
.lςυξ-εδιΡΙΥιιος 

εδ-ςuξ, ~"o~, 6, 'Ιι . (BHζBδy1'1lμι)' ό καλώς έζευ
γμένος, ό όποτελών ώραΤόν ζεο'r'ος Η ό καλώς έξ-
ισωμένος, 'σος. : 
c6-ςΥa, δωρ. ιiV1:! .νζωΙιι. 
ευ-ςωνCHί, Ιπικ. Ιiiζω'l'ος, 0'1' (w + ζώ",1)" ό κα- . 

λώς έζω::ψένος, aTι! γυνιΣικων.- 11 ό έζωσμένος πρός 
έκγύμνασιν, ό όνεζωσμένος μέχρι της όσφύος (περl 
τήν 6σφύν) πρός πορεΙαν iJ tpya:JIav, δραστήριος, 
ένεργητικός (Oπω~ ΠιΣρ' Ό~ιΣτΙφ a,Ite praeclnctus) 11 
όνεnι6όρυντος (λιΣΤ. expedltus). 
cu-ςωρος, 0'1' (eli + ζωρ6ς)' ό έντελώς καθαρός, 

δμεικτος, &πΙ οΤνου 11 συγκρ. εvζωe6π:eΟfj xcι! ιiνωμ. 
-έατeρος. 
. cύη-Υcvής, έIt. ιiντ! ε~Υe'l'ή!;. 

cύ-ηΥι:σΙa, 'ij (" + ήΥέομιιιγ eVClex1II, καλή ήγε· 
οlα, καλή διακυβέρνησις. 
cύ-ηΥορέω, μeλ. -ήοω (elί + άΥορeuω)' καλώς ό

μιλώ περl τινος, έπαινώ, έγκωμιόζω. 
ι:ύ-ήθι:ιa rι cύηθfα, Ιω~_ -Ιη, 'ij' όΥαθ6της η:)ους, 

άπλότης, τιμιότης, εΙλικρΙνεια 11 οίσ. έν xClKij ένν: ό
φtλεισ, βλακεΙα, μωρΙα, όνοησία. 'Εκ tofi 

ι:ύ·ή9ης, ες (εδ + 1jD-Ofj)' ό ~χων καλόν ήθος, ό 
όΥοθός τήν καρδlαν, όγαθός, όπλοος, άδολος 11 έν 
xotxi! ένν. όπλOϊKό~, όνόητος, μωρός, «όγαθούληςι. 
-ΈπΙρ. ευήι'}ως, ()πε~θ. ·έατιιτιι. 
cύ-ηθfη, 'ij' ίων. ιiντ! eVή{}εια. 
ι:ύ-ηθιιιός, ή, ό,l, (ευήt'Joη.)· ό έχων χαρακτήρα 

πρόον, ηπιον, εύΥενικόν ιι 6ντεiίθBν ΧιΣ! μβτιΧ XClKi'j, 
ίνν., άνόητος, μωρός.-ΈπΙρρ. -κως. 

cύ-ήιιΗC;, ες (εΗάκήγ ό καλώς ήκονημένος, ό
ξύς, αΙχμηρός; 

ι:ύ-ήιιOCHί, ο" (εδ + άκονω)' ό όκούων καλώς n ό 
έτοιμος (πρόθυμος) νό όκούΓ.1, προθύμως όκούων. 

.cύ.-ηλάιιiτος, δωρ. ε~ίiA.ιiκ- ,0,1, (εli+ήA.ιΣκιiτη)· 
ό καλώς κλώθων (νπθων) Ι! ό έχων καλήν ατρακτον. 
cύ-ήλδτος, 0'1' (εlί+έλ.ιιυ"ω)· έφ' ου εύκόλως δύ

ναταΙ τις νό lππεύσο 'ij νό έλαύνο 11 πεδ/ο'l' ευήΑ.ιιτο'l' 
=πεδιός κατ6λληλ05 δι' lππειπικάς όσκήσεις. 

cύ-ήλιος, δωρ. εύαλιος, 0'1' (εlίHIA.ιoς)· ό καλώς 
ήλιαζόμενος, έκτεθειμένος εΙς τόν ~λloν, λουόμε
\ ·0:; εΙς τός ηλιακός όΚτίνας ().ιΣΤ. apricus).- έπΙρ. 
·ίως=μέ λαμπρόν καιρόν, μέ λαμπρόν ~λloν. 
cύ-ημι:ρέω, μΞ).. -ήοω (ε~ήμερoς)' iIt! κ(tΨ:Ιίl, εΤ

μCΙI λαμπρός . 2) $;t! Π~Ο~Φrt'J)V, διέρxcίμαι λαμπρός 
ήμέρας (εύτυχ είς), «περνώ τήν ήμέρα μου θαυμά
σιο» 11 είμαι εύτυχής 11 έπιτυγχόνω είς τι. 'r.:~ ιΣΥτοίι τό 

ι:υ.:.ημι:ρΙα, Τι (ε~ημε2έω)' καλή ήμέρα, ώραΤος 
καιρός, καλο:<σιρία.- 11 εύτυχεΤς ήμέραl, ύγεΙα καΙ 
εύτυχΙα, τιμή καΙ δόξα. 

cύ-ήμι:ρος, ό,l, (ε-δtή,uiρα)' όνήκων εΙς λαμπρόν 
(εύ rUXii) ήμέραν 11 εύμενι'1ς. 2) εϋθυμος, φαιδρός. 

ι:ύ-ηνcμία, "1j' καλός (οϋριος, εύνΟϊκός) άνεμος. 
. 'r.:x τo~ 

cύ-ήνcμος, 0'1' (εδt~"8μο&,)' ό έχων οΟριαν άνε· 
μον. 2) ό μή χειμαζόμενος (κακοπαθών) ύπό τών 
όνέμων, π;;οφυλαγμένος, α7θρlος.- 11 έκτεθειμέ
νος εΙς τόν δνεμον, καλώς διαπνεόμενος. 

ι:ύ-ήνιος, ο)' (ε~tή"lιι)' ό UnaKOU:.JV (εύπειθή:;) 
εΙς τός ήν/ας, ό εύχερώς διό του χσλινοΟ ΚlJβερ
νώμενος 11 Υενικω;;, εύπειθής, εύόγωγος. . 
cύ-ηνoρfα, 'ij' ή όνδρική όρετή, όνδρισμός, όν- 

δρικότης, γενναιότης. Έκ τoiί 
cύ-ήνωρ, -ορος, δ, ή (εδtά)'ήρ)· . ό δΙδων (παρέ

χων) όνδρlκ6τητα, έμψυχώνων, ένθορρύνων.- 11 
ίιtΙ· πόλβων, ή πλουοία εΙς γενναίους άνδρας, ro-
α"J~oo. . 
cυ-ήρδτος, 0'1' (slίtleIIμιxc)' ό λ/αν όγαπώμενος. 

άξιέραστος. . . 
cύ-ήρι:τμος, 0'1' (εlίtέρετμ6ς)' ό καλώς ήρμοσμέ

νος εΙς τήν κώπην 11 ό καλώς κωπηλα τούμενος. 
. cύ-ήρης, eIί (s~tdecZ2ei''I' ,011 άριιρΙσκω)' ό καλώς 
συνηρμοσμένος U καλώς Jσορροπημένος 11 εύμετα-
χείριστος. ' . . 

cύ-ήτρl»>ς, 0'1' (εδ-Ηiτριο'l')' ό καλώς ύφασμένος 
(διό λεπτ..,ς κλωοτης).- 11 έ~Ξ~Y. ό καλώς ύψαΙνων. 

cύ-ηχήι:, ες (~HX01γ ό κολώς ήχών, έμμελής, 
εϋηχος. . 

ε6-~lηToς, ο'" ό καλώς ι'ιxQv 11 ό μι:γόλως "'-
χών, δυνατό ήχ"ν.· . 
εύ-δάλασσος, 0'1' (alίt1MA.IIOOCI)' ό εύτυχής πορό 

τήν δόλαασaν, ό καλώς κε/μενος ηαρό ·τήν θά
λασσαν. 
. ε6-ΙΙλlις (Α), Α&, (w + δάΑ.ος)· ό καλώς Μλλων, 
όνθηρός. 

cύ-ιαλlΙc: (Β), C&" δωρ. άντ! ευ{}ηΗις (8 ελ.). 
c6-δαρσcω, μίλ. -»οω' έχω καλόν · θάρρος, ε1-

μαι θαρραλέος. Έκ 'toIί 
εύ-δαρσήc;, Ας (_δt-θάραος)' ό πλήρης θάρρeuς, 

εστολμος, 8αρρaλέoς.- ΈπΙρ. -αως. 2) ό παρέ-
χων (διδων) θάρρος, όσφαλής, όκΙνCυνος. 

cύ-δι:vcω, ciΡΧ(tιότ. τι}πo~ ,r.ίi ευ6ηνέω (δ δλ.). 
Έτvμ. ι w{}ε'l'cω' ενι'}έ'Ι'εια, εv{}η'l'lιι' eι,fJoe"ής 

(π~6λ. Ήσυχ. cευι'}ε .. ής· ενπιιι'}οϋ:ιιι. Ια:ιvριi.· άττ. 
εύι'}ειιcω, !ων-ιΣΤΤ • .ν{}η"έω (= εΊμαι είς καλήν κα
τάστασιν, όκμάζω, εΊμαι γόνψος)' θέμιΣ 6.,.εο- έ~ 
!ιΣΠ. ~. gvhen (εΤμαι άφθονος), πρ6λ. δμΥί? φό"ος 
(φ6νος αfμιιτο&, = όφθονΙα όπό αΤμα), Κρεα-φ6'1'τη; 
«*κρετo-φ6"τίiς= πλήρης δυνάμεως), ΠοΑ.v-φόlιτης 
(=Πολυ'-κτήτης) , σιΣνακρ. aha.na·h (πλήρης αφρΙγouς) , 

ghanάh (συμπεπυκνωμένος), ~εo-περσ. 1r-gandan 
(πληροΟν), λιΣΤ. pra.e-gnans, prae-gniis, Δ-ιθ. g&nά 
(όρκετό)' ελ. κιχ! λ. nae-i}oi'I'ofj. 
cύ-8ι:ράnι:uτος, 0'1' (εli + oθeeIIn.vQJ)' ό roκόλω:; 

θεραπευδμενος, εύκολοθερόπευτος. - 11 δν εόκό
λως προσελκύει τις πρός. τό μέρος του διό τών 
καλών τρόπων καΙ τ"ν περιποιήσεων. 
εύ-θcτέω, μ8λ. -ήοω (.vι'}_τος)· ε.Ίμαι καλώς τα

κτοποιημένος, διηυθετημένος, εΤμαι κατάλληλος. 
2) _ν&~γ. βάλλω εΙς τόξιν, διευθετώ, τακτοποιώ. 

cύ-θι:τfςω' τοποθεΤώ έν τάξει, τακτοποιώ, βάλ
λω είς τάξιν. Έκ τοί) 

εβ-θι:τος, 0'1' (εlitτl6ημιγ ό καλώς τε8ειμένος, 
διευθετημένος, τακτοποιημένος 11 ό εύκόλως τοπο
θετούμενος, εύκόλως διατιθέμενος n πρόαρ.ορος, 
κατόλληλος πρ6ς χρήσιν. 
cύθΙως, _πΙρ. 'toi) Wo.v5· κατ' εύθεΤαν, όμέοως, 

εύθύς. 
cύ-θηΥιΚ, Α5 (w +-θήγφ)' ό καλώς όκον"ν, ό

ξύνων. 
cύ-δηλήμωv, 0'1', yaν. -0'l'O~' σπα!ν. 'tuTιo, τοΟ _{,. 

lJη}.ής. 
ι:ύ-δηλής, δωρ. cύθίiλ~ς, Ai (Wt-θηΑ.ή)· ό καλώς 

θηλάσας. «καλοθρεμμένος", εύημερών. 
ι:υ-8"λος,-0,. (εlί + lJηA.ή)' ή έχουσα σφριγώσαν 

θηλήν Τι σφριγώντας μaστoUς (ιiltΙ γιινιΣικιJIν κcιΙ γι· 
νικως γιχλ(tκτοφό~ων ζφων). 
ι:ύ-δη~oσύνη, '11' ή καλή τοπο8έτησις, καλή τά

ξις, καλή διεύθυνσις 11 ή έξις πράς εύταξΙαν. Έχ το!! 
εύ-8ήμων, Ο", γιν. -o,l,0i (w t τΙ-θημl)' ό καλώς 

τεταγμένος, καλώς τακτοποιημένος, καλώς κατε
σκ6υασμένος.- 11 'νιργ. ό 6άλλων εΙς τ6ξιν. διευ
θετών, τακτοποιών. 
cύ-θηνΙω Χ:Ι\! c6δενιiω· εΤμαι εΙς καλήν κατά

στασιν, θόλλω, εύημερώ, όκμόζω 8 fxw όφ~oνΙαν 
πράγματός τινος.-- Τ-Ιιν «~τ-ίjν σ1!μ. Ιχιι ΧιΣΙ _ν τφ 
πιχθητ., μιτ& It:l\e. ιiop. ιΣ' w{}η'l'ή-θη'l', [δι' · 'τιιμολ. ελ. 
εV~η'l'έω]. ·Έ; ιΣ'}τοί) τό -

ι:ύ-θην'α, 'ij (w{}η'l'iω)' όφ80νΙα πράγματός τινος. 
ι:ύ-θήρiίτoς, 0'1' Ιεlί + -θfιρ.σ.φ)' δν εύκόλως 8η

ρεύει Τι κτόται (πα/ρνει μέ τό μέρος τού) τις, ό 
εύκόλως θηρευόμενος. 

ι:ύ-8ηρος, ο" (_lί+oθJjecι)' ό τυχηρός εΙς την θή
ραν (εΙς τό κυνήγιον) .- 11 (Qijeefj)' ό έχων όφδο
νΙον θηραμάτων, 't. Ι. δφθονον κυνήγιον. 
ι:ύ-θήσαυρος, 0'1" καλώς τεθησaυρισμένOς. 
ι:ύ-θνήσΙμος, 0'1' (ή~α_)' ό εύκόλι..ις ό"ο-

8νόοκων, εv{}ά,l,llΤΟi, 
εϋ-θOlνCHί, 0'1' (_Hδ.ol"'1)" ό πολυφόγος, ό 6no.· 

λαμβάνων πλούσιον ΣUμπδOIOν U δφ80νος, .cμπερ-
κετιλης, κουβαρντάς". . 
ι:ύ-θορύ6ητος, ο" (W-HHevP.e»)' ό εύκόλι..ις eo-

ρυ6cύμενος. . 
cϋ-δΡΙΥΙΙος, ο" (-θ,1",,6,)' ό Ιχων καλόν &Ρ!Υκ6ν 
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ι:ϋ-δριξ, ίπ. iWpIξ, -τerΧο~, 6, fι (d+6eΙξ)' ό 
Ιχων λαμπΡό'/ κόμην, καλλ/τριχος Ι ίπΙ [ ιτπων . ό 
Ιχων πλουαίαν χα/την Ι ίπΙ πτ'l]νων, ό fxwv · ώραΤα 
πτερό. - 11 ό καμωμένος όπό οτερεόν τρΙχωμο, 
ίπΙ 4.λιaυτιχ9j, 6ρμιι!ς. . . 
c6-&ΡOVoς, ίπ. ΙϋΙρονος, ο" (n + 6ed,,0~)' ό 

fXWV ώρaΤον δρόνον i'j fδρov, ό καδήμενος έπl · 
καλοΟ (ώραΙου) δρόνου. 

εlί-δρooς, ο" (elί + -e,d:J~)' ό καλώς (δυνατό) 
δραwν, εύηχος. ,. 
εύΙύ, o~~ . τοα q,θ-V., ίν χρήσιι ώς; ίπΙρ. . 
εύΙύ-ΥΙωσσος, ά:ττ. -πος, ο" (ήθ-Vr+ΥΙώaοα)' 

ό fXWV εύδεΤαν νλwσσαν, τ. Ι. ό όμιλwν μετό παρ · 
ρησΙα<;: είλικρινής. 

ι:ύθυ-δΙκΙα, -Ij' ή δμεαος δΙκη n τό κρ/νειν εύδέ
ως (bpδwc, δικαΙως), δικαΙα όπόφοοις. Έχ τoίl 

ι:ύθiι-δΙKOς, ο" 11 -", -ο" (c~ι70υr+δΙκ,,)' ό εύδt
ως (δικαΙως) δικόζων (κρ/νων). 

ι:ύθυ-δρομCr.t, μΙλ. -ήaω' τρέχω κατ' εύδεΤαν, 
κόμνω εύδύν δρόμοΥ" Ι έπΙ πλοΙων. πλέω κατ' εύ· 
δείαν νραμμήν. Έχ τοα . 
cUιSύ-δρομ )ς~ ο" (Χ"Ι εύθυδρ6μος)ο ό ' τρέχων 

,ις:ατ' εύδεταν νραμμήν. 
c68u-cpyfι;, i. (cvθ-Vr+'eyo,,)' ό μετ' ακριβεΙας 

εΙΡΥασμένος. ' 
cύΙu-μάχιιι;, -ον, 6 (χιχΙ εύθύ-μδχος, ο,,? (ευθ-V. 

+μdxoμcιι)' ό κατ' εύδεΤαν (φανερώς, έν όνοικτΥ 
πεδΙΥ) μαχόμενος. 

cΔ-ΙliμΙω, μ,λ. -ήaω (e1J8-Vμo.)· είμαι εΟΟυμος, 
εύδυμω, εύ;:>Ισκομαι εΙς 'καλήν δι6θεσιν. - 11 μτδτ. 
κόμνω τινό νό εύδυμήσι:ι, καθιστι:;, τινα εΟΟυμον, 
φαιδΡόν, φαιδρύνω τινό.- llιxe'l]oτ. evι70vμaoμcιa=ET
μαι εύθυμος. oge cι')τoίl τό 
εύ-&ίίμητtoν, ρ'l]μcιτ. ίπΙθ.· πρέπει νό εΤναΙ τις ' 

εΟδυμος. 
cύ-&Bμfα, fι (ήlJ.νμaω)· φαιδρότης, εύφροσύνη, 

καλή διόδεσις, χαρό, εύδυμΙα. 
cWliμoς, ο" (w + (J.Vμ6.)· ό εύρισκόμενσς εΙς 

καλήν δι6δεσιν, εύμενής, εύνενής. - 11 φαιδρός. 
πρόσχαρος, εύδυμος U ίπΙ [ππων, θυμοειδής.- 111 
ίπΙρρ. ήθ-Vμω.=μετ' εύθυμΙο<;, φαιδρίjς. ΣυΥΧΡ. ή-
6v/Α.ότe,οfl', 6πιρθ. -6τcιτcι. . 
εΟΙΟνα, f), άλλ~ xcιτ« ' τό πλιΤστον ίν τφ πλ'l]θ. 

dJH1'CIA cι( (wθ-V"w)' έξέλεΥξις λογαριασμWν, λο
νοδσσ/α Ι 8~θ>V1'CI. CΙπαιτώ = όπαιτι:;, λογοδοσΙαν 
παρό τινος (νό λονοδοτήσι:ι) " eνθ-Vνα. δΙδωμι = 
ύπέχω εύδύνας, παρέχω (ύποβόλλω) λΟΥαριοομσύς 
πρός έξέτοοιν, λΟΥΟδοτι:;, 11 ήθ-V"cι. dφλ,ισκά"ω = 
κατηΥοροΟμαι 11 κατοδικόζομαι έπl καταχρήσει, i'j 
ίν πιριπτώσιι χcιτcιδΙχ'l]ς: πληρώνω πρόστιμον (Τι: εί· 
μ:::ιι ύποχρεωμένος νό πρόξω OCιτω).- 11 τιμωρ/α, 
έnανόρδωσις. Έ€ cι!}τoίl 1:ό 

εΔaίίνoς, 6' ό ήθ>Vνow δικαστής, τ. Ι. ό έξελέΥ
χων, ό έξερευνών, ό διορδwν, ό τιμωρQν δικαστής: 
'Εν 'Aθήνcιι, 'Αρχή ίΧ δίΧ" ιϊνδρων, otttv., ieijλ'Υχον 
τ«, λoyoδoσΙcι, oτciiv διcιχιιpισθίντων δ'l]μόσιον ιϊ~Ιωμ" 
χοιΙ ΙΧπιφοιΙνοντσ ίπ' oι!}tciiv.- 11 διορδωτής, τιμωρός. 
cύ8uντι\ρ, -iJ,o" δ (.ν6ιί"ω)' d JιH"ιιw, τ. Ι. 

διορδwν, κολαστής.- 11 ciι, ίπΙθ. JιIJ.v"π,e oΤcιξ-ό 
διευθύνων, κατευθύνων, oΤcιξ (cδοιόκι», CΤιμOνIέρα»). 
εύθυντιιρfα, -Ij' τό μέρος τΟΟ πλοΙου, fνδα ήτο 

orcpcwc; προσηρμοσμένον τό πηδόλιον, θ'l]λ. του 
cύ8uντήρlος, α, ο" (ήθ-V"ω)' ό δ/δων τήν κατ

εύθυνοιν, κατευδύνων, Ku8EPVwv. 
ιύθuντiι'ί, -ον, δ",;,ήlJ.lι"τη2 (8 6λ. ). 
εύθυνω, μ.λ. ·~"ώ (ινθ-Vs-)=6μ'l]ρ. l/ΗΙfI'ω' όδηνι:;, 

κατ' εύδεΤαν 11 διευθύνω διό τοΟ πηδαλΙου κατ' εύ
θείαν. 2) διευθύνω, διΟΙΚW, KuecpvW. 3) διατη
ρίj τι εΙς εύθεΤαν, διαφυλόττω, διασι;,ζω.- 11 ΠΟιι:;, 
τι εύθύ, τό Ισ1ώνω (iπό σχολι6ν πι:.i! ιΙνιχ ι ) 11 μτφρ. δι
o~θΙ:Ινω, έπανορθώνω, όναθεωρQ, έπιδιορδώνω.-
111 έν Άθ-ήνιxι~, καλι:;, εΙς λογοδοσΙαν, έξελένχω τός 
wθ-V"cι, (τ , Ι. τός λΟΥοδοσΙαc; των) Twv δημοσΙων 
λειτουΡΥwν.- llΙXe7jt., καλοΟμαι νό λογοδοτήσω, 
ύποβόλλομαι εΙς λονοδοσΙαν, χ"Ι ο!ί.ω, διορδΟΟμαι, ' 
τιμωρούμαι. ' 
cu8V-nvooς, .0" ?,οιΙ χcι-τ« ClUVΙXIp . ιύΘUηνouι;, 

-ov" (8νlJ.υ+mιoΙω)' ό πνέων κατ' εύδεΤαν, όναπνέ
ων έλευδέρως. 
εύΙύ-ηομηος (Χ2:Ι c4iau-nομnός), ο" (wIJ.Iι + 

ni/UJW)' ό πέμπων κατ' εύδεταν Υραμμήν. , . . 
ειi&u-πoρtω, μίλ. -ήοω' πορεύομαι κατ' ε®.εΤαν 

έμπΡ9ς 11 π6τμο. ήlJ.vποeώ .. - πεπρωμένον (ι.ιοΤρα) 
6οΤνδν κατ' εύθεΤαν πρός τό τέλοc; αύτοϋ, δκαμ
πτον 11 μιτ' ιχΙτ. CιυστοΙχ. ιiντιx. ήlJ.vπορώ de6,ί.o" (Τι 
δδά,,)=πορεύομαι κατ' εύθεΤαν. ΈΧ τοό) 
ιύθύ-πορος, ο" (ινθ-V + ποeεU?μα.ι)· ό πορεοό

μενός τήν εύθεΤαν όδόν (κατ' εύθεΤαν) n μτφ;J ; . εύ · 
θύς, εΙλικρινής, Ιντιμος. 

εϋ-Ιuρσο'ί, ο,,' ό fxwv καλόν θύρσον. 
ΕΥ'βΥ'l, av{Joc'icι, ευ!J-1ι Χ2:Ι Ιων. lIJ.Iι. (8 6λ.)' εύ

δύς, Τσος (<<ίσιος»), ιϊντΙθ , τιμ σκολιά. Τι καμπύλο,. 
-iv ijQtxYj ίνν. , εύδύς, δΙt<αιος, fντιμος. - Έν έπιρ
Ρ7jμ . χρήσισι : 8Ι, τά eύι701ι βλ,έπω = βλέπω κατ' εύ
θείαν έμπρός (κατευθύνω τό 6λέμμα μου κατ ' εύ
θεΤαν έμπρός) ιl άπά τον ήΙJ.έαJ$ λέγω - τό λέΥω 
CKoδaPQ καΙ ξ6στερα» 11 Ικ του ή{Joiο. = όμέσι.ι<;, 
παραχρήμα, πόραυτα.- 11 ώ. ίπΙρρ. cV{JoIι. χιχΙ eύι70ιί, 
έ πΙ .όπου, κατ' εύθεΤαν πρός τι 11 ώσ. μaτdt γι'ι. ευ8-ΙΙ 
Πeλλή"".=κατ· εύθεΤαν πρός τήν Πελλήνην.' 2) 
ΒπΙ χρό'ιου, εύδύς. όμέσως, έν τΥ δμα, π6ραυτα: 
τον -Dieov. wθ-V, άeχομiiιΟV _ όμέσως κατό τήν 
όρχήν τοΟ θέρouς,- Μετ« των cι~των CI'Ι]μ . χεΤτοιι 
Χ'ΧΙ τό δμα.λόν ΙπΙρ. ε;'θ-έω •• - [ιiι.δ. ίτυμολ: δλ . χοιΙ 
Ιδιί;]. 
ι:ύ-θύσδΥος, ο" (ιι; + Hocι"o.)· ό έχων καλούς 

δυσόνους. 
ι:ύθίίτιις, -"το" -Ij (wθ-Vr)' δ, τι χαοΙ νίlν (ivoτIe. τlj\ 

κα.μπvλ6r"s-).- 11 μτφρ. έντιμότης, δικαιοσύνη. 
ι:ύSύ-τομος, ο" (wι70iι+τιμιί>,)' ό κατ' εύθεταν 

τετμημένος, «Τσ1ος» .- ι:ύθuτόμος=ό κατ' εύδείαν· 
κόπτων (τέμ"ω,,) . 
ιύθ(ι-φρων, ο" (εύ8-it+φρή,,)· ό όρδώς φρovWY. 
εύθύ-ωρος, ο" (ιύθ-V+ωια)' ό κατ' εύθεΤα ν κατ

εύθυνσιν βαίνων 11 τό o ·}~. ε;'{}ύ'.JJΡο" ιο; iItIp. = w
δυ.ι1. [χιχτ' άλλου, -Ij Χ2:τάλ. -ωρο. o~~&μΙoιν δύν".'Χι 
ν« lιι'Ο σ X ιl ~ ιν πρ6, τό o!}~. ω2CΙ άι; διιχνύει 11 σ7jμ.]. 

ι:υ-θώριιξ, -"κο., δ, 11 (W+--θώραξ)' ό fXWV κα-
λόν θώρα!(α. 

ι:ύιάςω' 6λ. ήιίζω. 
E';Ι~K6ς, ή, ά" (ε4ί,οs-)' βακχικός θ'l]λ .•. ;'ικά., -CΊδo,. 
ι:ύ-Ιι:ρος, ο" (e~+lερό;)' λΙαν δΥιος, lερώτατος, 

ήΥια'Jμένος. 
Εύιος, δ' ίπΙθ. ~o[J Bixxou, 6φ.ιλόμινον .Ι, τήν 

χριχυΥΥιν εύοϊ, evai, wa.- I~ .;;ιο., ο" ίπΙθ., 6ακ
χικό<;, έμπνευσμένος ύπό τοϋ Β6κχου. 
εϋ-ιππος, ο,,' ίπΙ προσ. ό όρεσκόμενος νό fXIJ 

καλούς Τππους, ό Ιχων καλούς Τππους U ίπΙ .όΠων, 
ό περ/φημος διό την παρανωνήν καλWν Τππων. 

εύ-ιστος, 01' (w+i'a"μ~ - "Τδa, νιννώσκω)' ό f-
χων καλός Υνώσεις. , ' 

εύ-Ισιιος, ο" (nHaxlo",. ό fXWV καλά (ώροΤα) 
ΙσχΙα. 
εύ-Kαθ-αίρcτoς, ο" (alί+xcιδcιaeIw)' ό εύκόλως 

καθαιρούμενος (καταβαλλόμενος, ηττώμενος). 
ιύ-κάθ-ι:κτος, ο" (e~xcι .. Cxw)· ό εύχερώς ~ατ

εχόμένος (περιοριζόμενος, όναχαιτιζόμενος). 
εύ-καιρCω, μίλ. -ήaω (c4ίιcαΙiΟ,)' Ιχω εύκαιρrαν, 

fxw καιρόν, fxw όνόπαυλαν.- ήκαιρώ ci'o τι -
διαθέτω τόν καιρόν μου (Ιχω εύκσιρ/αν) διό πρδ
νμό τι, έξοδεύω τόν καιρόν μου διό τι. 

ι:ύ-Kαιρfα, -Ιι' καλός (/(ατ·6λληλος) καιρός, εύκαι
ρ/α.- 11 εύτυχΙα, εύημερΙα. Έχ τoίl 

cιi-καιρος, ο" (elί + κcιιρό.)· ό εϊς κατόλληλον 
περΙστοοιν Υινόμενοc;, εύθετος, έπ/καιΡος,' ΙΥκαιΡος,' 
κατόλληλος U έπΙ τόπου , πρόσφορος, κατ9ι\ληλος.
ίπΙρρ. Wκcι[eω.=έπιt<αΙρως, καταλλήλως, έν εύδέ:
ΤΥ ~ρ6νy 11 συΥΧΡ. ιlJιccιιρ6Τ8.!0", ()Πθρθ. -6τcιτα. 
εu-κδΙος, ι:ύ-καΙΙα, ~ω~. άντΙ &ΙC,lλo., cύκ" ΌJ". 
ι:ύ-κδμ6το'ί, ο" (c~κάματο.)" ό δι' εύκόλου κό-

που νινόμενος, εύt<Ολος. 2) καλώς εΙργαομένος 
11 όποκτώμενος δι' εύΥενwν όΥώνων. 

εΔ-Kαμιriις, i. (.~κάμπ~ω)· ό καλWC; κεκαμμέ
νος, καμπύλος: 



e~ιιάρaΙCH;-e~lαβcομαι ~όI 

cυ-ιιάρδιCH;, ο,. (ειi+ .. αllδΙα)· ό fXWV καλήν (γεν
να!αν) κορδΙαν, γενναιόκαρδος, εClτολμος (λιη. 
egregie corda.fus) Η έπ! [ππου, δυμοει3ής, ριψοκ/ν
δυνος. ΈπΙρ. εvκαρδlω;=γενναΙως, είιΨύχως. 

cU-KaptrCH;, !' .. ' πλούοιος είς KαρπOUς, fXWV ά
φ8όνους κοοποίις 11 μτφρ. γόνιμος (ίπ! Υυναιχων 7t.x.). 
cυ-κaτ-άλλaκτCH;, ο,. (wt-.. αταλ1άσσω)· ό εύκό

λι.ιc διαλλυσ06μενος ΙκαταπραΟνόμενος). 
ευ-ιιατά-λυτος, ο,. (n; + .,.ιίταλνω)" ό εύκόλι.ις 

καταλι;6μενος (άνατρεπόμενος). , 
,υ-ιιοτά-φορος, ο,. (εlί+ .. αταφέlloμαι)· ό κύπτων 

ποός τό έμποός, σκυφτός, έπικλινής (λατ. procIivis). 
cυ-ιιοτα-φρονιιτCH;, ο .. (# .. αταφllο,.lω)· ό εύ

'(όλι.ις καταφρονούμενος, ό δξιος καταφρονήσεως. 
ευ-ιιατ-CΡΥαστος, ο .. (ε*"ατεIlΥάζόμιιι)' ·δν εύ

κόλι.ις κατεργάζετοΙ τις . (καλλιεργΈτ π. χ. ίπ! yTι~). 
- 6 εύκόλι.ις χωνευ6μενος. - 6 εύκόλι.ις κατορ-
8ούμενος, ή ό εύκόλι.ις ύποτασσόμενος. 

εύ-ιιaΤ-ΙΙΥΟΡΙΙΤος, ο,. (# .. αΠΙΥΟIlΙω)" δν &ύκό
λι.ιι:; δύναταΙ τις νό κατηγορήQΓ,Ί. 

cu-KtiToς, Ο", ίπ. ιinΙ .v-"eαστο~ (n; + Ηεάζω)' 
6 εύκόλι.ις σχιζόμενος. 
ευ-ιιΙλΔδος, ο,.' 6 KαλCις ήχών, μελ~δΙKός. 
cG-KcVTρoς, ο,. (w + ,.ι,. ... ,ο,.γ 6 fXWV καλόν 

κέντρον, όξύς. .. 
ευ-Kίρaoς, ο,. Χ'Σ! εOιιε~; aw, Υιν. _o~ (# 

· ,.Ι,α,)· .6 fxwv ώραΤα κέρατα. 
ευ-KιιλήΤCΙρa, .". ή κατοι<ήλοΟΟα, Mλ.vouσα, κα-

ronQOoyouoa. ΈΧ το!! . 
. cu..KIIloς, lJωρ , ειiιιαλος, q .. , 'χτιτ. τΙΙπο. το!! ,

"".10,' /'ισυχος, όπηλλαγμένος φροντιων, άμέρι
μνος (λατ. securus).- [lJιά "tijv ίτυμολ. δλ. l .. "λo~]. 
cG-ιιισσcκ, ο,. (ε~"ιaαό~)~ ό πλήρης Κ 10000. 
ευ-ιιΙων, .. ο .. , yav. -0,.0,' 6 fXWV καλούς κΙονάς. 
ευ-κλεής, Ι" α1τ. .vHAeia χα! αtιΨΙΙΡ. .v"λeci· 

ώα. · α!τ . ίν. ';'κλΙα (ιίIoa! ί, ό·ιομ. &vκ1",> Χ'Σί πλ11θ. 
.v"λΙα" ίπ. IiίHλεϊα~ (w + Η"'Ο,)' 6 fXWV καλόν 
κλέος, καλήν φημην, περΙφημος, fνδοξος. Έ; α~
'τΟ!! τό 

εli-κλεια, ,π. IiίHλεΙ", χαΙ Π'Σρά μΤΥν . ΠΟΙ11τα! • .v
Ηλεi17, 1j (ιrV,,1ι,ω' καλόν κλέος, καλή φήμη, δό
ξα, όνομα. «ευκλεια»" 'Ε; !It~τοi) τό 

εΙ-ιιλειςω, Ιων. ευ-ιιλιιίςω, μίλ. -οω (~κλιια)' 
έπαινώ, έ'{κωμιάζω. 

iίi-κAcIΙ;C;, Ι~, ίπιχ. ιiντΙ .vxAeJf,' 'πΙρ. liί .. Aειω •. 
CG-KlCIVoς, ο .. ' 6 fX<JV μέγα κλέος, ένδοξος. 
ευ-ιιλήίς, Τι iDKlIιiIί, -ιδο., 1j (εδ+ .. λaΙω)' ό κα-

λώς κεκλεισμένος, ευκλειστος καΙ άσφαλής. 
ευ-ιιλιιρΙω, μΗ. -ήσω' εΤμαι ευκληρος, εΤμαι τυ

χηοός, έχω καλόν κλι'Ίραν (καλήν μερΙδα). ΈΧ τοί! 
CG-KlIIρoς, ο .. ' 6 fxwv καλόν Kλrιραν (μερΙδα), 

ΤUΧQοός, . εύτυχής. 
ευ-ιιλωστος, ίπ. iΟκλωστος, ο,. (d+xA.ώ6c»)· 6 

καλώς κεκλωσμένος. . 
iϋ-κνήμic;, -ιδο" δ, tι (εlί+H.."μl~γ 6 fXWV κα

λός (ώρα/ας) κνημΤδας, 6 έφι.ιδιασμένος μέ καλώς 
πεποlκιλ.μένας περlκνημΤδας ίπΙθ. των 'AXΙXIWV παρ' 
Όμ. : liίιι""μιιJ.~ Άχαιο/. 

cG-ιινιιμος, ο,. (.δ + ,.;,ήμη)' ό fXWV ώραΙας 
κνή;.ι ας. 

ευ-ιιoινό-μιιτlCί, δ, i( ό σκεπτόμενος όπό κοινοΟ, 
ό σκεπτόμενος περΙ τοΟ κοινοΟ καλοο. 

ευ-ιιολλος, ο,. (εδ+ΗόλΑα)' ό καλώς συγκολΧών, 
κολλητικός. 

CG-KOioIϊ, ο,. (ε*Ηό10")· 6 εύKόλWς εύχαριστού
μενος μέ τήν τροφήν του, 6 εύκόλι.ις χωνεύων 11 
Υιινιχω" εύχαριστημένος, εϋκολος (λατ. fa.ciIis) 11 
δημοφιλής, «καλόκαρδος», Kαλrις φύσει.ις. 

cG-KolnoIί, ο .. ' ό KαλCις (ώραΙι.iς) κολπού.μενος, 
ώρα/ας πτux6ς σχηματΙζι.ιν. 2): 0 έχων καλοίις 
(ώροΙ :;υς)κ6λπους (Ιπ! χώρα.). 
ευκολως, _πΙρ. τοί! .lίHOλO~· εύχόρ/στι.ις, ήρέμι.ις, 

cευκόλι.ις ». 
ευ-KOμΙδΙ;C;, ί~ (#Ηομιδήγ περΙ ου f).a& τις 

καλήν φροντΙδα, ., 
cG-ιιομος, _π. Ιιϋκομος, ο,. Cιlί + Η6μ,,)' δ fXWV 

δΦ80νον Ιπλ~σlαν} κόμην, καλλlκομος. 

εΟ-ιιομπος, ο .. ' 6 Ισχυρώς ήχGJν. 
εlί-KOΙΙoς, ο,. (w + ... όπο,)· 6 δι' όλlγου κόπου 

συντελούμενος, εϋκολος, δκοπος. 
εύ-KόσμιιτOCϊ, ο,. (W + ,.oσμeω)· δ ευ (καλώς) 

κεκοσμημένος. ' 
εύ-ιιοσμίσ, 1j' ή καλή συμπεριφορά; καλή δια

γωγιΊ, εύταξ/α, εύπρέπεια. ΈΧ τ')ί! 
εο.;.ιιοσμος, ο,. (n; + Ηόσμο,)' καλώς τακτοποιη

μένος, τακτικός, κόνονικός, κόσμιος, εύπρεπής.
ΈπΙρ . .v .. όομω~ = κοσμΙως, εύπρεΠώς.- 11 καλώς 
κεκοσμημένος (έστολισμένος), χαρΙεις. 
εO-κρaιρoς, ο,. χαΙ -σ, -ο,. Cεδ+"ιαΙρα)' ό έχων 

ώραΤα κέρατα,ευκερι.ις. . 
ειi-ιιράς, -ίIτo~, δ, 1j (n; t ,.egιί,.".,μι)· ό KαλCις 

κειφάμένος Ι _π! xλΙμα~o., εύκραής, ευκρατος, 
γλυκύς, μέτριος.- 11 ό εύκόλι.ις μειγνυόμενος με
τά τινος. 

ευ-ιιρaσfa, "ι' καλή άνάμειξις, η καλή κρδσις, 1-
διοσυγΚΡοσΙα. ΈΧ τοί) 
cG"KpiiToς, ο,. (n;+,.aριί,.".,μι)· 6 καλώς συγκε· 

κερασμένος, μέτριος,. cευκρατος» (ιπ! xλΙμoιτo~)lIίπΙ 
οlνου, 6 κατά καλήν άναλΟΥ/ον μεμιvμένος πρός 
πόσιν.- μ-τφρ. μετριοπα8ής, ήπιος. 
εϋ-KΡCΙΙΤoς, ο .. (w + ΗIlΙΗω)' 6 καλώς ΗlllΗω .. , 

καλώς ήχών, ίπ( Ιyxόp~ων όρyιLνων.- 11 ό καλώς υ-
φασμένος. . 

εϋ-ιιριινος, ο,. (#,.,.,.."γ ό ώροΙας κρήνας (ώ
ραΙους π/δακας) fXWV, καλώς όρδευ6μενος. 

εli-ιιριιτος, Ο", Ιων. ιiντΙ &κρα~o,. 
εli-ΙΙΡί&ος, ο .. (.δ+,.,ι80ή)· πλούσιος εΙς κρι8ήν, 

ό δφ80νον κρι8ήν fxwv. 
ευ-ιιρΙνcω, μιιλ. -ήΟ,ω' καλώς έκλέγι.ι, διατηρ" 

τι διακεκρ μένον καΙ έν τάξει. ΈΧ το!! 
cυ-ιιρΙνήC;, ί, (εδ+Η,Ι,.ω)· KαλCις κεχι.ιρισμένος, 

διακρινόμενος, σαφής, μή συγκεχυμένος Ι κςιλώς 
ταKτoπoιημtνoς, έν καΜ τάξει CJv.- ΈπΙρ • • VΗ,Ι
,.ώ., Ιω·ι . -.. Ιω,. 
, cG-KpIToς, Ο,. (W+Hilt'ω)' 6 εCιKόλι.ις κρινόμε

νος, περΙ άι τις εύκόλι.ις κρ/νει ·fj άποφασΙζει U 6 
εύκόλι.ις διακρινόμενος (διαχωριζόμενος), κατάδη-
λος,oaφής. • _ 
ευ-ιιρΟτ6λος, lπιχ. iiίKρOTaioς, ο,. (W+Ηllότα-

1.0 .. )" 6 συνοδευόμενος ύπό κροτάλων, ζωηρός, 
80ΡU6ώδης. . 
ευ-κροτιιτος, ο,. (εlί+HiοτΙωγ 6 καλώς έσφυρη

λατημένος (xup. ΗαΑώ, HCΗ,ΟΤ"μι,.ο,), καλώς έξ
ε ιρyaσμένoς (ίπ! μιιτιiλλων). 
εϋ-κρυπτος, ο .. (εδ + .. ,νπτω)· δν εύκόλι.ις διJ· 

ναταΙ τις νό Kρύψr:ι, ό εύκόλι.ις άΠOKΡUπ:τόμενoς. 
ευιιταίος, α, ο,. (εGχαμαι)' 6 άνήκων .εΙς (1) κατ

άλληλος διό) εύχήν, άνa8ηματlκός Ι τΔ .νιcτaϊα -
αl εύχαΙ, πρoσεuXαΙ, τό άφιερώματα.-Ιπ! θ.ων, δν 
έπικαλεΤταΙ τις κατδ τήν εύχήν (κατά τός προσευ
χάς τουί 11 ,πΙ πραΊ'μιi~ων. τ6 δι' δ τις ευχεται, ό 
έπι8υμεΤ. , . . 
ευ-~τ~ν~; . ο .. . (~lί+ .. τlα,.ο,.)" ό fXWV καλά καΙ 

Πόλλά .κ:f:;Wαt.α, .vΗτήμω .. , πλούσιος κτηματ/ας. 
cύ;;'ιιτ~μώVr ' Ο", Υ.ν. -0 .. 0, (n; + ,.τήμα)' ό έχω .. 

πολλό · καί καλό κτήματα. 
ευ-ιιτιιτος, ·0 .. (εδ+ .. τ20μαι)· ό καλώς κτη8εΙς, 

δ εύκόλως, : .ά:nοκτWμενος. 
i,ίi-ιιτ'μενος, η, ο,. (εδ + Ητltω)' ό καλώς έκτι

σμένος 11· καλώς .κατεσκευασμένος 11 πλήρης ωρaΙων 
κτισμάτων . ' 

tii-KTITCH;, Ο", Ιπ. χαΙ Ιων. χντΙ εiίκτιστo,'- liί· 
HτΙμa .. o, (8 βλ.). 

ευιιτΟς, ή, ό .. (~xoμaι)' δι' δν ευχετα/ τις, 
έπι8υμΓ]Τός 11 άξιος εύχιΙς· 
cA-KuκAoς, ο .. (εδ+κν .. Αο,)· ό έχι.ιν καλόν κύ

κλον (καλήν περιφέρειαν), σΤΡ.οΥγύλος. - 11 ό κι
νο·jμενος έν KύKλ~, κυκλικός. 
ευ-κύλΙιιας, ο,. (W + ΗνΑιξ)' 6 καλώς όρμόζων 

εΙς τήν κύλικα (τ6 ποτήριον). 
cυ-λlι8cιa, Ιων. cila8'II,'ij' διακριτικότης, ούνε

σις, έπιφυλαΚΤικότης, πρασεκτικότης, προσοχή. · . 2) 
φόβος τοΟ ' 8εοΟ, εύσέβεια. Έχ τοί! . 
cύ-λσβiομaι, μία. μίλ. -ήοομαι '11 Π'Σθ. -"fJoήaομαι 



406 cώσΙ~θιιτι-c(,μcτσχclΡlO1'ος 

πΙΧθ. ιiό~. α.' "VJ.aflitfhι .. Τι .υλ-' ιiπoθ,' (WA.cιβ,ω' εΤ
μαι προφυλακτικός, έπιφυλακτικός, προσειtτικός, ε1-
μαι διακριτικός, προσέχι..ι.-έχι..ι μέριμναν (φροντΙδα, 
«tYVOJa») διό τι, προσέχι..ι, φοδοΟμ.ι:.,.- n μ.~' ιx!~, 
προφυλάσσομαι άπό τι. . . 2) καιροφυλακτΟ διό τι, 
όναμένι..ι ήούχως. . 

cύΙaβήθιιτι, ιί' lν, Πpoo~. ιiop. ιχ' "1:011 .ΙΙλαβlομιιι, 
cύ-166.κ, έ, (<<ί + λαβ.Ζν)· ό λαμ6όνι..ιν τι εΙς 

χεΤρας μετά προφυλόξει..ις, ποοσεκτικός, διακριτι-
κός, έπιφυλακτικ6ς. 2) ό φο60υμενος τούς δε
ους , ευσεβής, θεοσεβή - , 

ι:ύ-lσβf,,· ιίλ. WJ.ιJ.P8IQ, 
cύΙa6wς, έπΙ~. ~oυ wA.cιPr),' μετό προφυλόξεων 

U ου1)(Ρ · eυJ.αβeοτleω" 
cΟΙά~ω, μ'λ. -ξω (wJ.tt)' σκωληκιόζω. 2) όρο

τριώ (~λ. "λάΗα), 
cύ-ιaίΥξ, -'1ΥΟ" δ, i)=eDJ.a~, (~λ. λ.), 
εύΙάκα, i)' πα.λ. IJO)~ . λ,' υνΙον, ϋνις (cyuvI»), ίν 

Χ~ 'ιjο .. φ π~ρ&: θoυκυ~. (V 16) c&.eΥveέ~ εIιλάH~ _υλα· 
ξεϊν.=θό καλλιεΡΥήσι..ισι (άροτριWσι..ισι) τπν γην 
ut όργυΡδν υνιν, τ. ι . θά έπέλθι;ι- σιτοδεΙα, καθ' 
ην θό άΥcράσι.ισι ·τόν σΤτον δι' όΡΥυΡΙου. ι [δι' ί~υμ. 
βλ _ άλοΗ 

είί-λσΑος, ο" (.lί + ΙαλΙω)' ό ήδέως λαλών, με
λΙρρυτ·-ς. 
cύ-ΙάχaΥος, ο" (.lί + λάχα"ν)' ό έχων άφθο-

ν 'αν λαχάνι..ιν . . 
εϋ-Ιειμος, ον κιχ! εύ-Ιι:Ιμων, ον, Υιν. -ονο, (εlί+ 

λειμ,:,,,γ ό · έ':χι..ιν KαλOUς λειμώνας. 
cϋ-Ιεκτρος, ον (8δ+J.ΙΗieον)' ό txwv καλήν (ευ

τυχη) κλίνην 11 ευλΟΥημένος γόμος U ό ε'rυχής εΙς 
τόν γόυον του. 
cu-Ιcξις, ι (w + '-Ιξι,)' ό txωy καλήν έκλcγήν 

λέξrι..ι/. 
εύ-Ιεχής, έ, (w+J.eXO,) = ΡJ.eΗτeο,' ό ευτυχώς 

σNεζ~υyμένoς, εύτυχής (ευλΟΥημένος) εΙς τήν συ
C'JYIItIΊv κλΙνην. 
Εν'λΗΊ i)' σκWληξ.- [.~lή (σΙ/ν. κιx~ιI: πλ'ljθ. ευ

J.IJl, <*I-FA-ίi ix ~, veI- (- στρέφειν, συστρέφεινί, 
n. ίν λ. λ. elJ.e,» 1I • • ,λούω· πρδλ. κιχΙ lλμι,<*F.Ιμ
x~l δiJ.η (~, Ι. Fal'7)]' 
εϋ-Ι"κτος, ο" (w + ltJyat)' ό εύκόλως (ταχέως) 

λήγ"ιν (παύι..ιν) 
_ εiί-λιιπτoς, ο" (elί + Ιαμβ .. " .. γ ό ευ;<όλως λαμ
βανόμενος (κυριευόμενος), είιάλι..ιτος. Ίι:ιτΙρ. e/ιλή
.πτω.~Kατό τρ6πον ώ:)τε εόχόλι..ις νό δύναταΙ τις 
νά τόν κατσλό6ι;ι (κυριεύοι;ι, «6όλι;ι εΙς τό χέρι»)" 
~πι?θ .• ~.ι'7πτότατα, 
εβ-Ι"ρα, -ω1Ο, "I:ιi' παιλ, 'π. λ. ίν~Ι fινΙα, 
ΈΠJμ.: _π. !(J)V, .σλη2ιΖ, lJωρ . aD~η~Q (π~ΙSλ, Ήσl/χ. 

«dβλη2α. (ΥΡ. l1β .Ιηecr , ' ""Ια.) <·,-FA'7i?o-, *&·FJ.η~o-z 
λox~. Ιδrum <*vIoro-m, ιi;:.μ; Ι"Γ (σχοινΙον, νευρά τό · 
ξου) < *νΙθΓΟ Τι ·vIera' *vI-e-, ·νΙ-δ-, "'νΙ-.-, ι[νΙΧΙ 
έπaχ~ic;aι, ~fjr;; [~π. ρ. veI- Ι - στρέφειν, πλέκειν), 
πρβλ. π, χ. 1).1"'1 (= πλεΥμένον κάνιστρον), Λιθ. 

. νθΙΙI (έμπλέκι..ι νήματα fι τρΙχας κεφαλ/'ις), νάΙΙlι 
(νι")μα), O~ν,,)(rι. v"l&y,,· ιψέλλιον), !;>λ . foll (8ρΙξl. 
εύ·ΙΊμενος, ον (~lί+λ,μι)ν)' 6 txwv καλόν λιμένα. 
εύ-Ι0Υέω, μίλ . -ήοω' ί" "tot~ Ιo~o;>. χρ.: πρ~. εν

λόΥουν ~ ηύλ-' ιi6;;, ιχ' .υλόΥη:7ιΖ fι ηνι- (",.ιΟΥΟ,)' 
όμιλώ καλώς πεοΙ τινος, λέΥι..ι καλούς λόΥοuς περΙ 
τινος, έπαινώ. έΥκι..ιμι6ζι..ι. 2) δΙδι..ι τήν εύλΟΥΙαν 
μου, ευλογώ. Έ~ ιx~τoί) ~ό 
εύ-Ι0νιιτ6ς, it , ό" (8VlOyiQI)· ε {ιλΟΥημένος. 
εύ-loy'cι, 1, Ιευ .ΙΟΥΕω)· τ6 ευ 6μιλεΤν, καλλιλο· 

γΙα.- 11 έπαινος, έγκwμιο'v 11 δόξα. 2) ευλΟΥΙα (Ιν 
oτjJ O'ljJ1!p σ'ljμ.). προσφ'Jρό (~lpτoυ) Ιν ~f) έκκλ'Ι'J,Ιq: 11 
ώο. τ6 δίδειν έλεημοσύνην. 
ε4-~όyισToς,0" (.δ+λΟΥΙζομαι)' ό εύκόλως υπό· 

λογιζομενος (λογαριαζόμενος).- Ι ό όρθώς υπο · 
λογΙζι..ιν, σώφρι..ιν, συνετός. 

εiί-loyoς, ο" (8lί+λόyo;)' λογικός, συνετός Ο λο· 
γικός, πι8ανός, δΙκαιος : τό 8i1.\OY01' = δικαΙα άφσρ
μή. - ίπΙρ . • υΑόΥω, 'Ι.ω =- εΤμαι λΟΥικός ΟΙΙΥΧΡ • • v
ι.ΟΥωΙ:Cfω~. 
ιΔ-Ι0Ιτιφσ, fι (8~ + 10",",61')' ~ fxouoa Ι::ραΤο 

λg\ιlτρό, 

cli-λοφος, ο,,' .lί + '-όφο,)" ό fXWV ώρατον λό
φον ΙλcφΙον). 

cii-l0Xoc;, ο" (.~+'-oxεύω)· ό 60ηθwν κατό τ6ν 
τοκετόν. 

ι:ύ-λύρης, -011, eω". ιύΙύρσς, ~, δ·=8lίJ.vgο,. 
cli-Ιίίρος, ο" (,lί + lvga)· ό έχι..ιν ώραΙαν λύραν , 

6 noICwv καλώς τήν λύραν. 
είί-Ιίίτος, ον (εlί + λυω)' ό εύκόλι..ις λιιόμενος, 

, ον δύναταΙ T1~ ευκόλι..ις ν6 λύσl) (όπολύσι;ι, χαλα
ρώσι;ι). 2) ον ευκόλως δύναταΙ τις νό διαλυσι;ι Τι 
νό θρουσι;ι. 
c6-μά8cιa, i)' "ευκολΙα εΙς τ6 μανθόνειν, είιnεΙ

θεια. 'Εκ τoίl 
cύ-μδ8ής, ., (.lί+μσ6ιιϊν)' ό πρόθυμος Τι ταχύς 

εΙς τ6 μανθόνειν, ό προθίομι..ις r, ταχέως μανθόνι..ιν 
(λα.~ιν. dοcills).-έπΙΡ .• υμαθ-ω,=προθύμι..ις, εύκόλως 
ouyxrι . "Vμαθ-ΙaΤΒgο".- 11 π:ιθ'lj~., ό ευκόλι..ις μαν· 
θανόμενος, ευνόητος 11 ό καλώς έΥνι..ισμένος, Υνι..ι
στός, οlκετος. 
εύ-μα8ία, !ων. -ίιι =w,u&6.ιlJ. 
~ύ-μάKιις, ew;>_ ιiν~! .υμήΗη;. 
εϋ-μαΙΙος, ον (εlί + μσUό,)" δ- ~ω'(· φ,l;(tv 

μαλλΙον. 
cϋ-μαιος, ewp. ιtν~Ι ΡμηΙο,. _ 
cύ-μάρδδος, ο" (~~ + μάeαf).ον)' ~ . fχώv δ"φlro· 

νον μάραθον. 
εύ-μάρεια, 11' ευκολΙα, ευχέρεια, άρμοδιότης, κατ· 

αλληλότης ιι ,Vμιχe.Ιq χeωμσι=f:χι..ι τός όνέσεις 
μου, διάγι..ι δνετον ζι..ιήν ιι ciλλi Ο'ljμ. ώα. χιι:Ι όπο
πατώ, ά:ροδεύι..ι (κυρ. ευκολύνι..ι έμαυτόν) -λιχ"t. &1-
vum exonerare. Έχ του 
cύ-μσρής, έ, (.lί+μάefl = x./e)' εϋκολος, ευχε

ρής, πι:όσφορος, δνευ στενοχι..ιριών. 2) σπcιν. ίπΙ 
- It~oc . , εϋκ::ιλος, ηπιος, πραος.-

'Εwμ. : ,{,μιχρής' εΙιμάρ"α (=ευκολ(α της χειρός, 
δεξιότης) < .lί+μάρη (=)(εΙρ.)· πρ6λ . • VxeeJj, Ι xele. 

εύ-μσρι", ίω -,. ciντΙ ,Vμάeεια. 
cϋμαρις, -1"0' (o~χΙ .vμιzeI,,, ciλλ' ιxΙ~. c/jμιιρι.,·, -

όσιατικόν υπόδημα (σανδόλιον, «παντούφλα-). 
(eiv'lj λί;ι;]. 

cύ-μiίρwς, TCO''I'J"t. -Ιrιo" 'πΙρ. το!! .Ιμc&QιJ,· "'n(ως, 
ευκόλι..ι:; . -
cυ-μCΥt8"ς, .rιμly.lH, (elί + μίΥ.fJ.oι;"ϊ ό καλοΟ 

(~, Ι. μεΥόλου) μεΥέθους, καλώς ηυξημένος, 
cύ-μCΙδνος, ο" (εlί+μλαν)· 6 έχι..ιν · κολι'ιν μι· 

λόνην . 
cύ-μιΙ(ις, έ, (ειί + μlJ.o,)' μελ~δΙK6ς, - εϋηχος, 

μουσικός, ~:.ι~μΙKός. . . 
cύ-μένεισ, ~ (.υμενιf,)' καλι') διά8εσις, εΟνοια, 

«ευμένεια», εύΥένεια. ' 
cύ-μι:vcτιις, -ov, δ. ΠΟΙ'lj't . "Ι:δπο, "Ι:ο!! efJUrιf," ό . 

ευμενώς διατεθειμένος, ευμενQς διακεΙμενος, φι-
λος, φιλικός: θ1ιλ. "μενlτιιιρα, . 
cυ-μcνέω, μaλ. -ήοω' ε1μαι ε{ιμενι'ις, ε(ιvoQ.- . 

11 μa~' α.ί~ _ εΤμαι εύνοϊκώς διατε8ε:ιμέν~ π~ τινο, 
τοΟ φέρομαι εύμενώς. 'Εκ τoίl 

ε(ι-μενΙ;ς, ., (εδ + μινο'J' ό καλι;;ς ~IaτtecIμt· 
νος, ευνοϊκός n έπΙ ιiνθrιώπlllν, · φΙλος, roVOTKQς δια- 
τεθειμένος, φιλικώς διακεΙμενος, φιλικός, ιi)σ. εδ
πρόσδεκτος. 2) ίπΙ Πi'ιivμ. (τ6πιον κ.λ.) tλεως, - tι,. 
νoί~6ς ιι ώσ, μεγαλόδι..ιρος, δφθονος, Υενναιόδώρος. 

ι:υ-μεν'α, -Ij' ftOt'IJ't. πιχρΙΙλ. "Ι:ύπος; τοΟ ιlιμliιtaa, 
Εύμενίδες Ιίνν, 6εα/), αιΙ (~μεrιf~)· κυρ. αl εδ. 

νοίκαΙ (ευνοοΟσαι) θεαΙ, )I~ .. 5~'Ι''ιjμιομ6ν δ' ίΚ2λΘOν~o 
ο!ίτn, ιχ! Έeινν.; (ών ~ό ~ν"μ·ιx "'ι~ιι /)IIooΙω~oν). 
cύ-μεν'ςομaι, μελ. -Ιdομαι, «ττ. -ιο;Jμαι, μlo. 

(.νμε"ή,)' έξευμενΙζι..ι, έξιλεt.:ινι..ι, τόν . κόμνω άι-
μενη (εύνοίκόν). -
cύ-μεΥως, !ων. -έως, 'π(~. toti d)u1't), - εδνο!. 

KCις: φιλΙKf>ς ευγενώςllουΥΚΡ, w,uινΑοΙ:.fον fi ·.a,"~OJf. 
cu-μcτα-61ιιτος, ον x~Ι cύμcΤc!ιΙ~loς, ο" Ι"+ 

μεταβάλλω)' ό ευκόλως μετα60λλόμενος, δν ~6. 
λι..ις δύναταΙ τις νό μεταβόλι;ι. -- . 
ιύ-μετά-δοτος, ο" (c~ + μταδΙ"Ι»μ&)' ό ~ 

μως (μετα)δΙδι..ιΥ, γενναι6δι..ιρος, ·έλευ8έριος.- • 
πΙΧθ. ό εύκόλως μετα5ιδόμενος . 

ιΙ-μιτσ.I.'ριστος, ο" (af+",,,x .. ,llaι)' δν ιό. 
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κόλι.ις μετσχειρΙζετσΙ τις, 2) 6 εύκόλως διοικού-
μενος, εύKOλOKu6έpνητoς. 

cfί..ίιcτρoς, ο" (w + ιJ~,o,,)' ό καλως μεμετ~η· 
μένος,καλως ύπολογισμένος, μέτριος, μετριοπα8ης. 

cύ-μήιιιις, ., (W+μijxo,)' ό ~Xων καλόν μlΊKoς, 
ύψηλός. . . 

cϋ-μιιΑος, ο" (W+μijAO,,)' ό ~Xων όφ80νΙαν προ-
66των. 

cύ-μ';ρiτoς, ο" (ή+μ'1ινω)' ό εύκόλως κλω86-
μενος, νηθ6jJενος. 

c.ύ-ΙΙΙΙXΙΙνIα, .,.. έπιτηδειότης έν τι:Ί έπινοήσει μέ· 
σων, έφευρετική Ικανότης, εύφορΙα πόρων. 'Εκ 1:0ί! 
cύ-μήχΙΙνος, ο" (W+μ'1Χ<lt'ή)· ό εύκόλως μηχα

νώμενος, έπινοητικός, έφευρετικός. 
. cιί-μισιιτος, ο" (W + μfοeω)' ό εύκόλως μισού
μεν9<;, όξιομΙσητος 11 ό έκτε8ειμένος εΙς τ6 μΤσος. 
cβ-μΙτος, ο" (W+ιJ~o,)' ό ~Xων ώραΙaς (fι στε· 

ρεός) κλωστός (νήματα). 
cΟ-μΙτρος, ο" (ή + ιJ~e«)' ό ~xων . ώραΙσν 

μΙτραν, 
iiί-μμcΙ'ιιc;, δ, Ιων., Υ.ν. iϋμμc1fω, ~ωp. -'ας, Υ.ν. 

ο/σ (ή+μc"Ισ)' ό ώπλlσμένος διό καλοΟ δόρατος 
έκ ιιελlας (διό μελΙνou δόρατος). 
cύ-μν';μων, ο" (ή+μ"ήμ'1)' ό εύκόλως συγκρα· 

τών έν τι:Ί μνήμ~ 11 αυy~p. 'πΙρ. ήιμ"'1μo".σ~ΙIω, 1-
χω-=έν8υμοομαι εύκολωτεραν (όπ6 ένα δλλον). 
. cβ-μνιιστος, ο" <W+μ.μ"?)σχομσ.)' ό καλος έν
euμούμενος, μνήμων, 
cΟ-μοιρος, ο" (Blί + μοίισ)' ό ~xων καλήν μοΤ

ραν, καλόμοιρος, εύτυχής, ε!ίκληρος. 
cιi-μolncu, μίλ, -ήσω' {1δω καλΟς, ψόλλω καλώς, 

'Εκ 1:01) . 
cO-μolnoς, ο" <w + μολπή>' ό ήδέως μέλπων 

<~δων). . 
cιί-μoρcpfα, 'ιι' κόλλος μορφι'\ς, συμμετρΙα.'Εχ toίI 
cβ-μορφος, ο" (Blί+μo,ψι)' ό ~xων ώραΙαν μορ

φι\ν κομΨός. 
c6-μouσfα, ~. όνωτέρα μόρφωσις, Ικανότης όν

τιλήψεως τοΟ ωρaΙoυ. Έχ 1:0ί! 
cβ-μοuσος, ο" <W+.Moiίoa)· ό δεξιός (έμπειρος) 

εΙς τός μούσας: t. Ι. ό έχων lδιοφυΤαν εΙς τήν ποΙη
σιν, τήν μouσlκήν καΙ τόν χορόν ιι μουσικός, μελ
Ιι'δικός. 
cu.μοχ8ος, ο,,' ό πολύμοχβος, φιλόπονος, δρα· 

στήριος, έΡΥατικός. . 
cΟ-μu&Of;, ο" (w+μVθo,)' εΟγλωπος, εύφραδής. 
cΟ-μϋιιος, ο" (cli+ μνΧάομσ.)· ό ήχηpQς (δυνα

τό) μυκώμενος. 
cιίνάςω, μίλ. ·άσω· η~ημ. ((otop.) χρόV!JΙ: ιiόp . ιχ' 

maoa fι ".σ,,-, πι.tθ. ιiόp. ήιιιάσ/hι" fj '1lιν- <clι"ή)' 
66λλω τινό εις τήν κλΙνην (Υό κοιμηθι:Ί) 11 ώσ. το
π08ετώ ένέδραν 11 inL ι;;φων, τακτοποιώ τό νεογνόν 
μου εΙς τήν φωλεόν Ο ,πΙ Qι.tvitou, όποκοιμΙζω, κα
τα66λλω. 2) μttfΡ. 6αυκαλΙζω τινό, τόν ό!'οκοιμΙ · 
ζω (τ6ν παρaπλανO διό νό μή έννoήσ~ την όλή-
8ειαν), καταΠΡοΟνω, κατευνόζω.- 11 πι.tθηt. πηγαΙ· 
νω εΙς τήν κλ/νην, κατακλΙνομαι, όποκοιμοΟμαι 11 
,πΙ πt1ιν~ν, κουρνιόζω. -:- 111 ιiμt~; ivapy. πλαγιόζω, 
κοψοΟμαι (ώ, .ό πι.tθ . ). _ 
cιί-ναιcτάων, oνσι.t. ο" (ή + t'σ.cτάω)· καλως 

KαΤ4JΚημένOς Τι κείμενος .. έν κολι:Ί 8έσει. 
cύ-ναιόμενος, η. ο" (ή + "ι.tΙω)· πυκνοκσΤΥκη: 

μένος ιπολυ6νθρωπος), Τι έν καλι:Ί 8έσει κεΙμενος. 
cιίναίος σ. ο" (ήι"ή)' ό έν rt:\ έαυτοΟ KλΙν~ Τι 

φωλεζι εύρισκόμενος IΙ-clινσίo, 1σΥω,=δ λαγωός έν 
rt:\ φωλεςi του n wIIAia. Π~ΙIνy., (ίπΙ π.ηνών)=πτέ
ρύγες έΠΥόζουσαι tν τι:Ί φωλεζι. ·2) σύνευνος, ό

. μόκοιτος (σύζυγος). 3) 'ιιΙ !λΥου., δπερ κόμνει 
τινό νά .παραμέν~ κλινήρης.- 11 (c~"" lIΥ ό όνιΊ' 
κων εΙς (Τι κατόλληλος διό) όγκυρο6όλησιν 11 ΙΙν.εί!· 
θιν. 6 όδηγΟν Τι διευ8ύνων πλοΤον. . 
cιίνάσιμος, ο" (&ιιάζω)' κατάλληλος διό να χμη

οιμεύσΓ,\ ι:ιs ι~ (διό · νό κοιμη8t:\ τις έν αύτ<';» . 
cbvaoτ",p, ""eo,. δ (&νιίζω)' όμόκοιτος, κοινι.ι

νός Τl'\ς εύνι"ις (κλΙνης), σύζυΥος. 'Ε; , . αι~:~O τιΖ 
c6νΙΙτcιρa, c6νo~ρ, c6ν6τωρ, ~ω? ~ύΠO\ ιiντl 

ι6νιιτ-. 
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cιίνiίτιjριoν, 1:6' μέρος έν ι:ι κατακλΙνεταl τις, 
κοιτών. 

cιίνάω, μίλ. ·ήιίω.-· ΠΙΧθ., ιi6p. ι.t' .~~8oη", π~χ . 
.ι;''1μσ. <ήιιιή)' όποκοιμΙζω, δο..ικαλΙζω U ώα. στι'lνω 
ένέδραν, 1'0π08ετΟ έν ένέδPQ. 2) 'μτφ~. καeησυ
χόζω, καταΠΡοUνω, κατευνόζω . - 11 Πι.tθητ" κατα
ΚλΙνομαι, πλαγ!όζω διό νό κοιμη8ω 11 ώQ. συγκατα
κλΙνομαl, συγκοιμομaι, μετό τινος 11 'πΙ θιιιλλά)ν, κα
ταπραΟνομαι, κατευ-,;·όζομαι. 

cιί-νέτης, -ov, δ (t~vή)=clινσσn}eiι """,τη, (11 βλ.). 
εΥ'ΝΗ" 'ij' κλΙνη ii καΙ πάν μέρος δπου κοιμδταΙ 

τις 11 ή φωλεό, τρώγλη, δορκόδος (έλόφου), ή κο/, 
τη λαγωοο, ή φωλεό πτηνού ~.O.χ. lΙώα. ό τάφος, τ6 
μνΙ;μα. 2) ή συζυγική (γαμήλιος) κλΙνη, ή νυμφι
κή παστός 11 συνEX"~ γόμος.- Ι πληθ. &"σΙ - λlθoι, 
όγκόλι80Ι, χρησιμοποιούμενοι ώς δγκuρaι (xι.t1:& '1:-/jv 
Ιποχήν τοί! Όμήροιι) χαιΙ ριπ.6μινοι ιχ 1:fj, πpΦρι.t" 
'ν Φ 'ij πpιίμνι.t πρoσε&ιfνιτo ιΙ. 1:Tjv ~ηριtν! ΙΗ ,. d"CΙr 
lβο"ο" χστα ". ΠIυμ~σ.ι.t lδηοσ". 
Έ~νμ.: ήι"ή. w"ai. ήινάζω' εννΙη,' δμηρ. 1«

μσ.-cιί,,'1' = ό κοιμώμενος κατό γf'\ς n πpω1:.ΡX'X~ 
Blι"η ίσήμ. κοιλότητα έδ6φους, χρησιμιύoιιαι.tν ., ,. 
λεόιν ι;;φωv η κιχΙ ιiνθρώπων, πρ~λ . !ιχπ. *.umn! .Κ " 
eu- (-εΙσέρχομαι εΙς, γλιστρΟ μέσα εΤς τι). 'e ~ς 
κιχΙ τό λιχτ . . Ιπckιδ, ex-uo ".ΙΧΙ oσι.t y~ιtCPOvtCΙI 'ν )... 
Ι"lfVμ. (ίν tίλει), ι!,;~ πγ~λ. !ρλ. uam (σπήλαιον) 
<*euma, 'πιχλ-αλιχιι . Jama Ιλόκκος, τόφος), Ζιν&. υη!
(όπή, σχισμή, τοΟ tδJφους).-Δίν ιΤνοιι δρθ-/j -Ij '.υμ. 
B~"η ("'ιΜνή, π?6λ. *Biί'ω) .ι;dω χόι,;' άνoιλoyΙι.tν 
πρό. ~& ~μσ., ϊζω.-τ6 .~iιή EΤνι.tι ώσ. αυή. ,;41 άρμ. 
ΟΥΠ (έξις, συνήθεια), unim (έχω, κρατώ) <. ·oyn-I-m, 
ίιχπ . *eun·e·mi, ie lι.tπ. βιiσεω, ev.n (έπι&.ιμεΤν) 6ιτο· 
~ηλoυμιfνη~ Ιν 1:φ πι.tλ·ΥΙFμ. wonen (συνη8Ιζω, δια
μένω), πΙΧλ·Νοπ. una (εΤμαι εύxaριoτημένoς), ιΙ,;ιχ 
έν τφ σ~ναχp. vάnah (έπ!8υμΙα)=λι.t,;. venus (etλγη· 
τρα), αι.tνσχp. νάnate, Ζιν!). νΑη- (-έπιβυμεΤν) κλπ, 

εύνηθι:Ις, μ.χ. πΙΧθ. ιiop. (jt' 1:0ί! w"IiaI. 
εύνηθι:ν (ι~""HπΙρ.· έκ τι"ιςεόνης, Ιξωτl,\ς εόνl,\ς. 
cύνηθηναι, ιiπρφ. πι.tθ. ιiορ, (1" ' 1:06 .~dω • . 
cϋνημα, ·σ~o,. 1:ό (ήι"CΊω)' γόμος, συζυ'ι'/α. . 
ειίνήτειρa, θηλ •• οί! w"",τ1f,' σύζυγος. 
cιίνητήρ, -;;eo,. δ (wt'άaI)' όμόκοιτος, σύζυ'ι'OC;. 
cϋ-νητος, ίπιχ. Ιϋν-νιιτος, ο" (ή+"Ιω)' ό κα-

λΟς ύφασμένος, ό έκ λεπτοο ύφόσματος. 
εύνήτρια, -1j=w"tltcc'ea (8 ~λ.). 
ι:ιίν(ιτωρ, 'οeος, δ=c~""τ1f,. 
εύνηφι, 'φ.", έΠ~Λ. Υ' Ιν. κιχ! πληθ. ';00' dtιtt. 
είiνις (Α) , δ, 'ij, Υ-ν. '.0,' ίν τlρ πληθ. .ι ••• " fι 

εiίν.δ •• · έστερημέΥος τινός, όρφανός.- 11 ιiπoλ. όπ· 
εστερημένος όπ6 κό3ε τι, ~ρημoς. . 
Έτvμ. : ε~".ς συΎΎ. tIP σι.tνσχρ . {jπάh, Ζιν&. un .. -

(όνεπαρκής, ότελής),Ζιν&. uyamna-, . vang (KC" 
νός, πτωχός), unain (κενός), λι.ttιv. ν§.l'!υι (κενός, 
μόταιος), ro.e. wans, πιχλ-Υδρμ. wan, Υο.θ. w_n 
(έλλιπής)' ίν "aOI tούτοι, (ιπόχaιtι.tι Ιι.tπ. ·.νι.-, ·.V.-, 
ευνις (Β), -.do~. 'ij (.~t'ή)' σύνευνος, σύζuyoc;. 
Ιϋν-νητος, _πικ. άν.Ι .ι;"'1το, (βλ. λ . ) . . 
cιi-νocω, μίλ. -ήσω <ciί"oo,)' εΤμαι εύνOίKQς fj 

φιλικΟς διατε8ειμένος.- Πι.tθητ. , εύνοοΟμαι, όπο
λαύω (τυγχόνω) εύνοίκΙ;ς μεταχειρΙσεως. 

cu.νοιδ, ώα, ποιητ. cIivofa, έπ. cύνοΙιι (.ι"οο,)' 
καλή διόθεσις, εύμένεια, φιλοφροσύνη n ίν tIρ πλ"ljθ. 
φιλικό αΙσθήματα.- ,.σ~· εiί~o.σ" = έξ εύμενεΙaς, 
ιόπό καλωσύνην:t, εύνοίκGiς, · μεΡοληπτικΟς D ώQ. 
μη' wνοΙσ" ~π' ι~"oΙσ,. moifE. Έ; ι.t~.oί} .6 

cϋ-νοίιι6ς, ή, ό" <.iίιιo&ι.t)· φιλικΟς διατε8ειμέ
νος" όγαΜς, εύμενής Ο mIp. ήι"οίκώ. Ιχω=-διάκει" 
μαι εύνοίκΟς (φιλικΟς) πρός τινα. . 
. cύ-νομΙομαι, μία. μίλ. εiι"oμήσoμσ. · πι.tθ. ιiόρ. κ ' 
&νομή8οη" (.ι;"ομο,)· έχω καλούς νόμους, Ιχω κα
λόν πολΙτευμα, εΤμαι .ι;iιoμo,. εΤμαι είιτακτος. .~ 
ιx~.t)ίI 1:6 
. cύ-νομΙα, Ιων. -ΙΙΙ, '1,' wλή διοΙκηοις, τόξις, ςό· · 
νομΙα. 'Εκ .ου . 
cΙ-νομος, ο" (H+tι6μo,,)' ό όπό καλώς YόμoUς 

διατελών, κaλc>ς κυ6ερνώμενος, είιταKTO~. 



... cΔνooc;-cΔπcρJΥραΠ - ό< 

cl-vooc;, Ο". Χ!ΣΙ ςί-ς-ς. χιι,;& οllνllΙρ. cii-VOUIί, -ου .. 
(d+Y60i-"bVi)' εύνοΤκώς (καλώς) διοτεθειμένος 
(διακε/μενος). εύμενής, φιλικός. - Σ:JΎχ~ιτ. είι .. οίι
.~8~Oi. lων. ,W .. ΟΙΟτεeΟi· 6πε;-θ. 8~ .. oίιaτατo;. ' 

• oνoυιfςω, μaλ. ·Ιοω· καθιστώ τινα εύνοϋχον, 
τΟΟ όποκόπτω τά Υεννήτικά μόρια. 'Εχ ,ου 
civ-oϋIoc;, 6 (εvxή+'xω)' !Ι,τι χαί νυν, άνήρ Ικ

'COιJtai. τοΟ όπο/ου δ1jλ. άπέκοψαν τό Υεννητικό 
μόρια- 'ΧΡ1jοιμοποιοi)ντο Ιν 'Aof(J ώ; θαλαμηπόλοι 
(6π6βιν χlιΙ -ςό δνομα: ε~ .. οvχοι=οl η" ε~ .. ι} .. 'xo'll' 
'C8i. ΟΙ φρouρol δηλ. τι"jς κλ/νης). 

• Ιντα, δωρ. 16,11'111. &'ΙΙτα. μτχ. o~. ιιληθ. toi)elμl. 
c6-νώμσς, -011. 6 (dί+"ωμάω)' ό ταxέwς κινοό-

μεν~, εόκ/νητος. 
c.ν~ 'πΙρ. τοίί W,llOOi. aiί"OVi. 
c~σfμIIY, E~χτ. ιΣορ. , α' τοϊ) Wχομαι. 
c~avτoς, ο" (dί+ξαΙιιω)' ό καλώς ξαινόμενος 

(,πΙ μlιλλΙοlι). 
c~cvoc;, Ιων,. cίίξcινος, 0'11 (W+fi,llOi)' ό εύΥε

νής πρός τούς ξένcυς, φιλόξενος, φιλικός 11 ci'll
ι!tω. .ιJfC'llOi - Μλσμος πρός ύποδοχήν τών ξέ
νων, Ic'llQw Ι n6 .. ,'f0; Wξ.Ι,ll0i ώνομGtοθη χατ' , ε\ιφτ,μι
ομδν 'i) cllαόρη θιiλll,OOIl', ~τι, πρδ tij; Ιχιιτίρωβεν 
lI!)tfj, 'τxαταoτιioιω, Έλλijνων άποΙχων ώνoμιiΙ;;ι,;o /1-
1 ... 0,. τ. Ι. όφιλόξενος, λότψ τη, 6αρ6αρότητο, των 
χιχ,;οιχούν,;ων ,;& παριίλι:! ,;η,. ' 
, cδ-ξcατος, Ιπ. iίίξcατος, ο .. (χαΙ _", -0,11) (εlί+ 

14(0)' ό καλ"ς έξεσμένος, καλώς έπεξεΙΡΥοομέ
νος, ώ~ α \ισμένoc;. 

cli-ξooς, ίπ. Ιϋ-ξοος, 0'11. ,π. τιν. liίξoν (.lί-+ 
liω) - WfaOrOi (βλ. λ.). 

,ιύ-ξύμ-61ιιτος, cli-ξύμ-βο1oc;, cύ-ξύν-cτoc;, 
in. τύποι άν,;Ι "ανμ-. 

ci-oliu, μίλ. -ήοοο (wοοοι;)' fxw καλήν (έλευ· 
~έpαν) 6δόν 1ι δ/οδον, ΙπΙ ρΙοντο, Mα,;o,:E~ ιxojtoίl το 
c6-oδla, (WoUιιo). '1ι ' καλή πορε/α, ' καλόν τα

ξ/διον. 
cO-oδμoc;, ο" (ιΗόδμή)' εύοσμος, καλήν όσμήν 

έκπέμπων, εύώδης • 
• ϋ-oδoc;; ο" (alί+dUi)' εύδιΜατος, εύKόλWς τα

ξιδευόμενος, δια6αινόμενος U ού τό πέρασμα εΤναι 
έλέόθερον.- ·rItIpe. εVοδώταΤΟi. 'E~ α~,;oίI ';0 
c6-οδόω, μ.λ. -ώοω' πα~η,; .. , μΗ. ~oδωfHιooμαι' 

ΠΙΧθ. ιΣόρ. 01' ήωδώfJ.η .. • 6όλλω τι εΙς τόν όρθόν 
,δΡόμον, καθιστ" τήν πορε/αν τινός καλήν.-llιχθ1j';., 
έπιτυγχόνω, cπηΥα/νw καλό" προκόπτω. 

ciιoi' tίαχχιχoν ίπιq:ώνημll (λατιν. evoel). 
c1-o16oς, ο" (ali+&APoS')' πλοόσιος, εύδα/μων. 
.6-οπ1έω, μΙλ. -ήαω (wonA0i)' εΤμαΙ καλ"ι; έξ-

ωπλισμένος, καλώς παρεσκευC'!')μένος. ' 
c6-0n1lα, 'i)' ή καλή κατόστασις τών δπλων, ό 

Kαλ~ έξοπλισμός, ή καλή ΠΡΟΠοΡασκευή. Έχ ,;oi) 
cO-onloς, o'll(alί + 6nAo'll)' 6 καλώς έξωπλισμέ-

νος, καλως παρεσκευασμένος. .. ' 
cϋ-opyqαiα, '1/. ήπιότης θιαθέσεως, πρα6της.'Εχ του 
cύ-όΡΥιιτος, 0'11 (alί+der';)' 6 fxwv ήπΙους τρό

πους, ό πΡδος, όπηλλαΥμένος πόθους.- 11 ό εύέ
ξαπτος. ΈπΙρ. -τω. = ήπ/ως. 
cύ-oPKiu, μιλ. -ήοω (n;οeΚΟi)' όρκ/ζομαι όλη

θώς, παΙρνω όληθη δρκον 11 τηρώ τόν δρκον μου. 
Έ~ ιx~,;oί) ';0 
εύ-oριιησfα, 11 (woexiιιo)' τό τηρείν πιστώς τόν 

δρκον. • . 
εύ-οριιία, 1) (wοeκέω)=εvοeκ"α[σ (8 6λ.):Εχ ,;οίΙ 
εϋ-οριιος, 0'11 (ειί+,δ'ρχΟi)' ό πιστός εΙς τόν δρ~ 

κον του, ό τηρών τόν δρκον του : έπί δρχων, Ομ .. υ
μι .;;t)ρκα (ώ:; έπ(ρ.) = όρκίζομαι άληθινό, πα/ρνω 
όληθη δρκοΥ' .;;oexd .. (έαn~=εΤνα! σύμφωνον (ού
χΙ ένοντίον) πρός τόν δρκον , τινός.' '&;; ,αιίτοί) το 
εύ-όριιωμα, -arOi, ';0 (t;;οeκο.)· πιστός δρκος. 
εύ-όριιως, έπΙρ. τοϊ) .;;οeκοι; = συμφώνως πρός 

τόν δοθέντα ύπό τινος δρκον. 
.ι:ii-oρμος, 01' (~ + οeμοι;)' ό fxwv καλούς δρ

μους (et~ τΤιν προσόρμιοιν των πλοΙω'Ι) ιι ίπΙ πλοΙων, 
6 καλώς (όσφαλώς~ προσωρμισμένος (ήγκυροδολη· 
μένος, «όραγμένος»). 
ciί-oρνIς, -r60Ι;. δ, 1) (ι~ + &e,llJ')' ό καλό προ-
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μηνύων, εύο/ωνος, αΤσιος.- 11 ό fxwv όφ~ν/αν 
πτηνών . 

εύ-ό,οφος, ο .. (έ~+έeι!φω)' ό έχων καλήν όιχ>
φή " , ό Ko ~ώς έστεΥασμένος . 

εύ.-όφ9αλμoc;, ον' ό fxwv ώραΙους όφθολμοίις.-
11 ό εύόρεοτος εΙς τούς όφθολμούς.- 11 εύπρόσω
πoc;, εϋJχημος, εύλΟΥ,:>φανής, κατά τ6 φαινόμενον 
καλός (μόνον εί. ,;oίι~ όφθ7.λμι:;ίι, δηλ. άριοτό;). 
(υ-οφρυς, 11 (elί+&~eiJi)' ό έχων ώΡα/ας όφρΟς. 
ε.ύ-οιCω, μελ. ·ήοω (dί+'χω)' κρατώ "αλό Ι κα

λώς ήνιοχώ U μεταχειρΙζομαι καλώς, πεpιπoιooμaι . 
~ύ-oιδcω, μΗ. -ιjoω" fxw όφ80ν/αν όy~ν, 

εύrιlJεΡώ. Έχ τοίϊ 
. cU-oIioς, 01' <εlί+Gx"'rι)' ό fxwv καλός δχ!}ac;U 
γόνιμος, εϋφορος. [eι& ,;Υιν ίτιιμολ. tίλ. 4X60i], 
cύ-πδνιΚ, ii <dί+nα",;'llαΙ ,;ou m;r"lΙμJ)' ό κα

λώς, συνηρμοσμένoc;, συμπαΥής, σ,τεΡε6ς. 
ευ-πάδεια, ίων . cvna){II, ΙΙ· ή άπόλαυσις δυο

θών, τό διόΥειν όνέτως I~ έν τφ πλΤιθ., όπολαύσεις, 
τέρψεις, τρυ:ραl ιι Ι" aUnaθolDal .. εΙμι = διάΥω (δια· 
τελώ) έν ΤΡυφι:\, άπολαύω, διcσκεδόζw. Έχ ';00 

cύ-παθέω, μ.λ. -ήοω' διόγω 6Ιον εύτux", εύφΡα/
ν.ομαι, διασκεδάζω, ζQ μέ δλας μου τός όνέσεις. 
'Εχ ,;oίl ' 

εύ-πδδΙΊC;, -ι; (ali+nα6a;" ,;οϊΙ πιίοχω)' ό διόγων 
6/0ν ή~υπαθη, ΜροδΙαιτος ~ εύαΙσθη Γας εΙς έζωτε
ρικός έντυπώοεις, εύερέθιστος (6 εύK6λWς δηλ. 
πόσ/<ων όπό τινος). 

cu-niiiq, lων. άντί "πιί6.ια, δ βλ. 
εύ-παιδία, "ι' καλή γενεό τέκνων 'Εχ · τοΟ 
cG-nαIIί, -αιδο •• δ, 1), (ιlί+nαϊ • • 6 fxwv πολλό 

καλό τέκνα, 6 εύτυχής εΙς τέκνα. 
cG-nαKToς, ~ωρ. ιίντί wn"χτο,. 
cύ-πάΙδμος, 0'11 (ιlί+nαωμ"γ ό έπιδεξ/αν fxwv: 

ιήν χεΤρα, έπιδέξιος, έπιτήδειος εΙς τό κατοοκευό
ζειν τι, εύμήχανος, έφευΡετικός, τεχνικός. 
cύ-παρ-άΥωΥος, ο .. (ι~ + naeIίrιιo)' ό εύκόλι.ιο: 

μεταφερόμενος (μετακινοόμενος) U ό εύKόλWς πα
ρασυρόμενος, εύκόλως έξα~ατώμενoς. ' , 

cύ-πάρCiος, 0'11, ~ωρ. άντΙ ι~ndeιιοι;. -"0. (βλ. λ. ). 
εύ-πσρά-πειστος, 01" 6 εύκό ,ως παΡαπειθόμενος. 
cύ-πάρ-cδρoc;, 0'11' ό σταθερώς παρακολουθών, 

διηνεκώς παραμένων n ό έΥκαρτει:;ών, όφωσιωμέ
νος εΤς τι , προσκεκολλημένος εΤς τι. 

, cύ-πάρcιος, ο" (ιιί+nαeιιά)' 6 fxwv καλός (ώ
ρα/ας) παρειός, καλλιπόΡεΙος. 
cύ-πάρδcνος, 0'11 (ιlί+nα~"'''o,)' περ/φημος διό 

τός ώραΙας παρδένους.-. ήM~{H"o" ιJlex,,
Δ/ρκη, ή εύδαΙμων παρθένος ! 
cύ-παρ-6ξυντος,ο'll (dί+nιxeoΙV .. oo)' 6 εύKόλWς 

παραξυνόμενος (έξερεθιζόμενος)' 
cύ-πάρ-iiφoς, ο" (dί + nα~lIφή)' ό έχων ώρα/αν 

παΡυφήν, ώΡαΤα κρόσπεΟΟ, leΙ(J ίπΙ φοι;ιμα(,;αιν, 
c ... ~niTipclα, 'fι (dί+nατήe)' θυΥότηρ εύΥενοϋς 

πατρός, ί~Ιθ. 'tfj, Έλίν1j.. ' 
cύ-Ώδτρ{διμ;, -011. Ι (ιιί+nατήe)' ό έκ καλοΟ (έξ 

εύΥενΟϋς) πατρός καταγόμενος, 6 έξ εύΥενοϋς 01-
ΚΟΥενε/ας.- 11 ίν Άθijνιχι" οΙ wnα'feltJa, (λll,;. oρtl
mAtes) ciπιτiλουν τΥιν πρώ';Υ)ν ,;α(~ιν, οΙ :rιωμόeΟJ τ'ή'l 
eautiF'ιxv, χαΙ οΙ δημιοveΥοl τΤιν ,;ρΙτην ,;ιi~ΙV, 
εϋ-πατρις, -Ιδοι;. 'i) (dί + nατήe)' ήγεννηθετσα 

έξ εύΥενοϋς πατρός, ' θηλ. τoίl c~nατelδηι;. 
cύ-πάτωρ, -οeοι;. δ , r,-.~nαreitJ" •• wnατ~ιS', 
cύ-πcιθΙΊC;, ii (ιlί+πε/60μαι)' 6 πραθύμως ύπα

κOUων, εύόΥωΥος, χειΡοήθης.- 11 ίνιρτ. (κατα)πει
στικός, 6 εύKόλWς πεΙθων. 
cϋ-πcιστος, .0'11 (ιlί + n.i60μιzJ)' ό εύκ6λως πει-

θόμενος. ' 
cύ-πέμπc1oc;, Ο". (ειί+mμnοο)' ό μειλιχ/ως προ

πέμπων (όδηγών) R εϋπεμπτος, εύκ6λως όποστελ
λόμενος. [βλ. πΙμπω]. 
cύ-πcνθcρoc;, 0'11' 6 fxwv καλόν πενδερόν. 
cG-ncn1oc;, 0'11' ό έχων ώραΤον πέπλον, 6 καλώς 

ένδεδυμένος. 
cύ-πcρι-άΥωΥoc;, ο" (dί + nιeJιί,Υω)' ό ,εύKόλWς 

περιαΥόμενΡς, εύKόλWς περιστρεφόμενος. 
cu-ncρl-y~ayoc;, 0Υ «(lί +nιeΙΥeάφaι)' ό ε{ικ6-



ce\ncρlΥρσφος-c6nρ60c3ρο< 

λως περιγραφόμενος, δν ευκόλως δύναταΙ τις νά 
σκιτσ6Ι::r:1, ό ~xω.ν ώραlος τάς έξωτερικάς γραμμός 
(ώραΤον περlγρaμμα) . . . 
cύ-ncρf-ΥΡδφος, o~ (W+π.eΙΥecιφι7)=-ι:ιj> ·προηΥ. 
ιιύ-ηιιρf-ηδτoς, o~ (W+ΠCeIncιΙOCQJ)' περl δν δύο 

ναταl τις νό περιπατι:\ εύκόλι.ις. 
ιι6-πιιρf-σnαστoι;, ο .. (W+ΠCeIIrn4QJ)' ό εύκόλι.ις 

δυνάμενος νά συρδι:\ όλόγυρο . 
. cIi-ncpί-oτIToς, (.~ + n.eI1cncιμoI)· ό εύκόλι.ις 

περl6όλλων, περιοτσιχlζων, πολιορκών. 
ιιιi-πιιρf-τρcπτoς, ο" (W+~eIιoecnl»)' ό εύκόλι.ις 

περιτρεπόμενος (άνατρεπόιιενος), εύμετά6Χητος, 
όοτ08ής. ·: .'~ 

It6-niTiloι;, o~ (w.rnCιocιlo~)· ό ~xων ώρατα ΠΙ· 
ώIcι (1:. Ι. φύλλα). 

It6-niTItιa, fj" εύκολlα: ~.' ~πcτ.lcι~εύKόλι.ις. 
2) ή εύκολlα περl τό λαμ6άνειν i'j ~xειν τι (λιι'\ . ca
ρl&). Έχ τοί) 

ΙΙιϊ-πιιτι\c;, i, (.~+π.α.ί~ -ι:oίi nlnτω)' χυρ. ό πlπτων 
KOλQς i'j εύκόλως 11 δθ.ν, εCιKOλOς, δνευ δυσKόλl~ς, 
ευXερι'jς (λιιτ. fACllis) a δφ~νoς, πλouσιοπ.όρσχ<>\:;. 
[δι' Ιτυμολ. βλ. nΙπτω). 

Itu-ncTρoι;, o~ (w + ΠΙτecι)" ό. έκ καλοΟ (1:. Ι. 
σκληρΟΟ.) λlδou. ' 
· cιϊ-ηιιτώς, !ων. -Ιως, ΙπΙρ. 1:06 "_τ",' . εύκ6-
λως, έπσρκQς. αυΥχρ. "π"Ιατ.ρo~ χcιΙ ·e~. 

c6-ηΙΙΥ{ις, i, (.~πι1)'t'Vμι)·="ncι""'" .G.m,HTO,· 
KαλQς κατεσκευοσμένος, συμπαγής, στερεός. 
· cΟ-ηιιιιτοι;, O~ (W+πι1Υ.vμι)· ό κσλώς συμπεπη· 
Υμένος, καλώςέκτισμένος, συμπαγής Ι ίπΙ 1:υροίί, 
ό καλwς πεπηγμένος, σκληρός. 

cu.nιIιlIIξ, -,1ΗΟ', 6, -Ij' ό ~xων ώραlον πι11,1Ηα 
(περικεφσλσlαν). 

ιιΟ-ηήνοι;, o~ (w + πι1~). ό KαλQς ύφασμένος, 
ό έκ λσμπροΟ ύφάοματος. 
· C~nιιlϋς, V' ό ~xων ώραlσuς . · πι1χ.ι, (6ραχlο 
ναςl, ώραlας χεΤρας. 

cιϊ-ηίδαξ, -ΟΗΟ" δ, -Ij' ό Ιχων άφδονlαν πιδόκων, 
όφ~νlσν πηγών. . 

cιi-nlaiW=.~,,"Iι'HQJ Έχ ,οι) 
ε6-ηIΙής, i,=~n.I6ιt,· ό ύπακούων, πει8ήνιος. 
ιιΟ-ηιστος, 'O~. δ;ιος έμπιστcισύνης, όξιόπιστος.-

• ό εύκόλως πιστεύων, εCιnιστoς, -μωρoπlστεuτoςι. 
-ίπΙρ. -r ". 

cu.nfwv, O~, Υ.ν. 'o~o,' πολύ ποχύς, πολύ πλού· 
αιος. 

ευ-ηλΙτής, l,(W+n14ιoo,)' ό Ιχων καλόν πλάτος. 
κΟ-ηλι:ιος, α, ο .. ' ό καλώς πεπληρωμένος, πλήρης. 
ε';'ηλι:ιι{ις, Ιπ, iii-nλcιιής, i, (.Ιί+Π).ι!Ηω)· ό κα-

λώς"πεπλεγμένος: ~l'1'ΡOΙ ΙίίαΙ.χΙ., (6λ. wnuxTo,). 
· cii-nlCKTOΙ;, ίπ. Ιϋπλcιιτος, o~ (.δ+πυΗ",γ ό 
καλώς πεπλεγμένος, i<ολwς συνεστραμμένος: HJ
n,ι.ΗΤΟ, ~lφρo, = δρμα Ιχον τός πλευρός πλεκτός 
(ώ;; οΙ χ6ψινοl). 

cΟ-ηλοlα, ίπ. εύηλοΙιι, -Ij (dn100,,)' ό καλός 
πλοϋς, τό καλόν ταξlδιον. 
ε';'ηλόιιαμος, ίπιχ. iiinλόιι-, O~· ό Ιχων ώ

ραloUς πλΌκάμους, ώροlαν κόμηψ Ιδl6ρ. θηλ. lίίπλο-
Hαμi" -ϊ~o,. . 

cu..nloKoς, o~=.ι;πI.HΤO'. 
κΟ-πλοος, o~, χοιΙ χoιτdι αυνοιΙρ. είί-ηlouς, -0_ 

(w+n1ιfω)"ό πλέων καλως, ό κάμνων καλόν τα-
ξlδιον Η ό καλός διό πλοΟν. . 

ιιύ-ηΙi1ν{ις, ίπ. iϋnλυν{ις, l" (w+πιvt'ClO)' ό κο
λQς πλυδεΙς, κ08αρ6ς. 

ι:Ο-ηλωτος, ο" (w + πΙώω)' ό εύνσίκός πρός 
πλοΟν. 
εΟ-ηνοla, ποlη1:. ειiηνoΙιι, '-Ij' εύ'κολΙα περl τι'ιν 

όναπνοήν, τό εύκόλως όναπνέειν, εCιKOλoς (έλευ' 
θέρg) όνοπνοή.- • εύωδlα. Έκ 1:01) 

cu..!JYOoς, Ιπ. iii-nvoός, O~ χοιΙ .cι1:dι ouvcιIp. 
• G-n,.ov., ov .. (.li + n"Ιωγ ό KαλQς fJ έλ(:υδέρως 
όναπνέων Ο ό παρέχων έλευδέραν τι'jν διοδον εις 
τ6ν άέρα.- • ό εύωδιρζων, έκπέμπων εύc.ιδlαν.
ΣυΥΧΡ. "Πf'Oώτ.eο" ώα •• άιΙ -π"oVατ.ιο". 
cύ-noδfα, -Ij (.ι;nοv~)" τό έχειν Ισχυρούς καΙ το

χετς πόδας. 

cύ-ηοιιιτlκ6ς, ιf, ό~ (w πο,ώ)' εύερΥετικός. 
εύ-πΟΙιιτος, o~ χοιΙ -'Ι, -o~ (.li+·ΠOIaQJ)· ό KαλQς 

πεπσιημένος, KaλQς εlργασμένος, καλwς κατεσκευ
ασμένος. 

cu.noIIa, -ιι (w+.-ιι:o,cOJ) · εύερv-εαlα, 
ι:ύ-ηofιιΙλος, o~ ι" + .-ιι:οΙΗΗ,ο,)·. λlaν ποικlλος, 

πολυποlκιλος. -
είί-ηοιιος, O~ (w.rn6Ho,)" πλούοιος εΙς έριον, ό 

έκ λαμπρaO έρlσu. 
cu.nόΙcμος, O~· ό καλός κατά τόν πόλεμον, ι

κανός έν πoλέμ~. 
. ι:l-noμηoς, o~ (w.rnCμnQJ)· ό καλώς (εύτυχως) 
πέμπων (όδηγών), εύμενής, εCινouς. 

cIi-nopiw, μίλ. -"οω' ιi6ρ. οι' ~n6e"Ircι (.ι;ποeο,)· 
εtμαι εCιπapoς, ευημερW, εύτυχώ, εύρlσκcμαι έν 
Koλ~ καταστάσεl, ~xω άφθσνlαν πράγματός τινος 
(μιτdι 'Υ-ν.). 2) εύρ/σκω τόν τρόπον (νά κάμω τι), 
Ιχω τήν δύνcμιν.- 11 παρέχω, πραμηδεύω Ι ποιθη1:. 
έχω άφδονlαν τινός, όφθονώ εΤς τι .• ~ ΙΙ~1:?ί) τ6 

ε';'ηoρfα, -Ij (a"noeiQJ, .ι;πορο,)· ή εύκολlσ, εύ
χέρεια, Ικανότης μεδ' ~ς κινετται ' Υι πρόττει τΙς τι. 
2) ευκολlα πραμηδεlας, τό πορlζεσδαι δηλ. Υι Ιχειν 
όφδόνως τό άπαιτούμενα : μέσα, πηγαl, πρόσοδοι. 
3) όφδονlα, σωρεlα, άποδέματα Ι πλοϋτac, πλούτη. 
- α ιiν1:Ιθ. τql ΙΙnoρΙα, λύαις, διάλυσις άμφι6aλιQν 
i'j ΟΟσκολlών. "Εκ 1(01) 
cO-nopoς, o~ (w+n6eo,)' ό ευκόλι.ις (δια)περώ

μενος, -εύκολοπέραστοςι.- 11 ευκόλως πaριζόμε
νoς,.εCιιcoλoς, έτοιμος, πρό8uμός, ταχύς. . 2) .πΙ 
προα., ό καλώς έφωδιασμέγος μt τι, πλαύσιος εΤς 
τι, εί.φυής, έφευρετικό:;.- 11I δφδονος, πλήρης, 
πλουσισπάροχος a ΙπΙ προα. "λούα,ος. 
Itu.n6pως, ίπΙρ. 1:01) dnoeo,' ευκόλως Ι έν ά

φδaVIQ. 
cii-noτμoς, o~ (w.rn6Tμo,)· ό Ιχων καλόν 316· 

τμo~ (τυχην, μοΤραν), εύτυχής. 
ι:Ο-ηοτος, o~ (W+noιo6~)' 6 εύκόλι.ις πίνόμενος, 

ό ι'j~ τι'jν π6σιν, ECι'fEUaToς κατά τι'jν πόσιν. 
εΟ-ηους, δ, -Ij, -ov~, 1:6, Υ.ν. -πo~o, (.lί + πού;)' 

ό ~xων καλούς πόδας, lσχυρός Υι ταχύς τούς πόδος . 
cιi-nρaycw, μίλ. -"αω-η nedIrIrQJ' εύημερW, ε(ι· 

τυχώ. Έχ 1:oίi . . 
ιιύ-ηρiίy{ις, l, (w + .ΥΟ,)· ό EUΤUXC;v, εύδa/

μων, δόλλων, άκμάζων. 
εύ-ηρiίyία, -Ij ("neaycOJ)" 1:6 .lί πράn.ι", εύτu

χΙα, εύημερlα. 
cΟ-ηραιιτος, o~ (W+.-ιι:ράααω)· ό εύκόλως προτ· 

τόμενος. . 
cu.npaξia, ,Ιων. cUnpιιξfII, t, = ~πραy;cι' καλή 

τύχι;) , έπιτυχlα.- 11 καλή διαγωγή, καλός τρόπος. 
cu-nραξις, -1) . ΠΟI"1τ. ιiν1:Ι .~πecιξ'α. 
εO-ηρcμνoς, ο" (w+πeiμ~ο~)' ή ~xouσa καλόν 

neΙμ"ο .. (στέλεχος, Kaρμόν, έπl δρu6ς). 
cu.nρinCIa, -Ij' καλόν έξωτερικόν, Kαλι'j έμφά· 

νισις Ι κάλλος, κομψότης.- n τό. ευπρόσωπον, -ευ
πρέπεlαι, τό εCιλσγoν, τό ευλογοφανές, τό φαινο
μενlκC;ς μόνον εύπρεπές. Έχ 1:0ί) 

cu.npcniιlίr ., (w + neIfnQJ)' ώ • . χοιΙ νίiν, ό Ιχι.ιν , 
Kαλr'\ν έξωτεΡΙKι'jν έμφόνισιν, κομψός U δθ.ν : 2) 
όρμόζων, πρέπων, κατάλληλος, άρμόδιος U Ινδοξος, 
περικλεής. 3) εCισXημoς, εύλογοφqνής, κατό τό 
φαινόμενον μόνον ' εύπρεπι'jς (iV1:IB. -τ;ιj> ιll,,8i,). 
εO-ηΡεητoς,.~ (w+neinQI)' έπιφανής, ΙνδΟξος. 
εύ-ιίρcηώς, Ιων. -iως, ΙπΙρ. 1:0U .~ne.n"" κομ

ψQς Ι εύσχήμως, εύλoyaφoνQς: αυΥΧΡ. ~ne.neIrΙO .. 
IO~, 6π.ρθ. -Ιαπιτα. 

ειi-ηριιξfιι, Ιοιν. iV1:t ~necιξlα. 
cu.nPlιcIoω (w +- ne"ααω)' ίαφcιλμίνη yPCIqI-r, ιiντΙ 

1:011 HJ neι1αα_6όλλω εΙς τάξιν, τακτοποιώ, διευ· 
eETQ 11 Ιων. ΠΡ1:. HJ neιtIrIr.IrHO~. . . 
cO-npIJOToς, o~ (.~neιtθω)" ό lσxυρWς φuooν • 
cιi-η,..y, _0,,6, -Ι) (W+ne'lcίw)' ό έχων καλά 

~Kρι.ιτήρια. 
. cιi-ηρ6σδειιτoς, ο" (w+neoIrUxoμaI)' δν εύχα
ρlστι.ις δέχεταΙ τις, όρεστός, -εύπρόσδεκτοςJl. ' 
c6-n,6O-cIpoς, o~ = "Μ('.\ιο,· ένδελεχήι;ι 

καρτερικός Ι έπιμελι'ις, φιλόπονος. 



ή-ηροσ-IιΥΟρος, ο" <W+neοοηroρέω)' ό φιλο
φρόνως προσαγΟΡεύων (προσφωνών)τινα, ΠρQOηνής, 
6μιλητικός, -εύπροσήγορος., εύγενης, φιλόφρων, 
ε6-ηρόσ-Ιτoc;, ο" <W+.πρ6αaιμι)' ό πρός ον εύ

κ6λως πλησιόζει τις, «εύκολοπληοΙοστας.. . 
εύ-ηρ6σ-οδος, ο,,' ~π! προσ, εύκ6λως πλησιαζό

μενσς, εύπρόσιτος, εύπροσήγορος (λιχτ, φl faciles 
adilus habel).- U έπ! τόπων, εύπρόσι.τος, εΙς ον εύ · 
κόλως δύναταΙ τις νό φθάσr;J,-τό ά.πeοαοδώτα .. ο1l
ή εύκολωτέρα (προχειροτέρο) όδός (Τι .καl τΡό.πος) 
διό νό πλησιόΟr;J τις κάπου. 
εύ-ηρόσ-οιστος, ο" (a~+neοοφleω)' 6 ε.ύκόλως 

άποκτώμενος, έφιι<:τός 11 εCιKOλOς. . 
εύ-ηροσ-ωηέω, μελ . tiam (ή.πρ6αωποι;)' έχω 

καλήν όψιν, κόμνω καλήν έμφόνισιν (καλήν tπΙδει
ξι ν), εΤμαι εύπρόσωπος. 
εύ-ηρoσωηό-ιcoιτoc;, η, ο" (av.πeό"ω.πΟΙ;+ΚΟΙ...,)' 

ό κεΙμενος oCιτως, Cιστε νό παρα.;σιόζr;J φοιδρόν 
δψιν. 
εύ-ηρόσ-ωηoc;, ο" (~+.ne6awno,,)· 6 έχων ώ· 

ρσ ίαν δψιν (έμφάνισιν), ώρατος τήν μoρφ~ν 11 μτψρ, 
ευσχημος, εCιλoyoς, 2) κομΨός, χαρίεις, έχων φαι-
δρόν τό πρόσωπον. . 
εύ-ηροφάσιστoc;, ο" (ιι~ + .πl/οφaα'ζομaι)' 6 εύ

κόλως χρησιμεύων εΙς πρ6φaσιν Ι δι' δν εύκ6λως 
εύρ/σκει τις πρeΦOσlν, σuyyνωστόζ, δυνάμενος νό 
δικαlολογηθι:\, εύλογοφονΓ1)' 
. εβ-ηρuμνoς,." <~+~fιμ1'Cl)' 'πΙ πλοΙοιν, τό Ι· 
χον ώραΙαν πΡύμναν. 
cG-nρyρoς, ο" (11Ι + Πf~)' 'πΙ tτλoΙOIν, τό t-

χον ώρσ:αν πρQρσv. . . 
cG-nTcρoς, ." (d+lΠaI/6,,)' 'πΙ ΠΤ1]'Ι6'ιν. ό Ιχων 

κολός πτέρυγας, ώροΤα πτερό R μτφρ, afJrTal/OI fV-
1ΙαΙΗιι;=γυναΤκες εύγενοΟς καταγωγ r ς. έπηρμέναι 
(έχουσαι μεγόλην Ιδέαν περl έαυΤών), 
ιύ-ητέρϋΥος, ." (W+IπΙevfγ=af.πτaI/Οf' ό έχων 

ώραΙος πτέι:;υγας. 
εβ-ιrτoρ&oς, ." (W+o1Π'6Ilθor)' ό έχων ώρο/ους 

κλόδους. 
εu.nUΡΥος, ο,,' ό έχων ώρα/ους πύργους, 
ε6-ιrώyων, .", Υιν, -_οι;' ό έχων καλόν πώ

γωνο (γένειον), 
cG-ιrwAoς, ο,,' ό έχων πολλούς KOI καλούς πώ

λους n ό τρέφων λαμπρούς Τππους, 
εύρόμην, μ.σ. ΙΙόρ. α' τοϋ waIaxm, 
εύράξ (IIlίρo.)' _πΙρ: πλαγΙως, έπl τrjς μιδς πλευ

ρας.·- 11 ήράξ nα .. άξ I!tιφώv'l)μσι lΙι::Ι τον έχφoΙSισμόν 
πτηνών. [wράξ ιiν τφ δμ'l)ρ. arij δ' ιιύράξ (Λ 251, Ο 541) 
(α .. ;; δε Fράξ. πp~) •. ράααω' ιΧττ. ρά .... ω. ιϊόρ. Ιρραξα' 
IΙΧΠ . *vragh·· χιιρ. lipιx ήeάξ -= « προσκρούοντος.]. 
εύρΙα, ιχ Ιτ. άρσ . η o~~. πληθ. το!! SlJeVf' ώσ, lων. θ'l)λ. 
εύρέθην, πΙΧθ. ιϊόρ . ιχ' ,r,,1} _lιρlακω. 
εύρείν, 6π . • ~I/έμJI"αι. dItpι:p. ιΧορ. 6' -ιοϋ ~ρlαHω. 
εύρετέος, ά. ο;.. ρ'l)μ, ι!πΙθ. <tolj alιelaxw' ον 

"Ρέπει τις νό όνεύρι:ι, νό όνακαλύψr;J . 
εύρετfιt;, ·oiJ, δ' θ-r,λ . εύρΙτις, -ιδο!) (a~e'OHQI)' 

6 εύρΙσκων, όνακολύπτων, έπινοών, έφευρΙσκων. 
.cϋρετο, Υ' Ιν, μίσ. ΙΙορ. ΙS' 'tc.ij ιιύρΙαΗω. 
ιύρετός, t7. 6", ρ'l)μ. 'πΙθ. τοl} alJeiOHQI' ό άνευ

ρεθεlς 11 δν δύναταΙ τις νό ECιPr;J, νό άνακαλύΨr;J. 
ε6ρηιcα, εύρημα., ivapy. χσι! πΙΧθ. πρχ. ,0ίΙ a~elOHQI, 
εύρημα, -a .. os."t.ό <slιeiaxm)' δ,τι έχει όνευΡεθι'\, 

πΡδγμα όνακολυφθέν, όνέλπιστον κέρδος, «εCΊρη-
μα. (<<κελεπούρι») Ο ίν,ιίΙθβν Υινιχώ" κέρδος, πλεον· 
έκτημα, δφελος. 2) ίπΙ πιχlδΙοιι, έκθετον πα .. 
δΙον, - 11 έφεύρεσις, όνακόλυψις Α έφεupεMν όνTl' 
φάρμακον, θεραπεΙα. 
εύρ"ν, δωρ. ιχντ Ι aileai". 
εύριισ .. εηής, i. (.veΙακω+Ιnοι;)' ό έφΕUρlσκων 

λέξεις 11 πολυλόγος, σοφιστικός). 
εύρfισω, μiλ, το!l weIONCAI. 
εύρfιτωρ, -ol/os, δ (a~lllONΙΙO)' ό έπινoCιν, έφευ· 

ρ/σκων, όνοκολύπτων. 
εl-Ρίνος, ο" (8lί+6ιtt6ι;γ ό έκ καλοΟ δέρματος. 
εlΡίνος, Υιν. 'tc.u alSeas (11 ΙSλ.). 
.~ρIιιoς, 6 (W+,amJ, ,ιπΙ,ιιο)' πδν ρεομα (στε

νόν) θαλάσσης, δπου ή πσλΙρρoιa εΤναι όρμητική U 

κιιρ. ο!ίτω ώνομι:fσθ,l,! 6 πορθμό. 6 χωρίζων τΤΙν EσΙSσισιν 
άπδ τ~, ΒοlωτΙιχ,· χιxτdι τού, ιχρχΙΧΙοο. 'Έλλ'l'!νιιl: fι 
πλ 'ι)μμιιρ!, χσιΙ !μπωτι. 'ν'l)λλctσσοντο 'χιΤ IIt,ctxl, τ1/' 
'ιjμίριχ,. . 
Έnιμ.: aiίριπoι; <W+6a~ (- όρμητικ6της, όνt· 

μων, κυμάτων χ. τ.τ.) . Πιριχι,ίρω xιxτdι τόν ΉσιlX. ιf
elnio, ίπων!)μ~ζ!τ., 4 Ποα.ιδώ,,· πιιρ' ιi ... "I/fnl· 
δηι; ώνομdζsτο &.νιιμο, πνίων έχ τοί! E~ρΙπoιι. 

εΙ-ρΙς, 'Ι"οι;, δ , 'iJ (.-δ+61ι;. e''')' ό έχων καλήν 
ρΤνα, δηλ. όξεταν δσφρησιν 11 μ':ΡΡ . δεινός Εlς τό 
ό'lιχνεύειν ύπόθεσΙν τινα. . 
ΕΥ'ΡΙ'ΙΚΩ, μιλ. alJet7aιιo' πρχ . ενηΗα η "vl/η-' 

ιϊ6ρ 6' weo" i'ι "(ίρο,,. προστ. ItiJei. ctItpιp. IVj?ai".
μ'σo~, μίλ. aiJetiaoμaa' ιiόρ. ΙS' ιlJe6μη" η "ύρόμ"", 
μτγν. ιiόρ. ιχ ' Weάμη".- Dιxe-r,t., μiλ . aiJealJiιaoμaa. 
χοι! μίσ. ('ν <t1j ιx .~t1J ίνν.) ave;'aoμaa' άόρ. ιχ ' ~Ilέ
δη" i'ι "lJ2I/hι'" πρχ. aiίeημαι Τι ηveημaι.- Ι εύ
ρΙσκω, έ5ευρΙοκω, άνακολύπτω 11 μι.' ιχΙτ , το!l σιισ-ς. 
ιiντιχ. eveημa ciJe'axw = κόμνω μΙον άπροσδόκη
τον όνσκόλυψ,ν , i'ι Ιχω Ιν όνέλπιστον κέρδος, 2) 
σχεδιόζω, έπινΟώ, έφευρΙσκω.- 11 EIJpIOKW, άΠOKΤCι, 
λαμ6όνω, κερδΙζω, προσπορΙζομοΙ. τι. 2) ίπ! 'μ
ΠΟΡeιιμctτων κλπ., εύρΙοκω μΙα'! τιμήν (<<πιάνω μιό 
καλή τιμή.) U 'ντιυθιν, όξΙζω διά τι, εΤμαι δξιος τι
μι'\ς τινος, πωλCι εΙς τινα τιιιήν. 
Έτvμ.: πpΙSλ. Ιρλ. fu", «Ιιιπ. ν.-ν,·), frlth (laΠo 

"νΓί-Ιο- η "νre-tο)-ηuρέCη' «ρμ. ιι-r.m (-σuλλαμ-
6όνω), gerl (αΙχμάλωτος) «ΙΙΙΚ. -ν.,_)· τ6 ΙΙιισt'ι 
πνlΒμιχ 6:ρι/λι,ιιl ΙL, ιϊνιxλoyΙσcν πpiι, τdι σιινΦν. ΙΜ,,,, 
ΙΗέαθοι κ. 11. , τό δΙ ιiPXlκiιν ,οιν. ιΙνσcl ΙΙΙI't, κρό&ημOl 
"e- ώ;; iv τφ IΙUlω. ι,βαιόι;: ".urO-. δΙσl, vere<I)-. 
εύ-ροCω, μιλ. -ιtαω (deoo,)' ρέω KaλG:lς (όφΜ

νως).- 11 μτρ:ρ. πρoxωρCι καλώς, ιύημερCι, εΤμαι 
εύτ~xής ·- 111 εΤμαι εύφροδής, εϋΥλωττος. 
ευ-ρof~ητoς, ο" (ιlί+ρo,'~ω)' 6 σuρΙζων ι'ιχηρQς. 
εύ~ί,μην, εϋροιμι, ι~χτ. μ'σ, χαΙ 'νΙΡΥ. ΙΙορ. ΙS' 

το!! sv~,axoo, 

εύρo-ιcλύδων, -ω1ΙΟ,. 6 (.-δροι; + Η.ι.&_)· 8υελ· . 
λώδης δνεμος (μνΤjμονiuόμavι:.ς; Ιν Dpιie . 'Aπoσ~, 27.14:). 
'iJ λιιζι, φιχΙνιτιχl lΙηλοΟσιχ θύιλλιχν ie ciνιιτολ~ν. . 
εϋρομες, aw? ιχ' πληθ. ιio?, ~' το!) alJelaHω. 
εύΡΟΥ, 6,όρ. ΙS' τοil ιι~ρ'αHω. 
cu-ρooς, 011, χιχ! χιχτόι σιινιχΙ ρ. ευρους, ov" (ai+ 

6100)' ό κολώς (όφθόνως) ρέων, ό fxwv ώροΤα ρεύ· 
ματα.- 11 ίπ! λί,ιων, ρέων, εύφΡοδής, εCιyλωπoς, 
γλα~υρ6ς. 
cu-ρonoc;, ο" (d + ,έπω)' 6 εύκόλως ~έπων η 

κλΙνων. 
Εύρος, t· νΟΤΙόανατολικ.ός δνεμος (λΙΧτ. Eurus), 
Έwμ, : ιιι,ρα. (ήιιρο·s: .Ι;ω' -ς& ψιλόν πνιίίμll 

civ.! του ιiνιxμινoμίνoιι δ:χσίο, πlθιχνώτOlτιι όψιΙλιτοιl ιl, 
ιiνιxλoγΙσιν πρό; τό aiJea, 
εύρος, τό (wevs)' τό πλι:fτo, Ιν ~ντlθίσιι πρό, <:6 

μ;;ΗΟ' Τι iίψo •• 
Ιϋ-ρp~φής, · 'π. ιiντΙ ήραφήS' (ιδ + ,CΊΠTω)' κα · 

λώc έρραμμένος. 
Ιϋ-ρρcής, ί, (ρέω)' ίπ. γιν . liIeeaior ('ΡΙH,(ιi'''! 

w.ecoiί.>· 6 καλώς ~ων. 
Ιϋ-ρρεΙτης, -ov, t=liJeeeti •. 
ιυ-ρρooc;, έπ. ιiντ ! weoo. (ΙSλ . λ,). . 
εύρύ, 0~1I . του aveV., έν χρτίσβ ι σιιχν , άντΙ Ιιτιρρ. 
εύρϋ-άΥυιος, α. ο" {ε'l/v...ι-dΥvιά)' ό εύρεΙας ό-

Υυιός (τ. Ι. όδούς) Ιχι..ιν, xoOJl-r,tLXGV iπΙθ. μιγιiλων 
πόλιων Αν τ~ Ίλιilll ,οίι Όμ'ήρ')ιι , σxι~ό'l ~. Itctv.O'tl 
,π! τ~, T~oΙιx, κιχ! τιDν 'Αθηνών. 
Έτvμ,: 'iJ λ. χυρ. σΥιμ. ό . προστατεύων τήν όδόν, 

διότι '1:ό cιι' συν~.τ. ήeVo ά.νΤιχlι ι!ς; <t'ijv Ιιχπ. ~ . "verau-, 
Ι; -Jι, κιχ! τ6 δμ'lj?, levafJ.αa (= προστατεύειν) Χλπ: 
ΙSλ , 'evμaa χιι! 1I:pΙSλ. ΕνevαΙ-Ιaοι;; ΕVetί-Ιaωι;. 
εύρυ-a'χμας, 6 <ινevι;+αΙχμ!f) ' όέχων εύρύ δόρυ 

('1:, Ι. πλατεΤαν λόγχην, i'ι μακρόν έκτεινόμενον 
δόρυ) n Υ.ν., ό καλώς (Ιαχυρώς) έξωπλισμένος. . 
εύρu-βlας, lων. χιχ! ίπ . • βιης, ·ov, δ (ιiιl/vι;+βιιι)· 

ό εύρέως Kυ6ερνCιν, οδ ή δύναμις έκτεlνεται μα· 
κρόν, ό μεγάλην Ιχων δίιναμιν (wevα{}a""ι;), 
.'ρu-6CμcΙΙος, 1Ι:0Ι,lΤ, -Nμ~ι1~ ο" (",νι + 

ΙΗμι6.ιο,,)' ό Ιχων εύρtα τ6 θεμέλια,~, Ι. ό ΟΤΙ· 



cι'ιρυaμlα-cι1σι:λμOCί 

ρεό lΧμελlωμένος, fι καΙ ό εύρύχωρος, έκτετα-
μένος. ' 

' εύ-ρulμlσ, ofι' καλός ρυθμός, καλή όναλογΙα, 
συμμετρΙα a εύταξΙα, κανονικότης, κομψότης. 'ΕΧ του 
εo-ρulμoς, ο,,' ρυθμικός, ό ~xων τήν πρέπουσαν 

όναλογΙαν τοΟ ρυθμΟύ (λοιτ. numerosus).-Ent π?οσ., 
τακτικός, κανονικός Ι συμμετρικός, κομψός. 
cύ-ρύΙμως, 'πΙρ. 'toi) eiJρv(J.μο~· έν καλι:\ τάξει, 

έν καΜ όναλογΙQ ρυθμοΟ, κομψώς, συμμέτρως., 
cύρύ-.οlnOCϊ, ο,,' εόρύστερνος, εόρύ στηθος 

ΙΧι.ιν. 
cIip .... ρduy, -o"o~' ό ΕUρύ (μέγα) κρότος Ιχων. 
cIip ... lc'pωy, Ο", Υ_ν. ·OWO~· ό Ιχων εόρεΤς (έκ-

tεταμένους) λειμώνας. 
cIiρu-μiIωY, -o"o~, C· - .vtlVXllelow ό ΕUρέως 

κυ&:ρνών. 
cύρu-μiτωnOCί, ο" (wtlvr-!-μhc»no.)· ό Ιχων εό

ρύ μέτι.ιπον. 
cIiρίivaI, ιiπρφ. άόρ. οι' 'to8 eVρVι.φ. 
ι:ύρύνω, μΙλ. -tί"ώ (εύρν.)· καθιστω τι εόρύ n w

Ι!ιί .. ω ιΣΥώ"α = πλατύνι.ι τ6 μέρος έν '4> διεξάγετοι 
ό όγών, πλατύνω τ6 στόδιον τών όγώνι.ιν υ τό μέ
σο., ει'ίρν.,ω=όφΙνω είς τό μέσον εύρόν x~ρoν. 
ι:ύρύ-νωτOCί, ο" (ΕUρiι. + "φτο,,)' ό εόρέα νώτα 

Ιχων (<<φοοδιές πλότες»). 
cIip ... 6ICIσ, ofι (.vgv. + ddό~)' ή Ιχουσσ εόρεΙας 

όδούς. 

cύΡυ-6ιιιις, οιΙολ. cύρύοnσ, 6 (l'f,iιrt6'φομσι, 6'
φι,,)' ό μοκι:όν' 6λέπι.ιν, δμηρ. 'πΙθ. 'toD Διό,. Κοι" 
Ιλλου, δ' ουνθΙ1:. ιΙνιιι 6'φ (- φωνή, }.ClL1:. νοχ) χοιΙ 
οηιι. ό εόρέως φωνών, 6ροντ6φωνος. 

Eτvμ.,. ήρνonσ (d&»iι,,+IaIτ .• oqu- 'ν τιρ 'λλ. 
Ι ••• (-6~λμol), Ιφομσι χ),π.- 'go. "ρ"onιι ι[
νcιι xcιΙ cιΙτ. 'ν. το!! δμηρ. -d,vοφ, δπιρ Ο'l1μ. 1:όν 
μαιχρiν CΙν1:'I1χo!)ν,cι, τόν δρον,6"ωνον, πρδλ. lltIιe. CΙπ. 
t88 cχοιδ" eι'ί~νo_ NΙ~αIo" ... φδ.ηόμeιiO'_· 1:.1. 
"ραφ (eι'ίιιiιs+·Ιφ, CΙΙ1:. 6'mι = φωνή (δλ. 'ν. λ. ,. 
110,,)' πολλοΙ τήν ο'l)μ. ΤCΙύ1:1Iν ιποeιeοuαι xcιΙ 1/' 1:ό 
ήl/vόΠfJ •• 
cΔftύ-o., δ, αιΙ1:. ήll(ιαπσ=eι'ίρvόπ". (8 δλ.). 
cOp';"ncδoς, ο" (w~vrtπIdo,,)' ό Ιχων εύρεταν 

έπιφόνειαν. εύρύχωρος. 
c6Ρύ-ΩΟΡος, ο., (ει'ίρiι, + πόρο,,)' ό txwv εύρε7ς 

π6ρcuς, εόρύχωρα περόμοτα (δρόμούς, δια66σεις), 
ουν. iπΙ τ~, θoιλιiαα-η,. 

cύρ ... nΡωιιτ'α, ofι' ofι χOΙ1:ιiOΤCΙ~I' 1:08 wρvπeιbxτον 
(βλ. λ . l. 

cύρύ-ηρω.TOCϊ, ο'" (Wρiιr-!-πρισχτό,,)· ό Ιχων εό
ρύνπρωο<τόν, λόγνος, όσελγ~ς, οΙοχρόςlΙώο. μοιχός. 

cύρu-ιriίΙ(ις, i" (deiι" + πιί.ι,,)' ό εόρεΙας πύλας 
Ιχων. 

CIip ... piciPOCί, ο. (eι'ί,vs+iI,6eo,,)' ό Ιχων εύρό 
ρεΤθρον (πλατύ ρεΟμα). 
cύρ .... ριωΥ, ovacι, ο'" (ήρiι + iIc»)' ό εόρtως 

ρέων. ΚιχΙ1:!)Ι 6pθό~ιρoν νδι ιiνcιyινώσχη1:CΙI Χβχωριομί-
νω~: elιρv ilQ)JI. , 
ΙΥ'Ρ"'Ι, eι'ίι?εΤιi, eι'ίllν' , Υιν. eι'ίρΙo., eι'ίgeltI., eι'ί

llIo,,~ cιt't. ι •. dgv.. χcr.ί ένΙΟ1:. eι'ίJέίi' Ιων. άνομ. θ-ηλ. 
eι'ίρέσ' πλοτύς, έκτε ταμένος, εόρύχωρας. - o'JΎXΡ. 
eι'ί~vr:etlo. (δλ. xι:r.Ι eι'ί2V)' 
Έτvμ., elιflVo au't'Y. 't/j\ ocινoxρ. υrύh «-vuruM, 

Ζινδ. νουΓυ- «*Vrru-), ouyxp. ΟΙΧνοχρ . νάrΙΥas' iv 
αυνθ. Ζινδ. υΓυ- «*ν~υ·, πρ~λ . oι:r.νOX? grυ-gυrύ , ), 
Ιαιπ . -.ν.Γ- (.{ην., ο-:ιν,χρ. νάΓΙΥΑΙ = γo~θ. lυιίΖΑ 
(κρεΙοσων): αοινσχο. νόsIΥa5), iι eC'fe, 1:')6 e~gv~ προ
'?χιτCΙΙ 'χ 1:01) οΜ. e~tlo. (: σι:r.ναxρ. v6ras-). 

ι:ύΡU σδιιης, ." (wJlιs+atiHo.)· ό Ιχων εόρύ αά
Να. (μεγάλην,εόρεΤον, όσπΙδα). 
cύρu-σ&cvής, i" (eι'ί?iιrtcr"έ.,ο~)' ό ι:{ιρό σθένος 

Ιχων, ,πονΙσ νυρος t-e~}v>cgel'»tr". 
cύρυ-σοΡος, Ο.' ό ,Ιχων εόρεΤαν OCpόv (θήκην 

να:DOO). \ . 
cΟρύ-σΤCΡΥος, ο", {.~~S+.τέe""')· ~ εόρέα στέρ

\'0 Ιχων πλατύστεΡΥος. 
cUρuτΙpως, 'πΙ~. αυγκρ. το!! eι'ίllν. 
cOρVoof'jlOe;;o. (-'I/v, + ~ιμιf)' ό λΙαν τετιμημt· 

νος, ό εύρέως (πανταχοο) τιμώμενος, ό εύρεΙaς 
τιμης 6πολαύων. 

ι:ϋ-ρϋτος, o.,(ε~+ρI",)· ό καλώς (άφ8όνως) ρέων. 
ι:ύρiί-φ~ρtτρης, -ov (ει'ίρiι, + φα~έτρσ)' ό έχων 

εύρείαν (πλατεταν, εύρίιχωρον) φαρέτραν. 
ι:ύρϋ-φυής, έ~ (ει'ίρνς+φνω)' ό εόρέως φυόμενος, 

ό κοτό πλάτος 6λaοτάνων. 
εύρii-χ6δής, l. (εύρiι. + xtIdaroν τοί) xta"U"ιo)' ό 

εύρέως (μεγάλως) χοίνων, ό μέγα στόμα t.Xwv (fι 
γδνΙΥ.,ώ;; δνοιγμα), έπl κυλΙκων π. χ. ' 

ι:ύρυ-χαίτης, · OV, δ (weiιs+xa1r:,,)' δ weaig" (τ. Ι , 
μακράν, βαθυπλόκαμον} χαΙτην txwv. 

ι:ύρύ-XOρoc;, ο., (εύρiιs+χορό. 11 χώρο,,)' 'πιχ. 1:U
πο, aντί εύρνχωΡ'Ο" 

ι:ύρυ-χωρία, Υ,' εύρύς χώρο<;, ' άφθονΙα χώρου 11 
Ι .. εU.2vχω.ρl'1=εΙς τήν 6νοικτήν θάλοοσαν. 'ΕΧ 1:01} 

ι:ύρύ-χωρος, ο" (ει'ίρiις+xώρo.)· 6 εύρύν χώρον 
txwv, «εύρύχu!ρΟC;», ώ. κοιί νiίν. 

ι:ύ-ρώΥης, (εΗρώξ)' ό έχων 6φ86νοος ~γας 
στοφυλης, 

ι:ύρώδης, ε. ι ΠΟΙ"Υ)Τ. άντ ! eι'ίJvo. 
ι:ύρώεις, εσσα, s., (ε~ρώ.)· , ό πλήρης εύρCιτος, 

«μcυxλ!ocμέν~ς», ύγρό::; κοι σκοτεινός, r>vπσι:ός 11 
οΙκΙα εύρώε>'1:αι = ό κάτω κόσμος, • Α,.δης, 1:όt πι,?,:' 
Βι.ογ ιλΙψ loca ,εrιΙA sllU. . 
ι:ύρών, ι:ύροϋσα, Εύρ6ν, μ,;χ. άορ. 6'1:0!ί etJtlloxιo. 
ΕΥ'ΡΩ'ΠΝ, 1j' -t, αημi;:.ινij Ε'Jγ ώπ-η, ιίι; γIfύγ.ι;oι~ι"iι'ι 

δνoμ.~ ~παν1:ωσOΙ 't6 π,:;ωτον 'ν τljJ δμ~ιρ. lΙμνφ ιι,' Α-
πόλλωνcι. 

ι:ύρ-ωη64;, ιf, δ_""iι.' (άν1:Ιθ. 'tf ατet'-aonό.)· 
ΕΥ'ΡΩΊ, -ώr:ο., δ' «μούχλαι, ύ'(ΡοσΙαμετό σ{ι· 

ψεως (λΟΙ1:. slfus, squAIor) . 
Έr:vμ.: eι'ί~ώ,,· elι~ώε&,,· eι'ίιcιoτιιf.· d,." <-Ι

Fgmt-. nr-tiA. οαινσχρ . vόrπah (κάλυμμα, χρώμο), .e 
Ιιχπ. ~. -ver- '(κ'ολύπτειν).· • 
ι:ύ-ρωστlα, ofι· ύγεΙα. δύναμις, lσχός, καλή κοτό· 

στασις τοΟ σώματος. ΈΧ ~oϋ 
cι;..ρωστος, ο'" (W+~ώ1'JlVμ,)' Ισχυρός, ρωμαλέ-

ος. ΈπΙρ. ' ·στω~. ' 
cύρωτι, e01:. Ιν. ~06 eι'ί"ώ,. 
cύρωτιάω (ηιιιώ.-)· γΙνομαι η εΤμαι πλήρης εό:;G:ι

τος. «μουχλιάζω», σήπομαι, φθεΙρομοι ιι βιο. eι'ίgιu
τιών=ζωή «σάπια», aΙος βρωμερός KOI όκ6θορτος. 

'ΕΥ"'Ι, 6 (βλ. x~Ι ef)' καλός, γεννοτος. εύγενής 11 
γ8ν. πληθ.οΜ. lιfGtW ώοιΙ ί; όνομ. Ιιί: δ80Ι δωτήl/8~ 
Itiow =- ΟΙ θεοl ΟΙ χορηγοΙ τών όγοθών (τΙΙΙς εότυ-
~~. ' 

Έτvμ., 1(,.~σ.Ι #., ΥΙ'Ι. lijo" (ιiν~Ι IΙο, XCΙ1:« μι
oτr;Lxijv δμόιοχcιτσ.λ'ljςΙαιν)Ί O~!I. ιtV (πρδλ. 6νομ. , <ΣΙΤ. πλΥίθ. 
7)έα=όγοΜ, κοιθ' Ήούχ.l· δμηρ. lύ, δμηρ. ιiΤ1:. d (
κσλώς)' IfI. (Ιιχπ. -.SU·5, 'x~ .• ι- (= εΙ μΙ), -.ιu-ι 
(ύπόρχων, ζών)γεlινOΤoς)' ΠFl!λ. lσ-(J.~δt; καιΙ Τ~. λ. 
λ. ~ιXς; 'ν λ. 'r:eό. {πρ6λ. Ή"υχ. cl~ά' dA,,"'i, clγcι
διί- ).-πρδλ. σcινακρ. νά5υh (- κσλό:;), ώ:ι. οcr.ν:ιχρ. 
iiΥύh , (ζών~- προδλ. &" .. :ιοινοχρ. su-, Άρμ. h-, rcιAλ. 
su-,' Ιρλ. ιυ- ιο- (καλώς)' πι-ό; τό ocινoxρ. ιυ- ιiν~ι
aoro 'xat 'λλ. ~- 'ν λ. ~.y,ή,,' π~δλ. 4Χόμη eι'ί.( esu- , 
εΙιΥ.νι)" ιο= eιu-g.n:us), Ιρλ . eogan'- itt. γιν. πλ'l1θ. 
lιfGtW (Ιιfω.,) χω"ι~ιτcιι 6πό τινοιν ix 1:0!! ιν. "αΙ ΟΧ.' 
1:Ι~!Τσ.ι πρiι, τ6 Icιπ •• vesna, αcινσxρ . .vάsυh «ίοιπ. 
*vesu-). 

cuaa, 'ewp. CΙν1:Ι lοvοσ, o~σσ, μ~χ. θηλ. 'toi} elμl. 
cuaa, ιiόp. cι' 1:01) nJtn. 
cύ-σΙ6ι:ια, fι (ει'ίαeβή;)' σε&,σμ6ς πρός τούς θε· 

ούς, εύοέ6εlα, ευλά6~ ιο θρησKε~'ΤΙKή lλσ.τ. pieIas). 
2) φήμη έπΙ EύOE6cIQ, ή lδ,ότης τού εύσεβοΟς. 

ι:ύ-σι:6Ιω, μ.λ. ·ήοω (εΙιαεβι,.)' εΤμσι εόσε6ής, 
φέρομοι η ένεργώ ευοεως Ο μιτ' cιΙ~. προ:!., σέ60· 
μαΙ ΤΙνΟ, τΡέφω σε60σμ6ν πρ6ς τινα. 
εύ-σc6ής, l. (&+σ./1ω)· λαιτ. plus' εόοε6ής, ι:ύ· 

λ06ής, ό σε6όμενος . τρέφων σε60σμόν πρός τι· 
(να) ιι 'πΙ προιγμ.., δγιος, ήγιασμένος, Ιερός. 

ι:ύ-σc6ία, [ων. -Ιη, ttot'-qt. ιiντΙ Wοέβ8,α. 
cΔ-σcλμOCϊ, iItLx. Ιl1σσι:λμOCϊ, ο., (.~+ol~μί.ι)· ό 

Ιχων καλό αΙ~μστσ (~. Ι. κολό θρανΙα δι~ τοός 
κωπηλότσςl, cιιΙ~μσ"rσ "σe σΙ ,"rQ""11l8(ltI6"'"rQ)JI κσδι· 
.,. (1:χολ.). , 
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«"εητος, ο" (d + αΙβω)' ό λΙαν σεπτός , λΙαν 
σεδaστός, πoλυσέι3aστoς, 8εΤος, Ιερός. . . 

cli-oιιμoς, ο" ("+Μίμα)' ό Ιχων καλά σημεΤα, 
εύοΙωνος, αΤσιος.- • εύδιά'{νWΣΤoς, φανερός, άξι
οσημεΙωτος, καταφανής. 
εύ-σθcνΙω, μιλ. -ήοω' Ιχω σωματικόν σδένος, 

εΙμαι Ισχυρός, εΙμαιύ'{ιής. Έχ τοίί 
«ύ-σδι:νι\cϊ, Αι; (εδt-αΙU .. OΙ;)· lοχυρός, σ8ενaρός, 

~μαλέoς. 
ειi-σίηϋoς, ο" (d + ormία)' ό Ιχων πλήρη τήν 

σιταπο8ήκην του (οιnνιι - σιτηρόν ά'{'{ετον Τι άρο 
το8ήκη). . 

εύ-σιιάνδιξ, -Ικοι;, δι "ι ' ό Ιχων άφ80νΙαν σκαν· 
δΙκων (<<μυρωνΙων.). 
εϋ-σιιαρθμος, ο" <ε~ + οκιιlρω)' ό ταχέως άνα

πηδών, ταχύπους εύκΙνητος (<<ΟΚΙΙiθμοι; τάΙ! ι) Hl
""οιι;, το U αΗιιΙρει., το Ηι".ϊοθ<ιι" 'Haux). 

«ιi-σιιΙηαστoς, ο" ("+ΟΗεnιί'ω. · καλώς έσκε
πασμένος, όσφaλής. 
cύ-σιιcUΙω' εΙμαι καλώς παρεσκευασμένος, κα· 

λώ:: έξωπλισμένος. Έχ τοί) 
cU-σιιcuoς, ο" (d + OHWojj)' ό· καλώς έσκευα-

σμένος. . 
εϋ-σιdαστoς, ο" (W-t-OHJ2'OJ)' ό καλώς σKιaζό· 

μενος, σκιερός: 
cϋ-σιιΙος, ο" (d+OHJCΊ)' σκιερός, ό Ιχων κα\ήν 

σκιάν . 
cli-OKonoς, .ΠΙ)(.. ιυσιιοηος, ο" (d+OHomOJ)' ό 

καλώς σκοπών, όξυδερκής, δ'{ρυπνος. 2) 'πΙ τ6-
KOU, ' ό Ιχων έκτεταμένην δέαν, fι ό άπό με'{άλης 
άποστάσεως όρι;,μενοςΌ- 1I (d+oHon6It), ό καλώς 
σKOπεΎWν (σημαδεΎWν), καλός σκοπευτής, μή ό
στοχών. 
«Ι-σοια, fj' ύΥιι)ς κατάστασις, εύτυχΙα, εύδαιμο

νΙα. Έχ 'toi) 

«G-σooς, ο" σώος καΙ άσ:ι:αλής, εύτυχής. 
eιi-σncιpής, ., χιχΙ cAσnctpoς, ο., (onei"i!ΙX)' κα

λώς συνεσπειραμένος, έλικοειδής,στρεπτός, έλικτό;. 
«ιi-σnlαyxνΙα, "ι' καλωσύνη KαρδΙaς, «εύσπλαΥ

χνΙα. ώ, χιχΙ νί)ν. 'ΕΧ -,;οϋ 

«Δ-σnlαyxνoς, ο" (d + αnλ.άyX"o,,)· ό Ιχι..·ν 
/JnMYXva ύΥιδ a πλήρης συμπαδεΙας, «φιλεύσπλαΥ-
xvos·· 
εu-σηoρoς, ο" (d+onε1i!OJ)' ό καλώς έσπαρμέ · 

.νος, πλούσιος εΙς σπόρους. 
ii1-ooclμoc;, ίπιχ. ιίντΙ eiJ:rel.l&o •. 
Ιil-σσωτρος, 'πιχ. «ντΙ a1IoOJTeoIt. 
ειi-στάθcια, -Ι) (ήατcι"'i.)· καλή κατάστασις (1-

δΙ, ύyεΙaς', στα8ερότης, εύημερΙα. 
«ιi-στδδΙω, μ.λ. -ήοω' εΤμαι εύσταδής, στα8ε

ρός R 'ΚΙ θαιλι,ίσση, . εΤμαι γαλήνιος. 'ΕΧ του 
«HτΙθiις, 'π. Ιiίσταδι\cϊ, Αι; <d+rοl'ιιμαι)' κα

λώς τε8εμελιωμένος, σταδερός a καλώς τε8εμελιw
μένος n ύγιής, εσρwoτoς. 

cιi-στa&lII, ίπ.. ιiν-,;Ι ήoτά-θειcι. 
«ιi-στΙliις, Ι, (d+ oτcιlιjιιcιι 'tOU οτlllω)' ό κα

λώς loτcιlμ1"o., καλώς παρεσKεuaσμένoς, καλώς 
ήτοιμασμένος a έλaφρώς ώπλισμένος 11 Ιτοιμος πρός 
δρδσιν, χρήσιμος, έξυπηρεTlκός. 
«Δ-στΙxiς, ,,' ό έχων άφ80νΙaν σταXΎWν Ο πλού

σιος εΙς στάχεις, πολύσταχυς Ι καρποφόρος, Υό· 
νιμος. 

ε6-στΙφανος, 'πιχ. ΙiίστΙφανoς, ο,,' 6 καλώ<; 
έστεφανωμένος, καλώς έστεμμένος 11 'πΙ π6λιω,. r'} 
περιι3aλλoμένη διά τειχών καΙ πύΡΥων. 
«ύ-στΙφιος, Ο", Ποιη-,;. τύπο, cf.vor! ήoτlφcιιoo,. 
«HΤΙδiις, Α, <d + οτιβεϊ" τοΟ οτειβω)' καλώς 

πεπClτημένος, καλήν eόσιν Ιχων Ι δυνατά στιι3a-
Υμένος. 

«ι;..στοlος, ο" ("+οτIΙΙω)=wατcιΙή, (δ δλ.). 
«ΗτομΙω, μ.λ. -ήοω' εΤμαι εσστομος, Ιχω ώ

ρατον στόμα a ψάλλω ήδέως (ίπΙ 'tfj, ιiη~6νo,).- 11 
-elιφιrμlω' χρησιμοποιώ λέξεις καλά πρooιwνιζo
μtνoς, fι τηρω 8ρησKΕUΤΙKήν σΙΥήν, ι!, τρ6πον Q)O't1 
ν& ιiπoφιύγω λ.~I\, προοιωνιζομΙνιχ, χΙΧΧ6ν ~ι. Έχ τοΟ 
. «~τoμoς, ο" ("+οτ6μα)' 6 έχων ώρaToν στό
μα I'~Ι t~πιιιν, ό είιKόλWς . χαλlγClΥωΥούμtγ~, tUΆ-

ywyoς.- ό δμιλων fι I)δwν ήδtως, εύφραδής, εσ
γλωττος. 2) 6 χρησιμοποιών εύοιωνους λtξεις, ό 
άποφεύ'{ων τός δυσοιωνους, ό a1Iφ"μο" .ιιφ"μώΥ· 
ό τηρών 8ρησκευτικήν σΙΥήν (δl& ν& ι!ναιl !iacpr.ιλT" 
πιρΙ τoύτ~) n οο},. κλ'ljθ. ώ, ιiπΙρ.: n.el· τοvτω" μαι 
.iίμoμα ΗεΙοθοω-περl τούτων δς τηρήσω 8ρησκευ
τικήν σΙΥήν • a1IJτομ' Ιχε=σιώπα! στγα! 
εϋ-στοος, ο., (ε~+α.oιί)· ό Ιχων ω;;ο/ας στΟΡ-.. 
ε(ι-στόρθυΥξ, -"ΥΥΟ" δ, ή' ό έκ καλοΟ στελέ

χους (καλού κορμού) KατεσKεuaσμένoς. 
εύ-στοχΙα, "ι' το ε~ ατοχά'.οθ<ιι, τό εύστόχως 

δόλλειν, τό έπιτυΥχάνειν εΙς τό σημάδι, έπιτυχΙα 11 
όξύνοια, Ε"ύφυΤα, όγχΙνοια. 'Κχ του . . 
,ϋ-στοχος, ο .. ' ό εύστόχως eόλλων, έΠΙΤυΥχάνων 

τόν στόχον. 2) ό καλώς σκοπεύων. - 11 μτφρ. ό . 
όρ8ώς εlκάζων, όξύνσυς, εύφυής, Ικανός. 
cϋσrρα, -Ι) (είί:.»· τόπος έν ι;ι «έκαψόλιζαν. τούς 

χο/ρους. 
cϋ-στρcnτος, ,Κ. Ιiίστρι:ητoς, ο" (.*αΤi!Ι~)· 

ό καλώς συνεστραμμένος (έπΙ σχοινΙων) a ό ευκό
λως στρεφόμενος, εσσΤΡοφος, λυ(ερός), εύλύγιστος. 

cιi-στρι:φιίς, ίπ. Ιiίστρεφι\ς, Α, <"+ατιlφω)' ό 
καλώς συνεστραμμένος Β εύλύ'{ιστος. 
cύ-στροφllΙΥξ, -'ΥΥΟ" δ, "ι' ό καλώς περιτυλι

γμ~νoς, καλούς δοστρύχους Ιχων, cσ'{ουρομάλλης, 
καiσapoμόλλης •• 
«G-στρoφoς, Ο", ΙΠ. Ιilστρ~oς (d + αΤi!lφω)' 

ό καλώς περιεστραμμένcς, «καλό στριμμένος. 11 
εύκόλως στρεφόμενο:;, «εσστρcφoς., εύκΙνητος 
(<<σδέλ τος»). 
«Δ-στρωτος, ο" ("+Οl,ιώ"""μι)' 6 καλώς έστρι.J

μέν9<; n εύκολόστpwτcς. . 
cli-OΤίiloς, ο.,' ό Ιχων ωραΙοl.ις στύλους_ 
«Ίί-σύμ-61ιιτος, Ο", πr.ιλ~-,;τ. c6ξύμ61- (d+a"μo

' P2Uιo)' ό εύκ6λως μσντευόμενος διά OUΥκρΙσεως, 
δν εύκόλως τκ; εlκόζει. 
cυ-σύμ-601oς, Ο", ποιλ -ΙΧττ. ειi-ξύμδ- (d+ο"μ-' 

βοlή)' δν εύκόλως τις εΙκάζει (μαντεύει) διά συΥ
κρlσεως. - 11 ό με8' οδ εύκόλως τις συμδόλλετClI 
(συ\ιaλλόσσεται), Ιντιμος, τΙμιος, άκέΡσιος. 
«ύ-σύνετος, πιxλ·<Σ-';~. «ύξύν-, ο., (d+α".,l"μι)· 

ό Ιχων ταXεTaν όντΙληΨιν, ό ταχύς εΙς τ6 ovtt,.
"σι (εΙς τό έννοεΤν), εύκόλως άντιλαμδaνόμενoς, 
εύ:ρυής, νcήμwν.- 11 Πr.ιθη-,;. ό .ευκόλως κατανοού
μενος , εύκατόληπτος, εύκο>'ονόητος . 
εύ-συνέτωι;, ίπΙρ . του w<Jv.,ero.· μετά ταχύτη ' 

τος όντιλήΨεως ' OUyxp. Wο" ...... ώτ.,ο". 
«ιi σύν-οητοι;, ο,,' ό ε(ι .<όλι.;ς δι' ένός δλέμμα

τος δρώμενος, όμέσως δλεπόμενος Ο 6 εύκόλως 
ύπό τι'jς διανoΙaς συναρπaζ6μενoς (συνοΨιζόμενος). 
«Δ-σφiρoς, ο., ίπ. iil-oφuρoς- ό Ιxr..ιν ώρaTα 

σφυρό. . 
«ύ-σχιιμονΙσ"ρος, -Ιστατος, συγχρ. χιχΙ 6πιρθ. 

-,;οli woxttμωιo. 
«ύ-οχιιμ6νως, 'πΙρ. του .~oxήμc»"· μετά · κομψοΟ 

σxήματC'ς, μετά χόριτος καΙ άξιοπρεπεΙας. σl/γχρ. 
ήιι x",_.,.oτε~oy 

«li-σxιιμoς, Ο"'=wοΧΙΙμωιο (δλ. λ . ). 
«ιi-σιιιμoσύνιι, -1). εύπρεπές σΧι'\μα τοΟ σωμα

τος, κοσjJιότης. 'ΕΧ τοί) 
«ιi-σxήμων, Ο", Υιν. -ο"οι; (d+oX"1μιz)' ό Ιχων 

καλόν τρόπον, . κομΨόν σXι'jμα, κομψός, fXwV εύ
πρεπι'j έξωτερικήν έμφάνισιν ~ ίν 1t:txfj _νν. , ό Ιχων 
τό έξωτερικόν μόνον εύπρεπές, ό κατ' έπιφόνειαν 
μόνον εύπρεπής. 
«ύ-σχήμως .... Wοχ"μό.,~. 
«ιi-σxΙδι\ς, Α, χιχΙ «ϋ.σχιστος, ο" (d + οχΙ'ω)" 

6 εύKόλWς σχιζ6μενος. ." 
«ύ-σωμΙτiω, μίλ_ -ήοω' ε Τμαι ύΥιής κατά τό σώμα, 

Ιχω oώ}Ja καλώς άνεπτυγμένον, ρωμαλέον. 'Εχ του 
«Ηωμδτος, ο" (.lί+oώ,uα)· ό ύyιΉSΙ τό σώμα. . 
«Δ-σωτρος, Ο", ίπ. Ιiίσσωτρoς (.Ι+οώτροιι)' 6 

Ιχων καλά σώτΡσ, δ'ljλ. καλούς τροχούς . 
. «ύ-τδιιiις, Α, ("+ΤCΙHηιιcιι 'tou τήκω)' ό εύκόλι.ι<; 
τηκώμενος. . . 
«Δ-ταΙΙΤΙώ, μιλ, -ήαω' εΙμαι ευτάκτος, φέρομαί 

KαλQς. 'Ε" toO 
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cl-TaK~ ο" (d+τάοοc»)' ό tν Kaλ~ τάξει ών, 
ό τηρών καλήν τάξιν, ό φερόμενος καλώς a ΙπΙ 
ο'Cρcι'C\οι'Cιί)ν,' πει8aρχικός, KαλQς πει~σρxημένoς.'~ 
cι~'l:olI 'tό 

εΔτlιιιτως, ΙπΙρ. 't06 d~αίcτο,' έν καλι:! τάξει. 
εΔ-τσξfσ, 'ιι (W~aH'I'~C»)' καλή τάξις, πει8aρχΙα. 
cl-Tapσoς, ο,,' ό έχων καλόν (ώρσΤον) τcιρσQν 

(πόδα, ΙπΙ 't06 OX'Aou, 't06 'C'~'C\'I'O'), : -, 
ευ", ΙπΙρ. χρον., ποιη,l:. 'ι:όπο, ,1:01) '1'.' δταν, Kα~' 

δν χρόνον Ι 6φ' δτου.- •• I~' Β,,-8τα,,' έφ' δόον, 
όποτεδήποτε, όσόκις, έν δ- περιπτί:ισει. - [alί .... 
(·I[JJv .... fι ·ήv ..... '1:. ι . • 1 Τι .;+·v .... ~ σιχνσχρ. υ·Ιό 

, (-έπΙοης), π;;6λ. u�Q·utq (",,6τέ μέν': ότέ δέ)' πρΙSλ. 
'π. ήV.... < ή[ F ]~+V"'8 ]. - . 

ε';'τειχι!κ, ~" cύ-τcfχcος, 0., χliΙ εΔ·τεΙχιιτος, 
ο" (d+τ.ίχο,)· καλώς τετειχισμένος, έχων καλά 
τεΙχη, καλώς ώxυρwμένoς, όχυΡός. 
εΔ-τcιινΙω (&~.κ"o,)· έχώ καλά τέκνα, έχω πολ· 

λά τέκνα, εΤμαι εύτυχής εΙς' τέκνα. ' . 
εΔ-τειινΙσ, "ι' τό έχειν πολλά . Τι καλά τέκνα. 

'Εχ '1:06 
cl-τειινoς, ο" (d+"'~H"O")' ό έχων πολλά fι κα

λά τέκνα Ι ό εύλΟΥημένος εΙς όπογόνους avc8H"0, 
ΙVt'C»il~ζεΟγος καλών τέκνων. . 

cΔ-τt1clσ, [ων. εύτελίιι, -Ij' εύθηνΙα (Aιx'l:. viliIAs)' 
neδ, w~.M,I" = εόθηνά' χή" 8Ι, .;'~i"',a" Υ.Υeαμ· 
μιιαιι-χήν έζωγρσφημένος άντl χαμηλής τιμής.
ΙΙ οΙκονομΙα, λιτότης Κ lπί W~a}..'q=δι' οίκονομίαν. 
Έχ τ06 

εΔ·τcλι!κ, Ι, (d + "'~}.oιι)· εύθηνός, εϋωνος, δν 
εύκόλως πληρώνει τις (λΙΧ •. vills).- ΙΙ κοιvός, ού
τιδόνός, «TInOTtVloςJ, όνάξιος λόγου.- ΙΙΙ οlκονο
μικ6q, λιτός, όλιγοδόπανος. 

. εΔ-τελlιι, 'Ij' lων. ιiν,;Ι 8;'I'Ι}..,α. 

. cύ-τελώ4i, ΙπΙρ. 'ι:οίί w .... ltJfI· εύθηνά, όντl μικρός 
τιμ'ίς. 

CU-TcpnιIκ, ΙΙΙ (W+"'~f1nc»)' τερπνός, εύάρεστος, 
~ελKΤΙK6ς, γοη1ευτικός. 
εύ-τΙχνιιτος, ο" (W+ .... x"doμo,)' ό μετά τέχνης 

έξειΡγασμέ νciς. 
εύ-τεχνΙα, 'ιι' ή δεξιότης έν Tf,j τέχνο. Έχ ,;οίί 
cl-Tcxyoς, ο" (dί + 'ι'IΧ"'1)' ό έπιδέξιος, έπι Γή

δειος, έν Tf,j τέχνι;ι, καλλιτέχνης. 
c6.τλlιμων, Ο". 'ι'ιν. -ονο," ό λΙαν καρτερικός, 

λΙαν υπομονητικός, οταθερός.· 
εlί·τμιιτoς, 0)1, ' ίπ. Ιϋτμιιτος (al,i+'Ι'~μ"ω)' ό κα

λώς τετμημένος. 
ε6-τοιιCω, μjλ. -ήοω (.ίΙ'Ι'ΟΚΟΙ;)' εύκόλως τlκτω 

(γεννώ, πορόγω). Έ; «~.oίί ,;ό 
ε6-ΤόκΙα, -Ij (.;''Ι'οκΙω)· ό εϋκολος τοκετός, εύ

τυχός τοκετός. 
ευ·τοιιος, ο" (alί-t-,I,8H.;" ';06 'ι'IΗ ... ω)' ό εύκόλως 

τlκτων (γεννων, παράγων), ιiν,;Ιθ. 't/jί δ{ιΙΙ"'οκοιι. 
ε6-τολμCω, μιλ. -"οω (Wl'o}.μo,)· εΤμαι εϋτολ

μος, τολμηρός. 'Ee «~.oίί ,;ό 
cu.ToAμfa, -Ij (.;' ... ολμC)' τόλμη, θάρρος, όνδρεlα, 

γεννΘιστης. Έχ ,;οίί . 
clί·τoλμoς, ο" (W+ ... 61μ,l)· ό' έχων μεγάλην τόλ

μην θαρραλέος, γεννατος. 
εό.τονος, ο" (dί + .... Ι"ω)' ό καλώς τεταμένος, 

καλώς χορδισμένος, νευρώδr)ς. - ΙπΙρ. w ... 6"ιo,-
μετά τόνου, Ισχυρώς. 
εϋ.τοξος, ο" (.,H~6ξo,,)· ό Ιχων. καλά τόξα, κα-

λά βέλη. • 
c6.τ6pνεuτoς, ο" (W+τοe".vιο) · ό καλώς τετορ-

νευμένος. . . 
. cl-Topvoς, 0)1' καλώς τετορνευμένος, στΡOγγu
λευυένος. 
ε6.τplιηεςoς, ο" (al,i+"'edn.ta)· ό έφωδιασμένος 

μέ καλήν τράπεζαν, φιλόξενος U άδροδlαιτος, πο
λυτελής. 
εύ·τΡδηεΙΙα, fιΊ 6 τρόπος (χαραι<τήρ) τοΟ εύ· 

τρaπέλoυ, κομΨότης, εύφυΤα, άστειότης, ζwηΡότης 
.(λ« •. urbAnIIAs). 2) δωμολοχΙα, δάναυσος άστειο
λογΙα, φαυλότης. Έχ ';06 

ε6-τρδηελος,-0" (W+τ{l~πω)' ό, εύκόλως τρεπό
υενος' δθιν, εϋστροφος, ' εύφυής, έτοιμόλογος. 2) 

ωηρός, όξύνouς (λά:,;. f4C.tUS). 3) δόλιος, παν-
aοργος, ούχ! Ιντιμος. ..) ΔWμoλόXoς. . 

εύ.τρ4φ1ις, lιι (86 -t- ... f1βφίi"α, 'tol! 'I'~~)' ό κα
λώς τεθραμμένος, εϋΡWΣτoς, (ΙKαλo~ρεμμένoς»).
α iyar-'I'. 8ρεΠTlκός, τρέφwν καλώς.-

εύ-τpεηiις. Ι, (.ι.rJ{I~nιo)· εύκόλως τρεπόμενος, 
Ιτοιμος (πρό~μoς) .ιό, -ipanf,j Ι 'ι'ινιχιί);. Ιτοιμος, 
παρεσκευαόμένος. 'Ee cι~.oίί 'tό . 
εύ-ΤΡεηΙςω, μ'λ. -lοιο, ιiττ. -rw' ΠCΙθη1: . , πρχ. ,1~. 

,l,e~n,aμo,' παρασκευάζω, έτοιμάζω Ι συμφιλιώνω.
Π~θητ. έτοιμάζομαι, εΙμαι (γΙνομαι) 60ιμος.- Mi· 
σον, έτοιμάζω έμαυτόν, έτοιμάζω τι δι' έμαυτόν, 
έτοιμάζω τι Ιδικόν μου. 
εΟ-ΤΡεητος, ο" (alί+ ~e~nιo)' ό εύκόλως τρεπό

μενος, εύμετόδλητος, δστατος. . 
c6-τρι:ηώς, ίπΙρ. 'toίί WJe.πήιι· εΙς κατάστασιν 

προπαρασκευής. , - -
. εύ-τρεφής, έιι, ίπ. Ιϋτpεφiις (al,i+"'f1~φιo)' ό κα
λως τεθραμμένος. 

εϋ-τριιτος, Ο", ·ίπιχ. ΙΙ;ΤΡιιτος ό καλώς τετρυ
πημένo~. 
ε6-τρtαινα, eωρ. ιiντΙ ε6τριalνιις, 6 (d-t-~,la'N)' 

ό καλήν τρΙοινον έχων, Ιπίθ. 't06 Ποσιιδιί)νο,. 
cl-τρΙχcς, Οvομ. πληθ. τοίί dfJoe,l. 
ι:ϋ-τρlχος, ο" = 'wfJo"E. . 
ε6-τροηία, '11' εύστροφΙα (A«'t. ν.ΓιυΙI4). Έχ 'to6 

_ είί-τροηος, ο" (.~",,~nQJ)· ό εύκόλως τρεπόμε
νος, εϋστροφος. 
ι:ύ-τp6x~λoς, ο". ίπlΧ. ΙΟτΡ6ι- (d+~ilp)' ό 

κολώς -τρέχων, καλώς ~ων, ταχέως (όρμητικώς) 
κινούμενος- 2) (d+"'eox6,)' όλοστρόγγιιλος. 

είί·τροχος, Ο". ίπ. Ιϋτροχος cd-t-,I,ioX6,)' ό κα· 
λούς τροχούς (ώραΙους τρ.) έχων fI όλοστρόΥΥυ
λος.- 11 ό τρέχων ταχέως, όρμητικός • 

εΟ·τίίιι:ος, Ο", σπιiν. ",οlη1:. 'tt!Ito, Αν,;Ι dΠIMn, • 
είί·τυιιτος, ο" (d-t-... .vp)' ό καλώς KστεσκΕUα. 

σμένος, καλώς εΙργασμ'ένος (ΙKαλoδouλευμένoς») 11 
.vnιH ... o" no,ovμol ... ,-πaρoσκΕUόζω Τι. 

ι:6.τυχΙω, μeλ. ·ήοω· Ιν 'tof, η6ξημ. (Io'top.) χρ6-
νοι,: Itp'l:. ιlιnίxo,,)I Τι '1;'1'-' CΙ6ρ. cι' "n,xιroa f) rιlιτ
κλπ. (wcvxήfI)' εΤμαι εύτuxής, ε{ιτuχQ. εύημερCι 2) 
ίπΙ π?«,I,μιiτων, λομδόνω καλ/'ιν έκ6ασιν, άπoδaΙνω 
καλώς, εύδοκιμώ ιι ιiπρ6σ. πcιθ. πρχ. Wnί%'1'1'αΙ J,ΙO,
ΟΙ υπσδέσεις του Ιχουν έξελιx~η καλώς (Ιχει tπι
τυχΙας), c:τoO πδνε καλά οΙ δοuλ!tς». 
εύ-τυχCως, lων, ιiν,;Ι aV...vxιβf. 
cu.τύχημα, -α ... ο" ,;6' εύτυχές ouμδόν, ώτυχής 

περιπτωσις. . 
εύ-τυχ(ις, lιι (w+dlX.i" 'toO JV1xdtoe»). 11Ι' _ι νΟν, 

ό έπιτuγX6νων τ6ν σκοπόν του, έπιτuγXόνων εΙς 
δ,τι έπιχειΡε;Τ, εύτυχής, εύδαΙμων, τuxηρ6c;. 

εύ.τίίχΙα, fj (w'&"Vxiιo)' καλή τύχη, έΠΙΤUXΙα, εύ
τυχΙα, εύδαιμονΙα n ίν ,;/jί πλτιθ. έπιτυχΙαι 
εύ·τυχώς, lων .• Ιως, ΙπΙρ. 'toll wwrifI' μετά κα

λης τύχης, έπιτυχώς, εύτυχώς 11 ou-yxp. w...vx~o"'.eo)l. 
Cιπιρθ. aVrvxeo ... al'a. 
εύ-ύ~loς, ο" (alί + iίαλo,γ δ έκ καλης ύάλου 

κατεσκευασμένος. 
είί-υδρος, ο" (.lί+iίδωe)· ό δφθονα ϋδοτα Ιχων, 

πλούσιος είς ύδατα, καλώς όρδείιόμενος U _πΙ πο-
1:«μων , ό fXWV καλόν (διαυγές) ύδωρ. OU,I,xp.';'1I
"e6I'eeo~. 

είί-υμνος, ο,,' ό tν πολλofς Ομνοις ύμΥούμενος, 
έν πολλοΤς ύμνοις τιμώμενος .. 
εύ-υφής, έιι (alί+tίφή)' 6 καλώς υφασμένος. 
cύ-φCiμfa, clί-φc1μoς, emp. 'tt!ItOI ιiν~Ι aVtpf1μla. 

dφ,lμο,. . 
εύ •• ~ρcτPΙΙς, -ου, δ, eωρ. -cι,. -α (w+φσe~l'eα)' 

ό έχων ώραΙαν φαρέτραν. 
εύ-.CΥΥιΚ, i, (alί+φlyyoιι)' δ καλώς φέγγων, 

fxwv λαμπρόν φως, φωτεινός. 
ε6-.ιιμέω, μελ. -naιo (.νφ,lμοιι)' μεταχειρlζομαι 

εύcιώνους λόγους, ~ όποφεύγι.> τους δυσοιώνους 11 
lΙθιν: Ι τηρώ σιγήν 8ρησκευτικήν, σιωπώ, σιγΟ' 'ν 
Dpoo't • • lιφήμ8', .νtpf1μ.ί .... = οιγάτε! σιωπή! (λ«,;. 
fAV.I. Ilnguls).- 11 δoW, όνακρόζω, εΙς τιμήντινος 
Τι έν θριάμ6ιιι.--ΙΙ ήχώ αlσΙως (εύοιώνως). 'Ee ιx~~oί).ό 
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cύ-φιιμίσ, fj (wp11μiaJ)' ή χρησις εύοιώνwν καΙ 
ή όποφυΥή δυσοιώνwν λέξεwν 11 δθεν: Ι έiιισημoς 
(θρησκευτική) σιγή κατό τήν διάρκειαν θρησκευτι
κών τελετών (θυσιών κλπ.~- 11 προσευχή, λατρεΙα 
11 έν τφ πλ1jθ., θρησ"κευTlκοl Ομνσι, έγκώμισ •. 

ciί-φημoc;, 01' (w+φήμ,,)' ό έκπέμπwν εύοΙwνον 
ΦWνήν, εύοΙwνος, αΤσlος U ΙπΙ προσώπων, d ιινφ'7μ4W, 
χρησιμοποιών εύοιώνους λέξεις 11 δθεν : Ι ό τηρών 
θρησκευτικήν σιγην.- 11 ό εύνοίκώς διερμηνεύwν
:προ. το ιιlJ .ΡημΟ1'=έ,ν κσλι:\ έννοΙςι. 
cu-φθΟΥΥOC;, οιι (dίtφθέπομαι')' ό ήδετς φΜγ

γους έκπέμπwν, γλυκύφθογγος. 
cύ-φrλήc;, έ. (dί+φιλέω)' ό λΙαν φιλούμενος, ό 

λΙσν πεφιλημένος, λ/σν άγσπώμενος.- U 'νεΡΥ. ό 
λ/αν φιλών, 
εύ-φίλητος, ο" Xa.I _", -ο" (.ι + φιUω)' ό λ/αν 

πεφιλημένος. 
. εύ-φΙλό-παις, · -:πα,30., δ, fj (W+φιUω+:παϊ't;)' ό 

φΙλτατος τοτς πσισΙν, ό ύπό τών παΙΔWν όγσπώμε
νος. 2) ένεΡΥ. ό τό μόλιστα όγαπών (ύπερογa
πων) τό πσιδΙσ. . 

εG-φλΙ:ΙΙΤOς, 01' (ιιδ+φUΥΙ»)' ό εύK6λWς φλεγό
μενος, εύKόλWς καιόμενος. 
εύ-φορCω, μελ. -tjCJaJ Ιεiίφoρo,)' εtμαι ε(jφOΡoς, 

παράγι..> έν όφθονΙςι. 
cύ-φ6ρητoc;, 01' (ιιδ + φορέω)' ό εύKόλWς φερό

μενος, ύποφερτός, εύκολοϋπόφερτος. 
εύ-φ6ρμΙΥξ, -ΙΥΥΟ., δ, fj' ό tχwv . καλήν φόρ

μιγγα ιι ό καλως φορμΙζwν, ό παΙζwν καλώς την 
φόρυιγγα. 
cG-φoρoς, ο" (W+φέeω)' na.e. , ό καλός Τι εύκό

λwς fι μεδ' ύπομονης φερόμενος. 2> εύKόλWς 
(ταχέwς) φερόμενος, μεταφερόμενος, εύμεταχεΙρι
στος, πρόσφορος, κστόλληλος.- 11 ίνεΡΥ. ό κσλώς 
φέpwν, δδεν έπl άνέμου, εύνοίκ6ς, ουριος U έπΙ το!} 
σώμr.ιτo;;, ένεργητικ6ς, εσpwστος, ύγιής. 2) έπΙ 
~ιν~pων η ζφων, πσρσγwγικός, γόνιμος, καρποφόρος. 

ι:υ-φορτoc;, 011' κσλώς φορτwμένος (έλαφρά). 
εύ-φ6ρως, έπΙρ. το!! Wφοeο.· εύK6λWς, προθύ

μwς, καρτερικώς. 

εύ-φρδδι:ια, fj (ιιVφecιδ!t.)· όρθή χρησις τrις γλc.:ισ· 
σης 11 εύγ λωττΙα. 
. Cύ-φριίδΉC;, έ. (w + φQάtω)' ό καλώς όμιλών, ό 
εύγλώττWς όμιλών, ευγλwττος.-'π\κ. ίπΙρρ. ιιvφecι' 
ιJέω.=WΥλr,όττω •• 
εύ-φραδίη, 'fι' ΠΟΙ1jΤ. ιiντΙ WφράιJeιcι. 

. εύ-φραίνω, ίπ. iiiφρaίvω· μίλ. wφοίι"ω, -π. w
φρcι'llέω' ιiόp. a.' ιιιίφeίi1'α ίπ. ιιVφe""α.-Παθ1jΤ., μ'λ. 
ιινφocι"θήαoμαι, ιiλλdι κcιΙ μι,Cι. μίσ , μίλ, w:peil1lOV
μαι έν τ~ «9Τ'δ σ1jμ: ΙΙόρ. a.' ιιVφρσ.1Ι1'J.",,· (eiί:peQW)' 
προξενω εύφροσύνην (χαρ6ν), χσροποιώ.- 11 Πcιθ1jΤ. 
εύφραΙνομαι, χαΙρομαι, τέρπομαι, πληροΟμαι χαρός 
11 μsτcX μτχ. cJeωιι wφecιl1'πα, = εύχαριστεΤται νό 
8λέπq. Έ; «9του το 

εύ-φρανTlιι6ς, ή, ό" (wφeσΙ1Ιω)' 6 εύφροΙνwν, 
προξενών χαρόν, εύχάριστος. 

εύ-φρϊ;νaι, ιiπ~φ. έπ. ιi~p. a.' τoίJ cVφeαΙ1Ιαι. 
εύ-φρονέων, ίπ. έϋφρ.-, μετοχ. έπΙθ, (ε~ + φρο-

1ΙΙω)' ό ευ φρονών, όΡθώς φρονών, καλώς (όPθQς) 
σκεπτόμενος, ό όρθην κρΙοlν fxwv, ό καλώς ιεύ
νοίκώς) διακείμενος. 
εύ-φρ6νη, 1ι (ιιVφeω1')' ή καλή (εύνοίκή) CJρa, 

χατ' ε'ι:fYiμισμόν ιiν,Ι τοϊ} 1Ιύξ.-Έξ r.ι9,0ί) το 
εύ-φρονίδης, ~ov. δ' υΙός της νυκτός. 
ι:u-φρ6νωc;, έπΙ? 't'J~ εiίφ~ω1" εύφρooύνwς, εό

μενως. 

εύ-φΡοσUνη, 1ι, έπ , έϋφρ- (ιιVφeω,,)· χαΡό, εύ· 
θυμία, φαιδρότης 11 έν τφ πΑΥίθ. εύχόριστοι σκέψεις, 
τελετοl. 
ι:ύ-φρ6συνος, 011 (ιιiίφeOw>. ItO\1j't. τύπο, "ν,;Ι 

,lJ:pQaI" (ο 6λ.). 
ι:ϋ-φρων, ait. έϋφρων, ο" (εlί + φeή1l)' ό txwv 

καλήν φρένα, καλήν καρδΙαν (<<καλόκσρδος»), εσ
θυμος, φαιδρός, περιχαρής. 2) εν5ΡΥ" ό προξε
νών χαράν, εύθυμΙον, ό φαιδρύνων, καθιότών τινα 
εCιθυμoν.- I1 ό εύνοίκώς διατεθειμένος, ό txwv 
καλός διαθέσεις, εύμενής, καλοκόγα8ος. 

cιMpίt~ ι, cd + φvιf). ό καΜν ~ Εχων, ό 
ε~ ηύξημtνoς, εύτροφής, Kαλλιφυή~,' ε:όμορφος.
ιι 6 fxwv tK φίισεwς καΜν φύσιν (πνe:υματικήν 
κα'l'όστaσιν~ Ιξυπνος, εύφυής Ι ό φύσει κολως δια-
τεeειμένος. 8Ee «~,;oll · τό . 

c .... Ia, ~ <dφvήs>" καλή φυσική κατ6στασ". 
όξύνοια, ~εύφυTo», φυσικό πνευματικό προτερήματα. 
c6-φUlaKToς, ο" (d+φvλάooω)' ό εύKόλ~ φυ

λασσόμενος fι φρουρούμενος.- 11 ό καθ' σδ ε(ικό-
λwς_ τις !,poφuλ6σσεται. . 
co-φuUoς •• (8f+φνUo.)' ό fxwv πυκνόν φύλ· 

λwμa. 

c6-φuως, 'πΙρ. ';011 "φvιf,' σuΥχΡ. clιφW.n'Io", . 
cύ-φωνΙσ, fj' Kαλc.ισύνη φwνrις, καλή ΦWνή.'Ex τοll 
c .... voς, ο" (clι + φωl'ή)' ό txwv καλήν (γλυ· 

κεΤαν) φwνήν, Kαλλ/ΦWνoς Ι ό fχwv r'1χηράν ΦW' 
νήν, 6ροντόφωνος. . 

c6-χafτιις, -ον, 6 (d + "ΔΙΠΙ)' ό txwv ώρα/αν 
χα/την Ο ίπΙ φu-τ;ΙΙΙν, ό txwv ώροΤα φύλλο. 

cι..χσλιιος, ." (d + "cι1H6s)' ό εlογασμένος tK 
καλοο χαλκοΟ, fι ό καλώς έκ χαλκοΟ KατεσκΕUO
σμένος. 

cc)-xalKfrIτoς, ." (W+"ιι1κ6ω)'-cfχcι1ΗΟ'(& δλ.). 
cι..χδρις, o~. ,ιιXCΙEI" Υ.ν. -ιτο, (W+xdQI')· εύ

χόριστος, ό προξενών εύχαρ/στησιν, θελκτικόςllεύ- . 
όρεστος n δημοφιλής (λ~τ. grAtiosυs). 
cύ-χαριστtω, μ.λ. -ήαω' εΤμοι εύγνώμwν, ΧΙΙιι-

τcι, olιJα, έκφΡόζι..> εύχαριστΙας. Έ; «i'ιτoO τό 
εύ-Xδριστfα, fj (wχαριστΙω)' εύγνwμοσύνη, συν

αΙσθησις . εύεργεσ/ας.- U ή tκφρaσις εύγνwμοσύ
νης, ή όνταπόδοσις εύεργεσΙας. - «ή θεΙο εύχαρι
στΙα). 

. εύ-χaριστος η -ιτoc;, ο" (cδ+xcιρΙζoμα.)· πλήρης 
χάριτος, θελκτικός, προξενών εύχαρΙστησlν, όρε· 
στ6ς.- • πλήρης εύγνwμοούνης, εύγνώμwν (λαt . 
grAtus). - ίπΙρ. Wχ.αρ{ατως ιJιιίκc,μαι ne6, η1'α = 
αΙσθάνομαι εύγνwμοσύνην πρός τινα. . 

ευ-χειρ, -ιιιοο" δ , "ι' ό txwv έξησκημένην τήν 
χεΤρο, έπιδέξιος. 
εύ-χεΙρωτος, ο" (d+"ιιιl6ω)' ό εύκόλwς χειροίι

μενος (κοτα8αλλόμενος). 
cύ-χiρcια, "ι' η δεξιότης τ~ς χειρός, δεξιοτε· 

χν/α, ταχύτης χειρός, Ικανότης χειρός ιι εύκολΙα. 
2) κλΙσlς ~ ΡΟπι'ι πρός τι πράγμα. 3) όδιαφJρΙα, 
έλαφρόνοια, όπερισκεψΙα. ·~x τοΟ 

εύ-χερ!\ι;, Α. (w+xcle)' ό txwv εσκολον καΙ τα· 
χεΤαν τήν χετρο, έπιδέξιο.<;, έμπειρος. . 3) ίν xa.x~ 
ένν. όδιόφορος έπιπόλαιος.- Ι δν εύκόλwς χειρΙ· 
ζετοl τις, εύμεταχεΙριοτος, ~ εύκολοκυ8έ:ρνητος.-

rnχ.οήs <W+Ιa.π,~heres-, *gheros= σor.νσκρ. hδrah 
(χειρ/ς, «μανlκι». Βλ. x.le καΙ cVμαρή~]. 'E~ a.9,0!! ,6 
cύ-χcρώc;, 'πΙρ. το!! wx.etjs· εύKόλWς 11 όπερι" 

σκέπτwς. . . 
εύχετάομαl, ίπικ. clv,t ciίxoμα" ίν χρ'ήσξ\ xa.~' 

'νεστ, xa.t πρτ. μ6νον' ίπ. clnpιp. WΧ8τιίααθcιι, Υ' ItA1je. 
πr--ι. Wχcτ6ωιιτο. Άποθ. εσχομαι, προσφέΡι..> τός εύ
χός μου.- 1I κα.ιχώμαι, κομπάζw, μεγαλαυχώ, κομ
πορρημονώ n ύπισχνοϋμαι. 

εύχ"ι, "ι (Wχομαι)' εύχη, προσευχή, δέησις Q τό
ξιμον (λa.τ. votum). 2) εύχή διό κακόν, κατόρο, 
8λΟ:JφημΙο. 

cu-XiAoc;, ο,,' πλούσιος εΙς χ.λΟ,. (χόρτον), ό f
XWV (naPόywv) δφθονον χόρτον πρός τροφήν 
ζ~ν.- • ίπΙ [ππου, ό καλώς τρεφόμενος, πολύν 
χόρτον χρειαζόμενος n «καλοθρεμμένος» , 
εύ-χ1μδρος, ο. (ιιδ+"Ιμσιο.)' ό txwv 6φδονΙαν 

αΙγών. 
cι..χλooc;, 011, xa.t xa.,& σuva.ίρ. -X1ouc;, ον" (W+ 

,,16,,)' ό napόywv χλόην, χλοερός. . . 
ΕΥ·ΧΟΜΑΙ· πρτ. wχ6μ,l1' iJ "lιx.-· μ.λ. ,ιιΙομσι' 

ci6p. a.' ./ιξάμ"" fι "νξ-' μ,χ. ciop. a." clιXlkl., 'ν na.e. 
'νν: μ.,dι ,~, «~τ~, ίνν. xa.I nr;x. "δΥμαι' clλλ· δμcιι, 
τ6 Υ' 'ν. 6ns?a. ,1δΗΤΟ μιτCι. 'ν'ΡΥ. σ'ljμ.· "ποθ.· εΟχο
μαι, όναπέμπw εύχός (δεησεις), δέομαι (λαιτ. ΡΓ.' 
(ΑΓί) η μι,dι a.1,;. προσ., Ικετεύι..> τινό. 2) μιτ' ιiπpφ., 
ε:υχομαι, Ινα... ι) μι,;' αιΙτ. ιiνηx. , ευχομαι νό όπο-



κτήσω τι, no8Gi ΤΙ.- .. όπισχνοΟμαι δτι Μ (η νό) 
κόμω τι, εόχ6μενος δΙδω όπόσχεσιν δτι Μ ••• 11 .v. 
lομσι HII"l"d "ιμd~-ε{Ιx6μενoς ύπ6σχομαι δτι Μ 
~υσιόσω τός αΤγας. 2) μlJ"ς' οι.Ι •• πpCΊyμ., όφιερώ τι 
εΤς τινα 8εόν, εύχόμενος εΙς τόν 8εόν όφιερω τι 
εΙς απόν.- 18 εύχόμενος ύπισχνοϋμαι μεγαλοφώ
νως, καυχώμα ! , μεγολαυΧώ, κομπορρημονώ n οu.χν& 
δμω" όμολογώ (όπλώς), διακηruσσω, δια6ε6σιώ, 

. ΙσχυρΙζομαι, διεκδικώ. 
'Εwμ. : .ιJX;Oμσι, εlίXoι;, WX;rI' ε~xωλή' wx;a~do

J'Δι' Ιοιπ. *eugh-, κ~Ι πιχριχλ. *vegh· ίν Baδ. νaghόt. 
(Ι δεόμενος), 'Μο:ι·ιρ. *4ugh-, 'Αρμ. 909 (λέγε), 
gogςes (δύνασαι νό λέγr;ις)' λΙΧ1:. νονθΟ «*vogvheJo' 
πρχ. νδνϊ < ·νΙSν~νϊ, μ1:Χ . νδtus <*vΙSv~h.ιs)· _ν Πι!ΟΙ 
1:0ύ1:0Ι, δΠGΧΙΙ1:ΙΧΙ Ιιχπ. ~CΊoι, evegvh-. 
co.xoρδoc;, ο,. (w + χορδή)" 6 καλός χορδός f-

. χων~ καλό χορδισμένος, όρμονικός. . 
CUX04;, -aοι;, .ό (aiίχομσι)' .πρδγμα rό όποΤον 

εϋχεταΙτις νό έxr;ι, εύχή, τόξιμον (λΟΙ1: : votum). 2) 
όνα~ημαΤΙKή προσφορό (δωρεά), όφιέρωμα.- I1 ή 
καύχησις , μεγαλαυχΙα, τινός. . 

cli-χρηστοι;, ο,. (eb+x;eάομσι)' ό εύκόλως χρησι
μοποιούμενος, εCιKσλoς πρός Xρ/'jσιν, χρήσιμος.
ΈπΙρ. -~ωι;. 

cύ-χροiω, μιλ. ·ήαω· txw ύγιεινήν χροιόν τΟΟ 
προσώπου, έχω καλήν δψιν. 'Εκ .oi} . 

cύ-χρο!\ς, Ιι; ΠΟΙ'ιj1:. ιiν-τ:Ι eiίXΡOOΙ; (ο ι5λ.). 
cΔ-χΡοΟ4;, ο,. · χοιΙ χΟΙ1:όι οuνοιΙρ. -χρους, OV1l (W+ 

~6ιι)' ό txwv καλήν ΧΡοιόν, καλήν δψιν του προσ· 
ωπου, καλόν χρώμα προσώπου, ό φαινόμενος όν-
8ηρός,\ ύγιής.-οuγχρ, wχροώ~eeοι; Τι -οvσ"l"aροι;, 
cΟ-χΡ.Uσος, ο,.' ό πλούσιος εΙς χρυσόν. 
CO-Xρί.H;, ω1l - eiίXΡooι; (8 βλ.), 
c6χωΙfι, 11 (.ιJxoμσι)· ΠΟΙ'ιjΤ. ~ύΠI'). ιi ·,τι ενχή' 

προσευχή, δέησις, τόξιμον (λΙΧ1: . volum).- Ι κσύ
χησις, μεγαλαυχΙα, κυύχημα. Έ~ ιx~τo!ί ~6 
c6χωΙJμσίΟ4;, σ, 011 (ενχω1ή)' διατελών ύπά εύ-

χήν, δεσμευμένος ύπά εύχης, 
c6-ψαμδι&ος,· 011' πλήρης δμμου, άμμώδης. 
cι.ΨUχΙω, μ.λ. -ήσω (clJψvχοι;)' εΤμαι εϋψυχος, 

8σρραλέος.- 11.~ψύxει = χαΤρε ! Ο~'I'ήθ1J~ έπ tyραφ~ 
'1tl -:CΊφou (=λιχτ . ha.ve ρί4 4nlma. !). '~ αύωίι τό 

c6-IjIUXfa, ~ (avψvχέω)' καλόν θόρρος, γενναι-
ότης, τόλμη. 
cΔ-ψuχος, 011 (.~+ψvχή)· ά έXι.Jν Μρρoc;, γεν

ναTaς, εΟτολμος, γενναιόψυχος ().ρ:τ~ν . a.nimosus). 
ΈπΙρ. -χωι; ~ μετ' εύΨυχΙος, γενναιοΨύχως. 
ΕΥ-Ω, μιλ. ι:ίίσω' «6ρ. ιχ' ε~σα' περι:<oί~ \ , κοψαλl

ζω 11 μτqφ. έπl έπιπληττούοης (δυσΤρόπου, «γκρινlά· 
paςι) συζύγου : .iί.ι l1ι:εl! διι.l.οϋ lf."JιIII = καψολlζει 
τόν σύζυγόν της χι.ιρlς φι.JT!ό (τόν «σιγοψήνει » . 
'Εwμ., nιω <·.lJhQ) ( !~π, *eus-o' nlO"l"ιIII (= ζε

ματιστήριον) , _iίσσ1lΙΙ (=τό έγκαύματα κιχτόι Πολ 'JIJ.)· 
• lJω=λιχτ. ίiΓα (ιφχ. ussJ, 1;0i 'I μτχ. us1us = σ~νσχ? 
usΙάh (φρυγανισμένος), Z!ν~. υ~14-. (ψημένος) ' λΙΧ •. 
υΓό < .tοu.δ, !ιχπ . *eus-δ, OΙXV :JXP . δ'5411 ( καΙειν) ' πρΙSλ. 
οανοχρ. usn6h (καΙων), ciπλ·ο~;. vsle, μilo-γl~μ. usele, 
U •• le (διόiτυpσς τέφρα)' ίν πθοοιν !χπ . ~. *eIJs- χ~! 
.ves· (πρδλ. παλ-γΒρμ. W4S4! (πυρ) κιχΙ ιivχμφιιϊ \iλω;; 
'ν τφ Ac: • . Vesuνlus) , .e ά\ν χχτόι σuμψu~μόν -Ι) !απ. 
ΙSι:(oι. *eves. 
cύ-ώΙης,w+8δωδιι, πρχ, 1:0υ 8ζω)' Ο ήδέως δζων, 

έχων καλήν όσμήν, εϋοσμος. Έ; ιx~τ05 τό 
ι:ύ-ωδΙσ, 1, (ενώδης)' ήδετα όσμή, .εύωδΙα. 
cύ-ωδώθηv, παθ. 1όρ . (1.' τοβ ε~0~6ω. 
c6-ώλcvΟ4;, ο" (W+ώU".,)· ό έχων ώραΙας ώλέ-

νας (ώραΙouς 6ραχΙονσς). ' · 
c6-ώvuμος ο" (w+8"ομσ)' ό έχων καλόν δνόμα, 

m;ΡΙφημος, έξακouστός, Ιντιμοςllό εύοΙωνος, ό καλό 
προοκ.ινιζόμενος (λΟΙ1:ιν. bon4 omIn4tus), «ντΙθ. τφ 
'vaώννμοι;.- 11 χοι.' ~~φ'ljμl.Qμόν ιiντΙ CΙeισ"l"*e6ι;, ~τI\: 
fιto δuοοΙωνο, λί;ι~ (δι61:Ι οΙ 'Ι; ιiριoτιpω.ν οΙων"Ι iOa
φρο6ν1:0 χοιχοΙ) Ο όριστερός' IfwowVμov ('νν. χ.ιρδι;) 
-εΙς τ"ν όρι.aτερό.ν χεΤρα, έξ όριοτερών. 
cHnIς, -ι&οι;, θ'ljλ. 1:011 _~ώψ' ή txoυoa ώραΙ-

ους όφ~αλμoύς, "ι ή ώραΙα τ"ν δψιν. ' 

418 

cύ-ωιι6ς, ~ (W+dSψ)' ό λαμπρός νό τόν 6λtπι:1 
τις, λαμπρός τ"ν δψιν Ι φιλικός. , . 
cύ-ωχiω, μaλ. ·ήσω (d+Ix;II)' μεταχειρΙζδμαι 

καλώς a περιποιοϋμαι φιλοξενώ, tc;πIQ (c;τραπεζώ· 
VWI),-Doιe'lj1:, μaτdt μ'ο. με λ, ήωX'tαομaι, πΙΧθ. ιi.oρ. 
&aιπήι7orι", πΙΧθ. πρχ. wώχημσι' φιλοξενοϋμαι, τυγ
χόνω περιποιήσ:;ων, έστιώμαι, ύπό τινος 11 διόγω 
δaπανηρόν 6Ιον, τρώγω καΙ πΙνω · καλό Ι μa1:' Ί.ιι!τ . 
~~ιι 6~xo;Ι=-χόρτάσε (άπόλουσε) κρέατα 11 Υινι
χ6)" έντρuφώ, όπολαύω.- [a~OOX~QJ (wt-cJ,,- ίχ ~. 

'χ-Ιοιιι:. ·se~h-· βλ. 'ν λ. Ιχ;ω]. 'ge oι~τόα .6 
ckxfa, 11 ' καΜ διάθεσις Ο συμπόσιον (cφαγο-

πότιι). -
cύ-ώψ, ·ώπo~, 6, ~ (alί + CΙ;ψ). ό Ιχων ώραΙους 

όφ8αλμούς, η ό καλός τήν δψιν, ώραΤος. 
Ιφiί, lJωρ . Υ' Ιν. πρτ. ,οΙ; ""μι . 
Ιφ6άν&ην ιiπ. παθ. ιiόp, ιχ ' .οα φιιΙ_. . 
Ιφ-iί6oς, iφσβιιιός δωρ. τόποι ιiντΙ Ι""β-. 
Ιφ-διΥιστcύω, μ.λ. -σαι (Inl+8yos)' έπιτελι;) 8εΙ-

ας lεροτελεστΙας, tπιτελώ τό . νομιζόμενα (τό Ka8-
ιερωμένα) . έπl τινος . 
Ιφ-σΥνΙςω, μl!λ, Ισαι, · ιiτ-τ:, ·rιi'S' τελ" νεκρικός 

τελετάς, ΠΡQσφέρω 8uσΙαν έπl τόφου. 
ΙφδΥον, ιiό" , β' τοί) Ιο{}Ιω' βλ. φιX"ai,.. 
Ιφ-σιρΙομσι, It(1.0'lj': έκλέγομαι Τι διορΙζομαι έπΙ 

πλέον τινός i} μετά τινα. 
Ιφ-άλΙος, 011 (lπl+α~)=Ιφιιλo5 (8 ΙSλ,), 
Ιφ-άΙλομσι, μβλ. lφσλσνμσι' ίπ. Υ' 'ν, ιiop , ~. 

έπι'i}'τo. μτχ. lπιά.l.μνοι; Τι Ιπά1μ.,.0ι;· ιiπoθ: όνα
πηδώ έπΙ τινος, τινόσσομαι έπάνω, έφορμώ, έπιτΙ
θεμαι 11 «νευ έχΘfι ΙΚ~~ ίνν, Ιπιιίλμ"ο, Τππω" = πη· 
δήσας έπl τού δρματος n .ιiπoλ., χνσα. μι,. lπιά1με1l0; 
=έπήδησεν (ί.Jρμησεν) έπόνω του καΙ τόν έφΙληπ. 
lφ-αλος, ον (έπί + lίA,)' ό παρό τ"ν ΜλασσΟ'/ 

κεΙμενοc: , παράλιος. 
Ιφ-αλ6ω, 1)ωρ. !Χ'lτΙ Ιφ-ηΑ.6ω. 
έφσμσν, ~ω? «ντΙ lφάμ,l", μ'ο' ιi6p. ΙS' .• 06 ""μl , 
Ιφ-σμσξεύω (ΙΠI + αμσξιι)' έποχοομαι όμόξης 

ίων. μ.χ . π'Χθητ . π~χ. Ιπημσξav,u1l0ι;-δια6ός έφ' ό-
μά~ης (δι' άμάξης). . 
Ιφ-δμέριOIί, έφδμερ0'ίl δωρ. ιiντΙ Ι""μ-. 
έφ-δμιλλος, ο" (lπl+ά'μ~llιιγ Τσος, όντΙπαλος, 

δμοιος , « έφάμιλλος » , lαόπαλος. 2) πιχθητ. ό 8εω
ρο6με\·ος t:ις άντικεΙμενον όνταγωνισμοϋ "ι όμΙλλης. 
έφον, Ί ' πλΥίθ . ιioρ. 15' του ""μι. 
Ιφ-ανδάνω, π?τ. ·ιι,.ο,,· άρέοκω, εύΧσΡιστώ, εΤ 

μαι όρεστός εΤς τινα n ίπ. ιίισ . lπιιι"ιJιί"ω, πρτ, lπι· 
ή1lδΙΧVΟ1l, ' , 

Ιφδνην, π'Χθ. ιiόρ . ΙS' 1:05 φιιΙ"ω, 
Ιφάνθην, π~θ, ~6ρ, ιχ' .01) φσΙ"ω. 
lφσντο, γ' πλ'ljθ, μ':' . ιio;;. 6' . • ,,6 "".uI. 
Ιφ-άησξ, ιiπ(ρ: διό μιδς, μΙαν καΙ μόνην φοράν , 

διό μΙαν φοράν . 
Ι~σηlόω, μ_λ. -ώοω' όπλώνω έπΙ τινος, έξα

πλώνω; 

έφ-άητω, Ιω·ι. Ιηάπτω' μιιλ. ~φιiψαι' «όρ. ιχ ' έφiίψα' 
π:χ θ. π~χ. έφημμσι' προσδένω τι εΤς τι (έπόνω Eic; 
τι), κρεμώ 1I έ·ι-τ:ο5θεν.στερεώνω n θεσπΙζω,-11 Π:Χθητ .. 
κρέμαμαι όπό τινος, έπικρέμαμαι, έπΙκειμαι 11 έ'Ι τιjl 
:tpx. χχΙ ίι π ιιρο, έφiίπrαι, lφiίπι:o = λιx~ ιν. imminet, 
immineb4t: Τρώεσσι κήδe' έφiίΠ"l"ιι,=;=συμφοραl έπι· 
κρέμανται έπl τών Τρ<:Jι.Jν .- I11 μέοον, έπιλαμβάνο · 
μαΙ τινος, δράττομαΙ Τινος, έγγΙζω, «έφόπτομαι » 11 
έγεΙρω όξιώσεις έπl τινος, άπαιτω. 2) φθόνω είς 
τι, έπιτuγχάνω τι (λΙΧτ. 4ttingere) U οϋ1:ω μ1:Χ. Ιων. 
παθ. ιι:ρχ. Ι ar~eo~ Imιμμ"oι; = κεκτημένος κάλλος, 
ώραΤος, . 
Ιφ-σρμόςω, μ.λ. ·οω· ιiμ,;ΙS, προσαρμόζομαι εΤς 

τι; ταιριόζω μέ τι, σuμπΙπτω μέ τι.-ΙΙ μτl5. έφορ· 
μ6ι;ω τι έπΙ τινος δλλου, προσαρμόζω, σuναpμόζω. 
Ιφ-σρμόσδων, δωρ. '~ν~Ι lφιιeμ6ζοο". 
Ιφ-σρμ6σσcιc, Υ' 'ν. E~Κ1:. δπ. ιioρ. ιχ' 1:011' lφ· 

cιgμό~ω. . 
lφ-σρμ6ττω, ιiπ. ιiντΙ lφιιρμ6~ω. 
ΙφσρξάμηΥ, Ιφάρχ&ην, a.τ-τ: . ιiντΙ lφρσξάμ"", 

~rfhι"" ~o. χοιΙ παθ. ιi6ρ. ιχ ' το:ι6 φeιίσαω. 



Ιφδτο, Ιφaντο, τ' 'ν. XOlt πληθ. μΙα. ιiόρ. ΙS' ~oυ 
'P'IιJ. 
'φ-Ιδρα, Ιων. ΙηΙδριι,1ι' τ6 έφεδρείιειν, τ6 κά· 

8ησ8aι (παραμένει ν) πλησίον τινόςllπολισρκΙο, 6πο· 
κλεισμός ().ΟΙΤ. obiesslo). . 
Ιφ-εδράω, μ.λ. -ή0Φ (Inl+l"i4l)' Kά8ημaι έπΙ τι· 

νος, έπικά8ημαι Ω στηρΙζομαι (έπ/ τινος). 
. Ιιp-c6ρεΙα, ή' τ6 νό κ68ητοΙ τις έπ/ τινος fι πλη· 
σ/ον τινός.- 1I τ6 ΠαΡαμένειν έν όνομονι:!, ένέδρα 
(λαιτ. lnsldlae) •. Έχ ~oυ 
Ιφ-εδρcύ",. μ.λ. ' -οΦ (lφc"iΟ')' κά8ημαι, στηΡ/

ζομαι, έπ/ τινος.- Ι πaραKά8ημαι, παραμονεύω 11 
έπιτηpQ; καιροφυλοκτω.-ώα. σταματω. ΈΧ του 
Ιφ-ΕδΡο4ί, ο)' (lπl+'"ecι)' 6 κa8ήμενος έπ/ τι

νος: lε6,,~φ)' '."ε"iΟ' = 6 κα8ήμενος έπl δρματος 
συρομένου ύπό . λεόντων 11 ό κα8ήμενος πλησ/ον, 
παρακα8ήμενος.- 11 ό παρακαθήμενος καΙ παρο· 
φυλάττ.ων, ένεδρεύων, παραμονεύων.-: 116 ει'ιρι
σκόμενος έν έφεδΡεlQ, 6 άνQμένwν δπWς κατα- . 
λά&:l τήν 8έσιν δλλου !ΙφεδΡος ίν . ~1j αημaρ. 'νν.), 
χυρ. έπΙ τρΙτου πολ.μιατ06, «ναιμjνoντo, vdt λ ijξ;'fj δ ci
γάι" 1.ι,() πρώτου Ι;ΒόΥου, atdt -idt 11:0λ.μΤΙα'fj μ' ~όν νιχη' 
τήν 11 διιίδοχο. " 'χδιχ'l'jΤΤΙ,. 
Ιφ-ιςομαι, μ.λ. -cιJovμιIc, ,ci11:08: κά8ημοι έπ/ τι 

voς, έπικάθημαι. 2) κΜημοι πλησ/ον, πaραKά-
θηυσι. ' 

iCP-CIIIta, ίπ. «όρ. 01' '1:0U lφΙ"μι. 
έφ-ΕΙην, "" ", Ε:Ιχτ. «αρ. ΙS' '1:0ίί lφl"μc. 
Ιφ-ΕιμCνο.., μτχ. Ίιαι8. πρχ. '1:01ί lφ·iwvμ,. 
Ιφ-Είναι, ιiπρςp. «ορ. ΙS' τοί) lφΙ"μc. 
Ιφι:ισiιμην, «όρ. αι' '1:0υ φc/ιJoμιιc. 
Ιφ-Είω, π" 11, ίπlχ. '[ποτ. «οΙ'. δ' '1:0υ lφΙ"μc. 
Ιφ-ειιτoc;, ο)' (InΗιχ&,ο,γ 6 περιέχων τήν 6κε-

ρα/αν μονtδα KOI ι /. έπl πλέον αυτής (τό δλον καΙ τό 
~Kτoν αύτού): 1 + 1/. - 7/ι : &'όΧο, Ιφ.Χ&'Ο$=τόκος 

. συνιστ6μενος έκ τοΟ '/, τοο κεφαλο/ου (ciν.ρχόμε
νο; εί, 1.ό Ι/ι ιoίi :κaφ(ΣλαιΙoυ), ijtOI 16 Ί3 ίπί τοΙ; 4-
ΧI1:όν . 
Ιφ-εΙίσσω, μελ. -ξω' πεΡΙΤUλ/σσω, συστρέφω, 

πεΡι:πρέφω. 
tcp-clItiioaI, ιiπ;;ςp. «ορ. (Σ' τoiί lφ$lχφ. . 
Ιφ-ElιιυσΤΙKQς, ή, ό)" ό Ιλκων πρός τ6 μέρος 

του, προσελκυστι«ός , έλκυστικός. 'Εχ του 
. Ιφ-έλκω, Ιων. CηΙλιιω' μΙλ. lq;lJ.ξω, ιiλλ' ιiόrι . αι' 
ίν x~TιGeI lφellxνoαι (ίΧ τού lιpcAxtί:o)' σύρω, Ιλκω, 
Kcτό ι l μου Τι π~ ό; τ6 μέρος τινός Ι ίπΙ πλοΙ?υ, 
ρυμουλκω. 2) π/νω cμoνoρρaύφι., π/νων έξαντλω 
ΤΙ.- 11 Παιθητ., σύρομαι : οΙ 1:ρ.ΙΧό;.ιc)'οc = ΟΙ δπι
σθεν τού στρατεύματος συΡόμενοι, ΟΙ παραπλανιJ
μενοι, ΟΙ 6ραδιJποΡοϋντες.- 111 ΙΙΙαον, έλκω, σύρω, 
πρός έμcυ1όν, προσελκύω' 1;Ρ41".&,0 μ&llι)'o~ ly
χο.=προσεπ6θει νό όποσπ6σΙ) τ6 δόρυ (τό δποΤον 
elxav ίμΠ1jχθi'j εί~ τόν ncIaoι του) Ι lφelxc&'o.c 8,)'''eo. 
οlδrι20.=ή θέα τού οι3ήρου προσελκύει τούς όν
δρας (cτcuc; rρo6jEI, τούς Βάζει εΙς πειροσμόν») 11 
lφέΙχομιιι &'t})' lJV{!o.),= cτρo6Gι', κλεlω τήν θύραν. 
2) έπιφέρω, κληροδοτώ, 6πoτελέσμaτo (συνεπε/ΑC;). 
3) έγεΙρω 6ξιιJcεις, οlκειοποιοΟμαι. 

Ιcp-cμεν, ίπ. «ντΙ lip8i'lfo.c, «πρφ. ιiορ. ΙS' το!) 
lφl.,μ,. 
Ιφ-έννυμι = In,έ)')'vμc (8 βλ.). 
Ιcp-εξίk, lQIV. cηεξiίς, 11:0ιη1.. iCfCξε'ικ ίπΙρ. (10111 

+έ;ιομιιι)' κατ6 σειράν, 6 εΤς μετό τόν δλλον, εΙς 
την γρομμήν.- 118πί χι;όνου, κατό διαδοχήν, δια· 
δοχικως " μετά ταύτα, 6μέσWς Ιπειτα 

εcp-εξιlίι -cOJ" 1ι (InixQJ)' όφσρμή, πρόφασις, 
πι:όσ'(ημσ. 
Ιφ-Ιηωο πρτ. I~ϊno)', ίπ. Ιφ.nο'lf, !ων. Ιφ$nc· 

οκο)" μιλ. lφCψω' ιiόρ. β' lnioπo)" ιiπι;ςp . Incol~c'i)" 
μτχ. Ιn'οnώ ... · πηγα/νω κατόπιν, Ιπομαι, όκολουθω, 
έπιδιιJKω. 2) έλαύνω, ιJθω, έλαύνων ωθω πρός τό 
έμπρό<;, πιέζω, καταδιωl(w. 3) έπιδιWKω τι, όκο
λου8ω (κυνηγω) μ/αν έπιδ/ωξ/ν μου, ένασχολΟΟμαι 
μέ 'ΤΙ, διευ8ύνω, οΙκονομώ, τι. 4) όναζητω, έρευνω, 
διέρχομαι, διατρέχω. 5) nό&'μ)' Iniono)'~H"(HO)' 
"οΙ πό"μ" Ιniοπο"-lθσ)'ο,, xol nό&'μ)' lniono)' 
ο;=l.πι:δ/ωξα καΙ εύρον τ6ν 8όνατόν μου (τήν μοΤ· 

ρόν μόυ), έπετάχνναι έΠtσυpα. τόν Μνατόν μου.-
1,, μ':Jον~ πρ~. lφcc:ιcόμ",;" μ.λ . IcpiψομtJ.c· «όρ. β' 4φ
cοπ6μrj~, ιiπρςρ. Inc0ntG~J' ό~oλouδCι, διωκι.> 11 
συν()δευω, περιποlOΟμΟ!' Ι υπακουω, συμμορφΟΟμαι, 
σuYKαΤOνεύω. 
ιcp-φηΙςω, μτΥν. τtίπo~ ~oiί lφΙenω. , 
t .. Cρnw, μ.λ. lφeIΨCΙO' «όρ. αι' lφC/iπfι04l, ιiπ". 

lfJ8(lnVoo.I (,Χ ~o!) l<P.'enV~OI)· Ιρπw έπl τινος fι 
πρός ΤΙ.- 11 έπέρχομαι ; φχομαι πρός τινα, 6ά8μι
oΙwς (6ρaδtWς) fι Kρuφlwς Ι ιiπoλ., xeό", lφlin_ 
-ΠΡOXι.ιρQν χρόνος. 
Ιφ-ες, Προα'1:. «ορ. ΙS' ~olί lφΙ",,". 
Ιφiσιμoς Ι/κ,,' δ/κη, έν ~ εΤχέ τις TQ δΙKσ/ωμι:J 

νό κόμΙ) tφεσιν εΙς δλλο δικαστή;>ιον, Έχ '1:αll 
Ιφ-εσις, -8COf, 1ι (lφΙ"ΜC)' τό ρ/πτειν τι κατά τι-

νος. 2) &, i'1:Τ. &ιχ«νιχό, δ,:;ο" Ικκλησις (προσ-
φυγή) εΙς δλλο δικαστήριον. ' . 
Ιφ-Ισnερoς, ο" (Inl+'onii4)' δυτικός. 
Ιφ-Ιοηομaι, 11:01'l'j1:. ιiν1:Ι lφenoμ4ι. 
Ιφ-tσσαι, ίπ. ιiντΙ Ιφ-Ιοο.c, ιiπρςp. «ορ. του lφl~αι. 
,Icp-cooaI, 'π. Προατ. μΙα. ιioρ. ΙS' ~?Iί lφl~ω. 
Ιφ-εσσάμενος, ίπ. μτχ. μΙα. ι10Ρ. αι' τoiί lφl~φ. 
Ιcp-iσσομσι, ίπ. μΙα. μ'λ. 1:01ί lφl~φ. 
icp-c~σότcς, «1:Τ. -ώτες, δν. πλ'l'j8. μτχ. πρχ. ~oD 

lφΙοηρ.c. 
Ιφ-εστaσιν, «ντΙ Ιφε~Kσσιν, Υ' πλΤι8. πρχ. 

τoiί lφlο&,,,μι . 
tcp-iqTIoς, Ιων. ΙηΙσTlος, ο)' (1011'+10&'10.)° ό έπl 

τt'ις έστΊαc, TOU, ό έν rl:\ oIK/Q του, εύρικόμενος 11 
ό Ιχων έ::π/αν καΙ οlκ/αν U ' μιτdt ρημ. χιν'ήσ.ω; α'l'j
μαινιιxιίlν, πρός τήν "Ι,,/αν. 2) ό κα8ήμενος παρό 
τήν έστ/αν, ίπΙ !x.τιίlν Ι lφeo&'ιo, δόμω)' - . Ικέτης 
ένοικων έν τΥ, ΟΤΚΥ.- 11 6 άνήκων εΙς τόν οΤκον 
1'ι τή..., -oί~oγένειαν ιι ίντ.σe.ν, &'δ 1φ$C1&,'Ο'lf, Ιων. lπ/
o&'ιo;ι~ή ofΚΟΥένεισι- οΤκος, οΙκογενειακός κύκλc;><;, 
{)cp{: 'lφΙo'τcoι=ol οΙκογενειακοί θεοl (λlΣ'1:. Lares fι 
Penates) U' ώα. _π! θιων, ΟΙ προστάται TfJ<; ξεν/aς, 
ΟΙ έπl τ/'1ς φιλοξεν/ας. , 

Ιcp-εστρίδιον, τά, δποχορ . το!) lφεο&'tll,. 
iCP-C~Tpίc;, -/"α., 1ι (Iφe)'ννμι)' έπανωφόριον, 

περικ6λψμο, μανδύας. 
Ιφcστc:..., ιiντί Ιφcστιιιιώς, μτχ.Πρχ. τolί lφloημc, 
Ιcp-cτης, -ov, δ (ιφ/",,")' ήγεμ<.Jν, δΙJικητής.-

11 οΙ lφΙ"οc, ι!διΧόν διχαι"τΤΙριον ίν Ά8'ήνιχι" διχΙΙΙ;ον 
'fOvtx*, ~Ιxαι, . 
Έ"vμ. ι lφC~"i του Ιφ-/"μι' ;:ρe&'μη <*-I-ιnίί Τι 

*c~e(Joμίi (*-dh·miί)' Κιπ' ΙΙλλcυ\; . -Ιjττον όρθιο" «lφΙ
&,o.c· Inl &'οϊ, I~OCi"" i'J lμη, <*ιιpt} = ααιναχρ. 5Δ
bhιf (Υ."άeΧ"i, yc)'ccΊ). 

ΙφετμΙΙ, 1ι (ιφl"μι)' πapαyy.ελ/α, έντολή, προσ · 
ταΥή· ' 
ΙφεUΞα, «ό;>. αι' του ~υ~αι (o~xΙ του φευΥω). 
icp-cιίpCTIις, . ·ov, δ' έφε'υρέτης, έπινοητής, ό μη-

xανιJμενός τι. 'Εκ τ06 ' 
icp-cuρfOItw, Ιων. ΙηΕυρ -' μ&λ . lφεvρήοω' ιiόρ . 

ΙS' lφcVΡΟ),' εύρΙσκι.> κατό τύχην, όνευρ/σκι.> όπου· 
δήποτε U Υ.νιχω;;, άνακαλύπτω, έπινοω, έφευρ/σκι.> 11 
ώα. όνα/(αλύπτω, συλλαμ6ιJνω, τινό πρόττοντά τι. 
ιcp-cψάσ8w, Προατ. π')~'l'jτ. μΙα. ιiαρ, ιχ' του lφlnφ. 
Ιcp-c,iάομαι, , cin09.· σKιJπτω, έμπα/ζω, χλευδζω. 
Ιφ-εωρCiτo, Υ' Ιν. ()π.ρα. '1:oiί lφoiCΊω. 
icp-cώΡων, !ω-,. πι;τ. τοϊ! ΙφoIcίαι. 
Ιcp-η6aω, μΗ. -!foιu' φθάνω (fpχομαι) εΙς ήλικΙ

αν έφήβου, εΙς 6νδρικήν ήλικΙαν, όνδρούμαι . 
Ιφ-ηΔCΙα, 'fι (l:p"Pcvιu)' έφηΒική ήλικία, όνδρική 

ήλικ/α, I«]TCOTQOIC; όνδρός. 
icp-IιBcIoς, 0., ο" (/.".,βο,)· νεσνικός. 
Ιφ-ηβικός, !f, ό)' , δωρ. Ιφδβιχός' 6 άν';κων εΙς 

έφη80ν, ' 6 όρμόζων εΙς έφη80ν " &'δ Ι:prιβιxδ)'~ τ6 
σωμα των έφή8ων, ΟΙ έφη80Ι. ΈΧ το!) 

ICP-IIδoς, δωρ. Ιφδβος, ο)' (Inϊt-lίβ.,)· ό εΙσελ-
8ων εί::; τήν έφη8ικήν ήλικ/αν (ιί. το ~ΙXl1τoν δΥδο
ον Iτo~, ίν ΆθΤΙναι.ι,) . 'Ε; αι~τ')lί τό 
Ιφ-ιιβοσύνη, 1ι (I'Ρ'ΙΡο;)' ή ήλικΙα τΟΟ έφή80υ, 

νεανική (jj καΙ όνδρική) ήλικ/α. 
Ιcp-ηΥcομ,ι, «π08.· 6δηΥω έναντ/ον τινός.- 11 

όδηΥω εΤς ΤΙΥΟ TQnQV, I$/Δw πληpoφoρ/ΑC;. 



ίφMoμα8-.~ .. ,1 
~----------------------~----~--~----~--~--------------------------~~-
Ιφ-ι\δομαι, ποιθ: άγάλλομαι, έπιχα/Ρι.ι. 
Ι .. ..;ιιιci, ίΧ6ρ. οι' τ~ίί εφΙ"μι. _ 
Ιφ-ΙΙιιω (iπΙ+l/Ηω)' txw φθόσει εΤς ΤΙ.- έκτε/

νόμαι 11 φθάνω εΤς τι. 
Ιφ-ηιιξ, -fHO', 6, fι-1φrιβo,. 
έφ-ιιΙόώ, μΗ. -ώσω (επί + ήΙ0,)' καρφώνω έn/ 

τινος, προσηλώνω στεΡεώς 11 μ1:φρ. κa8οΡlζεταΙ τι 
όμετακλήτως. 

Ι .... μaι, ποι:θ: κάθημαι έπΙ τινος, έπικάθημαι, πα
ρακ9θημαι. 

έφ-ιιμcρfα, fι' ή ήμερησΙα σειρά, ή τάξις καθ' ή
μέραν 11 τάξις Τι σειρά Ιερέων, οΤτινες έπl μΙαν έ
βδομάδα κατά περιόδους έξετέλουν τήν Ιερατική ν 
αύτών ύπηρεσΙαν 11 Ιερατική ύπηρεσ/α έν ώρισμένΓ.l 
σειρζι ήμερών. 'Εκ 1:0U 

έφ-ιιμέριος, δωρ. έιΡδμέρ-, οιο (χοι:Ι -σ, -οιο) (έ
ni+t)μIeoι:)' ό κατά την διόρκειαν της ήμέρας, ό 
καθ' όλην την ήμέραν 11 ό έν καιΡί!> ημέρας. 2) 
μόνον έπl μΙαν ήμέραν, διά μΙαν ήμέραν : εφrιιd
eIOt: φeoιo.ϊιo=όδΙΌφoρεTν διά την cUPIOV U ιiπΙ ιi'Ι
θρώπων,εφ"ιdeιοι = πλόσματα έφήμερα U Ιντ.υθβν 
γΒνικώ;, 6ραχυχρόνισ:;, μη διαρκών παρά μΙαν μό
νον ήμέραν.- ΙΙ καθημερινός. 

' ... ιιμoσύνη,fι(lφΙ"μι)·=εφετμή·έντoλή,διαταγή. 
Ιφηναι ιiόρ. ,: 1:0U φσΙιοω. 
ι ... iίπται, Ιφ-ηπτο, γ' Ιν. ποιθ. πρ<ιt. χιιΙ 6π.ρο. 

τr.ίί έφάπτω. 
Ι ... σ., ι16ρ. οι' του φrιμl. 
Ι ... σδα, ι1ντΙ Ιφ"" ο' έν. ιiop. 6' τοri φttpl. 
Ιφ-iισω, μ6λ. 1:0U lφ-ί"μι. 
Ιφδcιξα, δωρ. ι1ντΙ Ιφ{}Qσιι, άόρ. 0.' τοl) φ6tJ._ 
Ιφδaρμαι, πο.θ. πρχ. τοίί φ-θ.Ιeω· r' πληθ. lφΗ-

e«caI. 
ΙφδΙσα, ιi6p. οι' του φθάνω. 
Ιφaiyξατo, γ' Ιν. ιioρ. 0.' τοίί φ'iHγγομοι:ι, 
ItpIcIpa, ιiόp. 0.' του φθεΙeω. 
ι ..... μι-μcρfCί, i, (lπτά+ημισvς+μέeο,)' ό περι

έχων έπτά ημΙση μέρη (~1ιλ. 3 '/.) 11 ΙδΙ~ Βν τ, Μ.
'Z9,x~, τό πρώτον τμημα τοΟ έξαμέτρου Τι τοΟ Ιαμ
&ιcoCι τριμέτρου, όσόκις περιέχει τρεΤς πόδας καΙ 
'ιμΙΣUν' πρ6λ. "π8ιοlJ."μιμce"ς. 

ιφιιιν, ι16ρ. β' του φθάιοω (ώσ.Ι ι~ _ν . φlhιμl). 
lφ&fσTO, Ιων. r' nl'l}e. πο.θ . f>nEPO. η ci.op. β' 1:09 

φ*"ιocσ. 
IφIιICY, ιiπ. r' πλ'l}θ. πcιθ. ι10Ρ. οι' τοl) φ/J-Ι,.. 
ΙφδΙτο, Υ' Ιν_ .π . μβ". ιioρ. β' το!! fJJ6lt'Φ. 
Ιφδορσ, β' πρχ. 1:oίi φθεΙeω. 
ΙφδlMϊ, ή, άιο, ρημ. έπΙθ_ 1:0U Ιψω' βραστός, μα

γεΙΡευμένος, παρεσκευοσμένος πρός τροφήν. 
ι ... ιςά"ω=έφΙζω· έν χρήσει μόνον χα.τ' _ν. χο.Ι πρτ, 
..... ςω, δωρ. έφίσδω· πρτ. έφϊζοιο, Ιων. έφΙζε

σΗΟΙΟ' ιiμτΙS. κάθημαι έπΙ τινος, έπικόθημαι, η κόθη
μαι πλησΙον τινός, πσρακόθημαι.- U ΙΙνaργ. μτ6τ. 
Ιν τφ έπ. μ'ο. μίλλ. lφiaooμo.f. ιiπι:-φ. Ινιιργ. κο.Ι 
μία. ιioρ. οι' έφέσσα.ι, έφiσσιιιι'tJ.α ι . 6όλλω τινά νά 
Kα~Ισι;) έπΙ τινος, ιόν έπικαθlζω. 

.... Ιημι, μίλ. έφiισO)' ιi6ρ. οι' έ"Ηα, ίων. χο.Ι ΙΠ. 
Iφn,Mιιι.' Προα1:. ci.op. 6' 'Ψ'ς, ίπ. 'rItot. έφ.Ιcσ· f)πiρ
X.~ .nLa'l}, Υ' ιiν. πρτ. lφlιι (ώα.Ι 6' εν. *έφΙ8ω)' 
στέλλω πρός τινα. 2) στέλλω έναντΙσν τινός, ρΙ
πτω, άκ :)ντΙζω, κατά τινος ~ έντέλλομαι, (δlδι.ι έν, 
τoλιl)ν) είς τινα νά πρόξι;ι ΤΙ' έφΙ"μι x.ϊl!ά' τιιοι= 
6άλλω (έπl6όλλω) χεΤρα είς τι(να). 3) επι γ8γονό
των, ίπΙ 1:0υ πεπr;.ωμιίνοu χλπ.· πέμπω ~Τς τινα (τοΟ 
παραχώρώ) ιι έφΙ"μι ιοόστοιο τι .. Ι=έπιτρέπω είς τινα 
νά έπανέλθι:1.- ΙΙ όφΙνω τινά νά άπέλθι;ι, άπσλύω, 
όπελευθερώνω, τινό 11 μτφρ. χαλαρώνω (lδΙQ τόν 
χαλινόν) 11 ύποχωρώ, ύποκύπτω Ii ώσ. , :ρο.ινομεν. ιiμ1:6. 
(ίνν. lμo.tιrOιo), παραδίδσμαι είς τι(να). 2) έπιτρέπω, 
- IIJ άφlνω τόν άρρενα έπl τήν θήλειαν(λcιτ. 
AdmItlere).- ιv ω;; ν(;μιx6~' ό~o., άναφέρομαι -(κό
μνω έφεσιν) είς άνώτερον δι .<αστήρ:οψ πρΙSλ. έφ •• 
σι~.- ν μίσον, έφί8μο.ι, μΗ. εφήσομο.ι' δΙδω ρη
τήν έντολήν εί~ τινα 11 έντέλλομαι, διατάσσω D έμ
πιστεύομαι είς τινα 11 έπιτρέπω είς τιγα νά πράξι;ι 
τι. 2) άπ06λέπω εΤς τι, σφοδρώς έπιθυμώ τι, 
ποθώ τι. 

ΔΕΖΙΚΟΝ ΑΡΧΑ1ΑΖ ΕΔΔΗΝ. , rMlZZHZ 

έφ-ΙΙΙΥέομαι, Ιων. έπ-ιιιν-' μιiλ. έφΙξΟμ4ι " «όρ. 
β' εφίΗ6μf}ΙΟ' , πρχ. Ιφϊγμο.ι- ιiπoθ: φθόνω έπάνω 
εΤς τι(να), φΜνω, έπιτυγχόνω (τόν στόχον 1:1'6-
πον τινdι) ιι ίπΙ πρri.Υμ., KTunQ (έΠΙΓυγχόνω) άKΡΙ6Gις 
11 μ1:φρ. έφΙΗ .. ονμο.ι Uyow η 16γφ = προσεγγ'ζω τό 
όληθές (τήν όλήθειαν) λέγων " ιiπoλ. έκτεΙνομαl, 
φΜνω.- Β έπέρχομαι 11 έμφaνΙζσμαι, έπισKέπτoμcι 
11 λυμαΙνομαι U μBΤdι διπλ~, ο.Ιτ.: έΠΙ_Η8α6σι (άπρφ. 
Ιων. ιioρ. β') μάστι"ι πλ"γΩ, ~όιo 8EUrlono""_ 
Ηοlάαιιι τόν Έλλήσποντον διά μαστιγωμάτων. 
~EΙ; ο. uto!! 1:0 

έφ-ιιιτ6cϊ. ή, 6ιο, ρτ,μοιτ. ίπΙθ. τοfllφΙΗΙΟΙΟμιιι' δν
εύκόλως φθόνε ι τις, προσιτός, 2) έφΙΗτάff lστl = 
εΙναι δυνατόν. 
tφflaIcy, Ιφflασα, δωρ. ιiντΙ lφα"θn, έφΙΙ"ιισ. 
έφllΙτo, γ' Ιν. Ιπ. μίσ. ιioρ. 0.' 1:0U φι λέω. 
έφflιιδι:y, iπ. Υ' πλ τ,θ. π0.8. ιi~ρ. 0.' 1:0ίί φιlΙcσ. 
tφ-tμcpofί, οιο (Ιπl+rμ_eο~)' έπιθυμητός, ποθη-

τός 11 θελκτικός, εύφρόσυνος. 
έφιμώδηΥ, πο.θ. ιi6p, 0.' 1:0υ φιμ6ω. 
έφ-'ππlOCί, οιο (έπι + Τππος)' ό έπl τΟΟ Τππου, ό 

όνήκων εΙς τόν Τππον, fι ό κατολληλος διά τόν 
Τππον (f! 'διά την ΙππασΙαν) 11 ~ό έφ/ππιοιο (ivv. 
στρώμιι)=λο.τ. ephippIA=T6 έπl τοΟ Τππου ύπ6 τήν 
σέλλαν η τό σαμόριον όπλούμενον χονδρ6ν 0-
φασμα. 

l ... mnOCί, Οιο (lπI+Τnπoι)' ό έπl τού Τππου καθ
ήμενος, lππευς U HlvOOw Ιφιnono,-όρμητικ6ν κύμα 
Τππων (η Ιππικών άρμότων). 

Ι ... Ιπτδμα" μτγν. τύπο, ~o!) lπιπέτομιιι. 
έφ-ισδάνω, έφ-Ισδω, δωρ. ιiντΙ έφιζάιοω, έφ/ζω. 
έφ-Ιστημι, ίων, έπίστ-: Α.' ένa?γ. μτΙSτ. έν τψ 

iVS:J't .. Π ;' 1:., μέλι.. χοιΙ ιioρ. 0.' Ιπέστησα' στήνω 'ίι το· 
ποθετώ έπl τινος ιι έπι6όλλω. 2) τοποθετώ (διορΙ
ζω) τινά ώς έπόπτην άλλου Ο τ6ν διορlζω είς τινα 
θέσιν (ύπηρεσΙαν). 3) εφίσΠ/μί τιιο& ιΧγώνα=lδρύω, 
καθιερώνω, όγώνος εΙς τιμήν προσώπου τινός.- ΙΙ 
τοποθετώ πλησlον. - ΙΙΙ κάμνω τl(νά) νά όταματή
σι;ι, σταματω τι(να).- ιν εφ/στ"μι τοιο >,oii .. = έφι
στώ τήν προσοχήν τινος ΙλCΙ1:ιν. animum adverte
re)' ά.πολ. εφίστ"μι=παρακολουθώ, παρευρΙσκομαι, 
φροντΙζω. ' 

Β' ά.μ 1:6. ίν 1:jj πο.θ'l}τ. χο.Ι ιtν τlji βνεργ, ιioρ. IS' 
lπaστ"ιo, πρχ. έφέστ"κα, [Ιπ_ρο. έφεστήκειιο' Τστα
μαι έπl τινος 11 έπι6όλλoμaι. 2) Τσταμαι έπl 
τι"jς έπιφανείας, έπιπολάζω: τό εφιστάμcιooν το;; γά-
1σκτος=τ6 όνθόγαλα (cή κρέμα»). 3) τοποθετοΟ
μαι ύπερόνω τιν6ς ώς έπιστότης Τι έπόπτης, έπι
στατώ "(λιiτ , ρraeesse) 11 Ιων. μτχ. πρχ_ οΙ lπ.οτ.ω.. 
τες, ιiττ. οΙ εφcστωrες=οl κατέχοντες - τάς έξοuoΙ
ας, ΟΙ έπΙσημοι.- ιι Τσταμαι πλησΙον, παρΙστaμαι . 
2) επ ι έχθ?ιxrι. "'Ι}μ., Τσταμαι κατέναντΙ τινος, άνθ
Ισταμαι, άντιτόσσόμαι " μ1:φρ. έπΙκειμαι, έπικρέμα
μαι, εΙμαι έγγύς (λο.τ. Instare): K;;e-' lφ.ιιCΌιιι 
-θα"άτοιο=αl μοΤραι τΟΟ θανότου εΤναι έγγύς.- ΙΙΙ 
σταμαΤώ, διακόπτω τήν πορεΙαν μοι,ι.- ιν προση
λώνω τ'όν νοΟν μου είς τι . 
έφΙδδον, ιiόρ_ β' 1:0U φUζcσ. 
έφόβηθι:ν, 6π. γ' πλ'l}Ο. ποιθ. ιioρ. 0.' τοσ φοβΑω. 
έφ-οδι:ύω, μιiλ. -σω (έπΙ + ιJδ6ς)" περιπολώ, έπι-

σκέπτομαι καΙ έλέγχω τούς φρουρούς 11 ω". κoc ! έπΙ 
ιi,ιωμoιτoυχoIι έπισχεπtομένι:ιu Κ"'1:' ετο. 1:όι. ι;"'τ ι:- "'
πεΙ"'. τοίί Περαιχοίί Κρά.ΤΟΙι' χ",ί ελέγχoντo~ τ(,ίι~ σοι
τpά.πoc~ : Ύεν\χώ~, έποπτεύω, έπι6λέRώ. 
έφ-όδια, τιi' 6λ. εφόδιο,. 
έφ-οδιάζω, ίων. έποδιάςω' μελ. -άσω' cέφοδlό: 

ζω» τινά μέ τά άπσιτούμενα διά τήν 6δΟ .. (ταξl
δι ον), προμηtjεύw τό διά Πι .. &δΟ .. (εφόδιιι=τά επι 
τfί ιfcJφ).- Μέσον, έφοδιόζω έμαυτ6ν (έφοδιόζομαι) 
μέ τι, η λαμ6όνω τά έφόδιό μου. 'ΕΧ του , 

έφ-όδιOCί, οιο (έπH.Jδ"ός) · ό άνήκων είς (Τι άναγ
καΤος διό) ταξlδιον. - '&!~ o~σιo.στ. ~O lφ6διοιο (λ",τ. 
vIaticum), χ",τdι τ6 πλεΤcτογ έν 1:Φ nl'l}e. ~ά 'φόδια =
αl διό τό ταξΙδιον άναγκαται προμι'ιθειαι (τά, έπΙ 
τjj 6δφ).- Τά όδοιπορικά fξοδα πρεσ6εuτoO .1 1 γβ 'ιι
χω., τά πρός συντηρησιν (τό πρός τ6 ζην) όναΥ
καΤα, πόροι ζωης, προμήθειαι. 



Ι4POδoς-ΙΙEUΣ 

fcp-oiSoc; (Α), δ' ό περιερχόμενος καΙ έπι6λέπων 
τους φροφους, ό περιπολών, περΙπολος. · 

fcp-oδoc; (Β), 'i) (επ,+&Jό~)' ή όδός πρός μέρος 
τι, πρόσοδος, πρoqέΥΥισις 11 μέσον (τρόπος) νά 
φθ6σι:! τις εΤς τι μέρος.- U έπιδρομή, προσβολή, 
έπΙ8εσις. 
Ιcp-oδος (lj, ο. (ln'+&U~)· nρoσπός, εόnρ6σΙ' 

τος.- 'rΠ5ρθ. Ιφ-o&ώ~.~o,. 
Ιφοίτ", /)10;:;. Υ' Ιν . ΠΡ1:. 1:06 φoι~άφ. 
Ιφ-όΙκσlOν, 1:ό (lφέλ:ιcφ)" τό πηδάλιον. 
icp-όΙκlοv,1:ό (lφέλκω)' μικρόν σκάφος (λέμβος) 

προσδεδεμένον εΙς πλοτον καΙ ρυμουλκούμενον 
(ΙΠ' αύτοΟ 11 'ι'ινιχ,ω" προσάρτημα, παρ6;πημα. 

icp-olιιfIί, -loo~, ij (Ιφέλ::ω)' βάρος, φορτ/ον, 
ΡUμoυλKOίιμενOν σκάφος. 

icp-olKk, ό. (lφέλ:ιcΦ)~ ό σύρων, fλκων, πρός 
τι, έλκuoτικ6ς, προσελκuoτικ6ς, έπΑVωγός, δελεα
στικ6ς.- 11 fχων χρε/αν έλκυσμοΟ, 6ρaδuK/νητoς, 
νωδρό~ . 
Ιφ-ομσρτcω, μIl.-ttOC»· παρακολouΟΟ Kατόπόδaς. 
Ιφ-σηΙίςω, μΙλ. -σω· · iπ. άπρφ, ΙΙορ. κ' lφonλio

σCΙι.-έΤOιμάζω, έφοδιάζω, έξοπλ/ζω Ι '1:6:, CΙUt6:, οημ. 
!Χ'Ι xeιΙ ιιι, μ'σον. ' 

Ιφ-9ρiίΤΙKός, tf, 6,,' ό άρμ6διος πρός τό έφορδν, 
πρός τό έπι6λέπειν, ό όγρυπνων έπΙ τινος. Έχ. 1:0ίι 
icp-~pάw, Ιιιιν. lπoed01' ιςΡ1: . lφΒώeoιw, Ιιιιν. Υ' lν. 

επιώecι' μίλ, Ιnόψομιι.ι, Ιπ. Ιπι6ψομιι..· ic5p. β' 
inai~o.· έπι6λέπω, έπιτηΡω, παρατηρQ. 2) Υ.νι
)tiiI;;, 6λέπι,l, στρέφω . τό δλέμμα, πρός τι, eεωρQ, 
έπι8εωρCJ.-Πcιθη1:. 8σο" lφιoιeίi~o riί, ήοον=δοον 
μέρος της νήσου έ6λέπετο ("το όρατόν). 3) έπι
τηρQ, προσέχω, ε1μαι έν έπιφυλακt:j " προτιμω. 
έφορείσ, 'i) (ιφοe.vω)· έπιτήρησις, έπΙ6λεΨις.

τ6 άξΙωμα τοΟ έφόρου' /)ιι!φ . 'ι'ρ . lφoe1a • 
Ιφορείον, 1:c5' τόπος συνεδριάσεως · των 'Εφό

ρων. Έχ, τ06 
Ιφορεύω,μιλ. -σ-'φoeσ01(βλ. λ.).- Il<lφoeo~)' 

εΤμαι έφορος, 
Ιφορικός, If, "' (Iφoeor)' ό άνήκων εΙς τ6ν 

έφορον. 
icp-όριος, cι, ο" (l.l+8~ι)' . ό έπl τών συνόρων, 

ό συνορεύων, γε/των. 
Ιφ-ορμα(νω· έφορμω, φέρομαι με8' όρμης. 

. έφ-ορμάω, !ων. 13COeμ400' μaλ. · ήοω, ιiάp. α.' 
-ώ~μηoα' έξεγεΙρω, διεγεΙρω, τι(νό) έναντΙον τιν6ς, 
παρορμώ, έξω8ώ, δέτω εΙς κΙνησιν. 2) άμτlS. όρ
μώ έναντΙον τινός, ΠΡοσ6άλλω, έπιτΙ8εμαι.- 11 
ΠcιlJη1:. x,~Ι μ'ο. lic5p. cι' I~μηoάμη." χ.(tί lφωeμή
/hr,,' έξεγεΙρομαι κατό τιvoς, φέρομαι δρμητικώς 
κατό τινος, όρμώ κατά τινος. 2) κά}Jνω έξόρμη,?ιν. 
Ιφ-ορμΙω, !ων. Ιno~μloo, μίλ. -71001' μένω ηγ

κυΡΟ&>λημένος έν τινl τ6π~ ,μέ έχ8ρικάς δια8έ
σεις κατά τινος, ένεργω όποκλεισμδν καΓό τινος, 
άποκλεΙω έχ8ρ6ν μού τινa (ένερ'{ώ όποκλεισμόν) 11 
φρουρώ, έπιτηρQ, παραμονε,jω.--Πtiθη~. ε1μαι άπο
κεκλεισμένος (πολίοΡκημένος). 

Ιcp-oρμ(ι, 'i) (lπΙ + 6eι-ιή)' εΤσοδος, 11Ροσέλευσις, 
ε1ς τι μέρος.- η άπόπειρa, έπιχεΙρησις, έναντΙον 
δέσεώς τινος ιι έπΙθεσις, προσβολή. 

icp-ορμ.,θείcv, Υ' πλη8. EIIx~. πcι8. 4ορ. ιι.' 'ςιοΙ6 
εφοeμάω. 

Ιφ-6ρμ.,σις, -ιω" 'i) (ιφοeμΟ1)' τ6 παραμένειν 
έν άΥκυροβολΙQ πρ6ς έπιτήρηοιν έχ8ροΟ, τ6 τη
ρεΤν τινα έν άποκλεισμΥ, άποκλι:ισμός, πολιορκΙα' 
(eιά.φ . ΎΡ. εφόeμ.σ&~) . 

Ιcp-ορμίςω, μελ. -1001, ιi1:1:. -tQS (lπl+8eμο,)' φέ
ρω τό πλοίον εΙς τ6ν δρμον του (εΙς τό όγκυρο-
6όλιόν του).- μίσ. χ,α.Ι πα.θητ. έρχομαι εΙς όρμον, 
6Υκυροβολώ. . 
Ιφ-ορμοι; (Α), ο" (lnl+6eμo,)' ι'ιYKuρo6oλημέ

voc έν δρμω. 
Ιφ-ορμος· (Β), δ=lφ6eμf/Ο&~ (8 δλ.). 
Ιφορος; ο" (εφοeάω)' ό έφορων (έπιβλέπωv, έπο

πτεύων) .- 11 ώ; οο}σ. & 1φoρo~' έπ6πτης, φρουρός, 
κυβερνήτης. 2) έ ', Σπά. ~τ'!) W Εφορο. "ισα.ν . σωμα. ίχ, 
πέντε ά.;:;:ι.άν~ ων, οΙ δπο!?ι εΙχον i~ouolav xeιΙ 'κΙ cιι)
τϋι 'ι Τ(t)',ι #)ιχ 'jιλS(J)V , 

έφ-όσον, 'πΙρ. dV1:! Εφ' 600". 
Ιφρασάμ.,ν, /)ωρ. μίσ. <ic5p. α. ' .ου φgά'οο. 
εψραξα, ιic5p. cι' '1:0i) φeάοοω. 

. έφριξα, ιiάρ. ~' '1:0ίί φeΙοοω. 
Ιφρύαξσ, <ic5p. α.' 1:oiί φevάοοΟ1. · 
Ιφρuξσ, ιic5p. ~' 1:0ίι φf/VΥω. 
Ιφ-υδρfςω, μιλ. -lOO1, ιin. -rQS' φέρομαι Μριστι

KWς πρός τινα, προοδέτω προσβληTlκήν συμπερι
φορόν εΙς τήν 6λόβην (00} μόνον /)'Ι)λ. 6λι!πτω ' 1:ινι!t 
ιiλλι!t χ.cιΙ 1:01) φ'ρομσιι .ΠΡοοlSλ'l)τιχώ;;) 11 tι!t, «iίtdt, αημ. 
έχει x,cιΙ ώ, μ'σον. 

Ιφiίyoν, ιic5p. 6' '1:0ίι φrύ.yω. 
Εφ-υδριάς, -άιJo~, 'i) (έπ' + v&»e)' ή άνήκouσρ 

εΙς τδ Cιδωρ . 

Ιcp-υδρος, 8π. lπv~eo,. ο" (Ιπ' + (J~ωf/)' ύΥρός, 
6ροχερός, φέρων Οδωρ. 2) ό έχων άφθονον ίιδωρ. 
Ιφ-uμνιω, μελ. -ήοω' ύμνώ (<:Ιδω, Ψόλλω) μετά 

τινα 'ιι έπΙ τινι (διά τι, εΤς τι).- 11 δδω 8ρηνώδη 
Ομνον.- I1 έξυμνώ. 

Ιφiiν, ιic5p. 6' ~!! φVΦ' ιΙΙσ. έπιχ,. '1" πλ1jθ . Ιφffoα ... 
Ιφ-ύπεΡΔC, xeιΙ πρό φων -δεν, iπΙρ. · δνωθεν, ύ-

περάνω. 

ΈφΥ"ΡΑ, !ων. -ριι, '1). πcιλcιιόν δνoμcι 1:fj,ΚορΙν80U. 
Ιφuρσσ, ΙΙc5ρ. cι' 1:08 φVf/", 
Ιφίiσαν, Υ' πληθ. ΙΙορ. κ' 'ς.I..... 2> Υ' πληθ. 

άορ. 6' '1:0D φVoo. . 
έφίίσιι, /)ωρ. ΙΙν1:! 1φΗΙ. Υ' ιν. ιιρ-ς. -τοl φιισdc». 
Ιφ-uστερfςω, μιiλ. -"φ (1.1 + IO~8for)' εΤμαι 0-

στερος, έρχομαι όρΥότερον (ΜCΤό ταΟτα), fπειτα 
όπό τι να. . 
έφ-Οω, μΙλ. -tι001 (Ιπί+ϊΙφ)' Βρέχω έπόνω εΤς τι. 

- Πα.θ-η,. βρέχομαι, εΤμαι έκτε8ειμένος εΙς . τήν 
-6ρ ::>χ ήν · μ τχ . πρχ. lφvομέ"ο,. 

Εφ' Υ, Εφ' Υτε, τ. Ι. επι ~oυ~φ &a~ε' ύπό τόν 
δΡον ωοτε. 

έcp-ώριος, ο." (επι + &2α) ' εΙς τήν έποχήν του, 
ώριμος . . 
εχσδον, ιiόρ. 6' '1:0U xα,,~ά,,01. 
εχσνον, ιiόp, 6' του χαί"ω Τι χάοκΦ, 
Ιxlίρ.,v, πα.θ. ιiάρ. IS ' τοί) χαleω. 
ιχαρΙσάμιιν, έxCίρίσθ.,ν, μία . x,cιΙ πcιO. ΙΙ6ρ. cι' 

τοίί χαelζομιι.&, 

lxta, i6p. α.' 1:0ίι χΙω. 
iX-cyyiίoc;, ο." = 6 lx0111 εyy{nι.", τ. Ι. : Ι δ δους 

Τι δυνάμενος νό δώσι:! έγΥύησιν, άξιόπιστος , ύπεύ
θυνος 11 άξι6πιστος, πιστός.- 116 έχων λάβει, ό λαμ· 
βάνων έγγύησιν, 6σφaλής, έξησφαλισμένος. 
Ιχέ-θυμος, Ο", (lχΟ1 + (J.vμ6~) · ό έγKρaτής των 

έπι8υμιών του, σώφρων. 
Ιχε-μυθέω, ιlxΙ:O+μiίθ>o~)' κροτω έν έμauτΥ τόν 

λόγον, εΙμαι έχέμυ8ος, σιγώ, οιωπώ. Έ; α.!1του τό 
iχε-μuθία,'i) (Ιχ.μi{ΗΟ1)· σιγή, σιωπή, .. έxεμύ~ειαι, 
έχε-νηΤς, -{oo~, x,cιΙ x,~tdt συνcιΙρ. IXBllii~, · -tιfjδo;, 

~ (lxΙ:O+"αiί~)' ό στερεά κρατών τάς ναϋς. 
Ιχι:-πευκι\ς, έ, (IxΙ:O+naIίHf/)' δμτlΡ. ίπΙθ . • 06 βί

ι.ου,· πικρός, Τι όξύς, διοπεραστικός. 
Έτvμ, : εxι-πιvκfι~ ( 'Χ.- (lSλ . ΙΧω>+·πaiίκο, (1:ό) 

=δκρον, αΙχμή, όξύτης, δριμύτης, πιφΙα' πρΙSλ. 8π. 
πιvκι~."ό, (π6λιμο, -= όλέδριος), επ. iιUvκιίλ&μο~ 
(=διaπερασΤΙKός); .Ιτcι πιίιΚ" = Λιθ. purzls, πα.λ 
ΠΡ8lσ . peuse, πCΙΛ ·YBρμ. fluhta. (~πεύKη, '1:.!. δένδρον 
βελονοειδές), ΙCΙK. ·penk- (κεντώ), ίνα.λλcισσόμινoν 
μBΤι!t το!! ·peu§'- lν '1:(jj λα.τ. pυηgδ. 
ΙιΙ-σσρκος, ο" (lχΟ1 + οάeξ)' ό έχ6μενος τrις 

οσρκ6ς, δ έφαρμοζόμενος έπl τοΟ σώματος. 
Ιχι:σιιον, !ων. πρτ. 1:oίl 1x01. . . . 
έχΙ-στοΥος, ο" (Ιχω + 0~6"o,)' 6 παρέχων (προ

ξενών, φέρων ι στόνους (8λΙψεις), στεναγμούς. 
έχΙτΙ." ij ( lχω)' λαβή άρ6τρο..ι ~ (λα.τ. stiVA)' [l-- . 

xέ~λη = ycιλλ. haeddel, !~π. ·segh-e-dhΙ1ί (6λ. ίν 
λ. 'χω) (x-~ ( x-iJo χ,α.τ' ciνομοΙωσιν»). :E~ α.~τoί) 1:6 

Ιχι:τΙ(ιεις, ιοοα, .", ('xέ~λη)' δ ανήκων εΙς 'χΙ· 
~λη" (6λ. λ.). 

lχευ, /)ωρ. πcι8. Προσ1:, τοί) 'χω• 
cxcuσ, 4π. ic5? cι' toίl χέφ' μία. Ixavdμyt". 



. 'χc-φρον'ώ, (Ixiφe-)" e1μaI tχtwιωv (σw. 
τός, φρόνιμος, όξύνους). . 
Ιχc-φροσύνιι, ij' φρόνησις, σύνεσκ;. 'ι. ,.. 
'χέ-φρων, Ο", Υ_ν. -0"0' (Ixφ.f-φetf,,), 6 Ιχωv ~ 

φρένας, συνετός, σώφρων. 
ΙχασΙσ, 'πιχ. δ' Ι 'ι. 'rno •. . -τ:οί} 11.., 
'χΙσΙρω, μ'λ. 'xθfί.eGJ· ci6p. οι' 1"lJ.rιeσ' μfα, μfλ. 

'"θΩeoνμιιι 'ν ποιθ. Ινν. (lx60,,. μισώ, ε1μαι έχ8ρός 
πρός τινα U μ.-τ:' οιίτ. συστ . ciVτIx. 1,,60, 'x:fkιIeαι = 
τρέφω μΤσος.-Πcxθητ. 1,,6οΙιομιιι lx 'Ι'ιt'O,,-μισου
μαι ύπό τινος. 
'χΙσρτ'ος, σ, Ο", ρημ. ίπΙθ. τοί} 'x8σΙrιo' δν 

πρέπει νά μισι:! τις, όξιομΙσητος. 
'ΧΙ'ςι ίπΙρ ..... "ιu" (άι, χοιΙ νβν). [δι' i1:Uμol. βλ. 

χ;ΙΗ" ]. 
ΙχΙιστος, ", ο,,' iνώμ. I'>nspO. '1:00 1"*,6,, ίαχημοι

τισμ. ίΧ τoiί 11.*0" ώ, χΙe6ια'l'0, 8Χ -τ:oiί χΙe60,· μι
σητότατος, σφόδρα μισητός 11 ό πλήρης μΙσ()Uς ιι 
όπεχθέστατος.-ώ, ο!)σ. d 'χ8<ιο'l'0,-6 πικρότατος, 
6 όσπονδότατος, έχδρός τινος. 
'Xθfων, Ο", Υιιν. -ο".,,· ciνώμ. σ"ΥΧΡ. totl '"*e6,,, 

ίσΧTιμoιτlcιμ. ί, ο!)σ. 11.60", ώ, 'ι:ό χει6Ιω'ΙΙ ax 1:oiί 
xΙιιJσ,' μισητότερος 11 έχδρικώτερος. 
Ιι&ο-δοπέω, μίλ. ·';αω· προκαλώ μΤσος 11 φέρο

μαι έXθΡΙKWς πρός τινα. 'ΕΧ -τ:oiί 
έχΙο-δοηό4ϊ, ή, ό" (l"fJo,J' μισητός, όξιομΙση. 

τος Ο έχδρικός. 
-ΕI8Ο1, ·εο" τ6' μΤσος, fχδρα (λoι~ odIυιn) 11 

ι"ιι., τι"όi=μΤσος διό τινα.- ΙόvτικεΙμενονJ.l/
σους, τ6 μισούμενον όντικεΙμενον.- [1"60,, (ie 01) 
'x(J.l_-1xfJaa'l'0t; ώ, ποιροιθετ. τοϊ! 1,,~6ι;)' Iχ8σΙ
(lΦ' "x*eσ' ποιητ. l"θω' OΙnιrxlJ.ά"oμιιι (πρ1t. CΙΠ1}
"lJ.rιμιι~.)' 6μηρ. CΙόρ . 'x6060nήααι' ciττ. 'xlJ.odon6,· 
oxo-,;stv. ίτ"μολ.]. . 
Ιχδρσ, Ιων. l~", 1}' έχδρική διόδεσις, μΤοος 11 

1,,(J.eCI 'Ι'ι"όι;-μτσος διά τινα (κατά τινος) 11 δι' l,,6e«, μολεί" Τι 6ι' lxlJ.eCI' ΟΙφιχέα6οι 'Ι'ι"Ι- nερι
Eλetrv εΙς fχθραν πρός τινα. 
'xδρσfνω, μ'λ. -~"ώ a"lJ.eόι;)' μισώ Ο διά(ειμcu 

έxeρικQς πρός Τινα, διατελώ εΙς έχδρικός σχέσεις 
πρ9ς τινα. 
'χ&ρο δσfμων, Ο", Υ.ν. ·Ο"ΟΙ; (1"ιJ.,_ri-Icl,.-.)" 

6 όn6 των 8εών μισούμενος, δεoμΙσηroς Ι έλεει
ν6ς, όξιοδρήνητος, κακορρΙζικος. 
ΙχΙρ6-ξcνος, ο" (ι"θρόι; + ξέ"οι;)" 6 έXδΡΙKWς 

δισκεΙμενος πρ6ς τούς ξένους, δξενος, όφιλόξε
νος, μισόξενος. 

. ΙxΙ~ ά. ό" (Ιχθοι;)' μισητός, 6πεχδής (βν 
κοι8. 'νν., μισούμενος, όξι;:>μΙσητος).- Ι av.pr. μι
σG:ιν, έχδρικώς διακεΙμενος πρός τινα.- 111 ώ, ο!)σ. 
d 'χ{Jeόι;=ό έχθρός τινος (λοιτ. inimicus).- Ποιροιθ. 
'ΧlJ.eότεeοι;, ·όταrοS', χσιΙ cι"νηθίσ-ς. ax noιpoιAA-ijAou 
-ςόι ci 'ιώμοιλοι i"lJ.law, Ιχθιο'l'ο, (βλ. λ. λ.). 
-ΕI8Ω" μισώ.- Ποιθητ. μισοϋμαι. εΤμαι μισητός. 

Μόνον xcxoς' ίνsστ. xcxt πρτ. 'ν χρ"ήσει. 
Ιχιδνσ. 1} (έχιι;)" ή cόχ16, όχεντρα». '~ oιt1oτotl τό 
Ιχιδνaίος, σ, ο,,' ό όγήκων εΙς fχιδναν fι ό

μοιος έχΙδνι;ι. 
ΈΧΙ-"ΑΙ, -6>", οι!' v9jooL 1:00 Ί:ονΙο" DaAiyo~, φe

ρόμβνcxl ν!lν Ι'>πδ 1:0 δνομοι • Exιt'άδa". 
iXivicc;, οΙ ' .Ιδo~ μυ ων μ' σχληρ&, χοιΙ CΙxoινθιίιδιι~ 

(ώ, του Bx1"ov, έ~ 01) χοι! 1:ό δνομοι HoιΙSoν) 1:ΡΙΧΟΙ', 
ζώντων δέ έν \ ι6ύτι. 
ΈΙΓ"ΟI, .' ό όκανδόχοιΡος (Ιχί"., d 1.εροσίο,,) 

11 clια. ό θαλόσσιος έχτνος cόχινός». 2) τ6 δατρα
κον τΟΟ δαλασσΙou έχΙνou, χρτισιμοπ!)ιούμιινον πολ
λιixι, ώ~ eOXELOV, 'ν Φ ίτΙθlιντο !οιτριχ& ι:ριiρμoιxoι' δ
θsν: 11 ώ, τό ~σιτ. testa, άγΥεΤον, δοχεΤον, ύδρΙα,. 
ε1δος χύτρας (λοι-ς. echinus): 2) δοχεΤον έν ~ 
κλειόμεναι έσφρογίζοντο αΙ μαρτυρικαl άποδεΙξεις 
τών διαιτητών (/)1& νόι .[νοιl πρ6χ.ιΡΟI 'ν ~ πaρlπτώ-
081 ·fjθιλaν δπ06λ TjQ9j Ινοτοιαl, xoιoτdt των ιiπoφ«σ.ών 
1:ων).- I1 (xcxoςdt -nA-rje. αuν.) . τό 6ξέα σιδηρδ δ
κρα τοο χαλινοο, τ& iV'l:ιθΙμ.νοι .Ι, 'ι:ό στ6μcx 1:06 (π
πού, 1:ό δΠΟLον _πΙιΙ;ον δι' ciπο-τ:όμο" ouoπdo.~ ' 'ι:ο)ν. 
χοι! -.:όν ήνιiyιιι,ιΙ;oν o~τω ν& ατcxμοι-ςΤισΊj CΙπoτ6μω~'ν [Ι-
1.i"o,· πρΙSλ . ποιλ-Υ.ρμ . IgII, ποιλ·ολοι" .. Je!i, λιθ. 

.ΖΥ-...... 0_, . ....,. 8fIS', ι3ρθότ. 8tIS" Ιοιπ. *eghl.
Koι-ςιi --c. frneν ΔρΙ~, Ιλλ. ri1fl-AOΙ1:. i!r ciPXLxciI, 
*hlr (6κανΜχοιρος)]. , . 
-nn, -r~ .1 -ε ... , δ' fχιδνα, c6χιά», ι:όχεν

τρο». [IXIS" 'χιδιισ ~ie ίπιθ . I"ιδt'όι;, ιiν-ς! I"lδt',,)· 
πρδλ. garr. euod (σκώληκες πρ06άτων), euon, ποιλ
Ύ.ρμ. eg_I,: Ιοιχ. *eghl-.-Δι& τό σοινσχρ. όhlh, Ζ.νδ. 
_flll Ιέρπετόν) (Ιοιπ. *eghl-s Τι ·ogvhi-s βλ.' 8φι, 
(ώσ. βλ. Iy"alv,)). 
. Ιχμσ, -ατοι;, τό (1,,00)' τ6 κροτοΟν τι στερεό, 
δθsν : Ι έμπόδιον. κώλυμα, πρόσκομμα. 2) μΒΤ& 
Υιν. όχύρωμα, προπύργιον κατά τινος.- 11 ύπο
στήριγμα, φεισμα: Ιχμιιτσ ""'~ ~ ύποστηρΙγματα 
τών πλο/ων (δι' Φν τ& πλοtοι διοιτηροί!ντοιl δρθιοι, χοι! 
eiv χλΙνοuαι πρό, ,I:'/jv μΙοιν πλll"ρOCν, δτοιν .Ινοιι «ν8Iλ
χυσμίνοι εΙ, -ςήν eTjPιiv) 11 Ιχμιιτσ nΙ'Ι'fl'" = ύποστηρΙ
γματα τών ι3ρόχων 11 Ιχ.μιι'l'α nVeyow - έρεΙσματα 
(ύπbστηρΙγματα) τών πύργων. 
llοισσ, eotp. civoτ! I"ovaa. 
Ιχουν, np'l:. 'l:oiJ "όω' βλ. xώ"tnιμι. 
εχρανσ, ciόρ. οι' -ςoiί xefIol"oo. 
llριισσ, ciόρ. οι' -ςοί} xedoo. 
Ιιρήσθιιν, ποιθ. ιiόρ. οι' -ςοί! "ράομιι •• 
'χρίσσ, . ιi6ρ. 7,' 1:otl Χι!lω. 
ιχσΙιιν, πσιθ . ci6p. οι' 1:oiί "έω. 
Ιχυντο, Ιχδτο, r' πληθ. χοι! έν. aπ . ποιθ. ιioρ.- 8" 

'l:oiJ "Ιαι. 

ΙXiίρ6ς, ά, ό" (1"00)" 6χίίρός, Ισχυρό;, άσφαλής, 
στερεός lί'" lxveiP εΙμι=εΤμαι έν άσφαλεΙςι Ι ώcι. 
ε1μαι άξιόπιστος. 'Επίρ. έρρώι; = άσφαλώς σ"ΥΧΡ. 
''1,veώτεeο'',- [lχveόι;-dXVflόι; (11/0) ' πρΙSλ . σοινσχρ. 
sάhurί" (όρμητικός)' π~.6λ. ώα. ΥΟ1:θ. *sigus (sihu), 
ποιλ-Υa~μ. sigu, ciΥΥλ-σοιΙ; . si~or (νΙκη) . Βλ. Ιχω]. 
-ΕΧΩ: πρτ. εΙχο" .π. lxo", Ιων.Ιχεσχο'll· μιlλ . lξω 

fι (ίν oτij ένν. 1:0υ xpoιoτstv) οχήαω' πρκ. ΙαΧ!1χσ. έπ. 
8χοιιχσ' ciόρ. 101.0". Προστ. οχέι;. 'rno't. σχ.:Ο, .Ii:~x't. 
#1"01",,, ciJtPCP. Ο1.εί", ίπ. αxιμa'll, μτχ. αχώ,,' ποιητ. 
ώσ. laxalJ.o", cinpcp. oXa.IJ.ai".-Mso. κοιΙ ποιθ. έχομιιι' 
πρτ. εΙχόμ",,' μSλ. lξoμιιι xcxI α"ήσoμ!X~' Ηρ. β'. ι
οχόμ"", intx. Υ' 4ν . ο"Ι'Ι'ο, Προστ . α"ο;;, ιiπρc:ρ .• xC
.6οι, μ1:Χ, αxόμa"oι;. 

.ιι.:. μ-ςετ. ; 6οισlχΥ, αημ. fχω. κρατώ; Ι fXW, κατ
έχω τι ώς κΤι"ιμα U οΙ 'xo"ε~ol πλούσΙόι. -ΠcιθTjt. 
κατέχομαι ύπό τινος, άνήκω εΤς Τ1να ώς κτημα. 
2) fXW τινό ώς σύζUΓoν 11 fXW έν τι:! OIKfQ μο.u, φι
λοξενώ n μβ-ς' οιΙ-ς. oτ6nou, διαμένω, κατοικώ, fv τινι 
τόΠΥ n ." 'yaοτel 1"011 (i.,.". β,ιφο,) - KuoφopQ, εΤ
μαι fγκυος. 3) ,ΠΙ _-ςcιιστΙΙα.ων oιιψ.awιav ~ ψιι"' 
Χ ιχων: Υ;;ρι:ι.ι; '"ω=fXW φθάσει εΙς γεΡOVΤΙKι'!ν ..... 
λlκΙαν, εΤμαι γέρων, γηράσκω n ι" OτόΜC,l," '.
όμιλώ διαΡKG:ις περ/ τινος. ~) συνεπάγομαι, προ
ξενώ U ('υμπεραΙνω & σΙοχ",""," 1"011 - συνεπάyoμaι 
(προξενώ) καταισχυνην. 5) ώ~ τό λοιτ. teneo, yvω
ρΙζω, . κατανοώ, καταλαμι3όνω.- n κρατώ, τηρQ, 
διατηρG:ι 11 κρατώ στερεό U ύπσφέρω ΤΙ, διατηρG:ι, κα
τσκρατώ, σταματG:ι ιι κρατώ σφιγκτό (στερεό), σφΙΥ' 
γω, όδρόχνω, όρπάζω (ιlπΙ oτi)~ AoιιI9j~ των ποιλοιι
στων). 2) κρατώ ύψηλό, σηκώνω, άντέχω. ύπ~ 
ατάζω, όφΙσταμOl Ι ΙΙντιΙΙθ.ν, όποκρόύω, ι:τά ι3γάζω 
πέρα.ί, iv 'δ 'νν. 6 ·Oμτιρo~ χρτισιμοποιεΙ: τόν μίλ. o%'i
αει" χοιΙ τόν μίσ . OXήαεα{Jαι. 3) διευθύνω, KαTε~ 
δύνω, πρ6ς.~ (έιιΙ ίππων , πλοΙων Χ, λ . π), ο(ακοστρο
φώ (cτιμονΙζω») " _ν τψ μΗ. οχι!αω χοι( 1:φ ciop. 
cinpc:ρ. αχεί-ιι Ιχεl τήν σημ. το;) προσο ... μΙζομαι . ~) . 
άναχοιτlζω, σταματώ, κατακρατώ, κροτώ τι μακρόν, 
έμποδlζω ιι ώσ. κρατώ σφιγκτά, τηρώ τι κλειστόν 
(ώ~ δ μoxλό~ τήν θύροιν) ιι καταπροΟνω πόνον Η ιi8Τ& 
Υεν. ΠΡΟΙΥμ., έμποδίζω τινά όπό τι (πρδγμα). 5) 
όποκρουω, όποτΡ#;πω Ι προφυλάσσω, προστατεί:ω, 
ύπερασπΙζω Β έπ! δπλιcιμoiί , ύπεροσπΙζω. 6) διατη
ρG:ι τι(να) fv Τινι καrqστά"ει, προξενώ, παρόγω.-
11 fXW τό μέσα Τι τήν δύναμιν (εΤμαι Ικανός) · νό 
πράξω τι (ώ~ χοιΙ τό λcx't. habeo Ιχ.ι ίνΙοπ oςi;v σημ. 
τοιύτην) U o~x 11.00 (Ιπομίνοο Ινός; των: 8nOOf;, nω.., 
noiί Χ. λ.)-δέν γνωρΙζω πώς (ποΟ χ.λ. ), άγνoW πCις 
(ποΟ •. ). 



8'. 'Αμ1:δ., κρατω έμαυτόν, . εlμαι Τι εύρΙσκομαι- l:v 
nVI καταστ6σει Β χυρ. μaτ' ίπιρρ:: n; Ixca, ιcιι1ώ. Τι 
Nιιιcώ. Ιχcι=λ«τ. ben., ma.Ie se hAbet - τόπρ6-
γματα l:xouoI καλως (cπηΥαΙνouν καλάι) Ι ίνΙΟ1:ΗΙ' 
~, π.ριφρ~o.ις; 1:CΙUτ«ς; προοτΙθ.1:«Ι xcιΙ Υ.ν. τοΟ πριtyμ.: 
d "!)ι) ΤΙ"Οi -= l:Xc.> καλώς ως πρός .τι, l:Xc.> 6· 
φ80νΙαν τινός' ~ 'χω ΠΙ. μl""'ι.=εlμαι cγ1ά τά 
καλό. μεθuoμένος. 2) εlμαι CΤό καΙ τόι: .ιό"ο. 
'χcι-διαδ/δεταl, θΡUλετται, λέΥεται, cό μΟθος λέ
γειι, cι'\ Ioτqpla δηλοτι. 3) τηρGι ώρlσμένην στό
οlν, εΤμαι όιdνητoς, έπιμένω. 4) Τστaμαι δρθιος, 
προεξέχω, έξέχω, έγεΙρομαι: ιcΙo", •• lιψ60' 'χο",τ., 
- κ/ονες όνα6a/νοντές ύψηλό (ύψηλοl). 5) δει· 
κνύω πρός τι, διευθύνομαι πρός τι, τε/νω πΡός τι 
(μέρος): 'xlJ.eII IxolloCI ned. Ά""'ι",ιιΙόVi=l:χθρα 
6πεu8uνομένη πρός τούς' Αθηνα/ους (στρεφομέ
νη κατά , των Άθ.) Ι βπΙ 1:όπου, έκτεΙνομαι, 
φδ6νω εΙς . .. D &0. Ιχω άμφΙ (Τι -el> τι = ό
σχολοΟμαι περΙ τι, εΤμαl όπησχολημένος, μέ τι 6) 
Πιιρ' «Τ1:. 'χω μaτdι μτχ. ιioρ. 4λλου ρήμ. «ΠΟ1:.λ.t 
αρΙφριισιν lσοδuν«μ060«ν πρός; 1:όν ιιιιρ«χ. 1:06 4λλου 
ρ'ιμ. c ιceVψιιντ •• 'χόvαι =- ιc.ιcevφaoe· cInoιcA.cΙoιι. 
1X"~άIIO,"ΙC"'Ι_Ι;. 7) tι μ1:Χ, 'χ- μaτdι 'V.01:. 
προσ8ίτ.ί 1:ήν Ινν. 1:~ς; δι«ρχιΙ«ς;: τΙ δητιι διιιι:eιβ.ιι; 
''Χ-;=διό τ/ λοmόν έπιμένεις όργoπoρGιν; A"e." 

. 'xaw-συνεχώς φλυσρεΤς, δέν παύεις φλυapών. 
1". Μίοσν. κρατώ έμαυτόν κοντά ' εΤς τι , CKρont

μαι όπό τιι, προσκολλώμαι εΤς τι, όφοσιοομαι εΤς 
TJ ιι μ-::φρ. όκολουΟΟ έκ τοΟ πλησΙον, έξαρτώμαι tK 
τινος, έχω στενός σχέσεις μέ τινα U Βντείίθιν , βόλλω 
xεTpa εΤς τι, έΥεΙΡω όξιΙ:Ισεις έπΙ τινος, όπαιτώ τι. 
2) έιtί 1:όπου , εΤμαl πλησ/ον, γειτονεύω, συνΟ,:)εύω, 
προσεγγΙζω U d έχ6μ",0ι;=ό έρχόμενος κατόπιν, ό 
γειτνιόζων, ό δμορος Ι '&'0 'X6}U'J'0", έr:οι;=τό έρχό
μενον tToς (τό έπόμενον, τ6 προσεχές) .- ιι φέρw, 
μεταφέρω τι δι' έμαυτόν (η Τι Ιδικόν μου) n ώο. φέ
Ρω ij διευθύνω έμωτ6ν 'κρατώ τήν θέσιν μου, 
CiVTtxw: ΙΧ.Ο ιceιιτ.e~-όνθ/στaaσ γενναΙwς (ό · 
ποφασιστικώς).- 111 κρατώ tμωτόν 6nlow, όπέχι.> 
όπό τι, όπέχομα/ τινος, ΣUΓKραΤOOμαι 11 ιiπoλ. OXB01 
οχ80{}.I=στόσου! παJoaτε! (cσταματηστε.!). 

'ΕΠ1μ. ι 'χω «·h.xCD ·se9hδ)· Ι«π. ~. segh- (= . 
δράττομαι)' πρδλ. λ80δ. Ι"ι:otJfl, -oeo., δμ'ljΡ. "Ειcτωe, 
ποιητ. έχ8τ.ι" tβλ. λ.), lχ8- ίν ουνθίο.ι (l'X8-{;vμoi, 
Ιχ ... ,."Ι" 'X8:ff/OΙW, ι_χ.ιιιιι, Ir.veO> (βλ. λ. λ . ).
ι«π. θίμ. *ugh-(e;s- 6ώΡΧ81 χ«Ι ίν 1:/j\ ο«νοχρ. SΌhJ.h 
(θρ1aμ6εύouσa δύναμις)-Zeνδ hAzAh- (δύναμις, όρ. 
μη)=Υο,;θ. sigls (νΙκη)' ιφδλ. πιιλ.,..ρμ. sigirδn (νΙΚώ), 
.Τ~II ο/ιινοχρ. SAkSAh, scιkSAnah (δστις δαμόζει, νlκζΙ)' 

πρδλ. 'Βουχ. c.v-~E~i· .;,9ΜίΡ, ';'-.ξίιι (=καλή κα
τόστασις), Ιξi1ι;, Ιξ.Ι"ι;, . Ιφ-.ξi1ι; (δλ. λ. λ.)·- θ.μ. 

·zgh- ίν 1:(1 δμ'ljΡ. 11,0XnOi (όκατόσχετος, όκατα· 
Υώνίστος, όνuπ6φoρoς), fOxCD . «·sί-Zghδ), Ιοχά. 
(-δγκυρα), Ιo~ «·F.-ιιχ'i), tlx-Boci, -.ω, (=τρό-

. πος τοΟ εlναι, κατόστασιςΙ, "OL'lj';. ιiπρφ. ιioρ. tI'X'" 
/Η.ι"" tlx.-(J.Bμn, tlx.{}.'''', aιcc/Jed. (- όκρι6ής), 
• x-.eo, ( - συνεxι'Jς, όδιόκοπος) (βλ. Ιπι-οχ_eώ) , 
OXadό'J', oxιdη", (=6ρaδέWς), ΟΧ8τΙΙΟi, ox-fiμII, OX'l· 
μιι'&'Ιζω, 0;(01".- ι«π. θ. *so~h- iv 1:Φ δμ'ljΡ. &1.11 
(&1.' ι'leIor:o.) , έξ-οχο" Ιξοχ,,' δχΙφ (.ιιμέ",., ".ώ'J' 
&'ΧΟΙ Όδ; • . 4Ο4=λ ιμένες οΤτινες προφυλόσσουν τό 
πλοΤα), !ων . dxst} (σπήλαιον), &χιιιιο,. (δρόξ ύπερα· 
σπιοτών), δxιriιι;(βλ. λ.) ' • .v-OIJX8CD (β1. 1.) χλιι. 
Ιχωντι, δωρ. ιiντΙ Ιχωοι. 
Ιχωσα, ιiόρ. «' τ06 χώ",,.,,μι. 
έχώσατο, Υ' 'ν. ιioρ. «' του χΦο,..ι. 
έχώσ&"ν, π«θ. ιiόρ. ιι' .ου χώ",'J'1I!U. 
Ιψάλατσι, Ιων. γ' πλ'ljθ. π«θ. π;>χ. 1:00 φd11ce. 
ct-άνδρα, ofι (Iψωt-ά'J'ήρ)' ,,', lψollOCI (6ρ6ζουσα) 

τoUς δνδρος, iπΙθ. τfι~ Μ'ιjδ.Ι«ς;, 1Ι1:Ι, διdι βρι&ομου 
ίπ«νΙφ.ρ. τόν γίρον,;/ιι ΑΤοον« .Ις; 1:ήν ν.ckη-ι;ιι. 
Ιψαuσα, ιiόρ. 11' 1:01) ψιινω. 
ΙΨΕξα, ιiόρ. «' 1:00 ψeyω. 
ιΨEuσάμην, ιiΙ:ρ. «' 'toii ψrίιδoμιuo 
Ιψημα., π«ιι. πρχ. του φάω. 

Ι . _ •• • • " "1 ο ι Μ "Ο' 

· ι ...... --r. tι (.ιψ8)' ή δρόσις Ι y.νιxιDς;, μα-
γειρική. . 
CψΙ;σω, μίλι 1:06 Ιψοο. 
ιψ"τήρ, -;;;Oi, δ (Ιψοο)' χύτρα. yeν., σκεΟος 

πρός δρόσιν. . 
· Ι..,τ64;. ι), Ι}" (Ιψοο)' (3ρaστός, 6ε~σμένoς • . 
· Ιψfα, Ιιιιν; Ι.,", 11 (ψrά, ψ.ιά)· πα/γνιον ποιζό
' μενον διό ψηφΙδων Ι ,..νιχώ" παiδιό, διασκέδασις, 
όναψυχη. 
· ιψιάομαι (ΙψΙ.)' ι1ποθ.· πα/ζω μέ ψηφτδaς Ι yeνι- ' 
x6'l;. διασκεδόζω, :rέοπομαι. 

Ιψιδuρiσδομcc;, δωρ. «' πλ'ljθ. πρτ. του ΨΙ{;vf//ζ •• 
ΙψισμEν~, μτχ. π«θ. πρχ. του ψ/ζω. 

. ΙψυΥ"ν, π«θ. «όρ. 6' του ψίιχω . . 
-E..,n· πρτ. ηψο"" (Ιων. Ιψ_ο", ώοβΙ έΧ ~i)μ . έψέω)' 

μίλ , Ιψι)οω' ιiόρ. «' ΙΙϊΡ"αα . - μιiOΙ:;'I . μι;'. έψι)οομιιι, 
π«θ. ιiόρ. 11' ι)ψι){}η",. πρχ. · ;; ψ.,μ«ι· βράζω (iντΙθ . 
• ιj) dnr:dOIJ) Ι ,πΙ μιτιtλλων, λυΙ:Ιvw, χwνεύω, καθαρΙ
ζω διό τοΟ πυρός n μτφρ. περιθόλπw . περιποιούμαι, 
νασηλεύω.- [Ιψω' Ιφ1J.6" εψιι",ό. (=εϋ , ολος πρός 
l:ψησιν)' συπ. τιρ ιiρμ. ephem (βρόζw, ψήνw~ Βλ . 
χ«ί &ΨΟ"" δπιρ 1:ινίς; θ$ω~oυ:η ~ίνoν]. 
Ιω, Ιων. ιiντΙ ώ, ίνιοτ . 'rποτ. του .Ιμl. 
iy, x«1:dι ουν«Ιρ. ίΧ του lιίω. 
ΙΥ, x'.C1:dι ουν«Ιρ. ιiν-,;Ι lάοι, ,.' 'ν. EUx1:. 1:0& 14.; 
iy, δο.. 1:01) Ιόι; • 
Ιω, Ιων. ιiν1:Ι ώ, ·rIι01:. ι10Ρ. δ' 1:0υ Ι"μι. 
Ιω, Υεν. χ«Ι «Ι1:. Αν. 1:00 Ιωι; (=αύΥή). 
lyya, ΠΡΧ. δ' τοΟ οΙ",."μι (= ιΙ",οΙ1ω). 
IΥΥμαιι .π«θ. ΠΡΧ. του οΤ",."μι. 
έωδα, tώ&ι:α, Ιων . πρχ. δ' x~Ι δπι~o. 1:0υ IIko. 
Ιω&ι:ν, επ. iιώ&ι:ν, έπΙρ. (Ιω.)· όπό npwioς, όπό 

ένWΡ(ς, -όπό ποΜ npw/», « μόλις χopόξr:ι ή αύγή» . 
Ιω8Ινόι;, ή, Ο'" (Ιω,) ' πρwινός 11 το eOJ(J.t."o", άι, 

έιtΙ ;>.=έvwρΙς τό πρωΙl1 έξ lfIJ(J.a"v=lQJ(J.p (8 βλ.). 
έώ&οuν, ιtpΤ. τοί) ώ{Ηω. 
iyxcIv, (ιπερο. 1:0i! 10ΙΙCII. 
ΙωλO-Kρiiaία, 'ιι (Ιω.ιο. + ιceίiaIi)' 'ω.ι~", ιceίiμII, . 

Τ. t. μεΤΥμα όπό κατακαθ/σματα (ιμουΡ ϊες Τι όπο
π!όματα ι), oivwv (Τι μετγμα όπό ζwμούς καΙ cόπο
φάγ1α»), τdι δποΤ« οΙ μΤι μεθυσθέντε; συμπότ«ι ίπ'χυ , 
νον έπ! 1:6'ιν μιθυομίνων χ«Ι χοιμωμίνιιιν έ1ι ' 'ti'j' μίθ'lj~ 
χιtριν π«ιδιd, 11 μτφρ. Ιω.ιoιceιιαΙιι", Π;ι; ΠΟ""1ρΙαι; κcι
τααιcιdιίααι τι",6.=όδεlόζι.> τό «μπαγιότικα όΠΟΠ1-
όμοτα (τΙς μΟΟργες τGιν κρασιώνι) Τι'\ς κακοηδεΙας 
του έπόνι.> εΤς τινα. 

Iwloc;, ο'" (Ιωι;)' ό μιδς ήμέΡσς, ό όπό Π\ς προ
ηγουμένης, χθεσινός, cπαλr;ιός» 11 ειtΙ 1:ροφών, «μπα
γ1άτικοςι, μή νωπός (ούχΙ φρέακος) U δθaν, παλαιός, 
όπηρχ αιwμένος. 
ΙώληΕI, Υ' Αν . 6π.ρο. 1:01) lΑ.ιιω. . 
ΙώμΕν ίν Ίλ. Τ. 402 cέιι.Ι J' lώ}U", ιιοΑΒμοιο» 

=όφ' ου (δταν) χορτόσwμεν όπό πόλεμον.-Συ·,
ήθω;; θιωριΤτ«ι ΙΙποτ. ιioρ. δ' του Ι.,μι, ιiλλ' ίνΙοτι 
οχ ετΙΙ;;sτ«ι πρός; 1:ό lω=l1ω (=κορέννυμαι, XOΡra/vw). 
Ιώμcν, x«.dι ουνιιΙρ. ίΧ του Ιάομ"" «Ό πλ'ljθ. τοΟ 

Ιιiω. 
ΙΥμι, x«τcIι συν«Ιρ. ίχ '1:06 Ιιίοιμι, «Ό 'ν. EUX1: . 

,;ου έάω. 

Ιών, 'Ojl'ljp. χ«Ι 'Ιων. ι1ν1:Ι όΗι, μτχ. 'ν. 1:0υ .ιμι, 
Ιώνημαι, ΙωνιUιην, πρχ. χ«Ι 6ιtιρo. τo~ ώ."έομιιι. 
ΙyνoXΌCι, Υ' 'ν. ΙΙΡ1:. μι.dι διπλ~; «u;ijo. τοί) οΙ-

"'Οlοέω. 
έΥξα, ιι6ρ. 11' 1:00 οΙ",."I'". 
cyoc;, ιι, ο,., &0. -οι;, -Ο"', ΠΟΙ'lj'!:. lώίΟi, 'Π. ι)οϊος 

(Ιωι;)' ό κατό τήν ΠΡω/αν γενόμενος, πpwινός, 
κατό την χαΡol'l'ι'ήν (βλ. lω{}ι",6,). 2) ιΙνιιτο.ιι-
ιc6" λll-,;. EΔUs. . 
ιώρσ, -11. π«pιtλλ. 1:δπος; 1:0υ IIΙάιeιι ' τό έπικρεμά

μενον εΙς τόν όέοα, τό αlwρούμενον, ταλάντευσις, 
αlΙ:Ιρησις.- 11 (3ρόχος, θηλ!ό, διό κρέμοσμα. 
Ιώ~, Υ' Αν. ΠΡ1:. 1:0υ dRdOIJ. 
Ιώραιια, Ιώρiiμαι, ίν.ργ. χ«Ι π«θ. πρχ. τ06 dedCD. 
ΙώΡΙΕI ιiντΙ ' ΙόΡΥΙ:Ι, Υ' 'ν. ()πιρο . 1:01) ·'ρ"ω, le&.. 

γΙωρ ω, π«ριtλ. 1:ύπο, τοίί ιιΙω,8ω, ί; orι θ"l)λ. μτχ. 
ιioρ. «' lι:oeι)ααoιι ι:o~μό", &μμιι - fxouσa σηκΙ:Ισεί 
υΨηλά τό βλέμμα. 



tώρτσςον-tωuτοϋ 

Ιώρταςον, Ιώρτσσσ, πp~. χαιΙ ιi6ρ. αι' μι~& ιiνωμ. 
αι~ήσ.ω, ~oϊ! Ιοι!τάζι». 
'. Ιωρτο, ι:iν~Ι j\OPTO, Υ' , Αν. ποιΟ. 6",ιρσ. ~oσ daIgOJ. 
tώρων, πp~. ~Oί; dedOJ. 
Ιως (Α), ι:i~τ, ι:iν~Ι τοϊ! !ων. ι)ώ,' ΟΟγή, πρωΙα. 
Έτvμ. ι ι:i~~. Ιι»,. Υιν. lω (~ό δοιστ) πνιiίμoι όφι!λι-

Τ!ΧΙ ιί~ τό ι:i·~~Ι8. lαnl(!«), δμτιρ. tjcb. (ysv. ι)οV. ( *ο[α!
ο,. οιΙτ.4ώ (·ο[α].ιι, οι (ολ. ιιιJ~ (πρΙSλ. Ήσιιχ. cιιβ60,' 
Ιξ lω Τιιι!ιιιιτΙιιοι.-. cdβώ' πι!ωί Δά"ωιιι.-. cG.βωι! 
«ιιfως) ... Ιω. Δά"ω1'ι._· ιιιJω. ( !'.tIt. ·auSΔs, π~ eίλ. 
λαι~. ΑυΓδΓΑ ι:iντΙ ·c1urOs, -oris (πρ6λ. florc1: flos) χαι! 
σαινσχρ. υιιih, αι!τ . usίtsc1m, Υβν. έν . σιχνσχρ. usάS-c1h . -

Τ& ποιρ' ·H~ιιχ . ΛοχΡ. "II~ίiFeo. χιχ! έιιαφ6eοι;' I~
φόι!ο. ' (διορθωθέν . ι;ί. ιΙιαφ6ι!ο.) πιριίχοιισιν !oω~ ~ό 
ο!ίδ. *Auses- πιxρ~ τό 8τιλ. *c1USOS-.-~v θέμιχ IIlJa -ilO
όπιΧρχει ιί. τdις; λιi~β Ι~ I1YlIIv(!o •• ιιiJι?ιο1' (6λ . λ. λ.).- . 
DFDA. πρooιi~ι A'.t~. Auster (δνεμος τοΟ νότου), c1u
strAlls, Πιχλ-Υερμ. ostrA, ostc1rc1 (όνατολή), ' ιiH ·σιx~ . 
~Aster-rA (όνατολικώτερος)' !οιπ . *Αus[e]s-t(e)rο- Τι 
*c1ustro- (όνατολή), έσχτιμιx~ισμίνιx "; όνομιχτ. θιiμιxτo~ 
*c1US χοιτ' ι:iνιxλoyΙιxν πρός; τά. δτιλoiίνται χΙΧΤΒιίθιινσιν 
χοιΙ It'.tpιxy6Iiavιx ί~ έπφρτιμιΧτων. 'Ιιχπ ,' βιXσι~ Α ves
(φέγγω, φωτlζω, όνατέλλω)' βλ. χιχ! ΙΙΙι!.- Πιψχ"tιi
ρω lωιι-φ6eο •• διιιρ. (Πινδ. ) ίi'ωαφόι!O' (δστρον της 
αίιγιiς) ,(χιιρ. ό φέρων τήν αίιγήν)' lω10' (βλ. λ . ). 
-ΕΩΣ (Β), !ων. χαι! έπ. «Ιως, έπ. «,οι;: Ι ώ; σιίνδ. 

χρον. ένό~, έν C;Ι, έφ' όσον (λαι~. dum, donec), χιιρ . 

σιισχιτιχόν ( ά .. ~ιxφoριχόν) ,χνταιποχριν6μινον ",ρό; npo'l]
Ύοιίμινον τ.ω., έπ. τι/ω.. 2) _ τέως' διό τινα (έπΙ 
τινα) χρόνον, μέχρι τι νός. 3) δχρι, μέχρι, fwς 
δτou. ..)=ώ., όπω., Τιιιι' Τνα, διό νό, ί:Joτε.- Ι. 
ώ. ίπΙρρ. μιτ' IiAAIIIV έπιΡΡ . χρόνοιι: lω. 8~. = λιχτ. 
usquedum = μέχρι τοΟ χρόνου καθ' ον 11 έπΙσής: 
lω. olί Illω. πότι ;=λΙΧτ. quousqu.? = πόσον χρό
νον; cfως πότε ;». 2) μι.' liλAIIIV έπι~p. τ6ποιι : 
Ι», 06e =μέχρις έδω, l~ Ίαω, Ιω. Ιξώ ";,, μέχρι 
μέσα, μέχρι έξω. 
Έτvμ.: ιΧττ. (χιχ! Ήpo~. ) lω., έπ. εϊ~ κιχ! .Το. 

(ό ρθότ . .ηο.) , AioA. 40., δω~ . 4. ( λ ιχτ. =quc1mdίu, έφ' 
δοον χρόνον, έν δΟΥΙ' 'ως ( ·'ίiFοι:: σιχνοχρ. yιtva.t, 
πιxλ-περ~. yάνίi' 6ι:ict . δπόχειτιχ c τό ία.π. ιiντων. ι:iνιx

φ? ;; . θέμιχ *jo + -ves-, -vent-, -νο-, πρι::ι.. !ιχπ . *jod> 
έλλ . G, * jod λιχκ. ώ, Χττ. ώς, ε/τα. 8τέ. t)"lxc:ι, οφι!ιι 
(βλ . λ. λ ) κιχ ! τέως. " 
έωσσ, Ιωσάμιιν, ένΒΡΥ. κιχ! μίσ . ι:iόp. ιχ' ~oίi ώfJoέω. 
έωσι, Ιω ·', χν τ ί ώαι, Υ' ItA'rjQ. 'fItot. ένIOσ~. τοί) • 'j.J. 
Ιώσι, χιχ -ο: όι σιινιχΙρ. ιiντ! iιiovaI. Υ' πλτιθ. βν.στ. 

τοσ Ιάω. 

έωσμσι, πιχθ. π~κ. του ώ{Ηω. 
iua-ncp, έπιτετιχμ . ιiντί lως' μέχρις οδ όκριι%ις. 
Ιωσ-φ6ροι;, 01' (Κω • . :- φέι!ω)' ό φέρων τήν lω 

(δηλ. τήν αίιγήν)" ιι ώ. O~~t:xv t . d · ·Εωαφ6eο. - τό 
άστρον της οίιγης, λιχτ. Lucifer. 
Ιωυτοϋ, ΙωμτCων, !ων. ιΧντ! lιιvτοv, lιιvτC»ΙΙ. 



Ζ 
Τό ΥΡ6μμο τοΟτο κοτέχει τήν fκτην θέσιν έν τl,:\ όλφαδήτ~, όντιστοιχοΟν πρός τ6 Σημιτικ6ν Ζ&ίη . 

α), τοΟ όπο/ου τό σχημα διετηρησε καθ' δλην τήν κλασσικήν περlοδον, μετό τήν όποΙαν έξειλ/χθη εΙς 
% καΙ ~ . 'Αντιθέτως έν TI1 . Λατινικl':\ γλWΣΣι:1 κατέλα& τήν τελευτα/αν θέσιν Τι"ίς όλ φαι3ή του, διότι, μή 
όπόρχοντος τοί" .όντιστοΙχου φ8όΥγου έν τl':\ Λατινικl':\ γλώσσι:1, τό γΡόμμα τοΟτο, δπως καΙ τό προηγού
μενόν του Υ (διό τόν αύτόν δέ καΙ αότό λ6γον), ΟΙ ΡωμαΤοι τ6 παρέλα&ν έκ Τι"ίς έλληνικης όλφαδή. 
του καΙ τό έχρησιμοποΙησαν διό λέξεις έλληνικός, διατηρηθεΙσας έν 11,:\ ΛaτινΙKI':\ καΙ vρaφομένας λaτινι. 
στl (π. χ. Z_phyrus, Z&cynthus). Ή άνυΠοΡξΙα τοΟ φ8όvγου ςίΙτa tv TI1 ΛαΤΙVΙKI':\ όφεΙλεται, ώς γνω
στόν, είς τόν ο όναπτυχθέντα καΙ έπικροτήσαντα ~τακισμόν, συνεπεία τού όπο/ου ό παλαιότερον ύπόρ
χων φ8όΥγος ζητα (δηλ. ό φ8όΥΥος s μεταξύ δυο φωνηέντων : gen_-5-15) έξειλ/χθη εΙς Γ: gene-r-Is 
(Υεν . τοΟ g_nu5). 
Ό KOτωτέρ<.J πΙναξ έμφαΙνε ι τό .σχι"ίμα τού vΡόμμοτος ς iί τ α τών διαφόρων όλφαδήτων κατ6 τός 

διαφόρους περιόδους. . . ' . 
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Κλασσικόν Λοτινικόν καΙ Ζ Ι UJ 

! Σ έφεξι"ίς. 

1, ς, ςiίτα, -;6' !κλιτ(;ν' τό έκτον γΡ:Jμμα της 
έλλην. άλφοδήτου' τό έ6ρ. δνC;Μα: slvcx t zajin' tiira 
δ' ω.νc.μiσθ7j ci"'fcxAffi~ κατ' ciνcxλΟΎίcxν π~ό; τiι f}ήεα,1}rα 
11 ώ~ OCριθμ7jΤ. ζ' = inrci xcxl Κβδομο. (~o5 irt7j!'/.cxtUJ
μένοιι ς' , δ7jλ. F 'Ij βαν, διcxττ,::-"fιθέvτο; πρός πcx;;iστcx
σιν te;ίI CΙ!' ιθμ" ij ες καΙ του τοικτικ?υ εκrος). iλλcX ,ζ 
=7000. Τό ζ EtVCXt σύ"θετον εκ τω·, ψθ6γΥων α xcxl δ, 
ήτοι ζ=α"" ~ιό έν τ1;) Αίολ. xcxl Δωρ . διcxλέκτφ EOYPcx
φον μoν,,{α!Jω, ψι6ve{αδω ιΧν-;;Ι μονα{ζω, ψιfJ.νρίζω 
(τοϊϊ φθ6ΎΎου " πι:iντω; ioOEVιO~ 1) κΙΧί o'ι~όλω; ixe;IJQ
μιiνoυ). 'Εν τ1;) 'Ιωνικ'!ί διcxλέκτφ τα δ εΙί(ε με ,cx6λ7jθij 
ιίς ζ' άλλά xcx l τό ζ ε3κόλως μετετρβπετ,, · εΙς "', ώ; 
φαΙνιτιιι ίν -τ:οtς nιιΙζω - nιι,""ds, ιUαπάζω - ιUαnιι-

",,,ός κλπ: ένΙοτε τό ζ έ~ειλΙχθ7j εί~ ι ι ζόρξ - ΙΟΡΗος, 
ζνΥό" - jugum. 

'Q~ διπλοίιν σύμ<fωνον τό ζήτα κcxθιστ~ θίσβι μcxχρόν 
τό πρό CX9tO!! κιΙμενον δΡ(1χύ φωνΤιεν. 'ι'πiρχουσιν δ
μως; πcxρ' Όμijρφ Μο κύρια: όν6μcxτcx <Χρχ6μινα: άπό 
ζ1jτcx, πρό των δποΙων τό ESpcxxu φωνr,sν δΙCXΤ7j"afτcxι 
ώ~ τοιο!!τον, μη κcxθιστι:iμενον θι!σει μcxκρ6ν: 4'α~ 
ΖεΑεί"ς, ~Aήι:ααα ΖάΗν"Qooς' δ λ610~ slvcxt ΠΡοφcxνiι,' 
τιΧ χύρια: δ7jλ . (Χ!}τιΧ όν6μcxτcx δέν θιΧ ijMvcxvto !λλω~ voc 
έντcxχθωσιν ε!~ τό δcxκτυλικόν Ιξι:iμBτρoν. · 

ΙΑ.- (α), Α ίολ. άντΙ ",ιά (σπcxνΙως δμως εν χρ-ήσιι ώς 
(X?τoτι;λή~ πρ6θιισ ις)' auvijOWI: ώς ιΧχώριστον προθsμcxτι
κόν μόριον μετιΧ μεΥaθυντικ1jς Evvolcx~. ώς τιΧ άριο, 
έρι-, άΥα-, ώς εν το!ς: ζά-6εος, ζα-με"ής, ζά-πΑον-
τος κλπ . . 
ςάΥιιλον, τιl' δρέπανον θερισμΟύ (<<δρεπόνι, δρα

πόνι» ), λcxτ. f&lx (λιiει~ πcxλcxιcX 1)ικaλικr,).- [πρΙSλ. 
xcx l δνομα: πόλεω~ ΖάΥΗΑ", ΔάΥΗΑ" (πcxρά Στρι:iδ. 
cζάΥκλιο1" ακολιό,,»)' ζάΥΗΑο" < ζα- + ρΙζ •. άΥΗ- (δλ.' 
έν λ. dYHQ;1')1. 

ςiί-ής, ςαtς (ζα+4'"μ,)' ό Ισχυρώς πνέων, όpμΓF 
τικός, θυελλώδης ζαή" ιΧνώμ. (Χ!τ. άντΙ ζαέσ, ζσή. 
Έτνμ.: ζαης (*ζ"ης xcxt' ciνo:JμΟΙιJI::JΙν" πρ5λ. δμ7jΡ. 

",να-αή., ~πι:ρ-αής, ιΙλι-αής, α'ήρ' ζαής<ζα-+*&ν .. Ιν. 
.ΙΡ ""μι (=πνέω)' π"ΙSλ . Ήσυχ. cζάει· ... καΙ π"εί. 
κνπριοι. ; ζάει<*",ι-αFει, πρδλ. δμ7jΡ. ",ι-α[F]"μι' Υι 
Ιν. (Χίτ. άρσ. ζαή" εσΧ7jμcxτΙσθ7j κατ' ciνcxλΟI Ι(1ν πρός 
ti θεμcxτ. ιΧρα. εΙς -α. 

r;ά-δι:ος, α, ο,;, (καΙ -ος, -~,,). όγαν 8εΤος, Ιε-
ρός, ήγιασμένος. . 

r;ii-Icpής, ές (ζα+6έρος)' λ/αν θερμός, καυ-
στικός. . 

ςαίι:ν, OCττ . ζιjJε", Ι .. πλΥιθ. Ε!}Χτ. toiJ tdm. 
ςά-ιιορος, δ'=",ιάκο"ος, . ",ιάκι:ορος' ύl]ηρέτης 

τού ναΟΌ. 

Έτvμ. : ζάΗΟΡΟS (όρθ6τ. ζακόρος,π"δλ. !ων. ~πo
ζακόρος θ7jλ .= όπο-ιέρεια), πιθcxνως τ"ΟΠΟΠΟΙ'ljμιiνον 
έκ τoiί *&ικόρος <*d!ρ-Ηορος, πρΙSλ . "em-HdIlos, α,,
Ηοκόρος (ΗορΙΙω=κο8αρΙζω σαρώνοντας) xcxt cJd_ 
δο" : ζάnεoo". . . 
. ςδ-ιιοτος, ο,,' λ/αν ώργισμένος. . 
ςδΙιι, 'Ιι ~li)' τρικυμ/α (cφouσκo8aλαοο.ιόι) 11 
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~ελλά, καταιγlς 11 μ.φρ. ταραxfι, ·σύΥχuoις, στενο
χωρΙα, όμηχανΙα. 
Έτuμ. t σΙΙΥΥ. τljι αάAo~. λιιτ. SAIUm' πρδλ. xcιΙ 

cipo. ζιtλo~ (-δΙνη)' ζάλη < -cJjCΙMi, πρδλ . cJtflJ. δμηρ. 
cJι.ρό~ (βλ . λ.), δl.μαι, διώΗω, Μζημαι (βλ. λ . λ.) , 
ζη~έω' έΧ ~. dja, dia, di ( - κόμνω προσπαδεΙας 
πρός ..• · βιόζομαι). 

ςCΊΙOίσα, δωρ. a.ντΙ ζηAoναcι. 
ςaλος, ςCΊλ6ω, ςcίλωτ6ς, δωρ. ιiντΙ ς"ι-. 
ςδμι:νέω, μeλ. -ήαω' εΙμαι λΙαν βΙαιας, δριμύς 11 

εΙμαι σφόδρα ώργισμένας U έντεΙνω όλος μου τ6ς 
δυνόμεις. Έχ τοσ 

ς6-μι:νής, Ii, (ζα+ιd"o,,)' λΙαν Ισχυρός 1\ δυνα
τός 11 μαινόμενος, · όρμητικός. 

ςCΊμfα, δωρ. ιiντΙ ζημiα. 
lάν, lαν6ς, δ' δωρ. ιiντΙ Ζ,ι", Ζη"6,,, πllλαr.ιό, 

τόπο, τοσ Zιiι" (8 βλ .. ). Έ; αr.ό)τoίί τό λιιτ. JAnus. 
ςά-ηι:δον, τό=δά.-cJo" (δ βλ.) . -[πρδλ., Ήσιιχ. 

cζά.-cJoιι· ιdγα IcJaφop' ζdnecJoιι( cJά.-δo" χιιτ· ιiνo: · 
λΟΥΙο:ν πρό, τ~ν ίχ πο:ρο:λλ'ήλοιι σιινι)κο:ρ,ιν τ6)ν ίπι
το:τιχ6)ν πρoθ8μ«τaιν cJa- χαιΙ ζα-]. 

ςa-nι"aiις, ." (ζα- +πAηθo~)' πληρέστατος, πο· 
λυπληθής U ζllπAη8ή~ γ."ειcί~ =- ΠUKνή, πυκνόθριξ, 
γενειός U πλήρης ιϊχου, ήχηρότατος. 
ςά-ηΙουτος, ο,,' πολύ πλσύσισς, 6αθύπλουτος. 
ςά-ΩίίρcMϊ, ο" φ.- + πνρ)' διόπυρος, πεπυρακτω-

μένος. 
ςατι:ϋσσ, διορ. ιiντΙ ζη~Oναll. 
ςCΊτι:ύω, ζατρι:ίον, ςατρcύω, διορ. ciyτ! ςιιτ-. 
ςa-τρι:φίμ;, έ" (ζα- + τρέφω)' ό καλώς τεθραμ-

μένας, ποχύς. 
ςα-φλΙ:Υής, έ~ (ζll- + φA.έyιu)' πλι'ιρης φλογών, 

. περιφλεγής. 
ςδ-χολος, ~" (ζα- + χοΑή)'=ζdΗΟΤOi' ό λΙαν έξ' 

ωργισμένcς. 
ςα-χρι:ίος, ον (ζα- + Χ9εΙα) χο:Ι ζιίχρ.ιο,,· ό με

γόλην άνόγκην έχων τινός, ό σφόδρα χρόζων τι
νός ίl ζαχρεϊΌ" dJov=b μεγάλην έχων όνάγκην ν6 
μόθι;ι τόν δρόμον, δ έρευνών πρός εϋρεσιν της 6δοΟ. 
ςα-χρηής, έ" (ζll- + χράω Β)' ίν χρ'ήσ8Ι xαιτ~ 

πληθ. μόνον ' ό βιαίως έπιπίπτων, μανιώδης, όρμητι
κός 11 έπί πoλEμ,,~ιί) 'ι, 6 όρμητικώς έπιτιθέμενος, 
φλΟΥερ6ς, πΟλεμοχαρής. 
Έτυμ.: ζα ·χρηή ; ( ζα· + *χρηF-η", πρδλ, δμηρ. «6ρ. 

'xeα[F]ov (έπέχραο1') = έπέπεσα (λο:τ. Ιn-gruδ)' έ~ 
lo:n;. Ρ Ι ζ . ghr ίΞU-' 6λ. *Fea[F]eiv. 
ςά-χρίίσος, ον' πλούοιος είς χρυσόν, πολόχρυ· 

σος, βαθύπλουτος. 
Iι.Ώ, e:t. ςώω, κιιΙ πo:ρόt μΤΥν. ποιητ. ς6ω, «ττ. 

χo:τc'ι σι;ν <:tΙρ . ςώ, ζfjς, ζ5 ' Προστ. ζη Υι ζηl}oι' E~xτ. 
ζφ"ν' ά,π ρφ . ζάει.. χο:ί xcι;τc'ι σιινο:Ιρ. ζη .. ' ΠΡΤ. Ιζ'11' 
(ώοeί ε~ ένβΟ1:. ζημι), Ιζ'1", lζη, ά,λλόt Υ' πληθ. Ιζω .. · 
μeλ. ζήσω χο:Ι ζήαομαι' ά,όρ. 0: ' Ιζηαα' πρχ. lζηΗQ' 
ζώ, όναπνέω 11 ζώ .. =έν ζωι'j, «ζωντανός., ζών 11 ζη1' 
άπ6 τι .. ο,,=ζώ όπό τι, ζώ μέ τι, πρ6λ. άποζη .. U μ.τ· 
cι; ! τ. σι;στ. αντtχ.: ζώ ζ6η1'. βΙο" = ζώ, διέρχομαι, 
τήν ζωήν . μου.- ΙΙ μτφ~. εΤμαι έν πλήρει όκμι:') της 
ζωι'jς, εΙμαι 6κμαΤος 11 εΙμαι Ικανός, δραστήριος 11 
μτΧ . ζών (ώ, έn;Ιθ . )=δραατήριος, ένεΡΥητικός, κρα· 
ταίός, άποτελεσματικός. 
Έτυμ. ι Υ' Ιν. ,fj < *ζηjιιι ι",π. *gvje-' Zev/5. -jaIti 

(ζωή), βιiσt. gveje η gvejel, πρδλ. ci6p.lPlaw, σο:νσχρ. 
jivali (ζώ), βιiσt' gvejou' ζάω 8[ν~ι iip5UP8at, των 
rρο:μμο:τtχιi)ν ' ά,ΤΤ. ζώ (ζήjω' οΙ τuποι lζ"", ,ijl}oa 
.Ινο:ι ()στεΡΟΥενΒΤ" Βλ. χο:Ι PlOi, ζώω. 
-ςι:" «χ'οριστον 8YXAt Τ. μόριον; δηλo!lν χΙνησιν 

πρ6, 'ttvo: τόπον' χυρ. τό ζ χ.tτο:t ιiντΙ τοίί ocJ (-ζιι αντl 
-acJ.): Άθή1'αζ., t70ιίραζ. «ντΙ 'AoθήVQi cJII, ~eIIi cJ.. 
ςCΥCΡICς, A4;t, AttsuxiJ. /5ηλοίισο: 5[/50, μυ6)~. 
ιι:ιά, ή, πιiντoτε σχsδόν χο:τdt πληθ. ζ.ιαΙ· · εΊδος 

σ/του, χρησιμοποtοuμsνον χυρ. cII, τροφή των Ιππων , 
πιθ. χονδρό σιτόρι, cόσπροσ/ΤΙ:t. 
Έτvμ. ι δμηρ. ιiττ. ζιιια{, Ιλληνιστ. ζ"Ι' πρδλ. 

όμηρο φUαΙ-ζο[F]ο" (αΙα), χο:Ι δμηρ. ·t.l-cJωeOi Τ. Ι . . 
,.[F)I-cJωeo" (ιfρoνIσ)=ή παΡό'{ouσα όσπροσΙτι' «ττ. 
ζ.ιcί <I.cιπ_ *je.v-JA· σο:νσχρ. ΥόVΑh, Z8νa. ΥΑνΑ- (-Of
Joc;), Αι&. j&v&i (οΙτος). 

ςι:I-δωρcMϊ, ο" (ζ.ιd+cJωeΙομαι)' cJωρονμενο" (δΙ
δω ν, παρό'{ων) ζιιι~ (βλ. λ.) U γόνιμος, εuφΟΡJς, 
καρποφόρος. 

ςι:ιρά, ή' εΤδος πλατέος έπανωφοριου, έζωσμέ
νου εΙς τήν μέσην καΙ κατερχομένου μέχρι τών 
ποδών [~ινη AιI~t,]. 

ςcίω, ποιητ. ιiντΙ ζέω, ώ, π"ιιΙω ιiντΙ π"έω. 
ςέσσα, ίπιχ. ιiντΙ Ιζ.αα, ιiό~ . ",' τοίί ζέω. 
ςι:στ6ς, ή, δ" (ζέω)' βραστός, βρόζων, θερμός. 
ςι:υΥάρlον, τ6, 6ποχορ. τοσ ζεfίyo~' μικρόν ζεΟ' 

Υος βοών. 

ςι:υy-"λ~τΙω, μaλ. -tfCJQJ' IΑιι1ίιιω (τ. Ι. 6δηγω) 
ζεϋ'ι"ος βοών. ΈΧ τοίί 
ςcυΥ-"λδτης, -ου, δ (ζενyo~ΙλαVιιω)' 6 έλαύνων 

(όδηΥών) ζεϋγος βοών. 
ςι:υΥfτης, -ου, δ (ζεvΥο")' ό έζευΥμένος μετ 

άλλου, 6 ζευΥαρωμένος, δύο-δύο, ζευΥαρωτός.
ΙΙ οΙ ζευΥϊται=οΙ μικροκτηματΙαι (χίιρ. όνομο:σθίντι, 
ζιιυΥίτσι ax τοίί δτt ijao:v [χο:νοΙ νόt διο:τηρ'ήσωσι ζ8ίί
yo~ β(6)ν). ή -φΙτη τιiξι, ax τ6)ν Cιπό τοσ Σόλωνο, xcι;θ
tδ~ωθεtσων τeοσιiρων τιi~8ων των' Αθηνο:Ιων (ΤΙτοι: #ΙΙΙ1Ι
ταΗοαιομέδιμ1'ΟΙ, Ιππιιϊ", ζI/11ΥiΤQΙ, ~τε,,). 

ςι:ύΥλη, ποtητ. ςι:ϋΥλδ, ή' τ6 καμπύλον μέρος 
τοσ ζυγού, δΙ' 8 ΙΙμ60:Ινδt δ τρχχηλο, τoίi Ι;;ψοιι (πε
ΡιλαΙμιον, XOtv. cζεύλα.), 8-1, -,;ρόπον ci'>σΤ8 6 Ι;;ΙΙΥό, 
βlΧδ δuο ,.vyAιι~ δtόt τόt Μο ζψο:.- 11 Ιμόντες, 'δι' ών 
προοΙδινον τό πηδ«λtον' βλ. πηδάλιοιι. 

ςι:ϋΥμα, -ατο", τό (ζe:ίιyννμι)' τ6 6μοΟ συνδεδε
μένον, Ύι τ6 χρησιμεϋον διό τήν τοιαύτην σύνδε
σιν, δεσμός, ταινΙα 11 'evyμo. τον Αιμέ1'ο,,=δλυσις 
κατό πλότος τοΟ στομΙου τοΟ λιμένος. 
ςcυΥvύμι:v, -ύμcvαl, βπιχ. ιiπρφ. τοίί ζ-UΥννμι. 
ΖΕΥ'ΓΗΥ-ΜΙ Τι -ύω' πρτ. Υ' πληθ. έζε1ίΥνναα1' 

(έπ. ζεύΥ1'υααιι) Υι έζ.v)"l'υο" (ίπ. ,".vyιov01')' μΙλλ. 
ζιήιξω' ά,όρ. 0:'. Ιζevξα.-πο:θ. ιiόρ . o:'. έζεύxiJ.η", σιιχν . 
δ ιiόρ. βΌ lζΙrη".-δένω 6μοΟ, ζευΥνύω" ζεύω, ζευ
Υαρώνω.-μέσον, rnnov" ζιήι"""μαι = ζεύω 'Τούς 
Τππους μου, ζευΥνύω τούς Τππου:; πρός χρησΙν μου 
11 ώσ. χαμουρώνω, χαλινώ, έπισόττω τούς Τππους 
μου.- ΙΙ Υ8νιχ6)" δένω μαζΙ, συνδέω, συνόπτω, 
στερεώνω 11 αα"Ιδβ" Ιζιιvyμέιιαι "'"' σανΙδες καλώς 
συνηρμοσμέναι (θύρα ι στεΥανώς κεκλεισμέναι). 
2) ένώνω, συνδέω, διό τοΟ γόμου, ύπανδρεύω, 
στ~φανώνω.-MΙσoν, 'πι τοίί σιιζUΥΟU, λαμβόνω Υυ
ναΤκα, νυμφεύομαι, συζεύγνυμαι. - Πllθη~., εΙμαι 
ύπανδρευμένος. 3) ένώνω τός όπέναντι όχθας 
διό Υεφυρών, ρΙπτω γέφuραν κατό πλότος τοΟ 
ποταμόσ, Υεφυρώνω. 4) ύποζώνω τ6 πλοΤα διό 
σχοινίου, τά περιζώνω μέ χονδρά σχοινΙα. 
Έτvμ. ι ζrlιyννμι ' μΙλ. ζιήιξω, πιιθ . ά,όρ. lζ1ίrη,,· 

ζl/11Ητ6i' ζεiίΥΟi . (πρδλ. λο:τ. jίigerA πληθ.<*jeugas-)· 
ιiττ. οΙ ζε""ίται' ζευΥΑη (=σο:νσχρ. yugAlam, λο:τ. 
juguIae)' ζεiίyμα (π~δλ. σο:νσχρ. yugmϊi 6πΙθ.=ζευ
Υαρωμένος)' ζΙΠΙΗτηριι", ζιιύΗτ.ιρα (π~6λ. σο:νσχρ. 
ΥδlCfόr· ... ό χαμouρώνων Τππον)' ζεiίξΙi, -.ω,,· },vyd1' 
(βλ. λ .).-Πρδλ. σαινσχρ . yunόlCfl, Υ'. πλ'ljθ . Υunjόnfί 
(ζεύω), λο:-ι:. jungo (ζεύγνυμι). Λtθ. jungin, junlcfi 
(ζεύΥνυμι), .Ιτο: σο:νσκρ. yo'gah, λο:τ. jίimenlum, 
πο:λ-λο:τ. iouxmentA' av Itδoat τοuτοt, 6πόκειτctt 10:π. 
ρ. -jeug- χαιΙ χο:τ' 8πiχτο:σtν * jeve-, - jeva" έν τφ 
σο:νσχρ. ΥίίύΙί, ΥυνόΙί (ζεύω, χαμουρώνω), ΖΒνδ. ~ . 
γΑ γ- (-λcι;τ.lnΙendere), σο:νσχρ. yulih (fνωοις), λιττ, 
jίilis (διόρθρωσις, συναρμολόΥΙα), Λ tθ. jautis (βοΟς, 
έζευγμένος). Βλ. ώσ. xcι;1 ζώ..1'iίμι, ζύμη. . 

ςι:ϋΥος, -ιιο", τό (ζιήι"""μι)' ζεΟΥος κτηνQv, 
«ζευγάρι» βoCιν Ύι Τππων. 2) δμαξα συραμένη ύπό 
ζεύΥους Τππων (όρμα) Ύι βοών (άροτρον)" πάν 
ζεΟΥος έξ οΙωνδήποτε πραΥμότων.- .Ι ώσ . χο:Ι έπΙ 
πλειόνων (τών δύο) προσώπων Τι πραΥμότων, ήνω
μένων 6μοΟ, Π. Χ. ζιιfίyo~ τeιπιίρ8-."οιι=τρεrς παρ
θένοι όδελφαl' 

ςcυκτηρlα, '-'!.-tιι1ιyA,l' 6 δεσμός, σύνδεσμος δλ. 
χο:Ι πηδάλιο". Έχ τοσ 

ςι:υκτήριος, α, ο" (t.v,.""μI)· ζεuyνων, σ,Ν
δέων, κατόλληλος διό ζεΟξιν' '&'~ ζιnιxήIΙoι> - ό 
ζυγ6c;. '· 
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ςcϋξαι, ιiπpφ. ιiop. αι' το!) ζ.vΥ"vμι· ' ,.vξ.ι.", Υ' 
.~. E~χτ. τoiί ιiop. αι" ζ.iίξo" Dροοτ. ιioρ. αιΌ 

ςCϋξιc;, ·.ω" 'i) (ζ.ιί)'1'l1μι)' τό ζευΥνύναι, τό 
ζεύξιμον, ό τρόπος τοΟ ζευΥνύειν 6oQς. 2) τό 
συνδέειν διό Υεφύρας, τό ΥεφυΡι;ι ... ειν. 

ΙΕΥ"!, δ, χλητ. Z.v· ιiλl.& Y'~' dr6" δο-ς. drt, 
αι!τ. dt« (cίloεΙ έ~ άνομ, ·ΔΙ,)· ΠΟΙΤιΤ. Υεν. Ζ""ό" δοτ. 
Ζ.""ι, αι!τ. ΖηΝ, /)ωρ . . Ζιι"ό, χλπ. (ιbσιΙ .• ~ ό~oμ. 
*Ζή", Ζιί,,): ό Θεός Ζεύ; (λ~τ. :Jupiler), βΘσιλεύς 
καΙ πατήρ όνδρών καΙ θεών, υΙός .του Κρόνου καΙ 
της Ρέας, έ~ οδ χ~Ι Keo,l,Iδrι" Keo"lαw U όρχων 
τοΟ άέρος (της ότμοοφαΙρας) 11 διό βροχαl καΙ θίr 
ελλαι έ~ αιo}τoiί προ!?χονταιι (z.v, iJaa). 
ΈΤVμ.ι Z.V" Λισ6. Zaiί" Βοιωτ., Λοι:χ. Δaίι, (δ

("".) (. dj,,",=ooι:~axp. dyiiuh (ούρανός), !αιπ. *dJeous 
(ούρανός, ήμέρα φωτεινή), πι;6λ. Ιοι:π. *dij~us ίν ΤΦ 
λαι'tl~. nu-diίls tertius' χλητ. Z.ίi=λ~τιν. 'ίl- (piter), 
Ιαιπ. *djeυ' Υιν. da[F]6" Φωχ. Ζίο,=οαινσχρ. dίνόh' 
δοτ. 4ΡΥ. daFl, ΔιΙ, Δί=ο«νσχρ. τοπ. divl' αι!-ς. δμη·ρ. 
Zη,,~oαιναxp. dyιim, Ιοιπ . ·dje[v]m, πρβλ. λαιτ . diem 
(*diem (Χοι:τ' ιi~οι:J..ΟΥΙαιν δέ πpό~ αιο}τό dies 1tAttr)' εκ τη~ 
οι:!τ. Ζη" 'σχ,lμοι:τΙσθη δμ. Dινδ. Ζη"αι (Κρητ. ΔηΝ, 
ΤήΝ, TqN) Ζ""ό" Ζ.""ι, πληθ. Ήλ. ΖΑ"." χαιΙ 
()σΤΙΡΟΥ. ό~oμ. Ζή", Zιi", Κρητ. (νομΙοματα) Tιi,,' 
οι:lτ. ΔΙ«' αοι:ναχρ. dίνόm' π·ρΙSλ . . ιiχόμη Άρμ. tiv 
(ήμέρο), πCl\λ· ιρλ. In-diu (οήμερον = λοιτ. hodiel, 
dyw (ήμέρο), ποι:λ-Υιρμ. lίο, lϊο, ιiyyλ·αoι:~. Tiz, Υιιν. 
Tiwes, ποι:λ·norr. Tyr «l'JtIt. *djeu,s 11 *deίνο·s=λιθ. 
deVAs (θεός), λGtτ. divos) . Βλ. λ. λ •. ·_ι δμηρ. πρτ. 
ιUGtτο, «ντ6"ιο", ",Ο, · χλπ. 

Iι:φυρfη (βνν . π"οή), 'I1=Ζlφl1eο" δυτικός δνεμος. 
Icφίipoc;, δ (λ~τ. lephyrus), δυτικός δνεμος, Τι 

μι!λλον ό βορειοδυτικός. (Εχ τoiί ζόφο,= σκοτάδι Τι 
ή δύσις, ώ; E{η~o, &κ τoiί Ιω; = ΠΡωΙα (αύνή), ή ό· 
νατολή). 
ΙΕ'Ώ, μίλ. ζΙaω' ιiόρ. Gt' Ιζεααι, έπ. ζΙαa«' 6ρόζω 

11 r8νιχι-a~, έξατμΙζω, άναδΙδω άτμούς βραομοΟ (χυρ. 
•• Ι θsρμων π'l)γων) 11 ώc. ά.πλως , εΤμαι θερμός, πάλ
λομαι όπό θερμότητα 11 χ{Joω,l, Ιζεε=ή yiΊ ήτο ύπέρ-
8ερμος 11 μτφρ . βράζω άπό πάθος, εΤμαι πλήρης 
πάθους (ώ; τό λGtτ. ·fervere). - 11 KόμΝW (66λλω) 
τι νό 6ράΟr:1, θερμαίνω. 

Έτtιμ.ι ζέω (==σ,..'I~χp . Υόsatί), δ!~ηρ. ιi6ρ. '~ιια8'" 
Ρημ. 'πΙθ. ζεοτό,' ζέομιι, ζέ,uα· ζέα", -.Φi· ζ6" 
(= c&φe6" τό έπά'l'ω τoiί μέλ,το,. χGtθ' Ήσυχ.) .. oGtv· 
ακρ. γόSΑtί, ΥόSΥΑtί, Zε,~. yAh· (6ράζω),'ΑΜ. g'es bυ
kεn (= ζυμώνω τό ψωμΙ), iίis (ζέσις, θερμότης), 
«Κιλ-ς. *jestίi), πGtλ·ra"μ. ieSAn (άναβρόζω), IGtTt . 
• jes-. 

ςίί, ςηθι, Προστ. τοll ζάω. 
ς"lαίος, «, ο" ΦΙΑ.ο;)· ζηλότυπος. 
ςηλήμων, o~, Υεν. 'ot'o~, (ζ'1Α.έωγ ζηλότυπος. . 
ςηλο-50τήρ, ·jjeo" δ (ζηΑ.ο, + "'δω,,")' δ "Πιι 

(χορηγός) εύδαιμονΙας, μακαριότητος. 
ςηΙο-μανής, i. (ζήΑ.ο;+μc'ί";j,,σι τοll μιιΙ"ομιιι)' 

ό μαινόμενος άπό ζηλοτυπ/αν. 
ςηιος, δ (ζέω)' πρόθυμος (σφοδρό) δμιλλα, _ν 

χ~λv ενν., ιiντΙθ. τφ φθ6"ο. (μτσaς) . 2) παν σφο. 
δρόν πάθος, κυρ. ζηλοτυπία il εύΥενής πόθος πρός 
ύπερτέρησιν είς τι πρθΥμα.- 11 Π'Jtθ1jΤ. τό άντικεΙ· 
μεν ον της όμΙλλης η τοϋ πόθου, εύτυχΙα, εύδαιμο' 
ν/α. [ζή10" ~ω? ζσλο,' ζ."Α.όω· ΙGtΠ. • ja-Io-s, συΥΥ. 
;;φ ζ".μIGt, ζ"- τeό,, oGtvoxp. yιiνAη (διώκτης), yatr 
(έκδικητής)' βλ. ζωeό,. 'Εχ ρ . . ζ«- - ΙGtΠ. ρ. ja- Τι 
*dJii (βλ . ζάΑ.'1)]. 

ς,lλοσύνιι, Τι, ποιητ. ιχντΙ ζή10,. 
ςηλο-τυηέω, μ'λ. -ήοω ( ζ"λ6τI1ΠΟ,)' εΤμαι ζηλό· 

τυπος, ζηλεύω, « ζηλοτυπώ». 2) φθονώ. 3) προα· 
ποιοϋμαι, ύποκρΙνομαι. Έε CXUtOU τό 
ςηλο-τυπίσ, ή' «ζή\.!αι, φθόνος, ζηλοτυπΙα. 
ςηΙό-τυηος, 0'1' (~10.+τιίπτω)· «ζηλ!άρης ι, ζη. 

λότυπος. 
ςηλόω, μΗ. ·ώaω (ζη10,)' άνταγωνΙζομαι, όμιλο 

λωμαl πρόι:; τι να (λ~τ. Aemu1Ari) 11 μετ' Gtlt. It;;GtYjl·, 
πo~ω τι μετά ζιΙλσυ, άγωνΙζομαι. νό άποκτήσω τι . . 
2) ζηλ,εύω τινά, φ80νω. 3) όμιλλCιμαι, φθονώ, 
θαυμάζω, έnαινGJ, μακάρΙζω. '~~ ιχυτοίί 'tci . 

ςήΙωμα, -«το" τό' τό όντ;κεΙμενον τοΟ ζήλου, 
τό μετό ζήλου έπιδιωκόμενον 11 έ " ΤΦ πληθ. μεΥάλη 
εύτυχΙα.- 11 άνταΥωνισμ9ς, δμιλλα . φιλοτιμΙα. 
ςήΙωσις, -.ω" 'i) (ζ,,16ω)' δμιλλα, όπομίμησις. 
ςηΙωτής, -ο;;, δ (ζ'1λ6ωγ άντΙπαλος, ·όντΙζηλος, 

πρόθυμος, όπομιμητής. 2) ζηλωτής, 'πλήρης ζήλου. 
ςηλωτός, ή, ό" (ζ'116ω)' δξιος , μιμή:Jεως, άξιο

θαύμαστος. 2) έπΙφθονος, δξιος φθόνου, εύτυχής, 
μακάριος, άξιομακάριστος εύλΟΥημένος. 
ςημfα, 'i)' άπώλεισ, ζημία , βλάβη μ.'Jtτ . dAmnum), 

ιiντΙθ. τφ ".e"o, 11 φιι".eιί ζ'1μl«=καδαρό όπώλεια, 
καθαρό ζημΙα.- 11 χρηματική ποινή, πρόστιμον I1 
ποινή, τιμωρ/α: 8οάΝΤΟΙ> ζ'1μl«" neOniHNI - όρl
ζειν τόν θάνατον ώς ποινήν.- [ιiδιΙS. iτuμολ. ,,,. 
μl«. ζ"μι6ω (6λ. x'Jt! iv λ. ζή10,)' "ιττον όρθώ; συσχι
ΤΙ~8τGtι όπό τινων πρό, τό σ~νσχρ. ΥόmΑtί (= στενο- ' 
χωρώ, σφΙΥγω, δαμάζω), Ζινδ. Y4m- (Kρaτω, δρόττω)]. 
. Ε; Gt ~τoiί τό 
ςημιόω, μ'λ. -άΗιω φ,μl«)' προξενω όπώλειαν tι 

έπιφέρω ζημ/αν είς τινα U τιμwρQ IΙlδΙιι. τιμωρQ διό 
χρημστικοΟ προστΙμου.-DGtθητ .. μετdt μ'α. μ'λλ. ,,,.. 
μιώαομιιι Τι Tt.GtQ. ζ'1μιω(J.ήαoμιιι, ιiόρ . Gt' Ιζ",,"ιιWhι,,· 
τιμWΡOOμσι διό χρημαΤΙΚΟϋ προστΙμου. . 
·Ιήν, δ· Υιν. Ζ'1"6,, ΠΟΙ'/jΤ. ιiντΙ Z.iι, (δ δλ.). 
lηνο-δοτήρ, -ήιο" ό (Ζι)" + "Ι&ιομι)' έπώνυμον 

.τοο Άπόλλωνος, δστις Ι5ιδε χρησμούς, οϋς παρε-
λάμ60νε παρό τοΟ Διός . 
lηνό-φρων, Ο", Υιν . -οιιο, (Ζι}ιι+φeή,,)· ό γινώ

σκων τό φρόνημα 11 τός 60υλός τοΟ Διός, 'πώνυ, 
μον ~oiί Άπ6λλωνo~, ώ, ιχποχGtλύπτοντο, IJtdt τcίlν χρη. 
σμιίίν 'tjU 'tdt~ ΙSοuλdt, τoίl Διό, (βλ . X~! Ζ""οδοτή,). 
ςήσομαι, μίλ. τoίl ζάω. 
ςητcύω, :τοιητ . ιiντΙ ζ'1Τ~Φ. 
ΙΗΙΕΏ, μΗ. ·ήαω· ζητώ, άναζητώ, πρoaπα8Cι νό 

άνεύρω τι. 2) άνερευνώ, έξετόζω, άνιχνεύω, έξι
χνιόζω U μιτ' ιi~ρφ., ζητώ νό πρόξω τι. 3) επιθυ · 
μώ νά ... 
'Εwμ. ι 8π., ιiττ. ζ"τΙω, · GtΙολ. _ ζάτ'1UΙ, πpΙSλ. επ . 

ζ'1τενω, δω? ζιίτε-ίιω (χ~Ι ζιίτόω) ( *δjιιτιιjω, πρΙSλ . 
"'ζ."μιι, ( *"""jίiμII', ίχ ρ. lGtTt. djίi- (=κάμνω προσ
πάθειαν) (ιiλ. λ. λ. "'ζ'1μ«ι xGtL ζάλ", ζήλ.ο,). 'Εξ 
Gto}toiί τό 

ςήτημα, ·«το" τ6 (ζ"τ~Φ)' τό ζητούμενον Ι f · 
ρευνα, έρώτημα . 
ςητήσιμος, 0'1' (ζ"τέω)' ό δυνάμενος νό όναζη

τηθι:111 τ6 Qo}IJ. πλΥ,θ. «il; oijo. τά ζ,,~ήαιμιι - τόπο, δ· 
που δύναταΙ τις νό όναζητήσr:1 κυνήΥιον. 

ςήτησις, ·.ω" 'i) (ζ'1~έωγ τό ζητεΤν, άναζητεΤνll 
άναζήτησις, Ιρευνσ, έξερεύνησις, άν/χνευσις. 
ςητητcος, «, ο" ρημιχτ. έπΙθ . του ζ,,~έω' δν πρέ· 

πει νό άναζητήσr:1 τις, δξιος άναζητήσεWς.- • ",. 
τ"τΙο,,=πρέπει νό ζητήσr:1 τις. . 
ςητητής, -ο;;, δ (ζ"τέω)' ό ζητων, έρευνητής, 

έξετσστής.- 11 'Εν Άθ'ljνGtι" οl . ζ'1""Τ«& ήσαν ό;)χή 
άσχολουμένη μέ τήν όνεύρεσιν τών όφειλετών τοΟ 
ΔημοσΙου, των πGtΡGtνόμως; _τεχόντων xGt! ',εμομένων 
ΙJημόσΙGt xτήμoι:τ~ Χλπ. 

ςητητ6ς, ti, ό", ρημGtτ. 'πΙθ. τoίl '"τht· δ (όνα) 
ζητούμενος, (όνα)ζηΤη')εΙς. 
ςιςάvιοv, τό' άγριόχορτον φυομβνον _ν μιiσψ των 

σιτηρων (λβΥόμινον xGtL a1eII, χοιν. "ισ, λGtτ. ΖΙΖΑ' 
nium, lollum. [ιiyνώστoιι 81:υμολ., xGtI πιθιινω, ,'νη 
λί'ις; . ΚGtτci τιναις; πρόχιιτGtΙ π.ρΙ ίπιτιτGtμ. σχημ'Jtτι
σμοl) ix 1:011 Ιοι:π. ·gv je- (ζώ), πι;ΙSλ. 1tGtλ·Υ8,ιJl. qυec. 
Ι ζWν, ζωηρός)(*gνiguο·]. 
ςόη, Ιων. ιiν-τ! ζωή. 
ςοΤα, GtIOA. ιiντΙ ,ωή. 
ςοός, ά, 6", 7I:OL1j't. ιiντΙ ,Φό" ,~. 
ςοριιάς, -άδο" 'Ιι= "οl/"ά,' ώα. ζ6eξ, yn; ζο,- . 

"6,, ή' [lGtTt. * jork-s. Βλ. δο@κά,). . 
(oφcpός, ά, ό~ (ζ6:ρο,)' . σκοτεινός, cμαυρειδε

ρός ι 1I κατηφής. μελαΥχολικός. 
10'.01, δ ' σκότος, όμΙχλη, σκότος της ννκτός, 

«οκοτειν!όι U χυρ. σκότος του κότω Κόσμου, οκ6-
ϊος τοΟ .. .Α,.δου 11 'νΤ8ϋθιν, ή χώρο ;'00 σι<ότους, σ/J
Γός ουτος ό Κάτω Κόσμος Ι·.Α,.δης).-'Ο ·Ομηρος; δι
α.~pεΙ τόν χόαΓιον 8Ις; φωτ.ινήν πλιυριίν xGt! αχowινή" 



πλ.υριίν: ζ6φό~ Μν.χι, χ.χΤ& 1:s!l<ςαι, ή πλευρό τοΟ 
σκόrΟUς της νυκτός, ή Δύσις, 'ν α.ντ,θβοβι -ποος 
'Ηώ τ' 'Ηέ}.,ό" -re., τήν φWτεινήν δηλ. πλευρόν, 
τήν ΆναΤOλήν.- (~ι· έτυμολ. βλ. χ.χί ζέψveο •• Και<ςd 
τιν.x~ ζόφος, ζο Ρ8!0ς(*δjόφοS', *δjοφερ6."σίίΩλ. "χη.
μι:ιι.ισμών έκ τι\ι, δγόρο., δ"ο-Ρε2ό.· πρ6λ. δν·6ψο., 
r,,6φο,: ζ6φο., π;>ό. <ς7.: ψέφας, Η"έφα.). Έ~ «!i
του τ~ 

ςοφόω, μ6λ. -ώαω: σκοτΙζω, προκαλω σκότος.
Πι:ιιθ . είμαι '(γίνομαι) σκοτεινός. 

ςοφ-ώδιιι;, e, (ζ6φοn-εΙδοS')' ,"οφο.ιδι},· 01<0-
τεινός. 

ςόω . ιiντ! ζάω. . 
ςύΥαατρον, τό (ζWΥ""μι)' Kι~ώτιoν tκ σανlδων 

[ σxυ~ω~ π~(;; ιiλλήλx~ πρc;οηρμοσμένων. 
ςiίy!Iι;, μ τχ. πι:ιιθ. ιiop. β' τoίi ζεύΥνl1μι. 
ςiίyιιναι, ιiπpqι. π.χθ. 7.01'. βΌ .ου ζeύγ""μι. 
ςiίyιι-φόρoc;, Ο", ποιη't. ci~'tl ςυΥοφ_· ό φέρων 

τόν ζυγόν. 
ςύΥιος, α, ο,. (ζ~y6,.)· δ όνήκων εΙς (iι κατόλ

ληλος διό) ζυγόν 11 ζύγιο, Τππο.-=ύποζύγιος Τππος, 
ό ζευγνύμενος εΙς δμαξαν. . 

ςiίyίτιιι;, -011, δ (ζl1Υό,,)' ό έρέτης ό καθήμενος 
εΙς τήν μεσαlαν σειρόν των διό τούς κωπηλ6τας 
προοριζομένων έδρώΥ' οΙ χι:ιιθήμενοι εΙ, τ-ήν Ιίνω 
~aιpiv έκσ;λoίiντo -D-2ανίτα" οί εΙ;; τ-ήν μεσι:ιιΙαν ζυrί
τα" χα! ,,( ~ : , τ-ην χ-Χτω 06I~iv 1'J.α}.αμίται. 
ςiίy6-δεσμoν, .ό (ζ~ro" +- δεσμ6.)· δεσμός τοΟ 

~υγOϋ, τ. l. lμός δι' ου ό ζυγός προσεδένετο εΙς 
τόν ρυμόν (<<τιμ::Ινιι) . 
. ςίίyo-μ~xΣω, μΗ. -ήάω (ζvyΟ,..f-μάχομιι,)· έρΙζω 
(μαλλώνω) μέ τόΥ ουμπαραστότην μοο εις τόν 
ζυ'j'·:'> ν. . 

IY"fO'tt4; τό, χσ;Ι μ't-Υν. ζ~y6., δ, ιiλλ' ίν t/j\ πλησ. 
;;~'τoτε τα ζtίrά' λατ. JίIgum' ό ζυγός (τό σταυρο
εΙόως έπl τοϋ ρυμοϋ κεΙμενον ξύλον, τό ΠΡ:Jσδε
νόμενον είς τ6 άκρον τοϋ ρυμοΟ διό ToQ ζυΥοδέ
σμ," χαιι εχον ζεύy.ια~ .Ι, ΙΧά.τερον ιiκpoν, Χdτω ιiπό 
!ά.. δποΙαι; πρoση;:.μόζσν~o σΙ δύ., ["ποι ij 'lιμίΩνoι iι 
661;, ΟΙ σύΡΟ'ΙΤΒ; ΤYινiίμι:ιιζσ;ν iι τό Iί~oΤ;:'Ων 11 μτφ~. τδ 
δού}.,ο" ζυγον=ό ζυγός της δοολείας 11 XIarci ζl1rά~ 
Kα ~ό ζεύ\,η.- 11 τό έγκόρσιον ξύλον, τό συνδέον 
τό Μο Kt;Jara της φόρμιγγος, εΙς δ έντεΙνονται 
αl χορδαl (λοιτ . transtillum) .- 11I έν τφ πληθ" τό 
έγκόρσια έΔWλια τό ένοϋντα τός άπέναντι πλευ
ρό:; πλοΙου, τό 8paνΙα των κωπηλατων (λι:ιι • . tran
stra).- ιv ή φ6λαγξ τού ζυγοϋ (της ζυ'{αριθς), ή 
σιδηρδ δηλ: όριζοντία, ή συνδέουσα καΙ συγκΡα
τοΟσα είς τό άκρα της τός δύο πλάστιγγας ιι εν δ. 
'tqI πληθ. τα ζυrιi=αύτή αϋτη ή πλόσΤΙ'i'ξ_- ν ΟΤOU
ρωτοl Ιμόντες σανδαλΙων. 
Έτvμ" ζυr6", Βοιωτ. δvydt>=ααιναχΡ. yugάm, λαιτ. 

jugum, το,θ. Juk, παλ-ΎB~μ. Joh, Ιαπ . ·Jug6-m, πρβλ_ 
9αll. lau, πι:ιιλ-ιΡλ. (uing, Λιθ. jUngas. Έντευθεν ζΙι
r'o~, π,,~λ. Ήσυχ. ctoiIyowee' βό •• ιρ",χτα,.=ci,;'t. 
*ζVγων.,· πρ6λ' dμόζvξ, αύ-ζl1ξ χαιΙ .U-~VYOf. 4-
ζυξ, Ι . .χ • conjux, -ugis. Βλ. ζεΙιΥηιω. 

ςϋΥόι;, βλ. ζυΥ6". . 
ςiίyόφιν, ΙΙπ. '{εν. 'tO"~, . 
ςίίΥόω, μΙλ. -ώαω (ζυr6,,)' ύπ06όλλω εΙς τ6ν ζυ-

γόν, ζευγαρώνω εν ζεύγος, συνάπτω όμοϋ, συνδέω 
11 μτφρ. φέρω ύπό τόν ζυγόν, ύπο8όλλω ύπό τόν ζυ
γόν, ύποιόσσω, τιθασεύω, δαμάζω . . 
ςϋΥωθρίςω' κλεlω, «μανδαλώνω». Έχ τοΟ 
ςύΥω&ρον, 'tδ (tvy6QJ)' δ μοχλός της Μρας, 

σύ;Jτης, < μά ,ιδαλος». 

ςυΥωτός, ή, ό" (ζυΥ6ω)' δ ωρδμενος ύπ6 ζεύ
γους Υππων ~ ό μετό ζu'i'ΟΟ, 6 ουνδεδεμένος διό 
ζυγου 

ςυμιι, +ι (ζέω)' προζύμιον (cπροζύμι») tnEI&,! και 
αϋτη 8όλλει εΙς 8ρόσιν τό όλευρ,ωδες φύραμα. 

ΈΤl1μ. : ζύμ.,,· ζvμ{Τ"" '/leτο,' t'υμdΦ' clζfJμo,'
tvIMJ ( *SU3μα i) ζiί~ίi, !απ. • Ju(~)-ma; πp~λ. ζωμδ, 
(Ιαιπ. *jo[u](s)-mo-s χσ;Ι αανaxρ. νϋ h yusόη- χαιΙ νϋs&-, 

λαι't. jiis τιν; 'Jiiris o!iII_ jυscυlυllι (";'φuσaλΙς), Δι'. 
j{ιιz' (-κακή ζύμη), ιuιΛ - _ριιοσ, juιe, κaλ-σλα. 
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Juch.a· ,;δ !αιπ. • Jns-, Jδ[u)s- ιΚνι:ιιι ,,,lΙχ,σ;,ι;; τoiί • jeu
( : * Jeve- ~ • Jevaz) (- όναμειγνύω κατό τήν προ
παρασκευήν των φαγητων), π;:.6λ . σανσκρ. ya;uti, yu
~άlί (όναμειγνύω), 'ΡΓΑΥϊϊυΙί (μετακινω, όνακυκω), 
aΥάνanam (κσχλιόριον), λεη. jaut (διόλυμα ζύμης)' 
τό ία". τοβοςο • jeve- ι;Ιναι τό α "τό π~ό- τό * jeve
·;jeva:< (ζεύΥνυμι)' βλ. λ. λ. ζΠιΥηΙΙ;, ζώ,.""μ,. ~Ei 
cσoτoίi τό 

' ς~μίτιιι;, -ov, ~, έπΙθ. ip".· ένζυμος, «όνεβατός». 
ςuμόω, μελ. -ώα.., (ζύμη)' ζυμώνω, 8άλλω είς 

ζύμωσιν δι' ένώσεως ζύμης, βάλλω είς τι «προζύ · 
μι διό νό όνέόφ. 

ςω-cίyρια, -ω", τά. (ζωο;t-cirραι)' άμοιβή (τό λύ
τρα) διό τήν διόσωσιν της ζωής δπω~ iχ~ι6ώ~ κcιί 
-D-ecnrtj;l,a έκαλεtτο iΊ ιiμc.ιΙSij '-ι& τ-ην ~ιατι;oφ-ήν χαί 
ιiναΤΡCtψήν τινο;, ij χα! αΙ euolΙXI αΙ προσΨδρόμεναι 
_ίς τόν Άσχληπιδν έ,,! τ~ ~ιι:ιισώσ_ι ιiπό τινο, <ίaθι;νεΙα~ • 

. ςω-άΥΡΙος, ο" (ζωός+cϊrρα)' ό έπl rr.l διαΣWσει 
της ζωης. 
ςΥδρlον, ... δ, ()ποχορ .... συ ξφο,.· ζΥύφιον. 
ςω-αρκής, έ, (ζωή+άρκέω)' ό διατηρων τήν ζωήν. 
ςω-Υραφέω, μέλ. -ήσω (ζωΥeάφο~)' Υράφω (,;. ε. 

άπεικονίζω διά της γραφlδας, ζωγραφίζω) τήν ζωήν 
(τήν ζώσαν φύσιν), ζωγΡοφlζω θέματα όπ6 τήν 
ζωήν. Έ;: ΟΙ '}τ οΒ τό 
ςω-Υραφία, ~. ή τέχνη τοΟ ζωγραφΙζειν, ι'ι ζω-

γραφική , . 
ςω-Υρσφικ6ς, tf, 6,.' ό . δεξιοτέχνης, ό fμπειρος, 

εΙς τήν ζωγραφικήν. ΈΧ τσυ 
ςω-Υρδφος, ον (ζωή+rράφω, πρδλ. t--"tdφo.), 

δ Υeάφω" (διό της γραφΙδος όπεικονΙζων, ό ζωγρα · 
φΙζω'ν) τήν ζωήν, την ζώσαν φύσιν, όντα ζωντανό 
Τ-ήν α~τήν σΥlμσ;σ. χcιί 61;: o~σ. d ,ωΥράψο,. 
ςώΥρει, ςωΥρείτε, Προστ. οίνεστ, τοβ 
ςω-Υρέω, μΖλ. -ήσω (ζωδn-drρ.vω)· σuλλaμtJόνω 

ζώντα, συλλαμ8cνω αlχμόλωτον έν πoλέμι,J (δέν 
τόν φονεύω), σΥζω τήν ζωήν τινος, εύσπλαγχνlζο
μαΙ τινα. -11 (ζωή + ιiy.ίρω)· έπανaφέρw εΙς τήν 
ζωήν καΙ άνα~ωoγoνω τινα. Έ; αι~τoίi 'tό 
ςω-Υρία, Ιων. -ΙΙΙ, ~" τ6 σ'Jλλαμ86νειν τινό ζών-

τα, αlχμαλωσΙα. ι 
ςyδιαiι6ι;, ή, ο" (ζφδιο,.)· δ όνr\Kων εΙς ζ9α, fJ 

ό έμπεριέχων ζQα' d ζφδ,αΗδ, (ivv. HVHloi), ό γνω
στός έν Tr.l όσΤΡονομΙςι ούρόνιος κύκλος τCιν δώ
δεκα ζωδΙων. 
ςΥδιόν, τό, 6πο"ορ. 'I.olί ζφo,,~ μικρό εΙκών έζω

γραφημένη Τι 'i'ε'i'λuμμένη, μιιφ6ν ζωγρόφημα Β μ~
κρόν ζώσν, 

ςωεμΙ:ν, ςωιIμcνσι, α.ν'tΙ ζ_ι", ιi8ρφ. .. 'c6ω 
=ζάω. 
ςώεσκον, !ων •. πΡ .... 'toII ζάω. 
ςωή, "ωρ. ζωά, Ιων_ χι:ιιί ΠΟΙ1JΤ. ζ6.", αΙ?λ .. ζοία, t, 

(ζάω)' τό ζην, τό μέσα τιϊς ζω. ' . ς, τό ύπόρχοντό 
τινqς, τό πρός τ6 ζην, ή περιουσΙα τινός.- U ζωή, 
ϋπαρ~ις. . 
ςω4άλμιος, _ (tCDl) +-θά.ι,..ι.ο)' ό παρέχων τήν 

όκμήν της ζωης. 
ςωίκ6ς, ή, Ο,. (ζφο,.). 6 όν{ικων εΙς ζQα, 7ι ό 

όρμόζων εΙς ζQα. . . 
ςώμα, -ατος, ... ό (ζών"l1μ,)" παν τ6 έζωσμένόν " 

ό περιεζωσμένος χιτών ό φορούμενος έσωθεν της 
πανοπλΙας 11 όπλισμός έζωσμένΟζ διά τοϋ ζωατiίeοS'. 
- 11 ώσ.=ζώ"." (6λ. λ . ) ij tωotiιe (βλ. λ.). 
ςώμε:uμα, -ατο" τό' κρεατόζωμος, ζωμ6ς, σοόπσ 

ιίχ τoίi 

ςω,:,εύω, μα. _ (ζωμό,)' 8ρόζω διό ζWΜΌν, μα
γειρευω. 

ςωμfδιoν, τ6, 6K01top. ';00 ζωμό.' όλΙγος ζWμόc,. 
ςωμός, δωρ. δωμόι;, δ (ζέω)' ζωμός (<<ζουμ!»), 

σούπα 11 xup. δpτuμα (ισόλτσα») τρωγόμενον μαζΙ 
μέ δλλα φαγητό [δι« τήν έτυμολ. βλ. ζύμη]. 

ςώνιι, +ι (ζιιWννμι)' ζώνη, ιζωνςιρι», ';υρ. ~ χαι-· 
'tωτiΡαι ιiπό ,;«, δόο ~ώνα, τ(ον τυναιχων. τ-ήν δπoΙcιν 
I~ωναιν ίπιίνlll ctn6 .,;ou, μηρού., χ:ι:τ& τ-ήν όσψύν: δπ_ρ
«νlll αιi}τfj, ιiV8~ρrι;O 'IJ Ια{Ηι. πΙπτoυσcι μέ ~oλλ&, 
Jι:τυχιί" Ή ~citν1J 'tciν ctvIJpιίIv έχαιλεtτο ζωατήe U φ8-
,.." Mi , .... ..ι .φa,. m~ ζώtιt,,=φέρεlν 
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~ τρέφ8ιν ύποκάτω τ"ς ζώνης, 'Ι. Ι. eΙς τήν ΚΟΙ
λ/αν (11 τήν μήτραν). Bρoι~ότιpoν tι ς;ώνη aΧΡ11σΙμsu. 
χσι.Ι ιb, ΡοιλliνΤl8ν' δθ.ν xaιί Τ8 Π~'ρ' ΌροιτΙφ zon"m 

-perdere-x6vw τό βολάντιόν μou.- 11 ή όσφύς, ή 
μέση (cT6 γκοφ!ά»), γύρω άπό .Τήν όποΙαν προσ
η ,::Jμόζετο -ή ζWνη.- 111 παν δ,τι περιβάλλει τινά 
ώς ζwνη, φόρεμα, πονοπλΙα. 
ΖΩ'ΗΗΥ-ΜΙ, η -ύω' μίλ. 'ώοω' ιΧάρ. Ιζωοσ.

μίσον, ζώ",,*Ιμσι, μΗ. ζώοομ.ιι.ι· ιΧάρ. οι'. Ιζωοάμ",,' 
-ΠοιΟ. ιΧάρ. οι'. AζώαlHι'" ΠΡΧ. Ιζωαμσι' ζώνω, χιιρ. 
ΖWνω περl τήν όσφύν πρός μόχην.- 11 μιiσoν, ζώ
νω έμαυτόν, ζώνομαι περί τήν όσφύν έτοιμαζόμε
νος πρός μάχην iΊ πρός έργασΙαν 11 μδΤ' οι!τ.: 'ώ
""", χσλκο" ζώ"""μσι = ζώνομαι τήν ζώνην μου, 
τ6 όπλα μου. . 
Έτvμ. ι ζώ'lltι1lμι, ζώο., ποιθ. πρχ. Ιζφομσι ιΧν'1:Ι 

Ιζφμσι κοιτ' ιXνdιλoyΙoιν πρά, ' 1:ό τΌ Ιν. Ιtι»aτιι.ι· ρημ. 
ΞπΙθ. ζφοτ6$' όμηρ . ζώμσ' ζώ",,(*ζ __ , πιθ. Ιοιπ. 
*josmn-a' ζωοτ"ρ, -;;ρο" ζώατρο,,' ζώατρίί (πρδλ. 
Zβν~. ΥastΑ-=ζωοτ6,), Λιθ. ji:iSIA (ζώνη), ji:iStAS 
( ζωσμένος) = ζωρτ6$, ji1stl (ζώνω)' π:;δλ. Ήσιιχ. 
«tovo{loω' ζω""νο lJoώ-' πr.ιντoι 1:ci. ιΧνωτίρω ax 1:oiί 
ι ~π. *jO[u]-s. (ΖWνω), πpΙSλ. o~νoxρ. yautl, Υuνάtί 
(πρψσδένω)· βλ. χοιΙ ζrιίy'll1lμι, ,νμrι. 
ςωννύοκcτο, Ίων . Υ'. Αν. μέσ. ΠΡ1:. 1:06 ζώ"""μι. 
ςΥΟ-Υλύφoc;, Ο", (tΙPomAvφc:o)' ό γλύφων ζQoν, 

ό 'ι'λύπτης ζΥων.- 11 ώ, o~σ. δ 'ΦΟΥλ';φΟ$ <tt»r}+ 
rλvφc:o)==άγαλματοποιός πρδλ. ζωΥράφΟ$. 
ςωΟ-ΥονCω, μιλ. ";οω' παρόΊ'ω (γεννώ), πολ-

λαπλασιάζω, ζώντα πλ6σματα- 11 διατηρώ (δια
φυλάττω) έν ζωι:'i. ΈΧ του 

, ςωΟ-Υ6νος, ο" <tιm1+r."i.Bσ.), ό πCΙΡΌ'ι'ων, δι-
5wv, ζωήν, ό φέρων ζωήν. 
ςωo-yράφoc;, Ο", ποlη1:.1:όπο, ιiνΤ! ζω~φo" 
ςφον, τά, χιιρ. xoιtdt οιιν'ΣΙριιοιν _χ τoiί ζώϊο,,' ζClν 

πλάσμα, ζώσα Οπαρξις, ζQoν (λΟΙ1:. AnimAI).- U εΙ
κών, όμοΙωμα, ζYov, όλλά καΙ παν όμοlωμα (κό8ε 
ζωγΡοφΙα): ,φιι Υράφ.ι" η Υρά pεαfkι.ι ιΧΥ1:Ι ζωΥρα· 
φeί" (= ζω'ι'Ροφ/ζω)' πσι.ρ' Ή~o~ι,;τφ ouvtiooS1:oιl χοι! 
μa1:dt ~εll τιi;>σι~. ΟΙ!1:. ~ηλ?UΟ1j~ 1:!J ς;ωΥροι:γ ιζόμ!νο'l πρ/ι
Υμσι (τδ θaμιι): ζφα έr2σψrIμ"" τή" ζtiίξι" τοv Βο
απ6ροv=έζωγράφισα τό πέρασμα τοΟ Βοσπόρou. 
ςωο-ποlέω, μSλ. -"οω <ζωό$+ποιέω)' ποιώ τινα 

ζώντα, τόν ζωντανειJω 11 άναζωΟ'ι'ονώ τινα. 
ςω6ς, ", όΥ (ζά<ο) · ζών, «ζωντανός) · ζωό" σΙρώ 

τι"ιι=συλλαμβάνω τινά αlχμόλωτον, τόν εύσπλαγ
x vlζoμ~ι (ι<οί δέν τόν OKoTwvw). 
ςωό-σοφος, ο" (ζωή + σΟ'1'6$)' ό σοφός εΙς τ6 

τής ζωηc . 
ςωο-φ:ΙΡος, ο" (ζωόi+φ'ρω)' ό παρέχων ζωήν. 

11 ΦΡο .. + φέρω)' ό φέρων ζQα, η1:01 ό φέρων 
είκόνας ζΥων, π λήρης γλυφών 11 ιJ ζφoφ6ρo~ <Ινν. 
Hνκ~o~)=ό ζ~):5ιαKός. 
ςωο-φϋτέω, μΙλ. -"σω' άναδ/ΔW (χιι;; . φ{ιω=ιIiισ

φ{ιω) ζώντα 6λαστήματα, ζώντας κλάδους. Έχ τοl) 
ςω6-φUτcM;. ο" <,.on-φVoι)' ό ιιaράνων φυτά, ό 

φύων φυτό, καρποφόρος Ι ~ . ζωήν παρέχων τοΤς 
φJτοΤς, ζWO'ι'όνος βλ. χοιΙ 'QJ:PV&O,. 
ςω-πονCω, μιλ . ..,fooι (ζ.οs+πο"έω)' παρ·ιστάνω 

ζωντανά. . 

ςω-Π,iίρέω, μίλ. ;ι;οφ- όνόπτω εΙς φλόγσ, άνό
πτω 11 μτ<ρρ. έξερε8ιζω, προκαλώ. 'Εχ 't?u 
ςώ-πϋρ~ν, 1:ό (ζ.ο$ + πV,?)' σπινθήρ (<<οπ/8αl), 

τεμάχιον ανημμένου όν8ραι<ος 11 πυρεΤον (η λεΙψα
νον πυρός έν σπoδQ) κατάλληλον διό νά άνόψι:) 
τις έξ cιύτoϋ πυρόν. 
, ςω~.πoτCω, μίλ. -ήσοιι' πΙνω δφατον 01νον. 
Εχ τοιι 

, . ςω~-πόnις, -ov, δ <ζωρo~ + πί"ω)' ό πΙνων δ
lφατον οΤνον, όκρατοπότης, μέθυσο:;. 

ςω~όcϊ, 6,,· κα8αΡός, άκρατος, άμεικτος (ΙπΙ οτ
νοιι μη χεχ~ σιμliνoιι με θ' !ί~oιτo~).- '2- o~o. 6 ςωρ6ς 
(ivv. ol"o~), Τι ώ~ o~. τό ςωρόν = "όκρατος 01νος 
(λοιτ. merum). Πσιρ' Όμ. ιiltoιyτ~ μά ·/ο·ι 1:ό σΙΙΥΧΡIΤ. : 
ζωρ6ι:εeο" κέρσ!. (ΠΡΟΟ1: . ) = όναμεΙ'ι'νυε όδολώτε
ρον τ?ν οΤνο;" τ. Ι. πρόσ8ετε όλΙ'ι'ώτερον ϋδωρ . 
Eπι!l~η ~. σΙ Ελληνε; ΟllνΤΙθις;ον ν± ιΧ , σιιώνοιιν ,;όν 
οΤνον δι' Moιτo~, τό 'ωρ6τ.ρο" πί .. ει .. ~<xτYιντηOB νdt 
οημοιΙντι o~_ μάνo~ πΙνειν οΤνον ό30λwτερον (άΊ'νό
τ~ρoν) του συ'νη8oUς, άλλιΧ χοιΙ yενlχω~, πΙνειν πο
λυ, εΤνα/ τινα μέ8υσον. 

'Eτvμ.: πlθOΙνω~ έΧ 1:0!J ζΦΟ$ (ζώω : ζάω) ιΧντΙ ζΦ8-
ρ6~' π~δλ. Ήοιιχ. cζωρ6~ · Α"εΡΥή" τσχl,.,. = ποιλ . 
ολοιιι .. JAru (=λΙΙ1:. AmArus, IrAlus) (6λ. ιϊν λ. ζ;;~O$) · 
πρΙSλ; 'ΣΤΤ. ei1tt»eO$ Ιπι-ζαρι!", (=έφορμώ) (ζω ~ζίi-). 
ς~~, ο'}δ. ζώ", Υιν. ζώ, οποινιώτ . τι)π()~ τοί) ζω6,. 
ςωοal, ΠΡΟΟ1:. μ'ο. ιiop. οι' τοί) ζώ""vμι. 
ςωστiιρ, .fieo~, δ (ζώιοtl1lμι)' ζwνη πολεμιστοΟ Τι 

περΙζω~ια, δqρ ιiχ~λιιπτ. <tijv όσφίιν χοιΙ ηοφΧλιζβ 1:dt 
XOΙτιD1:8ΡOΙ μίρη 1:01) θώροιχο" οιινΙΙlt τ άμινον ~lιX θηλll
xωμCΙ1:(I)ν ~x Xριιooίl, lo(l)~ ~. χσιΙ ένιοχιιμίνον ~I" μβ-
1:οιλλΙνων IλoιoμCΙ των. ΤοtΟΙU1:η ζώνη έπΙ ιXν~"ιίlν ixoι 
λat1:0 ΧlIρ. ζι»aήρ, ίπΙ δΙ Υιινοιιχων ζώ .. ,,· μ';Υν. Iμω~ 
ζωο!ftρ iχιιλ.tτο χιιΙ π/ιν εΤδος ζώνης. 
ςωοτρον, 1:ό (ζώΙΟ1'Vμι)' ζώνη, ζωστήρ, πεΡ/ζωμα. 
ςωτIKόcϊ. ή, Ο" (ζάω)' ό όνήκων εΙς τήν ζωήν, 

ό κατόλληλος πρός παροχή ν η διατήρησιν της 
ζωης.- • πλήρης ζωής, ζωηρός, δραστήριοc; (λΟΙ1:. 
νίνΑΧ) 11 έπΙ ΙΡΥων 1:ίχνη" πλήρης ζωήc;, πιστή όπει
κόνισις τοΟ ζώντος πρό'ι'ματος (τής ζωής) : το ζω
τικο" φσl"eοfJ.σι πώ$ '''.ρrάζn τοί$ &"δΗαοι" • = 
πώς χύνεις εΙς τούς άνδριόντας τήν πλήρη ζ:.ιηc; 
έκφρασιν; 

ςffύφ!ον, 1:ά, 6π'.)χορ. 'tou ζΦο"=ζΦ'ιο,,. 
ςω~.υτoς, ο" (ζωΟ. + φ{ιω)' ό ποράγων φυτό, 

'ι'όνιμος, καρποφόρος 11 ό παρέχων ζωήν εΙς τά 
φυτό, ζωΟ'ι'()νος. Βλ. χα! ζωόφυΤΟ$ . . 
ςώω, έπ. χιι! ίων. ιΧν1:Ι ζάω.- [ζώω, rOp1:. 6ώαο 

(Ιοιπ: *gvjOjQ· ci1:1:. *ζ"j", )ζώ' .π,,6λ . ζωό" ,~lJ)p. Ιων. 
ζ06$ · ζφο", ζιpωτ6~' ζωή, ~ω~. ζωa, ίων , Κ'Σ! ποlη1:. 
'οή, οι!άλ. 'oIίi' ζώmιeο" (βλ. λ.), ζωreέω ι6λ.λ. χ.4.)]. 



Η 
Τό νράμμα τΟΟτο κατέχει τήν tδδόμην δtσιν έν τι:\ 6λφaθήτ~, άντιστοιχούν πρός Τι:> Σημιτικόν Η 

<heth), καΙ όπαντών κυρΙως ύπ6 τός μορφός θ Η, έκ των όποΙων ή μέν πρώτη εΤχεν έπικροτήσε ι 
Εlς τό όνοrολικόν έλληνικ6ν όλφό8ητον, ή δέ δευτέρα εΙς τό δυτικ6ν, τ6 XaλKι5ΙK6ν, έξ ου πορελή
φδη ύπό Τι'\ς Λατινικ"ς καΙ έκ ταύτης ύπ'ό των νΕωτέρων Νεολατινικών '{λωσσών. 

ΕΙς τό Σημιτικόν άλφό6ηΓον, όπως καΙ εΙς τό όρχαι6τατον έλληνικόν καΙ εΙς τό Έτρσuoκικόν, τό 
νράμμα τούτο πορΙστα τ6 δασύ πνείίμα, tν C;Ι εΙς μέν τ6 όνατολικόν έλληνικρν όλφό6ητον έχρησιμο· 
ποιήθη διό τόν μακρόν όνοικτ6ν φδόΥ'{:>ν 1:, εΙς δέ τό ΔUΤΙK6ν (τ6 Χολκιδικόν) έξηκολούθησε χρηοιμο
ποιούμενον διό τ6 δαου πνείίμα. ΕΙς τός όρχαιστέρος μάλιστά έπιγροφός της Νήσου Θι'ιρος όπανΤQ μέ 
όμφοτέΡος τός χρήσεις. Ή χρησιμοποΙησΙς του aύHΊ ξιό τήν πορόοτοσιν φωνήεντος φθό'{γου όντ\ τοΟ 
δασέος πνείιματoς ; ~Τναι σύμφωνος πρ6ς τήν ουνήθειον της Έλληνικι'\ς νό παΡολαμ6όνl) μερικά '{ράμ. 
ματα τού οημιτικοΟ Ό όλφα6ήτου καΙ νό τ6 χρησιμοποιι:\ πρ6ς πoρόστα~ιν φωνηέντων Ιδικών της, δεδο
μένου δτι διό τό φωνήεντα δέν ύπηρχον 13ιοΙτερο γράμματα έν τς> οnμΙΤίΚQ άλφa6ήτ4l. 

'Q κατωτέρω πΙναξ παρέχει τό σχ"μα τοΟ γρόμματος ι\ τ σ τών διοφόρων 6λφα6ήτωνκοτό διοφό· 
ρouς έποχ6ς. 

·Ονομσ όλφα6ήτου 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ 

ΚΡΗΤιΚΟΝ • 

ΘΗΡΑΙΚΟΝ. 

ΑΡΧΑΙΚΟΝ λΑ ΤιΝIΚΟΝ 

ΑΤΤΙΚΟΝ . . 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ -
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ . 

ΙΟΝΙΚΟΝ. 

'Εποχή κστό 
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π. χ. 1.200 
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ΚλΑΣΣ. λΑ TlNIKO~ 
καΙ έφεξι'\ς •.. -

ΚΛΑΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
~~~~~ ____ -+ __ H___I 

Η : καΙ έφεξι"\ς . . .... 
Η, ", ητσ, τό (έΙS". heth), /iΧλιτον, τό f6δομον 

γράμμο της έλλην. άλφa6ήτoυ n ώ, ιiριθμητ. 'Ι' = 
dκτω xcr.i Gyδoo" ιiλλ' ,.,=8000. - Τό έν tij μεrcr.λο· 
Υι-cr.μμά.τφ Υρcr.φij σΧΥιμα. τοσ ήτα. (Η) ήτο iv διπλοσν 
Ε 3, χcr.Ι πιθcr.νω~ ώ~ διπλοlΙν προεφίρετο, ώ, δειχνυ· 
οιισι τά.: δη}.ο, < cJέιι}.o" ζ;;10, < ζιfεl0,. Τό ποιλcr.ιότε
ρον ιiλφά.ΙSητO'1 εΙχεν iv μόνον σημsΙoν (τό ιι) διιi τij 'ι 
πcr.ρά.στοισιν ιiμφoτίρων των' φθόπων \ (τoίl βρcr.χδο, δηλ. 
e χcr.Ι τoίi μcr.χροίί e). 'Από τoίl 403 π.χ. δμω, xcr.! !π
ειτα. (ιiπΙ W Aρχaντo~ E~xλεΙδoιι) εΙσήχθησοιν χάι 6Ι, τό 
Αθηνcr.'iχόν - ιiλ~ά.ΙS'ljΤCίν δΧ τoίi %cιtμιCltχοίi τιi σημΕΙα. των 
μcr.χρά\ν φθ6πων '1 xcr.! cii. Τό σιΙμδολον Η, πρoτoίi 
Χ-9Υ,σιμΟΠΟΙΥιθτί διιΧ oτijv πoιριioτotαιν το!) μcιtxpoίl φθciπoιι 

ε, έχρησιμοποιεΙτο διιΧ oτijv πcr.ρά.στcr.σι ν τoίi δcr.σί?, 
πνεUμcr.ΤΟζ. δπω, π. χ. ΗΟΙ ιiντΙ δς, -ιι τοιcr.Uτη /)έ 
χΡΥισΙ, τοιι διεΤ'ιjι-ijθη εν τφ Η τΥί, Δcr.τινΙΧ9).. ·Οτα.ν 
τό τοιουτο σύμΙSoλoν του δcr.σaο, πνεUμcr..a, έ~~ιλΙxθη 
8ί, φων9)εν ~τα (etdι <ijv πcr.ρciστcr.σιν τoίi μcr.χροίl φθόΥ' 
Υ?ΙΙ e), τό πcr.λcr.ιότερον σύμβολον (=δασσ. πνευμcr.) δι
'ΌρΙθ'lj εΙ, Μο (ι- -Ι), έ~ ών τό μέν πρωτον έχρησιμο
ποιήθη διιi <ijv πcr.ι-ά.στα.σtν <GU ecr.oio. πνεUμcr.το, (ε~ε
λιχθέν έΧ τoίi ι- εΙ, οι, τό et eEUOΤ8P?V διdι τΥιν πα.ρά.
στcr.σιν τoίi Φιλου πνεUμcr.τι;, (ε~ελιx Osv έκ τoίi -ι εΙ, 'ι. 
Τό '1 ήτο σιιχν6τάτον έν oτij Ίωνιx~ eια.λέχτφ· εν <ij 
ιiττ . διcr.λ. ετρά.πη πολύ σΙΙΊ.νιi εί, ίϊ: Ίων. neήΟ'Ο'Q), 
/kόe'1ξ: σ.ττ. neάΟ'Ο'ω, -θώeαξ. Έν <ij μΤΥν. itτιχτί 
τιi ει xcr.i '1ϊ ο!Υχ Ι σπcr.νΙως; ετρά.Π'ησcr.ν εί; rι: κ1ιrί-
-fJeotl ) ,,}.fjfJ.eOtl , N'1e'1'ide, ) N'1efjJe,. . 

Ii, ΠΟΙ'ητ, iιt, σuνeεσμος lΧων τρεΙς; βcr.σΙΧιiς; σ'ημcr.
σΙιz~: Jιαζwκηκήtl, leωτημαηκή", σVΥκeιηκή,,: 
Ι ιι Jιαζwκτικό, (λcr.τ. vel, aut), ώ~ χcr.Ι νίiν ' ένΙ 
οτε διπλCίίi,: η . .. η = Γι, ., fι .. . εΤτε .. , εΤτε (λcr.τ . 
aut . • , aut, vel ••• vel).- α ιι leωτημαηκ6,: βν 
πλcr.ΥΙcr.ις; έρωτημcr.τιχcr.tς; προτά.οεσιν : .Ιnέ, "ικΙ»μιι" 
ι; "ικώμθα; (λcr.τιν. Αη) 11 ένΙοτε χα.Ι διπλουν : η: .. 17 
(ΙσoM~. π~ό~ τ6: n6τεeο" ... η; (λcr.τ . utrum ... an ?). 
2) εν E!1Oa i cr.t~ έρωτijσεσιν (λα.τ. ΑΠ)' : τΙπτ' εl1ήΙ0υ
θα,; ι; '("α -ίίβeιtl 'tJr] 'ΑΥαμμ"όtlο, ;=διά τΙ ηλ
θες! ιi (μήπwς ηλθες) διό νά Τδl)ς τήν άναtδειαν 
τού 'Αγ. ; - 1I ιι σvyκeιτικ6,' = πορό (ώ, τό λ~τ. 
quam), χcr.τόπιν έπιθ. σΙΙΥΧΙ-ΙΤ βα.θμοϊϊ U ώ;,. κcr.τόπιν 
έπιθ. θε,,:. βcr.θμοU, ιiλλ' ένέχον":Οζ "υΥχρισιν: c!}.10 τι 
η ... ~διaφoρετιK6ν τι πΡδγμο άπό .. . (τσιαuτClt Όετιxdι 
εΙνcr.ι τά: αλΙ0ς,lτιιeο" dUoio" "ιπΙάσιος,Ι"α"τ/ος, 
ΤJιο" no11απ}.άοιο, χ.!.) n "απ/ος η = άντΙθετος 
παρά (6π6 ... ) n ovJ' oaotl η ... =οΟτε τόσον όσον ... , 
οΟτε πλει6τερον πορό ... · Ο ο!ίτω χcr.Ι χcr.τόπιν ρημιiτων: 
βοίι10μαι η ... =έπιθυμω μδλλοv παρά ... , προτιμώ · 
6π6 ... 11 φ{Jάtιω η ... = fρχομαι ένωρΙτερον ' 6π6 ... , 
πραρθ6νω. 2) 6 η σιινδsει ενΙΟΤ6 διΙ? σιιyxριτιxιi 
έπΙθ. , 6πόΤ8 δμω, ιiμφότερα. iνcr.φaροντcr.ι εΙ, τό ot!1τό 
CιποχεΙμενον : πά"τε, κ' &e'1σα{ατ' l1σφe6τεeοι π6-
ιJα, ει_ι f) άφtι.ι6Τ8"oι-δλoι τ6τε 8ό η(jχονΤQ 



,,-ήΥι:μονικός 

νά γίν~ν μάλλον φτερωτοl εΙς τούς πόδας παρά 
πλο ' σιοι 11 ... αXνιιt2α fJ αοφώ ... εeο-πεΡισσότερον τα· 
χέα μάλλον παρά περισσότερον σοφό, [δσιΧχις; τά. 
σ'JμπλέΥμ:ltτοι 4j ου, 4j ουκ ιiιτoιντιϋ,,~ν ιΙν τιj\ οι1τφ οτί· 

.ΖΨ, iItιxyyiAA!JνtOΙL "atoc συνιζTισεω~ ώς; μΙοι aUAAoιfJYj: 
., ου, fj ουκ· τό oι~τό σιιμΙοιΙνιι χοι! μί τό σόμπλΙΥμοι 

μη ουΓ 
Έnιμ.: Ii, δμ7jΡ. ήέ ( *ή·Fε, τ.l. *t}·Fe· ·t}·F.> 

ήfF]ΙΙ' τι:) ήΙΙ υπεσκέλι"" τό άπλ')ίί ,ι "ιοιζειιχτ . ·Fe( Ι<ΧΠ. 
*ve ώ; ψι.ίνετ<Χ ι έν τιjι σοινσχρ., Ζβν"., π<χλ·περσ . va, 
λατ . ·ν~ (χ<χΙ ceu), It~fJA. It<xA ·fJ?at. ηου , !ρλ. ηο (=η) 
<· na ·ve=ri όχι' δ παλ<Χιότιιρο; -::ονιaμό\'; ή. (·ήFε) t} 
~LEa(~e7j 1'-';"0'1 έν τφ "εuτέρφ μέλει των "ιπ :·. ων ιipω· 
-:;Tισεων.-"Oπω~ τό ί<χπ. *ve ίστιμοιινιν ιi)~. xιxl - όμοΙ· 
ως» (σοινσχρ. ί-va=δπwς), οϋτω χοιΙ 'ti ήέ, fj ιiXP7j· 
:Ημοποιουντο &ν 't'{J ένν. τοϊί «δπως» χ<Χτόπιν σιηχριτι· 
κω ·" It ~fJ A. ήν ... ιt (=όμoΙWς) ( ~'ή[F]Ι+v ... ιt, !οιπ. "u·te: 
,'Χνσχρ. υΙό (=ώσαύτWς, όμoΙWς)" 

i\, έπ ιφών7jμα έπισυρον τήν πρσσσχ i)ν τινος; ιΤ, ,ι 
ΠΡ:ΧΥμα ' π~6λ. τό o1lI18P. έ, έ! : 4, Ii α,ώπιs = έ ... t! 
σιώπα! . 

η, 'πΙρρ., Ιχον δόο ΙSoισιx&:ς; σ7jμοισ.: βεβα,ω ... ική" 
( Τι ιπ .... α ... ικη,,) χοιΙ leω ... "μα ... ική,,: - Ι iί βεβαιω· 
... ικός ('Ij έπι ... ατικός)' τ~ όληθεΙQ, όληθώς, τί;> όντι, 
όσφαλώς, 6ε6αΙwς: σιιν-ίιθω\'; χιΙται μετ" άλλου μορΙοιι : 
,j ιieoι, t} rCie, t} -Υάι» ... αι, t} "'1, ,j δή πον χ.λ.Π.· t} 
μή", ίων. t} μέ", ιίσιΧγιι 'tdr.\'; &χφΡiσaι\'; δρχων, τών 
όποΙων έπιτεΙνει τΤιν ίπισ7jμόΤ7jτα.- ιι · η έeωτ"μα ... ,
Χός=λατ. num? ΈνΙοτι Μνοιτοιι νc1ι fpI17jvaue~ "ιc1ι το!ί : 
τΙ ; πώς παρακαλώ ί δtν ε1ν' έτσι; ιJ ον ••• - λοιτ. 
nonne? ' 
"Ε ... νμ, c!ρχtχ-ΙΙ τΟIl crημ. '('M~ 'fι 'πιτοιτιχi), 6στιρο

'(ινΤι, ~ί 11 έρω1:7jμιχτιχ'ή' -rι ίπιτοιτιχ'/ι (ι5βι5οιιωττχΤι) τοιι 
σ7jμ. ίμφοιΙνβτοιι ίν τφ η· ... οι ('Ι} ... oι),lπιtι-η (fJλ. lnal)' 
,j( loιn. *e: σοινοχρ. ιi ίμ'f/οινΤΙΧόν, ποιλ·-Υερμ . §: ''11 τlj\ 
ihh·a (έγωγε), neln-a (ούχl) Χ.λ.π: t} ιΙνοιι πιθ. τό 
ιxi}tti πρό, ~ό δωρ. ,j (= έόν, ItPCII.CltpxtxTj 07jμ. οΟτω) 
(ΙSλ. 11). 

~, ιiν.Ι '"", τ' Ιν, κι". ~oI! "μΙ [δ~ ~iιν '.υμολ. 
6λ. ήμi]. 

Ι
, ιiν.Ι 'Ι}'" οι' ''11. πρτ. τοβ ιtlμi, 
, -Υ' Ιν. 'rnot. εν. ~IίiJ ιtlμi. 

. , e7jA. το!) ιipθp. d 
, e7jA. 'ti'j\'; ιiνoιφoρ. ιiντων . 8g, ~, Ι. 

δ, eo • • e7jA. ti'j\,; ΧΤΥιΤ. ιiντων . 8" η, 8" (ιδικός του). 
δ, "οτ . Ιν. θ'ηλ. 'ti'jI'; ιiνoιφσρ. ιiν,ων. 8" ;;, ο' XΡ7jat· 

IloItIίtattoιt ώσ. χοιΙ SΠΙΡ~7jμοι.:iως : Ι τoπιχω~' δπου, 
εΙς δ μέρος, πρός τ6 όποΤον μέρος, διό της όποΙας 
όδοΟ, έν Υ τόΠΥ, 'ή είς δν τόπον. 2) ΈπΙ τρόπου' 
δπWς, ώς: Π ΙJ.έμις έα ... Ι=δπWς ε1ναι τ6 6ρθ6ν καΙ 
δί καιον. 3) ΥlνωμΙΙνον μΙ; (ιΠΒρθετ . : Π μά'-ια ... α, ij δν
νaτό" .. ά",ατα = δσον τ6 δυνατόν περισσότερον. 

~~, ηΕΥ, έπιχ. iντΙ ην, σ' χιχΙ Υ' ''11. πρτ •• 0iJ IΙμΙ, 
οα, χιχτιΧ συνcιΙρ . ax 'toiJ lίίΌ, 4ντΙ #1"", ίπ. K~. 

:r,~ εlμl. . ' 
ηατο, ίων. ιiντΙ t}no, τ' Itλ'IJe. πρτ •• ο!ί 'ι}μαι. 
ήβαιός, ά, ό1'. ίων. αντΙ βαιό,· μικρός, όλΙγος, 

πενιχρός, άσήμαντος, ούτιδανός Μ χoιτc1ι τό πλιΙστον 
μs-ι:'λ 1: ι νι;; ιi~'ΙΤί1:ιχOυ μορΙο!) : ΟΙ; οΙ ι"ι φeέ"ις, ουδ' 
ήβαιαί = έν τί;> όΠΟΙΥ δέν ύπόρχει νοος, ούδέ ό
λ Ι Υος ! Ι έν 1:$ G'j~. ώ; έιτ ίρ ., o~δ' ήβαΙ'ό" = ούδόλως, 
ούδ' έπ' έλάχιστον 11 σποι·ι. χοιΙ Iiνeu ιiρν7j" μορΙου : 
ήβαιό1' άπό απ.Ιονς = εΙς μικράν όπόστσσιν όπό 
τοΟ σπηλαίου. 
Έτνμ. : ήβα,ός ( Pa,Iιg (ΙSλ. λ.) <*PaaoFori"nρoea· 

μ<Χ1:. ή. (.6 δποίόν τ ιν/!\'; νομΙζοιιν att 6πιΧρχιη κιχΙ Sν 
λ . ήeέμα). Κιχτ' άλλου, πρόχιιτCltι χυρ. πιρΙ Μο λΙ

~Ξω" : ,j βιι,ός. 
ήβάσκω, ένΙΧΡΧ1:ιχόν του ι,βιι. (δ βλ.)' fρχομσι 

(φθάνω) είς την ήλΙΙSΙαν τόΟ έφή60υ, όρχΙζω νό 
Υίνωμαι άνήρ, νά δεικνύω τό έξωτερικό σημεΤα 
της άνδρικης ήλικΙας 11 έρχομαι εις όκμήν (λοι •• pu
besco). 
ήβάω, μβλ. ·ήοω, iό~. οι' ηβ"αα' πpx.l1Jhικα. <~β'l)' 

εΤμσι εΙς τήν όιψήν της ήλικΙας μου, εΙς"άνδρικl'\ν 
ηλικ/αν, εΙς τός άρχός τt\ς . νεότητός μου (λClt'l:. 

pubescere) ~ ΙΙ"Ι)Ι» μd1α. ι,βι1w- εΙς την όκμήν Tt\c; 
ήλlκΙας του 11 οl)τω ΙπΙ φυτών: Ιιμιelς ι,βdιωαα. ~ 
άμπελος όκμοΙα, νεαρό, εύθαλής.- 11 μτφρ. εΤμαι 
νεαρός, άκμαΤος, ζωηρός, ρωμαλέος " ώσ. εΤμαι 
πλήρης νεανικης χαΡός, ε1μαι πλήρης πόθους • 
'ΉΒΗ, ή' όκμαΙα ήλικΙα, όνδρική ηλικΙα, νεότης 

(λΟΙ1: , pubertas) " ώσ. ή Ισχύς καΙ ή ζωηρότης (δρα
σερ6της) της νεότητος.- .g, νομιχό, 0;;0;, ιιβ" ιiντ· 
aπροσώπeus τΥιν ItapIoeoν 'ti'j; i)AtxIoι\';. τΤιν ιixριΙώς; πρό 
'ti'j; ιiνδpιx7)\,;, ίν Σπciρτ'!j π. χ •• Tιv ήλιχΙ<Χν των 18 ιJ· 
των (ιiν ΆθΥιναις; τών 16), olί1:ως; ιίι"1:& οΙ δiκα &.φ' if
βης "ιoc:ι;ν οΙ άΥοντ!ς; τό 280'11 ~i'j, ήλιχία\'; των, οΙ .... α· 
oaeCiHo" ... a άφ' Ιίβ"ς οΙ άΥοντ&ς; τό ΓJ80ν 'ti'j; 'ΙlλιχΙοι; 
των (iνοιλόΥως; ~έ _ν ' Αθ-ίινοιι\';). 2) μτφρ. νεανικη 
ζωη~της, νεανική όκμή, νεανικη εύθυμία, νεaνΙK~ . 
δρμη, νεανικόν πόθος. νεσνικόν πνεΟμα. 3) η 
νεολαΙα, τό σύνολον τών νέων (λοιτ. juventus).~ 
11 ώς; χόριον δνομοι θ7jλ. 'Ήβη σύζμΥος τοΟ 'Ηρακλέ· 
ους, θυΥ6τηρ τοΟ Διός καΙ της Ήρας, οΙνοχόος τών 
~εών, [ι;β", "ωρ. ifpiί. < Ιοιπ. "jegva=λιττ. jega, Λιθ. 
Jegιύ (μέ ποιρομοΙοι; O7jIl. του ~λλ . Ιίβ,,).- llε~oιιτέ~ω 
ήβάω, ήβάακω, Ιφ·ηβοg· πιθ, συΥΥ. τιρ λοιτ. Jegi.us 
(χόρ. δν.)]. Έ; α~τoϋ τό 

ι\βηδόν, ίπΙ:ι: νεανικώς, κατά τ6ν τρόπον της 
νεολαΙας 11 όπ6 της νεανικης ήλικΙας καί άνω: πά,,
.... ς ήβηδό". 

ι\βητήρ, -iieo" δ= ΙΙβητής, ·oV, δ (ήβάωγ ό εύ· 
ρισκόμενσς εΙς τήν όρχήν της νεότητος. 

ήβητικός, ή, ό" (ι,βάω)" ό όνήκων είς (7) κατόλ
ληλος διό) τήν έφη6ικήν ήλικΙαν (λοιτ. juvenalisj. , 

ι\βός,;, ό" (ιιβ")'=ιιβώ,,' νεαρός. 
lι80υlη8ην, lιβoυ16μην, iν,,: : έβoν'-ήfhι", lβοv· 

16μ,,", ιiόp. CIt' χοιΙ πρτ. του βονλ.ομοιι. 
lιβυllιάω, χωμιΧόν 6noxo,J. τοι) ήβάω' νεόζω, νε· 

ανιεύομσl. 
lιβyην, 4ττ. E~χτ .• σ!ί ιιβάω. 
ι\βΥμι, ίπ. ι\βώοιμι, E~xτ. του ήβάω. 
ι\βώων, ι\βώωσα, 'ιτ. μτχ. το& ήβάω. 
iιyάασ8E, lιyάμιιν' βλ. ιiyαμαι. 
fίyαyoν, lιyαyόμιιν, ίνιργ. χοιΙ μ'σ. ιiόp. 15' '1:00 1.,.. 
lιyά8ι:oς, ", ο" (&)'11,,+ lJ.cό,γ όγιώτατος, εύλα-

γημένος, ήγιασμένος. 
ΈΤVμ ι tirCiIJ.aog, "ωρ. j'-yάlJ.coi (&.ra·+80ιtόg μatc1ι 

μa.ριχi'j\'; 8xτιiσBω, τοϋ ιiρχιxoυ φω'ι-ίιΒντο, ' tO~ οι' συνθ. 

"Υδνον, τό, Ιων. ιiντΙ n7ra"o". 
Έτvμ. , πρΙSλ. ποιρ' Ήσυχ. cήrά".ιι' ΠΙμμα ... α ... d 

ΙΙπό ~-yά"oν»' -tι λ, lJ7jλ. ίαχ7jμΙΧ1:Ισθη xoι.c1ι λιΧθο" 
ti'j, λί~ . njrCΙ"O" c!xouoμjv'tj' ώ, .... ;;ra"o" ( ... ό "7jA. 
ΙΙρθ;;ον) . 

ιljyάιιι:υν, δφρ. c!v~t ή-yάπω'l', πρτ. το!ί ιΙ)'ΙΙπάω. 
lιyάσσατo, τ' Ιν. ιioρ . οι' του &.rCioμoa. 

!yYCIla, ιiόρ. οι' του άπέ'-λ.ω. 
ΥΥ!κα, "ΥΥισα, . πρκ. χοιΙ ιiόρ . c:ι;' τοϊ} έrr'ζω. 
yyl!IIKa, -IJJiaI, ένΙΡΥ. χιχΙ ' π<Χθ . π r-χ. 1:0ύ έrΥvάω. 

ιljyyυησα, -fιδην, .ενεΡΥ' χοιΙ ποιθ. ά.ορ. οι' του lr' 
yvάω. 

!
ΥΥύων, ΚΡΤ. του lrrvCioo. 
ycIpa, ιiόρ. οι' το!) dr"leoo. 
ΥΕμόνι:υμσ, τό <ήrεμο"εvω)' όδηΥΙσ, όρχ ηΥίa 

11 όρχηγός. 
ι\ΥΕμονΕύς, τιν. -ι~, iπ. ·ήος, δ ' ΠΟ :ΥιΤ . :;:ιτ! 

ι,r·μώ1'· 
• ήy~μoν.Eύω, μιιλ. -α~ cι,rεμώ,,)· . εΤμαι (ένεργώ 
ως) ηγεμων. προπορευομαι ; όδηΥώ 11 δεικνύω 1 ην 
όδόν εΤς τινα - 11 είμαι άρχηγός έν πολέμΥ, εί· 
μαι ήγεμών, διοικώ, διατόσσω (με1:Cι Υεν. προσ.) ~ ... 
πολ. εΤμαι όρχηγός, έχω τήν άρχηΥίαν . . 

ι\ΥΕμονΙα, -rι (ΙΙrιtμώ"γ τ6 προπορεύεσθαι, τ6 
δεικνύειν τήν όδόν.- Ι ή όνωτάτη άρχή, κυριαα
χΙα " ή κυριαρχΙα (ήγεμονΙα) ένός Κρότους έπl τών 
ύπηκόων του 111, Iιr1μιI"ia ... ηι; "Ε"'-άδος=ή έπl τηζ 
ύπολο/πou Έλλ6δος κυριαρχΙα τών 'Αθηνών η της 
Σπόρτης. 

ι\Υι:μονικ6ς, ,., ι)" <ΙΙr.μώ,,), ά όνήκων εΙς ήγε
μόνα, ό όρμόζwν εΙς ήγεμόνα ιι κατόλληλο- διό 
νό ε1νaι ήγεμών (άρχηΥ6ς), πρόθυμος νό όδηνι:\-



". 
- IIΙκανcς νό δΙOΙ K~, κυ6ερνητικός (~OΙ'l:. prlnceps). 

ijΥcμόνlοc;, αι, ο" (ήΥ.μώ"γ ό όνηκων εΙς ήγε
μόνα ΙΙ ό ήyεμό ... o~, δνομαι 'ι:οίί Έρμοίί, ιίι~ M1jyoίI 
",ων ψυχών 'ι:ων 'ι:εθνεώ'l:ων (πoμπo.ϊo~ ·Eeμij~ Τι ψιι
"oπoμπό~) . 

ιιjΥεμόσuνοc;, ο,,· ό άνήκων εΙς ήγεμ6να· Ω ό 
ήΥεμόσν .. α (ένν . lεeά)=θυσία προσφερομένη εΙς 
τούς ~εoύς διό νό όδηγήσωσιν άσφαλQς τό στρά-
τευμα τού θύοντος ατρατηγού. , ' 
"ΥεμώΝ, ·ό .. ος, δ' όδηγός (προπορευόμενος τf'\ς 

όδού), λοιτιν. dux:- Ι όδηγός, δεΙKνΎWν εΤς τινα 
τήν όδόν : ήΥεμων Π;ς &δoV.-r8vtX/i)~, ό πρόττων 
τι πρώτος αύτός (λαιτ. princeps, auctor), ήy.μι:;w 
ΥΙΥ"ομαΙ η .. ι=δεικνύω εΤς τινα τήν όδόν, χρησι
μεύω είς αύτόν ώς ύπόδειγμα. 2) όΡχηγός στρα-
τού, στρατηγός , ήγεμών . ΈΧ 'ι:οίί . 

ijΥέομαl, μελ. ήΥήσομαι' ci6p. αι'. ή,."σιΕμ",,' ΠΡΧ. 
ήr"μαι (ένΙο\ε μετά. παιθ1j'l: . σ1jμ.)· ciItoe. (αΥαι)' προ
ηγούμαι, προπορεύομαι, δεικνύω τήν όδόν εΤς τι
να' ιiντΙθ . τφ Ιπομαι' όδηγώ, διευθύνω. 2) όδη
γώ στρατό ν , διοικώ; προστ60σω. - ΜετιΧ IIO'l:tXTj~ συν' 
'ι:cισσόμενc;ν διοι "t1jpst "tijv π~ωτCΙΡΧ tx'ijv του σ'ljμ. τοίί 
πρc)πoρεύεσθαι " μετιΧ Y6νιxη~ .. δέ συντοισσόμβνον Ιχει 
'l:7jv ίΧ ",η~ πρω",αιρχιxη~ ΠΡOελθOίίσCΙν- σ-ί)μ , τοΟ όρ
χειν, κυ8ερνδν.- cinoA., εΙμαι ό πρώτος, εΤμαι όρ
χων, 'κυ6ερνήτης n οΙ ή"οιίμ"οι=οl δρχοντες, οΙ 
έν τέλει, οΙ KυβερνώVΤες.- 11 ιίι~ τό λCΙΤ. ducere, 
νoμlζω, φρονώ, ίιποθέτω, θεωρW U ή"ονμαΙ ει_ βα.
• ιιια.-8εωρώ τινα ώς 6ασιλέα ιι ή"οVμσ.ι "oiι~ 
f1Of:'!'αι ",.ονς=πιστεύω εΙς τούς θεούς. 

Enιμ. ι ήΥΈομαι, ~ωp. d,,-' ήrιrμ.m., ιJrιtταιe' 
).Qt,l:, 5&glo (όKoλ~ υθώ τό 7χνη, όσφρα/νομαι), sagus 
(προμαντεύων), s~g., sc'igcXna (μάντισσα), sagax, 
-acls (διορατικός), Υοτθ. sokjan, πσιλ-ΥβΡμ. suohhan, 
lρλ. salglm (ζητώj ' έν πl1σι τούτοι, (ιπόχειτcιι lαιπ. ~. 

ιίί9-: S89· 
~yερtδoμal, ίπ. τόπo~ τοίί dΥιrΙeομα., παιθ-ητ.' συν· 

Ο8ροlζομαι, συγκεντρώνομαι, έν xp'ijost xcιτιX 'ι:ό τ' 
d-ηθ . ίν. xcιl npt. μόνον (ήΥιreέθ-ο"ι:αι, ήΥ8eέ8-0"ΤΟ). 
- ["Υ.ei8-0μαι ( dyee- (πρ6λ. ιiΥιrΙeω)+πρόσφ. -88-0-
.... τιΧ μετριxη~ έκτιiσεω; του 6ν ιipx1j φων'ijεν'l:ο,J. 

"'Υερέομαl, ι!πικ, ",ύπο,; του ιiΥ8ίeομαι, παιθ" συν
έρχ-ομαι (μό ',ον έν ",φ ιiπρφ. ένεστ . ήΥειιέεσθαι). 

ΙΙΥερ8εν, ίπ- Υ' πλ'ljθ. παιθ. ciop. cι' του ιiytleαI. 
"'ΥηΙάςω, _π. τύπo~ 'ι:οίί ήΥέομσ.ι ' όδηγώ ΙΙ βπΙση" 

., τ6 λαιτ. agere, Ηαχό" μ6eο" ή""Μίζω=διάγω ό
Dλ/αν ζωήν, ζω κακώς. 

"Υημαl, πρΧο τοίί ήΥέομαι (8 δλ.), 
"'ΥιιτΙον, Ρ1Jμ. έπΙθ. τοίί ήΥέομαι' πρέπει νά όδη

νήσι:! τις.- !Ι πρέπει ' νό νομlσι:!_ (ύπoθέ.σι:J) τις. 
"'Υητήρ, '"eος, δ ' "Υιιτής, ·OV, δ' "Υητωρ, -OeOi, 

δ (ήΥέομαι)' όρχηγός, όδηγός. 2) όρχων, δισικη
τής, ~ρxηγός, στρατηγός: ήΥή"οιιες ιjcU ~δΟ""llς 
_ άρχηγοl (πρώτοι) έν πολέμι.,ι καΙ έν τι:! Boυλιj 
(Tt:\. Συνελεύσει). . 

'ι\Υlασμtνoc;, μτχ. πcιθ. ΠΡΧ. ",ου ΙΙ"ιά'αι. 
ι'ιΥίΥεον, π;:.τ. του d,r..,.iw (8 βλ.). 
ι'ιΥιι:άΙίσάμιιν, ιΙιΥιι:αΙlσμαl, μ'σ. iόρ. αι' χαιΙ πcιθ . 

πρχ. του ιiyxαM ζομαι. 

Ι
ΥΙΙ:ύρlσα, ιiόρ. οι' τοίί dΥχveΙζω, 
Υλάίσα,Ζό? οι' του ιiyλαίζω. 
Υμαι, .,;<tA ... ρχ. του αΥω. 

ιΙιΥνόηιια, ήΥνόιισα, ΠΡΧ. xcιΙ ciόΡ· f!: "'011 ΙΙ""οέαι . 
I\Υνlσαl, 6' έν. π<Χθ. Π;:'Χ. τοϋ ιΙΥ .. Ιζαι. 
Ι;Υvόουν, πρτ . του ιi" .. oέω, 
~Ύξα, ά,όρ. αι' του αΥχω• 
ι\Υον, π "τ . τ.,ίι αΥω. 
iιyoράασδι:, .όωντο, έπιχ. ίΠ8χτιιτ. τι!ποι σ.ντ! ή

yoeίio<fJ-Il, ήΥο.,ών.-ο, β' χοιΙ Υ' πλ1Jθ. πρ~. τοσ dyo
ρά.ομ.α •. 
ίιΥόρaκα, ι'ιVι)j)aσα, πρκ. χ<χ ! ιiόρ. cι' τοίι dΥοeάζαι, 
ίιΥόρευκα, ήΥόρεuoα, πρχ. ,χαιΙ ιiόρ. <χ' του d· 

Υορεύω . 
"Υουν, ,ι)ν~~"μ. t ο} yov .. ( Ίε + olί .. )· 'δ1Jλcιδiι (λαι",. 

scilicet ,. 
ιIιypit.va, Χό!. αι' τ-:;ιυ dYJIa/ .. QI, 

ιIj,ρlωιισ, "'yρlω.α, πρχ. ?tαιΙ ιiόρ. αι' τοll ιΙ)'eι6ω, 
iιyρόpιιν, έπ . . ciντί ';Υεe6μ"", μ'ο. ciόρ. ΙS' ';Q() ,. 

yιrleaJ • 
"'Υρύηνιι.α, ciόρ. cι' τοίί dΥevn"ι.. 
ι\Υlον, ιi6ρ . δ' χαιΙ πρ-τ:. του αΥχω. 
ιljyωνίαιια, .. α.α, "ων, πρχ., «όρ. αι' "Ι πρ,;, ';01 

άΥω",ιίω. 
ι'ιΥωνlσάμιιν, μίο. ciόρ. cι' 'ι:οίί άΥω""ομσ.ι, 
ιΙιΥωνΙσδιιν, ι'ιΥώνισμαl, It(.lte. ciόρ. cι' χαιΙ πρχ. '1:06 

d)'owl,ομαι. , 
.... δε (f) + JI)' χαιΙ' δσιixι~ δέ μιιτιΧ ",όν ιjιJέ ιiχολοu· 

Oat δ χαΙ (ήcU καΙ), δ ήιJέ= έπlσης, ώσαύτwς: "ιU 
ΗαΙ=καΙ έπlσης, καΙ ωσαύτWς.- • δσιiy.ι, δ ήιU civ 
'ι:αιποχρΙνβταιι πρ6~ '",όν ήμέ .. , σ'ljμ. ιδπως έπlσηςι . 
Έτνμ: ήμέ,,-ήcU' ήμέΥ-Ηαι' (τε "ι JΈ)' Hα((ι:,,)-ήJΈ ' 

μιμονωμένον ήδέ (=καΙ) ( ή (-όμο/ως, οΟτως, πρβλ. 
41, ήέ) + ιU (βλ . λ.). 

qδι:, θ1jλ. 'I:~'; ~6ΙX-Τ:. ciντων. 8δ8. 
6δεα, ίων. ιiσυνcιΙρ. τι!πο, του flMι, 6πιρσ. ",οίί *ιrΤcJαι. 
6δι:lν, 'Ilις, -IlI, 6πιιρσ. (μετιΧ σημ. πρτ.) του *.τιSco' 

γ' πλΤιθ. fJd.Ioa .. Τι fj.nooι". 
6'εσάμιιν, ιiόρ. αι' ι οσ ιιΙJΈoμαι. 

, 6δέσθιιν, παιθ. ciό~ . cι· tO Ί αΙδέομαι. 
"δCωι;, έn:Ιρ. του ήιW.· εύλαpίστWς, μετ' ε{ιχαρι· 

στήσεως ΙΙ ήδέωi έχω=εΤμal . εύχαριστημένσς ΙΙ ήιJέ· 
~ ;χω n=εΙμαι εύχαρι :πημένος (όρέσκομαl, όρο 
κοΟμαι) εΤς τι.ΙΙ ήδέως l"ω πeός n .. α (η η"ί)=έχω 
καλός διαθέσεΙζ, διόκειμα, εύνοίκώζ, πρός τινα . 

-Η,6,Η, βπΙρ. χρόνου, ιίι~ το; λαιτ. jam' έως τώρα, 
πλέον, τώρα πλέον (ciνοιφερ6με'ι?ν εί,; :ό ιi.μβ,,,ν Itot .,
Βλθόν) , Τι τώρα, όμέσως, όπό τήν στιγμήν αύτην 
(ιiνcιφε~όμενoν εΙ;; τό ιi.με:;ο'ι μέλλον) 11 ιj)σ. έπΙ τόπου: 
ι:iπό ι:αιίι:"ς ;;;" ΑΤΥνπτος = όμέσως μετά (τήν λ/· 
μνην) αύτήν όρχίζει ή ΑΤγυπτος.- [ηΜι (ο) + Μι ' 
(δλ . λ . »). 

6δ." 6διισθa, 65ιι, ιΧΤ'l:. ciντΙ fJ1ιr ... , 6π,ρο. (με~Oι 
σ'ljμ. πρτ.) ",ου *.ϊδω. 

ι'ιδίκcον, ιljδΙιιιιιια, ιljδlιαισα, Πρ",., πρχ. χαιl ιiόρ. 
οι' tol} ιiδιxέω. 

ιljδίων, i\διστoc;, η, ο .. ' συΥΧΡ. χαιΙ δπιρθ. το!> ήΗς . 
iιδoλΙσlcoν, πι;τ . τοίι iJολεσχέω. 
-Η,6,ΟΜΑI, μβλ . tiσfJ.fισομαι· ιiGί;.. <χ' ήσθην, σπαιν . 

XCΙtιX μΙσ. τύπον ,f '7<iItfI'" ciπι,ιθ.· τέρπω έμαυτόν, εύ
χαριστοΟμαι, εύ ραlνομαι ΙΙ μιτΟι μ τχ.: Iίo/J-" ιixoιί
σιις=ηκουσε μετά λα .ος (~τo εύχαριστημένσς δτι 
ηκουσε) ΙΙ συχνeι έν "'~ κη6-. δοτ. περιφpιi:ιε< ήδομέ,ιφ 
,Ι"..εταΙ μοΙ η=μέ εύχαριστετ τι, μοΙ προξενετ ή
δονήν, είμαι πολύ. εύχαριστημένος διότι μοG συμ 
βαίνει τι (πρδλ. dσμέ,ιφ, βονλομέ .. φ, lσι:l (YI,,,I· 
ταl) μοΙ τι). 

'Ει:νμ. : ηδομσ.ι.' πρδλ. ιI"cJά"ω' ήJύς, -e1a,-v, 
lJωρ . άδiις = σαινσχρ. sνadύh, θτ:λ. svadvt, π"δλ. λαιt. 
suavis «*SViidv1s), It(.ltA-aιz~.· swoti, ιiΥΥλ-σot~ sw6te 
παιλ·"(ε"μ . ιυσΖί' ίαιπ. *svad-, σcινσxρ, svctdiyctn ι=ή
tJlow) , Bε~ . pr6-svadas (ήδύς), δμηρ. μλι·ηδύ,' Ιαιπ. 
ρ. (χ<ΧτΟι μβτά-πτωσιν) *sίid· έν τ~ "(οτθ. sίits (εύχά
ριστος, ήδύς), σοιν:ικρ . sud6yatl (καθιστώ τι ήδύ) , 
sίi'dah (μόγει",ος). ΠΨ.τιτ'ρω ΠΟΙ'ljΤ . ήδv-μo" ήδο· 

..ή' σ~νσxρ. svifdanam (δοκιμαστική γεΟσις). 'Ε, 
ot·)του τ6 

ιιjΊsομένωc;, _πίρο ",η; μτχ. 'ι:ου ήδομαι. 
ι\δονΙ;, 'ij (ιjδoς, ήδομαι)' εύφΡοούνη, τέοψις, εό

χαρίστησις, χαρό, ήδυπάθεια (λαιτ. voluptas) n πeός 
ήδο";'" "ι Ha/J-' ήδΟΥηΥ U"ω=όμιλώ οΟτως, ώτε νό 
πρ:->ξενώ εύχορΙστησιν εΤς τινα. . 

ηδoc;, -80ς, ",ό ( ηδομαι)·=ή.Jo",) (8 βλ.).- [δμ1jΡ . 
λ., μ6νcν χαιτ' όνομ. έν. ιiπαιν,ιίlσαι . Aiv Ιχει F .ν ιiρX~· 
'ij συΥΥένιιά. ",ου πρ"" τό ήδομαι εΙναιι :Ι1jμotσ:ολΟΥιχij μ6· 
ψ)'ι κοι ! ο')χΙ Βτυμ?λογιχή' δλ. δμτ:r-. lπιι:"δές]. 
η ·δ' Οι; = εΤπεν (ούτος Τι έκεΤνος) ciντΙ το!} ιφ" 

έκεί .. ος. Βλ. ήμΙ, Ο}. 
ι\δu-6όιιc;, -ον, lJω~. -8όαc;, -«,.δ (ήδUffβσ;γ ό 

ήδείαν βοήν έχων, 6 ήδέως βοών (ήχών), γλυκύ-
φθογγος. . 

ιΙιδύ-Υaμoc;, ο" (ήJνri-ydμος)' όήδύν γόμον ΠΟι
ών, ό ποιών τόν γόμον ήδύν, ό ήδύνων τόν y6fIOV, 
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ήδύ-Υελως, - ω1', Υ.ν .... (ι)δiι~~λΦ~)' ό r'\δtως 
γελων. 
ήδύ-Υλωσσος, ο" (tjooS+y~aCI)' ό ήδεΤαν γλC>σ· 

σαν έχων, ό ήδέως όμιλων, ό γλυκυς τήν γλCJσ
σσν, «γλυκομίλητος», <γλuκόλογQς». 
ι\δυ-Υνώμων, 01', yr.v. ' 0"0" (ι)δiι»f-r1ιώμ,,)' ό ή

δύς, τερήνός, κατά τήν γνώμην (δηλ. τόν νοΟν) , ό 
έχων (τρέφων) εύ:ρΡόσυνα (εCιθυ.μα) συναισθήματα. 
ήδυ-επής, έ. (ή~ν" + έπο,,)' ό ήδέως όμιλCJν, ή

δέως ήχCJν :1 ό λέγων ι)"εϊ" (τ. Ι . γλυκεΤς) λόγους, 
πρ;,ξενοίιντας ευχαρίστησιν <γλυκομΙλητος, γλυ
κόλΟΥος ».- ποιητ. θτιλ. ήδΚπεια. 
ήδυ-&ροος, ον, χοιί κοιτσ. ouvoι(p. -&ρouς, -0111' (ι)

δiιS+80eόος)' ό έχων ήδεΤαν φωνήν, γλυκύφωνος 
(~λ. ήδtlεπής). 

ι\δύ-ληπτος, ο,. (ήδiις + λαμβά"ω)· ό ήδέι..ις (ε{ι
χορΙστως) λαμ8αν6μενος. . 
ήδύ-λΟΥος, 01' (ήδiις + '-έΥω)' άρθ6τ. ι)~16yo~'= 

ι)~επή.' ό ήδέως όμιλCJν, ό όμιλCJν ΥλυκεΤς λό
γους, ( γλυκόλογος» Η ό κόλαξ, κολακευτικός, 8ω-
πευτικός. . 
ήδυ-λϊίρης, -otl; δ ct}OO. + ΙιίΙΙΔ)' ό tJ"c",,, ~δω,. 

συνοδεΙςι της λύρας του, ό παlζων γλυκά τήν λύ· 
ραν του. 

ήδυ-μελήc;, έ" (t}"vs+μllO$)' δ ι)"" μllo" ~δow, 
δ t}δcως άδω". . 
. ήδii-με'λί-φ&ΟΥΥος, ο,. (t}"ιίο+μlΙ,+φιUΥΥΟ,,)' ό . 
έχων φωνήν γλυκεταν ώς τό μέλι. 
ήδϋ-μΙΥής, ές (t}"v" + μ,Υή,.α,)· ό · ήδέως μφι· 

γμένος. 
Ι\δίίμος, Ο", ποιητ. άντΙ ι)δtί,,' γλυκύς εύχάριστος. 
ήδυνάμην, άττ . άντΙ lOO1'άμ,,1', πρτ . τ')ίi δν1'αμΔ,. 
ίιδυνήθην, άττ. ποιθ. άό ~. οι '. τοί} ΔV1'αμα,. 
ήδύνω, μΗ. -tί"ώ' :ίόρ. οι' ήδiJ.,α (t}ιlvi)' ποιι;, τι 

ήδύ, νόστιμον, ΥλυκαΙνω 11 καθιστω τι ί:ιριμον. 
ήδύ-οινος, ο,. <t}"vs+ol"o,,)' ό παράγων ήδύν 

οΊνον. 
ήδύ-οσμον, τ6' τό παρέχον ήδεταν όσμήν, εΤ

δος άρωματικοο φυτσΟ (<<δυόσμος 1) γυόσμος.ι). 
'F.x τ')ίί 

ήδύ-οσμος, ο" (t}δiιS+daμή)' ό ήδεΤαν όσμήν 
παρέχων, εCιoσμoς, όρωματικ6ς. 

ι\δίi-πά8εια, 'ιι' ήδονική ζωή, ήδόνικός δΙος, 
.τρυφή, πολυτέλεια. 'Εκ τοίί 

i'ιδίi-πHiω, μaλ. -ήaω (r)~na""fi)' ζCJ δ/ον τρu
φηλόν, ζω ήδoνΙKCJς, 6πολαύω, εΤμαι όδροδΙσιτοςl1 
παραδlδoμαι εΙς σωμστικός ήδονάς καΙ όπολαύσεις. 
'Ε( ΙΧ!ίτοll τό 

i'ιδίi-πδ&ημα, -σ'l'ο", τ6' τρυφή, τέΡΨις, όπόλOU
σις,. Έκ τoίi 

ι'jδυ-πCΙ&ήc;, έ" (ι)δiιs+nιi6εi',,)' ό έκδοτος εΙς 
τός ήδονός, ό ζων ήδOνΙKCJς, φιλήδονος. . 
ήδύ-πνι:UΣΤoς, ο" (ι)δiιs+.n:"Cω)· ή"ιίπ"oo~ (& βλ. ) 
i'ιδύ-πνooς, Ο", κοιΙ σιιν~ρ. -πνους, Otl" (tjδίIs+ 

.1ι:t'Oή) , δ t}"eiΙX1' .1ι:t'Oή" όποπνέων, εύι..ιδιόζων, ήδέ-
ως πνέων, ό γλυκό φUσCJν. . 

i'ιδύ-πoλις, -,ο" κοιΙ -εω; κιχΙ -εο.ι, Ιδ, ~, (ι)δίιi+ 
n61",. ό ήδύς ε/ς τήν πόλιν (έΙς.,οος πόντος), 
δημοφιλής. 

ι'jδu-πότηι;, -Οtl, δ ('I)"vi+.n:l,,)' σ ήδέως (ε{ιxαρl· 
στwς) πΙνων, φιλοπότης, <Kι:;αoOflίlτέρας». 
ήδύ-ποτος, 01' (t} δv, + nlw.o)· ό γλυκύς εΙς τήν 

πόσιν. ό ήδέως πινόμενος, <γλυκόπιοτος». 
ι\δύς, ήδι:ία, ήδύ· Ιων. θηλ. t}δέα, δωρ. ιlUII' διιιρ. 

ιχ ! τ. Ιν . άδέα, «"τ Ι t}δV ... -;ΣΙΙΥχρ. t}δΙω .. , δπιιρθ. 11",
οτος ' μην., ώσ. , ή&ύ'l'ειιο" ή"ύΤΔ'Ι'Ο" (If&ομα,)' γλυ
κυς εΙς τήν γεϋσιν, t, τήν δσφρησιν 1) τήν ά<οήνll 
μτψρ. γλυκύς, εύχάριστος.:-ΙΙ _πΙ προσώπιιιν, εύά
ρεστος, εύπΡόσδεκτος, πρόσφΙλής, εCιδυμoς. 
ηδUΣμα, -ατο", τό (r)&tίνω)' τό KαδιστGιν τι ήδύ, 

νόστιμον, τό παρέχον ήδύτ.ητσ, «νοστιμάδα», δρ
TUIJD, μυ - ωδικόν, όρεκτικόν. 
ήδίί.σώμ6τος, ο .. (t}OOi + σώμα)' ό Ιχων ώραΤον 

OWIJD ( <<κορμοστασιά»). 
ήδίί-φ6ής, ε, (ήδiις + φιio,)' ό ήδtι..ις φέγγων, ό 

ήδύ φέγγος έχων U ό γλυκεταν λάμψιν ·έκπέμπων 
(όστράπτων), ό λάμπων ώς ι'\λιος. 

ι\δU-.ρων, -9',0"0,, Ι, 'ιι (t}cJiιs + φ(Ι';1')' ό ήδέα 
φΡονCJν, ό καλά (ήδέα, εύχάριστα) διονοούμενος 
(μελεΤCJν κα1 σκεπτόμεΎος). . 

ι\δίi-φων'α, 'ιι' ήδύτης φwνi"iς (1) ι'\χου), ή ήδετα 
(γλυκεΤα) φωνή. 'Εκ τοll 
ι\δύ-4rωνoς, ο" (ι)δiι~ + φowιf)' ό ήδεταν φι..ινήν 

Ιχων, γλυκύφωνος. 
ήδίί-X6ρήc;, έ" (ι)δiιs+χαet71'Δ' του χαΙρω)' ό ήδέ

ως χα'ρι..ιν, ό λΙαν περιχαρής, ό ύπερβολικό κα1 ή
δέως χαΙρι..ιν. 
. ι\δύ-χΡοος, Ο", χοιΙ κιχτ& σιινοι(ρ. ήδύχρους, 0V1I 

(t}δvs+χe6cι)' ό ήδύ (γλυκυ) XρCJμα έχων U ~ό r)ΔV
;ιe0tlν ιίι, ο!ίσ.-εΤδος μuρι..ιδΙKOO. 

i
e. Ιπιlt. CΙντΙ 11 (διοιΙ;lιιικτ.) (6λ. 11)· 
Ε, ΙΠ. 4ντΙ '." Υ' Ιν. πρτ. τoίi εΙμ,. 
ΕΙ, Υ' Αν. πρτ. τοί} εΙμ" 
ι:ιδον, I\Εισα, πρτ. κοιΙ ά6ρ. οι' του dal""'. 

i'ιEίδElν, ίπ. ()Π8ρσ. (μ8~dι σημ. πρτ.) τ"ίι *ε;&». 
i'ιeλιoς, δ' ΠοΙ'ΙΙτ. κ"Ι Ιων. ά"τΙ ήλ,ο", 
ι\Ελlωτlς, ίπ. άντΙ r).ι.,ώ~,ς. 
ηΕν, ίπ. Υ' Αν. πιχροιτ . τοίί εΙμΙ. 
Ιιe-πι:ρ, ποιητ. ιiντΙ ΙΙπειι. . 
Ιιέρα, ίων. χιιΙ έπ . . οι/τ. τοίί d';2'-
ι'ιι:ρi&oμαι, ίΠΙΤ8Τ. ΤόιtO, τοίι dεΙeομα, παιθητ.' 

κρέμαμαι, αlωΡοΟμσι, μετει..ιρΙζομαι tv τί;> άέΡιllμτ,lρ. 
dπJ,O,l,ieω1f φιιΑ1'ε" ήειιέ 8-0 Ι''Ι'Δ'=ΟΙ φρένες rCJv νε
ωτέρι..ιν πετούν εΙς τόν όέρα, στρέφονται πρός 
πάντα δνεμον, εΤνσι δστατοι .- [< d[F]eρ- . (πρ6λ. ι(
.Ιρω>+πρ6σ". -ε6ο·, μιι.σ. μιτρικij, ίxτCΊσιιω, τοil iν 
ciΡΊ1J ψων.]. 

ι\έρδιιν, πΙΧθ. άι5ρ. οι' τοί} ιΙεΙρω, 
Ιιέρι, ίων κοιΙ ίπ. δο •• τοΙΙ ιΙήρ. 
ι'ιέριος, Δ, Ο", έπιχ. άν.Ι dieco, (ιΙήο)' πρι..ιιν6ς. 

έωδιν6ς, ό κατά τήν χαραυγήν, δτε- τό πόντα 
εΊναι όκόμη κεκαλυμμένα έν T!j παχείςι πρι..ιινι:! 
όμΙχλι;ι. 2) ό ύψηλό εΙς τόν όέρα, ό Ιπτάμενος 
κσ1 κινούμενος έν τί;> όέρι.- [ήέρ,ο" < 'ίίωε,- (~λ. 
λ. λ. ·ίίρ,aτο1', 'ι}ιιι)]. 

Ι\ι:ρμαι, ποιθ. πρχ. τοll d.Ιρω. . 
ι\ι:ρο-δfνιις, 8ς (κοι.Ι i'ιΙ:ΡOδlνι'ιι;) (d"ρ+δ,,,cοο)' ό 

περιδινούμενος έν τΥ άέρι, ό ατρεφογυρΙζων εΙς 
τόν όέρα. . 

ι'ιερo-Eιδι\c;, Ι", Ιων. κοιΙ έπ. άντΙ 'ι:ροι:ιδljf; (d
ήιι+εl"ο,,)· ό έχων τό .l&o" (δηλ. τ6 σΧi"iμα) τοΟ ό
έρος, νεφελώδης, συννεφώδης, σκοτεινός, ζοφε
ρός n κεκαλυμμένος ύπό νεφελων U έπΙ 6ψωμι:iτων 
(λ6ψαι,,), σκοτεινός, όμυδρόςllφαιός, σKoτειν6xρwμoς. 

ι'ιερ6εις, ιιaaα, ε", Ιων. κοιΙ έιt . ιiντΙ dee6e,,, (d
ήιι)' συννεφώδης, σκοτεινός, ζοφερός. Βλ. κοιΙ ΙΙε

eοιιι"ήf' 
Ιιερόθι:ν, 'πΙρ. {ιιι". κιχΙ ,π. άν.Ι ΙΙειι6θ." (ιlιt,)· 

έκ τοΟ όέρος. 
i'ιέρoς, /ων. κιχΙ ,π. Υ.ν. τοΙΙ d';.,. 
i'ιcρo-φoίτιι;, ·,δα", 'ιι' θηλ. i1tίθ . (άήe+φο,~dοι)' 

t} φoιrώaΔ Ι" 'Ι'φ dce~ = ή τιεριπλανωμένη έν τ9 
σκότει. 
ήερό-φωνος, ο" (dt}e+φowtl)· ό πληρCJν τόν ό

έρα φwνi"iς, ό ήχCJν διά τΟΟ 6έΡος, ό βροντόφω
νος, μεγαλόφωνος. 

ι'ιέρταζον, πρτ. τοΟ CΙειιτάζoo. 
ι'ιέρτησα, i'ιeρτημal, 'νΙΡΥ .. ιi6ρ . ιχ' καιΙ π.β. Κρκ. 

τοίί άερτάζω. 
6caqv, Υ' πληθ. πρτ. τοΙΙ .Ιμ" 
Ι\ην, έιt . Υ ' Αν . πρτ. τοll εΙμΙ. 
ι'ιήρ, 'ιι ' μΤΥν. άνομ. σχημοιτισθatσ1t μ8Τ~ τ01l, τόποο, 

των ίων. χοιΙ Ιπ. πτώσεων tSceo" ήέρ" ήέριχ (τοϊ! ci1fe). 
ι'ιθαίος, Δ, Ο", δωρ. άντΙ ή8-εϊο •. 
ήθάι;, -ιiδα", δ, t" Ιων. άντΙ 18-ά" (rJ800,)' εlδισμέ

ν'ος, συνειθισμένος, εΤς ΤΙ; οΙκεΤός τινος, έμπειρος 
εΤς ΤΙ .- U συνειδισμένος. 

ή9είος, α, Ο", <-ι}6ο,,)' τιμώμενος. · έκτιμώμενος' 
'ιι κλ ητ. ήθ«ίε χρηοιμοποι.tτοι·~ iπΙ προ"φω"ήσιων ν.
ωτίροιι άδιλφoίi πρό, πρ.σ~ότ.ρoν, ΠFό;"i"ψ;:.οισιν άδιλ
ψικ'lj~ στoΡΎiι~ ιiλλσ. κοιΙ σa61tσμοi} σΙΙΎχρόνι,j;. · 

ήδέλιιιια, i'ι&tλησα, πρlt. κcι;ι ιi~ρ. 1t' τοί} lΙUloo. 
ΙΙθελον, πρτ. τoίi IlJ.έλΦ. 
6θΕΟΙ;, δ, ~, ΙΙττ. «ντΙ . tti6.0~ (8 ΙSλ . ). 



'ΗΘΕ'Ω, μ8λ. :"αΦ' διΟλlζω, στρayγlζω. 
Έ ... ιμ. : ήθέω χαιί li(J.eo· ήθμ6ς' πι;6λ. μια· ιρλ. 

sith lad (κοσκlνισμα), 9αll. hidl (κόσκινον), πα.λ
Norr. sάld ( ·SadIa-, ίαιπ. '-setlo-) -= κόοκινον, λιθ. 
satas (κόσκινον), sij6ti (κοσκινΙζ'.ι), παιλ-σλαιυ. slto, 
παλ"" ... 6. sϊto (κόσκινσν), ιΧλβ. §ο§ (κρησαρΙζω), 
< ·sja-s-.-Πιiντω; ώ, βιiσι, 6πόχειτοι ." ρ. se, sel (
σπε.ίρ"-,)· πρβλ. λιθ. seti, λαιτ. sero, sevi (οπεΙρι..ι), 
πιιλ-Υε.,μ. $amO, λα.τ. $emen (σπόρος). 

iιθιιι6ς, t7, ό" C,jθος)' ό άνήκων εΙς τά "θη κα\ 
έθιμα (Τι εΙς τήν ήθικήν), ό χρηστός κα,.ά τά /Ίθη, 
ήθικός, ιΧντΙθ. τφ δια,,0'11:ιχ6,.- 11 ό έκφρόζων (έμ
φαfνwν) ήθιιςόν χαροκτΙ;ρο. 

"θΙιιιια, "θΙιισα, πρχ. χαιΙ ιi6p. 11: '1:00 ιI(J.Ueo. 
"'J.ιός, δ (ήθμέω)' διύλιστήριον, σφαΥΥιστήριον. 
ηθος. -εος, τό (l(J.o,)· συνήθης διαμονή, ένδιαl-

τημο- δθεν ίν 'ι:φ nl1jQ. liθ,α.=τρώΥλαι, καταΥώγια, 
κατοικΙαι, χυρ. μέν 'ι:ων ~Φω~ ιΧλλ' Ιπ,ι.τα. χα.Ι των 
ιίνθρώπων.- 11 συνήθεια, χρησις, έθιμον 11 ιν τφ nA1jQ. 
(ώ; τδ λα.'Ι:. mores), ΟΙ τρόποι καΙ τ6 έθιμα τών 
άνθρtJπων, ό χαρακτήρ, ή ψυχική διάθεσις τών όνο 
θP!Jπων.-[~ι' έτυμολ. βλ. lfJ.o,). 
n&σν, np'l:. τoίi αΊfJ.ω. . . 
"θροισα, ιΧ6ρ. α: τοίί ιl(J.ρο[ζφ. 
iιθρσfαθιιν, "θραισμαι, ιΧ6ρ. αι' χο:Ι πο:Ι. πρχ. '1:0& 

ιlθρo[ζω. 
"ία, ouV"1Jp. ~ά, τιi' (έχ τοl) Ιπομ, ιiϊιι)- προμήθει

αι διό τήν όδόν (πορεΙαν Γι ταξίδιον), έφόδια, ζι..ιο
τροφlαι (λιιτ. vlaticum)' [πρ6λ . Ήσυχ. cηίΌ,· πορήι
• ιμοςι., ίΧ ~. el-Ιέ"αιj' γενιχω" τροφαιΙ. χρΙαι,.-
11 σχιί6αιλαι, τσώφλιαι. [πρβλ. Ήσυχ. c,tal' ~ώ" donel
Φt' Τ4 ιlπoxιιθάρ~τα χαΙ .10Ι· danρlωt> τά χσ
-θάΡοιιιι.· ίχ ρ. es-(pfnTEIV), *es-Io-s]. 

"ία, οίινηρ. δα. (8 βλ.) ίων. ιΧντΙ δει", ~ ,",δ ,r
μι' γ.' ίν lji" γ' πλ'ηθ. Ijϊο" iJ ηί'αα". 

iιiIcoι;, ιXτ~ xιιτ~ συναιΙρ . 6θι:ος, δ' νεανlος δ
γομος έτι, ιπαλληκάρι», iντιστοιχων' πρό, 'ι:ό θ1jλ. 
nιιρ(H",.-απ~ν. ίν ~' θ1jλ. ήί.·θiη (-παρ8ένος, 
νεδνις). 
Έννμ. t)tfJ.ιος, ιiττ. l1θιος( ή-+-Fι(J.ιFος (~ό 4ρχι

χόν tf- 6φl(λιταιl πιθ~νώται~αι εl~ ρυθμιχήν ιiφoμoΙωOlY 
'Υ'l:ό~ 'l:i'j~ λ. -IFΙθ,Fος, δπου 'ι:ό ι- ητο ι\πλω, προ
θιμ~τιx6ν)·ήlθεo~=λαιτ. viduos (έστερημένος τοΟ ... ), 
πρ6λ. 'ι:ό θ1jλ. !ιιπ. ·vidheVίi (χήρο) Ιν ~ιμ o~νακp. 
vldhδνίi (πρ6λ. νίdhύh=μεμονwμένος, vidhurah
όποκεχι..ιρισμένος), Z~ν~. νίδaνίi-, λα.τ. vldua, π;λ
ολOlυ. vίIdova «*vrcl-), παιλ-π?ωσ. widdewίI, ίαιπ. 
·vldhuVίi ίν τιμ rοτθ. widuwQ, i:rrλ-ο,.Ι;. wid(e)we, 
πιιλ-γ.ρμ. wituwa. 'Εν 'πιiσlν uπc.κειτα.ι ί,.π. ρ. *vidh
(όποχι..ιρΙζειν) (πρ6λ . AGII'l:. dlvido (χωρίζw), οαινσχρ. 
νindhδte (στεροϋμαι, όστοχώ) vldhyati (άπομονώ
νω, διαχwρfζw), 'ijτι, ~. *vidh- ι!νοιl έπέκταοι, τ7), ρ. 
"'νl- (=δύο) ' βλ. Χ(ΧΙ ,Ίχοοι. 
"ίκτο, γ' ΙΙν. ιiπ. 6π.ρο. 'l:oίl Ιοιχ. (ώσιΙ ίΧ 0:' Αν. 

ήίγμη,,). 

ηί~Cι, ιi6p . 01' 'l:oίi ιlΤααφ. 
iιίoι:!COι εααα, ε" (ήϊώ.,)· ό txwv ύψηλός όχθας. 

[Ίλ . Ε 36 cln' ή'·όιντι 2χιιμά"δρφ»' σκοτεινη,; ίτυ
μ~λ. Χ(ΧΙ σ1jμ .· σuνijθω, σΊ.ετΙ~ετoιl πρό, τό δμ1JΡ. ήί'ών 
(=άκτή, αίΥιαλ6ς) κοιΙ έ;ΥιΥοίτοιι, ό έχων όχθος ό
ποκοήμνοuς, η ό έχων βαθύν κόλπον]. 

ίϊ,ον, έπ . Υ' πλ,llθ. πρτ. τοίί IΙμι. 
lii αc;, δ ' έπΙθ. τoίi ΦοΙ60υ (Ηι τη, xpιxuyi'j, If, 11): 

ηϊε Φοίβ,.- [σχ~ ;: ιlν. i'l:uμολ. χαΙ σ1jμ: xa'l:ιi τινα., 
auY{. τφ σ~νσY.ρ. ίisa- (τόξον) < lαιπ. ·&slo$ (τοξό
της.), έζ :οιπ. ~ . es- οαινσκρ. as- (όκοντ!ζw, τοξεύω). 
Κατ' IiAλ~u; ηίΌς (= πρwινός) <Ιοιπ .• ίiusio"s πρβλ. 
ήϊ-χα .. ός χ~Ι Άπ6Η,ωΥ WΕ"ιιvρος). . 
ηϊ~αν, έπ. ιΧντΙ fjεαα", γ' πλ1jθ. πρτ. το!) IΙμι. 
ηίσκον, Π~Τ. τι;ϊι ltaxw. 
ίίίασον, πρ-ι . του άίσσω. 
ήι χθrιν, ποιθ . ιΧόι;. αι' τoίl dtaaeo • 

. ΉΨΩ'Η, ιiττ . (ιών, ~ω~. άίών, -6,,;'ς, fj' όκτή 
θαλάσσης, παρολfQ, alΥιαλός 11 ώσ. όχθη ποταμΟΟ 
Τι λΙμνης. . 

Έννμ.,_ iιίών, -6"" 4,1:,1: ; ιfώto, ιιΙολ. ιltωt>, δαιρ. 

ιlϊώto· KpΙSλ. "llί6"'r (λιμήν τt'\ς Άργoλlδoς)' (-'α. 
[_)ΙωΥ, ουπ. τφ lIJI'l:IV. ίiΓA, παιλ-λ~'I:. ίis& (oψl.o.lμα 
έδόφους, &ιμός)' xα.τ·liλλoυ~ ί;; ία.π. ρ. ·eus- ·: *δ(υ)ι
iv τφ σOlνσχρ. ιfh λ~τ. δ! (=στ6μα), ΙΙλλ . cISίi (-πε
ριθώριον)-λαι'l:.· δΓΔ ("'δsa)=περιθώριον, πoρuφι'ι, 
δπ6τι ήϊΔW θdι 'σήμ. xup. χείλος ιΧλλ' 'iι liπoψι~ ο:δτη 
~'ν γΙνa'l:α.1 '~ιxτή 6πό '1:ων πaΡισσο'l:ΙΙρων. Βλ. Bolsacq 
οιλ. 317 01jμ. 1 . 
. iιΤων, -ο"" ." (ΙΙΙω)' φι'ιμη, όκοι'ι, ι'ι έξ άςol\ς 
παράδοσις. 
'ΉΚΑ, 'πΙρ: i1t! ilxoo' σΙΥανά, ήσύχι..ις, ήΡέμα.

α ϊπ! χινΥιοιω,' έλαφρώς, όλΙγον U μαλαKΏC, όπαλ6, 
ήπΙwς, πρόwς.- 111 ίπί δψεω;' λεΙWς, στιλπνQς.
ιν ίπΙ χρ6νοll' 6λΙγον κατ' 6λΙΥον, μικρόν κατό 
μικρόν. 

"Eτvμ.ι ίπ. "χιι, 4~τ. #lxιoτcι' δμ1jρ. IiΧΙCJΤΟi (
πολύ βραδύς), .λλ1jνιοτ . ΙΙχισ1:0ς (-χεΙριστος)' δμ. 
Ijοάω" « .~JCjΦt'), ιiΤΤ. #ιrτω", νΒο-ιων. ΙΟΟωΥ (XOl~cIt 
τό ιiντΙθ5τόν του χρέαοω,,) ~ ιφτώτερος, μεΙων' ιXτ~. 
~ττώμιιι ιίντΙ ·~ττoνμιιι (πp~λ. lΑ.ιιττονμιιι t 11άτ
τω,,)' ίων. iαα60μιιι' ci'l:τ. ήττα. Πρβλ. lιi'l:. segnls 
«·secnis) (=όργός, 6κνηρός). Πλσl, πιiν~αιν 'totί'l:8IV 
'iι ία.π. ρ. *sek· η ·seq-· 6λ. ,ν λ. &xl_. 

Ι
κα, ιΧ6ρ. αι' '1:0ίί Ι'ημι, 
καςον, ιΧττ . πρτ. τoίi ,ΙΧάζω. 
καιρε:ίσθε:, 6' πλ1jθ. πρτ . τοϊϊ άχαιρΙομιιι. 
ιιασα, 6κάσθιιν, ένε~y . χΧ ί Π!Υ.θ . cic.p. (χ' ,οϊϊ ,IΗά"ω. 
κασμαl, ιχττ. παθ. Π?Κ. ,ι;ίί εΙκάζω. 
καχε:, Υ' έν. ιXo~. 6' τ05 άχέω. 

iιKέσατO, Υ' Ιν. ιΧορ. ιι' ,o~ άκέομιιι • 
"-κε:ατος, '1, Ο", ίντ Ι l1-χεαtος Ι α σt ε". + χaντέω l ' 

όκέντητος, μή έγΥιχθείς υπό βουκέντρου < κέ .. "ρου 
Τι χΙοτροιςl, επί νεχ;:.ών (\ιιμ:.iλεων U όδόμαοτος (μή 
εΙσέτι δεδαμασμένος) . 

... Ι(ή, ή ' ίων. ιΧντΙ άχή, ιlxωκή (! δλ.). 
Έτυμ. t ήχή' π~ΙSλ. Ή:JUΧ. cήκή' ιlxωx". ΙπιΖ',, 

ρατΙς, άχμή» , cIιxi,' dξv'" ιlμψ -t7χη;' δμ1jΡ. πυρι
ι7Χ'1ς' δμ1jρ.τα1'1l-ήκ'1;· δμ1jΡ. ηκεσ&ος (ήκ,ατός) 13λ . 
λ. λ: πι-6λ. Ήουχ. cήκάδα' ή"δeωμέ"ην ΓVyαϊΉα,,· 
'v π!σιν (ιπ6χιιταl Ιαιπ. ρ. a1t- ~ εΤμαι αΙχμηρός. Βλ. 
ίν λ. ιlocαXΜΈ"oς. 

!
ιιισάμην, μέσ. ιx~~. αι' 'l:oίl αΙχΙζω. 
ιdσθrιν, 6ιιισμαι, πα.θ . «όρ . ιι ' χα.Ι Π~X. τoίl ιιΙχ'ζω . 
ιιιστοι;, '1, Ο", ίιπε~θ . Ιπίθ. έχ το!) ίπιρ. ,jxCI' 6ρο 

δίπατος, ήρεμώτατο:; (βλ . ήκοι). 
Ι\ιιιστος, η, Ο", 6περθ. 'l:ou auyY.PI~. ησαω,,' Q χεΙ · 

ριστος, ό έλόχιστΟζ, έσχατος. ό::Jημότατος. -ΈπΙρ. 
ηχιατα' έλόχιστο·. (ώ; θ6~ιχόν χ.Ρ1jc;ψοποι.tτιιι τό 'πίtι . 
χαΧός Υι μΙΚΕ!6ς). 
"κμσσα, ιΧόρ. αι' 'l:ou ΙΙΧμάζω. 
iιKoloύθιισα, ιΧ6ρ. 01' τ,?ί) άxo.1oνιU .. 

~
KόνTlσa, ι.iόρ. α. ' '1:0ίί άχο""lζω. 
-κου, ίων. καιΙ ~υιp. ιiντΙ ,j-nov. 
κουσα, ιΧ6ρ. 01' τοίί ιlxoιίω. 

ηκουσμαl, π~θ. πρχ . του uxovw. 
ι'ικροώμιιν, .;ιιρoaσάμιιν, πρτ. χιιΙ i!6p .• " το& .

χροάομιιι. 

iιKρωτιιρ{ασα, iιιιρωτηρ{ασμαι, ένεργ. ιΧάρ. αι' χαιΙ 
ποι!Ι. ΠΡΧ. τοίί άχρωτηριάζω. . . 
-ΗΚΩ, πρτ. ήχοιΟ' μέλ. ηξω' χυρ. έχΙι) έλθει, εΤμαι 

έδώ Ιλα.τ. 4dsum)' δ π;..τ. εχει σ'l'jμ. bnspo., εΤχον έλ
θει, ΓΊμην έδώ ματ. aderam).-e l , οι "~?ίστυις . έρχο· 
μαι.- 11 έχω φθόσει, έχΙι) έλθει , είς τι σημετον: 
,Ις τοντο τ6.1μ'1' ηκω = έχΙι) φθάσει είς τοιούτο ση ·. 
μετον . θρόσους. 2) μετά Ύεν . :.<α.ί έοι,ρ,: εtι ηιcω τι
"ός=εΤμαι καλό ώς πρός τι πρόγμσ, έχω ά:ρ:lονfαν 
έκ τινος πρόΥματος . 3) txw συΥγένειαν Τι' σχέσιν 
πρ6ς τινα, όν.αφέρ.:ιμαι εΤς τινα, όνψ<Ιι) εΤς τινα. 

• Enιμ. t ηχω < ·se(i>q-, π?βλ. δωρ. ,1'χω (*selq-, 
ίων. ri'l:'I:. ΙΧ8άθιιι(·siq- (δλ. λ.) . - llePIJIttapm :προσtί
χω, Διλφ. noθήχΦ (~έρxoμαι πρqς)' χιιτ<Χ τήν ιip
χα.Ιο;ιιν έτυμολ. 17ΧΦ npoi'jAOa. εκ 'l:oίj πρχ. *ηχα • . 

iιlδθιιν, πα.θ. ιΧ6ρ. 01' 'l:oίi 1A.ιι{nιω. . 
ι'ιΙα'νω, !aιν. χα.Ι not1j'l:. ιiv'l:! &.1αΙ"φ (ιl.1άoμcι:ι)· 

πλανώμαι, περιπλανώμαι D μτφρ. πλανώμαι τόν νοi:'ι', 
μι..ιροΙνω, nαΡOφρoνι;) 



Ιιλάιιaτσ, -QW' τό περl τι'tν ι'tλακότην μαλλlα, 
c~ουλούπα μαλλl ... τε8ειμένη έντός της διχαλωτiΊς 
ροκας . 

ι'ιλσιιάτιι, 1)- ρόκα (λcιτ. coIus) Ι 11Ι0. δτρακτος 
(<<όδ . άχτι») 11 μην. έπΙ π: αγμότων έχόντων τό 
σχiΊμα της ~όKας Τι της ότρόκτου (καΙ τού στελέ
χους της) , ώ;: ΙΙ τό (καλαμοκόννι», τό cκαλάμι» 
δ'l)λ. του ποδός (άπό του γόνατος μέχρι των όστρα
γόλwνj.- ΙΙΙ βέ'λ,Οi (ώ, 1) &τeaΗΤΟf o1jμo _νΙο," βίλο,), 
λcιτ. arundo. 

• Enιμ.: ήλακάτ,,' δμ'l)ρ, "'1&κcι .. • eIct. 'tijv CΤΗμ. 
πρ6λ. ατeαΚJΟi σανσχρ. ΙΔrkύh (δτρακτος), λcι'!:. tor
queo, λσι,. coIUS' έ; Ισιπ . ρ. queI- (περιδινώ) ' δ «-ρ
χαι6τ. τύπο\; ~ί νιxι ήΙΒκά ... ,, ) ήλακάτιι xcιτ' ιiναlJΙ'ομι
χΤιν ιiψ,μο : ω:;ιν' τό έ 'Ι lipx~ ή- . IJέν εΙ"σιι του π~ωτ
αpXιx~υ τύπου τrι~ λέ;sως' ή- καΙ ~ωp-cιίoλ. ά- όφ,Ιλ.ται 
lC1ω; ε Ι. ρυ9μιχΤιν ιiq:ομ?Ιω:;ιν ,oi} τύποιι ή".μόΙΙi, 
ήμαθόεΙi. Κα,ά. · τινα, 'ή λί~ι, .ΙνCιιΙ διiν8ιOν ix ,ίν.,ι, 
γ λώοο Yj ;;. 
Ιιλάλσξσ, ΙΙόρ. cι' του ιΙ1α.1άζΦ. 
Ι\λσλιιον, ΠΟΙ1)Τ . ιi6ρ. β' τoίi άλέξ" 
l\λάμ!1ν, μέσ . ιi6ρ . cι' τοί} αλ.toμα,. 

,Ii~aaa, IιΙάσ8ιιν, ένεΡ-Υ. χαΙ π«8. 46ρ ••• '1:011 
ελ.αννω. 

ι'ιλσσκάςω (ά.ιάομα,), έκτιτcιμ. τόπο, ,oi} .".1άακΦ· 
πλσνώμαι, περιπλανC>μαι, περιφέρομαι, μcκρόν τι
νος : έμόν μέογο; ή.1ασκάζει=άποφεύγει τήν όΡΥήν 
μου.- ΙΙ έλοGνw, διώκw, τι έδι:;:, καΙ έκεΤ. 

ι'ιΙάσκω, έπ . τύπο. τc;ίί άλάομαι, άλα/"φ' περι 
π λα"C>μαι, πλανώμαι, περιφέρομαι . 

• Ετνμ. : ήλ.άσκω, ήλασκάζω' ήλ.έμαΤΟi, lJωρ. ιI.1ιf
«α τος ( = 6Μξ, πσοάλογος)' όμYJΡ. ήλεός ( ·ciAejoi 
ι~ορό<rρwν)' έπ. ή . α[νω' ήλlθιoς. Βλ . λ . λ . &.1", ά
λάομαι, ά1αΙναι (έΧ ρ. ά.1- = περιπλανώμαι, πα
ρσληοώ). 

ι'ιλάστι:ον, πρτ. του ά.1αστΙφ. 
ήλά70 . γ ' έν. πρτ. τι::> u άλάομα,. 
ήΙcττωσσ, ήλσττώ8ιιν, ίνΙΡ-Υ. υΙ •• 8. 46ρ. ·,08 

έλασσόω. 
η~yrισσ, :i6 ~ . οι' του άλΥΙω, 

, ίί~yiίνσ, ήλΥύν8ιιν, ivel,-Y. xcιΙ _«8. 46ρ •• ' '1:06 
αλ · ννω. 
ιiλδανc, -Υ' tv. ιiop. β' -ιο!ί ά.1&./_. 
ήλι:άμ"ν, 1i6ρ. α' του άλέομαι . 
iιλέyxθ.,ν, παθ. 16ρ. α' ,ου έλΙΥ1.ΟΙΙ. 

, I\~ι:lψσ, ι'ιΙdφ8ιιν, 'νΙΡ-Υ. χαΙ πcιθ. ΙΙ6ρ. σι" 'ioll 
αλ~ιφω. 
ήλι:κτρον, τό , χαΙ l,λι:κτρΟ4;, δ χαΙ 1) (ή.1ιfκτΦ(l)· 

: ό κοι! C; Υιμερον δμ"Ιω, όνc;μσιζ6μενον ήλεκτρον, μν'l)
:, ?νε'.lόμε ·,ον έν ττί 'O/)uaas!q. δμοϊϊ μετoc τι;υ χαλκου, 
:"ij oc~yιI~ou Χ!ΧΙ του ίλεq:σιντοστοu 11 μΒτιχλλικ1ι οό}οΙα 
:i ποτελ ουμέν'l) ίκ χρυσοίΙ ιiνoιμιΙxτoιι μι,oc ιiρ-yυρoιι.
ιι « κι χλ ιμπ6ρι ) , ήλεκη:ον. 

ι'ιλι:κτρο-φaίκ, έi (ήλaκτeοΙ+φάΟi)' ό λόμπwv 
ώς ή εκτρον. 
ήλΙκτωρ, -ορος, ΙΙ· ό όκτινο60λών ~λιoς' cb, .

πιθ. ήλέκ ... ωι! Ύ πιρΙω,,=όκτινο60λών Ύπερlwν. 
Έτνμ. : ιil5slJ. έ τ υμοΙ. . ή.1έκτωe· 'ΗUκτeσ' ή}.ε

t<τeον. Π~6λ . ΉσtlΥ . «άβλαξ (τ. Ι. ίίFλαξ)' 1αμπe6s-' 
Κvπeιοι'" , λοιτ. VoIcanus (lcιπ. *ν19-)=θεός του 
πυρό$ ' σ 'Χ','jη . ulkίi (πυρώδης έμφόνισις μετεώρου). 

ι\~ι;μIίτoς, δωρ . άλέμcιΤOς, ο., (ήλεός, ήλ6i)' 
παο6φρwν 11 άσήμανΤΟζ «τιποτέν!ος:, U μόταιος. 

ή).ε:oc;, ή, όν (ήλόs-)' ό τετσραγμένας fxwv τΙς 
φρένας, πσρ6φρων .- ΙΙ ό προκαλών ταραχήν φρε
νών, έπιφέρwν μανίαν. 

η\ε:ασ, σι~~ . α' τοίί άλι!ω' όλέθω. 
ήΙcύατο, έπ . ci_ )~t ήλευσατο, τ' ιν. "0. 4ορ, «' 

1'j1ι άΑ,υσμαι=a.λέομ.αι. (βλ .λ . ) . 
ήλ9~αντo, γ' πληθ. παθ. δΙΤΒρσ. τοll 11αv-, 
ήΙ-ηλατο, r' έ'Ι. παθ. {,ιtερσ. τ"ό} l.1αννφ, 
!)ληλίμμ"ν, παθ. (ιιιβρ. το υ ά.1εΙφω. 
ηλθον, σ ι;ν;:ε τμ . ,ύπ?, ιiν-τΙ ήλvθο", 46ρ.,' '1:011 

leχQμα·· 
ήλιάζω=ήλιόω (;μιος)' 8ερμαΙνω τι εΙς τόν ι'ι

~ιoν . - 11 f'-IIO. ι7Mάζoμgι' κάθημαι έν τ~ ΉλlαΙςι 

T!j ΉλιαΙQ, εΤμαι 
TcO δΙKαστηρlou 

!TQ δΙKαστηρl~), συνεδριόζω έν 
Ηλιαστής ('!;. Ι. δικαστής, μέλcς 
της ΉλιαΙας). 

ήλισίσ, 1) (ά.1ή" .ι.1Iι:ι)' . " 'Αθήναι;;, αί80υσα tν 
δ συνήρχετο καΙ συνεδρΙσζε τό μέγιστον δικαστή
ριον Β αό},ό 'toi},o τό όνώ1 ατον δικαστήριον, t, Ή
λ.,α/α, ονοι;ιοισθίν οΙ:Ι,ω cδιιi τό ύπό .. φ ήλ.lφ Ha-lJotf. 
tsa(J.a, rovi αv"ι.1-lJoόιιτα. δικααιάς» 11 ΤΙ ΉλισιίΙΧ έ;Β
"'Ι"α~Ξ πάσα, 'tck, δπ?θίσει. .τck~ ίIιtoκεψίνιx~ .ί; IJ'I)-
μ'οσΙαν xa,cιπ.λΙσιν (reαφή,,). ; 

· _ Έnιμ., ιiη:. ι"lια,Ια \δωρ. 'a.1ιαΙα (ιipχι"ώ~ "ι,ο 
: lιπΙθ. ), πρβλ. lJωρ. ίίλια (= OUYKtvrPWOIc;)' 6λ . κιχΙ 
Ιων. 'ίiλής. αΙολ. d6.H"i (δμ'l)Ρ . άο.ιλής)· τά lJασύ 
πνβυμα οφsιλεται ιiναμφι66λω~ εΙ;: tr, ... λ:1'ί"Τιν πσιΡΞτυ

μολΟΎΙαν έχ τοίί 1;.1'0'.- ΠΙl,CΙι-ιίρω ή.1ιαατήf, ι,.1ιά
ζομα" IιλlaaIi. 

ήλιάξCΙ, lJωρ. -Υ' Ιν. μέλλ. του ήλι-iζομαι. 
ΙΙΙλιaστίκ, -ov, δ (ή.ι,άζομαι)· δικαστής έν τι:! 

·ΗλΙΟΙQ. 'E~ ιχ<Ιτc;ίί τό ' 
ήAιC;Ιστιιιός, ιt, chι' ό όνήKι.Jν ή όρμόζwν εΙς ή

λιαa την. 
ι'ιλ'-6aτΟ4;, ο,,' όπ6κρημνος, όπότομος, κρημνώ

δης 11 ύψηλός, πελώρισς, τεράστιος.- Ι ώ~ τό λσι • . 
altus, θaθύς. . 
Έnιμ.: ιi6.δ . ί.υμολ.' σιιν-ήθω, 'tι Η;ι, θιωΡ.tτaι 

σύνθετο; 6)( t-:JU Ι;.1,ος+βαΙ"ω, lJ'Ι)λ. μό\ ον ό ύπό τοΟ 
ήλΙου θαινόμενος, τ. ί!. όπότητος, δ~ατo<, δυσ
πρόσιτος. Kcιτ' l1λλοιι, 1) λ. ιs/ναι συπ· τιμ ή.ι.όi (ά
.1ιτ,ϊ.,) κσι! οιινών. τψ αβαΤΟi Τι δ{JαβαΤΟi, όπ6τ!! ή
λ.lβαΤΟi .!νΙΣΙ συντιιψ. τύπο; του ήΙιτόβατοι;.- Κσιθ' 
Ή:;'ιjχ. δμω, cίί.1,ψ" πΙτeα", (6λ. έν ί .. αΙ"ι.ιιψ), δ
π6,Β Τι πρώτ'l) σ'l)μ. του ήλΙβαΤΟi εΙναι όραχώδης, 
κρημνώδης (lφ6λ. ήλιβάταi)' πρβλ. χα! Σοιι',/)σι cή
.1HB....)i nιfrea' UψιιΑή",. 

"λl"σ, ίιtΙI,. (aAIi)' Il(ανώς, όρκούνΤωζ D έν ά
φ80νΙQ. 2) ματαίwc;.- [χατ' /i.Ho~, 1) μετck 'lc.U α
lIi <Fa.1Ii) Όυσχίτισι, εΙν:χι ΙσφαλμένΊj, του ή.tι(J.a μΤι 
πα;>έχον,ο, Τχνo~ F.- Πσι~α. τιμ Κ<χλλ ιμάι. ψ τό επιρ, 
Ii),I(J.a XEttot t, μετiιι τή~ οτιμ. του μάτ".,· π._ βλ . ήλ/
-lJo,ος' 6λ. ήλάακω]. 

lιλΙ8ιά~ω' . όμιλώ η ένεΡΥω ώς ήλl8ιος, μc.ιρG'Jc;, 
ήλιθΙί.χ;. 'Εχ του 

ι'ιΙί8ιος, lJωρ. άΙ'8ιος, ι:ι, ο,. (ήλ.6i, ή.1ι6,,)· όρο 
· γΌC; cόκαμότης», όσήμαντος, cτιποτένιος», μόται
ος, μwρ6ς, «παλαβός», όνόηΤος.- ΈπΙρ. -/ω •• 'Ες 
a!i,oi) τ6 

ήΙι8ιόω, μ'λ. -Φαφ' ποιώ τινα ήλΙ8ιον, μwρ6ν, 
διοτσρ6ττw τός φcέναc; τινός, τόν τρελλσΙνw. 

ιlιAlιdσ, "ι (ήι,ξ)' χρόνος ζwης, ήλικία (λΙΣΤ . 
aelasI. 2) ή όφή (τό σφΡΤΥος) τής νεανικης ή
λικΙας, τό δνθος της ζι.ιης, όνδρική ήλικΙα Η οΙ Ι" 
ήλΙHΙ~=ol άγοντες τήiι στρατεύσιμον ήλικlαν ιι νε
ανική όρμή κΌI πό80ς νεανικόν.- ΙΙ ώ~ o~σ. Ι, ι,
.1ικΙα . = οΙ η'λ,ΙΚΙi, Τ. ε. 01 ' όμήλικες, ΟΙ της αύτiΊς 
ήλικΙας, σύντροφοι, συνόδελφοι.- 81Ι -Υενικώ" χρό
νος, έποχή ιι μην. γενεά, χρονική περίοδος (λΙΣΤ. 
sae(ulum).- ιν 'Επί του σώμΙΣΤΟ', όνόστημα, φUή, 
«κορμοσταωό » . 'Εξ; cι~τoίi τό 

Ι\λiκιώτιιc;, -ov, δ' Q'YjA. ι\lιιιιώΤΙC;, -,do, (ι,.1,xΙcι)· 
ό txwv την αύτήν ήλικίαγ (ouvC μήλΙΚΟζ), σύΥΧΡΟ
νος ιι σύντροφος, έταΤρος (λατ. 4equaIis). 

ήιtκoc;, ", ον, ιiνιxφop . (συσxιτι,,~ν) ,')u τιι.ιl-i f) 
τ,,;Ιικοvιος \έχον π~ό~ α'),,, o(cιν σχέσιν ~χι;ι ,ό quan
lus <tl,':';; τό Ianlus)' δσος, όπόσος 11 τόσον μέγας 
κατό τό όνόστημα, κατό τήν δύναμιν, δσον.. . 2) 
ιν πλa-ΥΙαι, ίρωτΥισ.σι, πόσον μέγος (κοτό τήν ήλι
κΙαν, τό άνάστημα κλπ.) U ίνΙοτ. κιχ! ιιΙρων. liντΙ 'to!l 

· πόσον μικρός. 
Έτνμ.: ήllκο", lJωρ. 'ii.1lHOf ( ιiνσιφop . ιiντων. · θίμ. 

.jo- (t;λ. 8s-), ·jίi-II-ko-s, δπω;; τά τηλlΚΟi"Π".1Ικο, 
(6λ. λ. λ.1 < ιiντων. θεμ. *10-, *quo-. 'Εκ τ?tι 
"ΗΑΙΞ, -rHOi. δ , Τι' ό της αύτης ήλικΙας ισuνo

μήλικος:. (λα.τ. aequalIs) . - 'Q, o·)a. σύντροφος, έ
ταΤρος. 

Έnιμ., "l,ξ, eCllp. G,I < ·αFa.1,ξ < !cιπ. ·ινίί-. 
πρδλ. 1:ι,,5. avak < ~λοιu. ·svakll (όνδρόδελφος)' 



iιρ1λ. \7CΙwXρ.' Ivak&h,< Ιιι.Κ. ·Ivo-ko-I ~σ:rένΘς' '9uY- . , ',. -. , ' 

Υ~V9ςt οιι.νόΧji. ινc!ι~( Ιιι.Κ. ·ινο-ι - λ~τ. ιwι,' ~It~. i 
Fδ", (~ -I,)' aι& τό -ίί" κρι5λ. -iχ6μη κιι.λ-ολσιυ. J&kiί i 
(όnof~f" 'ΙιιΙCΙ:( (Totootoς), 'svoJ4kfί (σuννενι~ός)' 
~& ,τό ~9~~!J;. ,:ιli. π~ΙSλ. -τιΗιι.'t. "'I~, ~~~ι!* Ι'7.~',~, 
·τ~.·), ις~λ-σλιι.υ. ~OIΙ '{-λσι'\. ; <ιυA.!"Ιιt~)ϊ :.011 (λciτ. 
t&nlυm).--...Π~ιι,.Ι"'Ρώ: Jι).ι,,,1o (=A~'t;-aeqυ.IIum co ... 
tus), ι).ι,ιc.ώτ,,; (=σύγΧΡονος), πρι5λ. Κρητ: β,..ι,'ιc,-Qjnr" (cav~:pt7IJo ... ' 1ιXΤ~'~Hσυx·)· ' ' 
, , ι\lr6-Ι1ιι1'oc;, "ο·"χιι.ι,ο; + βά.ι1άι)" = 9).ι,6,80,"0,,· ό 
6ρ'λλόμ.ενος '~iιP9Ό&ιλλ6μενός) ' όπότοοήλΙφ, ~
λ~αής , cλΙ0ιcG1ύμέvοςι " ό άπεξηραμμένος ύπό των 
ή~~Kών άιnΙνων (<<στόν ~λ10Ι). ' " 
: ~'lιo.,ιtiίι\ς, i" ,(,;λ'οn-ιcιίω, Hα'ω)~ ,6 κεΚι;JυjJέ,νΡς 
ύrό τοο ήλΙου, 6 ψη8ε.lc{ έν τΥ ήλΙΥ ' (<<στόν ι"Ιλ!οι). 

ι\llό-κσuστος, ο. =9)1'ΟΗα';. (8 δλ.). -
ι\llo-μΙνι\f;, ." (ιjλ.,ο" + μα";;Ν' τoίi μιι.Ι"oμ~,)· ό 

ύπερα'v'aπwν τόν ηλιον, 6 μέχρι μανΙας όΥαπων 
τόν ~λιoν. . ' 

"lloς, eωιι. IΙlος"l!:οιη't. ι\ΙΙιο .. , δ (Ιλ.", λιι.τ. 101)' 
ό- fιλιoς' neds 'Ηώ' .. : '8.1,6" τ.=πρός τό μέρος της 
'H,ov; (aύγ"ξ) καΙ πρ6ς τό μέρος τ"ς άνaτολf,ς 
τοΟ ΉλΙου, πρός Άνοτολόϊ 11 ιiντΙ6. ' 'tψ neiι" '6φον 
=πρός Δυσμάς (τ. Ι. πρόςτην χώραν τοΟ σκότους). 
2) , ήμέρα (ώ~ , χιι.Ι ,'tό λιι.,;. sol). 3) όΙ 111.0,=αl ήλι
ακαl όκτΙνες (ώ; 'tό λιι. •. soles) ~ U ώ; xUp. ' δνιιμιι.; 
WK" ,ο" , 6 8εός τοΟ ήλΙου, δστι, μιτ~ .όν Ά.ΙσχύΧον 
i'tσιυ'tΙ~ε'tΟ πρό~ τόν Άπόl.Αωνcx iΊ .όν ΦοΤδον. 

Έτι/μ.: #1.ι,ο". δμ. ήέ.ι,ο", ewp. α,&.ι&ο" χιι.Ι α°.ι,-,
o~, Κρη • . -ιlβι.ι,o, 't. i , dF.A&o" ("'acxFaA-&o-,,;' Ιιι.:τ ' 
·ιανθl-: λιι.'t. ιδl «·ιαοl, ·ιίiνol, ·sOvel), 9αll , 
haul' πρδλ. Ίρλ ιίiϊl (όφ8αλμ)ς) ( ·lίilϊ-,"I~ό'tθ . S4U Ι, 
iΥΥλ·σcx~. s61, λιθ. sόυle, πcxλ·σλιι.υ. sliίnice (·s11l-n 
(ηλιος), σιι.νσχρ . sύνar «ί",π. ·suvel), ZJ.v~. hvara 
(ούρανός, fιλιoς).σιι.νσx:;, sii'rah, sίI 'ryah (ηλιος) . 

Πιθ",vi) O:wpat.cxt χα! -iι ouyyavstcx '.η; λ . ,μ'&ο; π?ό~ 
τ!ις μνημονειιθεΙ"",; έν λ, λ, α.Αα. χ"Ι ά.ιέιϊ. εϊ .,." έ· 
Ad1'tJ' ί:ι.π. ρ. ·ινθl-. Π",ριι.-λλΥιλω; Π~ζι; ~i Ι:ι.π. ·sov
el-, ·ιυνθl- ιι;τιχρχιι χ",Ι ~ν θaμ. ;s(υ)νeη-, ·sun- έν 

.ψ rote. sιιnnδ, πcxΑ-jε:;μ. sυnna'(ηλιος), Ί .. λ. fur
sudυd «*for-υd-so) = τεχνητόν φως. Βλ. χιι.ι δμ. 
,}.οψ. Ίcxπ. ρ. "'SΙϊυ- (φέΥγω, φωτΙζω). 

ι1ιΙιο.,στcρής, ~" (ήλ,ο.+οτιι]έω)· π,:ιθ., 6 έστ~pη , 
μένος ήλΙου, ό έσκιασμένος όπό τόν ηλιον ιι ~'lIpγ . , 
ό άπoστεpCιν τόν fιλιoν ; 6 σκιάζων: ' 

ι1ιΙlο-στJΙής, •• : lΙλ,ο" + ,αrιβεΊν 't05 ατιιίβω)' 6 
πατούμενος (τφ0σ6:)λλόμενος) ύπό τοΟ ' ήλΙου, ό 
έκτε8ειμένος εΙς τόν ~λίoν. 

ι1ιΙlόω, μίλ. -ώσω <ήλο, ,,,)" ή.ι,ά'ω" 8ερμaΙνω εΙς 
τόν ι'Ίλιον, 6όλλώ τι ε.Ις τόl ήλιον.- Π:ι.ΙΙη,;. , ήλιό
ζομαι, εΤιιαι έκτεθειμένος 'εί:; τόν ηλιον (<<ψήνο
Ι!αι στ-όν ι"\λιο»). ' 

jιl'σ~, "'''σθιιν. ένΙ;:'Ύ. xcx! "cxe. ιiόρ : cx' .ιιϊι ιι.ιΙζω. 
I\~ίσo, "lίιια, ιiό;. . cx' Υ.\ΧΙ πρχ . 'tofJ ιlλ.l",δω. 
~H1'OY', :ίό • 5' .ου άΙ,ταΙ"ω. r ' 

ι\1'1'~cρyός, iι" (άλ"αί ~ωH.?)',)~)· ό όnΟτυ'v'χό· 
νων εΙς Ίό έργον του, , ό άπoτuγxάνων dς τόν 
σκοπόν του, 

ι\\ι1'ό-μιινος, ο,. (ά1,τα("ω+μή,.γ 6 άστοχήσας 
είς ιόν μηνά του (d rov fλ,,~6; dμιι]τώ;ι); 6 Υεν
νη5εΙς ΠΡOώpWς.- [ΚΙΙ ,). ΒΕΙ "'ήλ"έ-μ'1"Ο; (ιl1,τ.ϊ" 
(=π~nειν σφJλμα) + μήιι). Ά 

ι\Ι1φιιν. π"θ. ιiό ., . δ' τοο ά.ιιιΙρω. " 
""ΑΙ., ~rnπ:>", δ"δω;Jr( όν ύπόδηυα (χυρ. κάλυμ· 

μα ποδός., ' {~ω; ''t~ , λarό'~a'ιον «πρ:>π6δι., τμημα ~-rjA. 
πανΙου Τι δtpμ :πOζ, τι8f:μενον έπΙ τοΟ μετατορ
σΙου! τοΟ οοδός; Kcl δενόμενον :μεrό τΟΟ τσαΧ>υ
χΙου πΡός-προφύλαξιν).- [π~6λ. "ή~,πo; (= ά"υ
πόδητος) (1'tJ- ιii-Y'f;":.~, ut' ΙΙλλην ,' j>. ιΙ"ΙΙΙιπο". 
'ΑΥν .. Ι'tujι.ίιλ.]. 

ι\11ωσσ,' <ϊ6ρ. ιι.' τιιίi: :'άΙ,ό'» χ",Ι , t}Ι,6ω. :, 
' ι\lιGtιις, :οu;, δ · θl1λ; 1ι\,I~"rw ' -,ί}o~, ~οι,η't. ιt.,,

<ιι.ι,ο;)' 6 άνήκων είς τόν · ~λιόν. 
. "lιιιισσ. !itp. ιι.' τ?ίi Ι ,ιcaω. 
ι1ιΙιιωμΙνος, μ.χ: π~θ. Π"Χ. τ?!) ι,ι,,6at. 
ι\11άΥιιν, '-ΙΙΙΙΥ, πcιθ. ιiιS;>. Ι' χ:ιΙ ι:ιι' τιιίJ ιι.ι.ιrίCJCJat. 

dESI1CON A.PX.uu Ε4Δ.ΗΝ. r.ιW~~HZ 

- - - $ 

Ι
1-1αΥΙΙΙ"οι;, μ~.' KCite. ~ΡX. το!! ιl.Udφφ .. 
lλCΙΞσ" ιi6ρ. ιι.' τιιο ιlUΆoCJat. 
lAof~. ι111.ιωμal. ίν8ΡΥ. ιi6;. ι:ιι', χιι.Ι ,11:.". πρχ. 

toi! dUoicScu. " .. 

Ά'.'I~~! μ.' ~IfJciia, ιiό~. ~''l:oIί ιl1oCΙ •• ' 
__ K,~ιe. ,:-ιt"θ. πρχ .• ιιί} ιΙ10Η(ζω. 
. A1d, Q";:ιιί;Jpφlov .πλαΤUKέφαλOν, μδλλον πι:-ός 

δ1~[iσιν, ήι:iρ9 πρQc; ~ραyμαΤΙKόν κάρφωμα. , 
, Ιος"".tf, iι" (cll,,)' - "λιιiι, (8 δλ.). , ' 
, l"c~~· .r"i. π~τ. .oίi l,ιπ~μa,. 

; •. InICJCΊ! ,ι\lιιfσδιιν, ίνΙΡΥ. χσιΙ πιι.ι. ιi6ρ. σι' το!! 
.1-wlζat. 
. M~lιμιί.,~' μιiσ. ιiόp. ιι.' τοιί .r1Φ. 

'. ~~~'YΙΙ, }1 .(~.ινE)· σκιό, σκότος, μ.~ρ. δι""" ';1"'
,." = τό σκότος, ή σκοτεινή διεξαγ"'Υή τ"ς δΙ,(ης. 

, Ίίnιμ., ήl~y,,' Ιn-fl.ιvξ (ό παρέχων οκιόν,6 σκι
όζων)· 1π".ινΥιίζομα" -Ι,ομα. (~Kαλύπτω, π'ρo~τα
τεtιω)' π"δλ. -tvyaioS (= σκοτεινό:;). Ή σιι"χιi"σι, 
"i'9, τό πι:ιιλ-σι:ιι;. ',wolkan, κι:ιιλ-Υ8;>μ. wotchan (νέ
φός), κιι.λ-σλιι.υ. vliigukii (ύΥρός), vll.gyti (ύγραΙνω) 

, ί~ ίιι.π. ρ. velg-, θdι πρ?6πίθΙ.8 .ό 6ALYciI'teρoy μ(ιι.ν 

; Ι~π. Ρ ·Iυg- (πρ>;ιϊ-:r.π. ·vlug- !νιι.ντι τ~, Ισικ. ρ. ·vlg
; (πρδλ . .ιιίΗΟ" , σ",νσχρ. yr'kah). 
: ιilΙί80ν, &π. ιiνtΙ 1},ιθο", ·ιiόρ. 15'. τοΟ ~''',*Oμ.ιι. 

i\lut, -~YO". δ ' σι~ότoς, ά.πιι.ν'tων μtνον ίν συνθ~- , ' 
σει ~ , lπ·η1νξ. (!χιι αχηρ.ι:ι'tιαθη ίΧ τΌΙΙ 1""'" μa"dt 
προθίμ<lt'tο; ). ' -- ' ' 

Iίluta, ιiόp, ιι. '. τoίi ιU.v-!J"at. , 
Ήλύσιον ιιcδloν, το (ΙlΙΙ{,,10μιι.., μjλ. τοΟ '(ιΡ

μα,)' τό Ήλύσια πεδΙα, . παράδεισος Ι μτΥν. ΙΙνιυ τοΟ 
n.';o", &πλω; τiι "81ιία,ο-, (λιι.τ . Elyslum). Ό ·Ομη
~o; τοποθιιτιΤ 'toU'to ΙΙ~ , 'ι:ό ' eΙΙ'Ι,ΧόV" ΙΙχρον τΤι, l'i)" 
πλησΙιιν .oίi '~Χ$ιι.vοi)· δ 'ΙΙ"ιοeΌ;; χιι.Ί 6. UΙνeιι.ρο; 8Ι, 
,;Gι; cΜιι"ieω-, "';σον;».- [συΥΙ .• ij ρ. 11vΙJ- tδλ. ,
.ι.ιί j.",) μ~ ti ~ιιθμιx~~ ιil',μιι,ώ:ιs-ω; -ς~iί 1-' ι5ιι.σίχ'ij 
O'Γj'Ι . cπε 1(0-' ιΙφΙξ.»;»I . ' 

ι\\υσl~ .. , α, o~· 6 έρχόμενος Ι Τι 9 όVΉKων ' είς 
τά Ήλύσια πεδ/ο., Έχ .ού 

"~Iίσ~;, -&ώ •• -ij (ι,ι.ίισpιuι',' μΙλ. Ά ~oίJ 'exoμιA')' 
έλευσις cέρχομ6ςι, πορεία' 2) τό tπερxόμενoν 
συυ6άν (γεγονός), τ6 μέλλον. 
~lφoν, ίό:; ; 6' -ιΙΙ~ ιίlpιi(-,ω. , 
iίlωKσ, ίων. ιiν,;Ι I.Ηωκα, πρχ. .oίi cl1lCJιcoμιW. 
ι\ΑώμιιΥ. πρτ .• -:Ju ιi1CΊ~μιι.,. ' 
ηlων, ίων. «ντΙ lά.ιω-" ιi6ρ. β' '1:011 ιι.ιΙoιcoμα,. , 
i\μα, -ατο", .ό (Τημι,' τό ριπτόμενον 6λ"μα, 

βέλος, , όκ6ντιον.-[j!jμα < Ιcxπ. ·Je·m J : Τ"μ,' πp~λ. 
',μη? ΙΙμω", πλytθ. flJι.0" •• (/)νδρες) ,":" ,άκονΤιστάΙ.]. 

ι\μδι8~CIIί, .0CJ:1, ." (llμιι{J.>,,) Ιιιιν. CΙντΙ ~μα
tJ.6 .. -;· όμμW5ης. ' 

i\jIlll, ή".ι; 1} .. ά', j' πλτιθ . ι}ιrτα" Ιων. ~τα" .!το 
.ϊα .. ιι.&· ,,?oa •. 1}.,ο, ήαtJ.ω χλπ." ~nfφ: ί!JCJh,' ~'X~ 
~.νo;· π;n. #1ρ'.,ν, ί!Jσ/), ι} .:rι:o, j Πληθ. ί!J"ι-o" lων. 
...ίοο, ίπ .• 1'«"0. - Μόν? χ:ι.τ' 8νιιοl't. χιι.Ι IJ:p'I:. ίν )'ρ~
σa I (X~ p. . δέ χ" Ι 06:οι ιΙν:ι.ι πρχ, χιιΙ '4πιρσ. ' 'l:oi! lζο
μα.)' εΤμαι καθισμένος, κ68ημαι 11 o~xvdt μ''tdt .11:ιι.
;Jιι.πλιUροu σημ. .οίΙ παραμένω, χ-ρονΙζω, φ:ταινω, 
άoγoπoρW 11 ήμ.-,ο" χώJΟ"=.'αμΙ~,,=χθaμαλός .. τό
πος, χαμηλή τοπ08εσΙα 11 'ΕνΙοτ. μι.' «I't. tJ;ua, 
αΙ1μιι=κάθημαι έπl τοΟ 8ραν/ου (Twv κωπηλατων). 
Έτvμ. , ημα, <·".ιιμιι.& '<*ή'J-μ~" '1' Αν. "σι-ιιι, Υ' 

. πληθ. δμη? εϊατιι., (ό;>θό;. ,ήι.&"ιι.ι: ' "",νσχρ. ~oιite, 
ίcxπ. *es- ' ax 't6>., τύπων ιJμιι." ί!Joα, , ιι,...θa, 1}3ιΗ 
έλ Υιl'θη 't .,,$ π?ν "tLVdι ΙΙν θίμιι. 9)-, διi.,ι, .(1) διtΙΙΙοο> ί:rχ.η · 
μcxtΙσθησ:ι:ν οΙ .όπ?ι : j' Ιν. "άfJ..,ι-ιι& χιι.Ι τό j' ~.λτι6. 
'I~τα" χ:ιί π~~ . ιcα{J.;jι-ο xcx! 'iHO' ιiν.ισ't?όφ~; , ίσχη
μ".ι"βη ~cx! ",φμα, ~'tdt τό 'i;Jτα,' τό eιι.ο!l πγ~ίiμιι. 

.clvcxi' Πίθllινώτ. eιι.νaιομ'νσν ίΧ ;;&ιν .ύπιιιν 'fi'j, ~, 11-
<';ouao, Χ. 4.). 

ι1ίμαρ, eIII~. άμσρ, -στο" -- w, κοιητ. -- ΙΙντΙ 4ιJ".- · 
cιΤα,μo" tJμιAe, μόfi!o,μo" , t}μιι.e~ή πεπρωμένη ήμέ
ρα, !'Ι ή Jtpα τ()ύ πεπρωμένου, ~ ήμέρ:τ τοο . ~νό
του ' (6 ~νατoς)' IW#kfo" -Ιον.ι,ο .. ιJ~ - ι'ι ή
μέρά Tf\:; έλεu8ερΙaς· της δouλεΙας, αύτι'l άΟτη ή 
έλευ8ερΙα, ή δουλεΙα Ι ΙπΙ .&1'1 ίπιιχ&lν, &n""l'~" 
ιJ~,-τό φ8ινόπωρον, I~,μΙ,.o" .μα,-6 χειμων 
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11 I!1J' ;;,ιι«τι..-κ08ημερινώς, ''Ι Οι C!1J' ' ~μαι? =- ήμέ
ραν πα~' ι'Ίμέραν (κό8ε δευτέραν ήμέραν) - λcιτ. 
c\lfernis dietul ~ ώα. ιJμαI} ώ; ΙπΙρ.-έν Kαιρ<fι ήμέ· 
ρας, ciντΙθ. τψ ννκτωρ. . . 

'Enιμ.: ιJμσ~, ciττ. ήμaρα, δωρ. Ήλ. Βοιωτ. Άρχ. 
'ίiμέeίί (7) 'iiμέeίi); Αίολ. ιIμέeίi. Λοχρ. 'ίiμdeίi.-ιJμιze: 
ήμέρα=πΤαΙ? : nlecea, σαινσχ;;. piV4ri=nreed~ ρϊ
γ4rόh=cr_eι&'νειeο~. ιJμαρ: ci~μ. 4 Wr( *4 wmr *4mUr, 
ί~π .. -iimor (π~ελ. τέκμαρ : τέκμωe).Κcιτci τινcι, σιιπ. 
τψ σcινσχρ. sόma (έτος), Zεν~. h4m- (8έρος), 'Αρμ . c\m 
(έτος>, 4m4rln (8έροςι «*SIJImrro-m), !ρλ. S4m (θίμ. 
*~"mo-), Gall. h"f (8έρ::ις), παιλ-γ&;:-μ. sum"r (δέ· 
ρο:;).- Τό "αισίι πνείiμcι τού τόποιι ήμέeα εΤνcιι δστε· 
poyr;vi, xCΙ! oxo~v1j; π;;σελβόσεω; (xcιtci τινCΙ; άφβΙ

λSt:ι:ι .. aί, ιi'lcιλoγΙ:ι:ν πρό; τό, Ιαπέeίi (πρ6λ. ιϊπιγρ. θή
ριχ;; έπ' (ιμieας), Tpoι~. κeπάμερο".- Πιι;:.cιιτίpω: 
ήμέριo~" ήμερήoιo~, ήμερ,,,6ς. μεαημβρlα, ανlJ.η-
μερό" Χλπ. . 

ι\μάρτηιισ, ι\μ(ιρτησσ, πρχ. κιχ! ciόρ. ιχ' τοί! d· 
μαq .. ά"ω. 

IίμC;ΙΡΤOν, ιi?p. ·6' ταίi dμαgτάνω. · 
ιΙιμστι>ς, α, ο" (oJμιze), ποιητ. ciντΙ ήμeήιJιο~' έν 

κalι:.Υ r,μέρας 11 κα!'jημεριν6ς. . 
Qμάτwμaι, π:ι:θ. πρχ. τσύ a~μιzr6':AJ. 
"μβΙωιισ, l'μβΙωσσ, πρχ. χο:Ι ciόρ. οι' του δομ· 

pλlotcw. 
"μ6ροτον, άπρφ. άμβροτείν, έπ. ιiσ;;. β' ,0& d

μα ?τί,,» . 
ι\μι:δinός, ή, όν (ήμ.εϊ;)· 6 έκ της ήμετέρας 

χώρας, έΥχt:φlος, έντόπιCl c;, ciν~ ίθΞtο; ,φ &λAoja· 
π6ς' λ<χ, . ncs · ras.-I",tCι t'i)v έτυμολ. του -από; η.' 
1Ηο"απ6ς, πο".:ιπός Κ<χΙ ημεΌς έν τιiλEΙ]. 

ι\μι:ίς, ι\)ιάς, άνομ. χ<χ! αιί-:. πληθ. τού ι,ώ, 
'Ετvμ" : ίων·αττ. ήμεl~. KλΙσι~: άνομ . λ&α6. αμ· 

μΖ;, ~ωp . βσιrι>Τ. ιIUΈ; (ε !νχι ~ηλ. αΙ αΙ •. αμμε :sιιηυ' 
ε·φ. χατ~ εν 'ς χιχτ' ciνα.λογΙαν πρό, ' τΟι, όνομ. πληθ 

τ.ων ε ί, -~ όνoμιi τ . · Ιων·<ΧΗ. ήμεϊς πιθ. < "'ήμέε,. (civt t 
*ήμέ;) χ<x,;Cι τ? ~μηp. άκη"έες χλπ: -ιό ~ασίι πνείίμ(1 
τ~ & ήμεϊ., ιΙμές ό:;ε!λετ<Χι ε Ι, civ<χλΟΥΙ<Χν πρό, -τοίι; 
τύπoυ~ V.";ς, vμεiς' χcιτ' ιiλλo:>ιι; ημεiς<άhμεit;.- αί •. 
Λι,ε.αμμε, ~ω ,. άμf· εν τij . ίων · αττ. 'ήπληθ . χιxτιiλ. 
εχ&ι σΧV)μα.τ(σ b Yj χχτά τfι. σιιμ:ι;ωνι,λη ,'.<Χ . δμη~. ήμέσ.;. 
δπω, άολλέα;, :it:. ημάς Πf--:.ελ θό ·ι (χα.τci _τιν",) έν τψ 

. σιιμπΗγμα-ιι ήμας σ.VτοVς έχ τοίί ήμέας.-Γεν. ΙμYJ~ . 
ημε/ω",. ίων. ήμέω.,. ciH. ήμώ." λεσ6. άμμέωfl. ~ω? , 
iJA, άμ.€.ω", K~YJt .. 6? ι ωτ. άμΙω", (πλ ηθυ ',-:ΙΚ';;ΠΟ(Υισις 
~η).. -cy,c έν . γε ·ι. *άσ;ιειο, • άομεο).- Τοπ. λε:ι6 . αμ.· 
μι"" ~ω? άμίν, ίων ~αττ. ή"lν. ήμι",' τό -,'" έν τψ 
τύ.πφ ήμ:;", εΤν<Χι ciττ. χ<χί oφείi.n<x( εΙ ; ΙΙστε~oγεν Yι 
ci:γομ!J ί u,::nν χιχτ' ciV<Χλογ. π~ό;; -c'i)v μ<xκ;;~ν x<xτc.ίλ . τών 
άλλων πτώ,εω" : ημ.εϊ;, 'ψν, -at;' λεσ6. lψηjJ. αμμι, 
λι·06. (:Χλχ . ) αμμ~olν.-Aίτ. λε:ι6 fiμμ2, ~WjJ . ιΙ .:ιέ= 
Z~ν". ahma( l" n. ·Cs.TIe: σ<Χ ·,σκ>. 4smιfn, πq:λ·πεpα 
(γιν.) amaXl.m· -Ι, 6CΙQ Ι Κ'i) OYJU. χαί Υι n;;oSΛeuot; τα5 
στοιχείοιι -me· εΙνα.ι oxo : Et ·,ci' *ns· εΙ 'lαι κατά μετά.· 
ntOJ.(Y ;ι:ύπσ; -ισίί Ι .. π. "'ne5, *Π05 (= ήpε,~) έ ι 
τ<ίi .σαινσκ~ . nah, λ<χ-:. ( α ί •. ) πλ. n05, γ?:τ>θ. uns, πο:λ-γΕfμ· 
uns, Π<Χλ·σ .. :;.· us, πχ). · σλα.ιι . γβ ·l. πληΙ n"su, π<χλ
πγωσ. nouson «"'n6s i-"'-som), πρΟλ. Ηλ. ~υ ·ίκ . "..;, 
(6λ .. -λ.). ΚΤ,!lτ. : λωe . 4μμος, ~ωp. ιIμOς=,ZEν~. ahml1" 
Ιων-cιττ. ήμέ· .. ιrgος.-ά;;τ . ήμεδα.ιrό;<·ασμεδ-=σα·lαχp. 
4~",,,d·, Ι<Χπ. *gsmed· + -απός, ί(1Π. *·!3qVO-5. 
"μι:λΥον, π? τ. τοίί άμέλΥω. ο 
6μι:1ιι)lcνwς, ίπΙ~ . έκ τ~. μ τχ. 'tQίi παθ. χρχ. τοίί 

δομε},έω' όμελώς, κατά παρημελημένον τρόπον, ά· 
φΡ;ρντίστως. 
~μι:ll0ν, · OCΤ-:. πρτ. τoίi μέλλω. . 
·ιΙι.μΙν ... ιΙι-δΙ ••• (;; + μc",Υ' δέ), ποιητ. civtI : καΙ ... 

κα!' τόσον ... δσον (λΙΧτ. eI ... eI) U ώα . κεΤν;α;ι χιιΙ μιτ,χ 
διιι~ευχτ. σημιχσ: η ... ri (λcιτ .. vel ... vel Τι sive_. slve). 
[6λ. t),u). . . 

Αυι:ν, αι' πληθ. πρτ • . τοί! εΕμι. 
il,lcv, "10(1. άντ! 21"αι, ciπ~φ. τoίl !lμ{. 
'1ΙΜΙ'ΡΑ, ίων. ιIι;ιiρη, ~ω;>. ·Ci,JCp:I, tι · δ,τι κιχΙ 

νlΙν' τ6 φώς της ήμέρας' l1μ' ήμ.ρ~ τι l1μα τfj lιμέelf 
- μόλις έξημερώσι:J, «μέ τό χαρόΥμαται, «μέ τό 
σKάoιμo~ τίΊς fιμέρας Ι dc' ήιd,α, - Kat): δΧην τήν 

ήμέραν Ι dcιi τl'πις t)μaρας = κό8ε τρ/την ήμέραv, 
κα:rό πδσαν τρ/την ήμέραν (λΙΧτ. t.rIio φoqυ. dle). 

, 11 61" ήμέραν=όρκετό διό μ/α~ ήμέραν Tj .κα8ημε
ρινώς 11 κα(J.' ήμέeα,,=-ιc:α8'έκόστην - ήμέραν, κ08η-

: μερινώς n μεθ' -Iιμieoιt1=tv K1fJIpQ ,ήμέοος, (ciντΙθ. τljί 
"vκτός, ννκ .. ωΙ} λιχτ. interdiu)' 4ψi .. ;;;lιμιiρα;-άρyό 
τό δρόδυ 11 πeό~ ήμiρα,,=πρ6ς τό έξημερώ,,'ατα, ό
ταν έπλησΙαζε νό έξημε~σr;ι.- Ι · μ\φρ. ζwή, δ/ος: 
παl,.,ιi ήμέρα = τό Υηρας "έα lιμέρα = νεότης. ':E~ 
cι ,j t l")U τ6 

ιΙιμι:ρι:ύω' .μ_λ. -οω' διέρχομαι Tr'lv ήμέρον μou, . 
διημερεύω 11 ήιuρεΙ- μακeα~ κεΑ.εύ{J.ov = άνσπcύο
μαι κατό τ6 ύπ6λοιπον της ήμέρας . έπειτα άπό μα.' 
κρινόν ταξΙδιον. 2) περνώ τός ήμtρας μou, ζώ. 

ι\j.lΣρήσΙDςι α, ο,,; χ<χ ί -ος, ~O'" (ήμeeιι)' της ήμέ
ρc.ς, 7) διό την ήμέραν, κατά τήν ήUΈραν. - 11' 6 
διαΡΚG ν καΩ' δλην τήν ήμέραν, ήμερ~σιoς: ήμερη
ο/α cHό~=όδOιπop/α (το~ίδιC:ν) μιδς ·f)μέρος. . 

ι\μι:ρΙa, tι = ήμ.ρσ. (8 fiA.). 
ιΙιμι:.ρΙνός, ή, ό,,=lιμιrρήolσς, 6 της ήμέρος, κα· 

τό τήν ήμέραν; civ ;lb. τψ ...,κτιre,,,ό; (= κατό τήν' 
νύκτα)' αΥΥεΑος ήμεgl"ός = όΥΥελι,:,φ{).')Ο:; της ή. 
μέρcς.- 11 = έφήμερος, 6 Cιά μΙαν (τρόπον τινά 
μόνον) ήμέr:αν, φθορτός, προσw;;ινός. 

ι\μιριo~, ο" χαΙ -α, '0" (ήμiρα)' μιδς ήμέρας, 
διαρκών Τι ζών έπl μ/αν μόνον ήμέραν. . 

ι\μι:ρίι;, -ι Joς. t" · θηλ. ταίi ημε20ς' ~μερoς, Kaλ
λιεΡΥημένος' civtIO. τψ αΥΡΙΟ;.- .~; ο ·j:ι . ή t)μρl, 
(ε ·ι 'ι. αμπ~λo~)=ημερoς άμπελος, σταφυλή. 
ι\μερο-δρόμος, ον (lΙμέρα + δJαμεi"γ ό τΡέχων 

δι' δλης της ήμέρcς (καΙ τελειώνων τ6ν δρόμόν 
Tcu έντCς αύτης) U ώ, o~~ιιxστ. άyyελιαφ6ρaς, τα
χυcρόμος. .' 

ι\μι:ρο-8iίΙήq, έ~, δωρ. ιiντΙ τοί! Ιπομ. 
ι\μερo-aηΙή~, t; (Ii.uεeos+ofJ.άllw)· ό ήμέρwς, ή

ούχwc;, έκβλαστάνων. 
ιΙιμι:ρό-ΙΙΟJΤος, ο'" ιlι . .dρα+κοl .. .,)· 6 κοιμwμενος 

έν καιι:Υ ήμέr-ας, τ ί. ό άΥΡυπνών κα.τό τήν \ύ· 
κ το (ίπΙθ. ,ών χλΕπτω·,). 
ι\μι:ρο-ΙεΥδόν, έπΙρ. (ήμέ;?α + 1.ΙΥω)' cλΟΥαΡιά

ζοντος- κό!;ε ή;Jέραν, καθημεριγώς. 
ιΙιμι:ρο-lΟΥέω (ήμέραHιiyω)~ λΟΥαριδζω, άρι8μώ, 

ύπολΟΥ/ζω, κατό ήμέρας, καταχwρΙζw, έγΥρ6φω, 
όναΥρόφw •. 

ι\μι:ρ:»-λόΥΙΩΥ, τό (ήμiρα + λ."ω)' 6ιδλ/ον έν Φ 
άναΥρόφονται αl ήμέr:αι του χρόνου, cκα'\λενδά · 
ριον», «ήμερολόΥlον », ικαζαμΙαςι. . 

-HMEPOI, "" ( :ι<χ ί -α, '0,,)' ~μερoς. ήμερwμέ· 
νος, τιθaοευι-:ένσς, έξημεΡ:..ιμένος, οΙκιακός (ίπ! 
ςφων) Ι en.! φι"ιi,ν, καλλιεργΓ,μέν:::ς.- ci.ντΙθ. τψ α
)'2ιος, χέρσος, όωλλιέΡΥητος. - μτφ? Επί ciνθρώ· 
πων , ημερος, πμόοc, πολιτισμένος. 

Έτvμ.: ηl,ιreος' ή;ι.εe'., ·l"ot; (~Yιλ. 11 Ι!ιJε:Ιος)' ή. 
μεe6ω' Ιι· εΙναι πριu-ιαpχιχι'>ν (Ήι-αχλ. h"μερα πληθ. έ·ι 
έπιγ?\ . υίiμzρoς' π~6λ. παλ · σα;. Jiim"r (λυπηρός) ' 
ίαπ. * jemero·, • Jem[rc- IijouXoς).- K,ηιi τινα; O~Y'" 
εΙν"ι χ,. Ι · τιi: γοτθ. s"mjan ιάρέοκω), Χπλ. σ%~ . sl!· 
fte (Ι'ρυχος), παλ-γι :;μ. semfli (ΥεΡμ. s"nfl)=Υλυκύς, 
η,1I0ς, σ(1νση. sam"n, sanIv4- (λl ζΕlζ κατευν.αομου)· 
έκ τοίί ί"π. ·somo- (ιλλ. cSμ6;). : <iιλλ' bit' ιiλλων cino· 
χp~όε'τ<xι -(, ouaxIittot~ α1}τη. 

ι\μι:ρ>σιιόπος, δ (lιμέeα+οκοmω)' ό φυ~,άττων 
έν καιΡΥ ήυέρας.-ώ, o~:ι . 6 φ,::ιοιφός.:rης ήμέρας. 

ιΙιμι:ρό-φaντος, ο", (lΙμέρα+pαlνo.λ4~)· ό έμφα-
νιΓ.όμενος έν καΙΡΥ ήμέρας. , . 

ήjlι:ρο-φύΙaξ, -σκος, δ ('ίμiρα + φύλα~)· 6 φυ
λάσσων (φρουρών) έν KαιρQ ήμέpαc; (=ήμ.ε,21Jοκ6-
nOt;, 8 '-λ.). 

ι\μι:ρό-φωνος, ο" (lιμέeιι+φ . "",~ω). ίπΙθ. τοσ :ίλί
)(~,,~~;. 6 φωνών τήν ήμέραν, 6 άνα'lΥέλλων τήν 
δ:ριξι" r"lc; ήμέρας, ό κήρυξ tiic; ήμ.!;ρας. 

ι\;ιερ6ω, μέλ. -ώοOD (lfμεeΟ;J' Τιδασεύω. ,έξQμε· 
pwvw, δαμάζω Ι έπΙ φιιτιi)ν, καλλιεργώ. περιποιΟΟ
μαι. 2) μ τφ;;. ίπ! ci ·ιθρώπων. KαTΕ;U ,ά~w, κατα;τρα
Ονω, συνδιαλλόσσω U ώσ. έξημερώνω διό κα roκ rη
σε~, ύποτόσσω. 

ημι:ς, δωρ: ΙΙντΙ ~μn, ' 4πρφ. '1:QII ~lμl. 
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ι\μc!iΡcιος, α, o.=ιtμ_δαΠό, (8 βλ.) 
ιιjμcτcρος, α, ο. (ή,ιu,,)=λιx •. noster' Ιδικός μαςll 

.ti ήμi~"ρo. (Ινν. δώμα) = εΙς τήν οlκΙαν μας, εΙς 
τήν πατρΙδα μας. . 

ιιjμcων, ίων. χιι.! ίπ .. Υιν. πληθ .• oίi έΥώ. 
"μην, απ"ν. ci'1:t .• όπο; ciν.Ι .οί) t}ν πρτ • • 06 _Ιμ/. 
ιljμl, .0 ιx~.O ώ •• 0 "μι, ( = λιχ.ιν. inqU&m)' λέ-

γω: nιιί, ήμl, nσ, ~ έ. παΤ, λέγω! «έ. παιδΙ» !.
~oυ πιι?ιι.τ . ιχ' χιχΙ ,I,·· ~4ν. t}ν δ' ι!Υω=:εΤπον, t} δ' 8,= 
εΤπεν 9ύτός άπιχντωαι συχνrι πιχρ' ά.,:.. Πιχρ' Όμ. 
ciποιντ~ 1~6νoν .0 '1" Ιν ttpt. t} .(=εΤπεν). 
Έηιμ. : Iι"l, ήαι (~ω? ή.Ι), π" •. ιχ' Ιν. t}. Ισχη· 

μιχ .• Ισθησιχν t.iι:iG!JL .ου '1" Ιν. t}, χιχτ' ιiν'ιxλoΎΙιι.ν πρό; 
τοιι,; συΥΥινιΙ, αημιι.σιολΟ,l,ι-χω; .ύπι;υ; φημl. φ1Jα{, 
φ;ι •• Ιφ"ν : φii. Εφ,,' t} (·t}HI'·, πρ6λ. Πρ.χ. ιiιo-ωyιι: 
λιι.'t. &io «&gjο=λέγω τό ναι, &d&gio (παροιμΙα). 
prodigium Λ. (ΠΡOφητεla). !I:ivtIt .ιχ(iτιχ ί~ ίιχπ. ρ. *eg-, 
*ag·. *og·.- Σ:ινσχ:;. ΠΙ-Χ. ίίh&. (είπo~), itth& (εΤ
πες) χλπ, ("'iidh-, πρδλ. zsva. ' ίίδσ (εΤπεν), ΡόtΥ-ίίδα 
(όπόιφισις). 

ΉMf"-, ouxvιk ώ; ιΧχώριστον ιχ' ouvOa'L.~ov αημιχΙνον 
το · tjμισu· λιχτ. semi-' άντΙ του ημιαVi (8 βλ . ) . 
Έ .. vμ.: ήμ,-=σιχνσχρ. sίimi, λιχτ. seml-, .πιχλ-'Ι'ερμ. 

sami-, ιXyyλ -σcι;. sάm-' ημ4αv, (δμ. πληθ. ήμlα"ε,) 
<ημ.-τv., π~6λ. χρη •. [ήJμ,τv-iκτω, θηλ. ήμ'σιι,α' 
ιίρχιχως; +ι λ,ί;ι;; Υιτο:ι o\lo. ιίρσ. , έσχημιχtΙσθη at χcιΙ 
o'j~. χιι.τ' :iν:ιλΟ:ΙΎίιχν προ, τό 810. (τό ημισv). είτιχ 1'J' 
ί,l,ίνετο χιχΙ επ!θ . · ίν ιίττ. ίπιΥΡ. ciπιχντ~ χιχΙ ημvσv •• 
χιι.τ& ιίνι.r.~~~μιxην ιίφομοΙωσιψ λ.σβ. γεν . πληθ. αΙμ,
σΙω.· cipx., 1'Jaλφ. ημισσο. <*-σνο-,.- *-av-o-.· χρητ. 
ήμΙ.α (=τό r'\μιου). -Δι& τόν σχημιχτισμό" -tu-, -teu
πρβλ. ιΧττ ... ριcννi (τρι,ιcΠιi χιχτ& .0 τρ,n-ό,), 1'Jελφ. 
lν έnιΎΙ-. ~ρ,κ"nιιι., ιίτ •. ~ρ(ττo(,)α <· τe,n-οFjα.
ή,,,Ι-βιο •. : σ ιι.-/σ 'ι.ρ. Sami-jϊvc\h, λιχτ. semi-vϊνοsΊ πaλ
'Ι',ρμ. samiqueck, ΙΙHλ-σιx~ . . sάm·cwίc (ήμιθανής). 
. ιljμf-aνδρoς, δ (ήμι- + ά",ω' ό κατά τό ημισυ 
όν~ρ, εύνοοχός. . 
. ιljμι~ά .νδρωπoς, 6=ήμlα.δρo. (βλ. λ.). 

ιljμι-ΒΡCxι1ιι; χιχΙ ιljμι-βρΙx(ιc;, l, (ήμ,- + βρέχομα,)' 
ό κατά τό ημισυ 6ε6ρεί'μένcs. ποτισμένα; . . 

ι\μι-βρώς, -ώ~οS', δ, -1). χιχΙ ι'jμi-Oρωτoς, -ο" (ήμι
+βιβρώακω)' ό κατό τό "'μιου 6ε6ρωμένος, μιοο
φαγwμένος. 

ι'ιμΙ-ΥCνειος, ο. (ήμ,- + " ••• ,0.)' ό μη έχων ά 
κόμη . δλα τό γένεια, c<l ονπω maa • .. ην Υ •• νν ;
χ"'" πιιπ1"2ω.ιd.". "ε.εlω.. Σχ ολ. θε"χρ. 

ιljμi-'yυμνoς, ο. (ήμ,- + Υνμνό.)' ό κατά τό "'-
μιου γυμνός. . 

ι'ιμι-δΙιίς, !. (ήμ,-+ δα/ω)' ό κατά τό ημισυ κε
κouμένος. ήμΙκouσΤος. 

ιljμι-δaρcιιιόν, .0 (ήμ,- + δσ2ιι,κό,)' ημισυς δα
ρεικός ΙlSλ. λ.). 

"'μι-δc~ι;, ε, (ήμ,- + δέω)' ό fxwv έλλειψιν τοΟ 
ήμΙσεος. 6 κατά τό ημισυ πλήρης: 

ιUιι-διπloTδιoν, τά, i't •. ouV'IJp. -ofδιον,.ό (ήμ,
+δ.n10")· ΧΙΗ.:ιν γυναικεΤος διπλοί'μενος κατά τό 
δνω μ~, ουτω. ώηι Υ& χ'ΧτιχπΙπηι μίχρι .0ϊΙ μί-
Clou . • o:ι ODI;' 1:,,;' εμισό οόλl» Τι cσόλι διπλwμένον 
στά δύ . 

"μf-δouAoc;, ο.' ό KaTQ τό ημισυ ·δοΟλος, σχε
δόν. δoOλo~. 

ι\μ.ι-ειιτC:.ν,.ο (ή .~'- +'κ~ιιύ.), χιχΙ ήμl-ιικ~o., .6' 
ι'\μιcυς Ix~εύ., τό ήμιου Ικ~έω,. (Yjν 1'Jt iHIJ.v, τό 
fKTOV μέρος τοΟ μεδΙμνού)' Ιρ:ι ήμιεκ~έo. = τό 
δωδέ · στον μtρoς τοΟ μεδίμνσυ. 

ιUιI·il1ιJv, -'11'''., δ. Υ;' .6 κατά τό ημισυ -Ελλην. 
. ι\μι-cρyιιc;, έ, χα ! ιIι~.ιi~cpyCHί,. ο. (ήμι-+ *1e:YW)' 
ό. κατά τό r'\IJIO:.J είΡΥαομένος, «μισοκαμωμένος», 
CμιqQτέλειwμένος». . . 

ιbιf-cφ&ο;, ο .. ιί)μ.-+Ι.Ρω)· ό κατό τό ημισυ 
δε6ρqσμέ",oς, «μισομαγει;>ευμένος». 
,. ιljμι-δΙAή-;, έ; (ή",ό + 8-.ί1λ.ψ)· 6 κατό· τό ημισυ 
θάλλι.;~, «μισοπρόσινας». 
. ι\ιιt-,Ινι\ι;, !. (ή .. ι- + lJ.σ •• , •• 011 (Jνιrπoκω)' ό 
κοτα τό r'\μισυ νεκρός, «μισοπεθαμένο'i,» . 
ιbιI-ko~ alll? -iIμi9c~ κατό τό ημιου θι6ς. 

ι'ιμι-8ν~ς, -ή .. ο,. δ, fι·-ι)μιfo:.ι..η. (ο lSλ.). 
Ι\μί-δρauστoς, ο. (ήμ,-+ 8-io1l»)' ό κατό τό η-

μιου τεθρσυσμένος. . 
ιIιμl-ιt6aoς, ο.' ό κατα τό ημισυ κακός, (φσΟλος). 
ιljμι-ιιlήριoν, 1:0 (ήμ,- + Χ1ήρο,)' ημισυς· χληρος, 

ι'\μιου μερΙδιον κληΡονομΙας. 
Ι\μi-ιcρaιρσ, +ι (ήμι- + κρα'eσ)' τό ημισυ της κε

φα νΊς Τι τοΟ προσώπσυ. 
ιljμf-lεπτoς, ο. (ήμι- + 1έnω)' ό κατό τό ημισυ 

έκλεπισθεΙς, «μιο06Υαλμένος» ίπΙ .ων Υ50σαων τ/ί)ν 
ιi~IΡXOμΙνων ίχ .ων φω·,. 

ιljμf-lςυιcoς, ο.· ό κατά τό ημισυ λευκlχ;. 
ι\μιll~8ιιν, ι\μΙΙΙημσι, ιίόρ. ιχ' xcιΙ πρχ. .011 ιι

μ,λ1ιίομιχι. 

ιljμι-μΙνΉC;, i. (ήμ,-+ μσιoιj.αι .ου μσΙ.ομσ.)' ό 
κατά τό ημισυ μαινόμενος, «μισότρελλος». 

ι\μι-μάρσντος, ο. (ήμ" + μσραΙνομα,)' ό kOTa 
τό ήμιου μεμαρσμένος, «μιοομαραμένος». . 

. ιljμι-μι:8ής, έ. (ήμ,- + μifhι)' «μισομεθυσμένος». 
ιljμι-μνaίός, α, ο. (ήμ,- + μ.l1)· ό ύπολΟΥιζόμε

νος εΙς ήμΙσειαν μνόν 11 ώ;; o~σ. τό ήμ,μ.α'ο.=ήμΙ
σεια μνα, 

~μιν, Τι ιljμίν, aοτ. πληθ .• oίi ι"ώ, 
ιljμf-ξηρoς, Ο.' ό κατά τό ι")μισυ ξήρός. 
ι\μι-οΙίa .αν" +Ι. έλσφρόν πλοΤον έχον μΙαν κοΙ 

ήμΙοειαν οειράν κωπων' θr,λ. τσίi 4πομ. 
ι\μι-όΙιος, α. ο. (ήμ,- +8.ιο,)' ό περιέχων τό δ

λον καΙ τό ' ήμιου αύτοΟ, •. ε. ήμισυ 10>] δλσυ έπl 
πλέον: ήμ,6λ,ιχ, τον τό .. " Κα8-εατώ~o. μiι-eοv=κατό 
τό r'\μιου τοΟ δλου μεγqλεΙτέροι άπ6 τό τότε συν
ηθισμένον μέτρον 11 ήμιολιον ov πρό"ιιιο. Ιφ.ρό.= 
ήμισυ περιπλέον άπό δ,τι έλάμ6ανον προηγουμένως. 

ι\μι-όνι:ιοι;, α, ον (ήμ(ονο,)' ό 6νήκwν εΙς ήμι · 
ονον 11 αμαξα ήμ,ο.εΙι,τ=δμαξα συρ::ψένη ύπό "μι~ 
όνwν 11 'v~d. ήμιόιιε'ι>.=ζεΟί'ος ήμιόνwV. 

ιljμΙOνΙKός, ή, ό. = ήμ,ό."ιο, (8 δλ,) . . 
ι\μί-ονος, -1), δ (ήμ,- +8.0,)' ό κατό τό "μισυ δ

νος, «ήμΙoνoς~ «μoυλάρl~.- U ώ; έπΙθ,' βρΙφo~ ήμl-
Οl,ο,,=πwλος «πουλάρι» . · 

ι!jμί-oπoς, ο" (ήμ,- +dmJ)' ό έχων 1ό ημιOιJ του 
δλου άριθμοο των . όπων 'του: ή.ι.Uono, αν.\οί=ΟΟλοl 
έχοντες τρεϊς μόνον όπός. 

Ι\μf-oπτoς, ο. (ήμ" + dn .. dQJ)· ό κατά τό !\JIau 
έψημένος. . 

ι\μι-πCΙι:ιιιιον, τ6 , (ήμ,- +ne1.HV,) (κ !lιπλoiίν χιi
ριν του μ~τpoυ)' r'\μιους , nέλεκυς. μονόστομο,ς (Ιχιιιν 
το ~ν μά ',σν «χ;-ον χοπτερ6ν, έ " Φ δ χυ~Ιω; . πίλεχυ;; 
Υι1:0 δ{σ~oμσ" εχο:ιπτιι δηλ. ' χι.r.Ι ΙΙπό ,i δύο μ!ρη)' ιίν.Ιθ. 
.φ άμρ,πέ1εκκο.. . ' 

ιιjμi-πlc8ρον, .ό· ημιOιJ πλέθρον, " Ι. 50 πόδες. 
ι\μι-πλίν8ιον, .• 0 (ήμ,- +onll.Doo.)· ήμΙσεια πλΙν-

θος (cτοΟ6λον»), λιχτ. semiIc\ter/um. . . 
ι\μf-πνooι;, ον, χιχΙ σιιν'!l!'. -πνους, -ovi- (ήμ,. + 

πνΙΙω)' ό κατά τό ι")μιou όναπνέων' (ζQν), ήμι~ανής. 
ι'ιμι-πΙίρωτος, ο" (ήμ,-, + .mιρ6ω)' ό κατα τό ι'ι-

μισυ πεπυρακτwμένος, ~μΙO.OKαϋμένoς». . . . 

~
μfσccς, Ονομ. πληθ. wu Ijμ,σv,. 
μfσι:ιa, -1) . θηλ . • 0ίΙ 6:1,ov •. 
μί-σοφοι;, Ο.' ό κατά τό "'μιου όοΦός. 

ι!jμί-σπaστoς, ο. (ήμ,.'+ σπ:ίω)' ό κατά τό' i'ι-
μιου κατεστραμμένος, . ιμιοοσπα:Jμένος., «μισοξε· 
οχισμένος» . ιμιοοξεκολ·λημένος •. 

ι!jμι-στCΊδισίoς, α, Οι' {ήμ .... + σ .. ιίδ,ο.)· ό fxwv 
μη κος ήμΙοεος σταδίου. . 

ιljμι-σΤΡ~T1ώTηι;, -ov, δ' ό κα!ό τό ημισυ arpQ
τιώτης. 

ιljμ .. ~τρόyyiίloς, ο .. ' ό κότα τό ι'\μισυ στΡοί'-
γύλος, cμιοοστρόΥΥυλος.. . ' .' 
-ΗΜΙ-ΣΥΙ, -.ια, -v' ίων, θτιλ. ήμ.σcα' 'Ι'.ν. ήμl

σ"ο., σπαν. -"ω" θτιλ . ήμισε'α" 'Ιων -σΙα,' ·όνι>μ. 
πληθ. ήμlσ"ιι., !i ... -ΙΙ'. '(λa •. semls)' «μ1:Jός». ημl
ους ΙΙ εν τψ πλ ηθ. συμφω ... Ι lν10Τ' . προ; το o~σ.: "μΙ-. 
σει. 1αι>ί (:ivt! ήμ'a.~. Atιών)' πιχ:) αίολ . • 0 09] . • ι
θετιχι συνήθω, y.'X,i ,1,8 •• 'tlτωCl!ν" 1'JΙ~8Ι δμω; . . :ιό 'Υίνο, 
.ou χaΙ .Ον ΙΙι-ιθμόν 1:0\1 δΙ;; 1:ό έπΙθ. : αΙ IιμlHιαι 

"ώ" •• ώ., .<1 ημfatJ$ 'J(lb&ea8-μoi'ί' τό (ί~~. 'ν. .00 



·16 

iItIQ. Ifμισν αυχνΔ: λcφδciva-τ:αι ιb, o~oιαα-τ:ιx6ν, (δι' 
i-τ:uμολ . δλ. ι}μι-). 
ιι\μΙ-τάΙσντον, 1:6' "μισυ τόΧαντονι ιb, δ:Χραι; 11 

~,Ια ι}μι~CΊ1cιy~α~τρΙα ήμΙση τόλαντα Ι. 'νιΡ ~Ι~σ" 
ι}μι~CΊlα"~o,,=δύ,, τόλαντ,α καΙ ημισυ (πρβλ. λα-τ:. 
sestertlus). . 

lιμΙ-τΙΙεια, 1, (ι}μι· + ~_10,)=όπαλλα'{ή όπ6 τΟΟ 
ήμΙσέος φ6ρου, δφεσις τοΟ ήμlσεος. ' 
lιμΙ-τιΑεστος, ,ο" (ι}μl- + ~.UQJ)' τελειωμένος 

κατό τό ημισυ ι «μισοτελει:.ιμένοςι. 
lιμι-τεΙιίς, ., (ι}μι- + ~έλ.o;)· κατό τ6 "μισυ τε

λειωμένο:, «μισOτε~ειωμένOςιιήμιτελήςι κατό τό 
ιιn:ιισυ πλήοης, ότελής κατό τό ημισυ 11 δ6μσ; ι}μl
~.l;'.=oίKΙα κατό τό ι'ιμισυ , πλήρης, ης έλλεΙπει τό 
ημισυ (-τ:. Ι. δ XUpL.O; α.~.i'j, ' iπί -τ:oiί otX?U του Πρω
oτa~Llciou, φcv.tιθ'~το; όλΙΥ?ν μετ:& -τ:όν Ύciμον -τ:ου χα! 
_Υχα-τ:αλι ΙΦαν-τ:ο; ο!lτω χiι ?αν 1:"ijv αι)lj;tly6ν 't:ltl). 

Ι\μi-ΤOμΘ;, ΟΥ (ήμι - + ... ιr. ~ε;,,)· ό τετμημένος 
(κεκομμένος) κατό τό ι'Ί'Jισυ, κεκομμένος εΙς δύο 
11 ~ό ι}μ.{..-ομο,,=τό IΊUΙ:JU. , . • 

lιμι-τΟ8ιι»ν. ' .1:,)' λ,νΌΟν ίίφασμαι Xειρ6μαιtΤΡOν 
(CnErotra», προσόψιον [πιθσιν. ΑίΥυπτ. λ8(,;]. 

ι\μι-φδήr;,., (ήμι- + φ:ίο,)' φαινόμενος, φέ'{'{ων, 
κατό τό ι'Ίμισυ .. 

lιμι-φάΙακρι»ς, ο,,' κατό 'Ιό "μισυ φαλακρός. 
ι1ιμi-φ ,αυloς, ο,,' κατό τό ημισυ φαΟΧος. 
1ι}lf-φΙεχτος, ΟΥ (ι}μι - + φΙέΥω)' ήμΙκαυστος, ή- : 

μι:ρλεγής. 
lιμι-ω6ι»lιαίος. α ι σiι=ό .έXων όξΙαν ήμΙσεος ό- ; 

βολ:JΟ. Έ γ. τ?5 . 
ι1ι}lι-ωSόΙ.~ν ,η-ω'HIΘν,Τιl'ημισυς όβολό ;. Έχ 1:o!i 
ι1ι'Αι-ώ6010ν, τό (ή .. ,,- + &βfJλ6.)· ι'Ίμισυς Μολός. 

~
~Ι-ώpι~ν, -τ:ό (ήμ,- + ι\'ιtα)' ήμΙσεια ώΡα. 
μμαι, πΙΧθ. πρχ. toCi απ,ω. 
μΘΙ;, δωρ. ΥfJς, ΠΟ Ι 'l) Τ . έτι!ρ., <ίνιxl'?Ρ~ (αtlοχa-τ:. ) τ?υ 

..-ημ,; (δn;ω; ' τό γ,ε τ05 ... 6,,)· 15τε, όπότε, δταν, 
κα!') ' ον χρόνον 11 έν60~, έφ' δσον χρόνον. [δι&: 
τ -;'ν ΙΙτtlμολ. ' 6λ . .... lμ~;J. · , , 

ι1ι;.ιlιεcrχόμην, μtο. ιiό9 . δ' του άμΠ~xω. 
Ιιιιός, ή, όν, α , oλ~ ά.ι.ι~~· ιivτΙήμJ ... εeσ,. 
ημουν, πcιtρατ. του έΡεω. 
ι'ιlιιιΙδουν, πρτ. τo~ έρπεδ6ω. 
ι'ιμιι61ηκα, ι'ιj.lιιόΙησα, Π?Χ. χ:ιΙ ιi6p. α' -τ:ου lμ-

πolCΊω . 
{ιμιιόΙων, πρτ. τ?υ έμπσΗω: 
ημιιΙακι»ν, ιiόρ . Ι' του ιψπλιχκίσκιο. 
I\μίiνσ, ιi1ρ . α ' -;ο;;; ά,μιίνω. 
ι'ιμ~σ!:ιε. Ύ' έν . E~xτ. ι;.ο". σι' t?iJ ήμιί». 
ιIιIIIiorιKIJ, π ;>χ . ,,; OU άμvσ,Ι;ω . 
IιII1iIot, μΗ. -υσω" αόρ. σι' ιiμiί_ (μv»)' βυ~Ιζω (-ο

μαι), βουτώ 11 KVnrw (c'{tpvw~), καταπΙπτω 11 IluIIa t 
Hde" = ή κεφαλή του (~'{υρε), η ~Kλινε τήν κεφο· 
λην (έπΙ ιXπoθ 'ι"!I~x6ντων ) 11 έιτί αιtα"τιί)ν, IιJ'v" άσ..-a
xιίεσσ,=~έρνει μέ τούς στάχυ:; (δταν οΙ :3 τ c:ίXtlς; χΧμ · 
πτωνται <ίπό τ~ 6c:ίρoς; των ) 11 t. .. t π6λεω ι, κλΙνω πμός 
παρακμήν, καταρρέω, "παρακμάζω ιι μΤΎν. άφανΙζο- ' 
μα .. , καταστρέφομσι. , 
iιμφ~εyνόησα, iιJιφ-εΥνόοuν, i6p. α' χιχΙ πρτ. 

του dμφ'-Υ"οiω. 
ήμφι:σ-βίιτουν Τι Ιιμφισ-, Itj:>t . -τ:οiJ dμφισ ·β"r_ω, 
Ιιμφί-ι:σ 11, ιi6ρ . α' του άμφlέ ν"ιι μι. 
ι'ι;.ιφΙ-εσμαι, παθ. πρχ. τοϊι άμφ,_"ννμι. 
~J.Iων, σtl 'Ι "!Ιρ. πρτ. τofι d.uciaJ. 
Ι\μων, -O~O.ι δ (Γημ,)' ό ρΙπτωνι ό όκοντιστής, 

ό ~ενδο , ήrη~ . ' 
ην (Α) . α~\I"!1p. τό1'Ι:ις; <ou 1:1'" bιtoen. αυν". ιixoλotl

OoUy.avo, πc:ίντo ,ι bπ~ 'fιtotιx1tt: έάν, έν ~ περιπτώ
σει ' ή. μή=έάν δtν, έκτός έάν' 8ν πλ:ι'(Ια.ις; 8ρωτ~α., 
έόν , (ν. 

ην (8). 'ιtt;;ών1jμ:ι' Ιδού! f! «κύτται! (λιιτ. eυJ). 
iί, (Α) , ιχ' χαΙ Υ' !v. ne:· -τ:ο υ ιrt;J. 
~ν (θ ' , ItfΤ . • ου ή ι, (!; 6λ.)=φ'1)'l . 
i\v (Α), αϊ,. 01)). . τής ιΧνaφορ. <ίν των. 8ς. 
"ν (8), σιίτ. θ'l))' . <i'j; xt'l)t. i vt\tlv. 8" Ιι$s' Ιδικός ταυ. 
ι'ινσΙνcτο, Υ' 'ν. Π?1. του dνιι{νομαι. , 
Iιv-ilwcr-II. ι'ιν-άΙωχα, μΤΎν. wn:o,' "ν-,;! 6ν{ιΙ-, 

ιioρ. α' χα! πρΧο -τ:φυ d,,-ιxλ.lIIH'" 

ιι\ναντιώΙιιν. .....σ.. πιιθ. "6ρ. ιι' χιι! ~ρx. τοlJ 
l"'α",6ιο. 

lιναρfσΙΙΙν. -ισμα., παθ. 1i6p. CΊ' ΩΙ πρχ. τοδ 
l"αelζω. ' 

i\v-δρov. ιi6ρ. δ' 1:06 "'-σΙ,ιο. 
"vIavc, Ύ' 'ν. πρτ. -τ:οί! ιΙΥδιί"ω. 

ί
νδ'ραηόδισσ. -ΙσΙιιν, -ισμσι, δλ. ιl""e«n.Nt-. 
YCYKa, ιi6" . α' 1:0υ φ~e». ' 
νεΥιιον, "6ρ. δ' ,10υ φ~1»' ' 

l
νΙ).1ν, πιιθ. "όρ. α' -τ:οί! ά.Ι"Ιω. ' 
νεικσ, ίων. ιi6ρ. α' τοίί <peeιo. 
ν-ειιόμην. μία. πρ-τ:. το!) -β"ιχΦ, 
νειισ. ιiτt. πρχ. 'toiJ αΙ"έω: 

. νε~ς, ., (·I"ΙΗaI, 6λ: ιIι~2f8)' έκτεταμένος 11 
συνεχης" όδιόκοπος, μακ06ς. 

ι'ινεμ6εις, .σσιι,.ν (cI"e.uo,)' όνεμώδης, πλή · 
ρη:; όνέμου, έκτεθειμένος εΙς τόν δνΈμ~νι όνQμΙ
ζόμενος n ύψηλό κεΙμενος.- IIέλαφ;>ό<; ώς ό άνε
μος, λεπτός,llταχύς, όρμητικός : φ!ό,,'11'4 ή".μ6ιr .. = 
σκέψις ταχεΤα ως ό άνεμος, πτcρι.ιτή (χ%τ' iJ.λo\.l; 
trψηλQφρι.ιν). , , '. 

L
νεον, ανε •• , ι:iτ-τ:. πρτ. χιχ! ~6ρ. ιι' τ06 «1"Ιω. 
ν-cσχόμιιν, μία. ιi6". β' τ?ίί ΙΙν_χω. 
νετο, Ύ' ίν. ιτα.θ. πρτ. -τ:?ίί άνω. 
νΙχθην, π:ιθ. ιi6p . α' ' του' φιeω. 

j
y_tyya, ιi<τ. ΠΡΧ. -τ:οίί dΥ-Ο/"νvμι. 
νιιμαι, παθ. πρχ. -τ:ου αΙ ,,_ω, 

ν-ιινάμιιν, ιi6ρ. α' τοίί d".{ Υομσι. 
νιισσ, ci;? α' -τ:οί! αΙ"Ιω. 
νθισ:.ιiνOCi, μτχ. πσιΟ, π;:>χ. του d"a-lt,.. 
νθομες, δω,~. ιι' Itl"lj~. <ί~;;. 6' του "10".'. 
νΙο ν, Ι:ω~ ιi6 ;:>. 6' τ?tι ; lX ',:1.2' . 

lιν~:ίιιω;JΙΙΙ, Π;:>Χ . τ..,5 άνtJ.ραΗόιηί.aι. 
Ιιν', iit I'f1IiIY,=/i", ;τ~~ 1. . ή"ί · διr. 
Ιινία, Υ' t ι . πρι. τ?~ άνιiω. . 
Ιινία, -'Jn, τc:ί' ήνΙaι, χαλινός, χαλινοΙ' _ιιρ' Όμ . 

π:χνΤΟ'tΕ χ:ιτ:& -ιόν τόπο 'Ι τ?tί,oν (-τ:οίί πληβ, ο!}δ.)· ιςρ6λ. 

ήΥ/α, ή. ,'. . 
ΉIι4I'Α, ,11 ' ό χαλιν6ς (ώς; .ό l}μ1jΡ. ~. ι}"Ι." 6λ. 

It,?YjOY.) : χ::ιΗω τά; ήνίιχς ... oi, ΙόΥο" = χαλαρώνω 
(ά:ρΙνω έλεύθε,)ον) τςιν χαλινόν εΙς τούς λό'{ouς 
μ:>υ (ι: λέγω δ,ΤΙ μ:>Ο καπν Ιοι;1» qποχαλινoCίμαι)' λατ. 
il'l:nHt~re ha.b?n!s.- Ι]' δΕμμότινον λ"ριον, λι.ιρloν 
ασνδαλίων (CΚO~ν ι παπουτσιών»). 

'Ecv~.: ι}ΥΙα < ·'iiYJaίi, ίαπ. .~-: ' αιιναχρ. , 
~sYd.m, na.syii, ί;;λ. essi (es- < *~ι-, πρ6λ. οανα.ρ. 
~ ιι" x . ηΣ;-ίi, r;pyq.v. nc15-a, π::r:λ ·πβΡα. ΙΧ!. nih-.πι~λci't. 
n.'ir ·em. ιiπλ-σ c:ίξ . nosu; nIlSu,' ΠΙΧλ-rΙΙΡμ. ΠΑ5Α, λιθ. 
nό~ ; s 

η "IV 'JaJJ π:ιθ. 1φΧ. wu αΙ~'σσoμα,. 
ήv.ίSΕ, έιτιφώι. (ηνΗde του &,CΊω)' Ι~ύ!cl(ύriαι 

έΙ<εί !'? λ, ή" 2. 
ι1ινίκα, έ1t(ρ. :;υσχετ . (ιivιx'i'a;:> . ) τοίί ~η"/,HΙΙ 11 ,11,0 ... ,1-

"Ι_ ' δΤΕ, δΓαν καδ ' δν χρόνον U μετ' E~xτ.=όσά
κι:; , όποτεδΊποτε. 
Έτυμ. . : ήν/κα ι δωΡ. "ίί"ΙΗΙΧ, οtlαχιιτ. των πη· ... Ι· 

ΗΙΙ _ι "''1-"l -ΗΙΙ' διιί τό πρ6αl'. ·κιι nf'P.l. ΙΙ-ΗΙΙ ι ~6-
Ηα, πό-Κ2 ι ,ΙΙΙ0-Ηα χλπ., !JΩν , ιxττ. ιxvei-HA' 4,- ~ω.? 
"ίί- πaΡΙ!Ί.SΙ -τ:ό θiμα της; ιivΙZ'j)Cop. ιiντων. ·Jo· (δλ. 8,)' 
π;-6λ. ι}μΗΟ,. 

όνιξάμrιν, ιi6ρ. α' -τ:οίί αΙ,,{σσομα,. 
ι1ινι:»-ιιοιεΙον, τό' τό έρ'{αστήριον χαλινών.'!χ τοί) 
Ιινιο-ηοιός, δ (ι}"Ια+ποιώγ ό κα Γασκευαστης 

χαλινών, ό έφιππιοποιός. . . . 
lινιο-οτροφΙω, μιιλ. -ήοφ' στρέφω (όδη'{ώ) τός 

ήνΙαςι όδη'{ώ, διευΜνω 'Εχ του . 
ι\νιο-στρόφος, ο" (ι}"{ιιrσ..-ρέφ,,,)· ~ όδη'{ών, 

διεuθ(ινι.ινι διό τών ήνιών U ώ; ' a'J,. ό ήνΙοχο:; . 
"n-oιcύς, ·Ιω.ι !ων. -ijjt, It?'1ji. ιiντ Ι Iι~ίoxo" 

·! ι'ι-οι., χα! -Ιω (1}~,oxεtί;)· εΤμαι . ,)νΙοχος, 
",.., -,τω τός ήνΙας, όδηΥώ, διε.υ~ιjνω,- 11 ένε~)yω 
ώς ήνΙοχος, κυβερνώ, χαλιναγωγώ. 'Εκ -τ:?ίί 

Ιιν'-οlος, δ (ήνΙιχ + 'χω)' ό κρατών ('χω,,) τός 
ήνΙας, όδη'{ός, ήνΙοχος (δρμαΓος, δστις διηύδύνε 
τό δρμα κα8' όν χρόνον ό nιιeιιιβ:ίe". έμάχετ,ο 
όπ'. σJτoCί). 2) μ-τ:φρ. ό Ku6ερνών, χαλινα'{ωyQν, 
KaτεuMνω.... ' , ' . 
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~vill~nc, "(' ΙΙν. ά?ρ. δ' του έγΙπτω. 
η ιίι;, -&?ς, 'ιι' (~"'γ'ς)- όνο;.ι. πληθ. lJ"r!> (iΎο,,)' 

ό εγός ι';τους ήλΙιd:ις, «ΧΡον.ιόρικος», (αί. tJ"H). 
[συΎ'(. τψ λιθ . senis Ι~ήλΙKι~νoς), λατ. "(.ν. πλΥιθ. 
5eni-U'n, γοτθ. sL~' (6A. ί". · λ. Ι"ο;)]. 

(ινίχθην, παθ. ~;: ... α' τοσ αΙ,,/οοομ.4Ι, 
~γoν, npt. 't'JU ρ:. 1lWιo. 
ήνορΙα, έπ~κ. κιx:~ Ιων. -tII ij (ά"ή~)' όνδρική 

ρώμη, όν~εία.- [χρ6λ.ΙΟ:Ρ?Χλ. άπόσπ. 403 'ίi,,6-
e"o' π6~εμoι;: 6I;1YιΡ~ ·ΙΙ,,-ήνω~- ' 6λ. ά"ή",]. 
~ν-oψ, -οπος, 6. iι, π<:ιρ' - 'Oμiιρφ πciνΤΟΤδ έν 't'ij 

cp,ciaet η .. οπ& χα1κφ""'μέ όrrΟdτΡάπτοντα, λόμπον
τα, όκτιν080λοΟ\'τα, 'χαλκό ν: • 
Έτvμ.: άδ!6. ituIloA,: ,j,,0 ψ. ( *sven-. Κατά. τιν'Χι; 

θεωρattcιΙ συ'("(. τψ o::tv"K~. sνίir.όh Ιόντηχητικός, πο
λυθρύληΤOς)·π.:;ΙSλ. x::tf Ι~π. *sίiu-,' *s(ίi)v-el, *S(ίi)V
en (φέγ'{ω,φωτΙζω), XCΙΙ *sv-en- (λCΙΤ. sono( *sven-O) 
=όντηχώ' XCΙτ' !λλοιί;._ dHcι. ' 

IιιVT-ce6lIIaa, άόρ,:- CΙ! του d"n-poUca, 
'iVTCOV, ίω·ι. πρτ. ,ου ά"τάω. 
ι\νπαςον, ι\ν;-f~σσ, πρτ. καΙ ιiόρ. cι' του d"nciζω. 

Ι
νΤΙΙΙΚώς, μτχ , πρκ., τοίί άντΙέω. 
ντο, γ' πληll. πρτ. τοσ ημ!1Ι. 
νiίιια, ΙΙνiίσμαι, _ ΙΙνερ"(. καΙ πcιθ. πρκ . • 011 d"vω, 

dnίrw. 

IIνuστρoν, τό (ά .. τίΟ1)·: ό τέτα;:nα; στόμαχος ιών 
μη,υκαστικών, έν 4ι συνετελείτο ή πέψις. 

iινϋτo, γ' έν. π:ιιθ. 'ψτ; τοίι ιi>oUμ&. 
ι\νώΥcα, Ιω ι. υπε"ο. τoίi lJ."wya. 
iινώΥcιν, ΙΙ .τ.ρσ, (μr.τιX σημ. πρτ.) ,του Il"rιoya. 
ι\ν-ώρθουν, πρ,. τoίi ά"-οeι1-6ω. , 
ι\νώιλιιιια, ι\νώιλησα, πρκ. κcιΙ άό;:ι. ιι.' του έ".. 

οχUω• 

ι\νώιλουν, -ούμιιν, ίνΒΡ"(. κcιΙ πcιθ._ προς. τοί! έ .. -
~λIca, 

ξα, 1i6ρ. cι' του ΙΙσοω (C;U·I'!Ip . του άίσσω), L
α, 1i6ρ. cι' 'to!i 1l"Q) _cιΙ του αΥyvμι. 

cίς, ι\ξώ, δωρ. ιiντΙ_ η!ει", ηξω, μίλλ. -ςου Ι/Ηω. 
ωμαι, π%θ. πρκ. του αξι6Ο1. 

Ήοί, δοτ. -ς05 Ήώ'ς. 

ι\οίος, σ, ο" <Ήώs)=ήφοS', ιφο,,' πρωινός, κατά 
τήν πρωΙαν, πρός τά έ-ξημερώματα 11 πρός τήν πρω
Ιαν, όνατολικός (λCΙΤ. orienfalis), ιiν-tΙθ. τψ l:οπέ
eιος.- 11 ώ; ό~o. ήοΙη (ένν . ωρα), ij' ή πρωΙα: πα
σσ" ήοίη,,=κόθε πρω/. 
60μcν, ιχ' πληθ. π?τ. του εΙμι, 
66νιος, σ, ο," (ή,ώ,,), auv'!lp. liντΙ tj.·6 .. a0S" έπ! της 

ά<της. 

ι\πάομαι, ιiπpφ. ιiορ. α' ήπήοσσθαι' έπιδιορθώνω, 
έπισκευόζω «μπολώνω». [ιiγνώστ?υ έτυ;.ιολ.]. 
9ΗΠλΡ, -αι:ος, τό' τό «συκώτι», λατ _ jecur' έθβω

ρ.Ττο ώ, -fJ la;a τών ΠCΙθών, κυρ. 'tij\; όργij\; κcιΙ τοίί , 
Ιρωτο;. 

Έι:vμ. : OU"("(. 'ςψ οανσ_ρ. Υόkrι, "(βν. ΥΑknόh, ΖΒ'ιδ . 

yίikAf, λCΙΤ, ' jecur, Υ.ν. ιiPX;_ή • Jecln-is, εΙ-,,'1χ jeci
nOrlSeJeCOris, λιθ. jeknos), ίcιπ . *jekv-ff, γεν. , 
"jeq e5, θίμcι ιί, -Γ/η.~ Κcιτoc τινcι~ μ:ιικ ;, ινοί συ,Υ. 
'tij~-λ. ι τό !ρλ. iuchalr, Υ.ν. iUChrACh (Υά Ιχθύος) 
«"iquor), Ρω,σ. ίkrό, jlkrA. _ 

ι\ιιάτηιισ, ι\ιιάτιισα, πρχ. κcι! ά6ρ. α' τοll dπστάω. 
ι\"άτιον, "<ά, υποχορ. -'tc; ... ήπαρ. 
Ι\n~φc, τ' έν. ιiορ. δ" 'tl).j άπα'1'ίΟΗca. 
iι1lIEδ~νoς, ή, 6,,' όδι'ιναΤQς, όσ8ενής n ήκρωτη

ριασμένος, κολc8ωμενα; 11 χωλός (<<κουτσός») 11 μΕΤιΧ 
Υιν., έστερημένος τινός 

Έι:vμ.: liβ!l;). ετυμeιλ: διιΧ τό τΙρμα -&ι .. ός π"βλ. 
0~τι&ι,,6S" ΙΙπ6 τινων θaω~.tτιχι συ"("(, τψ λιθ. OpUS 
(ΙCΙΠ. *δρ-)=εϋθpαuσΤOς, λεπτός, σCΙνσκp. Apνιi (νό· 
σος).- Kcιτ' dHou; ήπ- ( "έπ- κιχτιχ ρυθμικΥιν ιiνο
μοΙωClιψ 'tiAl)~ κ%τli τιν,χ,,, ήπ.3α .. ό" (*ή. (= όπ6)+ρ. 
n.r,., πρδλ. IlIJOVS' (=«χωλός»). . 

lιιrrcflIJ~a, ιi6;;. α' 'tt;>j) . ιI,n"IUca, 
~ncIPo-ycviις, .S' (lJπεΙ:~ος+ *".,,01)' ό γεΥενη

μένος (κα! ζQν) έν τι:! ήπεΙρ~ (έπ! τrις ξηρός), liντΙ 
ι)ΠCιιώnι;· ' 

η"CΙΡ~Υδr:, anl". <ήπιιρο;)' πρc;ς τήν lJn.ιρο" 
(~'IIλ. Tqv σΓεΡεόν, «στεριά:t). 

Ii-"CIPOc;, ιiντΙ ιί-πειρος (.ν ... Υ;;)" 'ιι' ή στερεά 
γη; ή ξηρό, έν ιi~τιθισBΙ πρό; τή'( θiλ:χσσcιν U Ησι:' 
ηΠε&lογ=διά ξηρός I1 ['):ΗΙΙ _'Ο 'Ι ηπεΙ20; ώιομciοθ"j' καΙ 
ij ιrijσo; ιiy.όμη.- 11 ή ξηρά , τη; 'Ελλάδος ίν ιiντι
~tcι,,'toA'ίi πρόι; -ςιΧι; vijOO\lt; τη~ (π,:.ιη .. τό εν ΤΘΤ;; νβω

τ!?~ι; xp6vl)~t; «Στερεά Έλλά:;» έν ιi'/τιθ!,ει , π"ό;; τΥιν 
ΠΒλ"πόΨIΤιοον κ:χ! ,i,'; νή,ου;) - 11 μ 'Υν , W Β ",ε,ρο" (ώι; , 
χυ;;ιον δ-,~μ::t) έκλήθτ, x::t~ μa,Ι); τΤι; 'EAAci~s;:.- Ή 
'Aa,::t κ\lρΙω. ίΧ:Χλsrτο c"; -Ηπειeοι;" 11 κιχΙ cai διο
σα. ήιι:εΙ20Ι- έκ:xλoίiντo αl δύο ξη~αί (στερεαί), ή 
Ει'ι,:)ώπη καΙ ή ΆσΙα _ 
Έτν,:ι..: ηπει~o., δωρ. ·ίiπει~oς, AI'JA. wίin"eeo" 

( *'ίineejo.· ~nλ-olX~. 6fer, Υε"μ. uf"r (όκτή, αίγια
λός), Ή έtuμ?λ. d.-π~ιρος (α ΟΤSΡ.+πέeα,,) εΙ .. cιι λαν-
θ:ιι-:ιμιiνη. Έ; CΙIίΤO!) τό ' 

ι\ιιε:ιρόω, μΗ. -ώοω (ηπeι?oς)' μετα86λλω εΙς 
ηπειρον (ξηρόν), όποξηραίνω (:ιντίθ. ~ιjι -e.~σ:Jσόωι. 
- Π::tθητ. γίνομαι ήπειρος, δταν μΙcι νij,,~ι; 4νώνετ:ιι 
μέ τήν ~η~CΊν. 

ι\ιιειρώτιιc;, -ov, Ι, θΥlλ. -ωτιι;, -&δοS', iι (lJιι:ειρ,;)' 
ό έκ τη~ ξηρός, ό , κατσικών καΙ (ών έν τι':j ξηρQ, 
«στερισνόζ > , ιiHίθ, ~ψ νησιώτης 11 ήπ.ιeώτιι; ξvμμ.4-
χία = συμμοχία μe ήπειρωτικήν δΥναμιν, ιiντί8. τιjΊ 
..cιυτι .. " σvιψσχία , · - 11 ό άνή-<ων η ζών είς τήν 
ήπειΡον της 'Αοίας, 'Α:Jιατικ6ς. , 

ι\~ειρωηιtόι;, -ή, όιι (ήπε,!?ώrη;)' ό 6νή -<ων ιϊ 
ό καΓόλληλ ς δι ' ήπειΡΥτην (κάτοικον ξηι:;ός, ή
πε~συ ' , ιiντίθ. τ?ίi .. η:J,ωτ&κ6;. 

η-ιίε:ρ, π~ιητ. ήέ-π"ρ, c;uy". (f)+nae)' πορό Ι;, 
πσο' ΟΟον. 

o-ncp, έπΙρ., κυ~. δοτ., του 8rι-nee' καθ' ον όκρι
ΟΟς τρόπον, όκριβώςδπως, όπcρολλ6κτ,wς οπως, 

iιncponr:ύq, "(ιιν. -έως, ίων. -;;0", δ = ήπι.!οπειι
τηι; (8 βλ . ). 

ι\ιιεροncιπ!\ς, -ο;;, δ' όπατεών, ψεύστης, «ξε· 
μΟ'Jλιστή~ " . Έκ τοίί 
, ήηερ,,,εύω, μίλ, -σω' έξαπατώ, «ξειJuαλlζι.-ι., 
φενακίζω. 

ι\"ητήι;, -οίί, δ (";Πι%ΟμΩΙ)' έπιδιορ8ωτής, έπισκευ
αστΓlς. 

ιIιni~ltw· έχω πι:ιρετόν Γι ρΤ'{ος. 'Εχ ~oίl 
ι\πίδΙος (ένν, πvρει:6.,)· πυΡε Γός ('υνοδευ :Ιμενος 

όπό ρί'{η (<<κρυόδες», «θέρμη».- 11 έ ριόλτης (κα
τά τόν ϋπνον), πνι'{αλίι.:ιν, «6ρσχνας». 
ΈnJμ. : ήπίιιλο", ήπ,ά rηι;, -ητο", ήπι6λης, -OV' 

cυνήθωι; τcιlιτΙζrιuοι , .ιx~ λέξει, ταutaς; ΠIιiι, τήν λ. ή
πlc:ιtος(=ΧΡvσαλλΙς,«πετaλοι'ιδο»"_c6 περ' τά" ~ν· 
X"O~ πετ6μενο._' πρ6λ , λιθ. drugys '(πυόετ6s καΙ 
χρυσαλλίς), ιiλι). ede (πυρετός 6λ. έ'Ι λ εν.) · ή~'ψ 
λος elv::tt συ,"( . . τ?ίι λα~. vapP5, . Q'1iS (nΤ€f\ωτό,l 
ζQον). Πocντcι τ:ιίί,:;ι δμω; εΙνcιι :Hlϊ,lXιcι . Βλ. έπΙση;; 
x::t! έν λ. έφ&Ητη;. 
ι\"lο-δΙνητος, o~ (t'jπ&ο,,+δr .. ιfω)' 6 ήπίwς (<<γλυ

κά», ήσι'ιχως) περιδινούμενος. 
ι\πl6-δωpoι;, ο .. (ήπ&ο,,+δώρο .. )· ό δΙδων δώρα 

πρός κατευνασμόν, ό διό δώρων κατσπραϋνων : 
ι\"I6-θίiμoι;, ο" (t'jπιο;+iJovμ6;)' ό πράος , ημε

ρος είς τόν -fJ-uμ6γ -rov, τ.Ι. ό ήπιος κυτά τήν ψυ
χικήν διό:Jεσιν, τοΟ όποίου τό θυμιι(ον εΤνσι rinIcv, 
ήπιος, μαλακός. 
-ΗΠΙΟΙ, α, ο .. , κcιΙ ιiττ , -ο" -ο .. ' μαλακός, ημε

ρος, πρόος.- d ένεΡΥ. ό καθιστών τι π~όoν, κατα · 
πραϋντικός. 
, Έι:vμ.: ά"(ν. ίτυμολ. Κa.τ!i τιν«ς cun. τψ λατ, 
pius (ώ; χα! τό νήτu"" xa t' :ιίιτ~~) ' ·πFIjos: "η
πύΙ:,ιος, παλ-σλcιυ. pytali (=ι.α[. : crutari_' ..;- (t·1 
liρx~) ε!ν:χι τό αϊιτ6 (κ<:ιτ' cιiιτoύ~, "ρός τ6. ~ ... ιiμX~ ή
'tij:: λ. ή-βα.ά"=β,,,&όι;, σα.νοχρ . ιt, :;λ«υ . μ- < ~ " 

ιΙιπΙό-χΙΕΙΡ, 6, Τι (ηπ&οι;+χε/ρ)' ό έχων ήπiαν (κα-
τοπσοΟνουσαν) τήν χετΡα· 

ιΙι"ίως, έπΙρ. τoίi ή ΙΗΟ$ (δ βλ . ). ' 
l\ιιλδΚΟΥ, ιiντ, ημιι:~ακo", ιiό . β' Τ~iί άμ3rΙαιιΙοκca. 
η-πou, ιiντί η nov (διάt δύο λ!,sω'I) ' ΓΙ ίσως, .-.αρό 

ΙσWς. -
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~ηoυ, ~ ~ ηου (δl& δόο λί;.), h&p: τι:\ όληθεlQ, 
άναμφl6όλως, ύποθέτω 11 xσ~6πlν ΙΙρνήρ.ω;, πολυ ό· 
λιγώτερον, πολλί;> ηττρν.- 11 Ιν iρωτήOι~lν, όλή · 
θεια; cεΤν' έτοl. λοιπόν; εΤναl δυνατόν; 
~πτσι, Υ' Ιν. πσ8. π,,~ ~06 ll3Πtιιι. . 
iιn6'rIι, δ, 'πΙθ. ιipσ.· φωνητής, κρ6κτης: ";nV'CA 

Η';ρυξ ~ δ μεγαλόφωνος κήρυξ Ι _~& ~oν ~όπoν δ
μοιον τιjΊ lππό'Cσ. Έχ ~06 

iιηύω, δω;:.. ιI.mίω· μίλ. -6σtιιι' ι16ρ. σΌ ηπΙΙσσ 
(Ιπο., ιιπι,,,)' καλΟ τινα, προσκαλΟ, φωνόζω -
11 ι1πολ. φωνόζω δυνατό, όνοκρόζω, όμιλΟ δυνατό 11 
iπΙ τη~ λύ;>~; , ήχο ιι ίΠΙ ' τ06 ιiνίμoυ, πνέω ήXηρQς, 
συρΙζω, 6οΤζω, ώρύομαl, . cούρλιόζω •. 

. "ΗΡ, τό, πolη~. αντΙ lIXe' δνοιξις, λστ. VER' -Υιν. 
χοχΙ δοτ . 'ι~o., t}ea ι;Ινσl οΙ μόνοι ciItlXy~cUyoςa; . Ιν τφ 
πιζιjΊ λlΥΨ, 

'ρCί, γ' Ιν. πρτ. τoiί έράω. 
ιιρδ, σ' έν. ci')? σ' τοο IXreaI. . 
ιίρα (IίeσfO", ιioρ . β' τ06 ιΙ,σρΙσΗω). Q!}II, ίπΙθ. 

πλ"lθ. , "ijνωμιiνGν πiντοτι μsτ~ του φaf!C1J Τι των ουνθί
των του' μιθ' 1); σημ. χσΙ το χσρΙζομ.αι: t}ea φέρει" 
τι"ί (ij έπΙ τι",)' ο:>< προσφέρεlν είς τινα δ, τι εΤναl 
όρεστόν, κόμνω καλόν πρός τινα, φέρομαι φlλlκΟς 
ItpeA. ΒπΙ"ρσ. 
Έτυμ.: όμηρο οιΙτ. t}eIX ι οοχν. Itοιρ' Όμ. σΙ φρci

σ"l~ μ.,'Cρl φΙΑπ έπί t}eσ φaρωy--IJ.ιι,.φ t}ea φaρo~ 
'Ct, - t}eσ iot'Joa (Φιριχ. ), πσpdι Βοιχχυλ . .ηeα = χάριν 
(μιιτ.χ Υιν.)· ί~ όνομ. *F.,e (πρσστaσ!α, όφοοΙωσις, ά
γόπη, χάρι,) ' π;:.δλ. ·Ηουχ. cβρί"20'" μ.η&A~. ΗΙ
IIXeIιJjd"o". χσΙ οσνσχρ. -νίiΓΙΙ- (προστασ(α), ν[Qδ'tί 
(ί; lσπ. ~. νΘΓ(υ): 'λλ. ΙρυσiJ.σ,) , Ζ.νll . ν4Γ- (κα
λυπτειν). 
-ΗΡλ, Ι_. -HPH,"ij' ή yνwooτ"ij Oaci,"iι 1υηο τ'" ';'ιιt

μ«Ιφν, ή 6aσlλισσα 1Q'I Θ~ών, άδελφή καΙ σ'Jζυγ:>ς 
τοΟ Διός. 'Ε; σ!}τ06 τό . 
Ήραίος, σ, ο',,' ό της "Ηρας, ό όνή!(ων εΙς τήν 

'Ηρον Ι 'Cd 'lleσίo" (ίνν. lιρό,,)' ό ναός της "Ηρος 
(HerAeum) 11 'Cd "HeIXiIX (ivv. Ιερά)' ή έορτη της 
"~ς, . 
ΉΡλΚλ!ΉΣ,ουνΊ/Ρ. Ήρ!lιι:ιηc;, δ·Υεν. Ήρσ.ΗU.Ο~, 

ΟΙι'I'.Ιρ. "SeIXxUov" IiΠ. ΉρσκMίo~' 1Ι0Τ. Ήρσ~AΙ.ϊ, 
συνΊ/Ρ. "HeσHUII, ΉρσΗλεϊ, έπ. "HeIXHMj. · αΙ,; Ή· 
ρσκUεσ, συνΊ/Ρ. "HeIXHAιίi, έπ. ΉριχκΜίσ, σπαν . "8· 

.ρσΗΑ';;,μΤ-Υν.lΙ' χσl "ΗρσκΑ';;,,' Κλη τ. 'HedHMI" Ή
ecixAIι." ίν 'tv Ιων. IΙlσλ . απιχντωσl xr.ιΙ οΙ ιiκόλoυθol 
τόποι: Υβν. "HeσΚAέO~ ,κΑεν., ~clτ. 'HeIXHAii" σΙτ. 
<ΗρσΗλέσ' ό γνωσrός ~ρως καΙ ήμrθεος Ήροκλης 
().στ. HerculeI), υΙός τοϋ Διός καΙ της 'Αλκμήνης, 
ό περιφημότεΡος TQv Έλλήνων ήρώων- Τι Κλ 'Υ)Τ . Ή
ρ4ΗΑι" έχρ"Ισιμοποlι,το συνήθω~ ώ;; έπlφώνημ~ θσσu-
μσομου, όΡΥης; Τι IIUOIXp.oxatIX~. 'Ε, σ~τoσ το . 

ΉράιιΙι:ιος, σ, Ο", ώσ. -ο" -ο" ('HeIXHA';;.), ίπιχ. 
<ΗρσΗΑ';ιο.,." ο,,' ό άνήκων εΙς τόν Ήρακλέα, 
λστ. HerculeU5 : βl" <ΗρσκΑ.,τ., = -fι βΙσ (δύναμις, 
ρώμη) τοΟ Ήρακλέους, -τ. Ι. ό 7διος ό Ήρακλης 11 
Ήράκλεισι o'C1jAIXI=OI στηλαι τοΟ Ήρακλέους (τό 
δύο άπέναντι όκρωτήρια, Γι6ρολτόρ καΙ KeυtA).
TQ Ήρ4ΗΜιο", ίων. -ή.ο" = ό ναός τοΟ 'Ηροκλέ
ους 11 'Cd <HράHAιrισ = αl πρός τιμήν τοΟ 'Ηροκλέ
ους γινόμεναι έορτα/.- U "ΗράΗΑιισ Αοvτecl=θει::
μό λουτρό. 
Ήρσιιλiiς, συνΊ/Ρ. ίκ τ06 <HeIXHU",. 
ι'ιράιιιιν, μίσ. ιiόρ. σ' τοΟ σίρtιιι. - '~σ< πιιρ«τ. τ06 

lρσμ.αι. 
ιiρδρον, ι,, ι, ιiόρ.δ' '1:06 ΙΙΡσρΙσΗΟΙ. 
{ιρδσάμιιν, μίο. αόρ. σ' τ06 'edoμIXI. 
ι'ιΡάσδιιν, πσθ. ιiόρ. «' (μιτdι μίοης; οημ.) τ06 Ι

eάομ.αι. 
ι'ιράσσστο, ·Ιπ. αντl "edoIX'Co, Υ' 'ν, ciop. 11· του 

'eά.ομ.αι. . 
I\ρlιτσ, γ 'ν. μί\!. αορ. σ' , του aretιιι. 
(ιράτο, -Υ' 'ν. πρτ. τ06· ΙΙράομσι. 
6pcδIιv, χσθ. αόρ. ιχ ' τ05 a1eitιιι. 
Λρcδoν, πρτ. τ06 Ιρέ8οω. 
Ιρcι, γ' Ιν. πρτ. -του σΙρΙω. 
"ρcισσ, ιiόρ. σ' '1:00 έeιΙδω. 
iιρCμΙ χαΙ iιPcμ6ς; ίπΙρ.· ήσύχως, σιγό, μαλακό, 

-
έλαφρΟς U όλΙγον Τ,Ι, έλαφρQς 11 6ρoδtως, όΡΥα.
'fό ι1Ρί(σΤον 'πΙθ. ηριμο., ί, σδ πρσtΓ'Χιτ~t\ τδ ' 'tr:Ip., 
ιiπlXντ~ μόνον 'ν τιρ συΥΧΡΙΤ. βσflμιρ ή1ιμ60'CΙΡΟ,' ά,ντΙ 
του ιiριμο. ιiπσντιJ ώ; Oatlxo\l tiσθμoiί το ";ριμ.αiο,. 
Έτυμ.: "j!iμIX, το_ προ φων. ι,ρΙμσ, ίοχημlχτΙοθ"l 

xr.toτ' ιiνσλoγΙσν προς; τα d'C(lΙμ.α,· IιeaμIXio>, .,;ρ.μtιιι.· 
ήe-μlζω' ΥιΙτ8. rlml5, -1115 (ήρεμlα) (lI~δλ. "·η .. ουΥΧΡ. 
ήρεμΙσ'Cιρο,), Λιθ. rimtl (ήρεμΙζω), ' Γornόs Ι γαλήΥη), 
Q~voxF. rόmιιte (κόθημαι ~συxoς, έφησuχόζω),' 
Ζινll. ram- (όνaπαύoμαι), riima yeltl .. (KaTonpo(Jvw), 
rίimAn- (όνάπαυσις. εΙρήνη), 8Ιτσ λ18. rem"l (ύπo~ 
6οστόζω) , πσλ-ιρλ. fo·rlmim (τoπoθετΙ~»), «·-remίδ), 
Ισπ. *rem- (ύπ06αστόζω, πoρηγoρQ). 

iιΡEμσίoς, σ, ο" (ήρΙμσ)' 'ισvXoς, ότόροχος, '1-
ρεμo~.- ΈπΙρ. -σΙ~. 
iιρEΜCστEρoς, σ, Ο", ιiνώμ. ου-ΥΧΡΙΤ. τοβ ήριμσίο,' 

δλ. ήρέμσ' έιιΙρ. lιρειuσΤΙIω,. . 
iιρCμcω, μeλ. '';σω (";ρΙμσ)' εΤμαι ι'\ρεμος, .τηρώ 

ήσυχΙαν, κόθημαι φρόνιμα. 
iιρεμI, ΙΙπΙρ. αντl ήιΙμ.α (6 δλ.). 
(ιρcμlσ, -Ij (ήιΙμσ)' ήσυχΙα, όταραξ/α, όκινησ/α. 
iιρεμlςω, μΗ. -Ισαι (ήιΙμσ)' . ποιΟ τινα ι'ιρεμον, 

τόν κόμνω νό ήρεμήσι;ι, τόν KαταπραίJνω.- ΠIX~ητ. 
εΤμαι ι'ιρεμος, γαλήνιος, όναπαύομαι, ησυχΟζι.ι. - Ι. 
<Χμτβ. ήρεμΟ, εΤμαι ι'ιρεμος, ι'jσυxoς. 

!\ρεσα, ιiόρ . σ' τoiί ΙΙρΙσκω. 
6ρΣτιaα, ci6p. σ' του σlριr:Ιζω. 
δρtuν, ίων. ίiντΙ fjeov" πρτ. ~o!! alflitιιι, 
DHpιι, Ιων. ά,ντl σΗρσ. 

ι\ριιμαl, πσθ. ΠΡΧ. τ06 σΙρΙω. 
Ijρήμωσσ, iό". ΙΧ· το!! lρ"μόω. 
Ιιρήρει, γ' Ιν. δπιρο. -του' ΙΙΡσιΙaΗΡΟ. 

~
ρήρcιστo, Υ' Ιν. πcι;θ. 6πιιρο. τοί) 'ριΙ&.. 
Ρδιιν, πσθ. αόρ. σ' του σίρω. 
ρι, (t}e), έπΙ:-; ένωρ/ς, πολύ πρω/' llμIx 'fea 'Cov 

~$ρoυ, = μόλις iΊPxιζε τό θέρος, ένωρlς κατό τό 
όέρος. [δμ. t}e' <*ιlIJ/ae-, πρδλ. λ. λ. δμ. ήΙιiιo,. 8· 
eι~το"]. . 

'HpIIIv6c;, δ' δ Υνωοτό; nΟ1:lιμ6" 6πδ τ06 <Ηρο· 
Μτου IIFciIoτOV μν"lμσνευόμΒνο;, lΙιcLοημο; 116 ίν 'tV μl}θο· 
ι.'JΥΙCf. χατσστci~' μΤ-Υν. ουπροιφεΙ; ι!;'λσδον το6τσν ώ; 
τ?ν llill!)y, άλλοι 11. ώ; τ~y Ροllσνόν Τι τον ρηνον. 

iιρίδμcoν, πρτ. τοο de,t'Joμim. 

~
ρίδμιιμaι, πσθ. Π,Χ. του άeιt'Joμ8tιιι. . 
ρIΙΙΕ, γ ' έοί. ιiμτδ. ιioρ. δ' τ06 'eC(Htιιι. . 
plv6c;, ,;, 6" (t}ρ)=έιιρι"ό,' ό όνήκων ~ όρμ6-

ζων είς τήν άνοιξιν Ι 0~1I' . ήρι"ό" χσΙ ήρ,Ν ώ; 
έπΙ :-ρ.=κατό τήν δνοιξιν. 
ΉΡΙΌΝ, τ6' τόφος\ τύμ6ος, μνημ~qv.- [δμηρ. 

*F.,elo,,· πιθσν"ij οχίσl. πρό; τδ οιινοχρ. νrQδ!tl, ΖΊνll. 
var· (καΜπτεlν, σκεπόζειν), πρ5λ. δμ1jΡ. "eσ, 11Ι1'1:., 
IίeIX"o, (==πρoστότ~ς)). . 

ι\ρι-η61ιι, "i" θ'Υ)λ. 'ΧΙθ. (t}e,+noUtιιι)' ή τ6 . πρωl 
περιφερομένη, δαδlζoυσα 11 dι; oUo. = ή πρω/α, ή 
'Ηώς (αύΥή). 

!
ριηον, ci6p. e' τ06 leιΙ_, 
ρlσα, ιJ6ρ. ιχ' του IρΙζω. 
ρκσ, ηρμσι, έν.Ρ-Υ. χ(ΧΙ Itd. npx. τ06 ar(ltlO • . 

iιρμcνος, ", Ο", μτχ. πlΧθ. πρχ. τ06 ·~ι_ •. . 
iιρνEίτo, Υ' Ι",. πρτ. '1:06 ιle"ioμIXI, 
{ιρνιισάμην, ιiόp. ιχ' τ06 ιIρ"aoμIX', 
{ιρ6aιιν, πlΧθ. ci6p ~06 ΙΙΡόω. 
Ρόιιιιν, μίο. πρτ. τ06 σίρω, 
ρησξα Τι !\ρησσσ, ci6p. σ' το!! 4e-tcit. 
ρριισα, ci6p. σ' το!} Ιρρω. 
ραα, α6ρ. 11ι' τ06 deIXelOHaI.- ·. ώο. τοδ · ι,ιοι. 
,ημcνος, μ-ιχ. ~σθ. πρ~ ' τ06 . q'Cάtιιι. 

ρτύναντο, 1" πληθ. μίο. <Χ6ρ; σ' ~06 cle..w.. 
w yov, αμ'1:δ. ΙνΙΡ-Υ. αόρ. Ρ' το!! qι(ιΥομcιι. · 
• ιιδΙΙΕ, Υ' 'ν. ciop. 5' τ06 I(lVΗtιιι ' . 

ιlρ~iι~~6μιιν, ΠjI'I:. "tO!) ~flIOμiι,· ώο. μ..!o~ . • p-s •• 08 

ρω, 5' 'ν. πρτ. τοlJ clecίoμσι. 
Pft, ΠΟΙ'Υ)Τ. ιJντΙ Ifem., δοτ. -ιοl! "etιιι,' ιιΙτ ••. ;'" 
ρωΕιον, τό - ι)e4ίo". . . 
ώησσ, α6ρ. ιχ' το!! IflιιιMtιιι. . 
ιιιός, .. όtι, (41ω,)' ό όνήκων 1\ 'όρμδζων 



- ' :-ης 

είς ηρωας, ήρwΙKός· 11 ήΡ»'Ηό .. μl~e:ι" 1) t}JΟ)'Ηό~ 
οτ/χο;. ό έξόμετρος, τά δ::ικτυλικόν έξόμετρον. 

ι\~ίνl,l, ~ι),. _~ , xcι.ά. Oυ'ICΙ!;Ι. ι'jρyνιι, ΟήΧ: .0u 
Ι//!<.Ο;" -t,ρωΙ .. ; . . 

Ξ
·ICNί, .. C:Ι. Οtr=ι)"ω ... ~, (8 δλ.); 
~-l~, tj=ι,gωl"" (6 δλ.). 

ν, .πρ., .οί) άιιioμo. •• 
ι'ιρΥον, .~. 6 ναό::; (η βωμός) r"ιpωoς' o~. τοί) 
ι\ρyl>ςι" ιr, 011'. συν"!ιρ. τύπο;τοίί ή]ώ.o~· 6 όνή-

κωγ Τι όρμόζων είς . ηρωα, ήρι.ιικός 11 d ι7ρφo~ {ιiνν. e ... ,.~ό"=Τό ήρί.ιικ6ν μέτρον, έξόμεη:ο;. 'F;x τοίί 
"ρως, b·: yev. Ι/ιωο". ιίττ. 11]0)' δο •. ηρω., συ,".Ι ρ. 

ηeφ' ι:ιΙΤ .... η;?Ω1c:ι. συνΊ/Ρ. I/i]UJ' πλ1jθ. άνομ. ηι?ωl~. 
cι! •. ΌCIICι". 'οπι:ιν, χCtτά. aUVi1!? -ω;' r"ιρως. cηΡWoς».
ΠCΙ?: Όμij;;φ 'iι ε'ι'I~~CΙ χι:ι! δ .ιτι.ο;; τοο ij~ωο. δι!ν Π Ξ - ' 
ρια,:ιΙ; .. cι~ . • ί,; παλiμιστi; μ~vον, άλλΟ iιtονίμε-;cι~ Ι!ι, ' 
πιXv-τ;ι:ι cέλέύ~ρσν δνθowπον» τ'~' έποχη, ιiχιΙν1jζ, 
διtω; ε~ ιίαι~oύ;, xij;.tJX!1; )' .. ιi,- Kcιτά. τόν Ή~Ι03~'1 
οΙ .~Hρωε; άπε~ιiλoυν ,τΎιν τε-;ιΧ ,::' Τ1jν Υι'ιεά.ν τοίϊ iνθ;:.ω
πινόϋ yjyou;, οϊτινε; εΠΞ~!1ν 'π .,ό τω,ι θ1j6ων xcιΙ τη; 
TpoΙcι, . xcιΙ τι-χν :ίνώ":εp?~ τω, ::;ημε;;ινιίιν ιiνθpώπω'l . 

- 111 Ό ΠΙν~ι:ι;."; πχ,? ~"τq. τ?ίι; ij ,::'OJ!1; ώ, ΥΞ 'lε'ι. '1 μΞ' 
ai~?ur;~ '" με :α.;ύ Οει»'Ι ~ιxι i'tθ;ώπωνt ώ; ήμιlJιέOυ;, 
εΤτε .Ιχον yaV" 1jIJYj έχ θεών , ώ; ό Ή~i1χλη, ή δ ΑΙνεΙ 
cι" .Ττε έχ ΌV1jτω", δσχκι; δμω; αϊ :ελε~Τi1LΟ: οίιτοι εΙχο'l 
π;;C'σφίι;~~ μεΥΙστ-χ; bn1j~ eal!1' ε : ; τό άνθ;;ώιτι " Ο'1 ya ,Ο ;, 
ώ; ι: θ1j:1sύ;.- lν ΕΙ; ' μ~·Γ" χ~ό'loυ; οΙ ijρωε; Τισ-χ, 
«κατώτεραι έγχώριαι θεότητες», προστότιδες φυ
λCιν, πόλεων κλπ. 11 έ' '..I.eijvxt; ':81.':$; 1j]...,II~ Inth)lv
μα. i\oi1v' Bx~Ι" ?:, ιί;τό τοίι; Ιιτ-, Ι,υ; Η-χlSον τιΧ ά.ό

μcιτCΙ των cιΙ ~'χ-χ :ruλi1ί 1I ώ; η!ωε; ίπίσ1j~ ελcιτ;:.ε,j
οντο οΙ Ι~ρυ:cιϊ πόλεων, 
Έτνμ.: ~],ι)ς, γε 'ι , -qg...,o; < *IilUJF·o~, 'Apy.lji]oo;· 

ήρωί",ιj , η lιP 41. 1)g..jlς, -[δο;. Κ;;1jΤ. ι7ρώααοα ΙΠΡlSλ . 
a ... afH1aJ, Τ,'Ο :":: ' >'.,Χ. ήρώ.~oα, 'lρφοοα (ΠΡlSλ. βαοί
l'0α:ι v.λ/t.)-· ή!ώ.ος (ήρό.ος)· "gφoll'.-Bi1a~xr. σημ. 
« προστότης, ύ ,lερασπlOrής » , πρ"λ. ιίρl'. ~HgQ<·HeFQ 
(=ή προσ ι ότις, πολιοϋχος) λcιτ. servo (=διαφυ· 
λQoow δθικτον), ZS·I~. h",urv",II' (=όγρυπνCι έπί 
τι "ος). . 

ης, δω? ιίντΙ ';", Υ' ~,'I, πρτ. ,00 .Εμ... 
ισα, άτΤ. ιiό". cι' τ?€; ~~...,. 
~αα, ιiόp. cι' τοίϊ η JaJ. 
~αι, 6' ένιχ. το') ι}μα,. 
~ααν, Υ' πλτ;θ. π"τ, τοίϊ IΙμΙ. 
aσαν, ιίττ . ιiντΙ flδεαα .... Υ' πλ1jθ. (ι~ρσ. (μετ,χ σ1jμ. 

π .... ) του oBcι.- 1I άντΙ η.οα", Υ ' πληθ. πρτ. του ι:Ιμι. 

"σατο, Υ' Ιν. έιτ. άο". cι' του ηJoμα •. 
ησειν, ιίΠί':ρ. ItiH. ,00 ϊ"μι. 
~δα, cιΙoλ. ιίντΙ ';;. 1)' Ι 'Ι. πρτ . τοίϊ εlμl. 
~σθαι, άπη) , ~oίϊ η:ιαι. 
Iιo!tcv)UY, π:;τ . τoιj άοθενέω. 
ί\σ!ιιν, oιx ~. ιiό ;, . cι· τοίϊ ηδομα •. 
6σθιιν, ιί~τ. πΧθ. ιiόρ. cι ' ,ου άl[&aι. 
~σ&~π?τ . του έοθΙω. 
6σ l.μιlν~ άό;;. _15 ' .τοίϊ αΙolJ.ά ... oμα •• 
ίιίσ ~pτ. ~oυ 10(J.UJ. 
ι'ιαl-cllι'ι;, έ; (ϊ"μ.+'πo~γ φλύαρος, μωρολόγος 

(χυ? δ Ζ.'ς ετ" = 6 όφίνων νό τοϋ φεύΥ;)υν λέ
ξεις, ό έκβόλλων λέξεις, 6 εύκ6λwς καΙ ταχέω; 
λσλι:'νΙ 
ηαχειν, auv'!lp. ,uJto, ,00 ηαΗεε ... , γ' έν. πρτ. τ05 

άσκΕ». 
ίσμσι, ιίτ • . πcιθ . πι:χ . του ά.Ι δω. 
άσμεν, ιίττ . άντΙ 6δει :<~,,, cι' πλ1jθ. δπε;;;σ. τοίϊ olδcι, 
~σo, δ' Ιν. Π?O~Τ. -:ου ημαι. 
~σα, iττ. ηττα, -ης. f,' iντίθ. .ιρ "ικ,,· ηττα, 

όποτυχ/α 11 μδτά Υ_ν. ;jποχώρησις εΤς τι(να), τό νό 
νικδτα/ τις ύπό τινος . 'Εκ ,OU 

ι'ισσάομαι, άττ. ι'jττάoμαι, μίλΙ.. μίσ. χcιΙ πcιθ . 
ιtττι7ooμcι., ι,σo"θήo~ΜCΙ.· ιίόρ. α' tJooolt'),,~· πρχ. 
ΙΙττ"μα,. - Ίων. EσσόoμάΙ(ΙSλ. 1..).- Π:ι.θΥ,τ. (ηο
οαι .. )· εΤμαι /100<.0", τ. Ι. κατώτερος, όσθενέστερος, 
άπό τινα 11 εΤμαι ήττημένος, κατατροπωμένος" ύπο
χωρQ, "ποτό"οομαι U an;ι:ιλ. νΙKCιμOΙ . υ ω. νομι1'?' 6-

. -~ . • , - Γ - Ρ " Ζ . ., . ~ 
~O;, νικΟμαι έν δΙκι:ι, χανω τήν δ1ιcην, χάνω τήν 
ύπ6Βεσ/ν μ::>υ . 'Ε; Cι,jtP.ίI τό . 

ι\σοιιτcος, α. O~. χχΙ o~ι,. πλ1jθ. ι7α:JJ7τi«, ' Ρ-ΙΙΙΙ~ 
έιτΙΗ.· πρέπει νά νικδτα/ τις, πρέπει νό ύΠοτόσσετάι. 
οοοον, ιί:τ. πρ,. τ?ίι άίοοω. ' 
ηαοων, ~oσoν, Υε·ι. -0 .. 0,' ιίτ~. · "ττων· ' (ιaν. : 

lσσων· κατώτερος, άjθενέ,πε;qος, . μιίφότερ()ςll 
μιτά. ,ιιν. προσ, άσθενέστερος από. τινα, όν/καΥος 
νό άΥωVΙjθ(j πρός τι.α, 6 ύποχωρων. είς τι (έν χρτ,_ . 
σει ώ; άνώμ. atJYK ~ . το!) θετιχοϊϊ HαHό~' πιθ , iσΧ1jμi1'- ': 
τισμsνοv εκ ' του ';κ«. μέ ΙΙπl!;;θ. ' τό ηκ.I7ΤO'~- [lJc« 
τ'ήν έτυμοΙ.. ISA. ';κll] 

~σται, .Υ' Ιν .. τοίί _';μαι. , _ 
"οτε, cιττ. cιν:Ι Π JIHIl, 15 πλ1jθ. δπεp~. ΤΟΙ> ·,είι)φ. 
!ίοτην, ιίντΙ "την, Υ' διι·ίχ. πρτ. ,')u εlμJ. 
αοτιιν, άττ. άντΙ 65εΙτιlν, 6' χ-χΙ Υ' δυϊχ, · 6περο. 

τoiΊ ·ιίδω. 
'~στo, Υ' Ι 'ι . πρ:. 1:?U ημ:Ζ •• 
ηστον, ciV1:i ή,ο1'. ΙS' δu tκ. πρτ. τοίϊ εΙμί. 
ιiοτωσα, ιίόρ. cι' του άί'ο·,ό». 
~oiίία, o'jδ. πι.1jθ .. τ~ίιηl1υ1.0;. ~., Xi-Tι~.t ώ;~? 

ήου1.ϋ · 
ι'ιαύχC!r;ω, μιiλ. -0'.0 (η7νχος)' εΤμαι ~σuxoς, δνα

παύομαι 11 τό ήσ ... χάζο ... τη; "υΗτό,=τό ήσuχώτερσν 
σημείον τι;ς νυκτ6ς, τ . ε . τ6 μεσονύκτιον. 
ι\ουχαίο., α, ο .. , Π~Ι1jΤ. ιίντΙ ηουχος (11 6λ.) . ' 
ι\oiίxάΙτιJ:Ρoς, α. ο ... , ~νώμ. συΥΧΡ. τοίϊ 'ηουχ<>;, 

ή"υχιιϊο.;. 
. !\ouxo, δω". ι70!}Χ~, έ ,τΙ? ταίϊ η3l1χος' ήσύχω:;, 
ηρέμα. 

ι'joixicι, f" δω.? 6σηΙα, (ηaιιχo~)' ή::ιυχΙα, όι<ι
νησ/α, όνάπαuσις, σιωtfη Π ι,ο ... χ, .... aΥω i, ει.ω = 
ήσυχόζω, εΤμαι έν εlρήνι:ι, όναπαύΟ,.Jσι. 2) ή' 
ρεμΙα, όνάπαυσις, άνόπαυλα, εύκαιρΙα (ι.-χτ. ot:ίum).-

ι'ισύXίμaς, Ο". δωρ. 6σύχ-, nO~1j't. ιίηΙ η Jιηρς : 
( ο 6λ. ). .. ' 

ι'ιΑUXιoc;, Q" (χcιΙ σπcιν. -α, -ο,,). Itο~ητ. ιίντΙ 1;

o:.lxos· 
OHIV"'XOI, lJωρ. δoUιoς, ο,,' ηρεμος, ~~υxoς, 

άκΙνητος, έν όναπαύσει: εχ: ηΟ"'1.0ς=μένε .ι'Ίoιι~oς" 
ήσύχαζε. 2) ηρεμος, πρδ::>ς .- · ΙΙ Τ" π~cιθ. του 
έ:1.(1jμi1τΙζοvτο ά.νωμiλω; : ήoυ1.c:ιί~εHoς • . -αίM~oς' 
iH' όμως χαΙ ήσνχώΤΒρος.- I1I ίπΙρ: ήaVxω~, 8>0. 
ήου .l.ii, τό ~ ' o,}~. πλ 1jθ. ηουχιί iλcιμδciva.ο x'r,ιΙ ω, 
έ ,1Ι~ . iντί τοίϊ ήούχω;. 
ΟσχυΥκα, :tI'X. τοίϊ algxfwUJ. . 
gσJ:~\ιμαι, Π!1θ . n;JK. τοίϊ alox,VII'<.O. 
IσlXι.ινσ, ιiόρ. cι' τ?ίι uloxv..UJ. 
ηοω, μiι.. τ-:;ϊϊ ϊ".~ •. 
~-τε, 1) η τε, σύνδ: Τι xcιΙ, 1) 8πΙ01l'. ' 
"τε i'/t! ηε:ιτε:, ο' πληθ. ~τ. τοί} .lμ,. 
6τηχα, ~lη.:,α, . πρχ χ~Ι ~όρ. cι' τοί) αΙ~έ<.O. 
IίTrtv, Υ tu ιχ . πρτ. ,?υ .,μl. " 
6τιόαα&ε, 6Τ1όωντο, ίπ. ΙS' 1'αΙ Υ' πλ1jθ . πρ., τοίϊ 

αlnι;1014'lI, , 

6'l1δοάμιιν, ' 6τfiίμαι" μίσ. ιίόρ. cι' 1'CΙΙ ni1O. πρχ. 
-:r;i) ·αΙτιι1.0μαι. 

η-τοι, σύ 'I~. : 1-:'; το.' βεβαίwς, όληθCις.- Ι 
. =η το.' ιϊ τςι δντι' ciχολουθοuμe'ι? 'ι Μ ΙΙπό ,-:;ίϊ η 
κείτχι ά.ντΙ τη, δ~πHI; διcιΙ;;εύ;εω; (η ... η , . 

ι'jΤ;Jίμασμαι, πcιθ. ΠΡΧ. του Ίτοιμiζω μΞ:ά: μέ". Ο1jμ. 
ΤΗΤΟΡ, τό, ίν xρήσι~ Χi1Τ' ό ',ομ, Xi1l cιίτ. μό 'ιο .. ή 

Κ4?δ[:ι. 
'EΠJμ. : ';τορ KUp. ~Ινcιι r,ιΙoλ. τύπο, άντΙ *';:ae' 

ήηΟ Υ (βλ. λ . ), ιίπλ-σι:ι~. όedre, πσ;λ-Yβ~μ. Qd",ra 
(φλΙΨ, τένων), innιϊdiri (έντ6σθια), L~λ. ίη - ",th",r 
ι( ι< ελιι:. *en-δtrο)=έγτόσθια. 

WHTPIOM, δωρ. δτριον, τό ' ό στήμων (τό cστη
μ6νι») ύφόσματος Ι! τό cύφάδι» ίχ:ι.λεΙτα · Η26κ" 11' 
xcιΤά πλτιθ. r!i ητι,α = ϋφασμα λεπτόν, διρψο ιιές 11 
6θεν, η~ρ.α β"βΙωll,=φύλλα κατεσκευασμένα· έκ λω
ρίδων παπύρου σfσ.ι~οειδCις π~Πλεγμένων . . 
Έτ ... μ. : 17Τ2'0" (χαΙ ή,τe,lο"ι' πιθi1'4i\ς εΙνCΙ\ όρθΤ, -t,. 

πcιλcιιόθιιν συσxίτ~σι, τ~; λ. πρ~>. τό I1rτoμα, 'ατημο
ν/ζω)' χιΖ.ΤιΧ ,~'ICΙς; v.ωΤ.j)ου~ ΙΙ~'I βν ιί~x~ F (ιτρ6λ. 
δμ1jΡ. Ιn-ήτe.μα~ = ένυφoσμένC>ς, Iieav, πυκνός, πο
λυόριξ)μοςΙ 1'~Ι .Ιν;lι\ ιιωπ. ,cjί ο:ιν"χj).νά/atί (όφ;;Ι-
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νω, πλέκω), παιλ-o .. ιuι. vltl (περιτυλΙσσω), λιθ. vy'tl ' Ι iιICω, · δ(J)Ρ. 'QjCu' μ'λ. -';οω' ήχώ, άντηχώ, κρο-
(συστρέφω), λ%l'. vIej; (πλέκω, ύφαΙνω). · τώ U μιn' αι!τ. συοτ .. άνl'lΚ. ιΙχώ iί. λ"oγ, χωΗυτό.,,=έκ-
~τpoν,. 'tC (tfτόρ)' 'τό 'όπογόστριον, λαιτ. abdpmen, πέμπτω, όν~!,έμπω (χυ~. κόμνω νό rτxήσι:ιl ·. Ομνον 
~"α, ι\ττlι,~~αl, I\nων Μπ. άττ. ·ηlποl «νl'! ijooa, ' Τι ~ρην<?ν. Ι'.χ τo~,. . . . • 

ι}ooάoμaι, η3αω". ΗΧΗ. , δω..,. 6Iα,.,,· t}xo;" ό ' ταρ.Jχωδης bόρu-
Ι\τω άντΙ Ια,ω Υ' Ιν. · Προ,τ, τοϊ> · .• ΙμJ. . δος του δχλou, Τι 6 Ρόχοος τη; oaλόσσης χλπ. 11 
1\0, 0;:Ι,. τ!)() ,;~" άν\Ι Ι~ (= κολός, γεννάτος)' παι~ό: .τι;,Τ~ ·fr-oιy. ουν. ώ, τό Ιαχή = κραυγή 6δύνης, 

ίν τοτ, oυve~'toI, μιτόι του .lJ- Τι I;i- ώ. πρώ;;ου συ'#- 8ρηνος. 
θ.τι:χ.,ϊ> τ05τό cuxvόI _χτιΙνιτοιl ίπ. εΙ, ήϊί.· (6λ . ·εν clJ-); ΈΤV~I ήχti, tωρ. 'oχιl (*Flixo)' ήχώ, -ον,' "ΧΟ, 

ηίίδιιαα, .ιιUδιιιια, άό". rx: χαιΙ πρχ. 1'$0 alJΔCΊClO. (π?6λ. 'Αρκ. FιixOi; Xoιλκι~. f'a:Xv; ώ~ κυ? Ο'IC;μοιtci)' 
ιι6δoιύμouν, πι;t. του .lJ60χιμφ. ήχέω' έπ. ;;χέτα, ήχέτ'7;'. ήχεϊΌ,,' δμτι? άμφιοιχυϊα' 
ιιUδων, άtτ. πρτ. 1'06 alJΔCΊoι. ιαχ,; (*FιΙ:~%ίί)' Ιάχω (*FAi=aXω). Κοιτά tιναις; ouyy. 
ηiλnαα, άόρ. οι' του alJUCIO. . τljί άπλ·σoι~. ~w6z4n, swezan (όντηχώ), sweJ;, ' 
ηύ!Ισθην, ποιθ. άόρ. οι' του alJΙΙζ,.. swoez. (8όριJδoς), Παιλ-σοι/;. swδg4n ιήχώ), rOte. ga-
η!ξά!JIIν,. άόρ. αι' του wxoμoιA. swogjAn (6νοστενόζω), λιθ. sν4gίύ (όντηχώ), λιιττ. 
ιίU(ανoν, 'Πρτ . τ06 alJξά"φ. swcιdfet (κροτώ)' ι!ν ~aolv 6πι:ixIII~αιι ίοιπ. ρ. *(s)vagh-. 
ιιύξι\3rιν, ιιϋξιιμαl, άόρ. αι' χαιι. παιθ. πρχ. το!! - K:ιτιi .ιναι;; ' ΟΧΙΤΙΧον ιΙναιl χοιΙ tό λοιτ. viίgio, λιθ. 

alJ~yω. v6grcι.ntl (κλαυ8μηρΙζω); . 
ιι~rιιια, ιιiξησα, πρχ. χόt! άόρ. οι' 'ςου αlJξιί_. ι\1ι\Εlς, ι.οοα, ι" (ήx7i):' η)(ών, κΡοτών, πατo~ 
rιυpoν, rινιιcθην, _νΙΡΥ. ά6ρ. β' χοιΙ π:ιθ. άόρ. 01' γών, ρΟχ8ωγ. ~ .. 

't'Jii ιiιρloxω. ι ' 'iιrιμα, -αΤΟi, tό (ήχέω)' ηχος. . 
1ιιΊc;, oό)~. iιύ, .Ιπ. ιiντΙ, Ιίι, (8 6λ.)' κολός, γενναΤος. ι'ιxrιτής, -.oiί, δ. χαιΙ ήlrιτιιιόι;, 71, δ7.~nriΠJ' (8 6λ.). 
l\iJoa, «όρ. οι 1'06 ιΙυClO (8 6λ.). I\XI, έπ; αιντΙ fι, έπΙ?: δπου. 
iιύτε, ίπ. σιΙνδ: δπως, ώc, κα8ως.- 11 άντΙ τ06 Ii ίixθετo, Υ' iv. πρτ. του ~θoμ.o.ι κοιΊ 'χ60μ.σι. 

=r;, παρά (μόνον &.παι; πιι;;.' 'Ομ. Ιν tij xpijoat ταιυηί : "θxrιμαl; ποιθ. π~x. τοίί εχ{Joομιιι. 
"έφο, μaMί"τιιιo" ήιίτι n/oIIa = «Πίό μαΟρο όπό ίiιθιινΊ ·ποιθ. άόρ. οι' τοίι α)'ω, 
τήν πΙσσα-)' 6λ. 11, Ιμτιρ. ήc (=η). ίixθrιpa, άόρ, οι' τοίί έχ{Jαί~ω. 

ιιύτιMΩlσμal, ποιθ. πρχ. tOU nτριnΙζω. 6χμοσα, άό~. οι. ' τοΒ aΙχμάζω. 
ιιUlol8lv, πρt. 1'06 wχομαι. "xoc;, δ = "'''7 (8 Ολ.). 
'Hφcιfστειoς, σ, ο" (~Hφαιoτo,)' ό όνήκων εΙς ι'ιιώ, δωρ. άχω, '1,' Υιιν • . -όo~ σιΙντιρ. -ο;;ς = ιixΉ' 

τόν -Ηφαιστον, λOl •. Vulccιnlus n τό ΉφαιστεϊΟΥ rι η-ως όναπάλλόμενος Ικραδαι . όμενο:;. όντηχών), 
'ΙΙφσΙοτειο" (Ινν. ι.,ό,,) = ό ναός τοο ΉφαΙστου 11 «ήχώ» KW όντήχηοις, ηχος έξ όν ια_αΚλόσεως.-
τΩ ΉφσΙοτιισ ('νν. Ιερa.) = οΙ πρός τιμήν τοΟ Ή- ' 11 ώ<; xUp. δ ν-::>μοι , ή 'ΙΙι.ω Ιν τiί μιΙθ?λΟΥΙ, ώ, Ό-
φα/στου έορταΙ (λοιτ. Vulcanallcι). ρειάς, έιtιXνoιλ:ιμΙSάνOlJσOΙ ηχolJ~ χοιΙ φωνiς;. 
'HφaIOT6-noyoc;, ο" (-ΙΙφσιοτος+nο"έω)' ήφοι- Ι\ψατο, Υ' έ·ι . ιΧ-::>ρ . • .,ίί άπτομαι. 

στ6τευκτος, KατεσKεuασμένoς ύπό τοΟ ΉφαΙστου. I\Ψrισα, ήψήδrιν, ένεΡΥ. χοιί ποιθ . !iόρ. οι' τ06 lφω. 
-Hφaιoτoc;, -011, δ' ό γνωστός 8εός -Ηφαιστος ι'ιώθεν, δω". άώθεν, ιi ... εωθεν, ΙπΙρ. (ήώ,)' 

(λοιt. Vulccιnus), υΙό, 1'06 Διό;; χοιΙ ti')~ ·Ηροι;, xωλό~ όπό ΠΡωΙας, όπό τό χαρόΥματο, κατά τήν xαραvyrτν. 
'χ yaνaτi'j" θιό, .06 ΠιΙρός;, χοιΙ χίtοχο. ntio'lj~ ,aXVTJ' ι'ιι:Ίθl, Ποιλ. έπ. 1'11'1. ~oυ ήώi' ήώ6ι nρό=πρό τη:; 
'x0ιloη, ιiνιioyxην πορό, (χOlΙ !δΙ, των _'.ΡΥοιΙ;;ομ'νων σύγ ης, πρΙν έξημερώo ι;J , 
μaτοιλλα). ι\ών, -6"0" δ' ά;;τ. ΟιΙντι". άνtΙ Ι;ϊώtr. 
'Hφaιστ6-τευιιτoς ΟΥ χαιΙ Ήφaιστo-τευl.μ;, ές ήιjJoc;, α, ο,,' πρωινός, κατό τήν ΠΡωΙον, κατά 

(UΙΙφσιοτοri-'Ι'ιVJΦ)' κοτεσκευασμένος ύπό τοΟ 'Η- . τήν ούγήν.- 11 έξ όνατολών, άνατολικός. Έχ tοϊ> 
φaΙστoυ. ΉΩ'Σ, 'i) ' YiV. ήόΟi χοιΙ . συΨίjp. ';oiίi' δοτ. ή6ϊ χοιΙ . 

Ε;
' διιιρ. Υ' Ιν. ποιθ. άορ. οι' τ06 &πτClO. ouV'IJ? ήοϊ' οι ί τ . ή6α χοιΙ ouY'IJj;. ήώ.-Άττ. 1110', Υ.ν. 

φι, 'π. ιlν.Ι δ. 1110, σ.ίτ. εω η έ'ωιι.-Δωρ. άώ,.-Αίσλ. αiίω$' ή χαρ-
lε, άντΙ άφΙιι, Υ' Αν πρ\. του 'φΙ'7μι (ώο,! έ~ αυ'ίη, αύΥη, τό χαρόΥμο Γα, πρwΙα 11 άντΙθ. τφ μέ-

ίν.~, /110). 00" ήμαρ (=μεσημ6ρΙα, «μεσημέρι») χοιΙ dal1'7 (= 
ουν, πρτ. τ06 dφl'7μι (ώΟΒΙ i, Ιν. άφιΙω). όπόΥευμα «δειλινό.) 11 οι!τ. "cd=Ka8' δλον τ6 πρωΙ' 
υσα, ιiόp. οι' του άφ{ιιιαω. άμ' ήοϊ=κατά τό έξημερώματα. 2) Ή όνατολή, 

C
UΣ06μIIY, μίσ. πρt, tοίί 'φιίοοco, άν~Ιθ. πι;ό;; tόν ζόφο". 3) Έπιιδή οΙ -Ελλτι'IΙ, 6πι-

χα, πρτ. tOU lJ.γClO. . λόΥIΙ;;ον τόι~ ",μ'ραι~ χοιτόι neωlai (δπώ;; ιiλλOI tlvi, 
lεσιιον, !ων. πρt. το!! ήχέcIo. λοιο! χοι.όι "VHeOΙi), ήως χαιτήνtΤΙΟ. νόι οτιμοιΙντι ήμέρσ U 

iιlιτιιι;, -ου, δ' 'π. iιlέτδ (ήχέ 0)'6 K08apG)ς ήχών, ώο. τό φώς της ήμέρας.- 11 ώ, χύρ. δνομοι . ." Ήως 
εύηχος, όξύφωνος, έπΙθ. τοίι Τ6tτιγγ,,; (δ Τβ~ιτΙΙ;;ω 'ι) (λοιτ. Eos, AυΓ6Γcι) = ή 8εά της ΠΡW/αc; Γι αύ ... rις. 
11 'Q. OUQ" ό τερε;τΙζων (1" Ι. ό τέττιξ), λοι\, c;lcid&, [διιlι \ην '.υμολ. μλ. I~ J. 



Θ 
Τό γρόμμα τοΟτο κατέχει τήν όγδόην 6έσιν έν τ~ άλφο6ήτι..ι, όντιστοιχεΤ δt πρός τ6 φοινικικό .... 

$ ctelh), δπερ κατεΤχεν έπίσης τήν όγδόην 8έσι\( , έσήμαινε δ' όφιν. . 
.. Τό 6ίΙτσ εΤχε παρ' ΆρχαίOJς (καΙ δή πι8ανώς μέχρι τοΟ 4001 αΙ · π.χ. ) διαφορετική ν ΠΡοφοΡόν ό"ό 

την σημερινήν , 'έKφWνOύμενOν ούχ ί ώς συνεχής μεσοδο ν τικός φΜΥΥος, ώς σήμεΡον, όλλό ώς κλειστός 
ό~oνΤΙKός (φaτ~ιαKός) ~ετό. συνεκφορδς πνεύμ~τoς, ';1'ΟΙ ώς th, οπως δλλως τε καί όπεδό8η λατινιστΙ 
εις τός έκ της . Ελληνικης ε ιλημμένας λέξεις : cIfh4r4, Athen4e, Themisfocles. 'Αλλό καί έν έλληνικaΤς , 
έΠΙΥραφατς ό φΜγγος ~ ι'i τ α όπαντζ] γεγραμμένος διά δύο γραμμάτων (8Η, ή τ8), δπερ μσρτυρεΤ 
έπΙσης τήν τότε διόφορον προφορόν του. ' . 

Ό πaρaτι8έμενoς ' πίνtιξ έμφαίνει 'τ6 σχήμα τΟΟ 8 ι'j τ α .. TCfv διαφόρων όλφσδήτων κατό διCJφ6ρouς 
περιόδους. . 

ΟΝΟΜΑ ΑΛΦΑΒΗΤOV ΣΧΗΜΑ 
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ΕΥΚΛΕ,ιΔΕIΟΝ • . Θ 
Έλληνιστικών - ΡωμαΤκών • a.,. 

ΘΘθΘ Ι ~ινών χρόνων καΙ έφεξής 

,~T~, (Ιδρ . telh), τό ' τ? δy~ooν Υράμμιχ τ . . . ' 
η~ 

IH'ljY. cxλφcxΙS'ljΤΟΟ1 ω,; cxριθμ'ljΤ. fJ. = έννέα, ένατος, 
«λλ~ ,fJ. = '9.000. 'Εν tij lJωρ. lJιΙΧλ . τό fJ. ουχνιΧ μετ· 
ιδάλλιτο ιΙ, Ο,' ώ, τιχ Λιχκων. OeiOi (fJ.eiOi), Άοά"α 
(ΆfJ.άYσ), · σάφ (fJ.άφ)· ο&τω κιχ! τό έν τ~ 'Ιων. βνσ
οόi «ντΙ PvfJ.όi. W Αλλοτι τό θ _ν tfj Αίολ. κιχ! Δωρ. 
μιτιδλijθ'lj ιΙ, φ: qnfe. φ,ιάω. φ"'βω (civtl fJ.fie. fJ.AάQJ, 
fJ."'PQJ). Τίλο, τ. fJ. Iί l)p'ljtcxt ενΙοτ. 6Ι, την θίοιν τoίi 
διχοΙο, πνβύμοι.ο" ώ, fJ.αμd ιiν.! 1iμ4 ; fJ.άAαooα ιiν.! 
IiAi·-El, 'ίά, ΨΤιφου" δι' ων οΙ Δlκιχο.οιΙ ίΨΤιφιΙ;;ο '/ έν 
ΆθΤινιχl, πιρΙ Ι;;ωij, fι Ocxvci.ou. τό fJ. εο'ήμιχινι την λ. 
fJ.άΥσΤΟi. 
6δάσσν, ίπ. «ντ! 6άσσ .. • κά8ημαι, ίν ΧρΤιοιι μό -

νον ίν τljί ίνιο • . κιχ! _ν .,;Ijί έπ.' ΠΡ •• fJ.άaooo-r. ' 
hciTσ, Υ' Αν. πρ •• • oiί δωρ. fJ.αΙoμ4Ι , 
6άcο, llP9.0't, .oiί fJ.άoμ4&. 
6iiΙομσι, : δωρ. «~τΙ .οιί «τ • . 8cά,Ομ4Ι. Ιων : fJ.rιΙo-

μιι,ι. '~ oι~.oσ .ό ' 
6άημσ, .ό· δωρ. «ν.Ι {Νσμ4 (& βλ.Ι. 
Νητ6ς, ιf,· 6-r, δωρ. ΙΙν.Ι fJ.rιrιτ6i. 8caT6i. 

δσ'μCΤισ, κατ ιΧ Xfocσιν iν τ ί τιι ίi: τιi ίμάτια. 
ΘΑΙΡΟΊ, δ ; ή στρόφΙΥξ θύρας. 2) άξων δρμα· 

τος Τι όμάξης. 
Έτυμ.: fJ.αιeός ( *θ-α.Fe-jο-, ί ιχπ , *dhyf-jc-{-j6- = 

πορευόμενος, κινούμενος) ' -ί- = Ιέ"αι. π;;ι::λ . εΙ"ι. 
Βλ. κ~! fJ.ύρα. .' 
δiiκέω, μέλ. ·ήοφ ({Niκος ; ' κ άθημαι. κυρ. ώς ί κέ

της 11 λαμβάνω θέαιν " μg τ' α Ι τ. συοτ . σντlΧ. E6ea> 
παΥκρατείς fJ.ακέω= κά8ηυαι έπάνω ε ίς πaνlσχυΡον 
θρόνον. Έ~ Gtuτ~i) . ,; 
6άκημσ, ' ατος, τό (θακέω)' κάθισμα, . τό νό κά 

θηταΙ τις ώς Ικέτης. 
δάKησΙC;, · ι:ως, 'ij (fJ.ακέω)· τό καθησ8αι, θέσις , 

κάθ ισμα. 
δάκος, δ (fJ.άο <1ω) , θέσις, εδρσ, κάθισμα 11 Ιων . 

fJ.ώκος, έπ. fJ.όωκος. 
6iiΙάμσξ, -ακο., δ =8αλαμίτης . 
6iiΙάμευμσ, -ατος, τό (~λαμεύω)=,fJ.άλαμΟi (ο η . ) 
661δμη, 'ij (fJ.άλαμος)· κοΙτη , φωλεά, σπήλαιον. 
δ616μήίος, η, ο .. (fJ.άλαμο,)· ό άνήκων είς θά-

λαμον, Τι ό κατόλληλος δι ' άνOΙKoδόμησιlι θαλάμου. 
θaιaμη-πόlος, ο" (fJ.άλάμoς+πo,ιέoμαι) · θερά · 

nqrva ύπηρετοΟσα έν τί;> 8αλόμι..ι της δεσποίνης.
(κυ? ή περΙ τόν θόλαμον άσχολouμένη).- 11 ώ~ 
o!Ja. d (r, ~) fJ.αλαμηπόλoς=ό γαμβρός τΙ ή νύμφη . 
6aΙάμlος, α, o-r (fJ.άλαμο,)· ό άνήκων είς τόν 

8όλαμον' ώ,; o!lo.: Ι ιJ fJ.α,ιάμΙΟi=fJ.αλαμJτrιi.- 11 
fJ.α,ιαμJα, ίων. -lη (ένν . χώπ'l)) = ή κώπη τοΟ 8αλα
μΙτου, 2) fJ.αλαμία (ένν . όπ;')=ή έν τ~ πλευρζ] τού 
πλοlου όπή, δι ' ης έξήρχετο καΙ έν ~ έκινεττο ή 
κώπη τοΟ 8ολαμlτου. 
6δΙσμΙτιις, -ον, δ (fJ.άλα~i)· ό κωπηλότης της 

κάτω (της τρ/της) σειρός κωπών, ό. έχων 6ρaxυτό
την τήν κώπην καΙ τόν όλιγώτεμσν μισθό\(. (πρ.ΙSλ. 
ζνΥlτrιi. fJ.ρα"lτηi) . . 

' 6CιΙσμόΥ-δc, (fJ.άλαμoς), έπΙρ. είς τόν θόλαμον, 
είς τόν κοιτώνα. 
βΑ' λΑ ~1ιι401, δ' έσωτερικός χώρος Τι δωμάτιον: 

- Ι διαμέρισμα τών γυναικών, γυναικών, τό έαW
τατον μέρος της οΙκ/ας. 2) κοιτών, νυμφική "α
ατός. 3) όπ08ήκη.- ·11 Κ68ε δωμάτιαν Τι κατοι
κ/α 11 μάνδρα Kτηνών, 4rμανδρl:. .- 11 τό κατώτατο." 
μέρος τοΟ "λ ο/ου, δπου έκά8ηντο οΙ fJ.αλαμίται. 

'[ fJ.άλαμo~· fJ.αAάμη· δλ. τιχ, λ. λ. fJ.dA0i κιχ! όφθcι,ι- . 
μ6i.-'Η ουοχί.ιοι, πρό. 'tG λιθ. gulis '(κο/τη, κλΙνη). 



guIII (κοτακλΙνομαl) tiπορριπ-ςtCΙ' (πρδλ. δσCΙ λ6yoν-ςCΙΙ 
εν λ . yωMό~)]. : 
δάλασσα, Q.n. -πσ, +ι (81ι;)' ή 8όλασόα n δ Ή· 

r;ι.e. 'tijv νίίν ~ιxλ?\)μΙνην McodYCIO. χ:ιλιt : ίI~ ι) 1Μ
λαα"α, ή καθ' ήμci~ ΙΜlαΟ'αα, ι) Ιαω ιJ.άlαιισα (i· 
x.~ι~ώ; Οitω; οί Ρωμcιtοι iχ!ΣλQlιν ιχ!}τήν ' m4r. n;· 
stru:n), -ςάν δi 'Ωιcl •• ό" ι cι) Ιξω 8odιαααα.· μ~φ~. 
d-:i}.aooa ιcαιcώJl'~nέλαγoc ouμφορών, nλl'\8ός κα· 
κών. 2) φρέαρ 8aλooolou CιδαΤOς, Uφ6λμυρoν OΔWp. 
Έτυμ.: θ11ιιΟ'αα, ά-ςτ. 8od1απα, KFJIt. IJ.άlaBofJoa· 

άμφι · /J.rίλαoαoι; (=6 περl60λλ6μενος ύπό 8αλόσ· 
σης).-ιϊγνώστου έτυμολ.- Kcιτ!Σ -ςινcι, .Ινcιι σχ.τιΧά 
tri : λιθ. delnA, πΙΧλ-σλιχυ. dlδllr (παλόμη). έχ erioa~ 
dhelax (δπλώνω)' (πρβλ. Ιλλ. πέ1ιι"οι;: οΠα1άμ,,) , 
ξιλλ' iι συσχ8τισι, ιχ&.η δΙΙν q;ιxlVItιxL πιθιxνTι:~ ιχ!}του τά 

θδΙασσαίος, σ, ο.=θα1άαιιιοι;. 
θδλασσcύω, (lJ.άlαιιιια)· εΤμαl πορό τήν 86λασ

σαν, ταξιδεύω διό 8αλόσσης. 
θδλάσσιος, α, ο., χιχ! -οι;, '0. (lJ.ά1ιισαcι)· 6 Tl'\c; 

8αλόσσης, 6 έν Tt:j 8αλ., rϊ έπl της 8σλ., Γι έκ της 
8αλόσσης, 6 όνήκων εΙς τήν 8όλασσαν (λΙΧ.. mA
rlnus) Ο θα1άααιCι Ιe"α=όσχολΙαl, ι':nιχειΡήσεις, σχέ· 
σιν Ιχουσαl μέ τήν 8όλασσαν, ή θόλασσα, ή άλιεΙα 
11 θα1άCJιιια "φα=τό ζώντα έν τι) eαλόοοι:J, ιiντΙθ. 
.οίί xceoaia. 2) Ιμπειρος είς τό η)ς 8αλόσσης, 
νouτικός. 
θδλασσο-ιιοΜ .. , μΙλ. -ήαω (1?ά'l'ααcrα + ιcoπέω, 

ιcό.nJ:ω)' κόπτω (κτυπώ, πλήττω) τήν 8όλασσαν (~ιά 
τ11' χώπη; δηλ.) , κόμνω «πλότςι, πλαταγΙζω 11 μtqψ. 
λέγω η ποιώ πολλά μάταια καΙ όνι.ιφελi;, ματαιο
λογ", κόμνω πολλή ν φασ:JρΙαν διά τό τΙποτε (<<ώ· 
δινεν δρας κοl Ιτεκε μϋν »). 

aIAaoσo-ΙCPI!!.Tcw, μiΑ -ήοω (lJ.ά"αcrcrα+ιceατέω)· 
εΤμαl 8αλaσσOKpότωp, εΤμαι κύριος τiΊς 8αλόσσης. 
θδλaσσo-ΙCράτωρ, ·ο/?οι;, δ , +ι (lJ.ά1ιιooα + ΙC/?d' 

τέω)' 6 κύριο<; της 8αλCσσης. 
δδλσσσ6-ιrλαyιcτoς, ο" (lJ.άlαooα + n1ά"ω)' ό 

φερόμενος τrjδε κάκείσε έπl rl'\c; 8αλόσσης, Ιρ· 
μαιον τών κυμότων (τών 8υελλών). 
θδλασσ6-ιrλΙΙKΤOΙ;, ο" (θιi"αooα + n1ήττω)' ό 

πληττόμενος ύnό τών θυελλών της θαλόσσης, «8α
λασσοδαρμένος, θαλασσ6δαρτο<;ι. 
θδλασσο-ιrόρ:»c;, ο" (θιilαoαα. + nόeοι;)' ό τήν 

ϊ: όλαcσαν περών (τ . ~. διαπλέων), «8αλασσοπόρος». 
&αλασσ-oυpyΌC;, ό" (θιi}.αooα + *leΥω)' ό έργο' 

ζόμενος έν rl1 θαλόσJι:J 11 ώ; o~:ι. 4 {}σΙασιιουerό~= 
ναύτης, όλιει', ς. 
aάλαττα, 8aΙάΤTlΘς, «ττ. ιiντ! {ΜΜιιιο
aάλcα, -ςά (ι'Νί}.ε'" του 1J.ά},"ω)' καλή διό6εσις 

(<<κέφι»), χαραΙ, εύ~υμίo, όνέσεις, τέρψεις. 
θδλέaω, ποιητ. -xν~! 1?ά"lω' άνθώ, όν8Ιζω, όκμόζω. 
θάλεισ, f, ' ή άv80ϋαα, ή θόλλουσα, εύ8αλής, με· 

't' αλόδwρος: ~ν δllΙΤ' θαλιlv = εΙς πλουσιώτατον 
,άφ80νον, πολυτελέστατον) συμπόσιον. Κυρ. εΙνιχι 
θηλ. ιiπηr;χ!Χιωμ. eitιθ. Bo:ilv;, προελθόντο. ax .ου θα· 
λεί •. - 11 ώ, xU.j. δ ',ομ!Χ ή Θά1εια=μΙα έκ τών Μου
σών, ή κατ' έξοχήν 8oιiλλoυoα' μ'tγν. θά11,α .xcι-

. λεΤτο χυρ. iι M,,~o:x τ~~ κωμφ~Ιιx,. 

δδλcίν, ιiπp~. -Χιη. β' τοίί 1J.ά11ω. 
θδλερόι;, ά, ό .. (θα".ί .. )· ό 8όλλων, όν8ηρός, 

άκμαίος, ζωηρός , δραστήριος.- 11 6 όφ80ν"ν, δα
ψιλής, πλούσιος. 
θδλερ-ώπις, ·ιδοι;, +ι (θαueό~ + Ιβψ)' ή Ιχοuoa 

θαλερούς (όνθηρούς, ~ηλ. ζωηρούς) όφ~αλμoύς. 
Νλέ .. , δ1Ί>;;. ιiντΙ Β-,,'ι'έω. 
.δ)iίς, δ, γιν. Θαλέω, δοτ. θα"iί, ιxl't . θα1;Ι .. • 

άλλ' ώ::; . χιχ! Θά}''1ΤO~, -.,τι, -"τα, και Ι θα1οίί (Ύιν.)· 
ό Θαλής ό Μιλήσιος, εΤς έκ τών καλουμένων cέ
πτό σοφών της Έλλόδος». 
θαλ"σω, ιiμφΙ6"λo, μΙλ. του lJ.άλλω, «v't! .,.,,1ή

ιιω ex του *"λέω. 
ΗλΙα, +ι (8σ'l'li.)· δν8ηοις, όκμή 11 μ'tφρ. καλή 

διό8εσις, εύουμΙα, ύγεΙα, όφθονΙα Ο ίν.Φ πληθ., έορ
ταΙ, πανηγύρεις, συμπόσια. 

'Enιμ. ι θαllα' δμτ,ρ. 1J.ά1caa (ί'~ν, δαΙι;)' δλ. 1J.ά1-
lC1O.-Kcιτιi τ;νιχ, σιιπ. τίj\ rOte. dUlpS «'(ιρμ. *duJpl., 
ICιιπ, *cltl-fl·) - έορτή, πανήγυρις, 

.. χ 

&αλλ"', δ (6άλλω)' νέος κλόδος, τρυφερός 6λα~ 
ατός, κλωνόοl Α ιJ. Πί. l).σ/α~ {}αλλόι;=κλό3ος έ;λσΙ · 
ας φερόμενο:; Kqτ:ά τός έορτάς Ι! clια. l"τ;,ιι 'I'I'a \"ό, 
=κλόδος φερόμενα; μπό Η-:Ιν Ικετων. 

hAAo-4Jόρ!>C;, o,,(""""1ό~φΙB.)· ό φέρων8aλ· 
λόν (τ. ί, Κλόοον) έ~aίaς, δ;ιιιι; iιt .. cιoςto." . 0Ι- yιiρ.oν
ta; χ:χτά. 'tijv 4o.j :r,-, τ6)-, Πα:,αιθην:x!ιrι-,. 

ΘA:λlιιιΩ, μιiλ· H.ιci· ιiόp. δ' 1j8,Lo:ι· ·Πρχ.. ρ,."ι. 
(μειά. οημ. _ν.ο •. ), μ-ς)(. τl""1ώ~ .. έπ. θηΧ. τεΗΙvi'α' 
γ"Ιν. &πε?σ. τcθή1ιι' όν8Ιζω, άκμδζω, φυλλοφοΡω. 
ό.κΟΟμαι, εΤμαl πλούσιος είς ΤιπΡδγμα, έχω 6φδο
νΙαν όπό τι U +ι μτχ. τ.",,"φ~ χs,μί -,η ιiπoλ. ώ; _πΙθ. 
=θ:ι1.I]ό;, άνθηΡός, δφθονος, σφριγών. 2) μτφρ. 
6κμόζω, εύτυχώ 11 εΤμαl εΙς τήν όκμήν μou, εΙς τό 
όξύτεραν σημετον (_πΙ ν6σου). . 

'~τυμ..: 8ociUω, Π[-Χ. τl""1ιι, δι"ρ. τι!80:ϊ1σ (ί; οδ ' 
εν. """έω. δω~. 8oίi.υω· ποιητ. θιslέθω' lJ.ά.ιo~· ποιητ. 
θαΜρόι;' {}σ}."ό,· θα1"cίο. (=κλάδος έλαlας)' π?ι Yj'. 
lea·"",I,Jj~' .v·8σ1η~ χιχ! *ή·""λή., _δαι,. 11iθα,l,ήι;' 
lea-ofJoa1/,. - Π~6λ. Άλδ. d&1'( *dAlno (φύω, όνα· 
6λύζωl, Ά;;μ. dAIAr (πρόσινο:;, δρο:;εΡός), ΠΙΧλ · ι;ιλ. 
deil «::xlt. *dheli-) = ρό630ς :ψ3λ . ώσ. ιiπλ·oιx;. 
deAl1 (ύπεΡήφ.:lνος, δlακ(κρμένος). 
.λΆΟI, -111;, -:6'=θ:ιl"ό~ (ο δλ ). νεαρός Βλα· 

στός, κλώνος, κυ'. κλόδος έλα/ας U μτφρ. τέκνον, 
«6λα:Jτόοι» (λ:Χ-:. slίrps). 
δαλπιδιω, έπ. μτχ . ~:ι1πι6ω" (θ,fMJω)· εΤμοl-η 

γΙνομαι θερμός 11 8ερμοίνω έμαυτόν. 
θαλπνός, ή. ό,,' ό θόλπων, θερμαΙνων. 'Εχ 'tOU 
δ6ιλιroς, '_0;, τΟ; (θ.ίλπ» ; · δερ:..ιότης, «ζέστη», 

KαύO\o.lV, Χ');> . 8ερινός καύJων n τιi 8oιiλπ" = ΟΙ ό
κτ-Τνες τσΟ ήλΙου (λ:Χτ. sole5). 2> κέντρον (<<κεν· 
τρΙ»), πικρΙα, πόνος. 

θαλιrτήριοc;, ο .. ' 8όλπων, eε,JμαΙν:.ιν. 'Εκ .?U 
ΘλΆΠΩ, μέλ. 'ψ:ιJ' ιiό? ιχ' l{):Χ"ψ:ι. - Π!Χθητ. 

ιiόρ. ΙΧ· 180ιiλφ80tt", ιiπ;;φ. πρχ. ΤΖθ:ί1φθαι' 8ερμαΙ· 
νω, ζεσταΙνω.- 11 In~p. έρεθίζω, παροξύνω, φλέ
γω. 2) περι8όλπω, περιποιοϋμοι, παρηγορώ, περι· 
βόλλω τινά μέ τήν στοργήν μου U av X%xij ίνν. έξ· 
απατώ. 

'Enιμ. : θά"οΠω' IM1oΠO~' δΙ'. ΔU,,·θ:ι}.πή.· δμ. 
· θαΆ.πω17ι (·oΠ·( Ιcιπ . ·qu·, οιτε? εΧΙΧΟ8 tij. χειλό ;ω" " " 
XPOLriv τ~υ μετά .6 -υ· ~ν .ιji {Xι}.vxeo~ = 8ερμός 
π~6λ. Ή::ιυχ . cθο:ι}.υ7.:76με"οι;· φΛι:Υόμεν!1;")' 8o!1\Vt· 
a(J.a.a X'J.: θσ.}.νΠΤεJθαι (iόρ. 8ο.χινψαι) e!ν'J.Ι V!'j ' 

σΧ1)μ!Xτισμoι.-~έν εΙνιχι ιiocpιxAij~ i) έκ ,ofj ι7>.iλ'l'ω ιτ%· 
ΡΙΧΥωΥή του 8oιi}.πω . Έ~ ιχ ,) τ(;υ τ(; 

θαλιrωρή, +ι (lJ.ά"πω)' 8ερμότης 11 μτφ". περΙθαλ· 
ψις, παρηγορΙα. . 

δαλiίκρόc;, ά. ό. (-θά,,_)' 8ερμός, διόπυ;χχ;. 
θδλυοισ (ένν . t-ed). -/ω", τά (8σ .Ιεϊ .. του θoιi}.}.ω 

αl άπαρχαl τοΟ θερισμοϋ, της συγκομιδής, οί ΠΡοο 
φοοαl έκ τών όπαρχών των καρπών. 'I!:~ ιx~τ"υ .~ 

θδλiίσιά~, -:ίδo~, i)' θηλ. έπΙθ. η όνήκουσα είς 
(η ή κατόλληλος .διό) τήν πραJφoPόν τών πρώ· 
των καρπών. 

θδμά, έπΙρ. (αμα)' σωρηδόν, όμοϋ, πυκνό.- 11 
'Er.! χρόνο!.!, συχνό, ΠQλλόκlς, άλλεπαλλήλως. 

'Enιμ.: 8οαμά. θαμι"ά, θαμ&.κε.· tμ1)? θa.με; 
(έκ του *fJoaμίJ;). θαμείαι (θηλ . πΑηΟ.)· 8o:ιμl."ω· ίχ 
θιίμ. 8οa.μ. (*dhe·m- : θωμόι; : Β-"μών. 'Ι!:χ ρ. dhe, : 
τί{hιμι. 

&δμάιcΙc;, έπΙρρ.=θαμd 11 
θαμβσΙν .. " έκ8αμ60ϋμαι πρός τι, εΤμαl κατό

πληκτος διό τι. 'Εχ του 
θαμβέ .. , μΙλ. -"σω' πρχ' τεθoXμβ.,ιcα (θάμβοι;)' 

εΤμαι έκπεπληγμένος, έκθαμ60ς n μ;,' cιίτιιxτ " έκ
πλήσσομal διό τι. ' 
&άμβοc;, ·.o~, .ό · Ικπληξις, κατόπληξl:;, ύπεΡ60' 

λlκός θαυμασμός (λΙΧτ. slupor). 'EXFI~. ΤΑΦ-, 
βλ. τε· ""πα. 

'Enιμ. t θ&.μβo~· θαμβέω' ".λφ" 'Ά-fJσμβoι;, 
δμη~. τάφοι;, πρκ. _π. τlfhιπα, ιiόρ. lταφο •• - Kαιτιi 
"ν:ι; -ςο .ρ . • Ινιχι πρω.ιχρχιχΟν χιχ! ixst σχΙσιν 'to 
ΙΗίβοι; πρό, -ςο lJ.άμpo~, θΠΒ.' δμω;: θdt άπιiκλιιι το 
"φο. (.~. "φ δνΤL, ~o β ~fj. λ. 6&.μβο, Οfι!λ,-



- Ρ . -1 ., . 
τcιιι ιΙ, τ'ijν Ιρρινον npoιpop!i.v του, πρδλ. 6,πα"0,, '&'εί· 

. ""' . .-

x~, ίΧ 'ρ. dheigh)' πιθιxνιiιτ. ιΙνιχι δτι '" λ. iHjpo., 
τ. i . iHjFo., αυνιχντ,Χ8Ι ·μl-,;dr. -,;η~ λΙ;. {Jήy.,α (c6ή· 
J'C'cI' 6cιvμιιοι:d, tp.vδίi» Ήαυχ.- c8-ηrαU' 6cιv,..0"., ywhtII" 8μοια» Ήσυχ.), -,;.1. 6ήFι.α, 6t]FCIJ.ά. 
3δμicς, οΙ, . /ΣΙ., t~-,; . Df1.μέο" ιχΙτ. fJiμέο.. (6cιμd> 

ποιητ. ιtληθ. ίπΙθ . . (~au Αν. 6cιμ,;ι;)' πυκνοl, πεπυ
κνωμένοι, σμσσωρευμένοι. 

. Ιδμcι6ς, ά, Ο" (6cιμά)' πυκνός, συνι.ιστισμένος, 
σωρηδόν κεΙμενος. . 
ΙIμf~ω, μέλ . • ιιω (6cιμά)' έρχομαι συχνόκις, συ

χν6ζtJ (λΙΧτ. frt>quent.ιre).-συχvά 7ι συνεχως άσχο
λοΟμαι μέ τι (μετΟ; tOt.) ιι ε1μαι συνη~ισμένoς νά 
πρ6ττω τι (μaτ& μτχ.). 
ΙδμΙ.νά, O!Jδ. πληθ. 1:06 lhιμι,,6ι;, ώ, . 'πΙρ.=6cιμά. 

'Εχ τοίί 

ΙδμΙν6ς, ιf, Ο" (6cιμd)~6cιμε,δι; (δ δλ.). 
δάμνος, δ (6cιμ."ό.)· μικρόν φυτόν, «χαμόκλα-

δα), «~6μνoς). . 
'Enιμ. t 'fι πρό, -';0 *lhιμυ. συΥγ. εΙν!Χι πιθ'ανΥι' βλ . 

6cιμά.-Π"ΙSλ. με:;·γε;>μ. dan (δόσος), πΙΧλ-γερμ. tanna 
(έλ6τη) ( *dan,wo, !~π. *dhanvίi, πρβλ. σιχνσκρ. dhάη
ν.ι, dhόnuh, dh.ιπύh (τόξον) dhanvanah (καρποφό-
ρον δένδcΟν) . . 
Ι6νδσI~oς, ο" (6ιί"ατο.)· ~αΎατηφόρoς. - 'πΙρ. 

-μω. = μετά θανατηφόρου κτυπήματος, «~ανασl
μωςι. 2.1 ό cνήκων εΙς τόν θάνατον. - 11 πιχθ'l)τ., 
ό ύnoκεΙμενος εΙς τόν θάνατον, θνητός 11 ώσ. νεκρ6ς . 
Ιδν6τάω; ιφ8τιΧόν 'tt.i) ' 6"πιικω' έπι~υμω νά ό 

ποθόνω. 
Ιδνδτη-φoρfσ, -Ij' τό φέρειν (προκαλεΤν) 86να

τον. 'Ιο:κ. τ.,ί) 

Ιδ.νστQει:;, etICJtι, .,. . (6ιί"ατοι;" ~αν6σιμoς, 80-
. νατηφό,:>ος. , . 

Ιάνατ6ν-δε, ΙπΙρ.· πρός τόν θ6Ύατον. 
. Ιδνδ.'Ι'ος, δ (t'J-ο."ιί" τo~ (J."fι.aκω)· δ, τι χιχΙ vuv, 

6ιί"ο.το" κατο.Υ'Υ"ώσκω n"ο,;=καταδικάζω τινά είς 
~άνατoν, έκφέρω καταδικαστικήν όπόφασ,ν κατά 
τινcς. - πλ'l)θ. 6ιί"α"ο. = είδη (τρόποι) ~ανάτoυ 
(σuν'ήθως; ίπι, ΙSι:r.Ιοu .θΧνΧΤι:;Ιj).- 11 ώ; κύ?ιον δ 'ιομιχ d 
θά'ι'CιΤΟ. ~(~uμο; άδ_ί.φ';, -,;~ίι {ίπ"οv. - 111 = νεKρ6c;, 
πτώμα. 

Έτvμ. : _ t'J-ιί"ατο; ( 'dhVQna-' .6"ητ6ς, ~ωρ. t'J-"ίi-
1,0. <*dhvgf6-s' lΙω;;. f)"ιίιικω, ιΧττ . (άπο)(J."l1σκω, 
λιoΙS. t'J-,,3.&tIHf» «*f)"ίiiσκω, Y.~τ' ιΧνιχλ"ΥΙιχν πpό~ -,;i 
ι;Υ,μ. ιί. ·ίιικοο) , ιiττ. μΗ. ·iJ.a"oiίμB" !:ίό;>. -6cι"ιϊ,,: 
αιχνσχρ. άdhνanϊt (άπoθν~σKει), dhνίinfάh (κεκαλυμ
μένος, σκοτεινός)' ε; ί~π. ρ. dhven' χιχτ",' τινιχ ς σχε· 
τιΧόν εΙνιχ.ι χιχΙ το ίρλ . du(l)ne, rΙΧλλ. dvn (θνητός) 
(χιλ τ. *dunjos). 
δδνδτoUΣισ, (ίνν. l.e&). -Ι_. τ& (6ιίιιατο.)· έ

ορτη των νεKρQν. 
Ιδν6τ6ω, μΙλ. -ώοω (iJ..iηlτο.)· ~ανατωνω, άπο

κτεΙνω 11 μτ:ρρ. όπονεκρώνω, λυπω (πικραΙνω) τινά 
μέ~Q θανότου . .:.... 11 καταδικάζω εΙς θάνατον. ' 

vc·,y, έπ. &liVCCIY, ιΧπρφ. ιΧορ 6' τοί) (J."fιoHcσ. 
νε:σlσι, ίπ. Ia!icah!, μιίλ. ,ιΧπρ'! . του, t'J-"iJtIHcσ. 

Ισνοισσ, lΙω". θηι-.. μ-,;χ. ιχορ. β -';QU iJ.",ιιικω. 
:δάνον, έπ. ιiό? 6' 'tou t'J-IITιOHcσ. . 
Ιaνοiiμaι, μΗ, του {J"fJιικω. 
8.ΌΜ.I, μΙλ. 6ήaομα., ~ωρ. 6ιίCJομιι,' ιiδρ 1-

6cιιιιίμη", ιΧποθ: θαυμάζω πρ6c; τι, έκπλήττομαι διό 
ΤΙ.- 11 πρoσ6λέπ~ ότενως" θεωμαι: 

IaiITCOY, ρ'l)μ. ίπΙθ. -,;ou 6ιίΠΤΟΟ' πρέπει νά 8ό
Ψr.ι τις. 
8.ΏΤΩ, μ4λ. 6ιίψω' i6p. ιχ' 16cιψα' πρχ. '&'Iτίi

φσ' π~θ'l)τ . , μ'λλ. β' τα:ρήaομιι_, μΙ λ).. γ' (ΤIΤΒλ.) τε-
6ιίψομιιι' «6ρ. 'ιχ' Ιθιίφ8-ηιι, ιiόρ. · β' lτι!φ",,' π"χ. τΙ" 

. 6αμμα., ίων. γ' πλ'l)θ. ,Ι'εθιίφσ ... ,· γ' Ιν. 6πιρc,.lτl-
6cιπτo' τελω τό ίιατατα πρός τόν νεκρόν Kα~ή
tCOvra, τιμω τόν νεκρόν μέ tnIKt')δdouς τελετός, 
tνΤΘφιόζω, Μπτω. ' . 
ι" Enιμ, t ~ιιπω' ,ι-6cιΠ'&'0" I'ιίφo~· . ταφιf' '&'ιίφeο •• . 

I:/Σ-';ιi τινcι, τ& HΠ'&'cσ (Ιιχπ. *dhφbhjδ), ' Νφeοι; 
Kιccπ. !dh:φbl:w·Ρ.ι)~ · ιiρμ. d&mban acιl d&Γ(Ibar&u 

(τόφος), ix ρ. dhembh-, dhφbh' "υ!ποφις; ιχ!lτη «ΠΟ· 
χλlΙει -,;ήν δπ6θισιν ΠΙ"Ι μιιΙ; (Ι. dhobh, dhebh, χιχΙ 
πl;>Ι των 'πcιριxγώγων ίΧ -,;η~ ρ . _ dhengvh (π. χ. πΙΧλ
γβρμ. funga (KόΠΡCς), λιθ . den~fl (Koλύπτω).-Kcιτιi 
τινιχ, ιί, τήν ιμιi~ιx -,;ΙΧύ-,;'Ι)ν «vijX()!JV χιχΙ -,;& Π/Σλ-NoρΙS. 
d&mmr, μια·γιρμ. tam (φραγμός), ' χοιν. γιρμ. *ctam
ma-z (*d4mbma-z, ίιχπ. *dhomb'mo-s. Βλ. x~Ι &μd. 
8σΡΥΙ;lια, _. τιi' έορτή της Άρτέμιδος καΙ 

τοΟ 'Απόλλωνος, άγομένη έν 'Αθήναις κατά μηνα 
Θαργnλιωνα. 
Έnιμ.ι QxotatV. ίτυμολ.· 6ιίe",Xoς ι'leτο. - 6cιXtί

ιι,ο. Ιeτο. = δρτος καμωμένος όπό τάς όπαρχός 
της συγκομιδης Ιω',~lXττ. 6cιe"".1.,IΣ· Ιων·ιχττ. ~
,..".1..0,., -ω.ο. (ΧΙΧΙ Το.er-), δνομιΖ μ'ljνο, (βλ. λ.). 'Ι!:; 
~>}~oίl -,;6 
ΘaΡΥιιΙlών, -ώιιο., δ (θο.e"';Χ,α)" ό ένδέκατος 

μήν τοΟ άΤτ. έτους (15 Mιzt!Ju-15 'Ιοuν·Ι~!J). . 
ΙαρρδΙέος, Iappcw, δάρρος κλπ.' ciH. liντΙ 

&aρo-. 
' Ιαρσιilέoς, tι, ο" (6tieCJo.)· τολμηρός, σλήαης 

Μρρους, εύθαραής, .. cφQ6ος, ~αρρQν, πεποιθώς 11 
έν κxx'iί ΟΥ/μ. , φαντσσμένος, ύΓοέρ τό δέον Βαρρα
λέος, πcράτολμος, θρασί:ς, αύθόδης 11 τδ 6cιριιo..1.έ
ο,,=ή πεπο/θησις, όσφάλεια 11 ίπΙ Πρ:tγμiτων, τό έμ
πνέον θόρρος, αίσΙΟδοξΙαν.-Συγχριτ. lhιΡCJαλεώι:ι
ρο.. επιρ. ·έ~ = μετά ~όρρoυς, μετά αίιτοπεποι· 
θήσεως. 

hpociioa, ~ωρ. θ'ljλ. μτχ. τοίί lhιeCJIOI. 
&aρσέω, i'tτ. Ιαρρέω' μελ. -t7aI» (6ιίeCJΟ.>- ε1μαι 

πλr')ρης θάρρους, αΙσιόδΟξος, έχω πεπol~ησιν, εΤ
μαι όσφαλής 11 6ιίραε,=έχε (λάβε) Μρρος, έσο αί
σιόδοξος.- ιν 'χιχχΤΙ ΟΤιμ., εΤμαι ~ι:ααjς, παράτολ
μος 11 μετ' ιχΙτιιχτ. πρiγμ. , αΙσθάνομαι 8άρρος διό τι, 
δέν φ0600μαΙ τι 11 μ~'t' ιiπρφ., πιστεύω μετά πεποι
θήσεως δτι. .. 11 ώσ. λαμ6όνω τό 8όρρος (τολμω) 
νά ... Έ~ ιx~τoίl ~6 
δάροησις, · εcσ., -Ij (lhιeCJIιιo)" τό νό έxr.ι τις πε

ποί!;ησιν είς τι, ιϊ έμπιστοσύνην εΤς τι. 
ΘΑ'ΡΙΟΙ 1\ .Ρ.ΊΟΙ, ιiτ-,;. Ιάρρος, ;;6' Μρρος, 

τόλμη, τολμηρότης, έμπιστοσύνη U ίν xιxx~ σΤιμιχσ. 
αύθόδεια, ~ρ6σoς, ~ρασύτη1 Ω ίν πλ'lj9. ,&,,ι 6ιίeαη 
=όφορμαΙ θάρρους (πεποι8ησεως), 

'Enιμ. : Ιων.- ΠιΖλ-ιΖΤΤ. 6ιίeCJΟ., νιο-ιχττ. 6ιίρ
ρο., λισΙS. 6έραο. (πρδλ. δμ'ljΡ. θιeCJίτη. xl>p. δν.)· 
cΧττ. t'J-ριίαος' lkιριιυ. (- αιχνσχρ , \ dhΙsύh), 6(!ο.ιιV.' 
λ εσβ. έπ(ρ. iJ.ροαlω~· Ιων., πΙΧλ-ιχη. 6cιealcσ, ν.ο-ιχττ. 
6cιgeέω' δμ'l)ρ. t'J-deav"o~ (*lhιριιόCJV"Ο~)' 6cιeaeI 
.1.έο., 6cιee- (λισδ. 61Ρ.Ο. ιΙνιχι δ δμιxλό~ τύπο, ' 
6ιίeσοι; χ~Ι lJ.edao. έσχ'l)μΙΧ-,;Ισθησιχν χιχτ'_«νΙΧλογΙιχν 
π"ό~ -,;~ 6cιριιtί., 6eαCJ';.) ~ αιΖνοχρ. dh{sno'tl dhόr

~afi, dhrsπύh (τολμηρός), Zlν~. dar~i~: . dar~yu~ 
(6Ιαιος), ~ιx):.περo. a-dar~nau§ (qπετόλμα), γατθ. 
ga-dars (ιiπρ1'. ga-daursan), πΙΧλ-γιιρμ. gi-t4r (τολμω), 
λιθ. dresύ (τολμώ), drίsΙύ, dristi (~dhrg.s-)=τολμαν, 
drasύs (*dhrons-), λιιττ. druchs (θαρραλέος)' εχ τYJ, 
ίιχπ. ρ . dhers- (τολμαν). . 
Ιαρσούντως,ιΧττ. Ιαρρούντως, ίπΙρρ. _χ τη; μ-,;χ. 

,oi) εν. τοί) 6cιeιιέω' μετά ~όρρoυς, μετό τόλμης. 
Ιαρσύνεσκον, Ιων. πρτ . τ.,ί) 6cιeav"QJ. 
Ιάρουνος, ο,,' έχων πεποlθησιν είς τι, πεπoι~ώς 

εΤς τι. 
ΙσρσUνω, ιi~τ. Ισρρύνω, μιλ. ~"ώ (6ιίριιΟ,)' 

έμβάλλω θάρρος, ένθαρρύνω, κόμνω τινά να έXr.ι 
θάρρος.- , ΙΙ ciμτΙS.=-θαeοέω·· έχω θάρρος. 
. &άσαι, δω? Προστ. ιio;>. ιχ' του 6ιίομα •• 
δάσασθaι, ~ωρ. ιΧπρφ. ιΧο;>. ιχ' του {}άομα" 
Θάσιος, 0., ο" <θιίιιο.)· ό έκ Θ:Ισου καταγόμε· 

νος, iι ό όνήκων εΙς τήν Θό:Jον, Θάσιος . 11 ήθαιιίο. 
(ivv. lJ.1.μ,,)· έμ6αμμα, ζωμός όπό θαλCσσια ψάρια: 
d"ακvκώ 6cιιιίo." (ένν. CΊ.1.μ",,)=όναμείγνύω (όνσκα-
τώνω) σαλαμούραν. . 
&aσ6μενος, ", Ο". ~ωρ. ιΧντΙ 6t]ιιόμειιοι;, μτχ. 

μ'λ. τοί) 6ιίομα,. . . 
8.ΊΣΩ, 'πιχ. lhι&OCJoo' Kό~ημαι , μένω δπΡακτος, 

ό~ρανω. . '. _ . 
. 'Ε'&'Vμ.ι 6ιίσσcσ, δμ'l)ρ. 6cιιίσσιιo, ciττ. 6iiH~~, ~ωp. 



8-ώ"ο., διι. 6ώκο, x~Ι Η_ο,' πρω1:~ΡΧ. ιΙν~ι 
*8'όFα-κι>. ( >6ώκο" δω;;.), ίf 06 X~1:Cι dν~δρομιχiιν 
άf4μ.οΙωο \v -lMFQHo~(ttp~A. Ήσιιχ. «{}άβα.χο.· 6iί.xo.' 
.Λ4"υ>νε~,.)· π~6λ. άττ . il'ράζω. . 
aάσσων, ιiττ . δlιττων, ο., συ-ΥΧΡ. 1:01) qxV~' τα

χύτερος, «γρηγορώτεροςι' 1:ό 0~3. 6iί.otιo. ώ~ έπΙρ. 

=τοχύιερον, πφιοσότερον ταXέc..ις, «γρηγορώτε
ρο» . Ι δι " ιIτυμ~).. 6λ . Τ4Ρς). 
δάτερον, θατέρ",' 6λ . Ir.e~. 
θάττων, άττ. i " ΤΙ θάσσων. 
θαίίμσ, Ιων. θώυμα 'Ij δώμα, -α.τo~, 1:δ (δdoμσι)' 

θουμοσμ6ς, θόμ60ς, «θόμασμα:., θαυμόσ.ιον (δξιον 
θeυμασμοο) πράγμα 11 6αvμσ lδιtιδσι=Πράγμα θαυ
μάσιον νά τό Tδr.1 (6λέπq) κανεlς Ι δμοΙω" δσvμσ 
dXOVtιAI, μσlJ.ιi. σ τΔ δσVμα.τα. - τεχνάσματα το
XυδaKτυλoυργών.- 11 κατάπληξις, έκπληξις. . 
Έτvμ. ι δσvμσ' ΠΟΙΥίΤ. δσνμσl.ω· δσν,ι.tJtιτ6,, ' 

ΠΟΙΥΙ1:. δσνμστ6ς' δσνμιίζω (~ν1:Ι *δσνμιίtιtιω)' δσvμσ 
πιριίχ,ι ρ. *dheu-, μετ~πτω'ι;ιxόν τόπον 1:~;; ρ. dhiiu, 
1'j1:L, μοψtιιρ.t,~ι 6πό των τόπων lJ.ώνμσ (ΥΡ. lJ.ώμσ), 
δφρ. {)ώμDW, _Βοιω •. lkoμιl..τα.~, οΙτινι, πιριίχουσι 
,δν τόπον ρ. *dhou-. 
8σUΜΆςω, Ιων.· θω .. 'Ij δωμ-· μίλ.· -άοομσι, έπ. 

-άιιιιομσι, μΤ-Υν . ένΒΡΥ . • όπο;; -άιιω' ιiόρ.~' έlJ.:;ιVμD.οα.· 
πρχ. τιδσVμσχα.. - Π~θYίΤ., μίλ. lJ.α.vμσοlJ.ήοομσι· 
ιiόρ. ~' lδσνμιίo{hι. (δσυμα)' θαυμάζω, μένω έκ
θαμΕος. 2) μιοτ' αΙτ. 6λέπω τι μετά θαυμασμ ;ο 
καΙ έKπλήξεWς. n ώ~ . , ώ, ΤΟ λ7.~. mirc1ri, θεωρώ τι 
μετά θαυμασμοΟ καΙ σε6ασμοο, τιμώ, θαυμάζω. 3) 
μιτCι Υιν. θαυμάζω, έι<πλήττομαι έπΙ τινι .- Ι Π2.θΥίΤ . , 
προσ6λέπομαι μετά· θαυμασμού U μ&τCι μτχ. {)α.νμά
ζομσι μ;' παρώ)'=ή άπουσΙα μου κινεΤ τόν θαυμα ~ 
σμόν (έκπληξιν). 
θσuμafνω, μελ. -α)'ώ, έπ. -α.Ιω ({)α.Vμσ)' θaυ~ 

μάζω, θεωρώ μετά θαυμασμσύ. 
8συμάσιος, α., ο., Ιων. δωυμ- 'Ij δωμάσιο.; 

({)α.νμιίζω)" άξισς θαυμασμοΟ, θαυμαστός, πλήρης 
θουμασμοΟ.- θαυμαστός, άξιοθαύμαστος, έξοχος. 
- 'ΕπΙρ. -lωr-=Kατό τρόπον θαυμοστόν, δΥΙλ. σφό
δρα, καθ' ύπερ60λήν. 
ΙαυμΙσι-ouρycω, μίλι -"οω ({)α.νμιίιιιος+lρΥο.)' 

θαυματουργώ, διαπράττω θαύματα Β έκτελώ περι
έργους ταχυΟΟκτυλουργΙας (ΙπΙ τ~xllδ~xτυλoυρyων) . 
θσυμάσσομαι, ίπ. μίλι τ06 {)α.νμιίζω. 
8συμαστέον, ΡΥίμ. ΙπΙθ. ,οΙ) {)α.νμάζω· πρέπει νό 

. θαυμάζf) (-σω τις. 
8συμσατός, ίων. δωuμ- 'Ij δωμ-, tf, ό. (lJ.AV

μιίζω)' δξιος θαυμασμού, όξιoθaύμαστoς, θουμά
σιος, πλήρης θαυμασμού. 
8συμΙτάομαι, π~θYI" (δσvμσ)' θεωροΟμαι ώς 

θΟΟμα. 
θαuμδτο-nοιcω, μΙλ. -".ω· πράπω θaύματα. 

'Εκ ,οι) . 
θαuμδτo-ηoιός, ό. ({)α.Vμα.+.nοιΙω)· 6 "oIQv θαύ

ματα 11 ύ)~ ο!ισ.=τοχυδακτυλουργός, γόης, μάγος. 
θαυμΙτός, ή, 6)', έπικ. ιiντΙ δσνμσoτ6~. 
θαυμδτ-ουΡΥCω, μίλι -"οω' - {)α.vμστο.noιΙω. 

'Εκ ,ου . 
&αυμδτ-oUΡyός, ό. (δσvμσ + *'1l7ω)' - δσvμσ

τοποι6;. 
θάψ:ιι, iItp:p. ιiop. α.' τοil -ιM.nτω. 
θάΨΙνο.;, ", Ο.' ό κιτρΙνου χρώματoc;, κΙτρινος, 

ώχρός, χλωμός. 'Εκ ,ου 
θάψOCί, -fj ' φυτόν τι 'Ij ξύλον έξ 00 κατεσκευό

ζετο ή κιτρΙνη 6αφή (χα.λοόμτνον o!l,CD ώ, πα.ρ~yόμι-
ν?ν έν 'tlj νήσψ θΧΨψί. . 
*8λΏ (Α). ι!πικ . . τυ.πo~ liντΙ ,ου π~ρ& πιΙ;οt, "'ι1ά

ζω' ιiπp:p. ιiop. cι' 8-fjoaa' ίνεΡΥ., θηλάζω, 6uζαΙνω, τρέ
φω.-Μi"ον, ιiπpφ. Ιν. 8-fjο{)α.ι· έκμυζώ, δυζαΙνω, ό· 
μέλ γω: ιπ"ε~α.)'όν Υάλα. 8-fjolJ.AI = γόλα διό νό τό 
θηλάζq τις καθ' δλον τ6 έτος Υ' 'ν. ιioρ.~' {)ήοα.το 
μc.ζό." = έθήλασε τό στήθος. [~ι' ιiτυμoλ. ΙSλ. 8-fjolJ.α.a). 
θάω (Β) , λcιxων . σάω· ΙSλ. έν λ. -ιΜομσι. 
θεά, 'Ιι. θΥίλ . ,ου lJ.c6ς· θεό, θέαινα 11 τCΊ lJ.aCΊ (ιiττ. 

τώ lJ.εώ, xa'tCι δυ 'ίκόν) ν~oυ~τ~ι πι:iν-ι:oτι tι Δ"μ"nιI 
κcιΙ 'ιι Π.1l0ιφ6." 11 σΙ οεμ.αί lJ.aαoi=al ΕίιμενΙδες fι 
'Ερι"ύες. 

θια, Τι ( •• άομαι)· θεωρΙα, θέα, κύτταγμα, δΨις. 
- 11 τό θεωρούμε νον πρ:Ιγμα, θέαμα, άποψις. 
Έτvμ. : lJ.iίi, ίων. lJ.ί,, < 46CifΆ, π;.ΙSλ. Σιi;;2.~ -θiίίi' 

ιi'Τ. lJ.ιίin7ς, ίων. lJ.ι,,~ήs· ιiττ. lJoaίiτρο)' , Ιω·'. {}i,,
τρο.· δω;. α' πι.Υίθ. -IJdiUlkι. (It;;~i.. Ήσ"χ. «Ισίiμιν' 
ΙlJ.εω10V.,u)',. 0-( {).). δω;;. lJ.ίirii jαog( = «ΙΗ Hci,,. x~ τCι 
'HaQx. ( *-θiίίiΠjρα..· δμYI ~ . """,,c-rje), lJ.ίi~uς (~«Τxρι
ο., lJ.ι»ριίο •• xcιτ~ Ή;,. <* όοαli.ύςί· Θα.'ς (χυρ. δν.)· 
ίων. lJ."iομσι, ~ω;:>. lJ.:ΊΙομ4Ι «*iΗFΙομαι)' ιiΤΤ . {)ι
άομσι ' (lJ.iίi)' διCι τό =ι:.' Ήσυχ. «(}ήβο,' {)α.Vμ" ΙSλ. 
av λ. {Μμβος' ώσ. ΙSλ. 8-εωρ6,· έΧ ρ. dhίiυ-, iι,· δ μι
τcιπτωτ .• όπο, *dhau~ ίν τψ lJ.cίίμσ (8 ΙSλ.). 

θcα&ίίνσι, ιiπρφ. πcιθ. ιioρ. ~' του lJ.ιάομσι. 
δέαινΙ, ή' ItΟΙ'ljτ . ιiντΙ lJ.aCΊ (8 βλ . ). 
ΘC-σίτητO<ι ο. (lJ..d. + al-riID)" δν αlτεΤταΙ τις 

πορό τοΟ θεοο, δν λαμ6όνει τις παρά τοΟ 8εοΟ 
αΙτήσας. 

θέαμα, Ιων. lJoa"μσ, -στο" τό (6.ιίομσι)· · δ,τι 
θεόταΙ τις, fι τό γινόμενον πρός 8έαν. 
kσμων, -ο."ος, δ , ~ (lJ.ι:iομσι)· θ(ατr',ς. 
θεσομιιι, μβλ. lJ.εάοι>μσι, Ιων. 6cήdομαι' ιioρ . ~' 

lfJ.ε:Ζ.οσ.μ"",· π;;.χ. τ.fJ.έίiμσι, ιiπoθ.· (lJ.:iομαι)· 6λέπω, 
θεωρώ, έπιθεωρC:ο, παρατηρώ, άτενΙζω 11 οΙ lJ.εώμι· 
."οι=οl θεοτοl θεάτρου. - ιiόρ. cι' l(J.ctilJ.". Ιν π~O. 
ένν. ώ; Κ'ΧΙ ,.υν (έγινα άντιληπτός, μέ εΤδον)' Βλ. 
-ιΜομαι, "'ιέομσι. 

δείίρός, δ' δω". ιiντΙ 8-εωρ6ς. 
θεCιτής, Ι ων. θΣητήΙί, -ο;;, δ (lJ.ι&ομσι)· ό θεώ· 

μενοc, «θεατήο, ιο; κcι! νυν , 6 6λέπων. 
θΣατός, tί, ό)' (lJ.ιiομσι)' ον δύναται ('Ij άξΙζε ι) 

νά Tt Q τις, όρατός. 
θε::ι.rρίςω, μίλ. -σαι (lJ.έα.τρο.)· φέι::ω έπl της 

cκηνής ιι lια,::Jιοτάνω έπί τη.:; οι<ηνήι;, έπ δεικνύω ι l 
. καθιστώ τινα γελοΤον (cτ6ν κάνω θεοτροι. 

θCiίτρOY, ίω: •. lJ.:"rilOV, τ6 (lJ.cio,_a,)· τ6πος έν 
4> θεό αΙ τις, ι: eέατρον:. ώ; x:x l νυν. 2) πιι;;ιλ'ljΠΤΙ
)(.ω; ; ΟΙ θεaτοΙ, τ6 άκραοτήριον. 3) = lJ.ία.μσ; τό 
παοισταν6μενον άπό σκηνής. 

θε-ειδΊΙC;, e; (lJ.εό;+ιΒο~)=lJ.ιοιιδtίς. 
aCCIOY, τό, ΠΟΙΥΙΤ. ιiν.Ι 6εΖο., «θειάφι •. 
θίειοι;, ", ο., ίπ. ιiντl lJ.aio> (ο 6λ ,) 
θCΣιοϋται, Υ' Ιν. πcιθ. εν . ,I)i} lJ..ca6ID. 
θεειόω, έπ. ιiντΙ lJ.ε.6ω· (ό ελ.) 
δέcσκον, Ιων. Π?Τ. ,ου lJ.ίω. 
δέη, Τι ' Ιων. ιiντΙ lJ.ia • 
acitioC;, ", ο)', ίων. ιiν,Ι -{Uειος, lJ.ciος (ο 6λ.) . 
δr:-ήΙιίτοc;, ο)' (lJ.εόri-Iλα.V.ω)" 6 έλoυνόμενo~ 

(κατάδιωκόμενος ) ύπό ~oύ τινος. 2) ό όπεσταλ 
μένος έκ 5εοο, ον προκολεΤ (προξενεί) θεός.- 11 
έκτισμένος ύπό θεών ή διό τούς θεούς. 
θCημσ, τό , ίω ',. ιiντ Ι ΙJ.έαμσ. 
δε!l-μδχία, 'ιι, θειι~μδxo.;, Ο)" ΠΟΙΥΙΤ. ιiντί lJ.COH-. 
θεήμων, -0.,,0; , l, ΤΙ, ίων. ιiντΙ {Jι~μω)f. 
θcη-ηoAέω, δcιι-nόλο.;, ο., . Π~Ι'ljτ . ιiντ! lJ.ιoπ-. 
δεήσεaι, Ιων. 6' έν. μέλλ. του 6ειjoμσι • . 
θέασι, ίπ. Υ' Ιν. Ίποτ. του lJ.έ<D. 
θειιτιjc;, -ov, δ, Ιων. ιiντΙ lJ.ια.τή;. 
IcqT6cN θCητρον, θεήτωρ, Ιων. ιiντΙ 6.α.τ-. 
θεία, 'Ιι. θ'ljλ. τ06 lJ..'ος· ή όδελφή τοΟ πατρΡς ή 

τής μητρός τινος, ή θεΙα ώ, x~Ι ~I)ν (λατ. amitc1 
x~Ι mc1terterc1). 
θcιάςω, μίλι -οω (lJ.ιίος)' όποδΙδω 8εΙος ημάς, 

λατρεύω τινά ώς θεόν, τόν κάμνω θε6ν (τόν όπο· 
θεώνω) 11 πληρώ τινα τΟΟ θεΙου, έμπνέω 11 συμ6aυ· 
λεύομαι μαντεΤα, . μαντεύομαι. 'E~ CΙ~τ~ίι το!ι 

θcιασμόC;, δ ({)ειάζω)' θεΙα έμπνευσις, έν8ουσι-
ασμός 11 τό μαντεύεσθαι. 
_εί6αθcν, eci6oaI, ~loλ. ιiν.! 81\6- . 
θΣίεν, Υ' πλΥΙθ. E~xτ. ιio.,. 15' του ΤΙ.{hιμι. 
δείην, E~xτ. ιioρ. 15' του τΙ"'ιμι • . 
kiKcAoc;=lJoatIxelo~. 

θcιλό-ncδον, τό (εϊΙ" + .πιιJo.)' τόπσ<; έκτε8ει
μένσς εΙς τάς άΚΤΤνας τού ήλΙου, τόπος ένθα έκ
τΙθεταΙ τι (όπλώνεταΙ τι) διό Υά ξηραν~ «λιόστραJ, 
Έτvμ. ι 8-ει16 .nιδo)' (*τι[ρ)ιιΙ0-, ·ters-I~ (pe-

dom), ρ. ι .... (ΙΙλλ. τΙριιoμaιι=ξηρalνoμoι, λα.τ. lor-
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reo=ξηραίνω, ο'Χνοχρ. H'sya1i = διψώ Χλπ.). ".ι.ι6-
n.doy x:n:i. ,ΙνΙΧ' δΙ?Ρθωtiον εί. 80'_ .t.ι6nado ... < Ιων. 
ιi'τt. afA" (=ηλιακή θερμότής), πριlλ . τό ιiντΙθ. cα
• ι.ιll πεδί QtJ>. 

δείμεν, αντί 8οέημ. 11 , E,Jxt. ιioρ. ιι' το!} τΙ8οημι • • 
δείναι, :i.ΠΡφ. :i.?ρ. ΙS' τoiί τί8οημι.- ώο. ιiπρφ. 

ιioρ. ιχ ' τ?'; {Je{ νω. 
ΘΕΙ'ΜΩ, μΗ . {Jeνώ' ιi?ρ. ιχ' ;θει ... α· ιiόp. ΙS' ;(J.

... 0 .... μόνο', ε·ι τ1) Π~oατ . 8οέιιιΙ έν X;Jijost, 'fnot. 8οέ ... &" 

ιiιφφ . -θε.εί'l1. μτχ . 8οε ... ώ ... · κτυπώ, τύπτω, πλήττω, 
nQTOocw. 

• Ετυ.". ι 8οεΙ ... ω, 8οε'l1ώ, ιδ ..... ιι. ιi6p, αναδιπλ. 1-
πeφνο .... δμ. πιχΟ. πρκ. πέφcιται (ί'Χπ. *gvhO-). μτχ. 
-ρα ιό;=ooιν::ικ~. hat6h (έν ~ι]i δμ. άρηί-φσ.τος, τριχγ. 
ι4!είφaτo,). π?6λ.· φ6"'0. «ί'ΣΠ . *gvhono-s) (6λ . 
λ. ) . -6εί νω ( ίο:;τ,_ *gvhenjo = ιiλ6. g' an' ( ~ ιώKω) 
( κο\ ·, . αλ6: *ςenj~' πρ6λ. oιxν~κ;:ι. hOn-ti. ZE·Ι~. jc1inti 
(πλήττει . φονεuει), Ο'Σνσ ... ρ. ghr.-Onti (πλήΓ:rσυσι), 
ghal'loh (ρόπαλον. κσρU",η). 'Αρμ . gan, yav. gani «ίΙΧπ. 

*gvhnn~ (πληΥμα). Ιίη (ρό/3δος) (ί'Χπ . *gvhen.'), Jnem 
(πλήττω). π/Χλ · ιρλ . gonim (πληΥώνω). guin = πληΥή 
κ. &. : π~6λ. ώα. λ/Χτ . de-fenco (προστατεΙ.ω). offendo 
(ορμώ. έπιτίθίμαι) (ί.'ΣΠ . * gvhen·dhO Yj -*gvhen-do, 
Infensus (μτχ. τ-:.ίί *ίn-fendο=έχθρικός)' έ~ ίιχπ. ρ. 
gvhen (πλήττειν) . 
θειό-δομος, ο ... (δ.ίο, + dέμω) = 11'eοdμητο., ό 

έκτισμένος ύπό τών θεών. 
θείομεν, ί;τ. αντΙ 8οέωμιι ... ,80ώμ ..... rι,' πληθ. 'fItot. 

ιio:;.. 5' τοίι τ{ θημ •• 
θείον (Α) . $1':. aicιov, τό (80εϊΌ.γ «θε!όφιι.θετ· 

ον (λ/Χ •. sulfur) . . . . 
Έτυμ.: 6είο... (· {JFea-a.o .... λιθ. dvιise (Ι οιπ. 

dh ... os-· "up . εΙ νοιι ε;τ ί θ . (='Καπνwδης) iξ oUo. *{Jεό, 
'ii {JaCJ" (*θFε·αο,. -ον)-=ότμός θElClψlού' π?6/. . λ/Χ: . 
febrU-Q (κuθαρίζω) ([ (1Π. *c.hves ro- ( = καπνίζω)' 
εκ ~. dhves- βλ. λ. λ . {Jεό,. ,{}υω' περαιτέρω: {JeI
ό.:.ιι, 1'J.εsιόω, δ,α~l1ειόω . 
δε ί ον ι Η Ι . 1ό . • iιδ . :ι;υ {Jeio,. έ " χρ'ήσΞΙ ώc;: σύ~: 

θιία UnΟΡζ.ς . θείον όνο θεότης.- ΙΙ τά {JEia= t vtp
'(Ε ιαl 11 ίδιότητες τών θεών. 2) θρησκευτικά ηθη 
κaί έθιμα. 
θείος, α. ον ({Jεόι;)' ό άνήκων είς τούς θεούς Τι 

ΠΡΟεΡχόμι νο:: έκ μέρους τι:Ιν θεών (λη. divinus) 
LΙ Ο άποστελλόμενος Υ, προκαλούμενος ύπό τών 
θεών. 2) ό Υινόμενος πρός τιμήν θεού τινος. 
ίερός. αφιερωμένος. 3, ό δμοιος πρός θεόν, ύ
περ6νθρωπος. έι<τακτος. [ξοχος. 
θείος, ό' άδελφός τού ΠΟΓρός Τι της μητρός τινος 

(λ",τ PJ.t,uus κσιί avunculus : θΥΙλ. {Jela. [δείο,' 
-θ~ία ( ' D-tj.o •• *8oη.ίi. π;-6λ. τήδη, τηθί" πρ6λ. ώσ . 

ιtotA-"i.(.tu. dedu (πόππος)' ε; ί:χιτ. ~. *dhe-]. 
θειοτέρωι;, ίπ(ρ., συΊK~. του έττ\ρ. Q-είω:;. 
θειότrιι;. -fIrOf. ή (6εϊ()!ί)' θεία φύσις. θεΤος χα

ρακτήρ, θιι:)της, 
θιιό-χροος, 0'11, Χ'ΧΤιΧ ου'//ΧΙρ. -χρου!ί. -ο ..... (6cio1' 

+'Ξό ι· . ό έχων χρwμα θείου, (θnαφιού). 
δ,ει , έπ. θεειοω' μΗ. -ώχο (Ι'ίείοll Α)' καπνί-

ζω μέ θεΤον. θυυιόζω μέ θεί.:ιν (ΠPό~ κ/Χθ/Χ;Jιομόν 
ή εξαγ'/ιομό'l) I1 ενΤΕίιθΞν. καθαρίζω. έξαγνίζω. 

aciC;, θι:ίασ, aiv, μτχ. ιI'Jp. 6' του -r:l1J.ημ •. 
θείτε, θείσα." 6' χιχΙ γ' πληθ. Εύχτ. ιioρ. 6' τσυ 

τι fhι ι.. . 
8είτο, γ' 4ν. Ευκτ. ιioρ. β' τι;υ τΙθημι. 
θείω l It'J\Yjt. :i.νtί δΖω' τρέχω. 
θι:ίω, έπ. ,χ ',:ί {Jέω-{Jώ. 'fit?t. {ι.'J? 6' το[ί τιδη ..... 
θει-ώδηι;. ες ({Jaio1'+el Jo;)' ό δμοιος πρός θείον. 

λιχτ. sul(urεus. 
θι:ίως, ε;τι .,. -::ου 8οειοι;' κατό θεΙαν πΡ6νοιανι κα · 

τό θείο J τοόΠΟΥ" συγχρ. δ •• οτέ2ω;. 
θελΥεcί-μlιθος, 011. (80έλΥω+μ;;Joο,)' 6 θέλΥων 

(κατακηλών) διό τών μύθων (λ6Υων ,του), επί ήπΙω" 
χοιΙ πειοτικων λόγων . . 
θCλΥεσκον, ίrιιν. πρτ. τοί} 8ο • .ιΥω. 
θCλyιιτρoν, τό (80 • .ιyf»)' παν δ,τι θέλνει, μαΥΙ-

",ον μέσον. φΙλτρον . . 

8IΆΓΩ, μίλ. -ξω' ιi6p. ιχ' Ι/J..λξot.- Πτθητ. ιi6,) . 
rι,' lδέ.ιχθ-ιιll· θωπεύω διό μαΥικης δυνάμεως. γοη · 
τεύω, μαΥεύω (λΙΧτ. mulceo) 11 έξαπατώ. πλcνώ. φε
νακΙζω. «ξεΥελώ •. 

Έ-r:vμ.: δέ.ιΥω· 8οέ.ιχτωρ, ~ -ορο,. {Jeλκ-r:ή? -';ρο,' 
6 • .ι-Υητρο ... • 8οέλξι" -εω,' ( *ghvelg-: λ\θ . Ζ'νelgίn, 
Ζ'νelkΙί (=8λέπειν πρός), Ζ'νilge : ί (βλέπω . ---. z·."al· 
gΥΊί (κατοπτεύω)' Υιτοι {JέλΥω ( ί:xιt. _ *ghve) -
9?: οιχνχορ. hγr~ίiΊί (πλανώ. άπατώ), λη. fallo <ίaτt . 

*ghvlno (λ!/Χν ιiμιγΙ6oλo. δμω ;. iι σιι"χ!τιοι; /Xut't). 
Κ/ΧΤ' Ιίλλου. πρωτ/Χ;;χιχή ενν . τσυ 6έλΥει ... • l\Ollt Υι τ οϊ) 
«πλήττω». έκ ρ. dhelgh- πμ5-λ. ιi)"{λ-ootζ. dolz, dolch. 
πΙΧλ ·(ερμ. tolc (πληΥή). 
. θΗεος, ο ... (ι1-έλΟ1)' 6 θέλων, ο πρόθυμος. tKOU
σιος , αύδόρμητος. 
θέλημα, -ιιτο" τό (6έ,Ιω)' θέλησις. 
θέλιισις, -εωι;, fι (6έλω)' τό νά θέλr:ι τις. βού

λησ ι:: . 
θι:λκτήρ, -';(/0,. δ (-θέ.ιΥω)· ο κατοθέλΥuν. ό 

μαyε~ων. Έ~ /X~τoίϊ τό 
θι:λκτήριον, τό·=θέλΥηΤΡΟ1'. {JE,lκτρο1'. ΥcητεΙα, 

μαΥεία (<<ξόρκι»). Ίό μέ"c.ιoν πρό:; καταπράϋνσιν . 
Kυ~. ε!ν:χ\ 'J .j~. τοίϊ έιτ?μ . · έι< '\oc:ι 

θι:λκτΙ;ριος, ον ({JέλΥω)' Θ 8ίλΥων, 6 μαΥεύων . 
ό KnranpaUvwv. 
θέλκτρον, τό ·=δελκτήρ.οll. {JiλΥητροll (ιi 6λ. ). 
δέ \κτωρ, -ορος. δ . ή' = {Jελκτηe (ο 61. .) 
aiλξαι, ";τ;;φ . ιi?p. οι' t(ou Q-έλΥω. 
θελξεί, δωρ . ιiντΙ {Jέ1ξει. γ' ξ ". μΗ. τoiϊ {Ji.ιΥω. 
θελξί-νοος, 01'. Xl1 t χατ&. ::ιυ ·ι:ΧΙ:;'. -... oυ~. -ov1' ({}i;).-

Υω+ ... 60,)· ό θέλΥων, μαΥεύων. τόν 'ν'ούν (rήν 
καρδΙαν). 
θελξί-πικρος, ΟΥ (fJέλΥω-f-πικρ6,)' ό πικρός κοί 

ήδύς σu~άμα 11 ό προξενών ή30νΓιν μετό ΠΙΚΡ iας. ό 
ήδύνων (τέρπι.ιν) μετά πικρ ας . 
δελξί-φρων, 01', γεν. -0 ... 0; ({JέλΥω-f-φρήll)·={Jε.ι-

ξl ... οο, (ο ~ λ.). 
θέλοιαα, ~Iύ? αν:! {JJAovaa. θηλ. μετχ. τοίϊ {Jέλω. 
atAU;Jva, tά={Jι,με,J.λα. 
'Ε-r:υ.:.ι.: "':-6λ. όf11JΡ . προ-θΙλvμ ... ο; (=έξαλεlφ&lς 

σύρριζα). -r:ετρα-fJ.έλvμ ... ος Ι--=-άσπίς εκ 4 δερμάτ",v ). 
π?Ω. 'H::r 'Jf.; <ι;θέ,).ε'1"'0ν· oJ.

H

oll έκ ριζών»: «ά{}.).ι· 
μ'l10Ι' κακοι», ααθ!:λιμοll' α)(οαμ .... κακον». 
ΘΕΆΩ, π:;.τ. έlJ.ελoν· μiλ. {Jελ>ί"ω' ιΧόρ. (1' l!J·iAηo 

αll' σuντsτμΌ τύιtο; -;οίο έ θέλω. - (Ι \Cι. τή 'ι έ ι uμ?λ. 6ί .. 
έδέλω]. 

θέμι:θλα, τιΧ (τί-θημ.γ τά θεμέλια. τό τε~lυέ· 
νον. ή βάσις (8όθρον) ένός π;::>ό Υματος. ΟΙ ρίζαι 
(01 πρόποδες) τού όρους, κλπ.' Ν Αμμωνος {Jtfte{J}.u. = 
ό βωμός (ό ναός) τού "Αμμωνος. η ~δpα του. τό 
μέσος ένθα Τσταται. 
Έτvμ. : Π?Ι1'ιΤ. δέμε-{J.ιIl· άττ. {Jεμέ.ιιο,· δμ. -θ.

μείλ.α (-ε. Κ'Στόι μΕτ;JΙΧ'ήν ιiφoμ?ίωoι ·ι). πρ6λ. Ή~υ;ι. 
«{Jεμ fρη' βεβ:Χία, ευατα fJ.ή,». 61.. κ:Χί τί-θημ. · πρ6λ. 
ίαπ . *.dhe-mno-s, κσιΙ εν . λ . λ. -θοι .... :ί. {Jωμά;. 

&ι:μι:ίλι:ι, τ:ί. έ;τ . ιiντΙ {Jεμέ ,Ι.α=δέμε{Jλ7. : 6εμιιΙ
λ.α {JtJotV Υι προβάλΟ1' .. ο=έθεσαν τό ι rμ :λια. 
θεμελιόθεν, έ;ΤΙ;J.· έκ θεμελίων (i.!l:t . funjitus). 
θι:μέλιον, τό , ώ; t-ι. τ~ίι δ:φ .• ίλι'Σ· ή θεμελΙωσlς 

11 τ χ {JeιdAtot = {Jεμείλ..α. δέμε !Ηα (ιi 6λ.) . ' ~χ τ.,5 
θε;.ιέλι~ι;, Ον ( τίθηλl ) ' ό ά _ ή,<ων είς θεμ~λloν. 

- I1 IίJ; o~::r. {Je.ιd ,L.o; (ένν . λίβ:Jς ' . δ' ό τού θεμε
λίου λΙθος, άΚΡΟΥωνlαίος λίθος ιι ο[ δ.μέ.Ιι:ο. = τ.:) 
θεμ !: λl~. 'ε; oι ·jt05 .ό 

8ε)Jελιδω, μ~λ . -ώα» (δεμέλ.Ο!ί)' Βάλλω τό θε'
μέλl :J . θεμ~λιWνω. Ιδρύω στε .J:: ι.Jς. ·- llot9't)t. θεμ~
λIW " ομαl. τίθενται τά θεμέλι.:ι μυυ. 

. θΙ:μεν, &έμεναl, επ. :ίντί δείναι. άπριγ. ιio,::; . 6'. 
~"iί τί {}ημι. 
&έμενoc;, μτχ. μao . ciop. ΙS' του τί{}ημ. •• 
&c:μερός, άll Κ'Σί θέμεροι; (τ' θη;.ι.γ 6αρuς. σο

σ-='Γ ός. σεμνός, σταθερός. 
, Ετυμ.: πρ6λ . Ή::ru/.. «θέμερο,' αε.~1'6;,., «6εμε

ρύ ... ομσ..· αeμ ... ύνομσ.ΙJ>· {Jε.ι.ι.ερό-φ!!ω ... (= OWCfPwv. 
συνετός) ' ΠΟΙΥΙΤ. δεμερ·ώπι •• -.30. (=ή σεμνόν ~. 
χουσα πρόσωπον 'ii όμμα). Ή ΙSrι,~ι)(-ή "ημ . Yι:'J "';''' ' 
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q:ιzvhI; 'ιι τ')Ο σκυθρωπός., μελαγχολικός, πρβλ. πιιλ
γs?μ. !imber (κατηφής), δΙΤιΖ ιiπλ-oιz~_ dimmr, Ιρλ. 
deim (σκοτεινός, ζοφώδης) «*clhemi)_ 

&ι:μι:ρ-ωπις, -ι~o., 'ιι (6εμceόs+ωψγ ή σεμνήν, 
σ06αράν, έχουαο τήν δψιν . 

. &ιμίςω <f).eμίς>- κανονlζω, δικόζω, κρΙνω, τιμωρGJ 
11 έλέγχω_ 

&cμί-πλειιτοι;, ο" (~μις+πUκω); δ,τι έπλέχθη 
(άπεκτή5η, κατωρθt:Jθη) δικαΙως Illhμ{n"εκτος οτΙ
φα1l0' =KαλQς (έπαξΙως) κτηθεlς .στέφανος. 
δΕ'ΜΙΙ, 'ιι, ί:ι:ιχ. γεν. f).eμιαΤΟt;, αίτ. 8-Ιμι".-ΠCΙΡ' 

Όμ. ώ; XU.j. δνOμCΙ θέμις, θΙμιστος, cι[τ. θΙμιστα' 
ιiττ. yav. δμω; θΙμιδος XCΙί σιιχνότ. θέμιτος, CΙίτ. θΙ
μι1l' ίων. γεν. θΙμιο., χλητ. θΙμι ι Ι νόμος (χιιρ. 
τό τεθει~ένoν), δlκαιον (ΧΙΖθιερωμίνον ()πό τi'ι; xotv9j~ 
ΧΡ'ήc!ω;, χ,,;τ' 1θσ, XCΙΙ Ιθιμον), έν ιiντιlJιιιοτολ~ πρός 
τόν γρχπτόν νόμον, τόν l1νωθεν ()πό τΥις ΠOλιτεΙCΙς έπι· 
βΧλλόμε.ον (ιΙνCΙΙ .1Jr,λ. τό λCΙΤ. jus Τι fas έν ιiντι~ιcι
οτολτί π;:.ό, τό lex) : δ ~μις lστΙ = δπως εΤναι δΙ· 
καιον, δπως συνηθΙζεται.- Ι πληθ. ~μιστε. = νό
μοι, θεσμοl, όποφόσεις τών θεών (ΔιΟ. 8-eμιστε.), 
χρησμοι. 2> τό δΙκαια, τ6 δικαιώματα (έπΙ ιiPXη
γοϋ), τό προνόμια 11 δθεν, ΟΙ είς 6aOIλta Τι δεσπό
την πληρωνόμενοι φόροι. 3) ΟΙ ύ:ριστάμενοι νό
μοι Τι διατόξεις. 4> δικαι 11 ώσ. δικαστήρια διό τήν 
παροχήν δικαιοσύνης Ilδικαστικαl όποφάσεις.- III 
θέμις ώ; κύ~. δν')μCΙ=ή Δικαιοσύνη, ή θεό τΟΟ νό-
μου καΙ της τάξεως. , 

• Ετvμ.: 8-έμι;.: ZsvlJ. c:liίmI~ (δημιουργΙα) (πρβλ. 
8-έμιι = τό τεθΞ:ιμένον : Zεν~. dama (δημιούργημα), 
σιΖνσκρ. dhίima (=έγκαθΙδρυσις) ' πρβλ. ά"ά,-8-ημιι (= 
θρησκευτικόν άφιέρωμα), τό /Jt 8-Ιμιι Τοω; έοχτιμιΖ' 
τΙσθτι otYIr--xO!v έπΙ τοί} θΥ;λ. 8-eaa. (= τό θέτειν)' 
Π~έ:ι:ει ν" π~ol.ίπ!)τεθτί κcιΙ ή fιπcιι;Ι;ις 0!ι1J .• 8-Ιμι, έ; 
ου '11 γ!ν. 8-έμιτο., /Jot. ~μιτι (μεθ' ένό; π;;οο:ι;. -τ- ) 
y-cιΙ εν ιi.λλ') ο:Ι/J. 8-eμις, θΙμ. *8-εμι,,-, πp~λ. -θεμισ
... οέωll (ΠιΖρσ. Dtv/J.= 6 κυβερνών μετά δικαιοσύνης), 
δ 7όθεν (μΕΤσ. τοίί ιΖ!ιτ"ίί π~"σ,όμ. -τ-) έσΧΤιμΙΖτΙσθτισιΖν 
ΥΞν. 1J.έ,uιστο., /Jot. -θέμιαη, κcιΙ προ πΙίντων πλ7jθ. 
6έμισ~ε. (=όποφάσεις τών θεών, χρησμοΙ) ' το θηλ. 
Ύένο; (ή 8-Ιμι;) οφειλετιΖΙ εί~ έπΙδ"cι:nν των δ/κη, δι
UCIao:JV~,1 Χ. 11: τό ιiPxcιtov ο!ι/J. έχπpoσωπεΤτ~ι υπό 
tOU -Χκλ. 8-έμις εΙς περιφpάσβΙ~, δπως fι: 8-Ιμι. έστ/' 
_-Ι τύπo~ ~ίτ. 8-Ιμι-r xcιΙ γεν. D-eμιδος .!νcιι νεοοχτι
μnι:ιμο!. 

θεμί-σκοπος (ΧιΖΙ &εμι-σκόπος), 011 ('lhμι. + 
σκ;)πέω)' 6 έπισκοπών τόν νόμον καΙ ' τήiι τάξιν, 
6 έποπτεύων έπl της τηρήσεως τών νόμων. 
θι:μισ-K~έων, -01lτος, ό ' 6 δικαlως 6aσιλεύων, 

νόμιμος όρχων. 
θέμιστσ, -ας, έπ. cιίτ . Ινικ. xcιΙ πλ-ηθ. τσίί -θέμις. 
&ι:μΙΟfι:ί;>ς, α, οφ ' (8-έμι.>" 6 όνήκων είς τόν 

ν6μον κσl τ6 δίκαιον, νόμιμος, δΙκαιος. 
θι:μιστcύω, μΞI.. -σω ({}-εμιατό.)- άπονέμω τό δΙ

καιον, όηοδίδω δίκαιον, δικαιοδοτώ 11 χρησμοδοτώll 
διατά'Jσ:..J . κυβερνώ. 
tE~I~rtuv, έ:ι:. ΥΞν. πλτιθ. τοί} 8οέμις. 
θε'J.,r~-πόλο;, ο" (8-eμιςtnολέω)' 6 άπονέμων 

τό δΙκ:.ι:>ν. 

&ε;.ιιστό;, ή, ΟΥ (8-βμΙζω). καθιερωμένος ύπ6 του 
νόμου, νόμιμος, δ ίκαιος. 
&ιμΙτός, ή- ό", έπιχ. ιiντΙ 8-εμιστός. 
δΕΜΟΏ, ίπ. ρ. ~πιz~ μόνον ιiΠCΙντω 'l (κcιτ' ,χόρ. ιι') 

ίν Τ'Ώ φρi:ιs: "ηιι 6έμω"ε χέραο" . lκέσf).αι=ήνάγκα
σε τ6 πλοΤσν νά έλθι;) εΙς τήν ξηρόν (Tj τ6 έκαμε 
νό έγγίσr:ι τήν ξηρά ν). 
-&εν, ,χχώριστον μόριον πp ~oτιθέμ.νoν ιΙ, όνόμ~τcι 

κ~ι /Jτιλσt! ·, ΚΙ '/ηοιν ιiιtά ·τιν". τόπο!) , ιiντΙθ. πρό, τό -δε 
(aTIAOUV ΚΙ'/ηοιν πράο τινcι .όπ.ον): oiHoiJe-r; 0~eCI1ld-
8-sl1 (=έκ του OTKΌU, έκ του οόρανου)' σπcινιώτ. 
ΠΡΟ:Jκ!)λλd\~ι !l; όνά;.ιcιτcι πρσσώπων: Διό8>εll, 8-εό
-θεll=έκ (παρά) τοΥ Διός, παρό τών θεών. Άρχικω; 
τό -8>sll -Ι)το κ,,;'τάλ -η;ι; -Yivtxfj;, δπω, ιiπoδεικνιJoιιν "ι 
tιJπr,t έμ~-θεy, oif).tl1l, 18>tl1l. 
θένδρ, -αρος, τό (-θέ"ω, 8-εl"ω)" τ6 μέρος τrις 

χειρός μέ: τό όποΤον Kτυπζi κανεΙς, ή παλάμη (i'j ό 

ταρσός τΟΟ ποδ<?ς, τ6 πέλμα)' d"o, ~'If(J:! = ή έπι
φόνεια της ·θαλασσης. 

Έ.rvμ.: πρβλ. dπ{σf).SΙΙΙΙ2=τό νωτον, ή ράχις, τί'\ς, 
χειρος (*dnaof).o-80el'ιle: πρβλ. _πcιλ - γερμ. tenar 
(γ5ρμ. *denara-) !enra (*dentlro), με:Ι-ΎΙ.~μ. !ener 
(παλάμη). . 
&έο, έπ. β' 'ν. μiο. !Σορ. Ρ' Προσ.. τ-οΟ τ/f).ημι, 

"ντ! .8-ov. 
>θcο-6λδ6έω' όμαρτάνω εΙς τόύς θεούς, άσε6Cι 

U εΤμαι 6ε6λαμμένος (τάς φρένας) ίιπό θεου τινος 
έκ τοΟ 

&cο-6λδ6ής, it; (8-εος+Ρ1αβη'ιfCιιγ 6 6εC3λα :J έ
νος (τός φρένας) ύπ6 τών θεών, 6 πάσXι.i1ί τuφλw
σrν τοΟ νοΟ, παράφρων, μωρός (<<βλαμμένος»): 
&ΕΟ-Υεννής, Ας (8-εoς+~""ίι>' όγεγεννημένος 

έκ θεου, 6 θεΙας Kαταγωγίjς. . . 
&cό-Υλωσσoc;, ο" (80εoς+yλώσαeι)' 6 έχων ",λώσ-

σαν θεοο (θεΙαν γλώσσαν). . 
θΕΟ-Υονίσ, 'ιι' ή γένεσις, ή γενεαλογία, τώΥ 

θεών 11 (τίτλος ποιήματος του Ή::ιιόδου). 'Εκ ;ου 
&c6-yovoc;, 011 (8-εό.t*Υέ1Ιω)· γενΥηθείς (κατ-

αγόμενος) έκ θεών, θεΙας καταγωγης, θείος. . 
θEo-~έyμων, Ο", γεν. -o-ro, (f).ιr~ςtδέχομαι)· . 6 

δεχόμενος θεόν. . 
θcο-δήλητοι;, 011 ((J.ιrό.tδ"Uομιι ι)· =8-soPJ.O.8fι.· 

6λα6ερός διό τό μεγαλείον τοΟ θεοΟ. 
&co-δTδσιιτOCί, ο" (8-εος+διδάσκω)' 6 δΊδοχθεlς 

ύπό του θεοΟ . 
&ιό-δμητOCί,OIl, /Jw;:.. -δμciτoς -(8-.ός+δiμώ)' θεό

κτιστος, κτιαθεlς (θεμελιωθείς) ύπό θεοΟ. 
&ι:ό-δοτοι;, 01l=ι'J.eόσδΟΤΟi' 
θεο-c15ήι;, Ας ({)εΟ. t εΙ'δος)' ό θεΙας ' μoρφrις, 

θείος τήν μορφήν, «θεόμορφος» 11 ιiνώμ. (}πε;:;θ, 8-ε
eιιδέστeι το.. ' . . ' .. 

θεο-ε'ιιελος, Ον (6εός+εϊιcε"oo)"=8-ιroειδ.}.(6λ . λ.) 
&Εο-εχ&ρίσ, f( τό νά μισΓΊ ταί τις ύπό τών θεών, 

νό εΤναι έχθρός τών Βεών;' 'Εκ του . 
δε:6-ι:χ&ρ::ιι;, 011 -θΞΟ. t-έχ(J.,Jός· .6 μισούμενος ίι-

πό τών θεών. . < 

&εόθεν, ΠΙΖλιΖΙσ. γεν . • ')u /tsd., !ν χρήσιι ώ; ΙπΙρ . · 
έκ μέρους τών θεών, λ:η. divinI :us. 
θέοιασ, ~ω? ιiντ! f).tOVf1d, θΤιλ. μτχ. '(00 8>έω. 
θι:o-ιιλiίτέω, μέλ . -ήσω· . καλώ 'τους θεους εΙς . 

60ήΒειόν μου, έnικα'\οϋμαι τήν βρήeειαΥ ιών c εών, 
έπικαλουμαι τήν θεΙαν τιμωρΙαν ~ μαγεύω. Έκ του 

&ι:δ-κλίίτοι;, 011 (-θεός+κλνω)' 6 έπικαλούμενος 
Γους θεούς, ζητών ,ην βοήθειά ν των. 
&cό-UΡaντoc;, ο .. C6εος+κeeιI1lω)' 6 ποιηθε1ς (τε· 

λεσΒεΙς) ύπό τών θ~ών . . . .. 
&~ό-ιιρίvοι;, 011 (6εό.tκρl-rω) 6 έκλε'χθείς ύπό 

τών θεών 11 6 κριτής τών θεών · (ιiντΙ τ(;Ο -θεoΚίl/' 
Τ'l.) 11 6 κριτής Ι6 ιφΙνl.Jν) μεταξύ τών θεών. 

8ε6-κ::rιIJΤΟΙ;, 011, κ~Ι ~ε:ό-~τίv~ι;. 011 (680;+ΚΤ[' 
ζω)' ό δημιουργηθείς ύπό τών θεών. 
&CΟ-Jjδvής, έ. ({)eό;tμ::ιll;j νιΖΙ τοίί μιιl1l0μαι)' 6 

εΙς μανίαν \παρσφΡοσύνην) ύπό τών θεών ιιε.')ια · 
χθεlς 11 λύσσα ~oμιι~ι};=μoνία π;:>οξενη8είσα ύπό 
τών θεών. 
&εό-μαντιι;, -S:Ut;, δ (8-cΟ;+μιi1lΤΙ')· 6 Ιχ<.ι:ν πνεΟ· 

μα προφητικόν, θεόπνευστος. 
&εο-μ6χέω <8-eoμόoJ.Oi)· μόχομαι έναντΙον τών 

θεών. 

&ι:ο-μδχίσ, 'ιι' ή μ6χη τών θεών πρός όλλήλους 
(τΙτλo~ ~ ~Ψφ~ιων τΙνων 'τη; 'lAti~o., ·κιιρ. το!i T):~Y.· τ!)ϋ 
&ι:o-μiιxoς, 011 <8-εΟ. t μάχομιιι)' ό μαχόμενί>ς 

κατά τwνθεών. · - . 
&Εο-μήστωρ, -ορος, δ (80ιrό; + μ';στω2)' . ό ίσος 

πρός τούς θεούς κατό τήν βJυλήν, 6 διων θείας 
συμβ:>υλάc. 

&cο-μίσήι;, Ις <8-εός + μισ.ω)" 6 μισ~μενoς ίι-
πό τών θεών. . 
&εό-μορος, IJw;:>. θεύμ-, ο .. (8-εό. Γμόρος)' 6 πα

ρα<εΧl.Jρημένος (wρισμtνος) ίιπό τών θεών, ό ύtιό 
του θεου δο:)εΙς.- ΙΙό εύλογημέν6ς ύπό τών· θεών. 
&ιό-μορφος, ο" (8-εος + μορφή]"'': 8-εοειδής, ό 

θείας μσρφηςι 
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Ico-μioι\cw έ, (8-c&ς+μιi4JΟ,)' 6 μυσαρός (6δελυ
κτός) ένώπιον τών δεών, ό μεμιασμένος λόΥ4' ό
μαρτΙaς πρός τούς θεούς. 
Ic~naIc;, -παιδο,. ,δ, 'iJ (6.δ, + ncιί,γ τέκνον 

τών θεών. 

8c~ιιι:μιιτOCί, O~ (6ε&ς+πιfμπω)" ό όπε<Jταλμέ
" ... ς ύπό τών θεών, '~θεόσταλτος:t. 

8Ι~rίνΙ:1Iσ1'OIί, ο" (6Ξό .. +πl'ιf:ο)· ό έμπνευσθε:lς 
ύπό τών θεών, ό κατό θεΙσν fμπνευσιν Υενόμενος. 

δι:ο-ιιοlΕω' μετα6άλλω εΙς θεούς, κόμνω τινό 
θεόν, τόν θεcποιώ, Cποθεώνω. 'Εκ του 

8co-πoιΌC;, ό~ ( ,ο.εό; + n~Je,,)' ό κατασκευόζων 
θεούς (~'ljλ . όΥόλματα θεών), θεοπλόστης. 

θcό-ιιομιιοc;, οΙ' (6εδ; + πέμπω, ' =/J.ε6πε/λΠΤΟ'" 
8cο-ιιόνη1'ΟiO, 0~(6εός+ποl'έ:ο)' όύπό τών θεών 

κατcσκευοσθεΙς. 
δι:ο·πρι:πης, έ; (6εό, +- πρέπω)' ό πρέπων. δYjλ. 

ό;Juόζwν είς τούς θεούς.- ί., !", 6e:JJreen:;';. 
8ι:o-πρoιrέω (ο.εοπ?6πο,)· ;φοφητεύω, μόνον ίν 

~t μ tx. 6εοπ]οπέ:ιn. ~ 
δcο-πρ!)'ΙΙΙα, -1) , ij διοιιρόπιον, ,;ό' προφητεΙα, 

χρη.Jμός. 'Εχ του 

8ι:o-ιιρόπolί, ο" (6εό; + π]έπω)'ό ΠΡοφητεύων, 
προλέΥων, τό μέλλοντα, ό οlwνός, μόντι~ 11 ώ ; o·j". 
ιl6εoπρ6πo,=πρoφητη~,- n δημι'>σι:>ς ό Υγελιαφό
ρος όπεστaλμένoς νό έρwτήσι:1 τό μαντεΤον (lφ6λ. 
θιιω26,). 

'Enιμ. t 6eong6nor; (6ε3- + * Π2όπ.),. χα.,;' ιiφo
μοΙωσιν ίχ .ου *ngOH3;, Ι:ιπ . *proko-s =λ:ι •. procUI 
fμ\η ::nηρ θρόνου), π;>5 λ . prex, precor, σιχνσχ ;:>. Ρ~Δ· 
ςnάh, Z.ν~ . fra~na· (έρώτη;J ις), πχλ-ι ;:>λ. arco (παρακα
λώ ,- γοτθ. fraihnan (ζητώ, άπαΙΤώ), ;τcιλ·γι;;μ . friiga 
Ι fρώτησις), λιθ . praszyti (ζητώ, παρακαλώ), πιχλ-σλ'Χυ. 
prosrti (παρα;<αλώ), ε ! τ:ι σ:ινσχ? prcch611 (άπα,τώ), 

λοιτ. poscD «*prk-sRo) =r.ιχλ. Υε ' μ . torscon (κόμνω 
έρεύνας) = ""μ. harς·an8-m (άπαιτώ)' Ι'Χπ. *perek
( C ηrώ, παρακαλώ). - Έν'tΞ " θι " δμYj ;:> . θιιοπg6ΠJΟ", 
-ία. (=χρησμός), θεοπ:μιπέω (6λ . λ. ). 

θι:ό-Π1'UΟ1'ος, ο" ,( θεό;+πτtίω)' ό κατάπτυστος 
/β.5ελυκτός) είς τούς θεούς, ό μιαούμενος ύπό τών 
θεών. 

θι:ό-πυρOCί, ο" (~εo, + πiί])' ό ύπό των θεων 
όνημμένος, ό φλΟΥισμένος, έξημμένος, ύπό τών 
~εών, θεόπνευστος. 
θέ-ΟΡ1')ς, ΟΥ ( &ε6, + Ορ"uμα.J)· 6 έκ των (παΡό 

τών) θεών έκπηδήσας, θεόπεμπτος, ούΡόνιος. 
ΘΕΟΊ, δ ( λ οι τ . DEUS) . ΠΧ ,>' 'Oμiι " ψ εΤτε : τό θεί· 

Ο Υ , ό Θεό. : θεός δώοεJ =ό θε6-:; (τό θείον) θ6 πα · 
ραχw;.; ήσι:1 (εύδOKησι:1l, ι! τ !: θεός τις, κάποια θεό
της ι:ί.5ικη IIIJP~~U t E~ " 1 6εο,=ή θεότης, ώ;; τό o~~. 
τ,) /J.ε'ον.- ου" &ε'ρ, ο υ" {}ε:ιί;. ουκ l1.ycuo.c θεου 
=λιχτ. n.Qn sine Dίίs=μέ την θέλφιν τών θεών 11 
ύπίρ 6εό" = έναντΙον της θελιlσεwς (παΡό τήν 
θέλησιν) τοΟ θεOCί.- ώ;; δ;;xo~ : Π2δ, θε,in=έν 6-
νόματι τών θεών. - 11 θηλ. -θεός. '1ι , άντΙ θεά. θέ· 
aJI,CΙ' xυ~ . ΙΙν τΊί πιx~' ιiττ. ' φ;:>ιΧσει: τώ θεώ νοομντιχι 
:Ι'~ιίO θε'Χ Ι , ΔYjμΥιtYjΡ χ",ί lli ,; :a~6vYj.- Έν τιρ συγχ;; . 
ώ ί ;τΙ,. 6εώτε20;-περισσότερον θεΤος. 

τυμ. : 6εός. λΙΧΧ. , ε~ ιω τ. , θ.οσιχλ., Κ ,Yjt. θJό'ς' λιχχ. 
ΟJό;, ΟJοφόρος=θεοφόρος, Σ(ωll=Θέω", Σ(rJμο;= 
Θ •• nμο;, Z.uoJ:Jιr~ = θεομή''1" cι ! τ . οil'=θεό".-
6εός < Ιιχπ . *dhves6-s: λ,ιθ. ,dviise « ί ιχπ. *dhvos-), 
π ;. 6λ . Ιμ'l)Ρ. 6teJo". cίη. 6είο" (βλ. λ . λ . ) . -π~6λ. 
Ι:ιπ. *dhves, S" .φ μ."-Ύsρμ. ge-twίis (φάντασμα), 
λιθ. dvesli Ιόναιτνέω), λε ττ. dWeseIe (ψυχη, ζωή), 
λιχτ. feriilis (σι.ετιx~~ πρό: τCι;; ΦυχCι ~ τό)" τεθ ',εώτων). 
ώσ. λΙΧ •. bestil. (*dvezdhia, χιχ'" ιiνo ι ιoΙω~ιν ax τομ 
"'dhvezdhi& ).-'0 μετιχπτωτ. _Iίr.:o, .η. ρ. *dhus- ίν .ψ 
r.:«λ-σi.ΙΧU . duchnalt χιχΙ dychati, λ ~θ. dύstt (άνα
nvtw), dύ,as (στεναΥμ6ς, όναπνοή) , dίiseli (άνα
nvtw), λ&τ~. dust \ιtλπ . -Ι:ιπ. *dheu~· ί " τψ γοτθ. 
dIus. ιiyyλ·σoι; . deor, ποιλ '-:-8 ".!l . tior . (ιc:τηνος l .
"'chcus- ιiν τψ Π2λ·~λoι6. cuchi:ί (όνanνoη ; , cu~a 
!<Ιιχπ. *dhοusJa)=ψvχή, λιθ. daίisos (όηρ)' έχ 6CΊ· 
σιω; dheves", '1j'tII: ιiΠ(ίτιλι.t" ίκίχτα.σιν ~η, "'cl!eve
Ρλ.'ν λ. βtί:ιι.-[{cιτ' oiλλοiJ;; : 6cόs ("'6ε4J6.: λ«τ. 

"'fes-."'f&5- ( lιIIt."'dhes-, "'dh8s)=θρησκεvTlκή πρδξις, 
6ν τιj\ πΙΧλ-λΙΧτ. fesiae λα.τ. feriae (=ημέραι έορτών), 
festus (καθηΥιαομένος), fίinum · «*fas-no-m) - Ιερός 
τόπος, σ'Χνσχρ. dhfs -uyah ι!πίθ., των θιιίίν «*dhos·). 
'Αρμ. dikh πλYjθ. (':'θεοl)' «Ιιχπ. "'dhes-es). - Κιχ.' 
oiHou, 6εός (=λόμπων) ' π~6λ. Ήσ~χ . «lJoοό,· ... lιιμ
πρό;. Υ.ιχί «lJooώ:ιcι.· lιιμπρiί,oα •• , Ή~ι6δ. ιJδόνr8. 
lευκιi 6~0"τες=όδ~ντες λάμποντες άπό λευκότΓ1' 
τα' βλ . θοό .. lΙ· βλ. ώσ . 6έοκτΑ.ος 6.l1n .... φέοrpαrο. : 

δι:όσ-δο1'OC;, ο" (θεό,+δίδωμι)' ό ύπό τοΟ θεοΟ 
δοθεΙς. 

θε:όσ-δωρος, 01'. rtOIYj" ιiντ! 8-cοdώ2'1ΤΟ. (8 6λ . ). 
θι: ,-σέβι:la, -1). τό οέ6ας πρός τόν θεόν, τ6 σέ 

Βεσθαι τ6 θεΤα ιι 6 φόΒος τοΟ θεοΟ (τό φοβείσ5αι 
τόν θεόν). Έχ .ου 
8z~-oι:3ής, ές (t'Joεός + οέβομr:ι.J)· 6 σεΒόμενος 

τόν θεόν, εύσεβη~, θρησκcς 11 ό φο60ύυενός τό. 
θε6ν, θεoφo~oύμενoς. '~π !ρ. -βώι;= ι:Uσc6CY::; . , 

θΣό-σι:ιιτος, οΙ' (o(J-εΟΙ;+Ο6ΡομΟΙJ)' ον σέβεταΙ τ ' ς 
ώς θεόν, ό τιμ~μενoς ώς θεός. 2) = {}IlOOIlPTι. 
(8 βλ. ) 

δι:ο-σCΙΙ1'ωρ, -ορο" Ο'=θεοσιιβ,,; Ι 8 βλ.). 
θι:οσ-ι:χθρια, Υι (ι9-εό,t-IX8-ρΙ>S ) ' ή έχθρα (τό μΤ. 

σος) πρός τσί'ζ 8εούς , άσέeεια, άθεΤα. 
δι:ό-σoiί1'~, 0)< π? ι 'l)τ. cί 'ιτ ί /J.εόσurο,. (8 βλ.). 
δCΟ-Ο1'Ι;ΡΙΙΙ1'ος, ο" (&εο; + οr'1 " ίζω)' ό ύπό τοΟ 

'θεοΟ (ij έπl BEo(j) στηριζόiJενος. -
θι:ο-σ1'ιβ,;;, ({}εό; + orJP.'" tOU οτεlβω)' τόπος 

πατηθεlς ύπό τοΟ ΘεοΟ. 
Ico-01'iίyIιC;, Α. (-tkός+ΟI'VΥέω)' ό μισούμενος ύπό 

τών δεών, eεομΙσητος, Βδελυρός. - 11 ίνεργ. ό μι-
σών τούς θεούς. _. 

θι:ο-σ1'ύΥη1'ος, ο,,'=θεοοτυΥή,' μισούμενος ύπό 
τών θεών, 

&ι:ό-σiί1'oς, ΠΟΙYj't. xr:ι.Ι θι:ό-σσu1'OC;, ο" (θεός τ 
oιttί:o)' θεόπεμπτος, ύπό τών θεών όπεσταλμένος. 

θΙ:~1'aν'!)fϊ, δ (θεΙ>,+ ταVιιoς)' 6 θεός καΙ ταΟ · 
ρας, επώνuμαν τ~υ Δ ι 6~ μ6:οιμΟΡ'fωθιlντο~ 8Ι, .ιχσ;;ον. 

θΙ:Ο-1'ι:ίχης, ε. χ:ιΙ δΙ:Ο-1'ι:ιχΙ;ς, έ •• (6ad .. + τ.ί· 
χο,)' ό τειχ ι JBEIC; ύπό τών θεών. ' 

δΙ:~1'ι:νX1'oς,o".(θεό;+-τειίxω)· κατεσκευασμένος 
ύπό τών θεών, θεοκατασκεύαστος. 

8ι:ό1'ης, -'1το;. -Ι) (θε6.)· θεός 11 θ : Ια φύσις. 
aCO-1'fμIITOCί, ο" ω.δ .. +ι:ιμ.:lω)· 6 τιμηθεlς (ij δ· 

ξιος ν6 τιμδτc., ύπό τών θεών. 
δι:ό-1'ϊμος, Ο~·={}.:Jτ'μ'1rο, (ΙSλ. λ . ). 
δι:ό-1'ΡΙ:Ι:'r~~, οl'.<θIlΟς+τρέπω) · 6 τραπεlς (μετα

τραπεΙς, μετα(3 ληθεlς) ύπό τών bcCJv lΙ ' ό κστευθυ-
νόμενο.; υπ6 τών θεών. 

δΙ:Ο-1'ρι:φής, i .. [,θεό, + τρέφω)' ό τρέφων τούς 
θεούς. 

8ι:οuδι:'σ, -1). ό πρός τούς θεούς (fvavn τοΟ θεΙο 
ου) φόβOC;, εύσέ6εια. 'Εχ t?U 

8ι:οu-διίς, έ, (θιιό; + δio.γ 6 φοΒούμενος τόν 
θε6ν, θεοφοβούμενος. 

'Enιμ.: 6.0VlYι .. Χ2ί δρθό •. 6co-dd,,; ( "'/J.ιο · ι5Fεής. 
έχ p.dFIlJ·. πρ6λ. όμηρ. l&dIlJoel1. ΔFε,Ι'lα., ( βλ. δΙΙο,). 
δι:ο-φάνια Χ'ΧΙ θι:ο-φάνι:ιa, ,Cι (~ νν. ieeci) (θεός 

+φα."ηll'Η)· έορταl έν Δελφοίς, καθ' ας είκόνες θε
ών έπεδεικνύοντο είς τού :; μετέχοντας τών έο;πών. 

θι:>φΙΑΙ;ς, ές ({}εό.+φ,Μω) · ό άΥαπwμενcς ύπό 
τών θεών, όΥαπητός είς τούς θεού:;. 

δι:όφιν, έ ;τ . γεν . Υ.:ΙΙ δοτ. έν . χιχ ί πλYj θ . • o~ θε':ς' 
XU;>. έν .ij 'Ιψί:ιε ι 6ε6φJ" μήοrωf/ ά"ίλα"τος. 
θcο ... όριι1'ος, ο" (8ιεό, + φΟf/έω)' κατεχόμενcς 

ύπό θεοϋ, έμπνεόμενας ύπό τών θεών, θι:όπνευ· 
στος.- 11 ένεργ. ό φέρων θεόν ή θεόν . 
δι:ο-φόρος, οΙ' (θε~+φέeω)' ό φέρων θεόν.-

11 6ιιοφ6g0ς=6εο:prJ2'1rο,. θεόπνευστος, φερ6 .... ,,0; 
(κατεχόμενος) ύπό των θεών. 
θΖό-φρων, Ο". ,:εν. -ο"ος (6εός+-φgι;,,)' 6 fxwv 

θι: Ιcς φr:;ένος, ό θεΤα φρονών. ό fχι.ιν θεΤον φρό -
νημc, εύσεβης, λΙΧ • . pius. ' 

θι:όω, μΙλ. -ώιιω (θaό;)' θεοποιώ, όποθεώνw. 
Ιι:ράιισινcι χοιΙ -ΥΙς, -/δο" t" Οηλ. ,cισ θεlQΠoW' 

ύπηρέτρια. 
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8ερaιrε'σ, Ιω ·ι. -ιιίll. , 'Ι) (-θ.εeσ.πεύω)· περιποίησΙ$ 
ύπηρεσΙα 11 8-ερσ.πεΙσ. 8-εώ.ν::. δε(α λατριΙο. 2) ο 
νατροφή 11 τό περιποιείσθcι άσθεγη (περιποίησι> 
άσθενΟϋς, ίατρικι) περίθαλΨις, «θεραπεlα» . , 3) ή 
πληρωμή θεραπεlας.- 11 Έν πε~,ιλ η/ηιY.ΤΙ ένν . , 8-ε 

. eanela==ol θεράποντες, ΟΙ ύπηρέται, ή άκολouθlα, 
8eράιrεuμσ, -ατο" τα (8-εf!σ.πεVω ) · προοφερομέ

νη ύπηρεοΙα (έξυπηρέτησις), περιποΙηοις, διατροφή 11 
Ιατρική θεροπ εΙα, ίατρική περίθαλψις. 
8ερΙΙπcυτΙον, ρημ. έπ ί θ. του iJ-eean.voo· πρέπει 

νό θεροπεύι:! (νό καλλιεργω τις. 
8cρΙΙιrcυτήρ, -ήρος, δ , Χ7 ί θcρσιrcυτής, -ov (θε

ραπενω)' ό περιπο ιούμενος, ύπηι:ετών_ 2) πας ό 
παρακολουθών καΙ περιποιούμενος 'δ,τιδήποτε: δ 
ύπηρετών τούς θεούς, δ λατρεύων τούς θεούς 11 δ 

' Ιατρός. 
8cρδηcυTIΙΙόf;, ή, Ο" (θεραπε-ίιιο)' ό ρέπων (ι:

χων κλΙσιν) πρός τό νό unnPET(j (νό περιποιηται) , 
περιποιητικός, ' έξυπηρετικόςl1 ύπήκοος, εύπειθής 11 
φιλόφρων, εύγενής τούς τρόπους. 2) ό Ικανός νό 
θεραπεύι:! 11 ή 6eeanevrιK" (έν-ι. τέχvη)='fι ίατρική. 

8cρΙΙιrεύω, μΈλ. -σω (6εράπων)' εΊμαι ίιπηρέτης, 
ύπηρετώ, περιποιοϋμαι 11 εΊμαι άKόλOιJθOς, συνοδόςll 
προσφέρω τός ύπηρεσΙας μου εΙς τούς δεούς, λα
τρεύω τό θεΤα ιι τιμώ τού ::; γονεΤς 11 UnaKO.Jw είς 
τινα κύριον. 2) έν Χ7ΧΤΙ ένν . κολακεύ ...ι ιι ili::J ~ ι!πΙ 
πρσ.Υμ., σκέπτομαι περl τινος, (λ"τ . inservire). 3) 
μδτi σ.ίτ . π~iΥμ. προνοώ διά τι : iJ-εiαπεύω ... 0 παρ
ό" = φροντΙζω, λαμβάνω πι:;ό νοιαν διό τό παρόν 
116ηαπεύω ήμέρσ.ν=τηρώ ήμέr:χ:ιν τινό ώς έορτήν. 
4) θεραπεύω lαTρΙKWς, νοσηλεύω, περιποιοΟμαι νό
σσν, παρέχω lατρικήν περίθαλψιν. 5) ίπΙ yTι~, 
καλλιεργώ, ά,χπριώ. 

8cρδπιιΙιι, ίων. ιiντ Ι 6εραπεΙα. 
θερΙΙπήιος, tr, ον, ίων . χσ.Ι ποιη,;. 4",;Ι "εριιπ.,,

.... κός. 
θεράπνιι, -Ιι ' ποιητ. ιiντΙ iJ-εράπα,,,α' ύπηρέτρια, 

- y.7l acpanvi4t, ·Ιδος, ή' ποιητ. οιιντετμ. 'tu'Ito~ 
:('1τΙ iJ-ησ.πσ.,,,lς. 
θερoιroντίς, -Ιδος, ή (6ει?άπων)' ή ' όνήκουσα 

ε ίς θοάπαιναν, δουλική ιι « όδελφή νοσοκόμcς ». ' 
.ΕΡΑ'ΠΩ"', -οντος, ό ' ύπηρέτης, όKόλoυίJός (~ι!x

:;tpwν ιΧπό τό'l δoiίλo" xa.i τό "τι ' π~oo:ι:έ~ε : έλε!)θέ ~ 
ρω. χ"Ι ιi~ΙΟΠI1~ :τώ~ τ!.ι; UIt'li f!aIa; το!)) 11 πσ.ρ' 'OμYί~φ 
θεράπων έλιi yετo ό σύντροφος έν δnλoις, συμπο· 
λεμιστής (= έ ... αϊΡΟ$, όπάωΥ), Χ7ΙΤΟΙ χοχτω τi~Cιtς τιi~ 
;&ω;, δπω, δ Πoi.τ~οχλοο;; ώ; θε~iπων το& Άχιλ!.Ξως ιι 
6". οΙ βασιλείς ΙΙκoxλoiι ';Τo Διός iJ-εράποντες, οί πο· 
λεμισταl θεΡ2πο"rες W Αρηος, Υ.7ί οΙ ποιηταl Μου
σάων θεράποντες.- U ίν Χ ί φ 1'J.εράnο" ... ες έΧοχλ?ίίντο 
ΟΙ δοϋλοι. 
Έrυμ.': πρ~λ. θέραψ, σ.!τ. 1'J.ieIIna, όνομ. πληθ. 

{}-i~απει;' 1'J.εράπ"'l· θε~σ.πεύω· θll'!!σ.πε[α· 8-ιιρα
Ο!)ΥΥ. τΙ;Ι θρήσκος (π .~6 λ . Ή::ι!)χ . c(J.ρήσκω· "Jώ»), 
ίων. θρησκη,η, ί ων. iJ-ρησκε-ίιω' ί"π. ρ. *dherii" 6λ. 
ε -, λ . iJ-,2iivo,. 
θέραψ, ό' oItiv. τuπας ιiντΙ 6εράπων, ιiπσ.ντcίlν μό· 

ν?ν ε -ι cιίτ . {J.έρσ.πα Κ7 Ι ό ·ι ~'~. πληq . iJ-iganeii. 
Ιέρειος, α, ον (iJ-έeοι; ) ·'ό άν ήκων είς τό θέροςlΙ 

ό έν καιρΥ θέοους , καλοκαιρινός, θερ ινός ιι αυ· 
χμος iJ-έ"ε,ο.=θερι νή ξηραοία I1 i, 1'J.i!eIII, ίων. θε 
ρείη (μs τ !ι: ΤΙ ιΧ,ΙΕ!) του oUc. ωρα) = θέρος, ή έποχή 
τοϋ θέρους. 
8cρέω, έπ. <ΧντΙ θερώ, ίιπατ. πΧθ. ιioρ. β' του θέρω. 
Ιερίςω, μέλ. -[σω, ά,ττ. -rώ' ιΧό" . σ. ' i1'J.i!IOrt. Κ7ί 

::Ι:ί-Υκεχ . έfJ-ρrοσ..- ΠΖθ-η : .. ιΧ6ρ. cι' iJ.te[ofJ-try· π~κ. 
.... fJ-ie,oμIII· ({J.έ~oς)· θερίζω, κόπτω, συ'{κομίζω 
(βπΙ σιτη;;ών) ιι μΤΗ. κατακόπτω" άποκόπτω, φο· 
νεύω" ω::ι. κόπτω τήν κόμην. 2) ώα. συσκευάζο
μαι, έτοιμ(Jζω τός άποσκευάς μου.- 11 ιiμτδ . διέμ
χομαι τό θέρος, πσραθερΙζω' πρΙΙλ. έαρΙζω, χ.,μάζω. 
ΙερΙνεος, α, ον = iJ-έρειο;' τρο.παι θIl2Ι".αι=τό 

θερινόν ήλιοστάσφν, τ.ε . ή 21η Ίου'lΙου. 
8cριΎΌC;~ ή, ό" (fJ-t"Oi)' δ 8'1 τιj) πεζψ λόΥφ έν 

χ~τ,σε, 'tUTt?; ιiντ ί του iJ-έρε,ος (δ ελ. ). 
a~ρισμk, δ (1'J.e/?Ιζω) · δδερισμός, ή συγκομιδή. 
Ιεριστής, -oiί, δ (iJ-ee'~OJ)" δ θερΙζων, θεριοτής. 

δι:ρ'στ~ιoν Τι Ιέριστρον, το (1'J.ερΙζω)' έλοφρόν 
θερινόν ένδυμα, :xν,, ! ~ , τψ χε·,μ-Σσrρ,ον. . 
δερμ:ιίνω, μέλ . ανώ, ά,όρ . οχ' έfJ.€-!μtrνα (θaρμ6ι;)' 

ί,εοτα 'νώ" θερμαίνω.- Πσ.θ. γίνομαι, άπ06αΙνω, θερ
μός, ζεσταΙνομαι, θερμαΙνομαι, πυραΚΤΟϋμαιl1 μτψρ. 
θε2μα["ομαι έ'λ.πΙσ,ν = όναζwoγονοϋμαι όπό τός 
έλπΙδας. ' 

ΙΙρμιι, ή (θaρμ6ι;)' θερμότης, καύσων, πυρετώ
δη~ ζέοτη.- 11 θέρμαι, αΙ = θερμαl πηγαΙ, λcιτ. 
Ihermae. 
Ιερμ6-61υaτoς, ο" (6aρμόι;tβ}.{ιω)· ό άνα6λύ· 

ζων θερμός. 
θερμ6.ΙΟυΙος, ο'" (8-ερμόι; ' + βoυ~ή)' ό θερμός 

είς τός βουλός του, ό Ι:χων θερμήν ίδιοσυγκΡα-
σΙαν 11 1 αχύβουλος. " , 

Ιερμο-δότιιι;, ·ου, ό, θYjλ. 8cρμο-δότlι;, -ιδας, 'ij 
(θε,2μόςt.δIδωμι)· ό δια..ιν θερμό ν ϋ~ρ (&ί~ 'tdt 
λ?!)τρdt iι χcιτdt ,;dt, ΙιρoτιλεoτΙcι" 81)0Ιcι,), λcι,; . C&I-
darius. ' 
θερμΟ-CΡΥ6ς, Οr-=θεΡμουρr6ι;. ," 
θερμό-νους, ου .. (θερμό, + "ονι;)' ό fxωy , θερ-

μόν νοϋν, έξημμένος. . 
Θερμο-πύΙσl, ·ώ", σ.Ι (θερμοι; + mltr)' χιιρ. αl 

θερμαl πύλαι 11 στενόν πέρασμα, fveo ύπΙ;ρχον θερ-. 
μαί πηγαΙ, ' δνoμcι του ΠΙΡΙιΡ'ήμΌιι στενου (cτών θερμο
πιιλών.) τοίί !YO'I';?~ ιiπό' θιoocιλΙcι, ιΙ, ΛΟΧι:;!δat 11 ώνo~ 
μάt:?ν~ο Χ7Ι πν'λ.αι &:πλώ~. 
Ιερμός, ή, 61', ω". π.,ιητ. , ·6" -ο" (θέρω)' θερ

μός, (εοτός, 6ράζων. - • μτφρ. ' θερμός, ζωηρός, 
δρμηΤικός. 2) δραστήριος, πρόδυμος" ένερvηTl' 
κός.- 61 το θερμόν=ή θερμότης, ζέοτη, λcιτ. (4~ 
lor 11 ωο. {JoaeμO" (ένν. ωωg) = «ζεστό νερό» ,λcι," 
calda 11 τά 8-ερμά Ιένν, xωeία)=θερμ6 μtρη. tι (iνν, 
λου ... ρα) θερμό λουτρό. ν ' ' 

Έτυμ. : {Joae"lO!; = α~μ. jerm, Τοιιι, Ιιι •• *gvherm
nos, *gvherml,} (πυρετός), πρελ. 8ρq;χ-φΡΙΙΥ. germo
(θερμός), ιiλ6 . zjarm (θερμότης), ιΙται 1σ.1Ι:. *gvhOr
mo- έν τψ σcινoxp, gharm6h (καύσων), παιλ - π.ρσ. 

garma- (KOUCWV), λ7'ι . formus (καύσων), παιΧ ' ;Όrιρμ., 
warm, -Υοτθ. warmjan (θερμαΙνω)'-θέρμtr, θιρiι4Ι
"ω « *θερμ-jω), Ttar;' Ή"ωδ. cθέρμαaall -Ij Ηάμ,"ρ)' 
Ισ.π. Ρ. gvher- (εΤμαι θερμός). Ήλ. θέ~oς. . . 
βΕ'ΡΜΟΣ, δ ' τό λούπινον, εΊδος οσπρlοιι, χρη. 

oψε~?ν ως ά,ν τ Ι~?τ.,ν xcι τc'ι τη~ μίθη~ ' lιiyν. ' ίτιιμΌλ.). -
θι:ρμο-τρ6Υέω, μελ. ·ήσιο ({}-ieμon-TeΦ1Ω')' τρώ-

γω λούπινα . ' 
θερμ-oυρyόc;, ό" (θερμός + *'ΡΥΙΟ)' ό ένερ'{ών 

θερμώς (μετό θέρμης, δραστηρΙως), όπερΙσκεπτος, 
παράτολμος, δρμητικός. . , 
ΙΙρμω, μόνον Κ7Τ' έν . Προοτ. χσ.ί xa.dt πρτ. ''1 χρή. 

σει (θέρω)' θερμαί. ω, ζεσταΙνω. - Πσ.8. θερμαΙνο
μαι, γΙνομαι ζεστός. 
θέρος, τό (1'J.ieOJ)' τό < καλοκαΙρι', θέρος, ή έπα ' 

χή τοϋ θέρους 11 θφινός καύ::ιων U ιi=A. τό {Joigo, = 
κατό τήν διόρκειαν τοϋ θέρους 11 τον iJ-έρεος=διαρ· 
κοϋντος τοίί eέρους.- 1I ή συγκομιδή τών θερινών 
καρπών, θεριουός, έσοδε lα. 
Έτυμ.: θέροι; = oα.νσY.~ . h6rah (καύσων), Άρμ. 

jer (καλοκαιρΙα), ίcιπ . *gvheres-, ~"ιJλ . θέρομαι (= 
θερμαΙνομαι), π .. ,, - ίρλ. gorim guirIm (8ερμάΙνω), λιθ . 
gίiras, λε'n, gars (ότμός), πιχ λ , σλσ.!). goreli (καίειν), 
greli (θερμαίνω), zeravi (φλέγων), "7,10Χ" . gh~n6h ' 

. (καύσων), ghrno1i (φέγγω) , λ"τ . formus (δισ.λ . ΙΟΓΌ 
nus, -Ιιμ. φοϋρνος;), fornίix (κλΙβαν ος, φοΟρνος) · 
Βλ. χοχΙ iJ-ερμός. 

ΘΕ'ΡΩ, μΗ . {}-ieoOJ' θερμαίνω, ζεσταΙνω. - ~cι p' 
Όμ ήρφ μόν.,ν , .Ο ποχθ-ητ. iJ-ieoμIII ίν Xpr,oa:, μstdι μίσ. 
μίλλ . iJ-ieooJPJ', ιiop. δ' lθέρtr", Cιπo.τ. ,θερέΟ1 ιiντ Ι 
6aρώ' γΙνομαι θερμός, θερμαίνομαι, θερμαίνω έμ
αυτόν 11 .πυρόι; (}-ieoμII' = πυρπολοομαι διό ·πυρός. 
[~ιi ΤΤίν έτ!)μολ. ΙΙλ. θaρμό" θέρος]. 
θές, Προστ. ιioρ. 6' ταίί τl{}-ημι. 
δέσαν, ίπ. Υ' πλYjθ. ιioρ, 6' τοίί τΙ{}-ημι. 
8έσθσl, ιiπp:p. μία. ιioρ. 6' .oi) τlθημ,. 
8έσ8ω, 8έσΙc, Υ' Ιν, xcιΙ 6' πλYjθ, Upoo,;. "'0. ciop. 

15 ' το1) ... Ι {}-ημι". 



ΙΙσις, -.ω,. fι (τ//hιμι)·· τoπoeέτησις, τακτοποΙη· 
σις: IΜι»,. 61,,,, = ή τακτοποΙησις τQν λέξεων εις 
στΙχοος, ούνθεσις έπων, ποΙησις. - 11 κοτό8ε:σις 
χρημ6των (πρό τ~;; ~ΙΧ'lj'), πpoκoτα60λr'\ (<<καπ6ρο»). 
- 11I υΙοθεσΙα, ή ύπό τινος υΙοθέτησις ξένου τέ· 
κνου ώς lδικοΟ του 11 ή παραδοχή τινος ώς πο
λΙτου εΙς δλλην πολιτεΙαψ πρδλ. {)oaτ6,.-lv (ix τοΟ 
παιθ. τl{)oaαlJ.ιι.ι)" τό νό ·εΤναΙ τις τε8ειμένος, 8έσις, 
κατ6στασις (λαιτιν. silus). 2) θέσις, ζήτημα, 6πο
Ψις, η τΙθέται καΙ όναμένει τήν όπόδειξΙν της.- V 
Έν τ~ Μετρlχτί, τό f)μισυ τοΟ μετρικοΟ ποδός, χαιτ' 
~λλoιι, τδ πριiτoν χαιΙ χαιτ' Ιλλοιι, τδ δ.ύτ.ρι;ν (64αι, 
-ιIeo~,). 

'Enιμ.: 6Iαι" -.~=σαινσxρ. dhIΙlh,λαι-ς. cοn-dllΙ-οn, 
παιλ-γε~μ. IΑΗ( ίαπ. *dheII -)=πρδξις,' παιλ-σλαιιι . blι.
go-detί (εύεργεσΙα)' ix ρ. dhe (θέτειν, τοπο8ετεΤν)' 
6λ. τl/hιμι. 

Ιέσ-ιιcΙος, ο,. ({)oadn-Iroxc», r_c»)' δμοιος τl;l 
θεΙ;Ι, δμοιος πρός θεόν Ι yενlxιίl, δμως;, 8σuμόσιoς, 
δξιος t)auμασμοΟ (πCΙντoτε ίπΙ πραιγμCΙτων, ΙπΙ προσ· 
ώπιιιν ΧΡ'ljοφοποιοιιμιiνοιι τοΟ {)oao.IH.Ao,) Ι 64αΗ.Αιι. 
'erσ=πρόξεις 8σuμασταl "o~. ιb, έπΙρ.: ι'ι'χτο ιJέ 
64σχ.Αο" σWφ=ώμOΙαζε δέ ύπεΡ6σλλ6ντως πρός 
σύτόν. 
Έnι~, ~.x.λo, <{)oao- (πρδλ. {)oa(fI]ds= {)oad,) + 

Ηέλομσι (χιι~.=6 θεόπνευστος, ώ80ύμενος, πapoρ' 
μώμενος, όπό 8εοΟ).- Καιτ' ciλλοu" -i)oτoτov δρθω" 
*·.χ.λο, .Ιν«ι σιιγγ. τφ ΤσΗ8 (-=fλεγεν). 
Ιέσμιος, διιιρ. τέΙμιος, ο,. (6cαμ6,)' 6 σόμφω

νος πρός τό θέσμια (τούς νόμους), νόμιμος, να
μοταγι'ις "τΙΙ ΙU.μισ ιίι, ouo.=ol νόμοι, Ιθιμα, τε-
λεταl. " 
Iccηιo-ιtTIΚ, '0." δ ({)oaσμόn-τl/hιμι)' νομοθέ

της.- α οΙ . 6.σμο6έτσ. ίν 'Αθήναιι, "'ισαιν οΙ Ιξ ν.ώ
τεροι . 4pxoντ8~, δlxιiζoντε, 6Itoeiasl; μ Τι ιXV'ljXOUaat, ιι!, 
Τδιόν τι διχαιστ'fjριον. Ή θητllΙαι τιιιν "'ιτα ίνιαιιισΙαι, μ8τά 
. τ'ήν λ~εlν δ' αιι}τf), οΙ θaσμoθtτcσι ίγΙνοντο μίλ,! τοΟ 
Άρ.Ιοιι Πά.γοιι . 

Ιcσμο-ιroιfω, μ'λ . .,... (68αμδr + ιroιέC»)' να-
μ08ετώ. . 
kσμο-ιr61ος, ο" (6cαμδn-ποUι»)= {)oaμι.τοn/J

λο,' ό έντρlΒής εΙς τό τών νόμων ιi έθΙμων. 
Ιcσμ6ς, eIι)p . τcδμόc;, δ' ιχνώμ . πλΤιθ. τΩ fj-_σμΔ 

( τl/hιμι)' τό τεθειμένο'l , τ.!. νόμος, κανών, διό
ταξις, λιχτ. Inslilulum 11 τελετή, θέσπισμα, lεΡοτελε
στΙα. 2) Ιν Άθ-.jν(tΙ; 6 •• μοί έχllC λοi!ντο χιχΙ αΙ νόμοι 
,,,ίi Δρiχοντι;ς;, δ ιότι ΙΧΙΙC,)ΤΟ~ έ~ αιυτων ijpxtr;;. μ' ,,'ήν 
ί. . 6.αμό~· αΙ τοβ Σόλωνα, δμως; εΙχον cipxf)eav δνο
μllCσθ~ Νόμαι.- [ίΧ ρ. Ιιχπ . *dhe·· τό · ·α· 'tfj, δμCΙδo, 
των .Ι~ -α-μo~ ιχντΙ του -()- τ'/ί, δμCΙδα, τιiiν εΙ, -6-
μo~ (πριϊλ. λ(tχ . , u.py., λοχρ. 6ι6μό,-Πινδ. τa6μδ,) 
ό~ε !λ ε1:(tΙ εΙ;; ιχναιλΟΥΙιχν). Έ~ ιχuτοίi τό 

θcσμοσύν." fι' σιινών. τψ δΙΧΔιοαV,.". 
Ιcσμο-φ6ρlα, -aw, τcΣ (6cσμοφόeο~)' "ρxcσΙcι 'αρ

"tTι 'tEA-:;UI1.5VTj s·, Άθiιν" ι ; 6πό γυν(tικων πρό, "φήν 
oτ1j ; ΔΥιμΥ,τ ρ ι; ;; eισμοφόeο", χαιΙ DLctpxoίiC'cσ "tι;εt, oIjιι'
pIIC ; ά:ιτό τΥ, ;; 11 - 14r,;: Il u!.tνιφιιiiνο,. Έ~ ctuOΤOίί τδ 

~
. μο-φοριάςω, μίλ . -οω' τελώ τά {)oaαμοφ6e.σ• 

!. 6 αUΟφοΡ',άtοvαΔΙ. δ"011αι Κlιιμφ&Ιιχς: τοΟ Άριστο-
ν?' . 
δcσμο-φόΡιον, τ6' 6 νΔό, τ1), cΔήμητeοr θ.αμο

φόοον» . 
&ςσμo-φόρoc;, 01' (6ισμοs+φΙeφ)' ό ιpέe- (δΙ

ΔWν, παΡέχων) νόμους, έπ ί θ. .τfj, Αήμ"τeο, (λ(1Τ. 
Ceres) ώ;; θ: 1i ;; "; Υ" rεωργ Ι ιιcς και! ταϊ! ίχπολιτισμοϊ! 
τi!ς; . χοινωνιχτ, ' ζωY, ~ 11 τΙΙ θεαμοφόe-οl φύλακες 
τών Νόμων, έηοπτεύοντες τήν τήρησιν τών νόμων 
(δνΌμαι ιχr-χόντων ίν ·Ηλιδι). . 

Ιcσ-ιrέσιοc;, Δ, ο,. xcr.L -ο" -ο,. (68dn-'ιro,)" ΙΠΙ 
τΥι' φων1j" ό έξαlσΙω<; ήχών, ό έξόχως νλυκύς.- 11 
κότι πλέον όπό θνητός Τι όν8Ρώπινος (δν οι}δIlΙ, 
Μναιταιl νά πρoφ8~ "{} ItGItp!!t μόνον δ θεό,) Ι δρρητος, δ
φaτoς, όνέκφραστος U χαιΙ γενιχω;ι , 6.ίο, Ι δοτ. 6ao
πισΙrι (ίνν. PovAfj) 6.1, ίπΙρ. = κατ' όπcφοσιν 8ε:οΟ. 
2) θοομόσιος, θαυμαστός, Ιξοχος, έξοΙσιος. 3) 
κόθε τι στελλόμενον (ΠΡΟε:Ρ>. όμενον) ύπό 8εοΟ, 
χιχΙ Ιπομ"'ιιι;, ΤΡομερόν, φοΒερόν. Έ; cσϋτoO. '1:6 

ι1ΕΖ"ΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑ:Ε ΕΔΛΗΝ. ΓΔΩ:Ε:ΕΗ:Ε 

δcσ-ιrcσfως, 'πΙρ. '1:00 ΙΗοπέα.ο,· κατό 8ε:Τον 
Τρόπον, ύπερeaλλ6ντως : 6aοnaαΙι», lφ6β"6.,, -
έφο6ή8ησαν κοτό τρόπον όνέKφpaOTOν (δ'ljλ. ύπερ-' 
Βολικό). 

IcσιrJooδiιIίCi, i, «(Hon., + &ι/ω Α)' όνημμένος 
ύπό θεοο τινος Ι 6 •• nι&ιi, mϊρ=πoρ ύπεΡφUΣΙKόν, 
φο6ερόν, μανιώδες. 

ΙCσιrr-tιrcIa, θ'ljλ. 'πιθ. «(Ηο,πιs+lnο,)' ή έκπέμ· 
πουσα θεΤα Ιπη, ~ προφητική (&χ -ι6ίi d:xp. ιχp~ . 
{)oaonc-·m7i). 

Ιcσιrfςc,a, ιι'λ. -Ιαι», ΙΙττ. ·r ώ, Ιων. ιχπρφ. 6.απι
έ •• ,,· d:όρ. CΣ' 164.π.σσ, · δωρ -ιξΔ (64.π.~)· χρησμο
δοΤώ, προφητεύω, προλέΥω, μαντεόομαl. 
Ιcσιιfξασσ, διιιρ. ιiντ! 6afJn/aaaa, θ'ljλ. μη. ΙΙορ. 

ιχ ' τοί) 6aαm,ι». 

ΙΙσιrιoς, ο_" ••• ιOf (δ 'λ.). 
ΙΙσ-ιrις, -.Oi, δ, ." ({)oadN-l'nOr)' έμnνf:UOμένoς 

ύπό· θεοΟ, 8εόπνεuaτoς, προφητικός, 1ε:ρ6ς.- 11-= 
"ίο, u., 8εΤος, 8συμ6σιος, φο&;ρ6ς. 
Έτuμ. : ΙUαπ.,. ΠΟL'Ij"t:. Υπ. ·.δα, f) -'Of' «Ιτ. -." 

ή -ι&ι· 6ao-nloIo, (·{)oa .. n.i. ·{)oa.·.n.o'. *68α· 
m •• o, <{)oaO- (πριϊλ. "lοΙό, -8εός)+-cJΠ.- iξ !αιπ 
ρ . seqv- (βλ. ίν λ. ι""έπι»). . 
ΙΙσιrισμα, 'ΔΤΟ" τδ (6aonItc»)' χρησμός, μσντεΙα. 
Ιcσιrι-yδΙω, μελ. -tfαι»' Οδω εΙς πραφητικόν Cι· 

φος, προφητεύω, χρησμοδοτώ. Έχ τοϊ! 
Ιcσιrι-Υδ6ς,. δ,. «(HanIn-ιPδtί)· ό ζIΔWν εΙς προ

φητικόν τόνον, πραφή'Γης, χρησμολόγος, 
ecσσδl6ς, ιχττ. ec"σΙός, δ' θηλ. βcσσσΙίς, 

-/δα,· έκ ΘεσσαλΙας, Θεσσαλός Β ώσ. ιίι, έπΙθ., θεσ · 
σαλlκός: θ •• σσλδ" 06φ •• μσ-τέχνσσμσ Θεοσαλι
κόν ('χ το!! d:πΙστou χαιραιxτijρoc τοβ λcσoίί των θιο
cr (tλιίίν). 

ΙΙσσασ8ar ζητώ διό nρoσεuxt\C;, εΟχομσι Ι _λ
λειπτ . ΠΟΙΥίΤ. ιiόρ. cσ', τοβ δποΙαιι ιχπcσντ4 μ6νον "t:δ γ' 
πληθ. (Ηαασ"ο χαιΙ fι μτχ. {)oaoadμaιιOi. 
Έτνμ.: πρδλ. Ήσυχ. c64ααΔοlJ.ιι.ι· «'ήοα,.· ρ,lμ . 

!πΙθ. {)oaατό~ Ιν τιρ tμ'ljΡ. dn6-68aTo, (- περιφρονη
μένος)' πολV6a.το, (-πολυπόθητος), θέστC»(!, θ.
ατulΙ,.- 6έαα- <Ιcσπ. ·gvedh-s: 31660, «*φο60, 
Ι"ΣΠ. >tgvhodhoS), δμηρ. no6t) (- έπι8υμΙα), no{Ηφ, 
π06ι.,.6~· πρδλ. ίρλ.· guldlu (παρακαλώ) «ιι."τ. "'go
diQ) guide (παΡ6κλησις). 
Ιςσφδτιι-16Υος, ο,. (64oφII~on-U,..)" ό λέΥων 

{Ηαφιι.ΤΔ, χρησμολόνoc;. προφητικός. 
Ιέ.,..δτος, ο" (~+ "μl)' ό ρηeεις, λαλη

θεΙς, ύπό τοΟ 8εοο, ό ΠΡοορισθεΙς, όnoφoσιo8ε:lς, 
ύποδεlχθεΙς, ύπό τοΟ 8εΟΟ (λCΣ,I:. fι.lι.lls) Ι ώ; ouo. 
τΙΙ (Ηαφιι.τσ=οl ΧΡησμοl. - 11 ιίι, "t:ό 68ίΟ, - ό όπό 
τοΟ θεΟΟ ποιη8εΙς, 8ετος. [ΠΟL'ιjΤ. 64α-φιι.το, (680-
(πριϊλ. {)oa[o]d,> + φιιτό, 'χ ~ .... , φα-, δλ. 'ν ". λ . 
φιι.l"φ, φημη. . 
ICTiIcιov, "t:ό' ό ναός ~ς Θέτιδος. Έχ "toO 
Θέτις, ·.δα" 'ιι ' μΙα έκ τών NηρηΤΔWν, ΣUΖυγoς 

τοο πηλέWς, μήτηρ τοΟ Άχιλλέως. 
ΙΙ,"; έπ. γ' Ιν . μίσ. ιχορ. β' τοϊ! τΙ (J-ημι. 
Ιι:τ6ς, rj, 6,.. ρημ. ίπ ί θ. τοϊ! τll)ημι' τεθειμένος. 

τοποlXτημένος.- U υΙ08ετηθεΙς, υΙοθετημένος (ώς 
1εκνον τινό~· ! . 
δcύ, ~ωρ. 1<c&I Itι!ν. Πp~στ. μέσ. άορ. 6' τοΟ τl(J-ημι. 
Ιc.ύ-μoρoς, α". · δωρ. ιiντ ί θεό-μΟΡΟi. 
8ςϋς, ό χα Ι 11, δωρ. ιχντ Ι θεό,. 

&cUσομal· μtλ. τσίί θέω (TptX!-J). . 
Ιςυ-φορία, fι, ~ω ;>. ιχντΙ 1J.εo ·φoρΙΔ • . 
βΕΏ, ίπ. xcr.L IcIw· μΗ. 6ιύαομ.α.· τρέχω n 6Ι

.ι" πιrδ/o,o~δlατρέxεlν τήν πεδιάδα, τρέχε ιν είς 
τήν πεδιόδο 11 περι τρΙποδοι; {Ηφ = τΡέχω (όνCινα 
δ:>6μου) διό τήν όπόκτησιν τρΙποδος (ώς έπόθλου) 
11 nιrel vιvxίi, ·ΕΗΤΟΡΟ, ΙU.ι" = τΡέχειν διό τήν 
ζωήν τοο ΈκτοΡος Ι μτγν. ώσ. 6tf» "ο .. περ' τη, 
vιvx;ii, ('νν. It!όμ-) - τΡέχω ~Iό τήν ζωήν μου.
ιι ίπΙ ΠΤTινιiiν, πετώ Ι ίπΙ πλοΙων, πλέω Ι iπΙ τροχ. οίί, 
ίπΙ χιιλιομίνου λΙθοιι χλπ.'-- 11 Έιτ! πpιxyμιiτ ω'" τcΣ 
ΙπoΤcσ 8χτεΙνονταιl εΙ, ou',axfj γριχμμ'fjν . χαιΙτοι xcr.e' Ι 
αιιιτdι ιχχινητοΟνται ·1 έπ (σ,ll, 'πΙ παιντ6, xιιxλo,ιr;. "ίi; 
n;~ci'(μαιτο" τό 6ποΤον δΙ~ε,Ι 'tijv Ι ·/τύπωσ.ιν ~I ΠΙΡ I'· 
~ρίφΙΤCΣI: ιlt'1vf If mιμσι" ΙΗ." &οmδο.-ό περι · 
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φερειακός μετάλλινος κύκλος τi'\ς όσπΙδος, ό ό
πΟίος περιεστρέφετο εΙς τό χεΤλος Τi'\ς όσπlδoς. 
Έ .. vμ. : lJ.loι· lJ.oό,· βοη-lJ.όΟf (πρδλ. βοη-δ(!όμο,)' 

lJ.οάζω: σιιν"χρ . dhό\'Αte (τρέχω, ρέω), dhaνι.ti, 
dhautih (πηΥή, ρύαξ), ιiγyλ-σιι" deI. w, πιιλ. oCIte. 
dou, π~λ-yερμ. tAU (δρόσος)' IιΙτιι πρβλ. lJ.twoι (δλ.λ.), 
σ!Χνσχρ. di1nδΊί (ταλαντεύομαι, κλονΙζομαι), ιiρμ. 
dedewIm (διστάζω)' έ; ίιιπ . ωσεω, dhevίi . Βλ. lJ.ή,. 
Ιcώ, σιιν'!1Ρ . ιiντ ί lJ.εάοv, προστ. τοϊ) lJ.εάομα&. 
Ιcωμι:ν, ίων. ιiντί -3-ώμε", ιι' πληθ. lιπoτ. ιioρ. δ' 

του τΙ lJ.rι ,U&. 

ICwpiw, μΗ. -';σω ({J.εωeό,)· Βλέπω πρός τι, 
παρατηΡW, δεώμαι n χυ ρ. εΤμαι δε ατής δημοσΙων 
όγώνων κοl έορτών. 2) έπΙ τΤι, δ tιινΟΙιχ, ώ, τό λιιτ . 
contemplAri, σκέπτομαι, μελετώ, έξετόζω φιλοσοφι
κώς.- II ' είμαι lJ.eωeό" "t.f. πρεσΒευτής πόλεως 
είς μαντιΤον ij είς όΥώνας.-111 ώι: ένεργ. μτ6 . έν 
Σo~. Ο . l{. 1084 lJ.εωeήσασα τονμό" όμμα (iι ιι Ιτ. όμ
μα Μνιιτιιt ν~ έκλη:;;θij ώ~ 'ij α ί τ. πόdα ίν "tij φριίσΙΗ 
βαΙ"8&" .πόιJα)=δεωρήσασα διό τού 6φδαλμοΟ μου, 
ιi λ. ομω; χ!ΧΙ ~ωeέω. Έ~ ιι!ίτ~ίί τ6 

Ιι:ώριιμα, -ατο" τιS' (lJ.εωeέω)· τό δεωρούμενον, 
τό δρώμενον, τό δέαμα.- 11 τό έξεταζδμενον ύπό 
της διaνοΙας, καΙ τό έξαΥόμενον της τοια(της 
έρεύνης 11 δεWΡΙα, σκέψις 11 εΙ~ τ& μιιθημιιτtχ:χ, τό 
ιδεώρημα .... 

Ιι:ωΡΙΙΤι\ΡΙΟΥ, τ6 (lJ.eoιeifJIJ)· έδώλιον έν TQ δε
ότ~ 
Ιcωριιnιιός, ιf, δ" ({J.ειιαρέω)· . ό όνήκων εΙς (η 

δ όΥαπών) τήν δεwρΙαν, ό όρεσκόμενος εΙς αύ
τήν , ό έχων τόσιν πρός δεωρΙας, 8εωρητικός. 
Ιι:ωρiα, 'ij (lJ.eoιeiOJ)· τό νό δεwρr':j (βλέπω τις 

δέαμό τι, τό δεασδαι, τό παρατηρεΤν, δέα: lJ.εω
ρΙα, .i"εκιιtι=πρός τόν σκοπόν νό ίδι;) τις τόν κό
σμο' , 11 χιιρ. τό νό εΤναΙ τις δεατής εΙς δημοσΙους 
όΥώνας. 2) ';πΙ δtcινοητtχij, ένllpγεΙιx~, έξέτασις, 
σκέψις, έπισκΘπησις, συλλΟΥισμδς.- 11 Τό όποστέλ
λειν lJ.llOJeov" Τιτοt πρεσΒευτός πόλεως εΙς μαν
τεΤα 11 εΙς όΥώνας 11 ώσ. πιιρtληπτtχω,., αύτοl ουτοι 
ΟΙ {J.εωρol. 2) τό όξΙωμα τοΟ δεωροο, τό ΙΡΥον 
ΤOU.- 111 πιιθητ. , τό δέαμα. 
Ιcωριιιός, ή, δ" (lJ.ιιωρό,)· ό όνήκων εΙς δεα

τός 11 εΙς τούς Ιερούς όπεσταλμένους (τούς δεω
ρούς δηλ.).- 111 τΩ lJ.εωρ&κΩ (ένν. χρ';ματα) - τό 
χρήματα, τό όποΤα έλόμ60νον έκ τοΟ δημοσΙου 
ταμεlου ΟΙ πολΤται (ιiπ6 τTι~ iItox1j, τοί! Πιιρtχλ.οιι,) 
διό νό όyop4ιζwσιν εΙσιτήριον διό τό δέατρον (2 ό-
6ολο!), ιiλλdι xcιΙ δt' 4λλοιι , σχοπου,. 
Ιcωρiς, -'00', 'ij' μετ& Τι xcιΙ Itνιιιι τοll oUo. ιισν,· 

τό Ιερόν πλοΤον (ή Ιερό τριήρης), δπερ μaτ.φιρι τo~, 
lJ.cωeoiι, Iι Ι , τόν τόπον ' τTι~ θεωρ Ιιι, (τών ιiyώνων) , ί
χρr,αψοποtιtτο δμω, χιι! δι' ιiλλιι, δημoσΙcι, 611ΟηρισΙιι, . 
'ΕΧ τοί} 

Ιεωρός, δ (lJ.ia + ι1Jρα ;)' δεατής, παρατηρητής, 
περιηΥητής, δστt, τιιetδauat δt& vdt Υνωρ Ισ'!1 πρ6σωπιι 
χιχΙ πριίγμιιτιι.- 11 πρεσβευτι'ις όποστελλόμενος ύ
π6 τινος Πολιτεlος διό νό έρωτήσι;) τό μαντεΤον.
οι 'Αθηνcιtοt lπaμπον ΤGtοuτοιι, θεωρού, .ι, το Μι:ιν
t atov των Διλφών, .1, τήν ΔΤιλον, χαΙ εΙ, τού, τίσσιι
p~, Π~νιλληνΙσιι, ιiyώνιι" τ& 'Olνμ.1Jια, "tdt avlJ.aa, 
τ& Nέμe&α χιιί oτdt W[σ{J-μ&σ. 

Έτvμ. : ίων -ιιττ. lJ.εωρός, Ιων_ χιιΙ lJ.IIOed, χιιΙ {J.ε
V2ό,' χρητ., άρχ., ιι Ιτωλ . Χ . 4. lJ.lιίiρό,· lJ.εωρlα · {J.εω
eiOJ.- lJ.εω2ός, δω;; . lJ.llίied, ( *lJ.είi-oρό" *-Foeo,: 
όράω, πιxλ·σιι~. wAron (= προσέχω εΤς τι).- Κιιτ& 
τ~iι ; ιi ρχ ιιΙoιι, το lJ.em2d,II πΡοΤιλθιν ίΧ τοί! lJ.adri
&ίρα (πρΙSλ . lJ.veωρό" .πvlωρό" "εωρό,)' ιiλλ& τ6 
ΙJ.εωρδ, Ι ιi ν~μφtΙSόλω, ίΧ ττι, ρ . lJ.αF ή lJ.αv (δπόθεν 
lJ.;iομα&, lJ.εάομαι) , fjτοt lJ.αFρό, (lJ.εved, ίν Ιπ :γρ.), 
ΙJ.εαοeός χcι Ι ΟI)V'!ίΡ. lJ.llOJ/ld, (ώ; τιμωρός (τ&μάορο,). 

Ιι:ώτι:ρoc;, α, ο,,' οιιγχρη. τoίi lJ.ιιό,· περισσότε
ρον cείος. 
ΘlIβCΊ-yεν~, lς (θήβη+yε"έσlJ.α&)· 6 Υενόμενος 

(γεννηθεΙς, προελδών) έκ Θη&ιν, Θη60Τος. . 
Θή6αςι:, επίρ: πρός τός ΘήΒας. ΈΧ τοΟ 
• ~Ιι, 'έπΙρ_' iν θήβα". 

.Η-Β .. , -ώtι, cιΙ' ποtητ. xcιί Θι\Ιιι, 'ij' δνομα δια
φόρων πόλεων, ών πιρtφημc;τsριιt ή σιιν "tpat;; :' iι έν 
ΑΙΥύπτφ, 'iι ίν ΒοtωτΙ~ χι:ιΙ 'ij έν TpoLq. . Ό ΟΟμηρο, "νcι
'fiPIt χιιΙ τ&, ,ρat, , 4λλοτll χιιτ& πλ ηθ. xcιΙ 4λλοτll 
xcιθ' Ιν. ciρtQ. 'Ee ιι~τoίί τό 

8ιιβαι-ycνιk, ., (θήβσ&)'=θηβαΥIl";'ς (8 ΙSλ . ) . 
8ιιβaιcuς, -έωr, ίων. -έο" δ ' έπ Ι θ. τοί! At6,· ό Θη, 

6οΤος.-ώσ. χιιΙ 8ιι1aiCH;, α, ο" ΧΙΧί Θιιβαίιιός, ή, 6". 
8ιιβαΙς, -'00" 'ij (θηβα&)' ή χώρο τών Θη&ιν -

11 'Ι) θηβα", ποίημα (gv τών τοί! iIttxoίI XUXAOI) πι
ptypciιpov τ!Χ xcιτ& τήν πολtΟΡΧΙιιν των ttTj6Wv. 
Θι\βασ-δc, ποtητ. ίπΙρ .=θήβαζll ( 8 βλ.). 
8ήβιι' . βλ. Θήβαι. 
Θι\βιισΙΥ χαιΙ 8iιβιιαι (θήβα&)' ItOt'ljt. ίπΙρ.- έν 

Θή60ις. 
Iιιyilioς, α, ο", (lJ.tjyω)' όξύς, κοπτερός.- U 

ένΙΡΥ., 6ξύνων, όκονών. 
ΙΙΙΥδνιι, 'iι (lJ.tjYOΙ)· ή όκόνη Ι μτφρ. πδν δ,τι 

παροξύνει (όκονΙζει) τήν λύσοαν τινός U παρότρυν' 
σις εΙς αlματοχυσlαν. 
ΙΙΙΥaνω =- lJ.tjym (βλ. λ.). 
8Η'ΓΩ, μ.λ. lJ.tjξω· ιiόρ. ιι' llJ.rιξα. - Π!ΧθΥ) Τ ., ΠΡΧ. 

τέlJ.rιyμαι · όκονΙζω, όξύνω.-μ.σον, ιJόρv ΙJ.ήξcιισθσι 
=νό όKOνΙσr.ι (νό Kαταστήσr.ι αίχμηρδν) τό δόρυ 
του.- 11 παροτρύνω, ΠΟΡΟξύνω, διεΥεΙΡω, προκαλώ, . 
έξερεδΙζω. 
'Ε"μ. : lJ.ήyω, δωρ. ΗΥω χιιΙ {J.ηyά"ω, πρ6λ. 'Κ. 

ουχ. «lJ.rιyό,,· οΙ ιJi dξtί, Ωκo"ητό,,~' /hrιά"η (χιιΙ lJ.tj
Υσ"Ο', προίίποθ.των άρσ. *lJ.rιyω,,), πρΙSλ. Ή~υχ_ clJ.rι
yd"lIo,,· dξtί, t)κο"rJμι"ο .. ~· πρΙSλ. τύποιι; πρχ. πιιρ' 
Ήσιιχ. «τΙlJ.ωHιαι · τlllJ.VμωΜ&~ χαιΙ cτe{J.ωΥμέ.,ο,· 
τlllJ.vμωμέ"οι, μιιμelJ.vσμέ"ο&~· πρΙSλ. Άρμ. dAku 
(πέλεκυς), ί~ίλtet' ιχ θιιμ. dhiigu· (όξύς), Ιcιπ. ρ, 
dhiig' μιισ - λcιτ . dι.gι., dAggA, dι.ggι.rlus (έΥχει
ρΙδιον). 

διιι:ίτο, Υ' Ιν. πρτ. τοί! lJ.rιέoμσι. 
Ιιιcομαι, μ.λ. ";aομαι, ίων. τύπο, 'toll {J.εάoμσι, 

δωρ. lJ.iiέομα&· 6λέπω πρός τι, ρΙπτω fv Βλέμμα 
πρός τι, ότενΙζω, παρατηρώ U δαυμόζω 11 πρτ. Υ' .ν. 
~lJ.rιεϊτo, ίπ. lJ.rιεϊτo, Ιων. r' πληθ. IlJ.rιnί .. τo , ίπ. lJ.rι
nί .. τo· Ιω.... ιι' πληθ. 1lJ.rι.vμIICJlJ.α · Ιων. μτχ. lJ.rιtίι
με .. ος· lJ.rιήσα&O, -α&το 6' χιιΙ Υ' πλ'ljθ. ι!ίΧτ. ιioρ. αι" 
πρ6λ. Ηομα&. 

Ιιίaς, IΠ. ιiντΙ Ιός, 15 ' έν. f>ποτ_ άορ. 6' τοί! τΙlJ.rιμι. 
διιιιτι\ρ, -jjeo" δ ' ίων. ιiντΙ ΙJ.εαπ), (lJ.rιέoμαι,. ό 

δεώμενος, ό δεατής, ό δαυμαστής. 
Ιιιιιτός, ,;, ό", Ιων. ιiντ Ι lJ.εατό,· .δν δεδτal τις, 

ό δαυμαζ6μενος, δαυμόσιος, δaυμαστός. 
Ιι\ίον, τ6, έπ. ιiντ Ι lJ.e'io" (ιδε!όφι.ι). 
ΙήίCH;, ΙΙπ. ιiντ Ι lJ.c'io,· έκ δεοΟ. 
ιίίκα, έπ. ιi6ρ. ιι ' τοίί τllJ.rιμι. 
8IIKQiCH;, α, ο,, ' δμοιος πρός δήκην fι πρό(; σαρ

κοφάΥον, δ όνήκων εΙς τόφον νεκροΟ 11 οΤκημα 
lJ.rικαOO,,=νεKΡΙKός δδλος, τύμ60ς (xup. Ιχ.ον σΧ9ιμιι 
Τι μΙγεθο, vaxptxTι' θΥιχη" Τι Υ-ρησφιί!ον δt& νιχρ. 
θiιxην , δηλ. σ~ρχo;pιίyoν). 'Εκ τoίi 

Ιι\ιιιι, 'ij (τΙlJ.rιμ&) · μέρος έν <;ι δέτει τΙς τι, κι
βώτιον, κΙστη ' 2) τόπος, έν <;ι έτοποδετοΟντο οΙ 
νεκροΙ, μνημα, τόφος, τύμ60ς.- [Βχ ρ. dhe- (=τι
lJ.i .. CIt&) · 6λ. τΙlJ.rιμ&, οδ μιτ& πολλων 4λλων ,tvCItL 
π~ριίyωyoν ]. 

Ιιιιιτός, ή, 6", ρημ. ίπΙθ. τοll lJ.tjyoα· ήκονημένος, 
όξύς. 

ΙιιΙάςω, μΙλ. '4aιια, δωρ, -άξcιo (lJ.rιlή) · 'πΙ "tfj, 
μητρό~ , παρέχω Υόλα, ιΒυζαΙνω.ι (λΙΧτ. IActAre).- U 
ίπΙ τοί! τ'χνου Τι νΙΟΥ'νοί! Ι;Φοιι , μυζώ, όπομυζώ, ιΒυ
ζαΙνω.ι (λcιτ. IActere) Ι lJ.rιΙάζOW=ΥαΙα{J.η"δ, (8 ΙSλ . ), 
ιΒυζανιάρικο), ιτοΟ Υόλακτος.ι. . 

Ιι\λι:α, Ιων. θηλ. "ντ! lJ.ιtJ.e&cIt, 'toίI lJ.tjlv,. 
διιAiw, δωρ. θδλΙω, μ.λ. -ήaω (lJ.rιlή) · ποtη't. ΙΙντΙ 

{J.άUOJ· όκμόζω, όφδονω, εΤμαι πλήρης όπό τι 11 μιτdt 
Υεν. leaμcιWlI, iov ήιJi eJell"ov lJ.tjlιro" = ΟΙ λ . ~σαν 
πλήρεις (πλούσιοι) άπό Βιολέττες κάl σέλινα.- 11 
έ,ε ΡΥ. κόμνω τι νό όνδr':j.- [δι& τήν ίτιιμολ . ΙSλ. 
{J.άllω). 

ιιιιι;, 'ij (τιlJ.rιJ.cιι)· τό μέρος τοΟ μαστοΟ, δδενέκ
ρέει τό νόλΘ, ή ιρώyα~, λcιτ. ΡΑρίΙΙΔ • 



• Ε'fVμ. Ι 'ι'Η,1"· πρδλ. λ«'t. fι!lδ (θηλόζω), δμδρ. 
feliu (01 θηλόζοντες), λι~~. dι!lι (νεογνόν), λιθ. 
dele (6δέλλα)' Il%π. *dhe[I}I- πρδλ. *dhel·l- ίν 'ι:Φ 
Άρμ. dA11 <dAI)=npQTOV γόλα, ·Αλδ. del'e (όρνΙον). 
- *dhi'l' ίν 'ι:φ λl%'Ι:. fllius, λ8~'I:. dil. (μόσχος θη
λόζων).- *dhl-I- ίν 'ι:Φ Ιρλ. del, eO,l:. dlul (Υαλαθη
νός), πl%λ · Υιρμ. ΙίlΑ (φύσις γυναικός): Ιλλ. -IH;lVi, 
θηλ. , ι70riM,α, o~~. -IH;lv (χιιρ.-ό τρέφων, 8ρεπτικός, 
θηλαστικός, θηλυκός) (: αl%ναχρ. dh1ίrύh=θηλόζων), 
'ι'Η,1ν"ω, -θtiMίζω (λl%τ . IActAre-IActere),' 'ι'Η,1αμώ", 
'ι'Η,Uιιτeια, 'ι'Η,λώ, ·o~ (= τροφός, 6υζόστρα)' Βλ. 
δμηρ. -ΙΗ;ιι6«ι. 
8ηlu-ycviις, ii <-IH;1vi + Υ."Ιιιθαι)· ό θηλυς τό 

γtνoς, ό θηλυκοΟ γένους, γυναικεΤος υ μ~φρ. θηλυ
πρεπl,\ς. 
8ηΙU-ΥΙωσσoc;, ο" <-IH;1vi ;- Υ1ώιιιια)' ό όμιλQν 

ώς YUVI'\, ό ' έχων γυναικεΙαν (1:. ι. τρυφερόν) 
γλG'ισσαν. 
8ηlυδρlάς, ·ov, δ' 1ων. -'ιις <-IH;"v~)' θηλυπρε

πής, γυναικωτός, έκτεθηλυμμένος, Υυναικοπρεπής. 
8ηAUΔρι-ώδιις, .i <'Ι'Η,1vcJelαri-εΙcJΟ~)'ό θηλυπρε

πής τήν μορφήν, ό όμοιόζων πρός γυναΤκα, Υι φε
pόIJEVoς ώς Υυνή. 

eιιΑU-ιιΡiτ.;ς, ii (-ΙΗ;1vri-Ηeατέω)' ό Ku6EpvQv 
<έξουσιόζων) γυναΤκας, 

IιιAu-IιT6voς, ο" <-IH;1v, + ΗτεΙ"ω)' ό φονεύων 
διό γυναικεΙας χειρός. 
8ηΙu-μiνι\ς, ii < -ΙΗ;1vri-μα",;"αι)' ό μαινόμενος 

(τρελλός) διό γυναΤκας, ό έμμανQς όΥαπQν γυ
νατκας. 

8ηΙu-μc1!ις, ii ,< -ΙΗ;1v+μέ10')' ό ~δων (ψόλλων) 
ώς γυνη (ή.οl 1:ριιΨ.ερά., μιτόι μελφ~ιχf), φω~" ;π1 
1:fj, ά.ηδ6νο,). ' , 

Ιιιlυ-μiτ,ιις, 'OV, δ <-IH;1Vi+ μlτeα)' ό φέβ<..ιν, 
φoρQν (έπl τi'ίς κεφ9λης) γυναικεΙαν μΙτραν ~ ό 
ένδεδυμένος ώς γυνή' θηλ. 'ι'Η,lvμιτeΙi, -'OOi, δ, tι. 
8ηΙύ-μορφος, ο" <-IH;1v,+μoeφti)' ό έχων μορ-

φήν ~ναΙKός. 
IιιΙύ-νοος, ',,00", auv'!lp. 8ηlύνouς, · ov" <iH;-

1~"oν~)' ό έχων -γυναικεΤον νοΟν, φρονήματα 
γυναικός, ι:γυναικόμυαλος». 
ΙΙΙΙύνω, μιλ. -tί"ώ' ά.ορ. σι' 16ιf1βtιa' κόμνω τινό 

θηλυπρεπi'ί, τόν έκθηλύνω.- Πσιθη~. γΙνομαι γυ
ναικωτός, έκθηλύνομαι 

ΙΙΙlύ-ιroUς, δ, fι, -nov", 1:6, Υιν. 'ΠOloi <-IH;1v~ 
ΠO~)' 'l'H,lvnovi βάΙΙΙi=τό 6όδισμα (ι:περπότημα») 

C2aIKEIOU ποδός. 
ΙιιΑu-nρcn.;ς, ii <-ΙΗ;1VΝ-πeΙπωγ ό πρέπων (όρ
όζων) εΙς ΥυναΤκα, Υυναικώδης. 
ΙiίAυς, -8ια, -v, ώα. θηλ. χl%Ι -IH;lVi' ίπ. χl%Ι 1ων. 

θ'l]λ . ι7oril.~, cxΙτ.8-ήΙ.a", πλ'l]θ. ι7oril.αι, -.ai· <δάω)' 
(ΙSλ. χαιΙ ίν τ'λει) ' ό θηλυκοΟ γένους, θηλυκός, ά.ντΙθ. 
τφ l1.ee"" 116ή1.,α 6εόi=θεό, θέαινα U ι70riMιαι Ιπ
ποι=φορ6όδες. 2) Υενιχω" ό όνήκων εΙς γυναΤ
κας, γυναικείος U τό -ΙΗ;lv=τό θηλυκόν Υένος.- • 
ίπΙ πρσ;Υμιχτων: 1) καρποφόρος, εCΊφOρoς, Υ6νι
μος, θρε/ιτικός. 2) τρυφερός, λεπτός a ;ν xιxxlj 
ίνν . γυναικωτός, έκτεθηλυμμένος, όδύνατος. - 1I 
-ι:ό αΙΙΥχρ. 'ι'Η,l~τeeΟi, α, ο" χιΙταιι ίν 'tlj ivv. , ~oiί θε-
-ι:ιχ()ί! ίν -ι:~ φριχαιι 'ι'Η,lVτ.eαι 6.al Υι fVt'IIiH.".-
[διόι -ι:'ήν i-ι:ιιμολ. βλ. 'Ι'Η,"", -ΙΗ;ιιθαι). 
ΙΙΙAύ-σιroρoς, ο" <-IH;lvri-an.lew)· τό σπειρόμε

νον (χιχΙ σιινεπως; yεννώμενoν~ έκ γυνOl~ός, ό τοΟ 
θηλεος γένους Ο ΥΈ""α 'ι'Η,lvιιποeο""",τό γένος TQv 
YUVaIKQv. 
8ηΙύτcρος, α, ο" (βλ. -IH;1v, 'ν ~Iλιl). 
ΙιιΙu-τόιιος, ο" < -ΙΗ;lV~Τ.Η.ί" '1:00 ~ΙH~αι)' ό γεν

vQv θήλεα. 
ΙΙΙΙύ-φρων, ο" <-IH;lvri-φeιJ,,)' ό οκεπτόμένος 

ώς γυνή, « γυναικόμυαλος», θηλυπρεπής. 
ΙιιΑϋ-χΙτων, -o"oi, .δ, 1ι <-ΙΗ;ll1~ΧΙΤaW)' ό φoρQν 

γυναικεΤον xITQva. 

Ξ:
ιιCρfI, XΙX'l:& χρι!αιν ιiντΙ 'τοΟ : τi1 ι)μeq. 

Ι μcτcροu, χαι-ι::Χ χρl1αιν άντΙ ! ~OV "μnIeov. 
μισυ, χιχτ:Χ χρι!αιν άντΙ : τό IiμIιIv. 

!'Jμών, -ω"o~, δ <τΙ'Ι'Η,μι), ώ, -ι:ό 1')ωμόi' αωρ6ς;. 
Ιιιν, iιτ. ίΥχΑ. μ6ριον, . anciv. πιχρ' ct~'t. πolη~σιΙ" 

4ΙΙ 

αυΥΥ. 1:' "f' 6ε6αlως, τώρα 11 ιJ 8-ι),,-τι:\ όληθεΙςι 11 
οΙΙ """"=ούχl 6ε6αlως, όσφαλQς όχι. [ιiδεδ. ί~ιιμoλ.]. 
διιξάσδω, Υ' 'ν. προα-ι:. μΙα. ιioρ. 5' 1:Oίl 8-ήΥω. 
Ιιιοίο, ;π. ά.ν1:Ι 6.ψο, δ' Ιν. ιυχτ. 1:,0 'ι'Η,έομιιι. 
.Η'Ρ, 'l'H,ed" 'π. δο-ι:. πληθ. 6ιfe.ιIιII, δ' όγριον 

ζQον, σαρκο6όρον θηρlον 11 αιιχν. με-ι:& o~σ., ώ, 8-ι)ι! 
λέQJtι' 2) πδν μυθολογικόν τέρας, ώ, -ιι ΣφΙΥ' 11 
αιιχνόι ίπΙ των χιντΙΧύρων U ώα. ΟΙ σότυροι χl%λοΟν1:αιι 
ίνΙοτll -IH;e8i. 
Έτvμ. : 6ιfe, λιαδ. φtie, θlιααΙΧλ. φale (iν 'ΠΙΎΡ' 

πεφaιeάΗΟ"Τ •• , IIia1cSφ.aeo~)· ίιχπ. *gtιver.-: λιθ. 

zv~ris, λι-τ;τ . fwers, πl%λ-πρωσ. ιχΙ-ι:. swirins, πl%λ-σλαιυ. 
zwerl' πρδλ. λιχτ. ferus <*ghvero.s. USPΙXIUpm 'Ι'Η,-
elo", ι70riea, 'l'H,edw• . 

, Ιfιρiί, ίων. Ιήριι, -ιι (ι7orie)' τό κυνήγιον 'ι'Η,eώ" 
(δηλ. όγρΙων ζι;χ.ιν, θηρΙων) 11 μ1:φρ. δραστηρΙα έπι
δlωξις παντός πρόγματος.- 11 ίν π.ρlληπτlχ~ 'νν. 
τό συλληφθέντα Υι φoνευθtντa κaτό τήν θήραν 
ζQα, ή λεΙα, «τό κυνήΥΙ). 

διιρ-αΥΡΙΤΙΙς, -ov, δ <6ιfecι+ιl7e.vωr ό όγρεύων 
θηράματα, ό κυνηγός. 
ΙήρCίμα, -αΤΟi, τό ('I'H,edQJ)' τδ σuλλαμ6ανόμενoν, 

ή λεΙα, ή I':ιΥρα, «τό κυνήγι •. 
ιιιρσσΙμος, ο" <'I'H,edQJ)' δν δύναταΙ τις νό π!ό

σι;ι είς τό κυνήΥιον. 
Ιιιρiίτεoς, α. Ο", {ιημ. έπΙθ. 1:0;; 'l'H,eά.ω· δν πρέ

πει νό κυνηγήσι;ι τις.- 11 -θrιeατΙο,,=πρέπει νό κυ
νηγήσι;ι τις (νό συλλό6ι;ι έν κυνηΥlιιι η νό έπιδιΙ:Ιξι;ι) . 

ΙΙΙρiίτι\ς, -ον, δ <'I'H,edQJ)' ό κυνηγός, ό έπι~ιώ
κων τι. 

διιρCίτιιι6ς, ", ό-r='Ι'Η,e"ΤΙΧόi' ό όνήκων εΙς τό 
κυνήγιονllό όφωοιωμέΥος, μανιώδης, εΙς 'τό κυνήΥιον 
11 ό Ιμπειρος κυνηγός, ό Ικανός εΙς τό έπιδιώκειν 
τι U τιi 'ι'Η,eαΤΙΗd τω" φΙ1ωtι=τό τεχνόσματα δι' ών 
όγρεύει τις φΙλους. 
&ήρiίΤΡOν, 1:ό <'I'H,edΩI)' δργavον της θήρας, δl

κτυον, παΥ1ς. 
Ιιιράω, μ'λ. -άιιαι fI 'l'H,eά.αoμαιι <6ιf"ιι)· κυνηγι;, 

δΥρια θηρΙα, θηρεύω, συλλαμ6όνω. 2) μ'l:φρ., ώ, 
-ι:ό λΙΧ1:. venAri, έπιδιώκω πρδΥμό τι, προοπαΟΟ νό 
τό όποκτήσω πόσι;ι θυσlςι.- 11 -ι:6 μΙσον 'ι'Η,eώμαιι 
χιΙταιι ίν ΙνΙΡΥ. αημ. , θηρεύω, κυνηγQ, τι, προσπα
θι;, νό τό κατακτήσω 11 ώα. πιχθη1:., θηρεύομαι, κα
ταδιώκομαι, κυνηγοΟμαι. 

Iίtpc, άνομ. διιΤχ. -τ;oiί 6ιfe. 
ΙVcιoς, ο" (6ιfe)' ό όνήκων εΙς δγρια ζQΘ, 

λl%τ. ferinus 11 'l'H,e.la βισι, πιριφραια1:. , ά.ν-,;Ι 8-ήe, tπι 
TQv κενταύρων. 

&ι\ρcσσι, ;π. ά.ντΙ 'l'H,eιIl, δo~. πλ ηθ. 1:08 6ιfe. 
Ιι\ρι:uμα, -αΤΟi.1:ά <'I'H,eatίQJ)' 6ιfeaμa' λόφυρον, 

λεΙα, «κυνήγι).- 11 κυνήγιον. 
Ιιίρcuσις, -.ω., -Ιι <'Ι'Η,eεvω)' τό θηρεύειν, ή θή

ρα, τό κυνήγιον U μτφρ. όναζήτησις. 
ΙΙΙρcυτ~ -ον, δ <'I'H,eetίQJ)' ό κυνηγός R WΊΙ"8ΙΙΙΙΙ 

Hal ιI"cJedιII 'l'H,e.lIτfjaav = μέ κυνηΥεTlκούς κύνας 
καΙ κυνηΥούς U ώα. ό όλιευς. Έ~ ιx11τoiί ~ό 

Ιιιρcuτιιι6ς, ", ό" <'I'H,ellvτt7i)' ό άνήκων ιi κατ
όλληλος Γι όρμόζωγ εΙς θήραν U HV"Ci 'ι'Η,ecvτι
ΗοΙ=;,κυνηγεTlκοl (κατόλληλοι διό κυνήγ ιον) κύνες 
11 ι) 'l'H,ιrηΤ'H'; (μιτόι η "νιιι -ι:oiί ουσ. ΤCΧ"'Ι)' τό κυν
ήΥιον, ~ θήρα. 

ΙΙΙρcuω, μίλ. -ααι <8-ι)e) =lhιeά.ω· Kυνηyιil, κατα
διώκω, αιλλαμ6όνω υ EύoToxQ, KΤUΠώ, έπιτυγχόνω 
11 μ-τ;φρ. έπιζητω, tπιδιώKω, τι μετό ζέσεως. -Πιχθ'l]~. 
κυνηΥοΟμαι, καταδιώκομαι, σuλλαμ6όνoμαι Ι ώα. λα
φυραfωγοομαι. 
διιρcω, Ιων. χl%Ι δωρ , άν-τ;Ι 'l'H,edw. 
&ι\ριιμα, .6, ίων. ά.ντΙ 1'JotiIlaμa. 
Ιιιριιτι\ρ, -iieOi χιχ1 ΙΙΙριιτωρ, -oeo", 6' 'π. χCltΙ 

Ιων. άντΙ 'ι'Η,eαΤ"i' κυνηΥός. 
Ιιιριο-μiχcω, μ'λ. -"ααι <'I'H,elotι+}&dxoμaa)' μό· 

χομαι πΡός δγρια θηρΙα. 
διιρloν, -τ;ό ' XΙX,l:dt -ι:άν τύπον εΤνl%ι 6ποχορ. 1:όσ ι70riI! 

(δ δλ.), χρ'l]αιμοποιούμινον δμω, πιiV1:0Τ. ιiν1:' ίχιΙ~oυ 
ίν τφ πεζφ λ6ΥΦ' δΥριον ζQoν, θηρΙον Ilχιιρ. tπl 
ζι;χ.ιν, τό όποτα θηρεύονται a Υιν. ζQα, κτήνη (ίν 'ι:Φ 
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κ>.ηβ.), tν ι1ντι"ιιιστολ1j 1tpb, τcl: 1tτην:f, τοb, ι1ν8ρώ
KOU, "ι τοb, Ιχ8υ,.- 11 &, ΠΡΙΙ-Υμοιτιχόν δποχορ. τolί 
6ft" δηλ. μικρόν ζQoν, ζ~φιoν.- 111 ώ, 'π(πλη
et, fI δνιιδο,' KTt'\voς ! ζωον ! (ώ, τό λοιτ. bellua) : 
.. lιι16τατο" cr1ι lhιelO": 
_ι-ώδιις, If (lhιeIo.+allo~)· ό δγριος ώς eη· 

ΡΙον, πλήρης όγρΙων δηρΙων (λοιτ. belluoSUS).- 11 
κτηνώδης τους τρόπους ιi τήν φύσιν, ζ~δης, δ
γΡιος, δηριώδης (λοιτ. belluinus). 
ΙΙΙΡο-βοΑΙω, ,"λ. ",,0(0' φονεύω δΥρια ζQα. 

ΈΧ το" 
Ιvο-β6Αος, ο" <6ftI+Pcillι.o)· ό φονεύων δγρια 

ζQa. 
8ιιρ6-60τος, ο" (8-ι7e+β6αχι.ο)· ό 6oaκ6μενος 

ύπό όγΡΙ<.1ν φων, δηρΙων. 
8Iιρό-δίiμoς, 01' (D-ήe+8-νμ6f)' ό ~xων ΔUμόν 

(δηλ. c!ιUlT,v) όγρΙου θηρΙου, κτηνώδης, δηριώδης. 
ΙΙΙρο-κτ6νος, ο" (D-ήe Ι' κτιΙ"ω)' ό φονεύων δ

γρια δηρΙα. 
ΙΙΙρ-οΑCτικ, -ον, 6' (D-ή2+8λ,ινμι)~ ό φoνΕΌC; eη

ρΙων. 
ΙΙΙΡο-ν6μος, 01' (8-ήe+1'l:μω)' ό τρέφων δγρια ζQa. 
Ι:otΡο-σκ6nος, 01' (θ'ιίρ-!-σκοπιυω)' ό όναζητων 

άγρια ζQ?, ό έρευνων δι' αγρια ζQa. 
ΙΙΙΡοσυvιι, t,. (fι'ήf)' τό κυνήγιον. 
&ηρο-τόκος, 01' ( tHIe + τικ,ί", τοΟ τΙχτ_)" 6 τι

κτω" (YEvvCN, nop6'(<.ιIv) 8ηρΙα. 
Ι"ρο-τρόφοι;;, ον (~ή~+τρέ.pω.)· ό τρέφων δΥρια 

ζQo.- 11 {ιηρότρo.po~ (ΠΡGΠ(;(~ΟΙ;ιίτ. μIΤdι ποι8. 'νν.)' 
ό τρεφόμενος έξ όγρΙων ςι;.ιων, ό έχων ώς τρο
'ρήν του τoιαϋrα. 
Ιηρο-φόνος, ο" (χοιΙ -η, -ο,,) ("'Ie+·φhι.o)· ό 

φονεύων άγρια δηρΙα. 
Ι"ρσί, Go-ι. πληθ. τοίί i1-ήΡ. 
ιι;ρφοv, ΚΙΧΤ&. κρiiQΙV -:-, τΟ ήρφο". 
ΘΗΊ, Ο-ητό., δ' δουλοπάοοικος, τι χωρικός, προσ

κεκολλημένcς εΙς τήν κολλιέργεlαν τοΟ έδάφους, 
λοιτ. ascriplus glebae 11 ώα. «μισθωτός έργότηςι. ΟΙ 
-fii ιΙ~ &'ιtιiτίλοuν τήν 'ta;;ιipt'VjV έκ των 4 cpuAWV τοίι 
Σόλω~σ_ (οιΙ 3 π;;ωτοιι : πε,τακοσιομέδψ"οι,. lnnei~, 
ζeν"ϊται), Υ-οι,ιτιΧσαον,ο δ' 5Ις τήν 'tci;t.v oι,jtijv έχεΤ
"οι .ων δποΙων τ~ εκ τής Π5μοuαΙιχ~ Τιόν ε[α~~"(ιμα 

·'ήτο κοι,ώτερον των ΠιΟ μΕΜμνων. ΟΙ Θή~ες ιiΠ'Vjλλci:ι· 
αOνtO ΎEνικω~ πciσr,ς ~'VjμΟQΙΟΙ' δπηριαΙοι;, εX;;YιαιμCίΠOΙ
οϊίντο ~έ μόνον ώ; έλοιφρlD_ ώπλιαμΙνοι ατροι-:ιωτιχι 
(ψιλοί) κοιΙ ιί); νΙΧίίτοιι, χοιΙ μόνον ίν ίσχιΧηι ιivciOYXΊJ 
ώ, dnλiraa, (δοιρίω_ ώπλισμΙνσι) . - Ο θ'Vjλ. δησσα, 
ιiη;, &ηττα, '11' ή έργαζομένη νεανις. 2) ώ; επί& . 
fH;ooa τeάnιζα="ηΗΚ'; (τ. ι. δουλική, λιτή, Γρά
πεζα). 

Έτνμ. : 8-t7r, ιHjααα' Ihιτιlιι.o· πι-δι'. 'HoUX. clM
τα,,' fH;τα~, τoiι~ ιJotίlov~ Κύπριοι» (ί; δνομ. 8-dτίi~, 
ίων. *d>ήτη., Τι KuTt;;. οι!τιοιτ . nA'VjQ. ~τα.).- bή~ 
<*"Fiir, πρβλ. "00. χαΙ τdι.. εν λ. 8-έω i·,:χcpιρομέν:χς 
~μιX~:x. λί~6ων' ίαπ. 5ιΧαι. dheva, βοι~ιχ'ij ατ;μοιαΙιχ 
σπεύδω. 
ιησαl, ιiπρφ. ιiOl,. οι' τ05 θάω (θηλιiCω) . 
Ιιισαίατο, ίπ. Υ' πλ1ιθ. Ε')χτ. ιioρ. CIt' τoίl 8-ciομιι.ι 

=i1-ιά.ομαι. 
Ιιισάμcvος, μτχ. μίσ. iop. οι' τοΟ lΜοο' δηλόζω. 
Ιήσατο, Ύ' 4'1. μe:ι . ιi~:> . οι' του "άι.ο· δηλόζω. 
ΙιισαυΡ;ζω, !ιiλ. -lαω (i1-ησανeό~)' θέτω έντός 

άποθήκης, άποθησαυρΙζω, ότiOταμlεύω Η έπΙ κοιρπlDν . 
όποθηκεύω, συντηρω, διατηρώ (έν δλμr,ι Γι δλλως 
πως). '.εξ oιiIl(,i} τί. 

Ι"σαύρισμα, ·ατο., τό (lhισανeΙζοο)' τό όποτα· 
μlευθέ 'I , θ~σαυρός. 
~σαυρός, ό (D-ήσω, μiλ .• οίί τl-Ihιμι)' τό έν ό

ποθηκl] συνσχθέν καΙ τηρούμενον, τό άπ~ταμlευ
θέν, «θησαυρόςι.- 11 όποθήκη, τόπος, έν ~ έπιοω
ρεύει τις πρ6Υμστσ, θησαυροφυλάκιον 11 παν σKεύCΧ; 
(δοχεΤον) κστόλληλον πι:ός φύλαξιν πολυτΙμων 
ΠΡαγμότων, κιβώτιον, κΙστη. 
ΈΤVμ.: XUp. ~['Κlt αχστ. Π?Q&λaιίαιω., ΙδΙιJ XClt,cI: τό 

τίρμα. -c%ve6S" πρβλ . .. i"τ-ανρο~· -ή λ . κα.τ&. 't'ijv (στορ. 
ίποχήν έθιωρεΙτο άπ,ιη, ~έ " ιΧποχλ5ΙΙΤΟΙΙ δμω, νιlι πρό· 
κιιτιιι πιρΙ ποιμπαλα.Ιοι; OUveioτOU. 

....,clov, w (θ., ... ,,)' ό · xaός τοΟ ΘησέCιι(, 11-
ouAov ιl, 8 _τ'φsυyoν δραπ'τοιι δοΟλοι.- 11 τΙΙ θ.,. 
αιία ('νν. lιρci)' έορτι'ι τοΟ Θησέως. 

ΙΙΙσcίς, Ιιισώ, taιp. δ' xoιl οι' 'ν. μ'λ. τοΟ τΙlhιμι. 
. ΙΙΙσc'ω, 'φιτικόν τοΟ τΙIhι1"' 
ΙΙΙσiμcvσι, δIισiΜCV, ιiπpφ. 'πιχ. μ'λ. τolί τΙlhιμι. 
διισcύ,ιιcδα, δaιp. οι' πλη8. μίο. μίλ. τοΟ τΙIhι1"' 
8ηocuς, -~, 6' ό διασημότερος των ήρώων έν 

'Αθήναις (πI8. ίΧ τ06 τΙ-lhιμι' ό Ιδρυτής, ό auvo .. 
κΙσας, έΚΠQλιτιστης). . 

δί\σΙαι, ι1πρφ. ποι8. 'ν. τolί 8-doo' 8ηλόζω. 
Έτνμ.ι ιHja8-aa, ιiόρ. 8-ι7αατο' <Ιοιπ. *dhl[I)- ίν 

τφ αοιναχρ. ι1πρφ. dhdlave (έκμυζώ), dhίitrr (τροφός, 
cπαρaμόνα»), dhίiyύh (ήλλοιι.ιμένος), su-dhi (νέ
κταρ) χλπ.· «ρμ. dlem' (δηλόζω), λοιτ. femIna (xup. 
ή 8ηλόζοuoa, l1ροι γυνή), ποιλ-Υιρμ. tίien (~ηλόζειν), 
λιττ. deJu, dlt (πιπιλΙζω, μυζώ)' πρΗ. !:χπ . ·dh .. ;
ίν τφ σοινοκρ . dh6yatl (δηλόζω), dhe'nίi, dhenόh (όγε . 
λός γαλακτοφόρος), «ρμ. dayeak (τροφός,' παιδ
αγωγός). - 'Ώσ. πρδλ. Ιοιπ. ·dhr- ίν τφ o~νoχρ , 
dhrt6h μτχ. (θηλασμένος),. π~λ-αΟU"l1δ. dra (θηλόζω) ' 
Ιρλ. . drnlm (μυζώ), drnu (όρνΙον) nepLIixouv ίοιπ , 

r fι /!. It~A-oAoιu. dele (παΤς), ~vιι (παρθένος) (πι-15λ, 
ιHjlν,). Βλ. κιχΙ Ihιlή (πρδλ. 'Houx. cD-ή"ιo,,· ,ά· 
la»), rσ1αD-η,,6~, τι f)oή1'η. 

Ιίiσσσ, ιϊττ. ""α, θηλ. τοΟ "'If. 
δΙ;σω, μίλ. τοίί τlD-ημι. 
Ιιιτι:Ισ, ." (ιhιτ.vω)' ύπηρεσΙα έπl μισδQ. 
Ιιιτι:ύω, μιλ. -000 (8-ι;"γ εΤμαι δΟΟλος, δουλευω 

έπl μι~θQ . . 
ΙΙΙΤIΙCός, tf, ό" (",ω' ό όρμόζων εΙς (τι κατόλ

ληλος διό) μισδωτόν έργότην Ι μισθωτός. 
Ιίiττα, it't. ιXvτΙ θιίσσα. 
-δι, iχώριοτον μόριον πι;οστιfl'μινον 5Ι; διιiφoρoι δ

νόμοι,οι 7Ψ'" ti,λω:ιιν τοίί tόποu ίν Φ δι~μ'νιι τι,: 

&"ρ6"ι=έν ΤΟίς άγροΤς, οίκοθι=έν rQ oίK~. Άρ
χικω .. ijto χα.τιΧλ. Τ1;; '(ιiνικη; ώ. τοπιχη;; (πρ5λ. -8-.,,), 
δια.-Ι"l1ρεt Μ τό ', PGA~V .o~τoν ίν _ij δμ. προτιΧαι \ '11ι-
68-ι πe6. ήώθι πρό (=πρό τοΟ ΊλΙου, πρό της αύγΓΊς). 

ΙΗΙσ-άρχιιι;;, -ον, δ (8-lααo~ιiexω)' ό όρχηγός 
τού θιάσου \δμι:i~?~ χωμ:χστων, βλ. 8-lααο.). 
Ιiaσcία, 'ij' τό KOCu6aVTIOV, όργιόζειν, πανηγυ

ρική πομπή διόσου, Έχ τσΟ 
8ιασι:ύω (8-ίασo~)' μετέχω διόσou, πσρευρΙσκο

μσι είς πανηγυρικήν πομπήν. - O:xOYjt. Ο-ιοισιύΟμ4Ι 
ψνχ"" - ε.Ιμαι έμπεποτlομένος 6πό 6aκχικός έορ
τόc, άφιερω τήν Ψυχήν μου εΙς 6aκχικ6ς έορτάς. 
81'Α'ΊΟI, 6' δμιλος τι συνοδεΙσ (πομπή) όνθρω

πων δ,ερχομένη τός όδούς έν χοροίς καΙ ξΙσμασι 
πρός τιμήν δεοΟ τινος, κοιΙ xup. τοΟ Βόκχou Η δμι-
λος κωμαστων. 2) πδς όμιλος. 
Έτvμ.ι 8-Ιααο,' 8-ιααώτης' "aaacvw (πρδλ. 'Houx. 

c"ιάααι' χορι:υααι», cΙπ."lαζε,,· Ιχόeιν.", Ιξι8-l
αζι' xOe.1af Ιnιτl:,ιιι, λοιχ. ατάιJι.· 8-νσΙα»' πρδλ. 
σοινσχρ. μτχ. dhίsanΥόnt- (εύσε6ής), πρός 11 θdι ιiντι-

~τoΙχει τό 'λ. ·di[~]al"oo ι ~ιάζω=8-avμαl"ω: 8-av
μάζω' ." 'τuμολ. οι!l.η πραοκρσιίει εΙ, τό γ&γο·ιό. δτι 
τό οοινσκρ. dhIs-nyah ίπΙθ. περιι!χει τό . Ια.π . ·dh .. s-
ηο- ( ) λατ. ·fai.no-';', fanum (ναός), πρδλ. 'ν λ. 
8-.δ, ίν τίλιι), fι τό Ιαπ. *dhes- θdι ιiντινoιxλΙΙτo ιΙ, 
,b ίλλ. ·8-aa-. 
&Ηiσ6u' εlσόγω έορταστικόν δμιλον. 
Ιιάσως, δωρ. οιί •. πλη8. τ?ίί 8-ίααο,. 
ιιασώτιις, -ov, δ (i1-oaa6fO)' μέλος "ιάαον' μΙΤQ; 

γιν. "ιααώτη, του 'e.ωτο" -= λάτρης fι όπαδ6ς τοΟ 
έρωτος. 
ΙΙΥΥάνω" 'Χ';ΙΤ. 'tunoc ίκ ~. "ι.,.. (",;ι, 'μφoινΙ~ι

τοιι 'ν τφ ιioρ. δ' ;-"ι,-ο" χοιΙ 'ν τίj'ι πρχ. te-I~gl του 
lango)' μιλ. 8-Ιξομιι.ι· .Ζ6ρ. δ' ΙfJ.r,ο".-έγγΙζω έλα
φρCις, μόλις έγ'{ίζω (ιΧσθενί::τερον τ"σ αΠΤΟμ4Ι) 11 
εΙτοι '(εν. έγγΙζω U έπιχειρώ, προσ6όλλω U φθ6νω, 
κτυπω, όποκτω, κερδΙζω. 
Έτvμ.: 8-ιπci"oo' ιiόρ. 8-ι"ιϊ,,' 8-Ι,μιι., λοιτ. fIngo 

(-πλόττω), OfVOxp. deht ΙέπΙχωσις, πρόχωμα), deh'
ml (όλεΙφω), Υοτ8. deigan (ζυμώνω)' ~ !λλοι, συΥΥ. λ. 
βλ. 'ν τ-ίχο" ~OrXOf' '; lαπ. ~. "dheIgh-. 



ιιycrv-ιoc\ς .. δΙ 

aryclv, .". ΙΙΥiμcν, CΙ"ρφ. iop. δ' ":011 -θιπd-. 
8fYIIμa, -ΔΙ'Ο" ..:ό <-θΙ".,,,)· ψαοσις, ΙγγΙ'ι'μα. 
8fξομal, μίλ, το!) -θι""ά"ω, 
81'1, Υιν. "r"d" ίπ. 6, μ'tγν. "ι ' σωρός δμμου 

παρά ιήν όκτιl}ν U iv'tIiίBIY, όκτή, αΙ'ι'ιαλός, παρα· 
λΙα 11 ίν τφ πλΥιθ. -θί"ι, - σωροl όμμου, άμμώδεις 
δχ8αι 11 iχολούθω" κά8ε σωρός a iJoi"e, "εκριίW= 
σωροl όπό νεκρούς 11 dαl'ιόφι" iJol,-σωρός όστέων. 
2) ιι} δμμος τοΟ 8υ800 τl,,\ς 8αλόσσης D -θί, κeωι"ά 
- σκοτεινόχρωμος ι3υ8ός 11 μτφρ. ~, μν Ι'ό" iJo,,,CI 

'l'CIράπιrι,=πόσoν μΟΟ συνταρόσσεις τ6 ι3ό80ς της 
καρδΙας μου. 

Έτ-vμ, : -θ/,' ιIπo-θι.oνμcιι (Πολιιδ.) - &.ι8/ζομαι 
έίς τήν δμμον. Σχοτ. ίτι:μολ.- 'ritιtίθη "ι Iίπoιρ~ι, 
«ρχιxoiί *oθa"f· (!οι". ·dhenv-, χοι! 'τι, ΟΙΙΥΥ, 'τΦ οσινοχρ. 
dhόnAte (τρέχειν, ρέειν), dhόπuh (ίιδωρ, πλημμύ
ρα), dh6nvan (όμμoUΔ!ό), Aoι't. fons • (πη'ι'ή), Fontus 
(*dhontos), δν. BIQiί 'τινο,,- Koιt' !λλου, ouyy. 'τφ 
οοινοχρ. dh-i-h (:80-t-,) (πρδλ. 'τilι σόνθ. &pl·dhlh-Kόo 

λυμμα, πί·dhlh=όπό8εμα)' ί; (oιn:. ~. dhe (πρδλ. 
8'1-ΜΌW)'- Κοι;' !λλου, oθl, (*Η-Τ". (&ιclι 'tό πρ60φ. 
-ι'" πρβλ. &HI,I" -ί"ο" ,,1ωχί,,-. δa1φί_. ά>δί,,
χλπ.) Itpoi'jABav Ιχ 'τινο, μs'tοιπtω't. 'τιΙπου 't,l' ΙSιioιω, 
dhU-, πρδλ, «πλ-α~, dύπ, Διθ. d6J& (κόκκος κο
νιΟρτοΟ). 
ΙΙαστ6ς, If. h' βλασ&/ς, τεβλααμένος, τε-

8ρσυσμένος, «σπααμένος.ι, «σπαστός.ι. ΈΧ 'tOIl 
8λλ·Ω, «πρφ, "U,,' μΙλ. -θ1άαω' «6ρ, οι' '-θ1Ω.

αΔ, ίπ. -θΑάααΔ, - nOΙI,l't. πρχ. ι;Ι-θωαμcιι' 8ραύω, 
συντΡ/6ω, ιτσακ/ζω.ι, «σπόζω.ι. 

Έτ-vμ. t ci.yν. ίτιιμολ.· τό !OIV-OΙtt. xcιιΙ &ωρ. φUω 
(ποιθ. «6ρ. lφAρ.α-θf7,,), οιινών. 'τφ -θ1άω, &!)νοι'tόν νάr. 
προίρχιτοιι έΧ &tοιο'tοιιιρώοιω, 'των -θ1άω χοι!. φΑ/βω 
(ΙSλ. -θ'λιβω)' xoιτιi τινοι, ο!)π. χοιΙ 'τΦ οοινσχρ, dISΆt 
~μυλόπετρα) ( ·dhrsόt: -θ1ά[α]ω. . 
.λl'ΒΩ [r)' μίλ.· -θΑ/ψω' «όρ. οι' '-θAιψcι.- Ποι

θΥιt., «όρ. οι ' έ-θMφ8-f7", «όρ. δ' έ-θΗβ"", πρκ. τ:Ι· 
8Aιμμcιι' πιέζω, συμπιέζω, συν8λίeω, «τσου'ι''ι'ρανΙ
ζω.ι .- μίοον, -θMψeτσι ",μον, = θό τρΙψη τούς ώ· 
μους του. 2) μtφρ. καταπιέζω, στενoxωρCι, λυπCι, 
6ασανΙζω Ι ποιθ. μ.χ. l'ε-θλιμμέ"ο, (άγ~ίθ . ;;ιj, ενρν· 
χωρο,) = ('υμπιεσμένος, στενόχωρος, έν OTEvQ 
xώ~ περιωρισμένος.- [-θλίβω πρoί~ :<.έτ~ι έΧ οιιμ
<γιιpμoiί 'του -θΑάφ κσιΙ o;oD οι!ολ-ίων. φΑ/βω (πρελ . λοι •. 
fligo\). Έ; οι ·jτοiί 'τό 

IlitIC;, -.ω" fj' ή π/εσις, ή ούνθλιψις, συμπ/ε-

OII;. 2) μτφρ. καταπΙεσις, λύπη, στενοχωρΙα, 
• λτψις.ι. 
θνάσιιω, &ωρ. ·ιiV1:l -θ"Πακω. 
Ινaτός, ~ω? «ΗΙ """"ό,. 
θνάσιιω, έχτεt. ax 'tYi' ρ. θΑΝ-' μίλ, -θlί."oνμcιι, 

Ιπ. απ~",. {JCI"iea{JCIJ' ιΧόρ. δ' [θα"ο", ίπ. απρφ. -θcι. 
"έει,,' πρκ. τ:Ι:90""κσ, .~ 06 ο!)'(κ!χ. πλ "ιJθ. "έ8"αμιr", 
.Ιθ..ο.τ:ι, Ι'ε""ααι' llPOOt. 1,ι8"lί.-θι· Ε5κτ. I,I{}"CIl",,' 
:ιπ~φ. 1,ε8"ίf"oιι, ίπικ. l'ε-θ"άμΖ" : l'ε '')''/!μΖ"σι κσι! 
"πι.ιν. l'ε09"ά"σι' μ.χ. I,ι"."ιrώ" I,e-θ".ώoα, 1,ε{J."ι~ 
(ij ι;eiJo"cό,), ίπ. I'ιr-θ."ώ., γεν. -ώ"ο., έπ. χοι: τι,'Jo"η· 
61'0" Υ' πλτ,θ . 6π.ρ::ι. 1"ι8..ο.αο", - ΈΧ 'τoiί τύπο!) 
"ifJ"'1HCI Π~QYiλθον οΙ .ύποι 'των citt. μελλ. l'eiJo""ξω 
χο:ι! "ι ·')""ξoμcιι' 6ποθνi)σκι..:, έκπνέω (AOΙt, morior) 
11 6 Π~Y_ 1'ι8""κσ = έχω άπο8άνει, Efμor νεκρός 11 
:r,., ΟΙ'}τ'ijν ~"Iμ . lxIL χσι ! δ «όρ, β' Hkι.""o,,· μτχ. -θσ
"ω .. =νεκι:,6-:; (λ:ι •. mortuιrs).- 11 μ'tφρ. ίπ! πρoιyμιi· 
:ων, χόvcμαι. καταση:έφομαι. [&ιάι Φ 8tUIlOl. δλ. 
8ά"αI'0,]. 

IVIITo-ycvIις, _, (-e."ι;όS+".,,4crθσι)· ό έκ 8νη-
τCιν καταγόιπνος ('ι'εννη8ε/ς), ό έκ 8νητοο ·'ι'ένους. 
θνιιτο-cιδής, ., (8""ι;ό,+ ιΙδο,)' ό 8νητόςτήν 

φύσιν, ό Ιμοιόζων μέ 8νητόν. 
Ινιιτός, >7, ό" (Χ:ΧΙ ·ό" -6,,)' &ιιιρ. Ινaτ6ς, ά, ό" 

(-θtιΠακω)' ό 8νι)σκων, &,Ιλ. ό ύποκε/μενος εΙς Μ
νατον, «ν.Ιθ. tlj\ ιΙ-θά_"ο, υΌΙ -e."l'ol (ώ, o~o.) = 
οΙ δνθρωποι, τό όνθρώπινον Υένος. 2) ίπΙ κρσ
Υμιitων. ό όρμόζων εις 8νητούς, 6νβρώπινος, 
8οάςω <800ό~)' μtδ't. KινCι ταχέως, 8έτω εις τα-

xcTav κ/νησιν, 8ιόζω, tmσnEιιδω. 2> ciμ~ ιuvoO-

μαι ταχέως, σπεύδω, όρμCι.- 11 -θιίααω, 8ocι,cιω, 
-θωκέω (& ΙSλ . )· κό8ημαι.- [δι&: t'ijv ί.ιιμολ. ΙSλ. -θΙω 
Κ(ΣΙ -θάοαω). 
&οlμάTlον (Ι'ό Ιμάτιο" XCΙΙ'tdt κρ~oιν • .,.... 'rnoxop. 

801μcιτίδιo" ( τ:ό [μcιl,ίδ.o". 
&οινάςω (-θο;",,) = 80ι"άω (& δλ,)' εύωχοΟμαι, 

Έ= α.!JτοU τό 
&οίναμα, -Δ 1,0" 'τό (θoιt'άζω)' ουμπόσιον, φα· 

'ι'ητόν. 
θοινατήρ, ·;;ρο" δ (8oιt'άω)' ό παρέχων ουμ

πόσιον. 
θοινατήριος, Δ, ο" (-θoι-πiρ)' ό άνήκων i'I όρ

μόζων εΙς εύωχΙαν. 
θοινατιιιός, ή, ό" (80ι"ιίω)' ό άνήκων εΙς (f) 

κατάλληλος διό) εύωχΙαν. . 
Ιοινaτωρ, ·ορο" 6=-θοι_τ:ηρ (& δλ . ). 
θοινάω, μελ. -ήαω' εύωχοΟμαι, τρώ'ι'ω, συμπο

σιόζω.- 11 φιλεύω, έσηCι (φιλοξενώ), περιποιούμαι. 
- ev'tsDesv, Ιν 'τφ ·μίο. κοι! ποιθ . (μll.dt μ~o . μέλλ. 
80ι"άαομσ., ποιθ. αόρ. 1)'.' IfJοι"ή-θ-'1'" πρχ. "ιθοΙ 
"άμcι.)· εύωΧΟΟμαι, συμποοιάζω. 'Εκ τoiί 

80l'HH, 1;' φαγητόν, δείπνον, συμπόσιον, εύω
χlα U yn" τροφή, «ταγή». 

Έτ-vμ. 80/"'" ""οινα", -θο."αα{}οσ.' πι-ΙS).. ιiπρφ. 
fJ.ώα8σι, μιίλ. -θωαοVμ~·'Joα' ί~ ίοιπ. ρ. dhol' π .. δλ, 
Ήο!)1. . c-θωατήρ.σ· ενωΧ'1τήΡ'ΟΙJ> , πρβλ. χοιΙ ~. 
-θωό, (<<τοακάλι»). 
&οινήτωρ, Ι' Ιων. «ντ! -θο."άI,CΙOΡ, 
&Οινίςω, μέλ. -αω' «(}.οΙ",,)' έσTl", φιλεύω, περι

ποιοΟμαι, 

θοίτο «ν.! 6ai1'0, Υ' l ·i. Ebt. μjo. 1Ι0ρ, β' 'coll 
ι;/iJo'1μ •• 
aolcpός, R, "" (8316s)' eολός, λασπώδης, )1).ι'ι

ρης Ιλύος., πι;κνός, τεταραγlJένος (Αοιτ. lurbidus), 
«ν.ιθ. 'τφ κα8αρό" κ!)ρ. έπl τεταραγμένου ϋδaτος. 
- • μtφρ. τεταΡΟ'ι'μένος ύπ6 πόθους τινός, έξη
ρεθισμένος, θολωμένος. 
ΙοlΙα, "ι (~όl0,)' κωνικός πΤλος πρό; r,ροφtiλι.ι

~ιν από ,oίi f,λί(;!). 

80' λΟl, "ι' οίκοδόμημα υτρογ'ι'ύλον μετό κω
νικl"\ς στέ'ι'ης. 2) έν Άθήν~ι;, κυκλικ6ν oίKηδό~'η
μα, έν ~ έσιτίζοντο οΙ Πρυτόνεις. 

Έl'νμ, : 8όλο" ouyy. 'τφ i}ά)σμo;, 6σActμ", π~δ) .. 
χοιΙ dφ-{}οΔΑ·μ6" Υοτθ. dal (κοιλ6ς, ι3όθρος, λάι:.κ::>ς), 
,,(Σλ - Υaρμ, ΙΑΙ, (κοιλός), πι.ιλ· ολοι!) . do!ii (τόφρος, 
λόκκος), πρΙSλ, ποιλ. No~δ. dalr (τόξον).- Περοι ιτέρω: 
iJooHCI, λσιχ. ασΑΙσ (α·(-θ.). 
.0λΟΊ, 6' πηλός, ιλόσπη», lδ/ςΙ . όκόθαρτον 

ίιδωρ (ιλούνη.ι),- 11 τ6 μέλαν ύ'ι'ρόν, δπερ Εκπέμ
πει η σηπΙα (ισουπ!ό.ι) διό νό θολώση τό νερό 
καΙ οίιτω χαθοΟν ·τό Τχνη της, Aιx't. lollgo. " 

Έτ-vμ. : iJooAd, «*oθFoA6,)' iJooAd, ώ~ ί:τΙθ .=τετα· 
ΡΟ'ι'μένος, ουΥΚΡ. 80Αώl'e~ο,· iJoολόω' 80'Μρό,' It()tA, 
Ιρλ. dall (τιιφλός), cluas-dall (κωφός) «χελτ.*dνΑI
no-s), ΥQτθ. dwaIs (τρελλός), παλ · (ιοιΙ dol, ποιλ."Υερμ. 
ιοl (τ~λλός) ,_παλ'yε~μ. twalm (νόρκωσις, μούδια· 
σμα), Λιθ. dVYIAs (μέλας), λιη.. duls (μισότρελ
λος), lοιπ. ~. dhvel (dhveIa X ), κσιτ' έπ~κτσιoι'/ τΥι;; ρ. 
dhu (dheva Z).- Πρ~λ. ετι οι.ινσχρ. dhv6rati, dhu',
νΑIl (ι3λόπτω δι' όπά της), dhU',tAh (πα'/οΟργος, 

. δόλιος), dhnrlih (ι3λό6η διό πανουργΙας).-'Αμf'ίβο-
λο. δΙν:ι ι "ι ouy;'. wu λοιτ. faIIo (6πατCι), πρδλ . ιλλ. 
ψηλ6" φ;;Αο, (=άπατηλός)' μι.ιχ;;ι·ιή·/ G!)Y'( ' Ξχaι 
Ισω;; κσι! πρό; τό Αοι-:. fuligo (ικαπν!ά»), π?6λ . Ιοιπ. 
·dhίi-li-s : *dhu-mo-s, δλ. ev λ, -θυμό,. Έ; o;U-:QU .ό 
&οlόω, μελ. -ώοω' καθιστώ τι 80λ6ν (λασπώ· 

δες), τεταρα'ι'μένον D μτ,l,Ρ ., ώ; τό λσι-:. perturbAre, 
φέρω εΙς σύ'ι'χυσιν, ένoXλCι, άνησυχώ, ΠΡOKαλCι άν
ησυχΙαν. 
θοός, ';,' ό" (-θΙω)' ταχύς, εύκΙνητος, δραστι'ι

ριος, ένεργητικός, πρό8υμος U {}οη "iιξ = ταχεΤα 
(rαχέως παρερχομένη) νύξ ~ θο!} δαί, = 6ιαστικόν 
γεΟμα.- 11 6ξύς, αΙχμηρός, ,πΙ ΙSρo:ιxωδων νήσων 11 
«κρωτηρΙων. 

'Eτ-vμ. : Διi οςήν σημ, "od~tΙXXiι; 15).. θΙφ (=τρt· 
χω).-Πρδλ. Ήσυχ, c8006, ... ωμnfό,-, c-θoώcrcιι' 



4'4 806ω-Ιρcισuμ{ιXσνoς 

μιιuιρv)'α,», Ήσ. cdδ6ιιτιr~ MVH" t'Joeοη:.~», σCΙνσXp. 
'dha'vAti (κα80ρΙζω, πλίινω), dhaVAnAm (καθαρμός). 
dhΑνΑlόh (λευκός)' πρ6λ . έΥ λ. t'Joιrός έν τίλ;ι.- Δι'" 
,;-Ijν σημ. 60ό, Η (όξίις, αΙχμηρός) πρ6λ. Όδυα. Ο 299 
"';;ao, 60αί=Έ"ιιιάδε~ Τι Ό.ξιrϊα,· έθ-6ωαα=ί:ιξυνα, 
κατέστησα αίχμηρόν' 6; !cιπ. ρ. t'Jo_: αcιναxp. dharj!ί 
("ι κόψις). 
hόω, μδλ. -ώαω (606,)' καθιστω τι κοπτερόιι Τι 

αlχμηρ6ν. 

86pc, ίπ. Υ' 'ν. ιiop. 6' ';ou 6ρώΟΗω. 
δoPCiv, ιiπpφ . ιiop. 6' ,;ou 6ρώαΗω. 
δορή, -I)=60ρ6~. 
Ιόρνυμσι xcιΙ θορνύομσι, ιiπoθ.· πcιpιiλλ. -τ:δπο. ,;ou 

6ρώΟΗω' άναπηδώ, σκιρτώ, χυρ. ζευγαρώνω, ζευ· 
γνίιω, 6ατείιω (έπ1 συνουσιασμοΟ ζι;χ.ιν), πηδώ έπά
νω είς τι. 

δορός, δ (60ρ.ϊιιγ τό σπέρμα τοΟ δρρενος (ιiν
θρώπου η ζφου); 
Έτυμ. : 60ρ6,. 60ρ;' (= γενετήσιον σπέρμα)' 

66ρννμαι, 60ρννομα, (=6ατείιω)' - 60ρίαΗομ2' (= 
δέχομαι τ6 σπέρμα), Πf'6λ. Ήσυχ. C<{Joae)'IrVea' dχεύ
ιr.. απε{ριr,' φvτεVιr,». c<{Jocill)'va{Joα,' d"etiea" •• 
cθάρ)'υτα,' d".V.a» (θοριι· ιiντ! θαρ,,· πρό -τ:οσ ·v
"tfj. Ιπoμίνrι. αιιλλ . )· θορ,,- <.dhrn·· Ήαυχ. cθoρ6~' 
dφροδ,σ,ασnj,»' πpιiλ. 4λλ . ποιη-τ:. θρώαΗω. ιiττ. 
θρ4>σΗω. μίλ. θορονμαι, ιi6p. Ιθ-οροιι' ποιη1:. 6ρω· 
σμ6,. μια. !ρλ. dAirim (=έσκΙρτησα). 
δοροϋμσι, μίλ. ,;ο!ί 6ρώα~ω. 
δορu8cϋσιν, δωρ. Υ'- πλ ηθ. -';011 60ρυβΒω. 
δoρiίΙέω, μίλ. ·t7OQ) (66ρυβο,γ κόμνω θόρυ60ν. 

xcιτά: ,;6 πλ.Τα.ον Ιπ! μ'Υάλου πλήθου. ιiνθpώπων, εΤτl 
n:p6' Ιπιδoxιμcια[cιν .Τ.. πρ6, ιiπoδoxιμcιαΙcιν n δθιν: 
1) έπιδοκιμόζι..ι θoρυ6wδWς, έπικροτώ. 2) γογγύ
ζω κατό τινος. έγεΙρι.ι 8όρυ60ν έναντΙον του.- 11 
μτΙSτ. συγχέω. φέρω εΙς ταραχήν κα1 αίιγχυσιν διό 
τοΟ 8ορίι6ου. διατaρόττι..ι, ένοχλώ.- ΠcιθYιΤ . τα
ράσσομαι. δσρυ600μαι, ένοχλσομαι, περιέρχομαι 
εΙς ταραχήν. 'Ee ιιuτο!ί -,:6 
lορϋΙιιτικός, Ι). ό" (60ρυβΙω)' Q ρέπων εΙς τήν 

όχλαγωγΙαν, θορυ60ποιός, ταραχοποιός, θορυδώδης. 
8O'PY"'B01, δ (6ρ60" 6ρΙομαιγ ταραχή, συγ

Kεxυμtνη 6οή έκ πολυπληθοος αυνελείισεως 1) 
ιΙ. Ινδιι,ιν 'πιδoxιμ«αΙcι.: έπευφrιμΙαι, έπικρότησις. 
έπιδοκιμασ/α. 2) τo~νιiν-,:Ιoν, ι!. Ινδει~ιν :iJtoeoxIμcι
α[ιι.: κατακραυγή. γογγυσμο/. ααράπονα. 
ΈΤVμ., 66ιυβο,' ιiττ. 60ρυβΙω. Βλ. 6ρeομαι xcιί 

το,.{Joοeν~,.. Kcιτιi τινα~, "ιττον 6pθ6l~, ΟΙΙΓ(. τψ Υοτθ. 
driugAn (στρατείιειν). παλ-αλιιυ. drugiί (σίιντροφος) 
Ιχ 6άαιω. dhorou (θόρυ6ος).- 66ρυβο" λατ. frA
gor. !cιπ. *dhorugu-: *dhrgv-. 
δορών, μ-,:χ. ιiop. β' .00 6ρώσΗω. 
Ιοϋ, ιiττ. Π~oστ. μέσ . ιio;>. ΙS' του τ{θrιμι. 
δουδωρ, δουδστος < τό ίίδωρ, τον ίίδατο, xcιτιX 

xpa.aIV. 
8ouρι&-μσντις, -8~, δ - (θοvριοιι + μά"τι.)· ό 

μόντις τοΟ ΘουρΙου (ιiπoιxΙx, -,:ων Άθην.), ό Λάμπων 
(Χ«λούμινο, οιι.ω 6πό ~oϊ! • Αριατοφ.) Ο Υιν .• προφήτης, 
μόντις. 

δοϋρις, ·,δo~. "ι' θηλ. ';ou Ιπομ. 
Ιοϋρος, δ (θορεϊ" τοσ 6ρώαΗω)' όναπηδων. 

σκιρτών. όρμητικός, μαινόμενος, όκατόσχετος.
θηλ . 60vea •• - fδο" κ«τιΧ τό πλε~στoν ώ. ίπΙθ. του 
ιUH;,=παρόφOΡoς δίιναμις U 60νι2Ι, ιIσπΙ~ή όσπ1ς 
όρμητικοΟ πολεμιστοϋ. 
Έτυμ. : 60νρο, (*-θ-Foe-Fo-,) χ«Ι ,;pcιy. 60νριo~ 

(=θυελλώδης, όρμητικός)' δμ. 60vc?I" -,60" -ι,,' 
~ωα~. dyrf (μαν/α, όρμητικότης, μωρΙα). λιθ . ΡΑ
durmAi έπΙρ. (= άκατασχέτως, όρμητικώς), ,ύΡΑ
dLJrmu (=μεθ' όρμης)' (cιπ.- *dhv-er- κcι.· ί;;ιixτιxαιν 
έΧ τrι. ρ . dhu (dhevax).- ΛΙιχ" ιiμφΙ~oλoγ civ ιiνήXlΙ 
ίντ«ίίθcι τ6 λ~τ. furQ (εΤμαι παράφρων)' έ:ρ'δσον προ
έ~xεται έΧ του ίcιπ. *bhur· (κινΟϋμαι ζωηρώς, κοχλά
ζω' ΙSλ . iv λ. φVρω) εΙνιχι ~έν~ν πρΟ;. τdι _ έντcιίίθ:ι ιiv'lj
κo·ι.cι · ιivtIeitWb θιχ "ιτο συ'π., εστω y.cιΙ μcιχ;:.όθεν, 
ιiν τ6 furo σχετΙζετιχι πρόb τιχ έλλ. ι'Joυ'α. t'Jovιά~, 
Qoνά~ω, t'Jovaτιif (ελ. λ. λ.)' έ~ !~π. ρ. dheve~ : dhus, 

86ωκος, δ' 'ΠΙΧ. 'χ,;ι •• ίΧ ';011 o{JώΗΟ,' tδpa, θέ-
σις. 2) συνέλευσις, σύγKένΤΡWΣις. 
θοως, έπΙρ. τοσ 606,· ταχέως. «Υρήγορα». 
~ΙUΙ, !ων. 8ρηΤιuι, ποιητ. Θράκη, -1) . ή Θρςικη. 
ΘΡ9Κιος, Ο. ο)', !ων _ ΘρrιΤKΙoς, ποιητ. ΘΡάιιlος 

(θρiiξ)' ό έκ Θρςικης. ό όνήκων είς τούς Θι:ζικας. 
θρςικικ6ς. 
θρCίνcύω, μιλ. -σω (6ρίi,,0,)' τεντώνω, όπλώνω 

τι έπόνω εΙς τ6ν θρόνον τών ΒυρσοδεΨών, 6υρ. 
σοδεψώ. κατεργόζομαι δέρματα' 6eα"εvομαι, μία. 
μίλ. μβτιΧ παθ. ίνν. 

θρaνΙον, -,:6, 6ποχορ. ,;οϊ! 6flίi'l'0., μικρόν κόθί
σμα. 

θρCίνIτιις, ·ov, δ (6Iίiιιo.)· ό όνήκων εΙς τήν 
άνω σειράν των κωπηλατών της τριήρους, οΙ ό
ποΤοι έκαλοοντο 6ια"ϊται (iv ciντιδιcιατολ'ij πι;ό. 
τoiι~ ,fj. μισcιΙcι~ σlφίi~, ,oiι, ζvγlτα" χιχ! τ06. τή,' 
';βλιυταΙcι., ,Υ). xd.,w, αιιρΙΙ., ';06. f)αλαμiτα,), Ilχον 
δ. ,;ιΧ. μαχρο,;Ιρα. xώπcι. xcιΙ ' ~ιιX ,ο!ίτο xcιτίΙScιλλoν 
τόν μεΥcιλUΤΙΡον Χ6πον. 
δρσνίτις, -,δο" "ιι' θΥιλ. ';011 6ρα,,'τrι,. 
ΘΡΑ-ΗΟΣ, δ (συΥΥ. ,;ιρ 6ρ6"0,, 6ρήνν,)' θρα

νΙον, κόθισμα, tδρα, σαν1ς (ίπ! δΙφρου) U χυρ. ή ~νω 
σειρά τών κωπών τριήρους. 
Έτvμ. : 6ρίi)'0~' δμ. 6ιήνν,' 60ιωτ. 6ρίiννξ, !ων. 

6ρ;;ννξ' ιi,;τ . 6ρ«)'[τrι.· ίων. ιiπ~ψ, ιίορ. 6eιI - oaof)aa. 
Π~6λ. 6(6)'0" λcιx. 6όρ)'α~ (cvποπόδιο)'» xcιθ'Ήσύχ.), 
xcι! α«νσκρ. dhαrόΥatί (ύπ06αστ6ζω), dhΑrmόn- (ό 
ιJπo6σστόζων). dhάrmΑn (ύποστήριγμα), dhάrmaj, 

(διάταξις, έθιμον,_ νόμος), πιχλ - περσ. darAzίimίy. 
(κρατώ). _ λcι.. fretus_(στηριςόμενος έπί τινος, π-ε
ποιθώς είς τι) fere (σχεδόν, μετ' όλΙγον), δπε .;θ. 

ferme «*ferime) firmus «·dher-gh-mo-s) λιΟ. der
me' (συμπεφωνημένος), deriLJ. de:'eti (ένοικιόζω), 
dοrά (όμόνοια)' πρ6λ. Ήσυχ. _ά--:9ερέ,- ά,,6ητο)', 
ιΙ,,6αιο,,» , _έιιθρεϊ,,' φυλάσαει,,», - -9-ρήακω' -,;οώ,.. 
«θράσΗ"Ι)" &ιιαμιμ"ΥαΗει)'». 6ρrισκηΊη, t'JoerιOHela 
(= θρησκευτική χρησις)' !cιπ. *dhera x (ύπο6αστά· 
ζω)' Βλ. t'Jo8ράπω". - 6λ . ώσ_ δ2άσσομαι έν τέλΞΙ. 
Θρ9ξ, γεν. Θρqιιιός, δ , ίων. Θρήϊξ. γεν. ι'JoρήίΉo" 

n:QΙ'ljΤ. θρπξ, γεν. o{Jolll1H6,' έΧ ΘΡ4κη,. Θρ~ξ. 
θρiξσι, θρiξoν, ιίπρφ. xcιΙ προτ. ιioρ. α' τοσ 

6ράσσω. 
δρσσέως, ίπΙ~. ,;ου 6eaav.· μετά θράσους, πα

ρατόλμως 11 ουΥΧΡ· 6ρασvτερο)', ύιt ; ~θ . 6ρασVτατα. 
8ΡΑΊΟΙ, -."" τό=o{Joάραo.· θάρρος, τόλμη. πε

ποΙθησις, έμπισ rοοίινη 11 εν x«x~ . ένν . , ύπερ60λικδν 
θόρρος, θρασίιτης, θράσος, 6ναΙδεια.- [~ι' ίτιιμολ. 
6λ. o{Joάρσo,]. _ 

Θρcjισσσ, ιiττ. βρcjιττσ, -1). ίων. xcιΙ ποιητ. Θρiσ-
σσ, ~ωp βρΕίσσα" γυνή έκ Θρςικης. -
δράσσω, ιiττ. θράττω, μελ. .ξω. ιiττ. σιιντsτμ. 

τtίπo~ ,οδ ταράσσω· διαταρόσσω. ένοχλQ. όνησυ
xCι, προκαλώ δηλ. άνησυχΙαν. 

'Eτvμ. : 6ράασω (ταράσσω, πρ6λ. δμηρ. πρκ. τΙ
τρrιxα' ταραχή' ταράσαω, ιiττ. -ττω: ιiλ6. drίi (κα
τακάθισμα έλαίου). π~λ-λιθ. drage, πcιλ-πpωσ. drA
gios. πλ'ljθ. (=κατακόθισμα). πcιλ·σλιxυ. ·drosk" 
(=«τρvγlα», Ηατακά6,σμα)' ι!~ ι«π. ρ. dhrίigh: 
dharagh, 5χτετ. χατιΧ ~ν -gh ι!χ 6ιiσεω. dherii (τα
ράσσω). 

&ρ~σύ-yυιoς, οιι (6ρασvn-yvi"οιιγ ό txwv Ισχυρό 
μέλη σώματΟ<ϊ: -
θρ~σii-ιιάρδιος, ο" (6ραavn-Ηαρδlα)' ό θαρρα· 

λέαν έχων τήν καρδΙαν, γενναιόκαρδος. ευτολμος. 
θρ~σϋ-μέμνων, οιι. γεν. -0)'0. (6ρασiι~μiιιω)' ό 

μετά τόλμης ίιπομένων. ό είιτόλμως σταθερός 
πρ6λ. Μέμ)'ωιι.- Kcιτ' &λλoυ~ (6ρααiιι; + μi."oι; τ()iί 
μiμo"α)' ό γεννατα φρονήματα έχων, ευτολμος, 
τολμηρός. -
θριiσυ-μήδιις,., (6Ρ«oVn-μή60ι;)' ό θρασύς (τολ· 

μηρ6c, 6ποφασιστικ6ς) εΙς τός σκέψεις του, τό 
σχέδιά του 
&ρσσύ-μητις, -ι60" δ, tι, (6ραάiιn-μήτι,)' - ,;ιρ 

Jtf'o'ljY. 6ρασυμήδrι~. 
θ,Ciσiί-μίj.6νος~ ο" ("'eασiιrtμ,,~αιι;)' δωρ, -,φ. 



XQ"Oi' θρασύς εΙς τ6 μηχανασθαι, 6 έπινσών τολ
μηρό σχέδια. 
δρδσύ-μίi&oς, ο" (iJ.eaovi + μiί{Jooi)' 6 θρασύς 

τήν γλώσσαν, ό αύθόδης 11 ό εύτολμος έν λόγοις. 
δρσσΙϊνω, μιλ. -tί"ώ (iJ.eaov;), ώ~ τό lJαeοv"ω' 

έμθόλλω θάρρος, ένθαρρύνω, πληρCι τινα θάρρους, 
καθισΤώ τινα τολμηρόν.- ΠΙΧθητ. κιχΙ μιiσoν , γlνο

. μαι τολυηρός, ένθαρρύνομαι, λαμ6όνω θόρρος, 
εΤμαι δαΡρολέος n iJ.eασVνομαl τ,,,,=στηρίζομαι εΤς 
τινα.- 11 ίν κιxκτJ ενν. όποθρασύνομαι. 
δρtiσϋ-πόλcμος, Ο", ποιητ. iJ.ρασvπr6J.~μο~ (iJ.ea-

οVi+π6J.~μΟi)· ό τολμηρός έν πολέμω. 
δρtiσύ-ΠΟΥος, ο" (-θρασVi+π6"Οi) " ό τολμηρός 

εΙς τό έργάζεσθαι, ό πρόθυμος πρός έργασΙαν . 
ΘΡΑ'ΊΥ'ι, -θρασεία, -θρασν ' θαρραλέος, τολμη

ρός, γενναΤος, άποφοσιστικός, παράτολμος 11 έ 'Ι κιχ
xt! ίνν. , ύπέρ τό δέον ΤΟλμηρός, όρμητικός, ριψο
κΙνδυνος Ο αύθάδης.- • έπΙ πριχγμάτων, ό προκα · 
λών, έμβόλλων, θόρρος καΙ πεποίθησιν, άσφαλής. · 
δρΙσύ-σπλσΥχνος, ο" (oθeaaVi + σπλάΥΧ"Ο")' ό 

γενναιόκαρδος, τολμηρός, δφο60ς. 
δρΙσϋ-στομΙω (oθeaaVi + στ6μα)' εΤμαι θρασύς 

τήν γλώσσαν. Έ~ ΙXUtOU τό 
δρΙσϋ-στoμfσ, ofj' τό θρασέως όμιλεΤν. 'Εκ τoίi 
δρΙσΙΙ-στομος, ο" (oθeaaVi + στ6μα)' ό θρασύς 

την γλώσσαν, άλαζών, αύθόδης. 
δρΙσiiτιις, -"τo~, ofj (iJ.eaavi)· ύπερ60λική τόλμη, 

αύθόδεια, όναΙδεια υ θαρρολεότης. 
δρΙσΙΙ-χcιρ, -xι,ρo~, δ (oθeaavi+xele)' ό τολμη-

ρός τός χεΤΡος, ό έχων θρασείαν τήν χεΤρα. 
ePC;TTa, ιioς •. ιiντΙ eefjaaa (8 βλ.). 
δράττω, ιiττ. r1voς! -θράσσω (8 βλ . ). 
δρσUΣ-άντUΞ, -tίyoς, δ, 'ii (-θραvωtιl"τvξ)' ό 

~ραύων τός l'ιντυγoς δρματος, ό θραύων (συντρΙ· 
&.ιν) τούς τροχούς δρματος (όμόξης). 
δρσυσμσ, -ατo~, τό' τό θραυσθέν, τό τεθραυ

σμένον, τό σύντριμμα, · τεμόχιον. Έκ τoίi 
ΘΡΑ ΥΏ, μ'λ. -σω' ιiόρ. α' έ-θραυσα' θραύω, συν

TρlB(J εΙς τεμόχια; CΤσαKΙζω », κατακερμαΤΙζω.- 11 
μτφρ. κατασυντρΙβω, κατa6άλλω, έξαφανΙζω 11 έξ
ασθενιζω τι. 
Έτυμ. , (J.eανω· -θραvστόi' -θραvJ.όi . « ·-θραυσ

lό~) καΙ iJ.eaVeOi· -θρανσμα: Υαλλ. c'ryII «Κελτ. 
drysIjo- τεμόχιον).-ΣΙΙΥγ. τψ λιχτ. frustum (τεμά · 
χιον), πρ6λ. Ιρλ. brίiim (θραύω), ιiλ6 . pre~en (κόκ
κος σΙτου), ιiΎΎλ-σαΙ brys"n (θραύω). 

~ ) δρCμμσ, -(IToi, τό (τρέφω)' τό τραφέν η όνα
\ τραφέν, τό νεογνόν, γαλουχούμενον ιέκνον 11 πλά
"'--./σμα, δημιούργημα, δν. 

δρCξασιιον, Ιων. ιiντΙ liJ.eala", Υ' πληθ. ιίόρ. α' 
τoίi τρέχω. 
δρiξoμσι, μ'λ. το!! τρέχω. 
δρCητι:ιρα, 'ij ' θ'ljλ. τοίί iJ.ριπτηρ. 
δρι:ηΤEolί, α, Ο", ~ημ. έπΙθ . τοίί τρέφω ' δν πρέ 

πει νά (oνα)θρέΨr:ι τις.- 11 -θρ.π~έο"=d.ίτρέφε,,,, 
πρέπει νό θρέψr:ι τις (t, . νό άναθρέψr:ι τις). 2) (έκ 
τoίi π'Χθ.) πρέπει νό (άνα)τραφι:j τις (dε' τραψη"α,). 
δρι:Ώτήρ, ·η~oς, δ (τρέφω)' ό τρέφων, ό όνα-

τρέφων. Έ~ α~τoίi τό . 
8ρι:ητήριος, ο" (-θριπτήρ)' ό Ικανός νό (όνα)

eιρέψr:ι, κατάλληλος πρός τούτο, θρεπτικός.- 11 
-θρεπτήρια, τα=ή διό τήν (άνα)TP.~φήν όμοιβή, τα 
τροφιιία, κιι ρ . τό ύπό τCΊν τέκνων πρός τούς γα
νετς (τό «Υηρ:)κόμισμα»). 2) τροφή , ύποστήριξ ις. 
δΕπτρα, τά (τρέφω) ώ. τ6 -θριtπτήρ,α' ή όντα

πόδοσις τών τέκνων πρός τούς (άνα)θΡέΨΟντας 
γονεΤς. . 

8ρι:ττtiνcλό· ήχος μιμούμενος τόν τι'Ίς κιθόρας 
(πρελ . τό σημερ. «τραλαρά» ). 
8ρiττε, τό=το lJαρραλέo" η IJdeao" 6'Xρ6αρισμό~ 

παρ' Άριστοφ. (Ιππ. 17) : ού,. έ"ι μοι το -θρέττε = 
3έν ύπόρχει « μέσα μου» τό θάρρος (ή τόλμη) . 
δΡΣcpδίίναι, ιiπρ.,. παθ. ιiop. α' του τρέφω. 
8ρέψα, ποιητ. ιiν τΙ έ-θρεψα, ιi6ρ . α'- τοίί . τρέφω. 
8ρΙψαιο, . 6' έν. Ε ,j"τ . μέσ. (ίο? α' τοθ τρέφω. 
8ρέψω, μιiλ . τοίί τρέφω. 
ΘΡΕ'Ω, έν χρήσει κιχτά μέσ . • ν, κσιΙ πρτ. μόνοψ φw-
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νόζω δυνατό, cξεφωνlζω~, KραJγόζω Ι όδύραμσι, 
θρηνώ. 

'Ετυμ.ι -θρΙομαι' δμηρ._-θρ6Οi, ιί1:Τ. oθιIOVi' τραΥ' 
-θροΙω ( Ιαπ. dhreu- : *dhru- ιν~ oθeVJ.Oi, ιi,l:1:. -θιι'
λέω' πρ6λ. παλ-σα~, dΥΥλ-σα,. dre"m Ιέπευ
φημ/;:ιι)' *dhreu- aΙναι έπέκτασι~ -ςfί.~ . dher· πρ6λ. 
ιiττ . -θ6ρυβo~, το,,-lJ.oρVζω (πρ6λ. Ήσιιχ. cτο,,-θρν,' 
φωιοή.), ιiyγλ-σα~. dor" «γερμ. ·durcιn-), ιiyyλ . 
dor(r) (60μβητική μέλισσα), λεττ. dunduris (μέλισ
σα), denderIs (νήπιον κλαυθμηρΙζον), dordaim (βεΟ
ζω), λεττ. derdet (κλαΥγόζω).- ιiλλ' έπέκτασι~ ΤTι~ 
Ρ sί~ *dhreu- έμφανΙζεται έν τψ δμη". oθeii"Oi (π ~6λ . 
Ήσιιχ . c-θρώ"αξ' Η,,9"1"· ΛάΗω .. ες.), τε"-θρή",, (= 
σφήξ) , ά .. -θρή"" (= μέλισσα) « *ά"{Joo--θρή,,,,)' τε,,
-θρ"dώ", -d"Oi (εΤδος σφηκός) προηλθεν έχ διασταιι
ρώι:.εω. των τ."-θρή",, κιχί πιμφρ"dώ", ·ό"Οi· ΌW-θρ,,
dώ", -6"0' (= κηφήν) εΙνιχι τ6 τέταρτον μίλο. τη, 
έ;ισώσεω;; τε"iJ.ρή"" , τ~"-θρ"ιJόw=ά"θρή",, ,Χ.' πρ6λ . 
ώσ. σανσκρ . dhrόn"ti (όντηχώ) , παλ-σα'. dr"n κσιΙ 
dreno, παλ ·Υερμ .. treno (ψευδομέλισσα), Υιιρμ. dro
nen (κόμνω θόρυ60ν), πρ6λ. ·dhrens, Υαλλ-λατ. 
drenso (φωνάζω). 

Θριιίκ'ιι, ofj, ίπ. ~:,τΙ θράκ". 
Θριιίκιος, ", Ο", ιΠ. ι.ίν~Ι eefJH'Oi, θρΨCι.'. 
Θρηίξ, -,κο., δ , ίων. ιiντΙ ΘΡiίξ, eefjl. 
Θρήίσσ~, 'ii , ίων. ιiντ Ι ΘΡiίoσα, eefjaoa. 
Θρ6κη, ή , ίων . ιiν τ! θΡ4κη. Έ~ ΙΧ!lΤΟU 1:4 
Θρ,χιι8ι:ν, ίπΙ ρ. , έκ ΘρQκης κα Ι 
Θροκην-δc, έπΙρ: πρός ΘρQκην. 
Θρ6κιος, ", Ο", Ιων. ιiντΙ ee4KIOi, έκ Θρςικης. 
8ριινέω, μ.λ . -ήσω (-θρη"o~)· θρηνώ, θρηνολο-

γώ, κλαΙω n άο,"'7 .. -θΡ"1'εϊ,,=ψάλλειν Qσμσ θρηνώ
δες. Έ;; α~τoίί τό 

8ρήν:ιιμά, -αΤΟi, τό (-θρ""έω)' 8prjvoς, όδυρμός. 
8ριινιιτήρ, -ijeOi, δ (-θρ""έω)' ό θρηνητής, ό 

θρηνων. 
8ρηνος, δ (lJ.ρέω)· τό 8ρηνετν, 8ρην~/σ, όδυρ

μός 11 θρηνώδες, έπικήδειον, Qσμα. [δι&: 't'ijv ίτιιμολ . 
Όλ . -θρέω Ι. 
δρηνυς, -VOi. δ (oθe&"Oi)' 8ρανΙον τοπ08ετσύ · 

μενον ύπό τούς πόδας, ύποπόδιον. . 2) θρανΙον, 
«πόγκος» 11 -θρηνν, iπταπ6d"i=Ιδρα μέ έπτό πό
δας , η τό σανΙδιον έφ' ου έκάθηντο ΟΙ κωπηλάται . 
(6λ. -θρίi"ος).-[-θρηννi. ίων. iJ.ρηννξ, δωρ. -θ,ίiννξ ' 
6λ. oθeίi"Oi) ' 
ΘΡ6ξ, -rιH6i, δ' [ων. ιίντΙ θρfjξ. 
8ρηαΚΕΙα, ίων. ιιΤη, ή (-θρ"σκιVφ)' 8ρησκεUΤΙKή 

λατρεΙα, 71 συνήθεια U τιμή, λατρε/α, τών θεών 11 

θρησκεΙα. 
δριισιιcύω, μί,λ. -σω (-θρησH~)' εΙσάγω και τελώ 

θρησκευτικό χρέη U τηρCι μετό θρησκευΤΙκι'Ίς εύ
λαβε/ος . 

• ριισκιιΤιι, ofj , Ιων. ιiντΙ -θρ"σκιΙα. 
ΘΡΗ-ΙΙΟΙ, ο,,' θεοφοβούμενος, εύλαβής εΙς 

τήν θρησκεΙαν, θρησκομανής. [δι&: 't'ijv ί.ι.ιμολ. 6 λ . 
-θεράπωιο καΙ ιiττ . oθeίi"Oi έν τίλιιι]. 
Θρίίσσα, ίων. ιiντΙ I~c;aaa_ 
Θρία', -ώ", αΙ ' Παρνασσίδες νύμφαι, τρσφοl τού 

Άπόλλωνος, α!τινε;; Ιμαντεό?ν-.ο δ ι ά ψiιq;uiν λαμβ'Χ
' νομΙνων εκ τ ίνο. ιiγγεΙ oιι .- [lφ6λ . Ήσυχ . c3-ρ,άζιι,,' 

Ι"θoυσ,ίi", Ι"-θουσ,άζει,,.· -θρ'ασιι; (= ποιητ. πα
ραλήρημα) ' -θριίiσ-θα,=μαντεύεσθαι ' oκ?τ ε ι~ . έ.υμ. ) . 
8ρΙαμβεύω, μιλ. -σω (-θρ ίαμβοt;)' ώ;; κα Ι νίiν, 

θριαμβεύω, τελώ θρΙαμ60ν, άπολαύω θριόμβου.-
11 δγω. όδηγώ, έν θριάμβ~.- 111 κάμνω ιινό νό 
θριαμβεύσr:ι . 
δριαμβlκός, ή, 6,,' ό άνήκων Τι όρμόζων εΙς 

θρΙαμ60ν, θρ,αμβευτικός. 'Εκ τ~ίί 
δρίαμβος, δ' υμνα; Qδ6μενος πρός τιμήν τοο 

Βόκχου 11 ώσ. καΙ ώς: όνομα (2ν ίκ των πολλων) τοΟ 
Βάκχου.- • έν xpijoat ' πρό, ε.κφρααιν τοil ~ωμα',κoυ 
Iriumphus. 

• Ετυμ. : 8ιρ'αμβΟi, 8ρησκευτική πομπή μlοςι!ι θιο· 
π'lεόοτων cfσμiτων καΙ χοροϊι, καΙ έντιίίθιν, υμνος 
Διονυσιακός κατι!ι <t'ijv Ρωμαϊκ'ijν iποχΥιν έσΥ,μανιιν 
'ii λέ~ι. t'ijv πομπ'ijν τoiΊ triumphus (λατ. trlumphus ( 
·τe{αμφο~)' πiντω. ~ λαος. λ. ,Ιναι δiνι\ον Ιjι ττι. C?;-



... 
λτ,νικ9j~.-Κ~τi τινσι, ιiπιθOΙνω" tJ.,lαμβο, ' -ΙΙτο ιipx. 
ίπΙΟ. τo~ O~;j . χορόs χαιί ίαΥ,μ χορόs alS τρais χρ6-
"ovs < *-,;ρlσ-αμβοs.- Κσιτ' άλλοιι, σι! λ. tJ.ρΙαμβοι; 
χσι: διθυραμβοι;, έπΙθ. τoίi Διc.νιiαοu χσι! του ΠFΙciποu, 
ε!νσι: μiλλον eiνιιαι ίχ τινο,· eLIXA. τ~~ Μ. 'ι\οΙσι,. 
ΙΡΙΥκίον, τό' ίJ:tc.xop. τοίί tJ.ΡΙΥκ6ι;. 
βΡΙΓΚΟΊ, ι· ή όνtJτότη σειρά λl8ων τοlχou, 

ητις' έξεΤχε τCιν λοιπών, γεlσtJμα, CKOpvI~Q»' _πΙ 
τolι ~: yχo;;Ι έατηρ ίΙ;~ντo σι! eοχοι τη, ατίΥTj, 11 tJ.eΙΥκόι; 
κvά"ο,ο= « κορvΙζα» έκ κυανοΟ μετόλλου U μτφρ. ή 
κατακλείς, ή ~KOΡWνΙς».- Ι Υενιχcil" τεΤχος, περΙ
φρογμο, περίβΟλος, περιτεΙχισμα. 

'Erv1": 8-ρι"κόs, μΤΥν. tJ.ΡΙΥ,,6ι;, "'eΙΥΧ6ι;, c,cy
x6s' t'Joρ,γκόω' ρρβλ. 'Hot>;(. CΟΤΡΙΥχ6ι;' τaιχlο", 
στεφάνη δώματοs" cτeΙ(Υ)χώοαι' tJ.cίψcιι_=I"βρIΓ. 
monumeni\.ιm. Σχ'JΤ. ιi,ιιμoλ: χσιταί τινσι ouyy. τφ λι8. 
drignis ΙCί!ρόνιoν τόξον)' iι λ. εΙνιιιι μ~λλoν ;iVTj. 
.~. cxutoi) τό 
ΙΡΙΥκόω, μβλ. -ώοοο' πε:ριδόλλω τι διό θριγκοο 

(διό ~εlσoυ) 1I αύΜ,,, έθ'{]'Υκωοa" άχ.reδφ=τήν περι· 
έφραξεν (εΙς τό iπόνtJ μέρος) μέ όκανδώδεις 86-
μνοος 11 μ τq:p . οίκοδομώ μέχρι τΟύ θριγκού, όnoπε
ρι;ιτώνω . • ~ «ιίτοίι τό 
θρiYKωμα, -ατο., τό' θριγκός, γεΤσον. 
.ΡΙ'ΔΑ!, -4κο" '*ι' τό «μαρούλι» (χαιΙ tJ.,aNH/

ιιιr), .λcιιτ . l&cIuca. [1:χατ. 'τιιμολ.· tJ.elNf xcιιΙ tJ-.e'ί
δαξ]. 
Ιρiςω, ιτοιητ. ou'f1c8x- ΙΙντΙ 8-aeltoo. 
.ρίν-ακΙα, ίπ. ~ιι, '*ι. χσιΙ Θρίν-αKρiς, -/10" fι 

(Bei"f)' ή χώρα της τριαίνης (xt>~ . • Ιναιι ίπΙθ. ίνν: 
-::~ϋ yij ij ,.ίJσoι;) , «;;χ. δνομσι tr.; Σ:χελΙσι, λ6Υφ τciιν 
:ριciιν <ΧχρωτηρΙων 'tTj., λσιτ. Τrin&criA. 
ΙρΙναξ, -ακο" δ (iντΙ τe'ί,.ιιξ, ίχ το!! τeΙ,)' τρl

αινα, «ΤΡικΡόνι».- [κσιΙ tJ.ρΙ"ιιξ· t'Joei"αξ <*τριο,,-ιικ
τ.l. fris-no- (-λσιτ. ternr (*Ιrisnοί)+άκ-(=dκωκΙ;)]. 
8ΡI'Ζ, ~, Υεν. τρrχ6" eot. TtATjQ. t'Joριξ/' cτρΙxα» 

κόμης, όν8ρώπου ij ζt;ιoυ Ι f:PIov πραδότου Ι ώα. τρΙ
χα γενεΙou.- πcιιρoιμ. tJ-.elf 11 .. ,"OOtι=μιδς μόνον 
τριχός διόστημα. 
Έnιμ., οιιπ: τ4\ Ιρλ. g"il'b-driuch (ψήΚΤΡο) (χελ,;. 

·drigu-.- Περσιιτ'ρlll tJ-.eiooa, ιι,;τ. lJ.elna (εfδος 
IXΘUoς, χοιν. φρlσσα), "ι ~,ιxΙα, "ι τeι"i, (εfδος 
σαρδέλλας). 
. .ΡΙ-ΟΜ, ,;6' φύλλον ΣUKι'Ίς.- • ε1δος cσφou ... · 
γότου), cόμελέτταςι, χ).ηθίν o~τω eιόtι πει;ιετιιλΙα
e,,:o eLdL ψύλλοιι αιιχη; . - [tJ.eio" (·τριοFοtι: Zave. 
dri~Y" (τρΙτος), Ιοιπ. *ΙΓΙ-ι-νο-]. 
ΘΡI'ΟI, δ' αυν. χ",;% πλΤϊθ.· τό μικρό σχοινΙα 

(ιμοϋδες.) είς τό κότω μέρος τοΟ lστlοο. 
ΙΡίn-ηδcστCM;, ο" <tJ.eΙφ+Ιδω)' σKωληKόΔΡWτoς, 

(οκω>.ηκοφαγωμένοςι. 
Ιρiψ, '(εν. t'JoeΙπ6~, δ (τeiβοο)' σκώληξ τρώγων 

τ6 ξ(ιλον, «σαράκι», -ξυλοφάγοςι. [πιθ. αιι'Ι'Υ. τφ 
Υο,;θ. drelb"n, άΥΥλ-σχΙ drIfan, ποιλ-Υaρμ. drfban 
διοτρυπάν, διαπερδν)· ί; ίσιπ . *dhrrp-]. 
ΙροΙω, μελ. -Ι;σω <8-ρ6o~)' άνακράζω, δoQ μεγα

λοφώνως U γ.νιχώ,. λέγω, όμιλώ, κηρύσοω.- 1I έκ
φοθΙζω, τaρόσσω.- "Χθητ. φοδοΟμαι, ταρόaaoμαι. 
- [δι έτψο). . ΙSλ. t'Joρέομαι Ι. 

.PO'N.OI, δ' 6Cιλoς, όγκος, σταγών (αΤματος), 
λσιτ. grumus n θρόμ60ς, σταγών πηγμένου αΤματος. 
ΈΤVμ.1 1J.1!6μβο.· fJ.e.ομβοVο{Joσι· 8-eoμβc'ίο'll, Ιων. 

-Ι;ίΌ,.· πρε;" όμηρο τρέ-p«o{Joσι: τaτeοφι!"ι, τe.rφαι 
(,.ά1cι, "ρ6,.), π~ιη,;. -,;ιιρφiι. (-παχύς), τρ6φι, (= 
Kαλo~εμμένoς»), τe6φι κνμα "'" κΟμα πελώριον, 
~μTjΡ. τeοφ6ει., ιitτ. -,;ρoφαA.'~ ~ πηγμένον γάλα 
πρδλ. Ιρ).. drabh (ύπσστόθμη, όπόπλυμα), ΙΙπλ-οσι;. 
droef, ci:ΥΥλ. draff (κατακάθισμα), ιτσιλ-Ύ.ρμ. treblr 
(cτσόμπoυΡOΙ), truob&n (θολώνω), truobi (tιόρυδος) 
Χ. 4.' Ιν π4αι -:oύτoι~ lιπόx.ιτ~ι Ι"ιτ. dh<e>rebh <χον
δΡαΙνω, παχύνω}.-Κιχτσ. τ:-νιχς, -ijt.ov 6ρθciις, e; Ιαπ. 
~ . dhregvh (κρατώ στερεό), βλ. χιιιΙ δeόoσoμαι 
'ν oιeAat. 

θρo'ιδ-'~διις, ., <tJ-.e6μβο, + arlo,)'πηγμένος, 
~oμδoειδής. 
θρόνον, .6. μά',ον ίν τφ ιτληθ. ,,6 .. · δνθη κεν

τημένα έ πl ι:Ιφόσματος.- 11 μΤΥν. tJ-.e6" flσιιιν δνθη 

fι δότανα χρησιμοποιούμενα διό μόγια. [ιiyν_ iτt>μ.· 
ιτpΙSλ. 'Hot>x. cτe6νιι' dΥάΑ.ματιι Τι ράμμα-,;ιι d"θι"d.· 
xcιι.OΙ τιν~, λΙσιν ιiπιθiνω~, ot>oy ..... Cj} λcιιτ. frons, γιν. 
frondis (φύλλωμα) ]. 

.PO'MOI, δ' κόθισμα, fδρα. - • θρόνος, fδι:>a 
δασιλέως 11 tδρα δι((αστοΟ, διδaσKόλOυ Ι ,ν τιj) πλTjθ. 
τό όξΙωμα τοΟ l3οσιλέι.ι<;, ή δοσιλική έξουσΙα, 130-
σιλεlα [eI' ίτιιμολ . βλ. i ... tJ.eii"os]. 
Ιρ6ος, <Χ,;τ. αιιΨ!)ρ . Ιρoiίς, δ (θρέοο)' συγκεχυμέ

νος Μρυδος, τσροχι'\, 6χλαγωγΙσ, γογγυσμός.- U 
. φήμη, λ~ • . rurnor. [δι' ετt>μoλ. βλ. tJ.eeω]. 

ΙρίίαΙΙlδιον, τ6' lΙποχορ. 'tcu θρvαΑ.'-Ιι;. 
βΡΥ"Άλλl'l, ·/δοι;, ij' «φυτΙλι», έλλuxνιoν Β εΤ

δος φυτοΟ καταλλήλοο διό φυτlλια. Βλ . tJ.eiJo". 
lρilιfω (χοιν. lJ.evA.Uoι)· μελ. -ήοω' πσιθ. π"κ. τa

lJ.evA."μιxa <tJ.eiίΑ.οι;)· κομνω θόρυδον, μουρμουρlζω, 
φλυαρώ.- 11 μετ' σι!τ . πριΧΥμ.· συνεχώς 6μιλώ περί 
τινος πρόγμ . , έπαναλαμ6όνω συχνό πεf:'1 αύτοο, 
λσιτ. dec"nl"r •. -U~θYjΤ. εfμαι θέμα κοινής όμιλlας, 
γlνεται πολί.ις λόγος περl έμοο 11 τό t'Joev'-ούμ~"ο" ή 
τεθevΑ."μ.ι,.ο,,=δ,τι εΤναι εΙς τό στόμα πόντων, πε
ρί ού όμιλοϋσι πόντες. 

Ιρiίllςω (χ~ιν. tJ.ρvJ.Aiζω), μελ. -1001 <θev'-ο~)' 
«φαλτσό;:;ω» παΙ1,;ων τήν κιθόραν. 
Ιρulίσσω (χοιν. tJ.evΑ.Aiοοω)· θραύω εΙς τεμόχια, 

συντρl6ω. -ΠσιθΤϊΤ. συντρll3σμαι' ίπ. άόρ. σι' *~vJ.i
xihι". [ΟΙΙΥΥ. τφ tJ.eaiJoι, θρνπτ:ω' πιθ. ( *fJ.(!vo-Ao-: 
lJ.eav[ Ο 100' tJ.eVA.c Υμα J. 

8pr λΟI, (χοιν. t'JoρνΑ.Α.οι;), Ι· συγκεχυμένος 86-
ρυl3σς, κραυγή, δοή, γο'(.'(υσμός.- Ι BeVAo., ά ... 
tJ.f!vΑ.έοο· "'evA.iζω. Βλ. tJ.c?έω]. 
θρύμμα, -ατοs, τό <θevπτω)' σύντριμμα, θροΟ

σμα, , κομματόκι». 
ΘΡΥ'ΟΜ, .6' σπόρτον, δραϋλον (εΤδος δοτόνης), 

λcιιτ. juncus. [t'Joevo,. <* τ:evhον, ίιχπ. *Iruso·m : π"λ · 
oAιxt>. Irustl ( *Irus-li·s (κόλαμος), Σερ6. Irsk", >"Ι&. 
truszis ( ,~ ~ σι~τη; αΥιμ·]. 
lρυητΙκός, Ι;, '6,,' ό θρΟΟων, Ικανός νό συντρΙ

Br;ι ij ό έπιτή&ιος νό θραύr;ι.- 1I πσιθ'/j":. ε~6 ~ως 
θραυόμενος, εϋθραυστος U μτφρ. λεπτός, έκτεθη
λυμμένος. 'ΕΙ' του 

.ΡΥ'ΠΙΩ, μίλ. 8-eVψοο· ιi6ρ. σι' ΙlJ.evψα.-Πσιθητ., 
μίλ, μία. μaτ!k πσιθ. αr,μ. tJ.ρVψομαι· ά-:;ρ . 6' έτ:!!fJφην' 
πρχ. τ8θevμμ4Ι· θραύω, συντρίδω, εΙς τεμόχια, κα
τασuντρΙ6ω.- Πσιθητ. θραύομαι, συντρΙι30μαι.- 11 
μ.φρ. ίν τΦ ποιθ. έξαντλοϋμαι, . έκθηλύνcμαι, λυώ· 
νω, φθεΙρομαι.- 111 ώα. ίν τιjι π~θη •. έπηρεόζομαι, 
λαμδόνω Οφος «κόμνω νόζ!α») Ι Υεν.. υπερηφα
νεύομαι, «τ6 παΙρνω έπόνω μου»' tJ.eνπτομαl τιtιι 
-=ύπερηφaνεύoμαι, κομηόζω, διό τι. . 

Έτ:vμ. Ι tJ.ρVπτοο· tJ.eνμμα· δμ. τρνφσι; (-κομ
μότι). cevqn) (=μαλθακότης)' Τ:Qvφae6s' λιττ. dru
bascha (θΡΟΟσμα) drubasas (κουτσουρο), ίσιπ. 
*cIhrubh- (πlπτω είς ΨΙχouλα)' π;;ΙSλ. Ισιπ. *dhrub- ίν 
τφ πoιλ-ocιιξ. driopan, ιiyyλ-oσιΙ dr60p"n, ΠΙΧλ-γaFμ. 
triufAn, (στόζω), <ΧΥΥλ-οαιΙ dropa, πcιιλ--ΥΙΙΡμ. tropfo, 
Iroffo, (σταγών)' *dhru-bh- χσιί *dhru-b- .Ινσιι αΙΙΥΥ, 
π~6, τό *dhru-s- ίν -τφ λεττ. drusk", Υο.θ. driusan, 
χλπ .• μνημονΙ'J6μeναι έν λ. tJ.ριινω ίν ,ίλει.~I{αι,ιX τι · 
ν~, .ό t'JoevnIoo .Ιν~ ι CI'J'I'Y' τψ παιλ-αλαιιι. drobίll (τε
μαχlζω) , drobrnu (τεμόχιc ν ) έπιθ. , Υο,θ . ga-draban 
< =1cιτoμa'ίotι), οσιναχρ. C:r a.pSΌh (στα,lών)' πρβλ. 

δeνnτ. (=yδtρνω) τeνω, θρ';'νω (δι'. λ. λ.). 'Ε; 
σιΙίτο6 τ6 ' 
IpύtIς, -8Φf, ~. θραΟσις εΙς . μικρό τεμάχια, συν

τριι3ή.- 11 μτφρ. μαλακότης, μαλθακότης. ' όδυνα
μΙα, έKΦUλισμός, όκολασία, άσέ λγεια. 
Ιρώσιιω" 'χτ.τ. τύπο; ίΧ ρ. θΟΡ-, ~τι, 'μ~σινΙ

r,;aτcιιι 'ν ,;1jI μΙλ. "Ι ιioρ_ 15' fJ.oeovμιxa, Ιων. tJ.oe.ro
μαι: ιi6p. 15' IlJ.oρo", ιiιτρφ. lJ.oρa'ί", ίπ. lJ.oe.raa,,· ό
ναπηδQ, σκιρτώ, ώς; ,;6 ΙSι!λo. ιχ .η, . vat>pιi; -τoίl .6· 
eot>, Τι 6 λcιιxνό, «πό .ήν ΠΙFιχιψσιλχ!ιχν (ίντός; tij, δ
r:()Ιοις; _ιiλλoνται ΟΙ xλi'jpoL). 2) ΙπομίνTj~ πρoθi-
0.11Ι" πηδQ έπόνω εΙς τι, έφορμώ κατό τινος. - • 
μτΙSτ., όYaealvι,J έπl τινος,. έπιl3oτεύω, I3oTεUω, ΥΟ
νιμοποιω.- [δι' hoμoλ. δλ. 8-oe6,J. 



δρωσμός, δ '(6eάια,.φγ τ6 όνanηδδν, tξέχειν, 
δπω; ίπί λ6~ι:ιιι <iνοιπηδciiν'f~ 'τρ6πον 'ς\νά. i1ί 'ffj, πι· 
διcΒο;:. 
βUΙριάς, -άδo~, ~, χοιΙ 8ύβρις, -ιδα"~'-θ,,μβ,-, 
• .,~ΓA·'HP, ~, Υιιν, B-tίy(iτiρο,. xoιτdι σιινοιΙρ. iJv.. 

yατρ6~, δοτ. ' -θυΥατέρι, auv'{jP. fJ.voιατρΙ. οιΙτ. ofJ.vyli
τέρα, έπ. (J.VyaTea, χλητ. (J.V"στcρ' δ,τι χιχΙ ν6ν, «8u
ΥαΓέρα», κόρη, θηλυ τέκνον, «κορΙτσι •. 
Έτνμ.: Ο!)ΥΥ. τιj) :;2;νσχρ, duhltct (θ'μ. ΙΑΓ-' d(dh-), 

ZiΞVa, dug"dar, ά~μ. duslr (*dustlr), Υοτθ . dalιhlar, 
πιχλ-Υερμ. lohter, ,,;,ερμ, lochler, Λιθ, dukle, ποιλ
πρωσσ. duckti (κόρη)' Ιιχπ . *dhugh(8)ler-' ofJ.vydT", 
χ%τά σuμ7j1!) ?μόν των *dhugh.ler- (οοινοχρ. duhilό,·) 
χ%Ι *dhugdher. Έ~ ΙΧ\ι'τοί) τό 
ΙϋΥατριιη, Υι' θυΥατρός θυΥ6τηρ, έΥΥόνη, 
ΙϋΥστρΙδοϋς, -ο;;. Ιων, ·aUO', -έον. δ' ό θυ'(a

τρός υΙός, fΥΥονος, 
ΙϋΥάτριον, τό, δποχορ, 'f06 ofJ.v,.ι.",' μικρό κό

ρη, μικρό θυΥότηρ. 
Ιϋι:ίσ, 'ij «(J.Vω)' IΥδΙον, «'(οοδΙ.. . 
Έηιμ.ι -θυε'α, Ιων .. -θνεΙ,,' -θυέαnι~ (*dhuves-) 

= IΥδίον' χιI~. δν. θυέατ",' πρβλ. {}ο()νω (ΙSλ. λ.), 
ooιvoxr-. dhίinδ'ti (κινοϋμαι πέρα, δώθε, KλoνΙζo~oι), 
Ιοιπ. *dheva",- Κοιτ' ΙΙλλοιι" -Ιιττον όρθω~, ofJ.vε[α]Ιiί 
< (J.VOt; (tiλ. λ.). Έ~ ιχΙί'τΟIl 'τ6 

Ιϋι:ίδΙDν, 'τό, [ιποχορ. τ06 προηΥ, ofJ.vela. 
Ιύι:λλα, ~ ((J.Vω. ώ, ιXc11a εχ τοίι αημι)' κατοι

ΥΙς, 6νεμοοτρόδιλος, «θύελλα. 11 πνρο. {}ού.Ηαι= 
καΤΟΙΥΙδες μέ «6στραπό6Ροντο» 11 φ'η" (J.VeHaa = 
κατοι'(Ιδες συμφορών. 
ΈΤVμ.ι (J.Ve11a ( *-lJa. πιθ. θηλ. τοίι * {}ούε10, (= 

. όρμητικός, τρικυμιώδης) (πρβλ ΠΟΙ1jΤ. {}Ούω, -θύνω), 
πρtiλ. &,llα, θηλ. 'τ'Jίi *dFe!or (&"μι=φυοω, πνέω): 
Υοιλλ. awel (δνεμος) ( *avelo-, 

, ΙυCων, Υεν. πληθ. τοίι (J.Vοι;. 
δυιι-δόχος, ο" ({}ούοι; + δέχομαι)' ό δεχόμενος 

θυμΙαμο. 
Ιυήι:ις, caaa, c" ((J.Vοι;)' ό εύωδιόζων έκ καπνοϋ 

θυμιόματος, εύώδης, εύοσμος. 
Ιϋιιλή, ή (-θύω)' , τό καιόυενον μέρος τοϋ θύμο· 

τος 11 8υμΙομα, κάπνισμα lί θυσΙα. 
Έτvμ.: -θv.,lή' a:ck τό π~όσφιιμιx π;:;6λ . άΥθ-ή1η, 

fv-t71". lρπ-ή1", &.'Κ-1Ι10,,' δ τύπο; *θovIlH, ΙΗινιίΥΕ 
τιχι ix τοίι iv έΠΙΥΡ. ιiΠ2.ντωντO, πληθ. {}ουaλήματα, 
πρδλ. ξVΆ1" : ξνή1η' {Jov1ήματα (= ΠΡCCφoPOί διό 
θUOΙαν)' ΗAiομαι (=πρooφέρw θυσΙον)' θ-iJa : {joV= 

a
~~.αΡ6Ι; : βρΙ{Joω, Βλ. (J.Vω. 
/..δϋιι-ιroλcω, μaλ . -ήαω (B-tί"π610ι;)' άσχολοϋμοι 
έ 8υσΙας, θυσιόζω. Ποιθ. εΙμαι πλήρης θυσιών. 
Ιϋη-ιroλ'σ, ή (B-tί"π610,)' τό θuoι6ζειν, ή θυ-

οΙο. Έχ ~oίI 
δϋιι-ιrόλoς, ο" (oθVφ-f-ποUω)' ό όσχολούμενος 

περl τάς θυσίος 11 6J~ o~σ., Ιερεύς, μόνης, 
δϋη-φδΥος, ο" ({}ούοι; + φα".,,,), ό κοτα6ροχθΙ

ζω\' τάς προσφορός (τά θύματα). 
Ιυία iι {}o(Ja. ή (έκ το& {}Ούω = όσφραΙνομαι, μυρl

ζομαι) 11 εύWΔες δένδρον της Άφρικής. πιΟ. εΤδος 
κέδρου: Ιδι' ί'τιιμολ. tiλ. -θύω], 

Ιυίσι, -ων, cxΙ={Jovιά&r, (tiA, λ.) 
διιιάς 1; Ιϋάς, "(av, ·άδοι;. ~ (61ίcιo)' μaινoμένη 

r. θεόπνευοτος '(υνή U Βόκχη, ΒακχΙς, 
Ιiιίνoς, ". ο,,' ό KOτεσKεuoσμένoς έκ ξύλου 

{}oυ'α~ (βλ. λ,) 
δulω = (J.Vω' μαΙνομαι. ~ατελΙ;) 6π6 fμnνεuoιν, 
ΙϋΙάκιον, τό,lΙποχ'JΡ, τοίι -θν.ωκοι;' μικρός σ6κκος. 
Θν-' λ/ιιι. "KOI, δ' οόκκος, «<JOκκούλα), ouv. έκ 

δέρματc.ς.- Ιέ', τιj) πληθ., εύρύXc..ιρoι περιoKελfδες 
φορούμεναι ύπό τινων όνατολικών λcιQν. , 
Έ~υμ.: -θό1ακος' Η1ιίκιο,,' ofJ.vUI,. -Ιδα", {Jov. 

1άι;, -άδος ' (;τρ6λ. 'HoU)(. c(J.V1Ωξ' , Κ(»Οα"cφά1αι.,,». 
cnagaovlaH'e' ~δ" τρΙβΙΙΙW8. ,~ •• 1hrι~αι ~ (J.V-
ωκος»). Σχο'τ, ί'τuμολ. _, 
ΙuΙcομσι, μιlλ, , ήbομαι (o(J.vηlή). 411:08: «προσφέ

ρω. ώς θυοΙαν, 'Εξ ιx~τoύ τ6 
δυλιιμσ, 'τό ({JovUομαι)' τ6 πρoOφέPόμεvoν Kq

τ6 τ6ς θυ9Ι,ος Ι ~lήμα~α = πλοκουντια, eυμΙαμo, 
«λιβάνι» Χλπ . 

.. ., 
ισμα~ 'ατο,", τό (61ίcιo)' τό προσφερόμενον εΙς 

6uoΙαν, τό θυσιοζόμενον, τ6 σφό'(ιον (αιιν. r;φοv) " 
ιiλλdι ΧΙΧΙ: πά.y_ρπtι (J.VμιxM~nρooφOρaI έκ παν-
τοΙων KOρΠWν. ' 
δϋμσΙνω, μιlλ. -lί .. (ofJ.vμ6f)' , όρ'(ιζομαι, εΤμαι 

6υμωμένος, θυμωνω. 
Ιϋμ-αλΥ", i, (θVμόΙ;+cUyIc»)' 6 προξενwν δλ

'(ος εΙς τόν θυμόν (πόνον εΙς τήν κσρδΙαν). 2) 
ό όλ'(wν τόν θυμόν, 'f.1. ό τεθλιμμένος τήν καρδΙαν. 
δϋμδλωψ, -ωπο" δ (nίφω)' τεμόχιον ξύλου ' ., 

δνθΡοκος όνημμένοο, δσuλός, κοΙων δνθραξ. 
ΙUμ-δρcω, εΤμαι ε{ιχαριστημένος μέ τι, αίσθό

νομοι εύχαρΙοτηαιν εΤς τι. Έχ 1:Oil 
δϋμ-αρής, ir (Ημό, + ι!eαρ.'" το!! deallΙακω)' 

ό όρμόζων εΙς τόν 8uμόν (εύόρεστος εΙς την καρ
δΙσν, εύφρόσυνος), [δι' iτυμολ, tiλ. -"e",], 
Θν'ΜΒΡΑ, ή' πικρό δοτόνη, χοιν. cθρούμπι •• -

[-θυμβρα. {}Ούμβρο". Ιων, {JovμβραΙ" (λOl'τ. ιι,ΙυΓΘI& 
thΎmbral' π;:.tiλ. Hμor, ••• Ηο,,), 

Ιuμ6ρ-cιrί-δcιιrνος, ο" «(J.Vμβρcι+Ιπl+δaίrnoο,,)' 
ό δειπνών μέ πικρό χόρτα, ό ΖWν δηλ, πενιxρQς. 
Θυμ6ριάς, -άδο" ή ' νύμφη τοϋ Τι6έρεως.'Εχ τοίι 
Θύμβρις, -.60,', 'ιι' δνομα ποταμοΟ τινος, καΙ 

ΙδΙQ τοΟ Τιβέρεως (λοιτ. Tίberls), ' 
Ιυμβρο-φάΥος, ο" (-θυμβρα+φαΥιιϊ" 1:06 τιώΥΦ)' 

ό τρώΥων (J.Vμβρa (πικρό χόρτο, «θρούμπι.) n -θυμ
β{!οφάΥΟ" β1έπaι,,=τό ν6 δεΙXνr.ι τις δψιν δυοηρε
στημένην (πλήρη μορφασμών, ώς Ύό fXr.ι φόyr.ι 
θυμβραν, ~τι~ διόι 'ti'j~ δριμύ1:ητ~ 1:η~ Πj#οχaλεt τοι
ούτοu; μoρφoισμoιI~). 

ιυμCλιι, fj «(J.Vω)· τόπος θUOιων, 8uσιαατήριoν, 
βωμός,- 11 ίν τφ 'H1jvoιtxIρ θιιiτρφ, δημα (οψηλόν 
τετρΙίΥωνον πλΙί'τωμοι" αχτ,μe1:0, tiωμοu) έν τ<;ι μέσι,J 
της όρχήστρας, ιιπι των ti~θμΙδωv τοίι δποΙου ι,,~oιτo 
1. ΚOρυφ<:lιΤO' τοίί χοροίι 11 γκν . ύψηλ6 κειμένη θέσις, 
σκηνή . [δι' έτuμολ. βλ. (J.Vω]. Έ~ ιχ\ιτο& τ6 
Ιϋμcλικός, ή, δ,,' ό όνήκων εΙς ofJ.vμi1"". Τι ό κοτ

άλληλος διό τήν θυμέλην, σκηνικός, θεατρικός. 
Ιϋμ-ΙΙΥι:ρCω, (-θυμοι; + dΥeΙρω)' 4 ά,,,.'ρωΥ τό" 

{}ουμ6,,' ό συνόΥων έαυτόν, ό όνσζωπυρQν έσυτόν, 
ό όνακτών τό θόρρος TOO, ό όνευρΙσκων τόν έ
αυτόν του. 
Ιϋμ-ιιδ", i, (ofJ.vμό, + t}δo,)' ό τέρπων, εύόρε

στος, προσφιλής. 
Ιϋμίαμα, -α~o" τό, Ιων. -ιιμα ({}ουμιάω)' τό και· 

όμενον ώς θυμΙαμα, τ6 χρησιμοποιούμενον ώς θυ· , 
μΙα μα, τό θυμΙαμο. 
δϋμιατήριον, τό, Ιων. -ιιτ#ιριον (ofJ.vμιάω)' όΥ

ΥεΤον έν c;:ι καΙουσι θυμΙαμα, ιθυμιατό,-. 
ΙϋμιiSω, μeλ. -ιίαω' ίων. ιiόρ. οι' έΙϋμ(ιισα, ({}ο;;

μα, (J.Vω)' κοΙω ούτως "στε νό ποραΥόΥω καπνόν. 
-καΙω η ώς θυμfoμα, κοΙω θυμΙαμα, ιθυμιόζω).
Ποιθ., ίων. γ' ΙΙν. ofJ.vμιijΤfJΙ. ivt! -αται' καΙομαι. [δι' 
έτυμολ . tiλ. ofJ.vμό,] , 
δϋμiδιoν, τό' δποχορ. Τ'JiJ -θ(Jμδι; (8 δλ,). 
Ιϋμίήμσ, ίων, ιΧντΙ -θυμlaμH. (ο 6λ . ). . 
δϋμιητσι, ίων, Υ' Αν . π%θ. ιiν . 'τ()!'! {}ουμισ,f1I. 
δϋμιιιτήριον, τό, ίων. ιiντΙ -θυμιιχτήΡΙΟΥ. 
Ιίiμlνoς, ", ο" «(J.Vμο,)· ό 1{0τεοκευασμένος έκ 

θύμου Τι μέ θύμον. 
&ϋμtτιις, -ov. δ «(J.Vμοι;)' ό παρεσκευοσμένος Τι 

μεμι"μένος μετό θύμου. 
δίίμο-6άρής, _ς (-θvμΙ;+βάeOf)' ό 6αρύς, ό δε-

6αΡημένος, τήν κορδίον. . 
ΙϋμΟ-βορέω, μ'λ. -ήαφ' ροκανΙζω Τι έvοχλw rr'1v 

κοΡδΙαν. ΈΧ τοίι 
Ιίiμo-δόρoς, ο,. (Hμδr+ βιβράιαΗΦ)' ό κατ0(3ι· 

6ρώσκων τήν καρδΙαν. , ' 
Ιϋμο-δά ...... , (Ημό, + διικeϊ" 'το!! δά""ω)' ό 

δόκνων (λυπών, πικραΙνων) τήν καρδΙαν. 
Ιϋμο-ι:ιδι\ς, _, (ΗμΟι;+.1δαι;)· ό Υενναιόκαρδος , 

εΟθυμος, θαρραλέος, λοιτ, animosus.- 11 παρόφο
ρος, όξύθυμος, εύέξcιπτoς 11 _πΙ Τππων, δuσι'\νιoς, ' 
ότΙθοσος, δΥΡΙος. ' 
Ιϋμο-λCων, 'o"~o,,, 6 (ofJ.vμό~ + Uatιι)' λεοντό

καρδος. 
8ϋμ6-μσ.ντις, -.... 6 (ofJ.vμόr + μιi"'ιι)' ό Ιχων 



.... 
προφηTlκήν Ψυχήν, ό έν TQ έaυτoO 8υμQ (ψvxΠ) 
fXWV τήν μανTlκήν δύναμιν. 
ΙUμO .... ιιEω, μιλ. -ήaω (1'JiJμ6r + μιίχομαι)' μά

χομαι cμέ δλην μου τήν ψυχήν», μάχομαι ψυχι:\ καΙ 
αώμαTl, μόχομαι πεισματωδώς_ 
δίίμο-ηΙηδής, -r (lhιμόr + m;;80r)' πλήρης όρ

γης, όργΙλος. 
δίίμο-ρΙίστής, -ov, 6, χοιΙ δ~θό,;. δuμoρρafστιμ; 

(lhιμ6~ + ιοιΙω)" ό καταστρέφων τήν ζωήν, φθεΙ
ρων τήν ψυχήν-

δίίμός, 6 (-θ-ιίωγ ή ψυχή, τό πνεΟμα 11 ώα. ή ζωή, 
τό όναπνέειν, λοι,;. Anima Illhιμ67 ιIφε~έαfJoαι, cSU
ασι=όφαιρGι τήν ζωήν τινcς, τόν φονεύω. - ΙΙ ψυ
χή, καρδΙα, λιι't. Anlmus: Ω7ώyιrι μιr lhιμ6~, If80aM 
lhιμό~=ή καρδΙα (ψυχή μου) μου έπι6όλλει, μέ 6ι
όζει νό .. " τό θέλει ή ψυχή μου ιι "στά {}νμό7 = 
κατό τήν έπιθυμΙαν της ψυχης μου 11 Ωπό {}vμov= 
έναντΙον της έπιθυμΙος της ψυχης μου 11 έ" lhιμo;; 
Τι {}νμφ φι~έω=άγαπω μέ δλην μου τήν ψυχήν 11 
'μiρ "ιrxσIιαμi". lhιμiρ = προσφιλέστατε . εΙς τήν 
ψυχήν μου. 2) 'έπΙ ποιντό, αφοδροσ niOou" όργή, 
θυμό .·, χοιί ίνκoιλ~ ένν., τόλμη, θόρρος, φρόνημα.
Ι.Ι νοος, πνεΟμα, 60ύλησις, σκοπός, πρόθεσις: έdσ· 
ί,ιrτo {}υμό~=ό νoQς μου, ή θέλησΙς μου, ήτο χω
ρισμένη εΙς δύC', έκυμαΙνετο. 

.'Eτvμ.ι {}νμό~ = σιιναχρ_ dhίimόh (=καπνός, ά
τμός), λ:tτ. fumus, πιιλ-αλιιu. dymu, . λιθ. dύmιιί (κα· 
πνός), lοιπ. *dhίi-mόs' ή φuσιχη Ινν. τοσ κοιπνοσ Ιχεl 
ίCΙΧφιινlσθΤΙ ιiπό την 'λλ. λ: lhιμ6'1, Ιχιι δμω, διοιτ'lj
p.,.IOij εΙ, την λ . {}νμloιμα, {}νμιάω (βλ. λ.)' πρδλ. lοιπ. 
8dhίi-li-s ίν ,;φ σοινσχρ. dhίilίh, dhίiIi (κόνις, κονι
ορτός) , λοιτ. fίilϊgo (~απνιό»,' λιθ. dίilίs (καπνιστή
ριον), lρλ. dίiiI (έπιθυμΙα, xup. κινησις της Ψυχης)' 
lοιπ . ρ . dhίi- (συστρέφεσθαι: καπνός, κόνις), π.χ. έν 
τφ αιινσκρ. dhuπo'ti (ταλαντεύομαι τιjδε κόκεΤσε), 
iλλ. {}Ve~~a, {}όνω, {ΗJω, {Joliμo~, -Ο", {Jolio" χλπ. 
(βλ. λ. λ.), λοιτ. suf-fio (ύπο6όλλω εΙς κόπνισμα) 
(·-dhv-ijO), fimus (κόπρος), foeteo (αΙσθάνομαι δ
σχημα), ποιλ-γι;;μ . toum «γιρμ. *dauma-) = άτμός, 
καπνός. όναπνοή, γο,θ. · danus (καπνός, όσμή), ποιλ
Νορδ. daunn (κακοσμία), Άρμ. de-dew-i-m (εΤμαι 
έτοιμόρροπος) .-Έπι!κτιχσl, ττι, ίιιπ. ~. εΙ, *dheves

. π.χ. ιν τφ ποιλ-σλιιu. duchU (πνεΟμα, φύσημα)(*dhοus-) 
Ιλλ. {}εό'1 (*{JoFεοό-~), όμ. {Joέειo" ιiττ. {Joei07 (καπνός 
όπό θειόφι)' βλ. τιΧ, λ . τοιτίτοι" ώ, χιιΙ τιΧ, τvφο~, 
τνφ~6~. -Έκ τοσ {J1;μ6r ποιράγοντοιl τά: Ημοvμαι, 
ΗμαΙ"ω, Ημι,,6'1. • 
δδμος, '0", 6' 'iJ {}IJμo'1, -.0'1, τδ (-θ-ιίω)' εΙδος 

εύώδους φυτού, λοιτ. thymus U ό θύμος, τό θυμόρι 
(δνομοισθέν ο!ίτω. έχ του {Jovω, είτι IJlιΧ την γλυκείοιν 
"ύτοί) δσμήν, ιΤτι διότι κοιτιΧ πρώτον έΧΡ7jσιμοπc;;1 Υιθ7j 
προ, χOlίίσιν ίπΙ του δωμοίί) . 2) μεΤγμα θύμου μετά 
μέλιτος καΙ όξους, τρωγόμινον ιί. a\ιριιτΟΙ''ιjν κλ(μOlκOl 
ΙΙπό >ςων πινήτων. 

• Eτvμ. t -θ-ιίμο, χοιΙ ώ, o~δ. -θ-ιίμο7' πρδλ. -θ-ιί07, 
lJ1Jμρρσ, lhιμιάω, κοιΙ δλ. ίν λ. {Jovμό'1' - Κροοιτ. 
διιιλ. dUha (όσμή) β{νοιl QUH. τφ ποιλ·σλοιu. duchii 
(πνοή), ίοιπ. ·clhous- (ρ . dheves). 
δίίμο-σοφΙιιός, ή, 67' δμοιος πρός {}vμ6σqφο" 

(δλ . λ.) , εύφυής. Έχ τοσ 
δίίμό-σοφος, ο" ({Joνμόr+αοφ6r)' ό φύσει σοφός 

τήν ψυχήν, εύφυής. 
δίίμο-φδορCω, μίλ. "'σω' φ8εΙρω, 6aσανΙζω, τήν 

ψυχήν, κατατρώΥω τήν καρδΙαν μου. Έκ <tc;;i) 
δυμο-φδόρος, 07 (lhιμ6r + φlJ.ε1Iω)· ό φθεΙρwν 

(καταστρέφων) τήν ζωήν του U lhιμoφ{}όIσ Υιάμ
ματσ = γράμματα όλέθρια, προκαλοΟντα δτιλ. τόν 
θάνατον εΙς τόν φέροντα αύτό (ώ. στιμοιΙνοντοι ,;ην 
χοι>ςοιδtΚ'ljν τοσ χομιστοσ) 11 {}νμοφ{}6ισ φάρμα"σ = 
φονικό (θανατηφόρα) δηλητήρια Ω ίπΙ προ::ιώπων, ό 
μέχρι θανάτου όχληρός, ένοχλητικός. 
ΙUμόω, μιλ. -ώαω (lhιμ6ς)' παροργΙζω τινά, τόν 

θυμώνω, τόν κόμνω νά θυμώσι;ι.- Ποιθ7jΤ., μιτCt μέσ. 
μίλ. -ώοομοι, ιiόρ. οι' έ{}υμωσάμ'1~ χOl( έlhιμώ{}η,,' 
πρχ. τε{}Vμωμαι' εΙμαι ώ;::>γισμένος 11 εΙμαι ΟΥριος 'iJ 
δυσήνιος 11 τό {}ovμovμιr .. o" = θυμός, όρΥή, όργΙλος 
χαροκτήρ. 

δυμώδης, ιrr=lhιμo.aδYι, (11 δλ.). 
δυμωδcΙς, μ-τχ- JtCllQ. ιiop. οι' τ06 lhιμόω. 
ΔUμωμσ, -στο'1, ,;ό <""μ6ω)' θυμός, όργή, πό8ος. 
ΔUνEω """ -θ-ιί"ω. 
ΔUννάςω, μίλ_ -άaω (~or)' cκαμακώνω» (κτυ

π" μέ τό «καμάκι») -θ-ιί7"07 (δλ. λ_) 
ΔUννCιoς, σ, 07(-θ-ιί"0,)' ό τΟΟ θύννου, ό άνή

κων εΙς θύννον (δλ. λ.) 
δυννcuτιιιός, ή, όιι' κατόλληλος πρός άλιεΙαν 

θύννων. Έχ τoίi . 
ΔUννoς, 6 (-θ-ιί"ω, ~), λCιιΤ. thynnus' εΤδος. με

γόλου Ιχθύος της ΜεσογεΙου θαλόσσης, χλ7jθίντο; 
ο!ίτω Ιχ τ~. μιγάλ'lj' >ςΟΙΙ τοιχόΤ7jΤΟ,. 
Έτvμ. ι -θ-ιί"70, {XCII! {}Vνο" θ7jλ . -θ-ιί"WΊ κιχ! lhι,,-

7/" -/δor). Κοι,;ά τινοι. auyy. τφ {JofJ7ω=έφορμW. έκ
πηδώ, πρδλ. Όππ. Άλ; 1 181 c-θ-ιί .. 707 μ87 -θ-ιί1107Τιr'1, 
'7 IX{}VaI7 έξοχοι ιJIμή" •• - Κοιτ' l1λλοu, "ι λ •• [
νοιl προελλ 7jV 'iJ lJάνΙIOν ίχ ~ιiV'lj' γλ. 
δυννο-σιιοηέω, μιλ. -ήσω' ένεδρεύω, παραμο

νεύω, θύννους. Έχ τοίί 
δυννο-σιιόηος, ο" (-θ-ιί""Ο'1 + αΗοπέω)' ό παρα

μονεύων τούς θύννους (δl« ν« τοίι, σuλΗβ'{j μ! 
tCt δl.χτuά .ou) 11 χιιρ. ίπ! ιiν~pδ, εύρισκομένου εΙς 
ύψηλήν σκοπιόν καΙ άναμένοντος τός όγέλος των 
θύννων διά νό εΙδοποιήοι;ι τούς όλιεΤς. 
δυνν-ώδης, ε'1 ({}V""ο~εΙδοr)' ό όμοιάζων πρός 

θύννον, lJ7jλ. 6λάξ, ήλΙθιος. 
δύννως, ~ωp. ιiντί {Jov""ov" οιlτ . πλ7jθ. 'tol) -H"ot. 
δυνω, ({}Vω Β'.)' όρμω, έφορμω U έξακοντΙζω 

'[δι' έτυμολ . δλ . {JoVω Β'.]. 
δiίo-δόιιoς, ο" ({}ύος + δέχομαι)' ό δεχόμενος 

θυμΙαμα, πλήρης θυμιάματος, ό εύωδιόζwν όπό 
θυμΙαμα. 

δiίόεις, εσσοι, ε" ({}Vo,)' πλήρης θυμιάματος, 
ε;jώδης, εσοσμος. 
δύον, τό ({}ύω)' δένδρον (πιθ. τδ οιuτδ πρδ, ,;6: 

{Joula, θ δλ), του όποΙου το ~ιjλo " !κοιΙιτο ώ, ιiρωμαr 
τικον (λοι • . (ίtΓυι). [δ:' ετυμολ. δλ. 81Jμ6'1, -θ-ιίωJ. 
δύοντι, δω~. γ' nA7jO. τοσ {}VoJ. 2) 1J0τ. Ιν. 'tfj, 

μτχ. {JoVων. 

δύος, τά, -εo~ (lJoVω Α)' θυσΙα, προσφορά 8uσlας 
'iJ x:tl τό προσφερόμενον πρός θυσΙαν • 
Έτυμ.: {JoVO'1, μην. συν. χοιτιΧ πλ7jθ. , θυμιάματα, 

λι6aνωτός (δπάθεν το λοιτ. tus γιν. turis)' δμ7jΡ. χλπ. 
{}νόει'1 (κ~ ί {Jouώει'1), {}νήει~ (= εύώδης)' ίπ. 1'1""

ωμi"o" (=άr:;ωματισμένον)' Βλ. {}tJμό" -Ηω. 
δίίοσ-κέω ({JoVος+κέω="αΙωj)' προσφέρω έμπύ

ρους θυοΙας (όλοκαυτώματα)_ [IJI' ίτuμολ. δλ. {}νοα
,,60'1J. Έ~ oι~.oυ τό 

δiίoσ-ιιόoς, -ov, δ' ό Ιερεύς θυσιων, ό θύτης. 
Έτ:νμ. ι {}vοσ"όοι; ( {Jovο- (πρδλ. -θ-ιίo~ χοι! {}vω)+ 

·-a"oFo·, : ro._O. us-ska ws (= ό προ6λέπwν), skug
gwa (κότοπτρον), ιiγγλ · σιι~. sceavian, πOlλ-γερμ. 
scouwon (παρατηρω), :SCίiwo (σκιά)' ίοιπ. ρ ~ *(s)qeu
ίν τφ π<χλ·σλOlιι. ~uJ~, ~υlί (αΙσθόνομαι, παρατηρω), 
σοινσκρ . kavih (σοφός) έλλ. "οέω (β λ. λ . = π;;ιροτη
ρω) χλπ: . κοιτχ τlνOlς ourr. κοιΙ το λιχτ. (Δ veO. Έν
τεσθιν {}υοσ"έω (π~6λ. ΊJoη{}όo~: βοη {J.εi7). 

δiίόω, μέλ. -ώσω ({}υo~)' ποιω τι <- ύωδες, πληρGι 
εύwδrας 11 μτχ. ποιθ. πρκ. έλσΙ07 τιlhιωμi"07=έλOΙOν 
άρωματισμένον, εύωδες. 
ΘΥ'ΡΑ, ίων. δύρη, 'ij: -θ-ιίιη7 έπ,τι{Joέ"αι = κλεr

ειν τήν θύρον, ιiντΙθ . τφ cί"cιι"~'"ει,, τη" -θ-ιίίlα" 11 ,,6-
πτει", "eoveI", -θ-ιίρα,,=λοιτ. Januam pulsare=KTU
παν τήν θύραν ιι lni ΤCιιi'1 -θ-ιίρσι'1 = είς τήν θύραν, 
παρά τός θύρας, δ7jλ. πλησιέστατα εΙς τήν οΙκίαν. 
2) θύρα όμάξης. 3) {}Vea H4τσπα"τή=Kατaρρό
κτης, cκλα6ανή».- ΙΙ γενικω" εΤσοδος.- ΙΙΙ κοτα-
σκεύασμα έκ σανΙδwν, σχεδΙα. . 
Έτvμ.: -θ-ιίρα. ( lοιπ. *dhura. ι λCιιΤ.. foras ίπΙρ_ 

(*dhvora-), γCιιλλ. dor (*dhura. Τι *dhvorίi, πρδλ. lρλ. 
dorus (~ελτ. *dvorestu-, yCllH. drws (θύρα)' πρ6λ. 
o~δ. *dhvro-m, *dhuro-m ίν τφ λοιτ. forum, όμδρ. 
furo, Ιλλ. πe6 -{}νIo", γοτθ. dιιύr, ποιλ-γε;;μ. tor, ιi~μ. 
dur'n (θύρα, αύλή), αοινσκρ. dvιtram (θύρα).- • Αρ". 
101π. *dhvoro..s έν τφ λιθ. dνδrΔS, πOlλ-σλοιυ. dvori:i 
(αύλή).- σιιμφ. θίμ. lοιπ. ·dhver-, *dhvor-, *dhur-, 



*dhv[- (θύρα), Ιν '\:φ σ~νσxρ. όν. πλ'ljθ. dviIr-&h, ~Ιτ. 
πλ'ljθ. dur·iIh, dύr-ι.h <d- ιiντ! dh- έε Ιπιδριtσιω~' των 
πτώσεων 8I~ ' -bh- . ιχtτινtl~ προΧΙΧλοίίν ιiνoμo!ωσιν)' 
Ζ.ν/). ~Ιτ. Ιν. dv"'r-am, τοπιχ. Αν. dv",re, Άρμ. πλ'ljθ. 
dur-kh, Αλλ. Άρχ. {J-Veδα. (= Ιξω xιxτ~ Ήα.), Τσω, 
{J-ύeαζa, '1:. i. {J-ύeα.-δa = αιχναχρ. dur-iIh, ' Αρμ. durs, 
ιιχπ . *dhur-Qs, λ~τ. for-es (Ιν. foris ι;!ν~ι' δ ιipXIX\"~ 
τιίπo~ τη~ όνο πλ'ljθ. **dhvor-es), π~λ-γερμ. turl (θύρα), 
ιi"("(λ'σ~~ . duru ιχ!τ. πλ'ljθ. «ι~π. *dhur-Qs), λιθ. ~ίτ. 
πλΊjθ . dur-15, γεν. πλ'ljθ. dύr·u, λβΤ'1:. duris, π~λ-πρωσα. 
·d",uris (θύρα), π~λ-αλιxιι. ~ί'1: . πλ'ljθ. dvlr-i (θύρα) (-j 
<*-Qs' θέμ. *dhVf-, περιεχόμενον ώα. εν τφ {J-αιe6., 
6λ. λ.).- Πε,,~ιτέρω εε ιxύτoiί: {J-vee6., {J-Veετeο,ll. 
{J-velij, -Ιδαι; (=παρόθυρον). Έε ιx~τoiί το 
&ύραςc ιiντί {J-ύρααδε, _πΙρ. · πρός τήν θύραν, 

εΙς τήν θύραν ιι Ιπομ. fξω της θύρας, ώ~ '1:0 λ~τ. 
for",s 11 έχ μηρου δ6ev ώαε · {J-ύeαζε = τοϋ έτρύπησε 
τόν μηρόν πέρα - πέρα, ώστε τό δόρυ έ6Υηκε άπό 
τό άλλο μέρος. 
θύραθεν, ιιπ. -II&c ({J-ύea)' 5πΙρ. · fξwθεν της θύ

ρας, άπ' έξω, έξωθεν, έξω 11 οΙ {J-veα{J-B,ll=ol ξένοι, 
ΟΙ όλλοδαποl. 

&iίpaioC;, α., 0'11, χιχ! -ο., -0,11 ({J-ύea)' ό έν rt:j θύΡςι, 
άKρι6Cις ό έπl της θύρας lστόμενοςllάριχ ό έξω της 
θύρας, ό έξωll{J-veαiοι; οΙχ'ΙΙέω=έξέρχομαι, πηγαίνω 
έξω άπό τήν θύραν (κυρ . έρχομαι πρόςτήν θΙ'ραν) 
11 {J-veα'ioij ι}λ{J-ε'll = ηλθεν έξωθεν, έκ της ξένης 
γης 11 ίi'llδe"ι; {J-vραίΌι=οl ξένοι, 61 έξωθεν, άλλο
δαποlll όλβοι; {J-veαίο.=ή εύτυχία άλλων άνθρWπων. 
&ύρασι, -σιν, έπΙρ. ({J-ύeα)' έν τιj θύρςι, είς τήν 

θύραν, έξω, έκτός (λιχτ. foris) 11 έξω της οίκίας, 
fξω της χWρας. 
&iίρ-αυλέω ({J-ύeαVλΟ.)· ζω εΙς τό ϋπαιθρον, δια-

τρίβω έξω της οΙκίας, εΙς άνοικτόν χώρον. 2) αύ-
λίζομαι (Τι περιμένω) παρό τός θύρας τινός. 

&iίρ-αυλία, -ij' τ6 αύλlζεσθαι έν ύπαίθρ~, τό ζιϊν 
fξω της οίκ ίας (λ~τ . excubi",e). 2) τό άναμένειν 
παρά τός θύρας (έπ Ι έρα:στοΒ ) . ΈΧ τoiί 
&ύρ-αuλοc;, 0'11 ({J-ύρα+αvλή)- ό αύλιζόμενος έν 

ύπoίθρ~, ζων έξω J"ης οίκίας, ζων έν ύπαlθρ~ . 
&iίρi-ασηις, -ιδοι;, -ιι ({J-vρεόr; + danlr;)' μεγάλη 

όσπίς (εχοιισα: το μέγεθo~ το& {J-veeov ΙΙ). 
&iίρεόc;, δ ({J-ύeα)' μέγας λlθος τεθειμένος δπι

σθεν της θύρας, Υνα Kparrj αύτήν Κλειστήν.- 11 
μεΥάλη έπι~ήKης άσπΙς (λα:τ. scutum), δμ"Ια προς 
θU .;!Jιν κηα. το σχΤΙμα:, ιiντίθ . προ" 't-!jv οτeΟΥΥύλη'll 

Y
ιiπι~σι. 

( ) &iίρετρoν, -rG={J-vea (βλ. λ . ). 
, &:Ιριι, 1ι ' ί ων. χα: ί έπ. ιiντί {J-ύea. 

&ιίρηθΕ, ΕπΙρ. έπ. ά.ντ! {J-veα{}E,ll. 
&ύρηφι, έπ. /)ΟΤ, τoiί {J-ύeα' έν χρήσιι χιχ! ώ, έπΙρ. 

l:ξω, ιi ·ιτΙθ . τφ ένδο{}-ι. 
&Ιίρίδιον, τ6. ίιποκορ. του {J-velij. 
&ύριον, το, ίιποκορ. του {J-ύeα' μικρ6 θύρα, πυ

λlς, θυρΙς. 
. &iίpfC;, -ίδοι;, -ΙΙ, (ιποχορ. του {J-tιea' μικρό θUρα 11 
παpό~υρoν. . 
&iίρo-xoηέω, μελ. ·ήοω· χ6πτω (κτυπώ) τήν θύ

ρον, όνοίΥω τήν θύραν βιαίως. ΈΧ του 
&iίΡO-K6ηoIί, 0'11 ({J-ύρα+κ6πτω)' ό x6πτω'!l (/)'ιjλ. 

κτυπών) τήν θύραν, ό έπαlτης. 
&iίρόω, μέλ. -ώαω ({J-veα)' έφοδι6ζω μέ θύραν, 

βάλλω θύραν, κλεlω καλώς μέ θύραν. 
&υρσάςω, λα:χων. ά.πρφ. {}-Vf!σαδδο;;''ΙΙ ({J-ύραO~)' 

φέρω η πόλλω τόν θύρσον. 
&υρσo-μi!ινήIί, έι; ({J-vρασr;+μα"η"αι, το& μα''ΙΙο

"μαι)' 6 μαινόμενος μέ τόν θύΡσον, έπΙθ. τoίi BCΊxχoυ . 
δύραoc;, δ, μετά έτεροκλ. πλ'ljθ. τα. {J-ύραO ({J-ύω)' 

ρ66δος έστεμμένη μέ κισσόν καΙ φύλλα όμπέλου 
καΙ μέ κώνον πlτυος εΙς τό άνω άκρον, ην έκ'ρό
του ν ύψηλό ΟΙ λατρευταl τοϋ Βάκχου. 
Έτυμ.: ιiγν. έτυμολ. - !σω; lφοκειτα:ι περί ~έν-η;; 

(θΡ,:/,ΧΟ ' φρuγ ικ'ij;;) λέ~εω;; ' 1I.~τι.i. τι,σι, σιιγγ. τφ λα:τ. 
fustis , *bhud-sis; πσιλ - Νορβ. beyst", (κτυπώ), εΙτCΙ 
μεσ-γερμ. bίisch (ρqπαλOν) (, *bhud-sko-), πρ6λ. πα:λ
γερμ. bOzza.n, ιiΎΎλ-.σσι~. be",t",n (κτυπώ, πλήττω). 
~υpσo-,opέω~ μελ. -ήαω' ψέρω (κρατώ) θύρσον 

.. ., 
11 {J-vea- {J-ιcίαοtl,-σuΥκεντρώνω όμΙλouς διό τοΟ 
θύρσου. ΈΧ του 
&υρσ0-φ6ρoc;, ο" ({J-ύIαO. + φι,_). ό φέρων 

θύρσον. 
&υρσo-Xδρήc;, έι; ({J-VeOOij + "aeij'llaI τοδ "σΙ,_)' 

ό χαίρων (εύφΡαlνόμενος) έπl τώ ΘUραω. 
&ύρωμσ, -α.το., τ6 ({J-ve6ω)' 'χώρος '(δωμάτιον) 

μέ θύρας.- 11 θύρα μετό τών παραστ6δων, τοΟ 
πλαισίου καΙ δλων τών έξαρτημάτων της. 
&iίρών, -ω"ο •• δ (,cι,veα.)' τό έξω της θύρας μέ

ρος, τό πρό της θύρας μέρος, ή εΤσοδσς, τό προ
πύλαιον' πρ6λ. πvλάw. Η προθόλαμος, λΙΧτ. ",trium, 
vestibulum. 

&iίρ-ωΡΌC;, δ, "ι, ({J-ύeα.+&Sρα. Τι o-i'ίeoij)· ό φύλαξ 
της θύρας, «θυρωρός » , · λcιτ . J",nitor. 
Έτυμ.: {J-vρωρ6ι;, δμ'ljΡ. {J-vραωeΟ. < {J-veα + &Sea 

(*Fωeα) (=φροντίς) · πρ6λ . πvλαω,?o. (σ ,ηών. τφ {J-ve
ωgόι; ' , δμ. δυσ-ωρέω (=κάμνω έπlμοχθον φρούρη
σιν), ά.ττ. άeκv-ωeόι; (=6 φρουρός τών δικτύων), 
χηπ-ωeόι; (=κηπουρός, φύλαξ τοϋ κήπου)' πρβλ. 
π~ρx Φωτ. «όδωρείν' όδοφvλαχεί,ll,., αχευ-ωρΟ,. (ό 
φύλαξ τών άποσκευών), φevχτωeό.=φρουρός τών 
νυκτερινών σημότων), ~λή-ωeοι; (=ό έπόπτης rQv 
δασ("jν). 

&ύσαι, ά.πρφ. ιioρ. cι' τοίί {J-ύω. 
&ϋσi!ινόEις, έπ . &υσσ-, εααα, ε,,· θυσανωτός, 

κροσσωτός. Έκ τoίi 
&ύσi!ινοc;, δ ({J-ύω)' ΚΡ0σσός, .φούντα» ιι ίν τφ 

πλ-ηθ . , κροσσοί, κρόσσια, κροσσωτόν κόσμημα U χιιρ . 
!πΙ 't'ij~ α:ίγΙ~o;;. 
Έτυμ. : {J-ύaα,llOr;' {J-vαα'llωτ6,' δμ. {J-vσαα,,6.ιι;, 

{J-Vaaα,llOij (-0.'110 ( ίσιπ. -Qno, π~6λ. x6neo'll0'll : χ6-
neOi, XOleα'llO,: *XOieα)' ' *{J-VaaO •• -0'11 , *fJoV-{J-jo
(πρβλ. *με{J-jο,) δμ. μέοσο., ιiττ. μέσο.) , πρβλ. {J-Va
oo~U1.' (=δονΟϋμαι) <*{J-v-{J--jομα:ι : σχ ',σχρ. dδ'dh",t
(θυελλwδης, όρμητικ6ς)' Βλ. {J-fjμό., {J-ύω.- Kα:τιt 
τινα:~ τύπο, *{J-vrFα'llor; θά πσιρ'ijγεν ιiττ . * {J-ύHα,llOr;, 
π~6λ. ά.ττ. τέτταρε" δμ'ljΡ. τέαααeεr; : σα:νσχρ . ,"'ΙνΙΙ
r",h' 'tuIto;; έε άλλοιι *τv{J-Fα'llο, θiι ε~ι~ε *rv{J-a."or; 

({J-F ) {J- πσιντxχoυ).-Πιθ~νώτσιτ~ δ τόπο" {J-ύα{α)α,llΟΙ; 
έσxrιμα:τΙσθrι έπΙ Τ'Ώ 6iσει τσίi τύποιι *{J-ύααα <*{J-v{J-J'" 
=λεττ. dufch", (δέσμη άχύρων). 

&iίσi!ινωτός, ή, ό,ll ({J-vαα,llόω)'={J-vαα,ll6aιι; (6 βλ.). 
&ιίσ&λα, -ω'll, τά (θύ" Α)' τό Ιερό σκεύη (δΡΥα

να, πυρσοί, θύρσοι κλπ.) τχ ΧΡ'ιj σ ιμσποιούμιναι χιχτα. 
τά , B:;ικχικiι, "λετά;; 11 Βακχ ική λατρεία. 

θiίσία, f, ({J-ύc.o) Α)' ή προσφορά θυσίας η ό τρό
πος τοϋ προσφέρειν θυσία ν 11 εν τφ πλ -ηθ., θυσίαι, 
lεραl τελεταί, προσφοραι.- 11 αύτό τοϋτο τό θϋμα, 
τό σφάΥιον. 

&ϋσΙ.:Jστήριον, ΤΟ ({J-vala)' βωμός, τόπος έν ι;ι 
έτελεί ΓΟ ή θυσlσ. 
&ίϊσΙμος, 0'11 ({J-ύωA)' κατάλληλος διό θυσΙαν. 
&υσσανόΕΙΙ;, έπικ. ά.ντΙ {J-vσαι'll6ειι; (8 βλ.). 
&υσ"ΆC;, -άδοι;. iι ({J-vω Α)' ή άνήr<ουσα εΙς (Τι 

κατάλληλος διό) θυσίαν, θυτική 11 {J-vστά. βοη = ή 
κατό τή\( προσφορόν της θυσlας έκπεμπομένη 
κραυγή 11 {J-vστάδει; λnαι=αl μετό τrjς 8υσίας όνα
πεμπόμεναl εύχαί, αl συνοδεύουσαι τήν θυσlαν 
εύχαl. 
θυσώ, /)ωρ. μΗ. το!) {J-ύ",. 
&ϋτέον, ΡΥιμ. έπΙθ. τoiί {J-Vω- · δεϊ {J-v" ι '11. πρέπει 

νά θυσιόζι;ι τις . 
&iίτήρ, -;;eor;, δ ({J-ύ:ι> Α)' 6 θύων, προσφέρων 

θυσΙαν, θυσιαστής, θύτης. 'Ες 2,j t?U τό 
&ϋτήριον, τό ({J-vrή,? ) '= {J-ii.λα ( ο βλ. ). 
&ιίψαι, (xιxl (}f;ψαι), θύψω, ιi;ψp ιio;;. α:' Χα:Ι μέλ. 

'tc. ίi τυΡω. 
ΘΥΏ (Α), μΗ. {J-όοω' ιiόp_ ~. έθiJσσ.· ιτρκ. τέΗ

χο'- μΞσον, μέλ. {J-ύ;ιoμσ.ι (έ " χρ-ίjσει Y.~Ι ώ; έν.) . 
Π2θrιτ ., ιiop. σι' έτ(;{J-ην' πρχ .. τέ(Joif)μσ., (έν χρήσει χα:Ι 
μετiι μέσ. σrιμ . )· προσφέρω θυσίaν, θυcιάζω, σφόζω 
σφάΥιον διό τήν θυσίαν n ώσ. σ.πολ ., {J-ύω {J-ao'i,-= 
θυσιάζω εΙς τούς θεούς, προσφέρω θυσίαν εΙς τούς 
θεούς 11 μτγν. έορτόζω διάπροσφορός θυσιών' ; ίά
μου? {J-ύω=ήρoσφέρw θυσίας έπ' ~(ιKςιιρί9 τι:' .. ')'4-



μων μου Μ ήιιπ~λaσ ΗΦ IΝιι .. ό" flOVf - δυσιόζω 
IΗσ .. 6μβ"" διό τήν καλήν 6ΥΥελΙαν (διό τός καλδς 
εΙδήσεις).- 11 ΙΙίοον, έχω σφόξει ΟΟμα διό δυσΙαν 
fι δΙδω έντολήν νό σφαΥι:!, διό νό λό&ι μαντεΙαν\\ 
'πομ*νω\;, μαντεύομάί, λαμ66νω μαντεΙαν. . 
Έnιμ.: δμ. Ηοι ΧιΖΙ 6ίοι' IiPXLx'ij ΟΥιμ.' κόμνω τι 

νό KαπνΙσr;ι: λιΖ';. suf·fίδ (*dhν-ljδ)=ύπο6όλλω εΙς 
κ6πνισμα. Τό ρ. χυρ •• Ιν:ιι ιz~,;ό ,ou,;o 't6 · Ιπομ; lHx» Β 
(5λ. χαΙ λ. lJ1ιμ6f).- ΠΙΡιΖιτίρω ΠιΖΡΧΥωΥαι: ίλληνιο't, 
(Hι"'f, ·soι~ (=δυσΙα) (ιiλλ& χ:ι! (Hιo,~ - όρμητικ6-
της), lJ1ιoΙίi, lJ1ιo,άζoι, {Jiίμσ (λιχχ. σvμσ), ';ΡιΖΥ. lJ1ι. 
nte, 611"Jfe'0", lJ1ιnH6~, (Hιo,μof. lJ1ιηn6Aof' 5)., 
κιχΙ lJ1ι"λή, 611μiλ". 
ΘΥΏ (8), μίλ. 6όοοι' ώ, τό (Ηι"οι, 6vYioι (/1 5λ.)· 

ιπΙ πιΧση, 5ιιχΙιx~ ΧΙ'l"ι]Οδω,' σπεύδω έμπρός, φέρομαι 
δρμητικώς πρδς τό έμπρός, έφορμω, έπιπΙπτω 11 ΥΙ
'Ηχω; , προσ6όλλω έξ έφόδου, μαΙνομαι, λυσσω. 
Έnιμ: : 6όοιl λβσβ. 611/ΟΙ «*8otιfIjI» t λιΖΤ. fiirδ' 

πρβλ. Ιων-cητ. φνω ι λι~5. φνΙω' 5λ. ΧιΖΙ 6ovJo~), 
δμ. 6ό νοι «' 6ό"Fοι), lJ1ι"έω( =έπιπΙπτω μετό ΛUσσης)' 
πρβλ. {Jiί"o~ (βλ. λ.) χιχ! ΟιΖνοχρ. dhunδΊI (δονοομαι)' 
βλ. Ημόf' π~6λ. *dhus- ίν,;1ρ lJ1ιϊσ, lJ1ι,ά~, -άδo~ 
(5λ. λ. λ), 6ιιά.ζοι ('H~υx, _6",a .. άΜ,;· ΒιίΗχσι-), 
6ύοθ1σ, 6υιίω (5λ. λ. λ . ) . Βλ. ΧιΖ! (Ηιω Α.- Άμφ6-
ΤΙΡιΖ t!k 6vI» (Α ΧιΖ! Β) civi)xouotv ιiναιμφι56λω, .Ι; 
χοινήν ρΙζαιν, τ;Ι, δποΙιΖ\; πρωτιΖΡΧ ιχή σημ.· ιΙνιΖΙ ή ,;cil 
δρμ!ν ΧιΖΙ 'tιΖρ~,;'tιοθαιι ΧιΖΙ ίπιχχ6λουθο, τιχότη, ή τοϊ) 
χαιΙιιν χιχΙ θυοιciζιιν. 'Άλλοι θιωρο!!ν XIIIptat'ijv ρ. dhus· 
(- όναTJVέω) χαιΙ χωρια,;ήν dhus- ( .... μαΙνομαι, κι
νοΟμαι όρμητικως). 
8ϋ-ώδ"t;,ι~(6Vo~ιΙcJof fι 1&·οι8«, πρ5λ. slι-ώ&"f, 

&vo-ώ&η~)' ό όμοιος πρός δυμΙαμα, i'j ό έχων τήν 
εόι.ιδΙαν δυμιόματος, εύώδης, όρωματικός. 
ΙUωμσ, « .. OS', ,;δ (lJ1ι6ω)' τό καιόμενον ώς δυ

μΙαμα 11 iv ,;ιρ πληθ. όρ:;'μaτα. 
δώ, 84k, ", 'rIto't. ΙΙσρ, 5' ,;οίί .. Ι6ημι. 
8ωlι, ή ( .. l-θημι)· ποινή Ι! 6ωη ΆΧΙΗώ" = ποινή 

έπι6ληδεΤσα ύπό των Άχαιων .- [6ωή' &-6φo~( 
,τιρ, σ+6αιή = δ μή δξιος ποινης ίΧ ρ. dhe ΧιΖ';& 
μετΙπτωοιν *dhδ' 5λ . .. Ι""μι]. 

IUKiu, !ων. ΙΙν,;Ι 6ίiHΙω' κόθημαι. ΈΧ το!! 
δώιιος, ίπ. i~'tI';. Ι'ωιιος, δ, Ιω'ι. ιiντΙ HHO~ 

(6 5λ.)· θέσις, Ιδpa.-. συνέλευσις: 6ιiH6" &c
. πΡός τήν συνέλευσιν. 

Ιώμα, Ιωμάςω, δωμάσιος, ίων. ΙΙντ! ΙαUΜ
ΘΩ-ΜΙΓ:Ξ, ""I'0~' δ' λεπτόν σχοινΙον, σπόΥΥος 11 

χ:ιρ. χορδή, νευΡό, τόξον. - [6ώμ,Υξ πρoϊiπoθδ';ΙΙ 
ΠFωτόΥ. *6αι·μDf. *6αι-μσ'll, *{Joω-μσ: λιΖ';. fu-nls]. 
Ιωμfςω, μιλ. ""ω' μoaτΙζω, ιδέρνωι ι:ιέ σχοιν/ον 

(60ύρδουλα) . 
δώμισυ < .. ό #Jμ,σv κατό KpCισιν . 
δωμ6ς, δ ( .. 16"μ,)· σωρός. 
'Enιμ.: 6αιμ6~=yoτθ. doms, π:ιλ-Υ.ρμ . tuom' πρδλ. 

'ι'ρυΥ. δοvμΟf = cov"oδo~, fIVrHJ." .. O~, 01lμβloισ,~_ 
(πρ5λ. ~ωσσ. dύma = συνέλευσις)' ίΧ ρ. dho : dM 
ΙέΥκοδιδρύω) (βλ. ..Ι-θημ,) , πρ6λ. οαιναχρ. dhinan 
(κατοικΙα), Ιλί .. ~μσ' δλ. χαιΙ -θιιμιί. 
8ωπcΙα, ή (6αιπ.vω)· κολακεΙα, ύπεΡ&>λικι'! πε

ριποίησις, « χόδι'. 
8ώπι:uμα, -σ~o~, τό (t}ωπ.νω)· cxόίδεμα·,KoλaκεIo. 

IωncUΊΙΆΤΙOY, 'tό, ΙΙποχορ, ,;ο!l IJ.ώnaur. II (δ βλ.). 
δωπι:ιίω, μjλ. 'σοι (lJ.ώψ)' κολακεύω, δελεόζω, 

«xαΤδεύt...ι., «καλοπιάνωι. 
δωπιιι6ς, tt, ό" (lJ.ώψ). κολακευτικός, ιχαδιόρης •• 
ιωπlα~ .. α 8π1σ χ:ι,;Οι ΧΡd:ιtν. . 
Ιώπτω, μιλ. -ψαι=6αιnsVω. 
δωρiίιιι:Ioy, 'tό (lJ.ώeσξ)· δωροξ, τεΤχος. 
Ιωρiίιdςω, μιλ. -lοω (lJ.ώeCIf)· δπλΙζω, ένισχύω, 

διό θWpαι<oς (διό δωρακΙσεως).- 11 Υινιχιο;;, καλύ
πτω δι' όμυντικού δπλισμοΟ. 

IupiKo-no!6t;, ό" (lJ.ώeσξ+nο,eω)· .δ ΚΘτασκευ
αστής θωρόκων . 
Ιωρiίιιo-φ6ρoς, Ο". !ων. δωρηιι- (Ο-ώeαξ+φέeω)' 

δ φέρ:.JV (φορών) δωρακο, τεθωΡσΚΙJμένος. 
Ιώρiξ, -ίiHO~, ίων. Ιώρηξ, -"ΗΟΙ;, ό ' ώ;; ΧιΖί νίιν' 

&,nJ.60~ lJ.ώρ"ξ (λα •. Iorica) = θωροξ έκ δ-jο με 
ταλλΙνων έλασμότων, ΠΡοσδΙου κοί όπισθίου (ΧιΖ' 
λουμίνων ""CΊλωy), συνδεομένων εΙς τό πλόΥια διό 
δηλυκωτήοων. 2) τό μέρος τοΟ σωματος τό ΚΟ
λυπτόμενον ύπό TcO θωρακος, τό στηθος.- 11 δ 
δωpaξ τεΙχους, ή έπαλξις, .. ό 6ωράΗιον, τ6 έξω· 
τερικόν ίδ 'ως μέΡος αύτού (Ior rca moenium). 

, Εwμ. ι lJ.ώρσξ, ίπ. ίων. 6ώρ"ξ' 6ωeήοοω·:ιιχναχΡ. 
dharakah, πρ5λ. dhiirάΥatί (κρατεί ν, ύπο6αστόζειν) 
χιχΙ τ&:~ Ι:ι λ. δΡάνος μνημον5Ιι?μί ·,:ι;; λ . λ. 
Ιωρηιιο-φ6ρος, 0'11, ίων. άντΙ 6ωeαΗοφ6eΟf. 
&ωριιιιτής, -ον, ό (QoQJeJfJOQJ)' ό ωπλισμένος διό 

θωΡαΚος, τεbc...ιρακισμένοc;. 
Ιώρηξ, -"Hof, δ · Ιων. x~Ι ίπ . :iντΙ lJ.ώeCIf. 
Ιωρηξαι, ΙΙπρφ. ιio? αι' τoίi 6oιeoI"JfICAJ (8 ~λ.). 
Ιωρήσσω, μιλ. ·ξω (lJ.ώeCIf)· δπλΙζω διό θωΡα 

κος :1 Υβν:χω\;, έξοπλίζω.- Π:ιθΥι ":. Qoω~ήοaομαl, μjλ. 
-ξομα" άόρ. οι' l{JoωeήχQo"ν' δπ ' ίζω έμαυτόν, πε
ρι6όλλομαι τήν πανοπλίαν μου. 11 έν τψ ίνΙΡΥ. 
οημ, χ:ιί μεθύσκω τινό, τόν έξοπλίζω τρόπον ην!'.! 
μέ ποτόν.-ΜΙσον, μεθύακομαι. Έ;; ιχ!Jτοίi ,;ck 
Ιωριιl&cΙς, Ιωριιl~ναι, μτχ. χαιΙ ιiπρφ . · ΠιΖθ. 

άορ, ιΖ' ,;οίί 6αιρήοσω. 

βΩ'!, 6αι6f, ό η 'ij' ζQoν όρπακτικόν τοΟ εΤδους 
των λύκων, χοιν. «τασκόλι •• 
Έwμ.ι {}Φf χιχ-,;« λί~\ν-=δ κατο6ροχδΙζων" πρ5λ. 

ιi:τρφ . Qoώο-θιι, (cτpαπεζωνεινι τινό), ίΧ ~. dhδl' δ). . 
601"'" QIIIIfiIt,;ιxt ίσφιχλμίνη ή ix ,oίi ~oι = τρέχω 
παραΥωΥή ,;ου (ΧΙΧθ' i'ιν ,;ά ζlρoν ώνoμιiαOη ο!ί,;ω ),6ΥΙΙΙ 
,;;ι~ ,;:ιχό,;η,;6, του). 

δωυιιτι\ρ, ·;;ρo~. δ (-θι»tίσσω)' ό Kρauyόζων, 
ύλακτων. . 
Ιωϋμα, δωUΜΆςω, Ιωuμάσιoς, Ιωυμσστ(ις, 8ω ... 

μαστ6ςο 'ijt,;OV όρθοΙ ίων. ,;Ι!ποι :χντΙ {Joώμσ, 6αι. 
μιί,οι Χλπ. 

8ωιίσσω, μιλ. -ξ.' ΙπΙ χυν6" ύλακτω, «ΥουΥΙζωι, 
ΥρυλλΙζω U ίπ! Χώνωπο" 60μ60, 600ζω 11 yινιxιίl" 
ΥραυΥόζω, φωνόζω μεyαλoφWνως.-μ8';' αιΙ", προσ., 
καλω τινα, έπικαλοΟμαΙ τινα. 

80'., Υιν. (Joωπ6~, δ ' δ κόλαξ, ό θωπεόων, πε
ριοοΙνων, cλΟΟ!6ρηc;ι. [πρ5λ. Ήουχ. _lJ.ώψ' d μni. 
-θιιυμσσμσδ ΙΥΗωμ,σο..,tf-· ci,;t. 6ooncvI» χαιΙ Η· 
n..oι' άττ. 6αιnιΙσ' 6αιπ- ιΙνιχι μ8ΤιΖπ,;ω,;. ,;όπο, ,;fj, 
ρ. -,;9), Π8pιιx,oμjνη, ίν ,;φ IIIIy.1to .... .. Ι{hιπσ, β).. fH.μ/JOf] · 



Ι 
Τ6 νΡόμμα τοΟτο όντιοτοιχε' πρός τ6 οημιτικόν'=Ι (YC~J, τό '~ άρχ!κ6 τοο σχήματα, εις tήν Θήρον 

π. Χ., "σον 'J καΙ S . τό όποΙο όμοι6ζοον προφαν"ς μθλλον πρCχ. τ6 σημιτικόν yod παρό πρός την 
όnλrιν κόδετον νΡομμήν τοΟ KλaσσΙKOO Ι"τα. Έν άττικαΙς έπινΡοφατς έμφανΙζεται καΙ τ6 σΧ'ιμα S , 
εΙς δέ τός όρχαιοτέρος ΙπινΡοφός Τ'ις KopIv80u όπα~τ"σι τό σχήματα i ' Ι ,S . Τ6 Χολκιδlκόν 
όλφό6ητον είχε τό σχημα Ι ,τ6 όποΤον καΙ έπεκρ6τησεν δχιμόνσν εΙς τό έλληνικόν όλφά6ητον, 
όλλό καΙ εΙς δλα τό 'Ιταλικό. 
Ό ποροτι8έμενcς π/ναξ παρέχει τό οχημα τσΟ Ι ώ Τ σ τ"ν διαφόρων όλφο6ι\τι.ιν κατό διαφό

ρους περιOOOUς. 

·Ονομα όλφα6ήτου 'Επσχή J(ατό 
Σχημα 

πΡοσέννισιν 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ n. χ. 1.200 Ι 
Ι<ΡΗΤΙΚΟΝ . 1.100-900 2 ~ 
ΘΗΡΑΙΚΟΝ. 100-600 3 ~ 
APXArKON ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ 700-500 (Ι) 

~ IΑΤΤIΚΟΝ 600 ~ Ι 

-------./ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ 600 ~ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ . - Ι 
ΙΟΝΙΚΟΝ. . - Ι 
ΚΛΑΣΣ. ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ Ι J(QI έφεξης -
ΚΛΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Ι καΙ έ:ρεξης -
" Ι, Ιώτα (t!ip. jod), 1:6' δκλιτον, Ινατσν γράμμα 

της έλλην. όλφa6. Ο ώ, ιίριθμη • . ι' == 10, ιίλλ' ,ι = 
10.000. 
Τό cύπονενρc::ψμένον ί"τα» ΙγριiφBΤo πιiν.o.ι πα.· 

ρα.πλιύρω, (χcι! oi)x! 6ποχΟΙ1:ω) 'l:ot! φωνήιν,ο" ίΧα.· 
λat'l:ο δί 6πό 'ι:ων ιίρχ . Γρα.μμα.τιχων πρooYByραμμi"o" 
<adscrlptum) : τώι χαι! oi)x! τφ (ιίχριιϊω,; δπω, ίν 'I:'fj 
KBφαιλα.ιoγραιμμιiτφ YPOΙIf'fj χαι! οήμιρον Ιτι : ΤΩι=τφ, 
'Ο οήμΒρον ίν χρήοει τρ6πo~ '1:0& 6πογΡα.qιομΙνοu lωται 
ηρχ ιοιν ιίπό · 'l:ot! 180υ αι!. μ. L . 
Τό ί B~χόλω, ίνηλλιiσσBΤo μΒ,l:« 1:0t! CI, δνΤΒ&θΕν 

δί . χιχ! αιΙ πα.ριx'l:ηρoύμBνcιι ίν 'l:ot, Xιιpoypιiqι~ι,; πα.ρ
αιλλαιΥα.! ypoιqιIj}v: lri1CIJ ι Τλ1ω, ΒΤ.ι" ι r.ι".:- Τό Ι 
ΙνηλλΟΙσσΒ'l:Ο ίνΙοτί πρό, 'ι:ό C: 10τΙα ι 10':(". Σuχν6τι
ρον δμω, παιρινι6ΟΙλλΒ'l:0 πρό, μήχuνσιν τή, σuλλαι6Tj" 
π. χ. ΒΙ" .Ι '-'" ."'i:. li, iB'''Oi: iCtlOi, KBI,,6i ι ΚΒ' 
,,6i, &ιαl ι &ιιί. naιιαΙ ι na~. Ή χρονιΧή ποσό,l:η, 
(πρo~φaιoι) 1:0t! Ι κο\χιλλιι. 

-(, &'ικτικό" Ιώτα, προσβχολλ!το ιl, 1:ό 1:Ιλο, 
δλων 1:ων πτώσιων τή, δΒιχτιχή; ciν'l:ωνuμΙαι\; πρό, ίπΙ· 
τιισιν 'ι:η\; ί'lνοΙαι_ .ωγ : ονι:οοι, ανι:"ί. τοvτl (λαιτ. 
hicce, hcιecce, hocc;e) -IH8r"ool, ιJ&l, ι:α&Ι' ένΙοτ, 
χιιΙ παι~6ντιθεμ~νιι)ν 'ι:ων μο;Ιων ''1, Μ, μc" ι ΤΟVΤΟΥ(, 
τοvτο~l, τοvτοvμι"l χ.λ.π. · ώα. π~oσ!xoλλίXτι; ίν τίλΒΙ 
διιχ.ιχων έπιρ?: ονι:ωοΙ, ώdl, l"θαΜ. ΟΙ ι!χ 'ι:ων 
ιiνω'tSΡΙΙ) -τύπων λήγον'tΙ_ ιί~ -ο, πρσσλ:χμ6ιivοuν 'τΟ 
I~:pων. " πρό φωνΥιlντο;: ονι:οοι", lKI,,,ool,,, οντω-
01", 'Εν πίΧσι δέ _ot~ 'totou'toI; με,σι .0& ~ΙΙHΙ:. Ιώι:α 
'ι:ύποιlj -Ij λήγουαιι ιlναιι μ:ιχρσι χα.! το 'ιΙζδΤ'ΧΙ, fι~~! .u
'1.όν μιιχρσι παιραιλήΥουαιι βραιχύνδ'αιι: ανηϊ, ov· 
τοΙϊ. 

Έτvμ.: πρ6λ. σα.·ισχρ. r, rm, Ζενδ. r, rt. ό.μ6ρ . 
-r ίν 'ι:Φ ρo-eί (=τ/ς)' ιiμqιΙ60λoν δδ, ό!ν 'ι:ό ·r" ΒΙναιι 
ίΠΙΧ1:Β •. 'Ι (δισι 'l:ot! liίqιων. ,,) Τι ιΙναιι τό Ίαιπ. *im -= 
οαινσχρ. rm' βλ. χαι! rα, ΙΜ. 

lά, ίων. 1ft, -Ιj'=βοη (8 βλ.), lωi! (6 βλ.). 
Έτvμ. ι πρ6λ. έπιφών. ΙαΊ Ι (=δ !), πρό; ίΧδijλω' 

σιν Xoιpii\; Τι χα.! λύπη~' ιη δlναιι 'ti'j, α.iίτη, α'ljμ., ίων. 
'ι:όπο;, πρ6λ. lήiΌi (βλ. λ . )' πρ6χιιταιι ίν niiOIV πιρ! 
περιπτώσιων όνομαι1:0ΠΟΙΤαι,;. Πιθα.νω, 6πηΡΧΒ πρωταιρ· 
χιΧόν *FiFίi. 'ΕΧ '1:0& lά χα.Ι -τό ρ. lάζω. 

Ισ, lης, lδ, Ισν· παιλ. lων. θηλ .• οί! Bl~ civ'tl μlα, 
μιa.i Χ.λ.π. [δι' ituμολ. βλ. ιi ... Bl~ ίν τίλει). 

'ίά, .. οι· ιiνώμ . πληθ. το& lόi (=6έλος), 11 βλ . 
Ισ, τιi, πληθ. τoiί ίον, '1:0 (=μενεξές). 
liίθήσσμaι, παιθ. μΗ. το& Ιάομα •. 
Icιi, έπιφών. 8Ριόμ60u. 
laιδοί, ίπιτ!τ. τύπος .0& ίπιφ. αΙβοΊ, δηΑοίΙντο, 

ιίηδΙιι.ν. 

ΊΑΙ'ΜΩ, μίλ. Ιίί"ώ' ιiόρ. αι '. Ι""α' παιθ. ιiδρ . ιι Ό 
ld"e",,' 8ερμαlνι.ι. 2> τήκι.ι, λuώνι.ι, φαιδρύνω, 
μαλακώνι.ι διό της δερμότητσς 11 μτφρ . (Jovμό" ΖαΙ
"ω=φαιδρύνι.ι τήν ψυχήν . 3> 8ερμαΙνι.ι, φαιδρύ
νι.ι, όνοζι.ιπυpCJ n μΒ,l:« δοτ. πραιγμ., δοκιμάζι.ι άπό
λαυσιν διό τι. 
Έτvμ. ι lal_<l(o]a"jCIJ, ·'s1}jo=ooι·,,,xp. ΙιΔηΥόΙI 

(-θέτι.ι εΙς κΙνησιν, διενεΙΡω, έρε8Ιζι.ι)·- Iάόμα~, 
Ιι1ιμαι (6λ. λ. \ <*isa· jo-: ΙαΙ"φ = &(ιώ : ~ραΙ"ω' Ιίi.· 
ΤI~. Ίων . l"τe6i, πιχρσι '1:0 lων. ώα. Ι"Τ,;Ι, προΙίπο· 
θίΤΒΙ ot}o. ·τό Ιίiτl~" (-τ6 έπόνΥελμα τοΟ lατροΟ)' 



Ιlίμιι' Ιlίoι" (δλ. λ. λ.). Πρδλ. αα.ναχρ. 11· (όναψIJKΤΙKόν), 
lιόΥΑΙI (εΤμaι ζωηρός, δραστήριος), • ΙIΑΙΙ, lsnιftl, 

lίΥ&ΙI (8έτω εΙς κΙνησιν, έξεγεΙρc..ι), Isl,iIh (6KμQToς, 
lόχυρός) (δλ. l.eό" 1), Ζ_νδ. &e§m. (6ργή), λα.'t. 1,1. 
(.1,1. (*.11& (-όργή, Bι~ιότης)' πρδλ. ώα. ΌΙοτeο,,: 
λιθ. Allt,A (π68ο<;, όρμή), δμ. οlμιι (·οlομιι)· 'ν πΙΙ· 
αιν 6π6QI'tα.ι Ια.π. ~. Θίl·. 
1α_lάς .. (''ΙΙΙΚ%Ο,,)' έγεΙρc..ι τήν KρauγιIιν (φι.ι

ν6ζω) ·Ιο.Κ%Ο". 
Ία_ιέ .. , μΙλ. ·';οφ·"'" Ιο.κΧΙΙ,"φ (δ βλ.). 
-Ιaιιιος, δ (ιιί%ω)' μυατηριακόν δνομα τοΟ Β6κ-

χου, ώς; θ_ο!) 'tliv xpoιuyliv χοι! 'ti'j, ΧΡΟΙIΠιίλη,. 2> 
Βσκχικός (όργιαοτικός) 6λαλαγμός. 

ΙίίΙcμfς .. , !ων. IιιΙcμ-, μΙλ. -/oCD(lduμo,,)' θρη
νώ. '~ OΙ~1:0ίί 't6 

ΙίίΑcμίστρια, Ιων. IιιΑcμ-, -ΙΙ. 8ρηνΟΟσα γυνή. 
ΙδΙcμος, !ων. IIίAcμoς, δ (Ιά)' θρηνος, όδυρμ6ς, 

κοπετός.- ΙΙ ώ, ίπΙθ. μελαγχολικός, γοερός, πα
ραπονετικός. [δι' i'tuμολ. βλ. lιi]. 

'1άΙΙω, μίλ. Ι~lώ' ιi6ρ. οι' Τ,,1σ., ciπρφ. Ιfj1σ.ι· 
πέμπω, έξαποοτέλλω IΙΙπ.' ι$".Ιατα χ.ίρα." Ιa~10"
ηπλωναν τάς χεΤρας εΙς τά φαγητά 11 n.el x.aei 
ΔCo"ω" ι,,1σ.=περιέβαλον τάς χείρας δι' άλύσεως. 
2) έπιτΙθεμαι κατ6 τινος, προσΒόλλω τιν6 ι dτ,ιJτι
οι" lιίUΦ τιΜ = έπιτΙθεμαι κατ6 τινος μέ 06ρεις. 
3) πέμπω, έξαποστέλλω.- ΙΙ ιiμ,δ. (iνν.lο.uτ6,,), έξ' . 
aποστέλλω έμαυτόν, τρέχω, φεύγω, σπεύδω. 
Έτuμ, ι Id~lQJ «*l-cί1-JQJ): σοινσχρ. Iy-A,tl (θέτω 

εΙς δόνησιν)' δΙν φοιΙνι,ιχl ~ίνoν 't6 ποιλ-Υιρμ. ΤllΑη 
(πρδλ. Υ_ρμ. ellen - σπεύδε:ιν), ποιλ-σοι'. τliΑη, a. πι
ecιvli, (χοιν. Υιρμ. ·IJiIIAn (*ΘίΘlίιιη, θcιμιο't. ι!ς; -1-
,Χ ,;i'j, ~ •• 1- (-Ι."οι)' βλ. λ. αια. - Κοι,;' l1λλους; 

ΙάUΦ (*o,-oa1-JCD, ·Ii·sl-jo: σοινοχρ . lιι" ιι.Α,ΙI 
(σπεύδω) (.1.,-: Ιλλ. deμή βλ. λ.), .[1:ΟΙ *li-sl-jQ: 
Υ_ρμ. ·.Alj&n (μεταΒιΒόζω), ΥΟ1:θ. S4IJι,ιn (προσφέ
ρω πρός θύσΙαν), πcιλ-Noρ~. ΙΘιi4, ιiyyA-ocιe. seII4n 
(παραδΙδω, πωλώ) ' ·IAIJ4n ιΙνοιl τό ivePT. 'toi! !cιπ. 
• •• 1- 'ν 'tq) Ιλλ. ιioρ. 11.Ι" 'tou αΙeώ (= λαμΒ6νω), 

· οςΙλο, ·loo.1JCD: ocινσχρ. ί.ιιιι (qκοντΙζω). ΑΙ 'tsAsu-
1:CΙtCΙI δμlll, ',;υμολ. ίiν1:lχρόUον.cιl ζωηριiς; . 'Ε, ιχ!ί1:0ίί.ό 
ΙσΙτ6ς, ιj, 6,,· ρημ. ίπΙθ. ,ο!} lιί11φ' έσταλμένος, 

έξaπoσταλεΙς. 

Ιίίμα, Ιων. Ι"μα, 1ΤΟ", ,;6 (ισομιι.)' μέσσν 16-
σεως, θεραπεΙα, lατριιcόν. 
ΙσΜΔCίoς, ο" ('(α.μβο,,)· lαμΒικό<ϊ, γεγραμμένος 

(πεποιημένος) εΙς lόμ60υς (lαμ6ΙKoUς στΙχouς) Π τό 
Ιαμβ.ίο" άι, ο\1σ. = ΙαμΒικός στΙχος. 
Ισμβιάςω, μΗ. -ιάοφ, χα.! ΙσμΙΙςω, μΗ. -/οφ (f

σ.μβο,,)· έπιτΙθεμαι κατό ηνος (οστuρΙζω, κακολο
γώ) δι' lαμΒικώνστΙχων n Υινιχως;, σοτυρΙζω. 
·ΙΑΜΒΟΙ, δ' 06 ~ω xCΙλιΤ,CΙI μετρικός πούς όπο

τελούμενος έκ 6ρaxεΙας καΙ μακρός συλλα6ης j 
;;';.- ΙΙlαμΒικός στΙχος, ό ΙαμΒικός τρΙμετρος Tj 
·sena,lus, χρηοlμοποlηθιΙ, οςό πρli,ον 6πό 1:liv οχω· 
n,lxliv ποl-η1:ιiν Άρχιλ6χοιι χιχ! ΊππώνΟΙΧ1:0" _ΤσcιxθιΙς; 
δμω, _[,οι χcι! _ι, 1:ήν ιi,ΤIXήν 1:ρoιyφδΙcιν. 

Έτuμ.: o!ί~_μΙoι 1:ων ie_νιχθιl:ιιiν μ'ΧΡI αΥιμιρον .
,υμολΟΥlων ιΙνcιl Ιχιχνοποιη'tιχij' XCΙ1:ιί 1:lνcι, (Ιιίπτφ 
(έκσφενδον/ζω)'- χα.,' l1λλους; Ισ.μβο" (·10-, πρδλ. 
ΙαΙ"φ + ·αμβο-: σcινσχρ. ά13g4m (μέλος), ποιλ-Υιρμ. 
anchA, ecnhA = λιχτ. (tibi4).- Kcι1:' l1λλου, Ιαμβο" 
(*F,j·ο.μβο" (=ζωηρόν Βόδισμα) ( Fi" (= Τς, δύνα
μις, βιο.) + -ο.μβο- Ι οιχνοχρ. ό13g4m. - Kcι1:' l1λλους; 
-βο" ι σοινοχρ. gίifl (ζ!δω).- χιχ,' l1λλου, ίαμβo~ (= 
ό*lόζων), πρδλ. Το.ΚΧΟ" (δλ. λ.), ~ χιΧλλlον (lα/, δπως; 
,6 ο.Ιάζω (αΙαl, JιιίζΦ (Jιαl' 1:6 ψfjμοι -αμβο" μΙΙ, 
ιiνcιxιχλ_Τ ιΤ, τήν μνήμην μcι, 'tάo δΤo(J.Ve-ο.μβο", lJoe/
σ.μβο" (χcιΙ ΙlJoνμβα,,).- ΠlθιχνωΤΟΙ1:ΟΙ i) λ. Ιαμβο" ιι
νσ.ι διίνιιον ix eίνη, Υλώοσ'l], (Τσιιις; θΡI.JItΟ-ΦΡUΥlχfj,Ι· 
πρδλ. ,;ήν ~ινlltήν προίλευοιν .fj, λ. [18ΥΟ". 
Ίάν, δ, πληθ. 'Iovcc;, ouνoQp. ίΧ ,ο!} ΊάΦ"r, Ίά

ο".,,' έξ ΊωνΙας, ·Ιων. 
Ιόν_ν, πα.θ. ιi6 , . cι' τΟ!} Ια.I_. 
1λΌΜλΙ, μιλ. Ιάοομιιι, Ιων. Ιήοομιιι ' ι!6ρ. α.' Ιο.

_μfff1, '"ι_08,' 6ε;ραπε(ιω, περιπoιoOμaι, Ιατρεύω, 

.' 

τινά R μ1:φρ. έπαν0ρ8ώνω, διορθώνω, έπισκευ6ζω.
ΙΙ ΙΙ6ρ. οι' lιflJoιι" χcιΤ πρχ, Τίiμιιι, πιΧν,Ο1:Ι ίν n'Jte. ίνν., 
έθεραπεύθην, εΤμαι καλό, cόνέλa6α».- [δι' ι,ιιμολ. 
βλ. Ια/"ω]. 

. Ίίίoνaϋ, δαιρδcιΡΙσμό, ιiν,;! ",ή, Κλ -η,. ,;οσ ΊίiΦ"r. 
'Iάovcc;, πλτ,8. τ06 ΊιίΦ"r. 
""ΠΙΩ, μίλ. 'ψΦ' πέμπω, διώκω Ο 'πΙ βλ-ημιiτων, 

έξακοντΙζω, έκσφενδονΙζω, πυρο60λώ 11 θέτω εΙς 
κΙνησιν' Ιάπτφ denμιιτα=δΡχομαι όρχημότων, όρ
χΙζω τόν χορόν. 2) προσβόλλω τινό διά λόΥων, 
τόν μεταχειρΙζομαι βαναύσως, cκακομεταχειρΙζο
μαι», Βλ6πτω, τινό, τρauματΙζω τιν6.- • ιiμ,δ. (ίνν. 
lμιιuτ6,,)' όρμ", σπεύδω, ταχύνω. 
Έτuμ. ι lάπτφ .[νcιl σχημοι'tlσμός; χιχ1:' ιiνcιλoyΙcιν' 

δ ιiρxcιΤoς; 'tp6no, ζωή, Ιχιl ιiνΤIΠΡOOωπευθή δι& 1:0ίί 
ισοο.ι" (πρδλ. Ήσυχ. c14oo.,,,· lJoνμoνaD-α, , .5ιί
κ"ει"., Ιcιπ. • Ji-j4qv-jO. Σχο, . Ιτυμ()λ. ' δέν φιχΙνε,cιι 
νόι ι[νοιl ou"("( , πρό, 1:& λαι,. j4cio (άκοντΙζω), Jcio ~ 
icD (~έπιτuγχόνω), ~ 1:ό Ιλλ. Τπτομιι,=(κατα6άλ
λω διά τοΟ Βόρους, συνθλΙ6ω).-νΑλλ()1 ,,~ έθεώρη
σιχν ouyy. 1:φ αΙψσ. (δλ. λ.), ιiλλά. ,ό Ιάπτω ~έν s,jo
δοlΙτιχl διά ,ή, 6πιXp~εως; 6ιΧοβως; Ajeqv-.- Ή οιιοχί-
1:lσlς; Ιάπτω: δμηρ. Ιαπετό" (=τό κατακρήμνισμα, 
καθΙζημα), προϋποθί,ιl -n-(qv- πρό ,()ίί •. 
ΊΑ -πν:::, Των. ΊiίηUΞ, ·~yo", δ' δνεμος 6ορειο

δυτικός, χοιλοuμsνος; χιχ! derion". 
Ίάς, -άδο", i)' ίπΙθ . θηλ. 1:0ίί -Iωt" lωνική.- ΙΙ 

ώ, c;Ua. (ivv. γwιj)' γυνή καταγομένη έξ Ίων/ος. 
2) (ένν. ΥΙώαοα ij δ,ιίλ.κτο,,)· Ιωνική διόλεκτος. 

Ιίίσι, Υ' πλ ηθ. ίν. ,ου .lμι. 
Ιοσι, ιiν,! Ιέαοι, τ' πληθ. ίν. ,ου '("μι. 
ΙάσΙμος, ο" <litoμoa)' ό έπιδεχόμενος θεραπεΙ · 

αν, δν δύναταΙ τις νά θεραπεύσι;ι θεραπεύσιμος 11 
εύκόλως καταπραΟνόμενος. 

Ιίίσις, !ων. Ι"σις, -.φ", -ιι <Ιιίομιι,)' θεραπεΙα, 
τρόπος θεραπεΙας, 
·IAlnlw~, -ι.50'" -ΙΙ. πολύτιμος λlθoς. [tΙS;,.jall"pe· 

i) λ. φlJt Ινe1:ιχl νά εΙνlJt1 διΧνιlον έΧ ,ής; Φοινιχιχή,]. 

Ισστί, ίπΙρ. (ιά,,)' κατό τόν Ίωνικόν τρόπον ~ 
διόλεκτον. 
Ίδσώ, Υιν. -60" χιχΙ συν'!)ρ. -ον., i) αάομιιι)' ή 

θεά της '1όσεως, της Θεραπευτικης καΙ της ΎΥεΙας. 
Ίίίτήρ, έπ. Ι"τι\ρ, -fίρo~, δ, ποιητ. ιi'/τ ! lατρ6~' 

χυρ. ό χειρουργός, ιiλλά χοιΙ τινlχως;, ίατρός θε
ραπεύων. Βλ. Ιατρ6 •• 

Ιάτο, τ' Ιν. πρ,. ,οίί Ιάομιιι. 
lίίτoρία, i) (ldτωe)' ή 'τέχνη τοΟ θεραπεύειν, ή 

ίατρική. 
Ιίίτ6ς, ,;, ό" (Ιάομιι,)' lατρεύσιμος, θεραπεύσι

μος, δν δύναταΙ τις νά θεραπεύσι;ι. 
Ιστρι:ίον, τό (Ια.ΤΙ;ρ)' θεραπέυτήριον, χειι;ouρ-

γεΤον, έργαστήριον ίατρΟΟ. . 
Ιστρlιι6ς, ,;, q" (lατe6,,)' ό 6νήκων ., όρμ6ζων 

εΙς ίατρ6ν, 'i'ι ό κατ6λληλος διά τήν τέχνην τΟΟ 
IΟΤΡΟϋ 11 ή Ια.τρ,κ7ι (ivv. τ."""γ ή τέχνη τοΟ Ιατροο, 
ή θεραπευτική. 
Ιστρό-μσντις, -.φ", -ιι (lατeό~μά"τι,,), Ιατρός 

δμα καΙ μόντις, 'πΙ 1:0υ 'Απ6λλωνο, χοι! 'tOIl Άσχλη
πιοll. 

Ιστρός, Ιιιιν. Ι"τρός, δ (Ιάομιιι) - Ισ.Πιe (δλ. λ.)' 
μ-ι:φρ. Ιατeό. κακώ", deriί. Χλπ. 
Ιστρο-τέχν"ς, -ou, δ αατρό" + τ."",,)' ό μετερ· 

χόμενο, τήν τέχνην τοΟ lατρΟΟ. 
ΙσττaτσΙ, Ισττaτσιάξ, ίπιφών. φεο! 6a6a1 ! οΤ

μοι ! 6λλοΙμονον ! 
'ίδτωρ, -oeo., δ, Ιιιιν. Ιιίτωρ, ποιητ . ιiν,;Ι . Ιο.τe6". 
Ισίϊ, XΡCΙΙΙTή δι' -1j, δ χιχλοuμ~νο'" ιiπoxρΙν_,~I, ,;ρ6-

πον 1:lνιί; «έδώ εΤμαι !» c6μέσως !. ' 
'1αuoί, _πιφώνημοι χ«ρΙΙ,' cώ ! ώ!» 
Ισύω, μιλ. -οφ, ιi6ρ. cι' Ιο.""α (a,"jQJ)' κοιμοΟμαι, 

διέρχομαι τήν νύκτα μου D 'Η_lΙθιν, διαμένω Ιν τινι 
τόπω. 

'Eτuμ. ι Ιο.'- ι1ν,Τ *Ιο./φ (·'aFj~· *ο.Ιφ, προς" 
'da •• , πρβλ. Ήσυχ. «μ". ΙKo,μ';/hι".· ,;6 l- μΙΤ8φ'Ρ
e'l] ~Iς; 1:όν ci6p. i'auoa χ«Ι _Ι, ,ό lα.ulJo"ω" (κατοικΙα, 
φωλεό), μ"l,r.lvIJo"ω" (μόνδρα ποιμνΙων), I",au
lJoμ6", Ι"ιo.νoμό~ (-διαμονή, · κοτοικΙα)· πρδλ. o.lί1ι~, 



ιίρμ. AgAnim , (διέρχομαι τήν νύκτα), Awth (τόπος 
όναπαύσεWς) ( !ιχπ. "Autl-. Βλ. δμ. ιi.σ«, «Vl". Ι"ι
cιvI,6S-. 

'ίδφέτιις, -ov. δ (Ιόs-+&φl"μι)" τοξότης. 
lάep8IIV, πιχθ . ιΧό;ι. ιχ' του ίά,"ω (δ δλ. ) 
lαχαίος, α, ο" (l«X17)' ό έκπέμπων εύΜμσυς 

όνο r ωνήσεις. 
lδχέω, μη. -"σω = Ιά"ω' όνοκρόζω, φωνόζω 

«γιούχα., «γΙ0υχαΤζω». 
'ίδxfι, ~ αά"ω)' φωνή, κρσυγή, 6οή ιι θρηνος, 

cτσΙρισμα» n yε~ιxώ; πδς ίσχυρός, όξύς, ηχος. 
·Ετνμ. ι Ια"ή ( *F,Fa"a Xl!t! Ια"Χ17' ποιητ, Ιά"ω 

(*F,Fα"ω) χοι! ποιητ. ι«"Ιω' πρβλ. δμηρ. δνσ·",,"'· 
δλ . χοι! ή"". 

Ίδχιιμα, 'I'0S", τό (Ε«"έω)" κραυγή, Βοή. 
Ίδχω, μaλ. Ι«χήσω' πρχ. Ίαχα, μτχ. θηλ. l«xvi'« 

αά)' κραυγόζω, 6οώ, φωνόζω, πρός έκδήλωσιν χα
ρός ΙΊ λύπης 11 μετ' οιί.ιιχ. " ύμνώ, έξυμνώ, ψόλλω 
ϋμνον πρός τινα.- 11 ίπ! πρ'Χγμ!itω~ , ήχώ, άντη
χώ, όπηχώ, όντιλαλώ ~ ίπ! .ων χυμ!itω'ι Χλπ., 6ριr 
χώμαι, μυκώμαι, ώρύομαι 11 επί πεπυροιχ.ωμίνου σιδή· 
"ου ίμδοιλλομ'νου al~ .ό Iί~ωp, σιςω, «τσιρΙζω •. 
Ίάων, ·O"OS". δ: έπιχ. άη! WΙω,,' έξ ΊωνΙας. 
ΙΙις, yav. Ιων. 'lP,OS", ιiττ. Ίβ,δος, ΙΧίτ. 1P,..,. ~.;; 

1p,S". πτηνόν αΙγυπτιακόν, είς δ άπενέμοντο θείσι 
τιμαΙ, έρυθρόχρουν, της οΙκογενεΙας τών πελαργών. 

·ΙΓ"'Η Τι ΙΥδις, ~ .• γουδΙ., ΙγδΙο..,. 
Έl'Vμ. : *ΙγδΙζω' ΊΥδισμα: λιχτ. iCQ (KΤUπώ)' πρδλ. 

χυπρ. Ι"μe&μi"oι;(Tι Ιχ-)=πληγωμένος' πρδλ. Ήσυχ. 
CΙ"I'Ια' &,,6..,1,&0..,'" «lχμή ( *αΙ,,·σμα· ίχ. ~. &xlk : 
rk , Ik. Βλ. ' χιχ! Ί"l'αρ Ι, Ίξ. 

ΙΥμαι, μτχ. [,1μevoS", π;;χ. τoίJ Ι""Ιoμe&Ι. 
ΙΥνΟιι, ij (yόνv)' τό κοΤλον Τι δπισθεν μέρος τοΟ 

γόνατος, ό ύπό τ6 γόνυ τόπος, λΙΧ •. poples. 
Έl'Vμ. : ίων. IΥΥίι., ΧιΖ! ΙΥννι; (βλ , ,1όνv) (*lr-""w. 

~Ι'l-7";" (= ό εύρισκόμενος έντός τοΟ γόνατος) ' 
*Fa-yYv, (τό fvovTι της έΠΙΥονατΙδος), *Fa- -σιχνσχρ. 
νΙ- (~xωριστά, μακράν). 

ΙΥνΙς, ·VOS". ij=I,lΝVfJ (δ βλ.), ιχΙτ . l""w Τι lyYV"', 
·'δα, Ιων. ·'διι, ij ' δρος έν ΦρυγΙQ έγγύς τf}ς 

ΤροΙας D ώσ. δρος έν Κρήτι;ι .- 11 δένδρον, δόσος, 
ξυλεΙα. 2) ξυλεΙα, κορμός δένδρου: Ίδη 'ιfC&νπη
",οrμο, - ξυλεΙα κατόλληλος πρός ναυπήγησιν 
πλοΙων. [συΥΥ. τφ λιχτ . SilVA). 
ΙδάΙιμος, ο .. αδος)' ό ΠΡοξενών ΙδρCιτα. 

~ Ίδέ, Ιων. ιiντ! ,ήδl' χιχΙ. 
ι ) Εl'Vμ.t l-ιJέ ( - καΙ) (Ιοιπ. *1- δaιχοςt_όν (πρδλ. 
\~νσxρ. Ι-νΑ) + -δ •• π,,6λ. ή-δι' Ιιχπ. • ι ιiν τφ Ιλλην. 

O;'l'oo-t. 'IIiJ..,-t, Όσκ. iz-i-C (=λιχ'(. 11), Id-I-k (-λσι'(. 
Id), λιθ. jί (=λοιτ. ilJe) <*ι "t. 
Ιδε Τι IIi, Προστ. του .100", ιioρ. β' '(οσ *.rdc». 
ΊδCα, Ιω~. -Ειι, 11 <Ιδεί..,)' μορφή. 2) y.νιxω~, ή 

δψις, ή έμφόνισις ένός πρόγματος, ίν iν.tδtοιστολ ~ 
πpό~ τΥιν ΠΡΙΧΥμΙΧΤΙΧό.ητci .ου (λιχτ. specles). 3) φύ. 
σις, εΤδος, ποιότης U τρόπος, συρμός. - [δι' ίτιιμολ. 
βλ. ε1δος). 

ΙδείΥ, ' ίπ. Ιδiι:ιν, ι1πρφ. ~oll .ΙOO" ιioρ. δ' ~oσ 
*.Ίδω. 
Ιδέσδσι, ι1πρφ. τoίJ μΙα. ιioρ. β' .lδ6μ,l", ~oll , *.rdc». 
·Ιδεσκον, ίων. ιiντΙ .100..,. ιiop. β' τοll *.Ίδ~. 
ΙδΙω, Ιων. 'rποτ. oςou .100", ιioρ. δ' τοll -.Ίdc». 
Ιδιιαι, _πιχ. δ' Αν. 'rno't. τoίJ .Μ6μη", μΙσ. ιioρ. δ' 

1:011 .... ιοδω. ' 
Ιδιισώ, ιiv't! .I~σω, δωρ. μΙλ. τoίJ .rdc». 
Iδlq, βλ. ΙΟδιος. • 
lδιαΙτερος, lδισlτατoς, συΥχΡΙΤ. _σιΙ 6πaρΙ. τοll 

Ίδ,ο,. έσχημ~τισμ. ax του ΙδΙ~. 
Ιδιο-βουΙεύω, μΙλ. -σω αδ,ο, + βoν1eVω)' όκD-' 

λ0υ8ώ τήν ΙδΙαν μου (Ιδικήν μου) povlit.., (αυμ6ου. 
λήν, σκέψιν), όκολ0υ8ώ Ιδικόν μου δρόμον, πρόπω 
δ, τι έγώ κρ/νω καλόν. . 

·1"'101, α. ο" χαΙ ,-ο" -9'" Ιδικός μου, όνήκων 
εΙς έμαυτόν, ΙδιαΙτερος, πΡοόώπικός, Ιδιωτικός (λΙΧτ. 
privus, prlVAtus), ιlντΙθ. τ' δημ6σιοg; 2) Ιδικός 
μου, ότομικός μου, cκτημό μou», ι1ντΙΙ. τ' clUd
~,aos Ι " rcJi6tι- fj '" Ιδ .. -αΙ Ιδιωτικα/ μου ' ίInoat-

σεις, τό lδωΤΙKό μου συμφέΡοντα. 3) ΙδιαΙτερος, 
Ιδιόζων, ίδιόρρυθμος, χωριστός, διακεκριμένος 11 δ
θεν, άλλόκοτος, παρόδοξος, παράξενος .- υ ~oτ. 
lδΙ/Ε ώ, ίπΙρ.=κατ· lδΙαν, Ιδιαιτέρως, χωριστό, ι:1.ντΙθ . 
τιj\ δημιιoί~ IIΙ"'~ φe • ..,ό, = μαι<iράν (χωριστό) όπό 
τός αΙσθήσεις μου. 2) διό λογαριασμόν μου.-ΙΙΙ 
ιiνώμ. nιxpoιOa't. lδιαΙI'.ρο" Ιδ,ιχΙταl'ο, (εσΧΤιμΙΧτισμιΙνιχ 
ίΧ τoίJ ΙδΙ/Ε). 

Έl'Vμ.t Ίδιο" δοιωτ. χ, λ. Fld,o,: σιχνσχρ. νί (<<χω
ρΙζοντας»)' -δ,ο, πρόσφ. επιθ: "α{}' idi«1I X~1:' ιi~ιx' 
λογΙιχν πρό~ .ό χ«{}' i«vl'ό" Τι "αθ' l"aol'o".- Διόι 
τΥιν aurravatιxv τοίί σιχνσχρ, νί l3λ . • '1"00' ίν τΙλδΙ , 
Πιχρ!iΥωΥΙΧ: Ιδ,άζω (=εΤμαl κατό μέΡος Τι μεμονω
μένος, ζω κατό μέρος), lδι6ω (=δΙδω ώς Ιδιοκτη
σ/αν), Μ,ώεη,. 

lδιo-σuy-ιιρCίσfα, ij (fd,os-+ΣVyκecιoa, τοΟ -,1Χ.
eά""vμ,)' ή lδιόζouσα κρδσις Τι ή fξις τοΟ σώματος. 

ίδfω, μελ. -tσω' ιiόρ. οι' ΊδΙσα (IOO,)' Ιδρώνω, 
Ιδρώνω όπό τόν φό6οΥ' έν τψ πεζφ λόΥφ Ιδe6ω (8 δλ.). 

Ιδίως, ίπΙρ. του 'ldIOi' Ιδιωτικώς. 
lδιωτcΙα, Υι αδιωι'ιιίιω)' Ιδιωτικός Β/ος, Ιδιωτική 

ένσσχόλησις. 'ΕΧ του 
lδιωΤΕύω, μέλ. -σω (lδ,ώl"7')' ζώ ώς Ιδιώτης, μή 

όναμειγ\,υόμε\,ος είς τήν διαχεΙρισιν τών κοινών. 
- 11 δέν έχ,-, έπαγγελματικός γνώσεις, δέν άaKώ 
έπάΥγελμα, εΤμaι άνθρωπος )00 λαοΟ. 'ΕΧ τοσ 

lδιώτιις, -ov, δ (ίδ,ο,>, ό ζών 8Ιον ίδιωτικόν, μή 
οι:ιμμετέχων είς τό πράγματα της πόλεως, ίν ιiν
τιθΙσει πρό, τόν ΧΟΙ1:ίχοντιχ ~ημoαΙ~ν θΙσιν n ιiν ιiντιθί
σΒΙ πρό;; τόν στρατηγόν Ιδ,ώ"1i=όπλοος στρατιώ
της 11 ώσ. Ιδ,ώl,ης = πολΙτης ώς άτομον, έν άντιθέ
σει πρός τήν πόΙι".- 11 δ μή όοκών έπάγγελμα, ό 
άνθρωπος τοΟ λαοϋ: 1«l'ρό, χιχ! ΙδΗ';'l'η, = Ιατρός 
Τι Ινας όνεπάΥγελ τος 11 ποιητη, Τι lδ,ώπrι; = ποι
ητής Τι πεζογράφος n μιι-ιόι Υεν. πρciγμ. , ό άπειρός 
τινος, ό όνΙδ~oς είς τι, λιχτ. expers, rudis. 2) χιχ
θόλου, άπειρος, όμαθής, όπαΙδευτος.- • Ιδιώl'αι 
=01 συμπολτταΙ τινος, ιiντΙθ. ΤΦ ξΙ..,ο,. Έ; σι~τoίi τό 
Ιδιωτικός, ". ό" (lδιώl',I,)' δ όνήκων εΙς lδιώ

την, rϊ ό όρμόζων εΙς (ό κατόλληλος δι') Ιδιώτην, 
άτομικός, .ίδιωτικός., ιiντΙθ. τψ δημ6σιοg. 2) κοι
νός, άσημος, πρόστυχος, «τιποτένI0ς«, άξεστος, 
άδέξιος. 
Ιδμεν, Ιων. χιχ! δωρ. ι1ντΙ 'ισμe". ιχ' πληθ. τoίJ οΙ-

dα.- ,ο ίπ, ιiντ! .ΙδΙ..,α,. ιiπρφ. του oldα. 
Ιδμεναι, ίπ. ιiντί .ΙδΙ..,«ι, ιiπρφ. τοίί 0144. 
lδμοσύνιι, ~. γνώσις, έμπειρΙα, δεξιότης. 'ΕΧ oςoίJ 
Ιδμων, Ο". yav. -0"0' (idμe"aa=.lιU'IfC&I)" πεπει-

ραμένος, εΙδήμων, ήσκημένος εΤς τι.",", [δι' ίτυμολ. 
δλ. ε1δο,). 
'1"'ΝΟΏ, μ4λ. -ώσω' κάμπτω, κυρτώνω, λυγΙζω; 

-πιχθ. γΙνομαι εΙς δύο, λυγΙζω, κόμπτομαι, κυρτοΟ-
μαι, ΙδΙQ λόγ~ άλγους. . 

Έl'Vμ. Ι 1&..,6ω (*FaδY6,. Ιοιπ. *vld-no- (κυρτός): 
λιχτ. vlquIus (ΧΙΧλciθt πλ!χτό), σoινσx~ . νedά- «Ιοιπ. 
νeldδ 'Ij *νοldδ)=πλεγμένη σκούπα; ~ !ιχπ. ρ. *veld
*vld- _Τνιχι 'π'x~ιxσι, τ~, ~. "vei-, νΙ- (στρέφειν, 
δένειν, πλέκειν) ίν τιj\ σοινσχρ. νάΥΑΙΙ (πλtKειν), 
λιθ. νejύ, λΙΧ1:. vrdulus. 

Ιδνώ8ιι.." πΙΧθ. ιiόρ. ιχ' τoίJ lδΥ6ω; 
Ιδο'ατο, Ιων. ιiντΙ ΤOO '''1'0 , Υ' πλ ηθ. Ei)xt. ιioρ. δ' 

~oυ *εΊδω. 
Ιδοίσα, διιιρ. ΙντΙ IOOw«, θυλ. μ~x. ~oρ. δ' τοίι 

*.Ίδω. 
Ιδον, ίπ. ΙντΙ .100 ... οι' Ι·ι. χιχΙ Υ' πληθ. ιioρ. δ' τoίJ 

*.Ίδω. 
"1"'01, -.os. τ6' Ιδρώς, άφ!δρωσΙζ. 2) ύπερ60-

λική ζέστη. 
Έl'Vμ.: Ιων. Ιδα,' δμηρ. χ.λ. lδΙω (ίοιπ. -Ijo-: οιχν

σχρ. svldyAti, ποιλ-raΡμ. swlzzu' ιiττ. ιiόρ. έξ-tδΙαα), 
-ίδρώs-. ·ώτο,. δμ. δο •. lδρφ, cιΙτ. Ide6II (δμ. <r-, 
ιiττ. <r-' λιισδ. Ί~), ίπaχτετ. ίΧ του *ideo- {σαι, 
κιχ.' ιiνιxλoyΙιxν πρό,· 1:6 .veώι;. -ώι'Ο" ldeώoo ( 
*ldρω[σ)-jω ι αιχναχρ. svIdye,_ sve'de (Ιδρώνω, έξ
ατμΙζ'ω), λcιτ. Si1dor «*soldos, ·ινoldδl), ιiyyλ-ας. 
swάtt,ιι:cιλ-αcιe. Iwet, _λ-ΥΙρμ. swelz, λι~'(. swldrl 
(ΙδρώQ. 



ιw, ΠρΟΟ'τ. τοll ιUo. ι!ορ." tlUJI". τοll *.r,..
Ι .; ίιτΙρ. δμφ, Υρι.tφnοιι ι 
Ιδού-νό! κυττα!, «ΙδoU με ι. Ι δτοιν δΙδΊ/ τΙ, ΤΙ; 

νό ! «πόρ το 1,. 2) καλό! δπως 6έλεις! δπως όγο
πQς! 1&0,., ,.' 8Hιcι~0_μόλιατα! τΙ λόγος; άνό· 
6εuτo κρασΙ! . . 

'iδpCIa, Ιφν. lδΡCΙ .. i'ι Iδρf .. , 'ιι <'1(Ι'ι)" γνώσις, 
έμπειρΙα, πετρα, δεξιότης 11 1&l1a/u noUμo.o'.;= μέ 
έμπειρΙαν εΙς τ6 τοΟ πολέμου. 

Ιδρις, Υεν. f&Il,or, ΙΙΤ1:. r&eaC»f, 6, 'ιι' o~. Ιι!e., τ6 
CΙ&μa'lla. = _lιU'IIoιι)' fμπειΡος, εlδι'ιμων, έπιδέξιος, 
πεπειραμένος Ο ώς; o~σ. fdΡ'Γ-'προνοητικόν πλάσμα 
-μυρμηξ. [lΙι' _τυμολ. '-'λ. οl&ι xor.! _1&οι]. 

'ίδρός, δ, ιτοι ητ. ΙΙντ! ldι!ώr. 'Ee oι~τol) τδ 
lδρόω, μ.λ. Ιdρώασι <Ι&ρ6,,)' Ιδρώνω, ίιφΙαταμαι 

όφΙδρωσιν, γενιχως; μιν ΙΙπό τό ΠΟΙΙΥνΙδι, clλλdι xor.! ΙΙπό 
τδν Χ6πον i'ι 1:όν φόf.iον. Τό ρi'jμοι 'tol)",o, ώς; χοι! τό ΙΙν",Ι· 
θ8τ6ν του eιy6ΩI, συνοιιριΤτor.ι clνQ)μ:iλQ)' .Ι, σι χοι! φ 
clvoτ! εΙ, 011 χor.Ι ο. (ώσεΙ ίΧ τιίπου l&ecίΩI), δθβν Υ' πλ'ljθ. 
ίν. ldeώoa, Υ' Ιν. E~τ. lde~, θηλ. μτχ. ldeciOII. 

Ιδρiίμα, ·ΙΙΤΟ'" τό <lde"'ΩI)' πδν τό lδρυμένον, 
οΙκοδόμημα 11 ναός U δγαλμα Η άνδριός " rdevμII ιι6-
"ω,,=στήριγμα, προπύρνιον, της πόλεως, cb, τό 
λοιτ. columen rerum. 
Ιδρύδησαν, Υ' πλη8. ποιθ. clop. 1:01) ldι!"'oo. 
lδρϋτέον, ~ημ. ίπΙθ. 1:0i) Ι&ρ1κσ' &ί Ιδρ"'.ι'll-πρέ· 

πει νό lδpur;ι τις n πρέπει νό έγKαινιόσr;ι τις τήν 
έγκατόστασιν ένός άδριόντος.- • ποιθητ. ovx ldev
Τι!Ο1l=δέν πρέπει ν6 μεΙνl] τις άργός, δπρακτος. 

lδρίίω, μΗ. ·ναοο· ΙΙ6ρ. οι' fdρtJαιι.-Πor.θητ . ιiόp. οι' 
l&ρ~fhι'll (xor.! o~x! l&IlV1lθtr'll)· π~x. fdetJμII' (Τζω)' 
ί~.ργ. μaτocf.i. ",ουΙζομιιι, Βάλλω (ι; κόμνω) τι(νό) ν6 
κα"lήσr;ι : Ιδρνοο ατριιτ-ι". = ένκαθιοτώ (τοπ08ετώ, 
τό βάλλω νό στρατoπεδεύσr;ι) στρότευμα.- Πor.~. 
κό8ημαι, παραμένω άδρανήςlΙμτχ. ποιθ . :tpx. ldev.UΈ
.. ο" ... σταδερCJς ένκατεστημένος, σταδερός, άκλό
νητος, άσφαλής.- Ι στερεώνω, Ιδρύω, έγκο8ιστώ, 
στήνω 11 έγεΙρω (Ιδρύω, στήνω), όγόλματα ι; όνδρι
όντας, κα8ιερώ, όφιερώ, ναούς.- Μ!!σον. μετ~ ποιθ. 
. ;τ;;χ . fdevμII" έγεΙρω, κτΙζω, Ιδρύω, τι δι' έμαυτόν. 
- 111 τοποθετώ όσφαλώς, έγκα8ιστώ, τινα έν τινι 
θέσει : W Αρ" Ιμφύλιο'll Ιdρ"'ω = εlσόγω έμφύλ . 
πόλ.- Ποιθητ. ΠΡΧ. Ιδρvμαι = κείμαι, εύρΙσκομ :- ι ιι 
ϊdι!lIμιι •• Ις τόπο'll = καταστσλόζω καΙ έ-Υι<α8ίστα
μαι είς τι μέρος.- Μέσον. έγκα8ιστώ τί(να) χόριν 
έμσυroϋ.- [lδρ1κσ (*sedrujo, _, Ιor.π. ~. sed: lζο
μιιι' '-'λ. xoιl ,ζω]. 

Ιδρώ, ΙδΡΥ, Ιιτ. civ1:! ldeιϊna, l&eιϊna, ΟΙΙ1:. χor.Ι 
~oτ. του Ιδ;!ώς. 

ΙδpVιιν, E·jxoτ. 1:01) Ιδρ6σι. 
lδρως, -ώτος, δ' έπ. ~oτ ; χor.Ι or.!τ. l&ρφ. l&ρώ (1. 

δος)' «ϊδρt.Jταςι, «Τδρι.ιςι, 15ρώς, όφΙδρωσις. 2) ή 
έξΙδρωσις δένδρt.Jν, ό χυμός, κόμμι, ρητΙνη.- 11 
μτφρ, πον δ,τι κερδΙζει (άποκτςι) τις διό τοΟ lδρQ
.TOC τοο προσώπου του. [~ι' έτιιμ?λ . ΙSλ.Ι&oς]. 

Ιδρώσαι, e'ljA. μτχ. πρχ. του Ιδρ6ω. 
Ιδυία, '1), ιπ. ΙΙν:ί εlΔVία. θηλ. μτχ. τοl) 01&ι Cf.iλ. 

• ... δω). εν ττί φp~σε ι l8vlrιoc ιιριιπΙδ,ασ •• = μέ έμ
πεΙρους φρένσς, μέ εμπειρον δIC.vοιαν. 
ίδω, έπ . Ίδωμι, 'flt?τ. ιiop. 11' εΙδον του *.τcJιιo. 
Ιδών, Εδονσα. Ιδ6 ... μτχ. άορ . ΙS' του * ... δοο. 
ic, ίΕν, ίπ. γ' εν . π;;τ. του εΙμ •• 

. , ίΕΙ, γ ' 4ν . Ιων. xor.l ιiττ. π;>τ. του Τ"μι (ώσ.! i, ίν. 

.εω). 

'Είη, ιπ. ιi 'ΙΤ! Το" Υ' tv. E~xτ. του .1μι. 
Ic'C;, ΙεΊσιι. Ιέ .. , μτχ . έν. το!) '"μ •. 
'Είσι, έπ. γ' πληθ. το& '"μι. 
ΙΕμαι, μίσ. xor.! ποιθ. εν. '1:0& '"μι. [δι' 'τυμολ. '-'λ. 

Τ"μ. ]. 
ΙέμΕν, ΙέμΕναι, Ιπ. clντΙ Iέ.-ιιι, ΙΙπρφ. του Τ"μι. 
IέμΕνος, ", ο .. , μτχ. ποιθ. έν. του Τ"μι. 
ΙΕν, ocΙ0λ . ΙΙντ! Τ.α ... , γ' πληθ. πρτ. του Τ"μι. 
Ιέναι, ΙΙrτρφ. 'ν. του εΙμ •• 
Ιέναl, ιXι:~φ. i't. του '"μι. 
IcρQκίσκος, δ' ()πσχορ . το') Ιέρaξ' μικρός Ιέραξ. 
"Ε'ΡΑ!, ,iίocoS', !ων. Ιέρηξ, χor.Ι συντι ·ψ. rl1,,-', -,ΙΗΟ", 

6' Ιέραξ, «νερόκιι, «νέρακας-. 2) εΙδος Ιχβυος. 
'Enιμ., πρδλ. 'Βουχ. «(δω;>.) paleOH.'· ΙΙeΙΙΗa,,

' (jι.aτdι ~τor.χιστιχfl' Υρor.φfj, _ι ιiν",ί • μ.τι!ι τ? P-F),II 
ώ, πρό, τ~ν oyav. l8IJ·iHOr, πρf.iλ. ΙΙ'~HO": *nl-θo", 
συνor.Υόμ.νον .. τοl) n/(Joαw' τό πρ6σφ. -αΗ(Ο)- .Ινor.ι 
'ΙΤΙΤΟΙ1:.: laeIιS' m. 
IcpάoμaI, Ιφν. Ιράομσι, πor.θητ: εΤμαι Ιερεύς ή 

Ιέρεια. ' 
IcρQτc'a, 'fι aaιcιτa1κσ)' τό ύπούργημα τΟΟ Ιε

ρέως, ή lερωο{ινη. 
ΙcρΙΙτcuμα, -στοι, τδ (Iaιστ'Vω)' τό ,lερατεΤον, 

οΙ lερεΤς, ό κληρος. . 
IcpiTcUΩ, μiλ. _ (lae.v,,)· εΤμαl Ιερεύς ι'\ 

Ιέρεια. ' 
IipcIa, 'ιι, ι.". 'ΡCια' θηλ. του l.ρ.ύ". 
Icpciov, lQ)V. Ιcρι\ίον i'ι Ιρ~ίoν, τό (1'116,)' 

ζι!ιον πρός etισΙαν ι'\ σφαγήν, 80μα U γινιχω" πδν 
σφοζόμενον ζώον. 
Ιcρcύς, 'Ιιιor; Ιων. Ιρή", ';;ος, δ (Ιερός)' ό έπι

τελών τός 8υσΙας lερευς, Μτης. 
ΙέΡCυΤO, clvoτ! Ιaesύετο, Υ' Ιν. ποιθ . πρτ. του 
IΕΡΕιίω, Ιφν. IΡCιίω, μΙλ. -αω' <Ιερ6ς)' πρoσφέρt.J 

θυσΙαν, 8υσιόζω, σφόζω διό ~υσΙαν. 2) σφόζω, 
κρεουργώ, διό συμπ60ιον.- • ciμ'l:f.i. εΤμαι Ιερεύς. 

IΕρή, 'ιι - ιεριιιι. 
ΙΕρΙ;ίον, τ6, Ιφν. clv",! Ιaρ.ίΌ'ΙΙ. 
IEρfα, 'ιι. ciOΤ'l:. ποιητ. τιίπο, «ντΙ ΙΙρ.ιιι. 
IΕΡΟ-ΥΙδφΙιι6ς, ιj, ι,'ΙΙ <l'eIι~+,.AVφΙO)' συν. χοιτ. 

πλ'ljθ. τdι lago,.All'P.Hιl (ένν. ,.edJI.uιιrII) = τ6 παρ' ΑΙ
γυπτΙοις έπl ΜελΙσκων iΊ δλλων μνημεΙων γραφό
μενα Ιερό σύμ60λα πρός fκφρασιν διaφόρt.Jν 
έν οιών. 
ΙCΡΟ-Υραμματcύς, -eιoS'. 6 <Ι.ρδς + Ύραμμιιτ.vr)· 

Ιερός γραμματεύς, -l)oor.v 11' οδτοι χor.τωτέρoc ",ctet; το!) 
AίΎ"rτΤΙ~1(oίί ' χλήρου. 
IΕρο-δόιιος, 0'11 aaelJr + ιUxoμιι.)· ό δεχόμενος 

θυσίας. 
IΕρ6-δϋτος, 0'11 (Ιερι,,, + -θVω)' ό όφιερωμένος 

εΙς 8εόν, ό ώς 8υοΙα προσφερόμενος n E.g6{hro" 
κ .. ιι .. Ος = καπνός προερχόμενος έκ θυ::ιιών . 
IΕρο-10Υέω <Ι.ρ6ς + λέ,.ω)· συζητώ περl Ιερών 

ΠΡΟΥμάτων. Έ, or.'Jτοij τό 
IΕρο-ΙΟΥίσ, Ιφν. lροΙοΥιιι, 'ιι' μυστηριακή νλώσ

σα 11 όμιλΙα nEPllEPOV πραγμάτων. 
IΕρο-μιιν(α, 'ιι, Τι IEρo-μ~νια, τιΧ (Ιερο" + μ;''ΙΙ Τι 

JItl",l)' Ιερός μήν, Ιερό περΙοδος τοΟ μηνός, τ. !. 
αl ήμέροι κα8' δς έτελοϋντο αl μεγόλαι έορταl 
κα1 διεκόπτοντσ αl έχ8ΡΟΠΡοξΙαι. 
Ιcρο-μνιιμονiω, μ.λ. -ιjαω' εΙμαι l'eoJIνIιμαw. 

Έχ τοί! 

I~ρ~-μνήμων, -0,110". δ a.ρι,g+μ"';μω'll)' ό έν τι:\ 
μνημr;ι διαφυλόσσων πδν δ,τι lερόν.-- 11 ώ, ο')σ., ό 
lερ ::-γραμματεύς (ό Ιερός ίιπομνηματιστής, όρχειο
φυλαξ), 6 στελλόμινo~ μ.τι!ι τcιυ ΠυλαΥόροll .ι, τό clμ
φιχτυ(.νιχόν Συνίδριον ί, Ιχ:iστη, 'ι:ων μιτ.xoυσιiν τοu
του πδλιων. 
IΕρ6ν, τ6' Ι\λ. Ι.ρΟςΚ. 
ICpo-viKIIC;, -011, α.ρι,,, + .rκcίω)· ό νικων κατό 

τούς lεΡού<i άγώνας. 
Ιι:ρο-ηοιοι;, 011 (lερι,r+nο.έω) · ό έπιμελητής lε

ρων τελετών (λor.τ. sAcrificulus) 11 Ι'Ι Άθ'ljνc:ιι~ Ιcρο· 
no&o, -l)ooιv δέκα δρχοντες, ~ι~ έ; έΧiστYj; των διiκoι 
<fυλών. otOΤLvt, ίπίf.iλεπον μ'ljπω;; τιΧ πρό; θ!)~ίor.ν ΠΡΟΟ· 
ριζόμενor. ε!χον ίλιίττωμιί ιι (μώμο'll, ~ιό 8χor.λουντο χor.Ι 

μωμοακ6πο.). 
ίΕρο:-ηρι:ηής, i" (Ιιρος + πρέπω)' ό έμπρέπων 

εΙς Ιερόν τόπον, σεβόσμιος, Ιερός. . 
"ΙΕΡΟΊ, ιί. ό1l, χor.Ι ·6 •• -ό .. • Ιων. έπιχ. χοιΙ lρόc;, 

ή, 6'11' ΔιιΧ τΤιν χοι",ιί τινor.ς 6οισιχΥιν "οι Ι π"ωτor.px,ιY. ·~ ·' 
σημ. (ζωηρός, άκμαΤος, Ισχυρός) ελ. έτυμολ. laeo, Ι 
χοι! 1II.- ό άνήκων i'ι fχων σχέσιν πρός τούς 
8εούς, λατ. SAcer. 2) Ιερός, κα8ιερωμένος, κο8 · 
ηγιασμέ-νος, 'πΙ πor.ντό, τόπο!), πρ:iΥμor.τος Τι προσ. τε-

, λουντο, ΙΙπό την προστor.σΙor.ν του θισϋ 11 lιιρΟ. Ηιιί ο
α.ο,,- SAcer et prof4nus (f.iλ.6σ.ο,,).- 11 ώς; 0!J).: 
1) l'e'6 •. Ιων. le6'11. ,1:6' ναός. 2) Ιιιριί, !φν. Ιριί. 
,CΙ' αl προσφεΡ<ιι.κναι euόΙαι, θUματα: l.eιl QΙ'ω 



- λατ. SACrA f_c.r. 1'1 OρeΓAΓI - προσφέρω δυο/αν, 
eυσ.6ζω n μι θ' δμηρον, τό έντδσ8ια τοΟ θύματος II 
δθιν, ΟΙ οlωνοll Ύινικω;, Ιερά πράγματα, τελεταΙ, 
lε:ρουργΙαι (λατ. S_CrA).- 111 είδιχαΙ cppriO'I~: 1) lι
ρσ "όοο, = ή tπιληΨΙα (χυρ. ή ήγιααμένη, τ.Ι. ή με
γάλη καΙ μυατηριώδης) . 2) Ι,ριi dδο, = ή πρός 
Δελφούς δγουσα όδός (οΙονιΙ ι)Υ,ιιομ",,) 11 ώα. ή 
δη' Άθηνών εΙς Έλευοίνα δγουσα. 3) l_ρσ τρ,ή
"' = τό Ιερόν πλοΤον (ή ΣαλαμινΙα 1'1 ή Πάραλος) 
τ6 άποστελλόμενον ύπό τών Άθηναlων εΙς Δηλον. 

'Ετvμο'λΟΥ'Ηά: Ι Ιμ'l)ρ. Ιερός (= Ισχυρός)' *h,CI
~, *lοιιρο, = σχνσχρ. ίsίrά-h (γενναΤος, άκματσς) 

(Ιαπ .• 15ΟΙΓΟ-$· (πρ6λ . τι%. όν6μιι',οι ,ων πο,οιμών Ν Ιοτeο, 
(*/sro- χοιΙ 't'JU ,Κελτιχου /ιδoΓcι (= ό όρμητικός)' 
πρδλ. χοιΙ -τ« Ιάομιι" lαl"ω χιιΙ τ:Ις 6π' α!ί,ά. «:ιοιφε
ρομ'ναι; λ.- 11 !ω 'ι-<iττ., cipx., κυπρ. Ιερός, δωρ. 
",λ.π. ΙΙΙllό" λισδ. 1ρο; (χιιΙ ϊρευ" leή,ον), ~ων. leo, 
(-δΥΙOC;, Ιερός)' [Ιρο; Ιρος ( *lορός: [αρος ( *lhα
,.,. "'/S-8ro-s ... αανσκρ. dhν'asrό-h: cιhνcιsίrό,-h 

(διε:οκορπισμένος), mcιndrά-h (εύχόριστος): mcιdj: 
Γδ-h (τερπνός, εύχάριστος):' ο, ... δρΟ; ( *ο, ... ρός: 0'
_ρδ, (=Βλα&:ρός).- κοιν. έλλ. *h,αρός, *Ιοαρό,: 
δμιiρ. erus=='diis (θΙΙμ. eru (*CΙiSU-), όσΥ. . CΙiSUSi$ ά:ρχιρ. 
πληθ. (=scιcrificiiS), CΙίιO' δοτ. nA'l)fI. (=diS), Olι:ιλαχ. 
eSCΙri5trom (=scιcrificium) καιτ' <X~αιλoy. πρό; τό 
Έτροιισκ. cιescιr (=θεός), όμβρ. esou:>- (θεΤος, ' lε· 
ρός), ποιλ·αοι!;., πχλ-Υιφμ. era « * CΙίZδ) = τιμή, εΙτα 
Ύοτθ. cιlstcιn (σέΒομαι), ασιναχρ. rde' (=Ικετεύω)' βλ. 

καΙ ιιϊδομα,' Ιαπ. ρ. ·cιί,-, *ίι:- 111 'ϊερο-;' (F, .. 
ρ6ς), δωρ. Frαeo, (έν Άλχμ. ciπ. 26: ά'λ,π6ρφυρο; 
F,aed, όρ"". Τό Ι,ρος 'tc;u,o Ιχει πρό; τό ϊ_μα, 
(Ft,μα,) οΤαν αχίσιν Ιχει τό δr_ρός πρό; τό δΙεμα,. 
Βλ. x'.l:! ϊεμα, έν τφ Ί"μ,; Ιέραξ, 1ρ,ς. 
lερ6-στεnτος, -ο ... a.eος+ οι-έφω)' 6 έστεφα

νωμένος κατό Ιερόν τρόπον. 

lερο-σϋλCω, μΗ. -,,000 (t.e60vlo~)· συλώ (τ.l· 
λr.ιστεύω, κλέπτω, λαφυραγωγώ) ναόν, διαπράττω 
ΙεροσυλΙαν, κλέπτω Ιερό πράγματα. 'I!;~ α~τoυ το . 
lερσ-σϋλίσ, 'Ij ' ή σύλησις ναοΟ, cΙεροσυλΙα». 
Ιcρ6-σiiλος, ο ... (leeoJI + ουlάω)' (6 λr.ιστεύων 

ναόν, ό άπογυμνώνων ναόν άπό τό Ιερά του 
σκεύη, 6 διαπράττων ΙερoσuλΙαν Ο ώ~ o~α. ό λr.ιστής 
ναών, λοιτ. scιcriIegus. 

lεΡ-ΟUΡΥέω, μελ. ·ήοοο (laeoveyd,,. έπιτελώ, δι
. .r-\ εξάγω Ιερός τελετάς, θρησκευτικάς λεlτουργΙας 11 

~ΙεeΟVΡΥω το εύαΥΥέ.Ι,ο ... = ύπηρετώ εΙς τ6 εύαγγέ
λιον τοΟ θεοΟ. 'jo;~ <lu'Uίu το 
ΙεΡ-ΟUΡΥίσ, ίων. lρo-cρyίιι, 'Ij' δρησκευτική τε

λετή, λατρεΙα, θυσΙα. 'Εκ το;) 
ΙεΡ-ΟUΡΥός, Ο... <lερο; + leyo ... )· ό τελών 8ρη

σκευτ. τελετήν, 6 θυσιάζwν Ιερεύς, 6 θύτης 11-
κυρ. ώ. "Ιίαιαατ. ό Ιερεύς θυσιων. 
lι:ρσ-φσντέω, μέλ. ·ήοω' εΤμαι Ι.Ioφάnrι, (κατη

χών Ιερεύς). 'Εχ 't'JU 

Ιι:"",S'άVΤΙΙ4ί, -ov, δ ct.eo~+φal"oo)· !ων. Ιροφ--
6 φal ... oo ... (τ. έ . διδάσκων, έξηγών) τά Ιερό πρά
γματα (τ. ε. τήν τάξιν τών θυσιών καΙ της λατρεΙ
ας) 11 6 κατηχων Ιερεύς, μυσταγωγός, μύστης. 'κe 
α~τoυ το 

lερο-φσνΤικός, ή, ο" (l.ροφά ... τ,,,), 6 όνήκων 
εΙς (Τι κdτάλληλος διά) l.eοφά ... ι-"" (δλ. λ.). ΈπΙρ. 
-Ηώς. 

Ιερσ-φϋλ~ξ, -αHO~, δ αερο, + φ1ilcιξ)' ό φύλαξ 
Ι.ροίί (~ . Ι. ναοΟ) 1'1 των Ιερών σKεuCιν τών έν τΥ 
ναQ ύπαρχόντων (λατ. cιedituus). 
lερ6-χ8ωv, !ων. lρ-, δ, 'Ij (l.edr + xHto)' ό έξ 

Ιερός γης (προερχόμενος, καταγόμενος). 
IcρOCot, μeλ. -ώοοο (l.e6ι;)' καθιστώ τι Ιερόν, Kα~ 

ιερώ, άφιερQ. 

lερ-ώvϋμος, ο" (l.ρδ, + 8 ... 0μιι.)' ,6 fxwv Ιερόν 
δνομα. 

Icpc.apτl (Ιε2ό,>, 'ΠΙΡ: κστά Ιερόν τρόπον, lε
ρCJς, όσΙως, εύσε8W:;. 
Itpωoύvrt, !Ο;ν. lρ-, of) (l.,ό~)· τ6 άξΙωμα τοο 

.ι1ΕΖΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΣ E.ι1.ΛBIr, r..ω~~Ii~ 

4" 
Ιερtως,τ6 έπόγγελμα τΟΟ Ιερέως Ι ό μlα86ς τοΟ 
Ιερέως. 

Iέσ8ιιν, Ύ' δll·ίκ. μία. πρτ. -ςοΟ Ι"μ,. 
Icti, ι!ρων., χλ_uαα"l:. ίιι:ιφΦν.=λα-ς. hul, 
lςάνω ('(ζω), μτδ"l:. , κάμνω τινά νά Kα8/σr:ι, τ6ν 

καθΙζω, τόν τοποθετώ.- 11 «μτδ. κάθημαι. 2) 'πΙ 
'δι:iφOIl~, κατακάθημαι, κατακαθΙζω, λατ. sIder._ 

·ΙΙΩ, πρτ. 1ζο ... , !~. ιζ.ΟΗΟ ... • διά. τόν ιi6ρ. δλ. 
εΙοα' μΤΥν. μίλ. Ιζήοω, ά6ρ. α' Τζ"οll Ι Ι μτ6"1: . (:\όλ-

. λω τινά νό Kαθίσr.ι· δλ .• /011.- 11 άμτΙ. κάθημαl, 
καθέζομαl, καθίζω κάτω Ι Τζοο Ι, "ρ6 ... 0 ... -λαμ(:\όνω 
τήν θέσιν μου 11 Τζω aIt! ατροιτιw-ς/ί)v =- κα81ζω έμου
τόν (τοποθεΤΟΟμαι) εΙς ένέδραν, ένεδρεύω, στρα
τοπεδεύω 11 ώα. κάθημαι ήσυχος.-Παθ. Ι'ομα, ιiπ
av"l:4 ώ". έv 'tij α~ττί ατ,μ: Τζομα, Ι" ι-φ T"tίY~Tφ i'ι 
lς το τ"υΥ.=λαμ8όνω θέσιν, κάθημαι, εΙς τό δρος 
Ταογ-. 2) ι!πΙ yYj •• κατακαθlζω, ύφlσταμαι καθ/
ζησιν (λατ. sidere). (1'ζοο < ·S/-Ζd-δ 1'1 ·sed-jδ, 'χ ~. 
sed·· δλ. Ιζομα, χαί ΙδeVοο]. 

'ϊή, έπιφWν. χαρός, Aa"l:. ίο Ι 
Ιή, 1" ίων. άντ! Ιιi (ιJλ. λ.)' φωνή, ~xoς, 
lήϊος, 11, ο ... , χ'Χί -οι;, -ο ... (Ιή)' θρηνών, 6λοφυ

ρόμενος, πένθιμος, θρηνώδης: lήίΌς βOή=KΡΑVγή 
πόνο' '. - 11 έπlθ. τοΟ Άπόλλωνος, τον δποΤον 'πικ.
λοίιψ,:,; ~~dr. της; χρa:UΥής lή πιι,ώιr· [πρδλ . .v,.o" δν. 
του Bixxou: wCI, εύο& Ii δλ.]. 

ίιιλσ, ιiπρφ , 1;;111.', ιio~. α' τοΟ ldUcu. 
Ιήλεμος, lηλι:μίςω, Ιηλεμίστρισ, !ων. ΙΙντΙ Ισλcμ
ίημα, τό=ϊαμα (8 βλ. ) . 
ίιιμι, 1'"ς, 1',,0', γ' πληθ. lιio, i'ι I.Ίοι· Προ,.. Ι'ει' , 

Ί"ποτ. Ιώ' E~χτ. ι.ι" ... : ciπρφ. ΙΙ"α" ίπ. lέμε~α, ii 
Ιέμειι' μτχ. ΙεΙ,.- πρτ. Τ"ΙΙ', ΑΙολ. Ύ' πληθ. ϊ .... -
μελ. ηοοο.-<iόρ. α' ι}HCI, 'π. ι"κιι.- ά6ρ. β' " ... , τοίί 
δποΙου 'ii Όριστ. μ6νον 'ν αυνθ8τοις; βΙναι ίν χρήαβΙ ' 
Προατ. Ις, Τποτ. ώ, Ε!Jχτ • • 1''''''' άπρφ. .Ι"ΙΙ" μτχ . 
.Ίς.-πρκ . • 1Ηα· 6πβ;ια .• ΊΗ.' .... -Παθ. καΙ μίσ. 'ν. Τ,· 
μα,' πρτ. ιέμ" ... · παθ. <Χ6ρ. α' .. r"" ... · μ_α. ιio;ι. α' 
ι)Ηι1μ",,' μίσ. ci6p. β' .Τμη ... 1'1 Ιμ",,' π'Χ9. πρχ. εΙμα,' 
ύπερσ. εΊμ"ιι.-Κατά. <tijv σημ. _Ι~αι μτδ. τοίί _Ιμ,' 
θέτω εΙς κlνησιν, κάμνω τι(νό) νά κινηθι:\ 11 ιντιυ
θεν: 1) στέλλω, άποστέλλω μακράν, έξαποστέλλω, 
άπολίιω. 2) ίπΙ i'ixwv, Η;εων κλπ., έκπέμπω, έκ-
8όλλω, προφέρω, έκστομΙζω. 3) 'πΙ πραΥμliτων 
άχινητούντων, θέτω είς κlνησιν, ρΙπτω, όάλλω, ά
κοντΙζω, έκσφενδονΙζω, έκτινάσσω 11 μιο"l:ά. Ύιν. προα., 
ρlπτω κατά τινος.- Ή οι!τ. συχνά. ποιρχλ_Ιπιται κατ« 
"Ι:ρ6πον ιί'>ατ_ τό Υ"μ,' Cfa:ινομaνιχω; ιΙναι ιiμ-ςδ., ρlπτω, 
Βάλλω, πυρο80λώ. 4) έπΙ &1Iατo~, κάμνω, άφ/νω, 
νά τρέXr.ι, νά χύνεται 11 καΙ ι1νιll τfjς; αΙτ. lJιJω, ι πο
ταμος έπΙ ΥαΊιι" 1',,0'''' = 6 ποταμός χύνει Ί'ό ρεύ
ματά του, άρδευεl, τήν γην U ΊίπΙ δαχρύων, άφΙνω 
νά ρεύσouν δάκρυα, 'χύνω δόκρυα Ο μι-ςφ.: HdcJ ~ 
HιIe"TO, ι}Η. Ηόμα,=άφηκε τό μαλλιά της νά φθά· 
σουν tως κάτω (εΙς τό έδαφος), 1'1 cνό πέσουν κάτω». 
5) Υενιχως;, 6έτω, τοποθετω, 8όλλω.- 11 μ'αον, πέμ
πω έμαυτόν πρός τι" αlοθάνομαι μΙαν Cι8ησlν, κλl
σιν, πρός τι "έπιθυμώ τι, σφόδρα ποθώ, λαχταρώ, 
τι 11 μ τχ, Ιέμειιος = έπιθυμών τι, προθυμούμενος διά 
τι 11 με" ιiπρφ.=έπιθυμω (πoθCι) νά πρόξω Τι . 2) 
Τό Υ' nA'l)D. του μία. ci?p. IS' Ιιιτο ciπαντCJ παρ. Όμ . 
μόνον ίν "I:iJ φρ«αει έπ.Ι π60'0' ΗαΙ lδ"ΤΙιος lξ ,
ρο" Ι .. ι:ο=άφ' ου άπέΒαλον (;t .i. Ικανοποίησαν) τήν 
έπιθυμlαν φαγητοΟ καΙ ποτοΟ (άφ' ου Ιφαγον KOI 
έπιον άρκετά). _ 

• ~l'Vμ.: Ί"μι «* jI-je-m/), ι"Ηα, ι}ΗΙΙ Ι λατ. jcι-c·lo 
, =τlt')ημ" '-""Ηα t λατ. fcι-c-iD. Έχ ρ. se- (πρlSλ. λατ. 
serδ, sevi=onEIpω) χαιΙ je-' πρδλ. ώσ. dφ-i"μ, t λατ, 
_blciQ, l ... -Ι"μ, t In/c/D, neο-i"μ, ι Ρrοjlclδ, ov .. ·l". 
μ': conjiciD.- JιI6::rov -ϊcμσι < Ft,μαι ιiντΙ θιματ. 
τύποll *Ftομιι., < "'Ft jομα" πρδλ. ααινσκρ. ve'tI (ζητώ 
νό φθάσω), Ζ,νδ. vay- , (VCΙy6t/ = κυνηγώ), νϊ!CΙΓ
(=διώκω), λιΧτ. νΙ., Όσχ. νlύ (δρόμος)' ιtριiλ. ώα. 
λατ. νίι, παλ-λcιc-τ. ναlι (=θέλεις), in-vitus χλπ: λιθ. 
vejίI, vy'tl (καταδιώκω).- ·lσω~ αιιπ. καΙ τφ Aa"l:. 
venor,- 'Εν π~σι 'tούτοι, 6π6χε~ται Ιαπ. ρ . , ·ν.Ρ
(-τεlνω πρ6ς τι, έπιΘUμώ χλπ.). Βλ. 1.,0' 111 ('τιι , 
μο)..), Ι~llaξ. 1"", r, . 
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'"νσ, 46ρ. fI,' τοll lσΙ" •• 
Ίιι-ησιlιων, -o90r, 6' έπΙ~. τοΟ Άπ6λλι.ινος, ''1 . 

τf)' xΡCΙυy~, 11} ΠσιΙ". δ~'~, 'Π8χ«λ"υν,;ο ,;'ijv e.,ή· 
ellGtν 1:0υ Ι Olί'tlll ώνομGt\:I,;ο ώα. χ«Ι ιίμνος όδόμενος . 
clς τιμι'ιν . του. 'Ee fι,iιτοΟ 1:6 
lιι-ηaΝν'ςω, μλ. ·Ιο.· όνaφωνCι cΙι) _ι.~ 

fι clJj nιIId".. 
lΙισσΟΙσι, Ιιιιν. 4κρφ. 40ρ. .' τ08 lιfoμι. 
'σσι, iK. 4ντΙ '11· l' .......... ΤΚΟΤ. τοΟ Il/". 
'"σι, Υ' 'ν. 'ν. Όρ~στ. 1:0!} r,l/". · . 
Ι~lμoς, 'ιισις, Ιιιιν. ΙΙντΙ Ιάσ-. 
Ίιισοϋς, ·ov, δοτ. dισ. -ο;;, «ι,;. -ov,,' .λλ,..,."-

ROC του 'βρ«tχο!} ]oshu& fι ].hoshu&· Σωτήρ. 
Ι"τI1ρ~_ -ι},ο" δ, Ιων. c!ντΙ lστ"ρ. 
Ιιιτοριη, Ιιιτρ6ς, Ι~τωρ' Ιων. c!ντΙ Ιστ-. 
Ιδδ-Υcνι\ς, ΚΟI'ljΤ. Ι8σιyι:νiις, ir <l6iι, + ,mr)' 

b γεΥεννημένας έκ νομΙμου γόμου (χυρ. ό κατ' 
ι:όeεTαν γεννη8εΙς), νόμιμος, ό μι'ι νόθος, ννι'ι' 
."ος Ι 'κΙ Ι8νου" οΙ κατ' εύ8εΤαν όπ6γονοl, οΙ γνή
,'101, οι γηγενεΤς (Χ'Υόμι'IΟI χ!ΧΙ ιIVc6x~"'r, 'ν ιiν
τleισl~ κρ6, τού; lπήλvδιι,). - • ιΙπΙ τ~νων ix τ6)ν 
ιτoμιi1:ω ... (τCΙ ... 'xtί"λ6)ν) του Νιιλου, τό φύσει σχημα
τισl')έν, τό γνι'!σlον τρόπον τινό, ιΙν "ντlθ'αl~ κρ6, ' 
'τ6 devJC~d", τ6 δι' έξορύξεων δlαμορφωΜν. 
Έννμ., K~eA. σνθΙ-Υε"", = ό γεννη8εΙς έδCι ό

κρlΒώς (ένταΟθα)' σι;!ίτ'lj δί φσι;Ινιτσι;1 δη .Ιν~~ 'ιι β«
αιχη α'ljμ. χ«1 τοίί It'J.σy .... ,· lθσ-=-α«νσχρ. 1-116, l-dh&, 
Ζινδ. l-dσ (=ένταOδa)' πρΙSλ. λ«τ. I-bi, δμtίρ; If. Χλπ., 
jx του διιχ'τ. ιΧντων. θ'μ. ·1-. - '&Ι. πρόι; την ιτσι;ρ«λ
AOCY'ijv Ιθσ-, It'J.σι- npeA. ιJιά: ιJισΙ, _a, _nl, 
nιIIld t naeal, «Ιολ. νnά t νπσ.Ι. 
ΊΘΑ'ΚΗ, 'ιι' r'ι narplc; τοΟ 'Οδυσσέως, vfjooς τCιν 

δυτικών παραλΙων της Έλλόδος (βλ. Κ. Ε. Λ.). 'Ee 
σι;i\τοίί τό 

'IδάKIIvIC, 'κΙρ: εΙς τήν ΊΜκην, πρός τr'ιν ΊΜκην. 
'Ιθακήσιoc;, σ, ο" ('IiJoάH,I)' 6 έξ Ί8όκης, όπό 

τι'ιν 'I 'Jόκην. . 
'Iaca, "ι, lων. 8'1jA. ΙπΙθ. ιiντl Ι{}οε;σ' βλ. lfJ.V,. 
Ιθcως, ιΙκΙρ. 'τοΟ l~' εύθέι..ις, κατ' εύθεΤα ν (λ«1:. 

,ecI4 νί4). 
'θl, Προσ-τ. το!} "μι' cfλα», έλθέ, Οπαγε, φύγε 

(Ι, H6eaKa, 1>.-'&1; έπΙρ. δ'ljλω-τιχόν ΠPO-τρOΠtι, (ιiXΡI ' 
ΙSci, δπω. τ.; 81,_)' έμπρ6ς! fλα Ι 
'θμα, -σ~o". τ6 (ε1μι)' 6ι'jμα, 66δ,σμσ, κΙνησις. 
'ίθύ, oilιI. το!} lfJ.Vr, .... Xρ'l'ισlι ώ, 'πΙρ. - liH~ 

(8 β λ.). 
'ίθiί-δίKΙΙς, -ον, δ (117olι~'ΙH,I)' ό δlκόζων (κρΙ

νων) , εύθέι.Jς τ. Ι. δ,καΙι..ις,6 όπονέμων δικαιοσύνην . 
Ίθiί-δρ6μoς, ο" (Ιθυ, + ιJeaμIi" τ~ίi τeaχφ)' ό 

τρέχων εύ8έως, ό fχων εύ&Ταν κlνησlν. 
'ίθυ-δριξ, -τ,rχο" δ, 'ιι <l6iις + θeΙξ)' ό fxι.JV 

εύθεΙας τός τρΙχας, «ντΙ8. τι) οvλ6'θριe - ό έχων 
ισΥουρό μαλλιά ι, ικατσαρομάλληςι . 

Ιθiί-μaι'α, iι' μάχη Υινομένη εΙς άνοll<τόν πε 
δΙον, άνOIKΤ~ μόχη" εlλlκρινής,δ,καΙα, μόχη,'i<;κ ,ι;;, 

'ίθiί-μδιoς, ο" (l6iιr + μάχομι)' ό μαχόμενος 
δlκαΙυς καΙ κατ' εύθεΤαν, τ. Ι. εΙλικρινώς 11 ό πολε
μών (ίσιαι n ό μαχόμενος εΙς άνοικτόν πεδΙον. 

'iaii-vooc;, ο" (tθίι,+ ,,60r>' ό έχων εύθύν τόν 
νΟΟν, τΙμlας, εΙλικρινής. 
Ιθύντατα, 'π. δΠ8?θ. 1:0il liHoor (8 δ)" .). 
'Ιθύνω, μίλ. -tί"ώ' i6? ΤθiJνσ..- Π~θητ., ιi6ρ. «' 

ΙHν/hι'" Ιων. χσι;1 Επ. ιiντl .νθύιιφ· κάμνω τι εύθύ, 
(lσlόζωιllμτ'Ρ?' κατευθύνω, διοικώ, κu6ερνώ,-Π«θ'ljΤ., 
γΙνομσl εύθύς, cTaloς», «Ισιώνωι: τφ δ' lθv"θή
τ,l,,=οΙ Τππσl «έπηοαν τ~ν 7σια γραμμή. κάτω όπό 
τόν ζυγόν. 2) όδηγώ κατ' εύθεΤα ν Υραμμήγ, δ,
ευθύνι.J tι ιτιμονlζωι κατ' εύt'lεΤον Ι σκοπεύω, δι
ευθύνω τ6 Βέλος fι τό όκ6ντιον, κατ' εύθεΤαν εΙς 
τόν στόχον R lθv"φ rnnov, ~ όδηγώ τούς Τππους 
(ήνιοχώ) κατ' εύθεταν γραμμήν πρ6ς τινα κατεύ-
8υνσιν.- Πσι;θητ., ιΙπl πλοΙοιι, διευθύνομαι, κυβερνώ
μαι, πηδαλ,ουχοΟμαl. 3) δlευθUνω, . κυΒερνώ, όδ- . 
ηγώ U ίπ! δικσι;στου, κρΙνων όπονέμι.) δ,KOloσUνην, 
έπανορθώ όδΙκους κρΙσεις R ώσ. χ!ΧΙ τιμωρώ, κολόζ,,,. 

Ίθiί-ηόρoς, ο" (I~ + nο,rιίoμι)' ό κατ' εύ
OcTav nορεuόμενος. 

l8δ-ιnfων, -r, δ, fι (Iθίιr + ,""μι)' ό κατ' 
εόeεΤαν πετCιν, 'πΙ δ6ρσιτο •• · 
".ΥΊ, Ιθ,ίΑ, ΙiHι, Ιων. 81)λ. IIHa' Ιιιιν. 1(<<Ι η. 

τόκο, τι!} ιi,;τ. ιlιlH,· έπΙ xlv1jolw., εύ8ίις, κατ' εύ· 
8ετav 11 'πl fj811(fj, ΙννoΙcι., εύθύς, δΙκαlος, εlλlκρι, 
νι'ις, όληeής.- Πcιpσι;θιτ. ΙiHιΤ'Io" ΙΗτστο,.- Ι-Εν 
ιIπ~ρ. xpijol~, «Ιτ. 8'1jA. ή" Ι θιΊσ" (ίνν . cJδδ,,)=κατ' 
εύθετον (λcιτ, rect& ν14) Ι ο()τω, ΙΗ τή, Ι·θ,Ι"ς~όπ' 
εύθεΙaς, φανερό.- Ι ώ~ 'πΙρ. lfJoVr ή Ιθιι=κατ'ώ
θεΤαν πρ6ς τι μέρος 11 ΙlJ.iι, ·μχaοΔο.'lkιι~νό πολε
μήσΓ,l όπ' εύθεlaς. ιστό όνοιχτόι, στηθος πρός 
orfjθoς, φανερό. 2) 'πΙ χρ6νοιι, όμtσι..ις, πΌΡCΙΥΤα, 
παραχρημα. . 
Έτvμ., Ι6iι, ιΙκΙ8: 6μ. liHr, -VOr xcιl «Ιτ. Ι*" 

ώ, o~σ. (-~ εύ&:τα γραμμή)' ΙCΙΙν χ«ι ItOL'ljt. lH_' 
lfJ.Vt».- '6iι, (Ισ.κ. ·Iidhus: σ«νσχρ. sadhU'-h < Ι«π. 
s1i(I)dhus sιIdh&tl (κόμνω τι νό εύδOKI ."ήσΓ,l): sldhy
&ΙΙ (φ8όνω εΙς τόν σκοπόν μου, έπιτυΥχόνω), ιipμ. 

&j (δεξιός. λσι;τ. dexl.r) (Ι«π . *sadhJo-, ycιλλ. h4eddu 
(~Mνω,_ έπιτυ.γx?νω).(~.λ,;. ·sld-)· ιΙ; Ισι;π. ~. saldh-: 
Sldh--σι;ττ. 8V~" 8V:JoV" •• 

'Ιθύς, -.ίo,,~, πιtρ' Όμ. μ6νον 'ιι «Ιτ. Ιν. ΙΗ,,' 
ώ8ησις, όρμή, όρμηTlκότης U πρ6θεσlς, σΚ9πός, 
σχέδιον 11 έπlχεΙρησις, προσπόθεια " "λλα Κ!ΧΙ: d .. • 
16iι,,-•• d,iJ.ό" .. κατ' εύόεΤαν πρός τό όνω, ύ
ψηλό. 

ΊθΙ-τcνiις, ι, (lfJoVΝ-Τ_Ι"Φ)' εύΜς, εύ~υτενι'!ς, 
Ί&σ-τονος, (IIJoiιri-ΤIΙ"OfI)'~ΙΘVτε"ή, (δ βλ . ) 
ΙΙύ-τρΙχcς, οΙ, σι;Ι , nA'ljO. του ΙiJ.1ι-{JoριΕ. 
Ιθύω, μΗ. -ιίοφ' "6ρ. σι; ' ΤθiJoσ. (t 8-iι.)· πορεύο 

μαι κατ' εύθεΤαν, σπεύδω (όρμώ) κατ' εύΒεταν . 
πρός τό έμπρός " μιιτdt γιιν. Τθvoι "εο, = ~oμησι; 
κατ' εύθεΤα ν πΡός τό πλοΤον.- 11 εΤμαι πρό~υμoς . 
πρσθυμοποιοΟμοl, νό πράξω τι, εΤμαl άφwσlί.ιμέ νο ~ 
εΙς τήν έκτέλεσΙν τινας 11 ίντιUθιν. ποθώ, σκοπεύω, 
πρστΙ~φαι, νά ... 

Ιιcδν6ς, ", ό" αΗ-Ιοθσι 1:0f! ΙΗ"aομσ.ι)· κατάλλη· 
λος, όρμόδιος : Ι ίπ : πpo~ώπων, όρκούντως Ισχυ
ρός, Ικανός, νό πρόξl) τι " ΙΗσ."ό, Ισ.ΤΡΙΗήν=άρκε
τό έντρll3ής καΙ fμπεlΡ.χ; εΙς τήν Ιατρικήν" "πολ. 
σημαντικ6ς, εΎUΠ6ληπτας, όνεκτός.- D 'πΙ πρσι;
ΥμιίτOlν, πρό, Ιχφρ«σιν τοil κοσο!}, Ικανός, άρκετός, 
έΠOΡK~ς Η όρκετό μέΥας, όρκετό εύρύχωρος, όρ
κετό μακρός q ΙΗσ"δν χρ6"0,, = έπl όρκετόν ("τοι 
όρκε;τό μακρόν) XΡCΙνΙK6ν διόστημ j lΙτδ ΙΗΔ"όν λσ.μ
βά".-λαμ66νω ένγύησιν (λσι;τ. s4tls &cclp.re).
δι' ιΙτιιμο)... δλ. 'π . ΤΗΦ. Έ; σι;,)τοu τ6 

'ιcδιν6Tιις, -τητο" iι ([Ηιι,,6.)· τό νό εΤναΙ τις ι
καν6ς, όρμόδ,ος, πρόσφορος n έπόρκεια: 
Ικανόω, μιλ. -ώ:ι:» αΗιι,,6,)' κα8lστώ τι(να) Ικα

νόν νό εΤναΙ τι, κατόλληλον εΤς τι, νό έπaρKι:! 
εΤς τι. 

'IKitvu, 'π. ιΙΧΤΙ1:. τόπο. το!} ΤΗφ=I""aομαι, μ6 -
ν~ν Χ<ΣΤ' ιΙν . Χ2Ι πρτ. ίν χρήσιιl' tρχομαι, φ~άνω εΙς, 
έκτεΙνομαl μέχρι D την cιiltijv σ'ljμ. Ιχιl χσι;Ι ώ; μ'~. 
ΙΗά"ομαι. [~I' _τυμολ. ΙSλ. ιιπ . 1ΗΦ]. 

lιcδνώς, ίπΙρ . ';οil ΙΗ«"6,, έπάΡΚώς, όρκετό (λσιτ. 
5411s) II'Ησ"ώ. 'ΖΦ - εΤμαl εΙς Ιι<ανοποιητικι'ιν κα
τόστασιν 8 6πιρ81,;. ΙΗιι"ώτστσ. 

Ίιιάριος, Δ, ο" (-Ι_ρο.)' 'ΙΗΙ'ΙΟ, πό"l'ο, =- τ6 
μέρος τοΟ ΑΙγαlου πελόΥους. τ6 μιτcι;iI Kιι)(H~ων 
xcιί Κσι;ΡΙ!Χ', Ινθιι ιΙλ'ΥΙΤΟ δτι ' 'πνΙrιι 6 ·Ικσ.;;ο., δ ιιΙ6~ 
τι;υ Δ!Xι~ι:ίλoιι. 

-IKcloς, 'Ι. ο", ΠΟI'ljΤ. τόπο. cι.ν-τΙ .τΗ,λο,· όμοιος 
πρός τινα, Έ; «iιτοu τ6 

Ιιιι:Ιόω, μιλ. -ώοOfl αHε~o,γ α8,στώ δμοιον. 
IKtaaaI, ciKpq;, ιΧ"ρ. β' ,;ου ' l""aομι. 
IKco&u, Υ' 'ν. Π?οστ. iop. ΙS' το!) l"νaομι, 
ιιιι:σια, 'ιι (ΙΗΙτη,,)' ι'ι ποράκλησις Ικέτου.- • ~ 

θηλ. τ"ίΙ l"ιοιο,' γυνι'! Ικέτις. 
IKCaIoc;, σ, Ο", χσι;Ι -ο" -ο" (Ι"ιτη,)' έπΙ~. τοΟ 

Διόζ ώς προστότου των IKετCιν.- · 11 ΙI(έτης, Ικετευ
τικός. 
Ικι:τδ-δόιφς, ." (l"a",N-UXO~I)' ό δεχόμενος 

lκέτας tι ό πρσστατΕUων II<έτας. 
'IιccTciα, fι-Ι".oΙ. (8 eA.) . . 



·'ΙΙΙΤCuμσ, -στοr, ~6 <I"nr6σo)' τρόπος ΙKεσloς. 
IιrcTcuτioς, σ, ο,,' δν πρέπει ν6 Ικετεύσl3 τις, 

KOτόλλrιλoς διό νό τόν ΙKετεύσr:ι τις. ΈΧ τοΟ 
IKCΤCUCιι; μ.λ. -αΘό' i6p. α' I"έτηιασ (lNiΠIi)" 

πλησιόζω τινό ώς Ικέτης, Ικετεόω, πaρaKαλCι, ζητCι 
~ρμώς τήν 6οήθειόν τινος. 

IKCTflpιoς, σ\lντ.τμ. Ιιιτήριος, σ, ο" <t"IΠIi)" ό 
όνήκων εΙς (i'! κατόλληλος διό) Ικέτας.- U ι} 1".
nte/a ('νν. I~α/σ)' κλόδος έλαΙας τ6ν όποΤον έ
κρότει εΙς τήν χεΤρό του ό Ικέτης. 

·ΙιιΙτιις, -ov, δ α"έαι'Joσι ';ou Ι""έομαι)' ό έρχό
μι:νος όπως ζητήσι:ι 6οήθειαν fι ΠΡοοτασΙαν Ικέτης 
fι φυγός.- 11 ό ΠΡοοτότης τοΟ Ικέτου. 
Έτνμ.ι 'Νέτη.' Τ"Τι»(l· I"Πι/} 'χ ,f)~ ~Ι~. ,;ο!ί Ι""Ι

ομαι, '"Ι"OO· ίΧ ';ΟQΤΟ\l π.,,~ι,;Ι;;ω ,;c:t : ["eτ.ιίοο, [χΕ. 
.ιΟ., 6ι.ι. lN.rήaIOi· Βλ. xcιΙ'ν λ. ngolE. Έ; αο}.όυ ,;6 

IKCτι\σιoς, σ, 11. (Ι".πι.)· έπΙθ. τοΟ Διός. ώς 
προστατεύοντος τους Ικέτας. 

ΙιιΙτlς, -IcJo., fι, Q",l).. του [Χέπι.. . 
lΙUΙαl, ίπ. ιinΙ Τxrι, 6' Ιν. Ι'>πcτ. i'Jp. 6' 't'J0 Ι".έομαι. 
Ιιιμάςω ιιαΙ ΙιιμσΙνω' ύγραΙνω, μουσκεύω. Έχ του 
'ΚΜλΊ, ,.CΊιJor, fι' ύ'ι'ρασΙα, ύ'ι'Ρότης, παντός , 

εTδouς. 
• Enιμ., ,,,μd.' !ων. '"μαΙαϊΌ.· IxμαΙ"oo' π~δλ. 

'IIo\lx. cΙξσι' ιJ,,,lHf_I" , σ~νσxρ . Si=,CAti (se'cAte)= 
6ρδεύω, Ζ.νll . hin<'!Alti, rcιH. sequAItA (6 πο •. ~,,: 
κo"Ιιιa.), ιi'Yyλ-o~;' s60n, πcιλ-'Y.ι;.μ. sih.\It (φιλ τ06-
ρω), SigAn (προκαλώ όηδΙαν), παλ - σλα\l. siCAtl 
(oύoCι)' .e Ιαπ. ρ . seiq. 

lιιμι:νος fι lιιμι:νος, 'ν χρΥισ.ι μ6νον Ιν ,,;'J φρι!σ.ι 
'Ι"μnO, Oll,Oi - ούριος δνεμος (ίχ ';00 Ιχ"Ιομ.αι)· 
ΧΟ? ό 6κολ0u8ών χ:χΙ ΙΙπομΙνω" ό εύνοίκός δνε-
μας, λιιιτ. ventus sec:undus. . 
Έτνμ., f"μa.Oi· (π~6λ. Ιχ.Ιομ.αι, Ιχ ,;i'j, ~. ';00 

ιiop .) (*Ι,,-.-μno.· o\lYY. τφ I"έτ"., Υοτθ . Αihtrδη, 
πγ6λ. χ~Ι τα λlll,; . «flAtus optAtl», coptAtAe AureAe». 

'ΙιινΙομαl, 'χΤ.1:. τύπο; τοΟ *Ιιιω (6 6λ.)· μΗ. 
Ιξομαι, /)ωρ. Ιξο;;μ.αι· lit". 6' Ιχ6μ",,' πρχ. Ι,.μαι, 
μτχ. l,.μI.Oi· Ιρχομαι n Ιρχομαι εΙς ... , φ8όνω εΙς ... 
2) Ιρχομαι ώς Ικέτης πΡός 'ινα, Ικετεύω, παρακα
λώ, τινα. 3) ώ;; ιiπρ60. ίν τιμ ίν. x~Ι Π~1:., Q\l ,ών . 
• φ Π('oαιfxιι' όρμόζει, ταιριόζει, εΤναι πρέπον: 
το;,, μdlιατσ 1" ••• raI = αύτoιJς πρό πόντων ένδια
φέρει (όφoρQ) Ι τδ Ix.rύμno" ~ τ6 όρμόζον, τ6 
πρέπον, τό κατόλληλον, τ6 κολόν. 

IavcuyyaI, IICllp. ιiν1:Ι I""o;;.ra •• l' πλ'lj8. 1:ι.!ί Ι
~1 "Hoμα., 
L/ Ι~νcHιμινωt;, lων. ΙιινcομΙνως, IaYCUΜivωt;, ί , 

wfp. <ti'j, μ1:Χ . ίν.ο,;, το6 '".έομαι· 6ρμοδΙως, καταλ
λι'ιλωc, όp8Cις. 

1ιιofμaν, lΙωρ. Ι"Ι 'HOΙμrιtι, E~xτ. 411ρ. Ι' τοll ,
".έομαι. 

-,ΚΡΙΑ, τι! ' τό κατά τήν πρύμναν κοι τι'ιν npQ
ρον σανlδωμα (κατάστρωμα) τών όμηρικών πλοΙων 
ιι y.νιxίi)~, όανιδωτή έξέδρα, ΙκρΙωμα, δρονΙα. 
Έτvμ., frceao" (δμ. 'nl"eIo.)· O\lYY. ';Ij\ ttcιλo·wpIIIo, 

Ic(roy,' λ.ττ. Ikrl, Ρωσσ. ikry' πρ6λ. xιaΙ "ήμαι (-
ξύλινα ύποοτηρΙγματα δοματος). . , 

lιιταρ, 'πΙρ. (Τχιο)' διό μιδς, όμέσως,' ,έν TQ δμα, 
όμοΟ.- 11 ,πΙ τ6που, Πλησιέστατα, tVyVς, πληοΙον 
(μ •• ii Υ.ν. ). 
Έτvμ." δ(ισιχi) Q'l)μo fι 1:011 πλr'ιTTέιν, έyylζειν, τι : 

λcιτ . icδ (κτυπώ, έπιτυΥχόνω)' XII1:ct τινοι, o\lyy.,;1j\ 
Ιπ-.Ι)'~ιtι (w~6λo. λα1:. ρr_ssus, ΥIΙΙλλ. prjl) xιaΙ 't4jl 
λcιτ. /9itur. 

IKTitp, -ti,Oi, 6 (Τ"ΙΟ)' lκέτης.- • z.v, Ιιnio 'ώς 
προστότης τών Ικετών. 

Ιιιτι\ριος, σ, ο., συντ.1:μ. 4ντΙ tX~I'Or, 
Ιιιτίδι:ος, σ, ο" (lχτΙi)' ό καμωμένος όnό ~pμα 

. . νuφΙτσας, π~6λ . 6μ. "τlιno,.- • ώ, o~σ. Ι"τιιJiσ χlllΙ 
ΟΟY'(jΙ;. lχτΊIij (ίνν. Jo/}d), '1; . τ6 δtρμα νυφ/τσας. 
'ΚΤΓΜΟΣ, 6' εΤδος Itpaκoς, cnερδΙKoyέΡOKOΙ 

(λοιτ. milvui). . 
'Enιμ. , χαΙ f"Τ'.Οi' 4~μ. ,(Ιπ, οlllνσχρ. ςΥ~ηά-h 

(~τός, IέΟΟξ), ·Zsv/). s"enA (·sYA~nA-· ,;6 ,. .tvcι·t 
" 1SΡοθ8ιtσιΤΙΧ6ν, δπφ, _ν 1:Φ Ι'XΙUC' .,,~ (-1tJ •• 

"IΚnz, .:r"'r χlllΙ 'ιιτlς, -lJoi, 11- τ6 «κουν66ιι, 
«νuφΙτσα., λayομΙY"ΙJ χlllΙ «6'ι'ρΙα yαλι'\~, Υνφσ.+, χαΙ 
.Ι, ,;6ν ·Ομ"'lΡ'Jν (wι;.δλ. "τιιJb,,, "v •• ". - περικεφα
Xarav έκ δtρματoς IxrlcJor) Ι παρ' 'Ho\lx. -χτι,' 1:6 
,- .!ναι wΡοθ.μαΤΙΧ6ν.- Κ!ΣΤ' 4λλο\l, ώνομι!σθη ο!ίτφ 
1:6 ~φoν ίΧ τοί) xριίιματ~ 1:0\1, 1:00 wαΡ'JμοΙοlι π;;ό. iiI 
τοΟ Ίχτl"ον (δλ. Itp0"'I'Y.). ί~ 011 χαΙ cίlνoμlioθη IJi\Q8V 
(ιιια τό χιτρινφπ6ν ΤΟί) 01:τ,80Il" ιiλλlk τοβτο .Ινιιιι λΙcιν 
ι1μq:Ι60λον). 

lιιτο, Υ' 'ν. 6ιτ.ρο. το!! Ι".Ιομ.αι. 
-ΙΚΩ, ιτρτ. 1"0.' ιl6p. 6' Ιξο,,' ί; ~, ~Ι~. χlllΙ τ6 

'"".ομαι, .~ϊ{P"ίότότ.ρoν 8μω. ;x.eyO\l Π!ΣP~ Itot",l.cιt,· 
Ιρχομαι, Ιρχομαι εΙς ... , φθόνω εΙς ... , εΙτ. έπί 'ttIt'Ju 
.Ττ. ίπΙ Xp6vo\l' r« αΙΙ 70;;1'(1 ΙΧ6μ.θ-σ ~ φδόνομεν 
εΙς τ6 γόνατά σαυ, προσπΙπτομεν εΙς τ6 γόνατό 
σου ώς Ικέται, σέ Ικετεύομε.ν γονυκλινετς' (πρδλ. 
lχ.Ιομαι 2, ι"έπι,) Ι μτφρ. φδόνω εΙς ... w,x .• Ι; ,ήν 
iV~~LXYjv, y.~oν1:ιxήν. ",λιχΙαν Χλπ. Ι ίίβρι, r. βl" r. 
αιJήΡBo" oνeσ"δ" Τ".ι-ή 6ναΙδεια καΙ ή 6όνauσoς 
ΒΙα έχουν φδόσει μέχρις oύpaνoO , 2) ίπΙ ψ\ιχι
χω.ν lIι~θίσ.aιν, σ\l .. θηχων x~ί Π.~Ι01:liolων : ,ecιώ fx" 
μa=6ν6γKη μέ Ιχει καταλό6ει, εΤμαι ήναγ ,. aσμέ
νος n ϋπ"ο., r;;~Ai. [χα".ι μa = μΙ: έχοον κατα
λό6ει ό υΓινος, τ6 γι'\ρος . 

• Erιιμ. , r _ (·siq-, !ων-ιin. ιiwpιp. ιlo". lκlα6σ.. 
(·slq-· Ιχ"έομαι, ~aι;; . • rxιo (·selq- (Ιρχομαι, ύπό
γω) ' δμ'l)Ρ. '"ιί.oo <*Ιxσ"ΙOO (-cι"F- (-QV-' lxa.6i· 
4xoo ( ·se(I>q- (6λ. λ.)' ίπ. Ι...,. 4".ι)(σ 6... ιiπ~φ. 
ιi'Jp. ι".,.χ.ϊ" t λιθ. "'kln 4t-s6'kln (φθάνω μέ 
τήν χεΤρα). Ή ~. ·se:q- .Iν~ι iwixtClat; 1:~' ρ . 
• _1- ( - τεΙνω τήν χεΤΡα, φ8όνω), π~βλ. παλ-Νο;:;6. 
seilAsk (φδόνω), μ.σ ' Υ.Ρμ. I_men ιέπιθυμώ), λιθ. 
seinytl (φδόνω).- Π.ρ~ιτΙΡCII 'χ 't~C cιo}ti'j; ~. τ%: 
ΙΧέπι, (6λ. λ.), δμ",l~. fxμa"Oi, neo-1i. Π('ο·Ιααομαι 
(6λ. λ.)' n680-Ix •• -cneoa""on ..... 

lιιωμαl, 6πο,. ciop. Ρ' ';00 ΙΝΗομιι. •• 
-ίAiί, lΙωρ. ιiν1:Ι r.ι" (11 βλ.). 
ΙΑ6δ6ν, ίπΙ". α.ι,,) , κατ' Τλας (λlll~. furmAtfm), 

κατ6 τό'ι'ματα (τμήματα στροτΟΟ), κα8' όμόδας 11 
y.νιχίi);, έν όφδονΙςι, σωρηδόν, όφ!)6νως, 68ρόως. 

11611, Π;:;οοτ. 'ν. τοΟ τ.ι"μι • 
Ι1άομαl, ίιτ. ιiν,Ι 11Ια"ομαι. 
-lλλΟI, ο., ιiΤ1:. fΑcως, -, 6νομ. wA",l8. n... 

oo}~. τ.ι~σ· ίπΙ θ.ίi)ν, εύμενής, ευ νους D 'πΙ ιiνθρώπων, 
φιλάνθρωπος, προσηνής, εύγενής, εύμενής, πρδος 
ιι ώα. φαιδρός, εϋθυμος. 2) τ"oo, aol (ί .. ν. ΙατΟ) Ι 
θΒό.)-ό 8εός νά σέ λυπηδ/3, ν6 000 φανι:! εύνοΤ-
κός, «νό 6όλr:ι τ6 χέρι τουι. ' 

• Ετνμ., 6μ. -r14[F)o" ιipx. Ι14ο., Λ.σδ. nM!ι0r 
«*aa-aACί · FO-i), · λcιιx. ·r.ι"Fο., ΚΡ",lτ. f"o., ιl1:Τ. -r
"ιο., Ιων. -ιl.oo. «"α,-α.ι,,-Fο·.), xιa,' ιiναλoyΙαν 
w;;ό; τα θΙμα1:111 του Ιν •• 0.,,-, Ί.ιCί- . 

ΙA6ρfcι, -Ιι-Ι14e6η.· φαιδρότης, εύθuμrα. 'Εχ .00 
.16ρός, ιί, δ" (Τλ.οιο.)' φαιδρός, πλήρης χαρός, 

-εϋθυμος, «περιχαρής», λατ. hilAris' ίπ/ρ. ·eώ •. -
[lΙι' '~\lμoλ . βλ. ·τ.ι"μι). ΈΙ; ClIJt'JiI τό 

Ι16ρότιις, -fιτοr, ή (l~6i)' εύθυμΙα, φαιδρότης, 
λlll1: . hil"ril"s. 

ΙΙδσιιομαl, μΙλ. Ι14αομαι, Ιπ. 11ιίααομ.αι, IICllp. 
11ιίξομαιι' ιi6p. α' lJ.ιιαιίμ"ν, «ποθ: (τ.ισο.)· έξιλε· 
ώνω, έξευμενΙζω, καταπροΟνω, συμφιλιώνω πρός 
έμαυτ6ν'(ίπΙ θ.ων) 11 ι1λλ' ώ:1. χαΙ σuνδιαλλόσσω πρός 
τινα.- 11 έξαγνΙζομαι, τιμωραΟμαι διό ΤΙ.- 11. Π ;;οοτ . 
παθ. ιiop. 11Ι' lΜίαlhrτι - έσο Τλεως, ευσπλαγχνος, 
έλεήμων. [/)ι' ίτ\lμολ. βλ, fλ."μι]. 'Εξ ~ ·)''JίI τό 
ΊΙασμ6ς, 6 (ΙΜία"ομ.αιγ τρόπος τοΟ έξιλεώνειν, 

μέοον έξιλεώσεως Ι έξιλέωσις, θυσΙα. · . 
Ι1ασσάμι:νος, μτχ. 'π. ιiop. cι' του 11ιίαχομα., 
Ilioocaι, n. 'ντΙ 114"". δ' 'ν. 'rποτ. ιiop . • ' ,;0' 

IΜα"ομαι • 
ΙΙαστι\ριος, ., _ (l-14α"ομ.αι)· πρασφερόμενος 

εΙς έξιλέωσιν, έξιλοοτικός 11 X\lp. : U ώ; 0'10. τό ΙJ.ιι
. arιteIo-r'I έδρα τοΟ l:ξιλασμοΟ, -τ6 δγιά τών ό
γΙωνι. 

I1ca, 4,". · o~. wλ",l8. ,;ο!! ΤJ.ιιo,. 
fΙcως, Ii1:Τ. 4ν1:Ι fJ.ιιof. 
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·ιι,, ' Τι cIA", διιιρ. ΙΙα, 'ιι <r"iCIII, .Τ"ω)· όμός όν
~πων, πλrιόoς, όχλος, δμιλος. 2) τμrιμα Ιππι
ΚΟΟ, όνoμ~ζόμllνoν χοι! σΥιμιιρο:ιν Ιτι Τ"" Ιππιχο;; (ιivct
λΟΎΟ; 1'Ι;ρο,. τόν λόχον στροιτου), λοιτ. turm&, &Ι& . Κοι
tdt χυρlολε;Ιοιν ~ι Τ"" Ιππιχοίι ιiπ.τ.λEΤΤO .~ 64 Ιππίων 
11 Ύ.νιχώ;, στρότευμα, τμrιμα στρατΟΟ. 3) έν Σπά.ρτ~, 
~ιαlρεσΙς τις τ"ν νέων. . 

Έτι/μ.: Τ"" πιθ_ (*F'''-''ii, πρΙSλ. Ήσυχ •• ϊ.ιλαιι· 
ι:άξει._ άΥέλαι"" ιΧΡΥ. Τλ-αρχο., Βοιυ)τ. Fιλαρχέωιι' 
Ιλ-αδόν' κοι c' ,Ηλην έτυμολ. r"Ci (*Faa1ίί, *f.ιαλίί, 
λιθ. veisle. 

ΙΙ,,&I, Π;;ο:ιστ. του n,,,μι. 
ΙΙiιKω (ίΆ.αο.)· εΤμαι Τλεως, εύμενής, ίν τφ Υ' Ιν. 

Ίπο:ιτ. Ιλ-ήΗπαι, χαι! 6' Ιν. Ε!ικτ. lλήχοι •• 
ΙΙ"μl=Ηήχω, κυρ . εν oτlj Π;;ο:ιστ. 1'λ"θι, δωρ. r· 

Acίθι=.Ισo Τλεwς, εύμενής, γενοΟ Τλεως. 
Έ~μ. ι Ur""μι, δμ. Προστ. Τλ"θι ( *αι·αλ,,·θι, 

.ττοι Τλαθ-, (δωρ.) (*αι-αAcί-θι, ΛισΙS. έλ-Acίθι ( *αΙ-αAcί· 
θι, πλΥ,θ . nαι:ε (*αι-αλα-ι:., Ιλλίίι:ε < *αε-α}.ίί-~ •. -
Ιλάιιχομαι < *αι-:ιιλ/t-αχομιιι. 'Εκ τωΎ διαιφόρων τιlπων 
ιiναιy~μllθαι εΙ, ' τύπον π"ωταιρχιχον *Ιλ.ιlμαι· το i- a· 
χρωμαι."τΙσθη .ι~ Ι· χοιτ' ιiναιλoΎΙαιν π"o~ τοil, τιl~o:ιυ, r
λαιθ-ι, Ιλάαχομαι, δπως; χαι! Ι"ιιρό. ιiντ! *lλιιρό~ 
(*α."·) χοιΙ Ιλά.ιeιι ιiv't! ·Ι"ά.ιρaι. Κοιτ' dAAou;, 'ijoι, 
τον όρθω;, συη. χοι! τφ Aoι't. soIor (παρηγορω), ιiyyλ
σοιΙ 508ΙΓ& (κρεΙττων), Ύοτθ. seIs (καλός), ΠΟΙ),·Ύ.ρμ. 
ιiIIg (εύτυχής), SΆIida (KOλWΣΎνη). Βλ. χαι! 81.0 •• 
ΊΙ ..... -ιtcJo~, 11, Ιδι6.ρ. θηλ. "i:ou ' ΙλιιιΧό •• - υ ώ, 

000. : 1) (Ινν. yIJ), ή χώρα τοΟ ΊλΙου, ή Τρωική γrι, 
ή Τρωός. 2) (ίνν. rv1'tf), ή έκ Τρο/ας γυνή, Τ~
ό~, 3) (Ινν. _Ι"αι~), ή Ίλιός τΟΟ 'Ομήρου, τό 
γνωστόν Ιl1ος. 
ΙΙIΥΥlάω, μίλ. -αφ' ιίόρ. οι' Ιλι""Ιίίαιι' Ιχω lλ/γ

γους, αΙα~όνoμαι σκοτοδιν/αν, ζόλην εΙς τήν κε· 
φαλήν. 'Εχ του 
·ίΙIΥΥος, δ αλλΦ, .τ"φ)· σκοτισμός, συσκόΤισις 

έγKεφαλι~ ή, «στρεφογύρισμα» κεφαΜς, _όσον ι1'>σ't. 
oιdt ndv'toι yιl"ω vdt μΙΙ, φοιΙνωντοιι δ"l:ι σ1:ρ.φΟΎυρΙΙ;ουν ιι 
λΟΙ1:. vertigo 11 λιποθυμΙα, 

IΙIΥξ, .",,0', 'IJ αλ-λω)' δΙνη, σuσΤΡOφή, στρδ· 
6ιλος. . 
ΊΙI6&cν, 'πΙρ. ('Ίλιo~)' έξ Ίλ/ου, έκ ΤροΙας. 
1Ιlό&l, ποιλ. 'π. -yav. 1:oii 'Ίλιo~, Ιν η,ρ. Xpr,O.L· 

έν TΡOIQ. 
ΊΙιo-ρρσfατιις, δ ι'Ίλιo~ + ;αιφ)' ό καταστρο-

φείις της Τ ροΙας. . 
·ΙΑΙΟΙ, ·OV, 'IJ (fι ·ΙΙΙΟΥ, 1:ό)' 'ιι πόλ" 1:00 "11ον, 

ή ·Ιλιος, τό ·Ιλιον υ ή ΤροΙα. 
ΊΙιόφl, παιλ. Ιπ. ΥΒν. 1:oi) ·Ίλ,o~ • 

. ΙΙΙάc;, -ά&ι., 'IJ αλλω.. .Τλω)' σχοινΙον, δεσμός, 
όπό Ιμόντας. 
IΙΙός, δ (ΤλλΦ)' παρα6λώψ, «όλλnl&ιρος:ι. 
·ΙΑΑΩ· ΙSλ . • Τλφ. 
'Ζι:ιιμ. δι' ίτυμολ. ΙSλ. .τλΦ, 81λιφ. ΕΙ, τΙ Ixat 

πι;οοβ •• ι-χ χοιΙ ,;i".: Ι ΙΙΙω (=κυλΙω) < *Fa-fλ-CIII, 
βλ. Ιν .t"rcu· πι;6λ. δμ. ΙΑλά. (βλ. λ.) Ιλλό. < *fa-Fλ-O-~ 
(Ιπ·ιλλΙζΦ), συΎΧΡ. Ιλλ6ι:ερο., ~oιωτ. FlAλow, πι;ΙSλ. 
Ήσυχ .• Τ"λαιι· αvιιτeοφιιl, δεσμοl,.. 11 ΙΙΙω (
βλΙ&.>, σφΙγγω κλπ.), έν ττί φ~ά.σει .Uow ... Ιλλόμε
,,6. -e 4μlλφ,., πρ6λ. Παιμφυλ. *faAaa. (δλγος, ό
γωνΙα)' ίχ ~. F."- (συνθλΙ6ω)' πpΙSλ. δσοι έν .Τλω. 
ΊΑ Υ'Ι, -(,ο., -1). πηλός, 66ρ60ρος, «λόσπη» (Ύ.ν. 

ιλiίo. ποι,,' Όμ., rl~Oi μ.θ' ·Ομ.). 
, Eι:vμ.z πρΙSλ . •• Ιλ-iι ("ι:.Ι. *'rAv)' μλαι",. ποιρ' Ήσυχ.· 

συΎΎ. '1:φ ποιλ · σλοιυ. 1111 (66ρ60ρ0ς), Πολ. 11 (πηλός), 
λ.Η. Τlι (λΙαν σκοτεινός). 
Ιμάντcσσι, Ιπ. δοτ. πληθ. 1:0U Ιμά~, 
Ιμαντfδιoν, 1:6, ΙΙποχσρ. 'toO Ιμά~. 
ΙμάντΙνος, ", ο" (lμιί~)' ό έξΙμόντων, ό tκ δερ

ματΙνων δεσμ"ν, KατεσKεuασμένoς. 
Ιμάντιον, .6, 6πσΥ.Ο;Ι .• ου Ιμά •. 
Ιμαντο-ηCδιι, 'ιι <lΜCΊ.+mδη)· Ιμόντινας δεόμός, 

δεσμό; όπό lμ:']ντα, παγlς R μ'tφρ. εΙς έκ των πλo~ 
κόμων τοΟ πολύποδος. 
ΊΜΑΊ, -ά"ι:ο" δ, δο •. πληθ. ιμeαι, Ιπ. Ιμά"Ι:8Ο

αι.-δερμόTlνον λwρΙoν. 11 iv;t~ π]"ηθ.,ο\ fμρνn:ς 
(τό «λOUΡlό») a,' ~ν οΙ (n:II:OI fjooιv ιτροο&"ιaaμΙν'οl .1' 

1:6 4ρμοι, τό ήνΙα, ή Ιπποσκευή, τό cχόμουρα» Ι τό 
λwρΙoν τrις μόατιγος καΙ αύτή ή μόστιξ, τό καμ
τσΙκι». 2) τό δερμότινα λωρ/α, μέ τά όποΤα πε
ριετύλισσον τός χεΤρός των ΟΙ πυγμόχοι. 3) ό 
μαγικός ζωστήρ τrις ΆφροδΙτης, λοιτ. caeslus. 4) 
τό λWΡΙoν, διό τΟΟ όπο/ου ό μόνδαλος έσύρετσ 
εΙς τήν βέσιν του, καΙ έπειτα προσεδένετο εΙς τήν 
χορώ1l'7" n ώσ. τό λωρ/ον ύποδήματος Ι μ1:Ύν. τό σχοι
νΙον, δι' 00 όντλοοσιν ϋδwρ έκ τοΟ φρέqτος.
Ποιροιμ. Ιμιl, xw.ad~ Ιαι:ι - «γερός σόν λουρΙ 
σκύλου:ι. 

Έnιμ., Ιμ1I~, προf}ποθi'tal ~. *lμαΙ"φ (=δένω) χοιΙ 
σημ. χυρ. "Ι:6ν δρών'tοι (ZΜCΊ. = ό προσδένων)' πρΙSλ. 
ΙSι/). seIar (δεσμός) == Ιλ . λ . ζειικτήρ' ά... . *lμο",ά 
(=σχοιν/ον φρέατος)'Ιμάω (=άντλω ϋΔWρ έκ φρέ
ατος) <·Ίμo~ Τι Ιμίί' Ιμαίο.= ό όσχολούμενcς μέ 
τήν δντληοιν Cιδατoς, . ο!ισ. τό Ζμαϊ:ι>ν α,ι·ι . μέλΟ., 
πιχρ-Χ Καιλλιμ.)=Qσμα ι')υθμιζόμενον σύμφωνα πρός 
τός κινήσεις τοΟ όντλΟΟντος ϋδWΡ' Εμιίααω Ιβλ . λ.) · 
δμ . Ιμάαθλ" (βλ. λ.).- Πρβλ. σαινσχρ. slmάn-, stm& 
(χωρΙστρα τrις Kεφαλrις όροθετική γραμμή\ ποιλ· 
σαι~. srmo, ιiYΎλ-σoι'. sima (σχοιν/ον, δεσμός)' ι, 
ίαιπ. ~. siii 'sl έν τφ σοινσχρ. ΙΥόΙί, ιίπιtΙί, ιίπδtl, ρημ. 
ιiπΙθ. sίΙό-h (δένω), Ζινδ. hlIem (<<ζευγάρι» ζ~ν), 

ο • ο 
λΙΤ1:. ιίηο, sit (δένω), .Ιται σοινσχρ. se'tu-h (δεσμός, 
έμπόδιον, γέφυρα), ΖΒνδ. haeIυo~ (πρόχωμα, φρό
γμα), λοι •. sa.ta (τρΙχωμα των ζ4xJν), παιλ - Ύιρμ. 
seidh, seid (σχοινΙον, καταπακτή), ιiYΎλ-σαι~._ s6da, 
παιλ-Υιρμ. s.lto, sθlΙΔ (σχοινΙον). ποιλ-σλοιυ. s.H, λιθ. 
setAs (σχοιν/ον), Aa ••. ιΔίΙθ (δεσμός), πιιλ·No:ιρΙS. 
seil, ιiYΎλ-σαι~. 56Ι · πιιλ-Ύ8"μ. seiI (σχοινΙον), 1110 
(όνόκλησις τrις σφαΙρας έπl lrις σφαιρΙστρας, δο
λιότης), παιλ-σλοιυ. silo (σχοινΙον), λιθ. άt-saίΙe (σχοι' 
ν/ον, δπερ στερεώνει τό δρμα).-Σαινσχ~ .. se'na, Ζsνδ. 
haena-, τ:ιχλ-πιιρσ. haina- (στρατός), Ιρλ. sΙη (δλυ· 
σις), λιθ . 5e'na (μέ8όριος). 
Ίμάσ&l", 'ιι (Zμά~, Ιμάαιιφ)' τό λωρΙον της μ6-

στιγος, ή μόστιξ. 
Ιμδσσω, μιιλ. Ιμάαοι' ΙΙ6ρ. οι' Τμααιι (Zμά~)' κτυπ" 

διό της μόστιγος, μαστΙζω, μαστιγώνω 11 ώσ. κτυ· 
πω, φονεύω. 
'ίμδτιδδριον, .6' 6ποχο;ι .• 0U Ιμάτιο". 
Ιματίδιον, ,ό' ()ποχορ . τοίϊ Ιμάτιο". 
Ιματίζω, μΗ. ·lαω <Ζμάτιο,,)' ένδύω Ι μ1:Χ. lι:οι8. 

πρχ. Ιμιιtιιιμέ"o.=ένδεδυμένoς. 
Ιματιο-κάnιiΙoc;, δ aμάι:ιo."+xάπ,,λo~)' ό πωλη

τής Ιματίων. 

Ιμάτιον, .ό · xoι.dt .Ον ,;ΙΙπον μόνον δποχορ. 1:0σ lμιa 
(.lμα)' έξωτερικόν ένδυμα, έπανωφόριον, φορού. 
μενον έπόνω όπό τόν χιτωνα χαιΙ όντιστοιχοΟν 
πρός τήν όμηρο χλαιϊ:"ιι" 11 Ιμάι:ιιι, 1:dt - ένδύματα, 
Ύ.νιχώ,.- 11 ϋφασμα, παν/. 

Έι:vμ.: πο6λ. Ιματιο-θήχ,,' Ιων . • Ιμ4ι:ι" χοιΙ .Ι
μαηαμ6.· .lμα < *F.σ-μα, 6λ. Ι"""μι' ιit1:. Ιμάτιο", 
πρ6λ. 'Πσυ/. . .. rμαι:ιι· Ιμάτιιι,., πlθ.=.Τμαι:ιι.- Κοι.' 
CΙλλου. Ιμάι:ιο" ( *Vesm·· χαι,' dAλou, Ιμάι:ιο., <*Flμιap 
<*Frμι;}ι:' t λοι •. vrmen, Ιχ ~ . vr- (πλέκειν) χαιΙ δiν 
διlνoι,oιι νCι συμΙ;ιοοισθιj φωνη'tlχως; πρδς; "10 .lμα. 

Ιμiτlo-φiίΙiκcω, μίλ. -ήαω (lμάΤΙΟ"+φvλάααa.)' 
εΤμαι lματιοφύλαξ, λαμβάνω φροντ/δα διά τό έν
δύματα, φυλόσσω (φρουρώ) τό ένδύματα. 

'ίμiτισμ6c;, δ (Ιμαι:Ιζω)' ένδυμσσΙα, στολή, «Ιμα· 
τισμός», τό σύνολον δηλ. των ένδυμότων μας. 

'ίμΕ'ΡC.", οιΙολ. Ιμέρρφ (fμ.eο.)' έπιθυμω τι σφο
δρώς, έπιδιώκω τι, ποΟΟ τι Ι μ.,' ιiπρ.φ ... έπιθυμω fι 
ποθ" νό πρόξω ΤΙ.- !υχνό1:. ΙμεΙ(/ομαι ώ, ιiπoθ. 
μι-ιdt μ'σ. ιiop. οι' Ιμειeάμ"", ποιθ. ιμρθη". 
lμCΥ, οι' πληθ. 'tol! .Ιμι. 
lμΕν, iμcναl, Ιπ. ιiντ! ΙΙ"ιιι, ιiπ;:;φ. 1:οί! .lμι. 
Ιμcρο-δcρκήlί, i. (fμεeοι;+δέρχομαιγ ό προσδλέ. 

πων μέ ι3λ"έμμα πλrιρες έπιθυμΙας. 
Ιμcρόcις, .ααιι, ευ cr.uaeo~)· ό διεγε/ρων τόν r

μρο., (πόθον. έπιθυμΙαν, άγόπην), έρόσμιος, θελ
κτικός, όξΙQΥόπητος, ποθεινέ/ς. 

Ιμcρe-δCίΙιίc;, _~ (rμtοι;t-ι:iθη~ -ιοσ θιί"~ω), δωρ. 
4ντΙ ΙμI,o-θtil>fι~' ό θόλλι.ιν, όνΟΟν, όic:μόζων, tν 
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ήδύτητι (<<μέσα εΙς τέρψεις καΙ όπολαύσεις.). 
"'ΓΜΕΡΟΙ, ό' πόδος, σφοδρό έπιδυμ/α, διό τι(να), 

Ai't. desiderium n ιiπoλ. έπιδυμΙα, έρως (λΙΗ. aιρldo). 
Έτvμ. ι fμεeο~ (·Ιhμεeο~, *lαμ-ιeο~ ι σανσχρ. 

lιtό ·h (ποθεινός, έπιδυμητός), Ism6-h, 1sm6·h (δεός 
τΟο "έρωτος), Ιcchόtl, Ζενδ. isaiti ' (ζήτω, . ποδώ), 
(*II-Iko), παλ-ιιρμ. eiscon (όναζητώ, όπαιτώ) (λιθ. 
JIszk6ti, παλ-σλ~υ. iskati=ζητώ .Ιναι δiνιια έΧ τοί! 
ί.~μ.)· ιiρμ. AI~ (όναζήτησις) (*aIs-kίi-.- ΈνΤΕ,jθεν : 
lpleoιι (λιαeί. Ιμμεleιιιι, ,Σ~πφ.)· κατi τινα~ έvταίίθα 
ιXvijxIt καΙ "tό κόρο δν. 'Ιαμή"". K~τ' άλλου;. ητ-ι;ον 
όρθω" fμεeο~(·zm · : α~νακp. smarό· h (έρως). 
ΙμCρρω, αΙολ. ο ιiντ! lμεleω. • 
Ιμερ.τ6ς, ή, ό" (lμεleω)' έπιδυμητός, ποδητός, 

έρόσμιcς. 
'μμεναι, ΠΟΙ'7j-ι;. ά,ν-ι;! ΤμC1lα" Iέ"α" ιiπpφ. του εΙμ,. 
Ιμονιά, 'ιι αμ4~)' τό σχοιν/ον δι' ου όντλεί τις 

δδωρ έκ φρέατος n α!-ι;. lμο vιi" ά,πολ_=μηκος ένό~ 
σχοινΙου, δ'7jλ. τόσον μοκρύς δσον σχοιν/ον χρει
όζεται ό κόδός (<<γκου&!ςι) διό νό όντλήσι:\ Τ9 
Cι&.ιρ έκ τοΟ φρέατος. 

'ν, δωρ. ιiντ! Ι, α!.. -ι;ij, τ~ιτoπ:;-oαώπoυ προσ. 
ιiν'tων. 
Έτvμ. ι κυπρ. ι" (=λα't. eum, eam), πιθ. oιl't. Αν. 

'toίi ιiν'tων. θίμ .• 1-: λατ. Ιι_(παλ-λατ . α!τ. im), γοτθ. 
ίι, παλ-rιρμ. Ir, λιθ. jis, j!, πΙΧλ-αλαυ. -Jr, αιx ·,ακ~. 
Ιdόm (=hoc). βλ. έν λ. la.a-yc"Iι~. 

·ΙΗΑ"', ΑΌ ΣrΝΔΕ,ΣΜΟ,Σ; Tv.J, διό νό=8πωi=λατ. 
ut : 1) με(J.' Ύ ποτ. taixt~ ίεr.τpτ~τr.τι έε ιiρχ ικοu 
χρόνου (όαιiκι, δ'7jλ. fι πpότααι~. ίχ ΤY,~ όποΙΙΧ; έεαρ
'tδI'tott fι διdι 'toίI Τιrα ιίααγομsν'7j Τ8λ ιχη π .. ότιχα. έ.(ει 
~~μα χρόνου ιiΡXΙΚQυ): ;;HC'i r,,' ϊδπς = έχεις έλ:-lει 
διό νό Τδι;Jς. 2) 'ιμτ' Elικηκη. τον nl7.)'iov λό
"ov, όαιiχι, iι έ~ 'ιι, " ί~α~,ίiτιxι πρότιχαι\: εχει ρYιμ~ 
χρό.νου Ιατ"ριχοU : HaUdi ΙJωκε μέ"ος &,,,' εκδ"ιo~ 
Υέ .. ο,.το=ή Παλλός Άδηνδ τοϋ ένέβαλε δύναμιν 
διό νό γ/νι:\ διόσημος. 3) μετα Ό~ar:ικiji laτο
"κον xed .. ov, πρό~ ~ijλωαtν ιi;τoτελέ~fιr.ττ~; , τό δπ"Ιον 
.Ινιχι ά,διίνr.ττoν Ιν τψ πr.τρόντι: r,,' 1}" ΤV .Ρ}.Οi-δ,ά νά 
ίΊμην (εΙς τήν όποΙαν περΙπτωσιν δά έπρεπε νό 
εΤχον ύπάρξει) τυφλός,- 11 Ι"α μή = διό νό μή 
(λα't . ut ne).- ΙΗ _λλ5ΙΠτtχώ~ μετ' άλλων μορίων: f"a 
cJtf. r .. a nce. Τιrα τΙ (ίνν. "έ""τα,); = πρός ποΤον 
σκοπόν; (διό νό γΙνι;ι τΙ;lι πρός τί; . 

Β'. EΠlPPHMA:- Ι έπΙ τόποv=lΙποv (=λατ. ubi)' 
έν ι;ι τόπ~, δπου: r .. ' ετeαφn ήJ' iyivo"J:o=tv TQ 

(
\ όΠΟ/<tJ τόπ~ (δπου) άνετρόφηΟ::Jαν καΙ έγεννήθη
------./6αν 11 μ5ΤιΧ γβν. τόπου: 1'"CI Υηι;, &'"α χώραi κλπ. = 

λατ, ubl terrarum. 2)= 11310'= λιιτ. quο=πρός δ 
μέρος, δπου, πρός Cπou ; f,,' οϊχεεαι = πρός δπου 
έχει όπέλθει.= 11 έπί πιρ,ατάσιtAJ,,: "άμοS' ... '"α 
xeIι ... = γόμος, κατά τόν όπο:ον πρέπει ... 
Έτvμ. ι -να εΙναι χατiλ'7j;;Ι~ tij~ ~e~'xτIxij~ ά,ντων., 

πρeίλ. Όιινοχρ . le'na, cna, kena, Ιενδ. kana, πr.ιλ-πεpo. 
&πϊϊ ' ό τόπo~ &'"α έ''l. 1jμ::ιτ(αθ'7j χιχτ' ιiνιxλoγ(αν π~ό~ 
-ι;ό διικτ . ·τΙ"a χιχ! τό έ~ωτy,μ. 'τl"α (Onιxv. του 
*quI-, πρΙSλ. Ζεν'. tina), /ίτινιχ ε~'ιjψανΙαθ1j'Jιχν ά,μφότε
ρα λόγφ τΤι; δμω~υμίιx\; των πpό~ το ά,νr.ιφ. τi"a (11'" α). 
ΙνδάΙΙ0μαl, ιiΠ'.oθ . , εν χ:;-ΥιαΕΙ κιχτ' εν. χ~ ! πρτ. 

μόν"ν' (εΙδάλ,,:.ιο;, εΙδάλλομα,)' φα/νομαι δμοιο::; , 
«6μοιόζω» 11 γΙνομαι 6ρατός, έμφανΙζομαι ' έν ώρι
σμέν<tJ σχήματι 11 μετi διπλYι~ ~oτ. I .. ΔCΊλλετo aφla, 
π"Ι"iων,=έφα/νετο είς αύτούς δμοιος πρός τόν 
υlόν τοΟ Πηλέως 11 ~πoλ. έμφα;.ιΙζομαι, <QαΙνομαι . 
Έwμ.: ίιχπ . ρ. veid-, vid- 6λ. eBOi, οlδα' π~ΙSλ . 

σαναχρ. νίndόlί, Ζεν". νίπdόlί (εύρ/σκω), ά,ρμ. e·git 
(=εύρ/σκει), gall. gwn (εύρΙοι<ω), ίρλ. flnd, gall. · 
gwyn (λευκός), gaul. vindo-magus (6 λευκός ό
γρός (vindo-> 6ρατός ) λ6μπων Ί λευκός). 

'Ινδικός, ή, ον ('Ι"J6ς)' 6 όνήκων είς τούς Ίν
δούς -η τός Ίνδ/ας. 
.. Ίνδ-ολέτης, -ov, ό ('Ι"δΟ;+όλέa(J..:ι, τοίί όλ}.υμ,ί
d δλετήρ τών Ί νδιων, ό. έξολοi)ρεύσας τούς Ίν
δούς, έπΙθ. τοίί Bixxou. 
'1ΗΑΟΊ, ό' 6 έξ Ίνδιών καταγόμενος, κότοικος 

τCιν Ίνδιών.-ώι;; έπΙθ. = 'j"J,κόf (8 βλ,) .- ΙΙ ό πο-
ταμός Ί .. δό~~ . 

'lνδΥος, _. ο_Ί .. d,κ6s, 
lνες, όνομ. πλ1jθ_ του τ,. 
ΊνΙον, τό (fi)' τό μtρoς τι"\ς κεφαλt\ς, τό bc 

τών όπισδεν Kara6aTvov έκ Τι"\ς κορυφι"\ς τι'jς κε
φaλι'jς πρός τούς τένοντας D γδνιχω •• τό όn/σδιoν 
μέρος τι'jς κεφαλής, ό αύχήν τοΟ τραxήλou.~ [δι' 
_τυμολ. βλ. τ~' πρ~λ, Ήαυχ. ciφ,,,'οv~' 'tdι, ·an! τοβ 
I .. Iov αάeΗα~ •• 

'ΊΗΙΙ, ό ' υΙός, τέκνον (/ίρα χα! θυγάτηρ). 
Έτvμ, ι λί~ . Kl.lrtptιxxij. OXQtILVYι~ iτυμl)λ . · xot'tct 

'tιν.:ι\; lν,~ < *IF",~ ι ααναχρ. ΥυνΔη-, λ:ι ι. Juvenis' 
χιχτ' /ίλλουι;; l",~ .Ιναι B'7jA. τTί~ λ. ·l"v~ < ·Vιo:". χιιτ' 
ιiνoμoΙωαιν=oανακρ. sUnύ-h (υιός)' τίλο. χιχτ' !λλου, 

1",- < *Ι"",-, ·lα .. ,- βλ. ι"ιίω' πρωταρχ. 01jμ. «ό έκ
διωγμένος •. 

'1νώ, -όος, αυψ(ιρ. -ον., ή' δυγότηρ τοΟ Κόδμou, 
λατρευομένη ως θεό τrις δαλ6σοης ύπό τό όνομα 
Λευκο-θέα. 

'ίν-ώδιις, ι, (in-cloo~)' πλήρης Ινών, νευρώδης, 
Ινώδης. . 

ΙξCίλoς, ον (ix τοί! άίααι, ώα5! ·ΧΙΧΤιΧ αυναΙρ. Ιχ 
τοίί ιiiξαλΟi), ίπΙθ. oτij~ rirΡΙΙΧ\; αΙΥό,· πηδητικός, όρ-
μητικός. . 

'Eτvμoλ, ι Τξαλo~' Ιξαλη (ivv. οοeά)=δέρμα τρά· 
γου : αϊξ. ~ρμ. aic (αίξ), Zev1'J. izaena- (δεομάτι
νος)' ί~ ίιχπ. ~. Δί; (πηδώ). Πλ. Τx"o~. K~τ' 4λλου, 
ή λ. !!ν~ι Μνιιον έξ ιiat~τIxjj ; τtνo, Υλώα~1j;. 

ϊξι:σδαl, inpςp. μΙλ. τοίί lκ"Ιομα,. 
lξι:υτιΚ, -ον; ό αξεύω)' ό διό τοϋ lξοΟ ουλλαμ

Βόνων πτηνό, όρνιδοδήρας, πτηνοθήρος Ι ό οτή
νων παγΙδας. 
lξεύω, μελ . -ααι (lξό~)' συλλαμ6όνω διό τοΟ lξοΟ 

(διό της lξόβεργας). 
Ιξο-βοlέω, μιλ. -ήαιιιι' συλλαμΒάνω διά τοΟ 1-

ξοϋ. Έχ τοίί 

lξο-βόΙος, ο" (Iξό~ + βιίλλω)' ό Βάλλων (τοπο
δετων, στήνων) ίξόν (<<lξόΒεργες., «ξόβεργες., 
lξευτικούς καλόμους), 

ΙξΟ-Ι:ΡΥός, ό (lξόi+ *IΡΥω)' ό χρησιμοποιών 
lξό&ργον, ό διό τοϋ lξοϋ συλλαμΒάνων πτηνό, 
πτηνοθήρας. 

ϊξομαι, μίλ. τοβ lκ"Ιομαι. 
Ιξον, ιϊπιχ. ιioρ. eί' 'tou Τκαι. 
'ΙΞΟΊ, δ , λr.ττ. viscum' παρασιτικόν φυτόν φuό

μενον έπl της δρυός χυρ. ά,λλdι χιχ! έπ! άλλων δΙν
δρω·/ (μηλβΙX~, ά,πιδίι:ι ; ), έχον φύλλα δμοια πρός τό 
τής πύξου. - ΙΙ κολλητική ίίλη, κόλλα, παραοκευα
ζομένη έκ τοϋ καρπού τοϋ φυτοΟ, λατ . vlscus 
Έτvμ. ι λατ. viscum, π~eίλ. ΊτΙΧλ. visciola (όγριο

κέροοο), πΙΧλ. γε;;μ. wίhseIΑ_(όγριοκέρασοΙ foωαα. 
χ . λ,π. vi~nJa (δ πόθεν λιθ. vyszne = xE? i~t), πρβλ. 
!απ. *vispo _ν τφ γβρμ. wisρel (άγριοκέρασο)' Ι
ξεύω, Ιξόω. 

ίξο-φορι:ύς, -cωi, δ (Ιξό. + φέeω)' ό φέρων 
ίξόν, άληλιμμένος δι' ίξΟϋ. • 
ΊΞΥΊ, -tJOi. 'ιι' δοτ . lξίιϊ χ.:ιΙ ,υνΊl~ . . IEvi'· ή 6οφύς, 

ή μέση. 
Έτvμ. ι δπό τινων θeωΡarται ουγγ. τφ λ~τ. 11Ia,

um: έλλ. ίλ,α (=πλευρ6, κοιλlα)' πiν:ω, Ιξός πιθ. 
=·Ιχαόs. ' laXVi (π~ ΙSλ . lξ6i: λατ . viscum, αξi"" : 
λατ. ascia, ξiφΟi: ΙΧ ί ?λ . ~ωp. ακΙφο.) : laxioy Έαχ, 
(=Ι<οιλότης κοτυλοειδής τοϋ όοτοϋ της λαγόνος). 
Ίό-βακχος, ό (Ιώ + Βιίκχε)' 6 Bό~ xoς, δν έπε

καλοϋντο διό της έπιφωνήoεWς lώ U ίίμνος όρ
χόμενος διό τών λέξεων Ίώ Βάκχε. 
lο-βΙέφσρος, ο.. (i'o" +- βλέφαρο,,)' ό έχων 10-

χρόους 6λfφaρΙδας (cσκοτε.ι\'ογόλαζα μάτιαι). 
ίΌ-βολέω, μδλ . -ήαω ' έκσφενδονΙζω, ρ/πτω, δέ

λη, τοΙεύω.- U ρίπτω (χύνω) δηλητήριον. Έχ τοί! 
ίΌ-β610ς, ογ (lος+βάλλw)' ό ρίπτων Βέλη, το

ξότηc .- 11 ό χύνων δηλητήριον, δηλητηριώδης. 
Ι>βόστρϋχος, ο" (fo" + P6JJ:evxo~)' ό έχων Ιώο 

J.,o, (lοχρόοv;, σκοτεινοχρώμους) βοστρύχους. 
Ιό-δετος, ογ (Το" + δέω)' ό δε δεμένος -η πεπλε

γμένος δι' iW1l (μέ βιολέττες). 
Ι;»-δόκος, ο" (lOi + Jέχομα,), ίπ! φαι;'τ~α\;' ~ δε

χομένη (έγκλεΙουσα, φέρουσα) 6έλn. 



ΙO-Cιδftς, Ι. (fo .. + .,&,,)' δμοιος πρός 'ον K~τό 
τό_ χρώμα, Ιόχρους, ΙπΙ 'tfj, θιxλιtaαη,. 

I6cIς, "08, ... ιτο"γ ό Ιχων τό χρQυη Ιο., 
σκοτεινόχρωμος, ~λας. 

"ΙοΙΙΙΥ, i1:'t. :4v'ti Ιοιμι, ιi}χτ. 1:011 ι1μι. 
Ιοίσαι, &ιιιρ. liv't! Ιoϊίιraι, θηλ. μ'tχ. 'toll .1μι. 
'OΜcν, 'π. i,,'tI Ιωμetι, 01' πλη8. bJtiιi. 'toi) ιΙμι. 
1o-μΙyιΚt Ι, (Ιό, + μιΙγ .. νμι)' ό μέμειγμένος 

μέ δηλητήριον, δηλητηριασμένος, δηλητηριώδης. 
l6-μωρος,' ο.. <ro .. + μ6ιο" μoiea)' δύσμοιρος, 

κακόμοιρος, μαιρόμοιρος, δυστυχής Ι ό Ιχων &'ΙΙλ. 
την μόΤραν τΟΟ Ιον (&ηλ. 6ροχίι6ιος). 

·Ετνμ. ι 6 4'ρχ. 1:xoALιxa'tt" Ιρμηνιύων 16μωρo.-ol 
περl τούς Ιούς ('t.I. τό 6έλη) κακοπα!)οΟντες πotpιt
ΤΙΙ 'toήv λ. h 'toll Ιό~6έλoς. Ή ''tυμολ. ot!l'tη ιίπο
~~όι'tcι~ λ6Υφ ,,91, πpoαqι~Ιot, ,,011 ι·, μcιxpoll μΙν 'ν λ. 
I~, βρotχΙο, &Ι." λ. 16-μ.tιoeoι • • Αλλοι 'ρμηνιιόουαι 
μΙ" 16..-(loι~δύσμoιρoι, ΔUΣτυXεΤς, ιίλλ* &av &ίχον · 
1:ΙΙΙΙ 1:ήν ix 'toi} Το .. + μοίισ JtotpotYCIIyi)ν ('t. Ι. 01. fxov
τες τήν μοτραν τCιν Τω .. , 6ρaxύ6ιoι). Π,θotνωτίρot 
Ιαω, ή ίΧ 'toll Ιιl (- κραυγή, φωνή) + μωeo, (πρδλ. 
'γχισΙμωιοι) πot~otΥCΙJΥ'ή, 6πότι Ιά-μωιο, - .01\ c60ήν 
ό'ιaδol», 80ρu6ώδεις, ταραχt:;δεις. Διά 'tό 15' ouvQI't. 
-μωΙΟ$, δπιρ 'πΙαη, ιΙνotΙ axc.tILy6v, μή Υινι;μίνη, &ι
x,;fj, 'tfj, πρό, ,,* μ6ΙΟ$, μοϊιισ αχίσιώ, 'tou, πρβλ. 
πotλ-ίΡλ. ma, (μέvaς), yo't8. mers (περlφημος), πι;6λ. 
'λαχτ6-μωιο,. 
·Ι-ΟΝ, 'tό' '" δlOλέπα ("οιν. ιιΤτσι.), c μενεξές », 

AII't. νΙοΙ". 
Έννμ. , Ιο" C8fio .. ), πρΙSλ . Όαυχ. «Υ/σ ('t.I. F/σ)' 

f,,6q.· αυπ. 1:Φ Acι't. νleδ (πλέκω) (βλ.'ν λ. Ιnι,) , 
&ι6τι 'tό Ιο" ιΙνotΙ 'tό "ot't' ί,οχ Υ,ν χρησιμοποιούμινον 
&ιά 'toiι, σ'tιφιtνου, 4νθo~, πρΙSλ . ΙοαΤ_ιΡιι"οc-ό έστε· 
φανωμένος μέ Ισ, 'πΙθ_ 't9j, Άφρο&Ιτη" τΙUν ΙΙι;υ
σιυν, 'tΙUν ΧotΡΙ'tιιιν, 1:6'1" 'AθηνΙUν. Έ" του,;ι;υ XotΙ 'tό 
. f~ι ... φι)s-σκοτεινός ~ 1:1k . fσ· βλ. b6φo,. 

'ov, Ιπιχ. -,:όll:ο, II:p't. 1:01) .lμι, 
ΙονΙάς, -410" *Ι. τριχωτός, μαλλιαρός, τροχυ

μc;ιλλoς 11 έπι8. τl'jς όγρ/ος αlγός. ΈΧ 'toi} 
'ov8oς, 6' νέα 8ρ/ξ, ρ/ζα τριχός n τό χνούδι τοΟ 

ηροοώπoullέξαν8ήματα νεότητος έπl τοο προσώπου. 
·Enιμ. ι ro,,/)o,' 10"iJ.ά,· ro .. 8-0, ( lotΠ. *νί-νοη

cIho-: ΠotΗρλ. flnd (- κόμη όνθρώπου, φύλλωμα) 
(Ιotιt. vQdh§.-, πotλ-Υιιρμ. wlnt- «Ιοιπ. *vendho-, -§:.) 
'ν 't. wint-br§. WA (6φρύς), πotλ-Ιι;λ. fes (μαλλιό) 
«Ιotπ. *vendh-s-o), πotλ-σλotυ. va~u, ASU (γένειον, 
μ(ισταξ) «Ιotπ. ·vondh-ιo-) πotλ-πρωσσ. w"nso (τ6 
πρCιτo χνούδι). 

"6νιος, σ, ο" (Ίώ)' ix (τοll 6νόμot'tο,) 'tfj, Ίο",' 
'16"ιο, χ61nο~ή θόλασσα ή μετσξύ τiΊς Ήπε/ρου 
καΙ τiΊς 'Ιταλ/ος, ιΙ, 'tό ΙΙνΟΙΥμοι 'tjj, 'A&ptoι'tLxjj" 't6 
δποΤον _πΙρotσι xoλυμΙSώoot 'iJ Ίώ-' 4σχι-,:0, .ιt"'tlll' 
πι;ός -,:ό σΤ)μιρ. ~16νιoν πίλotΥΟ;. 
ΙόΥτcς μτχ. πληθ. 'toli .lμι. . 
'lο-η16καμος, ο" «ο" + π16xaμoc)' ό Ιχων 10-' 

~ιδεις πλOKόμOuς, μόOpa μολλιό. 
'ίός (Α). 6, πΑ ,118. 101 ιίλλlk ΧotΙ ιίνωμ. ιά (Ι_".ι 'toll 

ι1μι Τι Τ"μι 1)" δέλος.- [6μ. 'rό,(*Ισfο-, ι σotναΙιΡ. 
Isu-h, Ζιν& . (~υ- (6έλος, 6λiΊμα)]. 

. 'I~O'Σ (8), 6' σκωρ/α, δν!)ος χαλκΟΟ, Acι't. "βΓυgo. 
ΈΤUμ.I ''tυμόλ. 'tCΙu'tt~II'tOΙL πρό, 'tό Ιπ6μινο'l lό;= 

δηλητήριον.- 16.ι, ώς ίπΙθ. 'toi} οl&'ήρου 1:0i} i1\'tI
θειμί_ου ιΙ, αχωρΙοιν iviYI1:otL . bJt6 'tLVCIIν ιΙ, 'toήv λ. 
'totό'tην XotΙ QeCIIpllt1:OΙL bJt' oι!}'tιOv συνών. 't/j\ AIIi. νίΓδιυι 
(δηλητηριώδης), χ(&Ι 'tIj) οotνο"ρ. vlSΔviin' 1:ol)'to ιΙνotΙ 
ίσφotλμίνσν' 1:ό 161Ι$ αΙΙ",ο, JtIIpIiYΙ't'IIL ίΧ 1:011 Τον (χotΙ 
Ιχιι 1:~ r Ι) χοιΙ !:'ljAot 'tό χρώμot. 
'-Ο'Σ (1'), 6' δηλητήριον, χυρ. έρπετCιν. 
'Βννμ.ι Ιό, (ΙotΠ. *ντsό-ι - Aot't. νΤΓυΙ (-χυμός, 

όπός, ζcjιων Τι φυτCιν' lηλητήριον), συΥΥ. 't. Ιρλ. fr 
«xaA't. 8νlso-) - δηλητήριον, π~6λ. σcινoxρ. νlsόm 
(δηλητι'ιριον), vlSΔ-h (δηλητηριώδης), Ζιιν&. νι~-νί~ι.
(δηλητήριον), y~λλ. gwy (ύγρ6ς, ρεuo·τός) «u.A't. 
8νβlso-) gwy'" (αΤμαΙ(χιλ't. *vels- Τι *νls-.· πιΟ. 
811ΙΥ' χοι! 't. ocινσχρ. νβ'ι,,11 (ύγροποιοΟμα.ι), 

Ιος, lα, ίιtΙχ, ΙΙντΙ .1,,' μια' δο't. lφ «ντΙ ",1. 

Io-στΙφlινoς, _ (Ι01Oi-σdφσ"i)' l:ι φtρων (φο-
ρCιν) στέφανον έξ Των. . . 
"τικ, ~τo" 'iJ' 8tλησις, όn6φασις Ι x&u 1:8 .>.ιc

o'tov xQ:'t1k 80-':.: lHilιfI Ι6flJτι-tt.\ 6σuλήσει, τt.! tπι
euμlQ, ·τΟν 8εCιν. 

'ΕnJμ.ι 16π" <8,αΟ.8-, h J. Ιι (-κφ,ινω προσ
πό8εια.ν διό τι, έπιδυμCι), JtFΙSA. ·rμIllo,. 'Ήτ'tον 6p&t, 
ι{νotι ή ίx~ox'ή, χotθ' fιν JtιxpxYI'tcιl ίχ ';00 Τ.μαι (
έπιθυμCι), δτιό'tl 16π"=*fι6,,,,. 

Ιo-τυηfιc;, Ι, (lό~ + dj.m;~σa 'toll τVΠτΦ)' ό δλη-
8εΙς, πληγεΙς, ύπό (διό) 6έλους, 

'Ιού, χotΙ ιού, ίπιφcίινTιμot πόνου, 8λΙΨιιlιι, (λοι-,:. heu) 
- οΤμοι, όλλοΙμονον Ι ΟΠ(1νΙιιι" ιίι, 'tό Ιώ, κραυγή 
xaρδς· 
ι~,ςω, μιλ. -οω' ζω ώς ΊouδaΤoς, λαμ6ΌVω 

τό μέρος των, τούς μιμOCiμαι. 
ΊουδσΙιι6ς, ιt, 6,.' ό άνήκων εΙς τούς Ίouδa/ouς, 

ό όρμόζων εΙς Ίouδ. Έχ 'toi} 
Ίουδαίος, α, ο,,' ό έκ Τι'\ς φυλt\ς roQ '10000, U 

ιb, ο!}σ.: 1) ΈδροΤOC;. 2) ΊονώΙσ (ίνν. yij> - ή 
χώρα τt\ς ΊouΟΟ/ας. 
ΊουδαΙσμ6ς, 6' τ6 φtρεσ80ι κοτό τόν τρόπον 

τCιν Ίouδαlων, 

ΙουlΙς, -Ι&'" t,. εΤδος Ιχθύος, χοιν. ~"o,. 
Ιουλος, ο .. (olί10,μιτά π~,",θεμ. ι-γ το κατό πρCι-: 

τον φυόμενον XνoGιόες γένειον 11 ~πό χ{lο~άφοισ, .. 
Τον10Ι - ΟΙ nr:CιTQI ΓGιν τριχΟν τοΟ γενεlοο έκφύ
σεις κότω 6πό τους κροτάφους, τ. Ι. τό napavva
θ/δια γένειο, cφa60ρlτες».- [Τον10' <*f/·Fol-"0' 
fι 8f/-Fo1-OO-i, πρ6λ. olί.ιo. «*FoA-,.o·~ Τι *FoA-ao-,». 
10-χCαιρα, ή' <Iό~~αΙρω Υ, χέω ?)' ή )(u(ρouoa, 

ένθουσιοζ9μένη, μέ τό νό ΡΙΠΤι:\ eέλη (Ην ίΧ 'toll 
ΧΑΙ(lω) Ι Τι ή xέoυσa, ή έκτοξεύ:>υοα, 6έλη (ή ρ/
πτouσα τaΟτα c:x; δροχήν τρόπον τινό), ίά" ill 1:0\1 
"έω • 
Έnιμ, ι loziaaea (Ιδ. Ι-eέλoς) + x-[F)w <=χύ

νω).- Kot't' 4λλου, 10Xloι'l!Qt < *Fao-xifaaeoι < 8Fa .. 
(-κραυγή, 6λ. 'ν Ι6-μωιο, χotΙ πρ6λ .• ΑeΤ8μΙi χι-
.1aιJ.,tι1})H.~heυ (-φωνάζω) : αotνσχρ. h6v"te, Ζινδ. 
ιι.νόtl <φωνάζω), Ιρλ. guth (κραυγή) χλπ.· x(1't1k 
'tOΙUtot 10"έσιea~ή έK6όλλouσα Kρauγήν κιινηγ/ou . 
Ιnvο-κiής, Ι, <Iπ"ό~κCϊήνaι 'to;) χσ/ω)' ό όπτη-

8ε1ς έν κλιβόνlj) (ό καψαλιοθεlς εl-::: τόν φοορνον) . 
Ιηνo-lι6ιιCίr ."~o,, 6 (ιπ"ό, + .ιέβ",)'. λέ6ης κτι

στός γύρω, δπως ό φοΟρνος, ότμολέ6ης (καζόνι). 
. lnνο-ηοι64ί, ό" απ"ό,+πο,έω)' ό κατcσκευόζων 
lπνούς ('t. Ι. φούρνους), ή ό έργοζόμενος εΙς 1-

. π"oiι, (φούρνους, κλι6όνους).- cbc o~o. 'KεραμΕVς, 
cτσουκαλδςι. . 
Ί""Ο'Σ, 6' κλιeoνος, κόμινος, cφαΟρνος», Aot't. 

furnus.- 11 ό τόπος τοΟ κλι6όνοο, μaγειρεToν 
ικουζlνα»,- 111 λαμπτήρ, φανός. 
Έννμ. ι «ΙSιΙS. ίτυμολ: xoι'tx -,:ινot, ,Χ ~. Π8π- 'toll 

moooo, ώσιΙ 6 ΙΙρχιχό, -ιόπο, νlk :fι'to πιπ,,6,' 4λλοι 
'tό έθιώρηοotν συπ. 'tijI πaιλ-πpωσ. wumpnls (κλΙ6a
νος), umnode (όρτ~ πoιεToν), πotλ-NoρΙS. ofn, ιίΥΥλ
σaι~. ονβη, πotΑ-Υιιρμ. ofAn (κλΙ6ανος)' ,;ό 'tlAlutottOV 
δμω, 'toli'to ΙΙλλοι θιιωροu~ δι1νιιον ax τoίi raιAott . 

·upnos (Ιaιπ. *uqvno-$, ίΧ &έ τοϋ ΙotΠ. ·uqvnos Qdt 
ιίνίμινί 'tl, ίν ,;~ 4λλ. *νκ .. ο; Υ.ΟΙΙ 09Χ Ι Ιntι6,. ΦotΙ· 
νιτotι λοιπόν ώ, μιιμονωμί'ιη μ~λλoν λί;ι. Τ, ιλλ. In,,6,. 
Ιηος, 6, tι (ϊπτομαι)' τό έν γr,j μυόγρQ (ποντι · 

ΚΟΠσΥ/δι) ξύλον, δπιρ τιΙπ:ιι ίπΙ των μυΙUν "otΙ συΥ
xpot'tIt oti}toiι; ΙΙχιν'ήτου, 11 Ύιινιxώ~, πόσα παvΙς, «φόκα» 
11 πδν 6όρος, δπερ πιέζει. . 
Έnιμ.I 1πο,' lπ6ω (ΙΙπ-, 1ξ-)-πιέζω, σuνθλl6w: 

Ιπωαι, (ΙSλ. λ.l· Ιπω"ι7ιιο .. (πιεστή()ιον)' ~μηρ. Τπτο
μα' (6λ. λ.)' πρ6λ. Ήσυx~ «Τψο .. · ιJ.aμωτι7Iίo ... · πιθ. 
ίΧ ~. *Frn- Ιotπ. *vlqv- .: λotτ. νlχ (μόλις, μετό κόπου) . 
1η6ω, μίλ. '"00' · καΎαπιέζω, καταθλl6w.-Πotθηt . 

καταπιέζομαι, σιίντΡ/60μαι D .ΙαΡορσί, ΙποΙιμι1'ο;= 
σuvθλι66μενoς κότω όπ6 τούς φ~QOυς. 

inn-aypcraI, -4tr, οΙ (lnn.v, f ιΙγι/(lOlγ τ~fς 
δρχοντες έν ΛακεΟΟ/μονι, o('tLV., .;'λΙΥον 'tpLIIX?
σΙου, νίου, .11 1:ΙΙ" ί"1\6111,, πρό, X&'t«'tot;LV IIΙ~ τ'ήν Ιφ
ιπιcον σιιμοιu.ιιλιιχήν 1:ΙΙ" 6otoιλΙaιν . 



'ιnι-Ιyωy6ς, δ" (f~of+cI,..)· ό δΥων (φtρc.ιν. 
μεταφέρων) Τππους, Xll~. ίπl . πλoΙω~: InmιyΦyoι 
",.,.,=πλοΤα κατόλληλα διό τι'lν μετοφορόν ΙππικοΟ. 
Ιηηάςομσι, μιλ. -ιίllΟμ4Ι, 4ποθ. (Ιππο,)' έλαύνω 

Τππους. όδηγω δρμα D μτy~. Ιππεύω Ι lππά~.μ4Ι 
χώ,σν - Ιφιππος διατρέχω τήν χώΡον.- 11 ώ; πσ
e"Yj'l:. ιπ! (JtItou', έλαύνομαι, Ιππεύομαι, όπό τινος 11 
δαμόζομαι, τιδασεύομαι. 

Ιιm-cιιxμoς, ο" (τππο, + cιΙΧμ!J)' ό μαχόμενος 
όπό τοΟ Τππου, Ιφιππος πΟλεμιστής. 

Inιι-ΙΙcιιτρiίών, -ό"ο,. δ (Ιππο, + .u.κτevώ-ιι)· 
ΜUδΙKόν τέρο<;l : πετεινός δμα καΙ Τππος, Υevψ, ιΙ
xO,ιΙ;;ι.iμlν')~ σu~ήθω. 11. τού. πιρσιχού. Τ<ΧΠΤιτσ •. 

lιιιιΙΙ'δας, -ov,' 6' ΠΟΙ1jΤ . τιΙπο, ιiντ! lnn.v,. 
hιιιΙησf, (ΙΠΠΟi)' ΚΡουΥή των Ιππέων μεταξύ 

των, πρός κωμικήν όπομΙμησιν rt\c; μεταξυ των 
ναυτων συνηδιζομένης KΡOuytjc; lνππσπσΙ. 
hιηάριoν, τ6, 6ποχορ. τοί) ι_,· μικρός Τππος. 

cόλογόκι:t. · . 
Ιηη-σρμοστ(ις, -οΙ, 6 (f_, + ιι,μο-*) Ajξι. 

τcί)~ Λσxι~lXψoνΙω~ 4ντ! ΙππιιeχOf. 
hιη-σρxiω, μιλ. -!JII~ (Ιππιιeχο,γ cΤμαι . Τππαρ

χος, τ.Ι. δρχων (όρχηΥός, στρατηγός, διοικητής) 
τοΟ ΙππικοΟ, των Ιππέων Ι διοικω τό IΠΠΙKόν. .~ 
CΙΙ!)ΤOί) τό 

'nιι-σρx'σ, '11. τό όξΙι.ιμο τοΟ lππ6ρχou. '" διοΙκη
σις τΟΟ InnJl<oO. 

Ιιιιι-σρχιιι6ς,!J, 6,.. ό όνι'!κων ι'\ όρμόζων clς 
Ιππσexo". Έχ τoiί 

Ιnιι-aρxoc; χα! Ιιιη-άρχης, -ov, 6 αππο,+ l1e
ρ)" ό διευ'Jύνων τόν Τππον, ίπΙθ. τοί) Dοσιιδωνο •. -
11 ό διοικητής τΟΟ Ιππικοεί ' Ιν ΆθΤινιχι. "ισιχν δύο Ιππ
ae~oI. 

·Ιηηάς, ·cΊιJo" ~,' θ"Yjλ\ τοίι ΙΠΠΙΗόi' Ιππιίι; 111'0.1";
Ιππική στολή, στολή lππέως, ό μανδύας τοΟ lππέ
ι.ις.~ Ilcb, ούσ .. (ίν~. τάlΙi)=ή τόξις των Ιππέων 11 
ό φόρος των Ιππέων (census equesIrls). 
'ηηΙσ.σ, t, (lππά~Ομ4Ι)· τό lππεύ<.:ιν, ή έκγυ-

μνοσις των Ιππέων. 2) τό έλCΙΎνειν δ,')μα, όρματ-
ηλασΙα. 
Ιηιιδσιμσς, ιr, ο" <Iππά~oμσι)' κότόλληλος δι' 

Τππouς fj δι' lππασΙαν n ό εύκόλως lππευ6μενος. 
'ιιι(αστfιρ, .fjeo" χα! lιmσστής, -ον, δ αππά~o

μ4t)- lππεύς.- 11 cb, ίπΙθ. , κατ6λι.ηλος πρός lππα 
σΙαν. . 

Innc'a, 'fι (lnnrfH»)' τό lππεύειν i'j έλαύνειν Τπ-
πσυς 11 ή περl ταΟτο έπιτηδε ,ότης, Ικανότης Ι χΙ/ρ . 

Οόρματηλατικο\ όΥωνες.- 11 τό Ιππικόν. 
/ Iιmcιoς, 41, ο" (ιππο,)' ό όνήκω\ι εΙς Τππους 11 
Ιππ.ιο, .1όφo~λoφΙoν όπό τρΙχος ούρδς Τππου. 
Inn-cρoς, 6 (f_, + 'eo,)' Ιρι.ις πρός Τππους, 

lππομονΙα. · . 
Ιnncuμσ, -cι~o ... τό (lnn.voo)' τό lππεύειν Ι πο

ΡεΙα, έκδρομή. έφ' δρμοτος. 
'ηιιεύς, . -ΙΦi, Των. ';;0" δ (fnnOi)' πσιρ' Όμ. 

ό έπι8α ίνων Τππου Τι δρματος (όρματηλότης) n fj ό 
πολεμιο ής . ό μαχόμενος όπό τοΟ δρματος. 2) 
όνήρ Ιφιππος, Ιππεύς, «κα80λλόρης».- 11 έι Άθή
ναι;, οΙ lnπεif. ιiH. lnnjji. ιiπιτ'λοuν τ'ήν tauτίραν 
τιi,ιν των πολιτών xατdι τό πολΙτιυμσι τοίι Σ6λωνο;' 
οδτοι Ιπριπl νdι Ιχωσιν ιιΙσ6~"Yjμα ,;ριαχοσΙων μl~Ιμνων 
χα! νdι ΤF-'φωσιν (να πολιιμιχόν (ππον χα! Ινσί χοινόν 

(ππον διdι τόν ΙπποΧόμον' δλ. πaπσHooιoμiδιμ"oι. 
2) ίν Σπσιρτll, 1_1, 'χαλο!)ντο οι 300 _παιχτοι 
Ιφιπποι σωματοφυλι;ιχ.; τcί)ν δσσιλ'ω.ν, ·ιiλλ' ot δπο[οι 
σύ~ τιj) χρ6νφ .Ιχo~ πιχιΙσιι νdι ιΙνσιι πρσιyμστιxιίl, Ιφ-

ιπποι· tJA. ΙnΠΙΙΥei~σι. . 
Inncuτlιp, -~ι!o,. 6'.1 'ιnιcιtτlις, -ov' Ιππεύς, 

Ιφιππο<) . ΈΧ το!) 
~ncuu, μίλ ~ -,,00- 46ρ_ σι' Ιππ.- (l~i>' εΤ

μαι Ιππεύς . εΤμαι Ιφιππoc;, CKα6aλΙKεύω. Ι μτφρ, Ιπ! 
ιiνίμCιU. Z4.p1ι;!ov π"οσί, Ι_Vιισ"Ι-Qf - δτον ό Ζέ
φυΡσς Ιπνευσεν όρμητικός (ώσιι! Ιφιππος έπl των 
Ιδίων του πνοών), ItptJA. ΌΡστ!οu EυΓuι equIIavit 
ρeΓ undas.- U ύπηΡετω εις τό lππικ6γ. εΤμaι Ιφιπ
πος σΤοοτιώτης. 

hnιίiσς, Ιπ. ίιληt, ιι!τ. 4νΠ ,--.,. 

47. 

'ιιmιδ6ν, ΙπΙρ. (r_i)' ώς Τππος.- • ώς lπ~ 
'ιιιιιtcσσι, Ιπ. iv'CI lnnaiHιI. δοτ. πλ"Yj8. τοΟ Ιπ-'ι. 
'ηιι-ιιΙάσιος, ., ." (Ιππο,. + l.1σν"οο)· κατ6λλη-

λος διό τήν lππασΙav Τι διό τήν όρματηλασΙανlllnπ
"~.IIι. IιJδ, - όδός κατ6λληλος δι· όρματηλοσ(oc;, 
όμαξιτός δΡόμος. 
lιm-ιιlδτδ, 6' Ιπ. τ6πος; ιiντΙ Ιπmι"άι-",. 
'ηιι-ιιΙΙτiω, μj)., -ιjooo' Ιππευι.ι i'j έλαύvι.ι Τπ

nouc;. 'Εχ τοίι 
lηιι-ιιΙδτιις, -ov, 6, 'π. 'ηηιιΙάτσ (fnnoi+I.106-

''1») ' ό έλαύνων Τι όδηΥων Τππσυς, όρματηλότης ίl 
ό μαχόμενος όπό τοΟ δ"ματος Ι τιμ-ητιχόν 'πΙθιιτον. 
φς; σήμιι~oν το Ιππότ"" 

lιm-ήlΙτoc;, ο" α.ππο, + l.ιcιν"oo)' κατόλληλος 
δι' lππασΙαν i'j όρματήλασΙαν. 2) ό ύπό Τππων έ-
λουνόμενος (σuΡόμενo ~ ). 

lηη-ιιμοlΥΟ', -ώ", οι (rnnoi+dμi.1yΦ)' ΟΙ όμtλ
γοντες τός δηλεΙας Τππους (τός φορ6όδας) Ω φυλι'\ 
Σκυδική i'j Ταρταρική. 
Jnnι-δνσξ, -8ΗΤΟ, (Τπποf+Ι"σf)' ό δναξ (ήγε

μών) των Ιππέων. 
Ιηηιιιός, tf, δ" (τππο.,)· ό όνήκων εΙς Τππον ~ 

Τππους a dyώ1' Ι_ικόFΙππσδραμΙαι i'j όρματηλασf. 
αι.- 11 ό όνήκων εΙς (Υι κατόλληλος διό) τήν lππο- . 
σΙαν. ΙππεUΤΙKός Ι ό ΙμπεΙΡΟζ, Ικανός, είς τήν lππα
σ/αν. 2) ή ΙΠΠΙΗ"; (Ινν. τΙχ"'Ι) - ή τέχνη τοΟ lπ
πεύειν.- • ι-δ ΙΠΠΙΗ6", cb; χα! νΟν, ΟΙ lππεΤς στρα
τιCJται.- ιν ΙπΙρ. -H~ - κατό τόν τρόπον των Ιπ
πέων, ώς όρμόζει J;IC; lππετς. 

Ιιmιoς, 41, ο" (Ιππο.,γ ό όνι'!κων (~ όρμόζων) 
εΙς Τππον i'j Τππους. 

'ηιιιο-χσ'τιις, -ov. 6 (.fnnaor+xιιInr)· 6 ~ξ lππεl
ων τριχων. ό τροχύμαλλος, όπό τρΙχας α'ιρδς ΤΠI1OU. 

Ιnnιο-χάρμ,lς, -ov, 6 (fnnIoi+xdeJUI)' ό .~πό τοΟ 
δρματος μαχόμενος. 2) Ιππεύς. 

. lηησ-βCΙμων, Ο", Υιν. -ο", ΙΙππο, + βσι_>· ό 
δοΙνων έπl Τππou, Ιφιππος. 2) μτφ;;. eήμστσ Ιπ
ποβάμο1'Cl";"μεγόλαι λέξεις, πομπώδεις φράσεις . 
Ιηηο-δδτιις, -ov. 6 (rΠΠΟr+'β",ι_γ ό όνα6ότης 

Τππων, Ιππεύς. . . . 
'ηηο-δότης, -ov, ~ (ΙΠΠ9, + β611ΗI»)' ό Βόσκω ν 

(τρέφων) Τππους 11 Ιν XcιιλxΙδι ,;~, E!)ΙSoΙα. Ιπποβό
τσιι ~ταν ];ά.~ι, ι!ίYIIνcί)y, c1ις; οΙ '_ί~ ίν Άθ"ιναι; , 
Ιππότσι τρόπον τινιi. . 
'ιιη6-δοτος, ο" (f_f+P611"I»)' ό δοσκόμενος 

(τρι.ιΥόμενος) ύπό Τπ"ων. καλός διό 6()σκήν, π λού
σιος εΙς κτηνοτροφΙαν, πλούσιος εΙς 8οσκήματα. 
lιmo-δoυK61oς, 6 (r_f+βΟVΗό.10i)· ό Βόσκων 

(ουντηρων ) Τππους. , . 
lπηΟ-Υέρδνοl, οΙ (Τmιo, + "Iecι"or)' Ιππικόν t .K 

γερόνων. 
lιιιι6-yOιιOl, οΙ (Τππο.,+ jι'ιψ)' In~IKqv tκ -yUnQv. 
Ιηιιό-δδμος, ο,,· ΙΙπnοf+ιJσμάω)' ό δαμόζων τούς 

Τππους 11 ώ; ο!ίσ., δαμαστής ΤπΠων. 
lιmo-δάσεισ, θ-ηλ . ανιιυ ~ρσ. lππόιJσllν, Ιν χρ"ισ.ι 

ι rnnof+ιJσoVi). ίπΙθ. τοίΙ ο!)σ. ΗόΡVi· περικεφαλαΙα 
μέ λοφΙον όπό δασεΙας τρΙχας ούρά.:; όλόγσυ. 
Inn6-δcσμσ, -001'. τdι (rnnoi+ δ.ομός)· ήνΙαι Tn

nι.ιν. CKOnIorPI:t. 
'ηηο-δiτιις, -ov, 6 (rnno, + "00)' ό δtνων Τπ

πσυς 11 φορ61ό Τππου (CKan/orPI:t). 
'ηηο-διώιιτιις, -ον, 6, δωρ. -τος (τ~ι..o-) 

-lnn"J.iIΠI. (8 tJλ.). 
Iηηo-δρoμlσ, 'ij (lnnd6eoμo.,)' /5,τι .Ι νδν, lππο

δρσμΙαι i'j όρματοδρομΙαι (lππbδpoμΙKol 6γωνες Τι 
6ρματηλαTlκοη . • ~ cιι!)τoI) -ςό 

Ιιιηο-δρόμιος, ο,,' ό όνήκων εΙς όρματοδρομΙος. 
-Έπω. τοίΙ Πoσιιδιiνo., ό όρεσκόμενoc; εΙς τός όl>: 
ματοδρομ/ας. . 
lηιι6-δρομος, 6 (r-, + ιJρ6μo,γ όδός δι' δρ

ματα n lππoδρoμlα, όρματοδΡσμΙα ~ ό τόπος Ινθα 
έτελοοντο οΙ Ιππικοl όγωνες (InnoδρOJjIKOI καΙ 
όρματηλατικοΙ), Ιπποδρόμιον. 
lιm~ρ6μoς, 6 (r;l\"no., + deσμΙ,,)" ό· Ιφ!ππoc; 

δΡομεΥς. . 
'ιm6lcv, ίπΙρ. (r"nQf)- tιc ΤΟΟ Τππου (έπl τον 

fp;ιων τΟΟ Δouρεlσυ 1ππου). 



4)"2 Ιnιιoιίν-Ιιιταμσι 

ίιιηοι,ν, έπ. Υεν. "υ·ίχ. τοΟ Τππα~. 
lηηO-Kάν&~ρ~, δ' είδος κανθόρου. όλογοκόν-

8αρος. λi~ ι; των χωμιχών ποιητών. 
Ιηηο KclcU&Oi;, α,. (ίππα~ + Hilcu(J.o~)· ό έπl 

Τππων (δρματος) ποιούμενος τήν ~lcvι'Joo,.. ουνών. 
~φ ΙππηΙάτης 11 Ιππεύς, όμαξηλότης. 
lηηO-KινταυρOCί, δ' (ϊππα" + ΗιΕπανρα,,)· Tππaς 

δμα καΙ κέντουρ 'ς Ι! κατά τό 'ιμισυ (άπό κεφαλης 
μέ χρις όσφύος) δνθρωπος καΙ κατά τό δλλό ι'Ίμισυ 
Τππος. 
lηηο-κομΙω, μκ),. -ήΟ'ω' πεΡΙΠOιoOμaι Τππους. εΤ

μαι Ιπποκόμος 11 lππαΗαμώ Hά,.6αρO',.;=nεριπoιOOμαι 
κόνθαρον ώς Ιπποκόμος. 'Εχ του 
lηηO-Kόμ~ α,. (ίππΟ'" + HO'μiω)' ό συντηρών Τι 

περιποιούμενος Τππους.- • ώ~ ο!ι,.· ώ~ χοιΙ νυν, ό 
έν πολέμιιι θεΡόπων Τι άκόλouθος τΟΟ ΆθηναΙου 
lππέω~. 
Ιηηό-ιιομος, 0''' (Τππα~Hόμη)' ό κεκαλυμμένος 

(Τι κεκοσμημένος) μέ κόμην Tπnσυ (~ηλ. μέ τρΙxaς 
σύρας Τππου, δπΙθ. Ι"Ιιι. τή~ πε;Ηχεφοιλοι ί οι,). 

lηηo-ΙΙOρuαT(μ;, -αϊί. δ (Τππα~+HαρνO'O'ω)' ό έφ
ωδιασμένος μέ Τππσν. tφιππος ΠΟλεμιστής, lπ
nsu" 11 Yj ό HαeVO'O'tJfW (τ, Ι. έτοιμάζων. έξοπλΙζων) 
Ιππικόν όρμα ~ ό όφ' Τππων (Τι όπό τοΟ δρματσς) 
μαχόμενος πολεμιστής. 
lηηο-ιιρδτΙω, μjλ. -ιjιJΦ (Ιπ.no~HρατCω)· είμαι 

όνώτερός ' τινος, ιίπερισχύω τινός, νικώ τινα, διά . 
τσΟ lππικοΟ.- Ποιθητ. είμαι κατώτερος, είμαι ιίπο
δεέστερός τινος κατά τό Ιππικόν, 'Ε, oι~τoί} τό 

Iηηo-ιιρ~τfα, "ι <IππαHecιτΙω)" νΙκη έν Ιππομα
XiQ, ή νΙκη διό τοΟ ΙππικοΟ. 
Iηπό-ιιριιμν~ 0'7 (ίππο,,+ Hρ"μ,.ό~)' ό τρομα

κτικό όπότομος Ι ΙππόΗρ"μ,.α,. Ημα-λέξις τήν ό
ποΙαν πρέπει νά σπOOr;ι κανε/ς τό κεφόλι του διά 
νό τήν έννοήσι:ι. 
Ίπηο-ιιρήνιι, "ι ' βλ, lππανHΡιfιo'l, 

- ' Ιηηό-κροτος, 0''' (Ιππα" + ΗllατΙω)' ό όντηχών 
όπό τόν κρότον τών 6ημότων ίππαυ. 
Ιηηό-λοφος, α,. (Τππα" + lc1φα,,)· ό Ιχων λόφον. 

(λοφίον) έξ lππεΙων τριχών. 
Ιηηο-μδνής, i" αππo~μβιoι1NΙ 'toil μαΙ,.αμαι)· 

ό τρελλός δι' Τππο;ις, ό έμμανώς όγαπών τούς Τπ
πους Ι ό όφθονών εΙς 6λάστησιν, έν ~ ΟΙ Τπποι 

. νέμονται, τρελλοl δι' αύτήν 11 πλούσιος, δφ80νος. 
- 11 ώ; o~α. lππαμα,.Ι~. τ6, Υιν. -έα~' είδος φυτοΟ · 
έν ΆρκαδΙI,Ι, τό όποΤον όγαπώσι τρελλό οl Τπποι, 
Τι τό όποΤον τρωvόμενον κόμνει τούς Τππους νά 
μαΙνωνταl. 2) μικρό μέλαινα σαρκώδης ούσΙα φυ
ομένη έπΙ τΟΟ μετώπου νεογεννήτou πώλου, θεω
ρουμένη ώς Ισχυρόν φΙλτρον 11 IίVρOv έκρέον όπό 
τός φoρ6ό~ κατά τήν όχεΙαν. . 
. lηηο-μδνΙα, -Ij ' ή μανιWΔης όγόπη δι' 1ππους. Τι 
διά τάς όρματo3ρoμΙaς_ 
lηηo-μ~xέω, μΗ. -ήΟ'ω <Ιππαμάχα,)' μόχομαι 

όπό τοΟ Υπ που, μάχομαι tφιππος. Έ; oι~τoί} τό 
Innο-μ6χία, , -Ij (ΖππαμαχΙω)' μόχη lππικοΟ. με

ταξύ έφΙππων. 
Iηηo-μάx~ α,. (lΊ~πα~μάxαμαι)' ό μαχόμενος 

άπό ,τοο 1ππου: μαχόμενος tφιππος n ώ. 0!J~ . δ Ιπ
παμαxα~=Ιππευς. 
Ιηηο-νώμας, -ου, δ (ϊππo~ + ,.ωμάω) ό ,.ωμώ,. 

(όδηvών 1'1 διατηρών) 1ππου::;. 
lιιηο-η610ς, αν (ϊππος + πολέαμαι) ' ό όσχολού

μενος μέ τούς 1ππόυς, ό όνcσrρεφόμενος μετό 
τών Τππων .- ώ; o~). cI Ιπποπό .:'ος = Ιππεύς 1j όρ
ματηλότης_ 

l"πo-ηότ~μoCΊ, δ (ϊππα~ + παταμός)' ό ποτάμιος 
Τππo~ (ό έν τΥ ποταμΥ ζών Τππος) της ΑΙvύπrου, 
ϊππ)ς πατάμια. δπο τoiί Ή;;ο". χοι ).ι;υμενο,. 

-'ΠΠΟI, δ , "ι ' 1ππος, φορ66ς, cάλοvο». (φορόδα», 
λoι~. equus. equA 11 πλτιθ_ αΙ ίπποι=τό ζεΟvος τών 
Τππων τού δρμστος, " y'"λ~ύθω;; "έ χοιΙ cι~τo 'tou'to _ό 
ά~μιι 11 άφ ' ίππων=όπό τοΟ δ;:>ματος n λαό~ τ. Ηα' 
Ι'ππιιι=οl πεζοl KOI ΟΙ όnό τών όρμότων μαχόμε
νοι 11 ί'πποι ΗαΙ πεζοί = lππε:Τς καΙ πεζοΙ.- U ιt ίπ- ' 
πα. = οllππε:Τς, τό ίππικόν (ΠSΡιλτιπ't. δνομοι), λοιτ. 
equitι1tus, ξν τιρ . ΙνικΙΡ πciV'tt;τε , ώ, Xcll" ί'ππα~ = 

χΙλιοl lππεΤς.- • Τππα~ πα-cάμια,=ίπποn6ταμος.
ιν ίν oιινθιiαει ώ, οι' ουνθετ. ίχφΡci~aι τι τό μέvα i'j 

. η::ίαχύ, βλ. Ιππό-Ηe"μ'l'α. Χλπ. 
'Ε'Cvμ. Ι 'ππα.: αοινοχρ. όcνι.-h, Z&ν~. ι.SΡδ, ποιλ

π.ρα, ASpA, λοιτ. equoS, ποιλ-φλ .. ech, gauI. epo-, 
Υο.θ . AihvA-, πcιλ-αoι' . ehu-, CΊπλ -αoι~. eoch. ποιλ
Norr. ίόΓ (Τππος), λιθ. Αsznό, πcιλ -λιθ. eschwa (
αοιναχρ. άςνa, λcι:τ . equa)- πρtίλ. cίχόμ'lj 't.dt 'O~xIKdt 
όν6μoιτcι Ερlυι, EpidIus, Epetinus' διdt το 'Αρμ. ell, 
Υ.ν. I~OY (όνος). βλ. 'ν λ. 1'""ας, Ι;,.()~. Άγε~Yιyητoι 
μίνουν τιi Ι ι- xcι:Ι ,;ό "oιou πνε!)μοι, . "ιότι ax τoiί Ιοιπ. 

·et,vol «ν'μιν' τι, Ι- (xcιΙτoι ώ~ πρό~ το δcιαίι Itvai)

μοι πρtίλ, τdt χόρ. όν ο ·Ά1H-ιππό~, AcvX-Alrnα., ΔέΡΗ
ιππα.). Δι& το πcιpcΊy . ίππια" πρtίλ . 't& ΤCΙ:U'tόατιμοι 
οοιναχρ . ός,νΥι.-h, Ζινδ. aspya-. 
Iηηo-σόα~ Ό -αν, δ (Ιππα~O'.νω)· ό O'CUΩI7 (έ

λαύνων, εΙς δρόμον διεγεΙρων) τούς Τππους. 
Iηηo-α~, α, 0''1' (Τππα~ιJc1ίφ)' ό έλΟΟνων Τπ

πους ( βλ . lππααόα,,). 
lιιηό-στδαις, -.ω", "ι (ΤΠΠΟ'" + ιJ-CdιJIi)' στά6λος 

Τππων 11 μτφρ. 'Α.1/αυ H7sιpαla lππόO'ταιJι~ό σκο
τεινός στό6λος τοΟ ΉλΙου. τ.!. αl ΔυσμαΙ, ή Δύσις_ 
Ιηηοσύνιι, "ι (Τππα,,)' ή τέχνη τοΟ έλαύνειν 

Τππους, ή δεξιότης εΙς τό ήνιοχεΤν τούς Τππους 
δρματος q βριχΜΤ6?ον χοιΙ ή τέχνη (Ικανότης) τοΟ 
lππεύειν D ή Ιππευτική τέχνη. - • τό Ιππικόν ένός 
στρατού. 
Iηηόσϋν~, η. α~ΙΠΠΙH~, 
lηηόΤδ, έπιχ_ cίντΙ Ιππότη~. 
lηη6τιιCΊ, -αυ, δ (ιππα,)' ό lππεύων fι έλΟΟνων 

1ππους, Ιππεύς, «Ιππότης » , ό Ιμπειρος περl τήν Ιπ
πευτικήν U ποιρ' Όμ. άποιντq. ά ',ε;cιί~ίτω; δ έπ_ τύπο; 
lnndr:a, χυρ . ίπΙ τoiί Nia'topa;.- D ώ; έπΙθ., 1sώ. 
lππότrι~=λαός Ιππέων, lππεΤς. 
Έτυμ.ι lnndr:fJ~ πρι;Υιλθεν ιJx του cίφ1JΡ, e'ljA. ··rn-

ndr:ίi Ιοιπ. *eRvotίi !lrInIKbv). πρtίλ. λcιτ. eques, -ltIs 
( *eRvo-t. 

Ιπηο-τοξότιμ;, -αν, Ο (Τππα,,+ ... αξότ,,~)· tφιππος 
τo~ότης. 
Ιηηo-τρoφCω, μ.λ. ""Ο'ω (Ζπποτιόρα,,)' τρέφω. 

συντηρώ, 1ππους. 
Ιιrno-τρoφfσ, "ι' τό τρέφε,ν (γεννδν, πολλαπλα

σιόζειν) Τι συντηρεΤν Τππους, xu;, δι' lππoδρoμΙaς . 
'ΕΧ τοί} 

Ιηηο-τρόφος, 0'7 αππα~+ΤIιfφω)' ό τρέφων Τπ
"ους, ό διατηρών (συντηρών) 1ππους ό,:>ματοδρο
μιών. 

I!lno-Tiφla, "ι (fnnα,j-τiί~,,)' ό τiίφα~ (τ. ε. ύ
περοψΙα. ύπερ60λική όλαζονεία), που κατέχει τόν 
tφιππον ~ Υεν. ύ .ι ερ60λική ιιπερηφόνεια. 

Ίηηο(υ)-ιιρήνιι, "ι' ή κρήνη τοΟ Τππου. _πΙ ,το& δ
ρου, 'Ελικώνο" CΊφΙKρωμέντι lί~ τ&~ Μού:)οι" αΧ'ιjμοιτι
οθ εα7. xoιoτdt τήν μυθι;λΟΥιΧήν . ποιρci"οσιν ci'J):b το _πΙ 
τη, yYj, πλήΥμΟΙ τη~ δπλη, τοί} ΠηΥciαοu . 

inn-οuρις, -ιοο", 'fι (Τππα~ + αved)' θτιλ. ΙπΙθ: 
ίιτΙθ_ τη~ Hόρυ{Joα~ (περιχεt>cιλοιΙοι;)' ή κεκοσμημένη 
μέ λοφΙον όπό τρΙχας ούΡάς Τππου ' 
Innο-φόρ610V, το (ίππα;+φέρβω)' στό6λος.- • 

όvέλry 1ππων. 
Inπο-φορ6:Ις, ΟΙ' (ιππα;+φέι?βω) ' ό φέιβω .. τ. Ι, 

τρέφων Υππους, Ιππα-τρόφo~ 11 ό διατηρών, συν τη
~ν, Τπποuς. 
Ιππο-χάρμης, -.υ, δ (Τπ~α.+xάρμα)=;ππιαxάρ

μη~ (8 ελ . ) . 
Iηη-ώδηc;, ε~αππo~εlδα;)' ό δμοιος πρός Τππον. 
Ιηπών, ·ώ,.ας, δ (ί'ππο;)' τόπος δι' Τππους, ατό· 

6λος U Ιπποστόσιον . σταθμός ταχυδρομικός. 
Ιnn-ωvcία (χοιΙ ό .. θότ . innωνίσ), -ι,. όvορό 1ππων 

(ώ-νη Τππω,.). 'ΕΧ τ"ί} . 
lηη-ωνΙώ, μίλ . -ήσω' ώl'ανμαι Τππους. όvορόζω 

Τππους. 'ΕΧ τ05 
Ιnn-ώνιις, -αυ, δ (ϊππα~ + ώ~έoμcι:ι)' όvοραστής 

'. Τππων. 
inTaJIaI, μΤΥν. τόπο; CΊv'tI τοί} 3iiταμιιι (8 βλ_Ι, 
'Ετυμ. : έαχημοιτίαθη Χ7.Τ' CΊνoιλ"yΙcιν πρό, _ό ίΟ'τ.

μαι (πρtίλ. ·Ιπτ"l'. πτtjσαμαι: Ισ .ηγ, O'τtjo':ιμαι)' 



Ιιιτομσι-Ισιιω .. '1 
Jι:ιιΡλ. μιιθομ . nιτα.μ4Ι, Jl:OΙ~& -ςό mΤΟμ4Ι χοιτ' ιiνoιλo
τΙοιν πρό~ τ-ην ιi ·lτισ'OιΧΙσιν τοίί Ιnτάμ"t1: lπτ6μ"., 

Ιιιτoμaι, μέλ, ,Τψομαι (lno;), ιiπ')θ.· πιέζω Ισχυ
ρCις. καταπιέζω U Yδ~. κτυπώ, πληγώνω, 6λάπτω,
[aL' iτuμολ. 6λ. 1πo~). 
φ&, oςd., ίων. ιiντί Z.gd. 
Ιραξ, -ίiHO~, 6' συν~ρ. ιiντΙ Ιέeα.ξ (δ 6λ.). 
Ιράομαι, ίων. ιiντΙ Ιι:ράΟμ4Ι. 
Ιρεία, ίων. ιiντΙ Ιέρ.ια. 
Ιρεύεσκον, ίων. πρτ. .ο!) leeetίιιo. 
ΙΡcUς, -iίo~, '6' ίων. ιiντΙ lερείι~. 
Ιρεύω, ίω'ι. <ΧντΙ Ιερι:ύω. 
Ιρ~ίoν, ίων. ιiντΙ l8Il.iOtl. 
Ιρήν, -itlO~, 6' ιiντΙ .leoJtl. 
ίρηξ, -"HO~, 6' ίων. ιiντΙ Ιieα.ξ. 
Ιρία, ewp. ιiντί Ιέρεια.. 
Τρις, -ιδος, Τι' σιίτ. lρι" χσιί ΙeιιJα' cτό οίιράνιον 

τόξον», δπε? πσιρ' Όμήρψ, ώ; κσιί εν τ~ B!Ι; ~ ψ, Oaw
ΡΞετχι ώ; σημείc;ν πρό, τι;;ίι; iνθρώ it οu; (<<,έ~αι; μερ6-
nQ)'t/ ~t1θρώnQ)'t/,. ).- 11 Π,J.)σωποποιημένη, ' '''ΡΗί, 
-.δο;, Τι, σιίτ . "Ie.t1, κλη .... Ι~" εΙνοιι ή θεό Ίρις, ή 
ά'ι''ι'ελιαφόρος τών θεών μεταξύ των, κυρ. δέ άγ'ι'ε' 
λιαφόρος έκ μέρους τών θεών πρός τους άνθρώ
πους U χσιτΟι τόν ΉσΙ')~oν η,ο θυ'ι'άτηρ τοΟ θανμ4"
τοι; (τ. Ι. τοΟ θαuματοποιοΟ)_ 

,'Eτvμ. : 1ea~ (βσισικ-η σημ.: ταινΙα, χρωματιστή 
γραμμή) ( ·Fi-ea-~ Ιt.ltπ. *νϊ'-rί-s (συνεχής 'ι'ραμμή, 
δρόμος)' π~ελ. 6μ. οΙμο. \. Fο.μο. (τελαμώνες, ται
νΙαι, έκ χάλυ6ος, xρuσoO, η κασσιτέρου), πρ6λ. Ήσυχ. 
«αο.μοι;· αΠ020ι;,.,_6μηρ . Ι-ε/οατο, εϊαατο (βλ. έν λ. 
"ημ" 'εμα.), 6oa. νeΊί, (ΠΓ,γαΙνω κατ' εύθεταν πΡός 
ΤΙ), λσι •. νίΑ, σοινσκρ. vitQ·h, νιtϊί, viIhi (σειρά, 
'ι'ραμμή). -Πiicσιι σι! μΞθομηρ.· σ7jμ. '7i~ λ. 19., π~o
έρχοντσιι έχ 't'ij~ 6oιaLx7i~ (ιούράνιον τόξον»). - .. Ιρ.ι; 
(=όδοιπόρος), "Ieo, (=άyγελιaφόρoς) ε!νχι υπο
κορ . ιν6~ *F'e,-n6Ilo'i, ε!νσιι ιipxcxtoι έπί&. ι3,ιj t ?ναι, ij 
Ί3 '16μχτα: του a,:;ιϊIno; προσώπου *Fi-e'i, *Fi-e6-i: 
Fi-e.-, (πρβλ . φορ6ι;: φ6ροι;). 

ίρισσιν, έπιχ. ιiντΙ ίρ.α.ν, δο •. πλτιθ. τοίί Ιρ,ι;. 
'ίρο-δρόμος, δ (tράι; + δραμί,,)' ό τρέχων έν 

τοίζ lφΟϊς άγώσιν. 
ίρο-εΡΥίη, ίων, iντ! ΙερονΡ,llσ. 
'ίρόν, τ6 . ί ων. ιiντί Ιερ6". 
'ίρός, ή, 6", Ιων. ιiντΙ ίερ6ι;. 
iρ:l-φάντης, 6, Ιων. ιiντ! Ιεροφάtlτ", (11 δλ.) 
'ίρωσύνη, Τι, ίων. ιiν.Ι Ιεeωαvtl,,' Ιερατικόν ά-

ξ/ωμα. . 
() ·11, Τι, Υιιν. ltl6i, σιΙ-ς, 1,,110' πληθ, άνομ. Ι"ει;, aot. 
~ ' .. εα. έπ. ί .. εαα •. - λα.-ς. VIS' Ισχύς, δύναμις, νεΟ

ρον, τένων ιι σ,υχνότ. πιριφρα.στ. (ώ; τό β'η): οι; 
ΤηΙεμάχο.ο=6 κραταιός Τηλέμαχος.- 11 μυς, μυών, 
σώματος ιι 6 τράχηλος. 
Έτνμ. : οι; ( F'i' πρΙSλ. 1'11/0,,' μ'φ? συνών. τψ 

δμηρ , β'η' δμηρ . Ιφι ε!νσιι όΡΥσιν. πτώoι~ του Ιι; (-φ, 
( ίΧπ. *-bh.) · ϊφιοι; Εν 't1j δμηρ. φράσει ίφ,α μήλα 
(=άκμαία, παχέα, πρό6ατα). Τό θSμα. Frtl- etv φσιΙνετα.ι 
πσιΡοιΥόι:ενον έχ 't'ij~ έν. a.l't . *Fi'" = λοιτ. vim, 'ιjτι~ θi 
έ~ε,είνετo εΙ. ltlιx, ιiλλ' δ- πληθ ltlc> θ& προήρχετο 
ίχ του "vi-s-n- ij *vr-s-n- κσι! τό 1"/0,,, άρθότ. 1 ... 0'11 
( *F,a-t1-.o,,· πρΙSλ. λσιτ. vis, πληθ. v,-r-es, σσινσχ? 
v6yah «Ιαιπ. "νeίοs)=νεανlκή 6ρμητικότης,' ίρλ . fe 
(6Ρ'ι'ή; θυμός), σσινσχρ. Vid6yati «"viz-d-, πρ6λ. τΟι 
σΙΥμα.τ . θΙμα.τοι v6yas- λα.τ. ' πλ'ljθ. "vrs - es, vrdύ-h 
(στερεός), vivesti (εΤμαι 'έν δράσει)" πιθ. συΥΥ= τφ 
Ισιπ. *viro-s, εν τψ Aa.t . vir, πσιλ-ιρλ. fer, gall. gwr, 
Υο.θ. wair, παιλ-Υερμ. wer, πσιλ , Νοπ. verr (άνήρ), 
τψ Ιοιπ. *Viro-s, έν τφ σοινσχρ. VirQ-h, ze,e. vrrQ 
(ηρως), λιθ. vy'ras (άνήρ). Τό ίαιπ. *vei- . (εΤμαι ioxu, 
ρός) εΙνσιι Τ"ω; ,ό ΟΙ'}τό πρό~ τό *νeί(a)-_(πηγaΙνω 
κατ' εύθείαν πρός τι), πpό~ τό ϊΒμα, λαιτ. venor κλ π . 
Κσιτd. τινσι; Ι,ει;, Ι"'ον: πσιλ-Υερμ. senawA (τένων), 
σόινσχρ. snίivan- (δεσμός, τένων) . 

ίσα, Ισα, σ~'. πληθ. τοδ ,Τοο;, ίσοι;, βν &πιρρr,μ. 
X:;i)OEL. 
Ισ-άΥγελος, 0'11 <l'ao$' + &Υ,ΙΒ10$')' δμοιος πρό:; 

δ,l,lελον. 

, Ισ-άδελφος, 0'11, <Tσo~ + ιI6,lφό~)' Τσος, δμσιος 
πρός ό3ελφόν. 
Iσά~ω, μιλ. -άσω (Τσόι;)' κάμνω τι Τσον, φέρω 

εΙς lσορροπlαν.- Μίσον, κάμνω Γι κρατώ έμαυτόν 
Τσο\ί' πΡ6ς τινα (μιοτΟι lJοτ.). 
. Ισ5μι, lJωρ . iντ! ίσημι. 

Ισ-άμιλλος, 0'11 (ίαοι; + &μ.υ.άγ Τσος εΙς τήν δ
μιλλαν, ίσος κατά τούς ά'ι'ώνας, έφάμιλλQς, μετά 
της Dύτης όμΙλλης. 
Ισαν, Υ' ιιλ'l'ιθ . Ιπ. πρτ. -ςCι!} ι:Ιμι.-"-. 'π, ιiντΙ 

naιx", fιJε.σαtl, Υ' πληθ. ίΙΠΙιΡσ. το!} εΤcJω. 
Ισ-δνεμο:;, 01' (ίσο, + ανεμοι;)' Τσας πρός τόν 

άνεμον, ταχύς ώς 6 άνεμος. 
Ισαντι, ~Wf ' ιiντΙ ίαααι, Υ' πληθ. -ςο!) ίσημι, 
Ισ-άΡΥϋρ)ς, 0'11 (Ιαο, + αρytιρo,γ Τσος πρός τόν 

δργυρον, τόσον καλός δσον 6 δΡ'ι'υρος, ij ό έχων 
άξΙαν ίσ06αροος άΡ'ι'ύρου. 

ίσας, awp. μτχ. του Ιαημι. 
Ισασι, Υ' πληθ. το!) ϊαημι χ«! -ςοU ο16α (βλ. 

εϊδω Β). 
'ίσάσκετο, ίων. ιiντί la:itBTo, Υ' ιν. μίσ. πρ._ -ςοU 

lαάζ'λ)' ώμοΙαζε πρός έαυτήν. 
ίσ5τι ι δ (~ ;> . iντί ίοηο., Υ' έν. του ίαημ,. 
lσ-ηΥορέω, καιΙ flio. -έομαι ααοι; + αγορενω) 6-

μιλώ μετό τής σύτής έλευθερία~ καΙ παρρησΙaς. 
'g oιu:03 τ? 

lσ-ηΥορία, ή (lαηΥορiω)' ίσότης δικαιωμάτων 
λόγου, ίση έλευθερία 'ι'λώσσης 11 Υε, ιχιί);, ί"ότης 
έναντι τού νόμου. 

Ισ-ηλιξ, -ίΌ"ι;, δ , ή (ίαοι; + ήl,ξ)' ό έχων ίσην 
ήλlκiσν "ρός τινα. 

ίσ-ημέριι»ς, α, 0'11. (ίαοι; + Iιμij!a)' ό Τσον χρόνσν 
διαΡΚών . ' 

·IIΗIι4I· 'ι'νωρΙζω.- ένεστώ; fl':ivov Κ'Χ.Τ& τoύ~ awp. 
τuπι;;υ~ έν χρή::ιει: Ι ν. ϊαίiμ" 'αίiτ.· πληθ. Ισαμtl, 
ίσίiα. i) iacx1'rI' μτχ. ίοαι;. 

lσ-ήρι:rμος, 01' (ίαο; + έρ~τμ611)' 6 fXWV Τσον 
άριθμόν κωπών. ' 
Ισ-ήρης, ες <ϊαοι; + άραρεϊ"γ ό κατ' Τσον τρό

πον συνηρμοσμένος, ίσος. 
Ισ&ι' 'ι'Ινωσκε, π~ι;;στ. πρκ, του *είcJω. - • Ισδι= 

έσο, προστ. το::; εΙμί. 
-ΙΟθμια (ένν . Ιερά), τά, Υ.ν . -Q)'t/ ('Ια{)μό~)' σΙ έν 

TQ ΊσθμQ τής Κορ/νθου τελούμενοι Πανελλήνιοι 
άγώνες . Έ; oι~tOD ,ό . 
lσ~μιά~ω, μιιλ. -άσ:» (w Ια{)μ.α)· παρακολου8G! 

τού:; άγώνας τών ΊσθμΙων, ήαρευρΙσκομαl εΙς 
αύτούς. 

ΊσθμΗiιιcM;, ιί, ό" ασ"μιο;)' ό άνήκων εΙς τόν 
Ίσθμόν, 6 έκ τΟΟ ΊσθμοΟ. 
Ίσθμιάς, -άδοι;, ιiνώμoιλ. θηλ. τοο WΙα"μ.οι;· σιl 

·Ια!J.μ.Ηει; (ένν. ~oρταΙ) = τα WΙα(J.μισ., ΟΙ έν TQ 
ΊσθμQ της ΚορΙνθου τελούμενοι άγώ,νες. 
Ισθμιον, τό ααθμ6ι;)' δ,τι άνήκει είς τόν τρό· 

χηλον, περιδέραιον. 
·Ισθμιος, α, 0'11, καιΙ -οι;, -ον ('Ια{Joμ6ι;)' ό τοΟ 'Ι-

σθμού, ό άνήκων εΙς τόν Ίσθμόν, ό έκ τοϋ ΊσθμοΟ. 
Ίσθμόδεν, έπΙρ .· έκ τού Ίσθμοο' κσιΙ 
'ΙΟθμόδι, &πΙρ: έν TQ ΊσθμQ, έπl τοΟ ΊσθμοΟ' κχ! 
'Ισθμοί, ίπΙρ: έν TQ ΊσθμQ, έπl τοΟ ΊσθμοΟ. 

'Εχ το!) , 
ΙσθμcM;, -οϊί, 6 (ι:Ιμ.)· στενή δι66aσις 11 λαιμός, 

τρόχηλος. 2) λαιμός 'ι'ης μετοξύ 00.) θαλα:JοC;ν, 
Ισθμός 11 κυρ. ώ~ xUp. δνομ/Σ, ό 'Ισθμός τη:; Κορίνθου. 
Έτνμ.: 'Ιαθμ6ι;, ιν ιiττ . 8ΠΙΥΡ. ,lαθ~όι;: πσιλ

ΠΟΓΓ. eid «ΥΒρμ. *aida-) έπaΚΤ/Σ:JΙ-;; τη~ ρ. ei- (τo~ 
Ιέtια.~εΙμ.) ΙSλ, iv λ . εΙμι' κσιτ' ιiλλo~; loθ~ά; < *idt-:
dhmo-s, πρ6λ. έλλ. εΙo·ίθ·~η (είσοδ:Jς), ϊ{}ο 'μα (= 
πορεία) ( ίαιπ. *i-clhm1i ( i-dhmQ. 
'σ~μ-ώδης, ει; (Ια-θ-μόι; + εΙ δοι;) lσθμοειδής, δ

μοιο-:; πρός Ίσθμόν. 
Ίσιάς, -άδοι;, θηλ. έπΙθ: 6 άνήκων εΙς τήν "IaItl. 
' Ι!:κ τι;;υ 7Ια.ι; Τι, Υεν. 'WΙα •. δος, Ιων. wlCJ.rJi' lJo~, 

wlai' σιίτ. "Ia,t1.-AIyunrIa θεά, ciντισΤΟΙΧΟU:Jα. π~ό; 
τΥιν έλληνικijν Δήμητ~σι (λcxτ. Ceres). . 
·ΙΙΚΩ η Ιίσιιω' καθιστώ τι ομοιον πρός τι, έξι> 

μοιώ' ίαΗ. ,VIEvhf4 nc,»'ud "Υω" InflOfC1ftl ιJμo'i'q ... 



474 rσμcν-Ι-'τικ 

λtγων πολλό Ψι:~η K~lστα ταΟτα δμοια πρός 6-
λη~ι:lας (όληθοφανι'ι). - 11 t)EWρQ 'i) σκέπτομαι 
Kae' δμοιον τρόπον πρός δλλον U lμA οοΙ ΤΟΧΟΥ
~ •• - νομΙζοντές με δμοιόν σου (έκλαμβόνοντές 
με όντ\ σοΟ) 11 iπ"λ ΤΟΧ.Υ lxa.oro. cί...)ρ-fκαστος 
όνήρ tφαντόζετο Τι υπέθετεν,-:- • Da.peι ~ot; μ~rν. 
ΠΟΙ1)Τ. Τοχ., Τοχ." = I.,.,uιιι-r, l-r,ona-r - έλενι:ν, 
εΤπεν. 
Έτυμ. ι ~μ'ljΡ. ;οχω «*FIx-oxIIO) Xa.I ltoxIIO.«*F.

FIH-oHΙO). Βλ . jν λ .• ΙχώΥ.- Διeι ~δ ιiνωτ. Τοχφ 11 
(=λέγω), μόνον Κ'2.τ' ίνεστ. xa.I πρτ. 'ν χρTjσ8Ι' ΚIιτιi 
.ινa.~ έκ τ'1j~ Ι'2.π. ρ. seqv- (=λέ'{ω) (βλ, ,"htι»), 
συ"('(. τφ {Κοχ.10' (βλ. λ . ). 
rσμcν, a.' πλ1jθ . ,ου 01δι:ι, ιiντ! ~oβ διτοΙου δ ·0-

μ'lj ΡΟ~ ΧΡ1jσιμοποεΙ πάνΤΟΤ8 τό fdμB-r' βλ . • Τdω Β', 
ίσο-βδιρής, Ι, (foo, + βάρο,)' ό έχων 'σον 

βόρος. . 
Ισο-δα'μων, Ο", 'Υ_ν. -0,.0, α'οο.+ dαlμωy)' δ· 

μοιος πρ6ς θεόν, Τσος πρός θεόν.- 11 Τσος κατό 
τήν τύχην Τι τήν εύ3αιμονΙαν. 

Ισο-διαιτος, ο,. <lΌο,+ dla.ιτa.)' ό ζών κατό τ6ν 
αύτόν τρόπον. ό .Ιχων τr'Iν αί;τήν . δΙαιταν πρός 
τινα. 

Ισo-ςίiyiις, Ι, αοο, + ζΙΙ1'JΥα,)' 6 ζυγΙζων Τσον 
δόρος, Τσος τ6 μέγεθος n ό «Τσ1α .. έζευγμένος, ζευ
γαρωμένος. 
Ισό-δεος, ο,. (foo, + .. 6,)' Τσος πρός τούς 

~εoύς, δμοιος πρός θεόν. 
Ισo-ιdνδυνoς, ο,. (ίοο. + xι,.dσ,.o.)· Τσος πΡός 

τ6ν Klνδuνoν, έξ 'σου πaρεσKειιασμένOς δπως όν· 
τιμετωπΙσι:ι τόν κΙνδυνον . 

Ισ6-ιcλΙΙΡOς, _ (ί'οο.+ Χ1;;ρο,)' ό Τσος κατά 
τήν πι:ριouσΙαν, ό ίσην πεΡΙOuσΙαν μετό τινος 
έχων, 

Ισo-ιcρδτiις, Ι, (ί'οο,+ χριίτο,)' ό Ιχων Τσην Ι 
σχύν Τι δύναμιν μέ τινα, ό έχων Τσα δικαιώμαΓα 
μετά τών δλλων. Έ, a.~':Oij τό 
ΙσO-ΙCρδήα, 'i) (Ιοοχρατής)' Ισότης Ισχύος, Ισό

της δικαιωμότων, ΠΟλιτική Ισότης, 
Ισ-όμδιλος, 011' (foo, + dμa.16,)· ό έξ 'σου (Τι 6-

μοΙως) όμαλός. 
lσο-μάτωρ, δωρ. «ν~! lοο-μ'l)τωe, -ορο" 6, 'fι (τ-

00. + μ'l)τ.,ρ) - ό TC έαυτοΟ μητρΙ Τσος. 
Ισ6-μδιχος, ο" (2'00,+ μdX'l)' Τσος έν τι:! μόχι:ι, 

lσοπαλής, 
Ισο-μCΥCΙιις, ., (roo, + ,uyaIH.)' 'σος κατό τ6 

μέγεθος. 
Ισο-μΙτωηος, 011' (foo, + μέτωπο,.)' ό έχων 'αον 

μέτωπον, έπΙ ΠOλεμ'Kι'jς παρατόξεως έν μόxr;ι. 
lσο-μfaιιιις, ε, (Τοο. + μ.;;χο.)· ό Τσος κατά τ6 

μι'jΙ<Oς, ό έχων 1σον μi'j~ος. 
Ισο-μοlρCω, μ'λ. -'Ι)οω (Ι06μο,ρο;;)· Ιχω 'σον 

μερΙδιον (ί'ση,. μοίρα,.) 11 λομβόνω μερΙδιον Ικ Tt
νος πρόγματος μαζΙ μέ δλλον τινά (κατ' 'σην μοΤ
ρον). 'Ε; a. ·}τοϋ .δ 
Ισo-μoιρiα, 'i), Ιιιιν. -Ιιι (lοομοιρCω)' τ6 Τσον με

ρΙδιον, Τι έξ Τσου αυμμετοχή εΤς τι πρδ'{μα μετό 
τινος προσώπου. 
Ισ6-μοιρος, ο,. (i'00' + μοίρα)' ό έχων Τι λαμδό· 

νων Τσον μερΙδιον, ό έξ ίσου συμμετέχων εΙς τι 11 
"η. Ι06μο,ρο. CΊήρ = ό άήρ ό καλύπτων δπασαν 
τήν έπιφόνειαν Ti'jc; γης. 2) Υ8νιχφ;, Τσος, δμοιος 11 
φάo~ οΧ6τφ Ιοόμοιeο" - φώς λ/αν OU'ι''(ενές πρός 
τό σκότος (κιιτ' !λλoυ~, έχον τήν αύTt'\V έκτααιν 
πρ6ς τ6 σκότος). 
Ισ6-μορος, ο,. αoo~ + μ6ρο,)'-106μοιeο. (δ βλ,). 
Ισ-6νΕΙρος, 011' (fOO,+d' •• Ieαι)' δμοιος πρός δ

νειρον, μόταιος, κενός. 
Ισό-νEΙCυι;, -vo., δ, 'i) αοο.+"ιχν,)' ό,σος fι 

δμο,ος νεKρQ, ό τόν αύτ6ν (ώς ΟΙ δλλοι) Μνατον 
εύρών. 
Ισo-νoμioμαι, ιτιιθ. <I.611'Oμιtf)- Ιχω 'σα δικαιώ

ματα μετό τινος, Έ~ a.!}τοil τδ 
lσ>νoμfα, ή ((OOYOUΈOμa.,)' 'ση διανομι'ι, 'σον 

μερίδιον . 2) Ισότης δικαιωμότων, l:ιότης_ 
. Ισ6-νομος, 011' (ίοο. + ,.6μο,γ 6 Ixωv · 'σα δι· 
καιώματα, ό όnoλώων tλεu8ι:ρΙος. 

Ισ6-ηaις, '.1Ja,do" Ι, 'fι (roOf + nwi,)' 6 δμoιoc; 
πρός παΤδα, «ΟΟν παιδΙ ... 
. Ισο-ηάλaιστος, ο,. (ίαοι + .1JalaICIr'l)' ό Ιχων 
. μι'jKoς (Τι πλότος) παλόμης (Τι «σπιθαμι'Ίς-). 

Ισο-ηδλCω, μ'λ. ·'l)aιo' εΤμαι Ισόπαλος πρός τι
να. 'Εχ τoiί 

Ισο-ηδλι\ς, i, (ί'οο. +- nιi1η)' ό Τσ9ς έν τι:! πc!ι-
λι:ι (έν τί;> ό'{ώνι) Η Ισόπαλος R lσoδUναμoς, Τόος, 
Ισό-ηδλος, 011' = Ιοοπα1ή, (δ βλ.). 
Ισό-ηcδον, .ό· έπΙηεδον tδoφoς' o~. ~oδ 
Ισ6-ηεδος, 011' (Τοο, + mdo,.), ό έχων 6μαλήν 

έπιφόνειαν, έπΙπεδος . 
Ισo-ηλ41ίτiις, Ι, (ioo, + n1ά,l,O,)' ό 'σος κατά τ6 

πλότος, ό τό αύτ6 πλότος έχων 
Ισο-ηλάτων, -ω,.ο" δ <100'+ Πλιίτιuy)' 6 Τσος 

πρός τ6ν Πλότωνα. δεύτερος Πλότων. 
Ισο-ηληθή4;, Ι, (foo, + n1ίf/Joo, )· 6 ίσος κατά τό 

πληθος (κατά τ6ν όριθμόν Τι τήν ποσότητα) . 
Ισ6-ηρcσ6υι;, v 0'00'+ πρ_οβυ;)' ό δμοιος πρ6ς 

γέροντα. 
lσο-ρροη'a, 'i)' τό έχειν Τσην ~πήν η κλ/σιν 

καΙ πρός τά δύο μέρη, ή lσορρ:>πία. ώ~ xa.! νilν. 
'Εκ τοίι 
Ισ6-ρροηος, ο,. (ί'aο, + (IomJ)' ό έξ Τσου ρέπων 

πρός έκότε-ρα τά μέρη, ό έν lσoPΡOniQ εύρισκόμε
νος 11 Ισόπαλος, 1σος, 

91101, _ ro." ·'00,.' ιi~τ. ·Ισος, ίο." 1'0011', 
.π. Yoa.l έίσος- ίσος πρός τι(να), 6 ίδ, :χ, ώ ~ όλλος 
τις U δμοιος : Ι'οα πρό. ί'οα - έΥΗ λQ-, ίσα 11 '00. 
καΙ ... = έξ ίσου μέ ... 11 ίοο,. Ιμοι = έξ ίσο" μέ έ
μέ.- 11 ό έξ Τσου δΙr:Ίρημένoς Τι μΟΙJOσμέ νος, 1· 
σος' 11 ίαη μοίρα = ίσον μερΙδιον 11 ώσ. &It/'Ij\, 1'0., 
(Ενν, μο'Ρa.) = Τσον μερΙδιον, 'ση μερΙς 11 τό 1'00,. 
Κ'2.! τά ίοα. = Τση μερΙς. 'ση με Γοχή, δΙΚΟΙΟ.ν μέ
τρον 11 προοτυχ.ί,. τώ .. roιo,. = νό έπιτύχω (νά εΟ
ρω), νά λΜω τό όφειλόμενα (όσο υοΟ όνήκουν 
κατά τ6 δΙκαιον) 11 ένtΕ'ιθΞν, ίοο;; = δί ,<οι::>ς, λογικόςll 
ίοο. d...)e = δΙκαιος, άπροσω ,lόληπ rος. 2) 'ν 'Α
θ'ήνιιι., έπΙ Tr'jc; Τσης διανομης πόν Γων τών πολιτι
κών δικαιωμότων U τδ ίοο,. = Ισότης U ι) 1'0" ('νν. 
τιμωeΙα) = τιμωρΙα (ποινή) Τση πρός τήν βλ66ην 
(πρός τό όδΙκημα), ποινή άνόλογος U ίοα, (ivv. ψiJ. 
φο,) - Ψi'jψοι έξ ίσου μοιρασμέναι.- ιυ ίπ! τόπου, 
όμαλός, έπΙπεδος (λa.t ; aequus) ιι εΙ, τό &00" χατα' 
βαΙ,.ω - ).a.t. ίπ aequum descendere ίιiπ! ατ~a.τ.U
μΙιΤΟ;) ... κατέρχομαι εΙς τήν πεδιόδα n d,' 1'οον = 
κατ' Τσα διαστήματα, κατ' ίσος όποστόσεις.- ιν 
'πΙρ. Τοω. (βλ. λ . ) ιι ιίπ Ι ση, έπtpΡ1jμοιτιχω. κaΤνταιι xa.! 
.ιk οό!l}. 'ν, xa.! πλ'ljθ . 1'00 .. -1017. Ι ποιρ' cit •. xa..ιk ΚΙΙ
ν6ναι Τοα- έξ ίσου (λιιτ. aeque) , ι. Φ Ιοιοι-'σως 
τυχ6ν,- ώα . ΙΕ ίοου = aeque - καθ' δμοιον τρό· 
πον, «έξ 'σου. ιι Ιχ τοίί ίοον = έπΙ Τσης βόσεως 
(ύπό τούς αύτούς δ;:>ους) Η l,. 1'οφ = έξ Τσου' ~ΡΙλ. 
lπΙo,,~,- V ιΧττ, συγx~. ΙοαΙτ.ρο •. 

· 'Enιμ. ι «ττ. 100', δμ1j~. 100.· α ~ oλ. &00." ΥΟΡ-ς. 
f,oFo, (πρδλ, 'HJUX. _yloyoll' FlοFονι» ( *FHO-Fo-ι 
ΑΧ μ.~:ιπτCII~ ~ύπ'.)υ τoiί θsμοιtc;; .1Jco-' ciIta.vtcJ xaιΙ 
roo. xaι~eι ~ό 6μo'Oi ίν 't1J φρciσι ι _Ιφ' 1'011 _l 
dμοl~., 
Ισo-σιcεA"ς, Ι. (ίοο. +- oxl10')· ό έχων Τσα OKt

λη U 1000xcU. ΤΡΙΥω,.ο .. = τρΙγωνον έχον τάς δύο 
πλευράς ίσας, ιinΙθ τφ οχα1η,.6,., 

Ισσ.-τCΛEιa, ή (ιοοτ.1",)' Ισότης φόρων και 
δασμών, 
Ισο-τΙλεστος, ο,. (ίοο. + τ.1έω) · ό τετελεσμt

νος (κατεσκευασμένος) όμοΙως δι' όλους. 
lσo-TcAfaIi, ι, αοο, + τέ10')· 6 ίσα τ.1ώ,., τ.I , ό 

'σα πληΡώνων, ό έχων Τσα (τά αύτό · βόρη, τούς 
αύτούς φόρους. Έν 'ΑθTjνa.ι~ 100τε1.ϊ. -ησιιν π;;ονο· 
μιοβχο. τιΣει; μ_οΙχοι,., oετινι~ τροι. ciΠ1jλλa.γμaνοι 
'tfj, «νιiyxη • . νdι διa.~.λοσν _δπδ προοτάτου», xa.! aίν 
iJtA'ljplllyOV μroΙχ,ο" (εlδικόν φόρον τών μετοΙκων), 
«λλi χa.τ'ΙSαιλλον δαοιι. CfόρΟU' xa.! οί χοι 'IΟ! Άθ1jνιιtοι 
π"λtτoιι. 

Ioo-TcvfaIi, Ι, (1c,oι+ ~.Ι,.ω)' ό έξ Τσου τεταμt
νος, Ιχι..ιν τήν αύτήν Ικτααιν. 
106nις, "tI.." -ιι α.οl)' δ,,, _αΙ νσν. 



iσo-,.Iμkι, "" Ισότης προνομlων. ·Εχ ~olJ 
1σ6-,.Ιμος, •• (r.οΙ+·Qμι$)· ό 6nολαύων 'σης 

τιμi'\ς, ό Ιχων TQ ώτό προνόμια. 
ισο-.ιplςω, (τ •• ι+.ι,.)' 'π.ρ~, -"" Αν. μδ

'fOν 'ν χρήοιι' - Z •• :JI8,t,.. έξισQ έμωτδν nρός 
τινα, όντιμετωπΙζω τινό, όντεπεξέρχομαι κατό τΙ
νος, όμιλλώμαι πρός τινα ιι.οφ.g'tιιο .ι .. 1 .,1/ ... -
έξισοΟμαι πρός τινα κατό τό ΙΡΥα 11 τlνιxcίl" ι:Ιμοι 
Τσος πρός τινα, . 

. Ισ. -φαρlσδεν, διιιρ. ιi.pφ. το!! ' •• φ«I/Ι,., 
Ι.,~-φόιρoς, ον (Το.,+φillc»γ ό φtρων ('ι lλ

κων) Τσα ~ρη, Τσος κστό τ~ν δύναμιν. 
Ισο-χcι1ι;ς, έ~, fι Ισ6-χειΙος, .• " <r.or+X'ί1o~)' 

ό Έlς τ6 aυτό έπΙπεδον μέ τ6 χεΤλος (τ6 δκΡΟΥ), 
ό έπl Ttjc; αύτι'jς έπιφανεΙας μt τό χ.εΙλη όΥΥεΙου (fι 
εις τ6 ούτ6 έπΙπεδον μέ τι'ιν έπιφόνειαν Oδaτoς), 

. lσ6-χνοο'ί, ο" <ϊοοι+ %"οοι)' ό Ιχων δμdιον 
χνοον πρός τινα. 
loo-JΡOvcw, μ~λ. -tfo.. εΤμαι IσόΧΡονός τινι, 

Ιχω τήν αύτr'ιν ι'ιλικιaν μΙ: τινα, εΙμαι ώνχΡονός 
τινος. Έχ ,οί) 

lσ6-χρονος, o~ <Τοοι + u6ror)' ό 'σος κατά 
τ6ν χρόνον fι κατά τήνο ι'ιλικΙαν, ώνΧΡονος, όμό-
χρονος, . 
lσο-.""α, fI' Τσον δΙKαlWΜα Ψι'ιφou, ·Βχ τοδ 
Ισ6-."φος, ο" (i'aan-Ψ'iφor)' ό Ιχων i1 λαμδ6-

νων Τσαν όρι8μόν ΨήφWν.- n ό Ιχων Τσην ψι'j
φον μετ' δλλων, Τσος κατό τήν δύναμιν U ,πΙ π6-
λιων, r'ι Ιχουοα Τσα δικαιώματα ψήφου, Τοα ΠΡονό· 
μια.- 111 Τσος εΙς άρι8μητικήν δύνομιν, iπΙ λί;ιων 
fι οτΙ}:ω'/, iχόnων {QO'! ιi~ιθμόν τριφμά.,ων . . 

Iσ6-ΨiίXoς, ο" (foar+ΨV%'t)· ό Ιχων Τσον ψuXΙ
κόν φρόνημα, Τσην ΨUXΙKήν δύναμιν, ό έξ Τσou 
γεννατος li . Hράτo~ Ισ6ΨVxo_δύναμις μέ φρόνημα 
Τσον πρόc:; τ6 των όν8ρώπων. 
lσόω, μΗ. -ώαω (Τσo~)' κα8ιστώ τι Τσον U Ιαώο 

acιi .' d;pioc, τιi ΤΙΡΜCΙΤCΙ=Kαταστήσας τά τέρμα
τα Τσα πρός τήν όφετηρΙαν, συμπληpώσ~ Cηλ. 
τόν δΙσvλο" (τ6ν δλον δι::όμον) καΙ έπανελθων εΙς 
τr'ιν όφετηρΙαν (τήν Dan.\"ΠCΙ).-Hi~oν , G..vXQ, xci
,~ ., lαώασ"το - κατέστησαν Τσος τός χετρας μέ 
τσtις δνυχας, ~. Ι. έχρησιμοποlησαν καΙ τά δύο κατό 
τό", αύτόν τρόπον (έπετέ~ησaν δι' όμΦOτέΡWν).
DlΣe1'jOΤ., ΥΙνομαι Τσος Τι δμοιος πρός τινα, έξισώνο
μαι ij έξομοιώνομαι πΡός τινα. 
lστάμcν, lσ,.άμεναι, 'π. ιiνtΙ Ι.ώ_ •• ΙΙπρφ. το!! 

Ταημ,. 
Γ\ Ιστασο, Προοτ. ΠlΣθ. 'ν. το!! r.nJμI. 
~ lσ,.άω, oIt!tν. ΠIΣ?ιίλλ. τύπο, του Ταημι. iuy~y 

μ6ν-:ιν ίν τφ Υ' Ιν. Ιν .. lατq XIΣΙ Υ' 'ν. π?τ. r ••• 
ΙσΤC, ΙS' πΑ"Ι)θ. τοο olJσ, ΙSλ. ·,τlcιt Β. 
lστCσ,.σι, Ιων. «.τ Ι ϊα~σ"τσι. 
Ιστ"μι (έχτι,. *στάω). ο! x~6νol το!! Ταη", 81C11-

ροίιν,IΣΙ. ιΙ;; ιuτσβσnHoν, XlΣί dιuτ.βά~σv" 
Α' Μιτσβστ. (=κόμνω τινό νό ατα8ι:r δρ8ιος, τόν 

στήνω): ίν. Ταημι, πρτ. Τοη", μιλ .• ~ιtαω. χσιΙ 'ν
ΙΡΥ. ά6ρ. σι' Ιαησσ.- Β' 'Aιuτdβ. (- Τσταμαι, ατέ
~oμαι) : 'ιi6ρ. δ' 'ση", ΠΡ1!ο. 'αη" •• 6ItIPQ. Ι.ή_,,,. 
~μοfj μ"d!. τo~ ΠlΣθ. ίν. Τoτ.μcι" πρτ. Ι.ώμ"". μ,λλ. 
lJτσ8οήσσμσ&. ·(ώα. xιiΙ μίQ. μ'λ. αήασμcιι, XIΣΙ ,ι,ελ . 
l1ιλ. 'στήξομιι,). ιioρ. · σ ' lατ6./hιιι, πρχ. ·'στi!.μcι" [ι
rτa;>Q. lστ!t.μ'1'" Ό ίν. δμω, Τoτσμcιι, πρτ . Ιαιάμ'1fi, 
ώ;; X\ltt δ ά6ρ. σι' lαησάμ"" πρίrτιι νιk λΟΥΙ;ω •• IΣΙ 
κσι ! ώ; μSQΟΙ, δπότι λlΣμβ:iνοnσιl XIΣΙ 'ν μτδτ. iVVOIIJ. 
ΈΠΙΗοί η'πο, , Υ' 'ν. tςpt. Τ.ταακ" τ' nA1'je. «ο;>. 

χ' 10 ;ασα" civtt lσΤ'1σσ,,' "υΥΙΙΙχ. δυΤχ. XIΣΙ nA1'je. 
ΠΡΧ. Ισιατο", 'σ,αιu". lοτίίτι <χοιΙ 'αη.,), lα.σ.,. 
'DpOQ1:. Ισταθ,' Ίπο,. lατό)' E~xτ. , ••• 1",,' ιiπρφ. Ι
ατ6.1Ι'σ' , έπ. Ιστδ.ιu", lατ6.ΙU"σ,· μτχ. lατ,ώι, -a;.o" 
ώα. lστ"ω, (π~' Όμ. Υιν. loM6~or. ΙΣΙ,. l"τίί6τcι. 
δνομ. nA"l)Q. lατίί6~., . · ιiόρ. δ' .Μ."ο", 'r. " τ' 
πλ ηθ. 'ατα", ατ6.,,· 6' ΧΙΣΙ τ' Ιν. Τποτ. .nflι" .nflι 
ΙΙν.1" oήji, αήj, ΙΣ' πληθ • • τic»!'ι:" ΧΙΣΙ •• ,Ιο!#" ΙΙνtΙ 
.,τφιu"· cinP<i' . • τήιu_ι «ντΙ .τfιισ., 
Α' Μτβτ.· κόμνω τι(νό) νό στcι8ι:r (δρeιoς -ον), 

οτήνω, τοπ08ετώ.- n κόμνω τινό νό oτoeι:r όκ/
νητος, όναx.aιτ/ζω, 'έμπoδlζω Ι κόμνω τι στερεόν, 

471 

στερεώνω τι;- 11 Στήνω δpeιoν, Ιγε/ρω, αηκώνω, 
ιιψώνω, κ.χ. τ6 ΙστΙον πλσΙou Ι έΥεΙρω οΙκοδομήμα
τα, Ιδρύω όΥ6λματα fι όν~ιόντας πρός τιμήν ΤΙ· 
νος 11.~ά".. ..Ν XCΙλKOνν = Ιδρύει ν χαλκΟΟν όν
δριόντα τινός. 2) I:ΥεΙΡω, κόμνω τινά ·νό έΥεΡ' 
~ι:I, όνσκινώ, δtε'yεlpω: Ι, •• Τ.ημι-όρχΙζω φιλο
νειι<lαν. ιστι'ινω Kcιuyδ_. 3> στηνω, ύnO&ιιcνW, 
διορΙζω, ΙΥκ08ιστΘ.- lν etτw εΙς τήν πλόσΤΙΥΥο, 
ζυΥΙζω Ι Τ.ηιJ .... 6r ~ι-ζυyΙζω τι tν ΣUYKρIoει 
πρός δλλο τι. . 

Β' Άμτβ~.· 'σταμαι. στήνομαι, τoπoeι:τOOμaι n 
&10. μι,' 'πιρ., διατελΘ Ιν τινι κατσστάσι:ι, ε-Jρl
σκσμαι ύπό τοιαύτac; i\ τοιαιτας συν8ήκας Ι ,ιισ 
XI/IIar '.ταμι_εΙς τΙ σημετον άνάΥκης (τ. Ι. σuμ
φορδς) txOμEV φΜσι:ι (είιρισκόμεea).- Τατσμa, 
"ι ... <fι mι",ιι. •.• ) = τοπο8ε:τω έμαυτόν πρ6ς τινα 
Kατεύ~νσlν, πηΥαΙνω εΤς τι μέρος. 2) κεΤμαl, εύ
ρΙσκομαι, διόκειμαι.- • Τστσμαι r'ισuxoς, λαμC!όνω 
~έσιν Ι μένω στα8ερός, παραμένω όκ/νητος, διαμέ
νω άργός, παραμένω κα8ηλωμένος Ι πoUc.ι, σταμα
τω. - 11 στέκομαι δΡ8ιoc, έΥεΙΡομαι, σηκώνομαι 11 
'πΙ (ππου, Τστσ~σ, I",ΙU, - στέκεται ισούζα» 2) 
y.νιxω~, έΥεlΡομαι, όpx1cwlllcιl/o, Νσ" lαταμi".,o
κατά τός όρχάς ΤοΟ Ιaρoς, μόλις r'ιpxιζε τ6 Ιαρ 11 
.ov μ" φ6ίw>"ι:οr μ,,", τον Ι' ι.τcι.uι,,0,0-μ6λις 
έτελε/ωνεν ό εΤς μ~ν κοί Ι\ρχιζεν ό δλλος.- Outw 
ποιρ' Όμήρφ δ μήν IItΊj"at,o ιΙ. δΙίο μί?1'j: μη .. Ιατά
ιuw>r χοιΙ μη" φΒΙ"ω". ΕΙ, δ' τό ιiτ,ιxόν 'Ilμιr;ολ6· 
Υιον 6 μΤιν, δα,ι, ιiπι,ιλ.Ι,o ιiπό 30 fιμ'ι;IΣ', διτι;>ιΙ,ο 
ιΙ, τρΙσι μίρη, ιί, tpat, διxιiδoι. f,μιρων, χιιλουμίνσι, 

ΙΙντlοτοΙχlll; : μη" Ια.άμι"ο" μη" μισώ", μη • .,.,ι
,,_. Ι) ύποδεικνύομαι, διορΙζομαι. 
Έnιμ. , Ταπ,μ" δω;>. Τατ«μ" ΙΙ6ρ. Ι.η. (-oaνσxp. 

άsthlm), P1'jj1. 'πΙθ. ατ.~δι (=a\tVQXP. sthItδ-h, λοιτ. 
ιΙ&ΙUΙ, Ζινδ. Itll:t&-): O\ltνQX?- tfslh&II, Ζινδ. 'hΙΑΙόtΙ, 
πιιλ-πιρο. Υ·_'ν. ΠΡ" "-IAt&'. (στέκομαι δp~loς), λIΣΤ. 
sΙδ « *sthlJο)-δμΙSΡ. II&hu, λlΣτ._lιιIδ (8έτω), 6μδρ. 
51slu, Ιρλ. ·11rηlδ (εΙμIU<* -slh1rJο), t&Ir-(s)-l5Ilm (μέ
νω δρ8ός) «*-slsIho)seSSc1m(·sesth&mo-H8SSed 
(*seslhelo-) (=6ρ8Ια στόσκ;), βλ.ΠlΣλ·Qσιe., π.λ·τι~μ. 
ΙIΑη, slen (εΙμαl δρ8ιος). Πιiντoι ,\lti}ta πρ?!!ποlΙίτουν 

ρ. slhel, προιρχομίνην Τοω, .Χ oυμ~υ~μo!! tfj, ρ. ~h~j 
ίν τψ ΠlΣλ-yιρμ . gen (li_" το!! ιΙμι), δμ. κιχ"μ" 
ιc'Xά"ι» (=έπιτυγχάνω, φ8όνω)' το,θ. 51&πl&η, «ΥΥλ · 
QlΣe. slondan, ΠlΣλ-yιρμ. ιl&ηl.η πιριίχουν -n-, ίνι· 
α,ωτ. ίπ, ·,θημ2. 'l\ltIt. ρ. 'ν nI:J1 ιlΜ (εΙμαl δρaιoς) .. 
Βλ. ΧΙΣΙ ατάσ", ατστιJl', on.,.μd" lοτιι."ω, 1.~6ι, 
.ntl", oήμaw, ατάμw>r, •• οό • • dίλaι, ~ χλις. 

lστf", ίων. ιiντΙ Ισ~Ιcι (δ- δλ.). 
Ιστιίίσδαι, (ων. iνtΙ ,Ισ~,Ωσθσι. ΙΙπ"ρφ. _ι .• ΡΧ. 

.06 lατ,ά •. 
ΙΟ1'ιιιτ6ΡιοΥ, τ6, (ιιιν. ΙΙνtΙ 10τ:ιcιτ6ρ,0". 
Iστfoν. ,ό <lατd~)· πΡδΥμαπεπλεγμένσν, Ο:ρα · 

σμα, σινδών (ι Ιστίον πλοlou (ΧΟ''', «πα , Ι.) : I1Η",ο,α, 
χρ;;σθ4ι ι.τιοι,-Ιχω τά πανιά συνεσταλμένα (μα· 
ζευμένα). 

lστιο--ρρl.oc;, ο. α.τΙοr+edιπφ)' ό ρ6πτων, έ· 
πισκευόζων, lστΙα 11 μτφρ. μηχανοΡρ6φος, δολοπλό
κος, όπατεών. 
ΙσTlο-φόρος, σ" (la.tortφiec»)· ό φέρων lστΙα, 

ό 'Πλέων «μέ πανιό-. 
Ιστο-Ιοcύς, Υιν. -Ιοο;, ίιΩν. -;;0' δ <loΠIrtPoig)' 

ό ρυμός (τό «τιμόνι») τοΟ όρότρou. 
lσ,.0-Ι6", -Iι~τφ προηΥ. 
lσ,.0-δ6ιuι. -Ιι <Iατό~ + IέxoΜCΙι) ' ξύλον Ιξέχον 

κατά τήν πρύμναν, έφ' ού έστηρΙζετο κοταδιδα
ζ6Ι:.Jενος ό Ιστός. 
'στον, ΙS' χσΙ Υ' δυΤχ. Itρτ. τοδ *,Τδοι. . 
1000ο-ιιΙδη, "fι (lσ.δ, + Μδ.ι)· δπή τ"ς τρ6πlδος 

(ικαρένας») έντός τ~ όποΙος έστηρΙζετο ό Ιστός. 
1000ο-ιιόνος, ο" (ια~δrtπο"iω)- ό έΡΥαζόμενoc; 

εΙς τόν lστόν (ιέpyaλειόν), ύφαντής . 
ΙστορΙω, μ'λ. -ιJlJC» <r •• t»fl)' μαν8όνω έρεννών 11 

έρευνώ, έξετόζι.ι, έρωτώ (μa.ιk σιΙτ. προ,.) Ι 'πΙ πρσι
Υμ!tτιιιν,. κόμνω tρενναν, έρι:uνώ περl τινoc; πρόΥμ.
U όφηyOOμaι δ,τι tμaδov, έξιστoρQ ... • ,το!) ,;6 
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Ιστορίσ, Τι (ιαι:ορ80Ο)' τό μανΜνειν κατόπιν έ- . 
Ρευνης 11 γνωσις Υι πληρσφορΙα τήν όποlαν λαμ6ό
νει τις έΡευνων, έξετάζwν.- 11 άφήγησις τοΟ ~Τ!.) 
(δι ' έρευνης) μαν8ανομένου πράγματος, διήνησις, 
έξlστ6ρησις. 

Ιστός, δ (i'αΠJμι)' πδν τόστη8έν καΙ παραμένον 
όρ8,0ν 11 σθιν : Ιστός πλοlου, t:κατάρτι) U Ιατο" οΠ;_ · 
αα, 1j αι:ήoααθaι = νό στήσι;ι τις τό t:κατάρTl) όρ
θιον 11 yενιχιiί;, ρό6δος, μακρά, «κοντάρι», δοκός.
Ι ή δοκός τοΟ lστοο (t:έργαλε1ΟΟ»), ij'n, Τστcιτo δρ
θ Ι ~ (χcιΙ o~χΙ 6ριΙ;οντΙω" ώ, σTjμlιρον), ό t:έργαλειός)' 
Ιαι:ο'll lπo/xoμaι - κlνοΟμαl άπό τό Ιν μέρος τοΟ 
έργαλε1ΟΟ εΙς τό δλλο, όσχολοΟμαι μέ τόν έΡΥα
λε!όν ιι ίJφalvw. 2) τό t:στημόνl) τό όποΤον ήτο 
προσηρμοσμένον εΙς τήν δοκόν τοΟ έρναλεΙ00 11 
'Πι:Jμίνω" τό ύφασμα. 

ΈJ:vμ. ι 10τ6,' βλ. Ται:"μι, πι;βλ . αι:ήμ.aw, λcιτ. 
stiimen' χcιτιi τινcι" ήττον όρθιiί" [ατο, (*αl80-το,= 
σcινσχρ. s iddhά-h μτχ . τοί} sidhyati (φθάν!.) εΙς τόν 
σκοπόν μου), ~χ' ρ . sίί idh-: sidh, πι;βλ . σσcι έν λ. 
ΙH,).-Πcιριi-yωγcι: Ιαι:ο-δ6κη, Ιαι:ο · -θήκ", Ιατο-κll
eola, lαι:o·πέιJ" , Ιατο-β6", lαι:o~βoΕV;, lατlο'll. 

Ιστό-τονoc;, 0'11 <Zατo~τεΙ'lloo)' ό τεταμένος, ή
πλwμένος, έπΙ τοΟ lστοΟ (ιέρναλε1ΟΟ»). 

iOT-oupyiw, μίλ. -ήαω (lUJ:o, + */ΡΥω)" έρνόζο-
μαι εΙς ιόν lστόν (έργαλειόν) , UφoIvw. 
lστω, -Υ' 'ν. Προστ. πρχ. τοίί *ε\'&ο. 
Ιστώ, ~ω? -Υ.ν . τοιι Ιατ6,' έν φ Ιστcjι ~oτ. τοιι Ιαι:6,. 
lστωρ, -ορο" δ, Τι (χcι Ι Ιστωρ)' ό γινώσκων, ό 

txwv γνώσιν περΙ Τινος, ό έμπειρος εΤς τι, ό εΙ
δήμων.- ώ, o~σ. ό γνωρΙζων τους νόμους καΙ τό 
δΙκαlον, ό κριτής. . 

Έι:υμ. : '{ατωe-oρo, (βοιωτ. cFlαι:.ωρ· .jIdeι:v" βε
βαιωι:;I' •• χcιτ,x Ήσό)(.) (*Fι&-τορ-, πρΙSλ. τά, λ. λ. εΙ
δο;, 01δα' ώ, πρό, τό πνKυμcι, οΙ πcιλ. rρcιμμ~τιχοί 
δι~ιiσχoυσιν δτι δίον νόι ~cισόνιτcιι χατόι τό Ιατορέω, 
χcιΙτoι πι:ιριi-YIlΤCΙι ίχ ρ. F,&- (IιΤ&ο, οlδα) κι:ιί θόι τό 
ιiνίμ.νί τι, ψιλοόμιινον.-·~ cιuτοiί τιi: Ιατορέω, 
Ιαι:ορlα. 
Ισχδδιον, τό, 6ποκορ. τοιι lαχά, (8 βλ.) . 
Ίσχδδό-ηωΙις, ·,δα" 'fι (lαχά, + πωλέω)' γυνή 

πwλοΟσα σΟκα. 
Ισχ-σιμος, ο" (fαxOO+αΙμa)' ό σταματων, κατα

noUwv τήν αΙμαρραγΙαν 11 ι:ο %'οχα,μο,,=τό στυπτή
ριον, στυπτηρΙα. 
lσχσ'νω, ίσφcιλμ. -ΥΡ' τοιι Ιαx,ιιαίtIΦ, 
'σχδΙΕoc;, α, Ο", ποιητ. ά.ντ ! lαχ,,6,' λεπτ6ςι ό

δύνατος, μαραμμένος κλπ. 
Iσxσνάcιι, έπ. -Υ' Ιiι. τοll lαxαtιdoo, 
lσΧδνάω, ίπ. ίκτsτ. τόπο, του Ιαχά"ω, i'axm' 

κρατω όπΙσω, συγκρατω, άναχαιτΙζω, έμποδΙζw.
Πι:ιθητ . , συγκρατω έμαυτόν, nEPIμtvw, όναμένw.-
11 ά.μτ6. μένω προσκεκολλημένος εΤς τι, έπι8υμω 
σφοδρώς τι. 
lσιδνω=lαxαtιdoo (8 βλ.)' μιτόι Υιν., κρατω τινα 

μακρόν (τόν έμποδΙζω) άπό τινος. 
. 'σιάς, -ίιδας, Τι ' ξηρόν σΟκ ον. 

lσχέμcν, 'σιiμι:ναι, έπ. ιiπρφ. τοιι Τα%οο. 
ίσιι:ο, μίσ. Προστ . του ίαχω. 
lσιΙον, τό (i'" Ιαχ6,)' ή Kλεlδωσlς τού γόμφου, 

ητοι τό κοΤλον έν Υ περιστρέφεται ι'ι κορυφή τοΟ 
κοκκάλου τοΟ γόμφου, δπιρ χcι! HOW~" λέ-YδΤCΙΙ.
Έν τιji πληθ. τό Ι JxIa, τό νεφρό, οΙ μηροl. 
Έ..vμ. ι πρελ. Ήσυχ. cίαχι' δαφV,., Ιαχ/ο" ( *zg

hl- μετόι Ι- προθδτιχου (πρβλ . . %,g{J.a ιiντΙ ·α-θ' *zdhi): 
qcιvoxp. sakthl, -Υ.ν. sakthnάh, Ζινδ. haxt- (μηρός)' 
βλ . ΙξΤΙ,. • 
'σχνσ'νω (ιαχ,,6,)' ποιω τι lσχνόν, κα8ιστω τι 

ξηρόν , μαραΙνω, άδυνατΙζω, OTEyvtJvw, στραγγΙζw. 
- Οι:ιθητ . , νΙνομαι ίσχνός (άδύνατος, μαρομμένος) 
11 μτφρ. oφριyώt'ι:α -θvμό" Ιιίχιιαl"οο == καταπραΟν!.) 
έξεγηγερμένο.ν στόμαχον, 
Ισχνο-ηάρι:ιος, ο" (lαχ,ιιο, + nαρ.,ά)' ό Ιχων 

Ισχνός παρε ιάς. 
Ισχνός, ή, Ο" (fαχοο)' . λεπτός, δπαχος, άδυνα

τος, μαραμμένος.- 11 ίπΙ ~φoιι. Ι6ΥΟΙΙ, λΙ1όν, άπέ
ριπον, ζηι;όν ι όπλοι;iν, 

Έτιιμ" 10%,,6,' δμηρ. lα%α"ο,' v ΙαX~' Ιοχιια/_. 
Kcιτιi τινcι. συΥΥ. τιji . ZlIν~, hiskn- (ξηρός), Ίρλ. 
sesc (δ'{ονος), goll, hysp (ξηρός) «*si-sqv-, ·sl

. Κινο-)' πι;βλ. σαινσκρ. Α-saςcόt- a-sakra-h, 4λλ.lI.απc
'"ο,, δμ. Iάιpθtι (βλ. λ.)' Ιαχ"ο, φΙ:ΙΙViΤΙ:ΙΙ , ' χι:ιτιi τιν~. , 

· προποποιημίνον lχ_ 'ι:ινο, *lοκυ.' χι:ιτ ά.λλου ;; lοχ"ο, 
(*Faax"o·,: λι:ιτ. vescus, vesculus' ίι:ιπ. *vlskh-, ·ve
skh- ( *velskh-, 
lσχνό-φωνος, ο" (Ια%"ο, + φωtιη)' ό txwv Ι

σχνήν (λεπτήν Τι άδύνατον) φωνήν.- • ό τραυλΙ
ζων, ό δυσκολευόμενος εΙς Ί:ήν όμlλΙαν τσυ (ίν t 
σημ. Ορθότ. Τσως; θόι "ι-ι:ο τό Ιαχ6φω'llος ίχ του Ταχω), 

Ισxίiρlςoμσι, μίλ. -(αoμa" ά:ττ. rovμaa' ά:6ρ. cι' 
10χfJρrοάμη'll (lax,ve6,), ά.ποθ.· χρησιμοποιω δλην 
μott τήν δύναμιν, έπιμένω σφόδρα, άγωνΙζομαl πει
σματΩΔWς 11 κυρ. 6ε6αlω τι έπιμόνως, δll::ιχυρΙζο
μαl.- πcιθητ., ΙσχυροποιΟύμαι, ένlσχΟΟμαl, προσ
λαμ6όν!.) μεγαλυτέραν δυναμιν. 

ΙσXίiρός, ά, Ο" (lαχΤΙω)' δυνατός, ~μαλέoς, 
ά.ντΙθ. τιji &α-θι""" 2) δκαμπτος, στα8ερός, έπΙ
μονος, διαρκής, τραχύς, σκληρό;. 3) μέγcιι;, ύ· 
πεΡ60λlκός, 6αpUς 11 κατά Ιαρροιι=διά της Ισχύος, 
διό της 6Ιας (ιiντΙθ . τιji δ6}.φ) . Έ~ CΙ~ΤOί} το 
Ισχυρώς, έπίρ . (Ιαχυρ6,)' μετό πόσης τf)ς δυνά

μέως , άκόμjJτως, υπεΡ60λικώς, λΙαν, λcιτ, ν •• 
menler.- Ίπερθ. Ιαxυ~6ι:αι:α=6ε6αlότατα. 
Ισχύς, -~oς, 'iι <ίς, ίοχω)' δύναμις, σωματική 

ρώμη, lσχUς. 2) δύναμις ση:ατιwτwν, 
Έ..vμ, ι Ιαχσ" -~α, (*FIaXiJ;, πρβλ. ·H~υχ, cβί

α%υ" και! yaox.V'" lax.V"., τ. l. *FI-ax.V" πρβλ. ί'διος 

( *Fl-"Io, + *z~h- μιτcιπτωτ. τόπου τ~, ρ. se~h- (= 
κρατω), βλ, iv λ.Ιχω. Έντισθιν, Ιoxiίρ6" Κι:ι-ι:όι τ~iίτcι 
φι:ιΙ~εταιι ιiπΙθ:xνo, 'iι ixaoxYι κcιθ' ~ 'I cι' ouvGlloτ , εΤνcιι 
-fj λ . ίΌ (Ft,)=λι:ιτ. νΙ" ω, 6π.~ηλώσι:ιμιν ίν ά.ρ)(Τί. 
lσχuω, π;>τ, Ταxiίo,,' μΗ. Ιαχύα(Ο' ά.όρ. cι' ΤαχΟαα 

(lαχυς)' εΤμσι ίσχυρός, δυνατός, εΤμαl πλήρης δυ
νάμεως, κραταιός 11 txw πλήρεις τός δυνόμεις μου, 
εΤμαι είς τήν όκμήν της ύ):ειας καΙ της lσχυος. 
Ισιω, §τερο ;; τόπου τoiί εχω, ιiπcιντων μόνον καιτ' 

έν . χαι Ι π ~τ. 101.0'" κρατώ, συγκρατω, άνακόπτω, 
σταματω, άναχαιτΙζω.- ιiμτβ., σταματω, παύw,
Mέoι:Jν , συγκρατω, άναχαlΤΙζω, έμαυτ6ν, σταματώ ! 
ίαχεο=στάσου ! κρατήσου! ήσύχασε Ι σταμάτα! 11 
μβτιΧ -Υιν. Ιοχομαl τι'llος=άπέχ!.) όπό τι, μέν!.) (κρα
τω έμαυτόν) μακράν όπό τι 11 %'αχει:ο Ι" τοοίι:φ (Ι
π~oσ.) = έδω έσταμάτησε (διεκόπη) ή διαπραγμά
τευσις.- 11 μΤΥν . , ως τό /χω, έχω εΙς τήν κατοχήν 
μου, κατέχω, κέκτημαι. 2) έχώ ώς συζυγον, έχ!.) 
νυναΤκα. 

lσ-ωνΙσ, 'fι (foo.+ώ'IIή), Τση τιμή, Ισότης τιμης, 
δικαΙα τιμή . . 
Ισ-ώνϋμος, ο" (ταο, + K"oμa)' ό φέρων (txwv) 

τό αύτό όνομα. 
Ισως, έπΙρ . τοί} ίοος' έξ ίσου, κατά τόν σύτόν 

τρόπον , καθ ' ομοιον τΡ6πον.- 11 δικαΙwς, ένlΙ ,.;Wς. 
- 111 πι8ανwς, κατά τά φαινόμενα U πι:ι;;' ciτt. σ υχνόι 
συνημμένον μ8Τόι ~oiί &" 1j τάχ' 11,11,- ιν Με τ' ιiρ ιθμη
τιχώ~ , περΙπου. 

lσωσσίμην, E~χτ. μΙσ. ά:ορ , cι' το!! 106ω. 
Ίτaλία, Ιων. -ίη, -fj' ή γνwστή χώρσ. [Τι πρώτη 

συλi. . ε ί 'J αι μcιχ;>ιX Εν τιji δcιχτυλιχψ έ~ ... μS :?φJ. 
ΊτδλΙδης, -ov, 6, ποιητ. ιiντ! ΊταΙιώ,η;. 
'ΙταλΙκός, ή, 0'11 (WΙι:α}."ς)· Ιταλικός, ω;; χcιΙ νΒν. 
ΊτδΙίς, -ίδος, ιiνώμαιλ . θηλ. τοί) Ίτα}.ικ6" 
ΊτδΙιώτης, -ου, δ' tλλην κάτοικος της ΊταλΙας 

(πρβλ. Σικε'-ιώι:ης. ίν ά.ντιθέσιι πρό, τό Σικ.'-Ος)· 
θηλ. Ίι:α}.ιώι:ι" -,δο,' έλληνlς κατοικοίσα έν Ί ~ 
ταλΙQ. 

ΊτδΙός, 6' αύτόχ8ων κότοικος της ΊταλΙας, lτα · 
λικης κaταγwγης έν ιiντιθι!~ει πρός τό Ίta}.,ώτηC';c: 
tλλην οlκων έν ΊταλlQ (6λ . λ.).-ώς επΙθ . =lτα'-ιχ'ός, 
"τδμός, ή, ό" (ϊι:,Ι" εΙμι)' 6lαστικό,;, όρμητι

κ6ς, αύθάδης, άναΙσχυντος [δι' ί ωμι:Jλ. βλ. τ"".]. 
ΊΤΕ'λ, Ιων. -έη, χcιΙ -ι:Ιη, iI (iJ:υς) τό γνωστό" 

δένδρον, ή lτέα, « ίΤ1ά», λcιτ. salax.- _άσπΙς πλε
γμένη όπ6 κλάδους λυγαρ1άς κοι K~~υμμένη μέ 
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γύψονί δέρμα 6οός Τι χάλκινα έλάσματα. [δι' ίτσ
μολ. βλ. i'τvS'); 

lτέ'Ι'νος, η, ο,,' . ό έξ lτέας, ό κατεσκευασμΙ
νος έκ κλάδων lτέας, λύγινος. 

lτέον, ΡΥΙμ.. ίπΙΟ. τoίi εΙμ,' ΔCϊ ΙΙ"σι-πρέπει νό 
ύπάγr:1 τις. . 

Ιτην, έπιχ. Υ' δσ 'ίχ πρτ. του εΙμ,. 
ίτης, -ον, δ (εΙμ,)' 6ιαστικός, ριψοκ/νδυνος, όρ

μητικός η θρασύς, άναιδης, άνα/σχυντος.- [ίτη; 
( 'Ι- μετοιπτωτ. τύποσ τΥί, ρ. el- τoίi εΙμι' 'χ τούτοσ 
ότσμ6.). 

lτός, ή, ό" (ιιlμι)' δια6ατός. 
lτρiνι:oς, σ, ο,,' δμoιo~ πρό; iTeaA (δλ. λ.).'Εχ του 
ίτριον, τό' πλακοϋς έκ σησάμου καΙ μέλιτος . 

[ιiY·Ι. έτσμολ.). 
Ιττω, δοιωτ. ιiντ! Τατω, Υ' 4ν. Προστ. πρχ. του *BidOJ. 

ι'ττω ZevS'=iaTOJ Ζεύ. = ό Ζεύς ~στω μάρτυς μου! 
·ιιrι, -V0S', -Ι) (ώ. τό ιΙ"τνξ)' ή δκρα, τό χεί

λος, ό κύκλος, τό περιθώριον (χοιτεσΧ8t)οισμ'v.oν xt)p. 
ί~ Ιτ'oι~, ίΧ xλιlδων Ιτ'oι~) παντός στρογγύλου πράγμα
τος, ό κύκλος (τό σώΤΡον) τραχοΟ όμάξης η ή πε
ριφέρεια τt1ς όσπlδoς Ι aJτή αδτη ή στραγγύλη 
όσπ/ς. .. 

• Eτvμ. , rΤVS', "0S', οιΤολ. FlτvS', Αοιτ. vltus, λιθ. 
νΥΊυ, παιλ-σλαισ. vltt1, stl-vltu-ktl (=κεφαλις)' πρδλ. 
ώσ. ίλλ. lTi[F)ίi, alTi[F]ίi (= λιχτ . 5alll( alba), ποιλ
πρωσσ. wltwan (IΤlά), 4λλ. olαίnι, οΤανο" (εlδ:)ς Ι· 
τέας), οlαοι; (=λύγος κΙτρινος=sallχ viteIIina), 01-
αο" (=χορδή) <"'FOHVO- *FOHvίi-, παι'λ-σλαισ . νθΙνl 
(κλάδος)' πιlνται ταιυτot πρι;ijλθον ίε Ιαιπ. βιlσεω, veje 
(πλέκω), .ε η, ώσ. τό 4λλ. Υ/ς, τ.l. Fl!; (<<Ιμός» Χ",Ο' 
Ήσσχ.), λ~τ, vleo (πλέκω)=σοινσχρ. νΥάΥΑΙI, νάΥΑ!1 
(πλέκω), kιθ. νejύ (σφΙγγω), ΥΟΤΟ, w&ddjU5 (τοτχος), 
λοιτ. vrmen (λύγος), σοινσχρ. vc'man (ύφαντική), λοιτ, 
vllex (σιδερόχορτο), σαινσχρ. vr!ikίi (δεσμός), ιiyyλ
σαιε. w rplg (lτέα), λαιτ . νιti5 (όμπελόκλημα) = λlΟ. 
νΥΊίs (6έργα Ιnδς), ποιλ-Υερμ. w rda (lτέα), 
Ιτω, Υ' 'ν . Προσ,;, ,ου εΙμ,. 
Ιτων, Υ' δσlχ. χοι! ιiτ,;. Υ' πλΥΙθ. ,;06 εΙμι, 
lίiyiι, -Ι) (ltίζω)' φωνή, Kραuγι'}, 6οή, ώρυΥι'ι, οκλι'}

ρισμα, όλολυγμός" συριγμός δφεως, 
'Eτvμ, ι lνΥή' IVΥμ6S" Itίζω' 6Ινιtl π.cιι:pιiyωyαι-ιiπo· 

<ςιλtσμoιτoι όνομοιτοποιtαι~ ίχ 'tij, Ιπιφω.νι'ισ8ω; *ίu, πρ8λ, 
16, ίπιφ, ίχπλ i)εε!Ο~, lAv=aT ! ΙσνοΤ=-ΟΤ ! αΤ!, cltIT~QJ, 
dfiπt, ά6ω «*a-jii-jO)' . πρδλ. *ιν- Ιν -ι:ιμ λιθ. y'v&S 
(γλαύξ). 
ΙυΥμός, δ ανζω) , 6οιΊ, κραυγή χαρδς, κραυΥή 

όδύνης, «ξεφωνητό», «σκλήρισμα», 
ΙυΥξ 11 I~yξ, ΙυΥΥος, -Ι) (Itίζω)' atIJaomιyli, χοιν. 

«σουσουράδα», XA7jOa!ooι ο!ίτω, (δ7jλ, σoσoo!)pιlδoι) 'χ 
τliίν σσνεχων χlνΙΊσεων 'tij. o~pa, 11 τό οιό).ό ΠΤ7jνόν χοι
λε!τοιι ποιρ' άλλοι, λοιοϊ. (τοΤ, ·Απλοι. π, χ.) «στρο60-
λαΙμα» (ιiyyλ, wryneck) ίΧ τliίν xtvi)oeIIIV ,ου οιό)χβνο" 
~ ΙνΥξ έΧλ 'fι07j έκ 'tij. φωνή •• 7j.' οΙ ιi~XItΤΌι μCΊyoι OlJyi)OI-
1;;ον νά. τά. προσδβνοσν 8ί. τροχόν &μiξ7j' χιχ! νά. τά. θβτοσν 
εΙ. πβριστΡοφιχτ,ν χΙν7jσιν (σσΥχρ6νω. μέ τού. τροχού.), 
πιστεύοv;t ι. δτι ο!ίτω σσν'στρεφον καιί ,ά., χαιρδΙαι, -ι:liίν 
ιiνθpώπων, τού, tΠΟΙΟt). χοιτ' οι!ίτόν ,;όν τρόπον ίμιl
Υ8σον. Έπόμ8νον άροι tιτo νά. ΥΙνιτοιl ε!ίρστιiτY) xpfjotI: 
,ου μ'σοσ τούτοσ πρό, ιivιiX.7jotv ιiπΙστων ίpιxστliίν, 
2) μτφρ, Υοητεlο, φΙλΤΡον U πόθος, σφοδρά έπι~υ· 
μΙα. [Κιχ,ά. .oύ~ νεωτ'ρoσ~ ίτσμoλ6yoσ~ -Ι) λ. θεωρι!τοιι 
εενιχij, ΠΡΟ8λεύσεω. ~~Ι άσxιτιι~ πρός; ΤΤίν lvyή,,] , 
'Υ"ΙΩ, μίλ. Ιιίξω' ιiόρ. ιχ' Ινξσ' κραυΥάζω, 6οω. 

«χουγιόζω» "σκληρΙζω η ΠΙΠΟI7jμίνYj λίεl, b ';06 η
χο!) Ι δι' έτσμολ. δλ. 111"';). 

'ίυιιτiις, -οίί, δ (Ιιίζω) ' ό φωνάζων, κραυΥάζων, 
σκληρΙζων Χλπ. 11 ψάλτης, αύλητής, σφυρικτής. 
lφδίμος, η, ο" χιχ! -ο., -ο" αφ" ϊφ'Οi)' lσχυ· 

ρός, δυνατός, ~μαλέoς, στι60ρός, σθεναρός 11 έπ! 
Υσνοιιχων, εύπρεπής, χρηστή, κομψή, χαρΙεσσα,- [tι 
ix του Ιφι, Τφ,ο. πιχραιΥωΥΙ') τοιι διν ΥΙνιταιι ()πό πιlν
των. δεχτi), Χ7jρύσσιτοιl δ' '()π' αι!ί.liίν . · -I) λ, cιι, ιiyν, 
ίτσμολ.]. 

Υιφι, ίπιχ. ίπΙρ. (χσρ, ιΤναι\ παιλ, ΠΟΙΥΙ., δΟ1:. -ι:οl) r.)' 
ΙσxυρCις, -KρQταιως, κρατερώς, στι6αρως, γενναΙως, 

ΊφΙ'-Υiνc.Ι, tι' <ΙφΙ+*ΥΙ"ω τolί ylY"OjA4J)' θυγό-

τηρ του 'ΑΥαμέμνονος, χαιλουμ'νη παιρ' 'Qμi)ρqι . 'Ι. 
φ,ά"σααιι, . 

ίφιoc;, ιι, ο .. <Ιφ,)' ίσχυρός, vενναΤος Ο"πΙ ΚΡΟ' 
δcίτων, παχύς, εύτραφής (δι' ίτσμoλ~ βλ, rS'), 
·ιφΥΟΜ, τό' είδος 60τάνης, «όγρΙου λαχόνου» 

χοιτά. τ~ν Σχολ. (ΆρισΤΟ11. θεσμ. 910) . 
Ιχδυάςομαι, ιiltοθ.=lχ8>v:iω (ο βλ.) . 
Ιχδυάω, μιiλ. -άαω (lxD-oίi)' όλιεύω, < ψαρεύω», 

άγκιστρώνω Η ίπ. Υ' Ιν . lχθ-vά~, π~·τ . Ιχθνάιχακον. 
Ιχδii-601έω ιι 6άλλω (τ . έ. κτυπΟ «καμακώνω») 

Ιχθύν. 'Εχ του 
lχδυ-661ος, ο" (lχθύi+βά'-'-ω)' ό πλήττων (βά'-

λων, «καμακώνων») Ιχθύς, ό συλλαμ6άνων ίχθϋς, 
όλιεύς IΙΙχθνβ6λο. 8-ήeιι=αvρα Ιχθύων συλληφθέν
των διό «καμακώματος».- ώ. o~σ . 4 lx6vP6Ao,= 
ό cκαμοκωτης», όλιεύς, «ψαρός» . 
IΧδύ-60τος, ο" <Ix8-tιΙ;+β6ακω)' τόπος 60σκόμε

μενος ύπό Ιχθύων, τόπος έν ι;ι 6όσκοντοι Ιχθύες, 
Ιχδύδιον, ,;ό, δποχορ . τοί} lx-!Hιι;' μικρός Ιχθύς, 

«ψαράκι». 
lχδϋ-δ6ιιος, ο" ClXD-tιi + ιU"Oμσι)' ό δεχόμενος 

έντός του lχθΟς, έντός τοΟ όποlσυ θέτουν Ιχθϋς, 
Ιχδυηρός, ά, ό" αχ{}otί.) , Ιχθυώδης, λεπιδωτός, 

,ψαρήσιος» " κατάλληλος διό lχθΟς, 
lχδυο-60Αέω, Ιχδυο-βόΑος=Ιχδυβοl-. 
Ιχδυο-ι:ιδής, ές αx8-tι. + ιιΙΟΟς)' ό έχων σΧΙΙμα 

(μορφήν) Ιχθύος. 
lχδϋ6ι:ις, εαοσ, "" <Ix{}otίς)' πλήρης Ιχθύων,- • 

όπστελούμενος έξ ΙχθύωΎ. 
Ιχδυο-θηρητήρ, ·ijlloS', δ (/χθVΙ;+D-ηeάω)' ό 8η· 

ρευτής(όγρωτής, κυνηγός) ίχθύων, όλιεύς, «ψαρός». 
Ixδϋo-lίiμης, -ov, δ <Ix.8-tι. + λtίμη)' ό λυμαινό

μενος τούς Ιχθύς, ό καταστραφεύς των Ιχθύων. 
lχδυο-φάΥος, ο .. αχD-tις + φι'ίΥεϊ" τοσ τeώΥω)' ό 

έσθΙων (τρώγων) Ιχθύς" οΙ ΙχD-vοφάΥΟJ ll"&lle. 1jo'X'/ 
cpt)Ai) τι~ του Άραι6ιχου Χόλποσ, τpώΎoντ.~ Ιxθυ~ μόνον. 

lχδϋ-niΥιίςr 6Ι; (lxΘV. + nίίyij .. II, του .m7Υ)'vμι), 
δ,τι διαπερςι (όγκιστρώνει) τόν Ιχθύν, ίπΙθ. του 
ιiyχΙστρoσ. 

uey'I, -VoS', δ' οιΙτ, lx8-1J" χαι! μ.Υν. lx6tίσ' tι 
δνομ. χοιΙ οιΙτ. nA7jO. IxD-V.S', 1,,6tίσ, συνοιtpο!lνταιl ιί, 
lXιJ.ίίι;' (Ι 'ν δισσλλιiβOI~ πτώσισιν, ~ Ιν τplσυλλCΊδOΙ' 
χαι! 'ν 4παισι .oι~ σσνθίτοl.) · δ,-ι:ι χιχΙ νσν, Ιχθύς, «ψά
ρι», λοι., piscis,- Η ίν ,ιμ nA7jQ. oIIX{}otίtIS'=r'! όγ0ρ6 
των ίχθύων, ,ψαραγορά» . , 

'Eτvμ, ι σσΥΥ, τφ 'Αρμ, ,jukn, λιθ, Ζυνlι, παιλ·πρωσσ. 
αι!τ. nA7jO. suckans, λιθ. Ζuk-mistras(<<μόστορος»τt'jς 

όλιεΙας)' Ι· e!voιt πι-οθ.μοι,. (nptJA,IHTi .. oS')' -x/J-.( -9Jh. , 
Ιχδυσι-Ιηίστήρ, ·ijeoi, δ <Ix8-tι, + Al1oπt,)' κλέ

πτης των Ιχθύων. 
Ιxδυ-~yoς, "o"=I,,D-voφdroS' (δ δλ.). 
'J[δυ-ωδιις, .ς (lχ8-tιΙ;+εΙοοS')'-lχ6vοaJΜ,i (δ δλ,)' 

πλήρης Ιχθύων. 
lχναΙος, σ, ο" <rX"S')' ό παρακολουθων τό Τχνη 

τινός, δ παρακολουθών κατό πόδας τινά. 

IIVClα, tι (lvatίOJ)' τό 'vΕVtI,,, (όνιχνεύειν), ΙπΙ 
χυνliίν, ή όνΙχνευσις rf,1 6oηθεΙc;ι της όσφρήσεως. 

Ιχν-cΙάτιις, ·ov, δ (1χιιος + lλσtίγω)' =ΙΧ"''1'-ά
η, (8 δλ,), 

Ιινcύμων, -0"0,, δ <Ix"εtίω)' ό όνιχνεύων, όκο
λουθων τό Τχνη τινός 11 ζQoν έν ΑΙγύΠΤΥ δμοιον 
πρός <κουνό6ι» (-ι:ου βΤδοσ, · τliίν ίχτιδοει1Jών), δπερ 
όνιχνεύει καΙ τρώγει τό ψό τσΟ κροκοδεlλου. 

ίxνι:uσις, · lIω~, -Ι) (Ix"εtίω)' Γι όνΙχνευσις. 
Ιχνι:υτιίς, -ov, δ (lvεtίω) , ό όνιχνεύων, ό KUV' 

' ηγός. 2) = ΙVatίμωιι (ο δλ.). 
lχνι:υTlΙΙ6ς, ιJ, chι' Ικανός εΙς τό όνιχνεύειν. 

'ΕΧ του 
Ιχvcύω, μ'λ, -αflll (1vος)' όνιχνεύω, lχνηλατQ, 

άναζητώ τό Τχνη, όνιχνεύων κυνηγώ. 
Ιχν-ηΑδτιις, ·ον, δ, έπιχ, Ιχν-ι:Αάτιις (1X"0S' + 

lλσννω), ό Ιχνηλατών, ό όναζητων τό ίχνη. 
Ιχνιον, .ό (1ΧΙΙOS'), χοιτ,χ ,;ύπον μόνον 6ποχορ, -ι:ου 

fX"Oi (8 βλ.). . 
Ixνo-πI~, (1pori-mltr)' εlδος δεσμών, πεδl

κλων, η εlδος παΥΙδος. 
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"X8401, -.. " τ6' Τχνος ποδός, cχνάι\>ιί, ι!t\μα, 
πάτημα Ι μτφρ. σημειον, coημ~», Ιχνος (όποΜ-
σcι:ις τινος). . 
Έ~μ. , f%", <·Iksmno-, Itρδλ. Ήουχ .... Ιxμσnι· 

ΤX",cι •• Itl'. συπ. τφ Ιfσlo~(δλ. λ.)'χ ~. &Ig (άναηψ 
δώ, οκιρτω).- Πcιριiyaιycι: fX"'07' 'x"rfκ», 'x,,"" 
μow. 'X,,8Vnt,.- Kcι1:ιi τl,lCΙ, ουπ. χCΙί τφ OΤXOΜcι'. 
ΙχνΟοΟιιοηΙω (fvos + (lHOm.)· παρατηρώ, έξε

τάζω, τά Τχνη. 
1m'p, -QSeo,. δ' ό χυμός ό (Jtων εις τάς φλt

δας τών δεών U ill:. cι[1:. 'χώ, CΙντΙ 11.' [CΙyν. i1:u
μt.ιλ.· χoι1:ιi 1:Ι.ΟΙ, *(lI'xCIIJe ι cιlΜCΙ (*S8I-mV' χcιτ' «λλου, 
cιlμcι ( *σΙμμσ ( *σlπ-ΜCΙ (*selρ-mU, ,ψελ. ocινoχρ. 
alpr&-h ,Ιδρι:ις) , ιlpΓίi (όνομα ποταμού)]. 

-ίψ,' Υιν. Ιπ6" 6, δνομ. nA'ljQ. Ιπ., (τnτ-OΜCΙ')' 
οκωληξ KατατΡC:Ινων κέρατα καΙ ξύλα. - [δ,' 'το
.. ολ. δλ. τη 
Ι.σο, 6' ,'1. 40Ρ. cι' τοΟ Ιnτ-oΜCΙ" 
Ιω, 'rll:oτo 1:0[; .Ιμι. 
ιω, χCΙ1:dι oυνcιΙρ . ιiν1:! .ισο_, Προοτ. τοll lσoμcι •. 
Ιώ - λΟΙ1:. 10 Ι - ω! έπιφωνημα χαρός, cb; 'ν τφ 

ΑΟΙ1: . 10 Irlumphe Ι πcιp' CΙ .1:. δμaι, χcι! έπιφων. φ6-
δou, λύπης χλπ.· ωχ! 

Ιώ, Ιών, ΙώΥσ υΙ lώνΥ" 6cHIII," τύπο, ιί'lτΙ ΙΥΙ», 
lym, ιωι.Ι Ι,.,.. . 

~Y6. fι (u..I)' -~r. σκέπη Ι ΒΟ2Ι. ~π' 10"1' 
-υπδ OKtπην όn6 τόν δόρειον δνεμον. [δι' ί1:υμολ. 
δλ. ΙΠ'ClίtJ'σΙ]. 

Iωfι, tι <ισ, Ι.)' nδς Ισχυρός ι'ιχος a ό ι'ιχος λό
ρας Ι ι'ι 6οι'ι καΙ ό συριγμός όνέμou Ο ό κρότος των 
6ημότων.- [lωι) (F,ωι» 71:18. ( *F,-FCIIJQ-it]. 

ιωιισ, iu?~xA. cιΙτ. τοΟ '_,;, ώοaί ί; δνομ. Ιώξ. 
Ιωιu\,- tι (cS,cιlιxCIIJ)' ό πάτονος τι"}ς μάχης, όχλανω-

νΙα 11 καταδΙωξις. . 
'Enιμ., 1_';, Όμ.-'Ηο.Ι.χμό, ,*F,ωΧ ·Qμό,(=πό

τανος Tf\c; μάχης)" Korι. F,ώιe., (=καταδιωκειι' 71:~δλ. 
'Houx. ~Τσιf,,· cSΙωξ"., δμ'lj? πσllωξ" ,*πσΙι-Fl_ 
",-όγτεπΙ~σις' F,cιlιxw, F,.μo, - cS,ώχ. : cSl.μoI. 

ΙώΥ, ΙώΥΥσο δλ. Ιώ, Ιώr. 
-1084, --ο" 6' υΙός τοΟ Ξού80υ (fI τΟΟ 'Απόλ

λωνο ::. ) καΙ τι"}ς ΚρεoUσης, νενόρχης τl'ις φυλf\ς 
των Ίωνων. . 

Ιωνιά, -a,. tι ΙΤο,,)' λειμων ίι.ιν, λCΙΤ. νlolιlΓίυιn. 
ΊωΥΙΙΙ/)ς, ιt, ch- (wI_>' ό όνήκων εΙς τoόc; ·110)

νας.- ίπΙρ. -χφ, "'!" κατό τόν τρόπον των Ίωνων, 
μαλ8aκQς, ~ηλυπρε:πQς. 
ιωτα· δλ. Ι (iv ιiρχ~ 1:0U 01:0lχιΙου 11· τό αμιχρ6τcι-

1:0'1 ~ών ypcιμμι:t1:ων 1:~; Έλλ. iλ1>οιδYjτοu, "ιό , .. 1:~ 
Κ. Δ .• tv lώτα_, COCιτε Ιν Ιώτα». 
Ίωχμ6ς, δ-Ι.xιJ (8 Ιλ.) Ι d~' lωVΏ_KOτό τήν 

ιιατaδl~ιν. 



Κ 
Τό νnόμμα τοΟτο, άντlστοlχοΟν πρός τό Σημιτικόν :3t (k4ph), ε!ναι Τα..ις τό όλlΥωτερον παντός 

δλλου ' μετα60λόν τό σχιjμό του 'Ιρόμμα έν τσ lσΤΟΡ/Q τοΟ όλψα6ήτου, Kυμαlνό~ενoν έν τι:\ 'ΕλληνlΚt:! 
μεταξύ Τών σχημάτων .,1 . Κ , . ιό όποΤο έν τη l(υρlολεξ/ςΙ εΤναl fv Ι(αl τό ΟΟτ6. αλλάσσον κατεύ8υνσιν 
κ.οτό τήν «6ouοτοοφηδόνι 'ι'ροφήν . 
. Τό σχημό του έν tQ ΧαλκιδΙΚQ. Έτρουρκικώ καΙ Λατινικςι όλφα6ήτω ήτο fIi l(αΙ τό αUτό. " . διετη-
ρήθη δέ τοΟτο μέχρι τών Κο6' ήμδς χρόνων. 

Τ6 ιιάιrιrα, όψ' ~ς δυνόμεδα νό τό παραΚόλουθήσωμεν μέχρι τών κα8' ήμδς χρόνων, πaρloτ<) 
πόντοτε ένα δηχον καΙ ΟΤΙΥμιοίον .(έκρηκτικόν) ούρανlκόν φθόvvον. όλλ' έν TQ λατlνlκΙ;> όλφαδήτ~ 
ή λεlΤOUΡΥΙα του αϋτη ύποκατεστόθη κατό μίκρόν ύπ6 τοΟ Υρόμματος C τό όποΤον όρXIKWς μέν 
παρ/στα ένα ήχηρόν ούρανικόν φ8όvvον, ύπό τήν έπίδρασιν όμως της 'EτρaUOKΙKrις νλωσσης παρέστησε 
καΙ τόν δηχον , Κατά μικρόν τό C έξειλ/χθη εΙς G . δπερ έχρησιμοποιήθη διό τόν r'ιχηρόν ούρανlκ6ν 
φθόnον, τορ C περιορlσθέlιτος είς τήν πapόστoolν τοΟ όήλΘU. Οϋτω τό Κ περιηλθέ:ν εΙς άχρηστΙαν 
έν τι;> λατινιi<Q καΙ τοΤς έκ τούτου προελθοϋσιν όλφa6ήτoις, διατηρηθέν μόνον εΙς έπισήμους τινός 
δρaυς της λΟΥ/ας παΡαδόσεως. όπως π. χ . έν Τι:'! λέξει K4lend4e. ' 

Ό ΠοΡαTlθέμενος π/ναξ μδς δίδει το σxι'iμo τοΟ ιιάιrιrα τών διαφόρων όλφa6ι'ιτι.N κατό τός δια. 
φόρους περιόδους 

Ι ·Ονομα 6λφο6ήτou 'Εποχή κατά 
Σχ"μα πpaaέyyισιν 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ . π, Χ. 1.200 j' 
ΚΡΗΤιΚΟΝ . . 1.100-900 Η 
~rκON. . 700-600 Η 

. Α'ΡχΜκ6Ν ΛΑ ΤιΝIΚΟΝ 700-500. Κ 
ΑΤΤΙΚΟΝ 600 )f 
ΚΟΡIΝΘIΑΚΟΝ 600 )Ι 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ . 600 Κ 
ΙΟΝΙΚΟΝ. 403 ~ 
ΡΩΜΑΤΙ<ΟΝ κοι 'Απ· < C k 
οικιών . '> ~ >Ι 

ΚΛΑΣΣ. ΛΑ ΤΙΝΙΚΟ 
Κ ι καΙ έφεξης 

ΚΛΑΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
Κ καΙ έφεξ"ς • • • 

Κ, _, ιιάιrιrα, τό (δά.νιιον ι!χ τΤίς; φοινιΧικΤίς ιiλφ. , 
πρ6λ. ΙΙS;;. k4ph' I1Χλιτον, τό δίκιχτον ypιiμμιx -r.. 
fH'l')y. ιiλφιx6Yιτι;υ . 'Q, ιiΡιθμ'l')"tιχόν κ' = 20, έν Ψ ,κ 

-20.000. Τό κ ιΙνιχι σ\lΥΥινίστιχτον πρό, "tdt Υ χιχΙ Χ (0!1· 
"ιxVIxdt κιχΙ oτdt τ~Ιιx)' διό jy τ~ Πιχλιχι?τ. ιiττ. ιiπιxντ~ 
ινΙοτι κ,,60, ιiντΙ χ,,60" κ,;CΊ,πrω ιiντΙ ""ά,πrω, δΙΥ' 
Νω ιiντΙ δΙΥχω' ώσ . ίν τ~ Ιων. διΙΧλ . κι8-ω" ιiντΙ χι
rώ", δέκομαι άντΙ δ8χομαι' τό Υ πρό του χ (ώ, ιiν 
λ. liYXII#h" π:χ : ) 'προφ'Ριτιχι μιτ:i τινο, ίρρΙνου χροι!, 
11>, ng.-

κα, δωρ. ιiντΙ τι;υ Ιων. κι - ιin. ll,,' [δι' ίτυμολ. 
l.iA. κιr]. 
_άββδλc, ίπ. ιiντΙ κιιrέβιιlιr, ιi6ρ. 15' του κιιrιιβάΙ1ω. 
_αββάlί, ΠΟΙΥιΤ. ιiντΙ κιιτιιβάι;, μτχ. ιiop. β' του χα

rιιβιιΙ"ω. 
ΚάβΕΙΡΟΙ, οΙ' θεότητες λοτρευόμεναι ύπ~ Τώ.ν 

ΠελασΥών έν Λήμν'-!J καΙ ΣομοθρQΚr:!' πιχριστιχνοντο 
ιίι; μιχ;:.6;ιωμοι μιtdt ~υσιxνιxλ6yω. μΙΥliλων YIVVYjoτtxιίlv 
μορίων, κιχΙ ιiθιιωρ?ίίντO υΙοΙ του Ή:ριχΙστ?υ, ώ, διινο! 

πι?! τ-ην ΧΙΧΤΙΡΥιχσΙιχν τιίlν μsτιiλλων. 
ιιάΥ, ίπ. ιiντΙ κιιrά πρό του Υ t κάΥ y6"v = κιιrΙΙ 

Υ61'11. 
_άΥ_δνος, ο" (κιιΙω)' κατόλληλος πρός καΟσlν, 

κατόξηρος. ' 
'Εrvμ. ι πρελ. Ήσυχ. CΚΙΙΥκιιλέιι' κιιrιικικιιvμέ· ,,0., CΚΙΙΥΚΙΙΙ"'" 8-άΙ,πει, ξηραl,,~ι'" καΥκαΙ,,:ω (~ 

άποξηpqΙlιω)' δμ. ,ποlvκαΥκήι;' π;;6λ. Φωτ. cκίiyκει' 
n.c'l!ii" / κακιθ-", (=πεινολέος)' σΙJΎY. τιj) σιχνσκρ . 
k4Jί)kiiI4- (σκελετός), · πρΟλ. 'λλ , ακεΙ.τ6ι; t ακέΙΙω 
(=ξη;:JαΙνω)' σιχνσχρ. kιtJί)k~4II (έπιθυμώ), Υοτθ. hίihrus 

« *hunhru·, Ιιχπ. *qrpq-ru-), πΙΧλ ·ΝΟΓΓ. hung, ιiγγλ
σιχξ. hungor, πιχλ·Υιορμ. hung4r (Υι;;μ . hungern = πεl
νάνΙ, πΙΧλ -ΝΟΓΓ. hδ (=Υι;τθ. *hίίh4n)=60σονΙζω, λιθ. 
kei'\ki4, k4nkδ (6όσονος, όδύνη)' ί; ίιχπ. ~ . qeJί)q 
(καΙω)' πρ6λ. χιχΙ κακ6ι;. 
καΥχάςω, μίλ . -άαω' μΤΥν. τύπο: το!} καχάζω (a 

βλ .). Έ; ιx-j.ou τό 

_αΥ-χδλάω (δμ. ΚΙΙΥχα16ω)' νελώ ήχηpCJς, καΥ
χάζω, λιχτ. c4chinnor ιι έπ , Υ' πληθ. καΥχα16ωαι,,' 
ίπ. μτχ. Kιιyxιx16ωJ>, -6ωαα' 
_άΥχρυς· βλ. xdxevIi. 
κάΥώ=καΙ ΙΥώ, xιxtdt xριiσιν. 
κάδ, έπ. ιiντΙ καrΙΙ πρό δ ι κάδ ιU - κοτά 'δέ. 
_σδ-δρδ8Cτιιν, ίπ. , ιiντΙ καr-~δeιι8οέrη", Υ' tutx. 

ιiop . 6' τοί) καrαδιιe-θά"ω • . 
_αδ-δύναμιν, ίπ. ιiντΙ: καrα Μι"αμι". 
_αδ-δϋσαl, ίπ. ιiντΙ κιιrιι-δiίαιιι, όνομ. nA'l')O. θηλ. 

μτχ. 701'. 15' του κιιrιiδtί». 
ιιδδcμων, δω;:.. iντΙ κη&ιμιJw. 



44ό kDalaKoς-KDaapός 

κaδίσκος, δ, δπ~xo;;. τοίί xάιJo~' μικρός κόδος 
(κουβάς»). 2) ψηφοδ6χcς κόλπη. 
Καδμι:ίος, α, ον (Κάlμ)~)' ό έκ τοΟ Κόδμου' ΟΙ 

Καδμε,οι = ΟΙ παλαιοl ~όΤOΙKOΙ της πόλεως τών 
Θηβών 11 ή KαιJμεία = ή όκρόΠΟλις τών Θη6ών 11 
πα;;?ιμ . , Καδμεία "Ι .. η=νΙκη όκρlι3οπληρωμένη (συν· 
επαγομένη δηλ . τόν δλεθρον καΙ τών νικητών) 
(έχ τΤΙ,; Ιστορία,; των ιiδελφων ΠολυνεΙχου,; κιχΙ ΈΤΕΟ
Kλέo~" η έΧ 'tc;ij μύθου των Zπαρ"ιiw, των ιiνιxφιiΙΙν
των δ'ljλ. ί!χ τών σπιχ;;των o~6ντων τοίί δράxoντo~). 
Καδμι:ίων, -ω"o~, δ (Kάδμo~)' όπόγανας τοΟ 

Κόδμου, Θηι30Τος. 
Καδμήιος, η, ο", έπ. χιχΙ ίων. ιiντΙ KαιJμεϊo~. 
Καδμηίς, -;ιJo~, έπ. χαΙ (ω'ι. θΥlλ. τοίί Καδμεϊο,. 
Κάδμος, δ' υΙό; τού βασιλέω~ ττι, ΦοινΙχη;; 'ΑΥ"ή-

νoρ?~, 2:δελφό~ ττι;; Ενρώπη., Ιδρυτ'i),; των ΒQιωtιχων 
θΥl6ων. Οίιτο;;, xιxτdι τήν παράδοσιν, μβτι!φε~εν έΧ Φc;ι
,Ιχη;; είι;; t'i)v Έλλciδα.- το πΙΧλαιόν έλλ. ιiAcpci6'1jt!>V έΧ 
16 Υροιμμά.ων, Ii. ~ιaι του.ο ΧΙΧί φοι"ι .. ήια Υράμματα 
έxltλ?lιντo, χαΙ Ii. βl?αδύτε~oν 'Ij~"ιjO'ljOGt '1 εί~ 24 διιΧ τΤΙ~ 
προaθ"ήχr,ι;; των όχτώ 'Ιωνιχων Υραμμάτων (η, 1», 6, 
φ, Χ, ζ, ξ, ψ). \ 
κδδος, δ (XαιJεϊ,,)' (κουι3άς:t, (συγλας:t, στόμνσ, 

«ι3αρέλl», λατ. cadus.- 11 κόλπη, έν ~ ΟΙ ψηφσφό
ροι ~ΡΡΙΠToν τάς ψήφους. : i) λ. φαΙνβται δciνειoν &χ 
ττι, Υλώσα'lj~ των ΦοινΙχων, πρ6λ. έβρ. cad=κουι3άς. 
Το λατ. cadus .Ιναι δciνaι!>ν έΧ 'tjj,; 'AA'ljytxYι,;]. 
κάδος, -.o~, '16, δωρ. ιiντΙ xiίιJo~. 
Κάι:ιρσ, "ι' θ'ljλ.τοu Κάρ' γυνή έκ ΚQν!aς.,- 1i 

O'ljA. ίπΙθ. ιiντΙ ΚαΡΙΗή. 
κΙΙεΙς, μτχ. παθ. ιioρ. ΙS' τolι ΗαΖω. 
κΙΙήμcνσι, ιiπρφ. έπ . παθ. ιi?~. 6' τ()ί) ΗαΖφ. 
καήσομσι, πaθ. μSλλ . ΙS' τ()υ .. αΖω. 
κΙ&ά, ίπΙρ. ίκ τοίί xa"d & (=-συμφώνως πρ6ς τό 

6ποΤα) κατά xr-ιXotv. 
καθ-ΙΥΙςω, μιλ. ·/αω, ιΧττ. · fιO ( .. ατά + ά)/ίζω)' 

όφιερQ, KαθιερQ, προσφέρω είς θεό ν τινα θυσίαν. 
- Ι κα/ω τι ώς θΟμα θυσΙας, καίω θυμΙαμα (ιλι
Μνι») n καται3ροχθ/ζω. Έ; It,j t-,u τό 
Kσa-δyισμός, δ' όφιέρωσις, Kαθι~ρωσlς, δι' έμ

πυρων θuoιCιν.- 11 καύσις νεκρού n έπικήδειοι τε
λεταΙ. 
κσθ-σΥν.ςω, μΗ. ·'αω, ιiττ. -fιO ( .. ατά+άΥ,,6,)" 

καθιστώ τι όγνόν, KαθaρΙζω, έξαγνΙζω, όγιάζω.-
1I προσφέρω ώς έξιλεωτικήν θυσΙαν. 
καθ-αιμακτός, ό,,' καθl]μογμένας, κηλιδωμένος 

όπ6 αΤματα, αΙματηρός. 'Εχ ,:οϋ 
κσθ-σψάασω, μΞλ. -ξω (χατά + αΙμάααω)' !<.αθι

. στώ τι αlματηρόν, ραντΙζω η κηλιδώνω μέ αΤματα, 
~ καταματώνω». 
καθ-αιμΙΙτόω=χαθαιμάααω (8 ΙSλ.). 
καθ-αίρεσις, -εως, "ι (χαθαιρέω)' τ6 καθαlρεΤν, 

καταστρέφειν, καταστροφή, κατεδάφ:σις, όνατροπή. 
κa8-αιρετέος, α, ο" χαΙ καθ-αιρι:τός, ή, 6,,' 

Ρ1Jματ. ίπ ίθ. τοϋ .. αθαιρέω· δν πρέπει νό καταστρέ
ΨΙ] τις 11 ον δύναται νά όποκτήσl], κατορθώσl]. 
καθ-αιρέτης, -ου, δ ' δ .. αθα.ριiw, καταστρέφων, 

ό καταστροφεύς. :Εχ του 
καθ-αιρέω, :ωγ. κατ-αιρΙω· μίλ. -ήαω' μίλ. ε' 

χαθειω' ιΧόρ . ΙS' .. αθε'λο", ιiπρφ. χαθελεϊ,,' λαμι3ό· 
νω κά ,ω, καταβιβόζω 11 .. αθελ.ϊ" Ια"Ζα = νό κατα
ι31ι3όσωμεν τό παν!ό 11 &~θαλμoυ~ . χαθ.λ.ϊ" = νό 
κλεΙσωμεν τούς όφ':}αλμσύς τού νεκρού 11 καθαι
ρεί" αελή"η,,=κατα6ιβάζεlν έκ τού ούρανού τήν σε
λήνην (έπΙ μάΥων)=λατ. coelo lυπam deducere 11 ya · 
νιχώ., καταβιβόζω πάν τ6 κρεμασμένσν όπό κό
πσυ 11 ιντευθεν τό μία'1ν, Hαθα,ρoiίμαι "ά "όξα=κα
ταβιβόζω τό τόξα μου (χπό έχεΙ "που ιΙναι x~.μα
σμί ν<Χ). 2) καται3lβόζω διό της ι3Ιας, καται3όλλω, 
κατανικώ 11 ώα. κατεδαφΙζω, καταστρέφω 11 ώα. τα
πεινώνω, μειώνω, ύπστόσσω 11 χυρ. καταλύω, παυω 
11 ίπΙ ΦYιφΙσμaιτo,; η ιXπ():pι;tαιω" διαγρόφω, όKυρQ, 
καταργώ 11 ώς; νομιχό,; ορο" καταδικόζω. 3) φέρω 
εΙς πέρας, έnιτελώ, κατοΡ8ώνω, έκτελώ.- μίσον, 
ιια"αιρέεαθα. μεΥάλα .πριίyμαrα=έπιτελεΤν με'ι'όλα 
κατορθώματα. 4) ώ; τό αΙρέω, λαμβάνω καΙ ά
ποκομΙζω, όρπόζω. 

κΙιθσίρω, μίλ. HίifJoίiρώ' ιiόρ . ιχ' έΧά6ηρα.- Παθ. 
ιiόρ. α' έχα6άρ6η,,· ΠΙ;Χ. χε .. άθαρμα. (xαθαρ6~)' 
καθιστώ τι καθορόν, ό'ι'νόν, καθαρΙζω, (παστρεύω 11 

έν θΡ'ιjαxeυτ. ένν., έξαγνίζω, άποκαθοΙρω lί μεα., έξα · 
γν/ζω έμαυτόν.- Ι έπΙ τω·, δ:ιΧ τoίi χaθaρμοu dπο
β<:tλλομsνων ιixaOapotw'I, όποπλ(ινω, άποι3όλλω, όψα· 
ν/ζω.- [δι' έτυμολ. βλ. χαθαρ6,]. 
κΙθ-άλλομαι, μΗ. -αλoiίμα.· ιi6ρ. a' χα6-η1ά

μη", ciπc;θ: πηδώ κότω, Kαται3cΙνω πηδών, λατ. 
desίlio 11 ίπί χαταΙΥΙδων, ένσκήπτω μεθ' όρμης, έφ
σρμώ, κατέρχομαι μεθ' όρμης. 
κάθ-σμμα, -α"o~, τό (χα6άπ"ω)' πάν τ6 δεδεμέ

νον, δέμα, δεσμός, κόμι30ς 11 κάθαμμα λναι λ6Υου 
=λ(ιω περ/πλοκον (δυσκολον) ζήτημα. 
καθ-ανύω, ιΧττ. ιΧντΙ .. α"-α,,tίω. 
καθ-άπαξ, !πΙρ . · δπαξ διό παντός, διό μιδς, (μιό 

καΙ καλή» 11 όλοτελώς έντελώς, καθ' όλοκληρ/αν. 
καθ-ά-πι:ρ (κατά+απερ), ίων. κατάπι:ρ, έπΙρ .= 

Ηαθά (5λ . λ.) + βΥχλ. π.ρ· καθ' ον τρόπον άκριι3ώς, 
όκριι3ώς δπως. 
καθ-απτΟς, ή, 6,,' στερεώς .προσδεδεμένσς εΤς 

τι, συνδεδεμένσς 11 ένδεδυμένας : xαθαπ"o~ δοραϊ, 
=ένδεδυμένος (τυλιγμένος) είς δέρματα. Έχ τolι 
καθ-άπτω, μελ. -ψω ιΧόρ. α' .. αθijψα (χατά + 11.

πτω) ' συνόπτω, προσδένω, τι είς τι (μέ τι).- Πaιθ ., 
βρόχφ Ηα6ημμέ"οι; (μτχ. πρχ.) = κρεμασμένας μέ 
μιό θηλ!ό (έξηρτημένο(, όπό θηλ!ό). 2) = χα6ά
π"ομαι=π!όνομαι όπό τι, · προσκσλλώμαι είς τι.
Ι μΞΟ()Υ, χαθάπτ()μαι, μΗ. -άψομαι' άποτεΙνομαι 
πρός TIVO. 2) έπιτίθεμαι κατό τινας διό λόγων, 
ΌΝCιδΙζω τ",ά, έπιπλήττω τινά. 3) έπιιωλούμαΙ 
τrνa ώς μόρτυΡα, έπικαλούμαι τήν μαρτυρίαν τσυ, 
έπιμαρτίιΡομοί τινα, λιιτ. antestor. 
Klιθαρε.~τέoν, = δεϊ τι"α καθαρΕVε.,,· πρέπει 

νό εΤναΙ' τις καθαρός (όγνός) 11 μετιΧ Υεν., χαθαρευ
τέο" ",,,ό, = πρέπει νό εΤνα/ τις καθαρός όπ6 
πράγμό τv ' έχ -του 

κΙΙΟρρι:ύω, ι!έλ . -αω (Ηαθαe6i)' εΤμαι καθαρός i\ 
όγνός 11 χυρ. εΤμαι καθαρός (όπηλλαγμένος) όπό 
ένοχήν τινα, εΤμαι όθQος. 

Klιalιpίl;w, μΗ. -[αω, ιΧτ-τ. -fιO' = χαθαlρω' κα
θαρίζω . έξαγνΙζω, KαθιστCι τι(να) καθαρόν, όγνόν. 
καθάριος, ο", χαΙ Ορθότ. καθάρειος ' .. ιιθαI!6~) · 

καθαρός; κσμψός. Έ~ α!ίτου το 
Klιθαριότης, -'1"0., "ι (χαΙ O~θότ. καθaρειότης) 

( .. α~ι!(ε)ι.,~)· ώ; χαΙ νίiν, CΚQθαΡlότης», κομΨότης . 
Klιθαρισμός, δ (Ηιιθαρ[ζω)' μΤΥν. τύπο,; ιiν-τΙ τοί) 

.. αθαρμός (8 βλ.) . 
κάθαρμα, 'α"ος, -τό (Ηαθα'ρω)' δ,τl ρΙπτεται μα

ιφόν κατό τ6ν καθαρισμόν, όκαθαρσΙα, όπόπλυμα 11 
ίν τφ πλ'ljθ . όκαθαρσΙαι, ακύι3αλα, σκωρ/αι.- 11 μτφρ. 
έπί ιi,θpώπων, ά ιόξιος, ι τιποτέν!ας», όπόρριμμα 
της κοινωνΙας, όπόβρασμα, σKυι3aλoν.- 111 ~δαφoς 
κεκαθαρμένον διό καταλλήλων τελετών Ι! I""o~ Ηα
θάρμα7:0~ = έντ6ς τού κεκαθαρμένου (έξηγνιαμέ
νοι) έδαφlκσύ χώρου. 
καθ-αρμόςω, μίλ. 'αω' συνόπτω, προααρμόζω, 

πρός τι, ταιριόζω, συναρμσλογώ. 
κaθΙΙρμός, -ον, δ (καθα[ρω)' ό καθαρισμός, ό 

έξαγνισμός. 2) όντίποινα, έξlλέωσις. . 
ΚΑ-βΑ-ΡΟΊ, -ά, 6,,' ικαθαρός», όγνός, όκηλΙ

δωτος, όμόλυντος (aπΙ _νδυμάτων).- 11 καθαρός, 
όνοlκτός, έλευθερος 111" .. αθιιριi' (ένν. ,,6πφ) = εΙς 
μέρος άνοικτόν, ένθα δέν ύπηρχον νεκροl 11 ι" χα
θαριi' ήλtφ=εlς όνοικτόν χώρον ήλιόλουστον (έν 
ιΧντιθέσει πρό,; -του,; αχιερουιο χώρους;).- ΙΗ έν -iJOtxiJ . 
ίνν., ό ~xων καθαρός τός χεΤΡας, όγνός, άμ6λυν· 
τος, όπηλλα'ι'μένος πόσης ένοχής.- ιν καθαρός, 
διαυγής (ιiντΙθ. τφ θολερός) 11 ίντιί!θεν, γνήαιος, όλη
θινό~, άμιγής.- V Υενιχω,;, τέλειος, πλήρης, όπο
τελεαματικός 11 7:0 Ηαθαρο" το;; ατρα"ο;; = τό όρι
στον μέρος τσύ ατρατού, τ6 κατόλληλον διό στρσ
τιωτικήν ύπηρεσΙαν. 

• Eτvμ. t xαθαρo~ <·xo{Joαe6~, χotτ' ιi:poμoΙωσιν τοil 
πρώτ.,υ φων. πρό, τό δεuτιρον (πρΙSλ. Ιν ίΠΙΥΡ. Ήρ. 
χοθαρii~=χα~eii~, μ.λ; Ι"χοθαe'ο""'=ιiττ. Ι_
ΗαθαeΟiJα., Ήλ. Ηοδάιιο'ί!'8" ιiττ . xαiJ.dea •• , χΌθα-



ρό, έν θC)uρΙC)ι~,-. κο6αρό, <*κFοθαeό, (κιχ.' dλλοu, 
<·κυθα~O,) auyγ, .φ αιχνηκρ. ςύndhΑΙI (KαθαΙΡW), 
ςύdhΥΑΙί (εΊμαι καθαρός), έ; 'χ.ι.ιχμ . ρ, 1teu (λάμ
πειν), π;..Ολ, ςδ'catί (λόμπειν), ς6bhate (εΊμαι · κομ
Ψός).-ΣUΥγ .• ίji λΙΧ •• casfus (όγνός) δ ιΤνΙΧΙ μ.χ. τoίi 
careo (εΤμαι άπηλλαΥμένος όπό τι, στεροΟμαι), πι;lSλ. 
(ΑιΙυι -υι (άποχή όπό τών σαρκικών έπιθυμιών, 
όΥνότης), cAstimoniA (όγνότης), CAstlgo, (έξαγνΙζω 
διό τιμωρΙας, διορθwνω), ε; (ιχπ. ρ. 1tAS (κόπτω) έν 
τφ α"ναχρ. ςasaΙί (κόπτω), λιχτ. (ΑΙΙΓα (εύνουχΙζω) 
Π~:Λ.yωyιx: κιχ fJaLeQI. καlJ.αeμό,. κάθαρα", κά6αρ
μιχ (βλ. λ. λ.). Έ; ιx';τoίi τό 

K~&δρότrις, -"τος. τι' τό άκηλΙδωτον, τό όμό
λυντον. 
καθ-αρηάςω, μΙλ. -άαω Τι -άξω' όρπάζω διά της 

6Ιας, διαρπάζω. 
κδθ.1ρσιoc;, ο" (Ηα6αΙρω)' ό καθαρΙζων, έξαγνΙ

ζων, καθαρτικός, έξαΥνιστικός,' έξιλεωτικός.- • 
ώ~ o~α.. το HalJ.dea,o" (έ ·Ι'Ι. Ιερο,,) = καθαρτήριος 
θυοΙα 11 έξαγνισμός, έξιλέωσις. 
κάθαρσις, -εως. -1ι (ΗαθαΙeω)' καθορισμός, κα

θαρμός, έSαvνισμός. 
K~&δρτrις, -ov. δ (ΗαθαΙρω)' '" καθαρΙζων όπό 

ένoxiΊς -η μιόσματος, ό έξαΥνιστής. 
καθ-εδοϋμαι, μέλ. τoίi Ηιχ8·έζομα" 
καθ-έδρα (Ηατά+έδeα), τι' κάθισμα, θέσις, fδρα 

I1 .; κα8έδριχ τοv λαΥι.υ=η θέσις iι ή κοΙτη τοΟ λα
γωοΟ.- U τό νό κόθηταΙ τις ήσυχσς iι νό περιφέ· 
ρεται όΡΥόσχολος 11 όνα60λή, χρονοτρι6η. 
καθ-έςομαι, πρτ. καlJ.εζόμ"", ιiλλόt κιχ! ΙΗσ{Η

ζόμ"" (ώ~ Iόtν τό ΡΥιμιχ t.έν Τιτο αύνθετον)' μΙλ. xa{Jo-" 
• δονμα,· μτχ. ιioρ. ιχ' Ha8.alJ.eLt;' ιiπoθ.· κάθημαι 
κάτω, καθΙζω, κόθημαι ησυχσς 11 όργoπoρQ, παραμέ
νω U καθΙζω wc; Iι<έτης 11 έπ! αψιχ.οίί, καθΙζω είς τι
να τόπον, "τρατοπεδεύω. 

Kαθ-έrιKα, ιπ. xci! ίων. ιi6ρ. ιχ' τoii καlJ.l"μι. 
καθείατο, έπ. ιiν.! iHdlJ.""tO, Υ' πλΥΙθ. πρτ. τοΟ . 

κά6"μα,. 
καθ-είλον, ιi6ρ. IS· τοίί Ηα6α,ρέω. 
καθ-είμαι,πιχθ. πρκ. τοίί HafJl".u" 
καθ-ε'ΡΥνυμι κιχ! καθείΡΥω, ιiττ. ιiν.Ι κατ-" 

μΙλ. -.Ιρξω· ιi6ρ. ιχ' -ε,ρξα (κιχτά+εϊeΥώ)' κλεΙω av
τός, φυλακΙζω, έγκλεΙω είς τός φυλακός, περιορίζω. 
καθ-εις (κιχ! xιxlJ.eit;). ιiν.! τοίί HΙXlJ.' .Ι,· «fνας

fvoς», ό εΙς μετό τόν δλλον, fKaOTOC; 11 ώα. εΙς 
Να6είς=.Ιι; κιχτά έ"α. 
~!-Ιίσα, 5πικ. ιi6p. ιχ' .οίί κα6lζω. 
\ ~~CKT6c;,,,, Ο" (κατέχω)' ό κατεχόμενος, έμ
ho.διζόμενoς, όναχαιτιζόμενος 11 ό δυνάμενος νό 
συYKρατηθ~, νό άναXαιτlσθιj. 
καθ-ελείν, ιiπρφ. ιio". ο' .οίί Ηα6α,ρέω. 
καθ-ελίσσω, μελ. -ξω' τυλΙσσω, περιτυλΙσσω, πε

ριπτύσσω 11 ίων. 6πιρα. πσιθ. Ηατε,λlχατο ιiντΙ κα6ει· 
λ'Υμένο, ίJαα". 
καθ-έλκω, μιλ. ·έλξω Τι -.lΗναω (ώα!! ί~ ίν. -ιιλ

Ννω)' ιίόρ. ιχ' ΚΙX6εI1H~αα.-Πcιθ. ιίόρ. ιχ' HalJ.-a,AHV
α-θη,,· πρκ. Ηα{}οεlλΗvαμα,' σύρω κάτω, καταβι6άζω 
11 xup. 'Ίπ! πλοΙων, καθελκύω ( •• ~. σύρω τό πλοίσν 
όπό τήν ξηρόν καΙ τό ρΙπτω είς τήν θάλασσαν), 
λιχτ. deduco. 

καθ-ι:λοίσα, δω". ιiντΙ κΙΧ6-ελοναα, θηλ. 1:0ίί κα{}ο-
.λων (8 βλ.). 
καθ-ελώ, μ!λ . • ου κιχ6-α'eέω. 
καθ-ι:λών, μτχ. ιi"p. 6' τοίι κΙΧ6ιχ,ρέω. 
ιcαθ-Eννυμι' ένδύw' βλ. Ηιχτιχ-έ""υμ,. 
Kα~-εξήι;, έπΙρ. (Ηατά + έχω)' κατό σε.ιρόν, δια

δοχικώς . . 
ιcά&-εξΙΙ;, · εως. -1ι (Ηατέχω)' κατοχή, κατακράτη-

σις 11 περιορισμός, άνaχαΙτισις. 
κα&-Εξω, μΗ. το.ίί ::ατέχω. 
κάθ-ερμα, -ιχτο •• τό (κιχτά+Ιeμα)' περιδέραισν. 
καθ-έρπω, μΗ. ·εeπVαω (ώαε! έ~ ίν. ·εeπVω)· 

ιiόρ. ",' ΚΙΧlJ.εleπ:ιJσα (Ηαrά + Ιρπω)' ερπι,.) πρός τό 
κάτω, κατέρχομαι συρόμενος U μτψρ. έπl τοϋ πρW
του άναφαινομένου γενεΙοu: ίουλος ΗαlJ.έeπε, = 
τό ~νoύδι άρχίζει νό κατα6αΙνο πρός τός παρειάς. 

KaB-cC;, Πρ()οτ. ιi"p. 6' t"U Ηιχ8·lημ •• 

ι1ΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑ-Σ ΕΛΛΗΝ. ΓΔΩ-Σ-ΣΗ-Σ 

~'1 

κα&εσθείς, μτχ. πcιθ. ιi?ρ. ιχ' .οίί Ηα6iζομα,. 
Kαθ-έστ~μεν, έπ. σι' πληθ. πρκ. τι;iί κα6lατημι. 
Kαθ-εστrιKώς, ·νϊα, -ός, μτχ. πρκ. τ~ίί κα.6lατ"μ,. 
Kα&-εστίtξω, τετ.λ. μβλ. .οίί κα6Ιατ"μι, 1181:' 

ιiμτo. αημ. . 
καθ-εστώτα, -ωl', .ci, σuντsτμ. μτχ. πρκ. (o~δ, 

πληθ.) του Ηα6lαΤ'1μι' ΟΙ ύπόρχοντες νόμοι, ήθη 
καΙ l:θιμα. 

κα&-ι:ύδω" πρτ. έπ. κα6εiί801', ιin. IHά6εvoo" κιχ!' 
_6ηvδοtl' μιλ. κα6ευcJήαω' πλαΥ!άζω νό κοιμηθώ, 
κοιμώμαι, νυστάζω U μ.φρ. όναπαύομαι, διατελcJ 
όργός. 
Kσθ-ευρlσKω, μέλ. -"αω' όνευρΙσκω, άνακαλύmω. 
καΒ-εψιάομαι, μ'λ. -ήαομα. (Ηιχrά + έψ.άομα.), 

ιiπoθ.· περιπαΙζω, πεΡΙ'ι'ελώ U έπ. Υ' πληθ. Ηατεψ,ό
.QWτα,. 

καθ-έψω, μιλ. -.ψήαω (καrά + έψω)' 6ρόζω τι 
καλώς 11 χωνεύω.- U μτφρ. Karan,:>COvw. 
κά&a, ιin ιiντ! κά6ησα" 6' Ι •. το'ί Ηά-θημα,. 
Kαθ-rιyεμών, -ό"οι;, δ, Τι (κατcΗήΥεμώγ)' άρχη

γός, όδηΥός. 
Kαθ-rιyέoμαι, μίλ. -"αομα, (κατά + ';Υέομα,), 

ιinc;O.· δεικνύω τήν όδόν, χρησιμεύω wc; όδη'ίός, όδ
ηγώ, προηγοϋμαι της ccοϋ U έ,ιτιυ.Οιιν μτφρ.. δει
κνύι,.) τόν τρόπον καθ' ον γΙνεταΙ τι, καθορΙζω, ό
ρΙζω, ύποδεικνύω, ύπαΥορεύω, παραΥΥέλλω (λσι •• 
praeire verbis). ' E~ ΙX~ tOU τό 
καθ-ηΥητής, -ον, δ' όδηγός, διδάσκαλος. 
καθ-ήΥlσα, d.όf'. ιχ' τ()ίί Ηα8ΙΧΥlζω. 
ιιαθ-ήΥνισα, ιlQF. cι' .οϊϊ καfJΙΧΥ"lζω. 
Kαθ-rιδυ-ηδ8Eι.ι, μίλ. -ήαω (κατά + ';8I1πα6έω)' 

δαπανώ είς ήδονάς καΙ πολυτέλειαν, άσωτεύ'''> • 
καθ-ηκα, ιiόρ. cι' .?U Ηα{J.·l"μ, . 
ιια&-ήιcω, μιiλ. -ξω (ΗαΣ"ά + ηΗω)' κατέρχομα.ι η 

κατα6αΙνι,.) (ιtΙω~ εις μjχ"ΙjV : λll.τ. ίη certamen des
cendere). 2) κατέρχομαι πρός .. . , έρχομαι -η φθάνω 
είς τι, έκτεΙνομαι nρός ... - 11 φ3άνω, tnaPKcJ, . διό 
τι ΠΡΟΥ'μα 11 εΊμαι όρμόδιος, κατάλληλος, εΤμαι εΙ
δικός, διά τι. 2) μτχ. το xaiJijHO", τά κιx{JήΚO"Σ"α 
= δ,τι εΊναι πρέπον (όρμόδιον, κατάλληλον), δ,τι 
εΤναι χρέος τινός, ύποχρέι,.)σις, «καθηκον» 11 ιiλλ' ώ:;. 
κll.Ι τά ΗαlJ.ήΗο"τα=τά κα6εατώτα=ή παρoOσa κα
τάστασις πραΥμότων, αl παροΟσαι συΥθηκαι 

ιια&-rιλιάςω (κατά + ηλ,οι; ) ' ρΙπτω τός όκττνας 
τοΟ ήλΙου έπάνω είς τι, τό έκθέτω είς τόν ηλιον, 
τό φωτΙζω διό τοΟ φωτός τοΟ ήλίου. 

Kάθ-rιμαι' Πι;οοτ. κά-θησο' Τποτ. κά6Φμα,' E~xτ. 
καlJ.οlμ",,· ιiπρφ. ΝαiJijα6αι' μ.χ. xa6ήμBtlo,' πρτ. 
έκα8ήμ",,' xup .• Τνιχι πιχρ:χχ. τoίi Ηα6έζομα,' έχω 
καθΙσο έμαυτόν (fxw 6άλο έμαυτόν νό καθΙσΓ,}), 
εΊμαι καθισμένος, κάθημαι 11 βπ! δικιχατιΟν, έχω λά-
6ι;ι τήν θέσιν μσυ έν τςι δικαστηΡΙΥ, συνεδριόζω I1 
yενικιO~, λαμ6όνω θέσιν, παρεπιδημcJ, διαμένω 11 ιν 
κ~κ~ ιiνν. κάθημαι άδ.:>ανής, όπρακτώ, εΊμαι όδιό
φ:ιροςl νωθρός, κεΤμαι άχρησιμοποΙητος 11 έιτΙ στρ:χ
.οίί, ,στρoΤOπεδεύίιJ, παραμένι,.) έν όναμoνι:i, έν· 
εδρευω. ' 

Kαθ-rιμEΡΙoc;, α, · Ο". ώα. Kαθrιμερινός, ή, otl 
(ΗΙΧ{}ο' ήμέeιχ")· . δ συμ6aΙνων καθ' έκάστην ήμέ
ραν, καθημερινός. 

Kάθrιρα, έπ. ιiν.! έΗάlJ.ηρα, ιiό". cι' τοί} Ηιχ6αΙeω. 
κάθησ&ε, 6' πλΥΙθ. τοίί Ηά8"μα,' ίν cί> HaiJijo6., 

6' πλ 'lje. έπ. π" •. του ιχ,}του ?r,μ.. 

KάθrισO, Πι;οα.. τοίί Ηά-θημαι' - ιιαθηστο, Υ' 
έν. πρ •. 
καθ-ηϋδον, πρ • . του HalJ..ίIJαI. 
κα&-ιδρυω, μΞλ. ·vaαI.- Mo t :xo: .οίί Ηα6έζομα.· 

6άλλω τινά νό καθΙσο, τοποθετώ U έγκαθιδρύω, 
Ιδρύω, θεσπlζω 11 ίπΙ Ιιιρών ΠΙ;ΙΧΎμj.ωv, όφιερt:ινω, 
καθιερώ.- Π"θητ., έ'ι'καθιδρύομαι, κατοικώ. 

καθ-ίεμαι, πΙΧθ .• ι;υ κα..8l"μ,. 
καθ-Ιερόω, μβλ. ·ώαω· όφιερWνω, καθιερcJ, καθ-

αγιάζω. .. 
Kαθ-ι~όνω, (Ηατά+ϊζω)' καθΙζω, κατασταλάζω. 
καθ-ίζΙ:Ο, ~ω;> . ιiντί .κα6lζοv, μjc:t. llpoa't. '!όl} 
καθ-ίζω' πρτ. ΚΙΧfJ.ίζον Τι κάD-.ζΟ"i . · ιiττ. lκά6,· 

ζο", (ώ. έόtν .ό ρj)μιχ δέν 'iιτo aU'Ieo':QV)' μελ . HιxfJ.loQI, 
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ci:tt. κα8-rώ, δω". Ηα8-[ξω' ci:όρ. σι' Ικά,8-rιια, /)ωρ. 
κά,8-ιξα, ίπ. μτχ. κα8-lσσα~' l1λλο. έπ. τόπο. ,06 
ci:o;:>. σι' .Ινσιι HCI8-aioCI, γpsιψόμβνoν χσιΙ _8-ίαα · μβΤdι 
μ.6τ, Itctvoro •• ίνν,- (κατά+ϊζω) : - Ι μτ6τ., θάλλω 
τινό νό KOθΙσr.ι κότω : cI)'oeci~ κα8-Ιααι=νό Kάμ~
μεν τήν συνέλευσιν νό συνεδριόσr.ι, •. i. νό την 
ΣUYKαλέσωμεν 11 γενιχιδ" τοποθεΤώ, διορΙζω. 2) 
lδρυω, έΥκαθιδρυω, έΥκαθιστώ. 3) φέρω τινό είς 
τινα κατόσιασιν, τόν κάμνω τοιοΟτον ή τοιοϋτον. 
- 11 ΙΙμτΟ. κά!3ημαι, λαμθάνω θέσιν, εΤμαι καθι· 
σμένος, καθ/ζω U χιιρ. καθιςω νό φάγω U ίπΙ σ-τρσι.ου, 
στρατοπεδευω. 

ΙΙά&-'ημι, μ6λ. κα-ιΜ1αω' ci:όρ. 01' καlHjκα ίπ. κα8-
."κα· πι;χ. HCI8-ai'HCI, πσιθ. πρχ. κcι8-aiμcι,a' (κατά+ 
Τ"μι-)" στέλλω πρός τό κάτω, καταπέμπω, ρΙητω 
κάτω, άφΙνw .:η κάμνω τι νά πέσr.ι κάτω (λcιτ. de
mitlo) n κα(J.l"μι τη" &rHVea,,=pInrw τήν δΥκυραν, 
τήν - άφΙνω νό πέσr;ι 11 μτψι:>. θάλλω έμπρός, όποπει
ρώμαι, έΠΙXειρQ.- ·Πcιθ. (μετα)φέρομαι κάτω, φέ
ρομαι .:η φθ&ινω εΙς τό παράλια, έκτεΙνομαι πρός 
τήν θάλασσαν Ι κα8-ei'το τά -ιoelX,,=ro τεΙχη κατέ
ι3αινον (έξετε/νοντο) κάτω πρός την θάλασαν.-
11 στ'έλλω κάτω εΙς τόν τόπον τών άΥώνων, είσά
'ι'ω (δρμα) διό τόν άΥώνα.- 111 ci:μτ6. (φσιινομενιχω" 
ίνν. ;ο!! lαντό,,) κατέρχομαι, έφορμώ, έπιπΙπτω. 

Ka&-fKco, β' Ιν. ci:op. β' τοEl κα8-·ικ"έομαι. 
ιιάθ-Ικcτcύω' IKετεΊΙW θερμώς. 
κσ&-ΙΚΥΙομσι, μίλ. -lξομαι' ci:όΡ. ο' -rκόμ"" (Να' 

τά + ι .. "έομαι), ιiπo.θ.· έρχομαι κάτω, κατέρχομαι, 
φθάνω κάτω Ι ίντευθιν, έγγΙζω, έξετάζω. 2) φθά
νω εΙς τόν σκοπόν μου, κατορθώνω τι. 
κα&-ίμάω, μ.λ. -ήαω (κατά + Ιμά.ω)· καταθιθόζω 

διό σχοινΙου. 
Kαθ-ίξcις, δωρ. ci:ν-τΙ Hαθlαιι~, μ,χ. ci:op. 01' του 

κιιι(J.Ιζω. 
καθ-'ξα, δCιιΡ. ι1ντΙ _8-lαrι, β' Ιν. Ίπο-τ. ci:op. 01' 

του Κ88-lζω. 
καθ-ιηηάζομαι, μΗ. ·ά,αoΜCΙΙ, ci:ποθ: διατρέχω 

τόπον τινό l':φιππος 11 γβν., «τσαλαπατώ», καταπατώ. 
καΙ-ιnncύω, μέλ. 'σω' διατρέχω έφιππος, «τσα· 

λαπατώ» κάτω άπό τό π6δlα μου. 
καδ-ίσα, ci:"τ-τ . ci:όΡ' 01' του Ηα8-lζω. 
Kaa-iaTa .:η -ίστη, ci:vt! και(J.-lατα(J.ι, Προστ. το!! 

κιι{fΙατ"μι. 
κα&-ιστάνω XCΙΙ κσ&-ιστάω, πcιρctλλ. -τόποι του 

ίν. , Να(J.ΙσΤ'1μι. 
καθ-Ιστημι: Ι μτΩ μτιιβιιτ. Ι"". οΙ ci:χόλQιιθQΙ 

χρόνοι: ίν. Ηιιθlστημι, πρτ. κα8-lατ"", μίλ . .. ατα· 
στήσω, ci:όΡ. 01' κιιτέστ.,σα· ώσ. xcιΙ έκ τΤί. μiσ7j. 'ι'ω· 
ν~~ δ ίν. κα8-lαταμαι, πρτ. κα8-ιατάμ"", ci:όΡ . σι' κατ
βστ"σάμ",,' στ6νω τι, φέρω τι εΤς τι μέρος καΙ τό 
τοποθετώ έκεΤ 11 Hαταατηαιiι ";;α=νό φέρω τό πλοΤ
ον πρός τήν ξη~ν καΙ νό τό άΥκυροι30λήσω. 2) 
έΥκαθιστώ, 'άποκαθιστώ, τινα 11 διορ/ζω τινό, όρΙζω, 
Ιδρύω U έΚΥυμνόζω τινό διά τι 11 γενικω~, θόλλω τι 
εΙς τόξιν, τακτοποιώ, διευθεΤώ a ώσ. άποκαθιστώ.
μ!~oν, διορΙζω τινό χόριν έμαυτοο, έκλέΥω τινό 11 
φέρω τινά εΤς τινα κατάστασιν, καθιστώ τινα τοι
οϋτον .:η τοιοϋτον.- 11 μτά &.μaτq,β. Ι"". t δ «όρ. β' 
"ατέστη", πι-κ ... αθέατ"κα, δπερσ. "α8-εστιί"ει,,' ώσ. 
πιΧvτε. οΙ πα:θ7jΤ. χρόνοι' στήνομαι, τοποθετοϋμαι 11 
έγκαθιστώ έμαυτόν. 2) διορΙζομαι, έγκαθΙσ-ταμαι. 
3) κ6θημαι ησ~oς, παραμένω Υαλήνιος U π"eiίμα 
"α8-εστ"κόι;-ηρεμος, πράος 11 ίπΙ προσ., ΥΙνομαι η
ρεμος, καθηουχάζω. 4) εΤμαι εΤς τινα κατάστα
σιν 11 ε~ .. αταατή"αι = νό φθάσω εΙς καλόν όποτέ
λεσμα. 5) εΤμαι συνειθισμένος, εΤμαι συνήθης 11 
εΤμαι Υι γΙνομαι ιι κα(J.εστη"ώι;, Ιων. κατεατcώι;=υπ
όρχων, έΠΙKρατών,έYKατεστrιμένoς 11 τά καθεστώτα 
= ΟΙ υπόρχοντες νόμοι, τό ηθη καΙ έθιμα, τό πο
λΙτευμα. 

Kaa-IaTWVTCC;, πλ7jθ. μτχ. έν. του .. α(J.ιστάω. 
ΚΩθ-ό, έπ!" . ιi ',,,; .. .. cI{Jo' Ο' συμφώνως πρός τό ό

παΤον, καθ' όσον. 
καθολικόι;, ή, Ο" (κα8-6λοll)' γενικός, «-καθολι· 

κός ., πάγκοινος, 
καθ-όλου, ivt! xa{Jo' , ολοll, ώ. έπίρ: έν δλ~, έπΙ 

τοο δλου, ώς πρός τό δλον 11 έν Υένει, Υενικώς. 
καθ.ομο-λΟΥΙω, μίλ. -ήαω (Ηατά+&μολΟΥέω)' δ

μόλογώ, παραδέχομαι.- 11 υπισχνοϋμαι, όναλαμ
θάνω διό συμφωνΙας U έΥΥυώμαι. 
καθ-οηλ'ζω, μΙλ. -lαω, ιin. -rώ' έξοπλΙζω, δ

ηλ/ζω έντελώς, έφοδιόζω. 
καθ-ορά ω, μελ. κατόψομαι (ώσ.Ι έ; έν. κατ6πτα

μαι)' πρχ. XCI8-a6eiixa' ci:ό". 6' κατcϊδο", ci:Itp:;. κατ
ιδεί" (πρ6λ. eΙδο"γ όρώ πρός τό κότω.- 11 μτ6τ. 
έπιβλέπω τι(νό) άνωθεν U γενικώ~, θλέπω, θεώμαι 11 
παρατηρώ, όντιλαμθόνομαι, διακρΙνω. 
καθ-ορμάω, μέλ. -ήαω' θέτω είς κίνησιν, έξωθώ, 

παρορμώ. . 
καθ-ορμίζω, μίλ. -/αω, ci:toτ. ·rώ · φέρω τό πλοΤον 

εΙς τόν λιμένα, φέρω τό πλοίον εΙς όΥκυροθολΙαν, 
τό προσορμΙζω .- έν τφ πcιθ. μετf.ι μέ~. ιio" . (1' κα8-
ωρμιrιάμη'Y, έρχομαι είς λιμένα, προσορμΙζομαι. 
2) γενιχώς, φέρω τι(νό) είς τινα κατόστασιν. 
κα&-οσιόω, μιiλ. -ώσω (κατα+ο"ιοι;)· καθιστώ τι 

δσιον, καθαγιόζω, Kaθιερώ, θυσιόζω U όνατίθημι, 
όφιερώ . 

καθ-ότι, ίν ίπιρ. χρ"ήσει ciντΙ τοβ _Ι). 8τι' κοδ' 
δν τρόπον. 

καθ·οϊϊ, ciν-τ;Ι τοί! κά8-ιισο, Προσ-τ;. μ'σ. ciορ. Ι' τοί! 
.. α{Jol"μι. 
καθ-υβρίζω, μ'λ. -Ισω, ci:oτoτ. -rώ' μεταχειρΙζομαι 

υθριστικώζ, φέρομαι προσθλητικώς, προσθόλλω gv
αιδWς.- 11 αυξόνω (δηλ. μεγαλώνω, Υ/νομαι) όνοι
δής, σύθόδης. 

κάθ-υδροc;, ο" ( .. ατά + iίδιoe)' πλήρης CίδoYoς U 
κά8-115ροι; κρατήρ=κρατήρ πλήρης Ωδατσς. 
καθ-υμνέω, μέλ. ·ήσω· έξυμνώ, έΥκωμιάςω. 
Kα&-υηεΡ-~Koyτίζω, μΗ. '[αω (Νατd+vme+&

..ο"τΙζω)· έντελώς υπερακοντ/ζω, έξέχω (υπερέχω) 
εΙς τό όκοντ/ζειν. 
καθ-iiηιρθι, xcιΙ πρό φων . . -&cv, (ΗαΤCΙ+V3Uρ8-β), 

8Π!Ρ: άνωθεν, έκ τών δνω πρός τά κάτω. 2) είς 
τό δνω μέρος, έπόνω ιι μιτ:Χ γεν., κα8-υπερ8-β Xlo" 
=aνω της χ/ου, πρός Β' της χ/ου. 3) ίπΙ χρόνου, 
πρό, πρότερον. 
καθ-υπέρτερος, α, Ο", σιιγχρ. τοβ κσ.lJ1Jrueih' 

όνώτερος, υψηλότερος, υψηλότερον κεΙμενος U _IlΙ 
προσώπων, υπερέχων, υ'1ερτερQν, όνώτερος. 'rIt.pe. 
κα8-lιπέρτατσι;, ,,,, ο,,=ΟΨιστος, υπέρτατος. 
καθ-υη-ισχνέομαι, ci:ποθ: υπόσχομαι σoι3αρCις. 
καθ-υηνόω, μίλ. -ώσω' κοιμώμαι θαθέως, eu!)I

ζομαι εΙς ϋπνον n ώσ. κσιΙ ώ~ μέσον 
κα&-υnο-κρfνομαι, ιΧποθ. (κατά+υπόTκρl"oμcιι)' 

άπατώ (παροπλανώ) διό πλαστής (ψευδοϋς) έμφα· 
νΙσεως (μέ τδ νόι πcιρoιισιιXζω τα πρctγμcιτcι διcιφop.
τιχα ci:πό δ,τι εΙνα:ι εl~ τ-ην ιtρcιγμα:ΤΙΧόΤ7jΤσι).- 11 μ.τ· 
ci:πρφ. προσποιοϋμαι ιυποκρΙνομαι) δτι εΤμαι άλλος 
όπό δ, τι εΤμαι, ύποδυομαι τόν ρόλον "ροσώπου τι
νός Υι κα:Ι πράγματος. 

καθ-υφ-ίημι, μέλ. ·νφήσω ( .. αταTύπot-ί'"μι)· όφΙ
νω, παραμελώ 11 5θεν, παραδΙΔW, προδΙδω. 2) ιiμτo. 
χαλαρώνω τός ένεργείας μου, όποσυρομαι. 3) 
μέσον, καθνφίεμα' ην. = υποχωρώ είς τινα U ώσ. 
'ι'Ινομαι νωθρός εΙς τός προσπαθεΙας μου. 
κάθωμαι, ΙΙποτ. τοϊί κά{Joημαι. 
καθώc;, iIt!p. (κατα+ώ~)' δπως, συμφώνως πρός 

(6λ. "CI{Jod). 
ΚΑΙ' σόνδ.· καΙ, έπΙσης.- Ι σιινδέων λ'~&ι~ .:η προ

oτctoeI~ πι-δ. ΠΡΟ7jγοιιμένσι~ (ώ, -τδ λσι-τ. et, τό tέ έγκλιτ. 
τε ci:VOΤI~tOtXEt πρδ, τδ que) 11 δσιXκι~ ιν -τφ πεζφ λόγφ 
δύο λί;βΙ' .:η Μο προτάσεις σιινδίoντcιι στ!νω~ μδΤcι,ι) 
-τ;ων ιΧπό ιiπόψεω. περι!χ eιμβνoιι έννοιων, σιινιiπτonαι:ι 
/)ια των τ. καί t lίΡHΤOΙ -ιoe Ηαί λέσ"ι-eι; (ώ, πλctσμαι:
τα .?U cι,jτο(ί εΤδοιι,) Ι iJ.cινμά.ζσ"ται ώι; αοφοl 're ΗαΙ 
ΕVτνXεϊι; ΥεΥε""μένοι.- II=έπΙσης, ώσαυτως, προσ
έτι 11 έν oτ'jj χρ"ήσει oτetutll δ καί πpoσθιiτ&ι lμφcισιν .1, 
τήν λέ~ιν .:η πpότcισιν, τ-ην δπo!cιν eloctYEI: 13UIrd μβ 
καί Μποι αΙώ,,=έπειτα καΙ τήν ζωήν μου προσέτι 
νό έχανα... 2) με~α μτχ • .:η έπιθ. δ κα& δUνcιτcιι νι!ι 
έρμ7jVειιθij δια τοEl : καΙτοι, 8ν καΙ, δπου κα1 δν ι 
U Εκτορα, καί μεμαώτα, μά.x,,~ αXήσεσiJ.cιι όΊω_ 
τόν "ΕκτοΡα, δσον καΙ δν (~ : μολονότι) εΤναι πο-
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λεμοχαρής, έλπΙζω δτι Μ ήμπορέσω νό τόν κρα
τήσω μακρόν της μάχης. 3) = άκόμη, καΙ μόλι
στα (ΧΙΙ& ίιτιaοτιχό. ij έιτι τc:nιχό~) 11 έν 't1l χρΥισει ταιύ
"t"{j ό χιιί αι!ι;ιiνει ij ίλαιττώ 'ιει τΥιν aόναμι 'ι τών λί,εων, 
μΒΤά. των όποΙων συν:iπτΕται\ : lJ.εό. χιι. &μεί1l01lιι,. 
Τππονι; δωeήαcι,l'ο-καl καλλιτέρcυς άκόμη (καΙ ό
κόμη KαλλιτέΡOUς) Ι ί 'ι oτ1j τοι:Χότ'!) eννΟΙ(J δ χιιΙ τΙθ. · 
"tCIL συχνά. π~ό τοίί OlίI'OΙ; U ώσ. με:&. του o!ι~ . πλ'ljθ. 
I'IIV~II εν Τ'Ϊi ΠK?ιφ ,~ιiσει «χα& l'aV&cι. =καl μόλιστα, 

,καΙ κυρΙως, καΙ έπl πλέον : 1'. ΥάΙί! k,,,6TBeo,, &,xcι
""OV, x:xl 'l'IIV~II y.eo" .. o; ;=cιότι τΙ πρδΥμα είναι 
χειρότερον όπό δικασιήν, καΙ μόλιστα Υέροντα 
δικαστήν (καΙ κυρΙως, καΙ πρ:) πόντων, δταν οδτος 
είναι Υέρων ;) 4) έν oτotcxuoτ'!l χρiJσsι 8λαιττώνιι ένΙ
'011 τήν δόναιμιν 't9j~ λέ;εω;;, μΒΤά. 't9j~ δπOΙ:Ι~ συνιi
'πτ&τα\ ; Ιέμε1l0Ι; ΧΙΙ. XCΙΠ1Iό" άnο{Joeώαχο"τιι "οη
οιι,=έπιθυμών fOTW KOI καπνόν μό,νον άνερχόμε , 
νον νό ίδr:ι (τούλόχιστον καπ νόν ... ) 11 οΤι; ",w χα. 
Αέ)'ε,,,=μέ τούς όπ::Ι.)υς εΤναι Υλυκύ (τερπνόν) καΙ 
όπλώς τό νό όμιλιjς μαζί των' (καΙ μόνη η ουνο 
μιλΙα μαζΙ των) .- 111 = δπως έν τΌ έ·,ν. ΤCΙύ τ '!) χε;: 
ταιι μετ&. τιi; δμο,οr;;, ίσο., ό ιιν~όι; (ώ. τό λατ. ac, 
alque μιτCι. τ&. aεque, simul, perinde) ; )'1'ώμrια, έ
χeέο"l'ο dμοl1Jα, χιι. ον = εΤχον τός ίδίας Υνώμας 
μέ σέ (δπwς σύ).- ΙV = περΙπου (έπ! if-ιθμών) : χα& 
" ηΙ&oμήxo,,~ιι = περΙπου 70 . 

• Εnμ. t χιιΙ t λαιτ. CEU ( *kai·ve (= δπως, μέ e 
<ΔΙ, δπω; ίν τφ prehendo), cererj ( *cae=xa& + *e
ΙθΓΟ-, πι;δλ. δμΙ;ρ. etro- (δλλος), ποιλσλαιυ. jeteriί 
(τις), 'Αλδ. jόtere (άλλος), σuγχι;ιτ. του ciντω~. θίμ. 
e /0- 'ν .. τφ .. λαιτ. e-qu!dem κλπ., εΙτσι nal-clCIU. (c!ι 
'ν τφ a c., (θ Ι (=xιιl,l,O" χαΙπl:ι, .!πεlί!) (*kaί.
Άρχ., Κυπρ. xas-, Κυπρ, χιιl" χσι! ΧΙΙ κΙναιι σχοτιινά. 
μορφολογιχω., 

ιιαιάδ~ -ov, aωρ. -ιι"δ' χόομ:ι Τι ύπόγεισν σπι'ι
λαιον έν Σπόρτr:ι, εΙς δ έρρίπτοντο ΟΙ πολιτικοl 
κακοΟργοι fj τό πτώματα ΟΟτών, δπω. ιiχρι6ϋί, κΙ. 
τδ 'ν Άθήνσιι~ PάealJ.Iί!O", 

Έl'Vμ,: Λιr.χων . λέ~ι,· πρδλ. τό πσιρά. Στρiδ., E~στ. 
xιιιάηίi, Τι χιι ,έ'I'ίiι;' xιι,ε~ό, (=σχισμή έδάφους}' 
παιρ' Ήσυχ. cxa'Q,l,II' ιJeύΥμιιτα Τι Ι'ά ν,πό o~ιoμώ1' 
XAI,Aelayέ1II,II %Q)ela.' βι;~. kevata.-h (τόφρος) < Ιαιπ. 
*qaiv[t-· κρδλ. iv ·O~ιισ. δ 1 «jιιι~εδcιΙμo"ιι χιιιε
l'άεοσcι1l. - πλι')ρη σπηλαΙων Τι χαραδρών (διαιφ, γρ. 
Χ'1,1,Ι»Ζσοιι", βλ. λ.). 
καΙ Υάρ· διότι TQ δντι (άληθώς), πρό~ δ,σιΙSsΙScxΙω

σιν ΠΡΟΤiσ&ω~ cicf' tCIUtjj~ ι;Ινοιι .άι:-χoόντω~ βιεσιΙ:ι 
χαι! ιiσφαιλ ή.: χ l ΥάΙί! δή = διότι 6ε6αrως, διότι 
όσφαλώς. __ 

ιιαΙ,., yc· και' .. TQ δντι, καΙ πράγματι (λσιτ. et .. 
quidem)' ιι 5Ισιiγι;ι νέο 'l τι μι;τCι. με iζονο ;; έμφiαεω;: 
χαΙ Μην χεί,,6,)'ε εo,κ6rι χείται ιJ),έθeφ = καΙ 
πρόΥματι μέ πολύ ταιριαστόν θάνατον έπηγε 
aύτός. Πιiντoτ! δέ ό Υε χω~Ιζετιxι ιχπό τόν χα& διCι. 
μιΙϊ; Τι Μο λ!~!ων, 

ιιαΙ δή· καΙ μάλιστα, καΙ άκρι6ώς Τσα· Τσα, έπl
σης άκόμη.~ 11 καΙ πράγματι, 6ε6αΙως 11 εν ιχποχι:-Ι
σισι, 6ε6aιότατα, όπωσδήποτε, έξόπαντος (λσιτ. et 
certe, et Vero),- 111 δοθέντος δτι οϋτω fχει τό 
ΠΡΟΥμα (λιχ'τ.=fac ita esse).- ΙV χαΙ δή χιι; = καΙ 
πρός τούτοις έπrσης, καΙ περαιτέρω. 

, ιιαΙ εΙ' καΙ άκόμη tqv, ον καΙ, δν όκόμη, καΙ 
δν ύποθέσωμεν δτι (διτου τό πι:-Ιϊγμσι aυV:Χ1:όν νά. συμ
ΙSαιΙν'!) έ ν 'ττJ π,,:ιγμαι'τιχότ'ljΤΙ , ~ιιν:ιτόν δμω. χοιΙ νά. μΥι 

σuμΙS!ΧΙν'!) ιι έν φ ~Ι&. τοίί εΙ Νιιί τό πρaγμαι lψοΟποτΙ
θliΤΟΙΙ ώ;; ΙΙπ:Χ?χον. 

καιΕμεν, έπ. ιχντΙ ",ιιΙε,1Ι. 
ιιαί κε, ιιαί κεν· έπ. άν~Ι 'toiJ καί 8", χΙ". 
ιιαιιdαι;, -ου. δ' δ β o~ι;ιo!Xναιτoλιχδ~ άνεμο •. 
Έwμ. : x!Xoτi τινα~ auyγ. τφ λ:ιτ, caecus (τυφλός) 

= πιχλ-φ),. caech, γοτθ. , haihs (τυφλός, μονόφθαλ
μος), ώα . τφ σ:χ 'ισχρ, kekara-h (παρα6λώψ, άλλοΙ8ω
ρος) - πρβλ. λαιτ. aquiID (6όρειος δνεμος)' aquiIus 
(μαυρειδερός)' χσιτ' άλλ<.;υ; καικίαι; = ό έρχόμενος 
έκ Kcιίκoν (ποτσμοΟ της ΑίολΙας). 

καΙ μάλα, ιιαί μάλα Υε· κοί πορό πολύ μάλιστα. 

ιιαΙ μήν· καΙ άλη8Qς, καΙ άσφαλώς, καΙ 6ε6alWς 
(λαιτ. et vero).- 11 καΙ πρός τούτοις, καΙ έπl πλέον.-
111 εν ιχπcxντiJσeσιv' καλά! (;στω! 

ιιαινίςω, μ8λ. -Ιαω, ιχn. rώ (xaI1l6o)' κ6μνω τι 
τό χιιι"ό" (τό νέον, τό άσύνηθες), έχω τι τό και
νόν (τό 6ούνηθες) : χιι. τι χα,Υ'ζει ατέ)''1 = ή στέ
Υη (ή οlκΙα) fxEI κάτι τό παράδοξον (χα,"ό,,) ιι χιιι
"ιοο" ζVΥό" = φέρε νέον ζυγόν (δοκίμασε νέον 
ζυγόν)' χιιι"Ιζω ήχά, = προσφέρω νέας (παρα-
δόξους) προσευχός. . 
ιιαινΟ-Ωδ8", ει; (χαι"οι; + nalJ.ai,,)' ό ~εωστl 

παθών, δστις αύδέποτε πρότερον ύπέφερέ τι 11 ό 
χιι,,,ά (νέα καΙ όνήκουστα) παθών. 
καινο-πη,", ε, (χιι,"ό, + πήΥ""μι)' ό νεwoτl 

συμπηχθεΙς, νεοκατεσκευασμένος. 
, καινο-πήμων, ο", γιν, -0,,0, (χα,,,ό,+ .πijμσ)' ό 
δρτι δυστυχήσας, δρτι παθών 11 ό νέος διό συμ
φοράς. 

aaIvo-noIcu, μ'λ. "'αω (χα,,,ό. + πο,έω)' ποιώ 
τι νέον, καθιστώ τι νέον, όνανεώνω 11 έν τφ nCIe'ljt, 
'l'l χαΙ1l0ΠΟΙ'1θέ1Ι ")'ειι;; = τΙ νέον δυστύχημα f
χεις νό ά ναyyεΙλr:ις; (Κ!ΧΤ' 4λλοιις: τΙ νέαι φρό
:)Εις εΤναι αύταΙ πού μεταχειρΙζεσοι ;). Έ; αι ·jτου τό 
ιιαινο-ποιητ", -ον, ~ (χα'"0,ποιέω)' ό έφευρίσκων 

νέσς τέρψεις (νέας εύκαιρΙας τέρψεων). 
ΚΑΙΜΟΊ, ". 6,,' νέος, πρόσφατος (λσιτ, ,recens) 11 

χιι,,,οί ),όΥοι=εlδήσεις, νέα U εχ χιι,,,;;,(Ενν. &'eχης)= 
έκ νέου, πόλιν (λαιτ. de ηονο).-ΙΙ νεωEJΤI είοaχθεlς, 
νεωστl έφευρεθεΙς, νεότευκτος, παράδοξος 11 χαι· 
"οΙ lJ.εο&=πρωτοφανεΤς, παράδοξοι, θεότητες, ' 
Έnμ, ι χιι,"όι; ( *qgnjos: οαινσ*ρ. kAntnA-h (νεα

Ρός), kanιt, kanyιt (νεαρό) «Ιαιπ. *q\Jn-) Ζενδ.' kόnΥίi-, 
λαιτ, recens « *re,~nt-, !σιπ. *-qgt) ~=ό λΙαν έγγύς 
πΡός τήν προέλει.ισΙν TOU)' πρδλ. ώσ, Ιρλ, cinim (Ιαιπ, 
*qen-)-κατόγομαι fK τινός, (ΙπΙι (=λσιτ. orfus est), 
ciniud (ρότσα), cenel (φuλιi), 9αll. ceιfett (Υένος, 
tθνος)' ie ίαιπ . ~, qen (όρχΙζω, γεννώ μαι). ΔιCι. τό 
!ρλ . cet!=efne (πρώτος), 9αll. κλπ, Ityn(f) (έξ όρχηςl, 
kyntaf (ό πρώτος) ; 'λλ. ΧΒ1'I'.Ο), aLdr. τό gaul . Cin~u
gnίitos (Πρωτογενής), ώ, χαι! διCι. 1:ό άγγλ-σα:ς. hin
dema (τελευταΤος) πρδλ, λσιτ, novissimus, ΒΟUΡγ , 
hendinos (6aοιλευς), rοτθ. hlndumists (Ισχατος, τε
λευταΤος), πσιλ-γ.ρμ. hint4na hintar (δ,πισθεν)' έ 'Ι 
Ita.oL τoότoι.~xσιτιi"τινσι. δπόκιιτοιι ώ~ 6ιiσι~~δ6ι:;,,:χό ν 
ιχντων. θίμαι *ki-, ko-, (μΙ1:ά. τοί! μορΙου *ke έν τφ 
ιiντων.~xεϊ"o" aωι;-Λ.οΙS. X;;1I0~ ( *xa-a"o" χσι! του 
θ!μ. *kjo- Ιν τφ otJμBeo", ιiττ. ,l,tJμBe01l (*kjαμεeο"), 
μοιρτυροι)μ.νον ." του λσιτ. cl-s, c.i-trίi (πέραν), γοτθ. 
himma (=λαι1:, huic), hina (=λαιτ, hunc), Λιθ. szis, 
παιλ-aλαιυ. ιι (ούτος).- Κσιτ' 4λλσυ. τό ~ιι,,,ό,, εΙναι\ 
συγγ. τφ *χο,δ-"όι; χαι! *χιιΙδ-"νομσ, (8 δλ. δμω~)· 
χαι τ' ~Hcu. 1:'λo~, iItlG'lj' ~ττσν όρθω., iι λ. npo9jl· 
θ.ν έχ ρ. qen (λόμπειν). 

ιιαινό-τCΊφoς, 011 , (χαι"ός+l'άφο,)' ό όνήκων εΙς 
νεωστl έσκαμμένον τόφον, 

ιιαινότηι;, -'1,1,0" , iι (χιι,,,ό,): ι'ι νέα κατ6στασις, 
νέα μορφή, πραγμότων 11 τ6 καινοφανές, καινοτο
μΙα, νεωτερισμός, 
ιιαινο-τομCω, μίλ, -ήαω (χιιγΟl,όμοS')' τέμνω 

νέον τι, σκόπτω στμητον (άνερεli'ιητόν) τι 11 έν τo!~ 
όρυχιΙοι., όνοΙγω νέαν φλέ6α, όρύττω διό νό εϋρω 
νέον μεταλλεΤον 11 μ,φρ, όρχΙζω νέον τι, καθlερώ 
νέον τι πραΥμα U έπιφέρω νεωτερισμούς Τι μετα-
6ολός εΙς τήν πολιτεΙαν (λcιτ. ΝΙ noVAs tentare), 
ΈΙ; ΟΙ!ι'του τό 

ιιαινo-τoμfα, 'fι (xΙΙ'1'OI'oμέc»)' τό όρύQσειν (όν
ΟΙΥειν) νέα μεταλλετα ('Ι'ό τ~μ"εi" "Ιο" '&'Ι) 11 νεω· 
τερισμός, καινοτροπla, cκαινοτομrα ι. 

ιιαινο-τόμος, οΙ' (χιι,,,ό, + 'ι'εμεϊ" τοί! I'έμ"ω)' ό 
έκ νέοι) κόπτων (I'έμ1lι.cw, όρι)σσων) 1I ό όρχΙζων νέον 

, τι, ό είσάΥων νεωτερισμούς, ό νεωτεριστής, ό νεω· 
τερΙζων. 
ιιαιν-ουΡΥέω, μΙλ, -ήοΟ) (xoJl'ovlί!y6o)' έργάζομαΙ 

τι χιι,"6", κόμνω τι νέον, κατασκευόζω τι έκ νέου, 
όρχίζω νά κcμνω τι νεωστΙ.- 11 κόμνω νεωτερι-
σμούς, νεωτερίζω. '~ CI!Jtoii τό ' 

ιιαιν-ουΡΥΙα, '1) . νεwτερισμός. 



καινOUΡΥός-κακάΥΥCΙος 

Kaιν-oυpy6ς, ό" (Ηιιι"ό, + *IΡΥω)' δ Ηιιι"α όπερ
γαζ6μενος, 6 εΙσάγων (κάμνων) νεωτερισμούς, 6 
νεωτερΙζων II .. ό _ι"ουΙΥό" = 'iI HιιιYό .. oμlιι (βλ. 
λ . ), κάτι τ6 νέον καΙ άσύνηθες. 
καιν'ω, μίλ. -ώσω (Ηιιι"ός)' καθιστώ τι νέον, 

όνακαινΙζω, άνανεώνω, μεταβόλλω, άλλάσσω ιι και 
νοτομώ, νεωτερlζω.- π~θη,. γίνομαι έπιρρεπής είς 
μετα80λός έν τι1 πολιτεΙQ.- U όφιερώνω έκ νέου. 
κα' νύ KC = καΙ τώρα Τσως. 
urHywMλI, πρ,. ΙΗΙΙι ννμ",,' ΠΡ1:Χ. (μΒ,« αημ. 

ΙνΒσ1:.) HΙHΙΙCΙμιιι, δω;:.. "ΙHΙΙιJμιιι, 6π.ρσ. (μΒ,ά. σημ. 
πρ,.) IH8H4cιμ"" (ώσΒΙ ί~ έν. Ηιίζω)' ύπερτερω, ύπερ ο 
βόλλω, ύπερέχω II ΙHΙΙΙ,,~ .. o φiί.ι' & .. ιιθιώπω" Ηυβει- -
"Ισιιι "ιιι -= ύπερέΒαινε πάσας τά:; φuλάς τών άν-
8ρώπων κατά τήν τέχνην τοΟ κυΒερνδι πλοΤον I1 

ly~.Ιπ 'HΙHΙΙCΙΙ:O Πιι"έλ.ι" .. ιι, = ύπερτέρει δλους 
τους -Ελληνας κατά τ6 δόρυ (εΙς τ6 δόρυ) 11 ώσ. 
'ν ,τί μ1:Χ. ιJ6,ιoισι Ηεκασμένος = ύπερέχων δλων 
(άνωτερος δλων) κατά (εlς)τός δολοπλοκΙας U ιiλλ' 
δμω;; &πλιD~ κ.κιισμέΥος σημ. x~Ι καλώς έπιπλωμέ-
νο:;, καλώς έφωδιασμένος. ι 
Έτvμ. ι ΚαΙ,ημιιι .rvilt' πιθ. νaοσχημll\τισμό~ ;~lI\τόι 

1:ό Ml,ll,VμIII χρονολΟΥοόμιονο; ιiπό έπoχη~ τινo~, χlΙ\θ' 
'ιν oJjτο αΙσθητή ιiχόμη 'iI σχtσι~ του διιΙννμι (πρβλ. 
διιΙCΙO/l, lιJιιισιι, ιJιιI.-", διιιτι6ς, διιΙομιιι) πρό;; τό 
διιι:ΊOμf&Ι πρχ. ιJιιJιισμιιι.- κlΙ\τα. τιν~; τό Ιλλ. και
'ιι'ός .Ινοιι ouyy. τιj\ ποιλ-ιρλ. Caln (ώραΤος, κσλός) ' 
ιiλδ. ιl (θ'μ. ιιη-?)=6φθaλμ6ς, χα!", πιχλ-σλ~u . sinafi 
(λάμπω) προηλθον ί; Ι~π. θιμ. *ki.- Βλ. xll\! κέ
HOΙCΙμιιι. 

ΚλΙ'ΗΩ, μ'λ. *"ιS' ιi6ρ. δ' 'JC;;''II'O'll', ιiπρφ. κα",ϊ,,' 
κρχ. JCiHO'll'II' φονεύω, άποκτεΙνω, σφάζω. 
Έτυμ. t πρδλ. -U,UX. «κο .. αΙ· φ6"οι». KlI\τ~ τι

νιχ" iι~τoν 6ρθω" καl"ω (*καμ-jω ( ίοιπ. ·kιp-jO: Ηλ. 
Η!Jμ6"ι:.ς (=01 νειφοl), oll\voxp. Ci&mAYAti (ιiπoχτιΙ-

νω).- Κοιτ' διλλοu, (σω, ΙΧ.Ι ίχπ'σιι lΙν Ρ ίν τoε~ 
κα/'ll'ω, ΚΙΗΟΝ ποφ& τφ κ ... Ι"ω ( ~. qpen-, πρβλ. χα 
μal, xlJ.άw, θ'μ. *~dh.m- (γι"ι), πΡδλ. '1'0;;1:. ίν ίΠΙΥΡ . 
ΗαιασκΙ..." (=iη;. Ηα .. ακτ.Ι...,,). lνθαι τό cι- ίχπροσω-

K.t τό Ρ τ06 θ'μ. *pqen-. 
Kaf-nCjt, (HαΙ+πsί')' δν καΙ, καΙτοι 
καΙ ιιως, = καΙ πως; άλλό πως; δσΙΙχι, τι 6πο

τΙθ.,οιι ώ; ιiMνoιτoν' μόνον ίρω,ημ. 

κα', 'ρa, 'πιχ'- καΙ λοιπόν, καΙ οΟτω, καΙ δρα. 
καίριος, α, 0'11', ώσ. -ος, -0'11' (καιι6,)' 6 έν και· 

pQ, έγκαιρος, έπΙκαιρος, 6 συμΒαΙνων τήν κατόλ
ληλον καΙ κρlσιμον στιγμήν (λΙΧ,. oρporfunus).- ώ:J. 
6 διαρκών έπΙ τίνα καιρ6ν.- 11 ιίπ! τόποu, 6 έν τω 
Kατaλλήλιιι Τι σημαντικιϊ) τ6πιιι" ίπ! 1:ιD'l μελών 1:0~ 
σώμοιτο., ζωτικ6ς, έπικΙνδυνος 11 ι" ,καιρΙφ Τι κατa 
ΗαΙιιο" - εΙς έπικΙνδυνον σημείον.- ίπ! πλ"1jγών, 
1:ροιuμi1:ων , θανατηφόρος: καιιΙα (ίνν . πλ"Υή)=θα
νόσιμος, θανατηφ6ρος 11 yινιxιDι;, τα tcaleaa = έπΙ
καιροι περιστάσεις, εύκαιρΙαι. Έ; οι!ί,ου ,ό 

Kαιρlως, ίπΙρ.=έν. τιϊ) προσήκοντι KaIpQ, έπικαl
. ρως.- 11 θανασΙμως . 

ΚΑΙΡΟ' Ι, δ' τ6 προσηκον μtτραν πρ6γματ6ς τι
νος,6ρθή άναλογΙα, όρμοδι6της 11 καΙί'oίίπέsιι=πέ
ρον ΤΟΟ μέτρου, ούχl προσηκ6ντως.- 11 -π! χρό
νου , η κατάλληλος έποχή, ή κατάλληλος στιγμή 
χρόνou, 6 κατάλληλος καιρός, ή κρΙσιμος σΤΙΥμή, 
τ6 κρlσιμον σημείον, πρός δρδσιν (λΟΙ1:. opportunl
ΙΑΙ) Ι Υινιχιίί;; , άρμcδι:;της, καταλληλότης, εύκαιΡΙα 
11 πλεονέκτημα, δφελος: πρός Ηαιρόν Τι ιiπoλ . και
ρό .. =έπικαίρως, τήν κατόλληλον σΤΙΥμήν, καταλ
λήλως 1I Ι" Κ"a&ρ~ τι"Ι εΙμι Τι Υ'Υ"Ομιιι = εΊναι ή 
κατάλληλος στιγμη (μοο τaιρ!άζει, μοΟ ΒολεΤ) νό 
φανώ χρήσιμος εΤς τινα (νό τ6ν έξυπηρετήσω) ιι 
Ηα ,ιa καιρό,,=έπικαΙΡως, τήν κατάλληλον στιγμήν 
(λ~1:_ dextro tempore) .- m έπ! τόπ~υ , τό κατό λλη
λον μέρος, ή KαTόλληλo~ θέσις 11 ώ~. ζωτικόν, έπι
κΙνδυνον, σημιΤον (μέλος) τοΟ σώματος. 
Έτvμ. t καιι6.· κιχΙιιος' καιι6., x~,ιi "νοι; . εΙ

-..χι συΥΥ. 1:φ κelJ&" λοι,. dlscr'imen, π~λ-Νοrr . hrlQ 
(περΙοδος), x~Ι ,Ττι χοι,' ιϊνσΓoΙω9~Y ~~ ,Qij ·ΚΡΙXΙIό~ 

.Ττ. ΙΧ 1:ινo~ ίπφ. *Ηαρι προηλθιν ίπΙθ. *καeJος 
ιχ βΙΙσ. (s)qerel. - πρω,αιρχιχον έπΙθ. *καρ-jος (-jo
= Ιώ" του εΤμι) = ό Βαδlζων έν όρμονικf.j έν6-

τητι: ιJ,α κιχρός ιω .. ) &~ Ονομ. ~ιι;. ' ·κιχρ- Ιαιπ. *1trr
(πρό φων.), *1tf- (πρό οuμφ.): ΖΕνδ. SAr- (ένωσις, κοι
νότης), 5ΙΙΓ- (ένοϋμαι μετά τινος, προσκολλώμαι 
εΤς τι), σαινσχρ. aι;ίr- (προσθήκη εΙς μεΤγμα), ιi-ςlΓ
tA-h (μαγειρεύει διό προσθήκης θερμοϋ γόλοκτος), 
ςrίiί6·h (μαγειρεύει), Ιλλ. HεIιί,,'ll'fίμι, ιiχ β~σιω~ 
1terίi ~ 1teriίl (έννοια στενης ένώσεως προσηρμο
σμένων πραγμάτων), πρβλ. σ~νσxp. ςrinιitί (όναμει
Υνύω, μαγειρεύω), Cirt- (εύτυχΙα, εύδαιμονlα), Zεν~. 
ΙΓΙ"- (κάλλος)' καιρό, Mvιx,Cltt ώσ. νά. εΙνοιι "ij Αν. το
πιχή ττι. όνομοιτ. oι!ί,η~ ρ . ·κα~ί ~,ιι; ιiΠδ6η έπΙ θ. xll\! 
ώ. τοιουτον ίπι!ριχσεν εΙ; τή" ΧλΙσιν .ιD, εί, -0- θsμi-

,ων, Τι ιiχ6μη Ιν *1ttri- ix βιiσεω, (kerίii) ιiπoλτι,oιν 
BΙ~ -0- θέμιχ. 

Κλl-ΡΟΣ, δ' λ"ι, τη; δφαιντιxΤΙ~' τό διάπλεγμα 
(χοιν. «μιτόριι) Τι τό λεΠΤ,ό σχοινΙα τών άντΙων, δ- , 
ποι) δέ 'lοντιχι ΙΧΙ Ιίχραιι τιDν στημόνων διά. ναι μή our
χ'ων,οιι μιτοι;ύ των. 
Έτυμ. : κιχϊιος κιχΙ καΙιωμιι' κα,ι6ω' ΗαΙιωσις 

(= ή πρόσδεσις των στημόνων) ' κα,ιωστίς Τι 
-στρΙς, -lΟΟς (=ύφάντρια)' δμηρ. Ηα,ιουσοέω" (13' 

όtJ.o"έων ίν Ό~υσ. η 107, διιiφ. ΥΡ. καιιοσέω,,) θόι 
Τι,ο Υιν_ θηλ. πλ"1jθ . Ινό~ ιίπιθ. *καιι6ε,ς' :iλλά. τ!Χ 
εΙι; -οεις δμ. έπΙθ. δεν ouvoιtFouo, τό σιίμπλεΥμιχ -0.-. 
Kιx't' Ιίλλοu;, δεχσμίνοu; τήν γρ. καΙί'οσέω", ί;uπ~
χ~ύε;oιι ~ !jπll\ρ;ι~ έπιθ. ·κα&I·ocιo-, (θηλ. *καιι6σ,,), 
ίν ττί σYjμ. ,ou κll\'eοσπιίfJoητος (- πεπλεγμένο:; έν 
μέσ:ιι τών στημόνων), μί το τ'ρμαι -ο σο-ς ( *FoO
-σο-ς: Fo06"II&. έχ~. vedh· (δένειν). Πά.ντω; 'iI λ. 
εΙνοιι «Υν. έ,υμ. Έ; αι!),οίί "tb 
καιροσCων, γεν. πλΥιθ. ίν "t1l φρΙΙσιι tca'eoutoo. 

όfJ.ο"lω~ άπο,ιείβετα.ι v,ίIlI" lJ.ιιιo" - έκ τών πυ
κνώς ύφ:JOμένων όθονων στάζει το ύγρόν έλαιον 
(δηλ. τό Iί:ρ~~μα: .Ιναιι ,όσον πuχνοlΙcrιtσμ'νον, ώσ,. ~έ " 
διίρχιτοιι ιiλλά. στά.Ι;.ι)· πλ.ι6,.ρcι βλ, 'ν λ. χαϊιο. 
iτuμολ. 

καιρο-φϋλδκCω, μ,λ. -ήcιω (καιι_, + φυ,ιακή)' 
περιμένω τ6ν προσήκοντα κα.'ί'6", καραδοκω την 
κατάλληλον εύκαιρΙαν (λοιτ. tempor& obs.rVAre); 

καί ταύτα = καΙ μάλιστα, καΙ έπl πλέον, κυρΙως. 
καί-τοι Yj καί τοι' καΙ BεδaΙως, καΙ τιϊ) δντι, καΙ 

πράγμα Γ Ι 11 καΙ δμως, δν καΙ. 
ΚΑΙ'Ω, ci.ττ. κιiω' πρt. [καιο", ιiττ. lκίio", έπ. 

Η.ίο,,· μ'λ. καυσω' ιiόp. αι' [καυσα, «ττ. x~! Εκ.α, 
έπ . έκ"α Τι [κειιχ (i'j χοιΙ lίνεΙ) oι·j~. Ηηα, κεία).
πα:θ"1jΤ., ιiόρ. 11\' ι:κιχυθη,,' ιi6;; . β' I:Η4"'" ΠΡΧ. HiH!lV
μιχι: Ι καlω, όνάπτω, Βάλλω πϋρ, πυρπoλω.~ μ'
σ?ν , όνόπτω πυράς δι' έμαυτόν.- - π~θητ ., καΙομαι 
«παΙρνω φωτ!ά » , φλέΥομαι.- 11 κατακαΙω, κατανα
λΙσκω, καταστρέφω διό πυρός 11 καψαλΙζω, καταξη
ραΙνυ, «ζαρώνωι. 

Έτυμ.: καΙω, «ττ. Υ' 'ν. κίtει <·HIIlFBI, ·HIIF-jaa, 
διά. "tij. ίσoπε~ώσεω; δέ (χιχ,' ιiν~λ?γΙ%ν δηλ. πρό; ,ό 
Υ' Αν.) χ~! ιχ' έν. κιiω, n;;'t. ιi"t"l . [κίio,,' μΗ. H!Jvaoo, 
ιi6ρ. δμη? Ικη[F]α, μτχ. πα:λ-οιτ Τ. γΕ 'Ι. έν. χέίi"τo; 
(*κήFα"ι:-, νιο-αιττ. Ε .. αυσα· μίσ. ci.Ι;;ρ. έπ . κ":iμ",,, 
ποιθ. ιi6ρ. lκ4,,'ΙΙ', lκαυfJ.η .. , πρχ. HέHαυμ~ι' καυaτ6ς' 
καίίσις' κα.υΕήι· Hα.ίί,ucι· καίί~oς' καυΟμό,' κιnο" 
(βλ . λ.)' διλφ. tc"i)a = θυσΙα, πι;6λ. 'HO·JX. «κήία' 
κα(J.άIμιιτα» χιχ! μιτά. τηι; ιx!ί,η~ σημ. Η<ϊα' δμηρ. 
x"1>~,,ς, κ"ώ.ις έπΙθ . παιpιiyωγ~ έχ τοίί *HijFo,= 
fJoV:>ς (δηλ. θυμΙaμα), πρβλ. ·κεώ.ι, έν ,ιjί πιχ , ' 'UauX' 
«Ηεώε" όζει' ενω3εί», «Hειώdις' ενώ~ες», «κιώJrις' 
καθαρ6ς» , εΙ,αι πιθ . Κέως <* KijFo; (ή νησος) ' X~! 
ίων . Κέος π~pόι τή'l Σ~λΙXILΤνιx . JeOoioo ( *κα-ιFω, ·HIIF- _ 
joo, ία:π. *qav-jo, ρ. qeu : qau (καΙειν). ' 
κάκ, έπ. ιiν,! χαι:α πρό ,οίί κ: κακ κ.φσλη, = 

κιxτιi Ηεφιχλης. 

κάκ=καΙ lκ χαιτά. χρl1σιν. 
K~K-άyyι:loς, οΙ' (κιχκα + άΥΥέλλω)' 6 ~γγελoς 

κακώΥ, 6 κρμιστής ~αKών ~ίδήσε·...ιγ, -



ιcσιι6yμlτoς-ιισιιoνoμiσ "ιί 

ιιΙΙιι-άΥΥεΙ'Τος, ο" (H4Hci+drrιfUcu)" ό προξενη-
8είς έκ κακΓις όγγελΙας (έξ άγ{ελΙας κακών εΙδή
σεων) ~ Κ4κά""εΑ.Τ4 αχη=λΟπαι προερχόμέναι άπό 
κακός εΙδήσεις. 

ιι6ιι-άΥΟρος, ~ωρ. ιiντΙ κακήroιο, (8 βλ.). 
ιιαιι-σνδρία, Τ) (κακοs-+d1'ήe)' όνανδρΙα, δειλΙα. 
_άιιεί = καΙ έ-ιι"ε'i- xι:ιι-t~ κ;;ίiσιν 
_άιιείνοι;, _άιιείνον = _αΙ Ι_- κοιτόι: κρδίσιν. 
ιιlιι-cστώ, -ovi. Τ) (κακοs-+_Ιμl)' τό έχειν κα-

κώς, ή κακή κατάστασις (ιiΨlΙθ. τιj\ ενεστω = καλή 
κατάστασις, εύεξΙα). 

ιιάιιη, f, (κακ6,)' κακΙα, μοχ8ηρΙα 11 όνανδρΙα. 
ιι6ιι-ηΥΟΡCω, μελ. -ήσω' (xaxtIroe0S')' όμιλώ κα

κώς περΙ τινος, κακολογώ, ύ6ρΙζω, δυσφημώ, συκο
φαντώ. Έ~ αl1τοϊ) το 

ιιΙΙιι-ηyoρiα, 'iJ (κακη"ορέω)' κακολογΙα, κατη
γορΙα, δυσφήμηοις, δια60λή, συκοφαντΙα 11 Κ4κη,,0-
,/α, "Ικη=όγωγή έπl δυοφllμήσει. 

ιιΙΙιι-ήΥΟΡος (καΙ ιιαιιηΥόρος), ο" (κακό, + &1'0-
ewω)" ό κακώς όμιλών περΙ τινος, ό κακολογών 
τινα, δυσφημών, ύ6ριστικός, όνειδιστ,κός, συκοφαν
τικός.- ιiνώμ. ποι?r.ιθsτικci: κακη"οelοτ_eοS'. -lOr4rOS'. 

ιιΙΙιdίί, 'iJ (H4H6S')' ή κακότης, κακός χαρακτήρ 
τινος, όνικανότης, δειλΙα (λotτ. ma.litia.). 2) ή8ική 
κακότης, κακοήθεια, μοχθηρΙα, φαυλότης (λατ. ργΑ
viIa.s).- 11 δυσφημΙα, ότΙμωσις. 

ιιδιιίςω, μΗ. -ίοω, άττ. -fcij (H4H6S')' κ6μνω Τι 
σκέπτομαι KCK~ς, κuκολογώ, όνειδΙζω, μέμφομαι, 
κατηγορώ.- 11 κ6μνω τινό δειλόν.- Ποιθητ . φέρο
μαι ώς δειλός 11 εΤμαι ήττημένος. 

ιιάιιιστος, η, Ο", ιiνώμ. ΙΙπει;θ. τοί! κακ6,. 
ιιΙΙιι'ων, 01', Υε·ν. -01'0S'. ά~ώμ. συΥΚΡ. τοί! κακό, 

[f ίπ. , r παρ' άττ. ποιητ. ). 
ιιαιιιιάω (κάΗΗη)' πotΙ~ΙΚiι λί~ι~ «κόμνω τό κακ

κό μου» (λα., ca.ca.re). 
_αιι-ιιείαι, έπ. ιiντΙ κατακ_ία,. άπρφ. άορ. «: 1:0ί! 

χατακα{ω. 
_aK-KcioVICC;, ίπ. άντΙ H4raxe{0"reS'. μτχ. 1:0ί! 

χστακαίω. 
ιισιι-ιιεφαιης, όρθ6τ. χωρΙστόι:' κακ κcφαλilS'. ίπικ. 

ιiν1:ί κατά x.~aJ.ijS'. 
ΚΑ'ΚΚΗ, Τ)' άν8ρωπΙνη κόπρος, τό «κακκό». 
ιισιι-ιιiίαι, έπ. άντΙ Κ4τακήα,. άπρφ. άορ. οι' 1:0ί! 

ΙCS1"4καlω. 
ιισιι-ιιόΡUθα, ιιαιι-ιιορuφΙ;ν, κ!lίλλιoν Κ8χωρισμ'

νω~ κdκ κ6ρυ-θα έπ. = κατά κ6ρυlJoα, κακ κορυ-

φι)" ΙΙπ. =κsοevφή1" 
ιισιι-ιιρύ τω, π. άντΙ Κ4τα , κρνπτω. 
ιισιι-ιιϋνη • ιo,-,"oS', Τ)'άν,Ι κατακυ1'ηΥέτ" (8 βλ,). 
_ΙΙιιό-βΙος;'ο" (xaX0S'+ptoS')' ό κακόν 6Ιον ζών, 

ό διάγων 6Ιον πλήρη στερήσεων. 
ιιδιιο-βοulεύομαι, μ'σοV' ένεργώ όσυνέτως. 

'Εκ τoίi 
_διιό-βουlος, 01'. (xcιxoS-+PovJ.tI)· ό κακώς 6ου

λευόμενος (σκεπτόμενος), όσύνετος. 
ιιαΙΙΟ-ΥεΙτων, 01'. ye:I. -0"0S' (xcιxoS'+".lrιo,,)" ό 

κακόι;, ''{εΙτων, Τι ό γείτων έν δυστυΧΙQ. 
ιιιιιιο.ΥΙωσσοι;, 01' (κακo~ + γλώoσcι)' ό κακήν 

γλώσσαν έχων, κακώς όμιλών : βοή κcικ6γλωσoo;= 
κραυΥή πλήρης δυστυχΙος. 2.> συκοφαντικός, δυσ
φημητικός. 

ιιΙΙιιο-δαιμονάω (κcι.κodαlμω,,)· κατέχομαι (60-
σανίζομαl) ύπό κακοΟ δαίμονος, εΤμαl σόν δαιμο
νισμένος. 
ιιδιιο-δσιμονέω, μίλ. -ήοω' (κακοdαlμω1'γ εΤμαι 

δυστυχής, ότυχής. 'E~ oιo)τoίi τό . . 
ιιδιιο-δσιμονΙα, 'iJ (κακoΔCΙ,μo .. έω)' δυστυχΙα, κα

κοτυχΙα.- 1I (-"άω)' τό νό κατέχηταΙ τις ύπό κα
κού δαΙμονος, μανΙα, 

ιιαιιο-δαΙμων, ο;,. Υ8ν.. -01'0S" ό έχων κακόν δαΙ
μονα, ό κατεχόμενος ύπό κακοΟ δαΙμονος 11 δυστυ
χής, κακότυχος, έλεεινός.- 11 ώ~ OU.1. ό κακός δαΙ-
μων, τό πονηρόν πνεύμα. . . 

ιιΙΙιιο-δοξέω, μ'λ. -ήσιιο (H4H6"oEOi)" fXIιI κακήν 
φήμην, δέν όπολαύω έκτιμήσεως. 

ιιΙιιo-δoξfα, iI (H4H6doEoS')' r'ι KαKr'ι φ~μη, δυο
φημΙσ. 

ιιΙΙιιό-δοξος, ο" (κcικό~ + cJόξcι)" ό έχων κακι'ιν 
φήμην 11 ό άνευ φήμης, άγνι.ιστος.-. 11 άτιμος, έπ
ονεΙδιστος.- 111 ό μή έχων όρδός δοξασίας (iv 
άντιθ. πρo~ το de{Jo6δoEoS' έν 'tij έκκλησ. Υλώ"σ'{j) . 

ιιΙΙιιο-δρομία, Τ) (καΚ'οs-+"e6μοS')' κακός δρόμος, 
κακόν ταξΙδιον. 

ιιαιιο-είμων, Ο". Υ.ν. -81'0S' (xcιxos-+.eμo)· κακώς 
tνδεδυμένος, ρακένδυτος. 

ιιΙΙιιo-~ρyΙα, Τ), ποι η1:. ιiντ! Hcιx-overlcι' τό πράτ
τειν κακά. 'Εκ τοσ 

ιιδιιο-εΡΥός,6", έπ . άντ! HCΙΚOνρyo, (xcιXQS-+*Ie
γω)" ' ό κακό έργαζόμενος, ό πρόττων κακό 11 κcικo
.ργo~ Υαστήρ=φορτωμένος, φορτικός, ένοχλητικός 
στόμαχος (πρ6λ. λr.ιτ. fa.mes Improba.)· 6λ. xcιxoiie)'oS'. 

ιιδιιο-ςοία, Τ) (κακo~ + ζoίcι, ποιη1: . ιi~τΙ ζωtf)" 
ά8λιος καί έλεεινός τρόπος ζωης. 

ΙΙΙΙΙΙΟ-Ι;θεια, Τ)' ό χαρακτήρ τοΟ κακοή80υς, r'ι 
έξαχρεΙωσlς .- U κακοl τρόποι, κακός χαρακτήρ, 
κακαl έξεις. 'Εκ τ()ϊ) 

ιιΙΙιιο-Ι;δης, -S' (ΚCΙΚo' + ιJIJooS')' ό κακόν ήθος f
χων, ό έχων κακός έξεις καΙ συνη8εΙaς, μοχθηρός, 
κακεντρεχής (λατ. ma.litiosus), άν1:Ιθ. 1:ψ ενή!'Μι, η τό 
ΚCΙΧ6ηθεS'=ή κακοή8εια, κακΙα. 

ιιδιιο-θημοσύνιι, 'iJ' τό νό διαθέτι:1 κανεΙς κα
κώς τό κα8' έαυτόν, όταξΙα (ιiντΙ9. τιj\ .νθημοσv
"η). 'Εκ τοί} 

ιιδιιο-θΙ;μων, Ο", Υ_ν. -01'0S' (κcικό, + τΙ{Joημ,)' ό 
κακώς διευθετών, άτακτος, όμελής. 

ιιδιιό-δροOt;, 01'. συν'!ιΡ. -δρouς, -ov" (ΚCΙΚo' +. 
(Joe60S')" δ x~xck {JoeOcijll, ό κακολογών, όνειδίζων ιι 
J.6yoS' κακ6θeοvS'=δυσφημQτικός. ύ6ριστικός, λόγος. 

καιιο-Τlιος, 'iJ-xaXfJ -n,ος' δυστυχής, κακότυ
χος, "Ιλιος. 

ιιδιιο-ιιέρδεισ, 'iJ' αΙσχροκέρδεια, r'ι όγόπη πρός 
τό φαύλον κέρδος. 'Εκ τοί! 

KiKo-KcpIitc;; ., (HCΙHOs-+κIc?"oS')' αΙσχροκερδής, 
ό φαύλα κέρδη όποκομΙζων 

ιιαιιό-ιιναμος, 01' (Ηακο, + Η1'ήμ,,), ~ωρ. 1:όιtO' 
ιiντΙ κcικ6κ"ημοS" ό' έχων H4HdS' (1:. Ι. λεπτός, ό
σ8ενεΤς) κνήμας. 
KtKo-KpJoίa, iI (HCIHQs-+He1o,S')' κακι'ι χρΙσις. 
ιιδιιο-10ΥCω, (κcικoλ6,,0,)' όμιλώ κακως περΙ τι· 

νος, κακολογώ tIva (ώ; κοι! νί!ν), λOl1:. m_I.dIco, 
'E~ oti)το!i 

ιιαιιο-Ι0ΥΙα, ~ (ΚCΙHoλorΙιιo)' ώ, χοι! ~ί!ν, r'ι δυαΡή
μησις, τό όνειδΙζειν, δισ6όλλειν, συκοφαντεΤν, τινα. 

ΙΙδιιο-lόΥος, ο" (ΚCΙΚo' + λιfyω)' ό λέγων κακό, 
ό κακολογών; ό όνε,δΙζων, ύ6ρΙζων, συκοφαντών, 

ιιδιιό-μσντlς, -.CUS'. δ, 'iJ' ό κακός μόντις, ό μόνο 
τις KOK(jy, ό προφητεύων κακό. 

ιιδιιο-μέΙετος, ο" (κcικό, + μiλo, Τι μεUτη)' Q 
κακώς ήχών, ό πλήρης κακών οΙωνών. 

ιιδιιο-μι:τρέω, μΗ. -ήσιιο' μετρώ κακό, δΙδω κα
κό μέτρα, έξαπατώ ' κατό τήν μέτρησιν. 'Εκ τ')ίi 
ιιaκό-μετρος, 01' (ΚCΙΚo' + μέτρο1')" ό έσφαλμέ

νως μετρών. 2) Εν 'tij μιτρ,κij, στΙχος έχων έσφαλ
μένον μέτρον. 

ιι6ιιο-μηΙιίς,., (κcικοs-+μη"οS')' ό έπινοών, ό μη
χανώμενος τό .κακόν, δόλιος, πανoύ~γoς. 

ιιaκο-μΙ;της, -ov, δ (κcικοS-+μητιS')'=κcικομ'1c1ή~ 
(ο βλ. ) . 
κακο-μl'ιχΙΙνέω, μΗ. -ήσω (κcικομήχcι1'ΟS') ' μηχα

νώμαι κακό, μετέρχομαι ϋπουλα μέσα. 'Ε; αl11:00 τδ 
ιιοκο-μηχονία, ή (καχομηχα1'έω)' τό μηχανδσδαι 

κακό, ίδιοφυΤα είς τό 6λόπτειν. 
κδιιο-μΙ;χΙΙνος, ο" (κιικοs-+μηχa1'ή)' ό καl<ό μη

χανώμενος, ό έπ ,νQών τρόπους διό ν6 6λόψι:1 τόν 
άλλον, δόλιος, κακεντρεχής, 

ιιδιιό-μοιρος, ο,. (κcικo' + μοίΡ4)' ό κακι'ιν μοΤ
ρον έχων, «KαKoμoΙρης~ι ότυχής, δυστυχής, κακό- ' 
τυχος. 

ιιδιιό-μορφος, ο" (κcικόs-+μοeφή)" ό κακήν μορ-
φήν έχων, άσχημος. . 

ιιΙΙιιό-νCΙΙΙJ 'iJ (Hcιx6."ovS')' τό νό διάκειταΙ τις 
κακώς πρός τινα, δυσμένεια, άντΙθ. ' τljl .ιίνοι., 

ιιΙΙιιo-νoμfσ, iI' κακόν σύστημα νόμων, KCΙΚόν 
πολΙτευμα, κοκι') διaκυ(3tρνησις. Έiι iOϊJ 



486 ιισιι'νoμoς-ιισιιouρyIσ 
Ρ 

κδκό-νομος, ο" (ΗαΗΟ, + ,,6μοι;)" ό κακούς νό
μους έχων, ό κακώς διοικούμενος. 
κδκό-Υοος, ο,,' OU'I'!Jp. -YOιtς, ·ov .. , πληθ. ΗαΗ6,,0, 

(HαΙCO, + ,,60'>' ό κακώς διατεθειμένος, δυσμενής 
(ιίντΙθ. τφ w"ov,> 11 δυσηρεστημένος 11 έXθΡΙKQζ δια
κεΙμενος πΡός τινα, κακενΤΡεχής.- ΠΙιpi:ιιθ. ΗαΗΟ
"οvστεeο" -"οίιατα το,. 
κσκ6-νυμφος, ο" (ΗαΗΟ, + "μrprι)' KαKQς νυμ

φευμένος. - ΙΙ ώ~ ο!}σ, d ~αΗ6t'Vμφο, = ό κακός 1) 
άτυχής γαμβρός. 

κaκό-ξι:νος, Ο", Ιων. -ξι:ινος (HαHo~ξέ"oι;)" ό 
φιλοξενών κακούς φιλοξενουμένους, «6 κακών ξέ
νων ύποδοχεύς» (Σχολ.) - ΙΙ ό δυσμενής πρός τούς 
ξένους, ά>ενος, άφιλόξενος. 

ιι'κο-ξυνι:τος, ο" (ΗΙΙΗΟΙ; + ξv"ετ6ι;)' ό συνετός 
μόνον εΙς τό κακόν. 

KiKo-niICIa, Τι (Hα_nα8-ή,)' τό πάσχειν . κακά, 
δυστυχΙα, όθλιότης. 
ιιδκο-ησΙΕω, μΗ. -ήαω' πάσχω κακό, ύποφέΡω, 

δυατυχώ 11 εύρΙσκομαι έν KαKιj καταατάσει. ΈΧ τοίί 
ιιδKo-ηδΙΉC;, έι; (Η_ΗΟ, + nα8-εΙ" 1:0U πάσχω)" ό 

πόαχων κακό, 6 δυστυχής. i 

κδιιο-ηάρδcνος, ." (HC7.HO~nαe""'"oIi)" άτυχής 
παρθένος. 

κδιι6-ηστρις, -acJoi, δ, Τι (ΗαΗο,+πατήe)' 6 έχων 
δαημον πατέρα, 6 έξ άσήμων καταγόμενος, ό τα
πεινi'\ς κατα'(ωγίϊς, ιίν1:Ιθ. τψ εiίπατeιι;, 

ιιδκο-ηΙνίις, έ, (ΗαΗΟΙ; + πι"οι;), 6 πλήρης άκα
θapσιών, ρυπαρός, βδελυρός. 

ιιδιιο-ποιCω, μΗ. ·ήαω (ΗαΗοποι6ι;)" ποιώ κακό, 
ε1μαι κακοϋργος.- ΙΙ μ.6,. βλάπτω, καταστρέφω, 
έρημώνω. 'E~ ιι~τoίί 1:ό 

ιιδκο-ηοιίσ, Τι (ΗαΗοποιι!ω)' τό πράττειν τό κα
κ6ν, κακή πρόξις D Βλάβη, φθορό. 

ιιδιιο-ηοιός, Ο" (ΗΙΙΗΟΙ; + ποιέω)" ό πρόττων τό 
κακόν, (κακοποιός», βλαπτικός, βλαβερός. 
ιιδκό-ηοτμος, ο" (ΙCαH,)Ι; + π6τμοι;)' κακότυχος. 
ιιδικό-ηους, δ, -fι, -ov", ϊ~ν. -ποδοι; (ΗαΗος+ποίι,)' 

ό fXWV κακούς πόδας, ό άδύνατος (άσθενής) είς 
τούς π6δας 11 ό μή ταχύς. 
KδKo-πρCίyέω, μελ. -ήαω (HIIHO~neιiyo,)' εΤμαι 

ότυχής, δυστυχής, δυατυχώ 11 άποτυγχάνω είς τινα 
έπιχ:::ίρηαιν. '1<:; (t'Jτου τό 
κδκο-πραΥία, ~ (ΗαΗοπeαΥcω)' \]πο.τυχ/α, κακο, 

τυχία, δυοτυχΙα. 
κσκο-πράΥμων, ο", Υιν, -0,,0, (ΗαΗος+πeαΥμα)' 

ό πράττων τό κακόν D βλαβερός, έπιβλο6ής, σκαν
δαλοποιός. 
κσκό-πτι:ρος, ο" (ΗαΗΟ~πτ.e6,,)· 6 κακάς (ό

δυνάτους, άσθενεΤς) πτέρυγας έχων Ι μ1:φρ. 6 κακά 
ΠΡοοιωνιζόμενος. 

KδKO-ρρι1iφίσ, Τι (ΗαΗο~eάπτω)" μηxανoρρaφ/α, 
σκευωρΙα, κακοβουλΙα. 
κδκο-ρρήμων, ο" (HIIHo~etίμII)' 6 λέγων τό 

κακόν, ό χρησιμοποιών κακούς λόΥους.- • 6 προ
λέΥων, προμηνύων, τ6 κακόν. 
κδκο-ρροθέω, μΗ. -ήαω (ΗαΗο,+e68-0Ι;)' κακο-

λΟΥώ, λοιδορώ, όνειδΙζω, έξυβρΙζω, τινά, .. 
κδκ6-ρρυπος, ο" (Ηακοι;+evπο,)' λ!αν ρυπαρός. 
Κ. -ΚΟΊ, ή. ό,,' κακός, άνάξιος, κακός είς τό 

εΤδός του 11 άσχημο<;, ώ; ιiντΙθ. τφ κιιλοι; (=ώραίος). 
2) κακός είς τήν τέχνην του: Ηακό, ά.1ήτης = ά
θλιος έπαΙτης 11 δειλός, άνανδρος (πr- βλ. κάκη)· 3) 
ό ταπεινής καταΥωΥης, άσημος, «πρόστυχος». 4) 
ίν ijetx!j ίνν. κακός, άΒλιΟζ, φαϋλος, πονηρός. 5) 
έπ! π~yμάτω'l , κακός, προξενών κακά, όδυνηρός 11 
ίπ! "ίaινων, ούχί αίσιος, δυσμενής, κακά προοιωνι
ζόμενος Ο ίπ! λόrwν, κακός, ύβριστικός, αίσχρός. 
υ ώς οίιο. ~o κακό". ~ιi καΗά' δυστυχΙα, συμφορ.ά 11 
ώα. λύπη, ατενοχωρία, βάσανος, όπwλεια, ζημΙα 11 
lσο . cωμ.aτιιιfι ελά6η . 2) έν ήθικί) έ 'ιν., το ΗαΗό", 
ή αίσχρότής, ή φαυλότης, καl(ή πράξις; κακό" τι"α 
ερδει,,= τό πρόττειν κακόν εί~ τινα.- ΟΙ ~C(θμ(jΙ 
συΥχρ!σεω, : ιΧνώμ. συΥ:ι.ρ:τ. Ηακίω", ο", - ΙΙπερθ. κά
Ηιστος. '1. ο,,' άltcιι: 'l τΩCιν ομως ώς It(t::-cιι:OettχιX Υ.α.! 

τ" : χε'eω" - ;ιεleιστοr. ηασω" - ηκιατος.- ιν έν 
cιι<ιθέοε: ίΠΙΤΙ!'ί': τήν Ινν. του 6' συνθΙ1:ιχοσ, Ισo1:υνcιι· 

μο[lν πρό~ 1:ό &Υα" (λCΙΙΤ. nimis) n ουνΥιθω;; δμω; - προο
θΙ1:ει μΙ(tν πιιρdπλεuρον !νν. -ri'j;; ~uotuxI(t;; (= δvιι. 
λ(tτ. maIe-): καΗο-πι,,?7.. ΗΙΙΗ6 -πι"ος 11 ένΙοτι δη
λο! μιχρόν 6(tθμόν !διότητ6;; 1:ινος : καΗ6-ΠΙιJτοr. Ηα
κ6-δοξος U ~λλOΤβ χεtτC(ι ιίν1:Ι τoίi άπλ~ίi έπιθ.: ΗαΗΟ. 
ίλ.ιο, = HαΙC" 'Ί.1ιο" . 
Έτυμ.: ,.ακ6,' ΗΙΙκη (βλ. λ)' ΗαΗία' Ηακ6"η,

Ηα,.6ω· ΗΙΙΗΙζω' Ηα"ίι"ομιιι' αΤΟμΩΗά"η (6λ. λ.) 11 πι
θotνώτ. a!V(tI λ~~ι~ 1:i'j;; νηπι(tχi'j~ ΤιλGχΙ(t;; χotί ~πoμίνω; 
Ξ!νιιι συΥΥ. πρό, 1:ό ΗάΗΗη. ΗΙΙΗΗάω (6λ, λ, λ . , πρβλ. 
χ(tΙ τό νεΟϊιρμ. gegga ( <<pouah !») . χ(tτσί 1:tv(t; ΗαΗΟΙ; 
(*q~q6-s "ι/ναιι ουπ. 1:oΤ~ Ηι!Υ_' (=πεινζι), ΗΙΙΗ-ι8-;'ι; 
(= πειναλέος), γΟ1:θ. huggrjan (πεινώ), παιλ-Υερμ. 
hungar (ϊι:;μ. hungern=πεινώ,_ πιιλ-Νοrr. hungr (πεΤ
να), λιθ. kankά (πόθος, όδύνη), πρ6λ. ΗαΗα=δυaru· 
χ/α .- • Αλλοι ουσχιτΙΙ;ουσι 1:Gi: Ιλληνιστ. Ηη"ιίς (&πΙθ. 
= 6λa6ερός , π . χ. Η"Ηας d.1ώπηξ), ΗηΗΙΙζω (= ύβρΙ
ζω), πρ6λ. Ήσυχ. _HηHαcJε,' .1oaooec'i, x.1ιrυάζει". 
&.τιναι ιι!ναιι ouyysvi'j πρό, 'l:i: Q(tvoxp. kakhati Ιλλ. 
ΗαχΙΙζω, λotτ. cachinno (γελώ), πιιλ-ϊe~μ. hυοh(χλέυ· 
ααμός).- Ο!}χΙ όρθως συνισχετΙσθη πp6~ τό !(t!t. 
kasu- (μικράς).- Συπ. ώσ. a!vott 1:Gi: Ηαυ,,6,. XIIV

eoS" (=κακ6ς) (ΙSλ. λ. λ.) ώ~ Xot! τιΧ δμόρριζi τω'l (ϊ~τθ. 
haυπs=ταπεινός, πotλ-γερμ. hδnί=περιφροvημέ\ιος, 
λιττ. kauns=aToxoς) E~ [(tJt. ρ. qau- (~x;.) δνειδ:>ς! 
λιθ. kuvetis=~xw δνειδος). 

ιισKo-σιιι:AΉC;, iS" (ΗαΗος + αΗ':.10,)· ό fXWV κακά 
(όσθενή) τά σκέλη, 
κδκο-σιιηνής, ές (ΗαΗδι; + ιικήνος)' ό έχων κα· 

κόν, άθλιον, σΗήνοι; (τ. Ι. σώμα). 
KάK-OoμOIί, ο" (ΗΙΙΗΟΙ; + dαμή)' ό έχων κακήν 

όσμήν, δύσοσμος. 
κσκό-σπΑαΥχνος, ο" (ΗαΗΟΙ; + απλάΥχνον)' δει

λός, 5νανδρος. 
κδκο-σπορία, t. (HIIlCd~an6eoS')" δ κακός σπο

ρητός, κακη σuYKOμιδη. 
κδιιο-στομέω, μιλ. ·ήσω' κακολΟΥώ. 'Εκ το!ί 
κσκό-στομος, e" (κακo~στ6μα)' ό κακολΟΥώνl1 

δυσπρόφερτος. 
K~Kό-στρωτoς, ο" (ΗαΗΟ~.τeώ"t'Vμι)· κακώς έ

στρωμένος, πλήρης πτυχών. 
καιtο-σύνθcτος, ο" (HαHό~αν,,""'τoι;)' ό κακώς 

συντεθειμένος. 
κaκό-σχοΑος, ο" (HαHO~αxo.1ή)· 6 KαKWς δια

θέτων τόν χρόνον τi'\ς σχολι'\ς 11 δθιν, όκνηΡός, ό
δρανής.- ΙΙ Ιν!:;ϊ. Ηακ6αχο.10Ι π"οαι = δνεμοι κα
τατριβοντες τούς άνθpώπαuς έν όπραξΙςι (6κνηρ/ςι), 

κσιιο-τcχνΙ:ω, μίλ. -".ω (Ηιικ6τεχ,,0,γ χρησιμο
ποιώ κακάς τέχνας (τεχνάσματα), φέρομαι δολΙως, 
ένεργώ κακώς (πανούΡΥως), λ(tτ, maIitiose ago. 
Έ~ It~τoυ τ6 

κδκο-τcχνίσ, Τι (ΗΙΙΗοτεχ"έω)' κακη τέχνη, r'I 
χρησιμοποΙησις δολrων τεχνασμότων, δολιότης, 
πανουΡΥία 11 χυρ. πλασΤΟΥραφΙο, κατόχρησις. 

Kι1iKό-ΤΣXνoς, ον (κακος + τι!χ"η)' ό κακάς τέ
χνας (δολιόΤ'1τας) μετερχόμενΟζ, πανοϋΡΥος, πο-
νηρός. 2) ό κακώς τετεχνασμένος. 
κακότης, ''1''0" fι (Ηακός)' κακός χαρακτήρ, ποτα

πότης, άχρειότης, όνανδρία (ώ;; τό "άΗη).- ΙΙ ήθική 
κακ/α, φαυλότης, μοχθηρΙα, ποταπότης.- ΙΙΙ κακή 
κατόστασις, στενοχωρΙα, κακοπάθεια, «βάσανα» • 
. κδκο-τροπΙα, Τι' κακοl τρόποι, fξεις, μαχ8ηρό
της, κακεντρέχεια Έχ 1:0ίί' 
κακό-τροπος, ο" (Ηακοι; + τeόπο,γ ό κακούς 

τρόπους έχων, μοχθηρός, δύστροπος, κακόβουλος, 
κακοήθης. 

κσκο-τίΙχΙ:ω, μκλ. -';αω' έχω KOKr'lv τόχην, εΙ· 
μαι κακότυχος, άτυχος, δυστυΧώ, 'Εκ 1:0ίί 
. κσκο-τίΙχής, έ, (κακοι;+τίιχη)" 6 κακήν τύχην r:
χων, άτυχής, δυστυχής. 
κaκ-ουΡΥέω, μέλ. -ήαω (ΗακονΡΥΟ,)' πράττω τό 

κακόν, προξεν':; κακά <6λόβην), εΤμαι κακοποιός 11 
μετ' -:ι Ι τ., πρόττω κακόν (προξενώ βλάβην είς τινα, 
βλόπτω τινά 11 λεηλατw χώραν. Έ, ιx~τoίί τό 
κδκ-ουΡΥΙα, επ. ιισΚΟ-Ι:ΡΥΙ", fι (ΗαΗουΡΥέω)' ό 

χαρακτήρ τού κακούργου, τ6 πράττειν τό κακόν, 
μοχ!;)ηρΙα. κακοήθεια. ΈΧ 1:0il 



_'K-oUpyoς, έπ. ιιδΙΙΟ-CΡΥ6ς, ο" (HσHdri-·'eJIΦ)· 
ό κακό έργαζόμενος, ό πρόττων τό κακόν, κα,(Ο
ποιός, φαCίλcς, ποταπός 11 ώς 0,)0., ό KαKOCΊργoς, ό 
κακοποιός 11 ό έγκληματΙας.- 11 ό προξενών 6λά-
6rIV είς τινα, 6λαβερός, έπι6λα6ής. 

KIK-oUXiu, μsλ. -ήοω (κιικό~ + 'ΙΟΟ)' ΙΙπ06άλλω 
είς κακουχΙας, ταλαlπω~ τινα, 6λάπτω τινά. '~ 
oι!JtOij -,;ό 

KiK-ouιfa, -Ι) (κιικονιέω)' κακοπάθεια, ταλαιπω
ρΙα, κακη κατάστσσις ιι κακονχΙα xlJo"dr - ή έρή· 
μωσις τrις χώρcς. 

ιιδιιό-φδτιι;, -ιδ"" -Ι) (κακδ, + φιίτι,)' ή κακώς 
ήΧΟύσα, δυσοΙωνο;, κακό προοιωνιζομένη. 

ιιδιιο-φρδδήι;, i, (κακό, + φριίζομαι)' ό κακώς 
σκεπτόμενος, ό κακό σχεδιάζων, «κακό6ουλος», 
μωρός. Έ~ OΙ~t'GU τ? 

ιιΙιιο-φρδδίσ, -1), rων."ιι (κcικοφeaδιtr)' κακή 
cκέψ,ς, μωρΙα, όνοησΙα. 
ιιΙιιο-φρονέω, μΙλ. -ήοοο' φρoνCι κακά, εΤμαι 

κακώς (δυσμενώς) διατεθειμένος Ι εΤμσι δφρwν. 
'Εκ του 

ιιΙιιό-φρων, Ο". ΥΒν. -0"0, (κακδri-φρή"γ ό κα · 
κόν φρόνημα t:XWV, ό φρονών κακά, ό δυσμενής, 
δυσ~ενώς διατεθειμένος, έχθρικός.- 11 δφρων, ό
περ:σκεπτος. 

ιιΙιι6-χaρτοι;, 01' (κακός+χαΙρω)' ό XαΙΡWν έπί 
τοΤς όλλοτρΙοις ΚCΚ:Jίς, κακεντρεχής. 

ιιΙιιο-χράαμων, ο", YiV. -0,,0, (κακδr+χριίομαι)" 
!).ι.ιρ. ιiν-,;! κοικ"χρήομω,,' ό μεθ' ου δυσκόλως δύ ο 
ν.:ιταΙ τις νό συζ!), δύστροπος ιι κσιτ' !λλου" ό έχων 
Ισχνούς πc ρους, άπορος. . 

ιιlιι6-.0ΥΟι;, ο" (κακό, + ψέΥΟΟ)' ό μετό κακΙας 
ψ ~γων. 

κΙιιόω, μ4λ. -ώοω (κακό,)' μεταχειρΙζομαl κα
κώς, κακοποιώ τινα 11 έ1ΙΙ πρ~γμάτων, βλάπτω, προ
ξενώ 6λάβην, κατcστΡέφω.- Π~θ'ljΤ., τυγχάνω κα
Krις μΕταχειρΙσεως, ευρίσκομαι έν κακ!) καταστά· 
cει, πάσχω, ύποφέρω " εν τ~ μτχ. ποιθ. πρκ. κεκιι
κωμJ"o, =ό εΙΙρισκόμενος εΙς κακήν κατάστασιν, 
παραμορφωμένος. 
κσιιτάμcνσι, έπ. ιin! κατ-ακτιίμε"α" κατακτιί· 

"α" ιin; .: φ . τοΟ κατέκτη", ιi6ρ. β' του κατακτεΙ"ω. 
ιιάιιτΙ~c, .Π. civt! κατιίκτοι"ε, Προστ. ιi"p. 6' τ"υ 

κατ-ακτε/"ω Ι ώσ. ιiντ! κατέκτα"ε, Υ' Ιν. δρισ-,;. 
ιιάιιτcινc, Ιπ. ιiντ! κατέκτε,,,ε, Υ' έν. np't. 'tot! κα

τακτeΙ"ω. 
Kλ'K'O~ λ~τ. c"'ctus' φυτόν όκανθώδες, έκ 

τών όγKΙ 'νl ρο ΟΟν.- [ιiγν. έτυμ?λ., π:θ . προελλ. λέ
;ι., σuνΥιθ'lj δέ ~ .Ji τ?ε. Σ:Y.ελιώτ~ι,· κοιτά 'tιν~, συΥΥ. 
τφ π~λ'Υaρμ, !!cken (κεντώ)] . 
κΙιιύνω, μeλ. -ti"ro (κακό,)' 6λόπτω, φθεΙρω.

Ποιθ'ljΤ., φέρομαι κα:<ώς, δεΙκνυμαι κακός ~ έιτ! στρσι
_ιωτω'l, δυστροπώ, στασιάζω, σηκώνω όνταρσΙαν.
n έξυeρΙζω, βλασφημώ, μέμφομαι.- Ποιθ'ljΤ., όνει
δΙζομαι έπιπλήττομαι. 

ιισιι-χcϋaι, έπ. ιiv't! καταιέαι. ιiπρφ. c!op. (1.' τοίί 
χαταχέω. 

ιισιιως, έπ!ρ. του κακό,· ώ, κοι! ν6ν,- 2) μετό 
δυσκολΙας, μόλις καΙ μετά βΙας U συΥΚΡ' Χιίκιο", 
(ιπ.ρθ. κάκ,οτα. 

ιιάκωσις, -εω" -Ι) (χακόω) ' κακή μεταχείρισις, 
κακοποΙησ ις, φθοι::ά, 6λά6η " δυστυχΙα. 

ιιδιιώτcρoc;, ίπ. συΥΚΡ. του κακό,· πρδλ. κακ/ω". 
. ιιδAδθfσιιoς, δ, ΙΙποκορΌ _ου κιίλα1Jo,' μικρός κό
λαθος. 
ΚΑ' λΑ.ΟΙ, δ' cΊι, κοι! νυν, κάλαθος, πλεκτός κό

φινος, λ(l.'t. c",l",thus.- 11 όγγεΤον πρός ψύξιν Cιδα-
. τος, ψυκτήρ (<<παγωνιέρα») 11 ώσ. εΤδος κούπας, πο
τηρΙου. [fι συΥΥ'- πρός τό χλώθ-ω .Ινιχι λΙοιν ιiμφΙΙSo· 
λο, (δλ. κοι! Ιν λ . xιίλωr) , eιόι -,;ό "ρμοι "ill!1Jo, δλ. Ιν ' 
oυνcoν. λ. "νΡΥαIJo,]. 
κΙΑάΙνος, η, ο" (κοι! xaUdt"or)' δμοιος πρός 

ιιάλαϊ" (δλ. λ.) κατό τό ' χρώμα, ό έχων χρώμα κυ
μαινόμενον μεταξύ πρασΙνου καΙ κυανοΟ" ό μετα-
6λητoCΊ )(ρώματος. Έκ _οίί 

ιιάΑσΙι;, δ (κοι! κιίΙΙαί',γ πολύτιμος λl8oς, χρώ
ματος πρασινΙζοντος κυανοΟ, χοιν. «περουζές., 'ι 
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χοιτ' !λλου, χρυσόλιθος. [ΟΚΟΤ. Ιτυμολ.· πιθ. e.V'I ).. 
(κίντρον noιpoιymyfj, -Ι) ΠιιρσΙσι)]. 
ιιΙAΙμσlσ, fι (χαΙάμη)' εΙ:5ος όιφ!δος. 
ιιΙ1ΙμcUΤΊΙς, -ov, δ (κάλαμο,)' θεριστfις.- 11 ά(

κιστρευτής, όλιεύς. 
ΚΑ V λλ,νΜΗ, -fI. στέλεχος στάχυος σ/του, λιχτ. 

c",l",mus, stlpul", n «καλαμΙδ,.. όλιέως.- 11 καλαμών, . 
όποκαλαμ!ό ιι μτφρ. ΙΙπόλοιπον, λειψανον, cόπομει
νόρι» , έρεΙπια ιι μτφρ. έπ! Υίρον-,;ο,: κcιλάμ"" Υι ο' 
ιΙίομα, εΙOOρόω'tlτα Υ,,,ώακε,-=ήμπορεΤς, νομΙζω, νό 
καταλόβr:\ς (τΙ ημουν «στό νΚιτά μου») 6λeπων 
τήν καλάμην (τ. Ι . τό ΙΙπόλειμμα της νεότητος). 

ιιΙΙδμιι-τομ'σ, -1)' τ6 τέμνειν (κόπτειν) τός κα-
λάμας σΙτου, ό θερισμός. ~Eκ το[) . 

ιιΙΙΙμιι-τόμoc;, ο" (καΙάμ" + Τ8μί,,)' ό κ6πτων 
καλόμας σΙτου, θεριστής. 
ιιδΙΙμιι-φδΥος, ο" (κιι1ιZμ"+φa)'εϊ,, τοll ΤΙ.)' 

ό κατατρώΥων (κατα6ιβρώσκων) καλόμσς σ/του, 
τ. Ι. ' ό θερΙζων αύτός. 

ιιΙΙΙμιι-φόρoc;, ο" (κα1ιΖμ,,+φέρω)' ό φtρc.ιν κο
λόμην Τι ράβδον (ώ. σύμ~oλoν Τι σύ'lθημ~ Ο'tοιοιοιοτοΟ). 

ιιΙΙσμίνδιι, -1), κοι! καλιίμι"IJo", δ (ιιαΙδr+μl"θα)' 
μΙνθη, «μέντα .. , εΙδος π.6ας. 

'Eτvμ,: xαλαμΙ,,1hι < καλαμo-μl"lJ.η, -μι,,(J.ο~ (IJI& 
συΥκοπ1)ς μι/!; συλλ . )· πρδλ_ μΙ"θα, -η, '0,' xoι't' !λ
λου, ΠΡ6κει'tοιι πιρ! τοίί προιλλ'ljV. πρ?σφύμοι'tΟ" -in'h
(π;:οδλ. Κόρ-,,,-lJ.o,) προοχsκολλ'lj!Lέν?u ϊιτ! !οιπ. λ. κcί · 
Ιαμο,. 'E~ oι~τoυ τό 

Kil4!iμfvIIoς, δ (καλαμl"lJ.η) , κωμικόν δνομα 
βατράχου. 

ιι4!iΙδμrνος, ". ο" (κιίλαμο,γ ό κατεσκευασμένος 
έκ καλάμου. 

ιι4!iΑ4!iμίς, -/δο" tι (κιίλαμο,)' τό «Kαλαμlδι. όλι· 
έως 11 ίξευτικ6ς κάλαμος. . 

KΙA~μΙσl(oς, δ , (ιποκορ. του κιίλαμο,. 
ιιδl4!iμίτις, -,δο" Τι (κιίλαμο,)' εΙδος όκΡΙδος. 
ιιδΙδμόcις, εοοα, ε,,' ό έκ καλάμου R καλαμό-

Βοοα Ιαxα=~xoς διό καλαμΙνου αύλoCί παραγόμε· 
νος. 'Εκ τ,,[) 

Κλ· λλ vMOI, δ (λσιτ. c",l",mus)' κόλαμος, «καλό
μι», λσιτ. "'rundo " βέλος έκ καλόμοο 11 aύλ~ καλό
μινος 11 γραφlς έκ"καλάμου ιι cψαροκόλαμοι;-;- 11 
Υι·ιικως, δρος διό κάθε φυτόν, τ6 "ποΤον δεν εΤναι 
οστε θάμνος οϋτε ~δένδρoν. 

Έτνμ.: κάλαμο, <*kolemos' ~αλάμrι (τό λΙΧτ. C.
I",mus, ε; ου _ό Υσιλλ. c",l",f κλπ., κοι! τ6 ο-.ιινοκρ. 
k",lόm",-h = εΤδος όρύζης, γΡαφ\ς .Ινοιι IJcίνaιοι 
έκ τη,' ·Ελλ'ljνικ~ω . Π:,ο6λ . λοιτ. culmus «*kole
mo-s), ποιλ-γaρμ. h",lm, h",I",.m, ποιλ-Νοrr. h",lml" 
ιiHλ·σ~~. he",lm (καλάμη όχύρου), ποιλ-άλοιυ. 'Ι.!Γ. , 
ιτα:λ·πρωσσ. s"lm. (δχυρον), λ.ττ . salms (κόρφος 
όχύρου). 

ιιδΑΙμο-στcφι\ς, ι, (κιίΙιιμοri-οτέφco)' ό έΘτεμ
μένος (KεKαλυμμένeς) διό καλόμων. 
ιιδΙΙμό-φδΟΥΥος, ο)' (χιίλαμο,+φδΙΥ)'ομαι)' ~

χος (Τι μέλος) έκπεμπόμενος (παιζόμενον) διό σύ
ριγγος κατεσκευασμέΎης έκ καλόμου. 
κσΑάσίρις, -,ο" Τι ' ένδυμα αlΥυπτιακόν 8uσa

νωτ6ν (φέρον γDρον άπ6 «φούντες?, ιiπό κροο
ooύ~.- [Τι λ . φ(ΧΙνετσιι Αίγuπ'tι~Υ. iι. π,,~λ. Ήσυχ . • κα
Ιιίο,ι",' χ,τώ" πλαnJοημ/?S'»=).οιτ. 1",licI",vius, π?ΙSλ, 
ώσ . Kαλαoιρ,~,=μΙα τών ύποδιαιρέσεων της φυλr')ς 
τών πολεμιστών έν Alyύπτ~] . 
ιιδΙσϋρο., -οπο" t,. ποιμενική ράβδος (<<όΥκλΙ

τσα»), δι' -1), iTt(Xveq;.pov εί; ,ήν ιiΥaλ'lj'l τόι j~ oι!J-,;fj, 
πoιρικκλΙνoντ~ Ι;ο:!χi)μ(!:'tοι (π;:.ό6~τ~ κ.. ιi.). 

Έτvμ.: κοιλαvροψ < *καλα-vι?οψ ( *Feon-, πρ~λ. ld
παΙ0", eαπίr (=βέργα), eοπή, 6έπω (6λ. λ. λ.)' τ6 
οι' ουνθ . χοιλα-: σοινσκρ. l;alά-h (ρόβδος, κέντρον) 
κλπ: 6λ . κ;;λο". 

ιιΙΙέcσιi:ον, !ιιιν. πρτ. 1:06 καλέοο' έπ. Υ' 'ν. μία. 
πρτ. κα1.έΟΚΒΤΟ. . 

ιισΙέοντι, -!ιωρ. civ.! καλέονο" Υ' πλ'Yj8. τοσ χ:α1.έοο, 
ιισlέσCΙς, μτχ_ CΙoρ. οι' του καλέω. 
ιισlΙσHΔC, δ' πλ'Yjθ. llpoa't. μeσ. ιioρ. (1.' τοσ κσ1.έoJ, 
ιιάΙcσσσ, Ιπ. c!op. οι' ,05 xaliwf 



488 IιalcuvTaI-IιάAlIμoς 

ItalciivTaI, δωρ. ιiντΙ κα.10;;I''&'αι. 
ItalCiiVTO, ίπ . χιχΙ δωρ. ιivτ! lκα.10;;ΙΙ&"Ο, Υ' πλ'ηθ. 

πΙΧθ. πρτ. τοϊ} κα},έω. 

ΚΑ .... λΕΏ· Ιω~. πρτ. x~.1έ~σκol' .. ~ε~. xα"'έ~ω, ,ιω~ . 
χιχΙ iIt. κα.1έω, α.ττ. χαλω' α.6ρ. α. εκαΜαα, επ. εκα
.1εααα Τι κάλεααιι' πρχ. Χέκλ'7χα (ιivτ! χεχάληκα).
Μίσ. μ_λ. χσλέαομαι, ιiττ . χαλοίίμαι' ιiόp. α.' lκα
λεαάμ'7'" ΠΟΙ'ητ. χσλeαα:ίμηv.-Πα.θ'ljΤ., μίλλ. xληι'J.ή
αομαι, ΤΗ&λ. μιλ. ΧΣΧλήαομαι' ιi6p. α.' IΧλήΟοηιι' 
πρχ. ΧέΧλημσι.- Ι καλώ, φωνάζω Il.προσκαλώ, συγ
καλώ U μετ' ιiπρφ. (προσ)κολώ τινα νά πρόξr:ι τι. 2) 
προσκαλώ τινα είς τόν 01κόν μου πρός εύωχΙαν Τι 
άπλώς πρ6ς δεΤπνον (λι.ι: •. vocare ad coenam). 
3) έπικαλοΟμαι τούς 8εούς. 4) ώς; διχι.ι:νιχΟς; δρο;, 
ίπ! δικι.ι:σtοi} , καλώ, προσκαλώ, τινα ένωπιον τοΟ 
δικαστηρΙου U το μ5σον ίπ! .ου ivciyov.o •• χαλοίίμα; 
'&'ι_=έγκαλώ τινα ένωπιον τοΟ δlκαστηρΙου, τόν 
ένάγω εΙς τ6 δικ. (λι.ι: •. vocare ίπ jUS).- • καλώ 
τινα 6νομαστικώς, άπευ8ύνομαι πι:;ός τινα διό τοΟ 
όνόματός του 11 Υινικω; , όνομάζω τινά : χαλ.,,, '&'ι .. α 
'nΙΧληαιr-=καλεΤν τινα διά παρωνυμΙου.- Πα.θ'η' " 
όνομάζομαι, καλοΟμαι, λαμΒάνω δνομα 11 χαΙ ίν .φ 
πρχ. χέΧλημαι - Ιχω όνομασ8η, έχω λάΒει όνομα, 
φέρω δνομαlΙδ πι.ι:θ. ίν. σιιχν:Χ ίσo~ιινι.ι:μεΤ π~o; το εΙμί: 
'&'fίcJ. .μΑ .. Heeoι1w nIo,&,Ii xa"e,ra, =- αύτοl ε1ναι ΟΙ 
έμπιστοι σύμβουλοι τών Περσών. 
Έ"μ. , xαUφ' xaλ';'&'CUe' ποι'ητ. dμο-χ"" (βλ. λ.) ' 

χ,χλ';οχφ (ΙSλ. λ.): λι.ι:-ι:. C&IO (=συγκαλώ) = λεττ. 
ο 

k&lut - φλυαρCι (ιiλλιk πι.ι:λ -Υιρμ. h&IQn, hοlδn=καλώ, 
νΙΟ-Υιρμ. herbeihοΙen=φέρw πλησΙον μου, Ιχοιισι δα.
OLxijv Ινν. τΥιν -ι:oίl σύρείν, βλ. χιχ! χάλω», ·Ομβρ. k&'Γ'eΙu 
(Προστ.-C&I&lο), λι.ι:-ι:. clίimor, clίimQ, clίiruS, nomen
cl&lor, CI&SSIS «*gI&d-ti-s έχ τ"ίί ίχΤ5Τ. θiμ. *gelίi-d 
h τφ Αλλ. xΙΛcι&" ΙSλ. λ.)' πρΙSλ. σι.ι:·/σχρ . usίi-ka"a-h 

(πετεινός), Ιι.ι:π. *q&Iίi-, ·qe((e)- εν τψ πιχλ'-Υιρμ. heΊ 
(6 r'ιXών κα8αρώς), νΙΟΥιρμ. hell (ήχηρός, διαυγής, 
λόμπων> (πρΙSλ. λι.ι:τ . clίirus), πα.λ-Υέρμ. hellan (άντι· 
λαλώ), μισ-Υιρμ. h&1I (~xoς), πι.ι:λ · ΝΟΓΓ. hiala (φλυ
aρQ), Αλλ. χΙλα&" !ι.ι:π. *q(e)lem- ιiν 'tlj\ ιiyyλ ·σα.~ . 
hIImm_n, hlymm_n (άντηχώ) κλπ., οι.ι:νοκρ. krόnd&lί 
(φωνάζω, 6ρυχώμαι) κλπ. 

ιιΙλήμcvαι, ΠΟΙ'η't. ιiντΙ χα.Μϊ", ιiπρφ. τoίl χσ},έω. 
ιιδλήτιιι;, δωρ. χι.ι:! ιiττ. ιiντΙ χ""ήr". (8 6λ.). 
ιιΙλήτωρ, -oeo" δ (χσ,Uω)' ό κήρυξ, ό καλών, 

συγκαλών, φωνόζων (λατ . c&lo1lor). 
ιιΙλΙά, !ων. -ι/t, '1ι (xιiλo .. )· ξυλίνη κατοικΙα, κα

λύΒη, 8αλαμΙσκος πλοΙου n άπ08ήκη γεωργοΟ, ,..,ι
τ080λων Ι φωλεό πτηνοΟ 11 ξύλινος σηκός περιέχων 
δναλμα. _ 

'Εννμ. , xαλιιl «klI-)" "αλιιl, (ΙSλ; λ,) χα,,;διοl" 
(fιποχορ. τoίl χαλιά)' πciν-ι:ι.ι: τι.ι:ίιτι.ι: ie Ιι.ι:π. ~ . Rel (κρύ· 
πτω) 'ν τ, λι.ι:τ. occuIo (πι.ι:λ-ιρλ. cellm), 9αll. celu 
(tfj, oιu~fj, σημ.), πι.ι:λ-ΥΙρ'μ., πι.ι:λ-σι.ι:e-, ιiyyλ-σι.ι:; . helan 
. (KρύΠΤW)' πρδλ . χιιρ. Υο-ι:θ. hulundi « !ι.ι:π. "klIQtt, 
μ-ι:χ. 8ηλ.) (=σπήλαιον). Υοτθ .. πι.ι:λ-Υ5ρμ. huljo1n (κα 
λύπτω)' '1ι !σχιι;;ιk ει.ι:ΟμΙ. -ι:oiί θίμ. ίν 'tIji λι.ι:τ. ce1o, 
αι.ι:νσχρ. c;ala (καλύΒη)' βλ. 'ν χαλvn'&'ω, xsλvιpo,. 

ιιδλΙάς, -ά&>, '1ι = κα"ιά (8 βλ.). 
ιιΙλινδCομσι, πι.ι:θ'ηΤ ., μΒ,ιΣ μίσ. μΗ. χαλ, .. δήοο

μαι·=&λΙ7.uΟμαι (8 ΙSλ.), χνλι .. cJCομαι (8 ΙSλ . )· κυλΙ
ομαι, περιτυλΙσσομαι 11 μ-ι:φρ., ουνεχώς άσχολοΟμαι 
περΙ τι, διέρχομαι τ6ν καιρόν μου μέ αύτ6.- [δι' 
i'tιιμολ. ΙSλ. xνλl .. δcu], Έ~ ι.ι:~τoίϊ το 
ιιΙλινδήθρα, "ι=άλ, .. δήι'J.ιισ· τόπος έν ~ ΟΙ Τπποι 

έκυλΙοντο μετά τήν έκγύμνασΙν των. 
ιιάλλαια, t:i' τά σαρκωδη τοΟ πωγωνος τοΟ ά

λέκτορος, κοιν. cχαχλάλια» λι.ι:τ. pale4 U ώα. τά ού
ραΤα πτερό τοΟ όλέκτορος. 
Έηιμ. , ~xo't. 'τιιμ~λ.· {σω, lκ -ι:ινο; *καλα-, συΥΎ. 

τφ !ρλ. callaire «*k&lsίίrίο-s=σιγοΨι8υρΙζω) χι.ι:Ι τφ 
1\ι.ι:λ-πρωα. kallZίi, kelsίii (άντηχώ), πρβλ. tλλ. χα"έω' 
πciν-ι:ω; πρ'πβι ν:Χ ιΙνι.ι:ι πι.ι:ρciΥωΥον ΡΙΙ;;'ης; ΙΙ'ηλOό~η; 
τ6ν ιiλax-ι:oρι.ι: κ~! Π8ριβχοόσ'η; το xcιλέφ, πρβλ. οι.ι:νοχρ. 
k&lfidhik_-h, k&lίivik&-h, USίik_I&-h (=ctji-xcι .. cf,_) 
-tlUιR'ΩJρ' • 1I:ρΙSλ. ΧΟΙΙ iν -~ιτρ. iIti1J. χσ1σfr-15ρνι,. 

Iιal-lcinu, ίπ. ιiντΙ Ησrα:Ιεlnω. 
ιισλλι- ώ. πρωτον σιινθετιχόν πρr,οθaτει ,iJv εννοια.ν 

τοϊ} ι1ιfιzΙoιι είς; ,iJ'/ lννοιι.ι:ν τοϊ} 6' σιινθετιχοίϊ ' ώσ. πολ

A:ixt. ί σοδ ιιν:χμeL προ. το έπΙθ. κσλό, σιινo~Eiίoν ,ο 
o~σ. τοίί 6' σιι,θοτ.: ιισλλίηαις = καλ'l} πσϊ~. 
ιισλλι-βλCφδρος, ο .. (χσ"λι-+ βλ.έφαeοl'γ ό Ιχων 

WρaTα Βλέφαρα Τι ωραίους όφ8αλμούς. 
ιιαλλι-βόας, -ον, δ (χαλλι- + βοή)' ό ήδέως ήχών, 

έχων ωροΙαν φωνήν. 
ιισλλI-βoτΡUς, ν, Υβν. -να> (χσλ"ι-+ Pd,&,ev.)· 6 

έχων ωροΙcυς βότρυς (πολλά φουντωτά άνθη). 
ιιαλλΙ-βωλος, 01' (χσλλι- + βώ.Ιο.)· 6 έχων κα

λήν, εCιφoρoν, γην (χιιρ. ό έχων ωραΙους βώλoν~ 
γl;ς) . 

KaAAI-ylίAIIvoC;, ο .. (χαλλι - + Υα"';νη)" ό ωραΤος 
έν τΓ.i γαληνότητΙ του 11 ωραίος καΙ γαλήνιος. 

ιιαλλί-ΥΙμος, ο .. (χσλλι- + "άμο»' ό εύτυχής είς 
τόν γάμον του. 

ιιαλλΙ-Υένεια, ή (χαλ",- + "έl'ιι>)' ή φέρουσα έν 
έαυτΓ.i (ή τεκοΟσα) ωρατον τέκνον 11 ή μήτηρ ωραΙων 
πραγμάτων (το δνομι.ι: μ~ το δποtον έπ~χα.λι.;i}ντο tiJ'l 
Δ Υ,μ'η ΤΡΙΧ χα.τ:Χ τα θ.σμοφ6ριιχ). 

Kαλλι-yiίναιξ, Υβν. -αιχο>, δ, ή (χαΗι-+ )'11",;). 
ό έχων ωραίας γυναίΚος η ωραίας παρθένους 11 ή 
όνομ . ~εν ιirιιιντ4 . -

ιιαλλι-δΙΥιις, -oν,~(xαHΙ- + δΙ"η}' ό ρέων μέ 
ωραία::: δίνας (κυκλlκ ς συσ ,τροφάς τοΟ ρ ~ύμστoς). 

ιιαλλί-διφρο:;, ο ν ( ι· + δicpeο»' ό έχων ω· 
ραίον δίφοον, ωραΤον αρμα. 

ιιαλΑι-δόναξ, -αΧ ο>, δ, "ι ' ό έχων ωραΙους δό
.. axaS (~ηλ . καλάμους). 

ιιαλλι-έλαιοι;, δ (χι.ι:Ι '1ι). ή ~μερoς (καλλιεργη · 
μένη! έλαΙα (ιiντΙθ. -ι:φ d"eIiOΙa,o» 11 ό πλούσιος εΙς 
ωραΤον Ιλaιoν. 

ιισλλι-επέω, μΗ. -';αω' όμιλώ μέ ωραίους λό· 
γους, ωραίας φράσεις, .κομπορρημονώ ιι κεχαΗι .. 
πημέ .. οι "όΥο,=κομψή φρασεολογία. 'Εχ τοί) 

ιισλλι-επής, e> (χα"λ,- + έπο»' ό όμιλών μέ ω
ραίας λέξεις, ό γλαφυρός ρήτωρ, εύφραδής. 

ιισλλ-Ιcρέω, Ιων. καλλ-ιρέω, μιλ. '';αω (χαλλ,
+lερ6I')' έχω εύοΙωνα σημεΤα κατά τήν 8υσΙαν (λι.ι:τ. 
Iilo1re, perlitare) 11 μeτ' ι.ι:Ι τ. , 8υ:Jιόζω μετά καλών 
οΙωνών. 2) έπΙ τη; θιισΙι.ι:~ , παρέχω καλούς οΙω
νούς , εΤμαι εύοΙωνος, εύμενής. 

ιιαλλι-~iίyήι;, i, (χάλλι- + ζtιrri_ι)' ό καλώς έ
ζευγμένος . 

ιισλλΙ-~ωνoς, ο .. (χαλλι- + ζώ1ιη)' ό φoρQν ώ
ραΙαν ζωνην. 

ιιαλλί-θριξ, -,&,erxO>, δ, '1ι (xcιHι· + 6eΙξ)' ό l
χων ωραίαν κ6μην, · Τι ωραΙαν χαΙτην Ο ίπΙ π~oδιt
-ι:ων , ό έχων ωροΤα (λεπτό, μαλακό) έρια. 

ιιαλλι-θίίτΕω, μ,λ. -';OCU' = χι.ι:λλιειιΙφ (8 ΙSλ.)· 
ίχ του 

ιισλλί-θϋτος, 07 (χσλ",- + {JoVCU)' ό αίσlWς 8υσια
σ8εΙς . 

ιισλλΙ-ιιαρηος, ο .. ' δ έχων ωραίους (λαμπρούς) 
καρπούς , ό πλούσιος εΙς ωραΙους καρπούς. 

ιιαλλί-κcρως, -QJro>, ii - ω, δ, ή (χσλλι- + xIea>)' 
ό έχων ωραία κέρατα. 

Καλλι-κολι:.νιι, ή' ωΡ:Jίος λόφος (τοπ08εσΙα 
πλησΙον 1ης Τροίας, έπl τοΟ Σιμ6εντος). 

ιισλλι-κόμιις, δωρ. -μαι;, δ, ή , χι.ι:! ιιαλλίιιομος, 
οΙ' (χσ"λι- +Χ6μη)' ό Ιχων Wρaίαν κ6μην, καλλlκο
μος , καλλίτριχος. 

ιισλλι-ιιρίιδcμνος, ο" ("α"",- + χeήδεμ"07)' 6 
έχων ωραίο ν κρήδεμνον (κεφαλόδΟΟμον) 

ιιαλλΙ-ιιριινοι;, ο .. , δωρ . -ιιρiίνoς (κσλλ,-+ xe';
"η)' ό έχων ωραία ν κρήνην. 
ιισλλι-λαμπέτης, -ον, δ (χαλλ,- +λάμnφ)· ό κα

λως λάμπων. . 
ιιαλλι-λΟΥέω (χαλ",- +λέΥω)' λέγω (έκφράζω) τι 

γλαφυρώς (μέ ωραΙας φράσεις).-μίσον, μεταχειρΙ
ζομαι ωραΙας φράσεις δι' εν πρδγμα (διά νά τό 
παροστήσω ωραΤον, έν ~ δέν εΤναι). 

ιιαλλΙ-μορφος, ο .. (χσλλ,- + μοeφ,;)' 6 ωραΙαν 
μορφήν έχων, ό καλώς έσχηματισμένος. 
ιιάλλΙμος, 0.., ποιη-ι:. ιiν1:! χαλό,· ώρατος. 



_σλAίνσoς-Kσllις 4.1 
~----------------------------~~--~--------~~~--~--
κσΙλί-νaος, ο" (καλλ,- + "άω)' ό καλώς ρέων, 

,ωλλΙΡΡοος. 
κσιλ'-νίκος, ο" (χαλλ,- + ,,{χ'1)' ό ώραΙαν νΙκην 

νικήσας, ό ένδόξως θl;Jιαμ6είισας. - 11 ό έπιστέφων Τι 
έξυΨών τήν νΙκ ην 11 τό κcιλH ν,κο"= η δόξα της νΙκης. 
κάλΙιον, o·}~. τοο χα,ιΜω", σΙJγΚp. 1:0U χαλό.· έν 

χρΥ,σει Υ.7Ι (σ; ίπΙρ.=ώραιότερα, « πιό καλά». 
ΚσΙΙι.όπη, ΠΟΙΥ)1: . ΚσΙΙι-6πcισ, 'Ιι (χαλλ,- + οψ)' 

ή πρώτη έκ τών έννέα Μουσών' κυρ. = ή ώραΙαν 
φωνήν έχουσα. 

κσΙΙ'-πσιι;, -πcι,60., δ, 'ij' ό ώραΙσυς πατδας (ώ· 
ραΤα τέκνα) έχων .- U = παλη παί.=ώραΙα κόρη. 

κσΙΙι-πάρlιιος, ο" (καλλ,- + mιeε,ά)' ό ώραΙας 
παρειάς έχων. 
κσΙΙι-πάρ8cνος, ο,,' ό έχων ι:..ραΙας παρθένους 

(&Υ)λ. νύμφας) . 

κσΙΙι-πέδίΙος, ο" (χαλλ,- + nέ-',λo,,)' ό ώραΤα 
πέδιλα φορών. 
κσΙλί-πcπλος, ο,,' ό φορών ώραίον πέπλον 

(γεν. καλά έ νδ::Ι μα τα, κυρ. επ ! γυναικών) . 
κσλλι-πέτηλος, ο" (καλλ,- + πέτηλο,,)' ό έχων 

ώραΤα πέταλα, εvπέrα,ιος, έχων ~'I'jλ. ώραία φύλλα . 
κσλλί-πηχuc;, v, γδν. 'εως' ό έχων ώραΙους πή

χεις (t'ljλ . 6ραχΙονας τών χειρών). 
κσλλι-πλόκσμος, ο,, ' ή έχουσα ώραΙους πλοκά

μους. καλλΙκcμος. 
κσλλί-πλουτος, ο,, ' ό έχων καλόν πλοΟτον (1:.!. 

πολύν πλοϋτον, ό 6αθύπλουτος). 
κσλλί-ηολιι;, -.ω$, 'ιι ' ή ώραΙα πόλις. 
κάΙ-Ιlηον, έπ . iν τ Ι κατέλ,πο", ιi6p . 6' 1:9!! κα

ταλεΙπω' iπρφ. καλλ,nέε,,,. 
κσλλί-ηονος, ο,,' ό καλώς (κομΨώς) έξειργα· 

σμένος. 
κσλλι-ηότaμος, ο,,' ό έκ καλών ποταμών, η έκ 

καλοΟ ποταμοΟ, προερχόμενος. 
ιισλλί-ηρΥρος, ο" .(καλλ,- + πeΙΡeα) ' ό έχων ώ

ραΙαν npQpav, έπΙ πλοΙων 11 μ1:φρ. &πΙ ά.νθρώπιον, ό 
έχων ώροΤον πρόσωπον. 
κσλΙί-ηυλος, ο" (καλλ,- +.mίλη)· ό έχων ώραΙας 

πύλας (κυρ. 8Π Ι πόλεω;). 
κσΙλί-ηυΡΥΟς, ο,,' ό έχων ώραΙους nVpyouc; U ύ

περύψηλος. 
κσλλι-ηύΡΥωτο:;, ο" (χαΗ,- + πveΥόω)' = καλ

λΙπυργος, ό έκτισμένος μέ ώραΙους πύργοuς. 
κσλλί-ηωΙ0ς, ο,, ' ό έχων ώΡαΙους πώλους . 
κσλλι-ρέc8ρο:;, ο" (καλλ, - + eiE{}eo,,)' ό έχων 

ώραΤα Ξ ό καλώς ρέων. 
κσλ!. ιρέω, Ιων. ά.ντ Ι καλλ.,.ρέώ (8 ΙSλ . ). 
κσλίί-ρ , ποιητ. !Χ 'ιτΙ καλλΙ -eeoo. (Ι). λ.). 
κσλ1l-ρροος, ο", 'JUVll? κσλλί-ρροuc;, ov" (καλ1,-

+eιIro)' ό καλώς ρέων, ό ώραίον ρεϋμα σχηματίζων. 
κάλλιστσ, 6πιρθ. ίπ(ρ. τ"σ χαλώ.' πόρα πολύ ώ

paΤα . 
κσλλι-στάδιος, ο" (κα1λ,- + ατά-',ο,,)' ό έχων 

ώραΤον στάδιον. 
ιισλλιστcίον, τό (καΗ,στενω)' 6ρα6είον καλλο

νης Τι. ύπεροχης 11 έν 1:ψ πληθ. τιi κα,ιλ,ατεϊα = 1:& 
de,ατεiα=6ρα6ετον άρετης 1) γενναιότητος 
ιισΙλίστcυμσ, -ατο., τ?' τό ύπέροχον κάλλος 11 ΟΙ 

πρώτοι καρποl (01 άπαρχαί) τής ώραιότητος 11 ή προσ· 
φορά (ή θυσία) τοΟ έκλεκτοτάτου κάλλους. Έκ τοο 
κσλλιστcύω, μελ . -σω (κά11,στο.)' είμαι ό ώ

. ραιότατος, έχω τά καλλιστεΤα, Τι ~εωρoϋμαι ώς 
τοιοϋτος 11 γενικώ;, εΤμαl ό περισσότερον ώΡΟίος 
μεταξύ δλλων, έξέχω κατά τό κάλλος. 
ιισl1ι-στέφaνος. ο,,' ό καλώς έστεμμένας, ό 

φορών ώραΤον στέφανον n ίπΙ π6λιω" ή fxouoa 
ώραΙους πύργους δΙκην στέμματος. . 

ιιάλλιστος, '1, Ο", 6Πδ~θ. του κα1ό •• 
κσλλί-σφυρος, 01' (κα,ιλ,-+ σφυρό,,)' . ΙπΙ Υυνιχι

κ6;;, ή έχουσα ώραία σφυρά (ώραΙους άστρα γάλους). 
κσΑλί-τοξος, Ο", (χαλλΙ- + τόξο,,>, ό έχων ώ-

paΤον τόξον. 
καΙλί-τριχσς, ιχΙτ . πλ'ljθ. το!! xa11l80e,e.· 
κάλλιφ' ά.ντΙ κάΗ,πε, ΙΙπ . ιiντΙ κατέ1ιπε. 
κσλλι-φCΥΥήc;, έ, (κα1λ,- + φιΥΥσ.) · ό καλώς 

φέγγων 

κσΙλί-φ80ΥΥος, ο" (κσλλ,- +φ-ΗΥΥομσ,>, ό κα
λCJς φθεγγόμενος, ό ώροΤα ήχών. 

ιισλλί-φλοξ, -φ10ΥΟ" δ, 'ιι ' ό άναδ/δων καλήν 
(εύοΙωνον) φλόγα. 
κσλλί-φυλλος, ο" (xaU,- + φ1ί110,,)' ό fXWV ώ

ροΤα φύλλα. 
ιισλλ'-χορος, Ο", έπικ. ιiντΙ xa11l-xωeo,' ό έχων 

ώpaΙους χώρους, εύρύχωρας, έπΙ μβγci.λων π6λξων.
U (χοeό.)' ό άνήκων Τι 6ρμόζων εΙς χορqύς, 'fι κατ
άλληλος διά χορόν 11 ό καλός εΙς τόν ΧοΡόν. 

ιισλλ'ων, Ο", Υδν. -0,,0., συγκ? του κα1ό •• 
κσλΙ0νή, 'ij (Χά110')· ώραιότης, κάλλος. 
κάΙλος, τό , Υ-ν. -εο., -ov. (καλό.)' εύμορφΙα,ώ-

ροιότης.- 11 ώ. συγκικριμΡονον, έπΙ προσ. , καλλονή, 
ώραιότης, ώρaΤον πρόσωπον 11 έν τψ πληθ. τά κά1λη 
"=ώραΤα πρόσωπα, ώροία fpya 11 κάλΜα X'1eo;;=c;'
ραία fpya έκ κηροΟ (αl κηρήθραι). 
~σλλoσύνη, 'ιι, ItOLT(t. ά.ντΙ κά110" 
κσλλUνω, μι!λ. -ΙΙ"ώ (κα1ό,)' κάμνι.ι τι ώραΤον, 

έξωροΤζω, καλλωπ/ζω n μτφρ . έπιχρωματΙζω τι, τό 
«ρετουσάρω», προσπαθώ νά δώσω καλήν όψιν εΙς 
κακόν πι:;δγμα.-M~σoν, καλλωπΙζω έμaυτόν 11 σεμνύ
νομαι , καυχώμαι, δ :ά τι. 
κσλλ-ωη,ςω, μελ. -lσω, ιiττ. -rώ (Χά1λο, + ωψ)· 

κάμνω τό πρόσωπον (τήν ώπα) ώραΤον, δ/δω ώ
ρα Ιαν όψιν είς τι, έξωρσΤζω.-· μέσον, καλλωπ/ζω 
έμαυτόνllμτφρ . ύπερηφaνεύoμαι διό τι U Χπολ. κάμνω 
έπΙδειξιν. Έξ ιχο}τοο τό 
κσλλ-ώηισμσ, -ατο" τό (κσλ1ωπΙζω)' στολισμός, 

έξωραίσμός. . 
κσλλ-ωηισμός, δ (κσ11ωπ/ζω)' έξωροίσμός,στο

λισμός, διακόσμησις U τό έπιδεικνύειν έαιιrόν, έπΙ
δειξις. . 
κaλο-διδάσκσlος, δ'=6 "ov καλο;; ",&ία_λο.· 

ό διδάσκαλας της άρετης. 
Kδλo-Kσyaaίσ, 'ij' ό χαρακτήρ τΟΟ «καλΟΟ κά· 

·γαθοϋ», εύγένεια καΙ καλωσύνη. Έκ τοο 
κaλο-κάΥa8ος, ο,,' τ. ί. χα1ό. χαΙ άΥα {}ό.· ώραΊ . 

ος τήν μορφήν καΙ όγαθός τήν ψυχήν, ό τύπος 
τοΟ τελε/ou άνδρός. 
ιιάλον, τό (κα/ω)' ξόλον ξηρόν κατάλληλον 

πρόc καΟσιν. 
Έτυμ.: κ.η0,., πλ'ljθ. -ο ( =ξύλον πΡός καΟ:)ιν 

Τι ξύλον πρός έπεξεργασΙαν)' ~ωρ. πλτ,θ. τά κιiλα= 
τ6 πλοία : l!!eE, τά xιi1α=Kατεστρ6φησαν τ6 πλοία 
(βλ . le{!ro). Τήν ΙΧύτήν σημ. (~ηλ. πλοία) εχε ι κα Ι δ 
ά.ττ. πλ τ,θ. ΞV1α' ~ωρ. κιU,,,o. ( = ξύλινος) ' κιi10" 
(*xaF·.Ao-,,: κ,αΙαι. 
κaλο-ηέδϊλσ, .ιk (xcl10~nέ-',10,,)' ξύλινα πέδι

λα (πιθοιν. τaμci.χιοι !;όλου πρoσ~.νόμινα .!~ τοίος π6-
~OΙ~ τή; ά.γaλci.~ο;, ~ιιk νιi 1:ήν xpoιoςoi}v ιiκΙνητoν κατιk 
τό ~pμ!yμoι). 

καλο-ηοιέω, μ'λ. -ιfααι (XClAds-+no,Iω)' ποιώ τ6ν 
καλόν. 

ιιαλό-ηouς, δ , 'ij, -που", τ6, Υιν. -ποια. (κα1δ. + 
πού.;' ό έχων ώραΙους πόCας. 
ΚΑ ~ λΟΊ, ή, ό,,' ώραΤος, εCιμoρφας, λιχτ . pufcher' 

'Α1κιβ,άδη. 6 χαλό. 11 τό κα1ό" = καλλονή, ώραιό· 
της (~ηλ. συνών. τψ ΧάΗο.).- 11 ό έξυπηρετών άγα
θ6ν σκοπόν, καλός, τΙμιaς, εΙλικρινής n καλό. 1,μή" 
=ώροΤος (δηλ . άσφαλής) λιμήν If έ." κα1ΙΡ (ί·,ν. τόπφ 
Τι χeό"ιρ)=εlς κατάλληλον χρόνον Τι τόπον. 2) ίπΙ 
θυσιών, καλή, εύοίωνος , εύμενής .- 1I ήθικώς ώροΤ
ος, καλός, δίκαιος, έντ ιμος, εύΥενής 11 τό χα1ό" =οι 
ήθικόν κάλλος, άρετή ( λα,. homesfum).- ιv Βιχ· 
θμοΙ συγκρ(σιως; : συΥΚΡ. καλλΙων, -ο", ύπερθ. χά11,· 
ατο., '1, 0".- ν έπ(ρ. κα1ώ. (8 6λ.) η ά.λλιi κιχΙ τό 
o·j~ . χαλό" ιiπ'Xντ~ It7p:i ποιητοιtς; έν έπιρρ. xpr,oet. 
Έnιμ.ι κιi1ό., ά.ττ . κλπ . κcΧλό. (κα1Fό. !οιπ. *qιlI

νο-ι: σανσκρ. kιllyιl-h (ύγιής) «ίαπ. *qιll-jo-s) 
. kιllyίi'nιl-h (ώραίος, ' εύχάριστος), π~ΙSλ. κάΗο. 
(*xa1jo.>,· χα11ο11ή, συγκρ. καΗΙω", Ήλ. χcι11lτw
eo., xauv"ω (6λ. λ.).- Dρελ . 'Hi;;ux. cκόίΊυ' τό 
κα1ό"., π~6λ. ποιλ-σλιχυ. celi1 (ύγιής) .- ΣυΎ'(. τ/ρ 
σοινσκρ. ςιil'ιH1 (εύχάριστος) ( ίαπ. *geru-s: λ!Χτ. 
cίirus (-λ.ττ. · kίirs) (Ιαπ. *ga-ro-s. ax ρ. qe: qa 
(όyaπG). ποθώ), 



ιc6ί~ -κ.μπο' 

ιιάλος, έπ. χαιΙ Ιων. liν~Ι HciAC'.Of (8 l5λ.): 
ιιαλοϋμαι, -εί, -είται, Ii~~. μΙσ. μΙλ. ' ~06 _,uΦ. 
ΚΑΆΠΙΙ, -ι~o~, -ιj, αιΙ~. Hcilncy Τι HάλnΙH' όγ-

γεΤον πρός δντλησιν 05aTOζ, ύδρ/α, στ6μνος Ο εl
δος ποτηρ/συ (<<κούπας») 11 ύδρ/α πρός ρ/φιμον ψή. 
φων, κληρωτ/ς, κ6λπη Η ύδρ/α πρός έναπο8ήκεuoιν 
της τέφρας νε~ρoO. 
Έτvμ: t π:;6λ. Π1&λ-ιρλ. cilorun (- λαι~. urceus), 

παιλ-Υαιλλ. (1lυΓηη (=λαι~. urnAm), bret. kelom (σκε
πασμένος καδΙσκος), gaul. Cllurnum (δνομα τό
που) «x.λ~_ *kel[p)u,no-).- λαιτ. (ΔΙΡΑΓ, -iirls, (00-
χεΤον οΤνοίι) stvatt δά.νiιον ίΧ ~1'j, Ιλλ. μιτ' ιiνoμoιώ
σιιω; C( *cAlp-iiIl-)' ~O λαtιl:. CAlρurnius (Χύ;- . δν.) ιΙναιι 
'Ε1:ροu:ιχ.-Σ1&νσχρ. kArparCIo-h (τομή, θραΟομα κε
ρ6μου), παιλ - σλαιu. ~Γeρα • (κέραμος), παιλ.,.8Fμ· 
sclrbl (κέραμος). ΦαιΙνιταιι δτι l51&σιχω, πρόXΙΙ~1&Ι 
~ρΙ δ1&νιΙου έΧ ;Ινη, Υλώσση, (πρl5λ. Άσσυρ. kArρ-u, 
k4rPA-tu (όγγετον, ΟΟχεΤον). 

ιιαλiίΙιι, -Ij (ιcαλvnτΦ)' δ,τι χσιΙ ν6ν. 
ιιαλύβιον, ~ό, (ιποχορ. ~ϊ) Ηαλνβ,,' «καλυ66κι, 

καλu6ίτοο). 
ιιαλύιιcασι, ΠΘιη~ . liν~Ι ιc«lvfc, δo~. Π).1Ιθ. ~oiί 

ιccilvf. 
· K6λiί.Ko-στεφ6νoς, c.y (κ":λvf+στ;φαιιο,)' έστεμ· 

μένος διό τών καλύκων όνθέων; 
ΙΙ6λίίιι-ώηις, -cιJog, -Ij (ιcσλvξ+&ίψ)' ή fxouσo δ

ψιν (πρόσωπον) όμοΙαν πρός κόλυκα δν8ouς, ή 
άνθηΡό τfιν δψιν. 
κάλυμμα, -cιτo~, ~O (ιcαλvnτω)' τ6 σκέπασμα, 

«κουκκούλα» Τι πέπλος. 2) τόφος. 
κδλίίξ, -~ιco~, ~ Χ1&Ι δ (Hαlνnτω)' ή Kό>ΙVξ τσο 

δνθους, τ6 «μπουμπούκι) τοΟ δνθ::υς U Jt«Avιco~ ΙΥ 
λοχενμααΙΥ = δταν όΡX/ζr:ι νό δένιj ό καρπός.- .1 
ίν 1:φ πληθ. Ησλvιcε~=γυναικεΤα κοσμήματα έκ με
τ6λλου, χλ1lθιiνται 0!ί1:111 πιθ. ίΧ ~oll σχΥιμαιτο, (tvw
τια σχήματος K6λuκoς δν80υς). 
Έτvμ.t S\lyy. 1:φ σαινσχρ. kAlikii, (όφθαλμός δν

θους), Ιλλ. Ηνλιξ «*qol-), σΙCσλλιOY, σΗαλλΙ, (= 
κούπα, χαιθ' Ήσύχ.), λαιτ. CAllx (= κού'ήα), οαινσχρ. 
kAI6C;A-h (ύδρ/α).- Δtν ΥΙνΙ1:αιι (ιπό πά.ν~ων δΙΧ1:η 
iI έΧ 1:7),' Ιαιπ. ~. k.r- χιιΙ 't6)y 'λλ. Halvnτι.o, λαι 1:. 
celδ, ΠΙΧΡ1&ΥΙΙΙΥη 1:'1; λ. 

ιιΙλύητcιρσ, iI=Hσλ-δnτρα (8 l5λ.). 
ιιδΙunτ6ς, ή, . 6Υ, ρημ. ίπΙθ. 1:0U Ηαλvnτω' ό κε

καλυμμένος.- 11 6 περικαλύπτων, περιτυλ/σσων. 
ιι6λύητρα, Ιων. -ιιτριι, 'ιι' τό κ6λυμμα γυναικός, 

ό κεφαλόδεσμός της" δtιoφcρά Ηαλi!:π:ι-ρσ = ό πέ
πλος τοΟ σκότους tδ1lλ. τι'Ίς νυκτός). 'ι.;χ τoiί 

' ΚΑλ Υ'ΠΙΩ, μιλ. -ΨΙΟ' 1i6ρ. αι' ικσλvψα' σκεπά
ζω, καλύπτω n κρύπτω: YVH,I,l Hαλνψα~ = σκεπάσας 
(κρύψας) μέ τόν πέπλον Tijc; νυκτός" Υαία έκάλv
ΨΙ ΥΙ,,='" Υι'Ί τόν έσκέπασε (έκρυψε), ίπΙ θαιν6ντο, . 
2) κρύπτω. 3) καλύπτω τι(νά) μέ αlσχος.- 11 πε· 
ρικαλύπτω, περι66λλω, ριπτω τι ι:ις σκέπασμα έπ-
όνω Τι γύρω. ~ 
, Έτvμ.: HaAvnτιo«·klH· ιcαλνβ",' Η«λvμμα' HaAV
n-nie' ιcαλνnτρσ' Καλvψώ' HaAVn'l'Q) ('ιι χαι1:iλ . χαιτ' 
ΙΙναιλΟΥΙαιν προ;; 1:-ην 'toiί Ηevnι-Φ)' Ηέλvφο~' έ~ \ΧΠ. ρ. 
kel- (κρύπτω), ίν 1:1ρ λαι1:. oc-culo, celo (x~Ι έν !λλcιι, 
λ. !;; 6λ. ίν λ. ιcαλιά)' πιθ. ouyy. χαιΙ 1:1ρ λαι1:. clu
ρeuι, cIίpeus (6σπ/ς). 
ιιαλύψατο, ίπιχ. Υ' 'ν. μίσ. ιiόρ. αι' 1:oίi ιcαλVnτω. 
Κ6λυψώ, Υιν. -όo~, auv!lp. -oν~, -Ij' ή νύμφη Κα

λυψι:ι, θυγότηρ τΟΟ "Ατλαντος, ζώσα έν τιj νήσΥ 
'OyuyIQ. Αϋτη !χρυΦ& (έκάλvψε, ί~ ou χαιΙ 1:ό δνομιχ) 
1:όν Ό~υ:ισιiιx xαιτaι τΥιν .Ι;; ΤροΙαιν inivo~ov. 
καλχαίνω (κσλχη)' «Ψάχνω» διό κοχλ/ας τ'ις 

πορφύρας 11 μτφρ. όναζητώ εΙς τό 6όθη της σκέψε
WC; μου, όναμετρώ (συλλογ/ζομοι) 6aθέως, έξετ6-
ζω η κατά βό30ςll- 11 κάμνω τι πορφυροΟνΙΙμ1:φρ. 
κ6μνω τι σκοτεινόν καΙ ταραχώδες WC; ή τρικυμιw
δης θόλασ::Jα, Τι εχι;υ:ιαι ιiνιiλoγoν χρώμαι (σΧΟ1:ιινδν 
πορψυ;.;ου·/). rέχ ρ. χαλχ- ι ιiπλ-σαι;. ΖΔΙΖ (=- 6λιβε
eό., λvπημέ"ο.») . 
Κάλχας, -α"το;, δ (καλχα[Υω)' 6 fλλην μόνης 

έν TΡOIQ n χυρ. ό όναζητών, έρευνών, 6 έρευνητής. 
μ' λ.Η, Τι, ώσ. lάλκιι· ό κοχλΙας τι'Ίς πoρφύ~ 

ρaς, ., 06 χαι't'αιλλ 'ι\λω;; iπε,ε:;Υtt!;;ομaνου παιρΥιΥβ1:0 τό 
xρQpα Τι'Ίς πορφύρας, ή πορφύρα. 
Έτvμ. t ίν ίΠΙΥΡ. χαιΙ Xσλιc", χαιΙ χάλχ",' ιcαλxα[

_ χαιΙ i, atU1:oίi KαλX"ιJΌW, XalncJώy, Χαλκ",δώ", 
-6yo~, δμηρ. KdJ.xQjJ. 1:ΧΟ1:. Ιτυμολ., πιθ. ~ινη λί'ι;;. 
Koι~ct ηναι, συπ. 'tlρ ιcόxlo~. 

ιιαΙώ, ει" εί, ιi1:Τ. μ'λ. 1:oiί ΗαΜω. 
ΙΙ6λΥδιον, 1:ό, (ιποχορ . 1:oi) ιcάλω~' μικρόν σχοιν/ον. 
ιιαλώς, ίπΙρ. 1:0U Hαλό~' wpaio, καλά" ιcαλιASs- έ-

ΧΦ Τι ne«ττΦ = εlμαι εΙς καλήν κατόστασιν, εύτυ
χώ 11 μΒΤόι Υιιν. _λώ~ έχω τι"ό~ = εύτυχώ WC; πρός 
τι. 2) n«yv' πολό καλό, έντελώς, δλως διόλου. 
3) ly &nα"τt10εaΙΥ,=λαιτ. euge' καλό, πολύ καλά!" 
ίνΙΟ1:. ~ηλoϊ Ιίρνησιν ιino~oXij, προσφερομένου π;-ά
ΥμΙΧ1:0" ώ, ίνΙΙ1:Ι χαιΙ 1:0 σημερινδν «σ' εύχαριστώ» μι-
1:ιi 1:ινο;; ιΙρωνιΙαις λΙΥόμινον (λαιτ. benigne). 
ΚΑΆΩΙ, δ, Υδν. κάλω, αι!τ. κάλωΥ' ιπ. χαιΙ Ιων. 

ιιάλος -ov, δ' σχοινΙον, καλι;ι<5ιον, «παλαμάρι» " 
ΙΙΠό ιcσλω nUιo = πλέω ρυμουλκούμενος Ιέλκόμε
\/ος ~ιά σχοιν/ου, Kαλy~Ioυ) 11 ιcάλω" κα6ΙΙ:Υα,=κα
ταβl6όζειν (ρ/πτειν κ6τω) τόν κόλων πρός &ιθομέ
τρησιν " ώσ. "χοιν/ον lστrou (χοιν. «οΙ μοϋδες τοΟ 
πονΙ00») n παιροψ. nάyτα κ«λωιι Ιξιααι,,=όπολύουσι 
(χαλαρώνουν) δλα τά σχσιν/α τοΟ lστΙοu (λύουν «δ
λες τΙς μοΟδες»), 't. Ι. κατα6όλλουν δλας των τάς 
προσπαθε/ας. 

ιιαλω-ατρόφος, δ (κσλω~ + ατρ.φοο)· 6 συστρέ
φων (κατασκευ6ζων) σχοινΙα. 

' ιιάμ, έπ. ιiν1:Ι κατά πρό μ: κάμ μέ" = Ηατά μΥ. 
κδμάιιΙνος, ο,,' κοτεσκευασμένος έκ καλόμου Τι 

δλλου εόθραύστοοι ξίJΛoυ, ό λεπτός καΙ μακρός ι:ις 
καμόκιον. ΈΧ 1:0U ( . 
ΚΑ-ΝΑΞ, -ακο" δ, -Ij' κονταρόξυλον, πάσσαλος 

"ύποστήριγμα κλόδων όμπέλου.- 11 τό ξύλινον 
στέλεχος (τό κοντόρι) τοΟ δόρατ,, ~. 
Έτvμ. t G!JΎY. ofij) ocivoxp. ~όmΥa «*kοm-)=γόμ

φος (ξυλοκάρφι), ZEν~. sima- «*kem-), νaο-πeρσ. S1m 
(ζεύγλη), ιiρμ. samikh, παιλ ·Υ&ρμ. hamo «χοιν-Υιρμ. 
*hamA- ,Ισιπ. *komo-) =- άλιευηκή όπόχη, ν.Ο-Υ.ρμ. 
hamen (όπόχη). 

KAwNA·PA, -Ij' λσι1:. camerA' πδν τ6 fxov θολω
τ6ν σκέπασμσ, σκεπαστή δμαξα. 
Έτvμ. : πρΟλ. κάμι"o~ (όθεν τδ '·1 Ό~υσ. Σ. 27 

καμι"ώ yρηiί;=ΎΡOΤα έργοζομένη έν καμΙνΥ). κμέ
λεfJ-ρο'll. (=οτέγη, σίκΙα), πιθ. χαιτ' ιiνoμoΙωσιν έΧ ηtί 
*κμ.έeεfJ-~ο,,: λΙΧ1: . camur(us :=κυρτ6ς, camerus (= 
obfortus), cumerA, cumerua (=κ6φινος, όπου q;UAIi1:' 
τει τι;; σίτον), σαινσχρ. kmόrafi (εΤμαι κσμπυλωτός), 
Zεν~. kamara (όσφύς, ζwνη), Υοτθ. himins, παιλ 'γl~μ. 
hίπ111 (ούρανός, νε?-Υερμ. himmel).-Tdt λαιτ. camera, 
camara, caminus εΙ'lαιι ~ά.νlιιx έχ 1:ij, 'λληνιχij,. , 

ιι6μααηνι:ς, οΙ' εlΟΟς Ιχθύων; 
κδμ6τιιρός, ά, ό,,' κοπιwδης, έπίμοχθος 11 ό προ

ξενών κόμοτον.- 11 ό κατα6εβλημένος έκ τοΟ κα
μάτου, κοταπεπονημένος. Έχ τotί 
κδμδτος, δ (κάμ"ω)' μόχθος, κόnος. 2) κόπω · 

σις, κατ6πτωσις ιι νόσος.- 11 Τό μετά κόπου κερ
δαινόμενογ : δ ήμ.έτεeο~ ιcσματo,=τό διά τών ήμε
τέρων κόπων κτηθέντα. 
κδμδτ-ώδιις, ες (κάματo~ + εlιJo~)' ό προξενών 

κόμοτον, όχληρός. 
καμ-βαίνω, έπ. ιiν1:Ι Ηαταβαl"ω. 
κάμι:, έπ. ιiντΙ έκαμε, Υ' έν. ιioρ. δ' 1:0i} Ησμfllll. 
ιιάμέ = καΙ έμi χαιτόι χριϊ"ιν. 
καμι:ίν, ά.πρφ. ιi0p , 6' 1:0ίί ιcάμ"ω. 
καμι:ίται, Υ' Ιν . μΗλ. τotί ιcάμ"ω. 
κδμιιλος, δ χιχΙ -Ij' δ , τι χαιΙ νtίν, «καμήλα»' ι) Ηά

μηλ()~, πeFιληΠ1:. (ώ;; χιχΙ ή fnno~) = ΟΙ κόμηλοι τοΟ 
στρατεύματος μετό τών όναβαΤών των.- [ιix 1:011 
έ6ρ. Gamal (ιiραι6. gaml) ' πρl5λ. Fαvyάμ",λσ - . "αμή
λοv olxo~). 

κδμίνcuτiιρ, -iieo~, δ (ΗάμΤΥΟ,)' ό έργαζόμεvος 
έν καμΙνΥ, καμινευτικός "α~λό~ ιcαμΙΥεvn)e=ό οω-
Μν τοΟ «φυσεροΟ» τών σιδηρουργών. ' 

ιιδμίνcuτι\c;, -ον, δ=ΗαμΙΥI!Vι-;,e (6λ. λ.). 
ιιαμινοί, δΟ"ς. 'tOU _μι", (8 l5λ.). 



ίι'μινoς-ιισν~ν 

ιιδμί~oς, 'ιι (_Ιω)' κλΙ6aνος, φούρνος, «ιι;αμΙνι». 
ι 6λ. καμάeα' xιx.cΊ .ινιΣ, πρ6λ. ΠΙΧλ-ολΙΧU. k.,my, λιθ. 
Akmu (λΙθος), IJ.XΜΑw (6λ. λ.), πιχλ-Υ.ρμ. hAmAr (λ Ι-
8ος, σφυρl), ί, Ιαιπ. 6CΊσ.cιι, Agamon (λlθος»).'Εξ 
ιχ·}.οίί τό 

ιιδμίνώ, -ov~, δο,;. -οΙί, 'ιι' ή έν KαμΙνeιι (κλι66· 
νeιι) έργαζομένη γυνή, καμινεύτρια. 

ιισμ.μέν, όρθδ,;. Xβχωpι~μ'νω, χαμ μι", Μ. r1v,;! 
κατα μέ'ΙΙ. 
ιιδμμι:ς=χα2 lJ.μμ.~, αιΙολ. άν,;Ι χσΙ "μΤ,. 
ιιάμ μέσσον, έπ. άντ! κατα μιαο". 
ιιαμ-μίξας, έπ. άν,;Ι καταμΙξ~ (ypαιΠ'l:.-μΙξσ~), 

μ.χ. ιϊορ. ιΣ' .ου κατσμ(Υ'ιfVμι. 
ιιαμ-μονΙιι, 'ιι, ίπ. άν,;Ι χατα-μοή' έπιμονή, στα-

8ερότης Ιέν τι:! μάxr;ι), καρτερικότης, άντοχή. 
ιιάμ-μορος, Ο", dIt. άν.! κατά-μοeΟi' ό κακήν f

χων μοΤραν, κακόμοιρος. 
ΈΤVμ. : . κάμ.-;ιοeοι; (·κατ·μοeο~, ΟΧ1jμαι,;ισμό, 

μ.γν. του πιχρ' 'HoUX. cκάαμοeοι;' δVατ,,"Οi- (κατ
-αμοeο~, ix ρ. smer-' βλ. έν λ. λ. tiμoeii χαι! μIeOi. 

ιιαμ-μύω, έπ. ά,ν.Ι κατα-μvω (8 βλ.). 
Κλ'ιι4ΝΩ, μ'λ. καμοVμ.σι· ά,δρ. β' ικαμο", ιϊπρφ. 

κσμι", έπ. με.' ιϊναιδιπλ . ()πο.. κ.κάμω· πρχ. κέ
χμ"κα' ιπ. μτχ. πρχ. κ.κμ"ώ~, -ώτι, -ώτα, cιΙτ. πλ1jθ. 
κ_μ,,6τα~ t Ι ιiμτ6. εΤμαι κεκμηκΙ:Ις, κατόκοπος, 
έξηντλημένος, καταπεπονημένος 11 μιτdt μ.χ. κάμ'llει 
no1cμlζCO<ll, Ιlαtί"ω" = εΤναι κατόκοπος άπό τήν 
μάχην, άπό τήν κωπηλασΙαν. 2) ιαlσΜνομαι ά
αχημο», εΙμαι άσθενής, αΙσθάνομαι κόπωσιν" ούκ 
Ιχσμο. ταννω" = δέν όσθόνθην κόπωσιν τανύων 
τό τόξον, ευκόλως έτάνυσα αύτό. 3) εΤμαι ήτ
τημένος. 4) εΤμαι άσθενής (άρρωστος), υποφέρω 
έξ άσ8ενεΙας n '(εν. ~Iμαι περΙλυπος, στενοχωρημέ
νος, 6aσανΙ'Jμένος. 5) ΟΙ καμ6'11τε, χcιΙ οΙ κ.
~μ"κ6τ." ίπ. κεκμ,,6τει; 7) κ.κμ'1ώτει; (λcιτ. de- . 
functl) -= ΟΙ έπιτελέσαντες τήν άποστολήν των, ΟΙ 
νεκροlll ί 'l Φ οΙ κάμ'llοl'τ., = ΟΙ νοσοϋντες,' ΟΙ ά
σ8ενεΤς Ο ώα. κ_μ"κ6τε~= τ6 πνεύματα (αl σκιaΙ) 
τ"ν νεKρG'Jν (λcιτ. dil m&nes)-. 11 μτΙSτ., κατασκευά
ζω τι μετά κόπου, έργάζομαι σκληρό. 2) κερδΙ
ζω τι μέ πολύν κόπον " καλλιεργω μετά κόπου : ι1ν 
μο. ιϊορ. β' ";;αο" lκάμοπο = έKaλλιέργηΘαν (δι' έ
aυτoύς) τήν νησον. 

Έτvμ,: κ6.μ"οιι «·1tιpn-)· κ6.μσΤΟi' χμ,τ6" δωρ. 
xμίiτό, (1tφtό-s), δμ. n01v-κμ"το,' Itot1jt. ιI-κμιf" 
ιI-κ6.μιi,: ~ναxP' ς&mnϊte «.1tιp~), ςόm&ti, ς&mΥ
ι,ΙI (KonIg ω), ς.,mί-tόh (έπιτετηδεuμένoς, προπσρε
σKευασμ~ν.pς) πΙΧλ-ιΡλ.· cum&, vao·bret. k&nv (πέν
θος), «χιλ •. ·kcιmcι-vo-), πι,ιλ norr. hcιmcιsk (κο- . 
πιόζω), {σ ω, .ό πcιλ-σλΙΧU. siimetl (= τολμάν), Ιαιπ. 
• keιni-. [Τό π«λ-Υιρμ. muodl (KεKμηKWς) ιΙνι,ιι ouyy. 
τφ Αλλ, μώJ.Οi, μώa{}αι Χλπ.]· xιx.cί τινιχ, tIji καμ6.
~C~ ιΙνιχι σΙΙΥΥ. ,φ ΚΩΙ'ΙΙω «q(Ρ]ΟJδ). 
ιι6μοl=καί ΙμοΙ, χcιτdt xριiσιν. 
Κλιι4ΠΗ', +ι (xάμnτω)' ιiι, χcιΙ νΒν, Kαμπ~, ατροφή, 

11Ι' ΙπΙ ποο;ιχμου.- • τ6 σημεΤον της καμπης (στρα
φης) τ"ν άρμάτων έν τΙ;Ι lππoδρoμΙeιι, δ καμπτήρ 11 
μ,;φρ. μiίθ-o" Ι, κσμπή" I1Υ.Ι. = φέρειν τόν λόγον 
εΙς τ6 μέσον του, εΙς τ6 σημεΤον της σΤραΡης 
του.- 111 κσ.μnαΙ, αΙ. Ιν .~ JιlouatK~ - αΙ στροφα/, 
cτά δγδοα τοϋ τόνou», cτ6 τρέμouλο». 
Έτvμ.t καμnιl' κάμπτω' ΚΩμnV1,,' -μnnle' 

κάμψι,' καμψό'll_(= καμ.mί,ιo. xcιθ' Ήσιίχ.): λ:ι •. 
c&mρus = λι8. k&mp&s (γωνΙα, xωρoς),_{σcιι, σιχνσχρ. 
kόmρ&ΙίUκάμπτομαι, τρέμω), λιθ. kumptl (κυρτοϋ
μαι), kulllp.,s (κυρτός). σcινσxρ. kumPA-h, Υο.8. h&mfs 
(όνάπηρας), πι,ιλ-σcι'. hίif, πιχλ-Υιρμ. 'h,mf (ότρα
φΊκός), " lαιπ, ρ . q&mp. iχt.τ. ρ. qcιm- 'ν τφ 'λλ. 
καμάeσ, λΙΧ •. ccιmur(US). 
ιιάμΩΙμος, '1. ο" (κσ.μnή)' ό μετό καμπ"ν, ό 

κaμπτόμενος, fXWV καμπήν. 
. ιιαμΩτήρ, -iieo" δ (κσμm;)' καμπή, γων/α.- Η 
τό qημεΤον, έν C;Ι έκαμπτον (έκαμνον στροφήν) ΟΙ 
έν τΙ;Ι lππoδραμΙeιι όγωνιζόμενοι δραμετς. 

ΚΑ'ιι4ΠΤΩ, μΙλ. κάμψω' ιiδρ. ιί' Ιχσμψα' παιθήτ., 
ιi6;;. cι' lκάμφθη.· κάμπτω, λυγΙζω, κυρτώνω ι xup. 

1) ,.6"" χ«Ι ,.oV'ΙΙατσ κιJ.μπτω = λυγ/ζω τ6 γόνατα, 
b>Otl vdt χ«θΙοω χι,ιΙ ιivcιItcιuOιO, άναπaίιoμαι. 2) ,.6· 
" κιίμπτω = κάμπτω τα Υόνατα, γονστΙζω διό νό 
προσευχηΟΟ. 3) ,.6" κιίμπτω προκειμένου νά 
έκκινήσω δJ' άγωνα δρόμου.-. κ6μπτω, κλ/νω, 
στρέφω, όδηγω τι. 2) ιiπoλ. κάμπτω, στρέφω, γύ
ρω άπό τι, περικόμmω 11 κάμnτω IJ.JCe'l" .. περικάμ
πτω τ6 άκρωτήριον n κάμπτOll κ61no __ πλέω παρά 
τάς άκτ6ς τοϋ κόλπου (<<Την., ά,χολοuθοuοι χcιμrc\i· 
λην yρcιμμήν) D κιίμnτω ΡίΟ,ll=παρακόμπτω τό μέσον 
χρανικόν σημετον της ζωης ( •. !. πλησιάζω πρός 
τό τέρμα τοϋ δΙou' π",6λ . .ό σ1jμ. «fκαμψα τόν Μα
λέαν της ζωης»)' πρ15λ. καμnιf,- • (ώ, τό λcι •. 
flecto), κάμπτω, κατευνάζω, πρaOνω, τινά μέ πα
ρακλ/σεις, τόν μαλακώνω Β Υενιχώ,. κατσ66λλω, 

. ταπεινωνω 
ιιαμΩδΙος, ", ο" (κ6.,ιuπφ)· κυρτός, κεκαμμένος, 

έπικαμπής. 
ιιαμφδι:'ς, ιισμ4fδίiναι, μτχ. χιχ! ιiπρφ_ π«θ. c!op. 

«' τoίl κάμπτω. 
ιιαμψέμcν, ιiπρφ. Ιπ. μ,λ. του κ!iμπτω. 
ιιαμ.ί-Ωouς, δ, 'Ιι. -nov'll, τδ, Ύιν. -ποδΟι; (κιίμ' 

πτω+nοv"" ό κάμπτων τούς πόδας έν TQ τρέχειν, 
ό τρέχων ταχέως. 

ιιάμ.ις, -.ωι;, 'ιι (κάμπrω)' ή κύρτωσις, τ6 λύ
γισμα. 

ιισμών, μτχ. ιiop. β' ,;ου κάμ"ω. 
ιcάν = κσ.Ι 11'11, XΙXtdt xpli.otv. - ώσ. κlί" = κσι 11'11' 

καΙ εάν, άKριιΊQς έάν. 
ιι6ν = κιχι 1'1Ι, xcι.dt xριiσιν. 
ιιάν, iIt. ιiν,;! κατα πρ~ του,,: κΩ. ,,6μο.=κστα 

,,6μο,ll. 

. ιιάνα8ρσν fι ιιάννσΙρσν, 'ι:ό (κ6..",,). δμαξα πλε
κτή έκ καλάμων 7) λύγων. 

KανανΙtιιςί -ov, δ' Σuριαιχ'/j Ηει,. 0;91, δπoΙcι, μι
τcί:pρcιoι~ ιlνcιι 'ιι Ιλλ ην. λ. Z",ιωτιf,' IIn π",Ιπει νCΊ 
ouyχset«t πρό, ,;ήν λ. Xιt"a'llalO, - ό έκ ΧαναναΙας. 
ΚΑΝΑ'ΙΣΩ, μΙλ. -ξω' κάμνω 'ιχον δμοιον πΡός 

τόν της γαργόρας, κατοπ/νω μετά 8opUl3ou.-('Iι λ. 
ιΙνcιι CΠΒΠΟΙ1jμsν'ljJ> ix τοΒ i'jxou). . 
Έτvμ. : JCιx'lldaaaJ' JCιx'llaxιf~ ICa"aXlw, κσ"ΩχΙζω: 

λcιτ. (&ηδ ... όμβρο kcιnetu = πcιλ-ιρλ. c&nlm (ξιδω). 
9αll. (cιηυ, bret. (CΙη& (ξιδω) , Υο.θ. h&n&,. πocλ-Υ!ρμ. 
hAno_ (πετεινός), ... (πρδλ. ΥΒρμ. ·hcιn.,n = ξιδω, λιθ. 
gcιldys~πετεινός: gedu=ξιδω. 'λλ. ήϊ-κσ.'ΙΙόι;=πετει
νός), πcιλ·yβρμ. henn& (δρνις), ΟΟοπ (πετεινός, Υιρμ. 
h&hn), λcιt. clcoolcι, {σαι, σcινσχρ. k.,1ίIk&ni (στόλι
σμα άπό Ι(ouδουνάκ!α) (πρ6λ. ιλλ. κάκα1α) •• 
. ιιάναστρσν, ,;ό (κιί.",,)· κάνιστρον, πλεκτός κά
λαθος, κόφινος (λΙΧ,;. canlstrum).- 11 πήλινον άγ
γεΤον, πινάκιον_ 
ιιανα-φ6Ρος, δcιιρ. civt! ICa.""φdeoι; • 
ιιδνδχέω, μιλ. -ιfαll8' Kωδων/ζ~ ~ παταγ", κρα

τω (έπΙ μ8τιiλλων) n πιτσιλΙζω (έπΙ "δαιτο,). 'Εχ τοσ 
ιιiνδχιί, ." (κα'llάααω)' 6ξύς 'ιΧος, lδΙω, ή κλαγ

γή μετάλλου" ώσ. δ προκαλούμενος όπ6 τόν τρι
ποδισμόν των ήμιόνων θόρυ&χ; n JCa"an d66nω'lf= 
τ6 τρΙξιμον των όδόντων " κα.αχαΙ αυ1ω,,=ό όξύς 
'ιχος των αύλων. Έε ιx~.oίί .ό 

ιιiνδιιιδά, . έπΙρ. (κα_xιf)' μιτdt -Nxi1" τ.l. 
μετό ήχηροϋ 80ρύ60υ. 

ιciνίiΧι;ς, i, (κα"άααω)' ό πραξενων ήχηρόν 86· 
ρuι30ν 11 &πΙ ϋ~cιτo" ό πιτσιλίζων. 

ιιανάχιισc, έπ. Υ' 4ν. ά,!)ρ. αι' του _NXIIl8. 
ιιανάχιζι:, έπ. Υ' Ιν . Itpt .• οίί ΚΩΝχ/ζOll, 
ιιίiνίiXίζω, μίλ. -/αι»=κα_χΝα. 
ιιάνδυς, -vo" δ' μηδικός μανδυας μετά Xειρlδων 

(χειριδωτός), λιy6με~0, χιχΙ κα..,ΔVκ'1' [μ'ljδιχή λί~I,J. 
ιιάνcον, Ιων. ιιάνcιον, ά,n. QUV'!JP. ιιανοίίν, .ό 

(κά • .",,)· κάνιστρον πλεκτόν, πεπλεγμένος έκ κα
λάμου κάλα8ος 11 ΙδΙω, ~άνιστρoν, έν C;Ι έναπετΙθε
το δρτος (λΙΧ •. c&nistrum), ΧΡ1jσιμ.οποιούμaνον χιιρ. 
πρό; Ινιχπ6θισιν .1 .. ιχ~tό 'tfj, 5Ι, .όί θύμιΣ'ιΣ iItιpptIt.o
μ'ν1j\: χριθΙΙ, (.ών ου1ω,,) χιχτdt τιΧ, θιισΙαι\:, 

KIvciv, άπρφ. ιioρ . . β' τοσ κα{'ΙΙφ. 
ιιδνιι, "ι' οπ«νιώτ. τύπο, ιivt! κά;"'σ. 
ιισνίiν, δcιιρ. ι!ν,;Ι κσ".ί", :iπρφ. ά,ορ. 0;011 ';αΙ"οιι 



ιιΙνιι-φορCω, μίλ. '';αια' φέρω (6αστώ) τ6 Ιερόν 
κόνιστρον κατό την πομπήν . Έ" oςot) 

KivrtooφόPCNt, ο" (Hd"eO" + φέeια)' 6 φέρων τό' 
Ιερόν κόνιστρον 11 "; Ησ"ηφόeοι = nap8tvOI, έν 'Α
θήναις, φέρουσαl έπl τών κεφαλών κατό τός πομ
πός Η",," (Ιερό κάνιστρα). έν οΤς ύπηρχον τό Ιερό 
σκεύη, τό χρησιμοποιούμενα κατό τός έορτός της 
Δήμητρος, τοΟ Διονύσου καΙ τι'\ς Άθηνός. 
ΚΑ'Μ.Α ~POI, δ, λιχτ. cAnthArus' εΤδος κανθά

ρου λατρευομένου έν ΑlγύΠΤΥ.- 11 εΤδος ποτη
ρΙου (cAnlhArus, SCArAbAeus).- 111 εΤδος Ναξιακού 
πλolαρΙoυ.~ lν σημεΤον έπl της γλωσσης τοΟ ΑΙ
γυπτΙου θεοΟ W Απιος, δμοιον πρός κάνθαρον.- ν 
εΤδος θaλaoσΙoυ Ιχθύος (τό σ1jμaΡ. «σκαθ6ρl»). 

• Ετvμ. : Hd"lkιeo~' Ηα"fJαel~' «Ύν. ί.ιιμολ: σιισχι· 
-ςΙζε.ιχι ΙΙ~ό .ι .. ων πpό~ oςijv ρ. qAnth- "ιχΙ oςijv λ. Η""" 
{J.ό~ (=κυρτότης), Η"."fJ.ώδη~ (=κυρτός). 

ιιανθήΙια, 'Αw, .cx (λΙΧτ. cllteIIAe)' σάγμα ύπο' 
ζυγΙου, '1i τό έκατέΡωθεν τοΟ σόγματος κοφ/νια. 
ιιανθήΙιος, δ' εΤδος μεγαλoΣWμOO όνου, φορτη

γός όνος, βλ. Hά"fJαw. 
ιιάνθων, ·ω."o~, δ (H""θό~ ;)' - Hα""ι)lιo~ (8 βλ.), 

φορτηγός όνος. 
Έτvμ. : ij ax -ςο!! 'ica"fJ.O~ (=σώτρον, δντυξ τρο

χοΟ) βτιιμολ. θιωρείται υπό -ςινων , έσφα.λμίν1j · Ηά".. 
~ω.,,· Ηα"θ-ήΙ'Οi' HCI'J'θoήl," (βλ. λ . λ.)· Ηα"fJ.lα.ι 
(=μεγάλοl κ6φlνσl)" ίπα.ν8~χόμβνoΙ -ςινι, ιΙ. -ςην έΧ 
τοίί Ηα.,,{J.ό~ πα.ρα.ΎωΎην φ?ονουσιν δ.ι H".,,{J.d~ (iι Ηά,,· 
~i) = κυρτότης, Hά"~,, ~6 .Ιναι τ6 ζQσν τό κυρ
τωμένον τρόπον τινό ύπό τό 6όρος δ 6aστάζεl 
έπΙ της ράχεως του: Η""θό, Ι Hά"θΑW "α-ςdι.ό 
lJe6μoi: lιo6μαw. 
ΚΑΉΜΑ '1i ιιάνΥΙΙ, -11', i)' κόλαμος (λιχ-ς. (ΔηηΔ) 

11 δθs'ι, πόν τό κατεσκευασμένον έκ καλάμου, «ψα
θΙ» '1i καλάμινον πλέγμα διό .περ/φραγμα. 

• Eτvμ. : παpcίΎωΎα: δμ.1jΡ. Χλπ. Ηά"eιο", Hci"eo", 
«-ς •. ΗΙΙ"Ο;;"; ιiθ. Ηά"α~eΟ", Ηά"α.α"'eο" (Ήσιιχ.), Ηά
",o"'eo,,' Ηάt'(,,)η, (= «καπάκι»), Ηci""η ... ο---:nο,όi ( = 
καλαθοποιός), Ηάt'(,,}αβΟi (=όνδρε/κελλον), Η"."ώ", 
·6"Oi, Ηιι"ο"lζια (δι6.ι ιipχι"ώς; δ χι:ινων "ιx.ισxιιιcί
ζι.ο έ" "ΙΧλdμοιι, tj.o σ1:ίλιχος; χαλdμοιι). 

ιιαννά6lνoc;, 'Ι' Ot" έκ Kαννά6εwς KaτεσKευα
σμένος. 'Ε" .ου 

ΚΑΉΜΑ "'111, -ΙΙ, Υ.Υ. -,ο, (χσιΙ -nJi), αΙ-ς. -ι&ι 
(χ"Ι -ι,,)' λιχτ. cannAbls' δ,-ςι χιχΙ νl}ν, «καννό61».-
11 παν τό KαταόκΘJaζόμενOν έκ καννά6εως, στυπ· 
πεΤον (<<στουπ/»). 

• Ε ... vμ. ι Ηά"α.βι, _Ι Ηά"α.βο, ι{ναι δdνeιον Ιχ 
~iV1j' Ύλώοο,ll, (ί" 1:01} ίλλ1jν. δί .Ιναι δctνaιoν -ςό λα •. 
cannAbls)' πρδλ. οσινοχρ. ςιιnό-h (εΤδος κανν66εως). 

ιιαν-νΕύαας, ίπ. ιiν-ςΙ Hα~α,,~α", • • 
ιιάννιι, i)=Hci".". (8 βλ.). 
ιιαν-νόμοΥ, 6Ρθ61:. ".ά" .,όμο" ("ιχlιιρ\σμΙνlll,), Irc. 

ς(γ~Ι HΙX ... cl "όμο., (βλ. Ηά,,). 

ιιΙνονΙς, ·/lιo" 'fι (Η""ώ.γ κανών, «χάρακας» η 
εΤδος 66ελοΟ, xσι-ςdι 1:οutδ. cέργαλεΤον καλλιγρα
φικόν». 

ιιΙνόνισμσ, -cι~o" 1:6, ποιη-ς. ΙΙν1:! _"ώ" ($ βλ.). 
ιιΙνούν, τ6, ιin. σιιΨΙΙρ. CΙnΙ Ηά"εο" (6λ. λ.). 
ιιΙνώ, μίλ. -ςοl} Ηα/_. 
Κάνωβος '1i Κάνωιιος, δ' πόλις τι'ις Kότc.ι ΑΙ

γύπτου, πιρΙφ1jμο, διci ,;'1ιν πολιιτaλιιdν oς1j,. 
' ιιΙνών, -6."0,, δ (Hci",l, Ηά,,_)' πόσα εύθεΤα ρ6-

6δος Ο πιχρ' ΌμΥιρφ Ηα"6,,e, ΙλίΎον-ςο δύο ρά6δοι 
ξύλιναι έκτεινόμεναl έγκαρσ/ως κατό μηκος τοΟ 
κο/λου της όσπ!δος, διό τGJν 6πο/ων διήρχετο ό 
t3ραX/ων της χειρός, κα/ οϋτω η όσπlς έκρατεΤτο 
σταθερώς βρα~ύτ.poν 1:0ν Ινα h. -ςων χσιν6νιιιν -ςού
• ω'ι ιiντιχιχτίσΤ1jσιν Ιδιιxιτίpι:r. λa61ς (8%α."0,,, nόe
nιιξ). 2) ρό6δος χρησιμοποlουμένη εΙς τήν ύφαντ
ουργ/αν. έρ'(αλετον ύφaνΤΙKόν, πιθ. ή κερκΙς (<<σα
γ/πα»), ~ι' ης ή κλωστή τοΟ ύφaδ/oυ (nη"lov) εlσ
ήρχετο μεταξύ των Kλwaτών τοΟ στήμονος (μl~ov). 
3) ' ό κανών τοΟ κτ/στου '1i ξυλουργού (διιiφoρoς; -ςης; 
ο ... άθμηi). 4) ή δοκός '1i ή γλωσσα της ζυγαρΙδς 
U Ιν ,;ίjΊ πληθ. αl 6πα1 1) τό κλειδιό τΟΟ α(ιλΟΟ.- 11 

μτφρ. (ώ, χα! -ςό λσι-ς. norma, reguIa', παν δ,τι χρη
σιμεύει πρός διακανονισμόν 'i\ κα8όρισμόν δλλων 
πραγμάτων U o~τω, οΙ ιipχα~oι ΟΕλλ1jνι;: ΣΙΙΎΥριχφεες; 
ίχαλουν.ο Ησ"6,,8,, η-ςοι γνωμονες, RποδεΙΥματα 
(<<μοντέλλα») όνωτερότητος, κλασσlκοΙ ώ, λίΎομιν 
σ'ήμιρον Ο ώσι:r.ύτως; δσα 6lβλ/α ή Έκκλησ/α όπεδέχθη 
ως ύποδεlγμαTlκό διό τήν π/στιν καΙ τήν λατρεlαν 
ωνομάσθησαν περιληπτικώς χα."ωl, 1) Η""Ο"ΙΗα 
βιβΜσ. -

ιιανών, μaχ. CΙoP. δ' -ςοl} Ησ/"ια, 
Κάνωιιος, δ' - βλ. κσ"ιαβο,. 
ιιάξ = _l lξ, xα-ςdι "ρίiσιν. 
ιιάιι, ίπ. ιiντ! Hα~ιί πρό -ςοl} n fι "Ι Hdn n86lo" 

=H""'cZ nε6Ι0". 
ιιδΙΙΕιτα = H"l Ιna,τα., xιxτdι χ~ίiσιν. 
ιιάΙΙΕΤος, i) (ΟΗάn ... ω, ιiV'tΙ αΗάneΤΟi έΧ τοί! ΟΗά

παΤΟi)' 6ό~ρoς, λάκκος, τάφρος (λατ. fossa) 11 θό
λος, τάφος U ΎινιΧώς;, όηή. [δι' έ : υμ~λ. βλ. αΗ2,πε",ο» 
,Χ ρ. (s)qAP-' δεν ιi,ν'ήxιι ιΙ~ .ό Ηιίnη (6λ. λ.), Ηιί,π ... ω 
(βλ . λ . ), λΙΧ τ. -CAPSA (KI6WTIoνj]. 
ΚΑ·ΠΗ, '1ι (Ηάnτώ)' φότνη, «παχ..-Ι- ("υρ. θέσις 

διό τήν τροφήν των ζώων). 
ιιΙιιιιΙΕίον, ,;6' τό έργαστήριον τοΟ καπήλου, 

τό κατάστημα (<<μαγαζl») τοΟ καπήλου U oIvonw
λεΤον «ταβέρνα», λατ. (ΔυροηΔ. ΈΧ τoίi 

ιιΙιιιιΙΕύω, μίλ. -αω (Ηά,πη,ιο,>' εΤμαι Ηάnη10' 
(-ς. Ι. μικρέμπορος), πωλώ «λιανικώς», ιλlανoπc.ιλώ» 
11 μ-ςφρ. πωλω είς τούς δρόμους, εΙμαl γυρολόγος: 
Ηαπη.ι.νω Φ μάχη" = κάμνω έμπόριον πολέμου 
(διεξόγω τόν πόλεμον μέ μηδαμινό πρόγμcπα), 
λατ. bellum cauponArl.- 'Ωσ. ν08εΎW, πωλώ ως 
γνήσιον, πωλω τι δι' όπάτης. 

ιιΙιιιιΙιιιός, ή, ό." (Ηάnη10,)' ό όνήκων 1) όρμό· 
ζων εΙς κόπηλον (εΙς μlκρέμπορον) ιι δόλιος, όπα
τηλός, πc:.ινoOργoς n επιρ. Ηα,πηλΙΗώ» 'χω = εΤμαl 
έψιμυθlωμένος, fXW νόθον χροιόν καΙ ούχl την 
κατά φιjOlν . 

ιιΙιιιιλΙς, -Ιlιo,. θ'ljλ. -ςοll Hάnη.ιo~, λσι1:. (οριι. 
ιιδιιιιΙoc;, δ (Ηάnτω)' μικροπωλητής, μεταπρά

της, ό πωλών λιανΙΚώς, 6 γυρολόγος (λα •. (ιιupo~ 
ιiν.Ιθ. τιρ ΙμΠΟΡ9» n χιιρ. 6 διατηρων καπηλεΤον 
(ταβερνεΤον) .- 11 6 6πατεων, δόλιος, πανοΟΡΥος. 
Έτvμ.: Ηά,π,,10" Ηαnη1',' Ηα,πηΜ/"' Hα.πηlrιίια 

(δλ. λ. λ.)' Itιxpdoywya εχ -ςης; λ. κάπη (= μικρόν τε
μόχιον) (πρ6λ. Ήσιιχ . «Ηάnη lιC ή ... eo:pή» έν λ. Ηά-
31'110,). πρ6λ. Ηάnη ... ο" (60σκή, νομή, χόρτος), i; 
ου -ςό μην. λα-ς. cApilum, λι:τ-ς. kApAlni (δχυρον)' 
ι" ρ. qΔΡ- Βν τιρ λιθ. kAp611, λιτ. kapόt (κατατέ· 
μνω εΙς τεμάχια), λΕΗ . kAplis (πέλεκυς).- Λατ. 
(Δυρδ, (δρδ, (δρΑ, (ϋΡΔ ιΙνι:r.ι ιi6E6. ί'tιιμολ. KατCΙ 
-ςινα.. διινσιτόν ιiμφ6τιφα (HάΠfJl0' - (ιιυΡο) vcx ιΙναι 

ιivIeCΊp'1j'ιx ιiπ' ~λλijλων δCΙνιισι ." eiv1j, ΎλάιΌΟΥΙς; 
o~χΙ Ι"'ΠΙ •• 
ιιάιιΙ=_Ι In/, "α.dι χρΙΙσιν. 
ιιαιήΙΙΙ, i) (Ηά,π ... ω)· μέτρον χωροΟν δύο χοΙνι

κας Περσικός (iι δύο όττικός κοτύλας). Ή λ. πιθι:r.ν. 
ΠερσιΧή. 

ιιάιινιι, iI (Hα.n"6,)·~κ"n,,066%,, (8 δλ.). 
ιιαιινιςω, μίλ. -lαι», ιin. -rώ (καn,,6,)' προκαλι;) 

καπνόν, κόμνω καπνόν 8 όνόπτω πυρόν.- 11 κα
πν/ζω τινά, τόν μαυρ/ζω (κόμνω μαορον) μέ κα
πνόν. 'Εξ σι.jτου 1:ό 

ιιάιινισμα, -cιro" 1:6' τι> κοπν/ζειν διό 8υμιόμα
τος U θυμΙαμα. 

ιιάιινισσαν, Ιπ. Υ' πλ1jθ. 40Ρ. α.' -ςοί! κ"n"Ιζια. 
ιιαιινο-δόιιι, -ΙΙ, Ιοιν. -δόιιιι (Η"π"ό, + δέχομαι)

μέρος δεχόμενον καπνόν καΙ διοχετεοον αύτόν 
όλλαχοο, «καπνοδόχος-, 6πή της όρoφf.Ίς fι της 
στέγης, διό τι'\ς όπο/ας έξέρχεταl 6 καπνός. 
ΚΑΠΜΟΊ, δ' δ,τι "αΙ νυν, λΙΧ •. fumus . 
'Ε..-vμ. ι Ηαn"ό,' H"n",ciQJ' Hcιn"l ζω' HtUrt'6QJ' 

Ηάn"η' κσnt'06όΗ"'-%'1)' δμ1jΡ. dno-Ha,πVQJ' _3111-
ed, (βλ. λ.)' πρδλ. Ήσιιχ. «Hcino,' ΨVxt7. n".vμα»· 
Hcinv, ( - n".vμα)· δμ1jΡ. μ-ςχ. iφχ. αΙτ. Ιν . Η8Ησ
φηό~CΊ (=έκπνεύσαντα), πρδλ. 'Βσιιχ. «,"Η"φ.· ρ
IJ.nιH8». Κ_"ό, (-Ηαπ", Ισιπ. qv.p-nόos: λα1:. 
ΥΔΡόΓ, νιιpldυs, νΙΙΡρΔ, ΥΟ1:8. afhApjan (όπoπν/ ... c.ι~ 
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μaα-yιρμ. verwepfen (όσφρaινoμαι οΤνον), λιθ. kva
pas (πνοή, όναθυμΙασις), kveρln, kvepti (όποπνέω), 
λιττ. kwepet (καπνΙζω), kύΡet (καπνΙζω)' ωα. πρ6λ . 
λαιτ. ιυρίδ (έπιθυμώ)' It:i~tOL ταιυται ί, Ιαιπ. ρ. *qvepo : 
*qevep- (=κοχλόζω). 'Ee αιο}του τό 
Kαιrν6ω, μtλ. -ώσω' μετα6όλλω εΙς καπνόν.

Π~θ. καιόμενος μετα6όλλομαι εΙς καπνόν, κατα
καΙομαι εΙς τέφρaν. 
_αιrν-ώδης, 8, (κιιπ"δ, + 8160,)' 6 ~μoιoς πρός 

καπνόν, μαύρου χρώματος 11 yενΙKιiI" σκοτεινός, 
μαυρειδερός. 

Kanoc;, δωρ. ιiντί κηπο,. 
Kαηη~δoιdΙ;ω, μέλ. -σω' εύνoCι τούς Καππαδό

Kaς.- ΙΙ πα lζω τόν ρόλον Καππαδόκου, δΤιλ. φέ
ρομαι δοΧΙως, πανούργως. 'Εκ του 
Kαηιrάδoξ, -οκο" ι· Κcππαδόκης. 
κάn-ncσον, έπ. ιίντΙ κιιτ-έπεσο", iόρ. β' το!! κιι

rιInlnr<:u. 
καηηο-φ6ρος, ο" (κάππιι + φέeω)' 6 φέρων τό 

στοιχεΤον κόππα, επ ι ϊππου φίροντο, τo ι oυ.~ν αfjμ~' 
π~6λ. κοππατΙα;. 
καη-ηυρίςω, ΠΟΙΤ)Τ. ιίντΙ κιιτα-nνelζω (κιιτα + 

nVe)' cπαΙρνω φwτιό », πυρακτοϋμ:JΙ. 
καηράω, (Hdrιeo;)' ίrιΙ θΤ)λε ιώl v;C)!' (χ?ιν. «γου

ροΟνες»), δταν όΡΥώσι πρός όχείαν καΙ ζητώσι 
τόν κόπρον. 
κάηριος, δ' ΠΟΙΤ)Τ. ιίντΙ xdneo,' 6γριόxoιρaς.

Ι δμοιcς πρός άΥριόχοιρον. 
ΚΑ'ΠΡΟΙ, δ' λαι •. APER' 6 δγριος χοΤρος, όγριό

χοιρος. 

Έτvμ.t Hdneos (πρ6λ . Ήσυχ. _Κ2Π,?ΙΙ' αίξ, TVe9'1" 
"οί» or;;:;u π~όKΙΙΤαιι ιίσφιχλώ; πε~ί τή; λαιτιν . λ.)=λΙΧτ. 
caper,-pri (τράγος), capra (αίξJ='OμI3Ρ . kabru(=ca
ρeΓ), π~λ·nοrr. hafr, ιίγγλ-σιχ; . hoefer (τράγος), 
νιο-γερμ. haberbock' ωσ. π~λ -ι ? λ. caera (άρνΙον), 
ί~π. *qapro-s, σαινακρ. kόρrt.-Τό λ~τ. caper: σ~νσxρ . 
ριfΙI (φρουρώ), λατ. pasco (6όοκω), έλλ . πώv' Χλπ. 
'ΕΧ τούτου: κάπραι)'ιι' καπρα,,' κιχπρίζω. 
καηρο-φ6νος, ο" (κάπροs+*ψένω)' 6 φονεύων 

κόπρcυς. 
ΚΑ'ΠΤΩ, μιλ. κάψω' ιίόρ . α' Ικαψα ' μτχ. έπ. 

πρκ. ΚI!ΚΙΧΨ'1ώ, ιίν.Ι Κ8καφώ,' τρώγω γρήγορα, 
-χιι"δό" .ofJ-loo», «χόφτω », καταπΙνω (κατα6ροχθΙ
ζω) λαιμόργως, Ροφώ.- 11 κάπτω -{J-vμό" = άοσμαΙ· 
ν~, άγωνΙζομ,αι νά άναπ~εύoω. , . 

Eτvμ. : κιχπτω' δμ. κ!Ιπη' κωπη' λ~τ. caPIo = 
γc.θ. ha~fjan π~λ-yερμ. heffen, άγγλ · σllξ . hebban, 
Υιι;μ. he n ψώνω), λα-τ . capulus (CΜανΙKΙ » ) πιχλ. 
γιρμ. ha , γ ρμ. handhabe, (*φούχται ) κλπ. (l3λ. έν 
λ. κιιnέΤι" λαι •. capfus = παιλ- ιρλ. cacht (ύπηρέ· 
τρια), gall. caeth (αίχμάλωτος), gaul. Μιιηί - ca
ptos, Γο.θ. hafts, παιλ-γε;;μ. haft (=captivus), haft 
(δέσμός, .. δλυσις), σαινσκρ . kapatr (δυό φοϋχτες\, 
λε't1: . kΔmρJu, kampt (συλλαμ6όνω) ' Ι2.Π. ρ. *qeP" 
(πρδλ. λαιτ. cepr του ιιιρίο): *qap. (= συλλαμ6ά· 
νω, όδρόχνω). 
_inuρ6ς, ά, ό" (κιιπυω)' ξηρός, άπεξηραμμέ

νος. ' 2) ίνιργ. 6 ξηραΙνων, Kα'.jιαλιςων .= ΙΙ μη'?, 
ιπ! ~xσυ, δυνατός καΙ καθαρός, ήχηΡός, εύδιόκριτος. 
Έτvμ. : Ηιιπvρόs' HιInveovafJ-aa (εΤμα~ γΙνομαι , 

ξηρός}' κιιnvρlδιιι (=πλακοϋντες ξηρcΙ)' καπv.,?l
ζι» (=κόμνω τήν έaρτήνY κιιπveιστη; (πανηγφι
στι'ις): δμ. ιIπo'καπtίω (=όνaπνέω), Ήσυχ. cxdnv.· 
ΠYWμII»' δλ. κιιπ"ό,. . 

'κάηυσσα, έπ. ιΧόρ. αι" βλ. ιΙπο-κιιπνω. 
καη-φάλαρσ, όρθό • . κιχωρισμένω; κάπ φά}.ιιeιι = 

κιιτα φάλαeιι. 
κάρ, lπιχ._ ιίντ! κιιτα πρό e ι κάι! 6όο" = κατά 

,όο". . 
ΚΑ'Ρ, κα2όs, τό' ή κόμη, ή θρlζ της Kεφαλi'jς, 

συγγ .• φ κά2~ (ο βλ.) Ο -rlw ~ί μι" Ι" καρό, ιιίσπ= 
τόν έκτιμώ δσον καΙ μΙαν .τρΙχα τtjς κεφαλής μου 
(=λαι •. flccci eum faclo), δΤιλ. ούδόλως έκτιμώ αύ
τόν.- ΙΙ ωσ. Hdga, κάρ'1 (κεφαλι'ι) : Ιπί και=κατά 
κεφαλής, d"ci κάe=πΡός τά δνω. 

'Ετvμ. ι κιf] (xαg, (βλ. κιιρί,γ Ι" κιιgό, ιιΊσπ = 
~Q9V τ~ τΙποτε' Τι ί$ν. κ~ό, κοιτ' ιίναιλΟΥ(οιν πρό, 

τciι, πλαιγΙοι, π.ώαιι, -τ06 Je';e, αιΙτινι; συμπΙπ-του,ι 
διciι τοσ.ο (πρ6λ . Ψι7Ρ, -Υ_ν. *ψίί.gό, καιΙ ιιΙ Τ2. Ιων·αι ... 
όνομ. ψάρ).-ΣυΥΥ. -τφ κόeι, (κορ!ός), Ήσυχ. 'cxde,,0,' φθεΙρ» cxde' φθεΙρ», dHael (σκώληξ τυροΟ, 
τό δκαρι), dHιIeJιIio~, dκαgη, (τελευταΤος, λεπτός, 
σμικρότατος), πρδλ. Ήσυχ. cκόt2V,,(J.ο,· μάζ", ψω
μό,., cxoev,ι{Jo.v,· κόφι"ο,' HιZMιiJ.os» , cHιIeJμoi· 
eov" τον, ." μrιδεμιίj μole~»' βλ. χαΙ HI1eoo. 
Κάρ, δ, Υιν. Καρό" πλΤ)θ. κaρι:ς, οΙ' 6 κότοικος 

της Kαρlaς, δ έκ ΚαρΙας καταγόμενος U Kcι.ciι toi>~ 
μην. χρόνου, έσυν-ήθιΙ;;ον vi Κ.ΟΙ.2. τiα,ων-τ:cιι ω; μισθο
φόροι IΙ, .oi>, σ-τρcι.ι:.i>, .ων .χλλω'ι χω"ών Τι πόλεων , 
καιΙ ω; τοιου.οι πιριιφρονc;ίίντο.- Π2.~ oιμ. έ~ Kael 
('Τι ." τφ Kael> κι"δv"εύΙΙ", έrι ί έκε Ινων οΤτινες έ-
6aλλον όλλους νά διακινδυνεύουν όντl νά έκτε
θοΟν ΟΙ ίδιοι είς τόν κΙνδυνον, (λαι •• exρerimen
tum facere Ιη ΙΟΓΡΟΓθ νIIΙ) .- θΤ)λ. Κάειριι. 
ΚΑ'ΡΑ -, !ων. xlte'1, τό, .χκλ: ή κεφαλή U yινΙKιiI" 

τ6 δνω δκρον, δνω μέρος, ή κορυφή παντός πρό
Υματος 11 τό χεΤλος (6 γορος) ποτηρΙου U ΠOλλiKΙ, 
χρΤ)σιμοποικΤ-ταιι διdι νdι δΤ)λώσ,ll π;;.ό~ωrιόν .ι (οπω, καιΙ 
,ό συνών. κιφα}.η καιΙ τό λαι-τ. (Δρυ!), orιω; Π.χ. ΟΙ
δΙποv κάριι ιίν.Ι ΟΙδΙποvs.- Παιρ' Όμ. ιίπcιν.~ χαι,' 
άνομ. )(2.Ι αιΙ •• μό.\lον U Bp~Mτlρoν αuνεπλ'ljρώθ'l)σcιν cιΙ 

bπόλοιποι πτώσ.ι,: xde'1', κάιπ, xdeη" (ω~βΙ ί~ 
όνομ. ή κάρη)' παιρciι .οΤ; έΠΙΚfJΤ, συνcι'l1:ωμεν έκ.ι •. 
.ύrι?υ, γεν . καιΙ δο •. κάρ'1ΤΟ, καιΙ Hog';ιIro" κά9'1η 
και! καg';ιχη. 
Έτvμ. : δι' ί.υμολ. δλ. ίν δμ,l,ι? κάρη"ο".- Σύν· 

θ6.ΙΧ : ίων-αι.. . κα2ίiδoκε,,, (=τεντώνω τήν κεφα- . 
λήν διά νά παρατηρήσω τι, τεντώνω τόν τρόχη
λον), HιIeιIIPaea" Τι κιιρηβαeα" 'Τι -ιϊ" (=έχω πο-
νοκέφαλον). . 
καραβο-ηρ6σωηος, ο" (κάeαβο;+π,?όσ:.ι>Πrι,,)· δ 

έχων πρόοωπον δμοιον πρός κά2αβο" (6λ . ".J. 
. KA'PA~BOI, ' δ' . ε1δος κανθόροlJ, κεραcφόρος 
κόνθαρος, λαιτ. scarabaeus.- Ι) είδος όγκαθωτοο 
όοτρακοδέρμου, τοϋ είδους τών καρ:< Ινων. 
κδρά-δοκέω, μελ. ,';ιιω (κάρα + δ~κεύ:.ιJ)' παρα

τηρώ μέ προτεταμένον τόν τράχηλον, παρατηρώ 
μετά άγων ίας, ά '/αμένω άγωνιωδώς. 
κiρανΙΩη;ρ, -fieo~, δ (Hdea)' ό KαρaΤOμών, ό · 

ποκεφολΙζων. 
κάρανον, .ό, δωρ. καιΙ ιί ... άντΙ HdeηIfOy ·(8 δλ.). 
ιιάρανος, δ (xdga)' όρχων , κίιριος, άρχ ηΥός, 

c ή κεφαλή- (ώ; κιχ ( ,;U l) . 
K~ραν6ω, μΞλ. -ώσω (κάeα~σ,,)'=κε~.ι6ι»· ου μ

πληρώ, κατορθώνω, έκτε λώ. 
κiρα-τομος, ο" (κι1eα+τeμεϊ" .0U τέμ"ω)' δ τε

τμημένος (άποκεκομμένος) τήν κεφυλήν, ό κσρα
τομηθεΙς. 2) 6 όποτετμημένος έκ της κεφαλης. 
- ΙΙ καeιι-τόμο,=δ καρατομών, 6 άποκεφαλίζων. 
κάρ-βανος, ο" = βάρβα20': ξένος, άλλοδαπός 

(εένΤ) λι!;Ιζ). 
ΚΑΡΒΑ'ΤΙΜΑΙ, 'Τι _αρηάτιναl, αιΙ' ύποδήματα έξ 

όκατεργόστου δέρματός (ε1δcς «τσαρουχ Ιων») . [ιίγν . 
έ.υμολ., πρ6λ . ll~A'J~. _κιι]βατί"η~ ά"ροικικό" υπό
δημιι, κλ"tJ.έ" dπό Κιιρώ"",]. 
Kαρδ~μί~ω, μέλ . -Ισω, ci ... -rιA) (κάρδαμο,,)' 6-

μιλώ περl καρδάμων: τ! κιιeδαμίζεις j τΙ φλυαρετς 
περl καρδάμων ; 
KA'PAA~MOM, τό' ω~ κα ί νυν (λ<:ι •. nasturtium)\[ 

ωσ . ό οπόρος, ον ΟΙ Πέροαι έτρ ιβον καί έτρωΥον, 
δπως ήμεΤς τό σΙναπι (τήν cμoυoτόρooν» ) ιι μ':ΡΡ. 
κάρδa.μo~ βJ.έπω=έχω δψιν τρaxεΤαν (δριμεΤαν, ά
ΥρΙαν) (!σω~ ξκ τω·ι μορφασμών οϋ; αι~.oμιί.ω, κiμνει 
δ .; ώγων π~σό 'T)Τιί τινα )(2.ρδΧμου) . . 
Έτvμ.: οχ.,τ . έ τυμ?λ: πιθαινώ •. εβνΤ) λιει" 'Κ Περ

σΙΙΧζ 'Τι Μ. ΆσΙcι~' πιχριίΥΙΙΙΥΟΙ: κιιρδιιμl~, κιιρδa.μΙ "'1' 
καρδιιμ/ζω (6λ . λ.).- κιιρδάμωμο" (άΡι.ιματ. φυτόν) 
( *κιι,?διιμ·άμωμο" Kαιτciι συλλοι6ικ-ην ciνfJμfJίωσιν. 

.ΚΑ -ΡΑΙΆ, ΠΟΙΤ)Τ. Κ2αδΙα, · Ιων. κιιρδΙη, κeαδl'1, ij' 
δ,τι καιΙ νυν' λα-τ. ΙΟΓ ιι dπό κιιρδΙας Μ"ω. (λχτ. ex 
animo dίcere)=6μιλώ μέσα όπό τήν ' καρδιό μου.
ΙΙ ό στόμαχος. 
Έτvμ.: κιιeδΙιι (*t:rd)' · λισδ. κάρζα, κυπρ. xoe

~ίιι' ΠΟΙΤ)Τ. κήι! (*H'l~~); cipf1. ~irt «ΙαοΤΙ, *kerdi-), 



λ«~. _cor Υιν. cor~Is, ιτ«λ-ιρλ. crIde «xιλ~. ~krIdJo
Ι«I1.. ·krd), 9αll. crAIdd, bret. kreiz, yo~θ. halrto, 
π«λ-yι~μ. herzA, CΊyy·α«;. heort., π«λ·ηΟΓΓ. hia.rtA, 
λι8. szlrdIs, ιτ«λ - ιι:ρωο. 'Ο1!1: . . Ι.". srran « *srr, . 
Ι«π.·ker~ = Ιλλ. χ;ι,). - Ι«Π. ·k(d., ·kred- (ίν 
τφ λ«1:. credo (*kred-+ ·dhe-, Τφδλ. σ«νοχρ. ςrόd
dόdhιiti, π«λ-ιρλ. : ·crel1m). 

ιι4ιiρδΙσιιός, ιj, ό. (_,ιUα)' ό όνήκων εΙς τήν 
Kaρδ/αν (η τόν στόμαχον).- 11 δύσπεπτος. 

ιι4ιiρδΙΟ-Υνώστιις, -ov, .. δ (Nαl~Ια+"ιyYώσlCφ)' ό 
yνWΣτης των καρδιων, ό γΙΥνώσκων τός Kaρδ/oς. 

KQpδI6-IllKTCH;, ο. (xα,ιUα + δάxιrΦ)' ό δόκνων 
τός καρδΙcς. 

ιισρδι-οulιιiω (HIIecJ/a+IAHCIJ)' ό fλκων (έξόγων) 
τήν καοδ/αν έκ τού σφαΥ/ου κατά τήν θυσΙαν. 
ιισρδοηείον, τδ' τό πωμα (τ6 σκέπασμα) τ/Ίς 

καρδόπου Ισκάφης) .- 11 φ/μωτρον. ΈΧ τ01l 
ΚΑΡ' .ΑΟΠΟΙ, 'Ij' ουνών. τφ μ!ίΧ'l'eιι' ή σκάφη τού 

ζυμώματος, κάθε σκόφη. [ά-Υν. ί1:υμολ. ]. 
Κάρεσσι, eo;;. πλ7j8. 1:011 Κάρ. 
ιιάριι, Ιων. χ«Ι 'π. ιiντΙ Χάια (8 δ) .). 
ιισρΙΙστος, ιισρίμιτι, ίπΌ Υιν. · χ"ί δΟ1:. 1:0δ μια 

(6 δλ.). 

ιιδριι-δάρcισ, Ιων ... 11, 'Ij' 66ρος έν τt;l Kεφαλt.\, 
κεφαλαλ γΙα, κεφαλόπονος. Έχ 't"u 

aipιι-I4liρiw, μΙλ. . -ιtoφ' αΙοθάνομαι 66ρος έν 
TI:1 κεφαλl:1, ~xω κεφαλαλΥΙαν. ΈΧ 1:011 

ιι4ιiΡιι-βδριι-;, I~ (Χάρ" + βάρο,)' ό fxwv 66ρος 
(κεφαλαλΥΙαν) έν τΙ;Ι κεφαλl:1. 

ιισριι-ιιομ6ωντcς, δρθδ1: .. χιχωριομΙνω, Ηάρ" ΗΟ
μ6aw'l'.~, οΙ' (Ηάι" + χομόφ)' ΟΙ τάς κεφαλάς ΗΟ
μώtι'l'.~, ΟΙ τρέφοντες μοκρόν κοl πυκνΓιν (l::φ80· 
νον, πλouσΙαν) κόμην, ίπΙ των Άχ«ιων, ίν ιiν~ιθί::ι~ι 
πρός; τού, • Αδ«ν1:«" Οtτινι, eΙΙ1:ήρουνΧδμ7jν μόνον δΙ; 
τό δπιοθιν μΙρο, 1:'1, χιφ«λ 'Ι' των, διό ίΧ«λι;1Ιντο χιχΙ 
«ΙΙπ,οδ.. χομ6_'Ι'.ρ·. χομ6_'Ι'., .Ιναιι ίπ. μ.;(. 
πλ7jθ. τ01l _μόφ' δΙν ιiπαιν1:4 δμω, ρfjμαι χαΡ,lΗομάω. 

ιιδρίίνσι, ιiπρφ. παιθ. ιi6ρ. δ' 1:011 Η./ΡΦ. 
ιισρηνον, 1:ό, χαιτ& 1:δ πλιtοτον ίν τφ πλ7jθ. Ηά,,,

_ (xde'l>' ή κεφαλή: &.cJρώl' Ηάρη!'α=ανδοες 11 
βοώ!' χά,,Ι_ = 1:ό 07jμιρ. cTόoa κεφάλια 6wδιWνι. 
- 11 μ1:φρ. κορυφή δρouς, όκρώρεια, «60υνοκορφήι, 
KO;JUφ'" λόφου Ι ώο. ίπΙ πόλιω .. , ή όκρόπολις. 
'Εwμ. ι Χάρη.α « • H8fΔO-t'O-, [αιπ •• krras-, μι-· 

1:ιχπτωτ. ιsαιθμΙδo, το!! ·ker.s- ίν 1:Φ 'λλ. xΙeιι. ΙSλ . 
λ.)' Ιν. δν. [ων. xdρ,l.o., ιi1:1:oδωρ . ΧάρΩ"ο,,' αιΙα). . 
HιXρCΙ".O- μαιρτυροl>μινον ίΧ '1:0i) παιρ' Ήσυχ. «Ηάρα ν
ιro.· HeHeVφcι~O,' ΗριjcJ.μ"ο.. χιχΙ ix 1:0υ χυρ. δ ·,δμ. 
K6eιιno. (αιίολ. -ορ- < 1Ρ-)' Ιων. Χάρ" ιiντΙ ΗάιΩ ί~ 
έπιδρiαaως; το!! xde'l_, ιiττ. ΧάιΩ, ί; οil Υεν. HιXe,l
,1,0., δο •• xde,l-,I,J (χαιτ' ιiναιλoyΙαιν πρό, 1:'ήν oυσταιxΙCΣν 
&.όμιι -το" -'Ι" , . 1Ι.0μιι - μI~,-'I'o" -'1": μΙ}. ι)' -Ιι . 
Υιν . H!1~ήιx'l'o. δφ. tλιτCΣI πιθ. ιΙ, μιψιχ'ήν ixτιχοιν έΧ 
1:011 ·HII~cI[O]cI'l'O~· ί)ι 1:011 HII,ιtcι,l,O' ίδ7jμιου"Υτιθ7j χιιΙ 

. δν . ,ιχίτ . HιXe,lae (Χ«Τ& 1:6 11_,1,0, ι ιJ-I)' ίΟΧ7jμαιτΙ
οθη ώα. 1:V προσλijψιl '1:0!! προοφόμ.- ro- (π;:.βλ. λαιτ. 
cerebrum ( * ceres - ro fι *ceras·ro) 1:όπος; Hαριfei 
(=κεφαλή χαιθ' Ήοόχ. ), έξ οil τ6 Χόρ. δν. Κ."ο •• 
'Ev.s!iBaν τό ιiΤ1:. ΗαιΙα.ονν (= όποτελειώνω) (πρΙSλ. 
Υιχλλ. achever (λαιτ. ·ac-capar., ad+capυt, χαιΙ τ& 
Ιλλ. x.φιι~oϊίl' χαιΙ xIcιιcιΙ •• ιl'). 

ιισΡηΤος, ιιάριιτι, 8π. Υιν. χσιΙ e01:. το!! Htie,l. 
καριιιο-εΡΥ{ιι;, A~ (ΚαΙ'Ηό. + le"o.)· ό Κοοικl'\ς 

έΡΥοσΙος, ύπό Καρός εlΡΥασμένος (κατεσκ.ευα-
σμένος). . 

καρΙιι6ς, ιf, ό. (Κάρ)' έκ KaρΙας Ι Κ''αριxt} μιιϊίιια, 
-Ιι' ε1δος έπικηδεΙου Ομνου, θρηνος, μοιρολόΥιον. 
ΚΑ -ΡΙΊ, -,cJo, fι . /cJo~, -ΙΙ, δωρ. χαιΙ xovel. η ΗΦ

ρΙ.· μικρόν όστρaκόδερμoν, (KaρΙδα» η «yαρΙδa», 
όσται<6ς, Kaρa6Ις, λαι1:. squilIa. 

'Eτvμ. ι ()π6 1:ινων ά-νciΥΙΤαιι ιΙ, 1:6 δμ7jΡ. ΗιΙρ 
<·HCΙ~') = κεφαλή (πιθ. IJI& .τ6ν λδΥον δ1:1 'Ij xΙ'PCΣλ 'ή 
τιίl"l ό::Ι1:Ραιχ!)aέ;ιμων ιx~.ων ι[ναιι oxA7jPci) , οΙ IJt τόποι 
ΗονιΙ'ς , ΗωρΙ. πιχρciΥΟνταιι ΑΧ τινος; ·Ho>e-. *Ηονρ
< .Η02' (.ιί;του παιρΙΧλλ. τφ Hιi,), ., 011 χαιΙ ' 1:ό παιρ' 
'β"υ~. «H~ΙΙ' ιiHIfA., πρελ, 'OfL1jp.HOV~lf ΙΠΙρ. 

_ι ·'yxoveo, ~ ;s.o!! lyxoveti" -άcJo~ (-ζωyρaφΙKι'ι 
έι:!1 όρoφι'jς' • . Ά . . _. . 

. ιισριισfρω· όΥτηχω l .σεΙομαι, KOOδaΙνOμαι, τρέμω, 
ίπΙ 1:~' yfj, οιιομίνr" 'x!:ll1:dι 1:0ύ; σιιομοό;. 

. 'Εwμ., ή. λ. ιΙναιι «πεποιημένη» ίΧ τοil , ΠΙΙΡΙΙΥΟ
μίνου ~ί(oυ , χαιτ' iναιaΙπλωο:ν 'tfj, ρ. qer(i) πιρι.χο
μΙνη, ίν 1:ίj\ οαινοχρ. carkartl (μνημονεύω έΥκωμια
στικώς), carkrt/·h (δόξα, έγκώμιον), karkar/-h,kar-
kart (ε1δος 6όρ6ιτ04,l, ιλαΥούτov»), krrb/-h '<δόξα, 
φήμη), παιλ-norr. hr6s (δόξα), ιiyyλ-ααι' . . hrodor 
ιδόξα), παιλ-Υι"μ. (h)ruod- (δόξα), Υοτ8. h~δpelgs (fv
δοξοςl, παιλ-Υι"μ. <h)ruom (δόξα, τιμή), παιλ-πρωο. 
klrdrt (όι<oύw) χ. Ι: πsραιλλ. 1(1) ρ. *qer(i) -ιι ρ. 
*qίίΓ- ίν τφ Ιλλ. Hιf(!if, δωρ. HιfeΙΙξ, οαινοχρ. kQr{ι-h 
(όοιδόc, πσιητr,ς). 

UPKrMOI, δ' μ.τ& Ι-:ΙΡΟΥινο!!, πλ7j8. XAIHl_, 
Μ' δ,",ι χ'ΧΙ ν1lν, IKό60υρaς», λαιτ. cancer " ciιo. d 
Κα]Η/.Ο" ώς σημεΤον έν τΥ Z~ιαKY.- 11 λ06Ις, 
πυράyρa (λ6yqι τ!)υ σχΥ,μΙΧ1:0ς;). 
'Εwμ.: xAl!.xi.o, ι ο'Χνοχρ. karkata-h (δ δρο, 

karkίπ=λCΣΤ. cancer ίν τφ Zφ~Ι!1XΦ 8Ιν~ι eciYIIoν ίΧ 
τής; ΈλλΤιν.l, A!llt. cancer, -cri «·car-crc-, ί!llπ. *qan
qro- ( ·qclrqro (τ6 -π- (-r- ΧΙΙ1:' ιi',σμ?Ιωσι:v)' πρδλ. 
Ή"υχ. «ΗάρΧιιροι ' 'Ι'(!(&χe"-=Ο!ll:":ΙΧΡ' karkara-h (τρο
χύς), karkaςΑ·h (τοοχυτης)' '11 ρ. qar- Ινιυ • ιiναι
διπλ. ίν 1:Φ ΥΟ1:θ.· hardus, πcσλ-yιpμ. hart, Ιλλ ~ Hlαnί,. 
, ιισpιιΙν6-ιειρcς, -ωl', πλΥ)θ . ίπΙθ. (Ηα2Η/.Ο, + 
%./~)' ΟΙ l:χοντες χηλός καρκΙνων όντl . χειoQν. 

U'PMEIA, fι Κάρνεσ, 1:ci' έορτή έν Σπόοτι:) καΙ 
άλλαις δwρ. πόλεσι πρός τιμήν τού Άπ6~~awo~ 
KA?"e/ou, διιχρχ01lοιχ ίπΙ έννΙαι 'ιjμΙραι; τ01l ιiΤ1:ιxoυ 
μΥ)νό; ΜerαΥ.,'Ι'.,ώ.ο" δοτι, διdι τ01l1:0 χαιΙ ίχaιλιtτο 
Κ"'2 ν•ϊο• μιjl'. 

ΙΙiίρός, ~ω? ά-ντ! Ηη,6,. 
κσρησδος, -10' νη?ος μεταξύ Κρήτης καΙ Ρόδου, 

πιχ/ Όμ. Ked3CII (J.o!; (χά.ρ ιν 1:05 μίτρου). 
ιισρηaίσ, i)' μιμιι<6ς χοοός των Θεσσαλων. 
ιιαρηάΙΙμος, ο. (ιΙιπάζω, λαιτ. carpo)' . ταχύς, 

ι!πΙθ_~πoδων, λαιτ . rapic:tus.- 'EIt( ~. Hα,παMμφ~ 
=ταχέως. [δι' ίτυμ. βλ. ΧαίΙ Ηιιοπόι; Β] . 

ιιάιιηδ.σοι;, ,11 , μlτdι Ιτlρoy.~ πλ7jθ. κάρ_οιι, 'Ι'ά' 
ε15Jς λεπτού λιναΡlΟΟ φυομένοu έν "IanavIQ, λ«1:. 
carbasus. 
'Εwμ. : '11 λ. ι[ν«ι δάνιιον ίΧ τ7), ~cσνoxρ. kal'pdsa-h 

(βαμι3άκινος)' 1:ό λ!llτ. carbasus ε!ναιι lJciνιισν ίΧ 1:7). 
Έλλ7jνιχfjς;.- "rπiρχιι χ!llΙ μE1:CΣXλαιoσ. λ.~ι. ΗιΧρ_
οοι;=δηλητηοιωδες φυτόν, 1:0υ όποΙου δ δηλ7j~7jριώ
δΤις; χυμό, παι .. dι τφ rιxA7jVιji &πο-χάιπαιιο.. Ή 1:6 
φυ1:όν e7jA01loCII μ.~αιxλαιαα. αιr,Τ7j λt~ι; ι[ναιι πιθ«ν. Ι
σχετος; πρό; τ'ήν πρώ.ην, δά.νειον δέ !χ 1:ινο, θ"IJΧΟ
ΦρυΥ. ΥλώσΟ7j;' IJtν .[ναιι It!llpciywyo; ix 1:0ίι ΗΙΙ2πό., 
δέν ά-πoxλ.Ιι~αιι δμω, ό μΙΤCΣΟΧ7jμCΣ1:Ι"μό, του χ% τ' ιiναι
λΟΥΙαιν πρός; τ6 Hιιρπ6~, xcστdι λQlϊχ'ήν παι"ε 1:υμοΑΟΥΙαιν. 

ιισρηιςω, μιλ. -/οφ "1:1:. -rci:ί (Ηιιιπό;;)' συλλέΥω 
τόν καρπόν.-τό μΙοον = Ηαρποϊίμιι" IJ7jl. νέμομαι 
τους καρπούς τινος, θερΙζω τήν όνταπόδοσιν.- 11 
καθιστω τι καρποφόρον, γονιμοποιω. 

ιιάρηιμος, η, ο. (Ηιιρπ6,)' ό φέρων καρπούς, 
καρποφόρος, εσκαοπος. 
ιισρηΟ-ΥΙνcδΙ0ς, O"(Hαιπό~".I'Ιδ~η)' ό παρό

Υων καρπους, λΙΥόμενα; χαιΙ κ",~πo,,6.0;;. 
ιισρη6-δεσμσ, --, τdι (Ηα2πό;;+cJεομ6ι;)' τά δε

σμά τοΟ καρπού Τ/Ίς χειρός, ψέλια (c ι3Ρ :Jχιόλlο») 
ιισρηΟ-ΩΟι6ς, ό. (Hαρπό~ + πο,Ιώ)' ό παράΥων 

καρπους. 
UPΠO·I (Α) , δ' ciι, χαιΙ νυν a Ηαρπό. deove'l, -

σΤτος, σιτηρό, ιiλλdι χαιΙ οΤνος U οΙ κιιρποΙ=οΙ καρ
ποl Tl'\c; γi'\ς, ό σΤτος.- 11 μ.φ;;. , (KαρπόCΙ, παρa
ΥωΥή, εΙσόδημα, κέρδος έξ ένός πΡόΥματος Ι τ6 
όποτέλεσμα, τ6 έπακόλουθα μιας ένεΡΥεΙας. 
'Εwμ., χαρπό. (χυρ.=τό τετμημένον, τό' συνει

λεΥμένον) ( ΙΙΧΠ. ·q[p6-s· Ηαιπ[οl' (κόκκος)' Ηάρπ,
μοι;' Ηαιπ/ζω' Ηιώπ,ο. <*q{p-)=δptnovov: σιχναχρ . 
k[pana-h (~oπτερόν ξΤφος), kIpanr <έΥχειρl5ιον, 
σμΙλη), λ«1:. carpδ <*q~Pδ)=δptnw,' συλλέγω, μεσ
ιρλ. C:OIfin (δρέπανον), c:lrrim (δρέπω, κόnτW), μ .. 



,ιk -π- (-rρ-, π~λ-y.ρμ. herblst, yaρμ. Mrbst (φ8ιν
όπwρoν, χυρ. ή έποχη τ"ς συγΚΟμιδt'\ς), λιθ. kerp{ι, 
klrρtl (κόπτω μέ έγχειρΙδια, κλa&ύw, κουρεύω), 
karρy'tl (κόπτω), λ.ττ. ze'rpu, ΖI'ΓΡΙ (κλαδεύω), 
zίΓρe (δρέπανον)" niv.at .αι6.αι ivιiyov.atL 8Ι' !αιπ.~. 
(s>qerp- πρδ).. παιλ-Υι"μ. sclrbi (δροΟομα), οαινοχρ. 
karρAra -h (δραΟομα, τομή)' 'II~ . «Iί.'yj (S>q.,po ci-
ποτιλ.Τ 6π'χταιοιν .~~ Ιαιπ. ρ. (s>qer- έν.φ Ιλλ. χιΙιω, 
παιλ-Υι ;;μ. sCerAn, λ,θ . skίrtt (κόπτω). 
ΚΑΡΠΟΊ' (8), δ' ό όρμός τοΟ πή.χεWς μετό τrις 

κυρ/ως χειρός, «καρπός» πρδλ. «περικόρπιον» ' λαιτ. 
(ΔΓρυι. 

'Ερμ.: «χιιιn6ρ' .ου.ου παιριiy. IιΙναιι .6 δμ'YjΡ. 
Hιι"πdlιμo, (= ταχύς δ,dι .ό πpόσ~ιιμαι πρδλ . δμ. 
ιlιJ-άlιμo, = ώροΤος τήν έμφόνισιν)' χιι"nός (Ιαιπ. 
·\tV[Ρό-s (εύκlνητος)' πρf;λ . Υοτθ. hAirban (=nιρι
nστιrϊ,,), παιλ-Υι;;μ. hwertAn, hwer-bAn (περιστρέ
φομαι, έπιστρέφω, κινΟΟμοι ζωηρώς), π-:ιλ·γε"μ. wir
bll (δ/νη, στρόβιλος)' Ιαιπ. ~. *kverpo, έναιλλαι~σομιi 'Ι'Yj 
μ81:2 ,fj; *qverb- ώ, ίν τφ Ι'Η. xv,Pa,. 

ιιαριιο-τcλής, ές (χιιρnό,+τιUω)' ό φέρων τόν 
καρπόν εΙς έντέλειαν, καρποφόρqς, '{~νιμoς. 

ιιαριιο-τ6ιιος, ο" (χιιιnό,+τικ_ι" .06 τΙχτω) , ό 
τΙκτων (γεννών, φέρων) καρπούς. 

ιιαριιο-φδΥος, ο" (xιιρnό~ + φιι,..;" .οϋ τιώΥω) 
ό τρώγων κα :f10ύς . 

ιιαριιο-φθ)ρc»ς, Ον (καρnός + φ1J_leω)' ό φθεl
ρων (βλόπτων) τού; καρπούς. 

ιιαριιο-φορCω, μελ. -ήαω' φέρω καρπούς.'Εχ τo~ 
ιιαΡJlο-φ6ροι;, ον (χιιρnός + φέρω)' ό φέρων 

καρπούς, κόρπιμος. 
ιιαριιο-φΙϊλαξ, -ακος, δ (κιιρnός + φνλιιξ) ό φύ· 

λα~ (φρ"υρός) τών καρπών. ' ' 
ιισριι6ω, μελ. -ώαω (κιιρπός)' φέρω καρπόν 11 

βραιδύ:. προσφέρω καρπόν ώς θυσίαν.- ΙΙ μέ;:ιον, 
ΗΙΙιΙπόομιιι=λαμβάνω καρπόν δι ' έ~αυτόν 11 συλλέ
γω καρπόν 'ij θερΙζω τήν συγκομιδήν έκ της χώ
ρας 11 μτφρ. έξαντλώ, λεηλατώ. 2) άπολαύω τών τό· 
κων, νέμομαι τούς τόκους, επι Χ;;Υ,μοίτω'lllάποκομίζω 
τήν έπικαρπΙαν τινός, νέμομαΙ τι, άπο >.αύω τι. 
ιιάρηωμα, -ιιτος, τό (καρπ6ω)' καρπός ~ παραγω· 

γή n κέρδος. 
ιιάΡJlωσις, -cOIs, ~ (Ηαρn60μιιι) , τό καΡΠΟΟσθαΙ 

τι, ή άΠOKoμι~ή (θερισμός) τών καρπών 11 χρήσις, 
όπόλαυσις, κέρδος. 
ιιαρ-ρcςουσα, ίπ. ciντΙ Ηιιταρέζουιιιι. 
ΙΙάΡΤδ,=. (Ηάρτος)' λ/αν, άγαν, αφόδρα, πο

λύ, ΠσΙΚΙ oλU (λαιτ . vAlde) 11 ΗΙΙ; (τό) Ηά,τιι=παρό 
πολu τι:\ ~ ηθ Q, πραγματικό, άληθινό. 
Έρμ., ίων-αι'tτ. Ιπ'"", Ηάρτιι σΧ'YjμαιτισΟiν 6ιiσ8Ι 

'00 'πιθ. *χιιρήι-ς (ΠΡf;λ. δμ. HaeriJ"aJ) : πρβλ. δμοΙου, 
ΟΧ'Yjμαιτισμοiι, clιHΙΙ : ι.:>ΗVς, 1/ΥΙΙ : 1ιytί" τάχιι ι ΤΙΙxVς, 
6σμιί : πλ"lθ. 6σμέcς. Βλ. Ηράτος. 
KαPTcρiw, μίλ. -Ι;ιιω (Ηιι"τ_ρ6,γ εΤμαι αταθερός 

~ ύπομονητικός (καρτερικός), ύπομένω μέ καρτε
ρικότητα. 2) μιτ' αι( •• ·, 6ντέχω, ύποφέρω, ύπο
μένω, .τι κατό τρόπον όνδρικόν. 3) μιτι!t προθ. : 
XΙΙIΤΙ"άS 3116" lnί ... = όντέχω εΤς τι... 4) μΙΤ2 
μτχ: έπιμένω, έμμένω, εΙς τ6 πρ6ττειν τι. '}ι;~ αι~τoϊ} τό 

ιιαρτΙριισις, -_ως, ~ (Ηιιρτ_ρέω)' ή έγκαρτέρη· 
σις, ή καρτερικότης, ύπομονή, όντοχή, έμμονή. 
KαPTcρla, 'ΙΙ=Ηιιρτέρηαις (8 6λ.). 

, ιιαρτcριιι6ς, Ι;, ό" (Ηιι"τ_ρ6,)' 6 ύπομένων, UnQ · 
μονητικός, ό όντέχων εΙς τά δεινό με8·ίι.~oμoνης. 

ιιαρτcρ6-δίίμο~, Ον (Ηιιeτιrlόs+-8-Dμός)' κσρτερό· 
ΨUXoς, γενναιόκαρδος. 
KaPTcpδς, ά, ό" (ΗάρτΟ')· .... Ηeατc2ός, δυνατός, 

Ισχυρός, ρωμαλέος, γενναΤος, χαιτι!t τό πλ.Ιστον έπΙ 
πρ?σώπων, ιϊλλ' iItia'Yj; χαιΙ ίπΙ π~αιγμιiτων Ι κιιρτ_ρά 
I,Υσ=γενναΤαι πρΘξειζ 11 ΗιιgΤC2ό, 6ί!HO~ = μέγας 
(φρικτός, όπολύτως δεσμευτικός) δρκος. 2) έπΙ 
'toItc;OsaLUlV, όχυρός, Ισχυρός (ίν στι:-ατ,ιιιτιχ1! ίνν . ), 
όπόρθητος. 3) ό κατέχων τι, ό κότοχος, ό κό
ριός τινΟ$' 4) ό κύριος έαυτοο, έγιφατής Ι ώσ . 
Ισχυρογνωμων, «nεισματόρης •. - 11 'Εκτό, ,Uιν 6μαι
),άιν παιριχθ.τ\lιά1ν χιιρτ-~ώτ-ιιο~. -Ι»nιτo" ~παιν.~, και! 

4'S 

μιiλιoται lIυν,llo.στ.ιιo~, ,6 ciνώμαιλο~ He-loo,.,-" Hed
τιoτo~. 

Kαpτcp6-xcIρ, δ; fι (Ηιιρτιρό, + l.-/ρ)' ό Ιχων 
Ισχυρόν χεΤρα. 
aαPTcpwCi, ίπΙρ. .06 Ηιιρτιρός ' ίoxuρώς, ΟΟνατ,ό 

11 HOIIι:ιrρώ. ~πt'OϊίμιιΙ=Koιμώμαι «δαδιά •. 
ιιάρτιστος, ." Ο", ίπ,χ. ivtl Ηρά<ιιι"ος , , 
ιιάρτος, -co" τό , ίπ. χ~Ι ίω'ι. ιiντί Ηράτο,' δύο 

ναμις, Ισχύς, ρώμη, όνδρε/α. Έ; II,jC?U τ? 
ιιαρτυνω (Ηάρτος)' έπ. ΙΙντί Ηριιτύ"ω ' KCeIarGJ τι 

lσχυρ6ν, Ισχυροποιώ, δυναμώνω Β μι!;:ι . iόρ (1 ' έκα~
riJ"ιι"το φάΙαΥ)'Ω' = ένΙσχυσαν τός γραμμός η.)ν 
(τός τόξεις των) Ι l.ιΙρας lxιIeriJ.,a"ro = ώπλισαν 
τός χεΤρός των. ' . 
KiPuδTlIcc;, --Ι ιχΙ' ΟΙ ,γυναΤκες τών KαρυCιν 

τ"ς ΛακωνΙας.- 11 ίν .11 ciΡΧΙΤΙΚΤΟνΙΧ7j, ιrαρυάτι ' 
ιJιrι; ε!ναιι όγόλμοτα Κορών χρησιμεύοντα ώς κΙονες 
iJ ύποστηρΙγματα έπιατuλ/ων (ώς αl Καρυάτιδες TcO Έ· 
ρεχθε/ou έν τι:\ 'Ακροπόλει τών 'Αθηνών). 

ιιδρυιιιι, 'ii' πολυτελής λυδικη cσόλταα. κατε
σκευασμένη έξ αΤματος καΙ πολυτ/μων όρωμότων . 
[~ λ. εΙ ·ιαι, ~iv'Yj. π,θαινώτ . ΑυδιχΥι). Έ, ιι~τoσ τό 
ιιδρΟκΙνος, '1, ο,,' ό l:xwv τό χρώμα τΊ;ς καρύ

κης, ~'Yjλ. Βαθύ κόκκινον (τό χρώμα ' τοΟ α.Τματος). 
ιιδρίίιιο-ιιοlCω, μίλ. -Ι;ιιω (xaeVH'1 + nοιΙω) ' πα· 

ρασκευόζω HιIeVH"" (βλ. λ.). 
ιιapuξ, (χαιΙ Ηάρυξ), δωρ. ciντΙ χήρυξ. 
ΚΑ ·ΡΥΟΜ, τό ' δ, τι χαιΙ νσν, .. καρύδι. 11 HIίevO" 

ΠιρσΙΗό"=τ6 κοινόν καρύδι 11 Χάρ. EiιβoίΉό" = τό 
κόατανον n Hde · Πο"-rΙΗό,, = τό (φouντοίικιι. 
Έnιμ. ι HIίevO'" HιIgVιI' HιIevJIO'" HaiIvJov,,: 

λαι •. cAHna, σιχνσκρ. kάraka-h (Ινδ:κή καρύδα), 

μισ· ιρλ. cutaran (<<όγγούρι») (Κιλτ. *kaluro- iντΙ 
*karu~lo:)' ε~ Ιιιπ. ~. qar- (εΤμαι σκληρός). 

ιιιiρϋo-ναύΤιις, -ου, δ (Ηάρνο" + "ιιvτ",)' ό πλέων 
έντός καρύου. 
ιιαρυσσω, δω.,. ιiντΙ Η;.,ρναιιω. 
ιιαρφδΗος, ιι, ο" (κάρφω)' ξηρός, κατόξηρος 11 

επι Υιχι:ιυ, ξηρός (κοUφlος». 
κάρφη, ~ (Ηιίρφω)' ξηρός χόρτος. 
ιιαρφηρός, ά, ό., (Ηάρφος)" ό έΙ( ξηροΟ άχύρου, 

έκ ξηρων Ι(αλαμών τοΟ σίτου, συγκεΊμενcς. 
ιιαρφΙτης, -ov. δ (Hάρφo~)' Ι;Ικοδομημένος έκ 

ξηρών χόρτων 

ιιάρφος, . _ος. τό (Ηιίρφω)' κόθε ξηρό «μικρο· 
πραγματάκι», ξηρό καλόμη α/του, iJ ξηρό σχ/ζα οΙ
ουδήποτε ξύλου, λαιτ . paleA, fesfuca, ιΙIΡUIA 11 ξη
ροl κλώνοι δtνδρι.ιν 'ij θόμνων, δχυρο, σχ ζες ξύ
λων, yενιxιίi; ιίπό ίχιΤναι nau τό πτηνς:ι κατcσκευό
ζουν τός φωλεός των U ίν τιjί πληθ. Ηάρφ", τdι 
=ταώφλια ξηρών καρπών, σKίιeαλα (λαιτ . qulsqul
Ilae). 2) τό ξηρό ξύλα της κανέλλας (τοϊ) HIt't'el· 
μώμοv) ώνoμιi~oντo anCG'Yj' HάρφfJ, τά . 
Έτυμ.: Ηάρφο,' 7tOL'Yjt. ΗιιρφιιUο~' Ηάιφ,, ' Ηάρ

φω' ΗaιΡύ"ομιιι (=ξηραΙνομαι. φθεΙρομαι χχτά Ή
συχ. )· Ηάρφο, (*qrbh-) πι;oίJπoθίτ~ι Ιιχlt. ρ . (s)qerebh' 
λιθ. skrebln, skrepti (ξηραίνομαι), Ρωσσ . skorbnuti 
(κυρτώνομαι), korobitr (κυρτώνω), npoiinoO.it,,~y έπ
Ιση, ρ. *(s)qE!rebh· Τι *is>qereb- μαιρτu;;οuμέ'I'Yjν ίν 
τιji πιχλ-nοrr. skόrρlnn (ζαρωμένος), skorp.,a (ξη
ραΙνω, ζαρώνω). παιλ· norr. skArpr (ζορωμένοc, ό
δίινατος, δγονος) = ciγγλ-σαι~. scearp (τραχύ;;, δρι
μύς, πικρός) ("γγλ. shArp). πΙΧλ· Υ.ρμ. scarpf (δρι · 
μύς, στιφός). Βλ. χαιΙ Ηράμβος. 
ΚΑ'Ρ.Ω, μΗ. Ηάρψω' ξηραΙνω iJ μαραΙνω τι .

Παιθητ. άπoμαρa/νoμαι, φθίνω. 
ιιαριδΙΙος, ιι, ο" (κάΡ1.ιιρος)· ό txwv , τροχύν 

καΙ κατόξηρον τ6ν λόρυγγο 6π6 τήν δίψ:)ν (πιxρdι 
Β'ΡΥ,λ. sltt Asρer). 
ιιαριαρ-όδouς iJ -όδων, Υιιν. -όιJoπoς. δ, ~ (Ηάι

xaeaordιJov.)· ό l:xwv 6ξεΤς (ιφπτερούς) καΙ πρι 0-
vwrcUς όδόντας. 
ιιάριδρος, ο" (χιιράαιιω)' ό 6ξύς, αΙχμηΡός (μυ· 

Tερό ~ », κοπτερός 11 χυρ. όl:χων πριονωτοvς 6Μντας. 
Έρμ. ι ΗάΡ1.ιιρος· ΗΙΙΡ1.ιιρ-όδω.· Ηιιρχιιρίας' gxYJ. 

f1ιχτισμό, δι' iνΙΧδ,πλ. ίχ ρ. 'khar- (*khir - "h.r-1 



"ρβλ. ocινo"p. khara-h (σκληρός, τραxUι;, 6ξύς)' 'ν 
-ιιj> δμ1jΡ. ΗαeιαΜΟΙ; '-ιό πρόσφ. 'αλέοι; Ιχιι '6πο"οι-ιοι
o~ijaat -ι"ίιν "οιτά.λ, 'αeοι; (Ηάeχ-αeοι;), διότι ΤOίi1:o (τό 
-αλέοι;) Ilχ. χοιτοιντήΟ6Ι χα:;:'ΟΙΧΤ1jρισΤ'ΙΧόν "tij, ίνν. ftI
('όι; (πρδλ. Ιαιαλέοι;, HIeIIlUOIt). O~~ιμΙαιν Ιχουσι τά. 
«Vw"t'~W σΧ'σιν πρό;; ~ό Ηέρ%"οι; (<<βραχνάδα»). 
Καρχηδών, -ό1'Ο" 1( Καρχηδόνιος, α, ο" "α:! 

Καρχηδονιαιιός, ,;. όl'. 
ιιαρχίιαιον, ~ό' εΙδος ποτηρΙοο η κύλικος, στ ε

νώτερον εΙς τό μέσον καΙ πλατύτερον εΙς τήν 66· 
σιν καΙ τ6 χεΙλη.- ~ τ6 δνω δκρον τοΟ lστοο 
πλοΙοο.- [«Υν. ί-ιυμολ: δλ. ίν λ. Ηέρι"οι;). 

ιιάρψε, ίπ. Υ' Ι'ι. ιioρ. α' τoίi Ηάeφαι. 
ιιαρΥ, δωρ. ιiντ! Η,Ιρφ. 
ιι6ς, χ!Σ~ά. χρΙΙσιν έχ ~σίi Ηαι βΙ" ij Ηαι Ιι; . 
ιιiαα16άςω, μ'λ. -ααι' ύ6ρΙζω κατά τόν τρόπον 

καΙ μέ τήν γλώσσα)' πόρνης, φέρομαι ώς πόρνη. 
'Εχ τoίi 

ιιiiαα16άς, -ό&ο". 'ιι πόρνη, έταlρα [δι' ίτυμολ 
βλ Ηάααι;). 

ιιάαCΙς, ιιαaάς ij ιιααiίς, -ον, δ δέρμα fι Cιφα
σμα ριπτόμενον έπΙ τη:; ράXεWς τοΟ Τππου: ύποκά
τω τοΟ έ;ριππΙου (της σέλλας) . 

• Ε"μ.: 'ιι λ .• Ινοιι {σ ω\; συΥΥ. τιj> Ηώ", Ηώσι; ' πρδλ 
Ήσυχ, «Ηιίι;· •. οΙ ~ ~.eμα"· «Ηιίαο,,' Ιμιίτιο" ΠΔχΝ 
Ηαι τeσXΝ ~eιβόΜιιο,,'" Ηαα(ο)οποι6s' Ηααωr6ι;' 
πιθ . 'ιι λ. νά. .Ιναιι δά.νιιον ίχ σ1jμι~ιχ'i). τινο, yλ.-Τιtό 
~\νων σuνsσχιτΙσθ1j, o~χ! Βντ.λω; πεισ~ιχω" πρό, ιiλλων 
Υλωσσων λ"ιι': ·Η4ααα «*qaghja): παιλ-σλαιυ . ko!a 
(=δέρμα), χαιl ΗααίΙ" «*katsiί ·Fent-): σαινσχρ. ςΑ
sta-m (ε1δος ζώνης) (*bt·s-to-), λοιτ. castuIa (<<κορ, 
σές» γυναικός) . - Κααα1βάι;' χοιτά. ΕΜ Ηααααβά;. 
Ηάαα (ΛυΧόφρ.), _αάλβιο" (Σχολ, Άρισ~.), Hαααν~α 
1ι Ηααωeάι; ('Ησυχ.), _oωel" -/~OS=Hααωρίηι;. -ιδοι; 
(=καΤr;Jσχυμμένη),_αώcιιο" (-βίο,,), "ααωρwω (λ!ΣΤ. 
scortor)' πά.ν1:CΙ "1:CΙ!!"1:CΙ 6πό τινων θβωρoίiντα:ι συΥΥ. ~ιj> 
λιθ . keksz6 (έταΙρα), πιιλ-.λιιυ . kochatl (έρωτεύο
μαι). 'Εν τουτοι, πιθσινώ~ .Ινσιι δτι· αιΙ λ. α:δ~αιι ιiνά.
Υι;νταιι εΙ, τ"ίιν '.νιΧ"ίιν λ. _o(o)aIt, διότι χαιτά. μεται · 
<popiv τ6 δίρμα: το!! 'φιππΙου χοιΙ 'ιι πόρν1j «νά.ΥονΤ!ΣΙ 
.Ι, τόν cι!ίτόν ρόλον' διό ".! "1:6 λΟΙ"1:. scortum (=δέρ 
μα) μ τιγρ. ίσijμα:ιν. χα:Ι "1:"ίιν πόρνη ν . 
ΚΑ wli' Α, Ιων. -Ιιι, 'ιι' δρwμα' AρaβΙKόν, κατωτέρας 

ποιότητος τοΟ όρώματος τοΟ κινναμώμου.- ['ιι λ . 
• Ιναιι ιivα:τολΙΧij, προ.λ.υσ.ω" πρδλ. 46~. qes'a). · 

ιιδαι-yνiιτη, 'ιι ' όδελφι'ι' θ1jλ.τοίi Ηααl,,"'Ιτοι; (δ βλ,). 
ιιΙσf-yνητoς, δ (ΗάαιmβI'έα6σι, "β""άω, π?6λ. 

""';αιοs)' άδελφός U εI~αι πδς συΥγενής έξ aΤματος, 
όνεψιός TJ άνεΨιά.- U ώ, ΙπΙθ . ΗααΙr",lΤΟi, 'ι. ΟΥ 
=όδελφικός, 

• Ε"μ. ι ΗααίΥ"'/ΤΟS' θ.οσ. ΗατΙ,."β.τοs· α~τo"α
αΙ""'Ιτοι;χα:Ι-';",, (=αύτόδελφος, αύτaδέλφη), πιθαιν. 
χαι~ά. άπλολΟΥΙαιν ΙΧ του ·α~τo[ τβ] Ηααl,.,,'7ΤΟΙ;, π_ρι· 
'χσντο, Ι!ν *Τ8ΗααΙ ιiρχ. θ-ηλ. ~oίi τβ"ώ,,' θά. <ίvίμενί 
~ι, *τέ"αααα <*Τ.ΗQτ-jCί (<<λλ" !ιέν Υίνιταιι τι ίκδοχή 
oιlIt1j διχ~iι ()πο πά.ντων).- Ηάαιι;, -ιοι; (=όδελφός, 
6δελφή) φαιΙν8ΤΟΙΙ 6ποχορ. τοl} ΗααΙ,.",1τοs. πρδΑ . Ήσυχ. 
«Ηάα'7Ι;' ι)λl"lώτ,lΙ;». 
ΚΑ-ΙΙΙ, -ιο., δ, ΤΙ· χλ-ητ . Ηάαι' όδελφός, όδSΛφή. 

-[δ ι' έτt.lμολ . 6λ. χααiΥ"'/ΤΟi ίν τΙλει). 
Κaααlτερίδες, -011', αιΙ' αl παράγουσαι κaoσΙτε · 

ρον νήσοι . . 
ΚΑΙΣΙ'ΙΕΡΟΙ, ιin. ιιαττfτερoς, δ' δ.τι κα:Ι νΟν, 

τό «κaλάί», λαιτ. slannum 11 ΧaiJμα Ηαααιτeeοιο=πε
ρΙχυμα (έπικάλυψις) κασσιτέρου. 
Έτνμ.: σα:νσχρ. kastlra-m, λοιτ. casslferum, παιλ

σλαιυ . cositeru, .Ιναιι Ιιά.νειαι ίκ .ij, Ιλλ1jνιχij,. νΑλλοι 
τό "αααiΤβgοι; θ~ωρoυν i',ά.λΟΥον πρό, "1:ά.~ gaul. Η· 
,ει; Cassivelaunus CassignalU5 (Ινθοι cas5i- : .... έλλ. 
ΙΧέχαατο, "β"αδμ""οι; (=έξοχος), Κάατωρ, ίχ~. kad
(διακρΙνομαι, έξέχω), χαι~' αι"τσίι~ δ. οιΙ Καααιτβρi· 
δ., ";;αοl δέ'ι Ο:ι;sΙλΟt.lσι ~o δV'Jμιi των εΙ\; το μιίταιλ
λσν ~oίίΤo, ιiAλά ιiντιθέ~ω; .ε~ωσ!Σν 8Ι, αι"~ό ~o ΙδικC;ν 
των δνομαι (πρΙSλ, Brundusium: bronze, κν:προ. ι 
cuive), Άλλά. 'ιι δuσχσλΙCI\ π,?ι "1:ήν ίτυμολ. τ~, λ. ,~
Otχσ λΙ;Ιt.l θ.~ νdι πα:ραιμένΊι. 

ιιάαaiμa, «"1:"1: . ιι6"-, -111010, τό' πδν τό tρρoμ
μένον, "!ΣΙ χυρ. ή «σόλο» ύποδήματος Ι Υ.νιχω,. 
~ρμότινoν πέλμα ύποδήματος Τι καΙ τό ύπόδημα. 
Έχ του 

ΚΑΣΙΥΏ, ιin. ιιαττ~' Ράπτω μαζΙ, συρράπτω. 
- 11 μ·τιγρ. συρρόπτω δαλοπλοκΙας, σκευωρώ, μη
χανορραφώ. 
Έτυμ.ι ιiττ Hαrτ~ω (1,,-, 'ΠCΙρα-HαΤπίω)' ΗόααΙΙμα 

(-rτvμα)' Ηατι:ιίω < Hαττ~; (= τεμάχιον δέρματ-ος). 
-ίσφαιλμίν-η 'ιι συσχίτισί, τ~υ π?ο; ~o λιθ. ιίόΙί, παιλ
σλαιυ , §ΙΙί, σαινσχρ ιινΥΑll (ράπτω)' καιτ' oι~τo'" χαο
αiιcιo <*Ηατ-αjiJjω' ίσ;ρα:λμβν-η &ιtΙσ-η, χοι! 'ιι συσχ'τισΙ, 
του πρ6, ~o. xάαcιs (βλ. ιiνωτ.).- Καιτ' ιiλλoυ, <"ατ
τ~ι; < *ΗατjiJs Ιcιιπ. *kψ-; ί?λ. ceinn (κάλυμμα), νιο
gaII cenn {δέρμα. πα:λ-nοrr . hlnna (μεμβρόνη), skinn 
(δέρμα)=πα:λ-Υι;.μ. skind, πρδλ. Ιλλ. Ηι"τείl'. "βατ6ι;, 

ιιc5ιατόν, χαιτdι χ;;ασιν ιiντΙ τοί) "αι lατ6" . 
Καατόρeιος, ο" (Κάατωρ)' ό όνήκων εΙς τ6ν 

Kάστoρa.- Καατ6eιιοι; ,,6μο. <7j Kαατ-μέ10Ι;)~ΠO
λεμικόν Qσμα ςιδ6μενον συνοδεΙ<;1 αύλοΟ, καιτά τό 
πλ.Ιστ~ν έν Σπά.Ρ-Ιll. 
KαατoρlΔCς, οι! <Κάαται2) ' περΙφημον εΤδος Λα

κωνικών κυνών, περl της φάτσας» τών όποΙων έ · 
λέγετο δτι προήρχετο έκ τοΟ Κόστορος ίλίΥοντο 
ώ:ι. χαιί Ηαατ6ριιιαl Ηνl'βS, 

ιιαατορνίίαα, έπ. ιiντΙ "1:0υ Ηατα·ατοeνναα, 81jλ 
μ~x. έκ τοο χαταατ6Ρ""μ • . 
Κάατωρ (Α), -ορο., δ' ό υΙός τοΟ Διός (Τι τοΟ 

TuvMPEt.J) καΙ της Λήδας, όδελφός τοΟ Πολυδεύ
κοος) ' [δι' ίτυμeιλ. βλ . "ΙΙHC&ι1μΙΙ"οι;). 
ΚΑΊΙΩΡ (8), -ορο., δ' τ6 γνωστόν όμφΙβιον 

ζΥον (κοιν. «καστόρι, καστόρχ ι»), ζών παρά τός 
όχθας ποταμών καΙ λιμνών . 
Έτυμ. : ώιομά.οθ-η ο&τω ιiχ τ(.6 όνόμ%~o. τ06 npo1j' 

ΥουμΙνου Kά.σ~eι"o;, "1:oίi θισίί Διοσχοι)ρου, ~ιότι 'ιι Υνω
atr, fXX?LaL;; τοο Ι;;Φσυ, ~ό Ηαατ6ριο" (λcιτ, caslo
reum), iXP1joIμonotatto έπωφελώ; ~ιά. ~Iι' «σθινε!α:, 
~Y,\; μΥΙΤ?!Σ' των-γ,υναιιχων, των δποίων δ θι~;; έθεωριΙ
τ() n;;oatάot1j( χαι! σωτ"ή? ' ~ό σcινσχp. ka!;turi (μόσχος, 
εΙδοι; άρώμοτος) εΙναιι δ:iνειO 'I έκ ~oίi Ιλλ . "αατ6ριοl' . 

ιιάσχι:&ι:, έπ. ιiντ! Ηατέαχιι80ιι, Υ' 'ν. έπ. ιio? β 
~oί} Ηατέχω. 
ιιδαώρlον, τό' οΙχο, «vox1l. [δι' ίτυμολ. βλ. κά-

αα,Ί. Έκ τoίi 
ιιiiσωρίς, -Ι&οι;, τι = Hcιαα1βά" (θ βλ.) • 
KAwTA-, πρΏθ. μετ:Χ Υδν. χα:! δοτ.: 
ΑΌ ΜΕΤΑ rΕΝΙΚΗΣ: Ι 01jμα:Ινοuσαι κΙνησιν tκ των 

δνt.J πρ6ς τό κάτω.- ΙΙ πρός τά κάτω, κατεπάνω 
τινός, έπάνω είς τι U "ατά 1800,,/'10 8μματcι .πiiξαι
νό καρφώσr;J τ6 βλέμμα κάτt.J εΙς τ6 Ιδαφος 11 ίπΙ 
βΗου, 1ι ιixoντΙoυ: Hατιl "αΙ,Ιs Φιιτο - έπέταξε διά 
νά KαρφWΘι:\ τέλος εΙς τήν γην U οl\τω, τoξ~βΙ" 
"ατά η"οι;, διότι τ6 βέλος πΙπτει τρόπον τινά έπ
άνω εΙς τόν στόχον του έκ τών δνt.J IlπαΙω χατά 
τι"οs ~ κτυπώ τινα 11 dμννΔJ Ηατά τι"ο" - όρκΙζομαι 
εΤς τι (έπειδή ό 6ρκιζόμενος άπλώνει τ6 χέρι τσυ 
έπάνω εΙς τό όντικεΙμενον τοΟ όρκου τοο).- 111· 
πρ~; δijλωσιν τoίi : κατά τινος, έναντΙον τινός, tv 
όντιθέσει πDός τινα: 16,,010 "ατά rI"Oi (=λοιτ. ΟΓΑ
tio ίη aliquem - λόΥΌς έναντΙον κατηγορουμένου 
τινός 11 ίν Φ, ~6yos πρ6ι; τ",α = λαιτ. oratio adver
sus allquem =ο λόγος είς όπάντησιν πρός τινα άν
τίδικον. 

Β', ΜΕΤΑ ΑIΤΙΑΤιΚΗΣ! Ι Π~ό~ δijλωσιν κινή. 
σεως πρός τό κάτω (<<λλ' οuχΙ έκ Τών δνω) : Ηατα 
ρ60" - πρ6ς τήν κατεύθυνσιν τοΟ ρεύματος κάτt.J 
(πρός τός έι<δολός τοϋ ποταμοΟ), ιiν~Ιθ. ~φ ιΙl'α e6"" 
= πρός τός πηγάι; τού πuταμοΟ (έπάνω). 2) ιϊπ! 
xtvijasw, έπόνω εΙς έκταοΙν τι να, διό μέσου έκτά
σεώς τινος, καθ' δλην τήν έκτασΙν τινος: "ατά 
Υσία", "ατα πόίιΤΟΥ 11 ώα. δταν όρΙζεται τ6 βαλλό
μενον σημεΤον : βάλ1ω "ατ' άα:πίδα = κτυπώ "(εΙς) 
τήν όσηΙδα. 3) γβνιχω;;, έπl τόπου έκτεταμένου: 
Ηατά ΥηI' χαι Ηστά 8οάλαααα,,=«καl οτή στεριό καΙ 
στή θάλασσα», cάπό ... ».- ΙΙ διαινεμ1jτιχώ •• έπl δλοο 

. τινός κατανεμημένου εΙς μέρη: "ατα φϊί.ια, χατά 
φe';reIIIt U "ατα αφέαFκοθ' έαυτούς, χωριστό Ι o&~ιιι 
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χαιΙ έπl μερCιν χρόνου, καιτ' l"ιαvτό" = καθ' fκα
στον έτο:; U ώ". έπl όρι8μCιν, κατ ' &,1.lΥοv~«λΙΥΟΙ
λlΥΟΙ κΜε φορόν:t.- III πρός δήλWΣιν τοΟ σκο
ποο, δι ' δν γlνεται ή κlνησις πρός τινα κατεύ8υν
σιν: nM!o> κατά nJ1ηξι,,=πλέω χόριν έμπορlου n nMί
ζομαι κατα l"tcJιι=nεριπλανCιμαι πρός όναζήτησιν 
λεΙας.- lν .ψ:Ι, δ 'ιj ).ΙΙI :Jιν ουμφωνίας πρ6ς 1 ι : συμ
φώνως πρός... όναλ6Υως πρός ... : κατd {J.vμό" = 
συμφώνως πρός τήν έπι8υμΙαν μου n ο!ίτω, καθ' 7)
μέτερο" ,,60,,=κατό τήν όρέσκειόν μας 11 κατ' ll,,
δρωπο" = όναλ6Υως πρός τάς όνθρωπlνας δυνά
μεις (τάς δυνάμεις τοΟ όν8ρώπου) 11 κατά φVσι" = 
φυσικά 11 κι:ιτα ιJιίναμι,,=άναλ6yως πρός τάς δυνό
μεις μας, έν σχέσει πρός τήν δύναμΙν μας (τ. ~. 
δσον ήμποροομεν περισσότερον) U κατά τd avyκ.I
μaνα=συμφώνως πρός τός συμφωνlας μας. 2) έν 
σχέσει πρ6ς τι, δσον όφoρQ τι, κατά τό ... : τd. κατά 
n6Jo.μo" = δ,τι όφOρQ τόν πόλεμον, τά άνήκοντα 
εΙς τόν πόλεμον n τό καδ' iιμίj~=δσoν όφΟΡQ σας, 
Wς πρός δ, τι έξαρταται όπό σδς 11 κατά τοϊίτο = 
κατ' αίιτόν Γόν τρόπον ιι κατα ταvεd = κατά τόν 
αύτόν τρόπον.- ν έπl όριθμCιν, περΙπου, σχεδόν, 
ώς ΙΥΥιστα: κατα έξ"κ6σιιι έτεα = περίπου έξακό
σια έτη.- νι έπl χρόνοι), κατά τήν διόρκειόν τι
νας, διαΡκοΟντος τοΟ ... , έν KaIpQ τοΟ ... , κατά τόν ... : 
Ηατα τό" nόλεμο" = κατά τήν διόρκειαν τοΟ πο
λέμου 11 κατd W Αμααι" = κατά τούς χρόνους τοΟ 
Άμόαιος 11 οΙ καθ' ήμιi~ = ΟΙ σύΥχρονοl μας.- νll 
Τό συΎχρι ,. ιϊχολουθιίτιιι συνYιθω~ υπό 'tfj, πsριφρ. η 
Ηατd + α1τ_ ι μaΊζo" ;ι κατ' &"θeωnο" = περισσό- . 
τερον όπό δ,τι δύναται ό άν8ρωπος 11 μΙζω η κατd 
IάxevB = τά παθήματα εΤναι τόσον μεΥόλα, ώστε 
δέν 8ρηνοΟνται έπαξ/ως (όσα δόκρυα κοι δν Xύσr:ι 
τις πόλιν εΤναι όλΙΥα). 

6Ε'ΣΙΣ: δσιiχι, -iι πρόθ. κατd τΙθδ,or.ι μs,,, τ'ήν ε~ 

αι~,η~ έ~αι~τωμίνYIν Η;ιν, ΎρliΨ6'αιι μέ ιϊνεστρα.μμένον 
τον ,όνον (κάτα) ι 'λτρ.ιcJών κάτα. 

'ΩΣ ΕΠΙ'ΡΡ.= Ηάτω' πρός τό κότω, δνω8εν, ό
πό έπόνω πρός τό κότω. 

'ΕΝ ΣrΝθΕ'.ΣΕΙ δ'ljλoΙ: Ι πρός τά κότω, κάτω: 
ΗαταβαΙ"ω, κατάκειμαι.- Ι συμφωνlαν πρός τι, 
όνταπόκρισιν : κιιτ4δω, λα.τ . OCCinO.- 111 τό έναν
τlσν, έχ8ρικήν σχέσιν : καr-"γοeέω.- lν .Συχν" ίν
ισχόιι &πλώ, τ'ήν lVVC;Iαov ,ου &πλου: κατα-κ6nτω, 

Ηατα-τρώγω, 
'Q, πράθ. 'ij κατά συνε,έμνε,{, πα.ρ" ΠΟΙ'ljτα.t, 5Ι, 

Ηάγ προ του γ, 11' κάκ πρό ,oίi κ, δΙ' κάμ πρό ,ου 
μ, ιΙ, κ~. του ", εΙ, xIin π~ό 'ιοίί n Τι φ, εΙ, 
κάρ Πf.j ,ου e .1' κάτ πρό ,ου τ Τι δ.- ΕΙ, τ" μs
Τ" τη, ' κα νθε,αι ρ'ιjμα.,αι -iι κατd ένΙοτ! με,or.βιiλ
λ"αιι ιιΙ, καβ (κάβ-βαΙε), κα,ι (xIil-lcn.), καρ (καρ
-eitovaa), κατ (κάτ-8α".). 

, Ετvμ. : κατά, δμ. καται (χυρ. δο,. ίν_)' ί~ Ιαιπ. 
*klJt-, * kιpI-, 8πιιρ ι[νor.ι έπέιιτor.σι, του *kom (πρΙSλ . 
λαιτ. com-cum, co- =Όοχ. com, (οη, co- ( = μετά), 
ΌμΙSρ. com, co-, co- (=μετά), λcι, . con-tr", πcιλ-ιρλ, 
com- cum- co- χλπ.- Βλ. ίν λ. κoι,,6~. 

ιιστά, ίων. ιϊν,ί καδ' &. 
aqra, χcι,,, xpli:aIV ιϊν,ί και .1τα. 
ιιατά-βσ, ιϊ~Ι κατάβηθ-ι. Προσ,. ιϊορ. 6' τοll Ηα

ταβαί"ω. 
ιιστα-βδδιιν, έπΙρ. (κατιι-βαl"ω)' cκαταΒαlνον

τος- πρός τά κάτω 11 κόΤω, πρός τά κάτω U ιϊΗΙθ. 
τιμ ά"α -βάcJη". 
ιιατσ-βαθμός, δ (κατα-βαl"ω)' κατάβασις, «κατ

ήφορος . 11 χυ? όνομασΙα της KρημνWδόuς KaTW
φερεlας, ητις χωρΙζεl τήν ΑίΥυπτον όπό της Νου· 
6Ιας καΙ οχηματΙζει τούς καταρρ6κτας. 

ιιατσ-6αίην, Ε ο} ιι,. cio? 6' του καταβαΙ"ω, 
ιιστα-6αίνω, μβλ" -βήοομαι' πρχ. -βέβηκα' ιϊ6ρ. 

6' κι:ιτέβ"ν, aπ. cι' πλ'ljθ. Τποτ. καταβιιΙομ." «ν,Ι κα
ταβώμ.,,· xardpa ll?Q~, ,, (ιϊντΙ κιιτάβηθ-ι)' μίσ. ιiόp. 
cι' ΚΗιιβ."σάμ"ν, ~"'. Ύ' Ιν. Ηατ.βήαιιτο, έπ. Προστ. 
καταβήσ.ο· πηγα/νω ίj fρχομQΙ πρός τά κάτω, κατ· 
έρχομαι, κατα6αΙνω, ),CΙ τ . descendere 11 μΗιΧ Ύιν .• 
κατέρχομαι Ικ τινος 11 καταβαί"ω δlφροv = κατέρ
χομαι άπό τό δρμα . 11 μετ' αΙτ., κατέρχομαι πρός τι 
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μέρος i {Joιiλαμo" κατ.βήσατο=κατηλθεν εΙς τό δω
μάτιόν της 11 «λλόι χα.Ι: κλlμαHα καταβαl"ω = κατ
έρχομαι τήν κλlμακα (dVIιI 'tf" ενν_ τΥι, χινήσιιω; 
πρό, τι μίρο,) Ι χαιΙ ciπολ. καταβαΙ"ω = κατέρχομαι 
τήν . κλΙμακα. 2) κατέρχομαι πρός τά παράλια 
(προερχόμενος όπό τό ένδότερα). 3) κατέρχο
μαι εΙς τήν κονlστραν διά νά όyωνισθCι, όΥων/ζο
μαι , παλα/ω. 4) μ'φρ. φθάνω εΤς τι, εις τόν λό.· 
γον μου π.χ. φ8όνω εΤς τι δέμα ιι η 'XcιΙ ΚQταλήΥω 
εΤς τι 'συμπέρασμα Ι Τι . χαιΙ, καταλήΥω ε Ις τό αύτό 
συμπέρασμα, συμφWνCι.- 11 σπαιν. έν τφ πcιθYιΤ. fn
no~ Ηαταβαl"nάΙ = κατα6αΙνει τις άπό τόν Τππον. 

ιιστσ-βαιιχι60μσι, παιθ. (κατd + βακχ,όω)' κυ· 
ριεύc>μαι άπό Βακχικήν μάνlαν. 
. κστα-βάΑΑω, μίλ. -βα.λώ' «όρ, β ' κατέ{Χί.λο", έπ. 
Υ' Ιν . ΗάββαΜ' πρχ. -βέβΑ"κα, παιθ .. -βέβ Ι "μ.α.ι· ρΙ
πτω κάτω, καταρρ/πτω, όνατΡέπω, καταβόλλω 11 κα
ταβάΙΙω .l~ γό"" = τόν ρΙπτω εΙς τό Υ6νατα (έπl 
πόλης) 11 όφΙνω τι νά πlπτr:ι κάτω, νά oτάζr:ι 11 ώ.,. 
νικW, κατα6όλλω. 2) ρ/πτω τινά κάτω διά κτυπη-
μάτων, φονεύω. 3) φέρω, μεταφέρω, κατα5ι6όζω 
τι, εΙς τό παΡάλια_ 4) πληρώνω, καταβάλλω χρή
ματα 11 ένΤIIίiθεν. όποπληρώνω, έξoφλCι. 5) καταβι-
6άζω τι είς τι μέρος καΙ τό άφ/νω έκεΤ.- μί;Jον. 
6άλλω θεμέλια, θεμελιώνω, Ιδρύω. 
ιιατα-βάπτω, μέλ. ·ψω (κατα + βάnτω)' 6υθΙζω 

(60υτCι) τι κάτω Τι μέσα είς τι_ 
ιιατσ-6aρεω, μΗ. ·ήσω (κατα + βάρo~)' κατα -

6όλλω διά τοΟ 6άρους μου, κατα6αρύνω, ίιπερφσρ· . 
τώνω, παραφορτώνω, 

ιιστσ-βάς, μ,χ. ιϊορ. ΙS' του καταβαΙνω, 
ιιαTά-β~σις, -.ω~. 'ιι (κιιταβαΙ"ω)' τό καταβαl-

νειν, κατέρχεσθαι. 2) όδός πΡός τά κάτω, κάθ :>-
δος 11 ή είσοδος εΙς. τό σπήλαιον. 

ιιστα-βcισμός, ci'l:t. ιϊΗΙ καταβαδμ6~, 
ιιατσ-6aτω, Ύ' Αν . Π?Ο!l, . .χο? ΙS' τοίί καταβα.{"ω. 
ιιατσ-βcιυςω, μίλ. ·ξω· ύλαKΤCι, ΥαυΥ/ζω έναν-

τΙον τινός. 
Kατcι-βcβcιιόoμσι, ιϊποθ: (5ιαβε6αΙCιέντόνως. 
ιιστα-βΕβΑιιμΣvoc;, μ,χ. πcιθ . πριι. ,ου καταβ .ί ,ιιω. 
ιιατσ-βcίομCΥ, έπ. «nί καταβώ.uε", cι' πλΥΙθ. (ιπη. 

ιϊορ . 6' ,00 κιιταβαl"ω. 
ιιατα-6ήμcνσι, έπ. ιϊντΙ καταβη"αι, ιϊπρψ. !Χορ . ΙS' 

,ου κιιταβ",ί"ω, 
ιιατσ-β~αco, έπ. ιϊντΙ κατάβ"σαι, 6' Ιν. Προστ. 

μΙ". ιΧ ιη. α' ,οίί κιιταβαΙ"ω. 
ιιστσ-βi!σομαι, μέλ. του καταβαt,·'.ιJ. 
κστσ-βΙβάςω, μιίλ. -βιΡάσω, ci't't. -β,βώ, μτ6. του 

καταβαl"ω' «καται6άζω» τι, τό κάμνω νό κατέλθι;" 
τό φέρω κάτω. 
κστσ-βιβρώσκω, μίλ_ -PeώfιoμιxJ Ά ciρp. β' κατΙ

βρων,-Πcιθ. , ιϊόρ. αι' κατ.βeώ{Joηll· πρχ. -βέβρωμαι' 
κατατρώγω, κατα6ροχθΙζω. . 
Kcιτσ-6Ιόω, μίλ, -ώαομαι' ιϊ6ρ. 6' κατ.βΙω,,· φέ

ρω τήν ζωήν εΙς τό τέρμα της, τελειώνω τόν 6(ον 
μου, «περνCι τήν ζωήν μου». ' 
Kστσ-βAiίιιεύω, μιιλ. -σω' μεταχειΡlζομαι όδε

ξ/ως καΙ μέ όδιαφορΙαν, παραμελCι, διαχειρlζομαι 
κακώς. 
ιιστα-βΑάπτώ, μιιλ. -βλάψω' μεΥάλως 6λόπτω, 

ζημιώνω. 
ιιστα-βΑιιτιιιός, ιJ. ό" (καταβάl1Φ)' 6 έπιτή

δειος Τι δυνάμενος νά κατα6όλΓ;) (Kαται:>P/Ψr:ι) τινά. 
κστα-βΑιιιάομσι, μελ, -ήσ.μα" «ποθ: 6λΙ;XCιμαι 

(&:λάζω) δυνατό . 
ιιατα-βΑώσκω, μίλ. -μοΙ0ϊίμαι' ιϊόρ_ 'β' κατέμολο,,' 

καταβαlνω , κατέρχομαι, περνCι διά (μέσου) τινός. 
διέρχομαι, πορεύομαι κατά μηκός τινος. 
ιιστσ-βοάω, μίλ. -βοήσομαι. Ιων. -βώσομαι' κα

τακραυγάζω, (3ocι μεΥαλοφώνως, κραυΥάζω έναν
'τlον τινός (με,,, Ύιιν.).- 11 μετ' cιΙ,. , κατα6όλλω (νι
. KCι) τινα διό της κραυγης, τόν κόμνω νάΟΙΥήΟΓ;), 
τόν άποσΓσμώνω. 'Ε; αι~τoυ τό . 

ιιστα-βο';, 'ιι ' (καταβράω)' 60ή Τι κρουΥή έναν· 
τ/ον τινός . κατακραυΥή . . 

ιιστσ-βόιισις, -.ω~, -iι (καταβοάω)· Τ9 κραυνό
ζειν έναντ ίον τινός, κατακρουΥή. 

82 



498 ιιαταβοΑίι-ιιαταΥωνίςομαι 

ιιατα-βοΑή, ~ (Ηστσβάλλ.,)' τό 6όλλειν (τοποθε· 
τεΤν) '(Ι κότω U θεμελΙWΣις, Τδρυσις ιι ενσρξις, 2) 
πληρωμή, κατα60λή όφειλομένων, 3) περιοδική 
προσ60λή όσθενεΙας, ύποτροπή, παροξυσμός, 

KaTa-UaKW, μίλ, -βοσΗ'6σω (Ηστά+βόσΗω)' 6ό
σκω πο/μνια Ι:ν τινι τόΠΥ.- μίσον, 66σκομαι, τρέ
φομαι, 

ιιατa-β6στρUxoς, ο,,' δ Ι:χων πολλούς 6οστρύ
χους, ό πλούσιος τήν κόμην, ό Ι:χων δφθονον 
(πλουσ/αν) κόμην, 
ιιατa-βρ6βεύω, μίλ, -σω' όποφα/νομαι κατό τι

νος ώς όΥωνοδ/κης, τόνο στερώ τοΟ 6ΡαβεΙου, τόν 
στερώ των δικαιωμότων του, τόν όδικω,- DOΙe1j't, 
όδΙκως καταδικόζσμαι. 
ιιατα-βρέχω, μίλ. -ξι»' nOΙe1j' " ιi6ρ, οι' Ηστcβe.

xlNι,,' καταποτΙζω, KςJTOμouσKεύω, 
KaTtI-epfaw, μΗ. -βιρΙ •• • κατα6σρύ .... ω, KaronIt~ 

ζω 11 μ.φρ. Kαταστρατηycι.- 11 ιiμ.o . κατα6αρύνομαι, 
εΙμαι 6αρέως φσρτωμένος, 6αρέWς πιέζομαι ύπό 
τινος πράγματος. 

*κατα-βΡ6χω, ιi6ρ, οι' Ηστiβeοξσ· κατα6ροχθ/ζω' 
πρ6λ. άναβeόχω. 
κατα-6ροχθίςω, μίλ. -/σω, ιi.τ, ·rcii (~ard+Ped

. χ8οο.)· δ ,. ι xal νΒν , lC'aran/vw, καταβροχθΙζω. 
ιιατα-βρυιιω, μΗ. -ξω' δόκνων κόπτω εις τεμό

χια, κα τακομματ!όζω «μέ τό ΟΟγΤ!α». 
κατα-6ρώαομαι, μέλ •• 0Β ΗσταβιβeώΟΗω. 
ιuιτα-6υραόω (Ηστά -f PίJeaa)' κατακαλύπτω διά 

δερμάτων, τυλΙσσω έντός 6ύρσης. 
ιιατα-6ώαομαι, Ιων. ,.ιέλ . τοΒ Ηaτσβοάω. 
ιιατά-Υαιος, ιin. -Υτιος, ο" (Ηστά+"σίσ)' δπό

Υειος, ύπό τήν ΥΓlν πμοχωρων.- 11 ό έπl τοΟ έδά· 
φους, έΠ/Υειος 11 Ηστά"σιο, σreοv8οοi=πτηνό τό δπ
οΤα τρέχουν έπl '1'00 έδόφους όντl νό πετοΟν, 
στρουθοκ6μηλοι. 

ιιατ-αyyελcΎC;, -έι»~, ' (Ηστσ""έλλι»)' δ προκη
ρύσσων, όναγΥέλλων, 
κατ-αΥΥέλλω, μέλλ. -ελώ όναΥΥέλλω, προκη

ρύσσω, διακηρύσσω 11 κστα""Ιλλω πόλεμο" = κηρύσ· 
σω πόλεμον. 2) καταΥΥέλλω , όποκαλύπτω, προ
δ/δω. Έ; a ,i.QB .ό 
κατ-άΥΥελτος, ο,,' δ κατηΥΥελμένος (καθ' ού 

Ι:χει κατατεθη ΚOJαΥ'ι'ελΙα), προδεδομένος. 
ιιατά-Υeιοc;, ιin ., ιivtt κατάΥαιο. (σ 6λ . ). 
Κατα-Υέλα, fι (Ηστά + "ελάω)' κωμικόν δνομα 

ύItOtιOφ!νη~ π6λεω. μι.ά λογοπaιγνίου έπΙ .~~ Σιχβ
λιχy;~ πόλΞω;; · «Γέλα καΙ ΚαταΥέλσ:ο. 
ιιστα-Υέλαστος, ο,,' δ, τ ι xal νΒγ' δξιος Υέλω-

τος, « καταγέλαοτος» . 'Εκ .οίϊ 
κατα-Υελσω, μίλ. -άσομσ,' ιi6ρ . a' καΤεΥέλασα' 

-llaO., ιi ό ;;. a' Κ"ΤεΥελάο8οη,,'- πρκ, -ΥεΥέλσσμσι' 
πεΡΙΥελω, έμπαΙζω Ο ιiπoλ Υελω έμπαΙKΤΙKQς, έμ
πσΙζω. 
KΩτά-YCλΩC;, -ωτo~, δ (Ηατά+Υέλω.)' καταΥέλα

στος, περΙγελWς, περ/παΙΥμα, έμπαΙΥμός. 
ιιστ-6νίίναι, ιiπρ:p. παιΟ . ιioρ •• 0Β κατά""vμι. 

. ιιατα-Υηράσκω, μΗ. -y"edat» 1) - ""edooμ.xc· ιi6ρ. 
a ' κατεrt7eασα "Ι -eii"a' π ρκ. -ΥεΥήeα_ ' Υ/νομα l δ · 
λως δι6λου γέρων, Υηράσκω, περνώ i npoαnεpvw) 
τήν 'ι'εΡΟΥτικήν μου ήλικΙαν (Aa •• senesco) I~γ' έν, 
π ρ • . Ήατηήe_ (έ" ταίi καταΥ"eάω) , 1) ιi6ρ. ο' (ώσεΙ 
έκ ?Υιμ. Els -μι ) ' πρβλ.. ""eάσκω, 
κατα-ΥIΥαρτίςω (κατά+ΥI"αρτο"γ έξάγω τα yl

"αeτα (~ηλ . τά κουκούτσια) U μτφρ. ίπΙ atGXPci~ σ1jμ. 
σιι ·/ών . • $ λ.a τ . sIuprare. 
κατα-ΥΙΥνομαι, μΞλ . -Υεllήσομαι' μένω, διαμένω, 

' κατοικώ, έν τινι τόΠΥ 11 ώσ. καταΥΙνομαι, όσχολοο
μαι , είς τι . 
κατα-ΥΙΥνώσκω, μΗ. -""ώσομαι' ci6?, 6' Ηατ

έΥ"ω,,' πσρατηρώ, άντιλαμ6ά νομαι, όνακολύπτω, 
κ uρ. μετά της προθέσεως νά άναι< αλύψω σφάλμα 
ΤΙ. 2) άποδίδω τι είς τινα ώς κατη '{ορΙαν, κατ
η'ι'ορώ τι να διά τι (μΞ Τ Cι γΞν . ιιριχι . Υ.αί α[τ . πp CΊγμ.): 
κατa ΥΙΥ"ώακω τι"Ο. QllOlldei ay = όποδί3ι.ι εΥς τινα 
CEIAiav , κατηγορώ τινα ώς δειλόν.- Παθ'ljΤ . , κατα
Υ"ωσ 8-ε'ς πρ';σσει" = ύποπτευθεlς (ύπά τινος) ι τι 
έ νερ·(εί ... ( Υενάμενος ϋποπτος είς τι να). 3) όπο-

φασΙζω, έκδΙδω άπόφασιν, έναντίον τινός, καταδι
κάζω τινά : ' κατα"ΙΥ"ώσκω τι"ο. 8οά"στον = έκδΙδω 
καταδικαστικήν είς θάνατον άπ6φασιν έναντΙον 
τίνός, καταδικάζω τινό εΙς θάνατον (= λaτ. dA
mnare aiiquem morlis)' καταΥΙΥ"ώ"κω δ/κ"" = έκ
δικάζω, έκδΙδω όπόφασιν (κατά τήν δ'κην) Ε'ίς 66-
ρα:; τινός. 

ιιατ-6Υίςω, Ιων: ιiν.Ι καθαΥ/ζω (δ βλ.). 
ιιστ-aνϊνέω, ίων. ιiν.Ι κατά"ω' ό~ηyώ i'j φέρι.., 

κότω.- U έπαναφέρω, όνακαλώ. 
ιιaτa-Υίνομσι, ιιατσ"Υινώσιίω· μτγν .• ύποl ιiντΙ 

.ών : κατα-ΥίΥ"ομαι, Ηατα-ΥΙΥllώσΗΟΟ (& βλ.). 
ιιατ-αΥλ6ιςω, μίλ. -/σω, έιtι.ετ. άΥλαϊζι» (6 βλ.). 
ιιστeι-yλωτΠςω, μίλ. -ίσαι, i'T. ·rcii· nae. Itf'K. 

καrc"λώττισμαι (Ηατά + Υλώττα)' φιλώ όΚΟλάστως. 
προσκολλώ ν χεΙλη έπl χειλέων καΙ Υλώσσαν έπl 
Υλώσσης 11 μλ!'ι; ΗατεΥλωπι"μέ"οl, = 9σμα όκόλα
στον, αlσxpόν.~ Πμεταχειρ/ζομσι τήν γλώσσαν 
(όμιλώ) έναντ/ον τινός.- IΙΙκατα6άλλω τινά διό 
της Υλώσσης, τόν όποστομώνω. 'E~ aoiτο!ί .ό 
Kατσ-yλώττιaμα, .ό (κσταΥλωττΙζω)' όκόλαστον 

φΙλημα. 

κάτ-αΥμα, -ατο., .ό (κατά""υμι)' σπάσιμον.- 11 
(Ηατάίω)' εριον έξεσμένον U τολύπη έρΙου (<<του · 
λούπα» ). 
Kατα-yνάμπτω~ μιλ, -ψω' κατακ6μπτω, κατα · 

λυΥίζω . 
ιιατα-Υνofην, ~6p. δ' τοΒ ΗαταΥΙΥ"ώσΗΙ», 
ιιστα-yνoΎC;, μ.χ.. ιΧορ. 6' .OU καΤClΥ'Υ"ώσκω. 
ιιστ-άyνίiμι, μίλ. Ηατάξω' ιi.,ρ . a ' Ηατέαξα, μ.χ.. 

Ηστάξα.· πρκ. (μιτά παιθ. ένν.) κστιαΥα, Ιων. κστΙ,,
ycι' πaθ. ιi6;; . β' Ηατε!""", ιiπρ:p . κατα"';"αι' 8ραύω 
είς τεμάχια, κατασυντρίβω, κατακομμαnάζω 11 θραύω, 
έξασθενΙζω, έξαδυνατ ίζω.- 11 ίν .$ nae1j" xal ίν 
τ$ ένεργ. ΠΡΚ. κατέαΥα, θραί:ομαι, συντΡ/60μαι 11 
κατεαΥέ"αι ij κατα"ηΥαι τή" κεφαλή,,=εχω συντρι-
6η είς τ "lν κεφαλήν . ( έχω «σπα : μένο τό κεφάλι»). 

ιιατά-Υνωσιc;, ·εω., fι (ΗαταΥΙllώσΗω)' δυςιμενής 
γνώμη (κρ/σις ) Ι ; καταδ/κη.- • καταδικαστική όπ6-
φασις, καταδίκ η . 
κατa-Υοητεύω, μίλ. -σοο' καταμαΥεύω, θέλγω, 

βασκαίνω, γοητεύω, «καταγοητεύω» 11 έξαπατώ. 
κατ-αΥορεύω, μιλ. -σω' όναγγέλλω. 
ιιατά-yρίiφoς, ο,,' έγκεχαραΥμένος, έζω'ι'ραφη 

μένος, κεντημένος. 'Εκ .OU 
κοτα-Υράφω, μέλ. -ψω' χαράσσω βαθιά, έΥχα

ρόσσω, κοταξύνω 11 lχνΟΥραφώ 11 ΥεμΙζω μέ σχή
ματα, μέ Υράμματα.- 11 καταΥρόφω, ώ;; κα Ι νίiν ιι 
άνΟΥρόφω, καταχωρ/ζω εΙς τούς κaταλ6Υους, έΥ
Υράφω. 
ιιστ-αyρeω, μιλ, -'6σοο' συλλαμ6άνω, άρπάζω, 

προφθάνω, καταφθάνω. 
ιιατα-Υυμνάςω, μιλ. -άσοο' γυμνόζω, έξασκω, ό

διακόπως. 
ιιστ-άνω, μελ. -άξοο' ι16ρ . δ' κατήγίiyo ·ν· δ'ι'ω (φέ

ρω, όδηγώ) πρός τά κάτω, λa •. deducere 11 φέρω 1) 
όδηγώ είς (πρός) τι μέρος, κυρ. είς (πρός) τά πα
ράλια. 2) δγω (φέρω, δδηΥώ) έκ τοΟ όνοικτοϋ 
πελ6'ι'ους πρός τήν ξηρόν (κότω, διό.ι .ό ιiνoικτ όν 
πέλαιγο. , κa.ά οπτικ'ijν ιirt i t:YJ " , φαιίνε.αι ΙΙφηλ~.εpoν 
,ij;; παρaλΙα.).- ΠαθΥι" ( κατ)έρχομαι εΙς τήν ξη. 
ρόν, ιiν.Ιθ . • $ ά"άΥομα, (=όνο ί'ι'ομαι εΙς τό όνοι
κτόν πέλαΥος). 3) έξέλκω, νήθω, κλώθω. 4) κα· 
τaβι6άζω, χαμηλώνω.- U φέρω όπΙσω, έπαναφέρω, 
κυρ. έκ της έξορ/ας, όνακαλώ, όποκαθισΤώ. Έ~ 
aoiΤQί! .ό 

_Kaτ-6yωy~, .,,' τό φέρειν κότω.- U ή έκ τοΟ 
πελάγους εΙς τήν ξηρόν προσέγγισις, προσόρμισις 
11 τό φέρειν εΙς λιμένα , ή όπc6ίβασις. 2) τόπος 
άΠOβlβάσεWς, έντείiθεν; 3). τόπος άναπαύσεως, στα· 
θμός, κατάλυμά.- W ή έκ της έξορΙας έπανcφ~ · 
ρά, άνόκλησις. 
κατ-6Υώνιον. τό (ΗατάΥΟΟ)' τόπος διό νό κστα

λύοl] τις, κατάλυμα, πανδοχείον 
κατ-aΥωνίςομαι, μι;λ. -lσομαι, ιi ... -rοvμαι' ιi

ποθ . · ά'ι'ωνΙζομαι tvavrro', τινός, ύπερισχύω έναγ-
τΙον τινός, νικω . . 
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ιιατσ-δαίνίiμαl, μίλ. -~o.Ιααμσι. ιiπαθ: κατα6ι
Βρώσκw καταναλΙσκw. 
κατα-δάιινω, μελ_ο - .δήξομσι· καταδαγκάνω, κομ

μαnόζw «μέ τά MvrlQ" 
ιιατa-δσΙΙΡU-Xέων, -οvασ' όρθότ. χaχωρισμ'νω,! 

κο. τα· ~ιίχρv χέωιι=χύνwν χαμαl δ6κρυα. 
ιιaτa-Ισιιρύω, μΙλ. -αω' θρηνώ, κλαΙω, τινά πι

κρώ.:; ιι i1t?A. κλαΙw πικρώς. 
ιιατα·δ6μάςω, μίλ. -ιίαω' ιiπρφ. μίσ. ιioρ. σι' 1'0.

τσ}α,μ,Ζασα6σι' δαμάζω (κατα6όλλw, ύποτάσσω) έν
τελώς. 
ιισ~α-δάμνσμal = καταδαμόζw. 
ιιστα-δ~ηδνάω, μίλ. -ήσω' KατασπαταλCι, καταν

σλΌκw, διcσποθΙζω δλwς διόλου. 
ιιατα-δάητω, IJsA. δά ψω' κατασπαράττω, κατα

Βροχθίζw. 
ιιστσ-δαρaάνω, ιϊ6ρ. 15' κστέ~o.ρ8-0ιι χσιΙ χσιτdt 

ΠΟΙΥIΤ. μιτCΊθεσιν κστέ~eα8-0,,· ωσ. εν τ~ σι!ίτΏ ιiνν. 
ποιθ. ιϊόρ. β' κστ.Μρ8-ηιι, πc;ιηt. Ίπo~. κο. το. δeσ-θ-ώ. 
μτχ. κστσ~ρ{J.εl,· κοιμώμσι 6σριό, όποκοιμώμσι. 
ιιστσ-δστέομσι, μΗ. -δd.ομαι. μίσ . · μοιρόζομαΙ 

τι μετ' δ λ λwν 11 κaτασπσρόσσw, Kara6I6pWΣKW. 
κστσ-δι:ής, έ, (κστσδέω)' ό έλλιπής έν τινι, ό 

ση ρcύμενός τινoς\\ίντιίiθεν, πτwχός, ένδεής\lσΙΙΥΧΡ. 
κσrαδ.έα"εeο, - όσθενέστερος, ύποδιέστερος, κα
τώτεΡΟζ; 6λ. κσταδεώ,. 

ιιστσ-δι:ί, ιϊπρ6σ.=ύπάρχει έλλειψις. όπάρχει ά
νόγκη. 

ιιστσ-δcΙδω, μίλ. -~εΙσω' ιi6ρ. σι' καιol&Ia4' φο-
6ο0μαι πσΡό πολύ, εΤμαι κατεπτοημένος όπό τι. 

ιιστσ-δcίιινiίμι, χοιΙ -ύω' μΗ. -~εΙξω. ιϊόρ. σι' 
κατέδειξσ, ίων. -έδεξα' δεΙχνw καθαρό, ύποδει
κνύω, καθισΤώ φονερόν ιι μετ' ιϊπρ., δεικνύω πώς νό 
πpόξι:l τΙς τι R όποδεικνύw, έπι6ε6αιώ, έξελέγχw. 
κστσ-δcιλιάω, μελ. -άσω' δεικνύω σημετα φό&u 

Τι δειλΙας, δεικνύw δειλΙαν. 
κστα-δέξαι, ίων. ιiπρφ. ιϊορ . σι' τoίi καταδ.Ικννμι. 
ιιατσ-δέομαι, μέλ. ·όεήσομαι. ιiπoθ: fxw μεγά

λην όνάγκην, μεγάλην ένδειαν 11 παρακαλώ θερ
μώς, δέομαι καΙ Ιι<ετεuw (λσιτ deprecari). 

ιιατα.δέριιομαι, ένΞΡΥ. ιϊ6ρ. β' καrέ~eακο" χσιΙ 
μιτdt τΤί, οιΙι τή, σΥlμ. π:ιθ . καrεδieχ8ηιι, ιiπoθ.·=κσι6-
oecioι' 6λέπw πρός τά κάτω, πρός τι. 
ιιατά-δcαμος, δ' δεσμός, κόμβος, ταινΙα ~ μαγι

κός κόμβος, ι<όμ60ς της άγάπης. 
ιιατα-δι:ύω, μΗ. ·σω, ιicip. σι' καrέkvαα κατα

Βρέχω, καταμουσκεύw 1I ποτίζw. 
ιιατα-ΞΟ αl, μ=λ. -δέξομο.ι. ιϊποθ: λαμβάνw, 

παραλα 6όνw παραδέχομαι, δέχομαι. 2) δέχομαι 
όπΙσω, δέ αι πάλιν εΙς τήν πατρΙδα έξόριστόν 
τινα . 

ιιατσ-δέω (Α), μίλ. -δήσω' δένω, δένω ατεΡεό 
είς τι, npooδtvw. - μέσο'l, δένw (προσδένw) τι(νό) 
εΙς έμαυτόν 1) δ' έμαυτόν. 2) 6άλλw εΙς τό δε-
σμό, φυλακrζw, καθείργw. 3) μτ(fΡ. καταδικάζw 
τινά διό παρόπτwμά π-· 11 καταδεσμεύω, κατα
κλεΙω, φρόσσw, έμποδίζw. 

ιιατC:ι-δέω (Β), IJaA. -δ.ήσω· εΤμαι έλλιπής, χρει
άζομαι, μοϋ λεΙπει, χιι? ίπΙ ιi"ιθμων 11 κα"αδεί ιϊπροσ. 
=ύπόρχ ει άνόγι<η. 
ιιατα-δεώς, έπίρ . τσίi κατιι~εή,' έλλιπώς, έλατ

τwματικώς ~ συγχρ . κατοιδεεσrέeω, Ιχω= εΤμαι ύπο
δεέστερο:, κατώτερος, έλλιπέστερος . 
ιιατά-δηλος, ο .. ' έντελ;χ; φανερός, καταφανής, 

όλοφάνερος. 
ιιατα-δημο-80ρtω, μελ. -ήσω (κατα+δflιμJβόροs)' 

καταναλίσκw ΟημοσίQ . 
ιιατα-δiαιτάω, μελ. -ήσω' ως διαιτητής έκφέρω 

κρΙσιν δυσμενη διά τινα (έναντΙον τινός) 11 ιiντΙθ, 
'tijί απoδιαιrιίω. 
ιιατσ-δι-αλλάσαω, ιlτ't. -πω, μίλ. -άξω' ΣUν~ι

αλλάσσw, συμφιλιώνω. . 
ιιατα-δίδωμι, μιiλ. -~ώσω. έπΙ ποτοιμών, ciμ'tδ., 

έκ6όλ,λw εiς τι (ως τό έκδl~ωμι. ί;υπσιχοιιομίνYj' τή, 
οιΙ τ. έμαυ.ό .. ). 
ιιaτα-δiκάζω • . μΗ. -άσω' ποιθ. ιi6ρ. κατεδικά-

98ηιι' ΠΡΥ" καταδεδίκο.σμο.ι· έκφέρw ι<ρΙσιν έναν-

τΙον τινός Iμ.oιci Υ.ν. προσ. ) 11 ιϊπ?λ. καταδικάζω, .έκ
δΙδω καταδικαστlκήν άπόφασιν.- Μέσον, ένεργώ 
ωστε νό έι<δοθ;:i καταδικαστιι<ή άπόφασις έναντΙον 
τιν6ς.- ΠαθYjΤ. xαταδεδικασμa"o,=ό καθ' ου έχει 
έκδοθη καταδικαστική όπόφασις, ό καταδικασθεΙς. 
. KaTa-I1ιuι, ή (xιiτά+δίκη)' κρΙσις, όπόψασις, έκ
δο8είσα κατά τινος, καταδΙκη, καταδικαστιι<ή όπό~ 
φασις U χρηματική ποινή, πρόστιμον, χρηματική ό
ποζημΙwoις. 

ιιστ6-δΙιιος, ο" (_τιl+δίκη)' ό καθ' ου έξεδ6θη 
καταδικαστική άπόφασις, καταδεδικασμένος_ 

ιιατσ-δΙώιιω, μίλ. -ξω ij -ξομαι' διwι<w τινά κατά 
πόδας, δπως τ6ν συλλό6ι.ι, καταδlWκw. 

ιιστσ-δοιιέω, μjλ. -δόξφ' ύnοθέτw τι (τό σκέπτο
μαι, τό νομΙζω) έναντΙον τινός ij πρός 6λό6ην τι
νός U ύποπτεύω, ύπcψιάζομαι ~ σκέπτομαι , κάμνw ύ

" ποθετικός σκέΨΓιςlιωσ. χατ,χ μτχ. ποιθ. !Χο ;> . οι' κατα
~ox6eis =- 8εωρηθεΙς, δν ύπώπτευσαν σΙ δλλοι δτι 
εΤναι. 

ιιατσ-CSοξά~ω, μίλ. -CΙαω'=κα ταδοκέω (8 6λ.). 
ιιατα-δου10ω, μΗ. -ώσω' καθιστώ τινα δοϋλον, 

ύποδουλώνw 11 ωσ. ω. ιiπoθ. μιτci μί,α. μΗ . χαΙ άορ. σι' 
-~oυλώσoμσι, -εδουλωσάμη". παθ. π~κ. -δεδούλωμαι' 
κάμνω τινά δοΟλον εΙς έμαυτόν, ύποδοvλώνw. Έ~ 
ΙXίItl)U τό 

ιιατα-δούλωαις, -ε~, fι (χατα&υΑόω)' ή ύπο
δούλwσις, καθυπόταξις. 
ιιατα-δουηCω, μaλ. -ήαΘ' nInrw μετά δ:>ύπου 

(μετά πατόγου, lσχυροϋ κρότου) . 
Ι:στά-δoυιιol~ -ω ... οΙ (καrα+δοvπ:ι,)' ΟΙ καταρρά- . 

κται τοϋ Νείλου n ωσ. τ6 μέρη της ΑΙθιοπίας, ένθα 
σχηματΙζΟΥται ΟΙ καταρράκται cίI ΓΟΙ (παρci Kιxέ~ . 

. cc1tadupa ω~ ο\ιδ, πλτιθ.). 
ιιατα-δox~, fι (_ταδέχομσι)' άποδοχή, παραδο-

χή, παραλαβη. . . " 
ιιατσ-δρδΙώ, fiIto't. ποιθ. ιloρ . δ' "ιου κο.ταδαρ6άιιω. 
ιιατσ-δρδμείν, ιϊπρφ. ιioρ. 15' τoίi κατατρέχω. 
ιιατα-δρCηω, μΙλ. -δρέψιΡ' όποκόπτw. 
ιιατα-δρομή, ή (καταδeαl",,, τoίi κατατρέχω)' 

έπιδρομή, εΙσ60λή, "έρήμwσις, λεηλασΙα .. Έ, OΙIίΤO~ τ ό 
ιιατά-δρομος. ο.. (κοιτο.δeομή)· ό ύποοτ6ς έπι

δρομήν, έρημwθεΙς, λεηλατηθεΙς. 
ιιατά-δρυμμσ, " -ατο" .6' τό κατασηόραγμα. 

ΈΧ τoίi 

ιιστσ-δρύιιτω, μΗ. -δρνψω' κατακομμΟTlάζw, 
καταξεσχίζw, ι;οτοθρυμματΙζω. 

ιιατσ.δϋναl, ιϊπρφ, ιϊορ .• oίi κ"ταδύω. . 
ιιστα-δίiναστι:ύω, μίλ. -αω' άσκώ δυναστεΙαν 

(τυραννΙαν) έiιΙ τινος, κατατυραννώ, καταπιέζw, 
«καταδυναστεύω). 
ιιaτα-δύνω = κα,αδύω ίν «μτδ. ίνν. (ΙSλ. λ.). 
ιια·τa-δύς, μτχ. ιioρ. 15' 'toi! _ταδύω, 
ιιατά-δίiσΙC;, -εω,. fι (καταcJtίω)' ή ύπό τ6 δδ' 'ρ 

κατο'θύθισις (κάθοδος) n ίπΙ ιiστίpων, δύσις (<<6oor· 
λεμα)Ι ιι Ύξνlxι'J;. κατά6ασις. 
ιιατ.-δίiα-ωncωΊ 5πιτ&τ. ΔVιιωπιω' tνθέρμως 1-

κετεύων κάμνω τινά νά έντραή;:i. 
ιιατα-δύω χοιΙ ιιατσ-δύνω· μ'λ. -διίαω' «όρ. «' 

κατέδυσα' ιϊ6ρ. δ ' κα ... έδii" : Ι μ τ5τ. 'ν τijί ίν. , μέ λλ. 
χαΙ ιϊορ. «' (καταcJtίω, -δύσω, -έδυσο.)· κόμνw τινά 
νά δύσι:1, νό 6υθισθιj, τόν ι<αταβυθΙζw, λοι,. mer
gere 11 καταδiiσαι yαvv = νά βυθίσι:l (νό Kαταστή0ι:l 
άνΙκανον) εν πλΟίον.- 11 ιϊμ .6., έν τφ ίνεΡΥ. έν. κο.
~αcJtίιιω, έν τιji μέσ. ίν. κα ... αδύομαι. χαΙ έν τφ έ νΞΡΥ. 
ιϊορ. δΊ ποχρχ . , χ:ιΙ lιπεpσ. (κατέδυ ν, -δiδiίκα, -εδεδν
κ.ιιι)' καταβυθ ίζομαι, ι<ατέρχομαι ύπό . τήν έπιφά
νειαν της θαλάσσης (c 6aoι λεύt.)>» , ίπ : το υ ήλ Ι,,!) 
χυρ. I l lί.μ ' Ι;εHrρ κα"αδύΥΤΙ = μέ τήν δύσιν τού ή
λΙou. 2) κατέρχομαι μέσα είς τι, εrσδύw, διεισ
δύw n λαθραΙwς ύπεισέρχ ομαl 11 έμ6arνw εiς τι : τέύ
χ.α καταδiίναι = c: χώνομαι » εΙς τήν πανοπλΙαν 
μou , τ.ε. «φορώ» τά δπλα μου, όπλΙζομαι. • 3) κρύ
πτομαι, παρομένw κρυμμένος. 

ιιατ..;ιδω, ί ων. -δι:ίδω· μΗ. -4σο)'ο.ι· σπαν . "4σω' 
ζΊδw πρός τι: Ι θέλγω, γοητεύω, διά τοϋ ςισμα
τος (λ :ιτ. occinere) I1 ιΧιιολ. C;ΊΔW μαγευτικ ήν ώδήν 
(ή μαγιι<ή ν Ι;Ιδή ν , ι<οιν. « ξόΡΚ !QJt), μαγεuw, ικόμν Υ.! 
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μόγια»).-ΙΙ CξεKOOφaΙνω» τινά μέ τό τραγούδι μου. 
_στσ~ρo-δoKcω, μελ. -ήαιιο' δέχομαι ~ρo

δοκήματα, διαφ8εΙρομαι διά δώρων. 
_aT-adIω, Ιων. ιiνo;Ι Ηατ-4δοο (8 tJλo). 
_στσ-ειμcνος, μ.χ. παθ. ΠΡΧ. o;oίi Ηατα-.tft'1Iμι 

(_lJ.-.t'".,μι)· ένδεδυμένος, κεκαλυμμένος, οκεπα
σμένος.- ΙΙ μο;χ. παθ. πρχ. o;oίi ΗαlJ.-Ιημι· ό άφη
μένος (όφισμένσς) κάτω, ό κρεμασμένος πρός τά 
κάτω, έπικρεμάμενος. 
_στσ-ε,vυσσν, Υ' πληθ. παρ!:!.ο;. 0;011 ΗαlJ. • .,,,.,μι. 
_στσ-ε'σστο, ίπιχ. Υ' Ιν. μία. 1i6ρ. α' o;oίi Ηάτ

• ιμι (.Ιμι). 
_στα-ιννίiμι, ποιηο;. liνο;Ι ΗαlJ.8tft'11μι· προ;. Ηατα

.tt'vot'· ένδύω, καλύπτω, έξαπλώνω. 
_στ-σςσ'νω, Ιων. 1i6ρ. α' Ηαταζήt'ααΗΟt' (_τά + 

ιltalf1ω, ΙΙζω)' κάμνω τι έντελWς ξηρόν, καταξη· 
ραΙνω, καταστεγνώνω. 
κστα-ςάω, ιiπρφ. Ηαταζ;;t" διέρχομαι τήν · ζωήν 

μου. 

_στα-ςcύΥνυμι χαΙ -ύω, μίλ. ζ.vςω· ζευγνύω 
όμοΟ, ένώνω όμοο, «ζεύγω».- Παθηο;., ~;Τμαι στε

. ρεό δεμένος, δεσμευμένος, περιωρισμένος , Ι φυλα
κΙζομαι. 
_στσς';νσσ_ε, Υ' Αν. Ιων. ιiορ. α' 0;011 Ηατ·αζα.Ιt'ω. 
_στα-ςώννίiμι χαΙ -ύω, μΕλ. -'ζώαοο' ζώνω στερε· 

ως 11 μίαον , ζώνω έμauτόν Τι ζώνω τι δι' έμauτ6ν. 
_στσ-8σνεϊν, dπρφ. dop. tJ' ο;οί! Ηα.τα-lJ.t'ΠαΗω. 
_στσ-Ιάητω, μιίλ. ·ψοο· θάπτω, ένταφιάζω. 
_στσ-Ισρσυνω' παραθαρρύνω, ένθαρρύνω, τινά 

έναντΙον τινός.- Παθ'YjΤ. ένθαρρύνομαι, λαμΒάνω 
θάρρος, φέρομαιτολμηρώς, θαρραλέως. 
_στσ-δεάομσι, -άαομαι, ci.ποθ.· 6λέπω, θεωρώ, τι 

έκ των δνω, παρατηρώ έπΙ τινος. 
_στσ-Ιείνσι, ciπρφ. dop. tJ' o;oίi Hατα.τΙlJ.ημι. 
_στσ-δείο, 6' Αν. E~xτ. μία. ciop. 6' τοΙί Hα.τατΙlJ.ημι. 
_στσ-δε'ομσι, 8πιχ. ciντΙ -lJ.8ωμαι, Ίποο;. μία. ciop. 

tJ' τoίi Hατ~τllhιμι. 
_στσ-8c'ομεν, ίπ. dvo;! Ηατα,lJ..ωμf1, α' πλ'Yjθ. 

'rπατ. lio~ . tJ' 0;0[1 HατατΙlJ.ημι. 
ιιστσ-Ιέ1Υω, μΗ. -ξοο' ύποτάσσω διά μαγικών 

έξορκισμών, καταμαγεύω. 'Ee α~τoίi ο;ό 
κστά-Ιελξις, .• ~, 'fι (_ταθ.λΥΟΟ)· μάγεuμα, 

μΟΥεΙα. 
κστά-Ιεμσ, ·α.το" ο;ό (Hα.τα.τllJ.ημι)· κατηραμέ

νον πρδγι.;α. 
_στα-Ιεμaτfςω, μίλ, -αω (Ηα.τάlJ..μα)' καταρώ

μαι, όναθέματΙζω. 
_στα-Ιcσ8σι, ciItpcp. μία. ciop tJ' 0;0[1 Hα.τα.τΙlJ.ημι. 
κστά-Ιεσις, -.00', 'fι (_τα.τΙlJ.ημι)· τό νό θέτl) 

τις κάτω, ή καταΒολή R ή κστ']60λή χρημάτων, πλη· 
ρωμή, έξ6φλησις. 
_στσ-δcω, μίλ. -{J.rUαομαι· τρέχω πρός τό κάτω 

ΙΙ ίπΙ πλοΙων, εΙσέρχομαι, καταπλέω, εΙς τόν λιμέ· 
να.- ΙΙ κάμνω έπιδρομάς, Τι εlσ60λάς n μετ' αΙτ. 
Ηα.τα.lJ..i" χώeαt'=λεηλατεΤν χώραν δι' έπιδρομών. 

. ιιστσ-δεωρCω, μίλ. ·ήαοο· θεωρώ Τι θεώμαι άπό 
έπάνω. 

_στσ-Ι';Υω, μΗ. ·ξω· όξύνω, όκονΙζω. , 
ιιστσ-διιλύνω (Hατά+-θii.ιυ~)' κάμνω τινά θηλυ

πρεπη. 
_στσ-διισώ, δω? ci.ντΙ HαταlJ.ήαoo, μίλι o;ou Ηατα.· 

τllJ.ημ,. 
ιιστσ-Ινιιίσ_ω, μίλ. ·θΟ:νοVμαι· d6p. β' κατέ6(ί· 

"Ο", έ .τ . Ηάτ6(ίJlΟ'" ΠΡΧ. -τέlJ."ηΗα., μο;χ. -τ.lJ."ηκ~ 
. Τι -τεlJ.νε~, iItLX. -τ.θ1fηώ" -ώτοS', dπρφ. -τεlJ.Jιά"αι, 
ίπιχ. -τεlJ.νάμεJl· άποθνι)σκω, εΤμαι νεκρός ΙΙ ο;Υιν 
δευτίραν α ·~μ . εχει χυρ. έν τψ dop. 6' χαΙ iv ο;ψ πρχ. 

Έ; αίιτoίi τό 
ιιστσ-Ινητό4;, ή, ot' (Hατα8ηJαHω)' θνητός. 
ιιcιτα-θoρείν, dΠΡφ. dop. 6' το!ί ΗαταlJ.eώακοο. 
ιιατα-θορυ6έω, μελ. ·ήαω· έγεΙρω θόρυβο ν έν-

αν τίον τινός, τόν παραζαλlζω διά τού θορύΒου 11 
xa&Ι;λι;~ . διαταράσσω, ένοχ λώ. 
KaTa~yiw, μΗ. -ήαοο, έ:τιτεtιtμ . lJ.eηJlώ 11 κλαίω 

ηαρά πολΥ. 
ιιατα-θρώσκω, μέλ. -{}οgοVμσ.ι· αCΊ;; . 6' xaTifJ.oeOJl, 

ci;tρφ . -Β-ορεϊ1" πηδώ κάτω, καταπηδώ 11 μετ ' α ί τ. 

Ηατα.lJ.eώαΗ.Ι" Πι" αΙμααιή .. ~ πηδώ όπό τόν φρ6-
Κ'Γην κάτω. 
Kστ-σaίiμcω, μιlλ. -ήαω (κατά+ιI-θtιμo~)' άθυμώ 

έντελώς, χάνω δλως δι6λοο τό θάρρος μου, ε1μαι 
παρά πολύ άθυμος (δκεφσς). 

_ατσ-θυμιος, Ο", ώα. -η, -Ot' (~ατά+-θtιμόS')' ό έν 
rQ θυμQ ων, ό έν τοτς στoxaσι:ιoTς, δν διaρKWς 
τις Qυλλογlζεται: μηδέ τι το, lJ.ά"ατος Ηα.τα.lJ.VμιοS' 
lατοο=δς μή έπικόθηται ό θόνατος Βαρύς έπl της 
καρδlας aσυ.- ΙΙ σύμφωνος πρός τός διαθέσεις 
τινός, εύπρόσδεκτος, «κατό τήν καρδ!ά του», cδ
πως τόν ποθεΤ ή καρδιά του-• 

ιιστσ-θίiω, μελ. -θ1ιαοο' θυσιάζω' προσφέρω τι 
ώς θυσΙαν 11 όφιερώνω, καθιερώV'..J.- ΙΙ μΙΙαον, Ηα.τα
θ1ιομα/ τι"α. ~ άναγκάζω τινό διό μαγικών θυσιών. 
Kστσ-θωρi_ίςω, μΗ . -/σοο, dττ . -ra; (κατιi+lJ.ώ

eαξ)' καλύπτω διά 8ώρακος δλα τό σημεΤα τού 
στήθους καΙ των νώτων 11 yavtxιίI, καλύπτω τι παν
ταχόθεν. 

_στσ'-βδσις, -.~, 'fι, ItOL'Yjo;. dντΙ κα.τά·βα.σ,~. 
ιισταΙ-βδτικ, -ου δ, ItOL'Yjo;. dντΙ κατα-βάτη, (Ηα

"aPalt'OO)' ό KaTc6aIvwv, κατερχόμενος, έπΙθ. τoίi 
Δι6" ώς κατα6aΙνοντος έξ Όλύμπου έν μέσΥ 
Βροντών καΙ άστραπών 11 ώα. ιπΙ o;~, 6ροντ1)\;, ώς 
έκσφενδονlζομένης πρός τά κ6τω. 2) ίπΙθ. τoίi 
'AxieonoS', πρός τόν όΠΟΤον κατέρχεταΙ τις ύπό 
τήν γην δντα, ij δστις Άχέρων κατέρχεται ύπό 
τήν γην διό κατα6όθρας, ύπ6γειος. 

_στσΙ-βΙΙτός, ή, 6", ποιητ. αντΙ κατα.βα.τ6,· ό δι
δων, παρέχων, πέρασι:rα πρός τά κάτω: 8-Vρα., Ηα' 
ταιβατα, dt'θeώποlσ, = θύραι δι' ών ΟΙ δνθρωποι 
KaTa6alvouOIY. \ 

ιιστ-αιδέομσι, dπΟθ._μιτιΧ μΙα, μίλλ. -α.ιδ.σομαι, 
παθ. ά6ρ. α' καqιδέαlJ.ηt'· αΙσθάνομαι αΙδώ 7ι σέ6aς 
ένώπι6ν τινος, τόν έντρέπομαι, τόν σέ60μαι, τόν 
φο600μαι n μιο;' ιiπρφ., έντρέπομαι νό πράξω τι, δέν 
τό πράττω όπό έντροπήν μου. 
_στ-αι&δλ6ω, μίλ. -ώαω' κατακαΙω, διό της καύ

σεως μεταΒάλλω εΙς αlθόλην. 
ιιστ-σι&ύσσω, μΙλ. -ξω, έπΙ χινi)αιω\;' κινούμαι 

ταχέως τιjδε κάκεΤσε, έπάνω είς τι, κυματΙζω, πτε
ρυγΙζω 11 π:Ι6καμο, "ώτο .. κα.ταΙ-θtισαo" = τά μαλλιά 
του έκυμάτιζον εΙς τήν ράχιν του κάτω. 
_στ-α,βω' κατακαΙω, μεταΒάλλω εΙς τέφραν. 

2) άνάπτω, άναφλέγω, φωτΙζω 11 μtφρ. άναφλέγω, 
έξεγεΙρω. 

κατ-σικίςω, μίλ. -Ιαω, ατο;. ·,ώ· πληγώνω δεινώς' 
κακομεταχειρΙζομαι, παραμορφώνω. 

ιιστ-σινέω, μελ. -.σω, ποιητ. -ήσω' συμφωνώ, 
συναινώ, είς τι, έπιδοκιμάζω τι 11 Ησ.τα't'ώ έπl 'rIt'a= 
συναινώ, συμφωνώ, εΤς τι ύπό ώρισμένον δρον.
ΙΙ παραχωρώ, παραδέχομαι, ύπόσχομαι U δΙδω ύπό
σχεσιν γάμου, άρραδωνΙζω. 
κατ-σιρέω, Ιων. dvt! HalJ.α'eioo. · 
ιιατ-σίρω, μίλ. -iieU) (κατά+αΤροο)' cπαΙρνω» τι 

άπ' έπάνω καΙ τ6 6όλλω κάτω. 2) άμτ6. έπΙ πλοΙ
ων, καταπλέω εΙς τόν λιμένα 11 έπΙ πτηνών, KaTUnt· 
τομαι, πετών κάθημαι έπ6νω είς τι. 
ιιστ-αισθάνομαι, μίλ. ~αισθήαoμα.ι, dποθ.· άντι

λαμβάνομαι (κα : ανοώ) πλήρως. 
Kar-aiaIoc;, Ot' (HCItci+CIiaaoS')' έντελώς δΙκοιος. 
ιιατ-αισχuντ';ρ, -iieoS', δ' ό καταισχύνων, άτι

μάζων. 'Εκ τoίi 
_α τ-αισχύνω, μίλ. -~t'ώ' έντροπιάζω, ότιμάζω. 

- ιι μέ "ον, αΙσθάνομαι έντροπήν ένώπι6ν τινος, 
αΙσθάνομαι σέΒας. 
ιιατα-Ισχω, ItOL"ljt. ιΧντΙ Ηατ;lαχοο. 
_στ-αιτιάομσι, μελ. -άσομαι,. dιτοθ: εύρlσκω (θε

ωρώ) τινα έντελώς αίτιόν τινος, κατηγορώ τινσ, 
έγκαλώ τινα, άποδίδω είς τινα ένοχήν κακού τι
νος 11 με τ' αίτ. πριiyμ., έπιβάλλω τι ώς κατηγορίαν 
έναντίον τινός, τό καταλογΙζω.- ΙΙ iι μτχ. dop. α' 
κατα.ιτιαfJ.εΙS' απιtντιj ι!ν πα.θ'YjΟ;. ένν . = ό κατηγορη
θείς, θεωρηθεlς ύπσπτος. 

ιιατ-αίτuξ, -ty0S" 'fι' χαμηλή περικέφαλαΙα ij κά· 
λυμμα της κεφολής έιι δέρματος (<<σκούφος») δ\'ευ 
~άλoυ ri λοφίου . 
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ΈΤVμ.1 ιiyν. 8τυμολ . · «Ilφα~ο~ xalll~oφor'" (.Σχολ.)· 
&0.' πρ6λ. οχολ. cκαταίτυξ' άπό τον κάτω ranίX6aI». 
6λ. χαΙ έν λ. Il"τvξ.-'Q~ πρόι;; τό καται- πρ6λ. δμ'ljΡ' 
"Ιρ. καταΙ. παραί. ;'παι (βλ. λ. λ.) κοιΙ δμ. καται
/l«rdr. 
κστ-σιωρCομσι, ποιθητ . (κατα+αΙωριfωγ κρέμα

μαι πρcς τό κάτω. 
Kστσ-Koyxά~ω, μΗ. -άσω' μετό καγχασμοΟ (ή

χηρού γέλωτος) χλευόζω τινό . 
κστα-κοημΕν, δω? κοι! λακ. ιiντΙ κιιτακαή_ι. 

ιiπρφ. παθ . iop. β' του κατακαίω. 
κοτσ-κοιέμΕΥ, έπ. ιiντί κατιικαίει". 
κατσ-καίΥ.ω, μΗ. -κιΧ-νώ' ιiόρ. 6' κατέκα."ο,,'= 

κατακτεί-νω (8 6λ.)· φονεύω. 
κστσ-ιισίω, ιiττ, -καω· μΗ. 'καύσω' ιiόρ. οι' κατ

έκιιυσα, έπ. κατέκηα' παθ. ιiόρ. οι' xareHCIvθoηY, ιiόρ, 
6' κατεκάη-ν' «κατακαίω», καίω έντελQς, καταστρέ
φω διό της καύσεως, έξαφανίζω,- Ποιθ'ljΤ. κατα 
πiίρ Ικάη=ή πυρό έτελείωσεν, αl φλόγες έσταμό
τη σαν έντελQς. 

ιιατα-ιι~λcω, μ.λ, -έσω' καλ" κδτω, προσκαλQ, 
- 11 έπικαλούμαι, 
ιιστα-K~λύπτω, μίλ, 'ψΦ' καλύπτω έντελQς, δπ' 

έπόνω έως κότω, σκεπόζω.- Μέσον, καλύπτω έμ· 
αυτόν, καλύπτω τό πρόσωπόν μου, καλύπτομαι. 

ιιατα-ιιάμπτω, μέλ, 'κάμψω' κόμπτω πρός τό 
κό τω, ώστε "~ σΧTιμoιτί~ετoιι κοίλωμοι π;;όι;; τό κ1τω 
μιipo. 11 μτφρ. κόμπτω, λυΥίζω, τινό διό παρακλή
σεων 11 κατακάμπτω l~nlδar = κάμπτω, θραύω, έξ
αφανίζω, έλπΙδας. 

ιιατσ-ιιάρφω· παιι;, τι κάeφοr (δχυρον)' μαραίνω 
Τι ξηραίνω τι έντελQς, άφανΙζω.- Ποιθητ., μαραί· 
νομαι, . ξηραίνομαι, πίπτω κότω ξηρός. 

ιιστα.ιισύσας, μτχ. ιioρ . οι' το;; κοιτακα/ω, 
ιιστα-ιιαυχάομσι, μΗ. -ήσομαι, ιiπoθ: καuχQμαι, 

ύπερηφανεύσμαι, εΙς 6άρος τινός, έναντΙον τινός. 
ιιατα-ιιεϊσι, ιiπpφ. έπ. CΊoρ. οι'. τοίι κατακαίω, 
ιιατα-ΙΙEιCμEν, ιiπρφ. έπ. έν, τοίι κατακαίω, 

. ιιατα-ιιείι:τε, ε' πληθ. τοίί κατακε/ω, 
κατά-ιιι:ιμαι, μίλ. -κιίσομαι, ιiπoθ: κεΤμαι κάτω, 

. εΤμαι έξηπλωμένος 11 εΤμαι κρυμμένος n εΤμαι ένα· 
ποθηκευμένος. 2) κατάκειμαι άσθενής. 3) εΊμαι 
όνακεκλιμένος (έξηπλωμένσς) κατό τό φαΥητόν. 

κατα-ιιείομι:ν, ~τιpo, τύποι;; τοίί κατακήομε-ν (8 e;λ.) · 
ιiλλιX κοι! έπ. τύποι;; ιiντΙ κατακε/ωμε-ν, 'rποτ. έν. τοίί 
κατακεΙω, 

ιιατα-l\εΙ , μίλ. -κερώ' κείρω (κουρεύω) έντε· 
λQς,Kα κ ω,άποκόπτω 11 έρημώνω, καταστρέφω, 
κατ - ,ι:'ω, ίφιτικόν τoίi κατάκεψαι 11 έπιθuμQ, 

έπιδιώκω, εΤμαι έξηπλωμένος : xaHHtlOyrer, έπ. 
μτχ, ιiντΙ κατα·κε/ο"τεr, 

ιιατα-ιιCκλΙσο, ε' έν. ποιθ. 6περα. τοίί Κατακλt .. ω, 
κστα-ΙΙΕκράκτης, -ov, δ (κατακράζω)' ό κατα· 

κράζων, ό θoρυβωδQς φιλονικQν, 6 διό rQv κραυ· 
yQv του έπιβάλλων σιγήν εΙς τόν άλλον. 
κατσ-κελεύω, μΗ. 'σω' δίδω τό πρόσταΥμα, ίδί· 

ως έπl τού κελευστoiί, δστις έδιδε τόν χρόνον (τόν 
ρυθμό'ι,) της κωπηλασίας. 
κστσ-ΚΕντέω, μελ. -ήσω' KEvrQ, διατρυπ" δλως 

διόλου (παρά πολύ), κεντ" μέ σκληρότητα ~ κατα
τοξεύω. 
κατσ-ΚΕραυνόω· πλήττω, καταβάλλω διό τοϋ 

κεραυνού, κατακεραυνώνω, 
. κστσ-ΚΕρδαίΥω, μέλ. ·ιΧ-νώ 'ii ·ήσω' κερδΙζω έκ 

τινος πράγματος κατά τρόπον δδικον καΙ χυδαίον. 
κατσ-ΚΕρ-τομέω, μίλ. ·ήσω· πεΡΙΥελQ, χλευάζω, 

τΙνά κατά τρόπον σκληρόν καΙ άνοικτΙρμονα. 
κατα-κηέμεν, άπρ<f. επ . έ·ι. του κατακαίω. . 
κστα-κηλέω, μΗ, ·ήσω· διά γοητευτικης6μιλΙας 

καταθέλΥω τιν6, καταπραϋνω διά μaγικQν θελΥή
τρων 11 γοητεύω, θέλγ.ω, «μαγεύω>. 
κστσ-κήομι:ν, έπ . ιiντ! κατακήωμ". οι' πλ'ljθ, 

'rΠQΤ. ιi?p. οι' τοίί κατακαΙω. 
"στσ-κηρόω, μίλ. -ώαω ' (κατα+κ"ρ6,,)' κατακα

λύπτω διά κηρΟύ. 
ιιστα-ιιηρύσσω, . ιiττ, -ττω, μίλ. --ueω' π"ροκη· 

ρύσσω rι διατάσσω τι διά κήρυκος. 

ιιατα-ιιίρνημι, 1tοl'ljΤ. ιiντΙ κατιι-κερά"ννμι' μD
Υνύω καλQς ΤΙ έντελως. -Ποιθητ. εΤμαι KαλQς όνα-
μεμΙΥμένος. . 
κατά-κισσος, ο" (κατα+χισσό,,)' κεκαλυμμένος 

(σκεπααμένος) μέ κισσόν. 
κστα-κλσίω, .ιiττ . 'x~dω' μΙΙλ. -κ~tίαoμαι' κλαΙω. 

θρηνQ, μεγαλοφώνως (διά)τινα 11 ιiπoλ . κλαΙω μεΥα
λοφώνως. 

κατα-κλ';'ξασδαι, δωρ. ιiπρφ. μΙα, ι10Ρ, ιχ' 't01J 
κατακλε/ω., 
κστα-κλσχδίίνσι, . διιιρ, ιiπρφ, π.θ. ιioρ, οι' 'toίl 

κατακλεΙω, 
κστσ-ιιλδω (Α), μίλ. -άαω' ιiόρ, οι' κιιτέκAιlαα,

ΠoιθYι~ . , ιiόρ. οι ' ,.ατεκ~άσθη", «κατατσακΙζω), θραύων 
σμικρύνω, θραύω.- 11 μτφρ. καταθλΙ6ω, καταα.ιν
τριβω. έπl λύπης, φόβου rι όσθενεΙας, 
κατα-ιιλαω (Β), ιiττ. ιiντΙ κατακ~α'ω, 
κατα-ιιλcίς, -εϊι3σr. ίων. κοιΙ ίπ. κατα·κ~"t~. 

-"t~r, 'ij' (κατακ~εΙω)' εΤδος κλεl8ρou (κλειαΙμα
τος) της θύρας, δι6φορον τοΟ μοχλοΟ. 

ιιατα-ιιλι:ίω, Ιων. κληΙω, ιiρχ. ιiττ. -ιιλάω· μίλ, 
·κλε/σω, δωρ. -"~4ξω.- Μι!αον, ιiόρ. οι' κατεκλεισά
μη-ν, δωρ, κατεκλ~ξάμη",- Ποιθητ., ιiόρ. ,.ατεκ~ε/· 
σ6η", !ων. ·εκ'λ."ία(Jη-ν. δωρ. -εκ'λ.άχθη" (o~χί -εκ~ά· 
αθη-ν) ' κλεΙω έντελQς, κλείω άσφαλQς. 2) κλεΙω . 
έντό::; φρουρΙου 11 άποκλεΙω. 

ιιατα-κλl1ρο-δο:rέω, μ~λ . -ήσω (κατα + xAiieor + 
ι3'δωμι)' διανέμω διά κλήρου, διανέμω τι ώς κλη· 
ρον c μίαν. 
κατα-κληΡΟ-ΥομCω, μΗ. -ήσω' κληρονομQ, όπο· 

KTQ, άποκομΙζω, τι έκ ~ληρoνoμΙας, 
ιιατα-κληρ-ουχCω, μίλ. ·ήσω' λαμβάνω τι ι:ις 

μερίδιόν μo~,- U παρέχω, naρaxwpQ, εΤς τινά τι 
. ως 'μερΙδιόν του, δΙδω ως κληρονομΙαν . . 

ιιατα-κλI8ηναι, ιiπρφ . ποιθ. ιiop. οι' τοίί κατιικΑι"ω, 
κστα-κλΙνής, ε~ (κατακ~ιtιt1"αι)' κατακεκλιμέ

νος, κλινήρης, κατακείμενος έπl κλΙνης.- U έπι
κλινής, κατωφερής, «κατηφορικός) . 
Kατα-Kλϊyo-β~τής, ir (κατα + H~''''' + βαΙ"ω)' 

ό καθιστQν τιν.::ι κλινήρη, έπΙ νόαΘυ. 
κστα.κλΙνω, μίλ . 'κλr"ώ' ιiόρ . οι' κατέκΑτ_' 

βόλλω τι(νά) κ6τω, βάλλω νά καθΙσι:ι (πρός δεΤ
πνον, rι νό «πλαγ16σι:ιι διό ;VO κοιμηθι:\) 11 βάλλω 
τόν άαθενη νό KOιμηθιj εΙς τόν ναόν τοΟ 'Ασκλη· 
πιού διά νά lατρευθιj.- Ποιθ'ljΤ. όνακλΙνομαι παρά 
τήν τράπεζαν, παρακ6θημαι εΙς τό δεΤΠ<Υον.- 11 
καταρρΙπτω, άνατρέπω, όναπoδoγuρΙζω, τινά. 'Εξ 
oι~τoυ τό 

ιιaτά-ιιλlσις, -ecor. -1i (κατακΑ[-νω)' τό νό κ6μνι:ι 
τΙς τινα νό KαταKλιθιj rι νό παρακαθήσι:ι εΙς τήν 
τρ6πεζαν 11 ή κατάκλισιr του Υάμου=ή εύωχΙα κστό 
τόν πανηγυρισμόν ένός γάμου 
Kστα-Kλiί~ω, μΗ. ·Vσω· ιiόρ. οι' κατέκ'λ.tίσα' κα· 

τασκεπάζω μέ ύδωρ, καταπλημμυρΙζω, «κατακλύζω» 
ιι γεμΙζω τι μέ ύδωρ . ..,.. ιι καταποντΙζω 11 ώα. έξοφa
νΙζω ' διό καταποντισμοΟ, Έ~ οιcJτοίί τό 
κστσ-κλυσμός, δ (Κ(1τακ~vζω)' κάλυψις διά TQv 

.ύδάτων, πλημμύρα, «κατακλυαμός», καταποντισμός. 
Κστσ-κλώ8ες, οι! (κατακλώ(Jω)' αl ΜοΤραι, ώς 

κλώθουσαι τό νημα της ζωης (λοιτ. Parcae), 
κστa-κλώ8ω, μΗ. 'κ~ώσω' κλώθω, νήθω .τήν 

μΟίραν 'iJ τύχην τινός. 
κατα-ΚΥάω,. μέλ. 'κ-νήσω' ιiόρ, οι' κατέΚ"'1σα' κα

τα ξέω, «καταξυνωι 11 κόπτω ε)ς τεμάχια. 
κατα-κνήθω=κατακ-νάω, 
Kστα-Kνί~ω, μέλ. -/σω' ιiόρ . οι' xariH"roa' κα

τακόπτω εΙς τεμά>ΕΙΟ,. κομμοnάζω ~ίς μικράς λω
ρίδας, λοιτ. veIIrco.- Πα:θητ. , αΙσθάνομαι κνησμόν 
(<< φαΥούραν»). 
κστα-κοιμάω, μίλ. ·ήαω' ώ, τό κατακοιμΙζω (8 

βλ.)' βάλλω τινά νό KOιμηθιj, τόν νανουρΙζω 11 ιi:φφ, 
ποιθ. ιioρ, οι' κατακσιμ'1fJί;"ίιι = νά υπάγω νό κοι
μηθQ, νά π~σω εΙς τ6ν ύπνον, νό κdΊμηθQ.- 11 
κοιμQμαι 6π' 6ρχης μέχρι τέλους (<<μονοκόμματα 
Τι μονορούφι») 11 κατακοιμησαι τη" φυ'λ.ακη .. ",;, ν6 
κοιμηθ" καθ' δλην τήν διάρκειαν της φυλακf'}ςμOU 
(<<της 6άρδιας) μου), 



Ιό2 

κ,στa-κ,οιμίςω, μΙλ. -{οφ = _τιιχοιμάΦ· · . νανου
ΡΙζω τινάνά κοιμηθι:\-
κ,στσ-κ,οινωνCω, μΙλ. -';01»' καθιστώ τινα κοι

νων6ν (μέτοχον), δΙδω εΤς τινα μερΙδιον. 
κ,στ-Ικ,οlουθCω, μίλ. -';ΟΦ' όκολουΟΟ τινα κα

τά πόδας (.:όπ6 Koντά~). 
κ,στσ-κ,οlnfςω, μΙλ. -/ιιl» r1ττ. -Ιώ (χιιτΩ + χ4λ

nOi)- εΙσπλέω εΙς κόλπον, προοορμΙζομαι. 
κ,στσ-κ,oμιδlι, 11' ή μετaφoPό πρός τά κάτω, κυρ. 

πρός τά παράλια, έξανωνη (έμπορευμάτων):Εκ τοίί 
κ,στσ-κ,ομίςω, μΙλ. -Ιιιφ, r1τt. -Ιώ' φέρω κάτω 

(έξ ύψηλοτέρου μέρους εΙς χαμηλότερον), κυρ_ έχ 
τών μaοογsΙων είς; τόr. πιιράλιιι. 2) φέρω εΙς τόν 
λιμένα, προσορμΙζω n φέρω (μεταφέρω) εΙς άσφα-
λές μέρος, εΙς Kατaφύνιoν. . 

κ,στά-κ,ομος, ο" (χατΩ+Η6μ,l)' ό fXWV μακράν 
(δφθονον, πλουσlαν) κόμην πlπτουσαν πρός τά 
κ.ότω της ράχεως. 

κ,στ-Ικ,ονά, 11 (χατΩ+&χο"';, fι μάλλον b τοίί _
τιι-χαΙ"I»)' καταστροφή, διαφθορά. 
κ,στσ-κ,ονδilfςω, μίλ . -{ΟΦ' iπιτsτ. xo"dtιAIζφ' 

κτυπώ τινα κατά κόρον διά τών γρόνθων. 
κ,στ-Ικ,oντfςω, μελ. -{οω, r1ττ. -Ιώ (χιιτΩ+dχο,," 

τΙtl»)' κατa6άλλω (φονεύω) τινά διά κοντaροκτυ
πημάτων (άκοντlζων). 

κ,στσ-κ,6πτω, μελ. -ψαι' «όρ. ιι' χατiχοψιι_-Dιιθ. 
τετ.λ. μίλ. _ταχεχ6ψομαι' ιίόρ. 15' ΧΙΙ1'εχόπ,l,,' κό · 
πτω εΙς τεμάχια, KαΤCΙΚOμματ.ιάζω U φονεύω.- • 
κ6πτω εΙς νομΙσματα. 

κ,στσ-κ,oσμCω, μίλ. -t}tIl»' τακτοποιώ, θέτω εΙς 
τάξιν, διευθεΤώ 11 ΙπΙ tlεveiί xατιιxooμiφ=πρoσαρ
μόζω τ6 6έλος έπl της νευρCiς Ι γ.νικώ" στολΙζω, 
έφοδιάζω. 

κ,στ-Ικ,ο6ω, μίλ. -αχονιιομαι' όκούω καΙ ύπακούω 
(ύποτάσσομαι), εΤμαι ύπήκοος εΤς τινα.- 11 δΙδω 
άκρόοσιν, δlδιJ προοοχήν, ε-ίς τινα, όκούω σαφώς. 

ιιστa-ιιράςω, μίλ. -χεκράξομαι' κατα6άλλω τινά 
διά κραυνών, ύπερτερω μέ τός κραυνάς μου fva 
δλλον, τ6ν κάνω ιμέ τΙς φωνές μου» νά σιγήσr;ι. 

ιιστσ-ιιρΙτCω, μίλ. -ήιιω' ύπερισχύω έναντΙον 
τινός, νικώ, δσμάζω, ύποτάοοω, τινά Ο ιίπολ. ύπερι
σχύω, νlνομαι κύριcς. 

κ,ατll-κ,ρCμΙμσι, πιιθ1jΤ.· κρέμαμαι πρός τ6 κάτω, 
αlωροϋμαι. 

ιιστα-ιιρcμάννίίμι fι -ύω· μιλ. -"ιιl»· ιiόρ. ιι' κιιτ
εΗρέμα.aιι· κρεμώ πρός τ6 κάτω, κρεμω εΤς τι, κρε
μώ, έξαρτώ, άr.ό τι. 
κ,στα-KΡC-oUΡYCω, μίλ. -ήιιφ' κατακ6πτω εΙς 

τεμάχια δπως ό κρεοπώλης. 
κ,ατσ-ιιρίίδcν (χατΩ+Χάριι), inIp. (όρθότ. κεχωρl

ομίνω;: χιιτΩ xeiiifa,,)' κατά κεφαληq, άπό της κε
φαλι;ς κάτω, δνωθεν πρός τ6 κάτω, καθ' όλοκλη-
ρΙαν, πανταχόθεν. . 

κ,ατσ-κ,ρ';μνδμαι, fι -άομσι = χαταχeέμαμιιι. 
κ,ατα-κριιμν'ςω, μίλ. -{οω, ιiττ. -Ιώ (xCIl'ci+xe'1-

μ"όi)' κρημνίζω κάτω, ρΙπτω κάτω εΙς τόν κρη-
μνόν, ρlπτω «κατακέφαλα». 

κ,στά-κριιμνoc;, ο,,' άπόκρημνος, τραχύς,. όπό
τομος. 

κ,στά-κ,ρΙμσ, -αΤΟi, τό' κατάκρισις Ι καταδlκη, 
καταδικαστική άπόφασις_ 'Εχ .οίί 
KaTa-κp1vu, μίλ. -Ι"ώ' ιiόρ. ιι' χιιτέΧρΙ"ιι' κρΙ

νω κατά τινος, έκδΙδω κρlσιν (άπόφaoιν) έναντΙον 
τινός 11 καταδικάζω. 'Ε; ΙΙ~ΤOυ τό 

κ,στά-κ,ρΙσις, -8Φi, 11 (χαl'αχe{"φ)' τ6 καταδι
κάζειν, καταδΙκη. 

κ,στσ-κ,ρύπτω, μβλ. -ψαι' κρύπτω έντελώς, κατα
καλύπτω, άποκρύπτω, τηρώ τι κεκρυμμένον U μτχ. 
χιιχ-χρνπ&,φ", ίπ. ά'ΙΤΙ χα&,ιικevπτω",- 11 άμτε. χρη
σιμοποιώ μέσα άποκρύψεως, μεταμφιέζομαι, κρύ
πτομαι. Έ; "'~Τ()ί) .? 

κ,aτα-κρίίφιί, Τι (χιιτιιχeVΠΤ(Q)' κατάκρυψις, άπ6-
ΚΡι;ψις .1 μτ:γ~ . ύπεκφυγή. 
κ,ατσ-κρώςωι μελ. -χρώξω' κρώζω δυνατό ώς ΟΙ 

κόρακες ιι κατα6άλλω τινό διό τών κρωνμών μου. 
κ,ατa-κ,τάμcν, κ:ι:Ι -άμcνσι, ίπ. ιiπρφ. ιioρ . 15' του 

J«I~α.Χ'fei)l'ω. 

κ,στα-ιιτάομαι, μίλ. -χτ,;οομαι' άό? ιι' -εΧ&''10ιί
μ'1", ιiπoθ.· άποκτώ τι δι' έμαυτόν έντελώς, κατα
κτώ τι, λαμ6όνω τι ύπό τήν πλήρη κατοχήν μου 11 
έν τφ πρκ. χα&'αχέΧΤ'1μαι=κατέχω. 

κ,ατσ-κτάς, μτχ. έπ. ίνιργ. ιioρ. 15' του χαταχτε{"φ. 
- Πιιθ. χιιταχτιίμ~"Οi. 

κ,στα-κ,τι:ίνω, μΗ. -χτc"ώ' !ων. -χΜ"ώ, έπ. -χτσ· 
"έω' ιiόρ. ιι' ΗιιτΙχτει"ιι' ιi6ρ . 15' χα&,έχτα.νο", ItOt1jt. 
χιιτέΧτιι", -ιι", -α, ίπ. Προστ. Χάχτιι"ε, ιiπ~φ. χιι&,α
χτάμε", ·άμε"αι, μτχ. χαταΧτάi, πρκ χατέχ&'ο"α.
Π:ι:θ1jΤ., άόρ. ιι' χαΤ8Χl'άδ",,' ίπικ. ιiόρ. 15' χιιτεχτά-

, μ,l", μτχ. χαταχτάμε"ο,' φονεύω, «σκοτώνω», θα
. νατώνω. 

κ,ατσ-κ,iδcύω, μ.λ. -fl(Q (χατΩ + XVPOi)' χάνω 
παΙζι..ιν Kύ60Uς, σπαταλώ (τήν περιουσlαν μου π.χ.) 
π Jlζων τούς κύ60υς (';0 γνωοτόν Π2:ιγνΙδιον .fj; xv
βε{αi). 

KaTa-Kilfvh, μιλ. -/ιιφ.- Πιιθ., ιiόρ. ιι' -εx~
λ{ιι{}οη,,' πρκ. -χεχνΙιιιμαι· κυλlω πρός τό κάτω.
Πιιθ1j'" κυλΙομαι πρ&. τ6 κάτω, «κατρακυλώ», κρη
μνΙζομαι. 
ιιατα-κύπτω, μιιλ. -ψαι' ιϊόρ. rι.' χατΙχvψιι' κύπτω 

έντελG:'ς πρός τά έμπρός, «σKιJφτω» U «σκύφτω καΙ 
κυττάζω μέσα εΤς τι. 
. κστa-ιιίίριcύω, μιλ. -fιφ' όσKCι κυρισρχΙαν έπΙ 
τινος. 

κ,ατσ-κ,ίίρ6ω, (χατά + xVeOi)' έπικυρώ, δίδω κΟ
ρος είς τι, έπιΒε6αιώ U μτχ. πιιθ. ιioρ. ιι' XIII,IIHvL'-
80eli = χατιιχeι80εΙi = KατaδΙKασθεΙς είς τι. 
κ,ατα-κωιυω, μΗ. -νοω' κωλύω όπ6 τοΟ νό πράο 

ξΙ) τίς τι ιι κρατώ όπΙσω, συνκΡατώ, όναχαΙΤΙζω. 
κ,ατσ-κωμάςω, μελ. -άοω' εΙσορμώ έν παραφοι:ςί 

ώς ΟΙ έν Kραιπόλr;ι μέ~ης _ διατελoCιντες κωμασταΙ 
11 έφορμώ κατό όμΜος μεθυσμένων. 

κ,στακωχ';, εσφ",λμ.: .όπο; ιiν.Ι τοίί χατ-οχ!»χή. 
κ,στα-λσβι:ίν, άπρφ. ιiop . ΙS' τοί) χιιl'ιι1αμβά-γω. 
κατ-δλσςονcύομσι (χατΩ+&lιιζώ-γ), ιiπoθ . · καΙ}-

xCιμαι, κομπορρημονώ, ύπερηφανεύcμαι, δ:ά τι. 
κ,ατσ-λαλCω, Ι'έλ. -ήοω' λαλCι λΙαν, φλυαρω με

ναλοφωνως, διαλσλώ.- 11 λαλώ έναντΙον τινός, 
συκοφαντώ, καϊηγορω. Έ; ",ο}.ου τ? 

κ,στσ-ΙΙΙ!ά, 11 (χατιι1αΜω)' κακή φήμη, συκο
φαντΙα, κατηνορΙα 

κ,στδ-ΙΙΙος, ο" (χιιτιι1ιιΙέω)' ό όμιλCιν έναντΙον 
τινός, ουκοφαντικός, φιλοκατήνορος. 
κ,στα-λαμβάνω, μελ . -lήψομα" ίων. ·lάμψ~μαι· 

ιi6ρ. ΙS' χιιτέ1ιιβο-γ' πρχ. xατεlλ'1φα, ίων. χα&'ιιΙIΜί
β'1χα. - Π2:θ-ητ., άόρ. ιι' χατε,ιή'ρ{}οη,,· ίων. χιιτεΙάμ

φ{}οη". Βόλλω χεΤρα είς τι, nιάνω δυνατά, «όδρά· 
χνω», λαμι3όνω τι ύπό τήν κατοχήν μου, κυριεύω. 
- Mιiooν, καταλαμΒάνω δι' έμauτόν ιι πρσκαταλαμ-
6όνω.- 11 κρατώ τι έν nεριορισμQ, έν ύποταν.:1, 
συνκροτώ ιι ίντιυθεν, θέτω ' τέρμα είς τι, στσματώ 
τι, άναχαιτΙζω ιι τακτοποιώ. 2) δεσμεύω δι ' δρκου. 
- I1 πιάνω, συλλαμΒάνω, προφθόνω, καταφθόνωll 
ίν'Βίιθε·ι, άνακαλύπτω, όποκαλύπτω, εύρΙσκω. 2) 
ιiπp()σ., ιIr:;! γεγονότων, μοϋ συμβαίνει τι, νίνεται (συμ-
6αlνει) τι εΤς τινα U χιιτιιλιιμβά"ει = οvμβιι{"ει II &'4 
χιιταλιιβ6,,&'ιι = τΩ οvμβιi,,&'α, δ,τι έχει συμΒι'\, τό 
περιστατικά, αl συνθήκαι . Έ~ ΙΙoJtοίί τό 
κστσ-Ιαμπτέος, ιι, ο", ρ-ημιιτ. επΙθ. του Χιιτιι

'-αμβά"ω, !iντΙ .οίί χιιl'ιι1ηπτέΟi = πρέπει νά κατα
ληφθιj (ν~ κυριευθι:\) iι νό σταματηθι:\. 
ιιατσ-λαμπω, μελ. -lάμψω' λάμπω έπl τινος fι 

ύπεράνω τινός U λάμπω. 
κ,στ-σΙΥCω, μίλ. -ήοω' ύποφέρω πολύ, αlσθ6νο

μαι ίοχυρόν πόνον. 
κατα-ΙCΥω, μίλ. -lέξΦ' πιιθ. «όρ. ιι' χα&'ε1έχ6'1'" 

ιiόρ. 6' χιιl'εΜΥ'1'" Βάλλω τι εΙς τήν κλΙνην (ν6 
«πλανιάσl)>», κοτακλΙνω,- Μίσον, μετ:;" ιioρ. ιι' χιιτ-
818ξάμ'1'" κατάκειμσι, κοιμώμαι 1I εν τ1) ένν. · τιιότ'(j 
ιiπιιντ~ δ τύπο; χα1'έ1lχτο, γ' έν. τοίί έπ. πιιθ. ιioρ. β' 
χιι&'εΙέΥμ'1'" έπ . ιiπpφ. χα&'ιι"έχ8αι, έπ. μτχ. χιιτα1Ι
rμεν9i'- α έκλένω, «διαλέγω. μεταξύ πολλών, έκ
λέγω ώς στρατιώτaς, τούς έπιλέγω, στι:;ατολονώ, έν
γράφω εΙς καταλόγους, "αταλένω, έπιστρατεύω.- 11 
διηνοομαι, περιyράφW 11 συνKαταλtνω, άριθμώ, κατ-



aριθμω, ουνυπολογΙζω, όναμετρQ 11 κόμνω όναδρο
μήν εΙς τό παρελθόν (έπί γενεΙΧλογΙΙΧ_ π.χ..) όναφέ
ρω έν λεπτoμερεΙζJ ίό παρελθόν. 

ιιστσ-λεΙ6ω, μέλ. 'ψω' χύνω κότω, όφ/νω τι νό 
xuθιj σταγονηδόν 11 χύνω δ6κρυα.- Μίσ. χύνομαι, 
στόζω, σταλόζω. 

ιιστά-λειμμσ, .ό (κατα1ιΙnco)" ύπόλειμμα, ύπό
λοιπον. 

ιιστ-άΙειπτος, α" (κατ-α1,lφι.ο)" ό τελε/ως &1,,· 
Aιμμέ .. α~ (ιάλειμμένος»). 

ιιστCl-λεΙπω, μέλ. 'ψω' έπ. .ύπo~ ένιστ. ιισλλεί
πω, μέλ. κα1λιΙψω' ιiόρ. β' κιί11r.πο,,· όφ/νω τι ό
πΙσω, άφΙνω τι ώς κληρονομΙαν, κληροδοτω.- 11 
έγκαταλεΙπω, παραιτω, cφΙνω τι εΙς τήν τύχην του 
11 πaραδΙδω είς τινα .- 111 όνέχαμαι, έπιτρέπω. 
ιιστσ-λεΙΤΟUΡΥcω, μιλ. -"αω' δαπανω δλην τήν 

περιουσίαν μου μέ τό νά όναλαμβάνω 1ιιτοveΥlα~ 
(,.! . δημοοΙας ύπηρεσΙας). 

ιιστ-Cίλείφω, μελ. -ψω' άλεΙφω δλως διόλου, σκε
πάζω τελεΙως δι' άλοιφης. 
ιιστσ-λεξώ, δωρ. ιiν,Ι κστα1.ξco, μίλι .011 κατσ

ΑέΥω. 
ιιστσ-λεπτο-λΟΥιΕω, μίλι -ήαco' φθεJρω (<<λυώνω~) 

μέ τός λεπτολογΙας (τός λεπτομερεΙας). 
ιιστσ-λεύω, μελ . -αω (κατα + }.ενω)" λι80βολω 

μέχρι θcν6του, φονεύω διό λιθοβολισμοΟ. 
KaTa-AtxSaI, έπ. ιΧπ;;φ. πΙΧθ. ιioρ. 6' του κστα1έΥω. 
ιιστ-δλέω, μιiλ. -έαω' όλέθωέντελως, κατατριβω. 
ιιστσ-λήΥω, με λ: -ξω' παύω, σταματω, τελειώνω. 
ιιστσ-λή80μσι, ιiπoθ.· λησμονω έντελως. 
ιιστσ-λιιπτιιι6ς, ή, ό" (κστα'λ.αμβιί"ω)· ό δυνά· 

μενος νό καταλάβl) (κυριεύοω τι η νό τό σταμα· 
τήσl). 

ιιστσ-λιιπτ6ς, ", 6., ρημιχτ. έπΙθ. .ου καταλαμ
βιί"ω' ό καταληφθε/ς, δς δύναται νό I<αταληφθιj, 
δύναται νά έπιτεuxθιj, νά κα Γoρθωθιj, κατορθωτός, 
έφικτός.- Ι ίνιργ. ό καταλαμeάνων, (άδρόχνων». 

ιιστά-λιιψις, ·.ως, fι (κατα'λ.αμβιί"ω)' τό καταλσμ
βάνειν, δλωσις, κατάκτησις.- Ι έπ/θεσις, προσβσ
λή, έφοδος. 

ιιστσ-λΙ8άζω, μίλι -άαco (κατα+1Ι60~)' λιθοβσ
λω, καταλιJο60λω. 

KaTa-ltJIn ... έω, μίλι -"αco' παρακαλω θερμως, 
καθικετεύ . . \ 

ιιστ-σλλ -Ι( όνταλλαγή, τό έξ όνταλλαγης 
κέρδος."'- 11 μεταλλαγή άπό έχθρας εΙς φιλ/αν, 
συνδισλλαΥή, συμφιλΙωσις, χοιτιχ τό πλetσΤGν ίν τlji 
πλ ηθ. ΈΧ του 
ιιστ-σλλάσσω, ci ... -ττω· μΒλ. -άξω' ιiόρ. ιχ' κατ

"λ'λ.αξα· άλλάσow. - Μβοον, άνταλλάσσω, δίδω έπ' 
όνταλλαγιj.- 11 μεταβάλλω τινό άπό έχθροϋ εΙς 
φ/λον, συνδιαλλάσow, συμφΙλιώνω. - ΠΙΧθητ ., μετά 
ιΧορ. ιχ' κατ"AλάXQ-η", ιioρ. β' κστ"1λlf",,,,' "υμφιλι· 
ώνομαι, γ/ναμαι φΙλος. 

ιιστ-δλοάω, μίλι -ήαω· . όλων/ζω, συντρΙβω ε/ς 
τεμάχια, κατατρΙβω (δπω, sl, .ό &λώνι οuμΙSGtΙνει) 11 
καταστρέφω. 
ιιcπσ-λoyίζoμσι, μέλ. -Ιααμαι, άττ. ·rανμαι, ci

ποθ.· λογαρ!άζω, όριθμω, ύπολογΙζω, σκέπτομαι 11 ά
ποδΙδω η είς τινα.- 11 λογαριάζω, ύπολσγΙζw, με
ταξύ, έναριθμω (λ"τ. enumerare). 

ιιστά-λoyOCί, δ (κατα'λ..Υω)· άναγραφή, κατα· 
"γραφή, (λ/στα», (κατάλόγος» npaotJnwv ύποκειμέ
νων ε/ς στρατιωηκήν ύπηρεσΙαν 11 οΙ Ικ καταλ6Υαv 
-=01 έγγεγραμμένοι εΙς τόν κατάλογον των στρα· 
τευσΙμων. . ' 
ιιστά-λοmος, οιο· ό όπομεΙνας τελευτατος, ' ύπό

λοιπος. 
ιιστ-δλoιιiζω, μελ. -Ιαω' κόπτω εΙς αϋλακας, 

καταυλσκΙζω 11 μτφρ . . κατατραυματΙζω τινά, τόν γε
μίζω άμυχός (<<αύλακ!ές»). 
ιιaτσ-λούω, μίλ. -αω" λούω πλήρως (έντελως).

μίο?ν, καταΙαvομαι τό" βΙα" = δαπανω τήν ζωήν 
μου (cπερνω~ τήν ζωήν μου), i'j σπαταλω «τό βιός 
μου» «στό μπάνιο». . 
ιιστσ-λοφάδεισ, έπΙρ.=κατά τό" 16φα,,=έπl τοΟ 

λόφου, έπl τοϋ αύχένος, έπ/ τoCΊ τροχήλου. 

.οι 

κστa-λοχir;ω, μέσ. -ιιco' Kατανtμω (τόν ατρατόν) 
εΙς λόχου,:;. 'E~ "iίτoϊ) τό 
ιιaτσ-λcχισμός, δ (κατα10χΙζc;o)' ή κατανομή εΙς 

λόχους. 
κστσ-λ6ω, ιΧ.τ. ίν. ιiντΙ κατα10νco. 
κστά-λυμσ (καταλtίι.o)" navδoXEk>v, cκατόλυμσι, ' 

κατοικΙα. 
ιιaτα-λiίμσΙνoμaι, ιiπoθ.· όψανΙζω έντελQς, κα

ταστρέφω; 
ιιστCl-λύσΙμος, ο" (καταA.tίι.o)" δν πρέπει fι δύ

ναταΙ τις 'Ιό διαλύσl) i'j καταστρέψl) i'j άφανΙσl). 
ιιaτά-λiίαις, -.ως, ." (κατα1tίι.o)· διάλυσις, κατάρ

γησιζ" άνατροπή 11 ΕπΙ στριxτoίi, διάλυσις στροτοϋ, 
άπcστρότευσις 11 κατάΙvσι,· τον nολέμοv=τό τέλος, 
ό τερματισμός, τοΟ πολέμου 11 γενιχω" πέρας, τέ
λος.- 11 τόπος όναπαύσεως, άνάπαυσις, κατοικlα 11 
ώσ.=κατά1vμα=-τόπος άναπαύσεως, πανδοχεΤον. 

ιιaτσ-λυτής, -ον (Χ"Ι ιιaτσλύτιις), δ' ό καταλύων 
(διαμένων) έν τινι τόΠ4!. 'Εκ του 

ιιστσ-λύω, μελ. -Α.ναω· ιiόρ. ,,' κατ.1Θαα · λύω έν
τελως, διαλύω, καταβάλλω, καταρρΙπτω, ' προκαλω 
τό τέλος τινός, καταστρέφω, διαγράφω n άνατρέπt.ι, 
καθαιρω (ίπΙ ιiΡΧTί" ί~oυoΙ"" πολιτει}μ"το,) U καταρ
γω, άπολίιω τινά άπό κατεχόμενον άξΙωμςι 11 όπο· 
λύω, άποπέμπω, άποστρατεύω.- 2) φέρώ εΙς πέ
ρας, άποπερατώνω, τελει\.Jνω, τερματΙζω U καταltίι.o 
n6λeμα" = τερματΙζω τόν πόλεμον.- Mιiσoν, Ιρχο· 
μαι εΙ, διαπραγματεύσεις μετά τινος, συνθηκολο
γω.- Ι λύω όπό τόν ζυγόν, (ξεζεύγω» 11 έντιυθιν 
ιΧπολ ., μένω, διαμένω, κατοικω, όναπcύομαι. 
ιιστσ-λωφάω, μελ. -"αc;o' άναπαύομαι, άνακοοφ/

ζομοι, άπό τι. 
ιιστa-μδΥεύω, μΗ. -αω (κατά+μάyo~)' ώ, χ"Ι νυν. 
ιιστa·μδλΩιιίζ~, μελ. -'αφ ιX~τ. -rώ' κqμνω · μαλ· 

θακόν (έκτεθηλυμμένον).- Π"θ'ljΤ. εΤμαι ii γΙνομαι 
τοιοΟτος. . 
ιιστσ-μδλάσσω, ιΧττ. -ττ ... • μιλ. -ξω' κάμνω τι 

έντελως μαλακόν, KσrαμαλαKώνω τΙ, ιι:αταπραΟνω, 
κατευνάζω. 
ιιστα-μσν8άνω, μ.λ. -μl1.-fHιααμαι· ιΧόρ. ΙS' -έμl1.· 

60,,' ΠΡΧ. -μιμά8"κα' πaρατηρQ καλως n έξετάζιο, 
σκέπτομαι, μελετω, καλώς n κατανOW πλι'iρως. 
ιιστa-μσΡΥάω, Ιων. -Ιω· μ.ίλ. ·ήαω· εΤμαι δλως 

διόλου έκτός έμαυτοΟ, εΤμαι έντελως παρά.φρων. 
ιιστσ-μάρπτω, μελ. -μάeψω' προφθάνω τινά τρέ

χων καΙ τόν «.όδράχνω», συλλαμβάνω. 
ιιστσ-μaρτυρέω, μελ. -ήαω' καταθέτω μαρτυρΙαν 

έναντΙον .τινός.- Π"θητ., κατατΙθεται μαρτυρΙα 
(μσρτυΡΙKιi κατάθεσις) ένovτΙον μου. 
ιιστσ-μάσσομσι, μέσον' άποσπογγΙζω. 
ιιστ-σμάω, με/ .. -"αω (κατα+άμάωγ συσσωρεύω, 

συναθροΙζω, συλλέγω. . 
ιιστ-σμβλύνω (κατά+άμβλν"ωγ κ6μνω τι δλως 

διόλου όμβλύ ( •. f. όπομακρύνω, άφαιρW, τήν κό
ψιν Τς)υ) i'j καθιστώ τι άσθενές. 

ιιστσ-μεθυσιιω, μίλι ~μB{)vdeo' κάμνω τινά νά 
μεθίισl) , τόν μεθω μέ όνόθευτο κροσl. 
ιιστσ-μεϊνσι, ιΧπ!'φ . ιio~. Gt ' τού καταμέ"ω. 
ιιστ-δμελέω, μελ. -ήαω' παραμελω τι(να) έντε· 

λως, δέν δΙδω ι<αμμ/αν προσοχήν διά τι(ναl 11 <iπολ. 
δέν προσέχω, εΊμαι άδιάφορος.- ΠΙΧθητ. παραμε
λοϋμαι, καταφ,:>ονοϋμαι. 
ιιaτa-μελiτόω, μΗ. -ώαω (κατα + μf~ιγ χύνω 

μέλι έπάνω είς τι, όλεΙφω μέ μέλι, γλυκΌΙνω, μτφρ. 
έπΙ 't7'j, φωνή, tij , ιΧηδόνο, . 

ιιστά-μεμιrτoc;, ο,,' έπΙμεμπτος, ΚΌτηγορούμενος 
έκ μέρους δλων, άπεχθής εΙς δλouς ιι o~~. πληθ . 
χατάμιιιπτα (ώ, έπΙρ.)=κατά τι:;όπον ώστε νό δΙδl) 
άφορμήν πρός μομφός καΙ κακολογΙας. ΈΧ του . 
ιιστσ-μέμφομσι, μΗ. 'μέμψομαι' μίσ. ιiόρ. ,,' ·Ι

. μιμψάμη .. ; πΙΧθητ. -εμ~μφ{)η .. , ιΧποθετ.· KατηγOρQ, 

. ψέγω, εύρΙσκω λάθος είς η(να), .δέν "είμαι εύχα
ριστημένος μέ τι(να). Έ(; "iίτ~υ το 
. ιιστά-μεμψις, -ιco" .", (καταμέμφομαι)" Ψόγος, 
κατηγορlα, μoμφr'ι. . . 

ιιστa-μιΕνω, μίλ.-μι"Qj· μένω όπΙσω 11 δισΡKWς μένω 
έν ηνι τόΠ4!, πσραμένω συνεχως έ':ν ιινι καταστόσει. 



$04 ιιατ.c:ιιμcρlC~-ιιατα~ 

ιιατα-μερίςω, μελ . -Ιαω, ιin. -rιO' κόπτι" εΙς μέ
ρη, κόπτω εΙς τεμάχια ιι διανέμω, κατανέμω. 
κατα-μετρέω, μελ . -ήαω' μετρώ . τι έντελώς, ό

κρι6ώς ιι x ~ ησιμεύω ώς μέτρον 11 =ιi"α.μετeέω• 
κατα-μιιλόω, μδλ. -ώαω (κα.τά+μήλ"γ έμ6όλλω 

τήν μήλην διό νό έξετάσω τήν πληγή ν 11 μτφρ. κ,,
μο" καταμ,,16ω = μεταχειρΙζομαι τήν δικαστικήν 
κάλπην ώς μήλη... Τι καθετηρα μέσα εΙς τόν λαι· 
μόν τινος, καΙ οϋτω τόν κάμνω νό «ξεράσr;ι» τό 
κλαπέντα (τ . Ι . νό τό όπoδώσr;ι) . . 

ιιατα-μιινiίω, μέλ. -ναω' δΙ.δω πληροφορΙος έναν-
τΙον τινός. 2) ύποδεικνύω τι, καθιστώ τι γνωστόν. 
κατ-αμήσατο, Υ' 4ν. ίπ. μία. ιioρ. ιι' τοϊί κα.τ-a.-

μάωΙδ βλ . ). . 
ιιατα-μlαΙνω, μιλ. -α"ώ' μιαΙνω έντελώς, κατα

μολύνω, KaroppunaIvw.-lla.e1jt: φορώ ~υπoρό έν
δύματα εΙς ένδειξιν πένθους (λαοτ. squcllere). 

ιιατα-μfyνίίμι, Τι -ύω (όι-θδτ. ιιατα-μι:ίΥ-)' μιλ. 
-μ(ι)lξω' ιiδρ. a.' κα.τέμ<ι),ξα, δπ. μτχ. κα.μμ<ι)/ξα.,· 
όναμειγνύω έντελώς, όνακατώνω. 

ιια,τα-μfσyω = κα.ταμlΥ1l1Jμ" 
ιιατα-μισθo-ιpoρeω, μίλ. -ήσcιιι' καταδαπανώ εΙς 

μισθοφοράς, δ1jλ. εΙς πληρωμός μισθWν (δημοοΙων 
λειτουργών ). 
ιιατά-μομφος, ο" (κατα.μέμφομαι)· κατόμεμπτος, 

δξιος μομφης, έλαττωματικός. , 
ιιατα-μόνiiς (κα.τά+μ6,,0,), 'πΙρ. μόνος, χωρι· 

στό, κεχωρισμένως (όρθδ.. xaχωριαμΙνω\j: κα.τά 
μ6.tια,). 
ιιατα-μονο-μδχCω, μίλ, -ήσcιιι' κατα6άλλω έν 

μονομαΧΙQ. 
ιιατ-αμπ-Cχω χαοι -αμπΙσχω· περικλεΙω, περι-

6όλλω, περιέχω Ι σκεπάζω. 
ιιατα-ΜUΞατo, Υ" ίν. ίπ. μίσ. ιioρ. ιι' ,οϊί κcι~ 

tι.ΜWσω. 
. ιιστά-μυσις, -aCIIIS, -fj (κα.τα.μνωγ τό κλεΙσιμον 

rG)v όφθαλμών. 
ιιατ-.. μι;σσω, rl't't. -ττω, μβλ. -ξcιιι' γεμΙζω τι(νό) 

μέ άμυχάς, καταξύνω, καταξεσχΙζω, «γκρατζουν/
ζω», κατασπαράοσω. 
ιιατα-μuττωτcύω, μίλ. -ΡCΙΙΙ (κα.τά+μvπon6"γ 

κάμνω τι κιμαν (κρεότριμμα), 
ιιατα-μυω, μιλ. -ναω' ιiδp . ιι' κα.τέμνρα., ItOL1j" 

ιiπp:p. καμμVaα.,· κλεΙω τούς όφθαλμους 11 γνέφω 11 
μισοκοιμώμαι, όποκοιμώμαι 11 ώσ. όπoθν~σKω. 
ιιατ-δναΥιιάςω, μιλ. -άαcιιι' Ί έκ6ιάζω τι(νό) νό 

έπανέλθr;ι εΙς τήν θέσιν του 11 τόν άναγκόζω διό 
τ~ς 6ίας νό έλθr;ι εΙς τήν θέσιν του.- ΙΙ καταν ικώ 
διά της 6Ιας, περιορΙζω U καταπιέζω. 
ιιaτ-aνά-θεμα, -α.το" ,δ' κατόρα. 'E~ «!ί.οil .ό 
ιιατ-ανα-θεμδτ'ςω, μελ. ·lαω· KαταρQμαι. 
ιιατα-να'ω· κάμνω τινά νό καΤΟικήσq, τόν έγ-

καθισΤώ 11 'ν χρήσιι μδνον χιιτα: .όν ιπ. ιίνΙΙΡΥ. άδρ. ιι' 
κα.τένα.ααα., μίσ. κα.τι"α.ααάμ,,",- llCIe1j'" κατοικώ, 
άποικώ, ιiItcι.Vtcf. μόνον ίν τιjι ιio? ιι' κα. τl"άα""", 

KaT-av-iiA'OKU, μιλ. -ίi"α.λώαω' ιiόρ . ιι' κα.τ""ά
λωρα' καταδαπανώ, κατασπαταλώ (ιί, τ,=διό τι), 
- llιxe1jt., μιτ' ίνΒΡΥ. ΠΡΧ. κα.τ-α.,,-ήλωκα.· έχω κα· 
τασπαταληθη, έχω έξαντληθη. 
ιιατα-ναριιάω· όπό νάρκωσιν παραμελώ τι,·φέ

ρομαι μέ όκνηρΙαν πρός τι. 
ιιστα-νάσσω, μιλ. -"άξω' πατώ τι κότω στερεό, 

στοι6όζω, καταπατώ. . 
κaτα-ναυ-μδIέω, μΙλ. -ήοcιιι' νικώ τινα έν ναυ

μαΧ ΙQ, νικώ κατό θόλασσαν. 
κατα-νέμω, μδλ, -"ιμώ' μοιράζω, διανέμω, όπο

νέμω, Kαταλtγω μεταξυ ... , κατατόσσω .- ΙΙ μ!σσν 
κ:χΙ πα.θ. μοιράζομαι μετ' άλλων, λαμ6άνω μέρος 
είς τι μετ' δλλων U έντεUθεν, λαμ6όνω τι εΙς τήν 
κατοχήν μου. 2) τρέφω 7ι βόσκω, η διατρέχω χΙ:Ι
ραν, έπ! ΙS.-:lCΙΚ1jμά.tω'l (λcι.τ. depclsci). 

ιιατά-νcuσις, -εω~, Τι ' ή διό τοίί νεύματος συγ· 
κατάθεσις, άποδοχή, συναΙνεσις. 'ΕΧ τοϊί 
ιιατα-νεύω, μΗ. -"ιναομα.,· μτχ. έπιχ. ά,ορ. ιι' 

κα.""ΙV .Jας · κινώ τήν κεφαλήν πρός τό κάτω εΙς έν
δειξιν οuγκατανεύσεω.ς Υι έηι6ε6αιώσεως 11 ιiντΙθ, τψ 
Απο"ινω U VnitlXI~O καί κα.τέ"ιIlΡΙ" = έδωκεν ύπό-

ι 

σχεσιν καΙ έπε6ε6αΙωσεν (έπεκύι:;ω:ε) τήν ύπόσχε· 
σΙν του διό κλΙσεως της κεφαλης πρός τό κότω 11 
καοθδλου, κόμνω νείίμα διά κλΙσεως της κεφαλης. 

ιιατα-νι:φόω, μιλ . -ώαω: καλύπτω μέ νέφη. 
ιιατα-νεω, (Α) Ιω·ι. -νήω, μελ. -""ρω' έπισωρεύω, 

συσσωρεύω. _ 
ιιατα-νέω, (Β) κλώθω, νήθω. 
ιιατα-νίiσαι, ι1πρ . ιiόρ. ιι' 't.-:lU κα.τα."έ~, 
ιιατ-ανθρΙιιfςω, μΗ. -Ισω, χαΙ κιιτ-α.,,6eακ6ω, 

μίλ. -ώσομα', (κα.τίi+cI,,6eα.ξ)· καΙων μετα6όλλω εΙς 
άνθρακα, κατακαΙω, όπανθρακώνω.- llCIe1j't. κατα
καΙομαι, όπανθρακώνομαι, μετα6όλλομαι εΙς στό· 
κτην. 

ιιaτα-νfφω, μιλ. -"{ψCIII' καλύπτω διό χιόνος, ρΙ
πτω χιόνας έπόνω εΤς τι έως κότω 11 ιiπρoσ. Ηα.τα
,,/~, .... χιονΙζει, πΙπτει χιών υ ι Ηα.τέ",ψι χ,ό", π7" 
θeιpq,-=(ό θεός) κατεκόλυψε διό χιόνος όλόκλη
ρον τήν ΘρQκην, έΧlόνισεν εΙς δλην τήν Θρςικην. 
ιιατα-νοέω, μίλ. ·ήσω· έννοώ καλώς, καταλαμ-

6όνω, «KOτανoGι», παρατηρώ, όντιλαμ6όνομαι ιι κα · 
τανoGι, μανθόνω, γινώσκω iI σκέπτομαι, διανοοίίμαι. 

ιιατ-άνομαι, πιιΌ. (κα.τά+cI"ω, ιi"νω)' φθεΙρομαι l 
όναλΙ:Jκομαι, σπαταλώμαι' ώ, ίνΙΡΥ. ΧΡ1jσιμιusι τ~ 
Hαταιrυω. 
ιιατα-νοτίςω, μιλ. -/ΡCΙΙΙ, ci't't. -rQi' ύγραΙνω πο 

λύ, καταμουσκεύω. 
ιιάτ-αντ6, _πΙρ. τοll κα.τ-ά"τη,· πρός τό κόΤ<J, 

κατωφερικώς. 
ιιατ-αντάω, μtλ. -ήσcιιι' κατέρχομαι είς τιι φθcb

νω κάτω πρός. 
ιιατ-Cιντιις, .S' (κα.τά+cI"τα.)' κατωφερής, όπ6110' 

μος, όπ6κρημνος ιiντι~φ ιi"ιί"της. 
κατ-άντιισTlν, έπΙρ. (κα.τά+ιi"τιίω)· όρθότ. κιχ(/), 

ρισμίνω. κα.τ' cI"τηστ,,,' όντικρύ, έναντι, κατό πρόσ· 
ωπον. \ _ 

ιιατ-αντιιιρύ (Ηα.τά+ιi"'κeν)' κατ' εύθεΤαν όη · 
έναντΙ τινος, κατ: εύθεΤαν όντιθέτως πρός τι(να). 
2) άπολ. όλοσχερώς, καθ' όλοκληρίαν, φανερό. [τό 
, 'Tί~ πιιρcι.λ1jΥσύ:Ι1j\; μαοχρόν ποιρ' Όμ. , β"cι.χύ π:χ,, ' ιit't.J. 

ιιατ-ανΤΙον, έπΙρ: καιέναντι, άκρι6ώς όπέναντι. 
ιιατ-αvτι-πcΡδς, ίπΙρ. ·=κα.τα."τ'κeiι (δ βλ.). 
ιιατ-αντλέω, μίλ. -ήρω' χύνω δφ~oνoν Οδωρ 

άνωθεν έπΙ τινος. 
ιιατά-νUΞις, -ιω" -fj' νάρκη, όπονόρκωσις, «όπο

κόρωμα » . ' Εκ τοil 
ιιατ-ανύσσω, ιi". -πω, μtλ . -ξcιιι' κεντώ πορό 

πoΛU :-Ποιθ1j" κεντοίίμαι (έγγΙζομαι) κατόκαρδα.
ΙΙ &ν τιjι πα.θ. ώα. διατελώ έν καταστόσει νόρκης, 
άπονσρκώνομαι, «μέ παΙρνει ό Οπνος,., «6uθΙζομαι, 
έχω 6ύθισμα», 

ιιατ-aνiίω, ιi". -Ιτω· μιλ. -VOCIII' ιiδρ. ιι' Ηα.τή
"tίαα. φέρω εΙς πέρας, τερματΙζω τό ταξίδι6ν μου 
11 φθόνω είς τι μέρος 11 μετ,χ Υιν. , φlλ..". προξέ'Ι'αll 
κα.τή"υοα,,=έφθασαν είς τήν οlκΙαν εύγενοίίς' φι
λοξενούοης οίκοδεσποΙνης. 2) έκτελώ, έκπληρω, 
διαπράττω, κατορθώνω, 

ιιατα-νωτίςομαι, μβλ. -t'CΙΙΙτ{ρομα." ιiπoθ. (Ηα.τά+ 
"ωτΙζω)' φέρω τι έπl τών νώτων μου (έπl της ρά
χεώς μου) 11 στρέφω ' τό νώτό μου πρός τι(να). 
ιιατα-ξαίνω, μ.λ. -ξα"ώ' ιiόρ. ιι" κα.τέξ""α..-Παοθ. , 

ά,όρ, α." κα.τιξά""",,· πρχ. κα.τέξαμμα.,· ξαΙνω καλώς 
Τι κτενΙζω καλώς (έντελQς) 11 σχΙζω είς λωρΙδας, 
σπαράσσω εΙς κομμότια, κατασπαράσσω, κατακομ
ματιάζω, κατατρΙ6ω 11 περιορΙζω εΙς τό μηδέν. 

ιιατ-αξέμι:ν, ι!π. ά,ντΙ κατάξε,,,, ά,πρ. μίλ. 'tou 
κα.τάΥω. : 
. ιιατa-ξι:νόω, μΙλ. -ώσω (κα.τά+ξέ"ρ,)' ύπoδtXσ-
μαΙ τινα ώς ξένον, φιλοξενώ, περιποιοίίμαι. ' 

ιιατ-άξιος, ο,,' έντελώς άξιός τινος. ΈπΙρ. -/CIIIS". 
Έ~ ιι,)τσίi 'Ιό 

ιιατ-αξιόω, μ8λ. -ώσω (κα.τάξ,ο,)· ~εωρώ άξι6ν 
;τινος, άξιον τιμης, έκτιμώ, τιμώ.- IΙ=κι1.νω, Uyω' 
προσκαλώ τινό νά ... 11 πολλά xαo1ea,,, ρvμφDeα.iS' κατ
αξ,ώ = όποχαιρετίζω μέγω Ινα μεγάλο «έχετε 
γεlό.) είς τό δεινοπαθήματα. 2) λαμ6όνω άπ6· 
φασιν έπΙ τινος πρόγματος. . 

ιιατα-ξύω, μιλ, -όρω' llCIe1jt., πρχ. -~ξνσμα,' κα-



. kσΤ90~--ιιστσ"οicμίω .... 
τοξύνω, ξ6νω πολύ, έντελώς ΥεμΙζω τι μέ 6μυ-
χός, ιχαραΥμαηές", 

ιιστ.qορος, άντΙ χατ-!'ίορο!; (βλ. λ.). 
ιιστσ-"σιςω, μjλ. -πα{ξομαl' όοτεΚομαι, περι

γελώ. 

ιιστσ-ιrσιιτ6ς, ", όΥ (χαταπ""""μι) t χαταπαΧή 
6ύια=κλεΙουσα πρός τό κότω (<<Κλα6ανή»). 

ιιστσ-ιraλαίω, μΗ. 'σω' καταρρΙπτω έν τ~ πόλι;ι, 
παλαΙων κσταβόλλω. 

ιιατCι-ιrάλλω'πόλλω, οεΙω, τινόοοω κ6τω.--ΠΙΧθητ., 
.( Ιν . έπ. ά~p. 5' _τέnαlτo=έπήδη"ε κάτω. 

ιιατ,,-ηδσσω, ciτ't. -nw (πάσσω)' άόρ. ιχ' _τΙ
πασα' «καταπαοπαλΙζω), «πασπαλΙζω) τι έπΙ τινος. 
Έ; ιχ ,jτοu τό 

ιιστά-ιrσστoς, ΟΥ (xαταnάσσω)' IKαταρρaντιoμέ
νος), καταπαοπαλιομένος, σκεπασμένος Β κεντη
μένος, πεποικιλμένος. 

ιιατα-ιrδτιω, μ'λ. -ι)σω' πατώ τι ύπ6 τούς πό
δ::ις μου, «τσαλαπατώ)llμτψρ., καταπατώ, παρα6αΙνω. 

ιιατa-ιrαυμα, -ατο!;, τό (χα .. απανω)' σταμάτημα, 
μέσον τού σταματήματος, έμπόδιον. 

ιιατά-ηαυσιc;, ·.ω!;, "ι (χαταπαύω)' τό θέτει ν 
τέρμα, καταπαύειν, έντελής παύσις, σταμάτημα 11 
κατάργησις, κατάλυσις, κοθαίρεσις.-- U (έκ τοϊ! πcxθητ. 
χαταπανομαι)' παΟσις, όνάπαυσις, Υαλήνη, ήρε μια. 
'Εχ τ~ϊ! 

ιιατ~-ηαύω, ποιητ. Kaιr-naUw' μ.λ. -σω' κάμνω 
τινά νό παlJσι;ι, τόν βόλλω νό όνσπαυι'lι), νά ήσυ· 
χάσι;ι n τόν καταπροΟνω, τ6ν κατευνάζω. 2) κά
μνω τινό νά σταματήσι;ι όπό τι, τόν έμποδΙζω, τόν 
άναχαιτΙζω U τ6ν σταματώ, τ6ν έμποδΙζω, τόν κρα
τώ έν άπροξΙQ n κατα6ι66ζω τινά όπό τινος όξιώ
ματος, τόν όπολύω, τόν καταργώ, τ6ν καθαιρώ---
11 Mέσ~ν xcxL π(Χθητ., παύομαι, παύω, σταματώ, όνα
παύομαι, 
ιιατ-αηΕιλΙω, μΗ. -ι)σω' 6πειλ" τινα ζωηρώς, 

μεγαλοφώνως 11 χα .. απ.ιΙώ 'mι=μεταxειρΙζoμαι ό-
πειλητικούς λόγους. . 
ιιατα-ηΕφατιιρΙα, Ιων. -ιrι:ιριιτιιρlη, iJ (xα .. ιi+ 

πειράω)" ή προσδεδεμένη εΙς τό δφον σχοινΙου 
μολυ6δΙνη 6ολΙς, δι' ~ς καταμετρετται ό 6ubός της 
θαλόσσης. . 

ιιατα-ιrEλτάςω, μiλ. -ιίσομαι' κόμνω έπιδρομός 
κατά TIvoςQ' , διό πελ ταστών (μέ έλαφΡώς ώ
πλισμένου στ τιώτας) ' l5λ. nalrao .. al. 

ιιατα-ιrι:μ ος, α, ΟΥ' ~ημ. ίπΙθ. τοίϊ χαταπέμ-
πω' δς .πρέπει νό σταΜ κάτω (νά Kαταπ~μφθ~), 
δν πρέπει νό πέμψι;ι τις κότω. 

ιιατσ-ιrιμιrω, μίλ. -ψώ' πέμπω κ6τω (&ηλ. πρός 
τό πσρόλια). 
ιιατα-ηΕνΙΙω, μδλ. -"σω' πενθ" 6αρέως, εΤμαι 

6uθΙ'Jμένος εΙς 6αρύ πένθος διό τινα. 
ιιατα-ιrιιrηyα, ciμτl5. πρχ. 'tIJU χαταπ"γννμι. 
ιιατα-ηι:ιrτιιυία, θηλ. μτχ. 8π. πρχ. τοίϊ χατα

ιπι)σσω, 

ιιατ-άιrEΡ, !ων. άνtΙ _6-άπ.ρ, 
ιιατα-ηΙρδω, χιχτdt τό πλeΙσΤlJν ίν τφ μiσ. -πέ(!ΟΟ

μαι' !όρ. 15' xατέnαρδoy' πρχ. χαταπέπορδα' κλόνω 
ένώπιόν τινος (<<τόν κλάνω»). 
ιιατa-ncσσω, «ττ . -ττω' μέλ. -ψω' 6ρόζω έντε

λώς 'ιι χωνεύω Ο μτq:ρ, χωνεύω. δέν όφίνω τι νό 
έξεΥερθr:\, KαταπρaOνω, 

ιιατα-ιrι:σών, μτχ. ιϊορ. 15' τοϊ! xαταπlnτω. 
ιιατa-nι:τδννuμι Τι -ύω, μίλ. ·πετάσω' όνΟΙΥω, 

έξαπλώνω, τι ύπερόνω τινός. -- 11 έκτεΙνω 'ιι καλύ
πτω τι μέ τι. 'Ε, cι~τoίί τό 
ιιατα-ηέτασμα, -ατο!;, τό' δ,τι Kατσπετάννuται, 

σκέπσσμα, ' κάλυμμα, παραπέτασμα. 
ι,ιατa-ιrέτομαι, μΗ. -πτ"σομαι' άόρ. β' χατ.πτά

μtlY, μτχ. xαταπ .. άμa"oι;· πετώ (πρός τά) κάτω, 
ιιατα-ιrι:τρ6ω, μΞλ, -ώσω (χατά + πέτρα)' φο-

νεύω μέ λιθ060λισμούς. 
ιιατa-ιrtττω, άττ. iντΙ · χαταπέσσω. 
ιιατα-ιrι:φνών, μτχ. τοil άo~. 15' χατέπεlP'"''' (βλ, λ,). 
ιιατa-ιίέψιιι, Υ' Ιν . δποτ. ιϊορ. cx' 't1Ji! χαταπέσσω, 
ιιατα-πήΥνυμι χ(χΙ -ύω' μβλ. -πήξω' άόρ. ιχ ' χατ' 

έπηξα' έμπήΥω σταθερώς εΙς τό έδαφος, προση-

λώνω (καρφώνω) στερεά.-- Πa:&!jτ., · μιτdt ιϊμτδ. 
ίνΙΡΥ. πρκ. xατα-πέπηrσ, Υ' 'ν. ίπ. «ορ, 15' xατέmι
ΗΤΟ : εΤμαι στερεά έμήεnηΥμένος εΤς τι . 

ιιατα-ηιιδάω, μ'λ. -ι)σομαι' πηδQ ' κάτω όπό τι. 
ιιατα-ιrΙμιrλημι, μ'λ . -πΙι)σω' γεμΙζω τι έντελώς, 
ιιατα-nlμιrριιμι, μίλ. -πρ"σω" καΙω έντελQς, κα-

τακαΙω. 
ιιατα-ηΙνω, μ'λ. -πΙομαι' ιiόρ. β' χατέΠΙΟΥ, Ιπ. 

ΧάΠΠΙΟΥ' πΙνω διά μιδς, «καταιβόζω), όπορροφQ,. 
2) μ τφρ. ροφώ διανοητικQς, έμποτΙζομαι μέ τάς Ι
δέας τινός. 3) κατα6ροχθΙζω, καταναλΙσκω, όφα
νΙζω, 

ιιατα-nιιrΡάσιιω· πωλώ όλoσχερQς. 
ιιατα-ιrlιrτω, μίλ. ·π.σοVμαι· άόρ. β' χατέπεσΟΥ, 

π~x. -πέπ .. ωχα· πΙπτω κότω U μτq:Ρ. πΙπτω, καταπΙ· 
.πτω ΨUXΙKώς, KαταKα~Ιζω. . 

ιιατα-ιrισσ6ω, άττ. -ττ6ω' μίλ, -ώσω' κατακα
λύπτω μέ πΙσσαν, πισσώνω. 
ιιατά-ηλασμα, -ατος, τό' δ,τι άπλώνεται 'ιι όλεΙ

φεται έπΙ τινος, τό έμπλαστρον. 'Εκ τ~iI 
ιιατa-ιrλδσσω, άττ. -ττω' μiλ. -π1άσω' ιiόρ. cι' 

χατέπΙασα' έπαλεΙφω, έπιχρΙω, καλύπτω μέ ΤΙ.-
μίσ~ν, _ .. απΙάσσομαι η}" χ.φαΙ"" = έπιχρΙω τήν 
κεφαλήν μου. 'Ε, cxf!τοi! τό 

ιιάιτα-ηλαστ6ς, ή, 6Υ' ό κεκαλυμμένος μέ κα-
τόπλασμα. 2) τ6 · κατόπλασμα.-- 11 μτφρ., πλα-
στός, προσποιητός, έψιμυθιωμένος. 

ιιατα-ιrλαστύς, -νοι;, iJ, !ων. «ντΙ χατάπωσμα. 
ιιατα-ιrλιιιω, μ4λ. -lιo' έντελώς πλέκω, πει:ιτυ

λΙσσω' I1 μτφρ. , έμπλέκω, περιπλέκω, «έμπερδεΙ:ω, : 
τυλΙγω). 2) φέρw εΙς πέρας τ6 πλέξιμον, φέρw' 
εΙς πέρας, τελειώνω. 

ιιατά-ηλεος, -ο" (xa:! -σ, -ο,,), ΙΙττ. -ηλεως, 
. -ω,,' Υιν. -ω (χατά + πλέο,)' έντελώς πλήρης έκ 
τινος πρόγμα.τος 11 λέΡWμένoς όπό τι. . 

ιιατα-ιrλΙω, μ'λ. -π1rUσομαι' «όρ. ιχ' χατέπ1av
σα ' !ων . · ίν. -"λώω· πλέω πρός τά κάτω, έκ τΟΟ 
όνοικτοΟ πελάΥους πρ6ς τά παρόλια, πλέω πρός 
τήν ξηρόν, καταπλέώ εfς τόν λιμένα, πρασορμΙζο
μαι n πλέω πρός τά κάτω τοο ποταμοΟ, κατά τό 
ρεΟμα αύτοο.- • πλέω bntow, έπιστρέφw πλέων. 

ιιατά-ηλΕως, _, Υ.ν. _, «ττ. ιίντί _τάπΙ.0" 

ιιατα-ιrλήξ, ·ήγο" 6, i) (_ταπΙι)σσωγ ό κατα
πεπληγμένος, τρομοκρατημένος έκ τοΟ φό60υ. 

ιιατά-ιrAΙΙξις, -.ωι;, iJ (χαταπΙι)σσω)' έκπληξις, 
Ισχυρός θαυμασμός, θόμ6ος, «κατάπληξις) έκ τΟΟ 
φ660υ. 'ΕΧ τοίϊ 

ιιατα-ιrλήσσω, ΙΙττ. -ττω· μ.λ, -Ιω' «6ρ. ιχ' χατ
έπΙηξα.- Π~θ .. άόρ . 15' _r.n1c!""", 8π. XCJrenl'" 
1'1'" πρχ. -π;πΙη1μαι' καταρρΙπτω KTUΠQv 11 μτφρ, 
(x(Xtdt τό πλβίστον) πλήπω τινά μέ φό60ν. μέ θόμ-
6ος 'ιι μέ θαυμασμόν, έκ8αμ&:ινω, καταθαμ6ώνω, 
τινό, καταπλήσσω τινά, τόν καταπτοώ, τόν κατα
ταράσσω.-- ΠcxθYjΤ., εΤμαι πανικό6λητος, καταλαμ-
6άνομQl ύπό δεινοο φό60υ, έκθαμ600μαι. 

ιιCιτά-ιrλooς, σl1ΨΙΙΡ. -ιιλouς, δ (χαταπλέω)' τ6 
πλέειν πρός τό κότω, ό έκ τού ' όνοικτοΟ πελόγους 

. πλοΟς πρός τό παρόλια, ή προσόρμισις, κατάπλους 
εΙς λιμένα.- 11 έπανόπλΟΙJς, έπιστροφή. 

ιιατα-ιrλouτίςω, μΗ. -(σω, άττ. -r",' καθιστ" 
τι(να) πολύ πλούσιον, έμπλουτΙζω. 

ιιατα-"λίίνω' πλύνω τι χύνων έπ' οοτοο Οδωρ. 
'Ε, cι~τoίϊ τό 

ιιατά-ιrλυσιc;, -εωι;, iJ' (xαταπltί1'ω)' πλύσις διό 
καταχεομένου Οδατος. 

ιιατα-ιrλώω, Ι ων. ιiντ ! χα .. απλέω. 
ιιατα-ηνι:ίω, έπ. ιiντ! χα .. αΠΥέω. 
ιιατα-ιrνιω, μΙΙλ . -πΥ.νοομαι' "-όρ. ιχ' ΧιιτέΠΥet1-

σα' πνέω άνωθεν έπΙ τινος εύρισκομένου ύποκάτω. 
2) έμπνέω, ένσταλόζω, έμΠΟΤΙζω. Έ~ (X~τoϊ! τό 

ιιατα-ιrνoή, "ι (χαταΠΥέω)' φύσημα. 
ιια1'α-ιr6&ι χ(χι ιιατα-η6δας, &πΙρρ. άντΙ τοΟ Χ8-

χωρισμίνω, aκφιρομ:νοl1 Ηατά π6δα, _τά ' π6δσ,' 
έπl τό ίχνη, έξοπΙow, όμέσWς κατό" ιν. . 
ιιατa-nολcμcω, μ'λ. -ι)σω' κατα6όλλω πολεμQv, 

κατανικώ έν πoλέμ~, υποτάσσω όλoσxερQς (λΙΧ1:, 
deb.IIar.), 



Ισ, ιιστσwoνΙω-ιιστσρρι\yνυμ. 

ιιστσ-ηονCω, μέλ. -ήαφ' κατa6άλλω, κουρόζω, 
τΙν<':: διό κόπου καΙ 6aοάνων Ι «καταπονώι, έξαν
τλCI, τινα. 

Kata-novtir;u, μίλ. -ιιιφ, ci,;,;. -rc» (ΗCιτά + .πό,.. 
ΤO~)' ρΙπτω εΙς την θόλασσαν, πν/νω, καταδυθΙζω, 
εΙς τήν θάλασσαν. Έ, α~τoσ τό 

ιιστσ-ηονΤιστι\ς, -ον, δ' Ο καταποντΙζων, ρ/πτων 
εΙς την θάλασσαν, πνΙγων (ίπΙ π_tρα,;ων). 
ιιστσ-ηοντ6ω, μίλ. -ώιιφ = χClτCl.πο ... τ/ζφ (8 5λ.). 
ιιστσ-nορνcύω, μΙλ. -avιιφ' κάμνω πόρνη ν , ώ8ώ 

εlζ πσρνεΙσν, έκπορνεύω; 
ιιστσ-ηράσσω, ιiH. -ΤΤΙΙ' μίλ. -.πeάξΦ· κατορ

θώνω, έκτελώ, πραγματοποιώ.- Μίαον, κατορθώνω 
τι, δι' έμαυτόν, όπο:<τώ δι' έμαυτόν. . 
ιιστσ-ηρηνής, έ~' πρηνής, πρός τό κάτω έστραμ

μένος, μέ την Kεφαλr'lν πρός τό κάτω (<<προύμυται) 
11 XC'el χα.τα.πe'1'11a; = μέ την παλάμην έστραμμέ
νην πρός τό κάτω ΈΕ αUΤΟυ ,;ό 
ιιστσ-ηρην6ω, μ_λ. -ώαω (χα.τCl.πe'1'11t7~)· ρΙπτω 

τινό με την Kεφαλr'lν πρός τό κάτω (<<όρθοκέφαλαι). 
ιιστσ-ηρΙω, ιiόρ. α' χα.τέ.πeίΙΙα.· καταπριονΙζω, 

ηριονΙζω εΙς τεμάχια, κατακομμαnά\ω μέ το πριόνι. 
ιιστσ-ηρo-δfδωμι, μίλ. -δώιιω' καταπροδΙδω, 

προδΙδω έντελώς, ένκαταλεΙπω τινό δλWς διόλου 
εΙς τήν :rύχην του. 
ιιστσ-ηροΙσσομσι, μίλ. -.πeοtξομιι" ιiττ. -neol

ξομα,' πρόττω τι δωρεόν (.πeοiΉα). τ.l. δνευ ποι
νης, ότιμωρητΙ, (πά.ντοτll μετ' ιiρνiια&ω~ χα! έ'Ι χαχ~ 
ΙννoΙιJ) : 1) ιiπoλ. ο,; χα.τα.πeοiξsιι{J.α, Εφ'1 = ETJ1EV 
δτι (αύτσl) δέν θό μεΙνωσιν ότιμώρητοι, δεν Μ. 
διαφύγωσι την τιμwρΙαν U ο,; _τα..πeοiξa, τοντο ~eώ'll 
=δεν θό διαφύγι;Jς τήν τιμωρΙαν διό την τοιαύ
την σου πρδξιν n olι lωβ'1ιιάΙU'llO~ lιd Hα.τα..πeOίξB
τα,=δεν θό μεlνι;J ότιμώρητος όφ' ου με έκακο
ποΙησεν (μέ ήκρωτηρΙασεν). 2) μετιk Υ-ν. προα., έμsν 
'" lxai'llo~ ο,; Ηα.τσ,πeοiξcτα, - δεν 8ό με/νι;J ότι
μώρητος διό την πρός με όδικ/αν τσυ. 
ιιστά-ηρωιιτος, O'll~Hα.τα..πV~ (8 5λ.). · 
ιιστσ-nτδιιών,-ό"'ΤΟi, μτχ.ciορ. 5' του χα.τσ.πτήιιιιφ. 
ιιστά-nτcρος, ο ... (Hστcί + .πτ.e6'11)' Ο Ιχων πτέ-

ρυνας, πτερωτός. 
ιιστσ-ητiισoμσι, μ*λ. ';011 Ηστα.πέτομσι. 
ιιστσ-ητfισσω, μίλ. -.πτήξω· iπ. ιiόρ. 5' _-rά.π-r'1'11, 

Υ' διι·~χ .• χα.τα.n-rt7τ'1 ... • .4λλη μ,;χ. ποιητ. ιioρ. 5' χσ
τα.πταχω'll· πρχ, Ηα.τε.πΤ'1Ηα. Τι -χα., Ιπ. μτχ. _τα.
.πε.πΤ'1ώ,· ct;aρώVWJ, κόθημαι ζαρωμένος (συμμα
ζευμΙνος, συνεσταλμένος) όπο τον φό60ν μου. 
ιιστ-άητομσι, Ιων. ciντΙ Ηα.6ά.πτομσι (8 ΙSλ.). 
ιιστά-ητυστος, ο ... , χιιΙ -'1, -0,11 (χατα..πι:νω)' έφ' 

ου έχει πτύσει τις Ι δξιος έμπτυσμοΟ, 8δελυρός, 
τιποτέν!ος. 
ιιστσ-ητυχής, i, (_τά+.nτνxt7)' ο Ιχων πολλός 

πτυχάς. 
ιιστσ-ητΟω, μiλ. -ναφ' ciόρ. οι' Hστέ.πτ~ιια· πτύω 

έπΙ τινος, πτύω κοτό πρόσωπόν τινος, είς Ινδειξιν 
6δελυγμοΟ καΙ καταφρονήσεως. 
ιιστσ-ητώσσω - χα.τα.πτήαοω (8 βλ.). 
ιιστσ-ηiίyoσύνιι, ή' σόρκική έπιθυμΙα πορό φύ

σιν , πσρό φύσιν όσέλνεια. ΈΧ του 
ιιστσ-ηύΥων, -0'll0~, δ, ή' o!ι~. -πνΥΟ", ,;ό (Ηατά + 

.πΟΥή)· ό παρά φύσιν όσελγαΙνων, κΙναιδος U Ικφυ
λος, αΙσχρός, όσελγής, λάγνος, κτηνώδης. 
ιιστσ-ηυθω, μSλ. -νοω' ιiόρ. α' χατέ.πΙιια· κάμνω 

τι(νό) νό σαπίσι;J, κατασαπlζω τι(νά).- Παθ1jΤ., σή
πομαι, ααπΙζω ό ίδιος. 

ιιστά-ηuιινος, 0'11' ίπιτ_τ. ,nVX,lld,' λ/αν πυκνός, 
«κατάπυκ νος ». 

ιιστσ-ηuρίζω, μίλ. -ίιιω (Ηατά + .niίe)· cπαΙρνω 
φωτιάι, άνάπτω. 2) μτΙSτ. κατακαΙω, KαταπUΡΑ
κτώνω. 
ιιατσ-ηuρ-ηοΑέω, μβλ. -ήσω' καταστρέφω, έρη

μώV\J, διά πυρός, πυρπολών άφανΙζω 
ιιατ-δρα, ίων. ·άρη ή' άρά κατ6 τινος, κακή cI

"ά, « κατάρα ι . 
ιιατ-σρalρημένος, ίων. ιiν,;Ι -6rJIl,lμhoi, μτχ. 

παβ . J!f')( ' τοιϊ κα{Joα'eέω. 
ιιστ-σράομαl, μ~λ . -άaομσ,' Των. -ήσομιιι' ιiπoθ: 

έΠΙKaλOOμαι (τόν θεόν) πρός τό κακόν τινος, εσχο
μαι τό κακόν τινος, έκφέρω κατάρας κατά Τοινος 11 
noΙΙά _τηΡ4το=πολλός (καΙ δεινός κατάρος) έξέ
φερε Ι μ,;χ. πρχ. χα.τηeαμΒ'ΙΙο" ώ~ χο:ιί νίίν. 
ιιστ-δράσσω, ιiττ. -ττω, μέλ. -ξω' κτυπώ κατά 

γί',ς μετό πατάγου, κατασυντρ/6ω, KαταθΡUμματ/
ζω 11 έκσφενδοvΙζω χαμαι. 

ιιστ-άρδτος, 0'11 (χα.τα.eάομσι)· κατηραμένος, 
6δελυρός. 
ιιστ-σΡΥCω, μβλ. -ήιιω (Ηcιτά+deΥό~)' όφ/νω τινά 

deyo'll (τ . f . όχρησιμοποΙητον, δχρηοτον) " δθεν, 
καθιστώ τινα ατετρον.- • καθισΤώ τι δκυρον.
Πι:ιθ1jΤ . , καταργοΟμαι, 6πολύομαι, παύομαι υ άπελευ
θc:ροϋμαι. 

Kat-apyfr;u, μίλ. -/σω (_τάtdeΥό,)' κάμνω τινό 
νό 6ραδύνι;J (νό xρoνΙαι;J). 
ιιάτ-σΡΥμσ, -α.τo~, τό (χα.τάeχομσ,Ι· ίν τφ πληθ . 

τά χα.τάeΥμστα. = αl όπαρχαl τής θυσίας, αl είοα· 
γωγικαl (προκαταρκτικαl) τελεταί. 
ιιστ-σΡΥνρόω, μίλ. -ώαω' έπαργυΡώνω, καλύπτω 

με δργυρον, . ιόσημώνω).- • όγοράζω, έξσΥΟ
ρόζω ιϊ δωροδοκώ με δργυρον. 

ιιστ-άρδω, μέλ. -άeσω' ποτΙζΙ.) 11 αιιν. ; ·1 μτφρ. ίνν. 
καταρραντΙζω μέ έπαΙνους. 

ιιστ-αρέομσι, iΊ -έωμιιι, Ιων. ciντΙ Ηα.ταeάομιι, 
(8 ΙSλ . ). 

Kata-pϊYIIA6ci, ή, ό'll, (Ηατα+e'Υέω)' Ο κάμνων 
τινό νό ριγιj, νό αΙσθάνεται ρίγος (ινό άνατρι · 
χιάζφ), φρικτός, τρομερός. 
ιιστ-δριθμCω, μιiλ. -ήιιω' όριθιιώ, μετρώ, ύπολο

γlζω, κατατάσαω, τι(νό) μεταξύ τινων. 2) ιiπc;λ . , 
μετρώ, λογαριάζω, κάμνω "λc. γοριασμόν.- μέσo~ , 
όφηγΟϋμαι, έκ8έτω, κάμνω όπολογισμόν. 

ιιστ-σριιCω, μίλ. -ήιιω' εΤμαι έντελώς όρκετ6ς . 
Kat-apμ6r;u, ίων. ιiντΙ J1ά{F·α.!!μόζω. 
ιιστ-σρνco~σl, ιiπoθ. μεfιk μέσ. μέλι.. -α2νήιιομα,' 

παθ. ιiόρ . α' -'1e'llftlJoη'll' όρ\οΟμcι κατηγορηματικώς. 
ιιστ-δρόω, μίλ. -α.eόιιω, CιρoΤΡΙώ, όργώνω, δλwς 

διόλου. 
ιιστσ-ρρδΥηνσι, ciπρφ. παθ. :iop, 5', τοί! χατα.

llet7Y'r'" μι. _ 
ιιστσ-PHθiίμ':ω, μίλ. -ήιιω (e~-{Jovμο~)' παρα

μελώ τι όλως διόλου όπό όκνηρΙαν "χάνω τι έν· 
τελώς άπά όμέλειαν.- Παθ., μτχ. πρχ. τά χατ//e
e~{}vμ'1μέ'ΙΙα. = πράγματα άπολεαθέντα όπό άμέ
λειαν.- 11 άμτ5., εΤμαι δλως διόλου όκνηρός (e~· 
{}vμο,) ιϊ όμελής. 

ιιστσ-ΡΡδιι6ω, μέλ. -ώσω (χα.τά+eάχο~)· κατακό
πτω, κατασχίζω, είς Ράκη, ικατακουρε.λιάζωι " πο:ιθ . , 
μτχ. πγχ. χα~εeeαΗωμέ'ΙΙο, = ρακένδυτος, ικου
ρελήςι. 

ιιστσ-ρράιιτιις, -ον (καταeet7Υννμ,), ώ. ίπΙθ: τε
θραυσμένος, όπότομος Η όρμητικός, έπερχόμενος, 
έφορμών, σφοδρός. - ιι ώ~ o~σ. ιJ Ηα.τα.2eάΗΤ'1'= 
πτG;αις ύδατος όπό ύψηλό (λατ. CAIArAC!A). 
ιιστσ-ρράητω, μέλ. -ψω' πληρώ διά ραφων, συρ

ράπτω τι πυκνώς " μτφρ. μηχανώμαι, σκευωρώ, σχε
διάζω, μηχανορραφώ 11 έπιτυγχόνω, κατορθώ' ί~ ο;ι;τ} . 
του τό 
ιιστά-ρΡοφος, -0,11 (Ηα.ταeeά.πτφ)· 6 συνερραμ

μένος, έμβαλωμένος. 
Kata-pptr;u, μέλ. -ξφ' ίπ. ιi6ρ. ι:ιΌ Ηα.-rέecξα.· 

χαϊδεύω με τήν χεΤρα, θωπεύω 11 καταπραϋνω 11 
χαeeέζοvaα. ίπιχ. ciντΙ χαταeeέζοvιια.. 
ιιστσ-ρρCηω, μίλ. -ψω' κόμνω τι νό KλΙνι;J πρός 

τό κάτω, χιιρ. έπl της ζυγαριάς. 
ιιστσ-ρρCω, μίλ. -eeavaoμo, χαΙ (Ιν παθ . μορφij) 

χαταeevήιιομα,· πρχ. -aeetjvxa' άόρ. ΙS' έν παθ. μορ
ιpij Ηα.τ.eev",tι· ρέω πρός τά κάτω, κατέρχομαι 11 
μa,;otφορ. καταπΙπτω, φθΙνω. 2) μsτιk ~oτ., στάζω 
fK τινος, ρέω πρός τό κ6τω Ικ τινος " μτφρ .. έφορ
μώ, ορμώ πρός τό κάτω. 3) κατολισθα/νω, γλι
στρώ, πΙπτω εΙς tpε/IllQ "μτχ. παθ. cioO' . 5'. Ησταe
evali=KaTanEoώv. .ο4ι πΙπτω εΙς τήν τύχην τινός, 
Ιρχομαι τυχαΙως εΤς τινα. - U καταβρέχw, χαΙ πot
θητ. κατσ6ρέχομαι. 

ιιστσ-ρρiιyνϋμι χι:ιι -ύω. μjλ. 'Ilιfξφ' σπόζw, ρ/' 
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πτω κάτω. 2) κάμνω . κομμάτια, καταξεσχlζω.
μΙΙσον, χαταρρήξα"το τo;,~ xι-θciWας=έξέσXΙOαν τό 
Ιμάτιά των. 3) προκαλώ ρηγμα (Eί~ ,ήν εχθριχήν 
παρ:i,α~ιν), τρέπω εΙς φυγήν.- 11 π"θΥΙ'., χιιρ. έν ,φ 
ιίορ. 6'. χατεΡΡ!ΥfJ'" ρlπτομαι κότω καΙ θραύομαι 
(ξεσχlζομαι) 11 όρμώ πρός τό κότω, έφορμώ, έκρή
γνυμαι, άνa6λύζω, αlφνιδIwς.-TιX~ "~,ιX~ σΥΙμ. Ιχει 
χ,,! ώ~ ιίμ&τ6. εν ,φ evspy. π~x. χαΤ';ΡΡΦΥα. 

ιr:στσ-ρρίνάω iJ -Cω, μΗ . -ήσω' KaTarpl6w (φθεl
ρω, λεπτύνω) ρινlζων ιι μτ:ρρ . χ"τερρι""μέ"ο" τι Αέ
Υει,,=λέγειν τι κομψόν (λεπτώς καΙ άκρως διειρ
γασμένον). 

ιr:στσ-ρρlπτω, μ'λ. -ΨΟΙΙ' ρίπτω κάτω, κατα66λ
λω, άνατρέπω. 

ιr:στά-ρpOOς, σιινΊlp. ιr:στά-ρΡOuς, -ον, δ (χα
ταρρ';ω)' ροή έκ τών άνω πρός τό κάτω, κατάρ
ρους, (καταρροή» ρινός π . χ. 

ιr:στσ-ρρoφEω, ι+ελ. ·ήσω· καταπΙνω, (κατα)ρου
φάω . 
κ-στσ-ρρiηνσι, ιίπρφ. π"θ. ιίορ. 6' τo~ χαταρρέω. 
ιr:στσ-ρρυής, -Α. (χο.ταρρυη"αι, του χαταρρέω)" 6 

καταρρέων, καταπlπτων. 
ιιστά-ρρυτος, -ον (κο.τα!,ρέω)· καταρρεόμενος, 

ποτιζόμενος, διc6;Jεχόμενος, άρδευόμενος.- ΙΙ κα
τακεκλυσμένος ύπό τών ύδότων 11 σχηματισθεΙς έκ 
καθιζημάτων iJ προσχώσεων τού ρεύματος, πλήρης 
Ιλύος. 
ιr:στ-σρρωδCω, μΗ. -ήσω, ίων. ιίντ! κατ-oρρωιJέω. 
ιιστσ-ρρώξ, -ώyo~, δ, Τι (κατέΡΡωΥα ,οίί καταρρή

Υ1fVμιγ άποκεκομμένος, άπόκρημνος n άνώμαλος. 
ιιάτ-σρσις, -8ω~, Τι (χαταΙρω)' τόπος προσορ_ · 

μΙσεως. 
ιιστ-σρτάω, μΙλ . -ήσω (κατά+ιΙρτάω)' κρεμώ τι 

tK τινος πρός τα κάτω, έξαρτώ 11 προσδένω, προσ
αρμόζω καλώς (άκρι6ώς) n χρ;;μα κο.ΤfJeτημέ"ο" 
(μτχ. π"θ. πρχ.)=πραγμα καλώς προσηρμοσμένον, 
πρόσφορον, σκόπιμον. 

ιιστ-σρτις;ω, μέλ. ·Ισω· προσαρμόζω, ρυθμlζω, 
τακτοποιώ έκ νέου, «διορθώνω., όποκαθιστώ, έπι
σκευάζω lί έξομαλίζω διό μεσολα6ήσεως 11 μεταρ
ρυθμιςω.- U έφ::>διάζω έντελώς, έξοπλlζω, έτοιμά
ζω 11 κ,%τηeτισμ,;"ος (μτχ. π"θ. πρκ. ) = καλώς έφω
διασμένος, πλήρης: ΈΙ; ,,~τoίi τό 
ιισΤ-άe' -εως, Τι (καταeτΙζω)' έπανόρθωσις, 

όποκοτά τασ 11 καταρτισμός, έκγύμνασις, έκπαΙ
δευσις. 

ιιστ-άρτιστήρ, -;;ρο., δ (καταρτΙζω)" ό προσαρ
μόζων 11 ό μεσολα6ητήs,διαιτητής, ό συνδιαλλάσ
σων, 6 άΠΟΙζαθιστών την τάξινlΙό μεταρρυθμιστής. 

ιr:στ-σρτυω, μβλ . -υσω' π~κ. -ήeτ~κα. π-Χ θ. -ήρτ~
μαι' π"θ. ιi6p. ". -ηρτύ/Jη,,' προπαρασκευάζω, έ
τοιμάζω 11 τακτοπσιώ, διευθετώ, 6άλλω είς τάξιν.
Π"θητ. άσκούμαι, έκπαιδεύομαι.- Ι καΤ'7eτvκώ~, 
μτχ. ένβΡΥ . ΠΡΧ. έν ιiμτlS . σημ. ίπ! ικιτων, 6 έχων έκ
τελέσει δλας τός lεροτελεστlας_ 
κστά-ρυτος, -Ο", ΠΟΙΥΙΤ . ιίντΙ κο.τάρevτο~ (βλ . λ . ). 
ιιστ-αρχάς, έπΙρ. ιίντί του χιχω;;ιcrμsνου κατ' ιιρ

xά~==έν Q,JX ~. 
ιr:στ-άΡXω, μελ. -ξω (χατά+ι!ρχω)' κάμνω άρχήν 

πρόγματός τινος 11 μετ,χ γιν., όδοίί κάταeΧ8 = προη
γού καΙ δεΙκνiJε ' τήν όδόν 11 μΕΤ' "Ιτ . , άρχ lζω πρά
γμά τι : κατά!,χω λόΥου = άρχΙζω τόν λόγον μου. 
2) άρχlζω τάς τελετάς της θυσΙας : Νέστωρ ~ie"a
βα τ' o~λoxύτo.~ ι:ε κατήρχετο = ό Νέστωρ ηρχισε 
τήν θυσΙαν νΙπτων τός χείράς του καΙ έπιρραντί
ζων μέ χονδρoaλεσμένην κριθήν τήν κεφολήν τού 
θύματος n μεθομ. μιτιΧ Υεν. κατάeχομαι τoiί tceslov= 
κάμνω άρχήν τοΟ θύματος, καθαγιάζω τό θΟμα 
διό τήν θυσΙαν, τό KαθιερQ, άποκόπτων τας τρΙ
χα:; τοΟ μετώπου του καΙ ρΙπτων αύτΟς εΙς τό πύρ 
τής θυσίας ώς άπαρχήν il θυσιάζω_ 3) τΙθεμαι έπl 
κεφαλής τοο πρός τιμήν τινος χορού, δοξάζω, έ
ορτάζω, τιμώ. 

ιr:στσ-σβcν νίiμι χ,,! -ύω· μaλ. -σβΙσω' ιίόρ. οι' 
-έσβεσο.· σβήνω έντελώς, έξαλεΙφW n μτφρ. -θάλασ · 
σαν κο.το.σβέσαι = . νά άποξηράνω τήν θάλασσαν 11 
"ατα"βέσσ.ι βοή", Ιρι,,=νό Kαταπαύσr;ι θόρυ60ν, t-

ριν.- 11 Παθητ. μετιΧ ιίμτlS. _νΙΡΥ. ιίορ . 6' κατέσβη" 
κ:χ! πρχ. κατέσβηκα' σ6ήνομαι n ξηραlνομαι 11 έξα-
λεΙφομαι . . 

κ-στa-σι:ίω, μΙΙλ. -σε[σω' πρχ. -σΙσεικα ' σεlω δυ
νατά, σεΙω πολύ, τινάσσω δυνατό (τιΧ δέν/)ρ" π. χ . 
/)ιιΧ ν~ π8σωσι· χ"μ,,! οϊ ώριμοι κ"ρπο!) U κο.τασεΙω 
τiί χειρί=κάμνω σημεΤον (νεύμα) διό της χειρός, 
νεύω. 

ιιστcι-σέσηπσ, ιίμτΙS. πρχ. το!! .χατασήπω. 
ιr:στσ-σι:ύoμσι, 8π. ιίόρ. β' κατισσνμη", ποιθητ. 

(κατCΊ+crc1ιω)' όρμώ lψδς τό κάτω TJ όρμώ (φέρο
μαι όρμητικώς) πΡός τά όπΙσω. 

ιιστσ-σiιπω, κάμνω (TJ άφΙνω) τι να oaπlσr;ι.- 11 
ΠαθΥΙΤ. ιίόρ' 15' κατεσ!1tη", μετά. ιίμτΙS. ένε;;Υ_ πρχ . 
χατασέσηna' σaπΙζω, σήπομαι καί καταπlπτω . 

ιr:aT-aaIcvtu, μελ . ."σω (κιιτιi+ιIσ-B-ε"έω)' μτ6τ . 
έξασ~νΙζω τινά Ι ιίμτ6τ . έξασθενΙζω, άδυνατΙζω (ό 
Τδιος). . 

ίtστ-σσδμσlνω· άαθμαΙνων άγωνlζομαl έναν 
τlον τινός, πνευστιώ, λαχαν!άζω. 
ιιστσ-σίΥάω, μβλ. -ήσομαι' σιωπώ έντελώς, γΙ

νομαι σιωπηλός. 
ιιστa-σiιιcΙfς;ω, μέλ. -σω (κο.τά+Σ.κελός) · κο.ι:ο.

σΙΚ8λtζω τveο,,=τρώγω τόν τυρόν κατα Σικελικ όν 
τρόπον, μετό Σικελικής άπληστΙας. 
κaτσ-σίτCομσι, μέλ . -ήσομο.., ι:iπoθ: κατεσθΙω, 

. κατατρώγω, τρέφομαι tK τινος. 
ιιστσ-σΙωπάω, μΗ. -ήσομαι' σιωπω (τηρώ σιγι'ιν) 

περl τινος 11 μβτ' "Ιτ. πριΧγμ. , άποσιωπώ τι, παρέρ
χομαΙ τι ίν σιγq.- 11 μτ6τ. κόμνω τινά νά σιωπήσr;ι . ' 
τόν άποστομώνω (μιτ' ,,(τ. προσ. ). 

ιιστa-σιιάπτω, μίλ. -ψοιι' σκάπτω πρας τά κάτω, 
σκάπτω εΙς βάθος n κατεδαφΙζω (σκάπτων Ισοπεδώ
νω, άνασκάπτω μέχρι θεμελlων) Ι π"θ. ιi.,p. IS ~ κο.τ
εακά"φη,.. Έ~ α~τo!! -,;ό 

ιr:στσ-σιι~φή, Τι (κατααχάπτφ)' τ6 κατοοκάπτειν, 
ή μέχρι τού έδόφους κατεδάφισις.- • ίν τφ πλ"ljθ. 
ταφή 11 ώσ. τόφος. 

κ-aτσ-σιι6φί;νσι, ιiπpφ. παθ. ιίορ. 6' του χσ.ταακά 
πτω. Έ~ ο.,}του -,;ό 

ιιστσ-σιι~φής,.~ (κατασκαφii"αι)' 6 έσκαμμέ
νος 6αδΈWς, 6 πολύ σκαφεΙς. 

ιιστσ-cικcδδννίiμι χοι! -ύω, μ.λ. -σx8dάoω' ι:i6p. 
οι' κο.τεσκέδασσ.· διασκορπΙζω έπΙ τινος n ώσ. ιίν x-xxiJ 
ίννoΙ~ : κo.τασκεdά"ννμι φήμη" τι"o~ = έξαπλώ φή
μην έναντΙον τινός. 
ιιστσ-σκέΙΙω· καταξηραlνω, ποιώ τινα σκελε

τώδη.- 11 π"θητ. , μετιΧ ενlOΡΥ. πρχ. χατέσκλfJκα ' γΙ · 
νομαι σκελετός, ξηρalνoμαι, μαραlνομαι. 

ιιστσ-σιιΕπω (κατcί+σκΙna~)=κιιταακεnάζω' κα
λύπτω έντελQς. 

ιιaτσ-σιιι:UΆς;ω,μβλ. -άαω' προπαρασκευάζω, έφ
οδιάζω, παρέχω, έξοπλΙζω, έναντlον τινός iJ έκ 
νέού. 2) έτοιμόζω, οlκοδομώ.- μίσον, οΙκοδομώ 
κ αΙ έπιπλώνω οlκlαν · πρας χρήσΙν μου.-Π"θ"ljΤ. , έφ
οδιάζομαι μέ πράγμά τι. 3) κάμνω τινα τοιούτον 
ιϊ τοιούτον, τόν φέρω εΙς τοιαύτην rϊ τοιαύτη ν κα
τάστασιν. - μίσΟ,ν, έτοιμάζομαι (παρασκευάζω έμ
αυτόν) διά να πρόξω τι, εΤμαι tτοιμος να πρόξω 
τι. Έ~ "ο}του τό . 

ιιστσ-σιιι:ύσσμσ, -ατo~, τό (χατασκενάζω)' δ,τι 
κατασκευάζεται, τό κατεσκευοομένον 11 οΙκοδόμημα 
11 κτίριον.- 11 έξεύρημα, έπινόημα, μηχάνημα, 
σχέδιον. 

ιιατσ-σιιcuσσμός, δ (κο.ταακευάζω)" μηχανισμός, 
μηχάνημα, έπινόημα. 

ιιστa-σιιι:UΙ;, Τ, (κατά+σΚ8υή)' πόσα τεχνική προ
παρασκευή, λ"τ. AρparaIus 11 παν εΙδος σκευών iJ 
έπ ίπλων μονιμωτέρας διαρκείας τοπικής καΙ χρον ι
κής, εν ιivτ ι θέ"ει πρό. Ο,ΤΙ εί νοιι ΧΙ 'Ι"ιjτι:.ν κα Ι π~όα
χΟΙιΡον (naeασκεvη) 11 οΙκοδομή 11 ώα. αl άποσκευαl 
στρατεύματος.- 11 ή κατάστασις iJ q συγκρότησις 
Ινός πράγματος. ' 

ιιστσ-σκ-ηνάω, μέλ. -ήσΦ·=κο.τιισκη"όω (δ βλ . ). 
ιιστσ-σιιηνόω, μΗ. ·ώσω <κο.τά + OHfJ"ol)' έμπη

γνύω τήν σκηνή ν μου, στρατοπεδεύω, κατασκηνώ
νω U άναπαύομαl, τακτοποιούμαι. 'Ε; οιϋτοίί τό 



KaTa-aKIίvuaιc;. -.Q)i, -ιι (H4ΤCΙOH,I"όω)' στρατο
ηέδευσις 11 τόπος όναπαύσεως n φωλεό (ίπΙ ' Π.'/jνων)_ 

ιιατα-σιιήιrτω, μΙλ. -ψω' έπιπΙπτω, ένσκήπτω, 
έφορμCJ, καταφέρομαι μεθ' όρμης, έκσφενδονΙζο
μαι κατό τινος 11 έπl κεραυνοϋ, έπl αlφνιδΙως ένσκη
πτουσών νόσων χλπ.- Ι ~ΙΤCΙ'i Hcιτcισ""ΠI'ω=γΙνo- ' 
μαι όχληρός, πιέζω, μΙ ΠΡοσευχός, μΙ πapaκλήσεις. 

ιιατ~-σιιIάςω, μιιλ, -σΗιάοω' σκεπόζω δλως διό
λου μέ τήν σκιόν, έπισκιόζω, κατακαλίιπτω. 

ιιατcι-σιdδνΙμαι, ίν xpijaet ώ, πΙΧθ .• oίi H4ΤCΙOH.
ιJά"ιnιμι' κατασκορπΙζομοι, διοσκορπlζομαι. 

ιιατά-σιιΙος, ο" (HCΙτα+OHιά)' κατεσκιασμένος, 
πανταχόθεν κεκαλυμμένος.- 11 ώ, ivsjJY. ό κατα
σκιάζων, έπισκιάζων, κολίιπτων διό σκιάς. 
KaTa-aKoιriu (οΙ χρόνοι .ου σΧ'/jμιχ.ις;ον.ιχ\ ιix τoίi 

H'CΙΤCΙσHιtπτOΜCΙΙ)' μίλ. -oHέΨOΜCΙΙ' «όρ. ιχ' ·.ΟΗ.ψά
μ,l .. ' πρκ. -έσH.μμCΙΙ- έξετόζω έκ τοΟ πλησlον 11 έξ
ετόζω, έρευνώ U κατοπτεύω, κατασκοπεύω. 'Ee ιx~-
'1:00 'ι:ό , , 

ιιατα-σιιοηή, -Ιι (H4ΤCΙOHoπέω)' ή έκ τΟΟ πλη
σΙον έξέτασις, κατόπτευσις, κατασκόπευσις. 

ιιατσ-σιιοηος, ο" (HCΙτά + CJHOn~i)' ό έι;>ευνG:ιν, 
κοτοητεύων, διερευνCJν U ώ, o~σ. "ατόσκοπος, πρό
σκοπος, σκοπιωρός. 

ιιατα-σιιώητω, μΙλ. -OHώΨOΜCΙΙ' λέγω σκώμματα 
κατά τινος, περιγελCJ τινα κατά κόρον, τόν «πει
ρ6ζω.ι, τόν όστεΤζομαι, τόν εΙρωνεύομαι. 

ιιατα-~μιιιρIίνω, μΙλ. -ΙΙ"ώ' έλαττώνω πολύ, συν
τέμνω Ο μ cιpp. ταπεινώνω, ύποτιμCJ. 
ιιατα-σμΟχω, μίλ , -ξω' καlω μέ «σιγανή φω

Τιά.ι.- llαιθ'/jΤ. «σιγοψήνομαι.ι, «κουφοκαΙομαι.ι, iItt 
ipιxa'tιίI·l. 

ι(α rα-σc:φfςομαι,. μΙλ. -looΜCΙΙ, «.'t. -rοvμcιι, 
ιiπoθ: κατα6άλλω διό σσφισμάτων, έξαπατώ, τόν ' 
«φtρνω eόλτα.ι μέ τεχνάσματα. ' 
ιιαια-σnΙράσσω, «.τ. -πω, μΙλ, -ξφ' διασπα

ρ6οοι..·, κατακομματιάζω. 
l(ατα-σιrΙτΙlάω, μιιλ, -ήοω' ζCJ κατό σπάταλον 

τρόπον, ζG:ι άκολάστως καΙ όσώτως. 
l(αTα-σnδω, μΙλ. -άσω' σύρω δυνατό πρός τό 

κότω Ι Haτcισπώ τι"cι τώ" τeιχώ .. = «rpa6CJ τινα 
κάτω όπό τό μαλλιά.ι n iItt των πλοΙων, τό σύρω έκ 
τηs ξηρός κάτω πρός τήν θόλασσαν, τό cρΙxνω 
OTr'l θόλασσαι.- 11 καταπΙνω διό μιάς, pσφCJ, κατα -
6ρσχθΙζω. 

ιιατα-σιrcfρω, μΙλ. -onaecij' «όρ. ιχ' HCΙτέσπειρcι' 
σπεΙρω ~ φυτεύω πυKνG:ις Ι μ'l:φρ. γεννώ.- 11 δια
σηεΙρω, διασκορπΙζω. 

l(ατα-σιrένδω, μίλ, -αΠΒΙσω' «όρ. ιχ' HCΙτέσπιιι
ocι· πρκ. -coΠB'Hcι.- llΙΧθ'/j.. «όρ. ιχ' -εσπεΙσ{J.η .. , 
πρχ. ·έσπ.ισΜCΙΙ· χέω (χύνω) κάτω ώς απονδήν 11 
ΙΙπολ. προσφέρω σπονδάς, χύνω σπονδάς 11 '( .. νικω" 
χύνω έπόνω εΤς τι.-Ι τιμG:ι τινα διό απονδών. 
ιιατα-σηέρχω, μίλ. -ξω' σπρώχνω τινό διό της 

6Ιας πρός τό έμπρ6ς, τόν 6ιόζω (HCΙτιιπεΙyω), έ
πισπεύδω 11 κεντCJ, διεγεΙρω. 
, ιιατα-σιroδέω, μίλ. ·ήσω, (HCΙτά + CJΠOcJdi)' ρΙπτω 
κάτω εΙς τήν αποδόν, έξαπλώνω χαμαΙ, φονεύω: 
ιιαTα-σιrouδάςoμaι, «ποθ. μll'tci πΙΧθ. «ορ. ιχ'. 

-aonovUalJ.,I", πρκ. -εσπoνcJαoΜCΙΙ (Hcιτά+oΠiνcJά
ζω)' καταγΙνομαι σoBαρQς μέ τι, σπουδάζω περΙ 
τι n εΤμαι πολύ αo6aρός. 
ιιατα-στάςω, μΙλ. -ξω' όφΙνω τι νό πέσΓ,1 κατό 

αταγόνας 11 όφΙνω νό στάζι:1, χύνω.- U «μ'l:6. ίπΙ 
'1:00 χυνομίνου υΥρου, πΙπτω κάτω κατό σταΥόνας, 
στάζω, σταλάζω" "όσφ HCΙΤCΙστάζω πόcJα=ατάζει 
τό πόδι μου άπό τήν άρρώσΤ!α. 2) ύγραΙνω, 
6ρέ:χω, cIJOUOKEUWJ. 

ιιατa-στΙΙι:ίc;, μ 't)'.. πΙΧθ. ciop. ιχ '. 'ι:ου ΗcιlJ.Ιοημι. 
ιιατα-στάc;, μτχ. iop. ιχ' .ου ΗcιlJ.Ιοτ,lμι. 
ιιατα-στ~σιάςω, μβλ. -άσω- σχηματΙζω κόμμα 

στρεφόμενον κατό τινος άλλου, διό στάσεως προσ
παθώ νά καταβάλω τόν άντΙπαλον.- U llΙΧθ'/j •• , 
κατa6άλλσμαι όπό τών άντιπάλων μου στοσιαστών. 

ιιατά-στΙσι;, -εω~, iι (κcιlJ.[στ"μι)· τό κατασταλά
ζει ν" διορΙζειν, έΥκαθισταν, διορισμός, έγκατάστασις 
όρχΟΥ. 2) ι'\ πσρouσΙασις (πρασαΥωγή) πρέσ6ε:ων 

ένώπιον της Boυλ~ς ~ T~ς ΈκκλησΙας τοΟ Δήμου.- 11 
ciμ.6 : τό Τστασθαι σταθερώς, στα8ε~ό καΙ τακτοποι
ημένη κατόστασις 11 ώρισμένη τόξις πραΥμάτων, σύ
ατημα n ή φύσις ένός πράγματος 11 τό πολlτευμα 
ένός κρότους. 
ιιατα-στΙτέον, Ρ'/jμ. 8πΙθ. .ου HcιlJ.1 στ,l.uι· πρέπει 

τις νό διορΙσΓ,1, νό έΥκαταατήσΓ,1. 
KaTa-σTITIIc;, -ov, δ (Η4lJ.lσημι)· ό θεμελιω

τι'ις, Ιδρυτής. 
ιιατa-στCΥάςω, μιιλ. -άσω' σκεπόζω τελεΙως μέ 

στέΥην, έπικαλόπτω. 
ιιατα-στCΥάσμα, -cι~oi, .ό· σκέπασμα, στέΥη. 
ιιατά-στcyoς, ο" (Hcιτά+στέ}''')' έντελCJς έστε

γασμένος, τελεlως κεκαλυμμένος. 
KaTaaQTcfau, μιλ. -ψω' KαταπατG:ι, κατατρΙ6ω 

πατών. 
ιιατα-στέΙΑω, μίλ. -στ • .ιc;· 6άλλω εΙς τάξιν, δι

ευθετG:ι, raKTOnOICJ U ένδύω, στολΙζω. 2) κατα
βόλλω, έμπoδlζω. 
KaTa-aτιEvu· στενάζω Βαθέως, ατενάζω πορό 

πολύ, διά τινα 11 κλαΙω, δρηνCJ, τινα. 
ιιατα-στcφΙνόω, μιλ. -ώσω' στεφανώνω. 
l(aTa-aTcιpής, ι,' κατεστεμμένος, έστεφaνωμέ

νος. 'Εκ του 
ιιατα-στΙφω, μιλ. -ΨΟΟ' «ό;;. ιχ' HCΙτέστιψcι' οτε

φανώνω, περι6άλλω διό στεφόνου. 
ιιατα-στιιΑϊτcύω, μ'λ. -σω (Ηcι~α+στήΙ,l)' έκθέτω 

τινό εΙς ότΙμωσιν (δuσφημΙαν) μΙ τό νό όναΥρόψω 
τό δνομά του έπl στήλης, τόν στιγμοτΙζω. 

ιιατά-σrιιμα, -CΙΤΟi, .ό (ΗcιlJ.Ισημι)· ή διάθεσις 
έν ~ εόρlσκεταΙ τις, ή κατάστασις n πολΙτευμα. 

Ι(αrα-στιιρίςω, μιλ. -ξω' στηρΙζω καλCJς, 'ΟΠο
στηρlζω, ύπο6aστάζω. 

KaTa-aτίίaaI, Ι(ατά-στιισον, ιiπρφ. κιχ! προστ. 
«ορ. ιχ' του ΗcιlJ.Ιστ"μι· ιιαταστήσω μΙλ. 'tc.iJ ιx·j.ou ρiιμ_ 

ιιατα-σΤΙςω, μιιλ. -ξω' καλύπτω μέ σΤΙΥματα, κ6-
μνω τι κατάστικτον. Έ~ ιx~τoυ τό 

κατά-σTlI(ΤΟc;, ο" (H4~cιστlζω)' κατακεκαλυμμέ
νος δ:ό στιγμάτων, «κατάστικτος», πεποικιλμένος. 
ποικΙλρς, «παρδολός,.. 
KOTd-aTίAaw' καταυγόζω, έκπέμπω όκτινο6ό

λον φCJς, ό,<τινο6aλCJ. 
κατα-στολή, -Ιι (κατcιστέ~~ω)' τό τσκτοποιεΤν, 

στολίζειν 11 περι60λή, ένδυμασ(α.- 11 ήσυχΙα, ότα
ρcξία , κοσμιότης, σεμνότης. 

KaTa-aTOviiXiu, μιiλ. -ήοω' όναστενάζω, θρη. 
vCJ μέ στεναγμούς. 
κατa-στορέννϋμι, κιχΙ -ύω. μίλ. ο~οeέσω' 46ρ. 

ιχ' κcι .. εστόρεσcι· έξαπλώνω άνωθεν έπΙ τινος, κα-
λόπτω μέ ΤΙ.- 11 όπλώνω Τι διασκορπΙζω κατό γήςΙΙ 
όνατρέπω, ρΙπτω κατό Υης, ιτόν στρώνω» κατό Υης, 
φονεύω 11 κcιτcισ<o!!έ""ιιμι HνμCΙΤCΙ=KαταπραOνω τ6 
κύματα, καθιστCJ τήν , έπιφόνειαν της θαλόσσης 
όμαλήν (λιχτ . sternere cequor). 
ιιατ-αστράπτω, μελ. -ψω' έξακοντΙζω άστραπός, 

όστράπτω U «πολ. και! ώ, «πρόσ. Ηcιτcιστeάπτει=«ό
ατρόφτει».- 11 μ't6't. πλήττω δι' όοτραπης, θαμ6CJ, 
τυφλώ. 

κατα-στρiiτο-ιrι:δι:uω, μΙλ. -σω' κόμνω τινά νό 
στρατοπεδεύσΓ,1, νό σταθμεύσι:1. τοποθετώ, έγκαθι
στώ.- U iμ.6. στρατοπεδεύω, καταλύω, σταθμεύω. 
Ti;v ιχ!ιτήν σ'/jμ. lχιι χιχ! τό μίσον ιccιτcισΤΡCΙΤ018-
cJ.voμcιc. 
l(ατα-στρέφω, μΗ. -ψω' κάμνω τι νό όναποδο

γυρΙσΓ,1, στρέφω τό δνω κάτω, άναποδΟΥυρlζω R ό
ναποδογυρΙζω τό χώματα της γης (= λιχτ. aratro 
vertere).- U όνατρέπω, άναποδΟΥυρΙζω, φ~είρω. 
2) μΙσ. στρέφω τινό πρός έμαυτ6ν, ύποτάσσω είς 
έμαυτόν, ύποδουλώνω.- Παθ'/jΤ. εΤμαι ύποτεταγμέ
νος 11 Hcιτέστρcιμμι ιΙΗονιιι,,=εΤμαι ήναΥκασμένος 
νό όκούω.- ΙΗ φέρω εΙς πέρας, περατωνω, κλεΙω 
ιι «μ't6., Ερχομαι εΙς πέρας, τελειώνω, ' 
ιιατα-στρέψαc;, μ'tχ. :Χο? ιχ' 1:0U κcιτcιστeέφω. 
l(αTα-στρC.Oντl, ~ω? Υ' πλ1lθ. μίλλ. 'ι:ου HCΙΤCΙ

α.τeέφω. 
, κατα-στριινιάω· φέρομαι άKOλάστWς πρ6ς τινα. 

ιιατa-στρoφ{ι, -ιι (Ηcιτcιστeiφω)' όνατραπι'ι, κα-
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τόλυσις. 2) ύποταγή, κα8υπό τaξις, ύποδούλwσις. 
- IlαlφνιδΙα στροφή Ο τέρμα, συμπέρασμα.- 'Εν τιρ 
«ττ. δρrlμ-.ιτι, _ταοτροφή=ή στροφή της δραματι· 
κης πλοκης, ή λύσις τοΟ δρόματος. . 
κατά-στρωμσ, -ατο" τ6' τό έπεσΤΡWμένoν, τό 

(KατόσΤΡWμσ» πλοΙου. 'Εχ του 
ιιστσ-στρώννίίμι χσιΙ -ύω· μίλ. -ώοlJ1l' «6ρ. σι' 

χατέοτρωοα'=χαταοτορένννμι (Ολ. λ.). 
ιιστσ-στiίycω, μίΑ. -ήοω' «όρ. ο' xαΤέoτtι"Oιι" ε1-

μαι τρομοκρατημένος 11 μeτ' σιΙτ . πρrlΎμ. αlσ8όνομσι 
τΡόμον καΙ φρΙκην KOI 6δελυγμΙαν ως πΡός 11 (διό τι). 
Kaτa-aτIφCloc;, ο,,' λΙαν τραχύς Τι όπότομσς Τι 

όνωμαλος. 
ιιστσ-στωμύΑΙω· txw ρέουσα ν γλώσσαν, εΤμαι 

εύφραδής 11 μtχ. πσιθ. πρχ. ίν ίνΙΡΥ. ίνν. χαΤΙΟΤΦμvΙ
μΙνο;,=φλύαρσς. 

ιιστα-σύρw· «6ρ. σι' xατέoίJρα' ρΙπτι.> κότι.> καΙ 
σύΡW χαμαΙ, έρημWνW, λεηλατώ, δΙΟΡπόζW, χωραν 
(λσιτ. dlripere). 
ιιστσ-σφliΥή, t( σφαγή Τι φόνος . 'Εκ του 
ιι.στσ-σφ6ςω i] -σφ6ττω· μέλ. -ξω' πσιθ. ιi6ρ. 6' 

-ιοφlt"",ν' σφόζwν pInTW κότW, φονεύw. 
ιισTσ-σφρiίyιςω, μΗ. -lοω, «ττ. -rιO' σφΡαγΙζι.> 

έντελώς, σφραγΙζι.> καλώς 11 μτχ. π-.ιθ. πρχ. χατ.σφρσι
"ιομέ"ο,=έσφραγισμένος KαλCJς, τε.λεΙWς έξησφα
λισμένος. 
ιιστσ-σιcδcίν, ίπ. 'ΙΙΙ'" «πρφ. ΠΟΙΥίΤ. «ορ. 6' τoίi 

Ηατέχω. 
ιιστσ-σιcίν, inpςp. ιio;;. 6" του χατέχω. 
Kaτb-axcaIς, -.ω" tι (χατααχ.ϊ" .oίi χατέχω)' 

ή κρότησις όπΙσw, όνοχαΙτισις, πορεμπόδισις.- • 
κατοχή, κατακΡότησις, κτησις, όπόκτησις. 

ιιστά-σιcτoc;, ο" (χιιτέχω)' ό κρατούμενος (δια-
τηρούμενος\ όπ!ΟW.- 11 ό κατεχόμενος, 
ιίστσ-σιιςω, μίλ. -lοω' σχΙζι.> 11 έντελCJς, κατα· 

ξεσχΙζι.> " χατααχΙζιι" τά, .mί.Ια, = όνοΙγw τός πύ
λας διό της 6Ιας, τός κατακόπτι.> ' (τός «σπόζW») 
καΙ όνΟΙγW. 
ιιστσ-σιοlάςω, μη. -άοω' διέρχομαι τ6ν και· 

Ρόν έν όργΙςΙ, χρονοτριΒώ (<<χασομερω») 11 με.' σιί •• 
χρ6νοιι τι xιιτασx0lιiζω = χρονοτρι6ω (πα;Jαμένw) 
KόπWς περισσότερον όπό δ,τι χρειόζεται (παρά 
πολύ). 
, ιισT~-Ξ- - ~~, (κσιΙ χατάαχωμιν)' σι' πλΥίθ. 6ποτ. 
α');;. 6 .. ,:.ι κεχω. 

ιιστσ ώ, κατσσι6μcνoc;, μτχ. ίνlΡΎ. χσιΙ μία. 
«ο;>. ~ ' ταίί χατέχω. 

κατσ-σώχω· KaraτpI6w εΙς μικρό τεμόχια, κονιο· 
ποιώ. 
κστσ-τάμνω, Ιων. χσιΙ δωρ. ιiντΙ χιιτατέμ"φ. . 
ιιστσ-τ6νδω, μίλ. -voe» = χατατιΙ"ω' τεντωνι.> 

πολύ. 
ιιστσ-τiίξcίς, δωρ. ιiντΙ χατατήξιι" 6' 'ν. μίλ. του 

χατατήκω. 
• στα-τάσσω, ιiττ. -ττω, μίλ. -ξω' 66λλι.> εΙς 

τόξιν, τακτοποιώ, πορατόσσι.> U 66λλι.> f:KaOTOV εΙς 
τήν οlκεΙαν 8έσιν, cκατατόσσι.>ι, κατανέμW, ταξι
νομCJΙ 2) όριςw, διορΙζw. 

ιισTσ-ΤCδναιη, Ύ' ίν. E~xτ. πρχ. του χατιι-θνΥοκω. 
ιιστσ-ΤCδνcώς χιιΙ ίπ. -ιιώς, Υιν. -ώτο" μτχ. 

πρχ. τo~ xιιταθιι17oxφ. 

ιιστσ-τCδνηιισ, nFX. του χιιτα-θιιΠοχΦ. 
KaTa-τcivw, μελ. -τ.tόώ· πρχ. -τιταχα' τεντωνι.> 

Τι σύpw σφιγκτό 11 μτφ;;. έκ6ιόζw, στενoxwρω 11 ώα. 
8έτι.> εΙς ένέργειαν.- 11 «μτ6. έκτεΙνι.> Τι έντεΙνι.> 
έμαυτόν a. έκτεΙνομαι, όπλωνομαι, πρός τι, φ~όνι.> 
μέχρι τινός (λσιτ. tendere lπ .•. ). 2) όγωνΙζομαι, 
προσπο8ώ, πόοl) δυνόμει νό πΡόξι.> τι. 
ιιστσ-τCμνω, Ιων χσιΙ δω;>. -τάμνω· μιλ. -τ.μώ· 

ιi6p. ο ' χατέτ.μο" χσιΙ ~ωρ. ~.τσμα,,· πρχ. κιιτιιτέτμ"κιι, 
πσιθ. χατιιτΙτμ"μαι' καΤΟκόπτW, κόπτι.> κομμότια 11 
χατιιτέμ"ω τι"ά xιιττVματ~=τόν κόπτι.> εΙς λw;:>ίδοc;, 
τόν κόπτι.> κομμότια n χατιιτέτμ""το τάφρο,=εΤχον 
κοπι:\(τ.l. f}σov όνε~γμέναι) τόφροι. 

ιιστά-ΤCXνoς, ο" (χιιτά+τέχ",,)' λΙαν fVTEXVoς. 
ιιστα-Τήκω, μιλ. -ξω' ιϊ6ρ . σι' χιιτέτ"ξιι' κόμνι.> 

11 ν6 λυωσι;ι, «λυώνι.,ιι, ρευστοποιώ, κόμνι.> Ρευστόν. 

- • Πσιθητ., μaτ& ίνεΡΎ. πρχ. χιιτατΙΙ",,_· τήκομοι, 
μαραΙνομαι, CλυώνW» ίΎώ δ Τδιο; 11 φ1'είρομαι, όψα
νΙζομοι . . 

ιιστσ-τfδημι, μιλ. --θήαφ' πρχ. -τέ-θ.ιχιι· «όρ. ο' 
χατέ"""ν, Ιπ. πληθ. Χάτθ.μ8'" Χάτθετ., χιίτ/}"σιι,,' 
xατα-θιloμιr" έπ. ίιποτ. ιiντΙ χιιτιιθώμεν' έπ. άπΡφ. 
xιιτ68μιr".- Μια. χατα-θεΙομαι, έπ. '(ποτ. ιiν,Ι χιι
τα-θώμα,' 8έτι.> κότW, 6όλλι.> κότW, KaTo8trw, κα
τα66λλw: χιιτιιτl"""μι ' cf.IJlo"=Karo8trw (προτεί
vw, ΠΡΟ6όλλw) ως 6ρο8εΤον.- 2) κaτο66λλw ως 
πληΡWμήν, πληρώνι.> 11 Ύ!νιχω;;, έκπληpWνW, έκτελω, 
δ,τι txw ύποσχε8η. .3) Ηιιτιι(}ε'''ΙΙΙ no{ τι έ, μέ
οο,,=νό όνΟΚΟινWσW, νό . μεταδώOιJ τι εΙς δλλους, 
νό τους καταστήσι.> ΚΟινWνούς τού πρόγματος.
• KaTaMTw, 66λλι.> τι κατό μέρος, δι' έμουτόν Τι 
έκ των έμαυτοΟ D 8έτι.> τέρμα είς τι, τελειωνUΙ, 
τακτοποιώ. 2) 6όλλι.> έν τινι τόπ~, ένοπο8έτω, 
όπoτoμιεΎW, όΠ08ηκεύW, έπισwρεύw 11 μτ;>ρ. χιιτιιτΙ
-θ.μιιι χUσs-=8ησαυρΙζw δόξαν 11 χιίρι" χιιτιιτ{/}ιι
μαΙ τι"ι=έναΠ08ηKεΎW (όποθησαυρΙζw) . εύγνωμο
σύνην Τι εCινoιαν παρό τινι. 3) όπο8έτι.> έν τ~ 
μνήμl) μου, συγκεντρώνι.> εΙς τήν μνήμην μου ως 
εΙς όπο8ήκην. 

ιιστσ-τϊΑάω, μΞλ. -ήοΦ' λερώνw, pυnoIvw, τινό' 
«τόν τσιρλΙζw», έΚκΡΙνι.> ύγΡόν κόπρον έπόνι.> του. 

ιιστσ-Ι'Ιτρώσκω, μΗ. -τρώοω' ΚΟτατραυματΙζw, 
κοτακαλύπτι.> μέ τραύματα, τόν πληγωνι.> 8ανα, 
σΙμwς. 

ιιστσ-τομή, tι (χιιτατέμ"φ)' τ6 τέμνειν έκ των . 
δνι.> πρός τό κότW, έγχόραξις, έντομή, ούλόκιον. 
. ιιστσ-τοξcύω, μιλ. -αω" τοξεύι.> κοτό τινος, πλήτ· 
τι.> διό των 6ολων, φoνεΎW τινό τοξεύwν ούτόν. 
Kaτa-τp6yciv, ιiπp;>. ιio,~ . β' ταυ χιιτιιτe"'rω. 
ιισTσ-τρσυματfςω, Ιων. -Tρωμστfςω· μελ , ·{οω, 

ιiττ. _rιO"' κοτακαλύπτι.> τινά. διό τραυμότwν, τόν 
γεμΙζι.> πληγός Ο ίπΙ πλοΙων, τό 8tT41 έκτός μόχης, 
τό κατατρυπω. 
ιισTσ-τρCιω, μΙλ. -&ea.μοVμαι· ιi6ρ . 6' χατι&ρσ

μα" (iοχημσιτιqμίναι ίΧ τοϊί ιin'l)px. χσιΙ · ιixρ. &ρέμω)' 
τρέχι.> πρός τό κότι.> 11 έ:τΙ πλοίου, τρέχι.> εΙς τόν 
λιμένα, προσορμΙζομαι.- υ tnITDtxw, ένεργω έπι-
δρομήν, λεηλοτω, ΚΟταστρέφw, , 

ιιατσ-τρfδω, μιλ. 'ψω' πσιθ . ιi6ρ.6' -"(/t/1",,' πρχ' 
-τΙτριμμιιι' τρΙ6ι.> πολύ, TpI8wv όφανΙζw, φ8εΙρι.> 
διό της χρήσεwς Ι: ίπΙ π?ocώ:των, κατοπονω, έξον· 
τλω 11 έπί ΠFσιrμ:iτων (έν~υμ4τ(ι)ν Χ. «.), κοτασπαταλω, 
καΤΟναλΙσκW, κατοσΤΡέφw διό της xρήσεwς.- Πσι· 
θ'l)<ς., φ8εΙρομαί έντελως, έξαντλΟΟμαι 2) ίπΙ χι;ό
νου, δαπανω, σπαταλώ, χάνι.> τόν καιρόν μου 11 δι· 
έρχομαι τός ωρας μου, διοτρΙ6ι.> (λσιτ. diem terere). 
- Π-.ιθ'l)'t., χυρ. ίν τιjί πρχ . . τέ r:ριμμα ι = fxw χόσει 
(σπαταλήσει) τήν ζwήν μου, έχι.> ΠεΡόσει δλην μου 
τήνζwήν. 

ιιστσ-τρiςω· έπιτιΤ. τρΙζω (8 6λ.). 
ιισT~τρoxάςω,μίλ. -άoω'=~ιιτιιτρέxlJ1l (8 6λ.) . 
ιιστσ-τρύςω, μίλ. -vaQJ' φλυ::ιρCJ ένοντΙον τινός. 
ιιστσ-τρUxω· καταπονώ, 6ασανΙζw, φ8εΙρω, έξ-

αντλώ. 
ιιστσ-τρώΥω, μΗ. ·τρώξομιιι' ιi6ρ. 6' χιιτέτea.-

10'" KaTaPOKavfcW, TpWywv κατανΟλΙσκW, 
ιιστσ-Tρωμστfςω, Ιων. «ντΙ χιιτιιτραιιμ-. 
ιιστσ-τυΥχάνω, μίλ. -τ.vξομαι· έπιτυγχόνι.> τόν 

σκοπόν μου, φ8όνι.> εΙς ... τόν σκοπόν μου, κερδίζw, 
Korop8wvw, λαμ66νw, όποκτώ 11 ιiπoλ. εΤμοι cτυλη· 
ρός», εΤμαι έπιτυχής Τι εύτυχής. 

ιιατ-συ,,-Ινω· καΤΟξηΡΟΙνw, καταμΟροΙνw. 
ιιατ-συΥάςω, μίλι -άοω' φwτΙζw, καrαφwτΙζw. 

2) «μτ6. λόμπw, φέγγι.> λαμπρCJς.- • Ilioov, βλέπω, 
ότενίζw, πΡός τι. 
ιιστ-συ~ω, μeλ. -ήοω' λέγι.> δυνατό, διακηρύ:J' 

0ιJ δημασΙα, λέγι.> φανερό .• 
ιισT-σUΔι, Τι xrlAALov χaχωριομίνω; χιιτ· ιιlιθι, 

ίπΙρ: ίπΙ ;;όπου (χσιΙτ(;ι αυνijθω, tι πρ6θ. _τ' ιiντιχει 
.Ι; τό ρημ:χ) . . 

ιιστ-αυλέω, μ_λ. -ήοω' παΙζι.> τόν ούλό,' διό 
τινα, τέρπι.> τινό naICwv τόν ούλόν.-Π:χθη •. δι:x~ώ ... 
"ιιτιιvΙοvμιιιιΟFδιέρχομQΙ την ζwήν μου τερπόμ~' 
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νος ύπό τοΟ CΙΎλoO 11 όντηχω έκ τi"\ς μουσικης 00- . 
λοΟ.- • μιτ' α!τ . Itρoσ. νικώ ΤΙΥα εΙς άΥώνα αύλοΟ, 
τόν κατα66λλω παΙζι..>ν τόν αύλόν U Υεν. τόν καθι
στώ βω6όν παΙζων τόν αύλόν. . 

ιιατ-αυΙίςομal, μΙλ. -lOOμaJ' μίσ . άόρ. ΧCΙτηVλJ
σάμη~ x~ί παθ. xcιτηνλlσ-θη~, ciItoD.· σ1αθμεύω έν 
ύπαΙθ~, στρατοπεδεύω 11 διαμένω, κατοικώ. 

ιιaT-αuτfιια, Ορθότ. χεχωρισμίνω, xcιτ' cιvTlxcι. 
ιιaτ-auτό8l, δπΙρ. ciντΙ χατ' cιvt6oθ,' αύτοο, έπl 

τόπου (βλ. χcιτ-ιιvΒ-ι). 
ιιατ-aυχένl:Νί, . cι, o~ (xcιTci+CΙV%ti~)' έπl τοΟ αύ

χένος, 'έπl τοΟ τραχήλου. 
ιιaτ-αυχέω, μίλι -ήσω' ύπερηφανεύομαι, μεγαλ

αυχώ. 
ιιaτα·φ6Υcίν, ιiπ;;φ. ιioρ . δ' ",ου xcιτια-θlω (ο βλ.)' 

κατατρώγω, κα1α6ροχθΙζω. 2) κατασπαταλώ, όφο
νΙζω , τρωΥων. 
ιι:ιτα-φαίνω, μΞλ. -φιX~ώ' κ6μνω τι φανερόν, 

γνωστόν 11 φανερ<.Jνω.- Ι! Μίσον (χαΙ ιiμτδ. ένεΡΥ. )· 
ΥΙνομαι όρατός, έμφανΙζομαι. 2) εΤμαι έντελώς 
σαφής ή φανερός. 

ιιατα-φδνίΙναl, άπρφ. παli. CΙoρ. ΙS' 'toi! xcιτcιφαΙ. 
ιιω. Έ; οι,jΤQU ",ό 

ιιατcι-φ6ν'" έ~' σαφώς φαινόμενος, ιcατ6δηλος, 
πασΙδηλος, «καταφανής>. 2) <Rανερός, σαφής, 

ιιaτά-φaριιτΟ4;, o~, παλ-οιττ. ιiντ! xOΙτάφΙΙCΙHΤO~. 
ιιατa-φδρμδιιcύω, μίλι 'σω' άλεΙφω μέ φάρμα

κα ή μέ ψιμύ~lσ n Υοητεύω, μαΥεύω. 
ιιaτα-φaρμάσσω, μίλι -Ιω' δηλητηριάζω. 
ιιaτα-φaυlIςω, μίλι -ιιω' έκφαυλΙζω, όποτιμώ, 

καταφρονώ. 
ιιατα.φcρiιl:, is (χcιταφeeομaι)' φερόμενος πρός 

τό κάτω, κατωφερής, πρανής, έπικλινής, λοιτ. decr:
vls " WT8 &., HCΙ1'CΙφ8η~ "Ι"",,1'CΙ' d ΙΙλΙΟi = δταν ό 
ηλιος πλησιάζι:ι εΙς Tr'\v δύσιν του.- • έΠlρΡεπής, 
fxwv ρσπήν, κλΙσιν, εΤς τι (πρός τι), λατ. proclivis. 
ιιατα.φέρω, μίλ. XCΙ1'oΙσω ή ΧCΙ1'οlσομaι' ιiδp. οι' 

HCΙ1'ή~ι"xcι' φέρω ι<άτω.- llοιθητ. φέρομαι πρός τ6 
κάτω, ώ~ ίπΙ ποτοιμοϊΙ 11 κατα6υθΙζομαι (π. χ. ι.πό τ!;ίί 
!ίπνου).- 11 φέρω πρός τό κάτω (πρός τό παρόλιο) 
έκ τοΟ όνοlκτοΟ πελόΥους, φέρω πι:;ός τήν ξηράν. 
-Π~θητ. φέρομαι, μεταφέρομαι, ωθοΟμαι, πρός τ6 
κάτω 11 καταπλέω. D έπlοτρέφω. 
ιιατα.φcύΥω, μιλ. -φ.vΙoμa,· ciop. 6' xcι1'έφiίyo~' 

φεύΥω πρός τό κάτω, χυρ. διό νό εϋρω καταφύγιον 
(όσφαλές δσυλον) n καταφεύΥω κάπου (πρός τινα) 
πρός προστασΙαν. Έ, oι~τoίί 'to 

ιιατα-φcυιιτCοv, ~ημ. ίπΙθ. τοϊ! XCΙ1'cιφ81ίyω' πρέ
πει \6 καταφύΥΙ:Ι τις είς τι(να). 

ιιατά-φcuξις, -8Q)f, -ιι (Hcιτcιφeύ"ω)' καταρυΥι'! 
πρός άσφόλειαν. 2) τόπος πρός K,aταφυyήν, κα-
ταφύγιον, τόπος άαραλεΙας. 

ιιατά·φιιμι· λέΥω ναΙ (κλΙνων Tr'\v κεφαλήν πρός 
τ6 κάτω), tnI6E6aIG.'. 

ιιατa-φιιμίςω, μελ. -σω χοιΙ -Ιω' διαδΙδω (δια· 
σπείρω) φήμην, άγΥέλλω, όναΥγέλλι,,), διακηρύσσω. 
. ιιατα-φδ6τέομαl, :1π"θ . (xcιτcι + φ-θατέω ή φ-θα
τάω=φ~~"")' κα1αρθόνω, πΡοφθάνω καΙ λαμ6όνω 
κατοχήν πρ6γματός τινος πρώτος, Kαταλαμt!άνω. 
ιιατα-φθc'ρω, μίλ. -φ-θεeώ' φθεΙρω έντελώι;, κα

ταστρέφω, 6φανΙζω. 
ιιατα·φθΙνβδω = XCΙ1'cιφB-Iω (8 βλ.). 
ιιaτα.φ8Ινω· άόρ. α' XCΙ1'ιφ-θΙ~η"cι' ΠΡΧ. _1'8-

φΒ-l~ .. cι· φθεΙρω, όφανΙζω 11 φθεΙρομOl, μαΡαΙνσμαι, 
κα1απΙπτω, ~ αταστρέφομαι. 
ιιατα-φ&'ω: Ι μτ6. ίν τιjί μίλλ. Ηcιτcιφ-θt"ω, 

ιiάp . οι' ΧΟΙ1'έΡΒ-rσcι' καταστρέφω, όφανΙζω, έξολο
θρεύω, φονεύω.- ιι άμτβ. &ν τιjί ποιθ. πρχ. xcιτέ
φΒ-rμaι, έπ . ιi"p. β' XCΙ1'εφ-θΙμ"", ciItpif. -φ-θΙσ-θαι' 
καταατρέφvμαι, έρημωνομαι, όφανΙζομαl: ώi XCΙΤΙ
φΒ-lα(J.οιι ωφεΑεi=είθε νό εΤχες καταστραρι:\ 11 μτχ. 
χοτcιφ(J.lμενΟi=νεκρός, άποθανων. 
ιιατα-φ80ρά, Υι (χcιτcιφ(J..leω)· παντελr'\ς φθορό, 

,τελεία καταστροφή, όλεθρος, θάνατος 11 μτφρ. σύΥ
χυσl,:;, διατάραξις. 
ιιατα-φiΙiω, μελ. -ήσω' φιλώ τρυφερό, θωπεύω, 

χαϊδεύω . 

ιιατα-φΙέΥω, ·μίλ. -Ιω.· . κατα:<αΙω, ό:ραν.Ιζω <5lό 
τών φλογών. " . 
. ιιατα-φλεξί-πολις, δ, -ιι (xoι .... cι ."λέΥω + πόλΙi)' ό 

κατακαΙων πόλεις, ό πυρπολητής πόλεων. 
ιιατά.φλcξις, -ιω$, ΤΙ (ΗcιτcιφλέΥω)·=ΧCΙ1'άχcιvσΙi. 

πυρπόλησις. _ 
ιιατα.φοβέω, μιλ. -ήσω' καταφ06Ιζω τινό, τρο

μοκρατω, τόν έμ6άλλω εΙς μέΥαν φόβον.- DOΙO'lj't. 
μετά. μέσ. μεί.λ . -φoβήσoμcιι, άόρ. α' XCΙΤ8φόβή-θη,,· 
φο60.ϋμαι μεγάλως. ' . 

ιια'f'α-φοlτάω, !ων. ·έω· κατέρχομαι αυνεχώς fι 
τακτικC:ς. 

ιια'f'a-φονεύω, μέλ. -σω' κατασφάζω, κατακρε
ουργώ. 

ιιατα-φορέω, μελ . -ήσω=xcιτcιφέιιω (8 βλ. )' φέρω 
πρός τά κάτω, κατα6ι6άζω, παρασ.:ιρω μαζl μέ τό 
ρεϋμά μου (ΞπΙ ποτιχμοίί) . 
ιιατα-φράςω, μελ. -σω' δηλώ, κηρύττω 11 δlηγοΟ

μαι.- 11 μιίJ"ν. μετά. μέλ . -φe,,-σομcιι Υ-ΟΙΙ μέ~. άορ. 
-ε:pιιcισάμ"ν, π~θ. -.φeά,,-θη,,· σκέπτομαι περΙ τινος 11 
θεωρώ,' πcρaτηρώ. 

ιιατά-φραιιτος, o~· ό καλώς πεφραΥμένος, κε
καλuμμένοc, έγκλειστος. 'Εχ τοίί 
ιιατα-φράσσω, ά'tΤ. -ττω, μβλ. -Ιω' καλύπτω, 

έγκλεΙω. 

ιιατα-φροvCω, μ,λ, -ήσω' σκέπτομαι περΙ τινος 
μετά περιφρονήσεως, δέν τόν λογαρ!6ζω, τόν πε
ριφρονώ!l άψη<tώ 11 καταδικάζω.- 11 κα :ευθύνω τάς 
σκέψεις μου έπιμόνως είς τι 11 έπιζητ~', έπι3ίώκω, τι 
(λ~τ. affectare).- 111 σκέπτομαι άλαζονικC:ς, φέ
ρομαι άγερώXWς, αύθαδιόζω U χοιΙ &πλω~, σκέπτο
μαι, ύποθέτω. Έ~ oι~τoυ τό 

'ιιατa-φρόνιιμα, -aroi, τό (ΗCΙ1'οφeο"iω)' ή κα
ταφρόνησις τών άλλων 11 μή φe6τημα μ6,,0~, dllci 
xcιτoφιιό~'1μα = όχι μόνον θάρρος άλλά θάρρος 
συνοδευόμενον καί όπό περιφρόνησιν διό τόν 
έχθρόν. 

ιιίιτα-φρόνιισις, -.ωi, -ιι (XCΙ1'cιφιιo~έω) = xcιτcι
φeJ.,,,~ (6λ . λ . ) 11 ταπεινι'! ίδέα (Υνωμη) περl τών 
όλλω\ι,-f!εριφρόνησις διό τούς άλλους, όλαζονεΙα. 

ιιατα-φρονιιτιΚ, -ou. δ (Ηcιτcιφeο~iω)' ό περl
φΡΟΥών. 

ιιατα-φροvιιτιιιός, ή, ό~ (χο .... οφeο~iω)· ό έπιρ
ρεπής είς τό νό περιφρονι:\ τcύ::; όλλους, ό πλή
ρης περιφρονήσεως πρός τούς άλλoυς.-ιiπΙρ. -χώi 
μετά περιφρονήσεως. 
ιιατα-φροντίςω, μιλ. -/σω, άττ. -Jώ' καταδαπα

νώ, σπαταλώ, κατ6 τός σπouδάς καΙ μελέτας, Ιν 
χρΥισει ίν .-jj χωμιχτί φράσβι (-θolμά .... ιo~) ov .. άπο
λώλlHCΙ άλλά xcι .... cιπ.φρ6~τιxα=δέν τό fxaoa άλλό 
«Ίό έλυωσα πάνω στά θρανΙα). 
ιιατα-φρυΥω, )1έλ . -ξω' κατακαΙω, καταξηΡαΙνω. 
ιιατα·φυΥΥάνω = xoτcιφ.ύ"ω. 
ιιατa-φϋΥcίν, άπρφ. ιioρ. ε' τοϊ! xcιτcιφεύyω. 'Ee 

α~τoυ τό . 
ιιατα-φϋΥίι, -ιι (xcιτcιφ.ύyω)· τό νά καταφεύΥΙ:Ι 

τις κάπου 11 πρόσωπα ν ή τόπος πρός ον Kαταφεύ~ 
γει τις διά νά εϋρι:ι δσυλον, δι' άσφόλειαν όπό 
έπlκειμένου κινδύνου. 

ιιατα-φίiλαδόν, έπΙρ. άν.Ι _τΩ φVλά$ ή XCΙ1'ά 
φiίλcι' κατά ψυλός, κατά fθνη. 
ιιατα-φϋΙασσω, άττ. -ττω, μιλ. -Ιω' φυλάσσω 

καλώς, όΥρυπνώ. 
ιιατα-φυλΙ0-ρροέω, μελ. -ήσω' χέω (χύνω, όπο· 

6άλλω) τό φύλλα 11 μτφρ. φθΙνω, παρcκμάζω. 
ιιατά-φϋτος, o~ (xcι .... ά+φντ6~)· καταφυτευμένcς, 

πλήρης φυ,-ών ή δένδρων . 
ιιατα-φωράω, μελ. -ΙΙσω' συλλαμβάνω τινά έπ' 

αύταρωρ~ κλέπτοντα 11 Υεν., συλλαμ6άνω τινά 
πράττοντά τι, cτόν πιάνω στά πράσα», cτόν πιάνω 
φανερό», τόν άνακαλύπτω. 

ιιατα.φωτίςω, μέλι -Ιαω, ciττ. -ιώ' φωτΙζω τι 
έντελώς. 

ιιατα-χaίρω, μιλ. -χοροvμαι' χαΙρω, 6γ6λλομαl, 
διά τήν δυοτυχΙαν ΤQϋ άλλου ( = ~π~χcιleω).- 11 
?<αΙρω λΙαΥ. 
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ιιστσ-χδΙσς'ω, μιλ. -ιtoω' καλύπτω διό χαλό
ζης, ρ/πτω τι έπ/ τινος ώς χόλαζαν. 

aaTά-XalKoc;, ο" (Ηcιτά+χcιλΗόS')' κεκαλυμμένος 
μέ χαλκόν 11 HcιτάxcιλHO" πιδίο"=πεδιός όκτιν060-
λοϋσα όπ6 τός έκ χαλκοΟ πανοπλ/ας (όπό τό έκ 
χαλκοο δπλα)_ Έ~ α.!ιτοίϊ τό 

ιιατα-χαΙιι6ω (HcιτάxcιλHO,)' έπικαλύπτω μΙ 
χαλκόν. 
Kατα-xδρfςoμσι, μελ. -ίΟΟμ4Ι, ιiττ . -rO;;JUII' δ/

δω, πρoσφέρ~, τι εΤς τινα όπό εύνένειαν, τοΟ χα
ρ/ζω κότι διό νό τ6ν εύχαριστήσω (νό τοΟ ΠCρό
σχω εύχαρ/στησιν) 11 yενιY.ώ~, κολακεύω, δεικνύω 
εϋνοιαν, 

ιιατά-χαρμα, 'cιT0S', τό (HcιτcιxcιΙρω)' όντικε/με
νον χαρός, τ. ερ/νελως, χλεύη (λα.τ. Iudibrium). 
ιιατα-χέςω, μελ. -x,έ.ooμcιι· χέζω έπ/ τινος εύρι

σκομένου ύrιOKότω μου Ιλ:ιτ. concaca.re). 
κατα-χι:ιρο-τονέω, μελ. -';οω' διό όνατόσεως 

της χειρός ψηφ/ζω έναντ/ον τινός 11 Υ.νιχώ" ψηφί
ζω έναντΙον. Έ~ α:Ιτοί) τ6 

ιιατα-χι:ιρο-τονία, .". καταδΙκη δι' όνατόσεως 
της χειρός. 

ιιατσ-χι:ϋσι, ιiπpιp. ίπ. ιioρ . α' το!) Hcιτcι"Ιω. 
κστα-χέω, ίπ. -χι:ύω' μίΑ. ·"lιΟ· ιiόρ. α.' HCΙτέXΙCΙ, 

ίπ. κατέxειιcι" - Πα.θ'ljΤ ., ά,όρ. α ' HCΙΤ'X"θt,,,· έπ. ά,όρ. 
ε' κcιτεxδμ'1'" Υ' Αν. χα.Ι ItA'lje. HaTixtTo, HCΙTiXV"TO' 
χύνω κάτω, χύνω έπόνω εΤς τινα, έπιχέω όφθόνως 
11 ρΙπτω, πετΟ κότω 11 όφΙνω τι νό ntOr:1 έπΙ τινος. 
2) λυώνω, όναλύω, ποιΟ τι ρευστόν.- 11 μέσον, ό
φΙνω τι νό ntOr:1 κότω, XU;J. έπl τής κόμης. 2) κό
μνω ώστε νό ι:;ευστοποιηθr:i τι καΙ νό χυθr:i κότω · 

11 χρ ... "ό" HCΙTCΙXticιo-lJ.a.a = (διατόσσω) νό λυώσουν 
χρυσόν. 

ιιστσ-χήνη, ." (HClΤCΙXCΙΙ"ω)' κατόνελως, περΙνε-
λι..χ; , χλεύη. 

ιιστσ-χηρι:ύω, μΙλ. ·οω· διέρχομαι έν χηρε/Q. 
ιιστ-Cίxής, iS', δωρ. ιiντΙ κατ,lΧ;', (8 . ελ. ). 
ιιστ-άχθομσι, παιθ'ljΤ: εΤμαι καταλυπημένος, δει-

νοπαθΟ. 
ιιστσ-Xθόνιoc;, ο" <_τα+χ6ώ,,)' ύπόγειoςllιiντΙθ. 

ιrjΊ lπιχ6ό",ο, 
ιιστσ-χορδcύω, μίΑ. ·οω· κ6πτω τι εΙς μικρό τε

μάχια, ώς τ6 κρέας εΙς «κιμδν- πρός παροσκευήν 
dAAa"rOe, et . χορδε{Ιω). 

ιιστσ ρaί"oμσι' ραντ/ζω, μολύνω, μιαΙνω. 
ιιστσ μσι, μελ . 'χρ';ΟΟμ4', ά,ποΟ: κόμνω 

χρήσ/ν ηνος, μεταχειρ/ζομαι, έφορμόζω 11 μεταχει
ρίζομαι καθ ' ύπερ60λήν 11 καταπονΟ, έξαντλΟ, κατ· 
αναλΙσκω. 2) κάμνω κακήν χρήσιν, μεταχειρΙ
ζομαι κακώς, κόμνω κατόχρησιν. 3) έπΙ π~oσώ
Π(ι)'I. καταστρέφω, άφανΙζω( φονεύω.- Ι τό ί'ιε ::-Υ. 
1<ατcιxράω ά,παντ~ μόνο 'l ιiπ~oσ. χατόι τό γ' Ιν.: Ηατα' 
χw=εΤναι όρκετόν, όρκετ ιι πρτ. Ηατέχρα=ηρκει 11 
μελ. Ηαταχρ';οει=θό όρκέσr:111 ιϊπα~ μιτόι άνομ. : ά"τ, 
λόφοιι ή λο:ρ.;' Hcιτέxρcι=ή χαΙτη ηρκει εΙς αύτσύς, 
έπέxoυσa θέσιν λοφΙου. 

ιιστσ-χρcιόομσι, παθ'lj1:.· τυνχόνω κακης μετα· 
χειρΙσεως ιι νΙνομαι έντελΟς δχρηστος. 
ιιστσ-xρCμητoμσι, ιiπoθ: πτύω έπ/ τινος εΙς fν

δειξιν όηδΙας καΙ περιφρονήσεως. 
ιιστσ-χριιστέον, Ρ'ιjμ. έπΙθ. τοίϊ Ηαταχράομα.· 

πρέπει τις νό μεταχειρισδι:\ Τι νό κακομεταχειρι· 
σ~ι:\ . 
. ιιστά-xρiσoς, ον' κεκάλυμμένος διό χρυσού, έ· 
πιχρυσωμένος. Έ; α~τoσ τό 
ιιστσ-χρυσόω, μΙ}:. ·ώοω (ιccι~άxριιoo,)· .καλύπτω 

μΙ χρυσόν,. έπιχρυσώνω. . 
ιιστa-χρώςω, χα.Ι 'xρώνιrtίμι χοχ! -χρωνηίω' ·μaλ. 

-χρώσω' χρωματ·/ζω έντελΟς, 6όπτω, .6όφω» 11 μο
λύνω, όμαυρΟ. 

ιιστα-χιiδην (Ηατιιχέω)' έπΙ ρ . « χύνοντας κάτω», 
τ.~. όφθόνως, όφεlδΟς, κατό τρόπον σπόταλον. 

ιιστά-χυσμα, ·ατοS', τό . (Hcιτιιxέω) ' τό δνωθεν 
έπ/ τινος καταχεόμενον, καρύκευμα, -σάλτσα , 11 έν 
τιji πλ 110. τά καταXύOμ4ΤCΙ «φούχτες- άπό καρύδια, 
τρωγόλια, ·iσχόδας y.. ιi . , τό όποτα fρριπτον έπl τΟν 
νυμφΙι..ιν δΠΙ,Jς σήμερον ρΙπτομεν τό ρύζι καΙ τό 

δνδη, πρός έκδήλωοιν εύχΟν διό τήν εύτυχΙαν καΙ 
εύπορΙαν τΟν νεονύμφων (λα.τ. bella.rla.). 

ιιατσ-χωνι:ύω, μίλ. -οω' λυώνω, χωνεύω. 
κστσ-χώννυμι, ij -ύω, μελ. -χώοω' χώνω «60-

θιό», κατακαλύπτω, ακεπόζω μέ σωρόν χώματος 11 
κατορύσσω, θόπτω, έντaφιόζω. . 
ιιστσ-xωρfςω, μελ. ·/σω, ιiττ. ·rιO· κατό χώραν 

τlδημι, τοποθετΟ, 6όλλω εΙς τόξιν, εΙς τήν θέσιν 
του fKaOTOY. 
ιιστσ-χωσσι, ιiπρφ. ιio·ρ. α' τοίϊ κcιταxώtι" ... μ •. 
ιιστσ-ψσιιάςω, ιi~τ. ιiντΙ Hcιταψεκάζω (8 ελ.). 
ιιστσ-ψάω, μβλ. -Ψ'toω' χαϊδεύω διό της χειι:ός, 

θι..ιπεύω, ώ, τό δμ'ljΡ. Hcιτcιρρέζω. 
κστα-tι:ιιάςω, Ii~τ, 'ψαιcάζω' μίλ. -άοω' καταρ

ραντ/ζω μΙ ψεKόδaς (ητοι μέ λεπτήν καΙ όραιόν 
6ροχήν), κατα6ρέχω. 

ιιστσ-ψι:ύδομαι, μίλ. 'ΟΟμ4Ι, ιiπoθ.' {ιπoκρΙνoμaι, 
προσποιούμαι, έπινoCι 11 ΗατcιψεvδΟμ4l τι"ο, = λέγω 
ψεύδη έναντΙον τινός, όμιλΟ ΨευδCις περ/ τινος. 
κστσ-ψι:uδο-μσρτυρέω, μέλ. -ήοω, φέρω ψευδι'\ 

μαρτυρΙαν έναντΙον τινός.- Πα.θ'ljΤ . , κατα6όλλο· 
μαι (ήττΟμαι, καταδικάζομαι) διό ψευδομαρτυριον. 

ιιστά-ψι:uστος, '0" (Ηcιτcιψwδομ4Ι)' μυθώδης, 
προσποιητός, ύποκριτής. 
ιιστσ-ψηφίςομσι, μίλ. ·lσΟμ4Ι, ιiττ. ·rOvJUII· ψη

φ/ζω έναντΙον τινός, δΙδω κοταδικαστικήν ΨιΊφον 
κατό τινος.- ώ, nae'ljor. καταδικόζομαι 
ιιατα-tήχω, μίλ. -ψή~ω' τρ/&ι, ξύνω, κοπανΙζω 

(Ιν lνδΙ~).- Παθ., κοτα rρ/60μαι εΙς μικρότατα τε· 
μόχια, καταθρυμματίζομαι .- υ μτιΡΡ. = Ηατιιψάω 
(ο βλ . ). 

KaTa-tuxw, μίλ. -ξcιι ' καθιστΟ τι ψJxρ6ν, ψυ
χρα/νω, -πανώνω» 11 δροσΙζω, όναψύχω. 
ιιστ-ΙδΥα, Π?Χ. τ!ιί) HCΙΤ-3yιιfJμι' παθητ. ιiόρ. 6' 

HCΙΤ'ιt"",,· βλ. Hcιτά""ιιμ •• 
ιιστι:δΥωσιν, ΥΌ πλ'ljθ . 6ποτ. παθ. ιioρ. 6' τοΙ) _-

τάΥ" ... μι. 
κστ-έσξσ, ιiό? α' τοίϊ κcιτάyννμι. 
ιιστcάξω, τετιλ. μίλ. 't01l Hcιτ3yνιιμι. 
κστ-έστσι, Ιων. ιiν,Ι Ηάθ'1""αι, γ' πλ'ljθ. τοlJ Hd

ihιμ4Ι. 
ιιστ-έστο, Ιων. iντΙ Ικάθt,,,τo, Υ' nA'lje. πρτ . τoίi 

Ηά θt, μ4' . 
ιιατ-Ιδσ, δω;;. γ' 'ν. ά,ορ _ ε' τοί) HcιτcιβcιΙ"ω. 
ιιστ-έδσν, ιiηΙ _τέβ,lσα", Υ' πληθ. liop. 6' τοίϊ 

Hcιτιιβαί"ω. 
ιιστ-ι:βήσι:το, ίπ. ιiντΙ -cιτo, Υ' Ιν. μισ. ιioρ. α' 

τοί) Hcιτιιβαί"ω. 
ιιστ-ι:δlCίιιι:ύμένως, ΕπΙρ. μτχ. ποχθ . π;;χ . τοί} κα· 

ταβλCΙH,υω' όll. νηρCις, (>Qθύμως, 6ραδέως, νωθ,:>Cις. 
ιιαΤ-Ι:ΥΥυάω, μίλ. -';σω (κατά+έyrιί'1)' ύποθη· 

κεύω, ένεχυριόζω, δ/δω ύπόσχεσιν, μνηστεύω.- 11 
ώ, ιiττ. νομιχό, 6;;0', καθlστΟ τινα ύπεύδυνον, τόν 
άναγκάζω νό ΔWΣr:1 Ιννύησιν. 

ιισΤ-Ι:ΙΥύη, -Ij' έ'γγύησις, όσφάλεια. 
ιιαΤ-Ι:ΥέΙων, πρτ. τοΙΙ Hατcιy,λάω. 
κσΤ-Ι:Υήρσ, Υ' 'ν. πρτ. iΊ α.Ο;J. ε" βλ. Υ'1ράοκcιι. 
ιιαΤ-Ι:Υ-χέω, μίλ. -χεώ, χύνω κάτω, μέσα εΤς τι. 
ιιστ-έδησσ, ά,όρ. α" το[ί καταδ;iο (Α). 
ιιστ-έδομσι, μΗ. τοί) κατ-εο'Ηω. 
ιιστ-έδρσθον, ιiηΙ Hcιτέδαρ60", ιiόρ. 6' το!) _-

τcιδαo6ά"ω. 
ιιατ-έδuν, ιiόρ. ε' τoίi Hατα~ω. 
ιιστ-έδω, έπ. iηΙ Ηατε06ίω. 
ιισΤ-Ι:ΙΙΥώς, Ιων. μτχ. πρχ. τοίϊ κcιτ·ά""ιιμι. 
ιιστ-έθι:ντο, Υ' πλ'ljθ. -μ'σ. ιio? ε' τοίϊ Hcιτcιτl· 

6'1μι. 
ιιστ-έθηιισ, ά,όρ. α'το!) Hιιτατ/θt,μι. 
ΙΙΩτ-ι:ίβω, ItOL'ljt. ιiHΙ Hcιταλεlβω' όφΙνω τι νό 

pεUOr:} κότω, νό στόξr:} κότω, χύνω κότω.- Μέσον, 
χύνομαι πρός τό κότω, καταρρέω, στόζω κάτω, 
καταστόζω η μτφ? αΙιJw Ηατεl{Jεrο = ή ζωή παρήρ· 
χε το (κατέρρεεν ως ρευστόν τι ρέον καΙ φεΟναν). 

ιιστ-ι:ιδένΩΙ, ά,π?ιΡ . nr-x. τοϋ *κατ,Ιδω. . 
*ιιστ-ι:ίδω: Ι έν τιji ciop. ε' Hcιτ,ϊδo", IiΠΡιΡ.ΗCΙΤ

ιδεί" (δσΤΙζ χ r-r,σ ιμεόιιι ώ, ιiό? 6' -rc,i) Ηα"'οράω)' 
δλέπω πρός τ6 κάτω έπΙ τινος, ~F;ΟμαΙf ~εωρCι, 
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παρατηρώ 11 1:&' ιx~τ&, αημ. Ιχ.ι χιχΙ δ μΙα. ιiόρ. 6' 
NστιrιιJ6μ.,,", ιiπρφ. κστιιJ.αlkιι.- 11 ίν '1:/j) πρχ. HCΊτ
oιιJσ, ιiπρφ. κστειιJ8"σι' γνι,.ιρΙζω καλως, ε1μαι βέ-
6αιος πεοΙ τινος. 
καΤ-Σ'δωλος, -ο" (Hστιl+ιrϊιJωλo,,)' ό πλήρης εΙ· 

δώλων, ό π<;lραδεδομένος εΙς είΔWλoλατρεΙαν. 
κατ-ι:ιιιάr;ω, μΙΙλ. -CΊαω' έξομοιώνω τι πρός τι, 

8εωρώ τι δμοιον πρός τι.- D Π~θητ., ε1μαι ή γί
νομαι δμοιος.- 111 σχηματΙζω εΙκασίας, φαντόζΟ' 
μαι, συμπεοαΙνω n έν xιxx1j ' ενν., ύποπτεύω. 

κατ-ι:ιλέω, μελ. ·';αω· συμπιέζω εΙς στενόν χω
ρον, όποκλεΙω, στενοχωρώ.- ΠΙΧθητ. έγκλεΙομαι, ό· 
ποκλεΙομαι. ε1μαι τυλιγμένος. 

καΤ-Σ'λιιφσ, καΤ-Σ'λιιμμαι, ένΙΡΥ. χa.Ι πa.θητ. π:;χ. 
'1:0U ΗQΤ4λ4.uβά"",. 
καΤ-ΣιΙίσσω, Ιων. ιiντΙ Ηίι8-εΆ.Ιααω. 
KaΤ-Σιλfx6τo, Ιων. Υ' πλ ηθ. πΙΧθ. ()πιρα. 1:oiί NCI{Jo. 

ιrΆ.Ιααώ. 
καΤ-Σιλυω, μΙ) .. -ναω' καλύπτω, περιτυλΙσσω. 
κάτ-ι:ιμι (HQTd+el,ua)' μ~:ι . ιiόp . ιχ' κστσιrι"άμ",,' 

κατέρχομαι, καταβαΙνω 11 κ.:.;τέρχομαl έκ των μεσο· 
γεΙων πρός την 8όλασσαν 11 !in' ώα. χιχΙ ' έκ τοϋ 
όνΟΙΚΤΟϋ πελόγους πλέω πρό ~ τός όκτός 11 ιπί ItQ-
1:a.μΟU, κατέρχομαι πρός τός έκ60λός 11 ίπΙ ιiνι!μ~υ, 
κατέρχομαι όρμητικως.- 11 έπανέρχομαl, έπιστρέ · 
φω Ι 'πΙ έ~oρΙα'1:ων ; έπανέρχομαι εΙς τήν πατρΙδα 
(ώ, πΙΧθ , 1:oίi ΗστάΥω /} ιϊλ . ). 

καΤ-Σίναι, Ιων. ιiν1:Ι Nσθιrϊ"σι, ιiπρφ. ιioρ. δ' :toίl 
Νσθ-Ι"μι. 

καr-c'νiμι, !ιιιν. 4ν~Ι Ησ8-·.""υμι. 
κατ-ι:ίπα, ιiάρ. ιx'=Hστιrϊπo". 
καΤ-Σίπον, ΙΙπρφ. Ηστειπεί", ilvatι ίν . ίν xp'ljaEI 

(αυν-ίjθω, λa.μ/iιiν.1:ΙΧI ώ, ΙΙάρ. τoίi yaTCIyoeIιu:o) (κστά 
tιrlno,,)" λέγω, όμιλω, έναντΙον τινός, KατηγOρCι. 
- 11 όμιλω σaφCις, διακηρύσow, διηγοϋμαι, όφη
γοΟμαι. '2) καταγγέλλω, λέγω,πληροφορώ περΙ 
τινος. ' 
KαΤ-ΣιρyΙaόμιιν, ποlη1:. μiα. ιiόp. /i' '1:0υ HaTIιleyω· 
KαΤ-Σ'ρyνiμι χιχΙ -ύω=Ηστ.ΙeΥω (8 6λ.). 
καΤ-Σ'ΡΥω, !ων. -ΙΡΥω, μιλ. ·ξω· έγκλεΙω, περι· 

ορΙζω.- καταπιέζω, φέρω εΙς όμηχανΙαν.- 11 έμ· 
ποδΙζω. 
καΤ-Σιρύω, Ιων. ιiν1:Ι Νστεevω (8 ελ.), 
καΤ-ΣιρωνΣιίομσι, ιiπoθ: μεταχειρΙζομαι εΙρωνεΙ· 

αν διό τινα (εΙς 6όρος τινός), εΙρωνεύομαΙ τινα κα· 
τό κόρον 11 προσποιοϋμαι, δολιεύομαι, ύποκρύπτω. 
κατ-cισ-δΥω, μΙλ. ·cίξω·φtρω εΙς φως, φανε. 

ρώνω ποός ζημΙαν μου. 
καΤ-ΙΚΣΙρσ, ιiόρ. ιχ' 1:oίi κστσκιrleω. 
κατ-Ικιια, ιiόρ. ιχ' 1:o!l κστσΗσΙω. , 
κατ-ΙκλΙσα, ιiόρ. a.' του κστσκΆ.CΊω. 
καΤ-Σκλάσδιιν, πΙΧθ. ιiόρ. ιχ' 1:oίi HστσHΆ.CΊω. 
καΤ-Σκλάχ8ιιν, δωρ. πΙΧθ. ιiόρ. ιχ' ,oi) ΗστσΗΜΙω. 
κατ-έκλίίοα, ιiόρ. ιχ' 1:0U Ηστσ"Ά.νζω. 
κατ-Ικλων, αυν"ΙΙΡ. ΠΡ1:. 1:0U HστσHλCΊω. 
κατ-ι:κρΙιιν, πΙΧθ. ιiόρ. ιχ' του Ηστσκel"ω. 
κατ-έκτ68Σν, a.ίολ. xa.! ίπ. Υ' πληθ. Ita.D. ιioρ. οι' 

1:oίi Η4Τ4"τ.l"ω. 
κατ-έκταν, 'π. ιiόρ. /i' 1:0υ ΗσΤ4"τεΙ"ω. 
κατ-έκτ6νον, ιiόρ. δ' 1:QU κσΤ4κτεΙ"ω. 
κατ-έλ6βον, ιiόρ. β' 1:oίl κσtσωμβά...ω. 
κατ-ι:λαύνω, μίλ. ·εΆ.cίαω, ιiττ. -.Ά.ώ· ιiόρ. οι' Ηστ-

';.\σ04· όδηγω πρός τό κότω, κατα6ι6όζω U φέρα
μαι έφιππος έναντΙον τινός. 
κατ-ι:λΙΥlω, μελ. -ξω' έλένχω, όποδεικνύω, τι-

νά ψευδόμενον, διαψεύδω. 
κατ-έλΣΚΤΟ, Υ' έν . έπ. πΙΧθ. ιio? β' 1:011 ΗσΤ4Uyω. 
κατ-ι:λι:ιίσομαι, μβλ. 1:σίί H4TieXOμoa. 
Kατ-ι:λήφlιιν, πΙΧθ. ιiόρ. ιχ' τοίί Hιιτιιωμβcί...ω. 
κατ-ι:λδι:ίν, ίπ. -eΆ.{Joέμ". ιiπρφ. Ιίορ. 6' 1:0U Ηστ-

·eχομαι. 
ιιατ-ελίσσω, ίων. ιiντΙ ΗσθεΆ.Ιααω. 
κατ-ελκύω, ίων. ιiντΙ xa{JootA"vco. 
KaT-clnir;CoJ, μελ. -Ιαω' έληΙζω μετά πεποι8ή

OE{.J~ . 

κάτ-ι:μεν, ίων. ιχ' πλ ηθ. ιio". 6' 1:0U "σθΙ"μι. 
ιιατ-ι:ν-σfρoμαι, ιill-,Q. μιιτck μία. ci.op. ιχ' Ηστ.",,· 

ecίμ"., χιχΙ ίνβΡΥ. ιiσρ. β' Ηστή"iίiJΟ'" φονεύω, σφό· 
ζω, όποκτεΙνω. 
κατ-εναντίον, ώ::ι. κατ-έναντι, ΙπΙρ. ("aTdt 

έ"σνΤ'Οi)' έναντΙον (έοτΙ εχθρlκYj. αΤιμ.), άπέναντι, 
όντικού, κατό μέτωπον. 

κατ-ι:νδρίςω, μέλ. ·ξω. ίΠIΤ8Τ. l"σe'ζω' φονεύω. 
κατ-ένασσα. έπ. ιiόp. ιχ' '1:0ϋ ΗΩτσ".ω (ο βλ.) . 
κατ-ι:νι:χδι:ίς, μτχ . =θ. ιioρ. ιχ' 'tQU HαΤ.~2ω. 
κατ-ι:νίινοθc, ΠΡΧ. livsu ένεστ. έν xpi)oat'llfQ" tnI 

τινος, έκειτο έπόνω είς τι U "'6νι~ "στ,';'ι7"όθ-_ν ,ό . 
μου;=κόνις . έπέι<εlτο (έκόλυπτε) έπl τω,': :~μl.N 'Π 
π;.6λ. Ι ... "ι7"οθ., nιIiJ·."""oOe U τ6 &π'λοt}ι, Ι;,ήνοιι.. 
~έν ιiπιx ντ". 

κατ-cν-ίιρ6το, Υ' Ιν. ιioρ. οι' του Ηα.τ-_leο
μ4" (ο βλ.). 

κατ-ι:ν8cίν, δωρ. ιiπρφ. ιio? /i' του ΗστeeχΟμσι. 
Kατ-ι:νiίyιισαν, Υ' πλ'ljθ . πΙΧθ. ιioρ. /i ' 1:0U χστ

-σ"ίιοαω (8 βλ.). 
κατ-ένωπa χιχΙ κατ-ι:νώπιον, ίπΙρ. (ΗιιτιltΙ .. ω· 

πή) ΚΘΤ' εύθεΤαν όπέναντΙ τινος. κατό πρόσωπον, 
κατό μέτωπον, καταντικρύ. ' , 
Kατ-ι:ξ-aν~στδμαι, πΙΧθητ., με1:& ι1νaς.Υ. ιioρ. ΙSΌ 

·εξ4"έατ",,· έγεΙρομαι, έξεγεΙρομαl, έναντΙον τι· 
νός, όΥωνΙζομαι κατό τινος, έναντιώνομαl. 
κατ-έξανται, γ' Ιν. πΙΧθ. πρκ. τoίi "4Τ4-ξσί"ω. 
κaτ-ι:ξι:νωμι:νος, δ' δσTlς έχει γίνει δεκτός ι:.ις 

φιλοξενούμενος, μτχ. πΙΧθ. ΠΡΚ. Κ4Τ4ξεν6ω. 
Kατ-ι:ξouσιάςω, μΗ. -αω' άσκω έξουσΙαν έnΙ 

Τινος. 

Kcιτ-ι:η-αyytλλoμσι, μΙ:ι: δΙΔW ύπcρ60λικός ύ
ποσχέσεlς 11 συνάπτω συμφωνΙαν μετό Τινος. 

KCΙτ-ι:π-δyω, μΙλ. -άξω' έπlφέρω τι μετό τι, φέ
ρω τι άμέσως έπειτα όπό δλλο τ ι , έπαναλαμ6όνω. 

κστ-ι:π-άλμι:νος, ' μτχ. ίπ. ιio? /i' τοί) Ηστ-εφ-
CΊΆ.Ά.oμσι. ' 
καί-έπαΑτο, ΥΌ Ιν. έπ. It!lD. ιioρ. /i' wii _τσ

πιίλΆ.ω. 
\ κατ-έπι:σον, ιiόρ. δ' 1:01} Η4Τ4πΙπτω. 
..ατ-,:π-έστιιν, ιi6p. ιϊ' 1:oίi Κ4τ·εφ.Ιατ"μι. 
κστ-έηεφνον, ιiνιx/)ιπλ. ιiό". /i' 1:QίI κσΤ4φέ"ω. 
κατ-έπηκτο, Υ' Αν. έπ. πΙΧθ. ιio;:>. /i' '1:0U HATam;-

Υννμι. 

κατ-έπηξα, ιiό? οι' 1:0ίί H4Τ4πι7ynιμι. 
κατ-έπλασα, ιiόρ. a.' '1:0U "σΤ4πΆ.άααω. 
Kατ-έιrλι:uσα, Η". οι' 1:oίl Η4τσπΆ.έω. 
κατ-ι:πλίιΥιιν, παθ. ιiόρ . /i' τσίi κστσπΆ.ήααω. 
Kατ-Ιιrτίίσσ, ιiόρ. a.' 1:oίl Κ4ταπrίιω. 
κστ-εΡΥάςομαι, μιλ. ·CΊαOμ4Ι· Χό? ιx'-eIey:iolJotι,,· 

πρχ. -ε'eΥ4αμαι, ιiπoθ. (ιiλλ' δ !iCip. 'J.' χιχΙ δ π;.χ. έν 
xp-ljaat ΚΙΧΙ μ5τi πιχθητ. ίνν.)· φtρω τι εΙς πέρας, έκ' 
τελω μετό κόπου, κατορ8ώνω. 2) ώ, 1:6 λ~τ. , con
ficere, όποτελειώνω (ίν 1:1j ένν. '1:0U cτοϋ δίνω τήν 
χαρισTlκήν 6ολήν.), τόν φονεύω 11 ivoτsuDIY, κατΟ" 
6όλλω, νικω, .ύποτόσσω.- πρχ. ίν πιχθ. ίνν. έχω ήτ
τη8η, έχω ύηοδουλωδη. 3) εν XΙXA1j έννσΙ", φέρω 
τινά (τόν cnaIPVIιIJ) μέ τό μέρος μου, άποκτω τήν 
εϋνοιόν του, τόν πεΙ8ω, τόν έπηρεόζω.- ιiόp. ιχ' 
έν π~θ. ίνν. παρασύρομαι ύπό τινος, πεΙ80μαl ύπ6 
τινος.- 11 έργόζομαΙ τι, κατασκευόζω τι, έργσζό· 
μενος παρασκευόζω τι 11 Η4τ.eΥcίζομσι μΆ.ι = πα· 
ρασκευόζω μέλι 11 ώα. 6ιομηχανοποιω τι.- I11 ίπΙ 
πριχγμiτων, κερδΙζω, όποκτω τι, μέ τόν κόπον μου 
11 !iπολ. έπιτυγχόνω εΙς τήν έργασίαν μου U έΡΊ'ό
ζομαι. 
κατ-έΡΥω, Ιων. ιiντΙ HaTIιleyaι. 
κατ-ι:ρι:ικτός Υι -Σρικτός, 6,,' συντετριμμένος, 

κοπανισμένος, όληλεσμένος. Έχ 1:Qίi 
KαΤ-Ι:ΡCΙKω' Tρα6Cι, σχΙζω.- μιi::ιoν, σχΙζω τό έν

δύματό μou.- 11 άλέ8ω, κοπανΙζω, OUVTpI6w, κατσ
λεαΙνω 11 μτφρ. Η4τεiJε'"ω {Joνμό" = καταπονω, τ. Ι. 
κα8ησυχόζω, καταπραUνω τόν {Jovμ.ό" (ψυχήν, ψuXΙ
κήν διόθεσιν, όργήν). 

κατ-ι:ρι:'πω, με).. -ψω' καταρρΙπτω, ρΙπτω εΙς 
έρεlπlα 11 Kατεδaφlζω, έρημώνω.- • !iJ1-:/i. ίν '1:/j) !iop. 
/i' H4T';erno" χιχΙ ΠΡΚ. , H4Tιre';ernσ' καταπΙπτω, κρη· 
μνΙζομσl, πΙπτω εΙς έρεΙπlσ. . 

ιιατ-έρι:ξα, ίπ. ιiόp. cι' 1:oίi _Τ4iJeέζω. 



I(στcρny .. -ιισ1'll10Υέω ItI 

ιιατ-cρcύy .. , μ'λ. -l«ι' έρευγομαι έπ/ τινος fI 
ένώπιόν τινος. 
ιιατ-ερCφω, μ'λ. -ψΦ' σκεπάζω μέ όροφήν, στε

γάζω, σκεπάζω.-μίαον, σκεπάζω δι' έμαυτόν Τι σκε
πάζω τι lΟικόν μου. 

ιιατ-ερέω, Ιων. «ντ! Hcιτ-.ρώ (ΧΡ1jσιμοποtοuμενο;; 
ώ, μίλλων του «ορ. Hcιτε,πo1', οπω;; χcιl ώ. nxpa.x. 
ΧΡ1jσtμοποtatτcιt δ Hcιr-.lI,l><CI) · λέγω, όμιλώ, έναν 
τίον τινός, κατηγορώ τινα" Ψέγ4J, μέμφομαι. 2) 
όμιλώ καθαρό (<<τό λέγω έξω όπό τό δόνnα»).
Πcιθ1jΤ., Hcιτειρήo.τcιι = 8ό διαKηρυXθι:i, θό λεxθι:i 
Kαδaρό. 

ιιατ-ερlιρΙηα, «μ,;δ . πρχ. ίπ. τoίi Hcιτερ.lπω. 
ιιατ-cριιτυω, μιλ. -νοω' κρατώ όπΙσω, κατακρα-

τώ, περιορΙζω, όναχαΙΤΙζω. 
ιιατ-έρρωΥα, «μ,;δ. πρχ. ,;oiί κιιτιιeρήΥ1fVμι. 
ιιατ-cρUKδνω, nOt1j" «ν,;Ι HCIr.eV .. m (ο μ.). 
ιιατ-cρυιιω, μ.λ. -ξω' κρατώ όπΙσω, συγκρατώ, 

έμποδΙζω. 
ιιατ-ερίίω, Ιων. -cιρύω, μίλ. -νfιω' &όρ. cι' κιιτεΙ

etίocι' ncιQ1j'" πρχ. ΗατεΙρνομιιι' καθέλκω, καθελ
κυω, συρ:..ι κάτω, έκ της ξηρός είς τήν θάλασσαν , 
έπ! πλοΙων (<<ρίχνω στό νερό»), καθελκύω (λcι~. 
deducere na ves). 

ιιατ-έρχομαι, μΙλ. HΙΙΤ • .ιevOOμιιι· cicip. β' κατή
ίιtί-θ01' , σιινΤβτμ. κατηίι-θο1', &πρφ. κιι τείι-θεί 1', &ποθ.· 
κατα6αΙνω, χυρ_ πρό-:; τό παράλια 11 έπΙ π ;..ημ .• κα
ταπΙπτω 11 έπΙ πoτcιμoυ, ρέω, τρέχω πΡός τό κάτω 
(πρός τός έκ60λ6ς).- U έρχομαι όπΙσω, έπανέρ
χομαι, έπιστρέφω, χιιρ. έκ της έξορΙας εΙς τήν πα 
τρΙδα. 
ιιατ-ερω; 6λ. Ηιιτερέω. 
ιιατ-έσ6ι:σα, i6". ιχ.' τoiί Ηιιτιισβέ"""μι. 
ιιατ-έσ6ηκα, κατ-Εσ«1ην, ciμ6. πρχ. χcιΙ cici? ε' 

του Ηιιτασβέν1'νμι. 
ιιατ-εσθίω, μέλ. ~ατέcJομαι, πρχ. ΗιιτεJήδοκα, 

έπ. Ηατ-έδηδα' ;,;!Χθ. πρχ. κιιτεdήδ.oμαι· κατατρώγω, 
κατα~ροχt)ίζω, διαρπάζω. 

ιιατ-έσκαμμαι, π!Χθ. πρχ. του κιιτιιοκάπτω. 
ιιατ-εσιιεύασμαι, πcιθ. πρχ. ,ου κιιτιιοκευάζω. 
ιιατ-ι:σιιεψά)Jην, μίσ. &όρ. cι' ,ου HιιτασHσπeω. 
κατ-έσκληκα, iμτδ. πρχ. του ΚCΙΤΙΙOHέίιίιω. 
κατ-έσπειρα, ιiόρ. cι' ,;ou κιιτcισπεlρω. 
κατ-έσιιι:ισα, ιiό". a.' 1:0U κιι ~ΙΙOπέ1'ιJω. 
καΕ' ,~τo, γ' έν. έπ. πcιθ. &0". 6' τοίι Ηιιτασενομαι. 
ιια έσΤjίΙι:ν, cιΙoλ. xcι! ίπ. γ' πλ1jθ . π!Χθ. :Χορ. cι' 

τo~ ΗΙΙ ' ημι. 
κατ-έΙΙταΙμαι, πcιθ. πρχ. ,;oiί κιιτιιστέίιίιω, 
κατ-ί:στειψα, ιiόρ. cι' ,;?U ΗιιτιιστεΙβω .· 
κατ-ι:στεώς, ίων. μτχ. ΠΡΧ. τ"ίϊ κιιiJ.lστημι • 

. κατ;έστην, &όρ. δ' τοίϊ κιι{Ηστημι' 'Κατέστησα 
σιό". <t. . 
κατ-cστήσαντο, γ' πλ 1jθ. μίσ. cio", ,οίϊ ΗΙΙ fJ.l σrημι. 
κατ-εστόρι:σα, ici". cι' ,ου Ηιιτιι-στορένννμι. 
Kατ-ι:στράφaτo, ίων. ιίντί .. ιιτ.οτριιμμέ"οι -ιJσCΙ1' , 

γ' πλ1jθ . πcιθ. ύπε ;..σ. τοίΙ Ηιιτιιστρέφω. 
κατ-έστρωσα, &όρ. cι' τοίϊ κιιτιιστρώ1'1fVμι. 
κα:.--έστυΥον, ιiόρ. 6' ,;ου κατασι:υΥέω. 
ιιατ-ι:τάκcτο, IJwp. γ' Αν. π<t.θ. πρτ. ,οίϊ ΗιιτιιτηΗω. 
κατ-ί:τηξα, «όρ. cι' ,;ου κιιτιιτήκω. 
ιιατ-cτρτβην, πcι8, «όρ. δ' του Ηιιτιιι:ρΙβω. 
κάτ-cυΥμα, 1:ό (HιιτΕVXOμαι)' πιiντoτε έν τφ πλ1jθ: 

ευχαΙ, ταξΙματα (<<τάματα»), προσευχαl11 χιιρ. διό τό 
κακόν τινος, Kατάρaι.- Ι ίν ~φ πλ1jθ., όναθήματα, 
αφιερώματα, δώρα. 

ιιατ-ι:uδύ fI -ε~ 'πΙρ: κατ' εUδεΤαν έμπρός. 
ιιατ-cuδύνω, μ'λ. -tί1'ώ' κ6μνω τι εύθύ, .τό φέρω 

εΙς εύθεΤαν γραμμήν, «Ισιώνω, Ισιάζω» 11 διευθύνω, 
όδηγώ, διοικώ. 

ιιατ-ι:uνάςω, μ.λ. -άοφ' βάλλω εΙς τήν κλΙνην 
νό κοιμηθι:\, όποκοιμΙζω, νανουρίζω διό \ ό κοιμηθι:\. 
- Πι:ιθ1jΤ., «πλαγιάζω» διό νό κοιμηθώ, κατακλΙνο
μαι, «πέφτω» νό κοιμηθώ 11 cιίoλ. γ ' πλ1jθ. ιioρ. cι' 
Xιιτεν1'ιισ-θrιι. . 

Ι(ατ-cυνάω, μ'λ. "'οω- βάλλω νό κοιμηθι:\, κοιμΙ
ζω, ιίι. τό Hιιτιru1'άζω (8 δλ.)·- Π!Χθ1jΤ., όποκοιμώμαι, 

ικατ-ι:υνήσαιμι, . Ε!ίΧ1:. «ορ. cι' τού Hιιι:ιru1'άω. 

ιSEZIKON· .tPXAIAZ ΕΔΔΙΙΝ. ΓΛΩZZH~ 

ιι:ατ-ε.,τρcηιςω, μ'λ. -tlOJ' ~λλω εΙς τόξιv, τα· 
κτοποιώ, διευθετώ. 
Kατ-ι:u-φημέω, μ'~' -ήσω' έγκωμιόζω, ~υμνώ, 

έπευφημώ, μεγαλοφωνως. 
Kατ-ευ-φρaίνω, μίλ. -ίί1'ώ' ίΠΙ1:11:. ήφfCll_' προ

ξενώ μεγάλην εύχαρΙστησιν. 
ιιατ-ε'!χή, ij' εύχή, προσευχή, cτ6ξιμο •• 'Εκ ,;οδ 
κατ-ευχομαι, μελ. -ςoμcιι' «π"θ: ε1ίχομαι tν8έρ

μως, προσεύχομαι θερμώς n όπεuδύνω (πρoσ)εuxήν 
π.:-ός τινα 11 απολ. κόμνω προσευχήν fι εύχήν, 2) 
εϋχομαι (Υ, προσεύχομαι) διό τό κακ6ν τινος, κατ
αρώμαι .- 11 καυχώμαι. 
κστ-cuωχcομαι, πcιθ1j~.· άκιιχοΟμαι, έορτ6ςω, ε6-

θυμώ, διασκεδάζω. 
κατ-έφαΥον, ίν xpijcrII ' dι~ ιi6p. Ρ' -τοδ _n_6I. 

(8 βλ.). . 
κατ-εφ-άλΙ0μαι, inoe.· πηδώ κάτω όπά τι, έφ

ορμώ 11 και:-επ-:iλμενοι;, μ,;χ. ιiπ. «ορ. δ'. 

ιι.ατ-έφ&Ιτο, Υ' έν. έπ. πcιθ. iop. δ' ~oσ _τσφ-θΙω. 
κατ-εφ-ίστcμαι, π!Χθ1jΤ . μ .. dt ίνδργ. ciop. δ' .. ατ

.πέστην, π!Χρ!Χκ. κατ · εφ · έστηκιι· έγεΙι;:ομαι έναντΙον 
τινός, έγείρομαι έκ νέου. 
κατ-έφυΥον, .χόρ. β ' του xιιτιιφ.ιίycσ. 

. KαΤ,-ί:x~τo, KQ:rExuVTo, γ' 'ν. xa:! πλη8. '1t_ 1I;<t.8. 
α.ι; ;:ι . 6 ί ?') καταχεω. 

ιιατ-έχω, μέλ. ιιιιfJ.έξω χcιΙ Hιιτcιoπoω' ιi6p. δ' 
Ηιιτέσχο1'. π" ι ητ. "arIoxefJ.o1' ι Ι μ,δ. κροτώ δυνα
τά, κρατώ όπίσω, κατακρατώ συγκρατώ U όναχαιτΙ
ζω, όνσκόπτω, σταματώ. - μ~σoν. παύω, σταματώ 
(έγώ ό ίδιος 11 κιιρ . συγκρατώ έμαυτόν).- • έχω εΙς 
τήν έξουσίαν μου, κατέχω, καταλαμ6άνω 11 κατοικώ 
11 λαμβάνω είς τήν κατοχή · ... μου, καταλαμ66νω ώς 
κατακτητής διό στρατοΟ. . 2) καλύπτω, έξαπλοϋ
μαι, περικυκλώνω U' ώcr. Χ!Χ! ώ~ μ'σ.: πe60ωπα χατ
έσχει:ο = έκάλυψε τό πρόσωπον Ι y.νιx~~, KρVπτω, 
διατηρώ τι κεκρυμμένον.- 111 ·ciμτιJ. 6ναχαιτΙζω, 
συγκρατώ, έμαυτόν 11 κρατώ έμαυτ6ν, σταμαΓώ, 
παύω, λήγω. 2) έρχομαι ' έκ τοΟ άνοικτοΟ πελά
γους είι; τήν όκτήν, προσορμΙζομαι, άγκυρο60λώ. 
3) πυμβαίνω, λαμ6άνω έκ6ασιν ,άποβαΙνω: W ΗΙΙ _ιι
σχήσει=Μ όπο6ι:\ καλώς, Μ λά6r:ι καλήν fK6aOIV. 
4) έπΙ φijμ1j;, ύπερισXιJw, έΠΙKρaτώ, λέγεται, φημο · 
λογεΤται 11 έπικρατώ, νικώ, κατισχύω.-ιν μιiσoν, κρα· 
τώ δι' έμαυτ6ν, καταχρώμαι, σφετερίζομαι . . 
κατ-ήΥαΥον, ιiόp. 6' του κιιτάΥω. 
ιιατ-ηΥΥέλην, πι:ιθ. «ό". δ' ,;οϊΙ Hιιτιιπιfίι1ω. 
καΤ-"Υι:μών,κατ-ηΥέομαιχλπ.·Ιων. αντΙ ιιαδΙΙΥ
κστ-ήνετο, γ' Ιν. πcιθ. πρτ . 1:0υ ΗιιτάΥω. 
KaT-rayopcw,. μ.λ. -ήοω (ΗιιrήΥοeοι;, κιιτιl + ΟΥΟ-

ρεύω)' όμιλώ έναντΙον τινός, «κατηγορώ», έγκαλώ. 
2) φέρω τι ώς κατηγορΙαν κατά τινcς, όποδίδω είς 
τινα κάποιαν ένοχήν.- Π!Χθητ . xCIrηyoe.iral τι"ο. 
=φέρετοΙ τι ώς κατηγορΙα κατά τινος, κατηγοΡ 'α 
τι -:; όποδίδεται εΤς τινα. 3> ιiπoλ. εΤμαι κοτΓι'(ο
ρος. έμφανίςομαι ώς ένάγων. 4) Υιι ·ιιχω;, σημαΙνω, 
ύποδεικνυω, ύποδηλώ, έμφαίνω, όπο5εικνύω. Ές; 
«~τoϋ τό , 

Kατ-ηyoρfα, 'ιι <_τηΥορ.ω)' 15,,;1 χcι! νΟν. 
κατ-ήΥΟΡOC;, δ (xarιl+dyoe.vm)· δ,.ι χcι! νiίν, ό 

καΓηγορών, ό ένάγων U προδότης, καταδότης. 
ιιατ-όκισμαι, ιςιχ.θ. ΠΡΧ .• OU ΚΙΙΤΙΙΙΗΙ ζω. 
ιιατ-ήκοος, 01' (χιιταΗονω)' ό μετό πρoσoxι'jς 

άκούων, ό προσεκτικός U ώ. ο!ία., ώτακοοστής, κα
τάσκοπος.- 11 ό όκούων (ύπακούων είς) τινα, εύ
πειθής, πειθήνιος 11 ώ; ο!1σ., ό ύπήκοος, ό ύποτακτι
κ6ς. - 111 ό δίδων άκρόασιν είς τί(να), ό παρέχων 
εύνοϊκόν σύς είς τήν παρόκλησΙν τινος. 

ιιατ-ήιιω, ίων. ci'I,! Ηιι-θ-ήΗω. 
ιιατ..ηΙ&ον, iό". δ' -,;ou Ηιιτέρχομιιι. 
ιιατ-Ι;'ιΨ, -rφo~, 'ιι' τό άνω πάτωμα οΙκΙας 11 

κλψαξ ( <<σκάλα.)' [ciyv. ίτιιμολ: IJtdt ,;ό πcιρ' Ήσυχ. 
cιiίιιψ" πέτ~α" δλ. ΙΙΙΥΙλιψ]. 
. ιιατ-ηλΙάχ3ην, ιιατηΙΙδΥιιν, πcιθ. «6ρ_ cι' χOl! β' 
,;oίi Ηιιταίιίιάσσω. 
ιιατ-ηΙΟΥέω, μΒλ . -ήσω (HΙΙΤιl + ίι6yo~, .ΗΟΥέω)· 

περιφρονώ, Κ<;Ηαφρονώ, . «",1ό πολύ λΙγο. λογαριά· 
ζω τινά, 

88 



ιιστι\lιι1οΥ- ιιστοιινΙ ... 

ιιστ-lιlΙΙOY" ~iι σuνoς.'tβo 'tτ)πο, w6 _njl800,,' 
'~ oι6'1:oiί 't6 

ιιστ-lι1lσις, '88f, 'Ιι (_nt1v8oot')" Kατό6aσις, 
KόθQδoς' 2) έπόνοδος, έπιστραρή • 

• 6τ-ιιιισι, Ιοιν. ιiV'l:! "ιi{J.·,/μoa. 
_τ-ιιιιc1ιιμiνoς, μ'l:χ. ποι8. πρχ. '1:06 "cι'ΠΙμUcu. 
• cιτ-ιιyσρl_Y, -ισμσl, ποι8. ιi6ρ. οι' χοιΙ πρχ. 'toiί 

_s--.ι'ζcu. 
• σT~ycyιιa, ιi6ρ. οι' '1:06 "cι~cιφ8Iφ. 
ιισΤ-ΙΙΥ8ρσ.ώδιιν, -ωμσι, ποι8. ιίόρ. (1.' χοιΙ πρχ. 

'1:0& __ "IJ.tcι,,6Φ. 
• στ-lινίiσσ~ ιi6ρ. (1.' 'l:oiί "CΙ'ΠIιιVcu. 
~poς iι ιιστ6οΡος, Ο", δOlρ. -άριο, ("cι~ά+ 

.,.cu)· 6 nρός τό κότω αΙωρούμενος, κρεμόμε
voς Ι έξαρτώμενος fκ τινος. 

ιιστ-ιιιιιlιω, μ.λ. -άαφ (Hcιsιl~nao,)' KαταπρaO-
νω, κατευνάζω.- Ιπ. τ' πλ'lj8. ποι8. Itρ'l:. "cι~πι6φ"0. 

• στ-ιι~μtνoς, μ'l:χ. ΠΡΧ. 'l:oiί "cι~cιeάOΜCΙΙ' 
.στ-ιιΡ'σω, β' lν. ΙΙορ. (1.' '1:00 H(1.~αIιίOμ4Ι, 
• στ-ιιρiτo, Υ' lν. Itp't. '1:00 _~CΙIιίOμ4Ι. 
.σΤ-ΙΙΡCμίςω, μaλ. -Ιαφ' ποιώ τίνα έντελως "'. 

ρεμον, Kα8ησuXόζω τινά τελεΙως, κατευνά{ω. 
.σΤ-ΙΙΡCφής, ., ("cιo:ιiHIέφcu)' 6 καλώς έστεΥα· 

σμένος, έπικρεμάμενος, θολωτός i διίφιιrιαι HCΙ~,/' 
e.φi,=σκιαζόμενον μέ δάφνας, ι':χον στέΥην άπό 
δόφνας U -ηI.φij π6ΔCΙ ~Iihι1'Ι = ι':χω τόν πόδα 
μου κεκαλυμμένον (ΙπΙ 'I:~' Πoιλλiδo, ΆθηνfL" τ~, 
6ποΙοι, 'Ij Ιcι8iι, ίχcίλuπ'l:. 'ι:όν π6δαι δι" τιίlν πτιιχ ιίιν 
't'lj', .Ι'ι:αι μ'l:φΡ. ίπΙ ποιν,l:ό, χοιθημΙνοιι 'ljcιόχoII, ιiντΙθ . 

'1:41 delHι" π6διι ~Ιihι1'Ι - κινΟΟμαι καΙ προχωρώ). 
2) μ.'Ι:" Υ.ν., έντελώς κεκαλυμμένος μέ τι, πλήρης 
όπό τι . 

• στ-ι'ιριις, .,(_sιl+deίie.r", '1:00 deCΙ(/lCJHCU)' πρaa· 
ηρμoaμένος, έξηρτυμένος, έφωδιοομένος, ήτοιμα
αμένος 11 ηι ' πλοΙων, έφωδιοομένος μέ κώπας. 

.στ-ιιριδμιιμΙνοι;, μ τχ. παι8. ΙΙ;ΡΧ. 'l:Oiί Ηιι~ιι(/ι{J.μcu· 
ιιστ-νΙιιον, ιi6p. 6' 'l:otl "tI".ee/ncu. 
ιισT-l)Ρτfσu,6' Ιν. μΙcι. ιioρ. οι' 'l:oίi ιcΙΙ"ΙΙI,,/ζ_, 
ιιστ-l\ρTισμσι, ποι8. πρχ. 'l:ou NΙΙ~ΙΙI"Ιζφ. 
ιιστ-iiστo, Ι.ιιιν .. ( Ιν. Itρt. '1:06 Nd{J.rJμoa. 
ιιcιτlιφcισ, ίων. -ι:Ιιι (-fll>, t, (NCΙτ,Iφή,)' τό κατε-

δόζειν τό 6λέμματα Η σκυθρωπ6Γης, λUπη, 8λΤψις, 
ό8υμΙα, συναίσθημα έντροπης. 

ιιστιιφΙω, μtλ. ·ήαφ· κατεδόζω τό δμματα ό
πό θλΤψιν iι έντροπήν, εΤμαι δθυμος. Έχ' 'l:oiί 
ιισ~, ., (κcι"ά+φιίo,1)' μέ τό 6λέμματα έ

cπραμμένα πρός τό κάτω, τ~θλιμμένoς, σκυ8ρω· 
πός, δθυμος D μτφρ. σκοτεινός, μαΟρος. 

'Eτv1" ι ιiyν. ίτιιμολ. · Xαι'l:ι:i. 'ι:ιναι, ax 'tOU Νάτφ
φιι.. (-δμματα)' xoι'l:' ιiλλOII;, 61'86'1:. Τσω" (Hcι"a + 
~. ιΙφ·, πρ6λ. ιΙφή, ιIφιiιo, ΙJΠφ (-συνάπτω, προσ-
όπτω). Έ, αι6'1:ου 'ι:ό , 

ιιστιιφών, -6"0,, 6 ,,,σηφή,)' ό προξενών θλΙ· 
ψιν Τι αlσχύνην. 

ιιστ-ιιχΙω, μ.λ. -ήαφ' ήχώ ΙσxυρCις, όντηχώ, 00-
ηχGJ.- 11 σαλπΙζι.ι τι εΙς τό ώτά τινος, τοΟ τό 6ά· 
ζω εΙς τό ώτα μέ τήν σόλΠΙΥΥα.- Παι8η'l:. λαμ6άνω 
πληροφορΙας περΙ τινος. 2) διδάσκω όπό στόμα
τος, διδόσκω διό ζώσης Ι διδάσκω τό στοιχεΤα της 
θρησκεΙας.- Παι8η-;., διδόσκομαι, μυΟΟμαι ιεlς τό 
στοιχετα αίιτό' i6ρ. οι' Ναηnihι", πρχ. HcιntX,IμoI. 

ιιστ-ιιχής, I~ (_n + "χο,)' δυνατό ήχών, ήχη-
ρός Ι όντηχ<ίιν, όπηχών. 

ιιστ-ήxaιιν, Π(1.8. ιί6ρ.οι' '1:00 κιι~ά)'φ. 
ιιάτ~'νoy, k ΙΙ6ρ. 15' του ΝCΙΤCΙiJ.1.6α"cu. 
ιιστ~.σl, ΙΙπρφ. tπ. ιi",ρ. 01 ' -;oiί κcι"cι{J.ιίJΠφ. 
ιtατ~ι:'ιιν, Ε6χ'Ι:. ΠOL'Ij'l:. ιioρ. 15' 'l:oi) κcιτcιτ/f},1μι. 
ιιστ-8Cμι:ν, 'π. ιiν-;Ι ΝCΙΤCΙ{J..Τ"cιι, ιiπpφ. ιioρ. 15' 

'l:ou _"cιτIihιμι' 'ν • • τ-"μ.atι 8πΙΧο οι' πλ'ljθ. ιioρ. 
15' τοίί κcι~cιτΙihιμι. 

κάτ-θcτι:, ιιάΤ-ΙεσαΥ, β' χαιΙ τ' πληθ. ιπ. ιi6ρ. δ' 
τοίί Na"lihιμι. 
κστ-&tμι:Iσ, 'π. οι' πλ 'ljQ. μια. ιioρ. β' 'l:OU κcιτcι' 

τίihιμι . 
ιιατ-θΕμενοι;, μ'l:χ. ίπ. μίσ. ιi.,ρ. β' 'l:oiί κcι"ιιτ/ihιμι. 
κάτ-8cο, ι!ιιιχ. ιiν-;Ι Νιιτά·f}oV, Προ",. μΙσ. · ΙΙορ . 6' 

το,", ιccιτcι~ι ihιμι. 

ιιστ-8Cσθιιν, Ιπ. Υ' πλη8. μία. 401'. δ' '1:011 "CΙ'ΠI· 
s/ihιμι. 

ItaT-iinTu, μίλ. ·ψω· 6λόπτω, κακοποιώ, φθεΙρω. 
ιιστ-ίασι, l' πληθ. τοίί κά~cι1'Ι (.lμι). 
ιιατ-ιάσι, Ιων. ιiντΙ HfJ{J.-aaCJI, Υ' πλ'lj8. 'ν. '1:00.,.{J.-

Ι,/μι. 
ιιατ-Ιδι:ίν, ιiπρφ. ιi.,ρ. 6' 'l:oiί Hcι800(l4cu • 
ιιστ-ΙδCσ8αl, ιiπpφ . μ'σ. ΙΙορ. 15' 'l:ou _800,ιι-. 
ιιστ-ίςω, Ιων. ιiηΙ κιι{J.-lζω • 
ιιστ-ίιιμι, Ιων. ιiν,Ι κcι{J.-{η1'Ι. 
ιιστ-ϊδύνω, Ιων. ιiντΙ ΝCΙΤ.1Ι8oV_. 
ιιατ-Ιιιετι:ΎU, ίων. ιίντί Hcιf}-IH."rfιι» • 
ιιατ-ϊlυu, μδλ. ·vacu (κcι"άH1tί,)' πληρQ 11-60" 

πηλοΟ (λάσπης). 
ιιατ-tμcν, έπ. ιiπpφ. τοί) κά".ιμι (.l1'Ι). 
ιιστ-mnάςομσl, ιιστ-ίpόu, ιιστ-fστιιμι, Ιιιιν. 4ντΙ 

ιισθ-ο 
ιιάτ-ισθl, ΙS' 'ν. llpOCI,l:. 'l:OU κά,,-oιΔCΙ, δλ. *κcιτ./δcu . 
ιιατ-ισΧΥafνωο κόμνω τι έντελώς lσχνόν, έξα

σθενΙζω, φθείρω . 
ιιατ-ισxυu, μΙλ. -vacu' κατα66λλω τινό διό της 

lσχυος, νικώ, ύπερισχύω (μ8Τ2. Υεν.).- 11 ιiμτ6. ι':ρ
χομαι εΙς πλήρη Ισχύ ν, εύρΙσκομαι έν άκμr,j. 
κατ-'σχω, ποιρ:iλλ. 'l:tίπo~ έν. 'l:oίi κcιτέXω' κρατώ 

όπΙσω, συYKρaτώ, όναχαιτΙζω (λοιτ. delinere).- μΙ
σον, κρατώ παρ' έμαυτΥ, ι':χω πλησΙον μου.- 11 
ι':χω εΙς τήν κατοχήν μου, κατέχω, καταλαμ6άνω, 
ΤΙ.- 11 όδηΥώ, διευ8ίινω, κατευ8ίινω, πρός τινα 
τόπον.- ιν ιiμ'l:6.: αέω, χα,,/αχ.ι Ιξ οvecι"ο;;=τό 
φώς κατέρχεται έπΙ τινος μέρους έκ τοΟ ούρανοΟ. 
κατ-ιώΥ, -ιoναcι, -ι6", μτχ. 'l:o!l Nιf~.ιμι (.lμι). 
ιιάτ-οδοι;, Ιων. ιίντΙ κιί{J.-ο&',. 
ιιάτ-οιδσ, ΠΡΧ. 'l:oίi *Ncιτ.Ιδcu. 
ιιατ-οιιιCω, μι λ, -ήαφ' οΙκώ fv τιν. τ6π~, διαμέ-

νω ι':ν τινι τόπ~. 2) ίπΙ π6λ.ω" διοικΟΟμαι, κυ· 
6ερνώμαι. 'Ες oι~τoϊ> 'ι:ό . 

ιιάτ-οΙιιιισις, ._" 'Ij (NCΙ"OIJUCU)' τό νό KαΤOΙK~ 
τις! ι':ν τινι τόΠΥ ιι διαμονή, κατοικΙα. . 

ΙΙ4tτ-οlκητίιριος, cι, ο" (ΚΙΙΤΟΙΗΙΦ)' τόπος κατόλ· 
ληλος-διό νό KaTOIKr,j τις έν αύτΥ n ,;ό 06/J. ιίι, οιίσ. 
xCIIsoIH,l"tJeaol' (ίνν. xιoe/ol'), 'ι:6-τόπος κατοικΙας, 
διαμονης. 

ιιατ-oιιdσ, fι ("cιτoικέφ), κατσικΙα, τόπος διαμο
νrις.- 11 άποικΙα, Τδρυσις άποικlας. 

ιιστ-olιdςω, μίλ. -ΙαΦ, ιin. -rcO' έΥκαθιστώ ι':ν 
ηνι τόΠΥ, στέλλω Τι φέρω καΙ τούς 6όλλω νό κατ
οικήσουν ι':ν τινι τόΠΥ ώς δποικοι, Ιδρύω άποικΙαν. 
..-Ποιθητ. έΥκαθΙσταμαι, τοποθετοΟμαι.- 11 άποικΙ, 
ζω μΙαν περιοχήν, έΥκαθιστώ όποΙκouς εΙς aUτήν, 
τήν κάμνω όποικΙαν.- Ποιθη-;., ίπΙ 'ι:6πων, πληροΟ
μαι άποικιών, άποικΙζομαι.- 11 έηανaφέρω εΙς τήν 
πατρΙδα, τόν κατοικΙζω έκεΤ έκ νέου, τόν όποκα
θιοτώ εΙς τήν πατρΙδα του. Έ, οιι}του '1:6 . 

ιι:aτ-cHΙΙισιc;, ·8CU., 'Ij (ΚCΙΤOΙN/ζω)' τό έγκαθιστδν 
κάπου κατοΙκους, ΤδΡUσις άnOΙKΙας, όποικισμός. 
ιιατ-οlκο-δομCω, μίλ. ·tJacu· οΙκοδομώ (κτΙζω) 

έπΙ τινος ij έν τινι τόπ~. 
ιιάτ-οιιιος, οΙ' (κα~ά+o1κo~)' ό οlκών, διαμένων, 

ι':ν τινι τόπω.- ώ; o~σ. ιJ ΝΙΙΤΟΙΚΟ" ιίι, χαιΙ ν6ν. 
ιιατ-οιιιτί:ίΡω (χαιΙ -fPω)O αΙσθάνομαι (ι':χω) ΠΟ· 

λUν οΤκτόν πρός τινα (διά τινα).- Ι 4μτδ. αΙσ8ό
νομαι ij δεικνύω συμπ68ειaν. 

ιιατ-oιιιτfςω, μίλ. ·/αφ, 4'1:'1:. -rάI' συμπονι;:, τινα 
(ώ, -;ό κcιτoικτε{Iω).- μ'σον, μa'l:dt ποι8. ΙΙορ. 01' ΚCΙΤ
q>Hrla{Jo'1'" λυΠΟύμαι, εύσπλαΥχνΙζομαι, έμα.ιτόν, 
θρηνώ. - • προκαλώ iι κινώ τόν οΤκτον. ΟΕ, αι~τoίi -;6 

ιtατ-ofιιτΙσΙC;, .• ~, 'Ιι (κcιτoι"τΙ~φ)' συμπάθεια, 
«συμπόνια-, ' οΤκτος. 

ιιατ-οιμώςω, μίλ. ·ώξOΜCΙΙ· θρηνώ, στενόζω. 
ιιάτ-οινοι;, ο" (HO"ci+o1",)· μεθυσμένος όπό 

κρασι. 
ιιστ-οΙσομσι, μaσ. μΙλ. '1:06 Ncι'ΠIφl(/φ. 
ιιaτ-οίχομαι, μίλ. -OInCJOμoa, ιiπoθ: ι':χω όntλ

θει κάτω 11 οΙ χατοιχ6μ."οι=ο1 fχοντες όπέλθει, 
ΟΙ τεθνεώτες, ΟΙ νεκροι. 
κατ-οιινΕω, μ'λ. ·ήαφ· όκνQ λίαν, όπό φό60ν 

διστάζω νό πράξω τι, φο6ΟΟμαι νό ... 



ιιστ-οκωιιι. 1ι (-~.X.), «η:. «ντΙ 1:011 , ".1'0%'1' 
τό κατέχειν τι, KτiΊσις, κατάσχεσις " lι!1τοil 1:6 
ιιστ-οιιώιιμος, ο" (Kcιτoιcω%'1)' κατεχόμενος, 

κρατούμενος ώς έγγύησις.- • δν δύναται νά κα· 
ταλ66ι;ι αΤσδημά τι ι'\ πό8ος, όλωτός 11 ό δυνόμε
νος ν6 Kαταληφδ~ ύπό δοΙμονος, μανιώδης ιι έπιρ-
ρεπής πρός τι. 
ιιστ-οΙισδcιfνω, μΙλ. -olaa""fa.· yλιστρQ καΙ 

πΙπτω κότω. Βλ. 41ια6«" •• 
ιιστ-611UΜΣΙ, πιιθΥι1:. μΙ1:ιΧ 'νΙΡΥ. ιτρχ. -61ω1cι 

("cιτά+6Ά,ινμι)' καταστρέφομαι, χόνομαι, έντελως. 
ιιστ-οΙ0Ιύςω, μΙλ. -"ξ.' όλολύζω, έκδόλλω όλο

λυγμούς. 
· ιιστ-οΙοφΟρομσι, ιiπoθ.· 6δύρομαι, δρηνCι, διό 

τινα. 

κστ-ομΙρΙω, μΙλ. ·,fIICD (ιccιτd-Γ6'μΡeΟi)' 6ρέχω 
έπΙ τινος, καταβρέχω τινά, χέω όμβρον έπΙ τινος.
ΠιιθΥΙ1:., καταβρέχομαι, πΙπτει βροχή έπάνω μου. 
11 εΤμαι κόθυγρος (καταμouσκευμένος) ώς άπό 
8ροχήν. 
ιιστ-όμνuμι χιιΙ -ύω. μίλ. -ομονμαι' ιi6ρ. 11· -ώ

μοοσ' όρκΙζομαι, aEc3aICι μεθ' όρκου. 2) μιιτ' 1111:. 
προσ., έπικαλοίίμαΙ τινα ώς μάρτυρα, όρκΙζομαι είς 
τό δνομά τινος. 3) μιτιΧ 'fav. πι-οσ. «παΙρνω» όρ
κον έναντΙον τινός, KατηγoρQ ένόρκως. 

ιιατ-ονΙνιιμι, μ;λ. -ο"';αω' ώφελώ, εΤμαι ώφέλι
μος, εΤμαι χοήσιμος. - μΙσον, έχω (λαμ3άνω) ώφέ, 
λειον εκ τινΟζ, άπολαύω. , 
κατ-6νομαι, χποθ: ψέγω, μέμφομαι, κατηγορώ 11 

υποτιμώ, καταφρονώ. 
ιιάτ-οξu1;ι -ειcι, -v (ιcστιif-4ξv,)' ίΠΙ1:IΙΤ. 4ΞV,' 

λ/αν όξύς, λιαν διαπεραστικός. 
ιιστ-;)ιrάςω, μΙλ. -άαω' άKOλOυθCι τι έκ τΟΟ 

πλη:::Ιον, δι "κω (βλ. cJπάζω). 
Kστ-όιrιν, ίπΙρ.=ιccιτ6πιo{Joε (β βλ . ) 
ιιατ-όnισk χιιΙ πr-ό <ρων. -δΕν (ιcσ τιi+8""ια{Joε,,), 

ίπΙρ . τόπου' όπΙαω, δπισθεν, εΙς τά νώτα.- υ ίrι:Ι 
χρ6',ου, μετά τοίίτα, άκολούθως, To(j λοιποίί. 

ιιστ-oιrΤEύω, μίλ. -αΦ (κατ6""τ"," κατασκοπεύω, 
παρατηρώ, έξετόζω. 
ιισ'Τ'-οηηίρ, -,eOi, δ <_~d+cJ""τ,fe)' ό κατοπτεύ

ων, ό κατάσκοπος, πρόσκοπος, σκοπιωρός_ 
ιιστ-όητιις, -ον, δ_~ΟΠι'ηe (δ βλ. ) 
Kάτ-oη:roς, -ο" <_MtI'ψομαι)' όροτός, δν δύ
νατ~ νά 1&.11 , .. ~ Υ-ν., δν δύναταΙ τις νά 
ΤδlJ κ τ ος τόΠOU, ο έντός όκτΤνος όρόσεως τό-
που . 

ιιστ-oιrτρfςω, μίλ. -Ι"., «1:Τ. -rφ· δεικνύω ώς 
έν κατόπτΡ4', άπεικον/ζω, παριστώ. Ι μί~oν, παρα
τηρώ έμαυτόν έν Kατόπτ~. 2)'ν τc'jl μ'σφ ώσ. 
όντονΟΚΛώ ώς έν Kατόπτ~. ΈΧ το; 
ιιάτ-οητρον, τό (κάΤΟο7Πο,)' 6,τι XII! ν6ν, καθρέ

πτης, λ~τ. speculum, Xllτάt τoiι, cipxlltOιI, χρ6νοιι, ίΙ; 
ίστι' βυιμίνοtl μι tiAAou. 

ΙΙCΙΤ-Oράω, ίων. iv't! Kα8-0eάΦ. 
ιισΤ-ΟΡΥδν'ςω, μέλ . ·Ια",· ποΙζω μouoικόν δρ-

Υανον. ' 
ΙΙ8τ-oρa6ω, μΙλ. -c»aCD' ιi6". 11· ιccιτ-ώe{Joφοα' 

στήνω δρθιον, όρθώνω, όνεΥε/ρω. 21 μτ<ρρ . ιiντίθ . 
1:$ αφά,ι,ιφ, τηρώ εΙς όρθΙαν στάσιν U διευθύνω 

. έπιτυχως, φέρω είς έπιτυχές τέρμα, έκτελω έπιτυ
χως υ ιiπ?λ., έχω τό δΙκαιον έν τινι ύποθέσει.
ΠιιθΥΙΤ . περαΙνομαι, διαπράττομαι, έπιτυχώς, έΠΙΤUγ
χόνω, εύτυχώ.- 11 ιΣμτδ •. εΤμaι έπιτυχής, προχωρώ 
κατά τρόπον ευτυχή, .εΤμαι cτυxηρόςι. Έ; σι~;?ίi τ~ 
ιιστ-όρδωμσ, -cιτo~, 1:6 (ιcατοe{Jo6ω)' τό 6ρ8ώς 

πραττόμενον Ι όρθή πρδξις. 2) έπιτυχΙα, έπιτυ-
χής έκ8οσι.ς. , 
ιιστ-ορουω, μίλ. -αφ' όρμώ πρός τό κότω. 
ιιστ-ορρωδέω, Ιων . ιιστσρρ-, μίλ. -tjοΦ' υπερ

βολικό φο/3οομοι, είμαι κατεπτοημένος.- 11 ιΣπολ. 
διατελώ έν φ6e4', φC'βοίίμαι. 

ιιστ-ορΙίσσω, ιΣττ. -ττω~ μίΑ. -ξω' μΗ. π~θ. σι' -0-

evχθtj"μιι,; μίλ. δ' -ορνχtjσομα,' σκ6πτω λάκκον 
καΙ )(Wvw έντό-;. 86πτω, ένταφιάζω, κρύπτω ύπό 
τήν '(ην, καλύπτω μέ χώμα. 

ιισΤ-1»ρχέ;)μσι, μίΑ. -tjαομαι, ιiπ?θ.· χορεύω έν 

1'11 

θριόμ64' υπεράνω τινός, χορεύω πρός χλευασμόν, 
λιιτ . insult4re U iVOΤIiiOav, συμπεριφέρομαι μετό περι
φρονήσεως, υβρΙζω, πρoa8όλλω.- 11 θέλγω, μα
γεύω, "οητεύω, διό τΟΟ χοροΟ. 
κστ-Οσσομαι, «ποθ. θεώμαι, θεc.ιρCι, παρατηρCι. 

'ιιστ-ότι, ίrι:Ιρ. !ων, «ντ! τ06 Χ-χωριομΙνω. ιc.o{Jo' 
8,τι. 
KaT-ouIσioς, ο" (_τcl+olί&:ιf)' ό όnό τήν yt'\v. 
ιιστ-οulόω, μίλ. -c»aCD <κατd+ο~I,f)' κόμνω νό ' 

σχηματισδι:\ ονιη (δλ: λ.), προκαλώ ούλήν, προκαλώ 
τό κλεΊσιμον της πληYiΊς καΙ τόν σχήματισμόν ού
λiΊς.- Πσιθ . , έπouλοΟμαι, θεραπεύομαι. 
ιιστ-ouρiω, μi!λ. -,f"OJ' oύρCι (CKOΤouρCι.) tnI τι-

νος, τό(ν) κατουρώ. , 
ιιστ-οuρίςω, μίλ. -Ιιι., 4τ1:. -rcβ' φέρω εΙς τ6ν 

λιμένα μέ οUριον δνεμον. - I1 «μ τδ. , πλέω μέ oCι· 
ριον άνεμον, φθόνω όσφaλής εΙς τόν λιμένο. 
KaT-OUpό ... , μΗ. __ φ=ιcατoνρ"ω (δ βλ.). 
κστ-οφρuόομσι (ιcατd+cJφρV.)· συστέλλω τός 

όφρϋς μου, συνoφρuoϋμαι, cκατσouφιόζωι 11 υπερη
φανεύομαι. 
κστ-οιή, -Ij (ιc.τ.xΦ)· τό κατέχειν στερεό, κρό

τη σι ς, συΥκρότησις. 2) τό κατέχεσδαι ύπό βεΟίί 
τινος. 

ιιστ-όιΙμος, _, ιiMxιμo;; τδπο. 1:0ίί ιcατoιcώxιμo,. 
ιιάτ-οχος, ο" (ιcατ.xω)· ό κρατών ατερεό (αφι'{

κτά), ό κότοχος (ώ. χσιΙ νίίν).- 11 π~θYIΤ ., ό κρα
τούμενος Ισχυρώς, ό κατεχόμενος, συΥκρατούμε· 
νος, ήττώμενος. 2) ό κατεχόμενος υπό δα/μο
νος, δεόπνευστος. 

ιιστ-ό.ιος, ο" (ιc.τd+8ΨΙi)' όρατ6ς, ό έν πλή-
ρει όψει, ό όπέναντι. 
ιιατ-όψομσι, ίν χρήσιl ώ. μίλλων 'ι:οΒ κα8-0ράω. 
ιιατ-τά, κστ-τάδΕ, δωρ. ιΣντί ιιστά τά, κστάτάδΕ. 
ιιστ-τάνίίσσν, ίπ. «ντ! ιcατ-cτά.vοα", Υ' Πλτιθ . 

«ο,:> . σι' oτcii ιcατατcιννco. . 
KaTriTcρoς, ιiττ . «'iιτΙ ~αααΙτ.ρo. (βλ. λ.). 
ιιάττυμα, ιισττύω, «ττ. ivtl ιcάoανμα, ιccιaaVw. 
κστ-τώ, δωσ. ά"τ, κστά του. 
ιι:ατ-u&ρfςω: ιισΤ-ιίιrEΡΙE, KaT-uniPTcρoς, ίων. 

ιiντί κα8-. 
ιιατ-υllνόω, !ων. «ντ! K.8-v"",,6w. 
ιιάτω, έπ!ρ. (ιcατά)' κάτω, πρός τό κότω (μιτ:Χ 

ρτιμ. χινΥισlιω. στιμσιντικων).- 11 κότω, ύποκά'τω, κά
τωθεν, «ντΙθ. τφ l1 .. νω. 2) οΙ xιiτω=oί έν τQ κάτω 
κόσμΥ, ΟΙ νεκρο' 11 ώσ. ΟΙ κατοικοίίντες τό παράλια 
ιi τάς πεδιόδας, ίν ιiντιθίσaι προ; τ?iι; κσι τ')ιY.?~ν ισι; 
τά μεσόγεια ιi τά υψώματα. 3) &"ω ιccιι χάτω 'Ι' 
ll"ω ιcάτω = ιδνω-κάτωι. - lυ με:OC γεν., υποκότω 
τινός, κάτωθέν τινος 11 κότω όπό τι(να).- συΥΚ;;. 

' ιc.τωτΙρω· fiItapB. ιccιτωτάτω. 
κστώ-ΥΕιος, Ο", «ττ. ιιστώΥΕωι;, co., Υιιν. -ω= 

ιc.τάyειo,. 
ιιάτωθΕ χαι.! πρό φων. -δΕν, έπ!? (χάτω)' έκ τών 

κότω ποός τό δνω.-, 11 κότω, ύποκότω. 
ιιάτ-ω8έω, μίλ. -ήοω' «όρ. σι' -έω3α' ώδώ πρός 

τά κότω, ρΙπτω κάτω. 
ιιδτω-ιιδρσ, ίπΙρ. (Χάτω+κάρσ)' μέ τήν κεφο

λήν πΡός τό κάτω, «κατακέφαλα., ιόρ80κέφαλα». 
ιισΤ-ΥΧl10σι «6ρ. σι' τοίί ιcατoικέω. 
ιιστ-ΥχισΙΕν, ' iIt. 'f' πληθ. πιιθ . «01"11' το6 κ.τ

ο,Χ/ζω. 
ιιστ-ω;.ιδδιος, α, ο" (_τά+ώμο,)' ό ριπτόμενος 

κάτω όπό τόν ώμον: ~Ιαιco, xσιτω.:ιά~ιo~ = δΙσκος 
ριπτόμενος άπό τόν ώμον, δηλ. άπό της χειρός 
ύψ:.ιμένης ύπέρ τόν ώμον κατά τήν στιγμήν της ' 
ρΙψεως τΟΟ δίσκου.-Η ό φερόμενος . έπl τών ώμων 
1ι έξηρτημ :νος έκ τών ώμων. 
ιιστ-ωμδ3όν, ίπ!ρ. <"_τιi+CΔμοS')· έκ τών ώμων, 

έκ τοίί ώμου, δΥΙλ. μέ όλον τόν 8ρaxΙoνα (φερό
μενον όπΙσω πρός τόν ώμον πΡός μεγαλυτέραν 
όρμήν), π.χ. έπί μσιΟΤΙΥώσεω, (ιτπων. 

ιιστ-ωμoCnσ, -Ij (ιcατόμννμι)' δρκος (fVOPKoς 
κοτόθεσις) έναντΙον τινός, ένορκος κατηγορΙο. 

κστω-νδιιιι, -Ij (ιcfiτφf-... c:ίιc0S') · εύτελές ένδυμα 
φέρον είς τό κότω μέρος διφδέρα,ν (ΗΧΟ$) πε
ριερραμμένην. 



· .. ιι:στωρσlςoμσι-ιι:c 

ιι:στ-ωρσιςoμaι, Ιιιιν. ciντΙ χα6ωeα'iζομα$. 
ιι:στ-ώρδωσσ, «61'. α' τoίi χατοefJoόω' ίν Φ κστ

ώρ&ωσσι, 6' 'ν. παθ. πρχ. 
ιι:στ-ώΡUΞ, -tιχος, δ, 'ιι (χατοevααω)' 6 χατοe

eVΥιd"ος, τ. Ι . 6 (κατα)κεχωομένος εΙς τήν γΓΊ,ν, 
6 «παραχωσμένος' εΙς τ6 χώμα.- 11 6 ύπό την 
γην, ό τε8αμμένος, ένταφιασμένος.- ιn ώ;; ο\ισ. 
ι) χατωevξ=δΡυγμα, λόκκος, κοίλωμα, σπήλαιον. 
κστώτατος, 'Ι' ο" (χάτω)' ό χαμηλότατος, ό 

KaTWTaToς. 
κατωτ6τω, 6Μρβ. 'πΙρ. , τoίi χάτω' εΙς τό KaTW' 

τατον μέρος. -
κατώτερος, σ, Ο", (Χάτω)' χαμηλότερος ~ έπί 

xp6vou, μεταγενέστερος, ύστερ~τεpoς, νεWτεΡος. 
Kατωτiρω, auyxp. έπΙρ. του χάτω' χαμηλότερα 

6πό ... , t:n!b κότω» όπό ... 
Kaτω-φσyaς, -ο;; 'ιι -α, δ (κάτωt.ΡίίΥeί"γ ό τρω. 

γων μέ τήν κεφαλήν κύπτουσαν διαρκώς (έσκυμ
μένη ν διαρκώς) πρός τά κότω (πρός τό έδαφος)!1 
άδηφόΥος 11 δνομοι πτηνου π~ρ' 'Ap~στoφ. 

κατω-φερ';ι;, ές (κάτω+φέeομα,)· ό φερqμενος 
πρός τά κότω, τ . Ι. 6 κεκλιμένος πρός τά κότω, 6 
fxwv κλΙσιν, (κατωφερής., «κατηφορικός», ιiντ~θ. 
τljl d"ωφaeής, 
ιι:ατ-ωχράω, μΗ. -ήαω (κατάtώχeος) κ~Ι κατω

χριάω' γίνομαι παρά πολύ wχρος, κότωχρος. 
ιιαUΆξαις, ιiντΙ καFFάξα,ς, 6' Ιν. ~~κτ. ιΙπ. ciop. ,,' 

τοl} κιllτάyννμι. 

κσύλΙνος, 'Ι' ο,,' ό KατεσKεuaσμένoς έκ καυλοο 
(καλόμης) 'ij ξύλου. 'Εκ του 
ΚΑ Υ λΟΊ, δ' στέλεχος (Ιπ ί δι!νaρων) , καλόμη 'ij 

Υενιχω;; σωληνοειδοϋς μορφης στέλε χος. 2) λαδή 
(ξΙφους) 11 στέλεχος δόρατος. κοντάρι. 
Έτvμ. : καv.l.ός: λ~xτ. caulis (c(>lis, cules κcιΙ cau

lus), λιθ. kάulas=όστοϋν «ίcι π. *qifulo-SJ. λετ:. kauls, 
πcιλ-πρωσ. οιίτ. kaulan, σoιν~κ? , kulyam (όσΤΟϋν), 
kulyιI (ρυόκιον). Βλ. εν λ. κοίΑος (*κοF,'ι'ος): λοιτ. 

c,,"vus, οδτινο;; Ιαπ. ~. εΙνοιι -Reva- : *ΙΙϊϊν- : ·Rev-. 
καύμσ, ·ατο" το (καΙω)' ή καlουσα θερμότης 

(όπω;; 'ιι τοl} 'lιHou), ό καύσων, ή ύπερ60λική ζέστη 
11 κανματος (ιiπoλ .)=μέσα εΙς τήν ζέστην.- 11 καυ
στικός πυρετός, θερμότης 6φειλομένη εΙς πυρετόν. 
Έ~ οιl1τοσ το 

KσUΜΙτfςω, μΟ .. -llIαJ (κα"μαγ Koταξηρalνω, t:KQ
ψαλΙζω», KατaκαΙω.- 11 ώ;; χοιΙ ΤΟ λοιτ. Aestuare, 
πυρέσow, ψήνόμαl όπό τόν nυρετόν. 

καυνδκης, -011, δ' Περσικόν fνδυμα (ε'νη λ'ει;;). 
ΚΑ ΥΜΟΊ, δ (κοιΙ καϋνος)ο κληρος. λαχνός

[καiί"o, (*xavc:ι·"o-, t παλ· σλcιu. kiίsl (κλήρος), ku
sitise (τρaOO κληρον»). 
Kσυσfα, Τι (καΙω)' όνομα σκιαδιου έλαφροΟ μέ 

πλατυν γϋρον, Τ,ό bItotov έχ~'I)σtμoπoΙoιιν οί M'XY.ε~6ν8;; 
πρό;; ιiπόκ:;οuσιν των χοιuστ~χων ιiκτΙνων τοί} Τιλίοu. 

καύσΙμος, ον (καίω) ' κατόλληλος πρός καϋσιν, 
εϋφλεκτος t:κaύσιμος». 

ιιαϋσις, -I/~, Τι (καίω)' τό καύσιμον, ή «καϋσις» 
ώ;; κοιΙ νl}ν λ'Υsτcι~ Ilό καύσων, ύπερδολική, φλΟΥε-
Ρό, θερμότης •• ~ OΙUtOU τό • 

ιιαuσόoμσι (xcιlίαι,), ΠCΙθ'l)τ: καΙομαι, φλέγομαι, 
εΤμαι cot φωnά πόνω» n εΤμαι ύπερ60λικά θερμός 
11 ύπo;ιιέρw όπό καύσωνα. 

κα.,στειρα, (καvc:ιτήe), θ'l)λ. 6πΙθ., Ivau ΙΙρςι. ίν 
χ.:n'Jιnι · φλέγoυσa, καυστική. 
κσυστήριον, 6λ. καvη7eιο". 
καύσω, μΑ).. τoίi καίω. 

καύσων, -_ο" δ (καίω)' ή KQrOUoa a'l)λ. μεγό
λη θερμότης, ή θερμότης τοΟ θέρους, τό θερινόν 
καΟμα 11 καυ.στικός, πνιγηρός, άνεμος. 

καυτ';ρ, -;;eo" δ (χοιί καιιστήρ, έκ τoίi καΙω)' ό 
καlων.- Ι =xaVn7eIo" (8 6λ). 

ιιaυτηριάςω, μΙλ. -άc:ιω ' xcιΙω atCι καvτηρlοv (βλ. 
λ . ) 11 μ-::ιιΡ· έν τφ ποιθΥιΤ.; Κ8Ηαvτηριαc:ιμέ"οι τη~ C:ΙιI,," 
είδησι,,=οΙ fχοντες συνεrδησιν 6aσανισμένην, a'l)λ. 
ούχl κa8aράν καΙ ύ 'V'ια (1) έκείνοι τών bnorwv ή 
nuνεrδησις πρέπει νό καυτηριασθι1). 'Εκ τοίί 

κσυτ';ριοτ, το (κα{ω)' σlδηρoς πεnυρaKτωμένoν 
KQrwv. ' 

,καύτlJς, -ov, δ (καlω)=καιmfρ (6λ. λ.). 
καύΤός, Χ!1ΤcX κ~ιϊσιν έκ 'tou καΙ αVτ6,. 
καυχάομαι, με). . -xήc:ιoμαι' πρκ. xexa6X,l,...', ct-

ποθ: καυχώμαι, μεγαλαυχώ, κομπορρημονώ (auyy. 
τψ αvχέω, eiίχομαι). -
καυχασαι, ciντ: Iιavx~, 6' 'ν. τοl} καvχάομcι. 
καύχη, 'fι=κανxησ,ς' τ6 νά καυχδταΙ τις, ή καύχη

σις, τό καύχημα.- [κανχ,,' xavxίic:ιfJoαI t λιθ. szau-
kίύ, szaίiktl (φωνόζω)' Ιοιπ. *Raugh- 'ij χαΙ .qhauR-). 
καύχημα, -ατος, τό (καvχάομαιγ τό νό καυχα-

TQr τις, ή καύχησις. 2) όντικεlμενον καυχήσεως. 
καυχ';μων, -ο"ος, δ, 'ιι (καvχάομαιγ πλήρης καυ· 

χήσεως, καυχηματΙας. ' 
καύχησις, -Ι/ως, Τι (καvχάομα,)' τό νά καυχδταl 

τις, κομπασμός. 
κaχάςω, μίλ. -άξω, "ωρ. - αξώ' γελώ δυνατά καΙ 

όμέτρως, καΥχόζω U γελώ σaΡKασΤΙKώς (μετCι ΠδΡΙ' 
φρον-ήσεω;;). 
Έτvμ. t 'ιι λ. πιθοινώτ. iσχ'l)μcιτισθ'l) κcιτ' δνομ'Χτο

·. ,o~Ιcιν, ώ;; χοιΙ το καΥχα.\άω, λιχτ . cachinnor, έκ τ01l 
Χ!1ΤcX τον Υίλω.οι auxv ,x έπ'Χ ·lιχλιχμε 7.ν ομένου χα-χα-χα 

(l1:ρ6λ. το σΥΙμιρ. χαχα"lζω)' ποιρ' ΊΙ:ιιιΧ,. κοιΙ ιiν'X~ ιπλ. 
κακχάζω t σcινσκp. kάkhatί, ιipμ. xaxankh (γελώ θο
ρυδωδCις), λοιτ . cachinno, cachinnus (γέλ!α), ποιλ
Υερμ. kichazzen, kachazzen, μεσ-Υερμ . kachzen, ιiyyλ
αα;ε. ceahhettan, λιθ . kίknόlί (γελδν θορυβωδώς), 
παλ-σλΙΧιι. chochotati (γελώ)' βλ . κα; : κ"κάζω. 
καχασμός, δ (καΥχάζω)' κογχασμός, γέλWς ήχη. 

ρός καΙ σαρκαστικός . 
κΙχ-ετ.:ιιρι:ία, fι (κακος + lταieος)" ή κακή έταl

ptra, κακός σι.νεταιρισμός, τό νά έχο τις κακούς 
συνεταίρους. 

καχ-';μι:ρος, ο" (κακο, + ι)ιdeα)' ό ζών κακάς 
ήμέρας. ό διερχόμενος «πονηράς ήμέρας» , άθλιος. 
καχλάςω, μελ. άαω, ιiνιx~ιπλ: έχ τι:;ίί χ.l.ι:iζω· χο· 

χλακίζω, παφλάζω (έπΙ του ijxou των ίιΥ"ων όταν 
~έoυν) 11 κοχλάζω. 
Έτvμ. t κοιτΟ: τον Ήσύχ. έπΙ του χύμcιτoς , «&ra" 

φeeόια"ο" 'πΙ' τού, κάχ.l."κας ψοφίί καΙ ';xiί»· Κ!1-
'ti τινcι; auvoιv'ijxouat 'ti: lιxr:, *ghela· (κροτώ. βομβώ), 
έλλ. κάχ.l."ξ, σοινσχρ . hrffduni-h (6ώλος χαλόζης), Ηλ . 
χά.l.ΙΧζα, ποιλ· Ύε~μ . hagal, . καχ.l.άζω.- Κοιτ'dλλοu; 
τοΧ , ιiνωτέ:;ω Μν ouvoιv'ijxouatv' κcι.' οι\ιτοΙΙ; σΙΙΎΎ. τιρ 
hrddafe -{όν.τηχώ, κλαγγόζω). Υοτθ. gretan (κλαίω). 
κάχΙηξ, ''1κος, δ' πετρόδιον (ί~Ιω~ του βιιθοίί nc;· 

τιxμoίi i) θ",λ}ι,σΥΙ.), cχαλrκι» 1I περιεκτιχω;; «XaArKla». 
[auyy. τφ ..χα.l.ιξ, λοιτ. calx, calcutus' ΙΙπ?κορ. (jr;oea
τικoίi τl.νο, -κάχ.ιο" πρ6λ. ποιλοΠΟΓΓ. hAgl, ποιλ-Υιρμ. 
hAgal). ' 
Kαx-oρμΙσfα, 'ιι (xcικος+ιJeμΙζω)' κακή, ότ.υχής, 

προσόρμισις, κακόν άγκυρο6όλιον. , 
KάXρUς, ·~oς, 'ιι = κάΥχevς' πεφρυγμένη κριθή 

(έ; -Υι ; κιχτισκιu<iΙ;;ιtο 'ιι χονδροαλεσμένη κριθή, τό 
άλφιτα). ' 

• Ετιιμ. t xCΊxev, (Ιοιπ. ·gh~ghru· (πι-βλ. xiyxeo~ 
( *gheI3ghro·j. ΑΙ λέ~εις οιυτχ ι φιxΙνOντCΙΙ μεμονωμένοιι. 
Κcιτ<i τινa;ς auyy. τψ μεσ-Υε:::μ. gru-z (κόκκος άμμου 
r, orTou), griez, ποιλ - Υερμ. grioz (κόκκος-άμμοl.J), πcιλ
ΠΟΓΓ. gribt (κόνις τάλκ), λιθ. grudas (σίτος). λιττ. 
grάnds (σίτος), π",λ-σλcι~. gruda (6ώλος γης), ίχ. ~. 
gher· (τριβω), ι3πω;; φιχΙνετοιι OΙUt'l) κοιΙ si. 't<i. λ. 
χέeμα, χέeαδος (6λ. λ. λ , ), λcιτ . hordeιmι, ποιλ-γaρμ. 
gersta, Ηλ. xerfJoή, αΤτινι. σχημοιτΙζοuν dλλYjν δμ<iacι. 

ιιδχ-ύπ-οπτος, ο,. (κακός+ϋποπτος)' ό ύποπτεύων 
τό κακόν, δ άεΙποτε ύποπτεύων, φιλύποπτος χοιτιΧ 
τ:;6πο'l χιxμεpπrι , μικpoπpεπfι . -
ΚΑ'φΑ, 'ιι (xcιΙ κάμψα)' κυτΙον, κοσέλλα, 8ήκη 

(λοιτ. capsa). 
Kiίω, iττ. ci'IΤΙ κα[ω (8 6λ.). , 
ΚΕ, χα;Ι προ φων. κεν, έπ, κοιΙ Ιιιιν. ciντΙ '''' &ιιιρ. 

κα· ό." κε, κ." 11" ιrιΡ'l)ντοι~ δμου ένΙοτι'"1:0 κ. ιΙνcιι 
π';"ι,ο τε έΥκλ ιτ . 

'Ετvμ.: δμ" θισσ., cipx., χuπρ. Xl/, , δμ. Χ.", aUJP., 
60ιωτ., οι!ολ. κα, "ωρ. Η4 βΙνcι~ μ6ριοι ollνo~ιύoντoι 
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Πιν δυνηος. Eux'l:., πρδλ. οοινοχρ. kbm (*qom) ... ποιλ

ολοιιι. ktί, ρωοο. -ko -ka (mn:-ko, mπe..ka=εlς έμέ), 
Ιοιπ. *qe ·qem *q4 *qίi. Τό μόρlo~ κε" !Χδl πlθ::ι;νω~ 
οημ . .χνά.λΟΎον πρό~ ,ijv •• οίί Τ~ω:, r;~θα.νω~.(ΎεΡJL' ~ohl). 

ιιeάςω' μSλ. -άιιοο' οιόρ. οι εκεαιια, επ. εκεασσα, 
ιdαιιoι κοι! Ηέαιιιισ' Ποιθη •. , ά.όρ. α' έκεάιι{}η", δπ. 
Hcάιι{}η" (Ηέω, κεΙοο)' σΧΙζι.ι, κόπτι.ι" έπΙ κεραυνοίί, 
συντρΙΒω, κατακερματΙζω 11 Ύιινικω;, διαχι.ιρίζι.ι, άπο· 
χωρΙζι.ι, διαιρώ διό Tf'\c; 6Ιας. 

'Enιμ., κεάζω, Ηε/ω' κέαe"ο" (πρβλ. ιικέπαe"ο")' 
.ι.κέα~Οi· πρβλ. σοινοχρ . ~asati (κόπτι.ι, πελεκώ, κρη
μνΙζι.ι), ~ast4-h (έσφαγμένος), λατ. castrQ (εύνουχΙ
ζω), (*C4strum' (μαχαΙριον)=~astr6m (έγχειρΙδιον), 
Ιρλ. cels (λόγχη) «*1i:.estl-), παλ·Ύερμ. houwan (κτυ
πώ, πλήττι.ι), λιθ. k6uju, k6uti (κτυπώ), παλ·σλαιι. 
koV4ti (σφυρηλατώ).- Κοιτ' ιlλλην έκδοχΥ;ν Ηεάζω 
χοι! Hiae"o" πρo'ίjλθ"ν έκ .ων *κσάζω, *Hciae"o" χατ' 
ά.νoμ~Ιωolν (πρβλ. H~έα"o" , κ~άoμαι). 

ιιέδρ, -βeOi, ,ό (λΙΧ'. cor)' ή καρδΙα Ι OιινΊjp. -Hiie 
(δ δλ.). 

ιιέας, μτχ •• οη tltt. ιioρ. ιχ' τοίί καΙω. 
ιιέασα, ιιέασσα, irt . .χόρ. α' ,ου κεάζοο: 
ιιέiίται, κέaτο, ίπ. )tIX! Ιων. Ύ' πληθ. ίν. χοιΙ προς. 

'ι:ου ΗεΊμαι. 
κέβλη 1) KEβλlι, -iι, οιινΤliτμ. ά.ντ! .οίί κεφαλή. 
KEβλή-πiίρlς (κεβλή + πiίρ)' πτηνόν τι μέ έρυ-

8ρόν Υι πυρρόν κεφαλήν. 
ΙΙΕΥχριαίoc;, σ, ο" (κέrχeΟi)' ό Ιχων μέγεθος 

~ σχήμα κέγχρου. . 
κeΥχρfτηc;, -ον, δ, θηλ. ~ίTlς, -ιιJοi, -11 (HIrxeOi)' 

ό δμοιος πρός κέγχρον 11 ό πλήρης μικρών σπόρων, 
δπως τό σύκον. 
ΙΙEyxρo~βόλoς,o" (Hirxeoi+PciHoo)' 6 oπεΙρwν, 

διασκορπΙζων, κέγχρον. 
ΚΕ'ΓΧΡΟΣ, δ κιχΙ -11. ώ~ κιχ! νίίν, (τ6 κεχρΙ», λοιος. 

milίum 11 ένιευθιν, πας μικρός σπόρος, κόκκος i ώσ. 
τό αύγό τών Ιχθύων. 

'Εινμ.: κιχ,' ιΧνομοΙωσιν ίχ .οίί Ιοιπ. *gher-ghr-o-s, 
αχημοιτισθεν.ο, )toι.' ιΧνοιδιπλ .• η~ ρ. gher- (τρΙβω, κο-

νιοποιώ) (πρβλ. λοι-ι:. granum: !ΙΧΠ. *gerax (τρΙΒω)' 
δλ. κιχ! λ. HdxeVi. 
ιιeΥχρώματα, -Φ'ν, .2 (HIrxeOi)' πράγματα τού 

μεγέθους κόκκων κέγχρου " όπαΙ έν τιj περιφερεΙc;ι 
τηqόσJ;ιιpoς, διά .ων δποΙων δ πολιιμιατij; ij~όν::ι;.c; 
νά ~ τόν ά.ντΙπα.λΟν τοιι χωρ!, νά έκθέτ'!l εΙ, χΙν
διινον ~ό ·π~ό .~ωπόν .οιι. 

KEδάννίiμι, μ'λ. κεllάαφ' ίπ. ιiόρ. ιχ' έκέιJαιιιια' 
πΙΧθ . ?;όρ. ιχ' έκειJάιιBη~' ποι.,ι •. ιΧv.Ι ιικειJά"ννμι' 
διαακορπΙζω, διασΠώ, θραύω εΙς τεμάχια. [δι' ί.υμ. 
βλ. σκεδάνννμι). 

κcδασ!lcίc;, μ.χ. π~θ. ιi~ρ. ιχ' .οίί κεllά"ννμι. 
KEδνΌC;, ή, Ο" (κήδος)' έπιμελής, προσεκτικός, 

συνετός, διακριτικ6ςllπιστός, άξιόπιστος.- ΙΙ πcιθη •• 
6 τυγχάνών επιμέλεΙας, έπιμεμελημένος, άγαπη
τός, αε6α~τός 11 ίπΙ ΠΡ::Ι;Υμχτων, πολύτιμας. 
'E~νμ.: HBιJ"oi ί; -η; ρ/ζη, κcιΙ .&: κήιJω, κή· 

&ομσι, HJjOOi, πρβλ. λΙΧ •• cedo (πρβλ. συπ. πΙΧλ-

Ιρλ. cet=άδεια) < *kezd- Τι μιiλλoν *kjezd-, πρβλ. 
zlI·,a. syazd- = σύρω ένώπιόν τινος, υποχωρώ). 
κέδρΙνος, ", ο" (HiιJeOi)' ό έκ κέδρου κοτε

σκευααμένος. 
ΚΕδρίς, -lιJoi, -11 ("IιJeOi)' 6 καρπός της κέδρου, 

ό κώνος κέδρου, κεδρόκοκκος U ώα. ράβδος έκ 
κέδρου. 

ΚΕΆΡΟΙ, fι' τ6 γνωστόν δένδρον, o~.ω μΙχρl 
χιχΙ σijμερον όνομαζόμιινον, λΙΧ •. cedrus.- 11 παν τό 
κατεσκευασμένον έκ ξύλου κέδρου Ι Kεδρlνη νε
κρικη θήκη, κιβώτιο\< έκ ξύλου_δένδρου. 
'Enιμ., πρβλ. λιθ. kadagys, πιχλ-πρωσ. kade

gi5. Έπιιιδή ιΧπο 'l:oiJ Όμ. fjIITj'O ,όλον .ij;; xιiδρoιι e
χρησιμΟΠΟΙΙΙ1:0 δlιk .ήν δημlΟΙΙΡΎΙιχν ιΧρωμιχ.ικων ι1νιχ

θυμιά.οιιιιν (πρδλ. 1:0 λιδιίνι), οιινijψά.ν .ινι, .ijv λ. πρό~ 
τόΠΙΧλ-ολlΧu. kaditl (κcmνΙζω, ότμΙζω), ~λλά λΙιχν 
ι1πlθιίνlll~ • Αλλ οι, . ι11ιιθΙΙ,*, 'πΙoη~, θιωρ06ν 'l:ijv λ_ 
,ημι1::χ't'. 

ιreδρωτός, Ι;, όν, (xI&eos)' 6 κατεσκευοσμέ
νος έκ κέδρου, Τι ό πεποικιλμένος μέ παρεμβε
βλημένα τεμάχια ξύλου κέδρου. 
κέεσδaι, Ιων. ιΧπρφ .• 0iJ κεΊμαι. 
ιιέΕται, ίων. τ' Ιν . • 06 "εΊμαι. 
ΚΕία, έπ. ιΧόρ. ιχ' 1:0U κεΙφ. 
KειάΜCνoc;, μτχ. ίπ. μ'σ. ιχορ. οι' το!! ΗαΙιιιι. 
ιιείαντeς, πληθ. μ.χ. ίπ. ιΧορ. οι' -ι:06 χαΙω. 
κείοται, KdδTo, έπ. τ' πληθ. βν. χιχΙ πρ-ι:. "toiJ . 

κείμαι. 

ΚΕϊδΕν, έπΙρ. Ιων. κιχ! ίπ. ι1ν,;Ι ΙΗεΊΒε" (8 βλ.) . 
ΚΕίθι, έπΙρ. Ιων. χα.Ι Βπ. ιΧnΙ ΙκεΊ-θι (11 βλ.). 
ΚΕΙ-ΜΑΙ, κειιιαι, κεΙ~αι, Ιιιιν. κέε~αι' Ύ' πληθ. 

"εΊ"1'αι, ί ων. κα.Ι ίπ. "έίί~αι, ίπ. χοι! κ.Ισ~αι, κ::ι;Ι 
Ιων. κέο"ται' οίι.ω Ύ' πληθ. πρ •. ΙΗει"ο, ίων. έκέσ
το, ίπ. κεΙίί~o, κέίί~o' lΙπο .. ΗΙφμαι, "έπ, Hlη1'aa, 
επ. κή~αι' ι;~χτ. κ.οΙμην· ι1πρφ. HεΊιι{Jαι, !ων. κέε
ιι{Jα,' μ.χ. ΗεΙμε"Οi' μίλ. ΗεΙαομα" /)ωρ' Hε,ιιliί
μα,'. 'Εν χρήΟβl ώ, π!Χθη •.• οίί τΙ{}ημι. 

Β::ι;οlχij οημ. εΤμαι έξηπλωμένος, «πλαγ!ασμένος», 
κεΤμαι, ευρΙσκομαι 11 κατάκειμαι κοιμώμαι. 2) κα
τάκειμαι όργός, όναπαύομαι, σχολάζω, όπραγμονώ 
11 ώο. παραμένω ~ΣUXoς, 6ναπαύομαι 11 κακο" κεΙ
μe"o" = κακόν κοιμώμενον, έν Kατεuνασμί;> διατε
λΟύν, ήσυχάζον. 3) Ιπ! πολλων οιινθηκω·" ώ; κοΙ
τομαι (κατάκειμαι) όσθενής, άρρωστος, άδύνατος 
καΙ έξηντλημένος άπά τό γηρατεΤα Ι κεΤμαι νεκρός, 
ώ~ .0 λιχτ. jacere Ι ίπΙ ΠΡΙΧΎμo:i.ων, όφανΙζομαι, ά
νατρέπομοι, κατάκεΙ j.:αι εΙς έρεΙπlα. 4) ίπΙ νικρoiί, 
κοτόκειμαι ά [αφος 11 ώ~. κεΤμαι παρημελημένος.
ΙΙ βπΙ τόπων, εΤμαι, ευρΙσκομαι, κεΤμαι. 2) έπΙ πριχ· 
γμιi.ων, ευρΙσκομαι Ιν τινι τόπ~ (ύποaηλοιιμ'νη;; .'ίj; 
/)lαρκιΙα~).=111 Ύβνικω;;, εΤμαι τοποθετημένος, ευρι
σκομαι είς τι μέρος.- ΙΥ εΤμαι άποτεθειμένος, 
εΤμαι . όποθηκευμένος· τα κείμε"σ=τά όποθέματο 
τό κατό . μέρος όποτεθειμέγα.- Υ εΤμαι ώρlσμέ · 
νος, ~ρόKειμαl 11 κεΊται ,,6μΟi=ό νόμος έχει τεθιj , 
υπάρχει Ο κ.I~αι ζημΙα=ή ποινή είναι κοθωρισμένη 
11 κ_Τται l1.εθλο" = τό 6ραβεΤον έχει KaθOριαθή, 
εΤναl ώρισμένον, Ιχει προταθη. 2) οιιχν. πιχρ' Όμ. 
~αiίια Β_ω" έ" ΥονΝΙΙΙ κεΊ~αι=αύτά τό πράγματα 
έξαρτώνταl όπό τους 8εoιJς 11 ΗεΊμαι 'Ι" τ,,,,= έξ-
αρτώμαι Ικ τινος. . 

'Enιμ. , κεΊμαι, Ύ' 'ν. ΗεΙτα,=οιχνοκρ. ~e'te, Z.ν~. 
s4ete (κοιτάζει, πλαγιάζει), πριϊλ. o::ι;ν~xp. ~ayate 
(εΤμαι έξηπλωμένος,), ς4Υa' (κοιμώμαι), εΙτα δμη~ . 
~πρφ. Ηειέμεν μ τχ. κεΙω" χ::ι;Ι κέων (=έπιθυμών νό 
κοιμηθι:\), ώσ. ώ-κεα"Οi (πρδλ. οα.νοκρ. a-~όΥόπa-h: , 
ΗΟΙΠΙ, ΗΟΊ~Οi, · λιχ,;. cunae' !ιχπ. ~ kei· (εΤμαι κατά
κεκλιμένος), πρβλ. μιι.ά προοφόμ. -m·iv .ιjI Ιλλ. κο,
μάω (=έξαπλώνομαι είς τήν κλΙνην, βάλλω τινό 
νό Koιμηθιj), ιX-YΎλ-σα.~. hoem4n (κοιμωμαι μετά 
τινος), Ύο.θ. h41ms (θέμ . *haίmί)=χι.ιρίον, πΙΧλ-ΠΟΓΓ. 
helmr (ποτρΙς), .χπλ-οιχΙ;. hόm, ιΧπλ. home, πΙΧλ· 
Ύβ~μ. ,heim (οΤκος, .πότρΙς), παλ-πρωσ. seimJns, λιθ. 
szeimy'na (οlκεΤαι), λιτ.. s6ime (οΙκείοι, οίκογέ
νεια), πcιλ - ολΙΧιι. semiJ4 (δούλοι).- ΚιχΙ μ8ΤCι .ου 
προσψόμ. -Υ- πρδλ. οιχνσΚΡό ~eY4-h (όγαπητός, προσ
φιλής), ςίνδ-h, (εϋνους, καλός, • χρήσιμος), λιχος. cl
vis=oox. ceus' (ηολΙτης), πιχλ-ιρλ. Ci4 (*kel-yo-)
αύζυγος, Ύοτθ. heίW4-frόυj& (=δεσπότης), iπλ
O!X~ . hiw-cund (υπηρέτης), παλ. -Υιρμ. hiwo (σύζυ
γος), λs~τ . SiW4 (γυνή) ' βλ. XIX! κώμη. 

KEίΜCΊν, ~ωp . ~',τί ΙκεΙμη", πρ-ι: . • oίi κεΊμαι. 
ΚΕιμήλιον, τ? (κεΊμαι) ' παν τό τεθειμένον κατό 

μέρος ώς πολύτιμον, τιμαλφές ιι πατρQa (πατρογο
νικά) όντικεΙμενο όξΙος.- [-iι ιiχ .οil χειμα' '1:υμολ. 
IIav γίνε.ιχl /)sχτij ύπό πά.ντων.) 

ΚΕίμην, έπιχ. ΠΡ'. tOU κείμαι. 
ΚΕίνoc;, κε["η, κεϊ"ο, Ιων. κιχ! ποιη'l:. ciν'l:Ι ,,"τ-

1'0i' ώ; κιχΙ νϋψ /)0 •• θηλ •. Η.Ι"" ώ~ δοτ\χοφ. 'πΙρ.
κατ' αύτόν (έκεΤνον) τ6Υ τρόπον, η έπ' έκεινης 
της όδού. 

κeινός, ιf, 6", !ιιιν. χοιΙ ποιη •• ιiν.1 x~· δδειος. 
ΚΕΙνω4ί, !πΙρ. !ων. cϊ"ν.ι eχεl"ωi' κατ' έκεΙνον 

(κατ ' aύτόν) τόΥ τρόπον. 



IΙ" Kείoς-ιιειιρi4paloς 

Κείος. δ (1Ιέ~)' έκ Κέας, δνθρωπος έκ της 
νι'ισου Κέας (χοιν. «Τζειδςι) Κ<;ιτb'd>μενος βλ. Χίο,. 

ιιεΙρασΙσι, ιiπρφ. μ'α. ιioρ • . ~~ 'τοίΙ Hc/eoo. 
ιιειΡίσ, "ij (Hcleco)" έπΙδεσμος, κύλινδρος, «φα. 

σκ!6 η 'v τql πλΥιθ. τό «oό6avo) μέ τ6 όπαΤα περι
τυλΙσσουσι τούς νεκρούς. - U σχοινΙον Τι Ιμός Τι 
σακκόπανον Ti"\c; κλ/νης (<<τών στριπόδωνι κλ/νης).
["ij ix τοίΙ H8/eOO iτυμολ. ιiμφΙιloλo,· σΧΟ1:. i1:υμολ.· 
ποιρ' ·Βα. ΥρΟΙφιτοιι H'Ifl1aa χαιΙ H'Ifl8iaa' μΥιπω, αυΥΥ. 
1:t H7fe ι]. 

ιιειρilloς, δ, ι1ν1:Ι H"flvlo, (6 βλ.)' ιI1HvΦY. 
ΚΕΓΡΩ, μaλ. H8flci, ίων. H8elQJ, ίπ. HέeaQJ· ιlόρ. 

a' ΙH8Ι~, iIτ. IΗ8ρασ.- Μίοον, μίλ. ΗΒρο;;μαι.
Ποιθη'1;., 4όρ. οι' IHέρlhι~· ιiόp. ιι' IHσρ,,~· πρχ. Ηέ
-ρμα.. Ψολιδ/ζω, περικόπτω, ~ κουρεύω.- Jliaov, 
κουρεύω τό μαλλιό μου Τι 6όλλω νό μοΟ τό κό
ψουν .- Π!:Itθη1: H8Hdfl6aa 'l"ά~ H8φα1CΊ~νό εΤναι 
KOυΡΕUμένoι. 2) όποκόπτω, όποτέμνω, δρέπω 
τι,-. 11 έρημώνω, λεηλατώ, χώρον, χυρ. τΥιν""'" 
~eο'l"ομώ, τήν κουρεύω όπό τ6 δένδρο της. 2) όπο· 
K6mCJ, καταστρέφω, κατα6ρσχθΙζω, κατονολ/σκω. 

'Εννμ. ι ix ~ H8e', Hafl-, Τι μdλλον tIH8e-, VHafl-, \ 
πριlλ. ιiρχ. οχαινlJ. sker., ιiπλ-~oι~. κ'ΓΔη, π!:ltλ-Υι;;μ. 
sklru, schere, sheAr· πριlλ. Ηέfl-μα, Hoe-IA6" HOVe-d, 
Ηοίίιι-ος, Η8e-a,ζω' ώα. σοινσχρ. 5' ΑΓ, slri-{lιImi (= 
λοιτ. dlrumρo, IΔedo), ιί-Γl (=λeι1:. glAdiu5), kΔr-t.
rl, λοιτ. cur-lu5. 1.Ο1:θ. halr-us (μ6χαιρο)' βλ. xoιl 
Ηέe--r:Ομα~. 

ιιεlς} 4ν1:Ι tor- Ηaί 8Ι~ xoιtdι xρ&o~ν. 
ιιείσε, intρ. Ιων. xcιιΙ in. 4ντΙ τoίi IΗ8ία •• 
ιιεισεϋμσι, lJωρ. μίλ. 1:0!) Η8ίμαι . 
ιιείσο, ιιεΙol .. , ΙΙ' χσιΙ Υ' Ιν. Προα1:. 1:06 Η8Τμα •• 
ιιεΙσομσι, ;lίλ. τoίl Η8Τμα,. 
ιιεΙ .. (Α)' σχ/ζω, κ6πτω, ρι~ιx6, 1:6.0; τoίl Η_ζ. 

(6 βλ.). . 
ιιεΙ .. (8), m. 'φΙ'CLW6ιι τ06 Η8ίμαι' αlσθόνομαι ύ

πνηλΙαν, θέλω νό κοιμηθώ Ι β;; H«Ι~ = όπi"\λδε 
«ψ6:ρ!ος γίό Οπνοι . 

ιιειι6δ';σομαι, έπ. π!:ltθ. μίλι 1:0C H7f_. 
ιιειι6δ';σω, έπ. μελ. του χάζω. 
ιιcιισδμσι, lJωρ. ιiντί ΗέΗααμα, (~ βλ.). 
ιιειιάδοντο, Υ' πλΥιθ. iIt. μίο. ιiop_ δ' τoίl χιίζοο. 
• EWIA': π~6λ. Ήαυχ ciHIIH7fιJεI' V3JεH8XOJetjH8,'" 

π~6λ. HIIHOtcJQw (=λαφυΡΟΥωΥών), HΙΙHCΙ~ήαω ( = θό 
όπογυμνώσω), πρ6λ . Ήσυχ. «HΙΙHαδijααι' βλάψΩ" 
_κώσα" o-r:ceijoa,~, C&nOHOtUOJ' &oIJ.n~QJ" · βλ. 
Hήδω.-Tιi λιΣτ. (ιιC:Ιo, cedo ιιΙνσιι ιi:ιχ.τoι· υπό τινων 
όμω~ θ.ω~!ετσιι 01)Π. τφ λοιτ. C4IAmilΔs (συμφοΡό, 
6λ66η) ,π;:.6λ . Ή:ιυχ. «κάδαμο,' -r:Vφl6,' Zcιλαμ(,ιιoι,.. 

ιιειιaδών, μ:χ. &Π. ιioρ . 6' τοϋ χάζω. 
ιιειισΙuμμcνος, μτχ . ποιθ. ΠΡΧ. τοίί καλνπτι:ιο. · 
ιιειιάΙυητο, aJt. · Υ' Ιν . . π!Jtθ. ()πιρσ. τoίi HOtlVn-r:aJ. 
ιι~ιι6μo~, ίπ. ιiνaιδι~λ. ιiόρ. ΙΙ' 1:06 Hάμ~ω.-Ίπoτ. 

ΗΒΗαμω, Υ πλ,.e. Η8Ηαμωα •• 
ιιειιάρδσι, ιiπρφ. πσι8. ΠΡΧ. 1:0ϋ ΗιιΙ(}ω. 
ιιειισρμένος, μτχ. πσιθ. ΠΡΧ. τοϋ HcleaJ. 
ιιcιισσμσι, lJωρ. ιιcιισδμσι, ποι8. ΠΡΧ. (μιτ& οημ. 

iv.) του Ηα(ννμα, (11 βλ. ). 
'Εννμ.ι μτ;( . H8Hα~μέ~0~ (ΠινlJ.), Κ8HCΙαμi~0, (Όμ. 

Ιλ.), 6πιρο. IHIIHdtI/A'l-r ( -= διακρΙνομαι, δ:αhρέπωι, 
πρΙSλ. Ιλλ. Kdo-r:ωe (βλ. λ.) χυρ. = ό λόμπων, ό δια
πρεπής (πριlλ. II01v-kVH'" χσιτ' ιiνOμ"ΙωOIν ax του 
ΙΙολν-1cWc,,,-ό λ/αν οτιλπνός), Kά~μo" χοιν . itt. 
Kάααμo~, Ka~μZ'10~, Kaαμίλo~, Καααά~~eα Kao-r:,
d~c'ea' πρδλ ώ~. οσινοχρ. ΠΡΧ. ςaς4dύh, μτχ. ςaCΔ

dιna-h (διαπρέπω), λσιτ. camenAe (·c4d· smenΔe =
θε6τητες τΟν πηγών, νύμφαι), 9αll' c4dr (Ισχυρός), 
gauI. cAddos (δγιος)' δλ. Ηα(ννμα •• 

ιιέιισυμσι, ποιθ. πρχ. τoίl _/ω. 
ιιειισύχιιμσι, πρχ. 'l:oίl ΗαVΧάΟμαι. 
ιιειι69ιιώς, μτχ. iIt. πρχ. του Hdn-r:σo. 
·Εννμ., πρδλ. Ήουχ. «HέH,Iφa' riIJ."',IHc.· ΠΡΧ. Ηέ

""φα , iv. HanVι:ιo - Ηιίπτω (πρ6λ. ΊΙ(1)Χ . cI)'Hdn-r:8" 
IH:ιt~ci", ώο. πριlλ. Ίλ. Χ. 467 άπό ~έ ψvxiι~ 'Ηάπνα
."'., ΌΙJ. Ι 468 1'8_",,6_ (-έκπνέοντα τόν δυμ6ν)' 
n. μΙ iν λ ......... ' . 

ιιειιείνωμσι, Ιων. ποιθ. πρχ. τοϋ H8-rM. 
ιιειιεύ&ει, Υ' 'ν. ίπ. flnaρo. 1:0U Hή{Joω. 

. ιιέιιΙσυμσι, ποιθ. πρχ. τ06 κλα(ω. 
KCIιlcaTaI, Ιων. Υ' πληθ. 'ι:ου ΗέΗ1,1μα" πρχ. 1:08 

Ηα1έω. 
ιιcιιΙcιμσι 11 .. μαι, πα8. πρχ. τoίl Hlc(aJ. 
ιι~ιιlείσoμαι, π~θητ . τ.τελ. μιiλ. τοϋ Η18Ι .. 
ιιειιΙεμμσι, πσιθηt. πρχ. τοίί Ηλέπτω. 
IιcKlcTo, Υ' Ιν. ίπ. ιioρ. 15' τοίι Ηέ10μα,. 
ιιειιΙ';6το, ίων. χσιΙ in. ι1ντΙ IΗέΗ1"πο, τ' ltλη8. 

πσιθ. ()πε;;σ. του Ηα1έι:ιο. 

ιιέιιΙΙΙΥσ, μτχ. H8κl,1y~ (πρχ. 1:0U Ηλάfω), ί~ ή, 
ίOX'ηl1aιτΙcΙΙτι μτχ. βν. H8Hl""0~-r:c~, ιΙΙο.ι ie iV.HCHltjγι:ιo. 

ιιέιιΙιιιισ, π~x: τοΙί Ηαλέι:ιο. 
ιιέιιΙιιμσι, πι:ιιθ. πρχ. τoίl HαUΦ· Ε1ίχτ . H8H1nIA,,-r, 

-;;0, -;;-r:o' ιiπpφ. HIIH1ijo6a.· μ1:Χ . HΙΙH1,1μho~: 
ιιέιιΙιιιμσι, itt. πι:ιιθ. πρχ. τ06 ""8/ω, H1nco. 
ιιειιΙ';σομσι, πσιθ. τιτιλ. μΙλ. τοίί Ηα1έι:ιο. 
ιιειιΙΙ6τσι, Ιων. χοιΙ ίπ. ιlν1:Ι H.x1,-rl'cιa, Υ' πληθ . 

πι:ιιθ . πρκ. τ')υ Hlί~ω. 
ιιέιιλΙμσι, πσιθ. πρχ. τοίΙ HlltHlJ. 
ιιcκΙϊτο, Υ' Αν. έπ. πσιθ. ()Itlρd. τ06 Hll~ω. 
ιιεκ16μενος, μτχ. ΠοιτιΤ. ιi')p. 6' του ΗέΙ0'ια,· κε-

λεύων, διατόσσων, παρορμών, τινα (μ.tιi ~,,;.) 11 iλλiι. 
χοιΙ μετ~ σι!τ: καλών τινα εΙς 6aήθειαν (βλ . Ηέ10μα,). 

ιιέιιΙοφσ, ίνεΡΥ. πρχ. του H,un-r:OJ. 
ιιέιι1ϋ1ι, Οροατ. ίπιχ. ιiνι:ιιlJιπλ. 401'. β' τ06 κl1iω. 
ιιειιluσμeνoς, μ1:Χ. ποιθ. πρχ. τοίι Η1νζι:ιο. 
_C.,liiTc, ιι' πληθ. Προατ. ποιητ. ιioρ. δ' τ06 H11iω. 
ιιέιιμιιιισ, πr-χ. τοίΙ HΙΙμ~ι:ιo. 
ιιειιιιιιώς, Υιν. -ano, fι -6-r:o" μτχ. k. iveρy. Iτr-x. 

τοϋ κάμ~ω. 
ιιέιινσισμσι, ποι8. πρχ. τ06 ΗΝΙ •• 
ιιέιιομμσι, π::ιtθ. πρχ. τ06 H6n-r:OJ. 
ιιειιoνιαμeνoς, μτχ. ποιθ. πρχ. τoίl HO~ΙΙΙ •• 
ιιειιονϊμένος, μτχ. πσι8. ΠΡΧ. τoίl ΗΟ"(Ι:ΙΟ. 
ιιι:ιι6νίΤΟ, Υ' Ιν. in. 6π.ρο. 1:06 HO~/Ι:ΙO. 
ιιεκοηώιο, Jltx. πρχ. τ06 H6mω. 
ιιειι6ριιμσι, Ιων. ιiν1:Ι Κ8Η6e8αμαι, πσιθ. πΙ' .. 1:0υ 

Hoei~~ijIA" 
ιιειιοριιώιο, ·6-r:o" μτχ. ίπ. χοιΙ Ιων. ΠΡΧ. (μετ:" 

It!JteTjt. σΤιμ . ) τ')ϋ HOel~1IVIAI· τούτου δ lJυΤχ. Η8κοe"ό~ε. 
ιιcιιορu&μcνος, Ιων; χσιΙ ίπ, ιiντΙ Η8ΗΟf/ναμi~ος, 

μτχ. π!Jtθ. ΠΙ:-Χ. τοίΙ Ηορνααω. 
ιιειιoτιιώc;, Υιν. -6-r:o" Jltx.in.iveρy. πρχ. τ06 Ηο'l"έω. 

. ιιειιράσντσι, ιιειιράσντο, Υ· 'ν. iπ. ποι8. πρχ. χσιΙ 
δπερσ. :')u Hρα/~ω, HeaaI~ι:ιo. 

ιιέιιραΥσ, πρχ. (μιτdι σημ. iv.) τ06 Hf/dfι:ιo. 'B~ «!ί-
1:oij τό \ Ι 

κcιιρσΥμσ, -σ-r:ό",...1:δ'(Ηedfω)· κρουΥι'!, «τσ/ρισμαι. 
ιιειιρayμ6ιo, δ=ΗέΗeaΥμα (8 βλ.). 
ιιειιράιιτικ, -ον, δ (Hf/dfOJ)" ό Kpαuγόζων, ό 

«κρόχτηζΙ. 
ιιέιιραμσι, πι:ιιθ. πρχ. τ06 H8ed"""IAa. 
ιιειιραξι-δάμcιc;, -a-r-r:o" δ (HέHeσya + δαμdoo)' ό 

-φωνακλάς), ό κοτανικών πόντας μέ τόc; φc..ιν6ς 
του (It!Jt / 'Αμο\οφ. ίπΙθ. 1:0U Κλέωνο,). 

ιι~ιιράξoμσι, τετβλ.μ,λ. (μιτιi ίν'ΡΥ. οημ.) 1:01) Ηf/dζι:ιο. 
Iι~KP!lX8I, 1I~~~τ. ;oίi ~έHρίiyα, πρχ. 1:06 Kfldfoo. 
ιιεKΡΙY~, .. ο:ρσιΧ. δ 1:0υ Hfl(ζω. 
ιιειι,:.ι:ιενος, μτχ. π«8. πρχ. τ08 Hel_. 
Κειιροηίδσι, -ώ~, οΙ· ΟΙ όιι6γονοl τοΟ KtJcρonoς 

τ . ε. οί 'Αθηναίοι. ' 
Κεκρόηιοιο, α, o~ (ΚέΗflΟΨ)' δ εις τ6ν Κέκροπα 

όνάΥων ιήν καταΥωΥήν του (1:. Ι. ΆδηναΤος)· Κ .. 
Η(!οπία (yij>, -Ιι=ή Άπική Ι οΙ K8Hfl6n.o. - ΟΙ 'Α
θηναίοι. 

Κειιροη!ιο" -/δα" ιiνώμ. θ-ηλ. 'τ08 lC8Hf6ιr •• ,. 
ΙΙ~KΡOToμενoς, lJωρ. μτχ. πσιθ. ΠΡΧ. 1:06 ιceon.. 
Κειιροψ, ;ΟΠΟ" δ' μυθικός 6aσιλεύς τG:ιν ΆδηνCίtν. 
ιιειιρ,;,μμενος, μτχ. ,ποιθ. πρχ. ,;06 φ_. 

ιιεΙΙΡUφ61oς, δ (Hevn-r:OJ)" ΥυναικεΤος κεφαλδδε-' 
σμος, δικτυωτός, διό νό σuYΚΡOTt,j τήν κ6μήν (λι:ιιτ. 
reIIcuIum).- • ή κοιλΙα, τ6 κοΙλωμα κυνηγεTlΚοΟ 
δικτύου.- 111 ό ηρός τ6 μέτωπον lμtις τοΟ χαλινοΟ 
Τππου. 

• Ερμ. ι t7jv ix 1:0U l"νlΠ8 KσιρoιyCΊΙyfιν lIiν Νχ-



• , ncivt~ οΙ νadltlPO\, χor.Ιτο\ θιιιιροααl tiaιIIιtIιν τ1ιν 
6φ' o!or.aISfjItOtl ouve'ijxIι, ίπΙ~ριια\ν τoίi HeVZΠW ίπΙ 
oς9j, λ. -eVφιι1oι' !')π' l1λλlιιν αuνlσχaτΙαθη, οiiχΙ ίν
'tIλ~ ιτa\Qt\xlil" xor.Ι προ, το "οevφή' χιιτ' άλλoυ~ 
ιςρ6Q�τor., ιτaρΙ μ8τor.θ'αιως; φθόπων δχ των λ8~Eων 

·Mfll"VΙ (-",6Hιr XeOHVi, ~ηλ. νημα, κλωστή) + 
φd10ι;. "ν λlΙπουαl χιιΙ οΙ θ.ωpoiίντι~ τΤιν λ"ιν ιiαιιι· 
oς,xfj, προιλι6αιlll(;. 

KCιφύφoTσI, Υ' πλ"l8. Ιιιιν. χor.Ι ίπ. πor.θ. πρχ. τοα 
"Ρπτοο. 
κΙ_τιι"" πρχ. τοα χτΙομαι' ιiπpφ. χι"τησiJ.ΑΙ. 
_C_ ...... , 'π. τ' πλ"lθ. !')ποτ. ιiνιιδιπλ. ci.op. δ' τoίi 

"ι(ιiJ.φ, 
Kc_61ισpat, πor.8, πρχ. τοΟ Hv1{"lw. 
κΙ_., πρχ. -ςο\} χV,πτω. 
κcΙδδcιv6ς, Ι), cho, ~ωp. KClaIcvv6c;, d, ό" (Ηέ-

1σ1oι;) , 6 προξενών κέλαδον, ήχηρός, θορυ&:ιδης, 
ταραχώδης. 

ιιcλδδΙω, μιλ. ·ι)σω χιιΙ -ήσομαι' Ιπ. ιi6ρ. or.' "ε-
1άδησα (Ηέ1αlο,)' ήχώ, θορυβώ, ώ~ το δpμ"lτlxω~ 
~80ν &~ωρ. 2) έκβόλλω κραυΥήν, φωνόζω, κραυ
Υόζω ήxηρQς.- 11 μτδ. ψόλλω περί ΤΙ ' Ός, έξυμνώ 
τινα μεyαλoφWνως, έπικαλοϋμαΙ τινα. 'I!:i; ιxiit(;ij τό 
ιιελάδημα, -στο" -0:0 (κι1αδέω)' ήχηρός θόρυβος. 
KCliiIηTιIιc;, -ov, δ, θηλ. -ητις, -ιloι; ("ι1αδέω)" 

ό μεΥόλως ήχών, φWνήεις, έναρμόνιος. 
ΚΕ' λΑΑΟI, δ' θόρυβος, ώς ό τοϋ όνέμου fι τοϋ 

όρμητικώς καταπΙπτοντος ί'ιδατος 11 ό πόταγος της 
μόχης, όλαλαΥμός μόχης U σπα·ι. έπΙ τoίi f)xou ti'j~ 
μουσιχi'j,.- [Ηέkαδο" δμTι~. μτχ. κl1άδωΥ' ,,11σδιί,,' 
κι1αδιιι"ό" -1 .. ,,6,' δι' έτυμολ. βλ. κα1έω). 'Εξ ιιυτoίi τό 
ιιελάδω - Ηι1αδέω (δ βλ.). 
ιιι:λαιν-εΥlής, i, (κιι1αι"όι;+lΥΧΟΙ;)' ό ~xων χι-

1σι"ό" (δηλ. μέλαν έκ τοΟ αΤματος) δόρυ. 
ιιελαΙ-Υι:φής, έ, (κι1αι"ό,+"ι/φο,) συΥχΕχομμ. ίχ 

τοα Hι1αHIO-"ΙΙ~, (πρδλ. dμφοeιv, (άμφιφοeιιv" 
χor.Ι το tfj, νέ:ι, dστeο,π11έ"ι < dστeα,ποπε1έκι)" ό~
χων μέλανα νέφη, ό κεκαλυμμένος όπό μέλανα 
νέφη. 2) πελιδνός, μαυροκΙτρινος. 
ιιεΙαιν6-βρωτος, ο" (κι1αι"ό,+βιβerJnι"lιι)' μt

λος καΙ αΙματηρός κατό τήν βρώσιν. 
ιιελαιν6ς, ή, ό" (τύπο, ουπ. τίj) μi1σ.)' μέλος, 

μελαψ6ς n σκοτεινόχρωμος, σκοϋρος. 
Έ'Ρψ. ( κIl1αι,,6,' "11αι,,οίίσθ-αι' κι1αι["ο]"ιιφή.' 

Ιιιπ! ~. "gel- ίν τίj) αιινσχρ. kalatalca-J> (ιfηλlς), kό-

lus~-ιSunapός, άκόθαρτος), kalma sa··h (κηλΙς, ρυ· 
πα'ρ6της), λιιτ. columba, ·bus(ntPIorEp6). Βλ. χιιΙ 
κ61vμβο" κηΗ,. 

ιιι:λαινο-φδής, i, (κll1σι"ό, + φάο,)' 6 όμυδρώς 
φωτΙζων, σκοτεινόχρωμος. 
_ε1αινό-φρων, ο" (κelαι"όri-φeή,,), ό κιι1σιΗ, 

φeέ"α, έχων, ό κακά (δόλια) φρονών, κακόκαρδος 
κακόψυχος (6 άνθρωπος «μέ τή μαύρη ψυχή»). 

ιιεΙαιν6-IΡως, -ωτοS', δ, ή (κε1σι"ό, + xeώ,)' ό 
κε1cι,VΉl' χοοιάν έχων, ό μελαΨός τ6 δέρμα, 
ιιεΙαιν6ω (κIl1αι,,6,)" καθισΤώ τι Hι1cιι"ό" (μ'

λor.ν) -Πιιθητ. γΙνομαι μέλος. 
ιιεΙαιν-ώιιιις, -ov, δωρ. -ώιιας, δ' θτιλ. -ωιιις, 

-ιlo,· (χι1σ."όri-dSψ)' ό ~xων μέλαιναν τήν όψιν, 
τήν μορφήν, τό πρόσωπον, ό μαυρειδερός. 

ιιι:1αlν-ώ., -ώ,ποι;, δ, -Ιj=χιι1αι"ώπη, (15 βλ.). 
ιιε1δρύςω, δωρ. -σδω-Hι1σδlω (δ βλ. )' μουρμοu

ρΙζω, ήχω, βoG), «βouΤζω). 
Έτvμ,: "ι1σevζω' πρδλ. Ήσυχ. -"έ1ωe' φΑWή., 

πor.ριi ΦωτΙφ CXI1ωevea,,' βοα"., Ιιιπ. *qel.- ίν τιj) 
HlAaIo,' xor.oςci 1:lνιι~ ΠPOϋπo,Ιθ.τaιl θΙΙμ. *κι1σeVΥ-, 
ίχτετ. lx "ςινο, ίπιθ. *HIf1aeo, ιχ τοα *-1σe πOlριk τιρ 
HιI1we (πρ6λ. τι/"μαι , τέκμωe). 

ιιcλάρuσδι:v, ~ωρ. Υ' 'ν. πρτ. τοδ χιι1σevζοο, 
ιιέλι:αl, ίπ. δ' ''1, τοl} Μέλομαι. 
ιιελέβη, -11' εΤδος ποτηρΙου U ύδρΙα fι κάδος, 
ιιελέΟΥτες, -QW, οΙ (κιϊ10", ,,;;10")' αl δοκοl τοΟ 

ΙστοΟ (τoίi aPYIιAalOU), μεταξύ τών όποΙων έτεντώ
νετο τό ί'ιφασμα Π τά καταπεπηΥμένα fι όρθά ξύλα, 
οΙ Ιστό3CΟδι, (πιιριk θβΟΧΡ.).- Ιαχο,ιιν. Ι'τυμολ,: 
ιςρδλ. Ήσυχ. cHIIUona,' "ι10Ι rάe τα ξν1α8 • 

It' 

Ki1cτo, 'R, Υ' 'ν. πρτ. τοΟ "l10μα •• 
_c1cu8ήτηc;, -ov, δ (_λιιviJ.o,)' όδαιπόρος. 
κc1cu80-noι6ς, δ" (_hviJ.on-πom.)" ό κστσ-

σκευάζων όδόν. 
KcAcu80-n6ρoς, ο" (_1ιviJ.o, + n6eo,) - ..... 

ndeO', 
ιιέλευδος, -11, μ8Τ& οδδ. πλ,l8. τιι HlhvBσ, ΙλλΑ 

χor.Ι οΙ "έhviJ.οι· όδ6ς, ότρaπός, δρόμος (.t't8 xor.τCΙ 
,ηρc1ιν ιΤτι χιιτιk θιiλιιoαιιν) . 1 Hi1tviJ.oa _Ητό, ~ιι _Ι 
ηματο,=οΙ δρόμοι νυκτός καΙ ήμέρας, τ. ι, ή νύξ 
καΙ ή ήμέρα - • όδοιπορΙα, ταξlδιoνIlέKστρατεΙά.-
111 τρόπος τοϋ βαδΙζειν, 6όδισμα 11 μοςφρ. όδός rι 
τρόπος ζωι'jς 11 ώα. τρόπος τοΟ πρ6ττειν τι. 
Έτvμ., xiAιιviJ.o,' δμηρ. Ι.n.nΟ-Χέ1ιviJ.oι; (6 τaξι

δεύων έν μέσ~ Τππων)" d.-κό10vθο, (;.. ό συνο
δεύων, ό έπόμενος)' λιθ. kelJόuju (- ταξιδεύω), 
ke1ias (6δός), λιιτ. (ΔΗΙι (ότραπός δρους)"ν τιρ 
Hi1eviJ.o, !')ItGipxat συμφυρμο, τoίi θίμιι τo~ Hι1nι- (τοl) 
κε1ε6ω, αυπ. τφ κέ10μαι, "έ1η" κέ11ω) χor.Ι τοl} 
θsμ; l1ev{Jo· (έ1ενσομα" ε11ήλοvθα) ιΙ, ,,1ι1I1vθ-, 

ιιέλι:uσμα 'ij ιιέλι:υμα, -ατο" το (κε1ε6ω)' διατα, 
Υή, προσταΥή, παρόΥΥελμα, έντολή 11 τό έν τι:\ 
μάXr:ι πρ6σταΥμα 11 τ6 παρόΥΥελμα τοϋ κll1ιvστοv 
(βλ. λ.), τό δΙδον τόν χρόνον (τόν ρυθμόν) εΙς 
τούς κωπηλότας. 

ιιι:λι:uσμόc;, δ (κlΑε1ιω)' πρ6σταΥμα, πaρόyγελ· 
μα, παρόρμησις. 
ιιελι:υσμοσύνη, ή , ίων. ιiντΙ κιhv_μόf, 
κι:λι:υστής, -οϊί, δ (κελnίω)' δ κιιΑε1ιωΥ, ό 3ΙΔWν 

διαταΥάς 11 ό πσρορμών i 6 δΙδwν τό _hvσμα, ήτοι 
τ6 παράΥΥελμα εΙς τούς κωπηλάτας τριήρους, 
δι' ου έηίρε,το δ ρυθμό. 'tfj, χωπηλOlαΙor." ιixpl6ιi1, 
δπω, χ:ιΙ αΤιμερσν. 

ιιι:λι:υστ6ς, ή, δ" ("ι1ιιVω)' Δ διαταxeεΙς, 6 
παραΥΥελθεΙς. 

ιιελευTlάω, θor.μιατιΧδν το\} . HIIJ,ήoo' παρoτP<ιvιι 
όυνεΧώS;. 

ιιι:λεuω, μίλ. -σω' ίπ. ιi6p. or.' "n.v •• (_λlοο)' 
κινώ (ώθώ) πρός τά έμπρ6ς, παρaKινω, παροτρύνω 
ιι διατόσσω, 'παΡΟΥΥέλλω"('πΙ Τσων Τι χιιΙ iπΙ ιiνlllτίΡOυ 
πρό~ χιιτώτιρον) 11 έπιμ6νως (θερμώς) . παρακαλώ, 
Ικετεύω (ίπ! χιιτωτίρι;υ πρό, «νώτιρον).- ΈπΙ 'tol} 
κε1εvστοv (βλ. λ.) δΙδω τό πρόσταγμα εΙς τούς κωπ· 
ηλότας πρός τήρησιν τοϋ ρυ8μοΟ της κωπηλασΙας, 
- 11 μ.τιi ~oτ. προα., διατόσσω Τινό νό ... πρόξr:ι τι. 
Έτvμ., δι' 6τυμολ. δλ. κέ1λω' xιιoς~ τινιι, τό κι-

1εVω ιΙνιιl αυ'!Ύ. ΤΤΙ αor.ναχρ. ~. ςΓυ, crPδ'ti (άκούω, 
όκροώμαι), 1)τι~ ~. Itpo}jAQaν ιχ 'tfj, ~. *1telu-, το ~! κι-
1ε6ω, χιιτ' ιιi}τού" aσijμιιινaν ιiρχιxω, χiμνω tlVdr. νιk 
ιiχoυσll. Ή ι!χδοχή α!lτη ιiπομονώνal τό κll1ε6ω ιiπό -ςιk 
κι/11ω, κl10μcιι' δ~ν φιιΙνιτaιl lJμω, όρθή. 
ιιελέων, δ, ιiπηρχ. iν. του κll1έο"τι, (βλ, λ.). 
ιιέλης, -ητο" δ (κιf11ω)' Τππος ΙππασΙaς, δρομι

κός, 6 μή ζευΥνύμενος υετ' άλλου.- 11 ταχύπλουν 
πλοιόριον μέ μΙαν μόνΟ ν σειρόν κωπών (λor.τ. ceIes, 
ceIox) i ' 
Έτvμ.: ΗΙλ"., λor.χ. Ηι/1ηξ' χιιτιί τινιι, συπ. τίj) 

κιf11ω, κι/10μαι, κllλεVω' πρβλ. Ι,π,ποισ, Ηι1ητίζll,,, 
=πηΟΟν έκ τοϋ έν6ς Τππου εΙς τόν δλλον ' κιι1ή
τ,ο" (6λ. λ.)' χιιτ' άλλου, ιχ ~. (s)1teIe (πηδώ) ίν τίj) 
σaιναxp . ςala-bh6-h (άκρΙς), μ.α-Υβρμ. scheI (πηδών), 
ιίλλ' ιiItleivw, (βλ.' κή1ω,,).- Τό λιιτ. celox (μικρός 
πόρων) ε[νιιι μετ~αxημιιτιαμό, ίχ του ΚΙΙλ", Ι'>πό τήν 
ίπΙδριισιν του velox (ταχύς)' 1:ό λιιτ. ceIes (-κ#1ηι) 
εΙνOlI ιιύοςο 'tΟI}ΤΟ 1:0 'λληνιχόν _λη~ ΥΙΥριιμμίνον λor.
τινιατ!. 
_clήσoμσι, μiλ. το!! Χl10μαι. 
_c1η1'ίςω, μiλ. -Ισφ' έπιβαΙνω -λ"τοι, 'ππε6ω, 

εΤμαι δεινός Ιππεύς (χυ;> Ιω, !πΙ Ιππιυόντων ~υo tIt
που" μ.τιιπηδώvτιιιν δηλ . έχ το!) ''10' .1' τον l1λλον), 

IιclIιTιov, 6ποχορ. του Hi1", (8 βλ.). 
ΚΕ' λλΔ, μiλ. Μέλσω' ιiόρ. ιι' Ικι1σα , Ι μιτδτ •• -

πΙ νιιυτιχων (θιιλιισοινιίίν), κατευθύνω τό πλοΤον πρός 
τήν όκτήν: ";;α Ηι/1σαι.- 11 ιΧμτδ. ίπΙ πλοΙων, πλέω 
πρός τήν ξηρόν, έλλιμενΙζομαι.- ylν\xlil" ' φδάνω 
είς λιμένα. . 
Έnιμ., δλ, d-Hl.utJfI· .. έ1η.· _10μαι' βον-κόλο, 
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(ιaΙ-πόλo,) , σαινσ"ρ . kίillIyati, kAilIyati (ώ8ώ), λαιt. 
ceier, celeber «*keie·dhl· μat& iνομ. toίi' διιιt'ροιι 
. 1-), YOte. haldAn (6όσκω), ΠιΣλ·Υερμ. haltAn (φUλ6σ
σω, κρατώ), ιiρμ. kheli (πηδόλιον, πρ~λ. δμ1jΡ. "ία 
xιί10ιaι)' "OΙ'1:ci t1VOΙ, ΟΙΙΥΥ. χαι! tό ο_lμό, (Ι'ίλ. λ . )' 
Ιν ΠΙΙΟ1ν 6n6"altOΙ,l lαιπ. ρ. *qele (ώθώ) διiφορο, 'tij, 
*qele· (σηκώνω, ύψώνω) tij, Ιν t/j\ xo1owd" λαιt. 
coliis (ex)ceIIo, celsus, ώσ. δ1ciφοι;ο, 'tij, *qvele ίν 
τφ πl10μιa. λιΣt. ιοlο "λπ. 
κΕΙ0μσι, μ'λ. ~lήooμιa,· ΙΙ6ρ. δ' χnc1όμrι" χιΣΙ 

ΙXllx1όμrι", Υ' Ιν. "'x1no, ιlxέxλllΤO, μtχ. χ.χλ&
μa"O, (".11c»)" nOl1jt. ιivtl ".λήω· ώθώ πρός τό 
έμπρός, παρορμώ, παρακινώ, διατόσσω.- 11 άπολ. 
ιίι, tό xιa18ω' καλώ, προσκαλώ 11 καλώ όνOμασΤΙKWς. 
κέλσσι, ΙΙπρφ. άο;;. aι' tOίi "ιίλλω. 
KclTOΙ, οΙ' ΚελτοΙ, 'fι Κέλται, κότοικοι της Γα

λατΙας. 'Ε, αι~ΤOίι tό 
KclTIστf, έπΙρ., εΙς τήν γλQσaaν τών ι(ελτών, 

Τι κατό τόν Κελ τικόν τρόπον. 
ιι.έlίiφoς, '.0" t6' φλοιός cτσώφλι», «φλούδα», 

περικόρπιον 11 μτφ". ΟΙ γεγηρακότες δικασταΙ 11 ά"τω
μοο,';'" x.1tίφη=Kελύφη ( c τσώφλια») ένόρκων κα
ταθέσεων καΙ ούδέν πλέον.- [ιil'ίε6. 8τυμολ. · Ι'ίλ. 
_λtίπτω' κaιτ' ιiλλoυ. ί, ίαιπ. *sqeleuρh·: ·sqelph-, 
πρl'ίλ. παιλ·ΥΒρμ . sceliva, μεσ·Υερμ. scheIfe]. 

ΚΕ' λΩΡ, ·ωeσ" δ' υΙός, f-γγονος.- • φωνή. 
ΈΤVμ. ,πρl'ίλ . Ήσιιχ. «κa1ωρ' '1ΥΟ"0" ιιΙόρ. 

«".lώeιo,,· πιaι~'o" ..... - Πlθaιν. xaιτ' ΙΙνομοΙωοlν 
ί" του *"'ecoe, lαιπ. keror, ίχ ρ. 1ter· (αύξόνω) έν 
τφ *xde-fO', *xde·Fιa (=νεαν/ος, νεδνις), δμηρ. χον
ρrιτ., κ. Ι. (βλ. έν λ. Χόρο,)' x~1ωρ Π1θ. ΙΙρχ. οΜ. ίν 
τ~ ίνν. tOίI άπ61'01'Ο, (πρ6λ. δμηρ. τeχμcoe, Ι.1dωe, 
Ιλ.ωρ, πl1coe (civtl * π.ρωρ. lαιπ. *qι.ιerOr : τ.ρα,). 
- Τό παιρ' Ήαιιχ. cχ.λωe· ... Ixτoμ/ιa" Υά110" Om!
dω" • • Ιναι1 XCIIt' ΙΙνομ. ίχ τοί! *χ.ρωρ, ίαιπ. *qerδr, iχ 
ρ. (s>qer- (KόπΤW), δλ. χε'ρω, xιaρη"ιa,.- Δι& ,ήν 
01jμ. x.1coe - φωνή πρl'ίλ. Ήοιιχ. cχ.1ωρ· φawή.' 
CH/l1 •• ,,,· βoii". (Φωt.) ' C,..lcoev.a,,· H.HΡιay._" 
βoii". (Ήσιιχ.)· «xaλωItjoιa,' . ~oιa" βοήοα,.. Βλ. 
ίν ~1σP'Φ. 

ιιcμlις, -άdo, (και! κcμμlις), f)' νεαρά f-λaφoς. 
Έτιιμ. , αΙΙΥΥ. τφ παιλ·nοrr. hind, ΙΙΥΥλ·οαι'. hind, 

πaιλ-yερμ. hinta, οαινα"ρ. ςδmΑ-h, « lαιπ. *kemos)' 
π;;δλ. τό civt!e. laιπ. *1teraνό·S,> δμ. -ρ&ό" λαιt. 
cervos.- παιλ ·πρωσ. camstian (πρό6ατον), Τσ.χ. ko
moiy (κολο6ός), Καιρινθ. komoIyl (δwu κερότων), 
παι}.·γερμ. hamAi (-λαιτ. mutilus). 

KCV, πρό φων. , ιiντl KC. 
κcv-σΥΥ.;ς, έι; (H ... d~.ryyo,)" ό κενών (δδειό

ζων) τό όγγετα r cO σώματος όπό τήν έν αUτοΤς 
περιεχομένην ΤΡοφήν, 6 γεννών λιμόν, πεΤναν. 
κcv-σvδρfσ, iι' f-λλειΨις όνδpCιν, κατόστασις έ-

ρημώσεως. 'Εχ του 
ιι.έν-aνδρος, ο" (H."dn-d"tje)· ό κενός όνδpWν, 

ήρημωμένος. ' 
KEν-συxiις Τι κcvc-σuxής, έ, (χ."ό, fJ χ."εό, + 

ιaν~ή)' 6 έπl κενοΤς πρόγμασι καuχώμενος, κενό
δοφς, ματαιόδοξος. 
KEνέβΡCΙoς, ο,,' ".Ηρό,· έν rQ πληθ. τ. , Ν." .. 

βρεια'" πτώματα ζι;χ.ιν, .ψοφΙμ!αι.- [ιi6εl'ί. ίtυμολ. 
συνάπτε ταιl bπό τlνaιν πρό, τ6: N,,,άPριa, x.ιιιaβρ4ω 
(βλ. λ. λ.)]. 

κcv-cμ-βΙτiω, μaλ. -tjοω (x."ό~Ιμβάπ,,)" έμ-
6αΙνω (πατώ) εΙς τό κενόν, τ.l. ματαισπονώ. 

ΙΙEνEόcϊ, ή, 6", lων. ιiντl χ."όι; (8 ΕΙλ . ). 
• Ετιιμ.: χε"εό, (*x.".Fo,), Κυπρ. x."εvF6, , laιν. 

N/l,,,6,, αιΙολ. N.tι1IO" ΙΙττ. Η."ό, Ι *H."F6,)· δδειος, 
μόταιος: ΙΙρμ. ιΙη (κενός)' Ιaιπ. *1ten·· Ιντείίθεν, xa
".ώ", '';'''0,' Ηε"όΦ. 
ΚΕΥΕό-9ρων, ο" (Η."όri-φeιίtι)· d HeN φρ0ιιQhι, 

ό μόταια φρονών, ματαιόφρων. 
ιι.ΕΥΕών, -';"'0" δ (Η.,,6,) · τό μεταξύ τών πλευ

ρCJν κ,α ί τοΟ lσχΙου κο/λωμα (τό μέρος δηλ. τό κε
νόν όστών, αΙ λα'{6νες).- 11 πδσα κοιλότης, πδν 
ltοlλωμα, όπή. ' 

Itcv-oδovτfς, -Ιdo" "ι, θη).. τoiί x.".6-'ov, (!Ι Ι'ίλ.) 

Kcvo-δoξfa, f)' Hεtιt) dόlιa, ματαιοδοξ/α, ματαιό
της, οίησις. 'Εκ του ' 
, ΚΕνό-δοξος, ο .. (H."ό~l6ξιa)· ματαιόδοξος, μό

ταιος, 6λαζών, H.n;so (ματα/ας) δόξης , έπι8uμητής. 
KCV-όδouς, -ο"τοι;, δ, iι (N."d~ddov,)· 6 Ηε"ό, 

dddnΩW, δ1jλ. στφ.)ύμενος όδόντων, ξεδοντια
σμένος. 
ΚΕΝΟΊ, lων. χ •• "6,, tj, h' Ιπ. Ν.".ό, (8 δλ.)· 

κενός (ώ~ χaιΙ νίΙν λ'ΥΙΤαιl), τ. Ι. ιδδειοςι a 6 μηδέν 
όποτέλεσμα φέρων.-. δκαρπος, μόταιος, c6κο
μότηςι n H.".cl ώ, _πΙρ. = εΙς μότην.- 111 έξηντλη
μένος 11 μιιτ& Υεν., 6 στερούμενός τινος, ό όποστε· 
ρηθεlς όπό τι, 6 όπολέσας τι Ι ΙΙπ"λ. έπl λεαΙνης 
σΗ ρηθεlσης τοΟ συντρόφου της.- ιν συΥΚΡ. καιΙ 
ί>περθ. Κ/l"ότ.eο" -6τατοι;' ΙΙλλ& καιΙ τ~ δμαιλdι Η •• 
τεροι;, -Ι»τιaτo, [δ\' έτυμολ. βλ. xaιι.6,]. 
ΚΕΥο-τΙφΕω, (x."ό~τ4φo,)" τιμώ τινα διό κε

νοταφ/ου. 
κcvο-τάφιοv, τό (χ."ό, + MφoS')' τδφος κενός 

νεκροο, τόφος μή περιέχων νεκρόν. 
κcvό-φρωv, ο" (Η."ό, + φρtj,,). 6 έχων κενός 

τός φρένσς, κενόν τόν νοΟν, 'ματαιόφρων. 
κcvο-φωvfσ, 'ij ' τό λέγειν xaιιιI (τ. Ι. μόταια). 

'Εχ τoίi 

κcvό-φωvος, ο" (~"όNφωιoή)' ό x."cl (μόταια, 
6νόητα) φωνόζων, 6 φλυαpWν, ό μωΡολογών. 
κcvόω, ίων. κcιvόω· μ'λ. -άιιιΦ. ιiόρ. aι' IH."ωσιa. 

-n",e1jt., ιi6ρ. aι' IHε"ώfJ.rι,,' πρ,,- XεHΙ"ωμιa. (Η.,,6,)· 
καθιστώ τι κενόν (<<δδειον»), τό 6δειόζω όπό τι, τό 
όποχετεύω, τό ξηρα/νω n έγκαταλε/πω τι (καΙ οίιτω 
τό 6φ/νω δδειο) .- llCIIe1jt. κενώνομαι 6πό τι, όφl· 
νομαι (μένω) δδειος.- Ο καθιστώ τι κενόν (δηλ. 
μόταιον, όνόξιον λόγου), Τι δνευ 6ΠΟΤΕ'λέσματος. 
- Π",θ1jΤ . , εΙμαι 'fι γΙνομαι μόταιος. 
κΕνσal , έπικ. ιiπρφ. _νεΡΥ. ΙΙορ. αι' τοD Η."ΤΙΦ, 

ώσεΙ 6; έν. *"'πφ.- 11 ώα. Πι;οοτ. μaσ. ιioρ. 11· τοδ 
Ν."τέω. 

ιι.EντiίσE, δωρ. Υ' Ιν. 40Ρ. uι' τοίί χε"τΙω. 
Κcvτσύρcιος, ιa, ο" (Κ.παιιροι;)· ό 6νήl(ων εις 

(fι κατόλληλος διό) τούς Κενταύρους. 
Κcvτσuρfδιις, -ov, δ (ΚΙ"ταΙΙ20,)' ό καταγόμε

νος έκ τών Κενταύρων. 
, Κcvτauρικός, ", ό" (ΚΙ"τιaveοS')' δμοιος πρός 
Κένταυρον 11 ο'{ριος, θηριώδης, κτηνώδης. aπιρ. -Ν"". 
KcvTaupo-n1fJIής, ., (Κ"'ταveοn-nΑijθ-ο,)· πλή

ρης Κενταύρων. 
Kcv-Tauρoς 'fι KivT*CIuρoς, δ (Ηε"τΙ,.)· χυρ. ό 

διαπεpG)ν, ό διαΤΡUπών, ό κονταρομόχος U πaιρ' '0-
μij~φ οΙ KΙπιaιιρo, ~Ιναιl φυλή έξ όγρlων Ιππέων, 
χαιτοιχούντων μεται,ίι Ιι.ηλΙο.91 κ",Ι ·Ooa1j" έν θaσοαιλΙ/J, 
ί,Ολοθ;;aιιθιrσaι Ιν τινl πΌnμφ πρό. τσίι, yaLtovci, των 
ΛaιπΙθαις;.- U βραιΜτερον παιρεστάθησαιν ώς; ' τ'ραιtαι δι· 
cpuij, χαιτ& 'tό ~μlαιι lνθρωποl και! XCIItdι τό ~μισιι Τπ
πσl. (πρδλ. lnnoHh_veoJ), 

• Eτvμ. ,συνYιθaι, .τιιμoλOΎ8ΤΤCΙΙ i" τoίi Η.ΠΙΦ + 
_veo" ίπειδή ~ααιν lφιπποι l'ίοιιχ6λοl σΙ ΚΙνταιυροι, 
ιiλλ' iι atυμολ. OΙllt1j δ'ν φαιΙν8Ταιl πιθαινή (θόι ιiνίμενΙ 
Τ1, μdλλον τιaιιΡO-Hιί"",,)' όρθ6'tιρο, Ιπομ'νω, 6 
συλλαιΙSlσμό; ΚΙ"Τ'αιιρο" χαι8' 8ν πριί)τον συνθετ. πaιραι· 
μ'νll τό Η."τ.ω· δl& τό δπoλεlπ6μaνoν δ' σιινθ.τιχόν 
-ιaιιρo, πρl'ίλ . /hιoαιιρό,· 4λ).lιι, Τ8 χαιτlt τιναι, Ιν 
*auro- (-Τππος, δρομεύς) ouvciYItCIIt Τσaι, iχ τω" 
αιυρ,βάτ;;', (=6 6αδ/ζων ταχέως), ΙπΙρ. ιafe. (-_
".ωι;), ιa~ρo, (~λαγwo/), δπ6τ. "''''r"Oveo, - ό κεν
τών τούς Τππους. 
ΚΕΝΙΕ'Ω, μaλ. -tiOQl' 46ρ. αι' I,""",oιa' 4πρφ. Hh

οα. (ώσεΙ ί, Ιν. *Η."ΤΦ)· κεντώ, «κεντρ/ζω», νύσσω 
11 πληγώνω, τpauματ/ζω, μαχαιρώνω, KOμμaτιόζω. 

• Ετιιμ. : Η."τ.ω· χΙ"τροιι (·HCn"τoeo")' δμηρ. Nrι
τωe, 'oeo' (*N.nή-τωρ)· Ηοπό, () λaιτ. contus, per
contari)' δμ. κεοτό, «*N8tιατό, <*~"τ-τ6,)· "'ΟΤΡΟ"', 
χ.ατeο,· HέOΤΡιa (Ι'ίλ, λ. καιl oφνeι&'ιιιa)' x.oτρ~. 
Ηεοτei"ο, (Ι'ίλ. λ. λ.) : ' 9αll. cethr <xαeφΙo,,), kentr 
(oπe'eOtW,). παι).-Υερμ. hAntAg (6ελόνη), Ocινσxρ. 
ςuόthιι.tί (διαπερώ). 

ΙΙΙΥΤΟ, , δaιρ. CΙντΙ IχΙλετο' πρδλ. Ρ"" _ντΙ ιρ
τ-ο, .ιι80" ΙΙντl ι}1 .. ". 
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ΙΙΕΥτ6ω, .σφΙΧλμ. τύπος; ιiντ! κ .... τρ6ω. 
ΙΙΕΥτρ-ηΥΕΚ'" ές ( .. .ιΙΙΤΡOιιt-.ΙιιByκω)" 6 κεντού· 

μενος, παροτρυνόμενος. 
ΙΙΕντρίςω, μίλ. -Ιαω ( .. .ι'l'ΤΡΟΙΙ)· διά τού κέντρου 

όναγκόζι..ι τινά νά προχι..ιρr,j, «σπιρουνΙζι..ιι, παρορμω. 
ΙΙΕντρο-δήΙητος, οιι (χέ'Ι'τροιι+δ"Μομαι)" 6 διό 

τΟΟ κέντρου (ι·κεντριοοι) κεντούμενος (6ασανιζ6-
μενος).- 11 ώ, ΙνΙΙ;Υ., 6 κεντων (δασανΙζι..ιν, παρ
oρμG:ιν) μέ τ6 κεντρι. 

ΙΙEντρo-μδνiις, ές (xιf-ντρoιι+~"i'l'αι τoίl μαΙιιο
μαι)' ό KεντG:ιν ώς μαινόμενος, ij 6 ώθG:ιν μέχρι 
μαν/ος διό τοΟ κέντρου. . 
ιιCντρον, τό (χι'l'τΒω)' όξεΤα αΙχμή, όγκάθι, «κεν

τρΙι διό τούς Τππους, πτερνιστήρ, ισπιρούνι.ι (πρ6λ. 
βοv""'τeοιι διά. .ά. βώδιιχ), πληκτρον πετεινού Ο τό 
κεντρl τG:ιν μελισσG:ιν U πιxp(,tμ. neόι; χέ'Ι'τρα ΑαχτΙ· 
ζιιιι l}1jλ. ματαιοπονεΤν (βλ. Αακτι'ζω). 2) δργανον 
6aσανισΤΙKόν. 3) μτφρ. παρακΙνησις, πσΡόρμησις, 
κΙνητρον, έλατήριον.-ΙΙ τό σημείον περl τ6 6ποΤον 
περιγρόφεται κύκλος, τ6 μή περιστρεφόμενον σκέ
λος τού διαβήτου. 
κι:ντρο-τϋπής, ές ("i,I,TeOt+TVπij"aa του τVπτω)' 

6 διό τού κέντρου τυπτόμενος. 
ιιι:ντρόω, μέλ. -ώαω (1<έ"τρο,,)" έφοδιόζι..ι τινό μέ 

:<έντρον.- Π~θ1jΤ., εΤμαι έφWδιασμένΟς (ώπλισμέ
νος) μέ κέντρον. 2) πλήττι..ι μέ κέντρον i παρα
K : νCι. 

κίντρων, -ω"σι;, l (χέ"τρο,,)' 6 φέρι..ιν τό ση· 
μεΤα rι στΙγματα τού κ.ι"τρου (<<κεντριού), κακό
ποιός ύπ06ληθεI ~ είς βασονιστήρια.- 11 πιxι;c'ι μΤΥν. 
ύφασμα συνερι:αμμένον έκ ΠOλλCιν τεμαΧΙWν, 1) 
ποίημα όποτελεοθέν έκ συρραφης OTIXWV (κιιρ. ό
μηΡΙKCιν), λαιτ. ce~lo.- [ιφΙλ. σανσκρ. ka.nlhίi). 
κεντϋρίων, -ω"ος, ό' τό λιχτ. centurio' Ικατ6ιιτ-

αρχο; (βλ. λ.). 
κίντωρ, -οροι;, ό (χε"τέω)' ό KεντCιν ήνΙοχος. 
ιιι:νως, eItIp. τοίί Χ8,,6,' ματαΙwς, εΙς μάτην. 
ΚΕοίμην, Ι~X'. τοίί χείμαι. 
κCομαι, Ιπιχ. χιχ! !ων. π~~:iλλ. τύπος; τoίl χιίμαι, 

έ; ου τό Υ' Αν. χΒ8ται χιχ! Υ' ιtλ,lθ. Χέο"ται. 
Κίος, fι, !ων. «ντ! Κέως, 
ΚΕ·Π.ΟΙ, δ' μικρόν θαλάσσιον πτπνόν τοΘ εΤ

δους τG:ιν θαλασooδατCιν Ο μτφρ. έπ! κούφου καΙ ό
νοήτου. 

~
τ Ι : σιινYιθaι, τιχυτις;ιτιχι πρό; τό λατινιστ! λι

Υό ινον Τh&I&ssldroιπ& PeI&gina.», υπό δέ τώ .. Κιι
Ι;;ΙΧ1jν ν. Ιτι κιχ! νίiν όνομr.iCs,αι · CΚ8φκέφ1tι' xa,r.i τι
νιχ, τό ιχυτό πρό, .ό πιχρ' Ήσιιχ. χηξ (βλ. καναξ)" 

άΥν, ι!,ιιμολ: λΙιΣν «πιθ. ΙΙπό τινων ouvr.iItt8tIΣL πρό, .ό 
χ!αασ «*"lxja), οιχνσκρ. kiki·h. 
κι:ράασ8ε, β' πλ'Yjθ, ίπ. μίσ.· Ιν. τoίl Χ8ΡΙΙΙΙΟ. 
ΚΕράΕσσι, Ιιt. δοτ. πλ1jθ. τoίi χέρας. 
κιρα'α, fι (κέραςγ κέρας (<<κέρατοι).- 11 παν τό 

όμοιάζον πρός ικέρατο., δπως; ή κεραΙα ΙστοΟ, κοιν. 
«όντέννα.ι (λΙΧ •• (ΟΓηυ &ntenna.rυm)llή προεξέχουσα 
δοκός γεράνου. 2) προεξοχη ξηοας πρός την 
θάλασσαν, όι<ρι..ιτήριον. · 3) έλσφρό στιγμη τιθε
μένη- έπl τCιν γραμμάτι..ιν κατά την Υρσφήν. 4) 
πδν τό KατεσKεUΑσμένoν έκ κέρατος, δπι..ις τό 
τόξον, 
ΙΙΕραιςω, μ'λ. -Ιαιιο, μΤΥν. ·Ιξω' ιiόρ. α' έΚ8ριίϊξα 

(HBeai)' λεηλατG:ι, ΠOΡθG:ι, δισρπόζι..ι.- 11 έπΙ προσ
ώπων, φονεύι..ι, σφόζι..ι Ι Ιπ! πλοΙων, KαθιστCι άχρη · 
στα, κατα6υθΙζι..ι, 
'Ε"μ,: κεραΤζω' Κ8eaίαήi. Βλ. Κιχ! ιΙχήρατος, 

W1fe, x8ραvιι6ς' πρδλ. οιχνσχρ. ι;;rpιftl, ιiπ~φ. ι;;a.rιtδh 

(συντρl6ω), ςtry&ti! (συντρ/60μαι), ςϊr/,lό-h, -ι;;ϊrιa.·h, 
ςurtό-h (όυντετριμμένος) κλπ., Z8ν~, s3;1- (φθορ6, 
καταστροφή), λΙΧτ. (&ΓΙ., (οηψις), c&rlosus (σεση
πώς), πιχλ-φλ, .r-&-chrΙnίm(-λGt •. dlffIclscor) do-ro
ch&lr ( ... λιχτ. cecIdIt), Ir-chre ( - λα.. Inleritus)" 
laπ, 8ίtera-, 
κcρatς, -iloi. fι (NI~)' ε1δος σκώληκος κατα· 

τρώγοντος τό κέρατα. 
Itςρaίστής, -~, 6 (N8fClttΙΙO)' 6 λεηλατG:ιν, 6 

λι;ιοτής, 
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ΙΙΕρα'ω, ιiπ. ιiν.! ".ρΙΙω, ~ις;ΙKό~ .ύπο, τ08 -ράιι
"υμι' άναμειγνίιι..ι· ζωρ6τερο" ΧέραΙ8 = μεΙγνυε τόν 
οίνον μέ όλιγώτερον ϋδι..ιρ (C:Ιoτε νό εΤναι σκληρό
τερος, δυνατώτερας). 
. ιιι:ραμι:ικός, ή, ό" χα! όρθό., -ΙΧόi (XBeaμoi)' 

πήλινος, γήϊνος 11 ό όνήκι..ιν 1ι όρμόζι..ιν εΙς την τέ-
χνην τοΟ κεραμέι..ις. . 

Κι:ρiμι:ικ6ς, δ ( ... ραμεiιι;γ ή συνοικΙα τG:ιν Κε
ραμέι..ιν έν Άθiιναις;, δπOιl Μο τόποι ~φ .. ρoν .ό δνoμ(~ 
τoίiτo, δ 5Ις; έντός; ταίi ΔιπύλOιl (τ~, θριασΙΙΧ, πύλ'Yj') 
καί δ ~λλo, ι!x.ό~ αό}τοσ. 

ιιςράμιιος, α, ο" (κέραμος)' ό έκ πηλοΟ, πήλινος. 
ιιcρiμι:ύς, -έως, δ (κέραμοι;)' 6 έργαζόμενος 

τόν πηλόν, «κεραμεύςι, «ταOυKαλδςι.-ΠαΡOtμ. Χ8-
ραμelις X8ραμaί κοτέει -6 τσουκαλάς φ80νεΤ τόν 
τσουκσλαν. 
κι:ρδμΕύω, μ.λ. -Oclll (de«μοι;)' είμαι κεραμεύς 

(τσουκαλάς), έργάζομαι τόν πηλόν, έργάζομαι εΙς 
την κατασκευήν πηλΙνι..ιν όγγεΙι..ιν ~ μ.φρ. έμ6αλω
νω την κατάστασιν. 

κι:ρCiμήίος, ", Ο", !aιν. χιχ! έπ. «ντ! xιράμaιoι;. 
κεραμηΤς, -/δας' ιiνώμ . ίπ. θ1jλ. .οϊϊ κιράμειοι;. 
κςράμΙνος, ", ο" Κιχ! ιιςραμικός, ή, ό" = κερά-

μaιoς (ό 6λ . ). 

κι:ράμιον, τό (xIeaμoi)' πήλινον όγγεΤον, ύδρία, 
χύτρα Χλπ., λαιτ. testa., 

ιιερiμίς, -ίδας, ιiττ. -lδoi, fι (HIeCIμoi)' κεραμΙ
δι, «τΟύβλο ι 11 ώσ. πε~ιλ'YjΠΤ. ή στέΥη. 
ΚΕ'Ρλ -MOI, δ' XCιμα r, πηλός τού κεραμέι..ις.-

11 παν τό KατεσKεuaσμένOν έκ τοιούτου χώματος 
rι πηλοΟ, πήλινον όγγετον οΤνου, στάμνος 11 ώσ. ·έν 
πιριεκ, . ιiνν., πήλινα άγΥεΤα.- 111 «κεραμΙδιι, καΙ ΠΕ' 
ptA1jIt,., τό κεραμΙδια U τφ Χ8ράμφ βαΑε,,,=νό κτυ
πήσι..ι (προσβάλι..ι) μέ κεραμΙδιο, 0'}~6ΠI)Τ' κοι,ι1. 
πλ1jθ.- ΙΥ ίν 'tij φρr.iσιι χαΑχΒφ Ι" χιράμφ ιJέ~ιτo= 
εΤχε φυλακισθη (είχε δεθη) εΙς χαλκΙνην φυλακήν 
(εlρκτήν). . 

• Enιμ. : κέραμοι;' xιρίίμιScιo' χιραμευι; κλπ. (βλ . 
λ . λ.)' κέραμος (Ιαπ. *qeremo-s, εφ' δσον δέ σ1)μ. έψΎ)
μίν1j Ύη aΙνGtΙ πιθ. σιι'!'Ύ . • φ λατ. cremo (ψήνw), άμ6? 
crema.tr&, ίν οΙ, έκτε,. ~. ίκ τ~ς; ρ. *qer- (ψήνw), 
έν .φ παλ-Υ8ρμ. herd, ιiγyλ-σιxξ. heord, παλ · σιχ;. 

herth (<<τζάκιι); rι ίκ ρ. qa.r- έν .φ λιΣ •. carbδ 
(*ca.r·dhδ)=ανθραξ, πΙΧλ-σλΙΧιι. kra.da (=λατ.fοrna.χ-), 
εΙ ~α λιθ. kόrSΖta.s, λιιη. karsts (καΙι..ιν)· πρβλ. ώσ . 
Ύοτθ. haύrl (δνbΡοξ), παλ- nοrr. hyrr (πΟρ), παλ-σλαιι. 
kurίti (καπνΙζw ! , λιθ. kύrti (θερμαΙνι..ι), παλ-Υερμ. 
ha.rsta. (=λιΣ,. frixura.).- Ίοιπ. ρ. *kera-: "q&r-' xr.ι.τ:ί 
,ι,ιχ, a!vat σΙΙΎΎ. χαι! '1:1j1 X8ρά"ΙΙVμι, ΝΙραμαι (!ιχπ. 

*1tera-, ·keral-), σιχνσκρ. ι;;rϊnatl. 
ιιι:ρδννίiμι χαι! -ύω, μίλ .. Χ8ρι!αω, ιiόρ. ιχ' ι .. έρii· 

αα, ίπ. κέρααοα.-μίσον, έπ. Υ' Ιν. ιioρ. α' χεράασα
ΤΟ.- llΙXe1j'" ιiόρ. ιΣ' lHeedal}"" χαΙ έ"ριf{}oην' πι;κ. 
κι"Βρααμαι χιχ! Χέκραμαι (χεράω)' όναμειγνύι..ι, ά
νακατεύι..ι, σιιχν. ιπι. τ~; δι' !)δα,ος; ιiΙ;ιΣιώοaω; ,οίί 
οΤνοιι n σιιχνό'1:. ώς; μΙΙσον: χραΠ;ρα x.edoaoDaI = νά 
έτοιμόσι..ι (νό όναμεΙξι..ι) fva κρατηρα οίνου πρ6ς 
χρησΙν μου n παθ., κνλιξ i'oo" iαφ xIΚραμέ'I'" = κύ
λιξ έχουσα έξ Τσου οΤνον καΙ ϋδι..ιρ (<<μισό καΙ μι
σό»). 2) άναμειγνύι..ιν κανονΙζι..ι τήν θερμοκρα
σΙαν, ψυχροΙνι..ιί κρυώνι..ι, τι (έnl τοΟ ύδατος τοΟ 
λουτρού). 3) μτφρ. συγKιρνG:ι, ρυθμ/ζι..ι, κανΟνΙζw, 
μετριόζι..ι.- 11 Ύενιχιί\ς; όναμειγνUι.ι, συνδυάζι..ι, συν
όπτw, συσκεUόζW, λατ . a.ttemper4r •• 
Έτυμ. : κιρά"""μι' ιi-xeαΤOOi, {aιν, Ilxeιιτoi' χΙρ

,..,μι, -Vω' έπιρ. Χ8ράς (= CΧ8ραο~ικΦι;.), μπάΧι
eαι; (βλ. λ.), αντ6Κ8ρας y-r.ι.Ι avT6xeαr-ΙXWOXBeaa"i' 
αντοχρ'7'7ς' d Χέρα IOi' δμ. ΙΙΧήeaΤΟi' xeiiaai' χρα
τt;ρ, !aιν. κρ"τt;ρ: σαινσχρ. Ι;;ΓϊpιfII (όναμεΙΥνύώ), ~Γϊ
tά- h, ςϊήό-h (μεμιγμένος), ςrιfy&tl (μαγειρεύι..ι), 

ςraΊό.h, Ι;;.IIό~ (μαΥειρευμένος)' ~ IΙΧΙΤ. ρ, ·kera-, 
. ·kerai-. 

IιEPioooξ6oς, οιι (Χέρας+ξΙω)' δ ξόνων καΙ κατ
εργαζόμενος κέρατα Ι ό έκ κερατ/νης Ολης . κατα
σκευόζWν διόφορα κομψοτεχνήματα η έΡΥαλετα, 
χυρ. τ6~oo 
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ιι.ριός, ό" (κaρσ,)' κερασφόρος, φέρων κέ
ρατα.- U ό έκ κέρατος κατεσκευασμένος, 
Έnιμ.: Ηaeσό, (Ιλ.σφο" ιle"a" τράΥο', W Αμμω.,,)· 

Ha~~ (*HaeaF6" ίCΙIt. *1teraνό-s= λCΙ1:. cervOS, ίχ 
βiσιω~ keriiσu-, (κέρας), πρΙSλ. ycιλλ. c&rW «ίCΙΠ. 
*k{vo-, πcιλ-rιρμ. hiruz, «yyλ·σCΙ~. heorot yι~μ. 
hirsch, πcιλ-πρωσσ. slrwls (δορκός), zsva. srii-, srva
(κέρος)' λιθ. kάrν.· (άvελός), πcιλ·πρωσσ. kurwis 
(600ς), παιλ-ολαιυ. kr&w&, ρωσσ. kοrόη& (όvελι1ς)' 
πc:tνται ταιlίτcι Ιχουν το xalAIXOV *q- !iντί 1:0ii *k,-' πρΙSλ. 
χιιΙ H6ev&o", H6ev" ΗΟeVφή, (βλ. λ. A.j· ί; ίαιπ. ~. 
ker. (=λΙΙ1:. emlnere)' βλ, ίν λ. Hieιz,' πρΙSλ. χαιΙ 1:ό 
παιρ' Ήσυχ. c*'e"",,' /ι60Η"μιι, ne6/lιιτο"., παιλ· 
Υβρμ. (h)rlnd, Ιλλ. Hgιό" (βλ. λ.). 

Itcρa-oUxoc;, ο" (Ηceσri-Ιχω)'=UΡ-ΟVΧΟ" (8 βλ.). 
Itcρa,., 1:6' Υιν. ΗΙρίίτο" Βπ. Ηέρσο" «1:Τ. συν,!l~. 

κέρω,· aοτ. Ηέρίίτι, κέριιϊ" κέρ~.- Δυϊκ. Hleιza, · 
κέeίί, Υ.ν. χαιί aοτ. HaeciO'.", xaeqw' πληθ. HleIIII, 
κέeίί' Υιν. xaeciωt>, HSerO.,,- aοτ. κέρσοι, ίπ. HιeαOΙ 
χαι! uecisooa. - Ίων. χλΙσl, Ηέρσ" HleSO" HieSi 
(συπ. 1:ψ κάριι)' τό κέρας (<<κόρνο» ζc;ιou D ίντεlί· 
θεν, xiea, ώςύλικόν καΤεΡvοσΙας.- • παν τό κατ
εσκευασμένον έκ κέρατος, χυρ , τόξον Ι κέρας ώς 
σόλπιvξ 11 ώσ. κέρας ώς ποτήριον δι' άι Ιπινον, Τι 
κύλιξ, κύπελλον, έν σχήματι κέρατος.- I11 τό κε
ράτινον συρΙγγιον 6σφαλεΙας, εΙς δ προοηρτδτο 
τό έκ μολίι6δοιι 6όρος της άλιευτικης όρμιός, διό 
νό μή ήμπορι:! τό . ψάρι νό τήν KόBr:l.- ιv 6ρα
χΙων ποταμοΟ, όσά'(ις Ιχει oxi1μo κέρατος.- ν 
τό κέρας πoρaτόξεως στρατΟΟ i\ στόλου II'πΙ ΗΙ
eιz", ιiττ. ΙπΙ ΗΙeω,=έπΙ μιας όπλi\ς γραμμi\ς, ό 
εΙς δπισθεν τοΟ δλλου (Τι τό fv πλοΤον δπισθεν 
τοΟ δλλου) , καΙ oύxl . πoρaπλεΎΡWς, C:ΙOτε νό σχη
ματΙζεται εύρό μέτωπον. - νι ή κεραΙα πλοΙou.
νι παν προεξέχον μέρος r'\ ύψωμα. 
Έτvμ. ι ,"ρcιs (Ιαπ. *ker·as-. *Kaeιzo- «Ιαιπ. 

*ktr-as-) ίν λ. Ηάρσ"ο" «OHcteIIO'''''-'') χαιΙ HIIeιfeiί 
(=κεφαλή) «θίμ. °HIIeIICJ-eo. βλ. λ. λ.) O~o- ίν τφ 
«ττ. *ιlμφ/-Heίί"O' <*xeao·"o·", ίων. 'n/-He,,"" 
(πρδλ. Ήσυχ. c1nlxe,,"01l' Ηsφσ16cJaομο".), "IIv
HIliίe0" (O-HectO-eO- (βλ. 'ν. λ.λ. HealI/01l, ίων. "e,;
cJaμ1l0", Hseιz6" Hee"'II, H6eo,,), πρΙSλ. ώσ. σαινσχρ. 

Ψ&-h~Ζινa. Ι&Γδ (s&r&h)= κεφαλή (ίιιπ. °krros, 
ocιvoip. c;;ϊrsάη (κεφαλή):· λΙΙ1:. cerebrum «Oce;&I-, 
ίιιπ. ·keras~ Τι ·ceres-), cernuos (όvύρτης), (*kers
πβνο-ι' βλ. Ηseσ,../ξιιι), ςΟΓηυ, ςβΓνΙχ, πcιλ-yι;ρμ. hlrnJ 
χ.λ.π. -'Εχ ρ. k.r (ύψώνομαι), θΙμ. *keres, *k.r ... 
χαι! ώα. °kero-.- ll!XpiYWYαI: Ηseάτιο", κιteιιτ/σ,,· 
κaear/too, "seστϊτι., Ηιteάτι"ο~' x_eIIr6oo' ueιι
raw, "seστέσ. - κ-eαοφ6eο" κ_eαlΙξ60" "seιι/a, 
xsecisa" ΗSeάΟΤ"', ,,_ροπ1.άοη,· σIΥ6κlteω", llι,,6-
,.aeoo" alYOH_eSiJ,. 
ιιέρασσΕ, 'πιχ. Υ' 'ν. «ορ. α: 1:01ί Hsed"""jU, 
ΙΙΕραστήι;, -ον, δ (Η_ιά"."νμι)· ό κερα ινύων, 1:.1. 

6 όναμειvνύwν. 
ιιεράcmιc;, -ov, δ (Jdea~)' ό fXWV κέρατα, ό 

κερασφόρος. . 
ιιερσοτ6ς, tf, ό" (Ηsιά"ννμι)' ό κεκραμένός, ό

ναμεμιγμένος. 

ιι.ρα .... 6ρος, ο" (κΙeιιri-φleωγ ό φέρων κέ
ρατο, Ιχων κέρατο. 

acpaTca η -Ια, f, <*eιz,)' τό γνωστόν δένδρον, 
ή ξυλοκερατέα (<<ξυλοκεροσιό» χαιν. χaροπιό ίχ 
ταϊΙ «ρcιΙ;. kh&roob, οναμαιαθεΙσαι ου.ω έχ ταυ αχ 'ήμαι• 0, τ&lν χcιρπων' 1:& a. ~υλoxίρcι τcι, δ χαιρπ6~, ίχαι· 
λo!lν1:0 Η8t!άτισ (λ6Υφ τolί αχr,μαι.α;). 
K.tMSTIVoς, 'Ι' ο. (Jde<&")' ό πεποιημένος έκ 

κέρατος. 

ΙΙ8~ΤΙOY, 1:6,6πσχορ. 1:06 x1ea,' μικρόν κέρας.
Ι ίν τ$ πληθ. " Ηaeάτισ-τό ξυλοκέρατα, κορπός 
της "8Ilστlσι (βλ. λ.). 
βρ-Cι{tAικ, -ον, δ (*ecι.ι-σ~ιέoo)· ό α{ιλQν διό 

τοΟ κ-tρcπoς, fι διό KqκπΙνou όρΥόνou. 

ΙΙΕραύν.ιος, 011 (κeριινν6,,)' ό τόν KεραJVόν χει
ριζόμενος, ό κεραυνο6ολ<iιν. 

ιιεραύYlος, σ, Ο", και! -ο", -ο. (ueιzw6,)' ό όν
ή1<ων εΙς τόν κεραυνόν.- 11 ό πληγε!ς ύπό τοΟ 
κεραυνοο, κεραυνόπληκτος, 
ιιcράuνο-Ιοlcω, μίλ. -tf .. · 6όλλω (-;. Ι. ρ/πτω, 

έκσφενδονΙζω) τόν KΕΡΑUνόν Ι KT\II1Q διό τοΟ κε
ραυνοΟ. 'Jo:x 1:αίi 

ΙΙΕραυνο-β61ος, ο" (HSecι""tt, + ΙΙά11αt)' ό έξα
κοντίζωΥ τόν κεραυνών Ι ό φονεόων διό τοΟ κε· 

.ραuνoO. 

ιιςραυνο-Ιρ6ντιις, -ον, δ (uecιwδf+/leonά.)· 
ό έξaκοντΙζων τόν κεραυνόν καΙ 6ΡOvrQv. 
κερσυνο-μάχης, δ (Ηs~ννόι + μ4χομιιι)" ό διό 

τ~o κεραυνού μαχόμενος. 
ΚΕΡΑ ΥΗΟΊ, δ' ώ; χ!Χ! νlΙν, «όστραπελέκι), 6ραν

τή KOI άσrρσπή, λαιτ. fulmen 11 ό κρότος καθ' έou
τόν έκaλεΤτο IleO'l'rTι, λιΣ •• tonitrus, ή δέ λόμψις της 
6ροντης έχcιλEΙ~α άοτεοοn,;, οτseοn,;, λαιτ. fulgur' 
πληθ. HseIIVtloi =βρανταl. 
ΙΙEραuνo-φ~ής, e. (κsecιννό, + φάο,γ ό λόμπων 

ώς κεραυνός. 
ιιεραuν6~, μιλ. -ώοΦ' πλήττω διό κεραυνοΟ, 

κοτακεραυνι.Νω. 

ΚΕΡΑΏ,. έπ. ριζιχό; 1:UItO; του "seά"""μι (8 βλ. ). 
KE'PBEPOI, δ' ό πεντηκοντaκέφaλος κύων τοΟ 

- ρ"δου, δστις έφρούρει τήν πύλην τοΟ -Ρ,.δου, υΙός 
τοΟ Τυφωέως καΙ της ΈχΙδνης, χαιτ& τον Ήαι!)aαν ιι 
βρcιMτερoν ΠιΣ~Ισταιτ" ώ; τρικέφαλος f) τρισώματος. 
ιι.ρδafvω, μΗ. ,,_gcJιIJIrO, ίων. -Ιω' «6ρ. αι' 'κέe

diίN, ίων. lxieMιIIct' μέλλ. ώσ. Κ8llcJήοω, κ_ecJήαομιιι' 
ιi6ρ. αι' έκέeΜιCJΙΙ (x1ecJo,)' κερδΙζω, πορΙζομαι κέρ
δος Τι ώ:ρέλειαν fK τινος " πορlζομαι ώφέλειαν, [1· 
μαι ώφελημένος. 2) όθεν, έμπορεύομαι, κόμνω έμ · 
πόριον.- 11 jy χαιχτί ένν. , ώ, χαι! τό άnολσvω, όπο
κομΙζω ζημΙαν, ζημιοΟμαι. 
κερδ61έος, ιι, ο" (κέρδo~)' ό όποδλέπων εΙς 

κέρδος, δόλιος, πανοΟργος U πονηρός, όξύνους, διο
ρατικός. 2) ιπ! πραιΥμci..ων, έπικερδής, έπωφελής 11 
ίπΙρ. Η_eδιιλέ~=κατό τρόπον έπικερδη. 
ιιερδ61ς6-φρωΥ, ο" (κιte:JσUοn-φeήllγ ό HSeδιz ·· 

Ucι, φem, Ιχων, ό πανούρvως διανοούμενος. 
ιιερδάνας, ΙS' 'ν. Ίπατ. «ορ. τοσ κεeδσ./lΙω. 

. KcpIIoτoς, ", ο", bna;;eS1:. c!vau θ6τιχαΙ) εν χρ'ήαει, 
ίσχημαιτιαμίνον ιχ τοll xeecJo. (αυΥχγ. xse~/oιw)' παν· 
ουΡVότατος, δολιωτατος.- U ίπΙ πρcιyμιLτων, ώφε· 
λιμώτατος. 

ιι.ρδlων, ο". 'r8"- -0"0" συΥχΡ. (c!VIu θιτιχοlΙ ίν 
xp1joιI) αχημιιτισθfl ίχ 1:011 ".,&0". ώφελιμώτερος. 
Βλ. ΗΙe&ιοτο". \ ' 
ΚΕ'ΡΑΟΙ, -_", ~έρδoς, ώφέλεια, πλεονέκτη

μα Ο έπιθυμΙα Kέρδouς.- 11 ίν 1:/j\ πληθ. πανοΟργα, 
Τι δόλια τεχνόσματα, δόλοι, όπόται. 
Έτvμ.: *e&o,' πcιρcιθ. κεeΜω~, Ηέe&ιοτο,,' H8t!· 

c!cιUo,,' "seδιzUιι, -iJ, HSe&ιίJ, -OV;' Ηse&ι.Ι"οο· HSe
δoιιlwιι' Kie.Jow, _o~· Ιων. Kse&l" Πsι6άι ι πρΙSλ. 
παιλ-ιρλ. cerd (Okerdα) .... τέχνη' ίαιπ. ρ. *kerd- Τι 
*qerd-' το λαι~. (.Γdδ (ήμερομΙσθιος έργότης) ιΙναιl 
πρoφ!Xνιil~ acιvllov ίχ 1:i'), Έλληνιχi')~. Ή συαxίτισl~ 
πρό; τci.: _ιΜσ, λCΙ1:. (ΟΓ, 101:8. tι&lrtin- ι[νcιι'
σφαιλμίνη. 

ιιερδοσύνιι, -Ιι (H1ecJo.)· πανOUΡγΙα, δόλος- ao1:. 
uehOV"11 ώ; έπΙρ. aQ1:ιχοφ.=κατό τρόπον πανΟΟρ
γον καΙ δόλιον. 
ιιςρδώ, ·60, χιΣ! συν'Ορ. -ov" -Ιι (Heeh,,)' fI παν-

οΟργος, ή κλέπτρια, δνομαι τi')~ «λώπεχο;. 
ΙΙΕρδΥος, σ, ο,.. (xeeιJo,,)' ό φέρων κέρδος • 
ιιcρ~α, ίων. «ντΙ "έeιισ, Ηέιστσ, πληθ. 1:011 Hieιz". 
ιιεΡΕω, Ιων. ιiν1:Ι HlterO, μίλ. 1:0υ Hlt/eoo. 
ιιςρκfςω, μιλ. -/000' πυκνώνω τό Οφασμα διό της 

HsexlcJo •• 'Εχ 1:0U 
ιιςρκfς, ·110., f, (JdeHoo, HIΙHω)-CΙnι!δrι; ή ρά-

6δος διό Τi\ς όποΙας έκρούοντο τό νήματα τοΟ ό
φαδΙου καΙ τό Οφασμα κοθΙστατο πυκνόν" τό κτέ· 
νιον τοΟ UφαντoO 11 ή OOVITTa. fI περιέχουσα τήν 
δτροκτον, ΛCΙ-s. r&dluι.- Ι πδοα λεnτι'ι, μακρό καΙ 
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ε{ι&τα ρό6δος έκ ξόλOUί έλεφαντοστου χλπ., δπι.ις 
ό πόσσαλος Τι περόνη, δι' ών έπλήσσσντο fyxop· 
δα όργανα, λ(1Τ. plectrum. 2) ρόβδος μετρητική, 
λ(11:. r"dius m"them"tlcuS. [cpcιΙν81:(1Ι ώ, 6ποχορ. 1:0υ 
"',,,Oi (βλ . λ.)]. 

!'E'PKOI, "ι' αόρό ζι;,ου, λ(11:. c"ud". 
Εννμ. : ιXμφιΙS6λoιι ί.ιιμολ: "ι ΙS(1σικ-ίι σ'ljμ. cδ κτυ· 

πων»' πρΙSλ. "Ι."Φ (ΙSλ. λ.)' Κ(1Τ' dλλοιι, σΙΙΥΥ •• φ 
"I{XO~, X{I"O~ (ΙSλ. λ. λ.), XOEIro"di Κ(1Ι H1Iρτό~ (ΙSλ. 
λ. λ.) ίν 1:~ δ(1σιxτJ σ'ljμ. 1:06: «κεκαμμένος»' Κ(1" dλ-

λοιι, _~ [(1Π . ~. tt.r- (έξέχω, προεξέχω), ί~ -iι, Κ(1Ι τό 
xέea~ (δλ. λ. )' Χ(11:' dHou, "te"Oi ' πραΥίλθι Κ(11:' ιΧν
ομοΙωσιν ίχ 1:06 *"~eXeOi < xCEI"OVeOi (l3λ . λ.). 

ιcΙpιιoυρoς Τι ιιεριcoϋρoς, δ' έλαφρόν πλοιό
ριον, λέμ60ς.- 11 θαλόσσιος Ιχθύς.- [xlgXOVeOi 
< xiexon-oved fI ιaΤν(1Ι ~ιiV'lj λέει, (σ'ljμι.ιχij), τροπο
π~, Yjθεtσόt Κ(11:1% λ(1Τκ'ijν Π(1Ρ81:ιιμολΟΥ(1ν]. 

Kcριcίίρσ, 'ιι' ή γνωστή νησος του Ίονlου πελό
γους, οΟ.ω Χ(1Ι σ-ιjμιιρον Χ(1λοιιμΙν'lj (ivIO"t8 Χ(1Ι «Κορ
φοί»). Βλ. Κ(1Ι Κ. Ε. Λ. 'Ee (1ύτου "tό 
Kεριcυραίoς, δ' ό έκ Κερκύρας Ι 'πΙθ. Κεριι .... 

ραίιι6cϊ, ή, ό". 
ιcEριιω, aTt'Xvtili"t. Tt(1piH. τδπο, 1:0υ ίόρέΧοιι (βλ. λ.). 
ιcEρμα, -ατος, "tCι ("εΙ,φ)' τεμόχιον n έν τljί πλ'ljθ. 

μ κρόν νόμισ~ α, «ψιλό, λlaνό~ 11 μικρό έμπορεύ
ματα, «ψιλικά • . 'R~ «')"tou τό 

ιιcρμilτίζω, μΗ. -lσοιι, ιΧ1:Τ. -Γώ (χ~eμα)' κόπτω 
είς μικρά νομίσματα 11 άνταλλόσσw μεγόλα νομΙ
σματα μέ μικρό, «κάνω ψιλά Τι λιανό». Έ~ (1u"toli .ό 

ιιερματιστΉC;, ·ον; δ (χεeμιιτΙζφ)' d deyveaμoa
βόi, 6 άνταλλάσσwν νομΙσματο. 
ιcερo-Ιδτης, ·ov, δ (x~eai+"Pal"fIII)' ό Ιχων πό

δας έκ κερατίνης Ολης, Τι 6 έχων χηλάς Τι όπλάς 
έκ κερατίνης Ολης, ίπΙθ. 1:06 Π<:ινό,. 

ιcερo-Ιόας, -ov. δ ("έeαi+"βοάω)' ό 60Cιν Τι ή
χών διά κέρατος, ίπΙ (1υλοli xaΡ(1"tΙνοll (ίκ XIP(1"tlv'lj' 
Uλ'lj'). 
ιccp6-kToς, ." (xiean-Jiyφ)' δε&μένος διό 

κέρατος, πεποιημένος έκ κέρατος 
ιcερόεις, ιιιιιια • .,. (Χ(1Ι OUVllfJ. -o;;tIII"tCι θΥΙλ.) (x~

eai)' κερασφόρος. 
ιcερ-o(αξ, -ίixOi. δ (χiραi+"οΤαξ)' σχοινΙον άνη· 

~oν εΙς τάς κεραίας ΙSλ. XceCIi νι. 
ιιερο-τυηΙώ, μΒλ. -ήσαι (χΙρας + ~vπ~ω)' κτυπώ 

δΙάte-κερό-;-ων, κερατΙζω (<<τουμπώ») U Υιινιχω" 
κτ Q δ λοτε έδώ καΙ δλλοτε έκεΤ. 

ΙC υλιι6cϊ,." ("ieai + l}.χω)· δ ~λKων (ό 
τεΙνων) τόξον έκ κέρατος. 2) ίπί 1:01i τό,οll, τ6 
τεινόμενον, έλκόμενον, έκ τών κεράτων (π,θ(1' 
νά), lIt6"tL X(1"t1% τl% dxp(1 oJι"to κιχοσμ'ljμtνον lItoc κιiριxτoς). 
ιιερουτιάω (xieCI~)' όνατινόσσω (κινω 6ιαΙως 

πρός τά δνω) τά κέρατα Τι τήν κεφαλήΥ, c&, σιιν' 
'ι'jθω, Χciμνοιιν τl% XΙΡ(1σφόρcι ~ljίιx. 

ιιερ-oυιfς, -Ido~, θήλ. 1:01i Ιπομ. 
ιιερ-oUXoς, ο" (xέIα~ + Ιχφ)' ό fxw Ktρaτα, 

κερασφόρος. 
ιιερο-φόρος, ο" ("lean-φIeOJ)' 6 φέρων κέρατα. 
ιιCρσας, έπ. μτχ. !Χορ. (1' του xeleUJ. 
Kcpσc, έπ. Υ' 4ν . !Χορ. (1' τ05 "s1eQJ. 
ιιcρ-τομcω, μέλι -ήσω ("έeτομΟi)' χλευόζω, πε

ριγελώ, σκώπτω, περιπαΙζω, τινά. Έ, (1~τoiί "tό 
ιιcρ-τόμησις, -CΙΙOi. -Ij ("ιιeτομflll)' τδ χιρτομΊ". 

έμπαιγμός, σκώμμα. . 
ιιερ-τoμfα, -Ιj="ιρτόμ"lσι~ (δ δλ.). 
ιιερ-τόμιος κιχί ιcιρ-Τόμoς, ο" (Χέαe+τέμ1'Φ)' 6 

κεντών τήν καρδίαν, ό πειρακτικός D "ιιρτόμια ΙΠf'/, 
fI 4.πλ/i). χιιιτόμ.α ... πειρακτικοΙ, προσ6λητικοΙ, λό-
γοι.- Ι σκωπτικός, άπατηλός. . 

'Eτvμ.ι "t'ijv 'ν !Xρx~ tx "t06 "'αιι + τlμ1'Φ (πρδλ. 
&ι.χέlJvμο~) σ1jμιιιωθιtσιχν i"tιιμολ. δΙν δΙΧΟΗ(1Ι TtciV"ts,' 
xcι"tci "tIV(1' χέeτομοr<*χleιιτομο~ (=6 fXWV άδικον 
ότόμα)' xcιτl% "t'ijv 'Χδοχ'ijν (1.}τήν δ' auveI"t. 8Ιν(11 "tό 
.τόμκι, πρδλ. l(J.ιιτομο~, Jv-στομ'i", Hα"ό'στoμo~, 
ιι., (1' σιινθιτ. δΙ λ(1μI5Χνι.ιχι 1ι ρ. (s>qer- iV"t1jί Ιλλ. 

"ι'ρω (ΙSλ. λ) Χ(1Ι σ"άριφo~ (6λ. λ.), ιιχερβόΙΙω (~ 
σκώπτω), Χ(1Ι τl% Π(1Ρ' Ήσιιχ. Cσ"έ!!α'r'δ<;' {Jlau"μlCIJO, 
."',αφα,· xl_ιιμ~. XCIxol0ylCIJO, cσχέeαφ()i' βλασ· 

lp'7μlα. 10.Joe{CIJO, «ιι,,~βol0~' Aol"eo,JO. «ιικ_ιιβο
Μι' άπατ~JO, coxcePolo;;aa' λoιooIoiίaα, βlαιιφfl
μονιια, άπατώσιιJO.- Κ(1Τ' dλλοιι, δ.ν ιιΙν(1' ;Ινον X(1~ 
τό Χάρ,,"Ι' πιθ(1νω; eπΙα'lj' πρόχsl"t(1Ι ΠΙJρΙ σιιμφιιρμ06 
των δμάδων τη; ρ. *(s)qer- (=άποτέμνω) Χ(1Ι ti'j, ρ' 
*q"r- (μέμφομαι). 

ιιέρινη, "ι (Χέρχ1'Φ)' ε1δος ΙέρακΟζ, όνομοσθέν
τος cOrw έκ της 6ραχνης φωνης, 10ω, 1:ό «κιρκι
νέλλι . (λ(1Τ. falco tinnuncuIus). 

ιιερχνηίς, -"iδoi χα.Ι ιιερxνiς, -iίoo,. "ι' πσιριiλλ. 
.όπα. τοΒ κέρχ.." (ο ι]λ. ). 
ΚΕ'ΡΧΗΩ' κόμνω τι τροχιΌι ιi 6ραχνόν.- 11 ιΧμ.δ. 

Κ(1ί έν τφ Π(1θ'ljΤ., εΤμαι Τι γΙνομαι 6Ραχνός (ιπι tf), 
φωνΥίι;). . 

'Ετvμ. : "iex"Q) Τι xillXfIII' IιΙμό-"ειχ"ο,,· x1exCL
Ιέος(ξηρός, 6ραχνός) κα.Ι Κειιχ"αλ.έος Κ(1ΤI% μΙΙΤ(1φΟΡOCν 
του _". εκ του "tex"Oi' χεeχ<,,)ώδ"i (6ραχνώδης)' 
"sex1l"i. (βλ. λ.)' έ~ aπιδρciσεω;; ~έ τ05 "cYXeOi EaX1j' 
μ(1' ΙΟ ~1jσα.ν Κ(1Ι τόποι xeYXe"ii. xeYXIl1i, xiyxe" : 
πρ6λ. Υα.λλ. crychydd, vso·bret. kerc'heiz (έρωδιός, 
τό ΠΤ 1jνόν), Π(1λ·bret. corcid, ίρλ. cort . (γέρανος), ρι
~ικόν κιλ τ. *korg-, Π(1λ· Υερμ. hreigir > Υερμ. reiher 
(έρWΔιός). Π(1λ·σλ(1l1. kr"guzr ,Ιέραξ) . 'Εκ πάντων 
τοότων δέν ιi;τoκλεΙεΤ(1Ι -Ij πιθα.νόΤ1j' δτι πρόΚ8ΙΤ(1Ι πιρί 
Π(1λ(1ΙΟΤιiτ'lj' όνομ(1':ΟΠΟΙΤ(1', 

ιιερώ, μίλ. τοίί "εΙρω. 
ιιερών, μτχ. τ05 κεeάαι. 
ιιCρωντα., έπ. Υ' πλ'ljθ. πΙΧθ. ·rTt/)"t. το!l "ειιίφ. 
ιιές, δλ. Xdi. 
ιιέσΙΙΕΤΟ, Ιων. Υ' Αν. πρτ. του JtsiuCII. 
ιιεστός, ή. Ο" (χε"τΙω)' κεντητός, κεντημένος" 

χιισΤΟi Εμάς έπl της ζώνης της 'Αφροδίτης 1I δθεν : 
11 ώ,οο)". d κεσΤΟi=ή ζώνη, λιχτ. cestus. [~ι' έτυμολ. 
ΙSλ. κε1lτiω]. 

ιcέστρα, "ι ' (κεΥτΙω)' εΤδας σφυρΙου (<<ξινόρι.t).= 
11 εΤδος ίχθύος, ή σφύρα',,,α (<<σφυρΙδα»), όνομα· 
σθεΤσα οΟτω διά τήν όμοιότητα πρ6ς τήν σφύραν, 
Χ(1ΤOC δέ τCιν KOP(1i'jv, διότι , άνήκει εΙς τ6 γένος τών 
κεστρέων. 
ιιευθάνω, TtOL'I1"t. ιXν~Ι xw{J.OJ. 
ιιcϋθμα, 'ατo~, "tό, Κ(1Ι ιcευθμ6cϊ, & "'" χlιvlJ.μώ". 
ιιευθμών, -ώ1'οi. δ (xev{J.ιιo)· κρυΨών, κρύπτη, 

όπή, πόσα μυστική (κρυφή) θέσις" τρώγλη, φωλεό, 
θηρΙων Κ(1Ι ylvtx/i), ι<τηνών. 2) έπί "tOU κά.τω κ6-
σμοιι , δ6υσσος. 3) = &Jvτο,,' τ6 towrEPIKWraTOV 
μέρος τοΟ ναου, τ6 «Ιερόν», τό άδυτον τού ναού. 

ιcεύθoισα, δωρ. ιΧν,;Ι "IV{J.OVOIl, θΥιλ. ,;i'j, μτχ.. ,;οϋ 
xΕV{}αι. 

ιcεϋθoς, · IOi. 1:δ (x."θω)="nιθΜΌW' 'ν "tΦ πλ'ljθ . 
χιιvθεα yal"i = τά 6όθη της γης. 
ΚΕΥ'ΘΩ, μέλι "IIVooo· !Χόρ . 5' lx:ιJfJ.o". ΙΠ. ιiνα.διπλ. 

'rποτ. "εxiι{}Φ' πρκ. "έxεvθa' δπιρσ. έ"llχευθει", 
ίπ. "ιιχιιvθll,,,' καλύπτω έντελώς, κατακαλunτω, 
κρύπτω, όποκρύπτω " σα6ανώνω.-Πaθ'ljΤ., εΤμαι κε
κρυμμένος, . εύρΙσκομαι τεθαμμένος. 2) διατηρώ 
τι KεKρUμμένOν Τι μυστικόν, όποκρύπτω" μεταμφι
έζω n μιτl% e,πλ7j, (1ΙΤ. xιV{}Φ τι"ά τι=όποκρύπτω 
τι όπό τινα (<<τοΟ τό κρύβω»). 3) δ πρκ. κέ"nιθα 
ΧΡ'ljσιμοποιιΤτιχι ώς; ένιστω, (διατηρώ KεKΡUμμένOν ) , 
δ δέ δπιρσ. έ"ιικ.vθιιι" ώ, πρ,;. (όπέκρυπτον).- 11 
!Χμτ6. εΤμαι (κεΊμαι) κεκρυμμένος. 

, Εννμ. Ι xΕV{}Φ' xεiίθ-o~' xιvlJμιJw- ,...,θμ6~ ι 
!Xyyλ-σιx~. hy'd"n (ιΧΥΥλ. hide), garI. cuddlo (κρύπτω), 
(κsλ"t. *koυd·o-· σ(1νσκρ. kυh"r,,-m (σπήλαιον), kύ
h"k,,-h (όπατεών), ku·kti'-h (νέα σελήνη, δ1jλ. σελή· 
νη κεκρυμμένη) , λ(1"t. cUdQ. ·δηll (δερματΙνη κό
σκα), Υοτθ. huzd, Π(1λ-Υερμ. horf (θηoαuραφυλόKΙOν) 
(χο,ν. Υ8ρμ. *huzda-, Ι(1Π. ·qυd(h)Z-4dhσ-· " f(1lt. ρ. 
*(s)qeudh- (καλύπτω), ικ.ι,;. ίΧ "tfj, ~. *(s>qeu
(*sqeva·) ίν .φ λ(1Τ. obscurυs χαΙ -,;, 'λλ. ιιχνιο". 

ιιεφΙλφ, δOlρ. IIO"t. "t06 χιφιιlή. 
ιιεφδλαιος, σ, ο" ("ιιφιιλή)' ό όνήκων εΙς τήν 

κεφαλήν D μ,;φρ. ώ, χαΙ "tό λ(1"t. capi',,'is, ό κύριος, 
ό κυριώτερος, ό προε"ξέχοιισαν σημα:::Ιαν fχwv:
U "tCι χιφά1σιο" ώ, ~~σ.=ή κεφαλή: κεφάλαια" δα· 
φmι'iJog-ή κεφαλή του ρaδικ!οο " τ6 κύριον όημετ
ον, τ6 σπουδαιότερον ζήτημα Ι k1 XΡΗΜι.tτ.ν. τό 
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κεφόλαlOν, χρηματικ6ν· κεφόλαιον, ιi" ιivτιθiαaι πρό, 
'tό εΙσόδημα fι τόν τόκον. 2) ή συγκεφί'ιλαΙωσις, 
f1 όνσκεφαλαΙωσις τοΟ δλou ζητήματος, ή ούσΙα 
(-τό ρεζουμέ_) TI1<; όπο8έσεως 11' .. _Ρσ:Ισιφ Τι i .. 
• aφσ1ιιΙοι,cΙncϊ_διό νό όμιλήσl,) τις έν ·ουγκε 
φαλαιώσει (έν περιλήψει). 3) "(lIv'ιxώ~, τό όποκο
ρύφωμα, ή συμπλήρωσις, ·τό τέλος, ένόςπΡόνμα
τος. 'κe cιιilτοl) τό 

ιιcφΙΙσιόω, μιλ. -dHι.' ταξινoμG'ι εΙς κεφόλαια, 
συγκεφαλαιώνω, έκ8έτω έν περιλήψει.- 11 κτυπώ 
τινα cκdτακέφαλαι, τόν σκοτώνω. 

ιιcφΙΙ~ι-ώδιις, c, (.CφΣ"ι) + Cl&,)' ό όμοιόζων 
πρός την κεφαλήν, τ. Ι. κύριος, κυριώτατος, πρωτ
CΙΡXΙKι'\ς (κεφαλαιώδους). σημΟΟΙας, 6οσικός.- ΙΙπΙρ. 
.~έν περιλήψει. 

. Kc.I1CΙΙuJia,. -CIt:Or. '!;ό (.cφσ1ιιιιSΦ)· ή σuyKεΦG.' 
λαlωσις, τό δλον, τό r:Nνoλoν, τό δ8ροισμσ. 
ιισφΙl-σl·y.~ ι, (~η+&"fO')' iV8P"(., ό προ

καλών πόνους . .εΙς την κεφαλήν (κεφαλαλγlαν).-
11 ΠCΙΙθ'η •• , ό ύποφέρων έκ κεφαλαλ γlας .• ~ cιιil.ou τό 
ιιcφΙΙ.σΙΥ'~, f)' κεφσλ<>πονος Τι πoνo~φαλoς. 
ΚΕ •• - AW, Yj . ώ, XCΙΙΙ "iJv, ή κεφαλή, τό cκεφόλι), 

λ~.ιν. CApυt 11 Ι, -&ιr Ι • • cφcι"'1,=όπό κεφαλι'\ς 
μtxρι ποδών Ilnl ~"η-μt τήν κεφαλήν πρός 
τό κότω, cόρ80κέφσλα). · 2) Q κεφαλή, Ώc; τό ευ; 
γενέστερον καΙ ευπα8έστερον μέρος τοΟ σιιιματος, 
ιixριδώ, δπω, ιiν 't1l. otiI~ αημ. UττCΙΙ~ ιi'\ιΙοu xcιιΙ τό 
λcιιτ. CApυt D χυρ. xα;τdι τdι, προαφωνήαlll,: φι"" _
φσ"ή Ι (~ λcιιτ. C&rum c_pυt Ι) Ι · ιiλλdι xcιιΙ ίν xcix1l 
ίνν. : cδ _ΗσΙ Ηcφσ1ιιΙ. 3) ή ζωή, ώ, χα;Ι τό λcιιτ. 
CAput, όκριΟΟς διότι Etvar καΙ 8εωρεΤται ώς τό 
πλέον έπΙKΙνΔUνOν μtρoς τοΟ σώματος: lμfj XC· 
φII"ii nceιΙCΙcJισ-φο~ομαι διό τήν ζωήν μου U -e
{HJUf'OC _φIIUr - ριψoι<ινΔUνεύσαντες τ94; κεφα
λός των (aηλ. τήν ζωήν των) Ι cl, _φιι"η .. t:e~noct:' 
1μι),,=εΊ8ε -.:ό στραΦl':\ κατό τt\ς κεφολης μου (δηλ. 
νό μοΟ στOΙxlσr;ι τήν ζωι'ιν 1).- 11 ή κεφαλή, δηλ. 
τ6 δνω μtρoς παντός πρ6γματος, φυτοΟ π. χ. χ. 11. 
11 τό γεΙσωμα τοlχou Ι ." τφ πληθ. αl πηγαl ποτα
μοΟ.- οι HCφιI"t) nql6ct:o, = _περούκα) Τι κεφα
λόδεσμος.- ιν 1ό συμπέρασμα, ή κορωνΙς, ή κυ
ΡΙα Iδtα, τό oυσιωδtσταΤOν μέρος. 
ΈΡμοι -φιι"η (*ghebh-Y -P"t) (πcιιρ' Άλιε. ποι

ητα;Τ,), -φσ1ι) (ΙΙα;xaδ.)· ΙUφΆ1σιo, (δλ. λ.)' *φσλo~ 
(ό ννωστός ΙχΜς)' rCφάλow (-λcιιτ. CApίto). Πρδλ. 
"(οτ8. glblA (=πτερύΥιον), πα;λ-"(ιρμ. gebAI (κεφαλή), 
πα;λ·norr. 9& ft (κορυφή)' τό λcιιτ. (Αρυ. ιiνήXll1 ιiλλCΙΙΧΟi). 

ιιcφσΙί1φι, -CfCI1a .. , ίιτ:. τιν. χα;Ι δοτ. το 1:1 *φσλή. 
KcφI1ff;, -llor. 'ιι, (Ιποχορ. ';01:1 XCφIIAIj' μικρό κε

φαλή, _KεφαλόKΙ~ fj 6ολ6ός, λcιι •• CApltulum.-.O 
κιονόκρανον Ι κεφόλαιον (6ι6λlου), Υ.ποδιαΙρεσις. 

Kcφcιllfιv'! -ijtl'Or. 6' έκ ΚεφαλληνΙος. Έ, oιiltoiJ tό 
Kςφcιl1ιινισ, "ι' Ι\ννωστή νι'\οος τοΟ ΊονΙου πε

λόνouς· 
aclάlσσμσι, n:α;1. ιτρχ. · τοlJ xσU •• 
ιιCισ.,Ισ, ΠΡΧ. τοlJ . xcι"cJά,.., ί; ι;δ οδδ. π).'1i. μτχ. 

_Σσ"δόισ. τ' ,,,ο η. (Ιπιιρα. Η.χά"Ι.ι. 
KcIapσyμi.,oς, μτχ. πcιιθ. πρχ. τοl:l xσeάcιcι •• 
ιιcιάριιιισ, πρχ. το!) xσle •• 
acιάριιμσι, πcιιθ. ιτρχ. τοί} ΣσΙe •• 
KcIiριισiμcv, j1l:ρφ. η. ιiνcιιδιπλ. μΙλλ. το!) ΣσΙ(Ι •• 
ιιςιΙρiισoμcιι, ... tιuλ. μ'λ. τοί} χσΙeω. 
ιιςιάριιτο, ιιclάΡΙΙΥΤΟ, τ' ι". xcιιΙ πληθ. Ιπ. n:α;θ. 

6αρα. τοl) χσΙ,._ 

KcxIpιιώς, μτχ. ... .ρχ. tolJ xσle •. 
ιιςιΙρισμένος, μτχ.. 1Ι:ρχ. ΤΟI:l ΣιιeΙζομσι' ευχό

ριστος, εύόρεστος, ε08υμος, γοητευτικός Ι ΙπΙρ. 
_xσeιcιμήιfllls=Kατά τρόπον Υοητευτικόν. 
ιιcιάριστο, τ' Ι,,~ 6rtapo. τοΟ χσeΙζομσι. 
ιιςιδΡΙYωμiνoς, μτχ. ηcιιθ. ΠΡΧ. τcιί} XCl(lIt:ιSΦ' .-

1Ι:Ιρ . • νως=εύχαρlστως, ευπρoσδtKτως. 
ιιCισρμσι, ηcιιθ •• Ρ~ τοl) χσΙe •• 
KcIIΡOΙa ... , ,π. ιin! "cxdeoc"o, Υ' κλ,l8. ιtJχτ. 

ΙΙνα;διπλ. μΙα. ιioρ. 11· τοβ tjιΙIιI.' 
_ςχάροντο, τ' κA,lI. n. ιivd~ιςA. μι •• ΙΟρ. 11· τοβ 

μΙ, •. 

ιιCχιινο, πρχ. τοΟ μΙ,.. fι μ ..... (Ι βλ.). ~ otu. 
~O~ . . . 
. Κςιιινσίοι, -... , οΙ' ΟΙ -xόxηδες~, ΟΙ κεχηνότες 
(οί «xαoκισμ~νoι)}, κωμικόν όνομα, όντl Ά8ηνοΤοι • 
ιιςιΙίίδώς, μ.χ. πρχ. τοί} χλάζ.· ~πιtpXIIΙ ώα. α;Ιτ. 

πλ1jθ. Ηcχ1ci&"t:σ~, ωαίΙ ιix -zUl-. πρδλ. _Η"';
Υο"t:σς ix του Η_ληΥώ,. 

KcIA'aYKa, πρχ. του χλιαΙ,... 
ιιςιΙΙδώς, μτχ. npx. τοl) μι •. 
ιιcιοlι?σ8cιι, IiItpιp. πcιιθ. πρχ. τοll χο"
ιιcιοlωσομσιl τι,;ιλ. μtλ. τoίl χολ6ω. 
_ςιρημστισμςνος, μτχ. ηα;θ. ηρχ •• 0iJ xeιιμσt:Ιζ •• 
ιι~ιeιιμC.,oς, μ.χ. πρχ. 'toO uάομσ •• 

. _cιuμσι, π~θ. πρχ. τοί} χι •. 
-«ιϋτο, _«ι.,ντσ, τ' ι,,; xcιιΙ κλη8. 'n. πα;Ι. f)-

πsρα. ,;oiί χέ •• 
· ιιcχωρίδστσι, ' ΙΟΙ". "(' ηληθ. n:α;1. npx. του ·χIlO(lΙζω. 
ιιcιωρισμ«.,ος, μ.χ. πα;θητ. Π(ίχ. του Χ<»eίζω. 
KClwoμevoς, μ.χ. πα;θ. ΠΡΧ. 't?O xOwννμι. 
ιιΙω, ίπ. πα;pιiλλ •• uIto~ τοί} HCt •• 

ιι«ωμσι, (Ιποτ. τoίl Ηc'μσι. 
ΚΙως, Ιων. ΚΙος, 'ιι' η σημ. cΤζειόι, νt'\ooς των 

Κυκλάδων [lJιdι ,;'ijv ιi.υμoλ. βλ. χα/ω]. 
q, ίων., ιiντΙ nfj (ερωττ,μ.)' εvφ κα ΙΥχλιτ. Ii.vτΙ ππ. 
ιύiσι, ιiπ\lφ. ,Π. «ορ. οι' τοί} Ησίω' ί" Φ Ηήσι "(' 

Ιν. ΙΝχτ. 

' ιυιάΜCνoς, μτχ. ιiπ. ιiop. α;' τοΟ χσΙ .. 
-iιyώ Τι ιιiιyών, δωρ. ιiν.Ι ΗΙΙΥω = καΙ ένώ (xcιιτό: 

xpaoLv). 
ιuιicfa, 'ιι (x;;ιJo~)' φροντlς διό τόν νεκρόν Ι έκ 

φορ6, cκηδεlα).- 1I συΥΥένεια έκ νόμου, έπιγα 
μΙα «συμπε8εριό), λcιιτ. Affinlta.s. 

κΙ;δςιος, οΙ' (xίjcJos)' περl οδ φροντΙζει τις, όγα
πητός, πεφιλημένος (πα;θητ.) 2) ίvερ"(. ό μεριμνών 
διό τινα, ό πλήρης φΡοντlδων διό τινα.- • ό όνή
κων εΙς κηδεΙαν Τι τόφον, έπικήδειος έπιτόφιος. 

ΙUΙδςμι.νςύς, -Ιω;. δ (xrιcJέω)=X,lMμώ". 
. · ιιιιδςμών, -6"0" δ (χ,ldέω)' ό φροντΙζων περ' τι
νος, ό έχων τήν μέριμνον διό τινα n ό φροντΙζων 
διό τόν νεκρόν, ό .πεν8ών Ι προστότης, έπΙτροπος 
κηδεμών.- • ό συννενής έκ γόμου (δλ. x"Mcιή,>: 
λcιιτ. Α fflnls. 
. ιύιδcος, ο" - HtfcJCCO,. 
ιιιιδΙσ_ςτο, "(' Ιν. Ίων. πcιιθ. πρτ. τοβ HtfcJc.. 
ιιIιICOKOY, Ιωv. πρ •. του xήdω. 
κιιδςστι\ς, -ov, δ (Hίj'O')· συγΥενής έξ έπΙΥα

μΙας, έξ όγxιστεΙgς, λ~ •. Affinis 11 γαμ6ρός " πενθε
ρός ιι όνδρόδελφος Τι '(UVαικόδελφος (χοιν. κου
νιόδος» . Έ~ cιι!}-co!i τό 

ιιιιδςστfσ, 'ιι (H~')' συΥγένεια έξ έπιναμΙας. 
ιύιδςυμσ, -CIt:~, .ό (Η"Μίιω)' έπιγαμ/α, συνέ

νεια έκ γόμου. 2) ποιη'.=Χ,lΜαη, (11 δλ. ). 
ΙUΙδςUΩ, μβλ. -α. (HήIo~)' λαμ6όνω φροντΙδα 

διό τινα, μεριμνώ περΙ τινος, έπιμέλοΟμαΙ τινος, 
περιποιούμαΙ τινα. 2) προσφέρω τός τελευτα/ας 
όπηρεσlας εΙς τόν νεκρό ν, κλε/ω τούς όφ8αλμούς 
του, τόν έντσφιόζω, τόν πεν8ώ Χλπ.- Πα;θητ., τυν
χάνω ώς νεκρός τών τελευταlων φΡοντ/δων έκ μέ
ρους τών οlκεΙων μου.- 11 συνδtω έμαυτόν διό 
Υάμου μετό τινος, συνόπτω συννένειαν δι' έπιγα
μΙας, cσυμπε8ερεύωι, νυμφεύομαι, υπανδρεύομαι. 
2) κόμνω τινά συvyενη μου διά νόμου. 

_.,δίισω, μiλ. τοίι xήcJφ (ώαιΙ ιix H"~Φ). 
ιιιιδιστος, η, ο .... (Ιπιρθ. σxημcιιτ~αθ.ν ιix τοlJ xiI

&" ω, τό χέecJΙ(Jt:O~ .χ τοβ *IιIιJo, (δ βλ.)' ό πλε/-
στης φροντΙδος καΙ έπιμελε/ας τuγXόνων, οδ τό 
μόλιστα κήδεταΙ τις, 6 προσφιλέοτατος.- Ι ό πλη
σιέστατος συγΥενής έξ έπιναμΙας. 

ιύiδoς, δωρ. ιιίίδος, -cor. τό (HtfcJcu)' φΡοντΙς, 
μέριμνα, ένδιαφέρον, περ/ τινος. 2) στενοχι..ιρΙα, 
8λΤψις, λύπη υπέν8ος διό νεκρόν Ι έπικήδειοι τελε· 
τοl, κηδεΙα, έκφ0ρ6. 3) όνTlκεΙμενον φροντ/δος 
φροντlς.- Ι κηδεστΙα, συννένεια έξ έπιναμΙας: 
λα;τ. Afflnlt_s. 
Έρμ. xίjιJo$' ΗήΙια'Ι'ο,' H;'cJclII' "tfcJccos' Ηη'" 

cιή~' x"lcίI.· ."Μμώ,,· HήcJφ' ιΙΗηΙή,' ιIX'l~Φ' 
.ρδλ. Zaνδ. S4dr&- (κακόν, ΔUΣΤUχΙα). όcnι. cIodel. 



........ ος-. .. 
(fXepaI), yo'l:9. hAtls (μΙσος), Itcιλ-norr. hAtr, ItCΙλ. 
ya"μ. hAZ (μΤσος), Ιρλ. CAlsI «xaλ'l:. *kASII, Icιπ. 

*tted-tl fι xaλ '1:. *kAts-I)' ί, Icιlt . ~. *ttad- *tt.d- (έ
χω κακοχυμΙαν).- Kcι'l:CΙ 'l:ινcι, IJtcιXPL'ti%t Μ? λί,ιιι, 
ήιJo, : "ήιJo,-μέριμνα xcιΙ ήιJo.=συyyενoλόί. 
- ιυιδ6-σiνoι;, otI (Ht)ιJo",. όνυπόμονος, όνΉΣU

χος, όΥωνιων. 

_ ΚΗ" ω, μ.λ. ",,""σ.' κα8lΟτΙ:Ι τινα όνυπόμονον, 
όΥωνιώντα, όδημονοΟντα Ι ivtsGOsv, στενOXι.ιρCι, 
δυσαρεστώ, 8λΙ6ι.ι, όνΙώ, τινα.- _ . SV τφ πcιθ. μετά. 
ίπ. μίλ. ".Hiί&ήαoΜCΙΙ χcιΙ ίνεΡΥ. ,,;(:-χ. ,"""διι ' στε 
νοχι.ιροΟμαι, 8λΙ60μαι, ένδιaφέρoμαι, μεριμνώ, 
περΙ τινος Ι μ'l:χ. ""δ6μat'0" ",Οl'=φροντΙζων, μερι 
μνών περΙ τινος, περΙφροντις, όνήσυχος Ο μιτ.χ γε ·ι . 
όΥωνιώ περΙ τινος, ένδιαφέρομαι περΙ τινος : oνκέrι 
-dCΙ1'ClcUl' κ.κσδ"α6μεiJ.α. 
Έnιμ.: έπ. κή:Jω, μΙα ον κήδOΜCΙΙ, lJωρ. κιiδoΜCΙ" 

.Ιν%ι αιιγγ. tqI κήδο" "ίiδo, (=μέριμνα) ' 6λ. κηδο;' 
πρ6λ. τό αιιγγ. λοι.. c.l.mit.s χ(1tΙ τό oll:voxp. k.· 
d.nAm (καταστροφή, φθ :;ρά), c.kadA, k.dAnAm 
(έχω προκαλέσει καταστροφήν). 

.. ΙΙδω .. ι:, iν.Ι τσίi κcιΙ Ιδω". χοι.ά. χρ!αιν. 

.. iίεν, Υ ' Ιν . έπ . ιiσ ," cx' .σίι κσΙω. 

.. ιιδάριον, τό ' άΥΥεΤον εις δ έρρΙπτοντο αl ψf\
φοι κατά τήν ψηφοφορΙαν, κάλπη, κι6ώτιον ψήφων 
[ιi6ε6. ίτιιμσλ.], 

10\ .. , tωΡ. ιiντΙ κcl" = "σΙ LΚ (xcιτά. χρ!αιν). 
ΚΗΚ"Ι, -ίδο., ~ . λιπαρόν ύΥρόν έξερχόμενον 

έκ της σαρκός τών καιομένων θυμότων κατό τός θυ · 
σ/ας U χυμός, ύΥρασΙα 11 μελάνη Υροφης. Έ; oι~τoίi .ό 

ιυιιdω, ίπ. πρ •. κή"ιοl' ("""ι,)' έκρέω, όναβλύ
ζω n ώα. ίν τιjί ποιθη •. : σΙμά, """ιo.ιd"σ lΑ.κέω,. = 
αΤμα έκρεόμενον (έκρέον, όναβλύζον) όπό τός 
πληΥός. [ι" ίπ., r ιi.t.]. 

• Enιp.., κ"κΙΦ' κ""/,, IJlllp. κίiκι, (6λ. λ.) ' πρ6λ. 
Ήαιιχ. «κσκΙω' lδρον" /ίρXOΜCΙΙ' Διiκωl'.,,.: λιθ. 
sΖόktl (πηδώ), sZAnkus (εύκΙνητος), sz.nklnti (κάμνω 
τινό νό πηδζι)' πρΟλ. ώα. τό θρq.κ')·φΡΙΙΥ. alH'l'(l')ai 
(χορός των Σατύρων πρός τιμήν τοϋ Διονύσου), 
2/κ,,.(l')ο' (όνομα φρυγικόν It(1tp' '8"c;IJ.)· ί, Ιοιπ. ρ. 
kaiq (πηδώ, χορεύω) ' Βλ. χοιΙ κϊκν •• 

κtι1ι:oς Τι κtιlι:ιoς, 01' (Ηαιίωγ 6 καυστικός, φλε
Υόμενος.- [κή"ο, (*κ"FσΑ.εο. (πρ6λ. HctvaUoιo 1ι 
-eiΠCΙΡ' Ήαιιχ.): κσν- ιν tq! μίλ. κανοομαι 
"νμι:ι π.' 6λ. καΙφ], ' 

Ω μΗ. -ήaω' κατακηλώ, 8έλγω, Υοητεύω, 
μαγεύω U Υενιχώ" θωπεύω, σαγηνεύω 11 όπαΤώ, άπο· 
πλανώ (ιξελΟΥιόζω»). 

Έ'ΠJμ.1 κ,,18φ' κ"Α,,6μ6,' κηΑηδ61'.': λ~τ. (Α Ι
νΟΓ, cAIvlo (φενακΙζω, έξαπατώ), cAIumni. ( ~όλoς, 
τέχνασμα), -ΥΟ1:θ. hδΙδη, .f-hoIOn (συκοφάντης), 
ποιλ - Υ_ρμ. huolβη (άπατώ), ιiΎΎλ-αoι;' hQI (συκοφαν
τώ) ' έ; Ιοιπ. ρ. *kcl-, *kol-, *kaI-. 
KHΆH,~' οίδημσ, δγκι.ιμα υ χιιρ. «σπάσιμο» , 

ικατέβο ::ψα», λοιτ. herni •. 
Έrvμ.: κήΑ.,,· κ"Αήτ",' ""J.cii (Ινδικόν πτηνόν)' 

πρ6λ Ήσιιχ. _κσΑάζε,' όΥκοϊίτα, •• _κιiA.αμα· όΥΚΟ,'" 
ώα. tdr. ouvOIι t CX βOνβω71o·κήA..", 11'τερο·κή.ι", τί.Sρo
κήΑ." χ. ι!: π~6λ. ποιλ - norr. hAUII, iΎΎλ-αcxΙ heAIA, 

. ποιλ-Υιρμ. hδΙ. «χο ιν . Υsρμ. *h.uIA-', π%λ-αλοιιι . kyla, 
λοιτ. culus (xll:tci ttvCX; χοιΙ toίito ουΎΎ. )· χοιτ.χ τοιυ.οι 

κήΑ." ( *H"FiA.", ιi1:1:. "ιt.ι" (·καβέΑ", ί; ίοιπ. *kίivel
"kavel-: kaul-: *kίil-• 

.. η1ιιδμός, δ (κ"Uω)' καταγοήτευσις, κατόθελξις. 
ιιή1ημσ, -στο" τό (κ,,18φ) ' μαΥικόν θέλγητρον, 
~~~ , 

.. ή1ησις, --c"", fι (κ,,18ω)' =κ"Α." Β-μό, (8 . 6λ.). 
ιυι1ιιτήριος, ο" (κ"ΑΙω)' 6 καταθέλγων Μ κατα

προΟνων. 
.. ιιΙίδόω, μ'λ. -άxιO/l (κ"ΑΙ,,' κηλιδώνω, λερώνω n μολύνω ιι μ τφρ. ότιμόζω, καταισχύνι.ι. 
ΚΗλΙΊ, -ίιJo" t,. -ρύπος, «λεκές» Η μόλυσμα, ό

νειδος, καταισχύνη. 
Έτνμ. ι κ"ΑΙ,' ""Αιδ6Φ' π~6λ. Ήαιιχ. κ"Aιi,· ... 

.fl, Ιίτι, κατά τό _ μέτΦΠΟl' ο"μ.ϊοl' Ιχ.., ιν_Ιοε,
,.~. _κ"Α;ιι,' μ8Ασι"σ,., λοιτ, c&llIdu$ (ςΑlldus), 

μ.σ-ιρλ. cAlle (κηλ/ς), λι8. kAlybAI (κύων μέ λευ
κήν ταινΙαν εΙς τ6ν λαιμό ν _ χρωματισμένος), λcιτ. 
kiίHgδ (ζόφος)' πρ6λ. ποι:;' Ήαιιχ. CH"Wf" ".φeAη 1''
v'eo. κcιι xcaμaea,", ~μέρσ", αοινσ1φ. kίil&-h, kίilr 
(μελανόxρ~)' _χ ρΙ~. πoιρcιλλ ήλου Itρό, ,;ήν' ';06 

κ • .ιαι", (6λ. λ.). 
KH~λOM, τ6' τό ξύλον (τ6 -ατέλεχος) τοΟ et

λoUς 11 αύτό τοΟτο τό 6έλος.- [xfjAo,,: lρλ. cA11 
(όκοντιον), πll:λ-ποrr . ΜΗ (ούρό) , σcιναχρ. ςΑlό-h 

(ρό~δoς), ς&IΥό- (αΙχμι'ι 6έλΟύς)' ιe !cιπ. *tt-]. • 
ιιηΙων, -0/1110" δ ("t)A.o,,)· μακρό ξυλΙνη ' δοκός, 

τ.:1 βοη8εΙQ τf\ς όπο/ας όντλοΟοιν δδι.ιρ έκ φρέα
τος, χοιν. «Υερόνι». -
1UJ1ώνcιον, !ω·ι. -Ιιίον; τό=κήΑow (& 6λ.). 
.. .. μσυτ6ν, lJωΡ' xcx • .x Xριiσιν iνtΙ το[l κσί Ιμcινι6". 
.. lιμέ, lJωΡ. x~.ά. xpιiαιν ιiντΙ το[l κσι έμέ. 
ΚΗΜΟΊ, δ' πλέγμα Τι φlμωτρον τιθέμενον περl 

τ~ οτόμα τοΟ Τππου διό νό μι'ι δ6κνf.). 2) τό έν 
ειδει χωνΙου άνω μέρος τf\ς κόλπης (κιiδoν ή "α
δlσ"οv) έν τοίς Άθηναίκοτς δικαστηρΙοις, δι' ου 
έρρίπτοντο αl ψηφοι. 

• Ετνμ. : HfJμός' _κ ,,-μ6ιιι' πρ~λ. Ήαιιχ. _κήμ,..,αι~, 
φΙμωα,~" lλιθ. kimszti (κρεουργός), kiϊm.nos (δερ
μότινος χαλινός), λιι ,τ. kAmtΊt (τυραννώ), πcιλ-ποrr . 
hemiA, hamda (τεντωνω τόν χαλινόν) , μΙΟ--Υορμ. 
hemmen (συγφaΤώ) . 

.. ημόω, μέλ . -ώαω (H".u6i)· βάλλω τόν κημό" 
(6λ. λ.) περl τ6 οτόμα τοϋ Τππου. 

.. lιν, lJωΡ. !ivtl κΩl' χιι;τ.χ xρ~σιν ιiντΙ κσΙ 11'. 

.. "ν, ιiντΙ καί «11 xoιτιiι Υ-ρdαιν. 

.. iίνδε, δωρ. χa:.ά. xpliotv iνt! καί ιJl'8-. (t.l. "σι 
ιJ1Boc). 

.. ί;νος, οιΙολ : ιiντΙ κ.ίιιo~, lκε'''Ο;. 

..iίνσoς, δ , λ%τ. census' όrτσγραφή καΙ διατιμησις 
τών κτημότι.ιν πρός καθορισμόl της κατ' άναλο
ΥΙαν φορολΟΥlας U φόρος . . 

ΚΗ':::, HfJH6" ~ . λόρος (Υλόρος) Τι άλλο εΤδος 
θαλασσΙου πτηνοϋ έκ 'Γών 6ρμωντων είς τι'ιν θό
λασσαν καΙ συλλαμβονόντων τήν λεΙαν των. [δι' 
Ξτιιμσλ. Ολ. κcιv.:ιξj . 

.. ήομι:ν, ίπ. ιiντΙ "ήφμatι, cι' πληθ. Ίποτ. liop. cι' 
.συ κα/ω. -

.. ίπι:, δω? χοι.ά. χρι!αιν ιiντΙ του καΙ .r,,": 

.. lιπι:', .. !inCITa, ~ωρ. ιiντΙ .ων κcl,,"ι (κσΙI,,"Ι), 
"Iίna,act (=καΙ lIfa& τσ) . 

.. ήπι:υμσ, -αΤΟi. t6 (JC"rcwro)' τ6 φυόμενον καΙ 
όναπτυ9σόμενον έν κήΠΥ, χλόη, δνθος. 

~ιιπι:uς, -lroi; δ (κήπ,, ) ' 6 κηπουρός . 
.. ιιπι:ιίΙω, μελ . - αω (κηπο.)· καλλιεΡΥώ έν κήΠΥ 

11 μ.φρ. περιnοιοϋ!Jαι, περιθάλπω, ζωΟΥονώ. 
.. lιnf, lJωρ. iντΙ Hclnl, χοι • .χ xpl10tv ιiν tΙ t(J~ κσι lπ/. 
.. ιιπ'ον, τό, ύποχ!;ρ. του κηπο,' μικρός κηπος, 

κηΠ:Jριον 11 μτφρ. καλλωΠΙ :J μός, κόσμημα. 
"lΙπ0-1όΥος, Ο" (HijIf"i + ΑέΥω)' ·6 διδάσκων έν 

κήΠΥ, επί τώ'ι Έttιχσu"sίων. 
KH~ΠOI, δωρ . .. άιroς, δ' ώ~ )ιοιΙ ν6ν, K~πoς «πε

ριβόλΙ», φυτωριον Ι ώα . "ijnOi έχι.ιλιΤ.ο το ηεριπε
φ;:>αΥμένον μέρος, έν ~ έτελοϋντο οΙ Όλυμπιaκοl 
όΥώνες.-ΟΙ • Αδώl'ιδο, κήποι = πολύτριχον, κάρ
δ:Jμα καΙ δλλα φυτό ιiνoιπ.ιιααόμενoι "tIl:XtUI; μ'αοι .Ι, 
yλiotpcx, χοιΙ χόtρll:, IJtdr. τά. Άδώνία (ελ . λ.).-ί 'l •• ιι· 
θ3 '1 ποιροιμ. έπl διασκεδόσεων καΙ πάσης έφημέρου 
διασκεδόσει.ις. _ 

• Enιμ. : χηπο" ~lIIρ" "liΠOi' "","νφl πcιλ - ~ρμ. 
huob., ποιλ - αοι; . hδbA' Ιιι:π. *qaρos *qapa-' 6πό τι· 
νων ιi~εω" Yιθη αυΥΥ. τ/iι λοιτ. cApio-ceρl ίν τ~- ivv. ' 8τι 
κηπο, (HCΊΠOi) χυρ. - κατεχόμενον τεμόχιον yf'ic; 
πρΙς καλλιέργειov' XOΙt' ι!λλοιι;, λΙοιν πιθoινώ~, αυγΥ. 
. φ κάπετο; (=κοιλότης, τάφρος!, π~6λ λιθ. kAp6tl 
(=κόπτι.ι εΙς μικρά κομμότια), kAPIYI Ισκαπάνη) ίν 
τ~ ίνν. δ τ< ήπο,=έσκαμμένη,γη. 

.. ιιπ-ovρ6ς, δ (κήπο, + olίeo,)' δ~ι xcιΙ ν6ν, κηπ- -
συρός. περιβολόρης. . 
ΚΗ'Ρ, ~, -ysv. K"e4" Iιlτ. Κήρσ' ι'ι 8εά τοϋ ~α· 

νότου iI τ/Ίς μοίρας U δθεν, τό πεΠΡι.ιμένον, ό θό· 
νατος, ό όλεθρος. 2) 8εό τiΊς συμφοράς κοί τοΟ 



όλέθρou " δθιν, ό δλε8ρος, ή καταστροφή, τό κα
κόν (oιt1't& χοιθ' ioιu'tιt).-:- U πόσα κακή μοΤρα 11 νό
σος Ι χοιΙ, 'πΙ ijOIxoli xoιxoίi, καταισχύνη, δνειδος. 
Έnιμ. ι π:;.βλ. ΧfJριααι-φόefJΤΟ~ (- ό φερόμενος 

ύπό τών KfJeQj,,)' ΧfJρι-τριφιί~ (ι'ί .. 8-ρωποι) = ΟΙ 
τρεφόμενοι μετά της K,Iρo~ (οΙ xfJgl av"~eoφoI)' 
xfJeσ'- Α (=KατOOΤρέφW). Βλ. x~Ι χιeαiζω.- Τό 
λοι •. slncerus (όΥνός, μή διεφθαρμtνoς) <sine*cera 
(δνευ σήψεWς). 
ΚΗ-Ρ, .ό, Υιν. x;;ρo~, oιt't. xiίρ' OUV"{jP. ίΧ 'tou 

χέαρ' ή καρδΙα, λοι't. cor. Ή δο't. xiίeI παρ. Όμ. 
συχν. ώς; ίπΙρ., ώ, ,ό x'led8-a (δ 6λ;)=έξ δλης καρ
δΙας, έγκαρδΙως. [χ_αΙ! )xiίe. xέσeo~>x;;ρo~ xGt't' ιi
ναλο"(Ιαν πρό, ,ό 'ιιι.e, Υεν. la(jo~ - t}eo .. · xfJealt'OJ Β'. 
Βλ. χαΙ χαρδΙα). 

ιιιιραίνω (Α), μιλ. -iι",;; (χήρ, '1)' 6λόπτω, κατα
στρέφω. 

ιιιιρσίνω(Β), μ,λ. -σ"ώ (x;;e, ,ό)' εΤμαι πλήρης 
μεριμνών καΙ φΡOντΙΔWν, είμαι όνήσυχος. 
Κιιρεσσι-φ6ριιτος, ο" (Κήρ+φέρω)' ό φερόμε

νος ύπό τών K'Iecjjt' (Μοιρών). 
ιιήρΙνος, 'Ι, ο" (XfJed~)' ό έκ κηροΟ πεποιημένσ,;, 

t:KtPIVOC». 
ιuιρl)-ιιΙcnτιις, -011, δ (ΧfJe(οt'+χUπτω)' ό κλέ

πτης κηρηθρών. 
ιιιιρίον, τό (x'led,)' κηρήθΡσ, λοι't. fAVUS.- 11 

πΙναξ έκ ι<ηροϋ. 
ιιιιρι-τρεφής, i, (Χήρ + τρέφω)' ό συντεθραμμέ

νος άθλιότητι (c"ιJvντεlJ-ρ. μoΙρ~ χαΙ ιι-α"άl"ιΡ.)' 
2) ό τρέφω ν ('t_ Ι. έπιφέΡWν) τόν Μνατον. θανα
τηφόρος. 

ιιιιρο-δΕτιις, -ο., δ, δωρ. ΙUΙΡOδΙτσς - x'1e6ιJι
το, (8 η.l . 

ιιιιρό-5ετος, ο" (χ,lρό, + ιUω)' ό συνδεδεμtνoς 
(~. έ. συγκεκολλημένος) διό κηραΟ. 

ιιιιρο-δc μΕω, μελ. ·ηαω (χ'leό.-+ιUμω)' οΙκοδομώ 
(καταοκευάζω) διά κηροΟ. 

ιιιιρδ&εν, έπΙρ. (χ;;ρ)' άπό KaρδΙoς, έκ KaρδΙας. 
ιιιιρό&Ι, . έπΙρ. (X;;e)' έν rf,\ KQpδIV, «μέ δλην μου 

την καr:,δ!ά», έΊ καρδίως, όπό καρδΙας. 
ιιιιρο-ηδΥής, e,(X'leO~+nayijt'aI 't()U nήΥ"vμι)' ό 

έστερεωμένος (συγκεΚΟλλημένος) διό κηροο_ 
ιιιιρο-ηlάστιις, -ov, δ (χ,l.,Ο.+-πλάσσω)· ό πλόσ

σων έκ κηροϋ όμοιώματα θεών :η άνθρώπων. 
ιιιιρό-ηΙαστος, ΟΥ (χ'leοs+-π1άσσω)- ό έκ κηροΟ 

πεπλασμένος. κήρινος, cκερέν!ος».":"'- ... Χ'1ρόδι· 
τo~ (8 βλ. ). . 
ΚΗΡΟΊ, δ' ώ, χοιΙ νιiν, χυρ. ό κηρός τών μελισ

σών. λα't. CerA. 
ΈΤVμ.: x'le6,· "ιfριyιι-α~ (τροφη τών μελισσών)' 

χήeι"ο~' X,le[O'" χ,lρόω' χήeωμα: λατ. CMA, 
λιθ. korys (κηρήθρα), λεη. k6rites <τρύπα της με
λόπι :τας)' ,6 λα't. cerίi ι!ναι ιiσφαλώ, Μνβιον έΧ 'tjj, 
Ιλληνιχή,' ιiμφότιpα ~έ έ~ Ι~π. *qίirO-' • .ην συγΥ. πρό, 
τ& Υ&ρμ. WAchs, wachsen aιIv aeχονται πιtντε:;. 

ΙΙΙΙΡο-τρόφος, Οι' (X'leO; + τρέφω)' 6 πaρ6γων 
κηρόν. 

ιιιιρο-χΙτων, -QWO,. δ' ό ένδεδυμένος διό κη
ροϋ. ό πει::ι6ε8λημένος κηρόν. 

ΙΙΙΙΡο-χuτcω' σχηματΙζω έκ κηροΟ n ίπΙ ~ν με
λισσών, κατασκευόζω κυΨέλας έκ κηρΟΟ. 'Εχ ,ου 

ιιιιρ6-χυτος, ο" (x'leo~ + χeω)' ό χυμένος (κατ
εσκευασμένος) όπό κηρόν. 

ιιήρυΥμα, -α το" ,ό (X'1e1ίααω)' προκήρυξις διό 
κηρυ;(ος. τό ύπό τοΟ κήρυκος άγγελλόμενον, δη
μοσΙα διακήρυξις" Ιχ χ'leVΥματο,=διό προκηρύξεως. ' 

ιι"ρυιιαινα, ij' θηλ. ,οί; κή~νξ' γυνή κήρυξ. 
ιιηρυΙΙCΙα, Ιων . ....Ιιι, fι (Χήρνξ)' τ6 όξΙωμα, τό 

fpy c;v, τοο κήρυκος. 
ιιηρυ;ςειον, ίων. -ι\ίον, 't6' ράΒδος τοΟ κήρυκος, 

λατ . cacuceus' χυρ. ε!ν~ι o·ja. τ.;.υ Ι;τομ. 

ιιιιρβχειος, α. ο" (χήρνξ)' ό άνήκων εΙς κήρυκα, 
ii όρμόζων εΙς κήρυκα. 

ιιιιρUιιεσσι, έπ. ιiν.Ι χήevξι, aO't. πληθ. 'tOU Xtj(lVE. 
ιιιιρύιιευμα, -ατo~, ,ό (Χ'1ρνΗειίω)' ή προκήρυξις 

κήρυκος. δημοσΙα διακήρυξις. 
.,.ρiίJιεύω, μ'λ. -αοι (x"eVE)- εΤμαι XtievE, δια-

κηρύσσω δημοσIQ.- 11 μ'tδ't. προκηρύσσω τι, γνω-
στοποιώ τι δημοσΙQ . , 

lPIρίiιιιιΙιι, -iιίoν, Ιων. ι1ν-.:Ι -IΙα, ·ιι." (Ι δλ.). 
ιιιιρiJloς, ιi.τ. KCιpύloc;, δ' εΤδος 8aλaaσΙου 

πτηνοΟ, πιθ. ταϋ είδους της όλκυόνός. 
ιύιρiiξ (χοιΙ xiίρ~), -vxo, (X'1eVcJaoι)' δ,'tΙ χιιΙ νσν, 

«διαλαλητής., cκρόχτης., χαθόλου δημόσιος ό"{γε· 
λιαφόΡας, τελών καΙ χρέη πρέσ8εως' Χόριον ΙΡΥον 
,ών χηρύχων ~.o vi συγχαλοιiν ,.ην συν'λιυσιν, vik δια· 
χω"Ιζ;ουν ,oiι, διαμαχομΙνου" vik μι'tοιδιΙSιtζ;ουν ΠΡΟ'tιt
σιι, χαΙ μ1jνόμα'tοι μιτα~iι ,ων ιiντιπιtλων ποιρατιteιιιιν 

Χ. d. Οί>τοι ixpli'touv ,ό λεΥόμινον αxίfnι:Io", Έθιω
ρουν.ο πρόσωπα !apdt x~Ι ιiπαpαΙSΙαστOΙ ώ, δ4ΟΙ'tιλοuν
τες; 6πό ,.ην προστασΙοιν .οϊί Διό,. [δι· 'τιιμολ. ΙSλ. 
χαρχαΙι?ω ). 
ΙCHPYΊΣΩ, ιi't't. -ττω· μ'λ . • ξοι· πρχ. "IXtfe'XII. 

- n:x.Qy,'t ., μίλ. X,lρνx.8-tίαoμαι, «λλ& χαΙ μέσ. μ'λ. 
χ'levξομαι μετ& παθ. ένν. · Π~X. χιχήeVΥμα.· εΤμαι Τι 
ένεργώ ώς κήρυξ 11 ηροκηρύοοω, συγκαλώ διό τΟΟ 
κήρυκος. 2) ιiπρόσ. x'levaaeo (ένν. ό xtlevE) = γΙ
νεται προκήρυξις, δΙδπαι γνωστοησΙησις.- 11 προ
κηρύσσω. όγγέλλω 11 έξυμνώΊ έγκωμιάζω. 2) δια
φημΙζω πρός πώλησιν. 3) καλώ. προσκαλώ. συ"{
καλώ.- • κηρύσσω τόν λό"{ον τοΟ 8εοϋ, διδόσκω 
δημοσlQ. . 

ιιιιρυχ&ηναι, ιiπρφ . παθ. ιioρ. οι' 'tol! x'levaaoι. 
ιιήρωμα, -ατo~, τό (χ'leόω)' Γοδν τό KατεσKευa

σμένον έκ κηροϋ U πινακΙς έπεστρ:.ιμένη διό κη
ροΟ πρός γραφήν. 2) άλοιφή (έκ κηροϋ) χρησι
μοποιουμένη ύπό τών παλαιστών. Έ~ α~.oϊί ,ό 

ΙΙΙΙΡωμaτιχός, ή, Οι' (χήeωμα)' ό όληλιμμtνoς 
διό x,lρώματo~ (τ. Ι. δι' όλοιφης έκ κηροϋ). 

ΙΙΙΙΡωτός, ή, Ο" (χ'leόω)' ό κεκαλυμμένος μέ κη
ρόν 11 έντεϊίθεν, ώ; ,ο>:Ισ. , το χ,l(lωτο" Τι Χ,lρωη) = ιμ
πλαστρον κηρωτόν, (χοιν . ι:rσιρQτO-) U όλοιφη έκ 
κηροϋ, κηρέλαιον, δι' οδ ήλεΙφοντσ ΟΙ παλαισταΙ. 

ιι6ι;, aωΡ. ιiν.Ι ,ου χαΙ lι~. 
ιιηται, έπ. ιiντΙ χέ,Ιl"αι, Υ' Αν . ·rπο't. 'toli χείμαι. 
ιιήτειος, α, ο" (xiίτo~)' ό όνήκων εΙς κήτος, 

θαλάσσιον τέρας. 
KH-'Ol, -εo~, ,ό' 8αλόσσιον τέρας. fι πελώριος 

Ιχθύς 11 έν 't1) 'OtuoosL~, φώκη U ΙSραδύτ . φάλαινα, λαι't. 
cete. [xητo~' Χ,lτε(α' χήτε:ο,' Χ,lτφο,' ij λ. x;;τo~ 
φ~Ινετ~ι μιμονωμίνη, dσχaτο; at πρό, .ό Ιλλ. ίπΙθ. 
X,lτώε.~, . xaL'toI ,ινέ, ,ό συσχετΙζoυ~ιν μέ 1:-Ijv Ι~ν. 
'tGU tI:ieGU" ώ, θηρΙον -;ων βαθίων Mιiτων). 

ιιιιτο-φ6νος, Ο'" (,,;;το, + *φέΥω)' ό φoνεύwν 
θαλάσσια Kήτη_~ 

ιιιιτώεις, lααα, n, μόνον ώ, έπΙθ. 'tjj, Λαχι'}αΙ
μονο,: χοα,l kαχe&ιΙμω,ι Χ,lτώεσαα, lνθα Τι π:x.ριt
Yl'toιI έχ ,ου ";;το, (έν tij ένν. -;οϊί πελωρΙou) χαΙ 
σημ. εύρετα, μεγ~'xη, έκτεταμένη, Τι πα .. IiΥιται έΧ 
,ου *χ;;το, (-χαιάδα" δηλ. χαρόδρα. ά5υσοος) χαΙ 
σημ. πλήρης ό8ύσσων, χαραδρών . wAHw; 't& x~Ι fι 
λ. ΔαΧI&ιΙμω,ι = πλήρης σπηλαίων (έχ ~. 1αχ-, 
λάxxo~). 

'Enιμ.: ΧfJΤώιι, (·X,lτόlι~ (χοιτά. μι'tριχ.ην Ιχτ.) 
< ·x;;τo~ (= χαράδρα) (*x;;τo~: X,lτόlι~ χα1:όι ,ό 
ΙΙ-Vo~ ι 8-vdlI~)' π?6λ. μιyαxήτ,l~ (έιτΙ σχιiφoυ, πλω
,ου Ιχον.ο, μίγα 6:iθ(),), χ:χ.ί μεyα"ήτ,l~ πόyτo~ συνών. 

'ιjΊ βα8-vκή"", πόΥτό, ,oίi θεοχΡ. ('ij λ. μεΥαχή"", 
δηλ. atv ΙΧΕΙ δεό τε:;,ον συνθS't. τ-ήν ' λ x;;τo~ ιiλλdι 
μιϊλλον ιiνήxBΙ _ντ~υθ~ : * xiίτo, = καιάδα,): ·x;;τo~. 
χα.ετό" xαιά&ι~, χα[ατα (6λ. λ. λ.) ιiviyov'tGtI ιΙ, 
ίαπ . ρ. qaz(i): qai, a; fι. χαΙ ,ό X,l~ώει~. 

ιιιιυ, ιiv't! χαΙ εli (x~τiιι χριϊσιν). 
ιιήϋξ, -νxo~, fι (χήξ)' λάρος (Π1:ηνόν θαλΙΙσ.). 
ιιηφσ, δωρ. xGt'tdι xρ~σιν ιiν.Ι χαι Ιφ,l. 
ΚΗφΗ'Η, -ηyo~, δ' δ ,.ι χαΙ νίίν, άρρην μέλισσα, 

λ~'t. fucus U μ.φρ. όκνηρός, «τεμπέλης>. ό μή έρνα
ζόμενος καΙ ΖWν εΙς 8όρος τών όλλων U ώσ. ό 1)
πέργηρως καΙ έξηντλημένος σωματικώς. 

Κιιφηνες, οΙ' ιiΡXαΤσν δνομα 1:6)ν Πιρσων. 
ιιηφ&CΊ, aωρ. χατ" χριϊσιν ιiν1:Ι χαΙ #/φ-/J-fJ. 
Κιιφϊσός, δ' ώ. χαΙ νϊίν, ό ποταμός της Βοιωτ/ας, 

πyιyιiζων &χ iij, ΦωχΙδο; χαΙ έχιlιiλλων ΒΙς; 'tijv dHo
,ε λΙμνην 'tjj~ Κωπ:χ.Τδο, 11 ίν1:ιϊίθιν χαΙ θ1lλ. 1Ιμ"'1 Κ.,. 



κι'ιώcιι;- ΙΙιμμfριoι 127 

φι"Ιr. - 11 δ περlφημος ποταμός των 'Αθηνών 11 
ώα. ποταμός της 'ΑργολΙδος καΙ δλλων περιοχών. 
κηώδης, ., (χσΙω)' δ εύωδιόζων έκ τοϋ θυμιό-

ματο" εύώδης. [eI' 'τυμολ. δλ. χαΙω]. 
ΙUΙωCις, ιισ"σ • ." ... Χ,lώδη; (8 6λ.). 
ιιΙδθω, ιiττ, Βχτιτ. ιiντΙ χΙω (ο σλ.). 
ιιιβΙ1l1cύω, μ.λ. -"ω (χιβδη}..ο,γ νοθευω τό νό

μισμα όναμειγνΊΙWν δλλας oυσΙaς, νοθεύω.-. 
μτφρ. τεχνόζομαι, έξαπατω, παγιδεύω 

ιιιβδηΙ'a, 'ij ' (xιβδrι}..o,γ νόθευσις μετόλλου (νο
ι.ιΙσματα:;), νοθεlα D μτφρ. τέχνασμα, όπότη, ότlμΙα. 

ιdβδηloς, ο" (χιβδα,)' νοθευμένος, μή γνήσιος. 
- U μτφρ. ΒπΙ ιiν8ρώπων, χαμερπής, κΙ6δηλος χα
ρακτήρ, ψευδής. 2) νόθος, μή γνήσιος, υΙός. 3) 
όπατηλός, διφορούμενος, έπΙ χρτιαμων. 

ΙΙΙΊΑ-ΟΣ, fj' σKWΡlα, eI' 'ιι; ινοθεύβΤΟ δ χρυαό,. 
Έτυμ.: xΙβδα~. xlPMι}..a, (=ιισκουριό»)' πρδλ. 

Ήαυχ. cxlPMι,' χσΧΟ;;ΒΥΟ,' χάπη}..ο,· χεΙΒοτέχνη.» , 
Itapci Πoλυ~_, Φωτ. cxlPdowa, = μετσλ}..εϊ';,.· xlpdfI
}..ο,· χιβδη}...;σ. -Ισ' χ.βδη}..ε6ω· χ.βδή}..ευμσ.-Τπ" 
τινων , ιiλλ' ιiπιθιiνω., αuαχltτΙζο::ι'lτα:ι ti : Ζενδ. -saepa
(χύσις μετάλλου). λα:τ. caespes, -1115, '(οτθ. haifls 
(έρις), πα:λ-ΠΟΓΓ. hp.ipl (μτσος), ιiΎΎλ-αα:~. hόesl 
(6ίσ), πα:λ-γερμ. hei51 (6Ιαιος). 

κιβΙσl!ί, fj' πήρα, «σακκουλιι, δισόΚΚIΟΥ, θυρό
κιον, [σκo~ έτυμολ . · Ταω. ~_νTI λ.]. 
κϊ8ωτάριον χα:Ι κϊβώTlον, τό' ΙΙιτοχ. τοίί χ.βωτό;. 
ΚΓΙΩΤΟΊ, "ι' ξυλινον κι6ώτιον iι θήκη, κασέλλα. 

[ακοτ. έ~υμoλ.· Ταω. λέ~. ατιμιτ: δπό τινων, ιiλλ ' οο,χΙ 
τreιoτικω~. αυνιiπτετα:ι πρό. 'ti: {}Οlβη (πλεκτός κόφι· 
νος ), «8ήβη' χ.βώrιοt1» (Ήαύχ.), c{}oIPowo;' χιβω
τό;' Κ-ύπριοι» (Ήαύχ.»). 
ΚΙΥκλ 'ςω, μeλ. ·lσαι (xlyx}..o~)· σεΙω τήν oUρόν 

ώς ό κlΥΧ}..Ο, (εΤδος σεισοπυγΙδος, ιισουαουρόδας») 
ιι μτφρ . μετα66λλομαι συνεχώς. 
ΚIΓΚλIΊ, ·Ιδος, "ι, το πλΕίατον 'ν τφ πλ τιθ. Χ'Υ' 

xλlδε;, λα:τ. cancelli' κιγΚλιδωτή (δικτυωτή) πύλη 
δικαστηρίου iι 60υλευτηρΙου, δι' ης οΙ 8ουλευταl iι 
δι!<ασταl είσήρχοντο, δ·πως διέλθωσι διό των δρυ
φάκτω" 11 ιικόγκελλα», περΙφρaγμα. 
Έτυμ.: πρσλ. Ήαυχ. «χάκσ}..σ· τε/Χ'Ι»' aTjλ. πε

ρΙ60λος, ιiττ . ποδΟ 'κάχ(κ)η (=πέδικλα ποδών)' δ· 
μc)f-ριζον πρό. τα:ίiτα: κα:Ι τό ΚΙΥΚ}..;; ι πρδλ. αα:νακρ. 
kanci (περΙβολος), λα:τ. cingo (περιζώνω)' ί~ Ια:π. 
~5 \(περι66λλω, περιφρόσσω). 'fi λα:τ. cancer, 
c\!nceΊJί ΠΡοΥ,λΟον Κ!ΧΤ' ιiνoμ . έκ τoiί carcer. 
'ιWrkΛOI, δ ' υδρό610ν πτηνόν τοϋ είδους των 

σεισοπυγίδων. 
Έτυμ. : πρσλ . Ήαυχ. c&et1EOt1 πvκt1ώ, n}t1 ot'ίedt1 

xIt1oiί~» (κα:λούμενσν ώ:). κlΗουρος χα:ί σ.,σoπvyl., 
χατσι Μ τον Σοut~. xέyκ}.o;,~κ/yκσ}..o; κα:ί X!Xtci τόν ΕΜ 
ΧΙΥχΗς)' πρσλ. σα:νακρ. cancala-h (ό μετακινούμε
νος, ευκίνητος, ταχίις)' ίντείiθEν,' Κ'Υκ}../ζω. ΧΙΥ
χ}..οβάτη,. 

ΚΙΥχδνω, «ττ. ιiντΙ κιχltt1ω (Ι} βλ.). ' 
κ.δναμaι, πα:θ'l)τ., π~,ιyί Τ. αντ ί ακεδά,ΙIιVμσ .. • δια

σκορπΙζομαι [δι' ίτυμολ. ιiλ . σκεδάνt1V;Ι~]' 
ΚΙ"ΘΑ'ΡΑ, Ιων . -η, ώα. Κ!ΧΙ ιιίθaριCί, ' -.0;, fj. λα:τ. 

cllhara' λύρα, δρπα ij 6όρ6lτος, ':Ιυνών. τφ φόJ' 
. μ'Υξ, }..υρσ. 

Έτυμ.: πιθ. aιivstov I~ άλλης γλώααης, 'Ααι(ιτικ"i'j. 
f) jlIaoYIICXX"i'j,' ούδιμΙα: των It;;O -;;OΙOSI,:lιj),; μιixρι τoίiδε 

Ιτυμολο'(ιων tXCΣvonot'l'jtIxij· · x!Xti τιν!Χ;; έκ ρ. ghidh-. 
ιΙ, -9jv ιivi'(ouaI κα:! τ"ήν λ. fides (χορδή), fjtI; δμω. 
ιΙνα:ι διiνιιoν ix <"i'j. ίλληνικΥις (σ ρ/δη)' (ιπ' ιiλλων , 
'ντβλω; φ!Xντα:ατικω~, αυν6αχετ!':Ιθη πρός τσι KvlJ.fIea. 
KιfJ.α.ρών· κα:τ· άλλου. αυγγ. τφ κlσrη (*χ.6τσ. ~α:Ι 

ix ρ. ghid· · Oci «ν'μιι'ι' τις δμω; ·x.{}oτίi ) *χ.στσ. 
ιιΙθCiρ-aοιδός, auv'l.)p. Υδός, δ (κ.iJ.ιίρσ+ιiο.δός)· 

ό πα/ζων τήν κιθ6ραν καΙ ζΙδων συγXρόνWς.- 'f-
πιρθ. κ.{Joσρσο.δότσrο,. , 
κlθαρίςω, μελ. ·Ι"αι, ιiττ. ·rQ) (κ.6σρ.,)· παΙζω 

τήν κιθόραν 11 '(6νικω; παΙζω μουσικόν όργανον, 
aιότι λιiγετ!Xι χα:Ι ίπΙ φόρμιγγο;; κ!ΧΙ έπί λύρ!Χ;: , έ; ου 
φα:Ινιτα:ι δτΙ κιθάρα, φόρμιγξ, λύρα ιΙνα:ι αx.~όν ,ci 
ClLutιi. 

ιdδδρις, ·ΙΟ" 'ij' α:Ιτ. "lHea" - x.Heσ Ι &α. r'ι 
τέχ νη τοϋ πaΙζειν κιθόΡαν. r'ι κl8aρlστlκή. 
κΙθαριστής, '0;;, δ (χι6σeΙζωγ ό παΙζων, κρού· 

ων, τή·., κιθ6Ραν (iι λύρaν i'ι φόρμιγγα χ.τ.δ.). 'Ee 
x')totl το 

KIδαριστρl~ -;δα" ~, θ-ιjλ. το!} xι6σρ."τ-ιt,. . 
κlδCiριστύc;, -60;, t, (κ.6σρΙζω)· ή τέχνη τοο 

κιθαρΙζειν, τό παΙζειν κlθόΡαν. 
κΙδι1ίΡ-Υδικός, ι7, ό,,' ό όνήκων i'ι όρμόζων είς 

τήν κιθαρΥδΙαν iι τόν Kr8aρyMv. Έχ του 
κΙθδρ-Υδ6ς, δ, auv't/P. ix τοίί χι6σρσο.δό, (Ι} ιiλ.). 
Κlθών, ·ώ"ο,. δ' Ιων. «ντΙ X.τώt'. 
κΙκι:ίν, απρφ. το!} ΠΟΙ'l'jτ. «ορ. ιi' IHrXOt1' δλ. χΙχω. 
ιύκι (Κ!Χί χΙΉ.). τό = χροτώt1.- 11 6 καρπός τοϋ 

κΙκεως, έξ ου τό γνwστόν K08aρΤΙKόν έλαιον (ιρε' 
Τσινόλαδ.:>>» . 
Έτυμ.: ΗϊΉ. (χIΗΙ), '(ιν. ·.CDf. CΙλλ' ώα. χα:Ι !Χλι

τον , o ·j~. αλλά. χα:Ι θτιλ.· φυτόν τι, το αιλλιΧύπριον, έκ 
των aIt6ewv 't'Jίi δποΙου ι!;ιiγιτα:ι το χιχινίλα:ιον (κοιν. 
«ρετσινόλαδο»). έπΙθ. xlx.t1o,· cσΙyυπτ. λί~ις. 
ΚΙ"ΚΙΗΗΟΣ, δ ' κατσα;:χ..ιμένα:; 66στρυχος, οϋλη 

κόμη, (<<σγουρό μαλλιό»), πλόκαμος κό.μης, λα:τ. 
cincinnus. 
Έτυμ.ι δίν '(νωpΙ~oμιν ιiντιατoΙχoυ, ~Ινα:ς δμορρΙ 

ζου; λέ;εις' το λα:τ . φ!ΧΙνΞτα:ι aιiVELOV έκ τiί. έλλτιν,' 
xcx'ti t IVcr;; αυγγ. τφ α(ιν:)κρ . ~ik, c;ίkΥάm Κ!ΧΙ Ηλ. κ.σ
σός < ·κ.κjο; < ία:π . *kiq- (πλέκω) (iλλci πα:ρα:μέ'ιει 
άνΕ;ήγητον τό ~Ι .~μ!X -."νος). Κα:τ' άλλους εΙνα:ι Άαια:
τιχΥΙ. προελεύσεως. 

ιιιιιιιCίβaϋ, ό 'lομ(ιτ?It. , κραυγή μιμουμένη κρωγμόν 
της γλαυκός, κο::ι ι ν. «κουκου660υ».- [πρ6λ. κ.κκάβη, 
κΙκυβο; (= γλωϋξ), πρβλ. λα:τ. clcuma (γλαϋξ)' 6λ. 
xcxl Hcroύ!ln 

KI'KKOI, δ ' λέπος(<<τσώφλl»), κέλυφος, δσΤρα· 
κον, λσιτ. clccus. 

ΈτυJl.' : μτφρ . ατιμ, πρδ1.Υμ!Χ άνευ ci~Ια:.,πρδλ. Ήαυχ. 
cχ.κχ-5.β,,,οt1· έ}..άχ,σrΟt1· οt'ίδέt1'" ciyv. Ιτυμολ.' τό 
λCΣΤ. clccus εΙνα:ι δiνιιον ιix τΥι; Ιλλτιν. 
κικΙήσκω, ΠΟΙΤΙΤ . «ν!l~ιπλ. τύπο; τοίί . χσ}..Ιω· κα· 

λώ, προσκαλώ ιι έπικαλοϋμαl, ώα. κα:Ι έν τlj\ μΙα Ψ τυ· 
πψ.- Ι προσφωνω, 6ποτεΙνομαι, προσαγορεύω.
ΙLL 6νομόζω, καλώ τινα όνομαστικως. [xcxtci μετi· 
πτωαιν τΥ;. ρ. κσ}..·. 91'1 έμ:ρα:νΙζει χα:Ι τό λσιτ: c1amo, 
clarus' πρ6λ. κσιΙ ιiΎΥλ-α!l~. hlόwan (μυκώμαι)' σλ. 
κα:Ι κσ}"έω]. 

ΙΙΙlfράω, awp. ιiντΙ Ηεράt1'ΙfVμ., Η,ρΝω (11 βλ . ) 
KI~KYI, -υος. Τι' δι)νσμις, Ισχύς, Ρώμη, όκμή. 
• Ετυμ. , πρ6λ. ItCXf.oi Ζων(ιρ. «κικυω' rax-ύt1ιo, Ι· 

σχ-ύω»' ίπιχ . ίων. ακ.ιcυ;, -vo, (6δύνατος'. Kcxti 
τιν!X~ αυΥΎ. τlj\ κύο, (=έμβ.Juον), αα:νσκρ. ~i~u-h (νή· 

πιον)' κα:τ' άλλου; δμω, xίιcυς ατιμ. μδ1.λλον εδκιντι
σΙα:ν, ζωτιρόττιτα: , Ικ ρ. kίiiq (πηδω, χορεύω), δπω. Ιν 
τφ κηκΙω (βλ. λ.), λιθ. sΖόkΙί (πηδω), θρ~κ-φpυy. 
alH.t'( 11)" κλπ. 
*ΚΙ'ΚΩ, _Τιμσι «ΠCΣντων μόνον ί~ τlj\ «ορ. δ' ΙκrΚΟt1, 

ιiπpφ. κrκείν, χ(ιι awp. ιiop. α:' ΙΗ.ξσ, μια. έκ.ξά· 
μη'" κινω, ωθώ, τινα, τόν κόμνω νό npoxwprj. 
[συγγ. τι!, κ/ω, 11 βλ.]. 

Κιλίκιο;, σ, Ot1' έκ ΚιλικΙας. ΈΧ του 
κnιξ, ·rHO;, δ' κότοικα:; της KιλΙKlaς, καταγό

μενος έκ Κιλικίας. Έ; α:~τoίi το 
ΚίΙισσα, -ης, "ι' γυνή έκ KlλlKΙaς. 2) ώ~ έπΙθ. , 

θτιλ . Τ', 'ι ΚιΗκ,ο;. 
Kιllί8cις, -αηο;, δ' τρlπouς, ύπό6aθΡQν, πρός 

ύπσατήριξιν πρ6γματ6ς τινος, χυρ. όσπΙδος' .(έκ· τoίi 
κlΗος=ονος κ!Χί βσ/"ω' πρσλ. Υaμ. _sel, «Υγλ. ea-
5e!J. Βλ. ο"ος, όγΙσκo~. 

ΚΙ' λλΟI, ό' όνος (δωρ. λ'~ις). 
Έτυμ. : ιiOec. έτυμολ.' fj α:ο,τή λ'ει, ατιμ. χαΙ τον 

τέττιγα lΙπιθιι:νώτ . fj όνομα:αΙα: ιiμφoτo!ρων όφεiλeτοιι 
εί~ τό χρωμα:' πρβλ. ίπΙθ . xι}"}"ό~=φαι6ς πr-6λ:Ηq,uχ. 
«ΗιΗόν' .ΙιJός τι φα.ο;; Μώμστος»; Φωτ. cχ{lώμοι 
πσρά τό φαιόt1», Ήαυχ. cx/Uo;' όνο; χαΙ τέεηξ». 

ΚιμμCριοι, οι' λαός μυθικός, ζων πέραν τοϋ Ό· 
κεανοϋ, έν διηνεκετ σκ6τεl I1 δΡCΣtύτιρον, λαός κατ· 
οικών περl τό fλη της Μαιωτιδο<;. 



ΑΙ ...... ιι.-ΚJρylιιι 

ιι.ΡωΙ •• ('νν. Υ;;)' γη (δηλ. χώμα) έ.κ της νήσου 
Κιμwλου τών Κυκλόδων, XρWμαΤOς λευκοΟ n πηλός 
έξ oUτοΟ καταλλήλως έξεργοζ6μενος έχρησιμο
ποιεΤτο όντΙ σόπωνος έν ταΤς όρχαΙαις 'Αθήναις. 
ΚΓ'ΜΑ'ΒΡΑ, ή' ή δuσoσμΙα τών τράγων U ενΙΟ1:' ή 

lδιόζουσα όσμή της μοσχόλης. [riyv. ί.υμολ.). 
ιιΙναβράω (ΚΙ,l,άβρα.)· c8ρwμόω» σόν τόν τράγον. 
ιιΙν~δoς, -ιο" .ό· Χλη •• κΙ_~, ώσι! Yj.o ripa.· 

Σικελική λέξις δηλοϋσα τήν όλwπεκα U μτφρ. ίπ! 
riνθ .. ώπου, πανοΟργος, όπατεών [σΥΙμ. δμω~ και! κα
κοποιόν ζQον, πρδλ. Ήσυχ. cxl"ra&o,' 6ηρΙο" , ό
φι,.' κι'l'σδ- ι κ_δ-, πρΙSλ. κ"ώδσΙ0" (δύστροπον 
ζQoν), «ττ. κ"ώδο"τε, (δλ. λ.), κ"ώ&σξ (δλ. λ.)]' 

. κ.νδδισμα, -στο" τό' κΙνησις 80ρυ6Wδης, 8όρυ-
6ος (ίκ τοίί κι_(J.Ιζω=κι"ιiω). 

"Eτvμ. ι την ()ΠO~YIλωθεΤσαιν έτυμολ. δέν e4xov.oιt 
πciντε;' ή πpό~ τό κΙ"ιiω auaxt1:tat~ ΠΡιΊσκρούlη . εΙ; 
την ΙSραιχύ'YI1:αι τρίi Ιώτσ τ~~ συλλ. xl-' x~tci .tvoι~ 
Τσω~ συΗ. .φ δμΥΙ? κι,,-νρόςο (l5λ. λ.), πpΙSλ. και! 
Ήσυχ. cxa"ra6ltItI,,' Ι"ιοι μι"νρΙζει'l'.· σYjμatω.ιiον 
Ci.t ίIlti~XEt καΙ IΗλο θέμ. χι"σ6- (πι:;δλ. Ήσυχ. cxa-
,I,g(J.ati,· κρν.πτό,.). ι 

Kίν-σxύρa, ή (κι"ιiω+&:ι~ρo'l')' εΤδος σόκκou Τι 
κοσκΙνου πρός κοσκΙνισμα όλεύρου. 
κινδύνευμα, -cιτo" τό (ΚΙ,l,δv".Vcu)" κΙνδυνος, 

τόλμημα, έπιχείρημο. 
κινδυνευτΙον, ΡΥΙμιχτ. 'πΙθ. τoίi κι'l'δν"ήω' πρέ

πει νό ριψοκινδυνεύσι;ι τις. 
κινδυνευτ.;ς, -οίί, δ (κι"δv"ήω)' ό ριψοκΙνδυ

νος, τoλμηρό~. Έχ -ι:oίi 
κινδυνεύω, μελ. -σω (κl,l,δν,l,ο,γ όποτολμώ, εΤ

μαι τολμηρός, ρίπτομαι εΙς τόν κΙνδυνον, ριψοκιν
δυνεύω, διατρέχω κΙ.νδυνον, εΤμαι έν Kινδύν~. 2) 
«πολ. διαπράττω τόλμημό τι, άποτολμώ, εΤμαι έν 
κινδύνΥ" ώσ . μετσι αΙτ. συσ • . civ.tx., κι .. δν"ιιίω κι,,
Mι1lινμcι = άποτολμώ έπικΙνδυνον πρδξιν.- 11 Έκ 
.η~ ίνν .• οίί διcιτιιέ:ιει" κ{"δν1l0 .. χα.Υιν'ΥΙσι · τ6 κι .. -
dν1lενι»f-&.πρφ. νσι σΥιμαΙν-ιι: διατρέχω τόν κΙνδυνον 
νό., . , εΤναι πιθανόν (δυνατόν) νό ... : XI1lJJv'l'eIiovaI'l' 
οΙ lί .. θ-ρω.πο ι o~τoι Υd"τε, εl'l'cιι = διατρέχουν τόν 
κΙνδυνον (εΤναl πl'Jανόν) νό θεωρηθΟΟν ταχυδα
l<τυλουργοΙl1 έ"ε5ηε'l, XΙ,l,ΔV1lευει (:iπροσ.)=φαfνεταl 
δη .. , εΤναι πιθανόν νό ... , κατό πόσα ν πιθανότητα. 
- Π~θη1:., διακινδυνεύομαι, έκτί8εμαι εΙς κΙνδυνον. 
Έκ 1:0ίί 

ιι'νδυνος, δ' ώ, χιχΙ νΟν, κΙνδυνος, έπlκΙνδυνος 
πραξις, τολμηρό έπlχεΙρησlς (λατ. pericuIum) ιι πεΙ
ραμα, δοκιμή 11 κ{'ΙΙδν"ο" .ποιώ = Aa't. pericuIum f&
clο=κόμνω πεΙραμα. 
Έτvμ.: σκοτ. έτυμολ.· 6π6 τtνων συνiπ'tιταt πρό, 

τό κινεί." (π"ΙSλ. 'Ba!lx. cκ{"δσξ' ιιίκl""το,.), riλλ" 
ίχτ6ς dHw'1 lΙιι"Υ. a ,οεtων παραμΙΙνιt ιiνε"μ TjvIIU'tov τ6 
τ'pμ~ -ίι1ΙΟ,· (ιπ" dAAWV, ο!1χΙ rtata,txlδ; δμω~, θιω · 

ρεΙτα:t συΥγ. τφ π~λ-ΠOΓΓ. hitt& (tnIDIWKIJ ΤΙ), σ~νσxρ. 
khίdόΙί (πλήττω, πlέζω~ την μετσι τoίi κι ... ;" συ"χέ
'ttatv ε~νoεί '1 σΙΙΥγίν8ια: των σYjμασtων των, πρβλ. λα t . 

sollicilus = κεκινημένας, ιiλλdι χαΙ ό έν κινδύνω 
εύρισκ6μενος. ' 

κινευ, ~ωρ. «nΙ χι'l'οίί, Προστ. παθ. ίν. τ06 κι .. έω. 
ιιίνί:ω, μΒλ. -ήσω (χ{ω)' II ,.t χα! νίiν, κlνώ,68έτω 

εΙς κ/νησιν, κόμνω τι νό κινηθq, wθώ, πιέζω, πρός 
τό πρόσω 11 μετακινώ έκ της θέσεwς TCU πρδγμό τι 
11 ίντ&ίίθιν, άναμειγνύομαι εΙς πράvματα Ιερό 11 με
ταβόλλω, μετατρέπω, νεωτερΙζω. 2) θέτω εΙς κΙ
νησιν, προάγω, προξενώ, προκαλώ, εΤμαl ό ύποκι-

. νητής πράγματός τινος. 3) διαταράσσω, δlεγεΙ
ρω, έρε8Ιζω, ύπο:<ινώ D κινώ τήν όογήν η τό μΤσός 
τινος, προκαλώ. 4) ΧΙ,l,ώ .πα" :ιρηΜCΙ=μετέρxoμαι 
τό πόντα (πδν μέσον), κινώ πάντα λ/80ν.- 11 n~θYIΤ . , 
μιτσι μ.σ. μέλλ. Kι .. ήιroμcιι καΙ παθ. κι"ηθ-ήσOΜCΙΙ, 
"ορ. ιι' lχι"qθ-η,,· τΙ8εμαι εΙς κΙνησιν, κlνΟΟμαl, ά
ναταρόσσομαl 11 έπ! σιtσμο6, iΚΙ,l,ήlJ-" Δη,ιοςο = έσεΙ
σ8η, έκινήθη ύπό σεισμών. [κι ... ϊ"'· Κί""θ-μ6ς' xl
",,(J.ΜCΙ, κl"ησι,' δμ. xt1'VΜCΙI (βλ. λ.)' κιννσσOΜCΙΙ 
(βλ. λ.l. Βλ. κΙω), 

ιιίνήδιιν, έπ. παθ. "ορ. α' τoίi χι"έω. 
κίνηδμός, δ' >= x{""aaS (8 δλ.) . 

κΙνιισις, ·ι~, ή (ΚΙ,l,ιiω)" δ,τι χα! νσν, τό 8έτειν 
τι εΙς κίνησιν η καΙ 'Τό κινεΤσ80ι 11 «πολ. κΙνησις.
ιι έζέvεροlς, διέγερσις, όνατοροχή, σuγKΙνησις Ι με· 
ταβολή, κ/νημα, έπανάστοσις. 

κίνητ';ρ, -fίeος, δ=κι""nί,. Έ, ot!1't06 τδ 
κίνητήριος, σ, ο .. (κι""τήρ)' ό ύποκεlμενος εΙς 

κΙνησιν. 1) ό έπιτήδειος εΙς τό κινεΤν, ό 8έτων 
εΙς κ/νησιv, ό κινών 11 ό διενεlρwν. 
κίνητής, -οίί, δ (xι"ιiω)" ό βόλλων εΙς κΙνησιν U 

ό δlεγεΙΡ',Jν στάσι ν , ταραχοποιός, στασιαστής. 
κίνητικ6ς, ή, ό" (κι"έω)' ό 8έτων εΙς κΙνησιν U 

ό έξεγεΙρwν, ό διενεΙρων, ό προτρεπτικός Ι ό ΚΙ-
νηματΙας. . 
κιννδβαρι, -ι~, τ6' όΡUKτόν μεταλλοΟχον πε

ριέχον θεΤον καΙ ύδρόργυρον, όπό8ε:ν τό έρu8ρόν 
χρώμα (λατ. mlnium, χοιν. «μΙνιο»). 
Κ1ννάμωμον, τό' ή «κανέλλα» . [χιχτ& τόν ΉρόlJο

τον οΙ -Ελλ ΥΙνι, παρίλιχδον τό δνομα: π~ρdι των Φοt

νΙκων (ΙΙΙSρ, cίnnδmδn)' δίν .lvott ιiπΙθ. tι ίπΙ του σχη· 
ματtσμοίί .ου inLlJpιxoI' τofί &μωμο, χιχτσι λα:\χην παρ
ιτιιμολογΙαν ). 
κfνUΥμα, -στο" τδ (xιννσσOΜCΙΙ)' πραγμα περια· 

γόμενον κα! περιφερόμενον τf.jδε κάκεΤσε ύπό 
τώ'Ι όνέμων. 
Κ ; νίίμaι, irttx. πα8. (ί, ciπ'YjΡ~. ίνΙΡΥ. ΚΙΥνμι)-χι

'Ι'έο;.ιαι· κινοομαι, εΤμαι έν κινήσει, παρεύcμαι. 
Έτνμ. ι ~t ' έτυμολ. ΙSλ. κΙω, κι".ω· π~δλ. έν τοό

'tOt, Ήσυχ. cxl1fVσ{J-σa· •.• Ιδε;'Ι', δ,cι"oεϊσ6σι"" χotτιi 
'ttva;, riπtθιiνω" συγΥ. τφ σαναχρ. CίkeΊί (βλέπει ν, έν
νοεΤν), cino'tl (πoρoτηρQ), Ζινδ. k&Y·' ί, Ιαιπ. ρ. 
*qvei-
κίΥυΥΤΟ, ,π. «v-ι:Ι lκ{ννπο, Υ' πλ'Yjθ. πρ-ι:. -ι:ο!l χ{

Yνμcιι. . 
κlΥυρομαι, «π08. έκπέμπω 8ρηνwδη κρουγήν, 

8ρηνώ, όδύρομαl ιι μιτ" αΙτ. συστ. riντtχ . χαΙι"οί κι
ννροπσι φd"ο'l'=οl χαλινο! κροτοΟσl (άντηχοοσι, 
κλαγγάζουσι) κατό τρόπον .φονlκόν (eYjA. ύποδη· 
λΟΟ '/τες φόνον). ΈΧ τοίί 

κ.νίίρός, ά, 61" κλαυθμηρός, γοερός (ή λ. It!ItOtYj
μι!νΥΙ έχ τoίi Υιχ-:ιυ). [σκοτ. έτυμοΙ.. πιi 'ιτω~' βλ. Κ'Χ! κι
'Ι'ά,6ισμσ' πρβλ. χ~! κιννρσ=όσιατικόν μουσlκόν όρ
γανον fxov δέκα χορδός καΙ κρου6μενον διό της 
χειρός (xa..vera ( έβρ. kίnnδr=κι8άρα καΙ μι,' ίιtιδ?i
σεω; τΥί, λ. ΉΙΥνρό,)]. 
κίνύσσω = κι"."" 8έτω εΙς κΙνησιν.- ΙΙ~θη •. , 

κlνοΟμαι έμπρός κα! όπΙσω, ταλαντεύομαι, αίω-
ροΟμαι. ' 
κίνώ, -ον;, ή' δωρ. «ντ! Κ{'Ι''1σιι;. 
κίό-κρανΟΥ, τ6=κιο'l'6κρσ'l'ο'l' (δλ. λ. ). 
κfoμεν, ίπ. iV1:! κΙω!"'Ι', ~. πληθ , 1Ιποτ. τοΟ κ{φ. 
κίον, ιϊπ. "ντΙ ΙΚΙτΕ' πρτ. του κΙω. 
ιιίονό-ιιρaΥον, τ · (κΙωι+κecι1l{Ο,l,)" κεφαλή κΙο-

νος, CΚΟλωνΟκέφaλ :Υ». 
κfoσι, δοτ. πλ τιθ. 'toU"'{Q)'I' (δ δλ.). 
Κίρχη, ή' περίφημος μόγισσσ, fιι~;; μιτ'ΙS~λι τού, 

σιιη;:;ό:ρ?~;; τotί Ό~υ"σέω, εΙ~ ΧΟΙΡιΊυ;. 
KΙΡK-ήl~τoς, 01' (κ{ρκο>t-έlσV1Ιω)' ό έλαυνόμε

νος ( • . Ε . καταδιωκόμενος) 1Ιπ6 κlρκον (δΥΙλ. Ιέρσκο,). 
ΚΙ'ΡΚΟΣ, δ' εΤδος Iέρακος «κιρκι νέζι», δστt. χατ& 

τΥι ν πττ,σΙν του συνYjθΙζεt νσι διotΥρciφ-ιι ΧύΧλου,. 2) 
κύκλος, δακτύλιος, xa'tdι τό πλιΙστον 'ν .ιρ τύπφ 
κρίκος. 
Έτυμ.: πρδλ. Ήσυχ. cx{exo,' Ιέρσξ.· πρΙSλ, κΙι

κσξ.- Έ'/ 'ti) έν.. τoίi: δακτύλιος, CKpIKoς. πρδλ. 
κeικdω, xeIxovμcιa (δλ. λ. λ.)' xρΙκωμcι (4λληνtστ • 
χρ.), χρ{κω:ιι" κρικωτd, ι λΙΧτ. circus (πtθαινώτ. δι:t
vstOV εχ τη;; έλλΥΙν.)· cυΓνοι, κολωνός, κυρτός, " 
Ια:π. *qere- (πτύσσω, διπλwνω, στρέφω), i~ Yι~ π. χ, 
λtθ. kreivas (συνεστραμμένος), παλ-σλ~:.ι. kriviί (κυρ
τός), AtQ. kreiptr (στρέφω), πotλ· nοrr. hreifi (κυ· 
πρΤνος,-'χθύς) (δλ. ιϊν λ. xeraIoΠ,I,6,), χα! (Ιαπ. *sqere-) 
λtθ . skreti (κlνοΟμαι κυκλικώς), sltresti (στρέφω), 
&pskrίlus (στρογγύλος) κλπ. .~ αι!ιτοίί τ6 
. κιριιόω, μελ. -ώσω' δένω γύρω, άσφΌλΙζω διό 
κρίκων (λ~τ. circino). 
κιρνάω κα! ';ημι' πα;;ciλλ. nOtYjoς. 1UItOt τοί! κι

eά""vμι (μόνον χατ' έν. χαΙ πρτ.)· όναμειγνύω οΤνΟΥ 



με!:)' Ι!δατος.- 'Κχ το!! Ηιe,,;ίω σΧ1jμcιτις;aτcιι Υ' 'ν. 
_ν. HΙ~ XCΙΙ Υ' 'ν. πρτ. lH1etHJ' έ" τοϊ) ΗΙe""μι ίπ. 
Υ' Ιν. πρτ. Hle,"" μτχ. HIe"d,. 
ΚΙΊ, δ, Υ_ν. Ηι6" ιΣΙτ. 1'1", σκώληξ τού ξύλου fj 

τοο σίτου, λιΣΤ. curcullo, (χοιν. σιταρόψειρα). 
Έτvμ. ι ΧιΣΤ' ΙΙλλου;; ΥΡ. Η',' xιxoςci τινιΣ' ιiνYιX8Ι 

• ι, τΤιν δμci~ιΣ ,ωι λέ~Eω~, π_ρ! ών έν λ. HιOWO", έφ' δ· 
σον σΤιμ. δ &ιιχ,;;υπώ " Ιτφδλ. ΧΙΧ! αη, (*Ηjη, = σκου
λήκι)' πρ6λ. σανοκρ. ςii[1c1-h, λ<:ι,. cos, Υβν. colis, 
πΙΧλΟΠΟΓΓ. hein = ιiyyA-oιxe.· hόη (τό άκ6νι), ίιχπ. 

*kδ(ί)- *ka(ί)-, .. 1ti-. - ΚιΣΤ' ΙΙλλeιυ" έ'Ι" δσον σ1jμ . 
εύκίνητος, Q'JvιxIt,iOV τφ Η/ω, ιiAAi λΙιΣν ιiπιθXνω;.
Τό λατ. COSSUS, cossls (σκώληξ τού ξύλου) ιΙνιΣΙ ~ι!νoν. 

ιdσllΡις, -8(0" -/j (ΗΙ,)' έλαφρ6πετρα, λιΣ,. ρumex. 
[ιiyν. έτυμολ.]. 

Κι'ΣΣΑ"', ιiττ. ιd"Ι, -/j' πτηνόν φλύαρον καΙ ά
δηφόγον, Τσω, 'Ιι σημιρ. (καρακάξα», «καλ!:Jl(ούδα, 
κάργα» .- ΙΙ ή έπιθυμία έγKύou γυναικ6ς δι' όσυν· 
ήθη βρώματα. 
Έτνμ.: λιΣΤ. Gc1rrulus glc1ndc1riUS' ΗΙααα. (*H{Hjd: 

σcινσκp . kl-ki-h, kikidivi-h (μπλέ κάργα), μιισ - "(ιρμ. 
heger, ιiyyλ·σιΣ;. hizorc1,' π<:ιλ ·Υβρμ. hehc1rc1. Πα."χ
ΥωΥΙΧ : Ηιααα.β/ζω.-·Οσον &ι& τό Ηί"αα.1I (=εγκυος 
γυνή) πρβλ. π<:ιρciΥ. Η{ττηαι" Ηιααίϊ.,, · Η{ααα ( *1'1-
-rjd, πρβλ. Ήσυχ. cκοίτα.ι· rv_ικώ" I:nafJ.vμldI., 
σιΣνσχ:=>. ke'Ic1-h (έπιe υμία). keI&Yc1li (ΠΡOσKαλCιι, ΛιΣΤ. 
lηνιΙο, invίIus,' πιθ. 6' Ιν. νl, (!~υ νοlο), ΠιΣλ - ΛιΣΤ. 

· vois (=vls), λιθ. kvesti (ΠΡOσKαλCι), π<:ιλ-πρωσ. qUc1its 
(!:)έλησις), quoi (θέλει, έπιθυμεΤι' δπ6 ,ινων auvci
π,οντιΣΙ χιχ! ,ci: "χιfJ.σα.: λιθ. geίdΖύ (έπιθυμCι), yeιτθ. 
gc1idw (στερούμαι) (βλ. ίν λ. xiiΡΟ,)' *x'xjd: ΠιΣλ-

• ο 
Υιρμ. gingen (έπιδιώκω), λιθ. gezius (έπιθυμCι σφο
δρCις)' ίιΣΠ. 'qvoi-' ΙΙλλοι: ΚΙΗίϊ." ( *HIxjii-: ιiyyλ
σιx~. higic1n (τείνω, σπεύδω), οιχνσχρ ςrghrά-h (τα · 
χύς) . Βλ. κισσό ... 
κισσΙ6Ιςω, ιiττ. Kπτaβlςω, μίλ. -Ιαω' κράζω 

ώσόν κ'ααα.. 
κισσάω, ιiττ. κιττάω, μιλ. -';α(Ο (κΙααα. 11)· έπ! 

ίΥχύαυ Υυνα.ικό;;, έχω δρεξιν (έπι!:)υμίαν) διό τό 
πλέον παράξενα φαγητό 11 Υ_νικω;, τρέφω σφοδρά ν 
έπιθυμίαν διό τι (<<κάνω σάν γκαστρωμένη γυ
ναίκα»). 

ιιισσιίριιc;, ι, (κιααό,)' 6 περιβεβλημένος κισσ6ν. 

Ξ·'." ή·-.ι.".; (' Ολ.). 'σσιιΥος, η, ο" (Ηιαοό,>, ό έκ κισσού. . 
l5ί:τιις, -ον, δ, tω,. . -δέι:α., (κισσό, + dέω)' 

ό δε μένος ή έστεμμένο:; διό κιοσού . . 
κισσο-κόμιις, -ου. δ (κ,ααό;tκόμη)' 6 έχων κ6-

μην έκ κισσού, 6 έστεμμένος μέ κισ::ιόν. 
ΚΙΣΣΟ'Σ, ιin. κιττός, δ' δ,τι ΚιΣ! νίίν , λα.τ . hederA' 

xup. IilVΙXL Τpl!iι .. εί~ων, ών τ& &υ~ :iνα.ρρ ι)', Yj'ΙΚ::Ι ΚιΣ! 

τό Ιν gpitov " Ι κ.φπό;; εχει σχτιμιΣ 6ότρυ~ _ι ΚιΣ
λ_ΤτιΣΙ κόρυμβος. Ήν ίε;.ό;; tofi Βχκχου ΧιΣ! &ι' ιΣUτό 
lφε;;ον ιxό~ό'ι ο ! 6~xxeucvtE;;. 
κισσο-στί:φσνος, ο." χα.! κισσο-στι:φής, έ, (κια

αό .. +σrέφα.νΟi η αι:έφωι' ό έστεμμένος κισσώ . 
κισσο-φΟρcω, :i't't. κιττοφ-' φέρω, φορ(;ι, κισ

σόν, 'κοσμούμαι διό κισσού. 'Εκ τοίι 
· ιιισσο-φόΡος, ο." (κ,ααόi+φέeω) ' ό φέρων Κισ
σ6ν, έστεμμένος διό κισσοϋ " θόλλων έκ κι::ισού, 
πλοjσιος εΙς KIoC'6v. 

· . κισσόω, ιiη:. ιιιττόω, μίλ. -ώaω (Ηιααόi)' κο
σμω, στέφω. μέ κισσ6ν. 

ιιισσι6ιον, τό (κιασ6,)' ξύλινον όγροτικόν πο
τήριον, καλούμενον οϋτω εΤτε δι6τι ητο κqτεσκευ
ασμένον έκ ξύλου κισσοΟ, εΤτε, τ6 καί πιθανώτε
ΡΟΥ, διότι έφερεν όλ6γυρα γεγλυμμένα ' φύλλα 
κισσού, 

ΚΙ'ΣΙΗ, '*Ι. κιβώτιον, λCΙΙ1:. clsl&. 
Έτνμ. : ΗΙατη, ΗιατΙ" · δπox~ρ. ΗιατΙδιο." Ι πρδλ. 

ΠιΣλ-:ρλ. c1ln-chis (θησαΙΙΡοφυλόκιον) (*cis (χ_λτ. 
*kistii=ΗΙα-rη)' ciss:b, cisse' Τι oυσx.ι!τισΙ~ του π;.ό. 
τό κο':"η. HOI-r&i πραοχροusι _ί, τ? -α-,- 'Ι'ό λ~τ. 
cistc1 aΙνιχι πιθ~ν. &civatov έκ ,7j; '.Ε λλ Υ)νικη;. Έ~ ιΣiι
του &έ (,05 CiStc1) έσΧ1jμιχτΙσθη τό clslernA κ<:ι.;' ιiνι&
λΟΥίιχν πρΟ;, τό (ΑνθΓΠΑ, lc1bernc1. 
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ιιιo'licw -lδΟi. -/j, 6ποχορ, τοΟ ΗΙσ",' μικρόν KI6cJ.. 
τιον, κιβωτ!διον. 

K'ΙP~Ά Τι Kιτρia, f)' ή «κιτριά», i'I «λεμον16,.. 
ιιιτρΙνος, η, ο." (x[-reo",)' 6 έκ κ!τpou, ό t.xwv 

xρCιμα κίτρου, λεμονίου, κΙτρινος. 
κΙτρον, τό' ό καρπός της κιτρέας, τό λεμόνι, τ6 . 

κίτρον. 

Έτνμ. ι "l-reao" i'I HI-reia. = λcιτ. cttrus medlc". 
Ή Έλλτι.ν ιχΤι λ. εΙνιχι &~νιιoν έΧ -c7j, AιxtLvtxfj. , Ινθcιι 
π:iλιv cilrus είνιΣΙ -c,.tiIt~Itot1jaL; t7j, Ιλλ1jν. λ. κέδeo, 
(-dr- ) λιχτ . ·Ir-)' δπό τινων θιωρlετcιιι CΙΙΙΥUΠΤΙΙΧΚi'j, 
ΠΡοελeύΌsω;;. 

ιόττa, κlττΙβίςω, κιττάω, ιϊττ. τύποι ιiντΙ ιιισσ
κιττός, ιi't't. ιiντ! κισσός. 

. ιιιχaνω, έν xpi)asL μόνον ΧιΣΤ' 'ν. χα.Ι πρτ. 'Οριοτ., 
ιi:τρ:p. ΚΙXιi."IΙ", ΚιΣί μίσ. κιχά"ομσι' οΙ πλ.Τσ,οι εχ ,ων 
:ύ:των. τιϊίν. Iίλλυ~ν xι;όνω~ Χ<:ι ! . έΥκλΙσιων ~Χ1jμιχ,,;Ι;οvτιΣΙ 
ω:1Ε! εκ Fημ. κιχημι.- Επ. rπατ. ΚΙ1ειω. E~xτ . κι
χείη". ιiπ,.ψ. "ιxiiναι, επ. Ηιχ,;μl,I'4Ι, μτχ. κιχι" 
κΙΧί μέ". κ,χήμενο,' ώσ. π" •• lκΙχη.", β' έν. Ικ'χει, 
(ώ:;εί έκ κιχέω)' ιχ' πλ'ljθ. H1xημs.", Υ' &υ ·ίχ. ΗΙχ,;
rη.,,· μΗ. κιχήαομσι' ιiό ;:. β' έκιχο" ίπ. Κ[ΧΟ'" μτχ. 
κιχ::',,' μι!σ. :ίό;.. α.' έΚΙX,Iιιιiμη.,,· ιi,τ. κι"χά"ω (8 βλ.)' 
τυγχάνω. έντυγχόνω, συναντCι, εύρίσκω " φθόνω 
είς .... προφθόνω, καταφθόνω. 
Έτνμ. : π;;~Tι λ θεν δ; ιίνιx~ιπλ. 'ti'j. Ια.π. ρ . *~he

*~ha-, πρβλ. σ<:ι'ιοχρ . jόhaΙi (έγκαταλείπω), Zsv&. Zc1-
ΖΑίΙι (άφΙνω), λ~,. heres (Kληρ ~ν6μoς), ιiΎYλ·oιΣ~. 
gόn, πιχλ-Υει;μ. gen, giin (ύπάγω}' δλ. κα.ί χάζω, χά

. -r'i, χατέω, xiieo;, χώeΟi, . χωeli, χητο, κλπ.' ί.ιχπ. 
*ghe(ί)· : *ghϊ- ι *gha- (έγκaΤαλείπω. ύΠOXωpCι), 
-IjH~ ρ. ε!νιΣΙ ΤιΣυ',όσημος πρό; τΤιν ρ. *ghe(ί)- (χόσκω) 
ίν ,φ ~ά"o .. , x!iaXaJ, χ,;μη, %'7λή, χάο, χ.!. 

κlχcΙιιν, βίικτ . ;:ρ\ι ΚΙXCΊ."ω. 
κιχι:ίομεν, έπ. ιinί κιxώμa", ίπ. <:ι. πλ1jθ. 'rItot. 

του Κ'lημι. . 
κιχι:ίι;, μτχ. έν. τ05 κίχημι = κιχά"αι. 
κlχήΙa, -iι, ~ωρ. ιXvt! κ[χλη. 
ιιιχήμι:νal, κιχήμι:νος ('iλ . κιχά."ω). 
*ιιίχ,Ιμι (ε;λ. κ'χά."ω). 
κιΧΙ;σομaι, μέλ. του κιχά."ω. 
Κί·ΧλΗ, ~ . «τσίχλο». τό Ύνωστόν ΠΤ1jνδν, λcι~. 

turdus. 
, Ετνμ. ι σΧ1jμ<:ιτιaμό,' &ι' iνιΣ&ιπλ: πρβλ . χιlιδώ", 

πα.λ-15;-μ . gellc1n (έκπέμπω 6ξύν η χον) . ( -11· ( ΙΖ- η 
-Iu-) gc1lm (ηχος), γε~μ. nc1chlίgc111 (όηδών) . -llΙΧΡci-
Υω.,α : κιχΗζω, κιχΙιαμόi (6λ. λ . λ.). . 

κιχλίςω, μeλ. -ίαω, ιiττ. ·rώ· γελώ ώς κορόσιον, 
yελCι ήλιθlως (ίa)',1jμα.Τ Ι.:1μέ~~ν ΙΙκ του Τιχο!) χ1ι - χ1ι, 
δοτι; έκπβμπε,α.ι κα.τ& τόν το:οίι,ο 'Ι Υ!λω •. ιΣ, ώς; τ? κα,,
χάζω (δ δλ.) ίκ .oίi fjxo!J χα. - χα).- ΙΙ (κ'χ"η)' φω
νάζω 'ώς κίχλη n κα.τ' ΙΙλ ΜIις , τρώγω κίχλος. εύω
χούμαι, ικαλοτρώγω» i <KαλOπερνCι». 
κΙχον, ιiόp. ΙS' ταυ ' κιχά."ω. 
ιύχριιμι, μελ. xe,;αω' Χόρ. ιχ ' lχeηαα. (δλ xeia» r 11)' 

δανείζω.- ΙΙ μίοον, "lxeαμσι, μΗ. χeήοομσι' άόρ. 
ιχ' έχρησάμη.,,· δανεΙζομαι. 

*ΚΙΏ' πορεύομαι, ύπόγω (δ ίν. Όριστ. &ΙΙν ε!ν<:ιι 
έν χρΥιοει)' 'rπατ . κΙω, έπ. ιχ' πλΥιθ. κ'ομεν' F. ·jxt. 
κίο,μι. μτχ. κιώ", χιοvοα. χιό'l'- πρτ . έΗΙΟΙΙ, ίπ. 
κιο.,,· πορεύομαι, υπάγω" έπ! πλ~(ων, πλέω. 

• Erv.".: πρβλ. κι."έω, κΙffVμα., (βλ . λ . λ.Ι, κ{."ιJα.ξ 
(=εύκΙνητος), κΙ."δυνΟi (61.. λ.), ό"ο-κΙ."δΙΟi (όνη
λάτης), . δμ1jΡ. ΠΡ~. μsr·EHldfJ.I: λα.,. cieo, (ίο, cil,us, 
citare, solli-citus, cuncΙUs (*con cito-'s)' π<:ιλ-ιρλ . Γα
chim (φθάνω), yo~θ. hct-i1c1n, π<:ιλ-YΞ~μ. heizc1n (δια
τάσσω), ΠΙΧλ-ηΟΓΓ. heilc1 (KαλCι) ' Ιέν stvd: ΙΙ~χεtα. 
_ί ~ κiUω: κέΙ0μσι, π;-6λ. "α.·/aκΡ . ce'-sIali (έξ
ε.γεΙρομαι) , . έλλ. IJWCAJ «*qj-eu· ), δμτι,." έσσντο, 
α σε;.", σιχνσχ? CΥόνc1le (κινούμαι) κλπ., κ~ί &χ παρ
~λλ ήλrιυ *qr-n-eu- εν τφ κ,,,ίω, Κ ίννμιιι Ι • εαοικιο; 
υιτόκειτιΣΙ ία.π. ρ. *qei-: *q.i-: *qr- (κϊνέω ΛιΣΤ , ac
crlus); *qr- (λιΣΤ. cilus Αλλ. κ'ω)' : *qj-. 
κ,"ΩΜ, -01'0', δ ΧιΣι -/j' (κολώνα » , σrήλη, cκίω."., 

στύλος (λιΣΤ. (oluιnη,,).- U = αrή1η ~ έπιτύμβιος 

/Η 
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t<.IIιιV, έπιτύμ6ιος_λΙ8ος (λll1:. (lpρu.).- [ΗΙ_
ιiρμ. siun < ί α.π . *krs-on·· Π«Ρ«Υ.: Η,6ιι,0., Νιο.ΙσΝΟ" 
Κ,ΟΥ[" κ,όχροιιον χα. Ι X'Oιι6HeσιιOΙΙ (βλ. λ. λ.)]. 
κΙαΥΥάνω, π~;; ·ίλλ. τύπ~~ 1:αίΙ H1CΊ,φ (χllΙ χω,.. 

)'"l-νω ) ' ΙπΙ θη .,υτιχων χυνων, δλακτώ, «ΥουΥΙζω. U 
ξπ ί r: :'fjVύlv , κρ6ζω, κρώζω. 
κλαΥΥι:ϋνTl, δω;:>. ιiντΙ κωποvΟ'ι, Υ' πλ,!'. 1:αΟ 
κλαΥνέω=κλάζω' aπ Ι χυνων, ύλακτώ, «γαυγΙζω». 
κλαΥΥή, -Ι, (κλάζω)' 6ξύς καΙ σύντομος ηχος, ώ, 

tι ~xo ; τ οϋ :c;~ Otl χ:ι -;;,% τ Υιν ίχιn1δησιν . 1:(;ίi δίλο Ll" τ6 
σκ λήρισμα (ό όξύς κρωγμός) πτηνών, lδΙως γερό
νων, ό συριγμός τών δφεων, ό γρυλλισμ6ς καΙ ή 
ύλακή κυνός I1 ώσ . Χιι Ι ό γρυλλισμδς χο/ρου. 
Έτvμ. : κλο)'1"7 ·Χα.Ι Χλάl'l''' x'Jt! κ1CΊrξ' dοΥΥCΊ,ω, 

-ιι.Ιιιω, -ά-νω, -έω' x10l'ιrρό,' κ1άζω (6λ. λ. λ.): λα.τ. 
clango, cla,ngor, ItxA-norr. hlakka, (κρόζω) =- Allt. 
c/ango, λI6.· cla,g'eti, λεττ. kla,dset (κακκαρ/ζω), 
λ,Τ1:. klig'at (φών6(ω), λιθ. klugeti (κλωσσ6ω), λιθ. 
klegetl (γελώ 8ορυ6ωδώς: κ1ώζω. χ1ώαΟ'ω (*κ1ωκ
Jω), Υα.8. hla,hjan, πα.λ-ΥaΡμ. lahhen, Ia,hhan (γελώ), 
«πλ-σ:ι; . hlea,hlor (γελώ). Πί ,.τα. τι:r. υ τ« «ν«Υαντ«1 
.Ι, ίχτιτ. ρΙ Ι;. ταυ κοUω. λ«τ. calo. 'Ε; «'}ταίi το 
, κΙαΥΥη36ν, ΙπΙρ. (κ10γγή)' μετό Kλαγyfις, μετό 
8ορύ30υ, 6οηζ, 80ρυ6ωδώς. 
κλδΥcρ6ι;. cί, όιι (κ1άζω)' κλόζων όξέως, ίπΙ 

yιριiνων. 

Kllιyξας, μ1:;(. ιiop. 11' ~α!l κ1CΊζeo. 
KλδδCΊρ6;, cί, ό" (κ1CΊω)' εύκόλως 8ραυόμενος, 

εδ8ραυοτ :;ς 11 μτφρ. Ι':ιτονος, χαλα;>ός, όσ8ενής. 
κλάδαι;, Χvώμ. «Ιτ . πλη θ. τ!;ί} κ1CΊδo,. 
Kλ~~ας, δωρ. χvτΙ κλι:ϊ&Ι,. « ί τ. πληθ. ταil dιrls. 
KλC;Ιδί, δωρ. «ντ Ι κλιr,δΙ, δοτ, του κΜΙ,. 
ιιλΙΙδίον, τ6. ίιποΧορ . του Χλάδο, (δ βλ.). 
κ16δίσιιος, ό' ίι π~xoρ. ,oίi Χλάδο, (8 βλ.). 
κλάδος, δ (κλCΊω)' νέον 6λ6στημα. νεαρός κλώ-

νος, δένδρου, x~ιν. «κλαδί », «κλαρ'». 2) κλάδοι:; 
έλαΙας περιτυλιγμένος δι' έρΙου καΙ κρατούμε
νος ύπό τών Ικετών. 

'Eτvμ., xHδo~' κtο&όιι' ιcω6.Vω, «ΥΥλ·α«;. holt, 
1Σιι.λ·Υsρμ. holz « : ~π. "'qldo.), π«λ-σλ!Χυ. klAd4, Ι'ωj ;. 
kol6da' Ιιιπ, ? *qeld·, πρΙSλ. ΝωΔCΙg6" λιιτ, clίides 
(βλ . χΗω, κλώιι). 
ΚλΑΊΩ, μίλ . xΛCΊyξ 'A)' «6;:>. «' ΙιcAcιl'ξcι ' ίπ. «6ρ. 

Ρ' ,χωΥΟΙΙ, ciπ"φ . xλιι.y~ϊ,,· πρχ. μιτ" σημ. ίν. κέιcλιι.l'
)'11 χιιΙ Η6κλ,,)'ιι., μτ;(. κιrκλ"l'ώ" ·6ro~, ώα. κιrιcλ,;
Υ_, -οιιτο, (ώjΙΙ ί~ av. χεχ1';)'ω).- Π:ιθητ. , τ&τιλ. 
μΙ>., κιrκλάl'ξoμιι,' παρόγω ηχον άξύν καΙ διαπερα · 
στικόν Η ίπΙ βελών συΥχρουομί·lα.ν ίH~ τrι . φαρί:ριι; , 
κροτώ, παταγώ 11 ίπ ! it t "tjv<QV, κράζω 11 ίπ! ΧLιvωv, ύ · 
λακτώ. γαυ fίζω 1I ιiπΙ άνΞμ"υ , . συρίζω, 6ο0ζω 11 έπΙ «ν-
8;;ώπων. φων6ζω, κραυγάζω, «ξεφωνίζω, [δι' ί'Suμολ . 
Ρλ. κωΥγή], . 

ιιλαίε:σιιον, Ιων. πρτ. 1:00 κ'-σΙ .. 
.λ61ι;, .Ιδα,."ή . δωρ. «'lτΙ κλ"". ΗΑ.Ιf(λ«τ. (l_νl.). 
κλάίατρον, ~ωp . ιi ντ! Χλιιϊοτeο", κλι:ί{Joeα". 
ΚλλΙΏ, Χττ. ιιλαω' μίJ" κλιι.ιίαομιι." δOl\l . κΑιι.v· 

fIovμII" ώσ . κλαιήοω, «ττ. Ηωήαω' iclp. ιι' l.ιcλοvοιι., 
ίπ. κωνοιι..-lΙ«θητ .• τβτιλ. μίλ. κιrιcλιι.ιίαoμιι.,· π;;χ. 
Χι!Χ10vμαι Χ!ΧΙ ΧέΧλοvαμιι.ι· κλαΙω, 8ρηνώ, 6aύρσ
μαι 11 ίν,ιΟ!ιεν οΙ χοιν«! ιiττ . φpCΊσιιo; H'-σιίoε ... o,~ θό 
κλαύσl), τ.!. 8ό τό πληρώσl), Μ μετανοήοl) δι' αύτό 
11 ώα. κλοΙω,,-μέ κΙνδυνόν σου, πρός βλόβην σου, 
πρός λύπην σcυ (=cum ma,gno lυο mιllo) 11 κλάε,,, 
00' λi)'W-λ«τ. ρlΟΓΑΓΘ Ιβ jubeo.- 11 μι.6. θρηνώ 
τινα, κλαΙω διά τινα.-llcιθητ. , 8ρηνοΟμαι, εΤμαι όν
τικείμενον 8ρήνου, κλαυθμοΟ 11 ώσ. κεχωvμέ-νο, = 
πλήρης δακρύων. κλαίων. 
Έτvμ" κλοΖω. Υ' Ιν. 4Τ1:. κΑιΙ.ι « ·xAo,FH, 

*ιcMιF-jιra), χcι ί xcιτ 'ci.ν«Αοτ Ιιιν προ, τoϋ,~ CIι ' Ιν . κλιtω' 
ρ1)μ. ίπΙθ. κλαvτo, xcι Ι κλοvοτό.· χλοv ·-{1ομό.· κλον
μιι.τιι., «λδ. kl'a,nΊ k'a.n' (κλαίω) ( "'gla,u·njo· xcι.ιi 
1:lνιι. Ηωvrο, ( *xMiF· + · xOΙiίro~ (* xOΙv .. o, = ήχών, 
κροτών- πρβλ. «ΥΥλ-αι:ιξ, hlud, ΠC'ιιλ-yιρμ. hlίit, νια
Υιρμ. Ia,ut), ιiλλ" τ6 Ιλλ. ιcλιι.vτΟς δiν πρo ίiπσθδτιι 
ο!ίτι ·ιcλiίf - olite ·κ1Β·, -τδ δ. ii ΙΙVClΙ ιΙδΙΧώ. ci.t1:. 
χ.Ι 6ατι;;αΥιν" (πρδλ • • 1[F)ll < .τος. 'iιΙ, δcι.[F)ι)(Ι) 
cl't't . ,.,.,) . 

d9tr -9Η6" .". Oaιρ. lin! ΝΜΙ,_ 
K1C;Ιξώ, Οω? μΙλ. τοίΙ HAιr/oo. 
ιιλδηίiνaι, «πρ<ρ. π«θ. «σρ . 6' .οil κλ'ΙΖ_. 
ιιλδριος, ο. (ιcλcieo,)' ό διανe;μων διό κλι'ιρου. 
κλάρος, Κλδρ6ω, κλδρονομCω, δωρ. «'/τ : κλ"ρ
κλάσc, 'π. «ντΙ Ικλίίαιr, Υ' 'ν. «ο;;. «' '1:'.)& xΛCΊω. 
κλ6σΙ-βώλaξ, -αχο,. δ, Τι (κλCΊω + βώ.ιιι.ξ)' ό 

8ραύων τοδς ι3ώλους της γi'\ς. 
ιι1δσις, -ιω" Τι (κλCΊoo)' 8ρaΟσις, τσ6κισμα, «σπό

σιμονι.- 2) κλάσμα, τεμάχιον. 
κλδσμα, -cιτoς, "Ιό (κλCΊω)' τ6 τε8ραυσμένον, τ6 

όποκοπέν τεμόχιον. 8ραΟσμα. 
ιι1άσσc, 'κλάσσατο, ίπ. Υ' 'ν. 'νΙΡΥ. χ«Ι μίσ. «αρ . 

rl: 'ΙαίΙ HΛCΊω. 
ιιΙαστάςω, μ'λ. -dcroo (ddω)' κλαδεύω δμπελον, 

«6λαστολογώ», περιποιοΟμαι, λ«τ. pampin&rell μτφρ. 
κ6πτω τό πτερό τινος, ταπεινώνω. 

' ιιλαστΌC;, ιί, ό. (Η1άοο)' τε8ρauoμtνoς, _τσακι-
σμένος • . 

ιιΙΙΙσω, δω? «ν1:Ι N1dcroo, μιλ. '1:α8 N1doo. 
.λαυδμ6ς, δ (κωΙω)' κλαομα, 8""νος:Κ; «~τolJ .δ 
Kλαυ&μiίρlςω, μΗ. -σαJ (Νων"'μ6.)' κόμνω τινό 

νά κλαύ'Jl) . Έ; ι&~.ασ .δ 
κ1αυδμiίρισμός, δ (κ1cιv"'μveΙ'φ)' τ6 κλαΙειν 

γοερώς ώς παιδίον. 
κλaίίμα, -οτο, το (ιc.ιιι./oo)· κλαιιδμός, 8pi'\voς, 

κοπετός.- ιι 8λτψις, δυ~τυxία, συμφορό, κακοτυχΙα. 
Kλaυσiί·ρα, χα.τά xpdaLV ιiν.Ι Hλ~ιίoιrι ίiIιι.. 
κλαϋσι:, έπ. Υ' εν . "αρ . • ' .αυ ΗωΙω. 
κλαυσιάω, (κ10iίo,.), 'φιτ. 1:oίi χλο[",' αΙσ8αιιο· 

μαι έπι8υμΙαν νό κλαύσ:..ι 11 το -{1οιίρ,οll φ{hγΥόμινσ. 
άλλω, xOΙavaar7 = ή μικρά Μρα, έπειδή τρίζει άνευ 
λόγου , μέλλει νά κλαύσl) ('ηλ. θό πΜI)}. 

κλαυσΙ-Υι:λωΙί, ·ωτo~ (X~Ι -"'), δ (Hλιι.ΙΙΙO+)'6λ~)· 
νέλως δ l-ιοΟ καΙ δόκρυα, γέλως μετό δακρύων. 

κλαυσΙ-μι1ίχος, ο" (ιcλαίιιo+μάxιr)' δ κλαlων διό 
τήν μ6χην, ό σφόδ;>α έπι~μών νό πoλεμήσr:ι' (παρ' 
Άριο,ο., ., δστι~ δ ι«πριiττ~ι λΟΥαΠ«ΙΥνιον μi "tό δναμ& 
ταυ ΛC'ιιμ"ΧOυ : Λιi-(κλοvοΙ-)-μιι.χο~. 
κΙαυσομαι, JLsλo .o iι Ηω[ω.- Δaιp. κΙσασοίίμσι. 
κλαυστός 1j KλαυτΌC;, ή, ό. (κλιι.[ω)· ό κεκλαu

μένος, ό 8ρηνηθεΙς Ill':ιξιος κλαυ8μοο, όξιο8ρήνητος. 
Κλλ ·Ω, μeλ . κλάαω' ιi6;:>. «' ικιαοο. ίπ. ΙCΛCΊσ8, 

χλιίαοο' μτχ. ιia;:>. δ' ιcOΙci~ (ώσ~ί ί; ίν. d;;μA).
Π~O'ljt . , Ηρ . «' lκλάσ{Jo"ιι' π~x. ,"ιcωσμιι.ι· 8ρούω. 
όπ::>κόπτω. cσπαζω, τσακ ίζω» 11 έItΙ φυτων, κλαδεύω, 
«βλαστολογώ » U μ.φρ. θραύω, έξασ8ενώ, έκνευρΙζω. 
Έτvμ., κλάω' χλιι.α .. ό,. κ.ιάαι~. κλάσμα (~λ. λ. λ.)' 

κAάα .. ,,~ (- άμn,λοveΥΟ. χαιτ" 'HjU/..)" κλoστCΊζω 
(ΙSλ . λ.).- ΗΜίμιι. ( xλά~o. ιiμπίλοu, Ο, ΤΙ χ«Ι νυν) ' 
x1ijgo" Η610,. κo).o~ (δλ. λ. λ.)' Ελ. χα! κλώιι' 
ί; ί«π. ρ. ·qolίi- (~ραύω), π;:>β λ. λ ιθ. koJti (κτυπώ, 
σl)υρηλατώ), It!XA·~A!XLI. kla,ti « · kollr) = κρημνiζω, 
καταρρΙπτω, λι:ι. . (lίiν,," «*cla,dvίi . πρ6>, . clίides ), 
λιθ . kulti (όλωνίζω)' ίΧ τη; αι,j.rι. ρ. *qoJίi ' ν.σι l χι;ιι 
snixt. ·qola,d- ίσχημ«τΙσθησ«ν τιi: κλάδο., κλοδιι.
eo~ Χλπ. 
κλaω, «-':1:. «ντΙ κλιι. /ω, ώ. χάω ί'/ΤΙ χοίω. 
κλCα, ίπll(. αυντιφ •• U1tO, jx του Χλέειι. . πληθ. τ08 

κλέο,. 
ιιλε:cινός f) KAccvvόc;, ιί. 6". Ι\αιη"t. ciντΙ Χλιι · 

ιιο, ( ο δλ . ). 
κλι:ιιδών, ίπ. ιiντ ί Χλπδώ.. . 
κλεία, Χ!ΧΤ" συν:ιΙ ρ. του κ1έιrιι.. δνομ.χsΙ ι:r.Ιτ.πλ1)θ. 

του Χ1έο,. 
κλειδίον, .-.:6. (ιποχα" .• OU ιcM/,' «μικρό κλειδ/., 

«κλειδάκι» 
ιιλειδ-ουχCω, ιin . ιιλαδ-' εΤμαι κλειδοΟχος, κρα

τώ τό ι-:λειδ!ό , εΤμαι έντεταλμένος νό φρουρώ τι 11 
HOΙIfAdovxQ) -{1o.ίi.,= εΤμαι Ιέρεια 8εός τινος.- Π~θ1)Τ. , 
φρουροΟμαι, παρατηροΟμαι. παραφυλόσσομαι:Εχ του 
κλcιδ-οϋχος, ιίn. κλαδ-, ο" (ιcλιr,ς+ΙXω)' ό έ· 

χων τός κλετ.δας , ίιιομίνω, έχων τήν φροψτΙδα της 
φρουρήσεως τόπου τινός 11 ίπΙ 8aoll, προστάτης, πα-
λιοΟχος. _ 

KlcιδO-4pUlcιξ, -8ιc." 6. ~ (Η1ιlΙ+~1c')-ΗΜ'~ 
oixo, (δ δλ,). 



ιι1ιtς .. , μn. ..ω,cιt. 811Ι1'. ίν~Ι ιι1,C-. 
ιι1ιΙδΡον, ιi't~ ιιA6&P.QIr, (ιιιν. ιιΙι\Ι8Ρον, W 

(χΜΙQI)" μοχλός (ιόμπόρα») lφός κλεΙδωμα eύρας 
11 ουν. xιx'tdt πλ 'ηθ . , ώ, χι:ιΙ 'tiI λιx~ ctaustr ... 

KlcIV6c;, ή, όΥ (xuo,>· . περΙφημος, διόσημος, 
όνο μσστός , l:νδοξος, έπιφανή ,: , 

ιιΙCΙξaι, ιΧπρφ. ιΧΟρ. ιχ' 'tOU χΜί'ω. 811Ι1" «ν'tΙ Ν1ΠζQl. 
ιιΙc'ς, tι, Ύιιν. NM,cJ6,· . ιχΙτ. x1eicJa. rX't't. χ1είΥ' 

πλ1jθ. ι1ινομ. xMϊcJε;o. ιχΙτ. x1_i&&, χσιΙ σuντι'tμ. κΜΙ,. 
- Ιων. ιιΙιιΙς, Ύιν. x1"icJoi. ιχΙτ. x1"i&&.- ιiρχ. ιiH. 
κ1Π,. γιν. κ111cJό,. σι!τ. κ16.&ι· τ6 πρδ'{μα (όντικεΙ
μενον. έρ'{αλετον) μέ τό όποΤον κλεΙεl τις τήν 
8ύpaν, ijτοι: 1) κλεlδΙον, διό τοΟ όποΙου ό ιJx-v, 
(δλ. λ.) l:κλειεν ιi ηνοl'{εν l:ξω8εν (ιΙ~o, 81jλ. ιiΎ' 
xlo'tpou, δΠΒΡ ιeωθaν διΥιρχιτο διαι 'ttvo, άπη, 'tfj, θύ
ριχ, χσι! ίyι:iτΙ;ωνι τι1ι λωρΙον <Iμdπα) Τι ιiλλo 'tt i;i
χον μίρ", .OU μοχλο!ί (ιJxέQl,>. rJtdt vdt τόν δ:iλΊj τόν 
μοχλόν ιΙ, 't'ijv θίσιν τοίί χλΒισΙμσιτο, 'tf). θύ~σι; Τι το!ί 
ιiνoΙΎμιx.o~· 8τιχ'ι ή θύραr. "ι'Ο χλιιστή (Ισωθι.), 6nijp
χιν Ιν λωρΙον αμd,), διdι το!ί 6ποΙου 6 μοχλό, (ιJXεiι,) 
συν.~'ι.o o.apadt μδ'dι τη, 1αβ;Ι, (κo~,,,) .η, 6παr.p
χούσ1l' ιΙ; τόν nαr.pαr.o.CΙ'1jV ,η, θύ;:;ΙΧ, (cei; 't'ijv χCΙσαr.ν 
τη, πόρ.ιχ,_)· δπηρχον ~1jλ. δύο μοχλ"Ι, δ ιJX_ίι;o. πrιoσ
'ηρμοομίνο. ιι, 't'ijv θύ;;ιχν, χιχΙ ή κοeώYf7 έ~Ι ,οίί Ttllt

ι;αr.o,αιτoυ, χιχλούμινοι χιχ!. IΖι"μειβοΙ (6 ιΙ, ~1jλ. in! 
τοί! ιiλλoυ). 2) ό ξύλινος μοχλός ό διήκων κατό 
τ6 πλότος τi"iς 8ύρας. 3> ιnφρ. in! τη. σΙΎΤΙ' : 
ιc1π, lnl y1ώασn = cκλεlδΙ στή '{λCισσαa • ώ:ιεΙ Πβ .~Ι 
διipoυ, πιίΙ;οντο. 'ti;v Ύλωσσαr.ν πρό, 'tdt xιiτω U κ1ΠJι:ι. 
'χ-,., -- x1_acJoVXei" (8 6λ.).- 11 τ6 δ'{κιστρον Τι ή . 
'{λωττΙς πόρπης. - ιι ή κλεΙς τοΟ ώμου, τό cκλεl
δοκόκκαλο», λιχτ. Ju~Ium : χ1,,1', &nier-' ανχέ"α τε 
αήθό, τ_- ή κλεΙς του ώμου συνόπτεl (κλειδώνει, 
κιι~. χωρΙζεl) τόν τρόχηλον καΙ τ6 σΤi"i80ς. , · _ · ιν 
κΜlσμα (8ρανΙον) διό τούς κωπηλότος.- V στε
νόν πέρασμα. δπω, χαr.Ι ο-ήμιρον 'totoίIoτov πί~αισμιx 
όνομ:tι;ιτιχ. οιινΤιθω, cτ6 κλειδl τοΟ τόπουι' xιx.dι 'tQ 
πλιΤοτον ίν τιρ πληθ.: XMϊcJε, nι~ 1CVneov. 
Έrνμ.: π:-6λ . λιχτ. clίίνοι (KaρφΙOν, γόμφος), 

cIaudo. cI&udus (χωλός), ItΙΧλ-ιρλ. (Ιδ (καρφΙον), 
πιxλ-oλαr.υ. kljucItI (κλεΙω). λιθ , kΙΙjjvύ, kllίi'tl (πα~α· 
μένω ΠΡοσκεκολλημένος εΤς ΤΙ), kllίitls, klίiile 
(έμπόδιον), kIlaudzu, kliausll (έμποδlζω, συ'{κρατώ) 
-.ιλπ . · λ ιττ. kI 'ίims (έμπόδιον), πιχλ·γιρμ. sΙίΟΖan (κα· 
τ~ι.,ι)· ίν πl!οιν 6π6ΧΙΙΤΙΧΙ (ιχπ. ρ. *(s>qIίiu- : 
~(qJlίiIoi~· 
~ίς, σΙΙΎΧιχ. άνομ. χαr.Ι αr.Ιτ.πλ1jθ: τοίί κΜΙ,. χ1ειcJό,. 
ιιΙcιστός, ιipχ . ιΧττ. κΑαστό4;, Των. ιιΙηίστός, 

,j. όΥ' ό δυνόμεVος νά Kλεlσθιj, ό κεκλεισμένος. 
ιιΙιίστΡον, τι1ι (χ1ι/ω)' - xuifJ.eo" (8 6λ.), λιχτ. 

claustrum. , 
ιιλιιτός, ή. δ., (χΜΙ" Β')' περΙφημος, έξακου· 

στός U έπΙ Π~ΙXΎμ. λαμπρός, έξοχος, ύπέροχος.
[π~oλ . Ζιο1ν κ,ι_ιr6,. cJove,-x1_Ird;. .,αυ"ι·κ1ειrό, 
Χ. ιi: ~ι · &τιιμολ. 6λ, xUo,· x1_ι~ό;o ( *κ1εFε-τόS']. 
ΚλΕΙΏ (Α) , μέλ . κ1_Ιαω' · 1i6ρ. αr.' Ικ1ιι"α,-Πιιtθη"t. , 

ιΧόρ. ιχ ' Ιx1.Ια/hι.· π~χ. χέκλ_ιαμιιι χαr. Ι κέκλιιμιιι.
Των. ~ιxΙ ίπ. ίν. κλιιΤω/'μIlΑ . κ1"ϊ'αω' ιiόp. αr.' Ικ1ήϊ
αα. έπ. Χ1,jί'αα.- πΙΧλ · ΙΧττ. ιιΙάω, μ.λ. κλΥαω' ιiό ρ . 
ιχ' Ικ111αα' πσιθ. πρχ. κέκ,ι1114ΙΧΙ ' - ~ω~. μίλΙ.. κ1~ξώ. 
λαr.τ. claudo'κλεΙω, .κλεΙνω, «όμπαρώνω ι , Kλεlδώ~ω 11 
όποκλι;:ίω 11 περιορίζω, περικλείω, έμποδΙζω.- llIItQ1jOΤ., 

· όποκλεΙομαl, δεσμεύομαι. [aL' έτ:ιμ?λ. 6λ. χ1_Ι,]. 
ΚλΕΙΏ (8), ΠΟ Ι1jΤ. ΙντΙ xUcιt· κλεΤζω. έ'{κωμιόζω, 

λαμnρύνω. 
'EW14.1 κ1εΙω <*κ1εIQl (*xl8fF)cfo)·J. ι xUo, 

(πρΟλ. τι1έω: τέλο.).-Μεθ' ·Ομ1jΡ. χ1"tζω (/ων.), κ1π
t'QI (ιiττ. ) ( *κ1ε[Fjε[α)-lζω(Π:-βλ. κτ_eιίζQlI XrieIra)' 
δωρ. Χ1εϊζω, μΗ. κλείξω. KαιτCΙ τιναr.,. iH' ούχΙ cJ:-
θω;;, rJtιxcoτsHa"tIIt L oτ6 κ1είζω «*κ1ιFlζω) ίχ τ"υ 
κ"ο, (*x1aFo,).ic έξυμνCι (πρ6λ. κ1_l(8) ιiπό το 
κλπζω (=όνομόζω) (*κ1"Flζω (*XA,,-Fo, (πρ6λ . -χα
lΙζω κιχΙ καλέω. πρχ. ΧέΧλ"κα. 
ΚΙιlώ, -oiiJ:. ή (κ1έο,>, μΙα όήό τός -Μούσας, 

χ .. ρ. ή ΜοΟσα τi"iς έπικης ποιήσεως καί Τi"iς '1στο
ρΙας. (ή κατ' έξοχι'\ν δηλ. κλεΤζouoa, δοξόζouoa. 
έγκωμιόζουσα. 

IΙ' 

ιι1Ιμμσ, .... ι. -τ6 (xUnl'cιt)' πδν δ.Τ1 fxtI Kλaπ/3, 
τό έκ Kλo~ς προερχόμενον 11 κλοπι'\. 2) στρατή
γημα, τέχνασμα, δόλος. 

κ1Ιος, τό. μόνον χιχτ' άνομ. χιχΙ ΧΙΧτ' ΙΧΙτ. 'ν χΙ'"," 
σιιι ' ίπ. πλ1jθ. xUσ. ;'uia liντΙ κΜ_α' φήμη, εiδη
σις, cνέα_ (λιχτ. fama) : οό,. Χ1έο, - εΙδήσεις περl 
σοΟ.-όπλl' φήμη. ίν ιiντιθέσει πρό. 'Υιν 6εβαlότητα: 
ήμεϊ, cJa ιcU~ olo" &κονομ.., οΜέ τι rδμε" - ή
μεΤς ό!<οΟΟμεν φήμας μόνον, άλλά τΙήοτε τό 6έ-
6αιον δέν γνωρΙζομεν.- 1I καλή φήμη, δό~α !! ώο. 
έκτΙμησις. εΤτε καλή (=ύπόληΨlς) εΥπ κακη (=πε
ριφρόνησις) Ι iv 't. πλΥιθ. xUa ά"δeώ" άl"_ΙΥ=Ψόλ
λειγ, ύμνεΤν. τ6 κατοΡ8ώμα Γα τCιν ήρώων U xUo, 
deέα{hι,-νό κερδΙσι;, δόξαν (καλήν φήυην). 

ΈΤV14.' NUO, < xUFo, < !ΙΧΠ . *klevos. θ.μ. *kIeves 
· -σαινοχρ. ςrάvah (δόξα), πΧλ-ιρλ. (ια (δόξα\, Zβν~. 

sr&vah- (λό'{ος.· δέησις), πΙΧλ-:ιλαιυ. slovo (λό'{ος) , 

πρ6λ. λιχ't. cIuor (δόξα) .-πρ6λ. τήν ίχτιτ. ρ. *kIeu .. 
ίν τιρ οιχναχρ. ςrδ's&tl (6κΟΟω), ιΧ;;ιμ. Ιυ; (οlωπι,λός) 
«Ιιχπ. *kIus-rI., πρ·βλ. Χλέω), παιλ-ιρλ. cloor (kΙUSδ-r) 
=όκούω, πΙΧλ - Υι;;μ .. hlosen, hliislren (όκούω), παιλ
norr. hIusta, «ηλ-σιχe. hlystan (πρΟλ. ιiγγλ. Iislen) 
=άκούω, ν.Ο-Ύιρμ. Iauschen (κατασκοπεύω) ' ίιχπ. 
*kIeuso-s.-Dαr.pιiylIIoyιx: χ1 __ ",,6,. ιiττ. χ1ι,.,ό, <"'x1c
F_a-YD-,. Βλ. και! κΜ,τό;ο. κ1ιΙcιt, xUcιt, Ηλ"cJώ". 
ιιλCπτaν, aUIp. ιiντί X"nτq". ιχΙτ. τοίί Χ1έππ". 
'κ1cπτCΟΥ, f-r,μ. inlQ. '1;oiί xUπτaι' πρέπει νό 

κλέψι;, (κρύψω τις. 

ιιλΙπτισΚΟΥ, Ιων. πρτ .• ".5 κ1lnnι. 
ιιλιπτιίρ, -;ΙΙ.0'. 6. χαι ! ιιΙCπτης, -ον, 6 (ιcUπrΦ)· 

δ,τι χιχΙ ' νί!ν, κλέπτης 11 Ύ_νιχω;;, άπα Γεων. πανοίίρ
'(ος, δόλιος. 

alcnτfOTaToς, ••• '" ιiττ . i'lnspQ., 'σχημιχτισμ'νον 
έΧ τι;:; κλέΖιΤ".' ό περισσότερον δlαβόηΓος κλέ
πτης 11 τολμηρότατος. έπιτηδειότατος, κλέΠ"1ς. 

ιιλιiητoy" 6λ. xUnrQl. 
ιιΙιπτοσύνιι, ή' ή τέχνη τΟΟ κλέπτεlν καΙ όπα· 

τόν, δόλος, πανουρ'{Ια. 'Εκ ,;oi! 
ΚλΕΏΤΩ, μίλ. -ψQl Τι μέσ . Χ1έψομιιι' ιi6:ι. ιχ' 1-

Χ1εψα' πρχ. κέΧλοφσ.- Π"θ'/jΤ., rXό;J . αr.' I~1J:p/hι'" 
ιi6p. δ' lxUnq". iπ~φ. x1amj.,aa· πρκ. Xέκl_14μc&Ι ' 
κλέπτω, λαμ6όνω τι Kρuφlως, ύποκλέπτω τι, τό 
cσουφρώνω», ύπεξαιoCι τι 11 ίπ! Ύυναr.ιxων, όπό'{ω, 
τήν cnalPVIιII διό της 6Ιας U μτχ. x1inraw. -οναα. 
-ο,.=ώσόν κλέπτης. Kλ '_ ΠΤΙKc'>ς: Χ"ΠΤΟΥ βUπε,
l:χεl 6λέμματα κλέπτου.- 11 έξαπατCι. δολιιύ:ιμαl. 
όφaιpCι τι κατό τρόπον πανοΟρ'{ον όπό τινα 11 δθιν. 
όπoπλανCι.- 11 όποσύρω, όποκρύπτω, τηρCι τι μυ
στικόν. cκαμουφλόρω_.- ιγ γινιχω., πρόττω τι 
ιφυφΙως Τι μετά δόλου Ι ο!jτω μι,;dt μ,;χ. xUnl'cιt-ι 
Ζιοι.ϊ-πρόττεl τι κρυφό. μυστικό. 

··Erνμ. 1 HUnrQl' ;'llπο •• Χ1έμμιι (-κ).οπιμσΤον)· 
κ1έnτ7l;' κ1_ψι- ίν σu·,θΙΤQΙ'· κ10πή' κ10π6;. κ,ι.ι. 
nεvS" χ1ωψ \Ολ. λ. λ.): λιχτ. (Ιθρσ = "yGtQ. hIifan 
(κλέπτω), hliftus (κλέπτης), παιλ-π?ωσ . au-clίpfs ( κε
κρυμμένος), πΙΧλ ολΙΧιι. ΡOklopi1 (κόλυμμα), zaklopi1 
(κλείθρον) ' ί~ ίιχπ. Ρ. *qIep-' πιθ. οιιη. Κιχ! .ιjι χ.-
16πτω. κα16,3", λιχτ. celδo 
κλιψί-φρων, Ο", γεν. '0.,0, (xUnrQl + φρή,.)' ό 

έχων όπατηλάς φρένας, άπατεών, ύποκριτής, προσ
ποιούμενος. 

κ1ιΨΙ-lωλος, ΟΥ (x1Jnra» + % ... 1ό,)· ό προσπα-
8ών νό όποκρύΨι;, (ό κρύπτων) τήν χωλότητό του. 

ιιΙι+-ύδρσ, i , (κλέπτω HίιJooe)' όvvεΤον μέ στε
νόν τ6 στόμιον καΙ πλατεταν τήν βόσιν, ι'\τις r'ιτo 
πλήρης μΙKρCιν όπών, διό τCιν όποΙων l:σταζε βρα
δέως τ6 περιεχόμενον ίιδωρ· ή κλεΨύδρα έχρησιμο-

· ποιεΤτο ως ώρολό'{ιον διό τόν κα80ρισμόν τού χρό
νου τών ά'{ορεύσεων έν τοΤς δικαστηρΙοlς fπpδλ . t!k 

· στιμ.ρ. 6iλιναι ώpo.λόyιαr. μ' ιiμμoν ιΧντ! MΙXto ;). Kαr.τ· 
ιiλλoιι, τό !ibω~ loτιx~ιν έΧ .0" οτενι6ΤΙΙ';ΟIl o,;6μa~~ 
πρΙλ. "uψΙ-eeΙΙΤΟi=ό Ρέων κρυφό. ' 
ΚλΕΏ, έr.. ιιΑιΙ" (Η~0.)=χ1VζΦ· διη'{οΟμαl περl 

τινος . τόν έξυμνQ, τόν tγKωμιόζω, δοξόζω. φημΙ. 



ιιι 

ζω, τινό.- DoιOiJt., εΤμαι περΙφημος, φημΙζομαι .
Ι = κσλι.· καλώ, όνομόζω. 

Έτιιμ.ι xU[F]ID, ποιθη,. xU[F]oμoι" Προστ . ιioρ. 
κ1νθ-" δμηρ. κέκ1ιι8-, (= δκουσον, έπόκουσον ι), 
κ1ιιτο, (=περΙ 00 όκούει τις νό γίνετσι λόγος, πε
ρΙφημος) = οοινοχρ. ςrυΙά-h, Ζιινδ. 5rUt4-, λοιτ. ίη
clutus, ποιλ· Υε"μ. hlud-, ·πρΙSλ. Ιρλ. cloth (δόξα), 
gall. clod (έπαινος), ιΙτοι ποιλ-Υιιρμ. hliit, ιiyyλ-ooι~. 
iihld, Υιρμ. 14Ut (ήχηΡός (Υιρμ. hlίid4-). ΠpΙSλ. έλλ. 
xJ.έFos- (δόξα) χοιΙ σοινσχρ. ςr[lδ'tί (όKOΎW), ςrudhl 
(δκουσον Ι), ιiρμ. lu (γνωστός,,:,,, κόινός) «*51-, !!ι.Π. 
*kluto-... = Αλλ. κ1vτΟs- . Τι *klutH, lυ, (όΧλοβοή)' 
!οιπ. *klus- λοι,;. (lυeδ, (loo, μετ& μετcιιττ. βcιθμ. 
*klu- (καλoGμαι, · όνoμάζoμaι) (λοι,; .... Υλώο. (Ιυνίο, = 
nobilίor)' ιiν πίioιν δπόχει,;οιι !οιπ. *kleu- (= όKOΎW), 
συχν. ιiν ,;ij ίνν . έκεΙνου δι' δν όκούω νό λέγωνται 
ϋμνοι καΙ έγκώμια. 
κ16δες, ιiτ,; : ιiν.Ι xlai~as-, Ονομ. πληθ. ';00 x1zi'. 
κΙήδιιν, έιτΙ?~ (κσ1έω)" όνομαστικώς . . 
κΙηδόνισμσ, -στοs-, τό (κ1,,&»,,)' σημεΤον Τι 

οΙωνός. 
κΙαδ-ουχΙω, KlaδouxCH;, ιi,;,;. ά.ντΙ ύcίΟ-. 
κΙηδών, -ό.~οs-, 'i/. έπ. κΙcηδών, χοιΙ κΙηηδών· 

(κ1έω) ' οίωνός, προμήνυμα.- 11 φήμη, εΤδησις 11 κα
λή φήμη, ύπόληψις, έκτΙμησις, δρξα.-ΙΙ έπΙκλησις 11 

δνομα [ tμ. κ.ιε"~ω,, (χοιΙ κ1""cJω,ι χοιτόι μετ~. Ιχ,;οιοιν) 
*(κ1εF-"δώ,,' σιιχν. ίν τοιίτοι, ,Oampat,;o ώ, προιρχό 
μινον έκ ρ . κΙ,,- ';00 κσJ.έω]. 

ιιlά~ω (Α) , μίλ. κ117σω' ιiόρ. οι' Ικ111σσ' ποιθ. ΠΡΧ. 
κέκ1πσμσ,.- Ίων. 8'1. κΙητςω, δωρ. κιcιςω (κλιο,)' 
καδισΤώ τινα ένδοξον, έγκωμιόζω, έξυμνώ, έπαι
νώ.- 11 καλώ όνομαστικώς, 6νoμlιζω.- Πcιθη,;. κα
λοϋμαι, όνομόζομαι.-[δΙ· ί.υμ. βλ. κ1εΙω, κ1έο,]. 

ιιΙάςω (Β), μιλ. · σω. μ';Ύν. τύπο, ';ou κΑziω, κΜ/φ 
(=κλεΙνω). 
ιιΙιμιδών, ιiπ. iv.! κΑ"ιΜ.. 
κΙη8ηνσι, ιiπpφ. πcιθ. ιioρ. «: το!! _λιΦ. 
ΚλΗ'ΘΡΑ, Ιων. ιιΙή8ρη, "ι' κλήδρα, εΤδος ί5έν-

δρou (Υ.οιν. cσκλήδρος» Τι cκλέθρα», λcιτ. 4lnus. 
ιι168ρον, τ6, ιi ·H. ιiντΙ τοΟ Ιων. κ1ιjϊQoeο" ... κΑεί· 

(J.ρo". 
κΙηΙδι:σσι, ιiπ. ά.ν,;Ι κΑ"ίσι, δοτ. πλllθ. το!! κ.ι"ί,. 
κι,ιςω, μίλ. -ίσφ, Ιων. ιiν,;1 κΑ17ζΦ. . 
ιιΙιιί8Ρον, τό, Ιων. ιiν.Ι x1iί8-eo", HMiQoeO •• 
ιιΙηΙς, . ίδο" "ι' Ιων. ιiν,;Ι x1als-. 
κΙήίσσ, έπ .. ιiόρ. οι' του κΑ"ίω, κΑε/φ. 
ιιΙηίστός, ιt, ό", ιiντΙ κ111στόs-, κ}.ε,στ6,. 
ύηΙω, μελ. -ίσω, ίων. ιiv-τ;Ι κ1εΙω. 
ιιιημσ, -στο,. -ςό (κ1άω)' κλόδος (όμπέλοu χυρ.), 

ώ, χrx Ι νυν, λοι,. P41mes n έμ60λός (<<μπόλι»), πα
ραφυάς. βλαστός. 'Ee οιό)του τό 

ιιΙημάτΙνος, ", Ο", (κ1ημσ.)' ό έκ κλήματος. 
ιιΙ"μδιτίς, -'~os-, "ι (κιημσ)' δποχορ. του κ1ημσ' 

~t)y. έ 'Ι τιji πλ 1jθ. , χαμόκλαδα «γιό τή φωτιό», ιδQδιό». 
ιιΙηρίον, τό' ΙΙποχορ. τ06 xAtJeo,' μικρός κληρος, 

μικρά μερΙς. 
ιιΙηρο-νομCω, μΗ. -ήσΦ (κ1'1eο"όμο,>, λαμ6ό

νω μερΙδιον Τι κληρον, λαμβόνω μερΙδιον κληρονο
μΙας, εΤμαι κληρονόμος. κληρονομώ. Έ; oι~~ϋ τό 
ύηρο-νόμημσ, -στo~, τό (x1"eo"ojdID)' ή κλη

ρονομΙα, 
Klηpo-νoμfσ, -iι ("l"eο"ομέω)' dι, χοι! νΟν, κλη· 

ρονομΙσ. πατρική κληρονομlα U Ύινιχω" κτήσις. 6-
π6κτησις, ίδιοκτησΙα. 
κΙηΡο-νόμος, ο,. ("lηeοs-+"Ιμομσ,)' ώ, χοιΙ νΟν, 

ό λαμβάνων τό μερΙδιόν του, ό κληρονομών U ώ, 
οτ}σ. d κΙ"ρο"όμος, ώ; κcι Ι ν5ν, ό κληρονόμος. 

Klηpo-ηC5ιlής, ές (xAtJeos- + πά11ω)' ό διανεμη
δεΙς διό ι<λήρου (~ι' ιi~ιxyωyη,. Χλήρου ix των ιiνoι-
1tοιλλ-:;μavων 8ν,ό, πεpικεφιxλcιΙoι,). 

ιιιηΡος, δωρ. ιιΙάΡος, -ov, δ' ώ; χοιΙ νίlν, κλη
ρος , «λαχνός. 11 μικρόν τεμόχιον ξύλου Τι καΙ βώ
λος γης (τεμ6χιον κεράμου) χρησ ιμ::ιπ.οιούμενα ώς 
Kλilρoι (λαχνοΙι. K~τόι τΥιν Ιμ1jριχήν ιποχΥιν Ιχοισ.ο; 
ij~m, cέμαρκάριζεν» ιiνoι λ6yω; τόν xAr,~6v .ου χοιΙ 
'tόν .fρριπ'tιν εΙ;; τήν ώ, χάλπην χρηaιμοποιουμενην πΙ!· 

",ιxιφ!lιλ~Ιoιν. -ίν ~ij δΠΟΙ/J ιiνεπ~λλoντo δλ~H οΙ κλ η;;οι, 

έχεΙνο; /Ji οςοΟ:'δποΙου δ xAiljpo, 4νιπ'fιδoι πρωτο,; ie.
ωρεΙτο ώ, δ δρισθεΙς δι&. κλήρου, d ω,oJJI. 2) τό 
ρΙψιμον κλήρων. ή έξαγωγή κλήρων.- 11 τό διό 
κλήρου άπονεμόμενον τεμάχιον γης, ή διό κλή
ρου κατανομή καΙ άπονομή τεμαχΙου γης, ίδΙω, έκ 
χοι.οικ.ωμβνη, χώροι, n κληρονομΙα, κτημα, ύποστα
τικόν, ίδιοκτησΙα 11 Υaνιχω" γαται, αγροκτησΙαι.- • 
έν 't1J έκκλτ,σ. ΥλώσσΊ/, ΟΙ κληρικοl έν όντιθέσει 
πρόι::; τούς λαϊκούς. 

• Ετιιμ.: κιηρο, (Ιοιπ. *qlίiro-s (=ποιλ-ιρλ. clίir, 
Υοιλλ . Cl4ur) cl4wr (σανΙς)' συΥΎ. τcίl κωω, κόΙ0S-, 
,,010βος (βλ. λ. λ.). 09/}εμΙοιν σχέσιν lχιι τό Ιων-οι ... 
"oιv-xl"go, <*,.oιV , x1ίieos-, δπιρ_ιiσΧllμoι,;Ισθη χοι,' ιiνoμ. 
(_v-xeίieo; (5 βλ.). 
ιιΙηΡ-ουχCω, μιιλ. -ήσφ (xl"eov,o,)' λαμ6όνω, 

καταλαμ6όνω, τι διό κλήρου, ε1μαι κληροϋχος, έχω 
Kλi')ΡOν 11 νέμομαι έKτaσιν γης (κλ"ρον) δ08είσόν 
μοι διό κλήρου. 2) διανέμω διό κλήρου. Έ; ΟΙ9του το 

1I1ηΡ-OUX'σ, "ι (x1"eov,ιEID)' ή διό κλήρου δια
νομή (κατανομή) γαιών κατακτηθεΙσης χώρας με
τοξύ τών KαταKΤ~Τών "της. 2) περιληπτιχω, = οΙ 
κληρoGχοι, μεταξυ τών όποΙων κατενέμοντο διό 
κλήρου αl τοιαΟται έκτάσεις.- 'Εν Άθήνοιι, "ι x1"e
οιιχΙσ δι~φ8Ρ. τη, ιiπoιxΙoι, χοι,;όι τό δτι οΙ κι"ρον
,0, έ;ηχολοιίθουν νόι ιΙνοιι πολΙτιχι τη, μη,;ροπόλεω; μιi 

πλ'fιρη π~λΙ 'nxόι διχοιιώμοιτοι, iv Φ "ι &πο,κΙσ ιiπι.ί
λιι «νII;ιiρ.ητoν πoλιτlΙcιν χοιΙ οΙ Ilπο,κοι δiν "ιαοιν 
πλίον iνεΡΎΟΙ πολtτοιι τη, μη,;ροπόλεω,. 

κΙη;ι-ουχιιιός,,,, Ο" (xA"eov,loι)' ό 6νήκων εΙς 
κληρουχΙαν Τι κατάλληλος διό κληρουχ'αν (κότα
νομήν γαιών). 

ιιιιιρ-ουχος, ο" (xlιJeoN-',ID)' ό fXIAIV κλ"ρον, 
6 κατέχων γην (ίδΙQ έν ξένι:ι χώΡQ) όπονεμη8εΤ
σαν aUTQ. διό κλήρου ιι ώ, 09σ, δ x1"eov,0s-, ώ, xoιl 
νυν. 2) μτφρ. ποΑ1ώ. έτώ" xl"eov,os-=b κότοχος 
πολλών έτών, τ. i. ό . προ6ε:βηκώς τήν ήλικΙαν, ό 
γέρων. ' 

ιιΙηρ6ω, μίλ. -ώ"φ (xltJeo,)' έκλέγω διό κλήρου, 
προτιμώ n Ιπl 'toiJ x).ή~oυ , π.Ιπτω εΤς τινα (<<τοϋ πέ
φτω »), ό;>Ιζω (λοιτ . design4re).- Ποιθη •. , έκλέγο' 
μαι διό κλήΡου.- Μίaον, ρΙπτω Kλi')ΡOν διά τι, λαμ
βόνω τι διό κλήρου 1I κατέχω τι δοθέν μοι διό κλή · 
ρου.- 11 όπονέμω, δΙδω, διό KλήρQU, κατανέμω, 
έKXωρQ, διανέμω κατ' όναλογΙαν.- Πrxθητ. , κ1,,
eοVμrι.ι ~Oιί1" = διό κλήρου όρΙζομαι ώς δούλη, ή 
δουλεΙα cμΟG πέφτει » ώς κλί;ρος. Έ~ oι~τoυ τό 

ιιΙήΡωοις, -εωs-, 'ij (κΙηρόω)' ή διό κλήρου έκλογή. 
κΙηρωτόr;,,,, ο" (κΑ"eόω)' ό όριζόμενος Τι όρι

σθεΙς διό κλήρου. 
κλάς, κΑαδ6ς, πΙΧλ . «ττ. ιiν.1 κ}.εΙ" κ1ε,&, (8 ΙSλ.). 
κιηοιι;, -εω~, t, (κιι1έω)' τό καλεΤν, ή πρόσκλη

σις " ώ~ Χ1ΧΙ νυν. πρόοκλησις εΙς τό δικαστήριον, 
καταγγελΙα, κατηγορΙα. 2) πρόσκλησις εΙς συμ 
πόσιον. 3) δ ·ιομα. όνομα·:JΙα. έπωνυμΙα .-[κ1ησιs-, 
κ1"τ6ς, κΙ"τήρ, κΙήτωe (βλ . λ. λ . )' κ1"τειίω' έκ-κΑ,,
ο/σ' πρ6λ. π~x. κέ·κΙ,,-κσ .05 κσ1έω]. 

ιι16αιι;, -ε"", -iι (κ1Ζίω=κΑεΙω)' τ6 κλεΙσιμον, ό 
όποκ λε 10 μός. 
κλάσω, μέλ. του κ117ω=κΑaΙφ (κλεΙνω).- _α. χσιl 

του κΙύζ:n. 
ιιΙητευω, μΙλ. -σω (ΗσΙέω, κ1"τ6s-)' καλώ εΙς 

τό δικαστήριον .- ιι είμαι μάρτυς, δΙδω μαρτυρΙαν. 
ιιΙητήρ, · ή]ο., IJ (κιχ:Ιέω)' ό προσκαλών εΙς τό 

δικαστήριον, ό δι <αστικός κλητήρ.- ιι μόρτυς, κα
λούμενος νό βεβαιώσr;ι. ιiν 'ij διxcισ,;ιxη χ),ησι, εΙχι 
δοθ fj . 

ιιΙητ6ς, ή, Ο,. (κσΙέω)' δ κεκλημένος, προσκε-
κλημένος " εύπ'ρόσδεκτος 11 έκλεκτός, έπΙλεκτος. 

κλ!\ω, παλ. «ττ. «ν τ ί κΙε[ω' κλεΙνω. 
ιιΙίδανίτης, Klί8C5ινoς, . βλ. κρι8σν-. 
ιιι'(&ηναι, artpqι . ιtιxθ. σ.ορ. οι' τοίί κll"ω. . 
ιιλtμα, τ6 . χ1χί κλίμα ι"Ηνωγ κλΙσις, κατωφέρεια. 

- 11 περιoχή . 'ίj ζώνη γης (ώ, χcxί ,/υν: βόeειο~, με
σ"μβρ,,,ό,, κ),π . κ:Ιίμσ) 11 κλϊμα (ύγρόν, ξηρόν κλπ.). 
κλίμάΚΙΟΥ, τ6, υιτοκορ. τοίι κ},ϊμσξ' μικρό κλΤμαξ, 

cσκaλΙτσα·. 
κΙίμσκτήρ/ -tJeos-. δ ~κ1ϊμσξ)' 6αθμ1ς κλrμaκoc;. 



Kl'~-ιιAuτόIcvaρoς 51Ι 

cσκαλοπότι» 11 μ .. ~q>? ΚΡ(σιμος · περΙοδος τt'!ς ζωης 
τοΟ όν8ρώπου (χα.θ' 11 inI",auov οΙ Άρχα.tοι, τ& Ι,'Ij 
7,14. 21, 28 χ.ο.χ.). 
ύίμaξ, -Q"Oi. 'Ij ("λl"ω)' ώ, χα.! ν!lν, «σκόλα», 

δvομα.σθatσα. οιhω ώ, πλα.ΎΙώ~1λo;ω,) Χ8χλιμίν'lj n κλΤ
μαξ πλοΙοο.- Ι δργανον δι' οδ έ6ασaνΙζoντo ΟΙ 
καταδικαζόμενοι εΙς τοιαύτην 6όσανον, δνομα."θέν 
ο!ίτω έΧ 't1), δμοιόΤ'lj.ό;; <ou πρό~ χλΙμα.χα..- 1I ,ό 
πα.ρ& :ΣοφοΧλ. (Τρα.χ. 521) "'λ.lμσ,,., άμφlπΜ"τοι 
φα.Ινε.α.ι δ'η iνα.φaρετα.ι εί, παλσιστικό τεχνόσματα. 
- ιν βν ,~ Ρ'ιjΤΟριχYj, ,,1ϊμα.ξ έΧΙΧλε!το ή 6αθμιαΙα 
όνό6ασις όπό 6σθενεστέρων έκφρ6σεων εΙς lσχυ
ροτέρας (λοι,. grAdAtlo), ώ, πιx~ιX ΚιΧίρ, Abllt, eVA
ait, erupit. 

ιιΙίνσν, ίπ. «ντ! 1"1ι"σ,,, Ύ' πλ'ljθ. «ορ. οι' ,011 
Ν1/"ω. 

ιιΙΙνη, fι ("l/"ω)' τό έφ' οδ τις κατακλΙνεται, ό· 
νόκλιντρον, κλΙνη (ώ\; χα.! ν&ν) 11 ώσ. νεκρικόν φέ· 
ρετρον. 

IC1IviivaI, «πρφ. ποιθ. ιioρ. β' το& "llt'ΩI. 
ιιlίν-ήρηc;, .Ι; ("", .. " + άeίίρεϊ .. )· 6 έπ\ κλΙνης 

ιc:αταKεΙμενoς, κατ6κοιτος, «κλινήρης» (ώ\; χοι! νίίν 
Ιτι λέ','6ΤΟΙΙ). 

ιιΙίνδιιν, βπ. πcιθ. ιi6p. οι' τοίί "'λ.l,,ω. 
ύϊνίδιον, ,6, ΙΙιtoxop. ,011 χ1'",,' «κρεΟΟατόκι». 
ύίνίς, -Ιδοι;, 'f), δποχ()ρ. ,oiί xλl",,· «κρεΟΟατόκι». 
ιιΙίνο-ηι:τής, Bi (χ1/"" + π.αβϊ,,)· κατόκοιτος, 

x1ιVΉΡ"ι; (ο βλ.). 
ιιlϊνo-I~ρ Ός, ες (x1Ι .. ,,+xσetί_ι ,o!l χσ/ροι)' 6 

χαΙρων TQ κλlνι:!, 6 όγαπων τό «κρε66ότι». 
ιιΙιντΙ;ρ, -ήρος, δ (x'λ.l"ω)· άνόl<'λιντρον, κανσπές. 
Kλl~MΩ, μβλ. χ1r"ώ' ιiόp . cι' Ι"λι_' ΠΡΧ. χέκλr

χσ.-μίσον. ιiόp. ιχ' ΙχΗ"άμ"". - llΙΧθ'ljΤ., ιiόρ. cι' ι· 
"1l,,/hι,, χιχ( I"H{Jη", ά,όρ. 6' lxH"",,· ΠΡΧ. HέHAr
μα.ι.-κόμνω τι νά KλΙνι:J (νά πόρι:J κλΙσιν) πρός τι, 
κόμπτω. 2) κόμνω νό πλαγιόσι:! (νά στηριxθι>:j) έπΙ 
τινος δλλου, όκκουμΟΟ τι έπΙ τινος. 3) στρέφω 
τι πρός τι (ιtρό, ilH'ljV χcιτεύθuνσιν) ~ όαα. πάλι .. 
"υ".ι,,=στρέφεlν όπΙσω τούς όφθαλμούς. 4) κό · 
μνω (6όλλω) τινά νά άναKλιθι>:j έπl τοΟ όνακλΙν
τρou (xcι,& ,ό δβεπνον) Τι νά KατσKλιθι>:j.- υ ΠΙΧθ'lj'" 
κόμπτομαl, εΤμαι κεκαμμένος 11 στρέφω (κύπτω) πρός 
τά πλόγια, παρεκκλΙνω. 2) μέσον, στηρίζω, έρεΙδω, 
όκκουμω έμαυτόν έπόνω είς τι, στηρΙζομαι είς τι . 
3J-1$..?l;ακλΙνομαι, κατόκειμαι, κοΙτομαι 11 6)σ. όνόκει-

~
i Ι κλΙνης διά ΕεΤπνον (λιχ,. discumbere). 4) 

'πΙ τ ων, εΤμαl κατωφερής, κλΙνω πρός ... : 'λ.lμ..." 
Ν." ιμέ';" == κλΙνουσα (κατερχομένη) ποός τήν λΙ· 
μνην. δ) όποκλΙνω έκ της εύσεΙας 6δο.Ο, παρα
πλανώμαl.- 111 μίσον (6λ. κιχΙ πΙΧθ.). άποκλΙνω, προσ
εγγΙζω 11 οGτω μ-Τ;Ύν. xcι( έν τψ έ·ιε"Ύ. d ηλ&ος κ}.["βι 
-6 ~λιoς όποκλΙνει (προσεγγίζει) πρός τήν δύσιν 
τοο a "λ/ .. ω ίπΙ τό χειρο,,=φθείρομαι, χειροτερεύω. 
Έννμ.ι ίχ. ρ . κλι- κλι,,-, έ~ 'Ij~ )(cι( τιi: κ}.[·"", 

"λϊμα., Χλϊ-μα.ξ, "λι·α'σ, Χλι·πίς· πρ6λ. xcι( λcι" 
(Ιίη-ο, cJi-vus, cIiteIIAe γοτθ. hIain'$ (60υνός), hIalv 
(μνημεΤον, τόφος), σχωτ. IAW (λόφος), ιinλ-σαι;. 
hIin-lam, πcιλ -Ύβpμ. hlin-em, ιinλ. Iean. 
ύΙσίσ, Ιων. -Ιιι, 'fI (χ}.["ω)· τόπος πρός κατό· 

κλισιν U καλύι3η, παι:όπηγμσ, ι:τσαρδΙ», Zp'ljotIJoJtot
oύμενcι 6πό τιDν βοσχων ίν χιχφψ sl~-Yιv'lj' χιχΙ δπό των 

οτριχτιωτων βν xcιιρψ πολίμ'JU 11 έπ_ιδ-η δέ Τιοιχν ~ύλινιx 
xcι,ιχσχauctομcιτcι, μόνιμcι (χαιΙ o~x( ιi,oμικcιΙ OX'ljVιx( 
)\cι,& ,ήν σημβρινήν Ιννoιcιν), ,& με,αιxινoύμενcι οτραι
'taύμα.,αι e,v ,& παιpllλιiμβιxνoν μα.ζΙ ,ων, ιiλλ& ,& χιχτ
'xcιιoν ίπΙ ,6nou. Τό σύνολον τoΙOύ-Τ;ιιJν χλιαιώ" cί.Π8· 
τ'λaι τό στρατόπεδον.- 11 παν πρCiγμα έφ' οδ τις 
κατακλΙνεται fι όνακόθηται, κλΙνη, όνόΚλιντρον.-
11 δμιλος όνθρώπων παρακαθημένων εΙς δεΤπνον. 

ιιAιoIάIcc;, -t»t', at (χ1'"ω)' δικλΙδες, 1) αυμπτυσ
σόμεναι θύραl fι πύλαl U μτφρ. είσοδος. Πιθcιν. όρθό
,ιρον "Μιαιάδ., βΧ ,οίΙ χΜ/ω (κλεΙνω). 
ύΙσfη8cν, ίπΙρ. (Χ1ια/σ)' έκ της καλύι3ης. 
ύΙσfην-δε, 'πΙ?· εΙς (πρός) τήν καλύ6ην. 
ύI~ιoν~ τδ (κ1rα'σ)' περΙπτερον Υύρω όπό τήν 

.. lια/σ" (την καλύ6ην) . 
. ύισίΟΥ, ,ό ( .. 1ιό/σ)· έξωτερ. 01κος, σίιλιΊ (ιπό-

στεγος χρτ,σιμοποιοuμaν'lj ώ, o,oιθμ~ 6ποζUΥΙCιιV χαιΙ 
ώ\; έΡΎιχστ-Υι?ιον. 

ιιlΙσιlί, -ε~, 'Ij ("Μ"ω)' κόμψις, καμπή, κλΙσις, 
Ροπή.- 11 κατάκλισις, πλόγΙ00μα, όκκούμ6ημα. 

ιιΙισμός, δ (χ1/"ω)' όνόκλιντρον. 
κΙίτος, τό=,,1ϊμα. 11 (δ βλ.). 
ιιΙϊτιΗ;, -νος, 'Ij, cιΙτ. πλ'ljθ. "lιriίς (,,1/_)' πλευ~ 

ρ6 60uνοο, κατωφέρεια, λιχτ. cIivus. 
ιιΙ0ιός, δ, IIa,ιX ιίνωι~. πλ'ljθ. "λoιιl πσρ& . ,/j! "λοι- . 

οΙ, ιί-:τ. κΙΥός ("λβ/ω)' «λαιμαριό» κυνός, ΙδΙω~ 
πλατό ξύλινον περιτραχήλιον τιθέμενον εΙς . τόν 
αύχένα άγρΙου κυνός 11 iινΤIIίIθ_ν ώσ. δργανον πρός 
6ασανισμόν, χλ'ljθέν ο!ίτω δι6τι έν cιUτιρ πaριaΧλείοντο 
,ΙΧ πpό~ β:xσcινισμόν μιίλ Ύi ,ou σώμCΙ'O\;. ["λοι6ς, "λφδς 
< *x1ΩIF jος, πρβλ. *qIiίu· έν"λcιτ. (ΙCΊνΙι, βλλ. "l,,[F)/ς. 
. ύονCω, μελ. -"αω (χλό"ο,)' έμ6όλλω εΙς τορα-

. χήν καΙ σύγχυσιν, διαταρόσow, συντσρά?Οω, Κ,λΟ ' 
νΙζω.-Πιχθ'ljΤ . διώκομαι, τρέπομαι εΙς φυγην, φευγω 
έν .αυγχύσει, περιέρχομαι είς σύγχυσιν 11 όρμω ό · 
γρΙως, φέρομαι όρμητικως 11 ιiπoλ. πλήττομαι ύπό των 
κυμότων. 

ΚλΟ'ΜΟl, δ' πδσα 6ιαΙα κΙνησlς, χορ. fι ταραχή 
(6 όρυμαγδός) της μόχης 11 YKνιxιD;;, θόρυ6ος, όχλα
γωγΙα, συνωστισμός. 

ιιΙ0ησίος, σ, ο" (""ώψ)' κλοπιμαΤος, «κλεμμέ
νος», έκ κλοπης προερχόμενος 11 λαθραΤος, κρύφιος. 
ύοηεύς;, -έωi, δ (κλέπτω)' κλέπτης 11 6 πρ6τ · 

των κρυφίως. 
ιιΙ0ηίΊ, 'f) (κλέπτω)' δ,,! χαι! νΙΙν, «κλεψιό».- 11 

μυστική πr.:θξις, όπότη ιι ποδοϊ" Χλοπά" άρέα(J.α.ι = 
φηηll άρέα{}οaι=νά q:ύγι:! λόθρ:;ι διό της ταχύτη· 
τος των ποδων.-[δι· έtuμολ. βλ. "λέπτω]. . 

ιιΙόηιος, σ, '0" (x10mt)' ρέπων πρός την κλα
iΊήν, δόλιος. 
ύοηός, δ ("Uπτοι)' ·ό κλέπτης, 
ιιΙ0τοηcύω· διαπραγματεύομαι κατό τρόπον 

πονηρόν, χόνω τόν καιρόν μου εΙς ματαΙος δια· 
πραγματεύσεις, χρονοτριΟΟ' ίΠ8ΧΤ. ,ύπο\; ,oiί "λέ
πτω, "λοπενω. [θaωΡIlΤ'ΙΧΙ σχο'. ίτuμολ. πρδλ. 'Houx. 
« κλοτοπεvτ"ς' Ιξσλλσ"τι7ς, ά}.α.ζώ ... ]. 
κιυδων, -ω"ος, δ (κλνζω)' κομα, τρlκυμΙο, θα

λασσοταΡαχή.- • μτφρ. xλtίδω. χσ"ώ,,=χεΙμαρρος 
(πέλαγος) συμφορών. Έ~ ιx~.oσ ,ό 
Klίiδωνίςoμaι (κλtίδω,,)' nιxQ'lj"· φέρομαι rt:\δE 

κάκεΤσε ύπό των κυμότων, κυμαΙνομαι, ταρόσσομαι. 
ιιlίiδώνιoν, ,ό, διtoxoρ. ,ou xλtίδω .. • μικρόν κϋ

μα, κυμότιον, ρυτlς U ά,λλόt ouxy·, ώ;; τό χ1νδω,.,
κΟμα 11 θαλασσοταραχή, φουσκοθαλασσιό. 
Κλ Υ·ΙΩ, Ιων. πρτ. χλύζεαχο,,' μΗ. xλtίαω, βπ, 

κλνααω' πΙΧθ. ιiόρ. cι' Ιχλνα{}η,,· πρχ. χέΧλυσμσι' κα
τακλύζω, καλύπτω, περ,ι6ρέχω Ο δρμω διά των κυ
μότων καΙ κατακλύζω.- ΠΙΧθ'ljΤ., _π! ,i'j, θιχλciσο'lj ;, 
ε Τμαι τρικυμιwδης, άναπηδCι, ύψοΟμαι U οG,ω xcι( jII τ6. 
"νμα.-tα. "1νζβα"ο,, Ιπ' ήί'6"ος = τό κύματα έθραύ
οντο ~έξέσπων) έπl τΓις άκτης.- 11 όποπλύνω, έκ
πλύνω, «ξεπλένω» 11· καθαρΙζω. . 2) xιασtίβιo" χβ
"1υαμέ"ο,, χαρφ = ξύλινον ά'{'{ετον έπικεκαλυμμέ· 

· νον μέ στρώμα κηροϋ. 
Έτνμ.: χλνζω '·xAvcJ-joι' χ1νδοι.' "lναμα.· "lv· 

αμός' Χλvατήρ (βλ. λ. λ.)' έ; ίcιπ. ρ. *kIeud- ίν ,φ 
Ύοτθ. hIίi1rs (άγνός, καθσρός), ιiπλ-σcιE. hΙύt< I)or, 
πα.λ-Ύε~μ. hIίit(l)Ar (άγνός) ' μ1) ix,a't, fι ~. _Ινcιι 

RIeu (όρδεύω, καθαρΙζω) iv τφ πClλ·)'οι~ clυo, clo
iίCA, cluaca. 

ιιλϋl)ι, Πρ()στ. d()ρ. β' ,oi1 "λ'lίoι. 
ύGμενος, ", ο" (κλtίω)=,,1vτό~' περΙφημος, fy. 

Οοξος. . 
«lύσμσ, ,ό ("λνζω)' ύγρόν χρησιμοποιούμενον 

πρός πλύσιν n κλυστήριον, τό διό κλυστηρΙου έμ6αλ· 
λόμενον καθαρτήρι:)ν ύγρόν. - Ι τόπος κατακλυ
ζ6μεν.: ς ύπό των κυμότων, όκτή. 

ιιluσ.,., -ήρος, δ (,,1νζω)' τ6 κλU01ήριο-., τ6 
δργανον δι' oU έμ6όλλεται τό "λναμα. (~λ, λ,). 

KliiTc, β' πληθ. Προσ,. ciop. β' ,ου χλνι»,' , 
κλίί.,ό-15Σνδρος, ον (Η1vτό~ + CJέ,,~o")' περlφη

μας διό τό δένδρα τηc;. 
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ιιλδτo-cpy6ς, i. (Nl ... ~)· περlφημoc; διό 
την έΡΥοο/αν του, διό τήν τέχνην του. 

IιlίiT6-Kaowoς, ο" (Nl,,"~)' Μρ/φημος 
&6 τόν ιcαρnόν του. 

diiτ6-μιιτις, 'ι (ιι1trrir + "ιιτιr)' nερIφημoς δι6 
την ευφυΤαν του. 
ιιλδτ6-μοιΙος, _ (χΙ"τir+μ6rι'or)' ΠεΡΙφημος 

διό τούς μόχθου<; του. 
ιιλδτ6-νοος, Ο", χσιΙ χσιτ& σονσιΙρ, -νους, -"ov" 

(ιU.ντc}~"O')' περΙφημος διό τήν σοφΙαν του, 
ιιλδτ6-σσις, -_110" 6, fι (Nlντc}~.παί#)' ό έχων 

nερ/φημα τέκνα, περΙφημΟ<; διό τό τέκνα του. 
ιιλίiτ6-σωλoι;, ο" (N1ντC}~nώ10')' ό έχων περι

φήμouς ~λoυς (Tππouς~ 
ιιλίiτ6ς, ,., ό" χσι! -d" -." (Χ1vφ)' περl τοΟ ό

ποΙου όκούει τις ν6 γΙνεται λόγος, ό όκουστός γινό
μενος ΙμεΥαλόφωνος), cέξακouoτός», περ/φημος, 
ένδοξος, διάσημος, 2) ίπ! πρσιyμ~των, λαμπρός, 
μεΥσλΟΠΡεπής, ένδοξος, ώΡαΤος. 

ιιλίiτo-τέινικ. -ov, δ (Hlvrc}i+rI%"'J)' ό περΙφη
μος διό τήν τέχνην του, διόσημος καλλιτέχ "ης . 
. ιιlίiτ6-τoξoι;, ο" (H1vτc}, + τdξο,,)' ό περΙφημος 

διό τό τόξα του, διόσημος τοξότης. . 
Κλ ΥΏ, π"τ. χσιΙ ιiό? δ' 'ιc1νo", Π;ιοστ. 'ν. 1ΙσιΙ 

:τ)"rιθ. (ώσ_Ι '; ίν ... ltJ,uI) x1v8-" Η'lν&'ε, 'ιτ, σ.νιι!Jιπλ. 
"έH1tιθ-ι, HΙH1tιτε' όκουω, παρέχω ους πρός τι(να), 
οίδω όκρόα::ιιν, όκΡοώμαι, «όφουΥκ,::>6ζομαιι Ο άλλ& 
χιιΙ όπακούω εΤς τινα (μβτ& γ_ν.). δ/δω ΠΡοσοχήν 
εΤς τινα, συναινώ, υπαKOVΩ. 2) Υ_νικω;, άκούω, 
μαν8όνω όκούων, έξακρι6ώνω, βε6αιώνω. 3) '1'-
νικω; , όντιλαμ'3όvομαι, tvvow.- 11 ΥΙνεται λόγος 
περl έμοΟ, φημΙζομαΙ 'ώς ΤΟΙΟΟτος 1] τοιοΟτος. ώ; κχΙ 
• & άΗΟιίΦ και! λ'Χτ. Audlo 11 ΧΙΙΗωi Η1vω = κακολο
γοϋμαι, κατηγοροΟμαι 11 _lί χ1vω = έπαινοϋμαι, t'i
κωμι6ζομαι.- [~ι' 'tιιμ<Jλ . δλ. Χ1εΙφ, Η1έο,]. 
ΚλΩΒΟΊ, 6' κλω6Ιον, ΚΙΙ;>. πτηνWν. [μΤΥν. λ., 

~ά._loν σ",μιτ. ιtpυιλ_υσ_ω;, πι;~λ. Ιδ;>. kelδν, k~IOy' 
x~ti .ιναι,; i; !σιπ. ~. ·qliiU-, συγΥ. τφ Η1"ί" 1'10,6#, 
"lrρd,. Μιτ& .00 λαιτ . (Α νβΑ Ιχ_ι τήν αι!).ήν σl1μ. 
r.ιλλ' !)!1δΙI1Ια 'ι φιιινη •• χήν σΙΙΥΥίν_lαιν.l. 

ιιλωΥμι. .. (χαΙ ιιλωσμ6c;), 6 (Η1ώζω)' "φωνή 
rwv όρνI8ων.- • ιό διό τl,\ς γλώσσης κροτόλισμα, 
δι' οΙΙ 6 !ππ_ίι; πσιραικιν_Τ τ6ν tππον πρό; τιxχύτ_~"ν 
δpcipov . 
ΚλΩΊΩ, μίλ. χ1ώξΦ' κρώζω (ΙπΙ 1ΙορΙΙ.ω·,), έκ

δόλλω τΡαχύν ηχον, κιιρ. -πΙ τcί)ν χολοιιί)ν [δ~' Ιτιι · 
μολ. δλ. *κλά)'ξ]. 
ΚλΩ'8Ω, μaί.. Η1ώοΦ' νή8ω, cyvtew», Kλώeω, 

~ στρl&.ιι, κιιρ. ιπ! των θισιινων ~06 πιπρωμfνOO, tciV 
Moι~ων . 

'Ετvμ. : HlrlJt'Ho· InooH' ιc1ώσμ«' Η1Φσή" λΙΙ1:. 
colus (ρόκα), i !; ίαιπ. ~. qel-' σΙΙΎΥ. τφ σιχ 'ισκ;ι. 
krrιόlll ( νήθω) Ιtiλ.κ<i,ταλος· ώσ, Hιi1ω" κιi1αθ-σ,). 
- Τό λατ. (οlυι ( *qvolos='Aλ . π6,ιος (άξων τρ<> 
χοϋ) Τι ( *qvelos = παιλ- ηΟΤΓ. huel (ΤΡοχός)' tIr.. χιχ'. 
συν~ιτίαtιl1 πρό, τ6 λαιτ . colo < lιχπ. *qνelo iK ~. 
qvel ( β λ . 'ν λ. πέlομα,). Έ; αι~τoίl τό 
Κλωθώ, -oVς, 'iJ. λι:ιτ . cloIho' ή κλώ8ουοα·. μΙιι 

των "ς~ιων Moι~ών, ~τι; Ικλωθι τό ν~μαι τΥ;;; ζωή,. 
ιιλωμΙιιόΣις, _οοιι,,,,' όρεινή, 6ρaxώδης, πε

τρWδης. 'Εκ τοί! 
ΚλΩ'ΜΑΞ 'ij ιιρωμσξ, 1ΧΟ" δ' σωρός λl&ιν, πε

τρώδης τόπος, 
Έnιμ., πρβλ. Ίλ. Β 729 «·ΙΙJ.ώμ" H1φμcιH6εooιι. 

='18. 6ραχώδης, πετρώδης, π~δλ . καΙ ΙΙ"λuδ. cnd-
1_1, περικε"lαομέ"σι,.=πόλεΙζ έκτισμέναι έnl έδό
φους όνωμόλou. διακεκομtoiένou' σΙΙΥΥ, 4ριι τιjι Η1άΦ 
(!) βλ . , ώ; και! χ1ώ,,). 

ιιλών, γ_ν. Η1ω"6,, 6 (,,1άΦ)-Ν1ά&ο,' «κλώνος», 
ικλωνόριι, λατ. surcuIus. 

'Enιμ., Η1ώ,,' ·Ιο", -άριο,,' σιΙτ. «H1ώtιΙΙH.' ρά
'&0". l'Ugύχ . ), και! «Η1ω_ξ' x1dιJo,. ΙΉ.,ύχ.)· χιι»
"Ιζω (-κλαδεύω)' χ1φ"ίτη, (πολύκλαδος)' συΎΥ. τιρ 
Ν1άδο,' Ιτρl5λ. Π(1λ-norr. hluπnr«KoIV. Υιρμ. "'hIUMA-), 
hlumr (κύλινδρος), -

ιιΙωνΙον, 6πιnιιρ . τοθ κ1Μ. 
Kly6c;, ιiττ . ιiν,Ι' χω.6,. 

duncu.., μ>.. -σ"'x1o-'ιD' κλέπτω. 
ιιΙωιι.6ς, If, " ("uΨ)' KλεΠΤΙΙCός, κρύφιος,λα-

8ρaτoς. 
ιιλωιιο-σΙτωρ, .. ,ο" δ, 'fι (,,1Φψ+mιτ!jρ)' ό έξ 

όγνώστou πατρός καταΥ6μενος, τέκνον έκ κλεψι
γα μ laς, νόθος. 

ιιlιicm\ρ, -#JfOr, 6 (κ1Qι(J.cιι)· δΤPOKΤcχ:.- Η ώ, τ~ 
H1ώoμcι-Kλωατή, ν"μα. 
ΙΙΙωστ6ς, tJ, δ" ("lΦ(J.cιι)' κεκλωσμένος, ιατριμ

μένο)>>. 
ιιΙω., Ηι-6" 6 ("UΠI'.)· κλέπτης, λαιτ. fur, 

[!Jt' έ,ιιμολ • . βλ, ΗUnτφ]. 
ιινCΙΙω, ιiττ. χΗφ (6 δλ.), ιiJ, τ6 ΗαΙ. ιiν,! τοll 

CΙττ. κάφ χ. ι, 

ιινάιιων, _" 6, δωρ. CΙντΙ Χ",.Κ_· οΤξ, «γιδα». 
ιινάμα, δωρ. CΙντ! Η"';μ", 
ιινδμ6ς, δωρ. ιiντ! "?,,μdr. 
ιινάμιιτω, παιλ-ιιττ. ιiν.Ι ",άμnτ_ (8 β~.). 
ιινάιιτω fι Υνάιιτω, μ_λ. -ψοο (Η"άω)' ξέω, cξαl-

νωι έρια, cλαναρΙζω», . -γKρaτσouνΙζω-, κνaφεύω, 
λευκαΙνω δφασμα (δπιρ 'ΥΙν_το δι' iκαινθώeοιι, τινό, 
φιιτoίl, δ "Ηφο, 'xIιAatto, Τι δ~& 1Ιτ_νό,).- U μτφρ. 
καταξεσχΙζω, κατασπαΡόσσω. 

ιινlισσιo, δ' 'ν. E~KΤ. μίσ. ι10Ρ. σι' τοιι ΗΗ., 
ιινάσω, ιινciασι, ~ωρ. CΙντ! Η'",.οφ, ,,";;οιιι, μίλ. 

xcι! ιiπ;;φ. ιio;>. αι' του κ"άφ. 
ιιν.,Σίον, (ων_ -ήίον, 1:6 (XHnτι»)' τ6 έΡγα

στήριον τοΟ Υναφέως. 
ιινΙφcύc; r. yνσφΣύjι -έω" 6, λαιτ fullo' γναφεύς, 

~ηλ. κατεσΥαζόμενος uφόσμοτα έξ έρlου, Τι ό λεu
καΙνων αύτό. 
ιινΙφΣύω, μ'λ. -οφ (Η1'αφ_ιί.)' ξαΙνω Τι κα8αρΙζω 

υφόσματα • 
ιινΙφήίον, (ων. CΙντΙ χ_φ_ίο., 
ιινάφος, 6 (κ"άφ)' όκανθwδες φυτ6ν, δι· 00 

ξύouσι τό Ιμότια πρός κα80,?ισμόν, λαιτ . spinA ful· 
10nlCA n ίντ_ϋθ_ν, κτένιον λαναρΙσματος Ι δργανον 
6aσανισμοϋ. 
Έτνμ. t Η"άφο,' κ"άπτω «*ΗΙ-ΙΙ'Ρ"Jω) ' Ηι-ιιφε6,· 

Ηι-ιιφεrο,,' H"άφa10" (κ"έφιι110", αι ίοΑ . Υ"όφιιUο,,) t 
ί; ίαιπ. ~. *qnebh- :ιιαιΙ *qnap-, ίχτ!τ. ίχ ρ. ·qne (ελ . 
""άω)' πρ6λ. πιιλ-ιρλ. cnAe, 9αll. cnAlf, CΙγyλ . ηΑΡ 
(H"ιiφιιΙo,,). . 
ΚΗΑΏ, ιiΤ1:. r 1Ι.Ι Υ' Αν. · xι11~, Η'ι11, CΙιτρ~. Η";;'" 

π~τ. Υ' Αν. Ιχη, 'π. Η,,;ι (Ιχ ων τήν μορφήν ιiop. 6Ί' 
μίλ. ",,';0'" cid:;. ιι' ΙΗηοιι' ξύ..ι, ξύνω, όπuξέω, 
λ(1'. rAdere Ι όφαιρW ξέων Ι μτφρ. όποτΡΙ6ω, όπο
τρΙ6ων φβε:ιρω ΤΙ,- μίσον, Η"ώμιιl τα Φτσ nτε~= 
ΥαργαλΙζω r6 ώτα μέ πτερόν. 
Έτνμ., ί, Ιαιπ, ~. ·qnii-, ~ne-, ι, ιJιν _σι! τΙΙ: 

Η"αΙφ, χ",. 8>.' Ηη "μd" χηομό" Ηηομοοίι",,' 
Η"'1α,ά., χ"""τιάφ' 1''';;0''' Η";;ομ«' κ""ατήρ' 
Η"ηοτρο,,· Η"'; ρ,,' Η"έΦ20; (~ , λ. λ)' πρ6λ. Aatτ . 
knbslt (όνασκόπτω μέ τό Ράμφος τό πούπουλα . 

ο ο 

ψειρlζω), knlst, knile! (προξεν" κνησμόν, Υαργα-
λlζω)' δλ. χο"", παιλ-Υ_ρμ. hnuo, πυΟΑ, λ.ττ. knidet 
(έμπήγω ΚαΡφlον)' δλ. χ:ιΙ Η"ίζω, κ"ιiφo" H"lo", 
κ,,; ψ, Η"60,, Η""σ, ""aicSaw, "1"αιJo,, κι"ιι,ιJo" 
κl"ώπ_&'ο" κλπ. 

ιινΣφlιςω, μίλ. -«οω (_Ιφa,)' καλύπτω διό νε
φQν. όμαuρώνω, οκοτlζω. 

ιινΣφσίoc;, . , Ο", και Ι -ο" -ο" (ΚI'έφιι#)' σκοτει
νός, όμαυρός, ζοφερός. 2) ό έν τΥ σκότε'. είτε 
κατό τήν νύκτα ε7τε κοτ6 τό λυκαυγές, προτοΟ 
έξημερώσι:!. 

ιινέφας, τό, ιlπ. Υιν. x"ipov.· ~oτ. H"έ~, ποιητ. 
Η"Ιμ, ("έl'0~)' σκότος, ιι::ικοτόδιι,εΤτε ως έσπερι
νόν λuκόφ..ις, ε7τε ώς πρωινόν λυκαυγές, λαιτ. di
luculum. 

'Eτv,II., -ιφa, (1ισι! ""έφο, ΠιΖρ' ΉσιιΥ. .), γιν: ιiττ. 
Η"έφον;, μτΥν. x"έφaτo" δοτ. Η"έφο.ϊ, H"iψ(!o, Η"έ
ιΡε;· κ.εφι:ιιίο,' H"εφdζφ' συΥΥ. τιρ λιχτ. cres' er, 
crepusculum (·cr- (·"cn-), ί, (αιπ. ·creρos· κσιτά • ναι, 
σΙΙΥΥ, xcι! 't/ji "ιφο" ψΒφιι. καιΙ cJ.6φD,) Υ"ό καΙ 
τφ σ(1νοχρ. 1ts6p, Z_ν~. ϋΑΡ- (νύξ) (Ιαιπ. *sqYIleρ(h)-, 
*qvιneρ<h)-' '611' Αλλ"; .c1μφιoΙ,II'τΙΤΤΙΙΙ 11 πρ6, τ. 'Q-



Mτtτcιtcι oτ.im συΠMΙCΙ, yIwoτσrt δΙUΙC δητ6ν 'τι ιι. 
'ΜΙ δυνcιτ'lj 4μοιδ:ΧΙσι 4λληλaπΙδρcισι, μaτι.ιC& "τ1Ιν Δρχ,. 
~ δlcιφ6ραιν cιτ)τιIν λ"ιων .• ΑλΑοι KρoOπoΙWτooν Icιπ. 
*peρMι, ',οδ χσιΙ τ6 πcιA-ιρ).. gne (tμφόνιoις), 
9011. gne (χρώμα; 6αφι'ι). ' 

ιινil, ίπ, 4ν1:Ι ΙΚ"'l, Υ' 'ν. πρτ. τ08 ιιιod •• 
ιινlιθω, μ'λ. ιιήαΦ (κ"άφ)' ξύω, ξύνω.- • \'ΟΡ' 

ναλlζω.- Παιθη1:., γοργαλΙζομαl, αlσ6άνομαι κνη
ομόν. [δι' ίτυμολ. βλ. "Νφ]. 

ΙΙYlιΙΙΙσς, -ον, δ' βλ, ""'1"ό~ (& βλ.). 
ΙΙΜΗ-ΙΙΟΙ, "ι, λαι1:. cnecus fι cnrcus' φυτόν τοΟ 

εTδouς τοΟ σκολύμου fι όκόν80υ, carth&mus tlncto
,Ius οδ τιJι !fύλλαι ίχρr,crΙμιuον ώς; πυτΙcι πρός; π~;lν 
yCΙλαικτoς; διιJι την κcιταιcrκιuήν τυροΟ. 
Έτνμ.ι κ,,;;"o~' ίπΙθ. Κ",lιcό~, δαιρ. ιιΝ"ό, (βλ. 

λ.), δαιρ. ""ΙΙ"φlΙ', -ι»tI'O~ (τρόγος): crαινcrχρ. kόnakam, 
kίincanam (χρυσός), παιλ·nοrr. hunang, iyy). - crαι;. 
OOn'g, παιλ·γιρμ. hon"g (μέλι, ίΧ 1:0U χρώμαι1:0ς; χλη' 
θ'ν οllτω, π .. δλ. γιρμ. honigI. 

ιινιικός, ή, ό", δωρ. ιινaιιός, ά, ό" (ιι,.;ιιco,)· ό 
fχων τό χρώμα της κνήκου, κροκΙζον δηλ., όνοι· 
κτόν κιτρινωπόν, ώ; ό σπόρος Τι τό χνούδι τf}ς κνι'ι' 
κou Ι ίντιυθιν ό τρόγος ίκαιλΙΤ1:0 καιΙ ιινόιιων _ι 6 
ΛUKOC ιιν.,ΚΙσς. 
ΙΙΜΗ'ΝΗ, 'ij' τό μεταξύ τοΟ γόνατος καΙ TG')v 

σ:ριιρQν μέρος ΤοΟ ποδός, κιχΙ cr'i;μερ"ν olltm ("ήμιι) 
Κ:Χλ?ύμινον, ίν 4vttQicrat πρό,; 1:όν μηρ6ν, λαιτ. tlbl", 
crus. 
Έτνμ. t ιιήμιι' ,,"'Ιμt~, δωρ. ΙΙNμl~' *"tl'lfμίi < 

ίιχπ. *kQ·mίi· ποιλ·φλ. cnίiim < Ιοιπ. *kίj·mi (όστοΟν), . 
παιλ·γιρμ. h"mm" (μηρός) (·mm- ( -nm·), ιΧΥΥλ. - crαι;,. 
h"mm (Ιγνύα, τό ύποκότω του γόνaτος).- cruyy. 1:/jI 
λαι1:. crus (cr- (*cn·), πρβλ. ιipμ. srunkh «*krusnl·). 
ιιν.,μίδο-φ6ρος, ο" (ΙC"'1μίς + φέeφ)' ό φέρων 

(φορών) κνημΤδας πρός προσταοΙον της κνήμης. 
KVIIιdc;, -ϊδo~, ή ("t'ήμη>, περlκνημΙς, Ι~Ιω; Xαι1:ιJι 

Π :. Υί1. ώ. Μ?, όμυνTlκόν δπλον προστατεοον τήν 
κ"ήμην όπό τοΟ γόνατας μέχρι τών σφυρών' cιΙ 
H.ιιμi'διι~ ~crcιv δύο, ΙκCΙcr-:η δ' ί~ CΙ~τιi)ν οu~Ιcrται1:0 ,Χ 
δ~o τιμαιχ Ιαιν cruνcι~μοΙ;ομΙ~ω~ δι& ιiργυ;ιιIν πo"πιi)ν (τιΙν 
Ιπ."φve'φν)· ~oαιν fι Ικ κcιcrcrl1:';ΙΟU Τι Ι~ όριιχιiλκoo 
11 'ν ιjι βό •••• "",Iμi'δe, ~crαιν 6πo'+,μαιτcι Τι γκ'ττι, 
ίκ δοιΙου δΙρμσι1:0;, φoρoύμι~αιι 6πό τοο Ααι'Ρ1:00 π. χ. 

S
!ttιJι 'Ι:&ς; γιωργικ&; ίΡΥαιcrΙαις; πρό; προcrτcιcrΙαιν 1:ιi)ν 

νημ νΙ (ttpδA. oημι~. μπ61:" δπως; ~oρoilνταιι ίν Κρή
π.). 

ιιν.,μός, 6 (κ"Ι;μιι)' ή πλa,lιό τοΟ 6ουνοΟ όπό . 
των ύπωρειών μέχρι κότω της κορυφης " ή ItEptc:.xiJ 
ιχυτη ίΧ:ΧλιΤτο 1:P~ΠI) 'Ι 1:ιν~ κν'i;μ'l). εν σ.ντιοa:ι!ι πρό; 
τ-ην βi.,ιν. τ';ν πόδα, χοιΙ 1:0ίι; πρόπoδαι~ τ')ϋ δρ"υ;. 

ιιν.,σιάω, μΗ . -άαω, έφaτικ~ '1 τ?~ Κ1'άω' έπι8υμω 
νό ξίιJω, αίσθόνομαι κνησμόν «φαγούραν», γαρ
γαλίζομαι. 
κνηαμσ, τό (,."άω)· ό κνησμός, cφaγώρα». 
κνησμονή, fι=κ"ηoμιτ (8 6λ.). 
κνηστις;, -ε"'ς, χιχ! -'0" ή' συντιτμ. δ,,'Ι:. ",.;ι"~I 

("1'άφ) ' μαχαίριο" πρός ξέσlν, λίμα, ξύιποα. 
ιινΙδ." t, (Κ1'[ζω)' cτooυKνΙδα», λΟΙ1:. urtic". 
Kvt6Ioc;, α, 01" ό έκ ΚνΙδου καταγόμενος, ό 

κότοικος της Κ νίδου. 'ιι;κ 1:0U 
Κvfδoc;, f,' ή ΚνΙδος, πόλις καΙ όμώνυμας χώρα 

τf}ς K~ ρίας. 

ιινις." .η" "ι=ιc,,'δη (& δλ.). 'Εκ τ08 
ιινΙςω' μδλ. "1"αω' ιi6p. αι' 1,.".04, διιιρ. ,,,,,.ξσ.. 

- Παιθητ., ιiόp. ιχ' ικ",,,fJη1' ("νCΊω)' ξέω, ξύνω, ΡΙ
νΙζω, «λιμ6ρω».- Ι γαργαλlζω, τόν κόμνωνό γαρ
γαλιέται» "ίντιιί!θιν, μτ:ρ;ι. έρεθΙζω, ό'(κυλώνω, πεl
ρόζω, ένΟ)ι.λώ, παροργιςω.- Παιθητ., κεντοΟμαl, έ
ρεθΙζομαι, έξοργΙζομαι, ύπό Τινας. 

Έτνμ.ι ί; ΙΙΧΠ. ~ . qnid-, Ικτιτ. ix ,l:fj, *qn~l- 'ν 
1:/jI ιi''I:. "1'ή,, Χλπ. (δ βλ.)' i'l:t. ,",,"μό~ t cru'(Y. τιjl 
μιcr ιρλ. (πω (*knldίi)=τροΟμα,ο πληγή, πσr.λ-norΓ. 
hult& (πλήττω, κτυπώ), λl1:1:. knlst (γαργαλΙζω), λιθ. 
knlstI (όνα::Jκaφή ύπό τοΟ ρύγχους). 
ιινΙη6ς, Ι)" (""lζΦ)' φιλόΡΥυΡος, έξηνταδελώνης. 
ΙΙΜΓΙΑ, ,11: .• ν'σιι, . .,,,, 'ij, λ&-ς, nlclor' ι'ι όόμι'ι fι 

'0 
6 λιnαρός χυμός τοΟ ψηνομtvou Kaτό Πrν euσισν 
oφaγ'ou, ή όναπεμπόμένη έκ τG'Iν euμότων όνο-
6uμ'aσlς (χοιν. cτσ'κνα»).-. -Ίι,μό" τό ηροξε
νοΟν τηγ όνωτέρω όομήν λlnaρόν έπικόλυμμα, δι' 
οδ nεριετυλ'σσετo τό κaιόμενον σφόΥlον (1UHy. 
ι μπόλια»). 

• Ετνμ.ι H"Τ"CΙ <·'"'ΤΙ· ... ' ACΙ'l:. nrdor (cnrd-~s), 
πcιλ·noπ. Mlιsι.· iItaIIJ'lj τ. x"t"IJ- nrdor οημ. έρε-
81Οτικόν δρωμα, 6ΠΙ1:'θη cruYY'VILCΙ 1:ων πρός; 1:. ""Ι
'Φ, ",,'δη, παιλ-ηοπ. hnlt. (πν'γομαl)' πρδ).. ΥΟΤ8. 
stlgg"n (σκοντόπτω, προσκρούω), CΙπλ-ocιε., g).. 
Υιρμ. stlnc"m (6ρωμGΊ). Έ; ιx~τoO '1:6 

ιινίσάcιιι;, .,,_. ". "ιιιρ. ιiντΙ "".ή.ι,. 
ιινίσaνΤ8, δοιρ. c1vt! "".σΙ.,.., •• δοτ. τοil ,",ι_ .. ,. 

. .νίσάω, μaλ. 1"Φ (""ί"ιι)' πληρώ τι διό τfις 
",,'ση~ (δλ. )..) τΟΟ lερεΙou Ι κόμνω τι νό εύωδlάζ~ 
όπό KνΤσaν.- α ιiμτδ., ίπΙ 'l:civ hμι.tτιιν, άνaπέμπω 
κνΤσαν, εύωδιόζω όπό Kντσaν. 
κν'σδω, δlll;ι. CΙντ! ιι"I, •• 
IιyiσIιEIc;, δαι;ι. ιινισάcις, .........,. (,",r.>· 

πλήρης όπό κνΙσαν καlομένων θυμάτων. 
κνίσμσ, τό ('"'"Φ)' τό πρακαλούμενον όπό την 

(φαγούραν» 8 ίν -τ. κlηθ., άπoξέσμaτα, cκομμα
τόκια>. . 

ιινισμός, δ (ιc"lζφ)' fι cφαyoύρa_ τοο δtρμσroc;. 
γαργαλισμό'i' Ιξαψις, έρε8ισμός. 
κνίσο-δΙωκτιις, ·ov, 6 ("1'ίocι+',Φ"φ)· ό έπιζη

τών νό εCιρι:! λΙπας, ό όναζητων νό όνaκoλύ~ 
""ίοα" (δνομοι μυ6; ίν Bcι1:ραιχoμ. 235). 

ιινΙσσσ, ιινισσάι:ις κλις.· Ijπον όρΙΟ! τ6... ΙντΙ 
τιi)ν ""ίααι, "1',oιίιr." κλπ. 
κνίσωτ6c;, Ι;, ό" ("".,,68)" 6 όνOOlδων κνΤσαν 

ίπΙ κοιιομίνου θύμ(Σ1:0';. 
ιιν'ψ, 'δ κοιΙ 'ιι, γιν. ""Ιπ6". x1.ηt. ""ι_~ (""Ι,φ)· 

. εΤδος μύρμηκας περlτρώΥΟντoc; τά σοκα (πρβλ. 
σκ"Ζψ). . 
Έτνμ.ι ουπ. τ, xιod •• ιe m. εισι~ qene" 6 

It:xp!iH. 1:ύπ", """'φ, ιΞ.ς; .cι! w 'Iι:Ιθ. """.πό" (γλ,
σχρος, φειδωλός) .αιΙ "",ιιό~. """Iπ~ (τσιμπω) «. 
π~διικνύoυν 'ι:ήν lΙπαιρ,ιν IJCΙcremI: ιqeneI, πρδλ. πι;οcr'τι 
"ό1'νζιι: ιiΤ1:. ""όννζ4 (δλ. λ.), "η": ""η~. 
.νύςσ, ουν'1:8'1:μ. CΙντΙ "όνν,cι Ι& δλ.)· κνησμός, 

ψώρα. 
Έnιμ.: σuπ. 'ι:Φ λl1:1:. knucl6t (γoργαλlζω~ lιχις. 

*qnud-, πρδλ. ·qnudh- ίν 1:/jI "ννθo~ (δάτος, μικρό 
δκανθα)' πρδλ. ώcr. δμηρ. HtI'1IζόCΙΙJ' 6 Ήl1ύχ. ItoιpriYII 
1:-ην λ. i~ ιϊπιθ. "'ιι'Vζό~. 
κνυςάομσι · κχι -Ιομσι, ciItQQ.· μ6νον χ .. τ' '~Ι01:. 

ίν χρ'ήσει' κλαυθμυριςω, έπΙ κυνιi)ν, δταιν πιι;"οιΙνον-
1:1; ίκδΧλλοον 6λαικιJι,; χαιρίχ; 11 Iίl:l. και! ίπΙ 1:ίχνων . [θι· 
ωριtταιι λί;ι,; πιποιημΙνη ,Χ 1:0U i'ιχoυ' κιχΙ "'ιι'VζηtJ.μ.ό~ 
(γαΙJ,Ilσμα Τι Ινcιρθ;ιoν cτoΙριoμα» μικ~oυ ItΙXI~lljίI' ""v· 
'ημαι' πρδλ. καιΙ λ18. knl"iiktI (νιαουρΙζω). Έ~ :,(')1:l:.ίΙ 1:6 
κνυς.,δμός, δ (""νζάομαι.)· κλαυ8μυρισμός;. 
ιινύς,lμσ, '4~0~, 1:ό-""μζιιθμρ~ (8 δλ.). 
ιινUςόω, μΙλ. -ώ"φ' 6λόπτω τούς όφ8αλμούς, 

προξενω όμαύρωαιν των όφ8aλμων U κοιθ6λου, πα
ρομορφώνω. 

κνΙίω, μίλ. ""fσφ ("Νφ)' ξύω τι έλαφρCις, ~ 
λaφώ, 8ωπεύω. 
Έτνμ., ,,1"iιcIα' "ννμαι' "ννo~' ,,"ζ4 (δλ. λ. λ.γ 

""όo~ (86ρu6oς ποδών κατό τό δόδισμα) : λιττ. 
kηύdu, kηύst (προξενώ κνησμό.,,), παιλ·nοrr. gnu 
(προστρl6ω, στιλδώνω) (: χ-υωγ πiν1:ΙΧ 1:αιίί1:ΟΙ ιiνCΙ· 
ΥΟν-,:αιι ιΙ, παιραιλλ. τύπους; {αιπ. ρ. *sqneu- ·sqn,,
·sqnel·: ·sghneu- *sghn"-, *S3hnel ' αι(1:ινι; ιiπo1:Ι
λoίlν .Μχτ. ,l:ιi)ν *(I)qen-: ·(S)ghe,,·· δ).. ,,6ιίι, υΙ 

",.;ι". 
ιινώδΙΙΟΥ, '1:6' πδν δγριον i'ι έπικ'νδυνον ζQον, 

τέρας, 8ηρΙον [ιirι. ί1:υμολ.· βλ. ίν ""ώδ_]. 
. κνώδων, -0"0". δ (ιJδoιί,>, ξΙφας) U χο,. πλ,!&. 
""ώιJo"ι~ ίκοιλι:;όντο δύο όδόντες προεξέχοντες 
έπl τf}ς λόγχης τΟΟ κυνηγετικοΟ δόρατος IIΙφον" 
lι#10Τ "ιoώcJo,,"~-δ'σTOμOν ξΙφος. 
Έnιμ. t HtιώcJcσ" ΚOΙ1:CΙ τινιχς; Π!ΧΡ. '1:6 _"wιΙ •• φ 

"r" ιιονα •• · Αλλ ηνICl1:. "tl'ώ6σl' ""ώ&ιΙ0" (βλ. λ.)' 
ιι:ρδλ. Ήουχ. _ .. ~. ιwιfθn ••• , ιcιν.,.., 
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khιtd&tl (δα'ι'κόνω), λιθ. kόndu, kόstl (δ<:!'ι'κόνω)' 
1:cι!!τcι ιΤνCΙI ouyy. πρό, τ& tιtIIn~, χιιήφιι, tιιιl&" 
χιιάφ Χ. !. te Icιπ. ~ . *qenel- (δόκνω) ' πρδλ. xcιΙ 
χιιώψ, 'BoUX, cx_~· Ιιχτο, •. 
I(ΜΩΊΣΩ, χαιτ' 'ν. μ6νον Ιν χρήοιl' ύΠVωπω, 

κοιμώμαι. 

Έnιμ. , _1:& 1:lναι, ouyy. 1:Φ IiΥΥλ-οαιe. hn&pρl&n, 
πcιλ.,.sρμ. hn&ffezen (έχω όπνηλΙαν)' χαιτ' !Hou~ 
μ4λλον ouyy. 1:Φ παιλ·ΥΙΡμ. hn&ch (τρόχηλος, αύχήν), 
,;fj, ρΙΙ;'Ij' Ο'ljμαιlνούο'rJ' βαιαιχιϋ, (KUΡτoOμαι.ι, χαιΙ '1:0iJ 
χ"ώαοφ Ο'ljμαιΙνον1:0, χαιΙ κύπτω. 

ιιoil1cμος, δ' fιλΙ8ιoς, όνόητος, 6λόξ. 
·Enιμ.1 (xoF·, πρδλ. Κσβσlιί" Κσβ"λΙ." ΙΠΙΥΡ· 

xσvcι1"ιιoΙ (*xfIF-) χαιΙ 1:& ίν λ. Χ6βσ10" λ'eιl~ 
φΡUΥIΧαιι. Τό 01:0lχιΤον ·ι(lιμο, βλ. Ιν ΙιUιμQi, χαιΙ 
cι!ίτό cppuylxfj, προιλιύσιως;. . . 
. ιιοάξ' κωμική λέξις, ΠΙΠΟI'ljμ'ν'lj (όνοματοποιΤα!) 
xcιτ' !iπομΙμ'ljοlν ,fj, cpwvfj, 1:ών δαιτριiχων (πρδλ •. παιρ' 
Άριοτοφ. βαι,;ρ. 209: cPeaxaxιxif -dl xoάl •• 

ιιοάω, βλ. XHco. 
ιιοΙCί1fιιcuμσ, 1:6' όπότη, δόλος, έκ μtρQUς δου

λοπρεπούς κόλακος. 'Εχ -tolJ 
ιιοβCί1ΙιιcUc.t, παΙζω τόν ρόλον τοΟ κατεΡ'ι'όρη, 

κάμνω τεχνάσματα κο6όλou, έπαγγέλλoμaι τόν 
'ι'ελωτοποιόν, έξαπατώ μέ κολακεΙας. 'ΕΧ 1:0iJ 
ιιόΙσ1ος, δ' δ όναΙσχυντος κακούρ'ι'ος, πανοΟρ· 

νος, δόλιος, όπατεων Ι ο!ίΙΙ. πλ'ljθ. tι6βσAσ=πανoOρ
να ποΙννιο, όπόται, δόλοι 
Έnιμ.1 «διδ. Ι1:uμολ.· Χ6βσ10,' _βσ'λ.ι/σ· tιoβσ-

1Ixιvμo ι πρδλ. Χόβιιιο, (6ωμολόχος), πρβλ. Ήοιιχ. 
CΧόβσχτeσ' χοβσ1.νμσ,.· _tIove""μoa., Φω1:ΙΟΙ) 
cx6pfI.efI· "οβσ1.νμστσ.· πιθαιν. ~'ν'lj λί~l, (θρ,χο
φΡUΥlχή)' βλ. xcιΙ tιocί'λ.ιμo,· I~ αι!ί1:fj, προfjλθι τό τfj, 
μιο-λαιτ. cobiIus > Υιρμ. koboId χαιΙ gobeIinus) Υαιλλ. 
gobeIln, IiΥΥλ. gobΙlη (στοιχειό, φόντασμα). 

Ι(Ο'ΓΧΗ, tι·· κονχύλΙΟΥ, όχιδόδα, λαι1:. conch&.-. 
ή θήκη, ή πέριξ σφραγτδος κρεμαμένης (έξηρτημέ· 
νης) όπό δημόσια έγγραφα (δθιν ·χαιΙ dNxo),XV1aCΙ
ζω=6ποσφρανΙζω). [ΙΙI' ί1:uμολ. βλ. χ6)'%ο,]. 

ιιόΥlος, δ χιχΙ tι=-x6)'X'I (11 βλ.). 
• Enιμ.: χό)'%ο,· Η6)'Χ'Ι' Ηο)'χ'l,,' _)'χ'lιο,.· 

ΧΟΥχ'ζφ. Π;;6λ. οαινοχρ . ς&J3khό-h, Λαι1:lν. conglus 
(μέτρον δι' ύνρό) ιΙναιl πlθαινώ1:. • ΙΙιiνΙIOν ,Χ τfj, Ιλ
ληνιχfj,.- Ηό%10" _%1Ισ, ιΙναιl πιθαιν. ,;ύποl ΠΡ08λ
θόν1:Ι, ίΧ 1:ών *ΧΟΥ%1-' πΡδλ. χαιΙ Ηο%lιιίΙΙΗ. 

ιιoyliί111, 'fι=x6yxrι (11 δλ.). 'Ε; αι!ί.οσ 1:ό 
ΙΙΟΥχu1ιδτιις, (ένν. 1Iikι,), -ov, δ (ΧΟΥχ'l,,)' μόρ

μαρον περιέχον άπολελι8ωμένα κονχύλια, εύρισκό-
μενον πορό τ6 Μέναρα. . 

ιιoyliί1ιoν, 1:'; (χοτχ'l,,)' ~πoxoρ. 1:0U χΟ)'χ'l", 
εΤδος μικρού διΜρou κονχυλΙου Τι ό"ι6όδας. 

·κοδράντιις, -ov, δ' Ιλλ'ljν. τόπο, ,;ou λαιτ. quι.όo . 
r&ns= '/. τοσ άοοcιρΙοu. 
Ι(ΟΕ'Ο Τι · ιιοάω, OUvΊIP · ιιοώ, Ιων. liν1:Ι ιιoiΦ. ιιοΦ' 

παρατηρώ, όντιλαμδόνομαι, όKoύ(ιJ • 
• Enιμ.1 χοaω=λαι1:. c&veo (προφυλόσσομαι), πρβλ. 

ocινσχρ. k&vl-h, (συνετός, σοφός), ιikiit&-m, ιfkiitl-h 

(έπι8υμΙα, πΡόθεσις) ae Ιαιπ. ·qove(l)· ~π~-ααι~'. 
h6wi&n (παρατηρώ πρoσεKΤΙKGίς), παιλ-αλαιu. i!uJ&, 
i!uti (αΙσθάνομαι, όντιλαμδόνομαι), ρωοο. i!ύJatr 
(οίσθάνομαι, έννοώ) I~ Ιαιπ. *qeu-. Ιν1:αισθαι IivijxII 
xcιΙ 1:6 'λλ. dxovaJ «*qoυs- μι1:ιk «;;χlχοΒ χαιΙ IiΥνώοτου 
6φη,; cI;). Ή~. ΙΤΥοιν ιiρχιχω, Ιν lipxil ο- ώς; φαιΙνιτCΙI ix 
1:oi) lJ.vO-OHdO" liY'Yλ-αcι~. sc6&-wl&n, παιλ-ααι'. skau' 
won, παιλ-Υιρμ. scoυwon (παρατηρώ), ΥΟ1:θ. sk&uns 
(ωραΤος), IiΥΥλ-οαι'. sc6ne, ιcyne, παιλ- αcιe. skδnί, 
παιλ.,.ιρμ. κδηl (ωρατος).- Πcιριiyωyαι: CΙμΙΙΟ-Ηώ" 
(-= ό φρουρός, φύλαξ, τGίν όμνGίν), ΠΟI'ljτ. alJev
χόφοσ (= ή μακρόθεν όκοuoμένη), ..ιΙ.ιιΟ-Η6ωιι, 
Inno-H6αw κλπ.- πρδλ. _ρ' Ήουχ. CΙX6ίίμ,' ήMov
οσμ", Ιιnι66μιδσ •• 

ιιόacν, Ιιιιν . «ν1:Ι Μθ... -
ιιόδορνος. δ, λαι1:.CΟthurnυι· όψηλόν iιπόδημα 

καλύπτον τόν δλον πόδα καΙ φ8όνον μέχρι τοο 
μέσοu τ"'ς Kνr'ιμης, προσδενόμενον εlςτό fμπρο
αeεν μtρoς και μt πολύ · χoν~ πέλματα (σόλες). 

. 2) xoe66tIov, Ιφόροον οΙ ~πoxplταιΙ τραιΥcpδlciiν , δοι1χl, 
()πιΙΙύον1:0 tιρωΤx& πρ6αιιιπαι, οΙ ΙΙ. πcιχιΤ, χαιΙ ()Φ'l)λ.ι- · 
πιi1:01 προοΙθΙ1:0ν eΙς;,;ό παιι;.ιiσΤ'ιjμιi 1:ων, χαιΙ οuνΙ1:ίλ.u~ 

ιΙς; 't'ijv μIΙΥαιλοn:ριπ'οτ'ραιν Ιμφιiνloιν. O~1:111 δ HόikιI'" 
«πίδη · Ιμδλ 'ιjμαι 1:fj; τραιΥψδΙιχς;, δπto, 'fι Ιμβd, 1:fj, xllll&
φ~Ιcι; (λCΙ1:. ιoccus). 3) ιln:al!lij ιι& δ xόikιIΙΙo, λ6-
ΎΨ -:fj, ί!ίρuχω"Ιαις; τοι) προα'ljρμ6Ι;ιτο ciIιlιxq:6pw, ιΙ, 
Ιxιi1:ιρoν π6~cι, XoιtTjV1:'ljosv tι λί;ις; χιιιμιχόν iπώνuμον 
IJlιk 1:06. !νιΙ) χcιραιxτΤΙΡo, ciνθ~ώποu" _Ι ΙδΙ, ΙΙlδl 
1:0ύς; πολιτιχού; ·1:06; ΧCΙΙΡΟΟΧόπ-:ιuς;, τού; πρoocιρμoΙ;o-
μ'νοu~ πρ~. n/iooιv χαι,;ι101:αιοlν. [ciyv. iτuμολ]. . 

ιιό&-ouρoς, ο" = H61,oveo, (δλ. λ.), ό μή έχων 
ούρόν, κολ06ός n ιΙπΙ 1:ών χη:;.ήνων, ό στερούμενος 
κέντρου. [πρδλ. 'HouA' cx6ikιveo,' ΙΗ"".ΙΟ" ΗΟlο
POVJO;'" πιθ. σύνθll,;ος; ix το!! Μοθώ+ο. (πρδλ. 
'Boux. _χοθώ· βωβ".]. 

1[01", λιι;ι; πιποιημίνη πρό, μΙμηοlν '1:11, ,.νfj, 
των χ-:ι,~I~Ιων Έ~ cι!ίτoσ -ι;ό 

ιιοτςω, μΗ. -Ιοφ (_ίγ φωνόζω κοΤ, 'ι'ρuλΙζω 
ως χοιι:;Ιδιον. Όνομcιτοπ-:ιιtαι' πρδλ. yι~μ. quleken, 
quieksen; qulelschen (=ικοΤζωι), παιλ-ολαιu. kvli!&tl 
(κοΤζω). 

ιιolα, ίο)ν. ιiντΙ no/" /)οτ. 'ν. 1:0iJ #οϊΌ" Ιων. Ηοί
ο,, Χ,,7jοlμ-:ιn:οlοuμίν'lj ώ~ δοτιχοφ. ΙπΙρ.· πως; κατό 
ποΤον Γρόπον ; όπό ποΙας όπόψεως; 

ιιoι1σfνω, μίλ. -aιιώ' «όρ. αι' Ιxo/1rιιισ, ι!πρφ. 
Ηοι1ηιισι, άττ: Ιχο/1ίίιισ, ιiπρφ. χοι.ω:ιισι· Παιθ. πρχ. 
Ηιχο/Ασαμσι (Ηοί10,,)' κόμνω (KQ8rOTQ) τι κοΤλον, 
όποκοιλαΙνω, έκκοιλαΙνω. 

l(olll1, tι· xup. θ'ljλ. τοll HOno~' δνομα δfιμoυ τ"'ς 
Άττικ",ς. . 

ιιοι1Ισ, Ιtov. -111, fι (Ηοί1ο,")' δ,1:1 χαιΙ νΟν, «κοι
λιά.ι, λcιτ. venter. 2) τό περιεχόμενα της κοιλΙ
ος, τ6 έντόσθια, σπλ6νχνα, στόμαχος, ιπατσάςι. 

κοι1ιο-ηώ1ιις, -ov, δ (χοι1/σ nOJUoρ)' ό πωλη
τής έντοσθΙων, ό πωλών «πατσδ.ι. 
κοI10-Υάστωρ, -oeo,", δ, tι (xoίλ.ό,+yσoή~) · ό έ

χων ιιοΙλην τήν ναστέρα, ΙΙ'ljλ. κενήν περιεχομένου 
11 δθιν, πειναλέος, όδηφόνος. 
ιιοι1ό-ncδος, οιι (Hoί10~ + _10")' ό έν κοΙλιιι 

πεδΙιιι κεlμενος. 
1(01-λΟI, ", cw· &; χαιΙ νΒν, κοτλος, -Βα8ouλω

μένος U Hoίlσι ";;ι" ΙΙI6'1:1 τιk πρωτ6Υοναι πλοΤαι χαι1:-
8:1χιuιiΙ;οντο ΙΙI' ixoxoιcpfj, πιλωρΙων χορμιϋν ΙΙίνΙΙρων, 

ώ, 'C,x μον6~uλαι]l μΤΥν. Ηο/1" ιισ~, Τι &πλώς; χο/1" 
ώνoμιiΙ;ιτo ή κοιλΙ·α, τ6 κότω μέρος, τ6 ιόμπόρι.ι 
τοΟ πλοίou Ο in! 1:6πων, ό κεΙμενος έν κοιλωματι, 
ό σχηματlζων κοΙλωμα, ή κοιλός, ή πεδιός υ ,πΙ δ-
1J0i), ή 6αθέως κεκομμένη, ή 6α8εΤα, όδός".ό χοί-
10ΙΙ = κοιλότης, κοΙλωμα U Ηοί1ο, χevαό, = χρυσός 
εΙς σχΙΊμα κοΙλou όννεΙou, π. χ. πιότου. 
Έnιμ.1 Ηοί1ο, < *HoFalo" πρ6λ. αιΙολ. Hoνί1cιι = 

HoFI1fII ι λαι1:. C&vOS «·covos, πι-δλ . "IIoux. CHdOI' 
ΗοιΑώμστσ.), c&vern&, μια-φλ. cll& (κοΤλος), cll&SS 
(κοιλότης)' Ιαιπ. *keV&- (KαμΠOUΡIόζω)' πρδλ. Ήvaω 
(εΤμοι ένKuoς) , ααινοχρ. ςν&Υ&ιε; (φουσκωνω, πρή
σκω), λcι-ι;. IncIens (fYKUoςl, HVeO,· HνIΙO~, 'Ηδιο,' 
xtίcι~ (όπή), Ηνμσ' χώο" (δλ. λ. λ.)' δλ. ώο. _Ι _ν-
1ό,· παιριiγωycι: Ηοι1σΙ"φ, χοι1lσ. 
ιιοι1-όφδσ1μος, ο" (Ho~ri-cSφ{J.σlμ6ι)· ό fxwv 

κοlλους 6φθαλμούς. . 
κοι10-χcΙλιις, ι, (xonori-%Ino~)' ό lxwv κοΤλα 

χείλη . 

ιιοιλόω, μέλ . -ώοΦ (xono~)' πoιGί κοΤλον, Koιλαfνω. 
κοI1-ώδιις, ε" (xoi1ori-alδo,)' ό φαινόμενος κοΤ

λος, ό έχων κοΤλον σχ"'μα. 
κοίλωμα, -σ.",", 1:6 (J&OI1dOIJ), ., xcιΙ 'νiJν' κοιλότης. 
ιιοιλ-ώνυξ, -~xo" δ, tι (χοί1ο, + 8tNf)' ό έχων 

κοΙλην όπλήν. 
ιιοι1-ώηιις, -ον, δ, B'lj1. ιιοι1ώ ...... -Io~ - ΜΟ •• 

nό, (ο 6λ.) · ό fXWV KOΙλouς όφ8αλμούς. 
ιιοι1-ωίιός, όιι (χοΤlοri-όSψ)' ό φαινόμενος ΚΟΤ

λος, κοΤλος. 
ΙΙOιΜCΊτO, έπ. Υ' Ιν. παιθ. πρτ. '1:011 tιo.μόι». 
ιιοιμάω, Ιων. ,;ccot,· μaλ. ' 1)0.· (HaiμoI)" · όπOl(οιμ'. 

ζω τινό, τόν νανovρlζω ν6 Koιμη8~ τόν δόλλω 
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νό KOιμη8l:!. 2) ΥΙ,lIΧιί)ς, KαταπρaOνω, καθησυχάζω, 
ικπευνάζω.- • μΙα. χ.IιΙ π1l8., μ.λ. Ηοιμ'ιαομαι, μία. 
ιiόρ. «: IHo,μrιad,."". π1l8. IHo,μ,,/hιY' όποκοιμώμαι, 
«πέφτω νό κοιμηθώ.ι, πλαΥιάζω n _πΙ ζcjιων, κατά· 
KEIμqI' Η~,μιfσcιl'ο %d1HCO" iιΠ"O~=έKOιμήθη ύπνον 
χάλκινον, δηλ. - δπνον τοΟ θανάτου. 2) πίπτω εΙς 
αΙώνιον Οπνον, κοιμώμαι _ τόν ύπνον τοο_ θανάτου, 
άποθνόσκω. [Νο,μσcιιι' Ηο/Ι'η' ΝΟ'Ι'Ο,' δι' ιiτιιμoλ. βλ. 
,"ίμll,] . 

ιιοιμέ .. , !φν. ιinΙ Νο,μσcιιι. 
KoIμfI8j(vaI, ιiπρφ. π'Χθ. ιiop. 11' τοίΙ Νο,μσω. 
ιιοΙμιιμα, τό (Ηο,μιίω)' ώ. χιχΙ νίΙν, ύπνος 11 κo,μ~' 

μαΝ CΙVI,O"l"""rcι = συνουσΙα (συΥκοΙμησις) μητρός 
μετά του τέκνου της. . 

ιιοιμ{ισατο, .π. Υ' Ιν. μΙα. ιiop. ιχ' το!! κο,μάω. 
ιιofμιισις, -.~, 'IJ (χο,μάω)' τό κοιμασθαι, ό Ο· 

πνος 11 ώα. 2) όνόπαυσις, ήρεμΙα 11 θόνατος. 
ιιοιμίςω, μ'λ. -/σω, Giττ. -fιO' = κο,μιίω' 6άλλω 

τινό νά κοιμηθι:\, τόν άποκοιμΙζω 11 κάμνω τινό νό 
KOιμηθιj τόν αίώνιον ύπνον τοΟ θανάτου. 2) Υε' 
νIXιi)~, KαταπρaOνω, καταπαύω, 6όλλω νά άναπαυ-
8r.\. Έ; ιχ ~τo!! τό 

ιιοιμιστι\ς, -ov, δ' ό άποκοιμΙζων τινά. 
ιιοινάν, -ίi"o~, δ, δωρ. ιiντΙ ' κο,,,ώ,,, ΚΟ'''CιιιY6,. 
ι:οινaνΙω, δωρ. - ιiντΙ Ηο,,,ω,,έω. 
ιιοινάσαντcς, δωρ. ιiντΙ HO,,,ώaCΙna,. μτχ. ιioρ. ιχ' 

τοίΙ κο,,,6ω. 

ι:οινάσομαι, δωρ. ιiντ! Ηο,,,ώσομα,, μ'λ. τοll 
Ηο,,,6ω. 

ιιοινα, δοτ. θηλ. τοll κo,,,6~. ΙΙν xp'lj~81 ώ. _πΙρ.· 
άπό κοινοΟ, έν KOIVr.\ συμφωνΙQ. 2) δ ιμοσΙQ. 

ι:οινο-ΙουlΙ .. (κo,,,6βoυ'λ,0~, Νο,,,Ο.-l-βου'λ,'ιγ συ· 
σκέπτομαι καΙ άποφασίζω άπό κοινοΟ μετ' άλλων. 

ιιoινo-Iωμfα, tι (κo,,,o~ + βωμ6,)· κοινότης 6<.>
μών (iπΙ 8ιιi)ν λιχτριιιομίνων ίπΙ Ινό, XOtvIJU βωμοll). 

KoIv6-1cKTpoc;, ο" (κoι"o~ + UHl,eO")' ό έχων 
κοινήν κλΙνην, σύντροφος της κλΙνης, σύζυΥος. 

KOIVO-'1cxι\c;, έ, (xo,,,o~+Uxo~)' ό μοιραζόμενος 
μετά τινος άλλου τήν κλΙνην, έραστής. 
ιιοινο-10ΥΙομαι, ιiπoθ. μιτιΧ μίο. μίλ. ~'ιαoμαι, 

μ'α. ιioρ. lκοι"ολΟΥησιίμη" χιχΙ ποι8. -"..,."". πρχ. κε
Νο,,,ολ6,,ημα, (κο,,,ο, + 'λ,6Υο.)· συσκέπτομαι μετά 
τινος, συναποφασΙζω μετά τινος. 

ιιοινόο-πl00c;, ο", χιχΙ αιιν'!)ρ. -πl0uς, -ου" (ΝΟ,-

cS
oπuCIII)' ό πλέων όμοΟ μετά τινος, ό κοινόν 

πλ σν πλέων μετά Γινος, συνταξιδιώτης 11 ό άπό 
κο 00 μετά τινος έκστρατεύών. 

ιιοινόο-πους, δ,- 'IJ, -,που", τό, Υιν. -,ποδο, (κo,,,o~ 
+,πoν~)' ό διό κοινοΟ ποδός έλ8ών, ό έλθών όμοΟ. 
ΚΟΙΗΟΊ, 'ι, 6". χιχ! -6~. -ό,,' κοινός, - όνήκων 

εΙς πολλούς όμοΟ,ουτινος μετέχουν πολλοl όμοο.
• κοινός εΙς πάντας. δημόσιος 11 1'0 ΗΟ,,,ο,, d"II8-0" 
= ή εύημερΙο του συνόλου τών πολιτών. 2) 1'0 
Νο,,,ο,,=τό σύνολον τών πολιτών, ή πολιτεΙα, λcιτ. 
resρubllcA 11 ιι.πο 1,0'; HO,1IOV = διό δημοσΙσς έξoυ~ 
σίας, έκ μέρους τών Άρχών (oτ$KKu6apv'ljoaw.) 11 ώα. 
1'0 ΗΟ'''Ο'' = τό δημόσιον ταμεΤον U I'ιi κo,,,ιi = αl 
κοινοl ύποθέσεις, ή διαχεΙρισις τών κοινών.- 11 ίπΙ 
πρbαώπaιν, άμερόληπτος U προσηνής, εύπροσήΥορσς, 
εύπρόσιτος. 2) ό κοινης καταΥωΥης, συΥΥενής, 

-δμσιμος, όδελφός.- ιν _ν oτfj Κ. Δ. _πΙ ιiΠ"ljΥο~aιιμs
νφν ΙS;;ιιιμΙΙτιιιν, κοινός, όνόσιος, 6έ6ηλος. 

Έl'υμ.ι Νο,,,6,' HO'''6CIII, -dCIII' ΗΟ'''ώιι, ιΧττ . ΗΟ,
,;ω"ο, (βλ. λ. λ.). 'Εφ' δαον τό !ιχπ. *kom-jos ιΙνοιl 
ΟΙΙΥΥ. τφ λιχ-τ:. com-, cum. Οοχ. kύm-, com, oμΙSρ . kum, 
com. πιχλ-ιρλ. com- (-μιτck+r.ν.)· -j6-s θιΧ "ιτο iv ΙΙΧΠ • 
• ·jo- (= Ιώ,f τοίΙ ιΙμ,), NO'"O~ ( .... πηγαΙνιJ'ν συνο
δεΙQ): λcιτ. comes, -itls, !ιχπ. *-I-t- : .πsζό, < *oΠI,,-jo, 
(- ό πηΥαΙνων πεζι:\): λΙΧτ. pedes, -Itls' χcιτ' ιiνιx
λΟΥΙιχν πρό, τό κo,"ό~ IαχημcιτΙαθη ξB"o~ < *ξtlt'-j6~' 
'IJ OUOXSτIOL, HO'''O~' ΝΟ/ΠΙ .Ιναιl 8αφιχλμtνη. 'Ε; ιx~
-τ:οl} το 

κοινότιις, -'II'O~. ,11. (Noι,,6~)' τό μετέχειν άπό 
κοινοΟ, κοινότης, συναδελφότης. - • προσήνεια, 
εύπροσηΥορ/α • 

. ιιοινο.;τοιιος, " (Νοι"ό, + Ι'ιχιί,,)' ό Υεννη8εΙς 
ιίt κοινών γονέων (tκ τών dJτώy γονέων). 

ιιοινο-φl1ιίς, _~ (Ηο'''οrt-φ,Uaιγ ό άΥαπών άπό 
κοινοU. -
ιιοινό-φρων, ό", ΥΙ·Ι. -ot'O~ (Noa"oM-9>eιf,,)' ό f· 

χων κοινόν φρό\-ημα _ μετά τινος, ό όμοΙως πρός 
τινα _CKεΠTό~Ένo:;. 

ιιοι_νόω, μaλ. ·ώaω· δωρ. μiλ. NO,HσOμaι. ιiόρ. 
ιχ' Iκo/Nσcι (Νο,"6,)' καθιστώ τι κοινόν, άνακοινώ, 
μετaδΙδω Ι καθιστώ τινα κοινωνόν εΤς τι. 2) καθ
ιστώ τι όκάθaρτoν, μιαΙνω, μολύνω.- ..... αον, θεω
ρώ τι ώς- άκάθαρτον fι 6έ6ηλον.- 11 μaαον, όνα· 
κοινω τι εΤς τινα (δπφ~ _ι το ένΙΡΥ.). 2) ouo. κέ
πτομαι μετά τινος, αυμ6ouλεύομσ/ rινα. 3) εΤμαι 
μέτοχος εΤς τι, λαμ6όνω μέρος εΤς τι (μ.-τ:ιΧ Υ.ν . ) 11 
ώα. μιτιΧ ιι!τ. πρciΥμ., λαμ6όνω μέρος fι μεριδιον έν 
τινι, αυμμετέχω εΤς τι.- 111 έχω κοινων/αν μετά 
τινος, !δΙα>, oaρκικήν έπιμειξΙαν. 

ιιοινών, -φ"ο,. δφρ. ιιοινάν, -ίl"o~. 6 - Νο."ω
,,0, (8 βλ . ) . 

ιιόινωνΕω, μΗ. -i]C1CIII (Noι)'ω)'6~)' εΤμαι κοινω
νός, μέτοχος, f:XIoJ iJ λαμ6άνω μέρος είς τι, συμ
μετέχω είς τι 11 ΚΟ,,,CιιιYώ 1',,,,=έχω δοσοληΨΙας με· 
τά τινος. 'Εξ ιx~τoίI τό 

ιιοινώνιιμα, -CΙI,O~, το (ΝΟ,,,CιιιYι!ω)' όνακοΙνωσις, 
τό άνακοινούμενον 11 _ν τιj) πληθ. HOI"CIII)'';μcιl,cι. τ~ 
=δοσοληΨΙαι, συναλλαΥαl' _ 

ιιοινωνΙα, 'IJ (Ηο,_ΙΙω)' έπικοινωνΙα, συνανα
στροφή U κοινότης, αυνQδελφ6της Ι έπιμειξΙα (ώα 
oaρκικη έπιμειξΙα). 

ιιοινωνιιιός, 'ι, 6,,' όμιλητικός, ό όρεσκόμενος 
εΙς την μετ' δλλων συναναστροφήν. 'Εκ τοίΙ 

ιιοινωνός, δ, χcιΙ tι (Hoι~6~)' συμμέτοχος, αύν 
τροφος, ουνέταιρος, συνεΡΥός. - U ώ; _πΙ8.=κo,,,6~. 

ιιοινώς, έπίρ. τοο κο,,,6,' άπό κοινοΟ, όμοΟ 11 κατ-
όπιν κοινης συμφωνΙaς. 2) δημοσΙQ. 

ιιοίος, '1, Ο", ίων. ιiντΙ ,πoίo~, cι, ο" 
ιιοιρaνCω, μίλ. -';σω (HO/ΡCΙ"O')' εΤμαι κύριος, 

διευθύνω, κυ6ερνώ, διατάσσω. 2) μ.τ' ιχ!τ. όδηΥώ, 
τακτοποιώ, παρατάσσω. 'Εξ ιx~τoll τό 

ιιοιρανΙα, tι (HOιecι"Ιω). !ων. -ΙΙΙ, "ι' KUΡιαΡXΙσ , 
διακυβέρνησις. 

ιιοιρδνίδιιc;, -011. δ=κο{ecι1lΟ, (8 βλ.). 
KOI'PA ~HOI, δ' κu6ερνήτης, όρχων, όρχηγός, 

.Ττ. ίν πολtμφ .Ττ. ιiν alp'ljv'!) U Υaνιχώ" κύριος, δε-
σπότης. . 
Έτυμ. t xo/ecι"o~ ix τοll ·xofecι <*Η6eζα (= 

στρατός, μόχη): μ,ο-ιρλ. cuire (στρατός), π!Χλ ΠΟΓΓ. 
herr, π:ιιλ-Υιι;μ. ΜΓί (στρατός), λι8. kArias (στρα
τός), λ18. kαrAS. kAre (πόλεμος), πcιλ-oλιxιι. kArA 
(μ6χη), ΠΙΧλ-πιρά. kiirA (στρατός).-ΠιχρciΥωΥIl: Κο, · 
eCΙ"/II, -/'1, HO'eCΙ"ιIιιo' πρβλ. 8ίμ. *xoaeo, _ν 't!it; 
χιιρ. Ονόμ. Κο'eο-μιί%ο~. Ko'ecι'l,dcJα,. 

ιιοισϋρόομαι, πcιθ. (Ko,atίeet)' ζώ ως ή Κοισύρο 
(σύζυΥος τοΟ Άλκμέωνος), i'jτοι ζω 6Ιον χαρούμε
νον, εύθυμον. 

ιιοιτάςω (ΝΟ/ΠΙ)' 6όλλω τινό εΙ:; τήν κο/η" (τ.l. 
κλ/νην, νό κοιμηθι:\), κοτακοιμΙζt.1.-μίαον, μιι-τ:ιΧ δωρ . 
ιioρ. αι' κοιταξάμη)'-ύπάΥω εΙς τήν κλΙνην μου, κο
τακλΙνομοι, «πλαΥιάζw.ι. 

ιιοιταίος, α, ο" (ΚΟ/Τ,l>' ό έν Tr.\ κο/τη, ό κατα
κεΙμενΟζ έν τι:\ KλΙνΓ.l, κατάκοιτος, κλινήρης. 2) 
ώ, ο?ια. 1'0 HO'I'CΙίO" = ή ΝΟ/ΠΙ = ό φωλεός όγρΙου 
θηρΙου. 

ιιοίτιι, tι (κείμαι)' τόπος διό νό κατάκειταΙ τις, 
κλΙνη U ή αυζυΥική κλΙνη n ΝΟ/ΠΙ" ΙχOll=εΤμσι έγκυ· 
ος, έχω έν γαστρΙ U κo,τcι, = όσέλΥεια. λαΥνεΙα. 
2} _πΙ Ι;cjιων, φωλεός, ΤΡΙ:ΙΥλη, κατοικΙα θηρ/ου.- • 
Οπνος, τό νό πηyαίνΓ.l τις νό κοιμηδι:\ Β Πί~ κo/πι~ 
~e'l=Cιρa τοΟ Οπνου. [πριsλ. Ήαιιχ. «Ηοίτα, 'yυ"cι,
κώ .. Ιπι 8-vμ/Iι,"· ΙSλ. χιχΙ H/σαCΙ ΙΙ. δι' _τιιμολ. ΙSλ. 
κείμα,). 

ιιοίτος, δ = Ηο/η (8 15λ.). 2) τό πηΥαΙνειν δι' 
rίπνoν 11 τό όποκοιμδσθαι, ό pπvoς. 'Ε; ιx~τoll '1:6 

ιιοιτών, -φ"o~. δ (κοιπι)· δωμάτιον Οπνου, βό
λαμος, «κρε6(3ατοκάμαρα.ι. 

ιιόκκΙνος, '1. ο,,' ΙΙΙ. χιχΙ νδν, CKbKKIVoc;~, tρu-
8ρός, λ'Χτ coccineus, Έχ '1:0U -
ΚΟ'ΚΚΟΙ, δ' ώ, χ«Ι νtJν, cKbKKOC;». C~σδτσι •• 



... .~ 

Ι) 6 KδKKCΙC; ηρlνoυ, 8ι' οδ Ik~., "ι'l8'l χρ-"" . 
Έτv;.ι. , .& ... oc •• &"Ν_. _ο, (-κόκκος ροιδς)' 

_ΝΙΙΙ",' .ΟΝΙΙ/'. (-t;ξόγω τόν nuρt\να τοΟ Kaρ. 
ηοΟ) Ι Ηόιι-.ιos (ό πυρην τοΟ κώνou τΙ'\<; πειικης)U 
'τν. ''ι:υμολ.. κ18. Oci.,atov 'χ YAcίIoα,ll' o~Ι (oιll:. 

ιι6ιuιI, .Up. ι'ι Kρauγ"ι, ό κρωγμός τοΟ K6ιcιtυyoς 
(χαιν • . «KoUKKOU») 11 nw68n_L., 'Klφtiwι!μσι KΡ~ 
'ι:ινοι «έμπρός Ι», «γρήγoρgι.: ......... "..., •• -
έμπο6ς, ό:pl\στε! . 

• Enιμ. , ιι6.Η"· ιιόιιxνf- .,O-Vt'- , ο_ρ. 
kδkίlό·h, kO'k&-h, AOΙ'l:. CUciilUs «·CΥCii), (ρλ. CU&Ch, 
9αll. 'cog, λ ,θ: kukufI (φι..ινόζω «KoύKOU»), κοιλ· 
σλ!Χυ. kuk&viC&' δλ. χσιΙ Ησνιιξ • 

. ιιoιιιιύ~ω, δωρ. ΙΙOυUΣδω, μιλ. -4_' κρχ. ..... ιιι
ΙC~Hα (ιc6ΗΝvξ)' ιφόζω «κούκou" 11 hI τσβ Μτιινοβ, 
«λαλώ., κρόζω.- 11 κρόζω ώς κόκκυξ fι ώς όλέ· 
κτwo, δ/δω σημεΤον (σύνθημα) διό τοιούτης Kρauyι'\ς. 

ιι6ιιιιuξ, '110', δ (ΙC6JCHV)" 6 «KoOιtoς» χλ,lltιaΙ, 
011'1:11Ι ίΧ 'Cfj, Iφoιuyfj, Η6Η_ (δλ. Α.). [δι' ''ι:υμολ. δΑ . 
.,6HΙCV]. 

ΙΙOιιιιUΣδω, δφρ. Iiv'l:I ΝΟΗ~Vζcιιι. 
ιι6ιιιιωΥ, .• 1'0', δ (ιι6HΙCό;)" σπόρος ~ιδς, ι (<<KOU' 

κούτσι ~oδl"ϋ» · [δι' ίτιιμολ. δλ. ιc6ocιcor]. 
ιιοιιύσι, οΙ, οΙ πρόγονοι. [ιiδι6 . έ τυμολ. ]. 
ιι01;, δ' 'ν. μio. μ'λ. τοο . Ηολάζω. 
ιι01α~ω, μ'λ. xo1dCfCIII' ιi6ρ. σ' 8H61cισα' ώο. 'ν 'ι:Φ 

μ'οφ, μιλ. ιι01άσoμaι. ιi'l:τ. ouV'flp. χολώμσι, ιιοΑ4' 
i6p. οι' 'ιιο1σσιίμ" •• - Dσιθ,ll'l:., μ'λ. ιιo1cιαθ>ιfooμσι' 
ιi6ρ. οι' 'ιco1ιioθ-η.· lI:~x. ιc8.61cιoμσι (ιc610r, ουrτ. 
'l:ιjI ιc01oνcIII)" χυρ. κλαδεύω, ΚΟλοσώνω, περικόπτω, 
Ψσλι5/ζω g μτφρ. όνσχαιτΙζω, περιοοΙΙ:ω ιι 'ντ Οθιν, 
διoJ8ι:ινω, τιμωρW.- Dcιθ1jτ., τιμωρούμαι. [δι' 'τυ
μ~l. δλ. Η61ο;], 
Κ01σινΙς, -/10,. fj' 'κΙ8. τfI, 'ΑΡτ'μleο, (ιiyν. ί τυ 

pl)l, χοιΙ ΟΥιμ). 

ιιο16ιιc'σ, · fι (ιcolΩΙC8ύ:.ι) · ώ; χ!ΧΙ νίiν. 
ιι01άιιcuμσ, tό (ιco1cιxιυω)' «κομματόκι» κολα· 

κεΙος, κολακεlα. . 
K016KcuTi04;, •• Ρ. p1jp. ίπΙθ. τ~ίi ιιο1cιΙC8vω' 
δ.ϊ ιco),σιcatί~ι" . 

··ιιο1iiΙΙCUl'ιιι6ς, ιf, •• (ιco),aH.v.), ό όρεσκόμε . 
ς fι συνηθίζων νό KOλαKεύr,ι, 6 ένέχων κολα

νΟΙαν, 6 κολσκεύων, 
κειι016ιιcύω, μ'λ. 'σcιιι (ιc61σξ)' ιiι ; "οιΙ νσν, κολα

ύω, εΤμαι κόλαξ.- Π!Χ8'1jΤ. , κολσκεύομαι . 
l(εKoλ6ιι-ώνίJμoς, δ (ιc61σξ+ό'"oμσ) ' ό έχων δνο 

κόλακος, χωμιχή δ lσιΟτΡο:ρή το!) όν6μοιτο; Kλa· 
~αυμoς. 
CIII"KO' λλΣ, -σHO~, δ' ιiι; χ!ΧΙ νΟν, ό κολακεύων, 6 

αλοπιόνων., θωπεύων, ικόλαξ •. 
CΚΈnιμ.: H61cιξ ' ιco1cιHl!ύω' ΟΧl)τ"ν. ioτupl)A.' χοιτi 

ναι, συΥΥ. τφ λιχτ . colo «Ιαικ. ·qveH (ιc61cιξ - qul 
t~mis colll)' ιi>..λ~ 8~ ιiν'μιν' τι, μ!λλον *,n •• - Κ:χτ' 
~ι λλους 'Κ τη, Ι:ΧIt. ρ. qel· (ύψl:.ινω) ιiI; 'ν τφ ιc01.
σι6• ιiλλ& χα:Ι 'ιι ίxll"χή αι&Τ'ιι .[νσιl 'Aιixtooτ!lt κιιστιχή. 

. • κοlσητι!ιρ, -iieo" 6' γλυφΙς, γλύφανον. 'Εχ τοί} 
ΚΟλλ'ΠΙΟ. με).. -ψrιo' λαξεύω. γλύφω, χαρόσ· 

"ω 11 ίπ( ItOΤ1jvc8v. δό;< νω, σi<αλΙζω, «τσιμπω8, διό τοΟ 
"όμφους. ί .. 

ιι61iiσις, '8ωr, 'ιι (ιιο1ιίζcιιι)' τό κλόδευμα Ι όνα· 
χαΙτισις τrις αύξήσεwς τών δtνδpων Ι τιμωρ/α Ι δι
ό,)8wσις, έπαν6ρθωσις. 
ιι61αομα, τό (ιιo),ιiζφ)' τιμwoΙα. 
ιι01άΟ1'ειΡο, Τι' 81jl .• !liJ ιιοιaαή" 
ιιοΙσσl'Ι;Ρ, ';;eo;, δ'-ιcοιaοn), 18 δλ.). 
ιι01σσl'~pιoς, ο. (Holaanfi)' όρμόδιος npός κο-

λασμόν, πρό : τιμωρΙαν.- 11 ιiι; o~~, ~ό ιco1ao~r1,IO" 
= σωφρονιστήριον (Τδρυμα). 2) TιμWΡlα (ηΤΟΙ=Η6-
1cιαuσι. ιc6kιoι,). 

ιιο1αοl'ής, -oiί, δ (xoUrat)' δ κολι(ων, τιμωρQν, 
ό τιμωρός. 

ιι01άστριο, ". θ'ljλ . τ"Ο Ho1cισή,. 
ιι011"1;", μιι ). . · Ιοω, ιiττ -rώ (x61αφo,)' δΙδω 

εΤς τινα κτύπημο γρ6ν80υ (<<γροθιό») εΙς τ6 ~τΙ, 
τόν ροπΙζω, Γόν Ι(τυπώ κστό πρόσωπον, . 

K61ii.04;, δ (ιco1.ιίπ~.>' Υρονδοιιόπημα dς τδ 
0I1c; Ι ράπισμα cμπόταος", 

'~",.., .,Α ......... λιI" •• ,u4r- ... 1cι·",ιcw ... u· 
,... (D:ρδλ.-: Itw-.wIΠιf')' ιιolaπn)/1 (β~. λ. λ:)'. ie 
foι1l:. ·qol..tιho-,. ιχτιτ • • χ τΟΙ -qoIi- (K1'\JπQ, ~) 
μσιρ'l:opooμiνoιι ιν '1: •• .w. (δΑ. Α.)' .tJho.. (-. "or) 
ι(νοιι ,ςρ60φομοι' στci 'ι:ινοι, οσΥΥ. χοιΙ 'tf λοιτ. cυι,.· .0, τ, λοι'l:. ιc_lpo, ιcυIpo (λατόμος); . 

K01c'y, ΙWΙ. _λΗν, τ6·_."~ (δ δ-λ.)· eι'\Kη, 
κολεός. 

ιιοlc6ς, δ, fι Kolc' .. , '1:6, (_Ι Koo1c''') (_1-
10,>, θ"ικη, ~ηKόρι, ξ/φouς, «κολεός» ξlφouς, 

. ΈΤVμ.I ιιο"6, .... (·ΚΌ1aF6-,). δμ. Nov1a6" ·i" 
"oιoτdt p.-;pIX'ijv Ιχτσιοιν' H61vθoeo, (= θήκη ξΙ ρους, 

. σόκκος)' .Ινοιι λΙ;ιι, πιθ. μιμονωμ'νοιι' τό Α!Χτ, cuI
leυι (ΟΟκκος δερμάτινος) ιΙνοιl lοφ, aciv.IOV ίΧ oιfj, 
tn1jV.· λιθ. kuIIs (ΟΟκκος), kuIlk&I (6aλάντιον), 
Aat •• kυΙ. ιΙναιl διiν.IOΙ ix <ti'j, Ρω<10,χη., Ιν i tiι kuIr 
(σόκκος) ι!νοιl δΙΙ.,.ιον !ιχ 'tfj, AOΙtlytXi'j" 
a01cTpάu, μιλ, -tJCfCIII' καταπατώ. 
Έτv "., συΥΥ. τφ λιθ. k~Itl (KΤUπώ, κοπαν!ςωστ6-

xuς), kόΙΙΙ (πλι'ιττω), λαιτ, c:lidι!s (δλ, Ιν ιι1cι&ιe6r), 
CAIX (πτέρνα, τcικoύνι»), κοιλ·αλσιυ. kIuk& χ. ΙΙ ivt· 
:I."U'I χυρ. oτ'ijv lνν. toii πατεΤν, κτυπδν, δ :ό τοσ πι δός. 

ιιό11σ, !ων, ιιό11ιι, fι' ψσρόκολλα, λοιτ. gIuIen. 
ιι6116ΙOW δ - "6110,, (δ δλ.~- 11 ε1δος Hλ~

Ι(ουντ/ου όπό οιτόρι, λcιδ6νoo, τό δ.,oμcι 'χ \oiJ αχ"ι' 
μ!Χτο;. 

ιι011άω, μιλ. -if •• (,,6l1cι)' ΣUΓKOλλ", ένώνω 
στεΡεώς. 2) έμ6δλλω εΙ~ .,ιετόλλινον η έξ δλλης 
Ολης άντικεΙμενον ποικlλοΑστα μετόλλινσ διό σφuρ
ηλατήοεως, σφυρηλατώ - 11 'Ννενώ, συνδέω, ουν
όπ τω.- Π:ι:θητ. συγI(ΟλλC:μ.:JΙ, συνάπτομαι μετό τι
νος, προσ <ολλώμαι εΤς τι, 

ιιι01Αιίcιιι, eooa, 8. ~, ,4U8)' συγκεκολλημένος, 
στε"ι7ιc συνηνι.ιμένος. 

ιι611ιισιι;, -8011;, 'ιι (."W-J• fι συγκόλλησις, συν
αρμο'ι"ή : ,, 6.Ι1ιroι, •• Jιi,,, .. · .... · )U'{Κόλλ ησις σιδι'ιρου. 

ιι011ιιτ6ς, ιt, 6" : .. ο),Uιtω)' "υΥκεκολλημένος, 
στεΡεώς προσηρμοομέ"ος Ι kολώς KOτεOKεuα
σμένος. 

ιι011iιιο-φδΥCM;, ο. (κ611ιξ+φΙΙΥιϊ.)· ό τρώγων 
ιc611ιxσ, (.><01λIΗια8, πλuκούντισ έκ XOνδpcKOμ
μένου ό λεύρου). 

ιι611ιξ, ·r><o" δ' «κουλούρα) όπ6 χονδρό όλεύρι. 
ΚΟΆλΟ., ·ΟΠΟ" δ ' τό «στριφτόρι., ή ξυλίνη 

«6IΟΟ8, διό τών όποΙων έτεντώνοντο ΟΙ χορδαl 
τtjς λύρας (έχορδΙζετο ή λύρα) R μ : :ρρ . ιc6 ,Ιl0""ΙX όρ · 
yii, d,,~ί_ι=νό X::ιλαpώσr,ι τήν όργήν (τήν )(ορδήν 
τtjς όργι'\ς), νό «ξε6ιδώσΙ;Ι 8 τόν θυμόν του. 
Έ"μ.: Η6λλοψ' ίν τ~ Ινν. cι~ :~ ίΗγa το Χ!Χ! ιc61· 

lapor \6λ. Α.)' '~ijPOΙlyav ίπίοη, τό Y.~ " ~?~ " ,,:l: l ::ιχλΥι 
ρόν δΙ;ιμοι tOD OΙ~Χ'νo; ηίι ν βo ιίι~ Τι τ ιίι ·, Χ" Ι F ωV". μ ::p~. 
ιI""e6rννo., λσιτ. cinoleclυs, ί, ου x~ Ι τ? ιc0110πευω 
-εΙμαι ιι6λλοψ' OXO tI ty. ίτυμολ. . 

κ011υιιοτι'ις, -οίί, δ (x61.1.vpo,)· μικ r;ός άργυρο· 
μοι66ς, ό «σαρόφης» μΙKρWν νομισμάτων (δλ . x?t! 
χegμσ~ισnf,). 
ΚΟ' λλ rΊιoι, δ' μικρόν νόμισμα. 2) Ι. τql 

κλ,llθ. τσ ιc6UvP. = μικοά στρογγύλα ηλακούντισ. 
ιιο11ιiρσ, 1j' - Η6λλιξ (δ βλ.)' ώ; x?t! νίίν, «κου · 

λούρα •• (οχοτ. Ιτυμολ.Ι, 
ιι0110ριο .. , τ6 ' 6ποχ"ρ. τοβ ΗοUvρσ' όλοιφή τών 

δφθαλμών, λαιτ, coIIyrluιn, όνομαιαθίν ο5τω , διότι συν· 
εσκευόζετο εΙς μικρούς πλακούντας. 
ιι010Ιός, ό" (Η610,)' περικεκομμένος, κολο6w

J:tvoς, ήKριJτηριασμένoς Ι ίκΙ 1;ιj>ων , χ010βό, -,.ί. 
τ_-μέ κοντοκομμένα τό κέρατα. 
Έnιμ.I ιιο10β6,' Ηο10β600' βλ. 1'610" λιττ. c16m

bόt (6αδΙζω &Jοκόλως), λιθ, klumb&s (χωλός) , 
οοινοχρ. kIrb&-h (έξησ&νημένος).- Τ? -bo- ιΙ '/οιι 

II:p6::ι~υμoι 'νοιλλοιοοόμινον patdt τοil προοφ • . -mo- Ιν · 
'KIQ'tOt, φΟΟlχ6)ν 'λοιττωμciΤΦν, ιι:ρδλ . οαινοχρ. kl rbό·h, 
D:Sl-olOΙO, strn.bn (χωλός), λιθ. szlUb&s (χωλός), 
'λλ • • βlJ, (καμπούρης): οοινοχρ. ιrim6·h, Kcιλ·oλαιυ . 
chromn (χωλός), n6mn (6w66ς, δλσλος)' x!Xoτdt tαIiJoτoι 
τό λοιτ. Incolumls (όκέραιος) .lναιl Τοω, αυΥΥ. τφ ΝΟ' 
1ομ,. ιιpf1. ~ι Ήοοχ •• ,.μό.· N8μnυ1o"., 



... ,.6 .... ~ .. , 
cvaΙ6.· _μιιfl..,. neιι4... _σιτ" 11100( ~ Ino 
co/umls _ορ.-ό δρeιoς: columen: colυmn&. 'κe cι6-
τοll τ6 . 

_01086.., μa1 .... (_10/16,)' ιcολοδώνω, ιc6-
μνω τι κολοδόν, περικόπτω, όlφωτηρι6ζω. 
_οlof-σρlος, -ov; 6 (N01o.~ι+.,x-)' ό άρχηΥός 

(6δηγός) rQv κολο.Qν, 
_010Iάω, μιλ. -«ο. (Ηο1ο,6,)' κρ6ζω c:x; κολοι6ς. 
_ololός, 6' ι'ι «KαλlaκoUδaι, λαιτ. gr&CU/UI ' παιρ

QIμIαι: Hoλoι~, _~Z Νο1ο,δ" = cδμοιος στόν δ
μοlOι, πρδλ. σYjμιρ. παιροιμ. «κολοιός κοΙ κολοιός ό
πό fvo 6σρέλlι. 

'E'ΠJμ., Ηολο,6,' H01oιd .. • o1tQt. iτuμολ., πlθαινιίl. 
ωνομαιΤΟΠ.ΠΟIYjμ'νYj λΙ;I,' xαι~ιί 'τιναι, σuπ. ~φ Ηολφό, 
(π<-δλ. Ήσυχ. _Ηολφ6,' 8-6ρνβο" d~cafttI, "eιιx". ι) 
μ"φοed απδ ~oν ζφον. ,; Ηο}.ιΡάω (=προξεν" το· 
ραχήν), πρδλ. Ήσυχ . ... ολο,ή· φΑwΉ • • 
_olo_δσfa, i] , η ΗολοκΙο,ο,.· ε1δος οlγυπτιακού 

κυόμου, :ρυτου δμoιCΙΙ;oντo; πρό; ίνυ~ρoν χι-Ινον, φυό
μ.νον ιΙ, τιi δ2λ -:ιiI~Yj μ'ΡYj -:fj, ΑΙΥUπτοu. 
_οl6-_0μσ, τό (χ6λο,...,,"._)· τό μέγο KOI 6apύ 

κΟμο προτού θραισθι3 .-,,61 •• ".μιι» x2Τιi του; 
cipx· r"αιμμ\tτ.) 11 ή cφouσκ08αλOσσlόι 1)τl, Iτ;;oYjY!!
-:011 τfj; τρlχuμΙCI; . 

'E'ΠJμ., πρ6λ. ΣΊ,υϊδ. _χολ6",νμ'Χ' ~δ HcuφO" κνuιι 
"ιιί μ~ Ιπ,"α;ιJ.ιίζΟt'8 .- * .. ολο- (ύψηλός): Ηολοφώοι 
( =όνώτοτον μέρος, κορυφή ... ). 
_ο10ιιύνδ" 1i -_ύντ", -.,i, 'ιι ' ώ, χαιΙ νϊί,Ι, «κολο

κίιθαι, στρογΥύλη cμοι(ρουλή.· 'ιι διu τΙρCl eX2AartO 
ιΙδlΧώτιρον o,κνcι (λClτ. cucurbit&). [1i6a6. ίτυμ?λ.· 
χClτιι τlνClι; συΥΥ. τιj\ Ηολ6-",v-μιι (: H010-Hύ-"~'" χClΙ 
τφ "νέω, πρ6λ. Ηύαμο;, λClτ . cucumis (όΥγqύΡI) 
(πρF,λ . ΉσυΥ, . c"v _vo,,' ~ό" Ο,Ηνδ". Ο'Ννδ; = όγ
yo·jpl)]. Έ; CI ';-:OU τό 

ιιο10ιιυνΙιάς, -άJo" 'ιι' φαγητόν άπό «κολοκύ
θα» πα )εσκευο?μένον. 
_ο10ιιύνΙινος, '7 , ο,,' KστεOKεUΑσμένoς έκ κο

λοκύνθης, t:κολοκυCέν10ςι. 
_όΙ0ν, τό' τ6 κάτω μέΡσς τού παχέος έντέρου, 

ίχτι .νόμιν?ν i7tό -:01) t"(fAOii μiχΡI τ?ί) ciΠiιιθ!Jομίν?υ 

('ο_λμ . 'fι '( ρ . Ηώλο.). lιίμφ:5. ί τυμολ.· πιθ. συΥΥ. τφ 
κ.νΗδς (1t~6λ. Ή,υχ. « .. EU6,.· α,,(!.β16 •• , !cιπ. 
*(s)qel- (ιωρτότης) J. 'Εχ ~?υ 
ΚΟ" λΟl, ο,,' κολοβός, 6;Jaχύς, κοντός, AClt -cur-

~
~ Η6λο" δ6ev=δόρυ θραυσθέν καΙ κ6λοβωθέν 

Ι χ.,ρ ί~Ι l!.iοιϊΙν XCl! ιiλλων Ι;ψων ίXιiντων κΙροιω. 
. δ υ κερότων, η 6 Ιχων κοντό κέρατσ. 
Έ~μ., χ61ο,' Ηο.ιάζω (~λ _ λ.)' Ηολούω (6λ. λ . )' 

Ηολοβό. (βλ. λ.l· κολ- .ρδ. (=6 Ιχων 6ραχύ Ιριον), 
π;:.δλ. Ιπ-ερος (κριός βλ . • Ιρο,)· Χ6λ-ονρο, (=6 κο
λο6ήν ούρόν έχων, ό δνευ ούΡδςl ' πσ.ντι:ιι -:Cιυ~ 
ivijxouoly εΙ; τήν μΙΥdλYjν δμiδCl τών: xJ.ιίω, x.ιiίllo" 
κ1αδαρ6" HJ.ιίι1o, (δλ. λ. λ . ), AClt. clίides, per-ceilo 
«*-caldo) χ).π .. Ιι.τπ. *qolίi-, *qoIίi-d·· πι-δλ. χClΙ 
'(οτο - halfs, πιχλ""Υιρμ . hAIz (πορόλυτος). 
_ο10σσ6ς, δ' γΙΥαντιαΤον δγαλμα R χι.τΙ &πΜI; 

άγαλμα 11 ό περιφημ6τερος τοιούτος κολοσσός r'ιτo 
δ τού Άπ6λλωνος έν Ρό:;Υ, Ιχων (ίψο; '6δ?μήχονται 
Iη'))(.!~ν , κι;ιταιακιιιιχοθ.:;; χ«τά του, χρόνου; ~YjμYjτ?Ιου 
τ?ι) Πολιορχητου. [Ηολοοαδ, <·xoAo .. jo" πρδλ. IτCl;;' 
'Ha'JX. Ηολεκά';ο" κ010κά,,0, (=δνθρωπος ύψηλό
ι<ορμος κοί όδύνατος) ]. 
. ιιolo-σuρτός,δ~ θορυδώδης δχλος, συρφετός " 
βοή , ταραχή, θόρυ60ς. 
Έ~μ.ι ItpI!JA. Ή~υχ. «Ηο.ιοov(!τ.ί· 6oevP.i, ~ιι

ρdαα.,.· σχ?τ. iτυμολ: φι.τΙνaτClI · πιθ. Τι auy't'. του CI' 
ουνθι τ . Ηολο- πρό; 'ti: κ01φός, Η01οφώ", κολω"δ, 
(βλ. λ. λ.), του ~ί β' συνθ. -ανρ~o. ΠFό; τό ανιω. 
ιίο10ύω, μιλ. -αω' ιiόρ . ci · IH610vacι.- &θ1jΤ. , 

ιiόρ. οι' Ιιeoλoν(hι. xcιΙ Ικολονα6",,· πρχ.. Η.κ6.ι.ν
μιι' χClΙ κ.Χόλοναμιιι (Χόλο,,. όποκόπτω, 6ραχύνω, 
κολοδώνω, περl<όπτω η μτ:ρρ . lπο, μιαα.,Υυ κο.ιονω 
-κόπτω τόν λόγον εΙς τό μέσον, cτόν όφΙνω στή 
μέση., τόν όφΙνω άτελεΙωτον (λClτ. prA.dIcer.) lί 
4Jώρcι Ηο.ιοιί .. -πεΡ.ικόπτω, περlορΙζω, τό δQρα 11 ώcι. 
2> cb; τό HOJ.ιί'., όνoxoιτlζω, όνοιιτέλλω, αuγκρo-
10, 'voc"'Tω, 8TσμσTQ. 

.. IΜώ., ...... δ' ~ Kcρuφr'ι, - τ.6 6νdιτατoν ση
μr;Toν, τ6 τέλoς.- ·[ •• 1o,φdw(*"o1αφΣW <*xQcoφo" 
Ιcι,ς. ~IO-bho-ι, πρι).. λαιτ. colll. <*col"I-I' 5Α. _ 
ι.Hr]. 

_oΙιιfcις, _, 6 (.6a-,)' ό έξΟΥκο(ιμενος καΙ 
αχημοτΙζων κΟλπώσεις. 
ΚΟ' λΠΟI, 6' τ6 στrιeoς, ό κόλπος τοΟ στ~θouς, 

«κόρφοςι Ι μτΥν. rίto. ι'ι KOlλlα, ι'ι μήτρα .- 11 πτυ
Χι'ι, ι'ι πτύχωσις, την ΌΊWlαν σχηματΙζεl έσθ ς πΙ
πτουοο χολαρό (<<πλoύ",α~ δχι ιτσιτωτό.) πρός τό 
μέρος τιjς ζώνης Ι 'ιι πτuχη αι!ίτη ίχΡYjσΙμιυsν Μοτ. 
χαιΙ cb; θυλάκιον.- • πδν κοΙλωμο όμοιόζον πρός 
τόν κόλπον τοΟ στήθους, 8σlcίoα." χ6λ_" 1Ιπο
ΔV.cι,=νό 6υθ,σθι:! εΙς τόν κόλπον rt'\c; θαλάσοης, 
δYjλ. εΙς τήν μετοξό δύο κυμότων σXηματιζoμtνην 
6ο8εΤον πτυχήν. 2) κόλπος βολόσσης, άι; τ6ν 
'ννοοUμιν σήμιρον, μυχός, όρμΙaκoς. "Εν a4cn τοδτοις; 
'ιι λ. κόλπος ιiντιοτοιχιt ΙΙΧr-lδtiC; ~ρ~ ,;ty ~, .ιcι~lν. 
slnus. 

'Enιμ., Η61πο,' xo1nltI,' H01n6ΩJ (8),. )..), Η.Ι
πώ&" (δλ. λ.).- !ClIτ. *qvolpo-I)*qo/ΡO-I _σιτ' ΙΙνομ. 
(ώ ; τό *π6λπο, ιΙ; x61no,)' «κοχροδιταιl fι οοπ. 
τιρ?; τό Ηάλπ". Έ; Cιι}τaυ τ~ 
_οlιιόω \ Η6.ιπο,,)· δ:δω εΤς τι σχ"μο κ6λπou, τό 

κόμνω νό πόρι:Ί τ6 σχημο κόλπου Ι κάμνω τό πανΙ 
νό φOυσKώσr;ι (έπ1 TQv lστrων rQv πλolων). [Οι'" 
τυμολ. 6λ. x6lno,J. 

_οlιι-ώδιις, ., (H6.ιπa, + .rιo,>· 6 αχημοτlζων 
κόλπον n 6 πλήρης κόλπων. . 
ΚΟλ ΥΜΒ.Ώ, μιλ. -,.0.' «6ouτQ-, πlπτω cδρeo

κέφαλα» 11 κολυμ6Q. Έ; οιό}του τό 
_olυμβ~Ιρa,'Iι(xoλνμβάώ)- τόποςκολυμδ"μΟΥος 

11 σκεΟος δια νό βουτήξι:ι τΙς τι έντός. cb; ι'ι κολυμ -
6ήθρα τοΟ 6απτΙσματος. . 

_οlυμβιιτι1ρ, ';;~o;, 6, χαιΙ _oIUΜβιι,..., -ο,, δ 
(Ηολvμβάω)' ώ. XCl! νυν, ό κολυμ6Qν, 6 κολυμδητής. 
_οlυμβ'ς, -lι1oS', 'ιι (χ01νμβΙΙιο)' ι'ι κολυμ6Qσα, 

8αλόσσιον πτηνόν, Τcιlll; ι'ι άγρΙα vt'\ooα. 
_όΙυμβος, δ (κολνμβάω)' ό κc.λuμ6ητης, ό δυ

της.- U = κολVμβ.,α,S', τό κολύμ6ημα, «κολύμπιι. 
'Enιμ., Χό1νμβο" -ι" -ιi,' HOλνμβtί..· --"ήιι, 

.,,~,.,: συΥΥ. ,;φ λ\tτ. corumb&' ιiμ.,ότιρCl τdι ΠΤYjν~ !
λClδΟν τό δ-;"μtί. των ιiπδ τό σχοτιινόν χριilμiι, πρδλ 

Η.1ιι,,,6,, λClτ. pAIumbel, πι".,., nd.a6" _.ι,δ" 
(δλ. λ. λ.), λClτ. pAIIeo. 
Κ61χος, δ' ό έκ ΚολχΙδος.- ·ΕπΙθ. Κολχ,,,ό,, 

,., δ,,=ό έκ ΚολχΙδος n Ιδιόρρυθμο'; θηλ. Κοlχ'ς, -Ιι1ο, • 
_οlΥάω, -Ιων. -Ιω, μιλ. -ι)". (χολφ6,) · φιλονlκ" 

θoρυ6ωδGις, μαλλώνω. 
ιιοlώμcνος, μιτχ. «ττ. CΙUY't/Ρ. μΙσ. μ'λλ, τοll Η01ΙΙ' •. 
ΚΟλΩ"ΜΗ, 'ιι' λόφος, ΟΨωμα, 6ουνός Ι τύμ60ς 

τόφou, σορός, ).(ιΤ, tumulus. 
_οlων'a, 'ιι, λClτ. ιοΙοηί4' όποικία. 
Κοlωνός, δ (κο1ώ".,)· λόφος 11 H01..,.~, 1[6",,,= 

σωρός λl&.ιν.- n 6 ~μoς της Ά TTI ~ ης Κολωνός) 
ΙπΙ λόφου «φιιρωμ'νου ιl~ τόν Πoσι:aιiινcι . iv π!ρΙ
που χλμ. ΒΔ τιilν 'AeYjYιi\y (δπau xCl: Υι σημaρινή δ,. · 
ώΥlιμο; ouyaIXIcI)' ciΠYjθClνοιτΙσθYj δπό τοϊι Σσφοκλίοll", 
δlCι ,;fj, Tl'αιyφ~Ιαι, του cOΙ~Hπo~o!= _πΙ Κολω-.φ • . - 111 
d «ιIyoeιιίo, Κολawδ,» 'ν τΤι «Υ?ρ4. των 'Α θηνών. 

• Ετνμ., Ηολ..,.6" HOλaWrι' ouyy. τljl A\tt. ce/Io 
«*c.Ido), Ante·(ρrAe-, .χ- )(.110, celsus, cOll15 
«-colnls), χολοφώ" (δλ. λ.)' ' cιπ. qlnI-s: άyλλ-σcι;. 
hyII, λαιτ. columen, culmen (ι<oρuφή), Υοτθ. hAIIus 
ι( lClIτ. ·qοlnίιs)=πέτρwμσ, iΥΥλ-~CιΙ;_ heAII, ποιλ-nοrr. 
hAIIr (λόφος), πClλ-Υιρμ. holm (λό:ρος). λιθ. keItl Ιόν 
υψQ), kδlnι.s (δρος) , kι.Ινδ (ϋψωμα), σαινcnιρ. ki]'tAm 
(κέρας, προεξοχή)' kίi· tA-m (σφυρΙ) &Ινοιι cιυyy.· 'τφ 
ACΙΤ. cIiίdes Η1α&ιρό" .,,610, χλπ.· kύΙmι.Ιam (λαι
μός), λαιτ. coIIum (λαιμός) (*coIso-: Υοτθ. χλπ. hAIs 
(λοιμός), παιλ-σλ:ι:υ. kI&sιi (οτόχυς)' !ClΠO ·qel.- (
άνUΨOύμαl). 
_olYός, -ον, 6 (Ηο1οιό,)' φlλονΊκlο eopu6ώ~ης. 
'Enιμ., πρδλ. Ήσυ'χ . «κολφ6,,' iJ.όρνβo" ΙΙτίιξΙα, 

"fCIItt· 4 ~αφo" dnδ ~oν ,φαν • . (το.;) HOAOIOti 
δηλ. e; δντo~ θορuδώ~οu~ XClI xρClυYClO'lόlxcιβ 6ρν'συ)" 
.,ι1. N81φd.' Οι' '",.ολ. Ιλ. _.ι.ι4ι· 



1.0 ~6μαρoc;-κομniω 

. ΚΟ'ΝΑ "'ΡΟΙ, δ χα;Ι 'f)' ή «κουμαριό ... , λα;~. arbutι s. 
. Έnιμ. ι xot~i ~ινα;, συί(. τφ πα;λ-γδρμ. hem~rA 
(έλλέt30ρος), ιiλλdt ό"θότβρον βΙνα;ι τοόίτο vdt συγγε'ιεύ'!) 
πι;ό, ~ό Ηάμα;eος (δελφlνειον, φυτόν)' ,etdt ~ό τΙΙρμα. 
-σeOς ΙSλ. ΗΙσσα.eΟς ίν λ. Ηισσ6ς' Κα;, cTtHotJ, Ηό
μα;eος <*Ηe6μα;eος iι ·x6eμa.eo. = λιθ. SΖermύ.kSΖle 
(δίνδ"ον, σουρβιό), ιΙνα;ι δ. β!iχολο. 'f) μβtοι,υ των 
δύο δίνδρων σύγχυ"ι,. 

κομδρο-φδΥος, ο" (Η6μα;eοri-φc'Z".ί,,)' δ τρώγων 
«κούμαρα .... 
κομάω, Ιων. -iω, 'π. μτχ. Ηομ6ow' μιλ. -ήσω' 

ciόρ. α;' ΙΗ6μ"σα. (Η6μ"γ όφΙνω τήν κόμην νά γΙν!) 
μακρό, τρέφω μακρόν κόμην Ο ineteij δ' "ι μα;χρά 
Χόμ7j εθιωρεετο !ν~ει~ι, δψ7jλfj;; χα;τα;ίωίfj" Ηομάω 
XOΙtijvt7jOa vdt 07jμοιίν'!j σεμνύνομαι, ~αυριώ, ύπερη
φανεύομαι, φέρομαι όλοζονικώς: οντος IΗ6μ"σε" 
lni τveα. ... "lδι =;= μεγaλOφρoνών t6aλεν εΙς τόν 
νοΟν του νά γίν!) τύραννος. 'ApxtX/j), φα;Ινδτα;ι δτι 
ίινιχω, όλοι ΟΙ -Ελλψι, ΙτρlOφον μα;χράν χόμ7jν, δθΒν 
χοιΙ Ηα.e,,-κομ6αrnις Άχα.οΖ xα;λoυν~α;ι πα;ρ' ΌμΤιρφ· 
'Εν Σπiρτ'!j ίουνιιχ Ιοθ7j 'f) Icoιpieoot, α;lΙτ"l ~fι', μα;xρ~, 
Χόμ7j;;' εν Άθ'ήνα;ι, δμω, μα;χρdtν Χόμ"lν lφιρον μόνον 
οΙ νεα;ν(:ιr,ι μίχρι toii 180υ lτoυ" δπότl ιΙσιρχόμινοl 
ιΤ, τού; ίψ'ήΙSOυ, προοίφιρον τού, · μα;χροό, βοστρύχου, 
εΤ, τινα; θεότ'Ιτοι , ίθ.ω~βετo δ! σ7jμιtον νωθpότ"l~O' χα;Ι 
ίχλύσιω, ~/j)y ηθων 'f) μα;χρ& Χόμ"l δι& ~oό; clvepot,.-
11 ίπΙ Ιππων, καλύπτομαι ύπό χαΙτης·- 10 μ~φρ. 'πΙ 
δίν~ρων. φυ~ων Χλπ. txw φύλλωμα, 

ιιομέι:σκc, ί' ίν. Των. πρτ. του HOμlαι. 
ΚΟΜΕΏ, μελ. . ήσω' φροντ/ζω περl τινος, tπι

μελοϋμαΙ τινος, περιποιοομαΙ τι(να). 
ΈΤVμ" ix 'tfj, α;~"I~, ρ. ίΙνι~α;ι χα;Ι τό κoμlζαι 

(ιΣρχ. σ1jμ. φροντΙζω U θέτω κατά μέρος U όποθη
κεύω)' κομιδη (=φροντlς U προμήθειαι, τά πΡός τό 
ζην)' πρΙSλ. ιΙeο-κ6μο;(=ό έπεξεργαζόμενος tPIQ) 
11 lππο-κ6μος (6 περιποιούμενος Τππον) n πρΙSλ. 
οα;νοχρ. cama-h «Τοιπ . *1tomo-s) = 6 έργαζόμενος, 
ςάmf (tpyov)" βλ. κάμ1'ω, 

ιιομέω, Των. ιiν~Ι Ηομάω. 
ΚΟ'ΜΗ, 'ιι' δ,~ι χα;Ι ν'ι 'I, τά «μαλλlό~ τrjς κεφα

λΙ;ς, λ:ιτ. comA 11 :,ιείρα.σ!Jαι Χ6μ"" = νά κόψ!) πολύ 
κοντά τά μαλλιά του (εΙ; ~νδ5ι;;ιν πιiνθoυ;). - 11 μ~φρ., 
ώ;; χα;Ι τό λοιτ. ComA, τό φύλλα τών δένδρων, τό 
φύλλωμα. . 
Έτυμ.: κ6μ,,' ,ιομάω, -Ιαι, - 6αι (βλ. λ. λ.)' κομtf

τrι~ (μ. λ.), ήiί . ομο; (6λ . λ.γ δμ7jΡ. lππό-χομος (βλ. 
λ.). Διiν δπιiρχoυ", ·, i;τηχρ,eωμέ·lω. !iν~(οτοιχα; έν ~α;ε, 
clλλοι,; Υλώ,σα;ι,' ~ό λα;~ . COmA εΙνα;ι πpoφ~νω, διiνιι

ον ex 'tYj, έAl1jvtxfj,. Σ'Jν'ή ;Jω; ου::ιχετιΙζουοι ~ό κ6μ" 
πρό, ~ά κομω (=φροντΙζω βλ. ιiνω~.), κoμlζω (= 
φροντίζω, βλ . έ~ κομέω) x~Ι π~δ; ~ό !iItili~spov κά
μ"ω XOΙ"lfL ιiνXλoyoν ~ρ6πoν προ;; 'tijv ουοχΙτιοιν των 
δμτ,ρ. lfJ.Eleιo ( =φ:>οντΙζω) χα; Ι ΙfJ.ιειeα.ι (- χαΙτη, 

. λοφΙον περικεφαλοΙας). 
Κομιιτ-δμυνίας, -ov, δ' ό κομών (~.!. μέγα φρο

νών) ΆμυνΙας χωμ ι χ'/j πα;ρφδΙα; τοί! όνόμ. ' Αμvνlαt;, 
ιιομήτιις, -ov, δ (κομάω)' 6 τρέφων μαK~ν κό

μην ί lΙός κομήτ"ς = πτερωτόν 6έλος. 2) ό πλή
ρης φύλλων (φυλλώματος), χλοερός.- 11 κομήτης, 
ίν ά.στ?ον. 'νν., ώ, χα;Ι νυν. 

ιιομΙδή, fJ (Koμlζαι)' φροντ/ς, περιποΙησις n ώο. 
περιποΙηοις κήπου.- 11 ή μεταφορά έφοδΙων (ζωο
τροφιων κα;Ι 4λλων ciνα;ίχα;Ιων πρό, ~ό ζijν). ή προ
μήθεια τούτων Ι ή συγκομιδή, λα;~. commealus fru
menti, 6 θερισμός, συγκομιδή τών καρπών.- ώο. 
πρ6μήθειαι, έφόδια. 2) (έκ τοϋ μιiooυ κομlζομαι)' 
ή όποκόμιοις δι' έouτ6ν, όνάκ τηοις, όπελευθέρω· 
οις, σωτηρΙα, όπολίιτρι.ισις. 3) (ax ~Oί! π~θ7j~. 140-

μ(ζoμa.ι)· τό ύπάγειν f\ Ι:ρχεσθαι . 11 έπιοτροφή, μέ
σον έπιστροφης, διαφυγή. [~ι' έ~υμ~λ. βλ. κομέω). 

ιιομΙδό, δοτ. τοίί κομιδή, ίν χ~Yισει ώ, δo~ιχoψ. 
ίπΙ? · μετά περισκέψεως, μετά πολλης φιuoν'τΙδoς, 
έποκρι6ώς 11 πλήρως, έντελώς, καθ' όλοκληρΙαν 11 
όπολμτως, . όλοτελώς 11 έν iItotn'ljoeoty, κoμιδίj μl" 
o~,,=όKρι6ώς oiίτω, καl..πολύ μάλιστα •. 

κομιcύμc&σ, δωρ. ιiντΙ _μιoVμfJσ, . rι: πλ1jθ. συν-
'!jp. μΙο. μΙλλ. 'toiJ κoμlζαι. . 

ιιομΙςω, μιiλ. -Ισαι, ιiττ. :rQi' ιΣόρ. α;' έκ6μισα, 
δπ. έκ.6μισaα. χοιΙ κ6μισαα..-μίσ.; ιiτ't. μ'λ. ο:ομιον· 
μα;ι' έπ . ιiόp. α;' aκομισσάμ"" χα;Ι Ηομισσάμ"ν.
llotQ1j~., μιiλ ΗομιαfJ.ήσομα;ι· ιiόρ. α;' έHoμlσfJ.η.· πρκ. 
κ.ιεκ6μισμa.ι (Ηομέω)' λαμι3όνω φροντΙδα περΙ τι
γος, φροντΙζω, περιποιΟΟμαι Ι έφοδιόζω, παρέχω.-

, μβοον, δέχομαι φιλοξένως, φιλοξενώ, πεΡΙΠΟΙΟϋμ?1. 
2) δπΙ ΠΡ'Xίμιi~ων, προσέχω εΤς τι, δΙδι.ι προσοχην 
εΤς τι, προοέχω U τd α' α.VD;t; lerα. κ6μιζε=cκύττα
ζε τη δουλειά σoυ~.- n μεταφέρω τι, ιό άπομα
κρύνω όπά κάπου, πρός φύλαξιν (διό νά τό διασιJ
σω) 11 "ιεΗρό" Koμlζ-=μεταφέρω νεκρόν πρός τα
φήν.-Μίσον, πορολαμ6άνω τι μοζΙ μου, έξασφαλΙ
ζω, διαοt;Jζω, όπολυτρώνω (πρΙSλ. έeνομα;ι) ι κ6μισα.! 
μιε=παρόλα6έ με μαζΙ σου, σώοέ με. 2) όποκο
μΙζω, λαμ6όνω, δέχομαι.- μίσ~ν, όποκομΙζω τι ιJς 
6ρο6εΤον Τι ώς λεΙαν 11 ώο. λαμ6άνω, δέχομαι, κερ
δίζω. . 3) μεταφέρω εΤς τινα τόπον 11 ουγκομΙζω 
(τόν σΤτον π. χ.), δ7jλ. συγκεντρώνω εΙς ιJρισμένoν 
τόπον 11 εΙσάγω, εΙσφέρω. 4) 6δηγώ, συνοδεύω. 
5) παΙρνω qntow, έξαγορόζω, όπολυτρώνω.-μβοον, 
όνακτώ, λαμ6όνω όπΙσι.ι.- 111 ll'XQ7j~ .. μεταφέρομαι, 
ταξιδεύω. 2) έρχομαι πόλιν, έπιστρέφι.ι. 

ιιoμιoiίμαι, ιi~~. ουψ!ιρ. μ'σ. μιiλλ. τοίί κομΙζαι. 
κόμισα χα;Ι κόμισσα, iπ. ιioρ. α;' ~oί) κομΙζω. 
ιιομίσαιο, β' 4.,. Eux~. μΙσ. τioρ. α;' το!) Ηομl ζω. 
ιιομιστέος, α., Ο", Ρ"lμ. ίπΙθ. ~oυ κoμlζω' περί ου 

πρέπει νά φροντΙΟΙ) τις, δν πρέπει νά μεταφέρ!) 
τις, νό συγKOμΙσr.ι χλπ. 

ιιομιστήρ, -iieοι;, δ-KOμιατtfς. 
ιιομιστής, ·ον, · δ (χομΙζω)' ό λαμ6όνων φροντΙ

δα περΙ τινος, 6 προστάτης, ύπεραοπιστής, φρου· 
Ρός, κηδεμών.- Η 6 φέρων, κομίζων 11 ό3ηγός. 

ιιόμιστρα, τ& (κομΙζαι)' ή όμ :ο ι6η διό τήν 31ά-
σωσιν, τά σώστρο.- • όμοι6ή μεταφοράς, τά με
ταφορικό. 

κομιω, ιiττ. συψ!ιρ. μ'λλ. το!! κομlζαι. 
κόμμα, ~ό (Η6πται)' παν τό κεκομμένον, ι'ι τύ

πωσις Τι τό χόραΥμα νομΙσματος 11 πα;ροιμΙα;: no,,1'J
eov κ6μμα;ται;=φαύλου χαράγματος, μτφ". έπl άν
θρώπου κακΟΟ χαρακτηρος (πρΙSλ. :Σ)(.ολ. cε'ie1'J ! α., 
ιΙπο μιτα.φοeας τώ ... ;ιιβδή"ω" "ομισμ1των, δια. τΟ 
dUyo1' μl" 'χει,, ' xevao1' π"εΙο1'α. δέ χα"κ6ν»). 2) 
Υινικω" νόμισμα.- 11 μικρόν τμημα περιόδου λόγου 
(λΙίόμινον χα.Ι κώ"ον), λα;,;. COmmA. 'Εξ α;~τ~ίί ~ό 
κομματιιιός, ή, ό. (κ6μμα;)' 6 ουνηρμοσμένος 

έκ 6paXEIG,lv προτάσεων. 
ΚΟ'ΜΜΓ, τό' 8,~ι κα;Ι vuv, χοιν. γ6μμα, λιχτ. gum

mi. [clχλι~ον Τι χα;Ι Ilatdt γεν. -ιεως, δo~ . ·ιι χα;Ι -,δ,' 

Ityott ~ίν"l λ., χα;Ι δή ~ivatov ix 't?j, AΤίυπ~. k.mai, 
keιnά). 
κομμός, -00, δ (κ6nτω)' κτύπημα n χυρ. ώ, ~ό 

λα;τ. planctυs, κτύπημα τοϋ στηθους (στnθοκόπημα) 
κατά τΟΟς θρήνους 11 &'J"Ι6ίίθ6ν, θρηνος, όδυρμός, 
κοπετός.- Β Έν 't~ ciττιχ1,j τρα;γφ~ίq; κομμδς χοιλιΤ
τα;ι θρηνώδες Qσμα ςιδ6μενον έναλλόξ ύπό τινος 
τών ύποκριτών καΙ ύπό τοΟχοροΟ. 
κομόωντι:, ιιομόωντιιμ έπ. μτχ. δυΤχ. χα;Ι nA1jQ. 

'tou κομάω (8 6λ.). 
ΚΟ:Jόωντι, δωρ. α.ντΙ κομόΚιι, l' πλ"lθ. του Ηομάω. 
ιιομπ.:ιςω, μέλ . -άσω (κόμποι;)' O,'tt χα;Ι νίίν, καυ

χώμαι, μεγαλαυχώ, κομπόζω 11 μ8~' α;ί~. KOμnάζιε", 
"6Υονς = λέγειν μεγόλους λόγους, μεγαλαυχεΤν 11 
κομπάζω τέχ""ν= καυχώμαι διά τήν τέχνην μου. 
- llxO'/j't. γΙνομαι όντικεΙμενον καυχήσεως, φημΙ
ζομοι, θρυλείται περl έμοϋ. 
Κομηασι:ύς, δ' χωμιχη λβ~ι" τρόπον ~ιν& 6 έκ τι'\ς. 

Κοινότητος Τι τοΟ Δήμου Κ6μπΟi = κομπαστής, 
κομπορρήμων. 
ιιόμηασμα, τό (χομπάζαι)" χα;τ& τό πλβΤοτον 'ν 'tlj\ 

πλ7jθ., κομπαστικοί λόγοι, καυχησιολογΙαι. 
κομηΕω, μ'λ. -ήσω (κόμπος)' κροτώ, όντηχώ, 

παταγώ.-: 11 μ~ψρ. έκστομΙζω κομπαστικούς λόγόUς, 
Kαυxησιoλoγώ,Koμπoρρημoγώ,μ~γαληγoρώ, Kαυx~ 
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μαι.-='; -Ποιθ,lτ. 'γΙνόμαι όντικεΙμενον κομπσσμοΟ, ύπ
όρχει καύχησΙ5 πφι έμοο. 

' KOμno-λδKεώ, μ'λ. -tfaI» (,,6μπος+Αα .. έω)· μεγσλ
αυχώ, εΤμαι εΤς κοΟφος καυχησιολόγος . Έ~ cι~τoiί τό 
KOμno-λδKOδης, -ου, .η -λάκUδος, δ <"ομπο-Μ

"έω)' κομπαστής, κομπορρήμων. 
ΚΟ'ΜΠΟΙ, δ' 86ρυβος, κρότος, πάταγος, lδΙω~ δ 

έΧ -c7j, συγΧfJούσεως; δύο σωμάτων π:ιρcιγόμενoι;. ώς; Βπ! 
τΙUν -όΜντων τoiί χάπρου n ό ρυθμικός κτύπος τών 
ποδών τών όρχου μένων 11 ό κρότος μετάλλου.- U 
μτφρ. μεγάλοι λόγοι, καύχησις, κομπορρημοσύνη. 
{"6μπο,' "ομπάζω' N6μiuι.αo, «*,,6μπαδ-αο,)' Ηομ
Μω' σχοτ. ιΙτυμοΧ.]. 
KOμn6ς, δ (χομπέω)' κομπαστής. 
KOμnO-φ~Kελo-ρρήμων, ο", γεν. -0,,0,' ό Ιχων 

φακέλους πoμπωδWν λόγων καΙ μεταχειριζόμενος 
αύτούς κατό 60ύλησιν 11 σκωπτικόν έπίθετον τcϋ 
ΑΙσχύλου λόγψ των μcιxpων συνθέτων λέΙ;εων cι!JtOU. 

κομιι-ώδ"ς, e, <,,6μπος+εΙδο,)' κομπαστικός. 
κομψείa, i) ("ομψενω)' κομψότης, λεπτότης 11 

προσποίησις. 
κομψ-ευρϊιιικώς, ι!πΙρ. ("ομψό, + ElJe,nlδtι,)· 

συΥχβκ. εχ τοί! "ομψεve,π,δ,,.ώs· μέ τό κομψεύμα
τα (μέ τόν κομψόν τρόπον, jJt τήν χάριν) τοΟ Εύ
ριπΙδου. 

κομψεύω, μΗ. -αω (Νομψ6,)' κάμνω τι κομψόν, 
λεπτόν 11 όμιλώ περΙ τινος κομψώς, λεπτολογώ, σο
φίζομαι: ,,6μψευε νν" Πι" δόξα" = f:λα τώρα, λε
πτολόγεl, σοφίσ"τευε, έπl της λ. δόξα, ώς; τό λcιτ. 
ArguIari.- Π:ιθ'Ι)Τ., προσποιοϋμαl τόν κομψόν, φέ
ρομαι μέ κομψότητα καΙ χάριν, όμιλCι μέ χάριν. 

κομψο-ιιρειιήι;, έ, (κομψός+πeέπω)' ό μετό κομ
ψότητος εύπρεπής. 

κομψός, tf, ο" ("ομέω)" ό εύπρεπώς ένδεδυμέ
. νος, ό κεκαλλωπισμένος, «κομΨός», λcιτ. compfus 11 
εντευθεν, χαριτωμένος άνθρωπος (λ:ιτ. bellus homo). 
2) ίπί λέΙ;εων xcιΙ πρcιγμiτων, εύπρεπής, γλαφυρός, 
κομΨός, εύφυής, πνευματώδης, άστεΤος. Έ~ cι~τo& τό 
κομψώς, επ!ρ: μετό κομψότητας (ιiντΙθ. τψ d

πΑώ,) 11 συγκρ. "ομψο .. έeω, 'χω = εΤμαl καλλίτερα 
εΙς τήν ύγεΙαν μου. 
κονδβΙω, μiλ. -tfaQ) ("6,,αβο,)' όντηχώ, ήχώ, 

ψοφώ. Έ~ cι!JtOii τό 

~
oν~β"δ6ν, έπΙρ.· μΒΤ& "ο"άβου (δηλ. Kλαγγrις, 

κρ τ - υ, Ψόφου, άντηχήοεως). 
ναβίζω, μελ. -[aω ' ="Ο"fJ.βέω (8 βλ.). 

KO'M~ "'801, δ' κρότος, πάταγος, κλαγγή, κτύ· 
πας, ' eόΡυ60ς. 
Έτυμ. : Ηό"αβο,' κο"αβέω, "o"afltQI' συπ. τψ 

κα"άασω, "α"αχή, ήί'-κα"ος Ιβλ. λ. λ. ), ε~ ίcιπ. *qono
(άντηχώ), π~e:λ . λcι:. (ΑΠΟ «*qCnίi), canorus, cic5-
πίΑ, π:ιλ -γερμ. huon (πετεινός)' ίσω~ πp~κειτcιι περί 
όνομ(Χtοποιt:ι~ εκ το:) παρ:ιγομένου εκ τΥις; xλcιnTι. 
ijxou κο,,-, κα,,-, πρΒλ. σ:ι~σxρ. kankani (cAmpAna) , 
kvarι (=sonAre). 
ΚΟ'ΜΑΥ"'λΟΙ, δ' ό άρμός τοΟ δακτύλου, ή 

cκλεΙδωσις», χ:ιΙ έν -τ;1ji πλ7jθ., ΟΙ όρμοΙ των δακτύ
λων: αl «κλειδώσεις» ιι έ'ιτευθεν, πυγμή (κεκλεισμένη 
παλάμη), γρόνθος, «γροθ!ά», «μπουν!ά.· 

'Ε-.vμ.r κ6"ΔVAo,' κο"δνΑωμα (τυλώδες οίδημα, 
δγκος), πρβλ. Ήσυχ. c"6,,OO,' xeeaia,' darefiya
Αο,", «κο"δυΑονμε.α,· ά"0,ooiί3α," : σανσκρ. kan
dA·h (60λ6ός), kAndύka-h (σφαΤρα, μπάλλα), kan-
dύka-m (προσκέφαλον). • 
κονΙω, μ.λ. -tfam. (κ6",,)" έγεΙρω κόνιν, κονι- . 

ορτόν, «σκσνΙζω» U 6ιάζομαι, έπεΙγομαι, σπεύδω 
(πρ6λ. τό crr,μaΡ· cγΙνομαι σκόνη»)' πρΒλ. Ήσυχ. «κ6-
"e,' απeiί&ε, τeέχe,.. . 

iιoν'α, ίων. xcιί ιΙπ. KOV'", 'iι (κό",,)' κονιορτός, 
«ακόνη», νέφος κόνεως (<<σύννεφο σκόνn», δπω~ 
σηxώνετcιι ιiπό τό «ποδαβολητό»: ποδώ" ;'πέ"ερ{Jε 
κο"lη Τατατ' de'eομέ'l'η=«κάτω όπό τό πόδια των 
ή σκόνη έσηκώνετο σύννεφο».- Συχν . χ(χτξι πλ ·ηθ . 
κοτίaι, iv πaΡΙ8χτιχ"jj ιΙνν., ώ. -τ;ό λ(Χτ. ArenAe' π[
π-.ω έ" Ho"lna, - «πέφτω στό χωμα», φονεύομαι. 
~) δμμος fj Ιλύς της κοΙτης ποταμΟϋ.- • ιiν τlji 

πλτ,θ. τέφρα, ώς; -τ;ό λcι-τ;. cln.,8s.- 111 λεπτη κ6νις, 
τήν όποΙαν έπασπάλιζον έπόνω εΙς τό σώματό των 
ΟΙ παλαισταί, όφ' ot! πρώτον ήλεΙφοντο δι' . έλαΙou, 
διό νό άδράχνωνται .εύκολώτερον καΙ εύσταθέστε· 
ρον όπό τούς άντιπάλους τών. [παρ' Όμ. , χαι! r· 
παρ' ιiττ. r χιχ.τό: τ6 π~.είστoν]. . 
κονΙδτ6ς, ή, ό,,' όσβεστωμένος, «σoυ6aνTlσμέ~ 

νος», ραντισμένος δι' άσβεστοκονιάματος. 'ΕΧ -τ;οll 
κονιάω, πcιθ. πρχ. κεκο"ιαμα, (κο"/ω)' έπlχρΙω 

δι' άσ6έστου, όσ6εστώνω, «όσπρΙζω», λαιτ. deAI, 
bAre 11 τάφο, κεκο",αμέ"ο, = τάφοι όσ6εστωμένοl, 
έπικεχρlσμένοl δι' ό06έστou. 
κονΙςω' έΟψ'χλμένος; τύπο, " -τ;ο!l "ο"/ω (8 6λ.), όφ&ι· 

λ~μενo. ε ί~ ~oiι~ επΙοη. έσφcιλμίνoυ, τύπου, το!l ΗΟ
,,[ω : έκόησσα, κεκόν,αμαΊ. 

ικονl-ορτός, δ (κό",ς+ό'ettVμ,)· κόνις έγειρομέ
νη έκ ταραχης έπl τοΟ έδcφους, "νέφος κόνεως, 
ώ~ δτcιν προχωρij στ;;:ι-τ;ό;; .(x?tv. «κορν!αχτός»): κο
",ορ .. Ο, νΑ", "εκαυμέ"",=νέφος άπό τήν τέφρα ν 
καέντων ξύλων_- 11 μ-τ;φρ. άKά~αρτoς δνθρωπος. 
κόνιος, α, ο" (κό",,)" κονιορτώδης U έγεΙρων 

κονιορτόν. 

ΚΟ'ΜΓΙ, "0" ιiττ. -eQI" 'ιι' δο-τ;. "6,,, ιiντ! "6,,,ϊ 
=κο,,[α (3 βλ. ) .- U κόνις άπό τέφρον, τέφρα, «στά
χτη».- οι ή λεπτή κόνις, μέ τήν όποΙαν έπασπό· 
λιζον τό σώματά των ΟΙ παλαισταl με-τ;ά. ττ,ν επiλει
ψιν δι' Η .. αιΙ?υ· πρ6λ . "ο"ΙαlΙμτφρ. έπl κόπου 11 μόχθου. 
Έτυμ.: .ιό",,' ιipx. oij/J. σιγμ. θ. κο",σ- (πρβλ. 

δμΤιΡ. κονΙσ-σαΙο" πcιθ. πρχ. κε-κ6",σ-τα" δμ7jΡ. 
Ηο,,[η <*κο",σα): λcιτ. cinis, γιν. cineris «*cinis-is) 
(*cenis, έκ ρ. qen-, t7j ; δπoΙcι. έχτε-τ;. τύπου, έχομεν 
έν τψ ' σ:ινσχ;:. . kiknAsa-h (χονδρή δμμος) (*qn-es
.η *qn'As- Βλ. εΥ λ .. κνέωeo" '0,,>, Ιλλ. Ν"η" 
(*qnce·). Έντευθεν πcιρClίyωγcι. HO"tQ) «*Ho"'o-JQI), 
Ho",oe"o, (κ6",.+ό'e"vμ,) • 
κονΙ-σαλοςΊ δ (κ6",.-+αάΑο,)· νέφος κονιορτοϋ. 
Kovfu, μεί. . ·ίσω· ιi6p. cι' έκό"ϊσα.- Πcιθητ., ΠΡΧ. 

κεκ6"ιμά,· επ. γ' έν . δπιρσ. κeκό"ι:το (κ6",,)' κα
λύπτω διό κόνεως, γεμΙζω τι μέ κονιορτόν, «σκο, 
νΙζω» τι.-Παθητ . , κεκο"ιμέ"ο,-=πλήρης κονιορτοϋ, 
κονιορτ06ριθής, τ. l. ό έν μεγίστl] 6ίζ] διατελών 11 
οΙίςω εν τφ μέσψ, "ό"Ιαα, Aaβόw=«61άσου νό ηά
ρl]ς», «κάμε γρήγορα καΙ πόρε». 2) πασπαλΙζω 
μέ κόνιν, καλύπτω μέ κόνιν, κατασκονΙ(ω U έπι
πάσσω, διασκορπΙζω.- 11 ιiμτlS. τρέχω έντός κονl
ορτ06ριθοΟς πεδιάδος, σπεύ~ω. 
κοννέω, συν-ιιρ . "ο""ώ=Υ'Υ"ώα"ω. 
Έ-.vμ.: πρβλ. Ήσυχ. «κοννεϊ,,' αυν,έ"α" έπΙατα

a{Ja, •• Ίπ6 τι"νων θεωρείτι:ιι ώ. έπέκτc:ισι~ τοίί κοέω 
(βλ. λ.) ίΧ ~ . xoF-' "ο""έω (*xop."j.QI·_ocHot Μν δέ
χoντcιι του το, ιiλλά. ιiνάγoυσι ti)'1 λ .. εί~ ρ. *kδ- (=ήκο
νημένος, όξύνους), πρ6λ. Ήσυχ. «έκομε,,' fισ{Jόμe
/J.σ.» κcι! οUδ. μτχ. «κ6,," εΙδό.,., πρβλ. ώσ. κώνο" 
λcιτ. C5S, cAtuS=ac:ιvoxp. ~ίΙά·h (αίχμηρός), !ρλ. cAth 
(σoφό~). 

ΚΟ'ΜΜΟΙ, δ' γένεlον. 2> Ίl6""0,, ώ~ τό Χύρ. 
δνoμcι ιiσy,μoυ τινό. προσιΟπου' K6""ov ψijφoι; πc:ιpoιμ. 
ως; τι τ& ιiviΙ;ιον λόγου. 
κοντός, -oiί, δ' τό κοντάρι, κονταρόξυλον, χυρ. 

μετ ' άγκΙστρου . δl' ου ηλαυνον τός λέμ60υς, λcι-τ;. 
contus. 2) τό ξιίλον τοϋ δόρατος.- [εχ τή~ oιu
τijς ρ . έζ Υί. τό κε" .. έω (8 βλ.), πρβλ. xc:ιί κ"ώdω", 
λιθ. kA,sfi (δ6κνω)]. 
κοντο-φόΡος, ο" ("ο" .. Ο.-+-φέeω)· ό φέρων κον

τόν 'ή δόρυ 11 ό έκσφενδονίζων τό όκόντιον, όκον
τιστής. 
KO'M~YZA, συγκβχ. "ννζα, . η., ' ~. χοιν. cόκονυ· 

ζΙα) , ιάγριοθΡύμπη', «ψυλλο6όταvο», λcιτ. pUlicariA. 
Κ01lάζω, με).. -άαω' ιiόρ. cι' έκ6πασα (κ6πο,)' 

κοπιάζω, άποκάμvω κουράζομαι 11 γεν. καταπΙπτω, 
όλιγοστεύω, ήσυχάζω . 
κόιιανον, τ~ (κόπ .. ω)· έργαλεΤον πρός κοπάνl

σμα, «κοπανιστήι::ι» , κόπανος ιι «γόυδόχερο» Ο ili:J. 
2) = κοπΙ" πέλεκυς μαγειρεΙου. . 

κοιιεϊν, ιiπpφ. ιiop. β' -τ;οίί "όπ-.ω· Honet" μτχ. 
Πcιθ . ΊΧορ. 'βΌ ' . 
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~~.~~)" ~ και ~ .. ntς,:.... .' ('-""' .. cκonl&ι. tρycW;Tov 
~unΤΙKI\ς. . ' . . .. . . . . ""'Ο fι ("~"")' ιn(ιnoς, κτ(ιnημα Ι KOΤQΚφμα
τισμός .. ~ 'τι:μόXιa, άφογή. 
. ιι~. μa).. -4σο .. ci6p. ..' bomI .. ' ΚfI~ _.
.. nlb. (,.1.,)' έργόζό~!αι σκληρό, KOuρOςOμ.αι, 
εtμφ κοφαομένoc; ιι _οπιΙΙω 'πι} ιι,.Ηιι::;::: Ιξαν
τλοόιισι, tc0Uρ6ζ()μαι, {,πό των όγι:i:>CJν πρσΥμότων. 

ιι6ιιιι;, -.., 6 <~.)' φλύαρος, ψείιστης, &Ι' 
μολ6χος. . 
'Βημ.ι .1,",/ .ρε>... 'Bασ~. cιconlte.a" φήδιι

.ttσι., _ρε)" ~"",,,4~. ",,..-.οιΑω (KατσκτCι 
την εδνοιαν . τοΟ δήμou), -Irιμιrιc6ιrιιμa. Irι"..-' 
_Ι.' πι.iντ .. τ .. ιιτ .. . π τ~, ~Ι~. το& _1_, 
Κο. 41of. fι <_I.πιcιι)' cμπαλτδς~ ΜΑVΕιρdou, 

πέλεκυς, 
κ611ος, __ ο δ (_Nmit)' KτUnημα, Kronoς,- Ι μό. 

χθος, ταλσιπωρ/σ, κσκοπόθειο II κόπωσις, Ιξόντ λη
ΟΙς, ιcόjJOΤος . . 'Ι:; OΙ~!:i6 τό 
κοιι6ω, μjλ. -Φσω' ένοχλΘ, Kouρόζω, τινό.

Ποιθητ.-_οπιΙΙω, KouρόζOμ01. 
ιι6ιιιια, τ6' γρόμμα τi'ις όρxαlας έλλην, όλφaδή

rou, τό διtOΤoν &'ν αριιληφ8τι ιΙ; τό μφ. ciBηyoιtx6Y 
ιAφιiδτιτoν (&,6τι ΑντΙ .. 06 Ν6_ ίΧ~TjαιμοποιijθTj τ6 
__ ), ,ό α6μδολ6ν τ~υ fιτo 'Q, πρδλ. __ ~lq, 
Ή i:ιxιx~ τοο Nα~fιτo μι .. οιeύ τ06 n xaιΙ τοΟ ,-. ώ, 
,6 λ .. ,., δφΤTjρijθTj a. ., ciριθTjτιχ6ν 9-90 (μιτaeύ 
'08 .. - θΟ xaιΙ τοΟ . , - 1001' πρδ).. 'δρ. kδρh ( .... ~τ6ν 
τ' ιcNu.), fι ).. 'πoμjνως: ιΙνοιι δΙΙνιιον 'χ τ~, Φοι· 
Y.LxLxfj" τ6 .. δτό τρΙΙμμa ιΙΙρΙσΧΙΤ"ι'ν 4ρχΙ ~ 1. 
Κ6,ι""" <94fatl't9o,). 

KoιnιΙYIcις, __ , δ ('νν. τ~)' Τnnος ~ν c:ις 
δισκριτικόν σημεΤον όναΥνωρ/σώς TOU tYKEKCJU
μένον εΙς τι σημεΤον τοΟ σώματός TOU τό Υρόμμα 
_Nu. (9)' 'πρδλ, .. μφ6,.,. 
K_~Y"Y.'" μ')" ·ιt_ω· φέρω κόπροψ 'χ ,o6 
ιιoιιρ-lyωy6;, ... <_I#(Ιοr-h!7Φ)' = _O#(l~ 

(β),. λ.). 
κ6σράΟς, a, _ (ιc6.,.,)' πλήρης κόπρου, δρω

μερός, δυσώδης 
κοιι,(σ, "ι (x6πeo,)' σωρός κόπρου, «κοπριόa. 
aoιιρlς .. , μ8).. -Ι_ω, 'π. ·Ισο_ω (;c6oΠeo,)' λιπα/νω 

διό κόπρου, ικοπρ/ζω.ι, f' χοιΙ yl)y AiyatOΙL. 
ιιοσρο-16Υος, οΙ' (_6~o, + Uyω)' ό σuνόyων 

Kόπpo~ ι~oι 6ρωμε~ός &νθρωπος. 
κΟ"πιιοι, "ι' κόπρ<:'ς ζ4ι<>u, όnoπότημα, περιτ

τώματα 6ν8ρώπων καΙ κτηνQν Ι ρύπ.ος, 6κα8αρο/α. 
- • σωρός κόπρου, στaΟλος κτηνQν. 

ιιOllρο "'Ρ.", μιλ. -ιt!7ω' μεταφέρω κόπρον Ι κα
λίιπτω μέ κόπρον Τ, όκα8αΡο/αν. 'gx .. 01) 

ao_;0..6poς, .1' (x6~eor+~ec»)' ό φέρων, με
τc:ιφέρων, κόπρον II _6ρι .. ο; Νοπιοφ6ιο,-κόφινος 
πλήρης Kόπρov. tι κόφινος δι' ώ μεταφέρετOl 
κόπρος. 
ιι_,..., ..... 6 (N~)' τόπος ιιρός όποπό

τησιν, όπόπατος, κοπροΟΟχετον. 
K6ιιτoισa, δ.ρ, ιίντΙ ιc6π~oν... ~τx· 'Ρ.).. ,o6 

,,61ΠCD. .. 
1J.0ιιτ6ς. ιf, i" (_~ω)' κεκομμένος εις μιφό 

τεμόχlO, κonανισμένος, ΚQνιοποιημένος. 
_ΟΏΙΩ, μίλ. x6tpt»' ιiόρ. οι' Ιιcoψc' πρχ. ..... 

.. ' 'π. μι,;χ, .. xoπΦs.- Ποιθτι"" ιi6ρ. δ' bdπιι'" 
πρχ. xι.oμμaι· πλήπω, KτυπCι, κόπτω. 2) διό KTU
πημότων τόν έξαπλώνω' χαμαΙ, κατακόπτω, φονεύω. 
3) KΤVπCιδιόπελtKεως, όποκόπτω II &ΙΠ"" x6.πnι 
-κατσκόπΤω, κατακομμαΤ!όζω KOΡ-μOUς δtνδρων, 
δενδρο:rομCι 11 'ν,;ιΙΙθcν ιiΠoλ. x6~ω πj.. xc»eal' - έ
ρημώνω τι'lν χώραν δεν'δρoτoμCιν ώτήν, λεηλαΤΘ, 
ιcoταστρtφω I1 weιιΩW .. χομι"WJf = ατερούμενος 
φρενΘν (αυνcίlν. τφ "ον ΒCβωμμbo,)' ... ) oφuρη
λατΘ Ι Μ., ιc:6nτω νόμισμα, λ .. τ. ρercutere nυmιιιoι. 
- μ'αον, δόλλω ' καΙ μοΟ κ6πτουν νομΙσματα. δ) 
ιι4ιaω ιtιι tH,tι_Kpo(ιω τ'ιν eύραν, λ .. " ρulι&,.. 
~ ιcόιπω ι:ις μιιφό ΤΕμόχιά, cλμινιςω .. . ~ 

~_ ίyδlou. 7) 'πΙ ις",1",ΙΙν, KT\IΠC) δι6 ~ Ρ!!ιμ. 
φΣUς.διατpυ~ l'πΙ (_πο", οε(ω . ~'. 6ρμf\ς, "νόο
oc.ι, τpaντόζω (4 f-f ,,~ι ~c)" ιι.".μ.ήtι> Ι Ν, 

,Kaτακ0uρ6ζω, κςιτσπονρ, Kατaζαλ/ζω. ΘCKc.Jφα/νω, 
τινό.- Ι. μ800ν, _1_,ι.ιιιι-κτ\.ιπι;) tμα.ιτόν, τύπτω 
τό σ~ fι την κεφαλήν μου όπό 8λΤψιν (ώ; τό 
λαιτ. plang.,e) Ι ώα. N63f~oμal ΥΙ.". (λοιτ . planger • 
allquem>-8ρηνQ διό τινα. . '. 

Έ'ΠΙμ., ,,6~' _6.πο,· _ondttIII' χοπιάω' xom;' 
NoπΙ~' Non:ev,'_,,6n_I'0l" "0_'' X6oΠIi' xάμμa (ΙSλ. 
).. λ.): λοι,;. (Δρά o.n. χάπω .. yλcίlα.) , (Δρυι, capu
lare,_ Άλδ. k~ (λαξtύω λ/80ν) «*kap-, Ιαιις. 
*qopo)i ποιλ-ΥιΡμ · hepρa (μ6χαιΡα έν σxήμa:rι δρε
πόνου), παιλ·aλοιιι. 'kop~ti (κοιλαΙνω, 6a8ύνω>, kopyfo 
(ξυλοπέδιλον), .kopije (λόγχη, δ60υ), λι8. kap6ti, 
λι,;τ. kap6t (κατατέμνω δι6 πελέκεωςl, kll.pans (μό
χαιΡα κρεοπώλου), ouyy . .. φ αχ6π.10' (μιτ" ιi~XlχOϊ) 
_.), ΠFδλ. ποιλ-ολοιu. skopiti (εύνouχΙζω), λ18. skciptas 
(κυρτή μ6χαιρα)' δλ. ίν λ. σoxImιel,ol'. τα: ίΧ ρ. qeρ
δ'ν πρ'πιι νόι θιωρι»ντCΙΙ ei~oι πρό, τόι ix ρ. sqeρ-, 
sqop- δι6τι .. όι πρω .. 6yoνcι ixatvcz iΡΥοιλιtοι ίΧΡΤισιμο
ποιοσντο ί; Ταου διόι xonijY, «n6eaOL\l χαιΙ ivόi- u;ιν. 
κορΙκίνος, δ (_Ιιιιξ)' μικρός κόραξ, νεοσσός 

κόραξ. 

_Ο·Ρ.Ζ, ·Lo" δ' δ,τι xcιΙ ν6ν, δ κόΡοξ fι χι.ιιΙ " 
κορώνη Ι ποιροιμΙι.ιι: Mv"IH x6ellx." έπl όνηκούοτου 
πρόvματος Ι 'e,. ι, κά,_χ_, fι &πλω; Ι, χ6,."Iι, 
-ιστόν κόρακα.ι Τι ιπήγαινε νό φουρκιοθι:\ς.ι· (λαιτ. 
cp&sce corvo$ll fι .abi Ιη maI4m rem»), ιπήvαινε 
κατ6 δισ66λου.ι, «δϊ στό δ1680λο.ι, cγκρεμοτσα
κ/σου όπ' έμπρός μου.ι U βάU' ι, χ6eιιχcι,=cστήν 
δΡγ'ι τοΟ ΘεοΟ !.ι.- Ι πόν τό 6vκισΤΡοει5tς ώς τό 
ρόμφος τΟΟ κόρακος, ώ,: 1) μηχό'νημα δι' cδ 
σuνηρπόζoντo (ιέγατζώνοντοι) τ6 πλοΤα κοτ6 τός 
ναυμαχ/ας. 2) όγΚΙΟΤΡοειδές Ρόπτρον η λύκος 
8Uρας, ώιϊ τό ΝΟ,...,. 3) 6aoσνιoτήpιoν όρ
Υα,!ον. 

"Βημ.ι σοττ. τφ _o,ΆWΙΙ, _,·ωιιI5' No,·owi~ (8 
δλ,)' dIσ • • ttIII, χ,όJtω, IiΥΥλ. croak' λαιτ. (υΓ-νυι. 
(or·wι, cor·nlr σλcιu. kruk, πι.ιιλ·norr. hr&·fu, ιiπλ· 
ας. hroe·fu, ποιλ-Υι:;μ. hru-oh, hr&-b&n (κ6ροξ). 
Πoι~ΙΙτ.: -,σ.ΤΗf. "ο,.χ/σοΝΟ,· χοιάΧιο". ιiττ. 
._eaχιrω. 

ιιοΡ6σιον,. τ6. δποχορ. 'tOU Ν6,,,, μικρό κόρη, παρ
θtνoς, ικορ τσι~. · 
ιι6Pσuνα, -Ij' βοιρδαιριαμ6" ciytt Ν6,,,. 
ιιopδiν, δ, Ιxλιτo~1 t~poιtxij λί;ι" δωρσν προσ

φερόμενον εις τόν 8εόν, όφιέρωμα. 2) τό 8η
oσuρoφυλόκιoν τοΟ νaoO (ίν τ~ ίννοΙ/J .. atut"{j λΑΥΙ' 
τοι, χυ;ι. δ χοιβ_W1.i)' 
Koρδδιdς .. , μί),. -Ι.. <ιc4flιιf)' χορεύω τόν 

κόρδακα. . 
KopδiKιaμ6ς, δ' ό χορός τοΟ κόρδακος,' όιcό-

λαατος χoοός. . 
_Ο·ΡΑ.:!. -i"oi, δ' ~σεμνoς χορός τf!ς όρχαl

ας Kωμ~δΙας 11 x6~δσxιι lJ.χV_ι=νό ούρω τόν χα
Ρόν, ν6 χοΡεύσω τόν κόΡδοκα (φαιΙνετιΖΙ ο,;ι ωνoμι.i
σθη οΙΙτOll ιiπό .. ck. χαι,;' .. ~τ6ν τιλουμίν .. ; xtyijOIL" τ., 
inPIIτIt, χοιΙ ιiσΙμνοtl,). 
ΈΡιμ •. : πρδλ. 'Haux. _xolιJV1,,' xoev..,' ,6πa-

10"., N~δrι ( - κλQνος οειόμενος εί~ τό δφον 
κλόΟΟυ), xeoιlιιl_ (βλ. λ.), xecιdCl1d~ (βλ. λ. ), σαινσχρ 

kUrd&fi «·qfd·) - χοριύω, πηδGJ, λοιτ. cardo «*qfcf. 
en)' Ιοιlt . *sqeriί~- (ταλαντεύω)' βλ. σοχ_leω, σοχ"τά .. 
_ΟΡΑ r ΑΗ, -Ij' κορύνη, ρόπαλον, ρ6βδος D _α. 

οΙδημσ, δγκωμα, cb, ,;6 "1" • .:..... 11 κ6λυμμα τiΊς κε
φσλi'ις, κεφαλόδεσμος Ι Ιντιil8ιν, 'TH8κo,ΔV1"ι".., 
-περιτετυλιγμένος. 
ΈΡιμ. , _lιJV1"-ή1,, εΙνοιι w;,ΙOΙy. τι.ιι~ .. ό w:ρ6,,, 

_ρ' Ήσυχ. _xo,ιJV1,,' _Ρ".". ι4mι;.o .... , δαρ 
ιΙν .. ι αυπ. τ1Ι δμ. μτχ. ιφιcJάωιι (β).. x6elιιf)' πρδ).. 
_ο,Iv[1a]βa1.1c»cJι, ιΑ'- - tδoφoς lσοπεδωμένον 
διό κσπόνοu.-ΚΌeιJV1" 'χοιλιtτο xaιΙ ιΙδ6, τι xoμcίl
~, δ xaιΙ CNf#!!)βV;'οΡ ιλλ., λr(6μινo, (ϊe ~,ατιμ. 
'OXTjμa'doθTj xaιΙ iι 1ΙΑΙΙμ.).. ""0,ΔV1","", (μ. 
6νtη.). 881Τ. " ....... -',,", ..... ".,.,. 



.•• ,.ιι '-,ιί •. 
..uρicI, r b. ... μW.. ,oII .. (lIιιyv/U. 

. • οριΥΥ .... ιια.-,..ιιι. k~ .o~fJo· . Ι6ρ • • '1 •• f ,"0., . 'π. ,.6 ... .,..-ιι'αον; i!6p. ιι' hιo,..ίi/#l ... ίπ.. 
Ιχο,ιrιιοt!μ". _ι -.ιΗιιι..., •• -Πι:ι;θηt." .1i6ρ. α: Ι_ο 
' •• /kι'" '~~x. ..-6e--μo.; ίων. xιrκ6l!71μιι.ι· ιbα.μ~. 
ίνaΡΥ. ~~x. μ&Uι ~ιι8 • . οημ. ιιaxoρ"ώ" -ko, '(κ6ρο,)' 
ΙιcανoπoιQ, ιmερχόρτόζι.ι, πληρώ τΙ τιvoς (600 τι, 
πρδΥμα).- ltιι8. Xol! μΙα. χ06τ6ζομαι, _χορταΙνι.ι», 
μt τι, εΤμαι πλήρης 6πό τι: φ1I16na&oc χορ.σσσιι.. 
=νό χορτόσr.1 _πόλεμο». . 
ΈΡμ., "ορ •• ",μ. νιιοαχημΙ:Ι;'1:ιαμ6, 6φaιλ6μ.νo, .τ, 

ιiνιιλoyΙιιν π;:.ί., τό dμφ.· ... .,vμ.. ιίνι:ι;λΟΥΙι:ι;ν προΧλη-
8atαιιν ιίπ6 '1:Ytv δμοιότητοι. '1:φν tιIxw~: ήμφΙ-aοιι, -_
_μα. , Ικ6ριroιι, χaκόe.ιιμα.' ποιητ. XO~OXfJo' .6-
10;' nfοιιχοeι), (15).. λ. λ ). ΑΙ,,-κορ_ί, ι . λι8. szertl 
(τρtφώ), ΡΑΙΖΑΓ&Ι (τροφή)' έ; !ι:ι;π. ρ. -1ter- (ούξό
νω' τρέφι.ι),πρδλ. !ι:ι;π. ·011- (ούξόνι.ι· τρέφι.ι) '1:06 

ιU.lιιΙ"ω. 
.OΡCσaiστo, r' πλη8. 1:6χ'1:. μια. ι10Ρ. ιι.' '1:0δ ,.0- . 

el""vμι. 
.ΟΡcσ8c'ς, μτχ. πιι8. ι10Ρ. ιι' '1:00 xoρ.~μ •• 
ιιορCσσατο, ΥΊν. 'π. μ':r .. liοΡ. ιι' '1:06 κoρ.~μ •• 
ιι6ΡCUΜα, τ6' ιιαρ8ενΙα. 'I<;~ τοΟ 
ιιορcύομσι, μΕλ. κoριrvθήιιoμα.·. πιι8ητ. (x6e,,)' 

πcιp8ενεύoμαι, εΙμαι πσρθένος, φ8όνι.ι εΙς την 
παρ8ενικήν ήλικΙον, διέρχομαι τήν παρ8ενικήν ή
λικΙαν n ΧΙΙ'1:' ~λλo!);, όπανδ,Jέύομοι.- 11 ώ, τ6 1 •• -
κορ"ίιομιι.ι, χόνι.ι τήν ποι:;:θενΙον. 
ΚΟΡΕΏ, μέλ , -ήοω' σαρώνι.ι, σκουπΙζι.ι, ιc080-

ρΙζι.ι U 6ouρτσΙζι.ι U κορ.ί" τή., Έ.H.άΔCΙ = σ~νειν 
τήν Έλλόδσ, κ08ιστάν αύτήν έρημον κατοΙκι.ιν. [έΧ 
τού x6l0,=Dόpw8pov (cHάUv,,-r:eo,," χιιτli Ήαύχ.)· 
πpΙSλ. ζιι·Χ6ρο, (6λ. λ.), "ιrω-x6,oi. .,ιιο-,,6,0, 
(δλ. λ. λ.)]. 

ιιορί: ω, ίπ. μΙλ. i?a "ορΙ"""μ •• 
ιι6ριι ("), !ων. ιιούριι, ~ω;;. ιιώρσ, 11' 8ηλ. τοlJ κ6-

ρo~, xoνρo~' παρθένος, κορόσιον. νεάνις, λιιτ. pu. 
elIA ιι ίνΙοτι έπl νεΟ,l,όμου ,l,υναι~ός, νυμφη (λα.τ. 
ΡuelΙι., "ymphA) 11 νεαρό σύζυ,l,α;, παλλακΙς. 2) 
;tρο~tιgeμίνYj~ ΥιΝ . κ!)ρ. δνάμι&το;;=θυ'{ότηρ, ώ; ΝVμ· 
φα. χονρσ. Διό, = αl Νύμφοι, ΟΙ 8υΥατέΡες τού 
Δι6ς.- 11 «κούκλα», πλΟΥΥων, λα.τ. pupA. 2) ή 
κόρη τοο όφθαλμΟύ (λα.τ. ΡUΡΙ., ρυρίllΑ, ΡUpυIA), 
δν/)Ι~Iι~θ.tαQt ο&τιυ ίκ των μικρων ιίxcίνων τω·; οχημα· 

@i;ffιιμί.,ων.νΤό,α.UΤij"-11 μακρό xecel~ (μανΙκι) 
έιι;τ ινομένη πέραν της χειρός καΙ καλύπτουσα αύ

ν. [πιι:ρi τ(; κ6ρ,,=πλα,l,'Ι'ω.ν (κούκλα) έκ κηρού 'ij 
Υίιψου ;;:ρΙλ. κοeο·:ιrlάθο,· ~ι' ίτυμολ. ΙSλ. x6eo, Β). 
ΚΟ'ΡΗ (Β), ίων. ΚΟΥ'ΡΗ, 'iJ' τό όνομα ύπό τδ ό

ποΤον έλατρεύετο έν τι:! Άττικι:! ή Περσεφόνη. e1jλ. 
«ή θυ'Ι'ότηρ» (ίνν. τ". Δήμ"ερo~) 11 διό χα! α!)χνli 
μνημονιύονtιιι δ~oO: -r:6 Jf"eel κ., -r:6 1roVen. 

ιι6Ρ,,8ΡΟΥ, τό (_,.fJo)' σόρι.ι8ρσν, «σκούπα» (ΙSλ. 
x6ρo~ Δ). 
.6ριιμα, τ6 (xoeifJO)' τό σκούπισμα, κα!')όρισμο. 

2) τό κoρoίιμe.,o", ~ηλ. «τό σκουπΙδι», κόθαρμο.
Ι σόΡι.ιθρσν,· _σκούπο». . 
ιιορ8Ονω=χορΗω (& ΙSλ.~ 
• 6ρδίίς, -~~, 'ij (x6ev,)' κιι! ιι6ρ8ις- σι.ιρός Ι ο· 

ψωμα U θημονιό σΙτου. στοχύι.ιν ij χόρτου. 
ΈΕVμ.ι ltρlSλ. Ήα!)χ. cx6e<l)',' ιιωρ6,,.· δλ. Z6f!" 

"~.- ~ x6ef)v,' κoρ(Jr{wιιι·xoρ{JoVoμα. (δλ. λ.)' ί; 
!ιιπ. ρ. ker- (αύξόνι.ι) δλ. κ6ρο, Β' αιινακρ. ς;6rdhΑh 

(οτΡότευμα, (!ιιlt . . -kercι,os), Υοτ9. hAIrd& (!ιιlt. -k'er: 
dhii), πα.λ·Υaρμ. ΜΓΙΑ (στΡότευμα). 
ιιορ8ύω ij -ύνω (,,6elJ.v,)· ύψώνι.ι, σηκωνω, έ

'{ε/Ρι.ι U δεικνύι.ι τό λοφΙον.- Πιι8ητ., κν ... xoeH
ιr&'CΙ.-τό kΟμο 6ΥΚοΟτOl, έΥεΙρεται, αΤΡεΤΟΙ εις δ
ψος, μετει.ιρ/ζεται. 
ΚΟΡΙ' ΑΜΜΟΜ, ,;6' τ6 φυτόν καΙ ό oπόpoc;.- • 

vuναικεΤόν τι κόσμημα. 
.oρfδΙOY, 1:6, 6ποχορ. τοδ H6eιr-NOΙΙCΙO'otI'. 
.ορΙςομ8, μ'λ. -Ιοομαι (x6e", N6e'0,,), 4π08.· 

Ωωπεύω, -κανακεW .. , περιπαιΟΟμαι, κολακεύω, CK~ 
λΟΠ16νι.ι», -χαϊδεύι.ι». . 

lΙ[ορΙν8ιιΝ;, _ •. otI', ... Koριν8ιcιιι,,- •• , .... Ι 

hιλ.Koριylι6ς, ..a.,. ~ ... ~~ ..... 
ιt6ρΠδoς, fI' fι πόλις «αι, ,, πφοχ ... · τfιι; K~ 

'eσu, xιιt& ~., ΙρχClιδτ,lΤΙΙ ->'O~ ...... Ι αφ. 
ΙCOeI1te6<1). - ~ ΚoρΙν~ 
.iριoν, ώ, ηοχορ. 1:08 -π' μικρό ΙCoρaαfl;. 

ιcoρόσισν. 
ΚΟ-ΡΙΙ, -ι ... ιiπ • ..." .•• 6 .. κφιός.· πλη8 • • 1 

.,6e •• ,. [δι' ίτ!)μcιλ. ~λ.. ιιt!e. n 1:06 .,6,'i υριiyoν~ 
τιιι τΙ: _ρΙ.'rtιO'" _'1.""0" χιιΙ · χιιτ·ιίνομ. _oU-
."cJeo'" χ6"0"]. . . 
.oρf •• ιoν, τ6, 6πιι1COΡ. '1:00 x6e", 
.6ριιορος χιι! ιι6ρΖοΡΟ'. δ'εύτελές όyριoλόXCΙ

.νον, αύνηθa, 'ν Πιλοποvνijαφ, ~oϋ .{δο., ~&ν xιιuxιI
λlδ?ιι~Φν. [IiΙSaΙS. 'τ!)μολ.], . 

.oριιoρiYiι, 1ι' τό . CΥΟυΡvούρισμα» των KενG)ν 
έντέΡι.ιν 11 ηδς όπ6κωφος !')ι!ιρυ80ς, 6ofι, Ψόφος. [~ 
λ •• Ινιιι πιποι"νη ίΧ τoίi 'i'Iί(~!) (dνομΙΙΤΟltοιtιι eηλ., 
πρδλ. βο,βο,."", .vtω, -VΥμ6~)' ώα. χοeκοev,μ6~' 
l.σ_,χορllΡιιι (κόμνι.ι τι νό κροτήQr.1, ποτονήσω' 
τiι . λιιt. corcuι ιΙνιιι μΤΥν. α!)Υχιχομ. -;ύπο, ,Χ τοΟ 'λ-
AYjVLxQO αχημιιτια9ιΙ,], .' 

ιιορμ6ς, δ ("ιrΙρω)' ό κορμός δένδρου μετό τι'\ν 
6ποκοπήν 'τών κλόδι.ιν. [et' ίτ!)μολ. βλ. ΚΙΙΡfJo]. 
ΚΟ'ΡΟΙ (Α), -ov. δ (χοeέ1'1'Vμ.)' πλησμονή, χορ

τοσμός, «χορτοοιό», λιιτ. 5AllelAs Ι x6eo" 'χω ~ι' 
"O~~έxι.ι όΡκετά Τι πορό πολύ έκ τινος πρό. ματος 
II'ν 1\ΙΙX~ Ινν., όδηφο,l,ΙΟ U ίντιiίθιν : • οίι8όδεια, 
προπέτεια, πcιpaφoρόll:ιrρo, χ6ρο,,=προπετώς, αύδ
αδώς. [δι' 'τυμολ. βλ. χοeέ1'1'Vμ.]. 
.6ρος (Β), -ο., δ, !ων, ιιούρος, &ιι'ρ. ιιίίρος (Μά

,ω)' παιδ/ον, παΤς, έφηΒος, νεαν/σκος. 2) μιτά. 
Υιν. χ!)ρ. δν6μ.=υI6ς. Πρδλ. "όl!7l,- U μτΥν. Βλοστός, 
κλώνος, παραφuός, 
Έnιμ. : ιι6ρο" .oν,o~, UιIeO" ιiη:. N6e" (βλ. λ.), 

δμ., (ων. -";l!7I, θιααιιλ . , Λιαδ. x6,a. δωρ. ιιΦρi 
(·,,~e-fOi. x6e-Fii. πρδλ. Ήσ!)χ. cχ6,ιψ' " .. "Ιιι.,ο,_, 
" (αιπ .• tι:βΓ- (ούξόνι.ι) 'ν τφ ποιητ. ".,.., (·ιιi,
ωιι. ιΙτιι ιiρμ. $er (κοταΥι.ινή). sereιn (νεννώ, πορό
Υι.ι), serlm (προέρχομοι, κατόΥομοι), ).οιτ. cr.o 
«·crejo ί; δνόμ. "creJ[ (αCιξηoις), (Γeιco, ρ.. σΙ 
'ν λ. x6eeVi' π~δλ. Ι'Η χιι! "OVe,,~8i. . 
.6ρος (r), δ' τό ΙΙSρ. (ΟΓ (1ι Ιλλ. δηλ. ).te,,· .1'4\ 

δΖν.ιον ia αημιτ. Υλώααη.)· μέτραν ξηρών nρoiόν
των, ΠεΡιλαμ6όνον δέκα όττ. μεδΙμνouς .. 

ιι6ρος (Δ), δ' τό σ6ρι.ι8ρον. [δι' iτuμολ. 'λ. ...-. 
te οδ χιι! πιιριiyιrτιιι]. 

.6ρσιι, 'ij, νιώτ. ιiττ. .6ρριι, δ.ρ. ιc4ιιιta (ιιιJ.,σ)' 
τό πορό τό μέτι.ιπον κεΙμενον πλ6Υιον μέρος τοΟ 
ΚΡσνΙου, οΙ κρ6τ αφοl : I:ιrΙ x6q,,,~ :ιrσεΙΙιιιιfJO = ΚΤυ
πω εΙς τόν κρ6τοφον.- • τό μαλλ!ό τών ιφοτό
φι.ιν, τό πλόνιa τt\ς κόμης. 

"Brν".. , .6,0" (ιιι.χ. ·kfsi ι oιι..,01Cρ. ς;rrι6-ιn (κε
φολ,,> (11111: •• krιδ-ιn. πρΙSλ. ιιt!eίίιιo., «.krr-ΑS-no-ιη), 
.Ιτιι πιιλ-norr, hl.,se ικορυφή της κεφαλης), πιιλ
Υιρμ. hIml (έΥκέφολος), λιιτ. (βΓebruιn (βλ. xd iν 
).. κ.,σ,). Βλ. χιι! "άecι. 
KoρuιάYTcιoς, .0 ο" (ICoιιiιflσi)' ό όνήκι.ιν εις 

τoUς ΚοΡύ60ντος • 
KoρiΙσντιάω, μ'λ. -40fJO (1roe'/lσ,)' τελώ τός 

τελετός τών K0ρu66ντι.ιν Ι άνοτινόσσομαι δΙκην 
Κορύ6οντος. . 
Koρiδσyτfςω, μιλ . ..ιΟfJo, ιίττ. -rιI (ΙCορι'ιβιι,)' 

έξαΥνιςι.ι διό Koρu6oντΙKών τελετών. 
Koρuδσyτ-ώδιις, ~ (Koρίι{Jσ~ + .lloi)' δμοια; 

ιφός Κ0Ρύ6ovτας, έξαλλα;, μανιακός. 
Koρlδδς, --"Of. 6' lερειJς της ΚυΒέλης tν 

ΦpυyIQ. . . 
ιι~ -a11Iς, -cιllός =- H6evcSo, (3 βλ.). 
.6ρiδoς, δ, χιιΙ .oρiUς, 'ij' ό κοριιδαλλ6ς, πτη

νόν έχον έπΙ τi"jς κορυφης λοφΙον πτερών, 1\οιν. 
cτσouτoouλ!όνoς», Άιι'1:. AIAUdA CΓίΙIΑΙΑ. 

. Έnιμ. , οllπ. Τ. Χ_,.Ο, (Ι) βλ: (·xιr,.Fo~, δΠ8Ρ 
_τaριιΙ'1:ΙΙ' ~ρoσφύμ. -Ι-' ·π~δλ. λιιτ. (βΓνοι, 9αlι. 
c&rw (tλσφoς)' βιιοuι'ij Οηλ. χιιΙ τoιi~o.. αημ. 8[νιιι -iί 
".0 KE+ασφ6ρoc;. . 
.. Uριιςσ. .... • < ...... ~νc>' Kσraρρoia τIk 



ο Ι" •• ρις/ιω ....... 

ρινός, «μύξα»' λοι,;. pituit4.- 11 μ,;φρ. μωρ/α, 6λα· 
κε/α. [πρδλ. Ήσυχ. CXtSeVtII' n8el x8pcιlι)ιι mf-θoi-, 
συπ· 4ροι ,;ιjI x6ev6oi, xtSeVi' π;;δλ. Ήσυχ . cιce"ιιι
oW' . XIIe"Pcιe~' xcιeovμιII = αΙσθάνομαι πονοκέ
φαλον]. 

ιιoρiίςάω (x6evtcι)' έχω ρινικόν KατάΡΡOUν. ύ
ποφέρω άπό KΡUOλόyημα. 

ιιόρϋδα, ιιΌΡUΔας, οι!,;. Ιν. χοι! nA'ljD. ,;r.ιϊI x6ev; 
(8 δλ.). . 

ιιορϋ8-δίξ, -fHOi (χ6evri-4iΤααφ)' 6 σε/ων τήν 
περικεφαλαΙαν, 6 έχων σειόμενον λόφον έΠ' αύτης. 

' Kopϋa-afoloς, οΙ' (HtSevri-CΙ!010i)' 6 έχων όπα· 
στρόπ Γουσαν περικεφαλαΙαν. 

. ιιόρυμβος, δ' πλ'ljθ. ιιόΡUΜδOI x~Ι Ιτιρογ. ιιό
ρυμβα (xtSeVi, XOevqn1)' τό OVWTaTOV σημεΤον, ή 
Koρ~ή 11 xtSevμJJCΙ ""ωιι = αl ύψηλαl πρύμναι των 
πλοΙ:..ιν, cτoιi τoW ΙΙ8ω~ 4ixeoortSlacι- κ~τσι ,;όν l':XOA. 
- 1I 6 βότρυς τοΟ δν80υς Τι του καρπΟΟ τΟΟ κισ
σοΟ 11 γινιχω" 6ότρυς οlοUΔηποτε καρπΟΟ Τι δν80υς. 
[πρ6λ. Ήσυχ _ CΧ6evμβΟi' d XCΙVldi τον άΟ'ncιeάΥοV-, 
λατιν. corrudA' συΥγ. ,;ψ Hoevpι1, xtSev,]. 

ιιopίiνάω, μΙλ . -';Ο'Φ ' όναδ/δω βλαστoUς Τι 'cμπου
μποUκ!α» (δμοια ,πρό~ Κ02ν"ίι.~, ~'ljA. ρόπαλα).Έχ του 

ιιοΡΟνιι, Τι (XtSeVi)' ρόπαλον, noAAixt; πll .,ικεκαι
λυμμΞ'Ir.ιν ~ιά iλciσμοιτο; ιίχ ote,iJpou πρ6~ μciΧ'ιjν, Τι 
ροπαλοειδtς σκηπτρον U ώσ. ποιμενική ράβδος. 

ιι!)ρϋ ... '!τιις, -oιi,. δ (xoevNOJ)' 6 φέρων ρόπα· 
λον, ροπαλοφόρος U 6 μαχόμενος μέ ρόπαλον. 

ιιoρίiνιι-φόρoς, ον (ΗοeννJ7tφέ,?ω)' δ φέρων ρό
παλον, ροπαλοφόΡος 11 ΟΙ "02vtf,,φ6eοι = οι ροπα
λοφό;:>οι σωματοφύλακες τοΟ Πεισιστράτου,ιίντί ,;συ 
συνYι90υ~ : οΙ 60evφόeοι. 
κορiiνιάω=κοΡ.vιιάΦ (86λ.)· ίν μ,;χ. Hoevιιa6awrcι 

πέτηΙα=ζωηρά φύλλα. 
ιιoρυιrτfloς, δ' 6 KΤUπων διό της κεφαλης Wς 

διό κεράτων. ΈΧ ';06 

ιιο;»ύπτω, μΙλ. -ψω' κτυπω διό της κεφαλης, κε
ρατΙζω. 

'Eτvμ., κοevπτφ' χοevπτiλο,· πρδλ. Ήσυχ. CHO' 
(Ιυπτ6.Ι",· X8ecιraoπS,-' πρ6λ. ,;dt συγγ. HtSeV" χό
evμβΟi. xoevφιl' πρβλ. Ήσιιχ. cxoevyyli'tf' Xtlecιri
ζlll,-· συπ· ,;ψ σαινσχρ. ~rJ3giίYAte (: ~rIίIg4-ιn=Kt· 
ρας)=κερατΙζομαι (cκουτουλ!έμαι»). 

ιιόpίiς, -4ί-θο" tj' αί,;. Χόe4ίθα χαΙ Χόe.ιtf (Ηάecι)' 
κρ6νcς, περικεφαλα/α.- 11 ή κεφαλή. 
Έτυμ.: XtSeVi (θβμ. xo,?v- t πρ6σ:ρ. -dh-' πρ6λ. λοιχ. 

xtSJvJ (=Qoeayxdi xoι,;dt Ήσ ), π~6λ. ώσ. Ήσιιχ. cxts
evθΟi' 81, τoai τoW -ceox1AQ»tf-, cχοevθων' dUHτoeV

" ώιι_, cχοevιι/hli : ... 4iλεχτevώιι_' δμ. ΧΟeVΟ'Πιi (= 
πολεμιστής)' βλ. x6ev60i, χοevφι1' πα~ciγωγct: χο
evaoQJ, πΙΧθ. π;:>χ. μ.χ . χtlXοevθμέιιOG. Έ~ a\i,;ou ';0 
ιιορύσσω, μβλ. χοevξώ (xtSev,)'- Mιiσι.;ν, ιί6ρ. α' 

lχοeVJΟ'άμ"ιι, μτχ. χοevΟ'οάμcΙΙΟi.-Παιθ'lj'" πρχ. χε
xόρυ{}μcιι.- δπλΙζω μέ περικεφαλαΙαν 11 γεν., έφο
διάζω, δπλ/ζω, παρασκευόζω, καταρτΙζω.- μιiσ. καΙ 
παθ .. δπλ/ζω έμαυτόν, δπλΙζομαι ~ ένδ:Ιομαι τήν παν· 
οπλίαν μου 11 δΙδω μόχην, μόχομαι 11 ώ:!. έπΙ πρχγμ., 
60vjtl Χ8κοevθμέιιcι χαλχφ=δόρατα έχοντα αlχμός 
tκ χαλκοΌ. 2) γενιχω •. προμη8εύω, έφοδιόψ, προ
νοώ, ΠΡο6λέπω.- 11 ύψω, κορυφω: xtSevO'ol κvμα= 
(δ ποταμός) έκορύφωσε τ6 κομά του (τό ϋψωσεν 
C>στε νό σχηματΙσr;j κορυφήν) .- Πα.θ'lj';., KOΡUφOO· 
μαι, όποκ.,ορυφοομαι, ύψοομαι, ' ύψω τήν κεφαλήν 
μου, Wς κάμνει τ6 κομα. Έ; α\ιτου ,;ό 

ιιoρίiστιίς, -ov (xoeV(1O'OJ)' δ wπλισμένος διό πε· 
ρικεφαλαΙας, δ φέρων περικεφαλαΙαν, δ πολεμιστής. 

ιιoρiίφα'α, "ι (xoevqn1)' π,.βλ. Πολυ'. cό δέ όπά 
τίii κοevφηi τoov i'nnov έχτtlτcιμΙΙΙΟi Ιμάi έπί τόν 
%cιl,tfdtf xoevφala-, ,;. ι. τό πρός τήν κορυφήν 
μέρος τοΟ χαλινοο.- U 6 έπl της κορυφης της κε· 
φαλης 8ύσανος. 
ιιoρϋφaίoν, τ6' τ6 ovwrorov περι8wριον κυνη-

Υετικοο δικτύου 11 χιιρ. εΙν~ι ο\ι,. ,;ου . 
ιιορϋφαίος, cι, Otf (xoevPή)' ό έπl (της) KOΡU

φης, τ. ε. ό έπl κεφαλης, ό πρωτος, ό όρχηγός 11 

ιίν ,;~ ci,;,;. ,;"αιγψ~Ι~ xoevφCΙi'0~=9 όρχηΥός τοΟ xo~ 
ροο, 6 πρώτος τοΟ χοροΟ, . . . 

ιιoρίiφιί, "ι (xtSev,)' ' r'ιKεφάXΉ, τό όνwτατονση
μεΤον, ή δκρα 11 ώ, χα.! νυν, r'ι κορυφή (τό ovwrarov 

_ δκρον) της κεφαλής. 2) r'ι κορυφή όρους. 3) 
μ.φρ. κό δκρον δωτον, τό ϋψιστον (KQI ' σπουδαιό
Τ,ατον) σημεΤον, ή κορωνlς, ό κολοφwν, τό δν80ς 
(πράγματός τινος), λιχ,;. summA. . 

'Eτvμ. ,xoevφ,,' XtSeVφoi (πρδλ. Ήσυχ. cxtSev
φα,' Ηόρvμβ'Oi 'rvi4'tXtli'op)' -fιlVφCΙi'oi' κοevφόΦ' 
xoevφI) (θΙμ. χοev-+πρ6σ:ρ. -bhA-, -bho-' πρ6λ. Χ6-
eVμJJOi, Χόev-θ-, xtSeV-60i, Xtlead, (βλ. λ. λ.). 

ιιoρiίφόω, μιiλ. -ώΟ'Φ (xoeVqn1)' φέρω εΙς KOΡU
φήν, κορuφwνω, κάμνω τι αlχμηρόν (όξύ, KOΡUφα
ειδές).-Παθ'lj'" χνμιι xoevφovraa=rb κΟμα ύψWνε
σι έν εΤδει κορυφης.-- • μ.:ρ?, ώ,,;6 XBpαλcι,όΦ, 
φέρω τι εΙς πέΡας, όποπερατwνω, τελειWνω •. 

ιιορων-cιιδΙιι, iI ΙκοeώtffJtΈΧάβη)' Υυνή τόσον 
ypαT.:J δσον ή χοeώ"" (βλ. λ.) καΙ ή Έκάβ". 

ιιορ::'νcως, -Φ, "ι' ό έχων χρωμα κορώνης, ~τoι 
μελαψόν: ΈΧ ,;οϊΙ 

ιιορώνιι, "ι (xoeaw6,)' ε1δος 8αλασσ/ας KOρWνης. 
2) πτηνόν τοΟ εTδόuς των , κοράκων, λατ. CΟΓΩίχ, 
χοιν. «κουρούνα».- • παν πραΥμα όΥκιστροειδές, 
κυρτόν Τι καμπύλον, ώς τό ράμφος κόρακος, ώ;: 
1) ή λαβή , (<<τ6 χερούλι») της 8ύρaς, λεγόμενον χ:.ιί 
έπlΟ'παΟ'τροιι Τι χοeάχιοιι. 2) τ6 δκρον τοΟ τό
ξου, εΙς τό δποΤον προσδένεται r'ι νευρά τοΟ τό
ξου. 3) τό δκρον τοΟ 10'rOPOiOJi (δλ. λ.) τοΟ ό
ρότρου, εΙς δ προσηρμόζετο ό ζυΥός. Πρδλ. Χόecιξ. 
[~ι' ίτυμολ. 6λ. Χόeαξ]. 
ιιορωνιάω, μΙλ. -άΟ'φ (xoeώιιtι ll)' κάμπτω, κυρ

rwvw, καμπυλwνω ~ 6ΠΙ Τππου, KUPTWVW τόν τράχη
λον, ύψαυχενΙζω. 

ιιορων'ς, -/60', "ι (χορώ"" 11)' ω, ίπΙθ. ή έχουσα 
τδ ρόμφος (τό έμβολον r, Xctl Υενιχω; τό δκρον) 
κυρτόν, γεν. r'ι κυρτή, καμπυλωτή, κεκαμμένη. 2) 
ίπΙ δοων, 6 μετό κυρτων κερότων.- 11 ώ, 0!J:!. παν 
τ6 κυρτόν r, κεκαμμένον: . 1) στέφανος, κυ" . 
6λόστημα, λα,;. (ΟΓοηιι. 2) ποικιλΟΥραφΙα (Ικ 
καμπύλων Υραμμων) σχεδιaζομένη εΙς τό τέλος 
6ιβλΙου D γεν. τέλος, συμπλήρωσις. 
Koρωνo-Ιό101ί, οΙ' <κοeών"tβαlεi'ιι)' ό 6όλλων 

(κτυπων, φονεύων) κορώνας U ώ, ο\ισ. τό χοeωνο
βόλοtf=σφενδόνη ΤΙ τόξον ηρός θήραν κορωνων. 
ιιορωνός, ,;, dtf (Χ6eαξ)' καμπύλος, κυρτός U έπΙ 

βοων, 6 έχων κυρτά (καμπύλα) κέρατα. 
Έτυμ.: χΟeωιιόi' χοeώtffJ <)λα,;. (ΟΓοηιι)' δμ. χο 

eφνli' πρβλ. "veτotSi: λα._ curvos, coluber (xa~i τι 
να~ χαι,;' ιίνομ. ίΧ '!JU *coru-bro-s), ποιλ · φλ. CΟΓ (πε
ρΙβολος) {(χελ,;. *kuro·s), cruind {( χελ,;. *krundi-, 
πρΙSλ. λιχτ . rot-undu-s)- Ιχπ. *qere- (διπλώνω, στρέ
φω), πρβλ. έχτετ •• όπου, έν τψ λιθ. kre,VAs (έστραμ 
μένος, λοξός) χα! πι.;λλσι, 4λλα, λέ;ει., Ii~ δλ .. έ 'Ι λ. 
x1eXOi, xeixOi, λιθ. krelρti (στρέφω), βλ. Ι " H](Ja
n"tSi, Χάρτα1l0" χeοτώtffJ, XiJerOi', 6λ. χ~Ι Κ;2α;. 
ιιοσκΙνηδόν, έπΙρ. (χόΟ'χ,νοιογ δπως κα Γό τό κο

σκlνιομα. 
ιιoσιιlνό-μαντ11ί, -IOi, ιίτ,;. ·ιωi, δ χιχΙ "ι (χό(1ΗΙ

tfο';+μάνη.)· ό διό κοσκίνου μoντεuόμενoς. 
κόσκΙνον, 't:ό' δ,,;ι χαϊ νίίν. 
ιιοσκυλμάτισ, -ωιι, .& (Ο'χνΙλω)' όηοκόμματα 

(<<κοΨΙδια») δερμάτων 11 μ.φρ έπl των όποκομμάτων 
κολακεΙας τοΟ βυρσοδέψου Κλέωνος πρός τόν ~η
μον. [χο-ακυλ-μάτια ( *O'xo-O'xvA-, (1HvAlQJ' ax ';011' 
.ου δ:iν~ιον εΙναι ';0 't:7j, λα,;ιν. qui-squil-iAe]. 

ιιοσμιΕω, μΗ. -';Ο'ω (XtSoμoi)' τακτοποιω, διευ-
8ετω 11 xup. παρατάσσω στρατόν U χιχΙ Ιν τφ μί,,:, 
χοΟ'μ,lΟ'ι&μctfΟi OΠOA,';ΤOCΙi = όφ' οδ παρέταξε τούς 
σιιμπολίτας-του 11 6denoιι χοΟ'μέφ= έτοιμάζω, παρα
σκευάζω, δεΤπνον.- U κυ6ερνω, διευθύνω, διοικQ.
~" . στoλΙ~ω, καλλc.:πΙζω, ένδύω έςεζητημένως. 2) 
επι προσωπων, τιμω, προξενω τιμήν εΤς τινα, περι~ 
κοσμω, όπονέμω τιμήν είς τινα.- lν όποδίδομαι, 
όνόγομαι, είς τι. 

. κοσμιιδcν, αίολ. Υ' nA'JjD. ποιΟ. ιίορ. οι' '1:011 χοΟ'μέΦ. 
ιιοσμην, δωρ. ιίπρφ. ,;ou Ηοαμέω. 
ιιοσμιιτιίς, -ov, δ (χοΟ'μέω)' ό διατόκτης. c!ι δι-

ευθι,ιντής. 2> 6 διακοσμητής. 
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κοσμητCH;, ή. ό,. (Ηοσμέω)' 6 καλώς τετογμένος. 
επιμεμελημένος. κανονl«6ς. 6μαλός. 
κοσμήτωρ, -ορο •• δ (κοομω)' 6 όρχηγός, ό πα

ΡOTόoowv οτροτόν 'lj ό fJywv αύτόνnρός πόλεμον. 
κοσμιιιός, ". ό" (Χ60μο,>" ό όνήκwν εΙς τόν κό

σμον η τ6 σύμπαν Ο ό γήινος, ό έγκόομιος. 
κόσμιος, α. Ο". χαιΙ -ο,. -ο" (x60μo~)' ό καλώς 

διο Γετογμένος. μέτριος, κανονικός Ι 'πΙ ιι:ροσ. , τα
κτι:< 6ς. καλώς (5ιάγwν, καλώς συμπεριφερόμενος, 
φρόνιμος n το Χ60μιο" = λαιτ. decorum =- ή κοσμιό· 
της, ευπρέπειο, τόξις. Έε αιύτοί) -ι:ό 

ιιοσμι >της, -,1τo~ • ." (Χ6σμιο,)' ειιπρέπεια, CKO
σμιότης», σεμνότης, εύταξΙα, φρόνιμος διαγwγή. 

ιιοσμίως, έΠΙ;ι . του κ60μιο,' εύπρεπώς, προαη
κ6ντwς, κανονικώς 11 συΎΧΡ. -cιbτaeΟ'" !lπapθ. -cιb_τα. 

ιιοσμο-ιιόμης, ,-ου. δ (xooμω+ιc6μιι)" ό. κοαμών, 
6 καλλwπΙ(wν, την κόμην. 

ιιοσμο-ιι;Μίτωρ, -ορος, δ (x60μo~ + Xeσ"φ)' ό 
Ηρατω,. τοΟ l<6σμου τούτου, 6 κυ&:ρνών τόν κό
σμον, 6 διευθύνwν τόν κόαμον. 
ιιοσμο-πλόιιος, ο" (H60μor+nUxCD)' ό quYKΡO ' 

των τόν κόσμον. 
ιιόσμoc;, -ου, δ (χοομέω)" τάξις" χατά Χ60μο" r, 

Η6σμφ=έν τάξει, εύτάKΤWς, δεόντwς, πρεπόντwς" 
oVΔe,.i Χ6σμφ·=άτάκτwς . 2) καλή τάξις, εύταξΙα, 
καλή διαγwγή, . εύπρέπεια . 3) προκαδωρισμένη 
γάξις, μέθοδος" έπΙ πόλ.",ν, κυβέρνησις, διακυβέρ
νησις. 4) ό τρόπος διαμoρφώσεWς πράγματός 
Γι νος, συρμός μόδος.- ιι κόσμημα, στολισμός, καλ-' 
λwπισμός, ένδυμασ/α, Ιματισμός" dv τφ ttA1jQ., ' κο
σμήματα. 2) μτφ? τιμή, ύπόληψις, έπιρροή.- lυ 
6 κόσμος τοΟ σuμπαντος, τό σύμπαν (άνομαισθ6ν 
,,6σ.,μο. έΧ ,ij~ τιλ.Ιαι~ αι!ί,οϊ) τιi~8ω, χαιΙ &ρμονΙαι.), 
λαι, . mundus. 

• ΕPJμ.: κ6σμος. χοσμέω· Χ60μ"μσ' xoσμ,lτή~· 

κ6σμιος Ι6λ. 1.. λ. )' κόσμo~ ( *κ6"ομο,) •• ε Ιι:ιπ. '~ens
(άναγvέλλw έπισήμwς), ttr-6A. λαι,. censeo=oGtvaxp. 
~as6yati (όναγγέλλw), ~6sati (6φηγοομοι, tYKW
μιόζw). 

ιιoσμo-tp8όρoc;, ο" (χ60μοr+φθεΙρω)" ό φ8εΙρwν 
τόν κόαμον, ό καταστροφεύς τοΟ κόσμου. 

ιιόσος, '1. ο". ίων. κι:ιΙ α.ίολ. ιiντΙ π6σo~. 
ιιόσσαβος, δ' lων. ιiν,Ι Χ6παβο, (8 βλ. ). 
ιιόσσυφος, ιi,τ. ιιόττuιpoς, δ' 6 ικότσυφας), τό 

/ιiJQμp,oπoύλι». 
'F!ιτυμ: ι τό -φo-~- ι!νι:ιι -ι:υπιΧόν πρ6σφ. δνoμιi,ων 
~ών' τό ιi"x ικόν ,μj)μι:ι ιιναιι σΧΟΤ6ιν6ν" xι:ι,ιi ,ι.ν:x~ 
π~όX8Ι τι:ιι πε"Ι άνομαι _oJtottat~ (πρ6λ. σαινσχρ. kuku
bha-h = φασιαν6ς ( *kurkubha-h, πρ6λ. kurkut&-h= 
άλέκΤwρ· ιiλλ~ χι:ι,' <iHou~ δέν ·δπιiρXΙΙ Τχνο, dvatio· 
γΙι:ι, μιι~ι:ι; ίι ,ής άνομι:ισΙι:ι; χαιί .ης ψωνijς των ΠΤ1jνων' 

χα.,' <iA λou;; x60συφo~ (*x6ΨVφo~ χαιτ· ιiνoμ., πρβλ. 
Χ6ψιχο., πα.λ-σλα.υ kosi1 (κόσσυφος), σι:ινσχρ. ~άρatί 
(καταρώμαι), ~άbdιl · h (θόρυβος, ήχος, φwνή), πι:ιλ 
αλαιυ. ιορ& (παΙζι.ι τόν αύλόν), 50pisl (=αύλητής). 

ιιότι: χι:ι: KOTC, ίων; ιiντΙ πότιr χι:ιί ποτέ. 
ιιόΤΕΡΟΥ, ιιόΤΕρα, ίων. ιiν,Ι π6τιrρo". π6τεeσ. 
KOTCw· έπ. ιi~ ;ι . σ: χ6τεσα' βπ. μ,χ. πρχ. xιrxoτη-

ώ,.-Μiσον, χοτέομαι ' ιίπ. Ύ' πλ1jθ. ΠΡ'. χοτέοπο, 
έπ. μiλ. χοτέσσομσι· έπ. ιiόρ. 0;' έxoτιrooάμ"". xoτιrσ· 
οάμ,l" (Χότο,)' κροτώ έχθρον ή μνησικακ/αν κατά 

·τινος, εlμαι κακεντρεχής, φθονώ (λι:ιτ. invideo)' 
πι:ι" ο ιμία.: «κερ:xΜΕV~ χεραμεϊ χοτέ.ι" (βλ. XιραμιrVς). 

ιιοτήΕΙ", εσσο; • ." (κοτέω) ' 6 όργίλWς διατεθει
μένος, έξwργισμένος, cθυμwμένος) υ ζηλότυπσς. 

ιιοΤιν ..... όρος, ο" (x6τι,,0~φέρωγ ό φέΡWν (-ι:. 
Ι. παράγwν) ά'ι'ρ/ας έλα/ας (ιάγριελι;Jές»). · . 
ΚΟΎΙ-"'ΟΙ, δ χο;ι "ij' ή άvρrα έλςιΙα (λι:ιτ. ole&

ster) ' [ιiΎ" . &τυμολ.] • . 
ΙΙΟΤΙΥο-τράΥος, ο" (Μ6τιtlO, + "e&y.i,,)" ό τρώ

ywv τόν καρπόν της άγρΙας έλαΙας. 
ιιότορνος, δ, ίων. ιiντΙ Χ6θορ"ος (8 6λ.). 
ΚΟΎΟΙ, δ· δργή, μηνις, έχθρα; έχθροπά8ειο, 

μνησικακΙα " μΤ-Υν, φθόνος, ζηλoτuπ/α. 
'&τυμ.: χ6το,' χοτέω' χοτa.l"ω· χοτήeι,· nαH". 

χοτο; (61... λ. λ.). Kι:ι,ιi τινι:ι;; συΎΎ. τφ πι:ιλ-ιρλ. calh· 

ΑΕΞττωΝ ΑΙ'ΠλΙ.4.Ε Ει1ΔΗΝ. Γι1Ω.Ε.ΕΗΖ 

(μάχη), σι:ινσχρ. ι;αtδΥ&tl (κρημνΙζω, έφoρμQ), . ς&
ΙΓύ-};ι (έχθρός), ciΎΎλ-aαι~. he&ΡO-, καιλ--yaρμ. h&du
(πόλεμος)· 61.. . . χφ"ο,. 

ιιοττσβίςω, μaA. ·Ι •• , i-ι:"Ι:ο -ιφ (Χ6ποβο,)· πο/ζω 
τόν Kόττcι60ν. 
ιιόττΙ8ος, Ιφν. μΙ καιλ-CΙ-Ι:-Ι:. ιι6σσό8ος, δ· παιγνΙ

διον nαιζόμενQV τό npQTOV tν ΣικελΙQ, δπ6θιν ιΙσ
iJXQ1j ιΙ, 'Αθήναι" ~-ι:o ΙΙ' OUV1jIWotattov xι:ιτdι ,dι συμ
π6σιιι των ν'ων. Ό 4πλουσται-ι:ο, -ι:ρ6πο" χι:ιθ' 8ν 'παιΙ
ζι,ο -ι:ό ΠΙΙΙ-ΥνΙδιον -ι:οϋτο. συνΙσοςι:ιτο 11' τδ νdι χονΊ/ 
μ' δρμήν 'πι μa-ι:ιιλλΙV'IJ' λ8X~τη, -ι:όν ίπΙ -ι:οl) ποτη
ρΙου -ι:ο" 6πoλιιπ6μaνoν O[VQV Ιχοιστο'ό -ι:ων συμποτων' 
ίdιν δλο, δ ο!νος; lπιπ-ι:ιν 'ν-ι:ό, -ι:fj, λιχιiν1j' χαιΙ πο;ρ' 
ή'Υιτο "ιΧΟ' ΙΙιαιυΎ1ι, μΙ μaταιλλιx6ς;, τιΣ α1jμιrι:ι τι:ιυ,ι:ι 
ίθlφροl)ντο χι:ιλοΙ οΙφνοΙ. Τδ ιιυ-ι:δ παιΙ-ΥνΙδιον ίπι:ιΙζιτο 
χιΧΙ μ-ι:' Ιλλου, τρ6που,.- [ιi616. '-ι:υμολ.· πιθιινή "ij 
συΎΎ πρδ, -ι:dι χοή1" χαιΙ ΝΟΠ',]. 
ΚΟ-ιιΑ ..... Ο ... , -ι:6· μικρόν ΟΟκον, Αι:ι-ι:. cottalUll. 
κόΙΥ· λΗ,,,,· μικρόν ποτήρισν ." όγγεΤον. 2) 

μέτρον ύγρQν πιριλcιμ6CΙνoν 6 χυιΧθου, 'lj 1/. ξέοης. 
πιρΙπου δσον xαιΙ"fι lΙμl"..- 11 τό κοlλwμα άρθρώ
σεwς όσΤών, ίδΙω, τό τοΟ μηροΟ, λι:ι-ι:. acet&bulum. 
Έτvμ.ι χοήl,,· xoτvl"ιJώ,,' xoτvllζω (βλ. λ. λ.)' 

xαιτιi τινα., αυΎΎ. -ι:φ σι:ινσχρ. catvcfl&·h (κοιλότης), 
τψ λαιος. c&tlnus σΎοτθ. k&tils, πα.λ-σαι~ . · kelll Χλπ. > 
πι:ιλ-αλαιυ. kotilu, λιθ. k&til&s. παιλ-πρωασ. C&tiIs = 
cλεβέΤΙ»)-ιiΎΎλ-ααιε. heden (μαγειρικό σκεύη) (Ιι:ιπ. 
*qat rnos, ιΤται μaσ·y.ρμ. schedeI (κρανΙον) (*sqe
teIo-), πι:ιλ-Ύιρμ. και& (φλοιός). Έ~ ι:ι~,o!! τό 

ιιοτυl ... δών, ·6~S" • .". πδσα κοιλότης έχουσα τό 
. σχημα ποτηρrοu Ι ίν "ςψ πλ"ljθ. . αΙ μυζητικοί θηλαl 
τών πλοκόμwν τοΟ πολύποδός (τοΟ «χταποδ!οΩ»), 
ιπ. δοτ. xoτvlηιJ6φι".-. τό κο/λwμα όρθρώσεwς 
(Kλειδώσεwς). . 

ιιoτίlλ-ήρUτoς, ο" (_ήΙη+&eV.)" . ό ΔUν6μενoς 
νό άντληθΙ:; (δν δύναταΙ τις νό cievoι'Jiί1 διό ποτη· 
plwv, -ι: . Ι. 6 6φθ6νwς pέwv. 

aorul'c;, ·Ιδας, .", .:ισιιιον, -ι:6, χι:ιl .... ιιος, 6' 6πο· 
xoριστιxCιι τοίί χοήl,1' μικρόν ποτήριον. 

ιιότϋλoc;, δ-χοή1" (8 βλ.). 
ιιού, ιiν,Ι χαΙ o~ xι:ι-ι:dι xρ~σιν. 
ιιοϋ χι:ιΙ ιιου, Ιων. ciντΙ nov Χ!ΧΙ π_. 
ιιούιιέTl, ιiντΙ χσΙ O~Hέ'τι χι:ιτιΣ xρ~σιν. 
ιιουλι:όν, ιιουλcός, Ιιιιν. ιiντΙ χοΜ6". χο1.6,. 
ιιοίίμι, i6p. λ. ' έγε/ρομαι, σηκώνομαι, όvατέλλw. 
ιιουρά, -iί, . ." (χεΙρω)' τό κόψιμον της ιcομης. 

τό κούρευμα, ώ, δatΎμαι πίνθου,.- 11 άποκοπείς βό
στρυχος. 

ΈΤVμ.1 κoυρd' χουρειί.· χουρεϊο,. · χουρ ί. · κοΨ 
ριάω' xoVeIμo~' xovela~.- XOV$!- < ·Jιωρ., *xoea
(Ηουρά ( *xoeojd 1) πρ~λ. ΉαυΥ: . «κrιe06ν ' χοιμόν. 
cxoeooW· xaleιrI,,"· xoρoωτό~, xoισωτειί~. χορσω
"<ie (=- κουρεύς), χοροωτήeιοοό (= κουρείον), χ6ρ· 
0'1~ (-κεκαρμένος)· ix ρ. Κ8ΡΟ- lι:ιπ. *qers·, &χτε,. 
ίΧ τ7!. ~er- (βλ. 'ν λ. χεΙρω) , πρΙSλ. d-χερσε-Χ6μη,' 
cliχαeτο~ τά, x6μσ~", Έ; ι:ι~τoυ τό 
ιιoυρcίoν, ,6 (χουρά)' δ"ι xeιι νίίν, έργαστήριον 

τΟΟ KOυρέWς.- • ιιoύρcιoν, ,6, ttpoItGt?tj~ .. τό πρόδα· 
τον." ό όμνός ό ' προσφt:ρόμενος πρός θυσΙαν κα ; 
μετ' αύτήν καταναλισκόμενος έν συμποσΙΥ· 
Έτvμ. : πριϊλ. alμAxov$!laI = α.1 clματηοαl θυσΙσ .. 

xι:ι,ιi ηνα., ι!χ ρ . *κοσρο· ι xιrlω, κeάζω Ι ~λ. λ. λ . )' 
χι:ι,' <iHOtι" δρθότε"ον, έΧ ρ. χερσ· ( ί ι:ιίτ. *qers- ( *qer · 
'ν τφ xιrlero. ώ, λέγs,α.ι ίν λ. χουρά . 

ιιouρι:ύς, -έως. δ (,"leaJ)' 6 Kε/ΡWν (κόπτwν) τός 
τρΙχaς της Kεφaλης. 6 <κουρεύς» άι, χι:ιΙ σήμερον 
(ικουρέας», cμπαρμπέΡης»), λι:ιτ. tonsor Ο ίντευθε 'ι, 
φλύαρος σπερμολόγος. 

ιιούριι, .". Ιφν. iντΙ x6e'l .- • ιιouρiι . !ων. ιiντΙ 
Ηουρά. 

aouρiιioς, ". ο". Ιφν. ιiντΙ Χ6ρειο, (8 βλ.). 
ιιούρητι:ς, -ow. οΙ' (x6ρo~. xoveo~)" νεαν/αι, νε-

. αρσ1 πολεμιστα/. . 
Koupίίτcc;, -ow. οΙ' ΟΙ άρχαιότατοι κάτοικ.οι της 

έν Αlτι.ι λlQ ΠλευρQνoς. 
ιιουρίαι;, ·ου. δ (χοveά) ' ό κεκαρμένος, 6 txwv 

βροχείον τήν κόμην. 

8δ 



8 .. , . iιoUΡΙΆώ-iίρa'"'' 

ιιouριάω, μιλ. -άαω· (xoνIιi)· φέρω όκαλλώπιοτον 
κ6μην. 2) έπ! τΤίς; Χ6μτις;, έχω όνόγκην κουΡδς. 

ιιouρiδιoς, cι, 011 (xoiieos, xove,," έΥΥαμος, να
μlμwς συνεζευΥμένος 11 xoveldIos πόαι, = ν6μιμος 
σύζυΥος Ι ι!τσι ώς; o~σ . (~νευ τοί) ndaIs) ι xove{dIos 
φι10s=ό προσφιλι'\ς (φlλοg) σύζυγος. 2) πολίι συ· 
χν6τιρον ίπ! 'tfj, συζύΥου, χονριΜ,Ι CΙΙ0χοr-ή ν6μι
μος σύζυΥος, ώ;; ιiντΙθ. πρ6ς; τΥιν .πcιUΣX{N. 3) xov
e{dIo1l Uχοs=ή ουζυΥική κλΙνη, ή κλlνη TQv διό 
νομlμου γόμου ουνδεθέντων. 4) νυμφικός, Υαμή
λιος: xove1dIos xHΔW=νυμφΙKός χιτών. [δι' _τυμ. βλ. 
xdeos Β· πρβλ. Ήσυχ. cχονιΙζω,ι· ιixμάζω,ι. 1Ιeάζαw, 
1IioS vmexQJ1l.. cχοveιζόμe1l0' · Vμe1lClIOVιu1lOs· ]. 

ιιoυρiςω, μιλ. -{αω (xdeos. XOii20S)· ιiμτΙS. εΙμαι 
νεανΙας.- 11 μτΙSτ. όνοτρέφω έκ της παιδικης ήλιο 
κΙας εΙς τήν όνδρικήν. 

ιιούριμο;, 'Ι. 011, ώς; . -ο" -011 (xoνeι1)· κατόλλη
λος διά κουράν (κούρευμα) της κόμης Τι διό ξύρι
σμα τoG Υενεlου, κοπτερός.- Ι ποιθτιτ., ό KεKaρμέ
νος, cκουρευμένος-, ΨΟλιδισμένας.- ώς; o~σ. ή 
xoυριμα~=ΤβOYΙKή μόοκα μέ τήν κ(.μην κεκαρμέ-
νην ώς οημιίον πένθους. ι 

ιιouριξ, έπΙρ. (xoνριiγ έκ της κ6μης (cόπό τό 
μαλλιά όδρόχνw») U xσιτιi τινσι, χονιίξ ιivτΙ τοίί xov
"ιxώ~=νεανΙKώς. 
Έτvμ., πρΙSλ. 6μτιρ. φρCΙσιι, cl(!ναcι" δi μι" efaoo 

χον(!ίξ •• cχονρίξ IAxeaiJ.σI.· συνήθω;, χσιΙ όρθότι· 
ρον, θιω?6ΤΤσιι O'JYY. τφ χονιΙΙ χσι! χοvρΙξ=cπιόνον· 
τος όπό τό 06έρκο» ώοάν διά νό τόν KOυρεύ0ι:J.
Κιn' ~λλοtl; σ~H. τφ Χόραη (= κρόταφος) (βλ. λ.) · 
xoι~' ~λλoυ; χονρίξ <*χσνρΙ + ξ (χονρί ε!νσιι τοπιχΤι 
τοίί *χουρ < *xόΡ~=Kεφoλή, βλ. xαι2/~). 

ιιουρο-βόρος, 011 (xo1ί20~ + βι,8(!ώαχω)- ό κοτα· 
6I5pώ::JKWV παlδlα U xOveOPd20s πιix: .. " = τό αίμα 
των ΤΡWyoμένων rtKVWY. 

ιιούρος, ό· Ιων. ιivτΙ Χό(!ο, (βλ. xdeos, Ινθσι χσι : 
ίτυμολ . ) . 

ιιουροσύYlI, iJ (χουρο,γ νεανική όκμή, νε6της 11 

ίνΤβίιθεν , νεανική ζwηρότης, εύΟυμΙα. . 
ιιοuρότcροc;, cι. Ο". συΥΧΡ. 'ι:ου xoiieos· νεώτε · 

ρος, νεανικώτερος. 
ιιouρo-τόxoς, ο" (xoνρo~τιxιϊ". τοίί τΙχτωγ ή 

τΙκτουσα άρρενα τέκνα. 
ιιουρο-τρ6φος, ο .. (xo;;ρo~ + τeiφωγ ό τρέφwν 

(όνατρέφwν) υΙούς 11 ο!ίτσι iJ Ίθiχτι χαλεΤται άycιfJη 
xoνρoτ(!όφo~=Kαλή τροφός όνδρQν. 
ιιouστωδlσ, iJ=λοιτ. custodia: φυλακή, φρουρό. 
ιιouφiςω, μιλ. ·{αω, ιiττ. -ιώ (χοVφοs).- Ι ιiμτΙS . 

εΙμαι xovφos (δτιλ . έλαφρός).- U μτδτ. έλαφρύνw, 
καθιστQ τι έλαφρόν 11 έγεΙρw, όνυψω υ χονφΙζω 
ιΗμσ=κόμνω έλαφρόν πήδημα, 2,) μτφ;;. άνακου· 
φlζw, καταπρaOνω 11 επί προσώπων, όνακουφΙζω τινά 
tK τινος στενοχωρΙος. Έ~ σι~τoίi '1:6 

ιιο"φΙσις, -aoos. iJ (χονφ"ω)" έλ6φρuναις, όνα
κούφισις. 

ιιούφισμσ, -στο,. '1:6 (xoνφl,φ)" τό όνυψι.Jμέ· 
νον. 2) ή όνακούφισις, έλόφρυνσις, περlθαλΨις. 

ιιουφο-10Υίσ, iJ· έπιπολαlα συζήτησις. όκριτολο· 
ΥΙα. ΈΧ τοί) , 
ιιουφο-lόΥος, ο .. (κονφο, + Uyω)" ό έλαφρQς 

(έπιπoλαlWς, όιφΙτWς) όμιλων, όπεΡIOKεπτaς, όστ6 · 
χαστος. 

Kor.ol, ". ο,,· έλaφρ6ς, εύκlνητος, εϋοτρο' 
φος 11 o~~. πλτιθ. xoνφcι ώ, ίπΙρ . = έλaφρCις, έπιπο
λαΙwς. 2) μ tt'P · εϋκολος, έλαφρός U μόταιος, κε
νόδοξC'ς, «κούφ!ος». 

'Ετuμ., xovpos· χονφΙ,ω· χοvφόπιs (ι!ίλ. λ. λ.)' 
ιiμ:γ~~. ετυμ~λ.· ~2ν φ:ιΙνονται όρθα! αΙ προταθlΙσοιι ιΙτυ

μ~λoyΙoιι· ο!ίτε έΧ τrι; σαιν:3ΧΡ. ρ. 'iubh (περνω, διέρ
χομαι)' 01ίτι ίΧ τοίί ·xovpo. (= εύκlνητος)· ο!ίτι 
συΥ'(. τφ μισ-Υιρμ. hupfa.n (πηΟΟν) (ΙSλ. χνβιατάω)· 
ου τι συπ. 'ι:φ π:Χλ-σλ:χυ. chudii (μικρός, μέτριας), 
χαΙ τ.ρ Ύ~~θ. ha.nus (χαμερπής). 'Ι!:; α ~τoυ τό 

ΙΙOύφωlί, έ;τΙ? του xovpo;· έλαφρQς, εύκ6λως, 
εύKινήΓWς "συΎ,φ~τ. xoνφό .. ιρo .. =έλaφρ6τερoν, μέ 
έλαφροτέραν τήν καρδlαν U CιΠliρθ. χονφότστσ = έ
λαφρ:)τατα, εύκολώτατα. 

ΚΟ'.ΓΜΟΙ, 6· δ,τι χα! νίίν. τό «κοφlνι •. 
ιιοllΙσς, -ov. 6 (xdx}.os)· δ,'ι:Ι χα! νίίν, κοχλ/ας, 

«σόλιαΥκος, ααλιγκ6ρι»ι μετό έλικοειδοΟς όοτρό
κοu, λα'l:. cochlea.- U πδν πραΥμα συνεστραμμέ
νον έλΙKaειδQς. tλιξι cfλικaς., 61δα Ι έλικοειδής 
όνa6όθρα. 

ιιοI1(0." '1:6. Cιποχορ. τoίi xcSx1os; μιιφός κοχλΙας. 
Ι:Ο"ΧλΟI, -ov. ό· όστρακόδερμον μετό κοχλια-

ειδοΟς όστρόκου 11 αύτό τό όστρακον, χρ'l)σιμοποι· 
σύμινον ένΙοτ. ώ; οόλΠΙΥξ, ώς; 'ι:ό λατ. conch~. [δι' 
έτυμολ. βλ. χόΥΧ'1]. 
. ιιοlυδCω, ίων. πρτ. χοχύdεαχι' ρέω (tKρtW) ό
φ86νWς (χατ' ιiνoιδιπλασιασμόν ίΧ του χέω. XΎd" .. , 
πρΙSλ. μαρμυρω. ποιφύααω). 
ΚΟΧΩ'ΜΗ, t.. συν. ίν τφ δυΤχ. χοχώνα- τό Ισχlα 

fj · xaι! ΟΙ γλouτol, τό cκwλομέρια». 
Έτvμ.: χοχώ"" <·χσχώ"" ι σσινσχρ. Jagh6na.-

(Υλουτός), Ισιπ. ·gh~gh., πρελ. σσινσχ? jόJί)gh1ί (κνή
μη), Ζινδ. za.ng~- (όστρ6γαλος τοΟ ποδός), Υοτθ. 

gaggan (πηΥαlνw), λιθ. Ζengίύ, zefιgti (60δlζw), Ισιπ. 
,·gheJί)g~ (πορεύομαι)' tι πρώττι στιμ. ό:ΡΒ/λιται .Ι~ 
τΥιν lνν. τTί~ χοιλ6'1:τιτος;· πρΙSλ . λα •. cox·a., cox-endix. 

ιι6ψστο, ίπ. Υ' Ιν. μΙσ. ιi~ιρ. α' 'ι:οίί Χόπτφ. 
ιιόψιιoc;, 6 = xόσαν:po~ (ο βλ . ). 
Κόω.,δc, έπΙρ. (KόΩS έπ. ιiν.Ι Κώ,)· πΡός τήν κων. 
ιι:ράστoc;, ιιράση, ιιράστσ' έχτε,. τύποι ιiντ! των 

κecιτόs. χισ.τΙ. xIιiτcι. Υ,ν. 1)0't. xaιΙ αίτ. ,οΙ! x(!ιi,= 
χά(!σ (8 βλ.). 

ιιράββατoc;, 6· λατ. gr1ίb1ίΙus· όνόκλιντρον, κλΙ
νη (Moιxε~oν. λ.). 

ιιραΥ6." ίπΙρ. (xIιiζω)' μέ δυνατός κρουΥός. 
ιιραδαίνω (χ(!σ.δάω)· OElw, πάλλw, τινόσοw, 

κλονlζω, «τρανΤόζw».-Ποιθη τ. δονοϋμαι, τρέμw. 
KPAw 

ΔΑ'Ω·=χρσ.δσι/"ω (8 βλ.). 
ιιρδδη, iJ (x(!cιδιiω) · ό έλαφρως τρέμwν κλωνος εΙς 

τό άκρον κλόδου 11 ΥΒνικω;;, κλόδος, χσιΙ xu.' . κλό
δος συι<ης 11 ίντευθε·ι, συKη.-Γ~ ι ' έτυμ~λ. βλ. Χόeδ:ιξJ. 

ιιραδία, iJ· δωρ. ιiντ! x(!cιδΙη, χcιeδlα.. 
ιιρσδΙιι, iJ. Ιων, χσιΙ ίπ. ιiντΙ xcι(!δΙσι. [1)ι' ιΙτυμολ. 

βλ. XCΙIδ'cι]. 
Ι:ΡΑ'ΖΩ' μιλ. Χιάξω. ιiλλ' ιiττ. Cιπό μιη'l'Υιν τ_τιλ. 

μελ. XΙXIιiξoμσι· ιiόp. α' lx(!cιξcι · ιiόρ. β' ιχραγο,,· 
lφκ. μετ!ι στιμ. Ιν. κέΚIσ.γcι. α' πλτιθ. συΥχεκομ. κέ
xIcιyιu". Π;;οστ. xέxρcιxθι. μτχ. χεκιαγώ;, inp:;.. 
xεXIσ.γέ .. cιι · ώς; χοιΙ νυν, xIιiζω. χαΙ χ!)? έπ\ τοσ 
κόρακος 11 Υενιχως;, κραυγόζw, φwνόζw δυνα Γό r. ό
ξέwς 11 δθεν μετ' σι!τ., κρουγόζι.> διό πραγμό τι, [όνο
μοι"tοπ,,~t:χ· βλ. x(!cινγή. Χόιαξ· π;;6λ. χοιί XIώ~ω]. 

. ιιραθι:ίς, μτχ. παθ. ιiop. α' του χe]ιi .. "vμι . . 
Ι:ΡΑΙ"ΜΩ, μβλ. χια"ώ· ,ιiόp. α'. lx(!σ. .. cι, έπ. Ικ(!.,,-

1Icι.- Π~θτιτ., μΙλ. xρcι .. {}ήαoμσι, iAAιX x~ι έπ . μaλ 
ιiπρφ. ίν παθτιτ. Ινν. xIcι .. έεαiJ.σι· ιiό;;. α' έΚIrί. .. fJη.· 
ό ·Ομ. xGt,l:dι ;6 πλεΤστον .χρτι~tμ?ΠOΙβΤ τόν έπ: τύπ~~ 
xIcιιcιΙ"φ, Υ Ιν. πρτ. ιxIcι,cι",.,,· Προστ. σιορ. α 
χιήη"ο". χ(!"ή1lClΤΙ. ιϊπρφ. xρ'1;;"CΙΙ· Υ' έν. παθ. πρτ. 
XΙXIάcι .. τσι. χαΙ δπερσ. xιxeι1σ .. τo· έκτελω, έκπλη
ρW, ουμπληρω.- Παθητ. έκτελoGμαι, φθόνι.> είς τό 
τέλος, λαμ6όνω τέλος: ο;; μαι δοΧέει τfjΔC Υ ' 6-
δφ XIσ1lΙιαiJ.σι"" δέν νομΙζω δτι θά έKτελεσθι'j 
(θό λό6Γ.l τέλος ή ύπόθεσις) κατά τό ταξίδιον 
τοΟτο Η xCχeσnσι ψijφοs = ή Ψιϊφος έχει όρι
αθι:\ U ώσ. ίπΙ ΙΡΥων τιΙχντι.: χιναφ έπΙ χci}.e:ι χι· 
Hf!άσ1lτσι = τό χεlλη συνεπληρώθηοαν (έτυχον 
της τελευταlας έπεξερΥαοlας) μέ χρυσόν.- 11 
ιiμτδ. Ιχω τήν δρχουσαν δύναμιν Η μΒθ' ·Ομ. μετOt 
Υιν., 6αoιλεΎW, ήγεμονεύ'...,/ κυβερνω 11 μετά. σιίτ . του 
aua'l:. "ν,;ιχ. xllcιl .. oo OKηπτρCΙ = Kραδalνι.> τό οκη
πτρον, '1:0 Ι. κυ6ερνω.- 11 ιiμτΙS., ώσ. φθόνι.> είς · 
τέρμα, καταλήγω εΙς εν πραγμα. . 
Έτvμ.: x(!CIιcιΙ .. ω· πρβλ. Ή:;υί(. cxριicι)Oo)O· τέ1ε

αο .... clnIx(!cιa:1ICII· τfj χεφcιΙii lnI .. W.1OoI • .. εl':αcιι." 
μιiλ. Ιπιxeα .. ι' <*-X(!cιcι .. ε'· όμτιρ. dχρaα."το~ (=όν
εKπλήΡWΤOς, μόταιος). ΕΙνα:ι εκτεταμβ ·ιο; τύr.~~ του 
χ(!CΙΙ"ω (6).. χα-τω'l:.). Κατ' ~λλoυ; ί,ν τoότoι~ τό χρσι
σι.ω <*xeiiσΙ .. ω (πρΙSλ. όμτιρ. Υεν. xIιicι .. o~=της κε-



tιρa"'ά1ιι-iιρciτσlyύσ1~ 

φολης) έπη;-ΙIΙCltσθtν iv-;alWI: μηΧCιtνιχως; 6πό ';06 χραΙ'ΙΗ». 
χραΙ"φ (*xed,,-jaI ix θίμ. *k(e)r-Q-, *k[ -n- (δ

κρον, αlχμη), μCltρ,;υρουμίνου b ';011 λCltτ. cornu, γο,;θ. 
hc\ύrn, έλλ. χρά"ο" πρδλ. Χρά"ΤΦ(!, χρα"τηρ, χρά". 
τιιιρα, πληθ. Xρα"Πίρll~λClt,;. genuinl=col φρονιμΤ
τες» (όδόντες), ιιντ6-χρα,,0,.- ·Αλλοι, !νιυ ιiνciγxrις; 
τινός;, δΙCltκρΙνουσιν Μο ΧΡΙΙΙ"Φ, lν μιιτά. ,;ij, σημ. ';06 
έκτελείν, Υ-CιtΙ Ιτι~oν μιιτά. ,;ijI: σημ. τοll δρχειν. 
ΚΡΑΙΠΑ-λΗ, "ι' ή μέθη καΙ τ6 όποτελέσματό 

της, ναυτΙα (τόσις πρός Ιμετον), κεφαλαλΥΙα χ. !. 
(λCltτ . (ΓAΡUΙA)' cx χραιπά,ι,,,=μετό την μέθην, δ
ταν παρηλθεν ή μέθη. 
Έτνμ.: έθaω'~ i)θη δπ6 τινιιιν, ιiλλ8 4πιθciνlιις;, συπ. 

,;ψ χραιπ"ό, χCltί τψ λιθ. krc\Ipy'tI (yuρΙζω όπ' έδώ 

καΙ όπ ' έκεΤ), πCltλ-σλCltυ. kr:su (-τροm)} (*kr8ρ-su 
(=λClt,;. temporum mutc\Iio) ' χCltτ' !λλους; fι λ. iOΧ1j
μClt,;Ισθη &πλω;; χCltτ& τό χραι,π"ό" χlιιρΙς; ν& ()πciρχ,ll 

μ!Ι~ων συγγ.νειClt μετClt~υ των.- ΚCιtτ' !λλους;, 1Ιτ,;ον 
όρθως;, χραιπά,ι" (ΙΙφ' δσον σημ. χοιΙ κεφολαλΥΙα) 
< *xρίiι (=κεφαλή)+πά,ιη' εχ t. pel- (πλήττω, κομ
ματιόζω) . - Τό λοιτ. (ΓAΡUΙA ιΙνοιι δciνιιιον ίΧ ,;ij, 
ΈλληνΙΥ-ij,. 

ιιρaιηδlό-ιιωμoς, ο" (χραιπά1η + χφμοi)' ό έν 
κραιπόλι;ι κωμόζων,- ό περιφερόμενος έν καταατό
σει μέθης. 
ιιρaιπνός, ή, Ο" (den-citaI, ώς; ,;ό rAΡldus b ';011 

ΓΑρ-ίο)' ταχύς, όρμητικός πρβλ. ΧΩ(!.nά1ιμοi. 2) 
μτφρ . σπεόΔWν, ένεΡΥητικός, δραστήριος, όξύς, όρ-
μητικός. -
'Enιμ.: "ι ίχδοχΥι χΟΙ,θ' fjv xeaIoΠ"Oi ( *xean"jo, 

XCιtΙ συγγ. τψ χαenά,ιιμο, «!οιπ. *kv[p-), ,;. ι. ίχ ρ. 
ΗΙΙΡΠ-, χραπ-. δέν γΙνιιτCltΙ δεχτή δπό πιίντων.- 's;Jo. 
ιiΠOPPΙΠΤIlΤcltι 6πό των πlιρισσοτέρων χCltΙ fι ixeoxi), 
χCltθ' -νιν IιΙνοιι συγγ. ,;φ λιθ. krc\ipy'ti χλπ. (βλ. xραι.nά-
1η).-Κοιτ' !λλου;; συγγ. τφ ίρλ. (Γlρ, crib (=ταχύς). 

ιιραιηνό-σίίτος, ο" (Ηιαι,π"οi+αεVομαι)' ό τα
xέ~ς όρμCιν. 

ιιραιηνο-φόρος, ο" (xeCIIoΠ"Oi + φέρφ)' ό NfCJI
mrcdi (τ. t. ταχέως) φέρων. 

ιιραιιτικός, οί. Ο" (χράζω)' κραυΥόζων, θορυ6ώδης. 
ΚΡΑ'ΜΒΗ, "ι' λόχανον, κοιν. cκραμπολόχανο», 

λοιτ. crAmbe. 
KPA'MBOI, " . ο,,' ξηρός, καψαλισμένος, ζαρω

\ ~~pς, .συνεσταλμένος. 2) μτφρ. ηχηρός, κα8α
~, διαυΥης. 

Έnιμ. ι xράμβα~ συνών. ,;/j\ xα.m.ιρό, (ΙSλ. λ.)' 
χeαμβαUο~' χράμβη (βλ. λ.)' χρομβέΦ' συγγ. τφ 
πCltλ·γερμ. IYίιnpAη, rimpfc\n (συστέλλω, κυρτώνω, 
ρυτιδώνω, ζαρWν ω, ποιλ-σχσινδ. hrepρr «*xrimpc\-, 
ιiγyλ-σClt~. hrympel (ρυτΙς). μεσ-γε~μ. . rc\mpf (σπασμός, 
χοιν. ικρόμπα»), rc\mpl (σπασμός), ώσ. μ.εσ-γερμ. 
schrImpfen (ζαρώνω), noιl-norr. skreρpa. (ζαρώνω), 
ιin'λ. shrimρ (νόνος) χλπ.· πρδλ. !οιπ. *(s)qremb- χCltΙ 
*(s)qereb-' βλ. χCltΙ Χάρφο,. 

ιιραμδο-φδΥος, (χράμβ"+φαΥ8ί,, ,;ofl τρώΥΦ)' 6 
τρWyων τήν κρόμ6ην (δνομα 6ατρόχων). 

ιιρδν6';-ηcδος, ο" (xρα"αo~πιδo,,)' 6 Ιχων f
δaφoς τραχύ καΙ πετρCιδες. 

ιιΡCΊναι, δωρ. πληθ. ;;011 χρή"". 
ΚΡλ -ΜΑ -0'1, ή, 6,,' τραχύς, άνώμaλoς, πετρώ

δης, 6ρσχώδης (έπ! ,;ων ; Αθηνων, λ6γψ ,;ij, ποι6τη
τος; ,;ου il}iιpou, τη,. 1tρfJλ. χ!ΧΙ M.nτ6y8Φf· οΙ Kf/Ω
_02=01 κότοικοι τί'jς ΆΤΤΙKί'jς. 
Έnιμ.: .χρα"αο, (xea_[F]6" συπ. τΦ Χάρvo,., 

xρίl"α, (βλ. λ.), γοτθ. hc\rdus (σκληρός)' i~ !αιπ. ρ. 
qc\r- (-εΤμαι σκληρός), Ιοιπ. qrnavo-s (πρδλ. __ -

, :.ι: 
[f]6,).-J{oι,; !λλου, _ ί~ lοιπ. *k[nevo-s προijλθεν τό 
xάρ,,0,(π~6λ. Ήσυχ. cχάρ"0,·β6αχ"μιι·πρόβιιτο,, •• 
χραΙ"ω. xρά"o~ χλπ., δπ~ρ lIμω~ Π;-ΙΟσχρΟUΕΙ II~ τήν 
δισιφ?ρά.ν των σημοισιων.- ·Αλλοι συν:;ίπτουσιν 111 ' μΙσιν 
δμctιιClt 'τ& κρα_ό~. χρ«"οι;, χρά"εια ' (βλ . λ .. λ.) χCltί 
τό λοιτ. cornu, γοτθ. h.iUrn, σοινσχρ. ς['JίJgΑ-m, τCltυ
την δέ θεώροϊΙσιν ιiνεεctρτητον ιiπό τό xάρii. 
ιιρδνέcσ8σι, ιiπρφ. ίπ. μ.Sσ. μβλ. (μKΤιJι ποιθ. ίνν.) 

τοll xea{"UI. 

κράνειδ, !ων. -εΙ", "ι (H(!ci"α,,)' τό δένδρον cκρα
νεlά~, λοιτ. cornus mc\scuI.-υ,;ό ευλον ,;ofl δΙνδρου 
τουτου λόγψ ,;ij, σχληρ6τη,;ος; χοιΙ ,;ij, ιίλοισ,;ιχ6,;η,;6ς; 
,;ου έχρησιμοπ?\ιt,;ο διά. ,;ήν χοιτοισχευΤιν δορctτιιιν χοιΙ 

τ6~ων U έντιμθιιν χρά"ιιια σημ. χοιΙ δόρυ. 
Kρδνέίν~, η. α" (χρά_)' κατεσκευασμένος 

έκ ξύλου κρανεΙας: XeII"ii'llO" &κόπιο" (πρδλ. τό, 
ποιρ& Βφγιλ. SρiCUIA cornec\). 

ιιρ4νο, fι, δωρ. ιiν,;Ι χρή"". ' 
ιιρανlίiναι, ιiπρφ. ποιθ. ιioρ. οι' τοll χι!αΙ'ΙΗ». 
KρCίνιάς, Kρiνiς, διιιρ. ιiν,;( Κρ""ιά" Κρη"Ιι;. 
ιιρδνΙον, τό (χ«ρα)' τ6 δνω μέρος τί'jς κεφο-

λiΊς, τό IKρaνΙOν» ώς; λΙγιι,;οιι χοιΙ νυν ι,;ι. 
Έnιμ.ι πρδλ; Άριστ. cxeii"lo,,' -φα";ϊ, το τρι- _ 

χωτό" μέραι;. ( *χραα-,,' πρδλ. χιό-χ,ίί"ο", dU["ό]
xρii'llO". ώUχρii"ο,,· πρδλ. Ήσυχ. cχρά_' Χ8φα,ιή., 
cχρη"ιΦιι· . _ρ"βαρφ"., cXf/Ω"lξcιc' ΙπΙ χιιφα1'1)" 
ιI.noρρϊψcιι., ClnlHeq"O"· xιιφα,ι6CJιιαμo".· πρδλ. 
ιIμφ{-xριι"o~, ' ιΙποχ,α"Ιζφ (δλ. λ. λ.)' δλ. HIf/Ωi. 
χριιιαΙ"φ, κριιϊρα, χράαπιιδο". 
ΚΡλΉΟΜ, τ6' ή κρόνεια (IιavIιpov), λοιτ. cornus. 
Έnιμ.: χCltΙ xρίί"α~ ( ίCltΠ. *q[no-s' πρδλ. λιθ. 

*kirnc\s (κερασιά), πε~Ι οίι δλ. κοι! εν λ. HieaCJOi. 'Εχ 
τουτου τό δμΤιΡ. χρα"εΙη, ιi,;τ. χρά"ειοι' χ!Χτi τινClt;; 
συπ. τφ xρα"αo~ ώς; ix 'tij, σχληρότ'ljΤΟ' τ06 ευλου. 
ιιρδνο-ηοιCω, μΙλ. -ήαΟ)' κατασκευάζω κρόνη 

(περικεφαλαlας) Ι : όμιλCι μετά . κομπορρημοσύνης 
περl πολέμων (διηγούμενος κρόνη καΙ λόφους). 
'Εχ ,;?u 

ιιρδνο-ηοιός, Ο" (χρά"οcl-nοιΙΟ»' ό κατασκευ
όζων περικεφαλαΙας ιι ώς; o~σ. d xf/Ω'IIOΠOΙO, == 6 
κατασκευαστης πεΡΙKεφαλαιCιν. 
ιιρδνος, -εα" ,;ό (Χάρα)' περικεφολαΙο, κρόνος 

(ώ; χοιΙ σi)μaΡον «χ6μη layaoτCltt). 
Έnιμ.: xρά"o~' σ,υνιiπτετoιι πρός; τήν δμ<iδοι ΧΙΙρ, 

Χάρίί (χάρη), Χάριι"ο,., χ(!ίί"Ιο", χιχΙ έπ?μΙνως; πρό~ 
τ& Χέρα" λοιτ. cornu (δλ. xέριι~). Κοιτ' !lAou" λ6γφ 
τοϊ! -α - είνιχι συγγ. μdλλον πρός; τό xeίi"αo~ πσιρ!ι 
πρός; ,;i Ηάρα, χρα"ίο,. (δλ. xριι"α~). -

ιιράντειρa, "ι' θηλ. ,;ofl Ηρα"ήρ (8 ~λ.). 
ιιραντήρ, -ήρο,. δ (χραΙ'ΙΗ»γ ό έπιτελCιν, έκτε

λCιν, 6 έκτελεστής lIiv τφ πληθ. οΙ κρα"Πίριιι;=λοιτ. 
genuini=ol δύο ΣWφΡOνιστηρες όδόντες (χοιν. φρο. 
νιμττες), οΙ φυόμε:;νοι τελευταΤοι. 
ιιράντωρ, -oρo~, δ (χροιί"ω)' ό Kυ6ερνCιν. 6 κυ-

6ερνήτης, κυρΙαρχος, ήγεμών. 
ΚΡΑΊ, δ' TtCltpctll. ,;uno, ';01} χ«ρα. -Υεν. χρίίτόi 

(ένιοτl! θ1jλ. γΙν.), δοτ. xρiiτ{, οι! •. x,ίiτα · . πλ ηθ .• γιιν . 
XράτΦ'll. δο • • xρiiα2" _π. κράτl!αφ~' πiρ' 'Ομ. ιiπoιν
,;ωσιν ώσ. lcοιΙ ίχτιιτοιμ. τι)ποι γιιν. χ!?άίίrαο , . δοτ. κρά
ση. όνομ. Ttl1je. χράατα' ή κεφαλή U μτφρ. κορυφή, 
άκρα, δψος (βλ. χCltΙ γιν. χρατό;) . 

ιιρδσις, -εφο, "ι (χιιρά"'ι'Vμ,)' ή όνόμειξις, συν · 
ένωσις, μεΤξις, συΥχώνευσις.- Ι ή θερμοκρασΙα της 
άτμοσ.φαΙρας, τ6 κλΤμα (λCltτ . temperies):- ΙΙΙ έ " τ~ 
rΡCltμμ.Cιtτ ικ'jj xρίiαι~ κCltλεΙτοιι ή συγχώνευσις τοΟ τε
λικοΟ φων. μιος λέξεως καΙ τοΟ όρχ ικοο άλλης τι 
νός λέξ. εΙς εν ' μακρόν Γι μίαν δΙφθΟγΥον, π. χ. 
τoiίιιoμα ιiντΙ το . 8"oμa. ιι".;ρ ιiντΙ cI ά"oί~ . 
ΚΡΑΊ-ΠΕΑΟΜ, .6' ή 5ι<ρα, τ6 περιθώριον, 6 

ιποδόγυρος» ένός πρόΥματος (6φc:ίσμ!Xτo; , έ·,~ ~μClt
';0;, π6λεω;, λόφοu χλπ.). 

"Eτvμ . : πρδλ. Ήσυχ. cxι!acr-n7eca' τώοι ι",,!άτωιι 
σΙ xεφαlαί χα, ΙΙ1Jμβο1ι:ι.l, χα; τ-ά άχρα., cκραaτό
δετο,,' αφlfYδό""" CJιιCJιιμl"",,' τά yάe αχρα Πί, αφιr,,
δό ""~ xιιφcιω. έχά!Ο11Υ.· χράαπέδο" ( Kelia- (βλ. 
γεν. χρατ6., χρα"ίο", xci(!'lt'Ci χλπ.) + -.nιιδo;,. π?6λ. 
πέζα. 'Ες οιίι.ου τ6 
Kρασncδόω, μ.ιiλ . -ώαφ (Χ(!4αΠ8δο"γ περι6όλλί.ι 

_διό κgααπέδοv (βλ. λ.). 
κράσσων, Ο", ~ωp, ιiντΙ xelcraΦ'll, "ρε{ααΦ'll. 
KρCίτσ, τό . !Χλιτον = Χάρα (δ βλ.)- ιiλλ' ώσ. χοιΙ 

το" x~ra <χ!τ. ,;ου χeά, (δ βλ.). 
κρaτa-δόΙCM;, ο" (χραταιόi+βά11ωγ ό έξσκον

τισθ6ίς μεθ' δρμης. 
κ,:aτσΙ-ΥύδΙCM;, ο" (χραταιοΝ-Υιία10,,)' ό Ιχων 

χραταιά \ ί1Υιλ . Ισχυρά) - "vιι!α (τ. L τ6 πρ:'οθιον κα, 
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όπΙοθιον τμημα τοΟ θώρακος), ό Ισχυρός (art! θώ· 
ροιχο;). 

ιιρΙταιΙς, i) (Hecfω,,>, μόνον 'ν Όδ. Λ 597 irt! 'toD 
λΙθου 'toD ΣισόςΡου: _,&,ό,&,' dnoατe~ψα.ακε κeοιταιts 
αlίτιs.=τότε lσχυρόν δόρος (Τι όκαταμάχητος δύ
ναμις) έστρεφε τόν λΙθον όπΙσω (xιx'tdι 'tov ΆρΙ
o'tιxpxov κραταιts x_t'toιt άμτδ., ήτοι: τότε ό λΙθος 
όρμητικώς έκυλίετο όπΙσω).- • Κραταιt" ώ~ χύρ. 
δνομοι (=ή '10χυρό) δνομοι 'tfj~ μ7jΨΟ~ 'tfj~ .Σκtί~~ηs, 
τoίi Υ '/ωστοί} μυθολΟΎιχου θοιλιχσσΙου τίρoιτo~. (6λ . Κ.Ε.Λ.). 

ιι:ρδτaί-lι:ως, ""', Ύ-ν .• -ω (κραταιό,+λci,)' ό ά
ιτοτελούμενος έξ Ισχυρών λlθων, 6ραχώδης, πετρ
ώδης. 

ιι:ρaται6ς, d, ό" (κρdτοs), ΠΟΙ7jΤ. ΙΙν.Ι Kρcιτερό,' 
Ισχυρός, δυνατός, όκα Γαγώνιστος. 
ιιρaταιόω, μίλ. -ώtιω (κρcιταιό,)' μΤΥν. τόπο, ΙΙντΙ 

χeσnί"ω-
ιι:ρΙτσf-ηEδoς, ο" (κρcιταιόs + '"OO,,)' ό έχων 

τραχυ (οκληρ6ν) έδαφος. 
ιι:ρoταί-πouς, δ, i), -nov", 'tό, Υεν. -πoOO,' ώσ • 

. HoιJ?rai-nov, (κρcιταιό, + πον,)' ό έχων lσXυρoUς 
πΜας. 
KpiTαi-pivoς, ο" (κραταιό, + eJ"d,,)' ό έχων 

οκ ληοόν δέαμα Τι σκληρόν όoTROKOV. 
ιιρστερ-αίΧJ.lης, ·ov, δ, ώσ . καρτερ- (κρατερό, 

+ αΙχμή) ' ό κ ι:ατερός έν T(j χρήσει τοϋ δόρατος, 
ό Ισχυρός μέ τό δόρυ, 6 όκαταγώνιστος εΙς τ6 
;ονταροκτύπημα. 
κρατερός, ItGI1j" ιι:αρτι:ρός, ά, ό" (κράτο" κρα

τέω)' Ισχυρός, δυνατός, γενναίος, όνδρείος 11 ιϊλλ' 
ώ". κο. ί σκλη;::>όκαρσος, ΟΥριας, τραχύς, άποΙοιος 11 

olίτω χώρο, καρτερ",=έδαφος στερεόν, τραχύ. 2) 
,ίJ". Ισχυρός, 6ίοιο ::;. 
κρaτερό-φρων, ο", Ύεν. -0"0, (κρατερόι;+φρή,,)· 

ό έχων ΙOXUΡόν φρόνημα, γενναιόψυχος, ότρόμητος. 
κρατερό-χειρ, -XeIeoS, δ, i) (κρατεροΙ;+χelρ)' ό 

έχων ίσχφάν χείρα. . 
κρaτερ-ώνυξ, ·~xo" δ, i) (κρατερόΙ;+όΌ'vξ)' ό έ· 

χων Ισχυρούς (δυνατούς) δνυχας Τι όπλάς. 
κρατερώς, έπί ;:ι . τοί} κρατερό,· Ισχυρώς, δυνατό 11 

αύοτηοώς , μετό τραχύτητος. 
ιιρaτεαφl, έπ. δοτ. ItA7je. 'tou κρά, (8 βλ.). 
KPA~TEYTAI', -ώ", οΙ ' οι! βά.σεl~ έπΙ των . δποΙων 

σ :7jρί ζοντοιl οΙ ό6ελοΙ :ιτ_ρlστρεςΡ6μενοl κοιτ<%. 't'iJv δπτ'Υ)
οlν xp.i'twv ('ijao.v δ' οιΙ βά.σιl~ οιυτοιι συν'iίθω~ λΙθ ιηι ). 
Έτvμ.ι συν. συν:ίπτε.ο.ι πρό~ τό κράτο, κλπ. (π ~6λ . 

Άρlστά.ΡΥ'ου _άπο τον διακerα-θα, το;" όβελlακοv. 
Ιπί 'Jοtίτω" (τώ" βάσεω,,) HB,μi"ov,_, κραδεvταί 
( κeατcvταi χο.τ ' ιϊνομ.)· πιθοινώτ. δμως; το κραδ- ό:ρβΙ
λετιχι εΙ~ λ~'ίχ'iJν πσιρβτυμGλΟΎΙοιν πρo~ .'to κραδάω. 

ιιρaτέω, μ~λ. -ήοω (κρdτο,)' εΤμαι Ισχυρός, κρα 
ται6ς , δυνατός 11 κρατώ εΙς χεΤρός μου τήν έξου
:Jiav, έχω τ6 κρότος, 6ασιλεύω 11 μετά δα,., κρατέω 
ά"δράαι καί θεοίαι = βασιλεύω μεταξύ όνθρώπων 
καΙ θεών. 2) μετά Υ_ν. , δόλλω χεΤρα έπΙ τινος, 
γΙνομαι κύριος, εΤμαι κυρΙαρχός, τινος, κυ6ερνώ 11 
ώσ . . κατακτώ, ύποτόσσω ~ ιϊπολ. νικώ, όπερισχύω, 
κατισχύω 11 ίπΙ ςΡΥιμων, έΠΙKρατG'ι, διαδΙδομαι Iιέρα -
πέρα, γΙνομαl κοινόν κτημα δλων.- 11 μετά oιl't. 
π~oσ. , ύπερισχύω έναντΙον τινός, κοτ06όλλω (νικώ) 
τινα, κυριαρχώ έπΙ τινος, έξουσιόζω τινό D ώσ. ύπερ
τερώ, ύπερισχύω, ύπερ6όλλω, ύπερέχω, έξέχω.- 11 
μετ' ,,- Ι τ . πρiΥμ. , γΙνομαι κύριος πρόγματός τινος, 
τ6 λαμβόνω ύπό τήν κατοχήν μου, τ6 κυριεύω (διό 
της 6lαςι, τό κρατώ σταθερώς εΙς χεΤρός μου.- ιv 
διαιάοσω, κυ6ερνώ, διοικώ.-Ποιθ7jΤ., ύπακούω, ύπο
τόσσομαl. 

KρCΊτήρ, Ιων. ιι:ριιτήρ, ";;ρο., δ (κced""eμι)' όΥ
γεΤον πρός κράσιν (άνόμειξιν), έν Φ δ οΤνο; ΙΙνεμει· 
Ύν~δΤO μεθ' IB", τo~, έ~ oι!ί,oίJ δ' Ιίσ.ερον iπλ7jΡοuντο τιΧ 
πoη:l ~ ιo. 11 κρατijρα κεράσασ-θαι=νό όναμεΙξr:ι κρα
τη ;:;α ~νό έ τoιμάσr:ι κρατηρα πλήρη οΤνου άναμεl
κτου μεθ' ϋδατος) .- 11 παν ΚΟΙλωμα, κοιλότης έν
τός 6ράχου U τ6 στόμιον ήφαlστεΙου, CΚΡΡτήρ .. ή-
φαιστε Ιου. . 

ιιρaτιισί-μaιος, ο" (κρατέω+μάllJ)' 6 νΙKG'ιν ' έν 
'IQ μόχι:ι. 

κρδτιισf-ηouς, δ, i) , -nov", τό, "(εν. -πooo, (HΡCΙ
'&'έω+πotί,)· ό νικητής εΙς άγώνα δρόμου. 
ιιρατήσ-ιηηος, ο" (κρατΙω+Τππο,,)' ό νΙKG'ιν t.ν 

ΙπποδρομΙQ. 
ιι:ρCiτf, δο't. 'ν. 'toD κρά". 
ιιρiτιστcύω, μέλ. -αω (κράτιατο.)· εΤμαι κράτι

στος (δριστος), εΤμαι έξοχώτατος " ύπερέχω, νικώ. 
ιι:ρδτιστος, έπ. ιι:άρτιστος, η, Ο", ιiνώμ. Ι'>πιρθιτ. 

'toiJ ά)'Ωθό" iσΧ7jμσιτισμaνον έΧ .τοΟ κράτο" ώ~ το 
κέρδιατο, ι!χ 'toίJ κέρδο,' Ισχυρότατος, δυνατώτα
τος, βιαιότατος, άγριώτατος . 2) αριστος, fξοχος, 
έξοχώτατος.-ώς; συΎχρtτ. εΤνιχι εν χρήσει 'to κρεΙσσ,,",. 
ΚΡΑΎΟΙ, ΠΟI'ljτ. ιι:άρτος, -εο" τ6' Ισχύς, δύνα· 

μις, όνδρεΙα U 6Ια, 6ιαlότης, σφοδρότης : πό1ι" έ
~.ί" κατά κράτο, = κυριεϋσαι πόλιν διό της βίος, 
δ7jλ ; έξ έφόδου 11 ώσ. χοι ί κατά κράτος = μέ δλας 
τός δυνόμεις, άt'ά κράτοs=μέ δλας τός δυνάμεις. 
- .• "(βνιχως;, δύναμις Ισχύς, έξουσίο, ' κυ6έρνησις, 
κυριαρχΙα, cκρότος .. U μετdι Ύβν . έξουσlα, κυριαρχΙα, 
έπΙ τινος.- 111 νΙκη, ύπεροχή, κυριότης, κυριαρχΙο. 

'Eτvμ. ι Ηρά'&'ο,' δμ. κρατν,' συΎχρ. ίων. δωρ. 
Hρ~ααω", ci'tτ. κρε{ττWtr (δλ . λ.), I'>πε~θ. κράτιστο, 
(δλ. λ.)' έπΙρ. Ιων. τρο.Υ. κάρτα (: ποιλ-Ύερμ. hcι.rto)' 
κρατtί"φ· κρατέω' κρατcιιo, «έπιρ. *κραται, π~6λ. 
πά~ι t ΠCI~ι6" πρδλ . .. ραταΙ-βo~o" κραται-"tία~o, 
Χλπ. δλ . λ. λ.)' κρατερό. ' καρτερέω' καρταΙ"ω.
d-κρcιτή" dκράτεια' Ι" · κρατή,, έ,,-κράτε,α (δλ. λ. 
λ.)' έπι-κρατή,' α';'το-.. ράτωρ [-κράτωρ προηλθεν 
χοιθ' &πλολο"(Ιοι'ι έΧ του *κρατητωρ (π,,6λ . δμ7jΡ , κΙ,,· 
τωρ < *κ."τη-τωρ) χσιΙ δέν πο.ράΎε.οιι, σπω;; εσ:ριχλμΙΙ
ν ως; δ l~ά.σxετoιι, έχ τοί) κραΙ"ω' πρ6λ. ά -κeάτωρ, 
"αv-κράτωρ, -θα~ασαo·κράτωρ] . - δ ιχ Ι0 λ. ,ύ πo~ κρέ
το, ε!νσ;ι δ δμ~λό; , κάρτο, - κράτο, έσΧ'Υlμσ;τΙ σ θ7jσοι'Ι 
κιχ,' ΙΙνοιλο"(Ιοιν προς; τόι * καρτ;'. - κρατ;'. (π?6λ. λ ε~6. 
θέρσο,: Ι ων. no. A -~'1:'t. θάροο., ιϊττ . θράσο.). Π~6λ. 
γοτθ. hcι.rdus (σκληρός), ιXYΎλ · σo.~ . heΆrd, π σ;).-Ύε?μ. 
hcι.rt, hcι.rtl, herti (σκληρός, στερεός)' πάντοι 'tClUtCIt 
:i.ν ά.Υοντο.ι ι Ι~ ίοιπ . *qret, *qrt- έχτετ. έχ τοϊί *qcι.r
(εΤμαι σκληρός) εν τψ xdevo" χοιΙ μ.τ' άνο.διπλ. ιν 
τφ HBeHl"oi, κάρκαρο,. 

ιι:ροτ6ς, "(εν . 'toii κρά, (8 δλ.). 
• Ετυμ.: "(εν . ποιρ ' 'Ομ. χο.Ι ΤΡΟΙΎ. (ivlo'tB χο.Ι κράιχτος), 

δατ. κρίiτΙ (χο.Ι .. ράαη ένΙατε), Ύβν. πλ1jθ. ΚJ?aτω", 
δοτ. HJ?ίioZ" χο.Ι κράτεσφι, ιχΙτ . κρίίτα (χσ;Ι ένΙ ΟΤ8 
κρaατα) '- κρατό, < *κρα [σ)ίτοs κλπ . (δ ό~υτo~ισμό; 
οφειλβτοιl εΙς; "υνεχ~ραμiιν π ρος; τά.: ώτό" πα,δα. 
χλπ .. ο τοιν το θέμοι ci πέσ7j μονοσUλλCl60ν). 

ιι:ρaτϊΙνω, έπ. ιιαρτύνω' μέλ . -~"ώ (κράτο,)' έν
ισχύω, στερεώνω, έπl6ε6αιώ 11 μΕσον, ένιοχύω δι ' έμ
αυτόν : έκαρτν>'Ctvτο φά~α,,!α, = ένΙσχυσαν τός 
τόξεις των. - Π~θ7jΤ., γΙνομαι ίσχυρός, ένισχ(ιομαι. 
2) σκληρύνω.- U κυβερνώ, διοικώ (μετα; "(ιιν.) . 2) 
γΙνομαι κύριος, κυρΙαρχός τινος, κάτοχός τινος 11 
κατακτώ, καταλαμ6άνω. . 

ιι:ρΙτύς, ιϊρσ. επΙθ. (κράτο,), ciποιντ(jjν μόνον χοιτ' 
όνομ: Ισχυρός, δυνατός (ώς; το κροιτερό,) . 
ιιραυΥάζω, μίλ. -άσω (κρανΥή)' έκπέμπω κραυ

γός. φωνόζω δυνατά (μεγαλοφώνως), «ξεφώνΙζω». 
Kραυyδaίδιις, -ον, δ (κραv"ή)' cφι.ινακλας .. , δ

νομοι δσιτρά.χου. 
ιι:ρaυyι\, -ιι (κράζΦ)' δυνατή φωνή (λοιτ. cIcι.mor). 
Έτvμ.ι ax ~. κραΥ-, έ~ 'ijI; χο.Ι το κράζω' συΎΎ. τφ 

"yo'tQ. hruk (ζιομα τοϋ όλέκτορcς), hrukjcι.n (κράζω, 
ίπΙ ιiλίχ'tορο~), ποιλ-nοrr. hrcι.ukr (εΤδος κόρα.<ος)· 
ι~ !οιπ . ~. *qrcι.ug-, qrcι.uq- έν 'tij) λεττ . krcι.ukIs (κό
ραξ), λιθ. krcι.ul\Iys (κόραξ), πσιλ-σλιχυ . kruki:i (κό
ραξ) χλπ: πρδλ. ~o.π. *qrog" *qrδq- _ν ,φ έλλ . κρώ
ζω, Xflιιoyμdi, λ~τ . cr6cio, crocQ, π~λ· σλσιυ . krakcι.tI 
(κρώζω), λιθ. -krοkίύ, krοgίύ Ι γρυλlζω, έπΙ χο ί ρου), 
λεττ. krάΖU (ρογχάζω), λιθ. krcι.nkί~(κρώζw)· ~λ . άι". 
κράζω, ΚΡΙ"ή' ιiμφ6τερoιι οι! δμά.~ε~ tvouv toι i !Ι~ τό 
Ιοιπ. *qrouq-, *qr6ug-, πιθ . έπεχτ . !κ τινο; βiσΕω~ 
qor6u (πρβλ. t'iJv βά.σιν korQ(u) ίνλ. λ. κ6ραξ, κο' 
ρώ",,). 

ιι:ρι:-άyρa, -ιι (κρ~αΙ;+ά"ρέω) ' περόνη Τι λα6Ις, lJι' 
'l!I; το χρέιχς; έλσιμ6:iνs'tο ίχ 'tYjI; Χ ~τ~oι; . 

ΙφC-αyplς, -lOOi, i)-Keadr~B (ο βλ.). 
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κρι:άδιον, τά ι υποχορ. τοίί χeiα, (χα.Ι He+,JO")' 
τεμάχιον κρέατος, cκομμότι κρέας». 

κρι:iί-νομcω, μέλ. ·ήοω (xeaίi,,6μo,)' διανέμω 
κρέας, μοιράζω τό κρέας τοΟ θυσιασθέντος σφα· 
νΙου εις τούς κεκλημένους.- μέσον, διανέμομαι, 
μοιράζομαι, μ :: τ' άλλων. Έ~ α:~τoίί τό 

ιιρι:iί-νoμίσ, 'ii (χeεαttΟμiω)' ή διανομή τGιν κρε
ότων θύματος μεταξύ τών κεκλημένων (λα.τ. viS
ceratiO). 

ΙΙΡΙ:iί-ν6μoς, ο" (χρέα, + "έμm)' δ διανέμων (9 
μοιράζων) τό κρέας των θυμότων 11 ώ~ o~σ. d χeaα
,,6μο.=λα:τ. dispe",sator = ιJα.ιτρό, (6 διαμελιστής 
κρεότων). Βλ. Κ'ΧΙ χρεοδαlπις. 
ΚΡΕ' ΑΙ, δωρ. κρης, τό' rev. χρέως' nλ,,8>. Hem' 

γΒν. χρεώ,. ίπ . . χρειώtt' δατ. χρέαοι ιπ. χρέεοοι' 
κρέας (ώ, x~Ι νίiν), τεμάχιον σαρκός, σάρξ " μα
νειρευμένον κρέας, φανητόν, 2) πτώμα U σώμα, 
δθιν χα:Ι, δνθΡWΠOς. 
Έnιμ. ι χρέα. «*χρέFα., Ια:π . *qreves-, πρβλ . 

αα.νσκρ. krav/h, εκ 6:taaw, qreve)' πρ6λ. σα.ν
οχρ. krUr6-h . (ώμός, νδαρμένος), λα:τ, cruor 
«·cruos, *C;OvOS, ·crevOs), crue",tus (: λιθ. krύ
vlnfas), cruduι (αΙματηρός, ώμός)ι πα:λ-ιρλ. (Γίi 

(*krovos), πα.λ-γερμ. (h)ro, (h)rawer, νεωτ·γερμ. roh 
(ώμός)' πρ6λ. Αλλ. xe"o, (πανετός), λα:τ. crusta (= 
cκρούσται).- Πα:ριiγ. χeaάΥeα (6λ. λ.), 6μ. xeaiot' 
( *ΗeεF_ιο" =- τρόπεζα της κουζlνας), χρεαttομiω, 
Ηeaοχοnέω, χρaοnώλη. Χ. ΙΙ (βλ. λ. λ.). 

ιιρι:ιι-δ6κoc;, Ο", κα.Ι κρι:ιο-δόκοc;, ott (χρέας + 
lέχομαι)' ό περιέχων (περιλαμ66νων, δεχόμενος) 
κρέατα. 

κρι:ίΟΥ, τ~ (Heia,)' μανειρική τράπεζα, cκρεατο
σ6νιδονι. 

κρι:ίουσσ, θτιλ. το!l xealωtt (8 6λ.). 
KPCIaa6-TCKVoc;, ο .. Ικρ_IOOω1l+τέH"o.)' δ προσ

φιλέστερος άπό τά τέκνα. 
κρι:Ισσων, ο .. , γεν. -ο .. ος, ά,ττ. ιιρεΙΤ1'ων, {ων. 

κρέσσων, δωρ. κάρρων- Ισχυρότερος, δυνατώτε
ρος 11 καλλ/τερος, νενναι6τερος " εν xpi)OEt μετιk το!l 
_Ιμl χα. Ι μτχ., ώς; χρalοοω .. rdi' ήο8α. μηκέτ' ~ η 
ζώ1l nιφλός=θό ησο καλλΙτερος (θά ηξιζες περισ
σότερον) νά μή ζι'jς καθόλου παι::ό νά (ι'jς ΤlJφλός. 
- U πολύ μέγας διά τι, ύπεΡ60λικός: vΨO' Heaio· 
~~" lκn"δήματο.=ϋψος πολύ μένα διά νό τό πη· 

\ δι'jQi:) κανεΙς 11 έπΙ χα:χων πριi~Bων, χρεΙσσο,,' άΥχ6-
~r-κaκά άξια μεγαλυτέρας τιμωρlος άπό τόν δι' 
όγχόνης δάνατον.- ΟΙ έχων lσχύν ύπερτέραν ό
πό δλλον, όνώτερός τινος, μή κυριευ6μενος ύπό 
τινος (ί~Ιω~ υπό των επιθυμιών 'tfJU) : xρε{σoωtt %e'" 
μάrω,,=όνώτερος χρημάτων, δν δέν δύναταΙ τις 
νό δwροδοκήσr:1.- ιv έπΙ Tjθιχ1j, ένν.. καλλΙτερoc;, 
ήθικώτερος, ύπεροχώτερος.- 1'ό "ρ!{ooωtt .Ινα:ι έν 
xpi)aBt ώ; ά,νώμ. συγΥ.Ρ. του άyα8>6~, εχ ταίi κράτος 
(κραηίς), έ~ οδ χ~Ι ίιπιρθ. 1Cράτιοτος. [δι' ί.υμαλ. 
βλ. ίων. ~ωp. χρέσσω .. ). 
κρείττων, .χττ. τύπο; τα!l προηγ. χρεΙοοω .. (8 βλ.). 
ΚfΕΙΏΗ, -ονrος, 6' ΟΥιλ. κρείουσσ, 'ii' ό άρχων, . 

κυβ:ρνήτης, κύριος, δεσπότης U γενιχό~ .Ιτλο. τιμ1j" 
συ~ών. τφ α .. αξ., , 

Ετνμ.: χρειω", xρεωtt, -ΟΠΟ" αα.ναχρ. οιιγχρ. 
ι;re'Υan (καλλlτερος), υπερθ. ι;re'st ha-h (κάλλιστος), 
Ζενδ. srayah·, srae~ta-, σ~νσχ·ρ. ς·rt·h (εύτυχΙα, κόλ
λος), Ζε ·,δ. Sri- (κάλλος), οα:νσχρ .• ι;rϊrά-h, Ζενδ. 

s~i-ra (ώρ~Toς) (βλ. έν λ. χαιρ6,)' - κα:τιi 'τινα:, .ό 
χρέωιι < *κρεj-ο .. τ- εΙνα:, μτχ. ίν. α~σtα.στικοπαΙ1jθeΙοα:, 
πρ6λ. ΥέρωΥ, μitJωy, ίίρχω" κλπ. κα:Ι Κρέο.υοα ο' -τ;ιk 
6μ1jΡ. κρε{Q)'fΙ, ενρυ-χρεΙωιι, xealovoa όφειλαντα:ι .• ί~ 
μετρ,χΥι" εχτ~oιν. Κ:π' ιiλλoυ • .χνήΧ8Ι .ι, τό ' Heal"Q) 
(=άρχω)' βλ. χραΙ .. ω (έν .ιΙλει). 
κρειών, έπ . .χντ : χρεώ .. , γεν. πλτιθ. τοΟ χρΙα,. 
κρειιάδια, -ωtt, τιk (χρέχω)' εΤδος παραπετα

σμάτων, ταπήτων. 
ιιρι:κτ6c;, ή, 6,,' πληττόμενος fι κρουόμενoc; 

πρός rϊXησιν, κρουστός (έπΙ εΥχόρδων όργιiνων) Ο γ.ν. 
πaι~όμενoς, ·ψαλλόμενος. 'Εκ τοϋ 

ΚΡΙ:'ΚΩ. μίλ. -ξω' ιiόρ. (ι' Ixesla- πλήπω, KΤU-

πώ U κτυπώ τό Uφασμα διό της κερκ/δο, n χα:θάλαυ, 
ύφαΙνω. 2) πλήττω, κρούω, τόι:; χορδάς έγχόρδου 
όργόνου διό τοΟ πλήκτρου. 3) γε.,ιχώς, προξενώ 
όξύν ήχον, ροθώ, ροχθW. . 
Έnιμ.: κρέκω' κρόκ", χρόξ' χροΧέω' χροχύ, 

(βλ. λ. λ.) ' π"όχειτα:ι χυρ. περί όνoμ~ταπ. λέ~εων. έχ· 
δΥ,λαυσων τόν 'iιxαν χρουομένη. ΧOΡ~Yι.· r.ρδλ. πiλ-σλ~u. 
krosno (τέχνη τοΟ ύφαΙνειν), . πα:λ·ηΟΓΓ. hroefI (ό
νριoyo~ γύλη), άΥγλ. reel (τηλιγόδι, άνέμη), ιiγγλ
σ~~. hroeg(e)1 (ένδυμα),~ πα:λ - γερμ. hregil' πιiντα: 
τα:ίiτα. έ~ ία:π. ρ. *qrek- (στερεώνω τό Uφασμα 
κτυπών διό της κερκΙδος). Βλ. χερχ/ς. 

Kρεμlι8ρα,"ι (.,ρaμά""υμι)· κρεμάστρα, εΙδα. χρε
μα:στoίi χα:λα:θΙ()υ, έν Φ ετίθεντα τά πεpισoεύ()vτα δΦ~ 

(φα:γYϊΤιi), κχτι ιϊνιiλαγoν π"ι:ι • • ό επι των 'iiμερων μα:, 
χρησιμ')πο ιοόμενον «φανάρι». 
. κρέμΔμσι, συγχεχ. ΤUΠfJ; τα!! πα:θ1jΤ. έν. κeaμάtl1l

. μα,' δποτ. χρέμαιμα.ι· ε,jχτ. χρεμα.Ιμη,,· ιiπ~φ. κρέ

μα σ !Joσ. ι . πρτ. lκeaμάμη .. · μέλλ. (μετιk πα:θ. avv.) Kea· 
μήσομαι . Βλ. κρεμ,;,,,,';;μι. 

κρι:μδννυμι, σπα:ν . κρaμα.""ύω· μελ. κρεμάοω χαΙ 
ciττ. κρεμώ, -~ς, ~, έπ. έχτετ . χρεμόω' άό~. α:' έκρ.
μαοα χ~Ι έπ. χρέμασα. - Μέσον . άάρ. α:' έκρaμαοά
μη ... - Πα:θ1jΤ., κρεμά"""μαι· μη. κρεμασ8>ήσομα.· 
άόρ. α:' έκρεμ-iσ{Joη .. · κρεμώ, όναρτw, έξαρτώ : κρε
μάσα, τή" άσπΙδα=νά άναρτrlΟr:1 τήν άσπΙδα, τ. ε. 
νά σταματήσΓ;] τόν πόλεμον ιι ουτω Χ<Χ.Ι έν τφ μΙσφ, 
πη~άλ.o,,· χeaμάσασ8α..=νά παραιτηθι) της θαλόσ
σης (χυρ. νό άναρτήσΓ;] τό πηδόλιον).- π:χθητ., όν
αρτώμαι, αlωροΟμαι ιι κρεμwμαl , άπαγχονlζομαι. 2) 
μτφρ. εΤμαι μετέωρος, όναποφάσιστος. 

Έτ;νμ.: χρεμά"tI1Iμ,' χeaμαστός' ποιτιτ. xρlιμ""μι 
(*qrem-: *qrema·)· κρέμαμα. χοι ! πα.ρά .ρα:γ. Χ!1ι7-
μ .. αμα.ι· χρaμ-i.· χρε"μά{J.ρα · 6μ. Χλπ. κeημ"ός (πι-βλ. 
γερμ' abhang : hangen (ΙSλ. λ, λ.)' πρ6λ. -yo'tO. hram-
jan (καρφώνω). . . 
κρcμάσσς, μτχ. άαρ . α.' τα!l κe_μά"tI1Iμι. 
κρι:μσσθεfc;, μτχ. πα:θ. ά,αρ. α.' ταίi χρεμά'ΙfΙfVμι. 
κρεμσστ6c;, ή, ό" (χρεμά .. "ιιμι)· ώ, χα:Ι νίiν, κρε-

μασμένος, όπηγχονισμένος ιι μ&τ~ γεν., κρεμόμενος 
έκ τινος 11 χρaμαοrός αvχέ"Οi = κρεμάμενος όπό 
τόν αύχένα. 
κρεμάστρσ, f,=χeaμά8>ea. 
κρι:μάω, ΡΙζιχόν ταίi χeεμά .. tI1Iμι (δ 6λ.). 
ΚΡΕ'ΜΒΑλΑ, τιi ' κρόταλα, τιk 6ποΙα: αΙ όρχαδμε- . 

νοι εΙχον oττιρΙ~ει .ι, τιk διiκτυλιi των χ:χΙ συν6κ~αυoν' 
α~τCι μετά άνα:λόγαυ πρό, τΤιν δΡΧΥϊσιν ρυθμ-οίί. 
Έτυμ.: διιk τό πρόσφ. πρδλ. χρ6ταλο,,' χρεμβ- at

να:ι ~ppινo, τύπα; συΥΥ. τφ λιθ. skrebeti (κρούω). 
πα:λ-σλα:υ . skroboti1 (θόρυβος), Πα:λ-ηΟΓΓ. skrap 
(φλυαρΙα), skrapa (θορυ6ώ, φλυαρώ)' έ~ Ια.π. ρ. 
*sqreb-' πρΙSλ. *(s)krep· έν τψ λα:τ. crepδ, crepundia, 
π:Χλ norr. skrafa (φλυαρώ).- ΠΙίοα:ι α:Ι ά,νω:έ~ω λί
ς ει~ ε~'1~ ι ωνι:ιμα:τοπεποιτιμΒνα:ι μβτιk τα!! ά,ΡXικαίi ~Γ- . 
κρι:μ6αλιάςω, μελ. -άοω (χρέμβαλα)' τηρώ τόν 

χρόνον κρσύων τό κeέμβαλα (ΙSλ . λ.). Έ~ α:~τoίi τό 
κρι:μ6CίλJσστύc;, ',)0., fι (κρεμβαλ.άζω)· κρότος 

παραγόμενος C'5ιό της κρούσεως τών χρεμβάλωιι 
(κροτόλων) πρός τήρησιν τοΟ χρόνου κατό τόν 
χορόν. 
κρεμήσομσι, 1-1'0. μΗ. (μετά πιιθητ. σ1jμ.) ταΟ χρέ

μαμα.,. 

κρι:μ6ω, έπ. ιiντΙ ταίi άττ. χeεμώ, μ'λ. ταίi xea
μά"tI1Jμ. (8 βλ. ) . 

κρέξ, ή, γεν. xeax6~, λα: •. crex (κρέκω)' πτηνόν 
μέ ρόμφος όξύ καΙ όδοντωτόν. [λέγετα:ι χα:Ι κερκά~' 
όρτυγομόνα (ΓΔlΙυι crex ή crex pratensls). Βλ. χα:Ι 
Χέρκαξ' Ιέραξ]. 
>κρεό-80τoc;, ο" (χρΙας+β60χω)' δ τρεφόμενος 

διό κρέατος, κρεοφάγος. 
Kρι:o-δσίτιιc;, -ου, 6 (χρέας+ιJα.lω)· ό κόπτων καΙ 

μοιρόζων τ6 κρέας κατό τός δημοσΙας εύωχΙας 
(λ~τ. dispensator) ' βλ. χα:Ι χρaα,,6μο, . 
. κρεο-ιιοηέω, ιiττ. ά,ντΙ χρaωκο:ιUω' κόπτω (τε
μαχlζω) τό κρέατα, κι::εουργώ . 

. κρι:ο-ηώΙιιι;, -ου, 6 (HeIai + ifφUω)' ό πωλών 
κρέας. 
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. Kρc-oupycu, μΗ. -ήal» ("eaovfy6~)' κατακόπτω 
κρέατα ώς ό κρεοπώλης. κατακρεουργω. ΈΙ; ιχ~,oίi τό 
ΙΙΡΙ:OUΡyηδόν ("ρεοveΥeω)' ιiπΙ~: κατά τόν τρό

πον τού κρεοuργοϋ (<<σάν χαΟΟπηρ) 11 εΙς τεμάχια. 
ΙΙΡCOUΡyΙα, fι ("ρεΟVΡΥέω)' τό KρεOUΡγετ.ν, κα

τακόπτειν είς τεμάχια. 
KPC-OUΡYOc;, ό" ("eiιz~+lfJ'O"')' ό έργaζόμενoς 

(δηλ. ό κατακόmων) αάρκος U ώς; o~α. ιJ "eaoveyό~ 
ό κρεοπώλης, ό «χασόπης·11 ΗρεΟVΡΥό", t}μcι(I- ή
μέρα ~φ~~ης 8υμάτων καΙ εύωχΙας. 

ιιρι: Υος, ο'" ("eiιzri-φιIyai",)' ό lalJ.low (τΡώ-
Υων) κρέος, σαρκοΒόρος. 
ιιρiσαων, Ο"', Υιν. -o",a~, Ιων. «ντΙ "ρεlaaoιW (8 δλ.). 
Έτvμ., κρΙaaow (*"eaτoJow, ιχΙολ. "ρΙτ-o~ <- δύ

ναμις- δλ. ίν λ. "ftiΤOOi).- τό. διιχλβχτ. "ράaaω" έ
αχ'l]μcιτΙaθη ie ίπι/)ριiαιως; τοσ "ρΙΙnaτo~. -/)ωρ. "ΙΙρ
Ρ" «*"ιzρa[a)ow, ΧΡ'l]Τ. Ηιίρτow «*"άρ"ι»,,) ίν τιjι 
Υορτuν; κάρΤ-ON"'~ (ιχΙτ. πλ'l]θ . ) . έaχ'l]μοχτΙc:ιθ'l]σιχν χιχτ' 
ίπΙδριια~ν '"'06 "ιίρτ-ιaτo~.- Τό «Τ1:. ·"ρεΙττow όφβ(λeι 
'1:6 -ι.- ιΙ, 1:6 ·!χρω, «ν1:Ιθl1:6ν '"'ou Za/,ow. Πcιριiy. 
Νρε. τoτoovalJ.α ι, "ρεl τ-τ-ωα Ι~. 
κρiων, -otίτ-o~="ρεΙcιw. 
κρι:ών, Υιν. πλ'l]θ. 1:Oίl "ρΙσ~. 
ιcρiιYϋoς, ο",' καλός, ει'ιόρεστος.- U άλη8ής, 

πραΥμαTlκ6ς 11 χρηατός, χρήσιμος, ώφέλιμος. 
'Eτvμ., "etfyvo~' "ρ"yίιιιos' aX01:. ίτιιμολ: τό "ρ,,

δπινθuμΙΙ;;I~ 1:ό δμ'l]ρ. "ρ;;-6ε",: θίμ. *"ιrιιίί- π~δλ. χοχ! 
Ηρήckμtίο", (δλ. λ.)' XCΙ1:c:ί 1:ινιχς;. cXλλ' ιίπιθιiνως; . -Υvος 
«*-yvoo~) IΙνCΙΙ οuπ, 1:$ yεVoμαι, ocινσxρ. Jusόte (ό
πολαύω). 
ιφή-δεμνον, δωρ. ιιρά-δι:μνον,1:6 ("άρσ+"έI»)' 

κεφαλόδεσμος, γυγαtκεTOν κάλυμμα της κεφαλης 
κατερχόμενον έκατέρωθεν μέχρι των ωμων (πρδλ. 
1:6 a'l]μιρ. «τσεμπέρι»), ώατι νά: δύν:X1:CΙΙ. ίν civιioyx,!!, 
νά: xιχλιιφθ~ χιχ! δλόχλ'l]ρον 1:ό πρ6σωπον.- • μ'φρ. Βν 
1:$ πλ'l]θ., αΙ έπόλξεις αΙ έπιστέφouσαι τό τεΙχη πό
λεως.- 111 τό πω,..α ά'(Υε/ou. 
Έτvμ.: "ρήδεμνο .. , δωΡ. "ράδεμ"ο" (·"eCI .. 6·ck

μtlO" (*"ρά"ο- (*"l1ίίο-"ο-' δλ . "eα"lο,,).-*δε-μ-r-ο-,,: 
"'ω, δμ. "'''''μι, διΙΙ-""μα (δλ. λ. λ). 

ιφιιilναι, ciπρφ. ciop. cι' 1:0ίι "ιισ,αl "ι», ίπ. «ν1:! 
"ρσΙ_. 

ιιριίηνόν, Προα,",. 40Ρ. cι' 1:06 "ρσια/"., iπ. 4ν1:! 
κρσ/_. 

ιιρίl8ι:ν, ϊπΙρ. ("ρά~)' tκ της κεφαλης, δνωθεν.
"ατά "ρ;; 8οι" = άπό την κεφ:ιλην (tw:; εΙς . τό πό
δ!α), !ριχ έντελως, καθ' όλοκληρΙαν, «άπό κεφαλης 
μέχρι ποδών» , ["Ρ'7- ( ·"εeα- (βλ. "ieιzs». 

ιφιιμνάς, μτχ. 1:?ίi κρή.u""μι. 
_ρημνάω κα! .ρίιμνημι = "ριμ4.ννμι· κρεμω, 

έξaρτω, άναρτω.-ΙΙa.θ'l]~. "ρ.ήμ..αμα,' είμαι κρεμα
σμένος, κρέμαμαι, αΙωροομαι εJς τόν όέρα.-[/)~' i- ' 
1:uι-Lολ. βλ. "ρεμά .. "vμι). 

ιιρήμνη, civ1:! "ιιήμ"αθι; Π;:.οα1:. 1:ό6 "ρήμ""μι. 
ιιρημνο-δδτης, -ov, δ ("erιμ"όri-βαΙ_γ ό περι

πατων έπόνω εΙς τούς κρημνούς. 
ΙΙΡJUινο-nοιός, ό" <"Ρ'7μ"όi + nοιΙω)' πιρ! 1:06 

ΑΙαχύλοu, ό χρησιμοποιων λέξεις μεγάλος καΙ τρa
' χεΙας ώς οΙ κρημνοΙ. 

ΙΙΡ'1μνός, δ (κρεμ4.ννμι)· 8,1:~ xa.! ν6ν, Βρόχος 
προεξέχων καΙ έπικρεμόμενος, όπόκρημνOG. δρά
χος (cdnορeώ~ πέτρα.) 11 ώσ. ή όπότομος KQr άπό· 
κρημνος όχθη ποταμού ij χαρακώματος. [/)ι' ί1:uμολ. 
βλ. "ιι,μΙΙ"rvμ,]. 

ιιρημν-ώδης, ε~ <"ιι"μ"ό~ + εl"o~)' ό όμοιόζων 
πρός κρημν6ν, όπόκρημνος, όπότομος. 

ιιρηναι, cin~ςp. ciop. a.' 1:0il "ραΙ_. 
ιιρηναίος, α, Ο", ("etj",,), ό έκ κρήνης fι πηγ~ 

Ο "ρηναϊΌ" iί"ωρ=πηγαToν ϋδωρ. ύδωρ πηΥης. 
ΙΙΡΗ'ΜΗ, δωρ. κράνα, 'ιι' πηΥή, Βρύσις (ιiντΙθ. 1:$ 

φρέαe), λιχ1: . fons U ιίν 1:/j) πληθ. "ρή"αι (ώς; 'ι:ό n,,
yαi) = Cιδaτα, Οδωρ.- Ο πηΥή, «κεφαλάρι», λCΙ1:. 
cclput c1qucle. 
Έ"μ.: "ρή",,' ΚΡOιwΌ, (πρδλ. 'Haux. «"ρο;;"αι' 

ΚΡ;;ΝΙ τέλειαι.· δωρ. κράΜ, λιιιαδ. "ρά .. "α (*"ρσο
"ίi, Ιcιπ. ·krs-na, χιχ! "eov .. as (*"ροa· .. ος, ιiλλ' "l
ναιι ίαφcιλμaν'l] 'ιι αιιαχίτιαι, ~ρό, 1:ό H~"- (κ.εφαλή), 

δπως; κcι! 'ιι πρ6ς; τ6 Ηερά"""μ,' πιθ:χνωτ. lσως; εlνcι~ 
ij έΧδοχΥι, xcιθ' ~ν "ρή"" ( *"I'7"Fa ia.n. qrenva' λll,,6. 
><'-ά""α, δωρ. "ράΝ (oqrnva' "eοvνόi ( *"Ρ()ΠΟi 
ίιχπ. *qronvos' ποχλ-ηΟΓΓ. hronn (χοιν. Υι;;μ. *ΧΓΑnηδ 
ίcιπ. *qronva' Ιιχπ. *qrenv-, *qronv-, ·qrnv-: *qrev
(<<κάμνει Ψύχρα»), πρδλ. "ρνo~, "ρvοταUο~' «λλά: 
xcιΙ ιχ&1:'Ι] «φΙνι~ πολλ& xενιi. ΈΙ; cι!)τoίι 1:ό 

ιιρι\νιι-kν, iπΙρ. Ι"ρή",,)' έκ της ΚΡι'ινης, έκ 
της πηγη~ . 

ιιρlινην-δc (~)' ίπΙρ.· πρός τήν κρήνην fι 
τήν πηγήν. 

ιφιινιάς, -ιίδo~, 1), «νώμ. e'l]A. 1:06 "Ρ'7 .. αίo~ (8 δλ.)· 
ή άνήKOUΣα εΙς την κρήνην ή πηγήν 11 ή έκ της 
πηΥης προερχομένη D δωρ. Κρά"ιάckr-=νύμφαl της 
κρηνης ή πηγής ο!jτω κιχ! Kρa.,,'δε~. 

ιιρην'ς, ·i"os, 'ιι' ιι,ποχορ. 1:01} "ρή"". 
ιιρilνον, Προα1:. ciop. ιχ' 1:0ίl "ραί"ω. 
ΙΙΡΗΠΙΊ, -ϊδo~, 'ιι' είδος άνδρικΟΟ ΙΙποδι'ιμστος 

έχοντος ύψηλό καττύματα Ι πcιρά: θιοχρ . "f'7nickS 
Π~ΙTιΤ . «ντΙ δνδρες φέροντες τοιαΟτα . ύποδήματα.-
11 Υινιχ/i\ς; . θεμέλιον, τό 8εμέλια οΙκοδομήματος, 
ναοΟ 71 6ι.ιμοΟ R μ1:φρ. ι) ΙY"ράτ-ιιcι. ιlρεΤ-;;~ "ρrιπί~ 
~ έγ,κρότεια (τό νό είσαι κύριος των παθων σου) 
είναι τό θεμέλιον της όρετης. 2) δχ8η ποταμοΟ 
τειχισμένη, λCΙ1:. creprdo Ι Υιιιν., δκρα, χεΤλος. 
'Ε"μ. t "erιn/i' "ρrιπι"6ω, λCΙ1:. cc1rpisculuιn, 

πιχλ-ιΡλ. Cc1irem (σανδαλοποιός), λ~θ. kurρe, λε1:1:. 
ku'rρe, πcιλ-πρωαα . kurρe (πέδιλον), All'l:. creρldc1, 
crepido. 

ιιρίjς, /)ωρ. «ν1:Ι "ρέα~. 
ΙΙρης, δ, Υ.ν. ΚΡ'7-r:όs n πλ'l]θ. KeiJ~al, Ί'8ν. Kρrι

τώ,, ' ό έκ Κρήτης. ό Κρητικός U θηλ. ΚΡ;;aaσ. 'Ee 
ιχ'}1:0ϋ 1:~ 

ΙΙρήσιος, α, ο'" (Kρή~)' ό Κρητικός. 
ιιρησαι, ίπ. «ν1:! "εράοαl, ι1πρφ. «ορ. 11' '"'0& 118-

ρά" .. vμι. 
_ρηα-φυΥι:τον, 1:6' τόπος καταφuΥι'\ς, καταφύ· 

'(ιον, δσυλον, ένΤΕυκτήριον. 
Έτvμ., "ρ" ~-φύyιrι:o" ( * "ρrιδα-φVy"O" ( : φεV)'Q»' 

*Ηράδ(ε)ο- ι ΎΟ1:θ. hrot, πcιλ-noΤΓ. hrbt (στέγη) 
«ίιχπ. *krado-m)' «ρχιχή a'l]μ. «καταφύΥιον κότω 
άπό στέγην», Ι:χπ. *krado-.- Άρχ. 1:Lva,; rριχμμ. 'ρ . 
μ'l]νεύοιισι τήν λ. ώς; σ'l]μcιΙνοιιtlcιν XCΙ'"'CΙIfUyLOν ιi.πό Kρ'l]
τ6; (1:0~ Μ!νωο;). 

ΙΙρι\:-η, 'ιι' 'ιι νYίαo~. 
Κρήτη-θι:ν, ίπΙρ: έκ ΚΡι'ιτης. 
ΙΙρήτην-δι:, επιρ. · πρός την Κρήτην. 
ιιρητήρ, Βπ. «ν1:! "ρατήρ' δΟ1:. πλ'l]θ. "e'1Τ-;;ρa •• 
ΙΙρητίζω, μέλ. -al» <Kρή~)' Ψεύδομαι, (όμιλώ, φέ-

ρομαι) ώς Κρής. 

ΙΙρητι_ός, ή, ό" (Kρήτrι)" ό έκ της νι'ισou Κρή
της.-eπιΡ. -"ω.=κατό τόν τρόπον των Κρητών.-
11 Hρrιτι"ό" (ένν. Ιμάτιο,,), 1:6' ένδυμα φορούμενον 
ύπό των Κρητων (βραχύ) κατά τός 8ρησκευTlκός 
τελετός.- 111 "ρrιτι"όi (ενν. πoν~), δ' μετρικός 
πούς, χa:λ?ιίμενος; χa:Ι ΙΙμφΙμα"ρο, λ6Υφ '"'06 αχήμcι-
1:6ς; του ( - ~ - ). 

ιιρητιaμός, -οίί, δ ("ρητΙζοο)" τό ψε~εσβαl, 
ιιρί, τό ' έπ. συΎκεκ?μ. τόπo~ ciντΙ τoίl πλΥιροuς; "ριlJ.ή. 
_ρίδανfτης, -ov, δ' ό ώπτημένος έν κριβά1lψ 

(βλ. λ.) ιι "ριβα.,,['I"fI~ (ίνν. cfΡΤΟi)=δρτος ί:ιπτημένος 
έν κλιβάνω. ΈΧ 1:oίi . 

ιιρfδaνός, δ' ιi.Τ1:. 1:UΠΟ', «ν1:! "l/βαtlO~' πήλινον 
ά'('(είον, χύτρα\πλατυτέρα κατά τήν t1όσιν, (XΙXAU
πτομίν'l] niPLe διά: θaρμijς; 1:eςp;:;ιx~) έντός της όποΙος 
έψήνετο δΡTO~Τ~Ι' ίτιιμολ. βλ. "λlβαtlO~). Έ~ cι~τι1iί 1:ό 
ιιρΙΗνωτός, ή, ό"("eΙβα"ο~)="ριβσ"/'I"fI~ (8 βλ.). 
ΙΙΡΙ'ΖΩ; μελ. -ξι»' ιiόp. β' lxer"o,,' πρχ, "Ι"ρι

Υα' τρΙζω, λCΙ1:. stridere 11 σκληρΙζω (cτσιρΙζω») (u
eL, πεπo~ημ'ν'l] ίΧ 1:0U iixou). 
Έτvμ. t "ρΙζω' "eIm' (πρδλ. 'Haux. «NΡ.yιf'" 

y1σiίξ. (Ηρ'm=τρι'(μός τWν όδόντων' όξύς ι'\χος)' 
πρδλ. πcιλ-ηoπ. hri kcl , hrikt4 (τρΙζω), !cιπ. *qrIg-, 
·qrIq- (πρδλ •. "ρl"ε δi 'vy6,,>, πιχλ-σλcιu._krΙkiί (φω
νή, κραυΥή), kri~c1ti (κραυ'{όζω), λιθ. krykstI (KΡOU
γόζω), krIksetl (κΟΟζω), πcιλ-norr. hegri=ciπλ-σcιe, 
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hrόgra, παλ·σα~. regera xcιΙ heiger, ποιλ-Υιρμ. heigir. 
- Π;;όχει ται δ'ljλ. περ! λΙ~εωι; σΧ'ljμοιτισθεΙσ'lj' χοιτ' ά
νομοιτοποιtοιν, ώ, χα! χΙ ιiνoιypoιφόμινoιι βν λ. κρσ""'; 

(δλ. λ.), δ'ljλ. κeάζω. κρώζω, t:ρlζω χλπ., ιiναyόμιναι 
πασοιι εΙι; Ιοιπ. ρ. *qraug-, *qrAuq-, *qrAuk-, *qrog-, 
*qrOq-. 
κρίηδόν, έπΙρ. (κριό~γ ώς κριός (<<κριάρι»), κατά 

τόν τρόπον των κριων. 
κρϊδαία, Τι (κριθή)' όφέψημα κριθης. 
ΚΡίδάω, μιιλ. -ήοω (κριi1-ή)" ίπΙ [ππου, εΤμαι πα

ραχορτασμένος όπό κριθήν, σφρινω έκ της πολ
λης τροφής 11 εΤμαι δυσήνΙός. 

κρΙδεΙς, μτχ. ποιθ. ιiop. οι' τοσ κρΙ"ω. 
κρίδεν, οιΙολ. Υ' πλ 'ljO. παθ. ιiop: α' τοίι Hel"OJ. 
ΚΡΓΘΗΊ 'ij' χαΙ ίν τιρ πλ'ljθ. κρι i1-σί , οι!' κόκκοι 

κριθης, «κριθάρι» 11 τ6 δέ έκ κριθής άλευρον έχα
λ_Ττο ι,ιψιt:σ (τΔ:) 11 oΙ"o~ Ικ κρι6έω,,=οΤνος κατε
σκευασμένος όπό κριθάρι (εΤδος ζύθου δ'ljλ.) 11 ώσ. 
χοιΙ πεΨΡVΥ,u"σ.ι κριf)αΙ. . 
Έnιμ. κρι6ή' δμ. κρϊ(*κρΊ6' συΥΥ. τιρ λατ. hor

deum, δΙCΙλ. fordeum «*ghorzdejo'm, Ι'ΧΠ . *ghrZd-), 
ποιλ·Υιρμ. gerstA (κριθή) « *gherzda), αρμ. garl' Τ · 
σωι; κριfJ.ή (Ιοιπ. *ghrrdhιϊ: ιiyγλ-σαε. grάtan, ιiyyλ. 
groAts (τραχανας) ~*grAitt-, Ιοιπ. *ghroidh-n-. 
κρΙθηναι, ιίπρφ. παθ. αορ. οι' τοίι κρΙ"ω. 
κρϊδίασις, -_~, 'ij (κριθή)' νόσος των Tnnwv 6-

φειλομένη εΙς μενόλην ποσότητα κριθής, δι' ης έ
τρέφοντο, λοιτ, hordeaIio. 

ιιρίδίςω, μιλ. -σω (κριθή)" τρέφw διό κριθής. 
ιιρίδlνOCί, "., ο" (κριθή)' ώι; χ'ΧΙ νυν, κατεσκευ· 

ασμένος έκ κριθης, «κριθαρένιος». 
ιιρϊ&o-τρδyOCί, ο" (κριfJ.ή+τραyιϊ"γ ό TpώyWV 

κριθός, κριθοφόνος. 
κρΙθώ, 'rnot. παθ. αορ. cι' του κρ'"ω. 
ιιρίκε, ίπ. αντ! l"erHIt, Υ' Ιν. ιioρ. δ' το!l κρΙζω. 
KρίKOCί, δ = κΙρκο,' K~ΙKoς (ώ;; χα! νίiν), δακτύ· 

λιος, κύκλος 11 ώσ. μικρό όπή έν τί;! lστΙ~ (διci τοιοό
των άπων διήρχοντο χαΙ ίσόριιντο τΔ: σχοινΙοι).- [δι' ί· 
τυμολ. δλ. κΙρκο,]. 
κρίμα (οό)χΙ κρίμα), -στο" τά (Hel'I1OJ)' κρΙσις, ό

π6φσσις. 2) άντικεΙμενον κρΙσεwς, ζήτημα 11 κατ
ηνορΙα, μομφή, λοιτ. crimen. 
κρίμνον, τό (JCei. κριθή)' χονδροαλεσμέναι 

κριθαlll αρτος έκ τοιούτου άλεύρου. 
~ ";\ κριμν-ώδης (κρΙμ"o~εΙδo~)' δμοιος πρός χονδρ
άλ~υpoν .U κσ"σ"lφει κριμ"ώδη = «χ!ονΙζει χιόνι 

~νδPό ώς χονδροαλεσμένο άλεύρι κριθης». 
κρίνα.ς, μτχ. ciQP. οι' του Hel"w. 
ΚΡΙ'ΝΟΝ, τό' 8,τι χοι! vi}V' ανώμ. πλ'ljθ. Hel"sa, 

δοτ. κρΙ"ιαι ώσε! έ~ άνομ. t:d Hel"O$, -εο, • ....;:. [ιiyν. 
ίτυμολ. χα! προελειίσεωι;]. 

KPI~NΩ, μΒλ. Her"Qj' ιiόp. cι' lHer_' πρχ. JdHer
κσ.- μίσσν, μέλ. κρr"ο;;μαι' ιiόp. οι' έκer"άμη".
llOΙO'ljt., μελ. κerfJoήοομα,· ιiόp. α' lHetfJoη", ποιλαιότ. 
έκρΙ"lJ.η", ί, 06 μτχ. κρι"f)εl~' πρχ. κέκρrμαι, απρφ . 
. κεκelαi1-σι· λοιτ. cerno' χωρΙζw, άποχwρΙζw, θέτω 
κατά μέρος Ι ίντBίiθεν, tnIM'(w, κάμνι.> έπιλοΥήν, 
έκλένι.> 11 χοι! ίν τφ μΙσφ, έκλένω δι' έμαυτόν, προ· 
τιμω.-Ποιθ'ljΤ. έκλένομαι, διακρΙνομαι. 2) έKφέΡW 
κρΙσιν iΊ άπόφασιν περl .όνωνος καΙ των μετεχόν
TWV αύτοΟ (διό βραβεΙον), iΊ έπί διαμφισβητουμένου 
πρόνματος ιι αHO'-ΙιI~ t'J.έμιατα, κρΙ"ω = κρΙνω, έκ
φέρω κρΙσεις διεστραμμένας καΙ άδΙκους, τ.l. κρΙνω 
άδΙκwς.-Π:ιθ'ljΤ. χ:ι! μίσον κeΙ'Ι1Ομαι=εύρΙσκομαι έν 
διαφωνΙQ, έν διαστάσει, έρΙζω, φιλονικώ, μόχομαι. 
3) ιiπoλ. KpfvW, έKφέΡW κρΙσιν iΊ άn6φασιν, έκτιμω 
ιι ίντιίiθβν; έρμηνεύw, έπεξηνω 11 μ.τ· ιiπpφ., άποφαΙ· 
νομαι δτι ... , άποφασΙζω νό .... - 11 έΡWτω, έξετάζω, 
φέρω εΙς ιφΙσιν (εΙς δΙκην), KατηγoρGJ, ένκρλω, 
κλητεύω.-Ποιθ'ljΤ., κρΙνομαι, δικάζομαι, φέΡΟμαι εΙς 
δΙκην. 2) έKφέΡW καταδικοοτικήν άπ6φασιν, κα
καδικόζw.-Ποιθ'ljΤ. δικάζομαι, κaταδικόζομαι, κατα
κρΙνομαι. 
Έ"vμ.: JCet"OJ, λΒσδ. κρι"". «*Her.JOJ)' κριτδ..

λcιτ. certus' κρΊμα' κριτής' κρlαι~' δισκριδό,,: λcιτ. 
CθΓηδ {( *crrnQ), ex-crementum, cribrum, dis'-Crimen 
(διΔ: τό cri.men 6λ. . Heiyή, κρΙ,ω)' ~ ΙΙ&~ *(s)q(e)-

re(i)- (χwρΙζw, κοσκινΙζω)" π~δλ. χ'ΧΙ έλλ. κρηοέρα 
χα! Ιοιπ. ρ. *sqer- ίν τιρ έλλ. κε'ρω ' βλ. xr.ιΙ κσ.ιοός. 

Kρ~ξός, δ, δωρ. αντΙ κριιιαό" κιροδς (Ii βλ.). ~ 
K~ιo-βόlOCί, ο" (κριo~+βάλ'-ω)' ό. φο .. εύων τούς 

κριους. 

κρίο-ιιρόσωιιος, ο" (κριδ~πρόαωπo,,)' ό txwv 
τ6 πρόσwπoν κριΟύ. . 
ΚΡΙ-Ο'Σ, δ' δ, τι χα! νίiν, «κριόρι>, λοιτ . '4rles. 2) 

πολιορκητικός κριός, μ'ljχdν'ljμr.ι ΧΡ'ljσιμοποιοόμβνον 
χατΔ: τΔ:, πoλιopxΙoι~ χα! ό " Qμασθέν ουτω διότι έπίπι~ 
πτιι xat/k' τoίi τεΙχoυ~ ώ;; δ χριάι; lJιΔ: τη;; χβψ'Χλη; τοιί 
ίπιπΙπτlι χοιτΔ: τoίi ιiντιπ:iλοu του.- [Herd, (*He r-
Fό,)· δι' ίτυμολ. βλ. HItead,]. 
Κρίσα, -'1$, Τι' πόλι~ τΥ,. ΦωxΙδo~, . οοχΙ μοιχρΔ:ν 

των Δελφων.-ίπΙθ. Κρισα.ίος, σ, ο". 
κρΤσις, 'ij, Υεν. -εω~ (κρ'"ω)' ό xwρισμός, ό δια

χwρισμός, τ6 θέτει ν κατό μέρος 11 ίνΤδίiθδν, ή έπι
λονή, έκλονή. 2) τ6 άποφασΙζειν, προσδιορΙζειν 
11 κρΙσις, άπόφaσις. 3) δίκη.- Ι έρις, φιλονικΙα. 
_ . 1I τό όποτέλεσμα, ή έκβασις, τό τέλος πράνμα- ' 
τ6ς τινος. 
κρΙτήριον, -,;ό (κριτή~)' τ6 μέσον πρός κρΙσιν Τι 

πρός δοκιμήν, «κριτήριον» ώ;; χα! νυν, ννώμwν, /36-
σανος. 2) δικαστήριον. 

κρΙτιίς, -ο;;, δ (κe'"ω)' ό κρΙνων, άπαφασΙζwνί 
κριτής, διαιτητής ιι κρι"αΙ ώνομ:iζοντο 'ν 'Αθήνοιιι; οΙ 
χρΙνοντε;; χοιΙ ιiπoνέμ?ντε;; τ~ βροι6εία χατΔ: "touιo not'lj' 
"ttxou;; dyWvoιιo. 2) κριτης έ"ιιπ"Ιω,,= έρμηνευτής" 
έξη'(ητής, 6νεΙρwν, όνειροκρίτης. Έ~ oι~τou .6 

ιιρΙτΙκός, rί, ο" (κeιτ,ω' ό Ικανός εΙς τό νό 
κρΙνι:!, νόδιαKρΙνι:J, καΙ εΙς τό νό έκφέρι:! τήν όπό
φασΙν του. 
κρΙτός, ή, ", Ρ'ljματ . ίπΙθ. τοσ Hel"w' διακεκρι

μένος, έπΙλεκτος, ~KλεKτός, έξοχος. 
ΙΙΡοαίνω, ίπ. ιiντΙ "eovOJ' &πΙ [ππου, πλήττ\ιJ διό 

των όπλων, KΤUπω μέ τούς πόδας. [δι' ίτυμολ. δλ. 
κeotίαl]. 

κρόιια, ΙΤιρόχλ. αι/τ. 'ν, τοσ κeόκη. 
IιρOKδlrι, 'ij=κρόκηΠ Ο ίν τφ πλ'ljθ., δμμcις, όμ-

' μώδης παραλΙα, όκτή. . 
ιιρ6κεος, ο" (κρόκo~)' 6 txwv τό χρωμα κρόκου. 
ιιρόιιες, αΙ, έΤδρόΧλ. άνομ. πλ"l)θ. τoίi κρόκη. 
κΡ6ιυι, 'ij (μετci ιiτ.poxλ. οιΙτ. έν. HedHCI Χ'Χ! άνομ. 

πλ'ljθ. κρόκ., ώσι! ίΙ; άνομ. κeδξ) (κρΙκω)' τό ύφά· 
δι, δΠΒΡ IItodyatoιt μaτοιΙ;u των ν'ljμdτων του στήμονοι;, 
λοιτ. subtemen, ιiντ!θ. ΤΙΡ ατήμOJ'l1 11 Υεν. KλWΣτή, νη· 
μα Ilίν τιρ πλ'ljθ. έριον, μαλλl.- U όπεστροννυλw
μένη ψηφος Τι χάλιξ. 
Έτvμ.: κeόκη = ύφόδι' δι' ίτυμολ. δλ. He1HOJ:-

11 ~ρόκη, κροκά,ιη (χάλιξ) πρδλ. ο'Χνσχρ. ς4rkcι.rΑ-},t, 
ςάrkΑrιϊ (χάλιξ), δλ. ίν σάκ"σ.e, αά""σρό,,'- πιθ' 
έ~ Ιαπ. *sqel- (σχΙζw) (: λατ. sillquA Xotτ' ιiνoμ. (-scl
IIqUA, *scelίqUΑ=λοβός 6σπρΙου). 
κροκήjΌς, η, Ο", not'ljt. ιiντ! κρόκ.ο, (6 δλ.). 
KΡOKό-6αιιτOCί, ο" (,,~όxo~βάπτω)' ό 6ε/3αμμέ

νος 'δια κρόκου (=ΚΡΟΗοβσφή,). 
ιιροκο-6ΙΧφ!ίς, A~ (κρόκo,+βσφii"σι το!l βά:ιrτω)' 

ό βεβομμένΟζ μέ τό χρωμα τοΟ κρόκοο, τ.l. πορ
. φυροΟς, έouθρωπός, ούχί κΙτρινος. (ΙSλ . κρόκος). 

ΚΡOK6-δι:ιlOCί, δ' σαύρα. - 11 δνομα διΜμενον 6πό 
των 'Ιώνων εΙ, μεΥΙσΤ'ljν σαόρα:ν του ΝεΙλου , t-i)v χα! 

νσν Ιτι κρoκόδιι,~o" χ'ΧλουμένΥΙν. !ιπά δέ των ίπιχω
ρΙων χοιλοuμίν'ljν "άμψα' τό πληρε, δνομα βΙναι: "eo
κόδ.ι'-ο, d πoτάμιo~. 
Έτvμ.: ci;;x. ypoιςp-i) κροκόδr.ιa, (τό -.ι- ίδ'ljμιοuρ

Υ-ήθ'lj έΧ του 'ijταχισμοίi) χατ' ιiνoμ . . (*κροκό-δρr'-ο, 
(σκώληξ των λιθwν) (κρόκη (χάλιξ) + δρΊ'-Ο, (=ακώ
ληξ) (τ . Ι. σαύpcι θιιρμοιινομΙν'lj εΙι; τάν . 7jλιον indvw .Ι, 
λιιΙου; λΙθoυ~)' πρβλ. σοινσχρ. k!kΑlιϊsό-l}., k[kAIcι.-l}. 
<*~arkcι.rA-1;ι (δλ. κρόκη 11) + ιt,-e (1}μαι, τ. Ι. κάδ· 
ημαι)' ίσχ'ljμοιτΙσθ'ljοοιν . ποιχιλοι ΠΟΙΡrιλλαΥμsνοι τόποι, 
τόσον δι:i μaτοιθa:Jlιως; τοί! -e-: ΚΟΡΗόδι,ιΟ$ (οδτω 'ν 
t"ij κοι'l1fj), ' δσον χα! χοιτ' ιiνoμ. έΧ του ιipχ ιχου *κρο
κό·δρι'-ο, : λοιτ. cocodrrlus ()Ιτοιλ . . cocodrillo), χοι
θίο. "α:Ι .δι~ της; Xp'ljOIμonot ήσ8ως; 4νά, θίμ •• Ιι; -U-, 
·κρέκv" : κιo .... Vδeι,ιO$. . 
κροκ6εις, .αασ., .,,' (o.e""oc)· ό txwv τό xρGjμa 
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κρόκου (- xIoxoβαtplι~).- • ιίι, σ!}ο. fI xeοχόcι~ . 
(έ ·/ν. χιτώΥ ij πέπλ.ο,) = fI χιοχφτό" τ. Ι. -χιτών ij Ι 
πέπλος (Υ5ν. lμόTlον) μέ x~ωμα κρόκου. 
KρoK6-ncnioς, οΙ' (χeόχοn-nin10S')' ή Ιχouσο 

πέπλον xIOXOβαφij (βα8υκιτρlνου χρώματος). 
ΚΡΟΊ(ΟI, -ου, δ' ό ΠΟΡφυροΟς κρόΚΟ<1 (τό φυ· 

τόν).- • τό ισσφΡάνlJl, βα8υκΙτρινος 6αφή (x~τ~· 
σχεu,;ιζ;ομ'ν1j ax των ΟΤ1jμόνων τoϊi l1νθου\; του φυτι.;!Ι). 

'Ε .. υμ.: ΧιιόΧο,' χeόχ.οS'· xeox,,'"o" xeοχΙα,' 
χιόκι"ο,' κeο:'Cφτό," ~ λ. εΤν~ι &<ivatov ax 01jμΙΤΙΧi'jς; 
ΥλώσΟ1j,' π~l)λ. Ιβρ, kArkom, Άρ~μ. kUrkίimίi, Άp~β. 
χ,;ι: ΠΕ?σ. kurkum (ζαφοΡό)' το o~νσxρ. ku13kumA-m 
(ζαφορό) (πρΙλ. Ήσυχ.. cxdyκaμotl' παI~ Ί"ιJoϊ, 
ξνΙ0υ δάκιυο>, χαί 8-uμlαμσ. π~ρ& ΠλινΙφ CAnCA
mum) IIΙν~ι ίπΙση; δCΙνIIιαν, πρδλ. ιiρcιδ. k&mkίim (ρη
τlνη). 

ιιροιιlΙς, -νδο,", ~ (χιόχ,,)' τό χνοόδι μαλλΙναι 
ύψόσματος 11 Υεν, τεμόχιον έρΙου • 
. ιιΡοιιωτΙδιον; τό, bttoxop, του xIoxαnό,' 6ρaxύς 
κροκοβαφής χιτ';'ν, . 

ιιΡοιιωτ6ς, ή, ό" (xeοχόφ)' ό 6εβαμμένος διό 
κρόκου, Ιχwν τό χρώμα κρόκου.- 11 ώ;; οό)d. d xeo
χφτόS' (ίνν. πέπΙ0' ij χιτωιι)=κροκοβαφής (6α8υκι
τρΙνου χρώματος) έπενδίιτης ii χιτών φοροίιμενος 
εΙς ώρισμένας βακχικός τελετός. . 
ιιροιιωτο-φορCω, ιι'λ, -ιjoφ' ,φoρQ τό" xeo_ 

τό" (βλ. λ.). ΈΧ τοί) ' 
KΡOKWτo-φόpoc;, ' Otl ("eΟΧΦτόs+φeeφ)' 6 φσpGιν 

τόν κιοκωτό". . 
ιιρομμu-οξiί-ΡCΥμfα, ~ (χeόμμvo" + 8ξo~ + le.v

Υμ';,)' έι:;ε ι')'μό:; (<<Ρέψιμο») όπό K,Jόμμυα καΙ δξος. 
ΚΡΟ'ΙΟΙΙΥΟΜ. τι ιιρ6μμυον, τ6' δ,τι x~ι ν!lν' «κρομ· 

μύδια». 
·'Eτvμ., χeόμfμ)votl (χιΙμυο" x~τ' ιiφoμ., πρδλ. 

Κecuμvάw, KIαμ(μ)vάw, -ω"α; (τόπος πλησΙον της 
ΚομΙν.Jου) (qremuso-m, Itr-OA. ιϊγΥλ·σ,;ι;. hramsa, Νο?δ., 
νιr,-Υeρμ. rams, ι.ιθ. kermusze, ρωοα. ~eremic&, (!e
rer ~1, Ιρλ. crem, gall. 'cr&f ,σκόροδον). 

If Ρ )vΙδιις, -ου, δ' π~τpων. ι!χ <tDfJ Κιό"ο,' υΙός 
τού Κσ6νου, τ. ε. ό Ζεύς πρδλ. Κια,,;ωl', Κιό"α,. 

IΙ'Ρ'Υιιι6ς, ή, όl, (Κρό"ο;)' τής έποχής τού Κρό· 
νοι., ό ηρχαι:.ιμένος πρ?λ. Ιπόμ. 
Κρόνιο;. α, ο" CKe6>,0.)· ό τού Κρόνου, δ όνή

κι.ιν εΙς τόν Κρόνον /Ι τά Κρό"ια (ένν. Ιερά) 11 έοΡτή 
τΟΟ Κρόνου, τελουμένη έν Ά8ήναις τήν εΙκοστήν 
τού μηνός Έι<ατομ6αιώνος, δστι\; &ι& τοί)το ίχ,;ιλβΤ
τ? ί ·,Ι?τ! χα! Κιόνιο, Ο Kρo"ΙΦtI όζει, = «μuρΙζεις 
όΡΧ-:JιολΟΥΙa», ε1σαι δν8Ρι.ιπος όπηρχαιι.ιμένης νο
οτροιlας. 

Κρόν-ιηηος, t (ΚeόtlO' + Τππο,)' cπαλl6λογο»II 
κρονόλη')ος, παλΙμπαις. 
KΡOvfwv, δ, γεν. -ω .. o~ (Ιίλλ& χ«! -0,,0,)" πClτραιν. 

-cofJ Kρ6"o~ ' υΙός τοΟ Κρόνόυ, δηλ. ό Ζείις. 
Kρ6νCHί, δ' λ~τ. Saturnus' υΙός τοΟ Ovea"oiί καΙ 

της Γα;α~, σύζυΥcς της Pzα.~, πατήρ τού Αιό, καΙ 
δλλι.ιν 8εών κοΙ 8~αινων' t, ίπαχΥι του "ιτο «δ x.~υ
σ-:;υ, ~ίών'.""'" 11 δνομα διΜμβ'lον .έν ΆθYιν~ις; ώς; έπw
νυμιον είς πόντα «ξεμι.ιραμμένον» Υέροντό, εΙς 
πόντα (κοσνόληρονι κα) παλlμπα,δα. 
ΚΡΟ'ΙΣΑΙ, ·ώ~, ~ι· έπόλξεις έπl τών τειχών, 2) 

κλίμακες Τι άνο608μοΙ διήκσντες όπό τής β6σεως 
των πυΡομΙδι.ιν τής ΑίΥίιπτou μέχρι τής κορυφής. 
Έτυμ. , -κρόαααι' βωμlδ.~, /ι_βαθμοί. < ί~π. 

·qroqja· Π-:;λ . Υ.λπ. krokWA (ψαλΙδια στέΥης), μεο
yε~μ. ragen lίιψούμαι). Πcιρcιy.; δμ. neόοχeοοιιοι a
πΙθ. πλ"ιθ. Iέπάλξεις). 
ιιρoτ~Aί~ω, μίλ. -/οφ (χeότcι10")' κτυπώ τό κρό

ταλα 11 nOIC) κρότον διό της συΥκρουσεως κροτόλι.ιν. 
ιιρ6τδλον, το (κιοτέω)' δ, τι χιχ! νϊiν, κρόταλον, 

δΡΥανον πι:;ός κρότησιν, όποτελουμενον έκ δυο 
τεμαχΙι.ιν έσχισμένου καλόμσυ Τι μετάλλσυ Τι κε
Ράμου. καταλλήλως συνηρμοσμένwν δι' όρμοΟ Τι 
στΡόφΙΊ'Ί'ος. - Ι'μτφρ., δν8ρwπoς φλι'.ιαΡος, «ρο-
δάνι» . . 
ιιρ6τδφος, 6 (xeοτΕφ)' τ6 πλόγιον μtρoς τοΟ 

μετώπου g _ν τljί πληθ. χιχτι!ι .. ό πλ.Τστον. ΟΙ κρότο
φοι, τό «μηλIΥΥια., λcιτ. temρor& Ι 8α, τό πλόγιο 

τοΟ προσώπου. 2) μτφρ. ή όφΡύς (Τι ή πλευρό) δ-
ρους. 

ιιροτέω, μΙλ. -ιjoφ (XIό~o~)' κόμνw τι νά κρο
τήΌr;ι .- 11 κτυπω, πλήττw, κρούw n .πΙ oιδη"oυ,ηoϊi, 
σφυρηλατω Τι OUΥκολλω διό σφυΡηλατήσεως.- Π~
θ'ljΤ., σφυρηλατοομαι, συΥκσλλώμαι: eύθiι, τό neίi-, 
Υμσ χιοτεΙοθαι = τ6 ζήτημα νό όντιμετwπισ8ι:i ά
μέσως (δπω, 6 οΙδηρα, οφυjJηλ~t!ίt~Ι βν δόφ aLv!JtI 
ιixόμη θιιρμό,' ιτ:ρδλ. π~ρoιμ. «στή βρόσι κολλόει τό 
σΙδεΡο»). 2) OUΥκροτώ, συΥκροίιων !'Ροτώ, δπι.ις 
κροτεΤ τις τός χετρος πρός έπιδοκιμασΙαν, χειρο
κροτώ a ιiπoλ. χειροκροτω, έπευφημώ.- I1I ιiμτβ. _ν 
τφ ίνΙΡΥ., κροτώ, κόμνι.ι κρότον (8όρυβαν). Έ~ ~U
τoϊi 'tό 

ιιρoτηaμ6ς, 6' 6 κτόπος, κρότος. 
ιιΡοτιιτ6ς, ιj. ό". ρημ. _πΙθ. ταϊi xeοτlφ' κτυπη

μένος, σφυρηλατημένος, όντηχών έκ των πληγμό
τι.ιν. 2) καλώς πεπατημένας. 3) παιζ6μενος διό 
τού πλήκτρου. 

ιιρότος, -ου, 6 (xeo~) Ι ό έκ της κρούσεως nQ
ΡοΥόμενος ήχος n Χιότο, xcaeιOtl = χειροκρότημα, 
έπευφημΙα Ο Υβνιχω,. δυνατός 8όρu60ς. 
Έτυμ., XIότo~" χeοι:Ιφ' "ιότα},ο,,' xeόταφο,' 

χeοταφl. (βλ. λ. λ.)' ί; !~π. *kret-, μ~ρτυρoυμίνoυ 
(μ8Τ& aρρΙνοu φθόπου) ίν τφ π~λ-norr. hrind&, 
ιϊyyλ-o~;. hr1ncf&m (πλήπι.ι, κρούω). 

ιιροτών, -ΌWo,. δ (x~Ι .κρότων, _,)' χοιν. 
cτσιμπoίιpιι (χυtlOeαΙοι:,,, fι χυtlO!!αiΌ-.ή~), λ~τ. rl
cinus.- Ι ό θόμνας (λ~τ. p&Im& Christi ij ricInus 
communls) παρέχwν τόν κόκκον έξ ου τό κροτώνι · 
ον έλαιον Τι ταίl χ;".ω, (βλ. χΙχι, Χοιν. «ρετσινό· 
λαδο» Ο δ θGίμνα\; ουτο, ώνομ<iσθη χι;ότων ιix -ci'j, δμοι· 
ότTlΤΟ;; του Χόχχου προ, τόν κρότι.ινα (cτσιμπoίιρι»). 

ιιροi;μα, -ατο" το (κιονφ)' τό κτύπημα, πληγμα. 
2) ήχος παραΥόμενας διό της διό πλήκτρου κροίι
σεως τών χορδών όργόνου, ήχος, τόνος (<<νότα»). 
ιιρούνιαμα, 'ατo~, τ6' τ6 όπό .ιφαινοΟ έκρέον 

031.10, ρεύμα. Έχ 'tQίI 
ΚΡΟΥΝΟΊ, -ov, δ' πηγή, «κεφαλάρι» Ι iν τφ 

πληθ., ρεύματα 11 μτφ~. χεΙμαρρος Mvwy, (δι' nuμ. 
βλ. χιή",,]. Έ~ ,;ι~ΤQυ τό 
ιιρουνο-χυτρο-Αήρaιος, δ (χeου"όΝ-xWeσ+lίJ

eo.)· χωμιχΥ; λέ;ι;; π:φ' Άριστοφ.· ό όκρΙτι.ις έκχέwν 
χεlμαρρον παραληρημάτι.ιν, φλίιαρος, περιττολόγος. 

ιιρouσι-δημCω, μέλ. -"οω (κιοτι",+δήμο,)' πcιρφ
~Ι~ έχ τι.;υ xeovaaμc .. eiw, πρβλ. Σ?υt~αν cχιουο,
cJ"μιo", χαταχροΤΙr.o" τjj βoiί, η τό,. δήμο" ιIπατΌW 
χαί παραχιουόμ>,ο, τίί βαίί' /οτι δi nσeιi τό 
ΚIoυoιμcΙ:Iεϊ", 8 ΑέΥ8τα. Ιπ, τΌW τοϊ, μneo,," πα
Iιι10yιζoμetIΦ" •. 

ιιροϋσις, -8ω" ~ (χιονφ)' τό κρουειν, KΤUΠδν ιι 
τ6 κροίιειν έΥΧοΡδον δΡΥονον διό τΟΟ πλήκτρου. 

. ιιρουστέον, ρημ. ίπΙθ~ ταϊi "eOVQJ' πΡέπει ' νό 
Kρoυσr;ι τις . . 

ιιρουστιιι6ς, ή, όtl' 6 κατόλληλος διό κροΟσιν, 
ό έχι.ιν τήν Ιδιότητα νό Kρoυr;ι (νό KεpoτΙζr;ι, 'πΙ 
xριαϊi).- 11 μτφρ. ό παρόΥwν ήχον, 6 πομπώδης, 
πειστικός, ΈΧ τoϊi 
ΚΡΟΥΏ, μελ. -οφ' ιi6ρ.~' lχeουοα.-Π«8ητ" Πρ1ι. 

XΙXIoυμσι' x~Ι-oμσι' κτυπώ, κρουι.ι, πλήττ\ο) D xeo~ 
χεϊια,=χειΡΟκΡοτώ 11 χιοΤΙω ~όδα = πλήττw τό t
δaφcχ; διό των ποδών (κατά τήν δρχησιν π, χ. ). 
2) πλήττw διό πλήκτρου τός χορδός έyx6pδou όρ
γόνου Ι Y8νιxω~, παΙζw έγχορδον δΡΥανον. . 3) 
xIoVΦ π}" ΘVIα,,=KΤUΠώ την 8ι'.ιΡον νό μοΟ όνοΙ· 
ξουν. 4) μβοον, χιονομσc 'f!!vμ-,,=d_κeαvοjιαι 
(δλ, &1IW;ιxeOνφ) - όπισ80XW~ πλέwν μέ την πρύ
μναν πρός τό έμπρός. 
Έτvμ.ι xeovQJ' xeov;,uo,· χιουοτιχό, (δλ, )". )".)' 

~μTlΡ, xeoσl- (*xeovaa"":'jQJ); π~λ-σλ~υ .... kruchυ, 
krWltl (6πΟΧωΡlζω κρούι.ιν), λιθ. kruszu, krιaztl 
(συντρΙΒω), λa-,;τ. krauset (Ktvnw μέ τό πόδι), · 

κρ.;6δδ 'πΙρ. (χevπτφ)' KpuφΙως;, δνευ της γνώ
σεώς τινος: "evfJδo. ΑιόS'-λ«~. cl&m 'oνβ=Kρuφό 
όπό τόν ΔΙα. 
ιφιiι&ιν, δmρ. -δαν, ίπΙρ. (χeV.1ΠΦ)· κρυφΙως. 

μυστικό Ι 8α" ., τό κιr6βδα., δνευ της γνώσεώς τι-



νος LXwplC; νό γνωρΙζο ό κάποιος), κρυφό άπό τινα. 
ιι:ρυβηναι, ιiπ~φ. ποιθ. iiop. 6' τού κρύ3ΠΦ. 
ιι:ρUερόι;, ά, ό" (κρύο,)' ΨUxρός, παγετώδης, ρι

γηλός, παγερός. 
ιι:ρϋμός, δ (κρύο,)' παγετώδες ψοχος, πάγος, 

πα Υετός. 
κρίϊμ-ώδης, ι, (κρvμόri-εlιJo,)' ώαόν πόγος. πα

γετώ~ης, ψυχρός, παγωμένος_ 
κρυόεις, εσσοι, εν=κρυερό, (8 ΙSλ.). ΈΧ τοΟ 
ΚΡΥ·ΟΣ, "t6 ' «κρύο», ψοχος, (παγωνιά», παγε· 

τωδες ΨΟχος " μτφρ. έ :; ωτερικόν ΡΤΥος, τρόμος. 
Έτυμ.: Xfvo, (·κρυσο,)· κρυερό,' κρυόε.,· κρυ

μό, (~κρtισ·μό.)· κρvσταλλο,' κρυστα{"ω ' κρυστα.ι
.ιο-,πήξ· κρυστα~.ιό-,πηκτo, (l5λ. λ. λ.): συπ. _φ λοιτ. 
crusla., πoιλ ·γεrιμ. (h)roso, (h)rosa., ciπλ-:ιοι~. hruse 
(γη), ποιλ-nοrr. hri6sa. (ριγώ, άνατριχ!άζω), hrudr 
«κόρα» άρτου). Ή δμiX, cιυΤ"/j ε!νCΙΙ συγγ. πρό, "tiX 
κρέ(F)α" cruor, crudus' ciν1:ιθί.ω, .ΙνCΙΙ ~έν"/j πρό, 
τ"ήν δμiδcι 1:05 κρουω. 
KΡUπτδδιoς, α, Ο", xcιΙ -ο" '0" (κρύ3ΠΦ)' κρύ-

φιος, λa~ραTας, μυστικός, κεκρυμμένος. 
κρ'!πταςω, μιiλ. 'αω' πcιpάλλ. τύπο. ' _oίi κρύ3ΠΦ. 
κρυπτασκε, γ' Ιν. !ων. πρτ. 1:oίi κρυπτω. 
KΡUπτεία, 'iι (X2vnr.vω)' κρυφ/α (μυστική) ύπη-

ρεσ/α, 1j μυστική άποστολή U εΙ, .0ιcιύΤ"/jν κρυπτεία" 
~πa6άλλον"tο οΙ ΣΠCΙΡ-Τ;ΙCΙ"t6πcιι1)ε, π"ό; σκλ"/jροι-rωγί'1.ν· 
cινυπ6δTι'oι ιίν xcιιρφ χιιψωνο. πιριεπλcινωντo α'ιιΧ _Υιν 
χώροιν υπoεcιλλόμενoι ι!, πλβΙ".οι, otsp'ljoet, χ'Χί καχ
ouxLoι,' xατiι τάι, χ"uπτεΙα, "tιτάι, έν'ljδ~εuον πολλά· 
χι, χlΧ! ίφ6νβιιον atλω"tIΧ'. 

ιι:ρυπτCον, Ρ"/jμ. 8πΙθ. τoίi κρύ3ΠΦ' πρέπει νό ά
ποκρύπτο τις. 
κρυπτεύω, μiλ. ·αφ (κρυ,πτφ)' κρύπτω, άποκρύ

πτω.- 11 :χμ"tε. κρύπτω έμαυτόν, παραμένω κεκρυμ
μένος.- ~II Ποιθ . κρυ,πτΕVoμαι = έ"εδeεvομαι, (μοΟ 
έχουν στηοει ένέδρaς». 

ιι:~πτ" 'iι' κρυψών, μέρος κεκαλυμμένον, θόλος, 
καμαρα. Εκ .oίi 
κρυπτός, ή, ό", Ρ"/jμ. ίπΙθ. τ~6 κρύ3ΠΟΟ' κεκρυμ

μένος, μυστικός, κρύφιος. 
KPrΠTO, !ων. πρτ. κρύ3Παακο,,' μΙλ. κρύψΦ' 

ci6p. ιχ' /κρυψcι' ΠΡΧ. κέκρνφα.- Ποιθ"/jΤ., μSλ. β' 
κρνβήαομαι, τιτελ. μίλ. κεκρυψομαι' ciQp. οι' έκρυ

r--f"t"'.". ciQp. ΙS' έκρΙβ'1'" πp~. κέκρυμμαι' κρύπτω, 
\. ~9λυπτω, Όκεπόζω, άποκρυπτω.- llaO"/jt. κρύπτο· 
~αι, παραμένω κεκρυμμένος.- Ι μ.φρ. τηρώ τι μυ-

στικόν U με.iι διπλη, α;! •• : μή με κρύψπ, τοντο=μή 
άπ;>κρύψος τ<;>οτσ άπ' έμοΟ (μή μοΟ τό κρύψος). 

Ετυμ.: κρυπτω' κevφα, δωρ. κρυ~, ιi-τ:τ. κρυφfj 
κρυφηδό" (πα;ρ' 'Houx. κρυφα"δό" κα;.' ciνα;λογΙcιν ~Ρό~ 
1:ό δλω, ιiν"tίθ. d"αφα"δό,,)' κρυβδη,,' κρvβδα' κρυ
φα ίο,' κρυφιο,' κρυπτάδιο,' κρυβάζοο (βλ. λ. λ.)' εχ 
~. κρυβ· η κρυφ-' xcι.ιi τινα;ς 'iι ρ. α;!ιτΤι ιΙνα;ι σlιγΥ. 
1:1j καλυβ- η καλυφ- .ου καλνπτω. 
KΡUσταλλΙςω, μίλ. -{αω (κρυατα.ι.ιο,)· δμοιάζω 

πρός κρύσταλλον, εΤμαι καθαρός ώς κρύσταλλος. 
κρυστάλλΙνος, '1. ο" (XfvaralAOi)" ό έκ κρυ-' 

στόλλOU. 
KΡUΣτ~λλό-nηιι:~ς,o", fι ιι:ρuσταλλO*π~, -ήΥΟ" 

6, 'ij (κρυαταλο;+,π'1Υ"υμι)' ό πανεlς εΙς κρύσταλ
λον, ό παΥωμένος. 
κρύσταλλος, δ (κρύο,)" καθαρός πάΥος, (κρού· 

σταλλο», πάΥος, λα;-τ. gla.cies. 2) ύπερ60λικόν ψο· 
χος, ν6ρκη.- 11 δ χιχΙ ,'iJ κρυστα.ι.ιο, (ώ, έπΙθ . )· κρυ· 
στόλλινος λΙbος, κρύσταλλος (ώς πέτρωμα), λα;τ. 
crysla.llum. [~ι' ίτυμολ. βλ. κρνο,). , 

κρΙφΙΙ, έπίρ; (Xfvnroo)" μΥστικ6 όπ6 τι να, κρυφό 
όπό τινα, χωρις ν6 l:XO γνwσιν (μετ" Υιν;, ώ,' χα;! 
τό κρυβδα). 

ιι:ρϋφαίος. α, ο" χα;Ι '0" -ο" (κρύπτω)' κεκρυμ· 
~ένoς, κεκαλυμμένος, μυστικός, λαθραΤος, κρυφ6ς. 
ΕπΙρ. '00" 
KρUφo, δωρ. ιι:ρucpq, _πΙρ. (κρύπτοο)" κρυφό, μυ-

στικό, λάθΡςι, . 
Kρ~φηδόν, έπΙρ.=κρυφίj (δ βλ.). 
ιιρuφ8η, έπ. γ' ίν. πα;θ. jop. ιχ' 1:06 φ_. 
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ιιρiiφιoς, α, Ο", ώσ. -ο" -ο" (κρύπτω)' μυστικός, 
κεΚρι!'μμένος, λαθραΤος, άπόκρυφος. 
κρυφός, δ , κα;! κρύφος (Xfvnrω)' ή άπόκρυΨις, 

ή συς;κότισις ιι άπόκρυφος τόπος, κρυΨών. 
κρυφω, μτγν. 'tύπος του κρυ,πτω. 
ιι:ρUψαι, ciΠΡφ. ciop. οι' .οίι κρύπτω. 
κρυψι-μέτωπος, ο" (κρV,πτω+μέrω.πο,,)· ό κρύ-

πτων τό μέτωπον. 
κρυψΙ-νοος, Ο", κιχ! OUV'I;Jp. -νο'; :;, -"ov" (κρύ

πτωt-"όος)' ό άποκρύπτων τούς ο Γοχασμούς του, 
ό έπιφυλακτικός, ό ύποκριτής, ό «κρυΨίνους» ώς' 
χα;! νυν f-τι λίγΙ! τα;ι, 

ιι:ρύ~ις, -εω" iι (κρύπτω)' άπ6κρυψις, τό κρύψι
μον 11 ο τρόπος Τι ή μέθοδος της όποκρύψεως. 

. ΚΡΩιν"' λΟΣ, δ' τό πλέγμα της κόμης, καθ' δ 
σχημα!lζεται εΤδος κόμβου είς τήν κορυφήν της 
κεφαλης . (πρελ. τόν σ'Υ)μερ. (κότσον-).- 11 λαρ/ον 
τρι)(ων της περΙKεφαλαlaς. 
Έτυμ., iι ouoxi.tot, πρό, το xdfvμpo, στηΡιr;;Ι1:αιι 

ε!ς αμφΙ60λον δμσι6Τ"/j"tα; (6λ. κόρυμβο,)' ciHiι χα;Ι 'iι 
πρός τό κveηβ-:ί.ζω συΥγ. δεν φα;(νE-ΤCΙΙ 6ε6cιΙα;. , 
κρωΥμός, δ (κρώζω)' ή κραυγή (τό κρόξιμον) 

κόοακος iι κορώνης. 
ΚΡΩ'ΖΩ, μΗ. κρώξφ' κρόζω ώς δ κόραξ . fι ή 

κορώνη, λα;τ. crocila.re.- Ο ΒπΙ ανθρώπων, άνακρό· 
ζω, κράζω. [λ. πεΠΟΙ"/jμsν"/j έΧ του ijxou (Ovoμ.cι'OTtGItaι)· 
δι' έτυμολ. 6λ. κραυΥ,;, κράζΦ, κόραξ). 
κρωσσαι, Ιων. ιi·ι.! ιcρόσσσι (δ 6λ.). 
κρωσσίον, 1:ό, !ιποχορ. 1:oίi κριιοααό, (8 ΙSλ.). 
ΚΡΩΣΣΟΊ, -ον, δ' όγγεΙΟν. ύδραρ6ρον, δδρ/α 

στόμνσς, λάγηνος, λήκυθος. 2) νεκρική τεφρo~ 
δόχος ύδρΙα, [κρωααό, (!aιπ.. qro1tjos: !ρλ. croca.n, 
9αll. crocha.n, λιθ. krίija.s, παιλ·πρωσσ. krδogis, π«λ
-Υε:.μ. kruog, Υερμ. krug). 
κτά :iντ! έκτα, έπ. r' Ιν. 4ορ. δ' 1:00 ΝΤ.ι"φ, 

E~κτ. κταίην' ciΠΡφ. κτάναr ",,;χ'. ιιτάι;. 
κταίνω, δω? ιiντΙ κτιι{"ω. 
ιι:τlίμεν, κτδμεναι, ίπ. «πρφ. dop. Ρ' το!! κτιΙ_. 
Kτlίμενoς, ίπ. μ.κ.. μίσ. ciop. β' 1:oίi ,,"11'DO (μι,άι 

πΙΧθ. σ"/jμ.). 
κτδνε, έπ. Υ' Ιν, ciop, Ρ' '1:011 κπΙ_. 
ΚΙΑΌΜΑΙ, !ων. κτιΕομαr μΗ. κτηαομαι' 1:ιτιλ. 

μsλ. ΚΒκτήσομαι' ci6p. α;' έκτηαάμ'1'" πρχ. κέΚΤ'1μαι 
Ιων. εκτημαι, 'rπο.. Κ8κτωμαι, Ε!}κτ. κεΚfnμ'1" ~ 
.φμ'1'" διιερσ. έκεκrήμη", ιiπc.θε.: λaμ6όλω δι' έμ
αυτόν, όποκτώ, πορlζομαι, προμηθεύομαι, κερδίζω 
11 ώσ. έπΙ συμφορών, έπισύΡW κατ' έμαυτοΟ, ύποπlπτω 
εΤς τι, ύφ/σταμαl ΤΙ.- 11 ΙΙν τιρ πρκ. κέκτημαι η ε
ΚΤ'1μαι Υ.α;Ι ίν 1:φ τετελ. μΗ. κεκτήαομσ,.· έ':χω άπο
κτήσει, fXW ύπό (εΙς) τήν κατοχήν μου, έχω, κατ
έχω, κρατώ: 4 ΚΒκτημέ"ο,=ό κάτοχcς, ό κύριος 11 
ίvτείiθaν, ώ. o~σ. μετiι , γιν. 4 έμον κεκτημέ"ος = ό 
κύριός μου, ό αύθΙντης μου (κυρ, έιιl δούλων) 11 ή 
lμον . κεκτημέ"Ι7=ή κυρΙα μου, ή δέσποινό μου.- 111 
δ ci6 ρ.. α;' έκτη{}η" χεtτα;ι av π~θ. ένν. = άπεκτήθην , 
κατεκτήθην, έλήφθη'7, κατεληφθην. 
Έτυμ, , κτάομα.· Ιων. κτέα~o" ( *κτά·α"ο" κα;τ' 

ciνομ.· κτέα€!' κτήμα' κτή"ο, (πρ6λ . ΕΜ «άκτήνες' 
πέ"Ι7τι" ηΡΥηκότε,,.· πιθ . άκτή"ε, <* άκτηηνες) : 
σα;νσκρ. k~άΥa.tί (κυριαρχώ, κτώμσι). Zε',~ . X~A Υείlί 

(fXW έξουσίαν έπ/ τινος), σCΙνOX? ksa.lrό·m <imperi
um), πα;λ-Πε~σ. )(~aya.diya. (6aοιλεύς), π;;6λ. Ξέe;'1ς' 
ιi~ !cιπ. ~. qtΗ~(Ι).-'rπ6 τ,νων συ:ΙΧδ. ίζοντα; ι _ά: πa.μα 
• κτήμα, ,πάσασ8αι - κπ1σασθα.· κατ' α;~τoίις Ιοιπ. 

·qpv~ μετα;πΙπ.ει xcι"tιX με τιiπτω~ιν ε Ις *qPe- κ~ι *qve-. 
K1ασδaι, aπ' ,xnpCf. μέσ. ,χο? β' (μετά. πα;θ. ένν .) το& 

Ητεί"ω.- 11 δμω~ κτάσθαι, ιiπρφ. ":0& κτάομαι. . 
' κτέΙΙνον, τό (κτάομαι) = κτήμα 11 κιχ τα. Τ'ό πλεt
στον δμως έν τφ πλ"/jθ. τ.χ κτέα"σ,=κτήμστα, περιου
σ/α Π έπ . Ι"tsρ6κλ. δοτ. κτεάτεσσι, ώσεl έ;; άνομ. κτέαρ. 
KΤCδτειρa, "ι, θ"/jλ. 1:0υ κτεατηρ· ή καθιστώσό τινα 

κότοχόν τινος. 
. κτcατήρ, ·ήρο, (χα;Ι κτεάτηρ), ' δ (κτάομαι)' ό 
κάτοχος. ' 

ιιτεδτfςω, μίλ. ·{αοο· · iπ. ci6p. ιχ' κτιιάτισσα (κτέ· 
σe)' κτώμαι, όποιηώ, κερδ/ζω 11 πα;θ . . ΠΡΧ. μετάι μίσ. 
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01)μ. IΗτεάτιομιιι=Ιχω άποκτήσει δι' έμαυτόν. Έ~ 
α.~τo;,} τό 

ΚΤΕΙΤιστ6ς, ή, ό,,' κτη8εΙς, άποκτη8εΙς, κερ-
δη8εΙς. , 

κτείνω" ίων. πρ •. ΗΤΙΙΙ"ΙΙΟΗΟ'" μ4λ. Ητιι"ώ, ίπ. 
Ητιιr2ω 7j Ητα"έΟ)' iόρ. α: ΙΗ"ει"α' ιiόρ. δ' ΙΗΜ"ο,,' 
πρχ. Ικτο"α. - ο"θ1)'" ιi6p. α' IHτά"Ihι,,' ΠΡΧ. l
Ηταμιιι,- οι ιiXΌλoιιθ?ι ι!πιχοΙ τύποι ιΙναι σιιχνοΙ 
παρ' Όμήρφ: Υ' Ι •. _ χαΙ πλ1)θ, ιiop. 6' ικτα, 'ΗΜ" 
(ώσι! ί~ έν. κΠjμι)' (ιποτ. Ητεω, α' πλ1)θ. Ητέωμιι,,' 
ιiπpφ. Ητ1μιιr, Ητ&:μιι"αι ιiντΙ κτά"αι' μτ)(. HT~S" μίσ. 
ιiό~. 6' (μετ&: πα.θ . σ1)μ.) IΗτιfμ'1", ιiπρφ. Ητάα8σι' 
μτχ. Ητάμιι"οS" ώσ: α ίολ. Υ' πλ1)θ. παθ. ιioρ, α' 'Ητα
(1.ιι,,· φονεύω, 8ανατώνω, σκοτώνω, άποκτε/νω D ίπΙ 
ι,;φων, σφάζω. 

'Enιμ.ι ΗΤΙΙ/"Ο)' μ'Υν' ΗτιιΙ"μι, -δω (Υραφόμ. χα! 
Ητιιl",vμι, ΗτΙ"νfJμι, -tίω)' .&"δeΟ-Ητααl'1' κτό"ο" ι 
π;;6λ. σανσχρ. ksa['lδ' ti (πληγώνω, τραυματ/ζω, ουν
τρΙ6ω), ksatά-h' (τραυματισμένοςl, ksati-h (6λά-
6η), παλ -'πιρσ. · a-x!!ata- (ά6λαδής)' εχ' ρ .• ' Ητα,,-, 
Ητε,,- ( Ιαπ. ρ. qJ)en' μΙα iντιστοιχΙα οκ-: κτ- πιχραΤ1)
ρ.Τται έν .ψ -ΥΟΡΤ. , κατα-OH",~ί' 61.. χιχ! τό πιχρι!ι ·φΙΧ-Υ. 
κaΙ"ω. 
κτείν.ωμι, ίπ" iv. ·rJtQ •• ιiντ! κτ./"ω. ' 
κτειΊ, δ, -yav. Κτ."ό,,· «κτένι». 2) τό κτένι τοΟ 

ύφαντοϋ, διιΣ ' τoiί δποίοιι οδ.ο; ηιρaΤ wίI~ μΙ.οιι, .00 
σ :ήμoνo~ χεχωρισμιiνoυ,. λιx~. pecten Τι radius. '3) 
6ωλοκ6πος (<<τσουγγρόνα») 4) ή χεΙΡ μέ τους 
δακτύλους τεντωμένους. ' 

'Enιμ.ι ΗΤΙΙ/,,' ΚΤ2"ΙΟ'" ΚΤ87/ζΟ) (δλ . λ. λ.)' ΗΤCΙ" 
ιΙνιχι νaοσΧ1)μ:t'tισμό~ ιiν.Ι *Ητή,,· 'Ij -Υ.ν, Ητ."όS"(nΗΤ.
,,6S' ι λΙΧ.. pecten. Βλ. χιχ! mHO), 
κτενeω, Ιων. μ~λλ .• 0ίΙ ΗΤΙΙΙ"Ο), 
ιιτcνίςω, μίλ. -loO) (HTC/S')' ιI,'tI χιχ! vllv, cκτεν'

ζω» ιι έπ! Ιππων, cξυστρ/ζω».- μΙσον, Ητ."Ιζομ.αι 
κόμιι;=κιενΙζω τήν κόμην μου. 
κτένιον, 't6, bJtOXQP •• 0ίΙ κτ.Ι,,' «μικρό χτένι., 

«χτενάκι». ' 
ιιτενισμ6ς, δ (Ητ."lζΟ)' τό κτένισμα. 
κτeομαι, !ων. ιiν'tΙ Ητάομαι. 
κτέραι;, .ό (κτάομαΙ)=Ητέα"ο", Hτijμα (/1 δλ,). 
'Ε"vμ.: κτέρα.ς· δμ1);> . πλ1)θ. Ητερ.α· ΗτιιelζΟ) χιχ! 

Ηr.eεiζ.ιJ· κτε8lαματα' &HTieaoro", άκτιιρέίΌτο,,' ΗΤ" 
eaaτtj,,' δμ. διάΗΤΟρο" (βλ. λ. λ.)' ΠολV-Ητωe' ίχ ρ. 
κ-,;ερ- (δΙδω δώρα)' δέν ιiχομιν ιiντΙσ.oιχιx ιν, !λλΙΧι, 
yλώ~σα.ις. 

κτέρεα, .&: , (Ητάομαι)' πλ1)θ. ώσι! ae Φν. 'ν. Ητ2-
eo,,' χιιρ .=Ητήματα, κτήσεις, περιουσ/α U ώ~ ίπ! .ό 
πλεt:Jτον δμω~ ιiλty&'to έπΙ προσφιλών χ'1)μ~.ων, δπω, 
'ijoav δπλα 7j «'-λα άντικε/μενα, τ&: δποΤΙΧ ίχαΙοντο 
μα.~Ι μ' _όν νεχρόν n Υενιχώ" τιμαΙ όπονεμ6μεναι εΙς 
τούς νεκραύς, έπικήδειοι (νεκρικαΙ), τιμαΙ, κηδεΙα, 
έκφορά' βλ. χ~! Ητ.,ρείζω, ' κτ.,ρ/ζω. 
κτερεΙζω, μελ. -ίξω, ix't8't. _ύπo~ ιiν.Ι ΗτιιeΙζω' 

8άπτω τινά μετά τών νενομισμένων τιμών.- μβΤ&: 
ιχ!τ .• οίί σιιοτ. ιiy'tIK.: κτεe.α κτιιeιιtζΟ) = άπονέμω ' 

, τάς εΙς τούς νεκρούς όνηκούσας τιμάς 61.. Ητ.ρΙζω. 
κτερίςω, μ'λ. HTIlerci ' ιiόρ. ιχ' IΗ"έerοιχ (HTieea)' 

ΠΟΙ1jΤ, ρ. (ώ, χα.ί _ό Ητιιe"iζω)' 8άπτω, κηδείιω, μέ 
τάς προσηκούσας τιμάς.- μβ.' ΙΧί •. 'tOU αιιι;ι •. ,ιiντιχ. 
Ητέρειχ Ητε!!lζω = άπονέμω τός έπιτaφΙoυς τιμός 
(λα.τ. justa facere, exequiAs facere), 

κτεριοϋσι, Υ' πλ1)θ. μΗ .• οίι ΗτιιeΙζοο, 
κτερίσματα, τ& (Ητ.!!lζΟ)=-Ητέρ.α (8 δλ.), 
κτέω, κτέωμεν, ιχ' 'ν, χιχ! πλ1)θ. 'rπο't. ίπ, 40Ρ. 

δ' το'·) χτεί"ω. 

ιιτηδίίναι, ιiπρφ. ιiop. cx' '1:011 HτCΊOμαι, h Xp-lj08L 
μιτ&: π~θ. ίνν. 

κτημα,' -ατο", .ό (κτιioμαι)' δ'tl Χ4ι! vllv, παν τό 
κτηθ'έν, όποκτηθέν, εύρισκ6μενον ύπό τήν κατο
χήν τινος, άνήκον είς τήν περιouσΙαν του. - ίν τψ 
πλ1)θ. κτήματα = ή περιουσΙα, τά όγα8ά, τινας, τό 
κτήματά του, ώ; _ό IC"Ea"a.-' . παν πρδγμα, ώ,.ό 
χρημα, Hτημα"CΙ Ηαί xeήμιχτα - κινητή καΙ ά~Ινη
τος περιουοία. 

κτηνηδόν, ,πι~, ~~πj"o~)· δ/κ ην KτήναJςι ώσόν 
κτήνος. 

κτίίνος, -IlOS', τό (Η.,άομαι)' .ιιρ. ώ; .ό Hπjμ.α. 
τεμάχιον της περιoυσ/CΙς τινός n π"ό π,χνταιν ίν χρή
αβι ίν .1jI πλ1)θ. Ητή".α χιχ! ouv'tjp. ~τή"'1=περιoυσία 
συνι::παμένη εΙς άγέλας μεγάλων ζ4ιων καΙ ποίμνια, 
άγέλαι, κτήνη, 6οσκήματα ιι σπαν. 1!'ιχβ' Ιν. έπΙ ένός 
μόνον ζ4ιου, 6οός Τι πρ06άτου, 

, κτήσαΙΥ:Ο, Υ' ,4ν. E~χ •. ιiop. α' _οίΙ κτάομαι. 
κτήσιοι;, α, Ο", ώσ. -ο" -ο" (κτij3',)' ό όνήκων 

είς τήν τίεριουσ/αν τινός, i\ ό προερχόμενός έκ 
της περιουσΙας τινός U κτηα,ο" βότο" = πρ66ατον 
άπό τό ποΙμνιόν τινας ,- 11 ό άνήκων εΙς τήν OIK/
αν τινός, ό οlκεΤος, λΙΧ •. 'penetralis n Ητήα,οι (1.ιιοί 
-01 έφέστιοι 8εοΙ, ΟΙ προστάται της οlκογενε/ας 
8εοι. ' 

ιιτίίσιι;, -8ΦS', 'Ij (~τCΊoμ.αι)' ή άπόκτησις, τό όπο
κταν ΤΙ.- 11 (έχ .0ϊΙ πΙΧθ. πρχ. ΗέΗΤ'1μαι) κτησις, 
κτημα.-ώ;; ΠΒριλ1)Π'., κτήματα, περιουσΙα, 

iιτιιτόι;, ή, ό", Ρr;μ. ίπΙθ. _oίi Ητάομαι' ό δυνά
μενος νό ληφ81;j Τι νά άποκτη81;j Τι νό κερδη81;j 11 ό 
δξιος άΠOKτήσε<Jς, έπι8υμητός.- 116 άποκτη8εΙς, 
6 κατεχόμενος, ό όποτελών μέΡ9ζ τής περιουσ/ας 
τινός. ' 

ιιτήτωρ, -oeo", δ (mομ.αι)' 6 κάτοχος, ό κύρι
ος, ό κατέχων τι. 

κτ1δcoc;, α, ο" (ΗΤΙ,,) = 'ΗτΙδ.ο" (8 'βλ.)' ό έκ 
δέρματος lκτΙδος: [δι' ιτιιμολ, βλ. /HTl,,]. 
ΚΠΖΩ, μΗ . • τΙ_' ιi6ρ . ιχ' lHTraa, έπ. ΙΗτιοοα, 

HTlooa.- llΙΧθ1)'t., ΙΙόρ, ιχ' IHTla(J.'1r· πρχ. Ικησμαι' 
συνοικΙζω χώραν, έγκα8ισΤώ δ1jλ. κατοΙκους .έν αύ
τι:!, οΙκοδομώ οlκΙας καΙ δημιουργώ πόλεις 11 aJt! πό
λβω" Ιδρύω πόλιν, τήν 8εμελιι;,νω, την κτΙζω, τήν 
οΙκοδομώ, την όνεγεΙρω U ίπ! Ιo?Yι~, καθιερώνω 
8εσπΙζω.- 11 παράγω, δημιουργώ, φέρω εΙς ϋπαρ
ξιν. 2) 'f8y.. κ6μνω fι κα8ιστώ τινα τοιΟύτον Τι 
ΤΟlοΟτον. 3) διαπράττω τι. 

"EΤVμ.1 ΗτΙζω' IVHT/μ870S" IfHTIToS" ΗΤΙΟΙ" (δλ. 
λ, λ.)' 'Αμφι-κτlο"ιιS' (.vo"e,,)' ncea-HTlo"Il~' n"ea
ΗΤ/ΜΙ ' πιiντιx _χ ρ. ΗΤΙ-' πρδλ. '1:& σΙΙΥγ. σιχνσχρ. 
kse'ti, ksίΥάΙί, ΖΒνδ. !!A~IΙΙ (διαμένω), σανσχρ. ksltl-h, 
Z~νδ. !!ίtl-!! (διαμονή, έγκατάστασις), σιχνσχρ. 'kse~
tra-m, kse'ma-h (εΙρηνική διαμονή), λα •. sitυs (κεΙ
μενος), 'sitυs (8ι:σις) ' πr!V"Cοι ιe Ιαπ, ρ. $'kJ)ei-' δλ. χιχ! 
Ητ(1ο" . 
ΚΤΓ λΟΣ, ο,,' ι'\μερος, πρδος, εόπει8ής.- 11 ώ, 

o~σ; δ ΗτΙλοs--6 κριός. 
'Eτvμ. : κτ{λο,,' κτιλόφ' Nτιλ.vω (ήμερώνω)' φιχΙ

νΒ.ΙΧΙ δ.ι ιiνήχει 8Ι~ _ήν δμιiδα τοίί κτ/ζω, IcTla,,,. μ~ 
'tijv 6<Χσιχήν σ1)μ. _oiί ήμέραυ, οlκιακοΟ. Έ; ιx~τoίI .ό 
ΚΤΙΙόω, μίλ. -ώοω' μΙσ. ιiόρ. ιχ' έκ-,;ιΑωοάμ'1" (ΗΤ[

Αο,,)' ήμερώνω, έκπολιτΙζω ιι κερδΙζω τήν συμπά-
8ειάν τινσς. 

κτ1μcνoc;, 'Ι' ο,,' _π. μ.χ, πΙΧθ. ιioρ. δ' _οίΙ _[ζω' 
Ιδρυμένος, .4ικοδομημένος ιι μΙ;;νον εν σιινθίσβι: liί
κτΙμ"ο,,_ 

ιιτΙι;, 'Ij=ΙΗΤΙ" (8 δλ.) · «κουνά6ι». 
ιιτ1σ.,., -ΙΙΟ)", -ιι (κτ/ζω)' TδρuσΙζ, 8εμελΙωσις. 2) 

τό ποιεΤν τι; δημιουργεΤν τι. 1I ή δημιουργ/α τοΟ 
σύμπαντος.-:- Ι δ,ΤΙ έδημιουργήθη, ό Κόσμος, τό 
Σύμπαν κα8' έαυτό. 2) τό δημι.)υρνnθέν πράγμα, 
δημιούργημα. 

ιιτΙσμα, -aToS', .ό (Ητ/ζω)' τό δημιουργη8έν πρά
γμα; δημιούργημα Ι T6nOS κτισ8εΙς Τι όποικισ8εΙς, 
άποικ/α. 

ιιτΙσσα" ίπ. ιi6p. ιχ. τοίι ΗτΙζω. ' 
ιιτΙστιιι;, -ov, δ (ΗτΙζω)' ό κτΙσας, ό lδρύσας, ό 

Ιδρυτής, 8εμ~λιωτής. Ι 
ιιτιστύι;, -tίό~, 'Ij. )ι'>ν. ιiν.Ι HTlaa~, 
κτΙστωρ, -οeοrr-δ = κτΙατ.'1ς. 
ιιτ1τιμ;, -ov, δ (κτΙζω)' =κτΙατη. (δ βλ . ) ' Ιδρuτης, 

άποικιστής n Yβνιχcίl\;, κάτοικος. ' 
ιι,;hιcω, μίλ. -ήοΟ)' ιiόpo" ιχ' IHTvn,lOΙX, ποιη'1: . HτV- ' 

nιιoα' ιi6ρ. β' lκτtίπo", iπιχ. κτVπo" (~τVπo,,) ι ' - Ι 
ιiμ.δ, παταγώ, κροτώ, ώ~ 't& πΙπ.ovτα. λόΥφ _χριι,;ώ
σβω~ δΙνδριχ ' U κρατώ, άντηχώ, άντιλαλώ.- • μ.δ't. 
κ6μνl.o) ' ΤΙ νό ήχήοι;ι, νά άντηχήσι;ι,-Πcιθη •. κροτώ, 
όν1Τ1Χq, '8; ιx~oO τό 



ιιΤΙηιιμα, -ιιτο;, τό (xτvMΦ)" - Xnί.πoι; (11 βλ.)' 
Ισχυρός η.χος, κρότσς, πόταγος D κρότος χειρών, 
χειροκρότημα. 

ιιτiίηoς, -ov. δ (nίo7ΠΦ)' πδς Ισχυρός Μρυ6σς, 
κρότος, ό κρότος της 6ρσντης, ό κρότος (8όΡUδας, 
πότqΥος) των όρμότων, ή κλαΥΥή τ~ν δπλων. . 

ΊiJτvμ.: Χτύπος' xτvπέφ: "χοτιιν. ίτuμολ. - Πρtίλ. 
. OIΣva1t. Icso'd4tl (τρ/&.ι, κοπανΙζω), δπιρ .ΤνιΣΙ auyy. 
τlji Icsud;'ό·1}. (μικρός) ΧιΣΙ τφ Itt1lA-oAIΣU. chudiί (μι
κρός), ΙιΣΠ . *ksoudo-' IcsύbhY4tl, Icso'bh&te (κλσν(ζο- . 
μαι), (*lcseubh- (πρtίλ. ·*slceubh- ίν τφ Υοτθ. 4f-slclu-
b&n=όπσρρΙπτω, ίν τφ ItIΣA-aAIΣu. slcub& -= πυρ06σ

.λώ, ίν τlji λιθ. slCύbtl=σπευδω, 6ιόζσμαι), ,;cίlν δποΙ
• ν δμιιις; fJ ιiρχ'iι Μν αuμtίιtίιiζaτιΣΙ πρός; τό Αλλ. x'l'-. 

ιnίaδoς, ·6 ΙxVΩ)' ποτήρισν (Υιν. σκεΟος) , δι' ου 
'Ιντλουν σΙνον tK τοΟ Kρarl'jρoς.- •• όττικόν μέ· 
τρον, χωροΟν δύσ Χ61Ρ" 'Pj τέσσαρα μ{ιο'l'eα., περl 
τό Ι/ο της λΙΤΡος.- Ι. σικύα πρός όφalμaξιν (XOI'" 
«6εντσύζαι). [δι' i,;uμολ. βλ. xviQJ]. 

ιιίJδμcuτ6ς, ή. ό" (X_ΜWω)' έκλεχθεlς 'Pj έκλε
γόμενσς διό κΟΟμσυ (τ. i. διό κλήρου). 
ιιuδμcύω, μιiλ. -οΦ (xVα.μo,,)" έκλt,γω διό κυόμou 

(τ. ε. διό κλήρσυ). 
ιιυδμιαίος, α., ο" (xVα.μoS')· ό fXWV μέγεδσς 

κυόμου. . 
ΙC:"'~""NOI, ·ov, δ' ·CKOUKKlt.- Ι ό κλήρος δι' 

ου έξελέγοντο δημόσιοι όρχοντες έν 'Αθήναις ιι 
d xVΆμφ Αα.χω1'=χΑ"eΦ'l'όΓ-=δημόσιος όρχων έκλε
χδεlς διό κλήρου (λιΣΤ~ f4ba). 

• Eτvμ.: xVα.μ.JΙ;' 'fI αuαχίτιαΙς; ,;ou πρός; τό xu.'" 
ι6ρΙαχιl τό ΠιΣ;:ιιiλληλόν της; ίν τφ ΠιΣλ norr. baun, 
ιiyyλ-αιΣ'. bhan, ΠιΣλ.,.ιρμ. bδηιι (κουκκl) (χοιν. γ:!ρμ. 
*b&uno, ΙιΣΠ. *bhounα ίΧ ~. 'bheu-, *bhou-, *bhu 
(αύξόνω, φουσκώνω), πρtίλ. Υοτθ. uf-bauljan (= τv
φ6Φ) χλπ. · πρβλ. ώα. λιθ. ρυρά, λιΤ,;. ρυριι (κουκκl) ·: 
λιττ. Ρ4uρt (φοuoκώνω).- Olll;>'iy.: χυα,αίιco' XvΑ
μtJw. xυαμlζφ.~ - • Α,ιον οημιιιώαεω; ~εΙνlll δτl (ιπιiρ
XOUV δύο ρΙζιΣΙ *lcuv- Ι*ΧVfαμοι;) χιιΙ *kv-)π-, ' πρtίλ. 
Πα.,..6ψια., Kvα,,-oψιΌW' ιi,;,; • .πtiα."oι;, Π_"aψιω,. 
ιΙνιιl αΧΥ)μιΣ,;ιαμός; ιiν'iμιιχ,;ος;. 

ιιυδμο-τρώξ, -Φy0S', δ ΙHVα.μo~'I'eώ7φ)· ό τρώ-
γων KOOμOuς. . 
ιιυδμο-φδΥΙα, 'fI (xVα.μoι; + φΩ1aϊ-,,)' τό έσδΙειν 

~τ~γειν) Kυόμouς, τό νό τρέφεταΙ τις μέ Kυόμouς 
\ (~«oυKKlόι). 
~ ιιϋδν-cιιyfς, ·11οι;, ~ (HVα.1'OΙ; + α.111Ι;)· ή fxouoa 

τήν κυόνόχρουν (σκφεινόχρωμην) αlΥΙδα, δηλ. ή 
Άδηνδ. . 
ιιϋδν-άμnυξ, -tίκoι;, δ, 'fι (HVα.1'OS-+ Ιμnvξ)' ό t· 

χων Kυoνόxρouν &μnv_ (ταινΙαν Tj μετώπιον): tίλ. 
c!μnvξ. 

ιιυδν-άντuξ, -V70S', δ,~' ό txwv κυανοOV (60-
6ύχρουν) δ6λον. 

ιιυδν-αυΥής, ~ι; (XVα."ori-~~")· ό Ιχων Kuavi'\v 
(σκοτεινήν) λόμψιν. 

ιc:υδνι:αι, (ίνν. 1Iijooc 'Pj . mτe~ι), ιΣΙ' «ΣκοτεινοΙ 
E!ρQxoιι, ,;. ι. δύο μιφαl νησοι χιι,;ά. ,;ijv εΤαοδον τι;1ι 
E~;afvou, μuθ?λΟΥοuμaνιιι δ,;ι ΟUΥχλεl6μaνιιι OUyiOAltίOV . 
,;Q;. διβ;:ιχlμενιι πλοtιι, · 8θιν χιιΙ ~uμnA"yά~ai, χιιΙ 
~U1'δρομ-iδεs- κιιΙ HAa1X,l,Al ίxιιλoίlν,;o. 
ιιυδν-έμβολος, ο" (Hυά".0ι;+lμβoAo,,)'=xvα,,6-

πριρeοι;' ό έχων (XUp. ή ναΟς ή Ιxouσa) Kuavi'\v 
. (σκοτεινόχρωμον) τήν πρQρaν Τι τό έμδαλΟν. 

KiivCoς, α, ο", χιιΙ OUv'(jP. HVΑ"O~, ii. Ο;;" (HVα.
"ος)' ό κυανοος τό χρώμα, ό 6aΜς κυανοίίς (<<μπλέι) 
11 γsνικω., σκότεινόχρωμος, μοίίρσς. . . , 
ιιϋδνο-8λέφαρος, ο" (xVα"οι;+ΡΑΙφα.eο,,)· ό fXWV 

κυανδς τός 6λεφαρΙδας, δΥ)λ. μελαΙνας (χοιν. «μαu
ρομμότηςι). 

ιιϋδνο-cιδής, Ιι; (xVα."o~al~oS')· ό Ιχων χρωμα 
6aδύ κυσνΟύν (δαδύ μπλέ), 8πως; 'fI θιiλιιααιι. 

ιιυδν6-θριξ, -'I'ea Χ0Ι;; δ, 'fI (HVα.1'Oι;+θelξ)' ό Ιχων 
μελαΙνας τρΙχας. . 

.ιιυδνό-ηΙ:ζα, 'fI (xVα.1'O~Mζα)· "txouσα πόδας 
όπό κύσνον. 

.ιi;ίo!!ν~!!!:!lλoς, ο" (1ιtiα.1'O' + _n1o.)' tι fxouoa 
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. μέλανα πέπλονί _πΙ τfj, Δi)μΥ)τΡΟ' nsVOQ~aYII; διά. ,;ijv 
euyιι,;iPIΣ τη,. 
. ιιυδνο-σικίφι:ιος χιιΙ ιιυδνό-ι:ιρΥρος, ο" (χνα-
1'ΟΙ;+neΨeα)' ό έχων, npQρav χρώματος {jaMoς 
κυανΟύ, μελανόπP<ιJρoς. 
ιιuδνό-nτcρος, ο" (χνα"οι; + π'l'sρό,,)' ό έχων 

πτερό κυανομέλανα ι ώς ό κόράξ U χιιθ6λοu, ό έχων 
μελαΙνος πτέρυγας • 

ΙC:.,. Α "1401, -ον, δ (χιιΙ 'fI)' Ολη τις έχουσα χρώμα 
6aδύ κυανοΟν, τijν δποΙιιν )(ιι,;ά. ,;οίις; 'ιjρωϊχοίις; χρόνΟIJς; 
μ8,;εΧδιρΙΙ;;οντο πρό, χιιλλωπιαμόν lργων ax μετiλλοu·, 
ΙΙΗω, δπλων ΧιΣΙ πιινoπλιcίlν, πιθιιν. κυανοΟς χόλυΨ.
Ι ώς; θηλ., κυανοΟν τι όνδος, φυόμεναν έν τοΤς 
όγροlς, έν rQ σΙτ~ 'Pj · ταΤς ζειαίς . 

Έ'ι'Vμ. ι ιiyν. ιi,;uμ.· Ταω, auyy. ,;φ . αιιναχρ. s'y&n-as 
(καπνός), S'Υδmas (σκοτεινός)' λιθ. szemas (φαιός)' 

· Τοως; ώα. auyy. ,;φ Ηναμα" (πρtίλ. κνσμοι IUAα,,6x.eo
-ι;). Τό -V· _ν τlji eιιχ,;uλιχφ Ι,ιιμΙΙτρφ λιιμ~ιiνι,;ιιl ένΙ· 

οτε dι, μιιχρόν χιiριν ,;oίl μίτροu (π.χ. ίπΙ ,;ων λ. HVά
",aόι;. HvA,,6n~ιpeoi, Ηvι:ι",οχα.{ηιS'). 

ιιυδ νό-cιτo1oς, ο" (HVα."o~oτolή)· ό μέλανα έν
δεδυμένος. 

ιιϋδν-oφρuς, -v, γιν. 'WOf (JClιιι1'OΙ;+ιS~)· ό t
χων μελαΙνος όφρΟς. 

ιιϋδνο-χαίτιις, -ov, δ (xVα."oι; + %41'1"1)' ό fxwv 
μέλαιναν κόμην Ι ίπΙ [Itnou, ό έχων μέλαιναν 
χαΙτην. 
ιιυσνό-χροος, Ο", ΧιΣΙ ιι"νό-χρως, -Φ'Ι'ΟΙ;, δι 'fI 

(κνιι1'ΟΙ; + xeda, χeώ!;)' ό έχων χρώμα 6aδό κυα· 
νοϋν, μελόYXΡOUς (<<μελαχροινόςι). 

ιιϋδν-ώnιις, -ov, δ (xVα.~ψ)' ό fχwv μέλα
νας όφδαλμούς, μέλανα δμματα (CΜαuρoμμότηςι)' 
θηλ. χυα"ώπιι;, -ιlo,. · . 

ιιύβδδ, έπίρ. (XVo7ΠΦ)' μt την κεφαλι'ιν πρός τό 
έμπΡός, κύπτων, «σκυφτό». 

Kuiciα, iι (κυβatίco)' τό παΙζειν τοός Kό60uς (παl
γνΙδιον), χαρτοπαΙΥνlOν Ι δθιν, δολιότης τέχνασμα, 
όπότη, έμπαιγμός. 

ΙC:υ8έλιι, 'fI' ΦΡUΥΙΧij θιότη,. λcι,;ρ&uομ'νιι xcιθ' δλην 
,;ijv Μ. ΆσΙιιν, tίριιM,;ιρoν δί xcιΙ ίν Έλλciδ, χαιΙ ίν 
ΡώμΊΙ. Βλ. Κ. Ε. Λ. 

ΙC:Y'1IEPMAΏ, μΙλ. -ιJOΩII, λιΣ~. gubemo' διοΙΚώ, 
διευδύνω, ένεργω ώς κυe3ερνήτης Τι ώς πηδαλιοΟ
χος 11 μ,;φρ. κυβερνω τήν πολιτεΙαν (τό κρ9τος). 

Έ'Ι'υμ.: xupaeyά,QJ' β.1'( μ-" χιι,;' ιiνoμoΙωαιν (πρβλ. 
Kunp. χυμερη"σι ciπρφ.=κυβερναν χιιΙ ιιίολ. HVIUe
'If11~ηι;. εΙτσι ci,;,;. τiρβι,,{Jooι; ( 'ι'Ιρμι'lflJooι;, . βάρ"αμαι ( 
μάρ"σμαι).-Οlθ. OlJγy. τίjι αιιναχρ. Icίibara- (ρuμός 
όμόξης), λιθ. kumbras (λαβή τοΟ ηηδαλΙου), kum
bryti (κυβερνάν), Τό λιι,;. gubemo βΙνιιι "ιivatov ix 
,;fj. 'EAAYIYIXfj •. Έ, ΙΙ~1:oίl τό 

ιιυ6Ιρνιισις, δωρ • . -σσις, -8Q)S-, 'fI (Hupae'lfάQJ)' τό 
κυβερνδν πλοΤον, πλοη'{Ια U μ,;φρ. κυ6έρνησις, διοΙ
κησις: 

Ku6cpviiTi, xλY)~. ';011 ΗvΡae'lf11'1"1ι;. 
ιιίί6cρνήτι:ιρa, . 'iι~ θτιλ. ,;οϋ χuΡ.ρ'lf7lπ,ρ (8 tίλ.). 
ιιυ6cρνιιτήρ, ·iie0S', δ ' ΟΠOfνιώ,;. ,;ιΙπο, ciντ! κ"" 

β·e"ή .. ης· 
Ki6cPvIίTIIς, -ov. δ (xυβιιρ'lfάω)' κυβερνήτης 

πλο/ου, ηηδαλιοοχος, λιι,;. gubernator n μτφρ. ό όδ
ηγό5' Kυβερνή~ης πόλεως (κράτους). Έ~ σι~τοij ,;ό 

ιιu6cρνιιτιιιόf;, ή, ό,,' ό Ικανός, Επιτήδειος, έπι
δέξιος, εϊς τό Ku6ερνδν, εΙς τό διοικεΤν, Ικανός 
κυβερνήτης . 

ιιϋβcύω, μελ. -οφ (χνροι;) ' πα(ζω τοίις κύ60υς 
(παΙΥνΙδιον) Ι μ,;φρ. ΡΙΨOli.ινδυνεΎW, τό «πα/ζω δλα 
γιό δλα:ο. 2) μ,;δ,;. διακινδυνεύω τι, όποτολμω τι, 

ιιυ6ιστάω, μίλ. -ιJoφ (XιίΠ'l'Q»" . ρΙπτω έμουτόν 
όρθοκέφολα, «κόμνω τΟύμπες" D «πέφτω· 60υΗό 
στή θόλασσαι 11 «KouτΡOU6αλω., «κόμνω ΤοΟμπεςι, 
in! ιiΥuρτων, ciπιιιτεώνων. 

. . Έτvμ.ι χvβιο'l'άΦ' χuβΙο,l"lμα' _βιο,l"lπ,ρ (χιι! 
χιιθ' &πλοπλ. Ηυβ.οπ,ρ) (ιiλ . λ. λ.)' πρ6λ. κνβη (= 

. HΙΙφCΙAή). cχvβηβοι;=d xα~σxνψα.ι;. ΕΜ, cxuptJPii1' 
-=χυρ'OHJ: 'ι'ό iπι π,,, HaφcιAtj" e'πτaι". ΙSM . . ·l~ω, 
nP,6xιt:tιιt πιρΙ διινβΙων ax ePιJXlxfj. 11 Μιιχβδ. δισιλί
x,;ou· θdι civiμIV' τ" *HVφιο'l'ii,,' πρ~λ. OCΙνoxρ. Icu-
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bhanΥύ-1:ι (όρχούμενος), παιλ-ηΟΓΓ. hoppa., ιΧγγλ-σαι,. 
hoppian, hoppel<t)a,n (χοροπηδώ), ~O)σσ. ' kubόrr, 
kubec, kuba,remi1. έ; ίαιπ. ρ. *qubh-' ι5λ. HVnI"CΣ, 
r..ίi'ρός-, ><ίiφόω . 'Ε; αι\ιτοίι τό 

ιιυβίστημα, -ατος-, τό (χvβ,αηicσ)' «τούμπα), 
«τακλάς». 

ιιiίβιστητήρ, -ηρος-, δ (χvβ,ατάω)' ό ~xων ώς έπ
άγγελμα τό ><vβ,ατίi", ό cκάμνων τούμπες)' 2) κο
λυμ6ητής, δύrης. 3) μτq:Ρ. άπατεών, τσαρλατάνος. 
ΚΥ·ΒΟΣ, δ' λαιτ. cubus, κα,ί νίίν xvftoςo καιλο1μενον, 

οτερεόν τετρόγωνον μετά tξ πλευρών.- U κύ80ς 
τού γνωστού παιγνιδΙου σεσημειωμένος καΙ έπl τών 
tξ πλευρών του (Ιν Φ δ άατράΥαλΟς" έφερε σTJμεΙαι 
μc.νον έπΙ των ,εσσiρων πλευρών, !χων τά, οποl.οΙπου, 
δύο στpoyyύλαι~). Ο Ι ~EH1jVS~ ιπaιζc.ν μΙ τρεΙ~ κιίβ?υ~: 
τρΙς εξ έβαλο" = ~ρριψα τρΙα «έξάρια», εσχον δ1jλ. 
,ήν μεγΙσ"1jν έπιtυχί~ν 11 κρΙ"ω τ, Ι" xvfto,S' = άπο· 
φασίζω τι διά τών κύβων, ijtGL διά της τύχης. 
Έτvμ" 1 xvftoS' t λα.τ. cu::'i ' um -us (πι-51.. Πολυδ. 

cκύ,'Jωλο,,=χύβ,το,ll-), γοτθ. hups « κι;ιν·γει-μ . *χυ
ρί-), άΥΥλ-σαι;. hype, παιλ-γερμ. huf (ίσχΙον, γόμφος), 
λ~τ. cubQ -a,re, cumbo, -ere' ίαιπ. *qeub-,I *qub
(κυρτούμοι)' πα.ι-άγ.: xvftww, xvftala. Βλ. κοιΙ ΧιίΠ'l, 
κvμβη, κvn;τω, x~φός-. 

ιιϋδάζω, «νευ μέλλ. ίν χρ-ljσιιι (xv~oS')' έξυ6ρ/ζω, 
όνειδίζω, λοιδορώ -Παιθ1jΤ. έμπαίζομαι, έξυ8ΡΙζομαι. 
Σ'ημειω,έον ΟΤΙ τά μεν Ηv.Μζcσ κllΙτοιι ίπΙ κα.κΤις; ίνν., 
τό δξ xv~l"w έπΙ καιλTι~ . . 
Έτvμ.: κvδάζω ' π~6λ . Ήσυχ. cδ xvdoS" 10,doela, 

χαΚΟ,ΙΟΥία"., cxvJάrxaS" μάχας-. 10,~oelaS'- , cxvcJ
αΥχόμε"α ' 10,doeovμya-, cκvδάττε,,,' έπ,φω"εitι_, 
«κv30,μός-' πό1εμος-, -θόρvβος-, ταραχή»' xvdo,Jdcσ' 
κv50,δοπάω t πρβλ . . παιλ-σλαιυ _ kuditi (βλάπτω, ζη
μιώ), σ~νσ~ρ . kutsάΥa,tί (βλάπτω), μεσ-γε~μ . hiuze (νε
ανικός, ζωηρός), hiuzen (τολμώ), παιλ-γερμ . hose 
(χλευασμός). llctv,a, ,οιίί,αι πr;ο_ρχοντα.ι ιi~ ίαπ . ρ. 

*(s)qeve- (τiΊ~ όποΙα., 'ij γεν. σ'Υιμ. εΙνοιι: πλήττω,δια
πεΡώ, εΤμαι μυτερός, κεντώ), πρβλ. ποιλ-σλα.υ .• ova,
Ιί, λιθ . kάuΙί, λεττ. ka,ul, πcιλ-yεpμ. houwa.n (κτυπώ), 
-ακνΡΟς" 1ι ακϊίρος- (ψόφος λΙοου κατά τήν γλυφήν 
του)=μεσ-γερμ. schiel, - λιθ. sku-Ι-ύ, skusti (ξύω. 
κουρεύω),-λα.τ. cίido (σφυρηλατώ), σ"νοκ:; . c6da,ti 
(ώθώ τι πρός τι),-ποιλ-γιφμ. sciozan, άΥΥλ-σα.;. sce
ota,n (όκοντΙζω, ρ/πτω). 

ιιυδαίνω, μελ. -a"ώ' άάρ. αι' έκν3α"α, έπ. HνdηJ'α 
(κϊίδος) ' τιμώ, δοξάζω, περιποιώ τιμήν είς τινα, έγ
κωμιάζω \Ι ώσ. επι "tTJ' έ~ωτε~ ικTι~ έμ1''' ',Ισδω~, στολΙ
ζω, έξωρaTζω 11 χαροποιώ, εύφροΙνω διό δειγμάτων 
τιμηζ.- 11 σπα.ν. ίν xcιxij Ινν., κολακεύω, θωπεύω. 
Βλ . ΗvcJάζω. 

ιιυδδλιμοc;, 0'11 (Hvdoςo)' ~νδoξoς, εύκλεής, πεφη
μισμένος 11 xvM1,μotι Ηηρ=εύγενής κσρδΙα. 
ιιυδδνω="v~["ω' τιμώ, έχω τινά έν τιμι:!.- • 

ιΧμτ6. =xv"Ldw' καυχώμαι, ύπερηφανεύομαι. 
ιιυδηναι, ά.πρ., . άορ. αι' τοίί xvoo/"w. 
ιιύδηνι:ν, έπ. γ' έν. άο;;. οι' ,οίί xvdal.,cσ. 
ιιυδήι:ι:;, εαοα, εν (κiΗος)' ένδοξος, εύγενής. 
ιιυδι-άνι:ι~α, fι (κVJοs+ά .. ήρ), θ1jλ. έπΙθ. (ώς; το 

ά"τιάνειρα), ώσsl ε~ άι-σ . εί~ -ά"ωρ' ή έξευγεν/
ζουσα τούς άνδρας, ή λαμπρύνουσα καΙ Kaθι<*ώoα 
αύτούς ένδόξους. 

ΙΙiίδIάω, έπ. μτχ. ΗvcJ,όωtι, dvau μΙλλ. Ιν χρ'ήσιιι 
(κϊίδος)' φέρομαι ύπερηφάνWς, γαυριώ, ύπερηφα
νεύομαι, λα • . gloriari 11 έντευθεν όγόλλομαι, χα/ρω. 

ιιuδiμoc;, ο,,=κv.5άλ,μος- (8 βλ.). 
ιιυδΙ6ων, 6π. μτχ. τ?ίί xvd,dw (8 βλ.). 
ιιuδιστoc;, 'Ι' Ο", όπερθ. τοίί Ηv"ρόS' (σΧ1jμα.τισθίν 

έκ τοίί xiί"oS', ώς; τό αϊαχ,ατος, όπερθ. τοίί αΙαχρόS', 
έCΧ1jμα.τΙσθ1j έκ του a1axoS') ' ένδοξότατος, τά μέΥΙ
στα τιμώμενος, περιφημ6τατος, εύΥενέστατος, μέ
γιστος. 

ιιίίδίων, Ο", YEV. -o"oS', σιιγκριτ . τοσ χvdρόS' (βλ. 
..νδ,ατοS')· ένδοξότερος, εύyενέστεpqς Ι γ.νικώ" 
κολλΙτερος. 

ιιuδνόc;, ή, όtι=κvJρός (6λ. λ.). 
ιιiίδoιδoηάω, μ,λ. -ήαω (x"do,~)' tγεlpω Μ-

puβον, θoρυβW. . 

ιιϋδοιμCω, μελ -ήαω . (χvδοιμό.) · έγεΙρω ταρα
χήν, διαοπεΙρω τόν τΡόμον κοl τήν σύγχυσιν.- 11 
μτβτ. έμβόλλω τινά εΙς ταραχήν κοl σύΥχυσιν τα-
ράσσω τινά, «τά cκόμνω άνω,κάτω». ' 
KY~ ι.ΟIΜΟΊ, δ' θόρυβος, ταραχή, σύγχυσις, ό

χλοβοή. 'Εκ ,οίί 

ΚΥ-ι.ΟΣ (Α), -εος-, τό ' δόξα, φήμη, εύκλεια, κυρ. 
έν πολέμΥ \Ι xvcJ0S' άρέαiJ.α,=νά όRοκτήσr:1 δόξαν, 
νά δοξασθί:! \Ι ίπΙ tjρωος;, μΥα xvJo; Άχα,ών=με
γόλη δόξα (μέγα καύχημα) τών Άχαιών, ώ~ τό 
λα.τ. decus. 
Έτvμ.: HVdoS" HVcJ{w", ΗvcJ,ατοS' (ι5λ. λ . λ.)' xv

dIμo~ (61.. λ.). πρβλ. xvcJ,-d"e'eII' κvδ,άω' ><uδρόS" 
=v~'J'QJ' HVdd"aJ' Ηvδά1,μοS' (6λ. λ. λ.)' xvcJoo ( ίαιπ. 
qudos, συΥΥ. τφ παιλ-σλα.υ. ~udo (θαύμα) «Ιοιπ. 

*qeudos), ,πρβλ. ~uja, ~υ!ί (άκούω, όντιλαμβάνομαι), 
Ιλλ. xo(F)aw (βλ. 1..).- Εσφα.λμεν1j ~ σι;σχβτισΙς; του 
πρό, τά Χύω, HViCΣ. 

ιιύδoc; (Β), -ov, δ' δνειδος, δ6ρις 'χ τοότοιι τiι 
Ηvδάζcσ . . 

ιιυδΡΌC;, ά, ό" (HνιJOς-)' = χvcJάΙ,μοS' (8 βλ.)' ~ν
ΟΟξος, έπιφανής, εύγενής Β ίπΙ (πποιι, ύπερήφανος, 
μεΥαλοπρεπής, θυμοειδής. 
Κύδων Τι Κϋδωνία,'ij' πόλις της Κρήτης (βλ.Κ . Ε.Λ.). 
ιι~δ~νιάω' έξογκοομαι, ώς κυδώνιον. 'Εκ το!) 
Κυδωνιος, α, ο" (Kvdω,,)' έκ Κυδωνιών, τ. Ι. 

Κρής U μij10tι Κvδώtι,οtι=τό «κυδώνι».- 11 μ,φρ. έξ
ωγκωμένος (στρογγύλος, «παχουλός») ώ:; κυδώνι. 

'Eτvd.: HVOOW'O" μή10'" XVdwtιioι ' xv5w",ιZcσ 
(βλ. λ.)=λα.,. sororia,re' HvΔΑWlr,lS" 01"ος' χvδωνό
με1,' πα.ρ· Άλκμ. τό «κυδώνι) καλΕΙΤαιι κοδvμα},οtι 
(HOcJV- !σω~ ε!ναιι ,ο άσιοιτ. δνομαι του χα.ρποίί, πρβλ. 
ΧΟΗΗvμηΑΟ" = δαμάσκηνον)' 'Ι) λ. _dώ",ο" 01'είλε
τα.ι 8Ι~ λα.·ΙκΤιν π"ρετυμολογΙα.ν, πρΙSλ. Kvdω..la = πό
λις της Κρήτης (τά σημερινό Χανιά), χωρΙ, νά. ix'{j 
ποτ ε είδικως; ονομοισθΤι οϋτω 6 κα.ρπό, α.~τός; έν Κ ι- 'ή t '{j. 
Ή ΗλΥιν. όνομα.σΙαι τοίί χα.ρποσ (κvδώ",ο,,) πα.ρελΥι
φθ1j δπο τω·, «λλων λα.ών 'tij, Εu"ώΠ1j, (πρΙSλ. άΥΥλ. 
quince, λοι •. malum cotoneum Τι cydQnium ) ίταιλ. 
cotogna" πα.λ-γερμ. cozza,n, cottana" chulina" μιισ
γιιρμ. quilen, riΥΥλ-σαe. cod-, god-C2ppel. 

Kiίcω, ιipχ"ιότ. τιίπo~ .ου Ηύω, πα.ρτ . lxtJOVtι' 
μιίλ . xvtfaoo' άόρ. α.' ΙΧ-ύηαα: Ι μ τβτ. φέΡ<.,ι έν τι;j 
κοιλΙQ, φέρω έν γαστρ/, κυοφορώ, έγκυμΌνώ, εΤμαl 
~γKυoς (λαιτ. gesta.re).- Ι ιΧμτβ. γ/νομαι ' έΥκυος, 
συλλαμ8άνω. 

:Ετvμ.: xv~cσ, H~' μ-τ;χ.; ίν. lyxvovaII' x.viaxcσ' 
xv0S' (Ηvοτοχ.α, HVOVea, ey-xvoS': σ~νσκp. ςιςu-h= 
νεογνόν)' 'xwe (όπή τού ώτός, βελονότρυπαl (λ·α.,. 
caverna. ( *kov-, sor (άρμ. *sovoro-, Ιαιπ. *Rovero-)' 
xVaiJ.0S'· χϊίμα' χνΡΟς" (βλ. λ. λ . ): σαινσχρ . ςνάΥa,li 
(όγκοΟμαι), λα.τ. In-ciens (*en-cνίens)=περΙφραγμα' 

Ια.π . *keva\ (κυρτοΟμαι, καμπυλώνομαι) ' βλ. κοϊλος-. 
ιιύθι:, έπ. Υν,ί έκv{J-ε, γ' έν . άο ;; . β' του κεύlJ.ω. 
KiίθCΡΙ:Ι" 'ij- ή έκ Κυθήρων, έπίθ . ,ij; Άφ~'J>'ίΤ1jς;, 

ή έκ τη-ς-έν ΚρήτΓ,) πόλεως τών Κυθήρων, 'ij έκ της 
νήσου τών Κυθήρων. 
κυθηρα, τCΙ, γιιν . -CΣtι' ή γνωστή νησος, κειμΙΙν1j 

νοτιώτερον ,Υίς Λα.κωνικΤι, (κοιν. «ΤσιρϊΥο»l. 
Κuθιιρa-δ~ιιηc;, -ov, δ (κνθηflα+δiΗη)' Σπαρτιά

της άρμοστης πεμπόμενος έτησίως πρός δlακυ8έρ
νησιν της νήσου τών Κυθήρων. 
Κϋθηρόθcν, ίπΙρ. (ΚVlJ.ηflα)' έκ Κυθήρων. 
κύθρα, κύθρινος, ιιύθρOCίr ίων. άντΙ χύτρ_ο 

(βλ. λ. λ.). 

ιιϋΤσιιω, μόvον χα.τ' ένεστ. ίν χρ'ήσβι (χνω, Ηυέω)' 
κάμνω τινά νά κυοφορήσr:1, έμποτίζω, γονιμοποιώ, 
«γκοοτρώνω).-Παιθ., γΙνομαι έγκυος, συλλαμβάνω. 
κϋιιδνάω, παιρCΙλλ1jλο, τιίπo~ ,c.u κυχάω (ο βλ.). 
KrK,\on, μΗ. -ήαcσ' όναμειγνύω, όνοκατWνω.-

11 ώι; τό λ()tτ. miscere, turba,re, καιΙ το 4λλ. ταράσαcσ' 
όναταρόσσω; τό άνοκατεύω καί άνομειγνύω 11 έ" 
τβίίθεν μτφρ., έμβάλλω εΙς ταρσχήν καί σύγχυσιν, 
κάμνω τι δνω-κότω.-Παιθ1j'" συγχέομαι, ΓοεριπΙπτω 
εΙς σύνχυσιν, τρομοκρατούμαι, πανικο6όλλομαι U 



-
"α. iJtl -tfj, "ιιινοΙιις;, περιπlπτω εΙς όνησυχΙαν, όνη
συχω, ταρόσσομαι. 

• Enιμ. , χιιχάω' χvχ"σ(·'Cεφeοι;· κιικεώ,,' κνκ,, · 
(J.eo" (βλ. λ. λ.) ' ιi6ε6. 8τυμολ: χιιτιi τινιις; συn. τψ 
λ.ττ. suslcι (ποτόν σοροπώδες) , λιθ. ιzόυ~~!cιι (κο· 
χλιάριον), szlίIkszmes (σκουπΙδια), Ιιιπ. *kuk-. - Το 
λιιτ. cocetum εΙνιιι διiνειoν έχ τοσ 4λλ. xvx"rd" (μέ 
-ο' ιiντΙ -u- χιιτ' ιiνιιλc;Υίιιν πρός; το coqUO). 
κuκcώv, -ωνο., δ' ιιίτ. κιιχεώνα, σlητετμ . έπ. κv· 

ΙCεω 1<~Ι χιιχε,ω (κιικάω)' κράμα, ποτόν όνάμει
κτον, άναψυκτικόν, δΡοσισTlκόν ποτόν, όποτελού
μενον όπό άνάμειξιν κριθαλεύρου, τετριμμένου 
τυρού καΙ Πραμνεlου οίνου. . 

κίίκήθιισσν, Υ' πλ'Yjθ. πιιθ. ιioρ. ιι' το!! χιιχάω. 
Kυκιιθρoν~ το (χιιΧάω)' «μεγάλη κουτάλα, χου

λιάρα» κατάλληλος πρός όνάμειξιν, τάρακτρον 11 
μτ,l, Ρ . άνθρωπος άρεοκόμενος εΙς τό νό άνακa
TEίIr;) τcύς συνανθρώπους του, «άνακατωσιάρης», 
«άναμεlχ τοκουτάλας», ταραξΙας. 

κυιιιιοί-τι:φρος, ο" (κιιχάω + 'Cέφea)' ό όνόμει· 
κτος μέ τέφραν. 

κυκλάμίνος, fJ' λιιτ. cyclcιmen' φυτόν μετdι ~τρoy
Υύλων βωλOβι~ών ριζών, φέ~oν .~ω~ε, ιiνθoς; ΧΡΥΙσιμον 
εΙ, τήν χι.tτιισxειιTιν ooτecpivu.v. 
κυκλάς, -άδοι;, fJ (κνκλοι;)' ό περικυκλών, κυ

κλοτερής, κυκλικός, στρογγύλας 11 αΙ Kιιιcλάδε. (ε.ν. 
";;σο,)=οl νηοοι τού Αlγαlου πελάγους, χλ'Yj ~sί~ιιι 
(1<ιιί μθχρι σήμβρον κιιλoύμ ,ν~ι) K"xλά~ες, ώ ; ~I!~ ι
κιικλοσσιιι τήν Δ~λoν.- 11 έπΙ τόποιι , ανακυκλουμε· 
νος, περιοδικώς έπανερχόμενος. 
κυκλCω, μίλ. ·"σω (xvιc .\o.)· κινώ τι όλόγυρ:'J, 

τό φέρω KύKλ~ 11 τό μετα,<ομ ίζω δι' όμάξης 11 oΠoja 
χιικλέω = περιφέρομαι όλόγυΡα, «KλWΘOγυρΙζω».
Μέσον, περιτριγυρ/ζω, περιβάλλω, πεΡΙKLιKλώνω. - 11 
ιiμτ6 . περιστρέφομαι, έπανέρχομαι περιο5ικώς. . 

κυκλιάς, -άδοι;, 'lι (xvxotoIί)' θηλ. 8πΙθ: στΡογγυ
λη, κυκλική. 

κυκλικ6ς, ιf, ό" (χνχιοι;)' κυκλοτερής, κυκλικός. 
κινούμενος έν KύKλ~.- 11 Kllιcλ,ιco, έκΙΧλο ίϊ ντ? οΙ 
ilttxol ΠΟΙ'YjτιιΙ, τώ ·ι δποΙων τιχ ποιήμιιτιι ιiπ ή;;τ:ζoν έν 

τφ συνόλφ των χύκλον i'j αειράν μιιθι κης; τι νο ; iι 'i; ;;ωι· 
xfj. ΠΙΙPιι~ό~!ω;, μΙχρ ι τοσ θιινιiτoιι τοσ Ό~ιι~σέω;. 

KυKλIo~δIδάσKδλoς, δ (χνχλ,οι; + δ&δίσκω)' 6 
/,~διδόσKαλoς τΟΟ κυκλικοΟ χορού, ~'Yjλ . 6 διθυΡαμβι-

kός ποιητής. , 
\~ κύκλιος, σ, Ο", ώα. -ο" -ο" (xvιcloIί)' κυκλοτερης, 

στρογγύλος" cM. ώ, o~σ. τό χvχ.ι,ο"=:,,κύκλος. - 11 
κνιcλ,o, xoeo(, οΙ=κυκλικοl χοροΙ, τους όποΙους έ · 
χόΡευον έν κύκλΥ πέριξ τοΟ βωμοΟ τοΟ θ_εΟύ 11 
χυρ. ίπΙ των πρδς; τιμήν το!l Bixxou aιθu"ιιμ6ιχων χο· 
ρών (χιιτ' ιiντΙθεσιν πρός; τούς; τε'CeαΥώνοvι; χοροό ; , 
τούς; ίν 'IΤΡΙΙΥωνιχψ σχήμιιτ, σΧ1jμιι~ιΙ;;ομίνοu;) 11 ίν
τ.σθ,ν, XVXA&II μέλ,,=δlθύΡαμβοι. 
Κυκλο-βορCω, μελ. -"οω' θορυβώ ώς ό χεΙμαρ

ρος KvιcλooPdeoIϊ . 'Εχ τοσ 
Κυκλο-βόρος, δ (χνκλοΙ;+β,βeώσχω) ' χαραδρώ· 

δης χεΙμαρρος έν Άττικι], περιβόητος διό τόν 
ύηερβολικόν θόρυβον, δν προυξένει. 

κυκλο-δίωκτοι;, ο" (κνιcλoι;+δ,ώιcω)' 6 διωκόμε· 
νος γύρω-γύρω, έν κύκλΥ U περιπλανώμενος τι] 5ε 
κάκεΤσε. 

κυχλ6ι:ις, ισσα, ... (κνιcλoι;) ' ltOt1jOΤ. ιiντ! x"ιcλ,
Xdi (ο β λ . ). 

κυιιλόθι:ν, έπ Ιρ. (xvxloIί)' γύρωθεν, ι6λόγυΡα». 
ιιυκλο-μόλιβδος, δ (χνκλοι; + μόλ,βδο.)] στρογ-

γύλο ν μολu6δοκόνδυλον. . 
κυιιλο-ποIέω, μiλ . -"σω (χνκλοι; + πo.~ω) · σχη · 

ματ/ζω· κύ , λους. 
ΚΥ'ΚλΟΣ, ' 011, δ' ΊπλΥιθ. · οΙ κνκλο" ιiλλ' ώσ. μιτdι 

ιiνωμ. πλ1jθ . ~ι1 ιcvκΙα' δ,τι κιχ! νυν , κύκλος, 6 γύ
ρος πράγματός τινος 11 χvκλφ ώς; έπΙρ.= έν ~ύKλy, 
γύρω, όλόγυρα 11 ώ, π"όθ .. μΒΤ' ιιίτ . χvιcλφ σήμα = 
6λόγυρα άπό τόν τάφον 11 κ~! μετά Υεν . Χύκλφ 'Cov 
σ'C(}α'CΟπέδρll = όλ9γυρα άπό τό στρατόπεδον.- 11 
παν κυκλικόν (στΡογΊ'ύλον) σώμα, δπως;: 1) τρο
χός. 2) τόπος σuvκεvτρώοεως, όv0ρ6, όμφιθέα-
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τρον χλπ. Ο ώα., ώ, χιι! τό λιιτ. (OΓOΠCΙ, πληθος όν
θρώπων lσταμένων κύκλΥ, κύκλος όνθρώπων. ~) 
6 θόλος τΟΟ ούΡανοϋ, τό στερέωμα Ι 6 δ/σκος της 
σελήνης. 4) κυκλικό τεΙχη περιβάλλοντα μΙαν π,?' 
λιν, lδΙQ τός 'Αθήνας, ό κυκλικός · περΙβόλος των 
τειχών. 5) όσπΙς. 6) ΟΙ βόλβοl τών 6φθαλμών. 
- 111 πάσα κuκλlκή κΙνησις, τροχιό τών ούΡαν/ων 
σωμάτων, περιστροφή, περιοδική έπόνοδος τών ώ-
ρων τού έτους. . 

'En,:..., XVXAOIί: πρ6λ. fίε~. ccιkrό-].ι (κύκλος, τρο
χός), Ζεν". ~AXΓCΙ- (τροχός) ( Ιιιπ. *qveqvlo-s, ιiπλ
σιι~. hweδΙ, πιιλ-ηΟΓΓ. hiόI (τροχός), λιθ. kιikIcιs 
(λ.:Jιμός), ΦρυΥ. κ(κλ"" (6 όστερισμός τ~ς ΜεΊ'ά
λης • Α;:>κτου)' oίι~oι βΙνι.tι ιiνιιδιπλ. τύποι _χ oτfj. Ιιιπ. 
ρ. *qvel- (περιστρέφω), π"ΙSλ . πιιλ-περσ. keIcιn=ItIIl· 
ηΟΓΓ. huel (τροχός), πιιλ·σλιιιι. kolo (τρox~), ιΙτΙΙ 
Αλλ. ΠΙλομιι" π6λοι; (6λ. λ. λ.).- Πιιριiy. : ιcιικλ,oι;, 
κιικλέω, κιιχλόω χλπ. 

κuκλ6σc, Ιπ Ιρ. (κνΧλοι;)' έν κύκλΥ η εΙς κύκλον. 
κυκλο-σοβέω, μβλ . -"σω (χνχΙο!ϊ+οοβέω)' στρέ

φω κύκλω, περιστρέφω, περιδινω. 
KυKλ~τι:ρής, έι; (ιcvιcotoot'Ca'eQ)' 6 κατεσκευα

σμένος στρογγύλος ώς διό τόρνου n Υινικώ., κυ
κλικός, στρογγύλος 11 xvXAO~eeii 'Cόξο" [~ε,,,ι'l' = 
έτέντωσε τό τόξον τόσον, ωστε τούτο έσχημάτισε 
κύκλον. 

Έrvμ. , κvxAO-'CIeo). (XVHlo. + ~. ter(a) = πε~ι· 
στρέφω, ιψ6λ . ιiόp . [τοeε (=διεπέρασε), 'C6eo. (γλυ
φανον, σμΙλη), 'Cde"oIί (6λ . λ. λ. ). 
κυκλ6ω, μελ. -ώσω (χνκλοι;)' περικυκλώνω , πε· 

ριβάλλω 11 σuν'Yjθιtστ . δμως; ιίί ς; μ~αoν sv τlί έν'I. _ τιιιΙηι . 
- 11 κινώ τι Kυ~λΙKώς, περιστρέφω, περιδινω.- I)J 
σχηματΙζω ε Ις κύκλον, τοποθετώ κυκ~ικώς.-Πιι.θ'Yj 't ., 
σχηματΙζω κύκλον, κυρτούμαι .κυKλIK~ς. . 
κύκλωμα, ' II'CoIί, τό (κvιcλ6ω)' παν τό εΙς κ ')· 

κλον 6ήεστρογγυλωμένον, ώς ό τ~xός. 2) βιισ· 
IJd'Co"o," κvκλωμα=τύμπανον (κυρ. κυκλος i'j κυκλο· 
τερές δργανον κεκαλυμμένον μέ δέρμ~). 
ΚυκλώΠΕΙος, α, ο" (κνχλωψ)' ό άνηκων η άρ

μόζων εΙς Κύκλωπας, συνήθω~ laYOIlavo'V ~π! τ~ν ~~ 
χιιιο~iτων κτισμiτων τών ιiπc;~ι"ομίνων ε ι ς; τοιι. Κιι
χλωπιις; (πρl5λ . Κιικλώπε.σ τε/χ,,), χιιλοιιμίνων κιιΙ 
ΠελιισΥιχών. , . 
ΚυΧλωπικ6ς, ή, ό,,' ό δμοιος πΡός ΚυΚ,λωπας.;

ίπ ί ρ. -x~ = κατό τόν τρόπον τών Κυκλωπων, ως 
Κύκλωψ. 

Κυκλώπιον, τ6, Ι\ποιtορ. το!! κνΧλωψ. 
Κυιιλώπιοι;, άι, ο,,=Κιικλώπε,οι;' Ιδιόρ. e'ljA. Kv-

ιcλω.πΙι;, -lδoi. , 
κύκλωσις, -εωg, 'Ij (ιcιιxlόω)' ή πεΡIKυKλ~σις. , 
κυκλωτ6ς, ", ό" (χιικλόω)' 6 έχων σχημα κυ

κλου, ΟΤΡΟγΥύλος. 
Κύκλωψ, -ωποι;, δ (xVxl0i + &ίψ)' χυρ . 6 έχων 

στρογγύλον δμμα (όφθαλμ6ν) ' δ ΉσΙo~o~ λβγει πε
ρ! ιι~ ,ών ·: cκνκλωπει; δ' ό"ομα ι}σσ" έπώ"ιιμο", 
ovvex' Ilea σφέuw κvκλο'Cεeι}. dφι'Joαλμό. εε,,; έ"έ-

. "εΗΟ με'Cώπφ_.- av τφ Ιν. ιiρ. ιiπιιν~Ι; έπ ! 'tc;u Πο
λιιφήμο\!' δ Ήσ. δμω; ιiνιιφέρει . ρ.ί, K ιI χλω rι ~~, 

Βeόντ"" 2'Cae6n'1" κιιΙ W Ae""", oε~ιν.ς; iσφυ ,:ι 'lj λiτοuν 
τού - χεριιιινούς; τοϊί Διό, . 

ιι"ύΙΙΥΕΙος, σ, ο" (χνκ"οι;)' ό όνήκων ε ίς (i'j δμοι
ος πρός) κύκνον. 
κυκνό-μορφος. ο .. (χvιc"οι;+μορφή)' 6 txwv μορ· 

φήν κύκνου η λευκός ώς κύκνος. . 
ΚΥ"ΚΜΟΣ, δ' δ,τι xιx l νίϊν, λιΣΤ. cycnus.- 11 μτφρ. 

(έχ τοϋ· έπιθιινιιτ Ι ο ιι IfOf1!XOΤO' τοϋ κιΙχνοιι, ~ o σ πε~ ι:ρij· 
μριι χtlχνβΙου Ifομιι το.) • . ποιητής, άοιδός, ψάλτης. 
Έτιιμ. : ιcvx"oIί βιχσιχ: σ 'ljμ . «λευκός .. : π?5λ. σιχνσχρ. 

ςο'calί (λάμπω), ςΎCί-J.ι (λάμπων, λευκός) , πρ6λ . πΙΧλ
γερμ. elbiz (κύκνος) ι λ ι:ι τ . cι/bus, β} .. έν λ . άλφό • . -
ΣυΥγ. ώσ. .Ινιι ι xII~i τινιις; τό σιινσκ ρ. ςa-kunό-J) 
(πτηνόν), πιιλ-σλιιιι . sokoIi1 (Ιέραξ), λΙΧτ . ciconia 
(πελαργός). 

κύΚΥ-Ο.ις, 'ε~, δ, '1ι (ΙCVH,l,O; + όψ,ι;)' δμοιος 
πΡός κύκνον. 

ΚΥ'λΑ, _, oς~' c'Cll ~noxd'CQJ τώ1' βλεφdeQ)1' 



oίιyMω-ΙΙ8Ylις 

ΗοιΑώμστσ, τΩ ~πO τoiι, ,sφθcιΑμoiι, μijω, "~.πώ
nta-, χιχτΟι Ήσόχ. Σ:οuίδ. χ. 11. 

'Eτvμ,. t τιi Ηνω' ώα. σΙ _Μίδ." σΙ HvA"c,' 
civYιxouatv 5!' τήν δμcilJcι τιU'I HViιιo, ΗοϊΆο,' πρ6λ. 
Kν.ιαw, Κ,41σαο, (Aciptacι) KtiAcaho, ("ΆρΥΟ,)- ό l:
χων μεγόλα Ηνω n HvAoccJ,ci __ l:xw έξωγKωμένouς 
τούς άρθσ\μούς 11 olcJιίΦ, olcJ8ιιo (=πρήσκομοι). 

ιιυΑινδΕω, μί),. -ήαΦ, μτ"('l. τόπο; του HvM.ιJaι. 
KυAινδή8ρcι, -11 (ΗvΑ,.δέω)=dΑ,.cJήθeσ (8δλ.). 
KuAivδIιaN;, -cφς, -11 (_Aa.cJ8ιιo)' τό κύλισμα. 2) 

μτφρ. συνεχής έξόσκησις, έμπειρ/α. 
KYw 

λl'ΜΑΩ, μιλ. ΗvAtαω' ιiόρ. cι' IHvArcιca, ΙΙπρφ. 
ΗvΑi'ασ,' πcιθ. ιίόρ . cι' 'HvAlo{hι.· ιίρχcιιότ. τύπο, του 
HvA,,,cJeιo' κυλ/ω, ·έπικυλ/ω.- U πcιθTIΤ. _ΑΙΗομσι= 
κυλ/ομαι, ciι, τό π}.οΙον έν τ~ ecιAciaaiι Ι κυλ/ομαι εΙς 
τόν 6όρ60ρον. 2) ίπ! φTIμιUν, μεταδlδoμαι, κυ
κλοφορώ, διαλαλΟΟμαι, ώ;; τό λcιτ. jactarl. 3) έν
ασχολοΟμαι μέ τι. όσχολοομαι περ/ Τ1, εΤμαι l:μπει
ρος είς τι (λcιτ. versari). 

Έτvμ,.: xvA/,,~ιιo' «!cιπ. "qol-), ιίττ. _l,,,cJ8ot, HV
ΑΙω (α6ρ. ,χνΑ,ασ (-*c"cJ·oca)· xtίΑι"cJρος' ΗvΜατρcι' 
ίων·cι,τ. καλι"δι!ομσι «ίιχπ. "ql-): σιχναχρ. kιι(ldό-π, 

, «ίιχπ. *qludό-m), kυDdalό·m (κρΙκος, δακτύλιος),' δλ . . 
χιχ! έν λ. HcU6",' HvU6,' ί; !ιxπ.~. *(s>qel- (
ή κυρτότης). 

ΚΥ·λl!:, -rHO" -11'. ποτήριον (xUP. «,κρασοπότηροι). 
[χυ.ιιξ ( "qOI-, δλ. ίν λ. ' xciAvE' 6ποχορ. xvM%"'7 ( 
''xvA,x-01'ii Ι. 

ιιυΑίσθη, r' Ιν. ίπ. πΙΧθ. ιiop. cι' του _Mot. 
κϋΙισμα, -στο" τό (xvAi"ιJaι)' τό κυλ/εσθαι, ή 

πρδξις τοΟ κυλΙσματος 11 ώσ. τόπος κυλ/σματος. 
κϋΑίχνιι, 'Ι) (κυλιξ)' μικρό κύλιξ. «,ποτηρόκιι. Έ; 

ΙΧ!lΤΟυ τό 

Kulixyιoy, τό, 6ποχορ. του HVAiX"'1' «,ποτηΡόκιι ' 
Τι «π!ατόκιι. 

ιι:υΙΙω, μΤΥν. τύπo~ ιiντ! ΧV"'"cJω. 
ιι:ύΑΑαστις, !ων. ιι:ύΑΑιιστις, ',ος, δ' αΙγυπτιακός 

δρτος παρασκευαζόμενος έξ όλύρας (4τ. ΥΡ. ιι:υΑ
Αάστις - ιι:υΑΑίίστις). 

ιι:υAA~, -11' βλ. κvΑλ6ς. 
ΚυΙΑιινιι, -11' δρος έν 'Αρκαδ/Q, ί; o~ xcι! δ Έρ

μij~ εχcιλ.Ιτo KvAA""'o,. 
ιι:uΑΙο-nοδfωΥ, -0"0,, δ (κvΗόS+noιί,)· δ fxwv 

τούς πόδας κυλλούς, τ. Ι. στρε8λcύς, χωλός (ίπΙθ. 
του ΉCPΙΧΙατΟU) •. 

ιιυlAόft, tJ, 6,,' ό fXWV τούς πόδας κεκαμμένους, 
κυρτούς, χωλός, (<<,κουτσός») n xup. 6ΠΙ πo~ών ΧΒχιχμ' 
μ'~φν lJιοι νόσον πρό, τοι ΙΙ;ω. ιίντΙθ.. 'δτιλ. τω βΑσ,α6" 
8 ίπί χBxcιμμΙνων πρό, τάι εσω. 2) xvAA'; Xιrίρ = ή 
χεΙρ ή έχουσα τούς δακτύλους κεκαμμένους, ιίιστ. 
νΟι σΧTIμcιτΙζEΤCΙΙ χotλoν (lJι' έλS1jμ"σύ~1jν): Ιμ,βαΜ 
xvUli (ίνν. xιr,ρί)=8όλε είς τό κοΤλC?ν της χειρός 
(η, χιχτ' !HOU" οστό κουλλό χέριι). 

ΈΤVμ,.: HvAA6,' xvAωl"QJ ' δμτιρ. χvUο-nοcJ/φ,ι' 
.χvUό, (*HVJo."O-', !~π. *qol-no-s: σcινσχρ. ku[lj·J;ι 

« σιχνσχρ. 'krni-, !ιχπ. *ql-ni-) kU[li.ίru-J;ι, έχ {Ι. *(s>qel
(κυρτότης) (ItptJA. xvH"διo), του δποΙου -11 χcινoν. διχ
θμΙ; μιχρτuρεtτιχι iv τψ xιrlAό" (*qeI-no-) (πρiJλ. Ή· 
oux. cxιrA16,,' cιτριrβλ6", n.ιιίΥΙο",. ).- Πρβλ. χιχ! 
*χvρ·λός, "χερ·λό, ku[li-J;ι (*qr-ni- ~χ πιxρ~λλ. ~. 
*qer- (κυρτω) (πρβλ. κvρτό" ΧΟΡιιο(Η)"ο, λιχτ. curvos, 
coluber < "corubro-s χ~τ' ανομ.). 

ιι:υΑ-οιδιάω (κνΑα + olδιiαι)' fxw πρησμένο τό 
κν.ισ των όφθαλμων, έχω οίδημα ύπό τόν όφθαλ
μόν (άπό κτυπήματα 1i όπό όΟπνΙας). 

ιι:ύμα, 'ατο" τό (κν»)' πάν δ,τι εΙναι έξωγκωμέ
νον (ώσεΙ «γκαστρωμένοι) 11 τό φούσκωμα Τ/Ίς θα
λάσσης, τό κϋμσ, «φουσκοθαλασσιόι 11 πιpιλTIπτιχιUς;, 
ώ; τό xiίμ.cι Ιατρφτο = δταν τό κύματα εΙχον κα
ταπέσει.- 11 = κνκμ4, τό έν τι:! κοιλfQ fμ8ρuον. 
r xiίμσ' χvμ.cιl"ω· xϊϊμ.cιτΙσ,· IΥΧVμ.Φ9' (δλ. λ. λ.)' δι' 
έ:uμ<:ιλ"ί' βλ. κvέω l . . 

ιι:iίμαινω, μελ. ·α".;; (xiίμ.cι)· . υψοομαι εΙς κύματα, 
έξογκοGμαι ώς κϋ'Jα φουσκώνω, 8ρ6ζω JI τΟι, cι!l,ckς; . 
αημ. εχιι μτφρ. χcιί έπΙ παθων. Έ~ CΙ!ltOii τό . 

ιιiiμ6τίαCίt ·ov, δ, !ων. -1,1, (κνμσ)"ό πλήρης κυ-

μότων. 2) έν5ΡΥ. όέγε/ρων τρικυμ/αν, τρικυμιώδης. 
ιι:υμ6τo-δyήc;, ., (xvμA+cfyt'Vμoa)' ό ρηγνύμενος 

ως κΟμα, θυελλώδης. . 
. ιι:iίμ6τόcις, εοαα, C., ποιτιτ. ιiντΙ κvμcιτlα, (1Ι βλ ). 

ιι:iίμ6τo-ηlι\ξ, 4;ΥΟ,. δ, -11 (xvμA+nAtJooot)' ό πλητ
τόμενος ύπό των κυμότων. 

ιι:iίμ6τ6ω, μΙλ. -ώoot (Ηνμσ)' καλύπτω διό των . 
κυμότων (ait! τοΕΙ ιiνίμου). -ΠΙΧθ1jΤ. 'καλύπτομαι υπό 
των κυμότων, κατακλύζομαι ύπό της θαλόσσης (ίπΙ 
-rfj, E1jp«;) U ίν τψ πΙΧθ. ώα., ύΨΟΟμαι εΙς κύματα, 
φουσκώνω (ίπ! -rfj, θq;λciασ1jς;). 

ιι:ίiμ6τ-ωyiι, ή (HVμA+cfyt'Vμoa)' τόπος ένθα~· 
ονται τό κύματα, όκτή, παρaλ/α. 

ιι:uμ66A,ςω, μιλ. -1_ (κνμ./lσω.)· Kρoύw, πλf)τ-
· τω, τό κύμ8αλα. · . 

ιι:ύμ66Αον, τό (xνμ.flo,)· λcιτ. cymbalum' μουσι- · 
· κόν δργα_ον συνιστόμενον έκ δύο μεταλλ/νων 
KO/λωνήμισφaιρ/ων, ~περ συνέκρουον πρός δλλη
λα, πρό πcivτφv xcιτoι τck, ιορτοι, του Bcixxr.u xcιΙ 'tfj, 
Κuδίλ1jς; . . 

ιι:ύμ66χος, ο. (χνΠτot)' μέ τήν κεφαλήν έμπρός 
(ώ, ίπΙρ.). κατοφέφαλα, όρθOKέφaλα, λιχι. pronus.
ιι κνμ.flαxo" δ, ώ;; ο!)α., ή κορυφή περικεφαλαΙας, 
δπου προσηρμόζετο δ λόφος (τό λοφ/ον).- [κυμ,
βαχο,' χνμ,β,l (βλ. λ.)' δι' ίτuμολ. βλ. Ηvβιατιίot, 
χνπτω). 
ΚΥ'ΜΒΗ, ή' κοΤλον όγγετον: Ι ποτήριον, έκ, 

πωμα. - Ι λέμ80ς, πλοιάριον, λιχτ . cymbA. 
Έτvμ,.: χνμ,,θ,l' xtίμβo, (δ χιχΙ τό)' χνμ,βσλο.· 

d"αχvμ,βαΜζΦ' ()π"χo~. xvμoplo'll (βλ. λ . λ .): σ~ν"xp. 
cumba (=Ηνμ,βο,> == εΤδος γυναικεΙου κτενΙσματος 
(πρωτιχρχ. 0τιμ., «καμπυλότης»), !ρλ. cum (όΥγεΤον), 
cummal (*kumballo- Τι *kumbali'ί) = ποτήριον, ιiyyλ. 
hump (δγκος), ιiΙ; ίcιπ. *qumb· (κυρτοΟμαι), πριiλ. του. 
I1vau ιlpp'Lvou cpθόΥΥΟU τύπου, -rij~ {Ι. ·qeu~- "qub- (βλ. 
xtίβo,), εΙτιχ α~νσxρ. kumbhό-J;ι.(USpfo), Zεν~. xumoa 
(χύτρα, κοιλότης). Βλ. κυβο" Ηνnη, κνπτot. ΧϊΙφό,. 
ΈΙ; ΙX!ltoEi τό 

ιι:υμβioν, τό, Ι)ποχορ. τ"ίι xtίμ,β,,' μικρόν π:)τήριον. 
ιιομινδιι;, !ων. δνoμ~ του πττινοU «χιχ .ικι,-=Ιέραξ · 

νυκτcς : «χα.ικιΔCΙ ",xA';oxovoa {JocoI. &"cJec, δi 
χν μ""δ ι,," . 
κϋμίνcύω, μΙλ. -Oot (Ηνμ.ι.ο.)· έπιπόσσω, «'πασπα· 

· λΙζω» μέ κύμινον. 
ΚΥ'ΜΓΗΟΜ, τό' ώ, "ιχ! νυν (χοιν. «κύμνος»), λιχτ. 

cuminum.- [~ι:iνBιoν ίΧ σ1jμιτιχfj, Υλώαστι., πρβλ. Ιδρ. 
kammOn). 

lυμϊνo-ηρiστιις, -ov, δ (xtίμ,I"oιι+πρΙω)' ό πρι· 
· ον/ζων τό κύμινον, τ. Ι. άνθρωπος είς άκρον φει
δωλός. φιλόργυρος, «ξηντα8ελόνης». 

ιι:υμϊνo-ηριaτo-ιι:αρδ6μo-yAύφo'ί, ο. (κνμι.ο· 
nelατ"s+χαρδαμ.οΥλνφος)· δ πριονlζων τό κύμινον 
καΙ γλύφων τό κόρδαμον, τ. Ι. έντελω<; «γρουσού· 
ζης» καΙ ι'~αKoρρΙζΙKΌςι. 

ιι:iίμo-δcyμων, _. '1"'1. -0,,0, (Χϊίμσ+δέχομ.α,)· ή 
δεχομένη}ό κύματα, έπ! θcιλιxασΙιx~ ιixtfj,. 

ιι:ύνα,....κύνας, ιχ!τ. Ιν. χιχ! πλτιθ. του κνωιο. 
ιι:uν-αΥcσία, ιι:υνδΥCτας, ~o>ρ. αντΙ ιι:υνηΥ-. 
ΙΙ:IίY-δyόft, ΙΙωρ. ιiν,Ι ΚV",lΥό" ~λλ' δ lJωρ. τύπο; 

εΙνιχι ItciνtOt8 ίν χρΥισιι πcι,,' αττ. ποι-ητΙΧΙ; (κύot" + 
cfΥω)' ό δδηγων ij δγων τους κυνηγετικούς κύνος 
11 δθεν, ώ, ο·}α. δ «κυνηγός» ώ, χιχΙ ~υν λέyετcιι. 

ιι:ϋν-άΥΧΙΙ, -11 (χνωιι+cfΥΧΟμ.cιι) · κατόρρους . μετό 
φλογώσεως, (cσυνόχιt) 11 ε1δος λαιμοπόνου.- U 
κλοιός (περιλαΙμιον) κwός. 

ιι:υY-6yωyόft, δ (Ηνω" + cfyot)' ό δγων (δδηγωv) 
κύνας, θηρευτής, κυνηγός. 

ιι:ϋν-6Αώηήξ, -CHO" 'iι (κtίιιotι + ιIAώnηξ)' κύων 
καΙ όλώπηξ, μΙΥ6ς έκ των δύο (σχωπτιΧό'l δνoμcι ' 
του ΚΗωνο,). . 

ιι:υνά-μυιa, -11 (χν_ + μovi'ca)' «,οκυλόγυιγQt, lJτιλ. 
λ/αν όναιδής μυΤα (ΜριατιΧόν ΙπΙθ. ιiν~ιlJιίiν ",xcι! ι;i
αελ Υων Υuvcιιχώv). [xV1'ιί-μovaa ιiντΙ ·xvcι- < !cιπ. "kuvO'
διΟι πιχr.5μ~ολfj, του -Ι'- ίΧ -r'ij, Υεν. Ηv~ό, χλπ.). 
κυvδριον, τό; 6ποχορ. του χυω,,· . μικρός κύων, 

σκύμνος, σκύλαξ, «σκυλόκιι, «κουτό6ιι. 
ιι:iίνάς, -cίcJo,,-1I. ιi'lώμαιλ. θτιλ. ίπΙθ. του κν"εο,' ή 



ιιυν/ιω-Ι'-ρις IS' 

όνήκouσα εΙς τόν κύνα, κυνική.- 11 ώς; o\lo. xv .. d~ 
(ένν. IJ.elξ>, 'Ι) ~ cσκυλότριχες;ι, _πΙ Χ(1χης; ποι6,;η,;0ς; 

ίρΙ"υ. 
ιιυνά ... , μΙλ. -ήσω (χνω .. )· φέρομαι ώς κυνικός. 
ιιϋνέιι, ιi.,;. συ'/1ί? ιιυνί\, 'fι (ίνν. 'ορά' XUp . • (νιιι 

θηλ. τoίi ίπιθ. xν .. εo~)· δέρμα κυνός, ' δερμότινΟΥ 
κόλυμμα της κεφαλής Τι πΤλος γυναιι<εΤος, πΤλος' 
στρατιώτου U περικεφαλαΙα δνευ φαλών καΙ λ6φΟύ 
(ίν ι1ν'l:ιδιιισ.ολ~ πρό;; 'ι:ήν x6ρνθcι)· .· παν εΙδος κα-
λύμματος της κεφαλής. . 

ιιιί.,ΕI, ίπ. ιiν,;Ι έΗν"ει, Υ' 'ν. πρ,;. '1:00 χν"Ιω. 
ιιιίνEιcH;, α, ο", ώσ. -ο" -ο" (χνφ,,)' ό όνήκων 

εΙς κύνα, «σκυλήJ!ος;ι. . 
ιιilνcοςι α, ο" . (Ηνω")·=χΙΙ,,ειο,· ό όνήκων εΙ<;, 

(Τι δμοιος πρός) κύνα U μ.φρ. όναΙσχυντος. όναιδής. 
ιιύνΕς, άνομ. πλΤιθ. 'l:ou χνω". 
ΙΥWΗΕ''Ω, μίλ. x4ιtιήσoμαι, ιiλλdι χιιΙ χΙσφ, ποιη'l:. 

χνσσω' ιi6ρ. ιι' ΙΗ4ισα, ίπ. xVΣα, ΙΗνσσα, xVΣσα' 
όσπόζομαι, φιλώ, καταφιλώ, κατασπόζομαι 11 ίπΙ π.
ρισ •• ~ων, κατανλωπΙζω. 2) παρακαλώ, Ικετεύω. 
Έnιμ.: χν"Ιω <*Ην"Ισω < *Ην-"ε-σ-μι , μ.,;dι ΠΙΙΡ8ν

θήμιι.ο; _"ε_' 811. ~. kus-, πρ6λ. ιi6ρ. Ιχνσσιί.- rο,;θ. 
kukj&n (όσπόζομαι), πι;ιλ-nοrr. koss, πιιλ-τ.ρμ. kus 
(θβμ. *kussu-)=όσπόζομαι. 

ιιϋνί\, '1), ιi ... συνΊιΡ. Iiv'l:! xν"έtι. 
.. ϋν-ΙΙΥΕσία, 'fι = xv",lylCJIO" (βλ. λ.). 
ιιυν-ΙΙΥέσlον, '1:6' κυνηνετική συνοδεΙα, κυνηνοl 

μετά κυνών, πλήθος Κυνών.- • κυνήνιον, 8ήρα 11 
τόπος κυνηνΙou.- 11I τό 8ηρεu6μενόν θήραμα, cκυ
νήνι;ι. Έχ ,;.,(1, 

ιιυν-ΙΙΥι:τίω, μ8λ. -ιtσoι' ιαινηνQ Ι καταδιώκω 11 
κατατρύχω, 6αJανΙζω, καταπονώ. 'Κκ ,;ou 

.. υν-ΙΙΥέτιις, '011, δ, δωρ. ιιϋν-iίyέτας (xv»t+ 
ι)γέομαι)' ό δ'{ων κύνας, κυνηνό:;, θηρευτής. Έ~ 
ΙΙ!}'ι:ου '1:6 

.. Uν-ΙΙΥC1'Ι .. 6ς, ιt, δ" (XV"'IylΠI;)' ό όνήκων εΙς 
(fι κατάλληλος διό) κυνήνlον, ό όναπών τό κυνή
νιον . 

.. Uν-ΙΙΥiτις, -ι&ο" fι, 8η1. '1:05 xv",l,ln,,' ή κυν-
ηνός. 

.. lν .... ΥΙσ, "ι' Μρα, κυνηνεσΙα, κυνήνιον. ΈΧ ,;oίl 
ιιϋν-ιιν6lί, βλ. Ην"ιιγ6,. 
ιιυνιι!6ν, ίπΙ? (Χιί»ιο)' ώς κύων, κατό TpόnJV 

κυ ,ό:;, λαιμ6ρνως. 
ιιϋ.,ιί-ή,)δι:ς, οΙ (χ{ιφ" νι + ICOV,)' ΟΙ όστρόνα

λοι τών π :>ΔCΙν 1ππου. 
Ιύν80ς, δ' lΧ>ος τής Δήλου, fv8a ένεννή8ησαν 

ό 'Απόλλων καΙ ή Άρτεμις Ι έντβUθ.ν δ Άπόλλω'; 
'χιιλιt ο Kv"f),o, ΧΙΣΙ Kv,,{Joo γctιή~. 

ιιυνίδιον, τ6, ι.ποχορ, 'ι:ου Xνωtι· μικρός κύων. 
κυνάριον, -σKυ~όKI;Ι, «κουτόβιι. 

ιιυνιιι6ς, ιt, ό" (XVc»,,)' ό δμοιος πρός κύνα, 
λοιτ. c4ninus. 

ιιυνΙσιιη, "ι (χνων)' θη'λυ Kυνlδιoν, «σ-<υλΙτσα». 
ιιυνΙσιιος, δ (Ηνω,,)' νεαρός κύ:.ιν, σκύλαξ, «σκυ

λάκι» n μ,;φρ. μικρός κυνικός φιλόσαρος. 
ιιϋνο-δρομέ ... , μελ. -ήσι» (XV:-o"-t-JΡCΙ ,ιui',, .ου "g" 

χοι) · τρέχω ' Τι κυνηνώ μετά κυνών Ι : μ,;φρ. έπιδιωκω 
τι, τ'ό «κυνηγώ». 

ιιυν0-8l1ρσι1ις Τι -Ιρα~ ι, (χν»ιο + IJ.o.fleiQJ)· 

~
ς, όναιδής, ώς κύων. 

ίIνo-ιιcφ.liι1oς, ο" (Hνωι+xεφCΙlή)' ό fXWV κε· 
\ . φQλ ν κυνός, KUVOnpόo\>lnoς. 2) ώ; o~σ. ιJ χννο· 
)d~loi=:) κυνοπρόσωπος πίθηκος. . 

ιιυνο-ιιλ6ηος, ο" (xV»" + xUn~OΙ)' ό κλέπτων 
κύνας. 
_υνο-ιιοηC ... , μΙλ. -ιtσoι (χνι»t+χ6.1Πω)· ξυλοκο, 

πώ τινα ώ:; σκύλον. 
ΙΙίIν6-μυlCΙ = Hυ"ιiμνισ (8 βλ.). 
ιιυνo-ηρόσωιroς, ο" (xv;o1l'-t-lCe6aoιno,,)' ό fXWV 

πρόσωπον κυνός, «σκυλομούρης». 
ιιυνο-ραίστιις, -Qv, δ, x~Ι -ραlστ~ι; (xν-+-~lω)' 

κρότων κυνός, cτσιμπo.:ιρ,;ι, ισκυλόψειρα.t. 
. ιιυν6ς, γιν. ';05 Hν.:»tι. 
ιυν6σαΡΥι:ς, -εο" ~6' τό γνωστόν Γυμνc!ισΙOν, 

fξω τών 'Αθηνών κεΙμενον, όφιερωμένον εΙς τόν 
'H,xJKMa, fvoa ένυμνc!ιζOVTO ΟΙ μή γνήσιοι Άθη-

ναΤοι, ΌΙ νόθοι (πρβλ. Σ"utδ. .'πειδή olί" χιιΖ d 
ΊlΡΙΙHλiί~ ΟΟΗε' ,,61J.oς 8Ι1Ι'ΙΙΙ, dad τοντο lX8' οΙ ,,6-
(J.:J, έyvμ"άζo"..·o, οΙ μήτε πρός lccIτρός μήΤ8 ΙCΡός 
μ"~f!ός πολίτσ,.). Βλ_ Κ. Ε. Λ. 
ιιυν6σ-β~τoς, +ι (χυω" +. βάτo~)' 8ότος κυνός, 

κυνάκανθα. εΤ3ος όνρ(ου ρόδου. 
ιιυν6σ-ουρα, tι (χυ",,, + oυριi)' ή ούρό τοΟ κυ

νός Ι κυρ. δνομα τού όστερισμΟύ της «μικρός -Αρ
κτου;ι. 

ΙΙίIνo-σnάραιιτoς, ο" (χνωtι+σlCCιράσcrφ)' ό ~α-
τασπαραχ8εΙς ύπό Κυνών. . 
ιιυν-οϋχος, δ -(χνω .. +έχω)' lμός (λωρΙον) δι' ου 

~ρατεT τις τόν κύνα, ό τόν κύνα κραΤών δεσμός. 
- 11 σόκκ:ς έκ δtρματoς κυνός, έν χρήσ8Ι χιιτιΧ 'ι:ό 
χυνήγιον. 

· ιιυν6-φρων, ο", Υ.ν. -o"o~ (xVωtι + ~ή,,). ό f
χων τάς φρένας κυνός, ό σκεπτόμενος ώς κύων, 
όναΙσχυντος, 

ιιύντcρος, σ, ο", ouyxpL'l:. ΙπΙθ. σχημι;ιτισθιiν ix 
τοίί χιίω,,' όμοιότερος πρός κύνα, 'Ι:. !. όναlδtστε
ρος, όναισχυντότερος. θρασύτερος.- ι.πιρθ. χν,," 
τατo~τά μάλιστα άναΙσχυντος. 
ιιυνώ, -ον., +ι (,.1ίων)· ή κύων, «σκύλα;ι. 
ιιϋν-ώnηc;, -ov, δ (κνωtι+&5ψ)'= xν"ό~ όμμα..:' ,

xωtι=ό έχων όφθαλμοUς (Τι τό βλέμμα) κυνός, '1:. Ι . 
όναιδής.- θηλ. ιιυν-ώηις, -,do~, f,=ή άναΙσχυντος 
11 ώσ. · ΕπΙ των Έρινύων. ή τρομερά τήν θέαν, ή f
χουσα όνριωπήν τήν δψιν. 

ιιύιrσιρoς, διιιρ. ιiν.Ι Χιίπcιρος (8 ι5λ . ). 
ItuιrapίaoJvor;, ιi';Τ . -ττινος,,,, ο" (xνπάρ,σσo~)' 

ό κατεσκευασμένος έξ ξύλου κυπσρΙσσου . 
KY~ΠA'P)ΣΣOΣ, ιiΤ,;. -ΤΤOIί, '1). τό ννωστόν δtν

δρ::>ν -κυπαρΙσσι», λlΣ~. cupressus. [δΧνειον!χ . 'ι:ινος; 
μεσ"ΥβιιικYj; (στιμι,;ιχYj; XIΣ.' ' άλλου;) γλώσση.· ,;6 λcι,; . 
cupressus εΙνlΣΙ xcιί ιι~,;ό δcίνBιoν έκ τη, ιaιι1., πηΥΤΙ;]. 
ΙΥ*ιΊΕιΡΟΗ, τό Υι δ KIinCIPoς- έλώδες φυτόν 

χρησιμοποιούμενον ώς τροφή τών 1ππων.- [οχ.,
:8ιν . έ,;υμολ.· XCΙ,;cΊ 'ι:ινιι>: σημL1:. ΚΙΙ';ΙΙΥωΥη" πι;6λ. έβρ, 
kδρer- πιθ. συγΥ. τφ κιίπ,?ο;]. 
ιιϋιrcλλο-μάχος, ο" (χνπελλο" + μάχομαι)' έπΙ 

~υμπooΙoυ, χιι,;ιΧ ,;ijv /)ιιiρxBιιιν '1:05 δποΙου γίν8'1:CΙΙ μCΊ
χη χυπίλλων (πρΙSλ. τ6 ,;oίi Όpcι,;Ιoυ scyphis pugn4re). 

ιιΟηι:110." 'ι:ό (ΧιίΠ'l Τι Ηνμβ,,)' όννετον πρός 
πόσιν έχον εύρεταν κοιλΙαν, ποτήριον, κύλιξ. 

ιιύncρ:ις, δ , Ιων. ιiν ti xtι.ιu,ρO~ Ι βλ. λ.). 
.. 1inII, 'fι = ΓUπrι· όπή, φωλεό, οπήλαιον. 
Έnιμ. ι πρ6λ. Ή"υχ . «Hνπrι ' ..:ρώΥΑ". · κtιΠ8Ho" 

(πριϊλ. δμηρ. άμφι·χνπελλο" δέπιι~): οιινσχιι. kU'P&-1}. 
(δρυνμα, σπήλαιον). λιιτ_ cupa, '*γΥλ-σιι'. hyf (κυ
Ψέλη)' 8' ΙΙΣΠ . *qeuP -. (KUPTOίIμoI) εν ,;φ Zavt. k&of&
(δρας), πι;ιλ ·πι; .~σ . k&uf&- (δρος), ,*γΥλ -οιιε. he&p, 
πι;ιλ-σιι;. hop, πιιλ· ΥΒ'μ . houf (σωρός), fufo, Υερμ, 
h&ufe (σωρός), λιθ. k&up&s, πι;ιA-OλlΣυ. kupu (σωρός), 
π:tλ-ΥSΡμ. hov&r (δγκος). λ~θ. kUΡrό, λε,;τ. kuprs 
(δγκος), πcιλ'1'ε?μ hubίl (λόφοc;), λιθ. kupst&s (λό
φος)' XlΣτιX μιτCΊπτ. ίIΣΠ. ρ . *qο(υ)ρ- έν τψ πιιλ norr. 
hόΡr (σωρός), hόΡ (κόλπος), ιiΥΥλ·σ(t~ . hόΡ (κύκλος, 
οτεφάνη) Ιπ~6λ. Ιcιπ. *qQ(u)bh-, *qubh- έλλ. Hiίφό;). 
-Ιιιπ. *qνep- ίν τφ ~ωσσ. kopu (σωρός). OCΙν:1XΡ. 
kύmb&- (νυναικείον κτένισμα) ( βλ. έν λ . Ηνμβ,,), 
πcιλ·norr. hύfa, ιiyyλ-ocι~ hύfe, πι;ιλ·Υε'μ. hίib& (κά
λυμμα κεφαλης '. - Ί~It. *qeu-p, *qeu-b- (Ην ο;, 
Υοtθ . hups, λ:tt. cubi~), *qeu·bh- (Hiί pό~)' πr-6λ. 
ώσ . *qeu-g- : λιθ . kύ=Jlι, με~ι?μ. schoc (σωρός χόρ
του), *qeu-q-: σιινσχ:;. ku::6tl, kυfiC&t€ (κυρτοϋμαιl, 
1'οτθ. h&UhS (ύψηλός), λιθ. kau k&rό Ιλό:ρος), *qΞ!u:d-: 
9χ·lσχρ. k&kύd· (κορυφή). λιιτ. C&Cu:nen Ικορυφή), 
' qen-t- (βλ. ίν λ . λ. HvrO~, CJICiiro~), "qeu-dh- (βλ. ίν 
λ. Hnίθ-ω)' rca"ΙOΙL α;Ι μOpφlΣΙ IΣt;t:t\ ,l:fj, ρΙζη;; β[νιιι 
έπεx.CΊσει, τη, ιiPXLxYj, μο;;φη, ,;Yj, ~. *(s)qeu- (κυρ-

· τώνομαι, κομπυλώνομαι, περι8όλλω, καλύπτω), ώ, 
· φ:ιιΙνa,;'JLΙ (Iij~1J ίν ,;φ λ~'I:. cumulus (σωρός). • 

ΚunρΙδloc;, ιι, ο" (Ktιιcρις)' δμοιος τι:\ κ.~πρlδl, 
τρυφερός. άξιέρασ TOC, . άναπητός. 

Κύπριος, α, ο" (KvlC(!o;)' ό έκ ΚύΠΡου. 
Ι(nιρις, -rlo,. '1). οι Ι,;. κνιιιιι" χιιΙ Kνπeιdtι,· ~!1:. 



ιtιnιρoycy~-.υρτός 

ώνυμον τη, 'ΑφροδΙτ'lj', ίχ τη~ νΤΙσοο, Ivθαι το πρciιτον 
xcι! πλεΤστον έλcιτρευθη.- • έρως. 
Kυπρo-yενΉC;, έ~ (Kvπeori-*yi_)' ό γεννηθεlς 

έν Κύπρψ lΙηλ. ΚυηΡΟ-Υένι:ια, ίπ. ΚυΠΡΟ-ΥcνCα, ij. 
Κυπρόθεν, ίπΙρ . · έκ Κύπρου' χοι! 
Κύπρον-δε, ίπ!ρ.· πρός τήν Κύπρον. Έχ τοl} 
Κύπρος, -ου, f; ή νησος Κύπρος, πoιρdι τdι νότιcι 

πoι:;ιXλιcι τη~ ΜιχριΧ; 'AσΙcι; (βλ. Κ. Ε. Λ.) a ίντιίίθβν τό 
λcιτ. cuprium, ιiγγλ. CΟΡΡer=χαλκός. διότι ιiν τ~ νΤΙ
σφ έ~ιXyετcιι δ iί.ριστ'.)~ χοιλΧό,. 

κυητάΙ;ω, μΗ. -άοω' θοιμιστικόν τοI} ,n,nTΙΙO' κύ
πτω συνεχώς ιι σκαλίζω, μικροπραγμονώ, έξετάζω, 
έρ ~ υνώ, λεΠΤOμερCις γύρω άπό ΤΙ' πρ6λ. Ηυπάζιιο. 
ΚΙ'ΠΤΩ, μΗ. κνψιιο' ιi6ρ. οι' Ιχυψα' πρχ. xέHiJ

φα' κλίνω, λυγίζω, πρός τό έμπρός, «σκύφτω» 11 κύ· 
πτω, κόμπτομαι, καμπουριόζω, κάτω άπό 6όρος τι: 
Χέρεα χεχυ:ρ6 .. α I~ .. ο Ιμπροσ-θε., - κέρατα κυρτό 
πρός τό έμπr:ός, κεκαμμένα πρός τά έμπρός.- ij 
μτχ. ιiop. cι ' συί'.~. χείτ<Χι συνημμίνη μΒΤ' ιiλλoυ ι:-ΤΙμCΙ' 
τo~: -θέει xνψα~=τρέxει μέ τήν κεφαλήν πρός τό 
κότω (<<μέ σκυφτό τό κεφάλι.) 11 χνψας lσ-θlει = 
τρώγει άπλήστως, λαιμόργως (χυρ. «6όζει lτό κε
φόλι κότω καΙ τρώγει άδιακόπως χωρlς νό τό ση
Kώνr;ι στιγμή»). [χύπ .. ιιο· χυ.πτάζω · Ηύβδα. (6λ. λ.λ.)· 
δι' έτυμολ. βλ. Ηυφ6,]. 
Κύρ6ας, -ανr:O~, δ' σOντι·tμ. ΤιίΠO~ τοl} κορνβας. 
ιιυρ6CΊσία, ij-. περσικόν κόλυμμα της κεφαλης 

μετό όξείας κσΡυφης, μόνον δι δ 6cισιλιu; ίφό{'ΒΙ αiι· 
τΎιν ό~θ ! or;ν. 
ΚΙ'ΡΒΕΙΙ Τι ιιύρ6ιες, Υιν. χνρβειιον, δοτ. Ηνρβεοι ' 

τριγωνικοl πίνακες σχηματίζοντες τρίπλευρον πυ· 
ραμίδα, στρεφομένην περl δξονα. Έπ! των τριων 
πλευ{'ων τοιc.Uτων πυ;;οιμΙδων ""σοιν ΥeΥΡcιμμίνοι οΙ ιiρ· 
χor;ιότ:ΧΤΟΙ νόμοι.- Ι μ.Υν. πάς ένεπίγραφος πίναξ Τι 
στήλη.- ΟΙ δ Ιν . Ηνρβις κεΙτCΙΙ μτφρ. έπl λεπτολό
γου καί είς μηδαμινός ύποθέσεις άσχολουμένου 
νομομαθους.- [Ξτυμ"λ. 6λ. ίν λ. Ηαρπ6,). 
ΚΙ-ΡΕΏ XCΙ! KY~PΩ' πρτ. IH~ρoυν xcι! ΙΗδρο., 

μετιΧ έπ. Υ ' Ιν. Ην2ΙΙ' μΗ. Htίρήoω χοιΙ Ηνρσιιο' ιiόρ. 
or;"lx~ρησα, ιiπρφ. Htί2ηOαι, μτχ. HtίρήOCΙς' κcι! έπ. 
ΙΗυροα, ,χπρφ. Ηύροαι, μτχ . Ηνροας: Ι σoντcισσόμε· 
νον μΒΤιΧ πτωτιχοίί : 1) μβΤdι δοτ. συναντώ κατό τύ
χην 11 πίπτω έπόνω εΤς τι, προσκρούω είς τι, φθόνω 
ε1ς τι 11 έπιτυγχάνω τι, τό κτυπώ, «τό εύρίσκω», δηλ. 
εύστοχώ: π. χ .. 1έω-, ως σώμο.τ. Ηνρσας. 2) μετιΧ 
τ'i'ι~ Ιπί 1] Ι" + δοτ.: λέω-, Ι"" οώμα ... Ηύρσας=Αέω-, 
οώμο. .. ι Ηνρσας. 3> μετσ. Υεν. · φθάνω είς ... , Τι φθά
νω μέχρι ... U έπιτυγχόνω του σκοπου μου, κερδΙζω 
τι, άποκτώ τι. 4) μετ' cιίτ.· φθάνω τι, εύρίσκω, 
λαμ6άνω, άποκτώ, τι 11 ώσ. εύρίσκω κατά τύχην, 
ουναντώ κατό τύχην.- ΙΙ ιiμτ6. συμβαίνω, γΙνομαι, 
άπcβαίνω, έκ6αίνω. 2) έπιτυγχάνω, εύρίσκω, τό 
όρθόν, τό άληθές 11 εΊμαι έν δικαίΥ, έχω δΙκαιον 11 
μ6ΤιΧ μτ;( . : .. 6δ' αν 1έΥω" HυρήσCΙΙ~ = τό έξης έόν 
έλενες, ήθελες έπιτύχει (θ~ έλεγες τό όρθόν, τό 
όληθές). 3) ώ; 60η671Τ. μβτιΧ μτχ. (δπω~ ιiχρι6ω~ 
συ'ιτάσσετcιι τό τυΥχάνω) = άπο6αίνω, συμβαίνει νό 
εΤμαι ... , άποδεικνύομαι δη εΊμαι ... : HVes' c9ν.συμ~ 
6αίνει νό Τναι. [δι' έτυμολ. 6λ. HVeιιo). 
KίIρηβά~ω, μέλ. -άσω (συΥΥ. τφ ΗυρΙασω)' «κου

τουλιέμαι » μέ τό κέρατα, κτυπώ, πλήττω, διό τών 
κερότων ώς ΟΙ κριοι καΙ ΟΙ τράγοι, «τουμπώ» Ι ΥΙ
νιχ6ι ; . κτυπώ. Έε CΙυΤOυ τ6 

κίΙρηβάαία, ή (χυ!!ηβάζιιο)" ή διό των κεράτων 
. μάχη ιι γεν ικω;, μάχη. 

ΚΥ-ΡΗ'ΒΙΑ, -ων, 'ti' τά λέπια (πΙτυρα) των κρ" 
θών (π:;.15λ. Ήσυχ . .... ων Hρι~ων τά άποβΡΈΥμο.τα, 
χα' χνάμω" λέπνρcι, Ηα, .. ά των ΗέΥΧΡω-, CΙλφι"&'α •• 
[σκατε ι ·ι. έtU~Qλ.) . 
Κυρηναίος, cι, ον' ό έκ Κυρήνης. 'Εκ τΟI} 
Κυρήνη, t, . όνομα έλληνικης άποικίας έν 'Αφρι

κη, περιφήμου διό τήν παραγωγήν 1ππων.(Βλ. Κ.Ε . Λ.). 
κυρία, Τι' έξουσία, δύναμις. - ΙΙ Ο,τι xcιΙ νυν, KU

ρίσ. δέσποινα. 
ιιυριακός, ή, ον (χν!!ιο.)· ό άνήκων Τι όρμόζων 

ε ίς κύριον ([ίς δεσπότηνι 11 χυρ. ό άνήκων είς τόν 
Kve.o" (δ'1λ. τόν Χρ.σt:ό1l) • ίντιuθιν, ιt KVfl.aHή 

(ένν. ~μleCI) = ή ήυέρα τοΟ Kvelov (ι)μaw • Ι"σοίί 
Χρ.στοίί), η άφιερωμένη εΙς τόν κνρισ., (λcιτ. dies 
dominica) 11 το · ΗυΡι&Ηον (ίνν. δεϊπνον)=ή θεία εύ· 
χαριστΙα 11 το ΗlΙρ.αΗόν (ίνν. διiιμo.) = ό οΤκος · του 
Κυρίου, τ. i. ή ΈκκλησΙα. 

ιιίiΡΙCύω, μ.λ. -ClΙΙO' εΤμαι κύριος Τι δεσπότης τι
νός 11 λαμ6άνω τι εΙς τήν κατοχήν μου, τό κατα
λαμ6όνω, τό κυριεύω. Έκ του 

ιιυριος, α, Ο", ώσ. -ος, -ον (Hίίρo~) t - Ι ίπΙ ,χν· 
θρώπων, ό έχων τήν δύναμιν Τι τήν έξουσΙαν, ό κύ
ριος Τι κάτοχός τινος (μιιτιΧ Υιν.) U Ηνρι6ς εΙμι (μΒΤ' 
ιiπρφ.) = έχω τήν έξουσίαν, έχω τήν δύναμιν, έχω 
τό δικαΙωμα, νό πρ6ξω τι.- • έπ! πρcιyμιXτων, άπο· 
φασιστικός, ένκυρος U κρισιμώτατος, σπουδαιότα
τος. 2) νομιμοποιημένος, νόμιμος, έγκυρο::;, κε
κυρωμένος. 3) έπ! χρόνοο, ώρισμένος, KαΘWρισμέ
νος, προσδιωρισμένος, τακτικός, κανονικός 11 Ιν • Α· 
θΤΙνοιι, XVf/{ιI ΙΗΗλησΙιι ίΧ!ΧλιΙτο ij συΨI10η" Τι τcιxτι
χή σΟΥχ'ντ"ωσι, τΥί, ίκχλ'ljσΙcι, τoiί Δijμοu (εν «ντι
θίσ.ι προ, τΎιν σνΥκλ"το" IΧΗλησlα." δ'ljλ. τiιν ίΧτιί.· 
κτω, χcι! δι' ώρισμίνην δπόΟιισιν συyxcιλoυμι" ην). 4) 
ό κύριος, ό κυριώτερος 11 ό άρχηγός. 5> ίπΙ '(λώσ
ση" κυριολογικός, κυριολεκτικός, όκρι60λογικός, 
κατά λέξιν, κατό γρόμμα.- 11 ώ~ o~σ. d Ηύρ.ος = 
ό δεσπότης, ό κύριος U ό κάτοχος, ό Ιδιοκτήτης : 
2) πcιρdι "tGt, Έ6δομ., ό Κύριος=τφ έ6ρ. Jehovah 11 έν 
τ~ Κ. Δ. ό Κύριος ήμων Ίησους χριστός. 'Ee <X~ΤOυ τό 

ιιίiριότιιc;, -"τος, -1;. ή έξουσία, ή κυριαρχΙα, ή δι· 
οίκησις, ή κυ6έρνησις, τό κράτος. 

ιιίΙρίασω, ιiττ. -ττω, μΙλ. -{ξω (Ηέριι,)' κτυπώ μέ 
τά κέρατα ώς κριός U ώσ. l1τφρ. πρασιφούω, έπιπί· 
πτω έπΙ τινος (έπΙ ίπιπλβόντων π.ω:ιiτων. "ιπτομέ
νων ιιπό των χυμάτων xa:ιdι τΥί, ιixτη~). 
Έτυμ. : Hvel .... aJ· ΗυρΙττιλος (πρ6λ. Ηορvπτlλ.ος 

Π!Χ:;ιΧ θεαχρ.)" πι:-6λ . · Ήσυχ . cχορvπt:ης' πλήιc .. ης.· 
Ηυρηβάζω (ΙSλ. λ.)' <ΙΗυρηβά .. ής xcιΙ Hν2ηβoς'~δ ά· 
οελΥής Ι., τφ λο.δΟΡI'ν. ('Ησοχ.). - Ηυρ- ( Ιor;π. *kor - : 
Ηορύπ .. ω (<<κουτουλιέμαι») (6λ. λ.) τη, δμiδο; xέρα~ 
cerebrum. 

ιιυρίως, !π!ρ. του Ηνριος' ώς κύΡιος '11 δεσπό-rης, 
μετ' έξουσΙας. 2) κανονικώς, όμαλώς, νoμ/μWς, 
προσηκόντως. 

ιιυριισνάω, σπιΣν. -:tιπο, ιiντ! ΗυΗα.,άω (/3 6λ. )· ύ
ποκινώ, παρασκευάζω. [σχοτιιν. ίτυμολ.· ΗυΗα"άιιο
ΗυΗάω πcιρiλλ. <tunc.tJ. 

ιιύρμα, -ατος, το (Ηνριιο)· δ,τι τις συναντςί Τι εύ
ρΙσκει κατό τύχην 11 ει'ρημα, λεία, λόφυρον. 
ΚΙ-ΡΟΙ, τό, Υε'/. ·εο, · ή ύψίστη δύναμις, έξου

σ/α.- ΙΙ κυρος, Ισχύς 11 άσφ6λεια, έν'ι'ύησις, έχέγ
γυον.- ΙΙΙ ώ; κυρ. δν. d κνρο" ό Ιδρυτής του 
Περσικου κρότους. . 
Έτυμ.: χίίρος' Ηνριος' Ηυρόιιο' ci-HVeOS' (6λ. λ.λ.): 

σcινσχρ. C;ίi'ra-IJ ι ίσχυρός), Ζενδ. sίirc1-, sura- (Ισχυ
ρός), σ!Χνσχρ . ς6νrra.: 1J (δυνατός) «*ςδνί·νηΑ- = 
ό έχων γενναΙους δνδρας), Hαύaρ~ς, Ιr-λ. caur ~(ι")
pwς), πμ~λ--.:H6υχ. <ΙΗlΙάρ,l' ή 'A-θηνiί.· ιJe ίcιπ. *ke
να-ο Βλ. Ηυέω. ' ~~~ o/ιτoίi τό 

ΙΙίiρόω, μeλ. -ώαιο' «όρ. cι' IΗύ!!ωαιι.- Πcιθητ., 
ιiόρ. cι' IHυ!!ώfJνην' πρχ. Ηεχνρωμαι . καθισΤώ τι έγ
κυρον, έπιβεβαιώ, έπικυρώνω \λcιτ. ratumfacere) 11 έκ
τελώ. έκπληρώ, άποκαθιόΤώ 11 έπι6ε6αιώ, έπικυρώ.
Πcιθητ. έπικυρουμαι, νομιμοποιουμαι, Kα~oρίζoμαι 11 
μeτ' ιΧπρφ. έΗIlΗύρωτο συμβάλλειν = εΤχεν άποφασι
σθη νό γΙνr;ι ή μάχη. 

ιιύρσaι, ιιύραας, ιiπρφ. χοι! μτχ. ~oρ. οι' τοίί χνριιο • 
ιιύραω, μΗ. το)} Ηύρω. 
ιιυρτευτής, . -οίί, δ (Ηύρ .. η)· ό όλιεύων- μέ «ΚΙ, 

OOPTQv:t. 
ΚΥ'ΡΤΗ, ij .(xcιΙ Ηνρ .. ος)' πλέγμα έν σχήματι 

στρογγύλου καλόθου μετό στενου λαιμου διό τήν 
δγραν Ιχθύων (χοιν. «K!OOPToς:t), λcιτ. nassa; 

ιιύρτος, b=,n,e"" (6 6λ.). 
ΚΥΡΤΟΊ,' ή, όν' κεκυρτωμένος, θολωτός, κα

μαρωτός : &Sμω Ηυρ .. ω=κυρτοl (<<καμπουριασμένοι») 
ώμοι 11 καμπύλος (έν iντιθaσaι πρΙ:>, τΟ κοΤλΡς, βα· 
θουλός). [χυρ .. 6ς· Ηυρ .. 6της· HlIet:6eo' Hνρτ~μo. (6λ. 
λ. Ν.)' δι' ίτυμολ. δλ. ΗΟflιιονό,]. 



Kuρτ6ω, μ_λ. -ώοω (κveτclS')' κάμνω τι κυρτόν, τό 
Kόμπ~ω, τό καμπυλώνω, μέχρις ου σχηματΙσl) τόξον. 

ΙΙΥ ΡΩ=κυρέω ('ι:oίi 6πο'οιι ιiλλω; • __ [νιχι χιχΙ 'ιι 
~ιζ. μορ",ij). 

·EΤVμ.l ""eI» (μίλ. HVeOQJ, ιi6p. lxveaa)' NVeiQJ' 
Ννeμ.- Τ& κοeίιπτω, Ηvelττω Ιχοιιν είιJιχωτίPΙXν 
01jμ.- Ή ΟΙΙΥΥΙΙν •• ων {}oVe'a ι lJ.aaedS' «*lJ.ae-jo
( Ιιχπ. *dhvr·jo-) IiΥΙΙ lί. τήν ΟΙΙΥΥίν. των HVeI» 
«*Hve-jQJ): xaaedS' «*xFae-jO' (Ιιχπ. *kvr-jO')' δι& 
.6 ίιχπ. *kv- ) Ιλλ. κ- πρ6λ. καπ"δ. (ΙΙΧπ. *qYotp-nO-s, 
NCIendS' (1 ΙΧΠ. *kvfpos. . 
KUpωoU;, 'eQJS', fι (xveclQJ)' έπικύρωσις, έπι6εδa/

ωσις ΙΙ ιντβΟθιν , έκτέλεοις, έκπλήΡωοις. 
κΙϊσα, ίπ. ιiν.Ι lxtiaa, ιiόp. ιχ' τoίi HvHtIO' ciπρcp. 

Hvaac · 

Kίiσαμένη, μτχ. μίσ. ιiop. ιχ' τοll HVσo. 
κύσθος, δ (Ην»)" πάσα κοιλότης, πάν κο/λωμα. 
Kυσf, ~o • • πληθ. το!) κΙΙων. 
κύσσα, έπ. ιiν~Ι lHvoa, ιϊ6ρ . ιχ' .oίi HV"iQJ. 
κύστις, -ιω;(χσιΙ "0,), fι (κνω) ·=κνατ", «φούσκα), 

ή (ούραδόχος) κύστις 11 Υενιχω., σόκκος θύλακος. 
κύσω, μελ .• ι;ίί xv"iQJ. 
ΙΙΥ"'ΙΙ-ΙΟΙ, 6' λσι. . cytisus' εΤδος θαμνώδους 

τριφύλλου, λΙΧ.. mediccι.go cι.rborecι. [πιθ. ΟΙΙΥΥ. τφ 
ΚVΤΟS', δποιι βλ. ί.ιιμολ.). 

Kυτμlς, ·/d0S', tι · εΤδος έμπλάστρου. 
κϋΤΟ-Υάστωρ, -ol!0S', 6, fι (κντοS"t-yaαnfe)' ό Ιχων 

εύρεΤαν γαστέρα, εύρύχωρος. 
κύτος, -e0S', τ6 (κνω)' κοlλωμα, κοιλότης Ω κοΤ· · 

λον όγγεΤον, πάν όΥγεΤον, ύδρΙα, στόμνος, χύτρα. 
- • τό σωμα, τό δέρμα (δ1jλ. παν τό περιέχον 1ι 
καλύπτον), λσι •• cutls. 
Έτvμ.: κνΤΟS" σΙΙΥΥ. πρ6. τιi: HvaclS', Hva{JooS" 

· κι1ι{Joω· κΙιοτ,,, (βλ . λ. λ.)' ώσ. σΙΙΥΥ .• φ αΗντο> (βλ. 
λ.)' πr-6λ. ΙΥκvτi (=μέχρι τοΟ δέρματος): λΙΧ •. ciί
'Is, ιlyyλ-σσι; . hΥ 'd,πσιλ-Υ_ρμ. hίit (δέρμα) «χοιν-Υβρμ. 

*Xίidl-, Ιιχπ. "qίitl-), λιθ. klcι.utcι.i (δεμότι σΙτου), πσιλ
πρωσα. keuto (δέρμα), εΤ.ιχ ItIO .. huttcι. (=hίllle, καλύ-
61), πιχλ-Υβρμ. hίis (οΙκΙα), λιθ. kίitis (μόνδρα)' Itiv.ιx 
ί; lcιIt:*sqeu- t- (καλύπτω), Ιχτ& • . εχ *sqeu·· (βλ. χιχΙ 
κνnη ίν τiλsι) : ιϊyγλ.-ασι~ . hos (cτσώφλι), πιχλ-Υ.;>μ. 
hos& (περισκελlς) ( *qudh-so- 1ι *qυt-so-' πρΙSλ. χιχΙ 
μ_σ-ιΡλ. codcι.1 (δέρμα) ( *qudh. 
κύτρα. κύτρος, Ιων. ιiν.Ι χυτρ-. 
κ6ττδρον, τό'=κνπαeοS' (8 βλ.). 
κUTΤlιρoς, δ (ΚVΤΟS')' πάν κοΙλωμα, πόσο κοιλό

της Ι κvτταeοS' o~ea"oii = ό θόλος του ούρανου 
(-λαιτ. ccι.vum coell) Ι ή κυψέλη κηρήθρας, έν ~ κα
τατΙθενται τά έμ6ρuα των μελισσ"ν ΙΙ τό καπέλλο 
τοΟ δaλανιδ!oϋ 11 κ"νος πεύκης. 
κΟφ-δΥωΥ6ς, δ (xvφdS"t-c!yω)' ίιι:Ι (πποll, ό δaδΙ

ζων μέ τόν αύχένα κυρτΘν (καμαρωτόν) καΙ τήν 
Kεφαλr'\ν κύπτουσαν π;:>ός τό κότω. 
KίiφδlEoς, Ω, Ο", ΠΟΙ1j" ιiν~Ι τοll xtJφc!f. 
Kίiφός, ή, δ" (κέκιΙφΩ, ΠΡΧ .. • 011 κνπτφ)' ό κ6-

πτων πρός τό έμπρός, «καμπούρης), «σκυφτός». 
• Eτvμ. : xvφc!S" HVΨOS" ΗtJφclω' κvφ6τ,lS" κνφΦl' (βλ. 

λ. λ.)' ( Ιι:ιιt. *qubh- ίν τφ σιχναΙφ. kυbjό-!;ι «Ισιπ. *qub
~hos, • . Ι. *qυbh-kΌs) (=Kυφός)=μ.σ-y_~μ. hogger, 
hoger (κυφός) ' π~ΙSλ. κιιnτω χσιΙ .&, ίν λ. κvβιaτά,φ 
ιiVΙXtf8r-OJlιivιx~ Η;ει,. Έ~ ιx~~06 τ6 

. κύφω." -ωιιο,", 6, x~Ι κυφών, ·Qh,0S' (κνφ6S')' τε
μάχιον ξύλου κεκυρτι.ιμένον, ό κυρτός ζυγός τοΟ 
άρότρου.- 11 εΤδος 6ο00νιστικης σανΙδος, tν τ~ 

~
όΠΟIQ ένεκλεΙετο ό αύχήν των τιμωραυμένων δού

. ων i] κα:rαδlκων. 2) ό ύποστός τοιαύτην τιμω-
(:;:JV, κακουογος (λσιτ. furcifer). . 
κίίψαl, .. ύψας, !Χπρφ. χ%Ι μτχ. ιioρ. ι:ι' 1:00 HIιmσo. 
κυψέλη, ij (χίιπ'1)' παν κοΤλον άγγεΤον ΙΙ κιΒώτι-

ον, θήκη, άποθήκη · (όθεν ώνομciσθ1j χιχΙ 6 ΚΙΙψεΙ0> 11 
κυψέλη μελισσ"ν - • κοιλότης τοϋ ώτός. 
Έτvμ. : αυΥΥ. τοt~ xvftoS', κΙιπ", κuφ6. (βλ. λ. λ.)

lσιιt . ρ . *qυb-, *qup' 1ι *qubh- ) qυbh-s-ela-,. -elδ·· έν 
Itdatv fι l1ρχοιισιχ α1jμιχα'σι .[νιχι t. .1j, χοιλ61:1j1:0,. χιιρ
'1:6'1j to;. 

ΙΙυψι:ΙΙδαl. οΙ' ΟΙ όπόγονοι το9 ΚυΨέλου. 

4EEI1!Oll 4l"XAl42 ~M11.N, r.w2EI1~ 

ΚΥΏ' Ιχω έν .... αστρΙ, περιέχω, -περιλQμ6όνω, 
εΤμαι έγκυος: 1)μ.τ' ι:ιΙτ., ώ, τό xviQJ, φέρω τι έν 
γαστρΙ, κυοφορώ, λι:ιτ. gestAre. 2) ιiιtoλ. , εΤμαl 
έγκυος, ουλλαμ6όνω, Ιχω συλλόΒει κορπόν Ο μ.φρ. 
κυοφορώ σκέΨιν. τινό, μέ 6οσονΙζεl σκέψις τις.- Ι 
μτετ. ίν τφ έν_ΡΥ. ιioρ. cιι' lκvαΩ. ίπΙ τ06 l1~ρι~o,. 
κόμνω τινά νά έγKυμoν~, καθιστ" Ιγκυον n ιiλλ' ίν 
τφ μίσ. ιioρ. Ι"vaά,μ"" (ίπΙ .η~ θ1jλ8'σι,)=συνέλα60ν. 
ΙΙΥΏΜ, 6 χαιΙ 'ιι, Υ8ν. HV"clS', δοτ. HVtll, ιxl •. κtί"αι, 

χλ1j" ΗVο".-πλ1jθ. όνομ. XV"'S', Υβν. HVtlciW, δο •. HV
αΙ ίπ. κν"ιααι, Ι:Ι11:. xv"QS" κύων, «σκύλος 1ι σκύλα) 
ΙΙ H~CS' ~eαιnι,";;ιS'=κύνες · της οΙκΙας, τρεφόμενοl 
έκ των υπολειμμότων ΤΙ;ς τραπέζης τ"ν αύθεντων 
των Ι κν"ιS'{Joηeεvταιl = κυνηγετικοl κύνες, έκ τ"ν 
όποΙων περιφημότεροι ησαν ΟΙ της ΛακωνΙας καΙ 
6ροδύτερον ΟΙ ΜολσοσοΙ.":'" U ώ, λί;ι, όν_ιδισ.ιχή 
«σκύλος), «σκύλα» πρός δήλωσιν άναισχυντΙας 71 
θροσύτητος.-ΙΙ Ή λ';ι, ίχρησιμοποι'ljθ-η σιιχνιΧ χιχΙ 
δι& τούς πιστούς καΙ άγρύπνους ύπηΡέτας τ"ν 
θε"ν ΙΙ ου.ω ό όετός χσιλιit.ιχι c..ιladf πτ""δ. κVσo" 
11 ώα . ΟΙ γρΟπες χσιλι;6ν.σιι cZt,toόS' dxeo)'ci'S'· "V"IS',.. 
-ΙΥ κύων της θαλόσσης, ε1δος Ιχθύος, «σκυλόψα
ρο).- Y=d CJIleaoS', το ΗVΝατeο", δστρον τοΟ κίι
νός.- ΙΥ ό κατά τόν άστρόγαλον όρμός τοΟ Τι:rπoυ. 
Έτvμ.t HVaw. ιχΙτ. ΗνΝ ιiν1:Ι ·κVON. ~o •. πλ1jθ. 

xval ιiντΙ *ΗVaαι t ΙSβδ . ςόνα, σιχνσχρ. ςνιf (θεμ. ςνάπ-. 
Υβν. ςόπcι.!;ι>' Ζβνδ. ιΡίί,Υδν. SίiΠδ, αιΙ1:. ιpίίnam: μ 1ja. 
σπόκα=κνιια (Ήροδ. Ι 110), πρ6λ. χιχΙ 'Ηαιιχ. cam' 
ιJcικι> (τ. Ι . οπdκαιδιS')' xVveS',.· ιiρμ. .§υπ, Υ-ν . ~4Π' 

λι:ι •• ccι.nls «*cu(v)on-)" πΙΧλ-ιΡλ. Cu «Ιιχπ_ *kυνδ),. 
Υιν. Con (=κυνός)' Υο.θ. hυnds, πcιλ-,I,ΙΡμ. hunt, πcιλ
ΠΟΓΓ. hundr «χοιν-Υιρμ. *χνυη-dδ-Ζ, lαιπ. 1νΥ-Ι6-I, 
πρελ. ιipμ. skund ( kvon-lii = κυνόριον)' λιθ. szυ 
(*SZVU), Υιν . szuι'is,· λβτ •• su'ns, ΠΙΧλ-πρωσ. sunls (= 
λιθ. SZUniS), ρωσα. , ποΑ. sukcι. (ή κύων). Koι.:i ηνσι;· 

αιιπ. χι:ιΙ .φ lσιπ. *kuvon·, *kvon-, *κeu- (όγκοΟ 10I), 
ιΤ •• έν ττί ίνν. .01! σι:ινσχρ. ςδvrrcι.-ό (δυνατός) 
«*ςcι.νl · νίΓcι.- = ό έχων γεννaΙouς δνδρας) , a ί.ι ει 
.τί ενν .• οίί μικροΟ ζΙ;>Ου (νεογνοΟ), (πρΙSλ . Αλλ. xVoS' 
= 6ρέφος, έμ6ρuoν, σιχνσχρ . ςI~υ-1;ι (μικρόν ζQoν, 
τέκνον), πΙΧλ · ΠΟΓΓ. hύnπ, σιχναχρ. ςνδΥcι.tI=έξογκω, 
Ιλλ. κvέω=εΤμαι έγκυος, λ:ιτ. lπcleπs . -Κι:ιτ· ιiλλοιι, 

xvaw «I~π. *peku- (60σκήματα), *(ρ)kuνόπ- (φρου
ρός 60σκημότων), λ~τ. pecucι.rius (δπ_ρ _Ινιχι αΙίν

τμ1jσι, τοίί Ισιπ . *(p)ku-servos). - Πιxριiy.: αΙΙΥΧ? 
Ην"τιeοS' (βλ. λ.), 6Itape. Ην~ταιτοS" HVNS" κννέ" 
(ίνν. doed)' HV"IIOS', χν"ιο" HV"IHclf' ΝVΝμvιαι' 
xv""rdS' Χ. Ii. (6λ. λ. λ.). 
κω, Ιων. ιiντΙ ΠΦ. 
κώας, χιχΙ μη-ν. σιινΊ/Ρ. κώς, τ6' ιiνώμ. δνομ. χι:ι! 

ιχΙ •. πλ1jθ. ΗΙ»εαι. δο •. κάnαι (Ηιίμι)' μαλακόν έ-
ριον, δtρμα προ6ότου. . 

Έτv".., xόicιS" 6ποχο;; . κΦ~ιo", xoάdao", XQJ&i
('ΙΟ" (βλ. λ. λ.)' Hόicι. ( *HώfIIS', Ιαιιt. *qOV8S (κάλυμ· 
μα) ίΧ ρ. (S)qeu- (καλύπτω, βλ. χσιί ίν λ . Ηίιπ,,)' 
σΙΙΥΥ. τφ σιχνσχρ. chcι.νl-!;ι, chcι.vt (δέρμα, 6οφή, κάλ 
λος) (*sqevl: ~ΗντοS', Ηίιτο. (βλ. λ. λ.).- Ή lφό, τό · 
κιίμι ouoxi'1:lOI, βΙνσιι ιiστο;ιο; . 
κωδδριον, .6, 6ποχορ. τoίl Hoάd,o" (8 βλ.) . 
κώδcια, 'ιι' ή κεφαλή ΙΙ ίπΙ φυτ-ων, ή κεφαλή πο

παρούνας . 
. ΈΤVμ.l HιιOdειαι. ιiτ •. HQJd'a (CHQJ"'a τf1. κΙeψιί

ιJecιS',,=κοιλΙα της κλ.)· ιi ... ίΠΙΥΡ. HQJdtίIΣ, xoάdvo", 
HQJdlS' ('Ησυχ.) = κεφαλή παπαρούνος (HιOoS'(=KOI

. λότης). 

κώδιον, τ6' 6ιι:οχορ. t<lt) Hόicι. (& ΙSλ.). . . 
ΚΩ' .6.ΩΜ, --S'. δ, ιi-ι:τ. tι· δ ,τι χιχΙ νΙΙν , «κουδού

νι), «καμπόνα). ΕΙ, ώχυρωμ'νσι, δι& .βιχων . π6λιι;, ίν 
χσιΙΡIji ΠΩλ'μοιι. ciξιιιιμσι. ιx';, φίρων χώδωνιχ Π8ΡΙTι~xιτo 
χσιτά. τήν νΙίχ.αι 1:& τ.Ιχ.1j ιiιtό φροιιρο1! _ι, φροιι;>6ν, 
διιΧ ν& ίΗΥχ.'Ι:ΙΙ χιχΙ ί~ιχσφσιλ(ζatιχι . • ό l1~ιιιtνoν τη, 
φ"οιιρ'ljσsω,: τoi κΦdoιwo. nσec~εJ.tJoέ"το,=δταν έ
πέροσεν ό κώδων. 2) κώδων κινδύνου 11 μ.φρ. δν
θρωπος eoρu60ΠOlός.~ n τό πλατύ τη:; οόλπιvγος 
fι κο! 9(ιτ~ ~ Qόλπιγξ. '~i ~~'ιϊίi τ6 

8Β 
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κωδωνίr;ω (xΏΔcιιw). μΒλ. ·Ι". Ιπ. -rάi' - ί50κιμό
ζω Τι έξελέγχω διό KWΔωνΙσματoς. 
κωδων6-ιφοτος, ο .. (Nώc1arw+ Neodιιιι)" κρoτG:ιν, 

κόμνων 86ΡU60ν, ώσεl εΤχε κώδωνας. 
κωδωνο-φδΙδρό-σωΙος, ο" (NάHJaw + φd1σeσ + 

.πΦλος)· πώλος έχων κώδωνας έπl τG:ιν φαλόρων 11 
ό έχων χώδωνος- εΙς τά φd1σeσ (~L τό xόμouρa) 
τοΟ 1ππου του. 
ιιωδωνo-φoρiω, μ.λ. -ιtαΦ (xώdaw+φeρφ)" φέρω 

κώδωνας, περιφέρω τόν κώδωνα (πρός; iπιθaώΡ1jαιν 
'ι:ιίιν qoPOUriwvo βλ. Nch&ow).- O!ί'l:o> χι:iιΙ Ιν 'ι:φ ItιxB1j'l:.: 
ιinαπcι χφ&owoφοe.i'τcι~ = ό κώδων περιφέρεται 
πανταχοΟ, ΟΙ φρουροl έπι8εωΡοΟνται. 

ιιώcα, ιιώcσι, ίπ. όνο χcιΙ δοτ. πλ "Ιθ. 'ι:οσ HcScι~ (ΙSλ. λ.). 
-ΚΩ' δΩ", _ς, 6' λακωνικόν πήλινον όγγεΤον 

(ποτήριον) 11 ΥΒνιχώς;, ποτήρι ον, κύπελλον, κύλιξ.
(πρΙSλ. 'BoUX. cxώ6cι' .πoπ7ρ~cι.· πιθcιν. ouyy. 'ι:Φ 
Ηcioς' πρΙSλ. xcιΙ Htίcιδo~). 
ιιω&ώνlOν, .ό· 6ποll.ορ. 'ι:οσ xchlktw (δ βλ.) 
ιιωΙλος, ", Ο", cιloλ. c1ντΙ HOίλoS'. 
Κώιος, cι, Ο". xcιΙ ouVΊIP. 'ΚΨΟ, (δ βλ.). 
ιιώιιίίμα, -CΙΤΟS'. .ό (H_t'ιΦ)· κραυγή, κλα;(')μ6ς, 

8ρηνος. 
ιιωιιίίτός, δ -(Ν_νφ)' κραυγή, θρήνος.- 11 ώς; 

XUρ. δν. d 'Κ-Ι;τόS'=ό ποταμός τών θρήνων, εΙς έκ 
τG:ιν ποταμών τοΟ • J,o.δou (χιχΙ 'Κώχvι:οS'). 
ΚΩΚΥ'Ώ, μ.λ . -όαφ ii -ναoμg.~· «όρ. cι' Ixchxiacι. 

Ιπ. χώχiσcι' κρσυγόζω, 6δύρομαι, 8ρηνG:ι. 
Έτvμ. : XC'Oχνω' ΧώΧiJμg.· χ_iJτόS" KchxuJiOS' (βλ. 

λ. λ. ): μια-Υιρμ. hinweln (=KωKύω),πιxλ-Y8~μ. hiiwil.t, 
hiuwil.t (γλαΟξ), αcιναxρ. k4uti (κραυγόζω) 11..4. (βλ. 
εν λ. χcιvcιf) .-Κιχτ' 4Hou, ouyy. 'ι:φ πcιλ-αλαιl. ιlum11 

(8όρυ60ς) ( I:.tIt. *k'eumos .. 
ιιωΙ-σΥρετικ ii -σιιρCτιις, -ov, δ (όνομααθ8Ις; ο!ί

'ι:ω εχ ,l:OU tly.te.~" .άι, xω.ια~)· ό διαμελΙζων τό 
σφόγια, ό αυλλέγων τό ύπολεΙμματα κατό τάς θυ
σΙας, δνομιχ 4ρχον'l:0; εν 'tat, ΆρχαΙιχις; Άθήναις;, 

δΟ'l:Ι' «ρχιχως; ΙΡΥον εΙΧ8 'ι:ήν ίπιμελ1jτεΙιχν 'ι:ων ο!χονο· 
μιχι'i\ν '1:1), πόλεο>ς; Ι ΙSρcιMτεpoν οΙ Νω1σχecτcι~ περιω
ρΙαθ1jοcιν _Ι, ,l:i}v ίΠΟΠΤ8Ιαν τ1), δ'ljμοοΙα; 'ι:ρcιπίζ1jς; ίν 

'ι:Φ Πρu'l:ανaΙφ χαΙ al, 'Ι:Υιν πλ1jρο>μ'ijν τιίlν διxαoτιίlν, ofι 
et ίιτΟΠ'l:.Ιcι ί~Ι 'ι:ων ο!χονομιχων ιiνB~θη al, '1:00' 4-
nο6CχτcιS'. ' 
κωΙάριον, W' 6ποχορ. '1:011 Χώλο". 
Kωλiί, ofι, OUVΊIΡ . ix 'ι:οσ χφλώ Τι XφUcι (ΝάΙ1ό,,)' 

ό μηρός, τό ιμπούτι», XUρ. τό χοιρομέρι». 
κώλιι., -".πO~, ofι (xci1o .. , Νωλή)' τό όπισθεν τοΟ 

γόνατος κοΙλωμα , χαλοuμενον χιχΙ lyιιtίcι, λCΙ'. poples. 
ΚωΙιάς (ίνν.αXΡCΙ), -ciιJoS', ofι ' όκρωτήριον της 'Α πι

Kt'ις μετό ναοΟ της 'ΑφροδΙτης έπ' αύτοΟ (βλ . Κ.Ε.Λ.). 
ΚΩ-λΟ", 'ι:ό' μέλος σώματος, XUp. τό σκέλος.

Ι Υιινιχω" μέλος ΟIΟΙJδήποτε πρόγματος: 1) οΙ
κοδομήματος (τό πλόγια π. χ. Τι ή πρόσοψις). 2) 
τό fv σκέλος (τ. Ι. τό ι"ιμισυ) τοΟ J~CΙV},ov (της τρο
χιος τοΟ όγώνος δρόμου). 3) Ιν 'ι:iι1:ιιντcί~ιιι, τμη-

- μα περιόδου, τό χα! ν6ν Ιτι χώ},ο" xcιλoόμ.νoν. 
Έτvμ. ι Χώλο .. , οαινοχρ. kάt.t-Jμ k.tIi-Jμ kόtr 

(γλουτός) '(-!- (-11-), παλ-σλαu. "clitni1 (μέλ~) f\"C~I
η11, ίαπ. *qel-no- ii *qel-nu-), Υοτθ. *h.tlps, naA-norr. 
h.tIIr, παλ-Υε;:.μ. h.tld (σκυφτός), λιθ. &t-si-kolti (όκ
κουμ6ώ), άΙ-kaiΙ.t (ρόχις), χα! Αλλ. α*1ο" (βλ. λ.)' 
ίκ ρ. ίαπ. *(s>qel- (πτύσσω, διπλώνω).- llcιρrly.: 
HωMCΙ, «1:";. Nωλt'j, χωλ"'" ofι' Ηωλ.όS'· Ηώ1ι,ψ' ΗΦ
},ώτ"" (βλ. λ. λ.). 

ιιώΙίίμα, ·cιτo~, τό (χω},νω)' έμηόδιον, tμφραξις, 
λΙΧτ , impedimentum.- 11 άμυνα, ύπερόσπισις, προ
φύλοξις, όπό τινος πρόγματος (έναντΙον τινός). 

ιιω1υ;.ΙΙΙ, f,=Χώ}'vμg. (ο 6λ.). 
ιιωλίίσi-δρoμoς, 'Ι. ο .. , χιχ! -δρόμιις, -Ο", δ (ΝΦ

},vω+δeόμοS')' ό κωλύων τόν δρόμον, ό έμποδΙζων 
τινό είς τό τρέξιμον. 

ιιωλίiΤέoν, Ρ1jμ. ιiπΙθ.'l:oσ Νω},νω' πρέπει νό έμ
ποδίζl) τις. 
ιιω1ϋτής, -ov, δ (χω},νω)' ό κωλύων, ό έμ_ποδΙζων. 
ιιω1ϋTlΙΙός, ή, ό.. (χωλ,νω)' ό έμποδΙζων, παρ

εμποδ lοτικός. 

κ.,l_, μiλ., -"10' «όρ. cι' Ixchlva-".- DaB1j1:., 
μiλ. NΦlv""'ooμcι~, ' «λλδι χαΙ μ'α. μ.λ. μ8ΤCι ItaB1j,l:. 
α1jμ. NΦ1ναoΜCΙ~' «όρ. α' Ixωλνfhι'" π~χ. N.Xώ'-θΜCΙ~ 
(Νό1οS')' ouyy. 'ι:φ χο},ονφ· δθ.ν xup. συντέμνω, εΙτcι Ι 
έμποδΙζω, cσταματG:ι», δέν όφΙνω, δέν έπιτρέπω, 
όπαγορεύω ι 1) μ.1:' «πρφ., έμποδΙζω τινό όπό τοΟ 
νό πρόξr;ι τι, δέν τόν όφΙνω νό πΡόξl) τι. 2) μ •. 
'l:ι!t Υ.ν. πρCΊyμ., έμπoδlζω, τινό όπό τινος. 3) μετ' 
αl1:. ΠΡο!Υμ., έμποδΙζω, παρακωλύω, τι . 4) «πολ., 
xUρ. ίν 'Cij μ'l:Jι., d χφ},νοωιι=έκεΤνος πού 5ό έμπο
δΙσr:1 (πού δύναται Τι πού θέλει νό έμποδίσι:)) Ilτό 
χωλiio,,=χώλvμcι=έμπόδιον 11 ώο. ov κωλνε~ = δέν 
ύπόρχεΊ κώλυμα (έμπόδιον).- Ι έμποδίζομαι. 
ΈΤVμ., Νωλνω, χώλvμcι' «μφιδ. iτuμολ: πιθ. αυΥΥ. 

'ι:φ χο},ονω, οχολν.πτφ (βλ. ίν λ. χό},οS')' «ρμ. celum, 
λιθ. skeliu (οχΙζω, διαρρηγνύω). . 
κώμα, -στοS', 'ι:ό (x.ϊΜcι~, "o~μάφ)' 6α8ύς ίιπνος, 

λήθαργος, lCΙ'l:. sopor. 2) λη8σργική κατόστασις, 
fκστασις. 
Έτvμ. ι xφμcι' NΦΜCΙΙ"" "ΜCΙΤΙ'OΜcι~' "ώμcι 

(Ιαπ. *ko[l]-mg, χαΙ'ι:ΟI δι '" λ. ΝοΙη ιiντιπρooo>πεύβι 
lν ciρxιxtov *xω~·τίi. ίν 'l:OU'l:OI' ίδ1jμIΟU?Υήθ1j βΡαet. 
Τδρον ΧOCΤ ιϊνιxλoyΙcιν πρός; τό _ϊμg.~ (βλ. λ.). 

ιιωμάr;ω, μιλ. -άαφ ii -άαoμcιι' c1όρ. cι' Ixώμcισcι' 
ΠΡΧ. xεxώμg.xcι· δωρ. ίν. κωμάσδω, μίλ. -άξoμcι~, 
«..ίρ. α', lΧώμg.ξcι.-(Χώμοf)· περιφέρομαι oυvoδεfQ 
xωμg.στ,," (έν Kραιπόλr,ι διατελούντων), εύ8υμώ, δι
ασκεδόζω. 2) έορτόζω, πανηγυΡΙζω, χΦμο.. εΙς 
τιμήν τοΟ νικητΟΟ όγώνων Ι λαμ6όνω μέρος εΙς 
τοιούτους NchμovS" τιμG:ι τινα μέ κώμον. 3) έμφα
νΙζομαι αlφνιδΙως κατά τόν τρόπον , τG:ιν _ΜCΙ~6 .. -
τω .. έραστών 11 ένσκήπτω, έκ6ι6ζω. 
ιιωμ-άριης, -OV, δ (Xφιιιr+8eΣΦ)' ό δρχων κώ

μης, ό ΠΡοεστώς χωρΙου. 
ιιωμάσδω, δωρ. «ντΙ Νφμά, •• 
ιιωμσστι\ς, -cήί, δ (Ηφμά'ω)' ό κωμόζων, ό λαμ-

6<Jvwv μέρος εΙς KG:ιμoν, ό διaaKεδ6ζων • ....:. ίπΙ '1:06 
BCΊxxoιι, ό εύθυμος θεός. 
ιιωμάστωρ, -oe0S', δ' Itot'IJ'I:. iv'l:l NΦΜCΙOπ" (Ι} βλ.~ 
ΚΩ'ΜΗ, ofι=λ«1:. vicus' χωρΙον ότεΙχιστον Τι έπ

ορχιακή πολΙχνη (ίν ιiv'l:tOioal πρό, πόλιν μaΥcίλ1jν 
χαΙ Ιχουοαν 'l:8lX1j) Ι δο>ρ. λί;l~ = ci1:'I:. δijμo, ιι xcιτά 
xώΜCΙ" olxovΜCΙ~=KaTOIKCI (διαμένω) εΙς χωρΙα, καΙ 
ούχΙ εΙς τετειχισμένας π6λεις.- • Ιπ;Ι πόλ.ω" δια· 
μέρισμα, συνοικΙα, συνοικισμός, πόλε~. 
Έτvμ., Νώμ,,' , XΦμήτf/~' Χώμ" (ίαπ. qo[i]-mίi ix 

Ρ. qδί (συναθροΙζομαι)' Xα1:CΊ 'ι:ινιχ, ouyy. τιjι Υοτθ. 
h&ims (χωρΙον),ο π<:ιλ·προ>ο. C&Vmis, λιθ. k.tim.ts, 
kem.ts, λ.π. zlms (χωρΙον) Ι(Ιαπ;.. *qQimUS). 'ΕΙ; 
α~1:0ϊί 1:ό 
ιιωμηδόν, ι1πΙρ. (χώμ,,)' κατό κώμας (κατό χω

ρΙa), λ<:ιτ. vic.ttim. 
ιιωμήτης, -ov, δ (χώμ,,)' δνθρωπος τής κώμης, 

χωρικός, άγΡότ~ς.- 11 έν πόλει, ό έκ της αύτης 
ουνοικΙας,(λα":.,,ιν ίcίnus) 11 Υ8νιχώ;. κάτοικος. 

ιιωμίiτις,------ι-δό" θ1jλ. τού xωμήτ,,~. 
κωμΙιιcύομσι, «ποθ: όμιλG:ι ι.:ις κωμικός ποιητής. 

'Εχ 1:01} 
κωμΙιιός, ιf, ό" (ΝώμοS')' ό άνήκων Τι όρμόζων 

, εΙς τήν Kωμ~δΙαν, κωμικός. 
ιιωμ6-πολις, -εωs-. i,' πόλις μικρό ώς χωρΙον, μή 

δυναμένη νό όνομασθι:\ πόλις. 
κώμος, -ov, δ (χώμ,,?)' ιγλέντι», διασκέδασις, 

φαιδρός πανηγυρισμός μετό μουσικης καΙ χορού, 
λcιτ. comess.ttio· δ Χώμο" χ<:ιτaλr,ΥIS'Ι 8ί. ItocpaλGtoLV 
.ων xO>ΜCΙστιίlν «νάι 'ι:άι, Mou., μέ έοτεμμένιχ;; τάις; χε
φαλδι~ χαΙ μΙ «V1jμμίνα, δ~~ιx., μέ ~αμocτα χιχΙ χορούς; 
11 6πηρχον ίΠΙΟ1)' χαΙ Nώμo~ σεμνοΙ, έορταστικαl 
πομπαΙ, πρός τιμήν θεών, ΙδΙQ τοΟ Βόκχου, Τι καΙ νι
κητών όγώνων.- 11 ό όμιλος τών κωμαστών 11 μτq:ρ. 
κάθε θορυ60ποιός όμιλος Τι όμ6ς όνθρώπων.-. ' 
ή t;Jδή ή ψαλλομένη κατό τοιαύτην πομπήν: 
Έτvμ.: xώμo~' xωμφδό~ (6λ. λ .)' θιιωρεΙτιχl ουπ. 

'ι:φ Χώμ,l, έφ' οοον xώμo~_< !απ. *qo[i]-mo-s ίχ Ρ. qol 
(βλ. έν λ . ,χώμ,,). λιθ. kem.ts, κλπ. (ιΧλλω. τ. αΙ 
ΙSαxχ. ΙσρτιχΙ «ρχιχως~ ίτελοϊϊντο εν Χώμιχις;) . - Κατ' 
4Hou, χώμο, (ιαπ. *ko[i]-mo-s, ΟΙΙΥΥ. 'ι:φ _ οανοχρ. 



ςιςσιl (μoιρόζoμαl τι μέ ... τινο, φιλοξενGJ),ciρμ. ωη, 
Υιν. I4oo_ (6ρέφος)( (Icι1l:.*kenυ-s), λcιτ. clbus (τροφή) 
«Ιαι.1Ι:. '"kI·bho-s), 1I:αι.λ~λ. c&IthIm (κατα6ροχ8Ι{.ω) 
(υλος. *ka-t-Ιδ, Ιcιιτ" *k.), ~ lOΙ1l:. διiσlaις; ι_]fδΙ 
(ί, οδ τό σαι.νσχρ. 4ς-nιιtl=-τρώγt.ι). ' 

.ωμ-fιtδCω, μ'λ. -ιtσOJ (ΚOJμιpd6s-)· παριστω τι έν 
κωμΥδΙQ, διαKωμyδG:ι, περιπαΙζω, χλευάζω, σκώπτω. 
- ll!Xe'l) •. , δlακωμΥδοΟμαι, xλεu6ζoμαι, σατυρΙζομαι. 

• ωμ-yδfα, 'ij (ΚOJμφιUω)' δ.τι χαι.Ι νσν. Ή ιίττιχή 
xωμψ~ί!X ~ ιαι.xpΙν .. αι.ι ιΙς; τρεΙ; πιριό/)οu.ι 11. ncιlcιιιί", 
,αση" Χ!Χί "έcι". 
Έτνμ.: /)60 iτuμολ. ixouv προδλ1jθij: 1) Βχ το!! 

κώμo~ (κωμφδΙcι=τό Qσμα τοΟ κώμου) ' τΤιν έτuμ?λ. 
ται.tίΤ1jν δίχονται.ι δσοι φ~oνoσσιν, δτι 'ij χωμφδΙσι προ
~λθιν ιiπό τοίι. φαι.λλιχσίι;; χοροιι. ιjσμιiτων. 2) ίΧ 
το!! κώμη (ΚOJμφδΙcι=yδή άγροτική)' δ • Αι:ιιστοφ . δ5-
χιται.ι τΤιν eIut'poιv, σΤ1jρΙ~ει δέ ται.ότην 11. t'ijv ιi,Ιω
σιν τά)ν Δοιρι'ων, δτι αι.i!tD! ίφευρσν χαι.Ι έδ1jμισtίΡΎ1jσαι.ν 
oτ'ijv χωμψι,Ιαι.ν , (χσι! πριiΎμσιτι τόι ιiρχσιιόται.τσι Τχνη χωμ

φδΙαι.ς; ιrιρΙσxoνται.ι εν ΔωριχαιΙ. 1Ι:όλβσιν, xup. ίν Μι
yιiρoις; χαι.! ίν :εΙX8λΙ~), κώμη δέ διόι τοίι. ΔωΡΙ8Ι~ εΙ
ναι.ι ό,τι δι~ τοίι; Άnιχοίι,; d Δ;;μo~ . Έ; oιi!toίi τό 

... μ-fιtδιιιός, ή, ό" (κωμφδίcι)' ό άνήκων εΙς τήν 
κωμΥδΙαν, κωμικός. 
.ωμΥδό-Υcλως, ·_o~, δ (ΚOJμφδόs+"1~)· κω· 

μικός ύποκριτής. , 
.ωμΥδο-Υράφος, 6 (κωμφMcι+"eιiφc») - κω~ 

διo-"eιiφo;=ό γρ6φων κωμΥδίος, κωμικός ποιητής • 
• ωμΥδο-δΙδαα.ΙλΙa, 'ij' ή διδασκαλΙα καΙ δοκη

σις τών ύποκριτών είς τινα κωμΥδΙαψ το!!τσ /)a auv
Τϊθω; 'ljtO ΙΡΎον αι.!ίτσσ τσυ lIHou του ποιτ,του. 'Εχ του 

• ωμΥδο-δJδάα.δλoc;, 6' ό κωμικός ποιητής, 
δστις; 'ίχαι.λιΙτο χαι! διδόσκαλος κωμΥδιών, διότι αι.!ίτό. 
ιΙχι τήν φροντΙδαι. νόι IItIIiax'tj χαι! ciaxlj τοίι; rιπoxρι-

τιiς;, τόν Χ ορόν Χλ π. . 
.ωμΥδο-λοιχΙω, μ'λ. -ιtσω (κωμφδό~ + ΜΙχω)' 

διό κωμικών 6ι.ιμολοχιών λεΙχω τό πινόκιά τινος, 
παΙζω τόν παρ6σlτον καl\Υελωτοποι6ν. 
.ωμΥδο-nοllJτής, -oiί, F' χ!ΧΙ 
."μΥδο-ηοι6ς, 6 (ΚOJ;.ιφδό~ + ~oιώ)' ό ποιητής 

κωμΥδιών, κωμικός ποιητής. 
.......... δός, δ (κώμη+ιio.δό~)· κωμικός ύποκριτής, 

ύποκριτής κωμΥδιών. 2) κωμικός ποιητής [ι,ι' 
ίτuμολ. βλ. κωμφδΙcι 1. 
."μΥδο-ΤΡΙΥΥδία, -ιι (κωμφdΙcι+τραι.yφδΙcι)· κρά

μα !ραγΥδΙας καΙ κωμΥδΙας, λαιτ. tr-4gi-comoedi&. 
... YCΙOY, τό, λαι.τ. Cicut4' χοιν. cκαρωνόκι» iι 

c6ρωμόχορτο». 2) ό χυμός τοΟ δηλητηριώδους 
φυτοΟ κωνεΙου, δηλητήριον, δι' ου έ8ανατώνοντα 
ΟΙ κατάδικοι έν Άθήνοις.-[σuνήθως; σuνιiπτιιται.ι μιιτόι 
τοσ κώtto~ ίΧ τοσ σχήμαι.τας; των cpuλλaι" ~oσ cpu~o!!, 
προσομοιιil;c;ντος; πρός; τό το!! xι»ttoν] . 

• ωΥίΟΥ, τό, 6ποχορ. το!! κώtto,· μικρός κώνος. 
• ωΥΙτιις, -ov, 6, 81j)... -ί1'ις, ' -ιιJo~' ό έξαγόμε

νος έκ κώνων πΙτυος. 
ΚΟ-ΙΙΙΟΙ, -ov, δ' ό καρπός τι'\ς πεύκης Τι καΙ 

έλάτης, «κουκουν6ρα». -ώς; θ1jλ. ιi κώtto,=ή έλάτη, 
πΙτμς. 2) ό κώνος περικεφαλαΙας. 

'Enιμ. : κώtt~ = σαι.νσχρ. ςa('l4-!:ι (λΙθος άκονΙσμα
τος), πρ6λ. ςl·cΙΙ-tί, ςΥ-6tί (άκονΙζω), λαι.τ. (δι (6κ6-
νι), c41us (όξύνους)=σαι.νσχρ. ςίl6-1) (άκονι μένος), 
μεσ-ιρλ. c4th (αοφός), 1Ι:αι.λ: ηΟΓΓ. heln, άΎΎλ·σαι.; h6n 
(άκόνη), Ζινδ. s4enl -~ (αΙχμή, κορυφή), ciw. sur 
(κοπτερ6ς), oi!a. ιυΓ Ί'ιν. sroy (ξΙφας, έγχειριδιον, 

~ μ~xαιρα, Jυράφι) (βλ. ί" λ. 401)' i! Ιaιιτ,, ' *E.o(i)- : 
) 

*kal-: *ka- (άκονΙζω), fι μλλιο" *k~I>-: *kδ<I>-. 
'ij ~. αι.!)t1j πιθ. 8ίναι.ι i,'λιeις; tij, ~. *&k- (εIμα~όξύς) 
β?<. ίν λ. ιlκcιι"cι. Παι.;ιciΊ'.: κωttd. (- φέρι.ι γύρω), 
~8fla-HQJttiOJ (όλεΙφω μέ πlaσαν). 
.ωΥο-φόρος, ο" (Κώ_~ + tMflQJ)' ό φέρων κώ· 

νους, ώς ή πΙτuς Χ. /1. 8 ώα. έπl τοΟ 8ύρσου, δστις 
έφερε κώνον πΙτuoς έπl τι'\ς κoρuφi'\ς. ' 
.ωΥωncϊοΥ,τό_κ __ φ"(8 βλ.), λαι.τ. conoρlum. 
.ωΥωncWΥ, -ώtto~, 6 (κι»ttωψ)' αΙγυπτιακή κλΙνη 

fJ άνάΚλιντρον μετά παραπετoaμάτων (<<KOUVOVnlt-
ρας») διό τoύ~ κώνωπας. 

"Ι 
ΚΟ'ΝΔ., _~~, δ' «κουνώπι», λαι.~. culex. [αχοτ, 

'τuμ?λ.). . . 
KY~ _, Ο.' ό κάτοικος τ~ νήσου Κώ, ό έκ 

τfις νησου Κώ.- • ώ; Ό!ίσ. ό Kφo~ (Ί'Ρι1.φ. χαι.! xcilo~) 
'νν. '610~ =τό όνώΤάτον ρΙΨιμον κύ60υ, «έξάρα», 
'ν ΙΙντιθ'σιι πρός; τό Xior-δoaoς Ι 'ντι!!θιν -Ij παι.ροι-
μΙαι. cK~ neό~ Χίο".. . 
.ωncuς; -ι~, δ (κώ~)' τε;μ6χιον ξόΛou κατ

άλληλον διό κώπην, κοντόρι (δοκός) διό κώπην . 
.ωncUω, μ'λ. -σω (κώ~): Μτω εΙς κlνησιν, κι

νώ διό τών κωπών. 
.ωnιι, 'ij (ίΧ τοσ κιί~ω,. (4ρίο, ώ. 1cιβή ix τα!! 

1cι.u.PdttOJ)· παν εΤδος λαδής, ώ; ή λαδή κώπης 11 
εΙται. αι.!ίτ'ij αι.lίt1j ή κώπη. 2) ή λαβή ξΙφouc;, λαι.τ_ 
manubrlum. 3) ή λα8ή κλειδός. 4) ή λαβή λαμ
πόδος Υι πυρσοΟ. 
Έτνμ. : κώπrι (lαι.π . copa' ίΧ ~. *qep. (λαμeάνω, 

όδρ6χνω) (π"δ ... λαι.τ. cepi), π,.6λ . μ80-φλ. c1iln (φό. 
ρος), (Ι!ΧΠ. *qδΡ-nl' δ χαι.τόι μετιiιττωσιν oςuIta. τΥι; Ρ. 
'"qap- ίν 1:4) ιcιί~ω, λαι.τ. c4pulus' παι.ρi,l,. : κωπήε.~, 
κωna1ι~ (βλ. λ. λ.). 'E~ αι.!ίτου τδ 
.ωηήεις, 8σσCΙ, ." (κώ~)' ό έχων κώπην (τ. Ι . 

λαβήν) • 
.ωn~λiτiω, μιλ. -tfjJOJ' ώ. χ«! ν!!", χοιν. «τρα-

6ώ κουπΙ. Ι κινώ τι πρός τό έμπρός καΙ ήρός τά 
όπΙσι.ι, όπως κινεΤ τις τήν κώπην. 'ΕΧ τσσ 

... η-ιιλδτιις, -otr, δ (κώπrι+έ.ιcιν"ω)· 6 έλαίινων 
τός κώπας, ό κωπηλατών, αύτός που ι:τρα6ζι κου 

. πΙ», λαι.τ. remex • 
.ωη~ .~ (κώ~"+ιIρcιe.ί,, το!! ~1I{σκω)' ό 

έφι.ιδιαομέ.νος μέ κώπας.- • ό κρατών την κώπην. 
.ωηΙΟΥ, τό, ()πc;χο? του κώ~' μικρό κώπη • 
.ώρα, δωρ. άντΙ κονρη, κ6ρη. 
.ώΡΙΟΥ, δωρ. ιiντ! κοίι2ΙΟ., x6gao •• 
.ώρας, ~ω:ι. ιiντ! κόiί.:?o~, κ6ρo~ (8 ι5λ.). 

. KO'PY'"'KOI (Α), 6' δερμάτινος σάκκος διό ζι.ιο
τροφΙας, ι:ταΥάρι». 2) εΙ~ τόι Ί'uμνιiσισι , μέγας δερ · 
μάτινος αόκκος πλήρης δμμου iι όλεύρou iι δλλης 
τινό::; Cιλης, κατόλληλος δι" τήν δσκησιν τών πυ· 
γμάχων Τι λογχομάχων (ίπίχω" θίσιν σώμαι.τCι~ του 
ciντιπιiλοu). [auYΎ. τφ σαι.νσχρ. C4rman- (δέρμα), λ!Χτ . 
corium (δέρμα), cortex (φλοιός), Ιαι.1Ι:. *(s)qer-, 
*(s~er-t- (τέμνω)). 
ΚωρUκoc; (Β), δ' όκρωτ"'ριον Τι'\ς ΚιλικΙος μετά 

περιφήμου οπηλαΙou 11 ι!λλο τοιο!!το" σπήλαιιον εrι~ι · 
σχετο παι.ρόι τoiι, Διλφοό,. ΟΙ xιiτoιxoι Kωeνκcιίoι, 
διαι.6ό1jΤΟΙ δι« t'ijv χαι.τόΙΤΤ8uσιν tU)v πλ~Ιων χσι! την 
πιιραι.τιΙαι.ν Ι ίν1:8[ίθιν κωeνκcιίo~ Ιλί-Υ8ΤΟ παι.ροψ ι ωι,ιi'>ς 
ίπΙ παι.ντός; χαι.ται.σχόποu, ωτσιχοuστοu κλπ. (6λ . Κ . Ε.Λ.). 
Κώς, ίπ. Κόως, 'ij ' Ί'ιν. Κώ' ή νήοος Kώ~ τοΟ 

ΑΙγαlου ΠελάΥους, ιiπίν«ντι I~;; ΚσιρΙαι., (6λ. Κ . Ε.Λ . ) . 
.ώς, Ιων. άντΙ ηώς ιίλλ' ΙΙΊ'χλιτ. κωι;, ίων. ιiντΙ 

Βως. . 
• ωnλλofααι, δωρ. μτχ. πληθ. θ1jλ . του χωτ"-1ω . 
ΚΟΠ λλΔ' λέΥω παρό πολλ6, φλυαρGι, άδ"λε

οχώ, 'λαι.τ. g&rrire I1 κολακείιω, θωπεύι,J, καλοπ!άνω. 
- • μτδτ. έξαπατώ διό κολακευτικών λόΥων. 

ικωτtιoc;, 71, ο,,' φλί:αρος, μωΡολόΥος Ι έ :!ί 7.ελι · 
δόνσ •• λάλος.- .6 θωπείιων, καλοπ!όνων. [σχο τ ε :ν . 
'τuμολ.). 
.ωφάω, μ8λ . -ιtσOJ (x0Jφ6~)' κόμνω τινό κι.ιφόν 

fι δλαλον, τόν άποστομώνω μέ τός κραυνός μου 
(τόν κάμνω νό μεΙνι;ι δναυδος).- U άμδλίινω, ναρ
κώνω, άποστομώνω. 
.ωφός, ή, ό" (Χ6.ιπω)" άμβλύς, άν'σXuρoς , έξ

ησ8ενωμένος (λαι.τ . tusuS), ιiντ 'θ. τψ όξν~.-: 11 έ ιτ ί 
τά)ν « ί σθYι ~εων: 1) 6ι.ιδός, δλαλος, λχ;. mu'us 11 
κωφό" κνΜCΙ=6ι.ιδ6ν, όθόρuδoν κΟμα (προτοΟ θραυ· 
08.:1) 11 ίπΙ ιiνθ;;ωιτων. 6ι.ιδ6ς, δλαλος 11 ώσ. όνεπαΙ-
σ8ητος, δνευ σημασία":;, άσήμαντος. 2) · ώ~ . κω· 
φός, ά~6λύς τήν όκοήν, λαι.τ. ,υΓΘ,ιι. 3) άμ6λύς 
τόν νoQν, 6λόξ, ήλfθιoς, άμ~λύνoυς. [χ .... φ6; · χω' 
φάω, _ΩφCω, ΚOJφatίcD· κωφό~η~' κώφc»tlΙ~" κω-
φόo~ι' δι' iτuμοι.. 6λ. NηφιJtι). . 
.YXcτo, χαι.τ« χρl1σιν άντ! το!! κcιI Φx.~o, παι.ραι.τ. 

το!! οΤ xoμcιι. 
.ώ.~y, μ;~ 1tpc1a\V ~ντΙ κcιι GψoY. 



λ 
Τ6 ΥΡόμμα τούτο, όντιοτοιχούν πρός τ6 Σημιτικόν ΥΡόμμα b (IAmedh), έν τ., 'Ελληνικι:! εΤχε συν. 

ήθως τό οχήματα" ,1\ . ΕΙς τός όρχαιοτέρας έΠΙΥραφός της "Αττικής καΙ τής ΚορΙνθου έπικρατοΟσι 
τό οχήματα " , ,. , έξ ~ν τ6 πΡώτον. ήτο σ~νηθες καΙ έν τι), χαλκ ιδικι;> άλφα6ήτ~, Παρόμοια σχήματο 
εΤχε καΙ τ6 λάμ6δα τού Ετρουσκικού αλφα8ητου (ν η ιι ), CK τών τελευταΙων δέ τούτων προήλθε τ6 
L τού λατινικού άλφα8ήτου (καΙ τών Νεολατινικών γλωσΣWν), της μικρός κεραΙας προσλα80ύσης όρι-' 
ζοντ/αν καΙ κάθετον πρός τήν κατακόρυφον Υρομμήν κατεύθuνσ : ν. 

Ό παρατιθέμενος πΙναξ παΡέχει τό οχημα τού Α ά μ β .6 α τών διαφόρων άλφα6ήτων κατό τός 
διαφόρους έποχός, 

'Όνομα άλφα6ήτou 
Έποχή κατό 

Σχ"μα πΡοοέΥΥισιν 

ΦoIN/K/KON' . . n. χ. 1.200 6 
ΚΡΗΤικΟΝ . . 1.100-900 1 
ΘΗΡΑΙΚΟΝ. 700-600 1 
ΑΡχΑΙΚΟΝ ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ 700-500 ~ 
ΑΤΤΙΚΟΝ 600 '1 " ΚΟΡΙΝΘIΑΚΟΝ 600 1 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ . 600 Ι, 

ΙΩΝΙΚΟΝ. 403 1 
PΩMAJΚON καΙ 'Απ· 

~ Ι" οικιών. . . 
ΚΛΑΣΣ. ΛΑ ηNΙK~ L καΙ έφεξής . 
ΚΛΑΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Λ-_~αl ~φεξης 

Α, 1, 1άμβδα i) 1ά.δσ, τό (eά.ν8ΙOν έκ τΥίς; γλώσ
O1j, τ(ί)ν ΦοινΙκων, πριsλ. ΈΙSρ. Iamed)' δκλιτον, τό 
ένδέκατον ΥΡόμμα τής έλλην. όλφa6ήτoυ ' ώς; ιiρι· 
θμητ. λ'= 30, ίν Φ ,λ = 30.000. ΟΙ ΛΙΙΚΒδιιιμ6νιοι l
:ρ.ρον τό Χδφιιλιι!ον Δ έπΙ τ(ί)ν ιiσπΙδων ,;ων, ώς; οΙ Σι· 
κυώνιοι τό Ζ κιιΙ οΙ Jιlsaaijvtot ,;ό Μ. 

• A110,ώaB'," ΤΟV 11 Ι 'Εν τ1) δωρ. διιιλ. δΙ' ", ώς; 
ίJ"-800,,, φΙ,,",ιιτο," ιiντΙ ίJl-800", φΙ1τιιτο" 11 av Φ ιiντι· 
θβτως; tι ciττ. διiλ. προτιμΙ; ίνΙΟΤΒ,;ό 1 ιiντΙ ,;οί! κιι
νονιχου ,,: llτeο", π1ήμω1l ιiν,;ί "lτeο", π"εούμω".
υ 'Εν τ1) Ιων. διιιλ. 8χπΙπτει eνΙοτβ τό έν ιiρχ1) λ!~εω; 
1: Β'lβω ιiντΙ 1BΙβαJ, ιιΙψηeΙΙ" ιiντΙ 1ιι,ψηeό".- III 
ΟΕ ΙπικοΙ ποιητιιΙ διπλιισιά.ζουσιν ένΙοτε, χιiΡΙν του μέ
τρου, τό 1 (εΙς; 11), ΙδΙιι: μBΤ~ τήν συλλιι6ικήν ιxli~1j
σιν, ώς; 111ιιβΒ ιiντΙ έ1ιιβΒ 11 ώ:ι . χιιΙ έν συνθιiτoις;, δσi· 
χι. τό β' συνθετικόν ιiρχετιιι «πό 1: άπο-11ήξβ,,,, 
τel·11,οτο~;- lν 'Εν ,;1) ιiττ. διcιλ., ,;ό λ ένΙοτε με-

C1 τcιΙSά.λλβτcιι βΙς; e t xe1PιI"o" ιiντΙ κΜβα"ο", _vxeα• 
eo" ciντΙ "αtίκ1"eo~.- ν 'Εν 'tij cιΙoλ. διcιλ., τό cJ μ.-
1;cιEϊά.λλετιιι ενΙοτε είς; 1, ώ, τό λcιτ. IAcrymA ciντεστοΙχ.ι 
πρό; τό cJάxevo", Qlere πρό; τό Gζε,,,, ιJδ-ωM"ιι,.
νι wEv τισι λί~εσι ιΞΥιιλλά.σσοντοιι μ8τcι~ύ των τ~ r κιιΙ 
λ, ώς; εν 'tij λιi~BΙ -μ6)'~" : μ6λ,,,. - νll Τό " πρό του 
λ κcινoν ικιii. γΙνετιιι λ: ου1λαμβά"ω, παλΙ1λοΥΟ", 11-
λaΙπω. 

ΑΑ.-, όχώριστον προθεματικόν μόριον μετά έ
πιτατικης δυνόμεως (δπως; xcιΙ τσ. : 1ιι,-, λι-, &ι-, 
ζιι·) t 1ά-μιιχο" (= λΙαν φιλοπόλεμος, πολεμοχα
ρής), 3ιι-κατάeιιτο" (= λΙαν κατηραμένος). 

λΑ. Α.Σ, δ, γεν. 1αο", δοτ. 1αϊ, cιΙτ. 1αιι,,' πλYjθ., 
γεν. 1άαw, δοτ. 1άΒΟ" έπ. 1άεοοι.- Πcιρ' ciττ. ιίπcιν1;~ 
κcιΙ tι auvT,JP. άνομ. Ιάς, CΙΙ1;. 1α".- ciπcιντΙ; ώσ. xcιΙ 
γεν. 1άου' = λcιτ. IApiS" λΙθος.- 116Ρόχος, 6ρόχος 
όπόκρημνος. 
Έτvμ.: 1αιι,,' τρcιγ. κeιιτιιl·λaω" (-*A"Fo,,) = έκ 

σκληρών 6Ρόχωψ πρΙSλ. Ήσυχ. c1,ώλ"" ('1j 1,ώcJη,,)' 
λ,D-ό1avοτο". ( ~lεώλ"" (*lη-Φλ"" (*λ"F-ώ1"" (πρΙSλ. 
κcιΙ Ήσυχ. cλ"βό1Β' 1,Oooβόλa, ΙΙξ,β 1ιιιο-θή"α,. ciντΙ 
*λαβ61Β κcιτα. τό l"ώλ,,~)' ciττ. lήαJ' 1εvοπ,e (πρΕϊλ. 
Ήσυχ. cλεvaτά· λ,-800βόλ"τα.)· λaυaμ6,' 1ιίίΎξ' λιfί·"o". 
λαί"εo~' λατoμlα' 1α-τύπο" (10.- δντος; του ciφT,JΡημί

ι νου τοί! 1α" γεν. 1αο,,)' λΒϊα, (πλΥιθ. θηλ, (*A"Fjii· '1j 
\ -t"F,aj>' t')no-AιIr,,' - το 1αιι" κυρ. εΙνιιι cipx. ούδ. · 
(1φ6λ. xeia", y;;eιI,,' γεν. 1αο" ( *liί[F)iί[o)·o", δοτ. 
1αϊ ( *Aίί[F)ci[o)·,), γενόμενον cipa. κcιτ' ιiνιιλoγΙcιν. προ, 
τά. : 4 λlOoo", ιJ nέτeο~, σχημcιτι::ιθέ'1 δε ΙSά.σει 'tij, 
γεν. λιίo~ ivτΙ *λ"α", ίcιπ. lev-as. πρΙSλ. λ"υο- έν .ιρ 
εν. λa1Jω (κιιτ' ciνcιλ. πρός; τόν μΗ. λ.vοω, cidp. lλευ· 
00.), πcιθ. ci6p. l1evo-{Joη,,· γεν. in. 1άου, γορτ . λαω, 
6πoδηλo5σcι όνομ. 1αο·" (*1ciFiίoo·". Πρ6λ. !ρλ. IrA, 
γβν. Irac, πcιλ-σα.~ . ΙθίΑ (πλόξ λΙθou), μεσ-γερμ. Ιθί, 
Ieie (βρόχος, λΙθος, σχιστόλιθος)' ίιιπ. *Ieu, .Iau
(κόπτω, τέμνω), πρΕϊλ. λcιτ. SAxum: secAre, rupes: 
rumpere, γερμ. schere (σκόπελος)' 6λ. ίν λ. 1ιιVeα. 

1δβι:ίν, ίων. 1ιιβέε,,,, ciItprp. ιioρ. β' 1;05 1ιιμβά"ω : 
1αβέν, δωρ . ciντΙ λαβεΊ", ιiπρφ. ciop. β' τόυ 1ιιμ. 

βά"ω' έν Φ λάβε" έπ. γ' 4ν. 
Ιάβι:σιιον, Ιων. ci6p. β' τοί! λαμβά"ω. 
1δβιί, ή (λαβεϊ,,) ' τό μέρος όπό τό όποΤον πιάνει 

κανεlς κότι, «χερούλι», λαΒή, χειρολα6ή 1/1αβή" cJl· 
δωμ, = παρέχω είς τινα μέρος τού σώμqτός μου 
κατόλληλον πρός λο8ήν (ιπιόσιμον»), έπΙ πιιλcιι· 



• .., t • 

~ν" μ.φρ. εύ1<c;JιρΙα, λα6~, όφoρμ~, κατόλληλος 
περΙστασις, πρΙS~. λα.τ. &n5&m qιJ&ΘΓβ,., &nI&m 
pr&eber •• - • ή ένέργεια τοο πιόνειν τι, τ6 όδρό. 
χνειν I1 τό λαμ6όνειν, τ6 όπoδtxεσ8αΙ τι. 

lσliίν, δωρ. ci.ντί 1cιβ.ϊ,., ιiπρφ. ι10Ρ. β' .00 1cιμJld_. 
Ιόβασι, ίπ. Υ' 'ν. '[ποτ. ci.op. β' .00 1cιμβά._. 
Ισβοίσα, δωρ. μτχ. θηλ. ci.op. β' .ο\} Aιι.μβd,. •• 
Ισβρ-δΥ6ριις, -ou, δ' ci.tt. -σΥ6Ρσς <J.cfPeoS+&-

yoetιίQI)' ό λό6ρως όγορέ:ύων, όρμητικός όγορη
τής, κομπορρήμων_ 
Ιάβραξ, -cιxos, δ (MPeo~)' όδηφόγος 8αλόσσιος 

Ix8ύιv «λα6ρόΚJ~, .. χα.λοUμινc, _ι λύκος Tt'!c; 80-
λόσσης. 
Ιaδρcύομal, ci.ποθ. (MPeo~)' KOμπoρρημoνCι,. καυ-

χώμαι U εΤμαι λΜρος. ' 
Αα8ρο-η6δης, -ου, δ (MPeo~ + _~)' ό ταχύς 

τούς πόδcς, όρμητικός. 
lcIpo-noTcw, μ4λ. -Ι;ο.· πΙνω λό6ρως, όμέ

τρως. 'Εκ τoiί 

ΙαΙρο-η6τιις, -ou, δ (MPeos+nl-)' δεινός πό-
της, «KρacOπατέρaς~. , 
λΑΊΡΟI, ο,,' σφοδρός, λυσσαλέος, 61αιος Ι 80-

ρυΒώδης. 2) ίπΙ π;;οο . , καυχηματΙος, όρμητικός, 
ταρ:lχοποιός n ώα. λαΙμαργος, δπΙηστος., 
Έτυμ.: 1.ά.βeο~· λdPeaE'1cιPetιίoμoI' 1.σβeά.'Φ· 

1cιPedoμoI' 1.aPeayde,,~ (βλ. λ. λ.)' λdPeo~ ( *I&gν
r0-5, ίχ ~. (I)I&gv- μα.ρτuροuμίνης; ίχ τοί) 1ά.'ομαι, 
ci.?p. 1cιp_r".-K~.<i .ινα.ς; ίχ ~. 1cιι:.. iν 1:Ιρ 1cιiie-Of, 
ιIno-1cιιίω·-χα..' 4HouI: Ιά.βeο; (·eά.βeo~ κα.τ' ιiνoμ.: 
λοι •. ,&bleI (σφοδρόν πόθος, μανlα), πρβλ. c!XeOf ι 
λοιτ. &cl.I. Άλλ' CΙρxικδν ~- 1:ij, Έλληνικfjς; δiν CΙντι
ο'tοιχιt πρδ, ι1ρχικδν Γ- .ijI: !οιπιτ •• oil λα. •. f&blet' , 
διdt 1:δ Αλλ. ~ Odt Ιπριπι .. dt ci.ItOeIlX θώμιν Μν !αιπ. 
·sr&b- (,λλ. ~.), ποιρciλλ. πρ6, 1:6 ·5I&bh- (βλ. 'ν. λ. 
Mφueo,,), διdt δί 'ι:δ lOΙ'l:. 1:6 αιilτδ !α.π • • If&b- 'οτιρη· ' 
μίνογ τoίl ci.px ικου του Ι-. . ' 
laβρo-aTopcw (1cιβeόοτομο,,)' όμιλQ λό6ρως 

(θρασέως, προπετως). Έ, αι')τoίl 1:6 
lαΙρo-στoμlα, 'fJ (1cιβeοοτομφ)' 8ρaσυστoμΙα. 
Ισδρ6-στομος, ο" (MPeo~ + στόμα)' ό 6μιλων 

8ρaσtως, προπετως. 
Ισιροσννιι, 'fJ (λdPeo,,)' &aιότης, 8ρaσίιτης, Ι dιo. 

όπληστlα,' λαιμαργΙα. 
ΙσΙρ6-σuτος, ο" (λdPeos+o.v.)· ό λαύρως (μα. 

νιωδGx;) όρμών. 
Ιά1ρως, ίπΙρ. 1:011 λdPeo,,' σφoδρQς, όρμηΤΙKQς n 

όπλήση..ις, λαιμόργως. 
Ιδια,..νδος, δ' δ,τι _Ι vf)v, μέγα οΙκοδόμημα μέ 

πολυπλόκους διόδους ιφΙ στοός διασταυρουμένας 
δ πρώτο, ,oιoίiτoι; λαιΙSόρινθoς; καιτισκιuciοθη ίν AI,I,U
Π,l:φ, κα.ται τδ πρότuπον δ' α.~τoίl ψxo!loμ'ίjθη κα.τ6πιν δ 
'ν Kp'ίjtll.- 11 πδν τό συνεστραμμένον, δπcιι, ό 6α
λόασιος κοχλΙας. 

'Ετυμ. t ιΙναιι πιθαινΦ'l:. ~Ινη λί;ι" δι:fνιιoν ,Κ Κοι
pixfjI: fι Λuδιχ9jς; 'Ι'λώοοτις;' κuρΙIιιι; 1cιβVeι,.θοr=όνό
κτορον τοΟ CλdPeUf. (=πέλεκυς) (UPeus ι!ναιι λ. 
λu!lική καιται τδν Πλούταιρχ?ν,)' πρβλ. και! ΔD.Peav". 
cJaVf=Ζεύς της Kαρlaς. Ή xoιtcil. ιiπα.ντ~ κα.! ίν 'l:or, 
μΙ;e-ι"θο", ;'ά.x-ι,,60~ Χ. !. _ 
ΑδlUριν&-ώδιις, -s ('λσβιίρι"θο" + 1160~)' ' δμοιος 

πρός λαΒύρινθον, περιπεπλεγμένος, περΙπλοκος, 
πολύπλοκος. 
Αάβω, Ιαδών, Τποτ. Υ-ΟΙΙ μτχ. ι10Ρ. β' 'toO 1cιμβά_. 
lδyδρiςω, μ.λ. -οω (1ayae6s)' κα8ιστω τι χαλ α-

ρόν, χαλαρώνω.-μβοον, γ/νομαι λαγαρός Ιχαλαρός, 

~
αoνoς), fι γΙνομαι λιπόσαρκος. (Ισχνός) έκ πε/νης. 
ΙδΥδρ6ς, ά., 6,,' χαλαρός, χαΟνος, μαλθακός, 

Ισχν6ς.- 11 χαλσρός, ύποχωρητικός, συμβιβαστικός. 
Έτυμ.ι @κ ρ. 10Υ- (πρ6λ. λαι •. I&ng-ueo" I&ng-ui-

dus, lax-υs, I&ss-us' δμόρρ. τ(jl 1cιyώ'" λσY"O~, 1cι
'1"'είσ, Aσy"eιίω (βλ. λ. λ.) ' πρ06λ. κα.! δμηρ. 1.ιjyφ' 
δμη? ιί-ll"κτo~ «*-51-) πριJλ. 'Houx. c1.σΥά.οοσι· ΙΙφ
.ϊ"σι., cΙωΥά.s· nde"".· ' βλ. ώα. κα.! 1cιyώf' ou,l,Y. 
κοι! .φ noιA-norr . slalcr, ci.Y,I,A-aoι:;. sloec, sl.&c, πα.λ
Υιρμ. sl&h (μαλακ6ς), λεττ. leg'hns (χαλαρός)' ίν 
πΙΙοιν 6π6ΧΒΙ ,αιι !αιπ. ρ. *(s)leg-: *(t)18g-: ·(Ι)Ιδg
'c;TμoI χαλαρός, μολ8ακός), 

Ι4Ι 

ΙδΥδρ6ιι - 1cιΥσel'φ (δ βλ.) (1cιyσρό,,)' ποιθ,!ος" 
γΙνομοι 1cι"σeδ" (χαλαρός, μαλθακός). ' 

ΙάΥδιιν, ΙπΙρ. (λσ,φ, 1cιxτI'Φ)=λάξ (β βλ.). 
ΙάΥCιος, Ο", κα.! -CΙ" -ο" (1cι"ό", 1cι'γώf), ό όνή-

κων εΙς λαγόν, τΟΟ λαγΟΟ. . , 
ΙiΥCτιις, -ον, δωρ. λiiyι!τσ~, -σ, δ (1cιδ~+ή,.ιoμαι)· 

ό ήγούμενος (όρχηγός) τοΟ λαού. ' 
λΑ"ΓΗΜΟI, δ' λα.'Ι:. I&gen&' μ.Υν. 'ι:όπο, 1:0ί} λdγu

"Of' δ,τι κοι! νί}ν, cλαγήνι~ Ι στόμνος, στόμνα. 
ΙδΥIΥος, 'Ι' ο" (1cιyώf>, ό όνήκων εΙς λαγωόν, 

τΟΟ λαγωοο. 

ΙδΥΙον, 1:6 (χοιι 6ρθ61:. λd"ι,o,,)' ()π?κορ. τoίi 1cι
y~. λαγιδεύς, μικρός λαγός. 

layvcfa, "ι' όόέλ γεια, συνσυσΙα, όκολασΙα a σαρ-
κική έπιθυμΙα. 'Εκ .011 , 
ΙάΥΥος, ο,,' fKδoToς εΙς σαρκικός ήδονός, όκό , 

λαστος, αΙσχρός. 

ΙδΥο-δafτιις, -ον, δ (1οΥδ" + &σ/φ)' 6 κατα6ρο
χθΙζων τούς λαγωούς (ίπ! ci.atoiJ π.χ.). 
ΙδΥο-δήρσς, -ou, δ (1cι"δs+""'eά.φ)' 6 8ηρεύων 

λαγωούς. 'ΕΙ; α.!}τoίl 'ι:δ 

ΙδΥο-δηρέω· θηρεύω (KuyηyQ) λαγωού<;. 
liyo-KTOYCW, μιλ. -Ι;οφ (1cι"δ~ + ΗΤΙ/"Ι»)' όπο

κτεlνω (φονεύω) λαγούς, 
λΑ '1"ΟΊ, -oiί, δ' παιριΣλλ. 'ι:lΙπο, το\} 10rώf (& βλ.). 
ΙάΥίίνος, δ κα.ί "ι'=λσΥ'1"" (8 βλ.).- [θιωριιt'l:α.ι 

ου'Π' •• φ 1cιyώ,ι' ,κ 'ι:οότο!) τ6 λα.ος. I&goen .. (-en&-, 
-δη&, -un&) )n:a.A-YIPμo liglll&, -."&, ΥΙΡμ. legel (60· 
ρελόκι)]. 

λΑΓ_Α"ΜΩ, μΙλ. 1.tfξομαι, (Cιιν. λdξoμαι' ι1όρ, δ' n,α. 
ΧΟ", _π.l.uίίxo'" πρκ. sr1.'lla, ποιηt. λΙλογχσ.-Ποιθητ .• 
ι1όρ. α.' l1.tirlJ-'1'" πρκ. _rι""μσι' λαμ6όνω διό κλήρου 
fι παρό τ;;ς τύχης (παρό τών 8εών) 11 Υινικώ,; λαμ-
6όνω, γΙνομαι κότοχός τινος 11 μιτ' α.!'Ι:. 'l:oίl OIIO,~, 
ιiντικ. π4λο" ΙσΣ_rr-=νό ΚGιταλό6ω θέσιν έκχι..ιρη· 
θεΤσόν μοι διό Kλr'ιρou. 2) λαμ6όνω τι c:ις με
ρΙδιον, μοΟ παραχωρεΤΤΟΙ τι ώς μερΙδιον, cμοD λα
xα/νει~ ώς μερΙδιον 11 xup'. ι1πΙ τιιiν θιών: κηρ λdx
Υ_Ι't'όμε,l,Ο" - ή ΜοΤρα (ό 8όνατος) τόν εΤχε λό6ει 
ώς μερΙδιόν της εύ8ύς κατά τήν γtννησΙν τou 11 'ν-
1:1ιί1θιν, προστατεύω τόπον τινό ώς πολιΟΟχός τou, 
παΙρνω όπ6' τήν πρoaτασΙαν μου τόπον τινά 11 ιΙΙσ. 
,πΙ πρα.Υμ. , λαμ6όνω τι ώς μερΙδιόν μου Ι μ1:ΥΥ. λαμ· 
6όνω τι KληΡOνOμΙKQς, διαδέχομαι, έπακoλou8Gι. 
3> λαμ6όνω κΜρον (cTpa6Cι κλt'!ρον~) 11 λαμ6όνω 
όξΙωμα (ύπούργημό) τι διό κλήρου 11 ρlmω τ6ν κλi'\
ρον διό τι Ι μιτ' ci.πρφ , Ι Αιι.χφ" πoλaμσexΙ-ι" - εις 
δν fπεσεν ό κληρος (6 όρισ8θΙς διό κλήρου) να 
εΤναι πολέμαρχος Ι ι1πόλ. ol1cιxό,ιτ_" ... tκεΤνoι εις 
οΟς ~πεσεν 6 κλt'!ρος. ") ιίι, ιiΤ1:. νομικδς; δρος;, 
Αιι.Υχά.- 6/Χ"" τι"Ι - ένόγω τίνό εΙς τ6 δικόστή· 
ριον (xup. λαμ6όνω τήν δδειαν, cπο/ρνω σειρόΥ;" 
νό πoρouσιόσω εΙς τ6 δικαστήριον άγωγήν έναν
τΙον τινός) Ι 'ντισθιν, 1.σΥΣά._ τον Hlιfeov (m. 61-
Η",,)-ένόγω τινό διό κληρονομΙαν (διά κληρονο
μικούς λόγους).- • μιτ~ Y8νιx~ς; !ιιοιιριτικfj" λαμ-
6όνω μέρος fK τινος, γΙνομαι κότοχος πράγματός 
τινος.- 111 μΙ1:α.βα.'Ι:. ίν.ρ,I,ιΙαι~, μιι,ιi 'πιχ. ι1να./ιιπλ. 
ci.op. δ' 1.ΙλιiX07=Kόμνω τινό (τόν ώ8Gι) νό γΙνι:ι κότ
οχός τινος, νά καταλόβι:ι τι ιι λaωxεί" τι,.σ Π'Veδ~ 
νά κόμωοΙ τινα ' νό μετόσχι:ι πυρός ('Ι:. i. νό παρα
xWΡΉσωσιν εΤς τινα τ6 δικαίωμα νό και.! έπΙ TI'iC; 
πυρδς).- ιν ci.μ1:δ .. πΙmω εΙς τόν κλι;ρον fι τ6 με· 
ρΙδιόν τινος Ι παραχι.ιροΟμαι διό κλήρου. 
·Ετυμ.: 1cι"xά.".' ι1π. πρχ. _r1.,l%ll (.1- κοιτ' ιiνoι

λΟ,l,Ια.ν πρδ, 'ι:6ν _Τ1.'1φσ' λcfxo~' lων. ΙόΥΧ" (πρβλ. 
'Houx. ' «1.ό,,%'Ι' Μίξιs, μεe'Ρ), πρβλ. πρκ. λΙΙΟ1Σ4 
«Houx. cενΙ011_ϊ,,' n,μoIeei",.)' έ~ Ια.π. leJί)qh- 'ν 
.φ λιθ. ρer-Ienkls (μέρος τ6 όποΤον λαχαΙνει εΤς 
τινα), πα.λ-πρCιισ. ρer,linlc.t (=όν~Kει εΤς τινα). 

ΑδΥ..,..δ6Αον, τδ (1cιγώ.t-βά.Ι1.ω)' ξύλον έξακον
τιζόμενον κατό φε:υγόντων λαγWν·, καΙ χρησιμεο· 
ον ώσ. ώς ποιμενική ρό6δος (λαι;;: ρedum). ' 
ΙδΥωδάριον και! ΙδΥ';'!ιον, 'ι:ό: 6πο)(ορ, 1:06 1cι

~. λαγιδεύς, «λαγouδόKΙ~. 
λΑ'1"Ω"Μ. -ο"". 'ιι χ«ι 6' ποιη,l:. Iι!J't. πληθ. 10,,6-



'" ΙαΥω06όlος-lαιοτομcω 

...... πδν κο/λωμα Ι χιιρ., ώ, τό x.,,_ιJw, τ6 έκα- lCίΙyξ, ·ϊπο" 'ij' 1J~~xop. τοϊ} Ua,· μικρός λ/8ος, 
τέρω8εν ύπ6 τός πλΕUρός κοΤλον μέρος 1'00 σώ- cλιδόριJl . . 
ματος, χοιν. ιλαγγόνιJl 11 οιιν. ίν τφ Ιτληθ. 1cι,6,,_~ lcιfδ-αρyoς, ο. _ 1ιJθσefOi (δλ. λ.). 
τό πλευρό, ΟΙ 6σφύες, τό νεφρά. • Eτvμ.: 1cιlθσefO' (= ό δόκνων ύπoύλc.ις, Iiπoυ-
ΙδΥωο-ΙόΙος, ο. (1cιyΦό' + βσ"ί.)· ό 6όλλων λος,. δόλιος)' 1cι1θσe70' xvow παρdι Σο:ρ. Ιιiπόσπ. 

(κτυπών, . φQνεύων) λαγc.ιoύς. . . 800 Ν.Ι), Ιτρδλ. χ«Ι ΔιJθσρfO' (δνομα κυνός), πρδλ. 
λλ'ΤΟΟ'Σ, -ov, 6, ίπ. ιiντΙ 1cι,Ώs, 1cιyό,' δ,τl χι:ιΙ «1cι.8άnφ nο&l=1cι(J.eα/φ noδl. (πα;:.' 'Ησιιχ.)· 

_ι νσν, λαγός. [6μηρ. 1ayΦ6i' Ιων. 1cι,~. ιiττ. 1cι. ax ποφαλλ. lιJθσefO' = 6κνηρός ίξ ί«Ιτ .• Iiί(i).dh-, 
"Ώs' (*<S)18gDU50S (π~δλ. ω,.ρό~, A"γc» χαΙ ιiττ. .Iel·ctι·· βλ. ίν 1cι.8ά_. _ . 
"~ (*ousos, δωρ . , {ων. ~ (*δ(υ]ι)]. Ιαιιι:άςω, μίλ. -«.oμa. (l"κώ)' πορνεύω.- [ω.-
ΙδΥΥος, σ, ο .. , auv"{jp. «ντΙ τοϊ} Aσ,ώa.o, (ωyώs)' xd~ _ πόρνη' ω.κάζΦ· 1cι.xaon7~, '-σικάοτρ.σ (βλ. 

ό όνήκων εΙς λαγωόν. - τα ω,.φcι (ίνν. xeaa) - λ. λ.)' Ιτιθανώτ. σιιπ. τφ l"χώ (=όνδρικόν μόριον), 
κρέατα λαγοΟ 11 -Υινl:κω" λιχνεύματα ιλιχουδιέςJl. ιiπpφ. ιioρ. '-"Η;οσl. l"HAUo~ .. (~λόγνoς): σοι ·ισχρ. 
λλ ... ΓΟ·Σ, 6' -Υεν. 1cιyώ, <χιτ. ω"ώ.. χαι.ω,ώ· &Ιτ. riikd (δεό της 'ι'Oνιμoπoιήσεc.ις)· ίξ Ι«Ιτ •• Iίix(I>q·: 

όνομ . .ια,ωόi, -οίί (8 6λ.), Ιων. ώσ. 1cιyό,.-λσ-;.leρuι· .1.1q-]. 
δ,τl χιχΙ γσν. (~ι' ίτυμ. 6λ. ω"ωό;l. Ιαlιι:άστlις, -oiί, 6 (1σIΗιίζΦ)' πόρνος πορνευόμε. 
Ιάδδνον, τό =- l"cJσ .... (δ βλ.) \(0;' θηλ. 1σ'Ηάοτρlσ-πόρνη. 
Ιάc, έπ. -Υ' Ιν. Ιτρτ. -ι;οϊ) Αιίω (=6λέπω). λJιιι.l-λλ., -tino~, '1). δύελλα, καταΙΥΙς, cλαΤλαψJl 
lic, όνομ. ~ιιΤ1ι. τοϊ} 1ιiσ~ (δ βλ.) ( , 
Ιάcσ~ι, ίπ. δοτ. Ιτληθ. του 1ιiσ~ (δ βλ.) . ώ, χοιΙ νυν Ιτι Η-Υ8τα:I). [τόπο, έΠΙΤδτσμ. δι ιiνα:διπλ. 
Ιάςcu, δωρ. Π?οστ. -ι;.,σ 1ιίζομσl. (π~6λ. nAl-φIίOCJCU, μa(-μιίφ, Ζδνδ. CAe-CAS.t& (ό ρl. 
Ιάςομαl, ιiπ.,θ. πσιητ. liν-ι;l. ωμβά_' λαρ66νω, πτων ύΠOλεύKouς λόμψεις, δνομα λΙμνης)). 

ουλλαμ66νω, δρόττομαι, όδρόχνω, όρπόζω 11 Αιίζο- Ιαίμα, -ι;ό' χωμιχ'i) λί,ι" πλιχσθaΤσα: ώ; λΟ-ΥοπσΙ-
μaΙ τι"" .ι,κα~ = λσμ6όνω τινά εΙς τός όγκόλας -Υνιον έπί των λί;.ιιιν Α;μιι, σΙμa χα:Ι ω.μό,. 
μου n μ-ι;φρ. μίί7<ο.. nιίAI" Aιίζoμa. = λαμ6όνω διό Ιαi-μαΡΥCH;, ο. (ω.- + μIίe70~)' δηληατος, λαl-
δευτέραν φορόν τόν λόγον Τι όν'τιοτρέφω τούς λό- μαργος, άδηφόΥος.- • φλύαρος, λόλος. 
Υouς τινός (csls τo~,,~Ιo .. οτeCψΦ. xστdι -ι;όν Σχιιλ.). Ιαιμάσσω, ιi-ι;τ. -ττω (1cι.μό~)· καταπΙνω λαι-

'Enιμ.: Αιίζο . .ισ. (*la,v_joμA' (Τι ωπV-jομa.), μόργc.ις, εΤμαι λαΙμαργος, πειναλέος Ι χάφτω, κα-
Ιι:ιπ. *(S)legv- (π.,δλ. δμηρ. ιlόp. '-11&β_ (*'-o1cι/l- δλ. τa6ρoxδ/ζω υ ιiμ-ι;δ. εΤμαι λα/μοργος. ' . 
Ισμβιί"Φ).-ί,ιιν·α:ττ. (ποιητ.) Aιίζoμaι, πιθ. χσι,;' ιiνcι· Ιαl ... -'Ι'όμος, ο., πσιητ. ιiν-ι;Ι 1cιιμo'τόμo, (8 δλ.). 
λΟΥΙσν πρό, τό ar .. vμA" . Ιαιμο-δδιύις, .~ (1cι.μι" + JαH_ί. το!) cJcίH_)' ό 

λάςίίμal, Π<ΧΡiί.λ. -ι;όπ.,~ :to!) Aιίζoμaι (8 βλ.). δόκνων τόν λαιμόν. 
lάΙCΙ, '1), ~(ιJΓI. ιiντί Αή"". Ιαlμο-ηCδη, 'Ι) (1cι.μι,s + m&,,)' κλοιός (περιλαΙ-
Ιδδ-άνcμlHj, ο .. (l"a.,,+I1,,_μο~)· δωρ. ιiν-ι;Ι 1,,8d- μιον) κυνός.- 11 Βρόχος (δηλ!ό), παylς πρός σύλ-

,,_.uo~ ό διαφ . ύγων τόν δνεμον, νήνεμος, ·tαλήνιος. ληΨιν πτηνών. 
lάIc, ίπ. "t' 4ν. ιioρ. β' του 1cι,,8ιί .. φ. Ιαιμo-ρϋ'l'όc;, όtιι (χσΙ lαιμ6ρρuτoς) (1cι.~ + 
ΙδδCμcy, aπ~l" 'π. irη. β' τοϊ) ωιιt9oιί.... eCω)' ό ρέων έκ τοΟ λαιμοΟ. 
ΙδΙCσΙαι, ιΧπρφ. μίσ. ri.,P. β' -:οϊ} 1cι .. fJ.ιί..... λλIΜΟ'I, -οίί, δ' δ,-ι;ι χσιΙ ν!)ν, λαιμός, φό~γξ, 
lδδΙ-ιυιδιkι .~ (ACi"'i~;&oS)' ό έξορ/ζων τός λόρυΥξ.- 11 ώ; 'πΙθ. ω.~ωμv,δ, (= άναιδής, 

λύπος, ό κόμνων \ ό λησμo"ι:i τις τός φpoντ/ΔΑC;, όναΙσχυντος). . 
πσυσΙλυπος, πauσΙπoνoς, πραϋντικός. 'Eτvμ., AAI.ud~· {ων. 1cι.μώo ... , ciττ. 1cι.μιίΠWIII· 
Ιο8:-πονος (1":70,,+316,,.,)' ό έπιλήσμων τοΟ π6- ω/μaργo~ «*1cιaμo.μae70S, δλ. 'ν λ. μIίe70i)' 1cι/-

νου, ό λησμονών τός όδύνας Ι β/οτο, cSιJV.QJ .. 1cι-
IJ.lno.,o; = 6/ος λησμονών τός ·όδύνας, ~ L . όπηλ. μaοτeο", Κιχτά. τινα:" -iιττo~ όρθω" 1σ.μδ~ (*ω.-rμ.δ-, 

Τι *ωμjο~: 1cιμό~' πιθσνώτ. (Ι:ιπ; ·Ι.Ι-mό-s, ίΧ "'Cij, 
λαΥμt"νος όδυνών. μ.τα:πτωτ. δΙΧθμ . • 1.1- (*141. fι *Iel (= κραυγόζειν, 
A~I1""oyyoc;, ο .. (.ια"'ί~φδoπιJ)' ό κόμνων _-ι;' όνσμαιτοποιtσν"δλ.ωl_ι., 1cι"μa .. σ., ιbσ.=fχειν 

τινό νό . ληaμoνήσr.ι τήν φωνήν τουι ό 6πoaτεpGιν τό στόμα όνοικτόν).- Τό 6μηρ. ωίτμa = 1cιi--r-μA 
τινα της. φωνης, ό KaδΙOΓών τινα δλαλον, ό πλήτ- 'μl'<ΧνΙCsι ίπίνθ.σιν -τ:οϊ} o-r' Iτρδλ.I1_-τ-μa ( .... φλ6ξ 
των θaνατηφόρως (ίπΙθ . -ι;ο!! θσνi-τ:οu). ) 11 .1cι .. .1 • • Ιθ δ 
lHolaτo, -Υ' Ιτληθ. E~xτ. μίσ. ιi"p. β' τοϊ} 1cιtoH_. xα:τdι Ήσόχ. ax τοϊ} "μι.- ',..., ω, π .,Ιτρ λ. 
ΙάΙ-- -_ο" -ι;ό, δωρ. ιiντΙ 1;δo~~1"""'. Ήσιιχ. _ωιμιί' 1cιμv,σ .. , πρδλ. _ι τό οιινών. 1.,6ι. 

-,. . -βλ. χα:Ι Aσίτμa. 
ΙάΙ", χα:Ι lάΙρa· βλ. Αιίθρl1, AιίiJetι· Έξ; α:~τo!! τό Ιαιμ6-'Ι'μητος, ο .. (ω.μι,~μ","όi)· ό όποκεχω-
laδραί'oς, σ, ο .. , χα:Ι '0" '0 .. (UBeq)' μυστικός, ρισμένος έκ τοΟ λαιμοΟ,. ό κεκομμένος. 

KεKΡUμμένoς, κεκαλυμl;lένος, όπόKΡUφ~. ΈπΙρ. ~, Ιαιμο-'Ι'όμος, ο. (ωιμι,i + τ_μaί .. το!! τΙμ_)' ό 
ΙΙπaρθ. ·cSτστσ. (πρδλ. ~σιιx. «1cιθeσ,O~~ ιtevφόi, . κόπτων τόν λαιμόν.- IIΙτσθ. 1cιιμό-τoμo~, ο .. -ό t. 
μvχcS~ .. • 6μ. 1cιIJ.,-"'!&t7~ βλ. 1ιJ(J.cuL ω,,~.ω). χων τόν λαιμόν KεKoμμtνOν, ό όποτετμημένος 
λάδρι χσΙ Ιά&ριι 'ΠΙΧ. χσΙ Ιων ... πΙρ., οιττ. Ιά&ρq τόν λα μό 

χα:Ι Ιάtρa. (1cιIJ._i .. )' KΡUφΙc.ις, μυστικό, κεκαλυΗμέ · ) _ ι ν. 'Μ 
νc.ις, χι.ιρΙς νό γΙνr.ι αlσδητόν 11 μ.τdι -Υιν., έν ό't'νQIQ ./ Ac;ι!vcoς, σ, ο,,=_Αιί •• ο, (δ βλ . ). (r]. Μ 
τινός' Ίldμalcu.. AιίIJ.e4 - δνεu της yνωaε~ TCW--- Ιοινος, ", ο .. (Aσ~~)' λΙ8ινος, έκ λΙ80u Ι Αιίι ... 
Kαδμ~/ων . 'CJoo lιτώιισ=ένεδύδης (Ι8αλες έπόνω σου) χιτώνα 
ιυΡ2Ιδόν, 'πΙρ. -lάlJ.nι. έκ λΙδων, τ. Ι. ένετaφ!όσ8ης καλυφ8εΙς ύπό λΙ8ων, 
ΙαΙρΙ~Iιtς, σ, ο .. , ποιητ. ιiντΙ Αιίθρ.ο,. ·EIτΙΡ.~. έλι80$30λήδης, έφονευ8ης .• λι8060λη8εlς . 

. Ιά&ρΙος, ο. (AιίlJ.eq)· - μuaτικός, κρύφιος, ω- ~αloν, τό, ~ωρ. ΙΙντΙ ~"ιo. (δ β.λ . ~. 
θρσϊo~ (6 ~λ . ). . Eτvμ. , 1cιIO. (= &e_nII .... ) ( AaF.-o., σσνοχρ. 

. lαtρo-ιόΙoς, ο .. (1dIJ.e~ + β&"ί,,)' ό 66λλων IAνl-J,ι, IAvltra·m (: lυηιfΙί, -δ'll=κόπτειν, κτυπόν)= 
(-ι; ί. πλήτrων) λα8ραΙc.ις \κρυφ(ως, μuatικ6). δρέπανον, ιbo. πσιλ·norr. Ι. (-I_νΑΠ') - δρέπανον' 
ΙαΙρο-δάιινιις. -ov, 6 (AιίBeq+cJcix_)' ό δόκνων βλ. 1tίcu. 

κρυφίως (ύπoύλc.ις). Ιαιός, d,"' όριστερ6ς 1cιιΩ~ l-aed~ έπl (διό) 
ΙCΙΙρi-ιιouς, δ. '1), -ποιι .. , τ6, -Υ.ν. ·no~ (1dlJ.fq τrις όριστερδς χειρός 8 ιbσ. neds 1cιιιll-I/' Inl 

+noiι~) χοιΙ ΙαΙΡΟιιόδιις' ό KΡUφΙc.ις fρπων (ΠΙ -ι;6ίν 1cι.o" - εΙς τό όριατερό. . 
τόκων π.χ. οΙτινι; χα: τCι μιχρόν ,Qciyouy fι _ι · lJπ.ρ- 'Ε-πιμ. ι 1cιιδ, (-1cι.Fd·,- λα:-ς. IAeVOI (!iPJ(. σημ. 
εαΙνουν -ι;ό Χ81'ci.λα:ιοv). -κυρτός), πσλ-ολσιι. lev-no' Ιτρδλ. Ήσιιχ. «1cι/βσ (τ. Ι. 
λάβω, ΙδΙών, 'ίποτ. χ<χΙ μτχ. ~oρ. β' το!! 1cιtoH_. 1cι.Fa)' Κnτ. ιlcιιnl,. ίΠ8ιδή 'Ι) !iοπΙ, 'φίρ.το δldι -ι;~, 
lal-· όχώριστον πΡοδεματικόν μόριον, μετό ciριστ.~ Χ8Iρό,' Φο. c1cιίφσ' donlp, c1cιί .. • ,,"1-

έπιτατ. δυνόμεc.ις, ώ, -ι;ό 1cι- Τι 1.-, όπαντών Ιν ΤΙQl η .. , «1cι~. q.CJτ-ecSl-ΙΡ", .' 
ουν8έτοις. ώ. ω/μσ//γο,. lαιo-τoμiω, μίλ. ·tJCJcu (1cιίο";tτ_μaί" 1:0!) ,"Ιμ.tIII)· 



.. aμ"ω1cιίο,,(δηλ. λήϊο,,), άροτρι", καλλιεΡΥ'" 6Υρόν. 
Ααιαήίον, τό (λάσιος?)' εΤδος μικρός ασπlδος έ

λοφροτέρος της συνήθους, ι<εκαλυμμένη δt δι' ά
κατεργάστων δερμάτων. [ιi'Yν. iτιιμολ.· πιθ. αΙΙΎΎ. τlj) 
λάσιος 1. 
λΑI-ΙΜΑ, τ6' 6 6uMς της 8ολόοοης.- [δι' .

τιιμολ. 5λ. βν-θ-ός]. 
λΑI-.ΟI, τό ' Ιμάτιον πεπαλαιωμένον καΙ κατερ

ρακωμένον ιι 'Υιν. Ί~νδυμα 11 ώσ. τεμόχιον ύφόσματος, 
1στ/ον, «πανl». [ιiγν. έτιιμολ.]. 
ΙαlΨΙΙΡο-δρόμος, ο" (1cιιΨ'lρόs+"eσμaί,,)' 6 τρέ

χων ταχέι.:ς . 
Ιαl.ιιρός, ά, ό" (λσ,-+ ψαΙρω' ιiλλ& 5λ .• v τ,

λιι)' ταχύπους, ταχύς, εύκΙνητος. [1cι,Ψ'lρός (Μί- (i
πιτιχτιΧόν πρόθ'ljμα: πρβλ. Μί-κστάρα .. ος, Mί-xCI .. cuιv
Υω,,>+αΙψηρός (πε~Ι ου 5λ. iv αΙψσ»). 
. Ιδιιάςω=λακέω, λάσκω' φωνάζω, ι:ιρύομαι. 
λάιιαινα,' ή' θηλ. τοίι Λάκω" (λαιτ. LclCclencl)' Λα· 

κεδαιμονΙα, έκ ΛακωνΙας. 2) ώ, ουσ. Ιίνν. Υν"';) 
=- γυνή έκ ΛακεδαΙμονος. 

λαιι:αινάν, δω;;. Ύεν. πλ'ljθ. τοίί M_;r.!:. 
Ιδιιάνιι, μην. τύπο, ιiντΙ λεκά"η. 
ισ-ιι:αταηUΥων, ο" (λα- πρσθιη. + Hα .. CΙnVτ-)· ό 

λΙαν άσελγής, λlαν- λάγνος . . 
liKc, Ύ' Ιν. έπ. ιioρ. 6' Τ~ί) λάσκω. 
λδιι:cδαfμων, ·ο"ος, ή' ή πρωτεύουσα της Λα

κωνικης χώρας 11 ώσ. x~Ι αύτή ή Λcκωνlα (βλ. Κ.Ε.Λ.). 
liKciv, ιiπρφ. ιioρ. δ' του λάσκω. 
Ιδι:έρυςα, ή (1cικaω)' ή κραυγάζουσα 11 λακι!ρνζα 

κορώ"η=ή κρόζουσα κορώνη 11 ACIxievta HVaw = ή 
ύλaκτoOσα κύων (cσκύλα»). [λσΗερός (= φλύαροςϊ 
λσχι!ρνζα' 1cιHCρvζω (-κάμνω θόρu60ν)' δι' iτιιμολ. 
5λ. Μσχω). 
Ιδι:έω, διιιρ. c1~I λ"χι!ω (δ 5λ.)· πρΙS1. xcιΙ UtJNm. 
Ιδι:ήσω, μίλ. τοίί Μσχω. -
liιdςω, μίλ. ·lσω, ιi-.:τ. -rQj' σχ/ζω, σπαρόπω. 
lδιdς, -160ς, ή (λάtJχω)' ράκος, σχ/σμα l1cιxlιJ.ς 

nιfπ1_-KατεΡΡOKωμένα ένδύματα, ράκη. 
Έτνμ., 1ακ/ς' 1cιx/ζω' λακ/σμcιτα (EUp.)· πρΙSλ. 

Ήαυχ. _ιInιfλ"κcι' ιΙ,πέρρωΥα' Kvπecoc., cUx,,' ρά· 
χ". Kρijτ.ς. , λαιτ. IclCer, IclClnicl, Iclnclno. Πιθ. e~ 
Ιαιπ. ~. vleq- iΧΤ8Τ. ix τη~ *vel · (σχΙζω) (πpΙSλ. λοιτ. 
veIIo (*vel-so).- ΈΧ τη, ι,ιύτη. ιn. ~. 1cιx· πα:ριi
'Υ8τα:ι προσ'τι τό λάχ-ος (51. ιi~ωτ.), χα:Ι Τσω, τά λάχ
Νος, λα:τ. IclC-UI, Iclc-uncl' δ α:Ιολ. τύπo~ ~~o βρόΗος, 
δ~ι et ιipχιx. τύπο, τ~. ρ. ήτο FeCIH- φαιΙν8Ταιι χα:Ι ίΧ 
τα!) σσινσχρ. vrclsk (=λ~τ. scidere~ 

Ιδιι:ισμα, -atroS', τό (λακίζω)' τό όποσχισ8έν, τό 
ρόκος (cκουρέλι») 11 έν τφ πλ'ljθ., τό ρόκη. . 

Ιδιι:ιστ6ς, ή, ό" (λσΗ/ζω;, 6 δlεσχιcμένος, έσπα
ραγμένος : μόρος λαΗιστόr=θόνατος διό κατσσπα
ρόξεως. 

laιι:ι:6-πρuιιτoς, ο" (ΜΧΗος+-οΠρωΝΥδς) = wev' 
.ne-ΤΟS'· άσελγής, λά'r'νος, μοιχός. 

Ιaιι:ι:ό-πυΥος, ο" (λάΗκος+πνΥι}) - 1σΗΝ6.ne.
ΗΤΟ, (8 δλ.). 
λΑΊ(ΚΟI, δ' τιδν κο/λωμα (<<6αθoύλωμa»), όπή, 

«λάκκος. ~ δεξαμενή (<<στέρνα~) 11 ώσ. ύπόΥεlον, ό
Ωοθήκη υ λΙμνη 11 ώα. λΙμνη διό ύδρό6ια mηνά(λα:1:. 
viVclrium). 
Έτνμ.: · Μκκος (*AaHVOS" λαιτ. IclCuS, IAcίinA, 

lacίinclr, IclqueAr' ιiπι.-::Iαι~., πα:λ-σα:~. Iclgu Ι(*!αιπ. 
IΑφ-), πα:λ·nοrr. 109r, π<χλ · σλοιιι. loky (πιiνται ταιυ~αι 
~λlμνη). 

Ιδι:ος, δ (1cιHέω)' θόρu60ς, ηχος. ψόφος. 
Ιδιιος, '«0;, τό=λακί, (8 61..). . 
Ιαιι-ηδ-τιιτος, ον (!ιΙξ + Π4τΙω)' καταήεπατημέ-

~oς «τσαλαπατημένος». . 
\ _] ΙaιιτΙςω, μaλ . • ίaω, ιi-τ:τ. -rc» (Μξ)' KΤUnGJ διό 

1/Ις πτέρνης τοΟ ποδός (cκλωτσώ.), καταπατ" 
--( <<τσαλαπατώ»). 2) ιiπoλ. «KλωτσGJ): 1ακτ'ζ.ι" 
πeός Ηέ"τρα ποι~οιμιώ1lη. Ιx~;;α:αι~ iot! μωρft, χαιΙ μαι~ 
τα:Ισι, ιiντιστιiσιω~ iΊ έπιθι!σεω~ (χιιρ. «KλωτσGJ τό 
κεντριό», έπί ζφων χεν-τ:οιιμίνων χα:Ι λα:χτιζ6ντων τά 
Χ8νΤΡ2ά) 11 δμο(οι πα:.:.οιμ. εxφpα:σι~: πeό, Hνμcι λσΗΤ/
ζ8Ι" Ι ώα. παλαιω σπασμωδlκώς, κτυπώ δυνοτό.
[ο,' nιιμολ. δλ. λάξ). 

S67 . 

Ιάιιτισμα, -σ .. ος,1:ό (1cιNτΙζω)' τό διό ' τοΟ ποδός 
κτύπημα, «κλωτσιά). 

Ααιιτιστι\ς, ·ον, δ (1σΗ,&,lζω)' ό λaκτΙζων 11σ_ι
σι'J}ς 1""ον=6 πατητής στaφυλ"ν. 
λάιιων, ~ς, 6' κάτοικος της Λακωνικης Τι τt'\ς 

Λακεδ(JΙμονος, Λακεδαιμόνιος 11 ώσ. χα:Ι άι. iotIe. I1 

θ1lλ. Μ_ι". (δ βλ. ). Έ, α:!1τ'.)ί! τό . 
Ιδι:ωνιςω, μίλ. ·/σω (λάχω,,)' μιμοΟμαι τούς Λα

KεδαιμOνΙouς εΙς τούς τρόπους, τήν περι6oλr'ιν 
Χλπ. 11 ιντευθδν, 6μιλ" λακωνlκώς.- 11 φρονώ 1ά τ"ν 
Λακεδαιμον/ων, εΙμαι μέ τ6 μέρος τ"ν Λακεδαιμο , 
ν/ων. Έ~ α:ύτοίί -ι:ό 

Ιδι:ωνιι:6c;, tf, ό" (1σΗ_ίζω)' ' έκ Λακωνικης : 
.. ό Λακ_,κό,,=ο1 Λόκωνες.-ή ΛαΗω"ικι} (ένν. yii). 
2) ή 1αΝ_ΙΝι} (ivv. Heqn/i)' εΙδος άνδρικοΟ ύπο
δήματος. 
λδι:ωνΙς, -Ι&ας, .", θηλ. τοίί 1CIH_IxdS':- 1> (έν~ . 

yv",;) = γννή tκ ΛακωνΙας. 2) (ίνν. yij) = ή Λα-
κωνική. . . . 

Ιδιι:ωνισμός, δ (1cιHωιrlζω)' ή άπομΙμησις τ"ν 
τρόπων . τών ΛακεδαιμονΙων, της 6ραxυλoγlaς των, 
της περl60λης των χλπ.- • τό φρονεΤν τό των 
ΛακεδαιμονΙων, ή πρός τούς Λακεδ. συμπάθεια. 

λδιι:ωνιστήι;, -ον, 6 (1cιNω,,/ζω)' ό μιμούμενος 
Τι ό λαμ6άνων τό μέρος τ"ν Λακεδαιμον/ων, 6 
λακωνΙζων. . 
Ιδι:ωνο-μδνΙω (MHωιr+ΜCΙ";ι,,.ι το!) μcι/"oμcιΙ)' 

π ::σχω έκ ΛακωνομανΙας, τρέφω καΙ έπιδεικνύω ύ
περ60λlκήν άγάπην πρός τούς ΛαKεδαιμOν/ouς. 
ΑαΑαΥcuντcς, ΙaΑaΥcυντι, διιιρ. c1v~! 1cι1σyo;;.;. 

... ς. λαλαΥονσι' μτχ. iν. χαιΙ 'Υ' nl1le. Όρ. τοΟ 1cι1cι
Ύέω (8 βλ.). 

. ΙδΑδΥέω, μ'λ. ·tfCJf» (1cι,u.). φλυαρG) "πΙ πτη-
νών, τερετΙζω, τιττυ6Ιζω. Έ!; α:ύ~oϋ -τ:6 . 
ΑδΑδΥιιμα, --στας, τό (1σ1cιyι!ω)' φλυαρ/ο' τερέ· 

τισμα. 

ΑδΑάςω =1σ1cιyiaJ (8 δλ.)· 60ρu6G'>, r'ιX'> (iπΙ δδα:· 
τo~). ΈΥ. τοί) 

ΑάΑαξ, -αΥος, δ (1σ'uω)' φλύαρος, cφωνακλδς». 
ΙαΑι:υμες, ~ωρ. α:' πλ1lθ. Βν. Όρ. τοίί ' 1σΜω. 
λΑ-λΕΏ, μίλ. · ήσω· φλυαρCι, πολυλογώ Β ,πΙ 

πτηνών. τερετΙζω τιττυ6Ιζω Ι χιιρ. έκπέμπω όνόρ
θρους i'ιxoυς, εν ιiντιθίσιι πρό, τόν Ινι,ιρθpo~ λ6οΥον 11 
'Υsνιχω;, όμιλ", λέγω, δlηγοΟμαι. 

Έ-.:νμ.: έx~. !αλ-, έ~ Τι; χα:Ι τιι: λά10ς, U1", 
λαλάζω, λαλιά, λά1cιξ, },α1cιyή, λα1cιyι!ω' πpΙSλ. λα:τ. 
Iclllo, Ύ6~μ. Iclllen, ιiΎΎλ. lυll, luIIclby, LOllclrd' πάντα: 
τα:υτα: φα:Ινοντα:ι προaλθ6νται ~ όνομCιιΤΟΠΟΙfι:ιι,. Βλ. χα:Ι 
1άλος. Έ~ α:!1~όiί τό _ 

ΑάΑιιμα, ~c.' φλυαρΙα, όμιλΙα.-1 φλύαρος όμιλητ~<\: 
ΙδΑητ_ος, α, ο,,' ρημαι-τ:. iotIB. 1:0!) .ισ.u •. περl συ 

πρέπει νό λoλ~σΓ,J τις. 
ΙδΑιιτής, -ον, δ (λι,ι'uω)' ό φλύαρος, 6 λόλος. 
liAIITIK6c;, ή, ό" <!αΜω)' ό δεδομένος εΙς φλυ· 

αρΙαν, ό ρέπων πρός τήν φλυaρΙαν. 
ΑδΑιίτρίς, -Ι&ας, 'ιι' θηλ. τοίί 1cι1"πfς' φλύαρος 

-γυνή. ' 
ιαιιά, ." (1cι'um)' όμιλΙα, φλυαρΙα, cKoυ6tVTa», 

cγλωσσοφο'r'ιό)ί σπερμολΟ'r'/α.-11 εΤδος λόγou, διά-
λεκτος. . 
λάΑlος, ., ο,,' ΠΟΙ1lτ. ιiντΙ Μλος. 
ΑάΙλαl, α:! (λα'uω)' κόχλακες (cχαλΙκια, πετρ6· 

δια.) παραποτάμιοι Τι παραθαλάσσιοι, έχ ~oD θο;;ύ· 
δοιι 8ν δημΙ~ΙΙΡΎoί)σι πα:ρα:σιιρόμενοι ()πό "t~D ριύμα: το •• 
ΙάΑος, ο" (1cιMω)' φλύαρος, λάλος, πολυλόγος 

11 ίπΙ .ΠΤβρόΎων, mερuγίζων.- ciν$i>μ. αιιΎΧΡ. 1cιλI" .... 
eoς, ()πιρθ. 1cιλlατστoς. -

• Ε-.:νμ.ι λάλας' 1cι.Uω· λσλ/σ' 1cι1αyι) (π~ΙSλ. Ήσιιχ, 
-λά1cιy.ς· χλωροί fldreaxoc.)' λαλαΥέω, 1cιλάζω' 
δλ. χα:Ι 1cιUcιo' Π6ΠΟΙ"1μΙνα:ι λί~ει., lSπω, χα:Ι ~άι «ντ(· 

_ στοιχαι σαινσχρ. ΙΑΙΑΙΙΑ (άπομΙμησις τοΟ τραυλΙσμα
τος), λα:τ. Iclllo (νανouρΙζω νήπιον), IAIIUS (Qσμα 
της τροφοΟ), 'Yιpμ.141Ieπ (τραuλΙCw, ΨελλΙζω), πρeλ. 
πα:λ-norr. ΙΑΙΙΑ (σκονντουφλ" 6οδΙCσντος), λιθ. ΙΑ
luti (τρauλΙζω, ψελλΙζω)' 5λ. τό α:~τό ρι,. σΤO~y'δίoν 
ΙΙν8ΙΙ ιiνα:~ιπλ. Ιν τlj) 1cι1«ι", λσήμa1'Cl" ΙSλ. ώα. ίν λ; 
λ. cUcUιi ~ J.ίIeoι. 
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Ασμά' '61" λ. - τΙ; διατΙ; 
Aσμσl.ιnιιΙOν, "ςό (Αάμαχο, + ΙιuJ011)' χιιιμιχδν 

6ποχο:ι. δνομιΣ tOU Αάμαχο,' ό μικρός Ιππεύς Λόμαχος, 
λδ-μΙlος ο" (1ίi+μάX'O' λΙΑV φιλοπόλεμος, Ι δνο

μιΣ "ςο!ί Υνωο"Cο6 ΆθΤιν, Ο"CΡιΣtTjΥΟil "Cij; ]ιιuλιχfj; ,χ
οt(..αιτaΙιΣ~. 
Ασμβάνω, μίλ. ιtiψομσι, Ι_, 14μψομda, διιιρ· 

J.σΨOνμαι, -aiίμαι' ιiόρ. β' n.σβO", ίπ. l11σβο", Ιιιιν, 
14paI1XO'" DPOOt. 1ίί.βέ, ιiπρ'f. 14β.ί", μtχ, 14fk!w, 
-όνσσ, -6",- Πρχ. .rΙ"φσ, Ιων. J.a14β"χσ' ()προ • • 1-
ltiφca",-M'ooy, ιiόρ. β ' l1ίί.βόμ"", ίπ. ιiνιΣδιπλ. ιiπr-φ. 
Μ14μσιισι' ΠαιθTj"C" μ_λ. l"φ6tiσομαι' ιiόρ. αι' 11ιt
φlhι", {ιιιν . l14μφlhιtι' τφχ. .t1"μμα" ItOITj"C. ΜΙ"μ
μαι, Ιων. U14μμαι' πιόνω, 66λλω χεΤρα εΤς τι, ό· 
δρ6χνω, συλλαμ6όνω Α δoιixι, ." ίνίΡΥ81αι ιΣ!ιtTj ιiναι
φί"ιtαιι ιΙ, i ... μόνον μ'γο" "ςό μίρο, "ςουτο tΙθ8tιΣΙ χαι
"ςCι Υ8νιχ'ήν: ή" (-αύτήν) ΖπέeVΥΟ' 14ΙΙ-- τήν έ
πιοοεν άπό τήν πτέρυγα" μ "ςφρ.: φe8t'l 14,." = 
συνέλα8ε διά του νοΟ (χοιν. «ni'jpε χαμπόρι») 11 
ώο. 'ιiπoλ., tvvoQ, κατανoQ,- ](ίοον, πιάνομαι όπό 
τι, cόδf;όχνw cri"ερεό, σφικτά» 11 ώο. λαμΒάνω τι ύπό 
την κατοχήν μου, κόμνω τι Ιδικόν μου Ι μΤφρ. 1σ
βΙσιισ, τι:iW deόW==«νά πάρω τά 6ouνό», -- • συλ
λαμ6όνω, «πιόνω», ΠΡCφθόνω, καταφδάνω Ι ίπΙ 
Π(..ιΣyμιiτlllν, λαμ6όνω διά της Β/ας, άπάνω, άρπόζω, 
όποκομΙζω ι:ις λε/αν. 2) ΠιΣΡ' ιitt. συναντώμαι μετό 
τινος, εύρ/οκω, έξευρΙσκω, όναιc:αλύπτw.,- 11 ύπο3έ· 
χομαΙ τινα φιλoξένWς, παρέχω φιλοξενΙαν, φιλo~ε
νώ, περιποιοΟμαι.- lν όπαιc:Τώ, κερδΙζω, προμη8εύω, 
έξευρΙσκω.- ν 14μβd_ τ,,. dex/oao, - δεσμεύω 
τινά δι' δρκου.- νι μtφρ. λαμΒόνω τι μέ εΙδικήν fγ. 
νοιαν ("C. Ι. έννοω τι ι:ις έχον oOτwς ι'\ δλλWς, π. χ, 
lν χωρΙον ΣΙΙΥΥΡΙΣφίlll,).- νll λαμΒάνω τι διδόμενον, 
πρocφερQμενoν Ι 6ποδέχομαι Λ ώ, μίοον, λαμ6όvw 
τινά διό σύζυγον, τήν έχω σύζυγον. 2) ίπΙ τιιναιι
Χό;, συλλαμΒόνω, έγγαστρώνομαι 3) &ιχ"" 14μ· 
βάιιω-λαμ6όνω Ικανοπο/ησιν, "C. Ι. έπιτυνχόνω την 
τιμωρίαν τινός, τ6ν τιμωρώ (λιΣΤ. sumere ΡοβΠ&ι) 
11 ιiλλιk ΧιΣΙ ιiν'nθΙτω;, ύπσφέρω) ύφΙσταμαι) τιμc.ιρΙαν 
(ποινήν), τιμωροΟμαι (λαι'l.. d&re poen&s), 

'Eτ-vμ" 14μβιί"ω ίΟΧΤιμαιοιΙοθτι βιi08Ι τοil ciop. 1-14-
βο", πρ6λ. μαrlhi_, "μα{Joo". δμτιρ. ιiόρ. 1-UΣβ. 
(*I-I11ο.β-' δ ιiόρ. Ιλ.σβο" ΠιΣριχ t~ μτχ. 14βΌW ΧιΣ"C' 
ιiνιxλoy(αιν πρ6, tij ... ιiνtιοtΟΙΧΙιΣν I1ΙΠΟ,,: 1,πώtι· citτ. 
π~x . • Τ1"φσ (·σaσ1ίiφσ· Ιν "ς~ Έλλψιx~ ΠιΣΡιΣτ'l]ριtτιΣΙ 
oυμψυρμό~ "ςοίί θίμ. ·σ'λσβ- <ίιΣΠ. ·sl_gv· (βλ. ίν ίπ
ίων. 14ζομα,) χαιί to& θΙμ. *σ14φ- (ιοιπ. ·sl&bh· (βλ. 
ίν λ. 14φtίeo"I', 14β"ι' 1ο.βl,. 
Αάμβδσ, -ςό' !Χλ. (βλ. λ.). 
λάμια, 'ιι (14μo,)' μυθολογικόν rtρoς, περl o~ 

έλέγετο δτι tτρέφετo έξ άνθρωπΙνων σαρκών; ΧιΣΙ 
νίίν «λάμια» ΧιΣλούμινον, φόιJηt~ον ,ιUν ΠιΣιΙΗων. 
AσμηΙδιι-δpoμfσ, 11 ('λαμπά, + ιJeόμo,)' άγών 

δρόμου μετά λαμπόΔWν Ι Άeηναίκή τελετή, τελου
μένη κατά τός έορτάς των θεών τού πυρός Προ
μηθέwς, 'ΗφαΙστου καΙ Άθηνδς, ΧιΣθ' a; οΙ &ρι;;μιt\; 
Ιφιρον ιiντιμμ'ναι~ λιΣμπιi~αι, (ΠΡΟΟΤιΣ'tιuομaνιΣ, ()πό ά.
οπΙδων) ιiπ6 τοΟ xotvoll 6ωμοll τιUν θ!ιUν -ςούτων ίν ,φ 
ΙξαJ K.eσμιxφ μίχρι τη, 'Αχροπόλιως:. Μιτιχ "ςοίι, 
Πιροιχοίι, πολίμοιι, διιχ τοιOlύτΤι, τιμη, j~tμl!tO δ ILJ.". 
ΑσμαΙδιι-φορΙσ, 11' τ6 φέρειν λαμπόδας (=-1Cι'μ-

_δrιιJeoμlα). 'Κχ toil : 
Ασμηδδιι-φόΡος, ο" (14μπά, + φleαJ)' ό φtρων 

λαμπάδας 11 "ςήν ιΣ~oιήν οτιμ. ΙΧ8Ι ΧιΣί ώ~ o~o. 
ΑσμηάδlOν, τό' (ιποχορ. ,06 'λΔμ)Αί,' μικρά λαμ

πός.- 11 έπlδεσμος διό τραύματα 
AσμηΙδ-oυICMί, · ο" ('λσ,umif+'ΧαJ)' ό Ιχων λαμ

πόδd, ό λάμπων, άκτινo6cλών, λαμπρός. 
Aσμnά.., ... δα" ." (lάμπαJ)' δQς, πυρσός Ι &0. 

φQς, φανός, λύχνος, ί) = 14μ.πσδrιδeoμlσ.- U 
ώ; ίπιθ., ποιτιτ. θTjλ. "C06 'λσμπιό, - λόμπouσa όπό 
λαμπάδας. . 

Αάμncσιιc,' Υ' 'ν. Ttρt. to6 λάμπcιo. 
Αaμncτάω, ποιηος. ιi',oςΙ 14μπcιo (δ δΑ.), ΙιταινtQν 

μάνον ίν τ~ έπ. μ.χ. ~μπ.τόow. 
ΑσμηCτιις, ·OV, δ' θTjλ. Acιιnrcnς, -.δα, (14μπcιo)' 

ό λάμπων, λαμπρ9c;. 

λΑ'ΜΠ",.,,· άφρός Τι όκαθαρσΙαι έπικα8ήμεναι 
έπl λιμναζόντων ύδάτων (6λ, χαιΙ 14n,,). 
lσμnιιδίιν, -6'110', ." (14μπ.)' τ6 λάμπειν, λόμ

ψις, άΚΤινο60λΙα. 
Ιάμα ouρo.., ο" (14μπι»f-οvec')' ό έχων λόμπου

σαν ούράν 11 ώ, δγομ,; χιινό" ό έχων πυρρόxρouv 
ούρόν (6λ. χαιΙ ';ν 1άμnω). . 

- Aσμnρ6ς, ιί, ό" (14μπ«»)' λαμπρός, άκτινο6όλος, 
φέγγων: 14μπeό" ίΙ&»ρ=καθαρ6ν, διαυγές, OΔwρ. 
2) ίπΙ "Cfj, ,φωνη" καθαρό, διαυγής, ' εύκρινής, εύ
διάκριτος. 3) ίπΙ τ06 ~νίμoιι, δροσερός, διαπερα
στικός, σφοδρός. ..) μ"C:ρΡ. καταφανής, σοφής, ό
λοφάνερσς.- U ίπΙ ιiνθρώπων, ' ένδοξος, γνwστός, 
μεγαλοπρεπής, λαμπρός, ύπέροχα;. Έε οιυ.οο τό 

Ισμιιρ6τιις, . -"ΤOOf. 'ιι' δ,οςι ΧιΣΙ νίίν, λαμπρότης, 
λόμΨις.- Ι μtφρ. μεγαλοπρέπεια, μεγαλετον Ι ή 
έξέxouσα καΙ διακεκριμένη θέσις. 
Aσμη~νΙσ, .". ι'J εύκρΙνεια, τό ήχηρόν, τi'jς 

φwνi'jς. Έχ toO , 
Ισμηρό-φωνος, 011 (14μπeό, + φσιtιι). ό Ιχων 

λαμπρόν (καθαρόν, ήχηρόν) φwνήν. 
AσμnρUνω' μιλ. -~"ώ'- μaοο-ι, ιiόρ. αι' Ι14μπeU

tιΩμ"".- llatQTjt., Υ' Ιν. πρχ. 'λ.14μπevl'ται (lαμπe6f)' 
καθιστώ Τ1(να) λαμπρόν Τι ώρατον.- U μίοον, λαμ
πρύνομαι, ί!περηφανεύομαι, διό τι n διακρΙνομαι εΤς 
τι.- 111 ΠιΣθΤιΤ., γΙνομαι λαμπρός,οτιλ6ώνομαι: 14μ
nPtιoμσ, 8μμασ, __ όποκτώ κα8αράν, διαυγi'\ δρα

σιν. 2) εΤμαι Τι ΥΙνομαι λαμπρός, πααΙγνωοτος. 
lσμnρώς, ίπΙρ. τοll 14μπe6,' κατά τρόπον λαμ· 

πρόν 116πιρθ. 14μπeότατσ. 
lσμnτcoς, Δ, Ο", ίιιιν. 4"Ι l"ιrτΙO, (δ δλ,),ρ,llμ. 

ηΙθ. τοil 14μβd_, . 
Ισ~ρ, -iίeo" δ (14μπ«»)' έοχάρα, έπ\ ~ς ό

ποΙας tτ/θεντo τεμόχια ξύλου, καιόμενα πρός φω
τισμόν Ι λυχνοστάτης. 

Ισμnτιιρ-ouIΙσ,'''' (14μπήt+IΡ)' τ6 Ιχειν (φέ· 
ρειv,' διατηρετν) λαμΠΤήρας Ι ιν "'$ πλτιθ., πυρσσΙ, 
πυρό. . 
, λΑ'ΜΠΩ, μ8λ. -'1*' ιiόρ. αι' l1σμψο' πρχ, U14μ
_. λόμπω, έκπέμπω λόμψιν, άκτινα80λώ, εΤμαι 
λαμπρός, εΤμσι φωτο6όλος. 2) ίπΙ ήχου, εΤμαι δι
αυγής, εΤμαι εύκρινής a ήχώ εύκρινως. 3) μtφρ. 
έκλόμπω, εΤμαι περΙφημος, εΤμαι έπιφανής.- Ι 
μ",6t. φwτΙζω, κάμνω τι νά λόμπr,ι.- ΠαιθTj'l:. &0. 
λόμπω, άκτινο6ολώ 

Έτ-vμ.: 14μπ«», ίπ. μτχ. iν.14μπaτόow· ie ιρρ. {Ι. 
·Iemp-: πρ6λ. λιτt. lόρ& (δQς, πυρσός), παιλ-πρωοο. 
lορίι (φλόξ), Ιρλ. I&SS4r (φλόξ), 9αll. II&ch&r (φω
τεινός, πύρινος), λιθ. IΙριηδ, λΙΗ. lesm& (φλόξ), 
ΠιΣλ-nοrr. lβΙΡΙΓ (διαιγής)' lιΣΠ. ·Ie(l»- : ·Iep· : ·Ieρ-· 

ΠιΣλ-ολαιιι. Iepii (λόμπων, ώραΤος) (Ιιιπ. ·'olpo-s ~ 
·Iepo-s. ΠιΣριiy. : 14μπά" 14μπeό,. 1cι.uπev_· Μμ
zπJje' laμπvel, (6λ. λ, λ.)' Aάμπoveo, (c8"ομα xv
"ό, Ι,πό τον 1ο.μπeά" 'Xaa" ή" olιed", Iί,ov" πve' 
ed". Σχολ. ) ΧιΣΙ Ιιίμποveι, (=όλώπηξ) (·1σμπρ·ο,," 
ea, XOΙt' ιiνoμ. (πρ6λ. 14μπι-./~ό txwv λαμπρό 
ένδύματα) . 
Αδμϋρ6ς, ά, ό" (1ιίμο" 14«» Β)' πλήρης χασμό-

λων, πλήρης ό6ύσσwν.- 11 λα/μαργος, δπληστος, 
6δηφόγο<;.- 11 μοςφρ. θρασύς, άναιδής, όκόλαστος 
11 ίπΙ yιινιΣιxιUν, φΙλάρεσκος, έρωτότροπος n δύστρο
πος, κακότροπος U πανοΟργος.- έπΙρ. 'e~ - λαι
μόργως ΟΙΙΥΧΡ. 1ο.μveώι:cρο". 

Ισ...ιϊίνσι, ΙΣπρφ. ίων. ΠιΣθ. cioρ. ιΣ' ",ου 14μβά_, 
Ιάμtoμσι, [ων. ιivt! 'λήψομα" μΗ. τοίί 1ο.μβιί_. 
Ισνδά.ω ij λΗ'8Ω (ιιε οδ σΧΤιμαιτΙζοντιΣΙ οΙ 6πό-

λοιποι χρόνοι)' μίλ. 1ήl1αJ. διιιρ. 1ίiσώ' ciόρ. 6' l1ίί.' . 
(Joo,,' πρχ. Ul"Bσ '6πιρο. 11.'λ"ι1hι,,· διαφεύγω τήν 
προσοχήν τινος, εΤμαι δγνwστoς, παραμένω άθέα
τος Ι μ.τ· οιlτ, προα. 14.,.." ~Εχτοeσ=διέφuγε τήν 
προασχήν ΤοΟ · 8Εκτορος. 2) μιτιχ μtχ. 14"δά".ι 
χUπτ-aw=-κλέπτει xwρΙς νά γ/νr.ι 6ντιληπτός '(Ινθιι 
τό 'λσ"δά_ ιiποδΙδatαιι 4p.totQ; at' ίπι:ι.: λόθPQ, KΡU
φΙwς) Ω ώα. βIt{& JtIΣQTj"C. μtχ. Ι μiι δισφ8σρal, 1ιίlJτι 
= μήπWς διαφθαρι:\ XWΡlς νά τ6 Kαταλό6r.ι Ι ώο, 
,.p~~hIώ"""· "Cfj, αιΙτ. '1:91, προαιιιπ. ιiντ_.: ,., ... '" 
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το" λά/Jπς ιJ&«ρρ«yε;ς=μέXρις ου διαρραγ~ς χωρlς 
νά τό άντιληφθr:iς καΙ ό ίδιος.- 11 μετι:ιΙS-:ιτ. ένSΡ-Υ. 
έν τψ εν. τύπφ λ'1ΙΜ"ω, :ίόρ. ι:ι' lλ'1α«, έπ. ιiό;;. ΙS' 
μετ' ιiνσι~ιπλ. λέλα8-0,,' κόμνω τινά νά λησμOνήσr:Ί 
τι ιι έ; -:ι~τoί! : 11 μιiσ. χι:ιί πσιθ. 1ανδάνομαι'i) 11\
θομaι' μελ. λήαομα&, lJωρ. λίiαεϊίμα&, ,;aτελ. μΙλ. }.ε
λήαομα&' μιiσ . . :iόρ. β' έλfί.θ-όμη,,· πι:ιθ. ιiόρ. «' ΙλήαfJη,,· 
πρχ. λέ~'1αμα&' ίων. χι:ιΙ έπ. λέλιΣαμα&, μτχ. }.ελιΣαμέ
"ος' λησμονώ, χάνω .ήν άνάμνησΙν τινος 11 άφΙνω 
τι νά μοϋ διαφύγr:Ί. 
Έnιμ.: λιΣ,.{Jά"ω· λ«θ-ρός, }.άθ-ριος, λιΣθ-ρ«ϊος' 

λήfJη, δωρ. A.ltθ-ίi· cUηθ-ής, ~ωρ. άλίi{Jής' λήθ-ω, δωρ. 
}.άfJω (βλ. λ. λ.) : ίσιπ. *Ia-dh, *Ia-dh-, χ«Ι πιθ. *Ηί(ί>
dh-, *Iai-dh- (π~6λ. λ«ΙfJιΣρyoς Itoιpck ,;ιjI λήθ-αΡΥος 
χ-:ιί Ήσυχ. «λΥτο, λήϊτο' έ~}.άθ-εTO"· π~ΙSλ, λι:ιτ. 
I"teo, Ιι:ιπ. Ρ. la{ί) = εΤμαι κεκρυμμένος' ώσ. πριsλ. 
πι:ιλ·σλι:ιυ. lc1jc1ti (ένεδρεύω) χιχ.Ι χι:ι,;" ,;ινι:ι, Αητώ, 
δωρ. Λίiτώ' σι:ινσχρ. rιttri (νύξ). 
. 1ανός, 1ανώ, δωρ. άψτ;Ι λη"ός, λη"ον. 
λΑ'Ξ, επιρ.· μέ τήν πτέρναν, μέ τόν πόδα λακτΙ

ζων (Wθών) πρός τό όπΙσω(χοιν. «μέ τΙς κλωτσιές:.): 
λάξ π«τονμαι = καταπατοϋμαι (ύπό τούς πόδας), 
«τσαλαπαηέμαι». 
Έnιμ. : λάξ, λάΥ"η,,' λιΣκτΙζω' }.άΚΤΙ!ί (<<γουδό

χερο»)' λιΣχμό!ί «*λιΣκ-αμό-!ί)' Ιακτισμό!ί' πρ6λ. 
*λάζω (άπι:ιντων μόνον έν -1:l μ"t".(. ciop. λάξ«.)= άνα
τρέπω «μέ τΙς κλωτσιές:.' πρΙSλ. Ή"ιιχ. cιi}.αξ· πή
χν!ί. 'AfJιΣμά"ω",., cA'1Hci,,' το ΠΡΟ!ί Φδή" όρχεϊ-
αfJιΣι» , C}.'1κ;;ααι· nιΣτάξ«ι'" «}.,κερτΙζε,,,· OHIe
"ci"" ι σι:ινσχρ. Ι&kut&-};ι (6 · μηρός Τππου), αρμ. olokh 
(κνήμη), Aa"C. I&certus (μϋς, 6ραχΙων), πι:ιλ-ιρλ. less 
(ίσχΙον, «γοφός ι), ItctA-norr. leggr (μαλακός', πι:ιλ
norr. lφ'Γ, πι:ιλ-οοιι-ηδ. lar (μηρός)' ίν πασι τoύτoι~ δπ6-
χιιτι:ιι ίι:ιπ. ~. *oleq- (πτύσσω, κυρτώνω), πρ6λ. ώσ. 
}.οξό., }.έκοι;, }.."ά"" κλπ. (βλ. χι:ιΙ έν λ. ήλ«Ηάτ'1)' 
1αξευτός, ή, ό,,' λελαξευμένος, πελεκητός. 'Εχ τοϊί 
1αξεύω, (λcis+lιIQJ)' ξέω λΙθoUς, πελεκώ λΙθους!l 

κατασκευόζω έκ πελεκητοΟ λΙθου. 
1άξις, -,οι;, "ι {}.άξομσιγ μέρος γ~ς άπονεμόμε-

νον διά κλήρου. 
1άξις, -,ος, "ι' δωρ. ιiντΙ λ;;ξις (8 βλ.). 
1άξομαι, ίων. άν,;Ι Ιήξομα" μέλλ. του }.«Υχά"ω. 
1δο-δδμας, -α"τος, δ (}.«ό.+ΟΟμάω)· ό δαμόζων 

(ύποτάσσων) τούς λαοός (τούς άνθρώπους). 
1αο-ξόος, ο,. (U«s+lιIQJ)' 6 ξέων λΙθους, λιθο

ξόος, γλύπτης n dις; οίισ. d }.ιfJoξόοι;=6 γλύπτης. 
1αο-πδδιίς, Ιι; (λIΣos+nαfJcr,,)' 6 παθών ύπό τοΟ 

λαοο 11 ό ύψ' δν έπαθεν 6 λαός. 
1iίo-πόρoς, -ο,. (λιΣόι;-tπόΡ0!ί)' ό διαπερών τούς 

λαούς, ό χρησιμεύων πρός διΜaσιν τών άνθρώπων, 
λΑ-Ο'Σ, δ, -Υιν. -ov' ίων. 1rιός, άττ. 1εώς- δ.τι 

χι:ιΙ ν6ν, «λαόςι, δνθρωποι.-Έν _jj πο).εμιχij γλώσ
σΊΙ 'tfj, 'lλιctδοι; λαός = στρατιώται, πληθος, στΤφος, 
στρατός ιι ώο. στρατός ξηρός κατ' όντΙθεσιν πρός 
τόν στόλον n τι πεζοl έν άντιδιαστολr:i πρός τούς 
ίππέας 11 έν τij ιίρ-ην~κY.) 'O~Q""siq. Α«ό!ί 'i) }.«οΙ = ΟΙ 
κοινοl πολΤται έν άντιδιαστολι:1 πρός τούς δρχ οντάς 
τω\(.- 11 έν τφ πλτιθ. }.αοΙ = ύπήι<οοι τοΟ ηγεμόνος, 
Έnιμ. : }.«ό!ί· πρΙSλ. ΛίiFοπτ6λεμο~, Fιο}.ίiΟ!ί· Ιν 

. oιινθέ~ιι: λίio-, }.εω-, Λίi(F)o-, Λίi-, Λεω-, }.ε-, -}.«Ο!ί, 
-}.ίi!ί, -}.εω.· :iyv. έτυμολ: χι:ι 'tct τινι:ι~ συπ. τιjl ·11ίν-ο! 

(λr:ιστής), λεl«, λ'1'~' }.'1Τζομαι (βλ. λ. λ.). - Da"i-y. : 
Αήϊτο", δωρ. λάό'το,,' ΠF6λ. Ήσιιχ. «λάl·το,.· τό άρ
χεϊο,,», cλι:ι,τωl" τώ" ιJημoσΙω,. τόπωιο» cΑ'1ϊτι«Ι' 
ήΥεμο"Ια,' ατρατι«l,., «}.'1ί·τουΡΥΟ{· νπουΡΥΟ{' ιJη
μιουΡΥΟΙ", c}.ηό·τουΡΥεϊ,.· }.ειτοveΥεi,,· }.ήϊτο" ycle 
ιJημόα,o,,». . 

Q
aoς, ιiνώμ. -Υιν. ,;ου λci«r-=λΙθος. 
αο-σεβι\ι;, έ~ (λίiΟ!ί+aέβομα,)' ό τυγχάνών σε

, σμοΟ έκ μέρους τοϋ λαοϋ, ον ό λαός σέ~εται, 
1iίo-σ~ O'r (λιΣος + awoo)' ό έξεγεΙρwν (διε

yείρwν) τό έδνη, τούς λαούς, ίπΙθ. τών θεων τοϊί 
πολέμου. . . 

1αο-τΙιιτων, -ο,.ος, δ {λci«~+τέHτω,,}' 6 έξεργα-
ζόμενος λίθους, κτΙστης. '. 
1io-τfvaKToς, O'r (λciAs + 1.'ιιοάααω)' 6 τινaχθεlς 

ιίπό λlδou. . 

1αο-τρόφος, ο" (λιΣΟ!ί+τeέφω)' ό τρέφων(ΤΙ συν
τηρών) τόν λαόν (τούς άνθρώπους). 
1αο-τύπος, ο,. (λciα~ + ηίnτω)' ό κόπτων (πελε:' 

κών) λlθoυς 11 ώ~ o~σ. d }.«οηίΠΟ!ί=κΤΙστης, γλύπτης. 
1αο-φθόρος, ο" (λιΣό!ί+φθ-ε{ρω)' ό φθεΙΡWν (κα

ταστρέφωνι τούς λαούς. 
1αο-φόνος, ο,. (λιΣόι; + *φέtoωγ 6 φονεύων τόν 

λαόν. . 
1αο-φ6ρος, ιiττ. 1εω-φ6ρcNt, ο" <λιΣό~ + ~ρω)' 

ό φέρων τόν λαόν 11 λιΣοφόροι; όιJόι; = δρόμος εύ
ρύς, δ,τί χι:ιΙ νϊίν (λεωφόρος). 
1δπάςω, μΗ. -ξω=άλιΣπάζω' σκυλεύω, λεηλατώ, 

διαρπάζω, λαφυραΥωγώ. 
Έτυμ.: λιΣnάζω, ιiτ,;. }.«~ααω (-πω) = κενώνω, 

ίδΙCJ έπΙ των· πε;;ιτ,;ωμi.ων (ιiItct-yw ι:ιόίτck χι:ιί μ-:ιλ!Χ
Χώνω τήν δι' έμ:ΡΡctξεως; σχληρυνθβΙσι:ιν -Υι:ιστβρι:ι)' πρΟλ. 
Ήσυχ. clJ.ιΣψcι' ιJιέφ{Joε,ρ«. Κvπριοι'" λιΣnιΣρό~' 
λιΣnάρ«, Ιων. λιΣπάρ'1 (βλ. λ. λ.)' ΙSλ. χι:ιΙ ά}'«nάζω' 

IJtck τό λι:ιτ. lepidus, lepos, -oris ΙSλ. ιν λ. }.επτό!ί· 
τό λι:ι,;. leρus, -Oris (λαγωός) ΒΙνι:ιι ιΧσχετον. 

. 1δπάρi, ίων. -ριι, Τι' τό μαλακό ν μέρος τοΟ άν
θΡWπΙνoυ σώματος, τό μεταξύ τών πλευρών καΙ 
τοϋ ίσχΙου, ή λα'{ών, τ6 νεφρό, λι:ιτ. iιί&. xup. θ-ηλ. 
τοϊί λιΣnιΣρό!ί. 

1δπδρός, ά, Ο,. (λιΣ~άζω)' ιίι, τό λιΣΥ«ρό!ί' χαλα· 
ρός, εύκοίλιος_ 
λΑ"ΠΗ, f,' ό 6φρός (ΕVρ~ «μούχλα», δ οχ-ημι:ι· 

τιζόμενο; S1ti 't'ij~ έπι:ρ!Χ'εί-:ις οίνου, δ;()I); 'i) ιΧλλOl '1 b
γρων στ-:ιοίμων. 2) φλέγμσ, λι:ιτ. pituita 11 μ τ<γρ. &"'1' 
}.[φ }'άπ~ = έν όνηλ(4) 60ρ6όΡ4) Τι ύγρασίςι τού 
• ,ο?<.δου (πρΙ;λ. τό ,;οί) Βι;;γιλ. lo.c& sentc1 situ). 

1δπί;ναι, :iItpCP. πι:ιθ. ιiο;;. ΙS' τοϊί },άπτω. 
λ6πΙθαl; σΙ' Θεσσαλικός λαός της ήρωΙKι'jς έπ

οχης, νικηταl των Κενταύρων (βλ. Κ.Ε.Λ.). 
λάπτω, μΗ. -ψω' άόρ. ι:ι' Ιλ.αΨCΙ· πρχ. λέλι%φι:ι' 

λείχω, γλύφω, διά της γλώσσης, ώ;; τό λι:ιτ . lamboll 
-Υεν . πΙνω O&Jp διά της γλώσ:Jης (ίπΙ χυνων, λύκων), 
πίνω άπλήστως, ροφώ, άποχετεύω. όπορροφώ 11 ξη
ραΙνω. r έκ ρ. }.«Π- ' 'ij ρ . εΙ 'I-:ΙΙ ΠΙΠ()ΙΤιμ'ντι έ)( τοίί ή-
χου' δι' έτιιμολ. 6λ. }.«φιίσσω]. . 
1αρϊνός, ή, Ο" (λιΣρόι;)' καλώς τεθραμμένος, πα

χύς, σιτευτός. 

Έτυμ.: }.αρ,,,ό!ί (Ιι:ιπ. Iajesrrnos: λ-:ιτ. Iίiridum, 
lardum « *Iajes-idom)' πιθ. συγγ. ,;ψ λι:ιτ. Ιaetus, 
laeto, Iaetamen (ί; ίι:ιπ. ρ. lai- = παχύς). 
1aρΙς, -lιJo!ί, of,=}.άΡΟ!ί (8 6λ.). 
λaρϊσα, ίων. λήρισα, 'ij' δ, τι χι:ιΙ νυν (Λάρισ(σ)α), 

δνομ-:ι πολλων ά;:.χι:ιίων Hλ:rινιxων πόλιων, ΙδΙCJ δί 'tjj, 
θισσι:ιλιχf)ζ. ΈΙ; ι:ιόίτου τό 
λαρϊσαίος, «, ο,,' έκ ΛαρΙσης. 
1aριιfδlον, .ό · δποχορ. τοϊί },άΡΚΟ!ί (8 δλ.). 
λΑ'ΡΚΟI, δ' κόφινος διό ξυλάνθρακσς.- [Ii-yν. 

ίτυμολ. ' χ!Χτct τινι:ι. σιιπ. τψ }'άe,,«ξ (8 Ολ.)]. 
λΑ:Ρ"ΑΞ, -aΚΟ!ί, 'ij ' κι6ώτιον, θήκη, έν ~ έναπ

έθετον διάφορα οll(ιακό πράγματα U τεφροδόχος 
κάλπη, σορός 11 κι6ωτός. 
Έnιμ.ι },άΡ1'αξ ( "άe,,«ξ χαι,;' ιiνομ. (πρΙSλ . Ήσυχ. 

c"άρ"αξ' κιβωτό,.,.· χ-:ιτ" τινι:ι;; σιιπ. 't'ij ρ. (s)ner
(στρέφω, συστρέφω) ίμφι:ιινομaν'!j έν τφ λιθ. nertl 
(περνώ διό τοο νήματος, όρμσθίζω), Π&ΓΥ! (δρόχος' 
σειρήτιον), πι:ιλ-γιρμ. n&rw& (ούλή, πληγή), ιiΎΎλ
σι:ιΙ; . ne.ι.rο (στενός). 
λΑ'ΡΟI, δ' τό 'ι'νwστόν άδηφόγον 8αλόσσιον 

πτηνόν, «γλάροςι Ι ίνΤ8υθιν, έnl άπλήστων δημα
γωγών, ως 6 Κλέων. 

• Eτvμ. ι }.άρ~' λιΣρΙι;' πιθ, χι:ι,;' όνΟμl1lτο'ποιfαν, 
πρΙSλ. «ρμ. ΙΟΓ (φλύαρον γύναιον), Βχ ρ. 1&- (φωνό
ζω, κραυγάζω), ΙSλ. ίν λ. λ, λιΣΙει", }.ήροι;· χι:ιτ" οςι
νι:ις;, Υιττον όρθω" ουγγ. τψ }.άeVΥξ. 
λΑ -ΡΟΊ, ά, ό1' (}.άω Β, λIΣvoo)' ό έχων εύχ6ρι

στον γεΟσιν, ήδύς (πρΙSλ. cλιΣρό;" 1.'0 Κ«1.'Ι1 Υεναι" 
ήδύ,. Σχολ.), γλυκύς, εύχόριστος 11 ιi~ώμ. δπερθ. ω
eιότ«ΤΟ!ί (μι,;ά -01-), ιίπι:ιντιJ δμlll~ χι:ιΙ τ6 δμ«λ. 1υ-Υ-
χρι τ . }.«eότεeο" "" iπΙρ. . 
Έτυμ.ι λIΣeor; (*λιΣF«ρδι; 'i) ·λιιFεeόι;, εε Ιαιπ.~. 

leu-, Ι.,. tν οςφ ιlιro-1av.: ·Iiu- tν ,;t δcroρ. λίiτι. 
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lων. l"t", ιίττ . 1ιιίίί' πιθ . τό δμηρ. !ιπaρθ. 1cιeώ .. σ .. o, 
( *1oFa/ee-:, .. a .. o •• - χαιτά τlναι~ 1ορο, (*1Cιαιιρό, ι 
1,10/0,144' (=έπιθυμώ ζωηρώς), πρδλ. ααινοχρ. 1&5ΑΙΙ 
(*14,ls-AII). • 
1iΡUΥΥιάω (ωρνΥξ) = 1ορνπΙζ.· ιφauyόζω, 

cσκληρΙζωι. 

AδΡUyy.ςω, iττ. μελ. ·rcii· φωνόζω cμΙ: πλι'lρη 
τόν λόΡυγγαι, κoaυγόζω, φωνόζω ΔUΝατό.- 11 μέ 
τός φωνός μου κόμνω . τινά νά αιωπήσι;ι, φωνόζω 
δυναrWτερα άπό δλλον. 
λΑ "pyr:::, ·vyyo" δ' τό όνwτατον μέρος τΟΟ 

άναπνευστικΟΟ σωληνος 11 ώα. ό οlσσφόΥος, φΌΡUyξ, 
λαιμός. 

Έ .. υμ.: ωρυΥξ' πρδλ. παιλ - norr. ilAr.k (μεθσκο
πΙα, όκολασΙαl , με:!·γιορμ. slurc (φ6ρuyξ) , λαιτ. lur
CAre, -Arl (Kατα6ΡVXθlζω), lurco, ·οnΙs(λΙχνος, λαΙ
μαργΟζ), γβρμ.schlUrΡfen (καταπΙνω όπνευστΙ). 
1άς, '(ιιν. 1ιio" δ ' λΙθος, ιίττ . CJUVΊIfi. ΙΙν1:Ι UΣ,. [δι' 

ίτuμολ. Βλ . l«a,J. 
λA·IA~HOH, τό' πάν1:0,. ΧΙ:ΙΙ1:" πληθ: τρlπσυς έ

σχόρα (χοιν. «σιδερ::>σnόι), _π! 1:jj~ δποΙι:ιι, 8,1:o'l1:oOa· 
, τεΤτο ~ χότρι:ιι ij &λλο μΙ:ΙΙΥal~lχόν αMίlo~.- n 1.011:.1&

SAnum, fδρα πρός όποπάτησιν (cκαθήκι»). 
Έnμ.: Aάoall'OIl' (*106-, la:Jt. ·IQdh-: ααιναχρ. 

rAndh- (μαγειρεύω), rAndhAnA-m (μαγεΙρευμα)' πρδλ. 
Ήαυχ. cωαιι' .. ράπ~ζσ π1"ρε" .. ά..". (lά"σ ( ·1οθ-·jσ). 

lboIco, δω". ιίντ! 1άζον, Προατ •• οίί λάζομσι (βλ. λ.). 
1δσciίμαι, 'δωρ. civ.! 1ή"ομσι, μία. μίλ .• οίί 1oll'

(J.ιίll'ω, αι' πληθ. 1σ"Wμfια-θιι ciV1:l l"αόμιιθ-σ. 
λAΊ.H,~ · χλεύη, σκώμμα, περΙγελως. [πρδλ. 

Ήσυχ. cλά"Β-,, ' %uv"., c1ci,,-θιιι «·lά,,·ιι,,-θιι,)' 
nσίζcιll', 10ιδορεϊlΙ'., c1ο,,6σΙlΙ'cιlΙ" ΗσΗ010Υιιί,.. 
cω"t')φ· %~ιιιιιιζΙ .. ω., _λάα6ωll" _Η010)'0;,.., βλ. 
ίν λ. 1ι1σίομσι). 
lασιηΜCν, δωρ. ciν-τ:! Μια6ηll'Oι, .ι"ιι6ηΝΙ, ιίπρφ. 

πι:ιιθ. ιίορ . αι' του 1oIl'HlI'oι. 
Ιδσι-αύχιιν, 'CII'O, (AάtIIon-«~x,;,.)· ό Ιχων λά· 

σιον (1: . Ι . δασύν) τόν αύχένα. 
Ιδσιό-δριξ, -.. er"o" δ, 'ιι (ωιιιο, + 6ρΙξ)' δασύ· 

τριχος. 

Ιδσιος, σι, 011', ci1:1:. '0,', cw' δασύς, δασύτριχος, 
πυκνόμαλλος.- n πυκνόδενδρος, θαμνώδης, κατά
φυτος. 

Έwμ. ι auγy .• φ 10111'0 (λι:ιι •• ΙΑηΑ)' πρδλ. cSιι"ν,. 
- ω"ιο, (*F1d&'.,o-" ίαιπ. *νΙι-lο-ι: παιλ-ιρλ. 'οlΙ, 
λιθ. νόΙΙΙs (στάχυς Βρώμης), παιλ·πρωα. woltI (στά
χυς), παιλ-σαιe. WAld (δόσος), ιίγ-Υλ · ααιΙ;. weAld (δό· 
σος), ro.Q. WΑΦUS (δόσος) «ΠΡΟ--Υ.ρμ. *vol-tu-s' δλ. 
δμω; χαι! ίν λ. ιU"o,)· δλ. χαι! 1';11'0', olί10,. 
Ιδσιό-στcρvος, 011' (ω"ιο, + tI .. ee,.oll')· ό txwv 

λάσιον ( •. Ι. δασύ, πυκνότριχον) σΤηθος. 
λΑ'lΚΩ (οΙ χρόνοι .ou .Τναιl ίσχημαι1:lαμiνοl ax .συ 

*1οΗΙω, ωΗω) : μίλ • .ιίίΗΙ;ιιομσι· ιίόρ. αι· Ι1ι1Ηηα«' 
ιίόρ. δ' Ι.ιίίΗΟIΙ', ittpιp. Α4ΗιΙί,.· πρχ. U1αΗΙΙ, Ιων. U-
1"Η«, ίπ. μ1:Χ. θηλ. UA4HVi'«.- Μίαον, ιίόρ . δ' Ι1ίί
Ηόμ"", ίπ. ιίναι~lπλ. M1oHόμιrll', ίΙ; οδ γ' πληθ. 1.1c!· 
HOII, .. O· ήχQ, άντηχώ, παταγώ, σπάζω, τρΙζω D ίπ! 
&Ι;ονο, .ροχων, τρΙζω 11 auv-ljOw, ίπΙ πρι:ιιγμci1:~ν, ιίλλ' 
ώα χαιΙ: • ίπ! Ι;;φων, σκληρΙζω, σκούζω U aπ! xu
νων, ύλακτώ, γαυΥΙζω.- 11 ίπΙ ciνθρώπων, φωνόζω 
δυνατά, Kρau'ι'όζω Ι ίπΙ χρηαμών, όνακοινQ, δια
λαλQ Ι απι:ιιν., ~δω. 

• Εwμ.: ωαΗω ( *Μι"-ΙΙΗ. ι loquor «*IAquor, 
·IAqvo-)' lι:ιιπ. ρ . *Iaq- 8Χ1:.1:. ίΧ .011 *1.-, XCC1:at μ81:ιi
π.ωQιν _χ τοί} *lίί(l)- (φωνάζω). 
Ιδσώ, aωρ. ιίντ! 1ή"., μiλ. 1:0i} 1oto6d,... 
λΑ·'.:::, -4)'OS, ~. σταΥών (1) Kαταστάλaνμa) οΤ

νου ιι xup. τό όπομένον μετά τήν πόσιν εΙς τό πο· 
τήριον ποσόν οΤνου, 1:ό δποΙον μ •• dι Πι:ιt1:ιi-yo" Ιρρl· 
Π1:0ν .1' 1:ό 1CI .. «ycioll'. 
Έ"μ., 1ά .. ιιξ (πλ'ljθ. ω .. σΥ.' xcc! θηλ. 10"",,)' 

Μι-ι-άΙΙΙΙΦ (πρΙλ. Aoux. λιe. 3 cΜι"«Υιιί,. Ho .... dfJov,.)· 
1οτσΥιιΤΟ,.· 10nίaaω (κοπανΙζω). Πρδλ. Ιρλ. IAth&ch 
(*IΑtίίkiί), IAith (*14tl·) = ζΟ8ος, πι:ιιλ·-Υιρμ. letto 
(δρΥιλλος, πηλός). Τό λClt't, ΙΑΙ.. _ΙνIlΗ Ocliv.~ov ίΧ 
τfj, '&UYjy. 

AiTO-YCVIΚ" if (Λιι .. ώt-*ΥέlΙ'ω), δωρ. cin! Δ" .. ο
yιιll'ή, (δ δλ.). 
1α-τoμiω, μ.λ. -Ι;ιιφ ψ .. όμο,)· κόπτω καΙ θραύω 

λlθoυς. 'Ee αι~τoί} 1:ό 
Ιδ-τομΙα, 'ιι' θpaOσις «κόψιμον. λΙθων Ο λατο

μεΤον. 
Ιδ-τ6μος, δ (1cin-&,eμ,.Φ)· ό κόπτων καΙ έξόγων 

λΙθους R ό πελεκών λΙθους, πετροκόπος, (πετΡδς8. 
lαΤΡC'α, ~ (1o .. ριιVω)· έργασΙα έπl μισθζι, ύπηρε

σΙα. δουλεΙα 11 XU? ύπηρεσΙα ΠΡοσφερομένη πρός 
τΟΟς θεούς, (λατρεΙαι τώ .. θεών. 
lbYpcuμa, 1:ό' έργασΙα, ύπηρεσ;α, έπl μισθζι R χυρ. 

ύπηρεσΙα προσφεΡομένη πΡός τους θεούς.- 11 δού
λος. Έχ 1:0U 
1aΤΡCύω, μ.λ. ·ιιω (U"e',)' έργόζομαι έπl μι

σθζι, ύπηρετώ, δουλεύω. 2) υπηρετώ, ε1μαι ύπο
κεΙμενος (ύπόδουλος) εΤς τινα (μετιΧ δo~ . προσ. ) 11 
ciHdt χαι! μιτ' ι:ιι!τ. προσ., ύπηρετώ, διακοvQ, περιποι · 
ΟΟμαl, τινα. 3) λατρεύω τούς θεοος (διό θυσιών, 
προσευχών χλπ.)· IμS'1:dt δΟ1: . ). 
, 1άτριος, σ, 011'- ό όνήκων εΙς ύπηρέτην fι εΙς 
ύπηρεσΙαν. ΈΧ 1:Oίl 

, lάτρlfN ·,o~, δ χαι! 'ιι' μισ8ωτός έργότης, ύπηρέ
της (θήλ ύπηρέτρια, θερόπαινα), λ<Χτ. 141ro Ι -Υιν., 
ύπηρέτης, δούλος. [δι' iΤU110λ. βλ. λάrρο,.). . 
λΑ'ΤΡΟΗ, .ό· πληρωμή, μισθός 11 1άτιων lJ. .. ce6c= 

δνεu ένοικίou, δνευ πληpωμη~ (δ-.. ευ έξοφλήσεως) . 
, Εnμ.: λά .. ρο,.· 1ά .. ρι,· λ«τ;;?εύs· 1οτρεύω' 10-

.. ριιιιι· ίΧ ρ. 10- (Ιι:ιιπ. ·1. μιτ<Χπ. , .6π.,; έχ .1). ί αιπ. 
ρ. ·ιe(ί)- (κτησις, συνδιαλλό"σω πρός τινα' μ'α. 
κτώμαι, όποκτώ, κερδΙζω) εν .φ δμ'lj;Ι . ιi-λήϊoι; (=ιi
Η""μω,ο), π01ν-1"ϊΌ, (= πο1υ,. .. ήμω,,) · π,,6λ. γΟ1:θ . 
unleds (Ιαιπ. *Q-Ieto:st ~ πτωχός, ιίγγλ-σαι~. unloed 

(δθλιος), παιλ-σλαιu. letl (δδεια), λιθ. 161mA (εύτυχΙα), 
IAlmus (εύτυχής), 141m~tI (κερδΙζω). 

ΙaυιιΙΙν'η, ~=AιιιμO,. (ο δλ.).-[ιi6ε6. ί.uμολ.· πιθ. 
συΥγ. -:ψ λιθ . Ρ4-14Qkls (τό ύπό τόν λαιμόν τοΟ 
6οός κρεμάμενον δέρμα)). 
λΑ Υ'ΡΑ, ίων. 1aιίριι, 'ιι' διάδρομος, δρομΙσκος, 

στενωπός (έν μέσ~ OIKIQv) U ώα. πέρασμα μεταξυ 
6ρόχων, «φαρόγγι», cλαγκaδlό •. - ΙΙόχετός όκα
θαρσιQν, άπόπατος. 
Έ .. υμ.ι πρ5λ. Ήαυχ. -10;;2011,' μιι .. «11όll, ~yνeoυ 

nιιg' 'Αθ-ημΣlοιs. ( • . ι. ύπόγειος σηραγξ 6ραχώ
δηζ, οπω;; "ΧΤιμαι τ Ιζονταιl ξΙ~ 'tdt μεταιλλ.Ται)· Δσιveιοll" 
*ACIF«e π<χ?άλλ. τόπο;; τοίί δμηρ. 1cia,. 
lδφUyμός, δ (1oφV"ιιω)' λαιμαργΙα, τό τρώΥειν 

άπλήστως. 
, λ~".Y-P., 1:cIi' δ,.~ χαιΙ ν6ν, λεΙα ληφθετσa έν 

πoλέμ~ (<<πλιότσικα.), λαι •• spoliA. 
Έτιιμ.: εκ ρ. 1o{J-, 1οφ- πρ6λ. ιιη"φσ (·ιιΙ·ιι1.ίiφcι 

.0iJ ~a. ,ufJdll,Q) χ<Χί "αινσχ? lόbhΑΙe, IAmbhAle', rάbhAte 
(λαμβάνω,_φθάνω. άποκτώ), liίbh4-h (κτησις, κέρ
δος), λιθ. lob:s (κτησις, πλούτη)' ί; !αιπ . ρ. *(5)IAbh·· 
ποφΧγ. : ιi,UΡι-λιι ρής . 
ΙiiφUJ-iΥωγέω, μίλ. -ήaω' λαμβάνω τι ώς λεlαν, 

λεηλατQ τι, όπάγω τι ώς λεΙαν. Έχ 1:0U. 
1iiφiίρ-δyωyό4;, 01' (lάφveσιt-lJ.)'ω)' ό όποκομΙζων 

λάφUΡα'~λ. φuραγωγQν. 
1δφiφo-η ,l&ω, μίλ. -ήα.· πωλώ λ6φυΡα. 'Εχ 1:06 
lδφii ηώ1ιις, ·ov, δ (1άφvρ«+nωUω)' ό μετα

πωλητής λαφύρων, λClt •. sector. 
1δφύσσω, ιίττ. -πω" μίλ. -ξω (1άπ .. ω)' καταπΙνω 

όπλήστως, όνapρoφQ (cλάφτω ι ) 11 καταβροχθΙζω 11 
ίπ! ιίνθρώπων, τρώνω λαιμόΡΥως, κατα6ΡοχθΙζω, 
λΙ:ΙΙ1:. helluArl. 
Έwμ. , ίΧ ~. 10_, 1οφ- (Ιι:ιιπ. ·IAbh-, 8' ~, χι:ιιΙ 

1:ιi: Μίπ .. ω, 1οφ-νΥμό" 1σφ-νΗ.."" 1ιιφ-Vιι .. ,0, (δλ. 
λ. λ.)' πρδλ. xclt! ΙΙρμ. IAρhel (λεΙχω), ιίλδ. Ι'ΑΡ (λά
φτω, τρώγω), ρωαα. IOΡAtr (καταδροχθΙζω), lορ& (λal~ 
μαργος)' 1οοΡναιιω ( Ιαιπ. *1 Abhuk-jo, πρδλ. πιΖλ-αλι:ιιυ. 
lobi1zAtI _(φιλώ, όσπάζομαι). πρ6λ. lαιπ .• IAb- ίν •• 

, λαιτ.14mbο(λεΙχω), παιλ-γ.ι;μ_ IAftAn (λεΙχω), ΙΙπΑ
ααι~. IAρί.ιn (λεΙχω, λάπτω, ΡΟφώ)_ 'Εξ ι:ιιυ~oσ 1:6 

1a ... στιος, σ, ο,. (1oφVιιαω)' λalμaρyoc;. όδη
φόΥ<>Υ 



lσxCΙΙνω-ίcyω . 

AAWXAI'MO, μΙλ. ' -c'ί .. ώ· ιiόp. ~. 11«χ'1l'11' όρύσ-
0<.1, σκάπτω. [1αχαΙ"ω' 1ιίχα .. ο,,· Aαl'7 (6λ. λ. λ.): 
Ιρλ. 14ige (λΙσΥος) (χιλτ. ·14gliί), 141gen (λόΥχη, 
δόρυ)]. 
l'χ'νcύω, μιίλ. -οω <λd"oιιo,,)' φυτεύω λόχανα' 

- μέσο·" συλλέΥω λάχανα. 
l'χΙνη-16Υος, ο" (λd"ot'Or+U,..)· ό συλλέΥων 

λόχσνα. 
1ΙχΙνΙςομσι, ιiπoθ. (λdXO"o"γ συλλέ'{ω λαχα· 

νικό. Έ~ ~o)τoίi το 
1iχ'νισμ6c;, -ον, δ (ωχο"l,"ομαι)" τό κόπτειν 

Τι τό συλλέ'{ειν λόχανα. . 
1άlΙνον, το (ωχοl"ω)' χ~τdt το πλιιtατον .'1 τφ 

πληθ. τά 1ά,,0,,0=χ6ρτα (φυτό) τοϋ κήπου, λαχανι
κό, χορταρικό (φιιόμ8ν~ εΙ~ έσx~μμινην Υήν' πρ6λ. ω
"οl"ω=σκάπτω), λ~τ. 0ler4 (έν ιiντιθaσιιι προς; 'tdt 4-
ΥΡΙ/% χ6ρτ~, 't,x φιιάμBν~ !YIlII Βπεμ6ΙΙσιω, ιiνθρωπΙνων 
χεψiίν). 2) τά λdXα"o==η ό'{ορά rG)v λαχόνων, 
«λαχaνοπόζαρον». 
1Ιχδνο-πώ1ιις, -ov, δ (λd"αt'Or+nωUφ)' ό nw

λG)ν λόχανα (ιμανόβης., ΤΟΙΙΡΧ. λ.)' θηλ. 1σlσνό
πω1ις, 1σlσνο-πωlήτρισ. 

1Ixc, έπ. ιiντΙ ιω"ε, Υ' Ιν. ιiop. β' τoίi ω"χά" •. 
1άχcιa' Τι ιiντΙ του 11ά,,_ια θηλ. του ιω~ (μι

κρός, όλΙΥος) η Τι θηλ. του έπιθ. ω~ (.χ του ωχοι
_)=KαλG:ις καλλιεΡΥημένος, εΟφορας. 
Έ~μ. ι λd".ια (";;00" dHI'ή), αχο,; .• τιιμολ. _Ι 

σημ. (οl)τω; ιiν_yνωσεν δ 'ΑρΙστ. ίν 'Ο!ιιισ. ι 116, χ 509, 
ίν Φ δ Ζηνό!l. ιivsyνmallv '1ά".ισ = μικρό)· χ/%τ,χ 't"ijv 
iviyvmotv του' Αριατ. πρ6λ. Ήσιιχ. «λd,,_ισ' "ΟΗαφο, 
ΗαΙ aiί"_ιo,, nαe« τό ω"σΙ".οθαι, 11 lοτι οΗάιιτ.
αfJ.αι .RVΗ"ώ, .. • χ~τi ,;\ν~~ αΙΙΥΥ. τιj\ π~λ·σλ~ιι. 14gl1, 
ρω::ισ. lugu (λειμών), ιiφ' δσον λd"εια-ε!jφoρoς x~τ' 
!λλι:;ιι~, 81" δ::Jον λd"εια ~ όμαλή, Π~ΡΙΙΥΙΙΤ~Ι ί~ Ι/%Ι'Ι:. 

·Ia~h-: *Ie~h- (εΤμαι πλα'{lασμένος), ώ~ τoίiτo έν
ΙΙΠΧΡΧΒΙ εν τιj\ πιχλ·nοrr. lόgr (χαμηλός) ()ιiyyλ. low), 
μΙ::J-Υs;;μ. loege (χαμηλός), λεττ. I&fs, I&fus (όμαλός, 
έπΙπεδος), l&f4 (άμμώδης κοΙτη τών ποταμών). 

1ixciv, ιiπρφ. ιioρ. 15' του ω"χιί"ω. 
λάχcσις, Υιν. -~, Ιων. -ιο" 'ιι (ωχ-τ,,)" μΙα τών 

τριών MoιpCιν, ή διαθέτουσα τούς κλήρους τών όνο 
θρώπων.- • ώ, προαηΥΟΡ., κλήρος, μοΤρα, προο· 
ρισμός. 

1άχιι (xcιΙ law, 'ιι (ωχσΙ_)' τό σκόψιμον, τό 
θάπτειν. 

Ιαχνσίος, σ, ο"· πΜρης έρΙων, τριχωτός, c μαλ
λιαρός», Xνouδwτός, πουπουλένιος (~ωX"".Ι', δ 
βλ.). 'Εχ του 

λΑ'ΧΜΗ, 'ιι' μαλακαl τρΙχες, «χνούδι.ι Ι τό μαλα
κό χνούδι ύφόσματος U Ιριον προ6ότου. 
Έτvμ.: λdx",,' 1ά",,0,' ωχ""ει,' λdX"'1 ( *1αΗαl'll, 

-fIt'O~ (Ιοιπ. *vlk-Sniί, -snos: πcιλ-σλoιιι. νl4ιίi (*νoΙιiί, 
ίcιπ. ·volj(:o-) (= χνούδι, τρΙχωμα κεφαλής)· Τι 
LOΙI'l:. *vlq-sniί: π~λ·αλCΙQ. Vl4kno (= λοιτ. (4ρίlΙυι), 
ρωασ. voIokn6 (νημα)' πρ6λ. x~ι Ιοιπ. ρ. νθΙ- (συ
στρέφω) π.ρΙ 'ιι; ~λ. ίν λ • • l1vQ) x~ι o~10"- ΚοιτΙΙ 
ΤLνoι~ σΙΙΥΥ. χιχΙ τιj\ λΟΙΤ'I Ι4Π4 «*I4ksn4)=ooιν::Jxp .. 
Π'Γ!\ίί, Υοτθ. WUII4 ( Ιcιπ. *ν niί' 6λ. ίν λ. λiϊ"o" δπερ 
ομω; ιiΠOXΡOύ8Τ~Ι 6π' !λλων.- Κοιτ' !λλoιι~ λd",,'1 
(*ω"Ν (ί~π. *tI4ghniί: Ιρλ. tI4cht ("'tI4gto-, Ιοιπ. 

*tlgh·) = Ινδυμα, tlιim (*IIAgm-) = δρόΥμα έρΙου, 
πσιλ-γε;;μ. floccho (π;:.βλ. ΧΟLν-Υll;;μ. ·pIukken). 

1αινήιrις, _οοσ, .,,' μόλλινος, τριχωτός <6λ. _Ι 
ω %1'1Ι"0,). 

1σχνό-Υνιος, ο" (1ά"",,+yvi'ο,,)' ό ~xων τριχωτό 

Ci
σύτΡιχα, μαλλιαρό) μέλη σώματος. .. 
άχνος, δ=λά""" (8 6λ ). Έ; ΟΙ 'Jτου -,;ό 
~ ΙΥ6ω, μΙλ. -Φαφ (1ά",,0,)' καθιστώ τι XνoG:ι

&:'1 (Xνouδwτόν).- Πcιθητ., ΥΙνομαι χνοώδης. 
1σιν-ώδιις, ., (λdx"rι+εlδo;)' δμοιος πρός λd

%"'1" (=~X"'f.I,). 
1διoUιν. ιiττ. ΙΙν-,;1 λά"οιμ., E~xτ. ΙΙορ. 15' τoίi ω

· 7ΧΙΙ"Φ; 
λΑ'ΧΟI, -,;ό (ω"εϊιι)' ό κλι;ρός τινος, τό υπό 

Τι'\ς μοΙρας Υενραμμένον διό τινα, r'ι μοΤρα, 'Ιό πε-

πρwμένoν.- 11 τό διό κλήρου λαμ6ανόμενον μέ
ρος. τό με:-ρlδlόν, τινος. 
1διών, μτ-Ι. . .χορ. 6' του ω""ά"ω. 
1σtcuμσι x~! 1σtοϋμαι, δω? μιίλ),. του ωμβr1'Ι'ΩJ. 
1ati, !ιωρ. 15' ΙΙν. 'rποτ. μίσ. ιioρ. οι' το& ωμβ«"ω. 
1άψων, μτχ. μΗ. το!} 1άn'&'Φ. 
λΑ"Ω (Α) = βΜ_ (8 6λ.)· 6λέπω, παρατηρώ, 

προσΒλέπω Β ιiρχ. _π. λ. ιΧποιντωαοι ποι,,' Όμ. χοιτά. 
μτχ. 1ιXow χι.ι! βπ. Υ' Ιν. Προατ. 1άε. [πρβλ. σοινσχρ. 
ΙόS4tί (λόμπω)· ώ, προ, τr;ν σημ. βλ. δμ. J.ειίααω : 
λcιτ. Iux (φως)' έΧ τούτοιι ιΙ-ωό, (τυφλός)], 
λΑΏ (8)=-θέ1Φ' έπι8uμώ, εΟχομαι- 6λ. λώ.-[!ιι' 

8τιιμολ. 6λ. 1ιωlομαι]. 
1Ιcιινσ, 'ιι ' θηλ. του MΦt'. 
1cofvu, μaλ. 1ac'ί"ώ, ίπ, 1ειc'ί"έω' ιiόp . οι' 1",,"0, 

Βπ. u",," (u,o,)" κόμνω τι λείον, στιλΒώνω, όμα
λύνω U ual"QJ ΗΙ1"θο" = έξομαλύνω τόν δρ: μον. 
- . 11 τρΙ&ιν καθιστώ τι λεΤον, κονιοποιώ (κοπανΙζω) 
έντός Ι'{δΙου (<<Υουδιοϋ.ι) Α αuντρΙBω, καταστρέφω.
I1I μτφρ. λεαΙνων yaρ'{αλΙζω, έξαφανΙζω έμπόδια, 
παραμερΙζω έμπόδια. 

1cάντcιρσι, tι· θηλ. του uα~e (15 βλ.). 
1cavτιίp, -;;eo" δ (1εcιl1'(»)" ό καθιστG)ν τι όμα

λόν, ό λεαΙνων. 
1Ιδιμ;, -"το" δ (1_ιβφ)" δ,τι χιχΙ .,υ., (<<καζόνι, 

τέντζερης.ι.- 11 λεκόνη νιΨΙματος, έντό, τή~ όποΙ· 
οι;, πι?ιφSΡομaνη;, flnijpxll τό π;:.o~ x~θoι"ισμόν των 
χειρων "!ιω? (χέe"ιψ) n ιiλλ' ώσ. x~! εΤδος τυμπάνου 
Τι κυμ6όλου (σχήματος λεκ6νης), χροιιομίνοιι χοιτ,χ 
-,;&, xη~ε!:ιι~ των βσισιλ8l11ν.- 11 τεφροδόχος κόλπη 
(τεφροδ. ύδ;JΙα, λόρναξ). 

, Ετνμ. : ή r!X τ')ί) 1εΙβω έ~ιιμoλ. δΙΙν θιωρεΤτοιι .χ
σφοιλ-ή;; ' x~τι:t τιν~ς; αΙΙΥΥ. τιj\ ωβ_,,, (Ιοιπ. *(s)l&.gv-· 
xcιτ' άλλοιι; ιΙνοιι σημιτιχf); π;;οελεύσιω, (46ρ. keleb 
=δ::ιχεΤον, όννεΤ.)ν)· Υιν. αχ')τ. ίτιιμολ. 
1CΥcών, -ώ"ο" 'ιι : έ;.λληνισμO~ τή~ λοιτ. ).:Ieglo· 

σώμα στρατοϋ έξ 6 rϊ 7 χιλ. στρατιωτών. 
1CΥομcς, 1ΙΥοντι, ~ωp. ιiντ! 1έ"ομι", Μ"ονα., 

~' χιχί γ' πληθ. του 1έ"φ. 
λΕ'ΓΩ, μ!λ. Μξω' ιiόp. cι' ,"Ξcι' ΠΡΧ. _1'10,,4.

μ'Jον, μΒλ. Μξομιιι' ιiόp. οι' 'Mξάμ'1"'~ Ποιθητ , μΗ. 
1εχ,θ-ήοομα,· ΤεΤΞλ. μβλ. Μ1έξομαι' πΙΧθ . ιiό~ . ~ ' 11έ
χ (1."", ;Χάρ. β' έλέ"" .. • ίπ. ποιθ . .χόρ. β' έ1~yμ"ιι, Υ' έν. 
ΜΗΤΟ' πρχ _l'λ_"μαι Τι U1ayμα. ι Ι 6όλλω τινό νό 
κοιμηθι:!, τόν όποκοιμΙζω, τόν 6όλλω νό πλαΥ!όσr:l. 
-Πχθητ. χοι! μία., κατόκειμαι, κοιμώμσι.- 11 tSόλλω 
εΙς τάξιν. TOKTOnOIG), διευθεΤώ n χοιΙ ι:;!Jτω, συλλέ'{ω, 
συνάγω, «μαζεύw.ι.-μίσoν, ουλλέ'{ω δι' έμαυτόν 11 
ίντιυθκν, έΚλέ'{ω, διαλέ'{ω, κόμνω έπιλoyήν.~ 111 
λογαριάζω, ύ·:;ολΟΥΙζω, όριθμώ, όπαριθμώ,συγκοτ
αριθμώ, έξόγω τό δθροισμα.- ιν όνιστOρQ, δι η
Υοϋμαι. 6φηγοϋμαι n ιΙν-,;ιυθ.ν, λέγω. δμιλώ έκθέτω, 
προφέρω 11 ώα. ίπΙ χρηαμων, λέΥω, διακηρύσ:JW 11 
βροιδύτaρον ΙΙχρηοιμοποι-ήθη .ό ρf)μcι πρό~ iχφ~οι~ιli 
πΙΙαη~ προφΟΡLχ7j, ιiνcιxOινώσ.lII, : U"Q) Ηατά ΤΙ"Ο,= 
KOτη'{6ρG) τινα (χιιρ. λtyω έναντΙον τινός) ! Ι μδΤ' 
ιiπρψ. λέ"ω τιΜ :ποι.'" ~ι=πρoστόσσω (διατόσσω) 
τινό νά πρόξr:l τι D Μ"φ τι=λέ'{ω κότι (τό όποΤον 
Ιχει κόποιαν σχέσιν πρός τόν σκοπόν μου) n Εν ιΧν
-,;ιθίαιιι προ, -';0. oνδi" u,..=δέν λέΥω κότι πού νό 
αυντελι:! εΙς τόν σκοπόν μου (λέΥω τι έντελG:ις 
όσήμαντον) 11 ώσ., ώ~ το λοιτ. dicere, όμιλ" περΙ τι
νος μετ6 τινος Ιδιαιτέρας έννόΙας, έννοώ, σημαΙ
νω, θέλω ν6 εΤπω τοοτο rϊ έκεΤνο: .ι_ Ηομlζοv 
tlV, Kαασιί1'deαιι U)'Φ=εΤσελ8ε (.Ιμπα μέσα σύ.ι), 
τήν Κασαόνδραν λέΥω (τr'ιν κ. έννoG:ι).- Π:ιιθητ. Μ
"nσι - λέγεται (ύπό τοϋ κόσμου), ώς λέγουν 11 τό 
1."όμιΥΟΙΙ ιiπoλ.-ώς r'ι φήμη λέγει, ώς λέγεται, ώς 
λέΥουσιν. 
Έ~μ.ι np6xatτcιt χορ. π.ρΙ !lιSo p\~civ: i.,,- (ΙΙξ ~, 

τ6 Μ,..=-κοιμΙζω), ~ ~, xcιΙ τΙΙ: Ux-o", ux-Φ, Il-
10,,-0,. 1ό"-0,, 1όχ·μ'1. ΜΗ-τeΟ,,' πρ6λ. xcι! τ,χ λcι-,;. 
lec-tus, lec-tiC4, Υοτθ. 14g-j&n (τl8ημι), 1Ig-&n (Kε~
μαι), ποιλ · nοπ. Iegg-j4, IIgg-j4· . πcιλ ·Υιρμ. Ieg-j4n, 
Iek-ken' .Ι, -,;oιιlτην ιiν-ήxoιισιν ώα. τό λcι-,; Iex (Υ5ν. 
leg-ίs)=ιiρχ-norr. lδg, ιiyyλ. I~w.- Τδ Uyω (=6. 
ριθμQ' λέ'{ω, όμιλG) ·πotΡ«YΙΤCΙΙ ." τfj, !Ι.QτίΡcι, ρΙI;. 



Ι72 lειιlσσiσ-ίεlτoUΡyίσ 

ΑεΥ-, ί~ iι, κ"'! 'tιi : J,cκ·'Ι"ό~, J,Oy-d~,HCl'I"CI-UY-QJ, 
OVJ,-J,OY'';' lκ·ΑΟΥ-';· Aέξ·ι~, Αόγ·ο" Αογ·Ιζομαι (ΙSλ. 
λ. λ . ) . Π~ΙSλ. χιχ! 'tιi: A",'t. lego (colll9o), deligo, 
negligo, intelligo, legulus' Yo't8. Ilι.. (συνa8ρolζw, 
συλλέγw), λιθ. Ia.sz·it κλπ.- Τό Aιx't, lego - όναΥΙ
νώσκι.) (κοι! o~~ιiπoτε: Αέγω), _ό &i ,λλ. UΓΩ ιiv'ttQ. 
&ίν σ'ljμ. άναγινώσκι.) (σποινιιίι't. Ιχ.ι 'tiIv CI'ljμo CΙΙ~1:Tιν). 

λε-ιιλιiσίσ, ij' τό λεηλατεΤν, όπόγειν λειaν Ι λα
φUpaγωyΙα, διαρπαγή. 'Εκ 1:oίi 

AC-IIAiTcu, μίλ. -';οω' όπόγι.) την λε/αν (όπο
τελουμένην έκ κτηνών) D λαφυραγωγώ Ι 'ν1:.σο •• , 
διαρπόζω, λι;ιστεύw. Έκ 'toίi 
λε-ηλδτης, -ov, δ (Aείcιι+IAcιιννφ)' ό lωνναw τήν 

Αε/α", όπόΥων τήν λε/αν, λαφuραγWΥών Ι δρπαξ, 
λι:ιστής, 
ΑΕΙΆ, ij, !ων, ληΤη' τ6 έκ διαρπαγί'jς προερχό

μενα λάφυρα, διαρπαΥή κιιρ. X1:'ljVW' D 'Η.σΟ.ν, παν 
δ,τι δύναται νό όπαχθf.j ιJς λεΙα. 
Έτυμ.: Αε/α, δω~. '-Δίίi, ίιι)ν. J,,,t,, (*'-ΔF{ίi), !ων

ΙX't't. J,,,t~, -{do»' δμ. A"ϊιί~, -ιίdo»' Α"Τζομαι' δμ. J,,,
,'ο'l",;ρ, J,fJtO'l"ιoe, ιi't't . λποτ';», !ων. A",Oτ-tj,· δμ. J,,,i'
'l"ι~, -",ο» (βλ, λ. λ.)' άγε·J.ε/η (ίπΙθ. τ~, 'Αθ'qν"" ; ) ~ 
ή άγουαα τήν λεΙαν' δι' έ'tιιμολ. ΙSλ. 'ν &noωνφ, ί, 
!οιπ. ρ. ·Iίiu- (=κερδ/ζw, όΠOλαΎW, τι). 
λεισ'νω, μSλ. Αεια".ω · !ων. κιχ! έπ. ιiν1:Ι J.εσ{t'φ . 
ΑΕΙΊΩ, μΗ. 'ψΦ' ιiόp. α.' n.fψCI· XuvW, έκχέι.) 11 

κιχτιΧ τό πλltClτον ώ, τό Ο,,"t'δω, χύνι.) σπον6άς.
• ώ, 1:ό .'(βω, όφ/νι.) τι νό ρευσι;ι, χύνω.- MtClOY, 
χύνομαι, pέW, TPΙXw, στ6ζω, σταλ6ζι.) R Α.ιβομαι 
IαxeVof~ - όναΛUOμαι εΙς δόκριια D βντ.ίιθιν, τήκο
μαι, λvWνw, φθΙνw.- ΠΙΧθ'ljΤ., «μovσκεUoμαι», ύγρα/
νομαι, δροσ/ζομαι. 
Έτυμ. Ζ εχ~. Αιβ-, πρΙSλ. 1:ό πιχρ' 'HClux. cΜβει' 

on.,,~ι., J,lP-a, λιβ-ιί~, J,IP·IίdIot', Μψ (ΙSλ. σ/ΥΙ
Αιψ), Aoι't. de-lib-uIus' ix 1:ij, aχτιι't. ~. λειβ· πιxριi· 
Υοντιχl 1:ct: J.εIβω, J.εΙβ-'1δρo", Αοιβ-';, λοι't. Irbo' 
WCL. J,ci'μαξ, J,cιμ·ώtι, J.εϊo» , Μμ-τη, Αιμ";", λα.1: . 
lίη·ο, Irt-us : ί~ ία.π. ρ . *(sHeib- <*(5)lθί· (ατ6ζω).
Τό _Τβω δίν ivi;xcl ί'tιιμολ. έν'tΙΧίiθοι (xao't' ιiπιίιλ.ια.ν 
δ~8ιιν 'toίi ιiρχ ικ06 J,.). 
λεΤςομαι, ίων. χα.! ΠΟΙ'lj1: . ιiντ! Α"Τζομαι. 
λε'ηναν, έπ, r' πλ'ljθ. ιiop. ιχ' 'to5 λεαί"φ. 
λι:ιήνας, έπ, μτχ. ιioρ . ιχ' του J.εαΙ"ω. 
λι:ίμαξ, ·ακο», 'f,=J,ειμώt' (8 6λ. ). 
λcϊμμα, 'cI'l"O~, τό <Aclnιo)' ύπόλειμμα, τό· ύπο

λειφθέν, λεΙψανον. 
λι:ιμών, -ώ"o~, δ. (λε/βω)' πάς ύΥρός καΙ ποώ

δης τόπος, λιθόδι, I'ΙX't. pra.tum. 
Έτυμ.: λειμώ" , J.εϊμαξ· λ ιμ';" , λlμτη' πρΙSλ. Aao't. 

Irmus «*5Irmos, πρβλ. μΞCI·Υa;;μ. slrm =ι36Ρθορcς)' 
πιθ, χα.! λα.τ. lrtus -ΟΓί5 «*lθίΙΟ5 κιιρ.=ύγρός τόπος, 
παραλΙα)' .~ Ιοιπ. ~. *slel··- κ~τ' dH<:iIJ, έ; ίαπ. ~. 
*Iel.- ·Ir- (=κυρτ.οΟμαι).- Τίλο, χιχτci τlν~;;, λιαν 
ιiπιθciνω" J.ειμQw (=τόπος χαμηλός): δμ'ljΡ. Αιάζο
μαι (=κύπτω, κατακλΙνόμαι, πλαγ!όζω), πρ6λ. ι'εττ. 
lelJa (λειμών), leiji5ch (ό κεΙμενος εΙς χαμηλόν 
τςιπον). 

λι:ιμωνιάς, -άδo~, ΠΟΙ'ljΤ. θ'ljλ. 'to[l Aε.μώ"ιo~: rlιμ
f1'I Aειμω"ιά~=νύμφη τών λειμώνwν. 
λειμώνιος, σ, ο" (J,cfμώtι)' ό όY~KWV εlς·τόν 

λειμώνα. 

λι:ιμων'ς, -(do~, ΠΟΙ'ljΤ. θ'ljλ. τοσ Aειμώtιι~. 
λι:ιμων6δcν, i) ·8ι:, έπΙρ. αειμώ,,)· έκ λειμώνος. 
λΙ:ΙΟ-Υένι:ιος, ο" (Aei'oi+yi"CIO,,)' ό έχων λεΤον 

τό γένειον ('t. i . τήν σιαΥόνα), ό όγένειος. 
. λι:ιο-ιιυμων, ο" (J,εi'οi+κvμα)' ό fXWV λεΤα KU' 
ματα, (τ. Ι. fισυxoν έπιφ6νειαν), γαλήνιος. 
λειό-μΙτος, ο" (λεϊo~ + μl'l"o,)' ό λεια/νwν τό 

«ατημόν ι > , ό έξομαλΙζων τό νήματα τοΟ ύφ6σματος. 
λι:ιοντι1, 'fj, ΠΟΙ7j't, ιiντ! Aεo"πj' τό δtρμα τοΟ 

λέοντος. 
λι:ιοντο-μδχης, -ον (Αέωt' + μά",,), ΠΟI'ljΤ. ΙΙν1:! 

λcοντομ-' ό υαχόμενος έναντΙον λεόντwν. 
λEloντo-ηlίλης, ·ov, δ (Αέω,,+nιίΑηγ ΠΟI'lj't. ΙΙν1:Ι 

Ιι:οντοηάlης' ό παλαΙων πρός λέοντας. 

ΑΕΓΟΙ, σ, Ο", Υι -ο" -Ο". λΙΧ1:. Levts' μαλακός, 

όπαλός εΙς τήν όφήν 11 έπ! έδιiφoιι;;, όμαλός, έπΙπε
δος, Ισόπεδος, 6ριζόντιος 11 έπ! θα.λciClσ7j~, Υαλήνιος, 
ότόραχος, δνευ κυμότwν n με~ιX Υ-ν., J.εϊσ; nεrράΦt' 
=όμαλός, όπηλλαγμένος Βράχων. 2) ό έχων όμα
λόν τό cπη'ι'ούνι», άΥένειος. 3} μ~φP. fιπιoς, μα
λακοΟ XαραKΤί'jρoς, ησυχος. 
Έρμ. t A.ϊo~ <*λειFο», ί~π. · Ιθί-νο-: λα.τ. '-evis 

«*Ielvls). πα.λ·Υερμ. slimen, Aoι't. lima. « *slei·ma.)· 
.~ !cιιπ,~, *slel- (ε1μαι Υλοιώδης, κολλώδης Υλιστρώ) 
-Ιλλ. J.εF-, J,cfF- Ζ J.εvρό~ (λπρό;)' J,ειαt"ω, λε/αξ. 
λει6της, -"'1"0', ij (J.εϊo~)' όμαλότης έπιφονεΙας. 
lεIouσι, ΠΟΙ'lj~. civ't! Αέονοι, ~oτ. πλ'ljθ . τ05 Αέω". 
lcmTto)', Ρ'ljμ . ι1πΙθ. 1:0U J.ε/nω' dci Αε/nει" = 

πρέπει νό όφ/νι;ι τ/ς τι , 
. ΑΕΙ'ΠΩ, μιiλ. Α.ΙψΦ· ιiόρ . ΙS' έν6~Y. lAfno", ιiπρφ . 
J,fnci',,' (δ ιiόρ. ιχ' lACfψCI ιiπιχν't~ μόν"ν πα.ρ,χ μ~yν.)· 
πρχ, uωι.ncι.-μS:ιον, μΙλ. Α./ψομοιι (μιτιΧ παθ. ένν.) . 
-ΠΙΧθ'lj1:., μιiλ. J,cιφ{Jotjοομαι, τετ!λ. μέλ. λελε,ψομαι' 
ιiόρ. cιι' IΑείφδ.,,,' ιiόρ. β' iHn",,' πρκ. λέλειμμαι' 
6πlιρCl. 1J.εJ.εΙμμ"t'· λ"'1:. Ilnquo' όφΙνω, έΥκαταλεΙπω, 
όφΙνω ύπόλοιπον 11 ίπΙ ιiπ.οθν'{jσκ6ντ:ον , όφΙνω όπΙσω, 
όφΙνι.) ιJς κληρονομΙαν, κληροδοτώ. - οϋτω κοι! ώ. 
μsσον, όφΙνι.) όπ/σω μου (ώ, ένθιίμlον ε ί~ τoiι;; μετοι· 
ysvsCl1:ιipou,). 2) έγκαταλεΙπω τι, τό όφΙνω έκτε· 
θειμένον εΙς κΙνδυνον, τό παραΙΤώ.- ΙΙ Π~θ7j''t., έγ
καταλε/πομαι, άφΙνομαι όπΙσω, μένω ύπόλοιπος, ά
πομένω, ύπολεΙπομαι. 2) ύπολεΙπομαι έν άΥώνι, 
όφ/νομαι όπΙσω ύπό τών δλλων όΥwνιστών 11 μ1:Χ • 
πρκ. J,cJ.ειμμέ"ο,=ό όπομεΙνας όπΙσω, ό θραδυπο· 
ρων U ό ύποδεέστερος U ιiπoλ., μένω όπΙαω, ε1μαι 
όπών, «λεΙπω», 3) μιι'tιΧ Υ.ν., όπομένω άνευ τινός 
11 ύστερώ όπό τινα, δέν τόν φθόνω, εΤμαι κατώτε· 
ρος, όσθενέστερος, χειρότερος, όπό άλλον τινά. 
4) έχι.) έλλειψιν πρ6Υματός τινος.- ΙΙΙ iμτΟ . ένΙΡΥ. 
λε/πω, δέν ύπάρχω, έλλε/πw, έξαφανΙζομαι 11 παύω, 
δέν έπαρκω, λοιτ . deficere. 
Έτυμ.: λιn- κιχ! έχτετ. Αειn" έκ ρ. Αιn- οΙ τόπο ι 

1:"ίι ιioρ. ο' lAfno" κ~Ι τ,χ ιiπ6 Αιn-, 1ιnο-, Αιφ- ιiρ· 
χόμενοι σuνθε't~' έκ τ~, iX~I't. ~. J.ειn- οΙ 'tuποι J,cl
πω, Aέ·Aoιnα, Aoιnό~ χλπ: πρΙSλ. rΟ'tθ . I .. ib·a (κα
τ6λειμμα), bl-Ia.ib· Jan (περιλεΙπω), πιχλ·ποπ. leίf-a. 
(όφΙνw), inA. lθΑνθ κλπ: έν 'tiJ Aιx't. τό ιn. -π
> -qu- : linqu ·o, li·qui, reliqu-us' πρΙSλ. 'Οσκ. Iik-itud 
(Iiceto, licea.t)' λιθ. lik-t1 (=Iinquere), Ζιν&. rlc (λε/· 
πω), ClΙXVClxp. rik, rina.k-mi. 

λι:ιριόι:ις, εοοα, ε" (J,εlριο"γ δμοιος πρός κρί· 
νον, λευκός ώς κρίνον U λεπτός, ό6ρ6ς. 
ΑΕΙ'ΡΙΟΝ, 1:ό' κρΙνον, χιιρ. τό λευκόν κΡΙνον, 

λ~τ. Iilium. 
Έτ-vμ.: Αείριο" = Aιx't. IllIum ca.ndldum· J,c{efO~' 

λείρι"ο.· ~μ7jΡ. Aειριόει~' πιθ. <*ρεΙριοt' κιχτ' ιiνoμ. 
(π ρ :n" κ',"ττ. ρηρε ρηρι (=άνθος, K~ίνoν).- Ή έτιι
μ"λ . 'λείριο" < *λε/.ι.ισ" Ζ J,c'ed~ (= όδύνατος, χλω
μcς) εΙνοιl έσφιχλμέ ·I'Ij.- Τό λοιτ. Iilium βΙνιχl πιθ. &ιi· 
vtlL<:iV έχ τή~ έλλ 'ljv. μετ' ιiφoμ. (I-r > Ι-Ι)' lillum > πα.λ· 
Υa~μ. lilja., ~(ι)σσ . lίlija., ιiλ6. I'ul'e (άνθος)' ΚΙΧτιΧ τό~ 
Meillet τό Ηλ·φ., τό λοιτ. χα.Ι τό ΧΟΠ1: .• Ινα.ι χιχΙ τιΧ 
'tpIιx ιiνa~ο:ίρτ'lj'tΙΧ ιiπ' ιiλλ ήλων, διiνaιQl~' Αχ τινο, μ.CιΟ
YItιxxij ., yAIί'clQ'lj'. 
. A~!!~!«t· ΙSλ . J,η'·ο'l"ό~. 
~~ i) λείτος, 01' (lσό~, J,ccb~)' Ιοιν. λ. ΙΙντ! 

1:06 ιx'tt. d.,μόοιο~ (8 βλ.), εlίχρ'ljClΤΟ' δέ μόνον ίν 'tφ 
σιινθ4τφ J,Cftl-oveyd~ χα.Ι iv τo!~ !ων. τόπol~ λήlτον, 
λάτιι. 

lcrr-oupycu, μ'λ. -ήοω αεΙ'l"ΟVΡΥό~)' ίν Άθήνιχι" 
έΚΤιiλώ (δι' lδΙων μου χρημ6των δαπανηρός) δημο· 
σ/ας ύπηρεσΙας ιι y.νικώ~, χειρΙζομαι δημόσιον ύπ
ούργημα 11 ύπηρετώ τόν λαόν 11 πρΙSλ. Αε,εονΡΥίσ.
ΙΙ έπιτελώ θρηακευτικήν ύπηρεσΙαν, Ιερουργώ. Έ~ 
cx~τοii τι} 

λι:ιτ-ουΡΥ'α, 'fι (J,lIf'l"otiilyιIIσ)' δημοσ/α ύπηρεσΙα, 
πάσα πρός τόν λαόν παρεχομένη έξυπηρέτησις 11 
iv Άθήναl" βαρύ (πολυδάπανον) δημόσιον όξ/wμα 
(ύπούργημα), τό όποΤον όνελόμβανον δι'lδ/wν δα
πανών ΟΙ πλουσιώτεροι έκ τών πολιτών, χιιρ. κατά 
διαδοχήν, ιiλλ' ώσ. χιχ! έθελOνΤΙIςQς fι Ka:r' έκλΟΥήν. 

υ 8ε/α ύπηρεσ/α (ύπηρεα/α πρoaφερoμένη εl~ 



τaός θεούς), δθιν χcιΙ fι αημ. λ. ("Ιιι) 18I~oue,ltI. 
ΙCΙΤ-OUΡΥιaός, ιί, 6,.' ό όνι'ικων (τι όρμόζων) 

εΙς 18I~oue,ltI" υ ό κατόλληλος διό τήν όνόληψιν 
καΙ έκτέλεσιν δημοσΙος .:ιπηρεσΙας Ι ό διακονων, ό 
.:ιπηρετων. 'Εχ ~o!! 
ΙCΙΤ-OUΡΥός, δ" (Ui~o, τι .ι.r~o,+ 'e1O")' ό έπΙ· 

τελων δημοσΙαν ύπηρεσΙαν (18a~oueyltI,,), ό .:ιπη
ρετων τήν ΠολιτεΙαν.- • ό .:ιπηρετων τόν Θεόν, 
ό Ιερουργός, ό Ιερεύς. [δι' Πιιμολ. δλ. Mί~]. 
AIΙXWM, .;ι"ο" δ' εΤδος 6ρίιou φuoμένou έπΙ 

TQv δένδρων (αιινών. τ(j'l ψώecι).- Ι λειχηνοειδές 
έξόνβημα έπΙ Τi"\ς έπιδερμlδoς (χοιν. ιλειχι'ιναι) II 
ιίια. iπΙ των ,"τρlιιμΙΙτων (ΙδΙq. ίπΙ 6Υρων δρ'.tχιιιν). 
Α.·.Ω, μ'λ. -tι». c16p. cι' l1aaftI' λcιτ. 111190' λεΙ

χω, ΥλεΙφι.ι Ι ίχ τοότοο t, Ινώμ. μτχ. ΛΡχ. la1aaxιW
~., (ιίιαιΙ 'χ τ06 ΙιΖμάομιιι). _ 
·E"~, 'χ ~. lar τΙΙ : 1arιιtι6r, 1ιl-μdoμιιι, 1ar 

μd,ι», UI-ιιo,' 'χ τij, 'χ1:11:. "Ιl- 1:ό 1_11ι»· πρδλ. 
αcιναxp. Ilh fι rlh' λcιτ. IIn9O, 1I!l4r1o· ,Υοτθ. bΗ&Ig-δη 
(tnι-λεΙXω)' _λ-Υιρμ. Iecchoδn (lecken)" nαι:λ-αλcιo. 
111-&11· λ,θ. 111-υι (λιχανός). 
Ιdtσς, μ~. c1op. cι' το!! "ιβι». 
Ιcιtσνιι-16Υος, οιι (l_lφαιιoιι+1~)· 6 σuλλέ

Υων λειψανα (ύπολεlμματα). 
1cftivov, τό (18Ι.πι»)" τεμόχιον όπομεΤναν, 

8ροΟσμο, όΠόλειμμα, ύπόλοιπον, «όπσμεινόριι Ι αον
~~ ίν τljl πληθ. "Ιφαιιιι .- ύπολεΙμματα, «όπομει
νόρια., συντρΙμμaτα (λCΙ1: , rellqul&e). 
Acιt4δpιov, 1:ό (18/nf» + iί&oI)' τόπος δνευ δ

δατος, Λλ'ΙΙαΙον τοll δροο, Πιίρνηθο, 'ν τi! ·Α~τ,Χi! (δλ, 
Κ. Β. Α). 
Ιdωv, δ· ιςo,'IJ'I:o 4ντ! Uι»ιι' 'χ ~oό~oυ m. δo~. 

πληθ. 1&/_ι. ' 
lcKIvII, fι (u"o,)' πινόκιον, (ΙΠΙδΤΟ.), όνΥεΤφν, 

«λέκόνηι, χύτρα. '~ cι!}τoίi ~dι 
lcKi~ fι'ΙCKάνιoν, τ6' IcaIvfσιuι, fι' 6ποχορ. 

~06 1ιxd"" (& δλ.). , 
ΙcιιΙΙΟ-ιιώ1ιις, -ou, δ' θηλ. -ιιωΙις, -a60r, fι (U

ιcιδοr+πι»Uι»)' ό πωλων φό6aν έξ ΟΟπρΙων. 
AFIII"'.OI, δ' cφό6aι ('~ιιo,) έξ ooπρΙcιιν. 
AFIIOI, -10" τ6' πινόκιον (ιπιδτοι), λεκόνη, 

όΥγετον. 
'Ε"μ., UHO,' 6noxoρ. Ι 1ιχΙ" 1,ιclcιιco" 1_"'

cιιcιoιι, _ 18ιcdIIII (δλ. - λ. λ.)' πρδλ. λcι.. IΑηχ Υ_ν. 
IAncls (πινόκιον)' fι λ. "ιcά"" πlpιιiχιι .ύπον tfj, ίcιπ. 
ρ. ·Ieq-, oleq- ("'κόμπτω, κυρτω' βλ. ίν λ. ι)1ιιιcCΊη). 

Ιcκ-τιaός, ιί, διι (Uyι:α)' ό Ικανός nερl τό λέγειν, 
εύφραδfις, εύγλωττος.- • ό προσηρμοσμένος, κατ
όλληλος, διό τό λέγειν. 

ΙΙκ-το, Υ' 'ν. 'π. πcιθ. 40Ρ. δ' ΤΟfJ u,ι». 
lcKTός, ιί. διι (U,ι»)' ό συνειλεγμένος. ΣUνη-

8ροισμένος 1I έκλελεγμένος, έκλεκτός, «δισλεκτόςι. 
- 11 ό δυνάμενος νά λ~χ81:\, ον δύναταΙ τις νά 
είπο υ εlρημένoς U περl συ πρέπει νό όμιλήσι:! τις. 
ΙΙκτρον, ~O (1έΥω, 'χ~. λ-χ-)' όνόκλιντρον, 

κλΙνη, λcιτ. lecΙus U Uιc~eιi~6_ = εΙς τήν κλινην. 2) 
ίν ~Ijι πλ ηθ. ~ά Uιc~eιι ~ ή νυμφική κλΙνη, ό γόμος. 
[δι' 'tuμολ. δλ. U"O, xcιΙ Uyι:α] . 
ΙcΊδΙiσδσι, c1ΙΙΡφ. 'π. άνcιδιπλ. μία. 40Ρ. δ' τ06 

λιιμβάιιι». 
ΙcΙάΙιιaα, Ιων. πρχ. τοι} 1ιιμβά.ιιι». 
ΙcΙά8a, Υ' 'ν. 'rIto~. _π. c1νcιδιn:λ. c1op. δ' τοfJ 1ιι1'

δάιιι:α . 
ΙcΙάΙΟvτο, ΙcΙΙΙΙσδω, ΙcΙΙΙΙσδσι, Υ' πλ ηθ. 

Όριo~., Υ' 'ν. Προατ., χcιΙ ιiπρφ. μί::ι. c1op. δ' ~oίi 1ιιιι-
6Ωιιι:α. 

ΙΙΙΙκ-α, πρχ. tOi! 1άcιιcι». 
AcljaovTo, Υ' πληθ. -π. c1νcιδΙl1:λ. μία. ίioρ. '5' τoίi 

~cιιcω. 
Ί lcAIa.ia, B1jA. μ~χ. ίπ. πρχ. τoίi 1άcιιcι». 

_ ΙΙΙαμμαι, Ιων. πcιθ. πρχ. ~oυ 1ιι.ωβά:ιιω. 
ΙέΙασμσι, Ιων. χι:ιΙ επ. πcιθ. π~x. του 1ιιιιΘCΊιιι». 
ΙέΙδιον, ίπ. c1νι:ιδιπλ. ά6ρ. β' tOU 1ιι ? χίιιι:α. 

, 1ι:Ιάιω, 'rIto~. Βπ. ιiνcι/)ιπλ. άορ. ' β' 'tou 1ιι,,,CΊιιι». 
ΙέΙι:ιιιτο, Υ' ~ν. έιi. ' πι:ιθ. δrτε~σ .• ofi λεΙπι». 
ACAciιpδaI, ιiπ'Fφ. Πι:ιθ. πρχ. τo~ λ,lπι». 
ΙcΙcιχμ6τι:ιt, όνομ.πληθ. ιϊνωμ.. μ~X' πρχ. ~lJίι18I~ι». 

"Ι 
AilcuσμoI, πcιθ. πρχ. 1:06 1aVι». 

-lcAcxiTaI, Ιων. Υ' πληθ. πqιθ. πρχ. τ06 U".. 
ιιιιιισ, πρχ. τoίl 1ιιιιθΙΙ_. ' 
ιcΙΙΙκ-α, Ιιιιν. πρχ. του 1ιfcιιcι»' μτχ. 1_1ΙΙH~. 
ΙΙΙΙΙμμσι, ποιητ. πcιθ. πρχ. ~oίi 1ιιμβCΊιιι:α • 
ΙέΑιισιισι, Ιιιιν. _θ. πρχ. ~oll 1ιιιι-θά_. 'ν Φ ΙΙ-

Ιασιισι, πcιθ. πρχ. τοfJ l"ϊζομαι. 
lc1fIIμoI, πcιλ-8Π. πρχ. τoίllι1ιιloμαι (διό χορ. Ιδ8ι 

"Ι11ιιμιιι)' πρo8uμoOμαι, σφoδρGις tπι8υμQ, τε/νω 
πρός τι, πρoσπa8ω διό τι Ι μ~χ. 18la"...."or=npό8u· 
μος. πλι'ιρης έπιδυμΙας όρμηTlκός. [δι' 'τομολ. βλ. 
Ιι1ιιΙομιιι). 
ΙcΙιμμέvος, μτχ. πρχ. ~ofJ U~ομαι. 
ΙCΙΟΥισμένfιHίr 'πΙρ. μτχ. πcιθ. πρχ • • 011 10,lζο · 

μα.' έσκεμμένως, μετό περισκέψεως, έπΙτηδες. 
ΙΙΙοπσ, πρχ. του 1ιι,,,CΊιιω. 
ΙιΙ6ΥIΙΙ, ποιη1:. άν~Ι I18Ιό,,, ... Υ' 'ν. fιπιρα. ~ofi 

1ιιy~ιιι». 
ΙCΙοιιια, πρχ. ~ofJ 1_1_. 
ΙcΙouμΙνος, μ~χ. πcιθ. πρχ. ~0I} 10Vι». 
ΙcΙΟμασμσι, πcιθ. πρχ. του λ"μcιlιιoμαι. 
liAuVTaI, Υ' πληθ. πcιθ. πρχ. oςoίlltίQJ.-'-liAuvTo, 

, έπ. ιiντΙ Ιλέλ,,~~o, Υ' πλ ηθ. πcιθ. ()πιρα. 

AcAUTo, 'π. άν~Ι "ltίoι~o, Υ' 'ν. Eux~. πcιθ. πρχ, 
~oίi ltίω. 

Ιι:ΙώΙιιμσι, π~)(. (μl~dι πcιθ. οημ. ) τοfJ lωβCΊoμαι . 
AE'NBOI, δ ' μικρόν σκόφος μέ όξεΤαν (μυτερήν ) 

, πρQραν n ταχύ πλοιάριον <felucCA) χρησιμεύον ώς 
πρ6σκοπcς στόλou' πρδλ. ~ό οημιρ. ή λέμΒος (<<Βάρ
και) . [ιiyν. '.uμολ.). 
ΙΙμμσ, -ιι~o" ~O (U.πι»)' τό όnoμένoν μετά τήν 

, όπολέπισιν, λεπlς (<<λέπιι), Μπας, κέλυφος (cτσώ · 
φλιι), φλσιός (ιφλούδαι). 
ΙΙντιον, ~6, λ'JLt . Ilnleum' λινοον Οφασμα, ' χειρό

μακτρον (cnETOI:TQJ ). 

Ιiξcο, επ. c1v~! λ,έξιιι, Προοτ. μί::ι. ιiορ. cι' ~oίί λ,έ-
1Ομαι=κατακλΙνσμαι (<<πλαγ.ιάζωι) • . 

ΙCξις, --ι:αr, fι <λ,έ,ι»)' όμιλΙα, λόγος. 2) τρό-
πος τοΟ λέΥειν, λεκτικόν, ύφος. _ 
ΙΙξο, έπ. ιϊντΙ Ιέξιιι, Πpocι~. μία. «ορ. cι' ~06 U-

,ομαι (=κατακλΙνομαι. «πλαγιόζωι). ' 
IcovTi .. , χcιΙ χcιτdι ouv~Lp . Ιι:οντίί ('νν. ιJoe«), fι' 

δέρμα λέοντος, xup. θηλ. ~oυ 18όπιοr. 
Ιι:6ντι:ιος, 11, o~ (Mf»'If)' ό όνήκων εΙς λέοντα, 

ό τοΩ λέοντος ιι δμοιος πρός λέσντα. 
Ιcοντ6-διφρος, -οιι (λέι»ιι+δ'φIO~)' δlφeo .. (δρ

μα) συρόμενον ύπό των λεόντων. 
Ιι:οντο-aiφΙΙoc;, οιι (λ,έω~ + ιc_φcιλ,,)' ό fxwv 

κεφαλήν λέοντσς. 
Ιcοντό-nοuς, δ, fι, -Iιouy, ~ό <Uf»'If+notί,)' ό f

χων πόδας λέοντος; 
lCOVTO~Voς, οιι (U_ + *φiιιι:α)' ό φονεύι.ιν 

λέσντος. 
Acovτo φόρος, οιι <Uf»'If + φέιι»)' ό φέρων λέ · 

οντα (η.οι τήν εΙκόνα λέοντος), έπί άσπΙ/)ος; π. χ. 
Ιι:oντo-φUίις, ~,(U-+9"''')' ό fXWV φυήν (τ.l. 

φόσιν) λέοντος. 
IcoVT6-xIaIVoς, 0'If (Uf»'Ιf+,,1ιιiιιιι)' περι8εΒλη

μένος δσρόν λέοντος (όντί χλαΙνης). 
ΑΕΊ1.ΑΜΟΜ, τό ' το πλδΙατον χι:ιτιΧ πλ1jθ. UntIm' 

πλατεΤς δερμότινοι Ιμάντες, cυνδέσντες στερεό 
τόν ζυγόν γύρω άπό τόν τρόχηλον. καΙ διερχόμε
νοι μεταξό των προσθΙων σκελων πρός σόνδεσιν 
μετά τοΟ μαιιxσlιcιΣiίΡo, (βλ. λ . ). [j,yv. ιituμολ.j. 

AcIιaioς, ιι, ο" (Unιι,)' πετρώδης, 6ραχώδης, 
άπόιφημνα;. 
ΙΕη-σΡΥος, 0'If (Unιιs + &e,ό,)' ό fxwv λευκόν 

, δέρμα ~ λευκά πτερό. 
Ιέιιας, τό (λ,έπω)' Υυμνός Βρόχσς, όπόκρημνος 

6ρόχος.- [λ,έnιι~' "πιι.ο,: λι:ιτ. IΔΡIΙ' ij auγy. προ, 
~o λ,έπι» προαχρού8Ι πρό, .ijν δΙ'JL~οριΧν .η; α1jμcιcι.]. 
Ιcnάς, -dδor, fι (l/nιιr)' όστροκόδερμc;>ν προσ

κολλώμενον έπl 8ρόχου (~ι' Ι) χι:&Ι ίΧλi;θη οϋτω, δι
ότι λέ'f!l~=8ράχος), Χοιν. «πεταλίδαι. λι:ι •. pateIIA. 
[λιnά. : UIτas (βλ. λ.)" Ιχ τ.,ύ.ο(ι lΙΠΙΙI7~ή (~ "πά
or" ή X'JLt λεπσl7τis) δλ. λ . ' ~dι ιiν~ΙότOΙXcι ~i'j; Λcι.ιν. 
IOpAS, lepistA, leρeιl. ~\ν\Ί\ ~ιίνllι" ί~ τη, Έλλψ.]. 
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lEπaστή, t. (λεπιi,)' εΙδος ποτηρΙou, · έχοντος 
σχημα λcπιioo; :«πεταλlδας»). [δι' 'τυμολ. βλ. λaπά'Ί' 
Ιcπiδόομσι, πσιθ. {}.cnJ,)' καλ6πτομαι μέ λεπΙ

δα:;. Έ; ιx '):oίi .ό 
ΙΕπιδωτός. Ι;Ι 6,,' 6 κεκαλυμμένος διό λεπlδων 

(ως 6 κρaκόδειλος π. χ.) Ι λaπ.&»τ~ 8oώe"E - 00· 
ραξ φολι3ι,.)τός, ένισχυμένος μέ λεπΙδος (λέπια). 

ΙΕιιΙς, -loo,, ' fι (Uncu)' (λέπι», φλοιός, (φλoUδoι 
ιι κέλυφος ~τσώ<P.λι". 
lέπρa, Ιων. ΙΕΙΙΡΙΙ, fι (λaπe6,)' δ,τι χσιΙ νδν, λt

πρα" fι Υνωστ1ι όνΙατος νόσος, ·XΛ'l1e.foιx οllτω διΙτι 
xα.θιστίj τήν ΙΠΙ~5ρμΙδιx J.επ.δΦτη". [λιnecι' Jtot'r,t. λa
πeιi,· λaπeάω. J.επe.άΦ· λane6,· δι' 'τυμ. ΙSλ. λιπΦ]. 
ΙΕιιράς, -άΟΟ,. fι' ItOI1Jt. θ1Jλ. του λaπeo, (8 ΙSλ . ). 
ΙΕΠρός, ά, Ο" . (λιπο,. αντΙ λanae6,,. 6 έχων }.e

πΙδσ,. πλήρης (λεπΙων», τραχυς (αντΙθ. τιρ λaίΌ,). 
- 11 6 πόοχων έκ της νόσου λέπρας, ψωραλέος. 

ΙΕιιτδιιΙνός, Ι;. 6". ItOI1Jt. dνtΙ λεπταλέο, (6λ.λ. ). 
ΙΕιιτδΙCος, α, ο" (λanc6,)' λεπτός, Ισχνός, ό

δύνατος. 
lEΠΤ-Eιιf-1Eιnoς, ο,,' λεπτός έπl λεπτοΟ, καθ' 

Cιπερ60λήν λεπτός, όσον εΙναι δυνατόν νό γlνr;ι 
, τις περι::ισότερσν λεπτός. 

ΙΕιιτό-ΥΕιος, Ο". ιιττ. Ιcιιτό-Υcως, Φt' (λ8ΠΤΟ, 
+rαia-r'i)' ό έχων λεπτή ν γην (τ. Ι. μή λιπορόν, 
άπαχον, άγονο ν, άφ:::>ρον). . 
ΙCΙΙΤΟ-Υνώμωv, Ο". Υβν. -0"0, (λanτό's-/-~μ,l)' 

ό έχων λεπτόν νοϋν, όξύνOUς 
lEιιτό-yρaμμoς, ο" (λaπτοs-/-reαμμ,;)' . ό (ψιλο

γραμμένος», ό γεγραμμένος μέ λεπτήν γρaφήν. 
Ιcπιό-Υρaφος, ο" (λaπτος+redφaι)' ό γεγραμ

μένος μέ μικρό γρ&μματα (μέ λεπτήν, κομψήν, 
γραφήν). 
ΙΕιιτό-δομος, ο" (λanτοs-/-cJιfμφγ λεπτώς δεδμη

μένος, κομΨώς κατεσκευασμένος, λεπτός, 'κομψός. 
ΙΕπτο-Ι0Υέω, μaλ. -Ι;οφ' όμιλώ μέ πολλήν λε

πτολογlαν, κατακόπτω τήν ο λογικήν, σοφιστεύομαι 
11 τήν cι!ιτήν σ1Jμ. χcιΙ τό αποθ. ΙΕπτοl0ΥCομσι. 'Εχ τoίi 
ΙΕπτο-ΙόΥος, ο" (λ8πτος+λέΥω)' ό έξετόζων τό 

πρόγματα ,μέ ύπερ60λικήν λεπτολογΙαν, μικρολό
γος, σοφιστής. 
ΙΕπτ6-μΙτος, ο" (λ8ΠΤΟ, + μlτo,)' ό ύφασμένος 

μέ λεπτόν μlτον' (λεπτή.., κλωστήν). 
lcnThv (ίνν. ,,6μ.oμq.). τό' τό έλόχιστον νόμι

σμα, ιμονόλεπτον» (.ό Ι/ιι. τη~ δpcιχμη~) . 
ΙΕπτός, Ι;, Ο" (λιΠΦ)' έκλελεπισμένος (ξεφλου

δισμένος» 11 έν.ιίiθβν Υ.νικω;, λεπτός, ψιλός (ιλ!α
νός»), Ισχνός, λεητοκαμωμένσς 11 έν χιxχ~ ένν.Ισχνός, 
καχεΚΤικός .- Ilοτενός.- 11 έλαφρ6ς, μικρός, ό
σήμαντος n τά λ8ncσ τώ" προβάτω,ι = μικρό κτήνη 
( ιγιδοπρόΒατα») 11 Μπτσ πλοία = μικρό (έλαφρό) , 
σκόφη 11 έπΙ i'ιχoυ , έλαφρός, σιγανός,' εύχόριστος.
ιν μ t 'f .'. λεπτός τόν νούν, ιύφυής, όξύνους, εlοερ- ' 
χόμενος καΙ εl~ τάς έλαχΙοτας λεπτομερεΙος U ό έ
χων λεπτό aί:Jόήματα , εύαlσθητος. -
Έτνμ.: J.επτ6;· λεπτύ"φ (βλ. λ.)' χυρ. εΙνcιι p1J

' μα. τ . ειι Ι θ .• ου λέπω (~λ. λ.) , π ,,€λ . λ cn. leρidus, leρos 
-ΟΓί5, λιθ. leρύs (μαλακός)' ώα. π;;ΙSλ. άΎYλ-σ~ Iylt, 
lefl (όδύνατος) , ciyy} .. Ieft (όριστερός). 

Ιcιιτοσύνιι, i , = λεπτ6τι/. (ο βλ.). 
Ιcπτότιι:;, ''1'1'0" (}.en~6s)· ι λεπτότης», Ισχνότης, 

όδυναμlα ίl καχεξία.- • λεπτότης πνεύματος, εύφυ
Τα, όξύνοια. 
ΙΕΠΤ-ΟIΙΡΥCω, μιιλ. . -Ι;οω (unrover6,)' κόμνω 

λεπτήν έργασίαν ιι ίν'βίiθ~ν μ τφρ. λεπτολογώ, διύλΙ
. ζω, όκριΒολογω 11 στρεψοδικώ, σοφιστεύομαι . 

lcnT-oupyIΚ, έ, (λεπτο;+έ'ρ"ο,,)' ό λεπτως έπεξ
ειργασμένος. 
ΙCΙΙΤ-ΟUΡΥός, ο" (}.encos + έ'ρ"ο,.,)· ό παρόγων 

λεπτήν έργασΙαν, (χυ;; . ό έργαζόμενος λεπτό έργα). 
Ιcπτο-iiφής, έ, (λεnτός+vψιιl"ω)' C λεπτως ύφα

σμένος. 
ΙΕπτο-ψάμσ&ος, ο" (}.επτΟς-f-ψάμιιι7-0,)' ό έχων 

λεπτή ν άμμον. . 
ΙΕπτυvω, μΞλλ. -tίνώ (λεπτό.)' καθιστώ τι λεπτόν 

1\ κaπανΙζω, άλωνΙζω (ιλιχνΙζω » ) ιι χωνεύω (Τροφήν). 
-1Ια.θη' " γΙνομαl λεπτό<? (άδύνατος,. 

ΙΕιιτώς,έπΙρ. τotί 1επτ6. · έλαφρώς 11 εύφuGις. 
ΙΕπυριον, τό' 6ποχορ. τoίi Uπveo,,' μικρός (λε

πτόςι φλοιός . Έχ τοΟ 
liIIίiΡOV, -ι:ό (λέπο,)' φλοιός (φλούδα», κέλυφος 

cτσώφλι». 
ΑΕ'ΠΩ, μ"λ. -ψr»' αόρ. ι:ι.' 1J.cψιι.' όφαιρW τό λι

πο, (τόν φλοιόν), ιξεφλουδΙζω», όπολεπιςω. 
. , Έτvμ., λέπω' Uno.· λεπί,' λεπ.δ60μιι.· λ8Π.ιJφ
'1'6,· λέneιx' Uπveo,,' Mnveo, (ΙSλ. λ. λ. )' ώσ. lon6s' 
λοπΙ,· }.6π.μο,· λοπά,· J.ώΠ" (βλ. λ. λ.)·πρ6λ. λιθ . 
lιϊΡΑS (φύλλον)' ί; Ιcιπ. ρ. *Ιeρ- (ξεφλουδΙζω:, * Ιυρ
(ξεφλoυδlζω) ίν τφ λιθ. lυρInίil (φλοlοί) , lυρύ, ΙύρΙί 
(όποφλοιώ ) . πcιλ-σλι:ι.υ. Ιυρίlί (όποφλοιώ), Υο.θ. Iuftus 
(άνεμος), πιιλ-ι:\ΟΓΓ. ΙορΙ (στέγη), πιχλ-Υ8Ρμ. Iuft (όήρ) 
«χοιν. Υιρμ. ·ΙυΗυο *lυΗΑ- = στέγη, όήρ)' ώα. ίcιπ. 
ρ. *Iubh- ίν τφ λιθ. Iuba5 (φλοιός δένδρου), λι:ι.τ. 
liber (τό μεταξύ έντεριώνης καΙφλοιοο ξύλον), 
("IUbhro·s· deIubrum <Ιερόν, ναός χυρ. τόπος έξ
αγνισμοϋ): Ιυο, πρΙSλ. poIlubrum (λεκόνη νιψΙματος 
χειρών) έν λ. λν.mι. 
λέρνσ, fι' Ιλος έ\Ι Άργoλlδι, Υνωστδν ix tfj, Mu· 

θoλoyΙιι~ ώ~ κατοικΙα της (Ac,,,IIia,) ~YcJeσ~- Έχ 
τixιlΤ1J~ τό ίπΙθ. lcpvaioς, σ. ο_ό έκ Λέρνης. Βλ. 
Κ. Ε. Λ. 
• lE.~ς .. • μιμΟΟμαι τός γυναrKaς TI\C; Λέσ6oU. 
Εχ του ' 
ΑΕσβιάι;. -άδο •• fι (Δέοβο,)' γυνή τ"ς Λέσ60υ. 
ΙΕσβίς .. = l'εοβ.άζΦ (8 ΙSλ.). 
Aioβιoς, σ . ο" (Δέίιβο,)' ό έκ Ato6ou καταΥόμε

νος, κάτοικος της νήσου Λέσ60υ. 
ΑΕσβόθΕν, ίπΙρ. όπό τήν Λέσ60ν. έκ Λέσ6ou. 

Έχ τoίi 

ΑCσβος, 'ιι' ή γνωστή μεγόλη vt\σoς, κειμένη 
παρό 1ά παρόλια της Μ. ΆσΙaς (ΙSλ. Κ. Ε. Δ,). 
lEσιά~ω (Aiax,l)' πολυλογώ, φλυαρώ. 
Ιέσιιι, 'Ιι (λέ"ω)' .τόπος ένθα ΟΙ πολΤται κατέ

φευγον διό νό εΤπουν καΙ όκούσουν τό νέα τ"ς 
ήμέρας, έντευκτήριον ~ ώσ. 6ouλευτήριον.- • μω
ρολογΙα, φλυαρΙα 11 ιiν xcιλ~ ίνν. συνδιόλεξις, σuνo· 
μιλΙα, συζήτησις ιι neo, lμη" UΟ%,l" .... διό συζήτησιν 
μετ' έμού (μαζΙ μου). 

"Ε7:υμ.: λέοχ" ( *Iegzgha. τ. Ι. leghs-qa, πρΙSλ. λι
χοι; (βλ . λ . ), Ιcιπ. *Iegh-.-Ucιpιiy.: λaαxάζΦ' λaoπ,,' 
J.ε0X'7"εVω· λ80χσl"ω' έ'}.J.εoxoι;· ne6l80xO,' &cJoλι
ΟΧ'7' < * ιX-FaιJo- ).-Ή ίχ τoίi Urω '.υμολ. τoiί UO%'l 
( = τόπος συζητήσεως) δ6ν τυΥΧ ιiνιι ΙΙμοφώνου nιδο
xιμιxσΙι:t~. 

Ιcσχιινcύω, μίλ. -αφ (MOXfl)' συνδιαλέγομαι με
τό τινος, κου&ντιόζω μέ τινα. 
lcuy~lioς, σ, ο" (συΥΥ. τφ }.vye6,)· 6 έν λυπη

ρQ καταοτόσει, δυστυχής, οΙκτρός, έλεεινός, άθλιο 
ος :1 μελαγχολικός, σκ<;>τεινός. 
Έτvμ, , AevyaMo,' Avye6s: σιχναχρ. rujA tJ (συν

τρl&.ι, 6aσανlζω), rυgσά-1).(θΡυμματισμένος), rO'ga-1). 
(νόσος)' λιχτ. Iugeo, Iuclus' λ ιθ. ΙύSΖtί, Ιύ'Ζιιυ (θραύ
ομαι) ' λa1:t . laυfίt (θραύω), λιθ. luzis (σύντριμμα), Ιόυ· 
zis (λατομεϊον' δρόμος)' αyyλ-σιx~. Ιό-ΙύCΑn (έξαρ
θρώνω, κατεδαφΙζω), πι:ι.λ - Υε;;μ. IlohhAn (άποσπώ), 
ρωσ. ΙυΖπυlί (κτυπώ) ' πιχλ-ιρλ. luchl (μέρος, μερlδl-

ον)' έ~ !ΙΧΠ. ρ. ·Ieu ~-' δι& τήν αντιστoιχΙcιν ( : συν
τρίΒω ) κόμνω κακόν) πρΙSλ . αιχνσχρ. Iumpάtl (~oμ 
ματιόζω): 4λλ. λν.π,l· fι ~ . *Ieu-g εΙνι:ι.ι &πέχ.ιxα ,Ι~ τη~ 
ρ. ·Ieu-, xcιΙ .Ινcιι πιθ. fι ρ. *Ieug- (=κόμπτω) ~ ΙΙπ· 
ιipχoυσιx εν τφ }.v"lζω. λι:ι.τ. Iucta (πόλη)' βλ . λvγlζω. 

ΑCUΤΤΙΙ", -ov, δ ' ό καταγόμενος έκ της φυλής 
τού ΛευΤ. Έ; cιo}τσίi τό 

AcuiTIKό4i, ιt. ό" (.ιI.."t.cfI,)· όόνήκων εΙς ΛευΤτην. 
lcUKσiv .. (λ."κ6;)· ι<άμνω τι λευκόν, τό λευκα(-

νω, τό όοπρΙζω. 2) κόt!νώ 1 ι λαμπρόν, τό λαμπρύνω. 
ΙΕυκάν, ~ωρ. αντ! λ.,,'κ.iw, Υβν. πλ'l)θ. τοί) MvH6,. 
lcuKovaI, απρφ. αορ. ιχ' τσύ λ."καΙ"ω. 
ΙΕυκ-σνδιίι;, Α, (λεvκο,+ιi"θο.)· ό έχων λευκόν 

άνθος 11 Υε 'ι. , κατάλευκος : λευκα"lJ.έ, κάρα == λευκή 
(λευκός τρΙχας έχουσα) Kεφciλή. . . 
Ιcuκ-σνθίςω, (}.εvκόs-/-ιi,,60ι;)· έχω λευκ<;Ι δνθη 

!Ι ,εν., εΙμαι λευκός;. . 



1cυκάς, -ά~o~. ποιηος. θηλ. τ06 MvH6~' λευκιΙι. δ
σπρη· (ίχ πετ;-ωμιΧτων χιμωλΙα.;) n έvτsuθιιν χα.Ι τό ιi

χρωτήριον τfι~ ΉπεΙρου ιi1.α.λεΤτo Δειικά •. 
1ι:υKCΊς, ~ωρ. ysv. τοίί θηλ. τοίί έπιθ. ""κ6,. 
1εύK-ασιrις, -rδo~. 6, -tι (lεuxo~+άαπl~)' 6 fXWV 

λευκήν όσπΙδα. 
1εύΙUΙ, fι (1ειικ6ι;)' λευκή λέπρα (ν6σο, τοll δiρ

μα.τo~ χληθιΤσα. ο&τω ix του χρώμa.τος;) 11 ε1δος λέπρας 
η μαλλον έλεφαντιόσεως.- 11 ή λευκή α7γειρος 
(ΡορυΙυ! alba), χοιν. cλεύκαι, χλΤιθεΤσα. ρ!ίτω έχ τoiί 
ΙΙπολεύχου χρώμα.το, -ι:η, μιιiς; πλιu::;ii; του 'φύλλου '7J ;. 

1cυιι-Ι;ρετμος, ο" (lε"κοι; + έρεr:μό~)' ό έχων 
λευκός κώπας. 

1ευκ-Ι;ριις, ε~ (1ειικοι; + &eαρεr" τ06 άρσρΙακω)' 
λελευκασμένος, λευκός (χυρ. ό λευKwς πρααηρμο
σμένος). . . 
λευκnmίδι:ς, α.Ι · θυγατέρες τοΟ Λευκlπ.που, .νύμ

φαι λατρευόμεναι έν ΣπόΡΤr:1 . 
1cύIι-mn04μ ο" (1ειικο!ϊ+ΙοΠοΠΟ, ιiντΙ 1εtίxιπoΠo,)' 

6 lππεύων fι έλαύνων λευκούς Τππους Ι περΙφημος 
διό τούς λευκούς YΠΠOuς . 

1CUKfTΙΙC;J -Ο", δ = Α.ε"κ6,. 
λευκο-δι:α, fι (Α.ε"κή+δε:i)' ή λευκή θεά 11 δπό 

1:6 δνομα. 1:0ΟΤΟ 'λα.τριόετο fι 'Ινώ, ώ~ προστιΧτι, θα.λα.σ · 
οΙοι θ_6τη;. 

1εuκ'-δριξ, ;.ι:ρrχοι;, 6, fι (1ειικό!ϊ+6eΙξ)' ό fXWV 
λευκός τρΙχας. cόσπρομόλλης •. 

1ι:υκα-8ώ.)αξ, -ακο" 6, fι (}.C1IHΟ!ϊ+8οο)ρσξ)' ό έ· 
χων λευκόν bώΡ:1κα. _ 

'ι:υκό-ίον, ,ό {1ειικο!ϊ+το"γ τό λευκόν Τον (δ 
σπρcx, tJενεξές). . 
1εuκα-Koμων, Ο". Υιν. -0"0, (}.,,,κο,+κνρσ)· λευ

κός έκ τών κυμότων καΙ τοΟ όφροο των U ό έχων 
λευκό (όφρισμένα) κύματα . . 
Ιευκό-1IνΟΥ, τό (Μ"κοι; + 1/"0.)' λευκόν λινά

ριον, ΧΡ'r,σιμοπ"ιοόμaνον ΙΙπό των Φo~νΙχων πp~ xιxta.
σχευ-/ιν σχοινΙων. 

1cυιιο-Ιόφας, -Ο", δ, χαιΙ 1ευκό-1cφ;)ς, (" (}.ευ
κό!ϊ+}'6φo~)' ό f1(WV λευκόν λόφον (λοφΙον)_- το 
MvΧ6}.οφο,,=λευκός γήλοφος. 
1εuκo-όπωρoς, ο" (1ειικό, + Inώρσ)' ό φέρων 

(παρόγων) λευκός όπώρας. 
Ιε.κο-πάρειος, Ιων. -πάριος, ο" (λευκο, + .nσ

ρειιί)' ό fXWV λευκός παρειάς. 
Ιι:υκό-πεπ1ος, ο" (lειικο, + nιrπ10ι;)' ό φέρων 

λευκόν. πέπλον (λευκήν έσθητα). 
1ευK6-πιιιuς, σ, Υεν. -εωι; (lε"κό!ϊ+m7XV,)' ό έ

χων λευκους πήχεις (τ. Ι . 6ροχΙΟνας). 
1cuιια-π1ιιΙίις, i, (}.ειιχΟ~+nJ.t180ι;)· πλήρης όν

θρώπων ένδεδυμένων λευκό. 
Ιευιι6-πους, δι fι, -.nO"", τ6, Υιν. -πο&ι, (Mvκo, 

+.nOV.)· ό έχων λευκούς πόδας Ι Ί'υμνόπouς, όνυ-
πόδητος. . 

1Cυκα-nΡCnι'ίς, Ι, (1ειικό!ϊ+πei.m»γ 6 διαπρέnων 
(έκπρεnής) μέσα εΙς τό λευκό του U Υ-ν, ό φαινό· 
μενος όλόλευκος. . 
1ευκό-πτερος, ." (λευκο!ϊ+πι:ερ6"γ ό έχων λεv- . 

κός πτέρυγας. 
Ιείικό-πωΙος, ΙW (1ε"κόΙ;+οΠώ10Ι;)' ό fXWV λευ

κους πώλους (Τπποιις) 11 ό Ιnπεύων λευκόν Τππον. 
λΕΥΚΟΊ, ", 6,,' φωτεινός, λαμπρός, στιλnνός, 

καθαρός ιι έπί &~α.τO;, διαυγές, καθΡΡόν.- 11 λευκός 
. (δοπρος), ιiλλόt χα. ! στακτύς, φαιός, πολιός 11 έπΙ τeιί) 
δ'ρμα.τo~ . λευκός, ώΡοΤος, ιiλλόt χα.Ι ώχρός, χλωμός, 
όσθενικός, γυναικώδης. 2) 1e"xo. xe"αο,=ώχρός 
χρυσός (τ. Ι. όνόμεικτος μετ' όργύροι3), Ιν ιiντι~έσει 
πρό~ τόν α.οΠεφ80" xe"ao" (τόν έξηυγενισμένον, ό
λοκό8αρον). 3) μτφρ. ώραΤος, εύτυχιΙις, εCιθυμoς, 

_ περιχαρής. .ι4) ίπΙ ijxou, καθόρ6ς, εύκρινής (ώ~ 
16 λσμ.nρ6.). . 

Έτvμ.: ""κ6ς-' 1.voc'1· 1eiίκo.· ).εuxlακoι;· A.εvx6ω· 
A.εvxσl"ω· 1ειικ6τ",' }.."κά~· 6μ7Jρ.Uύααω «*}.etIHjw) 
δλ. λ . λ.- '.Ι!:χ μβτα.πτ. ρ_ ί~π. Iuq- (έλλ. }."κ· ) εν τφ 
άμφι-}.νκ'1, ·lύ,,&ις-, λυκιίβa~, }."Χ-4"·""" }.1ix6-φoιςo, 
1v%,,0, «Ιοιπ. *Iuqs-no-s), έ; ου l"χ"Ιτ"ι; (λίθος), 
l"viι:ιι; (δλ. λ . λ.). - ·Eτερo~ τόπο; τYι~ ρ. *fouq- ε·ι 
,;ιjI loiί~o" (=ή λF;Υιςή Kα~Ις:ι της έλότης) (διόt "tijv 
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cιημ. πρδλ.. ),«1:. albumum). Πρδλ. ιbσ. λα.-ι:. luceo 
(*Iouqejo), σοινσχρ. rOcafe (φέγγω): Α.ε"κ6ι;, ir-~. 
luach-fe (ΠUρακτωμένoς), luachair (λόμψις, όστρα-
πιιι), 9αll. IIug (=λ~τ. lux, lumen), σα.νσχρ. rucά-1}. 
(φωτεινός) : 1vxo-, }.νχ"ος <*Iouqsno-s, λα.τ_ lυηιι 

(*Ie/ouqsna, Ιρλ. lοη, ιυιιη, πα.λ-Υιρμ. lίehsen (
lucJdus)' λα.-ι: . . Iiicus, ποιλ-λ«τ. loucom (δδενδρον μέ-
ρος . δόσoUς, όφιερωμένον εις θεόν), πρδλ. coIIucare 
(δημιουργώ δδενδρον έκτσοιν έντ6ς δόσους)' λ~τ. 

lumen < *Ieuq-smen σ*Ιeuq-men), πρδλ. ιiyyλ-σα.~. 
leoma, πα.λ· σa.ξ . liomo (σύντμιμμα). γοτθ. IΆUhmuni 
(λόμψις)· λα.τ. Ιυχ Υ,ν. Iucis (φώς), lucerna (λόμπσ), 
lucubro (όγρυπνώ), ιiyyλ-σα.~_ Ieohf, πα.λ-Υε r-μ. Iioht 
(φώς), Υοτθ. JauhatJau (φέγγω), πα.λ-ηΟΓΓ. Loki (θεός 

τοΟ φωτός), ποιλ-σλοιυ. Jucr (φως) '- ιiρμ. loy" Υ_ν. 
Iusoy (φως). lusin Υ-ν. lusni (σελήνη), lusn πλ7jθ. 
lusun-kh (levχωμα)'- μΙοι πoιριi.λληλo~ πρό~ τ-/ιν ρ . 

leuk 6π!iρχ.ει έ,ι τψ σοινσχρ. ruςant- (φωτειν'ός, λευ
κός), εν τφ έλλ. }.vΥξ (βλ. λ.), nιxA-oAa.u. Iysii (φα
λακρός)· δλ. χα.Ι }.εύ30~. 

. 1ευιιο-στεφιίς, έι; (}.ευχΟ, + σι:iφlJO)' έστεμμένo~ 
διό λευκών στεφάνων. 
1ευKό-στι~τoς, ον (1ειιχός + οr:Ιζω)' ό πεποικιλ 

μένος μέ λευκά στΙγματα, πολιός, ιψαΡός ι. 
lευιιό-σφUρoς, ο" (1."κo.-+αφVρ6,,)· έχων λευκό 

σφυρό. 
1ευκό-τροφος, ο" αειιχό!ϊ+ι:ρΙφω)' ·6 τρεφόμε · 

νος (αύξόνων) λευκός. 
1cuκο-φiιίς, έι; (λε"χο!ϊ+φιίο,γ ό φέγγων,λευ

κός, φωτεινός. 
lευίto-φόρoς, ο" (A.εvxό!ϊ+φέΡlJOγ ό φοpC>v λευ-

κό ένδύματα. . . 
lεύK-oφΡUς, -", γιν, __ , αεσκός + όφρν,)' ό έ· 

χων λευκός ό;ρρϋς. 
1ευκο-IΤτων, -QWo,. δ (Α.ε"χΟ!ϊ+χιr:ώ,,)' ό φορών 

λευκόν χιτώνα. 
Ιευκό-ιροοι;, Ο". χοιΙ ouv't/p. -XΡOUς, -ο". (}.ε,,· 

κο!ϊ+xe6σ)' ό έχων λευκήν χροιόν 11 έτερ6Χλ . α.Ιτ. 
1ειικ6xeοσ, 
1ι:υκ6·ιρως, -ωι:ο, 6, fι (λευκος+xeώ,)' ό fXW V 

λευκήν έπιδερμlδα_ 
1ευκόω, μέλι -ώαω (Α.ε"κ6,.)· κόμνω τι λευκόν, 

ιόσπρίζωι 11 ζωγΡοφώ (χρωματίζω) λευκόν.- μέσον , 
Α.ε"χονσ8-σι ΟοΠ}.σ = χρωματίζειν λευi<.ός τός όσπΙ
δας.- 11Α.ε"χ60ο oΠ6~=γυμνώνω τόν πόδα. 
1ευκ-ώλενος, ο" (}.ε"χΟι; + ιΨi.,,) · ό έχων λευ· 

κούς τους 6ροχΙονας (έπΙθ, τη~ OHρα.~}. 
1εύκωμα, -στοι;, -ι:ό (}.ειικ6ς, 1ε"κιXu)' παν τ6 λε

λευκασμένον (cόσπρισμένονι) 11 λευκός πΙναξ πρός 
όναΥραφήν δημοσίων διακηρύξεων, λa.τ_ 4Ibum. 
1ευρ6ς, ά, Ο" (lεϊΌ,)' λεΤος, όμαλός, έπ ίπεδας. 

- 11 λεΤος, έστιλδωμένος. 
'Ετ"μ. : Α.ε"ΡΟ, χυρ_ = ου. ή θέα έκτεΙνεται άνευ 

έμποδι6υ· συΥΥ. τψ lura=ανοιγμα άσKOCΊ. ItιxA-norr. 
lίόrί (ιγκλα60νή» στέγης)' έ~ Ια.Π. ρ. *Jeuq- βλ. 
1εvκ6,. . 
*λΕΥI, 6.,.. 1αcι, (δ βλ.). Έ~ ΟΙ!J-ι:οί) τό 
ΙεύσΤμος, ο" (lεiι,=}.ιϊaι;)· ό λιθο60λών: l.vaa· 

. μα, δά"στοι;=θόνατος διό λιθοβολισμοϋ 111εtίαιμoι~ 
αρσι=κατόΡοΙ αΥτινες θό καταλήξcυν εΙς τόν λι- _ 
θο60λισμόν ιι }.εtίαιμoι; "lκ,,=nοινή (καταδίκη) συνι
σταμένη είς τόν διό λιθο60λισμοο θάνατον. 
1εuσμ6ς, - ον, δ (1εV~, 1εVω) · λιθοβολισμός. 
1εύc:σω, μέλ. }.εtίαω (μόνον Π~~~ μΤΥν: )· προσ6λέ

πω, ρΙπτω τ6 6λέμμα είς τι , βλέπω, παρατηρώ. 2) 
IinoA. θεώμαι, ότενίζω, βλέπω U ό μή Aεtίaaow=b μή 
6λέπων, τ.ι. ό μή (ών, ό νεκρός. 
Έτvμ. : 1εtίαω (*1wxJoo) έΧ ρ. *Ieuq- έ~ Tί~ χα.Ιτδ 

. .ιειικΟς (δλ. 1ειικ6ς)' πρβλ. σα.νσχρ. 16k, 16k δmί ( = 
video), I6-kanam <=ocuIUS), πα.λ-Υ.ιρμ. luogen, "ΥΥλ. 

· Iook (6λέπω), λιθ. lιιυΙι·ίυ (=exρecfo). 
λευστΙ;ρ, -ηροι;, δ (}.~. 1εtίω)' ό λιθο60λων, φv

νεύω ν διό λιθο60λισμο·Ο, fι ό άξιος λιθο60λισμοο.
ώ; έπΙθ . lεvan}e μ6ροι;=θάνατος διό λιθ060λισι;οίί. 
λεύω, μέλι -οω, πα.θ. ιi6p. οι' έlεtία-o-."" (lev _=~~-
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α,)' λι8oδoλCι, φονεύωδιό λΙ8ι.ιν. [&1' itιιμολ. βλ. 
1cία,I· , , 

ΑΕΙΕ-ηofιι, tι (Ux()ri-n()la)' fι fxouoo δφ80νον 
πόαν ιφ6ς KαταOKευfιν ΟΤΡωμάτων, "C. Ι. χλοερό, 

' ποώδης. ' . 
ΙΕI-#ιρης, ., (1eχοι:+deae.ί" το!) deaeltI"",)' κο

τόΚΟ1 τος, κλινήρης (χιιρ. ό έν KλΙνr;ι ήρμοόμένος). 
Αcχ8c'ς, μτχ. πcιθ . ιioρ. cι' του U"III. 
lιExOtί; -.0" το; (U"", - κατακλΙνομαι)' άνάκλιν

τρον, κλΙνη, ΟΤΡωμνή. 2) νεΙ<ΡΙKfι κλ/νη, φέρετρον. 
- • γαμήλιος εύ"ή, ουζυγlκή κλΙνη U ούζυγος. 
Έτνμ.: 1ΙΙ0,' 8-10χο, (βλ. λ,)' πρδλ. Ήσιιχ. cU

χ.ται· κοιμάται •• Μ10χνία· Μχώ ,.."oμl"".· Α6-
χο, (βλ. λ.)' 1.χΟ>·UΗτeο" <.δλ. λ. λ.}: λιχτ. leclus, 
lectic&, πιχλ-ιρλ. lig. (=λιχτ. leclus), laigim (κατακλΙ· 
νομαl), roτQ. legan, ΠΙΧ);,·Υιρμ. IIggan, Ilckan, ligan 
(κατακλΙνομαι), ΠΙΧλ-ΥaΡμ. legen, (= n6Ι"αι), liig& 
(θέοlς, κατάατaaις) (ίcιπ. ·Ieghίί, Υοτθ. ligrs (=HoI
ΠΙ. Η11",,)' ί~ ίιχπ. ~. ·Iegh-· δλ. ίν U"III' δλ. χιχΙ 
Uαχη. Έ~ ιx~τoυ τό 

ΑιΕlοσ-δΕ, ίπΙρ. (UXO,)· εΙς (πρ6ς) rrlV Κλ/νην. 
Αειριος, α, ο" (έπ(ρ. UXfI,)' πλάγιος, έγκόροιος, 

λοξός, λιχτ. obJlqws. 
, Ετνμ.: ΑέΧιΙΟ,' ίπΙρ. Uxec~!ιxtt. ·/eqsr-· δμ1jΡ. 

Α,,,ι.φΙ, <·1,χριψΙ, χιχτ' ιiνόμ."(τό π~ωτoν .-(.- χιχτ' 
ιiφoμ . ) (πρδλ. Ήσιιχ. 1ΙΗροί = 1εκροl)" π~δλ. ώσ. 
Ήσιιχ • • 11"ξ, 1/ξ' m.ά"ιo,.· δλ. xril "laHciΠI.'Ex το!) 
Αει ρ'''' ίπΙρ: πλcγΙως, έγκαρο/ι.ις, λοξώς (λιχτ. 

obJlque). [~ι' ί.υμολ. δλ. Aέ~ιo,]. ' 
ΑΕlώ, -όο, ΧΙΧί OUV'Qp. -ov;, ~ι (UXo,)' fι προσφά

τως !εκοΟοο (χυρ; fι κατακεlμένη έν τι:! Kλ/νr;ι), 
_λεχωνα» Τι -λεχouσα:t. [δι' Ετιιμ. δλ. UXo" u,.",= 
καrαf<λΙνομαl]. 

Αι:χώίος, ο" (Μ%Ο»' ό άνήκων Τι όρμόζων εΙς 
λεχώ 11 Μχο>ϊα &»ρα = τά προσφερόμενα κατά τόν 
τοκετ6ν εΙς τήν λεχω δώρα. 
λΕω-κόριιιν, .ό '(Δaώri-Ηόeα)' νιχό, ίχτισμίνο, ίν 

τlji KιPΙXIi&ιxlji 6Ι~ μν'ίjμ1jν .ων θΙΙΥιχ.ίρων το!) Δaώ, 
δστι, tci, ΠCΙΡβ~ωxι πρό, σφΙΧΥΤΙν (ιπίρ 'tfj, σωΤ1jΡΙΙ:Ι, 
• jj, πόλιω, (δλ. Κ. Ε. Λ.). 

λΕΏ ... , 'ο"το" δ, έπ. δο •. ttA1jQ. Μ/ονα., λΙΧ'. leo' 
δ,.ι Χ-Χί ·,υν, λέων cλ!οντόΡI :t.1Ι μτφρ. έπΙ ττι; Άp~ι
μι!)ο,: ZrlJS α. Μο .. τα yv"αιξΙ 8ijΗ.=ό Ζεύς οέ f
καμε λέοντα διό τός γυναΤκας, •. ι. καταστροφέα 
των (~ι~τι iπίρτaόa.ο δ.ι t, • Αρ.ιμl, ttpoueival .όν 
ιxΙφν(~ιoν θι:iνιxτoν .ων Υυνιιιχων). 

'Ετνμ.: U_ )λΙΧΤ. leo) μΙόσ-ιρλ. leu, leo, nιxA-ga/I. 
leu, IOU' UI».. Τι λΙΧ'. leo) πcιλ - yιpμ. lewo, lewo, 
louwo, λιθ. livas, ποιλ-σλιχυ. Ifvu.- Kιxτι:i .ινιχ, u
_ (iv.! 1U_) < ί~ ί2:Π . . ρ. sl~i (σχΙζω, σπσρόσσω) 
ίν .Iji πιχλ·Υερμ. sIrzan (οχΙζω), -Υερμ . schIeissen 
(φθεΙΡω, κατανσλΙσκω).- Τό ίπ. 1", ιιΤ.. 1ί" ( -
λέων) .Ινο:χι δάνειον (πι-ελ. έ6ρ. lajί!!=λέων). 
AE-ωρyόt;, Ο .. (έπΙρ. UIIIri-le"o,.)· ό τό πόντα ά

ποτολμών, ό Ιτοιμος νό πρ::'ξι:ι τ6 πόντα /Ι θρaaύς 
11 ώ; ,,~:I. cJ Μ:ι»ργΟs=άπατεων, πανούργος. 
Έτνμ.: Μω2"0; (·1ηονρι'ό;, *ληFο-F.ρ"ό" *).atIFo

• ρ"ό,· συΎΎ .• φ 41αατο, «*8Ia5-10·s =<3Ιαl06, CΙla
tIrcIII (εΙμαl ώργlσμένος), CΙ1άατωρ, 8ιaοτο, (6λ. λ. 
λ.),- t, ou:lxιittaI, πρΟ; •• ό 1;;μα (= θέλησις), ΧΡΥί" 
Μίω (έπιθυμώ) _Ινιχι ίσφΙΧλμίνη (Α;;μα (*FΙ;;-μα)' 
βλ. 1ij ... 

Αι:ώς, -0>, δ' cl ... ιiν.Ι lad" 6νομ. ttA1jQ. Μφ: ccl
Ηονετ. ίι.φ. = όκούετε w πολΤταl (:iPXTι 'ΑθτινΙΧ'ίΧ6lν 
πρoχTι~ύ;~ων) , Βλ. lad;. 

Ac,"", έπ(ρ. Των. ιiν.Ι "'α,,' έντελQς, τελε/ως, 
καθ' όλοκληρΙαν. 
Αcω·σφέτι:ρος, ο" (Μώri-αφeτ.eο,)· ιiπιxν.6Iν μό

νον ίν 'lί;;.o~. ΙΧ 33 .1.ωοφέτερο" έ.πο.ήοα"το Τιαα
μa"o". = κατέοτησαν τόν Τισ. ουμπολίτην των. 

ΑΕω..φόρος, ο" (Mώ's+φΙρω) (ίπ cJδιt,)' ή όδός 
ή φέρουσα τόν λαόν, τ. i. μεγόλη καΙ πολυούχνα
στος a ya',. ό φέρ·..;ν τόν λαόν (~1jA. πολύν κόσμον). 
, ΙΙ, Υ' Ιν .• ου * Ηι», 1ώ ('i 61,.). 
Αιινεμι:νaι, ΑΙΙΥιΕμι:ν, ίπ. ιi:t~φ •• ου 1ήΥω. 
λΗ'ΓΩ, ιιΒλ. -~ω' μ τ6τ. Kc;πευνόζω, κατι;ιa:rέλλω, 

Kστ:απc:ιίκ.ιι (ώ, τ6 .mιVι») a μιτci Υ,ν., Αή)'Φ x.rea, 
φόt'Oιο-σταμάΤώ την χεΤρό τινος άπ6 τοΟ νό κά· 
μνr:ι φόνους.- 11 συχνότ. ιiμτβ. παύομαι, πaύι.ι, rE
λειωνω, σταματώ άπό τι: 1ή,,1» 'e'δo, = πaίιι.ι νά 
φιλονικώ, σταματώ τήν φlλονlκΙαν 11 μaτι:i μ,;χ.1ή)'Φ 
lt'ae',ow=noύIι) νό οκοτώνω.-ώσ. ιiπoλ. παύω, δόλ
λω τέλος, τελειωνω. [δι' έτυμολ. δλ. layaeds]. 
AIι~'νoν, .ό <1;;δο,,) χιχΙ 1άιSa,,0,,' τ6 κόμμι τοΟ 

8όμνou 1ι7doν, _Ιδο, ιiρωμιχτιχYj, Ρ1jτΙν1j,. 
Αιιδδριον, τό, 6ποχορ . • ου1;;δο,· έλαφρόν fνδυμα. 
λΗ-ΔΟ"', τό (χιχΙ 1;;δο" δ)' εΙδος θάμνου (ίχ 

"Coij Υίνοιι, του Η/ατοv), χοιν. _λαλανιό:t, ίΧ τ6lν φύλ
λων τοil δποΙοιι ΥΙνa.cιl τό Χόμμl 1ήδα"0,, (δλ . λ.). 

Aίiδoς, -.0', τό α.ίο,)' λεπτόν Cιφασμα, έλσφρόν 
fνδυμα.-[θamΡar.ιχι !ιπό τινων, ιiλλ' ίσφcιλμίνω" σιιπ. 
.Iji 1;;110', !)ωρ. 1cί,,0, «ΙΙΧΠ. ·νιn-βι=φιον) χllΙ αιιν
lιπ6l>: ΧΙΧί .φ λιχτ. lana χ. 4. ]. 

. Α6ςομaι, ιi ... ιiντΙ 1ηΈ'ομαι. 
. ΑΜaιος Τι Αιιδaίος, α, ο" (1ιJ""ι)' ό c!ινήιcων εΙς 
τήν λήθην Τι έμποιών λήθην, έπιλήσμων, άμνήμων. 

, ΑιιΙάνω, ίν ΡΥ. μτ6τ. τoίi lat"θcί"",· δλ.ιa"6ά",,,lΙ. 
Aιι8-αΡYΙKόt;, ;;, 6,,' ό πάσχων έκ ληθaρy/aς, 

νυοταλέος, νωθρός. 'Εχ το!) 
Aiι8-opyoc;, ο" (1,,""ι+cιρ,,6,)' ό έπιλήσμων (μaτ& 

Υιιν. ) U ιiπoι.. νυοταλέος, 1ηtJ.iιΡ,,'HO, (6λ. λ.), νωθρός. 
[δι' έ.ιιμ"λ. δλ. 1α"6ά,,ω, ιaί8σeΥο,]. 

Ιιι8ι:δδν6ς, ή, Ο .. (1η6ά"ω) ' ό προξενών λι'}8ην. 
Αιι8cδών, -ό"ο" ij, ftOI1j1:. ιiντΙ 1,,""ι. 
Αή8ιι, δωρ. Αίθα <1,,60μaι)' τ6 λησμονετν, ή έ· 

πιληομοσύνη, λcι •. obJlvlo.- 11 Δή""ι. ό ποταμός 
της λήθης, Τι τόπος τις έν τι;, .~ι:ι. 

Aii8oς, .ό, ~ω;:>. 1cί60F'Α,,""ι. 
λΗ'ΘΩ, Ιή80μaι, ιiΡXΙXlότ. τύποι "CoO 1σ""""" 

ιa"6ά,,ομα,, εχ των δποΙων ΟΧ1jμιχ.ΙΙ;οV"Cοιl οΙ χρόνοι 
.eιυ 1α .. 80ά"ω [δι' έτιιμολ. 6λ. ιa,,6ά,,1»]. 

Ιιιι-άνι:ιρα, tι (1ηΙ~ + cI"ιfρ)' ή Aη.'oμl"" τούς 
άνδρας, κοθιοτώοο αύτούς λεΙαν τών γυναικών, ή 
αlχμαλωτΙζouσα τούς δνδρας (ittfQ. 'tfj, ΆφροδΙτη,). 

Αιιιάc;, -άδο" Μιητ. 81jA. το!) l"ldco, (& δλ.)· 
αΙχμόλωτος . 

Aιιι-6oτlιρ, -;;eo" δ, θ1jλ.lιιι-lότcιρa αιJιιwt-β6-
αΗω)' ό κατατρώγων (κατοοτρέφι.ιν) τά οπαρτό. 

Αιιίδιος, α, ο" (Α"ι,)' 6 ουλληφ8εΙς ώς λε/α, 
αίχμάλωτος. 

Αιιίςομσι, ιi1:Τ. A6ςoμar !ώλ. l"Ιαομαι. ίπ. l"ι".. 
αομα.· ιi6p. 01' '"η.αάμ"", ιi ... IAπαΔμηto. ίπ. Υ' 'ν. 
1ηίοοατο.- Πιχθη •. , ΠΡΧ. Μ1παμα •• ιiπoθ. αη/,)' 
λαμβάνω ώς λε/αν (λάφυρον), άποκομ/ζω ώς λεΙαν, 
λαφυραγωγώ 11 Υινlχω., λαμβόνω Τι κερδΙζω τι διό 
της βΙας.- 11 λεηλατώ, διαρπόζω, έρημώνω, χώραν. 
- • δ πρχ. U1rιαμαι :iπιιν.~ Ιν πι:ιθη •. ίνν., όπόγο
μαι ώς λεΙα, λσφυραγωγοομαl, άπόγομαl λι:ιστρικώς. 

Αιιίιι, Ιων. ιiντΙ 1εΙα (8 6λ.). [δι' ετιιμολ. 6λ . 1εία]. 
Αιιι-νόμος, ο" (1"ιοt+"Ιμω)' ό κατοικών είς τούς 

άγρούς, άγρ6της. 
λΗΊΟ"', .6 ' χωρόφιον πρ6 τοΟ 8ερισμοΟ, σπαρ

τό (όθέρlοτα). 
Έτνμ.: 1ήιο", δωρ. laio" Τι 1~0" <*AιtF.o" ax δ • 

laF- τ"υ &nο·1αVω χοιΙ θόι έσ-ήιtcιινεν :iPXIXW; «κέρ
δος, ουμφέρον:t, πpιJλ. ~ωp. 1ίίΙίi,_ Ιων. 1ηίη, 1ηί" 
ιiτ •. Α.Ια· ' έ~ ίcιπ. ρ. *Ιίίυ-' πaφ2-Υ. 1~0 ·τoμέω = θερΙ
ζω.- Διci.ό δμηρ. &·1""0,, ;n:01v-1ήίΌ, 6λ. εν λ. 
ιάτρο". 

Aιι~ς, -,~" tι, {ων. ιίντΙ 1./α (βλ. λ.). 2) άγέλη 
κτηνων, κτηνη. 

Aιιfσσατo, ίπ. Υ' 'ν. ιiop. 01' τoίi 1ηl,ομα •• 
Αιιιστήρ, -ήρο" δ (1ηlζoΜCΙΙ), ίπ. ιiν.Ι το!) «τ •• 

1ποτ;', (8 t;λ.). 
Αιιιστής, -qv, δ' Των. ιiν.Ι Απαή,. 
ΑιιισΥός Τι Aείστόt;, ", Ο,. ""ηlζομαι)' ό πρoερ~ 

χόμενο::; έκ λεΙος καΙ λr;ισTεΙ~, ό άπαχθεlς' ώς λά
φυρονll ~ όποκτηθεΙς διό της βΙeς. . 

lII!C'Tuς, -60', t, (1η"ομαι)' λr;ιoτεΙα, λεηλασ/ο. 
Αιιιστc"ρ, -ορο" δ=Αη'Οn1Ρ (ο '-λ.). 
Αιιίτις, -.δο" ij (1ηl,)' ή λaφυρciγωγoOσα, συν

εργοΟσα είς τήν λεΙαν. ή προοτατεύουσα τήν ΧεΙαν 
" ή δίQνέμοl,ιOQ τήν λε/αν (ίπΙθ, τή. Άθτvιi;). 



ί~lToν-AΙ"(OμCIί 

λήiτοv, τΙ;;· c.ϋτ(ι. εκσιλείτο ()πο των Άχσιιων . δ,τι 
;"τό τ ων ' Αθην<:ιΙ ων ώ'~ομcίr;;ετο netlra"eio". ΚuρΙως; το 
?ίιδ . τοιι λή.τo~. 
λήιτος, η . ο" (λεώ~. λα6~)· 6 τοΟ λaoΟ, λαϊκός. 
λΗΚΕΏ, δωρ . λCίιιέω' ήχώ=λάακΦ' [δι' iτuμολ. 

6λ. λάακω). . 
ληιιίνδα, _πΙρ. (ληκέω): παΙζι» λ"κι,,&ι = πα/ζω 

κρατών τόν χρόνον , κρούων, τυμπαν/ζων. 
ληιιυδιον, ,6. δποΧορ. τρυ λήκtl60~ (δλ. λ.)' μικρό 

λήκυθος, μικρόν φιαλlδιoν έλα/ου. 
λH'KY~ΘOΣ, f,· όγγετον Τι φι6λη έλα/ου (κοιν. 

CΡOΤ. ) 11 μυροθήκη. 
ΈηJμ. : xoιti τ"σις; auyy. τψ λ"κ.φ· κιιιτ' ΙΙλλοuς; 

εκ του . lλ.α..ο" XEV{Je." (XUp. ώ~ εκ "ti'j, σ'ημιιισ.)· δρθ6τ. 
ιI~ !σιι; . ρ. *(o)leq- (πτύσσω, διπλώνω, λυ..,/ζω)· ΙSλ. ίν 
λ. λ. ήλα"άτ". λάξ , λεκά .. η, λoξδ~ κλπ. 

λίίμα, το (*λάω, λώ)' εύχή, έπιθυμ/α, θέλησις, 6-
π6φασις U σκέψις, σκοπ6ς ιι εν κιιιλ~ ίνν. φρόνημα, 
θάρρος, άποφασιστικότης 11 ίν xιixij ίνν. οΤησις, θρα
σύτης, άλαζονεΙα, αύθόδεια. 
λημΙΑέος, α, ο" (λήμη)' πλήρης λήμης, cτσι

μπλ!άρης. (έπΙ των οφθσιλμων), λοιτ . liρpus. 2) μύ
ωψ, κοντόφθαλμος. 
λημΙτιάω (λημα)" εΤμαι πλήρης λήμστο, (τ. i . 

πλήρης θάρρους), όποφασιοτικός. 
λημάω (λήμ,,) ' έχω λήμ".. (<<τσ/μπλαν»), εΤμαι 

«τσιμπλιάρης » 11 εΤμαι μύωψ, κοντόφθαλμος. 
λH'MH,"iι, λσιτ. gramia: ή περΙ τούς κανθούς 

τών όφθαλμών συγκεντρσυμένη πηκτή δλη (χοιν. 
cτσΙμπλα») 11 α; λημαι = πάοχοντες όφθαλμοι. 2) 
μτφρ. έχ λ iιθ'l) ΙΙπο τι:.υ Π&~ικλέοuς; "ιι vi'jao, ΑΤγινlll 
«λήμη του ΠεΙ2αιώςJ>. [πιθ. έΧ ~. Υλαμ- πρβλ. 
Υλσιμ·άω, Υλ7;μ-tιeό~, Υλάμ · ω .. XIII! τdι λlll1:. gramla, 
gramiosus]. 

λίίμμα, το (εϊλημμαι 1:0υ λαμβά"Φ)' παν τό λαμ· 
βανόμενον, τ6 εΙσόδημα, όποδοχαΙ n κέρδος, ώφέ
λεια, λ<:ιτ . lucrum. 

λήμVΙOCί, α, ο .. ' κάτοικος της νήσου Λήμνου, ό 
έκ της Λήμνου κατα..,όμενος. Έκ 1:0υ 

λίίμνOCί, '>'j . νησος · τοΟ βορε/ου ΑIγ-α/ου πελά
γ-ους, άφιερωμένη εΙς τόν "Ηφαιστον λόγ-CJ,J της ή
φαιστειώδους φύσεως τοΟ έδόφους της. 
ληναίιι6ς, ή, δ" (Δή"αια)' ό άνήκων εΙς τά Δή-

"αια. 

AηναίOCί, α, ο" (λη .. 6,>, 6 όνήκων εΙς τόν λη
"δ" ( •. Ε. εΙς τ6 -πατητήρι») : 1) Δ" .. αίo~, Α<:ιτ . 
Lenaeus, 5πΙθ. τού Βόκχου, ώς θεοο τοϋ ληνοΟ. 
2) Δήtfαια (~νν. Ιερά), 1:ιi, έορτή όγ-ομένη έν 'Α
θήναις κατά μηνα Ληναιώνα (δ'l)λ. Γαμηλιώνα) πρός 
τιμήν τοΟ Βόκχου, χα.θ' 9jv έτιλουντο δριχμιχτιχοΙ ιi
γωνες; , XUp. μaτa:~ύ κωμικων ΠΟΙ'ηtωv. 3) Δή"αιο", 
1:ό' τόπος έν Άθήναις, έν ~ έωρτάζοντο τό Λή~ 
νοια. 

λιινCίIτικ, ' Otl, δ=Δ""αϊΉδ~ (8 δλ .). . 
ληναιών, -ώtfo~, δ· τό άρχαιότ. όνομα τοΟ έ

' βδόμου όττ. μηνός Γαμ"λιώtfo~, xllle' 8ν '1:ελοUν1:0 
1:dι ίν ΆθΥινσιις; Δή .. αια (δλ. Διονναια)' ιiντεσ1:oΙχει δί 
δ μΥιν ObtO' προς; το ιiπo 15 '1l11ν.-15 Φ.δρ. διιiσ1:'ι'jμlll 
1:0U . rΡTjγΟΡιa:νο~ 'ιjμaρολογΙοu. 
λΗΝΟΊ, ~ωρ. λίi .. 6~, ·ου, "ιι (χlllΙ δ)' σκάφηί (κο/

λωμα, ( γ-ούρνα»), λa: • . alveus: 1) ό ληνός (<<πα
τητήρι:.), έν φ ίΠΙΙΙΤΟυν1:0 a:! σta:φuλa:! ώς; xlll! σ'l'jμερον 
ιiκ6μ'l). 2) σκάφη ποτΙσματος κτηνών (cnOTIOTρa»). 
3) σκάφη ζυμωμaτος. [σχοτ. ι!1:uμολ.· xoι1:ιi "tLVIll, ί~ 
!a:n. ~. *ΙΙί- ( :*1.·) t7j, ίν τφ λcι"θά_. 1ή6Φ, λιιιτ. 
lateo]. 
λΗ-ΝΟΣ, δωρ. Ιάνος, -εο" τ6, λ.το IΑΠ&' έριον 

cμαλλΙ». 
Έττιμ.: λιj"o~ (Ιa:π. *vIiines-, *vlana, πρδλ. σοινσχρ. 

fi'r[13: (*Vurpa) - YOte. wulla, πιιιλ - γs~t.L . wolla., λιθ. 
νίlΠΑ (θρΙξ έρΙ :: υ), λ.Τ1:. wilna (έριον) ' Ιa:π . *Vlna.
λιιιτ. laπ&=σ<:ινσχρ. u'rp&, A«γo~ ( Ιa:π. *νΙπ-.! πρδλ . 
λιιιt . laπerum, laπesfrίs.-Βλ. Χ<:ιΙ olίAoi· 

λίtξαιμι, EUX1:. dορ. σι ' τ?ιι λήΥω . . 
λίίξις (Α), -εφ" Τι (λήΥω)' ποοσις, τέλος, τέρμα. 
λήξις (Β) , -εω~, Τ, (λήξομαι 1:0U λαΥχά .. ω)· διορι-

ΑΕίΕΙΚΟΝ λΡΧΑΙΑΣ EΛ...ι11lN. ΓΔΩΣΣΗΣ 

σμός (καθορισμός) διά κλήρου, κλήρωσις, δnoνoμι'ι 
r τό όπονεμόμενον) διό Kλήρou.- 11 ώς; νομιχός; δρ~, 
έγ-γραφος κατη..,ορ/α κατατιθεμένη εΙς τός όρμoδl
ας άρχός, όγ-ωγ-ή, κατηγ-ορΙα, μήνυσις. 2) 1ίiEι, 
τον κλήροtl = ή πρός τόν δρχοντα ύπo6aλλoμένη 
oίτrισις πΡός νόμιμον κατοχήν KληρoνOμ/aι; 

λiίξoμaι, μΙλ. toίl λαΥχά"φ. 
ληός, σπιiν. Ιιιιν. 1:ιίπος; ιiν1:Ι λα6~. 
lIIIITcoς, α, Ο", ρ'l)μ . iπΙθ. 1:0υ λαμfJd",φ· ι. lei 

λαμβό."ει", δς πρέπει νό συλληφ~ι:!.- .οίιδ. A,lnr.
ο,,' πρέπει τις νά λά&:l Τι νό δεχθι:!. 

Ιηιιτός, ή, 6", ρ'l)μ. ίπίθ. 1:0υ λαμβό._· δν δύνα
τα/ τις νό λό6r.ι 'ΙΊ νά άντιληφθι:Ί διό τών αΙσθήσε· 
ων 8 ό δυνάμενος νό ληφθι:!, νό σuλληφθι:!, νό κα
τανοηθι:!. 
lηρiω, μiλ. -ιfσι» <Μίρο,)' εΤμαι μωρός, άνόητος, 

φέρομαι όνοήτως Ι φλυaρW, παραληρώ, μωρολο..,ώ 
11 λ"ρε.! 'x-=έξaκoλouθετ νό ένεργ-ι:\ άνοήτως. 
λΗ ΡΟΣ, δ' άνόητος όμιλ/α, μωραλο..,Ια, άνοησlo, 

φλυαρ/α U έλαφρ6της, κουφότης. 2) ώ,. ίπΙθ. ~ 
μωρός. 

'Εττιμ . : Mίρo~, λ",.φ, 1"ρ«ι_' Α",ώ&η,' h ~ . 
*λη· iι *λίi- < !σιπ. *Ie(i)- fj ·Ia(l)-· βλ. ίν λάλο" 1ά
ακω' ώσ. πρδλ. 'Haux. (cM/IfI", λα,;μεtfαι' φ{ΗΥΥε· 
αθαι'll», λσι1:. Iiimentum, Iatrare. 
ληρός, -ου, δ' μικρόν κόσμημα έκ χρυσοο, φε 

ρόμενον ύπό ..,υναικών. 
λiς, δ' Ιν. του *λάω, λώ (11 δλ.). 
ληaf-μβροτοι;, ο" (λή6ωt-βρoτ6~)' ό διαφεύγ-ων 

τήν προσοχήν τών άνθρώπων, ό καταλαμ6όνων 
αύτούς έξαΙφνης <όπροσδοκήτως) , άπατεών. 
λησμοσύνη, "Ιι=λήθιι' έπιλησμοσύνη. Έχ ';011 
λήσμων, Ο", γεν. -o .. o~ (λήtko)" ό λησμσνών, ό 

έπιλήσμων, όμνήμων U άπερΙσκεπτος. 
λήσομαι, μίσ. μίλι 1:0U λα"θά"φ. 
λaστι:Ια, ."ιι (Avarevc»)" σταδιοδρομΙα λι:!στοο, λr:J

οτεΙα, πειρατε/α (λιL1: . lafrocinium). 
λιιιστι:ύω, μιλ. -οω (λyατή~)' εΤμαι λr.ιστr'ις 'ΙΊ πει

ρατής 11 μιιτ' IIIlt. λεηλατώ, λαφυραγωγώ, άρπόζω. 
λιιιστήριον, 1:6· συμμορ/α λr.ιστών. Έχ 1:0U 
λlllστίιc;, Ιων. ληίστι\ς, ·ον, δ (λ"Ιζομαι)' δ,1:1 xa:i 

·, υ ν, ό λr.ιστής, ό διaρπάζων, 6 πειρατής. 
λlιιστιιι6ς, ή, δ .. (λ71aτή~)" 6 έπιρρεπής εΙς τΙ 

λr:1στεύειv, ArιareIHd~ (8 6λ. ), πειρατικός 11 το "VQI,I 
κδ" = ή πειρατε/α; ΈπΙρ. -κώ. = κατά τόν τρόπο" 
τών πειρατών 11 auyx:;tt. Λ71a.ι"ώrcρο,,=μάλλcν KQ 

τά 'τόν τρόπον τών πειρατών. 
λίίστις, 'Ij (λή8-ω) = λήθιι (8 ΙSλ . ) . 
λιιιστο-ιιτόνος, ο" (λΥατή.+"τεl"φ)' ό 6ποκτε Ι

νων (φονεύων) λr.ιστός. 
λιιιστριιιός, ιf, δ" = λyaτι"δ~ ( ο ΙSλ_)· το 1Υστ,ι 

"δ,,=πειρaΤΙKόν πλοΤον. 
1aστρlς, -Ιδo~, Ιδι6ρ. θτιλ. 1:01) λvατeι :,6;. 
λ .... , μΙλ. του λα"θά"ω. 
ληΤΟ-Υι:ν(ις, ." δω". λδΤΟΥι:ν" (Δηl,ω·j-·Υ."ω)· 

γ-εννηθεΙς έκ τtjς ΛητοΟς (έπΙθ. 1:0ύ 'Απόλλωνος; κιχί 
,;i'j' Άρ,;'μιδο,)' θ'ηλ . ..ι1aroyc"BIa (έπίθ. 1:7), 'Apt'
μιδο,). 
λητοΙδης, διιιρ. λaτoI~ης, -otl, δ (Δ'1τώ)' uΙός 

της Λητοος (έπΙθ. <tr;u Άπι?ιλλωνο;). 
λητώ, -όo~, auv'tjfi. -oυ~, "iι (~ω? Δίϊτώ), λlll,;. La

ΙΟΠΑ' ή μήτηρ τού Άπόλλωνος καΙ της "Αρτέμιδος· 
γιsν . Δ"τo~, δΟ1:. Δητοο, σι Ιt. Δητώ, Χλ 'l'j 1: . Δ"τοϊ. 
[δι' έ1:υμολ . ΙSλ. M,.6ιitfc» J. 
λητΥος (δωρ. λατΥ:Μ;), α, ο" (Δατώ)' ό 6νι'] 

κων είς τήν Λητώ, ό γ-εννηθεΙς έκ της ΛητΟΟς Ι: 
θ"ljλ . ώσ. ω! 1ητωΙς, -'δo~. 

ληφδι:Ις, μτχ . πa:θ. ιioρ. 11ι' 1:06 λαμβά"aJ. 
λ".ις, "ιι (λ';ψομαι, μίλι τοίΙ λαμβά,.ω)· τό λαμ· 

6άνειν, τό όρπόζειν. 2> qποδοχή, παροδοχι\ nc-
ραλί:Jβή. 

λlιtoμaι, μίλι του 1«μβά.aJ. 
λl-, όχώριστον πpoθεμaτ. μόριον μετό έnιτoτ. 

δυνόμεως (;;:ρδλ , 1«-, λαι·), φσιιν6μινον . cίlς; ίκΙ". 'ν 
tcj> λίαy~ [δι' i ,UILOA. δλ. λ[ .. ,,] . 
λl~λ'ZOMAI, ιiό~ . 'ι' iArdafkι", πιιιθη.τ.· κλlνω 

προς τό πλόγια λυγ/ζι.ι, κόμπτομοι Ι παρΙΚΚλΙνω, 

87 



ιtί 

όποσύρομαl, όπoxωρQ 11 'πΙ 1:5ν χuμιi1:aιν, όnOσUρo· 
μαι, ύποχωΡι;ι, όποχωρώ Ι 'πΙ δριiμαι1:o, (δΠ1:lχσΙαι,) 
έξαφaν/ζOμαl.- 11 λυγ/ζω πρός τό κότω, κατολl· 
o8a/vw, κατan/πτω Ι μ'tX. ΑιασιΗΙ, - πεσών Inτ.Id 
nwc"a Uao"" - αl πυκναl πτέρυγες fπεσαν (<<έ· 
μόδησαν»). 
Έnιμ.ι πρδλ. 'Houx. cUwιμaa' ι:eι_μαι., ΥΟ-Τ:ΙΙ. 

_fIInn_n (-όποχωρεΤν), IιIXl-norr .. ΙΙππ (ύποχωρεΤν), 
:iπλ-σαιe. IΙπΠ&π (όποχωρ/ζομαl), παιλ-Υιρμ. biIInn_n 
(ύποχωρώ)' ie ίαιlt. (Ι. ·1_1- δλ. 'ν IAr"vw. 
1Ισν, laιν. 1"'ν, iπΙρ. (Αι-)' πορό πολύ, καθ' ύ

πεΡ60λήν, ouvιίI". 1:$ Ι"."" λαι1:. nlmls. 
Έπιμ.ι 1:6 -ι- d_ν-τ:!J χαιΙ ώ; μαιχρ6ν χαιΙ ώ, δΡαιχύ' 

'χ 1:06 'ΠΙ1:αι-τ:. dxaιp. προlΙlμ. μο;:.ΙοΙ) Αι- (πρδλ. Ήσυχ. 
-Αι-π6""ιο,,' Ua", _"",6".)' Ιαιπ. {Ι. lel- (: ·1.1- : 
·1_- : ·11-), 11; 'ιν dvijxQuOI 'tιi: cA,,-,,' ΑΙα",. ('0-
συχ.), J.cιι-σπollίi" (- όκόλαστος), πρδλ. _σοΠΟ"',,,,' 
βι".''''. ( ~Bσυx.), .J.cι- ('ItI't~'t. προβιμ. μ6ριον, πρδλ. 
1ίi-_τσeaι:ο", 1ίi-και:αnV)'QW), Ucιo" (·AIJFo,,) Ιων. 
ΜΙ"", (-έντελώ:;, πρδλ. Mω-ιc6,ιιι:o", l_u""'o" 
Α.ώΑ",=έντελως κατεστΡαμμένος), Αι-. 
1Ιδρός, Ω, Ο'" - %Αιαι6", 8ε;ρμός, όn68εpμoς ΙΙ 

γιν. Ι\πιος, /'Ιρεμος, μαλακός. 
Έπιμ.ι Αιαιο, (·lίΗΓό-ι συπ. 't1iΊ παιλ-Υιρμ. Irso 

(ήπ/ως), μισ-Υιρμ. Irse (/'Ιπlος, γλυKUς) «Ιαιπ. ·Irs), 
λιθ. Iystl (γ/νομαl όδύνατος)' δλ. δμ. Αο,σ60,' i· 
σφαιλμίνaι, Blmpst'tIXI ΙΙπ6 'tIvmv σuπ. 'tIji 1ιι:ο, (-=6-
μαλός), Α.,ο", λαι-τ:. levIs, xaιΙ ΙΙπ' cUlmv συπ. -τ:φ 
Ααιο,=λαι-τ:. Ι __ νυι (όρlστερ6ς1; 

1ισσδc(ς, μ-τ:χ. παιθ. dop. αι' 'toU 1ad,"oμαa. 
ΑΙσσδκν, ίπ. Υ' πλτιβ. iop. αι' 1:01) AιΩ,"oμaι, 
1Ιδά~ω, μιλ. -σαι (ΑιβΩ,)' όφ/νω τι νό πέσr:ι κατό 

σταγό ... ας (=Μιβαι). - μ'σον, Ρέω κατό σταγόνας, 
στόζω. . . 
1Ιβδνος, δ' τό δένδρον τ6 πaρ6γoν λl6ανωτόν. 

- 11 =Αιβα"ωι:δι; (8 βλ.)- [στιμι-τ:. πp(,lλltίσlω"π~6λ. 
έ6ρ. /ebδΠϊί (λΙ6ανος, δυμΙαμα) ]. 
1ΙΙδνο-φόρος, ο", = Αιβα"ωι:ο-φ6ρο, (βλ. λ.~ 
1ΙΙδνωτός, -ov, δ (AlfJofl'O')' τ6 κόμμι (ρητινw

δης ούσ/α) τσύ δένδρου, δ χαιλlΤ-τ:αιι AlfJafl'O') (βλ.λ . ) , 
ιλι6όνι», θυμ/αμα.- 11 θυμιατήριον. 
1ΙHνωTO-4fόρoς, ο", (ΑιfJa_ι:δ, + φieaι)' 6 φέ

ρων (παΡόγων) λι6<;Jνωτόν. 
11δάς, -dcJo" 1) (Μιβω)' πδν δ,τι π/πτει κατό 

σταγόνας (στόζει, σταλόζει) 11 πηγή, Ρύαξ 11 ίν τίji 
πλτιll. Αιβdδ.ι; = δμ6ρια Οδατα Ι &άιceV- AafJ';'k,= 
χε/μαΡΡαΙ δακρύων (πρ6λ. Uψ). 
1IδcpTivoς, δ (λαι-τ:. IIbertinυs) χαιl lIIcpτoς, δ 

(λαι-τ:. IIbertus)' όπελεύδερος, έκ της τόξεως των 
όπελευδέρων. . 

lIβocμ -τ:6 = 1ιβά, (βλ. λ.)' 'ν 't1iΊ πλτιθ . , τόδ61'Ρυα' 
ίν Φ Αιβ6", Υιν. 'tol) ΑΙψ (8 βλ.). [δι' ί-τ:υμ. βλ. ΜΙβω]. 
1ιδΡ6ς, d, ο" (Μ{βω)' κό8υγΡος, όποστόζων έκ 

τΙ'\<; πολλης όγΡοσ/ας. 
λι"', -iI' τ6 6όρειον τμημα τ1\ς ΆφΡικης, πρός 

δυσμός της ΑIγ(ιπτou, μνημονευόμενον τό πρώτον 
έν τι:\ 'OδιIOOEIQ. 

λfβίίς, -&" δ, θ-ηλ. λfβuσσα (AaPv,,)' 6 έκ Αι-
6ύi1ς n ώσ. ώ; 8πΙθ. Διβυκ6,. Έ~ αι~τ06 'tQ 

λιδuστιιιός, ιt, . 6",: 6 όνήκων εΙς τήν Αι6ύην, 
'ΑφΡlκανlκός. 
ArΓA~,iItIp 'tol) Αι,.", (ώ, 't6 φ,. ix τ06 ώκtίι;, 

ι:dχα ix 'tou ι:αxVι;, σΩφa ix 'tou σα",)' όξέως, ή
xηpQς, μέ λιγupόν (διαπεΡοστικήν) φωνήν. 
1IyσfVU · (Aa,v,), κρουγόζω μέ ήχηρόν καΙ εύ

κρινη φωνήν, «σκούζωι, ιξεφων/ζω . στΡΙΥΥιές φω
νές» • . 2) ~δω, πα/ζω μουσικ6ν δργανον, παρόγω 
"χον• 
11ΥΥω (Αι""'), dItIXV't5v μόνσν iv 't$ iπ. 40Ρ. αι' 

Uyl. βιδ,,-fκλαγξεν (έσφύριξεν, bcαμε «κλιγο) τό 
τόξον (λιieI, πιποιτιμ'ντι ix 't06 ofJxou). 

ΑΙΥδιιν, 'π!ρ. (U,"oo)' όκρ08ιγςις, «ξυστό», έπιπο
λαΙi.ις, λοιτ. strIctlm. [π~δλ. ·Ησυχ. cU,&ι' ι) ιΙκ6"". 
(ιαιπ. ·IIg- (*sl_Ig-) ( - λεία/νω)' πΡδλ. παιλ - γιρμ. 
sl1ch_n (γλιστρώ), λαι1:. 11m_ «·SIIg-SIM fι ·11_1g
Im_)' βλ. λισσ6.-, ΜίΌ,). 

1ιμών, ItOITj't. ι1ντΙ AIy.ac:iW, Υιν. πλτιθ. θτιλ. 'toIi 
Αι""'. 
ΙΙΥCως, 'πΙρ. 1:06 Αι,vι;' όξέως, δυνατό, ήχηΡως, 

εύκρινως. . 
λΚ'ΜΥΊ, -Voι;, 1)' πυκνός καπν6ς όνόμεlκτος με

τό φλογών, σκοτεινή φλόξ. 
Έnιμ.: xαι-τ:ιi τιναι, συΎΎ • . -τ:/ρ lull,"ω (= σε/ω), 

πρδλ. λαι-τ:. fumυs: 6V"oJ, σαινσχρ. dhunO' tl. Dιiy'tm~ 
IlVIXI έσφαιλμ'ντι t, σuσχίτισΙ, τ()Ι) πpo~ -τ:ο lIX't . lignum 
Ι - ξύλον ( Iego = μαζεύω), (Αφ'"ι; ( ·U)'fl'V.: lego 
ΙΙgnυm=ξύλα συνειλεγμένα > ξύλα πΡ6ς καϋσιν). 
1ίΥξc, γ' 'ν. ίπ. d.,p. 01.' ~oσ Α{ΥΥω . 
ΙIΥίί-ιιιι\ς, ., (Aιyνι;t-,,%'ί)' ό Aιyιfω., "χω" n 6 λι· 

γυρώς (δυνατό) ήχών. 
11Υύ-8Ροος, ο", σuν'(jρ. -&ρouς, -ο"", (Aιyiι, + 

"e60,)=Aa1"'1Xt), (8 δλ.). 
lIyu-μolnoς, ο", (lιΥνι; + μοΑ,πή)' 6 ΑΙΥΙΙαι. ,"Α

- (6 ήχηρώς, εύκρινως, Ψόλλων). 
1Ι~oς, ο", (Αι""" + μv6ο,,)' 6 εύκρινως 6-

μιλών. 
1Iyu.nycluv, -0"0" (la,."ι;t-.nfI'ιfID)· 6 λιΥΈως (6· 

ξέως) συρ/ζων. 
ΙIΥύ-ηνοιος, ο" (1ιyVι;t-.nfI'οιη)=.1ιrv.n",.IOJfl'. 
1Ιyiί-ητέρϋyoς, ο", (Aιyiιι;t-oΠι:έρυξ)' ό ήχων διό 

τών πτερύγων, 6 τερετ/ζων (ίπ! τοσ -τ:ίτ-τ:ιγo~)_ 
llyίίpf~ω, μλ. -.αι (Αιrv,6ι;)' {Ιδω δυνατό Τι 

εύκρινώς. 
11ΥίίΡ6ς, d, Ο'" (Aa,v,,)' όξύς, διαπεραστικός, 

σκληρlζων, 'πΙ ofJxou g ώσ. εύκρινής, κ08αρ6ς, γλυ
κύς, μαλaκός.- • μΤΥν. εϋκαμπτος, μαλακός. 

1Iyίίpώt;, _πΙρρ.· lσχυρώς, δυνατό, καδαρό. 
λl ..... Υ·Σ, ΑΙΥ.'σ (δΡθό't . ΑΙΥ,ισ), Aa"v, _πl i'ιxoυ' 

καθαρός, εύκρινής, 6ξύς, διαπεραστικός, συριστι
κός " ώσ. καλλ/φωνος, ό fXWV καδαρόν φωνήν 11 
ώσ. έπΙ λύπτι~, ιiλγoυ" «φωνακλόςι, 6 yoερCις 8ρη
νων έκ των πόνων Ο XlXi 'πΙ dTjMvo" ή τερετΙζου
σα, γλυκύφωνος. 
Έnιμ. : πρδλ. Αι,"υρό,' δμτιρ. έπιΡ. llycz, λΙΥΙΙω.· 

lJμ . Aayczl"ID (= έκπέμπω καθαρόν φωνήν' μ-τ:6τ. ξι. 
δω)' *Alyyaι μ6νον χοι.τ' Χόρ. llΥξ. (βιοι;) = όντήχη 
σεν ό συριγμός τΟΟ 6έλους. Διkν ιΙνοι.ι γνωστόν ιiντΙ · 
"τοιχόν 'tL έν ιiλλαιις; γλώσσαιι,. Κοι.τΙΙ -τ:ιναι; ( *λυΥ1ι. 
χοι.τ' :iνομοΙωσιν (πρ6λ. σαινσχρ. νι.Igύ-1,ι=εύX6pιστoς, 
wΡOioς), dHc'L dμq:Ιδολον . ΚGtτ' ιiAλQu; συπ. τίji λεττ. 
Ifg6t (σκιρτώ, πηΟΟ' έκπέμπω φωνός χαρός), γοτθ. 
14iks (χορός), 1_lk_n (σκιρτω). 
λΙΥuς,-voι;, δ, -iI' ό έκ ΑιγουρΙας, 6 ζQν (διαμέ

νων) έν AIyouP/Q (βορεΙω; ττι; rlV"UTj;j. 
1ΙΥύ-φδοΥΥος, ο", (Aιyiιι;t-ψ6oyyιt)' 6 Ιχων λι · 

γυρ6ν, 't . ~. καθαρόν καΙ διαπεΡοστικήν φωνήν (.1.,
"vψ"νος). 
1Ιyiί-φωνoς, ο", (Aιyνς+ψωιιιf)' ό fXWV λΙΥυρόν 

(καθσράν , διαπεΡοστικήν) τήν φωνήν, όξύφωνος. 
λlΊΩ, .,ι.ιλ. -ξω (συΥΥ. -τ:φ Μ(%ω)' χαρ6σσω, ιτσσυγ

ΥΡαν/ζω», πληγwνω έλαφρως U έ'Ξ oι.oJtoU -τ:ά. βπιρ. Α[· 
ΥΜι" χαι! l,πι-A{yMι" (ti βλ.).- [πρ6λ. Ήσυχ. _Α{ζει' 
.πα{'.ι •. Βλ. χαι! ΑοΙΟΟιο,]. 

1!ιιν, _πΙρ. lων. dV'tl 1Ια", (8 βλ.). . 
ΙΙΙάςω, μ'λ. -σω <1{6ο,)' ρ/πτω λ/8ouς, έκσφεν-

δον/ζω λί80uς. 2>λιθο60λώ. . 
ΙΙδσξ, -ακοι;, δ, 1) (Α{6ο,)' λιδwδης, πετρ(jδης, 

6ΡοχWδης.- 11 ιίί, o~σ. Alt'JoaE, 1) = 1{6οι;. 
1ΙΙάς, -ιί~, ." (11 θο,)' λΙδο::;, πέτι;:α 11 πι?ιλτι

π'tιχ/i)ς;. βροχή λ/δων. 
1Τδκος, α, ο", (llt'Jooι;)' κατεσκευασμένος έκ λ/· 

δου, λ/8ινος. 
ΙΙδιι-1ΟΥ{ις, Ι, (lΙ6οι; + UYf.l!' 11)' ό ι;,κο(50μημέ· 

νος έκ λ/θων. 
lIδfδιoν, τό, δΠ.,Υ-ΟΡ. 'toI)A{6o,' μικρός λl8ος, 

«λι80ρόκιι, «χολ/κι». 
1Ιδινος, ", ο", (U6οι;)' 6 κατεσκευοσμένος έκ 

λl8ou, λ/δινος, πΙ τρινος. - ΈπΙρ. -"",,,=όμο/ως wς 
λΙ8ος, μέ πέτρινον 6λέμμα (iv dνc;:φοr.,; πρό; -τ:'ijν 
ΓoIrώ)· . 

1Ιδ6-Ι1ιιτος, ο", (U6o, + β';'Α1ω •. ό ρ/π των λ/
eouς, 6 πετΡ060λών 11 παιθ., λιθοβόλ τος.- 11 λιθο
κόλλητος, κεκοσμημένος μέ λ/θouς. \, 
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111ο-βο1Ιω, μ.λ- -ttoeu' ρΙπτω λleouς, KΤUΠι;) μέ 
λΙδouς, λιθοβολώ, πετρ060λώ. ΈΧ τοΟ 

1Iao-Iό1oc;, ο" (Al&, + βaMί,,)' 6 ρ/πτων λΙ
θους, ό nετρο60λών μέ λΙθους 11 οΙ 1aIH/l610a -
οΙ έκσφενδονούντες λΙθους, αχ.Μν αιινΦν. τ$ oφa,,' 
c1o";;ται 11 & 1,ΙΗβ610'; ~ μηχανή έξακοντΙζ()UOQ λΙ' 
θους.- 11 1,ΙΗ/1610" Ο" (μaτ"- ποιβητ:. m.)·6 βλη
θεΙς διό λΙθων, λlθο6οληθεΙς 
1ΙΙΟ-Υ1Οφος, ο" ('λ.lIH, + ,,1.)· 6 yt.όφων λΙ

θους, ό Υλύnτης λΙθων U ώ, οβα. .. 1aIH,,1~ -
Υλύnτης. 

1ιao-δcριcιΚ, " (UIH~cJieιcoμcιa)· 6 όnoλ~ν 
διό τοΟ βλέμματος n ό fxιoιv λl8lνον βλέμμα. 

1Ι86-δμιιτος, ο" (1IΙΗ, + cJiμιιo)· 6 C;ΙΚoδoμημέ
νος διό λΙθων. 
1ΙΙ0-δ6μος, ο" ('λ.IΙΗ, + cJiμιιo)' 6olKOOoμQν, 6 

κτΙζων, διό λίθων U άι; o~α. & 1a(l-o&6μo~6 κτΙστης. 
1ιao-CΡΥός, ο" <AlIH, + *'ercu)' 6 μετα6όλλων 

εΙς λΙδον 11 ώ~ ο!ία. & 1aIH_ero, = 6 πελεκητής λΙ
δων, λιθοςόος. 

1ΙΙο-ιιό11ιιτoc;, _ (AlIH~xoUdcu)" 6 ιcεκoσμη
μένος διό πολυτΙμων λl8ων, ό fxwv έΥκεκολλημέ
νους nολυτΙμους λΙθους g ό σκληρός ώς λΙθος. 

Ιlθο-ιιτοvΙσ, -Ij (1IΙΗ,; + χτεΙ_)' ό διό λlθ060-
λlσμοΟ θόνατος. 
1186-1cuστoς, ο" (1[ΙΗ, + Ά.cVcu). λlδό6λητος, . 

λιθοβολημένος U 1ιΗhvοτο, • Α(»,,, - δόνaτoς διό 
λlθοβολlσμοΟ. 

1ΙοΙο-Ιόνιιμσ, -στο" τό' συνόθροισις λl&ιν καΙ 
δι' αύτών όνοlκοδόμησις κτΙσματος. ΈΧ του 
111ο-1όΥος, 011 (Ά.{ΙΗ,;+'λ.έycu Π)' ό συλλέΥων λΙ

θοο:;, ό τοιουrοτρόnως έκλέγων λΙθouς, c:ιστε νό 
έφαρμ6ζουν μεrcξύ των χωρΙς νό εΤναι καταλλή
λως έκ τών nPOTtpwv πελεκημένοι D ο πρδλ. 10Υιί
δ.,.,' - ώ;; o~α. & 1aIH.\6)'O, -= κτΙστης (~1aIH
δ6μο,;). 

1Ι8ο-ξόος, ο" (1/8-0, + ξ~oιγ 6 ξέων (λειαΙνων) 
λΙθους U ώ~ ο!ία. & 1at'J-of60' δ,τι χοιι νυν (χοιν. μαρ-
μαρδς). ., 

1Iao-IIoIός, δ" (1/&, + _oι~φ)· 6 μετα6όλλων 
εΙς λΙδον. 2) ό πaρ6yων (πρoξεΝWν) λ/δον (λι
θΙασιν έν Tt;j κύστεl π. χ. fj ΤΟΤς νεφροΤς). 
1Ιδό-ρρϊvος, ο" ('λ./~;ι.6,)· 6 fXΙOΙV λl8lνον 

(τ. Ι. σκληρόν) δέρμα. 

λΓ80I, -cnι, 6· δ,τι χοιι νΟν, λ.θος (πέτρα) Ι ιπι 
Υιλιθ!ων, '-'ΙΗι - όναΙσθητοι, ήλl8ιοι (<<στOUΡνό
ρια») 11 ποιροιμ. Μ&" Ι.". - χόνω τόν κόπον μου, 
μσταιοπονι;) (χυρ. 6ρ6ζω πέτρες). 2) λΙθος, ώς 
ούσΙα (iν ιiντιδlOΙατoλΙ πρό, τήν σόρκα π. χ. Τι 1:ό 
ξύλον).- Ι AlIH,; -Ij' χοι,;" τό πλ.Τ01:0ν Ιιι:Ι _Ιδιχοίί 
1:lνο, ,Τδου, λΙθου, δπ~ _[νοιl τό μόρμaρoν fj ό μα . 
Υνήτης (μcι"ήΤΙ, AlIH, ποιρ' Ε'}ρ . ) Ι ι) 'ιαφσ"';; 
AlIH/i = εΙδος · διaφaνoOς κρυστόλλου χρησιμοnοι
ουμένου πρός 6νόφλεξιν διό της συΥκεντρώσεως 
η~'ν ήλιακών όκτΙνων.- 11 ίν 'AOijvoιL, M~ axaι
Μ_ ;., 'νΙo-τ:a χοιΙ '1:ό 6ημιι τη, δουλi'j, fj -ι:ij, Πνιιx~ 
fj οΙονeij1tΟ1:' 4λλο δημοι Τι 4μδων, ί; ο/') ώμα,ι 1:Ι'. 
- I~ 11ΙΗι ίχοιλοΟν1:0 ΧΟΙΙ '1:" τaμιix ιοι 1:06 Ι;;ΟΙ1:ΡΙ
χΙοιι. 

118o-σιr&* Ι, (11~ + _ndcu)" σχισμι'ι έvτός 
λ'θου nροκαλouμένη διό τ~ς όnoσnόσεως τεμaxΙou 
βρόχου. 

11&6-στρωτος, ο" (U~o~ecm-μI)" 6 έστρω
μένος μέ λΙθους U cb, (ί~α. ~ό 1at'J-6a~e-o" - έδα
φος έστρωμένον διό ψηφοθετήμστος (ψηφιδωτού). 
111ο-τομίσ, -Ij' τ6 κόπτειν λΙθους, τ6 λατομεΤν, 

nετροκοπεΤν 11 τόπος fv8a κόπτονται λl8oι, λατο
μεΤον. 'Εκ ';0& 

, 11ao-τόμος, ." (UΙΗ~~~μ_)' ό τέμνων (κό
πτων) λΙθους. 

1I&-oupycu, μ6λ_ -ιfoφ· έΡΥ6ζομαι, πελεκω,"λ!-
θους 11 μεταβ6λλω εΙς λΙθον. 'Εκ του 

ΓJ 
lΙ8-0UΡYός, δ" (1it'J.o~ + */ercu)' ό έρyaζόμενoς 

τ6ν λιδον, λιθοξόος II · ώ; οίισ. 4 lJlHv@10' - ό λι
θοξόος (<<μαρμσρa~»), ώα. ό Υλίιnτης Ι iν-ςa6θaν οι-
δt7ίIισ 1ιfoove,.cί~έργαλεΤα λιδοξ6ou. . 

1Ilo-4pOpiu, μ'λ. -tfσΦ' φέρω (μεταφέρω, cιcou-
6aλώ») λίθους. 'Εχ τοσ 
1ΙΙο φ6ρός, ο" (UIHN-φie-)' 06 φέρων (μετα

φέρων) λΙθouς. 
1Ι8-ώδιις, ./i (M60~ + .l~. CΙν1:Ι 1aIH.a"")· δ

μοιος πρός λΙδον, πετρώδης. 
1lιιμσίός, α, ο,,' ό όνήκων εις (fj ιcaτόλληλoς 

διό) τήν λΙκμησlν. Έχ -':00 
l_μάω, μ'λ. -ttcroι (1ιχμ6,)' cλιχνΙζω», XωρICιoι 

τόν σΤτον 6n6 τό δχυρον διό λικμήσεως. 2) μ1:φρ. 
διaσκoρπ!ζω ώς δXUΡOν_ [el' Ιτυμολ. βλ 1ιx~]. 

1_ ... τiιP, -iieo" 6 (1ιχμοι)' 6 cλιχνΙζων» τόν 
σΤτον. ο , 

1_μιιτ6ς, 6 (lιιc,ιιcιφ)· ι'ι πρδξις ιcαl 6 ιcαιρός 
τοΟ λιχνΙόματος. . 
λIΙΙΝΟΊ, -ον, 6=U."" (8 βλ.). . 
·Eτvμ., πρδλ. 6μηρ. 1ιx,ιιcιφ (8 δλ.)" δμ. 1ιιc,.. .. ' 

(8 δλ.).- 1ix"0,, (χοιΙ Mιc",,) 8 δλ- 'Aμφ6-τ:aΡOΙI οι! 
λ';_ι, (lιxμδ~ xcιΙ Mιc",,) _ρ'ijχθηαοιν "οι,;' CΙνoμoΙ
ιιιαιν (*"ιχμδ, χοιΙ *"ίχ"", πρδλ. τ" _ρ' Ήσυχ. 
".ί.1ο" ΧΟΙΙ "lx1o,,' πρδλ. Ήαιιχ •• ".ιx"τ-ιt,· 1ι.~,,
τ-ιte· Mayαe.i,., ."ιχ4· 1ιχμί# ••• "ι_ί,,· 1ι.μΑ"., 
.".lx8(o)o ... ·... ιχ,ι.,."., • .ι",ι*~· ήxeι"ι~., 
cnι"l.φ· nιxea".i., cJwΙιcμιιτο,,' nιMxμιιτo".· 
xoιτιi 'ςινοι, ι; Ιοιπ. ~. leIq- (πνέεlν) χοιΙ ~. ne'q- (λι
χνΙζω σΤτον).- Πρδλ. χοιΙ τ" ποιρ' Ήαιιχ • • Ι.μΑ,,· 
1ιΧμΑ,,· οίτο" xat'J-αle.a"" .Ιxμii'ιno· Ioalo"τo' Ι
#P~O"ΤO.· ,;ό ΙχμΑ" τουτο προi'jλθ_ν Ιχ 1:ινο, ποιρ« 
Πλιi-τ;. 4"ι.μιιDμnα «*4_"ιxμιιDμnα χοιθ' 4πλολο
τΙοιν), ί; 06 'αxημOLτΙαθηαoιν ΧΟΙΙ τ" ιιοιρ" θ_οφρ. ιIn
ιχμ;;οσι, - 'ιι.μii'ιnαι. 
λΓΙΙΜΟΜ, τό (χιιΙ 1ίχ"" χσιΙ Μίχ_. δλ.1ιιc~)· 

πλεκτ6ν έκ λυyαριδc; κόνιστρον, μ6 1:6 6ποtον 'λΙ
χνlΙ;;ον -.:όν 'χ του 4λωνΙοιι αΤτον πρό, Ιποχιιιριαμόν 1:0U 
σΙ,;ου cίπό τοϊ} cίxύρoιι Ι fj χοιΙ πλεκτόν κόσκινον διό 
λΙχνισμα.- Ι πλεκτός Kόλa80ς xιιτισlμoπoιoύμaνo;; 
χοι,;" τ"~ tOP,l:", 1:0υ Bι:txxoυ δι:!! 1:ήν 'ν οιβ,;$ iνoιπό
θ.αιν τιiίν σXBιιιiίν -.:i'j, θιιαΙοι, _Ι των πρώτιιιν xoιρπιiίν 
(τό ποιι;" BLp"(tλo mYItic& ν&nnυs I&cchI).- ιι πλε· 
κτή κούνια. 

11ιι.-0 φ6ρος, _ <U.",,+φIeco) ό φtρων (έπl 
της κεφάΜΊς) τ6 Ιερόν λ'κνον τΟΟ 8εοο (xoιτιlι τήν 
πομπ-ήν -.:ιiίν BoιXXIXιiίν Ιoρτιiίν). 

1ϊιιρΙφις, ··'πΙΡ.· σταυρωτό, πλαylως, Ι:Υκαρσ/ως, 
λοξώς (ίιι. ,;ou Uxea" Uxeao~, Ii βλ . ). . 

. . lΙ1cι1oμσι, (1ι-, MΆ.l"ΜCΙΙ), cίπoθ.· έnι8uμCι, πoθCι 
σφοδρώς, ύπε:ρεnιθυμCι Ι ίπ! δόΡΙΙ1:0' ij λόαη;: 1ι· 
1αιo,J-nι JeOO' ιlσαι==έπlδuμoOσa νό xoρτό0ι:J σόρ-
κα (νό φoνΕUΣι:J) Ι μa1:" τ-ν. πριiτμ., ποθώ τι, διψώ 
διό τι. . 

Έnι,.. 6 .. r- 1α- ie ~, -xoιΙ -ci: 1ίj-μcι, lf-oa,' 
1ι-1αΙ-ομιιι «*1ι-1αο-JΟ-μ4J)' }'.1ι"μι.,:ι~, 1αι-xιί~oι, 
1α-,6" 1α-μ..,6" 1αι-ι!eό;' Ταω~ XαtΙ ί ι ,;φ h-C»(Iyό, 
(iV1:t k-Foey6~). -'Ε; ίαιΠ5'1: .... 1·, π~δλ. ααtνoιι;; .... Ih, 
I .. s~ml, '&sh-vδmΙ (=oρto, cup'O) .... ι, ~ .. s-δmΙ (
.. mρIector), 1&01 .. 1-.. 1 ( "'" 1ι·1αι6μnoς)' πρδλ. λαtτ. 
1 .. Ι-CΙΝuI, τοτθ. 'us-tuι (έπιδuμΙα), 'υι-Ιδn (έnlδuμεΤν)' 
-Ij ΟΙβ'l:ή ρ. πιθοιν. χοιΙ ίν "tot, ωσ-τιι (πρδλ. Ήαυχ .• ω
στιι· 116",,.,,.) 1do~dVfo, (Ήαυχ. .1dON"~· .1". 
αι~), (Ήσυχ • • 1,,_/' {ι«χχσι. 'A,>Cόδc,. 1",.l/i 
(=6σκxεύouσa), 1αιneΙ" Τσιιι~ δ. xαtΙ jv τφ ωο-",,· 
4δηλον c1v τdι πρoθa1:lxdι μόριοι 1α-, 1αι- CΊvijxoUOlv,t, 
1:ήν ~. τοιύ-.:ην Ι .... fj _ι, τ-ήν~; laF- (βλ. jy Ά.α-). αυΥΥ. 

ciια. _Τνοιι _Ι 11 ~. Ιι- jν λ Μσ" CΊv'l:t Μ1α". 
1Iμc8yω, (1ι~)' ύnoφέρω έκ λιμοΟ, λιμoιcτoνCι, 

λιμώπω, πεινι;) (<<ψοφώ της πεΙνaςι). ο 
1ιμivcoσιY, n. iν-τ:Ι 1ιμRι", δοτ. πλ ηθ. 1:00 }.ιμ .... 
lIμcvfnις, -αν, 6, θηλ. -hις, -ιlo, (1ιμtj"γ 6 

τοΟ λιμένος, 6 όνήκων εις ·τόν λιμένα Ι ό έπΙ τοΟ 
λιμένος, ό 8εός τοΟ λιμένος, ό έnόπτης (προστό
της) · τοθ λι~oς. 
lIμE.--oρμfnις, _, 6 <1ι~μl~φ)' ό Ω~ 

ο ωρμισμένος · (6 σταθμεύων) έν τQ λιμένι. 
AI'"'MWM, .~, 6· δ,1:Ι ΧΟΙΙ ν6ν, «λιμόνιι. -. 2) 

μ,;Οφρ. Kστaφύyιoν, τόπος εΙς δν όποσόρετal τις. 
3) τόnος συγκεντρώοεως, όnOδι'ιKη; δοχεΤον. [πι8. 
ίχ ~. 1ιβ- 'l:oίi ΜΙΗφ' πρδλ. M~,.,,]. 



ίίό i .... ~-iIιιcpviις 
------------------------------~ 

1ίμιιρ6ς, Ω, ό,. (1ιμcS,,)' πειναλέος, λιμώττων, λι
μοκτονων. 

Α'μνσι, αιΙ (1/μη)' περιοχή των Ά8ηνων (πιθ. 
ciHO.8 4λώδ1j~) ού μακρόν της Άκροπόλεως, tv8a 
τό Δή_ιο,. (Ιερόν τοΟ Διονύσου). Βλ. Κ.Ε.Λ. 
1ιμνσίος, 11, ο,. (1Ιμ,",)' ό όνήκων εΙς λΙμνην. Τι 

nροερχόμενος έ" λΙμνης U έλώδης, ~ τώδης U Ge' 
'".fh" 1ίμ"lιϊιιι=πτηνό υδρόβια (xoι't' a.ν;Ιθ. πρό, 't& 
xilp,oιtoι) 11 λιμνόζων, bτόσιμος (χυρ. ΙπΙ Mάo'twv), 
1ίμνάς, ~άδo., -iι, .ποΙ1jΤ. θ1jλ. ",oίi 1ιμ"lιϊος, 

.. 1ιμνστιις, θ1jλ. -άτlςt δωρ, ιiv'tt 1ιμ"';τ"., ";;τις 
(/1 ΙSλ.). . 
ΑΙμνη, -iι (Μ/Ρω)' δ,τι ;toι! νnνι εύρύχωμος Μκ

Itoς στασΙμου CιδaΤ<>4;, λ/μνη, αΧ1jμαιτισθatσαι ε!τ. ΙΧ 
Πo.~μoίi .Ττε έκ 1:~~ θαιλά.σση, U κυρ. έλώδης λΙμνη, 
6Δλτος (έ~ ύ~iτων ιiναι6λυΙ;;όντων ίπΙ τόπου), 2) Πσφ' 
'Όμ, ή θόλασσα. 3) δεξαμενή Uδaτoς, στέρνα. 

1ιμνήτιις, -011, δ. καιΙ θηλ. -iίτις, δωρ. -άτις, Υ_ν. 
-ι&'ς (1lμtt,,)' ό ΖWν Τι φυόμενος ι(ςιl αύξόνων έν 
λΙμναις (Υιν. εΙς βαλτώδη μέρη). 
1ιμνo-φiιίς, i. (1Ιμη + φύω)' ό φυ6μενος έν 

λΙμναις (6 ζων είς6aλτώδη μέρη). i 

1ιμν-ώδιις, Ι. (1Ιμ"" + εΙ"I).)' 6 όμοιόζων πρός 
λΙμνην (έλος, βόλτον), βαλτώ.δης, . 

1ίμο-8νι\ς, ·'1το., δ, -iι (1ιμό. + -Ιh(ιιικω)' ό ό
ΠOθνι:JσKων έκ λιμοΟ (πε/νης), ό cnE8alvwv της 
πε/νας». 
ΑΓΝΟΊ, δ (καιΙ "ι, απαιν,)' πεΤνα, cλιμόι;" σιτο&/ο. 
ΈΤllμ.: πιθ. 1ιμό. ( *Ilpmos, 1ιφ·μό" ιίχ ρ. 1ιψ' 

τoίi 1Ιπ·τoμcι, (= έπι8υμω σφόδρα)' π"ΙSλ. Ήσυχ. 
cΆ.[ψ' iπ,{}vμΙα._.- Π~ΙSλ. κιχΙ ίων-ιχ ... 10ιμό", .6 
πιχ,,' Ή:;υχ. c11,ρ6,, ' ιJ lιιχ"ό. κιιί ώχρ6,,_, λιχτ. 
letυm, 10ι)'6" , - Π%ρά.Υ. llμώιιιιω, ιiττ. -ττω, 
1ίμο-φορεύς, δ (1,μόS"+φiρω)' όφέΡι.ιν (προξε

νων) λψ6ν (πεΤναν), 
1ϊμ-ωδιις, ι" (1,μό" + εΙ"ο,,)' πειναλέος, πεινα

σμένος, λιμwττwν (χυ;;. 6 όμοιόζων πρός τόν λιμόν , . 
1ϊμώσσω, ιi ... -ττω (1rμ6.)· πόσχw έκ πεί'νης, 

λιμοκτονω, cnE8alvw της πεΙνας», εΤμαι πεινα
σμένος, 
1tvcoς, 11, Ο", χαιΙ XΙX't& συνιχΙρ. 1ινούς, η, ουν 

(1/,,0,,)' 6 έκ λ/νου (λινap!OV), λιναρέν!ος, λινός 
(λΙΧ •. lineus) . 

1Ινcυτ(ις, -ov, δ <1/,.0,.)' ό Φαρεύwν, ιΙ1,lιίω", 
μέ δlκτυα. 
1Ινό-δcσμος, ο" (1/1'O~&ιιμό")=1,,,6"ετoς, 
1lνό-δcτος, ο,. (Μ"ο" + "έω)' όδεδεμένος διό 

λινων oxoIV/wv. 2) 6 δεδεμένος διό μιας κλwστης. 
1Ιν0-8ήρας, ·ov, δ (l/"ον+{}ηράω)' ό θηρεύwν 

(κυνηνων) διό δικτύwν, 
1lνο-δώριιξ, -"κο", δ, "ι, ίων. a.ντΙ 1,1fο{}ώριιξ 

(1Ι1'Ο,,+{}ώριιξ)' ό φορων λινovν 8ώΡακα (έκ λινoiί 
ΙΙφά.σμιx.o~), 

1Ινό-κ1ωστος, ο" (lΙ"ον+κ1ώ{}ω)' ό κλώθων λι
νόριον.- υ ό ύφασμένος έκ λινης κλωστης. 
1lνό-κροκος, ο,. (1/"0,, + κρέκω)' ό ύφaσμένoς 

διό λινης κρόκης (κλωστης). 
λl'ΜΟΜ, ",ό' πάν τό KατεσKεuaσμένoν έκ λιναρ/

ου ιι σχοινΙον λινοΟν (όπό λινόρι) ιι μ'φρ, ή κλWOτή 
ή κλω80μένη ύπό της μοΙρας, 2) δΙκτυον, όλιευ
τικόν δ/κτυον . 3) λινοΟν ύφασμα 11 Ιν ,φ πλ1jθ. 
(τό πανιά» Ιστιοφόρου 11 λινά υφόσματα, λινά ένδύ
ματα. .04) τό φυτ/λl της λόμπας • ..:.... Ι τό φυτόν έξ 
οδ παράνεται τό λινόρι (κιχλούμενον λινάρι Τι λινο· 
κόλαμον), λΙΧ •. linum' 1/,,011 ιιπέρμcι=λινaρ6σπopoς_ 

Έr:vμ.: συΥΥ. τφ λαι1:. Ilnum ()παιλ· ιρλ. l1η, Υ"τθ. 
lein, ΠΙΧλ-rε;ιμ. IϊnJ λιθ. IIn4 i)' πρβλ: δμ. 1ϊτll (ΙΧί,. 
πλ1jθ.), 1ϊτ/ (δο •. Ιν.)' Ιχ ρ _ lί, !ιxn: .• llηo-ιn· σιχνσκρ, 
lϊη4'\ι, ΙλJ.. 1.io" Oαιπ~ *[s]lei·), πιχλ·nοrr, Ilnr (εϋ· 
καμπτος). 
1Ινό-πcπ1ος, ο" (1/ttοι+mπ10')" ό φέρwν λι

νοΟν πέπλον (λινην έσ8ητα). 
Ιlνο-πόρος, ο" (Μ"ον+πορηίω)' ό τό lστ/α τοΟ 

πλο/οu φουσκών.wν_ 
1Ιν-οπτάομσι, a.ποθ. (1ι"6πτ,,,,)· . ό naρarnrGίv 

τό δ/Kτuα, ό έποπτεύι.ιν (πaρaφuλόττων νό Τδι:Ί), 
μήπως τό δ(κτua σuνέλα6όν τι. 

1IvόoonTcpoς, ο" (1l"οtt+πτερ6,,)' ό έχων λινά 
Ιστία ώς πτέρυνας, 

1Iν-6πτιις, -ov, δ (1/"oν+oψoμcιι)' 6 nαρατηpWν 
τό δΙKτuα, μήπως έχει Όυλληφθrj τι, 
1Iνο-ρρδφι\ς, έ" (1Ι,,0ν+ράπτω)' ό έρραμμένος 

διό λ/νου (μέ λινά νήματα) 11 &;μο" 1ι"ορρlιφήι; =:= . 
πλοΤον έχων laτ/cι συνερρομμένα έκ λινοΟ υφά· 
σματος. . 

ArMOl, -ov, δ' ι5aΨ<!Jδ6ς, όοιδός, φέρwν τό δ· 
νομα τοΟτο 11 υΙός τοΟ Άπόλλωνος καΙ της Ούρα
νΙας.- • ώ:; προσηΥΟΡ. δ Al"o" = τό ζ1σμα τοΟ Λί
νου ιι πιχρ' Όμi)ριρ τό q.:ιμιχ .oίiτo ~~Ettx' υπό πιχιΜ; 
auvoaef'J κιθά.ριx~ , ιiν Ψ δ ΤΡUΥ'1lτό~ συνεxΙΙ;;ε~ιxι. Πρβλ. 
11,1'"0,,. [πιθ. Άσιιxτικ~, προε?-εύσεω;' πr-ΙSλ. τ6 πιθ. 
συΥΥ· 111'1',,0,,1. 
1lνο-στδσίσ, "ι' τό στήνειν δΙκτυα, ή τοποθέτη

σις δικτύων. 'Εκ του. 
1ινο-οτστCω, μελ. "ήιιω (Μ"ο,.+Τιιτ"μ,)' στήνw 

δΙκτυα, τοποθετω δ/κτuα. 
1ινούς, η, oiίl', κtxτά. συνιχΙρ . ίκ τοίί Μ"εο. (3 βλ.). 
11νο-φ86Ρος, ο" (1.,,0" + φθεΖρω)' ό φθεΙρwν 

(καταστρέφwν) τό λινά ύφόσματα. 
1Ιπδ, τό" ιiρχ, λέ~, ΙΙν XpijOEL πιχ;;' 'Ομijριρ έν "ψχ 

σεαιν, otιx -iι: ιI1εϊψeι, (κιχΙ ιI1εZψeιιι{}cι,) Μπ' έ1cιlφ, 
lνθΙΧ Χtx'tιχντ~ σχεδόν !iπΙρρ,=λιπαρwς, όφθόνwς. Πρβλ. 
Μπος. 
1lπαίνω, μΒλ. -σ"ώ (1/πcι", 1Ιπο,,)' όλε/φι.ι δι ' 

έλαΙου (κυρ. διό λ/πους), Xp/w U μ.φρ. naXUVw, πλου
τΙζw,- μέσ. , όλεrφw έμαυτόν, άλε/φομαl, χρΙομαι. 
1Iπσρ-άμπUΞ, νκο", f:, -iι (1,πα.ρόι; + αμπυξ)' ό 

fxwv λαμπρόν ταιν/αν Τι τιόραν (κεφαλόδεσμον, 
διόδημα) _ 
1ϊπαρCω (1ιπιιρή,,), μΙλ. -ήιιω' έπιμένw, έμμένw 

μετ' έπιμονης, έYKapτερGι U μετσι δοτ., έπιμένw είι:; 
ΤΙ.- U παρακαλώ έπιμόνwς, καθlκετεύw κατά τρό· 
πον ωστε νό Υ/νωμαι ένοχλητικός, ζητώ τι μετά 
πε/σματcς 11 μετ' iπρ:ρ" 1ΙΠCΙ2εϊι; τvxεϊ" = παρaKα · 
λεΤς έπιμόνwς διά νά έπιτύΧι:1ζ τι, 'Εκ του 
ΑΓΠΑWΡΗΊ, ές' ό έπιμόνwς έμμένων είς τι, Ι

σχυΡΟΥνwμwν, πε/σμwν.- 11 6 μετά θέρμης Ικε
TEUwv, ένοχλητικός. [δι' έτυμολ. 6λ. Μπο.], 
1ϊπ6ΡΙJτCον, r;ημΙΧ1:. έπΙθ. τoίi .ιιπιιρέω. πρέπει 

νό Ικετε:ύσι:1 τις έπιμόνwς, μέχρι φορτικόϊητος. 
Ιϊπ6ρία, Τι (1,πιιρέω)' έπιμονή, έμμονή, φορτι

κότης. 
Ιlπδρ6-ςωνος, ο" (1,πcιρόS"+ζώtt,,)' 6 txwv ,ι,

παρά" (τ_ Ε _ λαμπρόν) ζώνην. 
1ιπσρ6-8ρονος, οΙ' (.t,πιιρόS"+θρό"ο.)' ό fxwv 

λαμπρόν ι ,ιι.πll~όtt) θρόνον. 
1Iπδρο-κρήδεμνος, ο" (1Inlleori-xeti }εμνο,,)' ό 

fxwv λαμπρόν κεφαλόδεσμον . 
1Iπaρο-πΙόκδμος, ο" (l,πeιei" + π,ι6)(lιμοι;) ' δ 

fxwv 1ιπllρoiι. (.,!. λαμπρούς, στιλπνούς), πλο · 
κόμους. 
1Iη~ρός, ά, ό" (λ/πcι. 'ij .ιιπο,,)· έλαιώδης , στΙλ4 

βι.ιν, όλειμμένος μέ έλαιον 11 μΤΥν. παχύς, αύχμη4 
ρός (λl .... δΙασμένσς).- Ι έπΙ του δe ;ιμtx.ο;, σΤΙλπνός, 
λετος, όμαλός, έν Kαλ~ καταστόσει (εϋρι.ι:ποςJ, 
λιχ't. nitidus n μτφρ. εΟπορος. όναπauτικό ζων, εΟκο
λος.- III έπί ΠΡΙΧΥμ, λαμπρός, έξοχσς, κομψός, · ώ· 
ραΤος U πολυτελής 11 εύρύχwρος,έπαρκής.- ιν έπΙ 
έΜφου;, γόνιμος, παχύς εϋφορος, πλούσιος. 
1lπδρ6-χροος, ο" κιχΙ aU ·'1j~. -χρουι;, -OVtt ΚΙΧ! 

-χρως, -ωτο", δ, -iι (1,πιιρόS"+χ?6α., χρώ.)' 6 fxwv 
λαμπρόν, στιλπνόν, σωμα ή δέρμα, 
11πδρώς (Α), ΙπΙρ. τoίi 1rπαρ6ι;' πλουσΙwς όνέ

τως, στιλπνCις, λαμπρWς, 
1ϊπΙρώς ~B), ίπίρ, τ"ίί 1rπσ2ή.· έμμόνως, εΙ!Jμ6-

νως, φορτικwς. . / 
λl'ΠΑI, ",ό = 1/πο.· λΙπος (πόχος), tλaJΟ~ 
1Iπ-συΥής, ές (1,ΠBr" + IIVyή)' ό έστεpημένeς 

φωτός, σκοτεινός, όνήλιος 11 τυφλός, . 
1lπάω, (λ/πcι., 1Ιπο,,)" εΤμαι παχύς, εΤμαι στιλ-

πνός, 
1ίπc, 1inCV, .. iιt, '(' Ιν, ιioρ. β' τoίi 1εlπω. 
1ιπcίν, ιiπρφ. ciop. ΙS' .oίi 1εlπω, 
1ιncρνιΚ, .ς' .... 1,περ"ήτ,,; <6 βλ . ). 
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λ~πι:pν';τιις, -ου, δ, θ-ηλ. -ητις, ·ιιJo, α.ιπεϊ" + 
φεe.ή Ι' ό άνευ προικός 11 έρημος, έγκαταλελειμμέ· 
νος, όνέστιος . [π βλ. πcιρά. Σoυ ·ί~. «Αιπιιρ"';;τι,' ή 
πτωχή, πcιρά τό Aelnea{JoaJ έe"έω". 8 έατι φυτcO,.., 
«λιπεHoiί~τας' πενιχ-οού;»]. 
λΙπδ-Υδμος, ο .. α;ΠIl'''+ΥιΣμο,)' ό' έγκαταλιπων 

τούς δεσμούς τοϋ γάμου (ό έγκαταλε/ψας τήν ού
ζυγον Τι ή έγκαταλείΨασα τόν σύζυγον), μοιχός Τι 
μοιχαλΙς. 

ΙΙΠΟ-Υνώμων, Ο", γεν. -0,,0, (λιπeϊt>+Υ"ώμQW)' 
έπ! [ππων, ό στερούμενος τών όδόντων" έκε/νων, 
οΙ όποΤοι δεικνύουσι τήν ήλικΙαν 11 ένΤΒυθιν γενιχω;, 
ό άγνώστου ήλι~ Ιας. 

ΙΙπό-ΥUΙΟΙί, ον, αιπεϊ"+Υυϊο"γ ό έστερημένος 
μέλους τινός τοϋ σώματος, ήκρωτηριασμένος, όνά· 
πηρος. 

Ιmοίσσ, λιποίσσν, ~ωρ. ιiντ! Αιποναα, λιπoiί · 
αα", μτχ. ιiop. 5' τοί) Aelnw. 

λΙπο-μι'ιτωρ, ,oeo" δ, -Ι) (λιπιιϊ,,+μήπιe)' ό oτ ~ · 
ροίιμενος μητρός, όρφανός μητρός. 
λΙπό-νσυς, δω? χιχ! λΙπό-νiίς, δ, f, αιπll." + 

-iίs-)' ό έγκαταλεΙψας τήν ναϋν, τόν στόλον. 
λΙπο-νσύτης, -ου, δ αιπεί" + "αυτη ;)' ό έγκα· 

ταλε/ψας τούς .<δλλους) ναύτος Τι τό πλοίον. 
λΙnό-vcως, _=Αιπ6 .. αυ, (8 ~λ.). 
λΙπό-πδτρις, ·JcJo" δ, -Ι) (Αιπε,"+πcιτe[ς)' ό έγ· 

καταλε/ψας τήν πατρfδα του U ό κόμνων τινό νό 
έγκαταλεΙψΙ",) τήν πατρ/δα του. 
λΙΠΟ-Ω'τωρ, -oeofi, δ, -Ι) (Aιπεϊ,,+πcιτηρ)' ό έγ· 

καταλε/ψας τόν πατέρα του. . 
llnόoonvCHM;, ο". χcι! ouV"!jp. -πνους, ου" (Aιπeϊν 

+nt>otf)' ό έγκαταλελειμμένος ύπό της πνοης, δ
πνους, νεκρός. 
λΓΠΟΣ, τό' δ,τι χlJtΙ νσν, λΙπος, «ξύγγι», δλειμμα 

(εΤτ. tφιχόν, πόχος, λαρδΙ' .Ττβ φυτιχόν. έλαιον) 11 
μτφρ., AΙπo~ α::ματo~δρόμBoς (κηλΙς) αΤματος. • 
'Εwμ.: ίχ ρ. Αιπ-, 11; Τι; χιχ! τά: δμ. Α/πα αιπ 

έAcι{φ) (Σίτ. ) 'πΙρ. άφθ6νως, δαψιλώς, δι' έλα/ου, 
λιπ-cιρό" AcπcιeJt" Αιπαeέω (6λ . λ.)' d 2.εlφω, li
λιιιφcιρ, αΑlιιμμα, dAocqn} (ιiλ. Α. λ.)' π;:.5λ. σ(Σνσχρ. 
lίρ lίmρ-όmί (ungo), It!poclS (unguenlum)' σλιχυ. Iep-u 
(όλευρ6κολλα) ' λι!!. limp-u, ΙίρΙί (κολλώ)' !(ΣΠ. ρ. 
"Ieip. (δλειμμα, όλεΙφω); πιθιχν. ίπεχ~ετ . ( *Iei- έν 
τιji έλλ. «dAl"III,,' dAelpIII", ΜϊΌ,,. (Ήσυχ.)· πρ6λ. 
ίιχ :ο: . *(s)teib- ιστόζωl' δλ . έν λIIlpw. 

λΙπο-σαριιι\Ιί, έ, (AInei"+aιIeE)'=AIndacιeJCo,, ό 
στερούμενος σαρκών, Ισχνός. 
λΙnο-στcφδvοc;, οιι (λιπεί .. +ατέφll"Ο')· ό έγκα

ταλιπών τόν στέφανον, ό πεοων όπό τόν στέ-
φανον. . 
λΙηο-στρδΤΙa, -1), χιχΙ λΙπο-στράτιον, τό (AInc'" 

+ατρα"tί)· ή έγκατάλειΨις τού στρατοΟ. 
λΙπο-τσξίσ, f" χιχ! λl!'ο-τάξιον, τ~ (Αιπε',,+τά

ξι,)' ή έγκατόλειψις της τάξεως (της θtσεως, εν 
τιρ oτ~ιχτιji). δ.τι χιχ! vUv χιχλεΙΤ2Ι λιποταξ/α. 
λΙπο-τρlχής, e, <AIne'"t--B-elE)· = AInd-B-ecE' ό 

μή έχων τρ/χας, φαλσκΡός. 
λ'nΟ-ψίiχcω, μέλ. -ήαω Ιλιπ •• t>+ψvχή)· δ,τι χιχ! 

ν5ν vοοuμεv λέγοντε; λιποψυl<ώ. λιγοθυμώ. γΙνομαl 
σόν νεκρός, χάνω τός αίσθησεις μοl.l 11 άπoδν~σKω. 
- 11 >ςάνω τό Μρρος μου, στερούμαι διαθtσεως. 
λΙποων, έπ. μτχ. τ05 λιπάω. 
λΙπτομaι, :iπc.θ . μετ,χ. Π2θ. πρχ. Uλιμμαι' εΤμαι πρό

θυμος. έπιδυμG.ι σφοδρώς IΙμετ~ "!εν., εΤμαι πρόθυ
μος διό τι. ιιοδώ τι δια"αως n βν τ1;) πcιθ. ~τχ. Μ
Αιμμέ"ος μtίXt7;=ποθών διακαώς νά πολεμησf,). 
Έτυμ.: έχ ρ . Αίφ-, rtpl'iA. Ήσυχ . «λlψ' lnL{J-uμla", 

ALψovela = έπιθυμία ούρήσεως . π~δλ. Ο(Σνσχρ .. /ubh, 
lubh'Υδmί (cupio), lδbh-clS (cuPIdiIAS)' λιχοι. IIb-eI, 
lub-et, lib-ido' γατθ. Iίubs \άγαπητός), ιi~χ-rβΡμ liub
Αη <lIeben, ιiyγA . lίef), σλ2υ. Iyuby (όγάπη), lyubytI 
(φιλέω) χΑπ. 

λιπών, Oίillα, 6 .. , μτχ. ιioρ. 6' τοσ ΜΙ_. 
Ιίς (Α), δ, cιίτ . Αϊ,,' έπ. ιiν,Τ! λέω" (~ ~λ.)' μΤΥν •. 

ό'iομ. χcιί ~OΤ. πλ1jθ • . Aies, Αιιιαοι' [~ι 6τυμολ. βλ. 

Qω1IJ • 

λίς (Β), -1), έπ. συγχεχ~μμ. τύπo~ :iv,l λιααι)=λε/α. 
VΙ'Jλιστερή: Αι, πέτeη=λείcς δρόχος. 
Έrυμ.. : έΧ τlj; CΙ'Jτi,ς ρ. Π2~ά.γOντιxι Χ(ΣΙ "tcl.: 1ιο-

110' «λΗ-α6.), Αια-αά., Μα-πο;, Μα·φο., Αια-τe.ο"· 
:iρχικό~ τύπο. τljς ρ. Τιτο Υλιτ-, π;:.βλ. ΥΑιτ-το", ΥΙΙα· 
Χι!0', ΥΑοι-όι;. ιipx-λcιτ. glit ius. λιθ. glll-us (gl&lt)· 
!σω~ συπ. εΙνιχι Χ(Σ! τό ό·Αια·-Β-ά"ω. 

λΙσσι, Προστ. ιioρ. cι' τοί) Mσαoμcιι. 
lΙcηι, β' Ιν. μίλλ. τοο Mααoμcιι. 
λ'σnoς, η, ο" (λιααό;, Αεϊο.)· λεΤος, έστlλ8ν.;μ{ 

νος. [δι' iwμολ. βλ. Al,]. 
λ'σσσι, Προστ. 'π. ιioρ. (Σ' το!! Αιααομα •• 
λισσάς, -άcJoι;, ιiνώμ. θ-ηλ. τού λιιιιιοι; (8 βλ.).-ιί,ς 

o'JG. ~ Aιααα'=ΓUμνός (λείo~) κμημνός πρΙλ. Αιaα6 • . 
λισσcσιι~το, γ' 4ν. ίων. π~τ. -ιού λlααoμcιι. 
λIΊΣΟΝΑI: ιiό~. (Σ' έλΙαιΣμ"", έπ . ΙλΑΙαάμ"ιι' 

ιiόp. 6' έλΙτόμη", εό}χτ. Αιτοίμη", ιiΠ~φ. 1ιτέαfJocιι ' 
ιiπoθ: Ικετεύω, παρακαλώ, .ΤΤ8 ιiπoλ. εΤτ. μ.τ· (Σίτ. 
π?οσ . U μετ' ιiπρφ. Αlααομαι μή neocJoίiJIcιc = παρα
καλώ νά μή προδώσΙ",) (μη έγκαταλειψω. Ι~\' aτuμολ. 
βλ. λιτή]. 
Ιισσ6ς, ή, Ο" (λιιϊο" AlanofiI' λεΤος 11 λιασι) πέ· 

τeη=γυμνός, λεΤος, Βρόχος Β πι .6λ. Aιααιiι;. [~ι' 'τυ
μολ. βλ. Al,]. 

λι""τ6ς, ή, 0'11 (Αιααομαι)' δν δύναται νό συγκι 
νήσΙ",) ή Ικ.εσΙα. 

Ιlστρι:uω, μίλ. -0110 ' σκάπτω, σκαλΙζω, «τσαπί 
ζω» 11 φυτο" λιατe.vω-σκόπτω γύρω όπ6 φυτόν Τι . 
Έχ τοί) 

λΙστρσν, τό (Αιααό,)· έργαλεΤον πρός lσοπέδω 
σιν iι έξομάλυνσιν, σκαηάνη, «τσάπα». 
Έwμ. t έχ τljς (Σό)τΥ,; ρ. χcι! τά: λιοτenίΦ, 1ι · 

ατelο" (χιχ! Alατeιο,,)=κοχλιάριον, Αιατeωτο, (Ισο
πεδωμένος) ' έ~ ί(ΣΠ. ρ. *lid· (Ισοηεδώνω, Ισ!άζω) ' 
πρβλ. χιχΙ τά. ί.ν Αι" Αιιϊο,. 

λίτσ, τCι (}'lς)' Π(ΣΡ' Όμ. · μαλακά. λεΤα, ύφόσμα
τα. λινά καλύμματα. [βλ. χΙΧί Μ"ο .. ]. . 
λlταίνω (Αι·τή)· παρακαλώ, Ικετεύω, έκλιπαρω. 
λιτσvcύσομι:v, ίπ. ιiντ! -ωμιι, ()ποτ. ~αρ. (Σ' τού ' 

Aιτcι".ύω. 
λΙτσΥι:ύω, μίλ. -0110.- ΟΙ 1j~-ημίνοι χρόνοι ιiΠ(Σν' 

τω:Η πιχρ' Όμ. μετά. ·λΑ- χιipιν τοίί μίτρου: πρτ. 11· 
λιτά".vο>', "λAιτά"."αcι ο.ιτή)· Ικετεύω. παρακαλώ, 
έκλιπαρώ, έξορκΙζω τινά νό μοΟ κάμΙ",) χάριν. 
λΙτ6"ος, η. ο" (λιτή)" παρακλητικός, Ικετευτι 

κόι:; U ώ; o ·j~. τά Alτcι"cι=λHαl=ΠΡOσευXα/, δεήσεις, 
πα;)ακλήσεις. 
λΙταΡΥιςω, μaλ. -αω, ιiττ. χ(Σ! -Ιώ' σπεύδω, τρέ· · 

χω. Βιόζομαι. Έiι. τοί) 
λΙτ-αΡΥος, ο" (Αι· + deyd,)· τΡέχων. ταχύς. 
λΙτCσθαι, ιiπpφ . ιioρ. 6' τοί) Ηααομαι. 
λΙτή, Τι (Ηααομαι)' δέησις, ηαράκλησις, ΙκεσΙα. 

- Ι Διταl = ΠροσευχαΙ (προσωΠΟΠΟΙ1jμίν(ΣΙ cΊι, θ8cιί 
έν Όμ. Ίλ. Ι 502 Χ. Α.). 
Έτυμ.: Αιτή, AlaaOμAI «*1ιτjομαι). ώσ. χιχ! Al· 

τομαι (ένε~τ. σΧ1jμιχτισθι!, ίχ τού iop. 15' ~ιCι μ.Τ(ΣΤΟ· 
πΙσεω;; τοίί τόνου: ιiπpφ. λιτέαfJα. ) Αlτι:αfJαι), μίλ. 
Ηαομαι, ιiό;--. έλιαιiμη" χιχί έ),ιτ6μη,,' Ητα"ο" 1ι
τcι .. ευω, ΑιταΙ .. Iιο, Αιτάζομαι (ιiλ. λ. λ.)' πρδλ. Ήσυχ. 
-λιτηeιι ofJocιAA6,,' το" Εκέαιο",.· δ έν Ίλ. θ !88 τύ 
πος τρlΑΑιατοs υποδ-ηλοt ιi;:.χιχόν θιiμcι ·αΑ- Τι ·FA·· 
πάντω;: σκοτεινlj, aτuμολ. · τό λcιτ. Iίto ~Ι~(ΣΙ πcιpιiγ . 
έ; ούο. *liIA, δ .τερ ιiνcιμφιliόλω; εΙνcιι διiνΙJιoν, 

λΙτοΙμιιν, Ε·jχτ. ιi ·, ι;. ιi' τού AlaooμAI. 
ΙΙτομaι, σπιx~ιώτ . ΙΙ ν. ιiντί λ[ααομαι (8 βλ.)' 
λϊτός (Α), ή, Ο" (Αεϊο,)' λεΤος, όμαλός, έπlπεδος, 

λcιτ. simplex.- 11 όπλοϋς, άnέpιττoς, qκaλαlσθη· 
τος.- rItιxpιiy. 'torjt~u τό Αιτότηι;' ·πριiλ. χ(Σ! Ήσυχ: 

«,I1;"lιι,,' dA,slφlιι,,", Μ.οι;]. 
λΙτός (Β), ή, Ο" (λ[αοομσι)' IKετεuΤΙK6ς, λιτα

νευTlκός. 
λίτρα, -cι" fι, λcιτ . librcl' νόμισμα (Π(ΣΡ' 'Αριστ. 

ΤσΤ, π~ός A!γι~ . ιΙβ016", δΙ2ι;;ουμίν-η β!~ 12 ο!1ΎχΙ(Σ', 
μέ bπο'JtcxφΙΙσει, τιi: ήμ/).ιτρο" (λιιτ. semIs), πet'τ
ώΥΙΗΟ" (λcιτ. quincux), "eLii, (λ(ΣΤ. trlens), τπe&, 
(λ(ΣΤ. quAdrclnS), lξii. (SeXtAnS)' ,!Ιπηρχ.ν ώσ. χιιΙ ιJι:" 
JCciAHeb" (λιχτ. decUSSII, den&rlus),-')((ΣΙ.' βcι. 
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ρο" δ,'tΙ ""ι ~ίi~ , λίy,oμι~ λlτραν = 12 oύ{Klaς. Έ; 
cι~~oίi τ6 , , ' 

1ί,.ρσίος, 11, ο .. (1;τell)' ό άξΙζων 11 ζυγlζων μΙαν 
λlτραν, 
1Ι"ΡΟΥ, -,;6, ιίττ. ιi~τΙ .. Ιτeυ., (8 βλ.), 
λΙΤUCρσης, -ov, δ, δωρ. -σος νόδος υΙός rcO 

6aσιλέι.ις της ΦΡUγlας ΜΙδου, ., ου ώνομciσθ'lj χαιΙ 
ιjσμi τι 4Mμι~0~ xcιτciι τό~ θιι:-ισμόν 6πό θεριστιi)ν' 
Itpt.iA. Al"o" Ma .. -eOllf. Βλ. Κ. Ε. Λ. 

1ί,..8Υ, τ6' τό ρωμcι'ίxόν Iitws' ρό6δος των μό
γων, μαγική ρ6δδ0ς. 
1Ιlδyaς, ό" (";χω)' ό ; λεlχων (γλεΙφι.ιν)· ώ, 

o~σ. ιJ 1ιχα"ό, (ίνν. cJάKτv10S') = ό δεlκτης (6 μετά 
τόν όντΙχεφα δόκτυλος, χλΥίθεl, Ι)!ίτω. δι6.ι δι' 00-
τοο tλεΙXέ τις). 2) ή διά τοΟ 1ιxα .. oiί πληττομένη 
χορδή, 'ij ό έξ aύriV; όποδιδόμενος τόνος. [δι' 
ίτuμολ. βλ. "Ιχω). 
~~Y, -ίJ"" δ' βλ. "Ι%'1'" 
l,iιμάςω, μίλ. -άοι» α.Ιχω}' λεΙχω, γλεΙφι.ι. 
l1ιμάομσι, 4ποθ. ("Ιχω)' λεΙχω, γλε/φω D παlζω 

διό -rης γλώσσης, χυρ. 8ΠΙ δφεω·ι. ' 
lIIYC'O, ,11' λαιμαργlα, -λιχουδιά», _νodτιμάδa». 
1ΙΙΥΟ-δόρος, ο" (l/χ", + β02ά.)' ό τρώγων λι

xνεύμaτα (-λιχουδιές»), «λιχούδης). 
1ilyoς, 'Ι' ο.. ("ίχωj' λαΙμαργος, -λιχούδης». 

2) μτφρ. περΙεργ,ος, δπληστος. : 
11. (Α), δ, Υεν. 1fβό, (1ι/βcιι)' όΝΔ δνεμος, λcιτ. ' 

AfrIcus (όνομαισθιl, ο!ίτω, διότι fφ.ι~ιν 6.y)ιcισΙcιν, "cιl 
οηl ώ, προιρχ6μιν?; ιίπό Διβύη,,). 

1Ι.ιΒ), δ, yι~. 1fP6i, cιΙτ. 1ίβα ("/βcιι)' πδν έκ' 
xuνόμενoν (ρέον) ύγρόν, ρύοξ 11 σταtών "σπονδή. 
1Ι. (r), '11 (ix ρ. 1ιφ- τoίi Μπτομαι, 8 t.iA.)· έτη

etJμlα, πό8ος. ' 
1ό', ιiντl Ιόc' ~λ. ίν 10ύω. 
lοδός; -oii, δ (MΠcιι)' 6,τι χαιl νσν, τό κατώτερον 

μέρος τοΟ ώτός Ι ό λοδός τού "'πατος. 2) τό κέ
λυφος των όσπρΙων, - [10βό; ( ίΙΧΠ. ·Iogv6-s, Itpt.iA. 
'BaUX. cUPanJoa' le_pa"lJoa.]. 

10ΥδδιιΥ, ίπΙρ. (loJld,)' κατ' έκλογήν, κατ> έπι
λογήν, tnιλέκτι.ις, χυρ. έπΙ λίθω~ ίΧλΙΥομίνων πρό, 
ο!χοδομijν, χlιιρΙ, vdr. τιψcιyωνΙζωνταιι. 
10Υ6ς, -ιίΟΟ" δ χ:χl t, (UyOI)' συνεlλεγμένος, 

συγκεντρι.ιμένος Ι έκλεκτός, «διαλεχτός», έπΙλε
κτος, xup. ίπl στρcιτιωτων. 
10Υ6ω (16,0", Μ"ω), iφιτ. του Uyω' όρέσKOμaι, 

έπl6ί.ιμω, νά όμιλω. 
10ycioy, τ6 (16,,0,)' θέσις όπό της όποΙας ό· 

μιλετ τις Ι iv τ..ρ ιin. θιiτρφ, τό πρόσθιον μέρος 
της σκηνης, έφ' ου έδρι.ιν ΟΙ ύποκριταl (ήθοποιοΙ), 
λαιτ. ρuIpltum. 

10yio, t, (u,e»)' συλλογή (συνεισφορά) διό τούς 
πτωχούς. ' 
10Υ1ΙIΟΥ, ~6, 6ποχορ. τοί) 16Υο" μικρός μ06ος fι 

διήγησις. 
10ΥΙςομοl, μιλ. -/οομαι, ciη:. -ιoiίμαι' μίσ. ci6p. 

cι' 110"ΙΟά. ... ,1", παιθ. 110,,;ofhι.,· ΠΡΧ. 1Ι16"ιομαι (16-
1Or)' «ποθ. · λογαριάζω, ύπολογΙζω 11 dnd χειeό, 10-
"Ι'ομαι=ύπολογΙζω προχεΙρως. (έκ τοΟ προχεΙρου, 
ιc:ατά προσέγγlσlν).- 11 λαμβάνω ύπ' δψιν, σκέπτο· 
μαι, νομlζω, ~ει.ιρω 11 μι.· ιχ!-,;. λογαριάζω, θεωρώ, 
τι ώς τοιούτον 11 τοιοΟτον. 2) μιt' Χπρφ., λογα
,)ιάζω, ύπολcγιςω, νό ... (i\: δτι 86 ... ). 3) ύπολο
γ/ζω, συλλογΙζομαι, σκέπτομαι a ώσ. συμπεραΙνω, 
.tξάγω τό συμπέρασμα.- 11 δ Ιν. χαιl δ ιi6ρ. cι' χαιl 
πρχ. 11o"Ιofhι." Ιι16"ιαμαι .Ιναιιώσ . ίν χρήσιι xcιl 
ί', πΙΧθητ . ίνν., ύπολογΙζομαι, λογαριάζομαι. 

10yllίός, ,., όγ (16ΥΟ,)' ό άνήκων εΙς τ6ν λ6-
γον.- U ό όνήκων εΙς τόν όρθόν λόγον, τήν λο
γικήν, ό λογικός (ώ,χcιΙ νυν). 2) ό όρμ6δ,ος, 
κατ6λληλος, διά λογικήν σιc:έψ,ν U _ντιίiθεν ιJ Δο"ι
κι) ('νν. Τ-V'ι)=ή Λογική (χλιΣδος; τ9), ΦιλoσoφΙcι;). 
1όΥIμας, 'Ι' ο .. , χαΙ -ο" '0" (16,,0,)' δξιος λόγου, 

όξιόλογος, ' όξιοσημεΙωτος, όξιoπaρaτήρητoς, ση
μαντικός. 
1όΥιοΥ, τ6' δήλι.ισις. διακήρυξις, ΧΡησμός Ι οδδ. 

-ς8;; 16)'ιο, (8 t.i)..). 
1όΥιος, α, ο .. (16Υο,)' έπιτήδειος (έμπειρος) εΙς 

λόγους.- Ι πεπαιδευμένος, χυρ. ιν τ~ ta-,;o;:>l!J 11 ώ, 
o~σ. ιJ 16)'ιο, .... συγγραφεύς χρονlκων (χρονογρά
φος), χρονογραφημάτων, διηγημάτων (διηγηματο
γρόφος, πεζογράφος), ίν ιiντι~ιιχσ'tολiί πρό; τό. ποι-
1j'ι;'Ijv.- 11 εύγλωττος, εύφρaδής. 
10Υισμός, δ (10"I'ομαι)' λογαριασμός, ύπολο

γισμός.- 11 μελέτη, νοερό έξέτασlς, σκέψις, συλ
λογισμός n συμπέρασμα. 

10Υισ'Π\ς, -oiί, δ (10Υί'ομαι)' ό κόμνων λογα
ριασμούς, ό διδόσκαλος της αριθμητικης, ό ύπο· 
λσγΙζων.- • iv -,;φ πλτιθ., οΙ έλεγκταΙ, ΟΙ έλέγχον
τες τούς λογαριασμούς (ίν 'AOijVΙXtI; επιτροπ'ij έχ 
~ίχcι μΒλων, .ι, .'ijv δποΙαιν οΙ ι!ρχοντι, uItit.icιAAov τους; 
λΟΥαιριαι"μοό, των "cιτciι 't'ijv λ fι~ιν "t7j, θ'ljΤΙΙCΙ' των). 

10Υιστlιιός, ,., ό" (10"ιατή.) · ό έμπειρος, ό ή . 
σιc:ημένoς, εΙς τcύς λογαρ!ασμούς (είς τους ύπο
λο'{ισμούς).- Ιό ήσκημένος εΙς τό λογίζεσθαι, ό 
λο\, ικός, . ό έχων την δύναμιν τοΟ συλλογΙζεσθαι 
KOI συζητεΤν δι' έπιχειρημάτων. ' 
10yo-yρδφio, 'ιι' τό γρόφειν λόγους (iItt πιι;ου 

λόΥου, εν ιinιθίαιι Jι:ρό, τΤιν Itol'ljatv). Έκ τσί) 
10ΥΟ-Υράφος, ο" (16)'0n-"edφOI)' ό γράφων λό

γους, ό πεζογράφος (ίν ιί~τιθίσιι πρό, .όν ΠΟΙ'ljτ'ijν) 
11 ώ; o~σ. ιJ 10,,0)'eά.φο,=ό χρονογρόφος, χρονικο
γρόφος.- 11 ό γρόφ<.ιν λόγους έπl πaρaγΥελΙQ, 
πρ6, x1'fισιν ι!λλων. 
10yιb-1έσlης, -ον, δ (16,,0, + UOX,l)' φλύαρος 

(dιJo1~ax,l,) • 
10Υ:ι-μΙIέω (10"αμιίχο,,)' μάχομαι, όγωνΙζομαl, 

περl λέξεων . 2) άγωνίζομαι διό λέξεων, έρΙζω, 
φιλονικώ. Έ~ ιx~toi) τό 

10Υο-μal(σ, 'ιι (lα"ομαχέω)' τό μάχεσθαι περl 
λόγων, πόλεμος περl λέξεων. 2) ή διό λόγων 
μάχη, έρις, φlλονlκlα , 
10Υο-μάιος, ο .. (16,,0,+μά.n)· ό μαχόμενος πε

ρl (ή : διό) λέξεων, ό έρΙζωψ διό λόγων. 
10Υο-ηοιέω (10)'οποι6,,)' πλάττω (έφευρΙσκω) λό

γους (μύθου::;), δημlουΡΥω φήμας, κατασκευόζω εΙ
δήσεις (ψευδεΤς). Έ; αι~.oυ τό 
10yo-ηoιfo, 'ιι (10Υοποιέω) ' έφεύρεσις πλαστων 

εΙδήσεων, άφήγησις πλαστων εΙδήσεων. 
10Υο-ηοlόι;, ο" I16yon-noaIfω)' ό κατασκευάζων 

λόγους.- ώ, ο!)σ. ιJ 10Υοποιό, = ό πεζογρόφος, 
Ιστοριογράφος" χρονογρόφος. 2) μυθογρόφος.- U 
εν ΆθΥιναιι; (= 10ΥΟΥeά.φο, ll), ό έπΙ πaρaγγελίQ 
γρόφων λόγους πρό:; χρησιν δλλων. 2) ό κατα
σκευάζων καΙ δ,αδΙδwν (ψευδετς) φήμας («διαδο
σ/ος»). 
1όΥος, δ (U"OI)' ό έναρθρος λόγος, δι' ου έκ

φράζεται (διατυπώνεται) η ένδιάθετος σκέψις U ώσ. 
1I σύτη ουτη ή ένδιάθετος σκέψις, Τι ό ένδιάθετος 
λόγος. ΚΙΧΙ lJή : ' 

Ι (λαιτ. orAtio, νοχ) τό λεγόμενον, λaλoύμενoν, 
ήτοι: 1) λέξις, xcιΙ χαι.&: ItA'ljO. λέξεις (τ. Ι. όμιλΙα, 
λόγος U γλωσσα) U ώ, ιΙπιϊ" 16"φ .;" διό νό ετ,lι:! 
τις μέ μΙαν λέξιν, έν ένl λόγΥ (μέ , μΙαν λέξιν, 
έν συντομIQ).- Παι~' ιi-ι:. . λόγος, Ισχυρίσμός: τφ 
16Υφ = ύπό τό πρόσχημα, μέ τήν · πρ6φασlν, 
ιίντΙθ. ;ΡΥφ=έν τιj πραγμοτικότητι, πρόγματι, προ
γματικως. 2, όπόφθεγμα, έκφρασις U όπόκρισις 
μαντεΙου, χρησμός 11 γνωμlκόν, ρητόν, παροιμία. 3) 
συνδιάλεξις, συζήτησις εΙ, 16yov, ιjl60" "'" ήλθον 
εΙς δισπρaγμOτεύσεlς, έσχον συνέντευξlν, συνδίά
σκεψ,ν. 4) τό λέγειν τι περΙ τινος πρόγματος 7ι 
προσ .• 16"ov lίξιo,,=ό δι.' δν άξΙζει νό εΤπι:! τΙς τι, 
ό άξιος μνεΙaς. - είδησις, φήμη, διάδοσις : 16,,0, 
10τΙ 11 1ό,,0, έχιι (=λα •. fAmA est)=ύπάρχέI φήμη, 
φημολογετταl, λέγεται. 5) δ,ήΥημα, διήΥησις, ιίμφό~ 
Τ&1'CΙ , εν ιiντιθBσει πρό, -,;6ν &πλοίίν μiί60 .. xcιΙ τό 
έπο", ιίλλciι χαΙ πρός; τΤιν χυρΙIιι, lοτοe{σ.", ijτοι: cι) _ 
πλαστή (φανταστική) lστορΙα, δπlll, οΙ μυθοι τοί) Α,Ι
σώπου. β) διηγήσεις, Ιστορικά χρονικό Ι _ν .φ Ιν., 
μέρος τοΟ χρονlκοο. 6, εν -,;φ πλ'ljθ. 161Οι=ό πε
ζός λόγος, πεζoγρaφΙα, ίν ci~.te. πρ6, τήν no/,10I", 
~) ίν ' Αθήναιι" λρ"οι=ή δεινότης τοϋ λέγειν, ρητο
ρική δεινότης, εύφρόδεια, εύγλωττΙα. 7> τό δlκαΙ
ωμα τοϋ λέγειν (ή δδεια νό όμιλf,j τις), τό ποονό-
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μιον τΟΟ λόγου (τοο νό όμιλι:\ τις)=λιχτ. cOρI" dl
cendl 11 λό)'ο" τι,,, δlδωμι=δΙδω είς τινα τό δικαΙ
ωμα (τήν δδι:ιαν) νό c μιλήσr;ι (τ. Ι. τοΟ πσΡέχω ά
κρόασιν). 8) (=eiiμιx) τό πράγμα περΙ ου γΙνεται 
λόγοc,. τό ύποκεΙμενον (ή ύπόθεσις) τοΟ λόγου. 

11 σκέψις, «τό λογικόν». ή δύναμις της · διανοήσεως 
(άι; ΧΙΧ ί τό λιχτ. ,,,tlo): κατά λό)'ο,,=συμφώνως πρός 
τήν Λογικήν 11 λογισμός. περΙσκεΨlς : λό)'ο" έμαVΤφ 
δlδωμι = έπlτρέπω (όναθέτω) εΙς τόν έαυτόν μου 
νό σκεφθι:\ m:pI τινος πρόΥματος. 2) λογαρια· 
σμός. μελέτη. έκτίμησις. γν::Ιμη, Ιδέα: λό)'οv .ποι
ονμαΙ τι"α =θεwρQ τινα δξιον λόγου. έκτιμώ τινα 
11 λό)'ο" τι"ό~ Ιχω=λαμι3όνω τι(νό) ύπ' όψιν μου. τοΟ 
όποδίδ:..ι όξίαν (χυρ. επι προσ.), ciντΙθ. τιρ Ι" olιδ~ιιI 
λόΥφ :lΩιονμαΙ τι"α=δέν τόν λογα;:>ιόζω καθόλου 
11 έιι &"δeό~ λό)'φ Ιχω τιtιd=λOγαΡlόζω τινά ι:ις δν
δρα. τόν θεwρQ δνδρα. 3) λογαρ!ασμός, ύπολο· 
γισμός. έκθεσις, λογαριασμΟΟ: λό)'ο" δΙδωμι = δΙδω 
λογοριοσμόν. 4) σχέσις. όναλογΙο. αυμμετρΙα. 
5) λογική οlτΙο. δlκοlολογΙα. ι3όσlς τοΟ λόγου. όρος, 
χυρ. έν 'tij φράσει έ.πί τφ λόΥφ η έπί τοis λόΥΟ'S= 
ύπό τόν όρον, μέ τήν συμφωνΙαν.- Πα?' Ήρ. Χ. ιΧ. 
d Ad)'OS a1eei= λιχτ. r"tlo evlncit = ή λογική κατα
πεΙθει (όποδεικνύεl) δτι .... εΤναl λογικόν. 

111 ίν 't'lj Κ. Δ. fι λ. Δ-Ο'ΓΟ:Ε πε;:.ιλcιμιϊάνIΙ ciμφοτa· 
ριχ; τιx~ σ'ljμ., καΙ τοΟ ένόρθρου λόγου κοι της λο· 
γικης σκέψεως. ' 
λΟ'ΓΧΗ, ή' ή σιδηρδ τριγωνική αΙχμή τοΟ δόρα

τος, λιχτ. spiculum 11 iv τιμ πλ'ljθ., ή οlχμή μετό τών 
έKατέΡWθεν Υλι.ιχΙνων " (όκΙδων, cόγκΙδων»).- υ 
λόγχη, δόρυ, . όκόντιον. λcιτ. I"nce".- IlloGιμα 
(τμημα στρατοΟ) λογχοφόρων. 
ΈΤVμ. ι xcιτά τινcι~ λό)'χ., < ~λάx'1 (πριϊλ. ΛCΙXαI"ω 

=σκόπτω, όνορύσσω. πριϊλ . άι". Ιρλ . l"lgen-= όκόν
τιον <χιλ τ. *I"gln", gall. Ι" in=gl"dlus) .σχ 'ιjμcιτισθέν 
όπό την έπ-ήριιαν του θηλ. *AdrX'l (=ή μακρό) συΥΥ. 
τφ λcιτ. longus «Ιcιπ. *ιοωghοs). Κιχτ' !λλοι;ι; εΙνcιι 
σuyy. τφ λαyxι:i"ω (δ βλ.) xcιθoσoν AdrX'l = ή έπιτuγ
χόνουσα, ή έγγΙζουσα (έε ίcιπ. *Ie~qh-), ciH' fι jx
~oxη ε !νcι \ ιiμφΙ60λοι; .-VΑλλοτs δπεσΤ'ljρΙχθ'lj δτι αυΥΥ. 
τφ *δλό)'χα ι δόλιχοs (=μακρός) δ βλ. 

10Υχ-ήριις, ε~ ΙλόΥm&eαeεί" τοίι ιIeoelClxOll)' ό 
όΓΙλισμένος διό λόγχης. 
λΟΥχίδιον, το, δποχορ. τοίι λόΥΧ" . 
λόΥχiμοc;, ό" (ldyX'l)' ό όνήκων εΙς τήν λόγχην, 

η ό έφwδlaσμένος διό λόγχης. 
10Υχο-ηοI6ς, ό" (λό)'χ'1+πο,ι!ω)' ό ποιών (κστα

σκευάζων) λόγχος. 
lΟΥχο-φ6ρος, ο" (λόΥX'l+φέeω)' ό φέρων λόγ

)(ην.- <Q. o~". d Aorxopdeo" = στρατιώτης ώπλι
σμένος διό λόγχης. άκοντιστής. 
10Υχωτός, ", ό" <λ6)'χ.,)· ό έχων KOΡUφήν λογ

χοειδή. 

16Υως, δωρ. ιχ!τ. πλ'ljθ . civt! A6rovs. 
. Ιόι:, Υ' έν . ίlt. πρτ. τ~ίI Aovιo. 
10έααας, 10ι:σαάμι:νος, ίπ. ciντΙ AOVClCΙS, lov

σάμενο", μτχ. ίνε:;Υ. xcι Ι μί,. cio? α' 'του lovOJ. 
10έαααομαι, ίπ. ciντΙ Aovooμιx" μΙσ. μίλλ. 1:0ii 

Aovιo. 

10ι:τρόν, locτρo-xόcMN ciρχαιΟτ. 'tUnot rivoτ! 
10υτρ-. 
10έω, έπ. 'τιίποι; τοίι AovOJ. 
1011ή, fι (Αε/βω)" τό χύνειν. χύσιμον, σπονδή, 

προσφορα ύγρας θυσΙuς, λιχτ. Ilb"tio.- [δι' έτυμολ. 
ιϊλ . λιεΙβω]. 

lο1ΥΙOC;, ιο" (loιyds)' 8ανατηφόρος, όλέθριος 11 
λοιμικός. λοιμώδης. 
λΟΙΓΟΊ, ·οίί. δ' καταστΡοφή, 6λόι3η, δλε8ρος 11 

θάνατος ιι λοιμός (<<πανούκλα»). . 
Έτvμ. t Αοιrόs, δμ. lol)',os' πρβλ. λιθ. Ilgά (νό· 

σος) έλλ. dAlros' ιε Ιιχπ . ρ. *Ielg- (ΡΟκανΙζω, όφα· 
νΙζω. καταστΡέφω) . χιχτ· ίπΙχ,ασιν jx 'tij, ~. *181-, 
*Ιοί -, έν τοϊ, λο,μόs, λιμόs, λιθ. lell"s (Ισχνός, λε
πτός ελ . xcιΙ λaιe6s), π~6λ. ώσ. Ήσυχ. -λο,τ6s' λο,
μόs., πcιλ-ysρμ. leid (8λιι3ερός, όλγεινός), ιiyyλ-αcιΙ 

) I.Ρ (έχΟρό<ό<;. μ,ση,ός, •• λ_'. ,.,"". (","",<ό<;. 

μισητός)' xcιτι:t τινιχι; ίx~. Avr-, 'tfj, Ιν τoτ~ lvr,ds, 
AItv)'aAIo~. 
λοιδορησμ6ς, -ον. δ '=λOΙ~02Iα (8 δλ.). 
loιδoρiα, 11 (λο,δοeΙΙω)' ΟΟΡις, όνειδισμός, κακο

λογlα. 'Εχ 'toG 
10'δορος, ο,,' κακολόγος. ύδριστικός, όνειδι

στικός. 

Έτvμ.: AolJoeo~' λοιδοeιεί,,' πριϊλ . Ήσυχ. _Μζε,' 
παΙζε,. (λΙζω(*Α,νδjω ) , _Μζοvσ,' παΙζονσ,., _λ,,.. 
δέσθ-α,' ιIμ,λλciσθ-α,., πcιλ·λcιτ. loidos, λατ. IUdul 
(παιδιό, παΙγνιον). liIdo (παΙζω) ' πριϊλ . άισ. μεσ-ιΡλ. 
laldhim (έπιπλήττω) χ:ιί Κελτ. *llsso- «*IId-'α-) = 
μομφή. ψόγος ίν τφ gall. IiΥΙ-, παλ·ιΡλ. Ι_ιι- ίν 
τoτ~ liys·enw, less-"Inm (παριJνυμoν. παρατσούκλι». 
λΟΙΜΟΊ, -ον. δ' πονώλης, «πανούκλα». λιχτ. pe

stls 11 πάσα μολυσματική καΙ θανατηφόρος νόσος. 
[~ι' ίτυμολ. βλ. λ,μό;, Ao,y6~]. 
lοlηός, ή. ό" (λ ε/πω, λέλο,πα) ' ό ύπόλΟΙΠος, ύ

πολειπόμενος. έπιζών. λιχ ,. reliquus: τον λο,πον" 
(ένν. xed"ov) = διό τόν ύπόλοιπον χρόνον. εΙς τό 
έξης. εΙς τό μέλλον n οΙ λο,π,ί=01 ύπόλοιποι. δλοι 
ΟΙ δλλοι (λcιτ . ceterl) U τό λο,πόν=ό.τι ύπολεΙπεταl. 
τό ύπολεΙμματα (=λcιτ. quod superest) 11 τά λo,~σ 
= τό ύπόλοιπον, τό κατακάθισμα (λcιτ. cete,,,).
[", ι ' ε,υμολ . βλ. λaΙπω]. 

loιaΙι\ιoς, Ο", έπ. ciντΙ AoICl8o,os, λοία80,,' λο,
σ8οή,ο" &ε8-λο,,= τό τελευταΤον έ'παθλον, τό δρα· 
ι3εΤον τό προοριζόμενον διό τόν τελεuταΤoν τΟΟ 
άγώνος. 
λolα&ιος, α, ο" (η -ο", -ov)=AoiCl80s (δ δλ.). 
10ίσδος, ο" (λο,πό,,>, ό όπομεΙνας τελευταΤOC. 

ό φθόνων έπε,τα όπό όλους τούς δλλαJς. Ισχα
τος, Οστατος 11 ΙΙπιρθ. λΟ'Cι8-ότατο" - ό Ισχστος 
πόντων. 
Έτvμ. t πριϊλ. 'Ηαυχ. -ΑοΙσ8φ' IClχάτφ, yε.υv

ταΙφ.· loio8-os χcιΙ λοlCl8ο,όs μετά. ΤYι~ αi}τfj, σΤιμ. · 
ίI1tSpB. Α",CιlΜτcιτοs' λoΙαlJ.rιμα (πριϊλ. Ήσυχ. -Aol
αlJ.rιμα· τΙΙλοs, nιIeas, IClxaItOS.)· δμΤιΡ. λo,αθ-ιt,o,. 
-AoiCl80s (*lo,h,CI--θ-h-o·s ( *AO'hoCl-, !ιχπ. *101$01' 
(πλέον όσθενGις): πριϊλ. Υιρμ. *Ι"ΙΙ-ΙΖ (ίπΙρ.=~TToν) 
ίν τιρ iΥΥλ-ααε. lο8ι, ciΥΥλ. lesl, ΠΙΧλ-σα;. les + -Μ-0-" ι 8-ιI[F]OJ, μίλλ. lJ.εtίooμιx, (τοϊι (Jιfω - τρέχω). 
8o[F]6", αcινσχρ. dhόv"te (τΡέχω, ρέω)' πρδλ. cίι,. 
Π'Σλ·Υιιρμ. 1110 (ι'πΙως), μισ-Υιρμ. Πι. (μετά ΔUΣKO' 
λΙας όντιληπτός. γλυκύς, άδύνατος). ΙΙ; !cιπ.~. ·11ι. 

lόιcιcη (o~χΙ 1όιcll) , fι' ciΠ'ljΡχ. λί;ι;=χωμVs. 
. λoιcρις, -l6os, θ'ljλ. ΙπΙθ.· ή καταγομένη έκ Λα
κρΙδος.- • cίιι; ο!1σ. f) AoX(!ls (ένν. r'i), δ,τι u! νίΙν 
(βλ. Κ. Ε. Δ.). Έχ' τοίι 

λoιcρol, οΙ' ΟΙ κότοικοι της ΛοκρΙδος, διlχχριν6-
μsνοι ιΙι; τ"~τ~ φ!lλι:t~: 1:0ύι; Όποvιιτlοvs Δ.oX(!otιs 
(iπiνcιντι 'tfj; E~ιϊ~ΙIX;;), τού, ΈΠΙΗ""μιδlοvs AoX(!ov" 
(ilt! oτou δρου; Κν'ljμt~ο" _πί τοίι McιλιαxoίI Χόλπου). xcιΙ 
τού; Όζόωs Aoxeo"," (ΙπΙ τοίι KoρινθιcιxoϊI χΟλπου). 
των τιλιυτιχΙων τοότων ιΧποιχοι tjaιxv οΙ ΈπιζειΡίιe'ο' 
AOHeol (επί τοίι δ?ου, ΖεφυρΙου, ΙΙν 't'lj Kι:tτω 'lτlΧλΙCJ). 
Βλ. Κ. Ε. Δ. 

λοξ'Ω4;, ·ov, δ, _πΙθ. 1:0U 'Απολλωνοι;, πcιρcιyoμινoν 
μΙΧλλον 6χ ,οίι λιfyε,,,, Adros xcιΙ αημΙΧΙνον .όν διερ
μηνέα τρόπον .. νά. τοΟ Διός. oi}x! δέ ίχ τoίi Aof6s, 
άι, φαΙνετcιι ι!χ πρώτη~ δψεως χαΙ άι~ ένισχϋιτcιι jx 
,yι~ Υνωατη, ίltcιμφοτaΡ ιΙ;;οuσ'lj' χιχ! riααιφο~ Υλcίιαα'lj~ 
,ων χ ρησμών. Βλ. Κ. Ε. Δ . 
lοξο-δάτιις, -ov, δ (λ~όri-ΒCΙΙ_)' ό πoρεuδμε

νος πλαγΙwς, ΠΡOXwρQν διά πλαγΙων ι3ημότων, cίι, 
δ xιx ρxΙνo~. 

λΟΞΟΊ, ", 6,,' ό έχων κλΙσιν, ό κεκαμμένος 
πρός τό Πλόγια, ό πλόγιος Ι έγκόρσιος (λcιτ. obli
quus) : λοfό" Τι λοξά PUnOJ τι"Ι::::: λcιτ. limls o~υlII 
spect",e= τόν στρa60Kυπάζω U αlιXNα Aofd" Ιχω 
=λα,. stare ("ρί'. obstipo = στΡέφω τόν αύχένα 
πλαγlloX? (η cκατε66ζω τήν κεφαλήν») Ι μτφρ. 6πο· 
σύρω την ευνοιόν μου όπό τινος. . 

10ξο-τρ6χις, ·,δos, θηλ; ΙπΙθ. (λοfό, + τecχ"')' ι'ι 
τΡέχουσα λοξώς, πλαγΙως 
160ν, ίπ. Υ' πλ 1Ιθ. πρτ. τοίι λoVΩ. 
loη6δ-αριι6yIδιιc;, -ov, δ (Aoncls + .,_ζω)' ό 
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όρπόζων τός (πλή::>εις φαγητοΟ) λοπόδας (δλ.10nι:ί~). 
Αοηlδlον, ,;6, ()ποχο;>. τοίί 10.πcί,· «μικρό πιότο:ι, 

«πιατ6κι:ι. 
λΟΠλ');, -dcJo •• iι' πλατύ πήλινον σκεΟος, χρη

σιμοποιούμενον διό τό μογεΙρευμα Τι τό φαγητόν, 
πινόκιον ,«π16το:ι, «'{ο6680:ι). 
ΑοηΙς, -/δα,. iι - "'πι~ (8 δλ.). [δι' ',;ιιμολ. δλ. 

18nQJ). 
Αοηός, -ον. 6, Τι Αόηος, -ο .... 6 (18naJ)' φλοιός 

«φλούδα:ι, κέλυφος (cτσώφλι:ι~ [δι' 'τιιμολ. δλ. 18nω). 
Aoucu, ίπ. ιiν,;Ι 10v». 
Αoiμαl, i,;,;. ιiν,;Ι loιίoμcιι, πcι8. xlt! μ'α. ,;ou 10tH». 
AoUσσντo, ,π. γ' πλ ηθ. μία. ιiop. cι' τοί) lοιίω. 
Aoiσcv, ίπ. γ' 'ν. ιiop. cι' του 10v». 
Aoiσδal, au~"tIP. ιiπpφ. ιiντΙ 10ιίεσ8σι τοί) lovoΜcιI. 
Aouσώ, δωρ. μίλ. ';011 10v». 
Aouτιάω, ίφι,;. τοί) 10tH»· έπι8υμω νό λουσΟΟ 

(νό KόΜW λουτρόν) • 
. Αοίιτριον, ';0 (~)' OΔwρ χρησιμοποιη8έν διό 

λΟΟαιν όπόλουμα, όπόλουΤΡον, όπόνιμμα. 
Aouτρo-δάIKτoς, ο,. (101l~IόΙΙ+δcιΙζω)' ό φανευ-

8ε1ς 1"9 λoυτρW. • J 

Aouτρόν, 8π. Aocypόv, ,;ό (10έω. 10 ... ω)' δ,,;ι 
xcιΙ vllv •. λουτρόν, τό μέρος fv8a λούεταΙ τις .- • 
ΔΔwρ πρός λοϋσιν Ι Ι,. 10 ... ~gφ - . κ08' ον χρόνον 
λούεταΙ τις.- • ono.δcιl Τι χοσl. 

Αοιιτ;.ο φόρος, ο,. (10"'~IόΙΙ+φiIω)' ό φέρων τό 
πΡός λοϋσιν χρησιμοποιη8ησόμενον ϋδwp, χιιρ. )ιcι
,;& ,;ον Υι:ίμον 11 10"'~Ioφ6~0, χ1ιδη = ή τελετή τοΟ 
γόjJOU, ή γαμήλιος πομπή . 
AOUΤΡO-Ι08ω- χύνω Oδwp εΙς τόν λουτi'jΡα.'Εχ tou 
Aouτρo-ιόoc;, ο", δμηρ. AocTp- (10 ... ~ρ6,., lοε

~IόΙΙ+xiω)' ό χύνων ϋΔWρ εΙς τόν λουτηρα. ό έ
τοιμόζων τό λουτρόν. 
Aouτρών, -ιiro~, 6 (101l~I6,,)' δωμότιον λουτροΟ, 

Τι ΟΙκοδόμημα περιέχον λουτηρας. 
λΟΥΏ, μίλ. 10vo.aJ. δω;>. 10 ... ο.ώ· ιi6p. cι' 1101l0.σ. 

,π. 1oVσσ.- μία. μίλ. 10ιίσoΜCΙΙ' i6p. cι' 110"ο.ιίμ,l". 
i1τ. τ' πλη8. 1oVo.a"0.- Π7.θη,;., «όρ. cι' 11αvσ{}η". 
- πρχ. 1810"'ΜCΙI.- 'Εχ του ιiαιι ·" cιφ. τόποιι Α08ω 
πρoίρXΙ';cιι 6 ίπ. ΠΡ';. 1610". «πρ. xlt! μ,;χ. :ΧΟ1'. cι' 
1oi._ι. 1oi.oa~· μ'α. μίλ. 1αioo.l1μcιI' Υ' Ιν. Όρια,;. 
ιioρ. α.' loέσσσ~o. μτχ. iop. cι' 1αεo.ιι:ίμ.o~.- Τόποι 
,;ιν*, πpo'pxoντcιι ώσ. ίΧ τοί) Αόω: έπ. γ' Ιν . xcιΙ 
πληθ. πρ,;. 168. 160,.' Ίων. xcιΙ πcιλ·cι,;,;., πληθ. πρ,;. 
11ονμι" (xcιΤά: ,ιινcιΙp. &κ ,;ou 116ιιμι,,). μ'α. έν. 10ν
ΜcιΙ. lovnaI' πρ,;. 11αiί~0. 110uno, ιiπρφ. 16εο.8σι. 
1oVσ8σι.- πλύνω, λούω (ιιλ?ύ)ω»), χιιρ. πλύνω τό 
σωμα R μία. λούω έμαυτόν, λουομαι n .Πιtθ. λούομαι 
ύπ6 τινος Ι ΜCτ& γιν. "':Ιo ... μi"o~ 'nιccσ"οίΌ=ΠΡοσ · 
φόΤWς λουσ8εΙς εΙς τό ϋδατα τού Ώκεανοο (ίπ! ιi
α,;ίρα, μ6λι~ ιiνcιτιιλltντo;).- U πλύνων κα8αρΙζω. 

'ΕPJμ., 1i)vQJ. νaοσχημ. ιiν,;Ι 16ω (xcι,;' :Xνcιλoy. 
προ, ';0(" iuItou, 10ιίο.ω, 11ο ... ιισ. 1810"'ΜCΙI)' ΙΧ ρ. 
loF-) 16FQJ )16ω <16Iο.8σι )1oίίΙΙΘCΙι)- 10έω(·1αFέω. 
μιiλ. 10έo.σoμcιι' π"δλ. δμ. 10[F Je~eo" > lων·cιτ,;. 10."'
~,6,.· 10",~ρώ)" πρ6λ. λcι,;. 14 ν-ο, 14u-Ius.- Έχ ,;oi) 
ίΧΤ8';. τόποιι τ~; ρ. 1 ... · πcιρXyoντcιι xcιtci ';LνΙX\; ,;:i : 
11ί-μcι (=τ6 διό Τi'\ς λoύσεWς όπ06αλλόμενον), 1v
*,0,., 1ιί-μ,l, A ... -μcιl,.o.uIII, λcιτ. IU·O (πρβλ. 41-luo, 
dl-Iuo, pol·luo), d\-luv ·ium. col-Iuv-ies, pol-Iub-rum, 
Iu-strum, de-Iubrum, Ιυ- ΙΟΓ, 4d~Iuvies. 
Αοφάω, μιiλ . -ήιιω (λό Ί'O~)' έχω λόφον (λοφΙον). 

2) όσ8ενώ, ύπoφέΡW άπό τή .... έπι8υμΙαν λοφΙου. 
Aoφcίov, ~o (A6pl1~)' 8ήκη, έν ~ f8ετ.:>ν τόν 

λόφον n παντός εΤδους 8ήκη. 
A09Iά, lων. -I~, ή (16pαi)' ή χαΙτη ζι;χ.>ν xcιΙ XΙΙ~ . 

Τππου, ή τριχωτή ράχις τών κάπρων Χ. ιι. ζι;χ.>ν 11 
&"l 16φο ... t} 10;Ι" .. στέ~Ω = ή χαΙτη έχρησΙμευ
σεν όντΙ λοφΙου.- ΙΙ Γι ράχις λόφου, λόφος. 

A ..... nις, -ο .... 6 (λ6~~)' ό κατοικών έπΙ των 
λόφων. 
Αοφν'ς, -/cJo,. 'fι (18nco)' λαμπός έκ τοΟ φλοιΟΟ 

τl')ς όμπέλου. 
·E~ ... μ.: iι ax τοί) UnaJ Jtcιpcιywy'iJ ατηρΙΙ;;lτιχι &Ι\; ';0 

πcιρ' 'Α8ην. c10φ.Ιδσ· τ1j" Ι". φ1αιοίί ωμnιiΔCΙ. η" 
Ι" \'Ov φlοιον ".ι &μnlλ.oll 1σμ.πcίδσ- · xcι,' 4.λλοιι. 

1αφ"Ι~ (·lα_o-"/~, ενθ7. 1,n- ιΙνcιι μετιχπτωτ. β7.
θμΙ~ Τ-;ι' έρρ. ρ. ,;ο(ι 1ι:ίμnω, πρβλ. λεη. ΙCΡ4 \δQ:;, 
πυρσός), ΠΙΧλ-πρωσ. lορίι ιφλόξ). 
ΑΟ9ο-ηοlός, ό" <16pQ~ + .ποιέω)· ό κατασκευά

ζων λόφους περικεφαλοιών n ώ, o.jD. d 10φο.ποιό; 
=6 κατασκευαστής λόφων. 
λΟ·.Ο);, -ο .... δ- τό δΠΙ::18εν τοΟ τραχήλου, ό 

αύχήν, ιiλλόι xcι! αύτός ό τρόχηλος, κιι :; . τών ύπο · 
ζυγΙων (~ι6τL ,;ριδciμe" Ο' επί τοϋ έπικιxθτιμιiνΏΙΙ ζΙΙΥ(, " 
dnoUncnιI ιιμαδάει», διό κιχ! xcιτόι τ .. ίι; :ΧΙ-Χ. ΓΡ7.μμ . 
πcιρciΥSΤCΙΙ ίχ ,;oi) UnQJ) 11 μτφρ. νπό ζ"'Υφ 16φο" 'χω 
=έχω τόν τρόχηλον ύπό τόν ζυγόν (τ .- t. ύπακΟΙ:ω 
με8' ύπομονi'jς).- 11 λόφος 6ouνοίι, ράχις, όφρύ_~ 
λόφου, λα,;. jugum, dorsυm Ο λόφος.- Ι'Ι ό λόφος 
(λοφΙον) περικεφαλαΙας, ACΙΤ • .crisI4, αιινTιlιω; εχ τρι
χω-, O'JpΙX, ίπποιι. 2) 8ύσανος (ιιφούντα:ι) τριχών 
έπΙ της κορuφi'jς της κεφαλης (όν8Ρώποu) 11 ώσ. 8ύ 
σανος έκ ΠΓερών έπl τi'jς κεφαλi'jς πτηνων, λcιτ . 
crlst4, «ή κρέστα» Τι τό «χαρχόλι:ι iι «τό καπερού · 
νι» τοΟ πετεινοΟ. 
'ΕPJμ.: ιiγν. Ι,;ιιμολοτ.· xcι,;ι.t ,;ινcι, . 16φo~ (ίΙΧπ . 

·Alobh- xcι( ι!νcιι αιιπ. ,;φ !,;ΙΧλ. Alb4 (ίφ' δαον αημ . 
πόλιν έκτισμένην έπΙ ύψώματος), 41burnus (δρoc 
τi'jς ΛευκανΙας), !ρλ. Alb4 \ύψΙπεδον), λcι,;. Alpes: 
Ιλλ. w A1nιι,. Kcι(τoι, xcιτ' 4.λλοιι,. cι! λί;aι, cι~,;σιι 
σιινcινijχοιιν μιτόι των λcι,;. 41bus, Όμδρ. 4lfo-: 'λλ. 
d1φ6~, cU.ωφό~ (-λευκός). 
Αόφωαις, iι (16φo~)' τό φέρειν λόφον 11 cι!ho, ου 

το\; ό λόφος. 

Αοι-iίΥcτιις, -ο .... 6, Δωρ. xcιΙ '.1,;,;. CΙν,;Ι 10%'11':
~'1~ = 10xσyό~ (δ βλ.). 

Aox-iiytu, δωρ. κcιΙ ιi,;τ. ιiν,;Ι lo%,lyIaJ (lοχσΥ6, ; ' 
άγω (Μηγώ) τόν λόχον, ήγοομαι τοΟ λόχου, διοι · 
κώ τόν λόχον. Έ~ cι!Jtou ,;6 

Aoι-iίy'σΊ iι (1αχσΥέω)' δOlρ. xcιΙ ιi,;,;. cίν,;Ι 10%,1 ' 
Υ/σ' τό όξΙωμα 'ϊι ό 8ο8μός τοΟ λοχαγοΟ_ 
Ασι-iiΥός, -ou, δ <A6lα~clYQJ). δωρ. xcιΙ ιi,;,;. «ντί 

10X'1Y6~' ό aΥω" ~ό" 16χα". ό όρχηγ6ς λόχου (τμή
ματος στρστοίι) λcι-:. cenIurio. 
Αοιάςω = 1αχάω (ο βλ.). 
Αοιάω, μίλ. -ήο.ω xcιΙ ·"o.oμcιι· cίόρ. rz.' 116%,1ο.σ' 

Υ' πληθ. έπ. ίν . λοχ6ωσι. μτχ. πληθ. 10x6_τ~ (1ό · 
X0S-)' ένεδρεύω, παραμονεύω, παραφυλόττω, διό 
τινα (μιοτ' σι!τ. προα.)- 11 ιiΠΏλ. ένεδρεΎW, «στήνω 
καρτέρι:ι.- Ι. με,;& cι!-,;. ,;6ποιι, καταλαμ66νω δι' 
ένέδΡας. 

Aoxcia, iι (λοχήω)' τοκετός, νέννα.- 11 16χ.", 
Μcι (8 βλ.). 

Aoxcioς, σ. ο" (16xo~)' ό άνήκων εΙς (-1\ κατόλ· 
ληλος διόl τόν τοκετόν.- • ~ιί 10%είσ (ίνν. χωρίσ) 
=τ6πος τοκετοΟ. 

Αοιcός, -ou. δ = 16xo~' ένέδρα. 
Αόιcuμa, ;tό (1αχήω)' τό τεχθέν, τό τέκνον.

ΙΙ τοκετός: μ,;φρ . ΙCά1"'HO~ 10χεvμcιτσ .... τό δνοιγμc. 
τοΟ κόλυκος (τοίι «μπουμπουκ!οίι:ι). 

Aoxcuu, μίλ. -σω (16χo~ 11)· γεννω, τΙκτω. 2) 
περιποιοΟμαι κατό τόν τοκετόν (ίπ! μcι!cι,), 6οηΟΟ 
νό γεννήσ~.- • Πι;ιθητ., fρχομαι εΙς τή" Cιpαν τοο 
τοκετοίι, «κοιλοπονώ:ι, γεννώ. 2) τΙκτομαι, γεν
νωμαι. 3) γε'lLχω;;. κεη.ιαι κατακεκλιμένος. 
Αοl-ηΥCnις, -fIycu, -ΙΙΥός, Ιaιν. ιiν,;ΙAoισy-. 
Αοιησαl, ιiπpφ. iop. τοίι 10χάco. 
λοιία, ή, 8ηλ. ,;οίί 16χια,' ίπΙθ. ,;fj, 'AenμI&,s-. 

ώς 8εδς τοΟ τοκετού. 
Αοι,ςω, μίλ. -/ο.ω (16xα~)' στήνω ένέδραν, ένε

δρεύω διό τινα. 2) ΤΟ!108ετω εΙς ένέδραν.- ΙΙ 
τακτοποιώ στρατιώτας κατό τμήμ(]τα, τούς παΡο-
τόσοω εΙς τόξιν μόχης. . 

Αόιιος,σ. ο. =10%.ίο,' ό όνήκων εις (f! κατόλ· 
ληλος διό) τόν τοκετ6ν. . 
10xtnις, ' 0..,. θηλ. -ϊτις, -IcJo~ (16xOS')' 6 έκ τΟΟ 

αύτοίι λόχου Τι στρατιωτικοΟ σώματος, συσΤΡατιώ
της, σύντρόφος. 

Αοιμαίος, σ, ο,.' ό συχνόζων (δις:rrρΙ6ων) εΙς 
τός λόχμας. 'Ε.χ ,;ou 

Ιόll8l, 'fι (UX0s-); δόσος όπό 8όμνους (χαμό-
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δενδρα) n φωλεά άγρΙων 8ηρΙων 11 ,l"Bνlxιί'i_; δάσος, 
θαμνών. . 

Ιόχμιος, ο. (ΧOlΙ .(11, -o.γ=loXΜCΙίΌ,· ό διαμένων 
εΙς Μμνους. 2) ώι; ο!)σ . .. cί ~όxμισ=~όxμ'7 (8 δλ.). 
10χμ-ώδης, a. (~όxμ'7 + BΙιJo,)' πλήρης 8όμνων, 

8αμνωδης, δασwδης, δασύς. 
Ιόχον-δc, έπΙρ: πρός τήν ένέδραν·, διά τό κορ

τέρι. 'ΕΧ του 
Ιόχος, δ (~έγω Ι, ~ΈYoμσι)' τόπος δι' ένέδρaν, 

ένέδΡσ, «καρτέρι» I1 ή φωλεά άγΡΙων 8ηρΙων. 2) 
ή πράξις τού ένεδ;χύειν U ΟΙ άποτελοΟντες τήν έν
έδραν άνδρες U ~όxo. Τζω=6όλλω (rono8ETw, στή
νω) ένέδραν 11 ~6χo.X Χ(!Ι.ω S."ecII' deιιιn;σ,=δια
χωρΙζω (έπιλέγω) τούς άρΙστους άνδρας δι' ένέ
δραν. 3) παν ένοπλον τμημα orρaTIWTWV ύπο
λογιζ6μενον συνήθως εΙς 100 άνδ;:>aς.- ΕΙι; τΥιν 
ΣπιiΡΤ7jν d 1όχο. -/ιτο τό tν τέταρτον fι εν πέμΠ1Όν 
της μ6eσ. (6λ λ.) Ι. YBνlxιί'iι;, πδν τμήμα λqοΟ, παν 
πολιτικόν σωμστεΤον.- 11 τοκετός, γέννα, ώ_ τό 
~OXBΙσ. 

• Eτvμ., 16χο,' lοχάΦ, 10χΙζφ' ~oxlη;, ~oxσyό .. · 
10ΧΒ/σ' lοΧΒιίΦ' 10ΧΒίο. χσΙ 1όχιο. (βλ. λ. λ.) ώ~. 
μ.θομ. 16χμιι χλπ.· _; Ισιπ. ρ. *Iogh- <*Iegh·· 61.. 
Uxo •. 
10lόωντcς, 10χόωσι, μ1:Χ. χιιΙ '1". πλ7jθ . ·Ορl:lτ. 

!π. έν. 1:0ί) ~oxιίφ. 
Ιόω=10ιίΦ' _χ 1:06 1:ι}ΠΟΙΙ 16φ πρo'~χoντOlI ~ιiψο

ροl Ιων. · χOlΙ πOlλ-<Σ1:Τ. 1:ι}ΠΟI' δλ. 10ti!U. 
ΙύΟ, ή (1ν",)' διάλυσις, χωρισμός Β διχόνοισ, 

στάσις, όχλαγωγΙα, άνταρσΙα. 
λίίαίος, δ (~νω)' ό λύων, άπολύι.ιν, όπoλυτρW· 

νων, άπαλλόσσων, όπό φροντΙδων (έπΙθ. του Bix
χοll), λOlτ. Lyaeus' πpΙSλ. λOlτ. Liber. 

lιiYδιιν, ίπΙρ. (1ιίζω)' μετά λυΥμwν, λOlτ. singultlm . . 
ΙUΥδlνcος, σ, ο .. , ΧOlί lιiyδΙνoς, '7, οΙ'· ό έκ 

λευκΟΟ μαρμάρου. 2) λευκός ώς μάρμαρον, ό 
έKθσμ6ι.ιΤΙKWς λευκός. 'ΕΧ 1:0ίί . 

λ rr .&01, δ (ΧOlΙ -Ij)' λευκόν μάρμαρον, κατάλευ
κος λΙθος.- [ax ~. 1_- 'ν 1:Φ 1vx'7' δλ. 1811χό,]. 
λ Υ"ΓΗ, ή' σκι6φι.ις, λυκόφι.ις [fj]. 
ΙδΥΙς;ω, ,ιΗ. -Ιοω, δΦρ. 1νyιξόi. - Ποιθ7jτ.,δωΡ. ιi6ρ. 01' 

11vγΙxθtt,,· πρχ. Μ1νγιιιμσι (1ιί,0,γ λυγΙζω, κάμπτω, 
συστρέφι.ι 11 KατaρρΙπτω έν πάλr;J.- • Ποιθ., κάμπτο
lJαι, λυγΙζομαl, συστρtφoμaι. 2) καταρρ/πτομαι, 
κατα6όλλομαι, ήττWμαι. 
Έτνμ.: 1νγΙζω, 1νγ6φ' ~ιίγo, (= σ",ο. δλ. λ.)' 

1ιίγ •• ο. (aTΙφcιl'O" λOl'1:. vletus)' 1vy,an,. (λOl'1:. vle
tor): πρδλ. λOl'1:. luctor, lucta' πOlλ-lρλ. luctalre (μο
νομαχοκάπηλος), λιθ. lugn&s (εύλύγιστος), πOlλ-'Ι"ιρμ. 
Ioc, ιiyyλ-~OI~. locc, πOlλ noΓΓ. lokkr (ΥΟ1:θ. Ιυkks<Ιοιπ. 
*Iugn6-)~ 6όστρυχος' πOlλ-norr. Iykna (κ6μπτω τό 
γόνυ), .ΙτOl λOl'1: . Iuxus, luxo' a; Ιοιπ. ~ .• 'ug-: *vlg-, 
πρδλ. λOl'1:. valgus (στρa6oπόδης), σOlνσχρ. valga 
(χαλινός), λ.ττ. walgs (φ0ρ6ιά. «KOΠIoτpι:t), Ιοιπ. 
*valg- (στρέφω, κ6μπτω).- KOIτι.t 1:lνOlι; δ·.ν ιΙνOlI 
~ίνιxι π;>6; τΥιν ιiνωτΙΙρω δμιiδOl ιχ[ λ. MV,..UO" 1vyed •• 
ΙΙΥΙνος, 'Ι' οΥ (1ιίγο.)· ό έκ λύγσυ (<<λυγaρlδς») 

κστεσκευοσμένος, λOlτ. vletus. 
ΙUΥιξcίν, ιiπρψ. δωρ. μίλ. '1:0ί) ~νγΙ~φ. 
ΙϋΥισμός, -ov, δ (1:UΥΙζοο)' κάμψις, στροφή, συ· 

στροφη ιl μτψρ . αl ύπεκφυγal rwv σοφlστWν. 
ΙύΥΚCΙος, σ, ο. (}.,ιγξ Α)' ό δμοιος πρός λύγκα, 

ό όξυδερκής ώς λι'ιγξ. 
λ Υ'Γ!: (Α), 1νγχό., δ' δ,'1:1 χOlΙ νσν, ζ<;ιον oaρKOo

φόγον. 
• Ε'Cvμ.: πρδλ. ιiρμ. Iusanun kh, μΒσ·ιΡλ. lug, πOlλ

ΣΟt)7jIJ. lδ, πOlλ · Υιι;μ. luhs, ιiyyλ-σΩl~. lox, λιθ. lύΙΖίι, 
λεη. ΙύsίS, πOlλ-ΠΡlf)σ.~IUΥSIS (πιiνtOl '1:οχυτOl σ7jμ. 1:όν 
1ιίΥχσ)' ί; ίOlπ . ~. *Ieuk- (πOlρOlλλ-ljλω_ 1:~ ρ .• 'euq- 'ν 
'1:φ 1avΧό. Χ. !: δλ. _ν λ. 1avx6 .. ), δlό1:1 χOlΙ 1:ό ~φoν 
ι!λλω~ τε ώνομιiσθ7j ο!lτω &χ τιi\ν σπlνθ7jροδ6λων όψθOlλ
μιi\., '1:011, Τι ix Τ~ύ χρώμOl1:0ς; . '1:06 δ'ρμOlτ6_ '1:011 (τοίί 
λ.ιιχοψιχΙου), ΠF~λ. σOlνσχρ. Γυς&nΙ- (~άνOlKΤOO χρώ
ματος). 

lιiyξ (Β), ~νγγ6., -Ij (1ιίζΦ)' «λόξυγγας:t, σπασμω
δικόν πάθος τοΟ λάρυννος, ),1:11'1:. slngultus.,-: [δι' j-
1:lιμολ. δλ. 1ιίζω]. . 

λ Y"rOI, -Ij'=σγιro, (8 βλ.)' «λυγαριά», θόμνος 11 
δένδρον δμοιον πρός lτέαν (λOl t. vitex a,gnus Τι 
agnus caslus) σ έν τφ πλ7jθ. ΟΙ κλwνες της λύγσυ= 
λOl~. vimina.- [δι' ίτιιμολ. βλ. 1νγΙζω). 

ΙίiΥο-1'c8](ης, έ. (1νγoς+τΕVxω)' ό KατεσKευασμt
νος έκ λυγαριας. 
lίiyΌU, μίλι -ώaοο = λνΥΙζω (ο δ·λ.). 
λ ΥΓΡΟΊ, ά, ό.· πένθιμος, λU!Π)ρός, κατηφής, 

μελαγχολικός, ζοφερός 11 φίeμσχCJ λνy~ά=. όλέδpια 
φόρμακα Ilafμσ .. σ 1vyed= άθλια έ\δύματα 11 τό o~δ. 
πλ7jθ. Tcί ~vγed=δυστυχΙα , όθλιότης, όλεθρος, κα 
ταστροφή.- 11 _πΙ ~νθρώitω 'i έπι6λα6ής, κακοποιός, 
όλέ8ριος. 2) ~λιoς U άδύνατος, όσθενής 11 άν
ανδρος. 
Έwμ., ix 1:fj, ΩI'Jti'j, ~. 1νγ- ε, η; χOlΙ 1:0 1avy· 

CIIUo. (8 βλ.), 10.γ6.· πρlSλ . σOlνσχρ. rug, rug-δmί (
fzango, vexo), rug, ι υ;ι-δ (= morbus)' λOlτ. lug-eo, 
lug-ubris, luc-tus' βλ. χOlΙ 6"1 "ιιγσ1έο •. Έ, OI~τoσ 1:0 
ΙUΥρώς, έπΙρ. '1:0υ 1vyed.· ά~λ(ως, «έλεειν6:t. 
λϋδfσ, Τι' τό έν Μ. 'AoiQ 6aσΙλειον τού ΚροΙασυ, 

μετα. ,00ύτOl Περοική σατραπεΙα. Βλ. Κ. Ε. Λ. 
λϋδίςω, μβλ. -Ιιιω (ΔvcJό.)· μιμΟΟμαι τούς λυ

δούζ φέρομαι ώς Λυδός. 
λύδιιις, 11, ο" (ΔvcJό,)' ό έκ Λυδloς, Λυδικός Ι ι) 

Δν'lα Μ60.=λΙθος (εΤδας πυρολΙθου) δι' οδ έδο
κιμόζετο ή γνησιότης τοΟ χρυσοΟ (βλ. ΙΙιίοσl'O,) 11 
ών~μiσθ7j ο!jτω, δ16'1:1 ιivaxOlAuιpO't) έν ΛιιδΙq; το πριί'i'1:0ν. 

Ιϋδισ1'Ι, έπΙρρ. (ΔvcJό.)· κατά τήν γλQσσαν των 
Λυδών, κατά τόν τρόπον rwv ΛΥΔWν. 

lϋδo-ηδδitς, έ. ( 1.vMs+ncι-θei.)· πολυτελής (ά-
6ροδΙαιτος) ώς Λυ: ό 
λϋδός, -ov, δ' κα ιoΙΙSoς Λυδlaς, καταγόμενος έκ 

Λυ3Ιας. 
λ Υ'ΖΩ, μΙλ. -ξφ' fχω λύγγα (1:.1. λόξυγγα).- 11 

όλολύζω, άναλύομαι εΙς λυγμούς, λΩl'1:. singult&r. 11 
κλαυθμηρlζω . 

• Enιμ. : 1ιίζΦ' <*"vyyJQJ' XOl'1:ci '1:~νσ_ ή λ .• ΤνOlI όνο
μOlτοπ., ί~ ιx~τη\; δ. τάι 1νΥξ, 1vγyό" Ινγμό" 1νγ
γσ/.φ, ά.σινζοο· XOl1:' 4λλοll<:: ax ρ. ιιΙνγ-, πρδλ. "οιλ
'ι"βρμ. slucc-an (Υιρμ. schIucken), Κιιλ1:. slulg·idh. 
lUΙcv, οιΙολ. χOlΙ aπ. Υ' "λ 7jg_ πOlθ. ιioρ. 01' 1:0ίί 

~ιί",.- • 1~-θέ., 0!)1J. μτχ. πιχθ . ~oρ. 01' τοσ 1νφ. 
lίi8iίναι, ιiπρψ. πOlθ. ιi~p . 01' του ~ιίω. 
lUΙρoν, τ6, Τι lιi8ρoς, δ' μολυομός, ρύπος, κη · 

λΙδωσις, χιιρ. i; οιtμOlτο_ U πηκτόν αΤμα, άκάθαρτον 
αTμα.-[δl~ έτιιμολ. δλ. 1ιίμ'7. 1iίμσ' πρβλ. Φωτ. «1ν
{Joeo.· φόl'ο,' ι; d iH "ov σΤμσ .. ο. μDlνσμQ~ aVl'ι-

. arciμal'O .. Ιξ l"eiii-ro, ΗσΙ χό"Βως χσΙ σfμσrο. μa-rcί 
lxiiieo.». 
ΙulΡ-ώδιις, a, (1'; " eoιr+alιJo,)' δμqιος πρός 1ιί-

"'e"" 11 κηλιδωμένος άπό αΤμα. 
ΙΙκά-βας, -σ ... ο., δ (*1ιίΧ'7+ΡαΙ.ω)· ή όδδς τοΟ 

φωτός, ή τροχιά τοΟ ήλΙου, τό έτος.- 11 ώ; aπΙθ., 
ό άποτελwν τό έτος: σΙ 1νxσΙΙσ., .. ιcJε. ώρσι=αl ά
ποτελΟΟοοι τό έτος ώραι. 
Έwμ.: ιiμφlιϊ. έτιιμολ: xOlti _LVOl~ 1vxiPa. (=κύ· 

κλος τΟΟ φωτός) <1vx- (: 1ειικό; κλπ. ) + άρά (Ήσll)(. 
«ιΙΙΙιί' 'Ceox6.»)· πιχρα. τoι~ :iι;χιχΙοιι; :iνε :ρέ~ ετο χOl ί 
aτιιμολ. ax του 1vxori-PalI,OJ' χιχ:α. ~έ τόν Ή:3ύχ .• ix 
του 1νγαΙως ΙΙα{"ΒΙ •• 8 έοτ. ΙΙΧΟΤΒ"'ώς' 1e1'7tN'Cw. 
ycίI! d xedl'o~ δ.ieχaται». 
liίKαινα, ή (1vxo.)· Ο,τl χα ! νυ ν, θηλυς λύκος, 

λύκαινα. 
λύκαιον, '1:ό (χιιΙ λuιιαίoν)' δρας έν ΆρκαδΙQ. 

Βλ. Κ . Ε. Λ . 
λίίκαίος, σ, Ο.' ΆΡKαδΙKCχ;, έπΙθ. '1:0ί) ΔI6~. - 11 

ώ. 0~:3. ό Δυχιχϊο. Τι τό Δν-ισϊο .. (όρος έν Άρκα
δΙQ). 2) Δ,ιΚΩ.α (ενν . la]tiJ. τα.=ή έορτή τοΟ Λυ
κοΙου Διός. - Τό; Δ'; ."ΩΙ2 τOlίίτOl ιiντιστι;ι)(oυσl πρόι; 
τιk πOlρα. ΡωμOlΙοιι; Lupercalia (ix του 1vxo., λOl'1:. Ιυο 
ρuι) . Βλ . Κ . Ε . Λ . . 

λυ.,aoνιcnf, έπΙρ: έν τι:Ί Λυκασνικι:Ί γλώσOr;J (δι
αλέκτω). 

lυ.,~συyίις, i. (*1';,,'7 + σ~γή)' ό άνήκων εΙς τό 
λυκαυγές , ή ·ό συμ6aΙνωli κατό τό λυκαυγές 11 ώσ. 
o~σ. τό ~v_vri, ~ ή αύγή, ή χαραυγή, 1ά χαρά-
γματα. . . 
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λUΚάωy, -o"os, δ' ό κάτοικος της ΛυκαονΙας, 
έπαρχΙας των νοτΙων μερCιν της Μ. ΆοΙας. 

1iiacII, ιi.τ. συ~Ίι~ . 1υιιiί (ίνν. doeri). 'Ιι" δέρμα ΛU
κου U ή έξ αύτοϋ περικεφαλαΙα (πρ6λ. HV".,,). 

λύΙΙΙ:ΙΟΥ, τό ' Γυμνάσιον μέ έστενασμένας στοός 
περιπάτων, είς τό όνατολικόν προόστειον τών Ά-
8ηνών, ΧλτιθΒν (όΓ;τω ax τ"ϋ όνόμοιτος; τοϋ Y.L'toVLxou 
νοιοίί τοίί Δνκ.Ιον ~And,\AOI"os. Βλ. Κ. Ε. Λ. 

1ύιιclος, σ. ο" (Av.ιcos). έπΙ8. τού Άπόλλωνος, 
ιiμφιβόλoυ στιμοισ. , i'jτοι iΊ: 1) ίχ .οίί Avxos, φονεύς 
λύκων (λvκοκτό.οS". 8 βλ.)' Τι ' 2> έΧ τοίί ΔνκΙσ, ό 
8εός της ΛυκΙας, φς; τό ΔVΚ"Υa",,;( δ 6λ.)· η 3> ίΧ 
τοίί λνκ" (φώς), ό 8εός τοϋ φωτός. 

1iiιιiί, iι, ιi't't . συνΊι" . ιiντΙ λνκ.". 
1<λ Υ'ΚΗ ( = φώς), ιiΠΤΙΡΧOΙΙOlμίν,l Η;ις;, iξ ~ς; 'td. : 

AvxrifJCIS". AvxdφoιS", λνxtιO'. Avydo" 'λavκό" λοιτ. 
Iuceo, Ιυπιι «luc-nA), Iumen «I,uc-men) lux Χλπο" 
πρ6λ. σοινοχρ. ruk, rδk-Ι (luceo)" Υοτθ. Iίuh-Ath (φως), 
ποιλ-nοrr. Ijos, ποιλ-Υaι;μ . liohl <llghl), σλοιυ. luc-A Ου
ηιι), luc-I <luxr λιθ. Ιιιύk-ιιs (PAllidus) Χλπ.· 6λ. χοιΙ 
λavaaOI. 

AiiΚII-Ycy~, C, (Δvκ{σ+rέ"ος)' tnl8. τοΟ 'Απόλ· 
λωνος, ό νεννη8εΙς έν AUKIQ. 

1iiaIIUY, ΙπΙρρ. (Avx0S">" κατά τόν τρόπον λύ
κου, ώς λύκος. 

AiiιιIα, -/j' χώρα κειμένη ε;Ις τό νότια μέρη της 
Μ. Ά-:ιΙας. Βλ. Κ. Ε. Λ.- AUJιfII&cy, ίπΙρ.=έκ Λυ
κΙος.- λυκlιιyΔC, ίπΙρ.=εΙς ΛυκΙαν, πρός ΛυκΙαν. 
AiiKlo-cpyIΚ χοιΙ χοι τ" συνοιΙρ. -ουΡΥι\ι;, cfi (Δν

κΙσ+ΙΙΙΥΟ,,)' KατεσKεuασμένoς κατό 1ήν τεχνικήν 
των ΛυκΙων. 

1iiΙΙΟ-CΡΥιΚ, cfi (λvκοι;+leΥο"γ = λνκοκτ6,,0ι; (8 
βλ)' ό φονεύων λύκους (λοιτ. luρos conflciens) 11 
πρόβολοι λvκοaeΥέaς=άκόντια φονεύοντα λύκους. 

1ii_o-Iaρaιίς, cs (λνκο," + ΙΜιαος)' εύ8αρσής 
(τολμηρός) ως λύκος. 

1iiιιο-ιιτόΥος, Ο" (λνκο, + Ητa/"ω)" ό κτεΙνων 
(φονεύων) λύκους U ίπΙθ. 'tou 'Απόλλωνος;, ό φονεύς 
λύκων. 
1iiao-pρafσnις, -ον, δ (λνκοι; + ραΙω)' = 1_0-

κτό"οι;. 
λ Y'KOI, δ' δ,'tΙ χοιΙ ν!lν.- Ποιροιμ.: λνΗΟ" ιJIΦ= 

6λtπω λύκο ν, 't. f. μένω ' 6w6ός, ώς; iltΙο'tιιuιιτο π.ρΙ 
ιiνθριίlJΤOυ, 'tόν bnotov δ λuχος; ιΙ~ε πρώ'tος; (πρ6λ . τό 
ποιρ" ΒφΥιλ. Mo_r.im lυρί videre ρriores, Ecl. 9,54) . 
- •• ίν 'tijI πλτιθ., αl άκΙδες τού χαλινού (όξεται σι
δηραΤ αίχμαl τοϋ χαλ.) σκληροτραχήλων Τππων 
(λοι't. Ιuρί, luριιιιι) όνομιtσθείσοιι ' οΓ;τω ίΧ 'tYj' δμοιό'tTj 
'tός; 'tblt πρός; 'toil; IIp.Itoιvw'toiι; όδ6ν.οι, 'tou λόχου_ 
Έτvμ.ι AVHOfi=A\t't. Iupus( *Iuquos, ίοιπ. *Iuqvo-s: 

σοινοχρ. v{'kA-I,., Υοτθ. wulfs, π\tλ-Υερμ. wolf, Λιθ. 
viIkAs, πoιλ-·π~ωσ •. wίlkis, λ.'t.. wίΊks, ποιλ-σΑ\tu . 
vlίIkίI, ~oloσ. volk, ίοιπ . *ν Ι -qvos, Πιtλ·Υ.ρμ. wuIPA. 
-ί(; ίοιπ. ρ. *ν l ·qv- (σα~Koφάνoν ζQoν), Τοως; συΥΥ· 
'tιj\_.v Ι-Ρ- ίν 'tijI λοιτ. νolρeι (άλωπηξ), λιθ. νίlρί
szys (άνριόνατος).- οιΙ ίοιπ. ρ. *νι -qv· χοιΙ ·νΙ -Ρ
.Ινοιι ίπ&χτciοεις; τη; ρ. veI- (σχΙζω) . (πρ6λ. λοιτ. νθΙΙΟ 
=έκριζω), πρ6λ. ώσ. *vel-q- ίν τφ λοι't . IAcer.- Τό 
θτιλ. λν.ιcσι"σ ίσχτιμοι.Ισθτι xαίτdι 'tι!r. UCΙIΙΙCΙ. ιHed
παι" ... 
1iiιιό~ς, -ωτο" 't.; (λνκ" + φΦ$)' τό σκιόφως 

(άμυδρόν φως), τό πρό της άνατολης καΙ τό μετά 
τήν δjσιν τοϋ ήλΙου (λ\t't. diluculum). 

1iiιιόω, μίλ. -ώαω (λν.ιco,)· KατασπαρόσΣW ώς λύ
κος.- Ποιθ . , κατασπαράσσομαι ύπό λύ~ων. 
1ϋμα, -(ιτ0s", τό 'έΧ του }.ovω, λοι't. Ιυο)' ρύπος, 

άκαΒαρσΙσ, έξαφανιζόμενα διό πλύσεως U ώσ. τό ά
κά8αρτον ύδωρ, • άποπλύμαται , λοι't. ρurgιιmentA. 
_ •• ή8ικός ρύπος, όνειδος, καταισχύνη, άτιμΙα..1 δν8ρwπoς παρημελημένος, όπό6ρασμα της Κοι· 
νωνίας. 

Έ'&"t1μ . : λiίμcι' δμ . λν{Jo~o,' lwv·oι't't. λνμ" (6λ. λ.λ.)· 
λνμΔΙ"ομσι : λοιτ. lulum «'sIulom Τι *Iulom), ροlΙυο, 
lustrum, ποιλ-ιρλ. 10th (έλος), 9αll. IIudedlc (60-
8ροκα8ςφιστή<;.l.- ί~ ίοιπ. ρ, *($)1"'" <*161- (~~. ί,,-

ax't.), (*(s)lel- βλ. Ιν λ. λai'μΔξγ t, ouyy. πρός; 'tdι λοιτ . 
lιι vere, IAVAre ιiμ;ισ6Tj'taί.οιι. 

1ίίμσίΥομσι, μίλ. λν,."oνμcιι· ιiόρ. οι' l}.vμ"ιιιί· 
~"J': ώο. π~8. ιiόp. 11;' Ιλνμά'ιιθη. · .πρκ. λaλv;.ισ ΟμΔ Ι , 
οιλλ δμω~ Υ Ιν. λaAvμcιnCII (λνμ,,), ιiIt08.· κακομε
ταχειρΙζομαι, άκρωτηριάζω, κακοποιώ, δισρπόζω, 
K~ταστρέφω Ω φέρομαι προσβληΤΙΚώς 11 χλευαστι
κως πρός τινα n ώσ. καταδιωκω.- 11 δ έν. }.νΜCΙΙtιo 
μcιι μa'tdι 'totI ποιθ. ιioρ. οι' χοι! πρχ. ΧPTIoιμoπoιoίiν:oιι 
!vl!')'t. μβτ" ποιθ. ίννο" τυΥχάνω κακης μεταχειρίσεως 
υπό τινος, καταστΡέφομαι •• ~ οι~τc;u τό 

1ίίμαΥτι\Ρ, -iίIoι;, δ O.νμcιΙ"oμcιι)· ό λυμαινόμε
νος, ό καταστρέφων, ό καταστροφεύς. 

1ίίμαντ{ιριος, σ ; ο" (lvμcιl"oμcιI,. 6λαπτικός, κα 
ταστρεπτικός, άφανιστικός Ι μ.'t" Υιν. ό άφανΙζων, 
KαταστρέφWν, τι(νά) . 
1ίίμαΥτιΚ, -ον, δ-λνμcιιιπ), (8 6λ.). 
10μασις, 'Ιι'-λνμ" (6λ. λ.). 
1iiμcώΥ, -ciWofi, δ (λνμ,,)' ό καταστροφεύς, διc· 

φ8ορεύς. . 

λ Υ'ΜΗ [8J, ofι' δ6ριστική (πρoσ6ληΤΙK~) μεταχεΙ
ρισις διά λόΥων 11 fpywv 11 πρασ60λή, όνειδισμός, ό · 
νειδος, αΤσχος n Ύ.Hxώ~, κακοποΙησις, άκρωτηρΙα
σις, όλε8ρας, 6λό6η: ΙπΙ λνμl1-χόριν 06ρεως, έπί 
~ι, πρός 06ριν. [δι' ί'tuμολ. 6λ . λνμcι]. 

1 .... Υ, ίπ. ποιθ. ιi6ρ. 6' 'toii λνω. 
.,ι~μιιyάμcyoς, μ,;χ. άορ. οι' 'totI λνμcιlιιoμcιι (δ 6λ.) . 
ΙυΥΤΟ, Υ' πλτι8. ίπ. ποιθ. άορ. 6' 'tou λtίω. 
1iiιιcω, μίλ. -7fαφ (λν,π"γ προξενώ λύπην, ένο

χλώ, 8λΙ6ω, πικραΙνω, στενoxwρGι, 6ασανΙζω.
Ποιθτιτ., μι'tι!r. μίσ. μίλλ. Avnιfaoμcιa' εΤμαι λυπημέ
νος, πικραΙνομαι. 
λ Υ'ΠΗ, ofι [8] ' πόνος, εΤτε τοΟ σώματος εΤτε 

τι'jς ΨUxης (λοι't. dolor) 1I δ ,'tΙ χοιΙ ν!lν , λύπη, στενο 
x~Ια, άμηχανlα, κακή κατάστασις, κακοπόθεια. 

Eτvμ.ι λνnη' AiJmω, AiJnηe6,' A8ne~S" (βλ . λ. λ.)' 
ix ρ. λνπ-' πρ6λ. σοινσχρ. lumpόtl (8ραύω, (βλάπτω), 
λιθ. ιφtl, ποιλ-σλοι!). Iupltl (ξεφλouδΙζω), YO'tB. luptus 
(άήρ, δνεμος) (6λ. ίν. λ. Unω)' ί~ ίοιπ. *Ιeu-ρ- « ·Ι_υ· 
xoι't' iIt'x't.). πρ6λ. *Ieu-g" *Ieu-g- ίν 'tcp ίλλ. Aav· 
ycι}.iofi, λοι't. ' Iίigeo' _ ·Ieup. (πρ6λ. Aoι't. rumpδ, 
λιθ. rίipetι = λυπώ, ruρeιΙlι == λύπη), .Ieρ- χοι ί 
*Ieubh- (λοι't. Iίber (*Ιiίbhrο-s=έλεύ8ερος). 

1ύηιιμσ, -στο" 'tό <AiJmω)' πόνος, 8λΤψις. 
1ίίηιιρός, ά, ό" (λνnέω)' όδυνηρός, άλΥεινός, 

8λι6ερόζ (λοι't. moIestus). 
. 1ίίηΙΙΤΙΟΥ, ι;τιμ. ίπΙθ. 'toG 1Ιnέoμcιι' πΡέπει νό 
λυπηταΙ τις. 

1ίiιιρός, ά, ό" (λ""uφ, λνπ"ρ6,)· έλεεινός, δ-
8λιος, δύστηνος.- Ι όδυνηρός, προξενών λύπην 
(=AVJJ"edS"). · . 
λΥ'ΡΑ, 'iι [~J' δ,'tΙ χοιΙ νυν (λ\tτ . ΙΥΓΙΙ), έλληνικόν 

μουσικόν όρνανον fxov 7 χορΜς, δμοιον πρός 
τήν κι86ραν καΙ τήν φόρμΙΥνα. 

Έ'&"t1μ. : _~ ίοιπ. ρ. *1ί1-: *Ieu- χ\tΙ x\t't' ίπΙχτ. 
·Ieu-d- ίν 'tιj\ λοιτ. lιιυι, Υεν. IAudls ·Iaud-), ποιλ
φΑ. ItlAd (*IAudo-) = όμιλΙα, Ioid (· .tidis) "'" Qσμα' 
ίπΙο,l' χοιτ' iπίχ't .• ίς; *Ieu-I- . εν .φ '(0't8. lιuf)όn, ιinλ-
οοι,. 16odlAn, ποιλ-Υ.ρμ· lIudδn (C;Ιδω), Iίod (·IeupA-) 
=δσμα, ποιλ-nοrr . . ιύd, (σάλπινξ). 

iiiρ-iοιδός, δ (Avecι + ιΙοιδόι;)' ό C;ΙΔWν τι:! συνο , 
δEIQ λύρας. ' 

1ίiρfςω, μίλ. -lαω (λνρcι) ' παlζω τήν λύραν. 
1iiρΙιιός, 7f, ό" (lvecι)' ό ςι~ων σuνοδείQ λύρσς 

11 ώς; o~σ; ιJ 1veικόι; "'" λυρικός ποιητής, i'j ό ΠΟΙζων 
λύραν. 

1ύΡΙΟΥ, 't6. 6ltοχορ. 'toG AveCI. 
1iiρο-Υιι&ής, c~ (λνIσ+rrιθiω)' ό xαΙρwν, ό τει:-

πόμενός, νό παΙζQ τήν λύραν. 
1iiρο-&c1Υιίς, is (Avecι+ofJo.Ayω)" ό 8ελνόμενος 

ύπό (ή διό) της λύρας. 
1iiΡO-KTiiιιfa, -/j (λveσ+κ'&"t1"uω)' τό κρουειν τήν 

λύραν. 

1iiρo-noIός, όl' (λvqσ+ΠΟf.ω)·ό ι<ατασι<ευόζων 
λύρας, 
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Ιίίρ-ώδιις, ε; o.vJat.ldo~)· όμοιος πρός λι)ραν, 
προοηρμοσμένο:; πρός λύpaν, λυρικός. 

Ιίίρ-Υδός, Ι . κ'Χτάι :Η)ναΙ ρ. έΧ ,;οσ 1veoιO&&s~. 
li!O-ivfaIί, ·οιι, δ (lvωt&"lα)' ό λύων τός όνΙας. 
luσcIov, Υ' π ί. 'Ι) θ. Ε ·Jχτ. Ιί.ορ. α' ,;οσ 1νω. 
Ιίίσf-ΥδμΟtt, ο" (lνω + Υάμοι;) ' ό διαλΎWν τόν 

Υόμον. 
Ιίίσf-ςωνΟtt, Ο", Τ) ' ,1, '0" (1VΦtζώ",I)' ό λύων 

τήν ζωνην : 1 έπΙ σt~α.τιώtοu, ό δνευ ζώνης, &'Ι)λ. ό 
καταθέοας τήν πaνoπλΙαν, ό δοπλος 11 έπΙθ. τής 
Άρτέμιδος, η rις όν εκούφιζε τός ώδΤνας τού το
κετού. 

liia'-KiKOtt, ο" (lνω+Ηα><6,,)' ό λΎWν (καταπαύ
ων) τό κακό. 

Ιίίσf-μδIOtt, Ο", 1] ',1, -ο" (lνω+μαχ,,)' ό λύων 
(καταπαύων) τήν μάχην. 

Ιίίσι-μι:Ιής, ε, o.νω+ιd10~)· ό λύων (χαλαρών, 
. έκνευρΙζων) 1ό μέλη τού σώματος. 

Ιίίσι-μέριμνος, ο" (.ινω+ιdρ&μ"α)· ό λίιων τός 
μερΙμνας, ό άπομακρύνων τός μερΙμνας. 

λiiσιμOtt, ο" (1νσ&~)' Ικανός νό λύι;ι Τι νό όνα
KOuφΙζι;ι. 

liσf-noδoς, ο" (1Vω+n6-u.ο.)· ό λύων τούς πό
θους, ό καταπαύων τούς πόθους, ό άπαλλάσσων 
όπό τούς πόθους. 

Aiiσf-novOtt, ο" (1vω+n6tfOι;)' ό όπαλλόσO\Jν άπό 
τόν κόπον, ό όνακουφΙζων Tcuc; π ~νoυς . 

λΟσις, γεν. -εω" ίων. -&0" ~ (lνω)' ώ; χ'ΧΙ νσν . 
ελύσιμον » , όπελευθέpwσις (χυρ. αΙχ μαλώτου), άπαλ· 
λαΥή, όνακοuφισις, άπολύτρωσις: 1νσι, χρε&ώ" = 
έξόφλησις χρεών. 2> τρόπος, Τι μέσον, Τι δύνσμις 
πρός όπαλλαγήν 1] όπ6λυσιν. 

λίίσι-τι:λέω, μέλ -ήσω=lνω τέ.ι" (lί.πr.ιν,;αιν πα. ?άι 
ΣοCf.)· πληρώνω χρέη Τι φόρους 11 ε1μσι ώφέλιμος , 
έπωφελής, εΤς τινα R ιΧπροσ. 1ιισ&τε.ιεί=ώφελεϊ, συμ
φέρει n μaτi O·JYXPl';. r..vv .: τ.,1'Jo"ά"α& .ιιισΗελ., ί: η ζήν 
=ε1ναι προτιμότερον (καλλΙτερον) νό όποtJόνι;ι 
τις παρά νό ζf.j 11 ον .ιιισιτε.ιεί μο& =δέν μέ ουμφέ
ρει . -Τό o~~. μτχ. τό 1ιισιτε.ιονν, τα 1ιισ&τε.ιoiίντα= 
δφελος, κέρδος, συμφέρον. ΈΧ του 

Ιίίσι-τι:λής, ~, c.ινω+τ.10~) · χυρ. ό πληρώνων τά 
fξοδα (δαπάνaς , χρέη), ό όποζημιών n ώφέλ ιμος , 
επωφελής, συμφέρων Ι ώσ. ευθην6ς. 1:υγχρ. -eστc
ρσι;; . δπερθ. ·έστατo~. 

λσσιτι:loύντωtt, ίπΙρ. μ,;χ. 'τΟ!! iv. ,;οίί 1ιισιτε1έω' 
~ελως, συμφερόντWς. 

Ιίίσι-φΙι:6ής, _~ (1νω+φ1έψ)' ό λΎWν (όνοίγων) 
τάς φλέβας. 

lίίσf-φρων, -0"0,, δ, fι (1νω+φρή",. ό λύων τάς 
φΡένας (τ. ε. ό όπαλλάσσων άπό τάς φροντΙδας). 
λ Υ'llλ -, 2ττ. Ιύττδ, fι' μανΙα, όρμή, χη. _ν πο· 

λ ~μφ, πολεμι. .ή μανΙα U μανιώδης όρμή, παρaφρo
συνη, 

Έηιμ.: 1νσσα' 1vooci", «,;τ. 1vττίϊ,,' 1voodi (6λ. 
λ. λ.)' .ιVσσα(*},,,κjα · πρ6λ. "Houx. cΜιικαί φρ."ε~· 
μα&"6μe,,α •• , C},,,κεϊο,,' φοβερΟ". (πρ6λ. μορμο-},ιι
H~Ό,,). _ά.ινσσει,,· τρέμe&" •• πρβλ. ώα. &lνω, αΙολ. 
ά},ιιΙω « 'ά},vσjω ΕΜ), cavoxp. ro· ... t. Γύ5ΥΑΙί (εΤμαι 
κακόκεφος), Γδ~A-J:ι (όργή)' a; Ια.π: *(A)leu-g" *(a.J
leu 5-' πα.λαιάτ . .ινσσα ( *λιιτJα. πρ6λ. παλ - σλα.υ. IJuti:i 
(σκληρός, τραχύς), λιθ. lυtί5 (θύελλα), tutinga.5 (θυ
ελλώδης), ι!~ ρ . *Ieu-t- ίπιχτι,;. ,;ύπου -c9j, ίaιπ. ρ. 
·Ieu- (εΊμαι ήρεθισμένος)' πρβλ. ώα. ία.π. ·Ieu·bh
(ποθώ). .,.:; 'X·jtou ,;ό 

λuσσαΙνω- εΊμαι λυσσασμένος, πapaληρω. 
Ιυσσάς, -άδο" fι (lνσσα)' λυσσaσμένη λυασώ-

δης, μανιώδης. ' 
λuσσάω, .χττ. λυττάω (lνσσα)' εΤμαι πλήρης μα

νΙσς, ε1μαι φΡεν!σσμένος, λυσσαλέος, xup. Ιν μciχ~. 
2) ε1μσι fξω φρενών όπό λύσσαν, παpaληρW. 
Ιύσσιιμα, τό ι.ιιισσάω)' παροξυσμός λύσσης 

πρoσβoλ~ μανΙος U ίν τφ πλτιθ., μανια<α1 κινήσεις: 
παpaληρηματα. 

λυσσίίν, &ω;;. cinpιp. τοil 1ιισσCΊω. 
ΙυσσιιτιίΡ, -;;ρο" χαΙ luσσιι1'fις, ·oiί, δ (1voodCIf)' 

ό λυσσών, ό λυσσασμένος 11 Τι ό μανιακός, ό παρό
φΡων 11 6 παραληρων. . 
λυσσ6ω- κόμνω τινό λυσσαλέον, μσιν6μενον. 
Ιυσσ-ώδιις, ε, (1νσσα+εlδo~)' 6 όμοιόζων πρός 

λυσ~ώντα ~ λυσσαλέος 11 μαινόμενος. 
Ιυτέον, ρτιμ. _πΙθ. τοίί 1νω' διί 1νει". 
λίίτιίρ, ';;eo~, δ (},νω) ' ό λύων, άπολύων, ό όπε

λευθεΡωτής, ό λυΤΡωτής.- 11 ό διαιτητής, ό διευ
θεΤών, τός όνaφυoμένας διaφορός. 

lUTIIPΙOtt, α, ο" (Υ] '0,. -ον) (1';ω)' ό λύων , άπο
λΎWν, άπαλλόσΣWν, άναι<ουφΙζων 11 μετάι γβν . , ό όπ
αλλάσσων, όπελευθερWν, άπό τινος. 

λίίτικόtt; ή, Ο" (1νω)' ό έχων τήν δυναμιν νά 
προ~ενf.j λύσιν, ό fXWV καθαρτικήν δύναμιν 11 6 
έπιτηδειος νό έξευρΙσκι;ι λύσεις.- 11 6 fXWV τήν 
l.καν6τητα νό όναιρ~ προβαλλ6μενα έπιχειρήματα, 
αναιρετικός. 
ΙΙτο, έπ. Υ' Αν . επ. πα.θ. cio~. 6' 'τοσ 1VΦ • 
Ιίίτο, ouv~p. τύπι:.~ civ,;l 1νιτο, γ' Ιν. iπ. πcιβ. ΚΡ'τ. 

του Αύω. 

. λίίτός, ή. ο" (~νω)' 6 δυνόμενος νά λυθt,j, δν 
δυναταΙ τις νά λυσι;ι 11 ό ευκόλως διαλυόμενος, εύ
διά.\υτος.- 11 έπ Ι λογιχων έΠΙΧΙιΡ'l)μiτων χαΙ &uoxo· 
λιιί, 'Ι,' ό δυνάμενος νά όναιρεθf.j, νά ύπερνικηθf.j. 
λυτρον, τό (1νω)' τό πληρωνόμενον όντΙτιμον, 

τό κατσβαλλόμενον ποσόν: 1) τό χρήμα τ6 κα
τσβαλλόμενον πρός όπελευθέΡWΣΙν τινoc;, πρός ό
πολύτρωσΙν του, πρός έξαγορασμόν τί'jς προσωπι
κης του έλευθερΙας (χατάι ,;ό πλ.tσ,;ο .. ιν ,;φ πλ'l)θ. : 
τα },ντρα). 2) έξιλασμός, έξιλέωσις. 3) όντΙποι
νσ , όντσμοιβή. 
Ιυτρόω, μελ. -ώσω (lντρο,,)' όφΙνω τινά έλευ

θερον έναντι λύΤΡων, άπoλύw τινά λαμβόνων λύ
τρα πρός τούτο , εΙσπράττω λUΤρQ. 2) μ'σον, έλευ
θερώνω τινά πληρώνων τό πΡός τοΟτο όπαιτηθέντα 
λύτρα, τόν άπελευθερώνω, τόν όπολυτρώνω, έξα· 
γοράζω τήν έλευθερΙαν του. 3) όπελευθερώνο
μαι διό καταβαλης λUτρων, όπολυτρώνομαι, έξαΥΟ
ρόζομσι. 
λύτρωσις, -εωs-. fι (lvτρ6ω)' ή διό λUτρων όπε

λευθέρωσις.2) ό έξαγopaσμός. 3} έν ,;ij ίχχλ . 
γλ. ή άπoλύτρwσις, ή σωτηρΙα (6πδ ,;τ,ν χγ ιστια.νιχήν 
!ννοιαν). 

λυτρωτής, -oiί, δ (},ιιτρ6ω)' ό άπελευθερώνων 
τινά διό της καταβολής τών ζητουμένων λυτρων, 
6 έλευθεΡωτής, ό όπολυτρώνων υ 6 λυτρωτής (έ .. 
τ~ χριστ. ένν.). 

λύττα, Ιυττάω, ci'τΤ. ciν,;Ι 1νσσα, 1νναά •• 
Ιύινα, "Cci' ciνώμ. πλ'l)θ. ,;οσ },νx"o~. 
λυινι:ίον Τι .ιιιχ"{ο,,, τό (.ι';χ"ο,)· στήΡΙΥμα λύ

χνου, λυχνοστάτης ΙSλ. },ιιx"ίrι. 
Ιυινι:ών, -ώt'O~, δ (1νx"o~)' τόπος έν ώ φυλόσ-

σονται ΟΙ Μχνοι. . 
λυlνΙa, 'Ιι (1νx"o~)' λυχνοστότης. 
ΙυινΙδιον, ,;6, ΙΙποχο ρ . τοί! l,;x"o~' μικρός λύχνος, 

λυχναράκι. 
Ιυινο-ιιαΙα, fι (1,;x"o~καίω)' 6 διό λύχνων φω

τισμός, φωτισμός, φωταγωγΙα 11 έορτή τελΟlJμένη έν 
Sa.is της ΑΙγύπτου πρός τιμήν τής Άθηνδς. 
Ιυινο-ποιός, Ο" (1vχ"ο~+noιέω)' ό κα τασκευό

ζων λύχνους i] φονούς_ 
λυlνό-π~lις, 'Ιι (.ινχ"ο. + n6l.,)· πόλις λύχνων. 
Ιυινο-πωλιις, -οιι, δ (1vx"o. + nω1έω) ' ό πωλη · 

τής λύχνων iι φονών_ 
λ Y'XMOI, δ , πλTj θ . },VXtfO& xaι Ι },VX-' 8 . ,;ι χaιΙ νίίν, 

Μχνος, λυχνόρι !1 φως, φωτισμός 11 περί },νχ"ω" ά
φd~=Kατά τήν ωραν πού άνόπτουν τούς λύχνους 
1] γιιν . τό φώτα, τ. Ι. κατό τό σουρουπώματα. [tl' 
ί,;υμολ. 6λ . .ιcvκό,]. 
Ιυχνο-φορέω, μΗ. -ήσω (lιι%"oφόρo~)' ό φέρων 

(6 κρατών εΙς χείρας) λύχνον Τι φανόν: λα.χων. 
μ "χ . .ιιιχ"οφοΡ{ΟΠ'ς'. 
luινo-φόρoς, ο" (1νx"o~ + ~ρω)· ό φέρων λύ

χνον 1] φaνόν. 
λ ΥΏ, μΙλ. 1ι)σω, «ορ. ιi' Ιλϊίσα' ·πρχ . 1έ1tίHcιι.

Πα.θ'l)τ., μaλ . .ιtί-ι'JoήσOμα&, χα. Ι ,;&τελ. μελ. Αελι)σομαι' 
-ιioρ. α' 11lS'I'JofI'" έπ. παθ. «οΙ'. 6' 1tίμ"". γ' iv.1tίco, Υ' 
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πλ'ιιθ ~ν" ... o· πρχ. U~~μα., ύΙΤ8ρα. l~.λi)μ" .. , έπ. Υ' Αν. 
E~xτ. ~.~;;τo iv~l ~.~';OHO· λύω, λύνω: χαλαρώνω, άφ 
αιρW το':'ς δεσμούς, Υι με rρι4ζω τήν έντασΙν των 11 
~νω dφe;"" ( = χαλαρώνω τ.ός όφρΟς) Ι ~tίω στ6μα 
(=άνοΙγω τό στόμα) χλπ.- Μ_αον, λύνω, Xαλaρώνω, 
τι Ιδικόν μου (Τι χόριν έμαυτοΟ). 2) ίπ! (ππων, 
λύω άπό τόν ζυγόν, άΠοζευγνόι.ι, άποζυγώ, εξε
ζεύγω». 3) Υενιχω" όπολύω. όφίνω έλεύ8ερον, 
άπελευ8ερώνω, όπαλλόσσω rOv δεσμών. ,,) ίπΙ 
-.ιίχμ'Jtλώτwν, όφΙνω τόν σΙχμάλωτον έλεύ8ερον έπl 
κατα60λι:ί λύτρων (λαμ6όνων λύτρο), τόν όπε
λευ8ερώνω λαμ6όνων τά κα8ωρισμένα λύτρο.
μΙα., έλευθει:ώνω τινό (αΙχμόλωτον) πληΡώνων τό 
όπαιτούμενα λύτρα, τόν έξαγορόζω, τόν όπολυ
τρώνω.- •• καθιοτώ τι δτονον, όσ8ενές, έξασθε
νώ τι(να), Xαλaρώνω, λύνω: ~νω yviCΙ, YOιίVCΙ ... σ (= 
τόν κόμνω νό λυ800ν, νά παραλύσουν, τό μέλη 
τοΟ σώματός του, τ~ γόνατό . του, τοΟ παραλύω τά 
μέλη, τό γόνατα, τόν έκνευρΙζω) Ι· xcιΙ αιιχνόι ΠCΙp' 
Όμ. φονεύω, σκοτώνω.- .1 διαλύω δλον τι εΙς τό 
μέρη του. 2) καταβόλλω, κατανικώ, συντριβω, 
κατεδαφΙζω, κατα::πρέφω. 3) Υ.εν . τελειώνω μΙ: ... κά
ποιον (iι κάτι), «ξεμπερδεύω», δ/δω τέλος εΤς Τι, «τό 
ξεκάνωι 11 ίπ! αιιι,:ljτΥ,αεων (φιλoνιxιciίν), όναιρQ τ6 έ
πιχειρήματά τινος, άποστομώνω U ίπί νομοθ.αΙαι" ό
ιωι:;ώνω, όναστέλλω, όνακαλώ, καταργώ: Ανω σπο,," 
00' =παρa6aΙνω, διαλύω, καταγγέλλω, κηρύσσω 
άκυρο ν γενομένην συν8ήκην. 4) διαλύω, λυώνω, 
κατευνόζω, καταπροΟνω. 5) έπανορ8ώνω, άποζη
μιώνω, παρέχω έξιλέωσιν διό τι (λαιτ. Iuere, reρen
dere): Αιίω dμcιe ... lcz, (=cλυώνω τΙς άμαρτ/ες μου», 
πληρώνω τάς 6μαρτΙας μου).- ΙΥ Παρ' Άττ. Atίω 
... έ~" (μ.σθciv,)=πληρώνω φόρους (μισθούς)' ίντall
θεν: 2) ~νω ... eA,,=~va ..... Aώ = ώφελώ, γΙνομαι (εΤ
μαι) ώφf.λιμος (xuj). πληρώνω τό όφειλόμενl:>ν, όπα
ζημιώνω διά γενομένην δαπάνην) n ον Αν ..... έ~,,= 
Μν ώφελετ ~ ώα. χα! Atίω ιiπoλ. (d~au /JIjA. τfι; αιΙτ. 
.... Α"ι α'ljμ. ώφελώ (δ,τι /JIjA. χαΙ τό Αvσ.τε~ώ). 
Έτvμ. : δμ., ιiττ . λ~ω, δμ. επ . A~ω' /Jω" . Αw=δι

χόνοια (Πινδ.)· Ανσ.,· ΠΟΙIjΤ. Αvτή2' ~ν ... ρo .. · πρΙSλ. 
ααιναχρ. Iunιttl, Iunotl (τέμνω, όποχωρΙζω), I41vItr&m 
(δρέπανον), Ι41νΙ-l) (: παλ-nοrr. Ie = έλλ. AcιϊΌ" (δλ. 
λ.), Iun41-l1 (κεκομμένος) . ( : ίρλ. Ιϋη iι Iun = πρό6a· 
τον)' λατ. Iuo (πληρώνω, έξοφλώ, IJtι:icpopov το& Iuo 
=λούω), r.Iuo (=~esoIvo), $Olvo (διαλύω, διαχωρ/
ζω) (Π~Ι,ll';. soIuo ( *se-Iuo, πρΙSλ. μτχ. soIutus), IUes 
(διάλυσις), Υοτθ. fr&-lίuS41n, παλ · yε~μ. f41r-lios41n (όπ
όλλυμι), Υοτθ. fr&Iusn&n (όπόλλυμαι), παλ·Υε;;μ. for
lust (άπώλεια), Υο,;θ. I41US (κενός), ~ιxA-norr. l&uSS 
(χαλαρός, χαλαρωμένος), πιχλ-Υερμ. Ios (έλεύbερος, 
όπηλλαγμένος), «ΥΥλ-αιχ'. le41s (έστερημένος όπό ... ), 
Υο,;θ. Ι41usj41ή, πΙΧλ-Υερμ. Iosjan, loson (όπαλλάσσι.ι 
τοΟ κινδύνου, διασt;ιζω)' πι:iντιx ί; *Ιιχπ. ρ. *Ieu-: 
*Iau-: *Iu- (=όπ~ωρfζω, λύωέκ τΟν δεομών,6πο
λύω, έλευ8ερώ ΧΙ-π.). ΠρΙSλ. χαιΙ ,;όι έν λ. Μσ,. 
Ιώ, χιχτόι ·"ιιναιΙρ. ίΧ ,;οίί ΑάωΒ (ΙSλ. λ.)' 8έλω, ευ

χομαι, ποθώ (/Jwp. ίλλειπ,;. ~1)μιx, ιiπαν,;ων μόνον ίν .φ 
Αώ, J.fj" '-π, Υ' nA,llO. ~ώI'τι' δπο,;. Afji, Afj' .~x,;. J.ιp,,' 
ci.ΠΡφ . Μί'" δοτ . μτχ .... φ ΑώΙ'τ •• [δι' ίτιιμ. δλ. Αάω Β). 
Ιωβάομσι, !ων. -Βομαι' μιιλ. -ήσομαι, /Jwp. Αωβίί.

oo;;μcι.· μία. ιΧόρ, ιχ' l~ωβ."οάμ",,' (ιiλλ' δ πΙΧθ. ιiόρ. 
αι' lJ.ωβή θ" ~ χ",Ι δ ΠΡΧ . Α.Ιώβ"μα. xatv,;at με τόι ποι
Q,llOΤ. ίν ·ι.)· ιiMθ.τ. (ίχ ,;οίί λώβ,,)' φέρομαι πρός τινα 
κατά τρόπον μοχ8ηρόν, προσβάλλω, ύδρΙζω, κακο
μεΤQχειρΙζομαι 11 άκρωτηριόζω, κολ06ώνω, αlκΙζω ΙΙ 
άτιμόζω, κοθιστw άτιμον, καταισχύνω. 2) «πολ. 
ένεργώ κατά τρόπον ΠΡοσ6λητικόν fι 8ηριώδη καΙ 
φρικτόν.- 11 ΟΙΧθ . μ,;χ. λ.Αωβ."μέ"ο, ίν παιθ. ίνν. (= 
ήκρωτηΡΙ9σμένcς) [1Ιι' Stuμοl. δλ. J.ώβ,,). 
Ιωβcύω, μβ}.. -σω (}.ώβ.,,)· περιπαΙζω, περιγελώ, 

πειρόζω, γελοιοποιώ, τινο. 
λΩΊΗ, -tj : ή κακή χρησιυοποΙησις (ίν λόΥΟΙ, fι ίν 

IΡΥΟΙ;), προσβλητική μεταχείρισις, κακοποΙησις, χλευ
ασμός, ϋ6ρις, προσ60λή 11 άιφωτηριασμός, όποκοπή 
μέλους, κολόβωσις. 2) έπΙ π;;οα. δνειδος, καται
σχύνη, όημ/α, λιχτ. opprobrium. 
ΈΡμ.: δμ1jF. ~λπ. 1.ώβ.,,' Αωμ •• -i."I· Aω/hWt' 

πρΙSλ. λιθ. lubό (ήμε~μίσ8ιoν), Ai:tt . lubl (καταγ/
νομαι στό σπ/η μέ γυναικετες μικροδουλ!ές) (i'JtIt. 
*Iob-), λιχ,;. I&bor (Ιοιπ. *Iab-). Ί'G (ιπό τι'ω" αιιαχετι· 
ι,:όμενον λ!ΣΤ. I~bes (κηλΙς) θιιωΡΕΙται υπ ' ιiλλων d· 
αχ.τον. ΆπΙθιxνo~ e_wpattιxt ίπΙ,,'1jς -tj C:Η.ισχtτισι~ το5 
ααιναχρ. l41jj, te (εΤμαι δτιμος), ΙΑΗ& (ότιμ/α), xIΣAi 
αΤ,ll~ιι,:ομΙν,ll .ί, ,;i)v ί"ψιχλμ_ν,llν π?οίi"1t6θΞσιν ότι Αώβ." 
( *Iozgv& : *I&zgve-. 

lwIιιδiivar ciπ;;φ. παιθ. ιioρ. α' .~ί) ~ωβάoμcι •. 
Ιωβιιρός, ά,6,,' 6λαeερός, φθοροποιός 11 έπονεί

διστος. 

ΙωΙήτcιροο θ,llλ. ,;οίί Αωβ"π,ρ (δλ. λ.). 
ΙωΙιιτήρ, -ηρο" δ (~ωβriομα.)· ό φερόμενος ύ

Βριστικώς, ύ6ριστής 11 μιαρός σίικοφόντης, άχρείος 
δια60λεύς ιι Υενιχω;, καταστροφε.ύς 11 άΚΡι.ιτηρια· 
στής, λυμεών, φονεύς.- • ώ, πΙΧθ. ούτιδανός, άνά
ξιος, TInorlVloς. 

lwIιιτfις, . -ov, δ·=Aωβ."τfιρ (6λ. λ.) ' ~ωβ"Πι, ..... 
1",,,=6 καταισχύνων τ6 έπόγγc:λμά του. 

ΙωΙιιτός, ή, δ" (λωβάομα.γ έν π~θ. ένν., 6 κε· 
κακωμένος, κακοποιημένcς, τυχών κακής μεταχει· 
ρΙσει.ι<;, έξηυτελισμένος, ήτιμασμένος.- 11 βν ένεργ. 
ίνν., προ06ληTlκός, όνειδιστικός, ύβριστικός ~ όλέ · 
8ριος, 6λα6ερός, κατaaτρεπτικός. 
lωδiιτωρ, -oeo" δ'=~ωβ"Πι! (ΙSλ. λ.). 
ΙωΙός, ti. 6.·-Αωβ" ... δ, (ΙSλ. λ.).- 11 π-.ιpCι Βιιι,: . 

=λεπρός. 

lωylσιoν, ,;ό' τ6 έκ τΟΟ λαιμοΟ τΟν 6Οών κρε-
μάμενον μετά λιπους, λαμυρΙς, λιx~ . p41Ie41t •• 

l';διξ, -ιχο" '1). σκέπασμα, λιχτ. 10c;lx. 
1';12,Iω1τεροςο βλ. ~ωΙ~. 
Ιω1ων, -0.0" δ, t" Αώισ", τό' ιiττ. αιιν"(ίρ. ΑΙΡω., 

.", oUΔ. nA,llQ. AOJlo'IfCI, Χ!ΣΙ αΙΙΥΧΕΧ. Αώ.ιχ <Αω=έ
πι8υμώ, βλ. χαιΙ Αάω Βγ πο8εινότερος, έπιδυμητότε
ρος, μδλλον εύκταΤος Η καλύτερος .. - ύπε;;θ. Ιώ .. 
στoc;,,,, ο" χαιΙ xιx,;Cι αιινΙΧίρ. Αφσ ... ο;. - 'rπ~ΡΧ!Ι χΙΧ ί 
/JIlIί,;_pOV αΙΙΥΧΡΙΤ. Aωl ... ιιeo, . 
ΈΤVμ.l δμ. Χλπ. ~QJl~, «ττ. AΙΡ~, δμ. λωΙ ... τρο", 

ύπ_ρθ . Αώισ ... ο" ιiτ,;. ~φσΤΟi' .ό θιι •. Αώ.ο, (= κα
λός, ώφέλιμος) ιiπαιν,;" πιxρCι θΕΟΧΡ., 8_όΥν . Χ. d., .05 
θ.,;ιχου IJt ';OIίtou ,;ό o~. Αώιο., θιω.:, 'ΙΙθίν ώ; αΙΙΥΧΡΙΤ" 
ci.πιtέλ.α. ,;i)v ΙSΙΙαιν ';011 αχ,llμαιτιαμοόj ,;ων nιxp'JtQett

χων. Σuν.αχιτΙαθ,ll πρό, ,;ό Ιων. ~ημσ (= τόλμη, όν
δρε/α), ,;ό IJt *Ηώ'Οi «ποτιλιΙ πιxρι:iyωyoν τiι~ ρ . 
*FA.,,·, lχον π~ό; ιx!Jti)v ο(ιχν axicrtv !Y.OΙΙ~Ι oτi ζώ., 
ζώ.ο, π;;ό. ,;6 ζη" (πρβλ. Αη.,)· πρδλ. σιχνσχρ. νάr41-I.Ι 
(προτιμότερος), νάr41m (καλύτερος), 9αll., corn., 
bret. gue" (ποθεινός) «ΧΕλ,;. *vello- ( *vel·no-)· έ, 
ί!ΣΠ. ρ. *ν.l- (λιχτ. νοlο, Ιλλ. βούΑομα.). Ή αυαχί
,;ιαι" 'Ι) (.ιποα,;'ΙΙριχθaΤσιχ υπό .ινων, τοί) *lωF.ω .. πρό; 
.dι άποΑσνω, λ.".ιi" Αεlσ (ΙΣ ίΧ .ου ίιχπ. * Ιίί.u = κερ
δ/ζω) θ.ωρεtταιι ιiαφιxλμ'ντι. Άποχρούετιχι ιlιt!~'Ij; χιχ! ή 

π~oιϊπόθ.αι, μι~, έλλ. δ~α. *σΑω-Fο- ( t'JtJt. *sl-vo- ΧΙΧί 
'Ι) αιιαχίτιαι, πρό, τι:i: ιipμ. I41W (καλύτερος), λιχτ. 
S41lubs, S&IVOS, όμδρ. S41Iunom, π:ιιλ-ι;;λ. slίin (ύγιής). 
Βλ. lιιχΙ ,;Cι δν ολο" OliAOi. . 
λΩ-ΜΑ, -σ ... σ,. ,;ό' τ6 κρόσπεδον ένδύματος, 

ποδόγυρος. . 
ΈΤVμ.l ~ώμα, 6πoxo~. Acιoμιί .... o,,· πρΙSλ. CΊσνλA_ 

το, (=ώμος όκάλυπτος ύπό τοΟ χιτwνος), τό π'Jtρ' 
'Ηαιιχ. c.νλcιoσ ... σ.· εlιUιpcii.· x'JttGί τινιχ, ύπόΧιιταιι 
~. Α_ (=ύφαΙνειν), ή Iίπιxρ,ι~ δμω; 'ΙΧUΤ,ll' /Jiv εΙνιχι 
δ.ΙScιΙαι. Άπιθιi"ω~ αιιαχιτιι,:ετιχι ίπίαlj~ πρό, ,;ό λοι,;ιν. 
IQdlx. '.ΕΙ; ιx5,;01l ,;ό 
Ιωμάτιον, ,;ό' ύποχορ .• 011 ΠΡ0'llΥ.· κροσσός, κρόσ

σι, φρaμπαλδς (ποδόγυρος). 
Ιώντl, Υ' πλ,llθ. τοi)/JωΡ . ~Tιμ. λώ (βλ. λ . ) . 
l"ηιι, -ιι (Αέπω, Αοπό.)· σκέπασμα, Ιμάτιον (χ:ιιΙ 

/JYι έκ δέρματος), μανδύας. 2) δερμάτινον κά· 
λυμμα, κέλυφος, ΟΟτρακον, κογχύλιον. 

'Eτvμ. t Aώn", lciinoi' ύποχι::;ρ. Αωn:lο.· cλώψ' 
%λσμ~. ('Ηαιιχ.)· ίΧ ,;fj, !ιxlt. ~. *Iep- (xαι.dι μ8'ιiπ,;.), 
,;1), bπιχj)χοιία,ll' ίν τφ λέπω (δλ. λ.), χιχΙ .Ινιχι π.ρι.,;ή 

ή προί!πόθιιαι, ΙνΟ., [ιχπ . *IQUP41, ώ; .ιν., ύπεατΤι;;ΙΙ;!Σν. 
ΈΧ -tou AώΠ'J /Ji ,;οιί.οιι ,;ι:i: AOJnl~OJ (cIno-. -el-, 
"41/f-), ~-~, (,ιJVoμcιι). 



ΙωηΙςω, μΙΙλ . -ίσ", (λώnιι)" καλύπτω, nεριτυλΙσσω. 
Ιωηο-δύτέω, μΗ. ";σω' κλέπτω ένδύματα (Ιδ!ιJ 

τών λ?υομίνω.,) 11 έντι;ύθε'Ι, μτδτ. λr;ιστεύω, διαρπόζω, 
λεηλατώ. 'Εχ του 

Ιωηο-δυτιις, ·ov, ι'ι (λώποs+cWω)· . δ διεισδύι.ιν 
εΙς τό ένδύματα όλλου (διό νό τό Kλέψι:ιJ, ό όπο
γυμνώνων τινό όπό τό ένδύματό του, ό κλέπτης 
ένδυμάτων 11 Υ_ν., ό κλέπτης, λr;ιστής. 
1ώηος, 1'ι ' =λώπ'1 (δλ. λ . ). 
ΙΥστος, 'Ι' ο .. , ιΧττ. ουν'!)? έχ του λώ,στο", ιiπερθ. 

-τ:ου λω/ω,,' ό τό μάλιστα έπιθυμητός 11 όριστος. 
Ιωτι:ϋντα' ίων. αΙτ. o,)~. ItAYje. τ?ίί λωI'6",,,. 
Ιωτίςω, μίλ. -/σω (λωI'6,,1' δρέπω, συλλέγω, όνθη. 

- Μίσ?ν, λωτίζομαι' συλλέγω (Ι::κλέγω) όνθη δι' 
έμαυτόν 11 μτψρ., έΚλέγω τό όρl ::πον. 
ΙώτΙνος, 'Ι' ον (λωτ6; 1 ' ό τοο δtνδρoυ λωτοο, 

ό έκ δένδρου λωτoU 11 ό πε'10lημένος έκ λωτοΟ. 
Ιώτισμα, τό (λω:lζω)' τό άΥθος 11 μτφρ. τό έκλε

κτότοτον, τό όριστον, «τό άνθος. (δπω~ χαΙ σΥιμκ· 
.. ον έν Τ 'ϊ) έ ιν?!ιJ ταύ τ '!) λίyετ~ι). 

Ιωτ6ι:ι;, cσαα, "" (λωτ6;)' κατόφιπος έκ λω
τοο, δενδροφυτευμένος μέ λωτούς n πεδία λ_ 
τεiίντα (Ιων. ιiν.ί λcoτόε .. eα)=πεδιάδες πλήρεις δtν
δρων λωτοΟ. 

λΩΙΟ'Σ, -OV, δ' δνομ'1 διαφόρων φυτών, χαΙ δΥι : 
Ι d Έλλ'1"ι"ό" λωτ6", ε1δος τριφυλλ/ου, τροφη Τπ
πων.- 11 d Κvρ""αϊ"ό. λωτ6", )βΥόμκ'ι?; ιiλλω; χαΙ 
ζΙζvφο .. , θάμνος της Άφρικης, .ου δπο Ι -:ιυ δ χ~?πό; 
έτρώΥη0 δπό τών άνθρώπων π~?~λιαxών τινών φυλών, 
oεΤΙ'ιε~ χαΙ ίxαλo~ντ? ~ι.;, "t?utO λωιοφάΥΟΙ' 1j:? δ' δ 

xlXρπό~ οόιο. ΜCλι'lδiι" ('tλυκύς ώς μέΛΙ), μaΥt(ιου; 

56. 

ΙλαιΙ2.ς, Χ2.ί Χ2.Τ!Χ "ti)ν yε~σιν δμοιο; πρός; -τ:6ν χor.ρπ6ν 

"tf), χ?υ"μαι,ll1; .- 111 d Αlyvπτ,c:ι"ό" λωτό", CHf!/"O" 
τοϊί NelAov. λeyόμεvος; ι\λλω~ .- ιν 'rItYjpX.aν &πΙσης; 
χαΙ λωτό" - δι .. δρο" -τ:η~ Β. 'ΑφΡΙΧf)ι;;, διor.χρινόμινον 
ιiπό τό σχλ η:-όν μελ2.νόχρου'ι ~ύλoν του , χ::ιηοιμοποιού
μaνον διι!ι ττ,ν χα;τor.σχaυi)ν or.~λών· διό χαΙ λωτό" όνο
μιtΙ;βται ίνΙιϊτε ίιπό τών ποιη-τ:ών d c:ιν,ι~. [δ:ίνειο'" &χ 
σημιτιχών Υλωσσών, π;;δλ. t6". Iot]. 
Ιωτο-τρ6φος, ο .. (λωτό" + τeίφω)· ό τρέφων 

(τ. Ι. φυτεύων καΙ διατηρών) λωτούς. 
Ιωτο-φάΥος, ο .. (λωτό" + φαΥεϊ" 'tou l'eώΥω)' ό 

έσθΙων λωτόν 11 ώ; o~o . ΟΙ ..ι1ωιοφι:ίΥοι=οl τόν λω
τόν έσθΙοντες, λcός εΙρηνικός, κατοικών τό παρό
λια της Κυρηναίκης. 
Ιωτρ6ν, Ιωτρο-ι6ος- δωρ. τιίποι ιiν.Ι τών ιiττ. 

10UΤΡ-. 
Ιωτώ, δω;;. ιiντΙ ,ιωτοϊί, Υι.ν. τ~υ Acor6S'. 
ί~άιω, ίων. -Ιω, μίλ. -"σω (λόφος)' άναπaύOμαl 

όπό τήν κούρασιν, ήσuχόζω, ξεκοuΡά :ομαl 11 μετ-Χ 
γ.ν . , όνακouφlζομαl όπό τι . 2) καταπΙπτω, κατα 
πραUνομαl, ύποχωρώ, κοπάζω μιτί νό:;ου, ιiνίμoυ 
χ.τ.δ . ) .- 11 μτ6τ. έλαφρύνω. άνακουφ lζω, όπαλλάσ
σω. [λωφα .. · *,ιώφc:ι,t) ' ,ιώφ"._ I'Ηο υ.( . )· ΠΡSλ. 1λα 
φeό; «Ιαπ. *(e)logvhros), λατ.Ιevίs, leVΟ'ΙΙπό τινωι 
συνεσΧΒτι"θη τό παλ-Υε"μ. IAbon (όναςω::>γονώ),Icι.bι 
(όναψυχή, άναζωπύρησις) ]. 

Ιωφήσι:ιc, Υ' 'ν. Ε-:'κ;; . ιio;ι. ~. του λωρΣω. 
Ιώφ"σιι;, Τι (λωφάω)' όνόπαuσις, άνακούφισις, 

όπό τινος Μ ληξιc, παΟοις, παρalτησις. έγι<ατόλειψις . 
ΙΥων, o~' . λΥ:ιν, ιiτ-τ:. OU 'I'fJj>. τύποι <iντΙ λωlω .. , 

λώ,ο" (β).. λ. λ.), 



Μ 
Τό γράμμα τούτο άντιστοιχεΤ πρός τ6 Σημιτικόν"" (mem), τό δέ όρχαιότερα σχήματά του έν ΘήΙ:Q, 

'ATTIK(j καί Koρίν8~ προσομοιάζουσι πολύ πρός τ6 άρχαιότατα 60;:>ειοσημιτικο t' ' "". Και εΙς τό Λυ
οικ6ν έπΙσης όλφ6βητον εΤχε τό σχήμα "1 (δπερ μόνον κατ6 τήν ~ιεύ8υνσιν της γραφής διαφ~ρει). 
ΕΙς τό Έτρουοκικόν όλφάβητον παρουσιάζει μΙαν Kερa!αν έπl nλέον/':tlς τό Ίι.ινlκόν άλφάeητoν εΤχε τ6 
σxημα~Kαl εΙς τ6 Χαλκιδικ6ν τ6 σχημα/V\. 

Ό ποροτι8έμενος πίνσξ παρέχει τ6 σχήμα τοϋ μ ii τ"ν διοφόρι.ιν όλφο6ήτι.ιν κατά τος έ ν τ'1 
οlκεΙα στήλl'.1 σημεlουμέ·.ας έποχός. ι 

! " Ονομα άλφα6ήτομ 
ι 

'Εποχή κατά 
προσέγγισιν 

Σχημα 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ π. Χ . 1.200 ~ 

ΚΡΗΤΙΚΟΝ . 1.100-900 -') ννι '! 
ΘΗΡΑΙΚΟΝ . 700-600 "1 
ΑΡΧΑίΚΟΝ ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ 700-500 t\ 
Α ΠΙΚΟΝ 600 ~ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ 600 "1 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ . όΟΟ ~ 

ΙΩΝΙΚΟΝ. 403 Μ 

f--POMAIKON καΙ 'Απ
oiKIG)v • .••• 

"κΛΑΣΣ. ΛΑ τι Ν ΙΚΟ,"" 
καΙ έφεξής • 

ΚΛΑΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
καΙ έφεξης Μ 
Μ, μ, μυ, ίων . μώ, τό' /ίχλ ., τ6 Οι.ιδέ:κατον γράμ

μα της έλλην. άλφαβήτου ' ως ιiΡιθμ7jΤ. μ' = 40, χ(Χί 
,μ = 40.000. 'Εν έΠΙΥρ(ΧφιχΙς τό μ σ7jμ. μ"ρ'Ο' η μυ
ρ.άς, ώ; τό π σ7jμ. πέ ... τε· σθεν τό Ι ΜΊ = πε ... τα ... α
μυρ.ο. ΤΙ πέ ... τε μυρ.άδες (δ7jλ. 50.(00). 

Άλλο.ώαε.ς τοί) μ, κυρΙαις εν τιχΙ. δι(Χλέκτοι.: Ι έν τ~ 
ΙΧίολ. κ~ί λιχκ_ τρέπε~ιxι εί~ π, ώ. τό μετα τρέπετιχι βί. 
πεδά.- 11 έν tij ΙΧίολ. τό μ ένίοτε έδιπλuισιciσθ7j, π. χ. 
αμμες, iJμμες ιiντί ήμεϊ'ς, (ιμεϊ'ς.- 111 ιiλλιxχoί) έΤΡciΠ7j 

'εί~ ... , ω. μί ... , δωρ .... ί ... · μή=λΙΧΤ. ne.- lν συχνιi τό μ 
;;ρoστΙ?ετιx~ 7j έχπΙπτει. κ~! δΥι: ,1) έν ιiPXij, λέ~εω~, ώ; 
.α-μοα, oαxo~-μόα%oς, όχλευς-μοχλευς, Αρης
λιχτ. Mars. 2) έν τψ μέσψ λι!~εω •• ώ. πίμπλημ.
πΙπλημ., πίμπρημ.-πίπe,lμ., αμβροτος-αβροτος, 
όμβρ.μος-όβρ.μος χΑπ.- ν ένΙοτε πρό τοο μ προσ
τίθετιχι ε~φων. α Τι ο, σπω; μέλΥω- άμέλΥω, μέΡΥω
άμέρrω, μόΡΥΥυμ. -όμόΡΥΥυμι.- νι /ίλλοτε τίλο. τό 

α προστΙθβτΙΧΙ 7j έκπΙπτει πρό 'toii μ: αμάρaΎδος-μά
ραΥδος, αμάω-μάω, αμ.κρΟ.-μ'Ηρός, αμυΥεeος
μΟΥερός. 

μ' (έκθλι6ιντη; δ7jλ. τηο ε) κε:τιχι ιiντί τΥ); αι!,. με. 
- 11 Cιπαινιώτ(Χ,(Χ παιρ' έπικ. ιiντί -;Yj; ~oτ. μοl. 
μΙ· μόριον χρησιμοποιοUμενον έηl ζι.ιηρας δια

μαρ ΓυρΙας καΙ έπl δρκων, τοίί προσώπου Τ) τοϊί ΠΡi
Υμαιτο. 8 έπικΙΧλ.Τταιι δ όμνuων ιiχoλoιιθoυντo. χχτ' χί 1: . · 
καιθ' έαιυτό τό μα δέν ιιΙναιι ουτε κχτχφαιτικόν ου:ε i 
ποφαιτικ6·1. ιiλλιi κΙΧθΙσταιταιι τoιoυΤCιν προτχ::ι::ιομsν~~ 
του ... αΙ (έν καιταιφαιτ. περιπτώ::ιει) Tj του o~ (έ ·, iπα
φαιτ.). Τι κχ! lJιιi των Cιυμφραιζομένων' ούτω : Ι (κχτχ
φαιτιχω;) ... αΙ μα τόδε ακηπτρο .... - υ (ιipV'1jτtKW ;;) ού 
μα Υαρ Άπόλλω ... α. - 111 παιρ' ιiττ. ΧΡ7jσιμοr:ΟΙΞ\Τ(ΧΙ 
και! ιiπoλ . : μα Δία (= έν 6νόμαTl τοίί Διός !)- ΙV 
έν διαιλόΥοις 'tfj. καιθ7jμερι vi'). ζωfj. τό ονομιχ τ1',; θε~
't1jtO~ , tijv δποΙαιν έπεκ~λεΤτό τι;, συχνσ. παιρεσ ιωπcίτ? : 
... αΙ μα τό ... , ού μα. το ... (ένν. Δία).- ν ένΙοτε τό μδ
ριον μα εχει έκπέσει μετιi τό ιiPV7jt. ού (κ!Χί μετσ. τδ 
καιτα.φ . ... α'): o~ το ... Δ'α, o~ το ... Θεό ... , o~ το ... ΗΟ_ 
λυμπο ... (ιiντ! o~ μα το ... Δία κλπ.). 
Έτυμ . : ίων:, ιiττ. μά' θεσσΙΧλ. μα (=άλλά, δμι.ις, 

Οέ)=σ(Χνσκρ. sma' aιIyyevi') ώσ. εΙνιχι κΙΧί τιχ : δμ . μέ ... , 
ίων .-αιττ. μή ... , Αιισδ •• δωρ . μιt ... (=άληθCις, τΥ άνTl) : 
t} μή ... , καΙ μή ... , ov μή ... , τΙ μή... . δμ. μd... (με τιΧι; 
Ct'Jtιi~ σ7jμ.)· δ tur:o. μή ... , και ! δωρ. μιt ... , δuναιταιι νιΧ . 
θεωΡ7jθij ω. προιιλθων κ(Χτ' iπsχταισιν ίκ του bποθ8τικου 
τύπου • μii (=σαινσκρ. sma), Πρ6λ. τ::ί.: κέ"'-ΚΒ, νίι ... -... ". 
μα, συντετμ. αιίολ. και! δωρ. τιίπο; ιiντ! μ?1Ρ ' μη

τηρ : μii ΥίΙ ( = μηΤΒΡ yij)' πρ6λ. και! βα, ιJώ, λϊ'. 
[κυρΙως είπε!ν δ τιίπο. μii .Ινα, ι" δποκορ. τοΟ\δωρ. τιί
που μdτηρ, 'iΊ μiiλλον .Ιναιι auHoιl;;ij έκφωνουμ'5'Q1, δπό 
των ν7jπΙων, ώ. τό των Συραικ. πα (=πα'r:ήρ καιται τό 
ΜεΥ. 'Ετυμ. ). του τιίπου τοιίτου μii π(ΧριΧΥωΥον ε!ναιι 
τό ίων-αιττ. μαϊ'α (=μήτηρ, τροφός, μαΤα δ7jλ. μαμ
μή)' δλ. και! έν λ . μάμμη]. 
μΙΥάδης, -ου, δ'=}A!ίycιδις (δλ. λ.). 
μΙΥδδιον, τό' δποκορ. τοο έπομ. μάΥαδΙi n ή γέ

φυρα (κα66λη) τοίί 6ργάνou μαΥάδlδος (δλ. έπ.). 
'Εκ του 

μάΥΙδις, -ιδος, -f)' ιiνώμ. δοτ. t'Q μαΥάδι' αιίτ. μά
ycιδ .... • ή μάγαδις, εΤδος δρπας μετό εΤκοσl χορ
δών- ;βνον μουσικόν δργαινον (πιθ!Χνω; ΑίΥυπτιαικόν). 
[-f) λέ~ι. εΙ ναι ι πιθ: ιiσιατ. μάΥαδ.ς (μαΥα.ς (=γέφυρο, 
δ7jλ. κα66λη, της λίιρας)]. 

μaΥΥΙνι:'a, -f) (μαrrα"wω)' μαγεΙα, γοητε/α. 



μayyάνευμα, τό (μα")'Ω"."ω)· δετγμα ταχυΟΟ
κτυλouργlας !θαυματοποιΙας, άγυρτεΙας) Ι _ν τψ 
πλ Yje. μαyyα"nιματα=τεχνόσμaτα άπατεώνων, τσaρ· 
λαταvιές. 

, μαyyανεuτlιCϊ, δ' ό όπατCιν διό μα'ι''ι'ανειCιν, ό
γυρτης, γόης, ταχυδακτυλουργός, όπατεών. ΈΧ τοί) 

μι.:ιΙΥδνεύω, μδλ. -αω (μάΥΥα"Ο")' ώ_ μτδτ. έξα
πατω διό ταχυδακτυλουΡ'ι'ιών 11 γοητεύω, μαγεύω, 
ματιόζω. 2) ώ; ιiμτδ., μετέρχομαι ταχυδακτυλ
ouρ'{ικό τεχνqσματα Τι καΙ μα'{γανεuΤΙKό μέσα, 
θέλ γητρα, φlλ τρα, Έχ του 
μάΥΥανον, .τ6· πδν μέσον μαγ'{ανεΙας, θέλ'{η

τρον, φΙλτρον, παν μέσσν διό τοΟ όποΙου έξ
απατςι τις ij μαγεύει (γοητεύει) 11 συσκευή ταχυδα
κτυλουργοΟ, όνύρτου.-. = "άγΥσμο" (- διΚTUον 
Kυνη'{εΤΙKόν~ 

• Ετνμ.: μά",α"ο,,' μα"yα"rίιω' συΥΥ. τφ Ιρλ. meng 
(δόλC?ς, άπάτη), m~ngcιch (προδότης, άπατεών), πClλ· 
π~ωσσ . mcιngcι (αυλοκόλαξ), σClνσχ;:ι. mCΙfijύ-1;ι. m4fi
jhό-l.1 (γόης, όξιέραστος)' τό λClτ. mcιngo' (με Γα· 
πρότης, σωματέμπορος) _ΙνClι IIiVBIOV ax τ'i'ις; ΈλλYj' 
νιx~_' 1:1.ΤΤ. *m4ng- ΙέξωραΤζω, στολΙζω, παρουσιάζω 
τι ,ως ωρα!ον .διό τσαρλατανισμών' ιiρχιxως; δμω, 
~αYjμ, ζυμωνω) <.*mag- (μετά. έρρΙνου), "(Βρμ , *m4k
ιν τφ πClλ-Υ8ρμ. mahhon (ποιώ) Χλπ: ίν ndat τούτοι, 
fj πρωτ(l\"ΧΙχ'ij σYjμClσ .ΙνClι fj τοϊί Ι;;υμώνβιν, χClτClσΧδυ , 

άΙ;;ιιν ax ΠYjλου (6λ , μά".ιeο" μαΥ."' , μα"Ι" μάααω). 
μδΥι:(α, fj (μαΥ.vω)- ή θρησκεΙα (θεολσγlα) τCιν 

Μό'{ων. 2) ή μα'ι'ική τέχνη. 
μδyι:ιρcίoν, τό (μάΥcιeο~)' τόπος μαγειρεύμα

τος, κατόστημα δπου παρατlθενται μαγειρευμένα 
φa'ι'ητά, ξενοδοχειον φαγιιτοο_- 11 οΙ MClxs~6vs, 
μαΥcιe.iο" ,ώ·,όμχΙ;;ον χClΙ τΥιν χύτραν, τόν λέΒητα. 
μδΥι:ιρευω ιμάΥc'eο,)' ώ. χClΙ νυν, μανειοεύω, 

ψήνω φ<;Jγητόν. ,2) κρεουργώ, κόπτω, τεμαΧ'ζω, 
κρέατα ως κρεοπωλης. . 

μδΥι:ιριιιός, ή, ό" (μάΥ.ιeο~)· κατάλληλος (άρ
μόζων) διά μό'{ειρον, Τι διό μα'{ειρικήν ~ ίπΙ προ:ισ ., 
έμπειρος εΙς τήν μαγειρικήν" ώ, o'JQ. 'ι:ό θYjλ, ή μα
".aeaιct} (ίνν . τέχν,,)- Έ, CI!}του τό 

μayι:ιριιtώς, ίι:Ιρ. τοί) npoYj"f.· κατό τόν τρόπον 
τοΟ μογεΙραυ, μετό μαγειρικής έπιτηδειότητος, τε
χνηέντως, καλλιτεχνικώς, 

μδyι:ιρoc;, δ' 8,τι χClΙ νίίν, ό μόγειρος, ιμά'{ερας. 
11 κρεουργός, κρεοπώλης, χασάπης. 
'Ετvμ.: ax ριΙ;;, μα". των μάααω, μίiζα, διότι fj 

χιιτClσχιυΥ) !ρτου tjto ιiρx ιχω, τό χύ"ι(,ν l~yoν του μCl
ΥεΙρου' βν 'ι;,) δωρ. διClλ. χClΙ μά,,'eο~' πρδλ. μαyί~ 
(~ζυμαΡΙKόν, πλακοΟς), μάιcτeα (σκάφη ζυμώματος ) 
λClτ: magis, Υδν. mcιgidIs), μα".iι~ (ζυμωτής)' πClλ-ιρλ. 
mcιIstre (γαυλός, καρδάρι), μισ-φλ, maistir (κτυπώ 
τό Βούτυρο, Boυτuρoπoιώ), bret. meza (ζυμώνω), 
9αll' maedd (παλεύω, ζυμώνω μέ τΟΟς γρό\θους 
μου), πClλ-σλClυ , m&z4ti (όλεΙφω), m&Zr (άλοιφή Ια
ματική Τι άρωματική), mι.ιlo (6αJτυΡOν, έλαιον, ό
λοιφή), ιiρμ. mcιc&nim (σU'{κολλCιμαι), ιi"("(λ-σCl, m4-
(ίιιη (πλόσσω), gem&CI4n (ποιώ, πραξενώ), . m&c& 
gemlιc& (συνέταιρος), gemoecc4 (συνέταιρος, σύ
ζυ'ι'ος), πClλ-σCl; , m4kon, gim4kon 113ρύω, οΙκοδομώ), 
ΠCl~ -Ύεpμ . . mahhδn (συνάπτω, συνδέω), gamahha 
(συζυγος), g4mah (=λαι~. commodum, voluptc1S), gi
mahho {-λ(l\τ. (socius), g&mcιh (= ΑCιΤ. 4ptus, ido
neus), ung4mcιh (-λCl~. maIus, minus idoneus), πClλ
norr, m&k4ra vU"fxpI'l:. (καταλληλότερος, συμφερώ-

τερος) ' ΙCιπ. *ma~- (ζυμώνω, στιλΒώνω, πιέζων), 
!CιΠ. *maq- (ζυμώνω, πιέζω) _ν ~φ λClτ. m&ceri& 
(φρόκτης κήπou), mc1cero (ζυμώνω, μαλόσσω) , λιη .. 
mόkt (πιέζω, συνταράσσω), τσεχ. maHali (πιέζω), 
βοuλΥ. ma~kam (ζυμώνω), 'λλ. μάααΟ1 \~λ. λ.). 
μδΥcυμα, τό (μα"ενω) ' τέχνασμα μαγευτικης τέ

χνης 1Ι χιχί τ6 όποτέλεσμα " ίν τφ πλYjθ. μαΥ.ίιμα
τα=θέλγητρα , φίλτρα. μό'ι'ια, μα'ι'ικό, ξόρκια" ΠCl
ρ'ι. Π λΟΗ. λέΎετ~ι χClΙ ίπΙ τροφής παρεσκευασμέ
νης μετά τέχνης_ 

μδΥι:ύς, -έω;, δ (μάααω)' ό ζυμωτής. ·-11 ό όπο· 
. μόΤΗ.Jν, ό σΠΟ'ι"ι'Ιζων. 

μδμιmιι6ς, tf, 6,,'= μα"ιιcό, (βλ. λ.) 11 ώς; otXι, τό 
θYjλ. fj μαΥcv1:&ιcι7 (ι1νν . τέΧ",l)=ή Μαγική, 
μαΥcύω, μελ. -αΟ1 (μάyo~)' εΙμαι μόγος η έμ

πειρος εΙς τήν μαγική ν ιι μαyrίιω μέ}.,,= ~δω μαγι· 
κός έπ~.- 11 μ~δτ. γοητεύω, θέλ'{ω, μαγεύω, 
μαnόζω. 
μδΥΙδΙΟΥ, ~ό- 6ποχορ. τoίi μα"Ι, Π, 
μΙΥΙιι6ς, tf, 6,,' ό όνήκων Τι όρμόζων εΙς μά

yous. fj εΙς τήν μαγεΙαν, 
μδyfς, -lIo~, fj (μάααω)' ζυμαρικόν, .πλακούν

τιον., λCl~_ off4 (ΙδΙφς; ~ό πι;οσφιρόμενον εΙ,,; ~-ην 'Ε
xι:i~Yjv).- 11 τό δοχεΤον έν ι;ι έμaσaoν (έζύμωνον), 
σκάφη, μάκτρα. 
μάyμa, τό (μάσσΩJ)' πηκτή όλοιφή, ιiv ιiπιINσ8Ι 

πρό, ~yι·ι Ρ8υση'ιν. 
. _ ΜάΥνιις, -"το" . δ, XCl! θηλ. Μά",."σιι· ό κάτοικος 
της έν ΘεσσαλΙζJ ΜαγνησΙας Ι _λ'Υ.ΤΟ inLaYjr,; XCl! 
Μα""';τ"Ι', χClΙ θηλ. Μα"";;τι,_- U }.11J.o~ Μα"";;τι" 
'/J (ΑβΥομίνη 4λλlιις; χClΙ }.J(J.o, ΉeιιιcJ..lιι) - ό μα
γνήτης. 
_ΜΑ ·ΓΟΙ, 6' ό όνήκων εΙς τήν Μηδικήν φυλήν 

των Μά'{ων.- 11 ό έκ τών σοφών όνδρCιν καΙ μόν
τεων έν nEΡOIQ, οΤτινες ήρμήνεuoν τ6 δνειρα.
• πδς ~ετερx6μενoς τό έργον τοΟ '{όητας 11 μό
γος ό'{υρτης" ίν xClx1j ίνν. τσαρλατανος, ταχυδα
κτυλουργός. 
, 'Eτov~,: Μ.ά"οι, φυλή έν ΜηδΙζ} (Ήροδ. Ι 101), 
~πo~.λoυαCl Τ'ljν (ερClτιχΥιν τά,ιν' fjoClv δέ Χάτοχοι πά
OYj, Υνώα_ω;; , έ;YjΥYjΤClΙ ό~ιΙpων, !CI'tpG!, νεxpoμι:iνΤ8Ι' 
χλπ.· Ι, cI!ιτιίίν .προηλθιι 'ι:ό npoaYj"fop. μάyo~, κcl! έ; 
CI~τoίl 'I:<i μαΥείι"" μ(l\Υ,ιcό;, μα"εΙιι' '/J λ. εΙνClι IIi
νΒιον ίΧ τη, Ίϊϊ~νιxη" πρβλ. πClλ-π_ρσ. magu!! (=μό
γος), vao-napa. muy, mQ" (μά'ι'ος, προσκυνητής τοΟ 
πυρός)' XClt:i τιν~;; fj λ, SIVClI ' ΛσσυριClΧή; n;;oaAsrJasw,. 
μδΥο-φόνιa, ,ά. (ΧClΙ μα"οφο"lιι, fj)' ό φόνος 

τών μόγων, ΠερσικΤι AOptij. 
μσΥύδαρις, Τι ' ό σπόρος τοΟ σιλφΙου, Τι χ(l\Ι ή 

ρlζα του.- 11 fTEΡOV φυτόν, διοίφογον του σιλφΙοtl, 
πρβλ. Ήσυχ. «μα"vJcιe',' dπό~ α,}.φlοv, ΟΙ δέ ',ε
ρο" τον α,}.φlοv, εΙ να, μα,,6τceο".' ,ίνΥ) λ. πιθ. 
KupYjvCl·Cxij . ' 
μαΥ-Υδία, fj' ε1δος όσέμνου κωμικής παραστά

σεως μδΤά. τuμπ:iνων χClΙ κυμ6:iλων, Ilδο, πιιντΟJ1Ιμοu 
ItClpClat:iasw.· βλ. έπόμ. 
μαΥ-Υδ6ς, δ' πιιρ' 'AOYjV. (621 C, D) «d U μαΥιρ

δό, ... πάντα ΠΟ,Βί τα έξω ιcόαμοv, ;'ποιce,,,ό}Uν~~ 
ποτέ μέ" "v"aiιca ιcαί μoι"oυ~ ιcαl μααtΡΟΠοίι~ 
ποτέ & Ιί."δρα μa(J.Vο"τα ιcαl lπί ιcώ.:ιo" παeαΥ,,,ό: 
μ""ν ·πρό; ~" eeωμέ""". ' βλ. XCl ! μαΥφδΙα, [τό 
πρώτον OUVlιlit . /)εν βΙνClι '/J λ. μάyo~, ώ, ύ'ι. ίνόμιζί 

τι" ιiλλά. Τι λ. μάyαδ,~ (~λ. λ.Ι, ~. f. μα"ωδό, 
< *μαΥ[αδ]-φδό, χClτ' ιiπoxoπYιν (ΙΙψClΙρισιν) ~ιίίν' auo 
φθ6"("(ων -αδ-]. 
. μα~ώTEΡoς, α, Ο", συyxρι~. ίπΙθ. 'χ τοΟ μάyo~' 

μα'ι'ικωτερο;;. 

μδδδΡ6ς, 4, ό" (μαδάω)' 'πΙ σClρΧό" άτονος, 
πλαδαρός, χαλαρός, μαλακός Ι έπ! ~η; χιφClλη" φα
λακρός_ 
μδδάω, μίλ. -ήαι» (μαδ6,)· · ε1μαι ύγρός, νοτερός, 

μουσκευμένος, Βρεγμένος (λClτ. mcιdere) 11 λυώνω 
ύ'ι'ροποιοΟμαι D έπ! ~;;Ιλών, μαδώ, καταπΙπτω (λClτ: 
defJuere) ~ δθΒν , εΙμαι φαλακρός. 

'Ε"vμ.: μαδάω' μα3αeό~ ' ττ,.6λ. Ήσυχ_ «μαδά}.}..ι· 
τΙ}.}..,. ' μα~Ιζω (= ~όνω τ': μαλλ!ό μou, μοΟ πέ 
φτουν ΟΙ τ~ιxες)' «μαδο,' ψ,}.ι»lJ.eο". (Ήσυ .( .) (~Yjλ, 
όποψιλωTlκον φάρμακον)' μαζό. (XCl! πClρά. θεοχρ. 
μαα6όs( *madΖdό s)' μαα~, ( *maclzdh6s)' μαατό~ 
(*mad-t6s)' 6μόρ . ε[νClι 't:i : λ(l\t . madeo (ε1μαι ύ
γΡός, στόζω), mι.ttus (*mad[i]toS),. mamma lμα
στός)' σClνσχρ. mόd4ti, rnιidyati, mιιmάttί mάndιιti 
(ε1μ~ι διό6~xoς έξ οίνου, άπολαύω), mάdc1J,.ι (μέ
θη, αλαζονεια)=Ι;;ενδ. mcιdιι . (έμπνευσις όφειλομένη 
εΙς ~ίθην), σClνσχρ ., me'daJ:ι (λΙΠος, δλειμμα), me'
dvatI ('ι'lνομαι παχυς), med4na·m (πόχυνσις) me
durά-J:ι, medY4-J:ι (παχύς), Ι;;δν~ . &Zdy&- (παχύς): ιi;:.μ. 
mat4t (νέ~, τ~φει::~), ιiλ6. mcιύ Ιμτ6τ. παχύνω), 
m&im (παXUς), ιρλ. mat (χοτροςι, m&isHr (ούρον), 
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ΠrLλ-ιρλ. Inmade (ματαΙως), madach (μόταιος), Ύοτθ. 
ίnats, ιiγγλ-σrL~. mete, π~λ-γβρμ. maz (φαγητόν) > 
"(Βρμ. messer (μάχαιρα), ιiγγλ-ΟrL~. mόs (άλευριό, 
κουρκούτι), ΠrLλ -γεΡμ. muos (τρώ'r'ω, Υεύμα), ΠrLλ
Ύ8ρμ. mast (=έλλ . μαζΟ.)=λΙπανσις γης, χορτονομή, 
ιiπλ·σrL~ . moest (βόλανος της φηΥΟΟ)' ivtrLUerL έπΙ
σ1l, ιivi)xEΙ τό Ιιι'!)ρ. μή5εα (φωΤΟi) = τό γεννητικό 

. μόρια, λεγόμενrL XrLi μέζεα. (na.p' Ήσ.), xa.i μέΔCα (TtrLP' 
Άρχιλ. ), ώ; Xa.i τό μεατο; «*med-tό-s)' ιιπΙσ'!)~-τ:όι 
ΠrLλ-ιρλ. mess, 9αll' mes (καοπός), bret. mez (66λα
νος, θαλανίδι), σ~νσxρ. me·dha-1). (ζωμός κρέατος, 
τονωτικόν ποτόν), !rLTt. *med- (*mad-): *med- ένrLλ
λσισσόμενον μετόι τσυ *med·, ά tLVrL ιiv:iYOVΤrLL βΙ, τό 
irLTt. *meda- :*mad- (ρέω κατό σταγόνας, εΤμαι έξ
ωγκωμένος όπό χυμόν Τι όπό λΙπος πΡ6'r'ματός 
τινος) . 
μάΗσ, fι' lJωρ. αντ! μίi.ζα (";λ. λ .). 
μσδt-Υcνcιος, ο" (μαδάω+Υέ"ε,α"γ ό fXWV «μα

&ιeσ "έ".,α., 6λ. μαδaρo. (λrL-Τ:. imberbis). 
* .... 1.0'1, ή, 6,,' τό ~ιζιxόν του μαδάω x~! τlOν 

σιινσιν'!)χόντων σι;'τψ·=μαδaρo. (6λ. λ.). 
μάδρυσ, -τ:ιi ' αντ! μαλ6δevιι = χοχχνμηλιι) πρβλ. 

&xe6cJeva . [λ. 'Aota.tLxij !σως ' δ πρός -τ:ήν ΠrLλ-σλrLU. λ. 
modru (κυανούς) σιισχ ιτισμό, θεωΡε!τa.ι ιiπό6λ '!)τος] . 
μάςσ, fι (μάααω=ζvμώ"ω)' Kρlθrνoς δρτσς, κρΙ

θινον πλακούντιον, έ " ιiντι~ισιστολij πρό; τό l1eτο. 
(=σιταρένΙ0 ψωμ Ι,: μίi.ζα" μεμίίχω.=κατασκευόσας 
(ψήσας) πλακούντα (xa.tάo λΟΎΟΠrLιχτιχ'ijν ιiπoμΙμYισι 'l 
πρός τό «μάχην μιιχεαάμε"οs.). 
Έτvμ.: μίi.ζα (ένΙοτε έν χειΡΟ ·: Ρ. XrL! μάζα' ιiλλ' οΙ 

ποιλ. rpoιIiIi<>:t. δμ?φώνω~ μ<>:~ιιφoυσιν, lJ;ι έν τ·α π<>:λ· 
σιττ . ijto π;;.o:τε .oι ~πώμ. μ'i. ~σι) . Mεy~p. μίi.5διι· μαζίο" 
bItoxop: μάζ,,,ο. (ό έκ μάζης κατεσκευασμένος)' 
μαζίί." (= ζυμώνειν πλακούντας) ' πιθ . μάζα < μΙΙΥ
jιz (πρ";λ. μαΥηνα., του μ:iασω, μ:ΧΥε,ρο.)· τό -α- του 
μίi.ζα θά. iι~Ii1jvauno lκ τινο. tuJtou πε~ΙEχ'oντoς χ<>:Ι 
Ιρρινον φθόγγον * μαΥΥ- jao ' xa.t' άλλο!); i; λ. εΙνσιι 1J:i· 
ν.ιον _χ O'YjIiLt Lxij~ τινο; Ύλώσση;. 
μσς-σΥρCτσι;, δ (μίi.ζα+rίyεί ?ω)' ό όγείρων (συλ

λέγων) κριθΙνσυς άρτους, έπαίτης (πρ6λ. 1nnarei
τιι~, χωλαΥρέτα..). 
μσςίον, ,c) ' bItQX?p. του μ!ίζα. 
μσςίσιιιι, fι' υποχορ. ταυ μiiζιι ' μικρόν ζυμαρικόν 

έκ κριθΙνου όλεύρου. 
μσςο-νόμoc;, δ (μ'i.ζα + "έμω) ' ξύλινος κατανο

μεύς, έ~' oίJ έ;'!)πλoίiτo 1, χ;;.ιθίντ, ζUί!'Υι Κ!7.! ΟΙ 'I,,,μχτω; 
xa.,avIiIiE·IO είς ~ι<>:φόρων CΧ1Jμ:iτων πλCΙκ?~ντCΙ' 11 ΎΙ'/Ι
χlOς;, μεΥόλη '{α6άθα iJ ξύλιν.:>ς δΙοκος (λσιτ. mazo
nomus). 
MAI0'~, -ov, δ' ό εΤς ·έκ τών μαστών τοΟ στή

θους, «θuζl» (τό συ>ολ')'1 τω " C;UQ μcιστω ', μετά. tij; 
nepιoxij, των. ΧrLλsίιcιι αr!ο?"ον)' xa.tάo τό πλείστον έπΙ 
Ύιινσιιχων, άλλ' ώσ . χ<>:Ι έ;ιΙ ιi.,δ;;ων · μαστό~ χαΙ μαζό. 
ι!να.ι δι<>:λεκτικοΙ τυποι μιιi; χοιί τfι. α!1 ti'jς λιi~εως. 
[lJι' iτuμολ. βλ. μαδάω] . 
μδδcίν, ιiπρ~. ιioρ. 6' του μα"θάιιω. 
μ6θcϋμσι, 1)ιιιρ. ιiντΙ μαθήαομιι&, μΗ. τοί} μα"θά"ω. 
μάδιιμσ, -α το •• τό (μα.lJ.εi" του μανθά"ω)' τό με-

μαθημένον, Τι δ μανθό \ ει τις, τό μανθανόμενον, 
τό «μόθημα» . 2) μό[ η ,ις, γνώσις, έπισ, ήμη.
χατόι πλ'l'jθ. μα{Jή.uιιτα=τό Μαθηματικό, αl μαθημα
τικαl έπιστημα ι (Άριθμητική, ΓεωμετρΙα, Άστρονο
μΙα Χλπ. ) . '~~ α!1·του τό 

μHιιμCίτιιιόι;, ή, ά,,' ό πρόθυμος εΙς μόθησιν, 
ό διαπνεόμενος όπό fφεσιν τού μανθό'lιειν, ό δι
ψQν δ.ό μάθησιν.- U ό όνήκων (τι ό,:ιμόζων) εΙς 
τός Έπιστήμα ~ , καΙ δή τό Μαθηματ. κό, ό Kara'r'I ' 
νόμενος εΙς τό Μαθηυατικό I1 τι:. θΥιλ. ώ; (,!1σ. ι) μα
.(hιματ,x;' (ένν. in,αrημη)=τό Μαθηματικό 11 έπΙσΥι. 
,ό «ρσ. ώς o~" . 6 μαiJ."ματ,>ιΟ. == ό όaxoλoύμενoς 
εΙς (1) ό διδ6σκων) τά Μαθηματικό. 

μάδιισιι;, -ιω •• 1, (μιIlJ.ei" του μα"lΜ"ω)· . ή πρά
ξις τού μανθόνειν, ή όπόκτησις Υνώσεων. 2) ή 
έπιθυμΙα τι ή δύναμις (ή Ικανότης) πρός μάθησιν. 
μΙδήσομσι' μΙλλ . του μα"θά"..,. 
μUιιτcoc;, α, ο,,' ρημ. έπΙθ. τo~ μαΥθά"ω' δ" ΔCϊ 

... ,_ μαfk;,,==τόν όποτον (τήν όποΙαν, τό όποΤ · 

ον) πρέπει νό μόθr:ι τις. - 11 τό (;~!). μαlJ.ηrέον (= 
πρέπει νό μόθr:ι τις). 
μδδητcύω, μίλ. -αω' εtμαι μα'Jητής Τι oncu;a

στής. 11 μτ6τ. καθιστώ τινα 'μαοητήν μου, διδάσκω 
τινό . 'Εχ τοϊΙ 

μCίδιιτιίς, -ον. δ (μαlJ.εϊ" του μανθάιιω)' ό μαν
θόνων, ό διδασκόμενος, ό μαθητής (ιί); χα.Ι νυν), 
λοιτ. dlsciρulus. 

μδδιιτιάω' ίφιτ. τοϊΙ μα"'Μ,,ω ' έπι~υμώ νά γΙνω 
μαθητής.- 11 μαθητεύω, εΤμαι μαθnτής. 

μΙδιιτιιιόι;, ή, ο" (μα.(hιrηi) · ό διψ:;Ιν νά μόθr:ι, 
ό ρέπων πρός τήν μόθησιν. 2) ό εύο<όλως μαν· 
θόνων. 

μδδιιτ6ς, tf. ο" (μαlJ.ι,,, τoίl μα"θά"ω)' δν δύνα
ταΙ τις νό μ68r:ι (νό διδαχθ(j). 
μ6δ"τρισ, fι' θΥιλ. τοίι μα.(hιτtf;· 8,'1:1. χοι! νυν. 
μσδοίσσ, lJωρ. θΥιλ. τοίί μα{}ώ", μτχ. ιiop.";' του 

μα"lJ.ά"ω. 
μδδον, ίπ. ιioρ. δ' 'toίl μα"lΜνω. 
μδδoc;, τό' ΠΟΙ'l'jΤ. χοι! Ιων. tufttj; ιiντΙ μά'θηο, • . 

[δωρ., οι!ολ . μάlJ.α., fι, Ιων. μάlkι., τ6, !ων-αττ. μά
.(hιιι,.· μά.(hιμα' μα.(hιτtf.· IJt' έτυμ?λ . βλ. μα"lΜ"ω] . 
μδδών' μτχ. ιiop. β ' του μα."IJ.ά."ω. 
ΜΑΙ-Α (Α), iι' πλ i)p'l'j' σεδαισμοίί κοι! σΤΟΡΎTJς; προσφώ· 

ν'l'jσι, πρός; fιλιχιωμsνYjν yuva.txat, x:itι ιiνιiλoΎoν πρός; τό 
σΥιμΒΡ. «μαννούλα μου, μανν/τσα μου»' πολύ σιιχνά. 
πρ';ς; τροφούς.- lτροφός, ΨUxoμόννα (θετή μήτηρ), 
μήτηρ (πΡ'.ltΎμοιτιχΤΙ).- LΟ ώς χ:ιΙ νυν, μαία, μαμμή. 
[μαία π~pά. το!ς; Δωριβίισι έσi)μ. κ<>:! μόμμη, προμή
τωρ' ε; σι~ τo:Ι τιΧ μα&ε~r.o, μσ.,ό:ιJ (=ξε'r'εννώ μιό 
γυναίκσ, φνω τή μαμμή)' IJL' έ υμ?λ. βλ . μίi.] . 
Μσίσ (8), iι, ή θυΥάτηρ rcO Άτλαντος. μήτηρ 

τοΟ Έρμού' ώσ. κ~ί Μα,ά • . βλ. Κ. Ε. Λ. 
ΜσίανδΡΘι;, ό' ποταμός της Καρίας, Ιχων ώ; χ<>:

ΡΟΙκt1jρισtιχό '; ΎV<ί);Jισμ~ τού;; πολλού; έi.ιγμoύ; ΤΟυ 

(χσιμrtiς). Βλ. Κ . Ε. Λ.- 11 μτ:ι'Ρ. πδ~ έλιγμός, 1) κ<>: ! 
κόσμημα (iJ σχέδΙΟΥ) πληρες έλΙ'r'μwν, λa.τ. mae
andrus. 

μσίι:υμσ, τό (μα,ενομα,)' τό .ίιπό τι;ς μαΙας έξα
χθέν θρέφος. προϊόν της τέχνη -:; της μαiας. 
μαιcύομσι, μΗ . -αομα', ιiπoθ. (μαία. ΙΙΙ)' ίιπηρετώ 

1) ένεργώ ώς μαΤα. κόμνω χρέη μαΙας 11 μτ6τ. θοη· 
θώ γυναίκα νό γεννήσr:ι, τήν «ξεΥεννώ • . 

μσ'cυσιι;, iι (μα,ενομα,)' τό «ξεΥέννημα». 
μσιcυTlιιόf;, ή. Ο" (μα,εύομα,)' ό άνήκων εΙς τό 

μαιεύεσ8αι, fμπειPQς τής μαιευτικΙ;ς. 
Μσιμσιιτιιριών, -ώΥο •• δ ' ό πέμπτος όττικός μήν, 

όντιστοιχων π,:ός τό σημερ. χρονικόν διάστημα όπό 
15 Νοεμ6ρfου-15 Δεκεμθρίου, κλ Τιιιε!: ~έ O&t(II έχ ττι ; 
ίντας; αι~τoυ τελοιιμένη; ι!ο ?τij; το:; .1'0; τον Μ:χ,μ.ά-

. χτοv (τόι Mιι,μαxτtfρ,α;)' βλ. χσι Ι Κ. Κ. Λ. [lJt' έτιιμ . 
6λ. μαϊμαξ]. 
Μαιμάκτηι;, -ov, δ (μαιμιΧιιαω)' έrtΙθ. τolί Διό;. 

χοι! σΥιμ. ό θι.ιελλώδης, λόβρος, όρμητικός, ταρα
χώ3ης εΙ; ' τιμήν τοίί Διας; τούτοιι έτελουν;ο ίν ΆθΤ.
νa.ις; τά. Mα,μα>ιτtfρ,α χαιτιΧ ταν π;;ω:ον μijνa. του χε:
μωνο; (τόν Mα,.uιιHτηρ,όWιι, βλ. λ . ), ~ιότι έθειtl ιττο 
ώ, δ θεό; των θυελλων' ιiν.Ιθ. τψ : M.,AlX':J.Zev,. 
[δι' έτιιμ. 6λ. μαίμαξ]. 

μσίμcιξ, -αχο •• δ, 1" πoι~' Ήσυχ. (χοι! μα/μακο., 
Ο")' ταραχώδης, θυελλώδης. 
Έτvμ.: ~ίμαξ ('~Iσ.), ιiη. ~,μ:X>ιτη.· έντευθεν 

Μα,μαχπιρ,ωι-. μα'μαααω, μα,μ.α...,' axc.ta"ij;; Jtl??e· 
λεύσιιιι)ς;' πιθ. αΙΙΎΎ. τψ όμηρ. &μ2, .uίκιrο; (τ?υ 6πο(0!) 
iι σΥιμ. lJ~y ιιΙναιι ιiσ~σιλi);), x~Ι έπ?μ. ~έ'I Ιυ " XΤ~Ι νά. 
ιιΙνοιι . σΙΙ.,Υ. τφ μdχομιι,' (ιi-μ-:ι,μί " εro> = φύσεως 
θυελλώδους)' τό υπό ΤΙνων ύπ.,στηρ'χθε~, ΟΙΙ IJYjλ. εχει 
σχίσιν πρός; . τόι μηJ<Οi, μαχρ6., δεν Mva.ta.ι νά. -ylv"(.j 
lJaχτόν' ";λ. xa.! μα,μάω. 
μσιμάσσω' - μα,μάαι (";λ. λ.). 
μσιμάω, ίπ. Ύ' πλYjθ. μα,μώωο&, μτχ. μα,μώ_, 

-ώωαα' μιλ. -ώαω· · έπ . . ιiόp. αι' μαίμηιια' (ίσXYιμ~τι
σμίνον χσιτ' ιiνοιlJιπλ. ίχ τοίί μο;ίω, ώ; πα,ράααω ιix 
του φ:iω)' εΤμαι λΙαν πρόθυμος, όσθμαΙνω '(πνευ
στιώ), όπό τήν . μεγάλην μ:>υ πρσθυμΙαν 1I κατέχομαι 
όπό πολεμικόν μένος, εΤμαι όρμητικός 11 μετόι Ύεν., 
κατέχομαι όπό διακαή έπιθυμΙαν διό τι. [ίΧ ρ. μα-
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1:011 μάι:σ, χαι1:' ιίναι"ιπλ., ώ, .nσιφάσσι:σ (δλ. λ . ) ίχ ρ. 
φα- 1:oίl φάω' μ4ι-μάω (*(μαι-)μίi-jι:σ, *(μαι-)μi-jι:σ, 

. πρδλ. αι!ολ. μαΙομαι (*μijΟμ4Ι]. 
Μα'ναΙ0ν, τό' δρος έν ΆρκαδΙq, lερ ::ν τοΟ 

Παν6ς (δλ. :και! Κ. Ε. Λ. ).- έπΙθ. Μαι"ά.ιιος, α, ο". 
μσινάς, -ά60" +, (μ4Ι"ομαl)' μαινομένη, μανια

Kι't, μανιώδqς, παρόφρων. 2) ώ; o!io., γυνή μαινο
μένη, 6όκχη (δ'ljλ. όπαδ6ς τοΟ Βόκχου), μεθυσμέ· 
νη, όργι6ζουσα, μαινός.- 11 ίν ίνΙΡΥ. Ο'ljμ., πρόξε
νος μανΙας, καΙ δή έρωτικης. 
ΜΑι'ΜΗ, 'Ιι, λαι •• maena' μικρός θαλόσσιος Ιχθύς, 

δμοιος πρός άρΙγγην (ρέγγαν)' [JUIl"" (6ποχορ. μαι
. "Ις, μαι~Ιδιo") ( ίαιπ . *mei-na' ουπ. 1:Φ οαινοκ;; . 
mϊ-πά-1;ι: πρδλ. ολαιυ. mimi (κωβ.ιός), λιθ. menke, 
λl ••• menza (είδη Ιχθύων)]. 
μαινίδιον, τ6' ΙΙποκ.,,, .• 011 JtpO'ljY. 
μαιν'ς, ·lδος, +, ' 6ποχορ .• ι;υ JUIl"" (δλ. λ.)' χοιν. 

ή μα;'",ς λιiYβ'αιι μανόλι, καιΙ ' «λλαιχοίί μαινούλα, 
καιΙ μαlνουλα. 

μσινόΑιιι;, -ο", 6 (χαιΙ e'ljA. μα,,,ό.ι,ς, - ,&ος, +,) 
(μαl.,ομαι) · ό μαινόμενος, μανιακός, παράφρων, 
τρελλός.- Η ώ; ένSΡΥ . , ό προωλών μανΙαν, ίπ Ι οΤ· 
νου. [JUII,,6A,l. ( JUIl"OJUII, ώ, φα..,ό.ι,lς (φα'"ομαι]. 
μαινόλιος, α, ο,,'=τψ Jt;;o'ljY. 
μafνομσι, μιλ. μi",;σoμιιι χαιΙ μi"oνμαι ' πρχ. 

μιτck Ο'ljμ. ίνsο.. μiμ".,α, ώο. με.& οτιμ. ίν. χαιΙ έν 
παιθ'ljΤ. τύπφ μμά""μαι' μ60. Giόρ. αι' iμ,l"άμ"", χαιΙ 
παιθ. ΙΙόρ: 1.5' Ιμά""." μ.χ. μα.,ΒΙς, «πρ:ρ. μi";;,,α,' 
(*μάω)' μα/νομαι (ώ, χαιΙ νυν ), είμαι μανιακός, εΤμαι 
μανιώδης (Ι~Ι~ ίπΙ πολιμιχη, μαινΙαι. η δρμη,) 11 ώσ. 
εΤμαι μανιώδης, εΤμαι Ιξω φρενών, όπ6 όργήν 11 
ώο. μαΙνομαι, εΤμαι παράφρων, έξ οlνοποσ/ας, εΤ
μαι τρελλός όπό μεθύσι' χαιΙ ίπΙ ΒαιΚΧΙ1'η, μαινΙCΙΙ; 
Cμ4ι"όμ"ος Διό""σος» 11 μτφρ. έπΙ πρcιyμιX.ων, «χα
λω τ6ν κόσμο», θOΡU6Gι, όχλαΥωΥώ, όργιάζω.-μαΙ
"ομα' t'lnd θΒοϊϊ τι"ο, = έχω περιέλθει εΙς μανίαν 
Tr.\ ένεργε/Q .ΘεΟΟ τινος, Θεός τις μέ έχει κατα
στήσει μαινόμενον.- «.τ. φ~ιiσι, cnA.i" η JUIl"o
μαι. <= ε1μαι κάτι περισσότερον όπό πσράφρων.
ΙΙ μιτck μτδ •• έννοΙαι. εν τψ ιϊνΒρΥ. ciop. cι' Ιμ""α (-= 
κατέστησό τινα μαινόμενον, τοΟ ένέβαλον μαν/ο 
αν, τόν έτρέλλανα). 

'Eτvμ. ι δμ., μsθομ., μον. μ41.,ομαι, ιίορ. lμ"Ν
μ,l", Ιμά""." πρχ. μiμ,,_, μιθομ. iv. μ41"ω (Ικμαl
_ παιρ' Ε!1ρ . , Άγιο.ο:ρ. χ. " .), «όρ. Ιμ,l"α' δμ. , τραιΥ. , 
Πινδ. μ4ιΝ.· μα,,,ό.ι,,· μ4.,lα · μαΙ"Ομ4Ι ( ίαιπ. 

mO,J-6-' παιλ·ολαιυ. mTnja, δ' Ιν. mTnii!l, ιΧπρφ. mTn;Ii 
(σκέπτομαι), λιθ. mlne (=lμιί",,), σαινσκρ. mάΠΥaΙe 

(σκέπτομαΙ),Υο.θ. munaιP (διaλOγ/ζεται, έπιθυμεΤ), 
ΠCΙλ-ιpλ. domuiniur (σκέπτομαι, πιστεύω) ' ίν πα.ΟI 
• ούτοιι; ύπόχιιταιl ρΙζ. men (σκέπτομαι, fXW έξημ· 
μένον τ6ν νοΟν) (πρδλ. *m~πe(ί)- = σκέπτομαι, έκ 
παι~αιλλήλoυ πρό. τό *mna- έν τψ δωρ. τtίπφ μiμ'llίi
ι-αι χ. ".). Βλ. καιΙ έν λ. μi"o • . - WΑλλ.,ι Jtoιpiyouv τό 
μ4Ι"Ομ4Ι ώ, καιΙ τό *me·n·Jo- ίχ ρΙζ. me(ί) (=δια
τελω έν . διανΟητικr.\ έξόψει), πρδλ. τό 6μ. μ4ιμάω, 
""(Ο θ . ιnδt>s (όργή). Βλ . χαιΙ μάι:σ. 
ΝΑΙΌΜΑΙ, μίλ. μά.αομαι, ciJtoe. (*μάω)' έπιδιώ

κω, προσπαθώ, όγωνΙζομαι, μοχθώ 11 ζητώ, ζητω νό 
κατορθώσω ΤΙ' πρδλ. χαιΙ ΙnιμαlΟμ4Ι. 
Έτvμ.: 6μ. (cι!oλ.) μαΙομαι (ίαιπ. *m.-s-Jo-), μίλλ. 

μ4ασιrι-αι (Ίλ. Ι 394), «όρ. cμάσσαι' ζ'lriίσαι. (Ήσυχ.)· 
δμ. ΙΠΙμ410μαι, ΙπΙμ4σι-ος (= έπιζητών τραρήν, 
έπαΙτης)' δμ. dπeoιolJUIaιoO~ (δψαυστος, δ8ικτος, ό
μόλυντος)' πρδλ. τ& ίπl1:lΤ. δμ. μ4ιμάω, μώμαι, μώ. 

.ιο,. ΥΟΤ. mot>s (θάρρος, θυμός), πcιλ-ηoπ. m6dr (θυ
μός, όρΥή), ' παιλ-Υιρμ. mnoI (θάρρος, καρδΙα, φρό-
νημα), ""(οτθ. "f-mΑUΦS (<<πρφ. "f·mOjan) (=κουρα

. ομένος), πιθ. τό λαιτ. mos (Υιν. moris>: έν πα.σιν tιπό· 
χιιταιι τό !αιπ. *ma- (χαιί Χιtτ& μB'ιiπτ. *mo-, *me-' 
δι& τό *mQ- πρ~λ. δμωι; χltΙ ίν μη"Ι~)=Kάμνω προσπό· 
θειαν, ε1μαι ένεργητικός. Τό χαι.' έπίχταισιν τoίl Ιαιπ . 
• ου.του *m~- ΠΡΟδλθόν *me s- ε!\ρ'ljΤCΙI 6πό τιi : μά
σηξ, μασι-ήρ, μααι-avω, μασι-ροπός' βλ. :καιΙ μσ.ΤΒύω. 
μσι60μαι, μιλ. -ώσομσ.ι, iποθ'"=μα •• Vομσ., ( 6 λ. λ.). 

ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΑΛΗΝ. Γ4ΩΣΣΗΣ 

Μάίος, δ (μsτ& τηι; λi;. μη" 'fι :καtΙ "νιυ , αι~,η,,), 
τό τfι, Λαιτιν. Maius U «παιν.~ · ώα. χcιΙ ώι; ίπΙθ. Μάι
σι Kα,ιά"cJcιι (Jtcιpi Πλουτ.). . 
Μαίρα, ή (μ4ρ-μα'ρω)' χυρ. cτημ. σπινθηρο6όλος, 

ωνομιiσθ'lj δ ' ol).w δ ΣεΙρίοι; ιΧστήρ, «01:lρlσμό, τοίί 
χυνό, U ώσ. ώνομιiσθ'lj ο!\τω ή 'Εκόβη μβτcιμoρφωθs!σαι 
ιι, χυναι (χαι.& Λυχόφρ. 334). 
Ναιώτσι, οΙ' φυλή ΣKυθΙKι't, κατοικοΟσα πρός 

βαρρaν τοΟ ΕύξεΙνου Πόντου. 
Μσιώτιις, ·ov, δ (χcιΙ θ-ηλ. +, Mαιφι-ι~)' 6 όνή

κων εΙς τήν Σκυθικήν χώραν τών Μοιωτών: Μα.
ώι-,1~ nοταμό~ (d Τιί_ις) - μ4ιφι-ις .ιlμ"" (7) Άζο· 
φ.κι} -θά.ιασσα). . 
Μαιωτικός, t7. ό.,· 6 όνήκων εΙς τήν χώραν τών 

Μοιωτων (ΙSλ. λ.) : Mαιαnικδς σν.ιΆW (παιρ' ΑΙοχ. ΠΡο 
731)=6 Κιμμέριος Βόσπορος. . 
Mαιωτιoτf, ίπΙρ: κατό τόν τρόπον των Μαιω

τών, κατό Σκυθικ6ν τρόπον. 
μσ(ωτρσ, 'tck (μ4ϊα 111)' " όμαl~ τtjς μα/ας (τ/Ίς 

μαμμης). 

MA"KA~P, -ίίρο,,6' &ηλ. μ4καρ(fι). χιχΙ μάκα'eα' 
μαl(όριος, εύλογη μένος. εύτυχής, εύδαΙμων (:κυρ. 
έπΙ των θεων ίν ιΧντlθίοιl πρόι; τοίι, OV'lj.oίI,) D ιΧπσλ. 
οΙ μάκαe •• = οΙ εύδαΙμονες, τ. Ι. ΟΙ θεοΙ.- ΙΙ ίπΙ 
iνθρώπων, 6 κατ' έξοχήν εύτυXι'tς, τυχηρός υ ciH' 
ώο. χαιΙ 6 πλούσιος, εϋπορος.- ιι μάκαριr. ciπικαt
λουν.ο ιι~ιχώτsρον χαtΙ ΟΙ νεκροl (οΙ χαιΙ οήμιρον λι
Υόμινοι μακαρϊται), ώ, οι χαιτ' i;ox'ijv χΙΙτοχοι 
'1l, μιχχltριότ'lj'Ο~ ' χαι ί ciΠ'ljλλαtΥμιiνοι παιντόι; πόνου :καιΙ 
Jtάoo'lj' μιρΙμν'lj~. - cΜσκάρφ-, ";;αοι. (= αl ν .ΙΊσοι 
των νεκρών, ώ, μαιχαιμων, τοποθιτουμιναιι 6πό 't/i\v 
μΤΥν. Έλλήνων ει, τόν 'QXIoιv6v, 'tijv ιiχροτιiΤ'ljν ' πρδ; 
Δυσμ&:ι; πιριοχήν).- ·Παtραtθι1:. μcιHdtPfO" μ4_~ 
ι-αι-ο • • 
Έnιμ.ι παιρ' Όμ. χαιΙ ο!1δ. ot}σ. τό μc!Hie (-ε{ιτu.χ/α), 

ίχ τούτου δέ πρofιλθι τό «ρα. ίπιθ. μ4Ηα, (=-εύτu
χής), έ~ t:!U ΧItΙ θ'ljλ . !διcιΙ.ιρoν μ4καιecι' οΙ μ4κιιea, 
(=01 Θεο/)' δμ. χ. λ.π. μακαρΙζω (άι, _Ι νΙΙν, θεwρG) 
τινα εύτυχ ΙΊ)' μακάρ,ο.· μ4καρ/πι.· παιρ' Ήσυχ. cd 
ι-a{haώ~' d μ4κά.ριος· d "aκρός •• -Κιχτck τόν KυΓΙΙuι 
τό ίπΙθ. μάκαρ εΙναιl συπ. τφ μcιHe~, 6π6τι . ί~ιιπιx
χουε.αιl δτl ιΧρχιχω. ίσήμαιινι «πλούσιος» (πρΙSλ. Ίλ. 
Λ 68 cά"δeδ, μάκαρο, και-' Ileo"ecι"') _Ι τό οΜ. 
ο!1σ. μάκαρ (τό) θ& έOήμCΙιν& «πλοΟΤοςll' _τ' 4λλου, 
μάκαρ ιΧρχιχω, ίσ-ι'jμαιινι «μέγας, ύψηλ6ς, η δυνατός, 
lαχυρός», δπό.ε τό ο!1σ. μάκαρ θ& ίοήμι.ιιιν" cμε'{α
λεΤον, μέγεθος, δύναμις». Άλλ& πΙΙντι.ιι 1:αιΙΙται ιΤνι.ιιι 
δπoθίαεl~ ιΧναιπ6διιχτοι. Βλ. χcιΙ μycι •• 
μακάρι:σσι, ίπιχ. aOt. JtA'ljQ. τ01l μ4κιιe. 
μδKδρiα, ή (μάκαρ) ' εύτuxΙα, εύδαιμον/α, μακσ

ριότης.- 11 κατοικΙα ιτόπος παραμονης) των μα
KόΡWν (τών εύλογημένων) . 
μδκδρίςω, μΗ . ..iσω, ιΧττ. -rφ (μάκαρ) ' θεωρQ 

τινα εύτυχη, τόν όνομάζω (άποκαλώ) εύτυχη, τ6ν 
«καλοτυχΙζω» (λαιτ. gratulari) 11 εύλογώ τινα, τ6ν 
κάμνω εύτυχη. 

μδιιάριος, α, ο" (71 -ο" -ο,,), παtρiλλ'ljλο, oιtJitO' 
τοσ μάκαρ' εύτυχής, τυχηρός, εύλογη μένος, άξιος 
μακαρισμοϋ, καλότυχος 11 πιχ;/ ά.ττ . 6 άνήΚ\.Jν είς 
τός όνωτέρας κοινωνικός τάξεις (λόΥΨ ItAotί tOιI , 
JtOΙL~aloι,).- Πιtραιθιτ. μακαe,ώτεeο. ·ι-ατο,. 

μ&κΙριότιις, -'1Ι-Ο" +, (μ4χάeιο,) ' εύτυχία , εύ· 
δαιμον/α. 
μΙκΙρισμός, δ (μ4καeΙζω)' τ6 μακαρΙζειν, τ6 

θεwρείν ή άποκαλεΤν τινα μακόριον, τ6 καλοτυχΙ-
ζειν τινά U τ6 εύλογετν. 
μδκδριατός, ή, δ" (μ4κιιe'ζι:σ)' ό μακαριζόμε

νος, ό δυνάμενος νό θεwρηθ/:l μακάριος, 6 ύπ6 
τών άλλων άποκαλούμενος εύτυχής. a «πολ. ΙπΙ
φ80νος, ζηλευτός.-ίπΙρ. -ι-ώ •• 
μδκ&ρΙτιιςι -ov, δ (μάκαρ)' ίν ~ ίνν. χltΙ τό μά

και! 1II, ό εύρισκ6μενος έν καταστόοει μακαριότη
τος, τ. i. ό νεκρός. Q'ljA. μίίκίίeiι-.~, -ιOO., ή~ 
μδκΙρτ6ς,". δ.,=μαχαρ,στό • . 
μδκι:δνός, ή, δ" (μηκο.)· μ,l"Β}σ.νό; (~λ. λ . ), μα

κe6ς, ύψΓ)λος, άπολήγων είς όξύ, κωνικός,. πυραμ ι-
δQξ:ι~ής. . 
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Έτvμ. ,Όμηρ. μαJCeιW6~, n«p' Ήρο/). «τό Μα.· 
Νedtιό" I{Jo"o~", πρ6λ. 1iIα.JCCτα.J (Λλ'ljθ.), 1iIα.χeτΙα., 
1iIOJCecJ6"a~, ΜαΗεδο"lα' μιιθομ. μ"χe&ι."ό~ ('t~, cι~oςη~ 
α'l)μ. πρό, 'tό μαxεdtι6~)' ιlαxeoΠIe (cμαχetιπ,e μν · 
{JooS',.=μακρολογΙα, παφ' ΑΙαχ. Πιιρα. 698)' μαχe~' 
μijκοS'. 
Ν6ιιcδον'ςω, μΙλ. -αΦ (1iIaxeδoW)' εΤμαι μέ τό 

μέρος τών Μακεδόνων, φρονώ τό τών Μακεδό
νων ιι όμιλώ τήν Μακεδονικήν διάλεκτον. 
ΝαΙΙΕδόνιος, α., ο" (xcιΙ ,0"Jx6~, ιj, 6,,)-Μα.Ν&

δΆW (βλ. λ.) . ΈΧ 'to6. 
Νδιιιι:δών, -6,,0~. δ' ό κάτοικος της ΜακεδονΙας, 

ό ίκ ΜακεδονΙας καταγόμενος. 
μδιιcΙΙα, fιί Υ.ν. -U"S' (ItOI'l)'t. xcιΙ μα".l,,) (έΧ 

-ςοίί μIa+xcllO), δπω; cJlxeUΑ ίΧ 'tou δί~xέllO»' 
«τσάπα», «σκαπέτι», γεωΡΥικόν έργαλεΤον με μΙαν 
κόψιν, ίν Φ δΙχεΙlο εΙνcιι γεωργικόν έπΙσης έΡΥα
λεΤον όλλό μέ δύο όδόντας. 
Έτvμ., bIto 'tιίlv ν.ωτίρων ΥλωααολόΥων θaωΡaΤ'tCΙΙ 

ς;ΧΟ1:Βιν. ίοςιιμολ: fι αιιαχιίτιαις; 'twv Ιλλ. μα-χ-έΙ", μό,
H-.UΑ πρό, 'tQ λcιτ. mcι-t-eolcι xcι! -ςό πcιλ-αλcιυ. mo
tykcι /)ίν i'tuxov ίπι/)oxιμcιαΙcι~.-Ιλλ. τύπο, *tιμό, · xεl-
10, δποιι *tιμα- θιΙι ία-ήμ!Σινβν «fv» 'ν a:ντιθ'σ~ι πρό, 
-ςό δl-xεl1o (έΧ 'tofl cooo,.) θιΙι. 'ijτο λΙa.ν έπιθuμ'l)το, 
λόΥΨ 'tfj, ίννoΙcι" ιiλλιIι -ςο ίcιπ. · sem- έπ'· oϊι/)ιsν! λόΥφ 
θιΙι ijMvcι'to νιΙι' /)ώα't/ *αμα, 'tQ /)έ μώ""ξ (το δπο!ον ί
πιxcιλoflνταΙ <tIVIl;;) προfjλθιιν ίΧ τοίί *αμ- +ό'""ξ. Άπο
xpoU.'tIII ίπΙα'l), χαΙ fι αυσχίτιαις; τοίι μα- προ, τΙΙ: 
Ιί.μα, dμό,χJ~. . 
μάιιcΙΙ0Υ, τό (xcι! μό,ΝeΙο"γ μακελλεΤον, σφα

ΥεΤον, τό όρχ. xeeonoίlJo" (κρεαταγορό), λατ. mcι
ce//um. 
μαιιcσnιρ (χοιΙ μαΧJtιτιjρ), -iίρo~, δ (μιixo~)' μα

κρός, σχοινοτενής 11 μν(J.ο~ μαχεαπ,ρ=λόγος (όΥό
ρευσις) μακρός, όνιαρός. 

ΝδιιιιιδώΥ, -61'OS', δ' ItOI"l't. 'tuIto, a:ν-,;Ι MaxeδoW. 
μάιιιστος, /)ωρ. a:ντ! μή>Hατo~ (μijχοS'), a:νώμ. b

Γοιιρθ. 'toiί μα.χρ6~·=ιdΥJατοS'. 
μδιιιιοάω, μίλ . -άαω' άνοηταΙνω, εΤμαι μωρός 11 

πl%θ. μ~. μμα.ΚHoίix~=ό όνειροπολων, φαντασιο
κόπος, ό παραληΡων. [πρ6λ. παρ' Ήσιιχ. «μακχοα,,· 
.πα.eα.φeοιιei", .πeoonoJeiofJ.α.J μη dxovaJ"'" 'to λα't. 
mcιccus .Τναι /)ΙΙνιιιον ίΧ 'tij, Έλλ 'ιjVιχη,' πρ6λ. 'tQ 
i'tpouox. χόρ. δνομα Mcιccus' "/J σιισχίτιαι, ένό, uItoθa't . 
'tuItou ·μαNNό~ προ, 'tQ μακρό~ a:πo"ι;xιμιiς;BΤoιι]. 

μiιιoς, 'tό, δωρ. ά:ν-,;Ι μijNO~' fι αΙΊ:. μii.xo, ώ, ίπΙρ. 
-μαΝeαιι (βλ. λ .). 
μαιιρά (Βνν. Υfαμμιj), -11. (ίν 't~ /)ιχαν. Υλώα.) ή 

μακρά γραμμή την όποΙαν ό δικαστής Ισuρεν έπί 
τrις ΠινακΙδος ώς σύμΒολον καταδΙκης, ίν Iiv'tIQioaI 
πρό, 'tTjv Peaxarαo" (ίνν. Υeα.μμιj,,>. σύμ60λον ό~
ώσεως. 

μαιιρ-α'ωΥ, -_o~. δ, fι (μαNρό~α.lώιι)· ό μεγό
λης XΡOνΙKrις διαρκεΙας, μακροχρόνιος, πολυχρό
νιος U ΒπΙ προσ., ό ι.:ακρό6ιος, ό λΙαν πΡο6εΒηκυΙας 
ήλικΙας 11 οΙ μακeα.{ωΥεςο=ql όθόνατοι, οΙ θεοι. 
μαιιράν, ίων. μαιιρήΥ, αΙτ. θηλ. 'tou μαχeό, Βν 

ίπιρ,.. χρ-ήα_ι (xup. μα.κρα" ίνν. ιJδ6,,)' μα κριό, έξ ό
πoστόσεwς, εΙς όπόστασιν, μακρόν όπό ... Ο ouyxpt't. 
μαΝροτCeα." (=«Π1ό μαΚΡ1ά, περοιτέρω, εΙς μεγα
λυτέραν άπόστασιν). 2) ιbσ. έπ! χρόνοιι, έπl πολύ, 
έπl μακρόν χρόνον D ο,'; μα.Νρα,,= λα't. brevi (=έπ' 
όλΙγον ίνν. χρόνον) n όνιαρώς, όχληΡώς: «μαχρά" 
lc"eJ"" (=όμιλεΤν έπl πολλήν Cιραν καΙ διό πολλών, 
Cιστε νό προκαληται όνΙα) υ cμαχeά" ,ij",. ( = ζΙ;ν 
έnl Λολλά έτη) . 

μαιιρ-αύΙΙΙΥ, -."o~, δ, 'fι (μαχeό,+a,';nιι)' ό Ιχων 
μακρόν αύχένα, μακρός, ύψηλός. 
μαιιρ-ιιyoρiω, μίλ. -ιjaω (μαχρόS"+&ΥοeWcσ)' όμι

λω διό μακρών, έπl πολλήν Cιραν, όμιλώδιεξοδι
κώς. Έ; αιίΊ:Οfl τό 

μαιιρ-ιιyoρfα, +J (δωρ. μα.χρα.ΥΟΡ-> (ίχ -,;ου μα
κρ""οee.ω)' μακρό όερόλΟΥΙα, μακΡολΟΥΙα, μακρό 
διόλεξις.. . 

μαιιρ-ιιμι:ρfα, +J (μα.χρο, + Iιιdρα)' ή έποχή τοο 
trους, · 1<08' ην οΙ ήμέραι εΤναι μακραΙ. 

μαιιρό-6Ιος, ο" (μα.JCIlΟ~ + β'o~)' ό έπl μακρόν 

χρόνον ζών (η ζήσας) U οΙ JJfαoκe6PJOJ (ΑIθ;::'Τ!ικός 
λαός της νητΙου ΑΙγύπτου). 
ι-σιιρ>lΙοτος, ο" (μα.Νeό~βΙοτο~:· =-μαχe6Ρ.ο, 

(βλ. λ.), ό μακρδς διαρκεΙας. 
μαΙΙΡΟ-Υ{ιρως, άW, Υ,ν. -Ο) (μαχρόn-riίρα~)' ό ύ

πέρyηpwς, παρό πσΛU γέρων, πολύ ήλικιωμένος, 
πολυ προχωρημένος εΙς τήν ήλικΙαν. 
μαιιρο-δρόμος, ο. (μαΝeό~δραιui,,)' ό τρέχων 

μακρόν, ό διατρέχων δρόμον (διaδρoμήν) μεΥόλου 
μήκους. . 
μαιιρ0-8υμi." μίλ. -ιjαφ (μαχe6{Jovμοs)' εΤμαι μα

κΡόθυμος, εΤμαι ύπομονητικόςllμαχρο{Jovμώ eΊS' ΤJWΙ 
=εΤμαι μακρόθυμος, δεικνύω μακροθυμΙαν, έναντΙ 
τινος, τόν ύπομένω, κόμνω ύπομονήν. Έ, ιx~.oίI 'tQ 
μαιιρ0-8ϋμfα, fι (μα.κeο{JofJμCΟ»· δ,-,;ι χιχ! νίίν, ή 

έπl μακρόν άνοχή, ύπομονητικότης. 
μαιιρό-δϋμος, Ot' (μακeό~{Jovμ6S')' ό Ιχων (δει

κνύων) μακροθυμΙαν, ό ύπομονητικός, άνεκτικός 11 
ΚαΡτερικός. -ίπΙρ. -μΦS' (=με!)' ύπoμoνt'!ς καΙ καρ· 
τερΙας). . 
μαιιρ6-ιιωΙος, ο" (μαΝιόΝ-ΝώΙ0ΙΙ)' ό txwv μα

κρό κώλα (μίλ'l) -,;οfl αώμcι-,;o,) Ι (rΡαμμα't.) ίπΙ n.pIcl
/)ων, ή έχουσα μακρό κώλα (προτάσεις). 
μαιιρο-Ι0Υέω, μίλ. -ιjσO) (μακρο16ΥΟ,)' όμιλώ 

διό μακpQν η διό πολλών, πολυλΟΥω Ι μ.,' αιΙτ. 
ΠΡΙΧΥμ · , όμιλω διό μακρών περl τινος nρόyματoς. 
Έ, ιx!}-,;oiί-,;ό 

μακρο-10ΥΙα, -11 (μακροl.οΥι.)' μaKρηγoρlα, πο-
λυλογΙα (ά.ντ. τφ peαoxv10yIαo). . 
μαιιρο-ΙόΥος, -ο" (μαχρόS"+Uyc»)' ό όμιλών διά ' 

μαΚpQν (διεξοδικως), ό.λέγων πολλά. 
μαιιρό-πνοος, Ο", xcιΙ ouV't/p. -πyouς, -ο.", (μα

κeό~,π"έω)' ό έnl μακρόν χρόνον όναπνέων, μα
κρόβιος 11 μακρός διαρκεΙας. 

μαιιρός, ά, Ο" (μii.NOS', μijNOς") ' δι'!:ι xcιΙ νθν, μα
κρός (δν τoπιχ~ η χρoνιχ~ ivvoL/f) j Ι-,;oπιχιίl" μα
κρός εΙς μηκος, «μακρύς», ό εις μεΥόλην όπόστα· 
σιν έκτεινόμενος. 2) μακρός εις οψος, ύψηλός 11 
μακρός εΙς 6όθος, 6αθύς. 3> μακρινός, μακρόν 
όπέχων, όπομεμαΚΡυσμένος Ι μακeα.Ι I,πJβoιjfJ.&Jα.. 
(=ένισχύσεις έρχόμεναι μακρόθεν, μεταφερόμεναι 
έξ όπoστόσεwς) υ l,πι μαχeό" (-μακρόν, . έπl (διά) 
πoΛU διόστημα (-,;oπιχιίlς; η χpoνιxιίl,;) Ι 6αο" I,πΙ μα
Νe6τα.το,," (=δσον τό δυνατόν περιοσότερον μα
κριό). 4) 11 "o't. μακeφ αιιχνιΙι ίν χρ-ήαιιι ώ, Ί:ό ίπΙρ. 
,παΙ;' (πρό, ίπΙ-,;ααιν ou"(1(pt't. η bItape.)=-KaτlI πολύ: 
cμαχρφ. .πeωτοS',.=.ποlV .πeωτo~.- 11 ΧΡονιχcnς;, μα· 
κρός δΙαΡκεΙας, μακροχρόνιος, διαρκών, διαρκής 11 
cJJd μακρον (ίνν. xe6"οv>=διό πολύν χρόνον. 2) 
ύπέρ τό δέον μακρός, άνιαρός, όχληρός' Ι cJJd μα
Nec:iW=tv πόσr:1 λεπτομερεΙQ, διεξοδικώτατα.- ΙΗ 
δμαλ. αιι"(1(Ρ . μα.χρ6τeροS'· bItEpe. μακρ6τα.τo~ Ο ά:νώμ. 
αιι"(1(Ρ. μό,ααΦΥ, μii.aαoll· bItape. μ,;κιατo~, δωρ. μό,
κ.ατοs. αχημα'tιαθsν ίΧ 'toi) μηxo~, ώς; τό αΤaΧJtιτοS' 
ίχ 'toiί α.Ιa%o~.~ ιν 'to o!}~. πληθ. μα.Νρά ίν έπιΡ. 
χρ-ήα.ι: μαΝρά β.βαS'=μέ μεγόλα (όνοικτό) Βή
ματα U μαχeά μμvχιΟS'=μεγαλοφώvως ώpuόμε.νoς, 
Kpαuγό~ων U μα..χρα ,πeοαεύχομαJ = κόμνω μσκρός 
(ότελειwτoυς) προσευχός 11 ώσ. χαΙ τό ο!},. ίν.: μα
Νeό" &vτeί"'=φwνόζειν δυνατό, ΚΡαυ'{όζειν. 

'Eτvμ. ι μαNρό~ = λα't. mcιcer (δπιορ α'l)μ. · μΙν Ι · 
σχνός, λεπτός, ά:λλ' fι βααικ'ij 'tou σ'l)μ. ιι{ναι μακρός 
ίν ciναφοΡ/J Λρό, 'tό Λιiχος;, δθιν «ψηλός καΙ όδύνα
τος»)' πρ6λ. παλ-Υ.ρμ. mcιgcιr, a:ΥΥλ·σQt'. moezer, παλ· 
norr. mcιgr (Ισχνός)' π,.6λ. μijxo~. /)ωρ. μii.xoS', αΙΙΥΧΡ. 
Ίων. μJJασ_ «*μβΧ'J-), -ο" (κιχ! μii.tιαο,,=«nιό 
μακριά» xcι't' ά:νίr.λoyΙιxν πρό, -,;ό ά:ν'tΙθι'tον . ιΙααο" 
«*ΙΙΥxjοιι-έγγύτερον), bItllpe. μ';ΧJατο~ (αχτιμα'tι
αθίν βιtαaι 't06 'tιIItou μijxo~), μ"κiJ"Ο), λιχ't. maceo, 
mcιcles, Ζ_ν/). mas- (μακρός), mcιsah- . (μrιKoς, μέ
Υεθος), mcιsycι (μεγαλύτερος), · mcιslstδ, παλ-π.ρα. 
madiMcιh (ό όνώτερος, ό όρχηΥός)' ίν πι!αιν 6πό
κsιτιχι !(ΧΠ. *mcιk (εΤμσι ύψηλός καΙ Ισχνός). 

μάιιρος, -eo~, τό=μ;;κo~, μii.xoS' (βλ. λ. λ . ). 
μαιιρο-τΕνωΥ, -o"τo~. δ, "/J (μαχeο~τe{"Ο»' ό 

εΙς μεγόλην άπόστασιν έκτεινόμενος U ό μεΥαλώ-
νων χρονικως. . 



μσιφοΤΙραν, συΥΧΡ' 1:0!ί μαΗea-r (βλ. λ.). 
μσιιρό-τονος, o-r (μαΗeδri-Τ.Ι1'ω)· =μαΗeοτΙ<;oιw 

(βλ. λ.). 

μαKρo-φάΡUyξ, -vrYoi. δ,"Ιι (μαΗeόri-φdevrξ)' 
ό έχων μακρόν φόΡυγγα iι μακρόν λαιμόν. . 

μαKρo-φlίίiίριιτι;ς, -ον, δ (μαΗeδi+φλvαeΙω)" ό 
όνιαρQς φλυαρQν, ό μέχρις όηδlας φλόαΡας. 
μαΚΡο-χρ6νιος, 01' (μαΗeό.+xe6110i)· ό έπl μα

κρόν διαρκών, όζων έπl πολυν χρόνον. 
μάκτρα, 'iι (μάααω)' σκόφη ζυμώματος. [μάHΤeιι' 

πρ6λ. Ή:ιυχ. cμαΗτήe' ή Ηάe~οnΟi. ή nv.λΙi. HIIl 
~ιφIHeιι: Ηαί 4eχήαaωi αrJjμα (1:. Ι. cμαΗτeι
αμόi»)>>. Ηαι cμάΗται ' οΙ μάΤΤΟ1'Τ_i ιolif μάζΙΙi»' 
βλ. μά.ααω. 
μάκτρον, 1:ό (μάααω)' προσόψιον, χειρόμακτρον, 

«πετσέτα». 

μδK~νω, δωρ. ιiν1:Ι μrιHν1'ω (βλ. λ.). 
μΙκων, ιipχ. ΠΟΙ1)1:. μτχ. ιioρ. β' 1:'16 μrιH6.oμαι. 
μδκων, -ωtιo •• δωρ. ιiντΙ μήHωtι. -ωtι0i. 
ΝΙ. λA~, έπΙρ. · πολύ, παρό πολύ , λιαν, δγαν, 

πόνυ, . σφόδρα, καθ' ύπερβολήν, δλως διόλου, δλως, 
όλοτελώς: Ι ίπιτι;ίνιι τΤ,ν Ιννοι<:ιν 'ti'j~ λί~&ω, μιθ' 
~: συνιiπτιτoιι : μάλιι πολλα=παρό πολλό 11 w μάλιι= 
πολυ καλό 11 μάλ' αlιτlHιι=εύΘUς όμέσως Η μάλιι ~,
ιιμnee!i=έντελwς διό μέσου U olι μάλιι=κατ' ουδέ
να τρόπο.ν, έπ' ουOCνl λόγ\ιJ. 2) έπιτιΙνιι τό ν6η
μ<:ι δλοχλ TjP'JU πρoτιiσιω,: ι} μάλιι .",... - τώρα τώ 
δντι, όληθώς, τι:\ όληθε/Q ... 11 ο!ίτω μιτιΣ μτχ.: μά";' 
nae μaμα~=Kα/τOΙ ποτέ δέν τό έπεθύμ~ι τόσον 
όσον τώρα.- υσυγχριτ. ΜCΊλλ01'=πεpισσότερoν,lσxυ
ρότ~~ν, «μδλλον .... ω, ~ί νσν (λοιτ. potius). 2) παρό 
π~λυ, υπερβολικό πολυ. 3) τό συγχρ. ΜCΊλλ01' συν
ιiπτιτoιι ίνΙοτε μι~' ιiλλoυ αυΥχριτιχου ~ erιlιo.eOi ΜCΊ1-
λo .. -".oΛU (κατό πoΛU) ευκολώτερος Ο Ιx6Ιωtι ΜCΊ1-
λοφ 1t.A.It. 4) "ι πιρΙφι;oισι~ μci1λo1' Ii συχνιΣ ιixoλoυ
Ι!ιίτοιι δπό το!ί iΡν'l)τ. olι (δπου τό olι · φOΙΙ~5ΤOΙΙ πλι'J
vi~ov, διότι 'iι Ιννo~oι 'tij, πpoτιμiισιιω. ίν πιiσT,j συγχρΙ
σιι π~pιίχ ιι χοιΙ ττιν Ιννοιοιν ττ" ιiπoppΙΦεω; Τι ιipνiι
σιω;) : π6λ,1' 8λ" .. ~,αφ6.II.'" μciλλο .. 1i olι ΙOOVi ιιΙ
ιolOVi (θουχ. 111 361, στ;μιιωτίον δ' δτι <ti'j, πa.,ιφριiαιω, 
ΤΟΙUΤ'l)~ cμciA~o .. fj olι,. πιiντoτι Π~Ο,l)Υιtτοιι Ιτίροι ιiρV'l)
σι, Τι οιρν,lτιχ'l) Ιννοιοι. 5) nandi μci11o .. -πεpισσότε
~ν όπό τό κό8ε τι, τ. Ι. παντl τρόπ\ιJ.- 10 δπιρθ_ 
μ~1,ατιι=πλεΤστoν, τό μ:Ιλιστα, εΙς μtγιστoν βοθμόν 
II περισσότερον navtΌC; δλλου, κυΡ/ως, κατ' έξοχήν I1 
111 ΤΟΤi μάλιατα (ίνν. oi'ίαι)=λoιτ. Ιmprimls-περισσό
τερον όπό τόν κ08ένα, εΤπερ τις καΙ δλλος, υπέρ 
π~ντα δλλον, πρό πόντων, lδ/ως, Ι::ς οΤόν τε Η li τα 
μί1ιατα-=διό τό μέγιστον . μέΡας, ώς έπl τό πλεΤ· 
στον, κατό .τό πλεΤστον Ι τό μάλ,οτα συνι!πτ.τοιι 
ίνΙ~τι ~.τ· !μου δπ.ρθ.τιχοΒ, ώ~ 'χ6ιατο, μa1ιατα . 
2) ιπΙ οιριθμων προστΙθιτοιι συχνιΣ τό μά1,ατα πρό, 
δήλωσιν δτι 6 ιiνoιφιρ6μ.νo, ιiFιθμό, eiv ι{νοιι 6 ιixρι
fίiι;, ιiλλιΣ κατό μεγ/στην προσέγγισιν, ώς έγγιστα, 
περ/που: ·n8I'nJHO .. ιoa μιί1,ατα (θουχ. Ι 118)-πεντή
κοντα πεΡ/που (ώς έγγιστα, κατό μεγΙστην προσ
έγγισιν), δπου δ . προιγμοιτιχό, ιiριθμό, ι{νοιι 49 8 ίντισ· 
θ.ν .. περ/που, όρκετό έγγύς, έγγVς Kόπwς: li μοο .. 
μά1,οτιι=περl τό μέσον. 3) ΗαΙ μάλιατα - δε
βοιότατα (λοιτ. ν.1 m&xlme). 
Έτυμ. t Ιω·ι-οιττ . ίπιρ. μάλα, συ"(Χρ. 6μ., Ιπ. μJl1-

λ01'. (~ντΙ ιiρχoιιoΤ8prιυ τι.lπoυ *μλλο .. - λΟΙ1:. melius, 
χοιτ οινοιλογΙοιν ~:;ό, τό επι;;. {}σααοφ. {}σπο ... (*66.,
xJo .. ). δπε;:.θ. μα1,ατα t λοι-τ_ meIIor, Ιοιπ. *mel- (μέ
γας, πολυ6ριδμος) Ισχυρός, Ικανός)' πρ6λ. δμ., ΤΡΟΙΥ. 
μαu"όi (Ισχυρός, όρμηTlκός), · d-μαλόi (τρυφερός, 

Ισχνός), λοιτ. mulfus,. λιτ-τ. ml/ns, ποιλ·αλοιυ. Izιno~tl 
(=eminere), Σλο6. moletl (προέχω, έξέχω, ύπερ-
6όλλω\ . . 
μΙΙδΙΙδΡΟΥ Τι μal6δaδρoν, -τό (λlll'l.. m&lob&

thrum)' τό όpι,ιματιιc:όν φύλλον Ίνδικοο τινος φu
τOCί . πιθ. τό betel Τι &ΓΚΔ . 
μ61Ικaf-ηouς, δ, 'iι. -nov", 1:6, yav. -ιroδoi (μα

λιιΗόri-nοV.)· ό έχων μαλαKOUς πόδας, -τ. Ι. ό 60-
δΙζων έλαφΡό. . 
μΙl .. ιdα, t, (μαλαH~)' μαλακότης, τρυφ~ρότης 11 

." 
ΙπΙ !iνθr-ώπιιιν, έκ8ήλυνσις, μαλθακότης, eηλιιπρέ
πεια, όδυναμΙα, ότον/α. 
μΙΙδιιιάω (μα'-!ΖΗlσ)' εΤμαι μαλακός, τρυφερός 

(θιωΡ8ΤΤΟΙΙ ω; -ΙιμΟΙΡΤ1)μίν'l) γΙ'. ~ντΙ τοσ · μαλΗΙω δ 6λ.). 
μΙ1ΙKfςω, μιλ. -οω (μα1αΗ6i)' καθιστ" τι(να) 

μαλακόν, μαλθακόν, τόν έκνευρΙζω, τόν κόμνω · 
χΟΟνσν.- 11 ποιθ. χlllΙ μίσ. μαλιιΗΙζομαι. μιλ. -Ιαο
μαι. ιiττ. -rοvμα,' μισ. ιi6ρ. οι' έμαλαΗ,αιίμ" .. , ποιθ. 
l~λιιHΙα6rι'" εΤμαι μαλακός, όπαλός, η τρυφερός, 
όδίινατος Τι έκτεθηλυμμένος. 2) εΤμαι μαλακω
μένος, έχω γ/νει ήπιώτερος, πρoCίνoμαι. 
μ616κΤων, -ω-r0i, δ (μαλαΗ6,)' δποχορ. το!) μα

Mx6i. ό πoλυαγαπημtνoς, πολυχαίδεμένος. 
μδΙδκ6-ΥClος, ο .. (μαλιιΗόri-yιj)' ό έχων μαλα

κήν γην, Τι όνήκων εΙς μαλακήν γην. 
μΙΙΙΚΟ-Υνώμων, ο .. , Υ-ν. -O-r0i (μαλαHόπ,ΙΙCΙΌ

,1&'1)' ό μαλακός (εύγενής) κατό τήν διάθεσιν, πρδ
ος, · μειλ/χιος. 
N~~λλ'Ί[O'Σ, .. , 6 .. , λΟΙ1: . MOLLIS' δ,τι xcιιΙ Υ!)ν, 

μαλακός, Ιν ιiντιθίσιι πρό~ Τ9 a"""e6. t μαλαΗόi 
",~ .. (ποώδης λειμών, χλοερός).- • μτφρ_, μαλα· 
κός, ηπιος, μειλΙΧιος, πρδος, συμ6ι6οστικός. 2) 
~ν xoιx1j ένν., μαλθακός, έκτεθηλυμμένος 11 εύκολος, 
υποχωρητικός, όμελής, νωθρός, όδρανής, όδιόφο· 
ρος, όπΡόσεκτος. 

: Enιμ. t μαλιιΗ6i' μαλιιΗΙιι' μα1ά.ααω (-~"" (*-HJQI)' 
μιιλιι,μα' Ιοιπ. "mola-q6-s π;;οιρχόμινον ίΧ -τ06 *meIAz
(όλέθω, KOVIonoIQ), δπιρ ενυπιiρχιι ίν τφ μν1λω (6λ. 
λ.), λοιτ. ,molo. (ΙSλ. χοιί ίν μαΙθaΗ6i, lΙμα16" βλιιδο.
e6i. β1ά.ξ, (CI)P1rιxe6i, PU-r"Oi)' ΙSλ. χαιΙ ίν β1ά.β". 

μΙΙδκ6-.χcιρ, -x.'eOi. 6, 'iι (μαλιιΗόi + χ.Ι,,)' ό 
έχων μαλακή ν χεΤρα (<<έλσφρό xέρι~), ό καταπρα
Ονων, πρaύνΤΙKός. 
μ61ΙκUνω·=μλιιΗΙζω (ΙSλ. λ.)' κ08ιστω τι μαλα

κόν, μαλθακόν, όδύνaτον.- πoιθ'ljτ., γ/νομαι μαλα
κός, όδύνατος, χαλαροΟμαι, παραλι'Jw. 
μδlΙKώci, ίπΙρ. τoίi μαλαH~' μαλακως, μαλ80-

κως, όπαλως n ευκόλως, όμελώς, όπροσέκτως.- δ
πιρθ. μα1αΗώτατα. 
μΙΙάσσω, «ττ. -ττw, μιλ. -ξω (μαλιιΗ6,)' καδι· 

στώ τι μαλcκόν, τό μαλακώνω (ιiν-τΙθ. 1:φ ΟΗ1"ρ
.. ω) 11 ίπΙ διι-μιiτων, τό κατει::γόζομαι "στε νό γ/νΓ.l 
μαλακόν, εΟκαμπτον, 6uραοδεψώ (πρβλ. &ιφω) 11 χαιΙ 
μτφρ. μα1ά.ααω τιΜ - τόν συγυρ/ζω, τόν καλλωπ/
ζω, τόν φροντlζω.- 11 μτφρ. τόν καταπραΟνω διό 
παρακλήσξ:ων, τόν · μαλακώνω, τόν καθησυχόζω 11 
τόν όναl(οuφ/ζw.- ποιθΤιΤ., καταπραΟνομαι, καδησυ
χόζω, γΙνομαι "πιος Ι μιτιΣ '(8ν., όνακουφΙζομαι tκ 
τινος νόσου. 

μalάxιι, 'iι (μαλιιN~)' ή cμoλόxα~, λlll1:. m&lv&. 
Έτυμ., μα1ά.xrι, πιΟ. )(Ι:&-τ' ιiφoμ. ix το!) Ιν ίΠΙΥΡ. 

ιiπl:&νoτων1:0, μα1ά.xrι (πρΙSλ. -τ'ijν ~ντΙατρoφoν ιiφoμ. μα-
16xrι' xlllτι:i τινοι, τl:&~τόν τφ λοι-τ. mAIVCI. «*mal(&)
ghv&Y ώα. !λλοι σuσΧΙΤΙ~'Juν τήν λ. πρό; τό OOΙvoll.p . 
m&ruv&-J,ι., m&ruv&kA-J,ι. (όνόματα φυτQν) ώ, )(οιΙ 
πρό, .(ό αιιινσχρ. miirva cSAnsevlerCI. roxburghi4n4)' 
χοιτι! . τινοι, .Τναι συγγ. πρό; τ+.ν Ιμιi~oι μαλιιΗ6i, (11) 
βλrιxeόi λ6Υφ τιiιν μοιλοιχτιχιiιν ίδιοτΥιτων τοί} φυτου·· 
δ'ν ιiΠOXΛιΙι-τlllι νιΣ πρC;χιιτ<:ιι χοιΙ πι;:. Ι λί'ιω. ΠΡ'Jιλ
λ'l)νιχfj" μισΟΥ.ΙΟΙΧfj" 'tfj, δποΙοι, ιiπήχτ,σι, θιΣ ήτο · τό 
461'. mAIIU&h. 
μΙΙcρ6ς, .... 6.. δ .. (μάλα)' πολυ ίσχυρός, κραται':'ς, 

δυνατός U όρμητικός, λυσσoλέt'ζ (ίπΙ πυ;;ό,) 11 μτ~ι;
φλογερός, όρμητικός, σφοδρός. 
ΝλΆΗ, "ι' πιθ. δ'!)μΟ-Τ. <tuIto, ιiν-τΙ μααχιίλ" Ι6λ. λ.), 

λοι-τ. ΔΙΔ' Ιν χρ'ήαιι μ6νον Ιν τ~ ΠΙΡΙ1>ρrioει υπό μά-
1rι. Τι ~πό μάλrι1' (=OOό τήν μασχόλην, διταιι δύνοι
-τοιΙ τι, νdι xρι.lΨΊI δπλον' πι;6λ. Χ<:ιΙ τό σ'l)μιρ. στρoι~. 
πoιριiπιλμl:& cδιtό μιtλ '1), !ι:;μ 1-) Ι μ'1:φρ. λόθPQ, ' κρυ
φ/ως, · λοιτ. furtlm' ['iι σuσχίτισι~ <ti'j, λ. πρό, τό μάe" 
(χεΙρ), λιιιτ. m&ΠUS, δεν ΥΙνιτ<:ιι δπό πιiντων δεχτή' 
μΙΙλλον πρίπ.ι νc!ι ιivoιxQ1j ιΙ, Ιοιπ. ~. *ma- Ιρι~. δοισ. 
4me=όρπάζw)' 6λ. χαιΙ μααχάΙ,,). 
ΝΑ' λ.Α .... , 'iι, Τι μάΙδιι' μείγμα κηροΟ καΙ πΙσσης 

πρός έπ/χρισιν .(χρωμότισμα) πλο/ων- 2) ό κηρός 
τών κηρωτών πινακ/δων, ίπί των δποΙων IΥροιφον 
)(οιτ& τήν ιipχlllιόΤ1)-ΤIII. 
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μσλΙΙιύςω, μ.λ. -Ισω, ι1η:. -ΙΦ·-μιa}.σHΙ,oo (δλ. 
λ.), . καδιστω τι(να) μαλακόν, μαλδακόν.- Πcιθη~., . 
γ/νομαι μαλακός Τι μαλδακ6ς, γ/νομαι όμελής, ό-
δρονής, όπρόθυμος. . 

μσλ&άιιινος, 'Ι, ο,,' ΠOιη~. ι1ν~Ι μσlδσHδ~ . (δλ. λ.). 
μσΙΙσιιιστέον, Τι -έσ, ρημ. ίπΙθ. ~oίl μσΙδσΗΙ

ζομαι · πρέπει νά μαλθακοποιηθt,j κανε/ς, Τι νό γl-
ν~ όμελής. . 
μσλΙΙιιός, ,;, 6,,' = μα1σ~δi (μB~~ ίπ.ν~.θ.ιμ. '17». 

μαλακός.-- 11 μ~φp., μειλ/χιος, πράος, προσηνής Ο ίν 
χαιΧ1) ίνν. όν/σχυΡος, δειλός, έκτεθηλυμμένος, θη
λυπρεπής, όπρόθυμος. 

'Enιμ.: μαΙδσΗόi «*mldh·g-q6.S)" μάΙtJaw (έκ
τεθηλυμμένος) · μάλ".", μαλΒ-άααω, μσΙδσΙ_, «μσΙ
(Joώαω· μαλαΗώαω. (Ήουχ.)· Mtil{JoA~" (χυρ. δν. yu· 
χιχιχ6.)· πρβλ. σιχνσχ. mόrdhcιlί, m[dhcιtl (όμελω, πε
ριφρονώ), yo~θ. mllds, πcιλ·ηoΓΓ. mlldr, πιχλ·YB~μ. miIIi 
< Ιιχπ . *meldhl(o)- (,flαλακός, γλυκύς), πιχλ- φλ. mel
dcιch, σιχνσχρ. m!du-I}. = έλλ. *&μαlδV" λCΙ~. mollls 
(*moldvls), πιχλ-σλιχυ. mlcιdiJ. (τρυφερός)· ιχΙ ptt:. f)ιi
σ.ι~ *mel-dh- χιχ! *mel·d- (μέλδω, dμαλδV"ω, β1σ
OOeii εΙνιχι iItIX'tOΙOSL' 'tfj. ~ *mel- (*me/cιx~), πρβλ. 
κιχ! μαλακ6ς. 

μσλΙαιι:ώς, ίπΙρ. 'toO προηΥ: μαλακό U ήπlως, μει
λιχ/ως, πράως. 
μσλ&άσσω, μ.λ. -ξφ. = μαλάααω (δλ. λ.). μαλακύνω, 

κσθιστω μαλακόνll καταπραΟνω, μαλακώνω.- πιχ
θη,., μαΗJ.αχ{}cίσα νπ"φ = έκνευρισθεΤσα όπό τόν 
ίιπνον. 

μάλινος, δωρ. ι1ν~Ι μ,;λΙ"Οi (βλ. λ.). 
μάλιον, 'tc. (μαλλ6ς), δποκορ. ~oO μαlό~ (- μαλ

λός)· βόστρυχος, κόμη. 
Μαλίς, -lδος, Τι, δωρ. dvt! Μ,Ιλι, (μαλο" = μη

λο,,) ' Νύμφη, πραστάτις των ποιμνΙων (=μήλω,.). 
μάλιστα, ΙπΙρ., Cιπεpθ. ~oίί μά,1σ (βλ. μάλα ΙIl). 
μάλιι:ιι, Τι· ή έκ Ψύχους νόρκη, τό ξέπάγΙ00μα, 

παrωνιό, KΡUOπόγηuα. 
·E~υμ.: μάλΗ,Ι· μαΙΗΙω (= Ιχω κρυοπαγήματα)' 

μάλκιος (=ό προξενων μάλ .. ,1", κρυοπόΥημα)' πρδλ. 
πιχρ&: Φω~Ιφ «μσικιη,,· vnd Hetίov, Hα.-.αHl,1Hιf_ι 
και &1ΙαχΙ"".-ο" .l"αι.· μάλΧ,l (*mlq-a) .Τνιχι συΥΥ. 
~φ πcιλ-σλιχυ. mIi1~cιti (σΙΥώ, όπaσιωπώμαι), la,'t. 
mύΙkls, λιθ. mύΙkls (βλόξ, μωρός) «Ιιχπ. *mlq-)" ίν
tCΙ u e:lt συνcινήxBΙ κcιΙ ή δμ~, (d)Pl,1U6" β1ά.ξ, μιa}.σ
:l<di, λιχ~. flcιccus. 
μαλιdω- ναρκοϋμαι έκ τοϋ ψύχους, παγώνω (dpx. 

pijJLcι πιχριχ:ρθιχρεν δπό 'twv ιiν'tΙΥΡιχq;'ων _ι. μα1σχιάω, 
μσλαχΙζω x.~ .δ., δλ . λ. λ.). [δι' ί~υμoλ. δλ. μάΙχ,l). 
μάλλά, κιχ~eι xpdoLV ίΧ 'toίl μJι ιUlιί (δλ. λ.)· OV 

μη" dλια=άλλ' δμως. 
μαλλό-δcτος, ο" (μσUδif-UIιο)" δεδεμένος διό 

μαλλΙου. 
μάλλον, έπΙρ. , συΥΚΡ. 'toίI μ&1σ' δλ. μά1σ ΙΙ. 
ΜΑλλΟ'Σ, -oiί, δ ' μάλλινος πλόκαμος, βόστρυ

Xqς 11 μαλλ/ον προβάτου, έριον, (μαλλΙ» Ι aItI dv· 
θ,.ώπων , πλόκαμος κόμης, βόστρυχος. 
Έ~υμ.: μσΙΑ6ς· μαl1ω~6ς' Τι συΥΥ. πρδ. 'tδ μσ1σ. 

Xdi ιiμqι ιεoλoς' τό λ αι,. fIoccus «*mI-) ItpofjlQa JLl1l· 
λον εκ τινCι~ *bhlod-ko-s, Πρδλ. έλλ. φ1σΗί", φ1ά.'Φ 
(σχ/ζω). 
μαλόβα&ρον- βλ. μαΙάβα{}eο". 
μάλον, τ6 , ~ωp. ιiντί μηλο" Β Ιβλ. λ.). 
μαλο-ηάροος, ο", auIp. α:ν,Ι μ,l10πάerιο~. 
μαλός, ή, 6,,' λεuκός (ιiΙ;δ~ έτυμ.) [μα16~' πρδλ. 

'HGux.. cμάλοve',' Ιεvκόχεeκος., cμάΙοveο,· l";χ
oveOi»· αΙCιλ . μf1.λΟιfάeαvος (clevxontieeIoS'. Ήσυχ.· 
κατ' !Houc;=genas h.abens mcιlis similes) ιiyν. i'tuJL.]. 
μαλο-φόρος, μαΙο-φύλαξ· βλ . μ,l10φ-. 
μάμμΙ καί μάμμιι, Τι · λί;;ι~ σχημιχ~ιΙ;;oμι!ν'lj ίΧ ~ci:l 

ιiνά.ρθρων ήχων rι Clu λAιxl.:Wv , ~ιX~ δποΙας; τό νήπιον ix
πι!μπaι κιχτeι τΤΙν ιiπc)πειράν του νeι φωνά~"{j τΤΙν μη,ί
ρ'Χ ,,,u (κιχ,' ιiνά-λoy oν τρ6ΠCιν πρό; ~ά.: lJ.ππα., &πφιi, 
ιi~τα, πάππα).- Ilμάμμιχ=μήτ'le.- 111 πιχριΧ μ~yν. 
μάμμη, ('(10Υ16) , ( κυρούλο). . 
Έnμ.: μάμμα κυρ . εΙ ν ιχι κλη't_ πτώσ., βά.σΒΙ 'tijI: 

δπι:ι Ιας έσΧΥιf!O'τ (σθΥΙ άνομ. μάμμ,l, att. μάμ.u,I,,· πρδλ. 

lcι't. mcιmmcι, Ιρλ., 9αll. κ. /i. mcιm, λιθ. mamcι, mοmό, 
mem., δποχορ. mcιmy'te (μήτηρ), πcιλ-y.pμ. muomcι 
(έκ μητρός θε/α), σcινσxp. ιnamcι-J:ι (θεΤος), ιiλδ. me
m.· 4ν.ιι ιiνcιδιπλ. σcινσκp. σιιf- (μήτηρ), 'λλ. μα, 
μσΊα· πρδλ. ωσ. παιλ· ηΟΓΓ. m6ncι (μήτηρ), νΒο.λλ. 
μάnσ, ιiatcι't • .Μή"" (βλ. ίν λ. μήτ'le).-~ό ιipμ. mcιm 
(=μόμμη) .Τνcιι δΟΙν_ιον ίκ ~ή, Έλλην.-Έκ το!ί μάμο 
μσ 'tou~ou πΡοΥίλθι ~ό πcιp' Άρι".οφ. μαμμΙα (μήτηρ), 
't.; πcιp~ Πλoυ~. δποκορ. μαμμ(διο", κcιΙ .ό _πΙση. 
πcιp' Άpισ~oφ. μσμμάχv'l7>oi ( : κιv{}ω) (-= 6λόξ, 
(μποΟφος»). 
Mαμμάιιuloς, δ' xIIIJLLX'ij Η;ι, xcι~cισ.!σcι πcιpoι

μιώδης; κcιΙ σημιχΙνουσιχ 'tόν ήλ/θιον, χονδροκέφαλον. 
μσμμiν σι.-ιι,,=ζητεΤν τόν μaστόν τι'jς μητρός 

(iπί νηπΙων, 't~ δπoΤcι φωνά,Ι;;ουν t'ijv μηΤβpcι των , διόη 
cQ'louv βυΙ;;Ι» 11 ωσ. «μσμμα" αΙ.-.ί".=αΙτεΤν όρτον, 
ω. χιχΙ νυν, (μαμμδ» βπΙ νηπΙων (πρδλ. Φω~Ιoυ «μσμμα" 
'AeyeioA τό lα{}l.ι,,· ΟΙΙ.-ω KaUla,., xcι! xcιθ' Ήσσχ. 
«μσμμα" lπι ..ηi πα.ιδιχηi φΑW;Ι~, la'l7>l.I".). 
μαμμ:α, Τι (μάμμσ)" μήτηρ. 
Μαμμωνάς, Τι Μομωνάς, -4, δ· ό θεός τοΟ 

πλούτου έν ΣυΡΙQ, ιiν'tΙσ,οιχσ. 'toO 'tciv Έλλ'ljνων θ.~ϊ) 
Hlov~ov 11 έντευθΕν Υ_νιχω" πλούτη, όλική εύημερΙα. 
μάν, β Ξδ~ιω~ικόν μ6ριον δωρ. xcι! α:ρχ. ίπιχ. «ντΙ μή". 
ΜΑ'ΜΑΡΑ, ή. δ,'1:Ι xcιΙ νΟν, cμανδρl», στόβλος 

(λιχ,. mcιndrcι). 2) ωσ. τό κο/λωμα, έν C;Ι εΤναι 
πρασηρμοσμένος ό λl80ς ΟΟκτυλ/ου (λιχτ. pcιΙcι, 
fundcι). 3) βν ~1) ίκχλ. Υλ. Μονή, Μοναοτήριον, i, 
ου καΙ Άeχιμσ"δeΙ..,,~. 
Έτvμ. : συΥΥ. '1:Φ ocινσxp. mandura (στ66λος), 

mcιndlr6m (oTtoς, μέγαρον, όν6κτορον)· πρδλ. μά,,
OOJ.Oi, μα"ΟΟJ.ο1W, μσ"ιJά:ιc,l" (δεσμός δι' οδ δένουν 
τό δεμάτια)· πιθ. ω, βCΙσις; δπ6ΚBΙ'1:CΙΙ ,;6 Ιαπ. *mcιnd
(περιφράσσω, κατακλεΙω). 
μανδΡΙΥόρας, -ov (xcιΙ -σ), δ· νCΙΡKωΤΙKόν φυ· 

τόν [Ιων . άνομ. ·,1i· ιiδ_δ. i'tuJLoA., πιθ. προ_η. λιi;ι, . 
Ή πρό, τιΧ. λ. μά"ιJecι xcιΙ &yoed xcιΙ &y.leoιι συσχ. 
'tLat, 'tfj~ λ. _lvat συμπ~ωμσ'liΙXή fι προΤόν λcιϊxης; πιχ~· 
.'1:υμoλoyΙcι;). 

μiνc'c;, .ίαα, .,.. μ~x. &ορ. δ' 'toO μcιl"oμσι. 
Ματ έρως, δ' μονΟΥενής υΙός τού πρώτου 6ο0Ι 

λέως της ΑIΥύπτου Ι ωσ!Xό~ω, -τό δνoμcι ~oi)~o φί;;ει 
κιχ Ι _θνιχ6. 'tL' lΙμνο" αν~Ισ.oιχo, πρό. 'tόν ΙΙλλην. 
Bpfjvov «ΔΙ_" •• 
μάνcς, δωρ. dv'tI 'μij'r.~, πληθ. 'toO μtt". 
μΙνηναι, ιiπpφ. ciop. 6' 'toίl μαΙ"ομαι. 

. ΜΑΜΘΑ'ΜΩ, μaλ. μίΗΗlαομαι, δωρ. μ;J.θήμαι· 
dόΡ. 1)' Ιμ;J.'I7>o", πcι,:.' Όμ. _Ττι ιXνcιυ,ή,ω~ μά{}ο", Τι 
μ_τ~ διπλοΟ μ, Ιμμσ{}Ci, Ιμμσ{}a· πρχ. μcμά"."κα · 
δ,~ι κcιί νυν, cμανθόνω» κατόπιν έρεύνης καΙ έξε
τόσεως, έξακριβώνω 11 ίν ~φ ιi!)p. έχω μόδει, ' . ι . 
κατανοώ, έχω γνωσΙν ·τινος .- 11 ίπΙ προσΙιιχθιΙαι •. 
έρωτώ, ζητώ νό μάθω, έρευνω περΙ τινος, γύρω ά
π6 τι.- 11 όντιλαμβόνομαι διό των αΙσθήσεων, 
έννοώ, κατανοω, ώς; τό l:ltoτ. Ieneo Ι μα"θά"εΙ$; 
(~έννoεΤς, Kαταλαβa/νεις ;)-(ιiJtci~'rjot.) πά"" μα,,
Β-ά_ (έννοώ πολύ καλό, έννοω έντελώς !).- M!,~ 
μ'1:Χ., μά"{}σ,,. dW (= Υνώριζε δτι εΤσαι).- ιν πιχρ' 
'A't~ • .-1 μα'l7>ώ1'; κcι~ιχντ,* νιΧ σημ:ltΙν"{j : διατΙ; διό τ/
να λόΥον; (xup. σημ.: τ/ πρΟ'(μα πληροφορηeεΙς; 
λόy~ ποΙας νέας εΙδήσεως ; ) σXE~όν δηλ. ,ό .-/ μα
(Joώ" ;=~/ πα.'Ι7>ώ1'; (δπ.ρ χιχτ!Χν,,* έπΙση. νeι σημαιΙν"{j : 
διατl; διό ποΤον λόΥον; ιiλλeι χυρ. σημ.: τ/ Ιπαθες 
καΙ .. ;). 

'Ε.-vμ. : μσffH_ δ ίν. ItpoijlQav ίΧ ~oίl «ορ. l-μα{}. 
ο" (πρ6λ. δωρ., cιΙoλ. μά{}σ, Ιων. μά'l7>o, κλπ.) ( !~π. 
*mQdh-, μι~απ'tω'tικοίί ~ύΠO~ ( *men·dh- «*men-dhe-), 
κιχ~' ίπιiκ~cισιν ίκ ~fj. ~ . *men· Ισκέπτομαιl (βλ. ίν 
μέ"ο, κλπ.), πρβλ. σαtνσxp . mandhiilιf (*mcιnz·dhίίtar
= δνδρωπος εύσεβής) (mcιna5- (νοϋς, 6ξύνοια) + 
dhiil6r- (ριΙ;;. dhe, πρβλ . ,-/""':ι.ι), Zιν~. ma, z-drcι 
(λο'(ικός, νουνεχής ι, YOte. mundon sis (=οκοιι:εί .. " 
mundrei (=aκοιι:όi), παλ· ηΟΓΓ. munda (διευθύ νω δ
πλον κατά τινος), παιλ-Υιρμ . . mendcιn, παλ-όαι;. men. 
dicιn (xarpw), λιθ. mcιndrcιs, mcιndrύs (έξυπνος), παtλ
σλιχυ. mci.drU (σοφός)· ίν ItdGLV Cιπ6κιιτcιι πιθ. 'ιι !ιιπ. 
~. *men· (βλ. κlιΙ βν λ. μoiίαα). 



.. 
μανία, Ιων. -ίιι, 'ιι (μαl"ομαιγ δ,'η χαιΙ νίlν, παρα

φροσύνη, τρέλλα. - 11 Υιενιχωι;, παρόφορον πόδος, 
λύσσα, μανlα.- 111 ένδaυσιασμός, 6aκχική μανlα, 
6aκχική Ι:μπνευσις. , 
μανΙάς, -cΊ&l~ (μαl"ομαι), θΥΙλ; 'πΙθ.· ή μαινομέ

'/η, παρόφρων, έμμανής 11 cίπαιντ!J συνΥΙμμι!νον χαιΙ μ6Τ' 
o!ι~. o~σ. χχτ,χ ~oτ. πλΥΙθ . : μα"ιCΊoι" Ιvοοήμαοι=μέ 
παροξυσμούς λύσσης (παραφροσύνης). 
μανlκός, ή, δ" (μα"lα)' ό ρέπων πρός μανlαν, 

παρόφρων, μανιώ:5ης 11 μα"'Ηδ" β'λ.έπω (= φαlνομαι 
ώς πσρόφρων)' ί~ αι~τoίi τό 

μσνιιιώς, έιtΙp.· κατό μανιακόν τρόπον, μανιw
δώς, παραφόρWς. 
. μaνις, -rrJo~, 'ιι, ~ωp. liντl μij"ι~. 
μCΊνίω, lΙωρ , ιiντΙ μ,l"lω. ~ 
μδνι-ώδης, ε~ (μα"lα + εΙδo~γ ό δμοιος πρός 

μανlαν, ό φαινόμενος ώς μανιακός, μανιακός, παρό
φρων ιι τό o·}~. ώς; ο!ισ. τδ μα"ιώδε~=ή μανΙα. 
MA'MMA~, fι' μικρόν τεμόχιον, κομμότι 11 κόκκος 

(καρπού), χ%Ι ~Yι του λιβανωτοϋ. 2) o~, . το μ:ί,,_ 
't'i'j,; ΆΥ. rραφ'i'jς;, ή έν τό Έρήμ~ θεόπεμπτος τροφή 
των Έβι:>αlων (φιε;;όμιενον συν. ώ, dχλ., τδ ΜCΊ""α). 
ΜΑΉΜΟΙ Τι ΜCΊ"o~, 6, λαιτ. monile' περιδέραιον, 

περιλαΙμιον. 
Έτvμ.: ΜCΊ""o, Τι μό""o~ (περιδέραιον), πρδλ. μα". 

"0'ψ6eο, (βλ. λ.), π~δλ. ώα. μα",CΊκ,Iς (xρuσoϋν περιδέ
ραιον των 6aρ8όρwν), λαιτ. monlIe, παλ·ΠΟΓΓ. men 
("manja.-), CΊΎΎλ-σGlt~. mene, παλ,γιρμ, menni (στόλι
σμα τού λαιμοϋ), σαινσχρ. mbnyi (τρόχηλος) ' ΙGltΠ. 
~. *men- (=λαιτ. eminere).- Ίπό τινων συσΧΒτΙζδΤGltι 
χαιΙ τό σαινσχρ . mafII-:Q. (κόσμημα, πολύτιμος λΙθος). 

.... ννo-cpόρoς, ο" (ΜCΊ""o~em)" ό φέρων πε
Ριλαlμιον, ' ό φoρCιν περιδέραιον. 2) 6 φέρων 
(παρόγων) τό μόννα ('t'i), rΡαιφi'jι;). . 
ΜΑΜΟΊ, ή, Ο" (λαιτ. ra.rus)· λεπτός, Ισχνός, χα

λαρός, όραιός, δτονος, χαΟνος.- 11 'πΙ CΊpιθμων, 
μικρός, όλΙγος, γλΙσχρος, όνεπαρκής. Βλ. xαιlJUI"Q)s. 
Έτvμ. Ί μα"δ, < *JUI"Fo-~, πρδλ. τό τoίl Ήσυχ. 

cΜCΊνν' μ'Ηeδ" (n'κeδ" ΧΡΥΡ.). Ά(Joαμ4"ε~., _ΜCΊ
tIVCa' μο"ΟΗέφαΙ0" oH6eorJo"., Ιων. μoiί"o~, ~ωp. 
μώ"o~, cίττ. μό"ο, «·μό"Fο,), cίpμ. ma.nr (*monu-), 
ma.nulc (μικρός παΤς), σαινσχρ. manalc . (όλΙγον), Ιαιπ. 
*men- (εΤμαι μικρός), πρδλ. χαΙ Ιλλ. PCΊ"avoo~, χαιτ' 
ιiνoμ. ίΧ του *ΜCΊ"avoo, (σΧΥΙμαιτισθίντος; _~ Εν. .μα. 
_/ω 7; *μαtιCivω), 8 σΥΙμ. χυρ. 6 όπομονούμενος, που 
κρατεΤται μακρόν, ζι7ί καδ' έαυτόν, 4πομ.ίνωι;, 6 δν
δρωπος ό περιωρισμένης διανοήσεως π;.δλ. τό παρ' 
Ήσυχ. CJUItfαWιoaI' nαeilHeιoaI. (=κρίιπτεται, όπα
μονοΟται, όπομακρίινεται διολισδοΙνων), cβα"δ" (
μα,,")' 1εΠτ6" •• 
μσντc'σ, Ιων. -,1l,l, f. (μαtιτrύOμαι)' τό προφη

τεύειν, προφητεΙα, προφητική (μαντική) δUναμις ΙΙ 
ώσ. καΙ 6 τρόπος τοϋ μαντεύεσθαι - U μαντεΤσν, 
προφητεΙα, χρησμός. 
μσyτcίoν, 'ι:ό, Ιων. ";ιο" (ΜCΊ"τι~)' δ,'ι:Ι χαιΙ νίlν, 

μαντεΤον, ~τoι: Ι όπόκρισις μαντεΙou.- 11 ή fδρα 
ένός μαντεΙου, ό τόπος ένδα δΙδονται οΙ χρησμοΙ. 
IfIVTcioς, Ω, ο" (iι~Ι -οι;, '0,,), Ιων. -ήιo~, ,1, ο" 

(μαtιτ,,), μαντικός, προφητικός. 
μάντcuμσ, τό, Υβν. -ατοιϊ' όπόκρισις μαντεlou, 

'χρησμός. 'Εχ του 
μσντcύομσι, μβλ, -ο"μαι' CΊόp. σι' Ιμα"τηoCΊμ,l,,' 

πρχ. μεΜCΊ"τευμ«" CΊπoθ. (ΜCΊtlΤ,,)' προφητεύω, μαν
τεύω, παρέχω χρησμόν. 2) προλέγω, προσιωνΙζο
μαί, προμαντευω, πρoμηνυw U πρoaισδόνoμαι, ύπο
πτεύω Ι 'πΙ ζφων, όσφρaίνσμαι. 3) ζητω χρησμόν 
11 συμ8ouλεύoμ~ι τα μαντεΤον, τό έρwτω.- • ιϊ6ρ. 
α' iΠΡοσ. μ,ΤQ; π%θ. σYjμ. _μα" .. ετίι70.,=έδόθη χρησμός 
(εΤχε δοδη χρησμός) U παθ. μτχ. τΩ μεμα" .. ευμέ"α= 
ΟΙ δoδtντες χρησμοl, αl λέξεις τσϋ χρησμοΟ, ΟΙ λό
γοι τσϋ μαντεΙου. Έ; α!ιτου τό 
μσντcuτcον, ΡΥΙμ, ίιtΙθ.· - dcί μαtιτMo(Joαι, πρέ

πει νά πρoφητεύσr:ι τις. 
μσντcuτικός, ή, 6,,' ό όνήκων (η άρμ6ζων) εΙς 

μαντεΙαν υ ώ~ o~σ . ι} JUI"ιoevιo,ιcr, (ίνν. τέ;ι",,) - μα"" 
τ./α (βλ. λ.). 
μoVTCUT~ ιJ, δ" (μαtιτ.voμαι)' ό πρσρρη&ις' 

(πρoKaθoρισδεlς) ύπό μαντεΙου (η ύπό χρησμοΟ) . 
μσντηίιι, μσντήιον, μσντήιος, Ιων. Τό~oι, ιiντl 

μα"τεΙα, μαtιτείo" , , μαπεϊo~. 
μάντι, χλ ΥΙΤ. του μcί"τι~. , 
μσντικός, ή, ό,,' ό όνήκων (i) όρμόζων) εΙς μόν

τιν (η εΙς τήν μαντικήν τέχνην), προφητικός\lώσ. o~σ. 
ι} JUI"n.nt (ίνν. τέ;ιιιη) = ή -.;έχνη (Τι ή δύναμις, ή 
Ικανότης) τσϋ μαντεύεσδαι, ή προφητική δύναμις.
'πΙρ. -HQ)s. 

μσντl-ηοlCω, μ'λ. -ήοω' προφητεύω, προμαν· 
τεΥW. Έχ του 
μσντl-ηόΙος, ο" (μά"τιι; + ποΜω)' εμπνευσμέ· 

νος, ενδουσιων, μαινόμενος • 
μάντις, 6, Υ_ν. -8ω" Ιων. ·,o~ (μαl"ομα,) ' ό προ

φητεύων, προλέγων, προφήτης, μόντις (χαΙ μόντης) 
11 ώσ. ώ, θΥΙλ., ή προφητις. 2) μτφρ. ό πρoaισδανό
μενος, πρoμηνυwν. -- 11 εΤδος όκρ!δος Γι 8στρόχου. 

·Bτvμ. t ΜCΊtιτι~ ix ρ . μαll- τoiί μαl"ομαι~ (1tρ!iλ. 
Ήpo~. ιν 79 _δπδ τoiί ι70εoiί μαίι",~α,.· πρ6λ. σανσχρ. 
mύnί~:Q. (Ιαιπ. *moni- έ, τίji γοτθ. muns=σκέψις, παιλ
ΠΟΓΓ. munr=πνεϋμα)=!:μπνεIJσμένος, προφήτης, ίαπ. 
*men · ΙέξεγεΙρω τόν νοϋν)' πρ6λ. μαι"άι;, μαι"61.,,, 
μα~"o'λ.l,. βλ. 'ν λ. μαΙ1l0μαι, σαινσΥ.Ρ, m6ntra-l}., Zavll. 
ma,drQ (Ιερός λόχος), σαινσχρ. mιι.nlsιi (σκέψις) ' τό 

Ιλλ. ΜCΊ"τι~ ~όναιταιι vQ; θιω;;YIθ~ ώ, προΤόν συμφυρμοί} 
ίΧ του *ματι- = σαινσχρ. ma.ti- λαιτ. menI, χαιΙ τoiί 
* μα",- = σα,νσχρ. mύn2-' Έ~ αι~τ?ίI δ' τιi: μαtιτ~O
μαι, μα,,~ε,α, μα"τ.,ο", Ιων. "'7'0", 6μ. JUI"ΙOOOV"'1' 
δπό τΙνων τ6 ΜcΊ"τι~ συσχιτίζεταιι π,,6ς; τό ματετίε,,, 
(=ζητεΤν, όνοζητεΤν), πρό, το; Ύοτθ, mundδn sls (= 
ΟΗοπεί", πρδλ. 'ν JUInM"m), CΊλλ' ουχι ΧσιΤQ; τρόπον 
π_ιστιχόν. 

μσντοσlνιι, "ι" ι'ι τέχνη τσϋ μαντεύεaθαι, ι'ι προ· 
φητική τέχνη, τό μαντεύειν. 
μσντόσυνος, ,1, ο" (ΜCΊ"τ,,)' μαντικός, χρησμο-

δοτικός, προφητικός. ' 
μσντΥος, α, ο,,' = Ε'ΙΧ"τείοι; (δλ. λ.). 
μανύω, μδνίίτής, μδνίίσις, ~ωρ. τόπΟΙ cinl μ,l

"νω, μ,ltlvrή" μήννa,~. 
μσνώς, έπΙΡ. τoίi μα"ό~' σπανΙWς, άρaιCις 11 σΟΎΧΡ. 

μα,,6τεeοll=όλιγώτερον συχνό, σπανίώτερον, 
μάομσι' βλ. μαΙομαι. . 
μδnccιν, ιiπρφ. ίπ . ιlop. β' τοll ΜCΊenτω", (δλ. λ.). 
Έτvμ.ι ίχ'l:ό~ του τόπου μαπέε,,, ιiπαιντ~ χαιΙ δ μετ 

liναι~ιπλ. τόπο, τoίi Υ" πλ ΥΙθ E~xτ. μεΜCΊπo,.", πιθ~
'νως; ίΧ τΤί, Ιαπ. ρ. *me- (μετ' 6Π6Xτιioεωι; xGIt'tQ; Ιν -ρ-), 
τΤίς; ίμπεΡΙ8χoμίνYI~ εν τίji έλλ. ΜCΊ-e'l (=λατ. ma.·nus 
=χεΙρ), έ~ ή~ fι Ριζ . βιiσι~ a.me· EντείiθBν χαιΙ τό ,π. 
&πΙρ. lμμαπέ~ (=ταχέως)' βλ. χαΙ ίν ΜCΊψ.- Ή ix 
τoiί ΜCΊenιooά παραιΥωγΥι ιiπoxρoόBΤαιι fιπό τΙΟν νβαlτ'pαlν 
ε.υμολογιχων ίρευνών. . 
μδρσΥνσ, ~'=oΜCΊ~ar-' μόστιξ, μαστlγιον. [μά

ecxyt'GIt βΙναιι ~ιiνIIιoν έΥ. oτi'j~ παλ· π_ρσ. *mara.gna. (6 φο
νεύων δφεις) <*mara.+rA~. gvhen, ιΙνσι, /)' 'σφαλμίνΥΙ 
fι συσχ'τισΙ~ του πρό, τό Pe6zo,]. 
μάρα&ον, τό, δωρ. χαιΙ cίττ. τόπο, cint ~6IO" . 

(δλ. λ.). 

ΜΑΨΡΑ8ΡΟΜ, 'Ι:·ό, λαιτ . marathrum' δ.~ ωΙ σήμε
ρον χαλουμεν μόραδον Τι μόλαθρον. 
Έτvμ. : 6 ΤόΠO~ ΜCΊealkι" ( ΜCΊeα{}oeO'lf XGIt'l:' cίνoμ.· 

πρδλ. JtlaealJ.ώ" . (=- πεδιός κατόφυτος όπό τό φυ .. 
τόν μόραδον)' tι _τυμολ. τΤί; λ. δΙναι ιϊοιιδαΙαι, πιθ. 
~' πρόΧδΙΤαιι περΙ προβλλ. λS~βω" ίσφαιλμΒνω, δi συν
BσΧ8τΙσθYj ΠΡG' τό β},ω{Joeδ, (χαιτ' ιϊ~oμ. <*Pem{Joe6" 
ΙGltΠ. *mrOdh-ro». 
Μαρδδών, -ω"ο" 6 (μάeα60,,)' ι'ι γνwστr'ι πεδιός 

(καΙ δήμος της όρχ. 'Αττικής) επl των όνατολικων 
παραλΙων της 'Αττικης, πι,?Ιφ1lμο, χαιταιστ«σαι ~ιιx τΥιν 
εν α~τίj\ π!;;ιφαι~i'j νΙΧΥΙν των ΆθψαΙων χαιτά. 'ι:ων ΠΒΡ" 
σων, πιθαινω, /)' όνομαισθεΤσαι O!lΤαl λόΥφ wίl 'ν ιicpeovL(J 
φυομ'νου έν GIt~'tiJ μαιpιiθoυ. βλ. Κ. Ε. Λ. 
ΜδρΙδωνο-μδlιις, -ov, 6 (JtlaealJ.ώt+μcίzoμaI)' 

ό ΠΟλεμήσας (μα;ιεoCΊμ8'tfO~) εν Μaροδωνι, λαe~ν 
μέρος εΙς τήν έν Μαραδωνι μόχην 11 ίνΤδiίθεν, RfJoa
ωνυμΙαι παιντό, γενναΙου παλοιμόχcυ. 
ΜΑ "'ΡΑΙ'ΜΩ, μδλ. -iί"ώ' oiόρ, IΜCΊe'l"", Ιττ. -Ι.".. 
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- Oae'ljoς., dόρ. αι' Iμίi.eά",{)η", · ΠΡΧ. ΜCμά(!tι.μμAl' fι 
μcμ.-iρο.αμΑιΙ· oeEVVUW, σ6ήνω, όπαλείφω.- DCIe'lj1:., 
καταφθΙνω όσημέραι, φθεΙρσμαι, ξηραΙνομαι, μα
ραίνσμαι, έκλεΙπω.- 11 μ1:φρ. καταπαύω, KαταπρaO-. 
νω ~ καθιστώ τι όσθενέστεραν, τ6 μαραΙνω, τό κό
μνω νό έξαφανισθι:ϊ.- παιθ'ljΤ., πΟΟω, σ6ήνω σΙΥό
σιγό, λυωνω, κοπόζω, ήσυχόζω, όΠOμaραΙνOμαι, κα
τατήκομαι. 

·Δ'1:νμ.. : μ.αρα'",ω, μ'J.ρααμ.6" πρΙSλ. μάρWΙμAlΙ (ΙSλ. 
λ.), σαινσχρ. m ~ {)ati (καταθλΙ&ι, συντρΙ6ω), mίir(\ό-1,ι 
(όλεσμένο:;, συντετρψμένοc;), παιλ - nοrr. merla, mar
da (προσκόπτω, σκοντόπτω, κοπανίζω), παιλ-reρμ. 
maro marawi (ωριμος, μαλακός), !αιπ. *mera I -, 

*mere-, πρ6λ. ώσ. λαιτ. mort&riUm, παιλ-Υερμ. mOrS&ri 
(IΥδΙον),- ίπεχτετ. !αιπ. ρι~. βάσι. *mer&xq-, *me-
req- lνυπir-χ.ι έν τφ λαιτ . m&rCere (*mfq-) = εΊμαι 
μοραμμένος), marcidus, m&rCOr, murCUS (ήλλοιωμέ
νος), ώ. χαιΙ iν λαιτ. fr&ces (πλ'ljθ. = μούργα όπό 
λόδι), fr&cidus (σαπρός, σαπισμένος), έλλ. &μ.6ρΥ'1 
«ιΙμορ_, μaταιΙSaΙSλ'ljμίνον xaιτ' dναιλοrΙαιν προ; τιΧ ιI~ 
μ.iΡΎω, ιΙμοΡΎ6,' bπ'ιi.λλων συσχετΙ~εταιι προ., 1:0 ίαιπ. 
*mer(iiX ) (θρύπτω, τρΙ&ι) χαιΙ *mer- (θνqσκω) _ν τφ 
λαιτ. morior,'H βΡΟ1:6,. 
μσράν ά&ά, Συριαιχij φρCΊαιΙO σ'ljμαιΙνουσαι «ό Κύ

ριος ηκει» (~'ιjλ. ΤΥα KρΙνr:ι τ6ν κόσμον). 
μσΡΥσίνω, χαιτ' _νεστ. μόνον (μάΡΎΟ,)' μαΙνομαι, 

παραφέρομαι ωσόν μανιακός. 
μΙΡΥσρΙτιμ;, -ον, δ' δ,τι χαι! νίiν, cμαργαριτόρι", 

λCΙΤ. marg&rit& [~ι' _τυμ . βλ. μάΡΎCΙΡO"'Ι. 
μάΡΥσρον, τό' 6 πολύτιμος λΙθος μαργαρΙτης, 

cμαργcριτόρι». · 
Έ1:νμ..ι μάΡΎο.gο"" μΑιt!Ύο.(!'πι" θ'ljλ. -Τη" (-ι&ο,), 

μΑιΡΥο.ρΙ, (-,δο,), μάΡΎο.gο, (δ, ij)=τό όστρεον τ6 
παρό"{ον τόν μοργαρ/την. Ή λ ιΙναιι dναιτολιχ7j. 
lψοελΕΟΟεωιο, χαιΙ, ιίι,ιχώτιιρον , ι,cίνιιoν ίχ ' τoίi σ.:ινσχρ. 

ma;;'jar&-m, ma';1jar(-1)., m&';1jarl (όνθοδέσμη, κόλυξ 
δνθους, μαργσρΙτης). . 
μσΡΥάω, χαιτ&: μτχ~ μόνGν (μάρro,)' μαΙνομαι, φέ

ρομαι ~ς μανιακός. 
ΜσΡΥΙΤιις, -ον. δ (μάΡΎο,Υ ό ι'Ίρως κωμικοϋ ή

~ΙKOϋ ποιήματος, qποδιδομένou εlς.· τόν 'Ομηρον, 
του 0κοΙου τίσσαιραιιο μόνον στΙχουιο Ιχομιν, lJιαισωθί·l
ταις 6πό τoίi 'Aριστoτιλoυ~ ίν τ'!ί CDOL'ljOΤLXll' του (βλ. 
[(.Ε.Λ.) 11 xaιΙ ώιο προσ'ljr., ήλ/8ιος, μανιακός. 
ΜΑ'ΡΓΟΙ, '7, ο., (71 -ο,. -ο,.)· μαινόμενος, λυσ-

σαλέος, λαι1:. furlosus. 2) λαfμaργος. δπληστος. 
3) όσελγής, λόγνος. 

Έ1:νμ. , μάργο,' μαΡΎάω, μAlΡΊCI'-rΦ. μ.α.ρ-ΥοvμΑιΙ· 
μΑιΡΎ6ι-,,,' πρβλ. <tdt παι,,' Ήσυχ. «μέ~Ύιζ6 ' ά17ορ6ω, 
'αf}-ιι-... αιίολ . cμοΡΎ'α,' ΎαατριμΑιΡΙΙ'ο.,. κcι< ιΙκρο.
α'α, .. , cμ6IlΎΟ" lίπl'7ατo, .. • OX01:a,ν. _τυμαλ' ί, αι~
τοσ 'το 

μσΡΥ6τιις, -'71:0,. ij (μάρ"οrγ μανιwδrfς όργή, 
λύσοσ, μον/α. 2) c.,πληστ/α, γαστριμοργ/α, λαιμ-
άργΙα. 3) όσέλ γεια, λαννε/α. 
ΜΑ'ΡΗ, ij-XE/P. . 
Έτνμ.. ι μάρ". χαιΙ ί~ αι~τoσ 1:dι ή·μΑιΡ"" ή-μά

ρaιο.· μάρ'r. -60),. δ (μέτρον ύyρCJν)' &~ /αιπ. ρΙ~. 
"m.-. μιταιπτω1:ΙΧ7jιο βαιθμΙδο; 1:7jιo ίαιπ. βiαsω; ame 
(λαμδόνω, σuλλαμdόνω, όρπόζω), πρΙSλ. π~λ·,ταιλ. 
ma-, το ίν τιj) λαιτ. m&nus (χε/ρ), ίχ θ.μ . man- (έν 
,ot, malluvlum, manceρs, m&ndare, mantele. mcι.n
sues), ma-tula (δοχεΤον), .Ιται !αιπ. *m-Qt- (ίνυπCΊρ-

χ.ον ίν τφ raΡμ. *mundu-z (χεΙρ» παιλ norr., ci'Πλ
σαξ. mund, πσιλ-Υερμ. munt. 
ΜΑ -Ρι 4λΗ, ij (μΑΙ'ρω, μ.α.ρμΑιΙΡfD)' τέφρα, 8ερ.. 

μοσποδ16, στ6κτη. 
μ~ρϊlo-ιισύτιις, -ον. δ (μAI(!ΙArι+_Ιφ)' ό καΙων 

(71 κοτασκευόζων) δν8ραKQς, άν8ρακεύς. 
μδρϊΙο-η6τικ, -ον Ι (μAlρΙArι+πo-, ρΙ~. ΧΡdνων 

τινών oτofi π'",ω)' ό καταπΙνων μαρ/λην (τ. Ι. κ6νιν 
όν8ρό'κων), έπΙ αιδ'ljρουι;.Υών. 
ΜΑΡΜΑΙ'ΡΩ, μόνον και τ' ίν.ατ. χαιΙ πρτ;' άοτρό

ιιτω, λόμπω, όκτινο6ολώ, σπι·/θηρ/ζω. στΙλ6w. xaoςck 
τδ πλιtσ-;ον ίπΙ μιτCΊλλων " Gμμιad μcιfμΑιΙiO.ι-σ= 
όπαστρ6πτοντες 6φθaλμol. 

ΈnJμ.., μα.gμAl[ρω. μο.gμΑιΡ'ζω. πρβλ. Ήσυχ. 
«μάρμAlΡo. Αο.μngά .. • δμ. Χ.λ .π. μΑιρμάρeο. (=ό όπα
ατρόπτων)' μΑιΙρα. ίων . μΑΙ'Ρ'7 (ό όστήρ τοΟ κυ
νός)' σαινσχρ. mόrϊcl-Ι), marici (όκτlς φωτός. όντι- . 
κατοπτρισμός). λαιτ . merus (διαυ~ής, καθαρός). ιi'Πλ
ααι~. ό-merlan (όΠOKαθαΙΡW, δοκιμόζω, έξετόζω). 
γΟ1:θ . *mar j&n( !αιπ. *mor-, πρΙSλ. χαιΙ dμAlev"OQI' !αιπ. 
ρ. *mer- (λάμπω). 
μσρμδΡCoς, 0., ο. (μΑιΡμΑιίρω)' ό μapμαίρων, όπ

αστρόπτων, λόμπων, άκτινο6σλΟν, στΙλ6ων (χαιτόι 
το πλδΙστον έπΙ μll1:αιλλων) U ώα. χαιΙ έπl της θαλόσσης. 
μσρμδρΙνος, '7. cw (μάρμAlΡO,)' ό έκ μαρμόρou. 
μσρμδρ6c~ ε"αο.. Π'=μαρμάΡ60, (ΙSλ. λ.). 
μάρμΙρον, τό'=μάΡμΑιt!Ο, (βλ. λ.). 
μάρμΙρος. -ον, δ (μΑιΡμΑιίρω)' πδς λΙθος έμπε

ριέχων όπαστρόπτοντας KΡUστόλλOUς, δ,τι χαιΙ νίiν 
χαιλοίίμιιν μόρμαρον, λΙθον Ο ώα. χαιΙ ώ; _πΙθ. : ni· 
1:ΡΟ' μάρμAlρo,=όπαστρόπτων λ/θος.- 11 μάeμΑιΡΟ,. 
fι, λαιτ . m&rmor, τ6 κυρ/ως μόρμαρον " tργον τέ· 
χνης έκ μαρμόρου, μορμαρΙνη πλόξ. 

Έ1:νμ. ι πρδλ. Ήσυχ. «μάρμαρ' 01:aq_6" .. • ij σ'ljμ. 
fj./ πρoσίλαιΙSII (<<μ6ρμσρον», εΊδος πετρώμοτος) .Ι·/αιι 
booτsporιov'ljιo, προελθουσαι ίχ τΙUν μαρμαίρω, μαιρμά
ρεο" μολονότι αι! σ'ljμαισΙαιι των Ιχ.ουσι πλίον ιiπoμαι
χρυνθ'!ί' πρΙSλ. μάρ_.:ια.ι (μόχομαι, χυρ. θραύομαι), 
σαινσχρ. m[[1ii1l (θρύπτω, τρΙ6ω, κοπανΙζω) (βλ. _ν 
μα(!tι.'.ω). ίαιπ. "merax - (lJιιΧ oτijν παιριμδολ ijν τoίi ίρρ. 
φθόηου π"ΙSλ. τόι oτfj, λαιτ. Γυρeι: rumpO)' το λαιτ. 
m&rmOr ιΙναι, IJCΊν.,oν 'χ τoίi Αλλ. μι!eμΑιΡΟ,. ίπ"ίΡ.αι
αθ'ν χαιτόι τΥιν xαιτCΊλ 'lje,ν ίΧ oτciν o~σ. a!ιo -or.- τιΧ 
μαΡμΑιρν" χαιΙ μΑιΡμΑΙ(!-ίΗι"φ προfjλθον ίΧ αυμφυρμου 
των dμAlev'Y'f. dμΑιeH"ω μaτόι 'tfj, "L~LxfjΙO βιiα.ω; 
μαρμAlΡ-· 

μσρμΙpiΥι'ι, ij (μAlΡμAlp""ω)' λάμψις. όκτινο6ο · 
λ/α, όνταύγεια, ίπΙ φωτ6; 11 ίπΙ nIiQ'ljΙO ταιΧΒΙαιιο χ,ν'ή
σιω;, π. χ. μΑιΡμΑιρνΥο.< ποΜιι (ίπΙ 'tfj, 'tatjtuoςιtoς'lj; 
χιν'ήσεω. των ποι,ων των ΧO".ιJτων). 
μσρμΙιMtη6ς, ό. (μάΡμΑιeοs+clSψ)' ό tχων μαρ-

μα/ροντας (όστρoπη6όλoUς) 6φθολμούς. . 
ΜΑΡ·Μ ..... ΜΑΙ, -αααι, ;o.1:CΙΙ. Προατ. μάρwιo. Ίποτ. 

μά(!-rΦμAI" Εό}χτ. μΑιΡ"'ο'μ.'7"" CΊπι;φ. μά(!",o.αfJ-cιι. μτχ. 
μAlρ",άΜC.o,· lψτ. έμΑιρ"άμ'7 •• -0.0. -CΙ1:O. lJυ~x. lμAle
."ά,,{)η.' οι li.λλ~L χ~όνoι lJίν .Ιναιι ίν ΧρΤια.ι· dποθ.· 
μόχομαl, πολεμώ Β ' ίπΙ πυyμCΊxων, όντιμετωπΙζω όν
ΤΙΠόλον εΙς τόν πυγμαχικόν στl&>ν, txw συνάντη 
σιν (πυγμαχικήν) μέ τινα. 2) φιλoνΙKG:ι διό λόγων, 
διαπληκτΙζομαι, ιλoγoφέρνω~.λoγoμαxO, 3)μτq;ρ. 
έπιδιώκω πόσr:ι 8υΟΙQ, προσποΟΟ. όγων/ζομαι, πα
λα/ω. [πρβλ. το dxptΙSw; dντΙστοιχον ααινσχρ. mrpιtli 
(τρΙ&ι, κοπανΙζω)' (το εν Κ.ρχυρ. ίπιγρ. ΙΙo.ρ"άΜC.o, 
όφlΙλιταιι lίιο ιiνoμoΙωσιν 6Χ τoίi μcιeMJ""O" πρΙSλ. τdι 
χττ. 1:ieIla"fJo, ι ι-έρμ, ",θο,. χττ. Ηνβ6ρΝ" (*HVμce
",ίi". Κυπρ . κνμcρ;;wιΊ.) •. Katoτi τιναιιο ίνταισθαι civ1'jx., 
και! τό λαιτ. Miirs. -tis. Όμβρ. M&rt.]. 
μcιρνσμcνoιίν, γ.ν. lJυ~x. ίπ. μτχ. τοδ ~wιμιι,. 
μάρνστο, μάρνσ.τσ, ίπ. γ' &'1. ΧΔΙ πλ'ljθ. πρτ. 

τoίi ",ie",aμAl', 
μάρητις, -ιο" δ (μάρπι-Φ)' ό μάe3Π_, 6ιalως 

όρπόCων, δρπαξ ιι ό διακορευτής λαρθένων. 
ΜΑ'ρπιη, μίλ. μάgψΦ' dόρ. αι' 'μΑιρψσ.' iπlX. 

ΙΧναιlJιπλ. ddp. β' μ.iμAll/nO,.· αυΥΧ8Χ. ιiόρ. ΙS' 'μ1ί.πο", 
dπρφ. μ1ί.πέ.ι., ιi, ών r' πλ'ljθ. Εό}χτ. ΜCμ4ΠO'6.· μτχ. 
ΠΡΧ. ΜCμAlρ:ιrώ,' συλλαμδόνω, όρπόζω, δρόττομαι, 
πιόνι,), όδρόχνω. 6όλλω χεΤρa έπ/ τινος (ίν ίχθρ. 
σ'ljμ.) Ι έναγKαλ/ζOμaι Ι φθόνω, προφθόνω, Kατaλαμ-
6όνω, συλλαμ6όνω. 
Έννμ. ι μάρ3ΠΦ' μάρ3Π" (βλ. λ.)" πρΙSλ. Ήσυχ. 

«ΙΙράψσ.,· nUCΙ(J.r.... .ΙΙριJ.3Π6'.· I"f}-'a, ... , !αιπ. 
*mer-qv- (: μaα-γ.pμ. merwen = συνόπτειν. συνδέ
ειν). πρΙSλ. !αιπ. *mer-q ίν oτotιo παιρ' Ήσυχ. CIledla,
nUcιΙΙ6Ί",.. CIl(!tι.H_i",· "ν",ιέ_ι", «1v"ΙΙρά_tio.· 
Iv"X6ei, .. χλπ., ααινσχρ. m!C;atl (δπτομαι, ouλλαμδό
νω), !αως; IJ. χαιΙ τ&: λαιτ. mer·x, -cis (έμπόρευμα); mer· 
ces, -e4ls (όμοι6ή. μισ8ός>. mercarI (έμπορεύομαι), 
M.,cιwiuι. 
MA'PD'"'ΠOI, δ' σόκκος. 8ύλcιc:oς (λαιτ. mι.rιupl

υιιι)< 6ιΣοχορ, μcιf.t".fW, τ6 [ίν τοτιο λaξ,ιιo-yρ. φ4ρον-



ροντιχι ΧΙΧί "{ρ. μάeσuπο, χιχΙ μιίeσιππο,' eawpat,;ιxt 
ci~ι~τ. πρr;.ελδύ:ι~ω;· πpιiλ. χιχΙ Ζ_νδ. mAr§ii (κοιλ/α). 
MA'PΙY~P, -~eo" δ, 'Ij, ΙΧίολ. ,;ύπο, ιiντΙ μιίιτυ, 

(βλ. λ ). έ; ιx~τ"ϊ; τό 

μσρτυρΙω, μιλ. -';σω (μάeτυe).- ΠΙΧθητ., μιλ. ιχ' 
μ4e~t'ιe"lHισομαι, ιiλλόt μB,;όt πΙΧθ. ΊVν. xat.ιxL χιχΙ δ 
μί.:ι . μίλλ. μ4e~t'ιe,;σΟμ4Ι' άορ. ιχ' lμ4eτυeιlιΒ.,,7· πρχ. 
ΙUμ4e-nιe"μ4Ι' εΤμαι μόρτυς, δ/δω μαρτυρ/αν : μ4Ι
nJcr; ΤΙ7ι=δ/δω μαρτυρ/αν ύπέρ τινος, ώς μόρτυς 
κα Γαθέτω ύπέρ τινος Ο μι,;όt ΙΧί •. πρGί"{μ., ώς μόρτυς 
έπι6ε:6αιώ τι Ι μι,;' ιiπρφ., καταθέτω μαρΤUΡ/αν δτι 
πρόγμ6 τι εΤναΙΜ"- Πιχθτιτ. (συχν. ιΧπροσ.), μαρτu
ρ/α δ/δεται (παρέχεται) ύπό τινος " διό τi'ις μαρτυ· 
ρ/ας τινός (Τι τινών) 6πoδlδετα/ τι εΤς τινα.- 11 
μ'Υν. iv,;ii ΈΧΧλTjσ. "{λ. εΤμαι Τι Υ/νομαι μ6ρτυς, ύφ/
σταμαι (Τι ύπό6όλλομαι εΙς) μαρτύρια. .~ ιxl1,;oίl ,;ό 
μσρτύρημσ, ·ατο" .6' μαρτυρ/α. 
μσρτυρiσ, 'Ij (μ4eτυeέω)' μαρτυρική κατό8εσις, 

6μολΟΥfu μόρτυΡος, f:μαρτυρ/α». 2) μαρτυρική ό
πόδειξιc, μορτύριον. 
μσρτiiριον, .ό· μαρτυρική 6π6δειξις, 6π6δειξις 11 

XιX:όt πληθ. τά μΩe~ύe,α=όποδε/ξεις, 6π6δειξις U χιχ
τόt πλYjθ. ώσ. τό 6ασανιστήρια, εΙς δ ύπεδόλλοντο 
ΟΙ μόρτυρες της πΙστεως. ΈΧ τoίl 
μσρτUρoμσι, μιλ. ·t'ιeΟVμ4'· άορ. cι,' lμιIe-cfJeά

μ"ιι, άποθ. (μieτv,)' καλώ εΙς μαρτυρΙαν (ώς μόρ
τυρα), έπικαλοϋμαι τήν μαρτυρ/αν τινός, έπιμαρτύ
μαι, έπικαλοϋμα/, τινα U ιiπoλ. καλώ μόρτυρας, δια
μαρτύρομαι. 

pάPTUρoς, δ, ίπιχ. ,;ύπο; ,;oίl μάeτυ, (l5λ. λ.). 
Έnιμ.: μάeτυeο, (δμηρ. μι,;όt χιχνον. πλ1jθ. μάι

τvIoι) , χιχΙ μιθομ. ΙΧίολ. μιίeτve ('Ij όνο 'ν. μάeτυ" 
χιχΙ 'Ιι δοτ. πλ1jθ. μιίιτυσ" ΠΡGijλθον χιχτ' άνομ. ax .ων 
,;ύπων ·μ4eτvf/'"" *μ4IΤVI-σ,' ιΙ, ciνομοΙωσιν ίπΙση, 
μl.ιχΙ;ί) .ων Μο e .οίϊ τύπου μιίeτυf/ όφllλι,;ιxι.ό 
Ί"ορτυν. μ4Ιτυ,)' δ τύπο, μάιτυ, βιχσΙζιτιχι ιiπΙ θίμ. 
*μ4Ιτυ·, πρό, τό bnotov δίν .Ινcι,ι !σχιτιχ τGί: μέι,
μ_ (βλ. λ.), Jdeιueo" σcι,νσxP. smάr&tl (έν8υμοϋ
μαι), λcι,τ. memor, "{οτθ. m&urn&n (φροντ/ζω)' πGίν.cι, 
τcι,υ.cι, ίΙ; lιχπ. ~ ·smer·. 

MA'pyrI. δ, 'Ij, "{ιν. μάIτt'JIo" cι,Ι •. μάIτfιeα 
(ώσιΙ ί~ άνομ. μάeτυe), άλλ!Χ χιχΙ Ωί •. μάeτfι7' πλ1jθ. 
μιίeτt'ιeι" δο ... μιίeτ~σ" ΠΟΙ1jΤ. μάιτυσσ,' δ,,;ι ΧΙΧΙ 
νσν. [δι' ί.υμ. l5λ. μάfτueο,). 
μδρuκάoμσι, μαρuιιημσ, δωρ. άντΙ μ"ιυΗ-. 
μδρύομσι, ~ωρ. άnΙ μ"eVΟμ4'. 
μάρ"ι, ciπρφ . άορ. ιχ' .ου μάeπ~ω. 
μδΟάομσι, μιλ. -';σΟμ4', άποθ. (μάω, μιίιιιιω)' 

μασώ, τΡώΥω. 
Έτυμ.: μ4σάΟμ4Ι (*μ4θjαΟμ4Ι, Ιχ τινο, .ύπου 

*μσθjσ (ίcι,π, *mg.th·j&, πριiλ. Ήσυχ. _μάθu,α,' 
",CΙθo •• • μ4στdζΦ (=μασώ~ δμ1jΡ. μάσταξ (βλ. λ.), 
πρl5λ. Ήσυχ. _μέσταΗα' Τι}7 ιuμασ"μέ7f17 τιο9"7" 
«θιμ. *μ4στο-, *μ4l)-το-, Ιιχπ. "mg.th-to·, χαιΙ θίμ. 
*ΙUHTI-, ίιχπ. "menth-to-)' μ4σ~αevζω (βλ. λ.)' .ά 
παιρ' Ήσυχ. _μοσσύ7ΙΙ7' μασίί.σθrι.ι βeαUω,- συνδυGί
r;.t tlIv τύπον *μoιισΣVιιεΙ7/(έX θίμ. "μο7θju-) μιtdt 1:0ii 

.ύπου * μ4σΣVιιIlΙΙΙ (ax θίι-ν. * μ47θjυ)' avtatMx riv'ijxouot 
xatf tGί: μtχ. ίπ. ίν. μασ~ι,,6_, μ4σ~ίx", λΙΧ •. 
m&ndo, 9α/1. m&nt (Υνό80ς), παιλ-"{ιρμ. munt (στ6-

' μα), "{οτθ. ιnunps, παιλ-nοrr. munnr' Ιαιπ. *menth
(μασώ). 

μδσσσΙσι, !iπρφ. !iop. ιχ •• 011 pLr;Lxoll *μά. (-δ
πτομαι) βλ. λ . 
μάσδσ, μσσδός, δω? .ύποι rivtl μάζα, μ4ζ6,. 
μάσδΑη, 'Ij'=lμ2,οθΙ" (βλ. λ.), δερμότινον λwρ/oν 

[μάσθΙ" : μιίστ,ξ 1ίποτιλιt δμοιοχιχ;;οιλ YjΙ;Ιαιν πρό, τό 
ΙμιίσθΙ,,]. " 
μάσΙΙης, ·"το" δ' δερμότινον λωρΙον, Ιμός μό

στιγος.- 11 μ':;>Ρ. πανοΟργος, 6πατεών, «φάντης», 
δ:ν8ρwπoς «πού δέν π!όνεται., «πού Υλιστράει σόν 
χέλι». 

ο μσσ8ός, δ' IJlllp. τύπο, ιiν.Ι_ μ4σι:6" μ4ζ6,. [δι' .
τυμ. βλ. ίν μ4cJιίω]. 
μσσf, δωρ. άντ! μ"σ/, ι,,, •• πλ "Ιθ. .ου μ,;,.. 
μδσομσι, μ.λ. τοσ • μιίω Η (βλ. λ.). 
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μσσσάομσι, χ.λ.π. βλ. μασιίΟμ4" 
μάσσω, ιi ••. μάπω' μβλ. μάξω' άορ. ιχ' Ιμοξα' 

ΠΡΧ. μμσ"α.- . ΠΙΧθη •. , άορ. ιχ' έμιί"θη,,· ΠΡΧ. μ. 
μαγμ4Ι ("μιίω}' δπτομαι, έΥγlζω, χειρ/ζομαι, ψηλα
φW.- 11 έΡΥάζομαι (κατεργάζομαι, δουλεύω) τι διό 
τών xειρWν, ζυμώνω φίίραμα, λ'Σ' . pinso.- Π~θ. σ,· 
το, ιuμciγμέ70i=φύραμα έκ σιτ/νου άλεύρου ζυ· 
μωμένον. 
Έτυμ. ι ΙΙΙΙΥ. μάσσω, it,;. μάπω' (ιαιπ. *mgq-jo, ιi,.; 

ρ. menq' πρδλ. τό παιρ. Ήσυχ., cμoxaela' βeωμ4 έχ 
ζωμον xal ιIlφlτωιι.· ά ... μιJ.x~ρα (σκάφη)' πΙΧλ· 
σλαιυ. me,ki1ki1 (μαλακός, τρυφερός), me,ku&ti (μα· 
λόσσομαι), λιθ. mlnkytl (ζυμώνw), παιλ·"{ερμ . men
gen, ά"("(λ-σιx~. meng&n (άναμεΙΥνύω) ' ίιχπ. ρίζ. "men
(συν8λ/6w, καταπατώ)' ax .η~ ρ •• ου μάσσω πιχ"Υι 
xe1jaιxv δ πΙΧθ. ιiι;ρ. μαyiί7α" χαι! .όt μιίγμ4, μ4Υευ" 
μ4γ/" μάΥε'eο, (βλ. λ. λ,)' έχ .ij, lαιπ, ρ. "men-προ1jλθε 
χιχ.' 'πίΧ •. 'Ij *megq-, 'Ij δί "men- ίνυπιiΡXει εί •• i λιθ . 
Μlηύ, mlntl (καταπατώ), παιλ·σΑιχυ. mln&" me,ti (= 
θΜβι,,,), χαιΙ 'ν .ot, ιλλ. μ",/Ο7, μΗν, (βλ. λ. λ.). 
μάσσωΥ, δ, 'Ij, οΜ. μiί.σσσ7, "(.ν. μάσσ070Ι;, ιiνωμ. 

aU"{Xj. τoίl μ4χι6" άν.Ι μ4χe6Τlleοι;. 
μάσταξ, ·σΗΟ" 'Ij (μοσάΟμ4') ' τό δργανον δι' ου 

τις μασQ, τ6 στόμα Τι αl σιαΥόνες.-11 τό μασώμε 
νον, τό μόσημα, ή 6ούκκα, cμπουκιά», «ΧοψΙό». 
[/)1' ιi.υμoλ. βλ. μ4σάΟμ4Ι). 
μσστδρύςω, i\ ·/ζω · τον8ορύζω, μοuρμουρ/ζω, 

λll"{όμινον κυρ. ίπΙ "{ίρον.ος; (πιθ. όνομαιtοπ. όφιlλομίνTj 
ιl, τόν παιραι"{όμινον ~lXoν). 
pάncIPCΙ, 'Ij, θ1jλ .• ου μσσ",Ι (βλ . λ.). 
μσστcιίω, μιλ. -σω'=μ4τaVω (βλ. λ.)' ζητώ, έρευ

νώ g ζητώ, προσπα8ώ, νό πράξω τι 11 άναζητώ τι, έ· 
ρευνώ δί6 τι. [δι' ί.υμ. βλ. μ4/0μ4'Ι. 
μσ~, ';;eo" δ (*μιίω)' δ μ4στή_, ζητών, έ

ρευνών, έρευνητής. Έ~ αι~.oσ τά 
μσστlιΡιoς, α, 07 (μ4στ,;ι)' 6 έπιτήδειος εις τήν 

ζήτησιν, έρευναν. 
μσστίΥέω, 'ιjμιχρ,;. τύπο, ιiν,;Ι μσστιγ6αι. 
μσστίΥίσς, -ου, δ (μάσ~ιξ)' 6 δξιος μασΤΙΥώ

σεως, δούλος όνόξΙος καΙ ούτιΟΟνός, έλεεινός, λcι,τ. 
verbero. ' 
μσστίy0-φ6ρcH;, 07 (μιίστιξ+φέι.)' ό φtρων 

μόσΤΙΥα (ίπΙθ. του ΑΤιχντος; π.χ.) D ώ, 0110. d μστ,
γοφ6eο" ιΙδος; ιiστυνOμlxoiί Χλ 1j.fjpo, (πρl5λ. ρα
βδον"ο,). 
μσστίΥόω, μ.λ. -ώ#ιω, άορ. ιχ' lμ4σΤ/γΦΟα.- Παι· 

θ1jΤ., μιiσ. μβλ. μιτόt πΙΧθητ. ίνν. μ4σ~ιyώσOμ4Ι' πρκ. 
ΙUμ4aτ/γωμ4' (μιίστ,ξ)' μαστΙΥώνω, δέΡW διό μό
στιγος, κτυπώ' έ~ αι~.oίl .ό 
μδστίΥώσΙμος, 07 (μ4στ,γ6αι)' άξιος μαστlΥώ

σεως. 

μσστίyωτioς, α, 07, Ρ1jμ . iπΙθ •• ου μ4f1τιγdΦ' δν 
πρέπει νό μaoτιyώσl) τις, 6 άξιος μασΤΙΥώσεως. 
μσcnίςω, μιλ. -ξω', ιΣόρ. ιχ' lμιίστ,ξα, ίπ. μιίστιξα 

(μάστ,ξ)' μασΤΙΥώνω, κτυπώ διό μάσΤΙΥος, δέρνω. 
μaστfιιτωρ, -oeo" δ (μσστ/ζω)' 6 μασΤΙΥώνων,6 

τιμι.ιρός. 
μάστιξ, -l,o,. 'Ij (μιίω, μάσσω)' δ,τι χιχΙ νΙΙν, μα· 

στιξ, cκaμτσ/κ!, 60ύΡδ0υλάς».- Ilμτφρ., ώ; χαιΙ ~ό 
λιχ,;. fl&gellum, πληΥή, «πανούκλα», λοιμός Χ .•. δ. 
(πρ6λ. _ι .ό O1jμBp. «8εΙα μάστιξ» έπΙ νόσου) Ο μιί
στιξ Π8,θoiί~ή μόσΤΙξ της εύΥλωττ/ας. [πιχρ' Όμ. 
IJOt. μάσι:Ι, αιίτ. μάστΙ,,' δι' ί.υμολ. βλ. iv μ4/0μ4Ι' 
ΙΧ .οίϊ μάστ,ξ tGί: μ4στ/ω, μ4στΙζω, μ4στ,γώ). 
μαστΙόωΥ, _π. μ.χ. τοσ μστ/ω. 
μάστΙς, -ro" 'Ij, Ιων. τύπο, άν.ι μάστ,ξ' δοτ. μ4f1τl. 
μσστfσδω, δωρ. ιiν.Ι μσσ~ίζω. 
μσστΙιάω, (μάσ'RΙξ)' τρύζω τούς όδόντας, άπιxν~ 

.ών μόνον ιiν .~ /)οτ. 'tij, ίπ. μτχ. μ4στιχ6ωJlΤΙ άντΙ 
μσoτ,%ω7~' [δι' _.υμ. βλ. μ4σάομα,). 
μσστfω, παιρGίλλ. (ΠΟΙ1jΤ.) .ύπος; τοσ μ4στΙζφ (βλ. 

λ.), οίι 1;(8Ι χαιΙ πGίσιxς; ,;dt, σημ - Ηίσον. (d lιfωιι) 
μ40τίnaι m..uea, ofι,iί = μαστ/ζει τό πλευρά του 
διό της ούράς του (ώσεΙ διό μόσΤΙΥος). 
μσστ6-δcτoyι.ό (μσflτόi+Uω)' στη8όδεσμος. 
μσστός, δ, μ'Υν' ,;ύπο, άντ! .οίί δμ1jΡ. μαζ6,· 6 

εΤς έκ τών δύο μαστών τοΟ στή8ους yuvaIK6c;. 



'.0 μοct,ροnc'σ-μοχctόμcνΟ< 

cδυζΙι.- Ι μτφρ. στρογγύλος λόφος, ύψωμα, γήλο- , 
φος.- ιι τούφα όπό μαλλl στρερεωμένη εΙς τό ό
κρον τοο δικτύou. Βλ. χαι! μιι~6~. [δι' i1:uμολ. δλ. 
μιιdάι»]. 
μσστροnciσ, 'ιι' τό Ιργον τοΟ (fι Τι'Ίς) μαστρο

ποϋ, τό ξεμαύλισμα, ή ρουφιανιό' ΈΧ 1:0U 
μσστροncύω, μaλ. -σι» (μAQ~eon~)' εΙμαι μα

στροπός, έκμαυλισrής, προαγωγός, ΡOuφlδνOς 11 
cκόνω τό ρουφιονοι, παΙζω τόν ρόλον μαστροήοΟ 
U μι.' αιίτ. προσ. έκμαυλΙζω, όποπλανώ, ξελογιόζω. 
μσστροηΙΜ; (ο!ίχ! _n6~), δ χαι! 'ιι (μάι», μιισήe)' 

ό προαγωγός, έκμαυλιστής, ρouφlδνoς, λαι •. Ι.ηο, 
Ι.ηι. [δι' i1:uμ. δλ. μαΙομιι,]. 
μσσlδlιι, 'ιι (μά1,,), δ,.ι χαιΙ ν6ν, ή μασχάλη, AOΙ'l:. 

ι.ΙΑ, &χlllι..- • έπΙ δβνδρων χαιΙ φU1:ων, τό διχάλωμα 
τών κλόδων, τ6 όπό νέον 6λαστόν όπόρχον ' KOI
λωμα.- 11I ή γωνΙα (εΙδος κόλπου) ή σχημοτιζομέ
νη όπ6 όKρι.JτηΡΙOυ. [xoι.ci .ινCΙ, μιισχά.1", μασχο.-
1,Q~';e. μασχσ1Ιζι» (δλ, λ. λ.) (ρΙ~.μιι- .η, ίν .~ λ. 
μά1" (δλ . λ.), -σχο.1-, σxo.1ί~ (- περόνη)' 6π' ι1λλφν 
!ίμφισδ'lj1:atτcιι 'ιι ί1:uμολ. cιll''Ij]. 
μσσlιι.ςω, μιλ. -σι» (μασχά.1,,)· δέτω ύπ6 τός 

μασχόλας U ίν1:lυθιν, όκρωτηριόζω πτώμα' 1:'ίιν Ο'ljμαι
σΙιιιν 1:αιύ''ιjν πι;οοίλαιδl διdι 1:όν λόΎον δτι οΙ δολοφόνοι 
iφαιν1:ci~οντο, δτι μ' 1:ό νdι ciΠΟΧόΠ1:0uν 'l:dι l1κραι (xlt
ραι" πόδCΙς;) 1:ων θuμci1:ων 1:ων χαιΙ νdι 1:dι 1:0ποθl1:0uν 11-
πό 1:dι, μαιοχciλCΣς; θdι ciπίφlUΎον '1:'ίιν ,χδΙΧ'ιjοιν [δ" ''1:U
μολ. δλ. μιισχά.1,,]· ί~ oι!hoD 1:6 
μσσχΙΙΙσμοτσ, '1:ΙΙ' τό ήKρι.Jτηριασμtνα μtλη 

σώματος. ' 
μσσχΙΙιστν, -i1eo~, δ (μιισxσυ~ι»)' ό ε(ιρύς Ιμός 

(πλατύ λWΡloν) ό περιζωνwων τόν Τππον όκριΟΟς 
δπισ8εν τών ώμων του, καΙ προσδενόμενος εΙς τόν 
ζυγόν διό τοΟ unά.hov Β Ύ_νιχω" ζώνη, δεσμός, 
ταινlα [δι' i1:uμολ. βλ. μασχά.,ι,,]. 
μ6~ςω, (μιίη")'=μα~ιίι» (βλ. λ.)' tvtpyQ κατά 

τρόπον μόιαιον (όνOήτWς, μwρQς) , ματαιοnονQ, 
[δι' iτuμ?λ. ~λ. μση,,]. 
μΙτσιάςω, (μά~o.,o,)-μιι~4ζι» (βλ. λ.). 
μΙτσιςω, ciοuναιΙρ. '1:0U μα~4ζι» (βλ. λ.). 
μδτσιο-Ι0Υίσ, 'ιι' τό ματαιολογεΤν, τ6 νά όμlλr,! 

τις ματαΙWς (όσK6πWς, όνOήτWς)' ίΧ τοll 
μΙτσιο-ΙόΥος, -ο" (μάτο.,οS+U)'Φ)· ό ματαιολο

Υών, ό ματαlως (όσKόπWς) όμιλών. 
μδτσιος, 0., Ο", fι -o~, -ο" (μάτ,,)' δ." χαιΙ νlΙν, 

μόταιος, όνWφελής Ι μωρός D όσήμαντος, δσημος, 
Τιποτένιος.- Ι όπερlσκεπτος, όρμητικός Ι όκόλα
στος, όσελγής, 6έδηλας, άσεδής [δι' '1:uμ. βλ. μό
η"]. Έ; ιι!ίτου τό 
μΙτσιότικ, -"τo~, 'ιι' δ,τι χιιΙ νllν, μaταιότης, μω

ρΙα, όφροσύνη, ματαιοφροσύνη. 
μΙτcιfως, 'πΙρ. του μότo.,O~ (διdι αημ. βλ. λ.)' δ,τι 

χιιΙ νίίν, δνευ λόΥου, άσKόπWς. 
Νλ"'1'.'ο, μaλ. -Ι;σι» (μση)' εΙμαι άργός, ' 6κνη

ρ6ς, 6ρaδuπoρQ, χρονοτρι6ω, άργOΠOρQ, μένω 6-
πlσω: ο. μιι~ ~0~e1O" (-τ6 Ιργον δέν μένει ό
πlσω, όλλό ΠΡOXwpεΤ, cή δouλlό πόει μπρός.).- 11 
εΙμαι ότελεσφόρητος, μένω δνευ άποτελέσματος, 
ματαιοπονώ. [δ,' 'τuμ. βλ. μάη,,]. 
μ'τcύω, μιλ. -ooιι'CΙoρ, οι' lμά~..,σcι (* μσι»)' βλ. 

χιιΙ μιιστ"νι»' ζητώ, άναζητώ, γυρεύω, έρευνώ, ψά
χνω a ζητώ (πρooπα8Gι, 8έλω) νό πρόξω τι. 2) 
ζητώ νό εΟρω τι, νό όνακαλύψω τι, έpεuvQ, έξε
τόζω, διεξόΓW έρεύνας. 
Έννμ., δμ., ΠΟΙ'ljΤ. μιι~.voιι, οι!ολ. *μόημ,' μό

τo~ (=-ζήτησις)' π?6λ. 'Houx. Cμ4τcί, ~,,~ci'., λιθ. 
mι.t&u, mι.ΙΥtί (βλέπει ν), πιιΑ-ολαιu. su-motrltl (=λcιτ. 
ιρectι.,.)· ie lιιπ. ~. ma-t-, χιιτ' 'Π'Χ'l:. ,Χ ,l:fj, *ιιφ. 
(*m&x (xIι'tdι μ_'tCΙπ't.) (=πρoσπα8Gι), πρδλ. 'Boujι. 
_ματ';,,' InlOHono~, Ιnιζ"τaw, le8V7fJήΡ, _μιι
ηenίcι,,' μιιστ.vc,,,· ~"τ"ϊ"., xcιΙ !ιιι,ς, *m ..... .., τφ 
δμ'ljΡ. (~Ioλ.) μιιΙομα,. 
μδτeω, οπιινιώτ. '1:όπος; '1:011 μιιτ.vι» (βλ. 1.).- • 

ιιίολ. 1:ύπό, τ06 nα.τaι» (Σ(Jtπφώ 60): [πρδλ. 'Boux. _μα
τ",' nο.τ,,'''· μιι- (Ιοιπ. *mQ-' πρδλ. λιθ. mln", mIntl 
(πατώ), πιxλ-oλ~υ. mίηa" m.,'i (πιέζω), Ιcιπι -.nen-
φι'νeλl6ω)J. . 

ΝΑ'ΙΗ,'fι'=μιιτίσ (βλ. λ.), μότcιος κόπος, μωρΙα, 
όφροσύνη, οφ6λμα. (δι' ίτuμ. βλ. μιίr""I. Έ~ Iι'JtOU 1:6 

μδΤΙΙΥ, 8ωρ. μάτaν, (μάol"1), ίπΙρ . · ματαΙως, ό
σKόπWς, άνωφελώς, μωρώς, λιιτ. frust,ι.. 2> όναι
σ8ήτWς, άπερισκέπτως, EIKQ, «aτό KOυΤOUΡOϋι, λοιτ. 
t.m.,.. 3) Ψευδώς, λΙΙ1:. fι.l50.- ΚuρΙω; πρciχιι
'ι:ΙΙΙ π.ρΙ ΙΙI1:. 'l:OU 0\10. μάτ" (f,) βλ. λ., δθβν χοιΙ 'ιι πι· 
ρΙθριισις; _l~ μάη". 
Έννμ. : μάτ",,: μάτo.,o~· μιιτ4ζι»' ματά" (βλ.λ.λ.)· 

ίντιιl}θ~ civijx!L τό δμ'ljΡ. χ. λ. π. ιαταμώ"ιo~ (βλ. λ.), 
πρδλ. Ήσuχ. _,;ιω~ι6,,' μάτο.ιο", dxeefo" .. , _μι»t'ι,;' 
dAIyιιoela .. , λιθ. mon&1 (μαγγανεΙο), ΑΙ1:1:. mδηls (μό
γος, γόης)' τό -~- Β!νιιι πρό~φυμιι. προσχολλ 'ιjθέν 11' 
τ'ίιν ρ. μα- ( Ιιιπ. my-' *mon·, *men- (έξαπατω)' η τό 
-η-_ιΙνιιι χιιΙ ιι!ίτό πρόσφuμιι, 'ιι 86 ρ. μα- ( Ιιιπ. *ma
(mo- (xαιτdι μl1:ItΠ1:.), πρ6λ. οαινοχρ. rniiy& (άπότη, ό
γυρτΙα). 

μδτιιρ, δωρ. ciντΙ μήΤ"2, Acσ't. mat.r. 
μστας, 8ωρ. civτ! ματίE~. 
μδτfσ, ίων. -ΙΙΙ, 'ιι (μά~",,). ματσlα (όνωφελής, δ

καρπος) έπιχεΙρηοις (προσπό8εια) U όφρcσύνη' (δλ. 
_ι μάτ" [δι' Ιτuμ. βλ. μση,,]. 
μστρ-σδcΙφcος, μστρο-δόιιος, χλπ" δωρ. iντΙ 

μ"τ(} . 
μσπUιι, 'ιι' Ιδεσμα πλούσιον καΙ πολυτελές, με

τά πλεΙστων KαΡUKευμότων παρεσκευασμένον, λΙ· 
χνιuμιι παιρ::ιtιθίμsνον Ψuχρόν μιτdι τό χύ"ιον !:atπνον 
xcιΙ ΠΙΙ;Ι8χον χρίιις; ciμνοi) χιιί ';;Ιφι;;u, ιiΧόμ'lj 8ί χαιΙ 
χιχλων, χοο::ιόφων JI.. d: λΙΧ1:. mattea, χιιΙ m&tlyι. (ai
λ'ljμμ'ν'lj δ'ljλ. ax τη;; Έλλ'ljνΙΧ1j;;). [ματηί" (*μαθοjvcϊ 
(Ιαιπ. *myth-: μo...ιJ.vA.vCI" ι- παι::αγεμΙζειν), ρΙ~. 
menth- (δΙ.. έν μααάα8οα..)]. 
μσττυο-Ι0ιχός, ό" (μo.τnί" + ,ιε'1.Ι»)· ό λεlχων 

λιχνεύματα, λΙχνος, λιχο.:ιδης, γοU>όζος. 
μάπω, μίλ. -ξω, ci't't. ciV1:L μάσοω (6λ. λ.). 
μσίilΙC;, -ιοο;; (χιχΙ -'Oi), 'ιι' μαστροπός, πρoayω· 

γός, c(ξε)μαυλΙστρια •. - Ι μ6χαιοο. 
Έννμ.: μoιiil'i' μαvλlζω (=cμσσ~eο,π.vω .. XΙΙ1:dι 

Ήούχ.)· μαvΙ,ατης (cμασrρο,πόi" xιιτdι Φώτ., Σo:ι·'~.) 
χιιΙ θ'ljλ. μαv,ιlσ~2'αι' μαii,ιι; <* μαα-vΙ,6· 11 θdι πιρι
atxlv ίιιπ. *ma-s- (6λ. ίν μσίομαι), πρβλ. μαστ';ρ, μά
Q~eo~ (ό ζητων), Ήσυχ. _μιιατnί"ι' ζ"τε" 'eev""i", 
μαστρο,π6i, χιιΙ ιΙτοι *m.- έν 1:ιjI μιιτρύ,ι" (= μα
στροπός), π~δλ. Φωτ., Σοuϊδ. cματevΙe,ο,,' μσστeο 
neio", noe"eio"., μαπ,e (= ό ζητων).- Άλλdι 1:ό 
μιι~.ιι~ = μόχαιρα (κιιΙ μα.ιlσ, 'ιι, όνομ. πλ'ljθ. μιιν
A'''i) _Ινιιι οχοτιιν'ή; ί1:uμολ., <ίλλdι χιιτά. 1:ινοι, (ίOtπ. 
·smeu-, έΧ Μσ. smeu (γλύφω, πελεκώ), πιιpCΣλλ. τό
ποΙ) του *smel~ εν 'tψ ιi1:Τ. σμl,ι". 
μσυρόω· = άμαvρ6ι» (δλ. λ.), κα8ιστώ τι σκοτει

νόν, σκοτίζω, cμαυρΙζω.11 μτφρ. κα8ιστώ όδύνaτoν, 
όνΙσχυρον 11 μ1:φρ. ώσ . κα8ισΤώ σκοτεινόν, όοαφές, 
λησμονημένον.- Πιιθ'ljΤ., γ/νομαι όμαυρός, σκοτει
νός. [τι έν 't1j xpijoat iνι;ιλλΙΙΎ7J μ_1:ΙΙ~ίι των 1:ύπων ιΙ
μιιvρ6ω-μαvρ6ω Β,αιΡ1:διτιιι Βχ των ciνOtΎχων ~oί) μ" 

1:Pou' 11:~β).. μαiilο~=ΙΙμιιve6~]. 
μδχaιρσ, ΤΙ· δ,1:Ι χιιΙ νυν, μεΥόλη μάχαιρα φερο

μένη δι' ίδιαιrέρoυ τελαμώνος κατό μήκος τής 8ή
κης τοϋ ξΙφoUς ως έ'ι'χειρΙδιον (~ιdι το5 όποΙοΙ) 1-
οφιιζ?ν 'ή έχ')μμiΤΙ(Jtζ')ν τdι πρό\; tιOt'lομ'ijν κ~ιi::ι~ιι~- 11 
ώς δπλον, 6ραχύ ξΙφος ιϊ έγχειρίδιον g σπάθη lππι· 
κοϋ, γιατσγόνι, χαντζάρα (εν ιiνΤΙ~Ι2.στoλ1ί πρό; τά 
l!ίθίι ~Ιφo~).- ιιι βΙδος; ~u~ιιφΙ'JU ιι 6.,πΜί μάoxa'ea (= 
ΨaλΙς, ψαλΙδι). Έ~ «~'t'JίI 1:ό 
μΙxσιρfδιoν, τό, (ιποχορ. 1:0U μάxcιιρσ' βραχύ ξΙ-

φος Τι έγχειρΙδιον. ' 
μΙxσιρfς, -loo~, 'ιι, (ιΠ')1(oΡ. του μ.χχσ,ρσ· μικρό 

μάχαιρα. 2) μικρόν ξυρόφιον. 
μΙΧ9lρΟ-ιιοιcϊον, 1:ό " έργαστήριον κατασκευr\ς 

, μαxoιρQν fι ξιφών, έργαστήριον τοϋ μαχαιροποιοϋ' 
'1( 1:05 

μΙχaιρο-ιιοι6ς, δ" (μάχσι(}σ+nο,ώ)' ό ΚΟΤΟ
σKευό~ων μσχοlρας. 
μΙxσι~όρoς, ο" (μάΧσ'eο.+φieι»)· ό φέρων 

(φορών). μόχαιρον (σπάθην κυρτήν). 
. μΙχΩτάς, δ, δωρ. civτΙ μαx"τ';~. 

μIxcΙΌΜCvoς, '11:. μ~)(. 1:01} μ.x~Oμ4" 



μαι~oμαι-μc Υaιι!cι\ς 

μδιΙομαι, ίων. ά.ντ Ι μ1xoμα~. 
μ6χcοιiμι:voc;, έπ. μτχ. 'toii μάxoμα~. 
μaχέσκcτο, γ'. Ιν. ίων. πρτ. του μάχομαι. 
μάιι:υ, δωρ. ciντι μάχου, ίν. προστ. toii μάχομαι, 
ΝΑ"ΧΗ, ή' δ,τι χοιΙ νiίν, μόχη, συμ.πλοκή, σύγ · 

lφουσις jί χυρ. σύγκρουσις δύο άντιπόλων στρατευ 
μάτων, iλλ' ιίισ . χοιΙ μονομαχ/α 11 μά,χην .. ικώ=κερ · 
δΙζω μάχην, έν ιjι μάx:n .. ικώ rιoια=Kατα6όλλω τινό 
έν μόXr:ι .- 11 έν τφ πλYjθ., ~ριδες, φιλονlκΙαl, λογο
μαχΙαι, διαμάχαι.- 111 = ιΙΥώ .. , φιλικός όγων, φιλιι<ή 
διαμάχη (ως ό όγων ό δημcοίςι γινόμενος διό τήν 
άπόκτησιν 6ρο6εlου).- ιν τρόπος τοο μάχεσθαι, 
τρόπος τοΟ πολεμεΤν.- V πεδΙον μόχης. [δι' έτυμ. 
βλ . μιίxoμα~]. 'E~ οι!ίτοii τό 
μΙιήμων, ο .. , γον. -o .. o~ (μάχη)' φιλοπόλεμος, 

πολεμικός, μαχητικός. 
μIιrιτι\ς, -oiί, δ (μ1χη)' Ο,ΤΙ χοιΙ νυν, μαχητής, 

πολεμιστής, όγωνισι ής 1I ώ\; έπί ~. , μαχητικός, φιλο
πόλεμος, πολεμοχαρής . Έ;; !X~t"ii τό 

μIιrιτιιιός, :7 , δ .. (μαχητής)' 6 άνήκων εΙς μαχη
τήν ή εΙς μάχην, Υι 6 άρμ6ζων εΙς μαχητήν 1; εΙς 
μόχην, φΙλει:;ις, πολεμοχcρής. 
μδχΙμος, 'ι, ο .. , χοι ί -ος, -ο .. (μάχη)' 6 διατεθει

μένος νό πoλεμΓ.σr:ι, φιλοπόλεμος, πολεμικός 11 ώ~ 
o!JQ. ο[ μά,x~μoι 1;wτδ 'μάχιμο .. = 6 στρατός, ΟΙ μα
χητοΙ, ΟΙ ση::aτιQταΙ ',της γραμμf'\ς μάχης, ή δύνα
μις κρούσεως. 
μifχΙμ-ώδης, .~ (μάxιμo~ + .lδo~)' φιλοπόλεμος, 

έριστικός. 

μaχλάς, -άδo~, 1tOLYjt. θYjλ. του Ιπομ. μάχλο • . 
ΝΑ'χλΟI, ο.· λάγνος, όσελγής, . όκόλαστος ιι 

μτφρ. ύ6ριοτικός, αύθόδης n μτφρ . ώσ. πλήρης όρ'{α
σμοΟ, ζωηρός, σφριγών. 

. 'Ετυμ. , μάxλo~' μαχλοσ,"", (όκολασΙα)' μαxλά,~' 
μοιχλάω, μαx'λ.εfx» (άKoλaσταΙνω)' θιωροίίντοιι συγΥ· 
:τp?~ τό σοινσχρ. m .. khά-1}. (δγρυπνος, ζωηρός, εCιθυ
uoc) (ίοι".. *m .. qh-· ίε οιίίτοϋ τό 
. μσιλοσύνιι, ή (μάχλος)' αΙσχρότης, άκολασ/α, 
άσέλ γεια, λαγνεΙα. 
μαχofστο, Ιων. "ντΙ μάχ.οι,"ο, ΥΌ πλYjθ . ε~xΤ. του 
μδχομσι, Ιων. μαχ-σμαι' έπ. μτχ. μαχε,όμ."ος 

κοιΙ μαχ.οVμ • .,ος' μελλ. μαχ_ιιομαι, έπ . μαχέααο
μαι Υι μorieIoμAI, it't. μαχοϊιμαι' ιiόρ. οι' Ιμαχ.σά · 
μη .. , ίπ. "πρφ. μαχ_σσαιι{Η.ι Τι μαχήσαα{Η.,· πι;κ . 
μ.μάxημtJΙ· !inoQ. (μάXtι) , δ,'tL χοιΙ νυν, μόχομαι, πο· 
λεμώ, συνόπτω μόχην, όΥωνΙζομαι έν μόxr:ι · 11 μιτιi 
δοτ. προσ., μάχομαι έναντ/ον τινός 11 ciHoc μάχομαι 
av .. τ ... ι=μόχομαι ύπά τήν πpaστασΙαν τινός, 6οη
θούμενος ύπ' αύτοο, Τι μέ τήν έπιδοκιμασ/αν του 11 
μάχο .. ται κατα σφέας=μόχονται καθ' έαυτούς, μ6-
νοι των 11 ιiλλιi μάχο'l'ται _θ' ; .. α = μόχονται εΤς 
έναντΙον ένός, έν μονομαΧ/Q.-. γaν~χίi)t."έρΙζω , 
φιλονικώ, λογομαχώ, διaπληKτΙζOμαι, όμφισ6ητώ 11 

σ θεν , άνθΙσταμαι, άντικρούω, άντιμετωπΙζω, τινό .-
1I άγωνΙζομοι εΙς άγώνας διό τήν όπόκτησιν 6ρα-
6εΙω 11 συναγωνΙζομa/ τινα, άντιμεΤΡΟΟμαι μέ τινο. 
Έnιμ, t μάχομαι' μαxιrτt7ς' μάxιr' μάxαιeα : ιΙ~ 

τοιμτοι ιiνιiγoυσΙ τινι, τό χειρομιίχαι (ίν Μιλ Yjτφ), 
M'σxCΊOιJν (χυρ . . 6 ένεργός), "τινοι ouoχattt;oUOL πρό~ 
τdι μηχος, μ,lxα'l'ή, μηχαι? ( ι μάχαιρα), ΙGtΠ . *magh-: 
*megh·- . (δύνομαι 1) έχω τό μέσα).- Κοιτ' "λλoυ~ 
μά-χη ( Ιοιπ . me-; *mCix (προσπ!Χθω), βλ. ίν μαΙομαι.
• Αλλοι , Yι'ttG.V πιθοινώ., ·συσχετΙΙ;;οιισι τό μάχομαι προ, 
",ό λοιτι ·ι. m .. cto (θυοιόζω). 
ΝΑ'., ίπΙρ: μάτην, όνωφελως, μaταlως, όκόρ

πως: μαψ ό'μννμι=όρκΙζομαι μετ~ έλaφpότητoς, 
δνευ όποφόσεως νά τηρήσω τόν δρκον μου. _ . U 
όπερισκέπτως, όπρεπώς, όκ6σμως, έν σπouδι':j, «aτό 
κουτουροΟ», λοιτ . temere. . 

'Ετυμ.: μάψ, σιιγγ. τφ σοινσχρ . m .. ks{ι (σπευΔWν), 
Ιπιρ. m .. ksu' (πaρευθί.ις) , Z8ν~. mo~u ' (πάραυτα), 
λοιτ. mox,' mιλ-φλ. mos (παρευθύς)' μαψ ( Ιοιπ. 
.m~qv-i, πρδλ. σοινσχρ. mafb~~u {άμέσι:ις).- ·Δ~νοιiij 
IπΙo-η~ εΙνοιι χοιΙ -Ir ouγyivaLOΙ του π~o, τό οιπρφ. 
Αορ, μιι •• ι. (βλ. ).,). T'λtί~ ix το,; μdψ τούτου ποιρ
ιtyoY'tQIL τdι μιιψlδιo" μιιψΙ1.όΥΟ' (βλ. λ, λ.). 

μσt-σίiρσι, -ώ .. , οι! (μαΨ+α~eα)' KαΤOιγΙδες,l!ί, 
νεμοι, π νοοl όνέμων (χυρ. μόταιαι αύoaι, πνοαΙ ό · 
νέμων δοτατοι). 
μotfIιoς, ο .. (μάψ)' μόταιος, ψευδής, όνωφε. 

λής, ζ:ιχρηστος' έ~ oι!Jtoίi τCι 
μα.ιδlfιHί, έπΙ~. (του, nf'''YjY. μοψ,διος)'=μάψ, 

λοιτ. teπ:ιere, άνοητως , απεριο κέπτι.:ς, όλογΙστως, 
δνευ λΡγου, όλόγως 11 παρατόλμως, ριΨοκινδύνως. 
μσ.Ι-λόΥOC;, ο., (μαψ+λέΥω)' ματοιολόγος, ίπ : 

ΠΤYjνών των δποΙων οι! φωνοιΙ ~έν πcφΙί(ουν βεει:ι(!Χ\ 
npocpYjtaLoιv. 

μσ.Ι-τ6ιιoc;, ο .. (μα.". τ .... ί .. του τΙκτω)' ό μά · 
την γεννών. 

μσ.-ϋλδιιας, -ου, δ (μαψ+vΑαΗτώ)' 6 ματαΙως ύ
λα~Τών, ό έπαναλαμ6όνων τό ούτά πράγμα συν 
εχως. 

·Ν.'Ο, PLt;. ίνεoτciι~ Απιιντων μόνον ίν τψ έν'ΡΥ 
ποιροιχ. μμαα χοιΙ ίν τljl μ'σ, μιίομαι, ijtOL: Ι μ . 
μαα, πρχ. μli'toc σYjμ. 'ν., γ' πλYjθ. μεμάασι, ~ιιχν .• ·, 
συγχεχ. τύπoι~ ~υYχ. μέματο .. , μμαμ .... μ_ματ.' γ' βvιχ 
Dpcot. μεμdτΦ' γ' πλYjθ. ύπερσ. μέμααα .. • συχνότοι:ιι δ 
μω~ χoιτdι μτχ. μμαώς, μεμαυία, μμαώτος, μιμαώ !.ς. 
άλ,λ' ώσ. xoιΙμμιiότις, μ.μιiότ • • -έπιEυμώ τι, τό έπι · 
διωκω μετά θέρμης . τ6 ποΟΟ, χoιτόt τό πλεΙστο'l μετ ' 
ιiπρφ.llώσ. ciπολ. , πρόιιαω μμαυίαι=σπεύδουσαι πρόc 
τά έμπρόςlΙμμαότ.ς έΥχεinαι .. =όρμώντες μέ τό δό~ 
ρατα. 2) έπιθυμώ νά εΤμαι, i) άξιώ δτι ε1μαι.- ιι 
μέσ. μάσμαι, μώμαι, μτχ. μώμ .. ος, ιiπpφ. μώιιθαι, 
t:I?Oot . μώι,!' rnICnTGI τι, τό έπιθυυώ όπλήστως, τό 
εποφθαλμιω . 

Έτιιμ. t ίχ ρί', μα- aA"Ucy" ποιχΙλοι, σ'ljμοισΙιις 
δυνιιμrιιι~ ·νdι τοιεινομ-ηθωσιν εΙ~ ",ρεΙ~ XOΙtYjyopIoι~: 

1) σφοδρά έπιθυμΙα, πόθος: μ·μα-α, μώ·μαι, 
μαι-μά,φ, μαΙ-ομαι' ίχ δί των έπεχτ. τύπων τTι~ 
ρΙΙ;;. μα', δ'l)λ ίΧ τω·ι τύπων μo-r-, μw-: μέ .. -o~, μιι.. 
ατήe, μαατεVω, μαατροπός. 

2) έξαΨις τοΟ νοΟ, διατόραξις : μαΙ".ομαι, μά .. -
τι~, μα .. -/α (Τ:ιω\; χοιΙ μη.,ις). 

3) σκέψις, διάσκεψις, έμμονή: μ_, μ .. cί-oμαι , 
μe-μ,l"l-μαι, μ .. ή-μη, μι-μ"Υ-ακω, Μe'l'-της, Με . · 
τωρ (λοιτ. mon-i!or), μ,l."νω. 
ΈπΙ των σYjμ. ίιπ' ci~LU. 1χοιΙ 2 π~δλ . σοινσχρ. man 

yus (μένος), ciγγλ-σοι; . myn, ci ;;χ-γe~μ . minn-i .. , mir.na 
(amor). ΈπΙ των ύπ' ciριθ . 3 σ-ημ. π ρ6λ . σ ιι, ,,χρ . man, 
man-y~ (ΡUΙo, cogito)' m .. n-as (=Αοιτ. mens, νοlυπ
t .. s, ορίηίο), m .. t-is (= λ!Χτ . ορίηίο, proposίlum), 
mna, m .. n-δmi (= · λοι •. diIigenter Iego)' λοιτ. man
eo, me-min-i, re-mini ·scor. men-s, men-tior, mon-eo 
κλπ.' γοτθ. muns '(νόημα), ga-mIn-thi (μνεΙα)' ιiι;χ 
ΠΟΓΓ. muήr (λ<χτ. mens) ' ά~χ -γδι;μ. m .. nen (= λοιτ. 
mon-eo, γε;:. μ. m .. hn-en), metn-.. (mein-ung)' λι8. 
at-men-u (=λοιτ . memoria)' Σλαιυ. min-eIi (- J.οιτ . 
cogit4re) χΑ ;:. . 

μι, ίΥχλιτ . !Χ ί τ. ", οίί ΙΥώ. 
μέΥΙ, o~. το!! μΥας. . 
μCΥi-hρσιίf;, i~ (μiyας + 6cίeσoς)' λιαν εύ8aρ-

σής, πολύ τολμηρός. 
μiyIδoς, ί ω'ι. ιiντί μέΥ.θος. 
μcyά-δiμoς, ο .. (μΥας + lJ.vμό~)' μεγαλόψυχος, 

γενναιόΨUxoς, ύψηλόφΡων, γενναιόφρων. 
pcycιfpω· :iόρ. οι ' Ιμiyηeα (μayα~, ώ~ ",ό y~eα/ρω 

!χ τοίί y.eα~)' όπ06λέπω είς πράγμό τι ως εΙς παρό 
πολύ μέγα (μεθ' δλων των έννοιών των συμπαι:ο · 
μαρτούντων αlσθημότων, χοιΙ κυρ. τοΟ φθόνω) ιι 
δθεν , φθονώ τινα διό τι, τά 6ποτον θεωρώ ώς παΡό 
πολύ δι' αύτ6ν, καΙ γενικώς τοΟ τ6 όρνοΟμαι, δέν 
τοΟ τό παρέχω άπά φθόνον ιι έναντιοομαι, άντιτεΙ· 
νω, παραπονοΟμαι, (π~δλ. ciρμ . mec .. rem (έκτιμώ ·πο
λύ) (πρ6λ: μΥά,λοι, γοτ8. mikiIs=utyoς' βλ . ίν μyα~)]. 

μCΥδ-ιι(ιτιις, ., (μΥας + Ηητος)' ίπΙθ. 'ti'j~ θoιλιiσ· 
OYj' ή έχουσα όφθονΙαν θαλαασΙων τεράτων, πε
λω·Ριος, τεράστιος, θεωΡαΤος Ι δυσκlνητος, δυσμε-
ταχεΙριστος. . , . 

μcΥCΙ-ιιλcι\ς, _ς, χλινομενον ωσεΙ·· n τοΟ μrιiι.-
Μλής: μjισHUος, -6, -_11., πλΥίθ. JU1ΩHU." ~α~~ 

. πρ6λ aνHλ"" (μayα~ + κλέo~)' λΙαν ένδοξος, πολυ 
tξ~ouoτός. 2) χύριον δνο"" (_Ι δΥι ., _ΡO~'ς. 
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·J(.)'IIHU"~) μιλών τινων 1:i'j, ιipxσtΙσt, Ά&ηνσtΤχfj, οΙ
xoyινιΙσt; των' Αλχμιωνιδών_ 
μcyHίίδι\ς,.~ (μ)'ll.rΗVδos)· ό λΙαν εύκλει'ις, 

τρισένδοξος_ 
ΜCy'lσ" o~. πληθ. 1:0& μγα.~. 
ΜCyδl-δνoρίσ, ΜCyδl-ίνωρ, διιιρ. τδποι ι1ν1;Ι 

μa)'llλ.,-,-, 
μCΥδΙ-σuιcω, μιiλ. '"OιJO (}d)'ll.rCIvxiιJO)' KαυXGι

μαι μεγόλως, KOμπoppημoνGι.- μίαον, Kα.ιXGιμαι, 
κομπόCω. ' 

μcΥδΙ-σuιiιc;, έ~, XσtΙ μCΥσΙ-σύιιιτος, Ο", xσtΙ 
μcΥ'l-σuιος, οΙ' (μaΥσωvχέιJO)' ό μεγόλως καυχώ
μενος, ό κομΠοΡΡήμων, κομπαστής, ύπερήφανος, 
όλαζών, 
ΜCyδl-σUΙίσ, -Ij (μaydωvχο~)' μεγάλη καύχηαις, 

άλaζOνε/α. 
ΜCyIl-auIoς, ο,,' βλ. μaycιMavxιJ~' 
ΜCyilcioς, σ, ο" (μiyσ~)' μεγαλοπρεπής, λαμ

πρός Ι ΙπΙ προα., ύψηλόφρων, μεγαλόφρων, όξιο 
ΠΡεπής ae σtojτοίi το . 

ΜCYδlι:ιότιις, -"το" -Ij (μ~σ"'ϊo~)' τ6 μεγαλετ-
ον, ή μεΥαλοπΡέπεια, λαμπρότης. j 

μcΥδΙdως, ΙπΙρ. το& μa)'llλ.iο~' μεγαλoπPεΠGις. 
μι:yδ1-ιιyoρCω, μελ. -"OιJO (μΥιι""Υόιο,)' όμιλώ 

μf;γόλa, λέγω «παχιά λόγιαι, καυχώμαι· ae !Ι!}τοϋ 1:0 
ΜCyδl-ιιyoρίσ, Τι (μa)'llλ"roeέω)' καύχησις, κομ

πασμός, 
ΜCyδ1-ιιν6ρo-:, ο" (Tj1:τον ορθω; μa)'llλ"Υοeο~) (μi

γα.ri-&ro".vω) , ό λέΥων μεγόλα (<<παχιά λόγιαι), ό 
μεναληγopCιν, ό κομπορρήμων, ό Kαυxηματ/α~. 
.. ΥδΙ-ιινορίσ,-Ij· μεγαλοφροσύνη, μεγαλοψυχΙα. 

2) _ν xσtx~ Ιν ... , ύπεροψΙα, άλαζονεΙα· ix 1:oii 
ΜCyδl-ι!ινωρ, -ol/o~, δ, -Ij (μi)'llri-&""e)' λ/αν άν

δΡικ6ς, "νδροπι:επι')ς, ύψηλόφρων, μεγαλόφρων 11 ό 
μεγαλύνων, τιμών, δοξόζων, τόν δνδpa. 2) Ιν Xσt
x1j Ινν, ύπερόπτης, όλαζών, 

ΜCyδl-ι!ιτωρ, -oeo" δ, iI (μέycιri-t}ι-οe)' ό μεγό
λην καρδ/αν έχων, με't'αλόκαρδος, μεγό8υμος, με 
γαλόψυχος. 
ΜCyδl~",τoς, _ (μycι~tφάoH.)· = μaycιλ"yό

"o~ (βλ. λ.). 
μcΥδ1fςω (μέyσ~)' μεγε8ύνω, μεγαλoπoιGι, έγκω

μιόζω.- Πσtθητ. , μεγαλύνομαι, έξα/ρομαι, έγκωμιό
ζομαι Ι ~έρoμαι όπεροπτικώς. 
ΜClδlo-yyωμNύνιι, -Ij ' οψος αΙσ8ημότων, με

γαλετον αΙ08η}Jότων· ίΧ το& 
μΙ:ΥδΙΟ-Υνωμων, Ο'", Υ6ν. -o.,o~ (μ,σri-YFrόμ,,)' 

ό έχων μεγόλα ;ύψηλό, ύπέροχα, γενναΤα) αΙσ8ή
ματα, ύψηλόφρωι, μεγαλόφρων. 
ΜCyδ1ό-δoξoς, ο., (μycι.-t-δόξσ)' ό μεγάλην δό

ξαν έχων, λ/αν ένδοξος, τρισένδοξος. 
μCΥδΙο-δωρla, -Ij' δ,τl _ι νίiν, νενναιoδωρlα, έ

λεu8εpιότης, μεί α\oδt.Jρία· ax τοll 
μcΥδΙό-δωFΟ;' ο., (μi~ + ιW20")' ό κόμνων 

μενόλα δώρα, ό νενναιόδωΡος, έλεuMριoς. 
ΜCyΙl-oιτoς, ο" (~ri-oΙΙ-Οi)' πανόδλιος, έλε

εινός, δuoτυχής. 
ΜCyδlo-ιιι:UΔfις, .~ (ιJrιι~ + HWB-co)' ό πολλά 

κΡίΙπτων Ι ίντιfιθεν, εύΡίΙχωΡος, περιεκτικός. 
ΜCyδlo-ιιρδτfις, .~ (μέΥσ.rΗe4Ι-Οi)· ό έχων μt

γο κρότος, ό έξouσιόζων πολλούς. 
ΜCyδl ..... τlς, ι (μέYCΙri-μiJι-I~)' ό έχων μεΥόλα 

σχέδια, φιλόδοξος. 
ΜCyδl6-μισ8oς, ο. {μέycι~ + μιοΗi)' ό λαμΒά

νων μενόλouς μισ8ούς. 
μcΥδl6-ncτρος, ο., (μyσ~+ Mτ(ICI)' 'πΙ 'tfj, 'Α

χροπ6).ιω, λΙΥ6μενον αημ. ή κειμένη έπΙ όyκώδoUς 
(πελωρΙou) δρόχου. 
"Υδl6-ηοlις, 1,'Υεν. -ιo~, ιi1:Τ. -./JOi (μ)'ll.r.nό

λι~)' έπ/8. μεΥόλων πόλεων, ώς αl Ά8ι'\ναι: 'A{Hj
_Ι μa)'llωnόλ,.~ - ή μεγάλη πόλις τGιν Ά8ηνGιν. 
. μCΥδΙο-ηρσΥμοσύνη, f,. ή τάσις πρός τ6 πράτ
τειν μεΥόλα, πρός μεΥαλουργlαν' ίΧ 1:011 
ΜCyδlo-ηρiιyμων, 01', ΥΙ·" -0,,0~(μέ)'ΙΙi+.7μσ)· 

ό Ρέπων πρός τ6 μεΥόλα κατορ8ώματα, ό κοτα
στΡώνων μεγαλεπή60λα σχέδια, ό μεΥαλεπή60λος 
~. 

.. yδlo-ηρeηι:ισ, -11. δ,1:Ι XσtΙ νυν, λαμπρότης, με· 
ναλεΤοψ ίχ "tQU 

ΜCyδlo-ηρcιr{ις, .~ (μέycι.rneέπιJO)· ό όρμ6ζων, 
ό κατάλληλος, διό μεγαλεΤον, εΙς δν όρμόζει ή 
μεγαλοπΡέπεια, ό έχων μεγαλοπρέπεια" U έπ! πρσtyμ. 
ό άρμόζων εΙς μέγαν δνδΡο, έξοχος, λαμτlμός, 
πολυτελής_- ίπΙρ. -.nώ~, Ιων. -.πέω~, αυΥΧΡ. -mοι:.
(/0", δπιρθ. -mοτσm. 
μCΥάΙος- βλ. μiycι~. 
μcΥδΙο-σkνιΚ, .~ (μiycι.rοθέ.,ο~)· ό έχων μέ

γα σ8ένος, μεγόλην lσχύν, ό πολύ δυνατός, πολύ 
ίσXupός· 
μι:yδlό-cmlσyινoς, ο" (μi"σ. + οπ'-άΥΧ"Ο,," ό 

μεγάλα σπλόΥχνα έχων, μεγό8υμος,μεγαλόψυχος. 
ΜCyδl6-στoνoς, ο" (μέΥσri-οτέ.,ω)· ό μεΥόλους 

στεναγμούς προκαλων, πολύστονος 11 οΙκτρός, έλε
εινός (ίν iyar-y. ίνν.). 
μCΥδΙοσύνιι. -Ij, ίσιpaιλμίνη ΥΡ. ιiντΙ μaΥσλωοvl''1 

(6).. Χ.). 
μί:ΥδΙο-σιιίμων, Ο", Υιν. -0.,0; (μέΥσ.rΟΧημσ) · 

ό έχων μένα σΧι'\μα (δτιλ, παρόστημα). μεΥαλο 
πρεπής. 
ΜCyδl6-τolμoς, 0tI' (μ"σ. + τ6λμ,," ό μεγόλως 

τολμών, πολύ τολμηρός, πολύ ριψο:</νδυνο:;, πapό
τολμος, μεγαλεπήδολος. 
ΜCYδlo-φρoνεω, με).. -,,(0) (μayσλόpIω,,)' φρο

νώ μεγόλο, τ. ί. εΤμαι μεΥαλόφρων, ύψηλόφρων, 
έχω ύψηλό φρονήματα 11 ίν xσtX1/ ίνν" εΤμαι όλα
ζών, ύπερόπτης. 

. ΜCyδl0-φρ6νως, ίπΙρ. του μaycι"όφeω" (βλ. λ. ) · 
μετά μεγαλοψυχΙας, εύγενώς, όλαζOνΙKGις, ύπερο
ΠΤΙKGις. 
μΙ:ΥδΙ0-φρ0σύνιι, -Ij' ή ύψηλοφροσύνη, μεγαλο

ΨUXΙα n ίν X!lxij ενν. ύπεροψΙσ, όλαζονικότης έΧ του 
μΙ:Υδl6-4Ρρων, -ol'o~, δ, -Ij (μycιri-φe".)· ό με

γαλόΨUXoς, ύψηλόφρων. εύγενής, νενναΤος Ι Ιν 
x!lx7j 8νν . άλαζών, ύπερόπτης. 
μCΥδΙο-φωνΙσ, -Ij' μεγόλη φωνή, τό νά φωνόζr.ι 

κανεlς μεγαλοφώνως Ι μεγαληνoρlα, μεγαλαυχΙα, 
κομπορρημοσύνη' ix 1:0υ 
μΙ:ΥΙΙό-4Ρωνος,ο" (μYCΙi+ φωtI'ή). ό έχων με

νόλην φωνήν, · ό φωνόζων δυνατό, ό όμιλών μενα-
λοφώνως. . . . 
ΜCyδlo-ΨίίιIσ,· -Ij' δ,τι 1ιQtΙ νίiν, μεγαλεΤον ψuχι'\ς, 

μεyαλoΨUxΙα· ax "toll . 
ΜCyδl6-ψυιoς, ο" (ιJ)'II~ + ψvxιJ)' Ij,"tL XσtΙ νΟν, 

μεγαλόΨUxoς, ό έχων μεΥόλην ψυχήν, δ με't'αλό
KapδOς, ό γέννατος την ψυχήν. 
. μΙ:ΥδΙύνω (μέyaι~)' μεΥεθύνω, κα8ιστώ τινα μέ
γαν fι πανΙσχυρον.- .I"έξυμνώ, έκ8ειόζω, ένκωμι
όζω, μεγαλoπoιώ.-Πσtθητ" μεγαλοποιΟΟμαι, όνuψώ
νομαι, έκ8ειόζομαι. 2) έξογκώνω, τό μεναλοποιώ, 
τό πoριστGι ιίπερ6::>λικόν, τ6 έπιδεινώνω (π. χ. Ιν 
έγκλημα). 

μι:yδl-ών-UΜoς, ο" (μέycι;+crtl'Oμσ)' ό έχων μένα 
όνομα 11 ό δίδών μέγα όνομα, ό παρέχων δόξαν, 

μΙ:ΥάΙως" ιίπΙρ, του μέyιι~' εΙς μtγαν 6a8μ6ν, 
Ισχυρώς, κα8' ύπεο6ολήν, λσtτ, mAgnoρere. 
μCΥδΙωστt, ίπΙρ •• oίi '")'ll~. έπl μενόλης έκτό

σεως, «φαρδύς πλατύςι 8 μεγόλc.ις, τεραστ/ως, "0-
λoaσιαΙως 11 σια. μεναλοπρεπώς. . 

ΜCyIlωσιίνιι, tι(μycι~)" μtνε80ς Ι μεναλεΤον, 
μεγαλειότης. 
μCΥσν, σt!1:. ιiΡΌ, 'ν. τοΟ μIycιs. 
μCΥ-ίνωρ, -OIO~, δ, -11 (μέγα..r&""e)· - 1")'11"7)

ιoωe (βλ. λ. ), άνδρικός, όΡρενωπός ιι ηρωικός Ι ό ποι
Gιν τούςδνδρας με)'όλouς, ό δοξόζων, μεγαλύνων. 
ΜεΥδρσ, --, τιi' iΊ γνωστή πόλις της ΜεΥαρ!δος. 
McyiΡCIίς, -έ~, δ' ό πολΙ'της, ό κάτοικος τGιν 

Μεγόρων" _χ τοδτου το . 
μCΥδρfςω, μaλ. -loιJO, Ις1:. -Ιφ' φpoνGι τά τGιν 

ΜεναΡέων, εΤμαι μέ τό μέρος των Ι όμιλι;) τι'ιν Με
γαρικήν διάλεκτον (!tr-6λ. MaHωtoltιJO). 
McyaPIIιcM;, tf,. ό,,: ό τών Mενapέων, ό όνι'ι"ων 

εΙς τούς ΜεγαρεΤς, fι προερχόμενος έκ τGιν Με
γόρων Ι ώ, οο}α. Ιν .. τφ πλ ηθ. οΙ ..ιιr.γrι.All_l = ΟΙ φι
.λ6σοφοι τiΚ MενφκfJς Σxoλfιcj;. 
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