τελευ
τώ, άποθνόσκω ~ 8τα" '&'0 ΗαΗΟ" lξ/π=δταν παύσr;ι 
ή νόσος. 

iξ-cιμι (Β) (iξ+.Ιμl-sum)' μόνον ιίι~ ιiπρόo. Ιξεα'&'ι 
(8 ελ. ) . 

Ιξcιν, ιiπρφ. μίλλ. τοl) Ιχω. 
Ιξcίνaι, Χπρφ. του Ιξεατι. 
Ιξ-ι:ίnoν, ιiπρφ. lξειπεί'" έκοτομΙζω, λέγι..ι σα

φώς , άπεριφρόστι..ις 11 όμολογώ n UJO. προδΙδι..ι· lφ6λ. 
"lπο". 
Ιξ-cίρcτο, Υ' Ιν. πρτ. τoίi IΙέ~μaι. 
Ιξ-ε(ρiίσσ, έπιχ. -al41VCJOA, ιiόρ. a.' τοί! lξε41νω. 
έξ-cίρω' έκτεΙνι..ι, τεΙνι..ι τι πρ6ς ΤΙ (πρός τά έξω), 

έκ6όλλω.- 11 έξέλκι..ι, τραΟΟ όπό μέσα πρός τά έξω. 
i(-cισ&α, ιiντ ί Ιξει, 6' Ιν. (-νιοτ . τοί) Ιξειμι (Α= 

exJbo) . 
:!ξ-c.,άδιιρα, ιiόρ . ιχ' ";06 "'·HAlJ.a1ee. 
iξ-t.,σμοv, ιiόp. δ' τοί) IΗΗιίμ"ω. 
Ιξ-EKείνωσQ, πι:.ΙΥιΤ . ιiόρ. a.' τοί) 1_,.." •• 
tξ-ε.,Cχuvτο, Υ' πλ7jθ. Ita.Q. ΙΙπιρσ. του IH-ι"o. 
έξ-Ι.,l«ψα, ιiόρ. a.' 'τΟI) 'ΗtcUπτω. 
tξ-c.,lιισfαςδv,Ιξ-c.,lιισfασσ, άνώμΙΧλ. na.plI,:. χα,Ι 

iάΡ. α ' τι:.Ι) IΗκΙηαιιίζω (ώσιί τCι ' ~. iιτo ούνθιτον έκ 
τη; π~oθ. IH χιχ! τοσ ~. χΙlJαιάζcιι, χ«1 o~x! IωIpcirw
'(ον. ώ~ ε ! 'ΙΙΧ Ι , τ?ίί ΙΗΗΙ"αΙσ). 

Ιξ-Ι.,lϊνa, ιiόp. /ι' το!! IΧΗλl_. 
Ιξ-ε.,όμιaα, ιiόρ . ιχ' του l_μl"., 
έξ-έ.,ο.a, Ιξ-c.,όnιιv. iY8ΡY. ιiόρ. ιι' "ι lUIθ. 

ιiόp. 15 ' 'tc;1) IΚHόπτω. 

Ιξ-c.,ρέματο, Ύ' Ιν. μίσ. ιioρ . οι' τoίi lΗ~μά1'1'V~,Ι. 
Ιξ-έιφouσα, Ιξ-CΙΙρούσlιιv, _ν8ΡΥ. άόρ. 11' χ«Ι 

π:ιθ. ίi6~. /χ' τοί! lHJC/1Oνo,. 
tξ-cίιύΙϊσα, -Iσlιιν. ίνilΡΥ. xa.! π«8. Ι6ρ. ~' τοl! 

lκκvλi"δω. 
Ιξ-έ1~βoν, ιiόρ. δ' τoίi lκλaμμ_. 
Ιξ-cΙqς, ιί, δ ' χ«! Υ' Ιν . μίλ. τοί) lξελaν_. 
Ιξ-έ1iσις, -εως, Τι ' t:ξι..ισις, έκδΙωξlς, έξορΙο.- 11 

έκστρατεlα. 'Εκ του 
tξ-cΙaύνω, μιλ. -εJ.άαω, ιiττ . -ε1ώ' πρχ. ·altflci

ΗΙΙ' ώσ. ΠΟ Ι7jΤ. Ινιστ. Ιξc1άω, ιiπρφ. Ιξ.J.άσ,,· έλαύ
νω έξω, έκδιώκι..ι, όποδιώκω, κυνηγώ. 2) σφυροκο
πώ, σφυρηλατώ (,π! μιτιiλλCIIν) .- IllE_λav- α'&'fCI' 
το" = έξόγι..ι 11 5θΙΥ ώ, ιiμτδ. (ΙΙλλ' ί'υιι;a.χ. ,;fjr;; a. ί τ. 
ατeα'&'ό,,) ' έκστρατεύι..ι, έξορμώ. 
Ιξ-έ1tiχοv, ιiόρ , 6' 'tfJίi 'Hλaγxσ_. , 
Ιξ-CΙc, ItOL7jt. ιiντΙ lξ.Ι", Τ' Ιν. ΙνΙΡΥ. c1op. δ' το!! 

lξα,ρ,ω' ώσ. δ' Ιν. Προστ. 
Ιξ-cΙένχω, μίλ. -f(O' όνερευνώ, έξελέγχω, κ6-

μνι..ι έλεγχον 11 άποδεικνύω t:voxov, καταδlκόζω 11 

άναlΡω, άνασκευόζι..ι. 2) ο'; ,&,ο;;,ό Υ' lξεJ.έγXOμfZ' 
=εΙς τοΟτο 6ε6αΙι..ις δέν εΤμαl όξιοκατ6κριτος (δέν 
πταΙω) 
Ιξ-cΙcίv, Ιξ-cΙΙσδσι, inpςp. ίνεΡΥ. xa.! μίσ. ιioρ . 

6' -ιoίi Ιξα.ρ8ω. 
έξ-έΙlηον, ιi6p. ε' τοl) Ι,.λε/πω. 
Ιξ-cΙcuδcρο-στομέω'εΤμαl λΙαν έλεu8ερ6στoμoς. 
Ιξ-cΙι:ύσομal, Ιξ-c18cίv, μίλ. xa.i ιiπρφ. ιioρ. δ' 

τoίi lξ-eχομσι . 
Ιξ-cΙι\liιια, πρχ. τοϊί lξελaνttω, 
cξ-cΙι\lCΥμαl, πa.θ. πρκ. τ'.)υ lξεΑέΥχω. 
Ιξ-cΙίσσω, ιiττ. -"τω, μ;λ. ,ξω' έκτυλΙσοι.ι, έκδι-

πλώνι..ι 11 μτφρ. όναπτύσσω, έρμηνεύω, έξηγώ.-ΙΙ = 
λa.τιν. expllccι.re = έκτεΙνω τό μέτωπον μετακινών 
δνδΡας έκ τού 6680Uς Τι τώ,ν πλευρών (aoτpa.t L(lltL
xCι~ δροι;). 
Ιξ-cΙκτωv, Ρ7jμ. _πΙ8: δεϊ lξlλκει" = πρέπέι νό 

σύρη τΙς τι 6IαΙι..ις. Έχ τοί! 
Ιξ-iΙ.,ω, μΙλ. -dHfaΩI, ιίιο.! ί, Ινιστ, -d"'CIIJ' 

σύρω τι πρός τό t:ξι..ι 6ιαlι..ις. 2) fλκι..ι ~) t:K ' 
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τινος, όπολυτΡώνω (διαοι;,ζω) τι(νό) t:K τινος.-ΙΙ 
όnoσπώ, προεκτεΙνω, παρατεΙνω, παραβάλλω. 

cξ-έlίiσα, ιiό? σ: τοϊί έκλίιω. 
ιίξ-έμδδον, ΧΏρ . ρ' τοϊί Ικ"μιJ~θά.~Φ. 
έξ-εμδνιιν, πιχθ ιi6p. 6' τοϊί ΙκμαΙ~oo. 
έξ-εμαΡΥώδιιν, π:χ.θ. ιiό". ιχ' του lκμαll16ω. 
έξ-έμαξα, έξ-cμδΥιιν, ε·16ργ. ιiόρ. α: χα.Ι πα.θ. 

idp. ο' τ,,~ έκμάασω. 
Ιξ-ΙμΕν, έπ. ιiντΙ έξεί~aι, ιiπρφ. ιiop. δ' τοιί lξ· 

'"μι . 
έξέμΕν, έπ. ιiν~Ι lξει~, Χπρφ. μΗ. τoiί έχοο. 
έξ-ι:μΙω, μέλ. -εμέοω' ιi6;;. α.' lξήμa:Ja' έξεμώ 

(<<ξερνώ - ). 2) iπολ. είμαι όσθενής. 
έξ-έμηνα, iQ;; . ιχ' τοϊί έκμο.Ι"ω. 
έξ-έμμορε! γ' έν. πρκ. ,ο:; έκμε'eομαι. 
έξ-εμ-ιιι:δοω, μΗ. -ώοΟ1' φυλόττω πιστWς, τηρώ 

αύστηρC'ς. 
έξ-ι:μιιολάω, ϊω'ι. -έΟ1, με". -ήσω' έμπορεύομαι 11 

κέρδος έξεμπολώ = διεξόγω έπικερδές έμπ6ριον 11 
:-::χ.θ'ljΤ. "~Κ. έξημπόλημα.ι = έχω άγορασθη καΙ nw
ληθη ώς έμπόiJEυμα' έχω προδοθη.- 11 πωλώ έν
τελώς, «ξεπουλώ». 
έξ-εναίρω, ιir.:;;φ. ιir,p. Ρ' έξε"αρε.ϊ1/=Ιξε~o.ρΙζoo. 
έξ-ι:νδΡίςω, μέλ. -lξω' σκυλεύω τό πτώμη έ

χθροϋ, τό όπογυμνώνω όπό τό δπλα του U φονεύω 
έν μόΧr:l. 

Cξ-ΕνέΥιια'!'Ε, 6' r.ληθ. Προοτ. ιioρ. ιχ' του lx~ew. 
έξ-cνέιιω' λέγω, όμιλώ, καθαρό 11 διακηρύσοω. 
έξ-ένEuσα, iQp. α.' τοσ lκ~.ίιω, ώ, κα. Ι το!) Ικ-

1/CI» (ιί βλ .). 
έξ-ένθοις, έξ-cνθών, eωρ. ιiντί lfiM""ar, έξ-

εΗJώ~, E~xτ. Κ!Σ ί μτχ. ιioρ. β' τοίί έξέeχομαι. 
έξ-ι:νίκιισα, ιiόρ. a,' τoiί Ικ~ικά,ω, 
ιίξ.ένι\lια, Zό~. α.' τοίί έκ"lζω. . 
ιίξ-ι:ιι-cjιδω, μέί.. -επ400μαι' διό μαγικών ςισμά

των (έπ~δών) καταπροϋνω.- Π!Σθητ., έξεπ~jομο.ι 
φίιοι,,=καταπροϋνομοι δι' έπ~δών, μεταβαλλομέ
νηc της ψυχικης μου καταοτόσεως. 
έξ ·ειr-αίρω, με).. -.πίίeω· διεγεΙρω, παρορμώ. 
Ιξ έιιc ι'ο, ιiό:;. α.' ,06 έκπο.'Ο1. 
έξ-cιιάταξα, ιiόρ. α.' τ06 έκπ~τάιισoo. 
έξ έιrαυσα, ιi? ;- . a,' 'tou έκπο.ίιω. 
Ιξ·έΙΙΕισα, oiόp . αι.' τοϊί ΙκπεΙ tJ.w. 
Ιξ.εΙΙΕιρδ9ιιν, ιiό~ . αι.' ,o~ έκπειράομαι. 
έξ-έιίcμψα, ιΧό:;. αι.' ,σίί έΚ .Tfέμπω. 
έξ-ειιέ:ριισα, (ω'ι. X~~. σ,' ~oiι έκπaeά,ω. 
ιίξ-Cπι:σον, tiόΡ . 6' ,~5 έκπΙπτΟ1, 
Ιξ-ι:πέτασσα, &πιχ. ιiντι Iξιιπiτo.oo., Χ6ρ.· αι.' του 

έκπετά~νιιμ" 
έξ-εΙΙ-Εύχομαι, ιiΠi:>θ.· καυχώμαι θoρυβωδWς 

(στομφωδώς). 
έξ-ειrΙ-Kαι-δέ:Kατoς, η, ο,,=έκκο.ιδέκο.το,. 
έξ-έιrιoν, :ί ~? 6' .05 έκπίνΟ1. 
έξ-εηίατaμαι, ιi:tr,Q: γιγνώοκω καλώς, έννoW ά· 

κριβGJς.- 11 γιγνώοκω άπό στήθους (<<ξέρω άπόξω1». 
Ιξ-Ειιίτιιδες, έ .. !,.=έπlrrιjες· έκ πρ~θέσεως, με-

τά πάοης έπιμελείας, δλως διόλου έπίτηδες. 
ιίξ-ι:πΙδΥιιν, ;::;ιθΥιΤ. ιΧ6;;. 1;' ,')~ έκπλ';οσΟ1. 
έξ-έϊιλι:υσα, Χό:;. (1.' τι;ί) έκπλέΟ1. 
έξ-έιιΙηξα, έξ-ειιλήχθιιν, έν.ργ. κα.ί .. αι.θ. ιiόρ. αι. 

τι;,ύ Cιc,πλήσσω. 
έξ-έιιλιισα, έξ-επλήσθιιν, έν~ρ'(. κιχ! π~θη-:. ιiό~. 

:): ,r. 'j έκ·πΙμπλημι. 
έξ-CιινΕυσα, ι7.~~. ιχ' -:r.ιίί έκπ~έ01. 
Ιξ-cιιοίησα, i6p. α.' ,?U lκποιέΟ1. 
έξ-ειrόνασα, ~(O\~ . :ί6:;. a,' .ου lκπo~έω. 
έξ:ΕιιόΡΕ,υσα, -cύ8ιιν, eνορ'(. Χ!ΣΙ πα.θη1:. i6p. « 

tr,5 εκπaeευω, 
έξ-Ειιόρισα, :ί~~. α: 1:?'j έκποelζω. 
έξ-έιιρaδoν, ιx~? 6' ,0& έκπέe(Jω. 
έξ-έπραξα, :Η;; . (1.' ,i:>5 Ικπρά,σσοο. 
έξ-έιιριον, :ί6? ?' -::~'ί lHnelO1. 
έξ-ειιτάμιιν, 'ί, -όμιιν, ιΧό? f/ ;;~ίί έκπ&ι:ιιμα, η 

-ομο.ι. . 
έξ-έ:ιrταξα, ~ω~. :ί'I,~ έξέπτηξο., ιiόρ. αι.' 1:oiί iN· 

.π~ήΟ<Jω. 
έξ-έιrTην, Ξ ·15~ ·; . ic;p . ~' ,ιί'ί Ικπέ'ΙΙο.μαι . 

Ιξ-ιEιrτυσα, ιioρ. αι.' τoiί IxπτVω. 
Ιξ-cιιίίθ6ιιιιν, ιioρ. ΙS' τ?iί lκπv~θά."oμαι. 
έξ-έ~μα, τό' τό «ξέραομα», τό «ξερατό». 'Βχ 1:01 
έξ-ι:ρδω, μίλ. ·άοω· ιi6p. a,' έξέρaοο.· δι' έμέτou 

έκβόλλω, «ξερνώ» , λα.,~ν. evom.re. 2) μτCfΡ. έκ
χέω, άπαλλόσσoμ~Ι τινος 11 έξεeω τα, ψήφοvr = χύ
νω τός ψήφους όπό τήν κόλπην (διιΧ νσι τιX~ ιiριθμYιoω). 
έξ-ΕΡΥάςομαι, μΒλ. -aeΥά,οομο.ι· π .~κ. -c'eyaaμo.a 

(μsτιΧ μία. κα.Ι πα.θ. οημ.)· ιi6ρ. αι.' -.ιρΥά,ο6η" (μιτσι 
πα.θ. Ο'ljμ. πιχντοτι), ιiπι:ιθ.· έργόζομαΙ τι έντελWς, τε
λειώνω, φέρω εΙς πέρας. 2) συμπληοώ ίl ποιώ τι, 
προξενώ τι. 3) καλλιεργώ τι.-ΙΙ καταστρέφω, έξ
ολοθρεύω, λιχτ. conficere' κσταουντρΙβω, καταστρέ
φω.- Π!Σθη1: . , lξειerά,ομalJ.o. = είμεθα τελειωμένοι, 
είμεθα κατεστραμμένοι 11 Τ4 έξε,ρyo.oμi~ιιι=όπεγνω
σι;έναι προσπόθειαι ιι έπ' έξειeΥο.ομΙ~οις=όφ' οδ ή 
πράξις έτελέσθη, «κατόπιν έορτης». Έ~ α.ο}.οί} τό 

έξ-ι:ρyασflKΌCϊ, ή, ό" (έξερΥά,ζομαι)' Ικανός νό 
έπεξεογαοθι:\ (νά τελειWσr:l) τι. 
έξ-έΡΥω, ιiττ. -ΕίΡΥω' άποκλείω τι(νά) έκ τινος 

11 έμποδίζω, όπαγορεύω 11 άπομακρύνω, άπωθώ, 6πο
διώκω. - Π!Σθ'ljΤ ., &"ο.)ικο.'" έξέΡ10μα., = έκβιόζομαι 
ύπό της άνό'ι'κης να πράξω τι. 
έξ-εΡΕείνω' έρωτώ, έξετ6ζω, έξονυχιστικώς (διό 

νό μάθω περΙ τινος) ιι έξερευνώ, άναζητώ 1ι δο
κιμάζω. 
έξ-ερε8ίςω, Cξ-cρiθω· ίΙ:IΤS1!Σμ. ~ντί ,ων &.πλων 

έe.~{ζΟ1, έeέθΟ1. 
έξ-ερείιιω· κ6πτω τι με εν κτύπημα κα1 τό ρ/

πτω μακράν . - n ιiμ~6 . Ξν ,φ ci!);-.. 6' έξή~l'πογ, ιiπρφ. 
έξει? (πιιϊ"', Κ(Χ: r;~z. έξήel'πο.· πίπτω κότω, κατα.ιΙ
πτω 11 χα{τη ζευΥληι; έξεριπουaa = χαίτη πεσc O::ιa 
εκ τη ..; ζιύ νλrις (καΙ φθάσαοα) μέχρι τού έδάφouς. 
έξ-εΡEiιyoμoι, ;;;(Χ!tτ,τ., i;:~ ;:')~:φώ 'l' άδειόζω τό 

νερά μου, Εκβάλλω, χύνομαι . 
έξ-ι:ρι:υνάω, μΙλ. -ήοΟ1' άναζητώ, ερευνώ νό 

είίρω : , έξετάζω. 
έξ-ερέω (Α) , έπ . ιi·lτί έξέρομα.ι- έρwτώ περΙ τινος, 

ζη;ώ νά.λάβω π.ληροφορΙας δι~ τι(:-α); > ~ 
εξ-ι:ρι:ω (Β), a,,,. :;uν'!l? -ι:ρω ( εξ+εecΟ1 = eeoι), 

μ!),λ . ιivsu ένaαt. έν χρήσε:' θά δμΙλήοω, θό ιΤπω, 
θά διακήρύξω 11 it; α.iιτoίι &νεΡΥ. ;ψχ.. lia{erιxo.· γ' ~ν. 
r..:ιύ. Uitε~c;. έξεlρητο, ".αϊ 1:Ετελ. (lsA. έξειρήοετaι (ίν 
r;a.~ητ . ένν.). 'Ε 'Ι Χ?1σo~ ώς ένεοτ. μev .Ινιχ ι δ Ιξο.ΥΟ
eεύω, ώ~ ιiόρ. ~έ δ εξείπο". 

έξ-εριιμόω, Jlai .. · ώοω · καθιοτώ έντελώς έρη
ρ~ν, έρημώνω καθ' όλοκλ'lρίαν 11 έγκαταλεΙπω έν
τελως. 
έξ-ερίςω, IliA. - {οιoJ (έξ 1 -εριι;)· εΊμαι ηείσμων, δι

αφΙλονεικώ, όνθίΟϊαμαι. 
έξ-ι:ριιrι:ίν, ιiπ;:.:ρ. ιΧο" . 6' ,ιί ~ έξε2εlπΟ1. 
έξ-Εριστής, -ον, ~ αξεe'ζΟ1) ' ό ίσxυρoγνώμwν 

συζητητής. 
Ιξ-έρομαι, μίί .. . «ρήιιομαι, :iπιί&. (Ιξ + l,ομο.ι)" 

έρωτώ περΙ τινος 11 διερευνώ, έξετ6ζω' πρΙSλ. lξ
·ei01(A) . 

έξ-Ιριι", μii. . -έρψω' Χό:_. (χ' -elentίoo. (ώσίΙ ί, 
~ν . ·ε!!πίιΟ1)· έρπω, σύρομαι , πρός τά έξω l:K τινος 
11 :ί;;;o:Jλ . ερπω έξω . 
έξ-ερρδΥιιν, πΙΧθ. ιi6p. 6' ~o" έκe';.,1IVμι. 
έξ-έρρανα, ιi~ρ . α.' ,05 lxeo.{,,01. 
έξ-Cρριιξα, ιiΏp. αι.' .05 έκg';Υ1l1lμι. 
έξ-έρριψα, ιiόρ. αι.' 1:ι.;ίί lxelnr01. 
έξ-ερρUΙΙKα, πρκ. τ!)ϋ έκρέΟ1. 
έξ-ι:ΡΡύιιν, παι.θΥι1: . ιiΏρ. ε' (μsτ:χ ~'I$:--Y. Ο'ljμιχσ.) τοο 

lxeioι• 
Ιξ-Cρρω (Ιξ + Ιeeω)' έξέρχομαι, φεύγω μακράν 

χώρας τινός 11 μόνον Κ!Σ,:Χ Προ:!τ.: Ιξερρ. )'CIΙι.ιι;, = 
«γt(ρεμοτσακΙοου νό φύγr:lς όπά αυτήν τήν xώραν~. 

έξ-ι:ρίίκω· 6ποκρούω, όπωθώ. 
Ιξ-ε:ρυω, μελ. ·ίιαΟ1· ιiόp. α.' Cξcίρίίσα, έπ . Ιξέ

e~aci κ~ι έξc/evοοο.·έξέλκω, σύρω πρός τό l:ξω, 
όρπόζω τι έκ τινος, άτiooπώ 11 τραΟΟν ξεσχΙζω. 
ις-Ιριομσι, ιiπoθ. μ5'~ μίλ. -εΜ6αομαι' ιiόρ. δ' 

·ήλVθο, χαι.Ι ου'ιτιτμ, ·;;λ(Jο~· π:;κ. ·ελ~.ινθcι· πηγαΙ
νω έξω, c6γαlνt> όπό μέσα», όπέρχομαι 11 διέρχο
μαι, ' διαπερQ.- 11 ίπΙ xρ~νo~, παρέρχομαι, λήγω, 



έΚπv.έω ...... 111 Ιπ! ΠΡΟΙΙ;'ιjΤ5Ιliιv χλπ., έκπληροΟμαι, ό
λη"εύω 11 y,v, φ~όνω τ6 τέλος μου, 
Ιξ-ερωέω, με~., ·ήσω· παρεKKλΙνω ·tκ τοΟ δρόμαυ 

μου, πτοοϋμαι. 

Ιξ-ερωτάω, μέλ. ·ήαω'ζητω πληpoφoρΙaς, tρω. 
τω λεπτομερώς 11 έρωτώ, όμφισ(1ητGι. 
Ιξ-ι:σάωσα, ιiόρ. 1;' του έΗαα6ω, 
Ιξ-έσεισα, ιi.6p. α' του lHoclOJ. 
έξ-εσδίω, μίλ, ·έδομο.ι· Π('1(, -c&tt-'o ... , τρώγω 

έντελώς, κατο6ιβΡώσκω. 
έξ-έσθω, π:χροίλλ. ΤύΠO~ το!! ftpo"lY. 
Ιξ·εσία, Τι (έξ"ημι)' έκπομπή, όnoστoλι'ι, πρε

σ6εlα. 
Ιξ-εσις, 'εως, fι (Ιξ·Ιημι)· όποπομπή (lδΙQ '(υναι-

κόςl , διαζύγιον, 
Ιξ-ι:σκiδQαα, ιiόp. a.' τοσ IΗ·ιι"c&ιi7ννμι. 
Ιξ-έαμων, πρτ. 'tQi) IΗαμάω. 
Ιξ-εσόβησα, ά,όρ, a.' του ΙκαοΡέαι. 
Ιξ-Ισσίίτο, γ' έ'l. π!Χθ. ()πβρσ, (μιτΟ: σ"!μαοσ. ι1Ωρ.) 

του έκσευω. 
• ~ξ.εστaKΙν,αl, ιivt! ΙξcαΤ,lΗi ... ιιι, ά,πρφ. πρ1(. τοί) 
iξιστηuι. . 
έξ-εστάναl, ιiπρφ. ΠΡ1(. -::οίί ΙξΙιιτημι, σuνaΠΤΟΥμ. 

&:/τ Ι έξ~σΤ,lκέ"αι. 
έξ-Ιστειλα, ιiC;p. ιχ' του έΗατέλλω. 
εξ-εστεμμένος, μ~χ. πcιθ . Π"Υ.. τ"ϋ έκατέφaι. 
~ξ-ΙσΤΙΙKα.' Ιξ.-έστ.ην, r.",,:. ~cιί ά,~p. 6' -;ο5μlα~" .uι. 
εξ-εστι, cιr.~"'j. , ~r.,,~. εξπ' ε ')κ-:. εξειη' :ιιιφφ. 

Ιξεϊ ναι' μέλ , έξέσται' r.,,;. έξήν <εξ+εlμi=sum)' εΤ· 
ναι έπιτετραμμένον, έπιτρέπεται 11 εΤναl δυνατόν, 
εΤνσι είς τήν έξουσίον τινός 11 μ-:χ. Ιξ6", !ων. Ιξε6'1', 
μ~χ. Y.!X~' αίτ. :iπ.,λ.=(i.!Χt . cum liCec1t)=av καΙ (δτε, 

, έπειδήl εΤναι δυνα όνο 
εξ-εστράτευσα, :i~;:.. α: το!! Ικατριιτιιυω. 
Ιξ-εστρατοπΙδι:υμαι, Π;;1<. 'tQU Ικ·ατρστoπεδrιί-

ομο.ι, 

Ιξ-Ιστρεψσ, :i"p. a.' τ,,5 Ικ'ατρέφω. 
Ιξ εσiίριιν, παθ1jτ. ιiόp. 6' .-~0I) έΗ·αυρω. 
Ιξ-e:σωρι:uόμην, π:χθΥίΤ. π;:τ. τοίί lκαωρεlιαι. 
εξ-Ισωσα, έξ-εσώδιινο ένIΙΡΥ. 1(a.! παθ"! •. ιiόρ. a.' 

-;05 .κ"φ~ω .. 
Ιξ-ι:τάςω, μελ, Ιξ~τάαω, ιiττ. lξετώ' ιiόρ. a.' Ιξή· 

τσασ, δω;>. lξήταξα' Π"Υ.. lξήτακιι. - Παθ1)'t. ιiό". a.' 
lξ,,~6.αθην· r.;px. lξήτσαμαι' έξετόζω καλώς Τι λε
πτoμερGις, περιεργάζομαι 1/ . έντιίιθεν, έρωτώ, άνακρΙ, 
νω, xtl;i. διά 6ασανιστηρίων 11 _πΙ π;;αΥμ., άνερευνω, 
όναζητώ, έρωτω διό τι, ζηΤώ πληρο ρορΙας διά τι, 
κοσκινΙζω qυστηp6. 2) έπΙ ιn;:.a..eυμi.ων, έηιθεωρGι, 
έπc.nτεύω.- Ι έξελέγχω σαφώς, δοκιμάζω, 6ασανΙ· 
ζω n iytllUAav. έκτψώ, ύπολΟΥίζω, συγκρΙνω, παρα· 
6όλλω.-DαοθΥι'" έξελέΥχομαι, 60σανΙζομαι, δοκιμό
ζομσl, ι'ιφίσταμαι τήν 6άσανον 11 έξετ6ζομαι. 

έξ-ι:τδθιιν, πcιθ. ιiό;;. a.' .()ij έKτ~l ... αι. 
Ιξ-ι:τδκιιν, rta.D. ιi6ρ. 6' τι;') έΗτήΗαι. 
Ιξ-Ιτ~μoν, ιicΊρ. ο' -;05 lκ~iμ-rω. 
Ιξ-ετάνυσσα, έπ. ιi6". (1' τ,,\ί lκτσ'l'Vω. 
έξ-ι:τδνύσΙΙΙν, παθ. ιi05ρ. a.' -:oii lκ~σννω. 
cξ-ετάραξα, ιi6p. a.' -;ι;iί lχτιιράααω. 
έξέτΟσις,·εω" ή (έξιιτάζω)' τό 6ναζητεΤν, τό 

έξετάζειν 11 ατρατιωτική έπιθεώρησις, έποπτεlα. · 
έξι:ταστlκός; ή, ό7 (Ιξετάζω)' ό έπιτήδειος, έμ-

πειοος, εΙς τό έξε-ι;άζειν 11 ιiπ.,λ. έρευνητικός. 
Ιξ-έτcινα, ά,6". a.' .ι:.ίi ΙH~ε;1IΦ. 
έξ-έτεκον, ιiόρ. ΙS' .oίi ΙΗΤΙκται. 
Ιξ-ι:τέλεlον, έΠΙ1( . .πρ-:. 'l:oίi lκτελΙω. 
Ιξ-ετι:Ιι:ϋντο, έπιχ. Υ' πλ"lθ. π!Χθ. πρ't. 'ι:οillκτεlέαι. 
Ιξ-ετετόξευτο, r' Ιν. παοθ. 6πιρσ. 'tι:.u IHτoξενaι. 
Ιξ-cτcxνιισάμιιν, ιiόρ. a.' 'toij IΗτεΧ7ιίομο. •• 
έξ-ετιικ6μην, π!Χθ"l'l:. πρτ. '1:00 l"ntHOJ. 
iξ-έτιις, ε. (2HI~Oi)' ό ήλικΙας έξ έτCιν. 
Ιξ-έτl (ΙΗ+έ,,), πρόθ. μι'tιΣ . Υεν.' όκόμη καΙ μtxρι 

Tώe9' έκτοτε μέχρι καΙ τοΟ νΟν. 
~-tTiaa, ιiόp. (Ι: τol:ί lκτΙ ... αι. 
Ιξ-cτόξcιφ!lι. .ά,όΡ., a.' 'tofi IxτΌξ.VΦ. 
lξ-ι:τρδηόμην, μια. ι1όρ. ο' -τ;οί! I_~ι_. 
έξ-tτρεψσ, ιiόp. 11: τοΟ e.~einω. 
εξ-έτριψα, ιiόρ. !χ' 'toG IΗτρlΡ,OJ. 

1Ιι 

Ιξ-έτρωσα, ιi6ρ. αι' 't05 Ιxr:ιτρώα_. 
Ιξ-cuΙi6Ιομαι, ά,ποθ.· προφυλόσσομαι μεΤQ πό

σης ΠΡοσΟχι'\ς όπο τινος. 
Ιξ-cυμδρfςω (ΙΗ+ήμαρ,;.)· Ko8I:JTGJ τι ε(jκολον, 

έλσφρύνω, όναKOUφΙζω.- 11 μέσον, έτοιμ6ζω, προ
πap:;Jσκευόζω, λa.τ. expedire. 
Ιξ-εύρεσις, -aOJi, tι (lξ811ρΙαχω)' όναζήτησις 11 

όνεύρεσις; έξεύρεσις 11 έφεύpεσιc, έπινόησις. 
Ιξ-ι:ύριιμα, 'στος, τ6' τό (έξ)ευρημέ'.,ον, έπινόη

σις, τέχνασμα, μηχόνημα. 'Εχ '1:00 

έξ-ευρίσκω, μ!λ. '811eJjaOJ, ιiόρ. 6' ·ΕV20-r· όνευ
ρΙσκω, όνακαλύπτω 11 έφευρlσκω, έπινoGι. 2) όνα· 
ζητώ. 3> όνευρlσκω, κε.,δΙζω, κτώμαι, έξσσφαλΙζω. 

Ιξ-ευτρι:πίςωο έπι •••. ιiντΙ του άπλl)u εlιι:eεπiζω. 
έξ-ι:ύχομαι, ιiπoθ.· καυχώμαι μεγαλοφώνως, δια

κηΟ"ισσω.-11 ε(jχομαι, πaρaKσλω 8ερμως, νό γΙνr,ι τι. 
έξ-εφaάνδιιν, ίπικ. civ.! έξε.άνδην· παοθ. 461'. 

a.' τ,,& έκφαΙνω. 
έξ-εφδνιιν, παοθ. ιiόρ. 11' 'toij lχφιιΙ_, 
Ιξ-εφδαρμένος, μτχ. παοθητ. πρχ. τοσ IHtPlJ.alq01, 
Ιξ-έφ&ινται, γ' πληθ. παιθ1)Τ. Π;;1(. 'toi) lχφθΙ1ΙΦ • 
rξ-έφδiτο, Υ' Ιν. ItcιQ"lt ΙΙΠ5~σ. 'ι:οίί ΙΗφ/J.Ινω. 
έξ-εφ-ίημι, xcι,o: τό πλεtσ,ον iv χρ'ήσι, άι; , μΙ~αν lξε· 

φiεμα,' έντέλλομαι, διατ6σσw, πα,:ο;>μω, προσκαλώ. 
έξ-έφϋΥον, ιiό~. ΙS' τοί) ΙκφευΥω. 
έξ-έφiίσα, Ιξ-έφiίν, ιiόρ. a. καοΙ β' τοίι ."φVaι. 
έξ-έχι:α, 6π. έξέχεua, ιiόρ. a.' Τι'J5 ΙκχΙω. 
έξ-εxoρεuσάμην, μ'σ. ιiop. a.' 'tou IHxOeεiιaI. 
Ιξ-έχρησα, ιiόρ. a.' τοί) ΙΗχριίω. 
Ιξ-ι:χίϊ&ην, παοθ. ά,όρ. a.' 'tou IKXiOJ· 
Ιξ-έχω, μS).. -έξαι, ιil1τ6 .· προ6όλλω πρός τό έξω, 

προεξέχω έκ τινος Ι in;! 'tOU tιλΙοu, όναφα/νομοl, 
όνατέλλω, έμφανΙζομσι, 
Ιξ-έχωσα, ιiόp. (1' τοσ lκχώ ... ννμι. 
Εξ ΙΨuξα, ιiόρ. a.' τι:.ϊ) έκψίιχοο. 
εξ-έΨω, μιλ. -aψήσαι' 6ι:-όζω τι έντελGις. 
εξ-ιι6ος, ο" (ΙΗ+ιfΡη)' 6 ύπερβός τήν έφη&κήν 

ήλlκΙον (6 έξελθών έξ aύτη~). 
έξ-ήΥαΥον, ιi?ρ . δ' τοίί ΙξιίΥω. 
Ιξ-Ι;νyεl~α, Ιξ-ΙΙΥΥΙΙδιιν, ίν.ΡΥ' 1(CCt ttoιQ"!'t. ιiόp. 

a.' τrιiί Ι ;αΥΥέλλω. 
έξ-ΙΙΥέομαι, μίλ. ·η"ήσομο.ι, πρκ. -ή""μαι, ά,π., · 

θ!-:: είμαι άρχηγός τινος (μll't~ Υ-ν , π"οσ.Ι . 2) μn' 
αοίτ. π"οσ., διευθύνω, δlοικώ.- 11 προηγοϋμαι, ποο
πορεύομαι, δεl <νύω τήν όδόν είς τινα: 2) Ιξ"Υοϊί· 
μo.l τινι=δεικνύω είς τινα τήν όδόν πρόςτι (πρδ
'(μο) 11 Κ(1! I) ~~ω, όδηγώ, ποδηγετώ 11 άι:ι. δ δόοκω 11 

δια Γάσσω, CIOIKQ.- 11I ιί>~ -:6 !.!Χ'. prc1eϊre verbis, 
ύπαΥΟi=εύω ώρισμένοντύπον λέξεων. - έρμηνεύω, 
διερμηνεύω.- νι διηγοϋμαl έν έκτόσει (λεπτομε
ρώς), όφηγοϋμαl, πεΡΙΥΡόφω. Έ; a.~'toi) 't6 

Ιξ-ΙΙΥιιτιίς, '0;;, δ' ό όδηγός, διευθυντή:;, σύμ· 
60υλος 11 Υε'ι., ό σχεδιάζων έπινσων.- U ό έρμηνευ
τής (ΖΡΥισμω·, -η ο!~~ai;πο.ε :ruo!w~IsPIilv τελ_τω,/), 
λ!Χτ:·I. interpres religionum. 
Ιξ-,Υρόμην, μέσ. i~p. β' τοίί lξ·ε"εleω. 
Cξ-ιικασμαl, πccθ'lj~. πρ1(. του έξεικιίζω. 
Ιξιίκοντα, οί, αοί, 'ti, 4κλ. (Ι;)' έξήκοντα, έξην· 

τα ι ~.αoτ. sexc1gintc1). 
Ιξηκοντα-Ι,ιις, ες (lξήHo"nτ+έι:oς)' ήλικΙας έξή

κοντα . έτών. 
Ιξ"κοντάιιις, .:οl'l)τ . -άΗ' (lξήΗΟ,l,Ι:ΙΙ), ίπΙρ. · έΕή

κοντα φορός. 
ΙξΙΙKoντα-τ61αντfα, Τι (iξήΗοnσ+ι:dλιι,l,ΤΟ7)' τό

ξις πολιτών συ"t:ι::lψεΡόντων όμΟϋ τό ποσόν των 
60 ταλόντων U τό ποσόν τών 60 ταλόντων. 

έξ~ΙΙKόντισα, ιiόp. «' τι;5 Ιξσκο'l'τlζω. 
ΙξηKoστόc;, ή, δ7 (lξήκο-rτα)' ώ; κ"Ι ' vuv, λcι't, 

sexc1geslmus. 
Ιξ-ήκω, μ'λ. "'ξω· έχω φθάσει μέχρι σημεΙou τι· 

νός.- ίπ! χρ6νου, έχω λήξει, έχω έξαντληθι'j.-ir:! 
προφ,,!'taιιiιν, dνΙΙΡcιιν κλπ., έκπληροϋμαι, έπαληδείιω. 
Ιξ-iιlδσσ, _ΠΙ1(. Ιξt\lασσα, ιiόρ. a.' 'toij lξ~1.ιι-ίιJlω. 
Ιξ-ή16τος, Ot' (Ιξ.λιι-ίι ... ω)' ό σφυρηλατημένος 

(6Π! μετ'ciλλω ·/). . 
. Ιξ-ιιΙΙΥχδιιν, παιθΥιΤ' iάρ. !J' 'tou ΙξελιΥχω. - Ιξ

ήλεΥχ-ι:ο, Υ' Ιν. 6πlιρσ. 'toO cc~τoσ ΡΥ,ιι· 



ΙΙ2 ~ .... ~ ... 
Ιξ-ήΙιιψσ, ιiόρ. ιχ' τοίί lξ·α.ΜΙφω. 
έξ-ίίΙθον, ιiόρ. 6' τοίΙ lξέρχομαι. 
έξ-ιιΙΙάζω, μελ. ·ιίσω (έξ+ό;λιο;)' έκ8έτl.) τι(νά) 

εΙς τον ηλιον ~ κρεμώ τι(να) είς τόν ήλιον (_ι. ιiν· 
οιχτόν χωρον). ' 
έξ-ήλΙαξσ, ιiόρ. ιχ' το:! Ιξα.Uιί ..... · έξι\Ucι.Υμσι, 

ποιθητ. Πl,χ. του έξαλ.λιiσσω. 
έξ-ήliίσις, -εως, Υ, (έξήλ~θo,,' ιiόρ. 6' τοσ lξ8ρ. 

χομαι)' έξοδος, έκβασις, διέξοδο<;. . 
έξ-ίίμαρ, έπ(ρ. (ΕΗ"μι:ιρ)' δι' εξ ημέρας. έπl έξ 

ήμέpaς. 
• έξ-ήμαρτον, έξ-ημάρτιμισ, ιiόp. β' """ι πρχ., τοσ 
εξ ·αμαρτα"ω. 
έξ-ήμβλωιια, πρχ. τοίί έξα.μβ16ω. 
έξ-ήμι:ιψα, ιi?p. οι' του έξαμεΙβι». 
έξ-ημι:ρόω, μSλ. -ώαω' τιθασεύc..:, έξημερώνω " 

μτφρ. έκπολιτ/ζω, έξανθρωπ/ζω, τινό.· 
έξ-ημημένoc;, μτχ. παθΤιΤ. πρχ. του Ιξ-α.μ.aφ. 
έξ-ημιλλησάμην, -ήθηιtι, μ'σ. χ:χ! It<1tO. ιiόp. <1t' ,,,ίί 

έξαμιλλ.ιίομαι. 
έξ-ημοι6ός, ό" (έξα.μείβω)· ό τελεΙως ήλλαγμέ

νος 11 έξημοιβά εϊματα. = ένδύμaτα φορούμενα έν
αλλόξ. 

ιΕξ-ημπόΑημαι, παθ. πρχ. του έξεμπολιίω (βλ. λ.). 
έξ-ηνδρaποδίσδην, -ισμσι, παθητ. ιiόρ. οι' χαΙ 

:ΤΡ1< . tr;;j εξα"δραποδίζω. 
έ.ξ-ήνδρωμαι, It<1tOYjt. π~x. του έξα."δeόoμαι. 
έξ-ήνΙ:Υκσ, έξ-ήνΙΥΚΟΥ, :ίόρ . α' χ:χ! 6' 'to!i έκ

φέ.~ω. 
εξ-ην-ειχόμην, έξ-ην-ισχόμην, μίσ. ΠΡ't. χιχ! 

iΙ;~. β ' (Ileti δ<πλ . :x');;i,o . ) του έξ-α,,-έχω. 
έξ-ηνέμωσα, -ώθην, tv~py. χ:χ! π<1tθ7jΤ, ιiόp. οι' 

:I) ~ έ.ξ "J:νεμόw . 
έξ-ήνθηκα, -ησα, π~χ, χα! Ηρ. ιι' του έξιι"ΙUω. 
έξ-ήν,l,ληκα, -ησα, πρχ. χ:χ ! ιiόp. α' τοίί έξ-α"τ}.lω. 
έξ-'lνυσα, :ίδρ . α' t"oj έξα."ίιιrιo Τι έξανντω. 
έξ-ιjξα, iH. ά6ρ. α' ttJ,j εξα'&σοα>, έξ4ααφ. 
ιΕξ-ηπάτηκα, -ησα, π~ x. χοι! ιiδρ. οι' τοίί lξαπι:ιτιίω. 
έξ-ήπCφον; άόρ. 6' τοίί έξ·απαφlσκω. 
ιΕξ-η"εροπεύω, μιiλ. -αω' έξαπατώ, δολιεύομαι. 
έξ-ηρα, ciό~. οι' -:00 έξαίρω. 
ιΕξ';ραμμαι, ποιθητ. πρχ. toij ξ"ρα.ί'l'O>. 
έξηράνθην, πχθΥίΤ. ιiόp. σι' του ξ"ρα.i"ιο, 
έξ-ήραξα, ιio ,~. α' τοίι έξ-αριίααω. 
ιΕξ-ήρaτο, γ' έν. μέσ . ιio;.. χ' -:οίί έξαίρω. 
εξ-ήρετμoc;, ο" (έ;+έ~ετμ6,,)' ό έχων έξ κώπας. 
έξ-ήρκουν, πρτ. τσίι έξαρκέ(ι). 
έξ-ήρπaξα, Τι -ασα, α.όρ. σι' τ?ίi έξαρπά'οι, 
έξ-ήρτημαι, πΧθ. πρχ. τ?iί έξαρτιίω. 
έξ-ήρτισμαι, παΟ. πρχ. τοίί έξα!τiζω. 
έξ-ήρτίϊμαι, Tt<1tOYjt. πρκ. του lξαρroω. 
έξ-ήρχι:το, Υ' έν. μίσ. πρτ. τ?ίι έξιίρχω. 
έξ-ηρώησα, ιiό? οι ' του έξερωέω. 
έξ-ήσιιησα, ιi6p. σι' τοίί έξαακέω' έξήσιιημσι, ποιθ. 

πρκ. του έξασκέω. 
ιΕξίίι;, έπ. Cξιίης, ΞπΙρ. ([χω, Ιξω)' ό εΤς μετά τόν 

άλλον, κατά σειράν, κατά τάξιν 11 ώα. δπ! χρόνου, 
μετά ταύτα, κατόπιν, έπειτα.- 11 μετCt Υ-ν., έΥΥύς 
τινος, πλησΙον τινός. 
Έτvμ.: όμηρο ιi'tτ. ifiji χυρ. .Τναι Υaν. oi)o. *Ιξα. 

~\ατηpσυσα τόν ιipχαίoν τονισμόν (πρβλ. μΙα, μ,ιΖi), 
πρ6λ. ~ωp. αίτ. Ιξα" (έν εΠΙΥρ.).-Όμτιρ. lξ.Ι,,~ (χυρ. 
εΙν:tι θηλ. όν?μ. του έξ.ϊo~, έπιθ. Εχ τοίί oi)Q. Ιξι~' 
πρ6λ. oi)~ . πληθ. lξεϊα (= τά lξii~ χι.τθ' Ήσιιχ.), εχ 
του 'χεαθα.Ι τ,,,ος. - Ά'tτ. έφ-εξii~, ίuιν. Ιπ-εξijι 
(πρβλ. ΔΕλφ. έπεχ.; 8πΙρ. : I~ τό" έπεx.~ Ι"ιαντό" -
τ~ έπεxέ~ ήμέρ/l ίν ΙΠΙΥΡ.)· βλ. χαΙ έπιαχερώ, 1,,
αχερώ. 
Ιξ-ήτΙσσ, ~ωp. έξ-ήταξα, ιiι;ρ. α' '1:(11) έξετaζοι. 
Ιξ-άτησσ, ιiόp. οι' του lξ-ιιιτέι». 
έξ-ηύηνσ, άόρ . α' ,οίί lf-avαoI"ιo, 
έξ-ηύχησσ, -ιιύχουν' ιiόrι.α· χα! ΠΡ'1:. τοίί lfιIV%Cot, 
έξ-ήφϋσσ, έπ. έξήφuσoσ, ιiόp. α' τ"ίί · Ιξαφ{ισαω. 
έξ-ηχέω, μΒλ. -ήαω· έκπέμπω ήχον, ήχώ, όντη-

χώ, άπηχώ 11 δημοσιεύω. . 
Ιξ-ίίψα, έξ-ήφδην, ίνΙΡΥ. χαιΙ παι9. ιi~p. ιχ' τοσ 

lξι:ίπτφ. 

ις-.. oμaι; μ'λ. -ισαΟμΩ', ίων. -,ήαομα." απσθ: 
Ιώμ2Ι. θει:απεύω, τινό έντελώς.- πσρέχω πλήρη 
lκανιιοοΙησιν (όnoζημ/c..ισιν) διό τι. 

Ιξ,:,Ιδcίv, ιΧπρφ. του Ιξε'δο". 
~Mμσι;, ιiπι;θ. (Ιξ + rJto~)' κάμνω τι Ιδικόν 

μου, cΙκειοποιοΟμαι, σφεtερΙζομαι. 
έξ-Ιδfω, μ6λ. -ίαω' Ιδρώνω, όφιδρώνω. 
έξ-ιδρυω, μελ. ·v_· 66λλω τινό \Ιό Kα8lσr:ι εΙς 

όναrioυτικι'!ν- ΜΟ1ν.- Mιiσoν, έΥκαθιοτώ έμαυτόν. 
έξ-Ιένσι, ιiπρφ. τοίί Ιξειμι (λα •• exibo)' ένφ lξ- . 

,έ"αι ~Ιναι απρφ. τι;ίί Ιξ-i,l,u' • 
iξ-Hιμι, 1'0.. _ή_ο έξαποστέλλω, έκπέμπω Ο δν τφ 

ιiπpφ. ιπ. ci?p. 6' έξέμε" ιiντ! lfeiJfOot 11 έπΙ !στΙου ij 
αχοινΙοlι, χαλαρώνω, «ξετεντώνω» 11 έκστομΙζω 11 όπα
cnw τι όπό τινος 11 αμτ6. έKeόλλω.-M_σoν, όπ06όλ
λω τι όπ' έμaιιτoO, άπαλλόσσομα/ τινος. 2) όπο
πέμr ω, έκδιώκω όπό κοντό μου, διαζευΥνύω, χωρ/
ζω (.έπ! συζύγου). 

iξ-ιaυνω' κα8ισΤώ τι έντελCις εΟΟύ, ίσιάζω. 
έξ-Ιιιιτεύω, μελ. 'αω' Ικετεύω 8ερμώς. 
έξ-iιιvcομσι, μιλ. "ξομαι' ιiόρ. 15' -rκ6μ"", ιiπoθ.· 

φθόνω είς 1 ι μέρος. 2) φ8όνω τι, έπιτυΥχόνω τι 11 
εlμaι έπαρκης (Ικανός) διό τι. 3) συμπληρώ, έκτε
λώ, τι. διαπρόττω τι. 

έξ-ίιιω, μελ. -ξω, ποιητ. ιiντί Ιξ';κιο. 
έξ-ίΙάσιιομσι, μελ. -ιΜαομαι, αποθ: κατοπραΟ· 

νω πλήρως, έξιλεώ, έξευμενίζω. 
iIt-fllw (χα! Ιξεlλ.ω)· όνολύω, «ξεμπερδεύω».

Ι κροτώ τι(να) μακρόν τινος κωλύω τινό άπό τινος. 
έξ·Ιμcνσι, ιiντΙ lξ-ιί"α.ι, iItr-:p . • o~ Ιξειμι (=exibo). 
Ιξ-ίπόω, μΒλ. -ώαω' έκθλΙ8ω διά πιέσεως, έκπιέ

ζω, πιέζω ίσXυ;:Cις. 
έξ-ίπτΙμαι, μτΥ'l. τύπ?; του έκπeτομα.ι. 
Ιξις, -aQJr, -iι (Ιξω μ'λ. τ?υ Ιχω)' τό έχειν i'ι κατ

έχειν τι(νό) έν τινι κατοστόσει (ώ; μτΙSτ.) 11 2) ώ, 
ιiμτ6., τό εύρ/σκεσθαι έν τινι καταστόσει 11 διαρκής 
κατάστασις Τι συνή8εια (σώματος ιi πνεύματος). 

έξ·ίσης, ίπ!ρ. ιi·I.! έξ Ια". (ίνν. μο'ρα.i)' έξ 
Τσου' ώσ. 

iIt-foou, ίπ!ρ. ιiντ! lξ lΌοv (ένν. μIT(!ov). 
έξ-Ισόω, μελ. -ώαω' καθιστώ τι(να) ίσον πρός 

τι(να) η όμοιον, έξισώνω (λα •. eXc1equare) -Μίσον, 
καθιστώ έμαυτον ίσον, έξισώνομσι . - Ποιθητ., εΙμαι 
Τι γ/νομαι ίσος, Ι :όπαλος. 2) καθιστώ τι έπΙπεδον, 
τό ίσοπεωνω.- 11 Χμτε. ε:Τμαι Τσος Τι δμοιος. 

Ιξ-'στημι, μΒλ.Ικατήαω, ιi6ρ. α' Ιξέατ"αα.(μιτά. μτβτ. 
ίνν. έν τοΙς; χρόνοι; τούτοι;)' τοποθετώ (στήνω) ίΙ(νό) 
έξω της οίκ{;Ιας θέσεως, μεταβόλλω, όλλΟΙώΙΙΙξΙατ"μΙ 
τι"α. φρε~ώ"=Kόμνω τινά νό y/νr:ι έξω φρενών (νό πα
ραφΡOνήσr:ι) 11 οθεν χα! τό &;πλοίίν έξlατηιJ τι"ιι=τόν 
κάμνω νό Xόσr:ι τό λΟΥικό του, τον 5ιαταρόσσω 11 ώα. 
έκπλήττω, θασκαΙνω, μαΥεύω.- 11 πσιθΤιΤ .. μβτCt ίνε;:ΙΥ. 
ιiop. 6' έξέα~"", ΠΡΧ. έξέατ"κα, ύπιρσ. Ιξεατηκει,,' 
Ίσταμαι (στέκω, μένω, εΤμαι) κατά μέρος 11 Τσταμαι 
μακρόν τινος, όποσύρομαι ~K της όδοϋ U κόμνω 
τόπον διό τινα, ύποχωρώ διά τινα ~ ώσ. μΒΤ' ιxt •. 
άποδειλιώ, προφυλόσσομαι όπό τι(νο), όποφεύΥω.-
11 μaτCt Υεν. πρι:iyμ .• όποσύρομαι όπό τι, όπομακρύ
νομαι έκ τινος 11 όποστεΡούμαΙ τινος 11 Ιξέατη" mI

τρός=έχασα τόν πατέρα μου. 2) φρε"ώtι ΙξέαΤ,lHιi. 
(ιiπpφ. πρχ.)=έχω χόσει τός αΙσ8ήσεις μου 11 «πολ., 
ΥΙνομαι έξω φρενών, παραφρονώ, εΙμαι κατόπλη
κτος. 3) Υενιχώς;, όπoaύρoμαι, παραιτΟύμαι (των 
άσχολιων μου) 11 ώα. μετα6όλλω την Υνώμην μου. 
Ιξ-ιστορcω, μίλ. -"σω' έξι:ρευνώ, όνακρΙνω, ζη-

yQ νό μάθω περΙ τινος. . 
Ιξ-ισχΟω, μίλ. -νσω' είμαι πολύ Ικανός, έχω με

Υόλην lσχύν. 
έξ-fσχω~Ιξiχ-' μ'tΙS • . έκτεΙνω, έκ86λλω 11 «μτΙS., 

έξέχω, προέχω. 
Ιξ-Ισωτioyι ρτ,μ«'t. ί;ι:Ιθ. του lξισ6ιο' πρέπει νό 

Kαταστήσr:ι τ/ς τι ίσον, πρέπει νό έξισω8σ. 
Ιξ-ΙτηΙ0ς, ο" (lf-ra_t)' ό έξαφανιζόμενος, μα

ροινόμενος, ξε&Jριόζων 11 έσ6εσμένος, έξηλειμμέ-
νοc 11 λησμονημένος, έπιλήσμων. . 
Ιξ-ΙτητCΟΥ, ρτιμ. ίltΙθ. τοίι Iffi"Oot' πμέπει νό 

έξέλ8r:ι τις ι νό όπέλ8r.ι. 
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Iξ-Iτόci, If, 6,., Ρ'ιjμιχτ. &πΙθ. 1:0G lξrι-ι' ό ΔUνό
μενος · νό έξέλ81): ~o,ς OVH Ιξιτ6" lοτ,,' - διό τούς 
όποΙους δέν ύπόρχει έξοδος, οΤτινες δέν εΙναι δυ
νατόν νό έξέλθouν, · 
'ξ-ιχνεύω, μιλ. -OQ)' όνιχνεύω, κατασκοπεύω. 
Ιξ-ιινο-σκοπέω, μίλ. · -ήαω' όνοζητώ όκολου

ΟΟν τό Τχνη τινός. 
iξ-μΙδιμνος, ο,,' χωpCιν έξ μεδΙμνους. 
'ξ-ΟΥιιόω, μιλ. · όJoω' κόμνω τι όΥκώδες, φου

oκ~νω, έξΟΥκώνω: .μ"ΤΙ(lΙΧ τάφφ ΙξονΗώ=τιμG) τήν 
μητέρα έΥεΙρων τ6φον.- D«θητ., έξΟΥκοΟμαι, έξ
ΟΥκώνομοι, φουσκώνομαι.- μτφ~, έπαΙρομαι, ύπε
ρηφονεύομΘΙ, κομπόζω 11 «πολ. όγΚΟΟμαι, φουσκώνω, 
.:ιψώνομοι. 'Εξ ι:ι!1~oϊί τό 
Ιξ-όΥκωμσ, -στας, τό' παν τό έξΟΥκούμενον, 

πάν .τ6 ά νυψωθένΙΙάνόχωμα, ϋΨωμο, σωρός, τύι;80ς, 
iξ-οδάw, μιλ. -ήοω (lξοδος IV) ' πωλώ, έξοδεύω. 
Ιξ-οδίσ, 'ij (lξoδας)' έξοδος, έξόρμησις, έκστρα

τεΙα. 
Ιξ-6διος, cw (έξοδος 111)" ό άν fκων είς έξοδονll 

6 άνήκων εΙς τήν έξοδον (<<μέλος δ lξι6νι:ες iίδα" .. ) 
δΡόμοτός Τινος.- 11 ώ; Ι;:Ι :7 . το lξόδια" (ένν . μέλας) 
=τ6 τέλος τού δρόματος. Έ" Ριίιμ "!j lξόδιιχ (exodia) 
ήσι:ιν χωμιχ:l(l πι:ιt ~ ocστ<icr.ι" nocριp"- i oc t , πocιζόμινoc ι Επει
"'; :1( :inG τρ:l(γφ~ ,ι:ι ;, Τι X:l(! πι:ιρφ ~ ίι:ι , ίπΙ σ''ιjμaιων τΤΙ, 
~π()θi,,;ω~ -;r, ; Π?'jηγ'ljθΕίσYj~ -:ρ ι:ιtΊ' ι:) ~ ' ι:ι ., οπω;; μεριχοΙ 
μτιν. επιλο)'αι. 
Ιξ-οδοι-πορέω, μελ. -ήααι' έξέρχομαι έκ τινος 

μέρους. 
εξ-οδος, i, ' τ6 έξέρχεοθαι (.χντίθ. τιji είοοδος). 

2) στρατιωτική έξοδος (έξόρμησις, έκστρατεία) 11 
έφοδος, έπίθεσις. 3) έπίσημος πομπή.- 11 μέ :..ος, 
δι' o~ έξέρχεταΙ τις, έξοδος (λι:ιtτ. ·exitus).- 111 ώ, 
xι:ιtΙ τό λι:ιtτ . exi Ius, τέρμα, τέλος, πέρας 11 τό τέρμα 
της ζωής, θάνατος. 2) τό τέλος τής τραΥωδίας. 
3) μουσικόν μέλος πσιζόμενον κατά τι'ιν έξοδόν 
τινος.- ιν τό έξοδα, δαπάνη, πληρωμή, κατα80λή 
χρήματος, οθεν XOC! τι.i ρ. lξοδάω (ο 6λ. ). 
Ιξ-oδίiνάω, μίλ. -ήαω' προξενώ όπερ80λικήν 

λύπην. 
Ιξ-6ςω, μιiλ. -οζήοω' έκπέμπω δριμεΤαν κακ

οσμΙαν, όζω δριμέως. 
Cξ-οιδσ, πρχ. (ιiνευ ΙΙνεστ. έν xpijaal, ciHdt μΒΤόι. 

αημocσ. ένε~τ.), .xtt. &πε:-σ. ΙξiιJ" (lιc+olδσγ γνωρΙ
ζω καλC:;:'ς, έντελCις Kα~ό ' JtFDA. lξεiJο". 
'ξ-oιδέω~ μSλ . -ήσω' πρχ. -ιP5r,>cΙX' πρήσκομαι, 

φοuoκώνω 11 μ.φρ. εΤμαι cκουτοπερήφανος». 
Ιξ-οικέω, μιλ. -ήσω' μετοικώ (άλλόζω σπΙτι), 

μεταναΌτεύω.- Η Π2θητ. , εΤμαι πυKνOKαΤ~Kημένoς, 
κατοικοΟμαι πυκνώς.- Έ~ ι:ι!ιτοίί τι.i 
'ξ-οικήσιμος, ον' κατοικήσιμος, κατοικούμενος. 
έξ-οικίςω, μέ!. . -lοω, α.ττ. -rώ' «όρ. οι' -φΗΙΟΙΧ' 

έκ8όλλω τινό έκ της οlκΙας του, έξωθώ, έκβόλλω, 
έκδιώκω. - llι:ιtθ ·lι !. όπέρχομοι έκ της πατρΙδος, με
τακινούμαι, μεταναστεύω n καταλεΙπω κατοικΙαν.-
11 έκκενώ τόπον τινό έκ τών κοτοΙκων του, έΡΓf
μώνwl κενώνω. 
Ιξ-οικο-δομCω, μίi.. -ήοω' οίκοδομώ έντελώς, κτί

ζω (Ιδρύω) έκ θεμελΙων, άποτελειώνω οΙκοδομήν 
τι να. . 
Ιξ-οιμώςω, . μίλ. -οιμάιξαμσι' οΙμώζω (8ρηνώ) 

μεγαλοφώνως. : 
Ιξ-οιν60μσι; πρχ. Ιξφ"ωμσι' εΙμαι όλως διόλου 

μεθυσμένος «σκνΙπα στό μεθύσι») . 
Ιξ-οιστράω, iΊ -έω, μίλ. -ήοω' κόμνω τινό νό 

μαΙνεται, τόν όποτρελλαΙνω. 
Ιξ-οίσω, μΙλ. τ05 ι.χ"ιιιω, δ μjά, μίλ. Ιξοlοομσι 

ιiπι:ιν,; χι:ι! ίν ποιθ. ενν. 
Ιξ-οιχνίω, μίλ, .-ήοω· έξέρχομαι' σιΙολ, Υ' nληθ, 

ΙΙα,Χ"'εϊίσι. '. 
iξ-olχομσι, «π.οθ.· ·έχω ςιπέλ8ει. 
Ιξ-οιιίllω, 4όρ. ot' Ιξ-όJκ.."., j1tISt, ώΟΟ τι ftw 

άπό τήν 8όλασσαν (πρός τήν ξηρόν) U ρΎρw τό 
πλοίον είς τήν ξηρόν 11 «μτδ, ίπΙ πλοΙου, πΙπτω έξω, 
εΙς τήν ξηρό\( Ι«πέφτω έξω»).- υ μτφρ. όποπλανώ 
τινσ, τόν κόμνω (νό πέσι;ι έξω, νό σπόοl) τό μοο
τρό τou»).-Πι:ιθητ" _ ΔCϊίΙΙO ΙξΟΝι.u.rσιι=τό πρδγμα 
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φέρεται εΙς αύτήν τήν κατάστασιν, οΟτως άπο-
6αΙνει. 
Ιξ-οΙέσσι, α.πρφ. ιiop ι:ι' τοίί lξ6λλ.vμι. 
Ιξ-οΙισΙάνω, μιiλ. -ο.ιισθήαω· ιi6p. 6' -όJ"ιo""o,,, 

(ίν τίjί δ()ΧΙμψ ιiττ. λ6γψ (/I~SItotE -ιχ{"ω)' yλιστρCι, 
(ξεyλιστρCι», πΙπτω όπό τήν θέσιν έν q εύρίσκο
μαι.- n μιιτ' ιχΙτ, διαφεύγω τι( νό), ι ξεφε.ύγω ». 
Ιξ-όΙλϊϊμι xot! -ύω' μΗ. -ολέσω, ιiττ. -ολώ' ιiόp ; 

«' lξ ώλ.αιχ' καταστρέφω έντε λώς, έξολοθρεύω. 
- U μί~oν μιτdt πρχ. 6' Ιξ-όλωλα = κατοατρέφομαι 
έντελώς, χόνομαι. 
'ξ-οΙοδρευω, μελ. -σω' καταστρέφω έντελώς. 
Ιξ-οΙ0λύςω- μελ. -ξω' όλολύζω μεγολοφώνως, 

8ρηνολογω. . 
Ιξομσι, μία. μjλ. τοϊί 'χω. 
Ιξ-OμήΡCυσις, -8ΩS, 'ij' άπαlτησις περl παραδό

σεως 6μήΡWν n τ6 έξασφολΙζειν τήν πlστιν τών άλ
λων διό της κρατήσεως, όμήΡWν. 'ΕΧ τοσ 
Ιξ-ομιιρευω, μιiλ. -OQ)' δεσμεύω, έξαναΥκάζω,. τι-

νά λαμ6όνων όμήpouς n έξασφαλΙζομαι ' κρατών 
6μ';ρouς .-Mίσoν, λαμ6όνω ώς όμήρσυς. . 
Ιξ-ομίλέω, μίλ. -ήσω' σuναναστρέ1>ομbι, συνε- ' 

ταιρίζομαι, έρχομαι εΙς έπιμειξΙαν μετά τινος.- 11 
μέσον, εΤμαι, εύρlσκομαι, μακρόν τών φΙλων μου, 
εΤμαι μεμονωμένος. Έχ ~oδ 
Ιξ-όμίΙος, ο,,' ό μακρόν πόσης tπΙKoινωνlaς 

μετ ' άλλων 11 ξένος, όλλότριος. 
Ιξ-ομμ6τ", μιiλ. ·tbo_ (IΗ+6'μμσ)' δlδw, παρέ

χω, όψιν (θέαν) πρός τι, άνΟIΥω τούς όφθαλμούς 
τινος, τόν κάμνω νό 6λέπr;ι.-Πι:ιθητ. όνακτώ τό φως 
μου, όνα6λέπω, 2) μτφρ, κ.a~ιστω τι σαφές Τι φα
νερόν.- • ώσ. στερQ τινα τών όμμ6των του, τόν 
τυφλώνω. 
Ιξ-6μνδμσι, μjλ, -ομοΙμσι' ιi6p. ιχ' _μοοάμ.,,,· 

άρνΟΟμαΙ τι ένό;:>κως,- · llόποποιοομαι (όρνooμqι 
νό δεχθώ) προσφερόμενον άξΙωμα, Ισχυριζόμενος 
μεθ' δρκου, ότι δέν Ιχω τό ρέοο, Τι δτι ή ύΥεΙα 
μου δέν μοΟ έπιτρέπει νό όναλό6ω τοΟτο. 
Ιξ-ομοιόω, μίλ. -ι/HιQ)' καθισΤώ τι έν:rελQς δ

μοιον.-Πι:ιθητ. ΥΙνομαι Τι εΙμαι όμοιος, 
Ιξ-ομο-10ΥΙω, μίλ. -ιj"φ, 1ΙιχΙ άι, «ποθ. 'ξομοlο

Υέομσι, μίλ, -ήοομσι' δμολΟiώ πλήρως, παροδέ
χομαι. 2) συμφωνώ, ύπόσχομαι.- 11 κόμνω πλήρη 
6μολογΙαν διό τι 11 έπαινώ, έγKt.ιμιάζω Ι έορτάζω, ά
ναπέμπω εύχαριστlος. 
Ιξ-ομόΡΥνϊϊμι, μίλ. -ομ6tiξω' σπογγlζω άπό τι

νος.- Ι μίσον, σΠΟΥγΙζω άπ' έμαυτοΟ, καθαρΙζω έμ
αυτόν ιι έ ',-;είιθιν, μεταδΙδω εΤς τινα δλλον, όποru
πώ είς τι ιι άποπλύνω, όΠOKαθαΙΡW, μΙασμά τι, 
Ιξ6ν, μτχ . τοϊί ~πρoa. Ιξεσ&"ι. . 

. iξ-ονcι51ςω, μeλ. -lοω, ιiττ. rώ' όνειδΙζω ΠΙKρCις, 
Iξ-oνoμά~ω, μa} .. -(0)' όνομόζω, όναφέρω (έκ

στομΙζω) με'iαλο:ρώνως, άΥΥέλλω. 
Ιξ-ονομσΙνω, ιiόρ. οι' -ο,,6μ.,νιχ (ΙΗ+&'ιιομσ)' λέγω 

τό ό\((>i.Jό τινος, καλώ τινα (6μιλω περί τινος) ό
νομαστικώ::;. 

Ιξ-ονομσ-ιι1ι.διι,l", ΙπΙρ: όνομαστικQς, τό καλεΤν 
τινα όνομοστΙ. 
Ιξ-6πlοΙεν, ποιητ. -δε, ΒπΙρ: πρός τό όπlσw, δ

πισ8εν.- Ilπρόθ. μBΤι!t Ύξν., όπισθέν τινος, έπειτα 
άπό τινα, μετά τινα. 
Ιξ-οπΙσω (iH+dnloQJ)' έπ ( ρ: έπ Ι τόπου , πρός τ6 

όπΙσω, όπΙσω πόλιν. 2) π~όθ. μatdt γ8ν. , όπισθέν 
τινος, όπΙσω τινός.- U έπΙ ρ. έπΙ χρόνου, εΙς τό έ
ξης, τοΟ λοιποΟ, μετό ίΟΟτο-
Ιξ-οπΜςω, μίλ. -οω' όπλΙζω έντελCις, έφρδιάζω. 

- Πι:ιθητ. xcι.Ι μeα., όπλΙζω έμαυτόν, έκκινώ ώπλι· 
σμένος. 2) Ύινιxcί),. προπαρασκευόζω, έξοπλΙζω U 
μτχ, πotθ. πρχ. Ιξcoπ.ιιομtfOf=έτοιμος καθ' δλα, tv
τελώς παρεσκευασμένος, έξωπλισμένος. Έ; Ι:Ι~ΤOδ τ.D 
Ιξ-onιισισ, -/j (Ιξοπλ.l,ω)' τό έξοπλΙζεσθαι, ro 

διατελεΤν έν δπλοις χotΙ 
Ιξ-6ιrlΙσις, __ ω" -/j' τό ΙξοπλΙζεΌ8αι, τό πρσσ

λαμβάνειν ύπό τό όπλα (τό συγκαλεΤν υπό τό όπλα). 
Ιξ-oιrτάω, μίλ. -ήοαΙ' «ψήνω καλά, 8 θε~μαΙνω 

ΙσxυρCις.- μτφρ. περικαΙω, καψαλΙζω 11 καταναλΙοκω 
(ί~Ι Iρω~o, π. χ. ), λuώνω. 
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Ιξ-οράω· Βλέπω μακρόθεν' πρδλ. Ιξcί&ο". 
Ιξ-ΟΡΥΙςω, μελ. -/σΟ1, ιiττ. -rtU, παροργΙζω, κινω 

εΙς όργή,. , έξοργΙζω.- Πιχθητ., εΤμαι μαινόμενος έξ 
όργης, έξοργΙζομαι. 
Ιξ-ορδιάςω, μελ. -,,01' ύψώνω μεγαλοφώνως, 60W 

μειαλΟφώνως. 
ξ-oρlόω, μιιλ. -ΆΧΙαι' όρθώνω τι, όνορθώνω τι, 

τοποθετω τι δρθιον.- ΠΙΧθη •. , Τσταμαι όρθιος, όρ
θώνομαι, όνορθοομαι.- • μτψρ., διορθώνω τι, όπο-
κσθιστω τι. . 
Ιξ-ορ:ςω, μίλ. -;"αι, ιiττ. -rtU, ιiόp. ιχ' lξώeισσ' 

στέλλω Ιξω των όρΙων τi'jς χώρας, έξορΙζω 11 έκ
θέτω 6ρέφος.- 11 &.ιι"".dπ· &1Α",lξοe/ζΟ1 πό1ι,,= 
περιπλcνώμαι άπό πόλεως είς πόλιν (χυ;:;. καθιστω 
τήν μΙαν πόλιν μετά τήν δλλην δριον της φυγης 
μΟυ).- 111 DΙΧθητ. εΤμαι έξόριστος 11 ώα. διέρχομαι 
τά σύνορα. . 
Ιξ-ορfνω· έξοργΙζω, παροξύνω. 
Ιξ-όριστot;, ο" (lξοe/ζΟ1)' έξωρισμένος, ό Ιξω 

των όρΙων. 
Ιξ-oριdςω, μaλ. -/"αι, «ττ. -rcii' όρκΙζω, έξΟΡΚΙ

ζω, τινά, δlδω δρκον εΤς τινα.- 11 έξΟΡflΙζω, τ . ε . 
έξορΙζω κακόν Τι πνεΟμα (<<κάνω ξόρκ!αι). Έ; ΙX~ ; Oυ τδ 

Ιξ-οριιιστιίς, -ο;;, δ (lξοeκlζΟ1γ ό όΡΚΙζων.- 11 
ό έξορκΙζων τά κακά πνεύματα. 

Ιξ-οριιος, e,,' ό δι' δρκου δεσμευμένος. 
Ιξ-οριιόω, μίλ. -ώσαι' t3άλλω τι . ά νά όρκισθl:\, 

τόν δεσμεύω δι' δρκου Ιμετ' ιχΙτ. προα. ) 11 με,' CΙΙτ. 
προα. χιχ! ιχΙτ. πριiyμ., κάμνω τινά νά όρκισθι) είς 
τι: Ιξοeκώ τι"σ τό ~nιyός vJooe. Έ~ ΙX!}tI)U τό 
Ιξ-όριιωσις, -800" 'ij (lξοeκόω)' ή δι' δρκου δέ

σμευσις (ύποχρέωσιc). 
Ιξ'οrμa.ω, μελ. -ήσω' ιiμ.6. όρμω εκ τινος; έκ

κιν", εξορμω ιι ίπ! ιiλγου;, tKonG:I.- ι) μτ6τ. άπο
στέλλω, έκτ.έμπω: 'ξοeμώ τή" "'CΙVI' = έξαποστέλ
λω ναΟν είς τό πέλαγOς. -γενιχιίi" έξεγείρω, παρ
OΡμω.-BCΙθτιτ. έκκινω, όναχωρω, έξορμω. 
έξ-oρμfςω, μέλ. -/σω, ιiττ. ·(ώ· φέρω Ιξω τοϋ 

λιμένος (εΙς τό πέλαγος), έξάγω έκ τοϋ λιι-ένος 11 

Ιξοeμlζω .ι, πόη-ο,,: έξάγω πλΟΤον εΙς τό πέλα
γος (τό άνοΙγω εΙς τό πέλαγος). 

εξ-OΡμoc;, 01" ό πλέων Ιξω τοΟ όρμου, τοϋ λιμέ
νος, ό άποπλέων (κ τοϋ λιμένος. 
έξ-ορούω, μΗ. -000' έκπηδω, έξορμω. 
έξ-oρc':σσω, ιiττ. -ττω, μSλ. -ξοο' ιiόρ. cι' έξώρυξσ' 

σκάπτω' καΙ έκt36λλω : lξοevσσω τους ιJφiJ.σλμoυς 
=ιt3γ6ζω τά μάΤ!αι.- 11 όνορύοσω όπό τήν γην, 
άνaσ<άπτω. 
έξ-ορχέομσι, μέλ. -OextltIOJoUlI, ιiπoθ: χορεύων 

έξέρχομαι, χορεί;ων άπομaκρύνομαι 11 ώο. διέρχο
μαι διά μέσου τινός χορεύt.Jν.- 11 προδlδω (άποκα
λύπτω) μέ άσυνέτου:; χειρσνομlας. 
Ιξ-όσδω, eω;:;. ιΧντΙ lξόζω. 
έ.ξ-οοιόω, μελ. -ώ"ω' όφιερώνω, όφοοιώνω. 
έξ-οστραιύ(ω, μΗ. -Ισω' έξορίζω δι'6στρακlσμοο. 

Έ~ a:~tOii τ? 

ίξ-οστραιιισμός, -ο;;' δ' έξορία δι' όστρακισμοΟ. 
έξ-ότι:, έπ l ;:>. (Iott-o,e)' έξ o~ χρόνου, άφ' δτou. 
έξ-οτρύνω· παροτρύνω, έξεγεΙρω. 
Ιξ-ουδcνόω, μέλ. -ώσω=έξου"ε ... έαι (βλ. λ.). 
Cξ-ουθι:νCω, μβλ. -ήσω <ix+oV"sl,)· έκμηδενΙ-

ζω, έξευτελΙζω 11 μτχ. πcιθ. πρχ. τιi lξοv{J81,,,μέ'Ι'σ = 
πράγμcτα όλως διόλου άνάξια λόγου. 
έξούΑης δΙκ", τΙ' άγωγή κατά παραμελοϋντος 1\ 

περιψρονοϋντος άποφάοεις δικαστηρΙων. Δέν :iItGtv
τ; Τι όνομ. lξot'.ι1". 
Έτυμ. : lξot'.ιλ" < lξ++F01-... σ, πι;~λ. ΥόΑσμος (τ. Ι. 

Fολ-ιιμος)=διωγμός ('Houx.) )οίι1σμό,. Έχ ~Ι,. Fs1-
(=πιέζω), δλ. όμ'l]ρ. εiλω. 

έξ-ouoία, Τι (lξεστι)' η δύναμις i\ τ6 δικαίωμα 
(ή έξουσΙα) τοΟ πράττειν ΤΙ.-ιiπoλ. δύναμις, έξου
οΌ. 2) άρχή, όξΙωμα 11 τό σύνολον των άρχόν
των, αΙ όρχαl.- 11 πόροι ζωης, περιouσ/α, τά μέσα 
τοϋ ζην. Έ; Gt,jtou τό . 
Ιξ-ουσιάςω, μίλ. '000' Ιχω 1\ έξaσKω έξουσίαν 

έπΙ τινσς.- l1ιιθ'l]τ • . έξουσιάζομαι, έξσυσΙα έξασκεΤ
τοι έπ' έυοϋ. 

Ιξ-oφέllω· αύξόνω τι καθ' ύπεΡ60λήν. 
Ιξ-όφ8aΙμος, ο ... • ό Ιχων τούς 6φθαλμούς προ

εξέχοντος. 
έξ-οχ';, 'ij (lξέχω)' πδν τό προεξέχον, προεξοχή 

11 μτψ;>. ύπεροχή, εξοχότης Ν οΙ κσr' lξΖ)χι}"=ΟΙ εξ
έχοντες, οΙ έπισηuότατοl άνδρες. 

Ιξ-οχος, 01' (lξέχω)' ό έξέχων, προεξέχων 11 
μτφρ. ό ύπερέχων, λαμπρός, ύπέροχος, Ιξοχος 11 μaτ:l: 
"(δν. Ιξοχος Άerslω ... =ίιπέροχος (λαμπρό:;) μεταξίι 
των Άργείων 11 o~δ. ίπιθ . Ιξοχο ... χιχ! Ιξοχσ=ύπερό
χως 11 μετ~ ysv. Ιξοχσ πιίπωιr=ύπέρ πάντας,· ύπερ
άνω όλων. 
έξ-u6ρίςω, μsλ. -/,,00, :i'toς. -ιώ' έκσπω είς (ϋ6ριν) 

αίιθόδειαν, άποθρασύνομαι, αύθαδιάζω, άκολασταΙνω 
IIέξvβρlζω εΙ, τόδε=φθάνω εΙς τσιούτο σημεΤον θρα
σύτητος II'ξυβρΙζιο πσ ... τοίσ = εκτρέπομαι εΙς (δια
πράττω) παντός είδους t3IOIonpoyloς. 

έ-ξυν-ηιια, έ-συν-ηιισ, ιiντ( ξυ"';;κσ, "v..,;;κσ, 
ιiόρ . cι · το!) σvl'·lημι μετGr. ~ιπλij~ cι~;ήα. 

έξ-un-αν-ίστημι· κάμνω τινό νά tγερθr':'j.- 11 
llιιθ'l] τ. μ:ΞΤGr. έ·,ε?γ. ιiόρ. 6', :iμτ6.: ομώδιξ μ8rσφeέ
... ov 'ξυπα .. έστη = μώλωψ έξωγκώθη fνδοθεν τοϋ 
μεταφοένου (ύπό τό δέρμα μεταξύ των ώμων). 

έξ-ύπι:ρaι:, επί;:;. (lx+vn82{Jo8)' άνωθεν, δπ' έπ6νω. 
έξ-υπ-ηρι:τέω, μέλ. -ήσω' ύπηρετω (-ι;. Ι. 6oηΘW) 

τά μέγιστα. 
έξ-u!lvίζω, μΗ. -[,,00 (έκ+ίίπ ... o~)· έγεΙρω τινά έκ 

τοϋ Orτvo'.J. 
εξ-υπνος, ο ... (ικ+ίίπ ... ο,)· ό σηκωμένος όπό τόν 

ϋπνον, «ξυπνητός». . 
έξ-υπτιάςω, μέλ. -"ω' γυρΙζω τι δνόπoδa, όνο-

ποδΟ'ι'υοΙζω. . 
έξυράμιιν, μ~σ. ιiόρ. ιχ' τ?ίί ξt'.ιeαι. 
έξύρημαι, ' πcιθ . Π~Y.. τ?ί) ξ~ρέω. 
εξιισμαι, πιιθ-ητ. π;;κ . ταυ ξύω. 
έξ-υφaίνω, μέλ. -α.ώ· ύφαίνω τι μέχρι τέλους 

(λιιτ . pertexere) 11 μη'? συμπληρώνω, άποτελειώνω. 
JE; cx ,jt?U τ? 
έξ-αφασμα, -στo~, τό' τΘ τελειωμένον Οφασμα. 
έξ-uφ-ηycoμσι, μeλ . ·ήσομ:ιι· δε ικνύω τήν όδόν, 

προηγc..ϋμαι . 

εξω, έπΙρ. «Ιξ ώς .&,,00 έχ ,ij, 8Ις)- Ιξω, εΙς τό 
εξω μέρος (λr.ιτ. foris).- lίπί χινήιιaω;, πρός τά 
Ιξω, είς τούς άγρούς, εΙς τό ϋπαιθρον (λcιτ. for41). 
- 111 ώ; τό έκτός, ILEtGr. γιν.' Ιξωθέν τινος, έΚΤός 
βολής: έξω βελώl'=έκτός t30λης τόξου IlπιχροιμΙ!ΙΙ : . 
1;00 rov πηλοv πόιJιι l,(ω = συγκρατοϋμαι (Ο'_ '(κρα
τω έμaυτόν) έξω των δυσκολιων. 2> έκτός, πλήν, 
έξαιρέσει.- lν έπ! χρόνου, μετά, ϋσΤεΡον δπό, πέ- · 
ραν (χρονlκοΟ τινος όρίου).- [lξω αξ+*ώ. !ιχπ. *0 
(π;;όθ. = Π2ό,)' πι;6λ. πeόσοω, π~όσω <*neorJ-m, 
α,· ω.-Ιξοο"ε .. , Ιξο{Joε .... -Λ'1.χων. lξ8ί (Ήαυχ_ .'ξ8ίο 

έξω»), Κ;;ητ. Ιξοι, Δδλφ. Ιξος). 
εξω, μΗ. τ?ίι 1,(00. . 
έξ-Υδηιια, π;;χ . τοίί 'ξoιιJέαι. 
εξωθι:ν, aπι" . (lξω)' δπ' Ιξω, μ.τ~ Υ.ν. lξm(k" 

ιJόμωl'=άπ' Ιξι,) όπό τό σπίτι.- 11 = Ιξω (8 βλ . ). 
έξ-ωδCω, μελ. -ω{Joήrιω χιχ! -ώοω' ιiόp. ιχ' lξaωaα' 

ώθω πρός τά Ιξω, ρίπτω Ιξω, έK6όλλω.-Πcιθ-ητ. έιt.
t3άλλoμαι, ρίπτομαι έξω.- 11 σπρώχνω (τό rrλοΤον) 
πρός τήν ξηρόν (όπό τό μέρος της ' θαλάσσης). 
έξ-~Kισσ, ιiόρ. ιχ' τσίι lξοικlζω (6λ. λ.l. 
Ιξ-ωΙι:ια, ij' έντελής κατοοτροφή. Έχ του 
έξ-ώΙης, ες (lξόΑοοω τοίί lξόλΑυμι)' ό έντελGJς 

κατεστραμμένος, ό ύποστάς παντελή κατaστρο
φήν. 2) ένε;:>γ. , ό λΙαν κατοοτρεπτικ6ς, όλέ8ριος: 
- 11 ίπ! προσώπων, ιέξώλης καΙ προώλης" -έντε~ 
λως διεφθαρμένος. . . 

. Ιξ-ωμΙδο-ποιΙσ, Τι (ποιέαι)' η . τέχνη τοΟ κaτα-
σκευ6ζειν έξωμΙδας. . . 
ιξ-ωμfςω, μίλ. -οιο' γυμνώνω τόν Ί:Ιμον 11 τόν 

6ρaxΙoνα μέχρι τοΟ ώμόυ. Έχ τοί! 
Ιξ-ωμ(ς, . /δo~, . t, (Ικ+ώμος)' δνδρικόν ΙνΔUμo 

δνευ χειρίδων, ιίιστll ιiμcpό.8Ρ(lΙ οΙ ώμοι νdι μίνουν 
Υυμνοι. . . 
Ιξ-ωνCομαι, ιiπαθ.· έξαγοράζω, δπολυτρώνω πλη

ρώνων ΛUτρα Ι yavtxω" όγορ6ζω. 



Ιξ-ώΩlος, ο" (ι,,+c:sψγ 6 έξω της δψεως, 6 μα
κρόν τών όφ8αλμCιν. 
Ιξ-ωηΙlσμένος, μτχ. Tς~e1j't. ΠΡΧ. ,;οϊ! lξοπλl,φ· 
Ιξ-ωρllιςω, (1,,+QSeII)' δέν προσέχω εΤς τι, πα-

ραμελώ. 

Ιξ-ώρισα, · ιiόp. ιι' ';0" Iloe1'tlJ. 
Ιξ-ώρμισαl, 5' έν. π.ιθ. πρχ. ,;οϊ! IloeμlttlJ. 
έξ-ωρoc;, ο" (Ι" + QSeII)" 6 έξω της ώρας, fξω 

τοΟ καιροΟ, δκαιρος, παρόκαιρος, ι:tρ6ωρoς 11 ύπέρ
γηΡως, άπ6μαχος. 
Ιξ-ώρτο, Υ' Ιν. ίπ. πιιθ. «Οι'. 5' τοσ lξ6eι>Vμι. 
Ιξ-ώσαl, ιiπρ:;>. ά,ορ. ιι' ';011 lξω{J.Iφ. . 
Ιξ-ώστιμ;, -ov, δ (lξ-φI}Ιω)' 6 έξω8ών ('πΙ «νΙ-

μων, οφοδρός, όρμητικ6ς): Ιξώατα, 4".μοι=δνεμοι 
έξω800ντες τό πλοΤα πρός τήν ξηρόν. 
Ιξώτατoc;, ", ο", δπερθ. ,;οίί lξω' 'πΙρ. lξooτΩτoo, 

(jItapB. ';00 iπΙρ. [ξω. . . 
Ιξώτι:ρκ, ιι, ο", σΙΙΥΧΡI';. ,;ο!) lξω' 'πίρ. lξοοτΙ,ω. 
iξ-ώφcιiοv, πρ,;. ,;οϊ! Ιξ-οφΙ1λω. 
10, ίπιχ. «ν-:Ι o~, Υιν. τοϊ! γ' προσ. 1ή, προσιιιπ. 

«ντων.· 5λ. oiί' dπό Ιο=μοκράν αύτοΟ. 
Ιοί, 'πιχ. ά,ντΙ σι, δοτ. Υ' προσ. προαιιιπ. IiV'tIllV. 

(5λ. o~)' εΙς αύτόν. 
101, ίπ. ά,'ιτΙ _r", γ' 'ν. E~xτ. τοσ .Ιμl •. 
IΟIΥμι:ν, σΙΙΥχεχ. τσπ~, ιiντΙ lol._μn, 11' πληθ. 

100 lοι"ιι. 
lοlκα, ιι~, • Χ.)..' ΠΡΧ. μιτ~ αημιισ. 'νιοτ. 'χ 1011 

.Τ"ω (= εΤμαι δμοιος, όμοιόζω' 5λ • • τ"ω)· «ττ. ιι' 
πλΥlθ. loιyμ" (ά,ντί lοl"ιιμ,,), .Τξιιο, (ά,ντΙ lοl"ιι
ο,)' 'πιχ. γ' διιΤΧ. [,,,r:O,, (ά,ντΙ lοl"ιιτο"γ c1πρφ. lοι
"'ιοιιι, ιiτ~ . • Ιιeι"ιι,· μτχ. lo,,,ώ~, -υίιι, -~, Xcι:Ι 
ax'tl't. άνομ. πληθ. e1jl .• Ιο,,,υϊιι,· ά,ττ • • Ι"ώ~, ΙΙΗυίιι, 
• Ι"ό, ά,πιzν~~ Xcι:Ι πcι:p' Όμ.· Ιων. οlκα, ιι" ., μτχ. 
ΟΙΗώ,' δπιρσ. 'Φ".ι'" 'πl)!. Υ' ttl1jB. lοl".οιι,,· τοϊ! 
δπιρα. 6ttGipXIt Xcι:Ι έπιχ. Υ' Ινιχ. πιιθ. 6πιρa. ΙΙΙΗΤΟ, 
ι!νιιι δ' ιι!ι'ijα. 1,,,,,0.- Ι εΤμαι fj φαΙνομαι δμοιος. 
- 11 εΤμαι Ικανός, κατόλληλος Α δ ·Ομ1jΡΟ, Ιχιι τό 
Υ' 'νιχ. 10'''. ώ, ιiπpδ".: φαlνεται (εΤναι) προσηκον, 
όρ8όν, εύπρεπές. 2) Πcι:p' Όμ ήρψ dItιxv't/J ώα. χ.ιΙ 
μτχ. loι"ω~ ώ; 'πΙθ., όρμόδιος, πρέπων, εύπρεπής, 
κατ6λληλος Ι φαινόμενος δμοιος, όμοι6ζων 11 ειίλο
γος, λογικός: 10,,,6τ, ".ίτιιι dJ.il}eφ "'" κεΤται μέ 
τόν πρέποντα δλε8ρον (δ6νατον) U .ΙΗυίιι .Ι"ΟΙΤ" 
~ κατόλληλος (ταιριαστή) σύζυγος.- 11 ιiττ. φαΙ
νομοι πιθανός, φαΙνομαι 11 lοι". - φσΙνεται Ο ώ, Ι
ο,,,_=καδως φσΙνεται, καδως εΤναι πρέπον. [δι' •• 
τιιμ(,λ. 5λ. .Ι"ώΥ). 
Ιοlκ.τως, .c1't't. clιιότως, Ιων. οΙιιιότως, 'πΙρ. 1fj, 

μ,;χ. lo,,,ώ~, .Ι"ώ., oΙ"ώ~' όμοΙως, ώς, καδως D λο
γικώς, δικαΙως, εΙκότως, εύλόγως, δπως fπρεπε νό 
όναμένr:ι τις. 

Ιοιμl, lo,~, lοι, !ων. ά,ντΙ cr"", .r"" .rt. 
Ιο ίο, ίπ. ιiντΙ lov, Υιν. ,;οϊ! 16~. 
Ιοίς, δΟ1:. πλ 1je. τοο " 16~. 
Ιο.ς, ίπ. ιiντΙ εΤ"., 5' 'ν. E~xτ. 100 .Ιμl. 
Ιοίσα, δωρ. ιiντΙ lovlJII, oiίoιι, μ,;χ. θηλ.,;οll .Ιμl. 
lοlηα, ποιητ. πρχ. (μι,;& σημ. ίνιατ.) ';011 11_' 

6ItI>?O. Ιώ1πει". 
Ιον, 'π. ιiντΙ ιf", πρτ. ,;ο!) clμl' .., • Ι." Ιcιtν. ι!ντΙ 

8", o~. μ,;χ. . . 
Ιόν, άνομ. Τι cι:!τ. ο!ι,. ,;οϊ! 16,. 
Ιοντl, ewp. ά,ν,;Ι .ΙοΙ, Υ' πληθ. τοll .Ιμl. 
ΙΟΡΥα, ItOI1j';. ΠΡΧ. τοϊ! 'eδoι' Υ' " πληθ. 101,." ΙΙντΙ 

16Ρ'1ιια,..,· μτχ, IOΡ'1ώ~' Ιων. γ' 'ν. 6πιρσ. 161)'1 •• 
[δι' ίτυμολ. 6λ. le'1o" , leδΦ) , . 
Ιορτάςω, Ιων. 6ρτάςω, μeλ. -ιιω' πρ';., μι,;dι ά,νlll

μiλ. cι:~;ήσ .. lώρτιιζο" χαΙ ά,όρ. ιι' lώρτιιοσ. (Ιοιή)' 
έορτόζω, δγω έορτήν, πανηγuρΙζω Ι δοξ6ζω, τιμώ, 
δι' έορτών κσl πανηγύρεων. 
~EOP'HΊ ίν Ιlllν. λ6ΥΨ δe!'f, 'Ij' έορτι'ι, πανήyuρις, 

ουμπόοιον: δeΠι" Ι'1_, .. =έoρτ6ζειν~ 
Έηιμ.ι ατ,;. loent, .ίων. δeηΗ(lοlή; .0)0), διιιρ. 

loρ~ά' loe-nι (*F_-Fοe-τα' ιιίολ. leΟΤΙi <*Fcιιιτι" 
π;;6λ . 'eII7fo.-< ".~-"o.· ver.-, δμηΡ. ι}fσ. (Fiί,II) 
φeρ"", lπl ιΙρσ. φι,.ι" (-πΡοσφέρειν ύnηρεσΙάς), 
παλ-Υιρμ. weren (συμφιλιώνω), ιςllλ-σll~. w&rδn (-

1St 

έKπληρGι): loρ-nι '1'0" "'_OV <fj τφ I}.~) ά,ρχlχ6), ,. 
σήμιιινι χορήγησις (δόσις) εΙς τόν θε9" , 

Ιόc;, ΙΙ\, Ι6ν, !lΔν. x~Ι έπιχ. ά,ντΙ G~, 11, 8" (10 
ά,ντΙ o~), ΧΤ1j,;ιχόν έπΙθ. γ' π,.οα. ~ν. ιi,.ιθ.· Ιδικός TOU 
(λιι,;. suus).- 11 μιθ' ·Ομηρον x~Ι ώ; Υ' Π,.ΟΟ. πλ1jθ.= 
ιιφιτ.eοr-Ιδικός των- xcι:Ι ιlν,;Ι ,;oi!· β' προσ. 06;' lδι· 
κός σou.- [δΙ' ί,;ιιμολ . βλ. 1]. 

Ιoιiς, Βοιιιιτ. ά,ντΙ 10, o~ γδν. ,;Yj. ';ΡΙΤΟΠΡΟ". ιiντων. 
Ιη-δylιl1oμαl, πcι:θη,;.· όγ6λλομαι, ύπερηφανεύ

ομαι, γαυριώ, έπΙ τινι. 
Ισ-αΥΥcΙΙα, 'Ij' όγγελΙα, παραγγελΙα, διατσγή. 

2) ώ. ιl';';IXό; eιχιινιχό~ δρο;, κοτbγΥελΙα.- 11 ύπό
σχεσις, διο&6αΙωσις, πεπolδησις, 60φ6λεια ~ ώσ. ή 
δοδεΤσο ύπόσχεσις, τ6 ύπεσχημένον. ΈΧ τoίi 
Ιη-αΥΥΙΙΙω, μιλ. -ι1ώ' · ιiόp. ιι' I=7ΥΥ.,lιι· ένερ"(. 

π~x. ImfY'1c1_, πιιθη,;. Imfπc1μιι,· διηγοομαι, προ
κηρύσσω, όναγγέλλω, καθιστώ γνωστόν. 2) δΙδω 
διατάΥ6ς, προστόσσω, πσρσγγέλλω Ι μι,;dι αιΙτ. πρGiΥμ, 
tI,l,eIIτI4" 1.πσ.ΥΥέ1λω=δΙδω έντολήν νό παρασKεuα
οοθf,\ στρατός (λιιτlν.lmρerΔre mIIItes). 3) καταγ
γέλλω. 4) 6παΙΤώ, έξαιτΟΟμαι, Ικετεύω, κόμνω αΤ
τησιν διό πΡδγμό ΤΙ.- 11 μ'οον, ύπισχνοομαι, προσ
φέρομαι, προσφέρω, προτεΙνω (σπιινΙω. ΙΧ.Ι τΤι" 
αημcι:σ. cι:·}τήν ώ. ένΙΡΥ.). 2) έπαΥΥέλλομαΙ τι, κόμνω 
δήλωσιν δτι θέλω ή δύναμαι νό πρόξω τι. Έ; oι~t1JO τό 
Ιη-άΥΥι:Ιμα, -στο., τό' όγγελ/α, όναγγελΙα, ύπό

σχεσις, έπαγγελΙα. 
Ιη-δΥΙ:Ιρω, μελ. -II'1ceQ;,' συνaθρoΙζω, συλλέγω.

Πιιθ'ljΤ., ίπΙ ά,νδρών, συναθροΙζ\)μαι, συνέρχομαι. Έ, 
ιι~,;oίί τό 
Ιη-άΥι:ρσις, -ιω~, 'Ij (Inay.t(lCIO')· σuνόepolOις, 

συγκέντρωσις U δθροιομα. . 
ΙηδΥην, Itcι:B1jt. ιiόp. 5' ';011 mf"".μι • 
Ισ-δΥΙνέω, Ιων. ά,ντΙ lπιl.yω (δ 6λ.). 
Ιη-αΥΙδιςω, μίλ. ·lοω, ά,ττ. -Ιό5' όγλαΤζω, . λαμ-

πρύνω, έτι μόλλον.- Πιιθη1., καυΧ"μαι, μεγαλαυ-
χώ, έπΙ τινι πράγμ. . 
Ιη-αΥρυσνCω, μΙλ. -tfooo' όγΡUπν" έπΙ τινος, 

έπ6νω εΙς τι U μ,;φρ. παΡOφuλ6ττω, πσρσμονεύω. 
Ιη-άΥω, μιλ. -ξω' ι1όρ. 5' IntfrIIYO'" φέρω fj όδ

ηγώ πρός τι, έπιφέΡω. 2) προχωρώ, έπέρχομαι 
έναντΙον τινός, έπελαύνω Ι ίντιiJθιν, ύποκινώ, ύπο
δαυλΙζω, παρορμώ D μτφρ. φέρω, όδηγ" τινα εΤς . τι 
πΡδγμα. 3) 6όλλω τι εΙς ένέργειαν, χρησιμοποιώ 
τι: Inάyω ΗΙ"τeο,,=χρησιμοποιώ τό 6ούκεντρον 11 
Inιιy. )'1'cί1J.o" = «66λε έμπρ6ςι, Xllp. χρησιμοποΙη
σον τούς 6δ6ντας σου. 4) εl06γω, έφοδιόζω, 
παρέχω, χορηγ" 11 κολ" εΙς 6οήθειαν. 5) προτεΙ
νω, εlσηγοΟμαι, νομοσχέδιον. 6) εlσόγω περιπλέ
ον, προοδέτω Ι προσδέτω ήμtpoς εΙς τ6 έτος (τ&, 
lμβοllμοv. χιιλοιιμ.νιι;), παρεμ66λλω.- I1 μ'αον, φέ
ρω εΙς έμαυτόν, προμηθεύ<..ι εΙς έμαυτόνllj.l,;φρ. σχε· 
διόζω, έπινοώ, μηχανεύόμαι. 2) προξεν" εΙς έμ
αυτόν, έπιφέΡω εΙς έμαuτόν. 3) καλ" ώς συμ · 
μόχους Ι ΙπΙ σιιπριιμμci.,;ων, πορστΙδεμαι (παρα~έ
τω), όvαφέΡω. Έε ιι~τo" ,;ό 

in-Iywyl\, 4ι (Indyω)' τό έπιφέρειν, προκολεΤν, 
τι 11 προσπορΙζειν τι, εl06Υειν, έφοδι6ζειν Η εlσ60λή, 
έπlδεoις, έφοδος.- 11 Έν ,;~ Aoytxij, τό πρ066λλειν 
σειράν έπΙ μέροιις παραδειγμ6των, iε ιJ)ν ν& ι!yιτcι:Ι ,;1' 

ιΤ, Υινιχόν σιιμΠ'Ρ(Lαμαι, η κοτ' έπαγωγήν όπόδειξις. 
Ισ-δyωyόc;, ό" <Ιπά"ω)' ό έπιφέΡων, ό προκο

λ"ν τι, εΙσ6γων Χλπ. U ό παΡ6γων τι, πΡ06γων τι. 
- 11 ό δελε6ζων, παραπεΙδων, πλόνος, δελεαστικός. 
Ιη-δΥωνιςομαl, μίλ. -lοομιιι, α,;τ. -rovμIII, c1-

ποθ.· όγωνΙζομαι έναντΙον δλλων. " 
Ιη-δΥώνlοι;, ο" ΙI.πΗιι,ώ.)· ό προεδρεύων έπΙ 

τών 6ΥWνων. 
in.qδω, Των. χαιΙ ItOI1jt. Ιη-δc'δω· " μίλ. -100μιι,' 

Ι)δω έπΙ τινι ~ πρ6ς τι. 2) διεu8ύνω την t;.ιδήν.-
11 Ι)δω πρ6ς τι'.'α, ιΙ, ,;pδπ~ν ώατs νόι '!;όν ' Y01jτIrilll 
(v!k ,;όν θ'λΥω) Ι δθιν, "μεταχειρΙζομοι μαγικός tn<tJ
δός (<<ξόρκια.) Ι μtχ. Ιnci.lι!ω,,=δι' έπωδών. 
Ιη-Ιc'ρω, !ςον. xcι:Ι ποιητ. ά,ντΙ IΠάlΡω. 
Ισ-δCξω' κόμνω τι νό αύξηδ~ μεγεθύνω. 
1nδ80ν, ιlόp. 5' ,;οϊ! ndtIxOJ. 
Ιη-α8pofςω, μ')" " -ιιοο' συναδροΙζω · έπΙ πλέον. 
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in-αι6ςω, μί", -ξω- κρ6ζι..ι 0101, σΙάξω έπ/ τινΙί 
lΙρηνολογώ U ουμμετέχι..ι θρήνου. , 
Ιπ-αΙΥ.ςω, μίλ, ,.ιιι ('πί + .Iyl~)' tφgρμG), ΙΠι· 

πΙπτω . 
Cπ-αιδΙομαι, μίλ, -•• δcαq.,JoOΜCΙι- "6ρ, , 0.' "11&

αfhιtι' αΙσχύνομαι, έντρέπομαι a μι~dι ο.!'(" α/δoOμCιι 
(σέ60μαΙΙ τινα, 
in-aivcaIς, -εω" fι ('παιtιΙω)' fπαινος, έγκώμιον, 
in-aIvcTiις, ,-OV, 6 ('παιtιΙω)' ό έπαινών, έγκι..ι· 

μιόζων. ' , 
tn-aινcτός, ιj, όtι' άξιος έπα/νου, 6ξιέπαινος ΙΙ 

~O 'noI1l.cOtι- τό δξιον ~πα/νou, TQ όντικεΙμενον 
τοϋ έγκωμΙου. 'ΕπΙρ. -~. 'ΕΧ ~oO 
Ιπ-αινΙω, μίλ, ·'αω, ιi~~. -έαομαι, ίπ. ·ιjαω' ιiόρ. 

0.' i:wfJ'II.oa, &πl)(. ·"οα' ΠΡΧ. lπύ'11.κα.-Ποιθ. ιiόρ. οι' 
'nτιtιΙfhιtι <lπί+ιιΙtιέω)' έπιδοκιμόζω, έγκρlνω, έπι
KuρGι 11 μlt~ά. δo~, Π1'οο. συμφωνώ μετς] τινός', συν· 
αινώ, συγKατατΙ~εμαι II έπαινώ, έγκωμιόζω. 2) = 
πaρα,"έω' συμ60υλεύι.ι, συνιστώ, εύχομαι κελεύι..ι. 
~ 11 ϊπ! μTj ιiπο~οχi);; Υινομέν'l);; π"oo:p"ρίi;;, έπ Ι ~ό 
ε~Ύβνίστ.ρoν, χρ'l)σιμ':)ποιεttσtι .. ό ';mιιtιι.ϋ=εύXαριστώ 
(εύχαριστώ, δέν θέλι..ι ijδέν δέχομαι) = λ,,~lν. be
nigne 11 gratia est 11 κά11ια,,' lπαΙ1Ιώ = εύχαριστω 
παρό πολύ (όλλό δέν ... ) 
Cπ-a'νημι, οι!ολ , ivt! ':ιuι.Ι1l'ω (ελ. λ.l. 
lπ-αινος, δ (Ini+al1lfI,)' έπιδοκιμασία, fπαινος. 
Ιπ-αινός, ιj, ό1l, μο)νον xati θΥιλ lnαι'llή, ιίΠI-

~ιτoιμ : ιiντΙ .ι"η = καθ' ύπερ~oλήν δεινή, φ06ερό. 
Cπ-α'ρω, ίων. χσί ' ποιητ. lπιιείρω' μιιλ, ' Inαρώ' 

i6". σ' 'niίρα, ποl'l)t . lπάειριι.-Πoιfl'l)τ., ιiόρ. οι' έπ
ήρfhι,,' πρχ. lnfj~μrι..' σηκWνι..ι ύψηλό, ύψι;Jνι..ι U έκ
θειόζι..ι, έγκι..ιμιόζω. 2) έξεΥεΙρω, όφυπνΙζω, έξε
ρεθΙζω 11 παρακινώ, πεΙθω, τινό νό πρόξr;ι ΤΙ.- 11 
:ίμ τετ. (έ;uπιιχ.lμαvl'ό1ll· έ εΙρομαι, σηκwνομαι, όφυ
πνΙζομαι. 2> Ιένν. ατρσιτόν) έκκινώ.- ΠοιθΥιΤ. , έξε
γεΙρομαι, άφuπνΙζoμαι U έπαΙρομαι, ύπερηφανεύομαι, 
διό τι. 
επαισδΟΥ, ~ω,. ιiν~Ι Ιπα ι ζο" , πρτ. τοίί πιι/ζω. 
Ιπ-αισδάνομαι, μίλ. -αια6ιjaoμcιι· ιiόp. 6' -voIJ.6-

μ'il", &π"θ: λαμ6άνι..ι αίσθησιν iι άντΙληΨιν πρόΥμα
'Ιός τινος (μετ& Υ.ν.) 11 μ!τ& (Σίτ., όνηλαμΒάνομα/ 
τι, μανθόνι..ι τι U με~& μτχ. , άντιλαμ6όνομαι δτι. .. 
CΏ-αίσσω, &ττ. -4aαω iι -4τ~ω' μΒλ, 'Ωίξω, «ττ. 

-ι;ί~ω' έφορμώ κατά τινος.- έπιπΙπτω κατά τινος, 
προσΒάλλω, έπιτΙθεμαι.-ΜΙσον, Ιπιιίaaαμαι ιle1J.10'll 
~όρμώ διό τό έπαθλον, όρπάζω τό έποθλον.- 11 
έπ4aαω π6διι=κινώ τόν πόδα μετό σπουδης 11 Ποιθητ. 
xaieIJi inαiOfI01lfaa = αl χεΤρες κlνοΟντα! ταχέως 
κ01 όρμητικώς. 
in-άiστος, α" ('πrι.ίιrι)· έξCιKOUΣτός, περιβόητος, 

πασΙγνωστος, φανερός. 
Ιπ-αισχύνομαι, μίλ. -αιaΧΙΙ1l6ιjaομcιι, ιiπoO: αΙ

σχύνομαι, έντρέπομαι, έπ/ τινι (διό τιl. 
Ιπ-αIτΙω, μΙλ. -ιjαcr ζητ" έπιπρoaθέτι..ις Ι έξ

αιτοϋμαι, lκετεύι.ι. 
tπ-aιτι60μαι, μίλ. -άαομαι, ιiπoθ.· αlτιώμαι (κατ

ηyoρQ, άποδΙδι..ι κατηγορίαν) τινό έπΙ τινι, κατη· 
Υορώ, μέμφομαι U όποδίδω είς τινα τήν αίτΙαν τινός. 
Ιπ-afτloς, ο" <Ιπί + α[τlα)' ό κaτηΥορηθεlς διό 

πΡδνμό τι, άξιοκατάκριτος, ένοχος. 
ιπ-aΙω, XCΣτ& auvcxlρ. Ιπ·4ω· μΗ. ·Ιαω· 6κούώ, 

έπακούι..ι, δΙδω όκρόασιν, όνΤΙλαμθόνομαι, αlσ8ό· 
νομαι. 2) έννoW, κατσλαμ6όνι..ι. 3) fχι..ι yνCισ/ν τι
νσς, εΤμαι εΙδήμων (εΙδικός, ΙπαΊω,,). 
iιι-aιωρΙω, μίλ. -ιtαω· Kρaτ" τι μετέωρον έπ/ 

τινος, τό σηκWνι..ι ύΨηλά.- Οιιθητ, εΤμαι έπ/ Τι"ις 
έπιφανεΙας, αlωροΟμαι δνωθεν fι έπΙ Τfις έπιφανε/-
aς ~I ώα. έπικρέμσμαι, όπειλG). , 
in-iιιοιouιtω, μίλ. -t)αω' όκολουθώ έκ ΤΟΟ 

ττλησ/ον, έπαιcΌλou&ι fnεIra όπό τιναΩ κατοδιwκω ' 
τινά ώι; έχ8Ρόν. 2J όKoλouθQ, nαρaκqλ9\Jt)ώ, .Τ~ 
διάνοιαν τινος, νοώ, KaTaVOG), κοταλαμ6όνι..ι. 3) 
ύπακούι.ι, συμμορφοϋl.lοι. ~~ ~~~όσ .~ 
Ιπ.'ιιol~8,ημa" -.;.0"τ6 · αυνέπεφ'"ι 
Ιπ .. δκο10υ8ησις, ._" 'Ιι ' τ6 έnaκoλoυeετν, . ό<

KO~θ1o-~ 
Iπ-lιιι~ όtι (lπαΧΟVcu)'όκοoaτής, nρoaaTIK6c;. 

Ιπ-Ιιιούώ, μί).. ·_o'αoμcιι· ιl6ρ. ",' l.mfxovιtcι ~ 
δ ,'δ:.ι όκρόασιν, άΚι1::ώμαι, άκούι..ι μετά ΠΡοσΟχι'\ς U 
προσέχι..ι είς ΤΙ .- 11 ύπαl(οί ~εΙ80μαι, ύποτάσσομαι. 
Ιπ-αKρfςω,μίλ. -αω' φθάνω εΙς το ovwrarov 

, σημείον πρόγματδς τινος U αlμά~_ ΙπήΧlJισ& - ι
φθασεν εΙς ϋψιστον οημεΤον αlματηρQν fpywv. 
Iπ-αKρoCΙOμαι, μίλ. -άαομαι, ιiπoO: όΚpoG)μαι, 

ιόφουκρόζομαιΙ. ' 
Ιπ-ακτι\ρ, -iieo" 6 ('nάyω)' κυνηγός, 
Ιπ-άκτιος, Ω, 011 (Iπί+άκ~ή)' ό έπl τι'jς όκΤfις, 

ό παρό τήν άκτήν, παροθαλόσσιος. 
Ιπ-ακτός, <ιj), ό" (lπάΥω)' έπεΙσακτος, φερόμε

νος fξωθεν, έπαΥ6μενος έκ ξένης χwρας, εlση· 
γμένος. 2) ξένος, άλλοδαπός, έπεΙσακτος. 
Cπ-ακτρ(ς, ·lδoi, fι (Ιnάyω)' , έλαφρόν πλοιάρι

ον, λέμ60ς. 
Ιπ-δl~lάςω, μιλ ~ω' έΥεΙρω πολεμικόν όλα· 

λαγμόν. 
Ιn-δΙαΙ.iμCΥ, ιiπoιpφ. έπ . ιioρ. tJ' τοί) ΙΠΩ1Ιξω. ' 
έπ-δ160μαι, iόρ. α: έnα1ήIJ"", ιiπoO: περιπλα· 

νQμαι, περιέρχομαι . 
Ιπ-δΙαστΙω, μελ. ·ιjσω' δυσαΡεστοΟμαι, άγανα· 

κτώ, όργΙΙ:ομαι, διά τι, 
cπ-aΙΥέω, μιιλ: -ιjαω· λυποϋμαι όλγώ, διό τι(να) . 
έπ-δΙc'φω, μελ. -ψω' όλεΙφω όποπάνι..ι, έπιχρΙω 

11 orounwvw δι' έπιχρΙσεως. 
έπ-ΙΙέξω, μίλ. -ιjαω' ύπερασπlζι..ι, 60ηΟΟ. - 11 

όποκρούω, άπομακρύνι..ι 11 ιiπρφ. &01'. 6' Ιπα1ιι1κεί .. , 
ιί;τικ. 'κέμε'll_ 

Ιη-ΙΙηδε'ς, μ.χ. "Οι' . 0.' .. oij lπ·α1άoμcιι (ο 6ί .. ). 
έη-αι,.θδ, Υ' Ιν. 'rπο't. ιiόρ. οι' ~oί) lπ-ιιλάoμrι.ι. 
iπ-δΙηScύω, μ'λ. 'σω' όποδεικνύω όληθές, έπι 

κυρώ, έπι6εβοιώ. 
Ιπ-δΙής, Α, (ιπΙ + &l~α)' έκτεθειμένος εΙς τόν 

~λιoν, εύήλιος, ήλιοφεΥγής.-Κοιτ' ~λλoυ~ 6' συνθετ. 
εΙνοιι τό έπΙθετ. dM'i (=συνηΥμένοςl, δπότε lπιι1ή,= 
πλήρης, πυκνός. 

Cπ-aΙιιής, ii (lπΙ + ά1κή)' σι..ιματWδης, Ισχυρός. 
Ιπ-αλΙδΥή, 'fι (1.ncι1λάααω)' συναλλαΥή, όντ

αλλαγή . 
Ιπ-α116ξ, ίπΙρ, = ι"α11άξ D σταυρoειδCις, σταυ

ρωτά, κατ' έναλλαΥήν. 
Cπ-aΙ1δσσω, ιin . -ττω' μίλ. -άξω' πρκ. -ήl1αΧΩ. 

-Ποι!lητ. , άόρ. (Σ' -"11άχ/}η,,, ιiόp. 6' -"λ1ά.,." .. · ΠΡκ 
·ιjλ1αyΜCΙΙ' άλλόσσι..ι θέσιν, διασταuρwνω, όνταλ
λόσσω, συναλλόσσω: πολέμοιο ntieCI!! lπΙΧ112' 
ξιι'lll'&=σύροντες τό σχοινΙον τοϋ πολέμου δλλοτε 
μέν πρός τό έδώ δλλοτε δέ πρ:'ς τό έκ' τ, τ. i . 
μαχόμενοι άμφιρρεπη μάχην.- Πιιθ'l) •• συνάπτομαι 
στενώς, 

, Ιπ-άΙΙηΙος, ο" <ΙπΙ + &11ή1_)' ό εΤς κατόπιν 
τού δλλου, όλλεπόλληλος n αυνεχής, όδιάκοπος. 
tn-άΙμcνος, 011' συΥΧΙΧ. μτχ . ιioρ. 6' .. 00 1φά.1. 

10μιιι . 
Ιπ-aλξις, '&ω~, 'ij <lnαλέξω)· μέσσν άμύνης ιι fn-' 

σλξις, προμαχWν. - Ι'ιν:χω;, δμυνσ, ύπεράοπισις, 
προστασΙα. 
επ-aΙπνος, α" (lπΙ + ΙΙ1Π1lιαταS')' εύτυχής D εύ': 

χόριατος. [~I' έ~υμoλ. βλ. ΙΙ1π .. ιατοο]. 
έπ-άΙτο, . Υ' ~ν. ίπ, 1101'. 6' τοί) lφιU10μιιι. 
Ιπ-ΙΙΙώστιις, -OV, δ (Ιπί + ά10άω)' ό άλων/ζών, 

ό έλαύνων τούς 60ος κατό τό όλWνιομα. , 
Ιπ-δμάομαι, μ6λ, -ιjαoμαι' ίπ. &01' . οι' Ιπαμ"σά -

1Μ1"' μ'σον, περισυνάγω τι δι' έμαυτόν, έπισωΡεύι.ι. 
Ιπ-αμ-ΙΙΙτι\ρ, -ifeo~, 6' ποl'l)τ. ιiντΙ lnCItίCIPdΠIi 

('παtιαβαl1lω)' ό όνα-=αίνων έπl τινος, όνα6άτης, 
έπι6άτης ι 1Ι6αοι fI4(IHriiιo IΠΩμβιιτijρε, = άσθ,ένειαι 
φυόμεναι έπl τι'jς σαρκός, λέπροειδη έξανθήματσ. 
Ιn-δμc'Ιω, μ6λ. 'ψω' άνταλλάσσω, όνταλλάσαω 

έμΠΟΡεύματα·- ΙU,oν, όλλάσσω (μεταβοΙνι..ιν) όπό 
τοΟ hιός εΙς τόν δλλον : νίκ" InoΜZlP.~cxa ιI?~eσi 
-ή ν/κη μετα6a/νει (fPXEraI) έναλλόξ όπό τοΟ έ
νός dς τόν δλλον (π6τέ εΙς τό'νfνd καΙ πότε εΙς 
τό~ δλλον), 
fιι-άμcΡος, h, ιι!ολ . iv~'! lφ-ιt""'fO~' 
Ιπ-αμμΙvος" !ων. "ν.Ι lφ·"μιjJ"o~. ιtτχ. ποι8. πρχ. 

~oυ lφάπτω. 



Ιιι-αμ-μινω, nOt'lj't, ά.ντΙ In' 4Ν-μι"οο. 
Ιιι-ΙΙμοιδΔδΙς, ίπΙρ. (ιπαμΙροο)' όμoι6αlWς, όλ

ληλο '-ιαδόχως. 
Ιιι-ΙμοfβIOC;, Ο". χι.ιΙ Ιιιαμοιβ6ς, ό" (Ιπαμιβω)' ' 

ό εΤς έπl τού δλλou,ό όμοι6a1ι.ις κεΙμενος, όμοι-
6aτος. , , 
Ιη-αμιι-Cχω, μΙλ, -αμφέξω' ά.όρ. 6' Ιπ,ήμπιαχο", 

ά.πι;φ. ,έπαμπι"l.εί,,' ένδύω έπιπροοθέτι.ις, ~ σκε-
πόζω όπ' έπανω ~ έπικαλί πτω. ' 
Ιιι-Ιμύντωρ, -Oe"i, δ' 6οηθός, ίιπερασπιστής. 

'Εχ ,01) 

Ιη-Ιμύνω, μeλ .• t;Yώ' Ι:ρχομαι (σπεύδω) είς 60' 
ήθειαν, ύπεΡCσι . lζω, 6οηθώ. 
Ιη-αμ-φCρω, ιinΙ έπα"αφέeω. 
Ιη-αμφoτι:ρiςω, μΗ. -Ιαω. ιiττ. -fQJ (lπΙ+&μφ6-

τεeΟi)' κλlνω πρός όμφότερα τό μέρη, ποlζι.,) δι
πλούν πσι. νΙδιον ~ όμφιΡΡέπω, όμφιταλοντεύομοι, 
μεταξύ δύο γνωμών. 
Ιηάν, σύνδ. (έπεί+Ιί,,> , μ,γν. τύπο, του έπή". 
Ιπ-ανα-βαίνω, μίλ . -βήαομαι' πρκ. -peP,lHα' όνα-

6αΙνω έπl τινος, όνα6a , νω έπόνω εΙς, lππεύω.- 11 
πορεύομοί πρόι; τό μεσόγεια. 
Ιπ-ανα-βάλλω, μΗ. -βαλώ' πρχ. -βέβΙ,1Ηα' έπιρ

ρΙπτω, σηκώνω ικαl ρΙπτω) έπόνω. - Μίσον, ρΙπτω 
έπόνω μου, φορώ ,- Illν τιρ μίσφ τόπφ στιμ. ώσ. χι.ιΙ 
όνα6όλλω, όνοστέλλω, έπι6Ροδύνω. 
Ιη-ανα-βlβάςω, μίλ. -βιβάαω, ά.ττ. -βιβώ' μτ6τ, 

τοίί έπ-α."α.-jJα.l"ω· όνο6ι6όζω έπόνω εΤς τι. 
Ιιι-ανα-βληδόν, ίπΙρ. <Ιπα._βάΙλω)' «όναρρι

χτόι, έρριμμ tνa έπόνω, έπl έπανωφορΙων π.χ. 
άιι-ανα-&οάω, μβλ. -tjαομαι' όνοκΡόζω πόλιν, 

«ξoνα'~ω\ ό ;w., φ ~ νόζω μέ ΔUνατωτέpoν φωνήν. 
Ι"-"ιν-αΥαΥεΙν, ιinr-CP. iop. ~. tf.U lπ·α.,,-άΥω. 
Ιιι δναΥιιάςω, μίλ. -άαω' όναγKό~ω δι6 της 

6IcC;, έξcναγκcζω πόλιν. 
Ιιt -δνάyιιη~, ε, (έπl + &"cι,.",,)· iv χρ";σδΙ μόνην 

y.cιι « τ ' ι)')~. lπ;'"α,."ε, (ίνν.lοτΙ)· εΙναι έπόναγκες, 
εΤ"α όιαγκοΤον, όνόγκη. 2) 1:ό o~~. inCΙΙvt~ κιχ! ώ; 
ίπ ρ. Κ )τ' όνόγκην, όναγκαστικώς: 'πά"α.l'χε; χο
μώ.,ε,=τρέφοντες μακρόν κόμην κατ' tnIKρarIi-' 
σαν Ιθ μον (χΙΧΙ σιινιπιί), κατ' όνόγκην). 

ΙΙΙ-δν-δyoΡCύω· όνακηρύσσω δημοσlQ (μεγαλο-
φών , ς) 6λ. έπα."είπο". ' 
Ιη-αν-άΥω, μίλ. -άξιο' ά.6;ι, 6' -σ1'tf,αΥΟ,,' δΥω 

έπόνω. φέρω έπόνω. έξεγε/ρω,' διεγεΙρω. ' 2) έξυ 
ψώ, έKθεlό~ω, όνυψώ - 1I όδηγώ, φέρω tι σύρω 
6n/cw, όποσύρω Ο έπαναφέρw n ποραπέμπι.,), όναφέ· 
p~μqι. εΤς τι(να).- 111 jμτ6. όηοσύΡομαl, ίιποχωρώ. 
ιν έξόγω πλοΤα (τ6 όδηγώ) έξω εΙς τό πέλα'{ος.
Π:ιι8ητ. έξέρχομαι (όνοΙγομοι) εΙς τό πέλαγος έν
αντΙ.:ιν τινός. - V φέρομαι, μεταφέρομαι εΤς τι 
μέρο:;. Έ; α'}τοϋ τό ' 
Ιη-αν-δΥωΥ{ι, 'Ι) ('πα."CiΥΙΟ)' τ6 έκπλέειν έναν· 

τΙον τινός, έπΙοεσις κατ6 θόλαοσαν.- 11 όνόκλη
σις, έπισ τρο'ι ή. 
Ιη-α.να-δΙηλάςω· διπλασίόζω, έπαναλσμ6άνω 

έρι. τ .;σει (cξαναρwτώι). 
Ιιι-ανα-&ι:δομαl, μΙλ. -άαομαι, ά.πo~.· θεώμαι έι< 

νέοιι, 6λέπω πόλιν. . 
Ιιι-αν-αΙρu· οηκώνω ίιψηλό, άνυΨώ.- Μβ:;ον, έ

γεlρw (cξεσηl(ώνω τόν Ινα κατό τοΟ 'δλλο\JΙ).
Π:ιιΙΙη't., όνεγεΙρομαι, άνΙσταμαl. 

Ιιι-ανά-ιιcιμαι, πα8ητ.· εΤμαι τεθειμένος έπl τι
νος ως πρόστιμον. ποινή (~ ώς 6ρci6εΤον). 
Ιη-ανcι-ιιλαyyάνω· ύλαl(τω πόλιν . καΙ πόλιν 

(C'ι'αυΥύζω κατ' έποναληψινι). 
Ιιι-ανα-ιιρούω· ώθώ πρός τ6 δπ/σω (τ6 πλοΤον), 

τ6 κόμνω νά όνακΡούσι;, (φύμναν (c"d χω.:?ήαl1 .ι, 
~olιnIa,». ).- ΜΙσσν, έπιστPέφW, όνακρουω πρύ
μναν (cvποατeΙqxια ΙπΙ 'τοVΠΙαω.). 
'Β-ανα-Χύιιτω, μ'λ . • ψοο; , τεΙνω πρός τ6 ' ΔVω, 

Ιχω διεί:θυνQιν πρ6ς τά ' δν.ω. " 
,. Ιιι-ανα-λαμδάνω, μΙ)" ,""ιJ,ψoμα~' . άΥα~αJJ6όνω 
πόλιν, έποναλαμ6όνω, έnανaρxlζω, . ,. 

Ιιι-δν-δllσιιω, μ'λ. -ciNWOCD' Kατανaλ/σιιω tπl 
πλtoν; ttoδε~ άκόμη., ' , 
Ιιι-αyα-μiνω, μ'λ. -"...,.,,~ Ouνcx~ω άναμένων; 

πε"'ιμένω περισσότερον όκ6μΓΙ διαμένω, παρομένω 
κόΠ(.ιυ μαl(ρό εΡον τοΟ πρ06λεπομένοu.- 11 περι" 
μένω (διό) τινο. όναμένω τινά. 
Ιιι-ανο-μιμν6σιίω, μΗ. -μ"ήαω' ύΠΓνθυμΙζω, ύπο· 

μιμνόσκω, πόλιν μνημονεύω' 1) όνoφέΡW εΤς τινα. 
Ιn-ανcι-νcόu, μΙλ. -άJ"ω' όνανεώνω, έπαναλομ· 

6όνω. όναζωογονώ, ξαναζωντανεύω. 
Ιιι-ανα-ιιαύω, μΙλ. -αω' κάμνι.,) τι(νά) νά όνα

naut't:j (νό όκκουμ6ήοι;,1 έπόνω εΤς τι.":' Μίσον. ά
ναπΟΟομαι, άκκουμ6ώ, έπόνω είς τι Ο μτφρ. στηρΙ-
ζομοι εΤς τι. , 

Ιιι-ανcι-ιιιιδάω, μaλ. -ήαω ~ -ήαομαι' όναπηδώ, 
πηδώ έπόνω εΤς τι. 

Ιιι-ανcι-ιιλΙω, μίλ. -nUVιιομαι' Ιω'ι. Ιιιαναιιλώω, 
μΙλ. ·πlάJαω· όναπλέω κατό τινος - 11 πλέω έπl 
της έπιφανεlaς, όνα6αΙνω εΙς τήν έπιφόνειαν: 
έπα."α.πλάJει {ιμΊ." Ιπn Ηαχά = κσκοl λόγοι Ιρχον
τοι ' (όνα6c/νουσιν) εΙς τήν γλώ ,σαν ίιμών.- I1 
πλtω όηΙσω πόλιν, έπιστρέφω πλέον. 
Ιιι-ανα-ρρίΩτω κιχΙ -έω· όνασρΙπτω εΙς τ6ν ό

έΡα, ρΙπτω έπόνω ύψηλό εΙς τόν όέΡο 11 ώ~ ιiμτδ. 
(ίνν. lμαv~όΥ)' πηδώ, τινόσσομαι, ύψη)(Q εΙς τόν 
όέρα. • 

Ιιι-ανά-σεισις, ·.ω" '1;' τ6 όνασε/ειν, πόλλειν, 
εΙς τ6ν άtρα (έπΙ δπλων). 'Εκ του ' 
Ιη-ανα-σι:Ιω, μΙλ. -αω' οηκώνω τι πρός τ6 δνω 

καΙ τ6 σεΙω, πάλλω, έπισεΙω. 
iιι-ανά-aτδαις, -εως, 'Ι) (lπα."lατ,lμι)· έξανό

στασις, έξέγεροις έναντΙον, έπανόστασις_ 
Ιιι-ανα-στήσομαι, μίσ. μέλ. 'toίI lπα."lατ,lμι. 
IneQva-aTpiφU, μΗ. -ψω, ιiμ,δ.· στρέφω, στρέ

φομαι, όπlσω έναντΙον τινός, όνθίστcμαι. 
Ιιι-ανα-τεΙνω, μιλ. -τε"ώ' τείνω τι πρός τό 

δνω, όνατεΙνω τι πρός τινα: Ιπα"ατιιί"ω έλ-πΙδας 
=παρέχω έλπΙδας. 
Ιιι-ανα-τέλλω, μΗ. -α."α.τ.Ιώ· ιiό;:. α ' -α."έτειλα. 

ύψ~νω τι, σηκώνι.,), έγεΙρω.- 11 ιiμτ6. έγεΙρομαι, ό 
νατέλλω (έπl τοΟ ήλΙου): Ιπα."τέλΙ"", xed"o, = 
ό έπερχόμενος Xρ6νC'ζ, τ6 μέλλον. 

έιι-ανα-τf'ημ., μίλ. -t7-ήαω' έπιθέτω. 
Ιιι-αvα-φέΡU, ποιητ. Ιιι-aμ-φέρu· φέι=ω όπίσω 

(κ σΙ ρΙπτω) έπόνω εΙς δλλον 11 όποδ δω τι εΤς τινα, 
προσόπτω τι εΤς τινα. 2) ύπολογΙζω. 3) κομΙζω 
όπΙσω όγγελΙαν.- 11 Πα8η,. φέρομαι πρός τό δνω, 
ύψώνομοι, σηκώνομαι (ώ~ όναθυμ/ασις π. χ ), 
Ιη-ανα-φiίσάω, μίλ. -ήαω' παΙζω, τόν αύλόν, έπ

αυλώ,ουνοδεύω μέλος τι ποΙζων τ6ν αύλόν. 
Ιη-ανα-χωρέω, μίλ , -';αω' f χομαι όπΙσω πόλιν, 

έπανέρχομαι, ύπoχwρώ. 'Ι<:, CΙΙ~τoίl τό 
Ιιι-ανα-χώριισιc;,- ιιω" '1). έπιστΡοφι'ι. ύποχώΡησις. 
Ιιι-όν-είμι (llllt-d.ιί+εΙμι) - Ιnα."ΙI! ,ομαι' Ιπι

στρέφω, Ι:ρ.<ομαι όπΙσω πόλιν.- • όνα6alνω, 6~ρ-
χομσl: όνοτέλλω. . 
Ιη-α t-civaI, Ιιι-αν-εΙς, ιiπρφ. χllΙ μ<tχ, CΙσρ. 6' 

to!) lπα."Ι,I·~ι, 
Ιιι-αν·είιιον, ά.όρ. 6" διακηρύσσω ~ ύπισχνοΟ

μαι δηl-ο ,ΙQ.-'Ώ; '~'~1:, τοότοιι ιΙναι lν χρ-ήσιι δ ,π· 
σ"αΥοeεVιο• ' ' 

Ιιι-αν-εΙρομαι, lmv. ιiν'tΙ Inα"έeομαι (6λ. λ.). 
fn-av-clIciv, iιιανcλΙών, ιin"i. χι.ιΙ μ<tχ. :iop. 

6' του Ιπα."έιl1.0μαι. . 
, Ιιι-αν-έρομαι, ' ίφν. -dρoμar έρωΤCΙ tπaνειλημ
μένως; 
iιι-αν-έρχομαι, μ.λ. -.UUαομαι, ιiπ08. μιτ& • ' ιργ. 

ιio ~ , 6' 'πα.ΙΙήλ.fJoo", πρχ. InαnAίflvh (πρ6λ. ' 'JXo' 
μαι)' Ιρχομαι πόλιν 6πΙσω, έπονέρχομοι, έπιστρέ
φω n ΠΡοσχωρώ, αυγχωρώ.-ΙΙ όνα6a1 ω, ό,νέρχομαι. 

Ιιι-αν-lι_ω· Ιχω Ιλ6ει πόλιν όπΙσω, Ιχω έπι· 
στρέΨει, έπιστρέφω. ' 

iIfeoY8iu, μιλ. -ιfα. ('πΙ+Ι,,8ο,)' όνeώ, όν8/· 
ζω, εΤμαι όνt)ισμένος Ι μτΦΡ"lπlόλμυΡδς κρΟύστας 
(πέτσας, φλοιοό) σχηματιζομένης έπl έπιφaνεlaς, 
~ έπl τόΟ χνσο :rt\c; κάτω σιανόνος Β rIvtxcil" εΤμαι 
έπl Tt')c; tnιφaνε/ος, φalνoμαι καθαρό. ' ' 

Ιιι-αvΊις .. , ιι'λ· .• Ισοο, ιioςτ. -ra; ('nl+l"fJooi)' κο
αμώ μέ δν!)η, ατολ/ζώ μΙ δν8η Ι yιvιώ" κάμνω τι 

. νά ~80νι:1, Kaλιίιπω .τι μt τι. 
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Ιn-ανθρδιύδcς, -ω", ιιΙ' μικροl Ιχθύες ψηνόμε-
νοι έπl τών όνθρόκων, ΈΧ 'l:oίl . 
έπ-ανθρακίςω, μΒλ . -αω' ψήνω (άπτω) έπl όν, 

θρακιάς (έπόνω εΙς τ6 κάρ60υνα). 
Cπ-αν-ίημι, μΒλ. -α .. ,ήαω' έπαφ/ημι, άφ/νω τι να 

γυρlσr;ι όπΙσω, χαλαρώνω, όπολύω, όποπέμπω.- 11 
ιiμτδ . μsτιχ Υ"ν . , χαλοροομαι, έλαττοομαι, παύομαι 11 
όποθαρρύνομαι. 
έπ-αν-Ιαόω, μΗ, -ώαω' καθισΤώ Τσ~ν, έξισώνω. 
έπ-αν-ίατημι, μSλ. -ατήαω' σηκώνω, έγεΙρω, πό

λιν, όνεγεΙρω 11 κόμνω τινά νά έγερθιj.- Ι llctOTj,l:. , 
μι,ιχ ένεΡΥ. ιioρ . δ' -αΥέατη", πρχ . -α"έαΤ'1κα, ιiμ.δ. 
σηκώνομαι, έγείρομαι, Ιπειτα όπό άλλον, Τι κατό 
διαταγήν δλλου τινός 11 yι;νιχω~, έγεΙρομαι, σηKc.:ι
νομ J Ι ~ έπΙ πρσιΥμci'l:ων, άνε'{ε/ρομαι, όνυψοομαι, κτΙ, 
ζομαι, 2) έγεΙρομαι έναντΙον τινός, έπαναστατώ 
κατό τινος. 
Cπ-αν-ορ8όω, μΙλ. -ώαω' Ι;Ι Ισ,οριχοΙ χι-όνQΙ λ:φ

Μνοιισι ~ιπλ Υιν σι!ί;ησιν: πρ •. Ιπ-ηll-ώρ8-av", ιiόρ. ιι' 
Ιπ·η v-ώρ{Jo:»αιι χλπ.' στήνω τι όρθιον, τό σηκώνω 
κοl τ6 στήνω εΙς τήν προτέραν του θέσιν 11 τό όρ· 
θώνω πόλιν U yaVLxc!i., διορθώνω, 6ελτιών~, 'Ε, 
Ct1jtGU τό 

έπ-αν-όρ8ωσις, ·sat" ~. άποκατάστασις Ι διόρ
θωσις. 6ελτΙωοις. 
έπ-αν-τέΙΙω, ItQLTj,l:. χσι ί !ων, ιiv'l:t ln-CZ"II-ιoI},w, 
έπ-άντης, _, (έπί+&"τα)=ά .. ά"τη, (8 δλ.), ιiν,;Ιθ. 

tcj\ Ηιιτά"τη,. 
Ιπ-αντιάςω, μΗ, -άαω' συναντώ, άπαντώ, 
έπ-αντ1έω, μSλ. ·ήαω' όντλών χύνω τι έπόνω 

είς τι. περιχύνω, κατακλύζω.- Πσιθητ., περιχύνομαι, 
κατακλύζομαι, ύπερπληροΟμαι. 
ιπ-ανϋω, μίλ . -ύααι' φέρω τι εΙς τέλος, τελειώ· 

νω, συμπληρQ.- MsaGV, ΠΡOμη~εΎW, παρέχω . 
Ιπ-άνω, έ πΙ;; . (έπί + & .. ω)' εΙς τ6 άνω μέρος, 

έπόνω 11 με.eι ,QίI ΙΙ~θpoιι Α cxμ6ciνει lJύνσιμιν επ ιθ. : ό 
έπά"ω πυΡΥας=ό άνω (ό άνώτερος, ό «πιό έπόνω ») 
rιύρ'{oς.- 1I έπΙ ΧΡόνc;ιι . πρΙν, πρότερον. 'E~ OΙ o}.GU τό 
έπάνω&εν, π?ιη,. -δε, έπΙρ. (έπά"ω)' ( πό έπόνω, 

δνω 11 ΟΙ έπά"ω{Josν (έπΙ χρόνοιι) = οι άνθρωποι τών 
προγενεοτέρων χρόνων . 

έπ-άξιοι;, ο" χσιΙ -α, -ο" (έπί + &ξ&:>,)' άξιος, ό 
όξΙζων τι , άντόξιος (μετeι Υ2-1 . ) 11 ιiπoλ. , άξιος, πρέ · 
πων, άρμόδιος. 2) άξιος μνεΙας.- Έπί~. -ως. Έ~ 
cxιj';f)U τό 

Ιπ-αξιόω, μΗ. -ώαω' κρ/νω άξιον, όp~όν, μιτ' 
ιiιψρ., λσιτιν. dignor,- 11 προσδΟΚώ, ύποθέτω , πι-
στεύω. . 

έπ-αξόνΙOCΊ, ο" (lπΙ + &ξωtι)' ό (στηριζόμενος) 
έπl τοΟ άξονος; 
Ιπάξω, ΙΙωρ. 6' Ινιχ. μια, ιioρ. a' 'ι:?ίΙ nήΥ"vμι. 
έn-iοιδή, -Ij απιιl!ΙιJω)' ποιητ, xoct !ων. ιiν-.Ι ΙπφJή, 
έπ-αοιδός, δ, ποιητ. ΙΙν'ι:Ι έπφδό., . 
Ιπ-δπειΙΙω, μίλ, ·ήαω' έπισεΙω τι ώς άπειλήν 

πρ6ς τινα, φ08ερΙζω U προσθέτω όπειλός, όπειλώ 
έπl πλέον, έπαπειλώ, 
Ιπ-απο-δύομαι, μίσον' έκδύομαι καΙ άρχΙζω νά 

έργδζωμαι ( << όνασκουμπώνομαι στή δουλιό»). 
Ιιι-απο-&ν!ίσκω, μέλ. -iJocι"Oϊί.:uιι' όποθνόσκω 

μαζl μέ τινα, iΊ έπειτα όπό τινα . 
u-αnο-ιινfΥω, μ&λ. ·ξω· πνΙγω έπί πλέον (δλ

λων πνlγέντων), άποπνΙγω έπl τινι IItaQTj'l:, ΙΙόρ. β' 
lπ-ιιπ-επνlΥη", 
έπ-άπτω, ίων, ιiv'l:l lφ ·άπτΦ, 
Ιn-anύω, δωρ. ιiv'l:l lπηΠ'iJω, . 
Ιιι-αρά, Ιω ·ι . Cπ-αρή, -Ij <ΙπΙ+&ρά)· κατόρα lςa-

τό τινος, βλαοφημΙα, Έ~ ιι~τoίl 'ι:ό 
έιι-αράομαι, μίλ . -&αομαι, iIt, -ήαομαι' . πρχ. lπ

ήρίiμα&, «πι;θ: έκφέρω ιςατόρος κατό τινος, κοτα
Ρώμαι, 6λασφημώ' U lnαe&alJ.ιι. 1670"= έκστομlζεlν 
κατόραν, . 
Ιπ-αραρίσκω, μΙλ. lπάραω· ΙΙόρ. ιι' lπi1ραα ' ιiόρ, 

6' In:ήραρo,,' προσαρμόζω τι εΤς τι Τι έπ/ τινος, στε
ρεώνω είς ΤΙ.- 11 ιiμ,6. έν. 'ι:φ μΙα, πρχ. lπάρ'1ρσ· 
προσαρμόζομαι καλώς, άκριΟΟς 11 μτχ . . ;ΠCΙΡ'1ρ~ ... 
κολώς ήομοσμένος, έστηριγμένος Ι 'ι:ήν ct~,I:'ijv σημσισ, 
iiIL xat t σΙΙΥΧΙχ. μ,l:Χ, .ιloρ. ln:άflμrιOi (- κaλQ<; ' 
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προσηρμοσμένος, παp~σKευασμένoς, έτοιμος). 
έιι-άρας, μτχ. «ο;:;. σι' 'l:OU έπ«Ιρω. 
Ιπ-Cίράσσω, ιiη. -ττω, μΗ. -ξω' ρΙπτομαι έπΙ 

τινος, προσαρόσοω. 
Ιπ-άρΙτος, ο" <έπιιράαμα&)' ό ύποκεΙμενος είς 

κατ6ρον, έπικατόροτος, κατηραμένος. 
Ιιι-άΡΥεμος, ο" (έπί+&ΡΥεμοl')' ό έχων λευκήν 

κηλτδα εΙς τόν όφ8αλ μ6ν (πόσχων όπό όρ'{εμον, 
όπό λεύκωμα τών όφθαλμών).- 11 μτφ;.. . σκοτεινός, 
άμυδρ6ς, όσα~ής, . 
έπ-άΡΥυρος, ο .. (έπΗιiΡΥVΡΟ.)' ό έπηρ'{υρωμέ · 

νος, κεκαλυμμένος μέ άργυρον. 
έιι-αρήΥω, μέλ . -ξω' έπβοηθώ, έρχομαι εΙς ι30ή

θειον, 6οηθώ. Έ; oι~tljU ~ό 
έιι-άρηξις, ·εω., -Ij ' 60ήθεια, έπικουρ'α. 
έπ-άριιρα, -ειν, ιiμ,6. πρ χ, xoc! ύΠΒρσ. 'ι:οί) έπ

II(lIIelawro (βλ.λ,). 
έιι-δρίστερος, α .. (έπί+άρ&ατsρό,)' 6 πρόc τήν 

όριστεράν χεΤρο, πρός τό όριστερά Ο μτφ;;. όδέξιος, 
άνεπιτήδεισς, άνάποδος (π"βλ . fCZH.9ιluche). 
έπ-άρκεσις, ·εω" ή ' βοήθεισ, έπ,κουρ/α. Έχ ,οί) 
έιι-αρκέω, μελ . -έσω' ιiόρ. σι' lπ-ήρκεαιι' όποτρέ 

πω, άποσοΟΟ, έμποδlζω " έπιιρκέω τ&,,; τι = όπο-
κρούω (6ποτρέπω) τι άπό τινος . 2) μιτ' σι Ι τ,πρ ιίΥμ. 
μόνον' έμποδΙζω, κωλύω . 3) μ6Τeι δ?, . π"οσ . μόνο .. 
6oηΘW, Ιρχομαι εΙς έπικουρίαν τινός, προστατεύω, 
προφυλάσσω, ύπερασπΙζω.- 11 χορηγώ, έφοδιόζω, 
μεταδίΔW.- 111 ιiπoλ ., ε1μαι έπορκής, ε1μαι όρκε-
τός, έπαρκώ. Έ~ σι~ τoί) 'ι:ό . 

Ιιι-αΡKoύντωlί, ίπΙρ. ix τ~, μ'l:)(.. 'ι:οί) iveat.' έπ
αρκώς, όρκετό. 
ιιι-αρμενος, έπ. μ.χ. πσιθ, ιioρ . δ' 'l:oίl lπcιl/αρl

ακω' καλώς προοηρμσσμένος, καλώς πορεσκεuo- ' 
σμένος. 
έιι-άρουρος, 011 (έπί ' + ιiρol1ριι)' 6 έπl της γης 

wv, έπ/'{εlος lΙπρσκεκολλημένος εΙς τούς όγρούς καΙ 
καλλιεργών αύτούς c.:ις δQυλοπόΡΟΙf(ος (Aot'l:. &d
scriptus glebae). 
Ιιι-αρτάω, μέλ. -ήαΦ' κρεμώ τι έπόνω είς τι Τι 

όπό τινος.- DocQTj'" '{'όβοι; Ιn:ήeΤ'1τιιι-φ66ος έπι
κρέματαl, έπΙκειται, έπαπειλείται. 
Ιπ-αρτής, έ. (lπi+cieτέω)' έτοιμος, πορεσκευα-

ομένος. . 
έπ-αρτύω χσι! -αρτύνω· συναρμολgγώ, προσαρ

μόζω, στερεώνω έι:ιΙ τινος.- Ι! έτοιμάζω, πcιρo· 
σκευόζω.- MsaQY, παρασκευόζω δι' έμouτ6ν. 

Ιιι-αρχία, ή' τό όξΙωμα τοΟ έπόρχου Ι τό όπ6 
έπόρχου διοικούμενον διαμέρισμα έΠΙKρaτεloς τι
νός. Έχ .ou 
lπ-αρχος, ο" (Inl+de%'i); άρχη'{ός, ήγεμc.:ιν (Ι 

έπί τii. άρρω 11 κυ6ερνήτης περιοχής τινος, ό καΙ 
νΟν έπαρχος, 
Ιπ-άρχω, μ'λ. -ξω' ε1μαl Ιπορχος, κu6ερνήτης 

έπαρχΙας . 2) διοικώ κα/ τι δλλο έπl πλέον τών 
Ιδικών μου.- 11 μΙ σον, lπάρχαμαι' δρχομαι (δρχ/ζω) 
έκ νέου' lπήρξα"το δandsaaa" .,. l\pxIσov πόλιν μέ 
τά ποτήρια (νά χύνουν οΤνον εΙς τα ποτήρια) ΙΙ Υ.
νιχω;, παρέχω, έφοδιάζω, διανέμω. 
έπ-ΙρωΥός, δ (lπιιρήΥω) , ι30ηθός, έΠ/Koupoς, 
Ι-παρ-Υνουν, πρ,; 'l:OU πcιρ-αι"Ιω, 
έπΙσάμην, ιiόρ, σι' ,;οί) :πcιτέOμ4&, • 
έn-ασκCω,μΙλ. -tjaat' ιiόp . σι ·fjaH,laII· έπιμελCις 

έκτελώ, έργόζομαι ένταΤΙKCις εtς τι. - 11 περικο
σμώ, καλλωπΙζω,- 11 όσκώ, έξασκώ μετέρχομαι 11 
όοκώ έμαυτόν ('{ύμνόζομειι) ' είς τι n καλλιερyQ. 
έπ-ασσΙτερος, α, ο" απί + claa~,,)" 6 εΤς έπl 

τοο δλλου, 6 εΤς μετά τόν δλλον. 
• Ετvμ. t 'ι:ό αιίνθ.τον ίσ;(ημσι'l:Ισθη δ:iαιι '1:011 ίπιρ. 

*In·CI,,·av, πρδλ. &aav~lcz (-ιiUΣ lπ" &},10&Ι;, · χιχθ· 
Ήσιίχ. ), δμ'ljΡ · πcιaavdl'l1 (=έν πόor;ι σπouδιj), αη", 
(πρχ. Ιααvμαι), Ka'l:&: 'totu'l:ot ' inIIaavιos(!o.<,*ln·cz,,·av· 
'ι"ό·τsροι; ~ιxθ' Δ:πλολαΥΙιιν. . 
inaaOU1'CΡO-TpJIitς, Ι, (lπcιaaV~.,a, + 'l"IlIPro)' 

ό έπαΚΟλου8ών εύΜς μετό τόν δλλον, όλλεπόλ-
ληλος, . 
. tn-αστρ6ιιτω, μΙλ. -ΨιΖι· όστρόπτω εΤς τι fι έπl 
ηνl, όστρόπτω nρoσέτ .. 



in..qnw, ιi1:Τ. ι1~1:Ι Ιπ·σ.ίααl» (8 15 λ.). 
-Ιη-συδάω, μιλ. -ήαl»' έπιφων" (λtγω έπιπροσδέ-

τwς)-μΙαoν, έπικαλΟΟμαι. ' , 
Ιηάύδιιν ~ Ιηαύ_διιν, πιιθ1j't. ιiόp. ιι' 1:01) πσ.~I». 
Ιη-συΙΙω, μΗ. -ήαl»' πιιθ'ljΤ . πρχ. ιπ"νΙ"μα', <lni 

+A';lόi)' πα/ζω τόν αύλόν συμφώνως πρός ΤΙ, συν
οδείιώ.-Οιιθη1:. πα/ζομαι συνσδεΙQ αόλσΟ. 
Ιη-συllςομσι; μΙλ, -lαομα" ιiπoθ . · καταλαμ66νω 

κατοικΙαν εΤς τι ' μέρος, ~αΤOΙKCι πλησ/ον τινός 11 
στρατοπεδεύω πλησ/ον πουllδιανυκτερεύω μετό τινος. 
lη-aυΙις, -.~, 'iι (Ιπί + AlίlIi)' τόπος διό νό 

διέλθr;ι τις τήν νύκτα του, όγροτική κατοικ/α 11 κα
τόλυμα. 
εη-aυΙ0ς, δ <inl + σ.τίΙή), πλ'ljθ. Ιπο.ιιλο" οΙ, χ!ΧΙ 

ΙπαιιΑ.σ., 1:ιi ' μόνδρα διό κτήνη, στούλος 11 Υινιχω., 
κατοικία, 01κος. 
έη-aυξάνω ~ Ιηaύξω, μiiλ. -:Ζιιξήl7ω' αUξόνω ΤΙ, 

τ6 κόμνω νό αuξηθr] , μεγεθύνω.-Ο:tθ1jΤ. αUξόνομαι. 
Ιη-aυρι:ίν Ιπ. -Ιμι:ν, ιiπρφ. ιi') p . β ' 1:0υ Ιπιιιι

ρί οΚο,_ ι, 
ΙII-αυρέω=Ιπαιιρ[I7ΚO ,u.αι, 

. Ι.η-αύρι:σις, -.IXJi, 'iι (επo.ll~ίl7κoμα,ι)' καρπός, δ
φελος iι ζημ/α, προερχόμενα έκ τινος πρόγματος 
11 όπόλαυσις, κ6ρπωσις. 
Ιη-αύριον, έπΙρ. ιiντΙ Ιπ' ο.;;,;ιιο,,' οϋριον, τήν 

δλλην ήμέραν (cταχtό»). 
-Ιη-αυρίσκομαι, ιiπoθ. (τό ένεΡΎ, Ιπα,ιιρΙοκω 6.πιχ; 

μόνον ιiπιxντ~, χιχΙ τό 6.πλοϋν ο.τίΙΙ'l7κω iι ο.VJΙοκομο.ι 
ttv .Ινιχι Ιν χρτ,αιι)' μιίλ. Ιπαιι~ήαoμαι' ένβ?Ύ. ιiόp. 
Ρ' In"vgo." δω". Ιπα.v~", Υ ' 4νιχ. ΙΙποτ. InaVJrJ, 
ιiπ"φ. Ιπο.ιιρεϊ" βπ. - έμε.,· μί,. ιiόp. 15' ΙπηIlJόμη _ , 
Ιπιχ. 15' Ιν. ·f/t')τ. Ιπο.Vi!ηα,ι, Ύ' πληθ .• ",,,ται· μετέχω 
τινρς, λαμ6όνω τι, όπολαύω μερΙδιον έκ τινος 
πρ6γμ. n φθόνω τι, έγγΙζω τι, έπιψαί:ω τι.- Μ",ον, 
καρπούμαι τό όποτελέσματα (τούς καρπού:;) nρόγμ. 
τινός, είτε καλό εΤτε κακό εΙναι ταΟτα (μs'tάι Ύδν. ) 
11 συχ,ότ.~oν έν χΙΧΥ.1/ σ,llμχα . (μιιτάι πιχ"ιi; a!ρωνε Ι a:~): 
fm πό"I~ lnaίIeIXJrtaa Ρα,σιίοijΟi=Τνα πόντες όπο
λάίισώσι τήν κακότητα τού 6ασιλέως, 1να πόντες 
τόν γνωpΙowσι (πρός ζημΙαν των) 11 όίω μι., Ιπο.ιι
ιιήl7ιo{kι,=νoμΙζω δτι θό αlσt)ανθι':j τός συνεπε/aς. 
2) ~&;' a:ίτ. ΠΡiΥμ. έπιφέρw, πρoξενCι, κατό τοΟ έαυ
τού μου. [ιiyνώ"τoυ ,Ιτυμολ.]. 

Cσ-άϊίσο." Οροατ. ιiop . ιχ' ,;oiJ Ιπ-ο.Οω· ΙΠllfίαo.ι; μτχ. 
έIι-αϋτέω, μέλ. -ήσω' όνακραυγόζω, όλαλ6ζω, 

έπί τινι, Ι,π-.ιιφ"μέω υ κόμνω προσέτι θόρυ60ν, 
πρoσ:pωνCι. 
έη-αllτοφώρΥ, ίπΙρ . ιiν,;Ι Ιπ' o.υ~oφώί!φ= λιχ\ιν. 

ίη ipso furto = έν αuτι':j τι:! Kλoπι:i η έν αύτι':j rt;j 
πρόξει (αμνελτιφθη ~ηλ. Ι'Ι ιjι l"λ5πτιν ~ Ιν Φ ΙΠΡΙΧ1:
τι" ιiλλo τι χιχχόν). 

in-auxcYIoc;, ο" <Ιπί+ο.τί%ήιι)' ό έπl τοΟ ΟΟχέ
νος iι διό τόν aύxένα. 
Ισ-aιixcω, μίλ. -ήαl»' KαυXCιμαι έπΙ τινι, καμπό

ζω, μεγαλauxCι 
έη-6ίίω, μaλ . -ο.Οσl»· έπι6oCι, έπιφωνCι. 

, Ιη-cιφ..αllα'νoμαι, πιχθΤι1:,' ξηραΙνομαι, στεγνώ-
νομαι. ' 
Ιη-Ι.άω, μίλ. -ήαιυ' έπιψaύω, έγγ/ζω εΙς τήν έ

, πιφόνειαν, δωπεύω, χαϊδεύω. 
Ιη-Ι.!\, 'fι (Ιπα,:ρι:ίω)' τ6 έφ6nτεσδaι, ψηλόφημα 

11 , χειρισμός, μεταχεΙρισις. 
έη-σφ-lιιμι, μιiλ. -aφιtl7ω' ρ/πτω τι κατ6 τινος, 

έκαΡενδονίζω τι κατό τινος 11 όφΙνω τι έλεύθερον 
(νό έπέλθr;J) κατό Τ1νος. " 
Ιη-σ.ΡΙ,ω, μιλ. ' -αl»' όφρΙζω, έκ66λλω 6φρούς, 

εΙς τήν έπιφ6νειαν U μ1:φρ. φλuαρQ, όποκαλύπτω, 
KOινOλOγCι; , 
Ιη-cι9ρόδίΤoς, ο., (Ιπϊ + Άφl}ο~Ιτ,,)' όξιαγόπη

τος, θελκτικός Iλa:1:LV. venustus). 
Ιη-aφClσσω' έπαντλCι, όντλCι όκόμη U , έπιχέω. 
Ι .. σιlής, i, (Ιπί + Ι%I)οι;)' 6αρύς, στι6αρός 11 

φορτικός, δυσόρεατος; όχληρός, λυπηρός, 6νιαρ6ς. 
Ιη-άιloμσι, πιxθ'lj1:.· δx~μαι (λυποΟμαι, στενο

χι.ιροΟμαι) έπ/ τινl (διό τι). 
Ι .. -σι&Οω;·μΙλ. -'-Ι» (/nl+.%l~ι;)' εΤμαl όμυδρός -~~, ' 

Ιησιύνδιιν, κΙΧθη-ς. 4όρ. ιχ' 'to!J -χ'-, 
Ιη-cάν, Ιων. ιiντΙ lπή". 
Ιη-έβΙΙ0ν, ι1όρ. 15' 1:0t} In,fJd11l». 
Ιη-Ιβιιν, Ι.ΙΟιισα, ιiόρ. 15' χιχΙ (1.' 1:01) ΙπιβοΙ_. 
έη-cβΙων, ιiό'ρ. 15' του Ιn,β,61» (ώα.Ι ί, ί~. ' Ina"-

ΡΙl»μ,). 
Ιη-έβΡίσα, ιiόρ. ιχ' 1:0t} lπιβl}Ι(ko. 
in-cy-yclIw, μίλ. -άαομαι' γελι;, έπΙ τινι, περι

γελCι, χλευόζω. έπισκώπτω. 
in-cycypσnTo, Υ' Ι ·ι. na:e1j1:. 6πιρσ. τοί} Ιn",ιJφΦ. 
Cη-Ι:Υι:ίρω, l1ίλ. -ayaeιiι' όφυπνΙζω, έξεγεlρw, ση

κώνω έπόνω 11 διεγεΙρw, έξερεθΙζω.- lla:θ'Ij,;., ΙγεΙ
ρομαι έκ τοΟ ύπνου, όφυπνΙζομαι Ι Ιπi)'e8Ι:Ο, lna· 
)'e6jU110Ι;, Υ' Ιν. Όριστ. xa:! μ1:Χ. έπιχ. πΙΧθ. ιiσρ. 15'.
ΙΙ ιiμτΙS , έν 1:~ μτχ. 1:0υ ίΥI!ΡΥ. πιxρ~x. Ina,e"roeώr-
Ιξυπνος. 

ιfη-Ι:Y-Kδlέω, μίλ. -Ιαl»" φέρw κατηγορΙαν κατά 
. τινος 11 έγKαλCι (KατηγoρCι) προαέτι. 

Cη-Ι:Υ-κάητω, μιλ. -ΨΙ»' cχόφτω., καταπlνω, κα
το6ροχ θΙζω. 

Ιη-Ι:Υ-κι:Ιι:ύω, μίλ. -σω" παpoρμCι, παρακινCι D 
δΙΔW διαταγήν η σύνθημα εΙς δλλouς. 
Ιη-έΥνων, ιiόρ . 15' του IΠΙ)'Ι'1"ώσκιιti: ' 
έη-έΥΡΙ:ΤΟ, Υ' Ιν . έπιχ. πΙΧθ. ιioρ. 15' 'tOI) Ι.πιΥ.Ι,OJ. 
έη-Ι:ΥΡ!\Υορα' ΙSλ. IΠ.Υ.ΙeωΠ. 
έη-Ι:Υρόιιι:νος, μτχ. ίπ, πΙΧθ. ιi~ρ. 15' τοl) Ι.πι)'.ΙI}I», 
Ιη-Ι:Υ-ιCω, μίλ. -x • .o· έγχέω (χύνω ,μέσα) εΤς τι 

η έΠΙΠPoσ8έτwς. 
ιfη-cδcξα, Ιων. ιiντΙ ΙπiM,ξα, ιiόρ. ιι' 'tOI) Ιn,διΙ· 

κννμ., 

Ι-ηέδιισα, ΙΙόρ . ιχ' 1:0υ π.JάI». 
έη-ι:δόδιιν, πΙΧθ. ιiop. ιχ' 1:0i) In,~j""μA. 
Ιη~iδρδμc»ν, &νε;:'Υ. ιiόρ. 15' 1:0υ Ιπιτ(!lιαl, 
Ιη-έδριι, 'iι , ίων. ciH( Ιφέ~2o.. 
Ιη-έδίiν, ιiόρ. 15' 1:06 Ιπιδ1ιω. 
Ιη-έδιικα, ιiόρ. ιχ' τοϋ Ιπ,τlD-"μ,. 
Ιηι:', έπιχ. Χ!ΧΙ inCn\ (ΙπΙ), οUνδ. : Ι 'Ε ΠΙ' ΧΡΟ'

Nor' μετό ταΟτα, δτε 11 όφ' δτου χΡόνου.- 11 ΈΠΙ' 
ΑΙ'ΤΙΆΣ έπειδή~ διό τοοτο, όφ' cδ.- ΟΙ/πεΙ Ιί.ρ, 
ιπιι Iί.~o.=όφ' ου λοιπόν . 2) ΙπεΙ Ρlίr=δτε λοι
πόν. 3) έπεl 'ΠΒ,;ι=έπειδή πράγματι, όψ' δτου τΥ 
δντι. 
Έτvμ,: Ιπ·εΙ άρχιχή αημ:ια . = έπl τούτου, περΙ 

τούτου, νά γνωρΙζr;ι τις δτι ... 11 Επιιι.ιχ έσ'ijμ:ιινa: όφ' 
οδ, τότε .. π~6λ. εΙ-τα , l,π-ειτα'- Ιων. έπή,, (έπε[ί] 
Ι.,·- ιiΤΤ. ,lna .. (Ι,πή &ιι (JtpI;A. Ήλ. Ιν έΠΙΥΡ_ Ιπή) ' 
- Όμηρ. Ιπει~ή (= όφ' ου Τι έπειδή τι':j , όληθε ΙQ), 
πρΙSλ . 1:ό ΙS έΙSιxιωτ. t} (=τι':j άληθε/Q, πράγματι), , η-τοι, 
ΙΙX~8Τ. ·e.- /πει-3ή, πρ6λ. δή, ιSijco., δή nov, η , δη . 
- , ιiτoτ. έπειJa., (έπε,δή ιί..,. 
ΊΠΕi'IΏ, μιiλ . -ξφ' πρ,; . ήnaιΥό" ίπ. InaIyor' :χό ρ. 

(1. ' Ijna,ξο..-ΟΙΧθητ., ,μία. μίλ . lπεlΕομαι (ίν π:ιθητ. 
οημ. ) · ιi6p. ιχ ' ήπ.ΙχD-η.,,· πιέζω,πι&ζω διό τοΟ 66-
ραυς μου, 6aρuνω.-Π:&~,II~. καταπιέζομαί. ' 2) πιέ· 
ςω σκληρό, καταπιέζω, στενoXωρCι (διώκων), - Ι. 
ω~Cι πρός τό έμπρός, έπισπεύδω, έ'πι ταχύνω.- Μί
σον, έπισπεύΔW τι δι' έμaυτόν. - ΠΙΧθητ. έπείΥομαι, 
6ιόζομαι, σπεύδω, νό πρόξω τι Ο ώα. ιiπoλ. όπεύδw, 
έπισπεύδw, 6ιόζομαι 11 μ.χ. Ina,y6μaroi ώ~ ίπΙθ. = 
ταχύς, γοργός, όρμητικός, 6/αΙ9ς, πaρ6φoρoς, έν
θερμος, διακαής.- ΙΙ :iμ,;6 =πa:θητ.· σπεύδω. 

Έι:vμ. : δέν πa:ριiΥsτιχι ι;;!!τa ίΧ ρ. alg- 'tw. λ. λ. 
ο.1Υ.; ( = κUματα θαλόσσης), alyli (=θύελλα), αΙ
"1,, (=λόμψις φωτός), e'jall (κινοΟμαι τρέμων), ου· 
1:. ίΧ ρ. aig- (~πηδόν) ί~ 1:~ λ. aZξ, Ιξο.ΙΟi (δμ,llρ. 
λ. = σKI,:>TCιν, πηδCιν)' ΙSλ. χa:Ι r"ι:ο.e, 

ιfηι:ιδ-άν, oUv/). (Ina,δt)+ιI",. δτε δήποτε, όποτε
δήπ :πε, όσόκις, εύΜς ώς, άμα, όψ' 00. 

έπcι-διί CΙΠ&ϊ+διJ), σuν~sσμος;: Ι ίπΙ χρόνσu: όφ' 
δτου, όφ' ου, κατόπιν, μετό τΟΟτα, δτε (λΙΧ1: . ρost
quam).- ΙΙ βπΙ ΙΧίτΙιχ, (a:Ι1:ιολ. oUv/).) : όψ' άι" έπειδή, 
διότι .- Ina,~" .πι, .,. όψ' άι (έπειδή) τώ δντι, έπει-
δή τώρα. . , ' 
Ιη-cίδον, iItpςp. Ιπ,διί.,' 40ρ.ΙS', 4νιι> 'ν.στ. ί~ 

xp'ijoaL (ώ~ 1:0ιου1:0ς; λΙΧμΙSι.t'r8,;α.L 6 lφoe4.)· 8ε:Cιμαι, 
ηaρaτφίι Ιδιαιτtρως, Ιχω πρό όφδoλμGJv, 6λέIIWι 



2) έπιβλέπώ, έπιτηρG:ι συνεXWι;, ζQ διό νό 100 τι 11 
λσμβόνω πεΤρον. . 

ΙΩΙ:ιη r, έηι:Ι Ι 5ΠΙΡ: έπειδή τΟ δντl, tπειδή 
όληθώς. . . 

έη.ι:ίη, γ' Ινιχ. Ε3χτ. το!! Ιπa.μι. 
έΩ-ι:ικάςω, μι!λ. -σω' καθιστώ τι(να) δμοιον πρός 

".τι (ναι' διίμαe-rιι πj"δ' lπε.χάζω" xvetU;= έπιτυγ
χάνω (εύρΙσκω τό όληθές) ύποθέτων (εlκόζων) δτι 
αίιτη εΤναι σύζυγός του;- 11 ysvtxw;, συμπεραΙνω, 
εΙκόζω, συνάγω 11 ώ~ (Τι οσ') lπε.χάσιιι == δσον δύ
ναταΙ τις νό εΙκόσr:1 (νά μαντεύσr:1). 

έηι:ί-ιιι:ν, έηι:ίιιι: Τι έηι:ί κι:ν, έΩΙ:ΙΙΙΙ:· Ιπιχ. ,;ύ
ποι civ.! ΙΩι:άν, έηι1ιν {/i βλ.), 

Ιη-ι:'lιιφα, -ημμαι, ένιργ. 1<CΙ! πcιθ, πρχ. .01} lπι
Μ.I!Ρίί .. ω. 

Ιη-Ειμι (Α)', άπρφ. έπ · εΊ1Ια., πρτ. έπη .. • μίλ. έπέ
σομα. (lπί+εΙμΙ)' εΤμαι (Τι ύπόρχω) έπάνω ι:::ίς ΤΙ.-
11 εΤμαι προσηλωμένος εΤς τι 11 έπ! ciμοι6ών χcι! ποι- . 
νών, εΤμαι καθωρισμένος διό ΤΙ.- 111 έπί χρόνου. εΤ
μαι μετά ταίιτα, εΤμαι εΙς τό έξης 11 είμαι καθΌ ό~ 
δόν, φθόνω, έπΙ.<ειμαι, έπικρέμαμαι.- lν είμαι έπι 
κεφαλής, προΤοταμαι (λcιτ. praeese).- ν προοτΙθε
μΟ1, εΤμαι έπl πλέον, πλεονόζω. 
εη-Ειμι (Β). ιiπρφ. έπιέ .. αι· έπ. πρτ. lπήϊ"α, -ά~, 

-ε, γ' πλ"ljθ. lπήϊσα .. , έπΠσα .. • μίλ. έπιεlσομαι ρ-χ. 
μίσ. d,op. a.' έπ.ε.σαμέ .. η (έπί+εΙμι)' έρχομαι η πη
γαΙνω πρός τι 11 έμφανΙζομαι 11 ιiπoλ. έρχομαι έγγύς, 
πλησιάζω, προσεγγΙζω. 2) έπέρχομaι, έπιτΙθεμαι, 
έναντΙον τινός: οΙ έπιό1lτε~ = ΟΙ έπιτιθέμενοι, οΙ 
εlο60λετς. 3) έπί συμβάντων, γεγονότων' έπέρχομαι, 
συμ60Ινω, ι<αταφθάνω. 4) έμφανΙζομαι έπl σκη
νης.- 11 έιτ! χρόν-:;υ, έρχομαι έπειτα όπό άλλο(ν), 
όκολουθώ, έπακολουθώ, διαδέχομαι n ;; έπιοϊίιια ή
μέeα=ή έπομένη, ή έρχομένη, ήμέρο 11 & Ιπιώ,,=ό 
διαδεχόμενός τινα, Τι καΙ ώ~ τό: & τνχών=ό πρG:ι
τος τυχών (πού έρχεται) 11 τό έπ.όν= πδν δ, τι συμ
βαΙνει εΤς τινα (Τι χ'Χί: τό μέλλον).- 111 διατρέχω, 
διέρχομαι- lν έπιθεωρG:ι καΙ όριθμώ. 

Ιη-ι:ίνίJμι, Ιων. ci ·~t! 1:Ρέ .... υμι· ιiπpφ. μβσ. έπι/ .. υο 
σt'}α., Ιων. άν.Ι Ιφέ .. νναθα. (ένδύεσ3αι). 

Ιηι:ί-iιι:ρ, civt! Μο . λέ~. έηι:ί ncp' έπειδή πρό· 
γματι, όφ' ότου, τΥ δντι 11 έπειδή καί, έπεΙJή δμως. 
έη-ι:ίΩον, ιΧόρ. δ' ιΧνευ ένεστ έν χρ'ήσε .. ιΧπ:;φ. έπ

ειπεί .. , μτχ. lπειπώ .. • λέγω (όμιλώ) προσέτι (πρός 
τοίς δλλοις), λέγω περl δλλou. 

ΙΩι:ιρα, ιΧόρ, a.' του πι/ρω. 
Ι"ι:Ιρομαι, !ων. cin! IMeoμoI. 
Ιη-ι:ιρuσάμι:νoς, ίων_ μτχ. μέ:1. ci?p. a.' τοl} lπεeVω. 
ΙΩΕιρώατο, Ιων. γ' πλ"ljθ. πρτ. τ?ίί πειeάομαι. 
έη-cιρωτCω, !ων. civt! έπεeωτσ.ω. 
Ιη-ι:lρώτιιμ~ -ηaι~, Ιων. ιΧντ! lπεeώτημα, -"αι~. 
ΙΩΕισα, ιΧόρ. a.' toU πεΙ θω. 
έη-ι:ισ-6ΥωΥΙ tι (έπl+εΙσσ.Υω)' ή πρός ΤοΤς όλ

λοις εlσαγωγή.- 11 μέσον πρός εlσα"{ω"{ήν. 
. · Ι,,-ι:ίό-αχτος, 01' (lπl+ειιισ.Υω)· ό έξ~θεν (ό έκ 
τrις όλλοοοπης) εΙσηγμένος, άλλότριος, ξένος, όλ
λοδαπός-

έJι-ι:ισ-8αΙνω, μ'λ. -Ρήαομαι' έμΒα/νω όμοΟ μέ
σό εΤς Τι 11 εlχ)ομώ 11 εΙσέρχομαι; 
Ιη-cισ-βάΙΙω, μΙλ. -Ρίί.Α.ώ· Βόλλω (φέρω, θέτω, 

χύνω) έντός .δλλου έπιπρoσθέτWζ, προσθέτω.- 11 
ιΧμτδ .• εΙσβάλλω έκ "έου. 
Ιη-Εισ-βΙτης, -όν, δ (Ιπειοβα/ .. οο), πρόσθετος 

έπιβάτης, ύπερόριθμος έπιβάτης πλο/ou (xup. ό πρός 
τοτς δλλοις έμβάς έπόνω εΤς τι). 
έn-c'σ-cιμι (lπί+εΙ~εlμι)' έπεισέρχoμαι~ εΙσέρ

χομαι μέσα εΤς τι έπl .πλέον δλλων, εΙσέρχομαι ιπ
ειτα όπό δ~λoν n εΙσέρχομαι εΙς τr'ιν σκηνι'ιν. 

Ιη-ι:ισ-Ιρχομαι, ciποθ., μ8Τdι '·'Ι"Υ. 40", δ' -ιJlt'}α .. , 
πρχ. ·.λήlνlJoα' εΙσέΡΧΘμαι έπl πλέον δλλων, εΙσέρ
χομαι κατόπιν τινός. 2) ,κΙ ΙΤΡΙΙΥμ., ι:lσό"ι'ομαι. 
ιη-cισ-Ιφρησα, ci6p. ιι,' -τ06 InιισφflOl' 
Ιη.-ι:ισ-ιιυιιΙΙω, μ'λ. -ιtσφ· κυλΙι.ι έντός fI τuλ/o- · 

σω Πμοσέτι, έπεισόγω.- na.θη,;" εΙOKoμlζo-μOl, ε/σ-
όγομαι. 

Ιn-cισ-6διcN;ι ο,,' , ό Ιξωθεν πρσερx6~oς και 
nροοτι6tμεvος εΤς τι, ό ΙξωΩcν tρχόμcvoq πρός 

τοΤς άλλοις, ό μή όνήκων lcυρΙω:; . είς τήν υπόθε
σιν, έπεισοδιακός. 'ΕΧ του 

. έη-ι:ίσ-οδος, 'ij' ή έπιπρόσθετο:; εΤσοδος (πρός 
τοΤς άλλοις είC'οδος) καΙ όλλou τινός, έπέλευσις, 
έλευσις 11 είσοδος. 
έη-Εισ-παΙω, μΗ. -_/σω' εΙσορμώ αίφνιδΙως, 

είσπηδGι. 

έη-ι:ισ-ηιιδάω, μΙλ. -ι)οω fι -ι)σομαι' πηδώ μέσα 
f) έπάνω εί) τι. 

έη-ι:lσ-ΩIΩτω, μΗ. -πεσοϊίμαι' . ci6p. δ' -έπεσ01l' 
εΙσπΙπτω, εlσορμώ, αΙφνιδΙως κατά τινος n εΙσβάλλω 
έη-cισ-ηΙΕω, μΗ. -πΙιύαομαι' εΙσπλέω μετά τι

τα 11 εΙσπλέω καΙ έφορμώ κατό τινος. 
Εη-ι:ισ-φέρω, μελ. -ο(σοο' εΙσφέρω έπιiΊpoσθέτως 

Τι κατόπιν άλλου τινός 11 συνεισφέρω, κληροδοτώ.
μΞσ?ν, εΙσφέρω δι' έμαυτόν. 

έη-ι:ισ-φρέω, μ!λ. -ήοω' εΙσόγω έπl πλέον, έπεισ
άγω.- 11 iμτβ. έπεισέρχομαι. 

εη-ι:ιτa, έιτΙρ. (έπι+εΙτα)' δYjλοt 'tJ)'I σtιν Ξπ;t'Χ'ι (τδ 
ιΧ'Πο:Ξ/'Ξσμ'Χ) ΠΡGίγμ'%τci~ τινo~ έιτί άλλο,,- όκο .. ούθως, 
μετά Γαίιτα, έπειτα (λlΧτ , deinde).- 11 μΞΤΧ ΠΡYj";' __ 'J

μέ 'Ι"ιjV π ;?ότa.σιν πε;;·_Ξχει εμ:ρa.σιν, καΙ ~ 'ή: 1~ HθΞμ~
νΟΥ κa.τόπtν χρονικ?ίι μr.ιΡ!?υ = τότε, επειτc, ακολου 
θι.Jς: έπειδή σφαlρπ πε'eήααντο, ώη.εlσlJην δή 
έπεΗα·=άφ' ου έτελείωσαν τό παι , νίδιον της σφαί
ρας, άκολούθως (τότε έπειτα) έχόρευσαν. 2) μετ~ 
τόν εΙ=τότε ό:JφαλQς. τότε βεβ _ ίως: εΙ δ' έτεό .. 
δή ιIyo!?εύει~, έξ αρα δή -ro. έπειτα ο{}οεο& φρέ,,:ι.~ 
&SΑεσα1l=έάν λέ'ι't;1ς τήν, όλήθειαν, τόΓε όσφαλώς 
οι θεοl έχουσιν όπομωρανr:1 τάς φρένας σου .- 111 
Έν έρωτi)~l!σt.v, Οτα.'1 -/j έ~ιi)'tYi-jΙ; β~~!;εΤ~L i:tl τι'ι/'); 
ύπ"θέσεω~, χa.tόπιν του έρωt'fjμ. πώ;;: εΙ ,.,1" δή 
έταeό .. Υε χεΙεύετέ μ' α{ιτόνΗέαθaι, πώς α" έΠ~H' 
Όδl1σσηo~ Ια{Joοlμη" ;= ... πώς ήμπορώ έ'ι'ώ έν τοι 
αύΤr:1 περιπτώσει νά λησμονήοω τόν Ό5υσσέα;
Π'%;.' ιXττιχ?ί~ έ,ΙΟΤ8 ιΙσάγει π~ότlXσιν . ΒΚ"!'Ρiζ?tισ'Χν 
εχπλ"lj~ιν, ιτε.:;ιφρόν"ljσιν Τι χcιΙ ~ίρωνε!lXν , έ?μ"ljVΞUΞ~a.ι 

~έ: καΙ έπειτα ... ; καΙ λοιπόν, καΙ πράγματι .-ιν λοι · 
πόν, δοεν, Ισο,όνιχμ?ν δ"ljλ. πp~~ τ6 oli".- ν κα1 δ
μως, ούχ ~ττoν δμως - νι μεtά: του ιi;;θρoυ: τό Ιπ
εΗα= ι ό έπ6μενον, τό μέλλον: d έπειτα x!!6νo~= 
C άκολouθών χρόνος, τό μέλλον, οΙ έπειτα=οl με
ταyενέστερoι . -[~ι& 'tJ), έτυμ?λ. βλ . εΙτα]. 

ΙΩΙ:'-ΤΙ: r, έΩΙ:' ΤΙ:' δτε, όφ' oU, διό · ΝΟτο, διότι. 
εΩι:ιτι:ν, Ιων. ιiντ! Ιπειτα (8 βλ.). 
έΩΙ:Ι-ΤΟΙ, τι !. 'Ιηι:Ι τοι· διότι Tf.j όληθεΙQ, όφ' 

ου πΡάγμστι. . 
έη-ι:κ-Ιαίνω, μΙλ. -Ρήσομαι' έξέρχομαι εΥς τι, 

όποβιβόζομαι μετά τινα. 
Ιη-ι:κ-βοιι&Cω, μβλ. -ήσω' έξέρχομαι Τνα 6οη 

θήσω, έξοομώ πρός 6οι'ιθειαν, 
έη-Ειι-δΙδάσκω, μίλ. -άξω' διδόσκω έΠιπΡοσθέ· 

ΤWζ, έπί πλέον.- . n όκόμη σαφέστερον διδόόκω, 
έξηγώ, άποσαφηνιςω. 

Ιη-ι:κ-διηΥΙομαι, ciποθ: διη"ι'οϋμαι πpoσtτι έκ
τεταμένως, έπεξη"ι'ω πληοέοτερσν, 

έη-ι:κ-δρομή, ~ (IncιcdeIIμIi1', ιioρ. Ι' τοl} lπax· 
τeέχω)' έκοτρα ΓεΙσ έναντΙον τινός, έξ6ρμησις. 
έη-ι:κέατο, !ων. civoς! iniΗει1'ΤΟ, γ' πλ1jθ. ιτρ-τ, toίl 

έπ/χε.μαι. 

έη-έκι:ινα, iπΙρ. ιiντΙ 'n·'ιc.i ... · πέραν, εΙς τ6 
όντιπέραν τινός μέοος: οΙ lπέχει .. ιι, · Elιφedcov C8 

οΙ κατοικοϋντες ()ώντες) πέραν τοΟ Εύφράτou 11 τδ 
έπέχιιι"α, ciτt. τo~πέxει .. CI - τό όντιπtρaν μέρος' 
τα lπΙχει .. α, ιiττ. το{ιΠΙ"ιιι ... = τό όντιπέραν. 2) 
ίπl χρόνου: οΙ IΠΙιcιιιιιι xe6"0a ... σΙ προνενέστε-
ροι (παλαιότεροι) καιροί. . 

Ιη-ΕΙΙΙιι1ι:το, γ' 'ν ι~ιlt. ιioρ. ΙS' τoίl lπιJdι,ομιιι, 
Ιη-Ιocι:Ισα, ciόρ. ιι,' τοβ lπι;,ιι,ι,οο, 
tn-iKcρoa, ιi6p, ~' το!l lπι"ι/et». -- . . 
ΙΩ-ι:ιι-ΙΙω, μ'λ. -(h6aομαι' t~οΡμG)· ΜντΙον 

τινός (τ. Ι.=lπιιχτ,Ι"ω). . 
Ιη~ιιlωσσν, tn-cιιlώσσνΤΟ, ·Υ -~λ'η9 .. ινιP.'r, χιι.Ι 

μσ. ciόρ. a.' ,;o~ IΠΙJCι,rMko. • 
. tιr-cit-nfvu, μιλ, -ιdoμα.' π/νω r;ρoσtτl · ';' n'vw 
μετά τινα. 



. Ι6Ι 

Ιιι-Ιιι-ιιΙοοι;, χt1Ι χ«'Ι:& οuvt1Ιρ. -i.ιotις":'ό ΙK-~ -Π«8ητ. έvώ, φορώ ,τι . έπ6νω 6πό δλλο (clμτι. _ 
πλους (έπI8εσις) κατ6 τινος. φo~άι ίντ«ϋθ~). ' 

Ιιι-ειι-τε'νω, μβλ. -~."ώ· . έκτεΙνω, . -6πλώνω, fTI Ιιι-Ινειμα, 2~ • . «' τοl! επι"έμω. 
μδλλον, έπιμηκύνω.- D«θ'ljΤ., ·έκτεΙνομαι nέρaν τι- Ιιι-Ινε"α, άόρ; «' τι;;ϊ} επι".ύω. 
νός D ώα. έξαπλοομαι πρός τινα κατεύ8υνσιν,' δρ6τ- · ·Ιιι-ενι'ινεον, ~~τ. τ"ϋ έΠΙ"1~έω. 
τομαι, ι:όδρόχνωι. Ιιι-ενι'ινο8ι: (lni+bti,,08o.), Υ' έν. πρχ. (6 'νιατ. 

Ιιι-ειι-τρΙιω, μίλ. -.Η&ρα.μονμαι· ciόρ. 6' •• ξΙ&ρCί- Ιπ-."έ8οω .~έν ι~~«1 έν χρ'ήαει)' {;χει τι φυτpWσει έπ' 
ρ.ο" (ix τoiι <iIt'ljPX. δρΙμΟΨ=ΙΠ.Η8οέω· έξορμώ · έναν- τινος, ύπόρχει (71 ύπηρξέ) τι έπl τινος 11 ιiπ«ντ~ τpΙ~ 
τΙον τινός. π«ρ' 'Ομ.: 'ψ.&";' έπε"ή"ο{}e ,ιά-χvη = όλl'{α μαλλιά 

'ιι-ειι-φΙρω, μΙλ. -οlααι' έκφέρω μοκρόν, φέρω (όραιά) έπεκό8ηνΙ0 έπl της κεφαλής του 11 οϋλη έπε · 
όκόμη περισσότει:ον . μοκρ6ν. . "",,080 •. U%"'7 = πυκνό ικαl κατσαρό) μαλλl έπεκό-
· 'ιι-ειι-ιωρiω, μ'λ. ' -"ααι' πραχωρώ , εύ8ύς κατ&- θητσ (ιίπΙ . τoiι μ«νδτ)ου) 11 μβτ' «lτ. οlα {}eoiι~ έπ.""-

πιν δλλου τινός; ' 'ΙΙ0(J.ε'll αIέ" Id"cιx~ = πώς προσκολλθr.oι (άνήκει) 
Ι,,-cΑάβι:το,r' 'ν. μΙα. i!)p. 6' του lπι"αμβd"αι.. εΙς τούς 8εσυς •.• [δι' ίτυμ.ολ. βλ. Ι"""ο-θι]. 
'ιι-ι:Αα8όμην, μ'α. άόρ. 6' τοϋ επιλα .. -θά'llαι. . :,., Ιιι-ένησαl άόρ. «' τoίi έπι·'ΙΙέω (ΑΙ· 
lιι-iAiOIς, -.ω~, 'ιι' έπΙ8εΘις, , έφοδος, έπιδρομή. 'ιι-ι:ν-δρωσιιω, μ'λ. -ι,,8οορονμαι, άόρ. 6' -._60-

'Εχ 'tQίI . ρο", ιΧπρφ • .• 'ΙΙ-θορ.'''' έπιπηδώ, 6"απηδώ, τιν6ασσ-
Ι,,-εΑαύνω, μΙλ. -.Αάααι,άττ. -.,ιώ· άόρ. «' , ·"Αααα· . μαι έπόνω εΤς τι\ια. . 

π~x. -ι}.ήlaHα.-Π~θητ., πρχ. -.,ιή.ιαμαι· Υ' Ιν . ίιrtεΡα. Ιιι-εν8ών, δωρ. μτ)(. άορ. 6' το!! InIgxoμoa. 
In.AtJlaco· έλαίινω κατό τινος 11 Βαδίζω, πορεύομαι, έιι-εν-τδδι:'ς, μτχ. π«8. άορ. οχ' τοϋ ln.r~"[,,αI. 
κατό τινος ii qρός τι μέρος ... 2) φ",ζνoμε~ιχιiί. άμτ6 . . Ιιι-εν-τδνίίω, μελ. -νααι, i:t. ά1lΤΙ Ιπι.c.Ι.αι· 6-
(ίξυΠ. ocριxcd'll)' έκστρατεύω έναντίΘν .τινός (xu;;. πλώνω έπόνω εΤς τι, προσδένω σφιγκτό εΤς τι. 
όδηγώ τόν στρατόν κc.τό τινος) 11 ιbα. πλέω κατό .. Ιιι-τ·ν-τι:Ινω, μΙλ. -.".~."ώ· τεντώνω έπ/ Τινος ~ 
τινος· 1Ι έφορμώ. - 11 σφυρακοπώ, σφυρηλοτώ (ίπΙ ',κστό - τινος 1I μτχ. π«8. άορ. «' ιπι'll&'α.(J.c~~=έξαπλw
μετοίλλου), τ. Ι. (π«ρ' Όμ.) · έπl έπιφανείας ·τινός (Π.χ:· 8εΙς (ίπΙ .τoίi ξΙ;;ου; του).- Ι ιiμτ6. έντεΙνω τCς δu
άσπΙδος) tnretrw πλόκας ' λεπτός έσφυρηλατηι:JΈVoυ νόl-oεις μοu · Ι«6όλλω τό δυνατό μου» η κερδΙζω t-
μετόλλου. δοφός, διαδlδoμαι (δηλώνομαι) _πΙ φ"'ιμη~. 
Ιπ-έΑειβον, πρτ. του έπιΑεΙβω. Ιιι-cν-τCΑΑω· πρσστ6σσω, παραnέλλω, τι πρός 
Ιιι-εΑέΑι:mτο,γ Ιν. π«θητ. · fιπι~. ,tΟΟ·Iιn1άΛ!"'. ΤοΤς · δλλοις. 
Ιιι-ι:Α"κεον, π~τ. τοϋ έπι- .ιηΗέω. · 'ιι-εντUω χ«Ι -cντννω· έτοιμ6ξω, παρaσKε~ό. 
έιι-εΑ"ΗΙτο, Υ' Ιν. π'Χθ. ίιπερα. τoίi lπι1cινι... ςω, · έφ . διόζω.- Mί~oν, . όσκώ έμαυτόν (άσΚΟΟμαι, 
έιι-ι:Α"lϋ&α, πρχ.' τoϋ .. έΠΙρxoμα&·"~ , · ΠOρOσKΕUάζσμαι) διό τι. . 
έπ-έΙησα, οίόρ . «' ,του Ιπιλ.η6ά"αι. ',,-εξ-δΥω· Ιξάγω στρατόν κατά τινος, έξ6γω 
Ιιι-εΑ&ι:ίν, ciΠ(''f . οίορ. 6' τοίΙ lπIet.oμιZa. , . τόψ στρατόν · ποός μόχην.- , ιΧμτ6., tξορμώ, έκ-
έιι-εΙίσσω, έιι-CΙιιω, !ω9. ιi1lτί Ιιp8).[ιιααι,lιpι~. · στρατεύω. Έε «!}τοιϊ τό . 

· Ι,,-cΑΑαβι:, ποι'ι]τ. άόρ. 6' τoϋ . Ιπιlaμβd'llαι. · έ,,-ι:ξ-δΥωΥι'ι, 'ιι (Ιπ.ξάΥαι}' τό έξ6γειν τι κατό 
Ιιι-εΙΙΙΙζω, μελ. -αω' κόμνω τινό νά -έλπΙζι;J, tμ- τινος, ή ;tntKTaaIC; της γραμμι"!ς τι"!ς μάχης. 

6όλλω (διεγεΙρω) έλπίδας, ' διαβουκολώ τιναιμέ έλπΙ- ' έΙΙ-Ιξ-ειμι, οίπρφ.= -.ξιέ'ΙΙαι· πρτ. lπ.ξfι.ι.· έξέρ
δας, έξαπατώμέ Ψ υδεΤς έλπΙδος.- ~- Iλ4rΙζω. χομαι έναντΙο ν έχθροΙί τινος.- 11 προχωι:;ώ κατό 

Ιιι-έΑιιομαι, έrtιχ. έιιι-Ιλιιομαι, ciΠQθ. ··txw έλπί- τινος, καταδιώκω.- · Ι. διέρχομαι, διεξέρχομαι, δια-
l)ας πφΙ τινος, έλπlζω δτι..II · Υεν. \ όναρένω, έλπΙζω. · . πορεύομαι 11 δθlιν, · έκθέτω λεπτομεΡώς. 2) Ιπέξιι· 

Ιιι-ι:μδνην, ιiό;; . 6' τoίi Incμol1fOμoa. · μΙ "'~ιJiαιIlΙα~ μιΙζο., =- έκτελώ μεγαλυτtρας έκδι-
Ια .. τμάσσατο, γ Ινιχ. aIt_ ·ιΧορ. άι' του lπιμίιι,loμaι. '1<ήσεις. 
έιι-ιμ-β~δόν, έπΙρ.·6νσ6όδην,<6ημα ·,πρός 6ημσ. :· .' '",εξ-εΙάύνω, μ'λ. -.ξ.Uαω, άττ. -.ξ.Ιώ· ΠΙ;Υ.. 
Ιιι-εμ-βα'νω μίλ; " -β,,αομαι' . άόρ . .. 6': lπ."ιβ"., ·. ·.ξ.λ.".ιαΗα·' έζάγω (τόν στρατόν), 6ποστέλλω έναν-

μτχ . έπ.μβd~· 6ΌΙνω 71 πατώ έπΙ .tινoς Β 'Τστσμαι έπl ' τlcιν τινός, έπεξόΥω.- άμτ6., tφιππος όρμώ κατό 
' TIVOC, xup. &11 τφ π~x.' Ιπεμf.ιβ"Hα, :~πlx. ' -βέβα'a, ' "'τινος, έπελσυνω κατά τινcς . 
. 0Moiί έπcμβ.βά.ώs=lστόμενος έπl τοΟ κατωφλΙουll . έιι-εξ-εΙ8είν, άπρφ. άορ. 6' τοϊ} lπ.ξέρxoμαι. 
ώα. ' μaτ& δQ •. : · πνΡΥοις l:πιμβιis=όφ" οδ όνέ6η έπΙ " έιι-εξ-εΡΥάςομαι, μΙλ. · -άαΟμ&Ι, ιiπoθ. · έξεΡΥ6-
τών πύρνων.- ιι.καταπα:rώ (cτooλOπατωι), ύ6ρΙζω. · ζομc Ι τι, έκτελώ τι IέΠΙΠPoσθέτWς) U συμπληΡώ, ό · 
. Ιπ-εμ-βάλΑω,μι!λ. -βα..ιώ· 6όλ'λω. .~ 8έτω: τι έπ- , ποτελειώνι.ι . . " 2) φονεόω έκ vtou. 
όνω είς τι. :,2) κσταρρΙπτω .τ.ι . έπόνω είς τι, : έπιρ-, '> ',,-εξ-Cριομσι, μΗ. -• .ιιύοομαι, άποθ. μετ& _νΙΡΥ. 
ρΙπτω. 3) έπιπροστΙθημι, παρεμΕόλλωΊ τι. 4) προ- ' :ciop: 6' -.ξ;;J.:(J.o,ll, Itρχ. -.;.Aή~·θa· έξέρχομαι έναντΙ· 
κατc66λλω, προϋποθέτω.- ·11 άμτ6. ~ in;l ΠOτ«μιίW, xu- ον τινός. 2) προχωρώ κατά τινος, κατοδιώο<ω.- 11 
νομσι έντός δλλου ποταμοΟ . διέΡΧΘμΘΙ, περνώ, διό' μέσου · χώράς τινός \f, όπ' δ-

Ιιι-εμ-βδτιμ;, -Ο., . 6 · <lπιμ'αΙ~· ό όvci66της,. KΡOU 'Εις, δκρον της). 2) φέρω εΙ ; πέρας, έκτε-
lππεύς: . λώ, συμπληΡώ. i 3> συζητώ, λεπτολογώ, έκθέτω λε-

Ιιι-εμ-δciauς, μτχ. τοϊ} 'πιχ. πpoc. '1:06 Ι_μβοΙ_. · πτσμερώς, . έρε:υνώ . ....,. 11I προχωρώ είς τ6 'διφα, 
iιι-έμι:ινα, άόρ. '«' τοϊ} lπίμJ_. . φθόνω εΙς τό δκρα: ώδ' lπεξέρχομαι 8oρααiι~ = 
έπ-ΙμΙ:Ιξα, ιiόp. «' 'tQίI lπιμιly""1iι.' . . 'φδ6νω εtς τοιοΟτον ... 6οθμόν 8ρ6σόυς. 
έ,,-cμεΑησάμην, -εμcAiι8ην, μια.· ~ι· 'ιaιι4I. Ι6ρ. 'ιι-εξ.ιτδσις, -.~, 'ιι' έπανεξέτααις, έπι8εώ-

«' τοϋ l·πιμι.ιέομαι. ρησις. . . . 
· in-cίιiιval'o, Υ' 'ν. μ'α. ciop. 4' τ06 lπιμοι.ομαι. . ' Ι,,~-εuρf_ω, μιλ. -ιvρ"αω' . έφευρlσκω, άνα
Ιιι-εμ-ιιηδάω, μελ. -ήααι iι -ιfαoμαι' έπιπηδώ κα- KαΛUπτω, πρός τcfς δλλοις (προσέτι). 

τό :rινoς, έπιτΙ8εμαι. . ! ~ 'ιι,.εξίk, · !ων. ivtl · Ιφ-.ξ;;,. 
Ιιι-εμ-ιιfιιτω, . μιλ. ·π.αoν.ιιaι· _tmn/nTt:) κατά τι--·· . ' Ι,,-εξ-Ιαιι .. άςω (ι"ί + Ι. + "'Ι_χο,}' όλαλάζω 

νος, έφορμω κατά τινος n Ι'Π.μπJΠ~o) pάd''''n,lli- θριομ6ευτ κώς έπΙ τινι. 
κινώ τούς πόδος μου (έΠΙΑΙπτω) κατό" τινος. Ί 2) όρ~ Ιιι-cξ-'διoς, ο,' " ό όνι'μ(ων εΙς την κατά τοΟ 
χlζωΎΙ, . καταπιάνομαι μέ τι. . . . txβρoo ~oδσν Ι ό γινόμενος έπ' 'έξόδ~ στρατού 

~ Ιιι-cνΙρfςω, . μ.λ.· -Ιαι' .'φονε{ιω τόν ' !να ΑΙ, τοΟ . (titOΤΡOTEIQ}: d I_f6Ia. ('ν1l. ,.,d) - αl πρΔ τf1ς 
δλ . ου. · έκσ ι ρστεlαζ . τελούμεναι δυσ/αι. 'ΕΧ τ06 

i,,-cνάιc,το, δωρ. τ' : 'νι ... πρ'l:. τοΟ ' : liιι",fιoμaι. ι...ιξ-οδος, *Ι. ttoδoς (έκστρατε/α) έναντ/ον 
. 'ιι-cv-διδωμι, μjλ. -δώα,.~ , δ/δω 'ι"ι πλέονl ·.δ/δω : .ιτινός Ι (πl8εσις, ' . 
όκόμη. · Ι,,-'oιιcε,·'; y" " '11. npx.· (6 . .". ·1.Ι.αι eh Ι('ΜΙ ." 

...... VOoδUTIfCίi -0,,;' 6' χιτών φoρo(ιμcioς δνω6εν xp'fι'~)'6ρμόζει, ε1vaι δμσιον, φα/νεται δμοισν,ό
tttΡOUXITIfVo:; 11 ό δνω 'ι . έξωτεριΙCΌς ~ιτών. ·'B1& τοl) μοι6ζει; cτaιριόζει •. ~ Η εlvaι π&νόν,· · εΙναι· ένδέ· 

Ι1I4ν,.ιuνCιl· φορώ rJjtnoYω ~Iς .6,\λo:(~ ",e,,). χόμcνον Ι ε:Ιναι λοΥΙκ6ν, ε:ΟλΟΥον, κaτόλληλον,-



.'2 
ln.,xdca Ii't't. ιiν<tΙ 'π.ο,χόcα, JL'tX. 1Σρχ.-δ,τι εΙναι " 
εύπρεπές, κατόλληλον. 

Ιιr-έιrιισoν, «όρ. 6' τοΟ 'n,,~{ncOll. 
Ιιrιιιr';yει, γ' ι •. (ιπιι~σ. 'toi) ιrltΠ-μι. 
Ιιrιηιθμιιν, ιiν'tΙ '_noIfJ'.aJU", ιι' 1Σλτιβ. ΙΙιτaρσ. _ 

τοσ π./{J.ω. 
. Ιη-ΙηΙως, 6' Ιν. ιπ. ιioρ. 6' 'toO 'nanU •• 
Ιηcηοίθcι, γ' Ιν. (ι,nr-σ. ταΟ _/{J.ω. 
Ιηcηόνθει, γ' Ιν. (ιπιι"σ: fou πά.,,ΧΟΙΙ. 
Ιη-ΙητδΡΟΥ, ιiόρ. 6' ταίi 'nancaleω. 
Ιιrέητδτo, Υ' Ιν. ιi~ρ . 6' του 'πιπέιαμαι. 
Ιηέηuστo, Υ" Ιν. π~θ. (ιΠ8ρσ. tαu πννΗ"ομαι. 
Ιη-ιηω, !ων. ιiντΙ '~έπω. 
Ιn-CΡΥάςομσι, μιιλ. -ά.,σμα" ιiπoθ: έργόζομαl 

παρανόμως γην έπΙ ξέγης χώρος, έργόζομαl ξένην 
ΙδιοκτηοΙαν, όροτριώ, καλλΊεργώ .• ~;, ιι~τoιl tό . 
Ιη-ΙΙΡΥδσΙa, i) (lπ.erιί~ομαι)· ή καλλιέργεια ξέ· 

νης γης 11 καταπότησις.- 11· τό δικαΙωμα τοΟ άμoι~ 
6aΙwς καλλιεργετν καΙ καρποοσ8αι τούς όγρoύ~ 
όλλήλων. . 

Ιη-ιιρcalςω, μaλ. -.,,.. διεγεΙρω, παρορμώ, παρα
κινώ. 

Ιιr-ιιριιIδω,μιλ. -828/.,011' πιέζω (έκ6Iόζω) μέ ό
λας μου τός δυν6μεlς: 'πΙρ.ι.,." ι,,' dm18a.eo,,
έ6aλε δύναμιν ' μεγΙστην (όμέτρητον).- llIιQYj't., έπ
ακκουμ6ώ, στηρΙζομαι, έπόνω είς τι. 
Ιη-ιιρέ~, μίλ. -ψω. στεγόζω, σκεπάζω, καλύ

πτω μέ όροφήν. 
Ιη-εριίριιισμσι, ItIιQ'tjt. ΠΡΧ. tQιI 'Π-.28/δω. 
Ιιr-Ιρoμσι, Ιων. -ιι'ρομσΓ μ.λ. -8'''00._Ι, Ιοον. 

-.ιριt.,oμαι· ιiό? 6' 'Πf1e6μ"", ιi1Σpφ. '_eI.,a.σI· πό
λιν έρωΤώ, έπερωΤώ, συμ60uλεύομοΙ τινα, ζητQ. 

Ιιr-Ιρριψσ, Ίiόρ. ιι' 'toιl · 'naeelncOll. 
Ιη-ιιρρώσσντο, Υ' πλ1)8. ΙΙορ. CIt' t06 'πιρ(lώoμαι. 
lη-ιιρρώσδιιν, ΙιrΙρρωσμaι, ItIι8Yj't. ΙΙόρ. ιι' 1ΙσΙ ' 

πρχ. τotί 'πι-ρ;ώννμι. 
Ιη-έρuσσσ, . Ιπlx. ιiόρ. σ' t06 'π.eVω. 
Ιη-ερilω, μιλ. -8ΡΙ"0ΙΙ" ιiόρ. σ' -.ι"tι.,α· έλκω, σύ· 

ρω, πρός μέρος τι υ φέρω Τι εΤς τι μέρος.- lιIiQαv, 
σύρω τι έπό ιώ μου καΙ σκεπόζομαι. 
Ιη-Ιριομσι, μίλ. -.1aV.,ομαι, ΙΙπαθ . , μιτcί ίνι~y. 

ΙΙαρ. 6' 'πij).{J-o", Ιπ. 'mίWa.o", πρχ. -.lή.ιtι6cι· έρ
χομαι Τι πηγαΙνω πρός τι (μέρας) U έΡXCΜαl έπΙ ' τι 
(έμφανlζoμαι) αΙφνιδΙως . η όπροσδοκήτως. 2) Ιν 
'xθρlχ~ ΙννοΙιι;, έρχομαι Τι · πηγαΙνω ένσντΙον τινός, 
έπιτΙ8εμαl. 3) προχωρώί nρo6αIvw, παΡOUσlόζO
μαι (δπως όμιλήσω).- 11 : έρχομαl, φ86νω, έrιαν{;ρ. 
χομαl: 'mίlνΙΙ-O" ώeσι=αΙ έποχαΙ τοΟ έτσυς έπον
"λ80ν.- 81 έρχομαι κατόπιν όπό δλλον τιν6.- ιν 
συμ6αΙνω εΤς τινα, έπέρ.χομαι εΙς τόν νσQν τινος. 
- V διέρχομαι έκτασίν τινα, έπισκέπτομαl τόπον 
Τινό. 2) πορεύομαι διό μέσου 11 διεξέρχομαι, πρα
γματεύομαι, έξετόζω, όφηγοομαι. 3) διαπρόττω τι, 
έκτελω Ο θαναΤώνω. : 

Ιιι-ιιρωτάω, Ιων. Ιηιιιρ-' μίλ. -ιt.,OII· έρωτώ, 
συμ6ουλεύομαl, έΡ«ι1τώ προσέτι, ζητώ πληροφορΙας 
περΙ τινος.-ΠσθΥΙ-Τ;. έρωτώμαι. Έ; σ~ταίί tCΊ 
Ιη-ιιρώτημσ, !ων. Ιιrιιιρ-, -acor, τό' τ6 έρώτη-

μα, έ~ώτησlς χαι! ' . 
Ιιr-ιιρώτιισις, Ιων. Ιηιιιρ-, -.oor, "ι' τό έρωτδν, 

έΡΙ;Ιτησlς. 
Ιηιισσ, σπιίν. ΙΙόρ. αι' τ06 π/πι:οιι. 
Ιη-ιισσν, ίπιχ. Υ' πλΥΙθ. Itpt. tα6 Ι_-'μι (.Ιμl). 
Ιη-ιισ-δa'νω=,_ι.,βαι,.οιι. 
Ιηιισ-δο1ίσ, i)' τό χρησιμοποlεΤν λέξεις «εΙς τό 

Koυτoυρoϋ~, 61αστική όμιλΙα, όπρεπής γλώoσd 11 
λοιδορΙα, 6λασφημία. Έχ · τoίi , 
Ιηιισ-δόΙος, ο" (Ino~βάl1011)' d βAUO/Iff '_"-',,, 

ό ρΙπτων (πέτών) λόγους αύθόδεις Ι ό όμιλων .Τα
χέWς (αδτινο, σΙ λί;ιl, iχσΤQμΙ~ανταιl cΊι; δίλΥΙ)'- 6w-. 
μολόχος, χuδalολόγος.-['_cιιβ61οr (Ιπ •• -, Ino~ 
βόλοr τοΟ βΔUω]. 

Ιιι-ιισΙΙω, μίλ. 'πΙ&ομαι' έσ8Ιω (τρώγω) τι Ιπει:rα 
όπ6 δλλο τι, fι έπ\ πλέον δλλου τινός. . 

Ιιι-cσ.ε ..... ν, ΙΙόρ. CIt' toO 'πιCII"oπl.,. 
C.-cσιd~ -&νιt. πρχ. t06 ln • .,".4.' •... 
_ .. ν, 46Ρ. Ρ' '06 "ι.nι, 

In-iσιIov, · ciop. 6' 'tαiI 'φinω. 
~ιr-cσσετσι, Ιπιχ. r' ίν. μίλλ. τ06 'π.ι.'"ι (.Ιμl). 
k-caaCU8, rnlx. '( Ιν. Π'p't. τ~ί) lnaocV:ιJ. 
Ιn-cσσcuοντο, r' πλΥΙθ. JLio. πρτ. t~U IJtι?ύω. 
iW"rtoσuμCιι, πCltθη't. nr-x. -τ;ου Ιnιοcvω (6λ. λ.), μτχ. 

'Π.cII"Ιμ8"O~' __ 
Ιιr~cσσίiτo, παιηt. iiy't! lπέcIIVΤΟ, r' 'ν. ίπ: συΎΧΒΧ • 

πσθ. (ιπι~σ. -τ;oίi inaocvω (6;'. λ. ), μatcί α1)μαιο. ιi~p. ΙS ' 
Ιη-εστδΙθιιν, ΙηιιστάΙιιν, ItιxQ'tj'l: . ιiόρ. σ' χCltΙ β' 

toiί ΙπιατέλΑ-ω. 
Ιη-ΙσταΙτο, r ' Ιν. παιθητ. ()πίρσ. του lπιαcέl1011. 
iιr-ιιστcώς, ίων. μ-τ;χ. ΠΡΧ. tOi) 'φ/.,τ"μι: 
Ιη-ιστην, ιΧόρ. 6' 'toiί 'φlαcrιμι. . 
Ιη-εστρδφην, πσθΤιΤ. όόρ. 6' -τ;oιl 'nICllceItpΩJ. 
Ιιr-ιισ-φέρω, ίων . ιiντΙ In.,αφέeω. 
Ιη-εσχάριος, ο" <lnl+l.,xιiea)· ό έπΙ της έσχόρας. 
Ιη-ΙσχεΙΙον, ΠΟIΥ]Τ . iiό~ . ΙS' toiί ImXω. 
Ιη-έσχον, -εσιόμιιν, ιίνΙΡΥ. χιι! μίσ. ιiόρ. 6' τ06 

Ini1.ω• 
Ιη-Ιτδμον, iiόρ. ΙS' -τ;ου 'πιι:Ιμ"ω. 
Ιιr-έταξσ, Ιιr-ιιτάιδιιν, ένl.Υ. χσΙ πσθ. «όρ. αι' 

'tαu 'ΠΙCιiCIIOOll . 
Ιη-Ιτειος, ο" χσ! in-eτιιcς, ο" ('πί+Ιτος)' έτή

σι:>ς, κατ' έτος γινόμενος ~ ό εύμετό8λητος, μετα-
6αλλόμενΟζ (δοτατος) ώς αΙ έποχαΙ τοΟ έτους . 2) 
ό διαρ,.ών έπΙ l:v έτος, έτήσιος. 
Ιη-cτιιτάιδτο, ίων. γ' πλΥΙθ. ItιIQYj't. (ιπιιραυν. toiί 

lπιcάααOll. 
Ιιιί:τήδιιuσσ, ΙΙό~. ~' -rou 'ΠHrιδaιίω. 
CηCτικ, -ον, δ (Ιπομαι)' όκόλουθος, 8ερόπων, 

ύπη~έτης 
Ιη-ιιτήσιιις, 0,,=lπέT8ΙO~ (8 6λ.)· όπό έτους 'εΙς 

έτος, διαρκών έfιΙ όλόκληρον έτος. . 
Ιιrετoν, αιίαλ. ΙΙντΙ Ιπ.οο", ιXό ,~ . 6' του π/ΠιOll. · _ 
ΙηΙτοσσιι, ~ω? (Πlν~.) ΙΙό~. σ' ΙΙνιυ _νιοτ. tινό; Ιν 

xpTjOII=inicvx,. (8 ΙSλ . )· JL'tX. lπιι:6.,ασΙ~'ΠΙTν1.ώ". 
[ΙΙ~ιΙS . ίτυμολ.]. . 

Ιιι-ιιτρδηην, παιθΥΙΤ . ΙΙόρ. 6' tαiί lπιτρέπOll. - Ιη
ιιτρδηόμην, Ιιr-ιτρaηoν, μί". χχ! ίνι:-y . ιiόρ. 6' του 
'πιτρέπω• 

Ιιι-ετράφδιιν, !ων. π~θ. ΙΙδρ. σ' tαii 'πιι:eέπOll. 
Ιη-ιτUιoν, ΙΙό;>. ΙS' -τ;αiί lιrιcνyxά"ω. 
Ιηευ, ίύιν . ιiντί Ιπον, ";.')ο-τ; . 'tαu Ιπομαι. 
tn-ιιυ&Uνω' όδηγιj κατ' εύθεΤαν εΤς τι σημεΤον, 

κατεuθύνw, κόμνω τι εύ8ύ, διευθύνω. 
Ιιr-ιιυρ{σιιω, ίων. ιi .. ! eφ -6ueΙαχω. 
Ιιr .. ιιucpιιμcω, μιλ. '".,011' ΙΙόρ. σ' -8ιιΡήμ"Cιισ' έπl

&ω μετ' εύφημΙας, όλαλόζω έπευφημΙ;Ιν (συνσι
νών, έπιδοκιμόζων).-Ι μιτ' σΙ-τ;laι't~ σuνοδεύw 1;:
ων 11 i;ιω έγκώμια, ένκωμιόζω. 

Ιη-ιιιίιομσι, μιλ. -8Vξομαι. ιiπoθ.· προσεύχομαι 
εΤς τινα, παρακαλώ τινα 11 προσεύχομαι, _ Ικετεύω, 
ν6 ... U «κόμνω τόμα, τόζω:. διό νό γΙνr;ι τι 11 ίν xσx~ 
ίνν. , καταΡώμαι.- 11 έπαΙρομαl, Kouxιjμoι, διό τι 11 
8ρlαμ6εΎW. 
ΙηΙφσντο, r' 'ν. πσθητ. ()πιρσ. tαO φσ/"οιι. 
Ιηιιφνον, ΙΠΙΧ. ιXνσ~lπλ. ιiόρ. 6' 'tou *φέ"οιι. · [δι' 

'~υμαλ. 6λ. "./"011]. 
Ιηεφόρδιιι, Υ' Ιν. ()π.;;σ. toO φiρβω. 
Ιηέφρδδον, ΙΠΙΧ. ΙΙνσδlπλ. ΙΙόρ . 6' t06 φιιίζ,. • 

. Ιιrέφρaιιτo, r' Ιν. παιθ. (ιπa"Q. 'tci! φe~f1C11ω. 
Ιη-ιιφράσω, 6' Ιν. μίσ. ΙΙα;ι. αι' tαU 'nι-φ2ά~ω. 
ΙηΙφiίιιoν, ίπ. ciνtί ιπ_φνΧ8.,α", . Υ' πλΥΙθ. (ιπa"σ. 

toO φιίOll. 
ιηιι .... cπιTO, Υ' Ιν. πσ8. ()πιρσ. tι,ίi φVαάω. 
Ιιι-ιιιιιυά ... ν, μία. «όρ. σ' tα6 'πιχ.ω. 
ΙηΙ."ν, παιθ. ιΧδ:;. σ' tα6 ΠΙχω. 
Ι.~Cιυντo, Υ' πλΥΙθ. ίπ . πσθ. 'liα~. 6' tOU Ιπιχέοιι. 
Ιη-Ιιω, μiλ.'φ-έξω· ιiόρ. 6' 'π-έ.,χο", · ΙΙπ;;φ.'8Ι-

"Χ.'''' ItαIYj't. 'mo%cΙΙ-O,,' 6κκouμeώ τι .έπόνω εΤς τι 
(6λ. '-'%cιco) 11 ιφατιj, συγκροτώ, δ ατηΡώ, φυ , 6σ· 
σw:- Παι&νι't. x~Ι μίσ., δρόπομαΙ τινο<;, κ -ατοϋμαl 
όπ6 . τι.- ιι παρέΧIol, δΙδω, προσφέρω.-'· 11 KΡ01CJTj 
δlευeόνω τι πρ6ς τι, έξακολου8ώ νό σκοπεύω τι 
(νό κατευθόνω πρ6ς τόν στόχον): c!Slo" 'f1XOnqJ 'π-

. Ιzoo=διευeuVω τ6 τόξον πρός τόν στόχον 11 cl, μoa 
11Ι' 1_, •• " &οιΙ όρμOIi οΟτω ΙνοντΙό.., μΟJ; U μ,~dI 



ΟΙ1: . ΙΜχιιιι τοvs Τcycήτιιs=όντιμετωπlζω (έν μόΧr:t) 
τούς Τεγεότας. 2) Ιιπέχ.ιιιι (ίνν. τονs dφlJ.σλμοVs, 
τό .. "ov .. ) = στρέφω τούς όφ8αλμούς μου 11 τήν 
σκέψιν μου πρός τι, προτΙ8εμαι, διανοοϋμαι, σκο
πεΎW n περιποιοΟμαl τι(να), εΙμαι όφ:.ισιωμένGς εΤς 
τ ι(να).- ιγ κρατώ όπΙσω, OUYKΡOTQ, όναχαιτΙζω, 
έμποδ.lζω 11 σταματώ, έμποδlζω, όπό τι. 2) ιΧμ1:δ. 
(ένν. lμαυτό,,)' στέκομαι, σταματώ, μένω όργός, δια· 
κόπτω, όναπαύομαι 11 χ:ιΙ Ιπομ4νω" όπέχω π~σης 
ένεργεΙας 11 μβ~/ιt -Υβν. πρiΥμ. :πιιvομαΙ τι"οs;- V 
έκτεlνομαι ύηεΡόνω χώρου τινός, έξαπλΟΟμαι.
Ποι8-η1:. εΤμαι έκτεταμένος, έκτεΙνομαι, τεντώνω έμ
aυτόν' κετμαι έξηπλωμένος.- νι fXW Ισχύν .έπΙ τι· 
νος, διατόσσω, προστόσσω, διοικι;, U ίπΙ ιΧν'μου, 
ύπεριοχύω, έπικρατώ, διαρκι;, έξακολουΟΟ. 
Ιπ-ιιβάω, Ιων. « .. Ι Ιφ-"βάιιιι (8 βλ.). . 
Ιπ-iι601oς, ο" (Ι:π1+βάλλιιιι μι'l:" Ιπιν1:ιθιιμ'νου ιrγ 

ό ιχων κερδΙπι Τι όποκτήσει τι, ό κύριος fι κότ-ο· 
χός τινος (λοι'l: . compos) Ο Ιν xoιxt ίνν. ,,60011. Ιnή· 
βολοι ,,;. κατεχόμενοι ύπό νόσou.- • 6 όρμόδιος, 
κατ6λληλος διό τι, Τι ό όνήκων είς τι.-[πr-ΙSλ:Ήσυχ. 
_ιπ"β,;'ή' μieo~ τι Ιπιβολή.,· _χα .τ"βολή· .. ό Ιιπι
βάΗοlι'" ί~χ-ημΟΙ1:Ιcθη ΧΟΙ1:' ιΧνιχλΟΥΙιχν Itpt, '1:" 'Ι:πrι
.,οeέω, π:ιρci Πι·,δ. Im.,oeli., IIΠf)xoo~, 1:π"μoιβ6~, 
ιcαtή.νοιος, χιιn;ΧΟΌς Χ'π.). 
Ιπ-ήΥΙΥΟΥ, ιZό~. δ' '1:011 lnά.yιιιι. 
Ιπ:-iιyyιι1σ, Ιπ-ιίΥΥcΙιια, ιΧόρ. οι' χlχΙ πρ~ 'ι:οβ 

ΙΠΙΙΥΥΗ,λω. . 
Ιπ-ηΥCρδιιν, ποιθ. «όρ. ιχ' 1:0β lneyeleIIII. 
ΙΠ-ΙΙΥιιι:νtδcς, οιΙ (πιθ. Ιχ 'l:oίi l"βΥχβϊ..,γ οΙ μακροl 

σαν/δες οΙ πρoσηρμρaμένoι (ικαι;φωμένες») έπΙ 
lQv όρθΙων πλευρών Το9Ο πλοlου IIi1:tvιx ί7-ΙΧλοβν1:0 
σταμΙ.c., χοιν. cςπραδόξυλα»). B~. χοιΙ ΙΉιιιι.-[δΙ' 
ί~ύμoλ. βλ. Υ.ΙΧΙ ·dyxΌW). . 
Ιπ-ηΥορεύω Τι -Ιω' λ!;γω έναντlον τινός, έναν

τιοϋμ.σι κοτό τινος. 
έπ-ηι:ν, lιtιx. -Υ' Ιν. ΠΡ1:. 1:0β Ι:ιr.ιμι (βΙμJ), 
Ιπ-ιιι:τΙν6ς, 6", χιχΙ -f), -ό" - Ι:πcτβιοs, tiλλci 

ιtiνtota ίν χρήαιι μΙ1:ι!t -Υιν. στιμοισ. , έπαρκής, Ικα
νός, δφθονσς, δαψιλής : lnrιβτ-σ_1 τeΙχes == πλού
σια μαλλιό. παχύ τρlχωμα. 
Έτυμ. ι "iι π.,ω-ι:οιρχιχΤι OTliLlX:J. 'ι:οβ lnrιβ .. ιι"ό~ - δ 

διαρκών έπΙ fTOζ «lnl Fc .. o~, Ι:π' Ιτo~), lιtΙΙ'τoι=6 
δια ; κών, Τι 6 έΠCΙΡKής, έπΙ μακρόν χρόνον Ι πρδ),. 
o",ά,,·ιo·~ (o"~,,eaos, ιJ"τα"ώδ,,~)=ΤOϋ l:τσυς τού
του (δλ. ίν λ. αiiτ.~)· 'ι:ό -,.,- ιΙνοιι 'ι:ό OΙiί1:ό 'πρό, 'ι:ό 
1:fj, λ. Ιnήβo10, (δλ. λ.). wEXIt λιiδιι χώριχν d:πλολο
"(ίοι ίχ 1:0ίl ·-Ferι · τσ"σ~ (~ρδλ. πee-1IιJa) Τι ίΧ '1:011 
··Feι:ο-τιι"οll· -... "σ~ (!οιπ. ·-tlJno- (πρδλ . . ρ. ten-, 
σ-χνσχ;>. Ιόη- (==fκτααις, έξόπλωαις, διάρκεια), πρόσ
φ'Jμιχ χ.,ον. ίπ,θίτων, πr-δλ. σ-χvoχρ. dlvi.t4nAh (ήμε
ρησιος), λιχτιν. diutinus, prlstinus χ. λ.). Πι-δλ. χlΧ! 
Inertloao~, ΙπέΤβΙO~ ( 1.71' lτo~. 

έπ-Ι;ιcν, έπ. Υ' Ι 'ι. πρτ. 1:0U Ι_.μ. (βΖμι), έπο
ρείι8η KOT~ηιν τινός (μετό τινο), ήκολούδησε μετό 
τινα n 1:π-ήΙ:1σ" Υ' πλΥι θ. 

Ιπ-Ι;ισα, ιΧόρ. οι' 1:0ίi Ιπ·σΈιιιι. 
Ιπ-Ι;ισσον, Itp'l: . 1:0ίi Ιπ-αΈσιιιιιι. 
in-iiaav, Ιων. ιΧντΙ Ιφ·;;χα", Υ' κλτι8. ciQP, cι· 'ι:οδ 

Cφ · .,.,μι. 
Ιπ-ήκοος, δωρ. Ιπ-άιιοος, " (I#8xoWt)" δ έπα

κούων, 6 όκροώμενος, 6 πάρέχων ούς (6 δlδ<.ιν 
πιχ:ιοοχήν) εΙς τούς λόyouς τινός-. ό εύρισκόμενος 
εΙς 6r'ιόστασιν όκοης (ώστε νό γΙνεται όκουστός). 
in-'iKpιoa, ιΧόρ. οι' 1:0U l_χ,ι, •• 
ιfΠ-ΙΙKΡOώντO, Ύ' πλ-ηθ. ΠΡ1:ο.''ι:οα Ιιπ·_,οάομιι •• 
έmιlα, iόp. οι' 1:0β IΠdUIIII. . 
'in-iil&ov, d05p. δ' 'I:~U ιnι,XOμαι. . 
ιπ-"lίiyάςω (ιnl+r)λvYΙJ)' έπισκι6ζω Ι μιαον, φ6-

βο.., Inηlυyάζoμαι -- ρlπτω σκιόν έπόνω εΙς τόν 
~ν μου, όποκρύπτω τήν δειλ/αν μου. 

Ιιι-ήΙίίδον, ίπ. dντΙ Ιιd11ιJ.o", 'όρ. δ' '1:00 1.,-
r.oμ.αι. . . . 
ΙιH\lUΞ, -.,o~, δ, "ι (Ιnrι1vyιf,.)· ό έπισΚιόζων! 

τ-ι)" πh~ ΙπήΙ,,)"CΙ1aβer_λσ&:Τν (χρηοιμοποιεΤν) 
τήν πέτραν (6ρόχον) ώς πρoιcόλυμμα. 
h-ιιλ"'M -fδor, 6, "ι (Imfl .... )" ό tρχόμcνoς 

εΤς τινα τόπον Ι δ νεωοτΙέλ8ών, ό ξένος, ό δλλο-
8εν έλ8ών. [atι!t 1:Τιν ί-ιυμολ. δλ. l.ι.νθaι]. 

Ιπ-:ιlίiσ':ι, ίω~. -I","iι (InήA1lι')oo..,)" τ6 fΡΧεσθαι 
πΡδς τι(να), έπlσκεψ,ς n γοητεΙα, μογεlο διό μαΥ· 
γονεlας. 

Ι·π-ιίlίiσις, -βιιιιfl, tι (ιnήλ1l80,,)' πρσαέγγισις, l:φ
oδaς, έφ -':ρμησις. 

Ιπ-ιιΙδτιις, -011, δ' - Ιnη11lς (8 δλ.). 
. Ιπ-ιιμαξεuμiνoς, μτχ. πΙΧθ-ητ. πγχ. 1:011 Ιιπ«μα

lavt» (=lφ«-.ξβιίω 8 δλ. ). 
, Ιη-ιιμοι&ός, όιι (Inσμ.cΙβuιγ όμοι6aτος, έναλλao

αόμενος, έηόλληλος: xιl'ώ"'β~ lnημoιβoί=ένδύμO" 
10 δι' δλλογμα, όλλαγοl ένΔUμότων. . 

έπ-rιμυω, μίλ. -vOIIII' κόμπτω πρός τό κότω, KU' 
πτω πρός τό κότω (ι γέρνω»). 
. ιfπ-ήν, Ιων. έη-εάν, μ1:Υν. ci'l:'I:. Ιπάν, σό'ιδ. (I:ιr.1 

+ ιΙ..,γ 6ποτεδήποτε, όηότον, δταν, όσόκις (λΙΧτ. 
qU4ndocunque). 

Ιπ-ηνΙμιος, ο" (ΙιπΙ + ιI"βμo~)' όνεμώδης. 2) 
μ1:φρ. μόταιος. 
ιπ-ινcον, ίπιχ. Itp'l:. '1:011 l_ιΥέιιιι. 
Ιπ- YCoa, ίπ. Ιπ6νιισα, ιΧόρ. οι ' 1:0β ~ι..,έιιιι. 
ΙΠ" νΙει, .Υ' Ιν. πρτ. 'l:Oίl 1:Π-ΙΙΥδΙω. 
Ιπ-ην-ώρδουν, πρτ. μBΤι!t aLn)., ιx,j;. 'τ;οU Ιιπ·ιι,,· 

0l{JόIIII' δμοΙω; Ιπ-ιιν-ώρδωσα, -ώ8ην, ίνΙΡΥ. ΧΙΧί 
πΙΧθ. άόρ. οι', Ιπ-ιιν-ώρδωμαι, πΙΧθ. πρ~ 

ΙΠιιξ~α «όρ. οι' '1:011 nή"""μι. 
ιπ-ιι ωσα, «όρ. σ' 'ι:οβ · Ι:πσξι6aι. 
Ιπ-α νιος, ο" (I:πΙ + tJc6t')' πορόλιος, ό έπl τrις 

δχθης Τι έπl της πoρaλΙας ών. 
Ιπ-ιιη.ιΙιισσ, «όρ. οι' 1:0U 1:π-ιιιπβιλΙω. 
Ιπ-ιιπlω, μΙΑ. -t'ιoιιιι' έπεuφημQ, όλαλόζω. 
Ιπ-ήρδτος, ο" (Inl+lfdIIII)' όξιέρoaΤOς, όξιaγό-

πητσς, εύχόριοτος. 
έmιρc6ςω, μίλ. -._ (lnήeaaa)' όπειλώ, ' φo8ερl

ζω Ι φέρομαι ύδρισΤΙKQς (περιφρaνηΤΙKQς) πρός τι 
να, παρενοχλQ, φέρομαι όσελγQς 11 ιΧπολ. είμαι 
π~ηετής, aύ8όδl)ς. ΈΧ 'ι:οβ 
έπΉΡCισ, "ι' περιφρόνησις, όσε λ γής συμπεριφο

Ρό, δδρις, Xλεuoσμός. - Ιδι~ 'ι:Τιν ''ι:υμολ. βλ. δμτι;-. 
λ. q.atf). . ' 

έιι-ιιΡC .... , μίΑ. -ιJσ- (lιπΙ~Iβμo~)' ήρεμQ, έφ-
ησυχάζω, Ιπειτα όπδ τι. . 

Ιιι-ι\ρcτμoς, ." (lπl+',nμ6~γ δ κοδήμενος πα
ρό τήν κώπην, Ιτοιμος νό κωπηλατήσι;ι, κωπηλa
τών. 2) έφωδιaσμένoς μέ κώπας. - [πρδλ. 'ι:ΡΟΙΥ. 
.vιt"nμo;· ΙnήeβΤμο~ «ν'l:Ι ·Ι:Π-βIβ"μo~ χοιτ' «νοιλΟο 
ΎΙοιν πρό, 'ι:ό cJolax-tf" ... μo~ <·δolιx.O"βl'μo~). 
in-IIΡC" ι~ (lιπΙH,lφoo)' δ καλύπτων, ακε

πόζων, σκιόζων.- 11 Dοιθ-η'l:., ό KεKαλυμμtνoς, έοτε
Ί'οσμένος Ι πρoφuλoyμtνoς. 

Ι .... fιρδιιν, Itoιe"fj'l:. ddp ... ' '1:011 Ι_Ι,.. 
Ιπ-iιριιcσσ, «όρ. ..' '1:011 Inσl!xlIIII. 
Ιπ-iίρσα, «όρ. οι' '1:06 lιπ-σ.IιI'ΙιJxιιιι. 
Ιπ-iσαν, ίπ. «ντΙ lιπ-ήιιJΙΙ", . τ' .λτι8. κρ1:ο '1:00 

Ιιπβιμι (.Ιμι). 
iιι-"σkicν, 181V'" Υ' κΑτιθ. Ε6χ'Ι:. 40Ρ. .' '1:08 

ΙιΡιιδομαι. 
Ιη-ήσδlOν, ΚΡ'Ι:. '1:011 Ι:πβοδΙιιιι. 
Ιπ=ν, 4όρ. δ' 'ι:οβ l_ιοΗf'Oμιιι. 
Ιη ΙUΙμσι, K«eYj,l:. πρχ. .οϊ! ΙnσσJdαι. 
'ιnιτικ, -ον, δ (Ι:πo~)' προσηνής, εύπροσήΥορος, 

εύγενής, πρδος, μειλlχιος. - [πρ6λ. δμτιιο. lnrιn~, 
.vo, (-προσήνεια)' OXO'l:Iιvfj; έτυμολ.). 
Ι ... τι6σω, δ' Ιν. dop. οι' 1:01) lnσιτιάoμαι. 
έπ-tιτρlμoς, ο.., (lnl + ~I'IΙo",) ' Πaρ.JΦOOμένoς, 

πυκνQς συΝUφααμένoς Ι ίν.ιίiθ.'ι, πυκνός, στενός, 
Ιπόλληλος, έστι6ayμένoς. 
έmιτUς, "'"~, fι (Inιr~s)' προοήνεια, φιλοφρο

σόνη Ι ".νιx~, dιγένεια. 
Ιn-ιιiρoν, ι. ιι.,6I81ν, ίνΙΡ-Υ. υΙ μω. «όρ. δ' 

"00 Ι:πσ",Ιιι_μιι •• ,.-:1:,:' 4όρ. οι' '1:06 1_"χ.Ιιιιι• 
,. _ , «όρ. ..' . '1:011 1_1JVfloIIII. 
'lΜΙχΙω, μί).. -ΙΙ-' όντηχQ, όντιλαλώ Ι σιινο-

δεlιω όλαλόζων. ' 
... , IIJ'O'" JIITA' l'BN., ~OT" ΑΙΤ; nFCUtCΙPXLI(,Tj 
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ΟΥΙμ. - έπόνω ε1ς Τι : Α' ΜΕΤΑ' rEN. Ι ,πΙ τ6· 
πον' ίπΙ ο.ciσιω; (7jρsμ~06ω;, r.iνα;πα;ύοaω" .πΙ .ι~ςι; 
.6που), έπl τινος, έπάνω ε1ς τι, έΥγύς τινος, ι'ιλr , - ' 
σΙον τινός. 2) μβτά. <fj; προο. ιiν.ων.: Ιφ' ~ιαΙω~ 
= μόνοι σος ( << όπό. μοναχοl σας») ΙΙ Ιφ' Icιυ~oiί, 
lφ' Icιντώ .. (=μόνoς τσυ, μόνσl των,' άνευ βοηθε/α:; 
δ1jλ. έκ μέρους άλλου τινόζ) 11 τό 11" Icιν~ώ .. = τό 
Ιδικόν των συμφέρον μόνον. 3) μΒ.ά. ιiπoλύτων 
ιiριθμ1jτικών: lπΙ ~ριώ .. , lπΙ τεααάρώ~ κ.λ.π. - εΙς 
βάθος (ή έπl μετώπου) . τριών, τεσσάρων κ. λ. όνο 
δρών ΙΙέπl Ηέρως = εΙς όπλην Υραμμήν. 4) ένώ
πιόν τινος, έπl napouoIQ τινός λα. corc1m. 5) έ
τιl έποπτεΙας, έπιβλέψεως, έπιστασΙας: οΙ lπl τώ .. 
nραΥμtXτωtf=οl Ι .. τοίς πeάΥμcισι .. = οΙ διαχειριζό
μειιοl τό r.Ρ6γματα. 6) κίνησιν πρός τι μέρος: 
πλέω' 'πl X'ov = πλέω μέ κατεύθυνσιν πρός τήν 
χΙον ΙΙ ιIπελcιιί .. ω 131' O~Hoυ=άπέPxoμαl είς τό Τδ ,α 
(ιΙ, 't'ijv Πατ~Ι"α) .- 11 'πΙ χρό .. ον · κατά τούς χρό
νους τινός, oJ) κατό τήν π6ροδον Xp~νΙKης τινος 
περιόδου : έπ' εΙρήνης=έν κοιρί;> εl.:;ήνης.- 111 έπl 
τών περιστάσεων ύφ' ας (η έπl τών αlτίώΥ δι' δ) 
συνέβη τι: 'πΙ μ4ρ~νρΙcις c: έπl όποδεlξει U εΙπεί .. 
'πί oΡΗον = εΙπείν ένόρκως (μιιθ' δρχου) U .31' 
'τεν = διά τ/να λόγον. 
Β' ΜΕΤΑ' Δο'r. ι .πι τ.6πον: ΙπΙ %ώe~=-έν τί;> τό

Π\ιJ(ίνΙOΤIl, εΙς τόντόπον,-τ:.Ι. όμέσως, ncιpaurIKalIIxup. 
δoιixι. δ1jλοuται(η ()ΠΟΟ1jμαΙνι'tαι)έχ'θ;;ιχ'ij Ιννοια=έναν
τΙον.- I1 'πΙ XΙ6"ov κατό τόν όποΙον συμβαΙνει τι: 
lπΙ tιUHτΙ=κατό τήν νύκ τα, έν καιΡί;> νυκτός ΙΙέπ' 
ΙΙμ4ΤΙ ~ιpcS. -- κατά τήν lδΙαν αύτήν ήμέΡαν. 2) 
κατά τι oJ) μετά τι συμβάν, - 111 ΠΡοσθήκην, έπι
προσδέτως, έπl πλέον, τό όλλεπόλληλον.-ιν Πι-άς; 
δΥιλωσΙν -τ:οΟ: Ινεκό τινος, i\ πρός τινα σκοπόν, διά ' 
τι : LΠΙ ~6ρπφ ... διά δεΤπνον U 'πΙ HCΙHφ d .. θρώ· 
πον - πρός 6λ66ην τΟΟ όνθρ. - ν'Επl της αΙτΙας 
δι ' ~ν πρόττει τΙς τι · : ,.lώ lπΙ τι"ι = γελώ, πε~ι
ΥελQ. περιπαlζω, τινό Ο μiyιι. φρo~ώ lπΙ τι"ι = με
ΥαλοφρονQ υπερηφανεύομαι. διό τι.-ΥΙ ΠΡός διι
λl.JOιν 'CJv δρων, ύπό τούς όποΙους (η τών συνθη
kQv, 6 , ό r6 · όποΙας) αυμβαΙνεl πρδγμό τι: 'πΙ 
ιι ',φ, ~p' +,ε-ίιπό τόν δjJον δτι ... Ι i\ χαιΙ ουντο
μι; .... ον: 'φ' φ ' oJ) Ιφ' φ~.- ύπ~ τόν δρc.ν δτι n ':ιr' 
oi~Jtfl 6ρφ~KOΤ' ούδένα λόγον καΙ τρόπον n ΙπΙ 
Μ"ι ~ΙHcιΙOιpμετά αίιστηΡός δικαιοσύνης D .31' r· 
σοις=ίιπό λογικούς (μετρ/ους) δpouς. 
Γ ME'rA' ΑΙΤ. Ι ':ιrΙ τ6:ιroν' fKTOOIV έπόνω εΤς τι : 

lπΊnιΙσ Η.ίτο ιdl.O-ρσ=Ιι<ειτo(ι'\ΓO Ιξηπλωμένος) 
εΙς έννέα πλέθρα γrιςΙΙH1έo; πά~τiις έπ' ά~Ο-eώποv;= 
δόξα (φήμηl διοδεδομένη μετοξύ δλων τών όνθρώ· 
πι.ιν, 2) κlνησιν . ρ6ς Τι σημεΤον η μέρος: πλlrί~ 
131' ΑΙΓVπτοtf-πλέειν πρός τήν Α1γ. U ίπΙ ίχθριχης; 
...... -έναντιον τινός. - μτφρ •• 31' leyιι., lπ' lo-iι~= 
πρός tpyaaIcv, πΡός έπιχεΙρηοΙν, τινα n χυ". IIPc'c; 
όπόκτησΙν τινος, διό κέΡδσς τι, διά τι. πρ6ς τι. εΙς 
όνοζήτησlν τινος: Q~lUcu έπ' dY'Y.ll,,~ = στέλλω 

'διά νό μόθω νέα ΙΙ oltαι~. ΙπΙ π"οο.: Ιπ' Ό~υαoήcι 
4Jι'-'ιτ~ΡιΙ)ιτο π .. ~, ιiνα;ήτ,lοιν τοΟ 'Oa.- δθιν, Itρό, 
δτ,λaιoιν σκσποΟ: ΙπΙ "ι ;-~Iό τΙνα σκοπόν ; διό τ/ ; 
3)μιτdtιiπολΙ)τCJ)~ cίριθμητιxιi)ν : έπ' ιIσ:ιr/~ς Mtfr. HCΙΙ 
εΙΉοαιtf=ε!ς 66!Κχ; (f) εΙς μΙαν σειράν) 25 όνδρώνΙI 
μιtdt ιi~ιθμών=μέXΡΙζ ώρισμένου τινός όριθμοΟ, περΙ
πoυ.-III:ιrΙ χρ6."ου· κατά ΤΙ να χρόνον,διαρκοΟντος 
ώρισμένου χρόνου: lπΙ U6.0. - διό τινα (κατά 
τινα) χρόνον. 2> μέχρις ώρισμένου χρονικοΟ ση
μεlου: Ιπ'';ώ -- μέχρις αδριον. - 111 Ύβνιχιίl'tι;;ο" : 
'πΙ α~ιίδμ,,~ -- ουμφώνως πρός τήν 'ι'ραμμήν τrις 
στάθμης (ςστόφνης.)· τό lπ' lμJ - δσον ' άφoρQ 
έμέ, δσον έξαρτδται όπό έμέ, 

Δ' θΕ'ΙΙΣ: Kανo~ιxώ; 'fl lπl -τ:Ιθa,lIι _ρδ ,01) πτφ,ιχ!)1) 
ι!; β ΙΙνΥιχει . Δύναται βμω; νά. χεΙται χllΙ μ8τdt ,06,0, ιiAAdt 
.ότι ItciOXIt ιiναιαtilΟ<j?ην -τ:~νoυ Υραφομινη IΠΙο 

Ε' '~;N ιrΝθΕ'ΣΕΙ tι έπΙ ~ηλιJΙ οτiοιν Ιν .ινι .όπql, 
ώ. έν τφ Ιπ-.ιμι=εlμl έπ/ τινος (τόπου), 'ΠΙ·Η.Ι
μ4Ι, έπι-βσ,,~ χλπ. ΙΙ 4λλΟ-Τ:8 δ,lλοt χΙνηοιν, χυρ. δ. 
έπ! έχ'θ;;ιΧΥις; έν~"Ια, : 'πι-xιιρέaι, lπι·ατράτ.Vιrι.- . 
11 ΈπΙ χρόνου δηλοΤ τό κατόπιν, δστερον: lπι-βι6aι, 
Im-Ilλoaτd.".,- ΙΟ προσθι'ικην, σuνoδεΙαν, &_ h 

-τ:αΤ. λί;. l:ιrl-Ηπιτοr, 'π-ιιvUω.- lν όμοιeαlαν έν
Ι:ΡΥειαν, άλληλεπΙδΡασιν : IΠ·.~)'Ωαlcι, l:ιrι-ycι λiσ,.
ν μ8,1,χ cίριθμ'ljΤΙΧώ 'ι ΟiJVtιθΞμίν1j 'ij 'πΙ δηλο( τό -J«έ
ρaιoν (τό όλόκληρον) καΙ τόσον tnl πλέον: έ.ιrί· 
τeιτο,,-εΤς καΙ '13'- νι ~πι,ιινει -τ:r,ν Ιννο :αιν -:οσ 
oυΎX~Ι'ΙXOfι: . Ιπι·μίi.λ.λo~, 'πι·πλ.έo~ Χλπ. 
Έτvμ. ι 'πΙ, Ιπι, iitt;>. Χ7.! πρ6θ. -= οανοχ? 6ρl < 

Ιαπ. *epl, *ορί, πρ6λ. όπ.ι-θεtι, dn;'JQ χλ:t., λlL,. 
ob Ioperlo ·op·verio), όμδ,:ι. ος- ( ops- χα! *ρί πρβλ. 
πι -Ιζω, :ιrτν · xι) (*:ιrj'vxQ , ο:χνσχ;; . ρί-, λιθ. ·ρί-. Φ:χΙ
vatat δοιι tι ΙπΙ lχει ~ναλciιiΕΙ . μΙ;;!ι; -τ:ών 01jμααιών 
τη. Ιαπ. *obhl ( *ebhi ?), α[.ινι; δ I5Τ1jρi.θr, ~ αι 'ι χαιΙ 
ίν τ~ Λατιν. ob ίν μj,:ιsι. 

Ιπι, ιΧ 'ιτΙ 'πεατι' ίιπάρχει, είιρΙσκετάl. froIμov, 
πρόχειρον. 
Cπ-Ιάλλω, μελ . . -ιιΗώ· ιiόρ. ·l"λcι· στέλλω πρός 

τι(να), θέτω εΤς τι U σ ί έλλω κατά τινος ιι έκτελώ. 
inι-άΙμι:vοc;, μτχ; ίπιχ. ιi!ιρ. δ' ,!)υ ΙράλλΟμ4Ι. 
ΙΩI-aνδάνω, ΠΟΙΤι'. ιΧντ! l;ρσ, ... δά .. ω (6 6λ. ). 
Ιπ-Ιαύωο κοιμώμαι έπl τινος η πλησΙον τινός. 
Ι,,-ιδχωο έπιβoCι. έπευφημώ ΙΙ όνσκραυγάζω. 
έπί-βCi, ιΧντΙ 'πΙ-β"Ο-ι, Π"οο •• ιioρ. δ' ,OU ι:ιrι-

βσ,ί .. ω. . 
Cπι-βάθρα, iJ (ΙπιβcιΙ .. aι)· κλΤμοξ κινητή (<<σκά

λα»), χρησιμοποιοuμένη έν ΠOλέμ\ιJ πι:ό:; όνάβασιν 
έπ\ τών τειχών υ άνα66θρα, όνεμόσKaλα υ στενή 
δΙοδος. 
Ιπί-βσaρoν, -τ:ά (ΙπιβcιΙ~aι)' μέρος δπου «κουρ

ν!άζουν.- τά πτηνό. ntτουρον, ξύλον της όρνιθο
κοΙτης.- 11 (ιπιβίπι,γ ό νCΙϋλoς δν πληρώνει ό 
έπιβά Γης, λατ. nc1ulum. 
Ιπι-βαfνω, μίλ. -βήαoμr.ιι· πρκ. ·β_β"HCΙ' ιi6ρ. 6'; 

έ:ιrέβ" .. • μία. ιiό,:ι. α' Ιπιβ"αά.μ,,~ (Ιων. Ύ' Αν. έπε· 
βήα~,o, n"OOt. lπιβήαεο) ι Ι μsτ* -Υιν. 66λ~ω τόν 
πόδα έπΙ τινος. πατώ έπάνω εΤς τι, περιπατώ. εl
μαι η κεΤμαι έπΙ τινος. 2) όναβαΙνω έπ/ τινος 
(έπόνω είς τι) ΙΙ φθάνι.ι. f;:>χομαι, εΤς τι μέρσς, κα
ταλήγω εΤς Τι n μτq:ρ. κατομθώνω τι, φθόνω μέχρι 
σημεlου τινός: Ι:ιrιβcιΙ~aι .vαεβεlιις=καταλαμ6όνω 
την θέσιν τοΟ εύσε6~ίις. άπσ6aΙνω (γΙνομαι) εύσε
δής.- 11 μιτdt δ., •. άνοδα/νω έπl τινος, όνέρχομαι 
εΤς τι. έπιβι6άζομαι (πλοΙου).- · ώ~ . έπιrl~εμαl κατά 
τινος, έφορμώ.- 111 μsτ' αΙτ., κατέρχομαι είς τι μέ· 
Ρας (έπΙ θεων xlLτε;;χoμιiνων εκ -τ:ου 'Ολύμπου 6Ι~ 4λ
λον τ6πo~): πιε!!Ι". έπιβcι; ~eatf. 2) έπιτΙθεμαι. ω; 
-τ:ό έ:ιrέρxoμr.ιι. 3) έnJjJcιl .. ~ έπΙ ΤΠΠΟ" = όνο6aΙ

,νω έπl τοΟ Τππου, lππεύω.- lν ιΧπολ., βηματΙζω, κι
νοΟμαι, πρός τά έμπρός, προχωρώ ΙΙ πατώ τόν πόδα. 

Β'. ώ; μτβτ. ίν τιj) ένε~Ύ. "iH. lnιβi/3aι, ιi6,:ι. 11' 
lπΙβηαα' κ6μνω τινά νό έπιβι:\ (νά ά\ α 1ι':j) έπl τι
νος. όνοβιβάζω τινά · n μτφ, . φέρω Τινό (T~ τι. κό
μνω τινά νά φ~όσr;ι έ:1; τι Πρδλ.' ιτιβιβJ., 4 ; 
.inι-8ά ΑΙω, μίλ. . βίΗώ' ιi6ρ. δ' ·_μίί.Ι0 γ ι Ι ρΙπτω 

τι έπάνω εΤς τι n έπιδέτω, τcιπο~εrώ τι έπ/ τινος 11 
έπισυνάmω. 2) θέτω τι έπl τινος, έφaρμόζω τι 
έπl άλλου τινός ΙΙ έπιβάλλω (ώ; q;6r,!)v t ιit; πρ60-Τ:Ι· 
μ!ιν) . 3) προστl:,ημl ΙΙ προσθέτu τι εΤ.., τι, aυξάνω.-
11 ΙΙμτδ., Ιπιβά.1λω τι~, Ιiνν.έμ4Vτ6.ί· ρΙπτί.J έμαυτόν 
έπl τινος. πο,ΧI"ομaι κατ' εύθεταν πρ6ς μέρο:; τι. 
2) πlπ.τω έπl τινος ΙΙ έπιπ πτω. έπιτΙθεμ_ι. 3) (ένν. 
.oiί~γ δίδω (κατεuΜνω) τήν πpoσoxήi.ϊ μου πΡός 
τι(ναl. σκέπτομαι περΙ τινος. όφοσιοομαl (δ,ανοη
τικώς) εΤι; τι U μ-τ:Χ,. ιioρ. δ' ':ιrιβcι1ώtι, ιΧπολ. -- δταν 
έσκέφθη (περ/ τινος). ..) όνήιςω εΤς τινα. πlπτω 
εΙς τό μει:lδιόν τι\ιo~ n τό έπιβάΙΙ0" (ενν. μieος) = 
τό άν"κον εΤς τινα (τό όπ",Τον τοΟ όνήκει. «τοΟ 
πέφτει-) 11 cbo. ιtπpoo., όνήκειεΤς τινα νά πρόξr;ι τι. 
ΠΡασήκεl (<<ταιρ!άζει») νά πPόξr;ι τΙς ΤΙ.- 11I μιi~oν, 
~ρόΓτoμαl Τινος. έπιχειρώ τι" άναλαμ66νω τι. 2) 
όναθέτω εΙς έμαυτόν, 66λλω έπάνω μου, έπι66λ
λω εΙς έμαυτόν ιι μ.φρ. άναλciμ66νω, έπιχειρώ, ύφ· 
laταται, ύπέχω, περιπΙπτω εlς ... - I~ Παθη,., τοπο-
6ετοΟμαι έπl τινος: τοΙ6τιιι 'ΠJ/hIl)."μi.~I=fxov. 
τες τά 6έλη Tεθεlμtν~ έπl τ"ς νειιρδς καΙ Ιτοιμοl 
νό τοξεύowoιν. 
Iπ~Ιρiω;. μ')" -tJa. (lπΙ + f1atl4,,)' ζυΥΙζω δα

ρtως, 6OρUνί.J, tπι6aρ(ινω, 



hιιlις-'ιnyσμfσ ~6S 

Ιηt-8ός, μ'l:χ. 40Ρ. 15' '1:011 lπιβαΙ.,.. 
έη'-β6σις, -ιιω,", tι <lnIPal-rιo)' τ6 6αδlζtιν nρσς 

τ6 άνω, άνά6.:Jσις. 2) μ'l:φΡ. · πάτηυα Τι προσέγγι· 
σις πρ6ς πρόγμά τι : lπΙβαο,,, ·nοιοiiμσι sfr τι"α-· 
δημιουργώ 6άσιν (μέσον) έπιθέσεως κατό τινος. 

έηι-βάσιιω, ItOI1J' . μ •• cιδcι ••• 0ίΊ lπ,βαΙ"., "α· 
"ώ~ iπιβάο"ω vlar ιIXαιόj" - . 6δηγώ τούς υΙούς 
τών 'Δ.χ. εΙς τήν δυστυχΙαν 
Ιηι-βαστάςω, μΒλ. -οω' Βαστάζω (φέρω, κρατώ) 

τι έπί της xει~ός, σηκώνω τι μέ τήν xεΤρa, 1; τ6 
ζυγΙζω (τ6 δοκιμάζω τΙ 6άρος έχει). 

έηι-β~τι:ύω, μ*λ. -σω' λαμ6άνω θέσιν · έπl τινος, 
θέτω τόν πόδα μου έπl τινος, έγεΙρω όξΙωσιν έπl 
τινΟζ, σφετερlζομαΙ τι.- 11 είμσι lπιβάτ'1~, •• Ι. τα
ξ1δι:.:.ιτης Τι στρατιωτης. ΈΧ .oίl 

έηι-βδτιις, ·ov, 6 (Ιπιβα/νω)' 6 6να6αlνων, ό 
έπιβαΙνων Τι έπι6ι6Ρζόμενcς: οΙ lπ,βάται - στρα· 
τιώται έπιβαlνοντες πλοΙων, πεζΟ\Οϋται, πολεμι
σταΙ, έν 6ντιδιαστολf,\ πρός τούς έρέτας Τι νούτcς · 
11 τ::ιξιδιώτης, έπι6ότης. 2) ό έπl δρμaτος; έπιδ!al
νων μαχητής. 

Ιίrι-β6τός, ή, ό" (Iιr,βσιιιω)' δν δύναταΙ ης νά 
όYa6f.1, εύπρ6σι roς. 
ΙηΙ-βδα, -αι;, tι· (συν'ήθ. XIΣ'I:& π):rlll')' ή έπομένη 

έορτης τινος r'!μέρα, τ6 μεθεόρτια (λlΣ'l:ιν. repotia). 
-Πcιpoφ., Ιlιrω π!!ό," "Ceaxeia" Ιιrιβδα,,=έXω πικρά 
μεθεόρτια (<<μόΟ 6γαΙνει ξυ\ιό τ6 γλέντι»). 

'Ετv,u. : ciyv. ιiτυμoλ.· 6cισιxή σTίμlΣσ. = 6 έρχόμe
vος κατόπιν' -βδ- εΙν!1Ι 6 ΧlΣτσ: μ!τCΊπτωσιν -τ:όπος; .f]ς; 
p~ *ped- (πούς), πρ6λ. σlΣνσXΡ. upabclά- (ποδοί<ρου
σΙα), Zεν~ . upa-bda (πούς), frabda- (πρόσθιος πούς;), 
~ιxλ. ιrcδci (= άμέσως έπειτα), Άρμ. yel (δπισθεν) 
( *i-het, ΛΕΤΤ. pez (είτσ, δπισθεν), πι;6λ. p~Δ=Txνoς 
πoδός.-K!1Τdι τόν Curtius lιrlβδo. (*Ιπl·δ,Fσ = ή έ
πομένη ήμέρα, Χ!18' /3'0'1 δ,Fα=dίes=ήμέρa. 

ιπι-βιβιιιια, ΠΡΥ.. τσίί lιrιβα{,rω. 
έηι·βι:Ιομι:ν, lπ. :ι' πλ'ljθ. 7ποτ. ιioρ. β' τοll Ι

~ιβα.Ι.ν6). 
έηι-βήμι:vaι, ciΠΡ'f. έπιχ. ciop. 6' tlJίI lπιβσΙ"ω. 
έηΙ-βήσι:ο, έτ;ιΥ.. llFlJat. μΒσ. ciGP. tz.' τ.,ϋ lιrιβαΙ"ω. 

> . έηι-~ήσι:τo, έπιχ. ΙΧν-τ:Ι -α~o, τ' 4ν. μίσ. ιιορ . Q\' tOίI 
cπ,βαΙlΙω. . 
Cηι-βήτωρ, ·οροι;, ·6 (/πlβαΙ"ω)' ό έηι6α/νων, 

όνοΒαΙνων.- 11 έπ! ciΡΡS 'lων Ι;;φων, π. χ. -τ:01) κάπρου. 
έηι-βιβάςω, jlιiλ. -β,βάσω, ιin. -β,βώ, μτ6. του 

'πιβα("ω' θέτω τινά έπl τινος, όφΙνω (Τι κάμνω) 
Τ1νά νό όνα6ij (ν6 έf1I6f,\), «μπαρκάρω). 

. Ιηι-Il6ω, μίλ. -βιώσομσι' ιiόρ. 6' lπ-.β/ω,,· έπι
ζω, ζω μετά τι(να>, Οστερον όπό τι(να). 
'ηι-δλCηω, μίλ. -ψομσι, μΤΥν. -ψω' στρέφω Τι 

ρ/πτω τ6 6λέμμα έπl τινος, προσ6λέπω, κυττόζω, 
παρατηρώ. 2) παρατηρώ τι μετό φθόνου, έπο· 
φθαλμιώ, λlΣ'I:. InvIdere. 
ΙηΙ-δΛημα, -στο,", t6 <'πιβ«llω)' δ,τι εΤναι έρ

ριμμένον έπl τινος Ι σκέπασμα Ο έπlρραμμα, (<<έμ-
6άλωμα·). 

cηι-βΛftς, -;;το" δ (lιrιβάllω)' δοκός, μοχλός, 
c.ιrιβα'A'Aόμ!"o, τii ofHιeq., τ. i. ό σύρτης, cόμπάραι. 

έηι. ·βΛώσιιω, μΗ. -μο10νμσι' ιiόρ.~' Ιιrcμolo,,' 
έnιφαίνoμαι, συμ6aΙνω. . 
cm-βοάω, IlaA. -βolισoμσι, !ων. -βώοομσι' φω

νάζω μξ:γαλοφώνι.ις πρός τινα, καλώ τινα, προ σ
καλω τινα 6οών πρ6ς αύτόν. 2) όπα'{γέλλω Τ) 
l;ι3ω δυνατό. . 3> κραυγόζω έναντΙον τινός, έπι
πλήττω τινά μεγαλοφώνως. 4) καλώ τινα εΙς 60-
ήθειαν, έπικαλοϋμαΙ τινα U t-ljν Q'l1Il. τάtίτ'IjV iXllt XIΣΙ 
ώς; μίσον. . 
Ιηι-βo~, of!' τ6 60η8εfν, σuν~μή, 6οήθεια. 

1:Χ t?ίI 
Ιη ... ΙΟηΙΙω, !ων. -βωΝω' fρχoμaι (σπεύδω) εl(; 

6οήδειαν, 6aηΟΟ, συντρέX\ιl.- • πέμπω 6οήθειον 
έναντlον τινός. ' . . . 
uι-β6ιιμσ, -στοr. τ6 (/Πιβοι!ω)' Βαή, Kj)Quyή'j 

πρ6ς Tlva. . 
ΙηΙ-β6ιι·τος,· Ιφν: ' -δωτος, ο" ('nIβotfιo)· · περΙ ου 

όnάpxει μεγάλη κατακρουγή, κακοφημισμένος. 
Ιηι-βοΑι'ι, tι (lπιβι:U.lω)· τ6 έΠΙΡΡIΠΊ'ειv, Ίό νό 

ρlπτι;ι τΙς τι έπ/ τιvoς, fι τ6 νό τοποθετf,\ τΙ<; τΙ έπl 
τινο:; Il/π,βο1ιιΙ n.ιΙ,,6ωιι=σειpoΙ (στρώματα) πλ/ν
θων.- ιι τιμωρlα, ποινή, πΡόσ1ιμον.- IIICπόπει;α, 
έπlχεΙρησις 11 έχθρική άπόπειρα, προσ50λή, έπΙθεσις. 
Ιηι-βομβCω, μιλ. -ήσω' κάμνω βόμ60ν (θόρυ-

δον) καΙ έγω μέ τήν σειράν μου. . 
έη.-βόσιιω, μ.λ. -βοσκήσω' τΡέφω ζQα μέ ΤΙ.

μέσον. @πΙ Χ''ιjν6\ν, 6όσκω, τρέφομαι μέ τι. 
Ιηι-βοuιιόΛος, 6' . ό έπί κεφαλης 60υκόλος, 60-

σκός, «τσοπάνης». . 
Cηι-ΙΟύΛι:uμσ, -στο,", .ό (ιπ,βουλεύω)' έπι60υλή 

ένοντΙον τινός, σχέδιον, άπόπειρα. 
Ιηι-βουΛι:uτής, -ο;;, 6' ό σχεδιόζων κακά έναν

τΙον τινός, ό έπι60uλευόμενός τινα, συνωμό1ης. 
"Εχ -ισίΊ 

Ιηι-βοuλι:ύω, μίλ. -οω' σχεδιάζω (έf1ινoώ, μηχα· 
νG:ιμpΙ) τι έναντlον τινός: έn,βοv'Αεvω 8-άllατ6" τι"ι 
=σχεδιόζω νό φονεύσω τινά, συνωμΟ1ώ κατά της 
Γωης του. 2) μ.Ετσ: lIG't. ItpiYIl. μόνον' κάμνω ( χέδια 
διά τι, θέτω τι ώς σκοπόν μου. - ll!18'1jt. είμαι όν
τικείμενον έπι/3Cυλών, σχεδιάζΟW κοκόν τι δι' έμέ. 
Έ~ !1\ιΤGU τό 
έηι-βοuΛή, '11 (lιrιβοvlεvω)' ώς; XQ:t νίiν, tTJI6auM, 

σχέδιον ένοντΙον τινός Ιξ Ιιrιβοvλfί~~δι' ένέδρας, 
διό πρoδ~σΙoς. 
έη.-βοuΛΙα, -Iι=/ιrIpovltJ. 

. έηΙ-ΙΟυλος, ο" <,πι + povltJ)· ό μηχονώμενος, 
σχεδιάζων, κακό έναντΙον τινός, ό έπι60υλευ6με· 
ν6ς τινα, δόλιος, προδότr,ς. 
Cη.-βρΙΙδύνω, μ'λ. -ΙΙ"όj' 6ρόΔUπoρώ, χρονοτρι· 

Βώ, όργοπορω. έ:Τς τι μέρος. 
. Ιηί-βιΗίίu, 'ιιΙρ. 4ν-τ:Ι Inl PeσxV' διά δραχύ χρο
νικόν διάστημα, δι' όλΙγον χρόνον. 
'ηι-βρCμω' κόμνω τι νό KΡOTf,\ (νό WPIJETαl, μυ· 

κόται, 6ρυχδτσι). - Μίσον, 'φωνάζω μέ 6ρ:>ντωδη 
φWνήν.- I1 cb, ciμ-τ:δ. Ιχιl -τ:ήν 1Σ~.ήν σημ. τψ μέσφ . 
ΥΙ O'ljIl. φwνόζω · δwατό πρός τινα. 

Ιη.·βρϊΙής, ir' Βαρύνων εΤς τι Ο φορτικός, λυ
πηοός, όνιαρός. 'ΕΧ -τ:ο() 
'nι-βρf8ω, μ'λ. -lσω' πΙπτω έπάνω μέ δλον 16 

6άρος, κ::ιτα6αρύνω, ΚΟΤa66λλω (παρασύρω πρ6ς 
τά κότω) μέ τ6 6όρος μουο- υ μτφρ. καταπιέζω, 
πιέ ' ω σφoδnως. 

Ιη.-δρΙσι:ισν, Υ' πληθ. !!:~X, . CΙσρ.IΣ' toίl lιr,Pe{{Joω. 
Ιπι-βρόντιι"ος, 0 __ 'μ-βe6""",το,". κεραυνόπλη

κτος, «6 έκτραπεlς τών φρε ιών ύπό Ι;χου 6ρον· 
της», καθόλου περaπεΠληγμένoς τήν δι6νοιαν, 
μαινόμενος. 
Cη.-βρυω, μ'λ . ..voιo· όνα6ρύω, όνα~λύζω, όνα

πηδώ (έπΙ ΜΙΣτος;) OιiιιΙ "νθίωψ 6ρΎW,άνθώ, φυτρώ
νω, 6λαστάνω. 
Ιηι-ιυω, μίλ. -σω' όποφρόσσω, στοιπωνω, κλεΙω 

στεγανως. . 
Ιηι-βωΙέω, !ων. ιivt! 'ιrIpo'1tNιo. 
Ιηι-βωμ.ο-οτΙΙτCω, μίλ. -ήσω (Ιιrl+βιιιψόri-οΤ;;

,,0.,). Τστομαι Ικέτης παρό τ6ν 6wμόν. 
Ιηι-βώμ.~, ο" ·(ΙιrΙ+βωμ6ι;)· ό έπl τοΟ 6wμΟΟ ή 

πασά τόν 6wμόν. 
έηι-βώσομα., Ιων. μΒλ. toίl lιr,βoάω. 
Cηι-βωστρΙω, !ω'ι. ΧΙΣΙ δωρ. civ.! Ιπιβο«ω' 6oCι, 

κραυγάζω, πρός τινα, καλώ, έπικαλΟΟμαι, καλώ τι
να είς 6οήθειαν. 
έηί-βωτος, ο,,' Ιων. ciντΙ lπ,β6'1ΤO~. 
Ιηι-βώτωρ, -oeor, 6' ό έπl κεφαλής των δλλων 

6οσκώΥ, 6οσκός, ποιμήν . . 
i"i-yaIoc;, ο .. (έπ& + Υαϊα=";;)' ό έπl τι'\ς γης 11 

τά 'Π{Υαιο.=τα έπl ·ΥΙ πλησίον τοΟ έδάφους μέρη. 
Ιη'-Υαμβρι:ύω, μίλ. -οω (έιrΗ-rαμβe6ι;)' . νυμφεύ

ομω χήραν ως ό πλησιέστερος τών αυγγενG:ιν τ~ 
πρώτου συζύγου ιι χυρ. γίνομαι γαμ6ρός .τινος. . 
έηι-yiμέω, μίλ. -Υαμσω, ιit'l: • ."ίiμιi· νΥμφι60-

μαι έπl πλέον, τ. Ι. φχομαι εΙς δεύτερον γόμον 11 
ΙΠΙΥαμω d""O&i μιι~vιd,,-νuμφεύομαι καΙ εlσόγω 
μητρυιόν εΙς τό τέκνα μου. 'Ε; Q\~tOίI τό 
Ιηι-yΙμfσ,1) <'ιrιΥσ,ual)' πrόΟ8ετος · γόμος, &:6-

τερος γάμος, ζώσης της πρΙ;Ιτης συζύγου (cξαναΟ
"όνδρευμα»).~ Η ~ τ6 λΙΣΤ. connublum - jus con-
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nubil =. 'ιι μι~cσ~iι Μ::ι λcσιilν (χ;Ι!Σ~ιilν) σιινθτ,χη, νi!ι αιι
Ι;;εύl'ν')HCΣΙ ιiμoι5cσΙω •• 
inf-Υδμος, ο" (ΙπΙ + )'Ωμo~)' ό fxwv . ήλικ/αν 

γόμου; 
Ισι-yσuρ60μσι, ΠCΣθη~. , έπα/ρομαι, ύπερηφανεύο-

μσl , καμαρώνι.ι. 
έηι:;.ΥδουηΙω, ίπιχ. in! lna-δovmιιo. ·. 
έηΙ-ΥΙΥρσμμαι, πΙΧθ. πρχ. τοll lπιγeάφιιo. 
inI-ycιoι;, ο" · (ιπΙ + γΙσ -,;;)" ό Ιπl τ"ς γ"ς, 

γήινος. . 
inΙ-ΥcΙδω, μ'λ. -άοομαι' γελω ~Iό η, γελw έπl · 

δοκιμόζι.ιν τι, προσμειδιω U inoA., γελW. 
έnΙ-Υcρσίρω' γερα/ρω (τιμω) τινα έπ/ ηνl. 
inΙ-Υcύομσι, μίαον· γεύομαι, δοκιμόζt.·, κατόπιν. 
ΙηΙ-ΥιιδΙω, μιιλ. -';οΦ' πρχ. InayiY7I/k' χα/ρω έπ/ 

τινl, έπιχα/ρι.ι Ι γοι·ρlω διό τι. 
έσι-ΥίΥνομσι, μ'λ. -yctιttooμoa' ιiό.,. 5' -CΥc"6μ,,,,' 

π;ιχ. ::.,.γο_, Τι ίν πcσθη~. μo~φ~ -,'cyi""μoa' γΙγνα
μαι, Υενν"μαι, κατόπιν Illaeo, ΙΠΙΥΙΥ"cτσι c$S2,,-ή 
έποχή Tr,c; άνοΙξει.ις tpxETOI κατόπιν U οΙ ΙnΙΥΙΥ"ό
μcYoι~ol έρχόμενοι κατόπιν, οΙ μεταγενέστεροι 11 
Xfd"ov Inιyay"oμi"ov= τοΟ χρόνου προϊόντος, μΙ 
τl).ν πόροδον τοΟ χρόνου. 2) έπέρχομαl, έπιπ/πτι.ι, 
έπIΟUμ6α/νι.ι n ίν χcσλ~ ίνν . όκολcυ8ω, Ιπομαl, έπα
κολουθω U ώα. έπιτΙ8εμαl, προσ(3όλλι.ι, έφορμw, 3) 
συμ! αΙνι.ι κατόπιν. 
Ισ.ι-ΥΙΥνώσκω, μίλ, _γγώοομσι' . ιiόρ. 11' -ΙΥ"Φ'" 

πρχ. -i'f"ιιoxa' 8εwμαl, κυπόζι.ι, γΙνομαl αύτόπτης 
μόρτυς, πaρaτηρCι. - 11 όνσγνι.ιρΙζι.ι, όνομολογω 11 
όθεν, όνεUΡΙσKι.ι, όναKαΛUπτι.ι U λαμ6όνι.ι συνεlδησlν 
(συναίσ8ησlν) πρόγματός τινoc;, όντιλαμ6όνομαΙ τι, 
διακρίνι.ι τι. - ιο φ5όνι.ι εΙς κρΙσιν, κρΙνι.ι, όπο
φασΙζι.ι. 
έηι-Υίνομσι, ΙΩΙ-Υίνώσιιω, !ων. χ.;.' μη-ν. ιiν~Ι 

τών 'ΠΙΥΙΥ"-' 
inΙ-ΥΙωσσάομeι, ιi,;τ. -,-Tάoμol' μίλ. -';οομσι' 

ιiπ'){ι. (,π, + Υ1ώαασ)' έκφέρω (έκστομ/ζι.ι) όνειδl
σμούι:; (λοιδορΙσς, 06ρεlς), όνειδΙζι.ι, έπιπλήπι.ι. 
ΙηΙ-Υνσμσ,-ός, ,;, 6,,' κεκομμένoc;, συνεστραμ

μένος. Έχ τοσ 
έσι-yνάμnτω,μίλ. -ψΦ·ιι:όμπτι.ι, ιι:υρτω.-Ι μτφ ... 

μαλόσσι.ι, καταπραΟνι.ι, τόν λυΥ/ζι.ι καΙ τόν φέρι.ι 
μέ τό μέρος μου. 

έσΙ-Υνofιιν, Εi)χτ. ιiόρ, 11' του Inayar"tiJoxιιo, 
έηι-yνoΎC;, μτχ. ιioρ. 11' τοίί ΙπιγΙ)'1'ώοχω. 
έηΙ-Υνώμων, -0"0" δ, +1 ('πί+yl'ώμ"γ ό όπο-

φaσ/ζι.ιν περ/ τινoc; !Ι ώ, oi)oLιxαt. διαιτητής, ιι:ριτής.-
11 ό σuyχι.ιρCιν, σuyyνι.ιμOνΙKις. 
ΙΩι-yνωρfςω, μίλ. -ίοιιο, ιi~τ. -lci' Ko810TW γνι.ι

στόν, όγγέλλι.ι, σημα/νι.ι, δηλω. 
inf-yvuoις, -cιιo~, 'ιι (Ιπιyιy!fώoHOΙΙ)' πΜρης 

γνωσις. 
έηΙ-Υνώωσι, Υ' πληθ. 'rItOt. ,π. ιioρ. 11' τοσ IΠΙ

Ύι.".ώοχω. 
inf-yovoς, ο" (ΙΠΙΎC"ΙΟlJ.σι)· ό έπιγενόμενoc;, ό 

μετό τοϋτα λαδών ϋπαρξιν- yινιxώ~, γόνος, -νΙννη
μα'-ΟΙ 'ΕΠΙΎΟ"ΟΙ=ΟI γενόμενοι (ύπάρξαντες, γεν
νη8έντες) μετά ταΟτα, οΙ υlοl Twv έπτό όρχηγων, 
των πεσόντι.ιν κστό τόν πόλεμον πρδς έκπόρ8η
σιν των ΘηΟΟν (., «i)τών δ. μΤl'ν. χCΣΙ ΟΙ διάδοχοι 
τοΟ Μεγάλου Άλεξόνδ;ou) Ι ώ~ oi)α. 'πΙγοιιοι-με
ταγενέστεροι. . 

έηΙ-ΥouνΙδιοι;, ο,,' ό πεσών (Τι καθήμενος) έπl 
των γονάτι.ιν, εlς τό γόνατα. ΈΧ toi) 

έηΙ-Υουνίς, -lιJo~, tι (InΙ+'fOν"ιιτο~, !ων. Υιν. του 
Υό"ιι)' τό ύπερόνι.ι τοΟ γόνατος μέρος, ό μη;::ός. 
2) = Ιn.γο"στΙ,. 
i1lI-ypάtIIIV, ίπΙρ. (ιnΙΎec'φw)' «χσρόσσοντας, 

γΚΡστζουνΙζοντoc;- τήν έπιφ6νεlαν, ctκρατζοuνl
στά-, έ'ί'{/ζοντας. 

Ιη'-yραμμcι, -σTO~, το .(IΠΙΎec'φιιο)· έπιγραφή, τ6 
έπσνώγΡσμμα.- 11 ίν Άθήνcσι~, ά:.ιο'{ρρφή, κοτα- ' 
γραφή, lδιοκτησ/oc;, όπογραφή. . 
ΙηΙ-Υρά.,ω, μΗ. -ψω' 1ΨΙ. -Ύ~ Ι'ρσφα' έπιξέι.ι, 

χαρόσσ..ι έπάνι.ι (τήν έπlφ6γεlαν), ιμσριι:όρwι: '~r.ι-
1'!ι:ίφιιο H1;;eo"=χσpόJOw σημετον έπl τοΟ κλή:>ου. 
- 11 μ~yν. γρόφι.ι έπ/ ηνο:;, έΠIΥρόφι.ι, έΥχορόοσι.ι. 

- Π«θητ., ,π! 'ΠΙΥΡCΣφi", εΤμαl έπlγεγραμμένας (χα
ραγμένος) έπΙ τινος.- ιυ εί06γι.ι (Kσταxι.ιρlζι.ι, κα
ταγι:6φι.ι) εΙς δημόσιον κοτόλογον U χιιρ. ίν ΆθήνCΣΙ', 
κατaγρόφω ·τήν ίδlοκτηο/αν (περιουσΙαν) των πολl· 
των Κ ΙΠΙΎΡ«φιιο τΙμ"μσ = καδορlζι.ι τό π~σόν της 
6ποζημlώσει.ις.- μίαον, όναγρόφι.ι (καταγρόφι.ι) έμ
απόν U ciλλ' δμω,: nροοτιΣπι" ΙnΙΎράφομ.σ.=έκ.λέ
γι.ι προστότην καΙ έγγρόφι.ι τό δνομό του εΙς τόν 
δημόσιον κατόλογον, ώ, iιαιxν IIπαx.~ιωμίνoι νάι πρcΊτ
tOUV. πι:iντ" οΙ μίτ~ιxoι ίν Άθήν:ΣΙ~. 
έηI-yρiηoς, ο,,' όλ/γον γρυπός, τ. Ι. κυρτός 11 

ικαμπouΡοι ύτηςι. 
έηι-δcιloμσι, ιiπoθ.· (lπί+&ΙΙιιο Β')' διανέμι.ι, προσ-

φέρω. . . 
έΩι-δcι'σιoι;, ο" ΙΙπΙ+&ΙΙω 8')' διαμοιρασμένος, 

6πόνεμημένος, πόραxι.ι~ημένoς. . 
έηι-δσKρiiω, μιλ. -ναιιο' δαKPύ~ έπ/ τινι, διά τι. 
inf-δίίμος, Ο", δω;> . ιiντΙ Ιπl-δ"μtJ,. 
έnι-δσtΙΙεύομσι, μίλ. -οομσι, ιiπoθ,' onorαλw 

(δlc:ι::mα8Ιζι.ι) διό πρόσι.ιπόν τι, παρέχι.ι εΤς τινα δα
ψlλCις, χορηγω όφ8όνι.ις. 
έσι-δiδρομα, πρχ. 6' τοll ΙnιτeΙχιιο. 
έnι-δcι'ις, ι~ ('πιδ~oμιι.ι)' ό fχι.ιν άν6γκην τινός, 

στεροίιμενός τινος n έλλιπής 11 ιiττ. 0~1!. πληθ.lnιιJcίi. 
έσf-δCΙΥμσ, -στο" το (lπ.ιJalx"μιγ δετγμα 11 ύ

πόδειγμα, παράδειγμα 11 μάθημα, διδαγμα. 
. inHc'clCH;, ο" (lπ,+ιJal1,O' ό κατό τό δειλινόν 
γινόμενος Ι lnahlcla (o~~. πληθ. ώ, 'πΙ;ι.) =: κατό 
τό έσπέρας. 

έηι-δc'Kνiiμ8, χCΣ! -ύω- μίλ. -ιJclξιιo' ιiόρ. cσ' -ΙιJ.ι
ξσ, : !ων. -ΙιJcξιι' παΡέχι.ι, παρουσιόζι.ι, ώς δεΤΥμα Τι 

. ύπόδειγμσ; δεικνύι.ι 11 έπιδεικνύι.ι, παρατόσσι..ι.- μ'
αον, έπιδεικνύw έμαυτόν, έπιδεlκνύομαl. 2) δει
κνύω, άποδεlκνύω 11 ύποδηλω, ύποδεικνύι.ι.- όπο
δεικνύω, κατcδεικνύι.ι. Έ; CΙ~τ()ίί το 

inι-δcικτΙκός, ,;, ό,,' κατάλληλος πρός έπΙδει
ξιν · 11 Ιπ.ιS.ιxτιxo' 1όΥΟΙ = λόγοι πρός έπ :δειξιν, 
έγκώμια, πανηΓUΡIKOΙ λόγοι, δικανικοί (τόα?ν αιιχνο! 
ίν Άθήνcιι., XCΣΤCΣ .. τιΙ;;όμινoι ()πό τών διδcσαxιiλων <ti'j, 
ρητι:>~ ιχi'j;). 

in-IIciv, ciΠΡφ. τoίi ciop. 11' Inείδo'I'. 
Ιηι-δείξα" ιiπρ~. i~;> . cσ' ~oσ Ιπιδεlχ"vμι. 
έnί-δCΙξΙΙ;, Ιων. έn.δcξις, ·ε~, -11 (ιnιδclΗ"μι)' 

έκοεσις, έπ , δειξις U Ι; lπΙιJcιξl" τι"ο, άφιχ"Ιομσ, 
=έρχομσι (φ8όνι.ι) είς τήν θέσν τινός, εΙς γγQσ /ν 
του · (γΙνομαι γνι.ιστ6ς). 2) ύπόδεΙΥμα, μoδtλλo, 
παοάδfιγμσ, δείγμα (λcστ. specimen). 
έnι-δcmνέω, μίλ. · ';αφ (lnlιJεanιro,,)' τρώγω με· 

τό τό δεΤπνcν, μετά εν γεΟμσ λαμι3άνw καΙ δλλο 
γεϋμσ.- 11 έσθΙι.ι τι ώς δεύτερον έδεσμα, λαμ6ό
νω έπιδ:)οπιον. 

έnι-δc'nνιοι;, ο" (lni+Jci":1CYo,,)' ό κατ6 τ6 δετ
πνον 1) μετό τό δεΤπνον. 

tnf-IcInvov, τό ' δεύτερ:>ν έδεσμα Τι έπιδόρπιον. 
έnι-δiκδΤCH;, 'Ι' ο,,' ό περιέχι.ιν μΙσν όκεραlαν 

μονό5.) κσl έπl πλέον τό ' Ι, . αίίτr,ς. (1+1/10) ' - 11 
εΤς έκ των δtKα, δtKστoc; 11 ή δεκότη. 

έηι-δέμνιοι;, ο" (ΙΠ, + δέμ"ιο"γ ό έν τι:Ί κλ/νι:! 
η έηl της κλΙνης. 
έηι-δΙξιος, ο,,' ό έξ άριστερCιν πρός τό δεξιά, 

ό πρός τό δεξιά (ίν χρήαει χιιρ. XCΣτάι τό o ·j~. πλτιθ. 
ΙπιιUξισ ώ; ίπΙρ., t'; όπ?Ι::ι-ι διάι το5 τ? ~ημ. ώ~. x~ί 
αlσ/ι.ις, έπιδεξ/ι.ις, εύστόχι.ις, εύφυως. 2) = ιJεξιo;' 
ό πρΟς τήν δεξl6ν χεΤρα 11 τaπιδiξιCΣ = τό δεξιό 
μέρη, ή δεξιό πλευρό.- υ έIιΙ π;.οσώιιων· έπιδέξιος, 
έπιτήδειος, fμπειρος . 

έn'-δCξις, 1., Ιων. ciντΙ iπlJε.ξ'!ί. 
έηι-δέριιομσι, ιiπι:>θ: πρσσ6λέπω, 6λέπι.ι, 8εWμαι. 
inι-δcσμcύω, μΗ. ·οω <Ιπίτδιαμός)" έπlδένι.ι 
inί-δcσμος, δ (Ιnl+δeαμό,>' δεσμός, · ταινΙα, έπ/-

δεσμcς . . 
. έnι-δcσμο-ιδρής, o~ (Ιπίδeομο.rχσJew)· ό χα/· 
Ρων Τοίς έπιδtσμoις, ό 'όγαπών τόν έπΙδεσμον, 
~πΙθ. τ~; ltOδil'''ΙΧ~ ' 
Ιnι-δcσnόζω, Jιίλ . -6αω' δεσπό~ι.ι έπ/ τινoc;, έξOίJ

σιόζι.i τι 11 εΙμαι δεσπότης, δρχwν τινός. 
Ιnι-δcuι'ις, ι,' .ποι ητ. XCΣΙ Ιων, ιiψτΙ Ιnιδcιf~' ό t-



χων χρε:lσν t, ΙλλειΨlν τινCς, έν&:ής, έλλιπ.ΉC;.-, ιι 
ό έχων έλλειψιν έν τινι, ύπολειπόμε",ος εΤς . τι Ι μι
τΟι Ί&', : βl"i InaιJ.,,~.r ΌδIlΟΟι}Οi=κστώτεΡοΙ κατό' 
τήν δίινσμιν όπό τόν 'Οδ. 11 ιiιτ~λ. ποΑλό1l' δ' Ιπιδav
Ui t}~ .. =ε1μεδα πολύ όσδενετς (όδόν,ατοι). Έχτο6 
Ι",-δcύομal, ποι ητ. αντί Ιπι&ιομιιι (Ιιίι&hιιι Β')' 

σ τεpoCίμαl τινος, έχω έλλειψιν τινC>ς Ι χρειόζομαι. 
τήν 6οηθειόν τινος.- 11 εΙμαι έλλιπής έν"ΤΙν.ι nρό
γματι, ύπολεlπομαι εΤς τι. 
- Ι .. ι·ΔCύω, μίλ. ·oιu· ύΥραΙνω, ι!ρέχω, την έπιφό
νειαν ,"ΟΟγμ. τινός. 
Ι"ι-δCχομaι, μίλ. ·lομιιι, «ιτοβ: πcιραδtxόμαι, 

δέχομαΙ, τι έπιπροσθέτως (προσέτι). , 
Ι"ι-δCω (Α), μίλ. ·δ!toιu· δένω -έπόνω, προσδένω, 

στερεΙ;Ινω (Τς ΤΙ.- .11 ιπιδtνω, φασκιώνω. 
Ι"ι-δcω (Β), μίλ. ·δήοι»· ε1μοι έλλιπής, έχω ό· 

νόγκην, χοειόζομοι, μοϋ λεlπουν τόσα (ι,!ι ιίριθμ.). 
~·Aπpoσ.l,πιδ.;=ίιπόpxει έπl πλέον έλλειΨ~ πρ6γμ. ' 
τινός.-Μ'"ον, Ιχω έλλειΨlν τινος, στεροΟμοl τινος' 
π,.δλ. ,lnacJ.voμoa. . _ . . 
Ιnί·δηloς, ο .. ' τελεlως φανερός, ιcατόδηλoς, ό

λοφόνεΡος n όνοικτός, εΙλικρινής. 2) διακεKpιμt
νος, διαΠΡεπής.- U δμοιος, 6μοι6ζων. , 
Ιπι-δημcύω, μίλ. -οαι' διατρl&.ι έν τ(l πόλει, ζώ 

μετοξύ τοΟ λασΟ. ΈΧ τοί) 
Ιπι-δημCω, μίλ. -;'οαι ('nI&r,μo,)' εΤμαι (ζώ) έν 

τ.:\ ΠQτΡ;δι μου Β παρεπιδημώ, διατρl&.ι, μεταξύ (έν . 
μέo~) τοΟ λαοΟ. μtνω έν τινι τόπ~ - Ι έρχομαι ! 
εΙς τήν πατρlδa μου. έπανέρχομαι tκ τ~ς ξένης. 
• ~ αι·jταίi τό 

Ιιιι-δημ!σ, t,. ή διαμονή tν τt3 πατρlδι. τ6 δια-
τρl6ειν έν τινι τ6π~. · . 

Ιπι.δι\μιος, ο" <Ι,πι + Μίμο,)' μεταξύ τοΟ λaσo 11 
ό παΡεπιδημων. διαμtνων έν Tt.\ πατρΙδι11 πόωμο, 
InιcJtjο.ιιοr=έμφύ>.ιοc; πόλεμος Ι Ι.ιδtjμιoι lμnoeoa
=έγχώριοι, ίjαγενεtς. έμποΡοΙ.-11 6 δια'τρl6ι.ιν έν 
τινι τ6π~, μόνιμος. . 
Ιπι-δ"μιουΡΥΟΙ, -cU1l', οΤ' δρχοντες κα,.. έτος. ό

ποστελλόμενοι ύπό των δωpιKQv nολιτειQν εΙς τός 
όnoΙKlας των. 
Ιnί.δημoς, ο,,-l.ιδ!tμιοr' δνeρωπoς τΟΟ λαοΟ, 

δημoφιλr'!ς. . 
Ιπι-δισ-Iσf νω, μίλ. ·β;,οομιιι 'δια6αΙνω κατόπιν 

τινός. Τι δια6αlνω προσέτι. 
'πι.δισ-ΥΙΥνώσιιω, lων. -,'""Ναι' ~λ. -,."Φσο

μιιι ' cυ:ητQ (σκέπτομαι, κΡΙνω fι X!lt - όΩοφαοlζω) 
έκ νέου. 
Ιπι-δι-σιρΙω, μίλ. -;'οαι' διαιρώ, διανέμω, έκ νt': . 

ου.-ΙΙΙσαν (ΙιτΙ πλιι6νων)' διανέμονται μέΤαξύ των. 
Ι"ι-δισ-ηΙΙω, μίλ. -nι..υooμιιι· διαπλέω προσέτι. 
'ιιι-δισ-ρρiayνϋμι, μΙλ. -eeιf~αι' δΙαρΡηγνύω (ξε

σχlζω) τι έπειτα όπό τι fι έπιπροσδέτω:;.- Παιβητ., 
διαρρηΥνυμοι ένεκό τινος (cοκόω.ι tξ άιτlας πρόγμ. 
τινός). ' 
'πι-διll-τάσσσμaι, μί:lον' διατόσσω τι έπιπΡοο

θtτως, προσθέτω δλλcς διατ6ξεις. 
Ιπι·διa .. Cρομσι, παιlΙητ.· μετα~ρoμαι (διακομΙ

(ομαι) όπό μέρους. εΙς μέρος κατόπιν δλλου τινός, 
ίιτΙ πλο!ων μ!Τ2 il?αμ'vων Ζπ6 θ~λi:lση; ιl, βιiλαισοαιν 
()πι :;. α!νω I :lθμoίi. . ' 
cπι-δΙδάσιιω, μίλ. -lαι' διδόσκω προσέτι, .' 
'"ι-διδωμι, μΗ. -cJώoφ' δlδω πι;οΟέτι, δΙ&ι δω

Ρεάν " δlδι.; ώς ΠΡοτκα, προικΓζω.- -Ι '.ιδlδaιιιι 
Ίμιιυτό1l' η"ι=έπιδίδομαι εΤς τι, όφlεpQΟμαι εΤς τι. 
- m ιίμτ~ . · αύξόνόι.:αι , μεγαλώνω, προχωρώ Ι άισ, 
6ελτιώνομαι, εύΤUxω. εύημερώ.- ιν μΊΙσον : *-ohr 
lπ.cJώ)U(Joσ=δς · λό6ι.ιμεν ώς μόρΤUΡΑς τούς !Πούς 
IC5c; έπικαλεσθωμεν τήν μσρτuρlαν rQv ecQv), 
Π~~λ. ,π.e,cJl&αιμι ΙΙ . 

iιιι-δfςημσι, !iIt"e.· tpεuvQ, έξετόζω tν ouvcxc/c;ι 
(πΦαlτ ρω) ίΙ ζητω fι ό"αιτt;) ·προσέτι • . 
'ηι-δΙιιάςω, μιλ. 'σο»' διό δΙKασΤΙKrις .όποφόοεως 

KaraKupQ τι εΤς ΤΙ να (όπo~lδι.ι εΤς τινα τ"'ν περι
ουσΙαν του, όμφισ6ητουμένην δικαστικώς).:'" μ'οον, 
'ιτΙ το/) 'να!Υοντο;' κcnαφεύγω εΙς τ6 δικαστήριον ό
πως εϋΡω τό δικοιόν μou, έγεΙρω όvώyήν διό τι, 
όπαιτω τι δικαστικώς. Έ; αι~τόϋ τ~ 

..... Ιιι60Ιμος, ο .. : δν όπαιτεΤ τις ώς Ιδικόν του 
11 Υινιχ&:. περιζήτητος, διοφιλο"εικούμενος. 
i1ιι-δIν'ω, μιλ: -ιf-' περιστρέφω τι διό νό τό 

έκσφενδονΙσω.- ιι'σ,., περιστρέφω έν 1.:\ δlανοΙςι 
μov, σκέπτομαι.- Π~βητ., περισ.τΡέφομαι, πεοlφέ

.. ρομαι (π. χ. ΙπΙ ΠΤ,lν&ν ιl, τόν !iiΡ:Ι) ' lπι""""IJΙ,,τε, 
μτχ. «ίo~. αι' δυϊχ. 

. Ι"ι-Ιι ορ8'"" μιλ. -.οαι· διΟρθώνω τι έΙ{ των 
ύστέρων. . . 

• .... διnlolςω fι -οΙςω ('.I+cJanA.doi)· διπλασιό-
ζω, cξαναδιπλώνω.ι. . 
.~..,.6ς, -dδor, ~ ('.Ι+dlφeo~)· ό Υϋρος τοΟ 

δlφρou, τό κιγκλΙδι.ιμα (ή δντυξ) τοΟ δlφpoυ (ό;:;
ματος). 

'ηι-δl4ppΙoς, ο" (a.l+dlfIeor)' ό έπl τοΟ δlφρου 
(δρματος) καθήμενος. 

infoδIjfa, ΙιτΙ ο . ιiνtΙ ΙπΙ δι %αι ~ 
'πι-δΙωιιω, μΙλ. -fι»' δ ώκι.:ι, όκολουθQ, rpέxu 

κατόπιν Ι ώ; διxαινι)lά~ δρο" καταδιώκω δικοστι<ώς 
tκ νtoυ. . - . 

'πι-δοιιΙω, μ'λ, -δοΝ;'Οαι χαιΙ -U:αι' npoσδoKQ. 
όναμtνω. . . 

Ι,,-ιδ6ντcς, άνομ. 'πλ ηθ. 'tfj, μ τχ. τό6 ιiop'- δ' l,π.ί-
10,,' Ιν Φ lπι-cJ6"r.i τοϋ Ι.ιδlδωμ •• 

.ΠΙ-δοξος, ο" (Ιπί + UiCI ,. ό όναμενόμε"ος (1) 
6 πιδανώς μέλλων) "ό πρ6ξr:ι τι U ΙnJcJοξο~ 1. "10 Οα, 
=6 πιδανός νό όπΟΟειχθ.:\ τοιοΟτος 1) roIcuroς ιι 
Ιιτ Ι πραιrμi'tων, πι8ανός, ένδεχόμενος.- 11 έπιφ:.
νής, εύl{λεής, ένδ:iξος . 
'nι-δ6ρmος, ο" <ι.ι + δ6l1πο,,)' 6 χρήσιμος (1) 

κaτόλληλος διό τό δεΤπνον. ό όνήκων εΙς τό δεΤ
πνον, ό μετό τό δεΤπνον. 

Ιnί·δoσις, -.αιr, f; ('πιδlδaι.ι.ιι)' τ6 δlδειν έπl 
πλέον. προσθήκη Ι οΙκειοθελής (::Jύτoπρcαlpετo:;) 
ouVEIσφoρό - (ΠΡαοφοοό) εΙς τήν πόλιν.- • c.UΞηo 
οις, όνόπτυξις, πρόοδος. 

Ι"ι-δοϋνσι, 'πιδoUς, iιτρφ. χαιΙ μτχ. ιioρ. δ' τοί) 
'.ι!l&αιμι. 
Ιηι-δουηΙω, μίλ. -ιfoCIIJ' παρόΥω. προξενQ, Μ

ΡU60ν fι κΟΟτον. 
Ιπι-δoιlι, t, (l.ι&ι"ομιιι)· τ6 παραδέχεαδαι νt

ον τι, τό νό δέχητal τΙς τι έκ των ίιοτέρων. 
ι"ι-δρδμcΙν, ιiΠΡ1>. «ο;;. δ' τοί) lnιτe~"αι' Ιπι-

'"μlr"", Υ' δυΤχ. ~;;Lot. _ 
Ιπι-δρ~μι\, t, (l,πι~,σμ.Τ,,)' τ6 τρέχειν έπόνω 

εΤς ΤΙ.- 11 έξα:ρνική εΙσ60λή, λr:ιστρικη έπιδρομή, 
έφοδος, ΠΡοJ60λή.- 11 τόπος εΙς δν κατοφεύγου
σι τ6 πλοια, τόπος καΊόλληλος δι' έπιδl5ασιν κaί 
όπ06ί6ασιν. -

• .. δρομος, ο,.' -',6 καθ' 00 δ.:ιναται νό γlνr:ι έ· 
πιδΡομή (π. χ. 1:ltxO; 'χτιθιιμ'νον 11' ίιτι~;;oμiιν. II~
xoAoxu;;Iauoςoν, 'πΙ - 1:06 6ποΙ(ιυ δu,~-:αιΙ τι, ν,χ ιiναι~fι) . 
.,,~, χαιΙ -1V,,:u, μίλ. -δUΣιu' κρύπτομαι ύπ~

κότω, κατέρχομαι (ΙιτΙ 'ΙιλΙου, δ:ιώ, 6οσlλεύω) 
Ιηι-δώμc8cι, αι' πλτ,β. Ίιτοτ. μί~. ιiαρ. δ' tou I7(Ι -

"δaιμ. 
' .. -ιδώ., μτχ. τ06 · ' •• ίδο ... . 
'πι-δώσv, μίλ. τοϋ ,πι,tcJωμι . 
i .. I-tfIιCΙO, · tι (Ιπι.ιχ;.)· πιe.ανόiης, λογικότης, 

σuγKατα6ατΙKότης.:'" 11 τιμιότης, εlλιιφΙνε lο n έπιε Ι
κεια, πραότης Ι άισ. φυσική ήπιότης. 2) δlκαιοσύ
νη, τ6 nνtOμα τΟΟ νόμου έν όντιΜcεl πρός τό 
γρόμμα αύτοΟ • 

.... cΙιιcΙος, O_.ΤN.A.o~ Ιδ ~ λ.I ' δμοιος. 
'ηH.~ i, <,πΙ + .ιχφ;), όρμόδ ιος, ι<ατόλλη

λος, πρέπων, πρόσφορος : tι; ΙΠΙ.Ι"Ci=δπως εΤναι 
πρέπον Ι Β" (ιιν!Η1Ι') Ν' a.a.ax1r dxov.A1l'-0IovδIΊ
ποτε λόγον ε1νOl . πρέπον δι' ύμδς "ό όκοί:ετε.
n Dαι;;' ιiττ. , δ/ιcoιoς. λογικός 'l m:l. εύλογος, εύλο
γοφανής Ι iπΙ .Ροο., . εΙλικρινής, εύγενής, κόσμιος, 
μετριοπαθής. 2) «ντΙβ. τφ διΝα,ο., δτιλ . ό μή έ
πιμtνων εΙς τήν αJστηρόν δικαιοούνην (εΙς τ6 at· 
οτηρόν γρ6μμα τοΟ νόμου), 6 δlκαιος κατό τούς 
όγΡόφους νόμους. . 

.ιιι-c.-nς; tf, όtι (I.Ι+.ΤΝαι)' ό ίιποκύπτων, ύ
ποχωρητικός Ι ηΝ '.a.IN~dr-6 μ'" ύποχι.ιρQν, όνο 
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ένδοτος Ι m"lJoo, O~ΙC I~CIIιc'ri" - πt.ν.~οςfόWnό-, inι-ήρανος, ' ο" ' (mΙ"gιι)' ε{ι6ρεστος, εύnr;όσδε· 
φορον, όβόστακτσν. , . κτσς - JΙIό'ποκροόwν, 6ποτρεπτιl<.6ς, όμuνTll<.ός 11 

ΙηΙ-Ειιιως, Ιων. -Ιως, ίπΙρ. τοβ Inteaιc~,' ί "ρε- έπικουρών" 60ηθητlκός. U ' κv6ερνQνί διοικών. . I~ι' έ· 
πόντWς, έπαρκώς, όποφερτό, μετριοπαeώς, ,μετρl~ , .uμολ, ·. βλ. ηeα"ο~" "2αΙ. 
ως. 2) πιθανώς, λογικώς. 3> μετ' έπιεl~εl~, εύ- ini-Itjll1)CO, Ο" • . ίν xρ~cιιι . μ6νον . XS'1:" Q~. nA1jll. 
μενCις. . inl"ea. \8-.ίβ λ.) . .1 

CηΙ-ΕιμΙνος, ", Ο", Ιων. r1ν.Ι lφ •• ιμi'l1O'· μ1:Χ,. Ιηι-ΗλάΝΙος, ο" (IπΙ+-θd1σμo~γ όόνήκων εΙς 
παθ. πρχ . • ου lπιi1'fl1μι. .' . ΝVμφΙKόν ,κοιιώνα, . γαμήλιος '(ό Ιnιflσλάμιο" (ίνν. 
ΙηΙ-ΕισάμΕνος, Ιων. μ.χ. r1cιp. fI,' .00 '_.μι. μiΑ.ο~)-τό γαμήλιον Qομα (λίΥιται άιcι . . χα! Inaflσ- . 

(εΙμι) χ~! λάμιo~ . ίνν. iJμ"ο~ Τι Φδήι. . 
CηΙ-ΕΙσομαι, ίων. μέλλ .• 01) Ιnειμι. (ε1"ι>,. · . . . cn .. IiAaaσfIιoς, ά ... -ττfδιoς, ο,,=.φ Ιπομ. 
·Ετνμ.: έπιεlαομαι=θό κατcδιώξw, εΤαομαι, '''Ι! Ιηι-Ι61lίσαιoς, ά ... -ττιος, α, ο" ιέπί+-θd1αα-

αατο, εΤαατο (= μετέ6ηΙ, γ' δuΤχ. lειαάα-θ".", ιcατα- . σα)' ό κι lμενος παρό τήν θ6λασσαν ('ij"ό- κατοικών 
είαιιτο, . χλπ. Kι:ι;.eι ,όν Boisack οί .ύποι OύΤO~ δέν ιiν- παρ' αύτήν), παραθαλόσσιος, θαλασσινός. 
'ίjxouOIV ιΙ\; τόν μίλ. εΙμι (τοί) Ιeχομαι), ιiλλ' lxou-' Ιηι-δlινάτιoς, ο;. (έπί+-θdNΤO~" ό εΙς θόνατον 

F . (έ δ' h ( καταδικασμένος,' μΕλλοθόνοτος.· 
·:;~ν ~ν , π;:;~λ. cιι:ι;νσχ? ve'lI πι ιωκΙ.) τι), νΙΙΔ = . Ιηι-ιανaτος, '0'" ό άρρωστος «πού . εΤναι γιό 
είς τήν δεξιόν γρσμμήν), νι/α (=αειρό), λlJιτ: νΙΔ ' MvaTo:t, μελλοθόνατος, έταιμoCΆνατoς (π . 6λ:Ησuχ. 
(=6δός)' π~6λ. olμo~ (=δρόμος). : '. -έπιθά.yατo~·.' πeοαδαιcώι.ut'ο~ άπoθιι."ε'~.)' 
Ιηι-ΙΙηομαι, ΠΟΙ1jΤ. ιiv-u έnέ1πoμαι. Έ~ α~τoO τό Cηι-&αρσύνω, iττ. -8aρρύνω, μίλ. ·ννώ· παρa· 
ΙηΙ-ΕΙητος, Ot" 6 έλπιζόμενος, όναμενόμενος. θσρρύνω; πσρακινώ. . 
έηι-Cννϊϊμι, Ιων. ιiντί έφ·έΥ"νμι· ιίόρ. a.' έπΙ-εάΊι, . Ιηι-8auμάςω, ' μίλ. -αΟ)' άπoδlδw ε7ς τινα θαυ-

Ξπ. έπί-εααα.· πι:ι;θ. πρχ. Ιπί-~αμαι ~ 'πΙ·ειμα,· έπι- μασμ6ν (τοΟ δεικνύω τ6.ν πρός ' αύτόν θαυμασμόν 
θέτω, ρΙπτω, έπόνω μου έπl πλέον.- Πι:ι;θ1jt:, μτχ. - μου) προσωέρων εΙς αύτόν δώρον 11 τιμώ διό δώι;ων . 
πι:ι;θ. πρχ. : lπιe,lUt'ος ά1,.';", άyαιδει",,=ένδεδυ~έ: Cηι-δΕιάςω, μΙλ. ·άαω (Inl+iJe6ς)' έπικολοομαι 
νος (περι6ε6λημένCς) lσχύν (σωματ. ρώμην) κόl τούς θεόύς ώς. μόρτυι;>ας, έξορκlζω. 'Ε; 1Σ~τoiί . τό 
άναlδειαν Ο xα1ιcό" lnletιraa (.γ' έν. πρχ.)=εΤναl κε- · . Cηι-δΕιaσμός, δ' έπlκλησις ,τών θεών . (τό νό έ· 
καλυμμένος ύπό χαλκοΟ, εύρlσκεταl κότω όπό χαλ· · . πικαληταl-;τις 'τούς θεούς), 'ξόρκιοις. 
><όν.- μιtσoν, ρΙπτω τι έπόνω μου έπl πλέον δλλων; i -δ' Ι - E~ Ι' 4 11' -
βάλλω έπόνω μου ώς έπανωφόριον, έν(SύομαΙ' .. πrο- '. Ω~ C1IIY'i '- Ειναl, . χτ. χα. απρφ, ορ. .otι 

... επιτιθ"uι. 
σέ Γ Ι μέ ... U γβνιχω\;, σκεπόζω έμαυτόν, σκεπάζομαι," Ιηι-8ΕΙς, ·-θείσα, -iJi", μ1:Χ. r10p.. β' .00 ΙnΙ'rΙ/hrμι. 
μέ τι. [δι' iτuμC'lλ. βλ. 1t''I1Vμι]. . έηι-δcίΤΕ, i'/'t! --θ'Ι'1 ΤΒ, 11' It).1je. ·E~χτ. «ορ. ΙS' .ου 
ΙΩI-ΙσσαμΕν, α' πλ1jθ. άο? ι:ι;' τ ο!) έπιέΥΥνι.ι.ι. · · . έπιτΙ-θ'1μι·. 
ΙηΙ-cσται, γ' Ιν. παθ. πρχ. του έπ&έ'ΙΙ'ΙΙlJμι. Ιηι-δEρlιηEύω, · μΗ. -αω' ύπηρετώ, περιποlΟΟμαι, 
Ιnt-ς6ρΙω=lπιβιιeέιιο [δt' έτuμοl.. μ. ζωρός]. λΙαν nr;::oeύpwς 11 έργόζομαι . tνθtρμως ύηέρ τινος 
Ιηι-ςδφcΙος, ΟΥ {έπΙ + *ζάφε10ς έκ -::"r, Ξ ;tt -:: ~Τ. · (διά τι). 

ζα·)' όρμητι><ός, σφοδρός.- ΈπΙ? έπιζιιφε1ω; (ώ,ε: Ιηί-δΕς, . -acTW, Πρo~τ. «ορ, ΙS' .00 Int'(Ι8"μι, 
Ξ; ίπιθ. ΙnιζαφrΑ.ή,)· σφοδρώς, μανιωδώς, Χυσ'όα- - έηί-&cσις, -εως, :Τι (ΙnΙ'rΙlJ.ημι)' τό θέτειν έπόνω 
λέ~~vμ.t .ό .'nι-ζαφε1ή, μ~~τtιρ!ίτ~~ Εκ ::;ί) π'x~ ' είς τι, ή τοποθέτησις έπl τινος.- 11 (έχ τοβ μίσοu) 
'Haux. _ζιιφεU~· .. , liyeaot'. iJνμώδε~, ίαxυ~ό.,,· ' ζιι- " έπΙθεσι~ κοτά τινος, έφοδος, έφόρμησις, προσ6;)λή. 
φ~1ώς' μεyα.10,.ότωc.· π,,15λ. ζάφe"ο~ ( a. 1 0λ. ζιι- (έ' .· έηι · δcσηίςω, μ·aλ. · ·οω· προφητεύω έπl τινος. 
;:ιτι:ι;τ. πρόθ1jμa)+ι:ι;Ιολ, *φε1· (*gvheI., π~ι;) :-ΙΜΑ.ω· έηΙ-&ΕτΙιιός, ή, ό .. (έπιτ/θεμαι)' Ιτοιμος πDός 
Y.~Ι .6 π~p' ·Βσuχ. _φα1'ζει' -θέ1ει.. c:π!eεσιν 1I έπιχειρηματικός, τολμηρός. 
Ιηι-ςάω, μίλ, -ζ,;tιιιo' ζω μετό τι(νο), πcραμένw . . Ιηί-δΕτος, 17'11 (-έΠΗί lJ.ημι)· ΠΡοοτεeειμένος, nρoc- . 

!<ol κατόπιν, «έπιζώ:t. · ηρτημένός n έξεζητημένος, ξένος. ·- U ώ, α~cιιαcιτ. 
Cηι-ςΕύΥνυμι, χαΙ 'v<o, μιlλ. .ζrίιξω' ζευγνύω, τό lnifJ.~ro';, ώ; χιχ: πι:ι;ρ' 'ijμΤν. . 

προσδένω τι εΙς τόν ζυ'{όν 11 γενιχω\;, δένω τ.ι μαζ!ί " . Ιηι-8έω, μ$).. ·θεύοομαι' τρέχω πρός τι Ι τρέχω 
ό Ι ,. , . ~ατόπlν τινός, καταδιώκω, 'έπιδιώκω, 

.')υνδέω, δένω σφιγκτ.- ζευγνυω εις τι Ο υπο- Cηι-δήκιι, tι ; (lπιτΙΑ..μ. ;' προσθήκη, προσχώ .... η. 
. δΟLlλώνw. .,.·, .... 

έηι-ςΕφ(ιριος, ο_τφ Ιπομ . , ince. TQv.. tV.<~T~IQ σις, αυξησις II'πδν τό διδόμενον έπl πλέον κατό τι 
ΛοκρC;ν. . Ι:ΙΟζ6ρέυμα. . . 
έηι-ςέφϋρος, ο,,' δ · κείμενος πρός δυσμός. Ό' . ΙηI-διιμa, ,~ιιι:o~,_.ό (lπιτ(8"μι)' πδν τ6 τι8έμε· 
Ιηι-ςCω, μίλ. -ζέαιιο' «ποΙρνω 6pόol:t, .όνακαχ-λό- νον έπl τινός, ' έπlθέμα, κόλυμμα, σκέπασμα. 

ζω: ,; "εόι:,,~ έπέζeαέ μοι= τό νεανικόν μου οΤμα . έηι-ιοαςω, μελ .. 'αιιο' κ6θημαl παρό τόν . 6wμόν 
~νεKόxλoσε (<<ηηρε 6.Jόσι, φΟΟσκωσε»).- 11 iv!foy., . ι:,ς Ικέτης, έπlκαλοΟμοι . τήν 6οήθειov τών θεών. 
~6μνω τι νό «πόρο 6ρόσιι, θερμσΙνω. 1l~6λ. -θαάζω. . 
Ιη'-ςιι&ος, Ot" ό ύποκείμεχος είς φθόνον, όξιο- cηl-δoρ~ίν, .~πρφ. •. ιioρ. 6' τοβ lπι-θeώαΗω. 

~ήλευτoς, εύτυχής. .' Ιηι-δoΡu6έ~" μ,ί~. -';αω' προξενώ (κόμνω) θό-
έηι-ςήμιος, αΥ aπί + ζημ{α)' ό φέρων (nΡOKcr.. · ρυ60ν πρός έ><δήλωσιν έπιδoKιμασlaς (ίνΙο,ιι δε χ~ ί 

λων) ζ"μ,αΥ (6λόβην, όπωλειαν ~ τιμωρ(αν,\πρό~ όποδοκιμσσlας). 
:nιμον, γεν. ποινήν), 6λα6ερός.-;- 116 ύποκεlμενος.. έηι-δράσσω, cit't. -ττω,~uντεtμ. ιi'ιτί Ιηιτaράσσω. 
~ ίς τιμωρlαν. 'E~ 'X~τ(;σ τό . . Cηι-δραύω, μι!λ. 'αω' θραόω προσέτι, Τι θραύω 

Ιηι-ςιιμι6ω, μέί.. ·ωαω· έπιβόλλω ζ"μΙα.'/f. (., Ι, · (συντΡί6ι..) τι έπόνω .είς . τι. 
ποινήνl, τιμω;:;ώ. .' . Ιηι-δρ~ξoς, μ'τχ, cio? ι:ι;' του lnI'reixιιo. 

Ιηι-ςιιτέω, μί/. . ·ήοω· ζητώ ηροοέτι,έπl πλέoν . l~ Ιηι-Ιρωσιιω; μί).. ·lJooeαV"ιι'ι' ιίόρ. 6' lnέlJooeot" 
ζητώ νά εϋc w, όνοζητώ Ι! έηιθυμω, ποθώ 11 όνιχνεύω: έπιπηδώ, όναπηδω έπ6νω είς τι (μεt:t γεν. ) 11. μIIΤeι 
ΟΙ έπιζ"ταϊί~τεί=ol άνιχνεύοντες (τό . θηρ/α). . , ~~τ., πηδώ «()6ρισ,tκω;) έτιι τι 11 ιiπoλ.: ι:όαααν Ina
Cηι-ςώννυμι, μελ. -ζώαω' ζώγω έπόνω .. -Παθ.η •• ,. (Joeώαιcονιιι-τόσον μακρόν τινάσσονται μέ , fν πή-

μτχ. π;:.χ. έπεζωαμέ"οι=έχοντες τό ένΔUματό των. δη μα. . 
άνσσκουμπι.:μένα (άνσσηKωμέγα, .ζωσμένa {ιψηλQ).- . cnI~iiμtw, μίλ. ·tjCJaJ (Cm+ Hμ~)' πρδγμό .τι 
Ιηι-ςώω, ίων. ιiν;;Ι έ~ιζάω. . ,«τ6 6όλλω στήν KO~Iό I,JOU), έπιθιιμώ τι, noθ". T! 
Ιη-'ιιΙα, iQp. a.' το;.υ ln·ΙCΊUQI. 9Φόδρα . Έ, a.~τοίi .ό 
Ιη-ίιιμι, ίω ·ι. ci ·" l έφ · '"μι. . .' ΙΩ~.Dμιιμα, '~JQ~, τ6·. (Ιπ.-θ~μiω)' ·τό όνΤΙKείμ~-
Ιηι-ήνδανc, "(' έν. έ .. . 'ψτ •• 00 Ιφα."ίJιi"ιιo.,; )ιfOν της, έπιθυμlος όνθρ .. τι'lός, δ, τι έπιθυμεί .τι<;. 
Ιηί-ιιρα, τ" (lnl + 7}ea.)· όρεοτό (εQπρ46&;,KTOΙ . Ιηι-8Uμησις, 'ι:ω~, ~ . (έπιlJ.uμω)' έγκόρδιος(:πl-

πράγματα, εύχάριστα δώρο [δι' ~τuμcι~. ΙSλ:· ,jeιι!. ~μΙα. . 



Ι~μιι* ·ον, δ (lnc6vμltιo)· ό tnI8uμQv τι 11 
tρσστης. 
Ι~μιιτΙιιΌC;, ή, Ο" (ina"'μlco)" ό έnιρρεπής 

εις τό έπιθυμεΤν, ό έπιθυμών, ό έnoφ8σλμιCιν τι. 
ΈπΙρ. -X~. 

Ιιιι-δίiμfα, ofj (Ina6vμlw)' clις; χιχΙ νΟν: έπιθuμΙα, 
πόθος διακαής 11 έν xιxx'fl ίνν. σαρκική έnιθuμΙα, λα
ννεΙα. 
Ι ..... υμlδμα, -α~o~, ~6' ή πooσmoρό θυμιόματος. 

'Εχ ταυ 

ιιn-aϋμιδω, με). . -οω' προσφέρω θυμΙαμα. 
t,,-i8uv.w· = ln-ev(J.V"oo· σκοπεύω (σημαδεύω) 

κατ' εύθείαν iI διευθύνω, κυΒερνώ. 
Ι"Ι-8υω (Α) , μελ. -(Ηιοω' προσφέρω 8uσΙαν έπl 

τοϋ 6wμοο, Υι θυσιόζω fπειτα όπό τι Ι προσφέρω 
(ΙSλ. (J.Vω Α). 

Ιηι-δίίω (Β), μίλ. -(J.VoaJ· τρέχω μεθ' όρμης πρός 
τι. 2) μετ' ciItPCY. προσπαθώ έπιμόνwς νό πρόξω τι, 
σφόδρα έπιθυμώ νά πρόξω τι (ΙSλ. lJ.Vco Β). 

ιηt-δωρiίιιιςoμαι, μααν' 6όλλι.> την πανοπλΙαν 
μου, 6Τ1λlΙ::ομαι. 
Ιηι-8ωϋσσω, ιι'λ. .,.. όνα6oQ"'ΠCΙΡOτρίινω φω-

ν6ζων. 

έIJι-Ιδμων, -0'llO~, δ-lnιΙ_nιι (8 δ)..). 
Ιηι-4ςομαι, ίων. «ντΙ Ι .. tομσι (8 δλ.). 
Ι .... ιστωρ, -010', δ, 'ιι' ό fxwv γνώσΙν τινος, ό 

γνWστης. 
Ιηι-ιισ8-cιιρiω, ιι'λ. -tJ-. ιιαταρρlπτω, κατακρη

μνΙζw, πρός τοΤς δλλοις (πρoσtτι), 1\ μετό τούς 
δλλους. .. 

Ιηι-ιιCΙΙ-Ιςoμσι, ιι'1. -.101 ...... _Ι.' έπικόθημαι, 
κόθημαι έπΙ τινος. . , 

Ιηι-ιιάδ-ιιμσι, ίων. -ιιlnιιμσr Kιιθημaι έπΙ τινα;, 
έπόνω είς τι ιι καταπιέζω, εΤμαι βαρύς έπάνω εΤς 
τινα.- 11 πσλιορκώ θέσιν τινά, κaταλαμ6όνι.> θέσιν 
έναντΙον της. 

Ιnι-ιια8-fςω, μ'λ. -ι •• ' μτδτ., 6όλλι.> τινό νό 
Kα8Ισr;ι έπΙ τινος, έπόνω εΤς ΤΙ.- 11 iμΙSτ. κόθημαι 
έπΙ τινος. 

'η .. ιιαινόω, ιι'λ. -ώoco' καινοτομώ έnΙ τινος, 
νεwτερΙζw, εlσόγι.> καινοτομΙας είς τι. 

Ιηι-ιισΙριOCί, ο" (In2+xcσagd,)' ό έν πρέποντι και
Pc;ι ή τόπω U ό είς τήν κατόλληλον έποχήν γινό
μενος, εCιθετoς, έπΙκαιρα;, κατόλληλος 11 οπουδαίος, 
κρισιμοςΙΙοllnΙΧCΣΙριοι=τά σπουδαιότερα πρόσωπα. 

Ιιri-ιισιPOCί, o-;=Iπιxcσιιιιo~ (8 ΙSλ.)· μβτOt Υεν . Ικα
νός, κατόλληλα;, πρέπων, πρόσφορος, διό τι. 

Ι"ι-ιισΙω, dn. -ιιάω' μίλ. -Ηανοω' όνόπτω έπΙ 
τινος τόπου" καίω έπόνω είς βωμόν . 
Ιηι-ιιδλCω, μέλ . -έσω' προσκαλώ, έπικαλΟΟμαι τήν 

μαρτυρΙαν τινός. έξορκ ίζω. - ιι όνομόζω προσέτι, 
δlδw είς τινα έπωνύμιόν τι. - Ο:Χθητ., λαμβόνω νέαν 
έπwνυμΙαν, μετονομάζομαι. - 111 όποδlδω εΤς τινα 
κατηγορΙαν τινά.- ιv μέσαν, καλώ τινα πρός έμαυ
τόν, τόν καλώ είς βοήθειαν, ζητώ τήν βοή8ειόν 
του" Υ.εν. προσκαλώ 11 ώ~ προκαλώ (λΙΧτ. provoc&re). 
2) προκαλώ τινα . 

Ιηι-ιιάλυμμα, -CΣτo~, τό' κάλυμμα, σκέπασμα U 
πέπλος. μονδύας, μέσον όπoKρύψEwς. "Εχ τ08 

Ι"ι-ιιδλύ"τω, 'lιiλ . -ψω' καλύπτω έπόνw, κρύ
n ' ' .- IltnIMTW τι wς έπικόλυμμα. "~ ιχ\ιτασ τό 

ι:πι-ιιάλυψις, ·«ω., i, (lπι_1ν.1Πω)· τό καλύπτειν 
τι, κρύπτειν τι. όπόκρυψις 11 ή κλ/σις) καμπή" ή γω
νΙα οlκσδαμήματος Ύ, τε/χους: Iπι_~" ποιο;;,..ι 
_ ΠCΙΡOτόσσω τόν στρατόν oOτwς ώστε αl πτέρυ
γες νό σχηματ/ζωσι γωνίαν μετά τΟΟ κέντρου. 

'ηι-ιισμηι\, ~ι <ΙΠΙΗάμπτω). 
Ιηι-ιιαμηι;ς, έ~' κεκαμμένος, Kαμnόλoς, λυγι

σμένα;. γυρτός. Έχ ταίi 
Ι .... ιιάμητω, μΗ. -ψω' κόμπτω, λυγfyω, εις τρό

πον ώστε νό σχηματισθf.j γwνΙα.-ΠΙΧ&ητ. , ιπΙ ατριχ
τιuμάτων' περιστρέφονται αl πτέρυγες τ"ς στρα
τιδς, ώστε νά οχηματισ8f.j μετά τΟΟ κέντρου γω
νlσ καΙ ό έ~θPός. \Ιό προσ6ληθι:\ tK τQν πλαγ/ων. 

..... ιισμηυλOCί, ο,,' Kυρτωμ~νoς, λυγισμένος πρός 
τό έμπρός. 

U6IKOιr ΑΡΧΑΙΑΖ Il4MlN. r4RZZllZ 

ΙΗ 

.nf-K .... (Inl-hc4ecι), Iιι:Ιρ. (4nΙ lπl .CΙιι)· κατα
κέφαλα, όρ8oκέφaλα. 

."ι-ιιάρσιος, «, ο" (Iπl_ιι)' χυ". μέ τήν κεφα
λήν πρός τό έμπρός .(tj: πρός τό κότω).- IdντΙΙ. 
τφ Ge{Joao,' πλόγιος, σχηματΙζων γωνΙαν, έν γω
V/Q, γωνΚ:Ιδης U ~ιI InIHeOI.CΣ=T6 ι αρόλια, τό κατό 
μη κος τών 6κτων μιας χwρας μέρη, ιν «ντιθίαιι 
πρό, ~ιI Ge{JoΙCΣ=τό πρός τό έντός, τό ένδότερα, 
τ6 κα1' όρθήν γωνΙαν πρός τήν παραλΙαν 11 μιτι!ι 
Υιν . ~eaιfe'Ii ~o;; Πd"τοv InIJCCfl!oacσa = τριήρεις πλt
ουσαι oOτwς, ώστε νό σχηματΙζωσι γωνΙαν πρός 
τό ρΕΟμα τοΟ πόντου . . [δι" έτυμαλ. ΙSA.IYHcieCJIOi). 
Ιηι-ιιατσ-βα'νω, μίλ. · -{ι-ή_ομσι' κατα6aΙνι.> εΤς 

τι μέρος.-11 κατα6αΙνω μετό τινα fι ένσντΙον τινός . . 
Ιηι-ιιστσ-βάλλω, μίλ. -β;;lώ- καταρρ(πτω τι έπ/ 

τινος ~ άφΙνω τι νό πέσι;ι κότω. 
.ηι-κστ-άΥω· φέρω (όδηγώ) τι πρός τό κότω 

(6πό τοΟ πελόγους πρός λιμένα). - Π:χθητ. fρχομαι 
(φέρομαι) πρός τήν ξηρόν μετό τινος fι fπειτα 
6πό τινα. 
Ιηι-ιιστσ-δσρδάνω, ιι'λ. -&ιe~σομσι' ΙΙ6ρ. δ' 

-.&ιρfJo,,· όποκοιμώμαι fπειτα όπό Τ1(να). · 
Ιηι-ιιατα-ιιΙύςω, μ'λ. -VoaJ' κατακλύζω . πρασέτι, 

tTI μάλλον πλημμuρΙζw. . 
Ι"ι-ιιστσ-ιιοιμάομσι, iποl.· κοιμώμαι έπΙ θέ

σεwς τινος. 
Ι"ι-ιιστσ-λσμδάνω, μίΑ. -lιtψoμσι' τρέχω κατ

όπιν τινός καΙ τόν προφθόνω, «όδρόχνω.ι. 
Ιηι-ιιατσ-μiνω, μιtλ. -~ώ' διαμένω έπl περισ

σότερον χρόνον, μένω έπΙ πλέον. 
im-KaTa-nf"Tω, μίλ. -n800;;μcιa' καταπΙπτω έπ

άνω είς τινα. 
Ιηι-ιιστ-άρaτOCίι ο,.' δ tn περισσότερον κστη

ραμένος. 

Ιηι-ιιατσ-ρρίητω χαι! -ρριιιτeω" καταρριπτω τι 
έπΙ τινος Τι μετό τι(να) . 
Ι"ι-ιιστσ-σφάςω χ<ΧΙ -πω, μίλ. -ξω' κατασφά

. ζω τινά έπΙ τινος Τι έπl πλέον τινός. 
Ι"ι·ιιατα-.cύδομαι, «παθ.· λέΥω Ψεύδη έnιπpoo

θέτως (<<ψέματα έπόνι.> ατά ψέματα»). 
Ιηι-ιιστ-Ιδσρ80ν, ΙΙόρ. 15' ταΟ InΙΝCΣ~ιι&ιιΗ,... 
Ι .... ιιστ-είδον, «πρφ. _~ι&ιτ,,· ciόρ. δ' (Ανι .. 

'"εατ . ιν χΡΤιαιι, λ(l[μΙSαινοιι'νοu cIι, ταιοοταυ τοΟ In.
NfIfJogtico)· παρετήρησα πρός τό κότω' πρδλ .• Ι_. 

Ιnι-ιιάτ-cιμι, 4πι;φ. __ ~ιbσ.· κατέρχομαι, κα
ταβα/νω, είς τι. . 
Ιηι-ιιατ-έχω, μ'λ. -NfIHico' κρατ<;ι, κωλίιω, 6κ6-

μη 11 κατακρατώ προσέτι. 
Ιιή-ιιαυTOCίι ο,. (lπίNCΣΙ.)· ό κεκouμένος κατά 

τό δκρον, ό έπl της KOΡUφης καεlς(λιχτ. ρΓΔeυιlιίι). 
l"I-KiSw, .χττ . ιΧντΙ IΠ~-xcσlaJ. 
'"Ι-ιιcιμαι, ciπρφ. -H8ϊσ{Joιιι. XpTjOIμaoa" ώς; παιθ. 

ταίi lπι~Ιlhιμι' εΤμαι τεθειμένος έπl τινος, κεΤμαι 
έπΙ τινος 11 ιπί θυρων (πυλciί,,), εΤμαι . κεκλειομένα;" 
2) yενιxciί;;, εΤμαι τεθειμένος, κεΤμαι, Ιν τινι ij έπΙ 
τινος 11 έπιτlθεμαι κατό τινος : lπι><ιιΙμΝΙ "ηοοι= 
αl πλησΙον της όκ-ι:ης κείμεναι νησοι . 3) έπικΡέ
μαμαι, έπαπειλώ, έπΙκειμαι.- Ι πιέζω. στενOXwρG'J, 
καταθλΙ6w έκβιόζω.- 111 ΙΙπΙ παινω,, ' . έπιβόλλομαι.
ΙΥ fXW Ί:πόνω μου, φορώ. 

Ιηι-ιιε'ρω, μtλ., -N.eιAί. ίπιχ. -ΗiΡCJω' όποκ6πτω, 
άποτέμνω, KOuρευω, θερΙ(ω.- 11 μτφρ. ματαΚ:Ινω, 
καταστρατηγώ, παρεμποδlζω. 

ΙηΙ-ΙΙEKλιμινOCίι μτχ. παιθ. ItFx. :ou l .noH1/"co. 
Ι"Ι~Kι:ιιλόμιιν, έπ. ΙΙόρ. 5' -τoi.ι 'ποκέΙομαι. 
Ιηι-ιιcλδδέω, μελ. --ήCJω' έπευφημώ, έπιβοώ έπι-

δοκιμόζων. 

Ιηι-ιιΙλι:uσις, -.CI8i, 'ιι' πaρoKέλευσις, παροκΙνη
σιν προτροπή. Έχ ταil 

Ι"ι-ιιι:λι:ύω, clια. _ν μ'~. IΠΙ-Η81εvομσι' παρακι
νω, προτΡέπώ, πcιρo8aρρύνω. 

ΙΒι-ιιΙλλω, μΑ. -ΝΙ10ΟΟ' cίόρ. ιχ' ΙΜ".lοσ· .προσ-
πελόζω πλοΤον πρός τήν ξηρόν, τό άρόζω. 2) 
iμτ5. πλησιάζω πρός τήν ξήρόν, προσορμΙζομαι • 

t" .. ailoμσι, 4π08.· προσκαλώ προσέτι, tnIKO
λΟΟμαι. 
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f.H_Y,.PΙς .. , ,u>" -_ο μεταχειρΙζομαι τόν ι:ιτερ
νιστ.,ρα. 

Ι.ι-ιι_ρδyyiiμι, ,uλ. -ΙC8,dΟΦ' ιiόρ. οι' 'naJdeΩoa, 
"11:. -8Xe,OOΙ' όνακατώνω έκ νέου, 

Ι.ι-ιιΙρδισ, 't\t, Υ.ν. __ (lπl+ιcΙ~ιJo,)' κέρδη έκ 
τοΟ έμπορlου. . 

Ιηι-ιι_ρτομέ .. , μ'λ. -,,00)' XλΕUΌζω, σκώπτω, πε
ΡΙVΕλώ 11 ύβρΙζω U ένοχλώ, πειρόζω. 

Ι.-ιιιέΣΔCΙι, ιiπpφ. Ιων. ΙΙορ. δ' 'toiί 'φ'Χ".Ομ4'. 
Ιηι-ιι_ύ8ω, μίλ. -00)' έπικρύπτω, όποκρύπτω' ον 

ο' In,κ.vοΟ)=δέν 8ό τ6 όΠOKρύιjιω όπό σέ. 
Ιnι-ιιήδcιος, ο" (Ini+x;;cJo,)" ό λεγόμενος ~ γ .. 

νόμενος κατό τήν κηδεΙαν. 
Ι.ι-ιuιpiίιιclσ, -Ιι <ln'χ"eVΚaVoμ4,)' ή όποστοΜ 

κήρυκος Τι πρεσ&:Ιας, δπως διαπραvματευδ11 περ\ 
εΙρήνης, 

Ιnι-ιuιpUιι_ιιμσ, -σισ" 'tό' δγVΕλμα 1'1 όπαΙτησις 
διό κήρυκος (όποστελλόμενον fι πρo6aλλoμένη). 
'ΕΧ τoiί 

Ι.ι-ιuιpUιι_Uoμσι, ιΧ11:0θ. · όγγέλλω (μεταβιβάζω 
όΥ'{ελΙαν) διό κήρυκος n κόμνω (ύποβάλλω) προτό
σεις διό κήρυκος περl εΙρήνης II · ya·ILx~, προκηρύσ
σω (διακηρύσσω) δημοσ/Q. 
Ι.Ι-ΙUΙρύσσ .. , ΙΙττ. _ττωο μίλ. -~O)' όναγγέλλω, 

προκηρύσσω, γνωστοποιω τι διό προκηρύξεως: de
γIιe'Ot1 In'X",lV008,,, τ,,,l Τι lnl τ,,,,' όρΙζω χρημα
τικήν όμοι6ην διό τήν κεφαλήν τινος, cέπικηρύσ
σω τινό» n δθ.ν, προγράφω. 

Ι.ι-ιιΙδνιιμΓ έπεκτε/νω, έξαπλώνω,- llate1l't. Ι
π,xlbΩμ4,=έπεKτεlνoμσι, έξσπλοΟμαι: 80011 τ' l
π,κΙΜτσ, ι)~έφ' δοον διόστημα έκτεΙνεταl τό 
φως τ/Ίς αύγί'tς.- Ιν χΡΤιο.ι μόνον χαιτ' ενε~τ. 
Ιηι-ιι'νδϋνος, ο,,' ό έν Kινδύ~<ι> εύρισκόμενος, 

όκροσφαλής, ό6t6αιoς, έπισφαλής.- U (έπικΙνδυ
νος» ώ~ χαιΙ νlΙν. ΈπΙρ, -"φ". 

'ηι-άρνιιμι, -n;οι1lΤ. χ:v.Ι Ιων. ιiv'tt Ιn'Κ8eά"νvμ,. 
Ι.ι-ιιΙάςω, μiλ. -χ1άΥξω' έκπέμπω ηχον εΙς όπ· 

όντησιν, ήχώ πρός τι, ποιώ ήχον (1\ κλαγγήν) . 
'.ι-ιιlσfω, ιΧΤ't. ιιΙάωο μίλ. -κ1σtίooμα,' κλαίω 

εΙς ό,τόντησιν (όμοιδαlως), κλαΙω έπΙ τινι. 'Ε; :v.'}τοi} 't':' 
ΙnI-ιιlσuτoς, ο" (lπ,χ1σΙω)' πολύδακρυς, δα

κρυσμένος, cκλαψιόρης», θρηνητικός. 
Ι.ι-ιιΙδω (Α), ,uλ. ·άοω· κόμπτω, λυγΙζω, πρός 

τι fi · προσέτι, - Παιθητ., κόμπτομαι, όπο6όλλω τό 
~ρρoς μου (λαιτ. fr4ngl &nimo). 

'.ι-ιιΙi1ω (Β), «'tτ . ιivτΙ 'π,κ1σΙω. 
Ιnι-ιιΙcfις, i" (,πι + xUo,)' περΙφημος, έξακou

στός, φημισμέν~. 
Ιnι-ιι1clω (Α), μ'λ. -ιc1c/oΦ' κλεΙω προσέτι, κα· 

τακλεΙω. φιμώνω . 
Ιηι-ιιΙι:'ω (Β) <lnl +ιcUo,)· έπαινώ, έγκωμιόζω, 

δσον τό δυνατόν περισσότερον. 
Ιηι-ιιΙη.ςω, xOΙ't~ αυν~Ι~. -ιι16;ω, Ιων. «v'tL 'ΠΙ

κλ.lω (Β). 
Ιnί-ιιlιιμσ, -στο", τό (ln,_UO)' κατηγορΙα. 
Ιη'-ιιΙιιν, ίπΙρ. (έπ,κσJ.έω)" έξ έπικλήσεως, κατ' 

έπωνυμίαν 11 χυρ. αιίτ. "ϊ.~Tιατo\) δ,ομ. Inlx1" = 'πl
χ1"0,,. Καιθ' 'Ηαόχ. qnlx1,1' Inlx1"o" nae' Άτι.» 
χαιΙ .lnlx1,,· ΙπQ)t1VμΙσ». 

'ηΙ-ιιΙιιρος, ο,,' κληοονόμος τ"ς πατρικ,,<; περι
ουσίας n ώ~ o~~. ή έnΙκ1,,20S'=μοναχοκ6ρη, τήν 6π
οΙαν ώφειλε νά νυμφευθι:\ κατό νόμον 6 πλησιέ
στερος συγγενής, Τνα μή ή περlουσΙα περιέλ8Γ,1 εΙς 
ξένην οlκογένειαν. 

Ιηι-ιιΙιιΡΟω, μ'λ. -rJκιφ' όπονέμω τ, πν. διό 
κλήρου. 

Ιη'-ιιΙιισις, -&CIJf, 'ιι ('n,χσUφ)" έπωνύμιον ij πρόσ
~ετoν δνομα, χαιΙ Υενιχω" δνομα.- ιi-n;ολ. αιΙτ. 'nl
,,1,,0'" - κατ' έπωνυμΙαν, κατ' δνομα μόνον, όνο
μαστικως.-Ι όπόδοσις ένOXrις, Kατηγoρlα, μομφή, 
όνειδισμός. 

fnf-K1IITOfί, ο" (lπ,xσUΩ)' ό προσκεκλημένος, 
δοη8ός έν πολέμιιι, σύμμαχος. 2) ό ειδικώς Ilδι
αιτέρως) προσκληθείς 11 έκλεκτός. 

Ιηι-ιιΙΙνΙΙνσι, aπ~φ. 11:αιθ. ιiop. δ' τοΟ ln,xJ./_, 
ηι-ιdΙYIις, i, ('.,ιc1,tιι}troσΙ)' ιcεKλιμένoς, ' κο

τωφφής. 

.nf-K1IVTpov, τ6' <'π,κll"ω)' πρδγμα έπl τοΟ 
όποΙου όκκσυμ6{ι τις Ι κλινοκό8ισμα. όνόκλιντρον, 
πολυθρόνα. 

Ιηι-ιιΙΙνω· μίλ. -H1r"Qi' παιθ. πρχ. -κCΧ1rμ4" 
κλ/νω έπl τινος, όκκουμ6ω έπόνω εΤς τι, εΙς τρό
πον ώστε νό προσαρμόζωμαι πρός αυτό (νό έφαρ
μόζω).- Ποιθ1lΤ. τΙθεμαι έπl τινος : lπ,κcκ1,μi_, 
oσ"ΙΔC, - δύραι κεκλεισμέναι. - 11 κλΙνω, κόμπτω. 
πρός τι'- -n;αιθητ. εΤμαι κεκαμμένος εΙς γων/αν 11 

μτχ. -n;αιθ1lΤ. πρχ. 'π,κ.κ1ιμi"o, = κατωφερής. Πλό· 
γιος, λοξός.- 111 DatQ1l't. κεΤμαι πέραν καΙ όπέναντί 
τινος. 2) όνακλΙνομαι (πλαγ!όζω) παρό 1 ήν τρό
πεζαν, κ6θημαι εις την τρόπεζαν. 
Ιηι-ιι10νΙω, μίλ . -tfow' έξεγεΙρω, αινταρόσσω, 

προκαλώ τοραχήν, όχλαγωγ/αν. 
Ιη'-ιιΙ0ηος, ο" (lπΙ + κ10πή)' ό έπιρρεπής εΙς 

τήν κλοπήν, κλεπτικός, πανούργος. δόλιος, όπα
τεών η μaτ~ -Υ.ν. lιclκ10πo, μιίθω,,=πανοΟργος εΙ .:; 
τούς λόyouς; -

Ιηι-ιιΙύςω, ,uλ. -Vαω' πλημμυΡω, κατακλύζω l ί 
μ'tφρ. καταπονώ, καταπνΙγω, κατασυντρΙ6ω. Έ; :v. '). 
τοίι 'tό 

cη'-ιιlίicnς, -.~, 'ιι ('π,,,1ιί"ω)' πλήμμuρa, κα· 
τακλυσμός. 

Ιηι-ιιΙύωο όκούω μετό προσΟχf!ς, (όφouKp6ζo
μαι~, όκσύω. 
Ιηι-ιιΙώδω, ,uλ, -Φ.Φ' κλώδω, νή8ω, γνέ~ω, ε · 

πΙ τινος (διό τινα) 11 κλώ8ω (τ. Ι. χορηγώ, όπονέ 
μω) διό τινα τοιαύτην i\ τοιαύτην μοΤραν, ίπ! των 
Μοιρών - T'ijv αι!}τ'ήν αημαια. Ιχει χαιΙ ώ; μίαον. 
Ιηι-ιινάμητω, 2Η. ΙΙnΙ ln,-y>'fiιuπO). 
Ιηι-ιινάω, ιiπpφ. In,-,,"I,,' όποξέω, πρoσrρl&.ι 

τι έπl τι νσς πρόγμ. 
Ιη-lκνΙομαι, Ιων. ΙΙντΙ 'φ-Ι""ΙΟμ4' (β δλ.), 
Ιηι-ιιοιμάομαι, Π:v.θητ. μ.'tilι μία, μίλλ. -ι)οο,ιι;;,' 

άποκοιμώμαι έπόνω εΤς τι, . 
Ιηί-ιιοινος, ο" (lπl + ΝΟ'''&,)' κοινός διό π~λ

λούς (μεταξύ πολλών) D συμμεικτος άνόμεικτος.
o 'ί~ . πλΤιθ. lπlκo,,,σ ώ, 'πΙρ. = άπό κοινοΟ, κοινώς. 
Ιηι-ιιοινωνΙω, μΙ/. . -ήοω' κοινωνώ, μεταλαμ('.::ι

νω, μετέχω τινός. 2) μετέχω τινός (λαμδόνω μέ
ρος εΤς τι) όπό κοινού μετό τινος. 
Ιηι-ιιομηάςω, μ'λ. -00)' κομπόζω προσέτι, προσ

θέτω τι κομπαοτικώς D κομπόζω, ύπερηφανεύομαι, 
καυχώμαι, γαυριώ, έπl rινι (διό τι). 
έηι-ιιομηΙω, -ήοω' κομπόζω προΟιτι, ιιαυχώμσι 

διό τι, . έπικαυχώμαι. 
έηί-ιιοηος, ο" ('π,x6nτφ)' ό εΙς τήν κορυφην 

κεκομμένος (κλαδευμένος) • 'πΙ νομιαμiτων, ό έκ 
νέου κεκομμένος, κεχαραγμένος, μετατυπωμένος . 

Ιηι-ιιόητω, μίλ. -ψω' κτυπώ έπl τινος, κατακό · 
πτω, φονευω κτυπών τι δνωθεν πρός τό κότω (έπί 
τινος).- Μίαον, στη80κοποΟμαι (τύπτω τό στήθη 
μcυ) θρηνών διό τινα (λαι:τιν. pIangi). 

Ιηιιιός, ή, Ο" (Ιπο,)' ό όνήκων εΙς τ6 Ιπος, εΙς 
τήν έπικην ποlησιν, ποιητικός οΙ Ιπ,κοΙ = ΟΙ έπl
KOI ποιητοl. 

Ιηι-ιιοσμΙω, μίλ. ·tfoιo· διο_κοσμώ τι(νο) μt τι, 
προσθέτω κοσμήματα εΤς τι, κοσμώ μετό ταΟτα, t, 
κοσμώ έπιπροοθέτως. 2) τιμώ, όπονέμω τιμός 
(xυ~. έπικηδεΙους), 

Ιnf-ιιοτος, ο,,' 6 μετό Η6του (όργης) γινόμενος. 
8υμώδης, ώργισμένος, έκδικητικός ΙΙ μοχ8ηρ6ς, κακ
εντρεχής, κακοήθης. 

Έηιιιούρι:ιος, -ov, 6 ('EnIHOVf/O')' 6 όνfιKων εΙς 
τήν φιλοσοφικην ~xoλήν τοΟ 'Επικούρου, ό όκο 
λo~ν τήν διδασκαλΙαν καΙ τ6 δόγματα 1'00 Έ
πικουρου. 

Ιηι-ιιoupfω, μ'λ. -tfoI» ('nlxoveo,)' fρχομαι (fι 
nηyαΙνω) εΙς βοήθειαν, βοηθώ τινα tv πολέμω 11 
Υβνιχω;, βοη8ω τινα εύρισκόμενον εΙς δύσκολον 
θέσιν (έχοντα όνόγκην της 6oηθεΙC;Ις μου) 11 μετilι 
bοτ. ΠΡci-Υμ . · "00" Ιn'χοveώ= βοηθώ τινα (πόσχον
τα) έ-vαντ/ον νόσων. (όναkουφiζων αύτ6ν όπό τός 
νόαouς πού τ6ν 6άσανΙζσυν) U Ιπ,χονιΦ τ,,,1 ~,_ 
ιφατι:> τι μακρόν όπό τινα, όνακουφlζω τιΥό όπό 
τι. °κe oιkoD w 
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fιrι-ιcoUΡιιμα, -fIro~, 1:6 (lRIHovi~.)' CSoή8ημα, 
δοή8εια, προστασΙα, προφύλαξις. 

Ι.ι-ιιouρfα, tι (lRIHOVeiW)' ύπεΡόσπισις fι προ
στοσΙα τινός έναντΙον δλλου D 6οή8εια, ouνδρoμή. 
- • έπικουρική, συμμαχική, δύναμις. 

Ιιιι-ιιοuριιc6c;, tt, 6,,' 6οηδός, κατόλληλος 7ι χρη. 
σιμεύι.Ν πρός 6οή8ειαν 11 σύμμαχος, αυμμαχικός. 

lιrf-ιιοuρoc;, ο" (ΙπΙ + HOVeO~)' 60ηδ6ς, ύπερα
οπιατής (ώ; έπΙθδ'!Χ) 11 ώ; o~σ. ΙΠ/HoυIO~ == σύμμα
χος, οΙ lnlxoveol = τό μισθοφορικό στροτεύματα 
(ξένοι στρατιώται έν όντιθέσει πρός τούς έγχω
ρlouς). 

Έτυμ.: IπlHOV,O~ <ΙΠΙ+HoνIO~(*HOIα-o-, (= 
δρομσίος), πι;tiλ, λcnιν. curro (= τρέχω) <*curso, 
ί ~π. *qrso, (υΓΓυS (δρμα, δΙφρος), ciΎY-oιx~. hors, 
=λ-Υερμ. (h)ros, horsc (Τππος, κέλης), hurren (κι
νούμαι ταχέως), Υιχλλ-λΙΧ1:. (ΑΓΓυΙ (δΙφρος, -rr-( -rs-), 
!ρλ . (ΑΓΓ (δρμα, δΙφρος) (!ιχπ. qrs6-s, Ii;'Ji. kar-kh 
(δρμα)" σιχνσχρ. carsanih (όεικΙνητος)' βιioι, tι !ιχπ. 

ρ . qers (=τρέχειν): *q.rs- (qere-s), ΚΙΧ1:' ίπίχ.ιχσιν 
i x τή, ~. *(s)qer Βν 1:~ 'λλ. flHAlew (-πηδώ), π~Oλ. 
Ήσυχ. CΗΔ/1{Joμο/' κl"';α.ι,., πιχλ--Υ.Ρμ.. SC_ron (εΤμαι 
'ι'οΡγός, ζωηρός), λΙΧ1:. (s)coruscus (δονούμενος, 
πολλόμενος), scurra (εύτΡόπελος). 

cηι-ιcouφlςω, μ.λ. -/σφ, i1:1:. -l'cii' έλaφρύνω, ό
νακουφlζω (όπό φερόμενον φ:Jρτlον).- 11 σηκώνω, 
ύψώνω, ύποΒaoτόζω. 2) μ1:φρ. όνακουφΙζω, έν
θαρρύνω D ίν χ!Xx~ 'vvoLq., καθιστώ τινα έλαφρόν 
( τόν νοΟν), έπηρμένον. 

cηι-ιcράςω, μίλ. -ξ.' κΡ6ζω πρός τινα, φωνόζω 
δυνατό πρός Τινα . . 

Cηι-ιιρaΙνω, ίπ. -ιιρσιaΙνω' μΟ .• -H~"ώ' Ηρ. ιχ' 
iπiHeiί."a ; έπ. -έΚ,,,,,Δ, -.HIι7ιrιιcι· έκτελώ, έκπληρώ, 
φέρω εΙς πέρας, κατορθώνω Ι ,.;w μαι r6cJ' έπι
"ιή""ο" Iέλδωι= .,,1Jto δot Jl.ot ',""Μ_ο" r.> Ι:πι fJ.V
μ'1μα" (Σχολ.)=c:<όμε μου αύτήν τήν χόριν » 11 1'8-
ν ιχώ;, κατορθώνω, πραγματοποιώ. 

'η(-ιcρίίνoν,1:6 (ιπι+"ιιι"""γ τό tnI τr'jς κεφα
λr'jς τιθέμενον κόλυμμα, κεφαλόδεσμος.- 11 = ΗΙΟ
"6κeα"0,, (8 tiA.). 

Ιιιι-ιιράτι:ιa, tι (Ιπι"eaή~)' κυριότης, κυριαρχ'α, 
έξουσία.-ΙΙ ,πΙ χώριχ" έπαρχία, περιοχή Υεωγρα
φική, τελοΟσα ύπό τό κρότος (τήν έξουσίαν) τινός. 
Ιηι-ιcρ'τιω, μέλ. ·ήaω· κυ6ερνώ, διοικώ, δρχω, 

(μι>dι ~r,1:.) 11 ιiItOA . έχω δύναμιν (κρότος, Ισχύν). 2) 
υπερισχύw, έπικρατώ U λαμβόνω κατοχήν τινος, γl
νομαι κύριός τινος, λΙΧ1:, ΡΟ!IΓI (μ.1:ιΧ Υ.ν . ) 11 cinoA., 
νικώ, κατακτώ. 

Ιιιι-ιιρaτιωcι' lσχυρώς,6ιαΙως, έξ έφόδου:Εr:Ιρ.1:0D 
Ιηι-ιιρ'τής, i§" (In;+Kedro~)" ό έπικρατών, ό t· 

χων τι υπό τήν έξουσΙαν του, εΙς τήν κατοχήν του 
1I ouyxr;L1:. iπι"eατέαr"eο~ = όνώτεΡος, ύπέρτερος. 
Ιιιι-κράτησις, -εω§", tι ('nIHearcw)' τό έπικρα

τεΤν, ή υπερίσχυσις, νΙκη Ο παντοδυναμlα, κυριαρχΙα 
11 κατόκτησις. 
Ιιιι-κρι:μάννϋμι χιχ! -ύω' μ'λ. -c!tIw (ιi1:1:. Ιπι

κρ8μώ)' έπικρεμώ, κρεμώ τι όπό τινος, κόμνω τι 
νό έπικρέμαται (νό έπαπειλr'jται), νό έπΙκειται.
Πιχθητ., κρέμαμαι όπό τινος, έπlκειμαι, έπαπειλω, 
λΙΧ1:ιν. Immln.re. 

Ιηι-ιιρι:μής, έ, (lΠΙΗecμάvννμι)' ό δνωθεν έπι· 
κρεμάμενος, έκκρεμής. 

Ιιιι-ιιρήηνον, Π"οσ1:. 'π. cioiI. Α' ';00 ΙΠΙΚΡΔΙ'ΙΙ'αι. 
Ιιιι-ιιριίνι:., γ' tv. E~X1:. ίπιχ. 401'. Α' ,;oG ,πι

ΝΡΑΙ"ω . 
Ιηι-ιιρησaι, ·cinpcp. ioρ. ιχ' ,,, iί 'πιχε,ιι"Υυμι. 
Ιηι-ιιρίνω, μΙλ . -Hel'"cii' κόμνω κρΙσιν έηΙ τινος, 

όποφcσίζω, όρlζw (ποινήν) . 
iII-fιιpιov,. "ό CΙπ; + rHelo,ll,) ' ή Kεραlα, '1:. L τό 

πλόγιον ξύλον τ06 lστοΟ (cόντένα:t) . 
lιιt-ιιροτcω, μιιλ. -ttaw' ' κ-6μνω κρότον tnr τινος, 

η κροτώ προσέτι. 
Ιιιf-ιιΡOτoς, ο,,' ό δυνατό KΤUΠη8εlς, πατη!ΧΙς 

(έπ\ έδόφotι<;) , -

lιιι-ιιρούω, μΙλ. -ααι' κτυπω τι όπ' Ιπόνω.- 11 = 
lπικeοrέw (8 l.:λ.), κόμνω (έΠΙ)KΡOUOιν; 

Ιιιι-ιιρύιιτω, μ'λ. -ψΦ' ιi6ρ. ti' -έκρtιφo", έπικα
λύπτω, ρlπτω κόλυμμα έπόνω εΤς τι, κρύπτω.- '1'
σον, μεταμφ,έζομαι.- Πιχθη •. κρύπτομαι ΈΙ; ιx~.o !! 1:6 

lnf-ιιρUφoc;, ο,,' κρί:φιος, κρυμμένος, μυστικός. 
Ιιιι-ιιρώςω, μιiλ. -σαι' κρώζω (ώς κορώνη) έπl τινι 

fι πρός τινα. 

Ιηι-ιιτάομαι, μ'λ. -ήαομαι, ciποθ: όποκτώ, κερ
δlζω, έπl πλέον (προσέτι) U IΠΙΗrciiμαι deX'i"=Ka
τακτώ πρόσθετον (ξένην) περιοχήν, έκτεlνω τό 
κρότος μου. 

Ιηι-ιιτc(νω, μιiλ. -Hr."cii· φονεύω πόλιν, έκ δευ
τέρου : InIHr"I"QJ rό" 1J.ιιv6"rΑ=όποκτεlνω έκ νέου 
τόν κεlμενον ι'\δη νεκρόν. 

ΙιιΙ-ιιτησις, -8W~, tι (Ιπικ"ομιιι)' ή πρόσ8ετος 
όπόκτησις, πρόσθετον κέρδος. 

Ιη(-ιιτητoc;, ο" (Ιπικrάομαl)' ό προσσποκτηθεΙς, 
πρό.σκτ,πος U ΙπΙκητοι; (χ'Χί Ιπι .. rttτ'1'> riί = χ,.:ιοο 
προσαποκτηθεΤσα (ώς τό δέλτα τοΟ Νε lλου), ΟΟσα 
~ηλ . πρότερον ύπό τό CιδJJΡ 11 γη ΠΡοστεθεΤσα εΙς 
τήν κληρονομlαν τινός 11 lnlxrqro~ (ιίνν . rV'fll7}) = 
νέα σύζυγος (νεωστl ~ηλ. όποκτηθεΤσα), η σύζυγος 
έκ ξένης χώρος 11 'n{Hrηroa φlλoι = νεωστί όπο 
κτηθέντες φίλοι, νεωστl γενόμενοι φΙλοι 

Ιηι-ιιτϋηΙω, μιιλ. -ήσω' κτυπώ έπί τινας. κόμνw 
δ6,:)υ60ν έπόνω εΤς τι, Τι κτυπώ προσέτι : έπι .. τυπώ 
roi'" ποδοϊ,,=κτυπώ διό τών ποδών (έπl τοΟ έδό · 
φ:Jυς) ιι όντηχώ. . . 

Ιηι-ιιίiδής, i, (ιπι + "vδo~)' tνδοξος, έπιφανής, 
λαμπρός. 

cιιι-κiifσιιω' γονιμοποιώ πόλιν.-ΠΙΧθη •. , συλλσμ · 
6όνω έν γαστρl έκ νέ :υ (ίπΙ ij~η ιγΧ')μ"νοί! 'Ι>Ο; ζ ιjι . 
ου) , γίνομαι διό δευτέραν φορόν έγκυος. 

cιιι-ιιυιcAcω, μίλ . -ήσω' tρχομαι κατό σειρόν εΤς 
τι, « τόν φέρνω γύΡω:t, πεΙ8ω. 
Cηι-κϋΑινδΙω, μΒλ. -κυλtσω, ιiό~. Α' -.ννλraA · 

πΙΧθ. ιiόρ . ιχ' -8Hvλla{Joq,,· κυλΙω τι έπΙ τινος 7ι κυλlω 
προσέτι. 

cηι-ιιίiμαίνω' χύνομαι ώς κΟμα έπόνω εΤς τι, 
Cηι-κύιιτω, μΒλ. -ψω' κύπτω έπΙ τινος, κόπτω Ιπ· 

όνω είς τι, κύπτω πρός τό κάτω, cοκύ6w:t. 
έηι-ιιϋρCω Χ'Χ! -ιιύρω' μίλ. -_ρήαω χιχΙ -Η4ρ".· 

ci Gi p. ιχ ' -CHVe'1aa χιχ! -aHVIlIJA' nInrw tπόνω εΤς τι
(να), συναντώ (ώς τό lπιτυΥΧΆ"αι) Ι μa1:dι j'8v" λαμ-
6όνω μέρος εΤς τι, μετέχω τινός. 

cηι-ιιίiρόω, μίλ ' -ώαω (ΙπΙ + N~"')' tπικuρώνω, 
έπιβε6αιώνω 11 6ποφασlζω. 

Ιιιι-ιιύρσας, μ1:Χ, cioiI. Α' ~oβ lnIHVffioιι. 
έιιΙ-ιιυρτοι;, ο". (ΙπΙ + Hυρ~6,)' KεKυρτωμtνoς 

πρός τό έμπρός, κυρτός, «καμπούρης», Έ~ ιx!11:0D 1:ό 
lnι-ιιuρτόω, μΒλ. -tbaw· κυρτώνω τι πρός τό tμ · 

πρός, λυγίζω τι πρός τ6 έμπρός. 
cnι-κuΨCAιoc;, ο" (ΙπΙ+xυψaλ,,)' 6 φύλαξ (προ' 

στάτης) τών κυψελών τών μελισαών, 
Ιιιι-.ιιωιιUω, μίλ. -vfIOJ' HW"VQ) (τ. i. θρηνώ) έπl 

τινι, θΡΓjνώ προσέτι. 
Ιηι-ιιωliiσις, -8~. -ΙΙ . παρεμπόδισις. 'Εχ .oίi 
Cιιι-ιιωΑυω, μίλ. -v"co, έμποδlζω, συγκρατώ. στα

μαΤώ, όναχαιτlζω. 
.Ιηι-ιιωμάςω, μίλ. -daw' κωμάζω, συνευθυμω 

μετ' δλλων ΠεΡιφει::6μενος εΙς τός όcούς 11 ΠΡοσε
λαύνω μέ πανη'ι'υρικήν (έορταστικήν) πομπήν U έπι · 
τΙθεμαι λό6ρwς έναντlον τινός. 

Ιηι-ιιώμιος, 4, ο" (έπΙ + Hώμo~)' ό 6νήκων εΙς 
(ή ό κατόλληλος διό) πανηγυρική ν πομπήν (Ηώμα,,). 
2) έγκωμιαστικός, έπαινετικός. 

lιίf-ιιωιιoc;, ο" (l:π;+Xώπιr)" ό έπΙ τr'jς κώπης, κωπ
ηλότης. 2) ίπΙ δκλου , μέχρι της λα6ης (έπl ξΙ
φους π. χ. έμπηγvυoμένoυ μέχρι τί'jς λα6η:;). 
Ιηι-ΙΙβCσιaι, cinρcp. μιiα. 401'. ti' του lπιωμfM._, 
lηι-ΙΙβή, tι (ιπιωμβά_>' τό cπιόσιμον:t, λ06ή 

11 χειρισμός, μεταχείρισις. 
Ιιιι-ΙΗ6μι:νος,μτχ.μ'α. ciop. /J' 1:0υ bW..cιμβά_6 
lιιι-ΙaΥι6νω, μ'λ, -1ιi'oμιιι' λαμ6άνω διό Κλή

ρου ~pειτα όπ6 τινα (ή προσέτι, έπιπpoαδέτWς) 11 
cμοΟ ι1έφτει ό κΜΡος έπειτα όπό δλλον» (cλαχαΙ. 
vw δεύτερoc.;»), fρxoμαι δεύτερος. 
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Ιιn-1,ςυμoι, «ποβ.· KρarQ οτερεό, 6όλλω χεΤΡα 
cΙς τι. 

Ιιιι-1α8Ισ8αι, Ιιιι-1'θωμαι, "πρl!,. xaιΙ Ίπo~. μίQ. 
ΙΙόρ. δ' το& Ιπ,1cι"-θά,,ω. 
. Ιιιι-1αμβάνω, μίλ. ·,ι"ψομιιι· ιi6ρ. δ' Ιπl1ίί.βo,,· 
πρχ. _ί'λ.η:ρα· λαμ6όνω προαέτl 7j λαμ6όνω μετ· 
έπειτα 11 δρόττομαι, όρπόζω, συλλαμβόνω 11 καταλαμ-
6όνω, προσ6άλλω. 2) καταφθάνω, διακόπτω: νν
H~όι; Ιπ,1cιβoναη. τό leyo", 3) φθάνω εΤς τι, έπl
τυγχάνω τι. 4) συλλαμ6όνω καΙ σταματώ, έμπο
δΙζω τινά νό έπανέλθι:Ί.- • μ~φρ. καταλαμ6όνω χώ
ρον : noAv" χώ.;>Ο" Ιπ,1cιβε';". Β' Μίσον, μι~όι παθ. 
πρχ. Ιπ_Ι'λ.ημμα,· κρατοΟμαι lK' τινος (ι πιάνομαι 
άπό τι»): έπ,,ιαμβά,,ομιι, neoφdaallOi - cπ!άνομαιι 
6π6 ·τ6 πρόσχημα, όχυροΟμαι δπισθεν τι"jς προφό
σεως. 2) έπιτΙθεμαι, προσβόλλω n συλλαμβόνω 
καΙ συγκρατώ (όναχαlτΙζω) τινά D λαμβόνω τι ύπό 
τήν κατοχήν μαυ, όποκτώ τι Ι φθόνω εΤς τι. Έ; 
.~o1) τό 

Ιιή-1αμιιτος, Ο", Ιων. c!ντΙ ιπι,ι"πτοι;' συλληφθεlς 
611' αύToφώρ~, όποκαλuφθεlς. 

Ιιιι-1άμιιω, μΙλ. -ψco' λάμπω έπΙ τινος YJ μετά 
τι: Ιπ,1cιμψάα"ι; ήμέeαi=δταν εΤχεν έξημεΡώσει. 
Ιιιι-1ανθάνω, iόρ. 6' 'niAQIJ.o,,· διαφεύγω τήν 

προσοχή ν τινος, εΤμαl κεκρυμμένος.- U έπι·λη
-θά"co, μέλ. -J.r!atIO· itSp. α' Ιπέ'λ.ηαα' μτβτ. κάμνω 
τινό νά λησμονήσι:Ί.-- 111 μέσον, έπι-J.α ... 6ά ... ομιιι, 
μίλ. -J."ooμoa μετόι ένΞΡΥ. πρχ. ΙS' -λέ'λ.η6α κα Ι παθ. 
πρχ. ·).έ'λ.ηαμιι,' λησμονώ, όφΙνω τι .νά διαφύ'{ι;} τήν 
μνήμην μου : dφεl'λ.ω ... έπ,λέλ,,6α=έχω λησμονήσει 
δη l:!φειλoν.- Παθ'ljΤ., ιi.όρ. α' ·ε'λ."αθη ... · εΤμαι λη
σμονημένος . 

ΙιιI-1δOIς, -.ω., 'ij' ~ωρ. ιi.ντΙ Ιπl'λ.,1αιι; ΙΙSλ. λ.). 
'ιιι-1ι:α'νω, μeλ. -'λ.εα"",· καθιστω τι λείον, λει · 

οlνω τήν έπιφόνειόν του 11 μτχ. ιioρ. 11.' έπ, .\εή ... α. 
S1}" Ξέeξaω Υ"ώμ,, __ κατcσ Γήσας αύτήν άrισoEKτήν. 

'ιιι-1ΙΥω, μι!λ . ·ξω· λέγω n~ός τσίς δλλοις Ιέπι
πρoσι:'lέτως) Τι λέγω τι μετό τι, προσθέτω περαι · 
τέρω. 2) καλώ όνομαστικώς. - 11 έKλtγω, διαλt
γω n ma. χαΙ έν "ψ μέaψ .- llΙX&T, t., «έπι ,ΙελεΥμέ ... ο, 
~ 'πι,J.εΥμέι'ο,=έπΙλει(ΤΟΙ, έκλεκτοί, «δ!αλεγμένοι, 
δ!ολεκτοΙ».- 111 έν τψ μέ~φ o-r;l1. z~Ι: άναγίνώσκω. 
2) σκέπτομαι περΙ τινΟζ, άναλογίζομαΙ τι. 
'ιιι-1dβω, μιλ. -ψω. χύνω έπί τινσς, κόμνω (τε

λQ) σπονδήν, έπισπένΔW. 
'ιιι-1cίnω, μΞλ. -ψω' άόρ. 6' 'πέ'λ.rπo,,· πρχ ,π,· 

λι,ιοιπιι' παθΤιΤ . Υ' Ιν. ίιπερο. Ιπε'λ.έ'λ.ε,πτο· όφΙνω τι 
6πΙσω μαυ.- 11 ίπ! προ:ίΥμ., έκλείπω, όπολεΙπω, δέν 
έπaρKώ (λl&~ιν. deficere): tJδωρ μ'" Ιπέλ,πε = δεν 
έπήρκεσε τ6 νερό, έσώθη' in,J..lnaa με cJ xeό ... ος 
=δέν μοΟ όρκετ ό χρόνος, μοΟ λείπει χρόνος ιι ι!πΙ 
Jι:Ο1:l&μων: Ιπl'λ..πε τό ρέε6ρο" = τό ΡεΟμα (χείμαρ
ρος, ποταμός) όπε~ηpάνθη (τ'ήν αυτ-ήν ~έ ΟΥΙμ . lXEL 
.cιΙ ιiνιυ τoiί eC.{J-ρo ... ) 11 ιiπoλ., εκλείπω, έξαντλοο
μαι, έχω έλλειψιν, στεροΟμαι. Έξ ao>j~ou το 

tιιf.1cItIς, -.ως, ή' πτωχεία, χρεωκοπία, έλλειψις. 
ΙιιΙ-1ι:ιtτoς, ο" (ΙπιλέΥCO)' έκλεκτός, cδιαλεχτόζ>, 

tπlλεKTOς 11 οΙ ΙπΙλaHΙ:OΙ -- έκλεκτοl (cδιαλεχτοl») 
στρατιώται. 

'ιιι-1ιΕ1"ομαι, πcιθ'ljΤ. πρ • . του 'π,1cι"-8>cί,,co. 
'ιιι-1ιΕπω, μΞλ . -ψΦ' όπολεπΙζω (<<ξελεηΙζωι), 

όποφλοιώνω (<<ξεφλουδΙζω». 
'III-1cύoow' 6λέπω πΡός τό έμπρός, πρoσδλέnω. 
'ιιι-1"θάνω' ΙSλ. Ιπ,1cι ... -8>cί ... ω 11. 
ΙΙΙι-1ιί8aμσι, ΠΟL'ιjΤ. ciντllπ,'λ.Ω,,-θάιιαμιιι- λησμανQ. 
Ιιιί-1"aoς, ο. (lncJ.a"oθάI,CO)· ό προξενών λή8ην. 
lιιι-1", __ , -Ιδαι;, 'δ (Iπl+λaΙΩ)' ή όπoKτηι:'lετσa ώς 

~Ια, ώς λόφυρaν έν πC'λέμιιι, ή KUΡιευι:'lετσα. 
iιιι-1".Ιω, μίλ. -"αω' έπι6οώ έπιδοκιμόζων. 
ΙΙΙι-1(ινιοι;, ο. (,πΙ + 1",,6$)- ό όνή«.ων εΙς λη

νόν, ό γινόμενος έν rQ τρυγηΠAr 
ΙΙΙΙ-1"ιιτος, ο" (Ιπι1cιμβά_)' ό συλληφ8εlς έπ· 

cι6!oφώ~, όπσKαλUφΘΕΙς. . 
ΙΙΙΙ-lιισις, .8tIiJS, ή (InaAσ...w_μoI)·. λήθη, λη

σμοσύνη. 
Ιιιι-1ιισμον{ι, ~ (Ιπι'λ.4~,...)" . ληoμ~, 

~ 

'ιιι-Ι{ισμων, _. Υ.ν. -αl'οι; ('πι1cι"8cί,,oμιιι)' ό 
λησμονώ ν, ό συνη81ζων νό λησμονι:ϊ, ό έχων κα· 
κήν μνήμην. - };υΥχριτ. 'πι'λ.ηαμο"Ιατaeαι;, _νώμο 
6πιρθ. Ιπ,l"αμόΤΩΤΟΙ;, 

'πι-1(μroμαι, μίQ. μίλ. τοί) έπ,'λ.cι"-θά,,co. 
.ιιf-1qtIC;, -acoι;, 'ij (Ιπ.'λ.Ωμβά ... ω)· τό νό συλλαμ-

6όνι:Ί τΙς τι, νό 6όλλι:Ί χείρα εϊς τι 11 τό εύρΙακειν 
σφόλματα, έπΙπληξις, μομφή . 

'πι-lΙΥδην, 'πΙρ.' έπιπολαΙως, τσουΥκΡανιστό. 
'ιιι-1ιμνάςoμaι, παθ'ljΤ.· κατακλύζομαι. 
'nι-1Ινcuτιίc;, -00, δ (lπΙ + 'λ. .... .νω)· ό χρησιμο-

ποιών δΙκτυα, όλιεύς ~ κυνηγός. 
Ιιι-ιΙl1ςω, (ιπΙ + ΤΙJ.ος)' νεύω (κάμνω νεύματα) 

διό τών όφθαλμών (t:κάνω ~ κλεlνω τ6 μάτι»), δί
δω σημεΤα διό νευμάτων. 

'ιιι-10ΥΙςομαι, μίλ, -lαojuι." «τ~. -foiίμoc' «όρ. 
ιΖ.' -ε'λ.ΟΥ,αάμη" χαΙ -.J.oylo~,,' πρχ, -'λ.ε'λ.όΥ,αμιιι· 
ιiπoθ . · όναλΟΥlζομαι, στοχ6ζομαι, σκέπτομαι ιι λα-
γαριάζω. . 

Ιπ'-lΟΥοι;. δ (Ιπ,'λ.έΥω)' σύμπέρασμα, πόρισμα.-
11 τ6 τέλος τοΟ λόΥου, κυρ. δρόματος, «έήΙλογος». 

.ιιf-1oyloι;, ο" (ΙπΙ + J.όΥΧη)' ό Cιιδηρδν έχων 
αΙχμή ν, όKιΔWτός. 

Ιπl-10ΙΠΟΙ;, ο" (ιπι,ι.Ιπω)· ό όπομένων, ό ύπό
λοιπος, ό περιoσεΎWν 11 _πΙ χ"όνου, ό άπομένων ά
κόμη, ό έρχόμενος, τ6 μέλλον. 
Ιιιf-1oυΤΡOν, 1:ό' τ6 όντίτιμον ένός λουτρΟΟ 

(λουσίματος). ' 
ΙΠΙ-1iίηέω, μΙλ. ·ιfα.· Ιτι μδλλον λυπώ (πlιφαΙ

νω) τινό . Έ~ αύτο!} τι) 
Ιηι-λiίη'α, -11. λύπη, ι:'ΙλΤψις, έπΙ τινι. 
Ιηί-1iίηoc;, ο. (ιπl+J.vπη)· ό λυπημένος, στενο-

χωρημένος 11 iv.P'Y., ό πραξενών λύπην. . 
ΙιιI-λυoιc;, --lIOi, -11 ('naJ.Vco)' άπόλυσΙζ, άπαλλαvtι. 
Ιηι-1ύω, μίλ. -11αco' λύω, άπολύω, όπελευθερώνω 

11 y~ν. άπoλΎW, όπαλλόττω, άφίνω έλεύθερον. 2) 
έξηγώ, έρμηνεύω, 
έηι-1ωβι:ύω, μίλ. -.. (ΙπΙ+λώβ,,)' έφU6ρΙζω, πε

ΡΙΥελώ. 
Ιπι-μάζΙΟΙ;, ο" <ΙπΙ+μοζόι;) = έπιμιια-.:16ιοι; - ό 

επl τοΟ στήθους κεΙμενος, ό θηλάζων. 
έπι-μαΙΥομαι, πcιθ'lj~. μ.τ& cΊo~ . δ' -.μ6.,."". μία. 

CΊop. <1. ' -εμ,l ... άμ,l", ίνll;;Υ. πρχ. -μέμ.,I'Ω· μαΙνομαι 
διό τι, έπιθυμώ τι μανιωδώς. 

έηι-μαίομαι, μίλ. -μάοομιι" ίπ. -μάααομιιι' ίπ. 
ιi.όr-. α' ·.μιιααάμ"l', cίπoθ.- όγωνΙζQμαι νό φι:'lόσω 
τι, νό έπιτύχω τι, άπο6λέήω εΤς ΤΙ.- 11 μ.τ· αΙτ., 
6όλλω ΧΕΤρα εΙς τι, όρπόζω τι Ι mo. έΥΥ/ζω, ψη
λαφώ. 
Ιιιι-μδ11ον, 'πΙρ. «ν~Ι ΙπΙ μaλλ_' &1 μδλλον, 

όκόμη ΠΕρισσότεραν. 
Ιηι-μανδΙΙ1ωτ6ν, τό (lπΙ + μιι,,&ι1coτόι;)' τ6 ό

κόλαστον (ήδονικόν) φΙλημα (χατ& τό δποfον οΙ ,ι
λοόμ.νοι έμδciλλoυν Ιχαoτo~ τ-ήν Υλωαααιν του .~ τό 
a~όμα το!) l1λλου), πr-6λ. ΗΩταΥ,ιώττ,σμιι. 
έηι-μαν&άνω, μΗ. -μα.6r!αομιι,· μαν8άνω προσ

έτι 11 μανθάνω μετό ταΟτα. 
έηι-μαρτυρΙω. μέλ. -"αω' φέρω μαρτυρΙαν, κα

ταθέτω, έπΙ τινος ύποθέσεως. Έ; α!}τοίι τό 
έηι-μαρτυρfα, -11. μαρτυρικη κατόθεσις 11 τ6 Ι:πι

καλεΤσθαι τήν μαρτυρίαν τινός. 
έηι-μαρτυρομαι, CΊπoθ.· έπικαλοΟμαΙ τινα ώς μάρ

τυρα, έπικαλοϋμαι την μαρτ- ρΙαν τινός, λαμ6όνω 
τινό ώς μόρτυρα U CΊπoλ. (προσκαλώ) μάρτυρας. 2) 
επικαλοΟμαΙ τινα ένθέρμως, έξορκlζω (λιΖ.Τ. obte
ιΙ.-ιΓί). 3) διακηρύσσω ένώπιον μαρτύρων, δια&:-
6αιώ. Έε α!ίτοίί τό. 

Ιιιι-μάρτυρoc;, ό' ό μαρτυΡων περΙ τινος, ό μάρ-
τυς τών λόγων τινός. 

Ιπι-μάρτuc;, yιsν. ·~eoS'. b=ln,μoάIweo~ (15λ. λ.). 
Ιιιι-μάοοομαι, ίπ!)' .. μέί .. "tG& έπιμιιΙομοι (δλ.λ.), 
'ηι-μάοσω, μέλ .• ξω· ζυμώνω έκ νέου U μίσον, 

ψηλαφώ, θωπεύω. . 
Ιηι-μσοτΙδιοι;, ο. (ΙπΙ+μιια.όι;)· ό έπl τοΟ στή

ι:ΊοΥς κεΙμενος, ό θηλό;ων . 
ιhίf.μαoτoς: ο" (έπ,μιr.ίoμα,)· ό έπlζητQv, έπl

δiώKων τι. ό όναζητών τι. 



~Ιι'ω, μj).. -ιJ- (l#Jlμαχ",)' όΥων/ζομαι 
διό τινα n 60η8Q τινα tν μόχΓ.1 Ο Ιρχομαι εΙς συμ
φων/αν μετό τινος περΙ όμoι6α/aς 6oη8ε/aς έν πε· 
ριπτώσει έπι8έσεως. 'Εχ ,;oiί 

Ι.ι-μδιfα, 'fI' όμυντική συμμαχ/α. 
'ιό-μΙιος, ο" (Ιπί+μάχομα,)' εύπΡόσ6λητος. είι

κολοπολέμητος Ι έκτε8ειμένος εΙς προσ60λήν. 
Ι.ι-μc'Υνuμr 5λ, 'n,μl",vμι. 
Ι.ι-μcιδι4ω, μιλ. -ιίαω, χσιl -μcιδάω, μ'λ. -tjoco' 

μειδιGι έπ/ τινι, χαμΟΥελQ διό τι. 
Ι ... μcίναι,4πρ:p. :iop. σι' ,;ou InaμJ"., 
Ιnι-μcιξία, 'fI' βλ. lπιμ,ξΙιι. 
Ι .... μcιξις, -.co~, f)' βλ. lπΙμιIι~. 
t ... μf1cιa, f) (IΠΙ1'81ή~)' φροντΙς, προσοΧι'ι, φι-

λοπονία, cέπιμέλεια- n 'πιμJMιά τ,,,o~ - φροντ/ς, 
προσοχή, διό πΡδγμό τι (1) περ/ τινος, Υιν. ciν,;ιχιιμ.). 

i ... μc1'ομαι χσιΙ imμ'loμαι, ιiπoθ. μιτ&: μιίσ. 
μίλλ. -1'81ήαομαι, :iop. σι' ,ιμΙ"σάμ",,' ώσ. μετ& π~θ. 
μ.).. -1'81.,~αoμαι, 1i6ρ. σι' -ιμιΙή{}η" (Ιπί + μέ10-
μαι)' λαμ6όνω φροντ/δα περ/ τινος, φροντ/ζω περ/ 
τινος Ι έχω τήν έπιστασΙαν έπ/ τινος, τήν διεύθυν
σ/ν τινος Ι όσχολΟΟμαι Τι ' καταγΙνομαι είς τι (μετ &: 
Υιν.) " ΙΙΙσ. μι,;& σιlτ. χα.1 CΙπρφ: λαμ6όνω φροντΙδα, 
φρσντΙζω Cιστε νό ... 'Ε; σιuτοiί τό 

Ι.ι-μ,lιιμα, -ΙΙΤO~, ,;" τό περΙ δ όσχολεΤταΙ τις, 
όσχολΙΟ. 

Ι ... μc1fκ, ~,('nΙ+μJΙ0μαι)' ό έπιμελούμενος 
περ/ τινος, ό φροντΙζων διό τι, ό πρόθυμος διό τι 
11 ρολ., προσει<τικός, έπιμελής.- 11 π~θ.,,~. ό φρον
τιζόμe:νoς 1) φροντισμένος, lΙερΙ ου έλα6ε Τι λαμ
δόνει τις φροντ/δα, τό όντικε/μενον φροντ/δος 11 
aU)(V. χlll,;' 06δ. : 'ΠΙ1'8U~ τφ KveqJ IΥέ"ετο=ύπηρξε 
μέριμνα δ,ό τόν ΚΟρον, ό Κ. έπΡόσεξέ τι Illπιμ
U~ μDΙ lατι~έxω νό φροντ/σω (φροντ/ζω) διό τι 
11 τό IΠΙ1'8υ~ τον 6eωμι"οv=ή φροντlς διό τήν έκ
πλήρωσιν τών διαταγών. 

Ιιιι-μc1ιι,,'ον, ρΥιμ. iπΙθ. το!) IΠΙ1'81.0μα,· 6ιί 
τι_ InΙ1'81ιί.""ι-πρtπει νό λαμβάνr:t τις φρον
τ/δα, νό πρoσέXΓ.l (ή νό προσέξω είς ,· ι. 

Ιιιι-μc1ιιτfκ, ~, 6 (lπιμιtUομα,)' ό έπιμελου, 
μενός τινος, ό Ιχων τήν έπιμέλειαν (τήν φροντ/
δα) περl τινος,ό tnIoταrQv, έποπτεύων, διευθ.υντής. 

....... 10μαι, ιiKoθ.-'ιιιμλιoμαι. 
Ι ....... 1ιιω, μj).. -.".. ψόλλω πρός τι, ψόλλω 

npoaέτι. 

Ι"'ΜC1ώς, 'κΙρ, 1:0ΙΙ "'ιμdιf~' μετ' έπιμελε/ας, 
μr;τό πρoσoxι'jς. 
Ι" .. μ'μνιιμαι, πσιθ1ι,;. _ρχ. 1:0!) 'nι-μιμ-νf/αχω. 
Ι .... μ'μονα, Ιων. χσιΙ nOI,l,l,l. πρχ. 5' μιτ&: σ'ljμσισ. 

_νιστΘτο,' όπο6λέπω εΤς τι, tπι8υμώ τι, ποθώ τι . 
ι" .. μfμlfOμαι, μΙλ. -ψομαι, ιiπoθ : έπιρρ/πτω μομ

φήν εΤς τινα, παραπονοΟμαι κατό τινος" μ.τ& δοτ. 
προσ. KατηγσρGJ τινα Ι μι-ςι!ι. Υιν. πρltΥμ·, κατηVοΡQ 
τινα έπ' τινι (διό τι) Ι 'πολ. παραπονοΟμαι, αΙτιώ
μαΙ τινα. Έ~ &~oσ -ςδ 
ΙηI-ΜCΜ.ις, -8CDS, 1)' κατηγορΙα, παρόπονον. 
.... μfνω, μ'λ. -μ"ώ' ιiάρ. α.' lπέμε,'ΙΙΙΙ· μένω έ

πΙ τινος, διαμένω όκόμη. 2) έπιμένω, αυνεχΙζω 
tπιδlωξΙν τινα. 3) παρομένω εΤς τι, έμμένω.- U 
όναμένω, περιμένω (μι,' α.Ιτ.). 

Ιnι-μc"cι-ιι'μιroμαι' μ'σ: μεταπέμπομαι (~στέλ· 
λω καΙ προσκαλώ) τινα πόλιν 4J μετέπειτα Ι ατέλλω 
δι' ένισχίισεις, καλώ (ζητώ) έπικουρ/qς. 
Ι ... μι:"ρCω, μ6λ. -ήαco' μετρώ προσέτι, εΙς τό 

μετρηθέν προσθέτω 11 όπονέμω, έκχωρω, εΤς τινα 11 
Πσιθ'ljΤ., tJ Ιnιμτροvμ~ο~ αίτo~=ό έπΙ πλέον διδό· 
μενος σττος.- 11 προσμετρώ, προσθέτω τι εΤς τι, 
δlδω πλει6τερον. 

Ιιίf-μcτρoν, ,;6' κότι τό προστιθέμενον εΙς τό 
μέτρον, προσθήκη" ίιπέρδασις, (ιΠξρ80λή. 

Ι"ι-μΙΙδομαι, ciποθ'- σχεδι·όζω, μηχανQμαl, τι κα-
τό :τινος. έπι80uλεύομα/ τινα. , . 
oι,,~acιiς, -.COi, δ (Inl + μίj&o~)' ό ό&λφός 

τοΟ ΠρoμηM~· ~ ό κατόπιν (έOΡτι'jς) σκεπτόμενος, 
όπερ/σκεπτος, όπρονόητος (ΠiOμrιiHUs-ό πρότε
ρον ακcπτόμενoς. προνοητικός), 

Ι7Ι 

Ι" .. μιι&ι'lς, ~ (lπl+μΙΙ60~)' ό πλήΡΓ1ς ΠΡονο/ας 
καΙ σκέψεως. 
Έ"ι-μη1iδcς, :l&ιw, σι! (lπί+μήΙιι=πΡό6ατα)' αΙ · 

προστότιδες τών ποιμν/ων Νύμφαι . 
Ι ... μΙΙνιοι;, ο'" (Inl + μή"γ μηνιατος τά 'πιμή

"ιιι (ίνν. Ιιρά)=αl κατά μηνα προσφερόμεναι θυσΙαl. 
i ... ιιιινfω, μίλ. -Ιααι' ε1μαι ώΡΥισμένος έναντΙ· 

ον τινός 

Ι .. ι-ιιιιιδν6ομαι, ιiπoθ: μηχανεύομαι (έπινοώ 
σχέδια) έναντΙαν τινός n λαμ6όνω προφυλόξεις.-
• ι.ιηχανώμαι (σχεδιόζω) έπιπρ:::>σθέτWζ . 
Ι" .. μΙΙIΙνoc;, ΟΥ (lπΙ+μ"χαΥή)' ό πολυμήχανος, 

ό μηXaνώμενoς δόλους, ό πανούργος: έπιμήxιι"o~ 
MIIHQW ΙeΥωΥ=ό έπινοήσας (έπινοητής) κακό έΡΥα. 
ι" .. μfyνίϊμι χα.ί -ύω (ό;;θ:ιτ. ΥΡ. In,μΙrν-) μια . , 

-μlξco (ό;:.θ~τ. -μΙξω)' όναμειγνύω τι μέ ΤΙ άλλ:::> , 
όνακατώνω τι προαέτι.- Πσιθητ . lπιμΙ",νμαι=έρ
χομαι εΙς tnII(OIvwvIav μετό τινος, Ιχω σχέσεις 
πρός τινα, έπικοινωνΙ:> μπό τινος. 

Ι"ι-μιμν6σιιω, μ6λ. -μ"ήαω' 6όλλω τι ε/ς τόν 
νοΟν τινος, άναμιμνόσκω τινό.- 11 Πσιθητ. Χ<:ιΙ μ6" . 
Ιπιμιμ"παΗομα" μΙΙλλ. -μ""ισομαι χα.Ι -μ""σ~αo
μα,' άόρ. α.' -ιμ""σάμ"., χα.Ι -ιμ"ήα8-η", έν8υμ0ύ· 
μαι, μέμνημαι, άνακαλQ εΙς τήν μνήμην μου, όνα· 
μιμνόσκομαι, σκέπτομαΙ τι n In,μ""αΙ»μ{Joα. χΙΙ,μ", 
=δς σκεφ8ώμεν (ένθυμη8ωμεν) τήν μόχην.- 111 
μτγν. ποιούμαι μνεΙαν τινόζ 11 ώσ. όναφέΡω τι. 
ι" .. μiμνω, ποι-η, . ιiντΙ lπ,μι"αι. 
'" .. μ'ξ, 8πΙρ. (lπιμl".,.,μι)' όναμ/ξι cόνακαrω

μένα», ά '/ευ διακρ/σεως, ουγκεχυμένως. 
Ι" .. μιξiα (όρθότ. -1'8ιξ-), Ιων . -Ι." f) (Iπ.μl".,., 

μι)' ή μετ'δλλων όνόμειξις ΙσΙΝαναστροφή), δοοο · 
ληΨΙαι (λα.τ. commerclum). 

.π'-μιξις (όΡθc,τ. lπΙμιξι~) • • .,~, 'fI - 'nιμιξΙα, 
Ι"ι-μfσyω, ΠΟI'JjΤ. XIII! Ιων. ιiντ! Jn,·μlΥΥ11μι· Ιχω 

σχέσεις, έπικοινων/αν, μετό τιν()ς 11 δν ι!)(θ"lx~ 'νν: 
έχω έλθει εΙς έπαφήν μετό τινC'ς (έχ8ροο), συγ· 
κρούομαι πρός τινα Ω άπολ. συναναστρέφομαΙ τινα, 
αυνδtoμαι μετό TIVOS, 
Ι"ι-μνάομαι, -μνωμαι, Ιων. ιiντ! Ιπιμ,μ-νf/αxoμαι . 
Ιn .. μνιισa'μcΙα, . σι' πλ Υιθ. E~X1:. μ6σ. άορ. σι' τι;!) 

In,ι,,,μ1lΠσχω . 
Ιπ .. μνιισΙε'ς, μτχ. πιιιθ. ιioρ. σι' τoίi Ιπ,μΙ.ΙΙ"Πακω. 
'πι-μοιχεύω, μ'λ . ' αco' μοιχεύω τινά μετά τι, έξ 

ακολου"ώ νά μοιχεύω (νό έχω ένόχους σχέσε ς 
μετό υπάvi'ρου Υυναικός). 
iπ .. μολcίν, άπρφ . άορ. 5' 1:0Β lπιβΙώαΧCO' Έ; 

ΙΧuτοiί ,,:, 
''''-μο1ος. CW' ό εlσ6όλλων, ό προσερχόμενος, 

ό έφορμών. . 
Ι" .. μομφΙΙ, 'iι (InιμJμφομαι)' μομφή, παράπο-

νον, ελ . lπ;μεμψ.~. . 
ΙηΙ-μομφοι;, ο" (έπιμJμφoμαι)' όζι6μεμπτος, ό

ξιοκατόκριτος, κακότυχος Ι ό όρεσκCμενος νό ψέ
γr;ι τούς δλλouς (ώς; 'ν'ΡΥ. ) 

Ι"ι-μονΙΙ, 1. (InaμJFCD)' τό έπιμένειν, τό OTa8E
Ρώς μένειν έπl τινος Ω χρονοτρι6ή, όργοπορΙα . 
ι" .. μύςω, μίΑ. ·ξΦ· τoνΘVρ(ιζω, γρύζω, ιμουρ

μουρ/ζω), ψιθυρΙζω, γογγύζω (xup. κάμνων διό τών 
μυκτήρων μν - μν). 
ιπ .. μύδιος, ο" (InΙ+μvθο~)' ό έρχόμενος (έπο

κολουθών) μετό τόν μΟ80ν ΙτιΊν lστορ/αν) D τό Inι
μ{J{Joιο,,=τό ήθικόν συμπέροσμα τοΟ μύθου. 

.ηI-μuιι"oς, ο" ('nιμvζco)' ό μυκτηριζόμενος, 
χλευαζό,μενος, περιγελώμενος. 
Ιπι-μυσσω, «τ,;. -"ω~lnιμvr:ω (& δλ.). 
i"ι-μUΩ, μ'λ. -μvt1Φ' κλεΙω τούς όφθαλμσύς 

πρός τι n OUΓKλε/ω τό 6λέφc:ιρα (τούς όφθαλμΟΟς) 
πΡός .ύπoδήλwσιν συναινέσεως. 
Ι"ι-μωμάoμaι, Ι.-ι. -Ιoμaι, ιiKOθ: όνειδΙζω, ·IC 

σι,}τοϋ τό 

Ι ... μωιιιι~ ιf. i" (Ιnιμιιιιμάομα.)· όξιόμεμπτος 
(ιι:ρ5λ. · 'ΠΙμDμφo,). 
Ιιιf.μωμoς, ο,,' όξιόμr;μπτoς .. 
ι .. ι-μώομαι, δωρ. ά.ν~Ι InιμαΙομα,. 
.... ν6ιoμaι, δeιρ. . 4nL 'iuήχομα., 



Ι,. 

Ιιιί-νειον, 'tό (lπΙ + ιιαν,)' όΥκυρο6όλιον τών 
πλοlων, ναύστaδμoς λιμήν. 
, Ιιιι-νΙμω, μiλ. -".μώ χαΙ -".μ';αοι· ci.6p. 4' -~ιι.,
μrι.' άπονέμω, παροχωρώ, διαμοιρόζω, διανέμω.- 11 
ίπΙ ttc;Iμi.wv. ΙSooχημιi.ων, 6όσκω ποlμνια εΙς ξένους 
60σKOτόπOuς.- Μέσον, ίπΙ ΙSooχημιi.ω., τρέφομαι 
(66σκω) πέραν τών όρlων TI'jC; περιοχης τοΟ Ιδιο
κτήτου των, πηγαlνω εΙς τήν 60σκήν υ μ.φρ. όπλ(j
νομαι, διαδΙδομαι 11 πνΙ! έπ,,,έμτα., 'Ιδ clD'lv - τό 
πΟρ όπλώνεται (έκτεΙνεται) είς τήν πόλιν U όιο., r) 
ιιδαος έπε".Ιμrι.τo τά~ • Α80t7ιια.~=ή νόσος μετεδ68η 
εl~ τός Άθ. (έξηπλώθη εΙς δλην τήν πόλιν). 

Ιιιι-νcνιισμCνec;, μ'tχ. παθ. πρκ. 'toiί Iιι,,,~oι Β. 
Ιιιι-νcύσομαι, μΙλ. 'to!l lπ,,,~oι r. 
Ιιιι-νεύω, μελ. -ααι' ιi6p. α' -"'ρσα.· νεύω πρός 

τό έμπρός.- 11 κατανεύω (κινώ τήν κεφαλήν πΡός 
τό κότω) πρός έπι6ε6αίωσιν δοθεΙσης ύποσχέσεως 
iι πρός παρότρυνσιν, κόμνω εΤς ,ινα νεΟμα νό 
πΡόξl] τι 11 ύπόσχομαι διό κινήσεως της κεφαλης, 
διό νεύματος.- 111 κλΙνω πρός τό μέρος τινός. 

Ιιιι-νΙφελοι;, ο" (έπΙ + "εφέλ'1)' κεκαλυμμένος 
ύπό νεφελών, συννεφιασμένος, έπιακιασμένος. 

Ιηι-νεφρίδιοι;, ο" (έπl+ιιεψed,)' ό έπl τών νε
φρών. 

Ιηι-νCω (Α), μιλ. "";αοι' έπινή~, έπικλ(jθ<..ι (χυρ. 
έπΙ .ων MOIF6iv). 
Ιηι-νCω (B)=In,-'tIrftI~QI' έπισωρεύω n φaPT(jvw 

μέ τι 11 μ.χ. πιiθ. πρχ. έπι"ε"'10μιιo~=φoρτωμένoς, 
πεπ ληρωμένος, στοι6αγμένος. 
Ιηι-νΙω tr), μΙλ. -tIevDoμrι.I· κολυμ6ώ, πλέω έπl 

της έπιφaνεΙας, έπιπλέω. 
Ιηι-νήιoc;, ο" (lπl+"α.vG)' ό έπl τοΟ πλοΙου εύ· 

ρισκόμενος. 
Ιηι-νιινCω (έπΙ+ιιέω)' έΠΙσι.Jρεύω έπΙ τινος. 
Ιηι-νήφω' είμαι νηφάλιος διό τι, είς τι. 
Ιηι-νήχομαι, μΗ. ·"ήξομαι, ιiπoθ .· καλυμ6ώ εΙς 

τήν έπιφόνειαν n Ιρχομαι lάνέρχομαι) εΙς τήν έπι
φόνειαν, έπιπλέ;.ι, έπιπολόζω. 2) κολυμ6ώ πρός 
τι iι είς τι. 

Ιηι-νίκειοι; (χαΙ Ιηινίκιοι;), ο" (έπ2 + "[Κl1)' ό 
όνήκων εΙς τήν νΙκην.- 11 ώ~ o~o. τό έπ,,,'κ(ε),οιι 
(ί ... ίJoμrι. Τι μέλΟG)' Qσμα έπί τινι νΙκl], θριαμβευ
τική (jδή. 2) (ί.ν. D-iίμα) ΤΙ έπ, .. Ι .. (ε},α. (έ.ν. teeιi) 
=θυσΙα προσφερομένη πρός έαρτασμόν νΙκης τινός. 
Ιηί-νϊκος, o,,=έπ, .. lκε,o~ (6λ. λ.) . 
έηι-νίσσομαι, μίλ. -.. looμrι.,· έπέρχομαι Ο προσ

έρ)(ομαl, έμφανΙζομαι έπισκέπτομαι. 
inι-νfφω' νΙφω, χιονΙζω, προσέτι iΊ έπΙ τινος 11 

καλύπτω διό χιόνος. 
Ιηι-νοΙω, μ.λ. -';οω' ιi6p . α' lπε .. δ'1αα.. ιiλλ' ώο. 

x~ Ι μl.-i παθ. ιΧορ. α' Iπ ... oή ·/hι .. ί. έ.εΡΎ. οημ. έ'ΙΙ:;.6· 
έπιναώ, μηχανώμαι, σοφΙζομαΙ τι. 2) προτΙθεμαι, 
σκοπεύω (μετ' ιiπρφ.). 3) ιiπoλ. κόμνω σχέδια, σχε-

. διόζω. Έε α~τoίj .6 
Ιηί-νοια, fι Cln, .. oiαI)' τ6 ακέπτεσθαι έπΙ (περΙ) 

τινος, ακέψις 11 η δύναμις τFις σκέψε:.Jς, ή έπινοη
τικότης, έφευρετικότης. 2) σχέδιo ~ , σκοπός, πρό-
8εσις.- 11 ή μετέπειτα σκέψις, δευτέρο σκέψις. 
Ιnfνομες, δωρ. α' πλτ,θ. πρ •. τοil nl"αI. 
Ιιιι-νομίσ, fι (έπ,,,έμομα,)' τό δόσκειν εΙς ξέ

νους 60σκοτόπους 11 τό μεταξύ δύο όμόρων χωρών 
σύμφωνον, x~θ' δ οΙ xιi'OΙXOI Ιxατι!ρα~ βΙχον .ό δι
χι:ιΙωμσι ν& ΙS6Qxouv,;& χηΙj'1j ,;ων ιιΙ, ,;&, ix'tιioaL, 

,;~~ ΙΙλλ1jς;. 
iιιI-voμoς, ΟΙΙ (lπ,ιιέμoμrι.,)' ό έν τt:I X(jPQ οlκών. 
inι-νύκτιοι;, ο" (ι!πΙ+"';ξ)' ό δια νυκτός, κατό 

TI,lv νύκτα (ίν ΧΙ:Ιψρ νυχτό;) Υινόμενος, νυκτερινός. 
Ιηι-νυμφfδιoς, ο" (Ιπl + ",;μφrι)' 6 όνήκων εΙς 

('ι l(Q..τόλληλος διό) νύμφην, νυμφικός, Υαμlκός. 
inι-νύσσω, «.,;. "'πω, μίλ. -ξι»' κεντώ έπl της 

έπιφανεΙας, κτυπώ έπl τσο δέρματος. 
Ιηι-νuστάςω, μΙλ. -"ω χι:ιΙ -ξοι' μοΟ tρxεται 

δπνος (νυστόζω) έν C;Ι κόμνω τι (έπόνω ε1ς τι). 
im-vwμqw, μίλ. -';"οι' Kατεu8όνω τό δήματό 

μου πρός τινα, φέρω iΊ πλησιόζω πρός τινα.- υ 
διανέμω, διαμοιρόζω, όπονέμω. . 

iιιι-νωτfδισς, •• (Inl+tIΦι'o.)· ό έπl τών νώτων. 

inι-νωτfςω, μΙλ. -αω (Inl + "φτο.)· 6όλλω (ρΙ
πτω) τι έπόνω εΙς τό νώτό τινος, καλύπτω μέ τι. 
inι-νώτιος, ο. (Ιπl + "ι:iiτoιι)' ό έπl τών νώτων 

(πpΙSλ . Ιπ,,,ω,lΙδ,οG). 
ΙηΙ-ξανδoc;, ο,,' ό κλΙνων πρός τ6 ξανθόν, κι

τρινωπός (ίπΙ λα'(ωιiiν). 
Ιηι-ξειν6ω, μ'λ. -ώαοι, Ιιιιν. χαί ποιη • . ιiν,;Ι Ιπι

ξ."δω. 
inι-ξcν6ω, μΙλ. -Φσι» (lπί+ξέιιος)' περιποιούμαΙ 

τινα (jc; ξένον (φιλοξενούμενον), φιλοξενώ.-Παθητ. 
φιλοξενούμαι, διαμένω εΙς τό έξωτερικόν. 2) Μί
οον, ιπ,ξε"oίίμrι.ι ταVC'α.=όξιώ τός ύπηρεαΙας αύτός 
ώς ξένος (έπικαλοομαι τήν φιλόξενον έπιμαρτυρΙαν 
τινός). 
Ιηι-ξCω, μί>" -ξέαοι' ξέω (ξύνω) έπl Tl'jc; έπιφα

νεΙας. 
Ιηί-ξιινον, .6 (lπl+ξ'1"όG)'=lπ,κόπα."ο" - κρε

ωκόπον ξύλον (τ. Ι. «κούτσουροι έπΙ ,;οϊ! δποΙου 
Εχοπτον .ιi xpsoι'tot .Ι, τιιμιiχ IΟΙ 11 δμοιον ξύλον χρη
σιμοποιούμενον ύπό τών δημΙων πρός όποκοπήν 
τών κεφαλών τών όποκεφαλιζc.μένων. [δι& ,;Υιν 
έτυμολ. !il. ξα.l'llω. ξέοι). 
Ιηί-ξϋνος, Ο", ποιη't. «ν.Ι 'nlHO'''OG' κοινός εl~ 

πολλούς : lπlξV"Οi 8ροvρα.=κοινός όvρός, έφ' ου 
δηλ. πολλοl Ιχουν δικαιώματα. 

έηι-οίνιοι;, ο .. (lnl+o1tIOi)' έπl τΙ;Ι οίνω η παρά 
τόν οΤνον. 
Ιηι-οινοχοεύω, μΑ>" -αω' κιρνώ οΤνον, χόνω οί · 

νον διό τινα. . 
έηισν, «όρ. ΙS' 'to!l π{"ω. 
inι-όnτιις, -ov. δ, ποιητ. «ν,;Ι lπόΠΠΙi. • 
έηι-oριc.έω, μΗ. -ήαοο' ιiό~. α' Ιπ, · ώeΚ'1σ. (Ιπ{· 

οeκος)' όρκΙζομαι ψευδώς, έπιορκώ' Ιπ,ορκέοο πeό; 
δcιlμο"Ος=όρκΙζΟμαι Ψευδώς εΤς Τινα θεότητα, πα- . 
ραβaΙνω τόν δρκον πού έκσμα εΤς τινα θεόν.-CΊΙo : 
μετ' αΙτ., τιi~ βαα,λ"Ια~ lorlai έπιοeκέοο = όρκΙζο
μαι ψευδώς εΙς τούς έφε;Ρτ/ους θεούς τού 6aσιλέ
ως. Έ; α~τoίj ,;ό 

Ιηι-οριύσ, -Ij (lπ,ορκέω)' ψευδής δρκος (l4't. 
perjuriA). 

Ιη'-οριιος, "" (lπl+8ρκo~)' ό όρκιζόμε'lος Ψευ
δώς, ό έπιορκών, λατ. perjurus n iι έπl τού δρκου, 
τόν όποίον όρκΙζεταΙ τις ψευδώς: 'πΙο!!κοιι όμ .. V
"α,=όμνύειν δρκον ψευδη 11 ύ)ο. έπlορκο .. έπομ"';
..α.ι = όρκΙζομαι (ιπalρνω») δρκον όνωφελrι καΙ' 
μόταιον. . 
έηι-ορκοσύνιι, fι = έπ,ορκ{α.. 
Ιηι-όσσομαι, ιiπoθ. (έπ, + 800ε)' έχω πρό τCιν 

6φ~αλμών μου, προβλέπω, πρoαρ~. 
έηί-ουρος, δ (lnl+oveo~)' φύλαξ, έπιμέλητής, έ

πιστότης 11 μ6τ-i δοτ. Ketlrrι inloV2"3f; = φύλαξ τ"ς 
Κρ., άρχων τrις Κρ. (έπΙ .00 ΜΙ.ωο;) 11 μllτιi Ύ&ν. ~ιiW 
inloveofi= χοιροβοσκός. 
Ιη-ιοϋσα, Τ,· μτχ. ~ηλ. ίνιοτ. 'toO Ιπε,μ, (εΤμι)' 

(έν 'ι . ήμέρα)' ή έπομένη, ή έρχομένη (ή όκόλουθος) 
ήμέρα. Έ; α~τoil ,;ό 

Ιη-ιούσιοι;, ο" (έπ,ονοι:ι)' ό διό τήν έπομένην 
ήμέραν, έπαρκής διό τήν έπομένην U έπ,ονα,ο, c1f
τος=ό άρτος της ήμέρας. 
Ιηι-6ψομαι, ποιη • . ιivτΙ έπδψομα. •• 
Ιηί-ησΥχϋ, ίπΙρ: έντελώς, καθ' όλοκληρlον, 6-

λοτελώς. . 
Ιηι-ηάλλω' ιφοδο/νω, πόλλω πρός τινα ~ έναν

τΙον τινός. 
Ιηι-ηάμων, Ο'". '(Εν . -οιιος (lπΙ + πιπαμσ,. κρκ. 

,;οίί πάoμrι.,). δωρ. άοντΙ έπΙκλ'120ς (ο 61. . ). . 
Ιη'-ησν, ίπΙρ. ιi .. ι έπι πιi,,' έπl τοΟ δλου, έν 

συνόλΥ, έν Υένει, κατό μέσον δρον, ώς έπl τ6 
πλετστον, 

Ιnι-nαρα-νiω, tπισωρεύω έπl πλέον. 
Ιηι-ηαρσ-σKεUΆςω, μ'λ. -αοο' προπσρασκευόζω 

έπl πλέον, προμηθεύομαι προσέτι. 
Ιηι-ηάρ-ειμι (Α) (εΙμJ). «πα~φ. -.t'tIII" ε1μαι παρών 

fι έΥγύς εΤς ΤΙ.- Ι εΤμαι παρών έπl πλέον, έπι
προσθέτως δλλοο τινός. 

Ιιιι-ηάρ-cιμι (8) (.rJO'), ιiιτ;pφ. -""α.ι· πορεύομαι 
παραλλήλως πρός τινα, δαδlζω "λavΙ~ nρός ,"να, 
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προσ6όλλω τινό έκ τΟΟ πλαyΙΣU.- ·11 έρχομαι εΙς 
6οήδειόν τινος.- 111 nρo6αIvw (όνέρχομαl) εις τό 
et\μa διό νό όμιλήσω. 
Ιπ .. πδσσω, ιi.,;. -ττu· μΙλ. -Ο.' πααπαλΙζω τι έ

πόνω εΤς τι. '~ cιil.oίi ,;ό 
'π'-πaστος, ο,,' πασπαλισμένος.- τ-ό 'πlπα.οτ-ο., 

-ε1δ:)ς πλακοΟντος πασπαλισμένσυ διό παντοΙων 
καρυκευμότων 11 ώα. τό έμπλαστρον. 
Ιπι-π6τ6Υέω, μίλ. ·ήοω· κόμνω πόταΥον fι δό

ρυ60ν έπιπροσδέτως εΤς τι. 
'ΠΙ-πεδος, ο" (έπί+πiδo,,)' ό έπl τοΟ έδόφους 

(ιςΙδο,,=έδαφος), 'Ι) ό έπl της αύτης έπιφανεΙας μέ 
τινα, έπΙπε~oς ~ ." 'π,πΙδφ=έπl έπιπέδου (σύχl έ
πΙ όνηφορικοο) μέρους Ι ιiνώμcι:λ. αlJγx~ι'1:. ln,naU· 
οτ-.ρο,. 

'π .. πειδftς, i,' 6 όnaKOOων, ooμ6ι6oστlKός, όπο
χι.ιοών . ΈΧ .ου 

Ιπ .. πε'θομαι, μΗ. -nalooμt1I' πεΙδομαι εΤς τι(να), 
κσταπε Ι δομαι. ε1μαι πεπεισμένος, ύΠOXωρCι εΙς τήν 
πειστικότητα n μaτόι ~o •.• έχω tμΠIJTcσjνην, πεπσΙ
eησιν, εΤς τινα. cuv .<ατατΙδεμαl, συ '(κατανεύω, ύπα
κούω. (Τς τι( να). . 
Ιπι-πCΛoμaι, i;τοθ. ('311 + n';lω)' έρχομαι πΡός 

μέρgς τι. π~oσέρxoμαι, έπέρχομαι. ένσκήπτω 11 πλη
σιόζω 11 σlJγΥ.εΥ.ομ . μτχ . έπ. ιi"p. 15' 'rC6π16μ,,0., Ir:o, 
-τό έρχόμενον (έπόμενον) έτος. 
ΙπΙ-πεμπτος, σν (έπί+π';μπτo~)' 6 περιέχων ό

κεραΙαν τινό ποσότητα καΙ τ6 '/0 αύτης : δά."ειoμιa 
'nlπεμπτον = δόνειον περιέ χο J έκτός τοϋ κεφα
λαΙου κοΙ τό πέμπτον μέρος αύτοϋ, ~τoι ηύξημέ
νον κστό εΤι<οσ l ν έπl τοΤς έ<οτόν. 

Ι: ι ·πέμπω, μΞλ. "ψω' στέλλω κατόπιν 'Ι) πόλιν. 
2) έηΙ ~.ων. πέμπω είς τινα i) πέμπω τι κατό τι· 
νος (ώς ποινήν).- 11 στέλλω προσετι 11 στέλλω έφό
δια, ένισχύσεις. Έ; ~'j:o~ .6 

ΙΠΙ-πεμψις, -.ω" tι (Ιn,πέμnω)' ή εΤς τιγα τό· 
πον όποστολή. 
έπι-πέπτωκα, ";ΡΧ. ,;ου 'nInlnτoιxι. 
Ιπι-πέπωκα, π;>χ. τοί) lnιπl"ω. 
Ιπι-περκάςω' όρχΙζω νό γΙνωμαι μέλος, μαυρl

ζω (lπΙ ώ~ιμX;OlJαώ" σ.'%φυλων). 
Ιπ'-περκνος, ο.,' ύπομέλας, κόπω::; σκο τεινός, 

xup. iπΙ ώρψ'%ζΟIJ~/i)ν στι:ιφlJλών Ο ivτιίιθιν xcι:Ι έπΙ τΟΟ 
χρώματος των λαΥωων. 
Ιη .. πεσοϋμαι, μ'α. μΙλ. ~oll 'πιπlπτ-cα. 
Ιπι-πεσών, ·οοίίαι:ι, '06." μτχ. -d6p. 6' 'Cou 'nInlnτoιxι. 
Ιπι-πέταμαι, fι ·nlτομα.ι, ιiπcι:ντιί'lν μ6νον ίν τιρ 

40Ρ. 15' 'naιr:τάμ'1" 'Ι) lπ.πτ6μ".,· ιiπoθ.· πετω ποός 
τι, πετώ ύπερόνω τινός n μτφ;ι. έρχομαι εΙς ΥνωσΙν 
τινος (λαμ6όνω γνώσΙν τιvoς) διό της πτήσεως 
(lπτόμενοc). 
iπ .. ncτlιννDμι, μιλ. -_Τ-ΙΙσ.' όπλώνω τι έπόνω 

cΤι;, τι. 
'η .. η(ιΥνυμι xcι:Ι -ύω' μ6λ. ·nή~ιu· έμπηγνύω, 

στερεώνω τι έπΙ τινος. 2) κόμνω τι νό παΥώσι:Ί 
εΙς τήν έπιφόνειόν του.- Πι:ιθη •• πήVΝυμαl, παΥώ
νω, cπήζι.ι •• 
Ιη .. ηιιδάω, μβλ. -ttooμιa.· πηδG) κατεπόνω τινός, 

tnInInrw, έφορμQ, κατά τινος. . 
έΠΙ-πιιιuς, V (131; + mJxv,)' ό έπl τοΟ πήχεως, 6 . 

όπεράνω του πι',χεως. 
'πι-ηΙέςω' πιέζω ' τι tnr ΤΙΥΟς. 
Ιπ .. π'lνΙμαι, ιiπoθ.,. iv χρήσ" Ρ6νον ωτ' iνισ,;. 

ωl πρ,;: προσπελόζω, πλησιόζω. . 
Ιπι-ΠΙμnlημι, μaλ. ·ις1ιjσω· πληρG:Ί (vεμΙζω) τι 

έντελCις μέ τι. 
Ιπ .. π'νω, μΙλ. -moμιaI' ";ΡΧ. ·nlnιxι_· ιiop. δ' 

-4nιο,,' πΙνι.> μετό τοΟτο f) πΙνω προσέτι Ι πΙνι.> μετό 
τ6 φαγητι'>ν. 
Ιπι-π'ητω, μιλ. ·_ooίίμιaι· πρχ. -nlπ-r:cαxσ' «6ρ. 

r ·~n.oo.,· πΙπτω έπάνω εΤς τι(νο) 11 ώσ. ίν ι!χθρ. δνν. 
tnInInTW, έπιτ/δεμαι, κατά Τ1νος Ι iπΙ ιiπρoσδoxήτaιν 
.ι;;ιπιτιι&ν; οομ6aΙνω. ένσκήπτω. _ 

Inmla, (xcι:τ& OlJνcι:Ιρ. έΧ ';011' lπln1.oα.). ,;CΙ' έΡΥα
λεΥο, σKdιη, Ιπιπλα,. οΙκοσκευή, τό κινητά (ή κινη
τή ΠEPIOW/a), iν .4Y'CL8. ., w UΙyη'C« (λαι,;, ιυ

"1Ju), 
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Έnιμ. ι Κ2:';' ι!λλolJ~ δ πcι:ρ' Ήροδ. 'tuIto, lnlnloa. 
θιaιΡιtτcι:ι iσφcι:;'μtνο" Itcι:pct'{s'CΙ:L δ' tι λ. ix τ~ς; ,,;ροθ. 
ΙnΙ, ώς; τ6 διπ16α. ,.χ του ~Ι,. Βλ. έπl πlοα.. 
Ιπ .. ηlαyιδεlς, μ,;χ. πι:ιθ. ιioρ. σι' ,;00 lπιn1cίζω. 
Ιπι-πllιςω, "'λ. -π1ά"ξω' κόμνω τινό νό περι

πλανάται, νό περιφέρεται τι:\δε κόκεΤσε. - ΠlΧθητ. 
μΒΤ& μaσοlJ μΗ. -π1ά."ξoμιaι· πι:ιθ. ιi6p. ι:ι' lπιπ1ά,,
l.fhι .. , περιπλανώμαι. περιφέρομαι. 
έπι.πΙάσας, μη' .. ιi()p. '%' τοσ lπιπλά.οοω. 
Ιπι-πΙδσσω, ιiττ. -ττω, μΗ . ·πλά.οω· όπλώνω έμ

πλαστρον έπόνω εΤς τι, όλεΙφω τι έπόνω εΤς τι, έ· 
πιδέτω τι έπΙ τινος. Έ; cι:lYtofi τό 
έπΙ-ηΙαστος, ο., ('πιπ1άοοω)' 6 έπόνωδεν ή . 

λειμμένος U ύποκριτικός, προσποιητός, πλαστός, 
ψευδής. 
Ιπι-πΙείον, iΠΙΡ.-Ιnιmiο.,. 
ΙπΙ-πΙειος, ο.,' ίπιχ. ιiντΙ lnlnuo~, 
'πι-πΙείων, Ο", Υιν. -0"0,' έτι περισσότερος. 
'πι-πΙέκω, μ'λ. -, •• πλέκω έπΙ τινος, πλέκω τι 

προσέτι , έμπλέκω. . 
έπι-πΙέον, έπΙρ. 4ν,;Ι lπΙ nUo.,. · όκόμη περισ

σότερον, έπl πλέον. 
'πί-πΑεος, σ, ο .. , 4 τ,;. ΙπΙπΙεως, ων (In;+nU· 

O~)' έντελCις πλήρης έκ τινος πράΥματος. 
ΙπΙ-πΙευσις, -.ω" "ι ' τό πλέειν έναντΙον τινός, 

έπΙπλους ιι 'nΙn1..,ο,. 'χω - έχω τήν δύναμιν νό 
προσΒάλω τινό κατό τήν νooμαχΙαν έκ τού μt. 
ρους δδεν πνέει 6 δνεμος" ix τοδ 
Ιπ .. πΙέω, μιλ. -n1.ιίCιfΟμιι,· laιν. 'πmΙώω, μ'λ. 

·nλώοω· iItIX. ιi6ρ. δ' Ι""πλω,,, μτχ. lnιπλώ,· πλέω 
έπΙ τινος, έπιπλέω.- 11 πλέω έναντΙον τινός, προσ-
6όλλω κατά Μλασσαν.- 111 πλέω έπι60Ινων πλοΙ-
00, ταξιδεύω. 
έnί-πlεως, _, ιiττ. «ν τΙ Inlnuor (ΙSλ. λ.). 
Ιπι-ηΙηρόω, μΗ. -άκιω' πληρω (γεμΙζω) τι Ιως 

έπόνω 11 μ'σον, lπιnΙ'1Ε!οίί . ..ισι ",ν "σν .. · έπανδρώνω 
πλοΤον έκ νέου (έφoδιά~ω τ6 πλοΤον μέ πλήρωμα). 
Ιπι-πΙ(ισσω, ιiττ. -ττω' κτυτιω έπόνω εΤς τι, 

Kτuπω προσέτι n έπιπλήττω, έπιτιμω, ιμαλλώνωι διό 
λόΥων, έλέΥχω, κοταιφΙνω Η όνειδΙζω τινό διό τι. 
ΙΠΙ-πΙ0α, 'tGt· ";λη;;.στ.~o,, χι:ιτGt ,;ιν~~. τtίπo, 'tfjιo 

λ. Ιn&nλ.α. (ΙSλ .λ.)· ·xιη. οό)δ. πληθ. τοΙ! InΙn1~0~, Ο", 
'πιθ . jx τ~ς; 'nΙ, ΙΙΙ, ,;6 cι-.ι60~ ix τοΙΙ &μιa, ~ιnλ60, 
'χ του "l,. 
Ιη .. πΙόμενος, hLx. 4Y'tL InIna~6μno~, μτ',{. 40Ρ. 

δ' του Ιnιπέλ.oμιaι. 
ΙΠΙ-πΙ00ν, τό (inInAacα)' 6 περικαλύπτων καΙ 

συΥκροτων τήν κοιλΙαν καΙ τό έντερα ύμήν (σκέ· 
πη), λcι:τ. omenfum ιι λιiΥIi'CIΧΙ χι:ιl χα.τ' ιi;;σ. ιJ Inl
n1oo,.- [ΙnΙn100~, -oν~ (*lnl-nloFof' πρΙSλ. ,;'ijv 
ίτυμ?λ. ίν. λ. ,"1μιa]. 
ΙΠΙ-πΙ00ς, x~τόι σlJνcι:Ιp_ ΙπIπlouς, 6 (Ιπιιr:1lcσ)' 

τό πλέειν έναντ(ον τινός, ή κατό δόλασσαν έπΙ· 
δεσις κατό τινος, fι πρ0σ60λή πλοΙου 'Ι) στόλου 
κατό τινος. 2J νauτικι'ι έKστρaτεΙα κστό χώρος 
τινός. 
Ιη .. πΙώς, μa,;ox. ~oO Inln1ιιw. ",Χ. 40Ρ. δ' w(j 

InInUιxι. 
'π .. πΙώσας, μη. laιν. &ορ. cι' ,;o(j ln,nU .. 
Ιη .. πΙώω, Ιaιν. xcι:Ι mLXo ιiν,;Ι IIIιnU •• 
Ιπ .. πνεΙω, ίπ, ιiν.Ι In,Π"'Ιω. · 
Ιπ .. πνέω, in:. -Π"'.Ιω· μΙλ. -n..vooμιa.· c16ρ. σ' 

lπέn,,"οα.· πνέω έπΙ τινος, φuσCι πρός τινα κοτ
εOOuνσιν n όνοπνέω.- μτφρ. έξεΥεΙρω. παροξύνω U 
πνέω εύνοίκώς, εύνoCι, ένδαρρύνω, έμπνέω, λcι:~ιν, 
&dsplro. 
Ιπι-ην'Υω· πνΙΥω, στρσyγαλlζω. 
Ιπ'-πνoιa, tι (Ιπιn"iω)' όναπνοή Ι τ6 φύσημα Ο 

fμπνευσιc. 
Ιπι-ηόδιος, σ, ο., (Ι.πI+πo~,)· 6 έπΙ τCιν πoδCιν. 
Ιπ .. ποδέω, μίλ. ·ιfoω· αΙσ~όνoμαι σφοδρόν έπι

euμΙαν διό τι, ποδώ τι διaκaCις, λat~. desidero, 'Ε; 
cι:ό).oυ τό 

Ιη .. πόδfισις, --s-. '11 (lπ,_lNcα)' σφοδρό tn .. 
euμΙα διό τι. 
ln..nόδIιτoς, _ (lπ.ποlΝ.)' ό λlαν όξιayόnήr 

τoc;, 6 λ/αν tnιCuμητός. 



Ιιιι-ιιοιία, t,-Ιnιnόihμιι,. 
Ιιιι-ιιοιμι\ν, -m" δ , t,. ό (ή) έnl ιcεφαλtΚ τών 

ποιμένων (1j ποιμενΙδων). . 
Ιιιι-ιιοlάςω, μ'λ. ·αω (incnoltj>· μένω Τι εΙμαι 

bιl της έπιφaνεΙας. - 11 άνέρχομαι είς τήν κορυ
φήν 11 μτ<ρρ. εΙμαι ύπέρτατος, ύπερισχύω, έΠΙKρaτώ. 

Ιιιι-ιι61αιος, αν' ό έπl της έπιφανεΙας εύρισκό
μενος 11 προέχων, προεξέχων 11 μτφρ. περ/6λεπτος. 
2) μτφρ. έπιπόλαιος, συνήθης, κοινός. Έχ του 

Ιιιι-ιιοlή, fι (Inί+nΙ}.ω)· έπιφόνεια Ι 'ιι Υ.ν. 'nι
no}.η, inιixaI θία ιν ίπιΡ. χσιΙ CΤΗμ. εις τ6 δνω μέρος, 
έπΙ της έπιφανε/ας 11 μaτ« Υ.ν., εΙς τ6 δνω μέρος 
τινός, έπόνω.- 11 σΙ 'Encnolal' περιοχή ύπερκει
μένη των Συρακουσών, κατωφερής μέν πρός τήν 
6άλασσαν, όπόκρημνος δέ έKατέρw8εν. 

Ιιιl-ιι'lΙoc;, α,.' ό όρχ/ζων -.ιό γlνεταΊ πολιός, 
oVτινος αl τρ/χες όρχΙζουν νό λευκαlνωνται. 

Ιιι'-ιιoloς=nρόαnα}.o, (8 δλ.) · σύντροφος, συν
o~ός. 

ίιιl-ιιοlύ, ίπΙρ. ιίnl lπΙ no}.v· γενΙKQς, ώς έπΙ 
τό πολύ. 

Ιιιι-ιιονέω, μίλ. ·"αω· έξακολουθω νό έρΥ6ζω · 
μαι, έΥκαΡΤεΡώ, κοπι6ζω 6καταπαύστως. 

Ιιιί-ιιονος, ο,.' πλήρης κόπων (nό_), όδυνη· 
ρός, κοπιώδης, έπΙμοχθος Ο όχληρός, όνιαρός 11 έπΙ 
π~o~,ίιπων, φιλόπονος, ύπομένων τήν κόπωσιν, έρ
Υατικός 11 ίπί ο!ιι)νων (μιχντιιών), ό προμηνύων κό· 
πους καΙ μόχθους (συμφορ6ς). ΈπΙρ. Ιnιnό"ω, = 
λιχτ. aegre -- μετό κόπων καΙ μόχθων, (ιπβρθ. 'nι · 
πo"ώE'cιτσ. 
Ιnι-nορcύομαl, μία. μίλ. -noeaWιoιuιc, πΙΧθ. ιίόιι. 

ιχ' __ noΡ8ύ{kιιι, ιίποθ . · πορεύομαι, ύπ6Υω, πρός τι 11 
πορεί!ομαι όπό τόπου εΙς τόπον, έπισκέπτομαι. 

Ιιιι-ιι6ριιαμa, -ιuι-ro" τ6 (Inί+noρnάω), χιχl Ι· 
nιnόρnl1ΙUΙ· μανδύας πορπούμενος (κομβωνόμε-
νος) είς τόν ώμον. . 

ιiιιι-ιιoτάoμσl, ιίποθ.τ.· 'ΠΙΤ8τιχμ. iytllncnέ-roιuιc' 
Τπταμαι, πτερυΥΙζω, ύπερ6νω τινός ('ι πρός τι). 

Ιιιι-ιιρέιιω· εΤμαι καταφανής, έξέχω εΙς τι . 2) 
όρμόζω, εlμaι κατάλληλος. 
Ιnι-nρcΟΙcύομαl, ιίποθ: πηΥαlνω κάπου ώς 

πρεσ6ευτής. 2) όποστέλλω πρεσ6εΙaν ('ι πρέσ&:ις). 
ιιιι-ιιριιυνω, lων. ιίντl ·'nι·nριιΟ,.ω=nριι(),.ω. 
ιinι-nρfω· πριονΙζω (π . χ . τούς όδόντας) έπ6νω 

εΤς ΤΙ' πρδλ. Ήσυχ. cέnιnρίιιοιο· '(αiι, d&ό,.-rcι, τρίζω,. ... 
Ιιιι-ιιρο-βάΙΙω, μίλ. ·βιι}.,;; · ρΙπτω τι έπl τινος. 
ιiΙΙΙ-IIρo-ιιιιισ, inLX. ιίόρ. ιχ' τοί! Inι·nρoίl1μι lδλ. λ.). 
Ιnι-nρο-έμcv· ιίπρφ . έπιχ. ιίορ . δ' τοθ Inι·πραίl1μι, 
ιiΙΙΙ-IIρo-ίάllω, μίλ .. ci}.';;. ιiόp. ιχ' -nρOίl1}.ΙΙ· Μ· 

τω t, έκτείνω τι ένώπιόν τινClς. 2> έξαποστέλλω 
τινό πρό δλλου Τι έπειτα όπό δλλον. 

Ιπι-ιιρο-Ιιιμl, μιiλ. -nρo"αω· ιίό;>. ιχ' -nρo;;κιι χιχl 
~πικ. -nρOέl1ΚΙΙ· έξαποστέλλω τινό πρός τι(να) 11 έξ· 
ακοντΙζω, έι<σφενδονώ, τι έναντίον τινός, ρίπτι.ι 

. τι κατ6 τινος.- 11 "';αοιαι,. έπιπροέ'1Κ8,. (ένν. "aVy) · 
«f6aλε πλώρη» διό τός νήσους . 
ιinί-nροσδcv χιχ! απσιν. -ac, έπΙρ. ιπl χρόνο" κιχ Ι 

τόπ,;,, ' πρό, ένώπιον, fμπροσθεν 11 ώα. κατό προτΙ· 
μηοιν όπό όλλο τι. 
inl-nρoa-ac .. (Α), (In2+nρόn-ιΗω)' μίλ. -(h{ι. 

σαΙUΙΙ· τρέχω όκόμη πρός τι(να). 
ιiπι-ιιρoσδιω (Β), μίλ. -ftaw (InlnρoαlJ..,.)' εΤμαι 

έμπρός όπό τι(να), Τσταμαι έμπροσθέν τινος 11 εΤ· 
μαι έμπόδιον, έμποδlζω : InιnρoσH -ro1, πνΡ)'ΟΙ' 
=εΤμαι εΙς τήν ούτήν Υραμμήν μέ τούς πUρyoυς, 
ώστε νό μή φαΙνωμαι. 

Ιιιl-ιιρο-χΙω, μίλ, -%8';;. χύνω (ύΥΡόν τι) όκόμη, 
έκχύνω, έκπέμπω, 

Ιπι-ιιτcιiρω, ΙΧ6ρ. δ' InέnΩίρo,,· πταρνlζσμαι έn
όνω εΤς τι , πταρνΙζομαι ένΙ;; λέΥω ι'\ κόμνω τι: .,-
6, μαι l:πln-rae8 nίίαι" Ι_αι_ό υΙός μου έπταρ
νlζετo καθώς έΥώ ώμlλουν (δπιρ 'θιlιιριΙτο xaιλ~ 
01 • .;6,) Ι 'ντιυθιν ίλίΥ8ΤΟ χιιΙ iπl θ.ων· εΤμαι ε(ιμε-
νι'ις πρός τι(να), εύνοω. . 

ιιιι-ιιτισ8a1, ιiπρφ, «ορ, δ' wδ 'nI_wiμIIJ. 
ΙΙΙΙ-IIτiι{ι, 'Ιι (1312 + ,",σα.,)' έnΙKόλυμμα, "τε-

Ρ(ΙΥιον, . Ι 

Ιιιι-ιιωlΙeμal, ιίποΙ.' έπιπορεύομαι, πορεύομαι 
γύρω όπό τι καΙ τό παρατηρώ 11 έπισκέπτομαι, λιχτ. 
obire 11 έπl α,ΡΙΧΤ1jΥΟU, έπιθεωρώ, ένεργ" έπιθεώρη
οιν. 'Ee αι~τ ~ iί τ6 

Ιιιι-ιιώΙιισις, ·8C111f. 'ιι ' τ6 περιtρxεσδαι, έπΙσκε
ψις, έπιθεώρησις. 

Ιnι-nωτάομσl=έnιno.-rcίαμcιι (δλ . λ.). 
ιiπι-ρρa8δo-φoρiω, μέλ. ·ήαω · (~πί [ππίωι;) κ6-

μνω τόν Τππον νό ιc:αλπόζι;ι (νό τριποδΙζι;ι) έπισεΙ
ων τήν μόσΤΙΥα 11 Υι ΧΙΧί !πΙ fΠΠrJU . καλπ6ζ'..ι. 

Ιιιι-pρflδOμΙω· δεικνύω ΡQθυμΙαν είς τι, εtμαι 
ΡQθυμος, παραμελώ τι. 

ιiιιl-ρρcιiνω· έπιρραντΙζω, ραντΙζω έπόνω είς τι, 
ραντΙζω τι. 

Ιπl-ρράπτω, μίλ . -ψω ' ράπτω τι έπόνω είς όλ-
λο τι, « μπαλώνω». . 
Ιπl-ρράσσω ιίττ. -ττω, iττ. ιiντΙ έπιρι"ααω. 
Ιιιl-ρρέζω, μSλ. -ξω· προσφέρω θυσΙαν εΙς μέ

ρος τι (έπόνω είς n)· lni(lIl8aoco,. !ων. πρτ. 2) θυ· 
σιόζω κα ; όπιν όπό δλλον η θυσι6ζω έπιπροσθέτως . 

έπι-ρρcιιής. έ,' ό έχων ροπήν, ό ρέπων (κλΙ-
νων ) πρός τι , λιχ τ. proclivis, Έχ το!! 

έπl-ρριfπω, μΗ. -ψω' ρέπω, κλlγω, πρός τι (ίπl 
~ y,; :tλi~ : ' ΎΎ-:") ιι πΙπτω έπΙ τινος, συναντώ (ό κλη
ρος « μοο πέφτει » ). ··- 11 μτδτ. InΙ(lρέπω '(CΊ}.cιtι'~α,.= 
κάμνω τήν πλ6aτιγΥα (τ6ν ζυΥόν) νό KλΙνr;ι πρός 
τ6 κ6τω 11 εντεUθs ·" ζυΥΙζω τ6 μερlδιον έκ6στου, 6-
πονέμω, παραχωρώ. 

έπι-ρρι:ιιώς, έπΙρ. -';06 Ince(l8mJ,' εύνOTKQς κλl· 
νων πρός τι . . 

Ιιιl-ρρiω, μίλ. ·Ρ8ίιαOΙUΙΙ· πιιθ-qτ. «όρ. ΙS' (μιτ« 
eνε~Υ . α-ιιμ.) έπερρ1iη,. · ρέω (τρέχω, χύνομαι) έπl τι'jς 
έπιφανεΙας πρόγμ. τινός, Υι έντός τινος. 2) ρέω 
πρός τι 1; μέσα είς τι 11 ι!πl IXνθ;;ώιtων, κινοϋμαι ώς 
χείμσρρος πρός τινα κατεύθυνσιν (ίπl δχλου χινο,,· 
μέν ο., χιχτά. μiζιχι; ), έπέρχομαι 11 o~nce(llιιoιo uό,.ο,= 
ό πρ6ς τό έμπρός χωρών χρόνος, τ. Ι. τ6 μtλλόν·. 
Ιπι-ρρiιyνίίμl=lπιρρ"ααω (βλ. λ.). 
Ιπ'-ρριισις, ·8ω" Τι (Ini+l!ifac,)· έλεΥΧος, όνει

δισμός, ΨόΥος.-11 ιξόρκι», μαΥεΙα, γοητε/α, 
Ιπι-ρριίσσω, μίλ. ·tftξσI' «ττ. InιρρCΊσα", μΙ:. 

-ρCΊξω· ρΙπτομαι, όρμώ, κατό τινος, ώθώ τινα έν
αντΙον τινός, ώθώ τι πρός τι μετό δυν6μεως (inl 
μοχλοί! π. χ.) 11 ίω'ι. πρτ. lπιρρ"αοcακο,.. 2) παρα
σύρω τι μεθ' όρμης, έπ Ι iνιiμ(ιu.- 11 ιίμτδ. έκρήΥνυ
μαι (ιiιt ί ciσψιχπ "i) ; . δρον -;"/) .,; Χλπ . ). 

Ιπι-ρριιτoρcύω, μι!'λ . ·αω <έπΙ + e,,-ra»e)" ρητο
ρεύω, όμιλ" ως ρήτωρ, έπΙ τινος. 

Ιπί-ρριιτος, α,, · ό δυσφημισμένος. κ08' ου ύπόρ
χει κατακραυΥή (UJς -;ό έ""ιβό".ος). 

Ιιιί-ρρικνος, α,.· πλήρης ρυτίδων, ρικνωμένος. 
Ιπl-ρρίπτω Υ' ,χ [ -έω' μέ ί. . · ψω· iόΡ. αι ' ·Ιρριψιι· 

ρΙπτω τι έπΙ τινος iι κατό τινος. 2) μ τtfι;> . έμπι
στεύομαί τι είς τινα, παραδΙδω τι είς τινα.- 11 
ιίμτ Ι;. π(πτω έπΙ τινος, όρμώ κατ6 τινος . 
έπl-ρροή, "iι (έπιρρiω)' συρροή, εΙσροή, πλημ

μύρα, κατακλυομός, xεΙμaρρoς. 
ιiπι-ρρoδέω, μ'λ. -"αω· ιΙπΙ των χuμcl.των, κ6μνω 

ρόθον (Ρ9χθον, θόρυ60ν) 11 έπ ι6οώ, όποκρlνομαι 
εΙς ηχόν τινα, όντηχώ U μετό θορύ6aυ έπιδοκιμόζω 
τι 11 έπαναλαμ6όνω τός λέξεις προσευχης 11 ιiλλ' ώα. 
χιχΙ Ψέγω τινό μετό δριμύτητος. Έ; fI!Jtou τ6 
Ιπί-ρροδος, ο,.· ό θoρυ&.ιδQς σπεύδc.ιν εΙς 60-

ήθειάν τινος, 60ηθός U Υινιχω" ό 6aηθών τινα 
κινδυνεύοντα, ό .παρέχων χεΤρα 6aηeε/ας εΤς τινα 
έναντlον δλλου.- • InΙρρolJσ κcικ« = όνει~ισμol 
όλλεπαλλήλως 6νταλλασσόμενοι, όKaτόπouaτoς κα
κολΟΥΙα (τ. Ι . α-ιιμ. χιχ! τόν θoρυ6wδQς έξυ6ρlζο,>,τό 
τινα).- [lnl~eof1.o, (Inl+e6θo,· lπιρροΙUOl), 
inι-ρροιβδtω, μίλ . -fta.,'· έκπέμπω ρoΊβδotι' (εΤ

δaς κρωΥμοΟ. έπl κόρακος), κρώζω 11 προμηνύω 6ρο. 
χήν διό κρωγμοΟ . • ~ σι~τoO τ6 
Ιιn-ρρoIβδιιν, 'ιτlρ.. μετό ήχηρδς καΙ ~ 

δouς όρμης. 

Ιιiι-ρρoις6ω, μ6>" -ιfα.,' - lιrΙiροιβll., (δ δλ.)' 
μι~ ιιΙ~, "SOIl ouowIx. 4,",,,,: 'ιr .. ,0.,4. φνyQ, " .. ι 
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- μέ τός όξεΙας μου κραυΥός (<<τσιρΙσματα,στΡΙΥ
γιές φωνές» κόμνω τινά νό φύ'i'r:\. 

Ιnι-ρρucfς, μτχ. ncιQ. ιioρ. 6' τoίl I:ιcaee8011. 
Ιαι-ρρύςω, μ,λ. -ξOll <i:ιcl+ev,"OII) ' παρορμQ, έριt

~ζω, τινό (σιιν. κύνα) έναντΙον τινός. 
ΙΒι-ρρύομaι, ι1π?θ.· σι;ιζω, διαφυλόττω. 
inf-pρϋτoς, ο" (I:ιc'eeew)' ό ρέων πρός τι ~ έν

τός τινος 11 6 είσερχόμενος έντός τινος, 6 έγχεό
μενος εΤς τι, έπεΙσακτος. 2) μτφρ. έπιρΡέων, ό
φ80νών, δφ80νος.- 11 δ κατα6ρεχόμενος, διόΒρα
χος, μουσκευμένος . ύγρός. 
'αι-ρρώννυμι Κ!Σ ί -ύω' μίλ . -ώαω· ιiόρ.cι· -Iee-A' 

.πρσα8έτω δύναμιν είς τι , έ ν ισχύω, έν8αρρύνω πρός 
τι, παρορμώ τινα πρός τι (διά τι).- Πcιθητ. Ι:ιc,Il
eώ-rwvμα, · άλλ' όμω>: (; π~κ. επέeeωμα" Cιπιιρσ. -.11-
eώμ"" xstV~ :l ~ με,,, "Υίμοισ . _νεσ τ. χοι ! πρτ.· ιiόρ cιΌ 
· εeeώσ{}η,,· άνακτώ δύναμιν, άναλαμ6όνω 8όρρος, 
άναζωΟΥο . ούμαl , εΊμα ι έν εύθυμΙζ] 11 έν τψ ιi"ρ. cι' 
ΚΞί: ιχ t Ξ 'l ί')"'::Ξ: xιx ~ cXπ;. r;ο . : Κ~{ )'ο,ς Ιπερρώα6η 1.,,8'.., 
=έκεί 'ΙΟ Ι ελαβαν τό θάρρος νό είπωσιν. 

Ιαι-ρρώoμcιι, ιic$p . ,, ' ·.ρρωσ -iμ"ν, tXποθ. · χύνομαι 
έπόνι.;θεν πρ6ς τ6 .κάτω πράΥμαΓός Τινος ιι έπΙ τη, 
χόμ1j ς , χύνομαι κυμοτ ιστή.- 11 κατα6άλλω δλας μου 
τάς δυνάμεις διά πραΥμά τι, έΡΥόζομαι δραστηρΙWς 
διό τι: :ιcoσ ί " lπερρώσα"το = έκινήθησαν (διό τCιν 
ποδών, έκίνησαν τcύς πόδος των) έλαφρQς (ισΒέλ
τα»), έχό : -ευσαν «μέ σ6ελτοσύνη). 
Ιηι-ρρωσ&ι:ίς, μτχ. πcιθ . ιi"ρ. cι· τοll ':ιcιιι""""μι. 
Ιηι-ρύομαι' δλ . Inι -ριιVoμαι. 
lηϊσα, ciόΡ. 1Jt ' του πι:ιcΙσxω (8 δλ .). 
ΙηΙ-σαΥμα, -ατο" τό (l:ιc,σάπOll)' σάγμα, _σα

μάρι, τών ζι.;ιwν, έφΙππιον 11 μ τφρ. l:ιcIσo..,ιuι .. crιt· 
ματο,=φορτΙον νόσου. 
Ιηι-σάττω, μελ . -ξω' έπισWΡεύω, στοι6όζω, φορ

τΙον έπ Ι τι νος , (~oρτώνω.- 11 «σαμαρώνω., έπι8tτω 
τ6 έφΙππιον έπΙ τού Τππου. 

'nι-σcfw, ι!πιχ. inισσc'ω, μ'λ. -σ0ll' Of;/ω τι έν
αντΙον τινόc, σεΙω τι πρός τι. 2) ιγνέφω-, κα
λώ διό νεύματος, νειΊω 11 διεγεΙρω, παροτρύνω, τινά 
έναντΙον τινός 11 ι1μτδ . έπιτΙ8εμαι, προσ6όλλω. 
cnι-σcύω, Ξπικ . Ιηισσι:ύω' θέτω τινά εΙς κ/νη

σιν έναντΙον τινός, πέμπω τι(νό) κατά τινος.- α 
π~θητ. σπεύδω, πορεύομαι έν σπouδt;Ί, πρός τι μέ
ρος Ι ίν ixQPLKfj ίνν .. όρμQ, έπιπ/πτω, κατό τινος, 
πΡοσδόλλω 11 κιιρ. ciπcιντ~ ίν τlj) Kp1t. '_adιuιa 
μ.τΟι σ1jμ. ι! νεστ . , έ 'Ι τψ ύ ltε~ σ. lπεασΙΙ,.."., ., πρτ., 
χcι ί ί'ι τ'!! μτχ . cid" . δ' Ι:ιc.σσιίμe.,o~. κcιΙ σ1jμ. έφορμώ, 
σπεύδω, Βιόζομαι, έπισπεύδω : cπεσσιιμe"o, ne&loao 
~διατρέxων δρρμαΤος τήν πεδιόδα n ,πΙ 'tCltx.Icx, χ'" 
νήα.ω, : I,"oσ,,~o 'ιώχ.ι.,=Ισπευοε νό δΙΙ:ΙΚr:\lΙμτφt. 
διατελCι έν έξεγέρσει. 
Ι ........ μσ, -8'Of. 'tcl' αχεδΙασμα, ιμιιλημα, έπΙ 

όσπΙδος. 
ΙB ..... μσfν .. , μ'λ ... "cs· δέτω Τι κόμνω σημεΤόν 

τι περΙ τινος.- Πo:r.8ητ. σημειώνομαι, φέρω σημεΤόν 
ΤΙ.- • διδω σημετον (Τι σι'\μα) έπιδοκιμασΙος. -ιι,
σον, παρtxω τήν tπιδoKιμασΙαν μου διό πρόΥμό τι, 
δεικνύω διό αημε/ου τήν εύaρέσKει6ν μου διό τι. 

iwf .... μoς, ο" (Ι:ιcΙ+σJ1μα)' 6 φtρων έφ' έαυτοΟ 
αημεΤόν τι 6 σημαδευμένος Ι ό φέρων σημεΤόν τι . 
fJ έπι'{ρaφ~ν Ι ,πΙ νομΙσμCltτοι;, κεκομμένος, KεXαρa
νμένος, KυKλoφoρQνώς νόμισμα (ιiντΙθ. τφ lI.a"μo~) . 
2) διαKεKριμtνoς, περΙφπμος, άξιοσημεlωτος, λlJtτιν. 
Insignls !Ι ιiπcιντ~ κcι ί δν xcικΤΙ σημιχσ. δια66ητος.- ι. 
cbc o~σ . ~ό Ι:ιcIσ"μo,,=πδν σημείον δΙOKΡΙoεWς, σχε
δΙασμα, Ιμ6λημα : Inla"μo" danlcJo, n ώα. τό σύμ
δολον Τι ή σημαΙα πλe:>Ιου. 

'ιr-4σιις, ιiντΙ Ιπ' Τσ,,~ (iνν. μοΙ,.,)· έξ Τσου, 
όμοίως, 
ιη .... ςω· κόμνω (κιιρ . τόν κύνα) νά 6ρμήσr;ι κα

τ6 τινος (xcιτ' δνoμιxτoπoιΙcιν ίχ τοΟ ΧΡ1ΙσLμοκΟLΟιιμ6-
νοιι προ; . τοστο πcιρcιΤ8τcιμ'ν09 ,e6r'you ο). 
im-σiμος, ο,. (I:ιcI+σιμ6,)" ό txwv KΌΠΩC; αιμι'ιν 

τήΎ ρΤνα. . 
Ιηι-σIμ6~, μ.ίλ. :ι»σ0ll' κόμπτω, KUΡΤΙ:Ινω, τι ιιρΔc; 

τά l:σω , ~." . κόμπτω . 
. ~πι·σϊτί~ωι μιλ . -lflOJ ~ ιiτto-'.· tφoδιόςω μt Υρο-
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φήν Ι το μ6σον, έφοδιόζω έμαυτόν, έφοδ.όζομαι, μέ 
τρoφός,xoρτoλoγGΊ 11 μllτ', cιΙτ . lπισι~Ιζoμαι τό στρd
τ.vμα=έπισιτ/ζω, (έφοδιόζω μέ τρόφιμα) τόν στρα
τόν 11 έ:ιc.σ,τΙζoμαι Ilι!ιστo,. = προμηθεύω εΙς έμαυ
τόν lίllaa~O., (δετπνον, Υεύμα). 

'αι-enτIσις, -8O/IS'. "ι , χοχ ί iπ.σlnσμα=τίjl 'πομ. 
'ηι-σϊτισμός, δ (iπ,σιr:lζω)' τό έπισlτΙζεσ8αι, ή 

προμήθεια τροφΙμων I1 όποθήκη τροφΙμων. 
'ηι-σκάΒτω, μίλ. -ψω' σκάπτω τήν έπιφάνειαν 

τοΟ έδ6φouς, οκαλΙζω. 
'nι-σιιcδδννuμι, μ6λ. -άσω' διασκορπΙζω. 
Ιηι-σιιέΙlσις, -8OIIS'. "ι (l:ιcί+σXέAO~)' τό πρώτον 

πήδημα τοΟ 'ππου κατό τόν καλπασμόν, «δρασκε
λ!ά». 
'ηισιιcητέος, ., 09, Ρ1jμcιτ. έπΙθ . τοί) Ι:ιcισx.~τo

μαι' έκεΤνος δν πρέπει νά έξετάσr:\ τις, iι νό σκε
φ8ι:! περΙ ΟΟτοΟ. 

Ιηι-σιιCητομαι, iνιστω, χ:;r, σ ιμ?ποιούμsνο, lΙπό 
μΤΎ'Ι . μόνον o\.lyypcιςpaoov, έ; CΙ!l":ού ~έ π~ρa.λcιμ6d.ν.ι τόν 
μέλλ?ντlJt χοι ί τ οίι, Cιπολι; ί π!)ιι, χι;.όν οιι. τό έπισHO:ιcέoII. 

Ιηι-σιιΙηω' lπ.σχεπάζω· έπικαλυπτω. 
'ηι-σιιι:υάιςω, μέί.. -άσω' έτοιμάζω, παρασκεu6-

ζω , έφοδιάζω: εΠ'ΟΧl':ιιιίζΦ τά χρήματ. ~ συσκεu6-
ζω καΙ τοποθετώ τό χρήματα.- 11 έπιδιορθώνω, ό
νακαινΙζω, όποκαθισΤώ . Έ~ α.υτοίί τό 
'nι-σιιcυαστιΚ, -ο;;. δ' 6 έπισκευόζων, διορ8ω-

τής, έπιδιορ&Jτήc. . 
Ιnι-σιιcu#ι, "ι ' έπιδι6p~ις, 6ποκατόοτασις Ι ό

λικό έπισκευης , προμή8ειαι. 
.m-σιι.tις, -8O/IS', 'ij (I:ιcισ"'πτoμαι)· έnιθεώρη

σις. 2) μελέτη, σκέΨις, λο'(ισμός 11 tρευνα, ζή. 
τησις. 

Ι ........ νος, 09 (,#;'"χ")" ό έπΙ τι'\ς σKην~, 
ό έπόνω Τι πρό της σκηνtjς. 
'αι-σιιιινΜ, μ6λ. -c6σCIP' διαμtνω έντός σκηνής , 

κατασκηνώνω, καταλύω Π Υενιχlil" διαμένω εΤς τι 
μtρoς. . 

Ιαι-σιu\ητω, μ'λ. -νιο>' κάμνω τι νό 6κκουμ6ήσl] 
tnI τινος Ι έπι66λλω.- ciμτβ. tπιπΙπτω έπΙ τινος, ώς 
κεραυνός τρόπον τινό.- ,u80Y, έμπιστεύομαι έμ· 
aυτόν εΤς τινα, έπaφΙεμαι εις αύτόν.- 11 σ06αρώς 
έντέλλομαι, κελεύω, τινό νό πΡόξr:\ τι, τοϋ δΙ&.> 
αίιστηρόν διoτα'fήν : τοσoV"e" σ' 'naox!f:ΙC"_T6-
σον μόνον ot διατόσσω.- ΗΙ καταΥγέλλω τινά, 
KινGΊ όΥωγήγ κστά τινος (~ 4'tτικό, ~ιxcιν . δρο,). 

'σι-σιιίάςω, μβλ . -άσω' πa.θ . π ;;κ. επεσκΙα.σμιι. · 
ρlπτω σκιόν έπΙ τινος (έπόνω είς τι), «έπισκιόζω» 
τι (λα.τ. obumbrare).- lJοιΟητ. Αιι-θ-e.ϊΟ" 8μμ' Ir .. · 
8Ηιασμ,.,,=6λέπουσα KΡuφΙWς, τηρα'jσα κστασιιο
ικυτικά 6λέμματα. . 

Ιιιf-σιιIoς, ... (lπΙ+σκιά)' έπεσκιασμένος, Ιχων 
σκιόν, σκιερός. 2) ώ, eva;:.y. μβτΟι τ.ν .• ό έπισκιά
ζων τι, ρ/πτων σκιάν έπί rινoς. 
.....ιισnέω, μιιλ . ·σχΙψομαι ( εκ το!} -fιΗέ#Rομα~)" 

411,. CIt' ·.σχ.ψάμη". πρκ . -έσχ.μμαι· ρΙπτω τό 6λέμ
μα, πρ6ς ΤΙ(Υα), έπι8εωΡώ, παρατηρώ, έξετόζω, έ
πιδλέπω, tπιτηρώ, προφυλόσσω. 2) όπόΥω v6 δω 
n, έnιoκέπτoμαι. - Πcιθ-ητ. , d".Ιρο" oVκ l:ιcισHO_tί
JιA"ο,-δν δέν έπισκέπτονται τό όνειρα (δστις δtν 
τuxγόνει έπιακέψεων έκ μέρους τών όνεΙρι.ιν). 3) 
μ'σον . έξετόζω κατ' tμαυτόν, σκέπτομαι, όναλογΙ· 
ζομαι . 'Ee cιυτoί} τό 

'wι-σιιoαι\, "ι ' ή έπΙ6λεψις, έπιτήρησις υ τ6 ύπούρ
'(ημα (όξΙωμα) τοΟ Έπισκόπου, ή «Έπισκοπή. fJ ή 
κατοικlα τοΟ 'Επισκόπου Ι cbσιχύτ~ : 2) Ινσκηψις, 
8εομην/α, τιμωρ/α. 

ΙίιΙ-σιιοιιος (&), δ (σxoπΌS ι), έπιτηρητης, έπό
πτηζ, φύλαξ Ι χορ. άξιωμαΤΟύχος στελλόμενος ό· 
πό τQν • Aeηνcιlc.ιν ώς έπιθεωρητής Τι έπόπτης εΤς 
τινα tκ τGΊν UnηKόων πόλεων Τι νήσων Ι ΈπΙσκο
noς , Δεσnότης.- • κστόσκοπος, όνιχνευτής. 

Ιηί-σιιοιισς (8), ." (σχοπό, u)" 6 6όλλων (tm
τuyχάνων) τόν ΟΤόχον, έπιτυχής Ιπρόσφορος, κστ-
6λληλος Ι · φδόνων τι, έΥΥ/ζων τι.- ι;~. πληβ. 1-
,μσΗ_ '" "Ιρ., mIτuxQς, άπoτελεσμOΤΙKGΊς. 

Ιιιι-σιιoτt .. , μίλ. -!fatIJ (1:ιc;+σx6τo,γ ρΙπτω σκό
τος Τι σκιάν aιι τινoc;, προξενώ σκότοc, έπ.σκοτΙζω. 



aii 
Ιηι-σιι~oμαι, πΙΧθηος. μeoςi!ι μΙα. μΟ.λ. -σχνααμσι' 

όΡΥΙζομαl έπΙ ηνl (διό η), όγανακτGJ. . 
Ιηι-σιιϋιιςω, μελ. -{αοο, ciτος. -rcβ' πΙνω τόν ot

νον κατό τόν σκυδlκόν τρόπον (ωόν Σκύδης), 
δηλ. δκροτον, όκοοτοποτGJ. 
Ιηι-oιcυθρωηάςω, μελ. -άσοο' φοΙνομαι σκυθρω

πός, έχω 6λοουρόν 6λέμμα. 
Ιηι-σιcυνιoν, τ6' τό δέρμα τοΟ μετώπου τ6 σκε

πόζΟ'! τόν περΙ τό Βλέφαρο χώρον, τό συνoφρu
ούμενον όναλόγWς rGJv κατεχόντων τήν ψυχήν 
συναισδημότων U ίντιιλθιιν σΥίμ . κιχ! όλαζονεΙα, ύπερ
ηφόνεια, δπω, χιχ! 'ij λ. dφΡVi, λιχτ. superciiium.
[πρδλ. σχίι"ια=6φρίιες, αχίϊλα" (-λόφφον έκ φο· 
νευδέντος έχδροΟ) , ox~.1.0i (- δέρμα κτήνους), 
αιχνσκρ." skuM·ti· (σκεπάζω) κλπ.]. 

Ιηι-oιcύσσαιτo, Ε!iχτ. έπ. μiα. ιiορ. rι.' τοΒ Ιπι
αΧίιζομαι. 
Ιηι-σιcώητω, μ.λ. -ψΦ' Υελ" διό τι, τΡέπω τι 

πρός τ6 γελοΤον, γελοιοποΙώ Ι ιiπολ. όστεΤζομαι, 
Kαρoίδε~ 'Ee ιx~τoσ τό 
ΙηΙ-σ_ωψις, -ι~. 'ij (lπισΙCΏιπoo)' έμπαιγμός, 

cπερΙπαlγμα:t. 
Ιαι-σμάω, «πρφ. -σμfj". μ'λ. -σμΙΙαοο' tnITpI6w Τι 

άλε/φω τι έπΙ τινος. 
Ιηι-σμiyερός, ά. ό" (Ιπi+σμVΥι,όi = μαΥιρ6i)' 

έπα/σχυντος, έλεεινός, οlκτρός.-ΈπΙρ. ΙπιαμVΥι~ώi 
=oIKΤρWς, πρός τ6 κακόν του, ΠΙKρWς. [δι' ίτυμολ. 
δλ. ομVΥ.ρ6i]' 
Ιηι-σηαστήρ, -;;eO~. δ (lπισπιίοο)' λα6ή διό Τi\ς 

όπο/ας έλκεται ή δύρο διό νό κλε/σr;J.- • cόρμιό. 
ψcρεύματος, δγκιστρον. 
Ιη'-σηαστος, (χατιi τινα, Ιπισπιιoτ6~, tf, 6,,)' 

δν έπισύρει τις καδ' έαυτοΟ. - 11 cπ{οπιιαΤΟi βρ6-
ΧΟFσφlγκτό τρα6ηγμένος Βρόχος, tδηλιά».'Εχ τ.,σ 
Ιηι-σnδω, μίλ . -σπάσω' ούρω τι πι: ός τό μέρος 

μου, έλκω, σύρω, κατόπιν μου 11 έπlφέρω, προξενώ, 
κόμνω νό γ/νι;J τι. 2) έφελκύω πρός έμουτόν, προσ
ελκύω, δελεάζω, δέλγω 11 καταπε/θω, παροσύρω, 
παροτρύνω 11 τ'ήν α!ιτ'ήν σYjμασΙαν Ι)'. ! ι χα! ciι;; μία ον. 
3) Ιπιοπώ π)" 8-Veα,,=ώδώ τήν δύραν νό κλεΙσ/). 
.. ) μίαον, έφελκύω πρός έμouτόν, κεΡδ/ζω, έπιτυΥ
χάνω, κτώμαι, πορΙζομαι. 
Ιηι-σncIν, «πρφ. Ii()p. δ' το6 Ιφiπoo. 
Ιηι-σnc'ρω, μίλ. -σπιρώ' σπε/ρω έπΙ τινος, σnεΙ

ρω προσέτι, «ξανασπέρνω». 
Ιηι-σnc'σας, μτχ. ciop. α' τοΒ Ιπισ:ιrl.,δoo. 
ΙηΙ-σηεισις, ·ιoo~, 'ij' χοή, σπονδή, προσφεΡο

μένη κατό τινα δυοΙαν. Έχ το6 
Ιηι-σnΙνδω, μ'λ. -οπιΙαω' έπιχέω, χέω τι έπΙ 

τινος, ι:ις σπονδήν 11 ciπολ. κόμνω σπονδός.- 11 μ'
αον, συνομολογώ νέας συνδήκας. 
Ιηι-οηεριιΚ. c~' σπεύδων, ένδερμος, πp6δu

μας, σφοδρός.-ίπΙι;. -xώ~. ΈΧ τοσ 
Ιηι-σncριu, μίλ. -ξοο' έπιαπεύδω.- U ι1μτδ. σπεύ

δω, κlνοΟμαl μεδ' όρμι"ις. 
Ιnι-σπΙσ8αι, ιiKρφ. μΙα. ciop. δ' το6 'φeπoo. 
'nι-σncύδu, μιλ. -000' έπιταχύνω, πΡοόγω πε

ραιτέρω.- Ι ciμtδ. σπεύδω πρός τό έμπΡός, tpxo
μαι εις 60ι'\δεlαν, σπεύδω είς 60ήδεlαν. 
Ιηι-οηόμενoc;, μτχ. μΙα. ιioρ. δ' τοΒ lφΙποο. 
Ιηι-σηoνδlι, fι (lπιo:ιrl"δoμαι)' όνανε'.>8εΤοο ό

νακωχή Τι συνδήκη, 'ij ή γενομένη μετέπειτα, Τι ή 
δυνσμένη νό όνανεωδ" (χllτdι τ6 πλιtοτον .'1 τφ 
_λτ,θυντ.). 
ΙηΙ-OΩoρlα, 'ij (Ιπισπι{ροο)' τ6 σnεΙρειν μετέπειτα. 
'ηI-σnOρoς, ο" (cπιoπeΙρoo) ό κατόπιν σπσρεlς 

οΙ lιιΙοποροι=οl μεταγενέστεροι, οι όπόγονοι. 
Ιηι-σηouδCιζω, μιλ. -άοω' έπισπεύδω, προόγω 

περσlτέΡω.- 11 ιiμτδ. σπεύδω, 6ιόζομαι, εΤς τι. 
ΙηΙ-σπu, "f1~, -11, Ιnl-αποιμι, -oι~, -οι' 'Τποτιιχτ. 

Χ4Ι E~χτ. ιioρ. δ' τοσ Iφinoo.-IllI-ondw. -ονοα, -6", 
μΊ' ιίορ. δ' τo~ lφΙποο. 

ηι-σσεΙu, Ιηι-σσι:Ιίω, .πιχ. cint 'πισιΙοο. '11.-
οιίιω (βλ. λ. λ.). . 
ΙηI-σσiτoς, ο" CΙ:ιrlιισvμσ.. πιχ8, πρχ. τοΟ 'πι

σι'ω)' ό έξορμGJν, σπεύδων, ό όνα6λύζων μεδ· όρ
~ Ι σφοδρ6ς, όρμητιιtός.- [δι' 'οςυμολ. δλ. CJ.v.]. 

ΙηΙ-σσωτρον, iπιx. ιiντΙ 'π{σοοτρο" (8 βλ_). 
Ιπ(στ. άντΙ ΙπΙσταοιιι, β' έν. τοίΊ Ιπ{οτιιμσι. 
Ιπι-στΙδόν, inlp. ιΙπ{στιιμσι Τι έφΙστημι. ,πι-

αή"ιιι)' (ι!χ τοΒ Ιπ{οτιιμιιι) έπισταμένως, έμπεΙ
ρως, πρoσεKΤIKG)ς, 006σρG;ς. 2) (έχ του ΙφΙατημι) 
κατό τόν τρόπον τοΟ προχωροΟντος καΙ Ιαταμέ· 
νου διαδοχlκGJC; πρό ένός έκόστου. 
Ιηι-στάςω, μ.λ. -στάξω' άφ/νω Τι κόμνω τι νό 

π/πτι;J κατό σταγόνας (νό στάζω έπΙ τινος! 'lΙι-
στάζω χάρι,,=χύνω χάριν (εύφροσύνην). . 
Ιηι-οταθμάομαι, ιiποθετ: ζυγ/ζω καλώς, όναμε· 

τρW, έξετάζω. 
Ιηί-στάΙμος, ο,,' ό όνήκων εΙς σταδμόν, ό παρό 

τ6ν σταδμόν U ό σταδμεύων, κατολύων, KaTOIKGJv 
εΙς μέρος τι. 
έη-ίστΙμαι, δ' Ιν. InlooraoιxI, ποιητ. 'πΙοτ" !ων. 

ΙπΙοτπ' Πpo~τ. ΙπΙοτιιοο, Ιων. ΙπΙατιιο, ιiττ . ΙπΙοτω' 
πρτ. ήιιιστάμ'1'" ιiπιx. Ιπιατάμ'1t1' μ~σ. μέλ. έπιστή
οομαι' παθ. ri6p. α' ήπιστήtJoηtl, ιioτoθ: (ιπί+ϊοτ.,μι). 
Ι μιτ' ιiπρφ. γνWΡΙζω (πώς) νά κάμω τι 11 είμαι Ικα
νός νά πράξω τι.- 11 μετ' αίτ. ΠΡiγμ. έννoQ, κατσ
νοώ, γνωο/ζω, εΤμαι έμπειρος είς τι ιι παρι:i τιjί ·8· 
f'.,~ότψ, εΤμαl 6έ60lος διό τι , πιστε(ιω · δτι ... 11 παρ" 
Άττ. δμω~, γνωρΙζω τι ώς γεγονός, γνWΡ/ζω μετά 
πεΠO,δήσεWς, γνι.>ρ/ζω Kαλώ~.- μτχ. ίνaοτ. Ιπιοτά
μι"o~, ", ο" ciι, έπΙθ.=είδήμων, έμπειρος, νοήμων, 
έπlδέξιος, σοφός ιι μ.t~ '(Ε'Ι . έπιοτάμεtlΟ, πoλi:μoιo 
-Ιμπειρος εΙς τό πολεμικά. 
ΙηισταμcνΩC;, 'πΙρ. (Ιπ{σταμαι)' μετό δεξιότη· 

τος, μετό έμπειρ/ας. 
Ιηι-στάς, μτχ. ciop. δ' του έφΙοτ"μι. 
Ιπ'-στΙσις, -ιώ., fι (ιφΙοτ"μι)' τό «σταμάτημα», 

ή όναχαΙτισις.- 11 (Ιφ[στιιμιιι)' «σταμότημα~, στό
σιμον a τό <σταμάτημα» κατά Τι να πορεΙαν. 2) 
προσοχή, φροντ/ς, παρατήρησις, έπιμέλεια ~ όνησυ
χΙα, φ660ς. 

Ιηι-στΙτι:ύω, μ.λ. -σω, κα! 
Ιηι-στδτΙu, μ.λ.-ήοω (έπ.oτάτ,,~)· εΤμαl έπιcrό- . 

της, έπόπτης, έπ/ τινος πρόγμ., Ιχω τήν έποπτεΙαν 
εΤς τι, φροντ/ζω διό ΤΙ .- 11 ίν 'AOijv~t~, εΤμαl lπι
οτάτ"" ήτοι Πρόεδρος έν τι:i 'ΕκκλησΙQ τοΟ Δήμου . 
- ΟL εΙμαι πληα/ον, Τσταμαι πλησΙον, παρ/σταμαι, 
εΤμαl ποΡών. 

Ιηι-στάτιις, -ov, δ ('φΙοτιιμιιι)' ό Ιστό~<:νoς 
πλησΙον, 6 προσερχόμενος, ό έπα/της, Ικέτης. 2) 
iv π.,λιμιχ~ πα~ατi;aι (ίν τιΧ;ιι μciχYj;) , ό όμέι:.;.χ; 
δπlσδέν τινος lστόμενος (δπω, πιιριxoτάτ'1~ - ό Ι
στόμενος πλησ/ον, παρό τ6 πλευρό", τινος).- • ό 
έπl κεφαλής, όρχηγός, αύθέντης, κύριος U διευδυν
τής, έπόπτης ιι Ιπιο .. άπ" CΙθ-λΟΟIf=πΡόεδΡος (έπιμε
λητής) τών όγώνων. 2) ίν 'ABijvιxt" ό πρόεδρος 
της Έxxλ"oιιι~ (τοΟ Δήμου' πρδλ. πρίιτα"ι,) n έπ6-
πτης, έπιδεωρητι'\ς, έπΙτροπος, ίπΙ o;ιi)ν πci.ιη, φ~' 
αιω; δYjμοσΙων ΙΡΎων. 

Ιηι-στάτις, -IιJoi, 'ij , θηλ. τοΒ Ιπιοτάπ", 
ΙηιστΙαται, Ιων. ciντΙ Ιπ{στιχ" .. σι, '( πλη8. το!! 

ΙπΙστομσι. 
ΙηιστΕατο, Ιιιtν. ι1nΙ t)nleJτcιno. Υ' πληθ. ';1,0;. 0;06 

'πΙοτιιμιιι. 
Ιηι-στείβω, μiλ. -ψαι' πστ" έπόνω, Τστaμaι έπό· 

νω, έπΙ τινος. 
Ιηι-στε'ιω' πορεύσμαι πρός η(να), προσεγγΙζω. 
Ιηι-οτCΙΑω, μιιλ. -στι.1.ώ· πρχ. -Cοτιι.1.κιχ.-Παθητ. 

ci6p. α' -ιοτά.1..,."." ιί6ρ . !i' -ιοτlt.1.",,· παι;αχ. -Cατσλ
μσι· στέλλω πρός τι(να), στέλλω δι' όγγελ/ας (μη
νύμστος) Τι δι ' έπιστολi\ς n -yaytXιi);, παρογγέλλω, 
δlατόσΣW, έντέλλομαι ιι τά Ineoora.1.μIlfΙX=OI δοδετ· 
σοι διατσγαl. 2) όναγγέλλω, δΙδω είδησιν.-' 11 
γΡόφω έπιστολός' πρδλ. Ιπιστο.1.ή.- .1 σύρω πΡός ... , 
σφίγγω, δένω οφιγκτό. . 
Ιηι-στενάςω, μ.λ. -ξοο' στενάζω έπ/ τινι (έπόνω 

εΤ.:;. τι), διά τι. . 
Ιηι-στcνάιω η -στcvάιομαι=Ιπιστnοο, 
Ιηι-στΙνω' στενάζω έπΙ τινl, όνοσΤΕ νόζωΙΙδρηνCι. 
Ιηι-στεφσνόω, μΙλ. -ώσω' κολύπτι.ι · διό στε~ 

φόνου. έπι8έτlol στέφανον. 
~.ι-oι&φiις, .,. έστεφoνωΜΈVoς ('ς, Ι. πλι'ιρης) 



μέχρι χειλέων: Ηe«Π;eαi lπια~.φιai ΟΙΙ'ΟΙΟ-ΚΡΟ
τηρος πλΙ;ρεις οΤνου μέχρι στεφάνης. 
Ιn~cnCφω. μιλ. -ψω' περιβόλλω διό στεφάνου, 

fι ώσόν διό στεφόνou.- μίσον, ΗραΠ;eai lnaa~i
ψII"~o πo~oϊΌ = έπλήpwσαν (έΥέμισαν) τ-ΟΟς φα
Tfιρας μέχρι στεφάνης (μέχρι χειλέων) μέ ποτόν 11 
XO«i lπια~Ιφω ~ι"ι = προσφέρω (έπιχέω) σπονδάς 
έπl τΟΟ τύμβου τινός (πρός τιμήν νεκροΟ τινος). 
ΙηιστΙωΥτσι. ίων. γ' πλrιθ . 'Ιποτ. <to[l έπ/α"αμιι.ι. 
Ιη'στα. ίων. αντί 'π/α~αααι, δ' 'νιχ. 'to[l ΙπΙ

α~αμαι (πρΙSλ. ΙπΙα~~). 
Ιιιιστ!\ιιιι. 'iι (lπΙα~αμαι)' τό έπΙστσσθαl τι κα

λώς, γνWΣις, έμπειρΙα, δεξιότης, σύνεσις. 2) έπι· 
στημονική γνGJσις, έπιστήμη 11 Ι/δ. χcιτcX πλrιθ.) α1 έ
πιστi"\μαι. 

Ιη-ίοτιιμι. ίων. αντ! Ιφ/α".,μι. 
Ιηι-στήμων. Ο", γβν. -o"o~ (lπΙο"αμαι)' ό έπιστό

μενος, ό ΥΙΥνώσκων, συνετός 11 έμπειΡός τινος ιείς 
τι), έχων yvGJolv τινος (μβτiι. γεν.) 11 γ.ν., πολυμαθής, 
λόγιος, σοφός, έπιστημονικός . 

Ιηι-oτιιρlζω, μελ. -ξω' στηρΙζω τι έπl τινΟζ, κό
μνω τι Υό όκκουμ6ήσl] είς τι 11 jvtEfiOsv. στερεώνω, 
έπι6εβοιGJ. - Πcιθrιτ., στηρΙζομαι έπl τινος πρόγμ., 
όκκουμ6W. . 
tn~οτητ6c;. ιt, ό" (lπlα~αμαι)' συν. xcιτ' ·o~. ~ό 

lπισ~.,~ό"=πόν ό,τι δύναταΙ τις νό μόθl] (έπιστη
μονικGJς). 
Ιηι-οτίΙβω· στΙλ&> τήν έπιφάνεισν πρόγματός 

τινος. 

Ιη-'οTlΟς, ο" (ΙπΙ+lα~/,,-/σ~lα), Ιιιιν. CΙντΙ lφi
.~IOi (βλ. λ.) n ώ, ό~:ι. ~ό lπ-Ισι:ιο,,=νεώριον, ναυπη
γεΤόν (τόπος έστεγασμένος, ύπό τόν όποτο. ν έτοπο
θετοΟντο τό όνασυρόμενα έκ ri"\c; θqλόσοης πλοΤα). 
Ιηι-οτοlδδην. &π(ρ. <Iπισ~έl}.ώ)· έζwσμένως, 

κοσμΙως, κομΨGJς (ιϊπΙ Ιμαιτισμού). 
Ιηι-oτolεΎC;, -iΙOi, δ (lπισ~o}.ιt)· ό γράφων έπι

στολός, γΡαμματεύς.- 11 ύποναύσρχος. 
Ιη~OT01!\, -Ι, (lπισ~έ}.}.ω)· τό έπιστελλόμενον δι' 

. 6γγέλου. όγγελfα, έντολή, παραγγελΙα, δ,αταγή 
(.ττl γpcιπτ1) • • Ττl π~!')ψ);; ιxή)' lξ Inco~ol;;i = κατά 
διαταΥήν. 2) γρόμμα, έπιστολή (λαιτ. eρistoIA). 
. Ιη~oμίςω. μίλ. -/ααJ, ιiττ. -ιώ (ΙπΙ + α~6μα ) ' 
χαλινGJ, δαμόζω (χυρ. τόν Τππον) διά τοΟ έπιστομlου 
(τ. Ι. τοll χαλινοΟ) 11 μ,φρ. χαλιναγωγώ. όποστομώ
νω, φιμώνω, κόμνω τινά νό σιγήσl].-Ι ρΙπτω τινό, 
ή κ6μνω τινό νό ntOI] , cτό έπΙστσμα.ι. 
Ιηι-στονδχΙω • ..jςω=lnια~i"αJ (5 ΙSλ. ) U σσν. έπl 

των κυμ6των. 
Ιη~στoρCνYίiμι. συντιτμ. -στ6ρνίίμι fι -οτρώΥ

ΥΙμΓ μιλ. -σ~ρώσαJ' ιi6p. cι' -aa~6e.oa iι ·έσ"eωαα· 
πcιθ. πρχ. ·έσ"eωμαι· στρώνω τι έπάνω εΤς τι, έπι
στρώνω, διασκορπΙζω, έξαπλώνω. 
Ιηι-οτρδτείσ. ίων. ....Ιη. 'iι (ln,a~ea~ιVω)' ιιο

ΡεΙα iι έκστι:ατεΙα έναντΙον τινός. 
Ιn~ράτcuoις,-ιlUf, 'iι-=lπια~eα~εΙα(δ 6λ . )· 'Χ τοll 
Ιηι-οτρδτεύω. μiλ. -ααJ' στρατεύω (πορεύομα, ) 

tvavrIov τινός, έκστρατεUω κατά τινος. Έν τql 
π.;ιρ λ6γφ xcιtcX ,;ό πλ.Ιστον ώ, μiσον. 
fn~pδTIIrII. ίων. ιiντΙ lnca~ea"a/a (5 δλ). 
in~piτo-ncicW. μίλ. -ααJ' στρατοπεδεύω έν

αντΙ. τινος, στήνω τ6 ατρατόπεδόν μου κατέναντι 
τοΟ πολεμΙou • 

. Ιη~στρδφcίς, μτχ. πcιθ. CΙoρ. 15' '1:011 Inca~e4φco' 
Ιnια~eliφ;;ιιaι ιiπρφ.· lnca~eaφΌS 6ποτ, . 
ΙnI-oτρcnτoς, ο" (lnco~eiφco)' ό πρός δνστρέ

φετσΙ τις, ό πρός έΣUτόν έπιΣΎΡWν :rήν ΨUXήνη 
τ6 βλέμματα TQv όνθΡώπων Ι δθ .... ό θαυμαζόμενος. 
Ιη~ρcφlιc;, ii' ό στρέφων τήν προοοχήν του 

πρός τι(να), ό προσεκτικός, δYΡUπνoς. όξύνους, 
διορατικός. Έ1ι ';011 . 

Ιη~ριφω. μ.λ. -φι»' ιl6ρ. cι' ΙΠΙ~I'ΨII' στρέ
φω fιyuρΙζω. πρός τι μέρας; . 2) στρέφω πέριξ, πε
ριστρέqιoμαι, περιστρέφω. 3) μετατρέπω τινό, τόν 
κάμνω νά έπανέλ8Ι) εΙς τήν εύθεΤαν όδόν, τ6ν 
δι~ώνω. · . .4) KUΡτώνω, αυστρέφω, κ6μγω τι νά 
λυγΙσl].- Μίσον ' xcιΙ πcιθ1)τ. Inc.~,ι"oμoa, ιi6ρ. δ' 
.... ~,4"". ατρέφω tΜΑUΤΌv yUρω, yuρlςω 6nIαω, 

στρέφομαι 6πΙσw Ι πηγαΙνω πρός τό όπΙσw καΙ πρός 
τ6 έμπρός, περιφέρομαι, περιπλανGJμαι Ι έπισκέπτο
μαι. 2)στρέφομαι, μετατρέπομαι, μεταμελοΟμαι, 
μετανοώ. 3) βλέπω . πρός τι, στρέφω τ6ν νοΟν 
πρός τι ιι ίντ.υΟ.ν, προσέχω, έξετάζω, άπονέμω σέ
Βας πρός τινα Ι μδτ2: cιίτ. ύπαινΙσσομαΙ τι(να), όνα
φέρομαι εΤς τι(να),- 111 ιiμτΙS. 8νι;;γ. στρέφω έμαυ
τόν πρός πόσαν κατεύ8uνσιν a έπιστρέφω.- ΙΥ 
μτχ. πcιθ. πι::χ. Inaσ~e«μμέl'Οι;, ." ο" = Inca~eιqnji, 
ένθερμος, σφοδρός, βιαστικός. 
Ιηι-οτροφάδιιν. 8π(ρ. · (inια~e4φω)' στρεφόμενος 

έδGJ ι(αl έκετ, πρός δλα τά μέρη, στρεφόμενος 
δεξιό καΙ όρ,στερά Β Ιnισ~ριφώι;, έντόνως, ζωηρώς. 
Ιη~~ 'iι (/πια~ρέφωγ τό περιστρέφειν, 

περιστροφή, τό έπιστρέφε ιν (στροφή όπΙσω) πρός 
έπΙθεαιν 11 ώσ. 8ΠΙ πλο(ων, άλλαγή κατευθύνσεως 
(πορεΙας), στροφή. - 11 (Inco~eiφoμoa)' προσοχή, 
φροντΙς , εlδοποΙησις. 2) τό περιστρέφεσ8αι έν 
τινι Tόπ~, περιστραφή 11 δωμό.~ω" IIIισ~ρoφaΙ -= τ6 
ένδlατρΙΒειν είς τά πατρικό δώματα (τόν πατρικόν 
otKovl , η έπιστρσφή είς τ6ν πατρικόν οΤκσν. 
Ιη'-οτροφος. ο" (lnια~ρiφω)' 6 6ναστρεφόμε

νος μετά τινoc;, ό έρχόμενος εΙς έπικοινωνlαν μέ 
τι(να ί 11 ό ένδισφερόμενος περΙ τινός. : 
Ιηι-oτρώννϋμι=lπια~oρ."ιIμι (δ ΙSλ.). 
Ιη~ρωφάω. μίλ. -ιJααJ' θι.ιμισ,;. το!} lπι~e4φω' 

. 1ιcιτiι. τό πλ.Ιστον δμ~ CΙπcιντq. ιiμτΙS. , εν τ~ ivvo(q. 
,1:0[1 μίσου Inι.~e4φομιι.ι, συχνάζω εΤς τινα τόπον , 
έπlσκέπτομαι τόπον τινά Ι έρχομαι εΙς τόν Οtκόν 
μου, καταλαμ6όνω τ6ν οΤκ6ν μου. 
Ιη'στω CΊντΙ ι.ι .... ο, δ' 'νιχ. Π;ιοστ. wll lπΙ

.~αμαι. 

Ιη~ouy-άyω. ιnλ. -41-- αυνόγω (συγκεντρώνω) 
έπl τό ούτό έχ νέου, ouνάγω καΙ φέρω εΤς τινα 
τόπον. 'Ee cι~ιιll τ~ 
Ιη~ν-δyωyι\, .". fι tnl τό oiJT6 συγκέντρωσις 

l:v τινι τόπω. 
Ιη~ouν-ιίyμΙνoς, μτχ. πcιθ. πρχ. '1:011 ΙπιαιJ1"άyω. 
Ιn~ν-lστημι. μΙλ. -_.ήσαJ· θέτω όμοΟ έκ 

νέου.- 11 Πιχθητ_ μ.τ4: 'ν'ΡΥ. ιloρ. δ' -έα~". πρχ. 
-έοηχα' άπό κοινοΟ μετ' δλλων άνθΙσταμαι κατ6 
τινος, αυνωμοτ" κατά τινος. 
Ιηι-ouν-τρ.ιιω. μiλ. _-l(ιtιμιιΙμαι ' τρέχω ό

μΟΟ πρός Τινα τόπον. 
ΙnI-oUΡΜα. -a"Oi, τ6- πδν τό συρόμενον κατό

πιν τινός 11 ή ούρό όφεως Ι ή γραμμή (τό Τχνος) '1-
τις σχηματΙζεται δπιαθεν παντός συραμένου κατά 
yi"\c; πρόγματος. Έχ τοll 
Ιηι-ουρω· σύρω κατόπιν, σΒαρνΙζω κατόπιν.- • 

πράττω τι μέ νωχέλεισν, παραμελQ, παρατρέχω. 
tnMni-oTioN;, "ιω;. 'iι (Ιncα.",/.~αμιι.ι)' 8oρu-

6ώδης ουγκέντpwaις ένσντΙον τινός, ·ταραχι'ιι 8ό
ρυβος. 
Ιηι-οφάςω, μίλ. -fφ' σφ6ζω tπι τινος, έπόνω 

εΤς ΤΙ' ΤΙ σφόζω κατόπιν, θυσιάζω. 
Ιιrι-oφilής, .i(lnl+a~Hj"ac)' 6 έπιρρεπής εις 

nrGJOIV, ό μήάσφαλής. όσταθής. άΒέΒαιος, όκρο
σφσλής. 
Ιηι-οφάπω. μίλ. -Ιι», μΤΥν. τόπο, τοll Ιπιαφά.t_. 
Ιηι-oφiyyω, μ.λ. -,ξω' δένω σφιγκ.τό, στερεώνω. 
Ιηι-oφρCίy'ςω. μ.λ. ·ΙσαJ, ιiττ. -Ιώ' θέτω σφρσ-

γΤδα έπΙ τινος, ένσφρογΙζω, σφραγΙζω. 2> έπιβε-
6aIGJ, έπικυρω. '~ cι1,;o[l τό 

Ιιι~cnpρCίyιoτιΚ. -οίί, δ (lπιαφea,ΙζαJ)' 6 σφρο
Υlζων rI 6 ύπογρόφων, ύπογραφόμενος. 
in~οφύΡΙΟΥ. τό (Inl+.φvtl6 .. )· χαιτι!ι τό πλ.Ιστσν 

'ν τlj) πλ rιθ: λωρ(α f) πόρπaι, διό rGJv όποΙων αΙ 
δύο πλόκες TGJv πεΡΙKνημlΔWν συνεδέοντο μεταξύ 
των (προσεδένοντο) δνωθεν Ti'jc; γαστροκνι'1μης 
καΙ έπl τών OΦuρGJν. 2) τό κόλυμμα Ti'jc; κνήμης. 
Ιηι-οιεδ6Υ. iπΙp: πλησΙον, αύνεγγυς. 
fnι-oιcIciY. ιiltρφ. πoιrιτ. CΙoρ. δ' του IΠΙχιο. 
Ιηι-οιείΥ. ι1πρφ. ι10Ρ' 15' ';0[1 IΠΙρ. . 
Ιnι-oιερώ. 'πΙρ. (/πΙ + .Xatl6i)· καβ' δλην την 

Υραμμήν, ouVEXGJc;, κατά σειρόν, εις μΙαν γοομμήν, 
6 εΙς μετό τόν δλλσν.- ιι 'πΙ χρ6νου. 6a8μιαΙωc;. 
κcπό oqXN, διαδoXικCις. 



ίίο 

'Ετvμ.: lπισ".ρω <·/πί σ".ιΩ> 6PTcιιν: lΙιι!ι τόν τό
νον π~6λ. έ"ποδώ ... • πρδλ. σ".ιό, Βν τlj\ Ι. σ".ριΡ 
Πινll. Ι"σ"eρω. ΌμΥΙΡ. 2"ερΙ" (σιινών. τlj\ wHπeceo,), 
τό των Ιλλ."νιστ. χρόνων dλο-σ".,.ι,· ix~. σ"e- (δλ. 
Ι"ω) + προσφιιμ. -eo-. 
Ιηι-σxεσfσ, ίων. -Ι." 'Ij (imp)" πρόφασις, δι

καιολογία. 
Ιηί-σχεσις, -eω~, ofι (I:ιci"ω)' σταμότημα, κώλυ

μα, άναχαlτισις ιι άναβοΜ, άργοπορlα 11 άπροθυμία. 
Ιη-ισχυω, μέλ . -vσω' καθιστώ τι lσχυρόν, ένι

σXύι.J.- U ιiμ,!;. εΤμαι iι γlνομαι lσχυρός.- ύπερι
σχύω 11 έπιμένω. 
Ιη-ίηω, πσψΧλλ. ,ύπο, ,oίi IΠΙρ' κρατώ Τι δι

ευθύνω πρός ΤΙ.- 11 διατηΡώ έν τινι, συγκρατώ. ό
ναχαιτίζω, έμποδΙζω. 2) dμτδ. παύι.J, σταματQ, 
όπέχω. 
Ιηι-σχών, μ,χ. ιioρ. 6' τοΟ 1πι" •. 
Ιηι-σωρεUω, μίλ' -σφ' (έπΙ+σι»e4,)' αωρε(ιω έπΙ 

τινος , συσσωρεύω, 
Ιηί-σωτρον, έπιχ. Ιηίσσωτρον, τ6' ή μεταλλΙνη 

στεφάνη ή τιθεμένη έπl τοϋ τροχοΟ (σώτeο't'=ΤΡΟ
χός, ρόδα), χο ι ν. «τσέρκι της ρόδας». (πρδλ. σώτρο. 
Πoλιιll~. ώσ . Ήσυχ. «σωτeevματσ' τcl τον τρο"ον Ev
λ.' "σΙ d έπί τοvτοι~ σIδrιΡo, lπΙσωτρο ... -, πcιιp' 
'Βσ. lVσσωτιο,' ·σσωτρο... <ΙCΙΙΠ. *qviotro- πρδλ. 
δμηρ. Ι-σσev. (-έδΙωκε), σ~νσxρ. CΥάv&te (θtτω ι:ις 
κΙνησιν) χλπ.). 

.... τιΥ{ι, ofι ' διαταγή, έντολή, ΠΡοσταγή. "k τοΟ 
Ιηι-τσYiίνσι, ιiπρφ. «ορ. δ' του lπιτιίσσφ. • 
Ιηί-ταyμa, -στο" τό (Ιπιτάσσω)' πρόoτayμa, 

διαταγή. 
Ιηί-τδΔCς, !ιιιιρ. civtl lπlτrιH, (δ δλ.). 
'ηι-ταιιτ., -fleo" δ (Ιπ.τιίσ_) οΙ 
Ιηι-τάιιnις, -ov, δ (ιπιτσσσω)' ό. έππάσαων, δι-

ατόσσων, διοικητής. 
Ιιιf-ταιιτoς, ο" (I~ιτάσσω)' 6 tντεταλμtνoς, t

πι6εδλημένος.- 116 δπισθεν πaρaτετayμtνoς ι.ι 
lιιΙτσ"τοι=ή έφεδρεΙα στρατοο. 
Ιnι-τδΙαmωρcω, μ.λ. "σω' ταλαιπωρoOμaι (ιιο-

π!όζω) έτι περισσότερον (έπl πλέον). 
'.ι-τδμις, δ' Ιν. Ίποτ. ιioρ. δ' wδ 1,,"_""" 
.~ .. τάμνω, !ων. ιiντΙ lπιnμ_. 
.... τινύω, ποιητ. «ντΙ lπιτeΙ_' τaνόω, όπλώνω, 

τι έπόνω εΤς τι. 
Ιιιf-τσξις, -.~. '1ι (lnιτσσ_γ διαταγή, προσ

ταγή: lπΙτιιξ., τον φ6ροv=τακτοποΙησις, διaKανo
νισμός, τi"\ς φoρoλoγιaς, ή κατ' άναλoγlaν έπιδο

. λή φόρου. 
'ηι-τiράσσω, CΙπ. -πω, μjλ • .,.. τaρόασω tn 

μδλλον. , 
Ιη"τάρροδος, δ, iΠ8ΧΤ.Τό CΙντΙ Inl(/eo80,' tπα

Ρωγός, 60ηθός, ύπε:ρασπισΠις, σύμμαχος. 
Ιη'-τδσις, -.Φi, '1ι (1.,"'_), έκτασις, Ιντασις, 

-τέντωμα8 • 
• ηιτάσσu, Ιπ. -πω, μjλ. -,.. ιi6ρ. rιι.' -Ιτιιξσ.

Ωrιι.tητ ., ci6p. rιι.' -ndrι'ιP' κρχ. -Wτσyμαι' τοποθετω 
τι(να) έπόνω ι:Ις τι(να), όplζω τινά ώς έπιτηρητήν 
τινος, διoρlζω άρχηγόν. 2) διατόσσω, προστόσσω. 
-Ilrιι. .... ,. ε1μαι ύπό τός διαταγός τινος, διατόσσο
μαι ν6 πράξω τι Ι 'πΙ πρσΥμ. διατόσσουαι, δίδομαι 
ώς διαταγή: τσ lπιτασo6μe_ = αΙ διδόμενα ι δια
ταγαΙ.- n τόσσω (θέτω) τι έπειταόπ6 δλλο (όπ'
σω), έν tφεδρεΙQ a ώσ. θέτω τι πλησΙον δλλou. 
Ιηι-τάφιος, ο" (lπΗτάφοι;)' 6 έπl 'ΤΟΟ τάφου Τι 

παρά τόν τάφον -11 λ6Υο' έπιτιίφιο, = λόγος όπαγ
γελλόμενος έν 'Αθήναις (κατ' hoς) πρός τιμην 
τών έν πολέμιιι πεσόντων' τoιoOτ~ π.χ. "ιτο δ Μ6 τοΟ 
ΠιριχλΙοιι, ίχφωνΥΙθιΙ, (θοιιχιιll. ΙΙ Βδ χ. '.). 
ι ... τιιυνω, μίλ. -tι"φ· έπισπεύδω, ώ8Q τινα 

πρός τό έμπρός, κόμνω νό γΙνι;ι τι ταχέως. 
.... τcIlαι, ιiπρφ. ιioρ. cιι' τοll lπιτ~Uc». 
.... τcιν .. , μjλ. -τ .. ώ· Ιων. ΚΡΤ. ,πιτ.Ι .. _ ... -

Πιι&ητ. ιi6ρ . αι' ' -π.t6rι ... ' πρχ. ατσμσι' έκτε'νω tπι 
τινος fι όπερόνω τινός. 2) τε'νω, τι:ντώΥω 11 μτφρ. 
tπσ.ιξόνω, έξυψώνω U έξεγεΙΡω, πaρoρμCι.-Πcιιh!τ. 
όcτεIνoμaι, όπλώνoμaι, έπΙ τινος (~ nJ ,.οιινιοτη
.. 6ρymQ κ,χ.) Ι -yaνι~, δaoaνfςoμaι, 0ιιοα6λ-

λομαι εΙς δασόνOUς " έντεΙνομαι εΙς τό έπaκρoν.
όντέχω, ύποφέρω. 
Ιηι-τεφςω, μιiλ . -Ισω, ιiτ'1:. -rώ' οΙκοδομώ φρού

ριον iι καταλαμδόνω ώχυρωμένην θtσιν έναντΙον 
τινός Ι έγεΙρω τεΤχος fι περιχαράκωμα κατά τινος 
(χιιρ. έν Tr.\ έχθρικf,j ΧώPQ εύρισκόμενος) Ο μ.τ' cιιΙτ. 
τ6ποιι, όχυρώνω. Έ~ cιι!)τoO τό 

inI-Tc'xJaIς, -ε~, iι (ιπιτ.ι"Ιζω)' τό έγεΙρειν 
τετχος (όx~ρωμα) έν τι:! έχθρικι:! χώPQ, ή κατόλη
ψις (κατοχη). 

έηι-τι:ίχισμα, -στο" τ6' όxuρόν, φρούριον (OIKo
δομηθέν ούτω, ωστε νό KUPIaPXr:i έπl Τi"\ς χώρας 
τοϋ έχδρου) . 

Ιηι-τι:ιχισμ6ς, -οϊί, δ='πιτel"ισι,. 
inι-τcΙι:στcον, ρ'l]μαιτ. έπ Ιθ. · Ηί τι". lπιτdaί" 

=πρέπει νό έκτεΜ τις. 
inι-τι:Ιiω, μ.λ. -Ισω' έκτελώ, συμπληρW, τελει

ώνω 11 έκπληρώ, χιιρ. έπΙ εύχwν Υι ύποσχέσεων. 2) 
τελώ θρησκευτικόν καθηκον. 3) πληρώνω, όπο
τΙνω, καταδάλλω 11 μτφρ. _ν τιί) μ'σφ : 'πιτελοϊϊμσι 
τά τοϊί rι1Iω,=πληρώνω τό χρέη του γήρατος, ύ
πόκειμαι εΙς τό 6όρη τοϋ γήρατος " 'πιτελoϊίμllΙ 
-θά,,(ιτο ... - πληρώνω τ6 χρέος (τήν όφειλήν) τΟΟ 
δανότου, όποθνόσκω. 
Ιηι-τε1ής, i, (lπι+αΜ,)' 6 φερόμενος εΙς πέ

ρας, πλήρης, τέλειος" τετελεσμένος a (iVIPY.) ' όπο 
τελεσματικ6ς. 

in .. τiΙΙω, μΙλ. -τ.λώ· ιi6ρ. cιι' -ιτ.ιJ.cι· πρχ. -τΙ
ταλ"σ ' έντέλλομαι, παραγγέλλω, διατόσσω, κελεύω 
11 μιτci ιιοτ. _ροσ. δΙδω διαταγός εΙς τινα Ι ώσ . χcιιΙ 
iv ΤΦ μjσφ.- 11 ιiμte. οΙ μ'α .• άνατέλλω (έπl τοΟ 
ήλΙου καΙ TQv όστέρων). 
Ιη .. ΤΙμν .. , Ιων. -τάμ_' μΙλ. -τ.μώ· ιi6ρ. δ' -h.

μα ... , ciττ. χcιιΙ Ιιιιν. -~τ;;'μo.· κόπτω iι κάμνω. χαρα
γήν έπΙ τινος, κόμνω Ιγκοπήν, τραυματΙζω " συν
τέμνω, σuντoμεύω, κόμνω έπιτομήν Ι διηγοϋμαι έν 
περιλήψει. . 

inl-ΤCξ, -."0,, '1ι (ΙπΙ + τ.".τ"γ ι'ι μέλλouσa νό 
γεννήσι:ι, ή έπΙτοκος. 
έη .. τcριιfις, .,. 6 τέρπων, τερπνός, εύχόριστος. 

'Εχ το!) 

inI·Yiρnoμa., ncιι1'!J'l:,' τέρπομαι έπΙ τινι. 
Ιηι-τέτδμσι, πa:θ'rιτ. πρχ. τού έπιτ«Ι_, 
έηι-τετ{ιδεuιια, πρχ. τοΟ 'πιτrιδcίιω. 
Ιηι-τCτρσnτσι, Υ' 'ν. παιθ. πρχ. τoίi lπιτρ~_. 
Ιηι-τετράφσται, Ιιιιν. γ' πλ 'ι]θ. παιθ. πρχ. τοί! lπι-

ΤI~πω, 
Ιηι-τεύχω, μ.λ. -ξω' κατασκευάζω διό τι . 
Ιηι-τεχνάομαι, cittoe.· μnχανεύομαι, έπινoGι, τι 

πρός τινα σκοπόν.- 11 έπινοώ τι κατό τινος. '8& 
cιι~τoίi τό 

Ιηι-τΙχνησις, -8Φi, iι (ιπιτeχ...σομσι)" ή έnινό
ησις πρό~ τινα σκοπόν, πανουργlα, τέχνη, τέχνασμα. 

Ιηι-τ{ιδειOCί, σ, ο ... , !ιιιν. Ιηιτiιkoς, 'Ι' ο" (Ιπ,
τrιδέ,)' ό κσμωμένος (6 κατόλληλος, όρμ6διος) δι' 
Ινα εlδικόν σκοπόν, πρόσφορος.-. χρήσιμος . ' c:ι
φέλιμος, έξυπηρετικός Ι όναγκατος ! τά lπιτήcJ.ι. 
~ τό πρός τροφήν όναγκατα, τό tφόδια. 2) in! 
προσώπων, φιλικός, χρήσιμος, εόνοΤκά διατε8ειμt
νος a ~ 060. στενός φΙλος, οlκετος (λrιι.τ. necesι&
rlus). 

έηι-τιιδειότικ. -.το" i\ (ΙπιτήHΙO~)' όρμοδιότης, 
καταλληλότης, εύκολΙα διό τινα σκοπόν. 
Ιη .. τιιδε'ως, Ιων. -Ιως, ίπΙρ. τοΟ 'πιτήΗιο,' κατ

αλλήλως, χρησΙμως. 
Ιηι-τιιδΙς, μτΥν. Ιnf-τιιδcς, ίπΙρρ. iσΧ1jμ:ι:τισμιvόν 

dισιΙ ιhι tfj, KIpIIJp. Ι.Ι τάΜ' έπl ώρισμένιιι σκοπςι, 
έπΙ τούτιιι, έπΙτηδες, tσκεμμένως, λαιτ. CόηιυlΙο U 
σκοπΙμως, tσxεδιoσμtνως Ι δολ/ως, πονήρως. 
Έτvμ.ι XCΙΙΤ' Ιλλοιι, o~Ι i1ι, τoίi lπΙ τσδe, "λλ' 

h '1:ι~ πιριφρCΙσιlll, ·'πΙ τό ιJδo, (= ίη .Id coιn
modum, Ιη Id bonuιιι, ei bono ), π r-δλ. λαιτ . Idδneus 
(- έχων τός πρός τοΟτο Ικανότητας) <*ίdδ ίπΙρρ. 
-"(οτθ. It&, Ιιιπ. ·Ιdt-·δ .(έπΙθημcι.=πρό~). 

tn .. yIιΔC ...... ~"" τό (lπ .... "δει'ιcσγ δ, τι τις έπι
διώκι:ι, Elc; δ,n 6νφχολετταΙ τις, άσxoλla, έπόγγελ· 
μα, αwN5cιιa (1Μ. ιtudlum, InsfItu'um) • 



.... τiιδcUCΠlίι -.~, "4' προοο..χ" εις tnιδ/ωξιν fι 
όσχολΙαν τινό Ι ή έξόσκησις fι 1'1 c::inoUδι'ι πΡ6Υμα
'J6ς τινος. 'Εχ '(08 

.... τιιδcw, ιι'λ. -οα» (Iιιιnι"ι)' οΙ xρ6ν~ι '(OU δ
μφς; σχτ,μιΣτΙΙ;;ονταιι cb, ic!tv τό ~. f!oςo αύνθa'(oν h '(fj, 
Ιιιί ILCXI nιcJ.Vc» (δπ.ρ eiv 6πιiρXΙΙ)' ιi6ρ. αι' InntfMvaa, 
ιι:ρχ. InI~antcJavxa' έΠιδιώκω τι, iι καταΥ/νομαι είς 
τι, όσκ" 'τι, έπαγγέλλομα/ τι, fXW τι ώς t-pyov μου, 
ώς έπόΥΥελμα, λαι'(. stude,. '.1 11 ώα, έφει.ιρ(σκω, έ
ntvoG), τι U μιτ' ιiπρφ. λαμ66νω φΡOντlδa, φροντ/ζω, 
μεριμνG), νό πρόξω ΤΙ.-Παιθητ. όσκοΟμαι, διό κόπων 
KOI όσκήσεως Υ/νομαι τοιούτος η τοιούτος. 

'nί-τηΙΙΤOς, ο,,' λυωμένος (χυμένος) έπόνω εΤς 
τι, 1: κολλημένος έπ/ τινος ώς όνάΥλυφος Ι μτφρ, 
έπιπόλαιος, προσποιητός, κ/βδηλος 'Εχ τοl} 

'.ι-ΤΙΙιιω, μελ. -lιo' τήκω τι, λUΏνω τι KOI τό 
χύνω έπάνω είς τι. 
'.ι-τηρCω, μελ. -qaιo' καιροφuλΟΚΤG), πaρσμo

νεύω, προσμένω μετό προσοχης. 
'.ι-ΤΙ8"μι, μίλ. lπι1'J-ήσω, ,χάρ. cx' Im/hιxa' πρχ. 

έπ,~έ(J.ι,χσ· θέτω, τοποθετώ, τι έπ/ τινος. 2> στρέ
φω τι πρός τι, ·προσηλώνω. - n έπlθέτω πώμο fι 
κόλυμμα, κλε/ω (θύρον π . χ.) : ..;μ" ιIt<σHlϊ"σι πv
χ,,,ό,, "έφο. tjcJ' ln,t'h."a, - νά Kυλ/σr.ι (ώθήσr.ι) 
πρός τό όπίσω πυκνόν νέφος καΙ νό τό 6tor,ι ώς 
πώμα έπl τοΟ ... - 111 θέτω έπl πλtoν, nρoσ6έτω.
lν θέτω τι ώς τέρμο, έπιθέτω ώς σuμπλήρwσιν tρ
γασ/ας τινός.- ν έπιθέτω, έπιβ6λλω, ILUp. _πΙ ποι
νιί)ν 11 ώα. δ/δω δνομα.- νlδ/δω έντολήν iι είδη
σιν 11 στέλλω δι' άγγελ/ας.- νι μία. lπ,τΗJcμa" 
ιiόρ . δ' 'πa(J.έμ",,,· θtτω έπάνω μου, 6όλλω έπάνω 
μου, φoρC>, ΤΙ θtτω τι δι' έμαtJτόν. 2) έπιδ/50μαl 
εΤς τι, όσχολοΟμαι μέ τι, κοταπιάνομαι μέ τι. 3) 
έnιχεlpC> τι, κόμνω όπόπειρaν, προσ66λλω, έπι
τf8εμοι. 
'.ι-τΙμ6ω, μιλ. -qσα»' 6ρlζω τιμι'lν (όξlαν) tπ/ τι

νος πράγμ. , κάμνω τήν έκτlμησ/ν τοο, Acxτo ι,.IΙIm"r. 11 τιμώ, έκτιμώ, δεικνύω έκτlμησιν πρός τινα. 
2> ύψώνω τήν τιμήν (τών ώνlων π.χ.).-Παιθητ. όνο
τιμώμαι, ύψώνεται ή τιμή μοο.- • έπι6όλλω ποινή ν 
εΤς τινα (JIt! διχαιοτιί)ν) , fι έKΤΙμQ (σχολιάζω) τήν 
έπιβληθεΤσον ποινήν, ΙSιατιμG). 2} όποδοκιμάζω 
τινά, κατακρΙνω, KατηyOρC>, tλέYXω, μέμφομαι. 'Ε; 
,,·jtoi) τ? 

'.ι-τfμιισις, -.OIf, fι (I .. _.μdα»)' μομφή, t-λεγ
χος, έπίπληξις. 
'·nι-τίιιιιτι1ς, -oiJ, δ (Iιιι~.μιίφ)· ό έκτιμητής.-

11 6 τιμωρών, τιμωΡός, κολαστής: 'πιτ,μ",Πι. έρ
Υ_=έκτιμητης fι tλEYKτης TG)v πεπραγμένων. '10;, 
~~τoί) ,;ό 

'ηι-τίμιιτιιι6ς, ιt, .. (I.ι~.ιιιιτιk)· φιλόψογος, 
ρέπων πρός τό έπιτιμδν, 

'nι-τίμ{ιτωρ, .oeo" δ (In._.μιίω)· έκδικητής. 
'.ι-τίμισ, -1). (,ιιιτ,μο,)' όπόλαυσις πόντων των 

πολιτικών δικαιωμότων καΙ προνου/ων.- Ι fλεΥχος, 
έπ/πληξl$; Ι τιμωρΙα, ποινι'ι. 

'.ι-τfμιoς, ο" (lιιl+Ι-.μι)' ό Ί'ινόμενος πρός τι
μήν τινος.- Ι τδ lπ,~Ι,"o" ij "lπ,τΙμlα ώ, o~α. 
=ή όξΙα fι " έκτΙμησις πράγματός τινος 11 ι'ι τιμή 
ή όφειλομένη εΤς τινα. 2) ό κατ' όναλΟΥΙαν προσ
διορισμός όποζημιώσεως, ποινή, τιμωρΙα • ~άιι.τΙμ,α 
riJ, "σσ.βιί~=τόέπΙxειρα (ή όμοι6ή) της όθεΙaς. 
Ιιή-τΙμος, ο" (InΙ+~lμή,· 6 έν τιμr) ων D ό όπο

λαύων πάντων TG)v δικαιωμότων τΟΟ. πολ/του (ιiντ Ιθ. 
,;$ .~ιμo." . 

.ιιι-τfτ8ιoς, ο. (Ιnl+ .. ιτ/hι)· ό έπl τΟΟ ατήθους, 
ό έπl τού μαστοΟ όναπαυόμενος, ό θηλόζων. 
'.ι-τιτρώσιιω, μ'λ. -~eώσα»' πληΥώνω έπl τt\ς 

έπιφανεΙας. 
'.ι-ΤΙω, μίλ. -ρσιιο' έnι6όλλω ποινι'ιν tnr τινος, 

τιμωpG). 
-Ι ... τΙάω, ciΠ'ιJρχ. 'ν. (δλ; τUα»)' ιiνώμ. Ι6ρ. δ' ,_ 

έ~lίp. ιiπρφ. lιιι~1ίΙNΙ' φέρω με8' όπoμoνt\ς, όπο
φtpω, ύπoτ6σσoμc;ιl. 

'nι-τllιτω,' y'-·Av.- Προο'(. ιioρ. ιr '(06 ·'n.~Uιιo. 
,.ι-τοιιί, -Ι) {lna~aUc»>' Γι πρός τόν οόρόνιον 

~λoν δνοδος αστέρος τινός, όνστοΜ 11 ΙΊ tnoxιlι 

11 • 

(ι'ι περloδoς) 1'fις έμφσνlΣCΩς όστέρος τινός -έγ 1'9 

~~1μά .. , μaλ . .qσα»· τoλμG), ύπομένω, λαμ
δόνω τό θόρρος να πρόξω τι . 
'n1-τονος, ο. (lιι, ... Ι_)' τεντωμένος, τσνuoμt

νος, fVTovoς.- Ι cb, o~. IlιιI~o"oι ('νν. Ι",.,)' 
αχοινlον δι' ου πρδΥμά τι εΤναι τεντωμένονfj προο
δεδεμένον Ι σχοlνlον πλοΙου, ΈΙCτεινόμενoν tK τοΟ 
πρός τό όπΙσw lστοΟ. 
'.ι-τοξάςομσι, ciIto8.· τοξεύω έναντΙον nv6c;, 
'.lτ6σσσις, δωρ. μτχ. ';01} Im.oaCJI. 
'.ι-τρΙ.Ιouσι, ίπ. Υ' ιι:λη8. '(ου lπ,τel".. 
'.ι-τράnω, Ιων, civ~! 'ιιιτllέΙΙα»' 'm~ιισψσ, Ιιιι-

~edψoμaa, ίων. ίνιρτ. 4όl,. cx' χοιΙ ιι'α. μιλ. 1:06 Ι
ιι,τρέπω. 

Ι.ι-τρcnnον, Ρ'ΙJμ, 'π(8; ιJιtϊ ΤΙΝ .-.Ι-ι"-
πΡέπει νό έπlτρέπr;ι τις. 'Εχ '(06 
'.ι-τρΙ.ω, μ'λ. -ΨΟΟ' 46ρ, cx' -he.φo, Uρ. ΙS' 

-έτeαιιo", - lιΙίαον, !οιν. μaλ. -qιiψoμa,' ci6p. δ' •• -
~eαn6μ",,'- Πcxθητ. !ων. ιi6ρ ... ' -6τριiφ/hι'" ιi6ρ. 15' 
-ιτe4π",,,' τρέπω fι ατρέφω τι πρός τι μέρος,- ΙΙ,
Q1JV, κλΙνω, έχω κλΙσιν, πρός τι. 2> πορσδΙδω, έμ
πιστεύομαΙ τι εΙς την φύλαξlν τινος Ι όνόθέτc,.) τι 
εΤς τινα, έμπιστεύομαι έμaυτδν εΤς τινα.- Πaιθητ .. 
εΤμαl tμπεπιστευμένος εΤς τινα 11 Φ lπ,τ.τρdφσ~σ, 
ωοι (Υ' ιι:ληθ. πρχ. ιiντΙ 'nΙ~.~flOμ.uέ"οl τΙοΙ) = εΙς 
τοΟ όποΙου τήν προσταο/ον fxooOI δοθη (ποραχω
ρηθf\, εΤνοl έμπεπιστευμένOl) ΟΙ λαοί Ι Ι <Ο2αl • ,uya. 
ο(ιιισ"δ, 'ιr,τheαπτα, (Υ' 4ν. πρx.)=εΙ ~ τ ός έποχό::; 
τοΟ έτους (τός dSea.) εΤναι έμπεπιστευμέναι αl πύ ο 
λαι τοΟ ούρανοο (νό τός όνοΙγωοι δηλ. KOI νά τός 
κλεΙωσιν) ι! τ-ι)" ιlιιrι)" iπ'τeσφθa,,=έμπεπιστεuμέ 
νος μέ τι'ιν διοΙκησιν 11 μία. έμπιοn;ύομαι έμουτόν 
εΤς τινα.- 11 μετα6ιβάζω τι εΤς τινο ώς κληρονο 
μΙαν, κληροδοτώ τι είς τινα.- 111 παραδ/ΔW, παρα
XωρG), όΠOXωρG) U έπιτρέπω, όπομένω, άνέχομαι . 
'.ι-τρCφω, μ.λ. -1J.e.ιpω' όνατρέφc.;, συν τηρΙ:' , 

διατηρώ 11 γ8ν . τρέφω, μεγαλώνω. 
'.ι-τρέχω, μΗ. αι ' -(J.ρέξομα" ιΧορ. αι' ·.θ-ρεξσ· 

Φα. (ώσΞΙ ίΧ ρ. έπ,~ρ.μω) μΗ. -δραμο;;μσι, i6~. Ι ' 
-έ"ρ~μo,,' πρχ. δε'ριiμ",xα, π~)(. 1) . - δέδρομα' τρέχω 
πρός τι(να) 1\ τρέχων πΙπτω έπάνω είς τι( να) 11 ορ
μώ, έπιτΙθεμαι αίφνιΙSΙως .- 11 διατρέχω έκτασί\ ' τι 
να 11 έπιΨαύω (έγγ/ζω), δήως τό δόρυ τήν όσπ ίδα ι : 
έπεκτεΙνομαι, έξαπλώνσμαι, διαχέομαι. 2) /1~:' ~!: . 
κατακλύζω, πλημμυρΙζω, δπως 6 στρατός 6 είσβάλ
λων είς τινα χώρον. 3> διατρέχω τι , πραγματεύο
μαΙ τι όκροθιγώς (λ~τ . orafione percurrere).- ιι 
τρέχω κατόπιν ~ κατο3ιώκω, έρευ νώ διό τι { να), ό
νοζητω νά οολλάδω τι(νό). 
'nf-Tρctov, '.ι-τρCtσι, π"ΟΟΤ. χαιΙ ιiπρψ, ιiop . 

cx' τ"ϊi lπιτρeπω. 
Ι.ι-τρΙΙω, μελ. -ψω' παιθητ. ιi~ p . 15' lπιτetβ",,,· 

τρΙ6ω έπl της έπιφανεΙας 11 κατατρί&ι, συνΟλΙβω, 
Kαταστρέφω.-Π~θητ. καταστρέφομαι έντελώς, ό
φονΙζομαl. 'Ε, «~τou τό 
.n1-τρι.τος, ο" (lπ,τρΙl5ω): κατατριμμένος, λ~ 

μένος 11 μτιfΡ. πανοΟΡΥος, δόλιος n τετρμμένος, λ/
αν συνήθης, άΥορστος, δσημος, «κάθαρμο». 
'ηΙ-τρΙτος, ο.' ό περιέχων fva άKέρaΙOν καΙ 

τό 1/3 έπl πλέον (1+1/. ij '/ι) Ο lnl~e'~o. (Ινν. διί
"ιισμσ) - δάνειον, τοϋ όποΙοο τό 1/. έπληρώνετο 

. κατΊτος ως τόκος, ήτοι πρός .3.3 1/. έπl τοΤς έκατόν. 
'.ι-τρonσfος, σ, ο" (lπιτρoaιf>' ό έπlτετραμμt

νος, έξουσιοΟΟτημένος, άπεσταλμένος. 
'.TΡOWda, ~I {ιπιτρο __ ,' έmτρόπεuσις, κη

δεμονlα. 
Ι.ι-τρ6ιιc8Olςr -~, -I)-'ιιι~ρ...ισ. '~ «u~oil 'tδ 
'nι-τροncunκ6ς, ιt, δ" (lιιιτρ6πaιισι,)' κατόλ

ληλος διό τό όπούρΥημα τοΟ έπιτρόποu (κηδεμόνος). 
'.ι-τρoιιciιω, μιλ. -σα» (lπJ~eono,)' εΤμαι έπΙ

ΤΡΟΠΟζ, τελώ χρέη έπιτρ6που, εΤμαι κηδεμών, ΙΧ
ματοφύλαξ, ρυθμιστής. 
'.τρο-' fι ('#CI~eI_>' τό όνα6έτειν εΙς όλ

λον περ/ τινος πΡ6Υμ· 11 κηδεμονlα (προστασΙα) έμ
πεπιστεUΜΈΝη (όνατ~ιμένη) ' εΙς τινα. 2) ιiπoλ. 
διαιτησ/α. . 



112 infTρoιιoς-iιrιrσlvu 

Iιιf.τρoιιoς, 6 (ΙΠΙ~ΡΙΠOl)" ό εΙς δν εΙναι έμπt;
πισrευμένη (όνατε8ειμένη) ή φροντlς περ/ τινος, 
8εματοφύλαξ,' οΙκονόμος, έπιστότης, έπόπτης 11 χυρ. 
κηδεμών. εέπΙτροπος». 

..... τροχάδιιν ΙπΙρ, (Ιπι~ρΙ%αι)' δρσμόΙως, συν
τόμως, έν περιλ~ψει: ΙΠΙ~ΡO%άδrt... d,,6e.v.- ήγό
ρευε δι' όλΙγων, συντόμως (cnιιea1:Ii"ow ~ιί 1101-
1ιί HCΙΙ ~ιί HΩΙΡΙCΙ μ6"" ... Uyow-) (Σχολ. Όμ.). 
'η'-τροχος, (ΙΠΙ1:ρΙ"ω)' ό εύκόλως τρέχων 11 

μtφρ. εύφΡοcής, λάλσς. 
..... τριίςω· έπιγογγύζω, προσέτι Τι μετέπειτα 

μουρμουρΙζω, Ψι8υρΙζωΙΙέπΙ tattLYo~, τερετΙζω μετά τι. 
ι .... τρώΥω. μ'λ. ·~ρώξoμιιι' ιi6ρ.6' -έ1:Ρο."οιι· τρώ

γω τι ώς όψον μετά τινος (ώ~ κυρΙας τροφης) Τι 
μετ' σύτην 11 χυρ. όπώρος Τι γλύκισμα. 
'ηι-τuyxάνω. μιλ. -1:WξΟμιιι' ιiόρ. 6' -inxo ... • ε:Ι· 

ρΙσκω τι τυχαΙως (τό συναπαντCι κάπου), συναντώ, 
όπαντG) Ι μιτeι Υιν. πριiyμ., κτυπώ, 6αρώ τόν στό· 
χον, δέν όστOXCι 11 μβteι μtχ. έπιτυγχόνω έν TQ 
πρόπειν τι, κατορ8ώνω n εν '~ μtχ. ιioρ. 6' d Ιπι
τv"Όw - d ΤVXώιι = ό πρώτος πcύ συναντ(ί τις, ό 
πρώτος τυχών, t . i. τυχαΤος, δσημος, της σειρδς, 
ό καδένας. 

t .... TuμβfIIoς, a. ο... (Ιπί+wμβο~)' ό έπl τοΟ 
τύμ6σu Τι παρό τόν τύμ60ν, έπιτάφιος.- • έπΙ ,ων 
)(oι;υ~αιλcilν, ό έχων λόφον έπl της κεφαλης του 
ώσεl τύμ60ν Ι ό ένδιατρΙ6ων (συχνόζων) εΙς τάφους. 

'ιιι-τύμβιος, o ... =lπιnιμβίδιo, (8 6λ.) . 
..... τΟφω. μ'λ. -{J1ιψΦ' πυρπoλCι, κατακαΙω.

Οαιθ, κατοφλέγσμαι Ι εlμaι λυσσασμένος, μανια
σμένος. 

'ιιι-τuιcΙν, ciKpφ, CΙoρ, δ' toll lπ&τv.,,,ά-rω. 
'ηι-τϋιiκ, ., (Iπιnι".ί ... )· ό εύΡΙqκων τόν στό

χον, ό έπιτυγχόνων τοΟ σκοποΟ, ά~ oτελεσμαΤΙKός. 
'IIMPiyciv. ιiπρφ. !iop. 6' ,ιιυ έπεσ{Ηω. 
'ιιι-φcι'νω. μίλι -φιϊ"ώ' ιiόρ. ιχ ' -έφη ... α.· έπιδει

κνύω. 2) ιiμ,6. (ίνν, φ~), φέγγω. φωτΙζω (χυρ. 
δεικνύω φCις).- • Παιθη,. x!JιΙ μίσ. δεικνύω έμαυτόν, 
έρχομαι εΙς φG:ς, έμφανΙζομαι, έπιφaΙνoμαι, αίφνης 
φc.ΙνOμαl. 
'nι-φάνcισ, 'Ιι (lπιφaΙ_)' ή έμφόνισις, τό φα

γέρωμα.- U ή έπιφάνεια, τό έξωτερικό\if πριiyμcιι
:6; τ ,~o~. 
'nι-φδνdς, μtχ. παιθ. ιiop, δ' ,ου lπιφal"ω. 
'ηι-φcινΙστcρoν, -4.~a"&"α.. auyxPLt. χιχΙ fιπιρβ, 

:?i) lπιφc&"όic. 
'ΩMPδνηνcιι, Ιπρφ. καιβ. ciop, δ' 'ςΟIl lπιφal_, 

'Ee cι~τoυ ,ό 
'ιιι-φδν.κ, ir (InIφa"'l_I)' ό έρχόμενος εΙς 

φCις, έμφονιζόμενσς, καταφανής, όνοικτός, φανε
ρός.- U μ~φρ. ένδοξος, φημισμένος, διακεκριμέ· 
νος (λcιιt, IIIustrIs) n ίπΙ πρcιιyμ., όξιόλογος, άξιοοη· 
μεΙωτος . 
. 'Eηι-ip{ινιa (ινν. laρd), _. 'tt (InIφa"'l_I toll 

lπιφαΙ"ω)' ή έορτή τών ΈπιφσνΙων (τCιν ΘεοφανΙ
ων, Φώτι...ιν), ή έμφόνισις τοΟ ΧριστοΟ dς τούς εΙ
δωλολάτρας. 
'η'-φσντος, .,. (lπιφaΙfHlμaι)' ό έν ΤQ φωτΙ "ν, 

όρατός, ό ζCιν. 
'ΩΜΡδνώς. iπΙρρ. '«>0 IΠΙφc&tιtf~· φανερό, δημο

alQ, άνοφονδόν. 
'ηι-φcιτν'διoς. ο" (lπΙ+φdnιιr)" ό έπl Tt\ς φά

τνης (i'! παρό τήν φότνην) εύρισκόμενος. 
'ηι-φcιύω, μίλ, -οω (Inl+φdorJ' έπιλάμπω, λάμ· 

πω, όνατέλλω. 
'ηι-φiρω, μι>., l_loOl' ιiόρ. cι' lπ." .... 7Hcι· ιi6ρ. 

δ' lπ·ή".7ΗΟ" (6λ. φέρω)' φέρω, 8έτω. tπl τινος, έ
πιδέτω: lπιιΡιρω π6Μμο" = bellum Inferre = KινCι 
πόλεμον έναντ/ον τινός Μ ιiπoλ . έπιτί8εμαι, προσ· 
eόλλω, έπιπ/πτω. 2) φtpω (ρΙπτω, άποδΙδω) κατη· 
'{φαν κατό τινος, KατηΊ'oρCι. 3) παρέχω, συνεισ· 
φtpω Ι dtα. 'ν χcιιx~ 'νν. έπι6όλλω έπ/ τινος n ώα, 
πΡοοφέρω.- Μ'αον, φέρω μετ' έμαυτοΟ, ψέρω ώς 
προτκα.- Ocιιθη~. , InIΙPΙeoμal ~ι ... ι =ο όρμCι κατά τι· 
νος, προσΒάλλω, έπιτf8εμαι, καταδιώκι...ι, έπιδιώκωll 
Ικολ. όκολou8ώ, έρχομαι κατόπιν, συμ6αlνω fπεπα 
6n6n. 

.ηι .... μfςω, μ'λ. -oCD (Ιπί+φήμη)' προφέρω (λέ
γω) λέξεις περιεχούσας δύναμιν οΙωνών (εύoιώνσUς 
tι δυσσ.ιώνσυς) ώς πρός τ6 μέλλον 11 ύπισχνοΟμαι 
συμφώνως πρός μαντείαν τινά. Έ~ ιχ!ιτου τό 
'ΩΜΡιίμισμα, ,ό (lπιφημ/'ω)' λόγος εύοίωνος tι 

δυσοΙωνος. 
'nι-φδδνW". μιλ. -άοω' φθάνω εtς τι, φ8όνω 

πρCιτoς, πρ0φ8όνω. 
'ηι-φδάς. μtχ. ιioρ, δ' 'ιου iπιφ{JάΙΙQ1. ώσ,1 ίΧ 

ρ~μ. �π'φ~μ&, . 
έηΙ-cpδέyyoμσι, μ'λ. ·φiH.,ςομιιι' ιiπoβ .. φ8έγγσ' 

μαι μετά τινα η συμφώνως πρός τι, έπιλέγω, ΠΡοσ
Μτω εΙς τά λεχ8έντα, 
'ηι-cpδoνΙω. μ.λ , ·ήσω· φ80νCι διά τι, άρνοΟμαι 

έκ φ86νου.- 11 τρέφω μΤσος έναντΙον τινός . 
'ηί-φδονος. ο,,' ό ύποκε/μενcς. εις φ86νον fι 

μΤσος. ό μιαούμενος, φθονούμενος.- U ένΙΡΥ, ό 
έχων μΤοος tι φ86νον έναντΙον τινός Ο κακό60υ
λος. έπι6λαβής, κακοποιός. Έ~ cι!1 τo ;; τό 
'ηι-φ8όνως, έπΙρ. τοί) iπlφ{Jο ... ο,· κατά τρόπον 

προκαλc·Οντα τ6ν φ8όνον Υι τό μΤσος.- 11 έχθρικώς. 
έηι-φθύςω' πτύω πρός τι (/)ιeι νeι ιiπoφtίγω ,eι μiγι!Jι). 
έηι-φlλο-ηονCομσι, !iποθ.· καταγ/νομαι προθύμως 

(tKOUOIWC) εΤς τι. 
'ηι-φλέΥω, μελ . -ξω' κατακαίι...ι, πυρπoλCι. 2) 

μtφΡ. διε-ιεΙρω. έξόπτι...ι. παροτρύνω 11 ώα. Kα8ιoτCι 
τινα έ νδοξον. - 11 ciμτ6. καίω ΙσXυpCις (έπί ~oυ -iι
λΙ,-υ) ; ε1μαι καυστικόςllμτφρ. ε1μαι λαμπρός, ένδοξος . 
'η'-φoβ~ς, ο ... • φοβερός, τρσμερός, τρομακτι· 

κός.- 11 δειλός, πλήρης φό60υ. 
'ηι-φοιτάω, μιλ . · ήσαι' πηγαΙνω κάπου συνεXCις, 

συχνόζω, έπισκέπτομαι κατά περιόδους 11 έπί l~ωθβν 
ι!σ~γoμΞ',ων προ'ίόντων , είσόγομαι τακτικώς. 
έηι-φορά, -iι (lπιφiρω,' τό φέρειν (κομΙζειν) τι 

έπΙ τινος, Υ, είς τι( να) 11 Υβ ,ιιχω;, πι:;οσθήκη. 
έηι-φορέω, μίλ . · ήσω = lπιφέρω' φέρω καΙ το· 

π08εΤώ έπΙ τινος. 'F;~ cι!ιτoϊ! ,ό 
έηι-φόρημσ, ·CΙ1:0ς . το; (Iπιφoρ~ω). XCΙteι ,ό πλιt· 

στον έν τψ πλΤIΑ.· πρό θετα έδέσματα, τραγήματα 
μετά τό δείπνC'ν !! έπιδόρπια. 
Cηί-φορος, ο ... (έπιφέρω)' ό φέρων (μεταφέρων) 

τι πρός τι μέρος.- U έπΙ j/)iιpou~, κατωφερής.-ΙΗ 
έπικλινής, η Ρέπων πρός τι, έπιρρεπής εΥ,:; τι. 
'ηι-φράζω, μέλ . -οω' λέγω τι μετά ταΟτα tι tnl 

πλέον .- 11 μΙα. ΧΙΧί πΙΧθητ . , μΗ. -φeάσoμιιι' ci6p. cιι' 
-aφρο.σάμη ... χιχΙ (εν ,1) CΙ~tiJ ένν.) πΙΧθ. ·.φράσ~,," 
ακέπτομαι νά πρόξω τι. μοl έπέρχεται ή Ιδέα νά 
πράξω τι . 2) σκέπτομαι περΙ τινος, μηχανεύομαι, 
έπινoCι. 3) . παρατηρώ, άναφέΡω, όναγνωρΙζω. 
λαμβάνω γνώσΙν τινος. 
'ηι-φρσασαίστο, ίιι)V. Υ' πληl!. E~X1:. μία. ciop. cιι ' 

,οϊ! έπιφράζω. 
έπl-φρονέω, μΗ. -ιfσω' είμαι εύφυής, συνετός. 
έnι-φρcούνιι,il (έπlφρω-r)'έχεφΡOσύνη, φρόνησις. 
έηί-φρουρο.;. ο ... (έπi+φροvρά)' ό φρουρών ύπερ-

όνω τινός. 
έηί-φρων. ο". Υιν. ·o",,~ (lπΙ+φριf,,)· cpρ6νιμoς, 

συνετός . 
'ηι-φύλιος, 011 <ΙπΙ + φvlιf)' ό κατανεμημένος, 

διαμοιρασμένος, εΙς φυλός, 
'nι-φuλλίς, ·Ιδος, -iι (Inl+φVl10 ... )' τό μετά τόν 

τρυγητόν άπομένοντα έπl τCιν κλημότων μικρά 
eτσαμπιά σταφύλια» . λιyόμιν!Jι x?ινώ~ εΙπανωστ6φυ· 
λα, tι κουδούνια». ΨΥϊν Η;ιν tιχtίtην χρ"l)αLμιιπσιεί 6 Άρ: · 
Dtocp.IJLOC τού; μη/)!Jιμινoύ, χcιιΙ μΥ) ci~ Ιoυς μνιΙcι; πoιητιi~. 
'nι-φuτcύω, μΗ. 'OCD' φυτεύω έπόνω εΤς τι tι 

μετέπειτα, . 
'ηι-φUω. μ'λ. ,ιίσOl' κάμνω τι νό φυτρώoi:1, νό 

σύξήσι;ι (μεγαλώσι;ι), φύω τι έπί τι η έπί πλέον.- • 
Π!Jιθη,. μι,ά. ίν.;ΙΥ ' ιioρ. 6' έπέιpfjν, ΠΡΧ. lπιπiφfJHα.· 
φυτρώνω, φύομαι, αύξόνομαι II προσκολλώμαι στε
νCις εΤς τι, έμμένω. . 
cηι-cpωνΙω, μιιλ. ·tJoΩI· λέγω περ/ τινος, διηγοο

μαι. άναφέρω, κόμνω λόγον. 
'ηι-φώσιιω (I .. ι~)· πpoXωρCι πρός τό λυκ

αuγές. 
Ισι-ιcιlνω· χόσκω διό τι (διό νό άπολαύσω τι). 
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'ηι-ιαΙρu, μΟ .• '%Ωιρήαφ' χαlρω .διό τι R μ.τ' ιχΙτ. 
.ι μJI' di πeιίααo"τ' IΠΙΧιι'eω,..,αlσθ6νομαι χαρόν 
διό τήν είιτυχΙaν σου.- Κιχτdt τό ιτλetστον δμω; ίν 
M)(~ 'ννoΙ~. δεικνύω χαιρεκακ/αν, χaΙρω διό τήν 
ΔUστυX/αν τοΟ δλλου. 
Ιηι-ιδλα~άω (lπί+XCΊ1ιιζσ)' ρ/πτω χόλαζαν έπ/ 

τινος " μ τφ >. πετροβολώ τινα. 
έηΙ-Ιδλάω, μ.λ. -άαω' χαλαΡώνω.- 11 ιXμτΙS. κόμ

πτομαι, ύποχωρω, εΤς τι. 
έηι-ιαλκι:ύω, μΗ. -αω' χαλκεύω, κατασκευόζω 

τι σφυρηλaτΟν έπl άκμονος 11 έπισκευάζω τι έκ νέ-
00. 2) μτφ". σφυρηλατώ τι (καΙ τό πλόττω) δπως 
8έλω. 
έηΙ-ισλκος, ο,,' κεκαλυμμένος διό χαλκοΟ, 

χόλκι vος. 
έηι-χδρίίνσι, ιΧltρφ. πΙΧθ. :Σορ. 6' το& lnIx.aleaJ. 
έηι-xΙρΉC;, e, (I,πΙ%ΩΙρω)' ό έμποιΟν χαράν, χα

ροποιός, εύχάριστος. 
έηι-xδρlζoμσι, μίλ. -lαομιι.ι, ιΧττ . -roiίfAIJI, ιΧποθ.· 

πσρέχω, παραχωρω, τι δωρεάν (ως χάριν) έπΙ πλέ
ον, ύποχρεώνω τινό μέ δGιρόν τι 11 Π __ ?στιχτ. ιΧορ. (ι' 
l,πιχ.ιίΡΙΗαι (~ωp: ιΧντΙ l,πιχ.άeιασι) τφ ξ.,ιφ = έσο 
εύμενής πρός τόν ξένον. 

έηΙ-χδρις, -ιτο" δ, fι, o~~. Ι.π[χσρι· εύόρεστος, 
εύχόΡιστος, γοητευτικός" δΙδων (παρέχι.ιν) τέρΨιν. 
Σu,l,Χ~. χ(lί C>πε;;.θ. l,π,xσ(/ιτ~τερo" -ιτώτατο. ώσβΙ 
ίΧ θετ . l,πιχάeιτο., ο". 
έηι-χάριττσι, Προστ. δωρ. άορ. (Ι. ιX~τΙ lπιχάριασι. 
έηί-χσρμσ, -στο., τό (InIxaleaJ)' όντικεΙμενον 

χαιρεκσκΙος, δι' δ τις έπιχαΙρει (χαιρεκάκως) " τό 
συναΙσδημα της xαιpειc:αK lας. ή xoι~,εKαKία. 

'nf-xaPToc;, ο" (In.xιx{eaJ)' ό δι' δν αl:Jδάνετα/ 
τις. χαράν, τερπνός, εύφρόσυνος. 2) ό δι' δν έ
πιχαΙρει τις χαιρεκάκως.- 11 ό ποοξενΟν χαράν εΤς 
τινα: 'x6eoi, Ιπ[ xαρτσ~παδήματα παρέχοντα όφ
ορμήν χορός εΙς τούς έχδρούς. 
Ιηι-χειλής, ., ιΙ,πί+χεϊλο.ι · ό πλήρης μέχρι τΟν 

χειλέων ()(u~. ό έπl τΟν χει λέων η παρά τά χεΙλη). 
Ιηι-ιι:ιμά~ω, μ'λ. -αω' διέρχομαι τόν χειμώνα, 

διαχειμάζω. εΤς τινα τόπον. 
έηι-ιι:ιρCω, μiλ. ·ήαω (Ιπl+χ-Ζρ)' δέτω (66λλω) 

τήν χείρό μου έπl τινος πράγμ. " καταπ!ά νομαι μέ 
τι, tnIXEIJW τι, κάμνω όπόπειρ:::ιν διά τι, προσποδω 
νό πράξω τι. 2) έπ ,χ " ιρ;;:Ι έναντΙον τινός, έπιτ/
δεμαι, εφορμώ. 'E~ ΙΧ 'Ηοίί τό 

im-χι:lριιμσ, -ιιτο., .ό (InJx8Ieic»)' έπιχεΙρησις, 
προσπάθεια. 

inι-χcΙριισις, -εω" fι (lnaxaIeeaJ)' τό έπιχειρείν 
τι έναντ Ιον τινός, έπΙδεσις, προοβολή, όπόπειρα 
κατό τινος 11 Υ.ν., όπόπειρα, προσπόδεια. 

Ιηι-χι:ιριιτέον, Ρ1Jμ(lτ. ίπΙθ. τοί! lnIx.cIeiQJ· δaΙ 
τι_ lπιχcιρεί". 

ΙηΙ-XΙ:IΡΙΙΤIις, -ον, δ (Ιπιx_ι,ιfφ)' ό τολμηρός εΙς 
τό tnIXf'ICEiv τι, έπιχειρηματικ6ς. 

έnl-χι:ιρον, τό (ιπΙ + ~-Ie)' μόνον XCΣτιΣ πλ1jθ. τΩ 
ΙΙπ[χ.ιeιι=μισδ6ς (όμοιβή, πληρωμή) της έΡΥασ/ας 
τών xειpCιν. 2) y.νιxcίl" όντιμισδΙα, πληρωμή, 
άνταμοι6ή (εν χ~λ1J ίνν.) n ίν xιxx~ ίνν., τιμωρΙα . 
έnι-χcιρο-τονέω, μΗ. -ήcrω' έΠΙKυρQ διό της 

ψήφου μου προτεινόμενον Ψήφισμα. ψηφΙζω ύπέρ αίι
τοΟ (xup. δι' ά νατάσεως τών XειρQν). ΈΙ; ιx~τo(j τό 
έm-χcrρο-τονίά, Υ,' ή ΨηφοφορΙα (Ψήφισις προ

τεινομένου ψηφΙσμαrος) δι' όνατάσεως τών XειρQν. 
έΩι-χι:ϋaι, επιχ. !iντ! Ιπιχ."ι, clιφφ. CΙoρ. ιχ' 'toi} 

. <J , 
επιχεω . 

έκι-χέω, μ'λ. -χεώ, άόρ. (ι' -IXaιι' ειtιχ. iν. I:n.I
χ-υω, ιΧόρ . ::(' ·έX8VΙΙ, clπρφ. -Σ_iίcιι' χύνω έπάνω 
εΤς τι, έπιχύνω.- 11 μ'σον, χύνω Τι ρ/πτω τι έπ6νω 
μου Τι δι' έμαυ1'6ν. 2) χύνω διό τινα νό n/r:!.-IU 
π .. θητ ., ΠΡΧ. -~~μιι.ι, ()Π8ρσ. -εΗ_χ;ίιμ.,", 8πικ. Υ' 
πλ 1JG. άορ. ΙS' InJztW~' έρχομαι Wς χεΙμαρΡος, ρέω 
ποταμηδόν, dupptw, εΤς τι~α τ6πον.- χύνομαι, 
έξαπλωνομαι, Wς χεΙμαΡρος, KOTαιcλύζω, πλημμυρ/ζω. 
Ιηι-χa6νιος, ο" η -α, '0" (lπΙ+ι6ώ"γ ό έπl τίΊς 

γiΊς, Υήινος 1I ιb, .OUa. οΙ InIx6thtIoa - δνδρωποι t
ΠΙΥειοι. 
έnI-χολος, ο,. (lnl+xo1ιt>· ό παρόνων (ΓCννQν) 

χολήν (ιb, 'ν.ρΥ.). 2) ό πλι'ιρης ΧοΜς, όρylλoς, 
όξύδυμος. 

έηι-χορι:ύω, μ'λ~ -crc»' χορεύω έπΙ τινι, " χορεύω 
πρός τιμην πρόΥματός τινος 11 έρχομαι χopεύwν. 
έηΙ-ΧΟΡ-ΙΙΥέω, μ'λ. -';αω' χορηΥώ (παρέχ:.ι, έφ

οδι6ζω) έπl πλέον ιι τaν., έφοδιόζω, χορηΥι;) Ι 60-
ηδώ. Έ~ ΙΧ')το& τό 

έηΙ-ΧΟΡ-ΙΙΥΙσ, fι (Iπιxoρ""iαι)' πρ6σδετος xoρfι
γησις . έπιπρόσδετος βοήθεια. 
έηι-χρσΙνω-χρωματΙζω (66φω) έπΙ 'ff1ς έπιφανε/ας. 
Cηι-χράω (Α), εν xpijoat μόνον χιχτdt -,;όν ιΧ6ρ. δ' 1#1-

I~αo,,' έφορμώ, { πιτΙθεμαι. 
Ιηι-χράω (Β), μ'λ. -χρ"αφ, cl6p. σ' -fx.....'>fIoa· ~~ 

νε/ζω έπl πλέον.- 11 μΙσον, lπιχ.ριίομιι.ι, Ιιιιν. :-x.ρl
ομαι, μΗ. -χ.ρ"αομιι.ι· κόμνω xPii:J/V τιvος, xup. 
έρχομαι εΙς συναλλαΥός πρός τινα, σχετ/ζομοι μt 
τινσ, συναναστρέφομαΙ τινα. 

έιίι-χρCμιιτομσι, !iItO)e: x~έμπτoμaι (ξF'::ιο6ι')χων 
πτύω) διό τι Τι καδ' δν χρόνον λέΥω τι. 
έnι-χρfω, μ'λ. -lαω' χρ/ω τήν έπιφόνειόν τινος, 

έπαλεΙφω. 
έnl-xρίiσoς, .,.- κεκαλυμμt'loς διό XρuooO, ;(pu

OWjJένος. 
ΙΙΙΙ-Xρώννiίμι Χ(ΧΙ -ύω- μ'λ. -Xf/rHoι' χρωματ/ζω 

τι'ιν έπιφόνειόν τινος, τρ/&ι Τι όλεΙφω τ6 έπόνω 
μέρος τινός 11 χιιρ. 66φω, xρwματΙζω. 
Ιnι-χϋδclς; μτχ. πcσθ. ιioρ. ιχ' τοί! ΙΠΙΣιfoι • . 
έnI-χυσις, '8C»" fι (lπιχΙφ)' χύσις έπ/ τινος 

11 πλημμύρισις, κατακλυσμός. . 
Ιηι-xωρeω, μ_λ. -"αω' ύπoxωρQ, ένδlδω.- 11 

προσέρχομαι, πρoσxωρQ πρός τινα, yIvcμoI σύμμα
χός τινος. 
έηι-xωριά~ω, μιiλ . ·ιίαω (1311 + xc»e[o,,)' έπισκέ

πτομαι συχνά, συνηδ/ζω νό πηΥα/νω κόπου, συχνό· 
ζω (λα.τ. venlita-re) . 

έηι-χώριος, ιι, ο" (ΧΙΧΙ '0., -ο,,) (Inl + Σώeα)' 6 
fv τινι χώΡ9, ό έκ rινoς χώρας (καταγόμενος) , 6 
6νήκων είς τινα χι:.'ραν 11 ο! lπιχώριοι=οΙ δνθρw· 
ποι τόπου τινό), ΟΙ tyxtJ,JIoI (l θαΥενείς) 11 τό lπι
χ.ώeιο,,=ή συνηδεια τόπου τινός. 
έπι-ψσKά~ω, πΙΧλ . Χττ . ιiν .Ι lπιψcκάζω. 
έπι-ψάλλω- συνοδεύω κρούων έγχορδον μΟU:JΙ ' 

κόν όργανο . . '. 
έηι-ψαύω, ιι~λ. -οω' έΥγ/ζω τήν έπιφάνειαν , έΥ 

γ/ζω έλαφρώς, ψηλαφώ i: μτ:γ ;; . έπιπολαίως :άκροθ ι 
γώς) άσ χολοϋμαι μέ τι (λα.τ. striclim a-Itingere). 
έηι-ψεκάζω, π:Χλ·ΙΧ ,; τ . -ψσκάςω- έπιχέω κατά οτο

Υόνας. 
inι-ψcύδομσι- ψεύδομαι έτι μάλλον , ψεύδcμαι 

προσέτι 11 ψεύδομαι έπί τινι. 
έηι-ψιιφί~ω, μελ. -Ζαω, ιΧττ . -l'ιo' δέτω τι είς ψη

φοφορ!αν, δέτω τό ζήτημα- Μέοον. έπικυρώ διό 
της ψήφου μου, ψηφΙζω, ΤΙ.- lIιx& ·~τ . ψr.φΙζομαι, δι · 
ορίζομαι διό ψηφοφορ/ας. 
έηί-ΨΟΥος, ο,,' έκτεθειμένος εΙς ΨόΥους, έπΙ· 

μεμπτος, δξιος ψόγου.- 11 ένε.; Υ . ό Ψέγων, φιλό · 
ψογος . 

in-lwyaf, -όW, ΙΧΙ (Ιπι + ΙωΥή)' τόποι ύπήνεμοι, 
κατάλληλοι πρός όγκuρο6όλησιν τών πλοΙων ( <<όρα
ξοβόλια»). [ΙωΥ;' (*FI·FQJY;' εκ ρ. Fιxr- 6λ. α)'1'Vμι] . 

έίι-ιών, μτχ. τοίϊ ε,πειμι (εΙμι). 
έηλάΥχΙιιν, πΙΧθ. !iόΡ. cx.' toQ πλιίζΦ. 
Ιηλi!ιΙιιν, πιχθ. ιΧόρ . ιχ ' τοί! πελάζω. 
Ιηλ6σα, ilt. lηλσσσσ, iάρ. (ι' τ!)& n.tcloaaJ. 
Ιηλι: ιίντΙ επελε, Υ' έν. ";;.τ. το& mλω' 'πλ_ο ΙΧν τΙ 

lmAao; Imlov, .( Ιν . μέσ. πρ.... 'πλ81l "ν~Ι 'm}"clJ, 
Ιmλοv' 'πΑ_το, "ντΙ ln:έλετo. 

Ιηλι:ξα, άόρ. (ι' το& nMHC». 

'n ΑήΥΙΙ ν, πΙΧθ. <ί6ρ. 6' τοί! π.ιήααοι_ 
ΙηλΙΙΥΤΟ, '1" πληθ. 'π. πιχθητ. Χcρ. ΙS' τοlJ ~}"άζω. 
έη1itσ8ιιν, π(lθ. <ίόρ . (ι' τοί! ,πΙμπ1"μι. 
ΙηΙων, clόρ. 6' τ~ί! πUω (ώσllΙ ix ρijμ .• !~ -μι). 
Ιηνι:uσσ, invcύσlιιv, ίνιρτ. κιχ Ι πΙΧθ. ιi~ρ . ιχ' 

-';00 3CY~Co. 

Ιη-6~σ, έιι-οδιάςω, ίω~. <ίντΙ lφόδισ. Ιφοδιάζω. 
Ιιι-οδύρομσι, "ποθ.· 6δύρομαι (δρηνώ) έπ/ τινι, 

" 8ρηνoλoΓW πρoσtτι. 



,Ι. 

n ...... IιCI, θ8111ρούμaνον cb' ΙlΩν. ~ύιςoς; ΙΙν~Ι ~oδ 
ι,,-ιιιιlώxaι, Υ' Αν. ~ΠBρσ. τoίi lφ-tHUΦ-φέρω εΙς τήν 
όδόν, 6όλλω εΙς κΙνηοιν. 

Ιιι68ιιν, ιςοιθ. «όρ. οι' ~oυ m_. 
Ιιι-οlιιΙω, μ'λ. -ιiσΦ' πηΥαΙνω νά κατοικήσω κό

που ώς έποικος Ι έΥκαθΙοταμαι έν ηνι τόπι,ι, κατ
οικώ έν αύτQ.- 11 καταλαμ6όνω χώραν τινά μέ 
οκοπόν νά διεξαγάγω πολεμικάς έπιχειρήοεις tν
αντΙον τινός . . 

Ιιι-οlιιο-δομΙω, μ.λ. -tfσω' OΙKoδeμώ έπΙ τινος, 
fι οΙκοδομώ ΠΡοσέτι.- 11 οΙκοδομω πάλιν, όνοικο
δομώ. 

Ιιι-οιιιος, ο" (Ιπoιxeω)· ό tYKaraora8EIς Τι ό 
διατρΙ&ιν (παρεπιδημών) μεταξυ ξένων. - • ώς; 
o!)σιoισ~. d lποιχο, = ό παρεπιδημών, ό ξένος. 2) 
δποικος, μετανάστης. 3) γεΙτων, γειτονικός. 

Ιιι-οιιιτcΙρω' αΙσθάνομαι οΤκτον (ουμπάθειαν, f:. 
λεος) έπΙ τινι. 

Ιιι-oιιιτfςω, μιiλ. -οφ=Ιnοιχτcleφ. 'Ι:; oι!)τoίi ~6 
in-oiIιTιoToς, ο" <έποικτΙζω)' δξιος οΤκτσυ, οΙ

κτρός, έλεεινός, όξιοθρήνητος. 
Ιιι-οιιιτος, ο" ΙΙ,πί+οlκτο,γ όξιολύπητος. 
Ιιι-οιμώςω, μΙλ. -οιμώξομαι' οΙμώζω (θΡηνω) έ-

πΙ τινι. 
Ιιι-οΙσω, μΙλ. ~oυ lπιφέeΦ. 
Ιιι-οιινΙω, μcλ. -;'οω=Αποlχομαι. 
ΙΙΙ-ΟΙιομσl, μέλ. -οιχ;,οομαι, ιΧποθ.· ο'/χομσι 'm 

τι(_)- πορεύομαι πΡός τl(\-α), πλησιάζω. 2) πο
ρεύομαι έναντΙον τινός, έπέρχομαι, έπιτΙθεμαι, κα
τά τινος.- 11 περιέρχομαι, κάμνω τόν γ0Ρ6ν τινος, 
έπισκέπτομαι κατά σειράν (διαδοχικώς) 11 έπιθεωρQ\I 
_ιιρ, 'πΙ τοli 'Απόλλωνο; χαιί "ti'j;; Άρτέμ~~~~ , έπισκέ
πτομαι φέρων τόν θόνατον. 2) καταγΙνομαι εΙς 
τ6 tp'r'ov μου, «κυνηγώ τή δουλιά μου> 11 άρχ ίζω, 
καταπιάνομαι μέ τι: lοτό" Ιnοίχομαι = ίστσυργώ 
καΙ υφαΙνω, καταγΙνομαι οτόν άργaλειό Ιί.ot: . per
currere tel&m). 3) διατρέχω, διαπορεύομαι, περνώ 
εις τό δλλο μέρος. 
Ιιι-οιιΗ1ω' ρ/πτω τό πλοΤον έξω είς τήν ξηρόν. 

- ίπΙ τοίί πλο!οιι, έξοκέλλω, πΙπτω είς τήν ξηρόν 
(<<πέφτω έξω»), προσαρόσσω, ουντρΙβομαι. 
Ιιι-οιφιόcις, -CCJ04, -cν' μή όμαλός, τραχύς, όν

ώμαλος, t:XIJV ΠΡοεξοχάς. 
Ιη-οΙlσδάνω, μaλ. -οl,σ"'σφ' όλισθαΙνω (γλι

στρώ) έπΙ τινος. 
Ιη-ο10ιυςω, μaλ. -ξΦ' έκ6όλλω άλaλαγμούς 

χορδς έπΙ τινι. 
ΙηομσΓ όKOλOυθGι, «ποθ. τοli lπω (8 ελ.)· [&ι"-

τιιμολ. δλ. lπφ]. . 
Ιιι-oμδρiω, μ.λ. -ιiσφ (lnoμ/leo,)' έπι6ρέχω, Βρέ

χω έπΙ τινος. 
Ιη-oμδρlσ, 41' όφθονΙα epoχ.,ς Τι όγρασΙα 11 υγρός 

καιρός, 6Ροχερός καιρός, «ντΙθ. τφ 4vxμ6,' '~x τoίi 
. ίη-ομΙΡος, ο" <Ιnί+όμβ,ο,)' ι3ροχεΡός 11 υγρός. 
Ιη-6μνυμl χοιΙ -ύω' μέλ, -ομονμσ,' «όρ. οι' -ώμο-

04' όμνύω (όρKΙ~oμαι) εΤς τι(να): 'πόμ"νμι τού, 
"'βο",=όρκΙζομαι είς τους 8εους 11 μβτ' οιίτ . πριίΥμ. 
όρκΙζομαι ε1ς ΤΙ'-μτχ_ «ορ. cι' μ~τ' "λλοιι r-ΤΙμ. 'πο
μό04' βΙπε=εΤπε μεθ' δρκου, ένόρκως. 
Ιη-ομ6σαι, «;ψ~. Χορ. οι' του έπόμ"νμι. 
Ιιι-ομφάΑιος, α, ο" ('πί+6μφcι,ιό,)' σιιν. όέηΙ τοΟ 

όμφαλοϋ (Τι τοΟ κεντρικΟΟ σημεΙου) τt'jς όσπΙδος 
c,v U ό έν τQ μ έσeιι· 2) τδ l_μφά1ιο." - ό υπέρ 
τ6ν όuφαλόν τόπος, ή Υαστήρ· 
Ιη6νiίσα ~lΩρ. «όρ. 11· τοl! _,,~ω. 
Ιιι-ονc;ϊiςω- ΡΙπτω όνειδισμούς (ΟΟρεις) κατά 

τινος. Έ~ oιlιτo!) ~6 
Ιιι-ονcΙδιστος, ο" ('πο"cιδΙζφ)' δξιος 6νειδι

σμών, έπoνεlδιoτoς, όξιοκατάκριτος, ό καταφΡο
νούμενος.- 11 ίνaρy. ό ρέπων εΙς τ6 νά όνειδΙζι:1, 
φιλόψογος, έπmληκτικ6ς, μεμπτικ6ς.-ηιρ •• ~ = 
αίσχρώς. 
Ιη-ονομάςω, μίλ. -00,' δίδω εΤς τινα ' δλλο δνο

μα (<<παρατσούκλι») " γllνιx&ί~, καλώ τινα μέ τό δ
νομό του (όνομαστικώς), όνομάζω τινά: 'ποt1J'μι!
,. ItfOμAί τι .. ο,=καλώ τινα όνOμoστΙKQς.- Πoι8η~., 
όνομόζομαι, καλοΟμαι, tπειτα άπό τινα. 

Iιιoιιcι.ς, oιΙ~. ιςλ."θ. ~oli Ιποψ, ' 
Ιιι-oιιfςoμσl, ίπ. Προστ. -οnlζcο, «ποθ. , ίΥ χρΤΙ' 

σaι χοι.' ίν.στ. χοιΙ πρ •. μόνον' προσ6λέιιω μετό φό: 
60u καΙ σε6a9μοΟ, αΙδοΟμαι, σέβομαι, εύλαβοομαι, 

ιιιοιιοι (Ιποψ)· κρουΥη κατ' όπομΙμησιν τοΟκρω-
ΥμοΟ τΟΟ loΠO_i. 

Ιιιο-ιιοllσ, '11' ή έπική ποίησις, έπικόν ποΙημα. 
ΈΧ του 

Ιιιο-ιιοιός, δ" (Ιποri-nοιιίω)' ό έπιl(ός ποιητής, 
ό yράφc.ιν έπικ6ν ποΙημα.-ώ; O~:j . ό lποποιο, = ό 
έηικός ποιητής. 
. Ιη-οιιτάω, μΙλ. -;'σφ' ΟΟτώ (<<ψήνω») προσέτι fι 
μετό τc:ιCίτα. 

Ιιι-oιιτcUΩ, μ'λ. -σω (Ιπόπτ",)' ίων. π~τ, '310-
πτctίaΟΗΟ'" έπιβλέπω, έπιτηΡώ, λαμβάνω μέριμναν, 
έπαγρυπνω U έπισκέπτομαι. τιμωρQ.- 11 γΙνομαι ,π
όnπ,, ' (τ. i. καταλαμβάνω τόν τρΙτον καΙ όνώτα
τον 6αθμ6ν της Ιεραρχίος έν τοΤς . μυστηρΙοις σιιν
ΤΙθω. ποιροιμ. έπ l τή~ χοιτcιχη'j:jeω; τή; μ8γίσττι~ 'r
χοσμΙου ~~τιιχ!oι;;). 

Ιιι-oητlιρ, -;;eo" δ = έπόπτ,,, (iπί πολιούχων, 
ιςρoστcιτών, θεώ·l). 

Ιη-6ιιτιμ;, -ov, δ (ln:1 + όψομαι, έπόψομαι, τοl! 
Ιφοeάω)' ό έπιβλέπων, φύλοξ, φρουρός.- 11 ό με
μυημένος εΙς τά μείζονα μυστήρια, ό l(ατέχω" τόγ 
τρΙτον καΙ όνώτατον 6α8μόν έν τl:\ lεραρχίζ) τών 
μυστηρίων. 
Ιη-οράω, Ιων_ «ντΙ έ;ροeάω .. 
Cη-ορέΥω, μίλ . -ξω' προσφέρω εΤς τινα έπιπροσ· 

. θέτωζ, δίδω προσέτι (έτι περισσότερα).- 11 μίσ . 
μέλ. ι_,ιίξομσι' έl(πΙνω έμαυτόν (έl(τεΙνω, όπλώ
-νω, τήν χι:ιρό μου) πρός τι πραγμα, φθάνω τιlΙμτ)(. 
ιi~p . οι' Ι_'βξάμενο. = προτείνας (ΠΡο6αλων) τό 
δόρυ διό νά KTunrIOr;J. 2) μη'". έπιθυμώ έτι μόλ
λον, έπιτείνω τάς όπαιτήσεις μου. 
έη-ορέω, ίων. χντ! 'φοράω. 
έη-ορθιι!ιςω, μβλ. - 000 ('πί + 1,""0,)' κάμνω τι 

νά σταθιj όρθιον, στήνω δρθlOν. τ6 όρθώνω U άμ-,:δ. 
(ίνν . φωνή .. , ύψώνω τήν φωνήν μου, όναβοώ n χλλ' 
δμω; ',ποe{}οιάζω "όοι, = ύψώ τήν φωνήν μου έν 
θρήνοιc:. 
έη-ορ!}.)-βοάω, μΗ. -βοήσομσι (Init-d2{}oOP6ai)' 

έκφ:..άζcμaι μέ (έκπέμπω) δυνατή ν κραυ\ήν, κραυ
γόζω μεγάλως. 
Ιη-οριύςω, Ιων. (ίν. Ι lφοeκLζω' έξορκΙζω, 
Ιη-ορμΙω, ίω'" χντ ! έφοe,uω. 
Ιη-όρνίίμι xcιΙ -ύω· μΕί. έ,πόeοω' «όρ. οι' Ιπά'ιf

οα (Ιπι ; ορ"υμι)' διεγείρω, έξεγεΙρω, έναντΙον τι
νός 11 έξερεθίζω, παρορμώ. -n~θ'lj:-. έγεΙρομαι έναν
τΙον τινός, έπιτlθεμαι, προσ6όλλω, έπιπΙπΤω, κaτ6 
τινος. 

Ιη-ορούω, μβλ. -οω' όρμώ, έφoρμQ, κατό ΤΙVoς 
11 ίπΙ ~'Π'I"'Ι , έπέρχομαι αΙφνιδΙως. 
Ιη-6ρσεισν, γ' πλτιθ. E~_τ. ι10Ρ. οι' τοΟ ,~. 
Ιη-ορσον, ll?.,,,~. «ορ. οι' του ΙπόItι1Jμι. 
έη-ορχέομaι, χποθ: όρχοομαι nPO:JtTI, όρxoOμaι 

συμφ.:ινwς πο:ς μέλος τι. . 
-ΕΠΟΣ, -εο" τO:; ~ λέξις _s-' ;πo~λέξιν πρός λt

ξιν, κατά λt':ξιν, έπαKρι6Qς.-11 γι" ΙΧιί)ς;, πδντδ λε
χθέν, τό έκφρασθέν διό λόγων, λ6Υος, διήvησις 11 cbo. 
~σμα.-. σ'φ. ώ:3. 1> χρησμός, μαντεΙα, προφη
τεΙα 11 μη'ι. ώ,. παροιμΙα, άπό:ρθεγμα, γνωμικόν, ρη
τόν. 2) τό νόημα, ούοία, ένός λόγου. 3) έπη χ:ττόι 
πλτιθ.=ήρωικός στΙχος (ποίημα είς ήρωικού::;στΙχους, 
έξαμέτρους), έπική ποίησις 11 ΧντΙθ. τψ μ.ι,,=λυρική 
ποΙησις, λυρικόν ποίημα U «xcίλ~ύθ(oς Ιπrι έ:3Υιμαιν. χοιΙ 
τήν έλεΥειοκήν ποΙησινΙΙγεν., στΙχοι, ποΙησις; ποΙημα. 

Έι:vμ., Inotj, Ήλ. , Κιιπ;;. FΙnΟi=σcινσχΡ. νόc&h 

Πfιδλ. Ιλλ. III~_ Οπσ. (ί, όνομ. ιίοψ), θτιλ . 80CJ4 (=φω
νή), ι"οπ;" .Ιπβί" (δλ. λ . λ.), σοινσχ". νόkΙi, vIv&ktI 
μ-,:χ. ukt_h, Ζ.ν&. v_c- (λέΥειν, όμιλεΤν), ί.χτ. voco, 
νοχ Υ.ν. ';ocls, (- οοινσ_ρ. vιtk, Zεν~. vaIfi'j), 'Ομδρ. 
suboC4U (-Iuvoco), Π2.λ-Υ.ρμ. gl-w&h&nnen (μιμνι)
σκομαι)' ..., πι!ιbι τούτοι, 6πόχειτοιι !οιπ. ρ. veqv- (ό
μιλεΤν). 
Ι.6τισσ, ι16ρ. .' ~o& _τΙζω. 



ΙιιoτoτUςω-fιιv JII 

Ιιι-oτoιVςω, μ'λ. '0.' όνaδoG), θρηνι;) μεΥαλο
φώνι.ις Ι'ι' ituμολ. δλ. cS~o~'aJ). 
Ισ-οτρύνω, μιiλ. -thrώ' παροτρύνω, naρaKIvQ, 

παρορμQ a παρορμώ τινα κατό τινος.- Οιιθη1:. έξ· 
ι..60Ομαι 11ρ6ς τι. . 

Ιιι-ουρσ ί 0Cί, α, ο .. (Ι,nl+ο~,ιf)'ό έπ! τι"ις oUρδς CJv. 
ln-oupάYIoς, ' . " oιr <lnl+o~e«ιr6,)' ό t.v oύρovίjι 

CJv, ούρ6νιος 2) ώ; o~σ. Ιν 1:ιJI πλ"ηθ.-6cοl. 
Ιιι-οuρlςω, μιiλ~ -Ιοω, ~1:1:. ·rώ· ~6ρ. ιι' -ο11,ιο.· 

πνέω ' εύνοϊκώς έ~Ι τι"ος, ώ6Cι πρ6ς τό έμπρός ώς 
ούριος δνεμός Ι μ1:φρ. ύπo60ηδCι, 60ηδCι πρός τό 
έμπΡ6ς, KarEu8iJvw πρός ΤΙ.- 11 ~μ1:δ. πλtω ώ6ού· 
μενος ύπό ούρΙου όνέμου. Έχ 1:06 

III-oUρoς, ο" (ΙπΙ + oli,o,)' ό ιινέων εύνOTKQς, 
o(jρ.ιpς. . 
Ιn-oφεIlω· όφεΙλω προσέτι, fι πορομένω όφει' 

λέτης, έξακολου8cD νό όφεΙλw. 
Ιιι-οχετεύω, μιiλ.·oω· ιιέΡω Οδωρ (f) τ.ν. υΥρό" 

τι) δι' όχετοο εΤς τι μέρος, διοχετεύω, όποχhεύω 
(λΙΙ1: . derivιlre). . ' 
Ιιι-οχΙω, μΗ. ·ιJoΦ (Ιποιο,j' φέρω πρός τι ' Τι 

φέρω έπ/ τινος. - Ηι:ιθητ. μ.1:όι μιiσ. μιiAλ . lπ()χήο()' 
μαι' φέρ"μcι, μεταφέρομαι, έnιτινος, cέποχοΟμαι., 
φέοομαι έφ' όμόξης. 

Ιιι-oxδfδιoς, α , ο" (ιπι + 'zlkι)' ό έπl TQv δ· 
x~ν (τ. Ι. TQv λόφwν, όρέων) τός διοτρι6ός . ΠΟΙ· 
Θύμ~νoc;. 
fπ-oιoν, 1:6' τό έφΙππlOν (σέλλα, σαμ6ρι) Τι ή 

ζώνη. (τό λWΡ/oν) δι' οδ τοΟτο προσδένετσι στε
ρεό έπl της ρόXειJς τ::>Ο 'ππου (χοιν. ''(λα, ΥΙΥλα, 
1:0U._X. κολόνι). ΈΧ ~oil 

ΙΙΙ-Ο1Ο';, ο .. ' ΙπΙχφ)' ό έποχούμεγος έπΙ τινος, 
φερόμενος (καθήμε-.>ρς) έπΙ τινος (Τππου, όμόξης . 
xλπ.~ U μτφρ . Ιό)'ΟΙμ4"Ισ, Ι,nοχοι-λόΥΟΙ όχούμενοι 

. έπl. της μανΙας, 1:. L μανιοκοΙ, μανιώδεις. 2) ~πoλ., 
KαλQς [(αθήμενος, cκαλοκα8ιομένος., cσΤΡΟΥ'{Uλο
κα8ισμένος., διατηρQν oτα8ερQς τήν 8έσιν του. 
. ·ΙΠΟ., -οπο., δ' ό ιτσαλαπετεινός., cποοπος., 
«πουπούτης», χλ'rlθιιΙ~ ο!lτω ΙΙχ oτ1l, ιtwvfj~ -του (λΙΙ1:. 
UPUPιl). [πρ6λ. '.Ησυχ • • 1 __ ,' ""ιο"., .I_.nσ' 
ά.ιικ .. gvό .. a &)'EIIOιrlt' χιιτ' 6νομΙΙ1:0ποιbν, τοll χρlll· 
τμοil ΤΟί) Π1:ηνοι) xιxλoυμιiνoI) lποποί). 
Ιιι-οψάομσι, ιΣΠlJθ. <Ιπl+d'ψοιι)' τρώΥω τι ώς 8-

ψo'll (δρτυμα, προσφόΥΙ) μαζ! μέ τόν όΡτον μου. 
Ιιι-oψlδιoς, 0'11 (lnl+d'ψoιr)' .,υνη8ιζόμενος (κατ

όλληλος) νό τΡώΥηται μετά ΤΟΟ δρτου. 
Ιιι-6ψιμος, 0'11 (Ι,nόΨΟμ4Ι)' όρατός, δν δύναταΙ 

τις (<<6σστςi ή κορδιό του») νό όντιιtρύσι;ι . 
Ιιι-όψιοι;, 0'11 χιιΙ -., -oιr (Inl + 8ΨΙi)' όροτός, 

κατσφανής μακρό8εν Ι ηερΙοπτος, έπιφανής, Ιξοχoc;, 
ΙνδΟξος.-11 avapy., ό τό πόντα έπι6λέπων, έπόπτης. 

Ιιι-ο.ις, ·ιω., ij (Ι,ni+d'ΨΙi)' ή Μα Ικ τινος ('ι 
έπΙ τινος) τόπου U ΙΠΟΨΙ, ~o;; ',ο;;=ή 8έα, ή παρ
εχομένη έκ τοΟ ναοΟ, τ. Ι. δοον ήδύνοτό τις νό 
Τδο tKEmtv, ό όρΙζwν rης tκ τοΟ νaoΟ όπλouμέ
νης θέας Ο Γιιν., ή δψις, ή 8έα, ένός πΡόΥματος. . 

Ιιι-6,Ψl1μσι, μ'λ. 1:011 lφοedco, 'σΧYjμιι~ι"μιiνο, ώσ.Ι 
ιΙ, ivs:Jt. ·Ιπό~oμσι. 
ΙηρΙSBην, πιιθ. ιi6ρ, ιι' toll ,naned""., 
Inpiiaov, ιi6ρ. δ' 1:01.1 :n:l,δaJ. 
fnpcaa, ίπιχ. «ν1:Ι l:n:ρ"oσ, ιi6ρ, σι' -τοll IiItf8oφ. 
Ιηρήθην, Ιων. πιιθ. ά6ρ. ιι' 1:011 na:n:ρd"HΩI. 
Ιιιρηξσ, !ων. ~ν"1:.Ι l.π~σξa, ιi6ρ. σι' 1:0ί) nfdo"., 
Ιιιρησσ, ιi6ρ. ιι' τοί) nftfδaJ, 
Ιιιριάμην, ·Ιω, -Ιί1.~o. ~6ρ. δ' 'τ06 _ΙΟμ4Ι. 
ΈΠΤΑ', . οΙ, ιιΙ 1:«, 4χλ.· δ,'Ι:Ι χι:ιΙ ..,6'1' πι-δλ. λσι-τ. 

SEPΤEM, Άτrλ. SEVEN, Γιιρμ. SIEBEN.- [πρ6λ. σαι:νσχρ. 
lιlρΙό, Ζιινδ. hιlpIιl, Άρμ. ewthn, λΙΙ1:. sepIem, Ίρλ. 
18ch'·n· !ιιπ. -ιeριφ" r01:B. slbun, ιtιιλ·yιι;;μ. slbun. 
Βλ. Ιβδομο.]. 
Ιnτa-8όcιoc;, ο .. (Imd + βο;;;)' 6 συνιστόμενος 

έξ έπτ6 60ε/ων δερμότων. 
Ιιιτά-δOIOCί, 0'11 (liΠά+βO;;,)-I"Mβ6ιιo, (8 δλ.). 
iIITb-ylwaaoc;;, o~ <Iic" + Υλώοοσ)' ό έπτό 

γλώσσος fxwv, έπτόφωνος, έnτόχoρOOς. 
ΙΩτά-δρσχμος, 0'11 <Ι,nτά+'eσvιtf)' ό Ιχων όξΙαν 

έπτό δρaχμQV • . 

ΑΒΕΙΙΙΟ. oΣUU .4m., rNl~D~ 

InTCΙ-Cnk, ir (Iκrd + ho,)· ό r'ιλΙKΙας έπτό t· 
TQv.- 11 ό έξ έπτό έTQv l .οΜ, .lnNn" ώ, _πΙρ.';" 
δι' έπ ~ό (έπ! έπτό) f"τη. . 
Ιιιτά-(ωνος, oιr. (lκrdH'φ"")' ό fxwv tnTQ ζώο 

νας, περl τοΟ πλανητικοΟ σuστήματoc. 
Ιιιτσισμαιι πΙΧθ. π"χ. τ06 ~σΙφ • . 
ιιιτι.ιιCιl-ocιια, οΙ, σι!, τΙΙ, 4χλ.' δεκαεπτ6. 
Ιιιτάιιις, ώσ. Ιιιτάιιι (I~ ι' έπτό φορός, 
Ιιιτσιιιο-μΟr:ι' σι, .' έ6δομήκοντα χιλιόδες. 
ΙΩταιιιο-ιΙ ιοι, σι, σ' έπτό χιλιόδες. 
Ιιιτά-ιιΙίνος, oιr <'~d + "11,,,,)' ό έχων έnτό 

κλΙνος (όν6κλιντρα). . . 
Ιιιταιιόσιο •• ι, σ clπώ)'δ,τι KOI νΟν. 
Ιιιτσ-ιιότiloς, oιr (Ι,n~ά+"οπΙ,,), ό xωρQν (πε· 

ριλαμ6όνwν, περιέχων) έπτό "οπω, (6λ. ΗοΠΑ,,). 
Ιιιτά-ιιτίΙιιος, όιr' έπτότονος, έπτόχορδος. 
Ιιιτά-Ι0ΥΙος, oιr (I~d + lcS)'%tJ)' ό έχων έπτό 

λόγχος, έπτό τόΥματα λΟΥχοφόρων. 
Ιιιτά-l~ oιr (Iκrd + 16φο,)' ό έχων έnτό 

λόφ::υς. 
Ιιιτδμιιν, ~6ρ, δ' τ06 :n:l~ομαι. 
Ιιιτά-μιινος, oιr (I~ά + μtJ.)' ό γεννη8εlς κατό 

τ6ν Ι6δομον μι'\ν.α της κυήσεως, cέφταμην/της •. 
Ιιιτά-μΙτος, oιr (I~ά+μl~o.)· έπτόχορδος. 
Ιιιτά-μiίxoς, oιr (l3Πιί+μvχ6i)' ό έχων έπτό ('Ι;. 

Ι. πολλούς) μυχούς (ιKΡUψCινας»), 
Ιιιτσξα, δωρ. ~6ρ. ιι' τ06 ~oo •• 
Ιιιτά-ιιιιιύς, ν. Υ.ν. -10,' ό Ιχων μι'jKoς έπτό 

πήχεwν• 
Ιιιτcι-ιιόδικ. -ον, δ (In~+~)' δ έχων μι'jKoς 

έπτό πoδCιν. . 
Ιιιτά-ιιοΡος, oιr' ό έχων' έπτό πoρdoς, έπΙ TQv 

πλανητQν. 
Ιιιτά-ιιOUς, δ, ofj, οΜ. -_"". -τ6, Υ.ν •. ·nolo,· ό 

Ιχων μηκος έπτό πoδCιν. 
Ιιιτά-ιιϋΙος, 0'11 (l~a+nVl,,)' ό lxwv έπτό πύ

λος, ίπΙθ. 1:ιί\ν ΒΟIIll1:lχιί\ν θYjδ/ί)ν, 'ν ιiν1:.lδιιισ"1:0λfj 
πρό~ 1:OC, Ιν ΑΙτuπτφ θij6ιι" ιιΙ-τlνιι~ 'ιjσιιν l"σ .. 6μ.nvAoι. 

Ιιιτά-ιιϋΡΥος, oιr' ό fxwv tΠτό πύρyouς, ΙΙπΙθ, 
1:/ί) ', _v Bolw~tlJ θηδ/ί)ν. 

Ιιιτδρον, ιi6ρ δ' τ~6 _l,., 
Ιιιτά-ρΡοος, oιr χιιΙ xιι-τdι συνσιΙρ. ~'O"f, .'10"" 

(lπηί+e6οi)' ό έχων έπτό pεmpa fι κοΙτος, πιρΙ 1:011 
NatA~u. 
Ιιιτά-στοlος, oιr (lιπd+,,~olιJ, 0~6.ιo,)· ό fxwv 

έπτό ΟΤΟλός n ό όποτελούμενος έξ έπτό τμημότων 
στρατοΟ U ό έκτελέσας έπτό tκστρρτε/ας: 

Ιιιτά-στομJH;, 0'11 <Iκrd + ,,~cSμα)' ό έχων έπτό 
στόματα (πύλος, έξόδouς). . 
Ιnτcι-τcιx~ ir (Iκrd + πί%Ο,)· ό ' έχων έnτό 

τε/)(η (φρούρια). 
ΙιιτΙΤο, Υ' 'ν. 40Ρ. δ' -τ06 _",μαι. 
ιιιτι.-τονος, oιr' ό txwv έπτό τόνους, . f:ιπό· 

φωνος. 

t1JTb-φ80yyoς, Ot' (lκrdi-φ80m)' έπτ6τονος, 
έπτόφωνος . 

• ιιτά .... νος, oιr (Iκrd + .,.,.,ι)' ό fXWV έπτό 
φωνός. 
Ιnτlια (InN), "Ιρ,' εΙς έπτό μέρη~ έπταιιλα

σΙως. 
Ιιιτ-iτιις, ι" β"'Ijλ. lιπnar, .alor (I~ιί+'~o,)" ό 

ήλικΙας έπτό έTQv, . . 
Ιιιτιιν, ΙΙνιρτ. ιί6ρ. δ' 1:06 "ι:ομαι (ώσιΙ " ίνιιστ. 

-ιniiμι). 
Ιιιτιιξα, ~6ρ, σι' -τ06 111"17"".' 
ΙιιτΙιισ, ΙνΙΙΡΥ. πρχ., Ιιιτισμσι, πιιθ. πρ,ς. 1:011 

n .. looΩI. 
ΙίιΤofΙΙΙεν, ItΟI'ljΤ. τ' ItAYje. πιιθ. ιi~? ιι' 1:0ί) 1RοΙω. 
Ιιιτofιιμαι, ΚΟΙ '11"1:. π'%θ. πρχ. 1:0ίi .π .. οΙΦ. 
ΙιιτοΙιισσ, JtOIYj1:. ~6ρ. ιι' τoίi ~oiQJ, 
Ιιιτ6μιιν, ιi6ρ. Ρ' 1:06 :n:l~oμιII. 
Ιιι-uδρoς, oιr, Ιιιιν. ιiν1:Ι Ιφvδeο'. . 
ιιιυθόμιιν, ~6ρ. βΌ "1:06 .nv..ιJ.tί'lloμv.a, 
Ιnύllιoν, 1:6, 6ποχορ. 1:06 lπo~' μικρόν ' bιoς, 

ποιnμότιον. . 
·ΙΠΩ ΠΟΙYjΤ. πρ-τ. '-ιr' μιiλ. ΕψΦ' ά6ρ. β' ΙΟΠΟ". 

Ικρφ, ' "-r.ιr. μ-τχ. ,,""'.- ΙΙ:'σον, lπομαι' Π?1:. ι" 

as 



.ιι Ιηy6ςω-Ιρaτ6ιρooι; 

"4μ",,, ίπ. lπ6μ.η,,· μίλ. Ιψομαι, ιί6ρ. ΙS' ~απ6μ"", 
τφοσο;. αποϊΙ, !ων. απέο ίπ. α.7ΡϊΌ, ά:πρφ. απέα{}αιι
l'νIΡΥ. καταΥΙνομαι είς τι, όσχολοΟμαι περΙ τι. έχω 
καταπιοοθη μέ ΤΙ.- 11 όκολouθώ, Ιρχομαι κατόπιν, 
λΙΧο;. sequor Η παρακολουθώ, ύπακούω. 2) 'ν _χθρι
χ'1Ι 'νν. κατα?3ιώκω, παρακολouθών διώκω. 3) όκο
λouθώ, παρακολouθώ νοεoQς, κατανοώ (λΙΧο;. men
t. &ssequl). 
Έτvμ., Ιηω (ιlμφι-, ac-, Ιφ-, μaIJ-, n.ee'), ΠΡΟ;' 

-.ίπο", άόρ. Ιπ-έαπο", ιίπρφ. -απ.,,,' - αιχνοχρ. ιά
ρ&1Ι (φροντ1ζω), ZΞν~. h&p- (κρατώ), &. δμω, χιχτ' ιΙλ
λ/)υ~ ουνιχπτίΙΧ τιj\ απτω. Έχ o;jj, ιx,}-,jj, ~. ο;ό lJπ'λ.ο". 
U Επομαι, πρτ • • tπ6μη", 1i6p. lαπ6μη" (πρΙSλ. δμYlΡ. 
χλπ. Ι-απ.-το, Ιαποιτο, lαπέα{}αι, 11 ιiνo!yoνo;ιxι 11' τό 
σcινoχp . sά-ςc&tl (ιιχπ. *se-sqve-, χιχΙ ιΙνιχι του τύπου · 
'-πε·φ"ο-,,)· ΠΡeλ. ~ιxνσχp. sάc&t~ (όκολουθώ), λιχτιν. 
sequor, Ιρλ. -sechet&r, sechen, Λιθ. sekύ, sektl (ό
κολουθώ), ιΙτιχ λιχτ. soclus (*soqvlos' Ιιχπ. ρ . seqv-. 
Ιη-Υάςω (lπί+Φό")' δ,τι χcιΙ ν!lν, κλwοοw (χυρ. 

χιiθ7;μιxι ίπΙ των φων) n κλώζω, κσκκαρΙζω. 
Ιη-ωβΕΙία, ή (lπl+dpaA6~)' ό καθ' έKόc;πην δρα

χμην 660λ6ς, ~τσl τό έν Ικτον της δραχμη'ς (~Iaό
μινον .Ττl ώ~ πρόστιμον ιΤτι ώ~ τόχo~). 

Ιη-Υδ';, ή , χιχτά. συνιχ(ρ. έχ του lπ·aoca" ('n4aoo)' 
μαγικόν Qσμα Qδόμενον έπ/ τινος, μαγγανεΙα, μα· 

. γεΙα, «ξό:JΚΙ •. 
Ιη-Υδιον, τΟ' !>ποχορ. το!l lπrρδή (8 βλ.). 
Ιη-Υδ6ς, 6", χιχτά. συνιχΙρ. 'χ του IΠ'aocad~ (ιπ· 

4δω)' ό C:Ιδων πρός τι(να) f) έπΙ τινος.11 ό μεταχει
ριζόμενος μόΥια (<<ξόρκια», μαγι .<ός λέξεις) πρός 
θεραπεΙαν 11 μδΤιi. Υιν . , ό μόΥος, Υόης (6 ένεργών 
ως μόΥος ύπέρ τινος η κατό τινος). 2) 6 ςιδόμε
νας η λεΥόμενος κατόπιν.- U ώ, ο·}σιιχατ. d έπφ
δός, t) lπφιJ6~' γόης, μόΥος, η Υόησσα, μόΥισσα 
(φαρμακεύτρια).- 111 η έΠ4'δός, λυρικόν : ποΙημσ εΙς 
δlστιχα (δ πpωτo~ στΙxo~ lα.μ6. τρΙμ.. χσιί δ ~Ξύτερo~ 
~Ιμlτρoν)' έν υ-ι'jOIlI πιχρ' 'ΟρσιτΙψ. 
Ιη-ώδυνος, ο" ('πi+daV"fI)' πλήρης όδύνης, ό· 

δυνηρός. 

Ιη-ώςω (ιπ&+&)' θρηνw έπ/ τινος (ιiνιxφωνων 
ώμοι, ώ, &) ... ). 
Ιη.Υζω- = 'πφάtω (6λ. λ.). 
Ιπ-ωδΙω, μέλ. -άκιω χσιΙ -ωθήαω' WΘw πρός τι, 

ώθώ προσέτι. 
Ιπ-ώΚΕιΙα, idp. σι' τoίi Ιποκέλ'λ.ω. 
Ιπ-ωΙΙνιος, ο" (ιπi+ώU",,)' 6 έπl της ώλένης, 

έπl του βραχΙονος, ών. 
Ιπ-ωμάδιος, ο" (έπί+ώμος)' 6 έπl τών ώμων. 
Ιπ-ωμίς, -{δο" 'iι (έπί+ώμος)' τό άνω μέρος τοΟ 

ώμου 11 ό τρόχηλος μετό τοΟ ώμου. 2) τό ύψηλό
τερον μέρ::>ς τοΟ πλοΙου. 
iπ-ώμe»σα, ιίόρ. σι' ~()ίi Ιn6μ"vμι' 
Ιπ-ώμοτος, ο" (έπ6μννμι)' 6ώρκισμένος, 6 μεθ' 

δρκου (βεβαιών τι).- Ilπcιθ1jΤ. μόρ Γυς TWV δρκων, 
δν έπικαλεΤταΙ τις 6ρκιζόμενος, ίπ! θ.ων. 

. Ιη-ωνυμΙα, -ιι (lπώννμo~)' όνομα διδόμενον 
(είς τι πρόσωπον 1) πράγμα) μιτσιγ!νaοτί?ω~ (ιπα· 
ρανόμι, παρατσούκλι»), λ~;nlν . cognomen n Ιπωνν
μΙα" Ιχω lπΙ τ,,,o~ = Ιχω έπώνυμον (όνομα) κατό 
τό όνομα άλλου τινός.- ιΧλλ' δμω~ 'πω"νμJα" 'αx~ 
xώρας=~δωKε τό όνομό του εΙς την χώραν, ώνό
μασε τήν χώραν όπό τό Ιδικόν του όνομα. 2) 
όνομα δηλωTlκόν της μοΙρας.- 11 yινιχω~, όνομα. 
Ιπ·ωνύμιος, α, 011, ItOI1jOΤ. ιίντΙ 'πώννμo~. 
Ιπ·ώνυμος, ο" (Ιπί+δ'"νμα, ΙΧίολ . ιίντ! ό"ομα)' ό 

ώνομασμένος Ικ τινος προσ. η πρόΥμ., φερώνυ
μος (6 φέρων τό όνομό τινος) 11 ό"ομα 'πώ"νμο,,= 
δνσμα δοθέν πρός όνόμνησιν (εΙς μνήμην) τινός, 
ως ένθύμιόν τινος 11 'λ'λ.κν6"η" κα'λ.έεακο" lπώ"ν 
μο,,::Άλκ _ ώνόμασαν αύτην (την ών6μασαν φεΡω
νύμως) 11 ΎΞ" .. 6 καλούμενος, έπονομαζόμενος.- 11 
'νεργ. 6 . δΙδων τό όνομό του εΙς πρόσωπόν τι 1; 
πρδΥμα 11 έν Άθήνσιl;; ό πρώτος ~ Αρχω" (έκ τών έν
νέο) iχσιλatτ() ιiρxω" lπ:.:wVμος, ώς δΙΔWν τό όνομό 
τou είς τό έτος καθ' ο. ήρξ,εν. . 

: Ιη-ωllάω- έφοΡώ, έπιβλέπω, παρατηρώ. 'Εχ ~όίi 

Ιπ-ωπ';, ή (,πΙ + ώψ)' τόπος (σκοπιό) παρέχων 
εύρε Ταν θέαν, θέσις περΙοπτος . . 
Ιπ-ώπτων, πρτ. l.ofι lπ-oπτιiω. 
Ιπ-ώρα, lων . άντι" Ι1'.1>ρα, Υ' Ιν.πρτ. τ()ίί Ιφοοάω. 
Ιπ-ώρσα, άόρ •. σι' "toti έπ 62"ν;,<ι. ~ 
Ιπ-ώρτο, γ' Ινιχ. έπ. πχθ cio;;. 6' τ()iί Ιπ62ννμι. 
Ιπ-ωτίδΕς, -taoo", σιΙ (έπH-o~,)' δοκοl \έξέχου-

οαι ώς ώτα) έκατέΡωθεν του προσθίου μέρους του 
πλοΙου, όπόθεν έρρΙπτοντο ΟΙ όΥκυρσι. 
Ιπ-ωφΕΙέω, μΗ . -ήαω' βοηθw τ,νο είς τι, ώφε - · 

λώ, εΙμα, ώφέλιμος, έξυπηρετικός , εΤς τι.'Ε; Χ'}Τ'j~ τό 
Ιπ-ωφιΑιιμα, -α.τος, τό ('πωψ.Uω)' βοήθημα, 

συνδρομη ιι ταμΙευμα. 
Ιιι-ωφΕΙΙα, ",'<ιπωφ.Uω)' βαήθεια, όφελος, κέρ-

δος, πλεονέκτημα. . 
Ιπ-ώιΙτο, Υ' πλ 1jO. ιιιΙολ. χιιιΙ Ιων. πΙΧθ. !>πιρα. 0;06 

IniXIlJ- πασα., rάe πV'λ.σι lπώχατο - όλα ι αΙ πύλαι 
ήσσν κεκλεισμέναι. • 
Έτνμ.ι -ώχ-( Ρ. segh (6),. 'χω, πρ6λ. σν,.-ωxσaδ,. 

('Βσ . ) , &κωχ1} (ά,.. a,- αν,,- κατ-), δμYlΡ. αV,..ΟΗOfχ6τ •• 
ΙΠ-Υχ6μιιν, μίσ. πρτ. ο;οϊϊ lποΙχομαι. 
·-ΕΡΑ, ή' = λιχο;. terrA- Υη' μόνον 'ν ο;φ Ιπιρρ. 

Ιeαζ8=κατό Υή::;, εΙς την γην, έπl της γης. 
ΈΤVμ.l πρ5λ . Ήσυχ. «lρα,' ,.;ι,., Ieat. (χσμαΙ), 

πρ6λ. «πο'λ.ν-ηeος· πoAvcieoveo" π'λ.oναιo~. (Ήαυχ.), 
πσιλ-γιρμ. ero, erdA (ΥΙ'!), πσιλ,ιρλ. .rl (yf!) , Άρμ • 
erklr (γη). 
-ΕΡΑ ~MAI, έπ. 6' πλ1jθ_ leάααδ.· πρτ. t)eιίμη,..-'

Ο:ιθ. μΗ . lρααδήαομαι' ά.όρ _ σι' ήράαδη,,· μία. ιiόρ. 
ιιι' ήρασάμη.,,· έoQ, όγαπώ έμμανώς, π08ώ. 

• Ετνμ. 1 Ιρα-μαι χχ ί (θιμσιτιχόν) "άομαι, ιiττ. Ι· 
eιIoo' Π?I1jΤ. lρα.τ6~· δμ1jΡ . learltoo. δμ1jΡ. χ. λ. 'Ilα· 
τει,,6ς, Ιρα""δς ( *Ιραα- (Ιι?ω,) + πρόαφ. ,,0-,' ιΧΤ'τ. 
έρα.στ6,· Ιρως, -(ΟΤΟ" (χλιν!τι.:ι χιχτά. τιχ λτ,yoν'τcι .Ι, 
χσιριχχτ. -τ-: Υέ'λ.ω" -ωτο" Ιδρώς, -ώτο,)' δμYlΡ. ,
eo" ~oτ. Ιρrρ, σι!τ. 'ρο" (πρ5λ. δμ1jΡ. Υέ'λ.ο,)' ιί6ιδ. 
έ-ο;υμολ. 

Ιρδνιςω, μΗ. -σω (lρα"ος)' ζητw συνεισφορός, 
ζητώ συνδρομός, ένεΡΥώ Ιρaνoν, ισυνόζω • . - 11 
δ Ιδω ~ρoνoν (συνεισφορόν), βοηθώ διό συνεισφο
ρός.- 111 συνενώνω. Έ; α.';τc.ίi τό 

Ιρδνιστ';ς, -ον, δ (Iea"ltoo)' ό συνεισφέΡων εΙς 
έρανον 1) εΙς σύλλογον (λέσχην), 6 μετέχων εΙς 
έρανον. 
Ιρανν6ς, ή, δ" (ledoo)' έρατεινός, tπέραOΤoς . 

τερπνός. 

Ιρδνος, δ- τό διό της συνεισφορδς συναποτε
λούμενον δεΤπνον, δπ !;> iχσιλιtτ() χιιιΙ ανμβσ'λ.;', : λιιιτ . 
symbolum ιι γεν. , συμπό:Jιον, έορτή, πανήΥυρις. · 2) 
πόσα συνεισφορό 11 Υεν _. φιλοφροσύνη, έξυπηρέτη, 
σις. 3) έταιρεία όνθρώπων, σωματεΤον, λέσχη. 
[βλ. χιχ! lορτή]. 
ΙρασδΕ, ~ωp. ιΧντΙ Ιραζ •. 
Ιρδσί-μοlπος, ο" (έράω+μο'λ.πήγ 6 όΥοπών (έ

ρώμενος) τός μολπός (τό ζΙσματο). 
ΙρΙσι-ιρήματος, ον (έράω+χρήματα)' 6 όΥοπών 

τό χρημσ, φιλόΡΥυρος, άπληστος_ . 
Ιράσμιος, α, ο" χσιΙ -ο" -ο" (ledoo)' όξιέpaoτoς, 

εύχόριστος_ 
ερασσαι, έπ. ιίντί Ιραααι, γ' Ιν. τoίi 'eaμιxc. 
ipάaaaro, έπ. ιίντί ήριίσατο, γ' Ιν-. ιίορ. ιιι' τoίl ,

eαμαι. 

ΙρασΤΕύω, μΗ. -αω=έeιίω' όΥαπw, ποθώ. 
Ιραστ';ς, -ον, δ (Ιρα.μαι)· 6 όΥαπwν, «όΥαπητι

κός» ιι μτψρ. όποδός, θια'.:ώτης. 
Ιραστός, οί, ό" (έράω)' έΡόσμιος, όΥαπητός, πο-

θητός, όξιαγόπητος. . 
έΡΟΤΕιν6ς, ή, δ" (έρατ6" iedoo)' έρόσμιος 11 όρε· 

στός, είιπρ6σδεκτος. 
Ιρδτfς;ω = iedoo' έπιθυμώ ύπερβολιΚώς (σφόδρα), 

ε1μαι δπληστος διό τι_ . 
Ιροτ6ς, ή, 6ν, ΠΟI1jΤ . άντΙ έeα.a~ό~· προσφιλής U. 

όξιέροστος, όΥαπητός. . 
Ιρδτ6-ιροος, ο" χα:Ι χιχτ!i συνιιι ίρ. -ΙΡOuς, -ov,. 

(ιeατό, + xe6a )' έχω έρόσμιον τό πρόσωπον (f) τό 
δέρμα). 
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ιρστύω, δω~. ιiντ! Ιρηι:νιο (/ίλ: λ ). 
'ΕΡάτώ, -οίίς, 'iι (έ!αι:όi)' μΙα έκ τών έννέα 

Μουσών, ή έρασμlα, ή άξlέραστος. 2) μΙα τών 
ΏκεανΙδων. 

έρατ-ώνiίμOIί, ο" (έeαι:όri-6'"vμα)' ή txouoaiea
Ι:ΟΥ όνομα . 

'Ε Ρ ... ·Ω , μόνον κιχτ' ένιοτ. χιχΙ πρτ. μετι7. πιχθ . ιioρ. 
ιχ' .ηeάσt'J.ηγ έν ένεργ . ΟΥίμ: βλ. καΙ Ιραμαι' άγαπώ 11 έπ! 
πριχγμ . έπιθυμώ, ποθώ, τι έμμανως 11 ιiπoλ . έρGιγ=έ· 
ραστής, «άγαπryrlκός. 11 ή έρωμέγη=«άγαπητlκιό».
'Απ.οθ. έράομαι έν 't1j α~τ1j ένν. εΙνιχι σπάνιον. 

Έι:υμ., έράω <*έρα(σ)ω, σανσκρ. rόsah (χυμός), 

rasιf (ύγρότης)' έ; Ι~π . εiσ,ω~ eres (τρέχεlν, ρέ
ειν), π~βλ. αψορροι;, lieo,ly' *έράω <*eras- πρ6λ. 
έρωή, έρωέω' Αχ • . rQs. 
ΙΡΥάζομαι, μaλ . έΡΥάσομα ι, δω;::, έρyαξoiίμα ι ' 

ιiόp. α' εΙΡΥασάμην' πρκ είΡΥασμαι , Ιων . ΙΡΥα9μαι' 
πά.ντε; οΙ ιiνωτι!;:.ω τύltΟΙ ιiπ~ντώ~ι μετ' άμφστsρων των 
έννοιών, i v εΡγ. δ'l)λ . καΙ παθ'l)t .' άλλ' δμω, οΙ πιχθΥ>Τ . 
μiλλ. α' έΡΥασfJ.ήσομαι κ~ί άόρ. α' εlρyάσt'J.η .. άεΙπο .. 
έν π~θ. έ ·, ν . · άποθ . ιΙ,nον)' έργάζομαl. εΤμαl άπη
σχολημένος , άρχ lζω έργασΙαν 11 κυ,:; . έπ! γξωργων' ι:ο 
χρημ' έeΥάζειαι = τό πρδγμα έργόζετ :::ι l (τ . i . «ή 
δ . υλιά προχωρεϊ » ). - 1I μti5t. άπεργάζομαl, κάμνω, 
έκτελώ, έπlτελΙ:' , έπεξεργάζομαl, φέρω εΙς πέρας, 
συ>.Jπληρώ. 2) κατεΡr 6ζομαΙ τι : έeΥάζομαι χρυ
σΟ,\l=κατεργάζομαl χρυσόν, κατασκευόζω τι έκ χρυ
σοΌ . 3) κερδίζω έργαζόμενος. 4) κάμνω, OIKO
ο;:, μώ, κατασκευάζω 11 ιί) σ. παράγω, γεννώ, πρσξενώ. 
- 1I1 έργάζομαl τέχνην, άακώ έπάγγελμα . [δι' ίτυμ. 
βλ. έ'ρ ,·ον] . 

ΙΡΥα&ον, έπ . . ιiντΙ erera-D-oy, ποιητ, ιiόρ.!'ί' τοϊ} 
rιΤρyω' cί.1t ~φ . lera-D-eiY. .. 

Ιρyiίλι:ίoν, Ιιι>ν. έΡΥαλι'ιιον, τό (lΡΥΟ,,)' έργα · 
λεΤον, όργανον. 
ΙΡΥαξό, δωρ . ιiντ! lρrάσει, /ί' 'ν. μιλλ. το!) 'ΡΥά-

ζομαl. · . 

έρy~σι:ίω, ίφιτικόν του έΡΥάζομαι' έπιθυμω νά 
έργασθώ . μελετω νά κάμω τι, σκοπεύω νά ... 
έΡΥδσία, fι (έΡΥάζομαι)' έργασΙα, «δουλιά», κό

πος, μόχθος , λατ. I&bor 11 ό μόχθος Τι'\ς ήμέρας, 
κα':Jημερlνή άσχολία , ένασχόλησις 11 έΡΥασΙαΥ "ος+ 
σ.πρφ. = λάβε τόν κόπον νά κάμQς τι - 11 Kατα~ 
σκευή, οΙκοδομή 11 γεωργική καλλιέργεια 11 ΙΡΥασία 
μ •• άΗω,,=κατεργασ(α μεταλλευμάτων. 2) τεχνι
κή έξάσκησις, «μαστοριά», τέχνη πανουργΙα 11 ώσ. 
έργον τέχνης. 3) κι!;ρδος, τά κέρδη, δφελος, 
συμφέρον. 
ΙΡΥάσιμος, ο" (έerάζομαι)' έπιδεκτ'ικός κατερ

γασΙας, ό χρησιμεύων πρός έργaσlαν 11 ίπ! xώpα~, 
καλλιεργήσιμος. 
IΡΥασμαι, Ιων. ιiντΙ εΤΡΥασμαι, π~κ. του ΙΡΥάζομαι. 
ΙΡΥαστέόν, ρrιμ. ίπΙθ . του eerάζομαι' "ei' ",,,α 

lρyάζεσfJ.αι=πρέπεl νά έργάζηταΙ τις. 
έΡΥαστήρ, -fieo~, δ (Ιerάζομαιγ ό έργότης, 

γεωργός. . . 
ΙΡΥαστήρlον, τό (έΡΥάζομαιγ τόπος έν 4> γΙνε

ταl έργασΙα, έργαατήριαν, έργοστάσιον, έμπορικόν 
κατάστημα. 
ΙΡΥaστικός, ή, ό" (έerάζομαι)' κατ6λληλος 

πρός έργασίαν, έργατικός, φΙλεργος, πολυάσχολος. 
έΡΥδτης, -ov, δ (έΡΥΟΥ)' δ,τι κιχ! νίίν , «έργάτης" 

ό έργαζόμενος, γεωργός, γεωπόνος 11 έπαγγελμα
τΙας .- 11 ώ; έπΙθ έργατικός, δραστήριος, φιλόπονος. 

ΙΡY~ΤΙKΌC;, ή, ΟΥ (έρyάζoμαι)=lρyασ'ΙHO~ (8 βλ.). 
iΡΥ~τtvηc;, -ov, δ'=ΙΡΥάι:ης (8 βλ,). 

. . ΙΡΥάτΊς, -ι"o~, θηλ. του ΙΡΥάι:ηι; ' ή έργαζσμένη, 
έργάτρια, μlσθωτή .έργάτρlα (έπl μlσθΥ έργαζομέ
νη).- 11 ώ. ίπίθ. έργατική .. 
ΙΡΥμα, -αι:ος, τό=έ'ΡΥΟ'" έργον, πρδξις. 
IΡΥμα, -ατος, τό (εϊΡΥω + 'eHOi)' φράγμσ, περΙ

φραγμα. 

ΙΡΥνύω κ~Ι -νUμι, ποιητ. ιiντΙ .rirιo, ΙΡΥω' έγ
κλειω, περιφράττω. 
ΙΡΥο-δ6της • . ·QV, δ (ΙΡΥο,,+"Ι"ωμ.)· ό παρέχων 

tργασΙαν (ιiντΙθ . τφ 'irOUPO,). 

έρyo-λ~βέω' άναλαμ8όνw. τήν έκτέλεσlν tp
γου έπl 6μoιβι:i n συμβάλλομαι διό τήν έκτέλεσlν 
έργου τινός ιι έΡΥολαβε;" d""eId" .. Qi =ο statuas (οη-
ducere faciendas. Έκ του ' 
έΡΥο-λδβος, ο" (έΡΥο,,+λαβ.ϊ,,)· ό συμδσλλόμε

. νο', διά τήν έκτέλεαlν έργου τινός, ό άναλαμ8ό· 
νων έναντι ώρlσμένου χρημαTlΚΟΟ ποσοΟ Tr'1v έκ, 
τέλεσlν έργου 11 ώ. o~σ d lρ.,oλιiβOi ιiντΙθ. τφ le~
"ό.,1ς, λιχτ. conductor, redemρtor. 
εΡΥον, τό (*ΙΡΥΙΟ = Ιρdω)' έργον, έργασΙα 11 .,d 

σαVτηi έρrα κόμιζ. = cκύτταζε τή δουλιά αου», 
2) 'Εν t1j Ίλιά.δι χιχτι7. τό πλεΙστον ΙΡΥα = πολεμlκαl 
έπιχειρήσεις, πράξεις, κατορθώματα, έν πoλ'έμ~ Ι 'ν 
φ έν ττί Όδυσ., γεωργικά έργα, διομηχανικαl έπl
χειρήσεις ιι καλλιεργημένοι άγροlll ΙΡΥα 'Ι1'ΜΗη$ = 
ΟΙ άΥΡΟI της Ίθόκης II/ρrα βοω,,=αl ύπό των βοων 
άροτριούμεναl έκτάσεις (nIXr;ci ΒΨΥιλ. boum labo
res) 11 ΙΡΥα Υυ"α.κω" -- γυναlκεΤα έργόχειρα, κ~p. 
προϊόντα ύφaντoυργΙας 11 καΙ ίπΙ ~λλων ίνασχηλή· 
σEω~ : π. χ . fJ.αlάσσια Ιρrα=όλlευTlKαl ένασΧΟλήσεlς 
11 ΚΙΧθόλοu σχέσ/ν έχουσαl μέ τήν θάλασσαν n μτγν. 
δλων των εΙδών τ6 έργα καΙ αl άσχολΙαl, >:t. χ. με
ταλλευτικαl κ. ~ . ~) βαρύ έΡΥον , σκληρό έργα
αΙα. 4) συχν . παρ' Όμ. 4vτΙ!I . τφ Ι:π;οι;, δ'l)λ. πρδ-

. ξις καΙ ούχl λόγοι μόνον.- Ι _ί,~ιxαιΙ π.:- 'φΡάσa, ~ 
παρ' Άττ. : Ιρyo~ Ισι:Ι μ.τ· 4ltρφ. = εΤναl δύσκολον 
έργον νό ... ιι σΟΥ ΙΡΥΟΥ lσι:Ι μιτ' ciTCpcp. - -δική σου 
δουλ!ά εΤναl» νά ... ; εΙς σέ όνήκεl νό ... U ΙΡΥα 
παρέχω ",,,Ι - πράΥμαι:α παρέχω ι:."Ι - προξενώ 
(παρέχω) εΤς τινα ένοχλήσεις (βάσανα). 

Έι:υμ . : ΙΡΥο-ν, 'Αργ. Kp'l)t . Συρ. Χ. 4. rιΙρ)'o", Ήλ. 
Fde)'O" (π~/ίλ. Ήσυχ. «Λακ. yiiFεΡΥόρ ' o~ μισ{}οonόι;» 
τ , Ι. r.ωerό~), πρβλ. τιι:ιλ-γιρμ. werc, werah, παλ-σαΙ 
werk, Itιχλ-ΝΟΓΓ. verk' lρΥά"" (=ή φιλόπονος, έργα
Τική , έπΙθ. ττι; Άθ'ljν/1~) . 
'ΈΡΓΩ ( Α)' παρ' Όμ. κατιΧ τό π),ιΙστον ΙΙΡΥω, ίπ. 

τύποι ιiντ! τιϋν ιiττ. CΙΡΥω 'V) crpyw, μ.λ . Ιρξω 'V) ' 
εΤρξω' ιiόρ, αι ' εΙρξα' πρκ. ΙεΡΥμαι, γ' πληθ. 'exJi
ι:αι' bnapo. ΙέeΥμηΥ, Υ' πλτιθ. Ιρχ.αι:ο i'ι IΙρ(ατο' μτχ . 
πΙΧθ . ιioρ . ιχ' ιρ x-D-6{~' έγκλεΙω, περισρίζω ΗIΥι:όi I~ρ
Υ_ι,,=κλεΙεlν έντός, έΥκλεΙεlν, περlκλεΙεlν n y~φυ
ραι IrιρyιU"αι=ήσφαλlσμέναl, στερεαΙ, καλώς κατ
εσκευααμέναl, ώ~ τό ΙζΕVyμέNΙ.- 11 κλεΙω tξω, 
όποκλεΙω ~ παραKωλΎW, έμποδlζω όπό τινος πρeγμ. 
11 ώσ. έμποδίζω, συγκρατώ, τινα άπό τοο νό πράξl) 
τι.-Μίσον, συγκρατώ έμaυτόν άπό τι, όπέχομαΙ τι
νος, άπέχω άπό τι. 
Έnιμ., ΙΡΥω, IΡΥά-D-ιο ·(τ. Ι, Frιer-) 'Ι''/Φ ι"ι,

Υω), '(' τιλ'l)θ . ΠΡΧ. Ιρχαι:αι, '(Ι 'ν. TCp'l:. 'ΙΡΥ"", 4ff. 
lerfl) (σπιχν.), rιΙρyω, τραγ. rι'eYΙ!<lko, Τιρτ . ιI_.r,· 
ro", Har-ci'eyo", μ',λ. σv,,·ίeξω, δωρ. μ'λ. 'if<ιo, Ι.ν, 
ΙΡΥω, ΙeΥΥvμι' ιiττ. '" εΙρκτή, Ιων. 'ΡΗτή' ιi1:Τ, .',
rμόg' l(%π , ρ. *verg-' δiν φαΙν.ται νdι ι!νήκ'ό 'νταιtl· 
θιχ τό λιχτ. urgeο.-Ή διιxφoρdι μ.τα~ίι το!! rιrerm (
άποκλεΙω, πρtlλ. dnelerω) κιχ! rιrerιo, .rρ)"t'vμ. (πpιlλ. 
Ηα-D-clί!rννμ.=έγκλεΙω) φιχΙνιτιχι μιfλλσν ί~ι~'Ι)τ'l)μ'
νη' 'iι i~ιχλλαγiJ του διxσίo~ x~Ι ψιλο!! πνιύμαιτο, διΡaΙ
λιτιχι μιfλλον ιΙ, φων'l]τικοίις; λόyoυ~ καΙ ~O'.pτδ11αι 
ιiπ6 τοίι; Ικά.στοτ. γlιτνιά.~oντιχς; φθόnoυ~. 
·'ΈΡΓΩ (Β)' πράττω έργον, έργάζομαl, ιiΠ,l)Ρχαιω' 

μίνο, ίνΕδΤ., civt! του 'δ~oΙoυ .[νιχι έν xpYιoe L δ ίν. 

'ίl"ω' ίντ.iίθιν (δηλ, ίχ το!! !ΡΥω) οΙ χ~όνoι: μξλ. Ιρ
~ω, ιiόρ. Ιeξα, τιρκ. 10ΡΥα, ύπιρσ. έώΡΥεΙΥ, ο!τ ιν ες; 
ίμφανΙ~oντιxι ώ~ χρόνοι του Ιρ"ω. [διιΧ τ-ην ίτ uμ?λ. βλ. 
19"o,,]. . 

Έι:νμ.'*ΙΡΥω,μελ. '" έ'ρξω, ιiό;;. δμ. ίρξα, πρκ . έ'ΟΡΥα' 
Ιρ"ω < *F_ez"ιo, *verg-jo=na).-oa;. wirkin, ΠΙΧ ). -Υερμ. 
wίrch(ί)n' τιοιητ. ΙΡΥμα . -ρέζω < ·Fραζω (κιχτ' εltί~~αι
σι ν του Fεργ-)' έκ τo tι ρέζω έσχ'l)ματΙσθ'l) μΗ. ρέξω,' 
ιiόp . έ'ρρεξα, Ιρεξα (κατά τινa~ δ ιiιIt. έgεξα ( *εερξα 
(κιχτά μετάθιοιν φθόΥγων) < *lF"ρξα)' δμ·ηΡ . αρεΗrος.
έΡΥάζομαι, 'ΔΡΥ. , Κ Ρ 'ljΤ. F6ΡΥάζομαl, ιiη . π ρτ. εΙρ
Υαζόμ,l" (πp~λ . πρκ. εΤΡΥασμαι) καΙ ή~yαζόμην' ·le
Υά.ης (κα~ά. τινα; σ.ντ! *Jerdr,l,> κιχτ ' ιi ν ιxλoyΙ,,-γ-πρ6ς 
'ι:ό lρrάζομα.· πγ/ίλ. Βοιωτ . Fερrοι:ίω" έ7. του *Fερ
r6rai), eeraoyήe, lρrασι:ήριOY) λατ. ergast-UIU7rn' 
oerα"o,,' ΟΡΥ,α' 4ΡΥιάζω' . ~ττ. ιJρι'rιώ", ποιητ . ιJρ". 
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ώ-ι. -ώνο,' 16eY'l κλπ.' iv π«c" 'l:O~'l:OI' 6π6Χ81'1:0Ι1 !οιπ. 
~, verg- (=δράν). 
ΙΡΥ-ώδιις, _, (ΙΡΥΟι+ΒΙδο,)' έπΙπονος, όχληρός, 

κοπιώδης. 
lρδcσκοv, !ων. np'l:. 'l:o!l 'e1tIII • . 
WEPAΩ, μιλ. Ιρξω κλπ., δλ. ·'ΙΙytlll' έΡΥόζομαι, 

πρόττω, έκτελώ, συμπληρGι 11 μι'l:όι /)IItAfj, 0Ι!1:. xoιxci 
'ιι&» TI"ci Τι άπολ. 'e&» τι"σ = προξενώ κακό εΤς 
τινα, κακοποιώ τινα. 2) ώ, τό λOlτ. SAcrA f4cer., 
ΙB~σ le&» = προσφέρω δυσΙαν, δυσιόζω Ι μΤΥν. κa.Ι 
l1νιυ 'ι:ου Ι8ιισ η {fvala" ώ, τό AOl'l:. f4c.r. Τι oρe
rArl. [/)ι& τήν ί.υμολ. 6λ. ΙΡΥΟ"] , 
iρc6cvv6ς, ή, δ" (wEe_PO')' σκοτεινός, ζοφερός. 
Έρέδcσφl, Έρt6cuσφl, δλ. iv λ. 'ΈΙΙ8βο{;. 
ΈΡΕΊIΝβΟI, δ' ώ, κοιΙ νΟν, κοιν. ιρεδl8ιι, 

(λOl1:ιν. clcer.). 
Έnιμ. ·, πρ6λ.8ροβο, (=ι6Ικοςι) (*Ιροβο" λOl1:lν. 

ervom (~ΙKoς) (*ere<g)vom Τι *ero(g)vom.- πOlλ
Ύιρμ. ΑΓΑ welz, &rwlz, Υιρμ. Erbs.· 1) ΚΟΙ1:οιλ. -,,8-0, 
.Ι, .& όνόμ. φυ1:ιίιν /)tv atva.l Ιλλήν. (πρδλ. κοιΙ Ήσυχ. 

cUβι"θοι' 'e~PanJoa •• ccJUla"ΙΙ-Oc' 'ρ~βι"ΙΙ-Oι., 
d,ψι,,{J.ιοv κλπ. . , 
έρcβο-δΙφάu (IΡΒβο,Ηιφάω)' ψηλαφώ ιπασπα

τεύω» εΙς τό σκοτεινό. 
ipcIόIcv, ΙπΙρ,' έκ τοΟ έρέ6ouς, έκ τοΟ ύπ6 τι\ν 

y~ν σκότους. Έκ .o!l 
-Epc6oς, ' τό, Υιν, -10" OUV'!j(J. -011" !ων. 'ΕρΙβ8υ" 

Έρ~β_lIαφι".-Τ6 tρε60ς(λOl-τ:. Erebus), ~6πoς ύπο
χ80νΙου σκ6ταις, ύπερόνω τοΟ tn 6αβύτερσν κει-
μένου • .ς..δou. . 
Έnιμ., 'ριβο, (!οιπ. *(e>regvos, *(e:r.gves· aπικ. 

έρεβ_""δ, «.-ια-'ΙΙΟ-,)· ItOI1j1:. leιμvδ, «*'ρ_β· "ο-,), 
πρ6λ. aa.VOKP, rάjι.s-, erek-. 
Έρc66σδc, ΙπΙρ.· εΙς τ6 " Ερε6ος. 
ipccivu, ώ, 1:0 Ιρομαι' έρωτώ 11 μΙ1:' a.11:. προσ., 

έρωτώ περΙ τινος, διό τινα 11 -τ:'ijν οι!1την σΥΙμ. Ιχει KC:ΙΙ 
ώς μέσ. 'Ρ8_ΙνΟμ4Ι.- ['ρ"Ι"ω (*έρπ-_Ι"ω' πρ6λ. 
έρcυ"άω' 6λ . κc:ιΙ lρ~ω]. 

έpc.,ir;u, /)ωρ . -Ιαδω' μίλ. -/αω, ιi ... -tQS' ιiόρ . 01' 

Iιgi{J.cafl, μ1:Υν. -ιξα (lρ~{J.ω)' έξερεθΙζω, παροξύνω 
εΙς 6ργήν, προκαλώ, έξοργΙζω.- 11 μ-Τ:Ύν. έξάπτω, 
διεγεΙρω 11 ~ψαλo, 'Ρ8θιζ6μι)'0, = σπιν8ήρ (ισπΙ
θα») όναΡΡΙΠΙζ6μενος. Έ, οι!1του τό 
Ιρέδlσμα, -ατο" '1:0 ('ea{J.ltm)· έρεθισμ6ς, διέ

γερσις . . 
'ΕΡΕ'8Ω, ώ, 'ι:ό 'e8{J./tω· έξερεθΙζω, έξοργΙζω 11 

έγεΙρω, αύξόνω. 
Έτυμ.: 'ei{J.ω, 'e8{J.ltω, cJflO{J.VIlQ) KC:Ι'ci τινc:ι, 

npoipxOV'tC:Ι1 έκ ,ij, ρ. -το() 8Ρ"lΙμι (λOl1:. orlor) έΠβΚ-Τ:ΙΙ
τOlμi!νYj; /)ι' Ινο; -dh-. 

ΈΡΕΙ' ΔΩ, μ4λ. 'Ρ8Ιαω' ιiόρ. c:ι' ηΡ8ιαα.- ΠοιθΥΙΤ. 
ιiόp. c:ι' Iιfl_ta{J.",,· πι;κ. έρήΡΙΙΟμ4Ι' Υ' Ιν. ()πιρσ. ή
ρήρειατο' κόμνω τι νό όκκουμβήοl) έπΙ τινος άλλου, 
στηρΙζω τι έπl c'Ίλλoυ, έπακκουμ6ώ Η δθaν, θλΙ6ω, πιέ· 
ζω, ώΟΟ, έπισπεύδω, βιόζω τιν6 έναντΙον τινός 11 έ
ρ,,/δω ,πλ"Υή" = έμπήγω τι καΙ δημιουργώ τραΟμα. 
2) στυλώνω, ύποστηρΙζω, ένισχύω, όνέχω, ίιπο6σ
στ όζω 11 Υβν., στερεώνω, 8εμελιώνω, φυτεύω. 3) 
πιέζω τι ΙOXυρGις. 04) έκσφενδονΙζω. 5) έπΙ 01:0Ι
ΧYjμciτων, στοιχηματΙζω, καταθέτω τι ώς έγγύησιν 
διό στοΙχημα, τ6 όποίΟ ν l':6αλα μέ κόποιον, λc:ι-τ:ιν. 
deponere. - 11 ιiμ1:6 . στηρίζομαι, όκκουμ6ώ 11 έπιτίθε
μαι 11 ά.υ.ήΙ?1αιν έρ,,(δουααι=στηριζ6μεναι ή μΙα έπl 
της c'Ίλλης, έπισωρευόμεναι (ή μΙα έπl τ~ς c'Ίλλης)1I 
na.p' Άτ-τ;. έπιτΙθεμαι κατό τινος, ιτοΟ ρΙχνομαι •• 
2) «πέφτω μέ τό μοΟτρα» εΙς έργασΙαν τινό IIΙρ".
δε = φΙξου (πέσε μέ τό μοΟτρα) στό φαγΙι.- 111 
Πe:ιθYIΤ. χe:ι( μέσ. στηρΙζομαι, όκκouμβw, έπΙ τινcς 
(κυρ. στυλώνω, έμαuτόν έπΙ τινος) 11 ιiπoλ . βν τ~ μτχ. 
μί~. ιioρ. 01' 'e_ιαάμι)'ο, = οτοθεlς στερεwς, πατή
σας οτερεό, λαΒών όκλόνητον 8έσιν: 0116". χαϊται 
έρηρέδαται ,. (Ύ' πλτιθ. πρκ.) = αl κόμαι των έστηρί
ζοντο έπl τοΟ έδόφouς (tφθανον μέχρι τοΟ έδ. , 
«έπεφταν χόμωι). 2) εΊμαι καλό στερεωμένος 
(έμπεπηγμένος)' ΙάΊ έρηρέδαται=οl λlδοι Τσταντο . 
στερεώς έμπεπη'{μένοι . 3) ίν 'l:ΙjI μίσφ, συνανωνΙ-
ζομαι, όμιλλωμαl, μόχομαι. 

Έnιμ., 'ρεΙ&», πρκ. ηΡ8ικα KC:Ι! μ'tΥν. 'etfgIIJoCOI. 
πOlθ. πρκ. 'ρ';ρ_ιαμαι, ΙΙΡ8ιαμOl~' Ιρ_ιαμ4, πρ6λ. «I,,~
"ρΙ" -Ιδα. (βλ. λ.), λc:ι-τ:. rldic4, τάι δμτ,ρ. Υ' πλτ,θ. πρχ, 
Ie"e~IαTac κc:ι! ()napa. έρηρέδατο ιΙνOlι ~-Τ:1:0ν ό~θoΙ 
"ρχOlΙοι τιiπoι ιiντΙ -τ:ών ό,:.θοτ. Ιρη!!Ιδα~αι, 'Jηρ/δα.ΤΟό 
ΈΡΕΙ'ΚΗ, 'ij' θόμνος φΡUγανoειδής, κοινώ; ιόρεΙ

Κι, ρεΙκι», λOl1:. eriCA. [έρ_/χη (*F_ιz_cxfl' πOlλ - Ιρλ. 
froech (Κ_λ1:. ·vroiko-s, πρ~λ. /)ημο-τ:. λOl1:. brugA, 
*brugarla) rOlAA. bruyere), GoII. grίig]. ' 
ΈΡΕΙ'ΚΩ, μιλ. -ξω' ιiόρ. c:ι ' ιιρ_.ξα· 8ραύω, σχΙζω, ' 

ξεσχΙζω 11 'e-ax6μI,,0. 3Uρllοuρί=σχιζόμενος, κομ
ματιαζόμενος όπ6 τ6 δόρυ, KU? διατΡUήώμενoς .ύπ' 
αύτοΟ.- 11 iμ1:6 . ίν .φ "ορ. δ' ΙΙΡΙΝΟ'" ρήΥνυμαι, 
δραύομαι, διασχΙζομαι, κομμΟΤ1όζομαl. 
Έτvμ., 'Ρ_ΙΝω, na.Q. ~pκ. ΙρήΡΙ7μ4Ι, όμηρ. σόρ. 

IIecxl' σOlνσκρ. ΓίkhόΙI (χαρ6σσω), Λιθ. rektl (κ6πτω 
φτον), rAlky'll (=κόπτω «φέτες ψωμΙ»), ItOlA-rIpμ. 
rigA (σειρά), ιiΎrλoσc:ιε_ rόw, r6ew «Ιc:ιπ. ·rolq-v&), 
ιiΎrλ . row (σειρό)' Ιc:ι,.. ~. *(e)r.lq-· AOl't. rlma ΧOlτ!t 
-τ:ινOl, ( *relk-sma Τι relk-ma, έ~.Ιxω, 

IPCIO, έπ . ιiν-τ:Ι 'eao, lιιου, Προσ1:. 'tOil 'eΟμ4Ι. 
ipcιol, οΙ' λέξις ίι6ριστική παρό τοΤς ΑIΥυπΤlοις. 
iρcίομcv ιπ. ιiντΙ 'eiωμI'" c:ι' πλΥΙθ. ()no't. '1:00 'ρΙω.· 
iPCinlOY, 'τΟ (ιρ_(πω)' τ6 πεπτωκ6ς, τ6 έναπο-

μεΤναν μετό τήν nTwOIV (κατασΤΡοφήν) Ι οιιν. 'ν 1:/11 
πλΥΙθ. 'e_lnca t 1If1υτιχσ 'ρ"Ιπια=νσu6yια, ύπολεΙμ

'ματα ναυαγΙου n "8χρώ)' 'ρ_(πια-πτώματα, λεΙψά
να, ιΨοφΙμ!ο:ι Β mnlm" 'ρ_Ι,πΙΩ -= ρόκη, τεμ6χιο 
ένδυμότων. 

ΈΡΕΙ'ΠΩ, μίλ. 'ρεΙψω' ιiόρ. 11' IfΙΙ8Ιψσ. - Ποιιι • . 
ιiόρ. c:ι' ήρ_Ιφ{J.η,,· πρκ. 'eήeιμμ4Ι. - Koταρpfnτw. 
καταβόλλω, κοτασχΙζω, κατεδσφΙζω, κατακρημνΙζω, 
καταστρέφω IIΙρεΙπιι ΥΙ"Ο' {J.lQs" ηr-κόποιος 8ε-
6ς κατακρημνΙζει (συντρΙβει) τήν φυλήν (<<Υενιό:ι) 
των.- Πc:ιθYI1:. κατακρημνΙζομοι, πΙπτω εΙς έρεΙπισ ; 
T"i'xo. 'eIflIΠTo (έπ. δπι;,σ. ιiντΙ 'ρήρι,πτο). - Ποιρ& 
Πιν~. μτχ. πc:ιθ. io? 6' Iern"(,, /)ο-τ: . 'ecni"TI - πε
σών, πεοόντι.- 11 ιiμτ6 . ιiν τφ ιioρ. δ' lIerno", ιπ. 
lerno", ιφκ. δ' 'eTιflrπa' καταπΙπτω, σκοντόπτω 11 
πΙπτω πρηνής.-[πρ6λ. ΠΟΙΥΙ-Τ: . έ~Ι,π)'rι (~Kατωφέρειo, 
πλευρό)' 'ρ_[πιο)'· λc:ι-τ:. ΓίΡΑ' έ; !c:ιπ. ~. *(e)relp.), 

Ιρι:ίααl, iΠΡφ. άο;:ι. 01' 1:0υ lρεΙδω. . 
iPClaeC(C;, μτχ. πc:ιθ. ιioρ. 01' 1:0ϋ ΙρεΙδι». 
lρcισμα, -c:ιτo., ~o <ΙρεΙδω)' τ6 στήριγμα, ύπο· 

στήριγμα, κότι τ6 όποΤον εΤναι στερεωμένον κό
που διό νό ύποβαστόζl) (ίιποστηρΙζι:ι) πDδνμ6 τι 11 
μ1:φρ. έιτΙ προσ. {}ήρω,,' Ιρ_ιαμ4 'ANedr.OΙ"To, => τ6ν 
Θήρωνα, δστις ήτο στήριγμα (στΟλος) τοΟ Άκρό
Υαντος (ώ~ τό }.c:ι-τ:. columen).- 11 - Ιeμ4, '1:. Ι. ύπο
στήριγμα χρησιμεΟον Τνα μή κλΙνι;ι τ6 πλοΤον πρός' 
τ6 πλόγισ. 

έρείψιμος, ο" ('ρ_(πω)' κατερριμμένος εΙς έρεΙ
πια, κρημνισμένος. 
iρcIΨ(-τοlχος, ο" ('ρ.'πω + τοίχο,)' 6 · κοταρρΙ· 

πτων τοίχους. 
iρcμν6ς, ή, 6", σΙΙΥΜκομ. έκ .oίi lρ_β.",,6,· σκο

τεινός , ζοφώδης, μέλας IΙΙρ_μ"η φάτι, - σκοτεινr\ 
φήμη (άγνωστος ό διοδώοος αύτή ν). 
Ιρεξα, ιiόρ. 01' 'τοίί ρέζω, 
Ιρioμαl, έπ, xoc! Ιων. -τ:ι)πo~ τ~υ Ιρομίι.ι (!Ι ι!λ.), 
Ιρέπτομαl, άποθ., έν χρ>';σιι μόνον ΚOl1:' ίν_ κοιΙ np'l:: 

έοθΙω, τρώγω. 
'Ετυμ.: ιi6ε6. ί'tuμολ. (κυρ, σΥΙμ. άναρπόζω, 66-

σκομαι, τρώγω)' λc:ι •• Γι.ρίο=άρπόζω, πpβλ~ ώσ. λOlτ. 
Irpex-icis (=δΙκρσνον, «τσουγκρόνα») !-τ:οιλ. erpIce. 
Ύc:ι~λ herse·~nptiA. Άλδ. rjep (όρπόζω), rjepes (λl)
στης), Λιθ. reples, σOl ·/σκ" . rόΡΑh (φυοικ6ν έλόττω
μα, άναπηρΙα), Bε~. raphitAh ' (όνόπηρος, δυστυ-
χής), 'lρλ. rAp «*ΓΒΡπ6-) (= ~θν ζQoν δπερ ~λKεΊ 
πρός έαυτ6), rechl «*repIu-) (=έξοφνικr\ tnI8EOIς, 
μανΙα)' Ιοιπ, ρ . srep- βλ, έν άρπά"ζω. 
έρέπτω ,;., έρέφω' στεγόζω, 6όζω όροφήν (σrέ-

Υην) 11 έπιστέφω. ' 
Ιρέρlπτο, έπ. Υ' ~ν, πOlθ. ύπε;:.σ . 'toίi le8lnco. 
έρέσθal, ιΧπ.,φ. άορ. δ' 'l:o!J l]Ομ4Ι. 
ΈΡΕΊΣΩ,. ιi t τ. -TTU·. μέλ. 'ρέαω· ιiόp. 01' ΙΙ~lαα' 
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Κwηηλaτω . ....:. 11 μτδτ. έλαύνw, κινω τσXέWς διό KWn~ ασιναχρ. (Υρσιμμ.) Ιδst&m (OKWpIa σιδήρου) χσι! λσι-;. 
r)λOσΙaς a μτ.φρ. ί,ΠΙ πτ.ηνών: πτερνΥω." Ιρετμο'&σΙ7 russus «*rudh-so-s;: πσιλ-"έρμ. ros(a)mo «*rudh-s-
lρε_006μ.ε"οι=σπευδογτες π;;ός τό έμπρός (ηρox~ men=OKwρIa), Λιθ. rύsνas «*rudh-s-) ~ 'ύπόφαιος 
ρουν;ες έσπευσμένwc;) διό Τ~ζ κwl!ηλασΙaς. TWV ij Ισιπ. ρ. *ereudh- ιι!νσιι έπέκτ~αι~ ,-jj~ Ιι:ιπ. ρ. *.reu-, 
nrEΡUY{JV . Tw,,:, έλσυνόμενοι, υπό TWV nTEPUYWV . , ijτις; s!τι:ι Ιτινιι *ereu-t έν τ.φ λ~τ. ru-t-Ilus (ύπέΡU-
TWV (= το του ΒΨΊ'ιλ . remlgIo dldrum). 2) "ενι- θρος) «ru-ta-ro-s μετ' ciνομοιώαεω; του r-r εΙ~ r-I). 
χιi\~. δέτι.> εΙς τσχεΤαν κΙνησιν, κινω τaχέwς.-Πσιθ., έρι:υνσ, -'1~. ij (lρΙω)' 6νσζήτησις, «Ιρευνα». 
ίπ! τό;ου, λσμ66νομαι άνά xεΤρaς, έντεΙνομοι.- 'Ee Ι:Ι'}-~oϋ το 

· [δι' ί ,τυμολ. δλ. Ιρέτη~}. . έρι:υνάω, μελ. -ήσω (Ερεν"α)' tPE'JVW. άναζηfω 
~ρC.,ης, -ov: δ (I~ε?σω) ΚW,πηλ6τ,\ς. τι, ζητω νό εO~ τι ιι έξετόζw. άνερευνω. 2) μιτ' 
Ετνμ. ι lρετ'1', ερ:σσω, lρεΗω •. « lρCτJ"!!. μΗ. ciπρφ. ζητω νό πρόξι.> τι, έΠιXειρCι νό πράξι.> τι. [διdι 

lρcσω ποιητ. lριιι-μό., αυν. πληθ. o~~. lρετμα δμηρ. . ~ λ βλ Ι 1 ] 'E~ .. ,- ο 
Ι '.. '. • , . ·1 h ( , την .τuμο. . ρ .. ω. "σι ~-; ,u τ 

ε ριιοι'1 νπ''1ΡΙΙτη, νπ-ηρεα,α ασινσκρ . ΔΓΙ ΓΔ KW' έρι:υνητέον 'Ι) a Ιθ ϋ > '. ι5εϊ 'ι"ι"α 
πη), άrlΙr&m Ιπηδόλιον), ΔΓΙlιi (κwηηλ6της) . (Ιι:ιπ. Ι _ ' ρ μ. π . ';0 cenwaω 
*er.), λι:ιτ. remus «*retsmo-s, πρβλ. π~λ-λσι,; . IΓί- ρεv"α:. • • • _. , 
resmos), '1- λ. rιime (έλσφρά κwπη) ' Ιι:ιπ. *ere- (KWn- έρςυσαι, σιπρφ. σιορ. α tou ερεvθω. 
ηλοτεΤν) ;ρδλ. ιιι,-ήρη; (δς σχΙζει τήν θάλασσαν), 'ΕΡΕ'φη, μελ., -ψω' ciop, σι' fίριιψcι' καλύπτι.> διά 
ιIμ.φ-ήρ'1~, άμφ''1gικό., τρι ,ή2η •• πε,,'Ι",ήρη, ; δμηρ. στέγης.- !Ι καλυπτι.> διό στεφάνου, οτέφw, έπιοτέ-
lειιc600ΡΟ" cin. cΙκόσορο., Ιων. τριηκ6,,~ε~oς, πε"'- φw 11 κοσμι.> ~ιό στεφάνwν όνθέwν. - ιιέσον , στέφι.> 
Π1ιc6t1'1"ερo,. ciττ . τριιiκό .. ~oρoς, πε .. τηκό7ΤOΡO~· πρβλ. έμαυτόν.- [ε.ρέφω χσι! I(!έπτω' δμ'ΙJΡ. tιψη(!ε!pή~' ό-
,αιναχ" "ΓΔIl~ (ύηηρέτης), Γιili~ (έξυnηρετικός). (!οφο.· ι$ρ~φη .. !σιπ. ρ. *ιe)rι;dh-]. . 
Ιρι:τμός δ -Jι έρι:τμόν τό <l έσσω) λσι,;. remus' ~ρέ.xδω σχ.ιζw, δισρρηγvυw, ouvrpI6w.- Πι.ιθητ .. 
'. .!' , ,,) .' '" 7αν. e(!ex{J.op.ε"" ά"Ιμοισι-έκσφενδονιζομένη (φε-

KWn~ Ιν;ψ ϋ π; -ιιθ . μόνον τoo~~, (!sτμ.α ιΙν!Χι Εν xp-.'j ρομένη) τι)δε κάκετσε ύπ6 των άνέμwν (της τρι-
α.ι. Ee σι το Ο . , • κυμΙας), «κα;::ιαβοτσακισμένο ηλοΤο» . . 

Ιρι:τμόω, μίλ. -ο>σω' έφc:διόζw μέ KWnoς, κάθη- , Ετνμ.: ιifSafS. ιiτuμολ.· xσιτιi τινσι~ πρδλ. σσιναχρ. 
μαι «:πό KO,υΠIά~, ΚW!1~λοτw. rόksas (6δύΥη, όλέθριον πνεΟμο), Ζενδ. r&!ah-

έρι:ττω, σιττ. σιντΙ ερεσσω. 6' k' 
'EPEY'rOMAI ίλ • 'ξ ci θ' πτ' w έξε- (βλ βη)' Ισιπ . ρ. (e)re Ρ' ,. χι:ι,; Itλλου, ουΥΥ· -;41 .λλ. 

_ _,.μ . ε(!εν ομ.αι. ~o. υ . ~ lρέΥμ.ατα, ciH' cifSσιαίμω. , 
μι.> (cξερνw»), .<ι:ιτ. ruclare 11 σιπολ. έρευγομαι "ψ" , - Ι έ 

, έ έ δ' Ο ό ά' έ ξΡΙ: α, σιορ. σι tou Ρ φω. 
(<<~υγoμ"ό»' )κ; μηι.> ιια το ~)τ ματo~ ! Eea θ κ έρέω (Α), Ιων. χσιΙ ιπ. civt! "eίό• 
~<? oτo~ xo~ Ι~I σιό ruc .areθ ' μτφ~. ίΠ _ ΤYι~ ό' έρέω (Β), ίπ . • νι . τ. άντΙ Ιρομ.αι· έρωτΟ. 
σιασ-ιι., Ι K~Πι.> 'ζ" ~f~υς, _ P,συoμσ~ π ετωΗν ~ ρ - • Eτvμ. : έρέω τ. Ι . leέFω, π;:.βλ. σιΙολ . II/εiιι» (πρδλ. 

' ~wv κ/α>< φρι ω.-, εν, τ:ιι &ν~ργ. ι.Ι.(ορ. ηρνιζΥΟ ", 'Ησυχ. _leeue' leείι"σ..".-έρέομ.αι · χ~Ι ε'lρομ.αι «*111-
ι:ιπρφ. (!.ιιϊεΙ", .. τχ . ερνΥω" μυκwμαι «μουγγρ w»), F ) δ ίλ Ι' . , I.s. (*1 F ) 
6~υxωμaι, Wρύομαι. , ομ.αι, μ-ιι~ .. μ .. ε ρησομ,,:ι, σιτ.τ . Ρ'lΟΟ"":'Ι ρ', 
'Ετνμ.: lρcύyou.aι έ ,'νννιί"ω' έρνΥή' λχτ. e-'rfi-gD ~op δμ. χσιΙ σιττ. '1ρόμη". α.πρφ. lρiοlJαι · πρωτσιρχ. 

_ " '" 11 " • • • 'ιθSμ~τt). ΧλΙσι. *Ιριινμι, *I~v""", "'ιteFfI,,-ra, *II/v-ructo. π~λ-γε~μ. Itruchen, Λιθ. raugmI, rugIn ισιιτ. ρ, έ~ • θ . λΙ *1 F ·, F βλ 
*(e)reug-' πρΙλ. x~Ι λ<Χτ. rumen. rum (οΙσοφάγος).- μαι, \ο ων ε~σιτιxη χ σι. e. ω, 1/ ομ.αι. πρ . 
Ιμηρ. μτχ. σι!τ. Ι~νyό"τσ.· Ιμηρ. έρVΥμη"Αο. (ε λ. λ.,' ~;;Y)τ., Ιρενταc ( = ζητηταΙ, πράlfT;ιρες 4ν ίπι"ρ.), 
Ι ' (-β '. 'Η . ) λσι rugI'o (ι' s. *rug-) ερεν .. αω, leev."a, ποιητ. I~ε.l"ω « cecF'.ItlQ), Ιων. 
ρνΥητωο - 0'1"', oux· , Τ. <χιτ . 1'" Ι" Ι • «(* F 'Ι s. * 

Ιλ- • 'ζ~ > ,> - ό άί - (ελ λ λ) ' 6λ ε eω-rσ.ω, αττ. ρω-rαQ) . , Ρ -ωτ-), <χπ. ι" (e)reu-. 
> λ; ρν ει", ωρυΥη, ωevyp. ς, ΡVΥμ.α , ., . έριιμάςω, μιΑ. -σω <Iρij~'.o,)' 6φΙνομαι μόνος (f, 

ωe:ομ.αΙ~δ • 6 ~ "'ρόδα . ά ρημος). εΤμαι μόνος, ύπάγι.> μόνος Ιων. ιςρτ. lρ'1' 
.. ρι:υδ .. δΥον, τό τ .. puv νον, «ριζ ριι . μίζεσιco". 

'Εχ τού .L - • Ι 1'...2 '.- _ ,_ ξρημaιoς; α. Ο", ποιητ. σι'/τ Ι!"μο,. 
έρcuδΙω, μ_λ . -".001 έρυθριw, κοκκιvΙζw. Εχ 't~u ΙρημΙα, "iJ <ιρημος)' έρημΙα, μοναξιά, «έρημιό ... -
έρς~oς, -..εo~, -;0' έρυ8ρότης, «κοκκινάδα», έρu- Ilμ6γω~ς, άπομ6νwσις: 'πΙ τ6.τω 'ι, ή έρήμwoις τ6-

8ημα. Εκ "tou που, ή λεηλαοΙα, κατεδόφισις τόπου (λσι~ . vastllaa) 
ΈΡΕΥ'ΘΩ, μίλ. lρεvσω' κάμνι.> τι έρυ8ρόν, τόll ίπΙ προσώπων, άπομόνwσις, έγκατόλειψις. 2) "._ 

χρ:ιματΙζι.> KόK~ινoν. w • > • νιxιi\~, Ινδεια. έλλειψις, άπουσΙα n ώα. όπολλογή 
Εννμ. ι. Ιf/εvθω' fIeevfJ-o~' II!.~ν~ιαω, eρεv{J.εδα- άπό συμφορδς τινος. 

Η" (κσι! lf/vθoe6δα"o,,)' σι:ιναχρ. ΓΟ hIta~ (h(ah), z.va. Ιρημιάς, ,ιiδo~, 1/' μεμονwμένη (όπc'μεμονwμέ-
r&oldll&- (έρυθρός, έρu8ρwπός), ciΗλοσσι~. reod (έ- γη, έρημική) λάτρις (ΙπΙ 1tόρ'YJ' ciφιιιρωσιiσ'l)ς τ-ην πσιρ-
ρυθρόςΙ, rote. garluds (Ι.ντιμος, xu~. όστις εύκόλWς θ8νΙσιν oι·Jotij> τ~ 'Αρτ'μιδι). 
έρυ8ριζι), Λιθ. rc1ilSVdS « *reudh-s) = έρυθρwπ6ς, Ιρημο-ιι6μηι;, -ov, δ, ij (ιρημοΝ-κόμ'1)' ό στε · 
ύπέρυθρος Ισιπ. *ce)reudh-. - έρυ8ρός' lρv{J.eιιίω· ρούμενος κόμης. 
, Ερνθοριι.Ι (πρδλ. ".ρμ. Rothenburg),' Eev{J.i"oa' lρv- έρημο-λάλος, ο., (ιρημοΝ-lalέω)' ό λολων (τε-
{J.ρ~λσιτ. ruber, πσιλ ' σλσιu . ri1dri1, Ισιπ . *(e)rudh- ρετΙζwν, έπl τέττινος) έν τι:\ έρήμ~. 
ΓΟ-Ι, αι:ινσχρ. rudhlrlIh (*rudharo's) = έρυθρός, αl- Ιρημο-νόμος, ο" (ιρημ.ος + "έμω) κσιΙ lρημό"oμo~' 
μαrηρός, rudhlr6m ο (σΤμα), .Ιτσι οσινσκρ. fodhrah ό 6όσκwν (ζων, συχνάζwν) εΙς τάς έρήμους. 
Ιδdhrάh (=symplocos racemoSc1), δlδο, tIiv!lpou, τού ίρημό-Ωολις, ι. ".ν, -ιιJo, (ιρημo~+ πόλις)' ό έ
δΠt)Ιt)υ . δ φλoιό~ πσιpCΙ".ι έρυθρdιν κ6νιν- Ισιπ . *(e)rudh- στερημένος της έαυτοΟ πόλει.ις, ό όηολέσσς τήν 
(i-r τιρ λι:ιτιν. rubor <"ΓOOhδ~= έρύ8ήμο), πσιλ · "ιιρμ. πατρΙδα του. 
rol&mo «*rυdhmen=έρύθημα), πι:ιλ'σλ~u. ri1dell sς ΈΡΗ-ΜΟΙ, 'ι, ο" χσι! 'o~, -ο,,' 2ττ. έρημος' ίπ~ 
(=λσιτ. rub~re. πιi:λ-γδpμ. rοιerι)=έρυθραΙνw.-πρ6λ. -τ:όπω~, Ιρημος, μοναχικός. άπομεμονwμένος Ο ~πΙ 
π??σ'-τ;ι Ιι:ιπ . (e)roudho-s 6ν τιρ σσιν~κρ. Ιδhάh «*ro- προσώπων, μονήρης, έγκαταλελειμμένος U ώα. ά60ή
dhάo) - ύπέρυ8ρος λσιτ. rfifus (ξονθός, . πυρρός), 8ητος. 2) μετιΧ ".ν., ό έστερημένος τινός' πρ6γμ., 
όμ~;;. rofu, Ίρλ. ru&d, rο'ιθ. r"ups, παλ'γερμ. rol ' δστις δεν έχει τι (διότι τοΟ τ6 άφi)ρεσον), έγκατα' 
(έρu8ρός), Λιθ . r&fid"s, ra,udbnas (έρυθρός), ΓΔυdά λελε:ιμμένος ύqό τινος : σΤ.Υαι φlλω." 'f/ημ.οι.- Ι. 
(έρu8ρόν ' xρGίμα), πσιλ-αλσιυ . rudi1 (έρυθρός), λσι,;ιν . ώ~ o~α. lρ;;μ.o~ "(Ινν . " -Jι χώρσ.), "iJ~ τόπος Ιρημος, 
robus, robeua, rδblυs (έΡUθρός) (!τινσι αuν~uiΙ;;ουαιν «Ιρημος:ι δπω, χσι! νυΥ λίγa,;ι:ιι , -; I1I Ιρ'lfμ'1 (ivv. δΙ-
'ν 'oιutot.~ το δισιλ. ·rOfos .~σι.! to λι:ι-τ: . *rbbos ( Ισιπ. κη), ij' δΙκη, καθ' ~ν ό έναγόμενος δέν έμφονΙζε· 
*robhos (= σκοτεινός), rδbϊgδ (aKWpIa)" Αλλ. lρv, ται; όπότε δικάζετοι 1f/'ιfμ'17: Ιρήμη" δΙιc'1" .rλOtl-
./βη (~OKWpIo), ΙρνσΙ-π.Ια, «*ΙΙ/νοσι-), ciΥΥλοαχΙ; . έκέρδιοο τήν δΙκην μή πορουσιασθέντος τοΟ άντι, 
ΓυιΙ, πι:ιλ-Υιρμ. rost (ς*rudhstο - σKWΡΙα), πσιλ-σλσιυ. δίκου . 11 1f/'ιfμ'1" (δΙιcη,,) cδφlo"=KατεδΙKόσθην μι'ι tμ. 
Γ\1ΙCΙ&, λιθ: r'ttdIs, 'λι-;-;ο ΓΠι. (rildhs~ = ()KWΡΙα), φανιoδεlς εΙς τήν δΙκην καΙ δικαοδεlς έρι'ιμην. 



ΙριιμocNYlι-ΙριOUΡY~ 

'Επμ. ι δμ'YjΡ. 'eIIμo,' ιiη;. 'e"μo,' le"μJa' 'e,,-
μ6ω ' δλ. ιleaid, χα! Ιιeiμιι.. . 
έρημοσύνη, i)' έρημlα. Έχ του 
έρημ6ω, μiλ. -ιbaw(le"μoIi)' .έρημώνω, καθιστώ 

τι tρημον, γυμνώνω, λεηλατώ, καταστρέφω. 2) 
μιτ(ι γιν. πρά.γμ , όποστερώ τινά τινος.-Παθ'Yj Τ . στε
ΡΟΟμαι. όποστεροϋμαl. τινος_- 11 όφΙνω, έγκατα
λεlπω. TI.-llae'Yjt. όφlνομαι, έγκαταλεlπομαι, μόνος. 
Έ~ α~τo() το 
έρήμωσις, · ιωι;. 7) (έe,lμόω)' έγκατόλειΨις, κα

ταστροφή , « έρήμωσις ». 
έρημωτής, -OV. δ ('e"μ6ω)' ό έρημώνων. ό προ · 

ξενών έοήμωσιν. 
έρηρέδiiται, Ι ων. γ' πλ'Yjθ. παΟ . πρχ. tOU lealdro' 

'e'leidarO, !ων . γ' πληθ. παθ. ύπερο. 
ΙΡ"ριμμαι, παθ. πρχ. τοίι leIlnw. 
έρήριιια, ιiμτδ . πρχ. του έρείπω. 
έρήτϋθι:ν, αίολ. γ' πλ'Yjθ . π(ιθ. ιioρ. α' του le"rVw. 
έρητUΩ, μελ. -ναω' ιiόρ α' letJrίiaa CΊeVW)' κρα-

τώ όπlσω, όνσστέλλω, όναχαιτlζω, συγκρατώ, κατα
στέλλω, καταπ νIΥω.-ιφατώ όπΙσω όήό τινος, όπσ
μακρύνω όπό τι [χατά. τ ινα~ σιιγγ . τ ιρ leVHOJ, 8 δλ.!. 

έρητύσασΙCΙ:, γ' έν. Ιων. ιioρ. α ' το ίι Ie"..vw. 
ΈPI~' ιiχώ;;ιστoν μόριον , ώ~ το dei ' , εν χρΥισιι ι1J, 

πρόθ'Yjμα π,,6, ένΙοχιιοιν τη, εννοΙα, λι~εώ, τινσ,' λlαν, 
δΥαν, παρό πολύ (πρδλ. Ήοιιχ .• έρι-· ποΑν, μΎα, 

laxve6"".. 
Έτvμ.: Iei' δπιτατιχον πρόθΤιμα: έρι -σ.v-Υήι;, lei

ανχ"", έeι -αχ{Ήιι; Χλπ: 7) πρ?!λβΙΙΟΙ' του ' ~έν εΙναι 
ιiπoλιίτω, οαψΥι,' ~ι(ι τήν σ'Yjμαο. πρδλ. ιle'-' l~ι- = 
εε~ . arl-. Ιαπ . *erl-, de,- (Ιαπ . *rrl, ij μdλλον δ.~. 
ΑΓI=άρι-. 
έρι-αύχην, -ι"ο,. δ, "i) ' ό Ιχων ύψηλόν καΙ καμ- . 

πύλον τοάχηλσν. 
έρι-βόας, -ov. δ ('~ι-+ βοή)' ό Ισχυρώς Βοών, 

κραυγάζων, ταραχώδης. 
έρι-6ρι:μέτης, ·ov, δ (le'- + βρέμω)' ό Ισχυρώς 

βρσντών, ιπ! τοίι Διό, U Βρυχώμενος. μυκώμενος. 
έρι-βρι:μής, ~ι; = 'elβeομοι; (8 δλ.) . 
έρΙ-6ρομος, ο" (Ie'-+ βeiμω)' 6 ήχηρώς βσών, 

βι:;υχώμενσς. 
έρι-δρίίχης, -ov. 8π. γιν. -ιω. χα! ΙρΙ-δρϋχος, 

ο" (έρ .- + βρvχάt>μοι)' ό Ισχυρώς βουχώμενος. 
έρι-6ωλαξ, -ακοι;. δ, -Ιι. χα! έρΙ-6ωλος, ο,,' ό f

χων μεγάλαυς βώλους (ίπ! ι '}φθί'ου γrι,) υ έντευθεν , 
λΙαν εύφορος, γόνιμος, καρποφόρος. 
έΡΙ-Υδοunος, oν=lel-δovnot; (ο ελ.), 6 βροντών. 
έρiδαfνω, μελ. le,doήaw (έρΙζω)' λσγομαχώ, δια

πληκτlζομαι, μαλλώνω 11 όγωνΙζομαι διό τι.- ιiπρφ. 
μι!ο. <Χορ. α' έerδήσααlJoα •. 

έρΙδιον, τό ' ΙΙποκορ . του lίl'O" (8 βλ.). 
έριδμαίνω (έelζω)' προκαλώ, κινώ εΙς Ιριδα, έξ

ερεθίζω.- 11 <Χμτ6. φιλονεΙΚώ, ά)'ωνΙζομαι ( = 'e'
δαΙ"ω) . 
έρΙδμaτος, ον (Iea- + δμ"τ6,)' Ισχυρώς (στερε

ώς) έκτισμένος 11 δθιν, Ισχυρός, ύπερι30λικός Β όκΙ
νητος, άκατόβλητος. 
έρΙ-δουπος, ο" (Ief- + δοvnο,γ. 6 ΙσXuρQς ήχών, 

βρoντώδη~. 
έΡΙζέμcναι, έπ . ιiπρψ. τοίί 'el,w. 
έρίζω, ~ω? · έρΙσδω' Ιων. πρτ. 'elζια_,,' μίλ. 

έρίαω. ιiόρ. α' 'Ι ,αα , επιχ. γ' !ν. E!}xt. 'elaaE'. (Ι
ρ.ς )' διαπληκτΙζομαι, φιλονεικώ, μαλλώνω. 2) όντ
σγωνΙζομαι . συναγωνlζομαι, όμιλλώμαι 11 δθιν. εΤμαι 
ίClόπαλος, έφάμιλλος 11 τήν αi)τ-ήν οημαο. Ιχιι χα! ώ. 
μi!σον . 

έρί-ηρος, ον (έρι- + "6.ρω. πρδλ. t}ρα)' ό έντε
λώς προσαρμοζόμενος πρός τι 11 μτφρ. ι1J, 'πΙθ. τοtl 
i~αίροι;' δγαν εύόρμοστος, πιστός, tμπιστος 11 τ-ην 
σ: iί τ -ή " σημ. έχ ε ι χ<χ ι ε ν τψ έτε"οΧλ. πλr,θ. 'el"ecs Ι
ταί'] οι, a ίτ. έρlηραι; l~aleovo. 

έpϊθαιcίς, -Ιδος, fι (έρ .lJoος)' ή έργαζομένη γυνή, 
«έργότισοα, δουλεύτρα». 
έρι-θαλής. έι; , ~ωρ. Ii'l τ ! έe,fJo"λή •• 
έρϊ&εία, 7) (I:] L{JafJw)' έργασία έπl 1JIG8Q.- 11 

οπουδαΡχlα, έΠlδΙwξιl, δημοσΙας θέσεως, λατιν. am
bίtus U φατρΙα, κόμμα. 

έρι-θηλι\ς, ct; (Ie'- + ~έIhιAα τοίί 8-άΑΑω)' όπλοο
αΙως θάλλων, Βλαστόνων, εύθαλής, )'όνιμος, Kaρ· 
πcgιόρος. . 

ερϊθoc;, δ .χα! i( ήμερομΙαθισς έργότης, «μερο
καματιάρης», μισθωτός ύπηρέτης U na,,' ΌμΥιρψ le'-
800, έπ! liνδρων=θερισταl 11 επ! ,l,υναιxίiίν=έριoυργoΙ. 
ύφόντριαι. 
Έτvμ. : lei{}ooIi, le,lJoεvω' πρδλ. οανοχρ. rϊtih 

(δρομαΤος, δρόμος), rinah (ρέων), λατ. rlvos (ρύ~ 
αξ), πρδλ. οανσκρ. ΓΑ yah (δρομαΤΟζl' έ; Ιαπ. δdoεω, 
erel, θΓδΙ. -leilJoaHOi, . letlJoEίIr; , έellJovλοι;. 'e'/j.ά
κη, leιlJ-σ.κώδης ε!ν(ιι ouγy. τψ ιρ.-θοι;, π<x~CΙγoνται 
~! ιίκ της « i) t7j, ώ~ ιiνω Ιαπ. Μσιω., έχτeταμΙν'Yj' ~I' 
4νό, -dh- ΠΡοσψιίμa το, . . . 
έρlκείν, ιiΠρ!f. ιiμτ!i. ιioρ . 6' του leelHW. 
έρι-κλάΥκτης, -ου, δ (έρ. + κλάζω)' 6 lσxυρG:ις 

κλάζων, ήχών. 
έρΙ-ιιλαυστος xa! -ιcλαυτoς, ον (Iet + κΑσ.Ιω)· 

6 πολύ κλαlων.- 11 Παθητ. πoλύKλαυσΤQς, πολυθρή
νητος, πολύ θρηνηθεΙς. 

έρf-ιcΤίίΠoς, ο,,' ό δυνατό κτυπών, 6 μέγαν κρό
·τ ;:>ν πρcξενών. 

έρι-ιcϋδής, ει; (Ieo -+ κίίδος)' 6 μεγόλην δόξαν 
έ':χων, πολύ έ':νδαξος. 
έρι-κUμων, ο", 'ι'ιν. -ο"οι; (έρ,-+ κϊίμο. "νω)' ό 

σφόδρα έγκύμων, εύφορώτατος. 
έρf-μϋKoς, ο,. (leI - +μμίiκα)' 6 Ισχυρώς μυκώ

μενος. 

ΈΡΓΗΕΟ'l, δ' ά)'ριoσυKiΊ, χ"ιν. cόρν16» Τι «όρ
νεός., λατ. caprifJcus. 
Έτvμ_ ι δμ'YjΡ . leIνc6Ii, 'ea"6,, ιiττ. lfll"cw., 'e'

"άς, -άδος' Ιρ,,,.6ν , 'e,,,ό,, ( = άγριόσυκον)' έρ."ά
ζω' έeιφος' πρδλ. λατ. caprlficU5.-le ί,,6ς: λατ. ornus. 

έρΙνι:ος, α, ο" (έριο,,)' μάλλινος. 
ΈΡΓΗΥ,Ι (Ορθότ. του Έρ,νννι;), γ.ν . -νοι;, -ιι ' άνομ. 

πλ 'Yje . • Eei"vet; χα ! χ(ιτ(ι ουναΙρ . -v., <Χίτ. -ναι;χα! OU'l'flp . 
-νι;, yav. · νων χα! OUV'fl p. -v,,' ή Έρινύς, θεότης τιμ
ωρός τών κακών πράξεων, cκδικήτρια ~ τά όνό
ματό των (Τ ισιφόνη, Μέγαιρα, Άληκτώ) !1π<Χντωσι 
παρα μτrν. μόνον . Έν ΆθΥιναι, έχαλουντ? Εlιμι"lδιι; 
Τι Σεμ"αl, χατ ιi)φr,μισμόν .- 11 ώ, προσηΥΟΡΙΧ6ν, μ,,
~ρόι; lρ,ννες=κατάραι τής μητρός φριινώ"lρινυς= 
διατάραξις φρενών, μανlα 11 ώο. ένοχή δι':' χύσιμον 
αΤματος (διά φόνον). 
Έτvμ. : Έρ,,,νι;, έπΙθ. τη, Δijμ'YjΤΡΟ' ίν 'ApxaMq: 

ιiρy.. έeι"Vε.,,=τό lJ.vμφ χρησ-θαι (Dcx; uo.)· ιiμφιδόλου 
προελειίοιω,' χ<Χτά. tIVa, le,,,vι; ( *έρvσ-ννι;, μβτ' liv?
μοιώσ.ως των v- v ιί, ,- v· οανσκρ. ro'sati rύSΥatl 
(=εΤμαι κακοδιάθετος), rusIah. rusitah (tξωργiσμέ
νας), Λ ιθ. rύsΙas (στυ)'νός):.:....ιρ."ν .. · Ίιμ'Yjρ. ιΙρή, ιiτ τ. 
deά.-ιiρχ.Ιe."Vω ( ·έρινννω, *lIe,F-....vw· ).aτ . rJvalis. 
rJvinus, παλ - · οΑαυ. rivlniί (αυναγωνισμός)' ι!χ Ρ 
(e)riv- (συνερlζομαι). 

'ριον, Ιπ. χα! ίων . εΙριον, τό (leo,)' μαλλlον, 
λιιtΤ. lana ~ ι1Jσ. av τφ πλ'Yjθ. 2) Ιρ.α ιΙπό ξίιλοv= 
μαλλlα όπό δένδρον, φυτικά tPIa, Τ. Ι. βάμβαξ ( ., ~6λ. 
-,;6 rιρμ . Baum-wolle). [δΙ!1 τ7ιν έτυμολ. βλ. εlΡιJς]. 
Ιριο-πώλης, -ov. δ (Ιe,ον+πωλιfω)' ό πωλών f· 

ρια, tμπορος μαλλΙων. Έ~ α~τotl τό . 
έριo-πωλιιcως, ίπΙρ. κατά τόν τρόπον των έριο

πωλών, τ . Ι . δολΙως, πανούργως. 
lριο-πώλιον, τό (έριοπώλ"ι;)· ό)'ορά των μαλλΙων. 
έριό-στεπτος, ο" (lρ,ο.....-+-ατΙφω)· ό έστεμμένος 

δι' έρΙων. 
Ιρι-ούνιος, δ' δμ'Yjριχον ίπΙθ. τοίί Έρμoίl. ίΧ .,otl 

Ιρ,- + 6"Ι.""μ,· d Ιρ, Ιν,"" = 6 δγαν ώ<οελΟν, 6 
Βοηθός, ό φέρων εύτυχlαν 11 ι1Jσ . ιiπoλ. '-f:e'''V'''''i
Βοηθός, ι1J, χόρ. δν. του Έρμο6 (6 πσλυωφελής τρό
πον τινά Έρμf\ς). 
Έτvμ. ι χα τ' ~λλoυ. '~,oιί".o,. δμ'YjΡ. ,ριον."",. 

ίπΙθ. -';06 Έρμοtl (πιθ.- πολύ νοήμων) < Ι~ι-+ -ov"-, 
.ovα ..... πρδλ. δμηρ. oiίσ.~-o, (δλ. οδι;). 
έρι-oUΡyέω, μ'λ. -tjαω' κατασκευάζω Ιριο, ~ ΚΟ

τοσκευόζω μόλλινα_ ΈΧ -';011 

έρι-ουΡΥρς, ό" (Ιριο,,+ ·'eΥω)· ό Koτερyaζόμι:. 
νος μάλλινα ύφ6σμοτα. 



lpιπc, ίπ. 4~1:Ι ιiριπ., :r' Ιν. Ιίμ1:6: ιioρ . δ' 'l:oίl 
i/l.lπω. 

ipιιιciv, ιiπρ~. ιiμτδ. ιiop . δ' 1:oiί 'ρ.{πω. 
iρf-1Ilcupoς, ο ... <Ιρι- + nMVed)" ό έχων Ισχυ

Ρός πλευράς, στιβαρός. 
. Ιρf1lYlI fj ΙΙρfηνα, tι ('e.tnoo)" όποΡρώξ πέτρα, 
6πότομας κρημνός 11 πόσα όνι.χρερης άνό6ασις. 

ΙΙριπών, μ1:Χ. 40Ρ. β' 1:lJίI 'ρείπω. 
-ΕΡιI, -",ο., 'ιι ' ΙΣΙτ. ΙΡΙ'll χltΙ ΙΡΙ&ιΣ' πλτιθ . έρι&ε., 

χΙΣΙ μΤΥν. 'l1.ι.· φιλονεικlα, διένεξις, έρις, fψάλλω
μα. n χυρ. όνταγωνισμός, δμιλλα, άγων ~ διαφωνlα, 
ζηλοτυπlα U ώσ. χΙΣΙ έν χαλ'jj ένν. : Ιρι, άΥαθώ'll=ζη· 
λος (ζέσις. 8έρμη) διά τό καλόν.- 11 ώ~ Χύριον δ
νομΙΣ ''EeI,=rl ~εά της έριδος (της φιλονεικlσς). 
Έnιμ.: 'eI,' 'ρJζω. ίπ. 'ριδαl'llω, ΠIJΙ'/jΤ. 'ριδμαΙ

... ω· ιiμφι66λoυ ίτυμολ: xIΣΤι.i τινIΣ~ συΗ. -nj> σανσκρ. 

δrlh, "rIh (έχ8ρός), χ-.ιΙ τφ Ιλλ. άρή . -χατ' «λλους; 

ίσφ~λμ'ν~ς; συνι.iΠΤΙΤIΣΙ τφ 'eέtJ.ω.-πρ6λ . π;;ιiς; ~oύτoι~ 
σΙΣνσχρ .. rtlh (έφοδος, μάχη), πrr.λ-σλ-.ιu .· reH (άγων).
Άρμ. h.r, • ιipyrr.v. heriv (όρν';. θυυός)' σανσκρ. ϊrsyά 
δμ'/jΡ_ ιΙρ.ιή. . 
iρfσδcν, ΙJωρ_ ιiπρφ. 1:0iί 'ρ/ζω. 
έρfσδομc«;, ΙJωρ. ciν1:Ι 'ρ/ζομ" • 

.. ~ρι-σδι:νής, i, ('eI- + οθέ'ΙΙο.)· μεγαλοδύναμος, 
μεΥαλοσθενής. 
Ιρισμα, -α'&'ο" τιi ('ρ/ζω)· αlτΙα (άφορμή) έριδος. 
έΡl-(8μάρδΥος, -0,11 <Ιρι- + oμι'iρcyή)' ό ήXηρCις 

βρoνTCιν, βροντώδης, βρoνΤOKτυπCιν. 
iρfσσσι:ιc, -CIav, iItIx. γ' 4ν. καΙ πλ'ljθ. Ε!Jχ:τ:. 

40γ. a' τoiί 'ρΙζω. 
iρfσσcται, έπ. ciντΙ 'Ρ{Ο"Σαι, 'rItOt. μέ" . .χορ. α' 

1:0U 'e{ζω, . 
lρι-στάφϋλος, ο'., ('eI - + ο,&,αφνΙή)' ό πλούσιος 

εΙς σταφυλός 11 έπΙθ. τού 07νου, τ00 κατασκευαζο
μένοl,l έξ άρΙστης ποιότητος σταφυλCιν. 
Ιριστ~, -ο;;, δ <ΙeΙζω)' ό άρεσκόμενος εΙς λο

γομαχlας, «καυγατζης •. 
ΙρισΤΙK6cϊ, ή, 6'11' ό φιλ6νεικος 11 ώ~ ο·jσ . ο/ Έρι· 

onxol (=φιλόσοφοι της Μεγαρικής Σχολής). 
έριστ6cϊ, ή, ·ό'll <Ιρlζω)' ό έπι&χόμενος φιλονει

κΙαν, άμφισβητούμενος. 
έρι-σφάρδΥος, ο~='eιομάραΥΟ,· μεγάλω-:; ήχων, 

πολύηχος, μεγαλόφωνος 11 ώρuόμενoς, βρυχώμενος. 
Ιρf-τίlJOCί, 0'11 ('e'- + τιμή)' ό πολύ τιμώμενος, 

μεγάλης τιμής δξιος 11 πολύτιμος. 
Ιρfφcιο«;, 0'11 (lρrφο,)' ό άνήκων είς lρ,φo~ (8 βλ.). 
ΙρΤφιον, τό, (ιποχορ. τoiί Ιρ,φο.· κατσlκι. 
-ΕΡrφοl, δ , ώσ. 'ιι' νεαρά αίξ fj νεαρός τράγος. 

- n ;ριφοι οl=λrr.τ. hοedί=άστερισμός πρoξενCιν 
ΘU~λλας έπ' 'ρΙφο,,=έν KαιρQ τρικυμlας. 

Ε'&'νμ. : Ιριφο, (πρ6σφ. -bho-) ( !απ. *er-bho-s, 
πρδλ. Κιλ,;. *erbos, λατ. aries (κριός), Λιθ. eras, 
ΛΙΤ1:. jers, ΠΙΣλ-πρω"σ. erislian (άμνός), Σsr-ΙS. , Ρωσσ . 
j"rlna (έριον άμνCιν), Άρμ. oroj « *eroj = άρνΙον, 
όμνός).- Xα1:ι.i τινας; θιω;>oiίνται συγΥ. χαΙ τιΧ : παλ
Υιρμ. r~h. (δορκός), Υιρμ. ricke (κατσικ6κι), σΙΣνσχρ. 
rlςΥ"h (άντιλόπη). 

έρίώλιι, "1 ' ά,νεμοαιρόβιλος, δύελλα, καταιγΙς. '0 
Άριστοφ. μli, ~αρέχει φαντασιώ~'/j προίλευιnν εχ τίi\~ 
Ι,ιο".f--ό,uvμι """tpIwv άπώλεια παρό τό έρια άνα· 
λCισαι. [σχοτιιν. ετυμολ.]. 
tpItcioς (ιiττ. lρκcιος, xσιτιi 1:ι.νΙΣ,), 0'11, καΙ -α, -ο" 

('/lHO,)' 6 όν~Kων είς τό 12~0' (τ: f . τήν αύλήν, 
τ6 προαύλιον της οΙκlας) : Ζείι, Iρx.ϊo~ό οΙκογε
νειακός (της οΙκογενε/ας) Ζεύς (τι γιν. θεός), ίπιιΙJ'ή 
τό c1γaλμι.i 1:0υ τι χ-.ιΙ &πλω~ δ 6ωμός; του -fjto ΙΙJρυμί· 
νο,· ίν τφ προαυλΙφ τ1)ς; ο!χΙΙΣ, .- lexIIoI π1ί.ωι=αl 
πύλαι (δύραι) της ούλης. . . 

ΙριdO." 1:ιi (lρχο,)' περΙφραγμα, περΙ60λος; τει
χΙον. Έε ιx!Jtoίl τό 

ΙριιΙτιι-;. δ' 6 έν ΤQ όγρQ οΙκέτης (ύπηρέτης). 
Ιριιo..ιιιΡΙK6cϊ, ή, ό'll ('exo.+oθήea)· όν~Kων εΙς 

τό 8ηρεύειν διό 8ηpευΤΙKCιν δικτύων •. 
. Ιριιος, -10" τιi (lρrω, .reyω)· φραγμός, φρά
κτης, πεΡI(Χ>λος, τετχος n χιχτιΧ 1:ό πλιΤστον, περΙ60-
λOCί aUMς .ιάl · όύτή r'\ aUλή Ι c1ryCιιιw 'ιχια π.ρΙφρ. 

1ft 

civtl I/.ΥΥ'1 (8 δλ.)· οφeαΥi&ι. 'ΡΗΟ' «ν,Ι. οφραΥί, 11 Ιρ
ΧΟ. dd6'11'&'ow = χυρ. τό περΙφραγμα τG:ιν όδόντων, 
ciντΙ &πλω~ ο/ dd6,11,&,.,.- 11 δlκτυον, Βρόχος 11 αl κυ
κλικαί σπεΤραι τού σχοιν/ου (κοιν. λάσσου)ί ΤΟΟ έκ
σφενδονιζομένου πρός σύλληψιν άγρΙων ζι;χ.ιν. (Τπ-

. ρων κ. ci.).- 111 μτψρ. κάθε φράγμα η μέσον όμύ
νης, όxύρwμα, προπύργιον. 
Έnιμ.l ,ρχο,' iex.'io, (lρχιιο,)' έρΧά'll'1 «cJexd

"", χατιΧ τιi ιρχο,)' χατι.i τινα;; 6ΙΣσιχ'ή σημ. δ!ναι iι 
του πλέγματος (καλαμωτης) πρtiλ. λιχτ. sarcin" (δέ
σμη, δέμα), sarcio (συΡΡάπτω, «μπαλώνω» ), πρδλ. 
sarfus tectus (οlκΙα μέ πλέγμα καλάμινο έστεγα
σμένη).- Πρβλ. ώσ. λιχτ. surculus (βλαστός, παρα
φυάς, (ιποχορ. τoiί surus (=κλόδος). Βλ. κ,,-Ι ΟΡΚΟ', 

cριι-ουρο«;, 0'11 (lρχο.+ο1.ίρο,γ ό φρoυρCιν lοκος, 
. 1:. ι . φράγμα (περ/βαλον) . 

Cριιτή, ~. lων. ciντΙ ιΙeχ'&'ή. 
. !ΡKΤ6cϊ, ή, ό'll (leyoo)·=eax,&,d. (βλ. λ.), κατορθωτός. 
ι:ρμα, ·ατο., τ6' έρεισμα, ύποστήριγμα 11 χΙΣΤσ. τό 

πλείστον επ! των δoKCιν, ΙJιdt των δπ.,Ιων συνΙΚΡΙΣτουν
το δποσt'/jριζόμsνιχ 1:σ. 11' 'ι:ήν ε'/jρσ.ν ciνιλχυόμaνα πλοΤΙΣ 
11 μτφρ. lρμα π61"ο,=έρεισμα πόλεως (προστότης, 
ύπερασπιστής, πόλεως), λατ. colum~n. 2) ίιφαλος, 
σκόπελος, θαλάσσης, 81tau ένΙJaχsτιιι νι!ι πρoσαρι.iεΊι 
πλοΤόν 1:Ι 11 ώσ. ϋψι.ιμα, λόφος, σωρός χωμότι..ιν (κοιν. 
«τούμπσ.). 3) fρμα (χοιν. «σαβούρα.) πλοlων.-
11 μεΙα,'ΙΙέω1> Ιρμ' dΔV'lldOJ'll iπΙ άξ ίο;; β4λους; ώ;; It'/j
yrις; ό;υτιiτων πόνων.- 111 Ιρμα'&'α=ένώTlα (=(σκou
λαρlκια»), συγΥ. τφ 8eμΟ"ς 11 ΎBνιχω~, περιδέραιον, 
ταινία ιι δλυσις. . 

'Ε'&'νμ. Ι Ι Ιρμα (*oF·) (=ύπoστ~ριγμα) ' πρδλ. δμ'/jΡ . 
ieμ'i'llα (=πόδι κρεββαΤlΟΟ)' λιθ. sνeriύ, sv.rfl (όν
υψώνω, ζυγlζω), svarύs (6σρύς), ινΟΓΔΙ (δαρlδιον 
έKK~εμoύς ώρολογίου), svιiras (πλόστιγξ), ΠΙΣλ--Υιρμ. 
swari, swiί.r (βαρύς), λιχτ. serius (s- : ιν-) (=σ06α
ρός) (πρn. λατ . gravis χrr.Ι Υοτθ. swers = σποuδαΤ
ος, προύχων). -ΙΙ Ιρμα (=σκόπελος, «ξέρα.) ( ·F.e· 
ομα, Ι ιχπ. *rers-mQ. = σ-.ινσκ~. νάrsma' (Οψωμα, λόc 

φος), σuγκριτ. νόrS1Υan (= ύψηλότερον), λΙΣΤ. ver
rίica ( *versίica =λόφος), Ίρλ. ferr (= καλύτε
ρος) (*vers- = άνώτερος), f"rr (= κΙων), Γσιλλ . 
gwarr (αύχήν) , ΆΥΥλοσrr.~, wearr (<< κάλος., τύλος). 
Βλ. Ρ{Ο,ll.- 111 Ιρμα (=ένώτιον)' χάθ.ιμα · βλ . • 1-
ρω. -ΜΙα σκοτεινή μτφ ρ. Ινν. "tfj, λ. Ιρμα Ι'>πc!ρχιι Ιν 
t 'jj Όμ'/jΡ. φριioει (Δ 117) μΙαι'llέω'll 'ρμ' d&vtιιίω1>, 
ενθα fι λ. Ιρμα «λλοτε συνι.i1tτετaι μ&ti 'to() .Τιω (fj
τοι σειρά, δλυσις), «λλ.,τιι ώ~ Ιρμα Ι =σημεΤον στη
ρlξεω.ς, τ. Ι. -πηγή, άρχή, χ'ΧΙ l'>π6 τινων τ'λo~ θιιω· 
ρεΤτα ι ~υyy. τφ dρμη (=έφοδος, παροξυσμός), πρ6λ. 
dφαeμη (= σημείον έκκινήσεως, ίχ ρΙζ. ser- έν τίjί 
σΙΣνσχρ. sάr"li, si~arti=rptXW, pέw). . 
Ιρμαιον, τιi (Έρμιω' χυ;; . δώρον τοΟ ~EρμoΩ 11 

είίρημα (<< κελεπούρι»), άπροσδόκητον είίρημα, τυ· 
χαlα άνακάλυψις (του Έρμoiί θιω;;ουμίνου ώ~ ΙJωγ '/j -
1:oiί πιiντων 1:ων ΙJώρων τούτων). 
Έρμαίος, α , 0'11. ιiττ. -Ερμαιος, 0'11 (Έιμή.)· 6 

άνήκων εΙς τόν Έρμην τι προερχόμενος έκ του 
Έρμού.-ΙΙ ''Εeμαια (ένν. ι-ρσ), τιi ' έορτή πρός τι

.μην τού Έρμού. 
cρμδτfςω -(leμα)' «σαβουρώνω., έπιθέτω fρμα 

(σα60ύραν» ). 
Cρμδτ(τιις, δ' ό χρησιμεύlo.lν ως έρμα (irtΙ λΙ θου) . 
tρμ-aφρόδίτος, δ ('Ερμ;;ft-'Αφροδ['&'fΙ) ' πρόσω

πον μετέχον τCιν Ιδιοτήτων άμφoτέρwν των φ(ιλων 
11 έκτεθηλυμμένον πρόσωπον. 
Έρμδων, -ω1>Ο" δ' ποιητ. xup. ΙJωρ. ιiντΙ Έρμή,. 
Έρμέα«;, δ' ΠΟΙ'/j Τ. ιiντΙ "Eρμij, (δοτ. Έeμέ~). 
Έρμcίας, δ' έπιχ. civ t ! cEeμij,' Υ_ν. CΕρμιlαο, -.lω' 

"οτ. Έρμεl~ ' a!t. Έeμια ... • κλη1:. "EρμιΙίi. 
Cρμιι.,ι:ία, ή (iρμ""..uω)· έξήγησις, έρμηνεΙα,. δια

σαφήνισις. - U ή δύναμις τού διό λόγου έκφρά
ζεσθαι. 

cρμήνcuμα, 1,&,0 •• 1:6 (leμ" .... iιΦ)· έρμηνεΙο, έξ-
ήγησις. 2) σημε10ν, αύμ60λον, μνημεΤον. ' 
tρμιινcύς, -Ιω" δ (Έρμή,)' . έpμηνεuτής, έξη

γητής, διερμηνεύς Ο γινιχω" ό κο8ιοτG)γ τι σαφές. 



Έπιμ., 'eμ"".6" leμ""aVΦ' cifJafJ. ίτuμ:' 6π6 τινων 
σuνctπτιταιι τΤΙ ρ . ser- (δένω, βλ .• re fIiI Ι χαιΙ λ. sermQ) 
χαιΙτοι τό λαιτ. sermo (ι < sv-) πΡο';;χιταιι μc!λλον 'χ 
'tfj, Ιαιπ. ~. *sver- (λέγω), πρfJλ. ιiyyλ. _nswer (όπ
όντησις) Όσχ. sverruncI (δc;τ:-ό όμιλών). ~θιlι 1jM· 
ναιτο Τσως; χαιΙ Υι ~ . 'e- νιlι · προίρχ'ljΤαιι ίχ 'tfj, ~. ·ιν.Γ-; 
θιlι Yι~υναιτo ίν τoιαιtίηι πι"ιπτώσιι νχ παιραιχθ~ χαιΙ 
λi~. ·'eμα (=λαιτ . sermo, πρfJλ. χ.ίμα: χιιιμώ,,) ~ 
μΙαι λie. *'eμό, «·sνerm(η)ό-S 1) =λόγσς ~ όπόιφι
σις; ΚαιΙ ίχ ταιύτ'!), μΙαι Η;. *'e[,uo ]-μ""aiι, (πι:-fJλ. μη- . 
ννφ. δ!llρ. μΩ"νφ) ;.- Καιτ' 4Hou, 'eμ" ... V, παιρ~
ΥΙΤαιι ίχ ~. F"e- (-λέγω) ίν τψ .rem (μιλ. le;ω). 
~PΙOΙYCUTής, ό' βλ. 'eμ,l"r6,. 
~ρμιινCUTlιιός, ή. Ο" (έeμ"".vτή,)· ό όνήκων ; 

όρμόδιος εΙς έρμηνεΙαν Ο ώς; o~σ. ή 'eμ""avnχ;, 
(ίνν_ τΙχ",1) . 
iρμιινcύω (ιeμ,l".iι,), μΗ. -αω' εΙμαι 'eμ,l"aiι, 

(τ. Ι. διερμηνείις, έξηγητής) n έρμηνε:ϋω, έξηγώ, 
διασaφηνrζω, καθιστω τι φανερό ν Ι δθιν, έκφρόζω, 
δΙδω ~Kφρaσιν εΤς τι . 
Έρμίiς, ό' Υιν .. ίπ. • Ε,μίφ' δοτ. · · Εeμfj- αιΙτ.· Ee

μii,,- χλ'ljΤ. ·Εeμ;j' ό θεός .'Eρμί'jς (λαιτ . Mercurlus), 
παιρ' Όμ. ώς άγγελιαφόΡος τών θεών χαιλούμινος; 
"ιάχτο,ο, n ως δωρητής Kαλί'jς τύχης χαιλιΤταιι leι
ον"ιο, dχdχ,lτcι U ως θεός πΡοστότης πόσης παν
ovργΙaς χαιλιΙταιι "όλ.ο, U ως όδηΥός καΙ συνοδός 
των ψυχων τών τεθνεώτων χαιλιΙταιι ψopιπoμn6,. 
ΒραιΜτιρον iOawpijQ'tj ώ, ό προστότης θεός των τε
χνών καΙ των έπιστημων Ι cbo, cb' προοτότης τών 
κηρύκων, τοΟ έμπορΙου, των όγορών, των όδων, 
χλ'!)θεΙ~ lμnολcιίο" 8δ.ο" 1,,6".0, ιι ίντι!!θιν "Ε,μαϊ 
ίχαιλο!!ντσ χαιΙ αιΙ ίν ταιΤ, yaινΙαιις; των όδιίiν τετρόγω
νοι στf\λαι, CΙΙ φ'ροuσαιι χιφαιλijν fι προτομήν τοΟ 
ΈρμοΙ!. 
Έπιμ,: iΥνώστοu iτuμολ,' πολλαιΙ ίχδοχαι! i;'ljvi

xQ'ljaoιv Ιλλ' o~x.Ι ΙχσινΟΠΟΙ'ljτιχαιΙ: χσιτct -τιναι, auyy. τιj'ι 
ιlrameyah (υΙός τl'ις KυνOμόρφou θεδ<; s.t.r6ml)· 
χιχτ' 4Hou', "E,μίcι~υΙός της Aυ~ς ('Βον.)· χσιτ' 
ιlHou; auyy. -τιj) d(!μ;, ( -διαδοχή ήμέρας - νυκτός, 
ζωrις - θα.ιότov)· )ιαιτ' 4Hou, ouyy. τιj'ι leμα (- σω
ρός λlθων), πρ6λ .. 'IμαΤcι, I,~ίo. λ6φο., 'ιμα"., 
(deμή=σφοδρό έπιθυμΙα). 
Έρμlδιoν, τ6' 6ποχορ. τοδ Έ,μii,' μικρόν δγαλ

~ μα Τuύ Έρμού 11 'ν τ~ χλ'ljτ.=μιχρούλ'lj μοu 'E;;Iifj. 
iρμΙι; 7J Ιρμfν, -ί"ο" δ' δοτ. πλ'ljθ. ieμlo." (Ie

μα)' στήριγμο, ύποστήριγμα R πους κλΙνης_ 
ipμo-yAUφciov, τ6' έργαστήριον γλυπτιl(i'jς. 
ΙρμΟ-ΥΑυφcύς, -ιφ" ό ("Ε,μ;;s+Υ.ιVφΩJ)· ό γλύ. 

φων (κατασκευόζων) 'tρμδς Ι Υιν. γλύπτης, όγαλ' 
ματοποιός • . Ι!;, αι~τol! τό 

Ιρμo-yAUφΙΙΙός, ή, ο" (le,uoΥλvφcv,)' ό όνήκων 
εΙς (η κατόλληλος διό) όγαλματοποιόν Ι ι) ',,uo
Υλυφ,Χή (ίνν. τΙχ",,)=ή τέχνη τού όγαλματοποιοο. 
~ρμo-yAύφoς, δ=',μoyλνφ«iι, (11 βλ.)_ 
ipμO-KoniIIIc;, -ον, ό ("Eeμif, + ,,6zrτf»)' ό ιιό

πτων (όφωτηριόζων) τους Έ. μδς. 
Ιρνcσf-ηcηAoς, ο,,' ό περιτυλιγμένος ι:ις φόλ

λωμα U ώ, o~σ. _πΙ το!) AIovtίoou, ό περι6ε:6λημένος 
μέ le"" (νεαρό 6λαστήματα). 

-EP"OI, -.0', -τό' νεαρός 6λαστός, κλωνόρι (xup. 
ίπΙ 'tfj~ ίλoιΙoι~ καιΙ τοί) φoΙνιχo~) Ι t1"c",cιμa" ',,,.ϊ 
Ιαο,=όνε6λόστησεν ώς νεαρόν φuτόν.- 11 μτφρ. 
νεαρός 6λαστός, νεανlaς. 
Έτυμ., 10"0' (προσφ. - "ο,)· πρβλ, NopfJ. runne, 

rune (κλόδος)' fJλ. όe'l'1Jμ.· χοιτct τινσι Ι,", <*Ι,α"ο" 
Ι(!"ο,=σσινσ:χρ. όrηah (=ρεύμα, κύμα). Κσιτ' c1λλοu~ 

aUlY. -τιji ""'cι (δγρια οΟκα). 
Ιρξα, ιi6p. αι' τοί) *leyω=I,df» (11 fJλ,). 
ΙρξCIΗc; Τι Ιρξfιις, ό' μιτ~φρσισι, -το!! Πιρσιχοl! δν6-

μαιτo~ Jtaecio, (8 fJλ.)· .χ :τοϊ> .'~yω, Ι,δφ' ό έργα
ζόμενος, ό πρόττων τι, δΡοσΤήριος Ι χ,,-τ' c1Uou, 
.χ τοϊ> .r'Υω· ό KωλΎWν, ό έμποδΙζων. 
Ιρξω, μίλ_ τοϊ> ·ΙeΥω=leδΦ_ 
ipόcιc;, .αοα, ." (1,0,)' όξιέρaστρ<;, ecλιtτι-

κός, γοητευτικός. . 
ΙρΟίην ιiντΙ Ι,οί,,", E~xτ. ίν, 'τΟI! Ι,.. (δ δ~,). 

-ΙΡΟΜΑΙ, Ιων .• r,ομα • .' πρτ_ .1,61''1'" μ'λ . I"ιi
αομα., Ιων . • Ιeήαομα.· ιioρ. fJ' 'ι)e6μ,l .. , Προστ . '"ov, 
ίπ. Ι,c.ο, 'rποτ_ Ιeωμαι, E~χτ. ,,0[1''1'" Άπρφ, '11-
α{Jocι •• μτχ.. 1,6μπο,' ζητώ, έρευνώ υ ζητώ νά μό
ew διό τι(να)_- 11 έρwτώ, ζητώ ουμ60υλήν, συμeou- · 
λεύομαι a μιτck διπλ7), σι!τ., έρωτώ τινα διό τι, περl 
τινος_ 

Ipoc; (Α), -.0" -τ6' τό ~ριoν, «μαλλΙι, λοι-τ. Ι_η&, 
Ιρος (Β), ό·· ποι'!)τ. τόπο, ΙντΙ Ι(!ω,· όγόπη, πόθος, 

έπιθυμ/α, έρως. [δι' ίτuμολ_ βλ • . Ιecιμα.]. 
Ιροτ{ι, Υι ' - έορτή. . . 
Ιροτίςι Υι'=ι,οπ, (βλ_ λ.). 
cpncTov, τό (Ι"πω)' πδν τό συρόμενον (τδ 'e

πο,,), cέρπετόν» U xup_ δφις • πΑ '!)θ_ τιi ',zracιi {ιίι, 
ιiντΙθ. -τljl π.τ •• "ιi)-=πόντα τό έπl τi'jς νι"ις κινούμε
να ζQa. 

lρηηc;, -'1ΤΟ" ό' δερματικόν νόσημα. 
Ιρη.,στ!\ς, -οϊί, ό (letCfIiI)' ό fpnwv, μοςll"",zraτ6", 
Ιρηυι;ω, μiλ. -αω (Ι,πωι' έρπω, oUρομαι «σέρ-

νομαιι)' πιίντοτι μιτόt τ7), 'νν. 'ti'j, δuσχολΙαι, ~ oτV" 
δuστuχ Ισι~. 

lpnulloc;, ό χαιΙ Υι (Ι,πω)' ό έρπων θύμος (θυ
μόρι), λ!ΣΤ_ serρyIlum, 6ειθαλής 8όμνος χρησιμο
ποιούμενος διό στεφ6νους. 

Ιριιύσαι, «πρφ. ιiop. οι' τοϊ> I,zrtίζω η 'eZCfIiI, 
ipιιuστ{ιp, -;j,o, , ό. χσιΙ ΙρηuστιΚ, -oi, 6 (',

n1iςaι)' έρπετόν Ι τό φπον έτι νήπιον. 
Ιρηuστιιιός, ή, 6,,' ό έρπων, ό όνήκων εΙς τ~ν 

τόξιν των έρπόντων. 
-Ε .. ΠΩ, πρτ •• τ,πο,,' μίλ. leΨO" δωρ. ',ψώ' ~6p. 

σι' .τ,mίocι, ίσχ'!)μαιτισμiνο, ίχ το!! 'eπvζφ (πρfJλ . Ιλ.
"aι, .Τλx~ocι).-λαιτ. s.rΡO, s.ro- σύρομαι (cσέ;ρνο
μαι») .. έρπω, κινοΟμαι, 6aδlζω. σιγό-σιγό ιι ίπΙ ciνθρώ· 
πφν, σtρνoμαι, γλιστρW, δλισθαΙνω, «ξεγλιστρW», 
διολιo8arνω 11 I,πoπcι - τό ovρ6μενα πρόΥματα. 
2) μτφ;> . έξαπλοΟμαι, διαδΙδομαι, φημολΟΥΟΟμαι (ώ, 
ίν -τφ λσιτιν. ΜΓΡΙ. rumor)_ 
"Εννμ.ι 'ι_-:σαινσχρ. sδrρ_tΙ, λαιτ. serpo' ΠΟI'ljΤ. 

'em'ι'fIiI' ',zrar6.' ',zrήλ,l (σκώληξ)' I,/ZC,l" ""το" 
leπή", .;ι"ο,' I,ΠVλλO, (λσιτ_ serρullum, OcivaIOV 
'>t -τ7), 'EH'ljVIxfj, μιτ' 'ιtιδ,,~σιω. ix τοl) ΙθΓΡο)' 
σσινσχ;;. sarρδh' ΆλfJ . g'arρer (έρnετόν)' 'λλ. 6,
ΠfJξ (κλόδος, ' 6λαστός)_ 
Ιρηωμcς, δωρ_ αι' πλ'!)θ. 6ποτ. 'νιστ. 1:01) '1-, 
Ιρρδνιιν, πσιθ ιiΙρ. fJ' τ06 (!t}"..,μι. 
Ιρράδlιται, 'π. Υ' πλ'ljθ_ πσιθ. πρ~ το!) ,.Ι_' ',-

edδατο. ίιt. Υ' πλ'tjθ, 6πιρσ. 
iρρaμμ~νoc;, μ-τχ. Π!Σθ . πρχ. τοl! ~άπτaι. 
Ιρράηισα, ιi6:;. αι' τοϊ> IαzrltfIiI, 
ΙρρCΙιιν χσιΙ Ιρρiιδιιν, παιll" i6p. σι' -τοl! leIfIiI, 'ιώ. 
Ιρριιξα, «όρ. σι' τοίι ~ή"..,μ •• 
ΙρρίΥα, πρχ.. fJ' (μιτιlι σ'ljμ. ίνιστ_) 'τοΟ I'YΙaι, 
Ιρρfyιισα, Ιόρ . σι' τοί) l,yΙaι. 
ΙρρlΙ;ωται, Υ' ίν. παιθ_ πρχ_ 'τΟI! eIt6flO, 
Ιρριμ~νoς, μ't)(. παιθ. πρχ. -τοl! llπτοιι, 
Ιρριψα, ιi6ρ. σι' -το!) lΙπτοιι. 
Ιρρύιιιια, πρχ. -το!) lI fIiI.- Ιρρύην, πσιθ. ιi6ρ. δ' 
Ιρ-ρulμoς, ο" (ι" + Ιν6μ6,)· ό έν ρυθμςι, ό f-

χων χρονικόν ρυθμόν. 
-ΙΡ"Ο, μ'λ. le,ttafIiI' ιiόρ. σι' lI,e,lacι' πρχ. 11"'1-

xcι· πορεύομαι fj 6aδΙζω 6ρaδέως καΙ μετό κ6πουΟ 
xup. ίπΙ χωλοΟ fJαιδΙσμαιτος;, δι' 11 ό -Ηφαιιστο, χαιλιΤτσιι 
"'fIiI'If (τ. Ι. χωλός, «κovτσόςι.- 11 ίν χαιχΊι 'νν. 
cπηγαΙνω κοτό δια6όλov», χόνομαι, καταστρέφο
μαι 11 I'flflil'lf Ιχ ""ο,=πεσών όπό τοΟ πλοΙου Ι Προστ, 
'''. η ,,,' Ι, X6ecιHCΙ~λσι1:. _bl Ιη malam rem= 
cγκρεμοτσακΙσου», «πήγαινε στό διό60λο · δπ' έΔW» 
Ille(!Ιτφ=δς ύπόyr:ι εις τόν κόρακα, «στό διό60λο 
νό πόr:ι» n 1"lτφ ''Ιλιο,,-«στό διό60λο νό πόr:ι καΙ 
τό ·Ιλιόν» Ο I,e.' τιi xcιλ4-«πόει ή ευτυχΙα» (xoιi' 
IHou, I,ea' τιi Hdω- τό πλοΙα ιι;ατεστρόφησαν). 
Έννμ,: '"φ «*F.,aJaι), μίλ_ 1,I'JafIiI' Ήλ. Fq-

1'1" 'ν 't1l ίνν. 1:01! FI,e'1" (cφaν, •• ", tξορ/ζεo8aι)' 
λσιτ. verrδ (~σιλ - λσιτ. νοrrδ)-σαρωνc.ι, verιus, -uί 
(aδλgξ, σειρά): ιςσι"-ολσιυ. vrJchιa (έκΙΙOKrζω), νr-chi1 

_(ρό6δίOμa. ~νιoμα)' Ι"ις, ~. *νerι- (σaρώνω~ 



ΙριιωΥσ, πρ" δ" τοΟ eιtΥ"'μ~. 
ΙρρωμΙνος, μτχ. παιθ. ΠΙ-Χ. ~o!} eώ.l'Vμι· ώ; 'πΙθ., 

ό όπολοίιων Kαλf\ς ύΥεΙος, ~μoλέoς, σδενοΡό<;, 
σι.ιματώδης Ι ίπΙ ,:' II'oαιd.~ = ό"δΡε;Ιι.ι:;, οδενο· 
ρCις' ΙI ιiνιίιμιιλιι παιρ!XΘSτ. leeoαιullΑαΤCI!Ο., -Aατιιτo~. 
ΙΡρώοντο, Υ' πλ1j8. πρτ. ΤΙ;fi Ιώομιιι' Ιιιώαιι"το, 

Υ' ItA1jQ. l1ία. ιioρ. «" IIIώαlJ.rιll, πιι8. ιiό? οι' τοίι 
rωμιιι. 
. ΙρρώσΙσ!ι ιiπρφ, παι8. ΠΡΧ. του eώ."vμι. 
~, tpρωo8c, Προατ. πιιθ. π~x. τοσ Ιώ.ννμι, 
Ιρσιι, ιπ. ΙΙρσιι, 'ιι <"ι"ω)' δρόσος (λοιτ. ros) 

τ.θιι;Ινίιι 'Ι,α.,-δφδονος (δαψιλής) δι:;όσσς Ι Ιν τιji 
ιtλη8. ψεκόδες 6ροχ.,ς.- 11 μ'φ? έπΙ νίων χ!ΧΙ τ"ιι· 
φι?φν ~Φtιιν. χιιρ. έπΙ όΨΙμι.ιν (xιιτιi τόν χιιμΙUναι Υιν
njQivttllv) όμνών (π;:.δλ. μτιιααιιι). 
Έρμ., Ι,αη (πρδλ. Ήαιιχ. clίceιICI" ΚρΥΙΤ. ιiντΙ 

Ι,αιι.· τ-ι)". d,6fIo".)· δμ1)Ρ . 'Iαήει~ χαιΙ IceotlII~' 
πι;δλ. αιιναχρ. νAΓIάιn (6ροχή), vόrSδ,tί (6ρέχειι, Ί?λ. 

frAss «Κιλ1:. *v,&stl), ίαιπ. ·vrs.ti (δροχή), ί~ Ιοιπ. 
f;. *v., .. (όρδεύι.ι, ποτΙζι.ι)· πριjλ. ώα. ααινσχρ. ν[Ίδ," 
(δρρην), λαιτ. νeπ~s «·v.rSi!s-δρρην χοΤρος, κό
προς), λιθ. ve;Izts (μόσχος)' πρδλ. Ιαιπ.ρ. ·.rs- ίν τφ 
Ι,ιπι", "ια., •• -Έν τljl πλ1j8 •. δμYjΡ· leαιι, (=νεογέν
νητοι όμνol), πι-δλ. ιiνιiλoyov μτφρ. Ινν. τοσ διόαο, 
<δe6"o, - νεΟΥνό ζι;χ.ιν πιιρ' . ΑΙαχ. 'ΑΥαιμ. 141) χ!ΧΙ 
ΨCΊxιιl0" ΨCΊxιιlo" (-νεογνόν ζΙ;ΙΟυ): μ"τΙec~ ψCI' 
xa10Vx0' (1:0φ. 4π. 962) - μητέρες μετό τCιν νεο
γνών τι.ιν (ψClxά,~στoγών 6ρoxiΊς). Έ; ιι~τoίi τό 

Ιρσ(ιcις, Ιπ. 'cpσlιcIς, ιααιι, ι .. (Ie",,)' πλήρης 
δρόσου, δροσερόςl/ ΙπΙ πτώμιιτο" "ι.ιπός. πρόσφατος. 

Ιρσιιν, -ι"ο" δ' Ιων. ιiντΙ ι,,,,, .. , "ee,,". - [~ι' 
ituJ1oA. βλ. /1"" .. , ",α" .. ]. 
. ΙΡUyyάν .. , ιi~τ. τύπο, 1:0il 'eήIyoμII' , έξεμώ, 
ιξερνώ». . 
fΡUycrv, ιiπφρ. ιioρ. δ' 1:ofi li/avyoμιI'. 
ΙρiYiι, tι (',νyycί"ω)' tρευγμός, λοιτ. eructatlo. 
'ρύΥμιιΑος,,,, ο. (Ι,ιιίΥΟμιι" lρtίyιί,,)' ό δυνατό 

μυκώμε"ος [δι' ί1:uμ'.lλ. δλ. ΙιενΥΟμ.ιιι). 
'ΡUyών, μτχ. ιioρ. β' του leιιίΥΟμ.ιιι. 
Ιpίlδcιfν .. , 46ρ. ιι' ',νfhινιι, πι;ιτ,τ. ιiντΙ lev{JoeCII

_' ποιώ τι έρυ8ρόν, κοκκιν/ζι.ι, κόμνι.ι νό ΚΟΚ
KινΙσr:1.- Παι8ΥΙ1:. γΙνομαι έΡU8ρός . Έ, ιι~τoσ τό 
Ι~μσ, 'ιιτο" 1:ό' έρυθρότης, cκοκκινό5a» τοΟ 

δtρματoς 11 έρυ8ρΙοοις, fξοψις. . 
'ρi'ρσlν .. , μίλ. -ίί"ώ ('l/tιιJ.e6,ι· Μφ:.ι τι έρυ

θρόν.-floι81jt. '{Ινομαι έ~ρός, ε1μαι έΡU8ρός, κοκ· 
κινΙζι.ι. 
Ιρulριά .. , μίλ. -cί.oα (',V{Joe6,)' Ιχι.ι τόσιν πρός 

τό I'vfJ.ea«. (κοκκινΙζειν). 
Ιρuδρrνος, 6' ό γνι.ιστός Ιχθύς, τό λυ8ρΙνι. 
Ιρuδρo-Ιδipiκ, ι, (ll1v{JoelJN-βiφij_,)· ό 6ε6aμ

μένος έρυ8ρός, κοκκινο6aμμένος. 
'ρυΙρ6-πους, -ποδο" δ. 'ιι, o~. 1:ό ·πον .. (ιΡ"" 

"'eIJN-nov,)' ό fχι.ιν έρυ8ρούς τούς πόδας Ο όνομα 
πτηνοΟ τινσς. . . 
ΈPY~ΘPOΊ, ιί, ό., λαιτ. ruber' κόκκινος, έρυ-

8ρός~- 111ev{)e;' 8ά1ιιααιι ('Ηροδ. «ντΙ ',v{Joed 8άΙ.), 
ή γνωστή 86λσοσα τοΟ ΊνδικoG ΏκεανοΟ. [διά; τ'ιν 
ίτυμ?λ. βλ. ΙρήιfJ.oα]. 

'pιiκδιιον, Ιπ. 46ρ. δ' τοσ ',ιίΗω, 4πρφ.· ',νΗΙΙ
χΙιι •. 
Ιρϋκδνά .. , ΠΟΙ1jΤ. «ν1:Ι l,vx",' έμποδΙζι.ι, αJ'{

κρατώ, όναχαΙΤΙζι.ι, περιορΙζι.ι. 
ΙΡVΙΙσν6ωσι, 'π. 4πΙ ~νxιι.ώαι, Υ' πλΥΙθ. τοσ 

',VΙΙ1i"ιiω. 
ΙΡΟιιδν .. , ΠOΙ1jτ. 4ντΙ 'efιxoα' περιορΙζι.ι, όνα

«όπΤι.ι. 
ΙρΟκ", μίλ. -Ιοα' ι16ρ •. ιιι' IleVΞII, ίιτ. ι,νΙΙΙ' ίιτ. 

46ρ. Ίί' ι)ρfιxIiJlO., fj Ινιυ oι~;. 1''11Clixo., ιiπρφ. lev
xlix~ι,,, ('e/ιω)' συγκρατώ, όναχαιτΙζι.ι, κι.ιλύι.ι, 
πεpιoρlζι.ι 11 χαλιναΥι.ιγώ, 6ναατέλλι.ι, όνακόπτι.ι, ό
ναχ'αιτΙζι.ι Ι ,;ι levxa, «(πΙ , νιx"oίi)-ή γ., περιορΙζει 
(κρατεΤ διό τ.,ς 6(ος), φιλόξενεΤ 11 μ!j 1" ',_. μiί
%'7' = μή μέ έμποδΙζι;ις όπό τoG νό μόχι.ιμοι. . 2) 
KaTaiCpaTO fνα φιλοξενούμενον (ιμouσαφΙρην»). 
~) 6πoμαιq)ίιVω, όnoιc:ρoόω (λΙΙ1:. arc.r.). 4, κρα-

ιιι 

τώ μακρόν, διαχι.ιρΙζι.ι, διαιρCι.- 11 KρaτOOμαι όη/
σι.ι, όνοχαΙΤίζομαι, κοτακροτοΟμαι U 6πομακρύνο-
μαι. 2) φuλιJσσoμαι, ε1μοι όσφολής. 

'Ε"νμ.: έιόκω, «όρ. 6μ. CeiJ .. ίixo .. , χαιΙ , 6μ. 'ν. ,
,θχιι.ιίω, .ι6χιί"οα, πρηίρχον1:!ΧΙ χιιτ' lπίχτιιαιν τ1), 
ϊσιπ . ρ . veraxu oτf)t; ίν τψ levoα (& δλ.)· διdι τον «ν«
διπλ. του ιi?? leti_xe .. πρδλ. 6μΥΙΡ. " ... tn·CIno" τοΟ 
'"lπ"ω, α:ιtναχ~. ΑΓΡ-IΡδ,Ι (ιlvau oι~~ . ) 1:0υ ΑΓράΥΑΙI 
(δέτι.ι εΙς κΙνησιν). . 
ιρυμσ, ·ιιτο" τό (ι,νομ,.,)' φΡογμός, πρoφuλO

κτήριον n όχύρι.ιμο, προπύργιον, φΡούριον.- Υινι
χω;, όμυνTlκόν μέσον, . προστοσΙα. 
Ιρϋμάτιον, τ6' 6ΠΟΜΡ. 1:0& · 'ιιιμ.ιι. 
'ρυμν6-νωτοι;, ο,,' ό Ιχι.ιν 'ιιιμ.ά (τ. L KOλCις 

;;Jχuρι.ιμένο, όσφoλiΊ) τό νώτα. 
'ρυμνδς, ή, δ" (ι111ιομιι,)' ώχυρι.ιμένος, περιπε

φΡοΥμένος. 'Ee αι!}τοσ τό 
ΙΡVμνότης, ·.,τo~, -Ι,' ή Ισχύς, τό όXUΡ6ν, τ6 ά-

σφaλές, δέσε-ως τινος. 
έρυvτο, γ' πλ1)8. ιioρ. δ' ΤGfi evομ.ιι,. 
Ιρυσσίστο, lων. Υ' πληθ. E~xτ. μ'σ. ιioρ. αι' τοl) 'IVoα. 
έρυσ-άρμδτος, ο .. (ιιναι + αιμ.ιι)· ό σύρι.ιν τό 

δρμο 11 έπ i χ. Ιτι;.όΧλ. πλ1)8 . lρVαά2μ.ιιt:ι~, -τα,. 
Ιρiίσf-ΙΡΙξ, ·r,rXo" 6, ή (1I!νω+ι70ιIΙ)' ίπίθ. το!l 

κτβνΙοu η ΨYιx~ριις;, δι' ιί>ν "Τ8νΙζονταιι οι! τι;Ιχι; χαιΙ. 
ΤΥΙ; ζιjιαιν. 

fρuσl-νιιJι;, ·tι50" tι (l,voμιI' + _v,)' ή o«ou
σο, φυλόττοο,ισα, τήν ναΝ (ίπΙ 1:9), ιiyxυ;-αι; π. χ.). 
fρϋσf-ncΙσς, τό' lσxuρ9 φλόγι.ισις τσΟ δέρμα

τος, χοιν. «όνεμοπόρωμα». ·· 
'ρUσf-πτolις, δ, "ι, (l,voΜCΙ,+nr61a" πόΙι,>, ό 

προστοτεύwν, ύπερασπΙζι.ιν, τήν . πόλιν, πολιοΟχος 11 
ίπΙθ. τΥΙ, 'AQ1)vi, Χ. Ι. θιων. 

Ιρiiσιι;, ·.ω~, t, (Ιρ-δοα)' ιτρό6ηγμα», fλκυσις. 
Ιρuσμδς, δ (levoμII')' προστασΙο, προστατευτι

κόν (πρOφuλOKΤΙKόν) μ έαΝ. 
Ιρύσσσσ&σι, ιiπ;.φ. Ιπ. μΙα. «ορ. οι' τοίι 'IVoα. 
fρύσσομcν, έπ. ιiντl 'eVooαιu., 'rnot. «ορ. αι' τ01l 

Ιιοιίω• ' . 
Ιρuστδς, ιt, ό" (levoα)' έξειλκυσμένος, Tρaer,

κτός, έλκυστός. 
Ιρίϊτο, ίπ. Υ' 'ν. παι8. 6πιρα. (μι<;ά; αημ. ιiΘΡ. 5') Τ8-' 

Ιροιίω. 
ΈΡΥ'Ω, Ιων. cIpΎu· μίλ. lev"ω Τι lρνω' «6ρ. .' 

.revoCI, έπ. ιΙρν""ιι fι 'etίoCI' fλκι.ι, σύρι.ι n "ι .. ,ον, 
Tj .. ιχρδ" ',,,ιι,, (ι{τι ίπΙ φ/λαιν) ~ σύρω τό πτώμ-α 
φονευδέντος φΙλου, διιΙι νά; μή "ί",ι δΥΙλ. .Ι, x"tPIIt, 
1:ων έχθι;ΙUν, . (~τι ΙπΙ ίχ8ρΙUν) - σύρω τό πτώμ.] t
χ8ροΟ πρός τό μtρoς μου διι!r. νά; τό . OXUAauolll 11 
fλκι.ι διό τiΊς 61aς, κακομεταχειρΙζομαι ' (ίπl χυ-Λν, 
διασπαρόττι.ι, ξεσχΙζι.ι) η ίν1:ιίiθιν, σύρι.ιν όπομοιφύ
νι.ι, μετοφέρι.ι μοιςρόν διό τiΊς 6/ας Ι fλκι.ι, τρo(JCι, 
τινα όrό τι: χ1ιιΙ"", ΙIVoα τι"ιi = τόν · πιάνι.ι όπό 
τήν χλοΙνην κοΙ τόν σύρω (ΤΡο&:;ι).- 11 μaσ. levo
μcι' .ιων. ιι,νομιι,' ιiπρφ. μίλλ. lινιαθιιι, ιiλλά. χαιΙ 
,π. μΙλ. ',ιίο"ομιι,' ΙΙ6ρ. αι' ιΙevαάμ"", ίπ. alev"fJd
ΙΜΙ" 11 I~tι""ιί~",,· οΙ 'πόμβνοι τυποι ι{ναιι πιιθητιχι;Ι: . 
πρχ. .τ,tίμcιι (μιιτά; μΙα. χιιΙ παθ. ίνν.), ίπ. Υ' πληθ . 
aleV/i".i· Υ' .~. 6,τιι-α. (μΙ1:!!t α'l'lμ. ιioρ. δ') afeUro fj 
'e'''O, Υ' nA1j8 . .. Τιιι .. το Tj cleiJCIro' σύρl.' προς τό 
μέμor. μου' ΙΙφο, ieίIoμιI' - σ,·,ι'ι.J τό ξΙφor: μου 11 
lqvoμιII τόΙο,,=τανύι.ι τό τόξον Ι leVομσ.. tιij",
σύρ..., τό ι;λοΤό μou εΙς τήν Mλooσaν (τό κa8ελ
κύι.ι) Ιν Γ.:ιt81j1: . δμαις; ενν. (ίπΙ τΙUν πλοΙων), σύρομαι 
εΙς ,ήν ξηr::όν, όνελκύομαι. 2) Έκ 1:1)ς; Ι ..... οΙοις; τοΟ 
σύρειν (έξό.,ειν, όπομοκρύνει\') τινό έκ τοΟ κινδύ
νου τiΊς lιάχης Π1jΥttζιι tι · οημ. 6πoΛUφώνι.ι, όπαλ
λόσσω. llνό τοΟ κινδύνου, διaσι;,ζι.ι ιι xιiΙ 'Y1:IIihW, 
διοφlJλόσσι.ι, προστατεύι.ι. 3) όπομακρύνι.ι, 'όπ~
κρούω, κρατΟ IJOΚpόv, 6ποτρέπι.ι, tμπ~(.ι r • 
(ιiσπΙ,) δ' ofιx ΙΥΧΟ, 1,1Πο=ή 6σπ1ς ~ν Ka,\"ι')t)ιι. 
σε νό συγKρaτήσι;ι (νό κροτήσ') μaKρ<:Y\') Ί'6 <Sόρι) υ 
ίντισeιν, συγκρατώ, 6νακόπτι.ι., μα,Όιώνω, ιcατα- ' 
στέλλι.ι, κοταπνΙΥι.ι. 4' φρouρO, φuλόπι.ι, τι ' μ&Τc!ι 
ncοσοχ"ς, κρύπτι.ι Ι ιbα. διατηρΟ, lσχuρ(ζομar, διcι
τεΙνομοι, τιμώ: {UJU~rCI' .ΙIVιιτιιι - φUΛc!ιπouoι 
τούς νόμους. 



Ι94 Ιρχαται-Ιρωτοηlάνος 

Έτυμ. ι Ιρύω (*Fagvω ιiντΙ *F_,,~μι), ιiπ;:ιφ. -leI~ 
μ8ιισι, μίσ. δμηρ. ΠΡΧ. _Τeίlμαι « *F_-FρtίCμιιιγ Ι ων. 
.teVoι « *I-F.efί-)· ρτιμ. 'πΙθ. l"υστ6,· Ι~π. βοΧσι; ve
r,&SU- (σύρ<.ι ) , ~~ o~ ·F.e~-μι X'%~ *Fe~' ίν τΨ ~iv~" 
I1vnte, πλτιθ. ιΙυτσ, δμτιρ. ivστα'ω, "υσταΗΠΙ" -v .. , 
(/i ΙΙλ. ). - Μέσ. ΙρύομaΓ . ΙΙμτιρ . ιiπ;:ιφ. ίν. 'evaδoo 
(*F_gv-), πρτ. l(lίlσo, Ιeίlτο χιιΙ (μιτdι θιμ'%τ . χλ Ι σ.) .
ιΙν_το· μιλ • • ΙeV6μ.αδα, .ΙιΙνσαογτσι, ιiπ;ιφ. ιio;:ι. 1-
,-,Ιοασδαι, .tevaaaafJ.σo (.:Ι · ci:ντΙ 1- xιι.dι μBψιx-ίjν 
πιιρ-ίjχησιν), πρχ . • Τeίlμαι (*F .• ιeVμιιι ( *Fιι-Feίl-μαι), 
Υ' πληθ •• ι"Ιστσι· Ιων. ίνν . • Ιetιoμαι «*IF.eV<>μσι)· 
'evμα' li/vμιι6,· ίπ. 'eval -πτ~lι, • . - O~βλ. σιινσΧρ. 
νAΓίiΙA (ύπερασπιστήςJ, νάrίiΙh&m (πραστασία), vr 
Qo'tl (καλύπτειν), -Υοτθ. w&r &η, ιinλoσ'%~ . w.rl&n, 
πιιλ-Υιρμ. wer j4n (ΠΡοστατεύειν, ύπερασπΙζειν)' ίιιπ. 
βciσι, vera' u (πραστατεύειν)' δμ'l1Ρ. 'efJτο πa;ιιίχ.ει 
τό *veru-' πρχ. *F.- Fevμαι χιιΙ τό δμηρ. rafJ.σo Ιeiλ. 
ίν λ. (Ινομα,) πι~ ι'x.ιι τ-ίjν ΧιιτΟι μιτciπτωσιν ρ . *νΓίi-. 
-Τό λιι~ιν_ serVQ (σ«ι.ι) , rοτθ. Sδ.rw& (όμυντικό 
δπλα), πιιλ-ΥΒρμ. rIemen δΙν θιωρo!ίvτιιι : ΙΙπό πάντων 
ιiνήxoντα Ινταισθιι . 

έρχ'ται, Ιω'Ι, Υ' πληθ. πιιθ. π~x. τοίί 'erOIJ, .Τιπω· 
έρχ6το (η Ιέρχaτο), -Υ' πληθ. ΙΙπι:;σ. 
Ιρχ6τάομaι, πιιθητ.· κλεΙομαι έντ6ς τινος. 
Έπιμ. ι 'ρχστάω· πρeiλ. Ήσυχ. c'ρχa.το,' φρα

.,μ6,_· ο"χατο, (= περιβ0λός . δένδρι.ιν)· παλ-Υιορμ. 
wurgen. (περισφίγγι.ι), λιθ. νerΖίύ (σφΙΥΥι.ι), . πa.λ
σλιιυ. νΓIΖ& (δένι.ι), όσχ. verehI4- «*vergh · Iiί-) -
δι'IlJoς, π6λις i, Ιαπ. ρ. vergh·. ΈΧ τοίί 
Ιρχ6τος, δ (l"γω)' φραΥμρς, περΙt30λος, φρόκτης. 
Ιρχατ6ωντο, ΙΙπ. -Υ' πληθ. ΠfίΤ. το!ί Ι"χατάομα,. 
ΙρχΙcΙς, μ't)(. παθ. ιioρ. ιι ' τοσ 'e1ω, ιιΤργω. 
-ΕΡΧΟΜλl· πρτ. ι7ρχ6μ"ιι' οι 6π6λοιποι χ.;:ι6νοι 

σxτιμιιτΙ~oντιιι ix 'tfj, ρΙ~τι, τοϊ) ρ . • 1.ίιθω· μΙλ .• "ν
σομα" ci6p. Ijl~ofJ.otI χιιΙ συΥΧΙΧ. "l0fJ.0tI, δωρ. "ιιθοιι' . 
μΤ-Υν. χιιΙ «όρ. ιι' "lδα' πρχ. Ι1ιt1~θα, : έπ • • ι.ιή10.,. 
δα, α' πλτιθ . • Ι1ή10υθμaιι, μτχ . • Ι1,,10υιJ.ώ,~ -Υ' ΙΙν . 
IIπ.~σ. Ιων. '}."lνθ .. , 'πιΧ, al}."}.ovfJ.ao· Ιρχομαι fι 
ύπόΥι.ι U Ιρχομαι 6πΙσι.ι, έπιστρέφι.ι.- Ο'%ρ' Όμ. «π
ιιντ" συντινωμίνον μετ Οι ιιί~ιιιτ ιxων τo€i συστοΙχου 
ιiντ ιxιιμ. · ιJcJ6Y ή Ηέ1_υθοιι l),θιιΊιι 11 ώσ. ποιτ,τ . dy.,. · 
}.Ι"ιι ~}'ofJ.oιι=~λθον διό νό άναΥΥεΙλι.ι . τι. 2) μιτ:! 
-Υιν. 't6nou, n.cJ/ooo ,,}.θοιι - έπορεύθην διό μέσου 
της πεδιόδος. 3) μιτάι μτχ. μίλλ. πρό, δήλωσιν του 
σχοπο!l: 'ιιχομα, 0Ia6μ.γο, lyχοs-ύπόγι.ι νό φέρι.ι 
δC·ΡJ.- ώσ. ώ, 60τιθητιχ!ιν ρημιι: 'eχομσι Μξωιι -
Ιχι.ι κατό νοΟν νό είπι.ι (Υιιλλ. Je v&IS dlre).- • 
Κιθ' ·Οιιτιρον πιριφρCΙσιιις;: .Ι, },6γov, Ι"χομαί τ,ιιι
Ιρχομαι εΙς διαπρανμστευσεις μετό τινος, συνο
μιλCι μετό τινος. 2) 'π' nαιι "}.ofJ.otI = μετήλθον 
(έδοκΙμασα) πδν μέσον. 3) ΠΑρά μ'ΗιΙ6., "}.ofJ.o., 

. μιτ' ι1πρφ. - όλΙγον fλειψε νό ... , παρ' όλΙνον νό ... 
.. ) μιτΟι '1:fj, δ,ά + -Υιν. σΧτιμα.Ι~ι'tΙΙΙ πιρΙφριισι, ιiντΙ 
'1:0υ δμopρΙ~oυ πρό, 'tijv -Υιν. ρΥιμιιτος;: cJod μάχ,,, 'ιι
χομαl τιιι, - μάχομαΙ τινι' cJ,d ποUμοv 'ιιχομαί 
τ,ιιι-πoλεμCι κατό τινος Χλπ. 

'Εννμ. ι '~xoμσι < *'e-σΗο-μαι' πρβλ. σιινσχρ. [c
(hδΙl (-cch- <.-skh-) ~ συναντCι' πιιλ-πι;ισ. r&s&tiy. 
Kιιτιi 1:ινιις; 'ijτ'tον όρθω, : '"χομα, ( *.ρ{Jo..σΗομα,· 
σιινσχρ. rdhάtl (εύδOKιμCι).- Ι,,-χ-ομιι.ι (πρ6λ. στa
ιιάχω, τρόχω χλπ. )· dρχlομαι, σανχρ. [ghiίΥάll (τρέ
μι.ι, θορυΟΟ).- Ιρχομαι ( *er~h-' ιXλιl. erdA (Ιρχο
μαι), Ιρλ. reg&Id (θό Ιλθr;ι). . 
ιρψις, -.ω., 11 (lenOJ)' τ6 fρπειν «σύρεσθαι.) . 
iρΨώ, iρψοϋμcς, ~ωρ. ιι ' 'νιχ. χιιΙ πλτιθ . μ'λλ, 

του '"πω. 
fρy, δοτ. του lρο,· όΥ6πη, Ιρι.ις· βλ. 'ρω,. 
ΈΡΩ-, Ιων. χιιΙ ιπ . ΙρΙω, μΙλ. (φ"μ[, Μγω χιιΙ 

ιι.,οριινω χρτιοιμοποιοίίντιιι ως; ένιστωτις;, XiΣ Ι δ ιιΙποιι 
ώ; ri:6p. δ')' ίΧ τ~, ιι,jτ~, ρΙζτι>; ίσΧ'l1ματΙσθτ, δ ΠΡΧ. 
.Τρ"κσ, IτatO'l11: .• Τρ"μσι, παθητ. ύπι:;σ . • Ιρήμ"ιι· πιιθ. 
«6;:ι. ιι' lρρήfJ.rιιι χιιί 'ρρέ""'ιι, ιiπρφ. i"θijtIa.I· πιιθ. 
μίλ. e"θήσομαι , τετιλ. μ'λ . • Ιρήooμαι .~ θό εΤπι.ι, 
θά 6μιλήσι.ι. 2) θά όφηyηθCι, θό όναγΥεΙλι.ι, θό 
διακηρύξι.ι ΙΙ ίντιυθιν, θό ύπoσxεθCι. 3) θό δώσι.ι 
έντολήν, θό διατόξι.ι, νό πρόξr;ι τι ·lΙιιΤρ"τ6 οl=εΤ
χε ~η εΙς αύτ6ν διαταΥή νό (πρό~r;ι τι),-:- U ',"ιω 

ιiπαντ~ 'νΙοτι παρ' Όμ. ώ; ίνιστω; = 'eομιι." .Ι"ο
μα, (/i δλ.). 
ΈΡΩΑΙΟ'Ζ, δ' τ6 δρνεσν έρι.ι3ιός (χοιν. (~διός., 

cψαραρόγος,,), λατ. Arde&. 
Έτνμ_ι xαr.τCΙ τινας; ΥΡ . 'eqJtJ,6,' τό bnoyayp. ΙιΟτα 

(μ'%Ρ1:Uf-όύμaνον παρΟι τψ Ήρωδ.) tiv ιΙναι πρω~αρxι
χ?ν' τό ,,,ωδι6, ι!ίχολον "ιτο vi ί;_λ ιχ θ~ ιl, ,,,ωt
διο, χ'%τ4 π~ριτυμ . ix τοίί IeOJi η 'ρωή χ'%! XII.1:' ci
ν%λΟ-ΥΙ'%ν πρό, '1:dt 1 1 ς; -Ιδιο" χαΙ υo;Jτι;ιον χαι.άι σιιναιρ. 
'2φδιο, (δ 1:0νισμό; ίπΙ .ης; λΤΙΥούσης; ό;ιllλιτιιι ιΙ, 
«ναλ"ΥΙ'%ν πp~, τΟι aΙγvπ,ό" xa.ραιJ".-ό, χ. 11). 

cpwc'TW, -Υ' Ιν . Οροστ. του ' Ιπομ. 
Ιρωέω, μίλ. -ήοω' ιί6ρ. ιι ' ι7eαn,αα' ρέι.ι, χύνο

μαι, έξoρμCι, έKσπCι ~ όναβλύς;ι.ι κατό διαλεΙμματο. 
2) ίιπoXι.ιρCι, όποούρομαι, παύι.ι όπ6 τοΟ νό (μιτάι 
-Υιιν.) U :Χπολ . ιιΙφο, o~πoτ· 'eω.Z - τό νέφος ούδέ
ποτε' έκλεΙπει.- 11 μτιlτ. ώθCι, σύρι.ι όπΙσι.ι, όπο
τρέπι.ι (συ-Υ ·. τψ ρώομα,). 'Εξ ιι!ίτοίί τό 
Ιρωή, i) (."ωiω)· πδσα ταχετα καί όρμητική κΙ

νησις U oov,,6, ,ρω;,= ή βολή (έκοφενδόνησις) τοΟ 
δόρqτoς U }.ΙΗμ"Π;"ο, 'ιιωι)=ή όρμή τοΟ λιχνlOτοΟ 
(ούτοο ncίI λιχνΙζει η ητυορΙζει). 2) όρμέμφUτσν, 
έπι8υμΌ.- 11 όποχώρησις, όποχή, όπό τινος, όνό
παισις, ήσυχΙα: :πο}.lμου 'ρωιt. 
Έννμ.: Ι δμτ,ρ. leωiι «*leOJ[a)a) - όρμητικ6της 

δμτιρ. 'eoιiw (8 βλ.) ' πρδλ. πιιλ-ΝΟΓΓ. rόs (δρόμος), 
ιinλo-σιι; . rO'5 (δρόμος, έπΙθεσις) (Χπλο·οιι;. ro.c.), 
ιίΥΥλΟ-:1α; . rO'SAn (πραXι.ιρCι με δ' όρμηςl, μισ·Υιρμ. 
rasen (θoouΟΟ) .- U δμτιρ . • ρω;, «*'eωFa) - ύπο
χώρηcις, όποχή, όνόπαυσις δμήρ. 'ρωΙω (- παύι.ι, 
σταματCι)' πρl5λ. πιιλ-Υι;;μ. ruowa, ιiπλ-σιι~ . r6w, 
ra w&· Ιαπ. *{e)reu-, *(e)rou- (όνόπαl,lOις) . 
Ιρωησaι, ιiπpφ. «ορ. ιι ' τοίί 'ρωiω, Ι"ωqσσιτ., ιΙ' 

πλτιθ. Ε!ίχτ. 
Ιρω-μaνέω, μΗ. -ήσω ('ΡOJi+μαlιι~μαι)' όyαπCι 

μετό μαν Ισς, όyαπCι έμμανCις. 'E~ α'ί."υ τό 
. ιΕρω-μδν'a, '#j' έρ<.ιτική μανΙα, έρι.ιτομανlα. 

Ιρωμένιον, τό' μικρό έρι.ιμένη, (πολυαγαπημέ
νηι, ύποχορ . του 

cρώμcνος, δ , ΙρωμΙνη, -ΙΙ. έ-ιεστ . Jta;O μτχ . τοίί 
έράω' 6 Ιχι.ιν Ιρ<.ιτα, 6 όyαπCιν, όΥaπητικός leω
μ6γ,,=(όΥαπητικιόι~ 
Ιρως, -ωτο", δ' 'τ.~όχλ. to t . '2~ (έχ 'tGίί lρο,), 

ιιΙτ . leωιι' δμιιλιΧ : eοτ . ',ωτι, ιι ί τ . Ιρω<α.- (Ιρο,)' 
Ινθερμος όγόπη, Ιρως, (fρι.ιταςι 11 πό~oς, σφοδρό 
έπιθυμΙα διό πρδΥμό τι. - 11 ώ; Xό~ιoν δνομιι , όθε
ός "Ερι.ις ίν τφ πληθ. 'ρωτ.,. [δι:! τ-ίjν ίτυμολ. ΙΙλ. 
',αμαι). Έ~ ιι;;~oυ τό ' . 
Ιρωτάριον, τό' 6ποχορ. τοίί ·Ερω,,' μικρός -Ε"ω, 

(θεός). 

Ιρωτάω, Ιων. «Ιρωτάω, μιλ. -ήαω' ιi6p. ιι' ι7ρώ
τ"σσ ([ρομαι)' έρι.ιτCι· lρ- ηιιΔ τι έρι.ιτCι τινα περΙ 
τινος, διό ΤΙ' τ6 lρωτηθl, ~ τό έρι.ιτώμενον, περl 
άι έρι.ιτζΊ τις, ' έρώτησις- 11 έρι.ιτCι τινα (περΙ τι
νος).- 111 =αΙτΙω (ΙΙλ. λ.), Ικετεύι.ι, έξαιτΟΟμαι, πα
ραKαλCι. Έ; α'ίτοϊ) τό 
Ιρώτημα, -στο" τό (lρωτάω)' έρώτησις, (έρώτl'1-

μα,,' lρώτ"μα τον ξνιιθήματο, ~ή έρώτησις διό τό 
σύνθημα (πφl τοΟ συνθήματος), τ. l. ή Υνι.ιστή 
πρόσκλησις μεταξύ στρατιι.ιτιxCιν (nό σύνθημα! 
προχώρει εΙς τό πσρασύνθημαι). 
Ιρώτησις, -.ω" 'ij (ιeωτάω)' τ6 έρι.ιτδν, έρώτη

σιι:;. (ώ; χιιΙ νυν). 

έρωτιάι;, -άΟΟ" 11' ιiνώμιιλ. θτιλ. του 'ρωΤ'Η6,. 
έρωτικ6ς, ιt, 6ιι ('ρω,)' 6 όνήκι.ιν εΙς τ6ν f

ρι.ιτα 1) 6 προερχόμενος έξ Ιρι.ιτος IΙΙρωΤΙΗή ξυιι
τυχίa=έρι.ιτική ύπόθεσις 2) 6 tκδQτος (ό Ρέπι.ιν) 
εΙς τόν Ιρι.ιτα, Ικφυλος a ό τρέφι.ιν πόθον τινό, 
'Ε, ιι'ίτο!) τό 

Ιρωτικώς· 'πΙρρ. φιλοοτ6ργι.ις, τρuφερCις, 
Ιρωτίς, -[00" 'ij ('ιιω,)' έρ<.ιμένη, ~όΥαπητικιόJ.-

11 ώ, έπΙθ. lρωτί~., ";;σοι-αl vIiQoI τοΟ Ιρ<.ιτος. 
ΙρωΤΟ-Υράφος, ο'" ('ιι~ + ."άφω)· ό Υρόφων 

περl φωτος. 

Ιρωτο-ηΙάνος, .0., ('(IfIOf + ιr:Uιιάω)' ό πλαν"ν, 
έ~απαΤCιν, τόν ~τo. 



·ipωyoIIloiCot-!ntpιoς Ι9Ι 

Ιρωτο-ιιλοCω, μΙλ. -ιtαι»' (letD~ + πΙόο,)" πλέω 
clς WKEav6v fρι.ιτος. . . . 
ipωTIίAoc;, δ (Ieωs)' πολυαγαπημένος, «πουλάκι 

JOV», «καρδούλα μοιί».- 11 cb, ίπΙθ. leωrlιλα «ε(δω 
-δ6ω έρι.ιτικό φματα. . 
Ις, Ιων. χαΙ παλ. ιi1:1:. 1:ύπο, ιiν-τ:Ι 1:0υ .ι,· διCι 1:όt 

ΙΙ1:Cι 1:0υ lα- ουνθιτοι δλ. ιΙ, 1:ι!ι αυνθιτοι μετCι 1:0ίί εΙα-. 
:διι!ι 1:ήν ί.ιιμολ. βλ . • l~]. 
Ις, Προα-:. ιioρ. δ' 1:0υ Τ"μι. 
Ισ-αΥΥΕλΕύς, iσ-aΥΥΕλλω, «ν.Ι ι:lσαΥΥ
Ισ-δΥεΙρω, «Ιλ • • lασΥεΙρω)" παρ' 'Ομ. μόνον ίν 1:ίjι 

Υ' Ιν. ίπιχ. μία. πρ •• lασΥ./ecτο· ιiΠlXo μία. ιiόp. α' 
ιΙασΥε/ρστο. 
'σ-άΥω' βλ • • Ιαάycιo, . 
'σ-aδρέω, Ισ-αιιoντfςω, Ισ-αιιούω (δλ. Εlσ-). 
Ισ-α&ρήσαιμι, E~X1:. «ορ. α' .ου cΙασθρίι». 
iσ-αιiν (I~σlί,,). ίπΙρ: διά πάντοτε. 
'σ-άλτο, Υ' Ιν. ίπ. «ορ. β' 1:0ίί cΙαάΗομσι • . 
Ισαν, _πιχ. χαΙ Ιων. Υ' πλ'1jθ. ΠΡ1:. ;οίί .ψ. 
Ισαν, ίπιχ. Υ' πλ'1jθ. ΠΡ1:. ,ου l"ννμι. 
Ισ-άντα' βλ. cΙα-ά"τσ. . 
'σ-άιιαξ, !ων. ιi1'! Εlσάιιαξ (Ι,+&πσξ)' διό μιός. 
'σδιιιιν, παθ. ιiόp. β' .01) αήπι». 
Ισ-αιι-ιιινΙομαι, ίων. ιiΨ~ί cΙασφιχ"ίομσι. 
Ισ-αράσσωΊ (βλ. cΙα·σeιίααω). 
lσατο, γ' Ιν. μία. ΙΙορ. α' .'ου l"tI1Jμι. 
έσ-άχρι, έπΙρ. ιiν.Ι .Ι, IlXl!I (= μέχρι) μΙ1:όι Υιν. 
Ισάω&ι:ν, Υ' πλ'l'jθ. παθ. ιiop. οι' 1:0i) ασόω. ίπιχ. 

ιiν.! σφζω. 
Ισάωσα, ιiόρ. α' 1:0υ αc:ιόω, ίπιχ. ιiντ! σφζώ. 
Ισ-βαΙην, E~xτ. «ορ. β ' του Ισβσι"ω (βλ. «Ισβαl"ω). 
Ισ-σβaiνω, Ι-σβάλλω' βλ. cΙαβα{"ω, εΙαβάΙΙω. 
Ισ-βάς, μ.Χ, ιio". β' 1:ιJiί εΙοβα["ω. 
Ισβιιν, ιiόp. 'β' το!! αΡέ""υμι. 
Ισ-8ιβ5ιςω, Ισ-βολιι' βλ. «Ιαβιβιίζω, .Ιαβolιt. 
Ισ-δCιιομαιι Ιων. ιiντΙ cΙσdέχομαι. 
Ισ-δfδωμι, (σ-δύομαι, Ισ-δύω (βλ. ι:lσδ-). 
iσδ6μcνοι, Ισδώμι:&α, διιψ. ιiντ! ΙζόΜCνoι, 1-

ζώyεlJ.α. 
Ισι:αι, Εσι:ται, πο\ητ. ιiντ! 10ιει Τι 1011, [σται. δ' 

χοι! γ' έν. μίλλ" 1:0υ .Ιμl. 
Ισ-Ιδραιιον, ιiόρ. δ' 1:0υ ιΙσδίρχομσι. 
Ισ-Ιδραμον, «όρ. δ' το!! ιεΙατρέχω. 
Εσ-Ειμι' 6λ. ι:Ισι:ιμι. 
Ισ-ι:λεύσομαι, μίλ. τoiί εΙαίρχομσι. 
Ισ-εΙ&είν, ιiπρφ. ιioρ. δ' .ιJίί ιεΙοέρχομσι. 
Ισ-εμασσάμην, ίπ. ιiόρ. α' του ιεΙσμσίομσι (πρ6λ. 

lπιμσΙομσι)' έγγΙζω, συγκινώ: μάλα Υάρ μιε lJ.α"ώ" 
Ιαιεμάααστο -fJovμδ,,=δι6τι μέ τόν θάνατόν του μοϋ 
έπλήγωσε τά μάλιστα τήν καρδΙαν. . 

έσ-Ιιιτατο, Υ' Αν. ιioρ. δ' 1:oiί ιεΙοπίι:αμσι. 
Ισ-Ι:ΡΥνύναι, ίων. ιiπρφ. 1:0ίί aloeleraι, ιΙoέρraι. 
Ισ-Ιρχομαι' 6λ. ιΙοέρχομσι. 
έσεσάχατο, Υ' πληθ. παθ. δπιιρα. του αάι:τω. 
Ισ-έχυντο, γ' πληθ. ίπιχ. παθ. ιΧορ. 6' 1:0ί) εΙαχίιιο. 
Ισ-έχω, Ισ-ιι&έω' ΙSλ. εΙοέχω, εloηfJ.έω. 
Ισ-ήλστο, γ' Ιν. μία. ιΧορ. α' 1:0ίί εΙαάλΙ0μσι. 
Ισημήναντο, Υ' πληθ: μία. :ίορ. α' 1:0ίί σ"μσΙ"ι». 
εσηνα, ιiόp. α' 1:0ϋ ασl."ω. 
εσδαι, ιiπρφ. μία. ιiόp. 6' 'toiJ Τημι. 2) ιΧπρφ. 

ποιθ. π:;χ. του l"lΙVμ.ι. 
Ισ-θέσδαι, ίων. ιΧπρφ. μία. ιioρ . β' τοίι «ΙοτΙδημι. 
έσ&έω (έo{Joή~)' ένδύω.-ΠαθΤιΤ., εΤμαι ένδεδυμέ

νς;Jς χατCι τ6 πλιΤa.ον 'ν 't4\ πρΧ. /iαδηll4Ι χα! Ισδη
μσι' έοlHjι:σ lσδημέ"ο, = περιΒεΒλημένσς Ινδυμα, 
ένδεδυμένος . Έ; α~τoυ 1:ό 

lσ&ιιμα, -στο" 1:ό (la-fJoitD)' Ινδυμα, περιΒολή. 
έσ&ιιν, Υ' ~ιιϊx. παθ. (ιπβρα. 1:ιJυ l""νμι. 
έσ&ής, "ίjι:o~. "ι (lαlJ.αι, ιiπρφ. παθ. πρ* 'toiJ ι". 

tI1Jμ.)' ΙνΔUμά. ένδυμασΙα, ένδύμοτο (λα1:. ν.ιΙlι). 
[lαo{Joή~, la{Joo~' δι' ίτυμολ. βλ. Ι .. ννμι]. 

Ισδιισις, -ιω~, tJ (Io-{Joίω)' · tνδvμασΙα, fvΔVjJa. 
ΙσδΙω, ίπ. ιiπρφ. Ia-fJoIiΜC~' ΠΡ1:. /ia-fJoIo,,' μΗ. 1-

doμσ. (ί, ίπ. ίν. Ιδω)' ivllr;r. πρχ. lδήdoχσ. παθ. πρχ. 
ιδιtdιαμσ,' παθ. cίόp. οι' ;'Uοδη,,· ίνιργ. ιΧόρ. β' Ιφό.-
70" (άIoaI .e . .•. ν. ·.φάΥω)· λοι't. edo' τρώγω' . μ1:φρ. 
κατα6ροχθΙζω, KαΤOVαλ!OKIιJ, .καταστρέφω (δπ~ ίπΙ 

πιιρ6, Τι έπ! διαδρωtιχjj, νόαοιι)' la-fJola." lc:ιυι:δ,,=στε· 
νοχωρεΤν έαυτ6ν (λυwνειν)' la-fJol •• " τη" χελύ"η,,= 
δόκνειν τ6 χεΤλος.--ΠαθΤΙ1:. τρwγομαι, καταβΡοχθΙ
ζομοι' olxo, έαι'HΙ~Δι=περιoυoΙα κατ06ροχθΙζεται. 
[IΟ 'θίω χ(%! 10{Joω' Ιαθω < ·ld·-fJooo (1:UnOIJ πί{Joω)' βλ. 
ldoo' [lo-fJolC'» .(ναι Itιθανώ, insx'tcxcI, τοίί [σ{}ω (μονοι
διχόν παρr.ιδεΙΥμlll προaφUμ. -ιω ( lcxlt.-IJo-· Jω< Ιαπ.-Jo-?J 
ΈΙΘλΟΊ, ή, ό,,' διιιρ. Ισλόci. ά, δ" ~ «γσ{}ό,' 

καλός εΙς τό εΤδός του (εΙ, 1:6 έπr.ιΥΥsλμι:ί τοιι, 11, 
τήν Ιl}ιότ'1jΤci του)' όνδρετος, γενναίσς, ρωμολέος I1 
ώα. εύγενής, πλού :-: ιος, όλΒιος 11 προσηνής, καλοκό
γαθος. 2) έπΙ οίωνών' οίσιος, εύοΙωνος, καλός. 
3) ώ. o,ja. έο{}-λά. =τό όγαθά ΙπεριουοΙο)' ιiπoλ. 
έοθλό,,=κολή τύχη, εύΤUXΙα. Iέα{}λΟ. (πρόσφ. --fJolo-, 
ίαπ. ·es + -dhlo-) δωρ. έσλό •• πρ6λ. έύ--<*έα-υ-~J 
Ισ&λόΤΕρος, -ι:αι:ο,' συγχριτ. χα.ί ίιπερθ. 1:oiί lα-fJolό,. 
lσθορον, έπ ιiόρ. 6' του εΙα-fJoρώαχω. 
εσθος, -ιος, 1:ό=lolΉις (5 6λ. ). 

' εσθ' ΟΤΕ ιiντί lση" οτε = ένΙοτε, κάποτε, όπό 
καιρού είς καιρόν (λατ. est quum). 
έσ-θρώσιιω' βλ. εΙοθρώοχω. 
εσδω,. έιτ . ιiπρφ. 10-fJoέμll1fσι, ΠΡΤ . oήo{Joo,,· ποιητ. 

1:ύπ?;; τoiί έο{}ίω' rpWyw, κατα6ροχθΙζΙ.) 11 μτφρ. κα
το6ροχθΙζΙ.) τήν περιου :: ίαν τινός, καταδρπανώ. 
ΙσίΥa&ην, δω,.. ιiό~. α' τοίί οιγάω. 
Ισ-lδΕίν, ιΧν,;Ι «Ιαιδ.;", ιΧπρφ. 1:0ίί aloIlZdo". 
Ισ-ιδέσ&ιιν, ίπ. Υ' δυ·(χ. μία . ιioρ. δ' του alacido". 
εlσ-ίcμcναι, θηλ . μ1:)(. μία. ίν. 1:Ι;1} ιΙσΙημ •• 
Ισ-ιςιιται, ιΧν1:! ιΙσΙζηι:οιι, Υ' Ιν. Ύποτ. 'tou ιΙοΙ-

ζομσ •. 
Ισ-Ιιιμι, Ισ-ιιινΙομαι, Ισ-Ιηταμαι' δλ. ιΙα-. 
Ισ-ιιατα-βαΙνω' ΙSλ. εΙα"χ-. 
Ισ-ιιάτ-&ι:το, ιΧντΙ εΙα"Xστ-ί-fJoιτo. Υ' 'ν. μία. ιioρ. 

6' 1:0ϋ .Ια·xστc:ι-ι:/ -fJo"μι. 
lσιιε, έπιχ. χαΙ Ιων. κντ! ι}", Υ' 4ν. πρτ. τοl} ιΙμl. 
ΙσιιCδασα, ιiόρ. α: του οχsdά"ιιvμι. 
Ισιιεμμσι, ΠΡΧ. 1:01} axomtD. 
Ισιιίδναντοι Υ' πληθ. παθ. πρτ. του oxldtιημι. 
Ισιιλιιιια, ιiμ1:δ. ΠΡΧ. τoiί αχέΗω' εσκΙιιν, ιiόρ. 

β' [avcxpx1:. 1:ύπο, ocjj, ρ .• 1- (= ιΙμί)=πr.ι:λ-λα1:. esclt, 
escunt (=erit, erunt), Ιαπ. *es(s)ko-]. 

Ισιιον, ίπ. χα! ίων. ΙΙντ! ι}", πρ •• 'toiJ .Ιμl. 
Ισλόci, δωρ. άντΙ 10-fJoΙδ. (ΙΙλ. λ.). 
lσμιιχον, πρτ. 1:0υ σμήχω. 
Ισμός Τι Ισμόci, δ (Τημ. Τι Ιζομσι)' χιι,.. σμηνος 

μελισσών ιι πάν πλήθος, πδσα άγέλη " πδν τόάφθό· 
vwc; καΙ όρμητικώc, έξορμών' laμol Υάλαχι:ο,= ρύ
ακες γάλακτος. - [χιιιτ' ιiλλoιι, sx του ',ομσι χα! 
α'1jμ. πάν τό καθήμενον, " οδ' ιlφcαμQ~ (-σμ"νσς) 
IxsI σΧΥιματισθjj χα.' ιίπΙδρααιν 1:0& aφισι, (πρδλ. ΙΙψ
(ημι)' έόιν ~Β)(θώμsν 1:ην _χ 1:01} Τ"μι παραγωγήν. lσμό~ 
< .'--fJoμo-, (βλ. τ"μ.), πρ6λ. examen <*ex-ag-lmeA]. 

Ισμο-τ6ιιος, ο'" (ισμός+τεχεϊ,,)' 6 γεννών (παρ· 
όγων) σμήνη μελισσών (χυρ. d τΙκι:ω" I.μoύ~). 
lσο, έπιχ. ιXvτΙ Ίσθ., Προστ. του ιΙμΙ. 
Ισ-οιιιέω, Ισ-οιιιΙςω' ΙSλ. ιΙσ-. 
Ισ-οιιτος' βλ. εΊσ·οπι:ος. Έ~ α!ιτοl} τδ 
Εσ-οιιτρον- 6λ. ιϊο-οπτρο". 
Ισ-οράω' δλ. ιεΙσ-οράω. 
Ισ-ορωμες' δωρ. ιΧντ! εlσoρώμc". 
Ισούμαι, δω,.. ιiν1:Ι 'οομσι, μΗ. τoiί ιεΙμl. 
Ισ-όψομαι, μίλ . τoίi έο-οράω, εΙο-οράω. 
Ισιιά&ιιμαι, παθ. πρχ. τoiί α.πα-{Joάι». 
Ισιιαρμαι, παθ. πρχ. 1:0!! οπεΙρω. 
Ισιιεισα, ιΧόρ. α' 1:0υ αm."δω. 
ΈΙΠΕ'ΡΑ, tJ (λr.ι:1:. ν.ιρeΓΔ)· θτιλ. 1:0υ ίπιθ. Ιαπ.

ρο,, ' 1) (ίνν. ώρα)' cθΡΌΔU», έσπέρα U lomeo., 
(Υιν. )(ρον. ) = κατά τό 6Ρόδυ Β «πό lοπίρσ,=μετά 
τό δειλινό, «κατά τό σούρουπο» U ιΙ, (Τι πρδ.) 1-
οπίιοσ,,-«κοτό τ6 6ρaδόKΙ~ n Ιν τφ πληθ. Ιαπέ(!αι 
= ΟΙ έοπεριναl ώρα ι , ή έσπέρα. 2) ι ίνν. χώ(!σγ 
τό πρός δυσμός μέρος τοΟ Κόσμου, ή Δύσις (λα1:. 
occidens) • τδ neQ~ lαπίρ", ... · οΙ δυτικοl χώραl. Έ, 
οι!}του τό 

Ισιιερίνός, ή, διι=lllmeιο, (8 δλ.). 
tσιιΙριος, σ. ο" _Ι -ο,. -ο" (Ια~,o,)' 'πΙ χρ6-

. ,10U, κατό τήν έαπtρaν, κατό τό δρόΔV.- n iπΙ 1:6-



fσιrcρlς-ioτpά ... v 

nou, ~ΤΙK6ς, πρός δυσμός, πρός τ6 μέρος ~ς δύ
σεως τοο ήλΙου ιλΙΧ1:. occldenIAlls). 

coιιcρM;, -lδor; ή' ciν!i>μΙΧλον θηλ. 1:l)ij lιιnlριor' 
κατό τήν έσηέραν Ι φTlκή, . δυσμι~ή.- 11 ώ; χό? 
δν. σΙ 'Ειιιuρlδc,=αΙ θυ'(ατέρες ιη:; έσπέρας (1:. Ι. 
της Νυκτός), cιΣ1:ινε, χcιτφχοuv εΙ, τινcι vfjo,v 1:0ij 'g. 
χι:ινοίΙ πι-ό, Δuαμιi,. χcιΙ ίφροόρουν χηπον πλΥιρη Xpu-
αων μΥΙλων. . . . 
-ΕΙΠΕΡΟΙ, 6' λΟΙ1:. VESPER' ή έρπέΡο' μΙιιο., lnl 

I~n.eo., 1J.{}oc'{., = ό\lέμενον νό έπ/-λθι) ή έσπέρα' 
«νώμιχλ. πληθ. o~,; loncρσ, τό.~αΙ έσπερινα\ ώραι, ή 
έσπέρα. 2) ίπΙ '1:όποu' ή Δύσις, 6 πρός δυσμός 
κ6σμος, 1:. Ι. 6 ζόφος, • Ι,>.δηξ.- 11 ώ; ίπΙθ. 6 όνή
κων εΙς τήν έσπέοον, έσπερινός' lιιncρor ιΙιιήρ
τό δστραν τi'\ς έσπέρος. 6 cέσπερινός_. 2) ίπΙ 
1:όποu . δυτικός. 

• Ε-r:vμ. , lanaeo,' -r:d lanaget' ι) lameet' lameao,' 
ItInaec".,· Fian"ceor = λCΙΤ . νθΙΡθΓ «xaA •. ·vespe
ro.)· • πρδλ. ΔιΙ .. · vιikArAS (*veqerOs), ItCΙA-oAΙXU. 

vcH!eru (έσπέΡο)' !cιπ_ ·νθΙΡθΓΟΙ, ·ve-qeros, ίΧ 
προθ. ·ve- (- πρός τό κότι.ί, μακρόν), πρδλ. Υ8ρμ. 
χ_ 11. west (·ve:s + π;:.ό:ιφ , ΌΙ· τ? bπόλ.,~ΠΟν 'τμ~μαι 
-spero-s χCΙΙ -qero-s B:i iai;Iioιtvav «6 ταχέως κινού
μενος_ (ιtΡOφαινω,' ί; ιiπηχTιoεω; 'tfj; δύοιω; τοίι tιAtou 
χι:ιΙ των χ"αιι,ι:ιομων των τελεuτcιΙων 'tou ιixτΙνων)' 
·-spero-' ααινοχρ. SΡhurόΙΙ (= λόμπω, σπινθηρο60-
λ"),οπσΙιω (-= σπαρτaoCι, όσπα/ρω) (δλ. λ. λ.)' 
·-qero-· λCΙ1:. coruscus (σπινθηρο60λ"ν). 
loιιcn, «ν1:! cIncTc, δ' πλτ,θ. ίπιχ. Προα1:. 1:01! 

ε1:ιιο.,. [ι,ι' ίτuμl)λ. δλ. lν.,Ιπω]. 
Cσιιόμ"ν, «όρ. δ' 1:0υ lπoιuιι' παιρ' ΌμΥιρφ 1:6 1-

δ~ι:ι τηριΣταιι ίν π«αIΣΙ\: τι:ιΣ; ηχλΙα.αιν: Προοτ. lam· 
o{}o<IJ, 'rπο-τ:. lιιnωιι-r:αι, E~xτ.lιιπoΙμrιιι, ιittpq;. loni
_{}οα ι , μτχ. lan6ΙU"0;. (~ .. ίτuμολ. δλ. Ιnω], 
Ισηον, ::ίόρ. δ' 1:0υ llJfJO. . 
Ισσσ, Ιπιχ. ιi6ρ, cι' 1:0!! InvμI' lοοσι «πρφ, (ιUλό. 

.σιΙ δ' tν. πσιθ. πρχ.). 
iσσάμcνος, μ-τ:χ. μ'α. «ορ. σι' .ου Ι,,"μι. 
iσσcίτσι, Υ' ίνιχ. του lοοοίίμιιι, δω? μΗ.' -τ:ου εIμl. 
Ισσcσ6σι civ1:L Ιιιεο{}αι, «π~φ. μΙλλ. του εΙμl. 
Ισσcuσ, ΙΠI'l(.iη:: loavet, «ορ. -τ:ου ιιευω, 
Ισσf, ίπιχ. xιxt taιp. «ντΙ .Ι" εΙ, δ' Ιν •• 0ίΙ εIμl. 
Ισσο, Ιπιχ. ιiντ! 100, Π,~~oτ. τοί} Ι.ιιvμι. 
Ισσομσι ivoι! Ιιιομιιι, 4πιχ. μΗ. 1:0υ .Ιμl· δμω; 
Ισσομσι, ίπι .. μ'ο. μΗ. του l1ftNμι. 
Ισσόο;ισι, Ιων. ivoιl "ιιοιίομιιι' πρ.. looovμrι.,' 

Ι6ρ. σι' loιιάι/kι .. • πρ •. Ιιιοωμιιι' πιιθ. (Ioaow, !ων. 
ciντΙ 4tItIow)' ε1μαι ~ττημένoς. 
ΙσσiμσΓ π«θ. πρχ. .ου oεύcσ' 'σσύμιιν, 6π.ρα. 

μι.ό. ατ,μ. ΙΙορ. 6'. 
'HύμCVoc;, ιι, ο .. ' 11:lιθ. μ-τ:χ. 1:01! o.vω Ιμaτό. .ιDν 

α'ljμ, χι:ιl .οl! τονιαμ"ίΙ ίνΙα1:ώτο,. «λλιΧ με1:ιΧ ιiναιeιπλ. 
παιραιΧ8ιμ'νοu)' οπεύδων, l?ρμητι~ός, δ/αιος, σφο
δρός Ι πρόθυμος, έπιθυμCιν τι. Έν-τ:ιυθιν, ίπΙρ. 10' 
.~μiιιωr=έν σπουδι:\, έσπευσμένως, όρμηΤΙKCις. 
Ισσυο, Ισσίίτο, δ' _! Υ' 'ν. ίπιχ. πσιθ. ΙΙπεριι, τοl! 

.ενω. μιτιΧ αημαια . ιioρ. δ'. 
Ισσω8ίiνσι, Ιων. ιiντ! t)ao,fJ.ιj .... (6λ. 1006ω). 
Ισσω, ίπιχ. μ'λ. του I .. ιιvμι. 
ΙσσωΥ, Ιων. ιiντΙ lΙιιιιωιι. 
·Ιστσσ, δ' πρχ. ~oυ τιιημι μ •• ό. αημcια. · ciμτδ. 

'νιοτ.' στέκομαι' i:tcιν-Τ:<J χι:ι.:'Ι. τού, ιiχoλoόθOυ, τύ"ου, 
μόνον: eutx. IιιM-r:O". πληθ. 10-r:ii.IUII, la"ii"a,la-r:iioa' 
ΙΙπρφ. 'o-r:d .. cιc, 'πιχ. la-r:t!.μD, lo-r:ιiμa .. ac· μτχ. lο-r:σ
c»" ιi1:1:. _ι χσιτιΧ αυναιΙρ. Ιιι"άι" lων. la-r:~ χιχΙ 
lιι""ιι&" Ιηλ. 10"Ι»Ocιt, 

Ιστσι, Υ' 'ν. μίλ. του .Ιμl· δμαι, 
Ιστσι, Υ' 'ν. π~θ. πρχ. τοίΙ Ιnvμι. 
'στάλδτο, Ιων. Υ' πλ ηθ. · πι:ιθ. ύπερο. 1:011 a"i.ullO. 
Ιστδλιιν, πσιθ. ιiόρ. δ' 1:0υ a-r:I.uιo· Ιστσλιισ πρχ. 
t.σTδμcν, ΙστδμcνσΓ δλ. lιι-r:aσ. 
ΙστδΜCν, cι' πληθ. τοil lιι"σσ. 
Ιστσν, ΑΙολ. χι:ι! ίπ. Υ' πλτιθ . ιioρ. δ' τοl! Ιοπιμι, 
Ιστάνσι, ΙΙντΙ 10η"'NΙ' βλ. lιι-r:αα. 
Ιστδότcς, πλ ηθ. tofi 10-r:CtdJ~' βλ. la-r:etet. 
ΙστδσσΥ, Υ' ιιλ,lθ. ποιη-τ:, uIt'to0' 1:06 Ιιιπιμι' 6λ. ._. δμ., 

'στδσαν ιiντ! ΙΟ"10α .. , ίπ. Υ' πλ'ljθ. «ορ. cι' τοϊ) 
Τιιη ... ι (=έτoπoθέτησaν). 
Ιστάσι, Υ' .πληθ . ποιητ. πρχ. το'! Τr,,,μι' δλ. 10"σ2. 
Ιστcτc, δ' πληθ., x~Ι la-r:a~o.,' χ:ιΙ Υ' euϊχ: βλ. 

Ιο"αιι. . 
ΙοταυρωμΙνος, μτ)(. πι:ιθ . Π/Χ. τ~υ a-r:aue6:o. 
ΙΟ-ΤΕ, δω., . Ισ-τc (I.+--r:a)· ς;υ ·/~ .• μέχρι, έω ~ , fως 

δτου (λιιτ. i:!onec)' 2) έν δoι,J, έφ' δσον χρόνον. 
- Η ίπΙρ. , μέχρι, Ιι.ις (λαιτ. usque). 

'E-r:v",. ι ltITc «*I .. o ·-r:a, δλ. εΙ.>, Α.,ιωτ. Ιι:τ. « 10-
Ι:6), Δ.,x~., Διλl> . Ι"."a· !ιχπ. *-Ι. UIt"~TjAot· χ:nιυθυναιν 
(ί,:.ώττ;οι, : π.,ί) ;). ' . 
lσΤΕιλσ, άό;;. cι' .06 ο"ι.uω. 
iστcμμcνoc;, μ~χ . π:ιθ. πρχ. τ.,1Ι ιι~Ιφ». 
ΙοτιΕρ,Ιlιαι, π:ιθ 1tpx. 'tI)U o-r:C!!i",. 
ΙσΤΕφ:'νωτο, Υ' Ιν. π:ιθ. ΙΙ;τι;:.σ. του ΙΙ f.φ2.,6Of. 
tοτcc:.ς, μ τχ . ίων. πρχ. το ίι Τοη",ι' δλ. Ι."αιι • 
lστ"ιια, Ιστι1ΚΕιν, ιiμ ιδ. ιt~x. XlΣί ύ;τι;;ο. -τ:o~ Τcrτιιμι. 
'στην, ά μτδ. iG? δ' τ.,ίι Τοιιιμι. 
Ισ1'l\ξω, Cστ!\ξ.)μαι, iμτΙS. τ.τιλ. μΙλ το!! Τοτ"μι' 

πρδλ. -r:ιι .1-νή;», -r:aJoνή;ομιιι -τ:')!ί ""fjοχω. 
Ιστήριιιται, Υ' Ιν . πι:ιθ. ΠΡΚ. -τ:ου οηel·tω· Ιση\

ριιιτο, Υ' 4 ·ι . πι:ιθ. ΙΙ"IΡ3, 
lστ"σα, Ιστ"σάμ"ν, ίνεΡΥ. χαιΙ μΙα. ιi6ρ. ΙΙ: τοίΙ 

Τοπιμι. 
tστ.,c:.ς, μτ)( . Ιιιιν. πρχ. τοίΙ Το"" "ι' βλ. lo-r:eta. 
iστΙα, Ιων. Ιστί", tι (Ε;ομιιι)' ή έστ/α της οlκlας, 

1:6 μί :- ι;; διτ'JU ιiνχπτοu 'ι πυ ?ιΧ., cή '(WV!:):t, «τό τζ6κι:. 
11 6 5ι,ιμός των οί :<ο'{ενειακ"ν θεοτήτων, χ:ιl ίντιίi· 
θ.ν δυσιaστήριον, &.ιμός. 2) cιo)τyι ι:ιl)τη ή οlκ/α, 
ένδιαlτημα, KOTOII(/D. 3) οΤκος, οί,ωγένt:,α .- ιι 
ώ;; χύρ. δ 'ιομαι ΈστΙα, lων. Ίστί", "/j Ve5t" τω·ι 'Ριιι
μαιΙων .· θt.ιy«τη;ι τοό) K~όν"υ ΧΧί τ'fι, 'Ρί:ι •• 1ιΡ."τiτι, 
1:η, olΧΟΥινε}ιιχης; 40ΤΙ:Ι;. τοί} olx'Ju, τ~, ο ί ΧΟΥινιΙαι,. 
Τι:ιύτην έπεΧι:ιλοίιντ., π~ώτην Χ2 tOC τά:; ΙΙορτΙίς;. 
ΈΤυμ. ι lσ-,;lσ , lΡiιιιιο., dYiozιo., ιJμ.iΙΙHO'· ιiτ-τ:. 

lantiqJ, !ων. Ιoτιιiω' lox,ιieα Ιίαιπ. ~ . Jes )' vestA 
«*vesIii fj 'νοsΙ,,-τόnος διαμονης) ί; Ιαιπ . r> ves
(= διαμένω)' π~Ι;λ. Υοτ8. wω5 lδιαμο \lήl. ,ιι:ιλ·ιι;.λ. 
f.lss «.*ves·lis) =διαμονή, 'oss ι( ·νοs:ο .ll=ό ·/όnau· 
σις.-K:ιτdι τού; "λιΙοτου; ίχ το!) Ι;ομαι Ικ ? sed
(ι,ιιΧ τ-ήν oημαι~. π"δλ. λι:ιτ. sedtts)' δ Ιω ·ι. ~ιi"ι:, Ι" ιία 
'ρμηνι!).ταιι ί; ιivι:ιλI)ΥΙ2, πι-δ, -τ:ό (ιι."μι · τό Ι- π~.,
ήλθε πιθι:ινώτlΣΤαι ίν iτ6vοι\: ουλλ. τ6 πρώτον (πρδλ. 
6μηι;. l:piιιιιοι;, d.,iO"IO. ι 10-';1,,). 
Ιστίδμα, -a-r:o., τό <io τιιί <1»)' σ'Jμπ6σι:>ν. 
iστι-σρχίω, μιλ. -ήοω' εΤμαι .δι:>χων της lιιτΙα •• 

τ. Ι. όΡ.χηγός τi'\ς οlκο'(ενε/ος, οl,<οδεοπότης:Ε" το!) 
Ιστl.cιρxιις, -ov, 6 (lσ"/α + ΙΙρχω)' 6 οlκοδιοπό

της (αe"ωιι πϊ' lo-r:lσ,). 
Ιστιασιc;, -εω •• ", (Ιο-r:ιιίω)' -τ:ό lo-,;ιii. , (τ. Ι. φι, 

λεύειν,' cτραπεζώνεινι) τιν6, τ6 α-JμI16σιον, .".ρα-
πέζωμα-. . 
Ιστ.~ω, πρτ. alo"lω'II' , μελ. lιι"ιιίοω' ιiόp. σι' .1-

o-r:lιiaCι' πρχ. εlιιτlίixσ.-Πxθη1: .• μίλλ. (μετιΧ μίοη; 
μop~η;~ Ιοι:ιdοομιιι' «όρ. ι:ι' εΙοnιίθηιι' πρχ. εloτΙίi
μιιι (Ia-r:let)' δέχομα/ τινα έν Tij torlQ μου (τ . Ι. έν 
τι;> οΤκ4' μου), φιλοξενω τινα, «φιλεύωι. - Π:ιθητ., . 
εΤμαι φιλοξενούμενός τινος, φιλοξενούμαι ύπό τι· 
νος ιο"ιαο{}οαι lννπιοιο>,=συμποσιόζειν καθ' Οπνον. 

iστι-oUΧος, οιι (lο"Ιιι+Ιχ.ω)· 6 fXWV (τ. Ι . φυλότ
των, πρoaτατείιων) τήν 10-r:Ισ., (δηλ. τόν οΤκον, fι 
τ~ν πόλιν), πολιοΟχος. 2> ό fXWV &.ιμόν fι έστ/αν. 
3) 6 έπl τi'\ς έστ/ος fj τοΟ &.ιμοϋ. 
ιστι6ω, μΙλ. -άχιω (Ι0τΙα)' Ιδρύω, θεμελιώνω, έ

στlαν "(ι,ηλ. 01"ον).-ΠΧθητ . , δώμα lιιτιονισι-6 οΤ
κος θεμελιώνεται, στερεώνεται (διό Τ"Υ τέκνων). 
Ιστlχον, ά6ρ. β' το!) ο".lχω. 
iOΤI]fNVTo, Υ' πληθ. ίπ. μία. πρτ. -τ:οl! ιι-r:ι"άω, 
Ιστιωτιις, -ο., 6, θηλ. -ώτις, -ι"ο., "ιι (Ιο-,;;α)' ό 

όνήκων έlς τόνο 01κον Ι ό έρχόμενος tκ τοΟ OTKOIJ. 
Ιστο, τ' Αν. ΠlΣθ. ΙΙπ,ρα. 1:0υ I.,ιιvμι. 
iσ-ιοξcUω-a'ο-ι:οl.vω. 
Ισ~ρyσ, πρχ. 1:01! o-,;Ie)'ClO. 
ΙστOρcσσ, ι16ρ. cι· 1:oίl οι:οeΙ""vμ •• 
iστραμμCνoc;, μτχ. παιθ. πρχ. του o-r:,I.,.. 
'OT~f, και', ~p • . " τοδ _.,.. 



'στρlι;-ΙΤσξσ Ι" 

Ισ-τρ!ι; (I~'fel;)' τρεΤς φορός (t'στlς τρεΤς» ,. 
έστρωμcνocμ μτχ .. παιθ. πρχ. ,;οίΙ tlΤIώ"νvμι. 
'στρωσα, -ώ/hι", Ιν&ΡΎ. XI1L παιθη,;. ci.όρ. αι' ~oσ 

στe.ώrνvμι. 
εστρωτο, Υ' Ιν. παιθ. ClIt&pa. ~oίί στ,«wννμι. 
ΙστυΥον, ιiόρ. fj' ,;ou tlrvyC(I). 
Ιστωρ, 0eo., δ' πόσσαλος έμ6αλλόμενoς εΙς τ6 

δΚΡον τοΟ ρυμοΟ (<<τιμονιοΟ», ίπ! toii δπ"Ιοu Ισ,;&
ριώνιτο δ "e/"o., aL2. ν& δίνων,;αιι ίπ' αι~,oσ αιΙ 'ijνΙι:ιιι 
Τι l1λλι:ιι ί,αιρ,ijμlJL,αι ,fj; tItItQOX&ufj; (δπω. π.χ. τό λω
ρ/α τών ΠΡοστερνιδ/ων). 
Έnιμ, ι la~QJe("F.ea-roe ix ~Ιζ. vers- (εΤμαι αΙ

χμηρός) Ιν ~φ σαινσχρ. νόrsmΔ (αΙχμή) (βλ. χι:ιιΙ ,;«, 
λ,λ. ίν λ. I~μι:ιι Il = σκόπελΟς)' π~6λ. 'Haux. -tίατα,ξ' 
ndaaιzAo. ".2άη,,0.»· ίίοτσξ < ·ν~σrαιξ (vea· < ·vers
χοι,άι μ.,Gtπτωσιν). Και,' ιiλλοu; Ιστωι χαιΙ νστσξ 
(8F.ο-.τωe, *;''''τσξ ι *FωtHω, Πά.ν,;ω, θιωΡ.t,;αι'ι ιi
ΙS.ΙSαιΙοu ί,ιιμολΟΎΙαι; . 

'στώι;, ·Φασ, auYl/p. μ~. ιiμ,ΙS, πρχ. ~oσ Τciτ"μι' 
βλ, Ιστσά. ' 
ΙσύΙησα, ιiόp. αι' τοΟ σ914(1), 
'σύν-ηκα, ιiνώμ. ιiντΙ av";ι,,σ, !ίορ, :χ,' '00 ονν/"μι. 
Ισϋρα, ιiιlρ. αι ' ,;oii σΙιιω. 
lσορην, παιθη,;. ιiόρ. β' 'to!! σΙιιοο. 
io-ιιoτcpov, 'πΙρ. ιiν,;Ι .1, ίίστιιο,,' διό τ6 μέλ-

λον, μετό τΟΟτα. 
lσφδΥην, παθ. ιiό~. β' τοτ} σφάζω, σφάττοο, 
ΙσφαΥμαι, ποιθ. πρχ. τοΟ σφάζω, σφά.τοο. 
ΙσφαΙρωτο, Ύ' Ιν. ποιΙ 6πιρσ. ,;οίί σφΩιl6οο. 
Ισφδλην, παθητ. ciόρ. 15' ';00 σφάΑΑω. ' 
Ισφαλμαι, παιθη,;. πρχ. ,;oi) σφάλλω. 
Ισφσξα, iόρ. οι' 'το!! σφάζω, σφάττοο. 
Ισ-φΙρω- 6λ • • Ισ·φeIω. 
Ισφ{ικωντο; Ύ' πλ ηθ. πι:ιι8. πρχ. ';00 σφrι"ιHιo. 
Ισφηλα, ιiόρ. οι' 'τoίl aφιXll(l), , 
Ισ-φoρtω- ΙSλ . • Io·φoec(l). 
ΙσφρCίΥισμcνoc;ι μτχ. παθ. πρχ. 'το!l σφeσrlζ(l). 
ΈΣΧΑ'ΡΑ, Ιων. cσχάρη, tι· ίπιχ. Ύιν. χαΙ δοτ. Ι· 

ιxcιρ4φι,,' ή έστ/α, ή πυρεστ/α (<<πυΡοστιό»), 6 τό· 
πος, fvt)a έκαlετο πυρό (<<γωνΙά»), δ , 'τΙ δηλ. σημ. 
χαΙ tι λ . lστlσ (l5λ. λ.) υ mιρό, lοχάισι=αl πυΡοI αl 
όναπτόμεναι ύπό των στρaτιωτιl<ων φυλαl</ων πρ6ς 
ouνεννόησιν (πvIooO.- 11 6wμός πρός ΠΡοσφορόν 
6λοκαυτωμότων, 8υτιl<ή έσχόρα. - 1ΙΙ 'μαΥεlρικ6ν 
σκεΟος (ώ;; χαιΙ νυν) D άν8ρaKιό Τι t'μαΥκaλι ) . 

'Ετvμ" lσxάριs <. J.oxιseιs· πρ6λ. παλ·σλαιll . IskrΔ 
(σπινl:'Jήρ) <*IS'khrΔ, ίχ ~Ι~. J.s·. - πρ6λ. λα'τ.ιν. 
κίηΙίllΔ (σπιν8ήρ), χι:ιιΙτοι χοιτ& τοίι. π.ρισσΟΤίρου' 
o~εμΙ~ν ι~.ι auyy. πρό, 'τό lοχάρσ. 

foxipcwv, -ciJroS", δ-Ιtιχι%ρσ Ι. . 
.σχάριον, τό' ΙΙποχορ. τοί) lσχάροι' πίιρauνoν, 

(<<μαΥl<όλι» Ι Υ.ν, Βόσις (έφ' ~ς Τσταται Τι στηρ/ζε
ταl τις). 

. Ισχάριoc;, ο" (lσχάρσ)' 6 όνήκων εΙς (Τι κατόλ-
ληλος διό) έσxόρaν (δΤίλ, lσr/ιs,,). 
tσxipkIv, ίπιχ. Υεν. χαιΙ δο,;. ΙΙν. του 10Xάρoι. 
fσXδσα, ιiόρ . αι' τοίί o~άζω. . . ι 
Ισχατάω (lσxιsτo.)· εΤμοι έσχατος, μένι.> τελευο 

ταΤο(; ιι ίν χ"ήσιι μόνον ίν 'τ1J μ-;χ. lοχστ6ωιο, ·6ωαιs· · 
ίπΙ ιiνθ~ώπων, 6 ένεδρεΥWν εΙς τό δκρον τοΟ στρα-.. 
τonέδoυ U ίπΙ πόλιων, ή κειμένη εΙς τό τελευταΤα 
σύνορα. 

Ι'σχδτιά, Ιων. -ι{ι, ''ij (Ισχστο,)' τό έσχατον μέ
ρος, ή δl<ρα, τό δφον, ~ρloν (σύνορον), τό χεΤ, 
λα; (τό δl<ρον).- 11 όπομεμακρυσμένον σημεΤον, 
όπόΊςεντρaν μtρoς. 
Ισχά.Τ.ΙΟΙ;, Ο", ποιη'τ. ιχν'τ! lσχστο;. 
lc!rxiToc;, ". Ο" (I>C, lξ)' ό όπwτατος, ό τό μό

λι:)το άπέχων, ό τελευταΤος, δκρος, t'έσχατος:ι: 
lσχατο. dr",:?ιO,,-OI κατοικο<ίντες τάς έσxαrιός της 
οll<ουμένης (ίπΙ τά)·, ΑΙθιόπων). - έσχαιος, τελευ
τστος .(ιχπό ~ιαφόr-οu Ι)L:tσ'τΟΤ~ ιiπόψεω.) : 1) ύπέρ
τατος, όνwτοτος, ύψηλότατος (λαι'τ. suιnmus). 2) 
ό .ότώτατος (λαι,;. imus). 3) ένδόΤάτος, έΣWτα· 
τος, μυχιalτατoς (λαιτ. Inttmus).- 11 'πΙ παιθημGttων' 
(x!Xxoπι:ιιθιιά)~ ,. ~11"ι:t",..,ν), δεινότατος, χdριατος, . δ· 

κρος, κόκιστ"ς Ι ώ. o~σ, τδ 10xdrO", τ. ι.ιιι .. -
τό όνw Γατον δριονι ή έσχότη ,όνόΥκη: lσιιι. 1-
tlXdr(J/)1' ΗσΗΩ =; τό χε/ριατα των Xειρlστwν κακών, 
τό πλέον χειΡότερα όπό τό δυνοτό Ις,QK6. Ι ΙΙαρΙ. 
τΩ lσxιsτώτστα~τό πλέον ύπερ&>λιl<ό, τ6 χε:lΡΙστσ. 
- Ι. ίπΙρ. 10ΧάΤ<Di - κα8' ύπερ60λήν, δκ~ μt
χρις έ:Jχότwν Ι ώ, ίπ{ρ. λ-χμl5iνιtαι ώσoιύ'τlι!C χlιΙ ,6 
ι;~. τό lοχοιτο,,=διό τελευταlαν' φορόν" ΙπΙρ. ouy
χριτ. loxcιrώτ.,o", ΙΙπιρθ. ·τώτστσ , [laXCΙrOf, 6 αχη
μα'τισμό, 'τΟU ~ il5aaIaO'rj ~ ίπΙ 'τοίί lσ%ο- (=6 Ιξω εύρι
σκόμενοςΚ*egΖghο·, 8eghs-qo- π~λ,lξ, "ΙS'τ' ιiλλοu, 
<·eks-qo). 
ΙσχΙτ6ων, -6(1)οσ, ίπιχ. μτχ. 'του lσχστ6οο. 
'oxcδov, ποι-η,;. ciντΙ lσχο", άορ. 15' του Ιχω· 'It. 

oxclJ.o,,· llr-oat. ax.(J.Croo· Ίποτ. &XIlJ.ω· Ε·}χ,. σχl
{).οιμι· Άπρφ. οχ. ".ί'" , ίπ. -Ι •• ,,' μτχ. ox.fkiw. 

co-xcw ιχντΙ Ilο-χ'οο. ' ' 
Ισχηκα, 'σχημαl, ίνΙΡΥ. χαΙ Π1ll8. πρχ. '011 Il!». 

.ΙοχΙσα, iόρ. α' το!! o"lt(l), 
'σχισμαι, ποιθ. ΠΡΧ. 'τοίί tιχΙ,(Ι). 
lσχον, Ισχ6μην, ίνΙΡΥ. χοιΙ μία. ιi6ρ. ~' '0& '1., 
Ιοχων, πρτ. 'τοίί σχάω. 
εσω, ίπ. εσσω, μΗ. του ItoIfVμ •• 
έσω, έπ ί ρ. ιχντΙ .Τοω· έντός, μέσα n auYXΡtt. 10.

τCρω = περισσότερον έντός , «πιό μέσα:ι. - ΙΙπ.ρθ. 
10ωτάτω=ένδότατα (βλ . lσώτσrο,). Έ; α~τoτ} 'τό 
loω8cv (lσω), χι:ιιΙ Iow8c, έπίρ: όπό έντός, όπό 

μέοα, fσw.8Έν n έντ6ς, μέσο. . 
Ισώδην, παθ. ιiόρ. αι' τ~ίI σφ,(Ι). 
Ισώτατοι;, ", Ο", 6πι;ιθ .' ίπΙθ . 'τοί) Ισω' έσωτερι

KwraToς, ένδότοτος (λοιτ, intimus) , ίπΙρ. ltloo~dr(l) 
(βλ. Ισω). 

Ισώτcρoc;, σ, ο,, ' aUjXp. ίπΙθ. 'τΟIl 10(1)' ένδότε-
ρος, tOWTεPIl<wrEPOςo 'πΙρ. lσωτleω (βλ. 1(00), 
ΙτδΥην, π~θ. ιϊόρ. β' 'τοίί τάσσω. 
Ιτάζω, μελ. -οω (Ιτ.ό.γ έξετόζω, δσκιμόζω. 
Ιτδδιιν, παιθ . iόρ. α' 'του τι/_, . 
tTaipal tι· θηλ. 'τοί) lτσϊρο •• · 
iTaIPCla η -ία, Ιων. -ηΤη, 'ij (18CIieor)' ouVΤpo

φlα U συνεταιρισμός, σύλλΟΥος, σύνδεσμος, όδελ· 
φ6της.- 11 ίν • Aθ-ήνaιι~, πολιτιl<ός σύλλΟΥος πρ6ς 
κομμοτιl<ους σκοπούς. - 11 yινιxcίl" φιλ/α, οΙκειότης, 
στενή σχέσις. 

iTaIpcioIί, σ, Ο", Ιων. -fιίoc;, ", ο" (Ιτσίρο,,, δ 
όνήl<ων εΙς έταΙρouς (συντρόφους), Τι 6 όνήl<ων εΙς 
όδελφότητα: Zaiι. IrιIIe.ios - 6 προστότης τt\ς 
φιλ/ος. . 
ΙταιρΙω, μιλ. ·ιtσoo (hσ/eσ)· εΤμαι έταΙρa(πόρνη). 
ΙταιρηΙιι, -Iίioc;, Ι..,ν. ιiντΙ lτσιρ.Ιιs, ~.ίO' (& βλ.), 
Ιτoιρf~ω, μελ. -/0(1) ιi,;~. -rciJ (Ιτσί'ιό.)' εΤμαι έ-

ταΤ;χ>ς (σύντροφός) τινος, Τι εΤμαι σύντροφος έγ 
δπλοις. 2) = lτσιρlοο (8 βλ.),- 11 μΙ σον, έKλtyι.> 
ι:ις σύνΤΡοφόν μου. ' 

tTaIPIK6c;, ιS, ό"-Ιτσιρ.ϊο,, ό όνήκων εΙς έται
ρεΙαΥ, 6 όρμ6ζων εΙς σύντροφον, κοινωνικός, ώσόν 
σύντροφος' τ~ l~σιρι"ό,,=lτσΙI./σ (8 βλ.), 

'ταιρlι;, -ι"ο" ή=lτσΙeσ (8 6λ.). 
'ταιρfσσαι, ιiπ;;.φ. irt. ιi"ρ. αι' 'τοί) IrιII,/t(l), 
'ταίρος, ίπ. χαι Ι Ι..,ν . 'rti(!Oi, δ (11'''')' σίιντΡο-

φος, συνοδός, όπαδ6ς, συνάδελφος n σύντροφος tν 
δπλοις, συμπολεμιστής, συνΥσύτης Ι συνΟΟιruμών n 

' ώ~, σύνδouλoς, σύνΤΡοφος έν δουλε/Q. - άι; ίπΙ8. 
κοινωνός, συνέταΙΡος, σύμμαχος Β ΙΙπερθ. IΤΙSΙIl6τσ
το •• - 11 Ιτa'ρa, Ιων. Ιτafρη, -έπ .. Ιτόρη, 'ij' 81'\λεια 
συντροφος, 6οη8ός, όρwy6:; , φlλος, 2) . παιρ' i'τΤ., 
ιiν,;Ιθ, 'τfj~ νομΙμοu σuζtίΥΟll , παλλακlς, παλλακή Ι έ
ταlρο (Ο'}χΙ δμαι, 6πό τήν Ινν?ιαιν . ,fj; xoιν~; 1Ι:όρν-η,) , 
[δι'ίτuμr-λ ΙSλ . Iτσeo,). Έ; α!J'τ οi) 'τό . 
iTaIpόσuvoc;, 'Ι. ο" ιlτσίιο,)' φιλικός, ' φlλος Ρ 

' άι, o~". φ/λος. 
Ιτάιι:cu, Ιτάκcτο, δ..,ρ. ιiντΙ Ιή"οtl, lή".ο. ,-

χοι ! Υ' Ιν . μίσ. ΠΡ'τ, τοΟ τηΗ(Ι). ' 
Ιτδιιην, πα8. ιχόρ. 15' 'τι;ίί ή,Η(Ι). 
ιτaκον, -όμην. ί ·/ΙΡΥ. χοιΙ ποιθ. δωρ. ΠΡ'τ .... 00 'τ-tf" •• 
ΙτδAaσσαι;, 15' Ιν, Ιπ. ιiQP. οι' το!! 8σ14οο. ' 
Ιτδμον, ιiόρ. 6' 'τοί) τlμ"αιι (Ιπ. χα/Ι Ιων. ιiν,;Ι '"μot'). 
Ιτσξα, ιίόρ. οι' 'τοβ mao(l). 
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iτάρι:ιξο, &όρ. rι.' του ",ιιράοοω. 
έταρίζoμ~l, Επ. &ντί i"'ιι'e{ζομιι,. 
'τι,ρος, έτάρη, έπ. xrι.Ι Ιων . .χντΙ Ι",ιιieΟf, 'τιιleιι • . 
Έτυμ. : Κ,«ρ"ς' i",ιιlerι. ά.ντΙ *lrιι,ριι (*Ι",ιιρjί., xrι.τ· 

&νcιλOγ. πρός; τ~ iτcιίeος' λrι.τ. 54 lelles ( ·ΙΔ 1',0-10" 
·5a·f,o-· lcxn. *sel(,)o·, ΙΧ =~CΙλλ. πρό, τό δ ..... ~ 
της (Fέτ,,;), 'Πλ Fέτιις, Λιθ. svecz4.s, Λ_η, •• 8ICh5 
(=ξένος, δηλ. φιλοξενούμενος)' 'trι.iJw ",,~ΙζOντrι.ι 
ίπΙ του Ιrι.π. &'1'1)ρ. *sve·ta:, δΠΕΡ μaτι!ι τοli ·se-I(,)O
ΠPOέpχoντrι.ι έχ του θ&μ. του &νcι'1'OΡ. "sve·, ·5e- (ΙSλ. λ. 
ι)· πρ6λ. &Χόμη πιxλ-σλcιυ. ινAliί (= έΥΥός, Υονεύς) 
«ιcιπ . "5νο-, *SVa.- =SUUS). . 

iτ6ιρnην, πcιθ. &6ρ. 6' του Tienco. 
iτάρφθην, έπ. πcxθ. &6;'. ιχ' του r:ie_. 
έτσς, cιΙτ. πληθ. του έτης. 
iτάτuμος, δωρ. ά.ντΙ irtj .. vμoo. 
Ιτδφην, πΙΧθ. ιiόρ. ΙS' τοΙΙ 'Ι}οά ,πτο' , 
Ιτάχ8ην, πcιθ. &6ρ. rι.' τοι) r:doaco. 
Ιτιέ&αητο, γ'. Ιν. πcιθ. (ιΠΒρσ ' του ΙΜΠΤlll. 
Ιτέθην, πΙΧθ. ιi6p. rι.' το\) .. lfJoη,." ' 
Ιτe&i;πcσ, ,π. ΙΙπε?σ, ';05 .. itJ."nιI. 
Ιτέθϋτο, γ' 4ν . πcxθ. (ιπβρσ. (δν μέ~1) σημ, ) 'tOu' 8oVco. 
iTeIo" ιι, ο" (lr:oo)' έτήοιος, ένιαύσιος ,- Ι δι-

αρκι; ν έν έτος, 6πό έτους είς έτος 11 cχρον!όρικοςι. 
lτκιιον, Ιτειιόμην, ίνιργ. xcxl μ6σ. «6ρ. 6' του 

Τ{Ητω. ' 
ΙτεΙι:Ιι:το, ,π. a.ντΙ ΙτεΙείτο, Υ' 'ν. ΠCιιθ, πρτ. ,,;ου 

",aUco. 
ΙτεΙέσθιιν, ΠCιιθ. «όρ. rι.' το!} τιι~έφ. 
ΙτέΙι:σσα, ίπ. «όρ. ιι' ,;ο!} τιι~έφ. 
έτεμον, «όρ. ΙS' _oiJ τΙμ_ (8 ΙSλ.). 
Έτι:ό-ιιρητες, οΙ (I",IIol + Κρήτιι,γ γνήσιοι Kprj· 

τες, πoayμαΤΙKol , Kρί'jτες . 
ΈΤΕΟΊ, ά, δ1' , (πιθCΙν. ίχ το!! ιιΙμ.l)· όληθής, πρα

γματικός, Υνήσιος 11 τδ ο!1δ. Ιτεδtl' ώ, ίπι,--.=όληθώς, 
πράΥματι, τΥ δντι (λrι.τ. revera.).- ΠCΙρ' 'Αττ. ίν εί
ρωνιχcxr, ίρωτΤισΕσι: lτεόtl'; - «όλήθεια ;ι, «έτσι;ι 
λcιτ. ila.ne1.- θηλ. !ων. δοτ. Ι",.;; ώ, έπΙρ. 'πΙστι, ~ 
πΡ6γματι, rr,'i όληθεΙQ. 
Έτυμ.: lτ.δς ~x τι " O~ λ, I",d (πρΙSλ. Ήσυχ. «έr:ά" 

&~η-θii' άΥΙΙ-θ-ιί .. )· ΙτάζΦ, Ιξ-ιι",άζω' Ιτ.δ. (*I .. εFό,· 
'rvμο.· lτδς ( ΙCΙΠ. *ΙβΙό-, π"ΙSλ. Ια-τι χ:χΙ Itrι.pdt 'tOU'tO 
6α,0. Αχ τινo~ *solo- (μ~λλoν ποφιΧ xcιτιx ';ΡΟΠΟΠ<JΙη
οιν ΙΧ τινο, *dno, (*IQiiJo- ι, 06 τό *dn-)' -fι ψι
λωσι~ .Τνcιι Ίων. rι A.ol5. προaλ.όσaω~· πρΙSλ. ίπΙ πλίον 
5a.'Υόh (Ιcιπ. *s1Jljοs)~όληθής, δΙκαιΟζ, sa.'Υόm (όλή· 
~εια), . Υοτθ. sunja. (όλήθεια) SUnJis (όληθής), τ,λο, 
σ:χνσχρ. 5όπ, 5ΑΠ'- ("ν, ύπόρχων, όληθινός) (δωρ. 
μτχ.! 11Ιτ-ιι., ά,ρσ, ItA1je., λcιτ. -senl-, Ιν τιρ λcιτ. prcι.e
ι.ηι, a.bsens), μτχ. το!! όι'Ι (- εΙναι).- Ποιητ. lτή-
ρμος (Ιτό~Ιrvμ.ο,. . 
έτκρ-αΙιιής, i, (1r:.eο~d~Ηή)" 6 παρέχων δύνα

μιν εΙ:; τόν ένα έκ τών δύο: Δσtl'ιιοία, μάVΙf Ιτ.e
ΙΙ~HΙΙΙ tl'IH?JtI' ooϊίιιιι,=δlδειν κατό τήν- μόχην νΙκην 
όποκλΙνουσαν πρός την πλευρόν τών ΔανaGJν 11 
tι'ΙΗη lτ.eσ~Ηή. -= νΙκη κλΙνουοα πρός τό έτερον 
(τό i':v έκ των δύο) μέρος, νΙκ η όποφασισTlκή 11 
Μίμος ΙτεeΙΙ~Ηής=σώμα όνδρWν . (έφεδρικόν) δΙδι;ν 
τήν νΙΧ1jν εΙ, τδ ΑΤδρον μ'ρο' (εΙ. τήν μΙCΙν έΧ των 
δύο πcr.ρ:χτι:i.~εων), τ.!. τό όποφασΙζον, κρΤνον, τήν 
νΙκην.- 11 6 κλΙνων (ρέπων) 6τέ μέν πρός τό έν 
μέρος 6τέ δέ πρός τό δλλο, όμφΙρροπος (Acr.,;. 
Anceps). 

έτι:ρ-ήμι:ρος, Οtl' (I",aeoς-Hμeecι)' ό ήμέραν παρ' 
ήμέραν, έναλλόξ. ' 
έτέρσφl, έπ. δοτ. πλ 1je. ,;οί! lr:eeoi. 
έτι:ρό-ΥΙωσσος, &ττ. -ττος, οtl' (Ir:eeo. + ,,~ώa

οιι)' 6 λαλών άλλη ν Υλώσσαν, ξενόγλωσσος. 
έτερό-Υνδθος, 011 (Ιτ.eΟ~)'1Ιά-θο,)· ό έχων τήν 

μΙαν γνάθο ν (σιαγόνα) σκληροτέραν της άλλης 
(ΕπΙ !ππου), η 6 έχων -;ός Υνόθους όνομοίας, εΙ~ 
του δποΙου δηλ. τΙ> στόμcι δ χcιλινl>. iVIEpyat πλβιότ.

ρον δΙ' τό !lv μέρο" ώστε ~έν xυΙSδρνCΙτcιι &σφcιλω, (χι;ιν. 
c8qρύστομος, 6aρuKέφαλoς». 
έτεΡο-δΙδασκδλέω (arεeος +- 6,ιJάαHΙΙ~Oς)" διδό- . 

σκω έτερα (τ.!. δλλα παρό τό όρΜ); διδόσκω πε
πλανημένος δoξασΙα~, εΙμαl αΙρετικός. 

έτι:ρό-δοξος, Οtl' (1,.~0;t-6όξιι)· 6 ΙΧ 'ύν Ι.<ρ,n 
66ξιιtl' (διόφο,?ον δηλ. Υνωμην), ό διαφέρ..;ν κΟ1,ο) 
τήν γνωμην.- 11 ~ πρεσβεύων άλλο καΙ ούχl τό 
όρθόν, cέrερό"'Jοξο::;ι, αΙρετικός. 

έτι:ρ~~ηλoιo, 01' (l •• ρο,+ζή).ος)· 6 Ινθερμος (πρό
θυμος) διό τό έτερον μέρος (~ηλ. διό τήν μΙαν 
πλευρόν), 6 μεροληπτών b ΙπΙρ. -lως=όδΙκως. - 11 
6 όφι.ισιωμένος εΙς άλλην έπιδΙωξιν, ζηλωτής έτέ
ρου fpyO\J. 
έτcρο-ςiiΥέω, μΙλ. -ήαω' εΙμαι έτερόζυγος, τ. Ι. 

εΙμαι έζευγμένος μετό '4ιo ' J άλλου είδουc 11 ούρω 
όνlσWς (μετό όνΙσου δυνόμεWς) 11 μτ'1'Ρ. διαφωνώ 
πρός τινα. 'ΕΧ το!) , 
έτcρό-ςUΥος, οtl' (Ιτεeο~ζv"όtl')' ό όν/σως έζευ

Υμένος 11 διόφορος. . 2) inI πλ:tστιγyo;;, ή ρέπουσα 
πρός τό έτερον μέρος. 

έτι:ροίος, ΙΙ, οtl' (l"IIeo,)' ό διαφόρου φύσεως rι 
εΤδους.- ΈπΙρ. -οΙως. Έ, cr.!1totί τδ 
έταιροιόω, μίλ. ·ώαω· κόμνω κστ' άλλον τρό

πον, όλλοιώ, μετα66λλω.- Πcιθ1jΤ. όλλοιοΟμαι, Υ" 
νομαι όλλοΤος, μεταβόλλομαι. 

έτερo-ιιllνiμ;, if (lτερο, + H~'ιιιijllιI' ';011 H~Ιtl'ω)' 
δ κλΙνων (ρέπων) πρός τό Ιτερον.μέρος ' ο iJtl έΜ
'1'ου., έπικλινής κεκλιμένος. 

έτερο-μήιιης, •• (l'ιιeΟf+μ;;ΗΟ,)' ό έχων διαφο
ρετικό μή>:η, ό έχων όνΙσouς πλευρός (όνισόπλευ
ρος), έnιμnκης όρθογωνιος. 
έτι:ρο-μήτωρ, -οeος, δ, -fι (l"'.eο~μήr"e)' 6 έξ 

έτέρας μητρός Υεννη:)εΙς. 
έτι:ρό-nΙοος, Οtl', xrι.Ι κcιτι!ι συνcιΙρ . -π~oυ •• ·ov1' 

(Ιr:ιιρος+n~έω)' ίπΙ ΧΡ1jμιiτων, τό πορεχόμενα διό 
τήν άσφ6λειον καΙ τό φορτΙον πλοΙου μόνον διό 
τόν ένα πλοΟν (πρός τινα λιμένα), ούχl δέ κοl διό 
τόν πλουν τίΊς έπιστροφης. 
iTcpo-ppcniμ;, i, χιχΙ tTcpό-ρponoς, 011 (Ir:.

eo.+ iinco)' ό ρέπων πρός τό Ιν (τδ l.eeoll) μέ
ρος, 7) 6 ρέπων 6τέ μέν πρός τό i':v μέΡος, ότέ δέ 
π.:ιός τό άλλο n rι ό ρέπων έξ Τσου πρός τοΟτο rι 
έκεΤνο τ6 μέρος, όμερόληπτος, δΙκαιος. . 

-ETEPOI, σ, Οtl', ),cιτ. ΑΙ ΤER' ό δλλος, ό εΤς έκ 
τών δύο : x.'el φιΕριι,tI' ΙτΙeπ~φέΡειν (μεταφέρειν, 
6αστόζειν) έπl (διό) τl,\ς μιδς χειρός Ο lr.eo, ,τΙ
ecotl' lLexovo, = οΙ μέν κυ6ερνώσι τούς δέ U Ιτ.eΟf 
το,οϊί .. ος- δλλος τοιΟΟτος 11 Ιrεeιι τοαιιϊί",ιι - άλλα 
τόσα (λcr.τ. 41terum 'cι.nfum) ιι 6εVτεeο. Ιτ.eο, = ιό
κόμη fvaςJ, «όκόμη ένας δεύτεροςι. 2) ώ, τδ 
λCΙ"t. a.lter, &ντΙ 6tιί"'.eος· 1) '",έeιι (ίνν. r)ιdeιι) - ι'ι 
δευτέρα ήμέρα, ι'ι δλλη ι'ιμέρα, ... Ι. ή μεθεπομένη. 
- 11 ά,ντΙ του lLUo., λcιτ. cι.Iius, ΙΙν-τΙθ. ο!1;ιΙ πρό~ τό 
εΙς «λλι!ι πρό. τΙ> πo~~ol.- IlllL~~o. (παρά ό συνή
θης), όλλοτος διάφορος 11 δλλου ι;Τδους, ώ. τό ΙI~
~oϊo.· όλλοιώτικος (όχι καλός), διαφορι;τικός όπό 
δ,τι θό έπρεπε (λcιτ. Αlίυι rι sequlor a.vτ! ma.Ius), 
κακός.- ΙV ώ, ίπΙρ. ί" τ~ δοτ. θηλ. τΗ ,,,,ietE, {}ιι
"CietE (β~ν. dcJφ) = κατ' άλλον τρόπον, δλλwς a ώσ. 
ι:iί lTietE (ίνν. χιι,ρl)=διό τrjς μιδς χειρός (τ. ι. διό 
της 9ριστεράς) Ν ώσ. ι:iί ITi/ltE (ίνν. r)ιdetE) - κατό 
τήν έπιοοσaν, τήν δλλην ήμέρay. 2) ώσ. ,;ό ουδ. 
τδ l'.eOtl', τα Ιr:.ριι, ώ. lπi lMτεeιι-κατό τόν ~να 
rι τόν δλλον τρόπον, πρός τό έν fι πρός τό άλλο 
μέρος U IH τοϊί lπi lMτεeιι = όπό τό Ιν μέρος, 
ά,ντΙθ. τιρ ιιl, "Cd Inl "CΊτ.ί?ιι=πρός τό δλλο μέρος. 

'Ετυμ. : οΙ Δωρ. IAayov ίiUτ.eο. ά,ντΙ Ιτ.eος· ίν Φ 
πcιρ' Άττ. i·τ.eος Ιλίγβτο xcιτόι χρCΙσιν &ντΙ τοl! d 
Ιτεeος' γεν. {}ιιι:Ιeοv=rοv I.",έeοv. δοτ. {}ιιrΙeφ=τφ 
Ιrέρφ, CΙlt. IMτεIoιιι-=iτδ l ... eΟtl'.-lJτ.eος (ιφ-'θΓΟ
(πρ6λ. ι!ί-πιιξ)' ,6 τύπο, lTBeo. 'oχημcιτΙσθη κcιτ' a.vcι
λoγΙcιν πρό, τδ .l~ Ι"δ. (πρ6λ. '-Ηιιτδtl' ά,ντΙ *d-H4-
τόll)' πρl5λ. μηιJάτερoς, μ"U",εeο, t μ"δaI, xcιΙ σcινσxρ. 
ek4·Ia.ra.h, Λιθ. y~na.lra.s (= 6 εΙς έκ τών δύο). 
iTEpό-Tponoς, 01' (lτιιeο~τeόπο.)· 6 διαφόρου 

τρόπου, διαφόρου εΤδους Ο 6 διαφόρου lδιοσυΥιφΟ
σΙος.- 11 6 τρεπόμενος πρός άλλην . διεύθυνσιν 11 
ό6έ8aιος, όσταθής, δστατος. ' 
έτερό-φωνος, Οtl' (lr.eo. + ~ή)' ό έχων δΙ,ό

φορον φω1'7}tI' (ήτοι "J.Φααιιιι). έτερόΥλωσσος, όλ
λόΥ λωσσος Ι 6όρ6aιχχ;. , 



'TiΡOCTO, Υ' 'ν. πρτ. :ι;.,υ TiefIOJU%C. 
'τέρφθην, π'-tθτ,τ. ιiόρ . :ιι' .ο ιί "ienaJ. 
έτtρωθEν (lfC20~), ΙπΙρ.· όπ6 τ6 δλλο μέρος, 

έξ δλλου.- 11 εΙς τόδλλο μέρος, κατέναντι, όπ
έναντι, 6ντικρύ. 
Ιτέρωδι (I,ceo,). ίπΙρ: έπl τοΟ δλλου μέρους 11 

δλλοδι, όλλαχοο U i .. eeOJ(J.c Toii 1όγοv=εlς δλλο μέ
ρος τοϋ λόΥου μου (τi'\ς όφηΥήσεως).- 11 έν δλλΥ 
χρόνΥ, εΙς δλλην έποχήν. 
- έτέρως, ίπΙρ. .oίi ".Ilo~· κα'" δλλον τρόπον, 
διαφορέτικό . 
ΙτέρωσΕ (ITCIlO~), ίπΙρ: πρός τ6 Ιτερον (π,:>ός 

τ6 fν, πρός τό δλλο) μέρος Ο ίηιυθΙSν , εΙς δλλο 
μt"oς, πρός δλλο μέρος . 
έτtρωτα, ΙΧίολ. ιiν.! lr:ieQJ{}oI' μΙαν δλλην φο-

ρόν, δλλοτε. 
ΙτέταΙτο, Υ' 'ν. πΙΧθ. 6πιιρσ. του τέλλω. 
ΙΤΕΤΕύχατο, ίπιχ. Υ' πληθ. πΙΧθ. 6ItIp:l. τoίi "(WXOJ. 
ΙΤΕΤΕύΧΕΕ, Ιων. Υ' 'ν. 6πιιρσ. του ΠιΥχά"ω • . 
'ΤΕτή .. ΕΙΥ, ιΧμ.δ. 6πε;;σ. του' τήχω. ' 
'TtTpanTO, Υ' Αν. πιιθ. 6~ιιpσ. τoίi τρέπαι. 
fTCTμoV, πρτ .• oίi τέr:μ.ω. - , 
'τέτUΞO, .... το, δ' χ:ιιΙ Υ' 'ν. πΙΧθ. 6'1t.oo. ~06 τnίxω. 
ΙΤΕuξα, ιiόρ. ιχ' .oίi "(IIVxQJ. -
'ΤΕύΧΕτον, Υ' δυ'(χ. πρτ. τ06 τιιιίχω. 

, .τtxlιιν, πι:w.θητ. ιiόp. ιι' .ου τ/χτω. 
Ιnιξα, ιΧόρ. ιχ' .06 n7XQJ. 
-ΙΤΗΙ, -ov, ό' συΥΥενής, όμόφuλoς. - 11 Πιχρ' 

ιΧτ •. (συμ)πολ/της, δημότης 11 Υε/των 11 Ιδιώτης (χιι.· 
iν.Ιθ. πρό, τοίι; xιιτ!χoντιι~ ιiρχήν τινιι).- IΙΙ 'Διά τΥιν 
Π8ρΙφρ. c5 τΩ" Τι ώ 'τάιι δλ. 'Cd".- [διά 'tiJv ίτυμολ. 
ΙSλ. lτσeο,). , 

'τησfαι, (ίνν.\IΙ"ιιμ.οι), -ωιι, οΙ (lιo~)' περιοδικοl 
δνεμοι (τά πιχρ'" 'fιμtν χιχλοuμινιι ΤουρχιστΙ ι: μελ τέ
μια»), cb; οΙ ίν AiyuIttqι ιΙνιιμοι -ιηοηιοοηι, ol ttve;; 
πνίουν ιiπό ΒορρΙΙ x'-to' δλ ην τήν διιiρxιιιιν' τ"ίi θίρου;; 
11 ώσ. τά ΗληνιΧά ι:μελτέμια» .Ινιχι βόρειοι δνεμοι ί 
πιχριχτοl}νΤ8; ίν .φ AΙyιxΙqι ΙπΙ τιισσ:ιι?ι:ι.χοντιχ ",μίριχ; 

ιiπό tfj~ ίπιτολη; του (ιiστ.pισμoϋ) ΣsιρΙου. 
'τήσιOCί, οιι (lτo~)' ό έπl έν έτος διαρκών, 6 δι' 

tv έτος. 2) ό κατό πδν έτος, ένιαύσιος . 
'τητυμfα, 'ιι' όλήθεια. ΈΧ του 
'τήτίίμος,οιι' ίχτιτιχμ. άντΙ Ιr:vμο~' όληθής, YvΉ' 

σιος, ΠΡΟΥματικός (λιχτ. sincerus). 'E'ltIp. , IΤ'1,ιίμω, 
(Φσ. cb, ίπΙρ. λιιμΙSι:l.νιτQtΙ ίνΙοτι χιιΙ τό o~'. "ήτv
μ.ο,,)-Τι:! όληθεΙQ, όντως, πραΥματικώς.- [διιi 'tiJv 
ίτυμολ. δλ. lτιιcω. 

-ΙΤΙ, ΙπΙρ.: Ι ίπΙ τoίi πιιρόντο; Τι πιχρ.λθόντο;· ό
κόμη, εΙσέτι 11 μέχρι ΤΟΟδε, όκόμη , έτι καΙ νϋν (λιιτ. 
&dhuc).- U ίπΙ τ~υ μίλλοντο;' όκόμη, έπl πλέον, 
τιροσέτι.- 111 'πΙ ποσοτιχου ~αιθμoϋ, yavtXιίl;;' όκόμη, 
προσέτι, έτι μδλλον, έπl πλέον, έΠΙΠ::Jοσθέτwς, 
έκτός τούτου (λιιτ. praelerea): lτι di=άλλό πρός 
τούτοις, όλλ' έπl πλέον II'τ' cI.ι.ιο~=ι:όκόμη Ινας», 
«fvoς έπl πλέον» 11 Ιτι μά.ι.ιο" = όκόμη περισσό
τερον. 

'Eτvμ. Ir:c=oιxvoxp. όΙί (= πέρc.ιν τινός, πολύ), 
πιιλ·πaρσ. ally (έπέκεινα, έπl πλέον), Ζ.ν/). ΔίΙί, λ~τ. 
.1, Ιιχπ. *.-11 (πέρον, έπl πλέον) (πι;lΙλ. σιινσχρ . Ι-Ιί= 
Ι:Ισaύτως, Ιλλ. σlί·τι=αύτoϋ, έκεΤ, *σlί·τι=έK νέου' 
ί~π. ΡΓΟ·Ιι. *pre-II = άπένονTl' τό *11- ιlν~ι το ιΧντων. 
θΙμιι *e-/o ·), Ιι:w.π . *οlί ίν τφ πιιλ-σλιιυ. οΙίί « οιη. 
inθcις, 'nacI, 6' χ'-tΙ Υ' 'ν. ΠΡ1:. του *τιθCω = 

τ/fJoημ.ι. ' • 
lτίΙα, ιΧ6ρ. cι' τoίi τ/11ω. 
Ιnμίίσα, δωρ. ιΧόρ. ιι' τοα τιμάω. 
'τίναχθΕν, ίπ ιχ. Υ' πλ ηθ. πιιθ. ιioρ. ιχ' .00 Τ,Υάααω. 
lτίσα, ιΧ6ρ. ιι' .ου τ("ω. 

, ΙτΙην, δωρ: 1,J.ίi,,· ιΧόρ .. ΙS' το6 ριΙ;;. ~. *τ.ι4'f111· ιΧλλ' 
8μω; ',J.ίί'" ίπ. αντΙ 1,,1'1ocιιι Υ' πληθ. 
'τμδΥην, πιιθ. ιΧόρ. 11' .ου τμήΥω. 
Ιτμήθην, π:ιιθ . ιΧόρ. , ιι' τοl) τέμrω. 
'τν-ήρίίσις, -ιι~, 'fι (~τ"o. + άριίω)' κοχλιόριον 

(σούπας), δι' ου 5~iΥΙΙΤι:w.ι τό' ',,,ος (βλ. , λ . ). 
, -ΙΙ ... ΟΖ, -ιιο" τό ' πυκνός ζωμός (χυλός έξ ό
σnρΙων 1I ζωμός, σούπα n Υλυκύζυμον (Ι:ΠOUΤ/Υκα») . 
Ιτοιμάςω; μ'λ. -·άαω, Ηρ. ιι' ι}ι:ο(μσσσ (Ιι:οϊμ.ος)· 

1ft 

ι:έτοιμόζω», παρα:Jκευόζw, προμηθεύω.-ΙΙ'σον, Jι8τ& 
hιιθ. Π"Χ. ι}r:οiμιιαμαι' , έτοιμόζι.> δι' έμαυτόν, κό
μ Ι ι.) τός έτοιμασΙος μου, παρασκευόζομαι, Υ/νομαι 
έτοιμος q μιτ' ιiπρφ. έτοιμόζομαι νό πρόξω. τι. -'Ε, 
ιι~τoίi τό 
. Ιτoιμ~σ:α, 'iι (Ιr:οιμάζω)' τ6 νό εΤναΙ τις πaρε· 
όκευα:Jι"ένος, προπαραοκευή 11 έτοιμότης, πρo6uμ/α. 
Ιτοιμασ_ατο, έπ. _ Υ' πλΥΙθ. E~x.- μα. ιίορ. cι' 

τοΟ Ιrοιμ.άζω. , _ ' 
ΈΤΟΙ-ΜΟΙ Τι ITOιμOCί, 'Ι' ο" (χιιΙ -o~, -ο,,)· fror· 

μος, πρόχειρος, ήτοιμασμένος 11 '1ξ lτο/μ.οv - όμέ
σwς, δνευ ένδόιασμοϋ, ΠΡOXε/ΡWς.- "τα lτοϊμσ ι 
1) =λιιτ. quae Ιη ρromρlu ιυηΙ=δσα Etvar ι:στό χέ
ρι μας», δσa Etvar πρόχειρα: 1:<1 τΩ lτο'iμσ μά1· 
10" τρέπoιιτσΙ=Kατaφεύyoυσι μδλλον πρός τό Ι'" 
τοιμα (εσι<ολα, μή παρέχοντα καμμlαν ΔUσKOλΙαν). 
2) ή περιουσΙα τινός, ή lδιοκτησ/α του (λιιτ. ΡΔΓΔΙ,,). 
- 11 ίπΙ προσώπων, πρόθυμος, ένεΡΥητικός, ταχύς, 
2ΗιτΙ τη. διιινο ! αι; (πνSUμιιtΟ;), πρόθυμος, ταχύς. 
δραστήριος, εσατροφος, είιέλικτο:;, όξύνους.- 111 
ίπΙ πpιιyμιiτων , όληθινός, πραΥματικ6ς, πρayμaτo
ποιηθεΙς _ Έ~ ιι~τoυ τό 
Ιτοιμό-τηc;, -'1 τος, 'iι ' τό νό εΤνα/ τις fτoιμoς, 

προετοιμασία U ΠΡΟ JυμΙσ, διόθεσις. 
Ιτoιμo-τ6μOCί, ο" αιoϊμoι;t-.ιιμεϊ,,)· Ιτόιμος (πρό

θυμος) εΙς τό τέμνείν τι (νό κόψl) τΙς τι) . [σχοτ.ι
νYι~ 6τυμολ.). 
tτο'μως; .ίπΙρ •• oίi I,oιμo~' προθύμως, προφρό

νως, εύκόλως Ω συΥΧΡΙΤ. " χιι Ι 6περθ. Ιr:οιμότιιρο", 
-6r:ara. 
Ιτορον, ιΧόρ. δ' τοl) τορΙω. 
-ETOI, ·εος, τό' ώ. χ:ιι! νl)ν, έτος, ι:χρονιό»' 

xστιi lεO~=Kατ' fToς, ι:«όθε χρόνο» n ώσ ά"Ω πa" 
Ιτος = «κόθε χρόνο» 11 δι' ετου, niμnr:ov = κόθε 
Πfμπτον frος II'ιος 111. Ι,0~=άπ6 έτους εΙς έτος. 

'Eτvμ. ι I,o~ (Fcτος (δω;> . , Βοιωτ., Κυιφ. Χλπ.), 
Λιιχων. γe.r:Οί! , ( •. Ι. Fέτορ)' Ir:Jfoco~' δ,ετής: ΔVαεr:η
ρια. (=κακή έποχή)' σιινσχ? νatsό-, νalsarόh (έτος), 
ιίλδ. vJel (έτος)' λιιτ. veIus, -eris' (παλαιός), ' " ΛΊθ. 
veluszas, Λ , ττ. wezs (Υέρων, παλαιός)' εΙτιι (ιb. χιι· 
ριιχτηρ ι σμο! νSΟΥνων τ,λιχΙαις; 'νό; Ιτου;) σιινσχρ. 
νalsόh, valsakah (μόσχος), 'πΙσης; ιιΙολ. I'Ca1o,,' 
πι;lΙλ . . ιΧχόμη ιiττ . · ιιΙς "έωτσ (*"ao-Far:a (διό τ6 
προσεχές έτος), διι>ρ . nέevr:ι. ιΧττ . nέevoc, Ιnηιι .. σ
,,6~. σητες, δμηρ. οίειέα, (ΙSλ. λ . λ.) . 
iτδς, ΕπΙρ. = lr:aJCJ/OJ,' δνευ λόΥOU, ματα/ως, διό 

τό τίποτε 11 χιιτά τό πλιΤστον μβτ' ιΧρνήσ. : ο,}χ Ιr:δ, 
= ούχl δνευj.όΥου (= λιιτ. ηοη frustr&, ηοη 51η. 
ratione, ηοη temere).- Κιιτά τό πλ.tστον ~ν ίρΟ)
τήσεσιν: ο,}χ έ,δ~ lI.e' ώ, Ιμ' ιJ.ιθllιι ο,}&πώποτll; 
= δέν ήλθε λοιπόν διό τ6 τ/ποτε (δνευ λόyou)~ . ; . 
[ιillall . ίτυμολ: χιι",i '1;ινιις; Ι' .. ός, lτώαιo, (Fιιr:ώο,ο~) 
ax θjμ . *Fειooa- (δπιρ πpό~ τό Ιλλ. σ1ί.ω~ Ιχιι ο(ιιν 
σχίσι '~ Ι χει τό λιιτ. ve :sρer πρό~ τό au·fero)' lΙλ. ail'(Q)'), 
ετρ4Υον, ιΧό? δ ' '1;0'j τρώΥω. 
lτρ~πoy, Ιτράπην, έν6?Υ. χιιΙ πιιθ . ιiόρ. ΙS' 1:0C 

'Cρέπω. 
'τράcpδην, ίων. πιιθ. ιiόp . ιι ' 1:oίi ΤIlέπω. 
Ιτρδφον, iτράφηv, ι!νβΡΥ. χιιΙ πιιθ. ιΧόρ. 11' τοl) 

τρέφω. 
ΙΤΡΕσα, ιiό;;. ιι' του Τf!έω. 

• IΤΡΕψα, ιΧόρ. ιι' του τρέπω. 
ετριψα, iτρfφθηv, ίνεΡΥ. χιιΙ πιιθ. ιΧόρ. cι' .00 

τρ(βω. 
ετρωσα, Ιτρώθην, ίνΙΡΥ. χιιΙ πιιθ. ιΧόρ. ιχ' του τι· 

τρώοκω. 
ιτυθην, πιιθ . ιiό p. ιι ' τo ~ {J1ι",. 
'τίίμΟ-ΙΟΥία, 'iι (εrvμο;Η6Υο,)' ή άληθήςόνό

λυσις μιας λέξει.ις πρός άνεύ:.ι:σιν τι'jς όρχης της 11 
ή παραγωγή μιας λέξεως, ή έτυμολΟΥ/α της. 
ετυμος, o~ (χιι Ι οπ'Χν. -'Ι, -ο,,) (/r:ε6,)' όληθής, 

ΠΡΟΥματικός, 8έβαιος n o·j~ . πληθ. Ιιvμσ=όλήθειαι, 
όλήtjειο' τό o~~. Ιιvμ.ο" 'χεΙτιιι .x~ί ώ; .πΙρ. (ώς; χιιΙ 
τό ι;~~ . 'ιεδιι) = πράΥματι, τι:! όληθεΙςι, όντως, όλη
θώς. [διιi τΤΙ'1 ιiτυμoλ. lΙλ . lιε6;) . 
'τΟπην, δωρ. πιιθ. ιΧόρ . δ' τ')1) "(vnr:OJ. 
Ιτίϊdlην, , ιιιιθ. ιiόp. 11' toij τιί ρω. 



Ιτύφδιιν, παθ. ιiόρ. οι' ';(ίΟ nίπτΩι, . 
Ιτύιιισσ, ετiίιoν, ά.όρ. οι' χαΙ δ' ';00 n7XΆ"CIIJ, 
ΙτύιΙιιν, παθ. ά.όρ. οι' ,;ou τcVχω. . 
Ιτωσ1Ο-CΡΥ6ς, ό" (lτιόσιο, + 1(l70")' ό φγαζ6-

μενoc; ματα/ως καΙ όνωφελώς. 
Ιτωσιος, ο" (lτ6i, ίπΙρρ,)' μόταιος, δγονος. όνw

φελ!'lς, δχρηστος. 
ά, ΙΙπιχ. χαΙ Ιϋ, ΙΙπΙρ., χυρ, o~&. ';00 lff' κοιλal" 

c1v,;lQ. τφ HCΙHώ,' d Hcιl 1:π.σ~cιιdt'Φi - KαλQς καΙ 
έμπε/ρως (uετό γνώσεω:;) D ΙΙνΙοτ" εύΤUXQς, έπιτυ· 
xQς: w 'χ.ω i'J ίJHCIIJ~διόyω καλώς, fXIιI καλώς, εύ
ρ/ακομαι εΙς καλήν κατόστασιν, cπερνΟ καλήν ζw
r'ιν) ' d ,.ΙΥο"ω,=ό KOλr"\ς καταΥωΥι"ις.-. ώ, O~:J. 
ιό w -= τ6 όρθόν, τ6 δ/καιον a άΥα8ή τύχη, καλή 
έπιτuX/α Ι ~ό d "'Hά~CIIJ=δς ύπερισχύσι:ι τ6 δ/καιον. 
- ΟΙ 'Εν αυνθία&ι 6πο&ηλοt αυνήθ~ μέyε~oς, όφ80-
ν/αν i'J εύκολ/αν. [διά. <t'ijν ί.υμολ. δλ. Hi]' 

cu, Ιων. ΙΙνtΙ olί, Υ8ν. civoιcpop. ciντωv. Υ' ιι:ροα. 
cucr 'πιφών. Π,:Ψ!ΧΧ8λ.υαμοι.ιΧόν, δμοιον .φ Μϊ 

(βλ. λ.)' πρβλ. χοιΙ ιiν eVιίζω, . 
c6-σΥΥcλfςομαι, μΙλ. -Ισομ«., ciu.-ιοVμ«', ιiπoθ. 

(wcιyyιIAIO,, )' φέρω καλός εΙδήσεις, όννέλλω εύό
ρεστα νέα. 2) κηρύττω i'J διακηρύσσω τ6 εύαΥ- ' 
Υέλιον.- T'ijv at~.'ijv 1'1'1. Ιχιιι χ!ΧΙ ώ, 'ν&ΡΥ., χαιΙ &(.αι 
• , παιθη •. fXIJ κηρύξει εΤς τινα τ6 εύσΥΥέλιον.
'Εν .41 ποιθητ . (ίπΙ .0[1 II~OΙΠ8λΙoυ) κηρύττομαι εΙς 
τινα (ύπό τινος). 

c6-ayyilIov, τό (WdYYI10i)' ι'ι όμοιδι'ι διό κα
λι'ιν όννελ/αν.- Παιρ' ιiττ, χαιτά. πληθ. π,ινΤΟΤ8: ή
cιπΙ1.cι σΤΙφCΙ"oiί" i'J ιIιιcιδησcιΙ ~."cι-στεφανώνειν 
τινά διότι fφερε καλ6ν δΥΥελμα ιι .licιyYΙ1.cι Ηω
προσφέρω εύXαρΙOτr'ιΡΙOν 8uσ/αν διό καλ6ν δΥ
γελμα.- Ι αl καλαl εΙδήσεις, καλαl όΥtελ/αι, τ6 εύ
αΥγέλιον. 
cO-ayyclIσT~ ·ov, δ (.licιπι1Ιζoμcι.)· 6 κομι

στής καλΟν εΙδήσεων 11 6 κήρυξ τΟΟ εύαγγελ/ου, 
cεύαγγελιστής.. 2) χυρ. 6 συγγραφεύς ένός τΟν 
τεσσόρων εύαγγελ/ων. 
c6-bYICAoς, ο" (W+ciyyιIUCIIJ)' 6 φέρων καλό νέα. 
c6-Iy ω, μίλ . -ήσΩΙ' εΙμαι εόαγής, κa8aρός, δ

γιο,\, 'Εχ 'to!l 
cu-Iy~ (Α), li (W+lYOi)' όπηλλαγμένος όγους, 

ό8Qoς, κα8αρός, όμόλυντος, εύσεδής (λαι't, C&stus), 
ΙΙπΙ π(.οα. xaιΙ πpιi,ιων oι~'t6)ν.- ιι:οιη,;, 'πΙρρ • .vα.,.~. 
cΟ-δΥiις (Β) , i, (αΥω)' εύKόλWς κινούμενος, εύ

K/νrιτoς, εl:ιστpoφoς. 
cu-δΥiις (r), ~i=WCΙV"'" (wtcιvn)' 6 μακρό8εν 

όρστός, περ/οπτος' Ιδρcι «~cι"'" σΤ(lCl~οv=8έσις 6pw
μένη ύπ6 τοΟ στρατοΟ. [oxo't. ΙΙτυμ: πιθ. ix ~o!l α~]. 
cύ-άΥΙΙΤΟς, ο" (wίi"",3)' λαμπρός, κα8αρός. 
cύ-6Υιιiλος, ο" (ή+&yJCάl"γ 6 εύκόλως φερό· 

μενος έν τι:! όγκόλq. .2) ώ, 'νΙΡΥ. 6 εύκόλως πε-
ριλαμβόνων, εύρύχωΡος. 

ci-aYKitς, i, (d+c!yJCo,)' ό fXWV ώραΙας κοιλόδας 
cύ-δΥορέω, δωρ. ιiv'tl w"YO(lιICIIJ. 
cύ-αΥρι:σfα, "ι ' εύτυχ/α εΙς τήν δγρον (--rel., 

11 δλ.), καλ6ν κυνήγιον. 'Εχ 1:01) 

ι:ύ·αΥρέω (W+arecι)' fXIιI καλήν δγραν (CKaM 
κυνήΥΙ »\ 'Ε, α~ ... !ι ~ό . 
c6-αyρiα (ήCΙΥeΙιο)' καλή δγρα, δφ80νον κυν-

ήγιον. 
c6-ayρoς, ο" (W+!recι)' ό εύΤUXής έν τι:\ δγPQ, 
έπιτυχής. . 
c6-bywyoς, ο" (d+ciyω)' 6 εύKόλWς όγόμενος, 

εύπει!Ίής, (εύάγωγος •. 
cύ-δΥων, ·ω1'Ο', δ, t. (eli+ciyιό,,)· 6 εύτυχής έν 

όγΟοιν U ό όνήκων ε/ς εύτυχετς Τι ένδόξouς όγονος. 
cuoIc, έπιχ. ciY't! lcιδε, Υ' Ιν . ciop. Ι' το!l d,,&i_. 
cύάςω i'J ~ιι.iζω (.δcι)' κραυγόζω d4 πρό, ';Iμ'ijv 

'tou Β:iχχου.-ώσ. έν τφ μίαψ ε~άζOμAl" [εύάζω <.00 
(πρβλ Ήαυχ .• ιδα' l:πιφιιμ.σμόi l'1"cιίΉό, HCΙ& μv
σΤ.Η6,,.· πpΙSλ. ώα. τό χοιτά. ,;ά., 4οΡτdt, τοίί Διονύαου 
ciν:ιι:ρωνούμεν(lν ίιπό ,;ων Ιορτοια.ων .ιlιoι[, -ν:ί", "οϊ)' 
λα •. ονδ ( *eνa.jο)=έκ6όλλω κραυγός χαΡός/. 

c6-Qitς, έ, (ιΗαημ.)· εύόερος. δΡοσερός.- 11 
ιiva~. i1tl ιiνίμoυ. ό εύνοίκΟς πνέων, ο(jριος.-μ'tφρ. 
tύ\4CilΚός, εύδα/μων, έύτυχής. 

cO-aaIoς, ο" <d+ι!.ιo,)" ό dιδoκιμQν tν τor~ 
όγQσιν. . 

cύ-afνιιτος, ο" (d + .IΠCΙΙJ)' ό λιaν tπαινo{ιμc
νος, cπολuπαινεμέvσς»' καιΙ .licιl".τor, 
cύ-afpcyoς, ο" (W+cιl(lιICIIJ)' ό εύκόλως .Ι,..,.,.. 

"ο, Ιόλισκ6μενος, κυριευόμενος), εύόλωτος, 
c6-8iwv, -_" δ, "ι (w + .IClίw)" ό fχwv εlιl5a/

μονα β/ον, ό ζCιν εύδαιμόνWς Ι Υ&νιχ6)" εύΤUXι'ις
.licιΙ,.,." vmιΟi-μOt<όρισς Οπνος. 

cHKotw, cύάιcοος, δωρ. «ντΙ w"JC-
cύ-αλάιιατος, ο", δωρ. ιiv:t! w"Aod_~or, 
cύ-alIitς, ~, (ηΗλδαΙ"CIIJ)' ό καλΟς ηύξημtvσς, 

cκαλο8ρεμμένος., εύ8αλής. 
cύ-dλιος, Ο", !JΙO? ιiν'tt .~!Jl'Oi' 
cύ-άλφΙτος, 01' (w + c!lφι~Ot')' ό έκ καλΟΟ· ό· 

λεύΡου. 
c6-δλωτος, ο" <.I+dU"cιa)· ό εύκόλως &1,oJC6-

1""0' (Kυ~ιεuόμενoς, καταλαμΒαν6μενος). 
cύ-άμncλος, ο" (d + lμ:πe10i)' 6 fxu,v ώρα/ας 

όμπέΧους. . 
cύilν- κραυγή (έπιφώνημα) τΟν Βακχευόντων, ό· 

μο/α πρός 1'ός: dcι, "αϊ (Ι δλ. ). 
c6-ανά-ιcλιιτος, ο" (d + dιocιJCcιUCIIJ)' ό εύKόλWς 

όνακαλούμενος Ικαλούμενος όπ/σω, fj οδ τ6 δνομα 
εύKόΛWς έκφωνεΤται), . 
cύ-ανδρiα, "ι' όφ~ν/α όνl5ρ(ίιν, σωρε/α όγα80ν 

όνδρCιν.- 11 όνδρική ήλικ/a, όνδρικ6ν φρόνημα, 
γενναιότης. ΈΧ 1:0!l 

cl-avIρoς, ο" <d+ιlιιιf(l)' ό fxwν όφ80νΙaν ά
γαΟΟν καΙ Υεννα/ων όνδρQν.- U ό φέρων εύτυ
χ/αν ε/ς δνδρας. . 
C~VCμoς, Ο", &ωρ. ιiν't! Wt7".μor, 
cύ-άνδcμος, ο" (Ιl + Ι ••• μο"γ ό πλήρης t:JΡO/

ων όν8έων, όν8ηΡός. 
Cύ-ανδΙω, μ&λ. -!JOQJ' εΤμαι πλήρης όν~έων,όν-

8Q, Μλλω. 'ΕΧ 'tol) 
c6-.v8~ ir (.δ + S"ιJoi)' ό 6ν8ηρός, ζωηρός, 

Μλλων.- Ι πλούσιος ε/ς δν8η Ι μ,;φρ . όν8ηρ6ς, . 
φαιδρός, εCι8υμoς, καλός. 2) ώq. δροσερός, νεαρός. 

cύ·iινιος, ο", δωρ. ιiv'tt Wι7".o,. 
c6-ivoρia, "ι, δωρ. «ν,;Ι w""oe1cι. 
cHYYIIToς, ο" (d+d,,~dCIIJ)' ό εύK6λWς όπovτt:J

μενος, εύπρόσιτος, προσηνής Ι εύπΡόσδεκτος. 
c6-iιvwp, -020" δ , "ι, δω? ιiντ! "ιf,,~. 
c6-αn-άλλακτος, ο" (w + d:πcιWtItICIIJ)' όφ' ου 

εύκόλως όπαλλόσσετα/ τιςllδν εύKόλWς δια8έτει τις. 
c6-inάτητος, ο" (d+&:πiίMCIIJ)' 6 εύKόλWς έξα

πατώμενος. 
c6-an-iιyIIτoς, Ο", {ων. ιiν,;-! WcιfIιf""IOi' 
ci-an6-IIToς, ο,,' ό κατάλληλος (πι::όσφορος) 

διό τήν όπ06/βασιν, έφ' οδ εύκόλwc όπο6ι6όζε
τα/ τις .. 
c6-ano-TcfXIOToς, ο" (d+d:ποτ.ιχΙ,CIIJ)' ό tύκό

λWς ci:ποτ.,χ..ζΟμC1'οr ('t. Ι, περι6αλλόμενος διό Tt/-
χους i'J όποκλειόμενος), . 
c6-~pcaTtw, μίλ. -ιfσσιι' εΤμαι εύόρεστος. 'Εκ ';01) 

cύ-άρcστος, ο" (d + deιItIJCCIIJ)' ό όρέσκων, e(ι
πρόόδεκτσς, προξενΟν εύxaρ/στησιν. 'Ειι:Ιρ, ήqι-
στCΙΙJ" αυΥΧΡ. -~oIιI(l~, 
ci-~ρia ... τoς, ο" (d+dea.ιJQJ)' ό εύκ6λWς ό

ρι8μούμενος, ό 6λΙγος κατ' όριδμόν. . 
cίi-aPKToς, ο" (.ι + c!eχφ)' 6 εύκόλWς όρχόμε

νος (κυ6ερνώμενος) Ι πει8ήνιος. 
cύ-άρματος, ο" (w+Ιeμ«)' 6 fXWV καλόν (t:J

ραΤον) δρμα 8 ό νικητής έν όρμοτοδρομΙςι. 
cύ-αρμοστfα, "ι' ή καλή όρμογή Ι ή εύκολ/α 

ΠΡοσαρμοΥ11ς, · καλή διό8εσις, καλός xαρaκτηρ. 
'ΕΧ τοϊ) 

CHρμoστoς, ο" (d + deιώ'CIIJ)' ό KαλQς προο. 
ηρμοσμένος, εύπροσ6ρμοστος, όρμονικός Ι πρό8u
μος, συμβι6aσΤΙKός.- .6 KαλQς xoρδισμtνoς, όρ-
μονικός, όρμόδιος, . 
cϋ-αρνος, (W+de"di Υιν.)· ό πλούσιος εις πρό-

6ατα 
CHΡOToς, ο" (w+d(l6ω)' ή καλΟς όρoτ~εΤ-

σα Υ"" ή δυναμένη εύκόλως νό καλλιεργη~t.I, . 
CU-apXoς" ο" (ιf-h!eχομσ.)' ό όρx/ς~ν KαλQς Ο 



cuiις-cύδιάΙΟΙος 

ό κόμνων καλι'ιν όρχήν. 2) (ιfρxω)' ό KαλQς κυ-
Βερνών. 
cύάς, ·ά"ο" 'ij (.~CΊ)' ι'ι KρόζOUΣα dα n 6aκχΙς, 

μαινός n ώ, ίπ(θ. δι tι· 6aκχικός, 
cιiασμα, -ατο" τό (.-Μζω)' 6aKXIKιIι κραυΥή. 
ι:ύασμ6c;, δ (.Μζω)· ή κραυΥή «.~,., Kρauyή 

κραιπόλης, XU? 6aKXIKrj:; καταστόσεως. 
cύάστι:ιρα, fι' θηλ. τοο Ιπομ . • wo .. tfe. 
ι:ύσστήρ, · ήρο., δι xr;ιl cuαaTftc;, -ο;;, δ (Wdζω)' 

ό ι<,Ρ.όζων CWa", ό 6οκχευων. 
cύ-άτριος, a01P. ιiντΙ .νήτριο, (/5 ΙSλ.). 
cύ-αUΥής, έ, (έ;itαvΥή)' λαμπρός, φωτεινός, Ka

ταφανής, πaJΙδηλος. 
ι:ύ-αύιιιν, -ενο" δ, 'ij (w + αvχήν)' δ Ιχων Ka

λόν (ώραΤον) αυχένα. 
Cύ-αφ-(ιΥΙΙΤος, !ων. ι:ύαηήΥιιτος, ο,. (w + &9"1-

ΥΙομαι)' δν εύκόλως δύναταΙ τις νό όφηΥη8ι:\ (νό 
πεΡΙΥρόΨr:1) . 

Cύ-δΧ(ις, ι:ύ-δχιιτος, aοψ. ιi'/τl .V,lχή" Wt7X,lrO" 
cύ-βόσταχτος, ο,. (ειi + βαατάζω}' δν εύκόλως 

δύνUΤαΙ τις νό 6αστόοr:1 (νό ύποφέΡr:1), cεύκολ06ό
στακτος», cεύκολοϋπCφερτος». 

cli-βiToc;, ο,. (Jι+Pal,.(t»· εύπρόσιτος 11 εύδιό6α· 
τος, εύκολοπέραστος. .. 
cύ-βλiφδρος, ο,. (W+βUφιιρο,.,. ό Ιχων ώραΤα 

' 6λέg>σρα. 
ΕΟΙοια, -α" Ίων. -'Ι', 'ij' ι'ι Υνωστή vrjooς ι'ι κει

μένη πλησΙον καΙ παραλλήλως τών παραλΙων της 
Άττικf!ς καΙ ΒοιωτΙας. 
cύ-Ιολiω, μιλ. -ήαω' κόμνω tv καλόν tιΙψιμOν 

τοΟ κύ60υ, έπlτυΥχόνω εΙς τόν β6λο,.. Έχ τοο 
cli-δoloς, ο,. (w + βαΜί,.)' ό 6όλλων (ρΙπτων) 

έπιτυχώς 11 '6 εύκόλως έπlτυΥχόνων ρΙψιμον τοΟ κύ
&κ.ι.-Έπ(ρ: .ύβ6λω.-έπιτυχως n ε<{;β6λ01f 'χ.ω -= εΙ· 
μαι . εύτυχής, διατελώ t.v εύτυΧΙQ, 
cύ-Ιοσfα, 'ij (.ιJβoτo,)' καλή 6οσκή, καλι'ι ΤΡCφή. 
cύ-Ι6ατρuιος, ο,.' ό Ιχων καλούς 6oστρύxoUς. 
CU-δoToς, ο,. (.li+II60Hιoj· ό Ιχων δφθονον καΙ 

καλι'ιν 60σκήν, ό τρέφων καλώς.- 11 ό καλώς τε
θραμμένος, εύτραφής 11 εύημερών, «προκομμένος:t, 
cύ-Ι6τρUoς; ο,. Xotl cli-δoTρuς, ν, γεν. -vo, (.li 

+fJ6"ev,)' ό Ιχων όφ8όνους σταφυλός, πλούσιος 
ι ίς στaφυλός. 
cύ-δοuλ'α, 'fι' καλή βονλή (σκέψις, φρόνησις) 11 

σύνεσις. ΈΧ τΟΟ . 
cu-Souloς, ο,. (w+IJovAtf)' ό Ιχων καλήν βον'λή'l1 

(σκέΨιν), Όώφρων, συνετός. 
ciί-δouς, ον,., γ.ν, -00, (εli+βο;;,)' ό Ιχων όφθο

νΙαν 6cQv (κτηνών). 
cU-Ipoxoς,. 0'11 (W+fJe6x.o,)· δ Ιχων πολλούς 'ι 

καλούς 6ρόχους (ίπΙ aιχτύων). 
cύ-Υiίθής, Ι, xotl cύ-Υάθιιτος, 0'11, δωρ, 4ντl 

.νy~θ--. 
cu-yc, έπΙρ. «ντΙ w Υ' (λot't. eugel) ' ώρατα! πολύ 

καλό! cEUYE !:t, «μπρό60» Ι έξαΙρετα! 
cIi-YEIINί, 0'11 (W+rι7)' ό Ιχων καλι'ιν ytjv a Υόνι

μος, εα DOΡoς. 
cύ-Υiνι:ια, 'fι (.νΥ,Υή,)' ι'ι έκ καλοΟ Υένους Ka

ταΥωΥή, καλή Kaταyωyή, ύψηλι'ι καταγωΥή, cεύΥέ-' 
νεια., ιiν-τ:Ιθ, τφ "vo-yI,.c,a (~τaπεινι'ι καισΥωΥή).-
11 εύγένεια ψυχης, μεyαλoΨUx/α. . 

cύ-Υcνcιος, ίπιχ. ήϋΥcν- (d+Υέ'Ι1ε,οtι)' δ Ιχων 
καλ6ν Υένειον (χα/την). 

ι:ύ-Υcνcτιιc;, -ον, 6=-τ:Φ 'πομ. 
cύ-Υcνής, ιίπιχ. C~II-Ycviις xotl ι'ιϋ-Υcνής, έι; 

('*Υέ,.οι;)' δ έκ καλοΟ Υένouς, ό . Kαλi'jς καταΥω
Υης, ό εύΥενοΟς καταΥωγης, εύΥενι'ις 11 ώα. δ μαρ
τuρQν εύγένειαν.- 11 δ ευΥενών φρονημάτων, με
Υαλ6Ψυχος.- ΗΙ ίπΙ ς;ψωΥ, δ καλοο Υένους, εύΥε-
νής, ΥενναΤος. . 

cIi-ycvia, ίων. -'ιι, +,=.lηιέ,.ε,α (βλ. λ.). 
, CΟ-Υcως, ω .. (w +. rι7), ιin. ιiντl εVΥ.'Ο,. 
cύ-Υιι&ής, ι, xotl εύ-ν,iιδιιτoς, ο" (~ + rηθ-έω)' 

πλήρ-ης χαρδς, φαιδΡός, πφιχαρής, . 
ι:ύ-yιιρia, 'fι (.vY'leιo,)· εύτυxέ~ yι'jρaς. 
ciί-yιιpυς, v' εΟηχος, εCιφωνoς, ήδέως ήχών. 
cli-νιιΡώς, ω" fW+rι7ea,) xr;ιl .vr';eιo,· 6 διόΥων 

4ΕΈικοll ΑΡΧΑΙλΖ ΒΑΑΗΝ, Γ4ΩΖ2Η2 

εύτυχές yηρaς, ό εύτυχής εΙς τ6 Υtjράς του. 
cύ-ΥλάΥCΤος, ~'11, ι:ύ-ΥλΙΥής, i,xotl εIi-ΥλΙΥcr~, 

0'11 ('*r1dyo,)' δ ~ων δφθονον Υόλα U «νώμ. eQ't, 
Xot'tdI μaτotπλotαl~όν cOylaYI ώσιιΙ ί~ όνομ. ~-r'λcιl, 
cli-ylunτoς, 0'11 Χ:>ιΙ cύ-Υλuφ~, Ι, (.li+r'λVφω)' 

ό καλώς ' ΥεΥλυμμένος, καλώς Kεxαρa,lμένoς, 
ι:ύ-yλωC8Ία, άττ. -ττΙα, ή' εύχέρεια εΙς τ6 λα

λεΤν, εύφρόδεια, «είιΥλwττ/a:.;. ΈΧ -τ:οll 
cli-yiwaaoς, iττ. -ττος, "" (.~+yλώαlJα)' ό Ιχων 

καλήν Υλώσσαν, εύφραδής, εΟγλωττος Ι ό ήδtως 
ήχών, μελΙρρυτος.- 11 δ. λύω ν τι'ιν Υλώσσαν, δ ποι
ών τινα .εύφραδη. 
CUΥμα, -α το" τό (.vxoμcιc)' ώ, τό dxo,' καύχη

μα, ι:αόχησις. - ιι-εvχή' lκεσΙα, εύχή, fκφρaσις 
έπιθυμΙας. 
CU-Υναμnτος, 0'11, ιίιωι. ΙϋΥν- (W+~OιI)' 

δ KOλCΧ; έπικεκαμμένος, δ εύκόλως Kαμ,"~oς, 
cύ-Υνωμοσύνιι, "ι' ι'ι Ιδιότης τΟΟ εύ~oνo<;, 

τ6 Ιχειν καλά αΙσθήματα, κολοκαΥα8Ια, χρηστό
της, έπιε/κεια. ΈΧ τοll 
ι:ύ-Υνώμων, ι:iί-yνωμoν, γ.ν, -070, ('*ytιc6μ,Ι>' 

ό Ιχων καλι'\ν Υνώμην, καλά αlσθήματα, tπιεΙKI'I<;, 
συΥκατα6ατικ6ς, φιλόν8ρωπος.- 11 nιaΙσθητoς, σώ
φρων, συνετ6ς.-aπιρ. ~r-μ6""f-σwφρόνωc;, 
cO-yvwoτoς, 0'11 (d + yι1"cIκι_)' ό λΙαν γνω

στός, οlκεΤος, 
c6-yoμφoς, .'11 (d+76"...,., ό KaλQς σuνηρμo

σμένος . 'ι στερεωμένος, 
εύ-Υονlσ, ~. Υονιμότης, tύφoρlα. ΈΧ τοl! . 
cG-yovoς, 0'11 (.J+rotιtt)· γόνιμος, εΟφορος, καρ· 

ποφόρος. 
cϋ-Υραμμος, ο" (W+,.,σμμή)' ό KαλQς toxc(5I

ασμένος, 6 Ιχων t:Jρa/aς γραμμός. 
cύ-Υρiφ(ις, έ, (.δ+Υ"άφω)' δ KαλQς ΥεΥραμμέ

νος, καλώς έζωγραφημένος, -11 avapr. ό καλώς 
Υρόφων ιϊ ζωΥραφών. 
cύ-Υώνιος, 0'11 (d + yowIo)' ό Ιχων κανονικός 

Υων/ας, κανονικός. 
cύ-δα'δ6λος, ο" (.lίHαΙdα'λo,)' ό κομΨώςΈIΡΥα-

σμένος. . 
cι'i-δαιμονέω, μΙλ. -ήαω (.ιιdαΙμιιιw)' εlμαι εύΟΟI-

μων, εlμαι εύτυχής, εύτυχG:>, 'Εξ otδτο!) -τ:6 ' 
cύ-δαιμόνιιμσ, -ατο,. 't6' KaM τ(ιχη, ι.ύτόχημα, 
cύ-δσιμονlα, 'fι (.ιιdαιμo"ιι»)' ι:ίιτυΧ'α, δΜος, 

ευημερΙα, ιεύδαιμόνΙο», ' 
ίύ-δαιμονΙςω, μ,λ. -αι» (ddαIΜΙΙΙW)" ~ι.)ρGί " "α-

λώ τινα εύδαΙμονa, μακσρΙζω, .' ' 
cύ-δaιιμονJχ6ς, ή, δ'l1 (~dαΙμιιιw)' ό δνr'\κων εΙς 

τήν εύδαιμονΙαν, ό τεΙνων ''ι όΥων εΙς . εύδαιμον/αν 
Ilanl προσ. εύτυχής, όποδεχόμενος Τ~ίν ro&IμO
νΙαν.-ΈπΙρ. -Ηώ, - εύδαιμόνως, ευτυχώς. 
cύ-δαιμόνως, aπΙρ, 'tOI! eύdαΙμω'l1' EIJTuxG:>ςi!ouY1'P, 

χα..Ι bTt!f'O . .νδαιμcι"Ιατcgο'l1, -Ιατατα. 
cύ-δαΙμων, 0'11, γιν, -ο,.ό, (d+dcιΙμω'l1)' 6 fXWV. 

ευ διακεΙμενον τόν "αΙμο,.α, ό Ιχων όΥα86ν δαΙ
μονα ~κaλομοΙι::ης:t, εύτυχής, μακάριος (λot~. f.IIx)l1 
ώα. πλούσιος (ώ, τ6 λotτιν. beatus) 11 εύτυχής, ιεύ: 
δαΙμων», ' 

cu-MιcpiίToς,o'l1 (W+dαHeVΙO)' όξιoδόKΡUΤoς, ό
ξιος πολλών δακρύων, όξιοθρήνητος, . 

cύ-δι:fι;λος, ο,. (cδ+cJι.λo, ιiντ! dηλo,)' ιfIη'λΟl, 
φανερός, καταφανής, μακρόθεν δρατ6ς. 

ι:ϋ-δcιnνος, ο,. (w + "εi'Π70,.γ ό διό πλουσΙων 
δεΙπνων τιμώμενος-ΙΙ c;ΙJιιπ,.οι "αϊ'τ.g-ΠΟλυτελtj 
(πλούσια) δεΤπνα, καλώς κατηρτισμένα συμπ<>σιq. 
εύδέμενaι, έπιχ ιiπρφ. του ήJ"ω. ' 
ι:ϋ-δενδρος, ο,. (clo + dέ,."eo'l1)· δ fXWV ~θoνα 

ώροία δένδρα . 
. εϋδεσιcoν, ίων . π;;τ . του .ίJJω, . 
EGoδqAOf;, ο~(W+δηλο,)' κατόδηλος, όλοφόνερος, 
ι:ϋδ,σθα, έπιχ. 6' Ιν . Τποτ . του .iί"ω. . 
cύδια, tι (cii"rofi)' καλοκαιρΙαlΙμτφρ. ήι::εμΙα, ~συ-

x/a. γαλήνη, ( κόλμα» lΙ 'εύημερΙα, εύτυχΙα. 
εύ-διά-β6Τος, ο,.' ό εύκόλως δια6αιν6μενος, «εύ

κολοπέραστcς ». 
ι:ύ-διά-βολος, 0'11 (.~ + "ιαβάλλω)' δν εύκόλως 

διαβάλλει . τις. 
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ιι6-διαΙτιιρcN;, Ω. ο,,' ciνώμ. οιιγχρ. ';00 ~"ιo~. 
ιι6-δlαιτoς, ο" (W+"ΙΩΙΤΙΙ)' ό ένKρατG:ις διαιτώ-

μενος, ό μετρΙως ζG:ιν. 
ιιίι-διiίν6ς, ή. δ" = 8iJ",0~ (8 δλ.). 
ιιύδιάω, μίλ ·ήαω(ιιΜ'α)' είμαι γαλήνιος, Ι'ιρεμος. 
ιι6-διιdα, 'fι (W + "'Κ'1)' δΙκαιος τρόπος, δικαιο-

σύνη 11 δικαΙα διανομή. 
c6-δfνητος, ον (ιιlί + δι"έω)' ό εύκόλως "ι"ον· 

μ"Οi, εύκόλως στρεφόμενος, εϋστροφος. 
ιιι;;.διος, ο" (ιιlί + Δι6~, γιιν. τοί! zιrV~)' ναλήνιος, 

καθσρός, λαμπρός" φαιδρός, καλόκαρδος.- Άνώμ. 
πιιριιθετ. ιιlι."έατιιρO., ·έατατo~· ώα. χα! W",αΙτιιρο~. 

• Eτvμ.: &δ,ο. ( "'w·.,,[F]o.· ".,Ια· πρδλ. οιινοκρ. 
su-dlv6h, su-dlνόm (καλή ήμέρα), λα,;. trlduom 
«* ·dινό·m)· ώ". οοι.νοκρ. dΥ1rύh, dlv- (ούρανός), Ζιιν., 
γι'ι , Δι(F)d.· ίιπ.ρθ. wδ,έιnΩΤ~~' κα! ~"'8,ιιδ~ «·ιι~· 
δ,Fεα-,,6-.)· ιν πδισι ,;ού,;οι. 6πόκιιται θίμοι. *dlves-, 
,,?~λ, σα'lσκρ. divas6h (ή μέρα). 

ιιu-δμητος, ίπ. ιοδμ -, ο" (w + cSBμω)' 6 KαλG:ις' 
ι;.ικοδομημένος, KαλG:ις διαμορφωμένος, 
ιιύ-δοκέω, μδλ, ·ήαω· σ.όρ. ιι' ιιlιδ6Κ'1oα (w+ 00' 

κέω)' εΤμαι εύχαριστημένος, διόκειμαι εύνοϊκώς, 6πο· 
δέχομαΙ τι εύχαρΙστως, Τι συναινG:ι εΤς τι 11 μετ' σ.π~φ., 
δέχομαι νό γΙνι;ι τι, συναινG:ι νό γΙνι;ι τι. Έ; α~."ίi.6 

ιιύ-δοκία, Υι (εΜοκέω)' έπιδοκιμασΙα, ενκρισις, 
Ι κανοποίησις , 
ιιύ-δοκΙμέω, μΗ. ήσω' π~τ. κα! ι:i.ό~. α' ηlιδoκί

μου,', ηνδοκίμ'1σα' συχνά. ι5μω~ κοι ί ι1"au o:ύ~Yισεω; 
ενδ- (ιιΜ6κ,μο.)· Ιχω καλην φήμην, έκτιμώμαl, 
εΤμαι δημοφιλής 1I clιooκ,μω ι,. τι,.ι = διακρΙνομα l 
cίς τι, εύδοκιμώ εΤς τι, Έ; oιCΊtoiί τ6 

ιιίι-δοκιμ'α, fι (ιιVcSοκ,ldω)' Κ8λή φήμη, εύδοκΙ
μησις. 

ιιύ-δ6κΙμος, ο,, ' ό ι!:κτιμώμενος, ό ~xων καλην 
φήμην, εύδoKιμG:ιν . 

ιι.ύ-δοξCω, μίλ . -ήαω' (lι1!δοξο.)· Ιχω καλήν φή 
μην, εΤμαι ένδοξος, εύδοκιμώ . Έ~ oι,j,oi) τ.;. 

ιιύ-δoξiα, '11 (ιιlι"oξέω)' Kαλr'ι φήμη, καλόν δνομα 
11 δόξα, ύπόληψις, τιμή . 
ιιϋ-δοξος, ο)' (εlί + "6ξα) ' ό έχων καλήν ύπόλη

Φιν , Ινδοξος, έντιμος, περΙφημος . 
εύ-δρδκlΙς, _. (lIlί+"ρακll;" .ο!) δέgκομαι)' 6 έχων 

όξεταν τήν δρασιν. όξυ&ρκής. 
εϋ-δροσος, ο,,' ό txwv δφθονον δρόσο ν (τι ο· 

δατα), 6 καλΟ δροσισμένσς. 
ΕΥ-ΔΩ, π,. •. '1lioo", 'π •• 100'" μjλ • •• "ήαω· κοι· 

μώμαι, κατακλΙνομαι (cπλαvιόζwι) διό νό κοιμηθώ 
" ώαοι.υ.ω, ίπί .00 θαν!t-ι;οu, cκοιμοΟμαιι ciν-ι;Ι ,;οί) «εΤ· 
!JC"I πεθαμένος».- 11 μ-ι;φρ. όναπαύομαι, ήΣVXόζω, 
«λ,)υφόζω» U ώα. παύω, π.αύομαι, σταματG:ι.- [πρδλ. 

' ,;ό σ1νθ. κα{Jo·ενδω μι.& 'i). otuoτfjc; οημ: 4γν. '.ιιμολό 
!5λ • • '1 λ. 8~tιή]. 
cίI-iivoς, ο" (8iitι!ανόν)' ό πλουσΙως tνaεδυμέ· 

νος, ό έχων ώροΙαν έσ~ι'Ίτα (lα,,6,,)' 
ιιϋ-ιιδρος, ο" (w+ι.sρα)' ό εχων λαμπρόν έδρον, 

ό καθήμενος tnl λαμπροϋ θρόνου.- Ilπαθητ" ό έπl 
τού όποΙου κόθητα/ τις IIlί (όσφαλG:ις), ιπ! του rItItou. 

cίI-iaCIpo4;, 07 (lIli + lo-.,gιx)' ό έχων λαμπρόν 
κόμην. 

ιιύ-ιιιδής, ές (av + εΙδος)' ό έχων καλόν εΙδος, 
ώροίαν μορφήν, εCιμαρφOζ, χαρΙεις. 

ιιϋ-ειλος, ον (ε~ + ιιί').η)· εύήλιος, θερμ6ς (λοι. •• 
_pricus). 
cύ-c(μων, α", γι 'ι. '0)'0, (εί)+.Ιμιι)· ό KαλG:ις (λαμ· 

"ρως) ένδεδυμένος. 
cι;;.ιιιρος, citt, CiiCPOC;, ο" (ειi + .1go., lριο,,)' ό 

έκ καλοϋ έρΙοl) κατεσχευασμένος, ικαλομόλληςι, 
δαθύμαλλος. 

cύ-iλCΥΚ'fΟC;, 0»)1, (ε~+έ)'έyxω)' 6 εύκόλως έλεν
χόμενΟζ, εύKόλWς όνασκευοζόμενος. 

cu-clnICi, δ , fι, o~ . 1ι1!Iι).πι, Υ,ν. -ιδο.· 6 έχων 
καλός (χρηστός) έλπΙδαc, πλήρης έλπίδων' .νελπΙι; 
.'μι μετ' :Χπι;φ.=έλπΙζω δτι θό ... 

c6-cξ-άλCΙιfτος, ο)" 6 εύκόλως έξαλειφόμενος. 
cύ-ιιξ-6ιιάτητοι;, ο" (lIlίtι!ξcιnσ~άφ)' ό εύK6λWς 

έξοποτώμενος. 

ιι6-ιιξlα, tι (d+Iξ,~). ή καλη κατόστασις τοΟ σώ
ματος, καλή κατόστασις Τι'Ίς ύγεΙας 11 ΥινιχΘ., καλή 
κατόστασις, Ισχύς, ~μη, 

ιι6-Εξ-οδος, ον (ιιlί + lξο"ο.)' ό έξ οδ εύκόλως 
έξέρχεται (Τι διαφεύνει) τις. 

cύ-incια, 1( ώρaΙα γλώσσα, καλλιέπεια, εύφΡό
&ια.- 11 = ιIιφflμlα, λέξεις εύοΙωνοι, ε{ίφημος λό· 
γος. 'Εκ ,o!i 
cύ-cnιk, i. (d+lno~)' ό κολώς όμιλG:ιν, εύφΡα' 

δής, εϋγλωττος, μελ~3ΙKός. . 2) ό πoιG:ιν τινα εϋ
γλωττον, έμπνέων, ένθουσιόζων.- ,Ι ό καλώς λα
ληθε/ς,' εύπρόσ&κτος , 
cύ-cn'α, 1.' ίω'ι. και! ΠΟΙΤι' . " 'ι.! clιint,ιx • 
cύ-cnι-βούλcuτος, ο" (8v+έnιβουλινω)' ό εόχε

ρQς ύποκε/μενος εΙς έπl60υλήν, δν εύιι.όλως έπι-
60υλεύεταΙ τις 11 6 έκτεδειμένος εΙς έπι60υλήν (προ
δοσ/αν). 
cύ-cnί-δcτος, ο" (w + έπι riΟ-εμιιι) ' κοθ' οδ εύ

KόλWς έπιτΙθεταΙ τις, εύπρόσ6λητος 11 ι~ιιπl{Joιτ6" 
101'( τι", = εΤναι εϋκολον διό τινο vq κάμι;ι έπί
θεσιν. 
εύ-εnί-ταKΤOς, ο" (εύ+έπιrάσαω)' 6 εύχερQς τι

θέμενος είς τόξιν, εύπειθής, εύόΥωΥος, χεφοήθης. 
ιιύ-ΙΙΡΥεσ'α, ή' τ6 πράττειν τό καλόν, εύποl10, 

«εύεΡ'ίεο/α», όγαθοεργ/α 11 Kαλr'\ δΙΟΥωγή , ' ~K 't">U 
ι:ύ-CΡΥcτέω, μiλ, -ήαω' ,!ς τoύ~ η~ημeν"u, χρό 

νους άλλ?ΤΞ . ευηeΥέτου)', ιιύ'1ΡΥέrηaα και ~λ~τε ευ
eey- (ιiνο:u~ ·/μw.)' (CΙΙΙΙΡΥέrη,)' έργόζομαl τ6 καλόν, 
πράττω καλώς, πρόττω τό καλ6ν.- 11 προσφέρω 
ύπηρεσίαν είς τινα, πράττω καλόν είς τινα , δει
κνΙίω φ ι λοφροσύνην, ώφελώ.- I1:tOr,t. λσμβόνω (δέ
χομαι) εύεργεσΙαν, εύεργεΤΟύμαl ύπό τινος, 'Ες 
αiιΤ()ϊ; τό 

cύ-CΡΥέ,ιιμα, -ατo~, :δ (.lιlιeγ.τέω) · κοΜ ηρδ · 
ξις , εύεΡΥεοίa, ύπηρεσΙο, φιλοφροσύνη . 

cίI-cpyiTIIC;, · ου, δ (εlί+*lcιyω)' ό εύε~ετών, ό 
πράττων τό κολόν, εύεργέτης 11 tt.).o, 'tIμ~ ~710ν. 
μ6μevος είς si)a~Υιτή"αν~οι; tij'l π6λι'l.- 11 όι. 'τcΙθ. 
εύεργετικός, 6'ίο80εργός. 

ι:ύ-CΡΥCΤΙΙΤCΟV, ΡΥ,μ . !πΙθ . τ05 εUΙΙΡΥετέω' πρέπε:1 
νό ~ράττι;ι τις τό καλόν, νό δ'εικvύι;ι φιλοφροσύνη ν . 
cυ-CΡΥcτικδς, ή, ~,,(εlιe,yέτ'1~)' ό διατε8ειμέ· 

νος ν6 πράΤΤΙJ τό Kcιλόν, 
cύ-ΙΙΡΥέτις, 'ιδo~, fj, θ.,Ρ ... oίi ι:V.ΡΥέ~'1f' 
βύ-εΡΥήι;, ί. (clί+·',yω)' d W .lg.,lJCJιd"o., KαλG:ις 

έπεξειρνασμένος, -KαλG:ις KατεσKεuαoμένOς, καλώ<=; 
Ι;Ικοδομημένος R ίπΙ χριιαοσ, KαλQς κατεΙΡΥασμένος, 
έξηυγενισμένος (κεκαι)'.)ρμtvος).- 11 ό καλώς ποl· 
G:ιν (ιb, 'νιργ. δηλ.), ό KαλQς (έπιτη&Ιwς) κατασκευ
όζων 11 δθβν, ο!ίδ. τ:λYjθ. ι1ι, O~g. cf'f.,ill=εύεργεσΙοι, 
καλοl πράξεις, . 
ιιύ-ερy~, δ" (ιι~·lgγω)· ό πρόττων τ6 καλόν, 

τΙμισς, εύθύς, έΎόρετος . - 11 ItoιOr;t., ό καλώς εlργα
σμένος, καλώς ήοοτριι.:ιμένος (.oνι~όμ.νoν κ:tΙ ,σε,· 
.,0,) ιι ώσ, ό εϋκολος εΙς κατερνασΙαν. 

ιιύ-ερκ,iις, έ. (εlί+lρκo.)· ό καλώς πεφρα'ίμtνος, 
όσφαλώς προφυλαγμένος n ό περικλε/ων στενG:ις ιι 
,πΙ πόλεων, ό KαλG:ις φρουρούμενος. 

ιιύ-ί:ρκτης, ·ov, δ ' Π?ΙΤϊΤ. ΙΙη! ιι~ιρy.τ,,~. 
ιι6-ιιρνής, i~ (d+le"o~)' ό καλώς 6λαοτόνων, 

θόλλων, όκμόζων. 
cli-c9Ofj, ιitt. ~ντΙ d"eo •• 
ιιύ-εστω, -ον., 'ιι (.lί + ιΙμl)' τ6 w .11'11' (ρ Ι

χει,, ) , καλή κατόστασις εύτυχΙα, εύδαιμονΙσ. 
cύ-ι:τηρlα, tι (ιι~lτα.)· καλόν Ιτος, καλή tποχή, 

(ΚΟλΓι χοονιόι, δηλ. καλή συνκομιδή •. 
ιιύ-cτfα, 'Ιι=εlιιιτηgΙιι. ' . 
ιιύ-ιιύρcτoς, ο" (ιιlί + 8ι"IΟΗω)' 6 εόκ6λωι; eδρι~ 

ακόμενος, σ.ν,Ιθ. τφ δvα.vρ.το.. . 
cύ-ί:φ-οδος, ο" (clί + lφooo.)· CΎπρδσ&ητo<;, ό 

καθ' ου εύκόλως κόμνει τις Ιφοδον • . 
cϋ-ς..,λος, ο,,' ό 6μιλλώμενος εΙς τ6 καλόν, δ 

μετό ζηλou πρoσπαθG:ιν νό όΠOKτήOΓ,l τ6 καλόν.-
ΙπΙ? -ζήλ,φ.. . 

ιιϋ-ςΙΥος, Ιπιιι. ιι;.ςυΥος, ." (dΗVΥι)ΙΙ W)' ,π! 
κλοΙοιι, τό Kα~Qς συνηρμοσμένον, στt:ρεόν, τ~ Ιχον 
καλό κa&Ισματα τG:ιν κωπηλατQv. 
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