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Mcyaρfc;, -ίδο" iι, θ"ljλ . έπΙθ. U ώ, ουσ. (ίνν. yij)' 
ή Μεγαρική χώρα, τό Μέγαρα. 
Mcyapόecv, ίπΙρ. (Μέγαρα)' έκ τ"ν Μεγόρων, 

όπό τά Μ . 
ΜCΥαροί, ίπΙρ. (Μέγαρσ)' έν Μεγ6ροις. . 
μέΥαρον, τό (μέγα,)' μέγα διαμέρισμα, μέγα δω · 

μάτιον, ή κυρ. «αΤθουσα». 2) τό διαμέρισμα της 
οίκοδεσποΙνης. 3) κοιτών, ύπνοδωμόΤιον.- 1I οί· 
κΙα, οΤκος, όνόκτορον, «παλότι», xα.τόt τό πλεΤατον 
δμω; έν τψ πλΤιθ., ώ, χοιΙ τό λοιτιν . aedes χα.Ι te,ta, 
έΠβιδή δ" οΙ)(ο, cXπιτeλatτο έΧ ~oλλων δωμcιtΙω'/ η &σ
λι:ίμων.- 111 ό Ιερός θάλαμος τού έν Δελφοίς Ναού, 
Υι ό 6t.Jμός, τό άδυτον ιι ό ναός (iHόt ίν "tij ί'/ν. 
τ~ότ~ μό'/ον χα.θ' 4ν\χ.), ώ; τό λα.~. a.edes.- ιν μέ
γαρα Y-Ct.l μάΥαρα, "t:i, ήσ~ν ύπόγεια σπήλαια, Ιερό 
της Δήμητρος καΙ Περαεφόνης, 11' Ii οΙ 'Λθ'ljνοιΙοι 
κατιιε:ί5cι.ζo,/ ζων~ χοιρ"ια. κιχτι:ί τιναι ιίιρισμίνΤιν iιμιi· 
PΙX'l τ~, Ι~pτ'ί\' των θι"μ'Jφιη!ων. 
Έινμ.: μIycι.eov κ~θ' 6:πλoλoyΙeι.ν <·μιιΥσρσρο" 

(μέ),«+στοιχιιΙφ τινΙ αυγγ. "tq. σοινσχρ. a-gara-m (δω· 
μάτιον), nό·gδra-m (έnoυλις)' τό δμΥίΡ. Ι"Ι μμΥά
ροιοι (μΒΤόι ήΧΤιροίί μ) εχβι IιItOatij τήν ίπΙδραισιν τοίί 
μ'Ρoμcι.ι χοιΙ τω·, ΠΙΧFΙΧΥώΥων χαιΙ συνθιiτων του (!αιπ. 
*smer-), διότι iι λ. μycι.ρo" ο!1δ'ποτιι .Ιχιιν ίν CΙpxt 
τό σόμπλΙΙΥμαι *5ιn-' ί!; οιυτοίί τ6 
μέΥσρόνδc, ίπΙρ: = oΤx .. ΔC (βλ. λ.). 
ΜΕ'ΓΑ ~I, μ"ιλ'1,μΥΟ' 1'1'1. μΥάλον, -'1', ,ov· 

~oτ. μyιίJ.φ, "11, -φ' αιΙτ. μΥσ". μΥιίλ'1'" μέΥα' δυϊ
χό" μΥιίλω, -α ,-ω' nA1je. μΥιίλοι, -... , -α (Χ. λ. π. 
ω, 11'1 δμοιλ. ίπΙθ. ιιΙ, -ο,), ιiλλ' ~ δμιχλό, τύπο, ΜΕ
ΓΑΆΟΣ ο!1/)ίποτ •• Τναιι ίν χρ'ήσΒΙ χα.θ' Ινιχ. όν(;μ. χοιΙ 
αιίτ. τοίί ιipσ. xa;! το!! ουδ . Υ8νου,' βαισ. σ1jμ. δ,τι χαιΙ .. !!ν, 
«μεγόλος» (ιiI, ιiντΙθ. το!! μικρός), μεγαλόOt.Jμος 11 ίν
"taueaν : 1) μέγας, έκτεταμένος, ύψηλός . 2) 6-
χανής, εύρύς, ε(ιρύχωρας. πλατύς. 3) μακρός.-
11 ίπΙ διι:ιδοιθμΙσιιω, μιsy,θoυ, Υι laxu'J', μεγάλος, δυ
νατός, κραταιός, παντοδύναμος Β σπουδοΤος, ση
μαντικός. 2) Ισχυρός, όρμητικός, 6Ιαιος, λ66ρος, 
σφοδρός . 3) ίπΙ ήχων, Ισχυρός, δυνατός, 6ροντ-
ώδης, 4) ίν xoιxil ίνν., ύπερ60λικός, παρό πόνω 
άπό δ, τι 8ό ~τo 6νεκτόν: μιΥσ φρο"ώ = εΤμαι ύ
πέρ τό δtoν οΙηματΙας, t:fxw πολύ μεγάλην Ιδtαν 
διό τόν έauτ6ν μou».- m Έχτό, των ίπιρ, μΥιί
λ~ χοιΙ μΥσ1ΦοτΙ μιιτc!ι ίπ~pρ. ''1'1. χιιΙντοιι χι:ιΙ τόt 
o~ι,. ίν. x~ nA1je. μΥσ χοιΙ μ87dλσ (=μεγάλt.Jς, "α
ρό πολύ, κα8' ΟΟερ60λήν, σφόδρα). 2) _πί τόπου, 
μακρόν. 3) μ.τ' ίπιθ. ίπι τιιΙνιι~ τ'ήν Ιννοιι:ίν των, 
πολύ, κατό πολύ: μ,' CΙμΙ,,_-κατό πολύ καλύ
τερος.- lν συΥχΡ. μΙζ_, ο!1/). μίζο", Υιιν. μ'ζο
"Of' lων. μζ_, -ο .. ' δOlρ. μoδώ'll, Βοιωτ. μiaaaw' 
μεγαλύτερος, περισσότερος Ι ιiλλ' inla1j' σr,μ. καιΙ, 
πaρό πολύ μtγας, περισσότερος τοο δtoντoς (6πό · 
ό,τι όρκετ).-Ίπιιρθ, μ,ιατο" 'Ι' ο .. ' ό,τι χα. Ι ν!!ν, 
παρό πολύ μεγόλος, εΙς τόν οψιστον δα8μόν +Jέγαι;. 
Έτvμ. ι ιJ7ιa,· !οιν" δωρ., ιiρx. συΥΧΡΙΤ, μζω" 

( .*μqJaw>, ιiΤΤ. μίζ_ (y.~τόt τό xsle_). δπε:;θ. μ
Υ'.ΤΟ,· πρδλ. σαινσχρ. M4J-Man- (μέγεδας, μεγα
λεΤον) (κρδλ. τόt ίΧ τ06 Ιαιπ. "m6gh- παιραιΥόμιιναι: 
ooινbxp. mahan, Ζβ·/δ. ΜδΖ4η'" mazat (μέγας), συΥχΡ. 
σι:ιναχρ. mahiyiίn Ζ_νδ. mazyίi, δΠ8ρθ. :ιοιναχρ. ma
his-th4-J.I, ZΞν~. maziMQ, αοινσχρ. mόhδQ, Ζιινδ. ΜδΖδ 
(μέγε~ς), σα.'ιαχρ. mόhl, Ζιινδ. mazl (μέγας)' διόt · 

τήν iνOΙAAoιyi;ν τω·, lοιπ . g: gh βλ. λ. λ. ,._" lrώ, 
πρΙSλ, Ιαιπ. -g-: gh· έν λ. 8ovyιίnJe)' oςfj, oι!1oςfj, ~. ιιΤ
να.ι χοιΙ τόt λιχτ. mag-nus, maJ-or, maX-IMu5, mag
Isfer' Υοτθ. mik-ils (μέγας), mik-iJJan (μεγαλύνω), ' 
συΥχΡ. mais (μδλλον, πλεΤον), (ιπιιρθ. malst (τό 
πλεΤστον), ιipx-norr. mlk-ell (πρδλ. ιiπλ-αOt~, Much, 
might)· πρβλ. ώσ. ,λλ. άΥιι- ίν "t'Jt, ΙΙΥσ", clyσ-xl"'" 
'yιί"",φof χ.λ.π. «!αιπ. "'ψg8-). Δυναιcόν ιiκόμτ, tι β~
σι, ιJyσ νc!ι ιιΤναιι Ιρχ. ουσ. σ!1~ . (=μέγε80ς)' τοιΙτου 

' λ1jφθ,ντο, iKLe.ttXιO~, ίσχ1jμαιτΙσθ"ljC!~ν οΙ τιΙποι μΥσ" 
μΥσ" xaιτ" clνοιλΟΥΙΙΙ'/ πρδ, τι:ί: -θijAν: .{HjAv., {Hj-
1.". x.λ.ιt.' xaιτ' clAAou, μ,α < !OtΠ. "'megΊJt: σαιναχρ. · 
M_hl:ιΙ' _Ι · _τ' clλλoσ, ιJyσ <1'!e98: σαινσ,φ. mάtιi 
< .. ~. βλ. xaιl ίν 1. μιi#z,Of. 

μεyα-σθι:νήc;, {, (μι'"αιs+ο'θ."ο,γ = μeΥσλοο{k
"07, ( βλ.λ. \. ό έχων μέγα σθένος, μεγάλην δύναμιν . 
μεΥ-αuχής, έ, (μέΥας+αVχέω)·=μεΥάJ.cι.vχος (βλ . 

λ.), μεγαλαυχwν, κομπορρημον"ν, άλαζονικός. 
μiycΙoι;, ίων. μCΥaΙος, -so" τό (μέΥσ')' μέγε

θος, ΟΨος U δγκος, έκτασις, διαστάσεις, άνάστημα : 
μεΥ<ΗJτϊ σμικρ~ (=μικρός τό όνάστημα, μικρόσω
μος) Ι μΥά-θ.; μέΥα.ς (=μέγαι; τό άνάστημα, με
γaλόσωμσς) .- Παιρ' 'Ηροδότφ ." αι!τ. μIyσlJ.o, (η το 
ι"7α{}0<;) ΧΡ1jαφοπαιιtτοιι ώς; SΠΙΡΡ1jμοι, κατό τό μέγε
i:X>ς, κατό ·τόν όγκον, Τι ώ; συνών. τφ &πιρ. μΥιίλω, 
(τ. Ι. αι!τ, τό 1Uya.-θο,=μ"άλ~): λάμπο"τ., μΥσ
-fJoOf-UIUfO"tc, μ.,.άλOJf D . ίν δμoΙ~ xpijOIL κl!Ιτοιι 
xQt! δ Π},Τιθ. μSΥά-8 ... ι πoτιaμol ον χατά το" Ν.ι
λο" 16"..., μι:Υιί-'J.ea (==ποταμοl μή fχοντες κaμ- . 
μΙαν άναλογίον πρός τόν Νείλον). [δ Ιων. τόπo~ 
μΎΩ-θο, εΤνα.ι δ %ρχοιιότιιρο" i!; αι!1το!! δΙ προήλθιιν δ 
ιiττ. μέΥτθο. χa.τ' ιiφ(;μoΙωσιν). 
μCΥήρσς, μ τχ. ιiop. αι' τι:ιί) μιιΥσΙρσο. 
μΙ:Υ-ήρστος, ο" (μΥσri-lρστ6,γ ό λ/αν έρατός 

(άγαπητός), έπέραστος. 
μΙ:Υιστάνcς, οΙ (μΥιαΙ:0f)' δ,τ~ χαιΙ νlΙν, ΟΙ f

χοντες μεγΙστην δύναμιν, ΟΙ ε{ιγενετς, ΟΙ όρχηγcι. 
μcylaΤ~Ωolις, ι, Υεν. -'0" ιiττ. -τω, (ιJ7.oτo, 

+π6λι,)' ό κα8ιατ"ν τός πόλεις μεγΙστας Υι εύδοι
μονεστότας. 
μCΥιστος, 'Ι' Ο", l'Ιπερθ. τοίί μΈΥ"" 
μΙ:Υιστό-τϊμος, ο .. (μΥιοτο,+ι:ιμή)' ό τό μtγι · 

στα τιμώμενος, ό έν μεγίστι) τιμι'j ων. 
μι:δέων, -ο"ι:ο" δ (χυρ. μτχ. έπ. του μδέαι, ιiχp . 

τόπ?υ τι:ιίί μι'δw, κεΙτοιι ιiρOt ιi ·/τΙ "t'J!! μέδω.,) · ό 
φροντlζων, ό Ku6EPVwv, προστ6της, Βοσιλεύς; κη
δεμών . φρουρός 11 έπl 8εCιν εύνοούντων καΙ προ
στατευόντων ώρισμένOUς τόπους: (έπΙ το!! Διό;) ·Ι
δ"-θτ,, μ.δέ",,, (κλΤιΤ.) = φρουρέ καΙ προστάτα της 
·Ιδης, όρχων της ·Ιδης. 2) θΤιλ. μτδέονσσ = μ
δσνοα, π~ντoτ. επι προστιχτΙδων θεα.ινων, ή άρχουσα. 
ή έπόπτις, ή πολιούχος, ή προστάτις. [δι' έτuμoλ. 
ΙSλ. μ,,:ο). 
μεδήσομal' μΙλ. το!! μδoμcι.ι (δλ. μδw). 
ΜΕ' 6IM ... 01, δ (!ων.' χαιΙ iι)' τ'; παι,.' ιiττιxoι, σόν

.,.θ ~ μέτρον σιτηρQν, ίααδυνοιμο!!ν πρό, 6 Ιχι:εί" 7) 
48 xoΙ"ιxcι." Υι 192 xonίλcι., (=6 ~ωμoιϊxoΙ μ6δ.οι= 
12 γαλλόνια πιιρΙπου, Υι 00 Ητρσι nap(nnu) ίχα.λιΙτο 
ouv"ijOw, OH'1eo, μiδ.μ"o, πρ6, διι:ίχρισιν ιiπ? τιi)ν 
ιiλλων; των Χ~TισιμoπoιoυμΙνOlν ~ι· ιiλλcι. πρι:ίΥμοιται. Ό 

·.χιχ.λικό, μέδιμ"ο, ήτο μιχρότιρο, χοιτόι τδ Ιν ΙΧτον . 
[~ι' ίtuμ. δλ. μδω). 
μcδouσα, θΤιλ. -τοίί μ&ιιw (δλ, λ.)'=μdιfoνoιa (δλ. 

λ.) U ίντε!!θεν iΧΡYjαιμοποι'ήθ1j καιΙ ιiI, xup. δνομαι τtι, 
Γoρyόνo~ M.δoVn'1'. 
μCδω' δρχω, κυ6ερν". 6aσιλεύω, προστατεύι.ι, Ιν 

xp"ijOIL πιχρ' Όμ'ήρφ μόνον ίν τφ μιιτοχιχφ ο·}σ. μlαw, 
-0" .. 0" μδονσ .. (= μδέ_, μδέονο .. ) = φύλαξ, 
προστότης, όρχων, κύριος' τ6 e1jA. μδoVflιa καΙ ώ, 
Χόρ. δν. Γοργόνο" 1) Μέδονοα. - • μδoμcι... Jι'αoν, 
μιιλ. μMιooμcι.ι, ιiπoθ.· φροντΙζω περΙ Τ1νος, προ
νοώ, σκέπτομαι περΙ τινος, περιποιούμαΙ τι, fXt.) τι 
εΙς τόν νο(ίν μου 11 μ8Τ~ 1'.'1. μδομσ. nοUμοιο=lχω 
κατό νο(ίν νό κ6μω πόλεμον, προπaρaσκεuάζομοι 
διό πόλεμσν.- U σχεδιάζω, έπινοώ, μηxαν"μa(, τι. 
ΈΤVμ.1 μδw' μδομσι' μδιμ"f' μhρ ... «Ιοιπ. 

*metro-, *met-tro-, *med-fro-)' λαιτ. meditor, rιιede
ΟΓ, re-m~ium, modus, mocIestus, modero· παιλ·~pλ. 
midiur (σκέπτομαι, κρΙνω), mess (κρΙσlς), rned (πλό
στιγξ), 9αll. medclwl (ΨUXή, σκέψις), Υ(;τθ. mltan, 
ποιλ-Υιιρμ. mezZ4n (μετρCι), Υοτθ. miton (κρΙνω, '-τι
μCι), ποιλ-Υιιρμ . rnezzon (μετριάζω)' ίν nao~ τοιΙτοι, 
δπόχειταιι Ι~π . ~ . *med- ( = μΙ-, ιuιδ-), .~ ή, χ.Ι 
τι:ί: μηδο, (ιiπαιντων μόνον ίν · τφ πλ"ljθ. μή&.α), μιf. 
δoμcι.ι, μήατΦρ' ιiποτιιλιιt~' 1) ~. *med- ίπίχται8ιν 
oςfj, ρ. *me- (μετρCι), "tij, ΙνυποιρχοιΙσΤι' Ιν τ$ .'λλ. 
μijτι, (φρόνησις, σύνεαις) δλ_ λ., πιθ. μh~ (δλ. 
λ.), λΙΧτ. m~tior, σαινσΧΡ. mati-J.,. (μέτρον) Χ. Ι. 
ΜCδων, -O"Of, δ (χυρ. μτχ. το!! ιia1jPX. ρήμ. μ,Uφ 

-κυ&:ρν")' φίιλαξ, φρouρ6ς, δρX4ιlν, κύριος (δλ. ίν 
μι-). 



μcςεσ, -_, τι.i·=μήcJcσ (δλ. μ;;do~Π)' τό' γεννη-
τικό μόρια. [/)1' _τυμολ. δλ. ΜCΙδάΦ) . 

ΜCςόνωι;,Ιω... ίπΙρ. τoiί μιζω" (δλ. λ.). 
μιςων, Ο", Ιω ... ιi .. τΙ μΙζ_, ouYXΡ';. ,;oiί μI".~. 
pckιρew, ιiόρ . 6' μθ.ΊΑο", Ιω ... μ/Η"σΗΟ"" 

πιόνω (συλλαμβόνω, όδρόχνω) τι έπειτα όπ6 δλ
λον (μέ τήν σειρόν μου). 
ΜCδ-άlloμσι, έπ. ou-yxax. μτχ. πα;θ. ι1cp. δ' μι-σ1-

μ'f1O~' έπιπηΔW, έφορμώ.- 11 όρμώ κατόπιν τινός, 
προφθόνω, «αταφθάνω. 
μcδ-δμiριας, /)ωρ. «ν,;Ι μιhιμle'ο~, 
ΜCΙ-σρμόςω, μιλ. -οΦ' ιiόρ. α;' μ{J.{ιeμοσσ.· δια-

8έτω διαφορετικό, διορ8ώνω, έπανορ8ώνω, μεταρ
ρu8μΙζω, όναμOΡφW.- μίσον Ila,;ck πα;θ. πρχ. μ{J.{ιe
μοομσ..· τροποποιώ τόν τρό!Τον της ζωης μοο, 
προσαρμόζομαι, μετοβόλλομαι, όλλοιουμαι 11 μ(J.
σeμοοσ., (Προ"τ. μεσ. ci'JP. α;') ",έoν~ '"e6nov~-napα
δέξου (υlο8έτηοε) νέας fξεις (συνη8εΙας). 

ΜCΙέιιιισ, Ιπ. «ντΙ μθijHσ., «ορ. cιι' τoiί μ"Ι~μ • . 
pcIcfIIV, E~xτ. «ορ. β ' του μ{Jol~,,". 
ΜCΙεϊλOν, «όρ. β' τoiί μlJ.cι'eiΦ. 
ΜCΙεϊνσι, μ"'Ι~, ιiπρ~ . χα;! μ,;χ. ι10Ρ. " ιω6 μ

(){"μ •• 
μειεΙω, _π-. ιiντl μ"'ω, μΗ, 6ποτ. ι10Ρ. β' τoiί 

μc{Jol"μ,. 
μεΙειιτέον, p'ljIl. ίπΙθ. ,;oiί μιrέzΦ' πρέπει νό 

μετέχι;) τις . 
μεΙΙΙεσιιε, Ιων. « .. τΙ μ{Jo.Ί" , -Υ' Ι ... «ορ. δ' τοίί 

μθσ..ρέΦ. 
μεΙCΜCν, Ιπ. ι1ηΙ μ/Jc'i"Ω', ι1πρφ . iop. δ' τoiί 

με{JoΙ"μ,. 
μεδεν, /)ω;;. iv,;1 lμI{Jo .. =lμov, τιν. τoiί IΥώ. 
μεΙCξομσι, μ'λλ. το& μηέχω. 
μεΙ-έηω, πρτ. μ"'Ίπο", ι!π. μi ... πo"· μίλλ . μ{J

έψΦ' ΠΟΙ'ljτ. ά,όρ. β' μι-έοπο", «πρφ. μιrl1οπai"" μτχ . 
μησσπtιίw· μίο. ιiόρ . β' μι-.οπ6μ"",' όκολου8ώ κα
τόπιν, όκολου8ώ έκ του πλησΙον (όπ6 πολύ κοντό), 
καταδιώκω κατό πόδας, λα;τ. InsequI. 2) όναζητώ 
τι, έρευνώ διό τι. 3) έπισκέπτομαι, κόμνω έπlσκε· 
ψιν, πη'ι'αΙνω νό έπισκεφ8W. ..) μτφρ. διευ~ετώ, 
τακτοποιώ, τι: ιlX{Joo~ "φι-φ μ ... π_=τακτοποιών 
(τοπ08ετών, φέρων) φορτlον έπl της ρόχεώς του. 
.- • μτδ,;. μaτck /)ό') α;Ι,;. : Tvδ8Ι~. μiθ • .πe r.π.ποv~ 
~ έστρεφε τούς 'Τnπouς πρός KC. ταδlωξιν τοΟ υ10υ 
του Tuδέως. 
μεΙ-cρμηνcuω, μ'λ. -ιιφ' έρμηνεύω, μεταφρόζω. 
μεδ-iστιιιισ, πρχ. ';06 μ{JoΙΟl"f/μ •. 
μCδη, tι (μI{Jov)' ύπερβολική πόσις οΤνου, πολυ· 

ποοlα.- 11 τ6 όποτέλεσμα της πολυποσlας, κατό · 
στοσις μέ~ης, κραιπόλη, τ6 cμε8ύσι~. [/)1· Ιτυμολ. 
6λ. μiθν). 

μειiιιισ, i6p. α;' ,;oiί μθΙ"μ •• 
ΜCΙ-ΙΙιιωo έχω fλ8ει εΙς όναζι'ιτησΙν τινος (βλ. 

Ι;ΗΦ). 
μiδ-ιιμσι, χυρ. πι;,,- τοll μ"'ζOΜCΙ' (βλ. ΙζOΜCΙ')' 

κόθημαι μεταξύ δλλων, κόθημαι μετό τινος. 
μεδ-ιιμι:Frvός, ή, ό" (μι-ά + t)μlecι)' ό σuμ6αΙ· 

νων ('ι'ινόμενος) έν KαιρQ ήμέΡο; (μ'" r)μlecι"-= 
μετό τό έξημερώματα, ' έν πλήρει ήμέρφ, λα;,;. 
diurnus. 

μcδ-ιιμcρΚΗ;, ο",' - μlHιμ8f.,.δ~ (βλ. λ.). 
μεΙ-ιιμoσUνιι, 1,' όμέλεια, νω8Ρότης, PQIXιIJIa, 

όφροντισΙα' ι!χ τoiί . 
μεΙ-ΙΙμων, Ο", -Υιν. -ο"" (μclJ.Ι"μ.)· όμελι'ις, δ

φραντι~ριμνoς, νω8ρός, όδρονι'ις, όπρόσεκτος. 
μcΙ- σμσι, πΙΧ8. πρχ. (μιτdι μjo. o'ljIl.) ';06 μ(J.-

σ.eμcSζω. 
μεδησέμι:νσι, μcδησιμcν, ιiπρφ. 'Κ. μιλλ. το!ί 

μcIJ.l~μ •• 
μcΙTεν, _π. «ν,;Ι μa{Jol.ιισ.., τ' πλ".. ΚΡ1:. 1:06 

μ{}ο{ "μι. 
μει-4ιιμι, «πρφ. μcIJ..Ι"Ω', μτχ. μθ •• ι~· μιιλ. μ(J.

tfιIQt' ιiόρ. α;' μθijHσ., Βπ. μ"Ι"Ησ.· «πρφ. «ορ . β ' μe{Jo
.Ί_" μ,;χ. μ{Joεl~.-μίσ., μe{Jol.μcι,· μιιλ. μ{J.{ιooμσ..· 
τ' 'ν. «ορ. β' μθεΊι-ο, iπρφ.- μ"'olJ.cι •• - Πα;ρ' Όμ. 
... χρήοιι ΙΙ' χα;! -Υ' Αν. ΙΙν. μ{J. •• 'i~, μcIJ. •• Ί (ώσιΙ Ι; 

'ν. "....iΦ), 'It. "πρφ. μcIJ..έμn, "...&4""..,.,. Ρ' χα;! 

τ' .... πρ,;. μθΙ •• ~ .. μ{Jo{., (ώοιιΙ έΙ; ίν. μ{Jo.iω), -Υ' 
nA'lje. μθΙ .. (ci .. ,;! μ"Ι.οσ.,,)· ιiδι;. α;' μθijxσ. χα;1 
μfUιιt_· "6ρ. Ρ' Τπο,;, μ{Joelω «ν,;Ι μθώ, «ΠΡ'l'· 
μ/Hμn «ν,;Ι μ«Htq,.- Πα;;;c't τφ Ήροδότφ ά,πα;ντι;. 
Υ' Ιν ..... μnΙ.. (o~xI μηεΊ), ώ~ χα;Ι -Υ' Ιν . πα;l! . 
πρ,;. μη'"ο fι lμι-Ιaι-o (ivoil μεθΙε,ο)' πα;θ. μιιλ . · 
μ{J.{ιιιOΜCΙ'· μτχ. πα;θ. πρχ. μ.μημ.έlIO~ (ciντΙ μθ •• -
μllIo~). . 

Ι ώ, μ,;ιΙ. χαλαρώνω τι δεδεμένον Τι τεταμένον, 
όφlνω νό φύγr;ι' 6θιν: 1) μετck α; l τ. προσ. λύω, ό
πολύω, άφ/νω έλεύθερον, άπελευθει::ώνω (ίπΙ /)οό· · 
λων, α;Ιχμα;λώτων χ.λ.π.).. 2) μετc't ιχ!τ. πρα;Υμ. · όφl
νω τι νό φύγr;ι, όφΙνω νό ntOr:1, Τι καΙ ρΙπτω τι, ά
ποβόλλω ΤΙ: μ{Jol"μι χ610,,=όφlνω, παραιτώ, τόν 
θυμόν μου, καταστέλλω τήν όργήν μου, ξεθυμώ
νω 11 μθl"μ, διiΗevσ.=άφ/νω τά δάκρυό μου νά 
τρέξουν, τ.l. χύνω δόκρυα 11 μθΙ"μ. γ1ώαασ. .. Πε~· 
οlδσ.=όφ/νω νό μοΟ πέσουν (στόξουν, έκφύγουν 
του στόματος) περοικαl λέξεις, έκστcμΙζω (προφέ-
ρω, άμιλώ) λέξεις της Περοικης γ λώcοης. 3) όπ-
αλόοοω τι όπά τι, όνακουφίζω ' τι όπό τι. 4) έγ · 
καταλε/πω, όφ/νω κατό μέρος, πaρcδΙcω, παραχω · 
ρW, παραιτουμαι όπό τι " ίν ,;τJ ίνν. τΙΧόττι x~Ι μιnόι 
/)0';. προο. χ~ί α;!,;. πριiyμ., παραδlδω η είς τινα, 'ίj 
παραιτοΟμαι όπό τι χόριν τινός. 5) παι::cμιλώ, 
δέν δ/δω μεγόλην προσοχήν εΤς τι(να), πολύ όλl
γον ύπολήπτομαl τινσ. 6) συγχωρώ είς τινα 
σφάλμα ΤΙ.- &1 μιίοον , με{Jo{.μcιι=λύω έμσυτόν όπό 
τινος, όφlνω τι νό μου φύγr;ι: ο;, μ{J.{ιooμcι. πα,· 
δό~=δέν θό όφήσω (τόν παίδα) νό μοϋ φύγι:! (6 
παΤς), μa,;c't -Υιν., ίν Φ tι ΙνΙΡ-Υ. σιίντα;Ι;ι~ ο;, μ{J.{ιoω 
ι-ό • .πσ.Ίδσ. (μι,;i α;lτ. )=δέν θό τόν όφήσω νό φύγι:! 
(ο:ΙχΙ, νό μοΟ φύγr:1) .- 11 ~μτβ. _ν ,;ΤΙ i vsi'Y, χαλα
ρώνω τός πρcσηαθεΙσς μου 11 εν πολ8μφ , άδρανώ, 
άπρακτώ, εΊμαι χλιαρός U Υιινιχω., εΤμαι άμελής, 
νωθρός, όκνηρός, όκαμότης, χρονοτριΟΟ. 2) μιτΟ; 
-ΥΒν. πριiyμ. παύομαΙ τινος, όπέχομαΙ τινος, παύω 
όπό τι, ncpaIToOJjaI όπό τι, τ6 έγκαταλεΙπω, τ6 
καταοτέλλω 11 Ilstck -Υιιν. προο., έ'ι'καταλεΙπω τινό, πα
ραμελώ τινα. 3) Ila,;ck μ,;χ. H1σ.νoσ~ χσ.Ι IΔVριiμa
"o~ μ{Joέ"κ.=όφ· cδ έχόρτασε κλόματα καΙ 8Ρι'ι
νους, έσταμότησε (r 1t00P' ci't't., r πα;r:-' ΙΠΙΧ-, α;Ι Ι,α;ι
ρίσει, όφllo.OY';lιιt ιΙ, Ila';PLxc't, «νιiyxιx,) . 
μι:8-ιστάνω, n~i'ι.iH. ,;όπο; ,011 μ{JoΙΟl"f/μ." 
μεδ-4σ,..,μι: Ι μaτck μ,;δ,;. ίνν. Ιν ,;tji ίνιιο,;., πcιpα;,;., 

μΗλ. μτααιrήoω, -νιιρτ. ά,ορ. α;' μι-έατηιισ. χcιI μίσ. 
μιrεαι-"ασμ",,' τοποδετώ κατ' δλλον τρόπον U όν-

. τικαθιοτώ, ύποκα8 .στώ, όλλόσσω, όνταλλόσσω. 
2) μεταΤΟIJΙζω, μετακινώ, μεταθέτω 11 ΥινΙχ6)" όλ
λάζω τήν θέσιν τινός, μεταφέρω όη6 ένός τόπου 
εΙς δλλον 11 ίν τ~ α;~ττι ίνν. χα;1 δ μjα. ιiόρ . α;Ό μη.
οτ"οσμ" .. =όπεμόκpuνό τι(να) όπ6 κοντό μου, τόν 
διέταξα νό όrιoμακρυνθι:\ (όπά κοντό μου), νά με
ταβι:\ είς δλλην 8έσιν.- U ώ, «μ,;6. ciπα;ν,;q. Ιν,;φ 
μsοοπα;θ'ljΤ. Ινιστ. μθlαι-σ.μcι., πα;ρα;τ. μθ.αι-σμ",,· 
πα;θ . ιioρ. α;' μa~.οι-It.Ihι"· ώο. «μτδ. χιιtν,;α;ι δ ΙνΙΙΡΥ. 
ιΧόρ . δ' μιrloτη .. , πρχ. μ{Joiαl"f/Ησ., bJtspo. μ"'ο"';
Η •• "" όλλόοσω τήν θέσιν μου, μετακινοΟμαι Ο όπα
σύ,:χ>μαι, άπoxωρW" ίπΙ πρcιyμ. μεταβόλλομαι, όλ
λοιοΟμαι : δσ.Ιμ_. Όι-ecιι-φ μ"'ΟI"f/Η.=ή τύχη fχει 
άλλόξει διό τ6ν στρατ6ν Ι όποσκιρτώ πρός δλλην 
μερlδα (φατρ/αν); όnoατατώ, . έπαναστατώ 11 δθιν ΥΙ
νιχ6)" μεταβόλλομαι, όλλ6ζω, όλλοιο.υμαι, εΤτε 
πρός τ6 καλύτερον εΤτε πρός τ6 χειρότερον. . 
με8οδεΙσ, tι· πανοοργlα, δόλος, έπι6ouλή, τέ

χνασμα' ix ,;06 
μι:ΙOΔCύω, μιλ. -ιιφ (μlθoδo~)' έργόζομαι μεθο

δΙKQς Ι 'ν,;ιιiίθιιν, μετέρχομαι τεχνόσματα, έξαnατω 
διό τεχνασμάτων. 
μέΙ-οδος, 1ι (μnά+dU~)' τ6 όδεύειν (όπό'ι'ειν) 6-

π/σω όπό τι, άναζήτησιςllέπιστημονική ζι'ιτησις, έΡευ
να, έπιστημονική πρα'ι'ματεΙα a 6 τρόπος της έρdl
νης,δ,,;ι χα;Ι νiίν νooiίμιιν λ'-Υον,;ιι, μέθοδος, σύστημα. 
μcδ-ομϊΙcω, μ.λ. -ήιιω' σuvavoσrpέφoIJot, έχω 

έπαφήν, fΧω σχέσιν, έπικοινωνώ. . 
μεθ-6ρΚΗ;, σ, ο" (μηά+8ρo~)' ό έπ\ TQv όρΙων 

κε/μενος, ό όnoτελGίν τ6 δΡιον, ό συνορεύων μt 



τ~να) Ι τό ο!}δ. πληθ. άι, οδα. ~ιl μΙU,ι. (ίνν. ιΦ
,Ι.)=τό σύνορα. 
μcl-oρμάω, μιλ. -ttoe» (~ιl+δρμdω)' παρακινω , 

τινα νό τεθ~ εΙς καταδΙωξιν, στέλλω πρός κατα- ' 
δΙωξιν.- Πιχθη •. , ιi6ρ. ιχ' μιlX»eμήfhι .. : όρμω κατό· 
πιν, όκολουθω κατό πόδας, έφορμώ κατό τινος, 
καταδιωκω τινό: μlJ.oeμrιfh'~ "= κατοδιωξας κατό 
πόδας. 
μcΙ-Ορμiςω, μ!λ. -Ισω; ιi.τ. -ιιβ' μετακινώ πλοΤα 

όπό ένός δρμου εΙς δλλον (όπό όγκυρο6ολΙου εΙς 
όγκυρο66λιον), χυρΙω; ώ; μι.ιχβιχ •. , ιiλλ~ συx.'ι'L χΙΧί 
ί~ ιiμιτΙS •. ί..,~. (πιχρΙΧλιιπομίνι;υ ,ου O!JO. 'l'έα~) ~ μ,ψρ., 
μετατοπΙζω όnό τόπου εΙς τόπον.- ΠΙΧθητ., πλέω 
έξ ένός .τόπου εΙς δλλον, όποπλέω όπό ένός τό
που καΙ κατευθύνομαι εΙς δλλον. 

Nreyw, -~o~,' ' τ6' 01νος, λιχτ. merum. 
·Enιμ. ι μέθ-rι, μέ{)-νoo~, με {Jo-iJQJ, μ{)-{ιοχω, 

μ{)-νμ'lfflΊο, (ίπΙθ. ,ου ΔιονtJαοu), ίχ ρ!~. iU(J..· πρβλ. 
αCΙναXΡ · m6dhu (μελόπιπα), έ, ου mάdhu-Ι) (γλυκύς), 
αλCΙυ. med-u, λιθ. med-us, ιi,l"l,λ-αΙΧΙ;. med-o (meAd), 
ιiΡX"Yιpμ. met-u (Ύιρμ. meth), !τι~ci πιi~,cι αημ. μέλι 
fι γλυκύς 01νος. 
μcι-uδριάς, -άιJo~, -Ij <μτά + V&»e)' έπΙθ. των 

Νυμφών, ή (νυμφη) των υδότων, ΝηρηΙς, xoι~. νε
ρόίδα' βλ. ωΙ Ιφvδριά,. 
NcΙ-UΙΡΙOV, τό (μτά+νδωg)' πόλις fι τόπος εΙς 

τό κέντρον τt'\ς ΆρκαδΙας, όπό δπου τό Οδατα 
fρρεον πρός όντιθέτους κατευθύνσεις, δλλα πρός 
6ορρδν, καΙ άλλα πρός νότον (πpΙSλ. λCΙΤ. InterAm
ηίΑ)' χυρ. μlJ.Vδριο" (ί~~. xωeIO'l') ώς; προσηΥΟΡ.· σημ. 
θέσις κειμένη μεταξυ των υδάτων. 
μc8uμνσίος. δ' έπl8. τοΟ Διονυσου (βλ. ιdlJ.v). 
μcΗ-ιιίδαξ, -«xo~, δ, -Ij <ιd6v+πiώξ)' ό όνα-

6ΛUζων 01νον. 
μc8u-ιιΙiιξ, -fjyo~, δ, -Ij (ιdlJ.v+π1ήασω)· ό πλη

γεlς υπό τοΟ οΤνου, μεθυσμένος πpΙSλ. χιχ! 01'l'οπ1ήξ. 
μcΙ-uιιο-δΙομσι, μεα. (~ά+~πoδέoμα,)' όλλόζω 

παπούτσια, φορώ τό ύποδήματα δλλου όνθρώπου. 
μi8iίσις, -II~, -Ij <μlJ.Vω)' μέθη, cμεθύσι». 
μc8iiσιιω, μιλ. -ύαω, ιi6p. cι' lμέΗαα' μι.ιxΙSΙXτ. 

τοίι ιulJ.Vω· κόμνω τινό νό μεθύσr.ι μέ κρασΙ, 1όν 
μεθώ.- ΠΙΧθητ., ''1 τιμ ίν. ~ iUlJ.Ve» (βλ. λ.), μεθώ, 
μεθόω' ίν '1:ιμ ιioρ. cι' lιulJ.Vσ/hι'l' = έμέθυσa, εΙμαι 
μεθυσμένος. 
μc8iίσο-ιι6ττΙIος, <ιdlJ.vao, + "όπαβo~)' μεθυ

σμένος μέ τό παιγνΙδιον τοΟ κοπό6ou. 
μέ8υσος, ", 0'1', χιχ! -o~, -0'1' (ιd/hι)' δ,τι xcι! νίl~, 

ό Ρέπων εΙς τήν μέθην, ό μεθύων, μεθυσμένος. 
μc8-uστcρος, α, ο" (μ~σ + νoτιρo~)' μεταγενέ

στερος, ό ζών κατόπιν, έπιγιγνόμενος ~ οΙ μIfJoV
ατιρο,=οl μεταγενέστεροί U ,ό ο!}δ. μι{)υστιρο" ώ; 
έπΙρ.=μετό τΟΟτα, μετέπειτα, Οοτερον, 6ρaδύτερ:>ν. 
μc8uστής, -OV, δ (μι{)μω)' μέθυσος, ό συχνό 

μεθύων . 
, μc8iί-σφσΙής, i~ <μέ{)ν + σφα1;;_ι)' ό πaρoπα
τών όπό τήν μέθην. 

μι:8υ-τρόφος, 0'1' <ιd6v+τρlφω)' ό πορόγων οΤ
νσν (χυρ. ό τρέφω ν τήν μέδην). 
ΜC8Uu, εν x~ήσεl χιχ'τ' ίνβα c. x~! πιxρCΙΤ. μ6νον (διόt 

ΤOιί~ IΗλου; χρ6νι;uς π~ρcιλ~μ6iνοντcxι οΤ τιίΠΟI του 
με{J.{ιOHω) (μIfJo,,)' εΙμαι μεθυσμένος, διατελώ ύπό 
τήν έπήρειαν τοϋ οίνου, έπιδΙδαμαι εΙς τήν οίνο
ποσΙαν.- 11 μ.ψρ. εΙμαι διαποτισμένος, διόeροχος, 
πλήρης, όπό ύγρόν τι. 2) E1JlaI μεθυσμένος όπό 
πόθος τι (όπό έρωτα π. χ.) 11 εΙμαι όποναρκωμένος 
(όΠOKαΡWμένOς) όπό κτυπήματα: 
μι:8ωμεν, 0.' πληθ . 1ιιτ!n. 20Ρ. 6' του μι{Jol"μι. 
μεΙ-ΟΥωΥέω, μ.Α. ·ήοω (μιίον + &ΥωΥό,)' φέρω 

(δγω; τό ΙU'ίoν (όλΙΥώτερον), φέρω πολύ όλΙγον 11 

μι,αΥωΥώ n7'1' ~ραγφδ'α" = κρΙνω (ζυγοοτατw, έξε
τόζω) τήν τραγΥδίαν μέ μεΥόλην cκρι60λογrαν' 
~ιι'L 'CiJv x~.ιx~όTισlν τTι~ σημιχσΙ::Ιι; τη;; πρoτιiσεω; 6λ. 
μιΊο" • 
. μc'Υνuμι (ο&τω Ύpιxπτιo~ μΙΙλλi:ι~ χιχ! o!JX! μ.ly'l'v
μι)' βλ. μl.,-rvμ,. 

ΜΕΙΑΙ'Ο (επικ. ρ . Ιν χρήσει μ6νo~ ίν ,ιμ αορ., τoίι~ 
Ο' !λλου. Χι" πιxpιxλ«μΙSιiνει ί~ ;QU μείδ,άω)' μίλλ . 

ΙΟΙ 

·ήαω- ιi6ρ. cι' Ιμι'δηα., ίπ. μι,δ"σα' μειδΙώ, cχαμο 
γελώ» " διdι 'tiJ~ φpιiσιν «Ζαρδ6'1'ιο" μι,δijααι. βλ. 
Ζαeδό'l',ο~. [δι' ίτυμ. βλ. μιιδ,άω]' ιέ!; cι,)τoίι ~ό 
μc'δημσ, xcιΙ μcιΙΙδμσ, -α~o" τ6' μειδΙαμα, cχο

μόγελο». 

μcιδιδω, μιλ. -Δσω, πιxpιiλλ. τόπο, το!! μι,~ω, 
πιχρ' Όμ. _π_ μτχ. μι,διόω .. , θηλ. -ό_α' πcιpι'L τοι. 

μβθ' ·Ομ. r' ι~. μι,διά.ι. μτχ. μι,δ,άω'l', θηλ. μι,δ,ώσα, 
2πρφ. μειδια'l', πρτ. ιμ,δlα, ίπιχ. μιιδ,άασχι' α6ρ. 
cx· Ιμιι δ/ααα, μ,χ. μιιδ,άσα~, ιχΙολ. μι,δ,ιίοα,αα' δ,τl 
χιχί ~υ.." μειδιώ, ύπομειδιώ, cχαμογελw», γε).ώ όλλ' 
ούχl γέλωτα πλήρη' χιx,ι'L τοϋτ') δ' ιiχ;;ιΙSιίlς; διιχφΙρβι 
τό Υι.ιώ από το μι,δ,ώ, δτι δηλ. τό μέν Υιι1ιβ αημ. 
άνοικτόν (πλήρη, πλΟΟσιον) γέλωτα, τό ~έ μι,δ,ώ 
σημ. τήν έπl τό γελαστικωτερον διαστολήν . τών 
χειλέων, τό «χαμόγελο», 
Έnιμ. ι δμ. μι,δfi,l, (μ6νον χιχτ' ιi6;;. μι'δ"αα), Ιμ· 

(Σ'tτ. μι,διίi'l" μι'δ"μα, μι,δ/αμ~' όμηρο φι.ιο-μμι'
δη~ (μμ- <*sm-), π~~λ. Ήσυχ. «μιίιJo,' ,έ1ω,., ~ΙXνσκ~ . 
sml, SI!lA-ye, smόγΑte, -Atl (μειδιώ), smiIa-!.1 (με 1'5., 
ών), smAYA·h (θαυμασμός), λΙΧ •. mjrus, miro, mi
ror (θαυμαστός, 8ouμάζω, έκπλήττουαι), μβσ · ~Hλ. 
smllen (2Ηλ. to smlle), ΧΡΧ'ΎΞ μ. smielen, N')pΙS . 

smlle, πιxλ-σλ~υ. smechli (γέλWς), λ~ττ. smeiju ('ι'ελώ), 
smAida (μειδΙαμα)' πιi~.ιx ίΙ; Ιιχπ. ρ. ·smei·. 
μcιςόνως, ίπΙρ. τοίΙ μιΙζω,' εΙς μεγαλύτερον 

8αθμ~ν. -
μclς6τcρος, μτΥν. τόπο. του μι/ζ_. 
μc.ςων, 0'1', ιi~ώμ. συΎΧΡ. του μέΥα,' μεγαλύτε

ρος Γδι' ίτυμ. βλ . μέyα~). 
μcfΙσνι, ίπιχ. δο • . του μΙ1α~, αντί μ1α",. 
μcίΑισ, -Zω'l', τι'L (μι,.ιloσω, μιl1,xo~)' τό μειλΙσ

σον τα, τ6 καθιστώντα τόν δνθρωπον ευμεν" καΙ 
μειλΙχιον, lδΙως τ6 γαμήλια δώρα, 'ι'αμήλιος π~olξ 
Illλαστήρια δώρα [δι' έτυμ. βλ . μιΖλ,χο;). 
μc.Aιyμσ, -ατo~ τό (μει1Ζ00ω)' ι . αν δ, τι χρησι

μεύΊ Τι συντελεΤ πρός KαταπρCϋ . σιν Τι χαροποΙη
σιν U ίν 'Oeua. Κ 217 μι,1ίΥματα {)vμοu = τεμόχια 
κρεάτων καταnpcϋντικό τt'\ς πεΙνης τών σκύλων. 
2) ε·, τψ πληθ. lλαστήριοι πι:;οσφοραl εΙς τους νε
κρούς, λιχτ . Inferlae, ΙΧΙ !λλω. λεyόμενcιι χιχ! .να,'
αματα. 3) έραοτής, όγαπητικός, ,u; το λιχτ. dell-
clae. 4) KαταπρaϋνΤΙKόν ςισμα, ήπιοι λόγοι. 

μ&ιΑιιι'Π\ριος, 0'1' (με,"'οαω)' πρcϋ"τικός, Ικανός 
ν6 KαταπραOνr:ι, ' έξιλαοτήριος 11 μι' ~ ,,,ήρια (ίν~ . 
Ιιρά) = έξιλαστήριοι θυο/αι, τ6 όντΙποινα. 
μc'Αινος, rι, Ρ'Ι', ποιητ. α~τι μέ1,,,0,, ό έκ ξύλου 

μελΙας (τοϋ δένδρου). 
μcιΑίσσω, μελ. -ξω (μJ.., 1)' καθιστώ τινα ι'iπιoν, 

μειλΙχιον, τόν μαλόοσω (μαλακώνω), τόν καταπρα· 
Ονω, τόν έξευμενΙζω Ο τοο φέρομαι μέ μειλιχιότητα, 
τόν μεταxειρlζoμαι ευΥενώς, τόν περιποιοΟμαι, τόν 
φιλοξενώ 1I τόν καταπραΟνω, κατευνάζω, έξιλεωνω, 
έξευμενΙζω.-Π~θητ., καταπι:;cΟνομαι, γΙνομαι ή"Jυ
Xωτερoς.-JιlΙσoν , μεταχεlρlζομαι καταπραϋντικούς 
καΙ γλυκεΤς λόγους: μ"δi ~i μ' αΙδόμινο. μι,1l0-
οιο μήδ' 11ια'Iω'l'= μή χρηοιμοποιεΤς γλυκετς καί 
κατοπραϋντικΟΟς λόγους άπό έκτΙμησιν πρός έμέ 
Γι εύσπλαγχνΙαν. 
Έτυμ.: Τι ax τoίl μJ1",0~ έ.υμ. δί~ Ύ!~_τιxι σήμsρον 

δβχη') ' μIlJ..'1.0" ιχΙ"λ. μIU'1.0~, ΙU,λlX'o;, ιχ!ολ. 
μIJ..1i l.'O~' δωρ. μrι'λ/ xιo~, ώ; X~t τό μιιllαοω 
( ·με1-'Ι', πρ6λ. Ιιχπ. *me-I (λιθ. malόne = χάρις), 
*mei-<I> ίν '1:ψ Λιθ. meile (όγόπη, ουμπόθεια), miiΊΑS 
(όγαπητός), my'iiu (όγαπώ), mΥΙύι (όγαπητός), πΙΧλ
πpω~σ . miJls (όγαπητός ) , π~λ·σλ~υ. ' milίi (γλι.ικύς), 
:iτ't., ιϊοιωτ. μl1ι1.0~, λιχτ. mitls (xcx! moenus, munus), 
οιχνσχρ. m6yal) (τέρψις);' mArd, mrίl-δml (fAveO), 
ιipχ-yε::,μ. mil-tl (mlld). ' 

μcιAlχίσ, ίω~. ·l", Τι <μI/J..,lo~)· μειλιχιότης, πρα
ότης, ημερότη: , προσήνεια 11 ιiλλdι χιχ! . όπροθυμΙα, 
νωθρότης, χλιαρότης, ζιδρόνεια (πpox_tμί ·ι')υ πι;;! 
μ~χ.ωνl. [~I' ίτuμ. βλ. μι,Μααω). 

μcι1iχιOCi, α, 0'1', χιχΙ -ο" -0'1' (μι,'λlσαω)' δ,τι χιχΙ 
νίιν, μειλίχιος, πράος, ήπιος, προϋνTlκc-ς, ή'Jερος, 
ήμερωτικός U τό ooJ~. πληθ. ώ. O!Ja, : neοααvδά) μ ,1,-



'" ΜCι1ιι6yιιρσς-ΜClάyloloι; 

χΙόιι1& (κυρ. ένν. l,cieaaa i'ί μνθoι,)-nρoσφωνώ τινα 
μέ μειλιχΙους (γλυκετς) λόγους (πρδλ. 1:6 iν-τ:Ιθ. Hee
τόμια).- Ι. έπΙ προσώπων, πρδος, ι'\πιος, εύμενής, 
εύγενής, εύπροοήγορος. [δι' Ι-τ:υμ_ βλ. μειΜααω]. 
μςιΙlχό-Υηρυς, v (μεΙΑιχοS+Y;;ev,γ ό μειλιχΙαν 

έκπέμπων φωνήν, γλυκύφωνος, γλυκομΙλητος_ 
μςιllXό-δωρoc;, ο" (μείAΙXO,+ιJώρO,,)' όδwρoύ

μενος (ΔWρΙζων, χαρΙζων) εύχάριστα δώρα. 
μςίΙιχος ο" (μειΗαοω)' μειλΙχιος, πρδος, ι'\πιος, 

εύγενής, εύπροσήγορος. [δι' &τυμ. βλ. μειΜοαω]. 
μςίναι, ά.πρφ. !iO? α' τοίι μi"ω. 
μςίναν, μςίνς, έπιχ. Υ' πληθ. χαΙ Ινιχ. ιiop . α' 

-τ:οίι μi"ω. 
μςίον, -0"0,, -τ:ό , οΜ. -τ:οll συΥχΡ, μεΙ_ (-τ:οll μι

He6s-) ' όλιγώτερον, μικρότερον, παρό πολυ όλΙγον 
(μικρόν).- Ι μείο". -τ:ό' οf)-τ:ω, ώνoμιi~ιτo -τ:ό ιiρνΙoν 
-τ:ό προσφι"όμινον πρό, θυσΙαν XCΙ-τ:ά. -τ:ήν Ιορ-τ:Υιν -τ:ιίιν 
'Απα-τ:ουρΙων (βλ . λ.) Ιν 'Αθήναι,' ώνoμιi~I-Τ:O δ' ο!l-τ:ω, 
διό-τ:ι, δσ~xl, xoι-::ciι -τ:ό ~όylσμα ιiπιδ81Xνόιτo μή 'χον 
-τ:ό ώρισμίνον βά.ρο" ιiπ.ρρΙn:-τ:e-τ:ο ώ; μείο", -τ:. Ι. «λει · 
Ψό», μικρότερον, λιπ06αρές πρδλ. χαΙ μεισΥωΥέω. 
[xιιτιi -τ:ινα, Εν -τ:οό-τ:οl, -τ:ιίιν νιω-τ:ερων ΥλωσσολόΥων 
οΜιμΙοιν σχίσιν Ixιsl n:,,6, τ6 o~δ. μeio", ιiλλ' ιΙνιιι 
o~σ. σημαΙνον θομα, συΥΥ. -τ:Φ. σανσχρ; mesά-!;ι, Ζινδ. 
m4e~4 (πρόβατον)]. . 
μςιον-ξιιτCω, μιλ. -';οω (μείo~lxωγ fxw πολύ 

όλΙγον (χυρ. έχω όλιγώτερα όπό δλλον), εΤμαι κα 
τώτερος, υστερώ ιι μετciι Υεν. πρά.Υμ., txw tλλειψιν 
όπό πρΟ γμό ΤΙ' ι; οι ~τoίI -τ:ό 
μςιον-ςξία, Τι (μεΙΟ"ΙΙΗτέω)' ή μειονεκτική κατά

στασις, τό νά tιι.ι;) τις όλιγώτερα άπό δλλον (ιiν-τ:Ιθ. 
-τ:ψ πAιιo"ιιξlcι). 
μςιόνως, ' έπΙρ. -τ:οίι με(ω,,' εΙς μlκρότερον 6a. 

θμόν r μειό"ωs- 11.» = txw μικροτέραν όξΙαν, εύρΙ 
σκομαι εΙς μειονεκ Γικήν θέσιν, μειονεκτώ, στεροΟ
μαι οlασδήπ<;>τε όξl::ις . 
μ8ιόω, μίλ. -ώαω (μεΙow)' ποιώ τι μείο" (lλ.στ· 

το,,), έλαττώνω, τό καθιστώ μικρότερον, τό μικρύ
νω, τό όλιγοστεύω. ' 2) ύπ06ι8άζω τι(νά), τό(ν) 
έμφανΙζω ώς μικροτέρας τιμης δξιον, ταπεινώνω, 
έξευτελίζω. 3) έλαττώνω, μετριόζω, έλαφρύνω.
IIΠ2θητ., γΙνομαι μικρότερος, έλαττοϋμαι. 2) γΙ
νομαι χειρότερος Τι όσθενέστερος 11 μs-τ:dι Υεν. , ύπο
λεΙπομαί τινος , εΤμαι κατώτερός τινος. 

μςιl»διιι-ςξδηδτης, -OV, ~ (μειeάκιο"tlξαπστάω)' 
δ έξαπατών τά μειρόκια. 

μςιρδιιιςύομαι, ιiπoθ. (μeiρcιξ)' εΤμαι μειράκιον, 
φέρομαι ώς μειρόκιον, (παι3ιαρΙζω», νεάζω, νεα
νιεύομαι, λα,.4dοlescenΙurίre . 
μςιράκιον, τό , !ιποχορ . -τ:οίι μείρcιξ' παιδόπουλο, 

παλληκόρι, νεσνΙσκος [δι' έ-τ:υμολ . δλ μίeσ~]. 
μΣφδιιιόομaι, ά.π?θ. (μείραξ)' εΤμαι παλληκαρόκι. 
μςιρδιdσιιη, Τι , !ιιτοχορ . το!) μείeαξ' μικρό μεΤραξ, 

κορa:Jlς, νεά ν ις, κοριτσόπουλο, κοπέλλα. 
μςιρOιdσιιoς, δ , bn:Coxo". 1:0U μείραξ' μικρός μεΤ· 

ροξ, παλληκαρόκι. 
μΕιρδιι .. ώδιις, ., (μειρr.ίκιo" + ιι1"0,) ' ό όνήκων 

εΙς μειράκιον, ό όρμδζων εΙς μειράκιον, νεανικός 
11 παιδαριώ3ης. 
μςιρδιιύΙΙιον, τό, ()ποχορ. -τ:ιίιν μεΙραξ, μειeάΗΙΟ'" 

fvo τόσο δό μόλις παι~άKΙ. 
Μ!ΓΙ-.Ξ, -aHos-. -Ij (Χ2 Ι μ'Υν. δ)' κορ6σιον, νεά

νις, παΤς, παλληκόρι, νεανΙας. 
Έτvμ.: μιιίρcιξ, μειράκιο", μειeα.ΚΙΟΗΟS-. μειρα

κ(ακ" κλπ: έχ ρl~. β~~. *μεeιακ- ι σανσχρ. m4rY4-
kό-!;ι «mόΓY4-1). ( Ιαπ. *m~r-jo · s, νεανΙας>, λοιτ. m4-
ΗΙυs (ϋπανδρος), ( *JΠ4rr, ί :ιπ. morr (νεάνις), 9αΙI . 
breI. m~rch, (orn.myrgh (κόρη). moroln (νεαρό παρ
θένος), λεη. mάrsch (σύζυγος τοΟ άδελφοϋ), πρδλ. 
τό &πΙθ . τη~ Ά~τίμι~o; ίν ΚΡ'ίιΤ'!j Βeιτό-μcιeτιs-(VΙr-
90 duIcls), λιθ. mergά, ποιλ-πρωσσ. mergo, mergu 
(νεάνις). 

μςίρομσι, πρχ. Ι.εΡΥ. Ιμμοeα, ποιθη-τ: ; εΤμcιρμαι, 
ιϊποθ. : Ι έν -τ:ψ έν . λαμ6άvw- τό άνηκον εΙς έμέ 
μ~ρoς, λαμ6άνω τι ώς όφειλόμενόν μοι, συμμερΙ
ζομαι, συμμετέχω 11 μετ' α ί -τ: . ημιοv με{ecο τιμ;;s- = 
~ό6ε τό ~μισι,ι της τιμη) ως τό άνηκον εΙς σt.-

Ι Ιν -Τ:oj\ ΠΡΧ. Ιμμοeα, Ιχω i') Χαμ6άνω, τιιαόνω, 
λαγχάνω, το-3 όνήκcντος εΙς έμέ μεριδΙο\) fK τινος 
πράγματος Ι μι-τ:& Υ,ν: lμμοeιι τφ'ί,=ήξιώδη της τι
μης, ι'\τις τοΟ άνηκεν, tλα6ε τό μερίδιόν του όπό 
τήν τιμήν.- 11I δ πιιθη.. πρχ: xat-τ:ιι\ ίν Xpijoat ciI, 
«πρόσ. εfμcιeται-εΤναι πεπρωμένον, ε1ναι παραχω
ρημένον όπό τήν μοΤραν, εΤναι ώρισμένον ύπό τι'jς 
μοΙρας, άποτελετ άπόφασΙν τη; Ι δ ()r.apo. εΙ'μαeτο= 
ι'ιτο πεπρωμένον, ε1χεν oCίτως όποφσσισθι:Ί Β ώοιιύ
-τ:ω, χα-τ:ά. μ-τ:χ. elμcιeΜC,IIO', η, ο,,=πεπρωμένος, προ
ωρισμένος, άπoφaσισμένoς 11 ώ~ cΙίσ. -τ:6 θηλ. ιιΙμcιρ
μit1η (έ~υπoιx. μoiea), ώ; -τ:6 πεneι»μi-ιιtj (ιχ '::>u ne
.πeωται), δ,τι εΤναι κα8wρισμένον διό τόν καθέ
να, δ,τι ε1ναι παρaxω~ημένoν εΙς fKaoτOV ύπό τι'jς 
μοΙρας, τό πεπρωμένον. 
Έrvμ. : μleομcιι (*αμιιe-Jο-μcιι), ιι1' ~ιιeται «*σε

aμcιezaa, Ιοιπ. *se-smr-)' μ5-Τ:' ιι!ί-τ:cίι~ cuvιxvi;XOUOI χαΙ 
τχ : μieos-, μεeΙ" μεeΙζω' μoieII' Ιων-α.-τ:τ. μόeο,' 
λ2Χ. μόeσ' μόeΙΟt1 (π~δλ. ποιη-τ:. lμμορο" &μμορΙη, 
Ήσυχ. CΗάομοeο,' ""OΠIt10'., κάομορο, (*Ηστ
αμ?eο,j' λοιτ. mereo, mereor, mer-end4, mer-etrlx, 
mer-ces' έε ίιχπ. pl~. *smer-, Αλλ. μεe-' ή ρΙ~oι αf)-τ:η 
IΙlωρεεταl !ιπό -τ:ινων δlιiφoρo; -τ:η, ριζ. μεe-, μcιe- (πι"Ι 
η ; βλ. έν λ . μiI! ιμt1ιι), ώ; χα! τη. μεe-, μορ- Ιν "tot, 
μορτόs-, mors' χοιτ' dλλοu. δμω, πρόχιεl-τ:αl π.ρ! μlΙΙ, 
Κ2 Ι ,η, αoUtij~ ρΙζ'ΙJ' (τ. Ι. *sιner- = μοιρόζειν χαΙ 
·smer- = σκέπτομαι, φροντΙζω, .Ιναι μΙοι ρΙζα), διό-τ:ι 
χοιΙ -τ:6 μ{ρομσι χοι! -τ:ό λα-τ:. mereo σ'ljμΙΧΙνοuν χιφ. 

εΤμαι έφWΔιασμένoς μέ τι, ε1μαι φροντισμένος μΙ 
τι, κατόπιν δηλ. σκέψεως καΙ μερlμνης κάποιου 
(βλ. χαΙ λ. λ. Ηάμμορο" dμσeτά"ω). 
, μς'ς, δ , ίων. Χ2Ι α.ίολ. ιiντΙ μqt1 (βλ. λ.), διιιρ. I"f,. 
μςίωμσ, -στο" τ6 (μειόω)' έλάττtJσις, lλλειμμα 

11 πρόστιμον. 
μι:Ιων, 0~!J. μεrΟt1, Υ.ν. μεΙ"ο,;, Ιν χρήσ.ι ciι~ 

συΥΧΡ. -τ:οίι μΙΗeό, χ'ΧΙ &A(ro,: μικρότερος, όλΙΥώ
τερος ιι -τ:ό o~δ. μείο" χα! ώ, ίπΙρ. <βλ. μείοt1). 

'Ετvμ. : μείω" - μείο" lχouν ά.ντιχα-τ:αστήσ.ι -τ:oIί~ 
τύπου!;; μl"ω", *μείιοο" (δICΙσωθίντα~ .1' -τ:~ &-με/_. 
α.-μεινο.", & ~υ". σημαΙνουν : ούχl κατώτερος, dpoι 
καλύτερος)' δ -τ:όπο, * μεί-ιοο-ιο πιθοινώτοι-τ:α δΙΙν .ΤνOlI 
ποιρά. o~δ . 000. σημαΙνον cσμΙκρυνσις» χοιΙ παρασυρθ'ν 
εΙ, -τ:ήν χλ!σιν tιίlv συYXΡIΤIXιίlν, ίνΊρ δ -τ:ύπο, ·μεl_ 
)μεΙω." ε; έπlδpιiσεω~ τοίι ιiν-τ:lθί-Τ:Oυ -τ:ου πAe(ow' ίΙ; 
Ιοιπ . ι:-ι~ . *mel- (σμικρ(ινω), π.ρΙ ~, βλ. Ιν μιrtιω. 
'Ενtεύθs'l δ! π'Xpιiyoντoιl χαΙ -τ:ιi: μειόt1ωs-, μειό'ι, μεΙ· 
ωμα, μεΙωοιι;, μειο"ιικτώ, μεlοveο" μειόφeow χ. d. 
μςΙάΥ-ΥαIΟ4;, 0'11, μςlάY-YξlOς, 0'11, χαΙ μcΙάΥ

Υςως, _, γεν. -ω <μiAα,+ycιίσ=",;)' ή fxouoa μέ· 
λαιναν γην, , μέλαν tδaφος, πηλώδης, λασπώδης, 
λ2-Τ:. ρurIus. 
μςΙάΥ-ιιςρως, ow, Υ.ν. __ (μilcι, + xέeσ,)' ό f

χων μαύρα κέρατα. 
μι:lαy-ιιόρUφolί, δ (μέΑαs-+χοevφn;)· ό r:xwv μέ

λαιναν τήν κεφαλήν i ώ. o~~. cS μεΑαΥκόevφο, = 
πτηνόν μέ μέλαιναν τήν κεφαλήν, λεΥόμενον χοινω; 
(καλογρlτσα». 

μςΙάΥ-ΙΙΡΟΙΙΟΙ; ο" (μiΑαn-xecκω, Ηeόκη)' ό ύ
φajμένας μέ μέλαινον κρόκην (μέ μαΟρο cύφά. 
δι») ιι επί πλοΙου, τό txov μέλανα lστΙα. 

μςΙσΥ-χαίτηΙί, -ov, δ (μέΑαι; + χσΙτη)' ό fXIδV 
μέλαιναν χαΙτην, μαOρa μαλλ16. 
μΕΙάΥ-χlμσ, -ωt1, tά.· αl μαΟραι Kηλfδες έπl της' 

χιόνος' εχ -τ:οίΙ , 
μςΙάΥ-χΙμος, ο,, ' μaoρος, σκοτεινός (έσχημοιτl

σμίνον εχ -τ:o ~ μiAa!; μβΤ~ .οίΙ -τ:ί"μοιτο, -χιμό" ώ, -τ:6 
"νο-χιμο, εχ -Τ:~ίI ιJvα-). ' , 
μaΙαΥ.;χΙτων, -_ο,, δ, -Ij (μiΑαS-+1.ΙΤώt')· ό φέ

ρων μέλανα χιτώνα, ό φορών μέλαν r:νδυμα Κ μ-τ:φρ. 
σκοτεινόc, κατηφής, μελαγχολικός. 
μcΙCΥ-χΙaινος, ο" (μiAas-+x1ai"a)' ό Ιχων (φέ-

ρων; μέλαιναν χλαΤναν 11 οΙ .ιιrιιlάYXAαι"oι, Σκυθικόν 
tθνος, μνημoνευόμενo'~ !ιπό -τ:ου 'H?OMtOU (ιν 20 κ.!.). 
μςΙαΥ-χοlάω (μΙάΥχο10.)· εΤμαι μελαγχολικός, 

πάσχω έκ μελαγχόλΙας 11 πάσχω όπό Τκτερον (χοιν. 
χρυσΓι). 
μcλάΥ-Jολο~, ο." (μ4Ααs-+χο'.>?)· ~ txwv μέλζΙΙ-



ναν χοΜν, ό πόσχων όπό Τκτερον.- • ό έμ6α~ 
πτισμένος εΙς μούρην χολήν. . 
μcΙαΥ-ΙΡΟΙιΚ..s (μl1offUOJ4)' - μaU"z,oos 

(βλ. λ.). 

μcΙlιΥ-Ιροος, Ο". χιιΙ ouV'VP. -UOVS; Ονι> (μ1σ~ 
+UH)' ό fχων μέλαν χΡι;:ιμα, ήλιοκαής, . μελαψός, 
μελαχροινός Ο ~νώμ. όνομ. πλ"θ. μaU"xe08~. 

μcΙlιΥ-ΙΡω«ϊ, -QI~OS. δ, 'Ij (μl1offUOJS)"-μaUy
uoos· 
μilσΙpoν, ,;ό (μl1os 1)' ή κυρlα δοκός ή ύπο-

6αστόζουσα τήν στέγην της οlκΙος fι ένός δωμα' 
τΙου (χοιν. ιπότερο»), Χλ'ljθΒΤσιι; ο!ίτω &ι6,;ι συνΥιθω; 
β!νιιι μιχuρισμa~,, · iπό ,;όν χιιπνόν tij, 'σ,;Ιιις;, δθιιν 1'6-
νιχιΟ., στέγη, όροφή ιι ώσ. τό προεξέχον μέρος της 
δοκοϋ, τό fξω ~Y)λ. της οlκ/ος, ή κορνΙζα.- 11 1'.νι· 
χιΟς;, στέγη, . όροφή Ι 'ν &. ,;qI πλ"θ., ώς;,;ό λιι'tιν. 
tect_. οlκ/α, κατοικΙα. . 

, Εημ. ι μi106Io,,' μa1o~oiί,,' 'Ij ix ';011 μl10s 
Π41ΡΙΙ1'ω1'η &iv 1'Ινκτιιι ()πό ncivtbIV &ιιχτ-ή' χιι;,;ci ,;ινιις; 
μl106,0,, (*mele·dh-ro-m), ιιΙνιχι ουπ.,;Φ δμ"ρ. β1φ
IJ.tds (*μ1Φ-6-,0·,). δλ. λ., οοινσχρ, murdhιi (κεφα· 
λή) (!ιιπ. m1dh-. ιiπλ-oιx~. muld& (κεφαλή), ριζ. βci
σις; melo (ύψηλός)' ()π6 ,;ινων θιωριιΙ,;οιι ου-Υ-Υκνές; χιιΙ 
,;ό Hμl18~0" (-δοκός) πιιρdt ΙΙΙΙ-Υ. Έτυμ. (βλ. ίν λ. 
Ησμιί,σ). χοιΙ,;οι πιχριιμίν,ι nciV';aI' Ιμπ6διον 'Ij ίΧ ,;οϊΙ 

μl106,0,, ιiπoυσΙoι 'tOu Η. 
ΜClσa,69ιν, ποι"τ. -Υιιν. ,;οϊΙ μ106,0,,. 
μcΙCΙΙνω, μιιλ. -cI"cii.- Πιιθ"τ. i6p, οι' ΙμaAόrIhι,,· 

ΠΡΧ. μaμl10αμιιι (μl1CIs)' ποιώ τι μέλαν, τό χρω, 
ματ/ζω μέλαν,· τό μαυρ/ζω.- Πιιθ'l'j,;, γ/νομαι μέλος, 
μουρ/ζω (ιiμ,;δ.), σκοτειν!όζω. 
μcΙαμ-8δ8lις, ., (μl1ιι~βά60s)' ό fχων μέλαν 

6ό8ος, ό έκ τ60 μεγόλου 6ό8ους φαινόμενος μέλος. 
μcΙαμ-δδφι\ς, 8S (μi1CIn-βo. Ρη_ι .-τ:οίΙ βάπτφ)' 

ό 6ε60μ,ιένος μέλος, . 
μclάμ-δωloς, ο" (μl1οffβcii10S)' ό Ι:χων μέλανος 

6ώλους (χώματος), μaAόπσιo, (δλ. λ.), εϋφορος. 
μcΙαμ-ιιiiΥής, .s, &ωρ. ιiν,;! μa1ομn"Υηs (μi1CIff 

,mJΥννμι)' πεπηγώ<; μέλας, μαΟρος καΙ πηκτός 11 -ΥΙΙ
νιΧιΟς;, μέλος, όμαυρός 11 λεκιασμένος, λερωμένος. 

ΜClάμ-ιrcιιAoς, ο" (μl1on-mnloS)" ό fχων μέ
λανα πέπλον, ό ένδεδυμένος μέλανα ένδύματα, 
μαυροφορεμένος. 
ΜCAαμ-ιιέτδAoς, ο" (μl1os + nhcιlo")' ό fχων 

μαΟρα (σκοτεινό) πέταλα (φύλλα), λΙΙΥ6μιινος; Ιλλω. 
χοι! μaUμpv11οs. 

μcΑάμ-ιιl'CΡος, 01' (μi.ισο1-.1n8e6,,)· ό Ι:χων με
λα/νας πτέρυ)'ος, μελανόπτερος. 
μcAα .... δIΚι .s (μl1o, + φιfos)' ό fχων σκότος 

όντl φωτός, Υι fχων μέλάιναν δψιν, φαινόμενος 
μαϋρος, σκοτεινός. 
μcΑάμ-φuΑΑoc;, ο" (μl1o»tφtίUo,,)' ό Ι:χων μέ· 

λανα φύλλα, σ1(οτεινόΧΡωμα φύλ,,\α (πρδλ. χοιΙ μa
. λσμπέ~σ10') ' ο ίοτί ,;6πων, δασύσκιος. σύσκιος, μέ 
παχύ καΙ σκοτεινόΧΡωμον φύλλωμ~ 
ΜC1Ιν, -jί"o" ,;ό (o~δ. ,;οϊΙ μί1o,)' ή μελόνη. 
μcllν-αιY'ς, -i&os. δ, 'Ij (μΙ1o, + σΙ"ι,)· ό fχων 

μέλσιναν σΙ"ιδιι (δλ. λ.), ίπΙθ, ,;6)ν Έρινύων (χιι,;' 
«λλου, τo~ισ.ιioν μa.1.ά"σ'ΥΙS). 
μcΑδν-αuΥ.;ς, .,. ό fχων μέλαιναν σ~yιJtι, ό 

φαινόμενος μέλας, πρδλ. χοιΙ μa1ομφιιΙ;s. 
μcΑάν-δcτος. 01' (μl1os + ι!UΦ)" ό fχων μαϋρο 

δέοιμο, ,;, L μούρη λαΒή, ίπΙ ,Ι;>ους;, φιισ-Υciνοu "'';.δ. 
11 μaU.&το .. σιίΗο.=όσπlς fxoυoa γΟρον σιδηροGν, . 
μcΑlν-δόιιος, 01' <μl1oιι+&Ιzoμιιι)' ό δεχόμενος 

έν έαυτ9 μελόνην, ό περιέχων μελόνην, μελανο
δόχος: HΙα~,I μa1o"UHo, = μελανο30χεΤον «κα
λαμάρι». 

μcΑάν-δρuoν, ,;6' ή καρδΙα τι'!<; δρυός (Υ.υρ. τ6 
μέλαν τf}ς δρυός), ή έντεριώνη. 
μcAivcI Τι ΜClαvc:, Υ' 'ν, ίν., Ινιιυ Ιλλου .όπαυ 

';06 ρήμιιτος; 'ν χ"ή~βΙ' .1,;11 ίΧ ,;οίί ρΑόI'Φ (=μa1o[
_}-ποιώ τι μέλαν, τό μαυρΙζω' ιιΤ-τ:ιι ix .06 μa1σ
Ηφ (=γ/νομαι μέλος, μαυρΙζω), 
μcΑlν-cfμων, ο .. (μi1on-c1μII)' ό μέλανα ένδε

δυμένος, μαυροφορεμένος, «ντυμένος στό μαOρaι . 
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μcl-avIιΚ, ls (μl1offιI~S" ό fχων μέλανα 
δν8η (οχο,;ιιινοϊΙ χρώμιι-τ:ο,) Ι γιινιχιΟ" μελαψός, με
λανωπός, σκοτεινόχρωμος. 
μcΑδν'α, 'Ij (jd1CIS)' ιμαυρΙλα» a μέλαν νέφος U 

ίν ,;ιj) πληθ._μέλανα στΙγματα. 
μclΙν~uξ, 4ηoos, δ, 'Ij (μi1os + ,ήιΥννμι)' ίπΙ 

πλαΙου, τό fxov μέλανα 8ρaνΙα (cμπόγκους»), κα-
8Ισματα &'ηλ. τών κωπηλατών (λβ-Υόμιινιι; Ιλλως; χιιΙ 
ζνΥά) . 

μcAlνα-ιιlιρδιoς, ο" (μi1os+_,&[CI)' ό fχων μέ. 
λαιναν καρδΙαν, σκληρός, ώμός (πι;δλ. ,;ό σ"μιιρ. 
ισύτός fXEI μαύρη ψυχή») . . 
ΜCAlν~μμlτoς, ο,,' ό fχων μέλανα όμματα, 

μaϋρa μότια, μελανόφ8αλμ-χ;, μαυρομάτης. 
μcΑΙνα-νcιιUα-ciμων. Ο". Υιν. 'OI'0S <jd1os + 

"iHvn-alμII), ό φορ::Ιν μaϋρa νεκρικά lμότια, τό 
οόβανα «λλιιις; λίγαμιν!Χ. 

'μcΑδνό-ιιI'CΡος, Ο", χοιΙ μclανoιιτCpvξ, -~yo" 
δ, ij (jd).CI;+nrc.?6~, πτΙινξ)' ό txwv μελανό πτε · 
ρό, Υι ' μελα/νας πτέρυγας 11 ίπΙ Ix.OίIwv, ό txwv μαϋ· 
ρα πτερύγια. 

μcΑάν-οσσος, ο" (μ1o~+8αα8)' ό fχων μέλανος 
6φ8aλμούς, μαυρομάτης (βλ. χιιΙ μa1ιι,,6μ._~0.). 
μcΑάν-σaτος, ιiν.Ι μaJ.iί"6σΤ80,, ο" (jd1o~+d

ατ.ο,,)' ό fχων μέλανα 6στδ. 
μι:Aάν-ouρoς, Ο". θ"λ. μa1o"oν,Ι" ·Ι&Ο; (ιά1σ, 

+ovJd)' ό fχων μέλαίναν ού,::>όν Ι δ -Υνωστό; Ιχlιύ; 
ιμελανούρι» U ι!&ο, όφεως. 
μcΑΙνό-ΙΡοος, 01"=μaUyz,00S (βλ. λ.) 
μcΑδνό-χρως, -~os. δ. "j=μa1d"utDS (βλ. λ.). 
μcΑΙν-τcιχ.;ς, .s (μi1ο»t~cί%οs)' ό fχων μέλα-

να τε/χη. 

μcΑάντcΡος, σ, ο,,' συ'Υ"Ρ. ';00 μi1o,. 
μι:Αδν-τρ6Υ!ις, Ι, (μl1ο.+ΤlCιr"" .0ίΙ τ,a,ΥΦ)' 6 

μέλος τό χρώμα, δταν εΤvαι εΙς τήν έnoxήν του 
διό φόγωμα (ίπ! auxwv). 
μcΑάν-uδρος, ο" (μl1offV&c»e)' ό fχων μέλαν 

ϋδι..ιρ, ίπΙ Π"-Υη. -τ:ης; δποΙ", tό Μωρ φιι;Ινιιtοιι μιiλoιν 
λ6γφ .oi} βciθοu; ,;" •. 
ΜΕ' λ~ -Ι. (ιχ!ολ . μi1oJs). μ1oι_. μlJ.iί,,' -Υιιν. μl. 

lCI"os, μa1oΙ",,~, μl1o"os Χ.λ.π. (χιι,;άι ,;ό τά1ιιs '" 
i .)' δ,τι Υ.!ΧΙ νίίν, μέλος, μελανός, μαϋρος Ι σκοτει
νός, σκιερός, μαυιχιδερός U μ-τ:φρ. ζοφερός, φο6ε
Ρός, κακός, μαυροΨύχης Ι άoaφής, αΙνιγματώδης 
(ίν ιiν.ιθΙσιιι ·π;;ό, τό Μvκ6s).- • συΥΧΡ. μaAό,,~.,o,. 
σ, ο" ()πβ?σ. μa1d .. ~CI~os, 'Ι' ο". 
'Εημ. t μl1oi' μa).σ["φ· χιι;τι! ,;ινιις; μl1o, ΧΙΙΤ,;ιιι 

πιθιινιΟ; ιiν.Ι * μi1σι.1'0-., ώ. uπαlJ"λοutιιι ίΧ ,;οϊΙ θηλ. 
μl1oι_=oυyxρ. mAlinl (πιι;ράι .ό mAIlna) χιι! ίΧ ,;οϊΙ 

συνθ. μa1o,,6-z~00s' πρδλ. ,;dt Ο:1 ',ΧΡ. rnόl_-m (ρύπος. 
αΙσχρότης, όμόρτημα), m_lΙnά-1.ι (ρυπαρός, μέλος), 
(!ιιπ . meleno-s. goul. mellnus (=color nigrus), λ.τ,;. 
melns (μέλος), -Υο,;θ. mA11 (κηλΙς, λέρα, ρύπος), ιiρχ
-Υι?μ. mell (κηλΙς, mAcUIA), λιχ't. mAI-Us. m_�·j~s· 
Ιιιπ. ~. *mel· (ρυπαίνω, λεΡώνw)' "fι !X~.η ~. ώς; *mel
ivuncipxaI ίν ,;οΤ.: -Υο.θ . mel4 (0!1'. πληθ.=σημεΤα 
γραφης). πcιλ·nοrr. mάl, ιiπλ-σιx'. moel, πιιλ-ΥΙΙΡμ. 
mal (σημεΤον), λιθ. melys (ϋλη Xpωματ/ζouσa μπλέ). 
melyn_s (μέλος), πιθιχνω; &' έvτΙΙ;ϊIθιx ιiνήxιιι χιι!,;ό 
λιιχ. μιμ"lά, (-ζωγρόφος).-tj ιιιj:-ή ρΙζιι; χοι.άι μll
,;cinaIaIV *mol- ίν,;φ μo1tί""", ώ; *mδΙ' ίν ,;, μιXr 
1ωψ, -Υβν. ·ωnοs· πρδλ. ιixό .. " λιχτιν . mulleυs «*mul
nejo-s, *mνΙnejο-s)=έρυ8ρός, πορφυροϋς, λιθ. rnul
v_s (ύπέρυθρος) . βλ . χιιΙ Ιν μ/1το" μtίUοs. 
ΜΕ' λΑΩ, μ6νον χιχτ' ίν5~';. έν χρήσει' τήκω, λυώ· 

νω, ύγροποιώ, ΤΙ.- Πιιθ",;. μil&oΜCΙι,=ύνΡOπoιαϋ
μαι, τήκομαι, λυώνω. , . 

, Eτvμ. t μ1δ",,' ιIμιι1διWΦ. ιΙμιι16" β1o&ι.,~, 
μιι1σκ6s, μιιlι'Hιιcό,' nciV'tQ; ';CΙίIΤΙΙ ιivci-yov,;cιt ιιΙ; !οιπ, 

~. *(s)meId·· ουπ. πρός; ti: ιiπλ-ooι~. melt_n (λυώ
νω), πιι;λ-norr. meltA (χωνεύω, καταπΙνω), m41tr 
(σanρός~ πιχλ-Υιι;;μ. m_IΖ(λυωμένος), smelt_n (λυώ· 
νω) Χ. ι: 

. ΜCic, l't. Υ'. ιiν. π~τ. -τ:ου μilΦ. 
μtAc, ώ μilc (χλ"τ. π.ώο.) φιλιχ'ή πρoαφώ~, 

φΙλε μαι, όγαπητέ μου, καϋμένε μου Ι ιiλλάι Χ:1\Ι 
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ίπ! μi) tpLALx1j, npOO'fWVYjOIW', μι.ιρέ, όνόητε; ιι:οκομοΙ
ρη μου; 

Έτυμ. ι έπιχ. Χλ'!} • . ΙΙνιιι 4λλη, πτώοιω, . Ιν χρ'ή- . 
οει · . χιι.) . εΙνοιι 'ή κλr,τιχi) ένό, μιή. μοιρ.ιιροιιμΑνο.ιι όνόμ. 

*μcλσς (-=καλός, πρoaφιλής), δπιρ ΙνιιπιΧρχιι Ιν '1:φ 
λotτιν; "υγχριτ. melior (δλ. iv λ. μ21α), πρ!5λ. μέλι, : 
μσ" μέλω' Yί~η οϊ ciρχοιtοι rροιμμσr.τιχοL 'ρμ'!}νιιόοιιν 
oι~τl.ι. : _με-μελ ·ημέ'ΙΙ., εn,.μελ.Ιας ιiξ,ε:.· δέν λεΙποιιοι 
χοιί οΙ oυ~λετΙζoντε. οι!1.ό προ. το μέλεσς, ποιροικινοό
μινοι προ, · του-τ;ο ιίπό τΤιν χοιχΥιν oTιμcι.oΙcι.ν, ,'ijv 6ποΙοιν 
!χει ένΙΟΤ5 . 

μc1cδαίνω (μέλω)' μιτ& rav., φροντΙζω, έπιμε· 
λοϋμαι, μεριμνω περί τινος, όΥt.>Ύιω διό τι(να), άν
ησυχω.- . D μιiΤ& αϊτ., περιποιοϋμαl τινα, τόν παρα
κολουθώ ως άκόλουθος, 60ηθός, θερόπt.}ν: ί, rι:~
του τ.ό 

μc1έδιιμα, τό, -ατσς (με 1 ειJαl'llω)' φροντΙς, μέρι
, μνςι, ένδιaφέpoν, όνησυχΙα.-:- ιι τό όντικείμενον 
τΟν φροντlδων Kat όνησυχιων, τό πpζJγμα (i) καΙ τό 
πρόσωπον) περΙ τοϋ όποΙου μεριμνςϊ τις έ; rι:~τoυ τό 
μc1cδήμων, 0.'11, rsv. -σ .. σς (μεΜδημα)' ό φρον

. τΙζων περl τινος, ό έπιμελoUμ~νός τινος, ί ό όνη-
συχων 11 όνήσυχος, πολυάσχολος, πολυπρόΥμων, 
μc1cδών, -ώ'llσς, τ,=μελεδώ"", (βλ . λ. ). 
μc1εδωνεύΙί, 6, ΠΟΙΤιτ, ιίντί μιλιδωl'ός (βλ, λ.). 
με1εδώνιι, Τι (χαΙ μελεδώ'll, εχ τοο μελιδαΙ'llω)" 

φροντlς, μέριμνα lι όνησυχΙα, λύπη. 
μcΙcδωνός, 6 χα ί 'ή (μελεδαΙ'llω)' ό φροντΙζων 

περΙ τινος, ό λαμβάνων μέριμναν περΙ τινος 11 φύ· 
λαξ , έπόπτης, έπιστότης, cl.<.ονόμος, θαλαμηπόλος. 
μΟεl, ιίπρόο . το& μέλω (βλ. λ,). 
μc1εT~ω (μέλσι; 1), χαί μεΜζω Α (βλ. λ.)' ~'αμελl

ζω, κομυατιάζω. [δι' έτυμολ . 6λ. μέλσι;]. 
με1είστί, επιρ. (μελείζω)' μεληδόν, κατά μέλη, 

κομματισστό, «κομμάτι-κομμότι», 
μc1cο--niiΙήc;, ές (:ιέλeσS+nαθεi"', τοί} πάσχω)' ό 

πάσχων (Υι παθών) πσλλό ά'rυχήματα 11 ό άξιολύπη
' τος (μέλισς) διό τό παθήματό του, δυστυχής. 

μςΙεό-ηονος, 0.'11 (μέλεσι;+πό'llσ.)' ό μέλεα έργα 
πονήσας, ό έλεεινό πρόξος, ό μσχθων έν μέσΥ 
συμφσρQν, δυστυχής, άξιοθρή νητος, 
μέ1εος, α, σΥ, χοιί -σ" -σΙ' (μελω)' δχρηστος, 

όνωφελής, μόταιος 11 το o~δ. μέΑεσ'll ώ, έπΙ~. = μά· 
την, ματαΙως. 2) δυστυχής, έλεεινός, άθλιος. 
Έτυμ.ι μέλεσς(μέλι:[α]σ.· 6 έχτετ. τύπο; τΤι' ρΙζ, ; 

'ν τφ μώλυς, -υσς (= κατάκοπος, έξησθενημένο::; ), . 
έ~ οίι το μω :ύ", (=έξασθενΙζω), μωλ-ύ"σμa,' π[-6λ. 
λιθ . melas (ψεϋδος, άπάτη), λεττ. maIdit (περιπλανω

μαι), ίρλ. meII «·meIso~s, πρ6λ. εν βλάσφημος ( *m!s-) 
=λάθος, παράπτωμα, meIIain (άπατω), Ζενδ. mariya . 
(όπατε;ων)' το λοιτ. malus /}έν civ'ljxsL έντ!Χ&θοι (βλ . εν 
μήλσ'll), 

με1εό-φρων, -0.,110.., δ, fι (μέΑεσ'ς + φρή,,), ό μέ
λια (λύηης άξιο) φρονών, δυστυχής, άξιοθρήνητος. 
μελεσf-ητερoς, 0.'11 (μέλσ. ΙΙ + πτερό,,)' ό ξιδων 

διό των πτερQν του, επΙθ . τοϊί -.έΤΤΙΥΟ;. 
μέΙεται, r' Ιν. μέσ. ενεοτ, τοιι μέλω. 
με1ετάω, μελ. · ήσω (με.1έτη)· μετ& rsv" φρoντι~ 

ζω περl τινος (μέλει μσ/ rι,ll0S').- 11 μετ"οι ίτ . , δΙδω 
πρoaoxήν είς τι, τό πά;::>α;<ολουθω μέχρι τέλους, 
τό έξετόζω έπιμελω " τό οπουδάζω, λοιτιν. excolere 
ιι έπιδιώκω τήν εύνοϊκή . γνώμην των. πολλων, κο· 
λακεύω 11 μετέρχομαι τέχνην τινά, έπαΥγέλλομαΙ τι, 
(έξ)αοκω έπάγγε;.μα, όσκοϋμ : ι είς τι, λιχτιν. medi
tari : μελετώ σοφ/α .. =; έΠΟΥγέλλομαι τδν σοφόν 11 
ώά. μl>t& δοτ . . πρiΥμ. μελετώ τόξφ=άσκοϋμαι εΙς τό 
τόξον 11 inoA. Υυμvάζομαι, όοκ . ϋμοιll έ .. τφ μη με
λετών.τ, (ιίντί .Ι'll τφ μη. μελετcϊ'll)=διό τήν έλλειψιν 

'όσκήcεως 11 ιίπολ. προσέχω, λαμ6όνω όπ' δψιν, σκέ
πτομαι, 2) με-τ;&\ οιί •. προ" . έξαοκω. τινσ, γυμνάζω 
τινά' έ~ του 

μc1Cτιι, fι (μiloμα,)' φροντΙς, έπιμέλεια, προσ-
οχή. 2) άσκησις, ένασχόλησις, γύμνασις, έξόσκη-
οις . - Ι μέριμνα, άνηουχΙα. -
~εlέτημα, -α!ος, το (μελετάω)' έξόσκησις, γύ- . 

μνασμα, οπουδη, . . 

μc1Eτιιρόc;, «, δ'll (μιΜτιίφ)' ό προ8ύμως καΙ έ
πιμελως όσκούμενος 

μελEτιιτCOν, P'Jjμ. ίπUl. τοσ . μελιτώ' πρέπει νά 
όσκηταΙ τις. . 
μΕ1έτωρ, -σeσ" .6 (μέλω)' ό φροντΙζων περΙ τι· 

νος, φύλαξ, φρουρός, τιμωρός, έκδικητής. 
με1ιιδών, - ό'llσ., 'ή'=μελιδώ'll, μελεJώ"η (βλ. λ .), 
μέ1ιιμα" -ατσς, το (μέλω)' άντικεΙμενον φροντl

δος, πφΙ ου φροντΙζει ΤΙς [Ι πρόσωπον η πράγμα 
προσφιλές.- 11 χρέος, ύποχρέωσις, καθηκονllφρον
τΙς. μέριμνα, όνησuxΙα, 
με1ιισέμεν, ίπιχ. τόπο. ιίν-τ:! μελήσε,'ΙΙ, ιίπρφ. 

μιtλλ. Τζ,ϊί μέλω, 

με1ιισf-μΙρoτoς, 0'11 (μέλησ,.+βρστός)· ό φρον
τιζόμενος ύπό των όνθρώπων; δν οΙ άνθρωποι τι
μωσι καΙ φροντlζουσι περl αύτοϋ. 
Μc1ητtδιις, (ο!1χΙ Μιλ,τ-), -σν 6' ποιροιμιώδη, προο

ωνυμΙοι έν 'AbiJvcxL', ιίπονεμομενη βί, του. ήλιθΙους, 
ώ; Ην ~τo ποιτρο)νιιμιχον ίΧ τοί} ΜΞλητσς. 

Μf'λΓ, "Υτσς, τ6, λιχ-τ:. ΜΕΙ' ώ; X\lt : νί)ν, τό μέλι. 
• Eτvμ, ι μέλ, χοιί i~ OΙ9-τ:oiί τιΧ: μιΙλl·φρω'll, μiλ,α

σα, μέλ,ττα, (*JUA,rjιX), (*μελ,-λ'χJα (=ή λεΙχουσα 
τό μέλι) χοιθ' &:πλολοrΙcxν' βλ/ττω (βλ. λ.)' ουΎΥ. λοιτ. 
meI, rEY. meIIis (!ιχπ. *meIit) ιί"χ-ιτοιλ, *melid, ., ου 
ιiσχημιxτΙoθη rav. *melldos) *meldos, meIIis, ποιλ
ιρλ. mil (μέλι), · μa'J-ιρλ. milis (Υλυκύς), 9αll, breI. 
mel (μέλι), rοτθ. milip (=έλλ. *μέλιr-J. 

με1Ια, · ίων. -Ιη, Υ,' τό δένδρον . «μελιά» Τι «μέ
λεγος», λοιτ, fraxlnus' λόrφ tfj, οΧληρό-τ:ητό, του έ · 
χ~ηOιμOΠ?ΙβΙτO δι& τΤιν ΚOΙτcι.OX5υYιν δoριtτων,- 11 δό
ρυ έκ. μελΙας. 
Έτυμ. ι μεΜη' 6μ. μέλ,'ΙΙσ.. μα,'ΙΙο., ά,'τ:-τ:. μ

Μί"'σς, έν ίΠΙΥΡ . μεΜ,."σ •• έπ. lVμμAlης' xιxτιt τι
νοι, < *μελF,α (*σμελF,α), *μελF, .. σς' κcι.-τ:' !λλοιι; 'ή 
ιίρχ . OΎjμoιo. τεφρόφαιος (λόrφ του χpώμcι.τo. τοί} ,ιί
λ?υ) χοιί ε!νοιι ouyy. τφ λιθ. smeIus (=τεφρόφαιος), 
pas·melys (uπcφαιος, μελαψός, μαυρισμένος όπό 
τόν ηλιον), π~6λ. χοι! πcxλ · rSΡμ. blrcha, ποιλ-σλιχυ. 
br~la (=τό δένδρον ή σημύδα), πιχρ' Ήσιιχ. cφoll
κόν' λευ"ό .. , 'πσλ,ό,ll". 
μελΙ-Ιόας, 6 (μέλ,+βσή)' ό Ιχων 80ήν (φωνήν) 

ήδεΤαν ως μέλι. 
με1ί-Ιρομος, 0.'11 (μέλ,+Ρelμοι)' ό ήδέως ι'ιχΟν, 

ήΟέως ξιδων. . 
μι:,\ί-Υδουιιος, 0.'11 (μέλ,+δoυnlφ)~ ό ήδέως ι'ιχων, 
μc1ί-Υ.,ρυς, δωρ . . -yαΡUς, -υσς, δ, 'ή (μέλι + 

yfjev,) ' γλυκίιφωνος, μελ4'δικός, μουσικός. 
. με1ί-Υ1ωσσος, σ" (μέλ,+y.λώcJσα)' ό έχων γλCJσ· 
σαν γλυκεΤαν Wς μέλι, Υλυκόγλωσσος. 
μέ1ΙΥμα, ·ατσς. το (μeλlζω Β)' ζισμα, ~ή Β μου-

σικόν . δργανον, ούλός. . 
μελί,.ω (Α), μιλ. -rώ (μέλσς Ι)' διαμελΙζω, κομ-

ματιάζω . , 
μεΙί,.ω (Β), δωρ. μc1ίσδω, (μέλσς ΙΙ), μέο . μελ-. μι

Hξoμaι' χορδΙζω KελαδCJ, τερετΙζω 11 · ξιδω μέλος, 
ποιω μέλος δι' όΡΥάνου, ήχω μελyδΙKWς, ψάλλω 11 
τ&, · οι·)τ&, ο'!}μ. lXIL χοι! ώ;; μsοον, 2) μτ.IS-τ;. έξυμνώ 
τινα ij ' τι δι' t;ιδης. 

με11-ιιδύς, Ας (μέλ, + ήδ-ύ;)' ό ήδύς (γλυκύς) Wc; 
μέλι 11 !,-τφρ. , ό Υλυκύς είς τήν ψυχήν, εύχά.:ιστος, 
τερπνος. 

μελί-Ιρεητος, 0.'11 (μέ .Ι'+τe~φω)' ό διά μέλιτος 
τρεφόμενος (Υι Τεθρομμένoc;) . 
μc1ί-Ιροος, ο", χοιί κοιτ& οιινοιΙρ. -8ρους, -0..;,11 

(μέλ,+8-ροέω)' ό ήχών (8-ρσώ'll) ήδέως, μελΙφωνος, 
γλυKύ~νoς. . 

με1ι-ιιιιρον, -τ:ό (μέλ,+κηρός)' ή κηρήθρα. 
με1ί-ιιομηος, σ" (μέλ,+κομπέω)' ό ήδέως ήχων. 
με~ί-ιιρCiτoς, ίων ... ιιρητος, 0.'11 (μέλ, + κ-eιί,ll""" 

μ,)~ ό άνάμεικτος μέ μέλι ~ το o~~. ' ώ; o~o, τό με
λl"ρητσ'll, ιίττ. -"eατσ'll =ποτόν - κρθμα μέλιτος καΙ 
γάλακτος, ΠΡΟΟf>ερόμsνον . ώ~ σπονδΤ) 1/' του, χιχ τοι

.χ θΟ ',Ιου; θεού,. 

με1ΙΙΙΥής, ·ov δωρ. μc1lιιτάς, -α, 6 (μΜζι» Β)' 
όοιδός, μουσικός, lδΙω, /}ε ό αύλητής, παίζων τόν 
αύλόν. . 
με~ί-1ωτoν, τό, Χ'Χ! μιΜλωτσς, 6 (μiλ,+λωτόf)' 



μc1lνιι-μΙΙΙω .. ,' 
ε1δος λωτοο (τριφυλλΙou) ΙχοντΡς όσμήν μέλιτος. 
ΜΕλ".,.Η, "ι' εΊδος KtVXPOU, ό κοινός κέγχρος 

(κεχρΙ), λατ. PAnlcum 11 εν τlj\ πλτιθ., άγρο\ KtyXPCU 
iι άΠοδηκαι. 

'Enιμ. ι 'λ8Υετο y-cz! l1νμo,' σtιyy. τlj\ λιΖΤ. ml
Ilum (=κέΥ"ΡΟ,) «*meliom ΧιΖΤ' ιiφόμoΙωσιν), λιθ, 
malnos (κεχρ/)' πιθ ix του ΙιΖπ. *mel- (άλέδω). 

μiΙινος, Ιπ. μaΙlι"o" ", ο" (μallα)' ό κατε
σκευοσμένος έκ μελlας (τι:.ίi δΙνδ;;Otι), λιΖΤ. fraxineus. 
ΜελΙνο-φάΥΟΙ, οι (μΕ.ι;",,+φαΥε''')' ΟΙ τΡώγον

τες μελ/νην (κεχρl), θ~q:χιχΤι φtιλή. 
μελΙ-ηαις, -πιιιδο" δ Xiltl "ι . <μl1ι + παϊ,)' Xtιρ. 

παΤς τΟΟ μέλιτος, έπί των μ.,λισσων 11 ίπΙθ. xtιψίλτι" 
ή κυψέλη μετό των έκ τοΟ μέλ ιτος τρεφομένων 
τέκνων της. 
μc1l-nνooc;, Ο", χιΖΙ otιV't/P. -ηνους, -ον" (μl1ι+ 

π"Ιω)' 6 πνέων (όναπνέων) μέλι, ό μυρΙζων όπό 
μέλι, ό όποπνέων ήδεΤaν όσμήν. 
μεΙ,-ρροος, Ο", χ>.ιί otιV't/P. μc1ί-ρρouς, -0_ (μι-

1ι+ρέΦ)' 6 ρέων (στόζων) μέλι. -
μελ'-ρρUτoς, ol'·=μalleeo~, . 
μελ'σδω, δωρ. ιiντΙ μallζω Β (!iA. λ.)' μa1'α~" 

δω". ιiπρφ. 
~cλισμσ, -ατο" τό (μa"Ιζφ Β)' ςισμα, μέλος, Ι;>δή 

11 ι'\χος, μελ~δlα. 
μiλισσα, ιiττ. μCΙιττα, -~" 'iι (μ"ι)' δ,τι ΧιΖΙ 

νυν, ή μέλισσα. 2) προσωνυμ/α της lερεlας των 
Δελφων.- 11 τό μέλι καθ' έαυτό. 
μελίσσcιoς (l')~χΙ μaλlα3ΙOς ' , α, οΙ' (μέ1ιααα)' ό 

της μελ/σοης, 6 όνήκων εΙς μέλ ισσαν iι μελΙσσας Ι! 
μa1Ιαα8Ιo" Η"ιι{ο,,=κηρή8ρα μέλιτος. 
μcιισσό-6oτoς, οΙ' (μ"ιααα+β6αΗΦ" 6 8οσκό

μενος ύπό μελισσων. 
μεΙισσο-νόμος, ο" <μέ1ιααα + "έμω)' ό Βόσκων 

(τρέφων, διατηρων) μελ/σσας (μελ/σσια), μελισσο
κόμος.- 11 <μ",ααα 2) Ιέρεια (της ΆΡτέμιδος). 
μελισσο-ηόνος, ο" <μl1,ααα+πo"έω)' 6 περιποι

ούμενος (διατηρων) μελ/σσας, μελισσοκόμος. 
μελισσο-σόος, ο" <μl1,ααα + α6ός)' ό σι;ιζων 

(προστατεύων) μελΙσσας" φύλαξ[μελισσων, προστά-
της των. ' 

μεΙισσό-τoιr.oς, ο" (μ1,ααα+τεΚ8ϊ", τουτlΗτω)' 
ό ΥεννηθεΙς (παραχθείς) ύπό μελισοων, «?cz γλυκύς 
Ώc; τό μέλι. 
μεΙισσo-τΡΌφCς, ο" (μ",ααα+τρέφφ)' 6 τρέφων 

(όνντηρων, διaτηι:;ων) μελlοοας, μελιοσοκόμος. 
μελισσών, ιiττ. μι:λιττών, -Qil,Oi, δ (μl",ααα)' 

μελιοσοuρvείον, μελισσοκομεΤον. 
μελι-στ6Υής, c, (μέ"ι + αταγηναι, του ατάζΦ)' 6 

στάζων μέλι. 
μι:ΙΙ-σταιr.τoς, ο,, ' = μaλ,αταy,,, (βλ. λ,). 
μελ'τι:ια, 'iι (μ1,)' τό μελισσο86τανον, μελισσ6-

χορτον, λατιν. apiasI,um. 
μεΙI-τεΡπί:ς; έ; (μlλ,+τέρπω)' γλυκύς ώς τό μέλι. 
Mελίτfδης, έ~ψxλμ. ΥΡ. ιiντΙ Mε"ητΙδtι. (βλ. λ.). 
μελΙτόcις, 8:1αιι, εΙ' <μJ.t,)' γλυκύς ώς μέλι, με-

λιτοε,δής, μελι..ιμένος.- 11 κατεσκευασμένος όπό 
(μέ) μέλι n ώσ. o~σ. μεΙιτόεσσα, ιίττ. μa1Jroiirra 
(έ"'!'. μiiζα), !Ί' πλακοϋς μετά μέλιτος, μελόπιττα. 
μcΙlτο-ηωλης, -ον, δ (μll, + πc»Uω)' ό πωλων 

μέλι, ό έμπορευόμενος μέλια. 
μελΙΤoUττα- βλ. 6ν με1,τόε.ι;. 
ΜCΙΙτ6ω, μδλ. -ώιιω (μl1,)' γλυκαΙνω τι όναμει-

vνύων αύτό μέ μέλι. . 
μiλιττα, 'iι, ιiττ. ιiν.Ι μλ,ααα' δ,τι χιΖΙ νυν. 
μcΙίττιον, .ό , δποχορ. τ~ίi μλ,τrα' μικρά μέλισ

σα.- • τό ιωψελ/διον. έν TQ κηρήθPQ, ΧιΖΙ iv τψ 
πλτιθ. αύτή ή κηρήθρα. . 
μcΙιττο-τρόφος, ιίοττ. ιiντΙ μa1aaoore- (!iλo ' λ.). 
μι:λιττ-ουΡΥός, -ouρycω, -ουρΥΙα, ιiττ. ιiν-tΙ 

μa",αιι- . 
μελιτ-ώδιις, c, (μJ1ι+εI.Jo.)· δμοιος πρός μέλι, 

μελιτοειδής. 
μελ1τωμα, -ατο" τό (μa1,τ6ω)' πλαKoQς μετό 

μέλιτος, πέμμα, μελόπιττα. ' 
μεΙ'-φ80ΥΥος, ο" (μι, + φθ"ΥΥή)' ό fxwv φω

νήν Υλυl(εΤαν ως μέλι, μελ/φωνοο:;. 

Λ-ΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧλΙλ.Ε Ε4ι1ΗΝ, T'4JlZZΈlZ 

μc1l-.ρων, -ο""" δ, tι (".,lι + wrj,,)' 6 εύφραΙ'
γων διό της γλυκύΓητος την καρδΙαν, 6 ήδύς τός 
φρένας, είιχόριστος, τερπνός, εΙς τήν διατύπωσιν 
των διανοημότων του. 
μεΙΙ-φuρτoς, ο" <μl1ι + ~)' 6 μέλιτι πεφUρ

μένος, όνάμεικτος μέ μέλι. 
μcΙi-ιΙωρος, ο" (μl1ι + x1c»e6,)' ό χλωρός (κ/

τρινος η χλωμός) ώς τό μέλι, ό Ιχων τήν χροιόν 
τΟΟ μέλιτος. 
μcΙ'-ιρooς, Ο", χιΖΙ xcztcX σtινιzΙρ. -ΙΡOuς, ον" 

(μJlι+xρ6α)' 6 Ιχων τό χρωμα τΟΟ μέλιτος. 
μcΙιιρ-ώδης, ε, (μa1'xρoν~8Iδo,)' κ/τρινος ώς 

μέλι, ό κατό τό χρωμα 6μοιάζων πρός τ6 μέλι. 
μc1l-ΙΡως, 7ωτο" δ, 'iι (μllι + χρώ,)· ~ μaU

xeoo, (ελ. λ . ). 
μέλΙιιμα, -ατο" τό (μlUαr)' όργΟΠοΡ/α, έπι6ρό

δυνσι:: 11 έν τψ ttA'Yje. όργοπορΙαι, όνα30λαι. 
μCΙΙιισα, ιiπ. ιiντΙ lμll1fIoa, ιiόρ. cz' τoίi ι.Jllφ. 
μilλιισις, -8C»" tι (μBUc»)' όν08λητικότιις, χρο

νοτρι6ή 11 πρό8εσις, τ6 δτι ύπάρχει έλπΙς rϊ φ68ος 
δτι θό συμΒι:ϊ τι. τό δτι έπικρέμαται (έπαπειλεΤται, 
έπlκειτα/) ΤΙ .- 11 πρσσπάθεια (σκοπός) μή έκπληρω
θεΤσα, καθυστέρησις, όνα80λή. 

μι:λlιιτCoν, r-τιμ. έπΙθ. του μlllΦ' πρέπει νό όρ
γοπορήσι;ι . νό 8ραδύνι;ι, τις. 
μcΙΙ"τής, -ον, δ (μΙ1φ)' 6 συνηθΙζων νό όνα-

8όλλι;ι, όνσβλητικ6ς, 6 όΡΊ'οπσρών, διστακτικός, 
μcλΙό-Υ6μος, ο" (μll1ω+yαμlω)' ό μέλλων νό 

συνόψι;ι γόμον, μελλόνυμφος, μνηστευμένος, 
μcΙλo-ΔCιηνιιr.ός, rί, δΙ' (μl11ω + ~ϊπ"o,,)' ίπ! 

μOtισιxoυ μl:ι.otις, τό ςιδ6μενον έν όρχι:ϊ τοΟ δε/nνou 
(ιtρoxδιμΙΙνol> ,ΙΣ IipxIo'!j τό eatItvov). 
μiΙΙo-νίιr.ιάω- <μΑΙω + "ΙΗάΦ)' μέλλω ν6 νι

κήσω, όναβάλλω τήν νΙκην, PYj;.tOl σχτιμιΖτισθέν μ8Τdι 
AoYOttilttX'LXYι; νι)~εω;; έπΙ τoiί NιxΙ~tι, δστι, 6πό διιΖ
φόρotι' πp~φciσει, ιival'Jczλλεν η ίζή.8Ι νdι ciποφu-'(lΙ τήν 
σΤΡCZΤΤΙΥΙ-:.tν τη; χχτ" τΤί;; Σιxελίαt. _χσΤΡιΖΤ8ΙΟΙ,. ' 
μεlΙό-νυμφoc;, ο" (μlUω+"vμφ,,)" ό μέλλων νό 

νυμφι.υθι:ϊ έντός όλίvου, ό μνηστευμένος (Itp!iA. 
μal16yαμo,) 'u Ιν a~ptιtipq: ivvoIq:, πδν πρόσωπον 
(δρρεν η θηλυ) δvον ήλικΙαν '{άμou, εύρισκόμενον 
εΙς «~ραν γάμουι. 
ΜΕ" λλΩ, πρ •• lμaUo,.· μελ. μaUrjoc»' ιi6ρ. αt' ,. 

μlU"oa' πα;,' ιiττ. 'iι αtIί' .• ΙνιΖΙ χ(&Ι χρονιχή (ΙΙμa1-
10", "μBU"aa)' Όκέπτομαι (Ιχω κατά νοΟν, fxw 
tλθει εΙς τό ΌημεΤον) νά πράξω τι, σκοπεύω νό ... , 
πρόκειται νό ... U έντεΙΙθεν, προτ/θεμαι, σχεδιάζω.- 11 
εΊμαι ύπό της μοlρας πΡ6ωρισμένος νά πράξω τι: 
τΩ o~ r8UeoiJ.α.i lμaUo,,= Γό όποία δέν ήσαν προ
ωρισμένα ύπό της μo/ρaς (<<δέν ήταν γροφτό όπό 
τή μοΤραι) νά έκτελεσθΟΟν. 2) έπ! σtιμπερίσμιzτo, 
~ιzyoμένoιι ίΧ των πρoΤΙYOtιμίνωψ «εΊναι πιθανόν ι, 
«φαΙνεται 8t80Iov δτι ... ι, «όσφαλως θό .. ι, σιιχνό
ΤιΖΤΙΖ δΙ xιzτιzντίj: εΙ, τό «πρέπειι: μ11ω πον άnε· 
xδέαiJ.α., Δ,l .πατρΙ = φαΙνεται ΒέΒαιον δτι έ'{ινα 
μισηΤ9ς εΙς τόν πατέρα ΔΙα (<<πρέπει νό έχω Ί'/' 
νει ... »). 3) πι;ό, δήλωσιν ioxtιplf.; πιθczνότ'YjΤΟ;, δ :ε 
ΙρμτινεύετιΖΙ διόt των «πιθς!νόν εΊναι δTl .. ι, «πιθα
νCις», «πιθανωταται,: τΩ di μlλ1ετ' ά,.oνέμal' = πι
θανώτατα (εΊναι πιθανόν δτι) τά έχετε όκούσει 
(~: θό τό όκούσετε) 11 οδι πον JdUoνa,,, lί.ρ,ατo, 
poνU, βον1ειίε,,,=δπου πιθανως (η : είναι πι~ανόν 
δτι) ΟΙ δριστοl συσκέπτονται.- 11 tt;'i.;; ~Tιλωσιν ταυ 
&τι: πάντοτε έχω σκοπόν (πρόθεσιν) νό πΡόξω τι, 
χωρΙς δμως καΙ νό τό πράξω U δθδν, όνα86λλω, 
8ρaδύνω, διστόζω, λεπτολο'(ω.- ιν σtιχνόt .ό μλ-
1c» xettczt «ν8tι τοίί ciπα~5μφiτοtι του. χαΙ τ6τ6 Cfiltlva
ΤΩιΙ δτι ίΧ τ~ίi μl11ι» έ;α?τ!iτczι ιiπ' ε~θεΙ(&; 'iι ιΖΙΤΙιΖτ., 
'iι δποΙιΖ Βν Xtι~tOA8; lq: θ" i~Tjr-tlf.to , ίΧ τοίί ttcz~-:.ti ΕΙ
φθίντ~, ciΠFφ.: ο,τ, μJ.1εΤ8 [ίνν. πράττε,,,] '.u!J.u, 
.πeάΤΤ.~8 = δ,τι έχετε σκοπόν νό κάμετε, κόμειέ 
το όμέσως U τοιουτο.ρόπω, (,ινε:ι .ου iπ;;φ . ~'YjA ) xet
ταtι σtιχνόt 'iι μτχ. μέUω,,: d μi11ω. [ί,ν . Ιαιεαθα, iΊ 
YΙ",,8α-θcu] xe6't'O$, Ιδίq. δε τό o~~, το μλ1"., 'τΩ μ~l-
10...τα (= τό μέλλον νά συμ6rj, τ6 συ~6Γ\σόμενoν, 
τό όποτέλεσμα). , 

• Ετνμ,: ".rUc» JιιzΙ τ" ί~ αι~ΤζIίi μa1"-Ι:p"βo" μιελλ· 
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8Ie,,", IU1U-yσμιI" ,ιιf116-tovμφo, Χ. 4., ~ Ι~K. ~. 
*ιnel-, 'tfj, όποΙαι, δoιotx'ij σημ. ιΙν~ι tι ,;οσ fλκειν, σύ
ρειν, ί~ "ι, κρ07jλθιν tι ,;ou διστόζειν, όνQ6όλλεΙν" 
πρδλ. λαι,;. promellere (- Iltern ρromovere), Ι~π. 
*melno, παιλ-ιρλ. mall (6ραδύς, όργός), amall, tAmδ.11 
(χρονοτριΒή, διστακτικότης)' δ,;ι δΙ tι Ιαιπ. ριΙ;. *mel 
ίσΥιμαιινιν ~ρx. σύρειν, fλκειν ίνδιΙxνυ,;~ι ίΧ ,;οσ λαι
,;ιν. reιnulcum, ρromulcum (κόλως fλξεως), κρδλ. _Ι 
λαι't. remellgo, remoratrix. 
μεΙΙώ, -ov" tι, κοιη,;. ~ντΙ ιd11"oι,. 
μEΙo-Yι»δ9lα, tι· τ6 γρ6φειν μέλη, μελ~aς' 

,Χ ,;0!J 
μΕΙΟ-Υρδ4Ρος, "., <ιd10, ΙΙ + redφc»)' ό γρόφων 

μελ~Ιας, Ι:ισματα, ι;ιδός. 
μEΙo-ηoιCω, μιλ. -ήοω (μΙ0noι6,)' πoιCι μέλη, 

λυρικό ποιήματα.- 11 ΠΡοσαρμόζω εΙς τήν μουσικήν. 
μΕΙο-nolιιτιίς, -ον, ό'=μ10ποιό, (δλ. λ.). 
μcΙo-ηoι6ς, ό., (ιd10, ΙΙ + ποιώ)" ό ποιων λυρι

κό ποιήματαlΙιίι, οι}σ . ιJ μ10ποιό,=6 λυρικός ποιητής. 
ΝΕ" λΟl, τ6, 'ι'ιιν. -80, ' μέλος τοΟ σώματος: Νσ.

τα ιd18σ=κατό μέλη, μεληδόν, fva - fva μέλος.
ΙΙ ι;ιδή, {ισμα 11 ίν ,;ψ πληθ. μ1,,=λυρική ποΙησις, τά 
χορικό. 2) ή μουσική, εΙς ην ποΙημό τι εΤναι ήρ
μονισμένον, μελ~Ισ, .-μουσική», «μουσικός σκο
πός», x~τ' ~ντιδισισ,;oλYιν πρ6; ,;όν ρυθμόν χαιΙ ,;ό μί,;ρον. 
. Έnιμ. ι ij δευτί:-αι σημαισΙαι ιΙν~ι ~π6τoxo, τΥις; πρώ
τη;, δι6τι δΧ τ7j, ίννοΙαι, ,;ο!) μΗου, ,;tισ σώμαι,;ο, lτ
ιιαιι ιlίxoλo, ij μιτιχφοριχ'ij xp9jat~ έπΙ μίλού, μουσιχΥι, 
φρciσιω~ (π~6λ. ,;i)v ΧΡΥίσιν ,;ιilν Glled-Lled ίν 'tij rl .. -
μιχνΙΧij) ' μi10, δηλ. χυρ. ιJσYιμαιινι κινητ6ν μέλος τοΟ 
σώματος, δρ8ρwσιν, άρμ6ν (Kλεlδι.ισιν), ιΤ,;ιχ δέ 
χιχ,;' ίπίκ,;. Τι μ,;φρ. κιχΙ μέλος (τμημα) μουσικης φρά
σεως, όθεν καιί ςισμα, μελ~δΙαν" έΧ ,;οϊ! μλο, προ
ηλθε τό μλlζω (=ςιδt.J, παΙζω μουσικόν δργανον)' 
πρ6λ. 9αll' cymmal (άρθρωσις), corn. mal, bret. mell 
(δρ8ρwoις, σπόνδυλος) (χιλ,;. *melu. (μέλος σΙ::μα
τος)' πρδλ. ώσ. σαινσκρ. marma (=ήκρωτηριασμένον 
μέλος σώ~oτoς), mόrδ-te (άπ08νQσκω). 
μΕιο-τυηέω, μίλ. -';σω (μiλo,II + τvπτω)' όνα

κρούω μέλος Τι ήχον, ψάλλω, ψαλμ~. 
μcΙnιιΙρo", ,;ό (μλπω)' {ισμα μετό χοροΟ, πol

γνιον, τέρ:!ι :ς, διασκέδασις 11 συν. έν τψ πληθ. (έπΙ 
«,;ι:iφoυ πτώμαιτο,) : μiλΠfl6ρσ Ηιι"ώ" (=λεΙα των κυ
νων, 4ριχ τέρψις των, χαρό των, διασκέδασΙς των). 
ΝΕΙnoμένιι, 'ij' ή ΜοΟσσ της τραγ~Ιaς (μΙΙΧ ,;ιilν 

έννίαι Moυ"ιilν)' κυρ. δμω, με1πoιd"" == ή ~uσα' 
'χ ,;οϊ! 
μέΑηω, μίλ. -ψω' «6ρ. αι' Ιμ1ψσ <ιd10, ΙΙ)" l)δt.J, 

έξυμνCι τινα δι' ςισματος καΙ χοροΟ. 2) ιiμ,;6. <';ιδω. 
- ιι ,ιk~ ιχ'},;ά, σημ . Ιχει χιχΙ ώ, «ποθιιτ. μe1πομιιι, 
μιιη. μλψομιιι ι ιdλπoμσι Ηιθσρlζω"-=Qδw σuν
oδεlQ κιθόρας. 11 μi1πoμιιι W Αe,/ι=όρχούμαι (δρχησιν 
πολεμικήν) · πρός τιμήν τοΟ • Αρεως, τ. Ι . μόχομαι 
γενναΙως. 2) μετά ΙΧίτ., ςιδω, έξυμνω τινα. 

Έ-cιιμ. ι 611 ., ποιητ. μiλπω' όμ. ιd!ΠfI{Jea (δλ. λ . )' 
όμ.-ποιη't. μολπή' μιιλπό, (πρδλ. Ήσυχ. cμιI1n6" 
ΦJ6" ~μ.,φδ6" . πoιη-c';,,,), Ιρλ. molaim (έγκωμιόζι,.ι), 
molad (έγκώμιον) (ίαιπ. -'ρ. > κελτ. -1-), 9αll. ma wl 
(έγκώμιον), moll (έπαινώ). 
μΕΙύδριο", τό, ώ, ΙΙltοχορ . τ06 μι10' Ι-μικρόν μέ

ρος τοΟ ΟΟματος.- • ώ, ΙΙποχορ. τοΟ ιd10, ΙΙ -
. ςισμότιον, Ι;Ιδόριον, ιτραγουδόκι" 

ΝΕ' λΩ, μΙλ. μεΙήσω' εΤμαι όντικι;;Ιμενον φροντl
δος ι; σκέψεως: nιiσι μeλω=άnοτελCι μέλημα δι' 
δλσuς τούς όν8ρώπους, δλοι όσχολσΟνται μέ έμέ. 
2) ΧΙΧ,;ά ,;ό πλεΤοτον ίν 'ςψ '1' '. 'ν. ιd18Ι, πρτ. lμ18, 
μέλλ. μaλ';σει, ένισ,;. χαιΙ μΙλλ. «πρφ. μιλει" κιχΙ μ
λ';08Ι.,· κότι εΤναι δι' έμέ τ6 όντικεΙμενον τών σκέ
ψεών μσu Τι τών φροντΙδων μου Τι καΙ τCιν όνησυ
χιων μου, φροντ/ζω δι' αύτ6, τ6 σκέπτομαι, όν
ησυχώ δι' αυτό (καιΙ ,;6 μέν «ντιχβΙμιινον ,;Yj, σχΙψεως; 
χσιΙ φροντΙδο;; τΙθ6Τ~Ι χιχτ' όνομ., τό δέ πρ6σωπον, ,;6 
δπ~Τoν φ;.oντΙ~ιι χαιΙ σΧίπτιιτιχι χιχΙ «νησυχεΤ τΙθιιτιχι 
κιχτά δοτικijv), πρδλ. χιtΙ ,;ό τΥί, Λ!.ItτινιχYjς; curae est 
mihi : μZ18I μιιι π61εμο,=ό· ·πόλεμος όποτελεΤ τ6 
όντικεΙμενον των φΡOντίδt.Jν μου " τό ftpllypoι ίνΙ
ΟΤ6 εχfίρε,~ι t.t· ιiπαιρφ. «'lτΙ χιχ,' όνομ. Ονόμ.: ιd1ει 

μι 81ιJιιισι - ένδιαφέρομαι (φροντΙζω) νό μό&ι. 
3) το Υ' ''1. ιd18a συχνά xat,;ιxL ιiπpoσ. , συν,;ιLασδ ;ιχι δβ 
~6,;1 p8τιk Υιν. 'tOU πριLΥμΙΧ'tο" ώς; ~y,txaLpi~c.u, xltI 
μιτdr. δο,;. τοσ προσ.: ιd18I μοΙ' n.,ο;=μι1fJμιί ΙοτΙ 
μιιι naflI τ,,'o,-ένδιαφtρoμαι διό τι, φροντ/ζω διό 
τι.- • -ς6 Υ' ίνιχ. τοϊ! μΙ σου ένιατ. κιχΙ μΙσ. μΙλλ. ιd-
18τσι, μ1ήoaaσι xat';OΙL ίνΙο,;1 ιiντΙ -ςιilν «ν,;ιστοΙχων 
_'111''1'. ιd18I, μ1ήσ8Ι ι lμl ιJι ΙC8 τσβτσ μ1';σ8aσι 
=όλλά δι' αυτό 8ό φρoντΙ~ έγώ (άλλ' αίιτά 8ό 
όποτελέσσυν όντικεΙμενον lδικης μου φρoντlδας~-
2) ό Ικ. ΙνιρΥ. π~ρ~x. χι.ιΙ ΙΙπιρσ. ιdμ,,18, μμή18ι 
(ιiντΙ τΙUν ~,;'t. IUιd1fJX8, lμaμalήH8Ι) xetVt~L μlιτCt 
αημ. ίν. χιχΙ κρτ.: Φ τ60σ ιdμfJ18., (=δστις περl τό
σων φροντΙζει). 3) ώα. ploιCt σημ. ένιστ. χαιΙ πρ,;. 
XltVOΤΙXt χιχΙ ό πιχθη't. πρχ. χαιί 6πιρα. ιdμβ18aσι, ιdμ
β18το (συ'Ι'κικ. -ςόποι «ντΙ μιd1ητσι, lμμiλη-cο) : ιJ 
ιιV τοι οιnccτι ιdμβ1n' Άxι~=όσφoλως ό 'Αχ. 
δέν . όποτελετ πλέον φρoντlδα διό Qt (χυρ. δέν 
φροντΙζεται υπό ροΟ, ~. ι. δέν φροντΙζεις δι' αίιτόν) 11 
μiμβ18τ6 οΙ Τ8,χο,,=τ6 τεΤχος έφροντΙζετο υπ' 00· 
τού, τό τεΤχος ~τo ή φροΥΤΙ"- του, ~. Ι. έφρόντιζε 
διό τ6 τετχος.- • τ6 ίνιρΥ. ".1., ώς; χιχΙ το · μΙσον 
μJ1oμιιι, lι(ιρΙαχοντιχι χιχΙ Ιν ίνιρΥ. σημ.· φροντ/ζω 
τινό, φροντΙζω περl τινος, έnιμελoOμαΙ τινος, έν
δισφέρομαι διό τι (i'ι διό τινα) I1 PStCt 'ι'ιν. (ώς; ,;ό lπι
μλοϊίμιιι) ι μιlω βeο'&'CiW-φρσντΙζw (έcιlta<Pέρομaι) 
διά τους θνητoUς Ι Ο1Ι:(ΙΙν. _Ι pltCt δο,;.: {ΚΟ" μι-
10,,-cε~φρoντlζoντες περl τCιν 8εών, σκεπτόμενοι 
rcUς θεoUς. 
Έnιμ. ι ιd1ω, IU1t§0.· ποιητ. ΠΡΧ. ιdμ"λσ, ποιη,;. 

πΙΧθ. Υ' Ιν. ΠΡΧ. μμβ18τσι' κρδλ. τήν παιρ' i,;oτ. Χλη,;. 
ιd18 (δλ. λ.), μaUδιoι, IU18cJώt" μaUδ"μιι, με18lJσl
,,01, μλcη, μλιιηί", μUτQl(!, λ~,;. melior. 
ΜC,Ι-yδέω, μaλ. -ήοω (μaλφδ6,)' l)&.ι μελ~ΙKώς' 

~ αι~τoϊ! τό . 
μ~Ι-yδlα, tι (μa1φcJ8ω)' δ,'ι:Ι x~Ι νσν, τ6 ~GlV 

μελ~δΙKώς. ψαλμ~Ια, ιίιδή. 
· μΕΙ-Υδ6ς, ό" (μιI0'1Ι + ΦcJή)· ό ξιΔWν μελ~ι
KCις, ό μουσικός, μελ~ΙKός.- 11 ώς; o~σ. ιJ μ1φ&ό" 
=ιJ μaλoπoι6,. 
μέμαα, πρχ. τοσ *μιίω' '1" κληθ. μμιίαοι. 
μεμδΙιιιια, πρχ. ,;οσ μιι"{Jd,,ω. 
μΕμΙιιυία, θηλ. 't9j, μτχ. τ06 Ιπ, ΠΡΚ. ';011 μηΗάομιιι, 
μέμΙμΕ", ίπ. «ν,;Ι μμιίoμn, ιχ' πληθ. πρχ. τ06 

*μιίω (6λ. λ.). 
μΕμδ"ιιμαl, κρχ. . ';.00 μιιΙιιομιιι, ίσχημαιτισμίνος; 

ώσlΙ ί~ Ινεστ. * μιι.,cομιιι (δλ. λ.). 
μι:μδόΤΕς, πληθ. μτχ. ΠΡΧ. τοϊ! *μιίω (δλ. λ.). 
μΕμδηΟIΕ", '1" πληθ. Ευκ,;, ίπ. «οΙ'. 6' τοσ μάeΠ'rω 

(δλ. λ.). 
· μcμαρη.;ς, μ,;χ. πρx~ ,;0!J μιίeπ-cω. 

μέμΙτι:, έπ. «ντΙ μμιίιι-cε, δ' πληθ. πρχ. ';011 *μιίω. 
μCμΙχα, ΠΡ,Χ. τοϊ! μιίσσω. . 
μΕμΙώι;, μΕμΙυία, μτχ.πρχ. τοϊ! *μάω Β μμιιώ· 

a8" μaμιιωτσ" όνομ. χαιΙ αιίτ . πληll. μs;' εχ,ιιτ. ,;oίi 
θκμαι,;. φων. ιiντΙ μμιι6τε" μμιι6~σ •. 

μέμβΙι:ταl, μέμβΙΕΤΟ, ίπ. «·,,;Ι μaιdλητσι, lμ
ιd1'lΤο, '1" 'νικ. πΙΧθ . πρκ. κιχί (ιπ~ρσ. ,;oi) μλω. 

ιι*μΙΙωιια, ΠΡΧ. 'toll βλώ.ΟΗω (βλ. λ.). 
μΕμβράνα (6ρθ6,;. μεμβeάγα), ij, λιχτ. membrana, 

λεπτόν κατεΙΡΥασμένον εέρμα, περγα,μηνή, μεμ-
6ρόνη. . 
ΝΕΝΙΡ.·Ι, ~δo., ij' εΤδος μικροο καΙ κατωτέ-

ρας όξΙας lχ8ύος, χοιν. χα ψΙ. 
μΕμέΙΙΙιια, ΠΡΧ. -ςoίi ιdlω. 
μcμC·νιιιια, ΠΡΧ. το[l μ.,ω. 
μΕμι:Τ1μένος, Ιων. «ν,;Ι μlkιιdιιo., μοςχ. Π(llll. ΠΡΧ. 

· τoίi μ6lημι. . 
μΕμιιιιως, μοςχ; πρχ. . -ςoίi μ" .. άομιιι. 
μcίιιιΙι:, '1" Ιν. ίπ. πρχ. ,;οϊ! ιd1ω, Ρ8τά ατιμ. iv. 

(βλ. μΙλω). 

μΕμήΙι:I, '1" Ιν. έπ. 6πρσ .. ,;oίi μλω μιτCt αημ. πρ~. 
(βλ. μλω). 

μcμιινα, ΠΡΧ. ,;οσι-ιιιομιιι. 
μΕμηχονιιμέ"ως, έ:τιρ. ,;Yj, μ,;χ. ΠΡΧ. 1ioi! μ"χσ

tιάoμιι~' δαλΙως, ·:πανούΡΥως, διό στρατηΥήματος. 
μι:μιααμαl, πΙΧθ. πρχ. τ06 μισl.,ω. 



μcμιΥμaι, (όρθ6,;. μμ'Υμιι,) παr.θ. ΠΡΧ. 1:όίί μΙ· 
Υ""μι' ~πρφ. μιJx6α., (6ρθ61:. μμΊχ6α.,. 
μcμYδμiyoς, μ1:Χ. δωρ. ΠΡΧ. 1:0U μ,μΥ'/ιακοιι. 
μcμΥCΟ, Προσ1:. Ιω~. παr.θ. πρχ. 1:oίi μ,μyrιακoιι. 
μcμνCΥΤΟ, Ιων. ιiν1:Ι μμ.,φnι, r' Ιν. Ε!1Χ1:. παr.θ. 

ΠΡΧ. 1:00 μ,μ"'/ιακοιι. 
μέμνιιμaι, παr.θ. πρχ. τοl) μιμ"iιακoιι, ιiπρφ. μ

μήο6α.,. 
μcμν6μιιΥ, μcμyYιιιιy, ΕδΧ1:. παr.θ. πρχ. τ06 μι-

μΥ'/ιΟΗω. . 
μεμνιιστευμέΥος, μ1:Χ. παr.θ. πρχ. 1:011 μ""oτrδoιι. 
μεμνώμal, ΊΠΟ1:. παr.θ. πρχ. 1:00 μιμ'l1fιακoμιι,. 
ΜέμνωΥ, -OYO~, δ (μΥω)' Χύρ. δν. διαr.φ6ρων μυθι-

Χών χ-.ιΙ Ισ1:0ριχων προσώπων (6λ. Κ. Ε. Λ.) n χυρΙω, 
oημαr.Ινει ό στσθερ ::ς, δ όπαρασιστικός. [πρ6λ. Ήσυχ. 
-μέμΥωΥ' d Ι;yo~» (πρoφαr.νώ, διιJι 1:'ήν π.Ισμ?ναr. ίμμο
ψΙ .. ' Τ?υ .ί~ «δ,1:Ι 1:0υ χαιπνΙσ1j»' ίντιυθεν .μμ'lf6-r8Ιο.» 
τά κρέατα, αl σόρκες, τοΟ δνou). 
ΜC~lυyιισ, -vομιιι, iv.;;r. χαιΙ παιθ. πρχ.1:011 μolv_. 
μιμOYCΙ, ΠΟΙΤΙ1:. xαr.Ι Ιων. πρχ. μετιJι στιμ . Βνισ •. , ά·,.υ 

ξνεστ. ίν χρ'ljσδΙ (*μάω)' έπιθυμώ σφόδρα, ποθώ, 
έπιδιwκω μέ πόθος: δ,χ-ΙΜ δέ μο, Η(!ο.δΙ" μμοΥ8 
(=ή καρδΙα μου κατέχεται όπό δύο π6δoUς (δύο 
πρόνματα έπιθυμώ πολύ). 

'E-ι:vμ. ι (βλ. χαιΙ *μάω)' μμο_ (πλτιθ. μμσ.μa-r 
<*me-mQ-, bπsρσ. μμιιαο.", μ1:Χ. IUμci[FJ~, μμσ.vίο., 
πλτιθ. μμίi6Τ8~, -xαι.ιJι μ81:ριχ'ήν (χ.αισιν): λαι1:. me
mini (*memOn&i), "Υοτθ. m&n, πλτιθ. munum, ιiπρφ. 
mun&n (σκέπτομαι, πιστεύω), muns (σκέψις, όπόφα· 
σις), παιλ-nοrr. munr (πόθος), ιiYΎλ-σαr.~. myne (έπlθυ· 
μΙα), παιλ-σαι~. farmunan (όρνοΟμαι, περιφρονώ), 
παιλ-r.Ρμ. manen (=λαιτ. moneo)' ίΙ; Ιιχπ. ρΙζ. *men
(=λαιτ. mente agltare) έν .ιji σαινσχρ. mάnΥate, manu
te, (σκέπτομαι), mάnatl (μνημονεύω), Zεν~. man
(σκέπτομαι). Ιλλ. μιιΙ"ομιι, (βλ. λ.), Mi'lft:OIJ(! (=σαινσχρ. 
mantάr=διανοούμενος, σκεπτόμενος), λαι.ιν. mens 
(=σαιν~xρ. matl-\t = σκέψις, έπιθυμΙα). Ζ.νδ. maltl~ 
(= μνήμη), Υοτθ. ga-munds (όνόμνησις. ένθύμιονΙ, 
λιθ. a t-mlntis (μνήμη), !αr.π. *mQtl-. λαr.τ. mentlo, παιλ· 
ιρλ. menme (πνεΟμα) == σαινσχρ. mάnman- (σκέΨις)' 
Ιαιπ. ρτιμ. θΙμαι *mQnei-, ί~ o~ Β,δ. mani\yasl, παr.λ
λαι1:. mini-scitur, λαιτ. re-minlscor, Ιλλ. ιiπρφ. μσ.ήwι" 
λιθ. ιiπρφ. mίn.ιl (μνημονεύω), παιλ-σλαιυ. ~πρφ. mi-

neti (ηιστεύω. σκέπτομαι).- ΕΙ, .'ήν αι!1τ'ήν Ιαιπ. ριζ. 
*men· ιiνιirιταr.ι τό Ιλλ. μyo~ χαιΙ .ι't έχεΙ ιiναιφ.p6-
με ναι (6λ. μI-rOi)' πρ6λ. ώσ •• ό ίαr.π *m(e)na- έν .ιji 

. μέμ"ημσ." μιμ"'/ιοκω (6λ. λ. λ.)' .1j, ρΙζτις; .αιύττι; 
. επ8χ.αr.OΙ, .Ιναr.ι '1.i Ιαιπ. *mendh- (6λ. ίν μιι-r(Jβ'lf(1), 
Μοίίοα). 

μεμ6ριιτσιι Υ' Ιν. ποιτι'. παιθ. πρχ. tOO ι"Ι(!ομιιι 
μcμορυΥμcνος, μτχ. παιθ: πρχ. tol) μO(!VΑooιι. 
μεμούνωμσι, ίων. It\tQ. πρχ. τoίi μο"lχ». 
μεμπτός, ή, ό" (μέμφομσ.,)· δν δύναταΙ τις νό 

μεμφθιj. ό δξιος μομφής, όξιόμεμπτος, όξιοκατα
φρόνητος.- • ένεΡ-Υ. ό μεμφόμενος, b έπιΡρ/nτων 
μομφην έπΙ τινος. 
μέμοιισ, πρχ του μvxάομιιι Ι ιilo. πρχ. toll μVω. 
ΜΕ'ΜφΟΜΑl, μ'λ. μμψομιι,' μΙα. ιί6ρ. αι' έμμ

ψάμ"", ποιθ. έμμφ/hι", ιiπoθ.· -!ί.τι xαr.Ι νον, μέμφο
μαι. Ψέγω. KατηγoρCJ, έπιτιμώ. έπιπλήττω, όνειδΙζω, 
εύρΙσκω σφόλμα εΤς τινα (μ,,' αιΙ1:. προο. tι π~αr.rμ.) 
11 f'stιJι "Υιν. πριiyμ .• πaρaπoνoOμαι διό τι 11 μl1:ιJι αr.Zt. 
πριi-yμ. xαr.Ι Υ.ν. προο.: S μάΙ,οl'ο. μμφοπα, ι)μώιο= 
διό τό cnoTov κυρΙως μας μέμφονται (τό όποΤον 
εΙναι ή κυρΙο κατηγορΙα που μδς όπoδlδouν).- • 
μετιJι δο •• προο. χαιΙ οι! •• toO πριtΥμ., καταλογΙζω τι 
είς τινα Wς κότι τό όξιόμεμπτον, τόν κατακρΙνω 
δι' αύτό υ μιτ,χ δο.. προο. μ6νον, εύρ/σKι.J εΤς τινα 
σφόλματα, τόν μέμφομαι, τόν KατηγoρCJ. (μμφο. 
μα,' μσμιplι' άμμφή~, lI.μoμφo~· μμφωΙή. μμψ,~' 
πpΙSλ. ,,:,?~θ. bl-mamρjan (σκwπτω)' Α; ίαιπ. ρ. *memb-, 
*membh-). 
μcμ"-μοιρος, ΟΥ (μμφομσ.ι + μοΊ(!α)' ό μεμφό

μενος τήν μΟΤράν του, παροπονούμενος δJό τήν 
μοΤρόν του. δ,τι xαr.Ι οΥιμιρον νooiίμ,ν λΙτοντf., μεμψΙ· 
μοιρος. ~κρινι6ρης. . . 

"t 
μcμtις, -.~, 4ι (μμφομιι,)' μομφή, Ψόγος, κατ

ηνορΙα. έnΙπληξις. 2) παρόπονον, αlτΙα πcιρaπόνoυ. 
ΜΕ'Μ, μόριον ουνδ •• ιΧόν (ούνδισμο,), χρτισιμιiiον ιί, 

.ό νι't διαr.xρΙνΊl tijv λί,ιν, μιθ' ή, ouvctIttItΙXL. fj tijv 
πpόταr.oιν .Υιν δπoΙαr.ν είσιi-yιι, ιiπό xitt τό δποΙον ιixo· 
λουθ8Ι Ιπιιται, χοιΙ τό δποΙον oυνYιθΩl' 8Ιαctraταιι διdι 
tOii δι, &ΟΤ8 τιJι δύο o.oιχιιαr. τιJι ιΙoαιy6μaναr. διdι τciιν 
μ" ... δi νόt ιiντιO"Cοιχοον πρό, l1λλτιλαι. raytxιϊI, τdι δι' 
αr.utcilv ιΙααr.y6μιναr. Mναιν.αr.ι νdι ιίΠOδΙδΩlνtαr.ι διιJι τciιν: 
έξ ένός μέν... έξ έτέρou δέ, όφ' ένός μέν ... άφ' 
έτέρou δέ (χοιν: ιόπό τό fva μέρος ... όπδ τό δλλo~, 
«όπό τή μιό μεριό •. όπό τήν δλλη»), ναΙ μέν ... 
όλλό Β δ μέΥ, δπΩl' xαr.Ι δ δέ,. ο!1!1Ιποτι abρIoxov.oιt ίν 
i;;xij ΠΡOτιiOΙΩl' 11 4ι ιiνταιπ6xριoι, πρό, .ιJι εZσαr.yόμaναr. 
διιJι τοί! μAtI etv aZocira.αr.t πiντοtι διdι tOO δι, ιiλλ' 
ενΙοτι xαr.Ι δι' άλλων μΟΡΙΩιν, δπω, ι[ναr.ι tci: άUcί, 
dτά(J, '_ιτα., o.lίΤ8, o.lίB-ι~. μ"τοι, 11το. Ι ιiΡXIτιJι 
συχνιJι λΙΙΠ8Ι δ ιiνταιΠOXρινόμ8νO' δi (δ'ν λΙYIΤαr.ι δτιλ, 
ΡΤΙ1:ciI,. Mvιxtιxt δμω, νdι ouvιxxQij ίΧ τciιν συμφραιζομΙ
νΩlν) : ~~ μΑ" .uyovoc" (xΩlΡΙ, νdι ίπαιχολοuθij· PTjtιϊI, 
«ν.Ιθ.oι~ εZσαr.yoμίντι διι't tol) δέ, fjtI, δμΩl' i,uπαιχού
atαr.t : lΥω δi o~ n,OI,IfVΩ) = δπως διηΥοΟνται μέν 
δλοι ΟΙ δλλοι. ένώ δμως δέν πιατεύω Ι ιiρχιxcil, δ 
μ" διν διΙψιρι .οί! μή" (6λ. λ.), ίν tiJ Ίιιινιχij μιiλι
~ταr. διαr.λ'χtφ διιττιρΥιθτι .6 ούμπλιγμαι ι1.ιdY, ιiντΙ τοο 
t} μή".- Α δ μΥ μ.τ' άλλΩlν μορΙωΥ;_ · .tcilv δποΙων 
πρoτιyεΙ.αr.ι: 1) μΥ 1J.eσ., ίπ. μι" eσ - έπομένως. 
κατό ταύτα, καΙ ούτω. 2) μΥ 7., η μι" ... 'f8-
τούλόχιστον, τούλ6χιατον δμως, 6ε:8αΙως. λαιt. cert.· 
3) μΥ m; ~ πόντως, όΠι.Jσδήπoτε. 4) μΑ" olίy (η 
xαr.Ι μa-roνν) = λαιτ. Imo vero' ναΙ! τ<;ι δντι! όλή
θεια! 6ε8αιότατα! 11 ιμδλλον .... , ιδχι, όλλό μδλ· 
λον .... (δoιixι, δέν It~QXIItαr.I πιρΙ 4,πλfj, ίπιδοχιμαι
σΙαr., τοl) ΠΡολεχθιiνtο" ιXλλdι tp6Itov τινιJι IJtopQGtlfLavov 
τoίiτo συμπλτιpoίiταr.ι δι' lτι ioXUPOttpιx, 6ι6αr.ιώσιoι,: 
ΙΙρ' o~ καΗοδσΙμωΥ; Pa(!vHlΙWW μΥ oW ΗαΙ ΔVΣw
%'7~ (<<δχι όπλώς κοκοδ .• όλλό μδλλον 6αρυδ. καΙ 
δυστυχής.) U τιJι, oι!)~ιJις; oτιμαr.oΙαι, Ιχιιι W πρ?τιrούμaνον 
xαr.Ι ίνισχυμίνον διιJι .ου Υ. ι μΥ olί" Υ8 (Τι μΥοννΥ8) 
= «ναΙ, μδλλον .... , ιναΙ, μ6λιστα.... (λιιτιν. quln 
imo). S),u" το, Απ. (ιitt. μI'lft:OC) - 8ε8αΙως, r<;l 
δντι. έν πόσl) περιπτΟΟει U ώο. XPTIOIfLonoIattΙXI πρό, 
ιiναr.χaφαr.λαr.Ιωσιν .ων πρoλsχθίν.ων (- λοιπόν, τώρα 
λοιπόν) U πρό, δ";λωσιν «ν.ιθίσιω; tι ϊ,αιιρΙοιω;: δ
μως. άλλ' δμως. ούχ' ~ττoν δμως, πόντως όκόμη. 
[δι' έ.υμ. 6λ . μά) • . 

μεΥ-σΙχμιις, -ov, δ (μέy~lx.μή)· - μ,,8π-ι:6Μ
μσ~, μyέlαρμo~ (ΙSλ . λ. λ.)' 6 έμμένων εΙς τήν μ6-
χην, ό 6παρασιστ,ικός, 6νένδοτος' πρ6λ. χαιΙ μa-r.
""ιo~, μycXά(!μη~, μ"έYlη~· 
μCΥεσlνω, ίν χρ";σει x~τ' EVIOt. χαιΙ παιρcιτ. μ6νον 

(μέ"o~)· έπιθυμώ o08αρCJc. δεικνύω μεγ6λην προ-
8UΜΙαν νό ..•• εΙμαι διατεθειμένος νό πράξω τι Ι μετ~ 
γεν.: μa-r8o.Ιyω μάlη~ = έχω μεγ6λην έπlθυμlαν νό 
πολεμήσω.- • εΙμαι πλήρης 6ργης, μαίνομαι. λυσ
σCJ. εΤμαι φρενιασμένος 6πό τό θυμό μου 11 ψυχο· 
μαχώ, άναπνέω μετ' άνωνΙας (εν Ίλ ΧΙΧ 491 (Σαρ
ntιδω.) κτιι-r61U'1fO~, μ8~έo.,yιι, δπου δμω~ ~υναr..όν νι't 
lχ ΊΙ χαιΙ <tijv εν 11 oτιμ~α.). 

μεΥ-έΥΧιις, c~ (μ"ωtΙΥΧΟi)·=μ"ο.{χμη~ (01:αr.θι
ρό, Βν 1:V μιiΧ1j)· 
μεyε-δήlOς, ΟΥ, (μέ"ω-i-"",o~)' 6 διατηρών στα

θερCJς τήν έν TQ μόxr;ι θέσιν του έναντΙον τού έ· 
χθροΟ, όλύνιστ: ς μαχητήc , άγένδοτος' πρ6λ. μ'" 
o.Ι'X.μη~, μΥέΥΧ'Ι., μ-rιιπτ6λιι.ICOς, μ,εχά(!μης. 
μCΥεήνδμcν, ίπ. αr. ' πλ ηθ. ιioρ. αr.' .oίi μΥιιο.ίΥω. 
Mcνέ-liίoς, ιi.~ . ΜcνέΙεω .. , δω". ΜcνέΙσι;, δ' 

χυρ. δν. (μέιοω+1σ.6i)· xup. οτιμ: 6 όντιμετωπΙζων 
τούς δνδρας. 6 όνTlκρούων τούς δνδρας. 
μcνε-nτ61cμoς, ΟΥ (μέ .. ω+πόλιμo~) · 6 σταθερός 

(άκλόνητος, καρτερικός. ΡIΨOKΙνΔUνoς) εΙς τήν μό
χην (πρΙSλ. IU_ix.μfIi, IU"aJIί,o~, μ"llά(!μ,,~). 
ΜεΥcσδεύς, .• ~, ίων . -ήo~. δ (μΥω)' χύο. δ·ι. 

(βλ. Κ.Ε.Λ.)· xup. ΟΥΙμ. 6 μένων. έμμένων εΙς τήν θέ
σιν του (πΡΙλ. 1JιIέμ"ω-r). 
μενετCOY, Ρ1Jμ. έπΙθ .• 01) μlyOfJ' l,", μE-r.,,,, πρέ

rιει νό μένl) (νό ύπςψένι:J) τι~, 



μcνcτ6ς, ιt, ο" (μi"φ). ό μένων εΙς τήν 8έσιν 
του 11 ό δυνόμενος νό μένr:1 (όναμένl), όπομονητι
κός, μακρό8υμος: οΙ "aaeol 04ί μt'nol=a1 εύκαι
ρΙαι δέν περιμένουν (νό τός έκμεταj.λεuθi,j κανε/ς, 
όλλό προσηερνοΟν όστραπια/ως). 
ΜCνc-φΟΙ-οnις, -ιο" 6, "ι (μi".,..φt'ιloπι,)·-μι-

"cπτ61cμο, (βλ. λ.). , 
μcνc-ιάρμιις,-οv, 6, χιχΙ μcνiιαρμος, ο" (μit'Φ 

+χάeμ,l)' ό έμμένων (διατηρών τήν θέσιν του, καρ
τερικός, όλύΥιστος) εΙς τήν μόχηψ πρ6λ. χιχΙ Μc"c· 
.nτ6Acμo" μctoαΙxμ,,,, μctorιvι" ΜC,l,_δήιΟ,. 

μcνο-cι_ιΙίς, ιi" (μi"0~_Ι,,6,, ax του *_Τ"φ)· ό 
όΡμόζων εΙς τός έπιθυμΙας, ό 1κανοποιών, όρκετός, 
δφ80νος • Υενιχώ" εύχόριστος, τερπνός,lκανοποιών 
τήν yεGσΙν μος (έπΙ τ;;οφ7j, χιχ! π/;του). 
μcνοινάω, μaλ. -ήαω' ΙΙπ. πρτ. μt'o',,_o,,' ιιπ. 'vaooτ. 

μct'Oι"όκιι>, Υ' Ιν. μc .. αι"ά~· iIt. ιiόρ. ιχ' ΜC"Ι""αα, Υ' 
'ν. _~xτ. μc"oa"';aaca (μct'OI"';)' έπιθυμώ σφσδρώς 
(ζωηρώς), αlσθόνομαι ζωηρόν έπιθυμΙαν διό τι, έπι· 
θυμώ τι, έπιδιώκω τι. 2) προτΙθεμαι, σχεδιόζω, 
σΚοπεύω. 
Έτvμ. t μc'l'OI";;'''' μc"oι"ή' θιωρουντιχι 1t'ctpoίywyιx 

111. τινο; o~σ. *μc"ώ, θιμ. *με"ο, (πρ6λ . ήχώ, :ιrει(J.ώ 
χ. λ.π.), ενυπαρχον έν τοΤ, Μc'l'οiτ,l" Μ.'Ι'οΙτια,· 'i) δέ 
σχΙσι, των προ;, τό μi"o, (βλ. λ,) εΙνιχι βε6ιχΙω, ΙΙμεσο,. 

ικι:νoινrι, 'i)' διακαής πόθος, σφοδρό έπιθυμ/α [δι' 
έτυμ. βλ. μc"oι"άω). 
μcνoινώω, έπ. ιiντΙ μc"Oι"άl». , 
MI'MOI, -.0" τό' δύναμις, σωματική ρώμη, όν

δρε/α. 2) Βπί ζφων, Ισχύς, άΥριότης, τό θυμoει~ές 
(τών Τππων). 3) έπ! πραγμotτων, Ισχύς, δύναμις, 6Ια 
11 ivtIIίθav λίΥιταl χα! έπΙ του α~ματo; ώ, δ!~oηo, !
σχύν : μiM." μi'l'o,=PEDOIC; μαύρου αίματος, τό μέ· 
λαν αΤμα της ζωης. - ' 11 έπί τΥι;: ψuχ7j;: , πνεομα, διό· 
πυΡ Jς όρμή 11 μi'l'., (~'H.)=μέ μανΙαν (λύσσαν), 6ι
α/ως, λό6ρως. 2) έπιθυμία, εύχή, τόσις, διόθεσις, 
ροπή, πρόθεσις, σκοπός. 3) Υενιχώ" ψυχική διό· 
θεσις, ψυχική καΙ φυσική κατόστασις.- ΙΗ μi"o, 
χεΤται ώσαύτω, ίν r.εριφροίσει, δπω, κr.ιΙ '1& β''1, r" 
σ-θέ"ο, t μi"o, 'Αλ",,,60ιο=σύτός ό 'Αλκίνοος. 

Έ'ι"Vμ. : (βλ. χΙΧί έν *μάl»)' μi"o,=σιxνσxρ. mόn4q, 
Ζινδ. m4nah- (=μέ'Ι'ο,), πρβλ. κιχ! πΙΧλ· πιρσ· m4ni~ 
(ίν τιj) ΗaΧ4mδnί~=Άχαιμi"",)=6 Ιχων τ& ΙΧΙσθΤΙμιχ
τιχ φ!λου' ιΙ; ίιχπ. *men- (βλ. ε.ν μiμo"α)' ivtEiIOav χιχ! 
τΙ!! ίπ. μc'l'o.IH;" (: Fai"I», βλ. _ν .ι"ώ,,)· έπ. μc" .. 
αΙ,,1» (μc"ιil» .. , θεμ. μεγ_σ-
μcνοϋν, μέντοι κλπ. βλ. μl" ΙΙ 4, 5. 
ΜΕ'ΜΩ, Ιων. πιχριχτ. μi"cOHo,,' μβλ. μc"ώ, ιΙπ. ιiσυ

νιχΙρ. μc"Ιω' ιiόρ. ιχ' lμε,,,ιι.· πρκ. μcμi""κα' δ,τι κιχ! 
ν6ν, μένω, περιμένω, άναμένω, λιχτ. m4neo σ διαμέ
νω, μένω όταθερός εΙς τήν θέσιν μου, ύπομένω. 
2) μένω 01κοιι παρομένω, κατοικώ. 3) μένω όπΙ· 
σω, όΡΥοπορώ, χρονοτριΟΟ. 4) επι ΠΡΙΧΥμοίτων, δια· 
τηροΟμαι, διαρκώ, παραμένω. 5) έπΙ χιχτιχστοίσεω, 
ΠΡΙΧΥμοίτιον, παραμένω όμετό6λητος, έξακολουθώ, 
συνεχΙζομαι, Ισχύω, Ιχω κΟρος. 6) έμμένω εΤς 
τινα Υνώμην μου.- n μτ6τ. περιμένω, όναμένω, ύ
πομένω έπ/θεσιν χωρlς νό κλον/ζωμαι όπό τήν θέ
σιν μου D όναμένω διό τι, προσδοκώ n παρaκολ0u8ώ 
όΥρύπνως έν όναμονf.j τινος, καραδοΚώ. 

'Ετvμ. t μΖ"ω' πρ6λ. συΎΥ. σιχνσχρ. m4n- (διστά· 
'ζω), ZIIν~., πΙΧλ·περσ. m4n- (περιμένω), Zεν~. fr4-n4m 
(έπιμένω), ιiρμ. mn4m (διαμένω), λΙΧτ. m4neo (*mon-' 
πρβλ. πρχ. μcμi""κα), ΠΙΧλ·ιρλ. 4inmne (ύπομονή)' 
ί, !ιχπ. ρ. *men- (περιμένω, διαμένω), "τι, xιx..;cι τι· 
νιχ, δtν ιιΙναι ~ιoίφoρo, 't7j, !ιχπ. ρΙζ. *men- (=σκέπτο
μαι), διό1:Ι κιχΙ δ δι'.llμaνων Χοίπου διιχμίν.al σχεπτόμενο, 
(πρβλ. λιχτ. mora (_ 6ραδύτης): me-mor).- - Πρδλ. 
ώσαύτω>: χιχΙ ποιητ. !ων. μl-μ,,-I», μο"';, μ6'11ιμοr 
(βλ. λ. λ.). 
μcρfςω, μ.λ. ·Ισαι, ιi1:Τ. -rώ' ~ωρ. μcρfσδω, μιλ. 

·ξω (μcel,)' διαιρώ εΙς μέι:η, χωρΙζω εΙς μέρη.- 11 
διαιρώ, διανέμω.-Μέσον, μοιρόζομαΙ τι μετ' δλλων 
11 μE1:dι Υιιν. πριχγμ. λαμ6όνω μερΙδιον Ικ τινος.- Ι. 
ItΙXO'l)t" διαιροομαι, διαμερ/ζομαι, διανέμομαι, δια
σκορπ/ζομαι. 
μcριμνi, "ι (μceιμ'l'άl»)' δ,τι κιχ! νυν, φροντ/ς, 

σκf.ψις Ι φροντlς όνάμεικτος - μέ όνηcυχΙαν, όνησυ
χ/α, άνήσυχος σκέψις, στενοχωρΙα, λύπη.- 11 σκέ
ψις, διαλΟΥισμ6ς, διανόημα, Ιδέα, νΟΟς, σκοπός, 
πρόνοια, κηδεμον/α [δι' Βτυμ. δ).. μceιμ,,:ίl»). 
μcριμνάω, μΙλ. ·ήαl»· φροντΙζω περΙ τινος, εΙμαι 

όνήσυχος (περΙφροντις) πεpl τιν.ος, σκέπτσμαι σο-
6αρώς περΙ τινος, έξετόζω τι λεπτομερώς: :ιroUΆ 
μceιμ"ώ=ένοχλοΟμαι μέ πσλλός φραντΙδας. 

'Ε'fVμ. t μceιμ";;',,· μieιμΝ (πιχροίΥωΥον ίχ του 
ρΤΙμ·)· ποιητ. ,ueμrιea ('i)' μceμ,lρiζω, μceμo1el»' 
6μτιρ. μieμceo, Ι6λ. λ.)' Ιντ&υθεν πΙΧ;;ά:'(ιιτιχl κιχΙ τό 
μάe'Ι"V" μαerlιeoμoa, πρβλ. σιχνσχρ. smό,4tl (ένθυ
μοGμαι),sm4ra(l4·m (μνήμη), λιχτιν. memo" memoro, 
πιxλ 'γ.~μ. mornen (μεριμνώ)' ε; ίιχπ. ρ. *smer- ΧΙΧί 
*mer- (σκέπτομαι, διαλΟΥ/ζομειι, φροντΙζω)' xιxoτd. τι
νιχ, εντιχυθιχ ιivijx81 χιχΙ τό λαιτ. mOr4 (6paδύτης), eId'tI 
δ β~αMνων χιχΙ ιiρyoπoριDν Χοίπου χαμνιιι τοίίτο ίν μίσφ 
δι'.llλΟΥισμιDν, χιχΙ !σω, ί; ιχ!τΙιχ, ct!JoτιDv, πρ6λ. πΙΧλ ιρλ . 
m4r4im (μένω, όπομένω, περισσεύω), m411 .(διστα
κτικός, όΡΥός), 9αll' merydd (δρΥός, όμελής)"χατοί 
τινιχ, πρό, 't'ijv !ιχπ. ιx!Joτ'ijv ρ. *(s)mer- τιχuτιr;.τιχl χιχΙ 

'i) ρ. *(s)me,- ί~ ~; τό μcleoμoa (δλ. λ.). 
μcρίμνιιμα,' -α το" τό (ΜC(!ι~t'άαι)' σκέψις, φρον

τΙς, όνήσυχος σκέψις, άνησυχ/α. 
μcριμνιιτιlίς, -ον, δ (μ8fιμ'llάoo)' ό μεριμνών πε· 

ρ/ τινος. 
μcριμνο-τόιιος, 0'11 (μι,ιμιrcι+τ.ιc.Τ" του τΙ,,~ω)' 

ό Υεννών μερΙμνος. , 
μcριμνο-φροντιστι\ς, -ον, 6 (μieιμ"α+φeΟιfτ'ζω)' 

ό σχολαστικός έρευνητής, ό έξετόζων τό πΡόΥμα
τα κατό τρόπον ύπεΡ60λικό λεπτoμερειaκόν, μέχρι 
καΙ τών έσχότων λεπτομερειών. -

μcρfς, -lδα" "ι <μieo,,. μερlδιoν, τεμόχιον, δ,'tΙ 
χιχΙ "ίiν "ι;oίiμIIν λΙΥοντιι, cμερΙςJl.- • μεΡΙς, τόξις 
ΙΙ.λόσις 11 πολιτική μεΡΙς, φaτρla, κόμμα, λιχτ. partes, 
μcρισμ6ς, 6 (μceltoo)' δια/ρεσις. κατανομή, δια· 

νομή. 
μcριστ.;ς, ·oiί, δ (μceΙζφ)' ό διαιρών, διανομείις, 

ό κατανέμων. 
μcρfτιις, -ov, δ (μce")' ό μέτοχος, ό μετέχων 

εΤς τι, λαμ66νων μέρος εΤς τι (Τι Ικ τινος); 
μcρμcρα, τdι (ένν. lerα)~τό δεινό (χυρ. τοϋ πο

λέμου), τά δύσκολα, τ6 όλέ8ρια. ' [~ι' ίτυμολ. βλ. 
μceιμt'άω). _ 
μcρμcρος, ο" (μieιμ-)' ό πλήρης μεριμνών, ό 

προξενών πολλήν φροντ/δα καΙ όνησυχΙαν U 6λα-
6ερ6ς, όλέθριος il συν. χιχτ' o!Je. πλτιθ. ώ; o!Jo. 

, μcρμιιρi, t., ποιητ. ιiν1:Ι , μieιμ"α, φροντΙς, στε· 
νοχωρΙα' πι-βλ. μieμceIΣ' i; aL!Joτoi! τό 
μcρμιιρfςω, μιλ. -Ιξl»' ίπ. idp. ιχ' μεeμr;eιξα' εΙ· 

μαι πλήρης μεριμνών, όνησυχιών, μεριμνώ, διαλο
ΥΙζομαι, σκέπτομαι σο6άρώς, όναμετρώ ιι όθιιν, εύρΙ· 
σκομαι έν όδυναμ/ι;t, όμφιταλαντεύομαι, διστόζω.-
11 με't6. tτrIVoGj, μηχανεύομαι, σχεδιόζω, τι. 
ΜΕ'ΡΜΙΙ, -r8-0" "ι' λεπτόν σχοιν/ον, cσπόΥΥοςJl, 

νημα [μieμ,,' μceμΙ/Jιι' μieμι-θο,' ιiμφιβ . ί.υμολ.· 
πιθ. συΥΎ. τιj) (α)μr;eι,,-θο~]. 
μcροnήιος, ο" (μieοψ)' άνθρώπινος. 
ME'POI, -.0' (συν'!lρ. ·ov,), ,Q (μεleομαιγ δ,τl χιχΙ 

ν6ν, μέρος, μερΙδιον υ τό όiιαλoyooν εΤς τινα μερ/
διον, κληρονομική μερ/ς, κληρονομΙα, Kλfιρoς, τό 
όπό της μο/ρας ώρισμένον, ή ΜοΤρα. 2) ή μετ' 
δλλων συμμετοχή εΙς έν πρδνμα 11 όθεν ή σειρό έ

' κόστου, ή cόρόδαJl ιι Ι" μieε,=κατό σειράν, μέ τήν 
σειράν του fKaOToς, κατό τό όναλΟΥοΟν (εΙς f- ' 
καστον) μέρος 11 ώσ. ιΙ"ά μieo, Τι "ιι..ά μ~eο,=-κατό 
σειρόν, όλληλoδιaδ6Xως U κατά τό έμό" μieo, = ό· 
σον όφoρQ εΙς έμέ, όσον' μέ όφοΡςι, όσον μέ έν
διαφέρει (λιχτ. pro r4t4) U ιiν ιjι: ~oνμό" μieo, (Τι ~ό 
σό" μέeο,)=ώς πρός έμέ, ώς πρός σέ (έΥώ ... 00)
λιχτ. quod 4d me (t.) 4ttlnet. 3) Ι" μiI.Ι τι"ό, 
~a-θιi'l'aa (Τι :ιroacioikιa, λαμβά".ι'l') τι"ά ~ θεωρώ 
τινα ώς κότι' πι-βλ. Ι" ΙόΥφ (Ι" d(!a{JoμIρ, Ι" μo{e~) , 
:ιroιoνμαl ΤΙΝ=λιχτ. Ιη numero habere n Ι" ον&. .. ό, 
,ue«a τl/Jιιμi τ,,,α=θεωρώ τινα ώς όνόξιον λόΥου 
[δι' έτυμ. βλ. μc1eoμoa]. 

μifM»t, -onos; 6 (μcΙeομο.f=l"eΙ~ωtόψ)· ό δι-



αιρων. τήν φωνήν, τ. Ι. ό προικισμένος με tvaι>:-
8ρον φωνή ν, ό όμιλών (λαλών) ένόρ8ρwς Ι XUp. 
έ.nθ. τιίi~ «~θpώπω~, μιο,,"'; lJ."iJoe_a, μιο,,"' 
βροτοί, μιοπ.,; 1ιιοί Ο ώσ. xcιΙ cb. o~. μιοπ.,; = 
δν8ρωποι.- Ι xcιθ' ιI~IX., εΙδος πτηνΟΟ, μελισσο· 
φόγος. 

Έτιιμ. ι ." ix το!} μ.c1Ioμιι. xcιΙ Βψ ΠΟΙΡΟΙΥωΥΥι δtν 
ΎΙ~ετ~ι yε~lxιίi; δεχτή, xcιΙ θιωγιΙτοιl σXOΤβl~1). iτuμο.. 
λOΎΙOΙ~' δπό τl~ω~ σuνεσχετΙσθη πρός; τό μάeΠΤ'.r; (= 
πειραταΙ, ΠCΙγά: τό μιiIΠΤΦ) χοιΙ πρό, τό μιιμ"α χ.!. 
(άπο ΤΤι' δΙΟΙ~Ο1)τιχjjς; άπόΦlιω.)· χcιτ' !λλοuς;, ." λ. 
πα.ρd"(sτcxι ίχ -:jj; Ιιχπ. ρ. *mer- (8νόσκω), τρόπον 
τινά: μeο,,"ι;=οl έχοντες δψιν όν8ρώπου. 

μές, δω? άν.ί μ". 
μΙσδ-βον, τό (μέοο,; + β.ονι;)' δερμότινος Ιμός, 

λωρΙον, δι& τοίί δποΙσ!) δ Ι;;UΥος; πρoσlδιlνlτo ιΙ. τό~ 
ρuμό~, λΙΧ •. subjugIum. 
Έτιιμ. ι μοαβο,,' μοοαβα' μ.c06βoιo,,· (μ.co{o)oι; 

+βονι; (πγδλ. έκατ6μ·βη (δλ . βoiίr;)' έχ τοότο!) ΡΥίμιχ 
μεο(0)αβ6ω (=ζευΓVύω ύπό τόν ζυγόν ζεϋγος βοών). 
μcσ-άΥιιuλον, το (μiooι;+ ά)'ΚVΑtJ)' όκόντιον έ

χον έν TQ μέσΥ όγκύλην, ijτΟI λωρΙον διό τΟΟ 
όποΙου έξηκοντΙζετο. . 
μcσσt-nόλιος, ο" (μioo,; + no1a6r;), ΠΟ(1)" (ί~τΙ 

μεοοπ61ιοr;=κατά τό ι"ιμισυ πολιός ι:ψαρός_ U μεσό· 
κοπος, μεσηλιξ [δι' itufi. δλ. μοοr;]. 
ΜCσσΙτστoς, 'ι, Ο", Ιων. δπιιρθ. τοί! μοοr;' ό δ

λως διόλου μέσος, δλως διόλου μεσαΤος, ι:κατά 
μεσης», ό εΙ,:; τό μέσον όκριΟΟς D μτφρ. δ οΙκειότα
τος, δ στενότατος. 
μcσσΙτcρος, α; ο,,' ό περισσότερον μεσαΤος. 
μέσ-σιιτος,ο" (μioo, + άκτ';)' ό έν μέσΥ δύο . 

όκτών εύρισκόμενος, δ έν μέσr;ι 8αλόσσr;ι .- Ι (μ
οοr;+lJ."""μι)· δ έν TQ μέσΥ τε8ραυσμένος. 
μcσ-σμδρfη, .", Ιων. ΙΙ~τΙ p.oημpelu. (ΙSλ. λ.). 
μcσ-σμδρινός, μcσ-σμiρlOt;. δωρ. · (ί~τΙ μ.coημ

Pea,,6r;. μεοημeιοι;. 
μcσάτιος, Ο", μέσΙτος. 'ι, Ο", πσ(1)Τ. ΙΙ~τΙ μioo,; 

11 άντΙ του μioo,; iπcι~τ/ί\σιν ώσ. χιχΙ τιΧ 8πlχ. μοοα
τοι;, μιιooιiτιoι; . 
μέσ-σuΙ0ς. ίπ. μέσσσuλος, ιiττ. μέτσuΙος, ο" . 

(μioor;+aVA';)' ό έντός της ΟΟλί")ς, δ έν TQ μέσΥ 
της σύλης.- ώς; o~σ. πιχρ' Όμ. d μiooαιι10ι; (1ι τό 
μέοσαιιΑο,,)= ή έσωτερική σύλή.- Ι πιχρ' ιiττ. μτ
.. "Αο, (ί~ν. lk'ιerJ), ." = ή έσωτερική 8ύρα ή μaαξύ 
τΓΊς αίιλί")ς καΙ τοϋ έcωτέρου μέρους της οΙκΙας, 
κειμένη όπέναντι της ανΑεΙοιι lk'ιerJ, (ijτοι της έξω-
8ύρας)' δl& τΥις; μ.cIατίAoιι (X~τYίς; θύριχς; αuνeχοινώ
νουν ou~iιem. τιΧ διιχμε :. Ισμ~ τοι τιίi'Ι άνδριίiν (δ d"cJecU,,) 
μΙ τ& τιίiν yυνιxιχιίiν (του 7""αι κω"οr;)' 
μέσδιιν, Ο", δωρ. ΙΙντΙ μέζαιιι, μιΙζαιιι. 
μcσηΥύ (χιχΙ προ φω~. μCσηΥύς). ίπιχ. μcσσηΥύ, 

-Υύς' ίπΙρ. τόπο!) (μοο,)' έν TQ μέσΥ, μεταξύ. 2) . 
μaτά. Ύιν. έν TQ μέσΥ τινός, μεταξύ τινων, όνόμε
σό τινων.- • έπ Ι χρόνοu, εΙς τό μεταξύ, έν TQ με
ταξύ.- 111 ώ. o,jQ. τι) μιoηytι=τό μεταξύ διόστημα 
τόπου (Τι χρόνου), τό μεσολο6οϋν διάστημα (τόπου 
ri χρόνου), τό διάλειμμα: τό μEo,lytι Ιίμιιτο,=τό μέ· 
σαν< της ήμέρας, ή μεσημβρΙα, τό μεσημέρι. 
Έτvμ. ι μaοηyV ' τό στοιχεΤον -7" φιχΙνετιχι δτι lχει 

την ΙΙρχήν το!) εΙ. τι~cx Ιιxπ.~. geu (κυρτώ, κόμπτω) 
χιχΙ δ'η ίΎχλιΙιιι ίν Ι",υτφ ~ν #χιχΙον δνομιχ τοίί χοΙ· 

λου τ1)ς; ΧΕιρός;, πρδλ. λΙΧ •. νοl. (τό κοΤλον της χει· 
ρός) (gv-el-1r Τι "gv,ol -a (βλ. εν λ. "vαλo,,), Χ:>ιΙ ly
Υτί", έΙ; οδ λιΙπεl το του προαφύμιχτοι; ' Ι- (.ου τελευ· 
τιχΙου τούτου Ι)'Μ εΙνιχι συΎ'!'. τό B)'yvr; βλ. λ. ). 

μcσι\cις, ιοοιι, ι" (μιοοι;γ μέσος, μεσατος, μέ
τριος. 

μcσ-ιιμδρ(σ, Ιων. μ.cο-αμβe{'1, .", ΙΙντΙ μ.coημ.cI1α 
(μέοοι; t ήμέeιι)' τό μέσον τι")ς ήμέρας, μεσημέριον, 
δισν ·6 ηλιος εΙναι εΙς τό μεσουρόνημό του U μιο
ημ/JeΙα fοτιιrαι=εlναι όKΡΙ6Wς μεσημέρι.- 11 τό 
νότιον σημεΤcν τοϋ cρΙζο\ τος, ό Νότος, κιχτ' ιiντΙ· 
θε-:ιιν πρό. την άρκτον (=60ρράν) U αl πρός τόν Ίσ-
ημερινόν χώραι' έξ αύτοο τό . . 
- μcσ-ιιμΙρΙάςιι, κιχΙ ·άω (μεοημΡelα)' διέρχομαι 
τήν μεσημ6ρΙαν, λ",τ. merldlι.ri-

'tl 
μcσ-ημΙρΙνός, .;, 6", άντΙ μεο"μεeι"d. (μ.co,μ

βιΙα)' ό άνήκων εΙς τήν με.σημβρΙαν, 6 γενόμενος 
κατό τό μεσημέρι, ό πρόττων τι κστά τό μεσημέρι, 
μεσημεριάτικος: 8rcί1πη μεοημβeι"ά=μεσημεριάτι
κες ζέστες.- 11 δ κεΙμενος πρός μεσημ6ι:Ιαν, νότιος. 
μcσ-ιιμιριoς. Ο"'=μεοημβeι"όι; (βλ. λ.). 
μcσ-ήριις, ΠΟΙ1)Τ . μIIoo';etJ" ιι; (μσοι;+άρίίρεί.,,)· 

δ έν TQ μέσΥ Ιστάμενος, ό έν TQ μέσΥ εύρισκό
μενος : ΣιΙeιοr; Ιτι μιιοήρηι;=ό Σ. εΤ νaι 6κόμη εΙς 
τό μεσουρόνημά του. . 

μcσϊτcu.... μ.λ. -σιι· εΙμαι ιϊ ένεργώ ώς μεσΙτης 
(Wς μεσόζων), μεσολαΟΟ, ώς; χ",Ι νυ ,ι «μεσιτεύω»' 
εχ τοίϊ 

μcσfτης. ov, δ (μioo,)' ό μεσιτεύων, ό διαιτη · 
τής, μεσολα6ητής, κριτής. 

ΜCσίτις, ado" ή' θYjλ. τοίϊ μIIol"tJfO. 
ΜCσό-yσιoς. Τι -ΥΕιος, ον (χιχί 'ιι, -ο.,,), ώσ. χοιΙ 

μcσό-Υcιις, ω" (μΟΟΙ;+Υαία, yfj) ' 6 κεΙμενος εΙς 
τό έσώτερικόν μιας χώρας, εΙς τό κέντρον της χώ· 
ρας n ώς; o~σ. ή μεοο)'αlα (ένν. "ώeα), κΙΧί μεοο)'ιlα= 
τό έσωτερικόν της χώρας, Ηά μεσόγεια» δπω; 
λέΎoμε~ χιχΙ σήμε;;ον. 

μcσό-δμη, -11 (μοοr;+cJέμω, ώσεΙ χεΤτ~ι ΙΙντΙ του 
μ.cooδ6μη) · χυρ. κότι τό 4ικοδομημένον έν μέσΥ 1ι 
έν TQ μεταξύ, τ6 μέσον οΙκοδόμημα 11 .~τεϋθε ·ι, τό 
μεταξύ 00':> όρ8οστατών Τι κιόνων μέρος τοΟ τοΙ· 
χου, τ6 μεσάστυλα δπω. αλλως; λιiΎoντoιι. 2) CHOl-

1'1 μιι06δμη. έχΙΧλεΙτο ." όριζοντΙσ δοκός τού πλοίου 
(πάγκος, μαδέρι), φέρουσιχ I5Ι. το μέσον χοιλότητιχ, 
βΙς; τΤιν δπoΙιx~ εΙσεχώ;;ει κltΙ βστιρεώνδΤΟ δ Ιατό. (~ι· 
ότι τό χάτω αχρον .ou χιxτιiλ1)Ύβ~ ιιΙι; τη~ τρόπιδιχ, 

χοιν. χcιρΙνιxν, τοίί αχdφου.) , λεΎoμιiν1) αλλ ω; χιχΙ 
Zoτo{Joήκη, lοτοcJ6κη [μιι06·δμη (μοο, + "dm·, ΙSλ. 
έ~ δόμοι;]. 

μέσοι, ποιητ. μiσσοι. ί~ έπφρ. ίν~. (xup. ώ. ίπι;>ρ. 
χΙΧΤ1)ΎΟΡ.) (μιοοι;)' έν rQ μέσΥ. 
μcσο-ΙσΙ.κ, έ,; (μioor;+lrJPei" το!} 1αμβά"Φ)' ό 

λαμβανόμενος (κρατούμενος) έκ τοΟ μέσου, ό στε
ρεό κρατούμενο:;. . 
μcσό-Ιcuιιος, ο" (μοοι; + 1ιvκ6r;)' ό όνόμεικτος 

μέ λευκόν χρώμα, μισόλευκος, δι6λευκος. 
μcσ-όμφaΙος, ο" (μέοο,+dμφα1όr;)' δ εύρισκό

μενος ' έν rQ μέσΥ ώς όμφαλός, μέσος, κεντρικός 
(βπΙ τοίί [ε?ου τοίί 'Απόλλωνο, έν Δ.λφοΤ., ~ιότι ΟΙ 
ΔελφοΙ εθεωροUντο ' ώς; δ όμ,l,ιχλος; τ1)ς; Ύ1)ς;).- ι ό έ
χων όμφαλόν εΙς τό μέσον ώς τό κεφαλαΤον Θ. 
μΙσον, τ6' ΙSλ. μοο,. 
μcσο-νύιιτlOt;, ο." (μοοr;+"νξ)' 6 6νήκων εΙς τ6 

μεσονύκτιον, 1ι συμ6aΙνων κατά τό μεσανύκτιον 11 
το o~d. μεοο"νΚ1:ΙΟ" ώ. ίιτιΡ. = κατό τ6 μεσόνυχτα. 
μcσο-n6Υής, έι;, _πιχ. μιιοοοπ- (μέοο, + πiyfj· 

ιιαι)' ό μέχρι τΟΟ μέσου έμπεπηγμένος. 
. μcσο-n61.κ, έι;, έπιχ. μιοοοπ- (μέοο,; + πcι1ή
"αι, του πά1ΑΦ)' ό Kραδaινόμενoς έν· <tι κρατεΤται 
έκ τοΟ μέσου. . 
μcσο-nόΡος. Ο", χιχΙ χιχ-τ:' !λλοu. τo~. μ.c06noeo, 

(μέοοr;+ποe.vομιιι)' δ εύρισκόμενος εΙς τ6 μέσον 
της πορεΙας του ~ ό διερχόμενος διό ΤΟΟ μέσου. 
μcσο-nοτάμιος, α, ο" (μοο, + ποταμ6ι;)' ό με

ταξύ ποταμών εύρισκ6μενος 11 ώς; ouo. ή Μεοοποτα
μlα (βνν. "ώια), ή γνωστή χώρα Μ.ο. χλ1)θ~Τσιx ο!ίτω 
ώι; χιιlμιΙ'Ι1) μ6τιx~ύ δύο πoτoιμιii~ (ΤΙγΡ1)τος; χιχΙ Ε~φρd· 
του). 2) ό έν TQ μέσ~ τοο ποταμοϋ εύρισκόμενος. 

μcσo-ηi:llη. ""=μioη πτί1η, μεσαΙα πύλη. 
ΝΕΊΟΙ, 8πιχ. μΕσσος, 'ι, ο" ι Ι μέσος, ό έν TQ 

μέσω, λιχτ. medIus Ο μioo" ιJμιιe=τό μέσον της ή. 
μέράς, μεοημέριον 11 χιχΙ μιτ& γδν., ό κεΙμενος εΙς 
τό μέσον, μεταξύ δύο Τι περισσοτέρων U ποιγ(Ημ. 
'FPdat, .Ιλ ημμιi~1) ίχ "tjj. παλιχΙατριχς;: ""',,ιτα, μοο,,, 
= KρaτεTτ.αι έκ τοΟ μέσου, . έκ της όοφύος, cάΠQ 
τήν μέσηνι.- 11 μέσος, μεσαΤος, κεΙμενος μεταξύ 
δύο όκροτήτων, μεσα/ου μεγέ80Uς, μέτριος, μετρι
οπa8ής, μεσαΙας ποιότητος, μεσαΙας τόξεως.- Ι. 
CΊ,ς o~σ. τι) μέοο,,=τό μεταξύ διόστημα, το μέσον 11 
τό κοινόν' έδαφος, ή κοινότης, τό κοινόν: Ι, ιJ-
00" τl{Joημl 'τι"Ι τι =- όρΙζω 6ρα6ετον καΙ τό τοπο
&τ" εΙς τό μέσον, ένΙ:Ιπιον του κοιΥοΟ, διό νό ό-



ιιeσoσι.aι\ς-μι:τό 

νωνισ80Ον πρός όπόκτησlν του, λοιοςιν. lπ medlo 
ροπ.,." Ιι; μJoo" dμφοτέeοιι; δΙΗάζι» - δικόζω, έκ
φέρω κρΙσιν, κατό τρόπον δ/καιον καΙ όμερόληπτον 
δι' όμφοτέρους Ι ΙΗ το;; μJtIOV Ηα-Ηζομσι-κόδημαι 
ούδέτερ(;χ; n διιί μJαοv-δ,'t1 xoιl νίlν, διό μέσου, με
ταξύ D χαι! ίν χρον. _νν., έν τ<;l μεταξύ Ι d"a μJαO" 
-έν μέσ~, μεταξύ, όνόμεσα.- lν 'ti> .o~. μJαo" 
ιb. ίπιρ., έν 1<;1 μέσ~ U άι. 'ti> μα~, μετρlως, με
τριοπαθώς, κοσμ/ως.- ν TtOI7j't. παιροιθ. ,..ααΙτ.,οι;. 
,..ααΙτατοι;. 

'Eτvμ. , TtOI7j't. μέοαοι; > «'t't. μJαOΙ; - οοινοχρ. mά
dhνά-Ι}.. Ζιινδ. malδya-, λαι", . medlus. dl-mld-Ius, merl
dles. goul. *medio- (π. χ. ίν Medio-lanum=KEVΤPI-

κr'ι πεδιός )Μiιι.ηο), YO'tO. mldjis, TtoιA-norr. midr, άπλ
σαι,. mldd, παιλ-Υιιρμ. miltl (ό έν μέσ~), παιλ-σλοιυ. 
me!da (μέσος, συνοριακός)' μέαO~ιu*-ΙOΙ;. ","'joi 
(ίαιπ. *medhijos (=medius)' ,..α(α)6πιι; - λοι",. me
dietas' δ Ιαιπ, 'tUTtOI: *medhjos fS:xaI'I'toιl iπ! ΙΙνό. 
*me-dhl (-έν μέ~), συπ. 't$ ~τd.- ίν 't$ συΥΧΡ. 
μaCΤσ : -Τ.IOΙ;, άι. χαιί ίν "'$ δμ. ,..ααι-π6λιο. (δλ. λ.), 
",ό ΨTιμ~ μaOαι- ι!νοιl 6π6λιιμμοι ιipXOΙto'tιi't"l' 'tOTtIXij •. 
μεσσ-σιΙδι;ς, ii (μέαοι; + tIXltoi)' ό έσχισμένος 

εΙς δύο Τσα μέρη (χυρ. εΙς τό μέσον). 
μεσότικ, -"τοι;. tι (μέαοι;)" τό μέσον Ι μοτφρ. τό 

μέσον μεταξύ δύο όΚΡοτήτων, τ6 μέτριον, ή με
τριότης, μετριοπό8εια, μετριοφροσύνη, λoι~. medlo
crltas. 
μcσό-τοιιον, -τό (μέαoι;f-τoϊxoι;). χοιΙ δ ,..06ι:οι

χοι;' τοτχος χωρlζων δύο οlκlας, fι Υινιχ6), δύο Φ
KoδoμημένOuς χώρους. 
μcσο-τομi~ (,..αότομοι;)' τέμνω εΙς τό μέσόν, 

κόπτω εΙς δύο Τσα μέρη, διxoτoμCι. 
μι:σό-τομος, ο" (μέαοι; + τέμ"φ)' ό τετμημtνoς 

εΙς τ6 μέσον. ό χωρισμένος εΙς δύο Τσα μέρη. 
μcσ-οuράνιιμσ, -cιται;, τό (μJαOΙ; + oιίeσ,,6ι;)' δ,οτl 

χοι! νίlν , δτσν ό 'ιλιος εύρlσκεται εΙς τό μέσον τοΟ 
ούρανοΟ (τ6 ζεν/δ). 2) ό μεταξύ ούρονοΟ κα! Υί"ις 
xώ~. Τι τ6 μέσον τοΟ μεταξύ ΥΙ;ς καΙ ούρσνοΟ 
διαστήματος. 

μι:σόω, μιλ. -Φιιι» (μέαοι;) ' εΤμαι εΙς τό μέσον 
(<<στό μισό»), όποτελώ τό μέσον Ι φδόνω εις τό 
ζενlδ, μεσουρανώ, φδόνω εΙς τόν κολοφώνα 11 "μέ
,. μ.αοναα=μεσημ8ρlα, μεσημέρι ιι .,..,οι; ,..αο;;" 
-τ6 μέσον τΟΟ.δέρους, 2) μι",ck Υιν. ΠΡΟΙΥμ · , εΤμαι 
(εύρlσκομαι) εΙς τ6 μέσον του: ,..α6ι» ";;ι; d_pd
αιοι; «Η;-οδ.)=εύρlσκομαι εΙς τό μέσον τΟΟ όνηφό- . 
ρου, ~xω φδόσει «στό μισό» τοΟ (jψoυς. 
MEΊιr λΟΜ, 't6' τ6 δένδρον fι κα! ό καρπός 

Τί"ις ,..απΙλ"ι; (μεσπιλΙδς, «μουσμουλ.ιδς.) (ιίΥν. Ιτιιμ.). 
μiσσδτoς, ". o,,·-μέoα~o,. Π(;I"ιΟΤ. «ντ! μέαοι;. 
μiσσ~.lος, δ. fι μiσo-cιuΙ0'f, -τ6, ΠΟI7jΤ. «ν",Ι 

μέασvλοι; (δλ. λ.). 
μcσσΙΙJU, μι:σσιιyUς, ΠΟΙ'η"" ΙΙνοτl μα"Υ{ι, -νι; (!ίλ . λ.). 
ΜCσσ-taριις, .,. TtOI7j't. «νοτ! μαήι", (6λ. λ . ). 
Mcσσfσς, -ov. δ (Ιδρ, λ.)' - ό κεχρισμένος (Χρι-

στός) (Κ. 6.). 
μι:ΣΣΌΔCν, ΙπΙρ. «νοτ& ,...6",." (μiαoι;)' έκ τοΟ 

μέσου, 6π6 τ6 μέσον. 
μι:σσόιl, Ιπ.«νοτί ,..a6"'J.iTtIp. <μέαΟi)' έν τ<;l μέσ~. 
μcσσo-ησlίις, μι:σσόηορος, χλπ., ΠΟΙ"lΤ. ιίντί 

,..tIO#C-. 

μiσooς, ". ". ItOI"l't. «νοτ! μέαo~. 
ΜΕΣΙΟΊ, ή.6,,· πλήρης. πεπληΡωμένος, έμπλε

ως Ι μιτck Υιν. πριiyμ" πλήρης όπό τι, γεμδτσς μέ τι, 
Υεμισμένος μέ τι 11 μ"'φρ. κεκορεσμένος όπό τι, 
χορτασμένος άπ6 τι, όηδιοσμένος όπό τι Ν μaτck 
μ-ι;χ.: ,..α~δι; ιj" 6vμοV,..l'οι; - ήτο πλήρης δυμοΟ 
(όργης). [δι' ίοτυμολ. βλ. μιι5ά.Φ). 
μι:στ6ω, μιλ. -Φ.ι» (μεατ6ι;)' πληρώ τι έκ τινος, 

Υεμ/ζω μέ τι, {ιπερχορτόζω. παραγεμ/ζω, στοιδόζω. 
-Ooι07j't. πληροΟμαι, Υεμ/ζομαι όπό τι, εΤμαι πλή
ρης όπό TL 
μiσφδ, ΠΟΙ'ηΟΤ. ΙΠΙρ. «ντ! μέuι (ελ. λ.)' ώ. χοι! 

νl)ν, μέχρι, Ιως (μιτck Υιν.) : μέαφ' ήον;= μέχρι Τί"ις 
πρωlας, έως τό πρω! n ωσ. μΙ't:ί τοϋ lΙτ.: μέαφ' lΙτ. 
-fως, μέχρι, AClt't. usqu • . 

-
μiσως, ίπΙρ. 'του ,"οοι;' μετρΙως, όλlγον μετριο-

φρόνως, μετριοπαδώς. , 
ΜΕΙΑ', nOI"l't. μέτα, ,..~α'. δωρ. ~διί fι mδa' 

δσιiXI' xιt'tOΙI μIIΤdι τό ' o~σ. άνoιεlδιiς;ιl -τόν -τ6νον ιί. 
μέR.-Πρ6θ. μ8'tck Υιιν., δο •. , ~Ιτ. 
ΜΕΤ Α rΕNlΚRΣ' έν τψ μέ~ (προσώπων fι προ

γμάτων), μεταξύ.- • 6π6 κοινοΟ μετό τινος, μέ 
rr'lv 8οήδειόν τινος, μέ τήν εΟνοιόν τινος : ,..τ' 
'Α"",_Ι"ι;=τι:\ 8οηδε/ςι της • Αδηνδς.- I1I μετό τι
νος (Ιν 'τ~ ivvoI(J του: διό τινος, έξ αlτΙας τινός) : 
,..s' άι''';;ι; πeC»ΤMΙ" ( .... διό της όρεΤί"ις, όρε
Τί"ις ένεκα), 
ΜΕΤΑ ΔΟΤΙΚΗΣ, μόνον ποιρ& ItOI7j't~t., χιχ! χυρ. 'πl 

προσώπφν' μεταξύ ΤΙνων (προσ.), έν τ<;l μέσ~ των, 
συνοδευόμενος ύπ' αύτών U ΙνΙοτ. σ'ημ. έπΙ πλέον, 
έπιπροσδέτως, προσέτι, «μαζ! μέ .... : σιϊτclι ΙΥω 
mμπτοι; μηιί τοίαι .. ΙλέΥμ"" (- εΤχα έκλέξει τ6ν 
έαυτόν μου νά εΤμαι πέμπτος έπιπλέον αύτών). 
2) Ιπl πρxyμιi",ων, έν τ<;l μέσ~ των, μεταξύ αύτών, 
μαζΙ μέ αύτό (οτάι δποtοι προσωποποlοίίντοιl -τρ6πον 
'τlνιi) : μnιί ""val. μιτιί Ηνμσαι. μη' άαΤIά.cτι. μτιί 
#ct1OJiίi d"cμoJo. 
ΜΕΤΑ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΣ' ίπl xlvijaam., κατ' εύδείαν 

εΙς τό μέσον (δλλων προσώπων), μεταξύ αύτών : 
,..τιί φiί1σ ",.aw, ,..~ιί 1σό,,' AxαJciW (= μετέ8η 
πρός τούς δεούς ... πρός . τούς Άχαιούς, έν μέσ~ 
των, μεταξύ των) 8 εΙς 6ναζήτησΙν τινος, κατόπιν 
τινός, πρός συνόντησlν τινος fι (χοι! μ.τ:ί ίχθριχη, 
ο"lμ.) πρός κσταδΙωξlν του Ι δθιν, μέ τόν σκοπόν 
νό .... πρός τι, όπ08λέπων εΤς τι ... : #c6uμo" μέ~α {}ω
,ήααο"ο-ώπλlζοντο πρός πόλεμον.- 1I Ιπ! ,;6ποιι , 
έπειτα, κατόπιν, όμέσως Ιπειτα, δπισδεν (πιiντoι , ., 
'tOΠIXi! ivvoI(J): ,.." ΗΤΙλο" E.ΠIIso μηλσ = τό πρό 
ι30τα ήκολούδουν έπειτα όπ6 τόν κρι6ν. 2) έπ ! 
χρ6νου, Kατόπrν, όμέσως Ιπειτα, τήν έΠJμένην στι
Υμήν, Οστερόν (πιiντιx 'tιxίl'toι χρcνlΥ.ω;) : μ~τά ταiί~α 
-Οστερον όπ6 ΟΟτό, κατόπιν Ο με"" ήμ~ριι .. =l(ατά 
τό διάστημα της ήμέρας (τρόπον 't tvιi. μετό τό έξ
ημερώματα). λοιτ. Inlerdiu. 3) ίπ! τιi~.ιι)., ΙπΙ σιι
pll. (<<πό ιίπ6Φιιω, «~Ιιx~ , ά.~tώμοι'tΟ~ . I ,jyav!I~" κλπ.) , 
ό κατόπιν έρχ6μενος, ό όμέσv.'c έπειτα έρχόμενος : 
Ηά.λλιατοι; d"ηe με~' άμυμο"α Πελ.ί", .. α (= 6 λcμ · 
πρότερος έξοχώτεr;ος, όνδρει6τε:ρος, fnEITD όπι') 
τ6ν υΙ6ν rcO Πηλέως\.- I1I συμφώνως πρός .... κατό 
τ6 ... : μετά αό" ΗαΙ lμό .. οιη, = «κατό τήν καρδιό 
σου καΙ τη δική μου», σύμφωνα μέ τούς πόδους σου 
καΙ τούς Ιδικούς μου.- lν μεταξύ. έν μέσ~. μέσο 
είς, έντ6ς (άπω; χοι! μsτάι tO'tlxjj,): ,..~ιί πάπα" 
ιίIιστo~= όριστoς μεταξύ δλων. 
ΩΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑ' -τοπ:, μεταξύ αύτών, μετ' oUτών, 

μαζΙ μέ ... . - υ χ~oν •• καΙ έπειτα, άμέσως έπειτα, 
εύθύς κατόπιν. όκολούθως (έ ', ~ντιθίσ.ι πρo~ Ttpo7j
Υουμβνον πe6αθε). - 1I κατόπιν, μετό τοΟτα, έπεΊτα 
όπό: μιι~ά rάI Ηα' ιίλΥεαι SCenIraJ ά"η, ~ διότι 
καΙ εΙς τός λύπαι; του όκόμη αlσθόνετα/ τις εύχα
ρΙστησιν ~πειτα όπό αύτός (εύΜς ώς παρέλδονν). 

ΕΝ ΣrΝθΕΣF.Ι· σ7jμ:χ(νεt κοινότητα, σi.ιμμετoxήν: 
μιιτα-δίδωμι, μετέχω.-. μβσολοι!ίοl)ν διιiσ1:7jμοι . 'τ0-
ΠIΥ.(.γ x~! χ~oν ιx6ν , μεταξύ, έν τ<;l μεταξύ, διαρκΟΟν
τος τοΟ ... : μετ-α(χμιο", μarιI-m'ιe }'JO",- 1I1 χρονι
κην διαδοχήν : ,..τα-δ6IΠΙO~. με~-αV~/Ηα.- lν τ6 
κατόπιν, τ6 όκολουθεΤν έκ τοΟ πλησ/ον. ·τό κατα
διώκειν: μnαδιώHω, μnO'XOμαι .- ν τ6 έγκα
ταλεΙπειν τι : με6-Ι"μι.- νι τό δπισδεν: μετά· 
φιι"ο",- νll τ6 όπΙσω, πόλιν όπ/οω, τ6 όντιστρό
φως: μιnι-τf!έπφ. ,..f:α·ατeέφω .- νlll OOX'I6't%'toι 
δ7jλοt άχ6μ"l μετα80λr'!ν (όλλαγήν) τόπου. κα1'ο
στ~qεως, διαδέ~εως (σχεδΙων) χλπ. : μι~α-βσΙ"φ. 
,..τα-βά.λλΦ. ,..τα-rΙΥ"Φ.ΗC». ,..τα-ΡοvλW:ιιJ. 
ΈΤVμ., μnά(,..- (πρδλ. ίοιπ. *me dhi )*medhjoS> 

μέααοι;)μέοοι;, (δλ. λ.)+ προσφ. -τα' πρδλ. YO'tO. mlp, 
TtoιA -norr. med, «πλ-σoι~. mid, πιιλ-ΥΙΡμ. mlti~ mlt < 
*mi-di( !oιTt. *me-tl fι ·mit-dhi (δλ. χοι! μέ%t!Ι). 'ΕΧ 'toll 
μ.r:ιί TtpoijAO. -τό μέταζ. (μβτάι προσφ. -ζ.. λ 7jφθiν'tΟ' 
ax ",ύπων. ο!οl οΙ 81ιeαζ •• Ά"'''tιaζ. (Ά"'ftιQz·δι). 
KCΙΙ! · '1:ό μnιιfV (ίν Φ -τό -iV<lW. πρδλ. "" Ttoιpck -τό ~). 



μίτσ-μcτσί,.. 
~. . ( 

μCτσ'=μτιi (X8tμινη μ8~dι οςό ουσ.).- ιι μτσ ιiνoςΙ 
μiτεστι (δλ. λ.). 
μετάβδ, ιiνoςΙ μτάβηθι, Προσ1:. ιioρ. δ' 1:00 μτσ

βαί'l'ω. 

μετa-βαίνω, μελ. ·β;'σομσι· ιiόp. δ' μτΙβη'l" πρχ. 
μnαβέβ"κα ' ύπόγω, όπό ένός τόπου · εlς δλλον, 
άλλάζω τόπον.- Ι ώς μτδτ. ίν τφ ιiop. α' μτέβ,,· 
σα, ιiπ~φ. μεταβ;;σαι' μετακομlζω, μεταφέρω, μετα
τοπίζω. 

μετσ-βάΙΙω, μ.λ. -βίί.Αό)· ιiόp. δ' jUτέβαΑοtl' ΠΡΧ. 
μετσβέβ""κα, παθ. πρχ. -βέβΑ"μσι' στρέφω τι τα
χέως i, cίφνιδΙwς: μετσβάΑΑω yiί1'=άναστρέφω (ό
ναποδογυρίζω, 1:. ~. άΡοΤΡΙΟ) τήν γην, λατ . novare. 
2) περιστρέφω, μεταβάλλω, όλλάσσω, όναποδογυ ' 
ρ Ιζω : μεταβάΑΑω τά iίδστσ=άλλάσσω (όλλάζω) την 
κοίτην TcQ ποταμου (ιiλλαχ()iί στ.μ . πΙνω δλλο ίJα.:ρ, 

. δι6φορον του πρότερ:..ν πινομένου) n μεταβάΑΑω 
δίαnαν = μεταβάλλω (όλλόσσω) τρόπον ζωης.- 11 
ιiμ,5. ύφΙσταμαι όλλαγην (μεταβολήν), μεταβάλλο
μαι, τροποποιοομαι, όλλάζω :1 μεταστρέφομαι, όλλό
ζω σκοπόν (σχέδια χλπ.).- • μέσον, άλλόσσω τι 
πρός χρησΙν μου, όνταλλάσσω, έμπορεύομαι, συν
αλλάσσομαι. 2) στρέφω έμαυτόν, μεταστρέφομαι, 
περιστρέφομαι 11 μεταβάλλω σκοπόν (σχέδια χ.τ . α . ) 
3) στρέφω τό νΟτα, μεταστρέφομαι, κόμνω μετα · 
βολήν, περιστρέφω, στρεφογυρΙζω. 
μετσ-βάπτω, μελ. -ψω' μεταβόλλω διό της βα

φι;ς, διά της βαφης δΙδω είς τι άλλο χρΟμα 11 βά
φω, χρωματΙζω n μτφρ. όλλάζω τ6 χpQμα του προσ
ώπου μου ( ι άλλάζω όψι»). 
μcτa-βάc;, -iiaa, dtl, μ,χ. ιiσρ . δ ' τοil jUταβαl'l'ω. 
μετά-βδσΙC;, -εως, -fι (μεταβσίtlω)' α,τι κα Ι νυ ,ι , 

μετάβασις όπό τόπου εΙς τόπον, μετακΙνησις , άλ · 
λαγή, όνTαλλα~ή.-11 όλλαγή, μεταβΟλή, άλλοίωσις. 
μετa-Ιέ6ηκa, πρκ. τοϊι μεταβαί1'ω. 
μετά-βηΕι, Προστ. ιio ., . 1) ' του μεταβσίiιω. 
μετa-6ι\σομaι, μίλ. ,ι:ιίί μεταβαί'l'ω_ 
μετa-βΙβάςω, μελλ. - β,βάσω, ιiττ . βιβώ ' μτ6_ τοίί 

ά.μ,6. μεrαβαί'l'ω' α,τι καί νίίν, μεταφέρω, μετακο-
μΙζω, μετοκινώ εΙς δλλην θέσιν _ , 

μι:τa-βοΙι\, Τι (μεταβάΑΑω) , δ ,τι χαΙ νίiν, όλλαγη, 
τό μεταβάλλειν η και Ι τ6 μεταβάλλεσθαι 11 κατCι 
πληθ. αl .uεταβoAαί=περιπέτειαι, άνατροπαί, έπανα
στάσεις n μετόt '(8ν . , ή μεταλλαγη έκ τινος πράΥμα
ίος ; jλεΣαpoAη χαχώ" 11 (;π~ν. μεταλλαγη εις τι 
πραγμσ : μ !ταβο"η ιiπραyμoσιίν". 11 ή προσχώρησις 
εΙς Ολλους (δλλο πολιτικόν κόμμα, άλλο Κράτος 
χλπ.) : μεταβj'Αη eli τoυ~ 'ΈΙ'Αηναi = προσχώρησις 
εΙς τούς 'Έλληνας, 2) μεταβολη ε;;; ήμέρα. (η καΙ 
τοί) ήAlοv)=έκλειψις (ήλΙου), 
μcτσ-βουΙι:ύω, η άι; ιiπ?θ. μεταβοvΜVομσ,· με

ταβόλλω γνώμην, μεταβόλλω (τροποποιώ) τό σχέ
διό μου. 

μcτά-60uΙoc;, οΥ (μτά + PovA;')' ό μετα6όλλων 
γνώμην (τό φρόνημό τou, τάς σκέψεις του), εύμε
τόβλητος, άστατος. 
μcτaβώ, -iii, -π, rιΙΙ01: . ιioρ_ δ' τοίί μεταΡαΙtlω. 
tμετ-άΥΥεΙoc;, -ov, δ καΙ 'ιι ' ό άγγελιαφόΡος 

(ιiyyeAoi. διαγγελεύς), ό μεταβιβάζων εΙδήσεις 
(διαταγάς κλπ.) ιiπα τοσ Ινα, al, ταν ιiλλoν, λ~τιν. 
internuntius. 
Μετa-Υειτνιών, -rAJ1l0i, δ (jUτd+ΥεΙτωll)" ό δεύ· 

τερος μήν του όθηναϊκοΟ έτους, ιiντιστoιχων πρας 
1:αν Kaetleiotl ,i'j; ΣπιΧρτ'lj :; , καΙ πρα, τό παρ' -ΙιμΙ. 
ιiπό 15 Α '}γGύ:ιτIJU - 15 Σε;ττεμΙS~ίι:ιo χρι:ι~ ικό ·, δι-χστ'lj
μαι' κατ,χ τ Cι" Dλ?ύΤOΙ?λ?~ ώ'l?μιtσθ 'η ο!ίτω , διότι σο 'ΙΥι
θω; κατόt τό διιΧσtr,:1α αόjτό οϊ ιiνθρωπ~ι μετφκοl, ·, 

(με τίδαλλον χαιτ?ι χΙαιν), χ~Ι ~πoμίνω, μιτί6αλλo~ (ιiλ
λαιζαν ) κα ί τι:ι~;; yaiτotldi των, 
. μετa-ΥΙΥνώσκω, ίων., και Ι π~~~ μτ'(ν, -Υ 'tιιΧισκω' 
μέλλ . - Υ"'ιΧισομαι' ιiόp. 6' μεrέΥ'l'ΟΟll' έννοΟ (όντι
λσμβάνομαι) ύστερον (κατόπιν), Τι πολύ άργά.- Ι. 
μεταβόλλω γνώμην 11 μιτ,χ αΙτ. μεταβόλλω, όλλόζω, 
άνακαλΟ, QKUpQ, προηγουμένη ν όl1όφασΙν μου. 2) 
μετανΟώ, μετcμελουμαι 11 μετ' α ί τ . μετανoC: διό τι. 
ΜCτά-yνoΙδ, -fι' = μετά'l'ο,σ (δλ. λ.). 

μετά-yνωσιc;, -"'S', -fι (μτσy'lιlώtlσ,), μεταβολή 
γνώμης η σχεδΙων, ακοποΟ χλπ. 
μcτσ-Υράφω, μιλ. -ψω' γράφω διαφορετικό n τρο

ποποιΟ, διορθώνω, δ,τι έγραψα n ώσ. παρεγγράφω, 
νοθεύω, παρσποιΟ, πλαστογραρΟ. 2) μεταφρόζω, 
έρμηνεύω 8 ίν 1:41 μίσφ, βόλλω τινά νό μου μετα
φρόσι;ι τι. 
μετ-άΥω, μΙΑ. -άξοο' άόρ, δ' μετ;,ΥαΥΟtl' μεταφέ

ρω (μετακομΙζω) όπό τινος τόπου εΙς άλλον,- 11 
φαινομενικω, μόνον ιiμτδ., μεταβάλλω (όλλόζω) δρό
μον, ύπάγω όπό δλλον δρόμον. 
μετa-δαΙνδμι, μίλ. -δαΙσομσ" ιiπoθ: μεταλαμ

βάνω (μετέχω) τr'jς δαιτός, συνευωχοΟμαι μετ' άλ
λων 11 '(~ν_ συμμετέχω είς τι, . λαμβάνω μέρος εΤς τι . 
μετσ-δέδαΥμaι, παθ. πρκ . τοίί μετα&'Χέοο, 
μcτσ-δcω, μβλ. -δήσω' δένω διαφορετικά, ξανα

δένω 11 λύω . 
. μετa-διίμιoc;, Otl (jUτd+cJ;;μος)' έν (τςι) μέ~ του 

δ~μoυ, μετάξύ τού λαοΟ 11 l:Ιθβν, έπιχώριος, lθαγε
νης, έντόπιος. 
μετa-δΙaιτάω, μιλ. -;'σω (μτα+δΙσ,τσ)' όλλόζω 

τόν τρόπον (ρυθμόν) της ζωης μου, ιόλλόζω ζωή». 
μι:τσ-δίδωμι, μελ. -δώαω' δΙδω μέρος έκ τινος, 

δΙδω μερΙδιον όπό ΤΙ.- • δΙδω έπειτα (εΤς τινα 
όπό τι). 
μετσ-δloμaι, liποθ:-μετα&ιώΗω (δΑ. καιΙ Μω). 
μετa-δίωκτoc;, 0'1" ό καταδιωχθεΙς, ό προφθα 

σθεΙς εχ του 
μετa-διώκω, μελ. -ιΥ,ώξομσ" μην. -&,ώξοο' διώ

κω τινά κατό πόδας, τόν όκολουθώ έκ τοΟ πλη
σΙον, τρέχω κατόπιν του διό νό τόν συλλόβω, κα
ταδιώκω.- Ι ιiμτ5. παΡοκολouΟΟ έκ τοΟ πλησΙον, 
(ι άπ6 κοντό »). 

μcτa-δοιιέω, μελ. -ιΥόξω' ιiόρ. α' -Ι&'ξα' παιθ. πρκ. 
-&έ&ΟΥμσ,' μεταβάλλω γνώμην, όλλάζω όπόφασινll 
ιiπ~oσ . μετσ&'κεϊ, μετέδοξε=άλλόσσει Τι ιiλλαξέ τις 
γνώμην (σκοπ.ούς η σχέδια) 11 ιiπoλ_ κατdι μτχ. ποιθ . 
πρκ. : μεταδεδΟΥμέlΙΟl' μο, μη στρστrUιισθιι,-.ό σκο
πός μου (ή όπόφασΙς μου) έχει μεταβληθr:\, νό μή 
έκστρατεί:σω (μεταβολών γνώμην έχω όποφασΙσει 
νά μή έκστοατεύσw). 

μι:τa-δόρ~ιοr;, 0'1' (μετά + cJ6enotl" ό μετό τό 
δείπνον, Tj μαλλον κατά τήν διάρκειαν τοΟ δεΙ
πνου (γενόμενος Τι πράττων τι) . 

μι:τά-Ιος, IIpo"r .. ιiGP . 6' τοίί μτσΜ&ωμ,. 
μι:τά-δoσΙC;, -ε~~, -fι (μεταδίιΥωμ,)' τ6 διδειν μέ

ρος (η μερΙδιον είς τινα έκ τινος), η χαι! ή όνα-
Kolνwσις. 
μι:τa-δοϋνaι, 4πρφ. ιiop. 6' 1:ι:ισ jUτσ&l&ω,u. 
μι:τά-δοunoc;, otl (μεεά + dοvnέω)' 6 (μετό δού

ncu) έν τςι μεταξύ πΙπτων καΙ κεΙμενος 11 ό μή έ 
χων δύναμΙν τινα, δχρηστος. 
μετσ-δρομάδην, έπ ι ρ. (jUrα + δe6μo~)' τρέχων 

κατόπιν, άκολουθΟν κατό πόδας. 
μcτσ-δρομή, -fι (μ&α + δραjUitl, τοίί τρέχοο)' τό 

τρέχειν έξοπlσω U καταδιι" ξις, κυνήγημα. 
μι:τά-δρομoc;, otl (μετα + deajU'l'l', του τρέχοο)' 6 

τρέχων κατόπιν, 6 καταδιώκων, διώκτης 11 ό έπιδιw
κων νό τιμwρήοι;ι τινό διά διαπροχθέν έ'ι'κλημα, ό 
έκδικητής, ό τιμωρός. 
μέτaςc, έπιρ. (μετά)- μετά ταΟτα, Οστερον, μετ

έπειτα [δι' έτυμ?λ . l5λ . μτά). 
μετa-ςcύΥνυμι, μελ. -ζεtίξoo' λύω τ6 ύποζύγιον 

όπό τόν ζυγόν μιας όμάξης καΙ τ6 ζευγνύω εΙς 
άλλην δμαξαν. 

μετά-θισιc;, -.~. 'fι (μτστΙθημι)' μεταβολή δέ
σεως, μετατόπισις, μετακΙνησις " άλλαγή γνώμης, 
μεταβολή φρoνήματo~, μετάστασις όπό. μιας μερΙ
δος εΙς δλλην.-. ή δύναμις Yj καΙ τά δικaΙωμα 
τr'jς άλλσγης. . . 
μετa-atω, μ.λ. -θrUαoμσ,' τρέχω κατόπιν, διώ

κω, ι κυνηγΟ». 
μεΤai, π?ιητ. ιiν,;Ι μnιi (I5Α. λ.). 
μι:τσ-lςω, ποιη1:. ιiν1:Ι μεθΙζοο' παΙρνω 8έσιν 

πλησΙον, κόθημαι παραπλεύρως, παρaKά8ημαι. 
μετ-σiξac;, μτχ. ιioρ. α' τι:ισ μεταΈσσω (δλ. ) .. ). 
μcτ-σίρω· σηκώνω τι όπό εν μέρος καΙ τ6 με. 



μcταfσαω-μcταμίΑc. 

τατοπΙζω, τό μεταθέτω Ο Ψ'tφιαμσ ιι.-rΔΙeφ = άνο
καλω, καταΡΥώ, ψήφισμα.- 11 ciμ,;δ. (xcιoςΔ: τό φcιι
νόμ.νον, διό,;ι ΙΙνν. IΜCΙv-r6,,)' σηκώνομαι καΙ πη· 
Υα/νω εΙς άλλο μέρος, μεταναστεύω, άπέρχομαι. 
ΜCτ-αΙσσω, μιλ .• ξω· όρμώ έξοπΙσω τινός, τρέ· 

χω κατόι:ιιν τινός Ι έφορμώ κατά τινος, έπιτΙ8εμαι 
κατά τινος • . 

ΜCτ-cιιτΙω, μ.λ. ·ιjoΦ· 6παιΤώ, τό μερlδιόν μου 
tK τινος πράΥματος Ο έί<λιπαρQ, ποροκαλώ. 2) έπ· 
αιτώ, ζητώ έλεημοούνην. 
ΜC~τιoς, Δ, Ο", xcιΙ -ο •• -0" (μn4+af-rIO')· συν

αlτιος εΤς τι, συνένοχος εΤς τι 11 με-rΔ/-rιο. φ6"ον= 
6 συνένοχος εΙς τόν φόνον, ό συναυΤOUΡyός, γ.ν. 
ό φονε:ύς. 

ΜCτ-CΙΙXμIOς, Ο". cιloλ. nώ- <με-r4 + Δlxμιj)' δ 
μεταξύ δύο ατροτων Ι '(ό με-rΔΙχμιο" = τό μεταξύ 
δύο ατρατιών διάστημα Ι ώα. ή διαμφισι3ητουμένη 
με86ριος, άμφισι3ητούμενα σύνορα, έπΙδlκον tδo· 
φος. 2) γινιxlίl" 6 εύρισκόμενος έν μέσ"" με· 
ταξύ, μετέωρος. 
ι-τa-ιισ8-ιςaμaι, μ.λ. ·.&οϊίμιιι. μΙΙα.· άλλόσσω 

τήν 8έσιν μου, κά8ημαι εΙς δλλrιν θέσιν. ' 
ι-τa-ιιαιν'ςω, μaλ. -0.' άνακαινΙζω, άνανεώνω, 

μετα66λλω, όλλοιώ. 
μcτα-ιιδ1έω, μ.λ. -Ισ.· προοκαλω τινα όπό tvo 

μέρος εΙς δλλο ~ καλω, προσκαλώ, όπΙσω, όνακαλώ. 
μcτδ-ιιϊάιω, ιlν χρΥια.ι xcι τΔ: πcιρcι,;. (Υ; ciόρ. δ') μό

νον- όKOλoUΘώ κατόπιν Ι .Τ';8 ιiπoλ., τΙ8εμαι εΙς κα· 
ταδΙωξιν, .Τ,8 μι,;' cιl,;. καταδιώκω τινά.-; Ι ΙΙπόΥω 
είς έΠΙQκεψΙν τινος, πηΥαlνω νό τόν έπισKεφ8Q.-
11 niί" ZIι~lo" με-rΙΗ/cι-θο,,=διηλ80ν (διέτρεξαν 6-
λό~ληι::oν τήν πεδιόδα). 
μcτa-ιιϊνέω, μ.λ, -ήσω' μετακινώ, μεταθέτω, με· 

τατοπlζω U μεται3άλλω, όλλοιώ, όλλόσσω.-Κιiαον, 
μετακlνcΟμαι, ' μετα6aΙνw όπό ένός τόπου εΙς δλ-
λΟΥ" έ; cι~τoίi τό . 
μετσ-ιιϊνητός, ιj. 6". δ δυνάμενος νά μετακι

νηθι:i. ον c:uvoraI τις νά μετακινήσι:ι, Υι νά διατα
ρόξr:ι 11 6 μετακινη8εΙς, μεταΤΟΠlαθείς. 
μετά-κ1α.ίω, μιλ. -ΗΑι:ιναομιιι" κλαlω rϊ 8ρηνώ με . 

τά ταϋτα, tπειτά όπό δλλον. 2) κλα/ω όπό τι, 
κλοlω διό τι. 
μετα-κ1Ινω, ·r"φ· κλΙνω (κόμπτω, στρέφω) πρός 

άλλη'! (νέαν) κατεύ8υνσιν.-Πrxθ"lj~. , λαμι3όνω άλ· 
λην κατεύ8υνσιν, παΙρνω δλλον δρόμον, Kατεu8ύ· 
νουαι όλλοϋ. 
μcτa-κοιμfςω, μ,λ. ·σφ· φέρω εΙς δλλο μέρος καΙ 

άποκοlμΙζω τινά. 
μετά-κοινος, ·o,,· (με-rcl+Ηοι,,6.)' δ κοινωνών, δ 

συμμετέχων, μέτοχος, συμμέτοχος. 
μετα-Koμiςω, μιiλ. ·/σω· δ,τι χαΙ " ί)ν, κομ/ζω εΙς 

δλλο μέρος, μεταφέρω άλλαχοΟ, «μεται<ομlζw.t, δια
κομΙζω. 

μcτa-ιιii1Ivδέω, μιiλ. -ιjσω' κυλ/ων άπομακρύνω, 
κυλΙω εΙς δλλον τόπον, μετακυλΙω, 

μετα-ιιυμιος, ο" (JU-rcltHVμιz)' 6 μεταξΙΙ τών κυ· 
μότων Ι ιI-rcι. μnΔιCνμιo" = μεταξΙΙ δύο κυμάτων 
συμφορδς καΙ ό8λιότητο, (τ. ε. φέρων μι;φάν άνα , 
κούφισιν καΙ όνόπαυλαν άπό των συμφC'ρων, ) 
μcτa-1αYlάνω, μιλλ. -λιjξoμιιι' λαμ5όνω μέρος 

εΤς τι (fι tK τινος) διά κλήρου rϊ κατά τύχην. 
μετα-1αμβάνω, μ.λ. -λήψομαι' πρχ. -Ι[}.'11'Δ· πΙΧθ. 

πρχ. -ι/λ'1μμιιι' λαμι3όνω μέ ος tK τινος, μετέχω 
είς τι. -μΙσον, με-rcιλ.cιμ/ά"ομιιl '(ΙΥΟ.=ιΙ"τιποιοϊίμιιl 
'(Ι"Ο" ζητώ νά τό οlκειοποιηθώ, νά τό σφετεριο8ώ. 
- 11 λαμ6όνω άντΙ τινος, λαμ6όνω είς όντόλλα
γμα, όνταλλόσσω, π. χ. π6}.ιμο" d,,-r' εΙeή"'1' n με
'(cιAι:ιμβά_ _λ-rδ" = λαμ6όνω frEΡOV άκόντιον. 
2) έναλλάσσω, <Ινταλλόσσω. 
ΜCτ-σ1yέω, μελ. ·ιjόω' αίο8όνομαι πόνον μετ-

έπειτα, δθsν μετανoQ, μετα,lοlώνw. ' 
μcτci-1(ιΥω, 'π. μncιλλήyω. μελ. -ξω' όφΙνω, παρ

αιτώ, παύομαι άπό τινος, παύω όπό τι, παύω Cιστε
ρον, καταπαύω. 

μετά-λιι.ις, -.... tι (με-rcι}.αμ'βά_)' μετοχή, συμ
μετοχή εΤς τι. 
ΜCτ-a11δy~, tι (Ι"ΜλΜσσω)' τ6 λαμι3άνειν τι ώς 

όντόλλαΥμα, όνταλλαΥή, όλλαΥή, μεται30λή, έναλ
λαΥή Η μιτcιuα,.,; ήμeecιr-=tκλειψις. 
μετ-α11αιιτός, ή. ό" (ΧΙΧΙ -6i, -6,,).. ρημ. ίπΙθ. 

'τοli με-rcιUάσαι.ο· ' ό μεται3ε6λημένός, μετηλλαΥμέ
νος, ήλλοlωμένος.- • δ δυ"όμενος νά άλλαXθιj, 
άλλοιώσιμος. μεται3λητός. 
μετ-ά11σξlς, -.~, tι.=JU-rcιuαyή (βλ. λ.): 
μετ-α11άσσω, ciH. 'nω' μελ. -ξι.ο' ιiό~ . ιχ' με-r

ήλAι:ιΞCΙ' μεται3άλλω, κάμνω άλλαγήν, όλλόόσι..' llόντ
αλλάσσω. λαμόόνω τι άντΙ τινος ώς όντόλλαΥμα, 
2) μετα6όλλω κατοικΙαν, μεται30Ινω είς άλλην χώ
ραν, έΥκαταλεΙπω, όναxωρQ. 3) όλλάσσω κατά
στασιν. όπ6 της ζωης εΙς τόν 8όνατον, όπoθνιj
σκω, 4) ciμτδ. ΙΙφΙσταμαl μεται30λήν, ύποι3άλλομαι 
εΙς άλλοΙωσιν, μεται3όλλομαι. 

μcτ-ά11δτoc;;, Ο", δωρ. ιiν.Ι με'r<ί}.λ'1-rο. (βλ. λ.). 
, μετ-α11άω, μελ. ·ήοω (JU-r' Ω"λcι)' ζητώ άλλα 
πρόΥματα, όναζητώ δλλα πράγματα, έρευνCι δι' δλ
λα, έΡευνω έπιμελως, έξετάζω μετό προσοχΙ;ς 11 
έρωτώ περΙ τινος. ζητώ νό μάθω ΓερΙ τινος 11 x~( 
ciπολ. διεξάγω ανακρΙσεις, δlεξάΥω έρεύνoς[~ι' i'tu
μολ. βλ. μeτcιλ}.oιι). 
μετα11εΙίω, μελ. -αω <μeτcι}.}.oιι)' μεταλλoυPYCι, 

φέρω εΙς φως διά μετα\λουΡΥικων μεΜδων (δι' αν
ορύξεως) 11 άνΟΙΥω ΙΙπον6μους, όρύσσω, όνορύσσω, 
ΙΙπονομεύω, - 11 = μncιλλάω (Ιλ. λ.), έρευνώ. 
μετα-11ήΥω, βπ. ιiν,1 με-rcιλή)'Φ (δλ. λ.). 
μcτα11i(σαl, ciΠΡφ. ιiop. ιχ' τoiί μετcιλ;Ιάω, 
μcτάl1ιιτoς, 011. ρτ;μ. έπΙθ. 'το;; μετaΗάω' δν 

δύναταΙ τις , νά έΡευνήσι:ι, νά έξετάοι:ι, 6 έξερευ-
νήσιμος. ' 
μεταΙΙlκός, ή, 6,,' δ άνήκων εΙς μεταλλεΤα, 'ή 

δ κατόλληλος δι' αύτά. 2) 6 έκ μετόλλου κατι:-
σκευασμένος' ίχ τοϊ} 
μέτ-σ110ν, -τ? (έΧ τι;ί) με-r' ιlλλcι = εΙς όναζήτη

σιν δλλων πραΥμότων' πι:-βλ. JU-rcι},},dω)' τ6 μεταλ
λεΤον, -λατομεΤον 11 άλό. μera:t}.oII = όλατωρυχεΤον 
11 σuχνό •. έν ,φ πλ"ljθ . XgV3ca Ηιχί deyuJScx μiτcι"Αι:ι = 
μεταλλετα (όριιχεία) xPUO.JG καΙ όΡΥύρου. 

'Ε-rvμ.: μέτα1}.ΟΥ· μεrcxλΙάΦ (βλ. λ.)' μετcιλ}.ιiι. 
(=ΙΙπονομοποιός)' μετa"λεlcι (=μεταλλωρυχΙα)' με
τcιλ}.ινω ' (δλ. λ , )' χιχ,ιΧ τινα~ μe-rα}.λο,,=τόπος έρεύ

νης, x~τ' ιX~τoύ~ δέ εΙνιχι OUH. τψ ΙΧίολ. *μάΤ'1μι χιχΙ 
δμ"ljΡ. μιz-reVω (=ζητώ), π;:.βλ. δμω~,;ιX εν μιz-raU., 
Ή ί,uμολΟΎί~ των ιiPXaΙων εχ τοί) μετ' αUΑ δεν !XGl' 

νοτ;οιβΙ τού. νεωτίFοuς; ΎλωσσολόΎΟU~, ών ,ινε; έθΒώ· 
r;."ljocxv τΥιν ΛS~ιν σ"ljμι'tιχij, xα.ΙXΎωΎYι~ , χιχl ιiλλoι ίνό
μιαιχν δτι πρόΧΒΙΤΙΧΙ περΙ προομ"lj;-ΙΧi'j; λέ;;εω~ *με-rcιUΑ 
(=Ιρευνα), *μfτcιλλοιι (=τόπος όναζητήσεως). 

μcταll6-χρiiσoc;;, ο" (μe-rcιu.o" + xeva6.)' ό πε· 
ριέχων μετόλλευμα ΧΡυσοϋ. 
μcτ-ά1μcvος, μ 'tx. έπ. ιioρ. 6',06 μεθά;Ι"oμιιι(ΙSλλ). 
μετα-μάςιος, ο" (ιiΙ'Τ4 + μιιζ6.)' ό μεταξύ τών 

μαστων 11 τό o:Ι~, ώ;; o~o. '(δ μιτcιμάζιo,,= τ6 μεταξύ 
τών μαστών μέΡος, τ6 στη8ος. 

μcτa-μαίομcιl, ciποθ: όναζητώ, ζητω νά εΔΡW, 
διώκω, κυνηγώ. 
μετα-μανθάνω, μελ. -μΙΗΗ,σομιιι' , ciόΡ, δ' μ8-rc

μιz{J-o,,' μαν8άνω τι άλλέως, διαφορετικό. μαν8όνω 
τι νέον, άφίνω τ6 παλαιόν τό 6ποΤο"; έγνώριζον. 
2) όπομανδόνω, «ξεμαθάΙνw.t, λιχτ . dediscere. 3) 
:Χπολ. μαν8όνω κατό τρόπον πληρέστερον, έν ιiy'tI· 
θέ_ΕΙ πρό, τό μcι"ΙJ.:ί,,,ω έξ dexiii. 
μετ-σμεΙβω, μελ. 'ψω' μεταλλόοσω, όνταλλόσ

σω: με-rcιμεlβω ιΙΥa!7-όιι ΗαΗοϊί=άνταλλάσοω τ6 ό-
, Υα8όν μέ τ6 κακόν (τ. ε. κόμνω εiς τινα καλόν καΙ 
ώς όντάλλαΥμα εΙΙρΙσκω τό κακόν) II ,τ!ι~ ιχ:Ιτά, O"lj
μιxσΙιx~ (χει χιχΙ ώ, μί~()ν. 2) μετα6όλλω, άλλoιGJll 

,μεταφέρω. όπομακρύνω.":" 11 μέσον, μετα6όλλω κα· 
τόστοοιν, όπαλλόσσομαl όπό τι, διαφεύΥω, δlαo~ 
ζομαι. 
μcτa-μdΥvuμι, μιλ, -μ..lξω· άναμεΙΥνύωτι με

ταξΙΙ άλλων, τό όνακaτώνω μέ δλλα. 
ΜCτα-μέ1εl, μιΑ. -μελιjσιι' ιiόρ. cx,' μ.-r.μl'λ..'1σι: 

Ι ciιtpoo .• έπέρχεταl μεταμέλεια, μεταμελοϋμαι, με
TavoQ (μll'τΔ: δα't. προα. χιχΙ Υβν. ΠΡΙΧΥμ.): με-rcιμl"ιι 
μι ~oiί '"~rμl"oll-A,,'t. ρoenItet m. f&ctl-με:-



ί,ιtτσμίiεισ-μετσρρueμiςω 
Ι · · 

τανcώ δι' δ,τι έχει γΙνει (δι' δ,τι έχω πρόζει) . n μ
τσμ,.., μο, oiίτ~ dnolo)'t1acιμI"cp= μετανοώ διότι 
κατ' αύτόν τό'ι τρόπον όπελογή8ην Ο· ιiπo).. μτσ
μέl~, 1"1' ~ μεταμέλεια έπέΡχεταΙ μοι, μετανοώ 1\ 
χ'ΧΙ χιχτά. μτχ, μτσμιο" μο, = λοιτ. quum poenlte&t 
me=έπειδή (όψ' οίι, έν C;Ι Χλ1t.) μετενόουν.- 11 _νΙ
O~B ouvoτiaaItιxt χιχΙ μιτά. όνομ. ιiντΙ Υ.ν. : τφ • Ael
ατω", μ'τ"~μ'" τό "lι"μ-" (ιiντ! τοίί "II"μi"oν) 
= εΙς τόν Άρ. προυζένει λύπην (Ιπομ'νω; μεΤ'ό
νοιαν) . αύτό πού ε1χε λεχ8η' έ; ιχ!}τοίί τό 
μετcι-μclειa, -11 . (μτσμil",)· υετα60λή (άλλαγή) 

σκοπού, λύπη, μετάνοια. 
μετcι-μεΙηnιιός, ti; ό" (μnσμι~,)' ό ρέπων εΙς 

τήν μετόνοιαν (είς τό μετανοετν), πλήρης μετα 
νοΙας, ό μετανcών. 

μετcι-μcloμσι, μ'α. μ'λλ. μτσμ~λtiαομσ" π'Χθ. 
ιiόρ. ιχ' μΤllμιλή/hι", ιiπoθ.· (μετα+μλ.ω)' αlcθόνο
μαι μεταμέλε,αν, μετανοώ, λυπούμαι ιι ιiΠOA. μετα
βόλλω γνώμην, μεΤQβόλλω σχέδια, μεταδόλλω ό
πόφαοιν. 

μι:τά-μεΙ0Ι;, δ (μS1'σμλ.ομσ,)· ή μεταμέλεια, με
τάνοια Η ιίι; έΛιΑ. με .. άl"λ~;, ο,,=ό μετανοών. 
μετσ-μΗπ>μσι, ιiπoθ. · ξιδω Τι χορεύω μεταξύ 

δλλων, έν μέσΥ άλλων. 
ι:ετσ-μfyνυμι' 5λ. όρθ. y~. μllrσμ~lr1'Vμ,. 
μετσ-μίσΥω' = μτσμΙ εJΙr"μ. (βλ. λ.). 
μετσ-μορφόω' μετα~όλλω τι\ν μοι:φήν τινος, 

μεταμcοφώνω.- llιχθη"L, πόσχω άλλοΙwoιν (όλλα
γήν) τιΊς μορφης μου, μεταμορφώνομυι. . 
μετ-σμφιάςω (ιτιx~ά. Πλουτ. χιχΙ μεr:σμφ,έζοο), μΒλ. 

-σω' μεταβόλλω (άλλοιώ, τροποποιώ) τήν όμφΙεσΙν 
τινος, τόν μετασχηματΙζω, τόν μεταμορφώνω 11 μΒ
αον, όλλόζω 'τήν περι60λήν μου, ένδύομσι μέ δλλο 
ένδυμα, «μεταμφιέζομαι», μεταμορφώνομαι. 
μετ-δμώνιος, ο" (μειά+ιI,,~μo~, ιiντ ! μ"τ«""μώ

",o~)' ό φερόμενος υπό τοΟ όνέμcυ, άνεμcφόΡη
τος Ο μόταιος, όρΥός, όκαμάτης, όνωφελΓις 11 IU1'σ
μώ",σ fJdtoo = λέΥω μάταια (άνόητα, «χαμένα λό
Yla») [-11 ΙΙιi;οδηλlιιθιtσιχ ίτυμολ. ~ίν ΥΙνιτιχι ίιπό πCΙντων 
διχ τή' 5λ. xoιΙiν pcfPJ"], 
με'Μινσ-ΥΙΥ"ωσιιω' πεΙ&> τινά νά όλλάξι:) Υνώ

μην, μετσπεΙ8ω.- ΠΙΧθητ., μεταπεΙ80μοι, μεταδόλλω 
Υνώμην (σκοπόν, σχέδια ΧΑπ.). . 
μετcι-νσιετάω (μn«_,~τ,,~)' κατοικώ μετό τινcχ:. 
μετσ-νσιinις, -ον, δ (μτα + "σΙω)' ό όλλόξος 

kCTOIKIav, ό μετανάστης 11 ό συνή8ω; με~αβόλλων 
KaTOIKIqv, όδοιπόρος. 2) ό KαΤOΙKCιν μετά τινος. 
μετ-σνά-στcιcης, 'ιι (μnσ"/cιτσμσι)' μεταγόστευ

σις, μετolιcησις • . 
μετσ-"άστιις, -ον, δ (μτα + ""'/00)' δ;τι x~Ι ~ίίν, 

ό μεναναστείιQoς έκ τινος τόπου είς δλλον, ό όλ
λόξος διαμονήν, ό με;τοικήcας, ό πλάνης, S'I ιΧηι
θίσιι πr;ό, τ6Υ αύτόχ80νά, τ6ν γηγενη, τ6ν έντό -
πιον [/)1· βτυμολ, 51.. "σ/ω], . 
μετσ-νάστιος, ο,,' ό όνήκ!Uν εΙς τόν μετανά

στην, ό φερόμενος όπό τόπου είς τόπον, ό πλανώ· 
μενος, ό μέτοικος. 
μετσνάστρια, -11. θηλ. 1:0U μτσ"άcιτ,,~. 
μtτ-σ,,-εΥνώσδην,' πσθ. ci6". ιχ' 1:0ί! 1""Ι'Ι1ο""'Υ" 

y"ώcιΚω. . 
μετ-cν-cστηιισ, μJτ-σν-cστη,,' πιipιxx.. χ.οιΙ ri.6p. 

ΙS' τοο μra..lστημι. 
μετσ-ν'σσομσι, ιinqe.· μεταΒοΙνω εΙς δλλο μέ · 

ρος.- 11 μτ5~. τρέχω κdτόπιν τινός, τόν καταδιώκω. 
μι:τ-σν-'στη;ιι, μ_λ . -ατησ»: ξεσηκώνω τινά όπό 

τήν !:Ιέσιν του (τήν narpICO του) καΙ τόν 6ναγκό
ζω νά μετοικήοι:) όλλdχcύ.- · ΙΙ έν τψ ItΙX~1jt. χ.ιχΙ 
τοι, ;μτ5. i-ll;;r. χ;;6νοι;; ιioρ. 5' μετ«"έστ,l" κιχΙ πρχ. 
μιιτσ"έαη_, όφΙνω τόν τόπον μου καΙ πορευομαι 
εΙς δλλον, μεταφέρομαι {μετα6αΙνω) όλλαχού, με
ταναστεύω, μετοικQ. 
μετσ-"oiω, μιλ~ - ticιilι)' νοώ (όντιλαμι36νομαι) 

ιcσtόπιν fι πoλι'J άργά. 2) μεταCάλλω όκέψιν Τι 
γνώμην,σκέπτομοι όλλέως. 3) μεταμελούμαι, με
τανοώ' β~ ιx~τoil ' τό 

μετά-νOIά, -Ij' ή κατόπιν έρχομένη σκέψιςο άλ
λαvή (μεΤΟ6aλή) γνώμης, μετόνοια, .μεταμέλεια. 

μετ .. σντΙCω, μιλ. -tJaoo' άντλώ καΙ μεταφέρω ό
πό έ:ν άγγετον εις δλλο, μεταΥΥΙζω. 
μετσξύ, ίιτΙρ. (μτα+ξtW)· ιΙπΙ τ6που, μεταξύ, όνό

μεσα n τό μnσξiι=τό ένδιάμεσον διάστημα, ' ή με
ταξίι κειμένη (ή ένδιόμεσος) 6πόοτοσις-:- ΙπΙ χρ6-
νου, έν τφ μεταξυ, εΙς τό μεταξίι διάστημα, 'μετά 
ταύτα.- • ιiι; πρ6θ. μηιi Υ.ν. ίπΙ τ6π"υ, μεταξύ τι
νων, άνόμεσά τους D ίπΙ χρ6νου, εΙς τό μεταξυ δίιο 
γεγονότων χρονικόν διόστημα, εΙς τό μεταξύ των 
(ivv. χρονικόν διόοτημα) [δι' nυμολ. 5λ. μτά]. 
. μετσ-ιiaιδεύω, μ.λ. -αοο' έκπαιδεύω (όνατρέφω) 
διαr.rορετικό όπ6 πρότερον. 
μετσ-ησύομσΓ όναπαύομαι εΙς τό μεταξύ δύο 

χρονικών σημεΙων διάστημα' iξ ιx~τoσ 1:ό 
μετσ-ησuσωlίι, t, (μετσπστίομσί) ' ή ένδιάμεσος 

όνόπαυσις, ή έν τφ μεταξύ άνακούφισις (όναΨUXή). 
μετσ-ηε,aω, μιλ. -cιoo' πεΙ8ω τινά νό μεταΒάλι:) 

Υνώμην, τόν πεΙ&> εΤς τι δλλο, τόν παΙρνω μέ τ6 
μέρος μou; όποσπών αύτόν άπ6 τήν δλλην μερlδα. 
μεΎσ-ηειράομσι, ιiπoθ,' δοκιμ6ζω κατ' δλλον 

τρόπον. 
μετσ-ηεμnτEoς, «, ο" (μτ«,,"μπω)' δ" Ι"ί μιι. 

τσmμπ"cιθοι, δστις πρέπει νά προσκλη8ι:\, δν ποέ
πει νά KOMOr:) τις χιχΙ 
μετά-ηεμητος, ο" (μnσmμπω)' ό μετσπεμφ8ε:Ις, 

ό προσκλη8εΙς δι' όπεσταλμένου' Χ:ιχΙ τοίίτο χιχΙ 1:ό 
'ψοηγ.. s!ν~ι Ρ'Υ)μιχτ. βιτΙθsτιχ τοίί 
μετσ-ηέμπω, μβλ. -ψω' στέλλω διά τινα, στέλλω 

καΙ ζητώ τινα, προσκαλώ τινα, λ~τ. arcessere.
cuν"ljθίσ1:·. 1:ό ,.ίσον μετσmμπομσι=στέλλω KOI φέρω 
τινό, προσκαλώ τινό δι' όπεσταλμένου. 
μετσ-πCτομσι, μιλ. -πτήαομσι, ά:6ρ . 5' -"nτ6μ",,' 

ιiπoθ.· άφΙπτσμαι, πετώ εΙς άλλον τόπον. 
μι:τσ-ηηδάω, μιλ. ·tiaoμA'· πηδώ όπό έ:ν μέρος 

εΙς δλλο. 
μι:τσ-ηΙητω, μιλ. ·π"αονμσ,· ά6ρ. 5' -έπrισo,,' πι;χ. 

'-mnτωκσ' πΙπτω κατά διόφορον τρόπσν όπό πρό
. τερον, υπόκειμαι εΙς μετα60λήν, ύφΙσταμαι μετα-
βολήν, μεταβόλλομαι αlφνιδΙως. 2) έπί ΨΤίq:ιιlν: 

. daCIldHov μτσπrια6"τo~= αν όλλάξι:) ή κατό:πασις, 
αν έπέλ8ι:) αlφνιδΙα όλλαγή, «αν yupIOr:) τό φύλλο». 
3) 6ΠΙ xιxτιxστCΙσβων, όλλάζω πρός τό χειι:;ότερον, 
χειροτερεύω, παρακμάζω 11 ιiλλ' ώσ. χιχΙ μεταδόλλο
μαι πρός τό καλλΙτερον, καλλιτερευω. 
μετσ-πΙάσσω, ιχττ. -ττω, pllA. ·πλάcιω · πλόττω 

διαφορετικό όπ6 πρΙν, μεταποιώ, μετασχηματΙζω, 
τροποποιώ, όνανεώνω . 
. μι:τσ-ηoιtω, μΒλ. ήαοο' οχιδόν δ,ΤΙ χιχΙ νσν, μετα · 
Βόλλω τήν κατασκευήν, μετοσκευόζω, διασκευόζω, 
όνασχηματΙζω, . όναχωνεύω.-μέαον (μιτιi Υιν.), όντι· 
ποιούμαι πράΥματός τινος, διεκδΙΚώ τι, 8έλω νά τό 
ίδιοποιη8ώ. 

μετcι-ηoίνιoς, ο" (μτά+πο,ή)' ό μετέπειτα τι
μωρών, έκδικητής. 
μετσ-ηορεύομσι, μισ. μιλ, -rfιαoμa,· πιχθη1:. ιi6ρ. 

ιχ' μετ"πoρ"ίιfhιy, ιiπoθ: υπόγω κατόπιν, ύπόγω εΙς 
όναζήτησιν Ι έπιδιώκω, ζητώ νά όποκτήσω τι 11 κα
ταδιώκω, τιμωρω.- 11 μεταναστεύω, μετα6aΙνω όπό 
ένός τόπου είς δλλον. 
μετσ-ιιρεηής, έ~' ό διακρινόμενος μεταξύ δλ

λων, ό δισπρέπων έν μέσ~ δλλωγ' ix 1:011 
μcτσ-npinω, εν χρ'ήσιι χιχτ' ένια1:. κιχΙ ΠΙΧΡΟΙ1:. 'μ6νον' 

διαπρέπω μεταξίι πολλών, διακρΙ"ομαι μεταξύ των. 
μετσ-nτάμενoς, μτχ. ιioρ. 5' τοο μτσπΠομσ,. 
μετσ-ητοιΕω, μελ. -ήσω (μτά + πι:οιέοο), ιiμτ5.· 

έκ φόΒου ζητώ νά Kαταφ~γω άλλοΟ, ζητώ κατα
φύγιον Ilπτήσσω (ζαρώνω) όπό φό60ν. 
μετσ-nύρylOν, 1:ό (μτd+nιίeΥο~)' τ6 μεσοπύρ-

Υιον, τ6 μεταξυ δύο πύΡΥων τεΤχος (η χώρος Υιινιχ.χ), 
μετ-σρf8μιoς, ο" (μετd+dρ,θμ6~)' ό καταλεΥό

μενος μεταξύ, συΥκαταλεΥόμενος, συναρι8μούμε
νος, συνυπολΟΥιζόμενος n έκτιμώμενος. 
μετσ-ρρlητω, μιλ. -ψΦ' όνσπoδoyυρ/ζc..ί. 
μετσ-ρρυ8μfςω, μιλ. -/οω' δ,τι χιχΙ νΙΙν, ' μετα-

6όλλω τήν μοοφην fι τ6 σχημα πρόγματός τινος, 
μεταπλόττω, μετασχηματΙζω, μεταμορφωνω Ι χυρ, 

'όναμορφώνω, διορ8ώνω. 



μcτcίρσιοΙcηΙω-μcτά ... cνον 

μΙΕτ-σΡσιο-ΙςσιΙω, μιλ. -ήαω (μεταeαιοUαvΙ'γ 
όμιλώ (φλυoρC.ιι περl ιόνέμων.t, περl πραγμότων 
ευρισκομένων εΙς τα)ς oύpoνoUς, ή.οι περl πρα
γμότων όφΓ,1ρημένων καΙ όκαταλήπτων, cίI, .ό μετ
εwρaλOγώ' ix .οϊί 

ΜCτ-σρσιo-1Ισιιις, -OV, δ (μετάιαιο, + UCJ%'l')" 
ό φλuoρών περl πραγμότων μή XEIponl00TQv, όλλό 
μετεWρ<.ιν (όκαταλήπτων), λιγ6μινο, δ-λλQl\; XOl! μετ
ιω}ολέαXfl; (=μετιι»}α16Υο'). 
μcτ-σρσιο-Ιcσι'σ, tι (μεταια,ο"αχέΦ)' ή μετιφ

ιολΟΥlα, ή φλuoρΙα περl ιόνέμων καΙ Uδl!rwv.t, 
μWΡOλOγΙα. 

μIEΤ-CΙρσιoς, Ο", χοι! -α, -ο", &ωρ. na&iea,o, (μετ
αΙιω)" σηκωμένος έπόνω, ύψηλό εΙς τόν όέρα, 
μετέwρaς, Αοι •. sublimis . n μτ~;ι. ό διεσκορπισμένος 
είς rcUς όνέμους. 2) ό αΙωρα)μενος είς τό κε
νόν, όσταθής, δστατος 11 μτφρ. ό κενός, τοΟ όέΡος, 
ό δνευ ούσΙσς.- 11 ώ; τό μετέωιο" ό ευρισκόμενος 
εΙς τό όνοικτσ, όνσικ τό εΙς τό πέλαγος' ι, OΙ!J.OU .ό 
μcτ-σρσιόω,μIΑ. -ώαω ' σηκώνω ύψηλό, μετεωρ/ζω. 
μEτcι-σςUoμαι, ίlt. μεταααιίJoμιι.,· έπ. ιi6p. 11' με~ 

ι:ιαuμ,ll", γ' ΙΙ . μεccαα"'το' ItOΙB'lj •. · σπεύδω κατόπιν 
τινός, πσρακολουθώ σπεύδwν.-= U όρμώ κατόπιν 
τινός n μιτdι οι!τ. έφορμώ κατό τινος, 

μlEτcι-σΙΙIEιιάς;ω, μιλ. -cίαω' δ,τι XOl! νυν, μεταποιώ 
τι, τοο δΙ&.> σχΙ;μα διαφορετικόν όπό ούτό πα) εlχε 
προηγουμένως Ι μεταμο;>φώνω, μετοοχηματ/ζω 11 
μεταμφιέζω. . 

μlEτcι-σιιάω, μιλ. -Ιαω' όποσπω καΙ σύρω όπό 
τοΟ ένός μέρους εις δλλο Ι πεlθw, μεταπε/ΘW, κα
ταπεΙθι.ι. 
μcτσ-σnόμcνος, μ.χ. μΙα. ιiop. 15' .ο;Ι με(Ηπιιιι. 
μlEτσ-σnών, μ1Χ. Ι" ΙΡΤ, ιioρ. 15' .οϊΙ με{JoΙπω. 
μcτσσσσι, οι! ' ΙΙπ! ιi,,"cίIν χοιΙ έ~Ιq:ων, οι! λιγ6μινοιι 

δ-λλω; χοιΙ με-cαΥ.,.ιί" όρνόδες μεσαΤαι, ήτοι αl 
γεννηθεΤΟΟι μεταξύ τών πρωΙμων (ΠΙΟΥ6"ων ).ιγο
μίνων) καΙ τών όψΙμων (οιΙ δποΙοιι _λίγοντο έ'ιααι), 
αl γεννώμεναι κατό τ6 δέρος. 
Έννμ.ι ax .i'j; μετά, ώ; .ό πaI,ααό, έχ .i'j, πειί 

Υ.ΟΙ! Ι:ιc,ααα, Ιχ .1); lπι' πρδλ .• ό ποιρ' Ι!:Κ .Ιπια · 
αο,,' τό νατιιο" Υι"6με,,0,,., πρβλ. ώα_ χοι! • Αμφ,α
αα( άμφl, • Α"ηααα ( d"l' μιi-caaaaJ (μετά+-Η-jcιe ( 
-Η-ι-αι (του ΗΙΦ)' χοιτci .ινοι •• ιiπιθciνω; δμω;, ίχ .ου 
μιiαo, - μεαάζω, χοιΙ χοι.· ιiλλό"., έπΙα'/j; ιiπιθciνω" 
μέ-cααααι( *μιτα-s:;JΙjιιi, lφΙSλ. &ωρ. Ιαααα(*I[α]ατ-jοι 
(=οιiαα). . 

μιΕτα-σσΙΕύομσι, ΙΙπ. ιiντ! με-cααaVoμιι.ι (ΙSλ. λ.). 
μιΕτσ-σταδώ, ΙΙπο • . ποιθ. ιioρ. οι' .ου με{JoΙατ,llμι. 
μcτcι-στάς, ίioα, ά", μτχ. ιio;ι. 15' .ου μεθΙατ,llμι. 
μΙΕτά-στΙσις, -ιω" tι (μa θΙοταμιι. ι)· μετακlνη-

σις, μετατόπισι:; όπό ένός τόπου εΙς δλλον · η μετά
a-caCJI, ιjlΙo~=έl(λειψις. 2) μετάατααι, βΙοv=ό"~·
χώρησις έκ τι"ις ζωι"ις αύτής, θόνατος 11 ciΠ'Jλ. ό 
νατος.- 11 τό μετa66λλειν, μετα60λή, μετατροιι, ,. 
2) μετο6ολή πολιτικΟΟ συστήματος, έπανόστασΙζ, 
όνατροπή. 

μιΕτσ-σΤΙΕ'ιω· πορεύομαι 6πΙσω τινός, εΙς όνα
ζήτησΙν του, έπιδιώκω, καταδιώκω Ι μετα6a/νω εΙς 
δλλο μέρος, άλλόσσw θέσιν. 
μcτα-στcΙΙομαι, μίαoν·-μετα:ιc!μ.noμιι.ι (ΙSλ. λ.), 

στέλλω καΙ προσκαλώ τινα, προσκαλώ. 
μcτσ-στcνω' στενόζι.ι κατόπιν, 8ρηνι;, μετό 

τοΟτα, μετανΟώ καΙ κατόπιν \.πενόζ:.>. 
μΕτσ-στι\σσς, μIEτσ-σnισω, μτχ. ιioρ.!X' χα! μ'λλ. 

.οίι με θίατ,llμι. 
μΙΕτσ-στοιιςί, 1) -Ι, Ιπιρ. (μ"ά+ατοίχο,)' εΙς μΙ

αν γραμμήν, ό εΤς κατόπιν τοΟ δλλου. 
μcτσ-στον6ιίς;t.ι· στενόζω 1) θρηνώ κατόπιν. 
μlEτcι-στρδτo-ηεδςUΩ' Ο,ΤΙ χοι! νυν, μετατοπΙζω 

τό στρατόπεδόν μου, στρατοπεδεύω εις δλλην 
θέσιν. 

μcτcι-στρΙ4Ρ!'ισομσι, π~θ'ljΤ. μιη •• ου μεταατιέφω. 
μlEτcι-στρcφ'EΙς, μτχ. ποιθ. cioρ . οι' .ου μεΜα-Ceέφω. 
μcτσ-στρέφω, μ~λ. -ψω' δ,.ι χοι! νυν, μετοοτρέ-

φω, στρέφω είς άλλο μέρος, γυρΙζι.ι.- lloι&'lj •. , ιi6ρ. 
1&' μετιοτeέφfh,,,, άό~. 6' Ι"τια-cel.""· περιστρέ
φομαι, στρέφομαι πέριξ (ιΤ"ι lJιιk νιk ιίν.ιμaτamΙαC8 

.. 
.6ν 'χθρ6ν, .Τ •• διιΙι νιΙι ."οιπώ ιί, φυγήν). 2) όνο
στρέφw, όνaπoδoγυρ/ζω. 3) μετ06όλλω, άλλoιCι, 
TρononoIQ.- 11 ιiμτ6_ στι:-έφομαι πρός δλλην κατ
εύ&ινσιν, όλλόζω δρόμον, μεταd<]λλω τρόπον ζω-

. ης. 2) μι.ιιι τιν . , φροντίζω περ( τινος. 3) ΙΙπΙ 
θιιcίlν, στρέφομαι πρός τιμwp/αν η πρός έκδ/κηcιν_ 
μcτσ-σιςίν, ιiπρφ. ιioρ. 15' .ου μιτέχι». 
μιΕτά-σιΙΕσις, -ι.~, ή (μ"Ιχω)' συμμετοχή, μετ

σχή, μliJoaEa,. 
μIEτσ-σιιιμΙWςω, μιλ. -lαφ, ci ••• -fQ; (με" + 

α~μιι.)· μετa66λλω τ6 οχήμα (τήν μορφήν) τινος, 
άλλοιώνω, μεταμορφώνω. μεταποιώ. 
μcτα-τάσσω, ci ••• -ττω, μsλ. -ξω' μετα6όλλω τήν 

τόξιν (τήν σειρόν) τινος (π •. χ. τμήματος στρaτoO), 
rOKTOnOIW δλλwς η πρότερον, παι:;ατόσσw εΙς όλ
λο αημεΤον.-κaαον, μaτατάααoμιι.ι=μετα6όλλω τήν 
θέσιν μου εΙς τήν παρόταξιν τι"ις μάχης, παρατόσ· 
σομαι όλλαχΟΟ 11 περνώ εΙς τήν έχθρικήν (1/ τινιχ~ 
όλλην) πορόταξιν ~μερlδα). . 

μIEτα-τi8ιιμι, μιλ. -{Joήαω' ιi6;ι. οι' μετέ{Jo,llΗα; το
ποθετώ μεταξύ. - • τοποθεΤώ διαφορετικό όπ6 
προηγουμένως, μετα66λλω, τροποποιώ.-Μίαιιν, με
τα66λλω τι τό Ιδικόν μou, 1/ μεταeόλλι.ι τι δι' έμ
αυτόν 11 μετα6όλλι.ι γνώμην, παλιν~, όνακαλώ: 
μετατl{Joιμιι.ι π1" Υιιώμ,ll" = μεταπηδώ εΙς δλλην 
γνώμην. όποδέχομαι νέα ν γνώμην. 

μετα-τiιιτω, μίλι -τέξομιι.ι· τ/κτω, (γεννώ) έπειτα. 
μιΕτα-τρέηω, μsλ. -ψω' τρέπω (στρέφω, γυρlζω) 

6λλέως (πρός τ6 δλλο μέρος).- Μίαον, στΡέφομαι 
(γυρ/ζω) πρός δλλο μέΡος n στρέφομαι (γυρΙζω) ό· 
πΙσω. 2) στρέφομαι καΙ κυττόζω πρός τι, ΠΡοσέ
χω εΤς τι. φροντ/ζω περ/ τινος, ένδιαφέρομαι διό τι. 
μlEτα-τρiιω, μaλ. -iJoeiEOμA" i6p. 15' μετc~e«μο" 

(έ; ιiΠ'ljΡΧ. διέμω)' τρέχω κατόπιν τινός, π/σw 
όπό τι(να). . 
μcτσ-τροnιι'ς;ομαι, τ-οιθ. (μaταΤIΙΠΦ)' μετατρέ

πομαι, μεταστρέφομαι, έξαKOλOUΘΏ νό εΤμαι έστραμ
μένος πρός τό όπΙσw (έπl ύποχωρήσεως, φuyης). 
μΕτα-τροπή, tι (μί-cατelπω)' μεταστροφή, στρα-

φή πρ6ς τά όπίσω, έπlστΡοφή, μετα&λή Ι όνταπ6· 
δοσις, έκδΙκη.aις. . 

μIEτα-τρonίσ, tι· - μεταeeοm) (βλ. λ.). 
μι:τά-τροηος, α" (μετα-ceέ:tCΦ)' ό μετατραπεΓς, δ 

μετατρεπόμενος, ό στρεφόμενος πρός τό όπΙσw 11 
ίπ! πολιμΙου. 6 στρεφόμενος όπ/σω πρός όντεπ/θε
σιν, ό όντεπιτι8έ"μενοςU Ιιya μnci-CeO:tC4 = πρόξεις 
συν.επαγόμεναι όντεκδΓκησιν καΙ τιμωρ/αν, · πρόξεις 

. τρόπον τινό, αΤηνες έπιστρέφouν εΙς τόν πρόξαντα 
ούτάς. λl'(ό.μενοι ιiλλω, χοιΙ ΙΙΥα &"I-Ca, :tC4ll"Jn. 
μcτα-τρωnάω, μιλ. -ήαφ, π"ι'! •. CΊν.! μaτa-celIJOJ. 
μcτ-σUΥάς;ω, ~ω". ηςδ-· 6λέπω (KUΤτόζω) Υ{ιρω 

μετά ΠΡοσοχΙ;ς, προσ6λέπω. 
μEτ-αUΔlιω, μΒλ. -ήαι»' μι.ιk &0 •• nA'ljB., όμιλω 

ευρισκόμενος έν μέσΥ δλλων, όπεu8ύνομαι πρός 
σύτoUς, τους προσφωνώ.- 11 μΤΥν. , μι.' οι! •• προα., 
όποτεΙνομαι πρός τινα, τόν προσαγορεύω. 
ΜCτ-σϋ&ις, Των. -αυτις, ίπΙρ.· μετό ταΟτα, μετό 

τοοτο, ευθύς έπειτα όπό τι. 
μcτ-σuτtιισ, ιiπΙρ.· αντίΗσ μnά nm, εύθύς ό-

μέσως έπειτα όπό ούτ6. . 
μcτσ-φiρω, μιλ. μετοΙοιιιι' δ,.ι χιχ! νlΙν, . μεταφέ

ρω όπό τόπου εΙς τόπον, μ~ταKoμΙζι.ι. 2) μετα-
6όλλω, ΤΡοπσποιι;, 11 διαστρέφω, σuγχέω.-llιχθ'/j •• , 
όλλόζω πορεΙαν. . 
ΜCτ ...... μι, πOlριχ •. 1') 1161'. β' με-Cέ".·-μnav&iω, 

όμιλι;, εύρισκόμενος μεταξυ τινων. 
ΜCτcι-φoρά, fι (μaταφέIlΦ)' δ,.ι χοι! νlΙν, ή μετα

φορό (μετακ/νησις, μετατόπισις) πρόγμστός τινος 
6π6 .ένός τόπου εΙς δλλον, τό μετaφέρειν, μετα· 
κομlζειν.- • iv .f pη.oΡLJt'il, τό σχημα, ό τρόπος 
τοΟ λέγειν, καθ' δν χρησιμόΠΟΙΟΟμεν λέξιν τινό 
μέ τήν σημοσΙαν δλλης λέξεως καΙ ούχ\ μέ τήν 
lδικήν της τήν κυριολεκτικήν σημασ/αν. 
μlEτσ-φoρiω' = μεταφέιΦ (βλ. λ.). 
ΜCτ ..... ςoμσι, μιλ. -ooμaι' μ6αον, σκέπτομαι 

περ( τινος. . 
μcτά-9PCνον, .6 (μncl+φήto)' xopΙ~ τ6 μtρoς 



.,.t .... ν~ω-μc,.cωροίοytσ 
τοϋ α:.ιματος τό δπισ8εν τοΟ διαφρόγματος (μnσ 
1'«, ~έ_,). χαιΙ ιixoλoύθω" τό νώτα, -Υaνιχω,. 
ΜC,.~νCω, μιιλ. -ιJσco' == μnιιvcWCIIJ, I"1,4φf1μ, 

(δλ. λ. λ.), όμιλώ εύρισκόμενος έν μέ~ συναν8ρώ
πων, όποτεΙνομοι πρός σύτούς, τ~ προσφωνώ 
(μa';Q: &0';., ιiλλdι μ';Υν. xαr.Ι μιι,;' αr.l,;.). 
μcτσ-ιcιριςω, μaλ. -Ιοco, xcιιΙ σοχν6,;. ιb, ι1ποθ. 

Ι"l'σ"ιr'eΙ'ομαι, μιιλ. -Ιοομαι. ιi,;,;. -roiίμcι.· ι16ρ. cιι' 
Ι"l'c"ιr'eιοάμ,l'JΙ- txw (λαμ6όνω) όνό χεΤρος, χειρf
ζομαι. 2) ~ιευ8ύνω, δΙΟΙΚώ, δΙOΡΡU8μlζω, ~.αr. •. &d
mlnIIt,&,. Ν Ι"1'σ"ιrιeΙ'ομα, ."μά τι = διεu8ύνω 
μΙαν ύπό8εσιν. 3) έξασκώ τι, καταγΙνομαι εΤς τι , 
όσκοομαι εΤς τι, τό σπουδόζω, λcιι,; •• x.,c.,.. 4) 
μεταχειρΙζομαι «ατό τινα τρόπον, φέρομαι κατό 
τοιοϋτον 'i) 'roIoCιTov τρόπον. 

μc,.σ-ιΡόνιος, σ, Ο'JΙ'=μnά",ο'JlO' (δλ. λ.), ό συμ-
6αΙνων μετό ταϋτα.- • nαr.~Q: ttOI'lj,;αr.l,-μnCΊeoao" 
I"l,iιιato, (δλ. λ. λ.). 

μc,.ά-ιρονoc;, O'JI (Ι"τιl+U6'J1O,γ ό μετό χρόνον, 
ό έπειτα, γινόμενος (η γενόμενος). 
ΜCτσ-ιωρcω, μιιλ. -ιJoιιa' όπέρχομαι εΙς δλλον 

τόπον, όποσύρομαι Ι μετοικώ, μεταναστεύω, όπο
δημω (π. χ. ιπΙ ιiπo&ημητιxων Π'Τινων). 
μc,.σ-toIρω· nρoOTp/ew τι εΤς τι (νυσλΙζω, 6ουρ

τσΙζω), 
μcτ-cδσι, iJtI1(. ιiν,;Ι μέl'ιr,tι" Υ' πληθ. τοil μέτιr,μι 

(ιιlμJ). -
μcτ-ιΙδl0ν, ιi6ρ. δ' ,;οil I"l'σβcίUιιa. 
ΜCMδιιν, Χ6ρ. δ' τοil Ι"l'σβσί_. 
μCΤ-CΥ-Υρά ... , μιιλ. -ψω' έγγρόφω εΙς νέον κα 

τόλογον (χο;ι. τό έγγεγραμμένον γρόφω όλλέως, 
μετα66λλω). 

ΜC,.-iyv~v, i6p. δ' ,;oiί ,- jUτσ"'Υ'JΙώοχco. 
μc,.-έδοξσ, ιi6ρ. cιι' .οil μnσιJoxιiιιa. 
μcτ-cδωκσ, ιΒρ. cιι' ,;ι;iι I"τσ~Ιδιιaμι .. 
μcτ-ccιnc, μc,.ccιnov, Ιων. xαr.l ιίπ. ιiντΙ μτιrίπιr •. 

μιrτιrϊπo.". 

μcτ-caσι, Ιων. ι1ντΙ μnfj, Υ' 'ν. 6πο,;. ,;ο!) μeτιrιμ,. 
μcτ-c8"κσ, ιi6ρ. cιι' ,;οil μτστ//hιμι. 
μc,..c'lf14PC1, -d1ιιμμσι, npx. ΙνΙΙΡΥ. xαr.Ι παr.θ, ,;ο!) 

μιrτσωμβcί_, 

μC,..c ... (Α), μιιλλ. μτέOOΜCΙΙ (jUτa+cΙul)' εΤμαι 
(εύρίσκομαι, ζώ) μεταξυ τών συνσν8ρώπων μου, έπι· 
KOlvwvQ μαζ/ των Ι ιiπρoσ. μέτιrOl,ί μο/ I"'JIO'= μετέ
χω εi,. τι, txw (λαμ6όνω) μέρος εΙς σύτό 11 μτχ. χαι,;' 
αι/τ. dΤCQA. μτδ. - ύπαρχούσης συμμετοχης, 'i) υπ
όρχοντος δικαιώματος 8 ινΙοτιι ,;ό μίρο, προστΙθ5Ταιl 
χαιτ" άνομ. ιiντl Υιν. μέl,ιrtιl', niitιa ..-δ fοο.,,=Τση συμμε
τοχη ύπόρχει εΙς δλouς, συμμετέχουν δλοι έξ Τσου. 

μcτ-cιμι (8) (μnιl+ιrlμ,)' ιi't,;. μίλλων το!} μιrτιie"ο
μαι (δλ. λ.)' n~1:. I"rfιιr,.· πορεύομαι (ύπόvω) έν μέ
σ~ δλλων, μεταξύ δλλων.- 116αδ/ζω κατόπιν 'i) 
όπΙσω τινός, όKOλou&ι. 2) ύπ6vω πρός όναζήτη
σίν τινος, ύπόγω νό τό(ν) φέρω. 3) καταδ,ωκω πρός 
έκδίκησιν, καταδιώκω τινό διό νό τόν τιμωρήσω 

·έκδικούμενος. 4) πηγοΙνω πρός τινα, πλησιόζω, 
προσεγγ/ζω.- 111 μεταΒα/νω πρός τό fτερον μέ
ρος, περνώ εΙς δλλο τι. 

μc,.-cinov, έπ. μn-ιiιιιπα., χρησιμοποιούμavος; ώς; 
ιi6ρ. 6' τοίι μ..-ά""μι (μτιl+ιrlπo,,)' ώμίλησα έν μέ· 
~.. . 2) ώμΙλησα μετό ταΟτα, ώμΙλησσ κατόπιν. 

μc,..cΙς, ίων. ιiντΙ μιr{Joιr/,. μ1:Χ. ιioρ. δ' το!) μιrIH"μ,. 
μcτ-cισάμcνος έπ. μ1:Χ, ιioρ. αr.' τοίι μέl'ιιιμι (ιrlμι), 

πρΙSλ .• c παι ... • Ή~υx. cμc..-ιr.οιiμIf'JlΟ,· Ιφοeμήοσ~,.. 
μcτ-c'ω, έπ. ΙίοιτΙ μ..-ω, (ιιτ;οτ. το!) μέ"eιμι (ιrlμ/). 
ΜCT-CK-ICΙΙvw' (έξέρχομοι καΙ) μετα6αΙνω 6πό 

τοΟ ένός πΡ6γματoc; εΙς δλλο. 
μC1'-cκliΙον, πρτ. το!) Ι"τσχιά-διια. 
μc,..CΙiδον, ιi6ρ. ι: ,;οί} μιr..-σΛσμβCΊ"co. 
μc,..cΙiχον, «6ρ. δ' τ~ίiμιrτσι\σy"ά1'Φ. 
μc-τ-cΙcUσoμσι, μί) .. 1:0!i μcτie"ομ'J.'. 
μCY-cl8c, ΜC,..clIώv, προσ1:. Itαι( μ.χ, ιioρ . 6' τοί} 

jUτέ,,,0)l4Ι' 
ΜCMμi80ν, ιi6ρ. δ' 1:05 I"I,AJI4'J1fM"",. 

μc,..cμ-δσfνω, μελ. -βfισoμαι ' έμ6α/νω (έπιβι66-
ζομσl) εΙς δλλο πλοΤον. 

μc,..cμ-ΙΙδάςω, μιιλ. -βrμ.Οf», ι1ττ. -βrβώ, μΙΙ1:ΙΙ-

δαr. •. ινΙΡΥΙΙαι; τοί} μnιrμ/JσΙ."co· έμ8ι6όζω (έπι6ι6όζιι,ι) 
εΙς δλλο πλοΤον. 
μcτ-cμcΙc, μc,.-cμC1ιισc, π!X~αr.τ. 1(αιΙ ιi6ρ. cιι' ';011 

μl'σμέJ.ιrι. 
μcτ-cμμcνσι, ittlX. ιiπρφ. ίνΙΟ1:. ,;οil μέl'ιr,μ, (ιrlμl). 
ΜC,.-cμ-φUToς, O'JI (μτιl+'μφιίc»γ n έκ νέουέγ

κεντρισ8εΙς (έμeολισc8εlς) U ό δλλ08εν μεταφερ-
8εΙς καΙ έμφυτευ8εΙς ιιϊ έμ60λιασ8εΙς). 

μc,.-cν-δύω, μιλ. -δ{ιοω' ένδύω τινσ μέ δλλα έν
δύματσ, τοϋ φοραΙνω δλλα ένδύματσ.- 11 μίοον, 
μΙΙ1:« ιioρ . 6' jUτ-nέδv.,,· 'ένδύομαι (φσρο/νω έγώ, φα
ρω) δλλα ένδύματσ, cόλλόζω ροϋχα». 

ΜC1'-CvIιYOIa, ιin. ΠΙ;Χ: 1:0i} μ..-σφeριιa. 
μc,.-cνlσσc,.ο, Υ' Ιν. ΠΡ1: . ,;oi} μι:σ"ίotιoμα,. 
μc,..cvvcnω· όμιλώ, λέvω, διηγοϋμσl (εύρισκόμε-

νος) έν μέσ~ πολλών. 
μC"'Cξ-σιρcομσι, μίσΟΥ" έξόγω κσl τοπο8εΤώ όλ

λσχοϋ. 
μc,.-cξ-σν""'σμσι, μιiσoν' (σηκώνομαι καΙ) με

ταβσΙνω έκ τινος τόπου εΙς δλλον, μεταναστεύω. 
μcτ-cξ-ιiτcροι, σι, σ (I"rιI+IE+Il'ιrIOa)" δλλοι τι

νές, μερικοl μεταξύ πολλών. 
μcτ-cn-Cl1'σ, ίπΙρ. (μl'ιI+'πί+ιrll'σ)' μετό ταCiτα, 

κατόπιν, CιστεΡOν. 
μcτ-ιincσον, ιi6ρ. δ' τοί} μnσπ{πτco. 
μιτ-ιipxoμσι, μελ. μnιιlrίιooμαι, ιiItI)Q. μIIΤdι iνιιρy. 

ιi~ι; . 6' μιrΠjllJ.o", χαιΙ πρχ. μl'ιrlήl"iJ.cι· έρχομαι, ύπ
όγω, μετσξύ δλλων. 2) ίπΙ OtPCI1:'/jyc.i} διέρχομαι 
διό μέσου τών τόξεων τοϋ στρατού. 3) έπέρχο
μαι, έπιτ/8εμοι, προσβόλλω:- 11 όπέρχομαι, μετσ· 
60/,ω εlc; δλλο μέρoc;.- I11 μ&~« αι/τ .• tρχομαι κστ
όπιν τινός, πηγα/νω νό ζητήσω, έξέρχομαl εΙς ό
νσζητησ/ν τινος U ivtBuOav, όναζητώ, προσπο8ώ νό 
όναKαλύψc.J 'i) καΙ νό όποκτήσω τι, έΓiιδιώKω τι ώς 
σκοπόν τι"jς ζωι"jς μου. 2) ίπΙ ΠΡCΙΙΥμciτων, έπιδιώ
κω τι, ζητώ τι n συvκεντρώνομαι όποκλειστικώς είς 
την περl αύτό (τό πράγμσ) ένέργεισν, διαχειρΙζΟ
μσ/ τι, καταστρώνω τι, τό τακτοποιώ. 3) καταδιώ· 
κω, ζητώ νό _ τιμωρήσω τινό διό τι, νό λό6ι..ι έκ.δΙ
κησιν όπό σύτόν διό τι 11 ώς; δlχ!Χvιχ6, δρο, . διώκω 
τινό δικαστικώς. 4) πλησιόζω τινό μετό δεήσεων, 
Ικετεύω, έKλιπoρQ. 5) πολιορκώ γυναΤκα διό νό 
την κστσκτήσω, της κόμνω έρωτσ, «την κορτόρω, 
τήν φλερτόΡω», την ιτριvυρίζω:f. 
μcτ-cσσUτο, γ' .Ιν. έπ. ιic.p . 6' τοil μnσoιrVoμσι. 
μc,.-Cσιιικσ, πρχ. τοίί μτ."ω. 
μc,.-cύιομaι, μιιλ. -rlιEoμcιι, ιiπoθ: μετα66λλω την 

εύχήν μου (πορόκλησΙν μου, έπl8υμ/σν μου), εϋχο
μαι (έπl8υμώ, Ικετεύω διό) τι δλλο (διαφορετικό 
όπό πρίν). 

μc,.-ιiφ,., Υ' Ιν. πρ,;. 'i) ιioρ. δ' το!) μτCΊφflμ,. 
ΜCτ-ιixω,μελ. μΗΕω' txw (Τι λαμ6όνω) μέρος 

εΤς τι, εΤμοι μέτοχος εΤς τι, συμμετέχω εΤς τι (μι-
1:Q: Υιν.) ~ ιiλλ'.\ xαr.Ι μ81:' αιΙτ. τοί} πραιγμ.: μnέ"ω f
tιo" (ίνν. μ,ο,) ';Υσδώ'JΙ ..-ι.ι = όπολαύω τών όvα
Μν κστ' Τσον μερίδιον μέ δλλον τινό (1:ό χαιτ' αιΙτ. 
πριiyμ!X θεω;>![1:αιl ώς; μίρο, όλοο, ή &. αιΙτ. ιiπίχιl θιi
σιν αιΙτιοιτιχfjς; 1:fj, ιiVCXffIor;ιiI: 'i) του XOΙ1:ci 1:1). 

μC1'-cω, Ιων. xαr.Ι ίπ. 'fποτ. 1:0U μτιrιμι (ιrlμJ). 
μc,..cωρfςω, μιλ. ·{oco (jUτέωeο,)' σηκώνω τι 

ύψηλό, ύψώνωIIΟ!Χθητ. : μnιrωe'ο{Joaiι;I"..-φ 3UU,..,= 
όνσχ8εΙς εΙς τό πέλαγος, έξελ~ν εΙς τό όνοlκτόν 
πέλαγος.- U μ1:~Ρ· έπσΙΡω, έξσ/Ρω, έπαινώ Ι φou
σκώνω (6αυκαλ/ζω) τινό μέ κενός έλπlδoς. 
μcτcωρο-κοnιiω, μιλ. -ήοco (μι:έcoρoNox6nι:8)' 

φλυαρώ όμιλών περl ούρον/ων σωμότων, μετεωρσ
λογώ 11 μτ:ρρ. ματαιολοvώ, όερo6aτώ, όοχολοΟμαι 
περl ύψηλό καΙ 6κατόληπτα ΓοΡόvματα . 
μcτcωρο-Ιcσχιις, -Ο", lI'=I"&ιrQJeo16yo, (6λ. λ. ). 
μC1'C~ρο-Ι0Υcω, μελ. ~ίrω (μειrω",016yo,)' όμι

λώ ηερl ούρον/ων σωμότων, περl μετεώρων li μτφρ. 
όερο6ατώ, 6ερολοvώ, όσχολούμσl περl ύψηλό 
(εΙ~ων .. Ιίν1:Ι 6νωφελι"j) πΡόvματσ' .~ αr.~ .. oii ,;ό 
μcτcωΡο-Ι0Υίσ, ή (μΤεωeoloyιiιιa)' ή tpεuvo (ό

σχολΙο, διαπραvμότευσις) περl μετεώρων (ούρονlων 
σωμάτων) n μτφρ. άερολΟΥ/α, φλuαρ/α περl όκατQo 
νοήτων πραΥμότων. 



42ό μcτcωροί6Υος-μίτριος 

μετcωΡ3-1όΥος, ο" (μτeωeΟ~UΥω)' ό όμιλών 
(tj άσχολούμενος) περί IQv μετεώρων (ουρανΙων 
ΣWμότων, ουρανίων φαlνομCνων), άστρονόμος 11 
μ.φ? ό άερολό'{ος, άεροβατών, ό όμιλών 71 καί ό

.σχολοUμενος ηερ1 όνωφελη πράγματα. 
μcτ-Ιωρoc;. Ο", έπ .. μι:τ-ήορoc; (μeτci + lώe« ή 

«Ιώe«, ιle1ecu)' ό αίωρούμενος εΙς τόν άέρα, ό 
μετεωρισμένος, ό ύψωμένος υπεράνω τοϋ έδό:ροος 
της γης, ό τρόπον τινά κρεμασμένος εΙς τ6 κε
νόν. 2) 8ΠΙ πλοΙοu. τό ευρισκόμενον εΙς τό άν
οlκτόν πέλαγος.- υ μ.φρ. 'πΙ πν_uμCΣ.ιχη, (Τι ψu· 
χιχη,) χCΣtCΣ:.τiσβω;, ό έν δlεγέοσεl διατελών, έν 
μετεώp<!l καταστάσει, ό διαrελών υπό τό κράτος 
της ά6ε6αιότητος (καΙ της προσδοκΙας), λcσ •. spe 
erectus U _ντafιθεν. κυμαινόμενος, ταλαντευόμενος, 
ένδοιάζων , διστακτικός.- Ι!Ι τά μτέωρ«=τά ευρl· 
σκόμενα εΙς τόν όtρα, τά ουράνιο σι:.ιματα · (.ιk χCΣΙ 
νυν ΧCΣλοuμενCΣ χocΙ «μετέωραι), τά ουράνια φαινόμε
να, τά φυσικά φαινcμενα 11 :Υ.vιχύ'ίι; (XCΣΙ μ.φρ.) θεω
ρΙαι ύψηλρl καΙ άκατάληπτοι. 

• Ετυμ. t ιi ... jUr:icueo. (δμ. jUnίoeo!> (μτd+*-ΙΙFο
eοι;: ιΙείρω (6λ. λ.)' CΣ!oλ. 3UΜοeοι;, μ •• άι CΣ!oλ : 3Uδd 
=μτά.· 6λ. XCΣΙ άεΙρOJ. 
μιτι:ωρo-σoφιστΉC;, δ' σοφιστής (φιλόσοφος) ά

σχολούμενος περl τά μετέωρα, άστρολόγος, λΒΥό
· μιινο; χCΣΙ μ,eτln'ροUσvιι; (6λ. λ, ). 

μιτεωρο-φέναξ, -ίixoι;, δ ' ό φενακΙζων' (έξαπα-
τών) διά της άστρολογΙας. 
μιτ-iιyδyoν, ιiόρ. 6' τοο μτάΥOJ. 
μι:τ-iίlδoν, δπ. μnί1υθo", ιiόρ . 6' του μτέρxoμtJι. 
μετ-ήΙ1αξσ, ιiόρ. cσ' τοο μτ«λ.λ.άσσOJ. . 
μι:τ-ηνCμιος, ο" (μτά + Il"eμo.)· ό ταχύς ώς ό 

δνεμος. 
μι:τ-ήορος, ποιλοιιότ. 8π. τιίπο, «'1.1 μeτeωeοι; (6λ.λ.). 
μcτ-δρα, ιiόρ . cσ' .οίϊ μeτ«l2ω. 
μcτ-ήσcσδιιι, ίων. ιiν.Ι μ(Joήσcσ8α.ι, cin?Cf. μίσ. 

μιλλ. τοίϊ μfJolημι. 
μcτ-ιιύδων, «ι;, «, ΠOΙΡCΣΤ. τοο μεr:ιιv&ά.ω. 
μι:τ-iι:ι, Υ' 4ν . ίων. πρ •• του μfJoΙημιl\ώσ. Υ' Ιν. !ων. 

'ν. τοο μ(JoΙημι. 
μετ-'ετο, γ' έν. μΙσ. πρτ. τοίϊ μfJoΙrιμι. 
μι:τ-fημι, μετ-ίστιιμι, !ων. ιiντ! ju(Jo-. 
μετ-'σχω' = μτέχω (βλ. λ.). 
μεΤ-OIKΣσiα, τΙ' = μετοιχlιι 1. 2> ή αΙχμαλωσία 

καΙ ό μετοικισμός τών Ίσραηλιτών' έχ τοίι 
μετ-οlκέω, μελ. -ήσιο (μέτοιχοι;)' όλλάσσω κατ

οικΙαν, μετακινΟΟμαι είς δλλο μέρος (μιτ' οι!τ. τό
nou) n ιiλλ' ώσ. xcσ! μιτάι 1:0Τ. τόπου, έρχομαι καΙ κατ
οικώ εΤς τι μέρος, έγκ08Ισταμαι κάπου.- 11 ιiπol.., 
εΤμαl μέτοικος Τι δποικος (~ΠOΙKoς, μετανάστης)' ί; 
oιtί~oίι τό 

μετ-oίιιη8lςι -e~, fι (μτοιχeOJ)' - μτοιχΙιι Ι 
(βλ. λ.) . . 
ΜCτ-oιιdσ, fι' ή όλλαΥή KαΤOΙKΙaς, μετοΙκησις, 

μετανάστευσις.- Η τό νά έγKατaσταθι:\ τις έν τινι 
τόπ~ ώς μέτοικοι;, έγκατάστασις, διαμονή, έν ξένι;) 
πόλει . 2> ή κατ6στασις καΙ ΟΙ υποχρεώσεις (άλλά 
καΙ τά δικαιώματα) τοϋ μετο/κου Τι τοΟ παρεπιδήμοο. 

μετ-oικfςω, μιλ. -ΙσOJ, ιi,;τ. -rώ (μέτοιχοι;)' με
ταφέ~ω τινά εΙς δλλον τόπον 11 όδηγώ (άποικΙαν) 
εΤς τινα τόπον, τήν έγκαθιστώ άλλαχοΟ.- Πιxθη~., 
CδηγοΟμαι εΙς δλλον τόπον, μεταναστεύω. 

μετ-οιιιικός, ή, ά,. (μτοιχοι;)' ό άνήκων tj lδιά· 
ζων εΙς μέτοικον Ο τό oό}~. ώ, οι}σ. το μτοιχιχδ,. = 
ό κατάλογος τών μετοΙκων. 

ΜCτ-oίKΙOν, τό' ό φόρος τών 12 δραχμών, ό κα
ταβαλλόμενος υπό τών jUr:olHOW έν 'Αθήναις έχ τοίϊ 
μCτ-οικος, ο., (μr:d+οlχοι;)' ό άλλάσowν κατοι

κΙαν, ό έγκαθιστ6μενος εΙς δλλο μέρος, ό μετανα · 
στεύων.- U έν Άθήνοιι" ώ, c;ό}σ. ιJ μέΤΟΙΗΟΙ; (χCΣ! f) 
μέτ -) = ξένος γενόμενος δεκτός πρός έγκατά
στασιν έν :rt:! πόλει ύπό τόν δρον κατα60λης ώρι
σμένοο φόρου (τ?ίϊ μεr:οιχΙοu, 6λ. λ.), άλλ' δνευ 
nολιτικών δικαιωμ6των, λCΣΤ. Inquίlinus. 

μετ-οιιιο-φι;lαξ, -αχο" δ, Τι' ό προστάτης καΙ φύ
λαξ τών μετοΙκων (Τι ΥινιΧύ'ί, τών ηaρεπlδημoίιν
των) έν Ά~ναlς. 

Q 

μετ-οίσω, μβλλ. το!) μτcσ ΡέeOJ. 
μετ-οίχομαι, μελ . -οι,ιι7σομιιι, ιίποθ.· Ιχω όπέλ

θει (όπέρχομαι) πρός όναζήτησΙν τινος 11 όπέρχομαι 
πρός καταδΙωξιν, ·καταδιώκω τινά, 2) ύπάγω όμοϋ, 
συνοδευω 11 διέρχομαι διό μέσου. 
μετ-οκ1άςω, μβλλ. -σω' γονατισμένος άλλόσσω 

τήν θέσιν τών γονάτων μου (έπί δει).οΟ πoλβμισ~oίi 
χοιθημίνοΙ) εΙ, ίνίδρcσν). 

μετ-ονομάςω, μελ. -σΟ)' μετα6άμω τό δνομά 
τινος, τΟΟ δrδw νέον όνομα. 
μετ-όηΙν, ΒπΙρ.· = μιόπισ(Joe". 
μετ-6ηισδε, XCΣ! πρό φων. -(Joe", ιiπΙρ. τόπου ' έκ τών 

όπισθεν, όπ' όπΙσω, όπΙσω 11 έπί χρόνου' μετά ταύτα, 
έπειτα, Kατόπrν, άκολούθως.- Ι ώ. π"όθ. μl!τιk γεν. 
όπΙσω τινός, δπισθέν τινος. 
μετ-οηωρΙνός, ιt, ό,, ' φθινοπωρινός, κα,-ά τόν 

καιρόν τΟΟ φθινοπώρου' ίχ τoίi 
μ.ετ-όηωΡον, τό (μετdtι$πώριι)' ή μετά τήν ιJπώ

ριι" έποχή, τό φθι"όπOJΡΟ" (βλ . λ . ). 
μcτ-ορμίςω, !ων. ιiν~! μ(JoοeμΙζω • 
μετ-όρχιον, τό (μτά + όρχοι;)' τό διάστημα τό 

μεταξυ 000 σειρών δένδρων Υι κλημάτων. 
μετ-ouσfα, Τι (μτχ. θηλ. μτoiίa«, τοίϊ μέτeιμc, 

_ιμι)' συμμετοχή, μετοχή, κοινων(α, μέθεξις 11 κτη · 
σις, κατοχή 11 έκμετάλλευσις, νομή, κάρπωσις, όπό · 
λαυσις. 

μι:τ-οχι\, fι (μτέχω)' τ6 μετέχειν, ή συμμετοχή, 
τό λαμ6άνειν μέρος εΤς τι. 
μετ-οχΙ'ςω, μl!λ. -/σω (μετά + όχ10Ι;)' μετακινώ, 

μετατοπΙζω διό μοχλοϋ, αΤρω τι έκ τΟΟ μέσου. 
μετ-οχlΙσσc., έΠ.Υ' Ιν . Εύχτ.ιίορ. CΣ' το;) μειο χ.ιlζω. 
μCτ-οχος, ο" (μτέχω)' ό μετέχων, συμμετέχι.:ν, 

λαμ6άνων μέρος εΤς τι.- ώ, οό}σ . ιJ μτοχοι; = δ,τι 
χοιΙ νϊϊ'I, μέτοχος, μετέχων, συνεργός, συναυτουργός, 
μετρCω, μ.λ. -ήσω (μέτρο,,)' μετρώ τι, λαμ6άνω 

τό μέτρον (Τι Υεν. μέτρα) τινός: Ι in! τόποu, κατα
μετρώ, δια6αΙνω, . διέρχομαι, λοι •. metlri, emetlrl.
Μ.σον, μτροvμ«ι ΤXYη=μετρQ τά Τχνη διά τών ό
φθαλμών.- U έπ! OCριθμοο, όριθμώ, υπολογΙζω, λο
γαριάζω. 2) ίπ! ιiχ~ιiσl!ωι;, τιμΥιμοιτο, χλπ., μετρώ, 
έκτιμώ, υπολΟΥΙζω' έ;; οι ,}του τό. 

μέτριιμσ, -ιιτο., τό (μτ.eέOJ)' πδν δ,τι μετρεΤται, 
τό διά μετρήσεως διδόμενον Τι λαμ6ανόμενον, τό 
μεμεΤΡημένον: 1) ή μεμετρημένη όπόστασις. 
2) μερΙδιον, μερΙς, ένός ότόμσυ, σιτηρέσιον π. χ. 
στρατιώτου i'j μισθός. 
ΜCτρησις, -eOJι;, · fι (μτeaOJ)' τό μετρεΤν, ή κατα-

μέτρησις. . 
μcτριιτιίς, -ov, δ (μτρaOJ)' ό μετρCιν.- l=cSμ

φoew!> (λcστ. metreta) έχα:λ.tτο έν ΆθTινcσι, κοινόν 
μέτρον ύ~ν, lσοδυναμοον πρός (ήτοι περιέχον) 
12 χόας, η 144 κοτύλας, Τι 39 περΙπου λιτρος ό ρω. 
μαϊκός dμφοeεvι; (amphora) έχώρει τά Ί, τοΟ άτ
τικοΟ μτρrιτoiί, ό όποτος πόλιν έχώρεl τό Ι/ο τΟΟ 
ό TΤΙKOίi μεδΙμνου. 
μετρητός, ή, ο" (μτρέOJ)' ό δυνάμενος νό με

τρηθι:\ (ιiντ(&. τψ l1μτρο.>, iι χcσΙ ό μετρηθεΙς. 
μετρlάςω, μελ. -σιο (μέτριοι;)' εΤμαι μέτριος, φέ

ρομαι μετά μετριοηαθε/ας (κοσμιότητας) 11 εΤμαι ' η
ρεμος, εΤμαι «στό ·καλά ·μου»,. εΤμαι γαλήνιος, 6τά
ραχος.- Ι μτΙS~. καθιστώ τι μέτριον, τό μετριάζω, 
τό ρυθμΙζω. . 
μετρΙο-ηδδCω, μελ. -ήσω' εΤμαι μετριοπαθής, φέ

ρομαι μετριοπαθώς ΙΙ ύπομένω τι μετά μετριοπαθεΙ
ας 11 φέρομαι εύσπλαγχνικώς πΡός τινα' έχ .oίi 
μετρΙo-ηδδΉC;, i!> (μέτeι~ + πα.θεί,. τοίϊ πά.σχωγ 

ό μέτριος εΙς τό πόθη του, ό μετριάζων τό πάθη 
του, ό υπομένων μετριοπαθώς, ό φερόμενος μέ 
μετριοπάθειαν. 
μι:τριο-ηότης, oόv, δ (μέτecοι;+πο-, ρις;. μιριχύ'ίοι 

χρόνων του nl"cu)' ό μετρΙως πΙνων, ό μέτριος. εΙς 
τό ποτόν n δπερθ. μΤριοποτΙστ«τοι;. 
μCτριος, ιι, ο" xcσΙ -οι;, -ο" (μ€τeο")' δ,τι 1ιοιΙ νβοι, 

ό έντός τοϋ όρθοϋ μέτΡαυ, ό έχων τό πρέπον μέ
τρον 11 έπΙ μΙΥίθοu. (ιiνoιστήμoιτo;), ό fχwv κανονικόν 
(τό μέσον, τ6 μέτριον) όνάστημα (ο!ί •• πολι) 6ψη
ACS., ο!ί," .χοv-ι;CSσωμο;).- 11 ,πΙ ιiριθμoo, όλlyoι, μερι-



κο/.- 111 ί::οΙ βαιθμ?υ. ό τηρών τ6ν μέσον δρον, ό 
έμμένων εΙς τό μέτρον (τό μέτριον) η (πι μίσ'lj' χ-χ
ταιστιi"εω~ : τό μτριο,,=ό μέσος δρος. 2) ύπο
φερτός, μέτριος, όνεκτός. 3) ίπί προ,ώπω'ι, με
τριcπαθής (xaιτά. τά. πiθ'lj). μετριόφρων, έγΚΡατής ΙΙ 
ώσ. δΙκαιος, λογικός, tvcPEToς. .04) nρ6οφορος, 
κατάλληλος; άρμόδιος, όνάλογος.-Τό o~&·. μτριο", 
μτριαι ouxvci χεενταιι μετ' έπιρρημ. έννοίαι,.-έπιρ. με
τρ/ωι; (βλ. λ.). 

μι:τριότ"ς, -"τος, 'iI (μτριο,γ δ,τι χοιΙ νυν τ6 νό 
ε1ναΙ τις μέτριος, μεσότης, ουμμετρlα, .κοσμιότης, 
μετριοφροσύνη. 

μι:τΡ'ως, ίπ(ρ. του μτριος' έντός του προσήκον
τος μέτρου, έντός τών όρίων τοΟ μέτρου (του με
τρΙou, λογικοο, όρθοΟ). 2) μετριοπαθώς, μετριο
φρόνως, κοσμlως 11 τιμΙως, εΙλικρινώς, δικαΙι.ις.~DQt· 
ραιθετ . μτριώτ",ρο", μτριώτατα. 
ΜΕ"ΙΡΟΜ, τό' ο,ΤΙ χαιί νίίν, τ6 μέτρον, ό κανών, 

δι' οδ μετρεΤταl τι 11 μονός μετρήσεως, μέτρον χω
ρητικότητος ύγΡών 1j ξηρών. 2) τ6 έμβαδόν ΤΙ τ6 
καταμετρηθέν πράγμα (οΙασδήποτε φύσεως), ώ; 
χαιΙ cιuτό τοίίτο τ6 μέτρον_ 3) παν διάστημσ, πα
σα tκτααις, κατσμετρηθεΤσα Τι δυναμένη νό κατα
μετρηθf.j 11 μτρον 8ί!μον=τ6 μέγεθος (αl διαστάσεις) 
τοΟ λιμένος 11 μeτροll ΙΙΡης = τό (πληρες) μέτρον 
της νεότητος, ~ Ι. ή όκμή, τ6 άνθος, της νεότη
τος.- U τ6 μέσον μεταξύ δί'ο άκρων, -ητοι τ6 
προσήκον μέτρον (δριον), άναλογlα, συμμετρΙα 11 όρ
μοδι6της, καταλληλ6της,- 11 ίν t'{j Μετριχ'Ώ. τό μέ
τρον TQv στΙχων, ίν ιiντι&ιαιστολ'{j πρό, τό μλο, 
(τήν μouσΙKήν ~ηλ. αjνθεσιν) καΙ τ6ν ρv{Joμό" (τ.l . 
τ6ν χρόνον). 
Έτvμ.ι μτρο", μτριο,' μετρικ6ς- μτρ",ϊ,,' με

τρ.,τ,;S'· πιiνται ταιυται ιiνιiγoντoιι ει; τό ίοιπ . *mefro-m 
( *med-tro-m, πρ6λ . !αιπ , ·med- έν ,ψ έλλ. μέ~oμαι' 
σιιγΥ. πρό, τά σαινσχρ_ *matram, mίttrii (μέτρον), mδ, 
mδ-ml, ml-mf (metior), mlmiiti (π?ελ . έλλ . μήτις, 
λαιτ. metlor), λαιτ. metare, metirl, mensa, mensura ' 
6ιiσι; αιΙ !αιπ. ~. ·med-, *me-, ·met- (μητι" metior)_ 

μcτ-Υιιισα, ιiόρ. αι' τοίί μετοικΙζω. 
μι:τ-ωνϋμία, ή (μτά + ό'l'ομαJ' μεταβολή (άλλα

γή) όνόματος 11 _ν <t'{j ρητοριχ'{j, ή χρησις μιας λέ
ξεως όντl άλλης, π. χ. UΗφαιοr:ος ιiντΙ nνρ. 
μετ-ωπ"δόν, ϊπΙρ. (ιdτωπο'l')' μέ τό μέτωπον 

πρός τό έμπΡός, κατό μέτωπον U έπΙ πλοΙων, κατό 
μέτωπον, εΙς εύθεΤαν γραμμήν (χαιτ' ιiντΙθεσιν πρό, 
τό έπί κέρ~ = έπl ένός στΙχου, τό f:v όπΙσω όπό 
τό άλλο). 

μετ-ωn'διος, ο" (μτωπο,,)' ό έπl τοΟ μετώπου, 
6 όνήκων εΙς το μέτωπον. 
μετ-ώπιον, τό' = μτωπο" (ελ. λ.). 2) έπΙδε

σμος διό τ6 μέτωπον (ίπΙ τγQtύμαιτος;). 3) περιθώ-
ριον σελlδος. . 
μΣτ-ωηΟΥ, τό (μετά+cZψ)' xup. τ6 μεταξυ τών 

όφθαλμών διόμεσον διόστημα, τό ύπεράνω τών 
όφρύων μέρος τοΟ προσώπου, γιινιΧώτιι;;ον Ii , τι χ,;ι: [ 
νίίν Ηγομεν μέτωπον .- 11 τό πρόσθιον μέρος, ή 
πρόσοψις (τό πρόσωπον) παντός πρόγματcς 11 ή 
πρόσσψις οίκοδομήματος " τ6 ~έτωπoν τοΟ στρα
τοΟ, ~ηλ . ή κσιό μέτωπον γραμμή του, αl έμπρο
σθοφυλακαl του, αl nf.WTaI γραμμαl της παρατό
ξεώς του. 
μι:τωηο-σώφρων, ο", γεν. -0"0; (μτωπο" + σώ

φιωΥ)' ό έχων σώφρον μέτωπον, σεμνήν δΨιν, σε
μνοπρόσωπος. 
μεύ, έ1r .. Υ.οιΙ !ων. γεν. το!! IΥώ. 
ME'XPI~, χαιΙ σπαι 'ι. μέχρις' (χαι! xu;>. πρ? φων.): 

Ι llpC;&Eot~ μι< - α. γεν., έως, μέχρι, μέχρις έν6ς (δε
δομένουl σημεΙου. 1) έπΙ τόπου: ιdJfJ!J IJ.αMίσσ.,ς 
""έως (είςl τήν θόλασσαν, μέχρι ·θαλ. 2) έπ! χr:-ό
vou : τέο μ!JfJ!ΙS'; = μέχρι τΙνος χρόνου ; έως πότε; 
(=λιΖΤ. qucusque?) " μέχeι, ο{, U μέχρις 8αου " μΧ2Ι 
τι"ός' = δι ' εν διόστημα (τόπου 1j χρόνου) 11 ,αχρι 
τοvJε=εως TWPQ.- 11 r..oι.p' WΙωσ: τό μχρι ο{, Υ.6ΙΤαιι 
ιiντΙ τοίί <1πλοίί μχρι χαιΙ ιiκoλσιιθεΙτ,;ι:ι _νίΟΤ5 χαιΙ ίιπό 
ιΙλλη, γενιΧΥί;: μέxeι ' υ 4"τώ ΠVΡΥω,,=μέχρις όκτώ 
πύργων, ιinι του πλ~PEOTίρoυ ~Qtt (ψαιλφτίΡΟI' μέx~ις 

ου δκτώ ntίρyoι .lσΖ".- ιι άι, οuνeίομο;, fως, fι.ις 
ου, μέχρις ότou, fως δτου (μιθ' δρισΤΙΧfj,): μxeι 
Ιω. έΥΙ"nο=fως δτου Μθεν ή αύγή (έξημέΡωσεν) 
ΙΙ μΒτά τοίί Β" χαι! 'rποτ.: ιd%l!J &".j-IIItot.: ιdxeI &" 
τoiί~o rδωμn=έως δτου νό τό Τδωμεν " μιτιk <ti!; 
Qt~tij; στιμαισΙαις; χεΙταιι χαι! τό ιdxeI oli. 
Έτvμ_ t μxeι: ιiρμ. merj ( *mejr, lαιπ. -~h-' δλ. 

χαιΙ IίJfJ!I, IίxeI'· πρΙSλ. χαιΙ τoiι, σuνων. σιιν&. Xp'ljt. 
μεστα, ιiρx. μειιτ' &'" βιοσαιλ. μεσπo~ι (*-nοcJ-=-λΟΙΤ •. 
quod + μσρΙφ -ι), ΥΟΡΤ. μεπ"", μcττ' lς (μεπ~ το 
~εκαστατ"ρo" = μέχρι δέκα στατήρων) (μεστ' IS', 
δμΤ,ρ. ιdσφ', μιιφ' 8τι (= cμxeι. 8«,. 'Boux·), 
μιιφα' Itctvtoι ταιίϊτοι ιiνιiyoνταιι -ι Ι, !cιπ. ~. *me- (ίΙ; 
-ij, xQt! τιi: μτα. χαιΙ μιι(ιι)ος). 
ΜΗ', ΕΠΙΡΡΗΜΑ' «όχι»' !iρν'ljτιχόν μόριον ΧΡ'ljαιμο

ποιούμενον bJιixt, -iι dPV'ljot, ιi~αιρτι!ταιι :i.πό or:-ou~ ΤΙ.
νιi" εΙτε ρητω; ίχφΡaι!;ομίνοuς; ΙΙΤ5 χ.αιΙ ίΙ;ιιπαιχοιισμί
νου;, έν . φ τό ιiρνYιτιxόν μόr:-ιον ο'; ιipνεεταιι ιiπoλύ,ω; ' 
τό μ;' &ηλο! οτι χαι,ά <ti)v Υνώμην xiItotou (xιiπo\o; 

νομΙ!;ει ότι) !ναι ΠΡι!1 μαι cJi" εΙ 'ι'αι (τοιουτον Τι τοιο!!
τον), έν φ τό ο'; lJ'ιjλοΙ δτι τό πρc1rμlt αι~τό cJi" ",Ι,,«ι 
(!τσι ιiπόλυται, ιiντιχειμενΙΧi, χαιΙ o~χι cχαιτα. ττιν Υνώ
μην τοίί λέγοντο,.)· τό μ;' ε/ναιι έπομίνω, cσχετιχόν», 
τό ον εΤναιι cιiπόλuτον.· τό μ;' ε/νιΖΙ «ίιπ?κειμινιχόν», 
έν φ τό ον ε/ναιι ciντιχειμενΙΧόν.· τό μή cciΠ?Ρ~ΙπtδΙ», 
έν φ τ~ ο'; cιiρνεΙταιι». Διιk τόν λόΥον αι~τόν τό μή ιi
Χ?λοuθεί ItOCvt?ta επειται ιiπό Ιναι έχ των σuν&Ισμο)ν εΙ, 
lά", Iίr, στα", lπειΜ", Ιως' ιί", &ιότι οΙ συν~εσμo ι 
αι\ιτοΙ ποιριστωσι τό λεγ~μενoν o~χ! ώ, ΥεΎονό" ciλ λ ' 
ώ; ύπόθισιν' εν φ δ olι iΚQλουθεt ~πιι ται ιiπό σιιν~έσμοtl' . 
δποΤοι οΙ έπεΙ, lπ",ιδή Χ. d., &ιότι outot παιριστώσι 
τ~ λεγόμενον ώ, ΥεΎονό.. 2) τό ιiρν1jτιχόν μή xp1j
σιμοπ(,ιεΙταιι ίπΙσ'lj' τιθ~μινoν χαιΙ μετά τους; τ_λιχου; 
συν&&σμοu~ i1'Cl, οπωi, ώ" &ιότι χαιΙ Πί'ό, -οι '}τ(.;ν ti)v 
:fUotv σuμπΙπτει 11 ίδιχή του, οπως; π . χ . Αν <t'{j φριiσι ι 
ώ. μή .. _ ό,ιω"ται = διό νό μή ... χαθοον. 3) μιτ 
ircPtf, : τό μ;' 3wlJoέιιlJ.αιι μ' &λytί"ειε'l' &,,=τό νό μή 
πληροφορηθώ θά μέ έλύπει, 4) μετ& μ6τcχij, (δσιi' 
κι~ αιl)τη ~uvattatt νά. !iνιΖλuθ'{j δΙ' δποθετιχΤιν πρότιΖ
σ,ν) : μη &πεlιεΙχα, = "'ι μή &πή"εικ", = έόν δέν ε1-
χεν όφαιρέσει.- α τό iPV'ljttxov μόριον ΜΗ χlΙτοιι 
QUXVck χαιΙ ίν &"",ξ«ρητοις' προτάα",ιιι" 1/' eήλω
σι'ι προσταιΥΥι, (προτροπη,) , ι\ιχΥί" ίπιθιιμΙcι" xattixat 
at εί. τΙΙ, περιπτώσι.ι, αι~τά, <ti)v' πρώτην βίσιν 't<9j~ 
πpoτιiσεως; (οπω; χα.Ι τό ιiντΙστoιχόν του λαιτιν. ne), 
συνταισσόμενον: 1) μιτά ενεστωτο, Πι;οσταιΧΤΙΧi!,: μή 
λέΥε . 2) μετά ιi0r:-(otou lΙπσταιχτικij,: μή λέξπς· 
3) (πρό, &ήλωσιν l~χYί~) μετά ιi'",Ιστοu E~xτιxη,: μή 
"άο lJ ,,' lJ.t'JooI &""ρ = είθε νό μή έλθι:! ! 

Β' ΜΗ' ώ, ΣrΝΔΕΣΜΟΣ. Τνα μή, CJστε νό μή, μή
πως, μή τυχόν: Ι μετdι dQP. 'rItot. χαιτόπιν "ήμοιτο, 
κεψέν()ιι ΧιΖτα. _'ιιιστ, 1j μιίλλοντιΖ δ;>ιστιχη;: φ",ύΥω μή 
ληl'lJ.ώ = τρέπομαι είς φυγήν έκ φόθου μήπως συλ 
ληφθώ (Τνα μή συλληφθώ).- 11 μετά. EύxτιxYί~, b,oc
χι; έ~oι:;τιXταιι έΧ ρήμαι το; χρόνου Ιστ?ρικοίί: lφVYo" 
μή J."·φ{Joεl.,,, = tφυγον άπό τόν φόβον μου μήπως 
συνελαμβανόμην (Τνα μή συλληφθώ)_- 111 μετά. ~ή . 
μα.tαι δηλουνται φό60ν: ~έ&ικα μη Υέ".,ται = λαιτιν. 
vereor ne fiAt = φο600μαι μήπως συμι3i), τ. Ι . φο 
βοΟμαι δTl θό συμβi)' ιiντΙ τrι~ Ίποτοικτ. ΧΕετοιι ένΙο τ. 
Itatr:-' ιiττιiιoί~ μιίλλο,ν Όριστικη;.- ιν μετ' ιiπαι ;;εμφιi
tou ΧιΖτόπιν εντόνοu ιiρνr.σεω~ 1j βε~αι , ώσεως; : ϊιιτοι . 
Ζ.1ι. μ;' μέ" ~εϊρ' έπε"είκα, = μόρτυς μου ό Ζεύς 
δτι δέν τήν ηγγισα (πρ6λ. τό οημερ. cδέν της tβo
λα χέρι») 11 ώσαιύτω, χαιί έπΙ ιι~χών ιi;;νTιτιxων ' Yι ίν.
χουσων ιiPV'ljttxi)v ~uναιμιν : δOS' μή Ό~νιιaiία oϊκα~' 
lκιittlJ.αι=δώσε (κάμε) νό μή γυρΙσι:! όπΙσι.ι εΙς τήν 

. πατρίδα του ό Όδ'Jσσεύς (είθε νό μή yυplOQ).- V ' 
τό ciPV'ljt. μόριον μ;' σιιντιiσσιιταιι μεθ' δλων των ρημιi
των των εχόντων ιi"VTjttxi)v Ιννοιαιν , ώ, τιi: dg"",i
σlJ.αιι, κω,ιύΒί", .ΊργεΙΥ, φ.vΥ"'Ι" χ, τ_ δ . : &ρ"oiίμαι 
τό μή ΠΟΙ",ΤΥ=όρνοΟμαι δη τό tπpaξα Η ττιν Qt~ti)v' 
σuντ,;ι:~ιν δίχονταιι χ,;ι:Ι όνόμαιτοι πι;;ιίχον.αι . ιiPV'ljttxi)v 
οημασΙιχν (π_χ. "ώλνμα), ώς; χαιί ι!πιρρΤιμαιΤ:Ζ (π. χ. lμ
ποδώ,,) U δσσ-χι; ~ί εΙ; τό ΠΡΟ1)γουμιινον ρi!μοι πΡοστ( 
θι tCItt dpV'ljot., τότε ιiντΙ τoίi <1πλοϊί μή . XittCΙt μή ο'; 
(πρό, τήί'τισΙΥ 1'ρόπον · τινά. τfj,ίQσρΡΟΠΙαι,), χω;...ι. tι 
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Ιρμ"l"ιΙαι ν& ίπη;;ιi~ιταιι ix τ~, προοθίτοο at!Jt~' ΙΙρ
νΤΙσ,αΗ; . 

Γ' MEl', ΕΡΩΤΕιΜΑΤIΚΟ1:: 1> ίν I!JBalatL, Ιριιιτήοε
οιν, 6ocix~ a.,ιχμtνιτιχι Τι προμηνύιταιι ιΣρνητιχij CΙπά.ν
τηαι;; : &11' ιlea .• , μή οΙ Ι" ηι ΙΗΗ1"αΙ, ΙΗΗΙ"αι
ατιιι διαφ{Jocll/Οl1αι τοίιι; "cΦPl/ovιo; ίν ιί> δοά.Χι, ιΣναι
μίνιτοη ij προμηνύ_ταιι Χαι1)αtφαιτιχij ΙΙπiντησι" χρησι
μoπ~ιιίταιι 'ij ~νησι, ofί (βλ. λ.). 2> ίν πλαιΥΙαιι, ί
ρωτήaεσι ΧΡ'Ylσιμo~oιιΙταιι ίπΙαη, δ μή ΧΙΧτ6πιν ρημi
των φόΙSαυ χαιΙ μιρΙμνη, οημαιντιχων, . συνταιOι:Jόμινo, 
μιτιΣ 6πoτιxx~ιx~, μΙν, δι:Jά.xι~ δ φόεο, ~νά.ylταιι ΙΙ, τό 
μ*λλον ( ι δέδοΙΗσ μ'; οc _1/1'Π?J-φo6oϋμαl μήπως 
σέ ξε'ι'ελόσr:ι), ή μιτ' E~xτιxη, του πλαιΥΙου λόΥο'υ (χιχτ-
6"ιν ρΤΙμαιτo~ χρό'ιου Ιι:Jτopιxoiί). μι ... ιi. Όριατιχη, ei, 
δι:Jά.xι, 6 φc.ιsο; ~ναι:ι:ίpιταtΙ εΙ; τό παιριλθόν Τι τό παιρόν : 
διΙδΟ/) μή δr} nci"τσ 6ιd ""μcqτeσ ιΙnlf1=φ : 600μαι 
μήπως όλα ό~α εΤπεν ή θεό ι6'ι'οΟν,. όλη8lνό. 
Έτvμ. : μ';, Ήλ. μα=σιχνο)(? m.i, Ζι·ιδ . , πΙΧλ-περο. 

ιni, ιΣρμ. mi, Itiytαt es ταtυται Iivirovtαtt εΙ; ίαιπ. *me' 
τιΣ μ"δι, μ"διΙι;, μ"Μμοίί Χλπ. εΙν'ΣΙ τύποι πιχρά.λ 
ληλοι πι;.ό, τού, : οfίJέ, ofίδείι;, ofίδαμoίί' ίπΙσ'Υι' Χ'Σί 
τό μ'1ΚΙΤΙ ίσχημιχτΙσθη χαιτά: τό ofίHέτι (τ. Ι ! ofίκ 
lτι)· ίΠΙι:Jη;; !ι:JχημιxτΙ.,θη χαιΙ μ';-χι Χ'ΣτιΣ τό "αΙ-χι. 

... Υάρ, ίλλιιπτιχ-ίj ιppciι:JL' , χρηι:Jιμoπoι?υμBντ, ιiπΙ 
ίντc.νοu ιΣpνTισιιtις (=άσφαλώς όχι, όχι 6ε6σΙως, ποτέ 
νό μή ... ! = λαtτ . ηυllο modo, longe c1b!tst), δ!}νιxμιi
νη δί εΙικόλως νιi oυμ;τληρωθ~ etιi. ρΥιμαιτο, χαι.ιΣ 
Πρoι:Jταιxτ . ή ΕΙικτ . λαιμιscx ·,oμ!ίνoυ ίχ των άιιμφριχΙ;;ομί
νων χαι ! ι:JII νιxπτoμέ 'ιoυ με τά: τΥι, άρ 'ιΤισιω ;; : μή )'αρ δή 
δi"σ" )" Εfίeώτσ ( Ενν. ΙΑ60ιμι) = (είθε) ηοτέ νό 
μή έλθω είς τήν δίνην τοϋ Εύρwτα 11 ι:JIIx." ά: έν ΙΙπα
XΡΙι:JΙι:Jιν : μή 1εΥέτω το ό ~oμa - (<<πάντησι,) μή )'ιIe 
(ίνν. 1εΥέτω = δχι . βέ6σια, όσφαλώς όχι). 
μή yc, ί~Ιι:Jy'υμ!νoν μ';' ούδέ κατ'έλάχιστον, έπ' 

ούδενl λ6'ι'~. 
μιιδ-δμά χαιΙ μιιδ-δμί, ίπΙρ. τ~ϋ μηδαμ6ι;' ούδα

μΟϋ. ηου8ενά.- 11 κατ' ούδένα τρόπον. ούδόλως, 
μηδα.ι-ιώς. 
μιιδ-δμόιcν, έπ ίρ. (μ"δαμ6ι;)' όπό που8ενά, όπό 

κανένα μέρος 11 μ"δa.μόθ-ε~ CΊ:Ι10θ-ε" = όπό κανέν 
δλλο μέρος . 

... δ-δμόιl, έrτΙρ. (μ"δαμ6.)· έν ούδενl τόπ~, 
ούδαμοϋ, πουθενά. 

μιιδ-Ιμοί (μ"δαμ6ι;), έπιρ: πρός πουθενά. 
... δ-δμό4;, ,;, 6", ιΣντ ί JA"U άμ6.· ούτε εΤς, ούτε 

fνας όκόμη, δλως διόλου κανένας, ούδεΙ ; , μηδεΙς 
ί; αι~τoϊί τό 

... δ-Ιμoi, ίπΙρ. (μ"δαμ6.)· · έν ούδενl τόπ~, 
oύ~α~oO, πουθενά, είς κσνένα μέΡος . 

... δ-Ιμώς, ίπΙ;>. tou μ"δαμ6ι;' = μ,,».μfj (ΙSλ. λ.), 
ούδόλως, ούδαμως, κατ' ούδένα τρόπον, δλως 
διόλου. . . 

μιι-δέ, 'πΙρ. (μ;'+δέ), ιΣρνητ, μόριον χρησιμοποιοτΙ
μινον χαιθ' 8ν τρόπο 'Ι χαιί τό ofίδιi, π~ός: τό δπο!ον lχιι 
ΟΙ'Σν ι:JXίι:Jιν Ιχει τό μή (βλ. λ.) πρό, τό ofί' καΙ δέν ... , 
όλλό δέν_ .. , ούτε, μήτε (λαιτ. "equ., nec. 2) ίν 
ΙΙΙΙX~ δύ~ ι:JIIνιχoμίνων πρoτcίσιων : μ"U ... μ"δi=οΟτε •.• 
ούτε (λαιτ. neque ... neque)'- 11 σιι"αιπτόμινον μaτιΣ 
μι/ί. μόνον λιεεως; ή IτsPLWcioaw, ίxφ~ά.~lIι ίνισχ ιιμΙνην 
(Ιντονον) ιiρνη 'Hν : μ"δ' dτ.οV .. , μ"δi το mιeIίmι" = 
όλως διόλου τΙποτε. μ"δ' άρπ,,=ούτε καΙ κατ'όρ
χήν. έν 'ι'ένει όχι (λαιτ. ne ... quidem). 

μιιδ-c;ς, μιιδc-μίΙ, μιιδ-iν, Υιν, ""δι,,6ι;, μ"δι
μισι;, μ"δι .. 6ι;, χλπ., xλινόμaνoν ώ, τό ιΙι;, μlσ, i" 
(μ"δi+IΙι;)' οΟτε καΙ fvoς όκόμη, ούτε fνας, ούδ
εΙς, κανένας (λαιτ, nullus). 2) d μ"ιJi" (ίνν. d),,), 
ι) μ"ιJi" ( iνν. olίoα) = ένας πού δέν εΤναι παρό tv 
όπλοΟν τΙποτε, !να μηδενικό, όσήμαντος, τιποτέ
νιος i το μ"ιJi .. (ίπΙ ΠΡOι:Jώπων) - ό όνάξΙος λό'ι'ου, 
άχρηστος, τιποτένιος. 3) τό o~e. μrιιJi" ι:Jυχνιi. χι!
ταιι ώ; ίπΙι:φημ'Σ' καθόλου, ούδόλως, κατ' ούδένα 
τρόπον. . 

... Ic-woTc, ίπΙρ. · ποτέ, ούδέποτε, καμμΙαν φοράν, 

... δέ-ιιω, έπΙρ. ίντoνώτε~oν τοίί μ';πω, όχι ά<όμη, 
ούτε tως τώρα. 

μιιδc-ιιώ-ιιοτc, έ;τΙρ.· ούδέποτε fως τώρα, ούτε 
!"Ιοτέ fως τώρα , πoτ~ άκόμη twς τώρQ, 

... δ-cτcρoς, σ, ο" (μ,,& + I~ceoιo)' κανεlς όπό 
τούς δύο, ούτε ό εΤς ούτε ό άλλος. 
μιιδ-cτCΡωσC. ί~Ιρ. (μ"δi + lτέρωοl,. ούτε πρός 

τό tv μέρος ουτε ήρός τό άλλο, εΙς κανέν όπό 
τό δύο μέρη. 

ιιlt Il\' όχι λοιπόν, δχι τΥ όντι Ι μή λοιπόν (τό 
K6μr:ις π. χ.). 

μιιδίςω, μιλ. - 00/) <Μηδοι;)' φέρομαι Ώc; Mrιδας, 
μιμοομαι τούς ΜήδουCj, (κστά τού:; τρόπους, τήν 
'ι'λώσσαν, τήν περιΒολήν x.'t .1I.) 11 xu ., . φeo"ώ τά τών 
Μήδων, τούς συμπαθώ, τoύ~ εύνοώ, λαμ6όνω τό 
μέρας των, ύποστnρΙζω τά συμφέροντ6 των (έ '; 
ιΣντιθΙσιι πρό, τό 111""l ζω). . 

... δικός, ,;, Ο" (Μηδοι;)' ό όνήκων εΙς τούς Μή
δους 11 τα Μ"δικα (ένν_ n~ά)'ματa)' αl ύποδέσεις 
των Μήδων, χαιΙ xup. ΟΙ Περ:)ικοl πόλεμοι.- • Μ,,
δ"", 310/0. (n6a) -= λιχτ. herbc1 Medicc1, ε.Τδος τρι
φυλλΙου. 

Μιιδίς, -Ιδοι;, 'iι, θηλ . τοϊί Μ.,διΧ6ι;· ή έκ ΜηδΙας 
καταγομένη Υυνή, Ύι ή κότοικος της MηδΙaς. 

μιιδισμός, δ (μ"δΙζω)" τό φρονεΙν τό των Μή· 
δων, τό λαμ6άνειν μέρος ύπέρ τών Μήδων, ή 
πρός τούς Μήδους ευνοια . 
μrιδo-Kτόνoς, ο" (Mιjδoι;+HτιΙ"ω)' ό 6ποκτεΙνων 

(φονεύω ν) τούς Μήδους. 
μ~δoμΩI, μΗ. μ';οομσι' ΙΙόρ. 11ι' lμ"οιίμ"", ΙΙπο

θιτ . (μηδοι;)' Βουλεύομαι, σκέπτομαι, έχω κατόνοϋν, 
αυλλΟ'ι'Ιζομαι 11 σχεδιόζω, μηχανεύομαι. έήινοώ 11 6· 
ποφ:-ιοιζω 11 συμ5ουλεύω. 2) συνωμοτώ, καταστρώ
νω όλέθρια σχέδια, προξενώ, προκαλώ [δι' ίτιιμ. 
βλ. μιjδo~). 
μιιδ-oπότcρoς, σ, ο" (μ"ιJi-t-dn6rll/οι;)' oύδtτε

ρος, ούδεlς έκ τών δύο, ουτε ό εΙς ουτε ό άλλος. 
ΜΗ-ΑΟΣ \Α), -εo~, τό, έν χρΤισιι xαιτόr. πληθ. μόνον, 

τα μ,;Jεσ =οκέψ;; ις, σχέδια, έπινοήσεις. τεχνάσμα
τα 11 πονηρlσ, πσνουΡ'ι'lσ, δολιότης. 2) ώ, χιχΙ τό 
μητιι;, ι:Jημ. φροντΙc, μέριμνα, όνηουχΙα: 011 μ7jδ&σ 
=ή περl σοϋ φροντΙς. [δι' ιiτιιμ. βλ. μιfδω] , 
μίίδος (1\), -εοι;, τό, ίπιχ. o,jι:J. ίν χρήι:Jιι μόνον χιχ

τ% πλTjθ. (ιο; Χ'Σί τό ιΣντΙοτοιχόν τ!;ιι λαtt. νIΓIIIι.), τα 
μήδlCΙ = τό άνδρικό 'ι'εννητικό μόρια, τό αΙδοΤα 11 
εν τφ ~ν. τό μηδοι; -= ή Ούροδόχος κύστις [δι' ίτιιμ. 
βλ . μαt~~]. . 
μιιδ-οστισ-oiν, o!Je. μ"δοτιoiW,. CΙντΙ τlDν δι'!lρη

μΙνω, Υρ<lt:{'?μ'νων Χ'ΣΙ ίχφερομίνlll'l μ~δ' Κοτιι; o~, 
μ"δ' Κ τι olί~=oύδεlς 6πολύτως, ούτε fvoς κάν. 

ί μιιδοσύνιι, 'ij (μιjδoι;)' σκέψι" φρόνησις, σύνεσις. 
μιιδο-φόνος, ό,,' = μ"δοχτ6"όι; (βλ. λ. ), 
μιιΙCίς, o!J~ . μ"{Η,,, μΤΥν. τόποι CΙντΙ μrι'I/ι;, μ"u". 
ΜΗΚΑΌΜΑΙ, IiIτcB. , μιτά. μτχ_ ιΣορ. β' μίί.χώ,,' ίπιχ. 

ΠΡΧ. μsτdr. σημ. iVSι:Jt. μ;μ"ι,σ, μtχ. · ΜCμ"Hώι;, θηλ. 
μιιtιi. βραιχ. προπαιριχληΥ. μμίί.Ηνίσ· npt. (ίσχημαιΤΙι:JμΙ
νο, ίΧ τοϊί πρχ,) ΙμJμ"HO'" 6ληχώμαι, 6ελόζω, ίπΙ 
ΠΡοΙSiτων U έπΙ πλ ηΥωνομΙνων (ππων, Χά.πρων, νll~pων 
Χλπ., έκπέμπω όξύν μυκηθμό ν, ιξεφωνΙζω, σκούζω •. 
Έτvμ: ι JA"Hiioθ-a.c' μ"κάι;, -άδοι;; fι' ίι:Jχημαιτι

σμίν"ν ίΧ του ηχοιι (όνομαιτοποιΙα:), δπω, χιχΙ τιi. μν
Ηάομαι (βλ. λ ;)' πρΙSλ, αιxνι:JXΡ. me'kc1-1}. (τρό'ι'ος), ά:ρμ. 
makhl (πρ66ατον), λαιτ. miccire (τΙκτω, ' ίπΙ αt!yό~), 
μεσ-Υερμ. mechzen, Υβρμ: meckern, ΣιρΙS . mekc1'I, 
Σλοδ. meketc1tl (6ελόζω), λιθ_ mekenII (τραυλ{ζω, 

. τσε6δΙζω), ι:Jαtνσxρ. mc1kc1mc1kayc1'e (κοάζω, ίπΙ βΙΧ-
τρά.χων ). . 
",κάς, -ιίδοι;, 'ij (μ"Ηάομσι), θ"llλ. ίπΙθ: ή μηιcω

μένη, ή 6ληχωμένη, 6ελάζουσα, πXντo~. ίπΙ αιΙΥΙΟν: 
μrιΗάδeι; σΙ)'Iι; U ιiλλιΣ χαιΙ ώ, o!Jι:J., ή αΤξ_ 

μιικ-έΥI, ίπιρ. (μή+lτι)' όχι πλέον, όχι περισσό
τερον. όχι περαιτέρω [τό πιχρεμΙSληθsν μιtaι;u ,/i)v 
μη-ιτι Η dιpeIλatIXL .1' ΙΙνιχλΟΥΙιχν π~ό, tό ofίHΙτί]. 

μί\ιιιστος, ~, Ο", eωρ. χαιΙ ΙΙττ. ιMtιuστoς, ", ο" 
(μ;;χοι;), 6περθ. tot! μσΗI/ΟΙ; (Βσχημιχτι"μίνον 15μώ, ίΧ 
τοϊί μηΗΟΙ;, ώ, τό σΤοχιοτοι; ίΧ τοϊί σΙοχοι;)' μακρό- · 
τατος, παρό πολύ μακρός (επι χρόνου), πορό πολύ 
ύψηλός (iπΙ ιΣνθl,ώπων), Υινιχω, . μέ'ι'ιστος.- • οςό o!J~. 
μ';ΗΙΟΤΟ", πληθ. μtfκιοτσ, αυχνιΣ χι;ηάιμοποlοβντΙΧΙ ώ, 
ίπιρρΤιμαιτ'Σ, tnt' napό πολύ μσκρόν χρόνον, ή εΙς 
μέ'ι'lστον (So8μόν Ι Υιν., παρό πολύ Ι tnl τέλους. 



MH-ΙCOI, -eo~, '1:6' δ,'1:Ι "οι! νΟν, μt\κος. cμ6κρος» 
11 ίπ! προσώπων, ϋψος. μέγεθος. όνόστημα, 2> έπ! 
χρ6νου, τό μη <ος τοΟ χρόνοι" μακρόν χρονικόν 
διάστημα. 3) ίπ! μεyίθoυ~ Τι βoιθμoιJ, μtyεδoς, με
Υαλετον.- 11 τό μ;;HO~ Τι &πλιil, μ;;ΗΟ. χεΤν'1:ΟΙΙ ivLO'1:8 
«πολύ.ω; άι; iπιι:ψyjμοι.οι· όπό όπόψει.ις . μήκοι.κ;, με
γέθους, κατά τό μηκος (μέγεθος, " μ.φ~. διεξοδι
κώς, έν έκτάσει, κατό 6άθος καΙ πλάτος [δι' i.υμ. 
βλ. μoHe6.]. 

μίι-κοτc, _ΠιΡ. Ιων. civ'1:! μtJποτe (SA. Α.'. 
μιικυνω, μ.λ. -~"ώ, Των. -~".ω· Ι}ωρ . μ4Ην!'ω (μ;;

HO~)' έπιμηκύνω τι, τό κάμνω μακρόν, τ6 έπεκτεΙ
νω, προεκτεΙνω U παρατεΙνω 11 όν06άλλω n μrιH,;"ω 
τό" λ61Ο" = έκτεΙνω τόν λόγον, όμιλώ έν έκτάσε:ι, 
όμιλώ διό μακρών 11 άισ. χοι! l1νευ '1:oiί λ6,0,,' εΤμαι 
έκτενής (εΙς τούς λόγους μου), μακρηγορώ. 3) 
μrιH,;"ω βοή" = ύψώνω μεγάλην 6οήν_ 4) μίσον, 
έμrιΗv"ο"r:ο HOλOOOό,,=ϋψιJσαν (Τδρυσαν) κολοσσι
αίον δγαλμα. 
ΜΗ'ΚΩ", -QWO~, fι, χοι! lJωρ, μάΗ_' .{δο, φυ'1:0υ, 

ή ιπαπαρούνα», ό ιμδκος». 2) ή κεφαλή τοΟ φυτοο 
τούτου (χρ'l}σιμοποιουμaν'l) άι, Χ6σμ'l'jμοι). 3) σπόρος 
της παπαρούνας, ποιρ.σχευοισμίνο; ο!lτω., ώσ.ιι να: 
XPTjOLμau'/j ώ. '1:Ροφij . 

• E-nιμ. ι μ';Η_ ε!ναιι '1:6 φυ'1:6ν των παιρ& '1:ήν Μι
σόΥ.ιον χωι;ων, αιΙ δ! χ-,ι.ω.ίρυ) λέ;ει~ ε!ναιι lJiνι;ιοι 
μiiλλον παιι;dι ouyysvsi; π:;ό; .-γιν tHTjVLxijv: παιλ-Υερμ. 
ma90, με~-yεpμ. mage χ-,ι! mahen, man. '(ιι;;μ . mohn, 
π-,ιλ-σλοιυ. mιlkiί (παπαρούνα) 

μιιΙia, fι (μ;;λο" Β)' '1:6 '(νωσ'1:6ν lJivl}pov, ή μηλέα. 
ή ιμηλιά». λοιτ. mιllus. 

μΙ;lcιoc;, σ. Ο", χοι! -o~, -ο" (μήλο" Α)' ό άνήκων 
είς πρόβατον, ό έκ προβάτου, πρό61ος, προβατήσ!ος. 

ΜιιΙιάδcς, Τι ΜιιΙίδι:ς, :χι (μ;;λο!' Α Τι Β)' νύμφαι 
τών ποιμνlων. Τι τών 6πωροφ6ρων δένδρων (τών 
μηλεών) . 2) Νύμφαι της Μαλίδος χώρας (έν Τροι
Χ ίν9' πρβλ. Mrι1ι";._ 

MιιlιaK6ς, ,;, 6,,' 6 όνήκων εΙς τήν ΜηλΙδο (Μα
λίδσ της ΤραχΤνος), Τ; 6 καταγόμενος έκ ΜαλΙδος, 

ΜιιΙIι:ύς, -έω~, δ' κάτοικος της Mαλfδoς χώρας 
(ev TΡCΙχίνι) .- • ώ, iItLQ. Mrιlιeiι~ Η6λπο" = 6 Μα
λιακός κόλπος, 
μήΙlνος, 'Ι' Ο", lJωρ. μάλι"o~ (μήλΟΥ Β)' ό όνή

κων είς τό δένδρον μηλέov_- 116 κατεσκευaσμέ
νος έκ μήλων Τι Kuδωνlων. 2) έχων χρώμα ΚΙΤΡΙ
νωπόν ώς τό τοΟ κυα.ινΙου, 

ΜιίΙιος, σ, ο" (Μήλο,,)' ό κάτοικος Tt\c; Μήλου 
(της νήσου), 6 έκ Μήλου καταγόμενος. 
ΜηΙίς, -ldo~, 'fI (μιτα: Τι l1νιυ '1:0& 0:':1. Υή)' ή '(ν ω

σ-τή x.ώρcι τή~ θισσoιλΙoι~ Μηλlς Τι Μαλlς Τι ΜαλΙα 
(έν Τρ«χ.Ινι ) , δλ. χ-,ιί Κ. Ε. Λ . 
μιιΙο-βοτήρ, -ijeo~, δ, xιi! μιιΙο-Ιότιις, -Ο", δ, 

δlAlΡ . -βότα. (μηλο" Α+β60Ηω)' 6 66σκων πρό6ατα. 
δ ποιμήν. 
μηΙό-80Τος, ο" (μήΙο" Α+β60Ηω)- δ νεμόμενος 

(βοσκ6μενος) ύl'ό προ6ότων. 
μηΙο-δόιιος, ο" (μ;;λο" Α + Νχομσι)' ό δεχόμε

νος npό6ara (ώς θυοlαν). It. χ_ ίπ! τoiί ίν ΔελφοΤ, 
. AπόHων~ ).s~μaνQν. 
μηΙο-&Uτηc;, -Ο", δ (μήλο" Α+Ηω)' 6 θύτης προ

βάτwν, ό θυοιόζων πΡό5ατα, 6 προσφέρων πρό
βατα ώ, θυσΙαν, 6 Ιερεύς Η βωμό. μrιλoHτrι,,=6ω
μός έφ' ου rιρoσφέρoνται θυο/αι προ66των, 
μιιΙ0Ιόνδ", i\- .tto; ίνι.όμου, 6 χρυσοκόνθαρος 

[ψε~6μ.νoν χαί άι; μrι"oλά""",, ιίΥν. ί.υμολ_]. 
MWAOM (Α), '1:6' τό π . 6βατον (χ-,ι! ίνΙο'1:. 'fI αΤξ) 

11 atlOIt'lZ μήλοι = κριοl, ικριάρια» υ ιν τφ πλ'ljθ. "ιί 
μήλα=ποίμνια προβότων καΙ αΙγών. ιγιδοπρόβατα» 
ιι ώα. εν τφ Πl.1ιθ., μικρά κτήνη χοιθόλQtI, εν ιίν 'nθί
σι~ π:;ό; τ!ι ιχονδρά ζΥα». 6ώδια χοι! l1λλοι. 
Έτ"μ.: Ιμ. χλπ , μηλΟΥ, δοιω • . μeϊlo" = παιλ-ιρλ. 

mil (κτήνος), π~ιϊλ , ποιλ-ηΟΓΓ., παλ-Νο;;δ. sm41e (μι
κρόν ζΥον), π:χλ · Υερμ. smιllιl-noZ, μaσ-Υερμ. sm41-
hirle (ποιμήν)' .ιΙ; τήν δμά&ι ~έ τσιύ την ά:V'I·,Υ.ΙΙ χ~τιi 
τινας χ-,ι! τό ΑιΖτ . mιllus (XUf. = *μικρ6ς, *μέτΡΙος ) 
καI(6ς). 

ΜΙΓλΟ" (Β), τό ~ Ι}ωρ. !"'iAo", 1.1%'1:. mιllum' ο,τ,Ι )'ΑΙ 
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νυν, τ6 μι'\λον, ό καρπός της cμηλιδς» Ι ,..ν" κάδε 
καρπός δένδρου, δπιιι, π. χ. μήλο" H"ιJώtrιO" (τ6 
«κυδώνι»), μήΙ0" ΠεeΟΙΗό" (τό ροδάκινον), μ;;λο" 
ΜrιdΙΗό" Τι ΗΙτeιΟ" (τό πορτοκόλλι Τι λεμόνι).- 11 
μ.φ:;. ιν '1:ψ ItA'ljQ. τιί μηλα=οl μοστοΙ Koρaσlδoς η 
χ-,ι! αl παρεια/. λΟΙ'1:ιν. malιle. 
Έ"μ,ι δμ'l}ρ. Χλπ. μήλο", δωρ . μαλο,,)λαι'1:, mιllurn 

(μt\λον). mιlIus (μηλέα) ' δμηρ. Χλπ. μrιλΙα' ciyv. έτυμ.' 
ix '1:0!ίτου '1:ιi: δμηρ. μ;;λοψ, οι! •. μ,;λoπa (=6 κΙτρι
νος σΤτος). μtfΑω"eο" (- λευκή δμπελος, άγριάμ
πελος). 

μιι1o-yOμcιiς, -~COf, δ, η μrιΑο-"όurι~, -Ο", δ, lJωρ. 
-μας, -σ, δ (μηλο" Α+nμω)' 6 6όσκων πρόβατα iΊ 
αΙγος, ποιυήν, 6οσκός_ . 
μιιΙΟ-Υόμος, ο" (μήλο" Α+nμω)' ό 66σκων (τρέ

φων) πρόΕατα Τι αΤγας, 6οσκ6ς, ποιμήν , 
μιιΙο-ιιάρι:lος, Ο", I}ω~. μaloιιάρa~ (μηλο" Β+ 

παρeιιΣ)' 6 έχων παρειάς ώς μηλα, κοκκινομόγouλος. 
μιιΙο-σκ6ιιος, Ο", Χ:Χί μrι.1.όoxoπo. (μήλο" Α+ΟΗΟ

πέω)' τ6πος κατάλληλος (π;;6σ;ρορος) εΙς τό νά 
παρατηρι:! τις έξ αύτοο ποlμνια β6σκοντα. 

μιιΙό-σιιορος, ο" (μή .Ιο" Β + 03UieαI)' τόπος έ
σπαρμένος (πεφυτευμένcς) μέ μηλέας, Τι όπωρο
φόρο καθ6λου δένδρα, 

μ,,10-σσόοc;, ον π')~ητ. ά.ν.! μrι10060ι; (μηΙ0Υ Α + 
oιι'~ω)' 6 διασΥζων (προφυλάσσων. προστατε:1!ιων) 
τά ποlμνια. 
μ"lο-σφ6Υiω, μιλ. -';οω- σφ6ζω πρόβατα 11 laed 

μrι100φαγώ=θυσιάζω πρ:βατα, προσφέρω θυσίαν 
έκ προ6ότων' έΧ τσίί 
μιιΙο-σφάΥος, ο" (μήλο,. Α + οφάζω)' 6 οφάζων 

πρόβατα. 
μιιΙο-τρ6φος, ο" (μήΙ0" Α + τeΙφω)' ό τρl;φω.ν 

(διατρέφων, συντηρών) πρόβατα (ποlμνια). 
μιιΙ-οϋlος, ο,. (μήΙ0" Β ll+ε,ιω) ' ζώνη όνέχου· 

σα (ουνέχουοο, συγκροτοΟσα) τούς μαστούς. 
μιιΙ0-φ6νος, ο" (μήλο" Α + *φι"ωγ ό φονεύων 

(σφάζων) πρόβατα. 
μιιΙο-φ,ρΕω, μιλ. -';οω' φέρω μι'\λα, παράγω μt\

λα 11 κομΙζω, (μεταφέρω, κουβαλώ) μηλα. 'ι!:". '1:0~ 
μιιΙο-φ6ρoc;, ο" (μήλο" Β+φέρω)' 6 φέρων (παρ

άγων) υΙ;λα ~ ιΙν '1:ιj\ ItA'l}Q. ώι; ο:'σ. οΙ Μrιλοφ6eοι= 
σώμα δορυφόρων τού ΒαQιλέwς της ΠεροΙας, οl)τω 
χ-,ιλουμίνων, ~ι6'1:1 έπί τeιϋ σ:χυ;;ω'~ΡQ; (τοίι χ-χτω 11-
~)~k~~~~~I~iΊ~~~~· 
μιιlo-φlla~, -ίίHO~, δ χα! 'iJ (μηλΟΥ Α Τι Β + φιί-

1αξ)' 6 φύλαξ npo6bTwv Γι μήλων. 
μιιΙωτΙ;, 'iJ (μήλο!' Α)' δέρμα προβ6τou. προβιά 

11 πάν δέρμα όκατέργαστον καί μαλλοφόρον. 
μήΙ-ωΨ, -oπo~, δ, fι (μήλον B+-~ψ)' 6 έχων δψιν 

μήλου, κΙτρινος, κινρινωπ6ς, χρυσαφένιος (ιπ! '1:0υ 
σΙ του π. Σ.). 
μ~ μάΥ· δχι άλήθεια, δχι τΥ δντι. δχι πράγματι, 
μήν, lJωρ, χοι! &ΠΙΧ. μάν, μ61,~oν Σρ'l}~ψοποιοuμ&,ον 

πρό. ίνΙσ;ιυαιν (eμφ-,ιοιν) διοιδειiaιώc;ιων (λοιτ_ vero)' 
τώ δντι, άληθώς, άλήθεια, πράγματι, τι:! όληθείQ, 
δντως Β ιJ μή" (χοι! ιJ μιί,,)=έν πάσο άληθεlQ, όλη
δέστατο, βε:βαιότατα (xυ~_ έν ίi~xij δ~xσυ) 11 Ηα& μή" 
=λ-,ι'1:. _ι verO=KDI δμως 11 καΙ άκόμη. καΙ μόλιστα 
Ι lδού_ ... νά καΙ. .. (ίπ! ίμφοινΙσεω, νέων πι;οσώπω" _ί, 
.ήν σχ'l}νήν έν '1:φ θιιi-φψ) 11 άλ..ια μή" λΟΙ'1:ιν. νerum 
enlm verο=άλλ' όμως άληΒως (τΥ δντι) 11 ον μή" 
(χ-,ι! μή μήy)=άσφαλCις (όναμφισβητήτως) όχι 11 "ι 
μι;" ;=τΙ λοιπόν : διά τί οχι ; (Τ . i . βεβαΙως, φυσι
κό)'- U μή,,=μΥr:οι (λοιτ. t"men)=όμως, έν πόσο 
περιπτώσει.-Άpχ~χώ; -ιό μόρι.:ιν μή" 0~~6λω~ διέ;μ,._ 
'1:0ϋ μi", μετά. τ'ήν δ]iμιουΡΎΙαν ομως; '1:r.>ιJ μοιχρο& CfbI-

. νΥιεν.ο; rι δ -ιι)πο; μήΥ ιiπέx.ησι; μεΥσιλυ-ιίροιν Ιμφ-,ισιν, 
'Ιι ίπιχ'ή ομω; χσιί. ιωνιΧή IJLdAaxoι~ aιsτ'iJr.ησ-,ιν τόν τό
πον "';-" ιΙ~ τά.; ΠΙ;Hφ,.ιiσει; ιJ μ", μή"';" (=l1n, 
t} μ,,", μή μιί,,)' [~ι' έ.υμ. βλ. μα]. . 
ΜΗ,", δ, Υδν_ μrι~6~ ' δο'1:_ πλ ",θ. μrιoΙ' αιίολ., δΙΙΙρ. 

μeΙ~, μ';i_-ι.οι •. MEN-SIS- Ο.ΤΙ χ-,ι! νϋν , 6 μήν, cμή_ 
νος- Η ::ar:~ μή~α =μηνιαΙως, «μηνα κοτά ·μηνα». ΟΙ 
Άρ):,cιΙσι I1fχ.ιχWς; ~ι"όI,Qυν .όν μΥιν-,ι ιΙ, Μο μίρη, ci'1:L
να iι=ν: μη" loι:άμεyo~ (=τό πρCιτoν ήμισυ τοΟ 
μην6c;), χα! ~;''I' φfJ-Ι_ (=τ6 δεύτερον /'ιμισυ ToQ 



μηνός). 'rnci τω ·, Άθ'l1ναΙων δ μ-ην δΙ~PδΤΤO 81' τριιΤ, 
asxcil}7.; (εΙ; τ~Ια μέ;;Υι): α' μη" lα-r;άμ"Οi ('iΊ ι:iρxό
Ι"νο; 1ι . εΙσ.:])γ), β' μη" μεαώ", χιχ: .( μη" φlJ.l"ow 
(1) . ι:iπ.1>"ι . 'ι'η; "tr-lt'l1~ asxiao, ιχΙ -Ιιμίριχι ijΡιθμοίiντο 
ενΙοτε Χ7οΙ όπι οθ-;.62.Τ Ι Υ.ω; (iivcinoaιx): μη"Οi .. -r;εrάeηι 
φ:Η"ον"ο;=κατά τήν τετάρτην ήμέραν όπό τοΟ τέ
λους τοΟ μηνός (τ. ε. χατα τήν 25 ή 26 τoίi μ'l'jνό,) 
11 δδκάrn ι:iπ.ό",o;=Kατό τήν δεκάτην όπ6 τοΟ τέ
λους τοΟ μηνός (τ . Α. χατα τήν 20 τoίi μ'l1νό,) Ι φ{loι"άi 
ήμέρα=ή τελευταία τοο μηνός 11 ιiνΙoτι δμω, χαΙ 'tii~ 
τρΙτ'l1; cι:Ιt9j, ~sxci~o~ cιΙ -Iιμιipαι ijΡιθμοίiντο XCΙνι;νΙXω; 
(προχωΡ'Ι1τιχω;; δΥΙλ . δπω; cιΙ των διίι; πρώτων δsχci~ων) : 
.. fj τρΙηι έπ' εΕ .. άδι=κατά τήν 23ην τοΟ μηνός.
ΙΙ =μη"ΙακΟ$ Π (βλ. λ . ). 
Έ .. υμ. : ιiττ. μή", 'Ηραχλ. μηi, lων., Kapx., Μιγιχρ., 

Ι"'ς, Ήλ. μvς (π ιθ. xcιτ' ιiναλoγ!αν πρό, τό Ζείις, 
γεν. Ζη"όi). γ-ν. μη"όi, λεcιJ. μη""ος, θsσσcιλ. 1".""Oi, 
I"I"Oi' θίμ. *μη"α-, ε; ου λΒσ6. γεν. μην"ος χλπ .· άνομ. 
*μη"i)"μ"i (xcιτα βΡiχυνσιν τοίί φων. πρό ".f-aUM·). 
., ου δμαλώτcιτ70 προηλθε τό ίων. με/ς, 'i,Ρ7οΧλ. μης' τ6 
ιiττ. μη .. ιΙσχ ΥΙμιχτΙσθΥΙ xcι τ' ιiν7oλoγΙιxν π?ό, τα θι!μα τcι εί, 
-'Ι", -η .. ος. Πρ6λ. σ7ονσχρ. mds, masa-.!:ι (οεΙήνη, μή .. ), 
Ζενδ., ΠΙΧλ-περσ. mah- (αεΙήνη, μήν), ιiρμ . amis, γεν. 
amsoy (μήν). ιiλ6. muaj (μήν). λιχτ. mens-is (γεν. 
πλΥΙθ. mens-um, ιχ!τ. έν. ,"ens-em ~ μην-α, γεν. έν. 
mens-is = μηνός), όμ6;;. m;!nZne. πcιλ · ιρλ. mi, γε'ι. 
mis, 9αll' mis, brel. miz (μην) «χιλτ. ηδρι, πΙΧλ-
γδρμ. manod, ιiyy-cιx'. monad, πa.λ-nοrr. ·mάnadr 
(μήν), παλ- σλιχυ. mese.C1 (μήν), λεττ. mi!ness, πΙΧλ
πρωσσ. menig (σελήνη) .- εν πιiσιν ύπόxειτcιι ίιχπ. θεμ. 
*menes-)mens· ) *meS- )*men-' πρ6λ. Ι7οΠ, ρ . me- (με
τρεΤν) (ΙSλ . εν μήτις), διότι -ιι σελ 'ljV'lj ίλιχμ6ciνετο άι; 
μίtρOν χρόνου. 

μιινάς, -άδος, -Ιι'=μή .. η, ή σελήνη. 
μ{ινατο, έπιχ. γ' έν. μέσ. ιiop . ιχ' τοίί μα{"ομαι. 
μ{ινεσι, έcφΙΧλμ. τιίπο, του μηα', lΙοτ. πλ 'ιjθ. τo~ 

μή .. , μη .. ός. 
μήνιι, -ιι (μή,,)' σελήνη, λιχτιν . ΙυηΑ [μή .. η ( *men

sna : μη .. (8 6λ.)· το μτ,ν. λcιτ . mena (= dea men
struationls) ε!νιχι δciνειoν έΧ τη, ΈλλΥινιχη.] · έ~ ιχ:ι
τoίi τό 

μιινιαίος, α, ο" (μή .. η)' δ,τι x~ Ι νίiν , ό κστά μηνα 
σuμ8aΙνων.- ΙΙ ό έχων τήν ήλικΙαν ένός μηνός. 

μιινιδμός, -ov, δ (μηνίω)' όργή. 
μι;νίμα, -α .. ος, τό (μην/ω)' αίτΙα όργης n μή ... μα 

"ιών=αΙτΙα της θεΙας όργης. 2) έν::>χή αΤματος, 
~'ιjλ. ένοχή διό φόνον, λcι~. sceIus piacuIare. 
ΜΗ-ΗΙΙ, lΙώρ. μavις, -ιος, -ιι (iττ. γεν. μή"rιJος)' 

όργή, θυμός, μόνιμος καΙ όδιάλλακτος όργή, χό
λ!οομα n άισ . χαι! κακεντρέχεια. 
Έ .. υμ·.: μη .. ,ς, ~ωp. μii. .. ις, ιχ Ι 0λ. μαί .. ις (πιθ. xcιτ' 

ίπΙ~ρ~σιν τoίi μσ.ίνομιχι) · χι:r.τci τινιχ. Ιν τφ λαιt. Mίines 
(ψυχαl των νεκρών. ΟΙ έξωργισμένοι) δπόxειτ~ι itλ'ljθ. 
τοίί mίinls = lΙωρ. μα .. ,ς, πρ6λ. λιχτιν. immanis (χυ?= 
qul est *ίη mani=tv μανΙQ) . χιχΙ ΚΡ'ljΤ. iμμα"Ιi (= 
έμμανής, μαινόμενος)' ίΧ τοίι μή .. ii τιί: μη .. /ω, 
μή"Ιμα, μη"ιθμ6ς. 

μιινίσιcoς, δ. ΙΙποχορ. τοίι μήνη' μικρά σελήνη · 
(πρΙν συμπλ'l'jρώσ~ τό πρωτον τίτ~ρτoν). λιχτ. ΙυηυΙΑ.
ΙΙ οΙονδήποτε σωμα έχον μορφήν σελήνης (μηνο
ειδές), x~Ι !IΙΙω, κάλυμμα της κεφαλής των όνδρι
όντων cιJιιi ~O μη ι:iπo.mι~εϊ" ·xα~· αιι~ω" ~ά όρ
.. εα. (~πω;; λέγει δ Σχολ .). 

μιινίω, tωρ. μανίω' μελ. μη .. tαω· ιi6p. ιχ ' lμή"Ιαα 
(μή .. ις)· έξακολουθω νά εΤμαι ώ;Jγισμένος. έμμένω 
εΙς τήν όδιάλλακτον ·όργήν μου 11 ώα. χιχ! έκδηλώ
νω τήν κατά τινος όργήν μου. 

μιινo-ειδήlί, ες (μή"ηtδΙδοi)' όμοιος πρός σελή
νην κστά τήν μορφήν.' ό έχων σχημα ήμισελήνου. 
Acιτ. Iunatus ιι ώο. χιχ! έπΙ τοΟ ήλΙου καΙ της σελή· 
νης, όσόκις έχουν. ύποστή μερικnν έκλειψιν. 

μ!\νϋμα, -α .. ος, τό (μη"ύωγ εΤδησις. όγγελΙα ιι 
καταγΥελΙα, κατηγορlα, δ.τι χιχΙ ο'ljμlt?ο " λίγετcιι μή 

""οις. 

μιινϋτίιρ, -jjeoi, δ (μ,lγύω)' ό πληροφοριοδότηςΙΙ 
Qδ'1 (~ 

l8Ινϋτής, -ov. δ (μηγύω)' άρσ . έπΙθ: ό φέρι.,ιν εΙς 
φώς, όποκαλύπτων.- ΙΙ ώ~ ο:Ισ., ό όναΥγέλλων. όΥ' 
yελιaφόρoς, λαιτ. delator ιι καταδότης. 

μIιviitρov, τό (μηγύω)' τό χρηματικόν ποσόν τ6 
. πληρωνόμενον διό πληροφορΙαν τινό, ή όμοι6ή τοΟ 
μη""r;οv (πληροφοριοδότου)' σχιlΙόν πciντο ta ίν τψ 
πλ'l'jθ. 

μιινΟτωρ, -oeoi, δ'=μηιιvπ,ρ (6λ. λ.)' έΧ τοll 
ΜΗΗΥΏ, lΙωρ. μανύω' μελ. μη .. tJαω, άόρ. iμή .. u

αα.- ΠΙΧθΥιΤ., ιiόp. cι ' lμηνtJfJ.η,,· πρχ. μεμήνiί~ι' ά
ποκαλύπτω μυστικόν, φέρω είς φως, φανερώνω" 
γ_ν., καθισΤώ τι Υνwoτόν, διακηρίισσω 11 πρo~Ιδω.
• 8ν Άθ'ljνcιt., καταμηνύω. καταΥγέλλω, καταθέτω 
μήνυσιν έναντΙον τινός δημοσΙQ, πληροφορώ τόν 
όρμ6διον δρχοντα περΙ τινος πρόΥματος. τοΟ κατ
αΥΥέλλω τι U ιiπpoσ. ίν τιμ πΙΧθ. μηννε .. ιχι=παρέχεται 
π;'ηροφορΙα U κατατΙθεται μήνυσις U άλλ' έν τψ πι:r.θ . 
έπΙσ'ljς; ίπΙ προσώπων, καταΥΥέλλομαι, κατηΥορομ
μαι, προδίδομσι. [σΧΘτειν • . έτυμολ: ιiνciγsτa.ι δπό τι 
νων 11, 12.Π. ρ . *men- (θεμ. μίΪ""(*μαα-",,. *μα"α·_"ν?), 
π"ΙSλ. χιχ! λιθ. mόJu, m6tί, λιττ. mάt = κόμνω σημα 
μέ τήν χείρα], 

ιιiι δπως (έλλε ιπτιχij περΙφριχσι, ιiντΙ τή, πλΥΙρου.: 
μη l~yε σπως ... ,· ή μη {ιπο14βη .. ε σπως) μετα έπο
μέναυ ι:illά'=μή ύποθέσι;ις, δτι ... όλλό ... · όχι μόνον 
Μν ... όλλά. 

μi! δTl' = μη lJπως μετι'ι Ιπομίνου ωά'= όχι μό
νον δέν ... όλλά •. : μή είπι;ις ότι ... όλλό... (λιχτ. ne 
dicam). . 

ιιiι ού συνcίπτoντιxι: Ι μιτι'ι ·rποτa.χτιχ~" χιχτ6πιν 
ρ'ljμ!iτων ~YIλoιίντων ψό60ν, ιiν'ljουχΙαιν. μιi~ tμναν Χ. τ.δ. : 
δέιJαικα μη ov Υέ"" .. α. = φο60ϋμοι μήπ:..ις δέν yΙνr;ι 
(έν άντιθβσε ι ιτρό. τό δέιJoικα μη μi"η~αι=φο60Gμοι 
μήπως yΙνr;ι). Εί; 'ti, πε?ιπτώ:;βι. cι:Ιtα. ιiμφόΤβpcι _i 
άρνητιχ:Χ μόpιcι tιαιΤYjΡοίiσι τήν ιiPχιx1)ν των σ'ljμιχσΙa.ν . 

Άλλi. ΙΙ σuν:iπtετιχι μετ' ιiπa.ρεμφciτου Ιπειτ~ . ιiπό 
ρ"ί;μαιτιχ ~ηλοuντιχ «"νΥΙσιν, ιiποφυγ'ljν, χώλυσιν Χ. τ. δ. : 
οΙΙ3είς αοι ά .... ι!έΥε ... ό μη ού λέξει" = ούδεlς όντι
λέγει άμφισ6ητων τό δικαΙωμό σου νά όμιλήσι;ις 
(δπου τό μη oύ=λcιτ. quin, quοmίnus)=λcι't. nemo te 
imρediet quίn dicas. 2) γενιχω;. Ιπειτcι ιiπό προ 
'tciaEt;. εν ιχΙ, πε~ιι:ι:ετιxι ή 6~υπιxxoυετιxι «P"'ljat" οΙ · 
ιχι εΙνcιι cιΙ ov δV1'αμαι, οΙΙκ Ια ... ·Χλπ.: οΙΙκ δΙκός 
έα" .. Ά"ηναίαυ~ μη ov δov"CII δ'χαi -= δέν εΤναι 
όρΜν (δΙκα ι;,ν) νό μή τιμωρηθοΟν οΙ Άθηναίοι 
(=λι:r.τ. ηοη potest f.ieri quln ... ) Ι ιίπΙσ'lj, χ%Ι δσΙίΧι, 
ΙΙέν λΙγετιχι p'Ij-;w; άλλ' έ~υπ~xoόι;τcιι -ιι «ρν'l'j::ΙΙ' Ιν τ{ί 
ΠΡΟ'ljγουμίν~ π;;-;.τάσει : &ι"ο" ΙδόΚδΙ ... μη ού λαβεί .. 
=έφaΙνετo παράδοξον (τ. f. οίιχl φυσικόν) τό δτι 
δέν έλα6ε.- Ιllσυνciπτετιχι μετi μετοχη, 1ιφ' Ii; ιixpι

. ιJ~ συνθ'ljχ~, χιχΙ μετ' ιiπcιρεμφciΤCιυ : ·δυαάΙΥητο, yde 
t} .. μη ov HCI .. oIHrs/eaJ" = διότι θό ~μην όναΙσθη
τος. έάν δέν . ιjσθαν6μην οΤκτον διά .... -Σήμειωτέ~ν 
δτι εΙ, τlι. περιπτώ::ιει, 11 xcιί ΠΙ τό μ6ριον μη διί ',ιχ
τΙΧι να χεΤτιχι ΧΙΧί «'/ευ τοίι ov. 
~ πολλάκις' μή τυχόν. μήπως Τσως. λιχτ. ne forte. 
μή-ίιοτε' = μή πο .. ε. συντciσσεται ~ί: : 1) μετα 

·rποτa.χτιχ9j~ ιiop ., επι ιiπιxγo;;ειίσεω; 'iΊ !σχ υριi; ιi~v'lj.
σεω,' Τνα ούδέποτε ... , μή τυχόν κάποτε, · ώστε 00-
δέποτε ... ά ... , ποτέ νά μή ... (λcιτ. ne quando). 2) 
μετ' ιiπρφ .• · ποτέ νό μή ... , ούδέποτε νό,: .. 

ιι9 που' μήπως κόπουΙΙμή τυχόν ΚσΙ ... μήπως Tσwς ... 
μιι-πω ή μι; πω' όχι όκόμη, μή όκόμη • . λιχην . 

nondum. 
μ" πώποτε 'iΊ μι\ πώ ηοτε" ούδέπστε fWςTtJpa, 

σύδέποτε όκόμη. ., . . 
μή-πως 1Ί μή πως ΙπειτΙΙ ιiπό ρ~μcιτcι φό"Υυ σΥι' 

μcιντιxά' μήπως κατό 'τινα τρόπον, μήπως κάπως, 
μή τυχόν Τσως, μήπl.!ς κατά τύχην καΙ .... - 11 έν π·_
ριπτώσει ιiμφι6oλΙιx" δ'l'jλ. IItEt"ta. :iItC> ρ'ήμciτcι lΙ'ιjλοuντιχ 
ιiμφιιJoλΙcιν. ίν πAcιγΙι:r.ι, έρωτ'ήσισιν: oιιδi. τι ΊιJμ" 
μ.ή πως καΙ διά ννκτα I""oι""αωaι μάXεα(J.αι=δέν 
γνωρΙζομεν μήπως έπιχειρήσουν (ή : δν θά έπιχει
ρήσουν f\ όχι) νά πολεμήόουν ·κσl κοτά τήν νύκτα. 

μιιρά, τα=μηρ[α (ΙSλ . λ.), τό όστό των μηρών. 
μιιρία, -ω ... . τα (μη~ός\, ο'Ηέποτε εν . χρr,::ι~ι Χ7οθ' 

tνΙΧ6Ψ Τ9 99τξι· των μηρQνι.α ~πQt~ ~(;nα τήν :iι;ι' 
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χοιΙοιν CJIJ·JijBItot·, «φτί;10ι)ν «πο τοίι. μ,lροίις; δι6ι μotχotΙ
ρ:χς; (ΙΚ μηρία τάμ)'ο,,), προαθ&'tον'tε, δ' έπ' ot~των 
τιμCΊχι:x xριCΊτων -τζι πιριιτόλιααον διζι διπλΤίς; πτι)χτί, 
του ΙΙπ(πλοι) (τ. Ι. τΤίς; CJxaItTj, τoίi πεΡΙ'tονοιΙου) χαί _6ι 
ivoιJtaBe'tov ίπί τοl} 6ωμoiί (μηρία κ"Ια» έκάλιιψα", 
δίπτιιχα πb,ήααnls-).- 11 = μηροί, δ,.ι Xotl νfιν λί
γομεν, 01. μηροl, τό μηριό, τό μπούnα. 

μιιρlαίος, α, ο" (μηρόs-)' 6 όνήκων εΙς τόν μη. 
ρόν, λα τ. femora.lls 11 χοιΙ ώς; o~α. ι) μrιρ,αία, Xotl αυν. 
χατζι πλ .,.,θ. 0.1 μηρ,αϊα,=ο\ μηροl. 
μήρινδος, -ov, ή, otΙτ. Ιν. χαιτ6ι μιτotπλοιομον μήρ,,,

lJ.α. ώαεΙ έ; Ονομ. μήe'''s' (μrιρυαι)' σχοινlον, σπόγ
γος, κλωστή Ι όλιευτική όρμιό (<<πετονιόι) Ω ποιροι· 
μΙα cή μήρ,,,fJos- oMe" Ιαπα.αι.=«ή 6ρμ16 δέν {;. 
πιασε τlπoτε~, τ. Ι. δέν ωφέλησεν εΙς τlποτε. 
ΜΗΡΟΊ, -ο;;, δ' δ,'tι χαί νίiν λίγεται μηρός, τό 

«μηρlι, τό άνω μέρος τοϋ σκέλους, τό κωλομέρι, 
τό μπούτι, λατ. femur. 

Έτιιμ. : μrιρό; (δμ1jΡ. πλ1jθ. μrιρά. Xott μrιρία) (totIt. 
8 mes-ro-) Ιαπ. *mero-' π~6λ. λ:χτ. membrum (*mems
ro-m), membra.na., Ιρλ . mlr (τεμόχιον κρέατος), πotλ
αλαυ. me,zdra. (τό κόρκσδο πού σχηματlζεται έπl 
τραύματος), αotνσχ;; ma.s6-m (κρέας), .χ;;μ. mis, γοτθ. 
mimza.-, πα.λ-πρωαα mens", (κρέας)' έ; ίαιπ. *memso-' 
ί:χπ. τύπο; *mes- (ιπιiρχει ev τlρ ootv~x;1. mal;1, λιθ. 
mesά (κρέας\, χοιΙ Αλλ. μηρο; ( *mesro-

μιιρo-τρ~φfις, ~'" (μηeοn-τραφήιισ,)' 6 έν TQ μη. 
pQ τραφείς, έπΙθ. τoίi ΔιονUσοι). 

μηρο-τϋιιής, ~'" (μηρόs+dίmj"α,)' 6 τύπτων τ6ν 
μηρόν. 

μιιρυιιάομα., «ποθ.· μηρυκόζι.,ι, όναμασώ, λotτ. ru
min",re [ιiγν. έτυμ.). 
ΜΗΡΥ'ΟΜλ.I, <Χποθ., μελ. iJαομα,' «6;>. ot' lμrιρfί

αάμrι'" ίπΙ Ι"τΙων, συστέλλω, μαζεύω 11 ίπΙ Τ1)ς; ιiγ
xό~αι" όνασύρω τήν άγκυραν. 2) εΙ, τ.ην ()φα.ντι
χΥιν, τυλlσσω KλWΣτήν 11 κρόκο. Ι" ατήμα)', μηρύομα, 
=ένυφαlνω τό ύφόδιον εΙς τ6 στημόνι . - 11 έ"Ιr..τε 
μετιΧ πcιθ1jΤ. ένν., τυλlσσ::>μαl: κ,ααό," μrιρύ.ι:α, περί 
xι/1rι=6 κισσός τuλrσσεται περ1 τό χεΙλη, τήν ά
κρον. [μrιιVαι, μήρ,)'!J.ο; αι)ναινYιxoυ~ιY" δι' έτυμολ. βλ. 
αμήe'''fJoS"). 
μΙ;σαο, μήσατο, _ΠΙΧ. δ' Xott Υ' Ιν. ιiορ. 11.' 'tof.i 

μήδομα, . 
μΉΣCαι, Ιπ. 6' Ιν. τoίi μήαομα" μιiλ. τοσ μήδομα, . 
μηστο, Ιπ, γ' Ιν. OU·I'lJp. ά.ο;>. δ' τoίi μήδομα, • . 
μίtστωρ, -floS", δ (μήδομιι,)' σύμδουλΟ5' προπο-

νητής, έπόπτης 11 μήατωΙ! μάχrιs-=ό έπιστημων (Ιμ' 
πειρος) τη, μόχης, έμπειΡοπόλεμος. 

μίt-τε· = μή τε· καΙ όχι, καΙ δέν ..• - 11 ΧotτιΧ τό 
πλs:στον διπλοuν: μήτε. '" μήΤ8=ούτε_. ούτε_ 
ΜΗΎΗΡ, δωρ. μάτιιρ, ή, γιν. μrιι:έeο~ χαιί αυγχεχ. 

μητρ6S"' αίτ. Ιν. μrιτέeα, ItAo1jQ. μrι,eerι.S", λotτ. m",ler' 
8,τι χιχΙ νσν, μήτηρ, μητέρα, μάννα 11 ώσ. χα.Ι · έπΙ ζιjι
ων, μόννα, τοκά.'" U μΤΨ;1. επί χώραις;: μή'rιe μήλow= 
μήτηρ ποιμνlων (γεννώσα, τρέφουσα, ποlμνια) 11 
yij μήι:rιρ=ή μήτηρ Γη 11 ώς; Χύρ. ~. δνομαι, ή 1Ifήτηρ 
χιΤτιχι «ντΙ τών: ΔημήΤ'1e, Ρέα Υι Kυβέλrι. 

Έτιιμ, , μήτrιρ=σαινσxp. mal6r, Ζινδ. mata.r-, ιiρμ. 
ma.yt (μήτrιe) π~ΙSλ. χχΙ ιiλΙS. molre Χι);>ό=άδελφή ή
λικιωμένη, έπέχουσα θέσιν μητρός), λαιτ. miiter (γιν. 
matris), πΙΧλ-ιρλ. ma1hir, πotλ-γιρμ. muoter, πcιλ-ΠOΓΓ. 
m6dr, ιiπλ-σcι~. mδdοr (μήτrιρ), λ.ττ. mδt. (μήι:ηe>, 
Π:Χλ-πρωσα. pom",tre, (μrιτριι,ά), παιλ-αλotι). ma.ti (μή
τrιρ)' πcίντot ίΧ τoίi lotIt. *mater (*m", (ττί. YVWCJ'tij~ 
ouλAoot~ij; των ν1jπ(ων. πιρΙ iις; βλ. Ιν μil)' xGIt'tιt τινοι, 
~έ πιθ. ίνταιίiθα. ιiv'ljxst χαιΙ τό λot't. ma.nus (=δστις 
πιόνει τι ) χεΙρ)' εχ 'tof.i μήι:rιI! δ8 πotρCΊγοντιχι τcί : !ΜΙ- . 
τρυ,ι:t, ίων. μrιτev''ή, δω;> . ματev,d=!iρμ. ma. wru (μη-

. ΤΡUιό), μrιτeφοS", μήτeωs-' βλ. xotl μήτρα. 
μή-τΙ, o~δ. τοσ μή-τ,," (βλ. λ . ). 
μητί, CJuv'IJp. ~oτ. τοίΙ μητι'" (μήτ,οs-), liντΙ μήτιι. 
μητιάασ8αι, μητι{ιασθε, ίπ. τύποι ιiντΙ μrιτ,σ-

α [J.rι." μrιτισαθι, ιiπp::p. εν. χοιΙ δ' πλ1jθ. δριατ. τοίΙ 
μrιτιι:tω. 
μητΙάω, μελ. μητιι:tααι (μητ,S")· μελετώ, σκέπτο

μαι, συλλογΙζομα ι 11 δόλλω τι ω:; σ!(οπόν μου ιι κα-

ΔΕΞΙΚΟΝ λ,ΡΧΑΙΑΣ ΕΑΑΗΝ. rAΩZZHZ 

ταστρWνω σχέδια δι' Ιν πρδγμα n «πο)... διαλλσγΙζο
μαι, χαιΙ ιiν τψ μiσψ συςητώ κατ' έμαυτόν, 6ασανl
ζω τό μυαλό μου διό ΤΙ.- • σχεδιόζω, μηχανεύ
ομαι, έπινοώ, προκαλώ (κακόν). 

μητlcτη,;, ίπ. μιιτίcτδ, -οιι, δ (μiiι:ιs)~ σύμδαυ· 
λος 11 ώ; έπΙθ. τοu Διό;, πόνσοφος, έπινοητικός. 
μητΙόεις, ιααrι., ι" (μητιs-)' πλήρης συνέσεως, πε

ρινούστατος 11 έπιδέ;ιος, {;μπειρος. 
μιιτfoμαι, μsλ . -tαομα,' <Χάρ . αι ' ΙμrιτΙαάμη", ιiπoθ. 

(μήτ,S")' έπινoW, μηχανεύομαι, σχεδιόζω. 
μητlόων, έπ. ιiντΙ μrιτ,ώγ, μτ~. τοίΙ μrιτ'ι:tαι (βλ. λ.). 
μιιτιόωσι, -όωντο, έπ. 'Υ' πλ1jθ. ένιργ. avaCJ't. xott 

μΙσ. πρτ. τoίi μητ,άω. 
ΜΗ-ΤΙΙ, -ro~. ή' «'t't. τιν. -rδo~' Βπ. δοτ. μήτι 

ιiντΙ μήτιι' οιίτ. μήτ,,,' ή δύναμις (Ικανότης) τοο 
δlδειν σοφός συμδουλός, σοφία, εύφυΤα, σύνεσις, 
έπιδεξιότης, πανουργlα, πονηρlα, δολιότης.- υσχέ· 
διον, έπιχεlρησις. 

Έτιιμ. : μijτ,s- ' μητ,άαι -ώ, μια. μητιώμαι, μrιτl
ομαο,' μrιτΙετα (Ζιύ;, Ζιίί' το -ιτα (ϊrιμ" ριζ. je> : 
ootvoX? mιflrc1-m (μέτρον, περΙοκεψις), mana.-m, mi
lί-1;1 ( = μήτιS"), mιfli, mlmίili (μετρεΤν), Ζενδ., παιλ
πε;1σ. mίi- (μετρεΤν), CJotvoxp. mlli-I;1, Ζενδ. -miti- (μέ
τρον, άξΙα), :iAΙS . m",t, ma.s (*m",tjQ) = μ~τρQ, mot 
(*mel-)=χρονιό, πρ6λ. ώ". χαιΙ 1.cιτ. metior, mensus 
sum, γοτθ. mela. (μέδιμνος, κιλόν), mel (χρόνος), 
irrλ-σαι, m6eρ (μέτρον), «ίαιπ. *meti- = Αλλ. μήτ,s, 
ootvoxp. mίill-I;1), ιtotλ-σλαιu. mera. (μέτρον), λιθ. mfta.s 
(Ιτος, χρόνος), m",tuju (μετρώ)' πιiνται ιiνCΊγoνταιι 
lί, ίοιπ. ριζ. *me- (μετρεΤν)' βλ. χαιΙ ίν μήιι, μlδo
μα" xot't' Ι&λλ:ιυ, τζι μητι., metior Χ. 1&. aIvott Itotpιi
γιιlγoι τοίΙ μot,ψ1U τύπου τΤίς; Ια.π. ~. *m.t- (fjτι, μotρ
τυ;;εΤτιJΙ ax τoiί Ιλλ. μέτρο" βλ. λ. ) . 

μιί-τlς, δ, ή, μή ·τr, τά, γδν. μήτr"οs- (μ~ + τl~)' 
μήπως τις, μήπως τι (Τνα μή τις, Τνα μή τι), λαιτιν. 
ne quls, ne quid.- 11 το o·j,. μ';n xιιτ,ιJΙ αι)χνιΧ ίν 
ιiιιφρ. ϊνν., μήπως κάπως, μήπως κατό τινα τρόπον 
(Τνα κατ' ούδένα τρόπον) 11 έy;;ιiφιτo ώσ. xott χιχωρι
σμιίνω;: μή τι 11 ίν πλcιγΙq: ιipwtijoet, μήπως τυχόν.h, 
μή τύχι:ι καΙ. .. 

μιί-τοι, Τι Χ ωριστdι μή το,' eν'tονώΤ8ρον τοσ &πλοδ 
μή' κατ' ούδένα τρόπον, διόλου, ούχί n μήτο. 1. -
όχι, έπ' ούδενl λόγΥ. 
μήτρα, ή (μήτrιρ), λcιτ. m",trlx' δ"ι χotΙ οΥ;μιρον 

όνoμιi.ζε,α.ι o&tw, τό μέρος τοϋ γιιναικεΙou σωματος 
. έν Υ συλλαμβόνεται KOI κυοφορεΤται τ6 ΙμδρuOν. 

Έι:vμ. : μήτροι: λcιτι" . mαtrlx, ποιλ-γι;>μ. muoda.r, 
mDder ι παιλ ·fris. mόther, με ~ ·γερμ. mίlder, γιρμ, mleder' 
βλ. χα.Ι μήτηe. 
μιιτρ-δΥύρτης, -ου, δ (μήτηe+cI"veτrιs-)' t.IaITQv 

Ιερεύς της Κυβέλης, μητρός των Θεών, εΙδος έπ
αιτοϋντος μοναχοΟ. 
μητρ-αδι:Ιφεός Τι μrιτρ-άόε1φo" δ )(ott -11, δωρ. 

ματρ- (μήι:ηρ + CΙδελφ6S")' 6δελφός Tj 6δελφή τrις 
μητρός θεΤος Tj θεΙα. . 
μητρ-δΙofας Tj μητρ-αΙΥ:ις, -ov, δ '(μήι:rιρ + cI· 

10,άαι)' 6 τύπτων (κτυπών, φονεύων) τήν μητέρα 
τou, μητροκτόνος. 

μήτpll, ή, Ιων. ιiν-ι:Ι μήιρα. 
μητριας, -dJoS-, -Ij' ιiνώμcιλ. θ1jλ. του μήτe,ος. 
μητρΙδιος, α, ο" (μή,ρα)' 6 {;χων μήτραν, ήτοι 

γόνιμος, καρποφόρος. 
ιιιιτρΟ-δοιιος, δωρ. ματρ-, ο" (μήι:ηρ+cUχομα,γ 

6 δεκτός γενόμενος ύπό της μητρός. 
ιιιιτρo-ήaης, ι'" (μήτηe+ι}θ>οs-) ' 6 έχων τό ήθος 

(τόν χαρακτήρο) της μητρός. 
μητρόaι:ν, δω;>. μ4τeόθ.", έπΙ;> . (μήτη2)' έκ μη

τρός, πρός μητρός, όπό τήν πλευρόν της μητρός 
U έκ κοιλlος μητρός. . 
μJlτρo-ιιlσιyνήτη, -Ij (μήτ"ρf-καa,γ",;ι:η)' όδελφή 

Tfic; μητρός (lJ1jλ . -α'1"';τ" IμoμrιΤIΙα=όδελφή έκ 
τrις αύτης μητρός). 
μIITΡO-Kτovtu, μιλ. -tfaaI' κτεΙνω (φονεύω) τήν 

μητέρα μou, γlνομαι μητροκτόνος' ίΧ τoίi 
μητρο-ιιτόνος, ο" (μήτrιρ + κτιΙ"αι)' 6 φονεύων 

τήν έουτοϋ μητέρο, χοιΙ oijl!EpQV ltt μητροκτόνος 
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λΙΥόμινο,.- Η μ'1τg6χτοtιO" Ο", μιτdr. πιι.βΥιτ. ίνν. ό 
φονευόμενος ύπό της μητρός του • 
. μιιτρο-μ{ιτωρ, δωρ. -μaτωρ, · -οgο~, fι'-ι'\ μητρός 
μήτηρ, ή μάμμη, ΠΡOμήτι.Jρ, γιαγιό, . 
μιιτρο-ηδτωρ, -ogo~, 6'-6 μητρός πατήρ, ό πρός 

μητρός πάππος. 
... τρό-ηοlις, !'JIιIP. μ4τe-, -a/Uf, fι (μιtn7e+n61ι~)' 

ή μήτηρ πόλις, ίν ciντι"ιιι.στολij πρό, <tdr., 6π' ιι.ύτη, 
(καιΙ ί~ ιι.Iίτη~) ιίποσΤδλλομίναι, ιίποιχΙαι" θιωΡOllμjναι, 
ώ, θΙΙΥαιτίραι; Τ'l')'.- Ι Υιν. δ,τι χαιΙ σΤιμιρον νοο!!μιν 
.νΙοτι λίΥοντι, μητρόπολις, ι'ι πρωτεύουσα (πόλις) 
μιας χώρας,- 11 ή πατρΙς τινος, ή γενέτειρά τou (ή 
γεννήσασα αύτόν, ή μήτηρ Ιπομίνω, δι' αιίίτόν πόλις). 

μιιτρο-ηόΙΟ4;, ο" (μ";Τ'1ρ+ποΜΟμ4Ι)' ή περιποι
ουμένη καΙ 60ηθοΟσα τός μητέρος κατό τόν το
κετόν, ίπΙθ. τη, E1J.II{J.vla~ (βλ. λ.), 

ιιιιτρό-ρριnT04;, ο" (μήτ"ρ + t/lnτoo)' ό όπά της 
μητρός όπερριμμένος. 

μιιτρο-φδόρΟ4;, ο" (μήΤ'1e+φ'l7-c{gφ)' ό φονεύων 
τήν μητέρα του, μητροκτόνος. 
μιιτρο-φόνος, Ο", χαιΙ -'1, -ο" (μήτ"ρ+*φl"φ)' 6 

φονεύων τήν μητέρα τou, μητροκτόνος. ) 
μιιτρο-φόΥΤΙΙι;, -ov, δ (μ";l''1ρ+*φι"ω)'=μ'1l,gοφ6-

"o~ (βλ. λ . ), 
I8IΤΡUιά, -α" Ιων. μιιτρυι#ι, -ii~, fι (μ";I"1Ρ)' δ,τι 

χαιΙ νίιν, μητρυιά, θετή μήτηρ, νέα δ'ljλ. σύζυγος τοο 
πατρός, χαιί οο}χΙ fι yεννTισαισ~ τόt τ'χναι, fι φιισιχij των 
μήτ'ljρ' λαιτ. novercc1 11 μ.φρ. μ'1τgvισ "IΌW=6ρax
ώδης καΙ έπικΙνδυνος διό τό πλοτα όκτή. 
μιιτρΥος, έπιχ. μιιτρώιος, cι, ο" (μήl,'1Ρ)' 6 της 

μητρός, 6 όνήκων εΙς τήν μήτέρα, μητρικός.- 11 
ώ, οΙίσ. τό Μ'1l'ρφο" (ίνν. Ζιρό,,) -= 6 ναός της Δή
μητρος Τι καΙ της Κυ6έ:λης (6λ. Κ. Ε. Λ.). 2) τσ 
μf1I'Ρψα (ίνν. Ζιριί)=ή λατρεΙα της Κυ8έλης. 

μ{ιτρως, δ, Υ.ν. μ";τgωo, χαιΙ μήτgω ' αιΙτ. μ";l'ρ_ 
χιι.Ι μήl'ραw (μή~'1Ρ)' 6 πρός μητρός θετος. 2) 
Υιν., πας συγγενής έκ της μητρικης γραμμης (ιίντ. 
τlj\ nάweω~). 
Έτvμ.: μήl'gω~' μ'1ΤΡVΙιί (πρι5λ. nάτρ~, ncιl'gv.

ό, ίν λ. πατήρ)' μ'1τρvιιί=ιiΡμ, mc1wru(*mc1fruwjc1, 
ΠΡfSλ. CΙyyλ-σαι;. mόdrle (άδελφή της μητρός)' μ'1-
τρωF-> μ'1τgώ,ο,' πρβλ. ώσ. λ:ιτ. mc1fronc1, (*ιιιαΙΓΔU), 
I8IXoνάOσΔCΙι, -iaoδc, ίπιχ. ιίντΙ μ'1xcι"αofkι., 

-ii.'I7-c, ίν. ιίπ~φ . χαιΙ 15' πλ 'lje. Όριστ. το!! μ'1Xαt'άOμ4', 
μιιιΙνάομαι, μιλ, -ήΟΟμ4l' ιίόρ. ιι.' έμ'1XCΙ"'1ιιά

μι,,' πρχ. μιμ'1χάτημα.I, ιίποθ. (μ'1Xcιt'ή)· λαι •. mc1-
chinc1ri' κατασκευ6ζω τι διό τέχνης, συναρμολογώ, 
κατασκευάζω, προπαρασκευάζω, 2) μηχανεύομαι, 
έπινοο, σχεδιάζω, 6υοσοδομώ. - • ώ, μίσον, προ
μηθείίω ~ι' έμαυτόν. 

... ιΙνάω·=μ'1XCΙ"άOμ4', ώ, 'νΙΡΥ, ιίπιι.ντcί!ν μόνον 
ίν τtί ίπ. μτχ. μ'1xα"6ω,,τα~ (Ι ΙΙl'άοfkιJ.cι μ'1xα,,6αw
I,CΙ,)=μηXανωμένoυς κακό πράγματα' δ πρχ. δμ~ 
μιμ'1χά"'1μ4Ι xet.ott συνήθω. iv ποιθ. πciντοτι ίνν. 

μηισvOfjtμιιv, .6φο, -6φτο, ίπιχ. τόποι civtl μ,l
XCΙ"φμ'1'" -ιρο, -ΙPI'O, ίν. E~κ •. του μ'1XCΙt'άOμ4'_ 

ιιιιιανCομαι, Ιων, "ν.Ι μ'1XCΙt'άOμ4', 
ιιιιιί!ιν{ι, fι (μ;;xo~), λαιτ. mc1chInc1' μηχ6νημα, έρ

γαλετον, πρός άνύψωσιν 6αρων χ.τ. 6. 2) εΤδος 
πολεμικης μηχανης.- Ι τέχνασμα, πανουργΙα, δό
λος 11 Υιν. , τρόπος η μέσον δι' ου τις έκτελεΤ τι.
μ'1χα"αΙ = τεχνάσματα (ίν xαιxtί ίνν.) U μιXCΙ"'ι _
χώι-=έπινόησις έναντ/ον τών κακών, τέχνασμα 
πρός άποφυγήν των η περιορισμόν των Ο μf1Hμ.;; 
μιχcι"ii=και' ούδένα τρόπον, δι' ούδενός ιJtσoυ, 
μέ κανένα τέχνασμα (ίν ιίντιθίσ_ι πρό, 1:6 nσαll Α
X"l1 HcιΙ μ'1χα"fj) [~ι' έτυμ, βλ. μr7xo,]. 

ιιιιιάνιιμα, -ατo~, τό (μ'1Xαt'άoμαι)' μηχανή, δ,τ, 
χοιΙ σήμερ·ον λίΥομaν μηχάνημα. ·- • ευφυές τέχνο
σμα, δόλος, άπάτη, 

μιιχανιιτCον, ρ'l)μ. lπΙθ. του μιxcιt'άoμαι' πρέπει 
νό μηχανευθr:'j τίς τι, νό έπινοήσι;ι τέχνασμά τι. 

μιιι~νΙΙTlxόι;, ή, όν <'''''1xα"άoμαι)=μ'1xcι"ιx6,. 
ιιιιιΙνιιι6ι;, ή, ό" (μ'1χαl'ήγ ό έφευρετικός, έπι

νοηΎικός, εύφυής.- Ι. ώ. ούσ. ή μ'1χα.,ΙΗι) (έ~ν. τι
%"'1)=ή Μηχανική (ιb~ καΙ "ήμερον εΙναιι έν, χρήσει fι λ.). 

μιιιi-νιώτιιc;, -ov, δ , πο ι ητ. ιiντΙ μ'1XCΙτηπ1' βλ. λ.). 

μιιΙΙΥο-δί ... ς, -ov, δ (μ'1xcι"'ι+δι ρ:ίω) ' ό έπινο· 
ών τεχνόσματα, έπινοητικός. 

ιιιιιδv6cις, I •• CΙ, ι" (μ'1Xcι",,;)' εύφuής, έφεuρε-
τικός. . 

ιιιιιδΥΟ-noιός, ό" (μ'1xcι"'ι+πo.ιfω)· ·6 KατασKεu
όζων μηχανός (χυρ, πολεμικός) n ώ. ο:Ισ. δ μ'1Χα."ο
ποιό,=6 κατασκευαστής πολεμικών μηχανών . 

ΙΙΙΙΙΙΥΟ ρρΙφCω, μελ. -";0(»' έφευρΙσκω δόλους 
καΙ όπότσς, καταστρώνω πανοΟργα σχέδια, δολο · 
πλοκώ, πλέκω δόλους ίΧ το!ί 
ιιιιχΙνο-ρράφος, ο., (μ'1xcι"'ι+ΡCΊπτω)' ό παρα

οκευάζων πανοΟργα σχέδια, δολοπλόκος, 6 έφευ
ρΙσκων δόλους καΙ όπάτας. 

ιιιιιΙν-ouρyόc;, ό" (μ'1χcι"'ι+'g"οJf)'-μ'1χα"οnοι
ό, (βλ. λ.).- 11 παιθητ., ό δολΙως κατεστρωμένος, 
δολΙως παρεοκευασμένος ύπό τινος. 

ιιιιιανcΚιντaι, -6Φt'Τo, ίπ. Υ' ιι:λ,lθ. 'ν. χιι.! πρτ. του 
μ'1XCΙ"άoμα •• 

μiίιαρ, τό' μr7%OI (βλ. λ.). 
MH-XOI, .6' μέσον, τρόπος, δofιet"ιμα Ι μηχανή, 

τέχνασμα, δόλος, όπάτη. 
• Eτvμ.: μ;;χο" δωρ. μί/.χοι, #f4xcιg' μιχσ"ή, !'JωΡ . 

μίiXCΙ"ίi ()λοιτ, mc1chinc1)" μ'1XCΙNΦ, μ'1XCΙ"άOμ4Ι' ιι
μ..;χa"ο,· πρfSλ. Υοτθ . mc1g&n (δύναμαι). παιλ-ΠΟΓΓ. mό, 
ιίπρφ. mega, ciΥΥλ·σαι~. moez, πιι.λ-σοι'. mag, παιλ-Υ_ρμ . 
mc1g, Υοτθ. mc1hls, πιι.λ·ΠΟΓΓ. mάffr, ΠΙΧλ-rΙΡμ. mc1h! 
(δύναμις), παιλ-ΠΟΓΓ. megln, mc1gn (δύναμις)-ιίΥΥλ
oαι~. moegen, πιι.λ-σαι~. megln, πιι.λ-Υιρμ. magan, me
gln'rtcivtot !'J' ΙΙνιiyoντιι.1 .1' Ιιι.ιι:. *ma9h- : ·megh-· fι δπ6 
τινων οllοχ'τισι, πρό, τιι.!ίτιι. 'τcί!ν: 'λλ. μιfyα" λαιτ.mc1-
gπus, οαινσχρ. mc1hόnf (-μέγος) ιΤναιι λΙοιν ciμφΙι50λο •. 

"'α, fι' Υιν. μ.α" Ιων. μ.η,' δοτ. μιΙ, μιΒ' αι! •• 
μlα,,· θ'ljλ •• ου .ι, [δι' '1:lιμ. βλ, Ir,]. 

MIAI't4Ω, μιλ.. μιαJfΦ' ιίόρ, αL' Ιμ{'1-, CΙtoτ. Ιμlίi_' 
ΠΡΧ. μIμIayxcι.-llotθ'ljt., ιίόρ. ιι.' Ιμ.άffh,Jf· ΠΡΧ. μ
μlCΙΙΙμ4Ι, fι μιμ{cιμμι.ι· χρωματ/ζω, (περνώ μπογιό., 
6όφω, λαιτ. vlolc1re Ι κηλιδώνω, ρυπα/νω, λερώνω, 
(λεKlάζω~. 2) YιθιxΙU" μιαlνω, μολύνω, 6ε6ηλώνω. 
Έτvμ. , μ.cι{"ω· μ.α.gό, (*miv.ro-s)· μ{CΙΙΙμ4' '-μl

cι"τo,'ιί",ριΙ;;- βCΙσBω, m<j>eνΔ"'(ρυπαΙνω),μαιρτιιροuμίν'l'). 
iv Τlj\ οαινσχρ. miifrc1-m (κ6τουρο), Ζιινδ. mUer.m (ρύ
πος), lρλ. miin (ούραν), πιι.λ-σλαιll . mytl (πλύνω), my-
10 (σάπων), λ8ΤΤ. manf (κολυμ6ώ), χυπρ. παιρ' Ήσυχ' 
cμν!άιιαofkιΙ'τό ιιώμα _1 π}" χιφcιJ.ή" ιιμ";ξαιιfkιι.· 
Ι, ixtaoτ. lοιπ. ~. *meud- προηλθον τόt μυζω, μvζάω, 
μυδο, (βλ. λ. λ.). Kιι.τιi τινιι. 6πόΧΙιταιι ίνταιύθαι δποθετ ι 
Χόν oiίo. μ.Fcι (ρύπος), το!ί δποΙου fι τοπική *μ,Fαι 
θόt ιίνByνωρΙ~_τo ΒΙ, τό μ.cιι-φ6tιO~. Tόt ΙΙμυμω" κιχΙ 
μmμoι θόt ~τo διιναιτόν νόt θεαιΡ'ljθο!!ν ώ, ΠΡΟΙΡ I,δμενιχ 
ix ti'j, μιτοιπταιτιχη, μορφi'j, oτi'j, *mii-, *mQ[u]- τη • 
μν'ljμον5I1θιΙσ'lj' βCΙσllω,. 
μΙαι-φονCω, μελ. -..;ιιφ (μ.αιφ6"ο,)· εΤμαι μολυ

σμένος όπό φονικόν αΤμα, εΤμαι μια,p6;ι0~ (βλ. λ.), 
εΤμαι φονιΟς, ένοχος φόνου' έ; αι~.~ίi τό 
μΙαι-φόνΙα, fι (μια,ψο"eω)' μΙανσις έκ φόνου, φό

νος, ένοχή διό φόνον. 
μΙαι-φόνoc;, ο" (μιιι.l"ω+*φι"ω)· ό μεμιασμένος 

όπό αΤμα φόνου, φονεύς, q.,ον!ας, αΙμοδιψής, αΙμο · 
χαρής q 6 ένοχος φόνου.-Παιριι.θετ. μΙα.ιφo"ώτιeo" 
-Φτcιτo,. 

μιάν8ιιν, ίπιχ. ιίντΙ lμισ."ιn,,,, παιθ. ιίόρ. το!! μ.οιl.,ω. 
μliρfα, fι (μ.ιι.e6,)· τό κτηνώδες, ή όχρειότης (ό 

χαρακτήρ δ'ljλ. τοΟ μιαροο).- 11 = μ{CΙΙΙμ4 (ΙSλ. λ.), 
μόλυσμα, έγκλημα (xup; φόνου). 
μliρό-Υlωσσος, ο" (μιcιgό, + yJ.ciioacι)' ό έχων 

μιaρόν γλώσσαν, αΙσχρολόγος, (6ρωμόγλωσσoς~, 
6ωμολ6ι<ος. 

. μιiρός, ά, ό" (μιcι{t'Φ)' κηλιδωμένος (λερωμέ
νος), μεμιασμένος, με μολυσμένος U μτφρ. μεμιασμέ
νος άπό αΤμα φόνου. 2) Υενικω; , χαι! ίπί ήθικi'ί. 
avv. όκάθαρτος, 8έβηλος, βδελυρός, ρυπαρός, λοιτ. 
impurus 11 μτφρ, κτηνώδης, 6άναυσος, χυδοΤος, οι
χαμερός.- έπιρ. μιαeώ •. 
μiασμα, -cιτo, .•• ό (μιαί"ω)' μόλυνσις, κηλrc, ό· 

κα8αρσΙα, ρύπος 11 μόλυσμα, ίδίWς έκ φόνου, άλλό 
καί έκ πάσης δλλης έγκληματικης πράξεως, μΙαν
οις, μολυσμ6ς,' λ<:ι: τ. pic1culum. 



μΙaoμcM;. -ον, b (μιαl"ω)' μΙανσ lς, μολυσμός. 
μΙάστωΡ. -Ol!0~' 6 (μισί"ω)' ό μιαρός, έναΥής, 

άλιτήριος, δθλιος, μεμιασμένος, ό προκαλQν μό
λυνσιν, ό μολύνων καΙ τΟΟς δλλους, tvoxoς, κακ
ΟΟργος, λαιτ. homo pi"cuIAr!s.- U =- dUστ~ (δλ. 
λ.), έκδικητής, τιμωρός τοιούτων έγκλημάτων, δοτι, 

.χαιΙ αι~τό, 'μολόνιτσι ώ, χόνων αι/μαι χαιτόι 't'ijv ίχδΙχ,lοιν. 
μ1Υa. ίπΙρ. (μ(Ι){Υ"υμι)' μεμειγμένως, άναμεΙ

κτως, άνόκατα. 
μΙΥάςομaι, ΠΟΙΥΙτ. <Χποθ. ιiντΙ μι;IΥννμσι. 
μΙΥάι;, ·άδο" 6,"" (μlyσ)' ό μεμειγμένος, άνάμει

KTOC, ούμμεικτος, άνακατωμένος, λατ. ρromlscuus. 
μίΥδδ χαιΙ μιΥδιιν. έπιρ. (μlyσ)' μεμειγμένως, ά· 

ναμείξ. 
μΙΥΣίιιν. E~xτ. παθ. ιioρ. δ' τοίι μιΙΥννμι. 
μΙΥι:ίς, μτχ. πΙΧθ. ,χορ. δ ' του μι{Υ"υμι. 
μfYΣν, ιiντΙ ΙμlY"1σα", Υ' πλΥΙθ. παθ. ιioρ. ΙS' 'ι:ο!! 

μIly"v.uc. 
μΙΥήμΣνaι, έπ. ιiπρφ. παθ. ιioρ. 11' τοίι μι{Υννμι. 
μΙYiίναι, . ιiπρφ. · ItΙΧθ. ιio~. 6' του μιl.,..,vμι . 
μίΥμα (όρθότ. μιΊΥμσ ) , -ατ-ο" τό' ώ; χαί νίΙν , άνά

μειξις, τόέκ της άναμεΙξεως άποτελούμενον, τό 
ούνθετον. 

ΝΙ'Γ"Υ-ΝΙ (δρθ6τιρον μΙ:ΙΥνυμι), χιχΙ μ(Σ>ΙΥνύω, 
ώο. μlσΥω' μελλ. μ(ι)lξω' ιiό". α' Ιμ(ε)ιξα, ιiπρφ. 
μ(ι)Ίξαι.- Maoov καΙ πιχθΤιτιχόν μ(ε)ίy.~μσι K~Ι μl
σΥομσι' μίσ. μίλλ. μ(ι)ίξομαι, πιχθ .. μελ. α' μ(ι)ι' 
χ-θήσομσι, μελλ. 1$' μrΥήσομσι' τετελ. μ.λλ. μιμ(ι){
ξομσι' μίσ. ιiόρ. α' 'μ(ι)ιξάμ"1", παθ. ιiόρ . α' Ιμ(ι)/
xlhι", παθ. ιiόρ. 15' ΙμΙΥ"1'" Υ' Ιν. ίπ. παθ. ιioρ. l
μ(ι)ιιcτ-o, ii μ(ε)ϊιcτo' πρκ. μμ(Ι)Ι'Υμσι' ιiπ.y'ιν. 6περσ. 
μJμ(ε)ιιcτ-o' λατ.misceo·άναμεΙΥνύω,άνακατωνω, KU? 
~έ ύγρά, π. χ. 01νον μεθ' oδaτoς. 2) Υινικω., συν
ενω, συνάπτω, φέρω εΙς έπaφήν, φέρω έπl τό αύ
τό. 3) φέρω εΙς έπαφήν, φέρω εΙ:; όχέσιν, καθ
ιστω τι γνωστόν εΤς τινα, τόν κάμνω νά κόμl] τΓιν 
γνωριμΙαν τινός Ι μιlyννμl ΤΙ'I'Ω /J."lhoc = καλύπτω 
τινά δΙ' όνθέων,- 11 μί.,ον χαί παθΤιτικόν, άναμει
γνύομαι μετά τινος, συναναστρέφομαι μετά τινος, 
έρχομαι εΙς έπaφήν μετά τινος 8 φθάνω εΙς .•. πλη
σιόζω εΙς ... έγγΙζω τι: lC~ισ{710Ι μιyήμι'I'Ωι=νό φθό· 
σουν μέχρι των σκηνων, ' νά πλησιάσουν εΙς τός. 
σκηνάς n έρχομαι εΤς τινα τόπον, παρευρΙσκομαι 
εΤς τι U δθε\l, συναντω τι να, ζω μαζl μέ nvCl, συν
αναστρέφομαΙ τινα ιι ιiλλόr. χιχΙ ίν ίχθρικΤΙ ίννοΙq: , 
συμπλέκομαι, όντιμετωπΙζω, cπιάνομαι μέ τινα» . 
2) Χ!ΧΙ έπί οαρχικΙΙ, μΞΙ;εω, -των atio φύλων , iπΙ .,αρ

ΚΙΚΙΙ; ουνουσΙα" συνέρχομαι, συνευρΙσκομαι, συνou
σιάζομαι. 
'Eτvμ. ι μιl,ννμι, μIIyrfH», μ/σyoιJ(·μι,-σΙCOtl-

κ!χτ' !λληυ, Ι(ΙΟΥω ( "μισιcoo ( "mίk-skδ ("mi-mz9D < 
ί ~π. *mezg-)' μίγα (Utve.), μlyδσ (ΌμΥΙΡ.), σvμμ'Υσ 
(Ή ~οt.)· μιyά~' δμΥΙΡ. μιΥάζομαι: οανσχρ. mlks- (ά· 

ναμεΙΥνύω), meksAYA.i (όνακατωνω), mlςrό-1}. (όνό
μεικτος), mίsνaή- (περιέχων τό μεΙΥματα), λα·ην. 
mlsceo «*mik-sRo), μτχ. mixtus «*mixi'o-S), μισ-ιρλ. 
mess:aim (μειγνw), 9αll. mysqu (μειγνύω), παλ'yl~μ. 
mlskAn, ιiΎYλ-σα'. mfsciAn (μειγνύω) (Υε;.μ. ·misk· ( 
ίαπ. mik-sR), Ιλλ. μισΥ-, μιΙΥ-, μΙΥ-' πiντα <ΙXU1:CIt 
ιiνιiyoνταιι ε ί; !!ΧΠ. ρ. meik (όναμειγνύω) > *meiks-, 
*miR.s-, "moiRs-. 
μΙΥνύω, ό"θότ. μιι,ννοο· -= μ(Ι)/Υννμι, 
J.: ιΙΙΙ να, Υ' Ιν. Ίποτ. ιiηρ. α' τoίi μια/"ω. 
μΙιι-.όνος, ο,,' - μιαιφό",. 
μιιιιιός, ά, ό", aωρ. ιiντΙ μιιcρό~ (βλ . λ.). . 

. μϊιcρ-aϋlαξ, 'αιco~, 6, .,., (μιιcρόr+αιiλαξ)' δ txwv 
μικρός αυλακσς n δθιν, μικρός, όνεπαρκής. 
. μϊιιρ-ιfμιιoρoι;, 6 (μιlcρός+lμπορο;)' δ,τι χαΙ νσν, 
μικρέμπορος, μικροπραγμστευτής, γυρολόγος. 

μIιιρo-loyιfoμαι, μ.λ. -ήσομσι, ιiπoθ. (μιlCρo~ό
Υο') ' εΙμαι μικρολόγος, έζετάζω δλα τό πr::άγματα 
μετά πάσης λεπτομερεΙος (μέχρι χα! των ' ίσXιi1:ων 
fιπτψs~ειων) ιι φέΡομαι μικροπρεπώς, εΙμαι μικρο· 
πρεπης, φιλο.νικώ διό '1'6 τίποτε' έ~ !Χ'ιτου τό 

μϊΙΙΡο·Ι0,ία, ~ , κα ! σμικρ- (μΙΙCIl0~Ο'fΙομαι)' ή 

μέχρις ύπερ60λι'jς λεπτολόγος tPEuva U ό χαρακτήρ 
ΤΟ9. μικρολόγου U μικρόνοια, κουφότης Ι ή μικρο
f/ρεπεισ" ή διό ' τό τΙποτε φιλονlκΙα. 
μίκρο-λόΥος, ο" (μιιcρό, + ~έ,ω)' ό συλλέγων 

μικρό (μηδαμινό) πρόγματα 11 ό λογαρι6ζων (περι
λαμΒάνων εΙς τόν λΟΥαριασμόν) μηδαμινό πρά
γματα n ό κοπτόμενος (καΙ στενοχωρούμενος) καΙ 
διά τάς πλέον 1Jηδαμινός δαπάνος, φιλάργuρoς, 
cτσιγγoύνηςι. 2) ό φιλονικων καΙ διό τό πλέον όν
άξιq λόγου, μεμψΙμοιΡος, «γκρινιάρης», μικροπρεπής. 

μιιιρο-πολΙτικ, -ov, 6, θΥΙλ . -Ίτι~, - ιδo~, 'ιι' ό πο
λ/της μικρδς πόλεως 11 μικροΟ κρότους. 
ΝΓΚΡΟΊ. lων. καΙ ιiρx. ιiττ. σμιιιρός, eωρ. μlκ

ιιός, ά, ό,,' μικρός, όλΙγος n μτφρ. έλόχιστος, μηδα
μινός, άσήμαντος, τιποτένιος U ίπΙ χι:-όνου , όλlγος, 
6ρaxύς.- • ίΠΙΡΡΥΙμ. χρή.,ιιις;: Kατόr. Υιν. μιιcροϊί (ενν. 
διΊ Τι cJιΊ,,) = όλΙγον λεΙπεl άκόμη, παρ' όλΙγον, 
σχεδόν n χατ& a01:. μιχρφ=όλ/γον, κατ' όλΙγον, 6-
λΙγ41 (μll1:όr. αυΥΧΡΙΤ.): μιιc,ψ nρdo/k" - όλΙγ41 π.:ό
τερον 11 κατ' αΙτ. , μιlcρό,,=όλΙγον τι: μιχρό" lιπo~εΙ
πομαι=όλΙγον τι ύπολεΙπομαι. 2) μιτ& προθίσιιων : 
Ιπι μιιcρό,,=έπ' όλΙγον, δι' όλΙγον, ούχl διό πολύ 11 
ιcατ-ά μιlcρό __ όλΙγον κατ' όλΙγον, cλΙγο-λΙγο», εΙς 
(κατό) μικρό μέρη ιι μιτά μιιcρό,,=μετ' όλΙΥον, όλΙ
γον κατόπιν, υστερα όπό όλΙγον 11 nσρά μιιcρό" .
παρ' όλΙγον, οχεδόν.- Παραλλήλω, πρό, τόr. δμαλόr. 
παραθε1:ΙΚ~ μιιceότ-εροr:, μιιcρότ-aτo,. ιι/ναιι _ν χρήσιι 
χαΙ τόι ιiνώμ!Xλ!X παΡΙXθll1:ιxόt IUooow - ΙU%ιστ-Ο~, 
μι{ΟΙΙ'Ι'-με'iοrο" μιιότ-ερο,-μιιότ-ατ-ο,. 
Έτvμ.: μfιceό., aωρ. , Βοιωτ. μιιclC~ (·μrιcFο·~)' 

lJιftιcvlJoo., lJιfIιcυλ).o" lJιfιιcνλo" lJιftιcow' ιiΤ1:. - 6μ'ljρ. 
σμrιcρό, ι παλ-Υιρμ. smahl, π!Χλ-ΠΟΓΓ. 5mάr, παλ-Υιρμ. 
smahen (μικρύνω), Υε:,μ. schmtihen (ύ6ρΙζω, πρoc;
Βάλλω), schmAch (σlσχύνη, δνειδος), παλ-Υιρμ. 915-
mίilheδn (σμικρύνω), λατ. micA (μόριον, κομμάτι), 
micicfus (έλάχιστος)' πιiντα 2νιiYOHαιι 1/' !απ. 
*sme<l)k-. "smrk-, <"smei· κατ' ίπΙχταοιν (-κομμα
nάζω)' βλ . καΙ aμl~"1, oμl"lJooi. σμή". 

μίιιρo-φlλo-τίμiα, .,.,. ή εΙς (διό) μικρά πράγμα
τα φιλοδαξΙα, τό νό φιλοδαξι:\ Kανεlς όσήμαντα 
πρόγματα' έκ τη!! 
μίKρo-φlλό-τIμoc;, ο" (μιlCl!όr+φι~ότιμσι)' ό φι

λoδoξCιν άσημ6ντους διακρΙσεις, κενόδοξος. 
μίιιρο-Ψϊίχίσ, .,., . τό νό εΤναΙ τις μικρόψυχος, τό 

νό εχl] μικρόν ΨUXήν, τοπεινόν φρόνημα' lΙχ το!! 
μϊκρό-ψiiΧΟC;, ο" (μιιcρό~+ψvxή)' ό Ιχων μικρόν 

ψυχήν, μικρόν καΙ ταπεινόν φρόνημα, τιποτένιος. 
μίιιτο (Κ!ΧΙ όρθότ. μΣίκτο), έπ. Υ' Ιν. παθ. ιioρ. β' 

του μ( c)lΥ'ΙfVμι. 
μικτός, ή, ό" (δρθό.. μc.ιιτΌc;) (μ(~)lΥννμι)' με

μειγμένος, άνάμεικτος, σύμμεικτος. 
μίλαξ, -αιco,. t.. ,xn . ιiν;: ί σμnαξ' τό δένδρον 

σμτλαξ (τάξος, Τταμος, χοιν. «ημελο fλατο»)' [aL' 
έ1:υμ. βλ. ομ'iλσξJ. 

Nίλίtσιoι;, α, ο,,' ό έκ Μιλήτou, ό της Μιλήτou, 
ό κάτοικος της Μιλήτου' 'Εκ τοί) 

NΙlιιτoc;. tι· δνομα Ιλλ η'ΙΙΚuι 'Ι ιινων πόλεων, ώ" t. 
πaριφ'ljμοτίρα ij1:0 ή έν ΚοΡΙςι της Μ. 'Ασίος (6λ. 
Κ. Ε. Λ . ) . 
μΙλισριον. '1:6' στήλη. έν δ έσημειούντο αl άπο

στάσεις κατό μΙλια (= λα τ. miliar ium).- 11 χαλκοϋν 
σκεύος όξύ πρός τό δνω, χρησιμοποιούμενον διό 
τήν θtρμανσιν δδατος. 

μfλιoν, τό' μέτρον μή l<ους, τό 'Ρwμαίκόν μΙλιον, 
λατ. mille ΡΔΙΙαι = 8 ιi ~χ . στιi~ια. ήτοι 1535 μSτρ., 
Kατόr. 80 aYjλ. 6ιipa!X, μ:κρότερσν 1:0υ σ,lμερινοiί :iπλι-
Koίi μιλ!ου . 

μιλτι:ίον, .6' άγγετον χρησιμοποιούμενον διό 
τήν έν ΟΟτι;, έναπόθεσιν καΙ διατήρησιν μΙλ του • 

μfλΤΣιoς, α, ο" (μ/~τo~)' ό έκ μΙλτου (~λ. λ.)' 
μ'~τ-ειo" σΤ{Υμσ = ι'ι έρuθρό γραμμή, τήν όποΙον 
σχηματΙζει ή στ6φνη (a'ljλ. τό μιμι~τ-ooμJ'I'O" οχοι
,,/0,,) τού. ξυλουργού. 

μιλτ-ιιΙΙφίις, cr; (μl~τ-ος+άλrφι7"αι, το!! ιI~c'φOtI)' 
ό άληλιμμένος διό μΙλτου, ό χρωματισμένος μέ έ· 
ρύθρόν xρCιμα, κοκκινοδαμμένcς (ίπί ",λο(ου, ώ~ "tQ 
δμ.rιp · f'~~Τ-~3rάe!10~), 
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μιλτo-ηάρaoς, ο" (μi1τo~ + _eeJd)' ό Ιχων έ
ΡUθρός πaρειός, κοκκινομόΥouλος, ΒπΙθ. ,;ων πλοΙων 
,;οίί 'Οδυσσέω" ,;ων δποΙων σιl 'Iψtjιpσιl ~σσιν δεδσιμμjνσιl 
μ' _γυθ"όν χρωμσι. 

ΜΙ' λ ΤΟΙ, 'ιι' έρυ8ρό yrι, 6ρυκτη έρυ8ρό 6αΦιi, 
κοκκινόχωμα, λι:r.,;. rubrlu.- • κιννό6aρι, δμμιον, 
έρυθρός μόλυ6δος, λι:r.,;. mlnlum (πρδλ. κοιν. μIν!O). 
[ε; Otίι1:0ί) κι:r.Ι -ι& κύ~. όνόμ. Mι1τιιίlrι~,Ml1τσι~, Μι1-
τώ' μiλτo~ (ίι:r.π. *melto·s, 8sωρ"t,;OtI συπ. ,;ij δμάlJl 
λίεεων ιiν μέλσ~ (δλ. λ.)]. 
μιλτo-φUριΚ, .~ (μiλτo*φvρ,;"σι, 'to!i φVeOμιιι)' 

ό συμπεφυρμένος (όλειμμένος) μέ μ/λτον (έρυ8ρόν 
XρGιμα). 
μιλτόω, μιλ. ·ώαω· πι:r.θ. πρκ. μιμiλτΦμιιι (μi1ΤΟi)' 

χρΙω (άλεΙφω, χρωματΙζω) μέ μΙλτον, ι66φω κόκκινο» 
11 αχοι"ί07 μεμιλτωμέ70,,=σχοινΙον 6ε6σμμένον διό 
μΙλτου (c60υτηΥμένο εΙς μΙνιοι ), μέ τό όποΤον <ια"". 
ήλσ""ο" ali τη" έκκληαίσ" 'COiιi έ" 'Cfj • Ayoeq: neeJ
φιρομέ'ΙΙο"ς άΡΥοαχόλΟ"i 'Α6η"σ[0"i-· 

μιΙτ-ώδιις, ει; (μiλΤΟi + ιΙδοι;)' έρυ8ρός ώς μ/λ
τος, κόκκινος, έριl8ρός. 
μΤμαριιυς, ή' εΤδος ιπατσαι, nι:r.pι:r.axauι:r.1,;oJiaνou 

κυρ. εκ -ιών εν'tοσθ1ων κι:r. Ι 'tGU ι:r.lμι:r.τo\: . λι:r.γωOίί, ιiλλ& 
Y.OΙ~ ιiλλων ζ<jιων (π~6λ. τό πOtρ' Ήσυχ. ..κοιλίσ κσ' 
έ"τερσ τοϊί taeIilo" με6' σΙμιιτοι; ιικι"σζ6μe"α- [συν. 
θΞωρεctοιι ώ.; ~!νTI λέξις, φε?Gμέν'/) ένΙοτε κι:r.Ι ιί" μi
μιιρκ'ι; εν τοΙ,. ιiηιyριiιγσι~' ΙΙπό τινων συσχε'tΙζs'tσιι 
πρCς τό άγyλ·σ~. mearch (λουκόνικο), χOtΙ λι:r. •. mAr
ceo (6λ. χαί Ξ ,ι μαραl"ω)]. 
Μίμας, -α"τοι;, δ' όπόιφημνον άκρωτήριον της 

Ίωνίaς, άπέ 'ΙΟΙIΙΤΙ ,ij, Χ'ι:ιυ (6λ. Κ.Ε.Λ.). 
ΜΓΜΕΌΜΑΙ, μελ . -ήαομαι' iό~. ιχ' έμιμηιιιίμη,,' 

πρχ . μεμlμημαι, ιiπ.,θ.· μιμούμαι, όπομιμΟύμαl, παρι· 
στόνω, άντιγρόφω 11 πι:r.θ. μτχ. μεμ&μημέ"οι; με.ά. 
:tι:r.θ. σ·ημ., ό KατεoKευaσμένo::; (ζωΥραφημένος) έν
τελώς δμοιος, ό Υεγενημένος κατ' όπομίμησΙν τι
νος.- 11 έπ! των xι:r.λων τεχνών (επί τΥί; 1Jρι:r.μOtτιχ9), 

~Ξχν'/);) , παριοτόνω, έκφρ6ζω, διό μιμήσεως (διό μι
μητικών κινήοεων)' έ; ιχ:Ιτοίί τό 

μίμιιλΌC;, ή, δ" (μιμέομιιι)' ίνιργ., μιμητικός, μι
μούμενος κοτό σύστημα, έπιτήδειος πρός μ/μηοιν. 
- n πι:r.θ'/)1:., κατό μΙμηοιν πεποιημένος. . 
μΙμιιμa, -σΤΟi, τό (μιμέομιιιγ τό κατό μ/μησΙν 

τινος Υινόμενον, όντΙτυπον, όντΙyρaφoν, όμοΙωμα. 
μfμιισιc;, 'eΦi, 'ιι' τό όπομlμεΤσθαι, όπομ/μησις 11 

εΙκών, όμο/ωμα. 
μιμιιτέoc;, σ, Ο", ρ'/)μ. ίπΙθ. τοίί μιμέομιιι' δν πρέ

πει νό μιμη8r.ι τις.- • μιμητε.ο" = πρέπει νό μιμη
θr.ι τις. 

μίμιιτης, -ov, δ (μιμιoμιt.ι)· δ όπομιμούμεν6ς τι 
11 ό παριοτόνων Τι όπομιμουμενος xaρaKΤι'jpaς (ώ, 
ό ήθοποιός, ποιητής) U όνΤΙΥραφεύς. 

μίμιιτιιιΌC;, ,;, δ" (μιμέομιιι)' ό έπιτήδειος περl 
την μΙμησιν. ό κατό ουνήθειον όπομιμουμενος τους 
άλλους. 
. μίμιιτΌC;, ή, ό" (μιμέομιιιγ· ό δυνόμενος νό τύxr:ι 
μιμήοεως, δν ΟΟναταΙ τις νό μιμη8r.ι η νό όντι · 
ΥΡCψl). 
μιμνάςω, θσιμιατ. τοίί μlμιιω, μJ"φ. μένω, παρα

μένω, άπομένω.- • μτ6τ., όναμένω, περιμένω, τινό. 
μιμνάοιιω, μελ. μ"ήαω' ιiόρ. ι:r.' Ιμrιιασ (μ"ιίω)' 

άναμιμν6σκω, ύπομιμν!jσi<ω, ύπενθυμΙζω, φέρω (66λ
λω) εΙς τόν "οΟν τινος, τόν κόμνω νό όναπολήσι:ι 
τι .- 11 μέσον χOtΙ πOtθητιχόν μιμ1liιακOμιιι, _χ πιχρ&λ
),ήλου πρό; τόν τύπον μ1lιίομιιι-μ"ώμιιι. ί~ ob αχ'/)
μΙX1:ΙΙ;oντι:r.ι ΟΙ «λλοι χρόνοι' μΙ:ι. μελλ, μ"ήαομιιι, πOtθ. 
μελλ. ιχ' μ"ηα6ήαομαι, Τ5τελ. μιιλλ. μeμtιήooμιιι' 
μδα. ιiόρ. 11<' έμ"ηαa.μη",πΙΧθ. έμtιήαlJ.η,,· δ πρχ. μJ
μ"ημαι εΙν(Χι χOtί μaσος xι:r.Ι πι:r.θ'/)ΤIXό" πιχρ& τοι, ιiτ
-ιιχοΙ, ~έ 'lxItt πiντοτε α'/)μι:r.αΙOtν ίνεστ. (ώ\: _ό λιχτ. me
mini), β' ~ 'Ι. μέμηι (συΥχεχ. τύπος ιiντΙ μJμ"ηασιγ 
Πρ.,στ. μeμ'llηαο, Ι ων. μJμνεo' ΙΙποτ. μέμ"ωμιιι' E~χτ. 
μeμνfιι~η", ιiλλά. χιχΙ μεμ"Φμη" (·φο, -φτο), ίων. μι
μ1lέψτο' ιΧτφφ. μeμ"ηιιθσ.ι· ίων. γ' πληθ. δπερσ. lμe
μrιέατo' άνομιμνόσκομοl, όνοκαλώ εΙς την μνήμην 
μou, όνΟΙΥολώ, έν8uμούμοι 11 μ5ΤιΧ γεν., &λκηι; μtιή
oαιι~ι=εKOO TO; νό ένθυμηθ(j τήν έν πολέμι:-ι όν-

δρε/αν του Ι ώα. μι'tιi: μτχ. μέμrιιμιιι lλ6ωtι=ένθυ
μοΟμαι δτι Ιχω Ιλ8εl. 2) άναφέρω, μνημονεύω, 
κόμνω μνε/aν (λόγον) περΙ τινος. 3) ένδιαφέΡο
μαι, δΙ&.) προσοχή ν, φρονΤΙζω περ( τινος. 
. 'Ε""μ.: μιμ'Ιf{Jιικφ, μιμ'Ιf{Jακομιιι' μ"ήμω,,' μtιήμη, 
μrιι/ΜΙαv",,' μ"ημιι, δωρ. μ"aμιι' δι' Ιτιιμ. βλ . μέμο"σ. 
μ'μνονη, δωρ. ιiντΙ μiμ"o"αι, γ' πλ'/)θ. tOU μiμ"ω, 

2) IIOt, μτχ. ίν. το6 μiμ"φ. . 
μfμνω, ιivt! μl-μένω, ιiνOΙδlπλ . τύπο; ';06 μιιιω 

(ώ, tιi: ΥΙ-Υ"Ομιιι, _Ι-πτφ)' μένω, Γοαραμένω, μένω 
6π/σw, διαμένω Ι μιτ& ι:r.!τ. όνομένω τι(νό), περιμένω 
τι(νό). [81' ίtυμολ. βλ. ,u-J. 
μιμο-ΙόΥος, ο" (μί'/MI,+UyΦ)' ό μιμούμενος τήν 

φωνήν τινος (ιiνθγώπoιι η «λλην).- • ώ; ι;~:I. ιJ μι
/ΜΙλ6ΥΟΙ; = ιJ μΙ/ΜΙΥΡιίφο,. νpόφWν μΙμους, η χOt! δ 
όπαΥγέλλων μΙμους. 
ΜΓΜΟΙ, -Ο", δ' δ μιμούμενος, δ όνΤΙΥρ6φων τι 

διό μιμήσεως Α ύποκριτής θεάτρου, ή80ποlός.-Η 
εΤδος πεζοΟ δρόματος, πι:r.pιατώντo, έπ!,;6 γιλοιό · 
tepOV tci. xι:r.t& -τ;Τιν χι:r.θημιριν"ijν Ι;ωήν, «νιυ ΙδlOtιΤίριχ. 
ΙΙποθίσεω,. 

Έτ"μ. : μίμοi' μιμeίιι",' αχοτ, 'tυμολ: συνι
σχε'tΙσθ'/) δπό tινων, ιiλλ' ιiπιθιίναις;, πρό; τό σ(Χνσχ;:; . 

mάΥate, λιττ. mlJu, mlt (όνταλλόσσw) χOt! t& λατ . 
ImltQ, Imitor. 
μΙν, ίων. σιΙ,;. 'ν. tfj, ItPOOOIItlxfj. ιiνtwν. γ' προ::ι. 

δι' δλOt t& γίν'/) , ιiνt! σντ6", σντή", σντ6' :i8tItO~E έΥ
κλΙ'tΙΧόν' δlΙΙρ. χι:r.Ι ci,;t. "l" 11 πιχρ' Όμijρψ μ'" σντόν 
=σντδ" τδ" ΤιJιιw Ι ίν Φ τό cιντ6" μι,,= lσ"τό" (εΙ
νOtι δ'/) λ, ι:r.i}tonaet\:).-. 'νΙοτ. XIttι:r.t χι:r.Ι ιiντί t~i) 
πληθ. tη, tpttOItpODiliItGU προαωπ. ιivt., )(ιχΙ tWν .ριών 

πιίλιν γενών, ΙΙ'/)λ. ιiνtΙ ,;/ί)ν! σνι-otίi, σντάi. σντά.
ΟΙ = ai}toIt. Ισ"τδ" [μι"-"ι,, φOtΙνιtι:r.1 11" έμπεl,~Ξ
χουσι "tiJv ι:r.Ιt. Ιν. (πιχρ& Κυπρ.) Τ" (=αύτόν, αύτήν) 
< ίι:r.π . *ί (ιiνταινυμ. θΙμι:r.)' βλ. r,,], 
μίνΙα Τι μiνδιι, 'ιι, Aι:r.t. mentA: τό ήΟΟοσμον, ό 

«δυόομος» [cpot!vatOtI &tl κι:r.! τ6 iιλλ. χι:r.~ τό λιχτ . ε!
νι:r.ι διίνειι:r. Ιχ ,;ινο. Ιλλ'/)\: γλώσση, τ9), νοtΙa~ Ε:Ι~(u
πη,' λOt1: . mentA) ιiγγλ-σσιe. mlnte, πOtλ γιρμ. minZA]. 

1141''''01, δ, χOt! μfνΙα, 'ιι' ή c6ν8ρωπε/α κό
προς» (Ήσυχ.). 

Έι:vμ. : μi"IJ.o~, μΙ" .. • μc,,{J06φ' μJ-"IJ.o-ι; (~. 
(s>ml, πρβλ, γοτθ. ν smeltan, πι:r.λ-Y6pμ. ιmϊΖan (όλεί
φω), πaλ-σλι:r.υ . smedίi (fuscus), fOte. mail, πOtλ·γε~μ. 
meίl, ιiγγλ-σOte. m61 (κηλΙς, λεκές)' ίν It/lalν ΙΙπόχει· 
τιχι ίι:r.π, ρ. *smi·, τ~~ . δπoΙι:r., ;"tι:r.~ciH. ,;ύπο. *smu- ε~
ρΙσχιιtal _ν τtjι Αλλ. ιιμ"ρΙζφ χι:r.Ι μίιδοι; (βλ, λ, λ.), 
πρβλ . ιiχόμη γιζ. *(s}m-J-v _ν τφ μι(F)cιl"φ, μι(F)cιρ6ι;. 
μινΙόω, μελλ. -ώιιω (μi"lJ.oi)· χρΙω (όλεΙφω) διό 

κόπρου (όνθρωπ/νης). ·2) 6δεΛUoooμαι, περιφρονώ . 
. Μlνύαι, οΙ' Υενεό τις εύΥενών έν ΌρχομενΥ 

(βλ. Κ. Ε. Λ.)' έπιθ. Μι""-'ειοι;, σ, Ο", έπ. Μι""ήιοι;= 
ό άνήκων εΙς. τούς Μινύας. 

MI'"'Mren, !ων. πρτ. μι""-'(J.ιιικο", λOtt . mlnuo' 
μτδτ., μειώνω, έλοττώνω, όλιγοστεύω, περlκόΠΤώ, 
κολο&:ινώ, έξaoθενΙζω, Τl.- 11 ιiμτ6τ. γΙνομοl μι
κρότερος, tλαTToOμαl, όλΙΥοοτείιι..ι, έκλεΙπω, έκμη
δεν/ζομαι, έρημώνcμαι. 
Έ""μ. : μι""-'fJφ ' δμ'/)ρ. μΙ"""θσ. «μι""-,,, ι:r.!τ. Ιν . 

ιipσ. τοί) *μι"", (=μικρός, ijtOt μι"iι" ένν. χρ6,.01l)+ 
-.. , πρβλ. ίν ""-{)ά, ϊίπαι-θσ.. έ,,-(J.σ, έ"ταV·<{J-σ x.d)' 
δμηρ. μι"" .. {)άιJιo" μι'll,,-σνt'Jή,· μΙ1lύωρο, κot! μΗ"
ώeιo,' <ιμι""-'ζ~o,,' &Αιγ6βιο". (Ήσυχ.)' με/ω" ι 
ασινσχρ. mln3)i, minQti Ιμειwνω), λOtτ. minuo, minor, 
minlmus, minister, corn. mlnow (έλαττώνω), ιiγγλ
σιx~, minne (εύτελής) «ίOtπ. *mίnύ-s = μεΙων), γοτθ. 
minnlzA, πOtλ-γ8~μ. minniro (μεΙων), γι;τθ. minnists, 
πOtλ-γερμ. mlnnlst (έλόχιστος), γοτθ. mlns, πaλ-nοrr. 
minur, ιiγγλ-σιx;. min (ήττον), πΙΧλ-σλ«υ. mίnj'i}ί (με/
ων, νεώτερος)' ntiνta τιχ[ίτιχ ιiνιίγoντιxι ιί~ ίι:r.π. *minu
<*mei- (=μειώνω) ίν τφ σσινσχρ . mϊ'Υate (έλαΗοϋμαι), 
έλλ. μeίω,,' "iι ίοιπ. ιχυτ'/) ~ΙΙ;;ιx *mei- εΙνιχι πιθ."iι ίδΙοι πρό;; 
τYιν~. *mel- (όνταλλόοow) έν τψ έλλ. (Σιχιλ. ) μαίτο, 
iβλ. λ.), λι:r.t. commίin;s, mίituos χλπ. ' !~ Ot~τoίi "ό 
μΤνυνΙΙ, έπΙρ. (μιrίιfJ.ω)· 6λΙΥον, πολύ όλΙΥον 11 

ίπ! χγόνου, έπ' όλΙΥον χρόνον, δι' όλlyoν χρόνοΥ' 
ί; ai}tou tQ 
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μΙνυν&άδιος, σ, ο'" (μl",ιι",/Jσγ ό 6λΙ'ι'ον χρόνον 
διαpιςG:ιν, βραχύβιος, βραχυχρόνιος U ΟΙΙ"(ΧΡΙ'ς. μιtl'Vtl'
θσ.διώΤΙΙI10ς. 
μΙνυρίςω,μιιλ. -lσω (μιtΙ'VI16ς)' - xeQjμιza μιtΙ'V,ίf 

τ;; φowfj = σιγοκλαΙw, πaρanoνoOμαι μέ χαμηλην 
φWνήν, κλαυθμηρΙζι.! U ώQ. αιyoτραγoυδGJ, ύποτον-
θορύζι.! t;ιδήν, λιι.τ. minurire' ί~ ιι.~ΤOυ τό -
μΙνiίρισμσ, 'ςό (μιtΙ'Veίζω)' τερέτισμα, κελόδημα 

σιγηλόν 11 κλαυθμήρισμα. 
μΙνυρισμός, δ (μιrvelζω)' τό μινυρΙζειν, σιγο

κλαΙειν ιι σΙΥοτραΥουδεΤν. 
μΙνυρομσι, iIιoe. (μι",ιιι6ς)' = μιtΙ'VΙ11ζω (6λ. λ.)' 

επί τTι~ 6.'ljtovo~, KελαδGJ ήρέμα καΙ γλυκό i "(βν., ύπο
τονθορύζι.! μέλος τι, σιγοτραΥουω. 
MI~HY~POΊ, ά, ό",' ό XαμηλOφι.:ινWς παραπο

νούμενος (μεμψιμoιρG:ιν), ό OIyavr.\ τΙ:Ι φwνr:i θρη
νoλoyG:ιν, κλοuόμηρrζwν Ο ό κελαων μέ άσθενη 
φWνήν (επί πτηνιίίν). 
Έτvμ.: μι'l'veός' μι'l'velζω, μι"νeομσι' IΙνιι.ι ε

:Jχημιι.τι~μ! 'ιιι. xGt~' ι:.νομιι.τοποιΙιι.ν, πρβλ. Ήοιιχ. «μι

μΙ1.μός· τοίί ϊπποιι φowή., cμιμάξσσσ' l.eιιμετlσσ
σα' φω'l'';σσσσ., λGt~. minur(r)io (ι<ελoδG:ι, γουργοuρΙ
ζw), ε; οίι mintrio (συρrζw), oGt'Ioxp, mi{\mi{\al]. (ύπο
τονθορύζw), ποιλ-ολοιιι . miimali, mTmati (τραυλίζω), 
ο:ινοκρ. mimayat, άmίmet (έβρυχατο), ιλλ. μ,lκα-
σfJ.αι (βλ. λ . ). . 

μΙνii-ώριοc;, καιΙ μΙνiί-ωΡOΙ;, 01', (μι"νθω+ωeσ)' 
βραχύβιος, βραχυχρόνιος. 
ΜΙνως, δ, γΕν . Ml'l't»O; xGti Μl'l'ω' aO-;. ΜΙ",ωι xGtt 

Μ('Ι'φ' «ττ. Μ('Ι'ωα καιΙ Ml'l't» καιί lJ!ll'l'ω'l" δ μυθικ6,; 
ΒGtσιλsύ, τη;: ΉρΥιτΥι;, υΙός 'ςoiί Διό~ καΙ τη~ Εuρώπ'l)ς' 
έ, αι~.oίί .ό SπΙθ. lJ!li'l'ώιο., ιΧ-τ:τ. MI'l'ίj>Oi, σ, 01" ό 
τοΟ Μίνwος (6λ. Κ . Κ Λ.). 
μίξσι (όρθό •• μείξσι), ιΧl;ρφ. io~. «', μίξcσ&αι (131"

θότ. μεΙξιισ{}αι), :iIιpip. μ!ο. ιι!λλ. τοίί μ(ε)ίΥ'l'vμι. 
μίξις (όρθ6~. μείξις), -εωι;, fι (μείξω τοί) μ(ε)ί

Υ'l'vμι)' τό άναμεΙΥνύειν, ή άνάμειξις.- ΙΙ tnIKOIVW
νΙα, σχέσις, συνάφεια, έπιμειξΙα (έμπορικιi) μετ' ιiλλων. 
μιξο-βάρδΙρος, 01' (όρθότ. μειξοβ -) (μείξω τοί) 

~ulΥ~vμ, + ΡάρΡαeοι;)' ό κατό τό ι")μισυ 6άΡβαρος 
καΙ κατό τό ημισυ ·Έλλην. 
μιξό-&ηρ (dper:t. μειξόθ-ηρ) δ, tι (μalξω, 'ςΟ!l ,"ί

Υνv,u, - !--θ-ήg)' ό κοτό τό ημισυ θηρΙον. 
μιξό-θροος (ι:.ρθότ. μειξό8e -), Ο'" (,"Ιξω + 8ρό-

ο.)' ό μεμεΙΥμένος μέ φwνός. . 
μιξό-λCυΙCoς, 01', όρθάτ. μειξ61- (μείξ,"*λaιικό,)' 

ό μεμεΙΥμένος μετό λειικού, ό άνάμεικτος μέ λευκόν. 
ιι'ξομσι (όρθότ ' μaiξομσι)' μίσ. "SH. τοίί μεlΥtΙ'Vμι. 
μιξό-μδροτος, 01', ιΧν.Ι μι;ό-βeο<ο. (όρθάτ. μιιιξ-) 

(μεΙξω '!:ou μεlΥ'l'ιιμι + βροτό.)· ό κατό τό ι")μισυ 
θνητός (άνθρώπινος). _ 

μιξo-νόμcHϊ, 01' (ό;:.θότ. ,"ιξ-) ('"'ξω .ου μεΙ
Υιιιιμι+'Ι'έμω)' ό βόσ.:.wν άναμεlξ μετ' δλλwν. 
μιξο-ηάρθι:νος, ο .. (ορθά •. μιιιξοπ-) (μιιΙξω .ου 

-με'ΥtΙ'Vμι + πσeθένοι;)' ό κατό τό ι")μισυ παρθένος, 
ό έχων κατά τό ι")μισυ τοο σωματος μορφήν παρ
θένου (art! .Τι; ΣφΙYΎό~). 

μfξω, (όρθό •. μεΙξω). μελλ. του μ(ιι)l)'tl'vμι. 
ιlia-iyi&ia, -iJ' τό κατό τσΟ άγαθοο μΤσος (ιiν

τίθ. τψ μ,σΟΠΟ,l,ηelσ)' εκ του 
μίσ-άΥi&ος, 01' (μίσος+άΥσθό.)· ό μισG:ιν τό ό

Υαθόν, ό μισών τούς άΥαθούς. 
μίσ-α&ήναιος, ο" (μίσος+·ΑiJ.η'l'σίο,)· ό μισων 

τούς . ΑθηναΙους. 

μίσ-Ιλάςων, 01', "(s<-o'l'o. (μiαοs+d1σζώtl')· ό μι
σG:ιν τού: όλαrόνας. 
μίσ.αΙCξαν'δρ~, 01' (μiσοs+ 'AUξσ",δI10Ι;)' ό μι-

σG:ιν τόν Άλέξανδρον. 
μίσ-άμηcλος, ΟΥ (μίσοs+&μπιιλο.)' ό μισG:ιν τήν 

αμπελον (τόν σΤνον). 
μίσ-άνθρωηος, 01' (μίσο.+&"θeωnος)· ό μισών 

τούς άνθρι.:ιπouς, ώ~ xGt( νίη, cμισάνθρwπος:t. λ« •. 
inhumanus. 

μισΥ-άΥΙΙCΙΟ. tι (μίαΥ,"*&Υ:ΙΟ;)' τόπος -έν C;Ι έ
νούνται δύο η πλεΙονες φό,:>αΥγες όρέων, καΙ εΙς 
ον εlooρμG:ιoι πανταχόθεν τό ΟΟΟτά των. 

μfσycΣΔCΙΙ, ιiπ:;φ. πιι.θ. _ν.σ •• τοίί μlαyω. 

μΙσΥοισαι, awp. θYjλ. πληθ. τή; μτχ. ΙΙν, .ου μlσyω. 
ΜΙΊΓΩ, βλ. μ(ιι)lΥtΙ'Vμι. 
μίσ-Η1ην, -'11'0. δ, tι (μίαοs+"Ελλ,,'Ι')' ό μισG:ιν 

τούς ·Έλληνας. 
μίσcω, μβλ. -ήσω' πρκ. μεμίσηκα..- ΠαιθYj'" μι!3 . 

μέλλ . ιiν παιθητ. ένν. μ,σήσομσι' ciO;J. (1;' έμισήθ-η'll' πρκ. 
μεμΙσ,lμσι (μίσοι;)' ό,τι και! vi)v , μισG:ι, «εχθρεύομαι:t, 
τρέφ<.) μΤσος κατά τ.νQς, τόν όποστρέφομαι, τόν 
άπεxθάνoμαι .-Παιθ·~"" , μισούμαι ύπό τινος. 
μΙσιι&ρον τό (μ,σέω) ' μαγικόν μέσον έγεΤρον 

μΤσος κατά τινος, εν «ηιθΞοει πρό •• ό φΙλτρο'l'=τό 
έγεΤρον άΥάπην. . 
μΙσημα, -στο., .ό (μιαέω)' τό όντικεΙμενον τού 

μΙσους (ΙπΙ ιtρooώπων), τό μισούμενον πρόσωπον. 
μίσητέος, σ, 01', ΡΥιμ. έπΙθ .• οίί μΙσέιο ' τόν όποίον 

πρέπει νά μισιj τις.- 11 μιαητέο",=δεί μισε''Ι', πρέ
πει νό μισιj τις. 

μίσιίτία, -ή (μισέω)' ή άπεχθής περl τό όφροδΙ
σια άκράτεια, μισητή λαγνεΙα, άσέλΥεια 11 λαιμαρ
γΙα, άπληστία. 
μίσητός, ή, 01' (μισέω)' ό μισούμενος, όξιομίση

τος, άπεχθής, άντιποθής, u); κr.ι! ~ί1ν λέγιψεν « μιση
τός ». 2) λόΥνος, άσελΥής, άκόλαστος. 3) απλη
oroc, όκόρεστος. 

μίσιιτρον, .6·=μΙση·θeο'l' (βλ. λ.) . 
μισ8-6ηα-δοσία, -/j' ή άπόοοσις μισθοϋ' άμσιβή' 

εκ .οίι 
μισθ-Ιηο-δότης, -ov, δ (μισ80.f-απο"lδωμ,)· ό 

άποδrδwν (πληρώνων) τούς μισθούς, ό άνταμεΙβι.ιν. 
μισθδριον, τό, ίιποκορ. τοίι μ,σθός' μικρός (όλΙ

Υος) μισθός. 
μlαΙ-αρνέω, μελλ. -ήσω (μ{σ8οιe .. ος)· = llevvμιza 

μισι90όΥ=λσμβάνω μισ8όν, έΡΥάζομαι (υπηρετG:ι) έ'πl 
μισθΥ , μισθoδστoύμα~ είμαι μI~αρνoς sξ «ύτοίί .ό 
μισθ-αρνία, i) (μι"fJ.αQ'Ι'έω)· τό λαμβάνειν μισθόν, 

έΡΥασία \ύπηρεσΙα) έπl μισθΥ. 
μiσθ-aρνoς, ΟΥ (μ,σ{Joός+&e,l,vμσι)' ό λαμβάνwν 

μισθόν, μισθwτός, έργάτης. 
μισθ-αρχίοιιι;, -ov, Ι (μια{Μ. + dexJl)' κωμικόν 

πGt.ρwvuμικό·l· ό υΙός τοΟ κατέχοντος άξΙwμό τι έπl 
άδΡ9 άμcι6ιj. 

μισθιος, σ, 01', κ~Ι -ος, -ο" (μισθ6.)· ό μεμισθι.ι
μένος μισθwτός. 
μισΙο-δοσία, -ή' ή πληρωμή μισθοΟ' εκ .οl! 
μισθο-δοτέω, μsλ. -ήσω' πληρι.:ινι.! μισθούς, πορ

έχω μισθόν' εκ τ~ίί 
μισθα-δότης, -ov, δ (μισθόΙ;+δίδωμι)' ό πληρώ

ywv μισθούς, ό πληρωτής, τομΙας. 
ΜΙΣΘΟΊ, -ov, ό' ώ~;w.Ι VU'I , πληρωμή, άμοιβή, 

άνταμοιβή, μισθός 11 μισι90ός eηεΟ.=ώρισμένη άμοι
βή, ώρισμένον μΙοθωμα 11 έπί μισf}ίj> = έπ' άμοιβιΙ 
διό πληρωμήν, δι' άντομοιβήν 11 δΙδωμι τά;Ισν~o'l' 
μ,lllός μισθό'l' = δίδω εν τάλαντον ώς (διό) μισθόν 
(άμοιβήν, πληρwμήν) ένός μηνός. 2) ιiν Άθήνr.ιι~, 
ό μισθός τών CιπλιΤG:ιν καΙ ναυτG:ιν U ώσ. Povlι;v~a
κός μισθό.=ή πληρwμή της Βοuλι;ς τG:ιν πεντακο ' 
σΙων, μΙα δραχμή δι' έ:καστον βουλεuτήν διό κάθε 
ήμέραν συνεδρίας της Βουλης ιι μισθό. δικσσΤΙΗΟΙ; 
7ι ήλ.ισστικο.=ή άμοι6ή τοΟ δικαστού (<<ρχιχω; εΙ; 
όΙολός, :iπό τοίί KAa wvo; .pot; 06()λοί) δι' έκάστην 
ήμέραν συμμετοχης του είς τό δικαστήριον 11 μι
σι90ός σV'l''1Υοeικός=ή άμοιβή τοΟ δημοσΙου συνηΥό
ρου (μΙαι δ~Gtχμή at' Ικciοτηv ~ικiσιμο-,) 11 μια{Jός έκ
κλ.ησισστικΟι; = ή άμοιβή έκάστου Ά:'ΙηναΙου διά 
τήν συμμετοχήν είς τήν έκκλησίαν τού Δήμου ιι μ'
αθ-Ο. Πevτσ'l'εlσ;=ό μι08ός ον έλάμβανον ΟΙ Πρυ
τάνεις κατό τήν διάρκειαν της ΠρυτανεΙας των 
(δηλ. πέ 'ιτε έ!i~ομi~ωv μισθός)_ 3) χα.θ6λου, άμοιβή, 
άντάμοιβή διά "όθε τι ιδίό τήν όρε Γήν τινος π χ. ). 
4) FV xr.ιx'ij ιiyvoiq:, τιμωρ/α, άνταποδοοις, έκδίκησις_ 
Έτvμ., μιαθό. ι οαιΥΟΚΡ. midhό ·m (όμοιβή άΥW

νΙσματος, δμιλλα), Ζε'ιlΙ. mitda,' Υοτθ. mizdδ, ιΧΥΥλ
oGt~. meQrd, παιλ-ολαιιι. mTzda (μισθός), Πc:tλ-"(aρμ. 
mEta < ίαιπ. *meizdha (ένσΙκιον) . 

μισδo-φoρCι, tι (μιιι80φόeος)' ή φoeci (ληψις) 
τ-σΟ μισθοΟ U ό λαμ6αν6μενος μισeός, άμοι6ή, πλη
ρωμή, ό μισθός (κιιρ. -ςωΥ στροι.ιlOτω,,). 
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μ ..... ορcω, μ'λ. -ήaω (μιafJ.o~ρο~)· φleoo μι
aH." λαμ6άνω μισθόν, λαμ6όνω πληρωμήν έν τι:\ 
δημοσΙςι ύπηρεσΙςΙ, ύπηρετώ έπl μισθΥ, εΤμαι μισθο
φόρος 11 μι~' αιΙ~. Jtpriyp., λαμ6όνω τι ως μισθόν' ί, 
oιu.o6 τό 

μισlo-4pOρIIτCoν, p1jp. ίπΙθ.· Ι.Ί μ.afJ.oφοeιΊ.,
πρέπει νά λαμ66νι:! τις μισθόν(νό εΤναι μισθοφόρος). 

ιιισιo-.oρfa, ij (μ.α{J.οφορέω)· ή έπl πληρωμι:\ (έπl 
μισθΥ) ύπηρεσΙα, στρατιωτική ύπηρεσΙα έπl μισθΥ· 
μισιο-.όρος, ο., (μ.aθό~φ4~ω)· 6 "ιeow (λαμ-

6όνων) μισθόν, 6 έΡ'ι'αζόμενος (ύπηρετών) έπl μι· 
σθΥ, μισθωτός 11 ιίν .φ πλ1jθ. ώ; oUa. οΙ Ι"αfJ.oφ6eοι 
- ΟΙ μισθωτοl στρατιώται n μιαfJ.oφ6ρο. 'I'(l.ιtea'f = 
τριήρεις txouaaI πληρώματα μισθοφορικό (όποτε
λούμενα όπ6 ναύτας μισθοφόρους). 
μισδ6ω, μιλ. -ώσω' «όρ. αι' IμJal}φa(l.· πρχ. ιu

μJa{J.ωΙC(l. (μ.aiJ.ό;)· δΙδω τι έπl μισθQ, έκμισθώνω, 
δΙδω έπl ένOΙKΙ~, ένοικιόζω, λαι •• IOCAre υ μιτ' ιiπρφ. : 
μ.α(J.ώ τό., ,."ό., ,l,eI'1ΙCOIJIoι" ταU.,'Ι'ow Ιξιρ"άαααlJ'4ι 
(Ήγo~.)=δΙδω έργOλα6ΙKG)ς τήν όνοικοδόμησιν τοΟ 
ναοΟ όντl τοΟ nO::loO τών τριακοσΙων ταλάντων 
(=}.αι •. IOCAre Aedem exslruendlm).- Μ'σον, μ'λλ. 
μ.a{J.ώαoμαι· «όρ. αι ' ΙμιαlJ.ωaάμ,l.,· πρχ. (μ •• άι paa1j, 
Q1jp~a.) ,uμίαlJ.ωμαι· λαμ6άνω τι έπl ένOΙKΙ~, ένοι
κιόζω έγώ διά τόν έαuτoν μου (oux! boι:ιcιάζΦ -
προσφέρω, δίδω, έπl ένOΙKΙ~), λαι~. condJcere Ι δι
ορΙζω τινά έπl μισθQ (έπ' όμοι6ι:\), π. χ. δIΧ1jΥ6ρον fι 
θε~riΠΟΗΙΧ !ιχ.ρόν 11 μιafJ.o;;μαΙ τι" _Μί"ον=-μισθώ
νω (ένοικιόζω) τός ύπηρεσΙας του όντ\ όμοι6i'jς 
έξ ένός ταλόντου !Ι μΒ.' «πρφ. μια{J.o;;μα. ,."ό., Ιξ
ΟΙΗοΟΟμηααι=κλεΙνω συμφων ίαν (συμ6άλλομαι) διά 
τήν όνοικ0δ6μησιν τοΟ ναοΟ (= conducere aedem 
AedifiCAndAm).- 111 lloιe1j'" ιiόρ. αι' Ιμια{J.ώlJ.η.,· πρχ. 
(ίν Jt~01j~. ιίνν.) μιμJa{J.ωμαι· ένοικιόζομαι, μισδοΟ
μαι έπl πληρωμι:\' ι, αιuτο6 τό 
μισδωμα, -cιτo~, τό (μιa{J6φ)' δ,τl χιιΙ νlJν, τ6 πο

σόν τό συμπεφωνημένον ως ένοΙκιον, τ6 ένσ/κιον 
U τό διδόμενον έπl ένοικΙω, οlκΙα ένοικιαζομένη. 
μισ8ώσιμος, ο., (μιαIJ.6·οιι)· ό δυνάμενος νό μι

σδωθι:\, χυρ. ίπl πρ~γμiτων, δ δύναταΙ τις νά λό6ι:! 
έπl μισθQ, 
μισ8ωσις, -_~, ή (μιαΗco)' τ6 δΙδειν έπ\ μισθG:ι, 

ή έκμΙc8ωσις, ή ένοικΙασις.- 11 (μιαΗομαι) ΙΙπλιί)" 
η μΙσθωσις.- IΙI=μΙa{J.ωμα (βλ. λ.), τό ένοΙκιον. 
μισδωτής, -ο;;, δ (μια{J.6ω)· 6 πληρώνων τόν μι

σθόν, 6 πληρώνων τό ένοΙκιον, 6 ένοικιαστής. 
μισδωτικός, t7, ό., (μιαIJ.6~)· 6 όνήκων εΙς μΙ

σθω.σιν 11 άΡ'ι'υρώνητος, 6 κατά σύστημα μισθοφόρος . 
μισδωτ~ ιt, ό .. (μια{J.6!:C»· ό πρόττων τι έπl μι

σθQ, ό μισ8ωμένcς, ένοικιασμένος n ώ:; o~~ . ιJ μι
.lJ.onό, χαιl συν. χοιτάι πλ'ljθ.=ό έπl μισθQ ύπηρέτης, 
ιuιl αυν. οΙ μ ισ8οφόρο ι στρατιώται. 
μΙσό-ΥΙμοι;, ο., (μίαο~Υάμοf) ' ό μισών τ6ν 

'ι'όμον. . 
μίσ6-ycΙως, --ι, δ, 'ιι (μΊao~"ιfl~)' 6 μισών 

τόν 'ι'έλωτα. 
μίσο-Υόιις, __ ο δ (μl.o~,.6,1~)· 6 μισών τους 

'ι'6ητας (τοός όπατεώνας). 
μίσο-Υuνιις, -ον. δ (μΊao~"ν"ιt)· ό μισών τός 

yuναTKας. 

μίσo-διιμlσ, 'ιι' τ6 πρός τήν δημοκρατΙαν μΤσος 
• 1( του 

μίσό-διιμος, ο., (μΊαo~ιJ;jμo~)' ό μισών τήν δη
μοκρατΙαν. 
μΙσό-8ι:ος, ο., (μΊαο~lJ.ι6f)' 6 μισών "oίιc; eε-

ούς, δθεος, όσε6ής. . 
μίσό-διιρος, ο". (μiαο~ιJ.ιte«)' ό μισCιν την eή. 

ραν (τ6 κυνή'ι'ιον). 
μίσο-κσίσαρ, -σeOf, δ (μίαο..tΚ(ι.ίCJCΙ~)· ό μισQν 

τ6ν ΚσΙσαρα. 
μίσο-ΙΙκων, -C»Hf, δ (μίaο..tΑ4_)· ό μισών 

τούς Λόκωνας. 
μίσο-Ιίμδιοι;, -ον, δ (μΊaο~ΛάμαIΟf)" 6 μισG:ιν 

τ6ν Λόμαχον. . 
. μίσο-Ι0ΥΙα, 'ιι' τό μΤσσς πρός τός συζητήσεις, ή 

όnέχθc;ια πρός τούς λό'ι'Οίις Ι τό κατά τi'jς παιδεΙας 
(τ"ν tπιστημών) μΤσος .1( ~oδ 

μίσ6-10Υο.;. ο., (μΊaοS+16ΥοS-) ' ό μισών τούς λό
'ι'ους, τός διαλεκτικός συζητήπι ;, ό όποστρεφόμε
νος αύτός Η 6 μισών τήν παιδΕΙαν. 
. μίσό-ν~ ο., (μ,αοs+γ6θο;)' ό· μισών τούς 
νό80υς, 

μί"ιισις, -_ιιJo~. δ, 'ιι (μ,αο~nι:ιΊs-)' ό μισών 
τούς παΤδος . . 

μΙσο-ιιcρσιις, -ον, δ (μfαοS+Πέea,l~)' ό μισών 
τούς Πέρσας, έχ8ρός των. 

μίσό-ιιοΑlς, -ιo~, δ , ij (μ'σo~π6.Ιι~)' ό μισών 
τήν πόλιν, ό μισών τήν πολιτείαν. 
μίσο-ιιονcω (μια6πo.,0~)· μισGι τό πονεΤν, μισώ 

τήν έΡ'ι'οοιαν. 
μίσo-ιιoνιιρeω, μΒλ. -ιtαco (μιαoπ6,."ρo~)' μισώ 

τούς πονηρούς, μισώ τούς κακούς, η μισώ τό πο · 
νηρ6ν (τ6 κακόν)' 8'1 το& 

μίσο-ιιόνιιρος, ο., (μΊαo~+-πo.,,Iρ6~)· ό μισών τούς 
πονηρούς (τούς κακούς) η τό πονηρόν (τό κακόν). 

μίσο-ιιονΙa, iι (μfαοπο.,έω)' μΤσος (όποση)οφή) 
πρός τήν έΡ'ι'αοΙαν. 

μίσό-ιιονοι;, ο., (μ'laos+n6.,0~)· 6 μισών τό πο
νεΤν (τήν έργοοΙαν). 

μίσο-ιιόριιαξ, -ίί:ιco~. δ, t, (μΊαo~π6ρnι:ιξ)' 6 μι
σών τήν πόΡπακα ri'jc; όσπΙδος, δ1Jλ. τόν πόλεμΟΥ 
11 6π.ρθ. μfαοπορπα:ιcΙατατοs-. 
μίσό-ιιτωιος, ο., (μ'lαο .. t-1ΠφI6,)· 6 μισών τούς 

πτωχούς, 6 όποφεύ'ι'ων τους πτωχούς (ίπl .η, θ&&, 
Πo~ά,yρoι,). 
μίσο-ρώμσιος, _ (μΊ.o~ + ΡφμαΊο,)" ό μισών 

τούς ΡωμαΙαυς. 
ΝΓIΟI, τό' δ ,.ι χιιΙ νυν, μΤσας, tx8ΡO, χαιΙ δή : Ι 

ΠΟΙθ1jΤ., τό μισεΤσ8αι ύπό τινος. 2) _νιργ. , τό μι
σεΤν τινα, τό πΡός τινα μΤσος, όπέχθεια, όποστρο
φή.- • μJ.",.I'α. τ6 όντικεΙμενον τοΟ μΙσouς. μι· 
σούμενον πρόσωπον η τ6 μισητόν πρδ'ι'μα. 
Έτvμ. ι μΊao~' μιαιί.,· χοιτά. τιναις; αυγγ. τljl λοιτ . 

mltto, ·mϊto, ίφ' δσον θdι "ιτο δυνοι.όν νάι 6ποσΤ1jρlχθ'ij 
6τl μϊao~ < ·mll-s-os, λΙοιν iπlθά,νOlς; βιδοιΙοι,' ::iH' 
06τι χιχΙ τό λcιτ. mlser θιOlριtτοιι αυγγ. πρό, ~ό μ'αo~. 
δπω, θdι ίφοιΙνιτο ix Jtpilit1J' δψιω" αυνιiπ'1:lΤΟΙI ~. τό 
mlser π;ιδ, .άι mAereo, mAeslus. 
ΝΙΙΙΥ' λλΩ, -tί1ώ' κατακόπτω, κόπτω εΙς τεμά

χια, κομμαΗόζω κρέας πρό της όπτήσεως. 
Έnιμ. ι μια,l,ύUφ ( *μιατΟ- ( *μιτ-το (όV'Jμ:χτ. θ.μ . ) 

+ -νΙο- (rJJt'Jxop, προσφ.) (ioιJt. ·mel-t-, π~6λ. *mei-d 
έν .φ Υο.θ. maltan, πcιλ-nοrr. meltΑ,πcιλ-γι;;μ. melzan 
(κομμαnάζω), melzil ('ι'λύφανον, σμΙλη)' έ; ίαιπ . ρι~. 
*mei-t- xcιΙ *mei-d-, ΟΙtτlνι; «ποτιλο6ν iJtaxtoιalv τη, 
ίοιπ. ρ. *mei- (μειώνω, έλαττώνω), τη, ίν Τ'Jt, μιΙ_, 
μι.,v{J.co Χλπ: τό ΜV'l'LIOf civ-/jXII Ιντιχυθοι, ." δ. ~Icι
ψοράι .η, θ'σIOl, .ιί)ν φθόγγιιιν δφΒιλιτοιl ιΙ, μιτά.θιαΙν 
των, τό λοι'l:. !ιμOl, mutiIus δiν ιΙναιι δriνιιον ax τ'i'ι, 
'EH1jvlxfj;;, «λλ' ιΙνοιl αυγγ, κρό, τ~ παιλ-ιΡλ. mut 
(6ραχύς). 
μισχος, δ' δ,.ι χοιΙ ν6ν, 6 μΙσχος, τ6 ιτσουνl .. 

τών φύλλων καΙ τών καρπών U τ6 κέλυφος fι 6 
φλοιός.- ιι έν θεσ:ιοιλΙq. ε.Τδος λΙΟ'ι'ου [ciyv. ιίτυι,ιολ.]: 

μΙΤΟ-Ι:ΡΥός, ό., (μJτo .. + ·'ργω)' 6 έΡ'ι'αζόμενος 
τόν μΙτον, τήν κλωστή ν (ίπΙ τiΊ~ ci';;;riχτου). 

μΙτο-ρρδφι'ις, .~ (μJτοf+-e<&φιJ,,(ι.Ι, του eάπτ-φ)' 6 
έρραμμένος διά μίτον (δ1j λ . κλωστi'jς) ιι ό fχων 
6ρόχους (μόnα, 8ηλιές) έκ νήματος, τό δΙκτυον . . 
ΝΙ·ΙΟΙ, -ον, δ' κλωστή τοο στήμονος, λατ. IelA 

11 ΥΒν. , κλωστή, νi'jμα Ι Οφασμα. 2) τό νημα Ti'jc 
μοΙρας; . 
Έτvμ. ι ιJ",' I"'I'O;;alJ'4a, μIaa.alJ'4a · δ~μιτo~, 

'ι'eΙμΙΤΟf, 'ι'eιμJτι.,ο~, ποΙvμιτοs- (=Οφασμα τοΟ 
όπο/ου ή Οφανσις 'ι'Ινεται μέ διπλή, τριπλή κλωστή)' 
6π6 ΤIYCιιν σuνΙOX81:Ισθ') κρό, τό λοιτ . mitto (*mito), 6π' 
Ιλλιιιν δμcrι, τ06'1:0 eiv γΙνι.cιι διχ.Ιν, διό.ι μJ", ιΙ
ναιl 'Ιι χλOlστή τ06 cn:-/jμονο, χοιΙ o~x Ι τ06 δ:pcιδl06 (Hfd
:ΙC,lf, eOM""f, Ι~vφιj~, Π71 .. Ιaμα'l'ο~). δπό.ι θdι ουν
ιφών.ι Itά.πιιι, 'ιι crημcισΙι;ιι του πρό, τήν .06 mitto' aε 
cιuτ06 τό 

μΙτ-., μιλ. -tlHιφ (μJ'I'O~)' (Ιν 'tfj lΙφαιντουρΥΙq.), έκ
τε/νω τούς μΙτους, ιμιτώνω.t, πε-ρG:ι τό νήματα διό 
'JCιν μιτaρlων Ι έΡvόζομαι (δουλεύω) τόν έΡvαλιό 
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11 μΤιff · κάμνω τήν φωνήν μου νό ήχήσΙ) ώς χορδή. 
μίτρα, 'ιι, έπικ. κ:ιΙ ίων. (μίτo~ ?)' ζώνη η ταινΙα, 

τήν όποlαν έφερον κάτωθεν τοϋ θώρακος ΟΙ πολε
μιοταl 11 γ.ν., κάθε ζώνη.- 11 κεφαλόδεσμος, ταινΙα 
διό της όποΙας ΟΙ γυναΤκες όνέδενον τήν κόμην 
των. 2) ΠεΡσικόν κόλυμμα τ/,\ς κεφαλης, δμοιον 
πρός τήν Hv~paola" (βλ. λ.). / 

• Eτvμ. : '/j συΎΎδν. πρός; .Τιν λ. μlΤΟi δίν θ8ωρ.Τ.CΙΙΙ 
io~aλil~. εΙναι ~έ πιθ. λ. ιiσιατιxYι. 
ΜΙΊΡΑ, ''1;, '/j' '/j παρdι ΠΙρσ:ιι\; Άφ?οδίΤ1j. 
μΙ1'ριι-φόρoc;, -ov (μlτeιι+φreω)' ό φορών μΙτραν 

(εΤδος «σαρικΙου»), εΤτε ώς ζώνην, είτε ώς κεφαλό
δεσμον. 

μιτρό-δι:τος, ο" (μlτeιι+&έιο=&ί.:ο)· ό δεδεμέ
νος διό μίτρας (κοιν. ιφαKlσλlασμένoς~. 
μιτρο-φορCω, μ.λ. -ήαω' φέρω (φορώ) μΙτραν' 

ex τοίι 

μιτρο-φόρος, ο,,'=μιτe'1φόeΟi (βλ. λ.). 
ΜΙ"ΤΥλΟΣ, r, μύΤΙλος, η, ο'!'. λατ. mutilus' περι

κεκομμένος, κολοθός, XU? δι! ό δνευ κερ6των. 
μlτ-ώδηι;, ε~ (μlτοi+εlοο~)' ό δμοιοςΤπρός κλω-

στήν. 6 6ποτελούμενος όπό κλωστός. -
μίχθη, έπ. γ' 'ν. παθ. άο;:ι. α' τoίi μ(ε)ίΥννμι. 
μιχ&;'μι:ναι, ίπικ. άπρφ. παθ. ιioρ. α' του μ(ε)l,."vμι. 
ΜΝΑ-, ίων. μνέα, +Ι. γε'ι. μ"α~' άνομ. πλrιθ. μ_Ίο 

τό λατ. ΜΙΝΑ: Ι ώ\; βιψ)ς;=I00 ciτ • . δραχμαΙ = 15 
ouyxIa.L πε;:>ίποιι=83 Ί. Υl'αμμ:ιρ.- _ Ι ώς; ΧΡ1jματικόν 
ποσόν έπΙση.=I00 ιiττ. δραχμαΙ=4 λΙ~αι 'ΛγγλΙcιις;, 1 
σελ. 3 πεν.· 60 μ~oιί=τόλαντoν. 
Έτvμ.: fι λ. δέν εΙνcιιι 't1j, 'EH1jV. rλώσσ1jς;, ιiλλOι 

ποιριλ Υιφθη υπ' OΙUt1j, !κ τινο\; Σ1jμιτικi'jς;' πρι!λ. 'ι!ρ. 
mίine, σανσκρ. manιi' μ"ίi) λατ. mina. 
μνίίμα, μνσμcίον, μνσμοσύνιι, δωρ. τύποι ιiντΙ 

μ"'1μ-. 

ΜΝΑΌΜΑΙ (Α), xaιΙ σιιν-ι;ιρ. μνώμαι· ''1 Τ'Θ συν-ιιρ. 
μορφ'jJ ιΙνοιι έν χρήσει Ιν Υ' 4'1., α' κοιΙ γ' πλ1jθ. iν. μ"a
ται, μ"ώμεθα, μ"ιiWτιιι' Ύ' Ιν. Προστ. μ1lάα{Jooo' ιiπρφ. 
μναα{Joιιι, μτχ. μ"ώμε"οι;' ώσ:ιότω\; ιiπoιντωσι κοιΙ οΙ 
!πικ. ιiσιινoιΙρ. τύποι ι!' Ιν. μ"ά~, ιiπ"φ. μ"άααθαι' γ' 
έν. Ιων. πρτ. μνάαΗ8ΤΟ ιi'ιτΙ ;μνiJ.το, έπ. γ' πλ1jθ. μνώ
οντο, μτχ. μ"ωόμνo~' κόμνω έρωτα, ζητώ (έπιδιώ
κω) νό κατακτήσω γυναΤκό τινα, νό την κόμω γυ
ναΤκό μου, τήν μνηστεύσμαι, γΙνομαι μνηστήρ της. 
- 11 γινικως;, έΡWτoτpoπώ, έπιζητώ, έπιδιώκω, έξ
αιτοϋμαl τι, έκλιπαρώ διό τι, Ικετεύω διό τι, ψηφο
θηρώ, λοιτ. amblre. 

'Eτvμ.: μ"άομαι (* μΝ- (* β"ιι- (γυνή) = B8~. gnιf
(σύζυγος Θεοϋ), (ΟΙΠ. *gvnιf-, πρι!λ. ΠΙΧλ-ιρλ. mna (γ5ν. 
=της Υυναικός) (*buίiS, ΠΙΧFΟι τφ Ιοιπ. *gv-Qnίi- ίν 
τιμ Βοιωτ. Paνa κλπ., βλ. ιiν λ. yv"';' έ'ιτlιίιθε'Ι δμηρ. κλπ. 
μν'1ατήe, μ"'1ατή (&}.oxo~), μ"'1α-ήι~, μ"'1ατενω. 
ΜΗΑΌΜΑΙ (8), συν"ΩΡ. μνώμαι, έπικ. κιχΙ ίων. ιiντΙ 

μιμ"παΗομαι' ένθυμοϋμαι, σκέπτομαι περΙ τινος'-συλ
λΟΥΙζομαι [δι' έτυμ. βλ. μιμ"ήαΗω]. 
μνίίσ&αι, ιiπρφ. ,ου μ1lάoμαι Α. 
μνάσ&ω, γ' 'ν. ιΙν. Π"οστ. του μ1lάoμαι Α. 
μνάσομαι, δωρ. ιiντΙ μ"ήαομαι, μίσ. μΙλ. τοll μι-

μηlόΗω• 

μναοτήρ, δ, 81jA μνάστcιρα, δωρ. τύποι CΊντΙ 
μνηατ-. 

μνίίστις, -ΙΙ, δωρ. ιiντΙ μ,,;;αΤΙi (βλ. λ.). 
μνέα, (ων. ιχντΙ μ"α. (βλ. λ.). 
μνcΙα, +ι (μνci.ομιχι Βι' όνόμνησις, μνήμη.=- Ι ύ

πόμνησις, ύπενθύμισις : μνεία" ποιοϊίμαl "J't'O~= 
λατ. mentionem facere=κάμνω λόγον περΙ τινος, 
μνημονεύω τι, όνaφέρω τι. 
μνημα, δωρ. μνίίμα, -ατος, ,ό (μ1lάoμαι Β)·=λοιτ. 

monimentum, άνόμν ησις, άντικεlμενον όναμνήσεWς, 
πράγμα άνοκαλοϋν εΙς τήν μνήμην πρόσωπόν τι iΊ 
πραγμα, ένθύμιον προσώπου iΊ πρ6Υματος 11 πράγμα 
(όντικείμενον) προκαλΟϋν τήν όνάμνησιν νεκροϋ, 
μνημείον, τ6φος.- II=μ .. ήμl1, άνάμνησις. [δι' 'τιι-
μολ. βλ. μψ,,?7σΗC:O). -

μνιιμι:ίον, ίων. μνημήιον, tωΡ. μναμείον, τό 
(μ"ημα)' λα,. monimen1um, ένθύμιον περΙ- τινος 
(ItFOO. iΊ πρci.γμ.), κότι π<;>ύ μας όνακαλεΤ εΙς τήν μνή-

μην μας πρόσωπόν τι Τι πραγμα 11 ένθύμιον περl νε
κροϋ lΙνος, τόφος, ιμνημετον» ώ~ λέγσμβν καΙ oij-
μιιρον !τι περΙ vaXI,Oii. _ 

μνήμιι, 11 (μ1lάoμαι Β, μψνπαΗω)' ή όνόμνησις, 
ένθύμησις, περl τινος, τό νό ένθυμούμεθά τι. 2) 
τό μνημονικόν, ή Ικανότης τοϋ νοϋ νό όναμιμνi)· 
σκεται " μ"ήμ'1~ ';πο=άπό μνήμης. 3) = μ .. ημα, 
μνημεΊο.". 4) ή ύπόμνησις. ή ύπενθύμισις περΙ τι
νσς (προιγμ. Τι π~oσ.), ή περί ού Γοϋ σημεΙωσις (πα
ρατήρησις) : μ",;μη't' ποιοϊίμαί τι"ος = menlίonem 
facere=κόμνω λόγον περΙ τινος, μνημονεύ<.ι, όνα
φέρω, τι(νό). 

μνιιμήιον, τ6, Ιων. ιiντΙ μνημείο". 
μνιιμονι:υω, μελ. -αω (μγήμων)' ένθυμοϋμαι, φέ

ρω εΙς τήν μνήμην μου, άνακαλω είς τήν μνήμην 
μου, ένθυμοϋμαι, σκέπτομαΙ. 2) φέρω τι εΙς τήν 
μνήμην δλλου, έπoμβνω~1 διηγοϋμαι, άναφέρω, κ6-
μνω λόγον περl τινος, λοιτ. memorare.- 11 π~θητ .• 
μΒΤΙι μίσ. μίλλ. -8vαομαι ΚΙΙL: πΙΧθ. -εv~σομαι' ιioρ. 
οι' έμν'1μo"είJ{Jol1ν' μνημονεύομαι, άναφέρομαι, γl
νεται λ~γoς περl έμοϋ. 

μνιιμονΙιι6ς, ή, όν (μ"ήΜΑW)' ό όνήκων εΙς (η 
κατάλληλος διό) όνόμνησιν iΊ μνήμην 11 έπΙ προσ., ό 
έχων καλόν μνημονικόν, δυνατήν μνήμην 11 τό o~δ. 
ώς; o~σ. το μ'l''1μονΙΗο.,,=ή μγήμ". 
μνημονιιιώς, έπΙρ . του προηγ: όπό μνήμης, έκ 

στήθους, εύκόλως, πρoXεlΡWς. 
μνημoaύνιι, 11 (μ .. ήμω"γ μνήμη, όνόμνησις, έν

θύμησις, λιχτ . memoria.- 11 ώς; κόρο ~νoμιx. Μ""μο
αvνη, ή μήτηρ των Μουσών, προφανώς διότι πρό 
της έφευρέσεως της γραφης ή μνήμη (τό μνημο
νικόν) ήτο τό κύρισν καΙ άποκλειστικόν δώρον τών 
ποιητών. 
μνιιμόσυνον, τ6, δωρ. μνσμόο- (μ",;ΜΑW)' έν

θύμιον, άνόμνησις 11 ύπόμνησις, ύπενθύμισις, ύπό
μνημα. 2) τιμητική μνεΙα, φήμη. 
μνήμων, δ, 11 , o~~. μ";;μον, τό (μ"άομαι Β)' ό έν

θυμούμενος, ό σκεπτόμενος U μβΤdι γ-ν., ό σκεπτό
μενος περΙ τινος, ό ένθυμούμενός τι. 2) ό έσαεl 
ένθυμούμενός τι, ό ούδέποτε λησμονών. 
μνησαι, ιiπρφ. ίνεΡΥ. άορ. οι' κιχΙ Προστ. μίσ. CΊoρ. 

:ι' του μιμν'fιαHω. 
μνιισαίατο, (ων. ιiντΙ μγήααι"το, Ύ' πλ1jθ. Ειίκτ. 

μέσ. άσρ. οι' του μιμ"'fιOHω. 
μνήσασθαι, άπρψ. μέσ. ιioρ. οι' τοίί μιμ"ΠαΗω. 
μνησάσιιι:το, ίων. ιiν,Ι ;μνήαατο, Ύ' 4ν. μ'σ. ιiop. 

οι' του μιμ"'fιακω . 
μνησ&ηναι, άπρφ. ποιθ. :Χ Ο;:>. -χ' ,oίi μιμ"Πακω. 
μνήσ&ητι, β' έν. Προστ. π:ι θ _ ιi.oρ. οι ' ,ου μιμ"iJαΗΟΙΙ. 
μνησl-δωρέω, eUIP. μνααιδ-; μδλ. -ήαω (μ";;οι, 

+δώ~oν) ' προσφέρω δώρα εΙς όνόμνησιν όφειλα
μένης εύγνωμοσύνης U εΤμαι εύγνώμων. 

μνιισl-ιιδιιΙω, με).. -ήαω' ένθυμοϋμαι παλαιά κα
κό- (όδικήματα δηλ . δ έχω πόθει παρά τινος) 11 τρέ
φω κακΙαν διό κακόν, τό όποίον μοϋ έκαμέ τις 11 
ον μη;αΙΗΙΙΗώ=δέν τρέφω μνησικακ/αν, δέν εΤμαι 
μνησlκακος, κηρύσοω όμνηστίαν- 11 ώα. κοιΙ μ_t' 
οι!τ. πρci.Υμ. : τήν ή}.ΙΗ{ιιν μ"'1αΙΗΙΙΗώ=ποιοϋμαι μνε/
αν (κόμνω λόγον περl) τών δεινών τοϋ Υήρατος' 
ίκ ,ου 

μνησΤ-ιιαιιος, ο" (μνάομαι Β + ΗΙΙΗ6,,)' ό ένθυ
μούμενος παλαιό κακό, ό διατηρών άνόμνησιν τών 
κακών τό όποΤα έχει πόθει κατό τό παρελθόν, ό 
έκδικητικός, 6 τρέφων μνησικακΙαν. 
μνιισΙ-ηήμων, Ο". γ5·Ι. -oνOi (μιμ"παHω+Π1jμα)' 

ό ύπενθυμίζων είς τινα τά δεινό, ό προκαλών τήν 
άνόμνησιν της δυστυχΙας. 
μνησις, δωρ. μνίίσις, ' 8~, -ιι (μνάομαι Β)' μνή

μη, άνόμνησις. 
μνή~oμαι, μέσ. μίλΙ.. . τoίi μιμ't'fJαΗω. 
μνησΤΕία, 11 (μ"'1ατηίω)' ή ζήτησις γυναικός, όρ

ραβώνισμα 11 μτφρ. ή έπιδΙωξίς τινος (π. χ. 't1j, ι~νoΙ
α;; προαώπι;υ τι·16;;). 

μνήστι:ιρα, 'ιι, θηλ. 'toiJ μν"οτΥιι (μ'l140μαι Α)' μνη
στή, «όρραβων!αστική» .- 11 θηλ. ίπΙθ. (μνάομαι Β), 
ή όνσμιμνr:1σκομένη τινός, ή ένθυμουμένη τι. 
μνήστι:υμα, -ιιτo~, τό (μνηατεvω)' ή μνηστεΙα, 
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τό άρρa6ώνισμα, η Χ!ΣΙ Υινιχως;, τό έρωτοτροπετν. 
μνιιστcίιω, μελ. -α",' ιiόρ. α' έμ""α1:ευαα (μ"άομα, 

Β).-Παθητ., ιiόp. α' lμ""1ατεύfhι,,· έρωτoτρoπGι, «κά
μνω κόρτε., έπιζητGι τήν άγάπην -ιυναιιςός, τήν ζη
τGι εΙς γάμον Ι τήν όι:ραβωνlζομαι, τήν νυμφεύο
μαι U παθητ., ίπΙ ΥυναιΧός;, λαμβάνομαι ύπό τινος ώς 
μνηστή.- • ύπισχνοϋμαι (τήν θυγατέρα.μσυ π. χ. 
ε1ς τινα) εΙς γάμον, τοϋ τήν όρραδωνΙζω, τήν 
μνηστεύω μέ τινα 11 Π!Σθητ. δίδομαι ύπό τινoc; (ύπό 
τοϋ πατρός π. χ.) Wς μνηστή είς τινα. 

μνιιστ{ιρ, δωρ. μ"αατ"ρ, -iieo~, δ (μ"άομα, Λ)" δ,τι 
χα! νίϊν νooίiμβν ΛίΥοντ&;; άγαπητικός, έραστής, xup. 
δηλ. ό έπιδιώκων νά κόμι;, μΙαν γιιναΤκα νά τόν ό
γαπήσr:1 καΙ νά YIVr:1 σύζυγός του D μΤΥν. δμω; Xιr.Ι ό 
άΡΡΑΒWνισΤΙKός, ό μνηστήρ, δπως; λβΥομ&ν χαΙ σΥι
μεr;ον, Τι ι1Χόμη χχΙ ό γαμ6ρός.- 11 (μtι'άoμα, Β) ό 
όναKαλGιν εΙς τήν μνήμην, ό φέρων εΙς τήν μνή
μην τινός, ό ύπoμιμν~σKων 11 ό μνήμων τινός, ό 
ένθυμούμενός . τι, ό έχων κατά νοϋν. 

μνιιστιίΡCσσι, ίπ. δοτ. πληθ. to!l προηΥ. ιiντΙ μ"",
αΠ;ρα,. 

μνiίστις, δωρ. μνaστις, -.o~, "ι (μtι'άoμα, 'B)' έν-
8ύμιον, όνάμνησις.- 11 ύπόληψις, δνομα, φήμη. 

μνιισ,ός, ", ό., (μ.,άομα, Α)' ό εlς γάμον ζητη
θεlς, συCευχθεlc; νομΙμως, νόμιμος σύζυγoc;, ίν ι1ντι
θίσε: π~ό~ τήν παλλοιχΥιν. 

μνιιστυι;, -vo., ή, ίων. ιiντ! μ"",ατεΙσ' ζήτησις εΙς 
γάμον, μνηστεία, όρραδών. 
μνήστωρ, -oρ~, δ (μ"άομα. Β)' ό μνήμων τινός, 

ό έν8υμούμενός τι , ό έχων κατά νοΟν τι, ό σκε
πτόμενος περ/ τινος. 

μνιίσω, μελλ. του μ.μ"iια"φ. 
μνΙδρος, ά, 6,,' ό πλήρης μν/ων (θαλασσ/ων 

eρίιων 11 ό μαλακός ώς τά μνΙα της θαλάσσης ίΧ oτo!l 
ΜΝIΌΝ, τό' τό βρύον της θαλάσσης, εΤδος 80-

λασσΙου φυτοΟ μέ φύλλα όμοιόζοντα πρός τό έριον 
(τό μαλλl). 
Έτυμ., μ"lο" (χοιΙ μ"ιο,,)' μ"'Ωρ6~, μ",6ε,~' μ,,6-

o~, ioτt. μ"οίί; (π~δλ. ",,60~ - ""οίί; ( ρΙI;. qen ίν τψ 
"6,,,.) «ή πρώτη τGιν όμνGιν καΙ πώλων έξάνθησις; 
Ιριον άπαλώταΓον» (Ήσυχ . ), «άπαλή θρΙξι (Σου·Ιδ.)· 
tt& τ'ήν οημοισ . πρδλ. χοιΙ x.,όo~ - x"oίί~, λιr.τ. ΙιiηΠgδ' 
πρ15λ. ώσ. λιθ. mlniAVA (χόρτον μικρόν καΙ άπαλόν) 
(ριζ. men- {συμπιέζω, πατGι) _ν τψ λιθ. mIntl, π.ρΙ οδ 
δλ. μάααω. 
μνόος, συψιιρ. μνoUς, δ' ό λεπτός χνοΟς, χνούδι, 

λεπτά πούπουλα, ώ, τω·, ν.~oσων. 
μνώμcνος, μtχ. του μtι'άoμα. Λ. 
μνώντσι, Υ' πληθ. του μ"άομα, Λ. 

. μνωόμcνος, ίπ. μτχ. τσυ μtι'άoμα, Β. 
μνώοντο, ίπ. Υ' πληθ. π:;τ. του μtι'άoμα. Λ Χ!ΣΙ Β. 
μοΥCρός, ά, 6,,' ,πΙ προαώπων, ό KoπιGιν, ό τε

θΧιμμένoc;, δθλιος, δυστυχής 11 aπΙ ΠΡΟΙΥμι.(των, κοπι
ώδης, έπΙμοχθος, θλιβερός, όνΙαΡός έΧ τoίi 
μοΥέω, μ.λ. -ήαΩJ (μ6,,0~)· KOΠΙGι, κοπιάζω, μoxθGι 

11 ταλαιπωρoOμaι, στενοχωροϋμαι, ύποφέρω 11 μτχ. tv. 
μo"iaw χυρ. - KεKμηKWς έκ τGιν έργων, Κ!ΣΙ έπομι!
ναι; X!Στιr.ν'1:~ ΟΧ8δόν-μ6",~cμόλις καΙ μετά βίας», 
μετά ΔUΣKOλΙoς, δυσκόλως: μo"iwll άπoκ.tι'ήααα". 
=μέ πολυν κόπον έκινεΤτο, δυσκόλως έκινείτο.
• άλ ΓW, πoνGι. 

. μοΥI-ΙάΙος,ο" (μ6".ri-.ιcι.ιiΩJ)· ό μετά δυσκολΙας 
λάλGιν, ό βραδύΥλωσσος, η κιr.Ι ό δλαλος, βωβός. 
μόΥΙς, ίπίρ. (μό)'ο., μο"iω) ' μετά κόπου, μετά 

δύσκολΙoc;, «μόλις καΙ μετά βΙας»11 ώ; '1:ό μ'Υν. μ6-
1,~' έε oιυτoiί .6 
ΜΟ'ΓΟΙ, δ· κόπος, μόχθος Β κακοπάθεια, ταλαι

πώρΙα. 
Έτvμ., μόro~' μο"ερό. (πeΙSλ. Ήσυχ. coμoyeed" ... 

μoxiHιρ6.,»), μο"εΊ'" μό)'.s· μo"oατό"o~ (μοroα- < 
*μoro"; αΙτ. πληθ.): }.cττ. smAgs, smAgrs (δυσβά
στακτος), λιθ. smAgus (δυσδόκτακτoc;) δλ. ίν μox1ό~ 
«*μoS.ιo.),μ6lι7'oι «·μoEτo~). 
ΡοΥΟσ-τόιιος, ο" (μόyo~ + 1:εκεΙ.,)· r'ι 6οηθοΟσα 

,.ός γυναΤκας κατά τόν τοκεroν, ίπΙθ. τΥι; Ευ.ε, 
fJ.via~ (χυρ. ή τΙκτουσα τός ·WΔTνoc;, '1:. Ι. ή . προκα
γσCΊΣΑ α(ιτός;)_ 

μόδιος, δ' μέτρον ξηρGιν καρπών, κυρ. σιτηρών, 
λιr.τ. modius= 1/4 .ου μEtίμνοu, JtEplιtIJU S Ί. λίφ«ι.-
1.1 κ<χι μέτρον μήκους, !I'Ο-Ι π.ρό~ 200 όΡΥuιcίς. 

MO'80l, -6 ' ή μάχη, ό θόρυβος (πάταγος) της 
μάχης: μό-θo~ "ππω., = ό έκ τοϋ καλπασμοϋ τGιν 
tnnwv προκαλούμενος θόρυβος. 

• Eτvμ.: μό-θo~ (π:;6λ. Ήσυχ. _μοθουρα.· ... ά. 1α· 
βά. "aw "wnaw»)' δωρ. μ6θω., (~λ. λ.) ' πιΑ. Εξ ί<χr.. 
ρ. ~menth- aν τψ σιr.-ιoκρ . mAthndli, mόnΙhΑΙί, mόΙ
hAti (μεταKινGι, κλονίζω), Ζβνδ. mAnt- (μεταKινGι) 
Χ. d., πιr.ρίΧβΙ δμω; ιμπόδιοι τό έντός; τΤις ρ. (ιπCΊρ:("ν 
-π-, διότι δίν πpόκ.ιτιr.ι περΙ ίρρΙνου επενθijμοι·tο," επί
CI'IJ~ δΙν φιr.Ινβ.oιι ΠΒιστικ'ή καΙ 'iJ ίιπόθεσι; στι εν τ~ λ. 
μ6(J.o~ ()πCΊρx.ι oυμφυρμό~ των ριζιϊί 'l *μαθ- _ί • μο.,{)
(πpΙSλ . cμo"fJ.v1εtίe.,,· ... ό μ01υ.,οllτα ταιιάττει,,", έ,ν. 
iί&ι1:σ ,πιr.ρ& Φρυν.) κοιι οuΥΥsνει-:ι πr;ός τ&<: λ . με,,{}ή
ρ"1~ χοιΙ μοίίοσ (* μο,,-θJα) , δπόΤ8 'iJ ρ. θ& έσήμα:'νε 
«Ιχειν τό πνεΟμα έξημμένον» . 
μόδων, -ono., δ' μ6/Joωoνες iι μόfJ.α."ε. έκα).οίίντο 

ίν Λαχ,δοιΙμονι τέκνα εΙλώτων άνατρεφόμενα μετά 
τGιν νέων ΣπαpτιατGιν ώς όμογάλακτά των , καί 
όπελευθερούμενα κατόπιν άλλΟ άνευ πλήρων πολι· 
τικών δικαιωμάτων (ίν Ψ τρόφιμο, έχoιλαίι~τo οΙ χα
τ& τόν α:ι.όν τρόπον ιiνoιτρεφόμινoι υί"Ι .ων πτωχιο'ι 
Σπoιρτιιr.των). 2) εκ 't9j; ιi" OΙι~εΙιr., .ων τοιοιΙτων μο
-θώ"ΩJtι' χιr.τ'ήν.ησι νά. οημ!Σίν1j ιt<xρ' ιi.ttxot;; 'iJ λ. μό
.~ .... ., '1:6ν άναΙσχυντον καΙ αύθάδη, κοιι όκόλαστον 11 
1fI6(J.ω-, ixιr.A.t'1:0 καΙ ό θεός της άναιδεΙας. 3) ά
κόλαστος δρχησις. 

μοι, ίΥχλιτ. δα •. Ιν. τοιί ίΥώ. 
μοίρα, -σ., Ιων. ' ''1., 'iJ (μείρομΩΙ)' μέρος, μερΙς, 

μερlδιoν (ίν ι1ν,;ιθιiσε: πρός τό σλον) n τμημα στρα
τοΟ.- 11 μέρος λαοΟ η πολιτική μερΙς, λοιτ. pArtes. 
- 10 τό άναλογοϋν εΙς fKaOTOV μ :: ρlδιον, "up. τό 
άναλογοΟν μερΙδιον έκ λεlας πολέμου (λαφυρων)1Ι 
ή κληρονομική μερlς έκάστου. τό μερΙδιον έκάστου 
έκ της πατρικης κληρονομlας. 2) τό μερΙδlον έ
κάστου όνθρώπου έν Tf.j ζωf.j, ό Kλi'jΡOς, ή μοΤρα, 
ό προορισμός, έκάστου 11 τό πεπρ<..;μένον έκάστου, 
ή ώρισμένη διά τόν δνθρωπον μοΤρα, ό θάνατος 
(ώ, 'iJ 1. μ6ρo~)' 3) τό κατά τό δίκαιον άνηκον 
έκάστ4l, quod fAS est, δ,τι εΤναι όρθόν καΙ προση
κον καΙ νόμιμον" "ατα μοίρα., ;ε,πε~ = ώμίλησσς 
πρεπόντως (όρθώς, δικαίως κλπ.) 11 μοiρα., .,έμε." 
1:,,,ί=άπονέμειν ε7ς τινα τό προσηκον, εντε!)θβν ta 
4) ό όφειλόμενος σεβασμός, έκτΙμησις, ύπόληΨις: 
Ι" μoIρ~ lJ."ω τ,,,α=τρέφω πρός τινα τόν προσή
κοντα σεβασμόν, τοΟ όπονέμω τόν προσήκοντα 
σε6ασμόν. [~ι' έτυμολ. βλ. μεΙρομαι]. 
Μοίρα, 'ij' ώ; κιΙρ. δνoμιr., ή θεά ΜοΤρα, η θεά 

τοϋ . πεπρωμένου, ι1ντΙστοιχο; -τη, JtlJtp& Ρωμ!ΣΙΟΙ' 
PArca, η διανέμουσα έκάστ41 τό προσηκον μέρος 
τοϋ καλοΟ καΙ τοϋ κακοΟ. 'Ar:ci τοιί Ήσιδδ!)υ ιivoι'fιi
ρ~ν Τ!ΣΙ t~Et, Μ-:ιίρ-:ι: : K1ω(J.ώ, Δάxεα.~ Χ!Σί W λτροπος . 
μοιράω, μaλ. -aαω, Ιων. -"οω (μοΊρα) ' μοιράζω, 

διανέμω 11 μέ,"cν. λαμβάνω τι Wς μερΙδιόν μου (ώς 
. κληρόν μου, ώς τύχην μου), λοιτ. ΙΟΓΙΙΓί Ο μίσ. ώο. ίν 
τφ πληθ. μοιράζονται μεταξύ των. 

μoιριι-yι:νιίci, i. (μοίρα +."i.,o.)· ό ίιπό της μοΙ
ρας εύνοηθεlς κατά τήν γέννησιν, ά γεννηθεlς 
εύτυχής, καλότυχος . 

μo.ρiδιoς, α, ο,,; κοιΙ -o~, -ο" (μοΊρσ)' ό ύπό της 
μοίρας ώρισμένος, προωρισμέ:Ύος, πεπρωμένος, 

. λι:iτ. fAIAlIs. 
μoιρό-ιιρaντoς, ο" (μοΙρα+κρα(.,ω)· ό ύπό τής 

μοΙρας ΠΡOWΡισμένoς, πεπρωμένος (πρβλ. xlJt! μο,
eΙδ•ο.). 
Μοίσσ, -11, αιΙολ. ιiντΙ lfIοίίασ Ο lfIoaoaw, ιr.!oλ : ιiντΙ 

JfΌvαaw (Υεν. πληθ.). 
Μοισσίος, σ, Ο", οι!ολ. ιiντΙ lfIο.ύοε.ο •• 
μοίτος, δ (λ. Σικ,λ.)·=xάιι,~, εύεργεοΙα, εύ':/Vω· 

μοσύνη "μΟΙ1:0., ά"1:ί μοΙτου=χάριν άντΙ χάριτος, 
ίσο άντί ίσων, λοιτ. pAr pArl. [μοϊτο; εΙ·/οιι δCΊνιιoν 
έκ τη, Ίταλικη, (πr;F.iλ. ~;;μην . εί~ ΉσιΙχ. ίν λ.), πρΙSλ. 
λ!ΣΤ. muto, mutuos) mutuus (*moit-)]. . 

μoιι-Cιyρια, τά. ·"(μο,χό,flJ."eσ), μό',ον έν τφπληθ~' 
c~ά ή, μo.xela, dΥe.vματσ» (ΊIσυ~.), πρόστιμ:>ν ξ;. 



μοιχαllς-μονάς 

πι6aλλόμενον είς τόν ένοχον μοιχεΙας (έπl μοιχεΙQ 
συλλαμθανόμενον). 

μοιχδl'ς, -lJος, .", ιiνώ;J. θηλ. τοί! μoιxό~, ιiντΙ 
του μοιχάι;' ή μσιχευομένη, ή ένσχσς μοιχεΙας, ή 
πόρνη, Α.α. τ. moecha. 

μaιχcc;, -άdoι;, -f). θηλ. τ05 μoιx~'=μo,xιι1ι~ (βλ .λ.). 
μοιχάω, μιιλ. ·ήαω (μoιxό~)' μτ6τ.=μο,χεύω, δια· 

πράττω μσιχεΙαν μετά ύπάνδρου Υυναικός, άπο
πλανώ ύπανδρον ΥυνΟίκα 11 μτφρ. μο,χάω Πι. θά.· 
l:ιααιι. = έξαπατων (δι' άπάτης, πανουΡΥlας κλπ.) 
σφετερΙζoμaι τήν έπl της θαλόσσης κυριαρχΙαν.
ΙΙ iμτι.; . διαπράττω μοιχεΙαν, λ~τ. moechari, εΤμαι 
μοιχός. 

μοιχεία, ." (μοιχεύω)' δ,τ\ κιιΙ νί!ν, ή πρδξις τοΟ 
μοιχεύειν. 
μοιχεύω, μιιλ. 'αω (μo,xό~)' μ8Τ' ιιΙ •. διαφθεlρω 

γυναίκα (κιιρ. ύπανδρον), διαπράττω μοιχεΙαν μετ' 
αύτης .- ΙΙ ιiμ.β. έκτελώ μοιχεlαν, εlμαι μοιχός, 
λ:ιτ. moechari. 
μοιχίδιος, ιι, 0.=6 Υεννηθεlς έκ μοιχεΙας, προϊ

όν μοιχεlας , νόθος. 
μοίχιος, ιι, Ο.' μo,x,κ6~, ό άνήκων εΙς μοιχόν 

γι μοιχαλίδα 11 6 έπιρρεπής είς μοιχεΙαν- _κ .0U 
ΜΟΙΧΟΊ, -ov, δ' δ,.ι Υ-ΙΙΙ νίίν. ό διαφθεΙρων τήν 

Υυναίκα άλλου, 6 μιαΙνων τήν ξένην κοίτην, ό ά
θέμιτος έραστής, ό διαφθσρείις γυναικών, 6 άπο
πλανών αύτάς, cξελΟΥιαστήςt, λα. •. moechus 11 μ.φρ. 
εΤδος κουρας Τι'\ς κεφαλι'\ς μέχρι δέρματος, δμοΙa.ι;; 
προ; .iJν ι!φα.ρμοΙ;;ομSν1jν έπΙ .ών έπ' αι~.o:pιί'Pφ σιιλλαιμ
δοινομί'ιων μοιχών προι;; ,;ιμωρΙα.ν των κα.! έ~ειιτελισμόν : 
κεκιιρμi.o~ μοιχ". μ,~ μc.xIIle~ (t1jλ. ούχl διά ψα
λΙδος άλλά διό ξUΡΑφΙoυ) (δλ. μάχιιιeιι) [δι' βτιιμολ. 
δλ. ιΙμ'1:έω], 
μοlΥ6ς, 'oV, 6 (ιIμi1yω?)'" άσκδς (Υ! σάκκος) έκ 

δέρματος 6οός.- Ι κλέπτης η άκ6λαστος. 
Έnιμ.: μo1"ό~ t παιλ-γΒρμ. malaha, μεσ-γeΡμ. malhe 

Ι3ερμότινος σάκκος), παιλ·ΠΟΤΓ. malr ισάκκος)' κ~τά 
_Ι'ιαιι;; , ιiπιθάνωι;; δμωι;;, ." λ, IΙναιι τών Tαιρ~ντΙνων, προ· 

eΡχ.ομaν1j βκ 'tou ·βo1"ό~, .. δoi.vaιον βκ τήι;; Ίλλιι~ικής 
(=Υοτθ. balgs=σάκκος). 
ΜΟλΕΙ-Η, ιiπρφ. ιiop. δ' τοσ β1ώακω (l.Sλ. λ.). 
Έτιιμ.: μο1εϊ.· ιιντό-μo10~' αντομο}.εϊ.· μο1εύω, 

ρο10νω, μω1νω (κόπτω καΙ μεταφυτεύω τά παραβλα
στήματα των δένδρι..ιν)' δι .. κοιΙ έν β.ιώακω, βλαατ:ί..ω. 
μο11&-αχ8ής, .~ (ιώl,βo~lί.Xθo~)· θαρύς ένεκα 

jJολύθδου, c μολυ&ιμένος.ι, 
μό1Ι6ος, -011, δ, ItOL1j~. ιiντΙ μό.ιιιβdo; (6λ. λ . ) . 
μό1Ιι:, βπΙρ., μιθομ1jρικό; 'ιιίπ?\; ιi'ι : Ι τοίί μόΥ'!>' 

δυσκόλως, «μόλις KOI μετά 6lας», μετά κόπου, ελά
χιστα 11 ον μ6.ι,~ -- έξ 6λοκλήρου, δλως διόλου, 6-
λοοχερώς. . 

Έτιιμ.: τό ΙπΙρρ. ιώ1,~ (χιι ~ιαιδοθ9j ιΙ, /Jd.ρo, 'toti 
μόyι~' ι!ναιι πιθ. σιιπ . τφ μώ.ιo~ (βλ. λ.), ώ,; τό' μό
YΙ~ δΙναιι σιιγγ. τφ μ6yo~' .- τοια~t'(j πι~ιπτώς;EΙ ·τό ο 
τoiι μό}'ι~ θ~ ώφι!λιτο δί; έιτίtp«σι 'Ι 'to') σιινωνιίμοιι 
μόΥΙ!>, δε~oμίνoιι οτι t, λ. μώλο!> δέν διιτηΡήθη έν 
1t'-ήριι χρήσιι δΙ; 'tiJv μεθομηρικ'ijv γλ.ιiiασcιγ i; μα.λλ?ν 
μό-\ι~: μέλ.ιει., λαιτ. prQ-melIere Ιάνa6άλλω)ί re
mel,qo (άναβολή). 
μο10βρός, -oiί, δ' λαΙμαργος, γαατρΙμαΡΥος [μο

}.oβρO~ «μoλεί-.+βo~ά)· ό έπl τήν 6ορόν μολwν \έρ
χόμενος), έπαίτης κ!Χ\' άλλοιι; < μέλιι., μο.ιν.ω, δ
π6τε iι κu~ιολιχtικiJ σημa.οΙα θά: ιΙναι, μέλας η ρυ
παρός χοίρος χαιτ' άλλοιι; έκ 'ιοίι μώ.ιιι~, μωλν_ 
(mollis)Ι. 
μολοΙσα, ~ωp. ιiντΙ μοΛον.1a, θ1jλ. 'tou μο1ώ., μtχ. 

τοίι ά.ορ. 6' Ιμο.ιο" (τοίι βλώακω). . 
MoAooo6c;, :iττ. -rrό~. 6ν' ό κάτοικος · τ'ις Μο

λοσσίας, 6 της (6 έκ) ΜολοσσΙας 11 "ναι. 11I,Ό10rr,
κό~, εΤδος μεγάλου καΙ λυκοειδοϋς κυνός, χρησι
μοποιουμένου υπό. των ποιμένων. - 11 εν τ~ Με'tι;ι
x7J, δ μo.ιoαα"~ (ίνν. πo~), κλ1jθΞί; Ο&Τ(l) ώ, iItc;ta
λοιίμενο; ax -ιριών μαικρών σιιλλα6ων. 
μοΙοϋμσι, μελλ. τοίι β.ιώα"ω. 
μοΙηάςω (μoλnή)' μέλπω, ψάλλω, λα.τ. canerft' 

" αιύτοΙ> -.:ό 
.μοΑησστι'ιι;. -ον, 6' ό ρaΨ~ς, όοιδός, χορευτής . . 

μοληή, ." (μέ.ιπω)' It~i" ΊJμ'ήρφ,χορδς συνοδεΙQ 
μουσικης μέλος συνοδευόμενον υπό ρυ:'lμικών κι
νήσεων 11 πάν τό γινόμενον κατό ρυθμικά χρονικ.ά 
διαστήματα 11 )'ενικώς, παιγνίδιον, διασκέδασις, άθλο· 
παιδιαΙ, και! ί~Ιω;; δooi.XL; τ:ιίίται nePIEtX!JV κ!ΧΙ ςισματα 
καΙ χορούς.- ΙΙ yaVIxw;;, t;Jδή, ςισμο, και τ' .ιiντίθιoιν 
πρό; -.:Υιν OPX1jOLV [δι' ίτυμολ. 6λ. μιι.ιπω), ί~ «iιΤO~ τό 
μο1ηηδόΥ, έπΙρ: μετό ι;.,δης, ςισμα ΓlKCις, Wς μοΜή. 
μolniίτις, δωρ. μoληάτιc;, -,do~, t, (μο.ιπή) · ή ά

οιδός, Ψάλτρια, χορεύτρια. 
μoλύβδaινα, ." (μόλιιβδo~)' τεμάχιον μολύ6δου 

(μo,\ιιβδΙ~), και! ί/}Ιω; το , χρ,ll~ιμοποισuμιγοv tIdt νdι 
διιθΙζιταιι ιίι;; tiJv θΧλοισσαιν ." ~λιειιτικiJ ' δ"μιόι μβΤ~ 
τοίί iγκΙστροιι. 2) μολυ6δΙνη 6ολΙς, σφαίρα. 3) 
τό μολύβδινον 6άρος (τό θαρΙδι) το ΠΡοσl}eνόμε,ο 'ι 
ιίι;; τ? ιΙκρον τοίί axoLvtou τοίι κ-.:Ιστοιι (της στάθμης). 
μο1ύβδΙνος, ", ο. (μό.ιιιβδο;)' δ,τι καιΙ νυν, μο

λύβδινος, 6 έκ μολύ6δου, cμολυl3έ:νιος.ι. 
μoλυβδiς, -ΙJo~, ." (μό1νβδo~)' ώ; τό μο1νβδα, 

.ιι, τό έκ μολύβδου θάρος τό καταθυθΙζον τ6 δΙ
κτυον.- ΙΙ ή έκ μολύβδου 60λΙς, σφ::Jίρα. 
ΜΟΆ ΥΒΔΟΙ, -οιι, δ' δ,τι y-cιΙ νίίν , cμολύ6ι).- n 

μέλας μόλυθδος χρησιμοποιούμενος πρό:; δο.< ιμήν 
τοΟ χρυσοΟ D ίντείίθιν. γραφΙτης λισος διά μολυβδο· 
κόνδυλα, μολυθδοκόνδυλον. 

'Enιμ. t μό.ιιιβJο~, κa.Ι μ61ιβo~ εΙν~ι οΙ μόνοι όρ
θοί -ιύποι ' καιτόι 'tiJv 4λλ1jνισtιχiJν r:ερίοl}ον έ/} 'η μ ιουρ ' 
"()Ίθ1j κ~τck σιιμφιιρμόν τώ~ Μ::ι τούτων τόπων δ τύπος 
μό1,βδo~, ώ~ καιΙ οΙ δι~λεY.τικσΙ tύ;ιc;ι βόλ,μο;. βό 
.ιιβο; (βν τ1) ρο!) . tιαιλ.), ώ~ μαι;1τιιρεί τ? ~IOΙow&s" πε
e,βο.ι,βώαιιι· πρόκιιταιι Πδμ εινη~ λ«:sω;, ίσω;; ίοπa.
vLKijιo προιλεόσεωι;;. τηι;; αι\JΤYjι;; δέ κοι'ta.Ίωrη; θεωρlιΙται ι 

και! τό λσιτ. pIumbum. 
μο1uβδο-χοέω, μιλ. -ήαω ' (μό.ιιιβJο;+-χέω)· χύνω 

(λUΙ:Ινω, τήκω) μόλυdδoν, έργάζομαl ώς μολυι3δσυρ
γός. 2) στερεώνω τι (π. χ. ιiγαιλμoι sIt! τοίι 6οίθρ-:ι., 
το") διό τετηκότος μολύeδσυ. 
μολiίνο-nρaΥμονέi)μαι (μο.ιν"ωrπραΥμα)' άνα

μειγνύομαι είς 6Ρωμερό πράγματα (ίσx:rιμ.α:τισμιiνoν 
xcιτά .ό πο1ΙΙΠ//ΙΙΥμονέω). 
ΜΟλ Υ ~HΩ, . μέλ. 4ί.ώ, πα.θ. πρκ. μ~μό.ινα,uιιι · 

KηλιΔWνω, λερwνω, μολύνω, μιαΙνω, διαφθείρω Ι! ώ,. 
παρααύρω ΥυναΤκα εΙς τήν διαφθορόν, τι)ν άτιμά· 
ζω.- llOΙ01j't., εΤμαι Τι γΙνομαι μιαρός (άχρείος, πο· 
ταπός), κυλlομαι εΙς 'τόν 6όρθορον [δι' ίτυμολ. 6λ. 
μiλιι~)' ι; 1Χ'}ΤQt) τό 
-μο1uσμός, δ (μο1ννω)' τό μολύνειν Τι μολύνε

σθαι, μόλυσμα, μΙασμα, μιασμός, μΙανσις. 
μοΙών, oiίαα, όν: μτχ . iop. ε: τοίι β.ιώσκω, 
μομφή, f j (μέμφoμc.,γ δ ,Η κ~ ί νίίν, μομφή, μέμ

ψις, κατηγορία, ψόγοςΙΙπαf:άπονον, αίτΙα παραπόνων. 
μόΥα, δωρ. ιiντ! μό."". 
μ~νάςω, μελ. -αω (μό.o~)' εΤμαι μόνος, ζώ άπο

μεμσνωμένος, ζώ θΙον μονήρη. 
μoν-αμnϋιι{α, -iι, ιiντ! . του μιnάμnνξ (δηλ. τό iHJ

Ρ1jμι 'ιο" ιi ',,! τσίί σιι)'κεκριμέ'ιaυ)' 1ππος τρέχων μόνος 
(μεμονωμΙ νος) καΙ ούχl παρεζευγμένος μετ' άλλου. 
μον-σμηυξ, -V"o~, δ, -iι, ,,<χι μονά,ιιπυκο; (μόιιος 

+lί.μmιξ ΙΙ)' ό έχων ένα μόνον άμπυκα (χαλινόν) 11 
μο.άμnvκε; πώλο, = ΥΠl10Ι (κέλητες) των ίπποδρο
μιών τρέχοντες μόνοι (ουχί ~ηλ. έζευγμένοι είς 

· δρμα) 11 ώσ. καιί ~π! τοιύροιι, ό μή έχων σύντροφον 
· εΙς τόν ζυγόν. 
· μoν~αρxέω, Ιων. μouν-, μελ. -ήαω (μό-eχο~)' 
: εΤμαι μό.αρχοι; (~1jA . μονάρχης), εΤμ(]ι δεσπότης (ά-
πόλυτος κύριος, άπόλυτος κυρlαρχοςl' εΤμαι ήγεμwν 
II'πΙ ΤO~Ι:"IΙΙ μο.aρχέοιιτο;=έΓοI της μοναρχΙας (60-
'σιλεlας) τούτου' έ; oι,j-.:oU τό 
; μον-αρχία, ίω~. μouν- (μο.ιιρχέω)· δ,τι κα.Ι νσν, 
· τ6 μοναρχικόν πολίτευμα, ό ' απόλυτος δεσποτι
σμός, ήγεμονία, θασιλεΙα 11 τυραννlς Ο άρχιστρατη
γΙα 11 δικτατι..ιρία . . 
μ6ν-αρχος, ίω·ι. μούναρχoc;, ο. (ιώ"~lί.eχω)· 

6 όρχων μόνος. μονάρχης, άπόλυτος κύριΟς, όνώ
τατος άρχων. 
μονάς, ίωΥ. μouνάς, -βdo~ • ." . (JIo6.og)· κιιρ. θηλ. 

·ίπΙθ, 'ιου ιώ.o~· μόνη, μεμονωμένη, μοναχή Ι ιb~. · 



634 ίioνσli-μ6νος 

χαιΙ ιiπΙ ιiν~~ό;, ώ; ιi;,σ, d μo"ά~ =- μόνος, μεμονω
μένος, όλομόνοχος, κατάμονος,- Π άι. O!Jo. ιJ 114-
tιά~, δ ,τι χαιΙ νυν, ή μονάδα. 
μονσια, ΙπΙρρ. χιιρ. δοτ. του θ-ηλ. 'tGU ίπΙθ. 114-

x6~' μόνον κατά ενα τρόπον (ι1ντΙθ. τljl 'ιχ6 fι 
πo}.1cιXΠΙ 11 μόνον, μοναχά, , 
μον6χός, ,;, ό" (μό"o~)' ιiI. χαιΙ ν6ν, μόνος, (άπο)

μεμονωμένος, «μονάχος. a ώ, O!Jo. d ιω-xό~-ώ. 
)C4I νυν, «μοναχός., καλόγηρος, μονόζων, δπω. χαιΙ 
τό θηλ. ι) μ!)Υ2m=καλογραία. 

μOν-ι:ρCτ:ι«;, ίων. μουν-, 'OV, δ (μ6t'OS+leCn,.~)' 
ό μόνος έρέτης, ό κωπηλαΤWν μεμονωμένως, ό μό-
νος κωπηλάτης 11 ysv" ό κωπηλάτης. ' 
μονή, 'f; (μένωι' τό μένειν (διαμένειν) fv τι"ι 

~όπ~ 11 τό 6ραδύνειν, xρoνoτρι~εTν. 2) τόπος έν 
~ ΤσταταΙ τις, τόπος διαμονης, σταθμός U κατοικlα, 
κατάλυμα. 
μον-ιιμcριον, τό (μ6"os+ι)ιJeσ)' τό μΙαν ήμέραν 

δΙαΡκοϋν (κυνήγιον π. χ. fι δρόμα, 8εατρική δηλ. 
παρόστασις, fι άγών). 

μόν-ήριις, _~ (μ6"όs+decιρsί,., το6 deαe1fIKID)' 
μόνος, μεμονωμένος, «μονάχος., ό κατά ' μόνος 
ζών,6 συνηθΙζι.ιν, όρεσκόμενος, νά ζι:i κατά μόνος, 
μοναχικός υ "cιν, μo"';e,,~ U πλοΤον fxov μΙαν σει
ράν κι.ιπών, 
μόνΙμος, Ο", ώα. χαιΙ -", -ο,. (114;";)' 8,τι xcι:Ι νυν, 

ό μένων (διαμtνων, παραμένων) έν τώ αύτιϊι τόπ~, 
6 στερεά καθηλι.ιμένος fv τινι τόπ~ n ίπΙ προσώ
πων, αταθερός, πιστός, 2) iπΙ xcι:τcι:στιiσβων" στα-
8ερός, μόνιμος, άμετά6λητος, διαρκής, διηνεκής, 
λcι:τ . stabllis [~ι' ίτιιμολ, βλ. ιJ,.ω]. 
μόν-mσος, ο .. (μ6,.0s+1'nnοs)· 6 μετά ένός μό, 

νον 'πnoo, 6 χρώμενος ένl μόνον Tππ~, lππεί:ς, fφ
ΙΠΠ,ος, Ιν ιiντιθίσ.ι πρό. τόν όχ οόμΒνον βπ! dίpμoιτo •• 
μονο-Νμων, ο,., Υ.ν. -o,.o~ (μ6,.0~ + βσ.ί"φ)· ό 

6οΙνων (60δΙζων, περιπατών) μόνος U ίν t7J ΜSΨΙΧ7J 
cιJτρo" 140 __ - μέτραν όποτελούμενον έξ ένός 

μόνοο ποδός. 
μονό-Υ6μος, ο. (μ6t'O~ + "σιω~)' ό δπαξ μόνον 

έλθών εrς γάμον, ό μΙαν μόνον συζευχθεΙς γυναΤκα. 
μονΟ-Υcνι:ισ,ίων,μοuνΟΥ-;-,iι, άινώμ. θ'ljλ. τ?υ 'π?μ, 
μονΟ-Υενής, ι~, έπ, χαιΙ ίων. μουνΟΥ- (μ6,.0s+ 

y."o~)' ώ; χαιΙ νυν, ό μόνος γεννηθεΙς, μοναχογυιός, 
μή έχων άδελφός iι όδελφούς 11 ό έκ τού αύΤΟύ γέ
νοος 11 ό εκ μιας καΙ της ούτης μητρός γεννηθεΙς. 
μονό-Υλιινος, ο" (μό"οs + Υ}.ή",,)· 6 μονόφ3αλ

μας, χιιρ. 6 έχων μιαν μόνο" γλήνην τού όφθαλμΟύ. 
μονο-δάιιτυλος, ",. (μ6"s+dάκτv}.0,γ 6 ένα μό

νον δάκτυλον έχων. 
μονο-δcΡιιΤΙΙς, -ov, δ (μόΥοs+ιUeκομcιι)' ό έχων 

ένα μόνον 6φ8aλμόν, μονόφθαλμος. 
μoνό-δouηoς, ο. (μό.o,+δoiίπo~)· ό fva μόνον 

δοΟπον (ήχον) έχων, ό όμοιομόρφως ήχών, μονό
τονος. 

μoν-όδouς, -o"'os, δ, fι (μ6t1Os + dloV~)' ό fva 
μόνον bMVTd έχων, 
μονό-δροσος, ο" (μcS"οs+'eιfnαι)' ό εξ ένός μό

νον ατελέχους κεκομμένος, μονόξυλος, μονοκόμ
ματος 11 ίπΙ ιiyιtλμcι:τO~, τό όποτελεσθέν (γλυφέν) εξ 
ένός καΙ μόνου λΙθου (Xcι:Ι f)~X! ax τμημιiτUl~ σΙΙΥχολ-
ληθίνοςων 1Χ -ιων ()aτιi"ων). , 

μονο-ι:ιδής, ., (μcS"οS+.llo~)· ό ένός μόνον εΤ
δους, ό έξ ένός είδους η οχήματος όποτελούμενος, 
όμοιόμορφος, ά;ιλούς. " 
μονο-ςϋΥιΚ, έ;, χοι! μoνό-ςuξ, -~ro~, δ, tι (μ6-

tIO~HνY;;,.αι, 'tGU ζεVΥt>νμι)' ό μόνος έζευγμένος 11 
ό fXWV ένα μόνον Τππον εζευγμένον Ι ΥΒν., μό
νος, μονήρης, 

μονο"';μcρος, 011' (μό,.o~+ι)ιJ~)' ό μιαν μόνον 
ήμέραν δΙαΡκών, ' 

, μονο-ιιέλιιι;, ίων. μουνοιι-, -,IΤΟs, δ (μ6.0~ + 
κέ1,,;) , εΤς μόνος 'πτιος (πρδλ. μotιάμnvξ, 'ππος 
lπποσΙας, δζυγος). 
μονΗcρως, ω", ΥΒν, -Κ"ΡΦ, cι:!τ.-κ.eιoιo (μ6t'Os 

+κέραs)' ό fv μόνον κέρας έχων, μονσκέΡοΤος ιι 
ώ, GUo .• μo.6K.,ω~, -ωτοS, εΊδος τετραπόδou, ό 
ρινόκφως, 

μονό-ιιλσυτος, ο" (μ6,.οs+κ1cιΙωγ (oθρ;;"o~) κλαι
όμενος ύπό ένός μόνον. 
μονό-ιιλϊνον, τό (μό,.οs+κΗ",,)' κλΙνη ένα μό

νον xι.ιρoϋσ~, λάρναξ, φέρετρον. 
μoνo-ΙΙOIΤCω, μ.λ. -';σω (μ6 .. 0;+κοι;έω)' κοιμώ

μαι μόνος. 
μονο-ΙΙΡΙ;σϊς, ·ιδo~, δ, tι (μ6,.ο;+κρ"πls) ' ό fv μό

νον σανδάλιον έχων, μονοσάνδαλος, μονοπέδιλος, 
μονό-ιιρστος, ο,. (μό"ο;-ί -κροτέω)' επ! πλοίων, τό 

κινούμενον διά μιας μόνον τύψει.ις κι.ιπών, τό έχον 
μΙαν μόνον σειράν κωπών (ίν iντιθιiοβι πρό, τό 
llκeοτΟ~). 
μσνό-ιιωλος, ο., 1ων. μουνόκ- (μό"οs+κώ}.ΟΥ)' 

ό συγκεΙμενος εξ ένός μόνον κώλοο (μέλους τού 
σώματος) 11 ίπΙ χορβιιτων, ό χορεύων έπl τού ένός 
μόνον ποδός, μονόπους 11 ίπΙ oίxo~-:ιμημιiτων, τό fxov 
έν μόνον πάτωμα U ίπΙ του Ύρcι:πτoυ λόΥΟΙΙ, nsρlο
Io~ μo,,6κω10~=περΙoδoς σιι\,κειμενη έξ έ'/ός κώ
λοο ' μόνον (Τι εκ μιδς προτάσεως μόνον) 11 Υ5ν . ίπΙ 
λόΥΟΙΙ, ό μονότονος, δνευ ποικιλΙος, 
μονό-ιιωσος, ο,. (μό"s + KΙ»nrι)' ό έχων' μΙαν 

μόνην κώπην Ι 0 μόνος κωπηλατών Ω ό έχων έν 
μόνον πλοίον. 
μονό-λΙδσς, Ο", 111Ι'1. μουν6λ- (μόyo~ + J.loθo~)' 

ό κατεακευασμένος fι συγκεΙμενος έξ ένός μόνου 
λΙθου. 
μονο-ιΗΙτωρ, -ορος, ~ωρ. ciνoς! ιω"oμ~τωρ (βλ, λ.). 
μονο-μ6χCω, ίων, μουνομ-, μβλ, -';aω (μΟΥΟμ.ά

xo~)' μάχομαι εν μονομαχίςι, μόνος πρός μόνον, 
ώ. χαιΙ νυν τό μονομαχώ 11 ίπΙ των Άθ,ll 'ιαΙων ε,ι Mcι:
~cι:θωνι, ιωiίo;oι μοv"ομ!lχ';acι,.τ •• τφ Higan IΉ~o~.) 
= μόνοι αύτοl (μόνοι των) πολεμήσαντες κατά τών 
Περσών' ί; QL~tf)i) τό 
μονο-μ6χίσ, tι, ίων. μον,.ομαχl" (μO,.OΜCΙXέΦ)· ώ, 

χαιΙ νυν, μάχη καθ' ην μάχεταΙ τις μόνος πρός μό
νον, «μονομαχΙα •• 
μονο-μ6χlκός, ιt, ό,. (ιω"OΜCΙX/α)" ό όνήκων εΙς 

μονομαχΙαν η συμ6αί~'ων έν μoνoμαxΙc;ι. 
μονο-μδχιον, τό -. μo"OΜCΙX/cι (βλ. λ,). 
μονο-μδχος, ο,. (ιι6,,0s+μ!ίχομcιι)' ό μαχόμενος 

έν μονομαχΙςι, μόνος πρός μόνον n ώ, o!Jo •• μο.ο
μάxo~=6 κατ' επάΥγελμα μονσμαχών. 
μονο-μήτωρ, -oρo~, δ, iι (μόtfοs+μήnre)' ό όπο

λειφθεΙς μόνος έκ μέραυς της μητρός του, ό όπο
μεΙνας όρφανός μητρός, ό εστερημένος μητρός, 
6 έχι.ιν μητέρα μόνον καΙ δχι πατέρα. 
μονο-νϋχί, ίων. μουνονιιχΙ, ίπΙρ, (μ6t'Os + toVξ)' 

έν μιςι μόνον νυκτι. 
μον6-ξυλος, ο" (I46,,0s+fV1o.)· ό έξ ένός ξύλου 

(~ηλ, κορμού δtνδρoo) κατεσκευααμένος. ώ, χαι! 
VU'I «μονόξυλα πλοΤα».- 16 κατεακευασμένος έκ 
ξύλου μόνον (πι;δλ , μο"ό}.c{Joos, μo"oaΙ"'O!o~ Χ. ΙΙ.). 
μονό-σΩΗ;, -ncι&Io~, 6, iι (μό"οS+πcιi~)' 6 μόνος 

ποΤς, μονογενής, «μοναχογιός. Ι ό έχων fvo μό
νον παΤδα. 
μονο-σδλιις, ίω~. μouνoσ...,., -ov, δ (μ6.0s+ΠCΙ}.,,)' 

ό μόνον Ιν πάλο νικών (xcι:Ι o~xΙ Βί, ΙΙλλαι ιiyωνΙσμcι:ται), 
μον6-σελμος, ο. (μ6t1OS+m1μcι)' ό Ιχων μόνον 

έν πέλρα (σόλο). 
μονό-σισλος, ο. (μ6.0s+nιn10.)· ό όπομεΙνας 

χωρlς πέπλον (έπανωφ6ριον), ό fXWV μίαν μόνον 
έ08ητα, ό φορών χιτώνα μόνον (πρδλ. ιInsn}.o.). 
μονό-σouς, δ, tι, -_νιο, τ6, Υ.ν, -_IoS (μόΥΟS+ 

_v,)· ό έχων ένα μόνον πόδα. 
μονό-σωλος, ο,. (μ6t1Os + πώ.1.0~)' ό fXWV ένα 

μόνον πωλον ('ππον). 
μονό-ρρυδμος, ο. (μ6.0S+euθμ6~)· ό ύ:ρ ' ένός 

μόνον κατοικούμενος Ι ό fXWV ένα μόνον ρυθμόν 
(τρόπον) n rδιόρρυθμος, ό fXWV ρυδμόν μοναδικόν .. 

μOν-oρUXΙΙς, ·ov, δ (μ6"Οs+&ΡVΥ;;"CΙΙ του dρvaοω)' 
ίπΙ ίρycι:λιΙoιι. τό σκ6πτον μέ fv μόνον όξύ δκραν 
(μέ μΙαν μύτην). 
ΜΟ'ΜΟΣ, 1ων. μoUνoς, ." ο., ~ωp, μωνος, cι, ". 

μόνος, μεμονωμένος, άφειμένος μόνος, «μονό
χοςι, έtκαταλελειμμtνος Ι μ.ος& Y'~' 146,.0, σoiί = 
έστερημένος 090, δνευ σού (χιιρ. όπομεμονωμέ
νος όπό 000).- Ι μόνον Ιιb, ΙκιρρημOl1:lχόν δη)." 



ΧΡιΤ'ljΥΟΡ.) : μ6"'1;)'Ωρ oov κ1νω" ά"έξcτcιι=διότι σέ 
μόνσν Βό όνεχΒrj νό _άΚΟL'σg 11 OIJXY~ μι;,χ προσθή
X'lj' Υεν. του προσ.: μονl'ο; nanow cι""eωπaw=μό
νος έξ δλων τών άνΒρώπων.- 111 (ω, χαΙ τό λατ. 
unU$ ιiντΙ unicus), μόνος είς τό εΤδ6ς του, έξαΙρε
τος, ιμοναδικός».- ιν ύπιρθ. μo"ώτcιτo~=εΤς ύπέρ 
πόντας τούς δλλαις, εΤς KQ! μόνος αύτός (πρδλ. 
cιVι-ότcιτο,).- V τό o~~. μό"σ" ω, έπΙρ ., ω, '!%Ι νυν, 
μόνον, μονόχα, μοναχά, μόνον καί μόνον, όπλώς 
καΙ μόνον, λατ. solum, modo Ι μό"ο" ov=ACItt. tcιn
tum ηοη=μόνον πού δέν .. . , σχεδόν, ΥραφόμινfJν πα
ρdι μΤΥν. χαΙ ως; μo"o"ov [μό"ο" :ων. μoiίνo, (*μο,,
Fo,)· δι' έΤlJμολ. βλ. ΜCΙ"ό,]. 
μονο-σΙδιιρος, ο" (μό"οn-σΙδrιeο,)' ό κατεσκευ

ασμένος έκ σιδήρου μόνον. 
μovo-aϊTcu, μελ. "σω' έσΒΙω (τρώγω) άπαξ T/'tc; 

ήμέρας μόνον 11 τρώγω μόνος ίΧ του 
μονό-σϊτος, ο" (μό"οn-σi'το,}' ό μόνον άπαξ 

της ήμέρας έσΒΙων (Ti χαΙ ό έσΒΙων μόνος). 
μον6-σιιιιιιτρος, 01' (μό"οn-σκη.πτeο")· ό χειρι

ζόμενος τήν δασΙλι . ήν έξουσΙαν (τό σκη.πτeο,,) 
μόνος, ό μoναΡXΙKC>ς κυΒερνών, άπόλυτοςδεσπότης. 
μονο-στΙ6ι\ς, έ!; (μό"οn-στιβci'" του στcΙΡω)' ό 

δαδΙζων μόνος, άνευ όκολούθου. 
μον6-στΙlος, ο" (μό"οn-στl χο,>' ό έξ ένός στΙ

χου όποτελούμενος. 
μον6-στοΙος, ο" (μό"ο, + στ01ή του στΙΑΑω)' ό 

πορευόμενος (χυ;ι . όποστελλόμενος) μόνος 11 Υιν., 
μόνος, μεμονωμένος. 
μονο-στ6ρδυΥξ, -vy"o" δ. ofι (μό"οn-στόe""'"ξ) ' 

ό κατεσκευασμένος έξ ένός καΙ μόνον οτελέχους, 
μονοστέλεχος (πρδλ. χαΙ μο"όξv10!j). 
μονο-σύλ166ος, ο" ίμόt'On-σv114β,,)' ό όποτε

λούμενος έκ μιδς καΙ μόνης συλλat3ης (π . χ. 1έξι, 
μο,,-) U ό όμιλων μέ μoνoσuλλMoυς λέξεις (ό έ
λόχιστα όμιλών). 
μον6-τκιινος, ο" (μό"ο,+τέκ"ο,,)' ό 'Ιχων Ιν μό

νον τέκνον. 
μoνo-τράιrcςoς, ο" (μό"οn-τeιίπcζcι)' ό έν μιςί 

(όπoμεμoνωμένr.ι) τρonέζr;ι τρώγων iI ό τρώγων έν 
χωριστι:! τ-ραπέζΓ.!. 
μoν6-τρonoς, ο" (μό"οn-τeόπσ,)· ό ένός μόνον 

τρόπου, lδιόρρuBμoς, Ιδιότροπος U ό ΖWν μόνος, 
μονήρης, όκοινωνητος, cμονόχνωτοςι. 
μoνo-τρoφla, fι (μό-n-τeοφή)' τό όνατρέφειν 

κατ' lδΙαν (CΙντΙθ. '1:1jι κοι"'; InIJdMICΙ). 
μον-οίι6τος, ο,. (μόt'On-οi,)· ό έχων Ιν μόνον 

ούς D ί::'φ~yιιων χλιι:., ό έχων μΙαν μόνον λ06ήν. 
μον . yaς, ο" (μό"οn-φcι"ci',,)' -= μο"όσιτο" ό 

τρώγων μόνος, iI τρωγων άπαξ της ήμέρας U ιiνώμ. 
6πιρθ. μo"oφCΙyΙστcιτo,. 
μον-6φδaΙμος, -Ο", Ιων. μουν6φδ- (μό"ο, + 

dφ-θcι1μόi)' ω. χα! νίlν, ό έχων ένα μόνο.ν όφθαλ
μόν, lτceόφB-cι1μο,. 
μoν6-φρouρoς, ο,. (μόt'OM-φfοved)' ό όγρυπνων 

μόνος, ό φρουρών μόνος. 
μον6-φρων, Ο", Υβν. -ο"ο,(μό"οn-φetι,,)· ό έχων 

ΙδΙΚ9ν του (όποκλειστικόν) φρόνημα, ό έχων lδι
κήν του γνωμην (x~Ι (χων ιiπoμεΙνιι μόνος; ιι, α!ί'1:ijν, 
χωρΙ, νΟι τΤιν συμμΙΡΙ~Bται l1λλο, χανεΙ,). 
μονο-φυής, Ιων. μoUv-, i, (μόf'o~)' ό έκ 

μιας φvιj, (φύοεως, ε1δους), μονοκόμματος, μονο
στέλεχος U ό όπλΘος τήν φυήν, όπλοΟς, λιτ6ς, ό· 
πέριττος. 

μον6-ιιιlος. Ο". δω~. μον61δΙος (μ6t'On-%'ΙΙή)' 
ό fxwv μΙαν μόνον χηλην (ι νύχι»), ό έχων τήν χη
λήν του μονοφυη (δηλ. άσχ ιστον), ιi·/τΙθ. '1:ιj\ &l%,l10,. 
μονο-lΙτων, -0"0,, δ (μό"ο, + χιτώ"γ ό φορών 

τόν χιτώνα μόνον. 
μoY6-tιιφoς, Ο", δω;ι. μον'.διΡος (μό"ο, + ψ;;-

9.'OS')' ό ψηφΙζων (όnoφaσΙζων) μόνος (δ'ljλ. μέ μΙαν 
ψrιφoν) Ι ό μοναδικός (παράδοξος) εΙς τός σκέψεις 
του καΙ όnoφόσεις. 
μον., Ιων. μουν6ω' μaλ. -ΦcJω' !iQp. cz' lμό_ 

σcι, _π. μoV-a.- Π"θ'lj'1:., ιiόp. α' lμotlώ/hι" , Ιο)γ. 
μτχ. "._B-cl,· ιι:γχ- μaμό_μcιι, [ων. μa".ν~OIIμcιι 
(μ6νο,)' κόμνω τι νό μεΙνr;ι μόνον, όnoμoνωνω υ 

Keo,,/OJI' μoίι'llωαεtι ~μaτέρ,," Υιrνcή" (·Uμ'ljΡ.) = ό 
Κρονίων όπεμόνωσε τόν οΤ«όν μας, a'ljA. παρεχω
ρησεν fva μόνον υlόν εΙς έκόστην γενεόν .- Πα· 
θ'ljΤ. , καταλείπομαι μόνος, όπομονωνομαι 11 λαμ6ά
νομαι μεμονωμένως (έν άπομονωσει, μακράν μαρ· 
τύρων) 11 με~Oι Υεν. προσ. μιrμoν"ωμέ"oι σνμμιίχow 
(έγκαταλελειμμένοι ύπό τών συμμάχων) 11 μΕΤ Οι "(ιν. 
πραΥμ., οτερούμαΙ τινος, όποστεροΟμαΙ τινος, άπα
χωρΙζομαι όπό τινος. 
μον-Υδέω, μιλ. -ήσω (μottφcJό,)' <';ιδω μόνος, Q

δω μονΥδΙαν, «$010», Ιν CΙντιθίσει π;ι?ς; τό ι:jσμα του 
xopou' ίΕ α~τoυ '1:ό 

μον ..... διa, ofι (μoιιφιUωγ {ισμα ζΙδ6μενον ύπό έ· 
νός ότόμου, Ιν ιiV1:IaICItatoAij ιι:ρός. τό ι:jσμα '1:0υ χο
ρου, τΥιν χορψδΙlΖν. 

μον ..... δ6ς, δ,,{μό"οn-Φδιj)' ό I)δwν μόνος .(o~xΙ 
e'ljA. Ιν χοριρ) . 

μονωδκ'ς, μτχ. ΠιΖθ. ιioρ. α' '1:0υ μο"όOll. 
μ6νι.ις, έπΙρ. του μό"ο,' βλ. μό"ο, v. 
μον-ώ., -ώπo~, δ, -ΙΙ, [ων. μον"ωψ (μό"o, ·Ι-ι.:sψ), 

=μo"όφB-cι1μo, (δλ. λ.). 
μ6ρa, -ιι (μaleoμcιI)'=μoi'ecι (δλ. λ.). 2) l:v έκ 

των Ιξ στρατιωτικών ταγμότων έν ΣπόΡΤr:Ί, ε lς α 
κατεγρόφοντσ πάντες οΙ στρατεύσιμοι τήν ήλικίαν 
ΣπaρΤΙδται' ofι δυναμις; ιIxr.iaoτ'lj' μόρα; έΠ'Jίκιλλaν rLπό 
400-900, συΥΙστατο δέ ί~ Ιππέων χαΙ δπι.ιτων. 

μορίal, αΙ (ίνν. 114ϊcιι)' αl lεραl έλαΤαι αl παρό 
τήν ΆKaδήμειαν, χλ1jθεΙσαι ο!Ίτω , διότι έθιωροίίντο 
ως. πολλαπλασιlZσθlΙσ%ι διΟι κατ~Ι;ολr.iδωv ciJt'Joit~oBaI· 
σων έχ: τΤίς; πρωταρχιχΤί; ιι~a.ς. έλαΙα, τΤίς. έν ,iί 'Α
χροπόλιι (τρόπον tIVr.i, μιrιρόιu"cιι, μιrμoe."μI"cιI, λατ . 
ΡCΙΓιitίνcι.) Ο δθΒν χαΙ JJιldeIo, Zεiι, iX'J\Aatt? δ ZE~ς. 
ω. πρ.,:ιτr.iτ'lj~ κ~Ι φuλlZ~ τciιν Ιερων τούτω, έλlZιων.-
11 μοetcι=μωρ{cι (6λ. λ.). 
μ6ρΙμος, Ο", JtGI'ljt. άντΙ μόeσιμο, (δλ. λ . ). 
μ6ριον, τό, !ιποχορ. του μόρο;, μικρόν τεμόχιον, 

κομματάκι 11 ίιν. μέρος, μερΙς. 
μ6ριος, cι, Ο", ποιητ. liντΙ μόi!σιμοS' (6λ . λ.).- έ " Ι' 

οτε XICtlZI μόρ,ο,=Ζev; Μόι2ΙΟ!; (ελ. μo(!lIZI). 
μορμοιυκι:ίον 1/ μορμοlύκι:ιον, τ6' ως τ~ JJιιοeμω 

(δλ. λ . Ι, φ6δητρον, κόδαλος, ισΤΟΙΧειό», φάντασμα' 
ίΧ τoίl 

μορμοlύττομσι, rLποθ. (μορμώ)' έκφοβΙζω, τρο· 
μόζω, τρομοκρατώ, ισκιάζω», φο'3ερίζω. 
μορμορ-ωη64;, . δ" (μορμω+ώψ)' ό φο6ερός τήν 

δψιν, τερατώδης ΓΓlν μορφήν, εΙδεχθής. 
μορμϋρος, δ' είδος δαλασσΙου ίχΜος, χοιν . ιμουρ

μoιJρα». 

ΈΤVμ.1 πιθ. διiνειoν lx τινο; μισΟΥιιαχΤί, yλιiισσyι;' 
έκ ;;fJίI έλλ . μοeμvρο, π;ιοΤί ι. θΒ τ'; λατ. murmiIIo (myr-, 
mir-), εΙ~o; μονομiχων, καλουμένων __ ϋτω, διότι έπΙ ",ου 
x~ r.iνou; των έφψον εΙκόνα του ίχθύο; μορμύροlJ. 

μορμυρω, σΧ'ljμ~τισθεν ίΧ του μνρω, ω; τ~ noe
φVρω έχ του ψVρω' ίπΙ Ματο, ποταμου, 6ρ6ζω, ρο
χθώ, λατ. murmuro. 
ΈΤVμ.1 μοeμόρω (·-veJQJ): σιΖνσχρ. m&rmcιrcι·!:t, 

murmurcι!:t (τΤί, α!ίτΤίς. σ'ljμ.), ιiρμ, mrmrcιm (6ρ6ζω). 
λατ. murmur, murmuro, πlZλ·Υsρμ. murmuron, murmu· 
lοη, Υιρμ. murmeJn, λιθ. murmCl,enti, murm~-ti. Ur.ivtCIt 
",αυ'1:α .{ναι Π.ΠΟΙ,'ιjμίνcz ι!χ του TιxolJ (δνοματοποIΙαι)' 
ofι σlJν"'ΙΨ'ιjμίν'lj ιiναδΙπλωσι, φαΙνιται ίν '1:ψ Ιαιι:. *mrem-, 
a; 0!Ί '1:6 Αλλ. ΡeΙμω (δλ. λ.), λΙΖΤ. fremo. 
ΜΟΡΜΩΊ -ΙΙ, Υιν. ·όο, x~Ι συψ!lρ. -ov, (χαΙ JJιloe

ΜΆw)' φ06ερόν τήν Βέαν Βηλυ τέρας, διdι '1:0υ δπ' 
ΟΙΟΙJ ιΖΙ '1:ροφοΙ 8τρομοχρiτουν τΟι μιxρdι παιδΙα (ως; ",ό λ~",. 

mcιniA), φόβητραν, φ6ντασμα, μoeμo1VHCIO" (δλ.λ). 
- 11 &πλουν ίπιφών'ljμα πρό. ίχφ06ιαμόν ",ων Y'ljJtlmv, 

. χiτι ιivciAoyov πρό, ",ό σ'l)μaρ. μποΟ! μποΟ; : cμοeμώ/ 
cSάx"cI 'lnnos/- (=πω! πω! δαγκάνει τό δλογο)! 11 
παρ' Άριστο:ρr.iνιι, iπιφών'ljμα ίxπλτ,~lω,: cμoeμm 
τοϊί "eάσι>v,ι- (=πω! πω Ι θρόσος πού σοΟ έχει Ι). 
Έτvμ., μoeμm (ΧιΖΙ μoιμόw, -ό"ο" xcιιι μoμβeώ. 

μoμμm παρ' 'HOlJx.), μoeμo1vxci'0". μoeμo1W,l. μο,
μo1vxclcι' πρδλ. "HaIJX. c~l!μ.,,' ... lκπ1,1κτικι,-. μο,
μνσσoμcιι. Ήσυχ. cμόeμoeos' φόβορ' μοeμοeωπό,· . 
μοιμοΡτω. μo,μoliιπoμaι' "HoIJX. cμοeμW.ι· Νι-
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_ποιεί-' εί,; .αιi)ται ιiνYιχEΙ χαιΙ .ό λαι.. formido, 
-lηlι, (μετ' ιiνoμoιώσιω; -:ών m·m )f-m διr.ι .οίί μβ.oιΙSoι-

τιχΟ,υ σ.ιi~Ιoυ *b·m)· ΙSλ . χαιΙ ίν μνρμ"ξ. 
μορόcις, εααιι. ε,. ' μετά πολλού κόπου καΙ δεξι

ότητος είργασμένος (ώσε Ι ίχ ρΙζ. μce- έν .ιj\ μιι
μ_).- 11 πρσωρlσμένος. πεπρwμένος Ι όλέ8ριος, 
8aνατηφόρος, λοιτ . fAIAlis (ώσεΙ έχ τοίί μ6ρο" ώς; 
τό μ6ιιο,).- 111 ~noι .iλo" πιθοινώτερον, ποι .. ιΧΥου
οιν έχ του με/ρω, μ1ρo~, δπότε Εν .'{j φ~ιXσει εν i.ι 
ιiπαιντίi παιρ' ΌμΥιρψ .lρμιιτιι . .• τρ'Υ1,,- μoe6cnιI_ 
π~ό)(ει τοιι περ Ι έ ·,ω .ίων ουνιστοιμΙνων έχ ,ριώ" με~ών' 
ΙΙλλοι τό συσχετίζουν πρδ, τό μ6ρο,. ( << μοΟρο»). χαιΙ 
νομΙζουν ότι πρόκειταιι περ ί ένωτίων έχό"ων χρωμαι 
μόρου' χαιΙ ΙΙλλο ι ,ι!λc;ς: ιiπ()~ίδoυν .ό μορ6εtlτιι διCι τοίί 

«λόμποντα. άκτινοι:!ολσΟντα». 
ΜΟ'ΡΟΗ, τ6' τ? 01jμιρ. « μοΟρσι, ουκάμινον, ό 

καρπός της συκαμινέας (cμουρ!δc; ι), ιiναιφ έ ;. εταιι δε 
μόρον λευκόν, μβλαιν χαι ί ίρυθρόν, ώ, χαιΙ «μ6ροtl βα
τΟΗε,., χοιν. «βατόμουροι. 

Έτυμ.: πρβλ. Ήcυχ . «μώρα' αυHιiμι_. με~- ιρλ. 
merenn, 9αll' merwudden (μόρον)' tivatov t , έχ τΥι, 
Έλλη-ιχη; ε'!ναι ι καιί. τό λcιτ. moruιtι (ί~ ου .ό πα/. 
Υερμ . mur-, mur-beri, μεσ-yε~μ. miilber, Yβ~μ. MAUI
beere, ciΥΥλ. mul-berry, λιθ. morAS). 
μόΡος, δ (μείρομαι ,. τό ύπό της μοΙρα, (151.. λ.) 

προκαθwρισμένον δι' έκαστον, τό πεπρwμένον, ή 
τύχη, έκόστου 11 lJπέρ μ6ρο" (Υί χαιΙ νπέρμ020") = 
πέραν της Μοίρας, χα, συνεπώ; παρά τήν μοΤραν 
(τ6 πεπρwμένον), έπί ιiνfιρώπων , ΟΤΤ Ι ',ε; ~ιά -ιών ί ~ ί ων 
των ·jq;αιλμάτω·, έπιxll~άνoυν .ιΧ υπό .jj, Moίρα~ προω

ρισμέναι Ι; ι' ΙΧύτούς χακά. 2) χυρ. κακή μοίρα, όλε-
8ρία τύχη, όλεθρος, θόνατος, λιχτ. fAlum, παρ' Ό
μήρφ δβ πιΧντοτε ό αίφνΙδιος καί βίαιος θόνατος [ει' . 
χαΙ ίν λ. μοΊρα ' μ6ρο" μορτή' μ6ραιμo~, μ6ριμο" 
μόριo~' ~ ι ' έτ υμο).. 6λ . μείρομιι,) . 
μόρσΙμος, cw (μ6ρο,)· ΠΡΟWΡlσμένος ύπό της 

μο lρας, πεπρwμένος, όποφασιομένος, ).~τ. fAIAlis 
11 προωρισμένος (ύπό της μοΙρας) εΙς θάνατον 11 
δθιν, μόραιμοtl ι}μαρ=ή ύπό της Είμαρμένης πρcσ
δκ.ιρισμένη δι' εκαατον ήμέρα τοϋ θα νότου, ή 
μοιραΙα ήμέρα 11 τό Μ6ραιμοr-=ή ΜοΤρα, τό nEnpw
μένον, ή Είμαρμένη. 
μορτός, &,.. βροτ6" θνητός [δι' έτυμ. 6λ. βρoτ6~). 
ΜΟΡΥ'ΙΣΩ, έΠΙΥ .. ΡΥιμα ' μολ Ι:Ινw, μιαΙ\' w, κηλ ιδw

vw, λερώνw 11 μτχ. παιθ. πρχ. Ρ 'μορvΥμ,.ο,=(μεjμΟ
λυσμένος, (με)μισσμένος, λερwμένος. 
Έτυμ.ι μορνaαω (*-vχjω), έν Όδυσ . Ν. 435 «με

μoρνyμ1"o~ Ηαπ>,ΙΡ. (= καπνισμένος, λερwμένος)' 
πρ6λ. χαιΙ «μ6ρυxo~· αΗοτε,,,ό,,,,' συΥΥ. πρό, τά : 
παιλ-σλαιυ . smriikii, λιθ. smΑrkΑlά (κόρυζα), παλ-nοrr. 
smior (60ύτυρόν, λΙπος), παλ-Υερμ. smero (λΙπος), ' 

Υοτθ. smAlrp (λΙπος), sWArnA (ούρον, περΙττwμα) (€λ . 
τCι ίν μνρο>" αμνρι,), 11; ίαιπ . ρ. *smer- (άλεlφw, 
tnIxpIw, ρυπαΙνω) . 
μo"~, μορφάν, δωρ. τύποι ιiντ Ι μoρφfj, μορφή,.. 
μoρφά~ω (μορφή)- κόμνw μορφασμούς, «στρα

βαμουταουν ιόζw •. 
μορφάω, με).. -ήαω (μορφή)' όπεικονΙζw, διαπλόσ

ow, διαμορφώνw Β χύνw εΙς καλούπι, καλοuπιόζw. 
ΝΟΡ.ΕΥ,Ι, -.~, δ· υΙός τοΟ Ύπνου, θεός των 

όνεlρι.ιν (χυρ ό πλόσσwν, ό διαμορφώνwν), χλ1jθεΙ, 
olίτω λόΥφ .ών μορφών χαΙ των εΙχόνων, τr.ι, ΙπoΙαι~ 
δ"/jμΙΟUΡΥεt IιΙ, τό ίιποσυνιΙδ"/jταν των χοιμωμβνων' ίχ του 
ΝΟΡ.Η" -Ij' δ,τι χαι! νίίν, μορφή, σχημα, εΙκών 

λατ. forma η συχνιΧ , ώραΙα μορφή, κόλλος, KaλλOν~ 
(ciις; ίνΙοτε χαιΙ .dι λαιτ. formA, SρeCies). 2) yaνl1(ιD~ 
σχημα. έξwτερική .~μφόνιαις, δψις. '3) εΤδος, λσ~ 
yfις, γένoς~ 

Έτυμ. : μορφή' πρΙSλ. Ήσυχ. «ιiμερφέ,' alo%l}6t1.· 
τό λαιτ. formA ~ΙΙν εΙναιι Υνωστόν ποΙαν ιiχρ ι6ώ; οχί
σιν Αχ. ι πρό, ~ό ιλλ. μοgφή' χαιτιΧ μίαιν ίχ .ών ίιπο
θ'σεΩlν τό δωρ. μ02φα <*mcrgvha, -τό ta λαιτ. formA 
προηλθιν χαιτ' ciνομο Ι ωσιν < *morgvhma Τι *mrgvhmA 
ίπΙ τό &πλούοτε;. ον '-έ formA < μot/φr, χαιτr.ι μ;τιΧθεσιν: 
(Βλ. χαιΙ ίν μ6ρφγo~ ίν τίλιι)' 11; αι~ΤOίί .ό 
μopφiιυ;, .ααα, ." (μο,φή)' 6 txwv μορφήν, δ 

έσχηματισμένος, διαμορφwμένος 11 ό καλως ~σxη
ματισμένος, ό lxwv ώραΙαν αwματικήν διόπλασιν, 
ώρaTOς, εCιμoρφoς. κομψός, χαρΙεις, λατ. formc~us. 
μό"νος, .tι (έχ του Geφ"", ciντΙ τoίi όρφtlό, μιιτCι 

προσθήχ"/j' ι1νό, μ) (ίπΙθ. τοίί ciετου)' 'πΙ χρώμαιτο; , 
σκοτεινόχρι.ιμος, μέλος, λοιτ. furvus. 

Έτυμ.: ιiμφισΙS"/jτουμίνYj' ίτυμολ: μ6ρΨ"0,<· μορπ
otlo, ( ίαιπ. *morgv-s-no·s, συΎΥ. _ot. παλ-nοrr. mi.or
kue, myrkue (σκότος), χαΙ lσω. 'toi) λιθ. mirce!i, 
λιττ. mirgt (έξαστρόπτw).- έ, ~Hoυ ί ιχπ. *mo;qv
Ι-ΠΟ-Ι θi ij.o συΎΎ. πρό, τά: παιλ-σλαυ. mrAku 
( *mοrku)=σκότος, mruknA.ti, mrucAti (σκοτειν!όζw), 
σι:ινσχρ. mΑrkό-!:ι (έπισκότισΙζ).- Δυ'ιαιτόν iπίσ"/jς; vi 
υπόχειταιι ίαιπ. *ιnorgvh-nos, αϊ δέ ίαιπ. βiσει; · mer-

·gv-, *mer-qv- χαι\ *mer-gvh- δυναιτόν νCι ΕΙναιι έπεχτ(i · 
σει, .τι; ίαιπ. ρ. *mer- (λόμΠW),περ Ι ή~ βλ. έν μιχρμαΙρω. 
μορφόω, μιλ. -ώαω (μορφή)' δΙδw είς τι μορφήν 

-iΊ αχημο, διαμορφώνω, σχηματΙζw. -Παιθ"/jΤ. , διαμορ
φοΟμαι . σχηματΙζομαι, λαμβόνw μορφήν (σχημα)' 
έ; αι~τοi) -:ό 

μόρφωμα, -ατCJ,. τό (μορφ6ω)' μορφή, σχημα, τύ
πος, εΙκών 11 τ6 περΙγραμμα μιας μορφης. 
μόρφωσις, -εω" Τι (μορφ6ω)' ή άπεικόνισις, ή 

διαμό~q:wσ !ς. ό σχηματισμόςllσχημc. δμοΙωμα, είκών. 
μορφωτ';ρ, ·ηρο" δ (μορφ6ω)' δ διομορφων, δια· 

πλ6σοwν, δΙδι.ιν αχημα. - θΥιΑ . μορφώτρ,ι:ι ' αυώ>' 
μ,ορφώrρια=ή Κlρκη ώς διαμορφcοσα τούς δνδρας 
Εις χ οΙρους. 

μCσσυΥ 7, μόσυν, -ίJtlO~, δ' ξυλίνη οίκ/α η πύρ
γος έ~ αι\ιτoίl δί τό 
Μοσσύν-οlκοι η Μοσύνοlκοι, οί (μόα(α)υ,. + οΙ

Ηέω) ' οί κατοικοΟντες είς ξύλινα οίκήματα, · Άαιc
τική φυλή κατοικοΟσα παρά τόν Εύξεινον Πόντον , 
πλησΙο,:, των Κόλχwν, έγκατεστημένοι δέ είς ξύλι
να οlκημοτα. 
μόσχειοc;, α. ο,. (μόαχος)' ό τοϋ μόαχου, ό όνή

KWV είς μόσχον, μοσχαρήσιος 11 μόοχε,ο, κν,ι.ιiίxoς 
=κυνόcεσμος (τ . ~. λωρΙον, περιλαlμιον κυνόςι έκ 
δέρματος μόσχου 11 τό ο·}δ. ώς 0:'0. το μ6αχειο" (ένν. 
δέρμα)=~έρμα (δορά) μόσχου, βιδελοτόμαρο. 
μΟΌχcύω, μελ. -αω (μόσχο,)· κόπτW μοαχεύματα 

(τ. ε. παραβλόαταρα, παραφυόδας άπό δένδρα) καί 
τά μεταφυτεύw άλλοϋ, πολλαπλασιόζw 11 μ.φρ. τρέ
φw, όν (' τ ~έφw. 
μοσχtδιον, τα , δποχορ. τοίί μόαχο, ' μικρό παρa

φυός, νεφός βλαστός, βλασταρόκ ι. 
μόσχιος, ι:ι. ο,. (μ6αxo~) ·=μόaxειo~ (βλ. λ.). 
μοσχο-ηοιέω" μΕλ . -ήαω (μόαχοΜ-ποιέω)· κατα

σκ_ευόζW μόαχον (είδωλον, δμοΙωμα, μόσχου), πεμ 
τotι μεταλλΙνου Ιμo\ώμαι~o~ .ου μό:;χου τών ΈΙSrιαιΙων 
έν oτv έρήμφ. 

!:'cάχoc;, δ, χαιΙ -Ij: Ι (όαχο" όζο, 1)' νεαρός βλα· 
α10ς φυτοϋ, τρυφερός κλωνος, βλαστόρι, κλwνόρι. 
παι::αφυός.- 11 μ1.φρ., ώ;: χαιΙ νίίν, μόσχος, μοσχόρι, 
τό νε~γνδν τ~ς όγελόδος 11 ~σ. ό νεαρός ταΟρος 
11 χαιΙ ω; θ"/jλ. η δάμαλις, μοσχιδα. 2) μτ:ρρ . έπΙση~, 
ό μικρός παίς, χα ί συχνότερον ή KoρaσΙς, . κόρη, λαιτ. 
juvencA. 3) παν νεαρόν ζΥον, ιiχόμ"/j χαιΙ ίπΙ . 
ΠΤΥινών . 
Έτυμ. ι μόσχος (I~π. *mozgho-s, πρΙSλ. λιθ. mAz

gAs, λετ • . mAzgs (μπουμπούκι, παραφυ6ς). Ή μsτi 
.ων liαxo~, όζο, σχίσl~ δίν ΥΙνετοιl (ιπό πιΧντων δ8Χ.'i, 
x~ΙτoΙ 8Ι, πoλλoύ~ φαιΙνεται ιiσφαιλή,. 
μουνάξ, ίπΙρ. (μoννo~)" κατά μόνας, χwριστό. 
μουν-aρχΙω, ίων. ιiντΙ μοtlαρχέω (βλ. λ.). 
μoiνος, Ιων. ιi"τΙ μ6,.ο,. Δι~ πιΧνται, τού, ιiπo 

μοvtl- ~χoμ'νoυ, lωνιχού, τύπους; βλ'πε'ν μotl-. 
Μouνυχ'a, 'fι (Οι-θότ. -ιχ'α)" λιμήν των 'Αθηνών 

μεταξύ ΠειραιQς καΙ Φαλήρου (βλ. Κ. Ε. Δ.).- ί 
έπΙθ. 'της έκεΤ λατρεuoμένης Άρτέμι~ά:;. 
Mouviίxia~c (Ορθότ. -χ/α'.,. ίπΙρ. · εΙς (πρός) Μου

νlχΙαν' χαιΙ 

Mouν~xί~σl (Οr-θότ. ·x'~αι)' ίπΙρ: έν MoUVIX/Q. 
Μουνυχιων (O~θό •. -xcow) -ό'Wo" δ' όδbtατoς ότ

. τικάς μήν, καθ' δν έτελεΤτο ή έορτή Tt\ς Mouνι
, χΙας Άρτέμιδος, ' ΙΙντιστοιχών πρό, το X118·.μ~ δ~. 
σt7jJ1ΟΙ 15 ΆπριλΙοο-15 lιI"tou. 



μouν .... Iς-μoιlbς 

μουνω8ι:'ς, Ιων. μ,χ. It<ltQ. ιioρ. ,ου μοVfll6Φ-μοfιιόοο. 
μουν-ώψ, Ιων. ιiν,Ι μο'llώψ (βλ. λ.). 
ΜΟΥ-ΣΑ, -'1', αιΙολ . Μοίσα, δωρ. Μωσα, λ<ltχ . 

Μώα, -α~, 'ι( ή Μούοο, ή θεό Τi'\ς ποιήσεως, Ti'\c; 
μουσικής, τοΟ ςισματος, της όρχήσεως καΙ τών κα
λών γενικό τεχνών. Πόσ<ltι ιi~ι6ω; ~:7<1tV δέν γνωρΙ
~oμιν, διότι δ ·Ομ'l1~Ο' Χ~'I1σtμoΠOιε! τόν πλ'l1θ. MOuo<ltt, 
X<ltl μόνον Ιν Ίλ. χχιν 60 ,Cι; χιxθo"ι~!ι ΕΙ' έννι!<It. '12-
νομiζ~ντο : Κλειώ, Εύτέρπη, Θάλεια, Mr λπομένη, Τ ερ
ψιχόρη, Έρατώ, Π:>λύμνια (r; Πολυύμνια), Ούρανία 
κα1 Καλλιόπη).- 11 πιx~Cι μτγν. μονσ.α=μουσική, Q
σμα 11 ώσ. εύγλωττΙα, εύφράδεια, πειθώ 11 έν τφ πλ'l1θ. 
τέχναι, προσόντα, δεξιότης, πλεονεκτήματα.- ΟL 
τ6 πρέπον, τό προσηκον, εύπρέπειη. 
Έτνμ. : μοϋσα (μΟflllJ.-jα· y<lttιi 'ttv<lt, ~uyy. τφ π<ltλ

γιρμ. mendi (χσρό) «*mόnρr ( ίαιπ.*m6nthί), menden, 
π<ltλ·σ<lte. mendiAn (χαΙρω, άΥάλλομαι). βλ. έν λ. μα'll
</J-άfιιω, !U,II(J.Iιe'1. 
Μοuσ-aΥcτιις, ·OV, δ, δωρ. ιiv.l MoUΣΙΙY- (Mov· 

αα+ήΥΙΙομα,)' ό ήΥέτης τών Μουσών, τ. Ι. ό 'Απόλ· 
λων, λ<ltτ. MUIAgetes. 
Mouσι:ίoν, τό (ενν. laedfll, xup. δ! εΙναιι oiί~. 'tGU 

ίπιθ. μονσείΌ,) = Ιερό'll (ναός) τών Μουσων, fδpa 
καΙ ένδιαΙτημα τών Μουσών 11 έν~είίθεν, παιδευτή
ριον τών τεχνών καΙ πάσης μαθήσεως, οπω;; 
π. χ. αιΙ 'AOi'ιv<lt~ ίχΙΧλοίιντο cτό Πi~ ΈλλcίcJo, Mov
oaiO'll» n μ'tι:ρρ. μονσεϊ'α (J.Ρ'1t1ήμαα, ξv'llφcJci=αΤθουσαι 
άντηχοΟοοι άπό θρήνους (τ. f. τό Β:ισιλειον τοίί Πλ?U · 
_ωνο; χαιΙ τΤι' l1&~σl!:pόνYίζ) U μονσεϊ'α χελ,cJό,llω'll=ΤΟ
ποθεσΙαι Ινθα τερετΙζouσιγ αl χελιδόνες. 2) μον
σεϊ'α, τCι (ίνν. Ιερά) = ή έορτή τών Μουσών. 3) 
cMovoaio'll» (iv Άθήναιι; χαΙ Άλε~-ιν~ρεΙq.)=ΒιΒλιο
θήκη καΙ εΙδος φιλοσοφικης Σχολης (ώ; εν Άθήναι~;; 
το!) Πλιiτωνo,). 4) Λόφο, ΜονσεΙον, έν Άθήναιις, 
πρό;; ΝΔ -Τις 'Αχροπόλδω, ' βλ χαιί Κ.Ε.Λ. 

Mouσι:ϊoς, cι, 0'11, χαιΙ -o~, -0,11, δωρ: Μοισαίος 
(μoνσcι)' ό όνήκων εΙς τόζ Μούσας, ό όναφφόμε
νος εΙς τός Μ. , ό άφιερwμένoς είς τός Μ. 11 μουσικός. 
μoυσfςoμαι, ι1noθ. (μονσα) ' ςιδw 'ij παΙζω μouσι · 

κόν όργανον. 
μουσlκ6ς, ή, όfll (μο;;σα), δωρ. μωσικ6ς' ό τών 

μουσών, ό άνήκων είς τός Μούσας Υι τός Καλός Τέ
χνας, ό άφωσιωμένος εΙς αύτάς.- 11 ώ;; oiίσ. 1) έπΙ 
π~oσώ1!ων, ιJ μονο,χό,=ό fμπειρος εΙς τήν μουσι
κήν, ό μουσικός, ποιητής, λυρικός ποιητής 11 γενιχω;, 
ό δνθρωπος τών γραμμάτων καΙ τών KαλCιν Τε 
χνών, λόΥιος, έγΥρόμματος, πεπαιδευμένος, «ντίθ. 
τQι αμoν~o" άμαιθήS'. 2) ή μονσ,χή (έ,ν . "fiX'/lf1)= 
πόσα τέχνη έποπτευομένη καΙ προστατευομένη ύπό 
τών Μουσών, χαΙ xup. 'ιι λυρική ποΙησις c<:Ιδo~ένη 
πρός μέλος», τ. f . όποηε\λομένη τιj συνοδεΙ<;ι 
μουσικών όΡΥάνων 11 γενιχως, γράμματα, παιδεΙα. κα
λοί τέχναι.-Ήτο ~ε 'ι, Μονσ,χή δ εΙς ίΧ των τι;ιων 
χλcJίaω 'l t1i~ μο"q:ώσεω; τω·, νέων ,ν _αιΙ;; ιipχαιΙιxι; . Α
θήwλΙ~ (μαζΙ μέ τιΧ Γράμμαιτα χαιΙ τΥιν Γvμ'llαστιχή,,). 
~- I1I έπίρ. μουο,χ:3,=κατό τούς κανόνας της Μου· 
?ι κ ης, όρμoνΙK~ς, έντέχνως, KOμψQς, xαριέντwς.
uItEP,O. μοvσ,χωrαr:α. 
μουσ.'σδω, δω? ιiντΙ μονο/ζω. . 
μουσ6-δομος, Οtl (μΟV.1α+cJeμω)· ό ύπό TQv Μου

σών οίο<οδομηθείς, τ. Ι . κτισ8είς ουνοδεΙ<;ι <:Ισμάτων 
(έπl τών τειχών τών ΘηΟΟν). 
μουσο-μδνCω, μελ. -ήσω' ε1μαι μουσομανής, ό

γαπώ μανιωδως ιός Μούσας (τός Καλός Τέχνας)' 
έχ του 

μουσο-μδνΙ;ς, ~,(μo;;~α+μiί";;'II(I,, Τ~ίί μαl'llομα,)' 
ό μέχρι τΡέλλας έρωτευμένας μέ τός Μούοας (τήν 
Μουσικήν δηλ. κοΙ τός Καλός Τέχνας καθόλου), ό 
άφwoιωμένος είς τήν μόρφωσιν. 

μουσό-μανΤΙΕ;, -εωS', δ, 'ιι (μοvσcι+μcί,llΤ,,)' πτη 
νόν τού όποΙcυ τό Qσμα ε1ναι προφητικόν. 
μουσο-μΙ;τωρ, -ορος, 'ιι (μοϊί.1α+μή"1Ρ)· ή μήτηρ 

τών Μουσων καΙ τών Τεχνών. 
μουσο-ηοιέω, μελ. -ήοω' μελοποιω.- U ύμνώ διό 

της ποιήσεως έχ Τ~ίί 
μouσo-ηoι6c;, όl' (μο;;;ια + πο,ΙΙωγ ό ποιών ποιή , 

μς:ιτα, όσχολοίψενος μέ τήν ποΙησιν, ποιητής, μouσ-

ουργός Ι ή μονσοπο,Ιι, - ποιήτρια Ι ώο!lttίτω;, ό 1)
δων, ό όοιδ6ς, Τι χαιΙ ό παΙζων ~oυσΙKόν δΡΥανον. 
μσuσo-ηόloς, 0'11 (μοϊίιια + ποΑΙΙω)' ό ύπηρετών 

τός Μούσας, ό θεραπεύων αύτάς, ό όναστρεφόμε
νος τός Μούσας 11 ώ, oiίσ. ιJ μoνσoπό.ιo,=ραψ~, 
άοιδός, ποιητής. 
μouσo-ηρόσωηoς, 0'11 (μοϊίσα + πρόσοοποfll)' ό l

χων έμφάνισιν μoVOJXOV, ό φαινόμενος ώς μovo,
χό, (6λ. λ.), δΤιλ ώς δνθρwπσς τών Μουσών (τών 
Γραμμάτων καΙ τών ΤεXνCιν). 
μouσ-OUΡyία, 'ιι' τ6 fpyov τού μουσουργοΟ, πο/

ησις, μελοποιΙα, μουσική' ίχ τ~ύ 
μouσ-oυρy6ς, d'll, auV'!lfI. ιiντί μονοο-εΡΥό, (μον-

oa+leyofll)' ό όφωσιωμένος εΙς τήν ύπηρεσΙαν τών 
Μουσών, εΙς τός Μούσας, ό άοχολούμενος περl τό 
Γράμματα καΙ τός Τέχνcς, 6 ποιητής, ό μελοποιός, 
ό παΙζων μουσικόν όργανον 11 ώ; 000. ή μουσονΡΥόι; 
=νεΟ , .ις ς,δουοα, ψάλτρια . 
μουσο-φ IΙής, έ, (μοvσα+ψ,Αiω)' ό ύπό τCιν Μου· 

σών φιλοί'μεν::>ς . 
μουσ6-φιlος, 0'11 (μονσα + ψιλιιω)' ό φιλών τός 

μούσας, ό φιλόμουσος . 
μουσο-χΔρής, έ~(μοiί~α+χαtρω)' ό ταΤς Μούσαις 

χαίρων, ό εύχσριστούμενος είς τό) περl τός Μού
σας ά:Jχολίας των, ό μετό χαρός ασκών τήν μου
σικην Υι τήν πο'ησιν. 
μουσόω, μελ. -ώσω (μoν~α)' κάμνω τινό δνθρω· 

πον τών Μουσών, τόν κάμνω νό άφοσιωθι) ε Ις τός 
Μούσας 11 τόν όνατρέφω είς τός μουσικός τέxνα~, 
τόν έκπαιδεύω, τόν μορφώνω. 2) μελοποιώ, ουν 
θέτω μcυσικώς. 
μοχθι:ϋντας, <ιtΙτ. nA'l1O. 1:ωρ. μτχ. τοίί μοχ(J.eω. 
μσχ8Cω, μελ. -ήσω (μόχ(J.ο;)· ώ, τό μΟΥέω, εΙμαl 

καταπεπονημένος, έξηντλημένος όπά τόν κόπον, 
ταλαιπωρούμα', 6ασανίζομαι, κακοπαθώ 11 μιιτ' αιί t. 
'tfJU συσΤGΙΧ . «ντικ. μοχ.{}Οώ μό(J.χοv" πό"ον, = ύπο
Βάλλομαι εΙς Βάσανα καΙ κακουχΙας U μοχ(J.έω μα
(J.ήματα=KOπιόζω μανθάνων. 
μόχ8ημα, ·ατο" ,ά , χα! συν. ίν _φ πλ'ljθ. τά μο

X(J.ήματα=KαKOυXίαι, κόποι, Βάσανα. 
μοχθηρία, τ,' όθλιότης, πτωχεία, Ινδεια n χαιτdt τό 

πλεt\Jt~ ·, έν ijOtxij ένν . έλεεινότης, φουλότης, πονη
ρΙα, έξαχρεΙωσις, μιαρότης έχ ,GU 

μοχ8ιιρ6c;, ά, ό,ll (μοχθΙΙω)' ό πλήρης μόχθων 
καΙ ταλαιπωρών, '6 διατελων έν δoJQXEρEIaIC, κα
κοπαθισμένος, δθλιος. 2) έπΙ πραιγμ., έηΙμοχθος, 
κοπιώδης, έπΙπονος 11 6)0. τό εύρισκόμενον έν όθλΙζ1 
καταστάσει.- 11 έν iιθιχij έ ·ιν., πανούργος, δόλιος, 
φαϋλος, κακοήθης, λαιτ. pravus' έ~ αι:Ιτοίί τό 
μοχ8ηρώς, έπΙρ. έχ 'tOU μox(J.ηρό,· έν άθλΙςι κα· 

ταστάσει, έλεεινώς. 
μοχθιιτΕΟΥ, Ι;'Ι1μ . έπΙθ. τοίί μο1.(J.Ιοο· &ϊ' μοχ(J.εl,ll 

=πρέπει νό μOXθήσr:ι τις. 
μοχθίςω, μελ. -σω'= μοχ.(J.έω (ΙSλ. λ.) U ώσ. 6ασα

νΙζομοι, ύποφέρω, ύπερβολικά. 
μόχ8ος, δ (μΟΥf.ω)· κό : ισς, ταλαιπωρΙα, κοκου

χΙα, θλΤψις, στενοχωρΙσ, ' όνησυχΙα 11 έν τιj) πλ'l1θ. , Βά
σανα, ταλαιπωι:;Ιαι, κακοπάθειαι.- μόχ(J.οS' ~ι:ιφί~ιι 
τοίί nd'llO~ χιχτά τό οη δ I!ev μόχfJ.o, νοεΙτιχι π;ί'ι,,:'),ε 

έν 'tij ivvoCq. ττι; ταιλαιιπωρ!ιχ;, της /)ua,uxl<:t; (λαιτ. 
AerumnA), έν Φ δ nd'llO> c'l1l!",lvIt «πλω~ χόπον, χο
πιώ~'I1 έ~γ",σί<ltν (λαιτ. IAbor) ' [μόχ(J.ο,· μοχ(J.εϊ'l'· μο· 
x(J.ηρό; · μόχfJ.oι; < *μoξ1:0~, πρΙSλ. μόyo~' χαιτιi _Ι'ιαι; 
ένταιίιθαι «νήκε~ κιχ Ι τό λιχ τ. mu1es (Ι;λ. μώλο,)]. 

μoXlι:υτι\c;, -oiί, δ' ό άνυψών ij καθόλου μετα
κινών τι διό μοχλού 11 "ης χαΙ fJ.αωσσ'1' μοχλεντι}; 
= ό όνακινών ιμετατοπίζων) γην καΙ θόλασσαν 11 
χα",ώ,ll έπώl' μοχλεντήι; = 6 όνακινών (ρ/πτων εΙς 
μέσο...,) νέας λέξεις έχ τοi} 
μοχlι:ύω, μελ. -σω (μοχλόs)"' όναμοχλεύω, μετα-

κινώ (άν~ψώνω) διό μοχλcϋ. 
μσχΙCω, με).. -ήσω, ίων. ιiντΙ μο%Μνω. 
μσχλίον, τό, ()ιt~χoρ. ,οίί μοχλό, (6λ. λ). 
ΜΟΧλΟΊ, -ov, δ' ώ; χαιΙ νίίν, μοχλός, χοιν. «λο-

στός, μανέλλα», ξύλσν Τι σίδηρον έπΙμηκες, χρη:JΙ
μεύον πράς όνασήκωσιν η μεΙ0κΙνησιν eaρQv, λαιτ. 
vectis.- [Ι κάθε ξυλΙνη ij σιδηΡά ράβδος όμοιάςου-



μi-μιιΙ. 

σα πρός μοχλ6ν.- III ·~ μπόρά (όμπόρα) ή τιθεμέ
νη δπισθεν της θύρας, όπό τού ένός παραστότου 
της θύρας μέχρι τού άλλου, καΙ όοφολιζομένη διό 

. της βαλ.ά"ον. λοιτ. ·obex. 
'Enιμ . : 'μox1ό~ ( *μόξ10~, πρδλ. μό%80~ χοιΙ μό

Υο' (!ων. μοκ1ό,=μνχλό, (*μνκα10,: μίικ10')' μο
χ1.vω, μοχ1όω. μο χλέω' συνισX'τισιiν ην8, πρό, τοιο- . 
τοι τό λοιτ. mo1es, Υ.ιχθ · όσον *mo~sli κοι! τό λοιτ. mlY 
lίΓί (=ποιω Τι όπαιτούν ΠΡοσπαθεΙας) ( !οιπ. moIos
Ιλλ . μόχ10" ciAAόt iι /ίΠΟψΙ, αι!ίτη ~ιlν ΎΙνΙ1:αι /JIX1:'ij 
ΙΙπ' Ιίλλων ( βλ. έν μώλο,) . 
μϋ (Α) . κΙΧ ί μυ, ίων. μώ' τό δνομοι ';01) yριiμμoι1:o, 

μ, όπερ πoι~ιστ~ q; ων'ijν έκπεμπομιίν'Ψ "ιόt 1:αΧ6ΙΟΙ, συΥ- . 
κολλΥισεω, των χειλiων : μ;; λ.αλιί,,=λοιτ. mu f4cere . 
=έκπέμπειν μόλις όκουστήν φωνήν. [,ίνη λ., ~ιt
νειον έκ τΥ)ς; φoινικfι" 7φ6λ. έ6ρ mem]. 
ΜΥ- (8) ij ΜΥ" όπομΙμησις τού ήχου της φωνt'ις 

όν8ρώπου μεμψιμοιρούντος , μoυρμOUΡlζoντoς Υι . 
κλαΙοντος μετό όλολυΥμων , όλλό μέ κλειστό τό 
χεΙλη, ώστε <:> όκουόμενσς ήχος νό έκπέμπεται έκ 
τfjς ρινός 

'Enιμ., IΤΙΡον 1:0ίίτο lJεtΥμοι όνομΟΙΤΟΠQΙ(ΟΙΙ;;: λοιτ . 
(mu '4C.r.) (!noι->i'mu, έ~ ου χοιί /ίλλιχι λιl;ει, t1'jAOU · . 
σαι iχπομπ'ijν fιxων ιιποκώφω .... μετόt κεκλaιcμένοu 'tCiU 

α1:6ματο, ! μίιζω, μνΥμό" μ6καα8αι, μνχ.8Ιζω Χ . /ί. 
(βλ . λ. λ.). 
μϋ-άyρa, fι (μvn-aΥeα)' πα'(Ις πράς σύλληψιν 

μυών (ποντικών). 
μUc!ιω (μν)' δαΥκόνω Υι συμπιέζω τά χεΙλη. 
μii-ΥiΑjIj, tι (μν'+Υα1έ,,)' μύς ό όρουραίος, λοιτ . 

mus 4r4neus. 
ΜUyμό4i, -ov. δ (μιίζω) ' ό ήχος ό έκπεμπόμενcς 

μέ κλεισμένον τό στόμα, διό της ρινός, μσύ'(ΥΡΙ-
σμσ. βογγητό. . 
ΜUδ6Acoς, α, ο,,' ύγΡός, κόθυ'(ρος, στόζων, διό-

6ροχος.- 11 ύ'(ρός, εύΡωτιών, μουχλ!ασμένσς' (πα ι;.· 
Ιμ. μfJδ-)' έκ του 

μϋδάω, μελ. -ήαω (μίιιΥοι;)' εΤμαι ύ'(ρ6ς, Kόθυ'(~oς, 
διάβροχος. στόζων.- 11 εΤμαι ύ'(ρός όπό τήν οη· 
ψιν, txw σαπΙσει όπό την ύ'(ραοίcν. 
ΜΥ''&ΟΙ, δ· u'(pcoIo 11 cηψις πραερχομένη έκ της 

ύyρασΙaς, J,ιούχλσ, λοιτ. s iIus. 
'Enιμ. : μίιδο.· μνδάω' μνδα1έο,' μνδαΙ"ω' μν

ΔΆw, -ώ.,ο" δ' μίιζω' μνζάω' έ~ ί οιπ . ρ. *meud- (εΤ
μαι ύγρός, έκμυζώ), fιτ~ ciπ οτ ελεί έπι!χτιχαιν του ίιχπ. 
*m(j)eV4" έν τψ έλλ . μια[.,ω ( βλ . λ.) ' π ~ελ. σιχ·/σκρ. 
mid, m&d-)·lImi (v.sc dus fic), rr.~d · a.s (adeps), Υοτθ. 
b:-smei!-an ιέπιχρΙω), ciρχ -rεΡμ. smiz-an <ilIinere), 
ΥεΡμ· schmUΙ~en. 

μιίδρo-ιιτίiηcω, μ_λ . -ήαω' σφυρηλατώ πεπυρα
κτωμένον σlδηΡOν" έκ του 
. μϋδΡο-ιιΥ1ίίιoc;,ο., (μίιδροn-κτv,,"ω)" ό σφuρηλα
τών πεπυρακτωμένον σίδη~oν. 
MY'~POΙ, δ' πας πεπυραΚ1ωμένος δ'(κος, κυρ. ό

μω; σι~ήρoυ : . μίιδeοv. αieω xaeOr.,=KPOTGJ εΙς τός 
χετρός μοο τεμόχια πεπυροκτωμένοο σιδήpou (εΤ
δος δασανισμούι 11 Υεν., πας δ'(κσς μετόλλου έστω 
καΙ μή πεπυροκτωμένου. [π;-6λ. Ήαυχ. cαμίιδιιο,' 
dadmιeo, alδrιeo,.]. 

JluιEAIvoς, ". ο." (μνΒ1ό,)' =μνι1όιιι; (βλ. λ.). 
μuελόεις, ισαα, εν (μνιλ.ό.)· ό πλήρης μυελού ιι ό 

έκ μυελοΟ ιι παχύς, είισαρκος, Τι τρυφερός, μαλακός. 
ΜΥΕλΟΊ, -ov, δ ' ό,τι χοι! νυν, μυελός, «μυαλόι, 

λοιτ. medu1I4 11 μΤtfρ. τρcφη θρεπτική, δυναμωτική (0-
πω, δ οΙνο" fι χριθΤ) ποιρ' δμ., κοι),οuμβνοι μvελ.ό, &,,
cJeώ1f). 2) ό μυελός τού ΚΡανΙου, ό έ'(κέφολος. 
3) Υ8ν. τό έσώτατον μέρος, ή «καρδιόι , ό πυρήν, 
των φυτών, ή έν.τεριώνη [μνι1ό, πoι~. δμ. +, ποιρ' 
ιi'1:Τ. -~, ο!\τω ~ι! χοιί ίπ! των παΡΟΙΥώΥων)' ιiyν. έτυμ.]. 
μΙέω, μιλ. -ήαΦ' Ηρ. α' iμv"αα.-ΠΟΙθ1'jΤ .• ιi6ρ. ·οι' 

ΙμVΉ8".,· πρχ. μιμv"μαι (μVΩγ δ,'1:Ι χοι! νίiν, μυ", 
εlσό'(ω, τινό εΙς τό μυστήρια, κατηχώ,-ποιθη •. , -εlσ
ό'(Qμαι εΙς τό μυστήρια 11 μετ' οιίτ. του αυσ'1:. ιiντικ . : 
μνονμαι τα KaP~leω1f όΡΥιοι=εΙσό'(ομαι εΙς τά μυ
στήρια τών KoβεΙρwν Ι ' μνoiί αι τα μιΥά.l.α=είσό'(ο. 
μαι εΙς τό με'(όλα μυστήρα. 2) ΥΒνιχ., δΙ~OKω, 
παιδε~ω, καΤ'Ίj(ώ, . 

μύςω (Α), μιλ. μίιξω (ίΧ τoίi μίί)' κόμνω μύ - μύ 
διό της ρινός, μου'{'(ρ/ζω. μουρμουρΙζω, μεμψιμοιρώ, 
μέ κλεισμένα τό χείλη, 6Ο'('(ώ, '(ο'('(ύζω . 

·Eτvμ. : μίιζω ( )λοιτ. musso= μουρμουρΙζω)' μν
,μό,: λοι'1:. muglo, mugin4ri, Όμ6ρ . muieIo (mulli
tum), mug4Iu (muttlto), σοινσχρ. mύnjaΙί, mo'Ja.tiItK
πέμπω ήχον), ποιλ·Υερμ. mucka.zzen (όμιλώ ύποκω
φως) ' έν πli:ιι τοuτοι, ΙΙπ6χ6 ~ Τιxι !ιχπ. ρ. *mug-, ΙΙπέκτ . 
1:7j~ *mu-, π.ρ! -iι, βλ. ιϊν μν. μίι . 
μύζω (Β)' πίνω μέ συμπεπιεσμένα τό χείλη, βυ

ζαΙνω, ροφω, «πιπιλ/ζωι [μίιζω, μνζάω ' IJI' έτυμ. βλ. 
μίιδοι;]. 

μίiδcoμαι, 'π. β' iv. μνθεϊαι Xατόt συνοιΙρ . ιiντ ! το ίί 
μν8έεαι (κοι! ιiπo6αλλoμ'νoυ του ένό, ι. μν8έαι)' Υ' 
Π}.1jθ. · ίων .. ποιροιτ . μν{}έακο.,το · μελ . μν(J.ήαoμαι · .ί6ρ . 

οι' Ιμν8"αάμ" .. , ίπ. Υ' Ιν. μν{}ήαατο, ιiπσθ. (μν"ο,)' 
λέ'(ω, όμιλώ, όνσφέΡω, διηΥοΟμαι, όνομόζω.- Ι 
). έ'(ι.> κατ' έμαυτόν, σκέπτομαι, συλλογΙζομαι, έξε
τόζι.> (ιί), '1:ό . φeάζομαι Β βλ . ). 
μυδεϋ, ~ιiJρ. ιiν.! μνθ-ον. UPC;o'1:. '1:0U μνΗομαι. 
ΜUΔι:ϋμaι, twp. ιiν'1:! μv8iομαι. . 
μίiδι:ύω' = μνθέομα, (βλ . λ.).- Παθητ. , εΤμαι τό 

άντικεΙμενσν διη'(ήσεων, γίνεται πoΛUς (καΙ μυθι
στορηματικός λόγος) περl έμού. 

μυΙιισαίμιιν' ε~xτ. μίσ. ciop. οι' τοίί μνθέομαι. 
. μίiδιάςoμαι, ιiπoθ.· = μv'iHομαι. 

μίί8ίδιον, '1:6, /')πoχσ~. ,;oi} μίί8ο, · μικρός μύθος, 
μικρό Ιστορία. 

μίί8fςω, ~ωp. -Ισδω, μΤΥν. τύπο, ιiν.! μvf)iομαι. 
μίίfιιtός, ή, ό., (μν8ο,)" όνήκων εΙς τόν μΟ80ν, 

μιι8ώδης, μυθολογικός. 
μυθIσ~ω, ~ωι;. ιiντ! μv8Ιζ9/l. 
μϊϊ80-ΑΟΥεύω (μνθ-o~ + λ.έΥω)· διηγooμaι λεπτο

μερώς, διη'(Ούμαι λέξιν πρός λέξιν. 
μiί9o-λoyέω, μελ. -ήαω (μν801όΥΟ')" λέΥω μύ

σους, διη'(ούμαι μυθικός παραδόσεις U μιsτ' oι!~. , διη· 
'(ούμαΙ τι ως μυθολογικόν διή'(ημα.- Πoιβτ,~., εΤμaι 
:ίj '(Ινομαι μυθικός, διη'(ούνται περΙ έμοΟ μύθους 
(πλαστός διη'(ήσεις). · 2) διηγούμαι μύt')oυς, σuνo
μ ιλώ, λοιτ . confabuI4rl' ί~ αότοίί τό 
μυ80ΑΟΥιιτέον, ρημ. _πΙθ:=ιJιί ",vlJ.oloy.'l ... 
μίίθο-ΑΟΥία, Τι (μνθολ.ΟΥέφ)· ώ, χοι! νΟΥ, τό διη· 

'(ετοθαι μυθικός παΡοδόσεις, μuθoλoγΙα.- 11 τό δι
η'(είcθαι lστoρΙaς, όφήΥησις ~ oιuoτou '1:0 

μiί&o-Aoyιιιός, ή, ό,,' fμπειρος εΙς τό τι'\ς μu80-
λο'(Ιας. 

μίiδo-Aόyoc;, ο" (μiΉJ.o~ + Uyaι)' ό διηVoUμενσς 
μύθους, ό όσχολούμενος περΙ τήν μυ80λοvΙαν 8 ό 
όφη'(ούμενος παναρχαία:; ποροδ6σεις. , 

μiίθo-ηAόιιoς, ο., (fivDoS+nUJCQl)' ό πλέκων μυ
θους. ό ύφαΙνων (πλόττων) lστορΙος, ό έπινοων 
φανταστικός διη'(ήσεις. 
ΜΥ-.ΟΙ, δ' παν δ,τι . λέΥεται όπό στόματος, λό

'(ος, όμιλΙα It έν ιiντιθέσ6Ι πρό, τό leyo", όπλούς λό
'(ος, άνευ έρ'(ου 11 όμιλΙα, λό'(ος.- 11 όμιλΙα, ό'(ό
ρευοις έν συνελεύσεl, σuνoμιλΙα 11 ώσ. τό θέμα (ή 
ύπόθεσις) της όγoρεύσεwς iι της συνομιλ/ας, τό 
πρδ'(μα καθ' έαυτό .- 111 συμβουλή, '(νώμη, διατα'(!'ι, 
παρα'('(ελΙα.- ιν πρόθεσις, σκοπός, σχέδισν.- V 
διή'(ημα, μύθος U πoιp~ μ~"(ν. d ;.<iΉJ.o, 'ijτο "ιΥιΥησι, 
ιiνCXΥομίν1j ei; ,oiι, πpo·ίσ.σ~ικσiι, χρόνου" έν ιiντιθε~ει 
πρό, '1:'ijv Ι σ τορΙοι'ι . τ Tjν εκθεσιν δηλ (ιiΨ;ιΥ1jσιν) ΥεγΟ'ιό
.ων ιiναyoμίνων eII; τoiι, (α.σρι·κoiι; χρ6νρυ,. · 2) πλα
στή διή'(ησις, μύθος, ώ, οΙ μνθ-οι τον ΑΙαώ.ποv. 

'Enιμ.: μνθ-ο,' μν8έομαι (λαιχ . μοναΙδδω= ιiττ. 
μfJ8lζω)' ΙΙπό '1:ινων αυν6σχε'1:Ισθη πρό, '1:ιi : ποιλ-αλαυ. 
mysII (σκέψις), λιθ. m4ust (ποθώ διαKaως), Υοτθ. 
m4udj4n (ένθυμοΟμαι)' ιi6ιίΙSoιιoι όμω, '1:oιu'toι. 
ΜΥΙ-Α, ιiΤ1:. μύα, τΙ' ώ, χοιί νυν, τό Υνωα'1:όν πτιί

ρωτc 'ι εν'1:0μον μυΤα, ιμυΤγα» Τι «μύγα», λοι'1:. ΠΙUSC4 
domestic4. 

'Enιμ. , μνίσ. (=mus-): λατ. musc4, παλ·nοrr. my, 
ποιλ-σοι' . muggia, παλ-Υβρμ. mUCC4 (κωνωψ). ποιλ-αλοιυ. 
much4 (*mousii)-=-μuΤα, mi1~lca (κώνωψ), ί.ιθ .. muse, 
ΠΙΧλ-πρωσσ. muso, λ8ΤΤ . mύS4, mύscha. (μυΤα), ciι;.μ . 
mun. na.aoιt οι!-· λί~BΙ; οιυτιχι ~χoυν .σχημoιτιαfΠι Υ.ΟΙΤ· 
9νομΟΙ'Q~οΨl!νι ?ta! .Ιναι ~Ι;fιirω"(οι r IIi? ρ . *mu-, *mus-



Ιιτι\; ιΙναιι ιiπoμΙμYIσι, το!! ΙSόμ60υ' fι 4λλΥ) Ιαιπ. ~. *miIs
'iι δYjλc.iίσαι μllι~Ιιxμαι ΙΙ'ν φαιΙνιιταιι νά: ιΙναιι ΙΙιιοΙΙιδιιγμί · 
ναι, συΥΥεν -ής:. 

μuιo-σόδιι, fι (μνΊσ+σοβΙοο)" «ΜUιαστήρι», δι' ου 
όηοδιώκονται αl μυΤαι. 
ΜUιo-σόδoς, ο. (μνΊσ+οοβΙοο)" ό όποδιώκων τός 

μυ/ας, 
ΜΥ-ΚΑΌΜΑΙ, μΙλ. ·ήσομσι· ίπ. ιiόρ. 6' ΙμΙΙιco.· . 

ίπ. πρχ. μέμfJιcσ (rtpd:lXa; Ι μέμ"κσ 'tl)!! μ"κ"ομσι, 
pePevxσ τοίί PeVX"OμoιI), ιiπoθ. · χυρ. ίπΙ ιsoων, ώ; τό 
λαιτ. mugire, μυκώμαι, cμουγκανlέμαι», cμΟlJγγρΙζω ) 
" ώσ. χαιΙ επι &λλων Ι;;φων, δπω, π. χ. έπΙ δνων, όγκα
ν/ζω, όγκώμαι, c vκαρΙζω» Ι έπΙ σΧόλων, γρυλλ/ζω U ί
π Ι πραιγμίτων , τρύζω (έπΙ πυλων), κροτώ (ίπΙ ιiσπΙ· 
δο,), βροντώ (έπΙ 6povtfj,) 11 ώσ. όναστενόζω (ιiπ~ 
τ-ην μεγiλ"ΙjV n;; O:lrtiOELGtν rtGU χGtτGt6ciλλω). 
Έτνμ. ι fι λ . ε!ν αι ι ΠΙΠΟΙ'ljμίνΥ) ix 'tfj, cpmvfj, τ6)ν 

'606)'1, δπω,; τιΧ β1.."χ"ομσι, μ"κ"ομσι έΧ oτfj, τ6)ν προ
lSciτιιιν χαιΙ αιΙγων, τό βevχ"ομα, ίΧ 'tfj,; φωνη; των 
ταιόρων χαιΙ 'tfj; τ6)ν ιiγρίων θηρΙων, τό μοοκ"ομσι ίΧ 
'tfj, τ6)ν χαιμ-ήλων, χαι! &λλαι &λλω;.- Πρ6λ. ρωσσ. 
myMti (μυκώμαι), myk (μυκηθμός), Σερ5. , Σλ05. , Τσιχ. 
mυk4tl (μυκώμαι), μεσ-γε;;μ. muhen, muwen, mugen 
(tfj, . Ιδ. στιμ.' · 6; ίαιπ. ρ. *mίik-, ciπο.aλοUσ'/j' ίπ'χ.αι
σιν ίχ 1:fj, *mu- (ΙSλ . έν μv, μν). 
ΜUKC, ίπ. γ' Ιν, ciop. 5' .οίί μνκάομσι. 
μiίΙUΙΔμός, δ (μνκιίομσι)' τό μυκδσθαι, τό μοόγ

γρισμα, «τό μουγκανητό). 
ιιΟιιιιμα, -ατο" τό (μνκιίομσι)' ό ;μυκηθμ6ς, τό 

μούχ.γρισμα Ι ό κρότος τής βροντής. 
MuIUIvαioς, Ο. ' ό όνήκων εΙς τός Μυκήνας, ό 

διαμtνων έν Μυκήναις, i\ ό προερχόμενος (κατα
γόμενος) έκ ΜυκηνώΥ' ίχ τοα 

Miίιιήνιι, fι, χαιί Miί~ναι, αιΙ' fι ιiρχαιΙαι Πιλαισγιχ'/j 
πόλι" πρω.εόουσαι .0ϊΙ Κρ:Ι.ου; τ:ια Άγαιμίμνονο., .'/j" 
δποΙαιν 6ποχαι.ίσ'ΥΙσ5 χαιτά: μιχρόν 1:6 Δωριχόν • Αργο;. 
- ίπΙρ. Mνκή."θι.~έK Μυκηνών. Βλ. Κ.Ε.Λ . 

Μυιιιιν'ς, -/00', fι' Ιδιόρ. θ'/jλ. 1:0U Mνκ".cιΊo,. 
Μ"'ΚΗΣ, -"το" δ, ώσ. d μνκ"" γιν. -ov' ό όμα

ν/της, τό «μανιτόρι), λαι •. fungus.- • παν oτpoV
γύλον σώμα (πΡδvμα) Ι:χον τό σχήμα τοΟ μύκη
τος, δπω; π. χ. 1) τό κομ6l0ν τό ευριοκόμενον 
εΙς τ6 διφον τής δήκης τοΟ ξΙφoUς. 2) τό ικακό
δι ) 'ί) cτoΙμπλα» ποιί σχ'/jμαι1:ΙΙ;; .. αιι ιΙ, 1:ό &χρον 1:fj; 
θρυιxλλΙ~o; τΟίΙ λύχνου , χαιΙ ποίι χαι.άι .ά,; δο;αισΙαι, 

των ΆρχαιΙων πρoιμfινυι 6pox'/jν (πρ6λ. τό πιχρά: Βιργι
λ Ιψ putres concrescer. fungos)' [χαιτΙΙ 1:lναι, " oιU
τοίΙ παιρTlχθY) χαι Ι fι λ . Μν"':;.αι]. 

μϋιιήτΙνος, ." ο. (μνκ",>, ό KOτεσKεuoσμένoς 
έκ μυκήτων. 

μυιιτήρ, -;;eO" δ (μν~oo>, ή ρΙς, «μυτηι, ρύγχος 
11 έν τ ιμ πλ ΥΙθ. μvχn;ec,=ρώθωνες [δι' '~υμ. δλ. μν.. 
ζω]' ί~ αιο}τοα τό 

μυιιτιιΡίςω, μιλ . -Ιιιοο' στρέφω τήν ρΤνα (KΙVGΊ 
τούς ρώθωνας κατό τι:;.όπον δηλοΟντο τήν έμποl
κτικΓιν μου διάθεσιν) , χλευόζω, έμπα/ζω, κατοvελGΊ, 
λιχτ. na.SO 4dunco suspendere. 
μuιιτηρόδcν, 'πιρ. (μvκτιfe>' έκ τG'ιν μuKτήρων, 

έκ τ~ς μινός. 
μuιιτιιρό-ιιομιrος, ο. (μ_τ-r}t!+χ6μnο,)' ό ήχQν, 

κάμνων κρότον διό τGΊν μυκτήρων (διό τf]ς ρινός, 
διό τών ρωθώνων). 
μυλαίος, ο. (μν1..,,)· ό όσχολουμενος εΙς τήν μν-

1., .. ( ~λ . λ.ι . ΤΙ ό όνήκων εΙς aίιτήν. 
μiίλαιιρ'ς, ·{δα., ή (μν1..,,)' ό άνήκων εΙς τ6ν μύ

λον ιι μvλακel, 1..4cι,=μυλόπετρα. 
μύλδξ, -αιco" δ (μν1..,,)· μυλόπετρα 11 ηδς μtγας 

καΙ στρογvύλος λlθoς, 
μυλ-εΡΥάτιις, -ov, δ (μV1"Ηe,.ατrι,)· ό έργότης 

τοΟ μύλου , ό έργαζόμενος εΙς τόν μύλον, μυλω
θρός, «μυλωνας». 

μιiλιι, t, . μύλος, λαιτ. mollί, «χειρόμυλοςι, «χερο
μυλι» .- U ή κότω μυλόπετι:-α.- ΙΟ σκιρρώδης δγ
κος τοΟ στομ/ου τής μήτρας fJ καΙ καθ' δλην τήν 
Ι:ιCτασΙν της, λιθώδης κστά τήν ό:ι>ήν, λιχτ • . moIa 
uterl.- ιν ίν τφ r:λη θ. , οΙ Υόμφιοι όδόντες. 
Έτνμ. : μν1", μνλο, ι ciρμ. malem (κοπανΙζω, 

,Ι, 

τρί6ω) , mlmlem (τρΙ6ω), ιiλ6. mjet (δλευΡον), λαι,;. 
molo (όλέθω), mOl4 (μύλος), π~λ-ιρλ. melIm (άλι\:
θω), 9all. . malu, μεσ , brel. m4I4ff (όλέθω) , -μισ - 9αll. 
bl4Wt (*mI4tO-) == δλευρον, γΟ1:θ παιλ-rιρμ. m_14m, 
παιλ-ηοπ, m414 (όλέΘW), παιλ-Υιρμ. mulj4n (8ρίιπτω, 
TpI6w), μισ-γιρμ. m41men (θρύπτω), γo~θ. m_lm4 
(δμμος), πΙΧλ-σαιΙ. ΠΙΧλ·γερμ. melm (κονιορτός), παιλ
γιρμ, glmuIII (κόνις), παιλ·γβρμ-σαι;. meIo, γΟ1:θ. g4-
m4IW j4n (θρύπτω), παιλ-Νορ5. melU4 (κομματ!άζω), 
ΥΟ1:θ. mUId4, παιλ-γερμ. moIt4 (κονιορτός ( Ιαιπ . * mltιf), 

, λιθ. m4IU, mόltl (όλέθω) Χλπ: πίν ται 1:αιίΙται ιi; ίιΣΠ. 
ρι~. *mel- ( * mela:ι:) - τρΙ6ω) ι.:ιρωπ . moudre' ιlν.ιiίθιν 
1:ci: μν1100 (=βι.ΌS, πρ5λ. λαιτ. molo με.dt 'tfj, oιo}tfj, 
σ'/jμ" δ'/jλ, -= βι.ΌS), ίπ. μν1..αξ, -σκο., μνΗα" μν-
1ωθeό, (βλ. μα1..ακ6,)' 1:61 άΜω, &1,,\,0. δίν ιiν-ήxoυ· 
σιν εντιχαθαι ί'lυμολογΙΧ6J" μολQνό" συμπΙπ,ιι fι ση
μαισΙαι ,ων. 

μϋλή-φατος, ο. (μν1..,,+.n:έφσμσι, παιθ. ΠΡΧ. ~oίl 
*φέ1'ω)' 'μυλότριπτος, ά(ληιλεσμένος εΙς τόν μυλον. 
μϋλ1άω (μνλ,,)' τρυζω τους όδόντaς, συγκρούω 

τού::; όδόντας, 
μiίλιιιbς, ή, ό. (μν.Ι'1) · 6 άνήκων εΙς μυλον, fι 

όρμόζων είς (κατάλληλος δ:ό) μύλον ίι Μ {JoΘ' μν1ι
κό. = μυλόπετρο. ,- 11 ό άνήκων Τι όρμόζων είς 
τούς γομφΙΟ:Jς όδόντας. 
μuλλαίνω (μνλΙό.=οκο1ιό,γ στρα&:ινω τό στόμα, 

κάμνω έμπαικτικούς μορφασμούς, πφιπα/ζω (π~5λ . 
μν.Ιλω π) [6ι' έ ~ υμ. βλ . μνω. μV, μν) . 
μύλλος, δ ' έδώδιμος θαλάσσιος ίχ8ύς, χοιν. «μυ 

λοκόπιι. [ ,ό λιχτ. muIIus ( =μν,ιΙ0') ιΙναι ι IιciV&LOV έΧ 
.η. ΈλλYjνΙΧfj~' δι' έτυμ. βλ . μέΙα,) . 
μύλλω (μν1..,,)· ouvτpI6w, άλέδω, λαιτ. moIere 11 

μτφρ. β •• ΌS (61.. λ .) , συνουοιάζομαι, ώ~ ΧιΣ ί τό λαιτ . 
molere. - ·lουμπιέζω τ6 χε/λη έμπαικτικώς [έπΙ 
'ΙΥ,. μ.φρ. σ rιμ. μνlλω=β,,,ΌS' μν.Ι(1)ά" ·άδο;, t, (
πόρνη)' μνλ1..ό, (= '(υναικεΤον αίδοΤον)' βλ. μν,ι" 1. 

μiiλο-cιδής, ., (μvλο, + .loo~) · δμοιος πρός μυ · 
λόπετραν, λαιτ . moI4ris.. 
μύλος, δ (μνλ.,)· ώ; χαιΙ νίΙν, μυλος Ι «μυλόπε-

τρα ) , λιχτ . ΙΑρίι mOl4ris.. . 
μϋλωδρός, δ (μν1..,,) · ό Ιδιοκτήτης μύλου, λ_γό

μινο, ΧιΣΙ σήμερον loτt μυλωθρός, χοιν. « μυλωνδς.ι , 
μiίλών, -ΌSνo" δ' τ6 οίκημα έν 4> ό μύλος, ό μύ

λος, λαι •. ρlsIrlnum 11 βά1..1..ω εΙ, μvλώ.α-deΙrudο lπ 
ρistrlnum = καταδικόζω (δοΟλον) νό έργόζεται ε Ις 
τόν μύλον, 
ΜUνδός, ό. (μνφ), 6w6ός, δλαλος, δφωνος, 

«μουγγόςι, λιιtτ. mutus. ' 
Έ\'νμ.ι μ1Jνδό, . (μν.60,), πρ6λ. Ήσυχ . cμννΟΟ.· 

&φω.ο,., χαι.' Ονομαι.ΟΠΟΙΙιΣν ax ρ. *mu· (έκπέμΑω 
όνόρθρouς ήχους), πρ5λ. 1:ιi : μνκ6" μ"ναeό" μύ
τι,, μ1iτrι" μνι-τό. (πciνται-δφwνος, ~ ~I, λαι •. 
mutus, σαινσχρ. mll'k4-q., ΙΙρμ. munj (δλαλος)' 5λ. 
.ν μv, μν. 
μΟν .. , t. (ιΙμννοο)' πρόφασις, δικαιολΟΥΙΟ, πρόσχη

μα [δι' ίτυμ. ΙSλ. ιΙμΘ"ω). 
μUνoμαι, ιiπoθ. (μiι".,)· πρoφaσrζομαι. 
μύξΙ, 'iι (μν~oo, μνξω, μνaοομα.)· δ , τι χαι! ν!!ν , ή 

tκ τών μυKτήρwν (ΡWFlώνων) καταρρέουσα γλοιώ
δης ούσΙα, 6λέννα, λιΣ .. ρitυlΙΑ 11 γεν .. κάθε 6λtννα. 
Έτνμ. ι μνξα, μνξο, «μνξ6.Ι, μνξ •• ο. χαι ί μνξωιο 

(ιΤδΥ) Ιχθύων)' μvκτήe' βλ. ιν άπομνοοφ. 
μϋξωτΙ;ρ, ";;eo., δ =μνκτ-r}I! (6λ. λ.) 11 συν. iν 1:ιj) 

πλ'/jθ. μvξωn;eε;=Ρώθwνες. 
μUo-ιιτόνoς, ο. (μv, + κτιΙ_)' ό κτεΙνων (φο

νεύων) ποντικούς. 
μoρaινα, ή (μVeΟ,)' δαλασσΙα fγχελuς, λιγομίνΥ) 

χαιΙ σμυροινα, χοιν . «σμύρνα, σμέρνο), λαι •. mur4en4 
11 ώσ. θαλόσσιος όφις. [μνecι._ · μVJΟ' (= τό δρ· 
ρεν τής μυροrνης). δι ' ίτυμολ. · 6λ. ομVeο.]. 
μiiρ-c.Cω,(μveιψ6.) · 6Ρόζωfj πaρoσKευόζω μύρα. 
μiίρ-ctία, fι (μveιψiοο) ' κατασκευή μύρων. 
μiίρ-c.όcw δ (μveοιο+lψω)' ό 6ρόζων κοι παρα-

σκευόζων μύρα. 
μίiριδιιlς, έπΙ ρ. (μveιοι - μve{ο~)' μυρΙας φαρός, 

lLυρ. 10.000 φορός, ciH~ xGt.' ίπ.χ.αιοιν σYII1~Ι"ΙΙ κιχΙ 
άπειι:άκκ;. ' .. 



, .. ο μuρNι~-μuρρlνιι 

μίίρΙ-άμφορος, οιι (!!tί~&ο&+dμφοe.V;)· ό χωρών 
(περlέχων Τι συΥκεΙμενος άπό) 10.000 όμφορεΤς (ώ~ 
μιtτ?~ν ύΥριϊίν 1t(>cι'ίό ·ιtω'ι). 

μίίρΙ-άρχιιι;, -ου, δ, χιχΙ μίίρi-αρxoς, δ (μνρ&ο&+ 
l1.exrtJ," ό άρχηΥός 10.000 όνδρων. 

μίίρΙάς, ·άδο.. '1), ιiττ . ysv. πλ Υ,θ. μ,υριιιδώιι (μίι, 
ρια&)' ό άριθμός, ηποσ6της, των 10.000 (όνδρων, 
δραχμων Τι αλλων πραΥμότων) ~ συχνάι ά-ο;.Ιοτω;, ίπΙ 
ιiν<:ι~ιθμY,των ποσών ιι 6~Xxις 'Ι) λ. μυριά., μveιιίδc., 
χε!ιιχ: έ;τί χ~'I]μσιτιxών ποσών, δέo~ νάι ιI;U7tΙXXOU'l]tΙXt ή 

'(εν. πλ 'ι]θ, δριιχμώ1'. baixt; ~έ έπΙ οΙτου Τι ιiλλων Ι;τ;
ρών πpι;" όν~ων, ~Ξι;ν v:it έ;υπ<:ιχού'Ι]τ<:ιι 'Ι) Υε'ι. μc~{μ1'ωιι. 

μίίρι-cτι\ci, έ., γε 'ι. -έαι; (μ1η!'α&, μve{α. + Ιτοι;)' 
χυ". ό διαρκεΙας δέκα χιλιάδων έτων ιι ό μυρίων (6-
ναριθμήτων) έτων, παμπάλαιος, μακρο(3lwτατος, 
πολυχρονιwτατος, . 
μυρί~ω, μελ. -{αω' πιχθ,-ΠFΧ. μcμve&ιιμα& (μνρο1')' 

χρΙω, άλεΙφω, διά μύρου. 
ΙΙΙY~PI~KH, TJ , Α<:ιτ, myric4, θάμνος άκμάζι.ιν εΙς 

έλώδη μέρη , X~Ι 'Ι. «μυστικιόι χιχΙ «όρμυρίκη • . 
μυρϊιιίνι:ος, α, ΟΙΙ' ό έκ μυρΙκης, ό της μυρΙκης. 
μυρI~lνoς, ", 01" ό κλάδος μυρΙκης, ό έκ μυρΙ

κης κατεσκευασμένος. 
μίίρΙό-βοιος, ο .. (μtίρ&α&, μυ!!{o~βαν;)' ό txwv 

δέκα χιλιάδας βοων, ό έχων άναριθμήτους βοΟς. 
μίίρΙ-όδου:;, γε 'ι. ιιtιρ&ι)δo .. ιo., δ, t, (μtιρίo. + ό

δού;)' ό έχων άναριθμήτους 6~6ντας 
μύρι,ι, α&, α' 6λ. μtιι?&:.; ΙΙ. 
μίίρΙό-ιιαρπcς, οιι (μtι~&0;+κα2πόι;)' ό txwv (φέ· 

ρων) άνΟ;:Jιaμήτουc; καρπους. 
μίίρlό-KρCίνoς, οιι (ιιtι1{0Ι; + κίριι, κρά.ιιοι;, xeίi

"lo .. )· ό έχων μυρΙας (όνcρι'Jμήrcυς) κεφαλός, πο
λυκέφαλος. 

μίίρΙό-Ιι:ιιτος, 01' (μtιe{αο+ΙέΥω)' ό μψιόκις (ό
π~l)όKlς) λεχθείς, πολυθρ:Ιλητος, 

μiίρlό-μoρcpoς, ο .. (μtιρ{αι;+μ02φή)' ό έχων (τι 
λαμβάνων) μυρίας (όναριθμήτους) μ:>Ρφάς. 
μίίρlό-μοχθος, οιι (μtιe{αι; + μόχ{Joοι;J' ό μtι2{α 

μox{Joήααι;, ό ύποατάς (ύποβληθεl; εΙς) άναρίθμη
τα βάσανα. 

μίίρΙό-ναυς, 'ααι;, δ, 'i) (μtι~{o;+1'(Ψ;)' ό όποτε
λσύμενος έξ άναριθμήτων. νεων \πλοΙων), ό έχων 
μυρΙα (όναρΙθμητα) πλοία. 

μίίρΙό-νειιροι;, 01' (μtιρίoι; + "cκeό.)' ίπΙ μciχ.'ιjς;, 
1<αθ' ην tnEoav μυριάδες νεκρων. 

μυρI6ντ-αρxoς,0"'=μtι!!{αρxoι; (6λ. μυρ&ά.ρχη;)·, 
μίίρI6-πδΙαι, έπΙρ, (μtιρίoΙ;+πιί,ια&)' πρό όναρι· 

8μήτου χρόνου. 
μίίρlο-πΙδσίων,ο1', γεν. -Ο1'ΟΙ; (μνρΙαι;)' δέκα χι· 

λιάδας φοράς τόαος 11 όπε;Ιρως περισσότερος όπό ... 
μυρlο-πlιιδής, έι; (μνρίοι; + nHj{Joos)' όΥαρίθμη

τος, δπειρος τό πληθος, 
ιιι Υ-ΡΙ·ΟΙ, α, ο)" άναρΙθμητος, ότελευτητος, ά

πειρος, βπΙ ά-ριθμου xυ~Ιω; χσιΙ συ'Ι'IΊθω; μέν xιxtdt 
πλ'ljθ" ιiλλ' ΙνΙ. ?τι; χιχΙ χιχθ' έν., ώς; μνρία1' αΙμα, μtι· 
elos χαΙκόι; (έπ Ι περιλ'l]πτιχwν ~τ,λ. ΟνομιΧτων) . 2) 
έπΙ μεΥέΟου;, τεράστιος, κολοοοιαΤος, πελώριος, 
θεώροτος, άπέραντος, άχανής, - άπειρος: l1.χοι; μιι· 
elο .. =λύπη άπειρος (δφατος). 3) iitt χρόνου, άνευ 
τέρματος, άπειρος.- Ι ώ; ιiριθμ'l]ΤΙΧόν ιiπόλυτ:ιν ίν 
τφ πλ'l]Ο. μvιιο&, α&, α (ώ; π:;oπιxpo~ύτoνoν, ~λλo τό μtι
e{O& !)=δεκακισχΙλιοι, δέκα χιλιόδες (δ μίγιστο. μο· 
νόλεχτιχό; άριθμό. έν 'tt 'Apx.ιxiq; Έλλ'ljνιχt) 11 επί τι
νων 0'.1:'. περιλ'ljπtικω. λσιμιίιχνομΙνων χεΙτιχι δ Ιν. ιi-.τΙ 
του πλ'l]θ.: rnno~ μtιelιι=μveιοι Ι_ci,>=δεκακισ
χΙλιοι Ιππείς, ιΙιιπΙι; μυρ{ιι-=μνρ&οι ιΙαπ&δοφόρο&, 
Έτνμ.: 'μtιB/α;' μνριοι : π~e;λ. τdt σΙΙΥΥ. μισ·ιρλ. mUr 

(άφθονΙα), ώ; χχΙ τό Ιδιχόν μιχ. πΙtfμ-μeeα (ιίλ, λ . ). 
μίίρΙοοl'6ς, tj, ό" (μtίρ&O&)' ό δεκακισχιλισστός. 
μυριοστύς -tίoι;, 'Ι) (μίιριοι)' aCιμα στρaτιωΤΙKόν 

έκ δέκα χιλιάδων άνδρWν. ' 
μυρlο-τευχιΚ, .Ι; (μvριο& + τήχοι;)' ό ouγι<εΙμε

νος έκ δεκα:<ισχιλΙων ένόπλων. 
μίίρlο-φ6ρος, οιι (μtίΡ&O&+φeρω)· ό fxwv χωρον 

δtKα χιλlά3wν ' μονόδων φΘΡΤΙOU, έπΙ πλο!ου ("cώs)' 
λέΥ. χιχ! μtιe&α1ωΥόι; χχΙ μveιόφοeτί,s. 
μίϊρl6.φορτος, οιι ' = μtιe&οφόeοι; (ΙSλ, λ.). 

μίϊρΙό·φωνοι;, 01' (μVJ{Ο; + φω .. tj)' ό έκπέμπων 
μιιρΙας φωνός, ό λαλων παρά πσλλάς γλώσσας. 
μυρ'-πνοος, ο", χσιΙ κιχτάι συ'ιιχ!". -ΠYOIlς, ·ov .. 

(μνΡΟ1'+π"eω), , χσιΙ μtleόπιιοοι;' ό πνέων (όποπνέ
ων, όναδΙδων) εύώδη μυρα, ό εύωδιάζων. 

μίίρΙ-ωπός, ό" (μve{οs+&)ψ)' ό έχων άναριθμή
τους όφθαλμούς. 
μυρμηκιά, ·αι;, 'i) (μtίρμ"ξ)' φωλεά μυρμήκων, 

μυρμηKOφWλ!ό 11 μτq:Ρ. πληθος όνθρώπων, συνάθροι 
σις, πυκνόν όKρoaτήρισν, 

μυρμηιιίας, ·OV, δ (μtί,?μ"ξ) ' ό εΙλημμένος (πρσ
ερχόμενος) έκ μυρμηκοφωλιδς Ι! μtιρυ"κ{αι; lί θοοι; 
=πολύτιμος λΙθος, έφ' ου ύπάρχουοιν έξΟΥκwματα 
δμοια πρός μυρμηκοφωλιάν. 

ΙΙΙΥ"ΡΙΙΙΗΣ, -"κοι;, δ' ό,τι χιχΙ νυν, ό πτερωτός όρ
ρην μύρμηξ, μύρμηξ, «μυρμήΥΚΙ», λατ. formiC4 .
Ι άρπακτικόν ζQoν έν ΊνδIKιj.- 111 6ρ6χος τις 6u. 
8ισμένος εΙς την θόλαασαν (tιφII10s) _πΙ τών θισ
σιχΑιΧών π(l;ριχλΙων, μετιχΙ;ίι ΣχιιΧθου κιχΙ Jι{ιxYV'ljaIιx., 
. • Επιμ.: μvρμ"ξ, δω", μνρμiξ, χχΙ μVeμο,,· (πpΙSλ. 
Ήσυχ. -βίιρμαξ βόρμαξ1lι, -8ρμ'ικαι;, μveμ"ξ1lι), Έ
όtν 'Ι) λ. μίιρμ,,~ ο:ρε!λιτσιι εΙ; iφομοΙωσιν (~ιότι χ<:ι.i 
τινιχ γνώμ'ljν τό δωρ, μtίρμαξ ,,[νιχι δισιστΙΧύρωσι. τών 
Fόeμαξ, Fίιeμαξ JIatdt των ~ιζών *μοeF-, μtιeF-), τότ~ 
άνχγετ!Χι εί. ίιχπ, ρ. *vorm-, vorm·, πριίλ. σανσx~. 
V4mrάol), vamrj (*varm4-, V4rmf)=μυρμηξ, v4lmr· 
k4-l) (μuρμηκοφwλιά)' τό λ(l;τ, formrC4 προηλθι πιθ. 
x:n' ιiνoμoΙω~ιν έΧ toii "'mormrca (πριίλ, formrdδ : 
έλλ. μορμώ) (*vormrc& (ΧΙΧ'!:· ιiφoμ,)' πριίλ, 't& συΥγ, 
ί;;λ· moirb, 9αll, .. mor, myr, μισ-brel. merlen, Ζινδ. 
ma.oiriiI, ιi:ψ. mrjium, π:ιλ-nοrr,m4urr, ιiyyλ-σιx~. my'
re, mire' πιΧντα τιχυτιχ ιiνιXyoντιxι .Ι, Ιιχπ. βιΧσιν ·vorm
([1>- έ'ιιχλλιχσσομίν'l]ν μιτ& τη. *morv([I). 

ΙΙΙυρμΙδόνι:ς, ο!, πολεμικός λαός της ΘεσσαλΙας, 
όρμηtJεΙς έξ ΑίΥΙνης, ύπήκοοι ΤΟΟ Πηλέως καΙ τΟΟ 
uloo του Άχlλλέως (βλ. Κ,Ε . Λ,), 
μυρο-β6στρυχος, 01' (μtίρo" + βόιιτevχοs)" ό f-

χων μεμυρωμένους τους βοστρύχους. 
μυρ6ι:ι:;, caaII, CII (μίιΡΟ1'γ μυρωμένος, εUWδης. 
μυ.~oμaι· βλ. μνρω. 
ΙΙΙΥ"ΡΟΜ, τό' δ,τι Χ<:ιΙ νl)ν, εύώδης χυμός, έκκρι, 

ν6μενος έκ φυτων χιχΙ ΙδΙω, τη; μυρτου U γl'ι., παν 
εύωδες έλαιον, άλοιφή, άρωμα, «μυρωδικό», βάλαα
μον, λιχτ. unguentum.- 11 τόπος ένθα έπωλοΟντο 
μύρα, ή των μύρων (όρωμάτων) άΥορό, άρωμα τα
ΥΟρά.- 111 μτφρ. παν είιWδες, θελκτικόν καΙ εύχό· 
ριστον πρόΥμα [~ι' Ετυμ. βλ, ιιμtίe&s], 
μυρό-πνοος, ο .. , χσιΙ xιxtdt συνιχΙρ, -ιnooν" -ΟΙΙ1' 

(μυρον+.πνέω)" βλ. ptιρίπ .. ooι;, 
μυρο-πώlης, -ov, δ, χχΙ θYjλ, -πωΙ&ι;, -&δαι;, 'i) (pv

ρο .. +πω1έω)· ό πωλων μυρα, ό πωλητής ά;:>ωμότων, 
άρωματοπwλης, μ.υρεψόι; (βλ. λ.). 
μυρ6-ρραντος, 01' (μtίρo.-+ριιΙ1'ω)' (έρ)ραντισμέ

ν ος μέ μυρόν, 
μύρος, 6' λιχτ. myrus, εΤδος θαλασσΙου έΥχέλυ

ος, τό δρρεν της μυραίνης, 
μυρο-φΙ:ΥΥι;ς. έι;(μVeο .. +φiΥΥΟ')· ό φέΥΥων (λόμ-

πων) άπό μψα, Υεματος άρώματα. , 
μυρό-χριστος, 01' (μίιρα,,+χρ&ατόι;)' ό κεχρισμέ

νος (όλειμμένος) διό μύρου. 
μϋρόω, μΒλ. -ώιιω (μνρο1'), σπανιώτ. τύπο; του μν· 

ρ[ζω (βλ. λ.)' μυρwνw, όλεΙφω μέ μύρα, 
ΙΙΙΥ"ΡΡλ, ή. ό εύwδης χυμός της άρaβlKης μύρο 

του (μυροΙνης), λσιτ. myrtha, murrh4. 
Έτνμ.: 'Ι) λ. δέν εΙνιχι έλλ'l]νιχΤΙ, ιiλλ' εΙνιχι δiνιιον 

ax Στιμιτιχη. γλώσσΥι', πρελ. έ6ρ. mQr (τό πικρόν, χσ
λή ζ~ων), ιipσιμ. mίira' τάι ίων. αμtίρ1''', έλλ'lj_ισt . 
αμνρ..σ, όφε!λΒΙ τό ιι- εί. ιiνσιλoyΙιxν πρό. τό ·ιιυtί!!o," 
(βλ, μveΟ1'),-πρΙSλ, χιχΙ μίιρτοι;, μtίBΤ01', μν2αΙ";', 
μνρρ/",,, Χλπ., μveαι1'Ο-CΙδiι. (ώσ. tdt ~Ι7.λεΚτιχdt JIιlve' 
~{10Ι;, ΙΧίολ. JIιlίιριι&loι;, άττ, JIιlνρρΙνη (JIιlυραlιι", • JIιl~ρ
τίνη)' πιΧντιχ τιχυτιχ x(I;τιi τινσι; ΒΙνοιι Ι'Ι]μιτιχη; χιχτ

ΙΧΥωγη,' X(l;t' ~λλo'υ, IAve~os χσιΙ μve[κ" συνιχνΤΙχουσιν. 
μυΡΡΙΥη, '1), μτγν. :i~t. τύπο, ιiντΙ μνριιl1'''' ' μυρ

τιά, κλάδος μυρΤ!ας 1j στέφανος μυρτιος,- n μν~· 
ρ{"α&. ιχΙ=ή όγοι:;α δπου έπωλcοντο στέφανσι ~~ 
κλ6δων μυροΙνή)ο 
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μιίρρΙνος, ". ο" (μvρeΙ",,)' μ1:γν. ci ... ιίν.Ι μνe-
σι"o~' ό έκ μυρσ/νης, μύρτινος. λΙΣ •. myrteus. . 
ΜUΡΡΙνών, ·ιAWo§'. ό (μveI1Ι",,)' δλσος tκ μυρσι

νών. λΙΣ •. myrtetum. 
ΜΥΡΙΙ*ΜΗ, ~, 1'ΙΣΙ μ1:Υν. ιίττ. μvρeΙ"" (βλ. λ . )' ή 

μυρnό.- 11 κλόδος μυρσ/νης. -
μuρσΙνo-Σιδής, έ~ (μveσl;,,+eΙοο§'>" δμοιος πρός 

μυΡσινην. 

μύρτον, -ov. 1:6' ό καρπός τiΊς μυρτιδς, λIΣΤ. myr
tum.- Ι μέρος τού γυναικε/ου αlδο/ου, ή δλλWς κα· 
λουμένη κλειτορΙς. 
ΜΥ'ΡΙΟΙ, Yj' ή μυρσΙνη, ή μυρnά (δ Ί'νωστό~ Q:i. 

μνος;) , λΙΣΤ. myrtus.- • κλόδος μυρσΙνης. 
MY~PΩ, ίπιχ. ρ. ίν χρ'ήσΒΙ xct,' ίνιστ. χοι! πΙΣΡΙΣ •. 

μόνον- ρέω, τρέχω, στόζω, σταλόζω.- 11 σιινΤιθίσ •. 
ιiν τφ μέσφ μνιιομαι=όναλύομαι εΙς δόκρυα,κλαΙω 
11 ίπ! ΠΟΤΙΣμοί), ρέω, χύνομαι Ι! με,' ΙΣΙ,_ προσ . θρηνώ 
(διό τινα). κλαΙω (διό) τινα, όδύρομαι διό τινα. 
Έτνμ.: μveομαι, μνρω ( !οιπ. morjo' πρβλ_ ΠΟΙ'ljΤ. 

ω.ι-μiίρήeι§'. d},ι-μVeήS'. n},,,μ(μ)Vρl§'. π},ήμμνρα, λΟΙ1:. 
muriΔ ιδλμη). 
μύρωμα, ·CΙΤO§'. τό (μνρ6ω)' τό πρός έπόλειψιν 

χρησιμεύον μύρον 11 ή διά ., μύ;:>ου έπόλειΨις, ή μύ· 
ρωσις. 

Mrl, δ, γεν. μ~6§', οι! • . μνν, 1'λ'lj Τ . μν' ό ποντι· 
κός, λΙΣ,. mus: μiί, άροvρcι,οS'=ό ποντικός τών ό· 
γρών, ό «όρουραΤος» (σπω;; XlΣί σήμερον ε1:Ι ΗΥΒ1:ΙΣ Ι ). 
- U μτφρ. μύς τού σώματος, μυών (χοιν. φούσκου
λο »). λΙΣΤ. muscu!us. 

• Eτvμ.: μVs-==σlΣνο1';Ι. m~l}. (nr-6A_ mίi5Δ-!:ι, mίisΔkA-l}., 
τη;; IΣύΤfι~ Ο'l1μ . ), Περσ. mu1'i, λατ. mίi$' (γιν. 'mίiris), 
παλ-Υιρμ. mίis, γεΡΥ_ MΔus, ιiyyλ. Mouse, ιiλ~ . mr 
(ποντικός), πρ6λ. ιίρμ. mu-kn, ποιλ-σλαιι. my!:1 (μύς, 
ποντικός).-διάι τήν μ,φρ. χρΥι(;ιν έπΙ ,ιίιν μιιιίιν 1:0ί) 
"ώμ'Xτo~ πρβλ. ιir-μ . mukn (μυών σώματος), π:ι:λ-γΕρμ. 
mίis (μυών τού 6ρaχΙoνoς), παλ·σλ :ι:ιι. my1lrcΔ (βρα
χΙων), λα1:. muscuIus, mus-cipuIΔ, έπ. μvώ-r (xup_ = 
σημεΤον συναρμογης, συναντήσεως, πολλών μυών), 
τό γΙΣΗ. 50urls (βλ. χοι! ίν λ. μ6σχοS') . 

μύσαΥμα, -cιτo§', τδ (μνσάnτoμαι)=μνσo~ (βλ. λ . ). 
ΜUσαν, ίπ. Υ' nA'l1Q. iop. α' του μνω. 
μυσ6ρός, ά, Ο" (μνσο§')' ρυπαρός, όκόθαρτος, 

μικρός, βδελυκτός, 8δελυρός, άηδής, μιοητός, λΙΣ, . 
impυrus ιι τό o~. ώ, o!Jo. το μνocιρo,,=τό 8δέλυγμα, 
cτό σΙχαμα». 

μϋσάττομαι, μ.λ. μvσCΙΧ.lΗ,σομαι· ΠΙΣθ. ιi6ρ. lμν
οάΧ:"η", ιiπι;θ.· (μνσο§')' 8δελύττομαι, όπσστρέφομαι, 
οιχαΙνομαι, αίσθόvομαι όηδΙαν. 
μΙσος, το (μνζω)' πδν τό προκαλούν όηδΙαν, ό· 

ποστροφήν " μ/ασμα. βδέλυγμα, λ"τ. piΔcuIum. 
, Ετνμ. : μνοο, ( ' μν~-σ-o§' (xup. =*ύ'ι'ροσία > ρύπος, 

κηλίς, αΤσχος), πρΙλ. !;;λ._mΟSΔch (immundus, Sρυr
(US) ( *mul-s-ako-, 9αll. mws (= spυrcus)' βλ. έν μν· 
δο§" Εντεύθεν μvσόS', μvσcιe6S', in. μνσάττομαι. 
. Mίiσ6ς, ό' κάτοικος της l\ο\υσlας τι ό έκ Μυσίας 
κατα'ιι'όμενος. 
μυσ-ηοlCω (μvS"+nο},έω)" περιτρέχω, (τρέχω πέ· 

ρα-δώθε) ώς μϋς. 
μύσσομα., μt:ιον (.ο,} έ -,ε;;γ. μνσσω _ν ΧΡi;.,ει ε!νΙΣΙ 

μόνον τάι :ιόνθε:", άπομνττω, έπιμνττω, προμνττω)' 
όπομύττομαι, έκ8όλλω τή ν μύξαν μοι" «ξεμυξώνο
μαι» [έχ ρ. μνχ·, π:.ΙSλ_ μνκ τήρ , μνξcι, σανσχρ . muk, 
mufikfImi (=Δdjic!o), λα. τ. mungo, e-inungo, muc-us, 
muc-edo' ΙSλ. ΧΙΣ Ι άπο-μνσσω, μνκτήρ, μνζω, μVΟΟi J. 
μύaταξ, -CΙHoS', δ (6λ. χ:ι:Ι μάστcιξ)' τό άνω χεί

λος τσύ στόματος καΙ τό έπ ' αύτού τρίχωμα, «τό 
μουστόκιι. 

Έτvμ. : δω.,. μνστcιξ, π;;6λ. τό πα~' Ή:ιιιχ. cμvr:
ταΧCi' μVΗCΙ.J. Icxc},ol. wIowe§' (ΥΡ. Λάκowe§') πώΥω
,ιcz' μνσεcιξ όφείλετ",ι ~!;; σuμψuρμόν τιίιν μάσr:cιξ-βv
στcιξ' χατιΧ τινα,ΟΙΙΥγ. ,οΙ, nctA-norr. muli, ΠΙΣλ-Υε;;μ . 
mίilΔ (στόμα), λεn. mute (στόμα), σΙΣνσχρ. mukhΔ-m 
(6μ . οτιμ.,. 

ΜUΣΤΙΙΡΙK6ς, ή, 6-r' ό όνήκων εΙς τά μυστήρια, 
Τι κατόλληλος διά τό μυστήρια, μυστηριακός 11 μυ
στηοιώδης ix -::οβ 

ΛΕΒΙΚΟΝ ΤΗΕ ΝllλΕ llΛΔΗΝ. ΓΛΟΕΕΗΕ 

μuστ{ιριoν, το (μVΣnι~, μΙΙΙtιιιγ δ,τι 1'ΙΣΙ νβν, . μυ· 
στι'ιρισν, μυστική Ιεροτελεστ/α U 1'ΙΣτι!ι το πλιΤστον iv 
τljl πλ τιθ. τά μνστι7Ρ.CΙ=θρr]σκευΤΙKαl Ιεροτελεστ/αι, 
,Χ των όποΙων πιριφτιμ6,ιρΙΣΙ ~σIΣν ΙΣΙ 'ν ΈλιυσΤνι τ.
λοόμ.νΙΣΙ πρό~ τιμήν τή, Δ'ήμτιτρο" τό «'Ελευσ/νια 
Μυστήρια». 2) παν μυστήριον, πδν όπόκρυφον 
ncayμo Μ μυστική lσΤοΡΙα Τι μυστικόν σύστημα. [δι' 
έ,uμολ. 6λ. μVΣnι, , μιίΦ). 

μuστιιρlι;. -/δα§', iνώμ. θτιλ. του μ-nιeΙΗ~. 
μuστηριωτιις, -ov, δ, θr,λ. -ώτις, -ιΟΟ§' (μvστι7eι

o-r)' ό όνήκων εΙς τό μυστήρια 11 συνΥιθlll, _ν τφ 8τιλ. 
μνστηριώτι~, ofι = ή όνήκουσα Τι άρμ6ζουσα εις τά 
μυστήρια. 
μύστης, -ov, ό (μνέΦ)' ό με μυημένος εΙς τά μυ

στήρια, ό κατηχημένος έ; α.~,oυ τδ 
μuσΤΙK6ς, ή, Ο" (μνσnις)' ό τών μυστηρΙων, ό ά· 

ναφερόμενος εΙς τά μυστήρια U όπόκρυφος, μυστη· 
ρ ιώδης. 
μuστίlάoμαι, αποθ: έμ8όπτω (c&>UTGJ») δρτον 

εί ~ (ωμόν Ισούπαν) καΙ τρώγω' _χ τού 
ΜΥlηο&λΝ, i,' τεμάχιον δρτου, τό όποΤον έχει 

τις κόμει είς τό άκρον κοΤλον, έν εΤδει κοχλιαρΙ
ου, ωστε νά πΙνουν μέ αύτό τόν ζωμόν. 
Έτvμ.: μνστlλ" ΧΙΣί μΙΙστρο,,' (ιΠΟ1'ορ. μνστrλά

ριο,,' :in. μνστι}'ώμcι ι . σxoτι;ινη~ aτuμολΟΥΙct" οι έν 
τoί~ χει;;~γριXφoι;; ιiΠIΣντιίιντε, τόποι μιστν},,, Τι μι· 
στνλλη, χα! μισr:v},},άομαι όφεΙλοντΙΣΙ εΙ, σύγχuσιν 
πρδ>: το μιστν},}.ω (δλ. λ.). 
μuστl-ηόloς, ο" (μvστ"S"+nοUω)' ό περl τά μυ

στήρια άναπρεφ6μενος, ό τελών μυστηριώδεις τε
λετός, ό ΙεΡOUργών κατά τά μυσιήρια. 2) 'ν ,1j 
'Εχχλτ,σ. γΙ.. μνστιπ6},ο§'=lερόρχης. 
μUΣτo-δόKoς, o-r (μvστη§' + δέχομαι)' ό δεχόμε

νος τό μυστήρια Τι τούς μεμυημένOUς. 
μuστo-δότιις, -ov, δ (μvσnιS"+~lδωμι)' = μνστcι· 

ΥωΥόS', 6 μυών (Υι είσόγων) εΙς τά μυστήρια. 
μuτl1oς, δ (μίί§')' δαλόσσιον δστρεον, χοιν. «μύ

δι», λΙΣΤ. myliIus. 
μuττωτcύω· κατσκόπτω εΙς μικρότατα τεμόχια, 

κοη,ανΙζω, λιανίζω' ιΙχ 'tc.ti 
ΜΥΙΙΩΙΟΊ, δ ' φύραμα όποτελούμενον όπό τu

ρόν, μέλι , σκόροδον . όμού κοπανισμένα, εΤδος σκορ· 
δαλΙ0ς, κιμας όπό τά όνωτέρω είδη, λΙΣ,. Δlllatum 
intrifum, moretum. 
μυχalτατος, η, 01', Χνώμ. fιπι"θ. ,ου μνχ.ιο§' (βλ . λ.). 
μΙχ6τος, - ", ο,,' α -,ώμ . 1ιπ.ρθ. τοί) μVχ.ιοS'. έσχτιμΙΣ

τισμίνον ι!χ του μuχ6S', ώ;; τδ μiσcιτo§' ίΧ τοσ μioo§'. 
μυχCστατος, ", o-r, iνώμ. ίι ιιιι;;θ. ~c.5 μνχ,ο, (δλ. λ . Ι. 
μυχθίςω, με λ: ·σω, ~ωp. μνχ."Ισδω (μνζω)' όνα

πνέω βαρ!ά διό τών ρωθώνων, μέ κλειστόν τό 
στόμα (cξεφυcώ-), ρωθωνΙζω, άπό πόθος. 2) μυ · 
κτηρΙζω, χλευάζω, περιγελώ [eι' έ τ ιιμ. δλ. μν, μν)' 
έ; cι~τoI) -;ό 

μη8ισμόι;, δ (μvχlJoΙζΦ)' τό φύσημα διό της ρι
νός, τό ρω!:)wνισμα, στεναγμός, ό γογγυσμός 11 μυ
κτηρισμός, χλεύη, περΙγελως. 

ιιixΙoς, cι, o-r (μνχό§')' ό έν τC;Ι μυxC;Ι, έσωτερικός, 
έσώτατος, λΙΣΤ. Intimus U .χνώμ. 1ιπι.,θ. μ~ΧΟ'Τ.ΤΟi, 
μvχcιΙτcιτοS', μνxέστcιτo§'. μνxώτcιτo§', μVχ.CΙΤΟi . 
ΜUXμός, δ (μνζω)=μυΥμ6§', στεναγμός, οlμω'ι'ή, 

γόος, c80'ι'γητόι. 
μϋχόδcν, έπΙ;;. (μνχ6§')' έκ τοϊ. μυχού της OIKΙaς, 

έκ τού γυναικώνος. 
μίίχofτατος, ", ο" (μvχ6S')' !Χ,ώμ. 1ιπιιρθ. "οίι μν. 

χι;,§': μνxoΙτcιτoι; Ιζc=έκόθισεν εΙς τήν άπωτότην 
γωνΙαν, εΙς τήν ένδοτότην γωνΙαν, ένδότατα, πο· 
λύ μακι:άν της είσόδου. 
μuχόνδc, έπΙρ. (μv,(όS')' εΙς τόν μυχόν, είς τό 8ό· 

θος, _ είς τά ένδότaτα. _ 
μίίχ6ς, · ·ov. δ (μνω)' ή ένδοτότη θέσις, τό έσω· 

τερικώτατον σημετον, τό 8όσος, ή ά'ι'κωνή τσύ 8ό
θους, η πλέον άΠOμεμαKΡUσμένη (όπό της εΙσόδου/ 
γωνΙα, λατ . sinus ιι τό έσώ Γατον της οίΚ,/ας, τό κατ
οικούμενον ύπό γυναικών, τά διαμt.ρΙσματa τών γυ· 
ναικώ,l, ό γυναικωνΙτης, λΙΣΤ. ρenetrΔIiΔ. 2) κόλ
πος (τι όρμΙσκος) είσχωpGJν (3aδέως εΙς τήν ξηρόν. 
Έτvμ. : πρ6λ. ΠΙΣλ·ΠΟΓΓ. smiύgΔ (εlσδύων διό στε-
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νοϋ περάσματος), Smύgc1n (εlσΧωΡετν 6aθμιαΙως), 
λε tτ. smc1ugs (λεπτός, Ισχνός), πολ . smug (στενόν 
πέρασμα) ' έ~ Ιcιπ. ρΙ~. ·srnugh·, *smeuq- ίν τψ λιθ. 
smunkύ, smύkti=γλιστΡώ έκ τών δνω πΡός τό κά
τω), πcιλ-σλcιυ. smykc1ti (γλιστρώ) smu~c1fi έρπω. 
μuχώ"α"ος, ", Ο", άνώμ. 1ιπιρθ. του μvχ,ο~ Ιβλ. λ . ). 
MY~Ω, μιλ. μναω' άόρ •. Ιμ4'Jαα.' πρχ. μέμVΧο.: Ι 

άμτβ. εΤμαι κλειστός, . κλεισμένος, κλεΙομαι, κλεΙω 
(ιπ! ,;ων Χβιλίων χοι! ό:ρθοιλμων, ιΧλλά χοι! lπί πλ Ύj

'Ι'ων; α"" δ' Ιλ.χ.ο. .nά"τo. μέμιιχιι,,=δλαι του αί πλη 
yoll:xouv κλεΙσει). 2) ιπ! πρo~ώπων, κλεΙω τους ό
φθαλμούς μου, διατηρώ τούς όφθαλμοόζ μου κλει · 
στους 11 ιΧπολ. μιίαo.~=«μέ κλειστό μάτ!α». 3) μ,;φ ρ . 
καταΠΡαΟνομαι, ήουχάζω (ίπί πόνου π. χ.).- lί μ,e τ. 
κλεΙw, 

Έτιιμ.ι ίχ τη, oι~τη, ρ. μιι-, έ; Τι ; x~! ,Gi.; μίί. 
μν' μιιώ' μναπι.· μιιατ,χ6,' μιιατηg.ο,,· μιία,~, μύ· 
ωψ μιιι1ω, μνΙ:Α.ω, μνζω (= ΨιθυρΙζω), μΙΙΥμό •• μιι
χ(J.ίζω. μιιΧάομα,' μιιχτηρ ' ώ~. μύζω (= μυζώ, 6υ 
ζαΙνω), μιιζάω' λοιτ. mutus, musso, mutlo, άΥΎλ. mu" 
fer, σcινσxρ. mOkc1S' π ρβλ. Ήσυχ. cμιιΧ6;' ιiφω"o~" . 
ΜUΏν, -owo •• δ (μίί;) ' κόμ60ς (δθροι;:,μα) μυων 

(του σώματος), μυώδες (δΎjλ. πλησες μυών) μέρος 
του σώμα rος. 
μυών, γεν. πί.Υιθ . του μίί;. 
μίίωηάςω (μιίωψ)' εΤμαι μύωψ, 6λέπω όμυδρως. 
μuωnfςω (μνωψ Η)' κεντω, πλήττw, διό του μύ-

ωπος, δΎjλ . διό του πτεργιστηρος.- • ΠOΙθΎjΤ. , ένο
χλουμαι ύπό μιιώnωtf (= άπό άλογόμυιγες). 
μi-ωnός, ο" (μνω+ώψ) ' =μύωψι' 
μii-ωΨ, -OJno., ό . f I (μύω+ώψ)' ό μύων (κλεΙων, 

συστέλλων) τό 6λέφαρο διό νό Τδr:ι κάτι, ό μή δυ- ; 
νάμενος νό ίδr;ι μακρόν, ό «κοντόφθαλμος • . - 11 
ώ; o~σ. μvωψ, δ, γεν. -OJno~ , δ' ό 01στρος, ή « όλο
γόμUΙνα. , Ι.οιτ . tc1bc1nus 2) 6ούκενΤΡον, κέντρον, 
πληκτρον, πτερνιστήρ, onιpo.JVI . 

Έτιιμ.: μύωψ «μύω+ώψ)'- ιΧλλ' εν 1:!1 σΎjμ. ,oiί 
o~σ . μνωψ (= όλογόμυιγα) ί,υμΟ).''Ύιχ,ί). ,ό μVΩψ 
civGi.YStCΙL ε ί. τ 6 μιι'ία (βλ. λ . ) ' εχ τη; 6cι~Lx"i)~ δέ σΎj
μCΙσΙOΙ; ( οΤστΡος, όλογόμυΙΥα) π;;οΥι λ θεν -Ij ~Yιμ . κέν
τρον, πλί\ΚτΡον, πτερνιστήρ, δθεν κcι! μυωπΙζω = 
κεντώ, πλήττω διό του l:ιτερνιστηΡος. 
Μωα -ιι , λα,χ. άντ! Μοvαο.. . 
μωιι6ς, ό' χλευαστή-:;, σκώπτης. [μωκό~' μωκάο

μα' (= μορφόζω, χλευάζω)' μώκq~ (= έμπαΙΥμός, 
περΙΥελως)' μωκ ιο. , μώχ"μα (τΥί;; ( Ι) . 01Jμ. τψ μώ
HO~)·xoιtGi. τινcι'ό 6TtGi.PXaL συγγβνειιχ πρό; τό μώμο.(βλ .λ.)]. 
μώΑος, δ' μόχθος, κόπος, κακοπάσεια, κυρ . έκ 

~Oυ ποΗμου 11 έν .. βυθεν, πόλεμo~, μόχη U όΥών, πάλη 
U 'Ι'δν. , l:ρις, διαμάχη, . 
Έτιιμ . : μώλ.ο.: λιχτ. moles, molestus (ιφβλ. τ ά Ιν 

μ61.fJ.o~, μαχ16.), ρωσα . mόJatl (*mo-) = κοπiάζω, 
mc1Jό, mc1jc1t.:. (μόχθος), γοτθ. af-mauιPs (κατόκο

·πος), πcιλ · γερμ. muoan (c1gίfare, fafigc1re>, muodi 
(κouρασμένος)' έ; (ιχπ. ρ. *mo- (βλ. κα.( έν μόλ.~, 
μώα '1'α.). 

ΜΩ-λ Y~, τό' μυθολΟΥικόν φυτόν l:xov μαΥικός 
Jδιότητας, μέ μέλαιναν ρΙζαν καΙ λευκόν δνθος, 
~α\ιε, ()π6 το '} Έpμolι εΙ; τόν 'Οδυοσiιχ ώ;; ιi'JτΙδοτον 
(iv ;ιφGi.ρμ~ Υ.?ν) διά τά μχγιιχ 'tij; ΚίρκΥι; (τ6 ~~τό 

έλ έ Υ εtto κ~ ~ μα"δe:ι.Υόeα • . - 11 πα.Ρi μτγν. σκόροδον 
( <<σκόρδο . ι λ~ τ , c1IIiUm. [μώλυζα = κεφαλή σκορό 
δου < *moul ·, σCΙνσX? mίi 1c1·m · (ρΙζα), πρ6λ. mίilc1· 
·karmc1 (ΥοητεΙα διό ριζών). 

μώAUς, ιι, γεν . -υO~· · 6ρaδύς, νωθρός, νωχελής , 
όπαλός [~ω.J ' μ»λ.ιιξ, μωλ.υeΟ~ «Ηουχ. )=;= όδύνατος 
μωΙύω (μαραίνομαι) •. μωλ.ό"ομο., (έξαντλοΟμαι)' βλ. 
εν μέλ.eo. · χιxτιi τινα; συγγ. τφ μαλαx6~, λιχτ . mollisj. 
ΜΩΆΩ.! -OJno~, δ ' δ , τι κ~ ί .. ίn , σημείον (ύπό- , 

λειμμα) τραύματος, «σημάδι. κτυπήματος, πρήξΙ
μον. [δι' ίτυμ. βλ. μέlιx~]. 
μωμάρμαι, Ιων. μωμiομαr μελ, -ήαομα,· ιΧόρ. Ι

μωμ"αάμ"". δωρ. ΠOΙΎjΤ. Υ' 'ν. μωμάαο.το, ιiπoθ. (μIlι
ιω~)' εύρΙσκω σφόλμα εΤς τινα, ΨέΥW, μέμφομαι, 
κρτηγορώ 11 έπιπλήττw.-Ποιθ. ιΧόρ. Ιμωμή(J.η" ίν πcιθ. 
ιiνν. (= κατηγοΡήθην). 
μωμcύω, μελ. -αω (μώιω~)' = μωμάομα. (βλ. λ.) , 

ψέγω, κατηγορώ, μέμφομαι, εύρΙσκw σφάλμα εΤς 
τινα. 

μωμιι"ός, ή, Ο" (μωμάομα,)' δξιος ψόΥου, ψε
κτός, μεμπτός. 
μώμoc;, -ου. δ (μ«ω? μέμφoμcι,?)" μομφή, ψό

γος, κατηΥορlα, ΙπΙκρlσις, δνειδος.- 11 ώ; κιίρ. δνο
μ~. Μώμο., ό θεό::; του ΨόΥου, της μομφης. 
Έτυμ. : μώμo~ (μώμαe), ιχ(ολ . (π~ρ' Ήουχ. cμv

μα/! ' αΙαχο •. φόβο •. ψ6ΥΟ'''' cμfJμαelζε,' Υελ.ο,ά
ζ ••• ). μωμάομιχ" μωμε{ιω ' βλ. κιχ! &ν &.μύ~ χοι! 
έν μ'lαl"ω. 
μών, έπΙ!, . , oUV7Jp. ιiντ ί του μή oli", XPΎjσιμσΠO \ σύ

μενον έν έρωτΥίσεσιν , εν ~Ι;; ιiνιχμίνι τ~t ιiρνΎjτική cir. Gi.v · 
ΤΎj~H~ ' μήπως λοιπόν ... ; μήπως όρό Υε ... ; μήπως 
Τσως ... ; λΙΧτ · num? π. χ. ΜΌW ΙJΤ, ... ; ciπGi.νΤ1Jσι;;; 01ι 
δητο.. Έν!οτε δμω; ΧΡ1Jσιμοποιetτcι ι έπΙ 6:πλη;; έ~ ωτiι 
οβω, δΎjλOιίσΎj ; διστοιγμόν, ώ;; τ6 λ~τ. num forte? δ· 
πότε διίν~τcιι νά ιχ-ιι κ~Ι χιχτιχφιχτιχήν ciπGi.ντ 'φιν.

Tσoolιτσν δ' ιiλ ΎjOμι:ονYjθ1J -Ij ax τ05 μή oli" προ!λευσ ί;; 
"υ, ώστι εγ,:ιιi"Ύj (χιχ! έλβχθΎj) χοιΙ τ6 ; μώ" oli" ί μώ" 
δητα; ένΙοτε ~έ κιχΙ μώιι μή ;.- Άκρι6ιί); ιΧντΙθετ?ν 
πρ6, τ6 μών σΎjμΙXσ ίΙXν Εχε ι τ6 μώ." 01ι ••• ; (λ~τιν . 
nonne ?), τό δποΙ,ον ΧΙΧ ί ιiπιχι,εtκ:ι.τιχφ~τικr,ν ιXιtά.νΤΎjo ι ν. 
μώνος, 0., ο". δωρ. ιΧν τί μoiίνo~, μό"o~. 
μώνUΞ, -vxo., δ, 'iJ (μόιιο~+ό't'Vξ, ιiν.ί ιω"ώ"υξ) ' 

μονώνυξ, μονόνυχος, μονόχηλος . ό l:χων δΎjλ. όπλήν 
(δνυχα, χηλήν) μή έσχισμένην είς δύο, όδιαΙρετον, 
λιχτ. solipes (επΙθ. των Εππων) [μ.όWυξ <*αμώιιvξ (σμ
< ίιχπ . *sem-, πρβλ. μ.lcι < *αμ-lίi, δμόi, λοιτ . semel 
κλπ.) <σμ- +ό'νιιξ, μεtά ω ιΧντΙ ο]. 
μώνUJος, ο,, ' = μriWtιξ . 
μωρaινω, μιλ . -ίi"ώ' άόρ. cι· Ιμώeά"o. (μωeός) ' 

εΙμαι μωρός, όνόητος 11 φέρομαι ώς μωρός, όνοη
ταΙνω !Ι με~ ' ~ ί τ . nε'ίeα" μωeαί"ω = κάμνω μωρόν 
6πόπειραν.- Ι μτβτ. καθιστώ τι μωΡόν, κατσδικά
ζω τινό ώς μωΡόν. 2) καθισΤώ τι όνουσιον, άνο
στον υ πcιθ1JΤ . ΥΙνομαι (Kaθlσταμαι) όνούσιος. 

μωρaν8ι:ίc;, μ"χ._ πcιθ. ιΧορ . ιχ ' το& μωeο.i"ω. 
μωρΙα, -Ij (μωe6~)' ' δ ,τι κοιΙ νυγ , μωρΙα, όνοησία, 

όφΡοσύνη , . 
μωρo-A~yIα, 'Ι( μωρό όμιλΙα , φλυαρΙα' έκ τιιϋ 
μωρο-Α6Υος, ο" (μωeο~.uΥω)· ό μωρό λέ'{ων, 

μωρώς (όνοήτως) όμιλών. 
ΜΩΡΟΊ, ά. ό", ιiττ . μωροc;· χυρ. άμ6λύς, ήλΙθι

ος,νωθρός, 6apύς, 6ρaδύς, 6ραδύνους U ,. 'Ηκω; , 
όνόητος, μωρός, όφρ:.ιν, « παλα6ός». 2) έπ ! cι Ι σθτ, 
σεων, κιχ Ι δτ, τη, Ύ .. ώσεω~, όνούσιος, άνοστος, «σα
Χλός •. 

Έτιιμ. : μωeό •• ιΧττ . μώeo~' ιΧττ. μωeΙα, ί ων. μω
el,, · μωeαί"ω ι σ~νσκ;;. mίirό·1). (ήλίθιος) ' ί~ ίιχπ. 
*mo' ur)- : *mίir-' τό λιχτ. morus εΙνιχ ι διiν.(oν έχ τyι~ 

ΈλλΥι,;ικΥ,ς;. 

μωρό-σοφος, Ο"· ό έν μωρίι;ιις σοφός, ό σοφός 
δμα καί μωρός . 
μωρώι; (κcι! , ιΧττ. μώρωc;), έπΙρ. του μωe6~' όνο

ήτως, όσυνέτως. 
Μώσα, 7ι, δωρ . ιΧντί Μοvσο.. 
μώσ8aι, ιΧπρφ. του μώμα, (βλ. εν μάω 1Ι) (.πr;6λ . 

'Haux. -μώτα, ' ζ"τ ••• τεχ"άζ.το.,,., cμώμε(J.α' ζ,,- , 
τοίίμε"". cμiiκιo' ζήτa,.· βλ. χαΙ έν μάω, χιχ! 

μαίομιiι.J, 



Ν 
ΕΙς δλα τό γνu.>:)τό 6λφόβητα τ6 γράμμα Ν διετέλεσε πάντοτε έν στενι.ιτάΤr:\ σχέσει πρός τ6 Μ , 

έκΟΟτοτε δέ τ6 σχήμα τoCι έν6ς έπηρεάζετ;) ύπό τοΟ σχήματvς τοΟ άλλου: Πρωταρχικό σχή~ατα. έξ ων 
ΠΡοήλ80ν τ6 κατά Kαιρoύ~ σχήματα τοο νϋ των διαφjρι.ιν άλφaβήτι.ιν, εΤναι τ6 σημΙTlκ6ν Ί. (nun) καΙ 
,06 έλλην :κ6ν Ν . Είς τός έπιγρaφ~o:; τής Θήρaς τ6 νϋ φέρεται σταθερώς ύπό τ6 σχήμα Ν. Έν rQ Κσ
ρι~8ιαKώ όλφa8ήτιy έπεκράτει τ6 σχήμα Ν' 'Εν T41 Λuόικ41 τ6'1 ' 0 Είς τ6 Έτ~υσKΙK6ν άλφ66ητον τ~ 
yu ΠΡοσελάμβανεν ένίοτε τ6 περίεργον σχήμα Μ . δπ€:ρ όντιστοιχεί πράς το πέντε ι<ερolaς fxov Μu 
(Τ. f . πρός τ6 1""'). Εί:; τό διάφ:>ρα 'Ι ταλικά άλφάβητα τ6 σχήμα τοΟ γράμματος νϋ παρηκολού8ει τό 
τοΟ Μ ,έν rQ ΌμβρικQ π. Χ ο ω:; Η . έν τώ Όσκικ41 ως Η ,κα] έν r41 τών ΦαλΙσκι.ιν ως J..1 'Εν 1'1;1 

ΛατινΙΚQ ε1χε τ6 σχήματα Ν κα] Ν 
'0 πaραTl8έμενος πίναξ παρέχει τήν έξέλιξιν τοΟ σχήματος τοΟ γράμματος νϋ είς τ6 διά<Ρ'>Ρο ι'ιλ

φόβητα όπ6 των άρχαιοτότι.ιν χΡόνι.ιν μέχρι σήμερον . 

.. 

'Όνομα όλφa6ήτou 
'Εποχή κατό Σχήμα 
προσέγγισιν 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ · π. χ. 1.200 Υ 
ΚΡΗΤΙΚΟΝ • · 1.100-900 '" ΘΗΡΑΤΚΟΝ . · · 700-600 -'\ 

ΑΡΧΑΤΚΟΝ ΛΑ ΤιΝΙ<ΟΝ 700-500 ι; 

Α ΠIΚα-.! · · · 600 ~ 
ΚΟΡIΝΘIΑΚΟΝ · 600 '1 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ • · · 600 Ν 
/ΩΝ/ΚΟΝ. . · · · 403 ~ 
ΡΩΜΑΤΚΟΝ. Άποικι , 

προκλοσσικ. Ν. Ν, Η 
καΙ κλασσικ. ΗΝ, H,\t\ ων Ι(αl Ίταλικ6ν χρόνι.ιν 

ΚΛΑΣΣο ΛΑ Τ1ΝIΚΟΝ Ν 
καΙ έφεξής 

ΚΛΑΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Ν ί :<αl έφεξής . ' . • 

Μ, ν, νίί, τά . Ι':ικλιτον, τ6 δέκατον τρΙτον γράμ
μα της έλλην. άλφαβήτου' ώ~ <iρ t θμ·r.τ . '1" =50, <iλλι'ι 
,'Ι'"",['ο.αχ> . 

·Αλλ.οιώσεις του '1': Ι 'Ι')γ πρό των o,jpcxytxwv γ, 
Η, χ, ξ: εγ-Υο'l'ος, ΙΥ-ΙΙα.ιρο., έΥ-χώριο., έΥ-ξέω .-
11 'Ι' )μ πρό των χειλιχων β, π, φ, μ, ψ: συμ-βιο., 
αιιμ-π6πι., σνμ-φιιή., έμ-μα'Ι'ή., Ιμ-ψιιχο •. - • 'Ι' )λ. 
πρό του λ. : έλ.-λ.εΙπω.- lγ ,, )ρ πρό του ρ: σιιρ-ρά
ΠΤ-Qι.- γ 'Ι')σ πρό τοίι ιι ι (1υιι-ιιι~o •• - γι τό 'Ι' πσιρ
ινιδλήθτι ιΙ, τόν πσιθτιτ. ιi6ρ. σι' χσιθσιρων τινων ρτιμιΧ
των: l~ννlhι" <o[l I~ύQl. 
Τό χσιλοt}μινον 1'iί έφελ.Ηιιιιτιιιδ" ('i'j ~ελ.ικδ,,) προσ

τΙθιταιl ! .Ι~ τΥιν χσιτiλ . "tYj~ δατ. πλτιθ. των τριτοΧλΙ-

των -ιιι : d"cJράιι,(,,) r εΙ~ τΥιν xσιτιiλ . το!! Υ' nλτι9 • 
τιυν ρτιμιΧτων είς -αι : εlλ.ήφΩ(1Ι('I') r ί! ί ~ -,;ήν κiXτιiλ. 
του .( Ιν. !ί~ -ε χσιΙ -ι : ;κ~α."ε('I'), cJe'W"tI(1I(") Ιιίς 
τήν τοπικ-ην χσιτιΧλ. -(1Ι: Ά8-ή""σι(,,), Όλ.ιιμπ'α
ιιι(,,) r εΙ, τήν ε:nκ. χσιτιΧλ . -φι : &ιι~ε6φι(,.)· ΙΙ, τό 
ιiριθμτιτ. εΙΉοιιι(,,) Ι ε Ι, τσ. έΠιΡρΥιμσιτσι ,,6(1φι(,,), ni
ΡΙΙ(1Ι(") Ι IΙ~ τι'ι εγχλιτιχι'ι μόρισι ιιε(,,), νν('Ι'). Ή ποοσ
θΥιχτι του ιiπιδλεπεν εί~ τήν ιiπoφυγήν χσισμωΙΙιαις;, τι 
δποΙσι έδτιμΙΟΙΙΡΥatτο δσGίxι, ήχολούθΕΙ φωνηδν. 

νάι:ς, νάας, δωρ. άνομ. κσιΙ σιίτ . πλτιθ. τoίi _ν •. 
νάδΙα, fι (χσιί νά6Ιας, δ)' μουσικόν δργqνσν μέ 

δtKα 'iι δώδεκα χορδός, λ !Χτ. πcιulί.ι [-Ι) λ. ε!νσιι δ'.ί 
νειον εχ σYjμιτ ιχYjς γλ. , πρβλ. έβρ. nebel (δρπα, σαν
τούρι)' 1'aβλ.'(1~ή. Χ!Χ ί ,.aPAIa~owwnεiι. (6 παΙζι.sν τό 
δργανον νόβλαν)] . 

νΙι:τήρ, -;;eos, δ , χσι Ι νΙέτιις, -οιι, δ {"αΙω)' fv
ΟΙ κα;, κότοικος, οlκήτι.ιρ. 

lt4αςαριιν6ς, χαι ! lt4αςωραίος, δ' 6 κατσικών εΙς 
τήν Ναζαρέτ, i'ι ό καταγόμενος (προερχόμενος) έξ 
ούτης. 

ναΙ, έπΙρ. ΧΡ1jσιμοποlούμeναν ίπΙ laxupd, διδσι.ιώ· 
σ.ως· ώ, κσιΙ νυν, ναΙ, μόλιστα, &:60Iι.ις, όληδώς, 
οϋτι.ις (λσιτ . nae) n εν ιipχ'δ χσι'l:αιφσιτικΤΙς προτ«σιως;: 
_i cJι) ~αtίτd γε πά,,~σ ... ιιΙΙ~CΊ μο;;ρα." Ιιιι",ε,=όλή-
8ε!α, δλα ούτό rQ δντι τό εΙπες δπι.ις πρέπει Ι eπ! 
ιiπσιντYισεων δμως οι ιiττικoΙ μιτσιxιιριι,;oντcι\ 'ι:ό wιι 
και Ι μιμονωμινως , ναΙ, μόλιστα. 
Έwμ.: σιινΥιθω, μιτ' !λλων δε6αιιω1:ικων 'πιρρτιμιt~ 

των : wιΙ cJή, "σΙ μ,f", δωρ. 1'ai μιt", _1 μι'Ι', ,,...1 
μέ"οι, 'Ι'σΙ μd ΔΙα.' "al."r (πρδλ. 0;'-,,', ι}-"ι, δωρ. 
ιΙ-χι : σσινσκρ. h/, Ζενδ. ΖΤ < I(tIt .*~hi· "" (δοιωτ. 'Ι'ε1) 
εΙ νσι ι τΥίς σι~,η, σ1jμ.: "ή ~oiι, {Joeov" "" ΔΙα. ι λαιΤ. 
ncιe, ne, σσινσχρ. nδ-na' Ι!ΧΠ. θδμαι "'no-· τσ. 'Ι'α.ί : ttή 
!χοιιν μιτσι~ι} των οΤ!Χν σχΙσιν Ιχουν 1:«: α.Ι ι ";' και! 
cJal : cJή. 
ναι, δωρ. )(σι! ιiττ. ποιτιτ. δοt. 1:oEi 1'a~ . 
lt4αίiιι6ς, ή, δ" (Νσϊά.)· 6 όνήK<ιJν ε/ς τός Ναί· 

Μας, 'iι 6 όρμ6ζι.ιν ε/ς αότός. 
lt4αίάς, -άcJo., iJ, και Ι Ιων. νιιΙς, .lcJo,· καιτσ. 1:ό 

πλstστον ~ν τψ πλΥ)θ. Να. ϊά cJ.., ίων. Ν"ϊάcJ., (Ι'άω)' 
νύμφη ποταμοΟ 11 πηγής (πρδλ. Ν"ρ"t,=νόμφη rί'ict 
8αλόσσης)' [δι' ίτιιμ. δλ. "σω] . 

να'ΕσΙΙΕ, γ' 'ν. Ιων. πρτ. 1:0υ ;'α.Ιω . 
ναlι:τάασΙΙΕ. γ' 'ν. Ιω\>. ΠΡΤ. τοίί Ι'σι.τάω. 



Υ .. τά .. • ίπ. μ~x. θηλ, "σιι~ά_ •• fι -«Ο ••• ' ΙΙΙΙν. 
π;; •• _ι.rά.o~o" (_Ιω): 1) ,πΙ προσιίιll.ν, κατοικώ, 
διαμtνω Ι Υιν., . ζώ, ύπόρχιιι, εΤμαι Ι μι~' cιιΙ~. ~6πoυ, 
«'Οτοικώ Ι:ν ΤΙνι τ6ηΥ, ένοικώ. 2) ίχ! ~6πaιν, κεΤ
μαι, eόpfoκoμOI Ο ίν nlX~"J. lνν. κατοικοΟμαι όnό Τ1νος. 
νΟΙΟΥ, Ιπ. πρ •• τοll ΝΙ. Β. 
ν'ίος, ιι •• ". δωρ. "ντΙ "',., (ΙSλ. λ.). 
Υ ....... δωρ."ντΙ _Ιο,,_. θηλ.μτχ. 'ν. 1:06 ""lfQA. 
Mδfς, -r&J~; fj, ' !ων. ""Ις ("cιφ)·=.Nσiό" (δλ. λ.). 
ναί-χι, ~πΙρ . ά'IΤΙ του "σΙ, ώ, τό ο;,,,Ι άντΙ τοl:l ο;'. 
ΜΑΙΏ (Α): Ι άμτΙS. έν τψ εν. κα.Ι πρ,;. 1) ίπΙ προσ-

ώπων, κατοικώ, διαμένιιι 11 μΒ';' α.ί •• ,;6που. κατοικώ 
τόπον τινό, δlαμένιιι είς τι μέρος. 2) ϊπ! _61C18V, 
κεΤμαl, εύρΙσκομαι.- • μlτΙS. iVSpoyItQI." Ιν ,;ψ έπ. ιioρ. 
QI.' Ι"σοοσ 'iΊ "άοοα, άντ! ;"αοσ ' παραXWΡΏ τόπον 
είς τινα διό νό κατοικήσι:ι : xcιί Ηέ οΙ W Aey.i· "άαασ 
πόΙ,,,=δό τοϋ fδινα μ/αν πόλιν είς τήν περιοχι'ιν 
τοΟ • Aργouς διό νό κατοικήσι:ι 11 καθιστώ τι κατοι
κήσιμον, οΙκοδομώ πρός κατο/κησιν: ",,0" Ι"αοασ". 
2) μι,;' α.ί,;. προσ., έγκαδιστώ τινα κόπου, τόν 6όλλω 
νό κατοlκήσι:ι κόπου.- Έν 1:1jί ίπ. πα.θ . .χορ. ιχ' κιχΙ 
μ60. ιioρ. α." έγκαδ/σταμαl, κατοικώ: .πcιτ.,e έμό" 
• Αι,ιϊ' "cι.""'=ό πατήρ μου tγκατεσfόθη (κατι;,κη
σεν) εΙς τό "Αργος Ι Ν.οστο cly,,' ·El'Hώ"o~=έγ
κατεστό6η (Kατt;ικησεν) έγγύς τοΟ Έλlκώνος. 
Έnιμ., ΝΙω. ίπ. μιλ. Nααoμcι,' επ. ιioρ. Ι"σοασ κα.! 

"cι._. πα.θ. ιioρ.α.' bάa""'". έπ . μισ. άορ. α.' έ"σaοάμη,,' 
_lc»(*_aJoι' ix ρ. _a' (nfoΙSA. i-"cιa-""'". "έ-"σo-ΜCΙΙ, 
σα.νσιιρ. η.ι, nay" = f.clo υ. υη. cum &lIquo sim), 
πρδλ. χα.Ι "έOΜCΙ' <*".aoμcι,. "όοτο,,' έκ τη, oι,jt'i'j, ρ . 
και! 1:& 6μηρ. NΊ.rάω. Νέπ", N.n1e· συπ. φοιΙνβτιχι 
κCΙΙ τ6 μI .. -Na-",,, . 

Υσι .. (Β) ' = Νω (βλ. λ.), ρέιιι, έκχειλ/ζω, εΤμαι 
πλι'v;>ης. 
ΜΑ ·ΙΝ, "ι' nδν !έρμα δασύμαλλον, αΙγός, προ-

6ό1'ου. λαι,;. vellus. 
Έnιμ. , Ν,,,, χα.Ι "ΗΟ,,' πρΙSλ. Ήσυχ •• "CIHV"eIO .... u."..' _τ-.άΗ" (tνδυμα δούλου)' de'ΙΙOH's< *άe

". __ ΗΙ,,)' ΙΙΙΧλ-πρωσ. nOgn4n (δέρμα) «*nokn .. n < 
Ιιιη.*niq-ηο), άπλ-σα.~. noesc (!έρμα) «germ.*n.sk .. -
iΊ *naskδ-, Ια.π. n .. q·s-ko}. 
Υάκος, 1:6, μ';-Υν. ,;lΙπο, τοσ ΝΗ" (βλ. λ.)' δέρας, 

δορό, κώος, κώδιον, δέρμα. 
Υάμσ, -στο", το ("άαι)' πδν . τό ρέον δδωρ, ρύαξ, 

ποταμός, πηγή:"αΜCΙ .πved" = ποταμός πυρός ί~ 
IXU1:0U ,;ό 

ΥδμδιτΙaίος, σ, ο" (NΜCΙ)' ρέιιιν, τρέχιιιν. 
νi-μeρτιίς, νi-μcρτcια, δωρ. "ντΙ ""μ- (βλ. λ.). 
νάν, δωρ . .χντΙ 'IICIV", α.Ι,;. του "σ~. 
ΜΑ -MOI, δ (χα.Ι "ά"ο" κοι! N""O~) δ,,;ι jtQl.! νΙ:Ιν, νδ

νος, ό καδ' ύπερ60λήν μ "φόσιιιμος, ,;oίi δποΙου -1J 
σωμα.τιχή aLdltAIXot, aiv δια.φίριι κα.τ& ,;dt, δια.στάσει, 
iίιιό ,;i;v του μικροίί πα.ιδΙου (5-6 itwv), τουρκ. cτζου
τζές»' AIXt. ηιιηυι. 
. • ZΤVI,. , σχοτ. 8τυμολ.· 1:6 λ2:';: η .. ηυs ιΙνα.ι πάν,;ω, 
δΙΙνιιον ίχ ,;η, Έλληνιχη,. Πα.ρ& t-ljv iv ,;ot, χιιιρογρ. 
hIXpetv xaιΙ ,;f/, 'rPIXcp9j, "ά"ο". -1J c1pQ-lj γριιψή _Ι"α.ι -1J 
'(ρ. "ιi".,. μι,;dι μιιχρ&ς; τ~, ItOΙPCIA1jOYouoYj" ώ, άποδιιι
ιινΙΙι,;οιι ΙΙπό ,;ό μί,;ρον. ίν • Αριστοφ. ΕΙρ. 790, xa.! άπό 
,;6 λιχ,;. nanus, 6ποδ1jλeli-τοιι δ' χοιΙ 6πό ,;Υι, γρα.φ7j, 

"""ο" iίΠQl.ντώση, 'Il:Ιση, Ι. 1:ισι χιιρογρ. 
νδνo-lfiί~ ., (toιi,....-ι-φιιtj)' 6 νδνος κατό τήν 

,,,,.,, (τό άνόστημα), 6 txwv όνάστ.ημα νόνου. 
νΟΥ-ώδιις, ., ("α,....-ι-.lιJo,)· 6 δμοιος πρ6ς νδ· 

νον, μικρόσωμος. 
MCιξιoς, σ, ο" <.Νάξο,,)' 6 κότοικος της Νόξου, iΊ 

ό έξ αύτι'jς καταγόμενος n .Νσξ,ο,=οl κότοικοι της 
Νάξου U .Να.ξΙα. ΙΙδο" Τι .πneCI = λα.τ. (οι Noι~ΙOI
όκονόπετρα έκ Νόξου, είδος όκόνης. 
MCΙΞι-oOΡ"ς, ., (.NCΊξ,o,,+ί~yo,,)· 6 ΝαξΙας κατα

σκευης, έξεlργασμένος έν ΝόξΥ Τι υπό ΝαξΙου καλ· 
λ ιτέχ νου. -

MCιξoς, ij' μΙα τών Κυκλόδων νήσιιιν, έκ τών με· 
yoλυτέρwν, τό πόλαl καλουμένη ΔΙσ (ΙSλ . ~.E.Λ.). 
ΥΙΟ-Βοι6ς, 6 (ιισό..-ι-πo,έcιιι)· 6 οίκοδομών ναoUς, 

δι:>χιιιν έπιστατών εΙς τήν όνοlκ0δ6μησιν ναοΟ. 
Yio-ιι61oς, Ο", ιια.Ι Ι \Ον. νιιο-σ61ος ("ιιό, + no-

UQI)' •. 6 κατοlκΟν tv rQ voQ, fJ άσχ~λούμf;νος εις 
τό τΟΟ νaoΟ Ι ώ, o~'σ. & "α.οπό1σrrό ' έπόπτης τοο' 
ναοο, 6 VWKόρoς (t:κανδηλανόtιτrις»), ' λOl1:. Aediluυa. 
Υδ6ς, 6, Ιων. Υιι6ς, "τ,;. Y~ <_{ΙΙΟ)' όΤκος 

(κατοlκlα, κατοικητήριον, ένδια/τημά) ΘεοΟ, 1Ι,,;Ι q;~ 
σήμιρον νοοσμιν 6πό .-Ijv λ. ".ό". λα.Τ. aedes.~ 11 τό 
έσώτοτον μέρας τοϋ ναοΟ, 6 σηκός, τό ΔΔUτoν. 
δπου ~τo lδρυμένον τό δγαλμα τΟΟ ΘεΟΟ. 

'Eτvμ., "αό~ (λδικ. tιiiFos, λιι-σΙS. "σ1J"ιι' (τ. Ι. YdF' 
Fos). Ιων. ""ό" • .χττ. ".ώ~) < *"CIo-Fos: "σίω (π~ΙSλ. 
ά6ρ. "άa-aσ,)' ίντευθεν ΎΟΡΤ. "ί.iευcυ (= καταρεύγω 
εΙς ναόν)' ,φΙSλ. Ήσυχ . • "συει,,· lκιιι:nιε,,, naed τά 
έπΙ τή" iaτ{α." HστσφWy.,,, του" IHέτσ~" - ~ελφ . "σ
o"deo". "ίiHdeO", Ιων-ιιττ. "ιιωΗόeο~ (πρ6λ. HOeIIZ,,)' 
8ν,;α.σθα. 8nLoYj, άνήχουσι ,& δια.λεκτ.: κω "α,πο,σ, 
(πλ1]θ.), !ων. ".ωπo,η~. δβλφ. tιiioπo,o~. ΙSoιωτ. "α
no,os. Ιων. ".ωπoιo~ . 
Υδ6ς, δωρ. κα.Ι άτ,;. ποιη,;. Ύιν •• ου "CIv~. 
Υαηαίος, α., ο" ("άπη)' ό όνήκων iι δlαμένιιιν 

εΙς δρυμώδη κοιλόδα 'iΊ χαρόδραν 11 ό Ιχων τοιαύ
τας κοιλόδας καΙ χαρόδρας. 
ΜΑ·ΠΗ, -1). δασώδης κοlλ6ς 11 φόραγξ, nIXPQl.nA>j

σι6ν ,;ι πρό, 1:ό p;;oaCI (βλ. λ.), λιχτ. S&ltus. 
Έτvμ. : "ά,πη, NπO~. πρΙS} .. Ήσυχ •• "ά.πcι· αυμ

φιιτo~ τόπο".' XIX,;'J! τινα., έ~ Ιοιπ. *nιp-qua-: λα.τ. 
nemus (δόσος, βλ. Ιν λ. ".μo~). ποιλ-ιρλ. nem (ούρα
νός), σα.νσχρ. ηιtk&-1}. (ούρόνιος δόλος)' κα.,;· &λλου, 
δμω, πρ6Χ8Ι';α.ι πβοΙ ρ . _π· <lσ.π. *ηβΡ- 'iΊ ηeqυ-, π,ΙSλ. 
Ήσυχ . • tιε'llώπητσ,· τιτα.π.Ι"ωτσ,. (βλ. χα.Ι "ωπ.ί
αiJ.cιι) κιι! neo"CIIoΠή" (=6 κύπτιιιν πρός τό έμπρός). 
νάηος, τ6 ' μΤΎ~. τύπο, του "ά,πη. 
ΜΑ-ΠΥ, -vo~, τ6·=οΙ"α.,π" κοιν. cσινόm». 
Έτvμ.: "ίi,πv, "ιt,πε,o", tAAYj'Itot. al"ίi.πv. -vos. 

. χοιΙ oΙ1'ίiπι. -.~. τ6' α.ίΎυπτισ.χΤί, πγοιιλεύ::ιεω., πρΙSλ. 
οα, : oέoεAΙ~, aάe' (υδρόβιον φυτόν της ΑΙΥύπτου): 
o{oCIeo,,' συΎΥ. πρo~ .ό · "ιinv OaroPIt';IXL 6πό ,;ινων ,;ό 
AIXt. napus (ραπανογόγγυλο). 
yαρδo-lΙη~ς, έ" ("άeιJo..-ι-llπο~)' ό άληλιμμένος 

διό ναρδ/νου έλα/ου. 
Υάρδος, fj' ψυτόν τι χα.λούμινον κα.Ι NeιJoV ατά

""~ 'iΊ "aerJdo~CIxv". λοι,;. n&rdus, Τι n&rdost&chyon, 
11 SpiC& n&rdi, χρησιμοποιοόμινον πρό_ XIXtIXoxau-ljv 
auώδου, μύρου, φβροντο, ,;ό α.u.ό δνομα..- 11 αύτό τό 
fλαιον της νάρδου. 
Έτvμ.: "cie"o,,' ίπΙθ. "άeδ,,,ο,· aciVILov ιiχ σYjμιτι

χη, γλ., πρΙSλ. ΙΙSρ. nerd<oιxvoxp. *n&rd&-, n&l&d&m 
(τ'i'j, ιxut9j, σημ.)· ,;η, ιxut7j, ΠΡ05λιύσιως; φα.Ινι,;α.ι νdι 
βΙνα.ι χα.Ι τό "cieτη (= δρωμό τι τών ΊνδιGιν), ιiνα.~ 
φιρ6μ5νον 6πό του θεοφριίσ,;ου. 

ναρδιικο-ηΙΙ;ρωτος, ο" <"cte"",e + πληeόιιο)' ό 
πληρών τό κοΤλον τοΟ νόρ8ηκος (καλόμου), 6 
σηινθήρ τόν όποΤον ό Προμηθεύς έκόμισεν όπό 
τοϋ eιύρανoO καιόμενον, κρύψας αύτόν εΙς τόν μυ
ελόν τοϋ νόρθηκος (6λ. κα.Ι tιάeθηξ). 
ναρ8,.κο-φόρος, ο" ("άeθηξ + φέeω)' ό φέρων 

νόρ8ηκα, τιτοι ρόβδον νόρθηκος, d {J.veaοφ6ρο" 
(ΙSλ. λ.)' ησαν δέ ναρθηκοφόροl ΟΙ BαKXεuταl υ γιν., 
δ φέρων ρό6δον, ρα6δοφ6ρος. 
ΜΑ'Ρ8ΗΞ, δ, γιιν. -'1)(0,, ' φυτόν ύψηλόν, καλαμ

ώδες, μέ κοΤλ.ον στέλεχος πληρες έντεριώνης, 
λοι,;. ferul&, κοιν. «μαγκούτα» Τι cμ::lγκούνα» U ιΙντό, 
νάρθηχο, ιΙχ6μισιν δ ΠρομYjθaύ, ίχ 1:01:1 ούρα.νοσ ιΙ, 
,;-Ijv -yi')v τ6ν σπινθηρα. .ου πυρ6,. ΣYjμιιω1:80ν δτι κα.Ι 
νσν lτι -1J 'ν,;afoιώνη του νιίρθηχο, χρησιμοποιιΤτciι ώ~ 
Τσχα.. Τ& στaλ6χη ,;ου vcipeYjXo,; 'XIIYjCJIμoπotol:lv,;o ώ, 
ράΙSδoι <lHιeao,) τόίν ΙSα.κχllυόντων (πρΙSλ. ",,""'Ηοφ6-
eo". (J.veaοφόeο~) n τdι Τδια. έΧΡYjσιμοποιουν1:0 6πό ,;ό\ν 
πα.ιδα.Ύωγόίν προ, σωφρονισμό'l τόίν πα.Ιδων a ιΙπΙση, μΙ 
σχ Ι~α.ς; άιιό νιίρθηκα. (κα.Ημι) napt,aavov 1:dι ,;ιθρα.υσμa
να. μ,λη ';011 σώμα.τος; (δπω, xcιΙ σήμερον ιiχ6μη).- • 
μικρό θήκη μυριιιν (μυροθήκη) Ι Ιν,;ο, 1:0ια.Ιί.η, (ίΧ 
νάρθηκo~) πολυτΙμου μυροθήκης; iq:llAIXooav δ 'Αλ"α.ν· 
apo, t-ljv 6πό 1:0U 'Δριστοτ'λου, Ιχδοσιν ,;όίν 6μYjρικc1lν 
aπόίν, 't-ljv δποΙα.ν (φιρι πltν~01:Ι μα.ς;ι ,;ου, χοι."! ήτι, δι& 
1:06';0 8χλήθη .t) ΙΗ ΤΟV "cι,*"_,,,..- _ Ιν 1:W Άνα.-
1:0Atx'{j ΈκκλησΙ<f tιιί,,,,,,ξ (χοιν. cνόρθηκας») iχα.λatτο 
6 πρ6να.ο,. 



----νσριιάω-νσυnηyΙω 6.1 

Έτvμ, ι "άe6"ξ, "αe6ήκr,,0ι;: σcινoκρ . nadά-h, 
nalά-!;ι (κάλαμος) <*narda- (ολ, κcι ! "άeδοι;)=~ερσ. 
ηiίί (κάλαμος)' πρ6λ, κcι! 'Ησυχ. c"ά6eίiξ' "άe6"ξ» 
"ά6ραξ (CΙ!Oλ, i) δωΡ.)("άe6ηξ κcι τα. μe.iθεο ιν φθόnων, 
ναρκάω, μsλ . -ήαω' ΙΙΠ. ιiόρ. cι' "άeκ"αα' εΙμαι είς 

κατάστασιν νάρκης, ναρκωμένος, γΙνομαι δυσκίνη
τος, άΠOνaρKώνOμαι, μουδ!άζω, λcι • . torpere' ιΙκ τoϊi 
Μλ'ΡΚΗ, ,11' άπονάρκωσις, άναισθησΙα, παράλυ

σις, νέKΡWσις, λCΙΤ . torpor.- 11 ίχθύς έχων τήν Ιδι
ότητα νά ΠΡOKαλι:j "άeκην (μούδ!ασμα) είς πάντα 
δστις τόν ψαύει, κοι ν . « μουδ!άστρα», λcι •. torpedo. 
Έτvμ. ι "άeκ" , "αeκάω, "α/?κ6ω: ιiρμ. nergev 

(λεπτός, ιiλλα. κυρ. σ'J)μ. συνεσφιγμένος, ζαΡWμέ
νος, πcιλ-πoΓΓ. snara, ιinλ-σcι~ . snecι.re (παγΙς), πcιλ
Ύιρμ. snar(a)hcι. (παγΙς)' πάντCΙ Ι; ίcιπ. ρ. *snerq-, 
ij.t, ιiπo.ελεΙ επιtκτcισιν της; ρ . *sner- (στρέφ<ι.ι, στραγ
γαλΙζω)' πρ6λ . Ύa~μ. schnur=oxoIvIov. 

νάριιισσOCί, δ' ο ,.ι κcι! νυν, τ6 φυτόν νάρκισσος, 
όνoμcισθεν ο!ί.ω έκ το ί} "άeκ"-,,αeκ6ω λόΎΨ .ων νcιρ
ΚιιJτικων του Ιδιοnitων . 
Έτvμ. : "άeκιασοι;, έπ Ι θ. 'ι'Ωeκ{αα."οι;· τό __ aμcι 

-ααοι; (ιrτοδ'J) λ οί σΗ 'ή λ. ώ~11"Ιj θ'J) έκ μεσoΎειcικη~ τ ινος; 
Xώpcις; (πρΙSλ. τ:Χ εν λ . κvπάeιααοι;)' εΙς; τό ριζικόν 
't'J)' τμijμcι '11 λ. q: ιxlve tΙX t να. εχιι ύποστij τήν επΙδΡCltσιν 
'tij,; λ . "άeκ" λόΎΨ των xClt.cιnpcιUntKWV Ιδιοτήτων 
του φυτ?υ. 

ναρ6ς, ά, ό" ("άω) ' 6 ρέων, 6 ρευστός, ύγρός. 
Έτvμ. : "ίieOI; <- *"ίίFεeοι; ' ιiττ. κλ'ητ . "iί.τoι! (*"ίί

Fετοe, πρΙS λ . Ήσυχ. c"αέτωe' eέω", πολveeοοι;'JI>' 
"iί.μα < *"ίίFεμα ' "ααμό~ < * "ίίFεσμοι; (=ρεΟμα, πηγή) ' 
Ν"eεvι; , N"e",cJe~ < * "ίiFeeo-: "άω. 

vcic;, ,11, δωρ . ιiη! "ανι;. 
νάσ8ιι, έπ. Ύ' έν. πΙΧθ . ιi'}ρ. σr.' τοίί "α/ω (ΙSλ. ναΙω 112). 
νασιώτσc;, δ , δωρ. ιiντ! ""σ.ώτ.,ι;. 
νσσμός, δ ("άω) ' ρεΟμα, ρύαξ, πηγή. 
νασOCίr ,11, δωρ. ιiντ! 'I';;αo~. 
νάσσσ, ιiπ. ιiντ ! ;,,"σα, ((όρ . cι' τοίί 'Ι'αΙω. 
νασσσ, ,11, δωρ. αη ί "."ηααα, ."ηττα. 
νάσσστο, επ. ιiντ ί i"άσατο, Ύ ' Ιν . μΒσ. ιiop. CIt' τοίί 

"αΙω ( βλ . 'Ι'11,ω 1I 2). 
MA'lm, μελ. "άξω ' αόρ. CIt' ;'Ι'αξα ' nCltO. πρκ. "έ

"αάμα. i) 'Ι'έ'Ι'αΥμαι' Ο'J)μ. πιέζω, συνθλΙβ<J, καταπα· 
τώ 11 γεμΙζω έντελώς. 

vaaT6c;, ή, 0'1' ('Ι'άααω)' 6 συμπεπιεσμένος, στε
ρι:::ός .- 11 ώ;; o~ , . ό 'Ι'αατοι;=6 καλοζυμωμένος (ιΙπ! 
πλCΙΚG Ι>'ιtων).- 111 μετα. Ύεν . , έντελώς πλήρης άπό τι. 
νάττω, αττ. αντί "άσαω (βλ. λ . ) . 
vau-oyiu, Ιων . νσυηΥ_· μελ. -ήαω (ναυαΥ6ι;)' ώς; 

κιχ! vuy, ναυαγώ, ύφΙσταμαι ναυάγιον, (καραβοτσα
κΙζομαιι , εΙμαι ναυαγισμένος ~ ίπ! &ορμά,των, συντρΙ
βαμαι, σπάζω. 

valf-ayia, Ιων. νσυΙΙΥΙΙΙ, ,11' ναυάγιον, «Kαρaβα
τσάκισμα •• 

valf-CIYIov, τό, ίων . νσυήΥιον· λεΙψανον (ύπό
λειμμα, τεμάχ ιον) ναυαγήσαντος πλοΙου, Τι κιχ! αύ · 
τό τούτο τ6 vaUdYiioav πλοίον U "αυάγ.α ιππικα 
=τό συντρΙμματα άνατρaπέντoς δρματος έκ το ί} 

valf-oy6ct, 6", ίων . νσυιιyΌC; ('Ι'ανι; + ιiΥt'vμ.)· ό 
ναυαγήσας, ό παθών ναυάγιον, 6 έξοκεΙλας, προσ· 
αράξος, λCltτ . naufragus 11 Ύεν. , 6 κατεστραμμένος, 
«καραβοτσακισμένος ». 2) ένεΡΥ. 6 προξενών ναυ
άγιον (έπΙ ανέμων π. χ. ).- 11 ('Ι'ανι; + αΥω)' 6 άγων 
την ναΟν, 6 κυβερνών τήν ναύν, κυ5ερνήτης. 
νσυ-σρχέω, μβλ . -ήσω ('I'avaexo~)' εΤμαι ναύαρ· 

χος στόλου, διοικώ στόλον ' έ~ ΙΧ-Jτ?ίί τό 
νσυ-αρχίσ, fι ('Ι'αvαeχέω)' ή άρχηγΙα στόλου, ή 

διοΙκησις στόλου, τό άξΙωμα τοΟ ναυάρχου. 2) ή 
περΙοδος (τό χρον ικόν διάατημα) της ναυαρχΙας τι· 
νός.- 11 ναυτική ύπεροχή, ήγεμονΙα.- I11 στόλος. 
ναύ-αρXOCί, δ ("αν;+ιieχω)' ό όρχων (άρχηγός, 

διοικητής) τοο ατόλου, ό,τι xσr.Ι σήμερον νοοίίμεν λί
Ύον τις; ναύαρχος. 

vauITIIc;, -ov, δ, nOt'J)t. ιiντΙ "αίιτ"ι;. 
νσ.,..βδτιις, -ου, δ ('Ι'αίΙι; + βα,,,ω)' 6 έπιβαΙνων 

νεwς, 6 έπιβάτης πλοΙου, κcι! 6;πλω; έπι6άτης U Ύιν. 
ναυτικός.- 11 ώ, ίπιθ . ναυτικός, θαλασσινός. 

νσu-δι:τον, '1:ό (ΗνS+cUω)' καλι;ιδιον πλοlou, χοιν. 
«παλαμάρι •. 
νσυΙΙΥέω, ναυΙΙΥΙσ, νσUΙΙyόft, !ων. '1:όπο, iντ! 

'I'αυίiy- . 

νσυ-ιι1ιιρέω, μ_λ. -ήαω ("aVHA",or)' εΤμαι lδιο· 
κτήτης πλοίου, Τι κ'ΧΙ πλοΙαρχος τοΟ πλοΙou.-. 
μτφρ. διευθύνω, κυβερνώ ' έ~ CIt ')τοίί τό 

vau-It1IIpfa, i) (ναvκλ"eέω) ' ή ζωή Τι καΙ τό έπ
άγγελμα τού "αvκλήeοu, ή ζωή τοΟ ναυτικΟΟ (τοΟ 
θαλασσινοΟ) 11 τό έχειν Τδιον πλοΤον. 2) ΠGΙ'J)Τ. τα
ξΙδιον , πλοΟς 11 Ύεν . , επιχεΙρησις. 3) ώσ. κcιΙ,πλoΤoν . 

vau-K1IIPIK6c;, ή, ον ("αvκλ"eοι;)' 6 άνήκων (i) 
όρμόςων) είς ναύκληρον. 

vaIf-It1IIPOCί, δ ("ανS+Ηλ;;eοι;)' ό lδιοκτή;ης τοΟ 
πλοΙου, 6 έπ' άμoιβΓ,j μεταφέρwν διό τοΟ πλοΙου 
του έμπορεύματα Τι έπι6άτας 11 Ύεν., πλοΙαρχος, κυ 
βερνήτης. 2) ΠΟΙ'J)Τ. ναυτικός, θαλασοινός, ναύτης 
[δι' ίτυμ. ΙSλ. "avκeaeo,]. 

vau-KρCiPOCί, δ'='ι'Ωvκλ"eοι; (ΙSλ . λ . ) .- • ίν Άθ'ή
-νcιις;, 'ι'Ωvκeαeοι; ίκcιλείτo 6 άνήκων είς μίαν ύποδι 
αΙρεσιν πολιτών (ΚΙΧλουμέν'J)ν 'Ι'cιvκeαe'α,,). εξ έκεΙνων 
εΙς τός 6ποΙας εΤχον ύποδιαιρεθη ΟΙ πολΤται πρ6 
τών χρόνων τοΟ Σόλωνος δι' οίκονομικούς λόγους 
11 ίπ! Σ:όλωνο, 6πηρχον 12 ναυκραρΙοι δι ' εκάστην 
φυλή ν, ητοι 48 έν δλ4!, oτcιν δέ έrτ! Kλε ιoθιiνoυ, cι ί 
φυλσr.Ι 'ιJύξήθ'J)σcιν ιΙ. 10, δ αριθμός; των VCΙUXPCltptwv 
4κάστ'J)' φυλ9j, πlιριωρΙσθ'ΙJ ε Ι, 5, ητοι 50 βν Ολψ. Άρ
χικω, ΟΙ ναύKρaρOΙ δεν ε/χον rttOCltvw, σχίοιν τινΙΧ πρός; 
τό νCΙυτικόν, αλλ' ~σιxν οΙ μΙΎΙΧλΙ>τιρο ι ΚΤ'J)μCltτΙCιtΙ (~πό
τβ τό cι' συνθιτ. πρoιiΡXιτcιι ίκ .. oiJ Η,ω = κατοικώ), 
από του Σόλωνο, ομω, ixάoot'IJ vCltux~CltplCIt 6Πδχριοίίτο , 
έκτός των &'λλων, να. vcιun'IJoy Tjo \j κcιί ιi,oπλΙσΊj Ιν πλΟία_ , 
πιθcινo 'Ι δέ slvCltt ο.ι δ πλουσιώτιρος; t9j, νCΙυΚΡCιtΡΙCιtζ, 
δ κιχ Ι τό μείζc.ν τη ς; δcιrτά 'l'J)ζ ιiνCltλcιμΙSαίνωll, ώρΙζ_ .. ο 
xClt! ώς; νcιιίκλ 'J)po~ , όθιν xCltl '11 προ, τό Ηνι; σuσXίτισι~ . 

'Ετνμ. t "ιιvκeίieοι; > "αυκλαροι;, _νκλ",οι; (xcιτ ' 
ιiνoμo Ιωσ ιν) < "ανι;t*-κeααeο-ι;( =6ρχηγ6ς τοΟ πλοΙου), 
πρΙSλ. κeάαπεδοt', "eaaτήe.a, *Heaa- (- τό 6νώτε
ρον μέρος, άκρα)' πρΙSλ . ΙSoιωτ. Δiiκ,α,ιιSii.c <- • Δii
"eσ.eo!; (=άρχηγός τοΟ λαοΟ), πρΙSλ . .ιUClfXOIi, &ί. 
yoι;(*λίi-αyoι;, Λεά"ιιξ' ΙSλ. κcι! ίν λ . ".(!ΔΙ;. 

νσυ-ιιρCΙΙτέω, μέλ . -ήα ... · t:XW τό κράτος Τι"ις ~ 
λάσσης, κρατώ (= ύπερισχύω) κατά Μλασσαν, εΙ
μαι θαλασσοκρότωρ, κυριαρχώ κατά θάλασσaν.
Π-.ιθ'J)Τ . , κυριαρχΟύμαι κατά θάλασσαν. 

νσυ-ιιρΙτιις, ·OV (κcι! -εοι;), δ' 6 θαλασσoKράτι.Jρ, 
ό κυρια,:>χών ιης θαλάσση::; . 

valf-XpδTCotp, -oeo" δ , fι ("cιVι;+κeατ.Φ) · 6 8aλασ
σοκράrωρ.- 11 ώς; 0 '; 0 . ό κύριος (κυβερνήτης) πλοΙου. 
ναύ10ς, δ , Τι ναύ10ν, .ό (ναν~) ' δ ,τι xClt! ν!lν , 

ναύλος, τό χρηματ ι κόν ποσόν, τό όποΤον κατα6όλ
λε ι τις διό νό ταξιδεύσι;ι, cτό είσιτήριοι, Τι xClt! τά 
έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων, λClt'1: . ncι.ulum. 2) 
ώο . τό φο;:n ίον τών πλοΙων, 

valf-1oXiw, μελ . -ήαω ("αvλοχοS') ' παραμένω έν 
λιμέν ι ή εν μυχQ τινι επ' άγκύΡQ U ένεδρεύω έκεΤ 
διιως εξοι:- μήοω κατά διερχομένων πλοΙων U μ.τ' CIt (Τ. ι 
ενεδρεύω , παραμ : νεύω, τινά . 

νσiι-1oXOCί, Ot' ('I'αν~+λ6xoι;, λέχοι;)' ό παρέχων 
άσφaλές όγκυροβόλιον, ό έχων καλόν άραξο(3ό
λιον.- 11 ώς; 0 '; 0. ό 'Ι'αιίλοχοι;, μ_τα. ιiνωμ . πληθ . τα 
'Ι'ανλοχα=σταθμός πλοίων, άγκυροβόλιον, λCltt. 5ta
'ίο ncι.vium. 
νσυ-μ6χCω, μaλ . -ήσω (νανμάχοι;)' δ ,τι κσr.Ι ν !lν , 

ναυμαχώ, πολεμώ διά πλοΙων, μάχομαι κατό θά
λασσαν (διά πλοΙων), συνάπτω ναυμαχΙαν 11 Ύιν. , μά
χομαι, πολεμώ. 

νσu-μcιιχίσ, '11 (t'αvμαχ~ω)' δ,τl κCltΙ νiίν ι ή κατά 
θάλασοαν διά πλοίων μ6χη . 

ναύ-μCΙΙχοc;, ον ("cιν. + μάχομαι)' ό άνήκων (Τι 
όρμόζων) είς ναιιμαχ Ιαν.- 11 ώ;; πcι ~oξ. "αυμάχοι;, ον, 
ένε ΡΎ., 6 κ,ατά θάλασοαν μαχόμενος, 6 νουμαχών. 

vau-nIIyιtu, μeλ. -ήαω('ι'ΩυΠ'1Υόι; )'=πήΥνυμι "ανι;, 
κατασκευάζω πλοΤα.- μέσον , "ιιυ""Υονμαι να~_ = 
κατασκευάζω δι' έμαυτ6ν πλοία, βόλλω νό μοΟ 
κατασκευάσουν πλΟία.- Πσr.θ'J)Τ., ναυπηγούμαι, κα· 
τασκευάζομαι, ύΓ,ό τινος. 
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vau-ntiytισιιιoς, ΟΥ (ΗνπηγΒωγ χρήσιμος, κατόλ
ληλος, είς νooπηγ/cιν (ίπΙ ~υλεΙιxς)" 

vau-nIIyfσ, Τι .· (ΥCΙVΠ71γaωγ 'τό ναυπηγέΤν (κατα
σκευόζειν πλοΤα), KaT<X1ΚE\JΓr πλο/ων. 

ναu-ΙΙΙΙΥΙιι6ς, ιt, όΥ (ycινΠηylcι)' ό έμπειρος (κατ
Θλληλος) ε/ς ναυπηγ/αν 11 ώ;; O·jo. το QYjA. t) YCΙνπη
γι,,;' (ίνν. -rCΧiOη)=ή τέχνη τοΘ ναυπηγεΤν. 

vau-nIιYIov, τό' ό τόπος ένθα νουπηγοΟνται 
πλοΤα, ναυπηγείοψ εκ τοίί 

ναu-nΙΙΥ6ς, όΥ (ycιiί;+πι7yYνμι)' ό νσ..ιπηγων, τ. Ι. 
ό κατασκευόζων πλοτσ 11 ώς o~σ. δ YCΙνπηγό" δ,τι 
κιχι νΟ ·,. 

vau.nOPoς, ΟΥ, κιχ! ναuaί-ιιορος(Υcιiίς+π6eο,)' 
ό περώμενος (διαπλεόμενος) διά πλο/ων, πλωτός. 
- ώς πιxpo~. ναυιι6Ρος=ναυαlιι6Ρος (βλ. λ.). 
~AY-I, Τι (=λιχτ. ΝΑ V-IS)' πλοΤον 11 ycιiί; μιIHed= 

λιιτ. nc1νίs ·lοngc1=πλοίον μάχης, πολεμικόν πλοΤον, 
καλούμενον οϋτω (μιIHed yαiί,) διότι ητο μακρό
οτενον,· διό νό εΤναι ταχύτερον, έν άντlδlασΤOλι:i 
πρός τό έμπορικό (τα ιpoptYjYιi, ιi,; εΙπωμεν), τά ό
ποΤα ησαν πλατύτερα καΙ όγκωδέστερα ( .. ηε, a-reoy
Υν1αι, cJ1κάδε" Υαν10ι). ΤΟ δν~μιx π-χρ' ιinιχοtς έ
χλΙνετο ώς Ιπιτιχι: yαiί;, 'ΙΙεώ" 'ΙΙη;, 'IIcιiίν' ~υ'(χ. γιν. 
χοιΙ "ΟΤ, ,.εο&'ΙΙ· JtJoVle . "ηες, 'ΙΙεώ" Τι 'ΙΙ'1ώ'll, 'IIaval, 
'IIαiί,.-έν _ij !ωνιχij "ι-χτ.: 'IIηiί., .. εό" ",,;, 'ΙΙέα' JtAYje. 
Ηε" 'ΙΙεώΥ, ""να;, 'IIέcι,.-Έπικ . : 'ΙΙ'1ν" 'ΙΙ'1ό., ""ί, 
"ηcι' JtAYje. rija" 'ΙΙηώ'll, l'ηνα; Τι l'ήεσαι, "ηα, (ιiλλ' 
ώσ. χοιΙ: γεν. κιχ! οι!τ. Ιν. l'εό" l'έα, πλ Yje. Ηε" l'ε 
ώ'll, .. έεααι, l'έα,).-Δωρ. 'IIαiί., l'α6" l'ίίt, 'IIcιiίν ' πλΥlθ. 
l'«ε" 'IIcιώY, · l'CΙνα; (κοι! l'άεσαι), l'«ιχ •. -ΨΡΟΙΥ. l'αiίς, 
YCΙό, Τι l'εώ" l'cιt, l'ανν ' JtAYjQ. 'llίiε" 'ΙΙαώιι Τι l'εώl' , 
.. cιυαl, 'IIαiί,. 

Έ-,;νμ. : 'IIαiί" "οτ. ·JtAYjQ. l'ανα; «l'αν" *l'αναι)= 
σαινσκρ. παύ · 1;ι· ίων. l'ηiί" "Ot. πλ Yje. 'ΙΙ'1υα; O'f'E!AoUOL 
τό -η- βίς !λλιx~ πτώσει, (το πιχρ' "I~ω~. ίων. 'IIεiί, 
ίσΧYjμιχtΙοθYj κιχ,' ιiνιxλoγΙιxν προ, τα l'έε~, 'ΙΙεώ" κλπ.)' 
ΥΙ", ",,(F)·ό,) ιi ... l'εώ" μΒΥν. !ων . .. ε6,· οι!τ. l'ij(F)-cι, 
μΤΥν. ίων. 1'8α (ιiττ. l'αiίl' ΚΙΧ τ' ιiνoιλoyΙ-xν προς το 'IIcιiίς)' 
ItAYjQ. όνομ: 'IIij(F)-e" μΤΥν. ί ων . 'ΙΙέε,' Υεν. 'ΙΙη(F)-ώ,ll, 
"ωρ. 'ιιiiώΥ, μΤΥν. Ιων. l'εώl'=σιχνσκρ. nίivίim ' ~ω? ον. 
Ιν. (πιxpc'ιt rριχμμ . ) 1'«', ΙΧΙ1:. '11.%'11, αί1: . JtAYjQ. 'II«cις.
πρ6λ. Ζεν"., πιχλ-π,ρσ. ΠΑν-, ιiρμ. ΠΑν (='IIαiίς), λο:τ . 
nίivis (ιχ!τ . nίivem=oιxvaKp. πιiVc1m=Ιμ . 'IIij(F)cι, πΙΧλ
ιρλ. ΠΑυ, Υ8ν. noe, "οτ. ItAYjQ. noib (ναύς), 9αll' noe 
(εΤδος σκάφης),71οιλ-nοrr.. ηόΓ (ναύς),ιiyyλ·σ:x~. nόwend 
(ναίικληρος)·πρ6λ.κιχ! σιχνσκρ . nous, nQu-ka., λιχτ. ΠΑ ν
ita., na.u-tc1, nc1v-igo, ιiΡX-ΣκΙX'I~. nc1u-st (stc1tio na.v
c1IiS)· Τι ouvijQYj' ouaxatLot, πρό,; τ.χ 'ΙΙάω, 'ΙΙήχω, 'ΙΙέω 
('ΙΙεFω), 'IIevaOμιII (=κολυμβώ) Ιέν γΙνετotι υπο πiντων 
δεκτYι . -Πoιρι:iyωγιx έκ 1:0ίί 'IIcιiί;: 'IIcιv10o (-0,11), 'IIcιν

α-θλοϋ", l'αύτη" l'αιιτlcι, .. cινσ'η, 'IIoιντlλo~, 'ΙΙαυτι
Mcι, "cινtl1λ.ομαι, l'ήιος κ. ιi. 
νσuaδl6ω, συντετμ. εκ τοίί l'αιιατα1έω' μι:ταφέρω 

διό θαλάΟJης.- μΞ~o·I , . λαμβάνω μαζί μου διό θα
λάοοης 11 ένοlκιάζω πλΟίον πρός έξυπηρέτησlν τών 
έρΥασιών μου.-ΠαθΥι1: ., μετ7. μέ~oυ μaλλ . 'ΙΙανα-θλώ
σoμcιι, ύπάγω διά θαλάσσης. 

ναυσία, Tι·=:Xt1:. ναυτία (~λ. λ.). 
ναυaιcίω'=άττ. 'ΙΙανnάω (βλ. λ . ). 
ναυαI-ιιlcιτΌC;, ή, ~.'II ( l'αiί;-j-κ1eι-rό,)· περ/φημος 

διό Ίά πλοία, ένδοξος κατό θάλασσαν. 
ναυαΙ-ιιΙϋτ6ς, όJι'=l'αναικ1ει-rό, (βλ. λ.,. 
ναυαΙ-ιιέδιι, Τι ('ΙΙαiίςtπέδη) ' καλt;JδlΟν πλο/ου. 
ναυαι-ιιcρατος, 0'11, ίων. νιιυσΙ-ιιΕριιτος (l'cιiί; 

+πεeάω~'='ΙΙοιυαίποeος (βλ. λ.), ό π·ερώμενος (δια
πλεόμενος, δlα6ατός) διό πορθμε/ου Τι διό πλο/ων, 
πλωτός. 

ναυσl-ιιομιιος, 0'11 (l'αiί,+πέμπω)' Ιν.ρ'Υ" ό πέμ
πων (κινών, ώθών, ουριος διό τό) πλοΤα: 1'CIναlπομ
.πο, cιvecι=ouploc; άνεμος. 

ναual-ιιορος, ('1' ('IIcιiί; + ndeo'}=l'CIvaIniea-ro" 
'ΙΙαύποeο~ (~ λ . λ . ) ' πλωτός διό πλο/ων, κυρ. ό περώ
μενος (διαπλεόμενος, δlα6αινόμενος) διό πλσ/ων, 

· λοιτ. na.vigc1bilis.- U ώ; πO(ρo~. ναuaΙιιόρος, 01', 
ώ~ έν5Ρ'(. ό περών (δlαπλέων) διό πλο/ων, ναυτιλ
λόμε;νος, «τοξιδιάρης», θαλασσινός (Jtr-6A. κιχ! l'αν
πόeος). 2) ό ποιών τάς ναος νό πορεύωνται, ό 

κινών τά πλοΤο (ΙΙπ! των κωπων π. χ., ανaμων κ. τ.δ . ), 
ναυαΙ-ατονος, ΟΥ ('IIcιiίς+σ-,;έ .. ω)· δ' προκαλών οτό

νον (στεναγμόν) είς τά πλοία, ό άξIOθρήνrιΤOς ' δlά 
τά πλοία. 

ναuaΙ-φόριιτος, 01' ( .. αiί~+φοeέω)· ό έπl (Τι ύπό) 
πλο/ου (μετα)φερόμενος, ό πλέων. 
ναύ-αταδμον, τό, μ1:γν . cJ 'ΙΙαΙΙα-,;α-θμος ('IIcιiί, + 

αταθμό~)' σταθμός τών πλοίων ένθα σταθμεύουJ I 
(άγκυροβολούΟI) τό πλοία, άγκυροβόλιον, λιμήν, 
λocτ; stc1tio nc1vium. 

vau-atoliw, μελ. -ήαω ('ΙΙανστο1ο,) ' μετ6. μετα
φέρω διό θαλάσσης, συνοδεί;:...ι, ίιπάγω, διό θαλάο
σης. 2) όδηγώ, διευθύνω, κuβερνώ.- U ιiμ1:6 . ώ;; 
το πιχθYjΤ., πλέω, ταξιδεύω, κυρ. πορεύομαι έπl6α/
νων πλοίου ' έ~ ΙX~ΤOίί το 
ναu-ατ61ιιμα, -ατο" 1:0 ('ΙΙανα-,;οΑ.έω)' τό διά πλο/

ου (διά θαλάσσης) (μετα)φερόμενον 11 Ιν 1:ψ πλΥίθ. 
=l'cινατolloc (βλ. λ.). 

vau-aTolfa, Τι ('ΙΙαvα-rοΑ.έω)· τό ταξιδεύειν, πλοϋς, 
ταξίδιον 11 ναυτική έκστρατε/α. 
ναύ-ατοlος, 01' (Υαiί;+α-rέλ1ω)' ό άποστελλόμε

νος (μεταφερόμενος) διά πλο/ου, κατό θάλασσαν, 
πλέων, ταξιδεύων.- U l'av-a-r610" 01' (πιχρο'.)' ίνΙΙΡΥ., 
ό οτέλλων διά θαλάσσης 11 ό άποστέλλων πλοΤα, 
ναυτικήν έκστρατε/αν. 

ναύτιις, -αν, δ (l'cιiί~)' δ,τι κιχ! νiίν, ναύτης, θα
λασσινός, λΟ(τ. nc1utc1.- 11 ό κατό θάλασσαν σίιν
rρoφoς, συνταξιδ!ώτης. 
ναυτίο, Τι, κΙΧί l'ανα;α (l'αiί,)· ή έκ τοΟ κλυδωνι

σμού (σάλου) τού πλο/ου προερχομένη τόοις πρός 
έμετον μετό καρη6αρ/ας, ναυτ/ασις, έμετος, «άνα
γούλα», λΟΙ1:. nc1usec1, ηΑυΙΙι: _~ ιχuτσυ τό 
ναυτιάω (l'cιντία)' πάοχω άπό ναυτ/αν (άνανού

λαν), έχω κλ/σιν πρός έμετον, λιχτ. nausio Ι Υιν., 
βδελύσσομαι, άποστρέφομα/, τι. 

ναυτιιι6ς, ή, ό" ('IIcιiί., l'CIv-rIJ,)' ό όνήκων εΙς (Τι 
κατάλληλος διά) πλοίον, Τι τήν ναυτιλ/αν, ιίι( κιχ! 
νίίν λέΥομεν ό ναυτικός, ό ναυτιλλόμενος, θα>.αοσι
νός 11 'IIανHκό~ α-reατό,=ή καϊ·ά θάλασοαν δύναμις, 
ίν <iνtιδιΟ(στολlί ΠPo~. τον πεζόl' α-reαι-rόl' ("YjA. τόν 
στρατόν της ξηράς) ώσ. το o,j~ . ώς o~σ. -rό 'IICIv-rI
κό'll=ό οτόλος, ή ν υτική δύναμις 11 ίν τψ JtAYje. -rd 
'IIcιντικα=αl ναυτικαl ύποθέσεlς, ή ναυτική (ή κατό 
θάλασοαν) δύναμις. 2) ϊπ! προσώπω'" ό έμπειρος 
είς τό ναυτικά, θαλαοοόλυκος. 3) ή 'ΙΙαντικι} (ένν . 
τέχ"'1)' ή περl τήν ναυτιλ/αν έμπειρ/α 11 ή νσ..ιτική 
έπιστήμη.- 11 εν ΆθΥινΟ(ις , l'cινnHόιι ώς -ι;εχνικός δρο;; 
!δΥlλου δάνειον ουνομολογηθέν tf11 ύποθήκl) πλο/ου 
(λ-χτ. pecunic1 foenore na.ulίco COIIocc1tc1) :1 ,IICIv-rIHd 
έκδιδό .. αι=δανείζειν χρήματα ι!:πί ύποθήκl) πλοrου, 
ιΧ ντ,θ. τφ .. cιvrIHd λcιμβά'llεΙΥ=δονε/ζεοθαι έπl ύπο 
θήκl) πλοίου. 

ναυτΙΙία, Τι ('IIcιvrHo,)' τό θαλασοοπλοεΤν, ή θα· 
λασσοπλοία, τό νό είναί τις νούτης καΙ νά ταξι
δεύl) διαρκώς 11 έν τψ πλ'l'ιθ., τά ταξ/δια, ΟΙ πλόες 
ές οιΙΙτοίί τό 

ναυτ'ΙΙΙ0μαι (l'cιντι1ία), ιiπ~O .• ιiπocντών μόνον κιχτ' 
ένε~1:. κΙΧί ΠΙΧΡΙΧτ.· ταξιδεύω διό θαλάσσης, εΤμαl 
ναύτης, πλέω, διαπλέω. 
ναυτl1ος, δ (l'cιvrIJo)' ό ναύτης, ό ταξιδεύων διό 

θαλάοσης, ό θαλασσινός. 2) ώς βπΙθ. έπί πλοΙου, 
ναυτικός.- 11 όνομα όστρακοδέρμου, έχοντος ίι
μένα (μεμβράνην, τόν όποΤον χρησιμοποιεΤ ώς 1-
στ/ον' λέΥετocι ιiλλω;; κο:ί no .. -rlλo~. 
ναυτο-10ΥΕω, μελ. -ήσω (,IICΙυτης + 1έΥω)' κάμνω 

κατάλογον ναυΤών, δέχομαι είς τό πλΟίόν μου 
ναύτας, προολαμ6όνω ναύτας. 
ναu-φδoρlα, Τι ' ή φθορά πλο/ων, άπώλεια πλοΙου 

(Τι πλο/ων), ναυάγιον ' έκ τι;iί 
ναυ-φδόΡος, 0'11 (l'cιiί,+φf)εleω)' ό φθεΙρwν τά 

πλοία 11 έν Ψ l'CIVιpfJ.oeo, (ΠPΙ;TίΙXPo;.)=νauα~'ί.ς, ναυ
αγlσμένος 11 'IIcιίxpfJ.oeoo ατο1;'=τό ένδυμα τοΌ ναυ
αγού. 

ναUφι, ναίίφιν, Ιπικ. Υεν. κιχΙ "ot. πλYjθ. το ,rαiί; . 
vau.φρaKToς,o,ll, κιχΙ ιiττ. ναu-.cιpιιτoς ("cιiί;+ 

φeάααω)' ό διό πλο/ων πεφραΥμένος (περlεζωσμέ
νος) U '114V'11(lCIH-';01' β'λ.έπειl' = τό νό κυττάζl) ώσ:1.11 



. πολεμικόν · πλοΤον (./πί.: .-OV πce'ιι8oeο;;"το, κιιΙ 
o.μ~ Ιόι-τοι;- Φω •. ). 
ΝΑΏ, μόνον χα.τ' ivaot •. χα.Ι πα.ρα.t. ίν ~pYjQ8I' ρέω, 

τρέχω, · . 
Έnιμ.: ίχ ti'j, α.ύτΤί, ρΙζ1j, πσιpιiyoντoιι χα.Ι τιi: "α

μα, Νιι·ϊάι;, Ν,Ι-ϊάι;, "ιι-e6ι;, "'1 ' e6ι;, Ν'I-etύι;, άΙ- , 
"ΙΙ-ΟΙ;'-"άω (*"ιιFjω), πρβλ. α.ίολ. π::ιρ' Ήσυχ . • "ιιν.,· 
eC.,,· βλ:ύζε, .. , Itpt. "ιιϊΌ", "σε", ιiη:. "φ"uιι; (πρβλ. : 
Φωτ. ."ιAWτάι;· Ηέο,,1'ΙΙΙ;")' πρ6λ_ χα.Ι "έω (=;- 1<.0' . 
λυμβώ), μελ. "ενσομιι, ('Ησυχ . .. ,,611' Π,ΙΥη ΛΔΗΟΙ
"ει; .. , .l,,"V{Ja,,· ΙΚΙΧV"1'01> ' πάντα. ί~ ία.π. ~ . *ιηίi·υ
χοιΙ *sn-eu-: σα.νσχρ. ιηιfυlί (ρέω κατό σταγόνας), 

. μτχ. snuI6-1.ι, γο,θ. sniwa.n, ιiYΎλ-σα.~. snltowa.n (έπεΙ
γομαι) (at* τήν σημ. πρβλ. Υιρμ. rennen = τρέχειν: 
rinnen (ρέειν)' δντα.ί)θα. ιiν'ήχει χα.Ι τό λοιτ. nub.s· α.! 
ιiνωτβρω μνημονΒυθεΙσ::ιι ία.π. ρΙΙ;;α.ι *sn.a.-u- χα.Ι *sn·eu
εΙνα.ι ίπεχτιiσδΙ' τTί,~. *snίi- (ρέειν) ττί, ίν τψ λα.τ. no, 
nίire (νήχομαι) χλπ., περΙ ών δλ. 'ν "';χω (πρδλ. χα.Ι 
τdι ίν ,,61'ΟΙ;). 

-vc, ίν τψ θισσοιλ . .-6-"ε (= 1'6cJε) ΒΙνοιι σΙΙΥΥ. τιρ 
Αλλ; "ή, "α[, ~. α.τ. na.e, ne, na.m, σλα.υ. ΠΑ (Ιδού!)" 
πρβλ. χ::ιί ιi~χ. τω-", (=τοvδε, τοvδ[), ιipχ·Kυπp. δ-" 
(~Ί;δl!, 0(;1;0», έχ θίμ. aetxt. *ηο-. 

νεα, Ιων. α.ίτ. Ιν. τοί! "αvι;. 
vc-άΥΥCΙτος, ο" ("ioι;t-dyyillClO)' δ νεwστl (έ

σχάτως) άνάγγελ&Ις. 
vcσ-Υcvής, ίς ("ΙΟΙ;+*Υέ"ω)' ό νεwστl (έσX6τWς) 

γεννηθεΙς. . 
vcάςω, ιiπoιντων χ::ιτ' ίν.στ . μόνον ("Ιος) ' ιiμτδ. εΙ

μαι νέος, είμαι νεαρός 11 είμαι ό νεώτερος τών δύο 
ιι μτφρ. ετμαι πλήρης νεανικοσ σφρΙγους. 2) έν
εΡΥώ iι . σκέπτομαι ώς νεανίας, «κόνω τόν νεαρό). 
3} ΥΙνομαι · πάλιν νεαρός, ξανανιώνω. 

yc-afρcyoς, ο" ("Ιοι;+ιιlecω) ' ό νεwστl (πρό ό
λΙΥOU) αυλληφ8εΙς. 
YCa'TCρoς, ιiνώμ. συΥχριτ. τοίί "Ιος' VCa'TaToς 

χα. Ι Υεστος, ' ιiνώμ. 6π&;;θ. τοίί "Ιοι;. 
νc-σκ6vιιτος"0"("Ιοι;+dΗο,,άω)' ό νεωστl ήκο, 

νημένος, «φρεσκοακονισμένος:ι, «όκονισμένος στήν 
τρΙχα). 

Υι:σιι\c;, ίς ("ιο,)' ό txwv νεανlκόν σφρΤγος 11 
y~ν., νεαρός, ζωηρός, Ισχυρός, ρωμαλέος. [".ιιlήι;( 
"Ιο,+ρ. ΑΙ, πρδλ. ci,,·ιιl-τος, . dl·OOl_, ιΙΙ-δήοκClO, 
&l-θομα,]. 
vc-δΙωτος, ο" ("έοι;+dlάWιι,) ' ό νεwστl (πρό ό

λΙΥου, έσχάτως) συλληφ8εΙς. 
Υc-σvδήι;, ές ("έοι;-Ι-ά"θι!ω)' ό νεωστl Qv8CJv. 
Υι:σν'σς, -ov, δ, έπ. χα.Ι Ιων. vcιιv'ιις, -.ω, δ 

(;.ι!ος)· ό νέος τήν ήλικΙαν, νεαρός, νέος, νεανΙ· 
σκος, νεανικός 11 σιιχνdι μι.' ~λλoιι o~σ . έπίχον θiσιν 
'πιθίτου : l/."~e., "ΙΙ'Ι"[ΙΙ" mιίς ".,1"[,,ι;.- n ώ~ ~~σ. 
'πιθ. νεαρός, νεανικός U όκμαΤος, ρωμαλέος, όρμη
τικός. 
Έnιμ. t "rιιι"(ιι,, Ιοχημοιτισμίνον δάσ.ι τοίι *"εFίi

' "ος (.~ ου ώσα.ότω. τό *"ItFa,,[oxo,), προε"χομίνου 
Ιχ τι~o. *".Fίi (= νεότης) (πρ6λ. ιΙκμ,l,,6, t άΗμή)' 
".cΊ" (Υ.ν. "ε{i"O,) ιι!νοιι νaοσχ1jμα.τισμό. χοιτιΧ τό ξiJ 
Wi1t •• ( ι ξιι,,6,), μεΥ,οτα"., ( : μέy,01'O~), χοιΙ ΙΙέν εΙ
νοιι δ τύπo., .~ ου θdι ~τo lΙυνατόν νdι σΧ1jμα.τισθ1j δ 
τύπο, ".ιι;'(ας. . 
vcσvlcύομσι, ιiπoθ: (".ιι,,(ιι~)· εΙμαl νεανΙας, εύ

ρΙσκομαι είς τήν νεανικήν ήλικΙαν ~ ένεργώ i'J φέ
ρομαι νεανlκώς, τολμηρώς, προπετώς, · όπερισκέ
πτως 11 κομπόζω; μεΥαλαυχώ ώς όπε9Ισκεπτος καί 
άπειρος νέος. 
vcσνlκός, ή, ό" C"εα,,{α~)' ό όνήκων (iι όρμό

ζων) εΙς νέον 11 ένεΡΥητικ6ς, δρoστήΡIQς; όκματος, 
όρμηTlκ6ς, σ8εναρός, ρωμαλέος 2) 'υψηλόφρων, 
μεΥσλόφρων, μεγαλόψυχος, εύγενής. 3) έν xctx1j 

'ίνν. αύθόδης, προπετής, άλαζών, Ισχυρογνώμων, ό
περίσκεπτος. 4) γε 'ιιχω;:, ε(ίρwστoς, Ισχυρός, δυ-
νατός, ώ, τό· λοιτ. VAlidus. . . 
νcσvικως, έπΙρ. τοί) προηγ.· ζωηρCJς, δραστηρΙWς 

I1 έπΙ πραΥμ., καθ' ύιιεΡ80λήν. . 
νι:aνις, Ι ων. vciίVIς, -,δο" fI. /ΧΙτ. """,00· χα. Ι 

".ίi".", θηλ. τοί) .,.ιι"[ιι,, νεαρό γυνή, νεαρό κόρη, 
παρδένος.- Ηώ. ίπ(θ . νεαρό, νέα. 

Υcivισκεύομοι, ~πoθ. (".ΙΙ"ΙΟΗος)·, ΈΙμοl tv Tt.\ 
νεότητΙ μου, εΤμαι νεανΙσκος 11 φέρομαι ώς νεανΙ· 
σκος, «κάνω τό νεανΙσκο), νεανιεύομαι. 
vcoviσKoς, Ιων. YCΙΙν'σιιoς, δ ("n"tar)' νεαρός 

τήν ήλlκΙαν, «παλληκαρόκι:ι, νεανΙας. 
vc-δοιδός, ό" ("Ιoς+ιIo,~6ς)' ό ζJδων νεανlκCJς, 
νcδρός, ά, ό" ("έο,)' δ ,τι χα.Ι νυν, νέος, νεαρός 

11 έπΙ ΠΡΟΙΥμ·, πρόσφατσς, φρέσκος, νέος, όψιμος, 
νωπός. 
vcδρο-φσής, έ, (".ιιeόΙ;+φάο,)· ό νεωστl (έσχό

τwς) έλθών εΙς φώς, νεwστl φανεlς (Υι φαινόμενος), 
ό νεοεμφανlσθεΙς . 
vcδρο-φσνής, ί, (".aeO. + φιιΙ"oμιu)' =- ".IIio

φα", (βλ. λ.). 
ν«aς, Ιων. χοιΙ ίπ. σιΙτ. πλ 1jθ. τοίι "av,. 
Υεδτος, Ιων. vc'aToς, 'Ι, Ο'" ~νώμ. ίιπι~θ. το!! 

".0, (ώ. μέ_τος ιχ του μέοοι;)' ό toxaToς, τελευ
ταΤος, κατώτατος, χαμηλότατος: π6λ" ".άΤ,Ι πν
lov = πόλις έσχότη, έπl τών μεθορΙων τl,,\ς Πύλου 
(ή έσχότη τl,,\ς Πύλου, κειμένη εΙς τό έσχαΤά ~ρια 
της Πύλου).- 11 _πΙ χρόνου , τελευταΤος δλwν, ϋστα
τος, νεώτατος, λοιτ. novissimus. 
Υcδτός, ιf, cW (".άω)· χέρσος χώρος νεwστl 

όρ08εΙς. 
vcδτός, δ ("ιάClO)' ή δροσ,ς χέροου γι;~ (,..αΩjς) 

11 ό χρόνος κα8' δν ΥΙνεται ή ΥεώΡΥησlς ".ιιΩjι; 
(χέρσου Υης) . 
Υεάω, μaλ. -άοClO ("ι!ο,)' όροτριώ χέρσον yl"\v, 

άνανεώνω τόν όΥρόν τόν πρός καιρόν άφεθέντα 
όΡΥόν, καλλιεργώ έκ νέου, λοιτ, ηονΑΓ. fl ".CIOμέ"" 
(ένν . Υ;;)=ή yl"\ ή καλλιεΡΥη8εΤσα έκ νέου. 
vc6ρlδ6-ncn1ος, ο" ("ePeo, + mm.oi)' δ περl· 

βε8λημένος δέρμα νε6ροϋ c".βρίOO), ίπΙ τοίί Bix
χου χα Ι των βοιχχιυόντων . 

νι:6ρfςω, μ.λ. -οω (".Pel$)· φoρCJ ".IlelM (τ. f . 
δέρμα νεl3ρoO, νεΟΥνοΟ II1jA. τl"\ς έλόφου) ιι περι-
86λλω με νε6ρΙδα τούς μετέχοντας εΙς τός έορτόι; 
τοϋ Βάκχου n μετέχω τών Βακχικών έορτών φορών 
νεβρΙδα' ίχ τοίί . . 
Υc6ρίς, -/δο" -fι (".Pe~)· τό δέρμα τοσ νε6ρο(ί 

(νεογνοΟ της έλόφου), τό φερόμενον κατό τός 
έορτό!; τοΟ Βάκχου. 
ΗΕ8ΡΟΊ, ·ov, δ' τό νεΟΥνόν τl"\ς tλόφου, έλα

φόκι. 
Έnιμ. : ".Pe6,· ίπιθ. ".β(!iί, ".ΙΙ(!Ι~, ·[δο, (δο(!ΙΤ)' 

πρΙSλ. Ήσυχ . • "έβΡΙΙΗδ,· οΙ l/.ee."zt, "εoττo~ τώ" ά
Α.εκ~ev6!,ωl',. ~ σχοτιιν. !τιιμολ.· "α.τGί τινοι, ' 'χ τοίί 
~pv:rjt. "ε+βο(!ιί., ίοιπ. *gver-. 
νέcς, ίων. )(::ιΙ ίπ. όνομ. πλ1jθ. το!! 1'σν,. 
νέεσαι, σrtα.νι ώτ. τύπο, 8π.ΙΙ0Τ. πλη9. του "ιιVι;. 
νέησι, ίω·ι . ιivt{ "ιιπ, β' 4ν . 'ν. 'rltot. τοί) "Ιoμα~. 
VCΙΙ-Υcvής, . ιiττ. χ::ιΙ δωρ. vcαΥCΥής, ., C"έο,+ 

Υέ"οι;)' άρτιγεννής, νεογέννητος, 
vcιι-δδΙής, is ("έοι;t8ιιλεί:,,)' =".o{Jαlή, (βλ . . λ.) , 

ό νεωστl (μόλις τώρα τελευταΤα) όρξόμενος νό 
θόλλη (νά βλαστόνω, ό νεωστl όν8ήσας (βλα
στήσας) . 

vc-ηκής, δω:,. νc-σιιήι;, έι; ("έοι;+άΗΙ;)' ό νεωστl 
(έσχότως) όκρνηθείς, ό νεωστί ήκονημένος. 

νc-ηκοvήc;, έι; ("έο.+άΗόν'l)·="'"1κή, (βλ. λ.) . 
vc-ήλδτος, ο" C"έο;+lλιιν"ω)' ό VEwσ'fl άληλε-' 

σμένοc, νεωστl κονlοποιημένος " ώ, 09σ. τΩ "εήΑιι
τα = rίλαKoύντια κατεσκευασμένα έκ νεlrJOτJ άλη
λεσμένων άλείιρων . 

νέ-ηlUς, ·~δoς. δ . -iι ("έΟ~+r7λ~ο,ι;, /ilvθo", ' τοίί 
lexoμII')' ό νεwστί έλθών, νεοφερμένος, cνLόφερ-
τος », λα.τ . &dven&. . 

vcιινίιις, vt:iίνις, ίων. ιiντΙ "ειι,,[ας, ".α",ς(βλ.λ. λ.). 
Υcηvίσι..ος, ίων. ιiντ! ".α"IΟΗΟ, (βλ. λ.). 
VC"iToς, ο" C"έο. + φημl)' ό νεwστl έKφWνη-

8είς, νεωστl λεχθεΙς, νεoφWνητoς, νε~τl άκου
σθεΙς, ~ντΙθ. τφ nσλαίφιιτoς. 

VCi, Βοιω·τ. άντΙ "ή. 
Υι;ίaι, 8ΠΙ1(. β' έν. Εν. τοίί "έομα, •. 
YC'aIpδ,. ίων . . VCIoipιι, τ,. ιiνώμ. · &ηλ . σιιΥχΡ. τol 

"ιο,. δπω, τdι "./ίί.τοι;, "Ιιιτος .Ινα.ι Γ;πιρθ.· ή χαμη
λοτέρα, κατωτέρα, . κατοπινή: ".'II/f71 Ι,, · ,.στι;--



6.Ι 

εις τό· κατώτερον μtρoς της κοlΜσς Ι ιIι~ oUo. ~ . 
".ι.,ιισ-τό ύfιoyάστριoν. : 

ycI6TCM;, .., ..... 1.cιIν. iν~Ι· ."~oς, 6π.~θ. ,.~.ί! H.~. : 
YC.C(u, '1ι:ιιιdπcJι, vc.adcoaoV" Ολ . . ".,,"11). . 
ΥC.Cστν,1#eof, 6 (ΝΙ ... )' ό φιλόνιιςoc;, «γκρι· 

νιόΡης», «κwγατζης», έριστικός, φΙλερις Ι φ.1~oιc;ατ
ήγορος n μιτά. Υιν., ό ψέγω ... , κaκολογ"ν, ηνα, ό 
. διαπληκτιζόμενος ('λογομαχών) μt Τινα. 

YCIKCiiOI, !:ιΙολ. ~ντΙ YCIKOuoι, Υ' πλ'ljθ. wΣ ••• -
x~. (δλ. λ.). 

yc.tu, (ων. X<U. h. vcιιιclu, ίπ. Υ' ''1. Ίποτ •••• -
xall1OC, Ιων. πρτ . • ε'Η"'Ο. χ!:ιΙ .εΙΗ.Ι.αΗΟ .. • 'π. μιλ. 
"'.1_0"., ,11:. 1i6p.. :CIt' .... " •• _ (,..ίκο,,)· φιλOνIKG:ι, 
έρΙζω, λoγoμαXG:ι, διαπληκτΙζομαι πρός τινα 11 ώο. 
μιτά. Cιtίτ. ουοτ. ιiντιx .... Ικ.σ "aINQ) W μτχ .•• ι,.ιφ,,= 
έπιμένων, μετ' ΙσΧUΡοvνωμοούνης, πεισμ6νως, πει
σματωδG:ις.- • μτδτ., ένοχλω, όνιω, παροργΙζω Ι χolι 

' ΙΙΙΙω;; lΙιά. τοβ λόΥου, όνειδlζω, λoιδoρG:ι, κακολογQ, 
KατηγOρCι, ένοχοποιω. 

yι:'ιuι, tι·= ... ϊΉo" (5λ. λ_). 
ΜΕΙ-ΚΟΣ, τό' έρις, φιλονικΙσ, διαμόχη, λογομα

χΙα 11 λοιδορΙα, KOΙCOλOγΙα, χλεύη, έμπειιγμος, ψό-
γ:ς, μομφή. 2) δικ(Χlτικός. όγών, διαπληκτισμός . 
έ νώπιον δικαστων. 3) ώο. μόχη, συμπλοκή.- Η 
ή ?ίτΙα της έριδος, ό λ?γος ~ης φιλ~νΙKΙaς. • 

.Eτvμ.: ".ικο,,· •• ιΧ •• (χCltι "eΙΝl:ιω), μβλ. -eοω, 
ιi6~. CIt' a>"elxeO(O)A' πρ5λ. λιθ. nikli, λιη. &pnikl 
(εΊμαι μελσγχολικός), πίΖίηόl (χλευόζω), ιiyyλ-o~~. 
noez&Il (έηlτΙθεμαι)' 'ξ !CltIt. ρ. *neiq-. 

McIlaιcιiς, δ, χαοΙ Ν.ι'λ.αϊοι;, χa.Ι Ν«ι1φο" (Ν.ί-
10ι;)' ό καταγόμενος έκ της χώρας τοΟ ΝεΙλου. 
Μcι1ο-ΥCΥής, -ι; (Ν.ίΑ-οι; + ,Ι.ιιΙα6aι)· ό γεννη

θεΙς είς τήν χώραν τοϋ ΝεΙλou, 11 ό έξ αύτης κατ
αγόμενος. 
McιAo-δcpής, -ι; (Νaί10~ΔC,ω)' ό θφισθεlς έν 

τςι NεΙλ~, 'ij ό 6λσ,στήσας (γεννηθείς) είς τήν χώ
ραν τοΟ ΝεΙλου (την Αίγυπτον) n ό ~εKαυμένoς ύπό 
τοΟ ΝεΙλου (lΙ,1λ. ύπό τοΟ ήλΙου καΙ τοϋ όιρος της 
ΑΙγύπτου), ό έν τςι NεΙλ~ θερόμενος (ύπό τοΟ ή
λΙου KaεΙς, μCΙUΡΙσσς). 

Mιιι1ό-ρfliτoς, Ο", ΠΟΙ'r,'t. Νeι1όρ4ι~0ι; (N.ϊ10~ 
ρl:ω)' ό ύπό τοϋ ΝεΙλou διαρρεόμενος, άρδευόμενος. 
Mciloς, 6' ό ποταμός της Αί'{ύπτου, πcιρ' Όμήρφ 

χa.λοUμlνο~ ΑΤ,Ινπτο, (5λ. Κ.Ε . Λ.). 
McIluiς, -ιιο", tι· ή κειμένη nαρά τόν ΝεΤλον, 

ή κειμένη έπl τοΟ ΝεΙλοu. 
.Μcι1ώτιις, -ον, δ, χαιΙ e,lA. -ώ~ι", -ιδο, (Ν.ίΑοι;)· 

ό ΖWν έν τςι NεΙλ~, 1) έπl τοΟ ΝεΙλou Ι x6cίw ΙV •• -
1ώ~ι,,=ή χώρα τοΟ ΝεΙλου. 
Υdμσς, μ~χ. ιioρ. τοί! "Ιμοι. 
ν:cίμCΥ, Υ' 'ν. 'π. ιioρ. cι' 'toii ιιέμm ϊ YCϊμoy; Υ' 

πληθ •. το!) CIt~~oii χρόνου σ νcΙμον 5' 'ν. Προοτ. 10U CIt!}
τοίί χρόνου. 
yc,qιcy, Ιων. ιίντΙ ... όθ-.", ίπιρ. ( .. 80,,)' έκ 60-

θέων, έκ τοΟ πυδμένος, έκ τοΟ 6όθους Ι •• ιό-θ." 
lx Iti'CltIl",,-tK 6όθouς κσρδΙας.- 11 έκ νέου, πόλιν. 

Υcιόδf, Ιων. ιiν~Ι "εό-θι, ίιιΙρ. ("Ι:οι;)· έν τςι 6άθεl, 
εΙς τό 6ό8oc;, ένδοτότω, εΙς τό έσώτατον σημετον. 

Υcιο-ιιόρος, δ, tι, Ιων. ιίντΙ ".ι»JCόρo, (5λ. λ.). · 
Υc(ομaι, Ιων . ιiν~Ι ιιέομσι (5λ. λ. ). . 
Υcιο-ιrαιcu,μιλ; -ήαω (.«ιO~noιΙco)· ποι. Νιό" 

(5λ. λ.), όφΙνω χωρόφιον άγεώργητον, χέραον 11 
σπεΙρω όγρόν με δonp,a 'ij λαχανικά (διά τών ό
ποΙων τρέφεται ή γη) διό νό τόν ΠΡOπαρασKεuόoω 
διό νέαν σπορόν σΙτου. . 

Υcιός, -ov, tι (tlio~): νέα γι"ι, χωρόφιον όροτριω- . 
θέν έκ νέου, όψ' ου έμεινεν έπΙ Τινα χρόνον χέρ
σον, χ'.)ιν. «νε!όμαι, λClt~. novCΊle' πρ5λ. Ήουχ ..... ι
όι;' >l.velcoo μl .. ι) "._τί μ~σPεP1"μ,", ri1, τον"
οτιν "!?OreIAμi,,,,' .... σ rάΡ φcιl"arac •• 

• E .. ν~. : " •• 0" (Υ;; ) .'1) , δμ . •• lα.~ο", ΙΙττ. ησ~oς ( .. .σ
τ" ένν . χορδή > t'ήτ,,=ή τελευταlα χορδή τiΊς λύ. 
ρας, ή όξυτέρα)' Ιμ. "ecD"'.", tleIHI' δμ,lρ. ,Ισ
σπ,ρ "εια.lρ" (βλ ..... lσΙρσ). πρ5λ. Ήουχ .• " •• FιJ-ι· 
~όαα.ι., c"ιt.α~α· Ιαχατσ. _~ώ .. σ .. σ.· " •• 0, (·nel
νο·: nCltA·oAall. 'njiva, ,tιθ. cbo. λιττ. πlwόΙ (κοτaπιέ
ζc4'. . κΡιλ, oσινoaφ. "', Ζ.νδ .. · nI-,It«A·naρo. nly- (πρός 

τα. KQτω.), 1t.IIλ'Υ.ι;μ. ΠΙ.", ιtτYλ·oς. nlιte" _λ-ποπ:. 
nid, (κάτω)' jv~Cltl!ecι ιiνήJιΙΙ xa;Ι τό l.CΙ~. ·nidUΙ (φω
λεά)(-nl-Ζd-Ο·$7=οΘtvοχρ. nfcf6..t., πρδλ. ItCltλ-τι:;μ. ΜΙΙ 
(φωλεό)' _ν π4σιν ΙΙπόΧιιταοι !αοπ. ρ. ·ΜΙ-, -πΙ- (ΧΙΙCΙ 
XCltt' ίIλλoυ~ ίCltπ. βtiσι~ *enel-, ο[τινι, oυνιiπτ""oι Itρό, 
:Τ~ΤCIt xcιΙ τιi: h8flOI, ι"ae-θ.,,). 
-vcioς, ίων. ιiντΙ .. 1:0,," ΙΙπερθ .•• ι6τστο", ", .0" • 
YCIo-ΤOPCUς, δ ( .. aιΟ~τaμni',,)' ό τέμνων (γεωρ

'(ων) χέρό"αν γι'jν (τήν ••• ό .. , βλ. λ.), iltte. ~oί! i
'ρότρου. 

YCipo η Ydpa, tι, χa:τά. ού'Ημ'ljσιν ιίν'tΙ "άrιιιρσ 
(βλ . λ.), ή κοιλΙα, ή έσχότη KOtλΙα. 

YCiΤOI, Χσ(Τά. ουναοίρ. ίΧ toS'-rhrac, Υ' Ιν. το!! ,"ομσ •• 
VCKIις, -cί δο" , tι ("ixv,,)' σωρός VEKpWv 1I'1t. 1Ι0Τ. 

πλ,lθ: "Hdwooc. 
YCΙΙp-άyycloς, ο" (Ν"ι:.'~+cI",..lef)· ό δννελος 

(όγγελιαφόρος) των νεKρCιν, 't. Ι. ό φέρων τός όγ. 
γελΙας '(εΙδήσεις) εΙς τούς νεκρούς. 
ΥCιιρ-Ι.ωΥcw, μελ. -ήαco' δγω (συνοδεύω) τούς 

νεκρούς (ουνών. τιΡ ΨVXσ,..,..ί ... ψvxΆ" Νσ"',. •• , 
.. «x~πoμπδ .. al"AI), έπΙ το!! Έρμο!!' ax 'toίI 
νCΙΙΡ-ΙΥWΥός, Ο" ("«NΡo~cI,Iσo)' ό δΥι..ιν (όδηvQν, 

συντροφεύων) τους νεκρούς. 
Υcιιρ-διιδδήμcισ, )ta.Ι -μισ, tι ("."4!i, + ...... ",

μισ)' ή ΆκαδημΙα των νεκρQν, ή Σχολή τΘν · νε
κρων. 

ΥCΙΙΡΙιι6ς, ή, Ο" (.aK,D,,)· ό όνήκι..ιν fι άρμόζι..ιν 
cίς τούς νεκρούς. 
ycKpo-t6ρitς, i" ("εχρο" + μ,ο,,)' ό φtρι..ιν ι!ό

ρος (φορτΙον) νεKρCιν, ό φορτωμένος (μέ) πτώμα
τα νεKρCιν. 

ΥCΙΙΡο-δiΥμWΥ, ο .. , Υ_ν. -0"0,, ( ... ~~.uχο,ιισι)· 
=".xeoιJόxoo (βλ. λ . ), ό δεχόμενος τους νεκρούς. 

ycKpo-UKCM;, ο", Ιων. ιiν'ιΙ του ΙΙττ. YCιιρ0δ6ICM; 
(".χeόffdiχομσι)· ό δεχόμενος τούς νεκΡοΙ.'ις· 'ξ 
a.~oςoίI τό 

YCιφo-δoxciOY, το (".",oUX.')' τόφος (νεKρQν), 
μαυσωλεΤον, κοιμητήριον, νεκροταφεΤον 

ΥCΙΙΡο-δόχCM;, o .. ·="«xρoιJόxo,, (βλ. λ.). 
YCKpo-διίιυι, tι ( ... ~Ori--θήχ,,)· θήκη νεκροΟ, τό

φος, ή σαρκοφόγος, ύδρΙα, νεκρ0δ6χον όγγεΤον. 
ΥCΙΙΡΟ-IΙ0μlιός, ό" (".χρό" + Mμnco)' ό πέμπωι.ι 

(όγων, όδηγων, συνοδεύων) τo~ νεκρούς (τός ψυ
χός των νεKρCιν), ό μεταφέρων αυτούς εΙ, τήνόντι
πέραν δχδην τοΟ nοταμοϋ της Στυγός, ψυχοπομπός. 

YCιιpός, -ον, δ (.Ι"νι;)· νεκρόν σώμα, πτωμα, 
cψοφΙμιι (ίπΙ 1;;ιρων) U ίν τιji πλ'ljθ. ΟΙ νεκροΙ, ΟΙ κατ
οικΟΟντες τόν κότω Κόσμον (τ6ν • ,*δην).- υ ιίι, 
ίπΙθ. ".",ό", cΊ, ό .. , δ,τι χc:tΙ νίίν. 

vcKpo-aTolcu, ("'''ροι; + α~ιflλ.)· διαπορδμεύω 
τούς νεκρούς ('πΙ τοβ Xά.pcιlνO~ λβΥόμινον), τούς στέλ
λω εΙς τόν ",*δην. 
YC_pόu, μι},. -ώαco ("aX,Do)' κ6μνω τινό νεκρόν, 

νεκρώνω, φονεύω.-Πcιθ,lτ. , νεκρώνομαι, γΙνομοι νε
.κρός ύnό τινος, φονεύομαι, θανατώνομαι, ύπ6 τι-
νος. 2) μτφρ. όπονεκρώνω. 

YCιιpώy, -0;"0,, δ ("cxe6,) ' τόπος ταφής νεκρQν, 
κοιμητήριον, νεκροταψεΤον. 

νΕιιΡωσις, •• ~, Τι (",χρ6ω)' τό φονεύειν.- 11 τό 
φονεύεσθαι, ό 8όνατος, ή νεκρική κατόστοσις Ο 'ή 
όπονέκρωσις. 
ΜΕ'ΚΤ."", -σeo~, τό' τό νέκταρ, τό ποτόν τών 

θεων, δπω, d,μΡροαlσ ίχCltλιtτο ή τροφή των n παορ' 
Όμήρφ 'tό ν'x~cιρ ~~o ίρυθρόν, προσφιι;;6μενον ώ, οΙ
νο, 6πό 'tfj, "H5,1~, XCltL πινόμενον xcιΙ «~τό'ν ,ΟΟΥΧΙ' 
ρcισμιji μιθ' Μαοτο •. 

• Enιμ. ι "I.~αρ < ·nek· (θόνατος, πρδλ. λοιτ. ΠΚ
_"" CιtΙτ. τοί! nex, βλ. χαοΙ ~dι ίν "I:xv,,) + -~σ, (πρδλ. 
OCltvoxp. Ι&Γό-ΙΙ, ZIYIl. -Ι&,&=6 νικών, OCltYOxp. lό,&ΙI 
=νικώ, ACltt. 1'-4ΠΙ) • 

vcKTIpcCM;, έΊS (ίων. -έ,,), 40" ("ΙN~σ,)' ό ώς νέ
κταρ εύωδιόζων, ώς νέκταρ ήδύς, εύώδης Ι Υ_ν., 
δετος. 

,ycιιiMιyός, ιho (ηΝ.,. + .,.)·-lI'.HWΙ,l"', " .. 
",._μaώ~ (βλ. λ.), ό όδηγών (καΙ συνοδε:ίιων) τούς 
νεκρούς εΙς τόν -~δην. . / 



νcιιuισ, ij . (nHtιS')' μαγική τελετή, δι' 1). ,όt πνευ
μσιτσι των νδκ;;ων ιi '/B6ι6ιiζσν,σ εκ του • ~~συ κσιΙ 'ή;;ω
τωντο πβρ Ι ,ου μίλλο'ιτο •. 
νcιιuο-μαντcίeν, τό, lω·ι . "';ιον ('Ι'έχtιS'+μα"τεϊ'

ο,,)' μάντεΤον τών νεκρών, τόπος ένθα όνεκα
λουντο έκ του • ~δoυ αΙ σκιαl τών νεκρών καΙ 
ήΡWτώντO. 

νειιiio-στ61oι;, 0'1' ("eHlIS' + ατέλλω)' ό διαπορ
θμεύων τούς νι::κρούς_ 
ME'KY~I, 4ιΟS', δ, έπ. δ?τ. έν. ".ιχυϊ, aJt. δοτ . πλ1Jθ. 

"exv.oo,· κ;χι n .. Vt1oa· σι/τ. πλ1JΟ . "έxtιιι> κ-χΙ συνΊJΡ. 
-"e .. vS'· νεκρόν οώμα, πτώμα, XU;J . άνθ;;ώπ"υ 11 ίν τφ 
πλ1Jθ. ΟΙ νεκροl, τό πνεύματα, λ~xτ. mane5.- 11 ώ~ 
ίπΙθ., ώ. κσιΙ τό "εxeό. (βλ. ι .. ). 
Έτυμ. : "έχυ.· "eX26S" "έxtιιιι' " .. Χά. (πρ6λ_Ή"υχ. 

c,,~_.' "εxeol»)' "ώ .. αρ (ληθαργική κατόστασις)' 
Ν'χταρ: ο;χνσκρ. n6~yati, n6ςatl (καταστρέφομαι), 
μτχ . n&st6-):I, Zιν~. ηΑΜΑ (= λσιτ_ e-nectus = έξην-

τλημένσς, στειρευμένος), σσινσκρ. ηα~6yA tl (έξολο-. 
θρεύω)=λ;χτ. noceo' πρ6λ: ώσ. λσιτ. "eco (φονεύω), 
nex (neCI5), nequalίA, per-nlcies κλπ., σσινσκρ. nas" 
ηιι.sΆmί (intereo), ηΑΙ'-ιι.ι (nex, mors), Ζεν1J _ ηιι.~-υ 
(cada ver)' έ~ /σι π . ρ. *nek- κσιΙ πιθ. *anek- (φονεύει ν), 
π;;ΙSλ. ΙΙ,,-άΥχη (μι.' ιiνσι~ιπλ.), πσιλ-ιρλ. ecen (όνόγ-
κη , βΙα). . 
Μεμέα, ij, ./ω·ι • • cιι, ίπ. -el" ("έμοS'=λσι •. neιnus)' 

κυρ. χώρα δασώδης μεταξύ· Αργους καΙ Κορlνθου 
(βλ . Κ.Ε_Λ.)· πρ6λ_ Νέμεα, .:i. 

ΜCμι:σ, .:i, ΠΟΙ1JΤ . Νέμια (ίνν. Ιcgά)' ΟΙ έν Νεμέζ] 
άγώνες, τελούμενοι κατό πδν δεύτερον καΙ τέ
ταρτον έτος έκόστης 'Ολυμπιόδος (βλ. Κ.Ε.Λ.). 
νεμΙδω, ποιτ,τ. ιiντΙ "ιμω, ιiπσιν.ων μόνον !πσιξ; ίν 

τιjι γ' πλ1Jθ. μίσ . . πρτ. "εμέfJ.o"το, έπ. ιiν.Ι Ι"έμο"το 
(=t660h oJVTO, έ60σκον, έτρwγoν). 
Mέμcoς Υι MCΜCιoς, α, 0'1" ό της Νεμέας, ό δια

μένων έν Νεμέζ] η καταγόμενος έκ Νεμέος. 
νεμcσάω, ίων. πρτ. 'Ι'εμέαααΗΟ'" μβλ. -';αω' ίπ. 

ιi6ρ. σι' "εμέαηαα·.-ίπ. ίν. 'Ι'εμααάω, μιλ. "εμαα';
αω' ("έμεαιS')' αlσθ6νoμαι "έμεαι" (τ. Ι. δικαlαν όγα
ν6κτησιν) έπl όδΙΚIQ, όγανακτώ δικαlως διό παρ' 
άξΙον εύτυχΙαν η δυστυχΙαν a Υδν. όργlζoμαι.- I1 
μέσον κσιΙ πσιθ1J" "εμαώμαι' μιλ. -';αομαι' πσιθ. ιiόρ. 
σι' Ι"εμεα';"η", ίπ. "εμεα"';ιJ.η,,· E~χτ. ίπ. μίσ_ ιi6ρ _ 
σι' "εμαα';ααιτο' εΤμαι δυσηρεστημένος (στενοχω
ρημένος) μέ τόν έαυτόν μου, άγανακτώ ιι έντρέ
πομαι, αίσ8όνομαι έντροπήν, αίσχύνομαι n άποστρέ
φομαΙ τι, τό θεwρCι άπρεπές. 2) μ_τ σι! • . πρσιγμ . : 
"'IUaaiimI Ηαχό ΙΡΥιι=αlοθόνεται δικαΙαν όΥανά
κτησιν διό τός κακός πράξεις, τός τιμwρεΤ, έκδι
κεΤται δι' αύτός. 
Mεμcσειa, τdι (ίνν. lae.cI)· ή έορτή της Νεμέσεως, 

τελouμένη καΙ πρός τιμήν τών νεκρών. 
νcμcσιιτ6c;, 8πιχ_ vcμcσσιιτ6c;, ή, ό" ("εμεαάω)' 

ό προξενώ ν όναν6κτησιν Υι όργήν, ό δξιος άγανα
κτήσεως U οΙί"τοι 'Ι'εμεα'1l'ο,,=δέν εΤναι πρδγμα πού 
νό κινι:1 τήν άγανόκτησιν (δέν εΤναι μεμπτόν, ά
πρε ές, άξιοτιμώρητον).- 11 δξιος σε6ασμΟΟ, σε-
6αστός.- 111 άξιος διό νό προκαλι:1 τόν τράμον, 
τρομερός, φο6ερός. 
νcμcσfςομaι, ιiπ?θ., ιiπ-χν.ων μόνον κσι. ' βνβσ •• χσιΙ 

ItOIp::toτ: εΤμαι δυσηρεστημένος κατό τινος, όργΙζο
μαι κατό τινος 11 έξερεθΙζομαι, φιλονικώ διά τι 11 
ιiπoλ., όργιςομαι, έκπλήττομάι. - Ι ιώ, .ό "εμεαιi
ομαι) αίσχύνομαι, αίσθάνομαι έντροπήν.- 11 αΙ
σθάνομαι δέος (σε6ασμόν, φό60ν) n μιn' σι/τ., "'εου. 
"εμαΙζετο = έσέ6ετο (ηύλα6εττο, έφ06εΤτο) τούς 
βεούς' ίκ .ου 

νcμι:σις, ί~. νcμcσσις, -εωS', ij Ι"έμω)' δικαlα ά~ 
γανόκτησις, άγανάκτησις διό τι (να) που νό τήν άξΙ
ζr:1, όργή διό κόθε τι τό δδικον, δικαΙα μνησικαι<Ια, 
~ΙKαιoλoγημένη έχθρότης. 2) άγανάκτησις διό 
εύτυχΙαν παρ' άξlαν 11 ζηλοτυπΙα, έκδΙκησις, κυρ. ίπΙ 
θεων " ίπΙ ιiνθ;;ώπων , φθόνος. - • πδν τό προκαλουν 
διι<αΙαν άγανάκτησιν, διόt τό δποrον έπ-χ~(ω;; ιiγι:ινσι
κτβ! τι, κσιί δικlOΙω., τό άντικεlμενον της δικαιας 
μνησικοκlας Ι OV "έμοΙS' Ιιιτι - δέν ύπάρχει λόγος 

'''9 
άγανακτήσεως_- • έπΙ του ~;xυτoυ .ou, αΊσθημα 
μετσμελεΙσς τό όποΤον δοκιμάζει τις διά διαπρα 
χθέν ύπ' αύτου σφάλμσ, τύψεις συνειδήσεως_ 
Έτυμ.: tιέμεαι.- "εμεσίζoμ,a.ι.' "eμBo(o)ii", -ααθaι ' 

"εμέl'ωρ ' ."iμω· π~6λ . ιiλ6 . na.me, neme (κατόρα ) , 
nemesόπ' (ίωταρώμαι ) . (namac =-= tιoμo-), π::ιλ - ιρ'. 
namae (έχθρός). 
Μέμεσις, iι, ώ;; κι)ρ . "νομοι, κλΥιΤ . Νέμεσι 11 ή Α>:ά 

Νέμεσις ώς προσωποποΙησις της άνταποδόQtως 
(της άντεκδικήσεως), 1jτις ταπεινώνΕ Ι τ,, ~ς U .. ~p.tl\τct; 
κσιΙ ιiνoιΤΡιIπει .ήν ίιπί~μ~τ~oν sIJtux ' a;·,. 
νcμcσσa, επ . ιiηΙ "εμέσα, Ι1ρ"σ τ _ τ?υ tιεμιεαάω . 
νcμι:σσaτά, δω;; . ιiη ί "εμεααητή. 
νεμεσσάω, μελ. -ήαω, srt_ άντ Ι tιεμεαάω. 
νcμι:σσηδcfς, πσιθ. μτχ . επ. ιio~ . a; ' τ ,,!) tιεμεσάω. 
νcμcσσητός, ή, 6tι, έπ. ιiντί "εμεση τό •. 
νCμι:σσις, Τ, · έπ. ιi'ιτΙ "έμεσιS'_ 
νεμCτωρ, -ορο., . δ ("έμω)' ό νέμων (άπονέμων) 

τό δΓκαιον, ό άπονεμητής του δικαΙου, ό κριτής, 
τιμωρός, έκδικητής. 
νCμος, -εο., .ό ("έμω Β)' σύνδενδρος 60σκότο

πος, άλσος, λσι •. nemus. 
Έτυμ.: "έμοS" πpΙSλ . Ήσυχ. «"έμο.- σύ"δενδρος 

τ6πο., χαί "ομή" έχω,,' χαί το Υυ"αιχεϊ'ο" αlδοϊ'
Ο", ;; χα; "cIn0S' . χαί το τοϊί όφιJ.ιιlμoϊί χοϊ'λ.ο". = 
λσι •. nemus, πρδλ. κ-χΙ σ;χνσκρ. namA):I (σεΒασμός) , 
ΖΞνe. namah- (/δ . σ1Jμ.), π-χλ-ιρλ. nem, ga/l. nef (ού
ρανός), πσιλ-ιρλ. nemed (5acellum, ιiPXικω, δλσοc), 
Ζενδ. nemAta-, nlmatA- (κλώνοι), πσιλ-Γσιλλ _ nlr.ιid 
(6οσκότοπος), gaul. nanto (ιiφ-χιρ.=Koιλός); trl-nA
nto (τρεΤς κοιλάδες)' /οιπ. *nemos (κοιλότης, ί~ οΌ 
θόλος oύpaνOO, κσιΙ κοιλάς, 60σκή), π~6λ. 4λλ. "6· 
10S" πιiν.σι ie Ισιπ. ρ. *nem- (πτύσσω, διπλώ, κάμπτω, 
ύποτάσσω). Δυνσι.όν όμω~ τό "έμο. νόt πρίπ'!) νόt συν
ot~OiJ πρό, ,ην Ισιπ. ρ. *nem- (= λαμ6άνι.r, δΙδω, ώς 
μερΙδιον). ίφ' όσον "έμο,=60σκ6τοπος, •. 8_ 60σκή 
δοθεΤσα ως μερΙδlOν. Άπομ'νει πι;66λ1Jμι:ι κσι.~ πό
σον σιΙ δόο plt;;otL *nem- (πτύσσω) κσιΙ *nem- (λαμ6ό
νω μερΙδιον) δύν-χνται νdι σuνeίισισθσ'ϋν. 
ΜΕ'ΝΩ, μΙλ. "εμώ, μ'Υν. "aμ,;αω' ιiόρ. σι' "'ειμα, 

_π. niμα' πρκ_ "ε"έμηχα.- ΜΙσσν, "έμομαι' μβλ. 
"εμοϊίμαι, μ.γν. "eμ';οομιιι . - llιx01J' " ιiόρ. σι' Ι"εμ';
ιJ.η". πρκ. "ε"έμrιμαι (ιiλλ' σΙ χρ6νοι σι!}τοΙ ι(ιρΙσκον.σιι 
κσιΙ ίν μΞσΊJ ώσσιό.ω. βννοΙCJ)' διανέμω, μοιράζω n δια
νέμω κατ' άναλογΙαν U όπονέμω, παραxWΡΏ.- ·Ms
σ?ν, "έμομιιι μετ' αlτ., μοιράζομαι μετ' δλλων, μοι
ράζονται μεταξύ των n ίντσίίθιν, κέκτημαι, κατέχω, 
άπολαύω, καρπουμαι, έκμεταλλεύομαι_ 2) ώσ. κατ
οικώ έν, ένοικώ, καταλαμβάνω.- 11 μ.γν. (iπό .00 
Dινδi~ου κσιΙ ι!φε~1jς) καΙ ,ό ένβΡΥ. ιiπσιν"" με.όt .i?~ 
01Jμσισ .• ου μέσι:;υ, δ1Jλ. κρατώ, έχω, κατέχω.-Ησιθ1J'. , 
ίπΙ ;6πων, κατοικουμαι, οίκουμαι. 2) διοικώ, κυ-
6ερνώ, διευθύνω, οίκονομώ, διέπω, χειρίζομαι. 3) 
ώ~ .ό "oμiζω, θεωρώ, παραδέχομαι, έκτιμώ (τι ώς 
τοιουτον η τοιουτον) . 

Β_ 'Ι'έμω έπΙ 60σκων, άγω (όδηγώ) είς τήν 6οσκήν, 
6όσκω τι, τό περιποιουμαι (λ-χ •. PAscere) 11 · συχνό
τερον δν τφ μέσφ .ιΙπφ, επι X'1JVWV, βόοκω (:iμ.δ_ ), 
6όσκομαι, έξέρχομαι πρός 60σκήν, πηγαΙνω νά Βο · 
σκήσω, τρέφομαι, λ-χ •. pAsci ιι έντείιθεν, έσθΙ\J. τρώ
γω, τρέφομαι άπό τι 11 μ'~Ρ . έπΙ ."ίi π~ρό;;, κατακαΙώ, 
κατα6ι6ρώσκω. καταστρέφω 11 ώσ. D:χθ1JΤ. πυρ' χθώ" 
"έμεται=ή γη έρημουτaι (καταστρέφεται, κατανα · 
λΙσκεταl) ύπό του πυρός - 11 μ~γ'Ι _ έν τφ ενεΡΥ. μβ.' 
σι / •.• όπου, 8ρη νέμει" = 6όσκειν τό δρη (δ1Jλ . χρη
σιμοποιεΤν ταυτα πρός 60σκήν κτηνών) ιι μ,φρ. πυρί 
πόλι" 'Ι'έμι'l'=έρημώνειν (καταστρέφειν) πόλιν διό 
του πυρ6ς.- 111 ίν τψ μέσφ ώσ_ κ-χ ί επι πλ>1Ύων , Ιλ
χω·ι κσι?χιν~βι~Oίί. 'fU:::JSWo, έξσπλοϋμαι, έκτεΙνομαι. 

'Eτtιμ.: "έμω' γοτθ. niman, Πιtλ - γερμ . nemAn, 
ciΥγλ-σσιξ;. nima", πσιλ-ηοπ. nema (λσμΒάνω) (Ι ιi ,Τιν 
σ1Jμ. πρ6λ. γο.Ο. gίbaη=διδόναι) κ . ά: πάντσι ιi'ιιi
γι:;nσιι ιΙ. ίσιπ. ·ψmο' < IJmD : λ::ι;; . emo, ad-imo
εντείiθβν, "oμclS', "oΙUΎS" "ομή' "ομό; (=μέρος,. με
ρΙς, περιοχή, τμημα, έπαρχία κλπ.) ' ,,6μο> (κ 'η. = 
τό νενεμημένον; τό κατ.:χόμενον ύπό τινος, ου 
πOlεΤταΙ τις xpf\OIV, δθιν, έθος, έθιμον, δ σ1Jμερ_ "ό-
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μο,)' "ομΙΗό,' "όμιμos' "OμJ,OO (- έχω έν χρήσει, 
θει.,ιρω, πιστεύω, σκέπτομαι, κρΙνω)' ,,6μ,σμο' πρδλ. 
κ~ί "έμοs. 

VCvaoμaI, πα.θ. πρχ. τ06 "σο •. 
VCVCaTaI, ίων. γ' πλ'rιθ. πιχθ. πρχ. τοll '"00 (έπι-

σωρεύω) . 
vcνcμιιιισ, πρκ .... ου "έμω . 
νιίνιιιισ, πρχ. τοσ "έω (κλώθω, νή8ω). 
vCvη.ιμαι, vIίvmTaI, ιχ·· χιχΙ γ' Ιν. πα.θ. πρχ. toii 

,,[ζω. 

νcνvος, δ' 6 πατρός Τι μητρός όδελφός, θεΤος 
(κα. ... ιι ... 6ν E~στ.) 11 ά,λλΙΙ na.pdt ΠΟΙ1Jτα.t; χα.Ι 6 πάππος, 
δ1)λ.6 πατρός Τι μητρός πατήρ 11 πα.ρ' Ήσυχ. I~p1Jtctt 
xa.t -wno; "ά""α,: c"ά""α,,' το" τiΚ ,μ"τeοs Ij τοίί 
naTfl&s άδε1φ6,,' σΙ δέ τή" τοντω" &&1"". D θ1)λ. 
"ά",,'1 «μ'1τeο' άδε1φή. (Ήσυχ. ), e1JA. θεΙα Ι "("",, 
=μάμμη 1) πενθερό. 

• Eτvμ.: "e""os' "ά""α' "ά"",,' "{",,α: σα.νσχρ. ΠAΠιi 
(nr- f3 A. σα.νσχρ. nάnίindar ( *πάπίiΠίi), νε?-περσ. ηΑη", 
(μήτηρ), ά,λΟ. nAne (μήτηρ, τροφός), μην. λα.τ. ηοη · 
nus (μοναχό :; , καλόγηρος), ηοηη/l. ΙKαλO'(ρaΤα), 
9αll. nain (*nan.l) (= μάμμη), σεpΙS. η/l.ηΑ, nena 
(μήτηρ). 

νενόμισμσι, πα.θ. π"χ. τοίί "oμJζω. 
νένωμαι, Υενωμένος, ίων. χα.ί δωρ. ιiν.Ι "ε"6,,. 

μαι, "ε"ο.'1μέ"ο.ι;. πα.θ. π"χ. δρισ'1:. χα.Ι μτχ, .ου "ο.έω. 
Υεο-άλωτος, ο" ("έο.ri'd1ώ1ιcιι )'="εά1ωτο., (δλ . λ.). 
νεο-σρδής, έ, ("io.ri'ciecJφ)· ό νεωστl (πρό όλΙ

'(ου) άρδευθεΙς, e1JA. ποτισθεΙς, νεοποτισμένος, 
φρεσκσποτισμένος. 
νεό-Υδμος, σ." ("έο.ι; + ycιμέω)' 6 νεωστl (προσ

φάτως) εΙς '(άμον έλθών U ώ, o~σ. "c6ycιμos. δ, tιc: 
'(αμ6ρός Τι νύμφη. 
νεΟ-ΥενιΚι έ, ("α, + '1ε"Ια{Jσ,)· 6 νεωστl (πρό 

όλΙ'(ου, άρτι) '(εννηθεΙς. 
νεΟΥϊλός, ιί. 6,,' 6 νεωστl ,1εννηθεΙς, νεΟΥέν· 

νητος, νέος. 
• Ετvμ. : "εσ'1ι10' χcιΙ "εΟΥ,llό, (χα..ΙΙ τοίι; rΡα.μ

μα.τικoiι, = "εσyλcιyή, ΙSλ. λ.). Πρδλ . Γ111ο.ι;. rlU". 
Γ,11ΙωΥ (κόρ. όνόμ.)· *'1ι11ό, (= παιδΙον)("'Υ,δ16,. : 

λ ιθ. iindu (θηλάζω) . 
νεΟ-Υνής, έ,·="εσ.",ό, (δλ. λ.). 
νεΟ-Υνός,6,,' συν'βψ. ά,ντΙ .οίί "εό-'1Ο"Ο, (ΙSλ. λ.). 
νεό-Υονος, ο" (tόio.ri'yc"ia{Jσc)' 6 νεωστl (όρτι) 

γεννηθείς, όρΤIΥέννητος. . 
Έτvμ.: "εογ"ό,: γο.θ. nlu-kl/l.hs <*niu-kn/l.hA-Z 

(ά,νομοΙωσι; η-η )η-Ι) ( *niu-kn/l.="co-y,,6-,. π"δλ. πα.λ
Υερμ. knecht, ά,Yϊλ-σα.~. cniht (ύπηρέτης)' πάν.α. I~ 

ία.π. ~. gen- (=gignere). 
Υεό-Υραητος, σ". χα.Ι νεόΥρσφος ο" (,"σ, + 

γeάφω)' 6 νεωστl (προσφάτως, άρτι) έζω'(ρaφημέ
νος η '(εγραμμένος. 
νεό-Υυιος, σ" ("eori'yui'σ,,)' 6 έχων νέα (νεαρό) 

μέλη σώματος , νεαρός. 
νεο-δαμώδιις, ε" Σπα.Ρ.ια.τιχij λ'~ι; ("to, + δα.

μos)' ό νεωστl γενόμενος εΤς των τοϋ Mμov (=δή
μου) , νέος πολΙτης της Σπάρτης, ό νεωστl κτησά
μενος πολιτικά δικαιώματα, ό άρτι ΠOλIΤO'(ρaφη
θε lς 11 εντεfίθεν , "εo.δcιμώδει, εκα.λουν.ο ασοι έχ ... ων 
εΙλώτων ιiΠ1] λ Ξ υθεpoυντo κα.! ίλOCμΟα.νον πολι .ιχιΙι &ι
".α ι ιiιμα το: ε ί, ά,ντο:μοι6ήν ... ων έν πολίμψ ()n1JPSOIW." 
των πρό~ τήν πα.τρ Ιδα. 

ν~ό-δaρτoς, ο" ("έο"tδέeω)- ό νεωστl (πρό δ
λ ίγου) έκδαρεlς, φρεσκογδσρμένος. 
νεο-δίδ.aκτος, ο" ("έο.ς+δ,δάΟΗω)' ό νεωστl δι

δαχθείς όπό σκηνης, ό νεωστl παρaσταθεlς έν θέ:
ότpι,J (έπί δ;:>αμάτων) 11 τεν. , ό νεωστl διδαχθεlς (μα
Ibών ) τι . 

νεo-δμΉC;, -ητο" δ , Τι , χ~Ι Υεόδμιιτος, ο" ("έο, 
tδαμάω) ' ό νεωστl (αρτl, πρό όλί'(ου) δαμασθεις, 
ήμεΡωθε lς 11 μτφρ. ό νεωστί νυμφευθεΙς, νεό'(αμος, 
« ν!όγαμπρος ». 

νεό-δμιιτος, Ο". ~ωρ. -δμδτος (",ο, + δέuω)' ό 
νεωοτ ί ο ίκοδομηθείς, νεόκτιστος. 
νcό-δρεΩτος, Ο" , κα.Ι "εοδeεπή., ("έσι;+δe8.πω)· 6 

νεωστί άποκοπείς η θραυσ8εlς U ό κεκοσμημένος 

διό νεωστl (προσφάτως) κεκομμένων άνδt:ων_ 
ΥΕό-δρομος, ο" ("iori'cJeσμEi'" του Te8zeo)' 6 πρό 

δλlγoυ τρέξας (cJecιμώf'). 
νεό-δρoιroς,o,,' ="εόδ(lε3ΠΟf. 
ν.ό-ςΕ_Τος. ο" ( .. έσri"W)"/I1Jμι)="εοζvΥής (βλ.λ . ). 
vcο-ςΙΥής, Ις. χα.Ι νε6-ςιΥος, ο" ("έο, + ΖVyii-

_ι. τοί! ζεV'f'/Ιvμι) ' 6 νεωστl (πρό όλΙγου, έσχό · 
τως) ζεμxθεlς 11 μτφρ. ό προσφάτως ύπανδρευθεΙς, 
έλθών εΙς γάμον. 

vc::i:' -~γo". δ, 'Iι ·=tιεOζιι""" . 
Υε Cίlής, Ιι;. Ι\ωρ. ά,ντΙ "εο"",,lήι; (βλ. λ.)_ 
Υεό&εν, ίπΙρ. ("ιfoς)' έκ νέου U ώ, το "eaJoTJ. 

έσχάτως, προσφάτως. πρό μικρού. 
ΥεΟ-&ΙΙΥής, Ις. χα.Ι .. ε6"",,ΗΤΟ' ·("ιfoι; + lHιIω)' ό 

νεωστl όκονηθεΙς. 
νεο-&ιιλής, έ, ("e0S'rTi"",,ΛCΙ ~oυ -θάΙΙω)' 6 νεω

στl άρξάμενος νό θόλλι;ι, νό 6λοοτόνι;ι Ο 6 νεο'(έν
νητος U μτφρ. ό nρόσφaτος.- 11 (,,",,1t}) ό μόλις άρ
ξάμενος νά θηλόζεται. 

νεό-&ιιΙος, ο." ' ="εο."",,lιί,' 
νεο-&ήξ, -ηΥΟ,. /Ι ; tι ("έσ, + lHιyω)" = "εο."",,Υής 

(βλ λ.), ό νεωστl άκονηθεΙς, φρεσKoaκoνloμένoς . 
νεο-&λΙβής, aS' ("ιfori'(J.l,βij_,)· 6 VE\Uorl θλι-

6εΙς, πιεσ8εΙς. 
Υεoiιι, 'iι ("ιfo,)" ΠΟΙ1)Τ. ά,ν.Ι "εότ",- νεανlκόν φρό

νημα, νεανικ6ν πάθος, νεανl!<ή όρμή. 
vi-oIItoς, ο" ("aOri'04HιIaJY ό νεωστl ΙCατOΙKων, 

νέος κάτοικος, νεσΠΟλΙτης.-. 6 νει..ιστl οlκοδα
μηθεΙς, νεόκτιστος_ 
νεo-~ατά-στδτoς, ο" (".ιοri'Ησ(J.{στ"μι)' ό νεω

στl έ'(κατασταθεΙς, η · lδρυθεΙς. 
νεo-Kιιδiις, ., ("eOri'Hiiδo,)' 6 έXc.ιν πρόσφατον 

θλίψlν. 
νεο-κλιιρονόμοι;, σ,,' 6 νεωστl (έσχάτως) κλη

ρονομήσας. 
Υεό-ιιλωστος, .0" ("έΟ,+ΗΙώθω)' 6 νεωστl (προσ

φάτως, τελευταΙως) κλωσθεlς (ύφανθε(ς). 
Υεο-ιιόνητος, 011 ("έοri'Ηcιl"ω. HέH.O"CΙ)· ό νεω

στl φονευθεΙς. νεόφονος n έπΙ α.εμα..ο" τό νεωστl 
χυθέν : "εΟΗό"'1ΤΟ1' cιlμcι x'eoi" 'χει" = έχειν τός 
χείρας Ilεμολυσμένος μέ νεωστl χυθέν αΤμα' πρΙSλ. 
χα.Ι "εCΙHό"'1τoς. 

Υεό-ιιοπος, ο" ("to, + Η6.πτ0ο)· 6 νεωστl άποκο
πεΙς, νέος. 

Υεό-ιιοητος, ο" ("Ιοι;tΗ6.πτω)· ό νεωστl άποκο
l1εΙς, 6 πρό 6λ1'fOU κοπεΙς, νεοκομμένος 11 6 νεωστl 
σμιλευμένος. . 

Υεόιιοτος, ο" ("Ισι;)' νέος, παράδΟξος, όνηκου
στος 11 γιν., νέος, νεαρός, νωπός [χαίτιΙι <tijv ix~oxijv 
...α.όΤ1)ν τό τίρμα. -Ηο.το, φα.Ινε ... α.ι δτι ιΙνα.ι 4,πΗί χ«
τOCλ η~ι" πρβλ. ά11όΗοτο, ' ίιιτ' ilλλων 'ιι λ. θ.ωρ~Ττα.ι 
σόνθίιτο" "ε6-Ηοτος « "Ιο, t ~6I'σ, )=έκεΤνος τοΟ ό
ποίου 6 Ηότος (=θυμός) εΤναι άκόμη πρόσφατος, 
χα. Ι γιιν. νέος]. 
Υεο-ιφάς, -α.το.,. δ, tι ("Ιοri'Ηιeάf't'1Jμ.)· ό νεω

στl KεKρaμένoς(συγKεKερασμένoς, άναμεμεlγμένος) 
n μτφρ. "cσHeci, φΙΙ0ς=ό νεωστl γενόμενος (KaTn-
στός) φΙλος. 

Υεό-ιιτιστος, ο" ("80S' + ΗτΙ'ω)' 6 νεωστl !<τι
σ8εlς (Ιδρυθείς) U·6 νεωστl πεποιημένος, νεοκάμω
τος, νεοκαμωμένος. 

Υι:ό-ιιτονος, ο" ("Ισς + ΗτεΙ"ω)' 6 νεωστl (πρό 
μlκροΟ, όρTl) φονευθεΙς. 
Υεο-λαΙσ, tι ("έο,tΛCΙ6S')' δμιλος νέων, τό σύνο

λον τών .νέων (ή νεότης) ένός έθνους. λcι.. ju
ventus. 
νεό-λουτος, ο" ιiπικ. "c6110vTo.S' ("eori'lovoιuι,) ' 

ό πρ6 μlκροΟ ,\ουσθείς. 
ΜΕΌΜΑΙ, συν"(ΙΡ. "ε1ίμαι. δ' κα.Ι γ' Ιν. "εϊcιl. "εί

τcιι' ά,πρφ. -riea{Jσ, χα.ί συν'{ίΡ. yείo{Jσ, ' ά,ιτοθ.· ίν χρ'ή

σει χα.τ· ~ν. χα.Ι nr-t. μόνc'Ι' πη'(αΙνω καΙ έρχομαι, πη
γαινοέρχομαι n συν'ήθω; με.;Ι q1Jμα.σ. μίλλ. (ώ. τό εΙ
μι), άπέρχομαl Τι έrιανέρxoμαl, έπlστρέφω 11 ώσ. άπ
έρχομαι πρός πόλεμόν ιι 'πΙ ποtαμου, ρέω πρός τά 
δπΙσω, cπισωσrρέφω». 
Έτvμ.ι "ιfσμαι (*ne5-), Ιων. "ενμο, ' ,,6ατo~' .δμ. 

ποlη'C. ,,/αομοι (βλ_ λ.) ι σα.νσχρ. nά5/1.te (σuνaθροΙ-
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ζομαι), ίρ!.. fuinim (δύw, snl τοίί -ΙjλΙοtJ, κατΙκλινομαι), 6οιθμΙ; τοίί *nevo- βδρ'σΚ6τοιί ιν τιjί η;, "ύ" (6λ. λ.λ . ). 
γοτθ. ga-nisAn, πιχλ-γιiρμ. gi-nesAn (Ιατρεύw), ποιλ- VCcM;, f, (ένν. Υή) ( έκ τοίί "έα~) ' ή νεwστl μετα-
γε~μ. gi-nist (θεραπεΙα), γοτθ. nAsjAn (λυτρώνw, δια- 6ε6λημένη γη, νεοσκαμμένη, νεΟΡΥwμένη (λοιτ. 
σι;.,ζw), παιλ-γΒρμ. neriAn (θεραπεύw)' πάντοι ί~ ίοιπ_ n~VAle) 11 ~θεν, νέα Υη, διότι οuτω φαι Ινετοιι 11 χέρσος, 
ρ. *nes· (ουνενοϋμαι, έπανέρχομαι). Έντοιυθοι , καιτά διοτι 'totoιu t 7j -ιjτο μέχι;ι ΤΤI' με-τοι60λ9j, 't7j;. 
τινοις, ιΧ" Τικει κοιΙ τό δμ7jΡ. Νέστωρ (6 πάντοτε έπι- VCcM;, t9j" ί ων . γεν. τ~ίί ,.αiί~ . 
στρέφt.Jν 'iJ 6 έπιτελων τήν έπιστροφήν των όλλwν, νεο-σΙΥaλΟ4;, α,. (,.έα~ + σ&yαλό~&~)' νέος καΙ 
ώς χθονΙα θεότης) . . Ή ρΙζ. oι~t7j *nes- φοιί ',ετοιι otJH. στιλπνός. 
'tij μζ. *nAS-, πε?ί -ης βλ. εν ,.aίω . vCO-OKiiAcUΤoc;, α,. (,.έα~ + ακυλ.ύω)· 6 νεwστί 

νεο-μηνΙa, '1), καιΙ otJVΊlp. ΥουμηνΙa (,.έα, + μή,., σκυλευθεlς (διαρπαγεΙς). 
μή,.,,)'ή περΙοδυζ :τό χρονικόν διάστημα) της νέας vcό-σμηιιτoc;, α,. (,.έo~+σμΙ;%ω)· 6 VEworl καθα . 
σελήνης, ή νέα σελήνη, ή ά;:>χή τοϋ άρχαΙου σε- ρισθεΙς , φρεσκοκαθαρισμένος. 
ληνιαΚΟϋ μηνός, ή πρώτη τοϋ μηνός. νcο-σπiiδήc;, έ~I και Ι Υεο-σπάς, -άδας, δ. f, (,.έο. 
νεο-πaΥής, έ; (,.έας+.πήΥ71Ιμ&γ ό νεwστl παΥείς, +απάω)' 6 νεωστl σπιισι'J.εl. (δΤι λ . έλκυσθείς) έκ 

άρτιπαΥής, νεωστl Υενόμενος στερεός U νεόκτιοτος. τραυματισμένου σώματος, νεόσπcιστoς U 6 VEwori 
νcο-πii&ήι;, ές (,.έoς+πιιι'J.ε''')· ό πληΥείς ύπό . συλλεΥεlς (μαδηθεΙς). 

προσφάτου συμφοράς. Υςό-σπορος, ο,. (,.έας+απεΙρω)· 6 νεwστl σπα-
νεο-πεν&ής, ές (,.έαςΤπέ,.ι'J.o~)· ό πεν8ών λόΥ4J ρεΙς, νεόσπαρτος. 

προσφάτου άτυχήματος 11 6 ύπό νέου πένθους κα- Υεοσσεύω, ιΧ-τ • . νεοττεύμ ii νοττεύω' μβλ. -σω 
ταληφθεΙς, 6 έν vt4J πέν8ει διατελών .- • ΠΟΙθ7j-Τ .. (,.~αασ6~)· κλwσσώ, έΠΥάζ!.) 11 έκκολ6πτ!.) νεοσσούς, 
6 νεwστl θρηνηθεΙς, δι' δν έσχάτwς έπένθησαν. c ξεκλwσσώ», cξεπουλ!άζw». 2)κατaσκευάζ!.) φw-
Υεο-πηΥής, A~ (,.έα, + .πή:",υμι) · ό νεwστl πεπη- λεάν, λοι-τ. nldificAre U μτχ. ποιθ. πρκ. ,.~IIασσευμέ,.ας . 

Υμένος, VEworl παΥείς (στερεw8εΙς, έδραιWΘεlς) 11 6 Υεοσσιά, Ιων. -ιή, ιΧτ-τ. Υεοττιά, Τι Ι,.εασσό;) · 
νεwστl κοτασκευοσθεlς (κτισθεΙς, lδΡυθεΙς). φwλεά νεoσσwν, φt.Jλεά, «καλίά» n γόνος νεαρών 
νεό-πηκτος, α,. ("έος + πή)'71lμι)' ό VEworI πα· πτηνών. 

ΥεΙς, VEworl πήξας, μόλις στερεοποιηθεlς (in! 'ttJ- νεόσσιον, ιΧ-τ-τ:. Υεόττιον ~ νόπιον, τό, δποχορ. 
~oίί), βλ. και Ι ,..αΠ"Υής. τοί) ,.εαασός· νεαρόν πτηνόν, μικρόν όρνΙθιον, νε-
νεό-πλουτΟ4;, ο,. (,.έαςτπ.\οντος)· ό έσXάτWς πλου- wOTI έκκολαφθέν. 

τι'ισας, ώ. κοιΙ 'Iuv ίν χρΤΙσιι 'IJ λ., καιΙ μάλιστοι μιτα. yεoσσo-ιιόιιoc;, Ο", ιΧττ. VCOnOK- (,.~oσσός + 
τ6)ν cx ,jτω·ι σtJμποιι;ομ:χρτοuσων ίννοιων, -τ:οί! μοι-τ:οι ιοΜ- Ηαμέω)' 6 συντηρQν(διατηρQν, τρέφwν) νεοσσούς, 
;otJ, του ιΧλοιΙ;ονικοίί, του ίπι/Jιιχ-τ:ικου U ά.ντΙθ. -τφ &e- 6 περιποιούμενος νεσσσούς (όρνιθοπούλια). 
%ιιιιόπλαυτας. νεoaa6ς, ιΧττ. νεοπόι;, δ ("έα~)' όρτιγέννητον 
νεό-πλϋτος, α" (,,_ος + π.\wω)' ό νεωστl πλυ- πτηνόν, όρνΙθιον. 2) χοιΙ κάθι μικρόν (νεογέννη-

θεΙς, φρεσκοπλυμένος. τον) ζΥον, δπω, π. χ. τό νεΟΥνόν τοϋ κροκοδεΙλου 
vcό-ποκoc;, α,. (,.έος + ΠΙΗω)' ό νεwoτl κouρευ· 11 μικρός παΤς 11 εν ΤΦ πλ7jθ. σμήνος μελισσών. 

:ΙεΙς, νεοκουρευμένος. Έτvμ. : ,..oσα~, ά.ττ. ,..αττός <""e(F)ok-jo-s' ά.ττ . 
νε6-πρισ.TOc;, α,. (,.έoς+πe1ω)· ό νεwοτl πριονι- ".ιιττ.Ιιι, ιΧτ-τ:. ,..όττιvοι,· ".oττnίω· ,..αοαιή, ά.ττ. 

~εΙς, φρεσκοπριονισμένος. "ιroττιά ' ,..οττΙς.-τα. Ιων. ,.αaaIti· ΝοαaΙς, Νοααω 
"εο-πτ6λεμος, δ (,,-ο, + nτό.\.μo,)· ό νέος διό ίμφοινΙΙ;;οtJν 6φοιΙρεοιν (ιΧποεολΤιν) -τοίί •. 

(ώς πρός) τόν πόλεμον'· ίπώνιιμον τοίί llύρροtJ, tJ[οίί νεoσσώc;, . "ωρ. ά,ντΙ ".οαοα';ς, οιΙ-τ: . 11:λ~θ. toO 
το!! 'ΑχιλΗω" δοθίν ιΙ, οιυ-τ:όν, ίπιιδ-ίj πολίι ά.ΡΎα. ,..ααοός. 

· lι-τ'tJ1J ιΙ, ΤροΙοιν. νcό-στροφος,ο,.(,.έος+ατe_φω)·όνεwoτIέατρομ· 
yε6-nτoAις, 'IJ (,._oς+nτό.\ι,,) · ή νεwστl Ιδρuθετ · μένος (συνεστρομμένος, πεπλεγμένος), νεοστριμ-

JO πόλις. μένος. 
vc6-ρρQvTOc;, ο" (,..17, + ριιΙ,.ω)· ό νεwστl ρον· νεo-σι,δyιίc;, Α" (,.έο" + αφcιyή"ιιι -τ:οΟ σφάζω)' ό 

Τιο8εΙς, φρεσKOρaντισμένoς, φρεσκο6Ρε:γμένος 11 6 ·νεwστl σφaγεΙς, νεοσφαΥμένος, νεοφονευμένος. 
νεwoτl χυ8εΙς. νε6τiς, -στο" Τι, δωρ. ά.ν-τ:Ι ".ό,"", 
νε6-ρρδτος (Α), ο,. (,._ας + eέω)' ό νεωστl ρυε'ς, νε6-τcνιιτoc;, α", και! ,..ο-τ"χή" ί" (,,_o~+Τιν%ω)' 

νεωστl χυθεΙς, φρεσκοχυμένος. 6 νεωστl είργασμένος, νεοκατεσκευασμένος, νεο-
νεό-ρρiτoς (8), ο,. (,.Io~ + e';w)' ό νεwaτl έλκυ- σχηματισμένος. 

σ8εΙς, νεοσύστατος, νε06Υαλμένος. Υεότικ, -,1 .. 0", 'IJ (,._0,,)' ώ, ΚOlΙ νiίν, ή νεανική ή. 
νΙ-ορτοι;, ο,. (,.έαs-+Ge71lμι)' ό νεωστl έΥερ8εΙς λικΙα, λοιτ. juventA 11 ώσοιύ τω; 2) νεανική όρμή, 

(δημΙOUΡΥηθείς, πσραχ8εlς) 11 γιν., νέος, πρόσφατος. νεανικό ν φρόνημα 11 όρμητικότης, παραφορά, fξα-
'"E'OI, ,.έιιι ΙΙων. "έη), ,.117,., χοιΙ -ο", -ο,,' ίων. ψις, άπερισκεψΙα.- 11 βν περιλ7jπτιχt ίνν . ώς τό ".17-

11.,0" 'Ι' ο,.· επι ά.νθ"ώπων, νέος, νεανικός, νεαρδι; λιιΙα, τό σύνολον τών vtwv, ΟΙ νέοι καΙ ΙδΙι.χ; ΟΙ δ
ήλικΙας U ώ; o~σ . , ώ; κοιΙ νίίν , ΟΙ νέοι, ή νεολαlα γοντες τήν στρατεύσιμον ήλικΙαΥ' λοι-τ:. juventus. 
(ά,ν-τ:Ιθ. -τφ Υέρο""τις) n Ικ ,.έου=λοιτ. e ρuero=tK νε- Υεό-τιιιιτος, Ο", δω? -τμιιτος, ο" ("έoς+τέμtιω)' 
CΙΡΔς ήλικΙας, έκ νεότητος. 2) ό όρμ6ζwν εΙς νε- 6 νεwοτl τμηθεΙς, άποσπασθεΙς, κατακοπεlς, διαι-
αρQν ήλικΙαν, νεανικός, juveniIis. 3> in! πριχγμιΧ- ρεθεΙς. 
-των νέος, νwπός, πρόσφατος 11 ά.λλ' 'πΙση, κοιΙ, ό- . Υεό-τοιιος, Ο,. (,.έoς+Τ.H~''')· 6 νεwστίτεx8εΙς;-
προ'σδόκητος, ΠαΡάδοξος, άλλόκοτος. 4> ίπΙ χρό- U πoιpo~. vcοτόιιoc;, α,. ώ, ένε~y. , 6 πρό μιιφοΟ -rEKWY. 
votJ, lκ ,.έου χιχΙ Ικ ,.έιις=λοιτ . denuo=tK νέόυ, έξ Υεό-τοιιος, α,. (,.έας+τεμe',.) · ".ότμ,lτο" (βλ. λ. ) , 
όρχής 11 δθιν κοι! τό o,j/J. ,.έο,. (κοιΙ Ιων. ,..,0") ~πιp- 6 νεωστl κοπείς ii άροτριωθεlς U "ε6 .. αμα. ~ήrμιιτιι 
Ρ7jμοιτιχω, λoιμεoι~όμι;νoν = νεwστl, έσxάτwς, προ μι- =τ6 πρό μικροϋ κατενεχ8έντα.- ιι ό προ μικροϋ 
κροϋ έκ νέου 11 ή ,.έα (ένν. α.λή",,)=λοιτ. noviIunlum όποκοπείς. ον πρό μικροϋ τις έδΡεψεν . . 
ΙΙ "ιι!t' τΤιν πιρΙφρ. Ι."" κιι' ,.έιι βλ. 1."".- 11 Π:χριχθβ- vcο-τρcφιίc;, Ας (,.έας+τeι!φω) · 6 νεwστl τροφεΙς, 
-τ:ιχΙΙ : ".ώτ.ρος, •• ώτατας, ίων. "~ιότιιιτο,, Ι6λ. "~'o,,) . VEwOTI τεθρομμένος, νεο'{έννητος, νεαρός. 

'Enιμ.ι ίκ 't9j~ οι~τ9j, ρ . ποιράγοντ:χι κοιΙ -ι;ά. ,..ιός, vcoTTcw, Υεοττιά, Υεόττιον, Υεοττός, ιΧτ-τ:. 
""ed", "aιZ,.. ",ιι"lιις, ,.έιιξ, ,..οοαό", "80%μό~, ,.1· -τ:ύποι ιΧν-τΙ ".οασ- . 
lllΤOS', ".ωατΙ. ".laoea .- ,.έος=σοινσ'Α.Ρ. πόνΑ-1;ι, Ζιν/). yεoπo-τ~ω ("ao.τός+τρέφω)· άνατρέφω νε-
ηΑν,,-, λοι-ι;. novos, ποιλ·σλΟΙtJ. novii, ποιλ-λοιτ . nAVAS' οσοούς. • w έο 
Ιαιπ •• n6vo-s, ποιρ' οιό\τό lJiι κοιΙ Ιοιπ._ .nevjo-s _ν -τ:φ νε-cMιρyέω, μΙλ. -ήαω (,.eoverαo)· ποι τι ν ν, 

. Ι d- λ λ λ nue 9αll newydd όνακαινiζw' Ιχ τοίί - ' gauI. Νον ο unum κ π . , ποι -ιρ. '- ' , νε-ouρy6ς, ό,. ("έας+"ΙΡΥω)' 6 "?IWV τι νέον. ό 
-yα'te. nlujls, ποιλ-γιρμ. niuwl, λιθ. ""ujas, Cιοινσχρ. όνακαινΙζwν.- U πoιθ1Jτ., ό νεWQΤI ειργσομένος, νέο 
πάνΥΔ-1;ι, !υ)ν . "ιία~, λοι-τ:. Noνlυ~' πρ6λ. _Ιτι 'λλ. ος, καινουργής Ι ό νεwoτl ήρoτριωμ~νoς. 6 πρό μι· 
"c<F)ae6", ιΧρμ. ΠΟΓ, λοι't . noverca ,λλ. ,. .. ,. = λοι-τ:. 
πον"Γ.· 'λλ. ".dτrιS' - λαι-τ:. novitAs' 'IJ μ'-Τ:OΙ11:ΤCll-Ι;I~ή κροΟ Kαλλιεργη6εlς. 
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νε-ούτστoc;, ο" ( .. έος+ουτάωγ ό νεωστl (έσχά
τως) τρουματlσθεΙς . 

νε:ό-φοιτoc;, ο .. ( .. έος+φΟΗάω)· ό νεωστl πατη
θείς , νεοπάτητος, νεοβάδιστος. 
νεό-φονος, ο .. ( .. έο,+*φέ .. ω)· ό πρ6 'μlκροΟ (έ

Oχ άΤι.Jς) φονευθείς \Ι .. εό:ρο .. ο .. αΤμα=νεωστΙ χυθέν 
αίμα. 
νεό-φυτος, ο .. ( .. έος+ φυοο)· ό νεωστί φυτευθεΙς. 

- 11 μτφρ . ό νεωστί προσηλυτlσθέίς, (κυρ. είς τόν 
Χριοτ:αν : σμόv). ό έσχάτως Υενόμενος Χριστιανός. 

VEO-XbS;aKToc;, ο .. ( .. έος+χaQάσσω)· '6 νέωστl χα
ραχθείς , ό όλίΥο ν ήδη χρόνον κεχαραΥμένος 11 ό 
νεωστl έ ντυπωθείς. 

νε:oxμΌC;, ον ( .. έος)·= .. έος (~λ. λ.) , νωπός, πρόσ
φατος. 2) 'ν εοφανής, νεόφαντος, καlνουΡΥής 11 ά· 
συνήθης, παράδοξοςlΙνεωτερlστικός, έπαναστατικός. 
Έτυμ. : .. εοχμΟΙ; ( .. έος+χμ-ο·ς, π~6λ. χαμαl, χα

μηλό" χ{}ων (τ . ε. βασική ΟΥΙμοισ(α : ίη ea t.rra no
vus, in&udilus) καΙ σα·,ιοκρ . su-ksm6·1.1 (άποτελούμε · 

νος έκ καλης Υης)' .. εσχμόοο (βλ. λ . ) ' εκ {')UtOU τδ 
νε:οχμόι.» (1Ιεοχμό;)' μ.λ . ·ώσω· καθιστώ τι "εο

χμ01l (~ . Ξ . νέον), κυ ρ . Γοοιώ πολιτικούς νεωτερισμούς, 
καινοτομώ, λατ. res novas lenlare. 

νε:ό-χνοοc;, σ1l (1Ιέο,+Χ1lόο,)' ό έχων τός πρώτας 
τρίχας τοϋ Υενε(ου, ό άρτι Υε νειάσκων, ό έκπέμ · 
πων τόν πρώτον χνοϋν. 

νεόc.», μέλ . -ώσω (1Ιέος)' άνανεώνω, δνακαlνΙζω, 
μεταβάλλω. 

νέnοδεc;, -ω.., σ! ' αρχ. Ιπ. λ. τέκνα, πατδες. 
Έτυμ. : εν Όδυσ. Δ 404 «φώκαι .. έποδες καλής Ά

λoσυΔVης» (πιθαν .=τό τέκνα, τό νεΟΥνά, της καλης 
Άλοσ.). -Κατιί τινας .. έποδες < .. επε-ποδες κιχτχ συλ
λοι Ι;; :κή 'ι &πλολσγΙοιν' r. αρχ. ετυμολ . χοιΙ έ;;μΥΙν. εκ του . 
.. έω-1Ιήχω, ""ξΙποδες (01 διό τών πoδCιν κολυμ
βώντες, ΟΙ νηκτικούς πόδας έχοντες) ~Ινxι 'όρθΥι ' 
;τ;;6λ. σανσκρ. sn&ράΥ&lί (άρδεύω), snόΡan&-!:ι (ϋδωρ 
χρησιμεϋον διό λουτρόν)' ενταυθα δ' ίσω;; ανήκει 
καΙ τό λατ. Neptunus, 't'i');; ρ. *snep- ouaYj;; εΙΤ6κτιίσεω; 
τ9), ρ . sna.-, τ9);; εν τφ λατ. nare ( .. ήχομ4ι), βλ. έν 
~ .... 1 χω . 
νέρδε, καΙ νέΡΔCν, ιiπφ: = ι"εQ-θε, κάτω, ύπο: 

κάτω 11 ώσ. κάτωθεν, άπό κάτω.- 11 μετcit γεν., κάτω 
όπό τι, ύποκάτω τινός. 
Έτυμ. ·.' .. έρ{}ε(".)· ~λ . εν ~νερo~, ώ",. 'Houx . .... εϊ

ρα,' κατωτατα,' ο, δε κο,λ,ας τα κατωτατα», « .. ει· 
ρη κοίλη ' κο,λlα εσχάτη», «"ειρόν' loxczroto», .. ει
ρός (=ό τελευταΤος) < *toEejoo' βλ . κοιί .. ειός· 

VCPTCpIoC;, α, ο .. ( .. έρτε~oς)· ό ύπό τήν Υην, 
ύπόΥΕIΟ:; , ύποχθόνιος, καταχθόνιος, λοιτ. ίnferι:s. 
νερτερο-δρόμoc;, -ου, δ ( .. έρτερος + dρ6μο;)' ό 

άΥΥελlαφόρος τών νερτέ,:>wν (~YIλ. των νεκ:;ών). 
viPTEΡOC;, α, 011' = ε .. έρτερος· ό ύποκάτω, ό κα

τώτερος, χσμηλότερος, ύηόΥεlος, ύποχθόνιος \Ι έπ!θ. 
συγχρ. βαθμοίί ιiνε ') θετικοίί \Ι απαντ~ δμω; κοιΙ ώς 
οuνώ·ι . τιjl θεtικψ βαθμφ (= .. εQτέρ,ος=ό ύπ6 τήν γην, 
ύπόΥεlος, ύποχθόνιος) \Ι (ο. o~σ. εν τφ πλΥΙθ. οΙ "έρ
τερoι =).cι.τ. inferi=ol κατοικοϋντες είς τόν "Ά.-δην, 
οί νε κροί 11 οί Θεο ί τσϋ "Ά.-δου. 

"E'PTOI, δ' όρπακτικόν τι πτηνόν. 
vcTc.»nov, τό , χαΙ .. ετώπιο .. · r:λαιον έκ πικρών δμυ

Υδαλών [οημιτιχ9); πρσελεuσεω; ή λ., πρδλ. έδΡ.naΗίρ 

(σταΥών ), έπομ. 1Ιέτωπ01l = άρωμα ρέον κατό στα 
γόνας] . 
νεϋμα, · ατο., τό ( .. ενοο)· ώς καΙ ναν, νεϋμα. νόη 

μα , οημείον.11 ή διό νεύματος έκδήλωσις θελήσεώς 
μας, I5lαταγη. 

νε:ύμαι, έIt . χοιΙ ίω ·ι . αυν-ορ. ενεοτ. αντ! 1ΙΙομα.. (βλ. λ.). 
"EVPA" .η . ίων . .. ευρή, ή' νεϋρον, τένων.- 11 σχοl · 

ν ίον η σ πόΥγΟζ έκ νεύρων : 1) χορδή τόξου. 2) 
χορδή μουοlκοϋ όΡΥόνου [δι' ετuμ. 6λ. "BVeOto]. 

νευρι:ιΙ;, '~ , πc;ι η τ. αντ! 1Ιευρά. 
νε:υρή, -11 . ίων. ci"t .. eveci. 
νευρηφl, νε:ι,ρηφιν, έιτιχ. γεν . καΙ ~oτ. τοίι .. ευρή. 
νι:υρ,-λδΙος, 011 (1Ιεiίρο"t-λα}.έω)· ό έχων νεϋρα 

ήχοϋντα . ό διό rCJv νεύρων λαλών. 
"Eν-ρo~, τό, ).cι τ. nervus' δ,τι καΙ vu'l, νεϋρον, 

τένων ιι xup. εν τφ πλΥΙθ. τά .. εϊίρα=οl τένοντες τών 
ποδών ιι "εϊί,2α τέμ .. ω=νευροκαπώ, σακατεύω, καθι
στώ τινα άνΙκανον. 2) μτφρ. ίσχύς, ρώμη, δύνα
μις, δραστηριότης.- 11 χορδή η σχοινίον, κορδόνι, 
κατεσκευασμένον έκ νεύρων \Ι βντιΒθεν : 2) χορδή 
τόξου ιι ώσ. καΙ xoρδr'! σφενδόνης. 3) χορδή μου
σlκοϋ όΡΥ6νou . 
Έτυμ.: .. εϊίρο" (sneuro-m)' "ευρά, ίων. "ευρή: 

σα·ισκρ. snιiva (*sneven-), a-sn&νί-rό-!:ι (όνευ τενόν· 
των), Ζενδ, snίiva.r (τένων, νεϋρον), παλ-γερμ. sena. w& 
(τένων, νεϋρον), πΙΧλ-ΠΟΓΓ . snua (συστρέφω)' πρ6λ. 
λατ. nerv-us, nerv-ia.e (χορδαl έξ έντέρων), nerv
osus' ε~ ία.τ. ρ. *sner-, *sna.r- πρδλ. αρχ -Ύερμ. sna.r-&, 
snar-a.hha.,_ snu·or _(sna.re)· πιθ. ιiνήκει ίνταϋθα κα ί 
τό λατ . nubo (conubium ( *co-sniibiom, παλ-σλοιu . 
snublli (ζητώ παρθένον εΙς Υάμον) (βλ. κα! ίν ννμ · 
φη, ώς κοιΙ έν .. έω Il, .. υό,). 

νευρο-ηΙειιής, ές ( .. εϊίρο,,+πλέκω)· ό πεπλεΥμέ 
νος διό νεύρων. 
νcυρο-ρρσφέc.», μέλ . -ήσω ( .. ευρορράφος)· ι::6πτω 

διό νεύρων ιι έπισκευάζω ύποδήματα' έκ τοίί 
νευρο-ρράφoc;, ο" ( .. εϊίρο .. + ράπτω)' ό ράπτω', 

διό νεύρων, ό έπισκευ6ζων ύποδήματα ιι ώς o~σ. ό 
μπαλωματης. 
νευρo-σησδΉC;, έ, ( .. εVροV+απάω)· ό έλκυσθείς 

πρός τό όπΙσω διό (η ύπ6) της χορδης (διό τηc 
νευι:;ός), τεντωμένος μέ τήν νευρόν 11 .. ευροσπαδης 
ατρακτος=βέλος έλκυοθέν πρ6ς τά όπΙσω διό τη ,_ 
νευρός, t . ε . ετοιμον νό ριφθr:\. 
νcυρό-σnσστoc;, ο,. (toaiieoto+onιiw) ' 6 διό νεύ 

ρων σπώμενος, ό διό χορδών κινούμενος: αγάλμα · 
τα. .. ευρόσπαστα=πλαΥΥόνες K,νOύμΕWαl διό χορδών. 
νευρο-τενής, ές (1Ιεϊίι!o .. τεl .. ω)· 6 διό νεύρων 

. τεντωμένος . 
νι:υρο-χσρής, ές (1IΕVρo" + χορή .. αι)· 6 χαΙρω" 

(τερπόμενος) είς ιήν νευράν τοϋ τόξου, η είς τήν 
λύραν, ει:ίθ . του 'Α ιτ6λλωνο;;. 

νι:ύσoμ<lΙ η νευσοϋμσι, μέλλ. τοίί "έω Β' κολυμβώ. 
νευσTά~ι.» ( .. ευω)· νεύω,_κλΙνω τήν κεφαλήν, κ6· 

υνω νεϋμα, «γνέφω», λοιτ . ηυΙο " ".υστάζει" κόΡl1θ. 
έπl πολεμιστοϋ πρ')χωροϋντος μέ άΥρlας διαθέσει :; 
κατό τοΟ άντιπόλου του, λόγφ t'i'). χα;;αΚΤYIpιστικrι ; 
χcvήσεω;; τη, κεφΙΧλή, κοιΙ της πιpικεcραAαΙας 11 &φeυ
σι 1Ιευστάζω = . κ6μ-νω νεύματα διό κινήσεων τώ ... 
όφρύων 11 .. ευστιiζω κεφα}.iί = κλίνω τήν κεφαλήν, 
Επί λιποθuμουντσ" διότι κλΙνει τrΊν κεφαλήν (μή δι; 
νάμενος νά τήν κρατι:! όρθΙαν) καΙ 010νεl κάμνΕ ; 
νεϋυα δι' αύτης. 
"ΕΥΏ, μΗ . .. ειίσω· δ,τι χιχΙ νίίν, νεύω, γνέφ:..l. 

κάμνω νεϋμα, ειτι 6:ιτλώ; /)ι::Ι 'Icit δώσω (η iItLea6cx t· 
ώ:ιω) μΙαν εΙ~YIσιν, είτε καΙ ~tcit vcit δώσω μΙαν /)ιοι.ι:ι 
γήν. 2) νεύω διό της κεφαλής εΙς δήλωσι~ oUVCXLvt· 
σεω~, έπινεύω, συΥκατανεύω, έπιβεβαιώ, ύπισχνοϋ 
μαι. 3) γινικω" κλlνω τήν κεφαλήν πρ6ς τό έμ 
πρ6ς (η κιχ Ι 6λ6κληρος κλΙνω πρ6ς τ6 έμπρός), λε 
γόμενον ούτω ι!π! πολεμιο.ώ·ι ΚΙ'ιοu'ltωv κατcit τoίi αν,, · 
πiλοu 11 .. ηίω κιΧτω=κύπτω, σκύπτω 11 .. ευοο κεφαλή. 
=«σκύβω τ6 κεφάλι» έπΙ αθuμ(α;. ταιτεινώσεω;, ij • . 
t'l}" κ.τ.δ.:Ι .. ΕVω ε7ς τι=;-κλίνω πρός τ6 μέρος πρ6 
Υματ6ς τινος. 4) μτcρρ. έκκλΙνω, έκπΙπτω, napc· 
κμόζω. 
Έτυμ.: .. ενω (* .. cvojw, η έσ;(ΥΙματισμένος κ~τ~ 

τοίι;; λοιιtοίις χρόνοu;;, τόν μΗ. "ευσομα.ι κ. ιi . ) · .. εϊί
μα' "ευστάζω' Ί!~ Ι-:ιιτ. ρ. *neu-(s-), πρ6λ. *neu- (κά
μ νω μικρόν κlνησlν μέ τι) Ιν τφ σοινσκρ. n6va.te, 
nauti (μεταστρέφομαι), nava.yate (στρέφω τι), λατ. 
ηυο (κλΙνω τήν κεφαλήν Χλιτ.), nu-Io, nu-tus, nu·men, 
;τoιλ · ι~λ. π5, 9all. neu (=ή)' ένταίiθα α'l'ήκει καΙ τό 
ννσσω, .. ιίnω (μελ . .. υξω), εκ ρ. εκτεταμ. κοιτά. ί!ν -k
(πρ6λ. "fIoux ..... υκχάσας · "υξας»), ώς καΙ τό ΠΙΧλ-αλΙΧU. 
nuka.ti, njukati (παρακινώ)' κατά τινιχ; _νταίίθα ανή · 
κουν κ~Ι tcit .. "στάζω, ννσταλος (6λ. δμω, ""στάζω). 

νcφεΙιι, ή ( .. έφo~)· δ,ιι χαΙ νυν, νέφος, «σύννε
φο». όγκος νεφών, λατ. F\ebula. Η μτcρρ. _πΙ του θα
vcitou, τό νέφο:; τοϋ θανάτου 11 αχεος ".φ~lη = νέ
φος θλΙψεwς.- Ι λεπτόν δΙκτυον διό πτηνό~"-[δι' 
ίτuμσλ. 6λ • .. έφος]. / 



ν.ιpcAιιy.ρiτσ-νcώτcρoς 

νεφεΙ-ΙΙΥερέτα, ΙΙπ. ιiν,! -τιις, δ, 'ν χρήαιι μ6-
νον )\7;,' όν-:;μ. Κ7;Ι γεν. "ι:φι:λ"Υι:eέτιιο Ι"ι:φil,,+clyιι
eο,). ό άΥεleωγ Ι =συναθροΙζων) τόc νεφέλας, 'πΙθ. 
.ου Διό,. 
ΜεφεΙο-ιίένταυρος, δ ("ι:φΙΙΙ'1+ΚΙΙπcιveο~)' Κέν

ταυρος ·έκ νεφέλης (λσι,. nubigenA), ιΤτι ώ, γιννη
θΞΙ; έκ τοίί Ί~ίσ'lo, κσιί τη. Nε~ίλη" . • Ττι ώ, τιριιτώ· 
~yI\: σXYIμQιτι:ιμ?, των νξφων (πιι~' Άριατοφ.). 

Mεφελo-ΙΙOKltiίyIα, 'Ii ("ι:φiλ" + ΧόχχνΙ>, π6λις 
ΚΤισθεΤσα ύπό ,ών πτηνών εΙς τό νέφη, ακιιιπτικη 
Η,ι;; σχημσι,ισθείΟσι δπό του Άριστοφ. δ~ιX tdt, 'Aθiι
νιx~ ' έ, ιχντου τό 

Mεφεlo-ιιoιιιιiίyιε~ ·έιιos, δ' 6 κότοικος . τι'jς 
νεφελοκοκκυγΙας (tJλ. λ.). ' 
ΥεφεΙόω, μδλ. -ώσω ("ι:φέΙ,,)' κα8ιστώ τι νεφελ-

ώδες, 'καλύπτω τι διό νεφελών' ie ιχ!)τσl) τό . 
νεφελωτ6ς, .;, δ" ("ι:φιrlόω)' πλήρηςνεφελGlν, 

πεποιημένος έκ νεφελών. . 
νεφo-ειδήc;, έ, ("ιίφo~εΙ&o,)· ~ "εφι:l0ει&7~, δ

μοιος πρ6ς νεφέλην 
. ΜΕ'.ΟΙ, -ι:ο" τό ' δ,τι κιχ! ΥΒν, νέφος, σύννεφον, 
«όντόραι, δγκος νεφών, λιχτ . ηebυlA 11 μτφρ. ΙΙπ! τοl) 
θ:.:νiτοu cΘCΙ"άΤOν μiλα." "ΙΙφo~.=τ6 μσΟρο σύννε

. φο τοΟ 8ανότου Ο μ τφρ. ώσ. "ΙΙφο, δφP,1iO>'l'=νέφος 
έπl τών όφρ(.ιwν. 2) μτφρ. ώσ. έπ! μsγι:.ίλου πλiιθ"υ;, 
στΤφος όνθρώπων, σμηνος πτηνών (μελισσών) κλπ. 
. Έτvμ. ι "ΙΙφο, ~ σιχνσκρ. nόbhΑ1,ι (nubes), nAbh

ASYAS (ηΟΟίlυι, "εφι:Α.ώ""i), πσιλ-σλιχυ . nebo' "εφel" : 
λιιτ. nebulA, nιbes, nebes «*nebhlίi Τι *n!l!bhellί), 
πιχλ-ιρλ. nel, Π!Σλ-γιρμ. nebul' ί; !ιχπ. ρ. *n6bh-, ~. 
τι, ciποτιλlΤ tJιχθμΙδιι μιτιχπτώαlJΙΙΙ, 'ti'j, ριζ;. Μα.ω, 

"enebh-, *on.bh·, πρtJλ. *l}1bh- Ιν τlj\ 4λλ. CΙφeόr = 
αιχνακρ. Αbhrό-Jμ λιιτ. Imber, *embh-, *όmbh- έν τlji 
οιινσχρ. όιnbM1,ι, Ιλλ. &μΡeοr (ιiλ. λ.)' ciμφιοtJητeΤτιχι 
Τι και! ά.πoXΡ0ιlΙΤΙΙΙ 6π6 .. τινιιιν 'fι οχΙοι, 'ti'j, λ. πρό, τιχ, 
x"ιφa.~, ""dφor, Mόφo~. . 

νειΡρίτις, -.&or, 'fι (",φeό~), lΙ'J]λ . ίπιθ. (Ινν . ..ό
σο,)' ή όσ8ένεια TQv νεφρWY. 
ΜΙ.ΡΟ·Ι, δ, χιιΙ κιιτιχ τό πλιtαtον 4'1' 1:1j\ πλ ηθ. ΟΙ 

νεφροl, τό νεφρό (ώ, 'καιΙ νΒν). 
Έτvμ.: ",φeό, (Ιιχπ_ *negvhro-s, πρtJλ . λσιτ. διιχ

λικτ. nefrones, nebrυndlnes, πιχλ·γιρμ . πίΟΓΟ, πιι.λ
norr. nyrA, γιρμ. nl.ren, πιιλ-%ουηδ. niure, 9αll. Aren: 
" Ιιχπ. ~. -gvh- 'νιιλλιιαοομΙνη, πρό, τ-ήν -gv- ίν τφ 
Ιλλ. άΜι" (δλ. λ.), λιιτ. Inguen (60υ6ών). 
ΜΕ"Ω (Α)' ύπόΓW, πηγαlνω [δι' ί'tυμ. βλ. "ioμιzA]. 

. ΜΕΩ (Β), πρτ: 1,,10'" ίπ. ι""ι:ο,,' μι!λλ, "εύσσμα. 
και! "ι:vaOVμιI" cidp. ιι' "'"σα: κολυμΟΟ, νήχoμtιι, 
λotτ. nAre, ΠΑ'ΑΓ.. 2) 'πΙ ΙΙποδημι:.ίτων λΙιχν ι~"υxώ
ρων: "a,,, l" lμβdα,,,=κολυμ6όν (όλισθαΙνειν) μέ· 
σα εΙς τό ύποδήματα [δι' ίτυμ. tJλ. "ιίω, "ήxoμa..] . 
ΜΕΏ (Γ), μιλ. "';σω' ,π. Υ' πληθ. μία. ciop. ιι' "ή

σσ"το' παιθ. ciόρ. ιx"l"';"",,· , νή8ω, κλώθω, λιχτ. nere. 
ΈΤVμ.: "έω, ciItpιp. 1Iij" (*σ""jε.,,),μτχ. "ΆW&,CΙ (Ή

αυχ.), πρτ. Ι..""" πιχριχ Μ-Υ. Έτυμ. (πριiλ. δμYlΡ. Η
"""το,) , μτχ. "rbμιr"or (Φωτ.), μτ"(Υ . "';8ιω (π~tJλ. χ"φ, 
χ"';8ιω), μιλ. ",fσω=λιιτ. πeδ nere (νήθω, κλώθω), 
πιχλ-,aρμ. πϊίΑΠ, nίijAn, n1iwAn (συρρόπτω), πρ6λ. 
γοτθ . nePIA, πΙΧλ-ΠΟΓΓ. πάl, ciγΥλ-οιχe. noedl (6ελόνη), 
πιχλ-ιρλ. snathe (νημα), Sn1m (τρόπος κλωσΙματος). 
ΠρtJλ. ciκόμη κιχΙ λιιτ. ne-tus, ne-cIo, ciρχ-γερμ. ηιt.ιι.η 
(γερμ. nohen)' ίν πα.οιν 6πόΚΕΙΤσιι ίσιπ. ~ . *5(e)ne(i)·, 
*s(e)ne(U)- ίν τlji Ιλλ. "aiίeo" (βλ. λ . )' iv'tCtuetIt civij
χουσι κσι! τι:.ί: "ημα = λιχτ. nemen' .. η.αις=π<χλ-γερμ. 

na' (ραφή, ρόψιμον), Ιιιπ. ·sneIi-s· 1Iij"eo" (δτρακτος). 
ΜΙ!Ώ (Δ), μι!λλ. "';σω' ίων. "ήω, ""έω, 'ν""iω' πΙΧθ. 

πρκ. "i""μιz. Τι "ΙΙ""σΜCΙ" σωρεύω, σuσσωρεύω, έπι
σωρεύω. 
ΈΤVμ.: Ιων. 'IIia> απ.-, nee.-), μΙλ. ""αω (πιχ

ριΧ %ουtδq;) ά.όι' . αι' l""ocι, πΙΧθητ . ιiόρ. Ι"';(ο)θην' επ., 
Ιων. ""έω (έΠ!ΣνaΟi:ημ~'tιομίνι>ν έπ! ~'Ju :%ορ. ε"ησιχ), 
ιiόρ. """οα., μία. ιiόρ. ΛίήσCΙ"O' δμηρ. ""-,,έω (πρτ. 
-ε-"ή-"εο", μΒΤιΧ ιiνot~ιπλ. ~ . ), πρtJλ . (ιiττ.) c"ΆWΤOς' 
σωeε60",,0S''' (Φωτ, ) < *"ιrω""oε, · *",ιον"ος, "a.la> 
«*"ίϊF-jω) = στοιβόζω, έπισωρεύω' i) έτυμολ. 'ιΟIl 
πι:.ίντω, ιΙνιχι OKO~ειν'ή' 'ij 6πό τινων έΠΙλ6ιρηθβίσιχ 011-

οχέτισι. πρό, τιi "ιxiί, .Ινσιι ιiμψιtJολο,' ΙΙλλοι, πιθotνώ-

'tIρ~ν πω" τό ουνιαΧI1:ιαιιν πρό. τιχ *"ιίω, """. (δλ.λ.). 
νεω-ιιoρCω, μιλ. -ήσω (,,'ΩXdeOr)' ε1μaι .~H6-

eor (tJλ. λ.), έχω τήν φΡQντlδa τοΟ ναoU, τόν δια
τηρώ Kαδaρόν & ιΙριον. KαθaρΙζω τδν ναόν, τόν πα· 
στρεύω, σαρώνω δ,τι i<:al αν έχι:ι, τόν oooγuμνωνω, 
τ6ν συλQ.- • μτφρ. διατηρώ τι κα8αρόν, όvνόν 
ι, ιι]1τοΙ τό 

vcιHι .... a, 'fι (,,_xoeι!-γ τ6 ύπούργημα (ή 6ιι
ηρεσΙα, τ6 έπόγγελμα) τοϋ νεwιc:όρoυ. 

Υ.ω-ιι6poc;, δ (".ώs-+ χοιιίω)' κυρ. ό σaρών~ 
τόν . ναόν Β ίντιυ&ιν, ό φύλαξ καΙ ' έπιμελητής τοΟ 
νΟΟΟ, πρύ φροντΙζει δι' δλα δσa όφ<JρoOν εΙε; την 
συντήρηριν της Ka8aρότητδς ΤΟΟ χ.τ.δ., ' δ,1:Ι κιιΙ νβν 
χιιλοΒμιν "ιωκ6(lο", κοι,/,. «Kaντηλαν6πτης., λιχτ ...... 
dttws.- • τΙτλος (έnώννμoν) πόλεων, αΤτινες Tδρu
σαν iCQl όφιέρwσαν ναόν εΙς τόν προστάτ"ν ηιJν 
θεόν, τόΥ πολΙοϋχόν των 11 δθιν, 'fι ·Ε",ιοο, .κιιλιt'lο 
ΚΙΧ! ' '''ooxdeo, ΆeτΙΙμι&οr. . 

ν.-ωλιιός, δ ("ιxv;+Ilxc»)' 6 όνασύρων πλοΤΟΥ 
εΙς τήν ξηρόν, Τι καΙ 6 KαθελKΎWΝ πλοΤον έιt ~ 
ξηρός εις τήν θάλασσαν [",_l~""iF-.I~ ... ~ 
+Οχω' ,.,c»λJdI» κλπ.]: 
νΙων, γιν. πληθ. 1:όίί "ιιος t ciHdt ν84ίΥ, γιν. πΑ" •• 

,οι) -v,. 
ν.ών, .ώfoo~, δ (_i,)·="..,.o,. (δλ. λ.) Ι vau

πηγετον. 
ν.-ώνιrreς, _ ("ιο, + ehooνμcι.)· 6 νεWΌτl όΥο

ροσ8εΙς, νεoaγoρασμένoς. 
Υ • ....ρΙις, ir, κιιτ' 4λλοll, ιιιcOnr ('"s-f-ιlιCι>' νέ

ος, πρόσφαrος. 
ν.-ώριον, τό ' ("'-eιS,)'ΤΟΠος fv8cι φυλόOaσν

τol τ6 πλοτο καΙ πόντα τό εις ούτ6 ·6vf)KOVTa 
σκεύη, ναόστα8μος μt δλας τός όπαρaιτήτouς έγ
καταστόσεΙ9 πρtJλό ,.,ώαο."ο. ΚClιΙ "aόw Ι τόJlος fv8a 
έπισκευόζονται τό πλοΤο( ναυπηγεΤα 8 ουν. χ«1 x.1:dt 
ιtληθ., ~, 1:ό ΛΙΙ1:. ΠΑνΑΙΙΑ. [wώ(ι.otι(".r (- έπ6-
πτης τoO ·ναuστό8μoυ) (·",I(F)o(!Or, *,.ίiF-Fo~]. 

YCuc;, -άι, δ, ιi'1:Τ. iντ! _~, . • , 1:ό "ώr · ciY'1:~ 1:01) 
λcιόr [δι' 'τuμ. ελ. "cιdr]. 
νεώς, ιi'tt. γιν. του "cιv~. 
YCώo-oIIιoς, δ (δ ti'j, ,.,ώι O'xOI). xup. 6 . 0ΙΚος 

τοΟ πλοΙου, αυ'l';'θω, xιx'tQ: πλτιθ . οΙ ..... 01_. _. τά 
clκήματο τοϋ νεωρΙου (ναυστ68μου), Ιντό, τ&ν 6-
!τοΙων Ι",υλιioαoντo tdt ,.;λοΤ«, δoιixι,· X«·1:dt τόν XlJιμclνcι 
ά.ν~αύρoντo 1:ΙΙI)ΤΙΙ ιΙ, την . ;ηρι:.ίν· .1' .tItJ}tdt 'ιι:(αη, ,πι
σκευι:.ί~oντo Τι κιχ! ένιχυπηγουντο νΙιι. 

vcuστf, 'πΙρ. '1:01) ".0S', ciyt! "'ι~ (cIt"1:ό ιωJ'814»
n"l ιiν,! τοl) μllyάλΙΙOS)' δ,τι κιι! νΟν, νεωστ·Ι, πρό 
όλΙγou, πρό μικραΟ, iΊρoσφότι.ιc;, όκΡΙ6Gις πρό- όλΙ
"ou, δρτι, μόλις. 
νΙωτα, έπΙρ. 1:oD "ΙΙο" ιχΙολ. iντΙ "Ιιιοσε, "'-ι-ι' 

κατό τό έπόμενον fToς, διό τ'6 έρχόμενον. ~τoς 
" ώα. κιι! ,lr (Ir) "Ιωτcι. [Ηωτιι ( *",ο-fcιτ., Ιν6ιι 
κεΙτιχι *Fcι·τ- πιxρdι τlji F,τ- (Fετο~) (Ι_. ·v.':" πρδλ. 
κιχ! λ!)κρ. l.7l.Fcι"Ir]. 
ν.ώτατος, ", ο", ΙΙπιρθ. 1:0υ ""r Ι 'πΙρ •• ,cιkaAΙ 

=δλWς διόλου τελεuταΙως, έντελQς έσXότWς. 
νεωτερlςω, μιιλ . -/σω, cit-:. -ro; C"IΦτlf/Or)' . έπι

χειρW μετα60λός, όλλοιώσεις, όλλαγός Ι κόμνω 
KαιγOΤOμΙaς, καινοτομώ, ύποκινQ έπανοοτατικός 
έκδηλώσεις, κινοϋμαι έπανOOταΤΙKWς, έnανooτατώ, 
πονΑΙ res tentAre.- U μ1:tJτ. όλλqζω τι δλWς διό
λοu: nιJOKαλQ ριζικός μετα60λός Η· "εω"aeΙζω njI' 
πoλ.τε{cι" .= κινώ τήν πολιτεΙαν εΙς έπα\ όστοοιν. 
έγεΙΡW οτόσιν έν T(j πολιτεlι;ι. 

νεωτεριιιός, .;, ό" < .. io,) · .. ,cιη,.ός, ό άνήκων 
(Τι πρέπων) εΙς νεωτέρους τήν ήλικlaν . Ο ό ρέπι.ιν 

. εΙς νεωτερισμούς. 

. νεωτcρισμ6ς, δ ("eC»Τlle/ζω)' . κ.aινοτομlα, όλλq-. 
γή Κ έπαναστατ,κή κlνησις, στόσις. 

νcωτcρo-ιιoιiα, 'ij ' τ6 ποιεΤν νεωτερισμούς, .νεω· 
τερισμός, έπαν6στασις ίκ του 

νεωτερο-ιιοι6ς, ό" ("εώτεeοri-πο,ι!ω)' ό ποιών. 
νεωτερισμούς, ό νεωτερΙζων, νεωτεριστής, ό . έπα
νl:1στατιl(ός. στασιαστικός. 
Υεώτcρος, cι, ο", αυγκριτ. του "ιιο,' 8 , 1:Ι κ«Ι vl)y 

νεώτερος τήν ήλικlαν, μικρότερος εΙς τό χρόνια ύ 



'πΙ xρ6ν~ιι; ύστερώτερος όπό δλλον, νwπότερος, 
πιό fnEITa, μεταγενέστερος U ίν . χιxχ~ ίνν., όσuvήθηζ, 
πφόδοξος 1.0 "Ηπ_ιμι., Τι "ιώτ-eα .neάΥμι.ιτσ=λcxτ. 
r.s nov .. e=tnavαoraTIKai · κινήσεις.- Βπιρ. ,,_ωι:Ι
~ι»ι=μεταγενεστέΡWς· 
. " ... , ιipv'l)ttxQv ιiXώριστoν μόριον, ιiπoτιλoίίν 'πιτι' 

τιιμ. τύπον τ06 otIP1jt. &"σ -, l3πω, ίν τοε, .".,.,n-". 
~, .."-NfJδι),, lΙ ·πρδλ. λΙΧτ. ne- ίν τφ n~f .. s · Χ. 4. 

"Enιμ. : 'Iff1-, δωρ. "σ- εΙνιχι τμi'jμcx ιiπoσπιxσθίν 'χ 
υνcιρχιxΙων σιινθίτων, olcx .i "';-Ηοvστο", t(fJ-ΗΟΗ.I'Ιω 
( : ιlNOVcιo), "';-Η_στο" ( : &Ηέομι.ιι), ","ι_ι:ο" ( : 17_1-
(ΙΦ)' τcxίίτιχ πιριίχοιιν ώς; ιχ' οιινθ .. ιχόν τ6 ciχώριοτον 
μόριον η~- μιτ« σιινιxιρίOιlι>ς; φων'l)ίντων χλ'ljρονομ'ljθιΙ
οης; ίΧ ti'j, ίιx~. 'ν oιινβiτoι, ("';Ηοvσι:ο" ι «Ι"-';ΗΟΗΙ:Ο" 
=λcxτ. ne-Klus :~~Klυι, ne-f .. ndus : in-' .. ndus)· πρδλ. 
ht τ« ""μa,τt}" . ( ι dμι.ιeι:άflΦ), "';tιaμo" ( ι I1f1Iμo,,), 
"';;σι:,,, ( : Ι.), ..".ι.η" ( : Ιλισ,,), ""ιcι,~" ( : ,"elo,,), 
""'.110'''0" ( : .no,,,"), ";;'" ( ι FacJ-, οΙ&ι), "';-,0" ( : 
"",,), ""ιc.,~" ( : ιct;cJo,,)· ίν πΙοι τούτοι, 11: σιινθ. 
6χ6χιι1:ιχι 1:ό . !ΙΧΠ. *ne-)λcxτ. n.'"s, ne-sclo, n(umqu&m), 
n(ulluι), M-qU~m,. αί- ίν τοε, nlmlrum, .. nlsl κλπ: 'χ 

ΤΟΟ !ιχπ. η~ rcpoi'jAOov ώσ. τΟΙ: . όοΧ. !'Ι., olliι.σxρ •. Μ, 
Ζινδ., πιχλ-πιρο. π .. , πΙΧλ-ολcxιι •. Μ, λιθ. n', ποιλ-ιρλ. 
ne-ch ( .. IIquiS), 9α/l., bret. πeρ (qulιqu .. m), ΥΟ'1:θ. πϊ, 
xIlA-norr., ιirroQcxe. Μ, πιχλ-ρρμ. πϊ, Μ, ΥΙΡμ. neln; 
Βλ. ιiρν. «1-. 

.... , . Ιοχιιρόν διδαιιωτιΧόν μό~ιoν o\lv'1:cxoo6μa'tQ.v μιτ« 
αι! τ. τ06 προσώποιι (σιιν. ~o~), δ 'IttxcxAatτcx! τΙ, πρό, 
διδ~ΙaIOιν Ι ή ΔΙσ, Τι ή ι:ο" ΔΙσ, cIIσ. ~ "1'0" Δ/σ 
=ναΙ, μό τόν ΔΙα. [δι" ί1:ιιμολ. δλ. _lJ . . 
Υ48, Υilσς, ίω~. cxΙ'1:. 'ν. ΧΙΧΙ πλτιθ. τοΟ _v". 
~IIyάTCoς, ι", -Ο", liν1:Ι "nJγαι:Of IJt« μι1:cxθloιω, 

τ&lν σ, ι ("ori-~aa, τοΟ Υl""ομι.ι.~· ό νεwστΙ γε
νόμενος, νεωστΙ κατασκευασδεΙς. 
Έnιμ.: fjlJTj ΟΙ ΆρχαιΙοι 'χ. τοΟ "10" + ΥΙ""Ομιι,' τό 

IJ. τίρμcx -"σι:Of - ~;CΙ'τo", γα . 'χ ρ . Υσ-, Y_fl-, yl-",,
ομα4, Υ_-,σ-., cII, "-1'6", τά-σ,,,, 'χ ρ. το-, τέ-ι:cι-τcι" 
100.0 ~_Ι"Φ. Ίπό .ttylllv δμω, ίΧ .ιiίΎ νιω.ί~ων (*;";rστ
(oUΔ.) crUYT. τljl ρll)οσ. ιnag .. , Toax. sπah .. (κα8αρ6-
της) Ύιο-ολοδ. ιηιι!c:ι (ωραΤος, κα8αρ6ς). 
"ι!t-YΡC~ ο" (""Ητι'ιω) ' ό μή όγρuπνων 8 t'ιj

~ωf V.n",,=Uπνος μή γvwρΙζwν όγρuπνΙαν, δα
~ Cιπνoς, έξ ού δέν δύναταΙ τις νό έyEpδf,\ 11 
μτΥν. ΧΙΧΙ 'πΙ του OcxvOΙ'tou, δστι, 8ΠΙcr'lj' liνcxφ'Ριτcιι 
~Ι cb, "r)r,-το" iI.nflO" ιι τό o~~ . .".;"_ι:ο,, cII, 'πΙρ. 
-δαδέwς. 
~, -_, τ« (,,'1.Jtίf) , τό έντόσ8ια, τό tντερα, 

λll,. int.sHn ... 
YJIδuιόφι'" iv't! ""cJv6φ,,,. 'π. Υιν. τοΟ ..,,~. 

. "itδiμoς, Ο", . δμ'l) ., . ΙπΙθ. τοί! ;;31"0", χιΙμινον ιΤτι 
ιbc σιινιDν. ,00 "';1e-ι:0,,- 608ύς (χιιρ. Βχ τοί! fIr1+cJV
"Φ, φοlΙ -Ι"ΙΝΜο,,=έξ ου τις δέν έγεΙρεται, 6αθύς), 
11τι ax τοΟ "cJIι" xcιΙ Ο'ljμ. γλυκύς, εύχόριστος, 
τερπν~, τρ6π_ον τινdι liν1:! .00 IicJvμo" (βλ. λ.). 
Έnιμ.1 "';cJvμο" χιχτάι .'ήν ΒπιχρcxτοΟσcxν μΙ1:αι~τί 1:&Ιν 

ΥλCllOctολ6Υιιιν Υνώμ1jν. (*ne . ίπΙρ. (- κότw) +~. cJv- 8ν 
τοτ, δ{Jομι.ι" '''σο, lcJi", ι"cJiτο" χλπ., πρδλ. Έ"ιΜΙ.
μι_, ιiρχ. δν. · τοΟ !ίπνοιι' .ό μΤΥν. iicJvμOf 'σχ1jμιx1:Ι

oQ'lj Jn~V&l' " 'IttlJpOΙCIIιo, 'tOU "~' δταιν '1:ό "";cJv
μο" ηcιιιoι ν« :Β!νcxι cxlcrQ'l).Qv cII, πρό, τΥιν 'τιιμολο
Υίσιν ~ou. Σ1jμιιω1:ίον l3τι τοίΙ1:0 ilJtlJctxe1j 6πό .ου . Ά
ptotipxou πρώ1:0ΙΙ. Kcx't" ΙΙλλοιι, δμlll, flrci'jpxIY ijlJ1j πcιρ' 
Όμ. IIcJvμo" ώ, ΙΤBΡO~ .!JItoς; τοί! ιJ~, IJcJvμo" ιJΠ'/IOf 
-=γλυκύς onνoς 6rc" ·cxutWv μΟΙλιστιχ ofι '(ρ. IicJvμo" χιχΙ 
μιτ& τοίί IJΙΥcxμμcx FJjcJvμo" θιωριΤτcxι 11 rcpllltCXPXtXij 
κιχρ" Όμήρψ, iι; "ι, μι ,άι τ'ήν 'Ι;ΟΙψΟΙνιοιν τοΟ IJΙΥcxμμcx 
'μΟIi<fιlιθ'lj 8νωρΙτιχται 'χ . TIcxpoιvoijOIIll, xcx! rcAOΙv'l), δ τΙ>
πo~ "';δvμο" (χιιΡ . ae ίσφαιλμίν'lj' ~νcxyνώσιω, xcιΙ •. 
οφιχλμένοιι σιιλλιχΙισμο.ίί ti'j, cx!τ, ι-ο"';cJvμο,,). 
ΜΗΑ Υ'Ι, -vo", ij' ό στόμαχος, Τι ή (!:οιλΙα, τ6 ύπο

γΟΟτριον,' A!3l't. abdomen 11 ή μήτρα U cbo. cII~ πί?ιλ1jΠ •. 
-=τό σπλόγχνα, τό έντόσθια, τό fντερα i Ιξσ,ιώ τt)" 
""δίttι-έξάγω . (<<6γόζw») τό έντόσ8ια, ξεκοιλιόζw. 

'Enιμ,: .."I~, -{Jy, μιθομ. ώσ. ""Hs-, .. ft,. 'π . .".;
cJv,o (βλ. λ.)' .."cJlιS-<*Ae, 'πΙρ. (-κότw, βλ.8ν ,,_,ο,,) 
+δfι· άνομ. ρ.: δ'όομι.ι" cJVcr'r(tiA._cJVcιo), ACΙ •. lJtcxAIXt. 
&bdδmen (μΕ.άι -ο- ιiντΙ .οβ λΙΧτ. -υ-. ΧΙΧΙ'1:0Ι '1:00';0 ΙΙμ-

φισΙS'ηΤΙΤ'ΙXΙ ύπ' ΙΙλλων).-Κα.τ' ΙΙλλοu;,. ιiπιθ:iνω, δμυ". 
""cJlιs- ( ICltfC. *nad- (δέ .. w κόμ60ν, nEpIδέvw), δπ6τι 
",,&iιs-=μεμ6ράνη δικτυωτή περιδόλλουσα τό έντό
σ8lσ, πρ6λ. Ύοτθ. n .. tl (δικτυwτόν πλέvμα), rcoι .A-norr. 
nόt (μέγα δΙKΤUOν), μισ-ι:;>λ. naidm (abllg&ΙΙO), λa-.:. 
l'I .. ss. (ψαροκάλαθο, κύρτος, CI(IOGproς», παγΙς;. 
Y~OY, ίπ. πρτ. 1:00 .""i(1IJ (6λ. λ.), 
ΥΙΙCς, όν ο πλ1jθ. 1:00 _v". 
vilcoσι, 8π. ~01:. rcA1je. τοίί _V5'. 
Υιιcω, μιλ . ..,,';σω, !ων. χιχΙ Βπ. ιiντΙ "έω ( - σω-

ρεΎW). 2) φορτwνw, γεμΙζw. 
νι7ισaΥ, Βπ, Υ' rcA'ljQ. ιiop. ιχ' .οϊ! ""έω.- Υιιιισ(ι

σιω, Υ' Ιν. Dροστ. μίσ. ιioρ. !:1' τοΟ "ήΙΦ. 
Y~ ("ιφ r')' cyvtew», Kλc.:ίθω [lJt' '1:ιιμ . βλ . .,ιφ 

r ' 'σΧ'ljμοιτΙσθ1j IJ1jA. τό ,.,;t'ko ( ρ. fI .. τoίi ".Φ, cII. · -.:O 
.nAιJt'ko 'σΧ'ljμcxτΙσθ'Yj ίχ ~ . .nA .. ",,06 .nlμnA,,~]_ 

.. μ, ίων. 'ν. 1J0't. τοίί fICIV,. 
Μιμ6ς, -άcJo", ij, !ιον . liν'l:Ι NcιΙ«". 
Y~ ", 01l!, δωρ. y6io.;, σ, Ο", ·ώο. χιχ! -Of, -ο,,' 

ό όνήκwν εΙς πλοΤον U ό κατόλληλος διό πλοΤον 11 
"ιJ'Oι> ~v~ξύλΘν κατάλληλον διό τήν νounήΥη

. σιν πλοΙου. 
Mιιfς, -(10", 'fι, Ιιιιν. ~ντΙ Ncιί.". 
yfiις; -,cJor, 6, ij (..". HιJ_ϊ"γ ό μή εΙδώς, όδαι'ις. 

δηειρος Ι μιτdι Υ.ν. πρCΙyμ., ό όδέξιος εΤς τι, ό ~νΙ-
δεος όηδ τι. . . 

"IIfTIΚι -ov, δ (flCli,,)' ό όνrικwν εΙς πλοΤον Ι ό 
ouγκεΙμεν!?S έκ nλοΙwν. . 
"It4cρl .. Ι, <""- +".,10,)' ό δνευ κέρδους, 

όνwφελι'ις, όσύμφορος. 
"ι!t-κcpως, -1»1'0", δ, iI, ίπ. y"acρoς, Otί r",,- + 

N~ecι,,)' ό δνευ κερότwν, ό μή fχwv κέρατα. 
"ι!t-acστoς, ο" (",,- + ιΙ"'ομιι,)· ό όνΙατος, όθε. 

ράπευτος. . 
Υιι-ιιouστfω C ."ι;Νονσι:ο" (.",,- + 'Νοvστ~. tf:!8 ~. 

NOVcιo)' δέν όKoύw, δέ" δl&,ι ΠΡ900χήΥ, . πσροκοόω, 
δέν ύπαKoύ<.l ίπ. ιiόρ. 01' "riΗ~νσι:,,"σ. ' .. . 

" ... lc~ ~", 1J0't. χαιΙ CΙI1:. ",,11;, .."u., cIIάιΙh. 
.""11),, C..,,- + ΙΜο"γ ό δνευ έλέρuς, όνηλει'ις, Οκλη
ρός, δσπλαV..Xνος " fI"Aa~" "μι.ι, ... r'ι r')μέρα τοΟ ea
νάτου, Wς ή κατ' έξοχήν δοπλαγχνος.- • π1ι8. ό 
όνελέητος, όνοΙκτιστος, τόν όΠΟΤον όύδεΙς λυπεΤται. 

"Enιμ.: .κcxti "νιχ, τό δμΥιΡ. ",,1.aι), 8ν τljl .""ω" 
"μι.ι, ιiνCΙyι~ιxι ιΙ; .ύπον ·_AaFtj" (=όναnόφευKΤoς. 
δφυκτος), 'χ '1:00 cUέ(F)ομοι = όποφεύγw, χαι! xιxτdι ' 
τCXΟ-':CX πι;ίπ" ν« liντιι}ι~στίλλlτιxι ιiπό τό ""Αιι)" (
όνηλεής, δσπλαγχνος), τ~ ίν ,1jI .."l_Α" "ι:ο, π. χ • 

.... lcιιΚ, ~r, ίπ. ιi·ι.Ι ,·,,1εή,.- βπΙρ • .."M'ώf. 
yιιIc6-ιiμoς, ο" ("'1Αιtt)ri-""μ6,,)· ό fXWV όνη

λε" ψuxήν, ΟΟπλαγχνος . 
"881c6-nolyo.;, ο" C.."1.aι),, + .no,r">, ό όσπλόγ

XνWς, ό δνευ έλέους, T1μwρGιν. 
"ιιΙcως, 8πΙρ . τοίί ",,1aιJ,. όνηλεQς, άσπλόγXνwς. 

όλύπητα, 
ψtις, ~". δλ . .."AnJ". 
"II11nou.., δ, 'fι, -.nov", τ6, Υιν. -πolo,,'=d"-'111~ov, 

(δλ. &.".l,.no,,)· όνυπόδητος, γυμνόπους, «ξυπόλυ
τος» 11 ίν1:ιlΙθιν, ένδεής, δn6ρoς, εύτελής, τάΠεlνός. 
Έnιμ.: ""ll.nov" (*~1,.nο · .nοδ· , πρδλ. ""'1,~0" 

(ίν "Α,φ) (..,,- + "Α,φ (εΤδος δωρ. ύποδήματος)' χιιτ" 
l1λλοιι, τΙ: -_v" Τι -.1IOf ι!νιχι dιπλιί), x«tcxAijeII" 
πρδλ. OlcJl_vr, orcJ,.no". 

y ... 1Iτfις, Ι" (..,,- + cUrτ_ϊfl τοΟ cU,τσ/_)' όνο
μάρτητος, ό6Q0ς, δκακος, όναΙτιος. 

νilμa, -«το", τό (,,~.-"";t'ko, c",,~t'ko.)' δ, τι xcι! 
νΟν, τό κλωσ8έν, κλWOτή, νt\μα Ι τό νrιμα της όρό
χνης U τό νί'jμα των Μοιρω.ν. 

νιι-μcρτι\l;, Α" (..,,- + ιlμcιeι:ιϊ,,)' ό μή όμαρτόνων, 
μή σφαλλόμενος, όναμ~ρτητoς, όλό8ητος, όλόν-
8αστος U .."μaIΙ:ΙCΙ al.nai", t'fJ!UfΤ_" ''''O.naifl ~ λέ
γειν (νό εΤπr.ι τις) όληθrι πρόγματα, τήν πδσαν 
όλή8ειαν. . . 

" ... ycμla, ίων . ""ιι, f,. fλλειψις όνέμou, γαλι'iνη, 
εύδΙα, ήσυχΙα D ,0Α';.." lπl.ι-o "",,-μι,,-=ύπηρχε γα
λήνl) καΙ έντελής δnνoια' ίχ τοΟ 

y",·"cμoς, ο" (",,- +clfI_μo,)' ό δνευ όνέμου, η. 
ρεμος, ι'ΊσuXoς, γαλήνιος. 



• 
νιινCω'- ""cω, ίων. χσ:! ίπ. CΊν~! "cOII (= σωρεύω) 

[δι' iτuμ. 6λ. "έωΔ). 
ν~!ις, -,ος, ή, xιx.oc συνιχΙρ. ιiντl ".&"" (6λ. λ.). 
νίlξOμαl, μέλ .• ου "ήχομα,. 
νιιο-8δτΙΚ, -ου, δ, "ίων . ιiν.! tfαv-βάπr, (6λ. λ.). 
νιισ-ηόΛoc;, cit1:. ναο-, ο" (""ός=wιόs+n01Ιφ)' 

ό περιποιούμενος ναόν, φύλαξ τοϋ ναοϋ n ώ, o\la. 
ό ""οπ610s'=ό Ιερεύς τοϋ ναοϋ, ό φύλαξ τοΟ ναοϋ, 
ό νεωκόρος (6λ. λ.), λιχτ. ι.edituus. 

νιιο-ηορέω, μελ. -ήοω (1'tJV, + π6ρο,)' ταξιδεύω 
διό πλοΙου, έπιβαΙνω πλοΙου. 

νιι6ς, -ov, δ, !ων. ιin! "α6ς' δ,1:1 χιχ! νσν. 
νιι6ς, 'tjj~, ίων. γεν. 1:(ji) "αvς. 
νιιο-αόος, Ο", χοιl έπ . νιιo-σaόoc; (tfα~oα6ω)' 

ό σι;.ιςων (προστατεύων) τό πλοία. 
νιίο-φόρος, ο" (1'αvς-l-φέρω)' ό φέρων πλοΤα. 
ν{ι-οιος, ο" ("avς-l-lXω)' ό fXWV πλοΤα, νηοϋχος, 

ό Kυ6ερνCιν πλοία. 
VII-ncvIIίς, έ, (",,- +nέ,,80o,)' .., όπηλλαγμtνoς 

πέν80υς, όπεν8ής, όπα8ής.- 11 ώς ίνιργ., ό κοτα· 
πραϋνων τό πέν80ς (λύπην), κατευναστικός. 

νιιιRα, ή, έπ. νιιηιάα, χιχ! νιιnιeιι (""π,ος)' πάι
δική ι'ιλικΙα 11 Ιν τψ πληθ. παιδαριώδεις τρόποι, όνο
ησΙαι παιδικαΙ, μωρΙαι. 

νιιηιάςω, μελ. -ήoω'=""π,αxιnίω (6λ. λ.). 
VIInIixcw' κόμνω ώς παΤς, πρόττω τό συνή8η 

καΙ όρμόζοντα τοΤς νηπΙοις, παιδιαρΙζω 11 φέρομαι 
σόν παιδl' i1C τοίΙ . 

νιιηΙΙιoc;, ο", ποιητ. ιiντl ""π,ος (δλ. λ.), οδ 51-
νιχl δποχορ. τρ6πον τι νά. 

νιιηΙέιι, ή, !ων. ιiντl ""πΙα (δλ. λ.). 
νι'ισΙoc;, α, !ων.", ο", ώσ. χιχ! -ος, -ο" (",,- + έ

πος)' χυρ. ό μή όμιλCιν, μή λαλCιν, δλαλος, λιχτ. 
Inf&n$: ""π,α '&'Ικ"α=τό βρέφη, τό «μωρό~, χσ:ί έ
πΙ t;ιjιOly, τό νεογνό D χιχl &πλω, "ήπ,α=τό νεο'{νό 
ζι;,ου.- • μτφρ. ό fXWV διανοητικότητα μικροΟ παι
CS6ς, όσ8ενής τόν νΟΟν, παιδαριώδης, όνόητος 11 ό 
στερούμενος προνοητικότητος, ό έντελCις άνΙκανος. 
Έnιμ.ι πιxρόt ~Tιν δοθιΤσιχν ίν ιiΡX'iί έτυμολογ!οιν υπ

Ιρχουν οΙ ιίτυμολογοϊΙν", τό ""π,ος < *..,,-πF-ιο-ς, 
πρδλ. δμηρ. ",,-nιί·'I',o-, (τfj, ιχύtfj~ σημοισ.) κιχ! σιχνσκρ . 
ρunιtti (κα8αρΙζω, φωτΙζω)' αυνEσ"~τ!αθYι υπ6 τινο, 
χιχ! πρδ, ~ό ήπ,ο, χιχ! τδ λσ:τ. pius' *pFijo$ : ",1mί
",ο,, πΙΧλ-αλιχυ. pvtatI (5crutι.ri)' ιiσφσ:λΎι, πiντω. 
Μνιχτιχl νόt QItOlPTjQij ή πρό, 'tc> π,,,υτό, έτυμολ. συγ
yty&lci του (π,νν,&,ό, ( ·πf,-"υ- t "ήπ,ο" ( *..,,-nFao, 
,.,,-.πV-'I',o-,. 

νιιηι6τιις, -",&,0" "'·-,."πΙα (δλ. λ.)_ 
v';-nlcKτoς, -ο" (",,- + n.uXQJ)· ό μή (πε)πλε

γμένος, ό f)(wv δnλεKΤOν τήν κόμην, ό δπλεκτος_ 
νιι-nοινc', i'ι -Ι, lπΙρ. τοίΙ ""πο,,,ος (δ) .. λ. )' ότιμω

ρJ')τl, δνευ ποινης, λιχτ. Imρune. 
ν~-ηolνoc;, ο" (",,- + πο,ιιή)' ό άτιμώρητος, όν

εκδΙκητος (πρ6λ. ιIt'άnoι"o,).- • ιiλλ' t ·, τψ φVτώ" 
""no,,,o, - llμoιρo~ (δηλ. μή fXWV, στερούμενος) 
καρποφόρων δένδρων. . 

,"IIιιiTrCUoμal, ιiπoθ; φέρομαι ώς νήπιοψ ίΧ ~oϊ; 
~ ..... τιoς, α, ο" ("'Ι" + ιImίaJ), (ιποκορ. τοίΙ ιιήπ,ο, 

(άι; χιχΙ ~6 ",1nlaxos)' παιδαριώδης, δμοιος πρός 
μικρόν παιδΙον, νη'πιώδης n χιχΙ ώ; ο!}σ., ό μικρός 
ι:ιαΤς, hςJιδΙον, ώς νήπιος, λιχτ_ Inf&n5.- μtφρ_, ό ό
σδενοα; (μικρός, νηπιακης) διανοητικότητος, όπε
ρΙσκΕΠΤος, όμέριμνΟ<ϊ, «ξένοιαστος». 

ΜιιΙΜΙς, !οιν. ί4ιιριιις (8 δλ.). 
Mιιρcι)ς, -iΦ" ίων. -;;0" 6' ό Νηρεύς, όρχσ1ος 

bαλόασιoς βεός, ύπό τ6ν ΠoσειδCινα "όντως, δρ
Χων 1St ΙδlQ τl\ς Με,σο'{εΙου. Ήτο δ ιtρισδύτιρo, υΙό; 
;;οϊΙ Π6ν,;ου (δηλ. ~fj, θιχλιΧσση,), ούΙ;;υγο, 'tfj, ΔωρΙδο" 
θιιγΙΧΤΡQ' ;;ou Ί2χιιχνοϊΙ, κιχ! πιχτΤιρ των ΝηρηΙδων. 

"1ΙΡΙ\ι .". ποιητ. ιiντ! Ν,Ιρ,ΙΙ,. 
Mιιριιlς, -110" 'iι, Ιων. ιiντ! "ΙΙρcΙς' 8υ'{ότηρ τοΟ 

Nηρέ~ (δλ. λ.), 4πομ'νω, νύμφη της eαλόοσης 
(καΙ. της .ΜεσογεΙου), 'ν ιiντιθiσtl πρ6, τδ Nαϊιlt (= 
νύμφη tQv πηγGJν)' όχιδόν πι.ίνtοτs χιxτ~ πληθ. σΙ 
',111"/&;,, fισιxν δ' α~ται πεντήκοντα τόν όρι8μόν. 

'ν'ι'ι ριιιιcκ, ό" (η-+ ~,80μ6,)·=d9dll,lJ.μο" όν
bp18μητος, δπειρος. 
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νι'ι-ΡΙτος, ο", ποιητ. τύπ~ τοl) "';ρ,lJ.μο, (6λ. λ.) 
[δι' έ~υμoλ. δλ. dρ,80μό, χιχ! ",,-). 
νησαl, ιiπρφ . ιΧορ. ιχ' . τοϊ) ,,/;011 r (-νή8ω) κιχ! του 

,,1011 Δ (έπισωρεύω). 
νιισαίος, σ, ίων. 'Ι, ο" (";;οος)- ό όνήκων εΙς 

νησον, νησιωτικός. 
ν~ντo, έπ. Υ' πληθ. μίσ. ιioρ . ιχ' του "έω 1'. 
νιισΙδιον, τ6, δποχορ. τοϊ) ";;00" μικρά νήσος, 

νησάκι. 
νιιafς, -ίδο" 'iι, δποχορ. τοϊ) ";;οος' μικρό νησος, 

νησόκl. 
νιισΙτιις, -ov, δ' ό έκ νήσου προερχόμενος, ό 

όνήκων εΙς νησον 11 θηλ. νιισίτlς, -ιδο" 'iι. 
νιισΙώτιις, -ov, δ, κιχ! θηλ. -ώτις, -,10" 'iι ("η

οος)' δ,τl χιχ! νυν, ό κότοικος νήσου.- Ι ώς έπΙθ. 
ό όνήκων είς νησιώτην 11 νησιωτικός, ζCιν iJ κεΙμε
νος (εύρισκόμενος) έν νήσψ έ~ ΙΧ!JΤΟU τό 

νιισΙωτιιιός, ή, ό" (",10,ώ,l,,,ς)' ώ; χιχ! νσν, «νη
σιώτικος», ό όνήκων είς (Υι κατόλληλος διά) νη
σιώτην 11 'Ι'ό .."ο,ωτ,κό,,=ή νησιωτική 8έσις. 

νιισο-μΙΙΙα, 'iι ("ηοο,+μάχ,,)' μόχη τCιν νήσων. 
"Η-ΣΟΣ, iI , δωρ. νόσος, -οιι, 'Ι,. ό,τι χιχ! νίΙν, νη 

σος, «νησί», λιχτ . insuIc1 11 ώσ. σημ . κιχ! χερσόνησος, 
προκεψινου περ! τ11; Π!λοποννήσου [";;00, < *snίi-I(e)$ 
iJ ·snίi-dh(e)s, συΥΥ . τιμ ""χω, λιχτ. nι.re). 

νiiσσσ, ιΧττ. νηττα, 'iι ("έω = Koλυμ6Cι)" ό,τι κιχ! 
νσν , «πάπ!α», λιχτ. ι.nι.s (γεν. &nι.trs). [";;οοα ("ίi
( *Q-); σιχναχρ. ίiti-I) (ύδρό6ιον πτηνόν) (ίi- ( *ij.-), 
λιχτ . Aηι.$=πιxλ-y.~μ .&ηυΙ (νIΙΟ-Υερμ. Ente), λιθ. 6nt-is). 
νιισσάριον, ιiττ. νιιπ-, 'tQ, δποκορ. τοϊ) 1fijooa' 

«παπόκι». 
VIIaTcia, fι (",,0'l'nΚ»)' δ,τl χιχ! νσν, νηατεΙα, όπα

χή όπό τροφης. 
νιιατcύω, μελ. -0011 (";;0,1,',)' δ,τl χιχ! νίΙν, όπέχω 

άπό τροφήν, νηστεύω, δέν τρώ'{ω 11 ""οτ.';ω ",,,ό,, 
=όπέχω άπό τι, νηστεύω τι, δέν τό τρώ'{ω. 

νηστlς, -,ο, iJ -.011" δ, κιχ! ή n άνομ. πληθ. ""0''&''
ες iJ "ήοτε" ("'1- +lοδ'ω)" ό μή έσ8Ιων, ό μή τρώ
'(ων, ό νηστεύω ν, νηστικός, δσιτος. 2) ιiνBΡY., ό 
ΠΡOξενCιν πεΤναν. 
νιιαύδριον, τ6, 6ποχορ. του "ίοο,' μικρό νΓΙσος, 

«νησάκι» .. 
νι'ι-τίτος, ο" (".,- +,&,'"ω)' ότιμώρητος, άνεκδΙ

κητος. 

-νιιτός (Α), ή, ό" (,,1011 - σωρεύω)' ό έπισωρευμέ
νος, στοι6α'{μένος. 

νιιτ6ς (Β), ή, ό" ("/;011 = κλώ8ω) ' (κε)κλωσμένος, 
«'{νεσμένος», συνεστραμμένος, «στριμμένος». 

νίίττα, 'iι, νΙΙ'1Τάρlον, το, ιΣττ, 'tIίItOI ιiν.τ! ";;οοα, 
.."ο.οάρ,ο" (βλ. λ. λ.). 

νιιϋς, fι, ί ων. ιiντί _v,. 
νιιUΣΊ, Ιων. δοτ. πληθ. τοίί "σ",." 
νιιuσι-ncριιτος, ο,,' βλ. "αυo,nέeατo~. 
ν';-υΥμoc;, ο" ("'1- + dvτμή) ' δνευ άναπνo~ς, 

δπνouς. 

νιι.,ιΛιcύς, δ' =Ζ ""φά1,0, (βλ. λ.). 
νιιφδΙιος, α, ο", ώα _ χιχ! -ο" -ο" (~)' ίπ! 

προσώπων, ό μή πΙνων οΤνον, μή μέ8υσος, έγκρα-
- τής (οΤνου) IliItI ποτ6).", τό μή μεμει'{μένον μετ' οί
νου 8 .."φά1ια μa,1ίyμtJ'I'α = τό προσφερόμενα εΙς 
τός ΕύμενΙδας, συνιστόμενα δέ έξ ύδατος, μέλιτος 

καΙ ~~~KΤoς. 
ν ι, ποιηt. ιiντ! ""φovO", aοτ. πληθ. μιtχ. 

tOU 'πομ. 
"Η'.Ω, μ.λ. "';ψΦ. δέν πΙνω οΤνον, εΤμαι νηφό

λιος, διό'{ω βΙον έγκρατη.- 11 μτφρ. εΤμαι σώφρων, 
εΤμαι ήρεμος (νηφάλιΟς, ώ; ΗΥομ .... κιχ! α'ήμ!ρον !τl)_ 
Έnιμ. t ""φω, δωρ_ ιιdφω (*n«gvho)' ""φά1,0.: 

πιχλ-Υερμ. nuohturn, ιΣι;μ . nι.wthi (νηφόλιος), πιθ . κιχ! 
~ιk πΙΧλ.ιρλ. na,- (νηφάλιος, kόσμιος) « κιλ τ. *nι.gro-), 
nc1re (αΙδώς, μετριοφροσύνη). 

νι;..ιϋτος, ο" (",,- + χέω)' 6 μή χu8εlς όπλCις, 
δ'ιjλ. ό όφ8όνως χυ8εΙς, Τι όφΜνωςΡέων, πολύχυ
τος, δφ80νος [Ισχημιx~lσμ'νoν ώαι! "tlI "" . ιΙχι ... ίπl
'tΙΧΤIΧr,ν σημιχσΙιχν). · 

νι'ιιω, δωρ. νάχω, μ.λ. 'lOll ("Ιω)' Koλυμ6Cι U τΤιν 
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ctUtYjV σYjμασ. ~χlΙ :Κ(1Ι ώ~ α.ποθ. ""χομα" μιλ. -ξομα" 
ιi6ρ. α' Β""ξάμην. [νιίχω <* snίi-khδ 1i *snίi-ghδ' ί, 
Ιαπ. ρ. snίi (ρέω) : λ(1Τ . nίire, "άω (βλ . λ.)]. 
νηώς, δωρ. ιi vt l "aovS, α Ι τ . πλYj θ. του "α6,. 
νίΥΙδρος, δ' μικρός αύλό<; ΑίΥυπτιαΚί")ς προε

λεύσεως, είδος συρίκτρας, διά της όποίας ΟΙ Ηιλιν
αταΙ έρρύ~μιζoν τήν κωπηλασίαν εΙς τό πλοΤον. 

"Ι 'ΖΩ, μελ. "ίψω' ιi6ρ . α.' /",ψα.- Μ4σον, μιλ . 
νίψομα.· ιi6~ . α ' Β"ιψάμην' πρ:κ . "ένcμμα,' πλύνω, 
:κυρ. χείρας καΙ .πόδας 11 μέσον, νίΠΤ.ω τός χείρ6ς 
μου: xsieas ",ψάμε'l'οs πολ,ηs dAOS = ν ίψος τός 
χείρ6ς του εΙς τήν θόλασσαν U γενι:κώ" κa8αρΙζω, 
άποκαθαίρω, έξαΥνίζω.- 11 έκπλίινω, άποπλύνω.
Δ ιαφοριΧ των ; ,,'ζω - λούομα, - πλν,.ω: "'ζω ίλ!
γετο :κυρ . έπί τών πλυν6ντων μέρος μόνον τοΟ σώ
ματός των, λούομαι έπl Υενικού λουτΡΟΟ τού σώ
ματος, :καΙ πλν,.ω έπl της πλύσεως τών ένδυμότων. 
ΈΤVμ. : "ίζω (*nigvjO)' "ίπτω εΙναι νεώτερον του 

νΙζω :κα Ι ΙσΧYjματισμιiνον ειτ ; t jj 6ιΧσε ι του μίλλ. "ίψω 
(*nigvsD), ιiό ρ. /",ψα :κλπ. ' "'πτeο'" xie-"'ψ (6λ.λ.)· 
ποcJά"'πτeο" (*ποδ-α[πο]"'πτeο": σανσ:κρ. nenekti, 
μ τχ. πίktά-1;ι (= ι!λλ. -"ιπτΟ- εν τψ &",πτο, 1tαΙ πιθ. 
e.v τψ παλ - ι ρλ . πechl=καθαρός)' πά.ντα δ' ιΧ.νά.γονται 
εΙ , Ιαπ. ρ. *neigv-. 
Υικαξω, ~ωρ. ιiντΙ "'Ηιίαω, μελ. του "'Ηώ. 
νικασΕίν, δωρ. ιiν τ Ι "'Ηιίαε,ν, μελλ; ιiπρ. τοσ "'.Η"Ο>. 
νϊκατήρ, δ , δωρ. ιiη ί "ΙΗητιίe . 
νϊκάτωρ, _-OeO" δ , δωρ . α.ντΙ "'Ηιίτωe. 
νϊκάω, μελ. - ιίαω ("lHn) ' δ ,τ ι :καΙ νυν, νικώ, ύπερ ο 

ι σχύω, έπικρατώ 11 τά xses1o"a ",κ~=τό χειρότερον 
(ή χειΡοΨ:α γνώμη) ύπερισχύε ι ιι το ει.; 1'&κάτω= 
ας ύπερισχύ Γ) (πρέπει νά ύΠεΡισχύΓ)} τό όΥαθόν 11 
,.,κώ "",.,= εΤμαι ό νικητής κατά τήν κρίσιν τινός. 
2) έπΙ γνωμών, ύπερισχύω, κερδίζω τό ζήτημα : ή ",
κώαα rνώμη=ή ύΠεΡισχύουσα Υνώμη, ή ψηφος της 
πλειοψηφlας. 3) ώ ; νομι:κό>; όρο" κερδίζω τήν δί
κην , κερδΙζω τό ζήτημα, κερδίζω μίαν ύπόθεσιν.-
11 ΠαθYjΤ. ήττώμαι, ν ι κώμαι, καταβόλλομαι , ύπό τι 
νος, ύπερτεροϋμαι ύπό τινος 11 εΤμαι κατώτερός τι
νος, ίInOXwpGJ είς τινα.- 111 μετ ' αί Τ. του συστ. ιiντι:κ . : 
",κώ ,.ίκην= κ ερδ ίζω μίαν ν ίκην ιι ",κώ μάχη" ("ανο 
μαχίαν,=κερδίζω μίαν μόχην (νου μαχίαν). 

νίΚΕιος, ον ("iHoS )' ν ι κητής. 
"I~KH, Υι' δ , ΤΙ :καί νυν, νίκη έν μόΧΓ) , ύπερΙσχυσις 

έπί τοϋ άν τιπάλου, ύnερτέρησις, υπό πΙΧσα'Ι ~ννoιαν, 
λατ. vicloria 11 ό καρπός της νίκης . 
Έ .. υμ . : νίκη, ~ω~ . "ίκα' ν,κα,, : λιθ. Ap-niktl (έ

πιτίθεμα ι) (πρ €λ. λα τ . νίηcο : γοτθ . weihan, σανσ:κρ . 
s6hal,l: γοτθ . sigiS J, λετt . nikns (βία, έξαναΥκασμός), 
naiks ( ταχύς , δι:αστήριος) , naikl (παρό πολύ) . 

νίκη, α ί ο λ. καί ΠΟ ΙYjΤ. ιiντΙ ένΙκα , γ' έν . πρτ. τοσ 
'ν ι κάω . 

νϊκήΕις, εασα, ε", δωρ . ΥικάΕIς (νΙκη)' ό νικών, 
ύnερισχ ύων , ύπερτερών. 

vIIιIIaEiC;, μτχ. πα θ . ιiop. α' του ν,κάω. 
vfκημι, αίολ . ιiντ ί ν,κ ίω . 
νικιισί:μΕΥ, έπ. άντ Ι ν'κιίαε,,,. μελ . άπρφ. το!) ",κιίω. 
νικητί:ον, ρ'l')μ . έπΙθ. τ ο ύ ν,κάω. 
νϊκητήρ, - fjeOs , δ'=",,,ητηs (6λ; λ .) ' έ~ α υτου τό 
νϊκητήριος, α, ο,, ' δ άνήκων ε ίς τόν νικητήν 1i 

τήν νίκ ην .- 11 ώ; οίισ. έν τ Ό φρά.σει το ",κητιίe'ο" 
άt9-λΟν= τό βραβιioν της νίκης. 2) .. ά .. ,κηrιίe,α 
(ένν. lεeά ) = έορται τελούμεναι έπl τι) ν ίΚΓ) 11 ,.,κη
rήe'ο" έσηίiν =έορτόζειν τήν νίκην δΙ' εύωχίας. 
νϊκητής, · o iί , δ (,.,κάω ) · ό , τι :κα Ι ν ίί ν , δ νικητής. 
νϊκηTlκός, ή, ον (",κη tιίs, "ίκη , ν,κάω)' ό όνή

κων είς ν ίκην η είς νι κ ητήν 11 ό έχων πιθανότητας 
νά ν ι κ ήσ Γ) 11 ό άγων πρός (συντελών είς ) τήν νίκην. 
νϊκήτωρ, -O(!OS, δ, ΠQ ΙYjΤ . ιiντ Ι ν,κηn,s (6λ . λ .). 
νϊΙUΙ-φoρί:ω, μελ . -ιίαω (ν,κηφόeοs)' φέρω νίκην, 

φέρω (κερδΙζω ) ν ίκην , είμαι νικητής 11 όποκομίζω τι 
ώς βραβείον της νίκ ης μου ' ι~ α ~τoσ τό . 

νϊκη-φορία, fι ( ν,κη-ροeέω) ' τό νικαν , ή νίκη . 
νϊκη-φόρος, ον (νiκη rφieω) ' ό φέρων νίκην.-

11 ( νίκη + φέρομα, ) ' ό νικώ ν, δ νικητής, δ λαμβά-
νων τό βραβείον της νίκης, ό ύπερέχων. 
νϊκό-βουλος, ον (ν,κάω+βοιιλή)' ό νικών έν τ~ 

6ouλι:! , ου.ηνος ή Υνώμη ύπερισχύεl έν rrj Συνδια
σκέψει. 

νΙιιο-μ6l8ς, -OV, δ (",κιίω+μάχ,Ι)' ό νικητής tν 
τι) μόχΓ) . 

νίιιος, -.0" τό, μτγν. τόπο, ιiντΙ 'tOίI "/"''_ 
ν.φcν, ιΧ.ττ. συν-ιιρ. ιiντΙ ,"ΙΗ«Ο'.,., Υ' πλη8. K~t. 

τοσ "ιχάω. 
νΙ", δωρ. χαΙ ιiττ. Sy:κλι't . αΙτ. 'toi! Υ' προα. -,;9) , 

προσωπ. ιiντων., ιiν-,;Ι .v~6", αv~ή", avτo 11 ο~δ"1tο~ε 
:κιΤται ώ; α !ιΤOπαθij, 11 σ.ντΙ 't7j, αίτ. ο!ιδ. αν.-. xaΤτα ι 
σπσινιώτ&ρον 11 σπciνΙω, επΙση, κιΤται ιΧ.'σΙ των αΙ-,;. του 
πλYjθ. avτoύ~, αιίΤιί~, αιίτσ Η ιΧ.ντ ' α!ιτοϊ! δ ·Ομηρο; κα ί 
οΙ γρά.φοντβ, έν Ιων .. διαλ. XPYjaIμonot oiίot τόν μί" 
(6λ . λ.). [δι' aτuμ. βλ. μί,,]. 

vιητήρ, -;;eo~, δ ("ίζω)· άΥΥεΤον νιψίματος (έν 
Υ νίπτεταί τις), λεκόνη. 
"hιτρoν, τό (,,/ζω)' ύδωρ διό νΙΨιμον a xσr.τdι -,;6 

πλ.Τστον ίν τψ πλYjθ . 

ν'ιιτω, μ'Υν. τόπο. -,;oiί "ίζω (βλ. λ .) . 
νΙσοομαι, μιλ . "/OOJl4I ' ="ioJl4' (βλ. λ.) , πορεύ· 

ομαι , ύπόΥω, έρχομαι, όπέρχομαι. 
·Bτvμ.: ,,'ααομαl ( *"'-"OO-JI4I : "έ(α.)oΜCΙΙ χα Ι 

&4I.μII"0~ (βλ. λ. λ.), ί~ lant. ρ. ·π_ι-, πpΙSλ . σσινοιιρ. Υ' 
πληθ. ηlςaΙe (έΎαΥκαλrζονται) <·nl-nS-Ale, μτχ: πlι
ίiΠA-1;ι' τό -α- του "ί"OΜCΙI (φωνYjτιχώ. θόt i..ν"μ.'" '\1. 
*"/,,ομα,) bItoδYjAot ΙΙν * ",,,α,ιιcι' ; *"I"αΟ.4 κλπ., ~ν~
a,l;otxoiίv πρός; τόν ίνεστ . του σανσ:κρ . 

"ΓΙΡΟ", τ6, παρ' 'Hpoe. :Κ(1Ι ιiττ. 1/rlO,,' όνδρα
K~K..ή σόδα, σόδα 1i ΓiOTόσσα (όΡΙJκτόν άλκαλικόν 
δλας) [,,{τρον, ίων-αττ . A/τeo" (:κατ' ιiνoμ. ,,-~) 1-τ)' 
lI'τeo" ( έ6 ρ . Π~ΙΓ ij , Χ(1,' ε!ιθεί(1ν , α ίγ . nIr(j)]_ 
νΙφa, τ.'ήν , ιiνώμ . αίτ . του ",φά, (ώσιΙ ii άνομ. 

*"/'1' ). τήν χιόνα. 
Έτvμ. : "'φα « ίαπ . *snigvh-ql), Itfo 6A. b,1Yjp. ciyΔ

-""19'0" λατ. ηίΧ ο Υιν. πίν-ίι, παλ-σλσιυ . snegu, λιθ. 
snegAS, λ_ττ. snigs, παλ-πρωσσ.snΑΥgίs, γοτθ. SΠAlws 
(*snoigvho-s, παλ-ΠΟΓΓ. snoer, <Xyyλ-σα~ . snάw, παλ
ΥΒρμ. ιneo, παλ-ΠΟΓΓ. sniwa, ιiyyλ-σα~. SnlWAn, πι;ιιλ
ιρλ. snlge (σταΥών, 6;:>οχ ή), μεσ-φλ. snechla. (χιών) : 
"Ιιp8τ6~, "ε/φιl ("tφ" ) , λατ. ninguίl, nivlt, λιθ. 
sniiigA, snekt, παλ-ιρλ. snigid' πά.ν τα ταυ"", Ι, Ιαπ . 
*snelgvh- (χιονΙζω). 
νΙφUς, -άδοi, -iι (ν/φω)' νιφάς (τουλούπα) χιό

νος Α ίν τψ πλΥιθ.=χιονοθύε;λλα, CΧΙΟνιό.. 2) γε
νικώ" δμ6ρος, δυνατή 6ροχή, «μπόρα. . 3) μτφρ. 
",φίi" πολέμον = πολεμική δίιελλα (καταΙΥΙς).- 11 
ώ~ 8πΙθ., θYjλ . του ",φόε,~, χιο\ ι Jμένη, κεκαλυμμένη 
ύπό χιόνος. [δι' ι!τuμολ. 6λ. "'φα]. 
vί9ιμcv, έπ. ιiπρφ. του "ίφω. 
"Ιφcτός, -ον, δ ("lφω)' χιονσθύελλα U π«ριί μτγν. 

σYjμ. καΙ 6Ροχή. 
νΙφ6-βοΙος, ον ("'φα+βάΙλω)' νιφ66λητος, 6αλ

λόμενος ύπό χιόνος, χιονοσκεπής 11 «χειμwνιόTlΚος •. 
"Ιφόcις, εααα, εtι (,,'φα)' πλήρης χιόνος, χιονώ

δης, χιονιζόμενος, χιονοσκεπής. 
νΙφο-στl6ής, is (,,!φα. + ατιβιi" του οτ,/βω)' 

στοι6aΥμένος όπό Χιόνι, πλήρης χιόνων. 
"ιλ.Ω, μΒλ. ,,/ψω' ιiμτ6 . χιονίζω 11 ιJ "'.0, "/ψΙ' , 

1i &πλω, ,,/φι, = χιονrζει, . πrπτει χιών.- n μτΙSτ. κα
λύπτω μέ χι6να U Π(1θYjΤ . καλύπτομαι ύπό χιόνος, 
χιονίζομαι' Ίφ6λ. ίίω; υομα, [δι' ίτuμ. 6λ. "ίφα]. 

ν'.σι, νΙψσσθaι, σ.ιτρφ. ίνιργ. :καΙ μίσ. «ορ α' το!) 
,,{ζω . 
νΙψω, μελλ. -toU ,,/ζω, καΙ του ,,/φω. 
νocρός, ά, ό" ("dOi, "ον,) ' δ ,τι καΙ νσν, δ διό 

τοΟ νοΟ (διό τί")ς διανοήσεως μόνον) Υινωσκόμε
νος (ciντΙθ. 'ι;ψ α lο8-ηι:6s) , ό έν νΥ συλλαμι!aνόμε
νος, ό όναΥόμενος εΙς τόν νοΟν, διανοητικός. 
νοcω, μελ. "οιίσω χαΙ Ι ων. "ώαω' ιi6ρ. α' Ι"ό,lοα 

:καΙ Ιων. l .. ωαα· ΠΡΧ. ".,,6ηκα καΙ Ιων . "C"QIHa. -Mi
σον, βπ. γ' Ιν . ιiop. "οιίαατο καΙ Των. μτχ. τοll α~τoυ 
χρ6νου "ωαάμε1'Ο",- ΠαθYjΤ . , ιi6ρ. α' l"οή8-η,,· ΠΡΧ. 
νε,,6,1μα, :καΙ Ιων. νέιιωμα,' Των. ΙΙπιρσ. Ι".wbμ,l,,· 
(,,60S)' παρατηρώ τι διό τCιν όφ~αλμών άλλό κατό 
τοιούτον τρόπον, ωστε ουΥχρόνως κόμνι.) τήν διό
κρισιν (τοΟ δρωμένου όπό δλλι.:ν όμοrwν) διό τοΟ
νόΟ (διό της σκέψεως), νoεpCις ηapaτηpCι' δια)!,ρΙ-



va'tatt lΙ1jλ. ιΧπό τcl &πλουν "ρώ, τcl διτο!ον ιiφoρι,f. 'tTJV 
σωμαιτικήν oι!a01jatv τη~ . cIpiasw;; OΎjμ'Xί:νoν «βλέπω διά 
τών όφθαλμών>, διτως lΙεικνι)ουν π. χ. αι! δμΎjp. φρά.σει;; 

το" δέ Ιδώ" ;"όησε = δταν τόν είδεν , όντελήφθη 
ποΤος ήτο (τόν έπρόσεξε), ουκ ίδε" oVΔ' ε"όησε = 
οϋτε μέ τά μόnα τοϋ σώματος ε1δε οϋτε μέ τό 
μότια της ψυχης παρετήρησεν 11 παρaτηρώ.- 11 
σκέπτομαι 11 ιiπoλ . ε1μαι διατεθειμένος 11 δθεν, προ ' 
τίθεμαι, σκοπείιω, έχω κατό νοϋν 11 μετ' ιiπρφ., σκο · 
πεύω (έχω κατά νοϋν) νά πράξω τι 11 έν 't1j μτχ. ,,0-
έω" = συνετός, φρόνιμος Ι σύννους Ι καλώς γνωρί
ζων. 2) έπΙ λέ~εω" Ύι έκφΡiσsων, σημαίνω, δηλώ, 
έχω ώρισμένην έννοιαν (σημασίαν).- 111 καταλήγω 
είς συμπέρασμα, μηχανεύομαι, έπινοώ, σχεδιάζω.
ιν νομίζω, θεωρώ, πραγμό τι ώς τοιοϋτον Τι τoι~ 
οϋτον. 
νόημα, -στος, .cι ("οέω)' παν δ,τι 66λλει τις εΙς 

τόν νοΟν του, δ,τι σκέπτεταί τις, σκέψις, lδέα.- 11 
πρόθεσις, σκοπός, σχέδιον, όπόφασις.- 11 γενικω~, 
διάνοια, νοϋς, τ6 νοείν, ή διανόησις, όντίληψις, 
νοημοσί;νη ' e~ oι~τoίί τό 
νοήμων, ο", γε·,. · ονος ("όημα) ' 6 πλήρης σκέ

ψεων, σκεπτικός, σύννους 11 συνετός, φρόνιμσς, μυα
λωμένος (ώς καιΙ νί),Ι) 11 ώα. ό ύγιής τόν νοϋν, όρ
θοφρονών, έν ιiντιθέσει πρός τό παραφρο"έω". 

νόηαις, - εως, ή ("οέω) ' ή διό τού νού άντίλη
Ψις, οκέψlς, νσημοσύνη, διανόησις (ιiντΙθ . τφ σί
σQoησις) . 

νοητικός, ή, Ο" ι"οέω)' 6 νοήμων, όξέως νοών, 
όξύνους, εύφυής. 
νοητός, ή, ό" ("οέω)' διό τού νοϋ όντιληπτός, 

διά της διανοίας καταληπτός , δ,τι κσιΙ νυν λέγομεν 
νοητόν, ίν ιX'JHOS)St Itr-G~ άλλο τι 6ρατόν Ύι αίσθητόν. 
νοθα-Υεν.;ς, ές, lΙωρ. ιiντ Ι tloQoηγε1'ής (vόθος + 

γενέσθαι)' ό νόθος Ύι έκ νόθων γεννηθΕ lς 11 6 τα
πεινης καταγωγης, έκ ταπεινών καταγόμενος. 
νοθο-καλλοσύνη, ή ("ό{Joος + κά~~oς)' νόθο ν 

(πλαστόν) κάλλος, μή γνησία (μή φυσική) ώραιότης. 
"0'801, η, ο". ιiττ. καιΙ -ος, -ο>,' ό μή γνήσιος, 

ό μή έκ νομίμου γόμου προερχόμενος, υΙός δού· 
λης Τι παλλακης, ό νόθος (κοιν. «μοϋλσς») ώ. λιι
γσμaν κοι! σΥιμερον 11 "όiJooς vΙος (=τό φυσικόν τέκνον, 
οίιχl καρπός νομίμου γάμου, όλλά της κατά φύσιν 
ζ~δoυς συνουσίας), ιiντΙθ. .ίji )'''';σ,ος νΙός. λαιτ. 
Iegitimus.- 11 yavtXW., πλαστός, κίβδηλος, ύπο6ολι
μαΤσς. 

Έ.ινμ.: σχο •. 8τυμσλ: συσχl!τΙζβταιι l>π6 τινΙΩν πρό~ 
τό σαινσκρ. 4ndhά-l,ι. Ζενδ . 4nd4 (σκοτεινός, τuφλός), 
gauI. 4nd4-b4t4 (μονομόχος φορών περικεφαλαίαν 
άνευ όπών, IIΎjλ. μή βλέπων, τυφλός), πά.ντων τοι)των 
ιiναιγoμινων εί~ σαινσκρ. *4nodh- (τυφλός), ιίλλdι τουτο 
θaωρεtτotΙ λΙοιν ιiμφΙ60λoν ΙΙπcl των περισσοτ8ρων. 'Από 
τό άλλο μέρo~ auνoιvi)xouv .dι παιρ' Ήσυχ. νν60ς (= 
μvστικός), ννθώδης (=σκοτεινός): λ'Χτ. nubes(νέφος). 
νοίδιον, τό (κοιΙ νοΙδιον), ()ποχορ. τοίί "όo~"oνς' 

μικρά σκέψις, σημείωσις. 
νομαίος, σ, ο" ("ομός) ' νομαδικός, 6 έν τι:! νσ

μι:! φν, 6 έκ της βοσκης ΖWν 11 6θεν, περιπλανώμε
νος, περιφερόμενος, ποιμήν. 
νόμαιος, α, ον (vόμος)' ό εlθισμένος, συνήθης, 

συνηθιζόμενος, συμ ~αΤΙKός 11 τό o~a. πλΎjθ. ώ~ oό)~. 
τd "όμαια = τά "όμιμα /jΎjλ. ήθη καΙ Ιθιμα, συνή
θειαι, λοιτ. inslίlut4. 
νομ-άρχης, ·ου, δ ("ομός+αρχω)' 6 όρχων ΑΙγυ

πτιακού νομού II ' τό αύτό καΙ παρό Σκύθαις. 
νομάς, -άδος, δ, ή ("ομός) , ό περιπλανώμενος 

χόριν νομης (βοσκης), ό νομαδικώς (νομαδlκόν βί
ον) ζών, 6 περιφερόμενος άπό τόπου εΙς τόπον 11 

Νομάδες, ο{=ποιμενικαl φυλαl περιπλανώμε~αι όπό 
τόπου εΙς τόπον 6μοϋ μετό τών ποιμνίων των 11 
Νομάδ.ς (ώ~ χι)ρ. δνομαι)=οl κότοικοι της Νουμιδίας 
έν 'Αφρικι:Ι, λαιτ . Numid4e.- ιι 6 βοσκόμενος, βά
σκων, τρεφ6μενος 11 6 εΙς τός νομάς έκτεθειμένος. 

νόμι:υμα, τ6, γεν . -στος (νομενω)' τό βόσκημα, τό 
66σκειν ποlμνιον Γι άγέλην. . 
νομεύς, -έως, έπ. -ήος, δ ("έμω, "ομός)' 6 ποι

μήν Ύι βουκόλος.- IJ ό δlανέμων, διανομεύς, δια· 
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μοιραστής.- 111 έν τψ πλΎjθ. "ομέες= l)'κο/1, •• '1:. Ι. 
αl πλευραί τοϋ πλοίου. 

νομεϋσι, ~oτ. πλΎjθ .• ου "oμrύς. 
νομευσώ, lIωρ.ιiντΙ "oμrύσω, μελ.τοίί "ομενω(βλ.λ.). 
νομΣύω ("ομενς)' ένε;;γ., όδηγώ εΙς την βοσκήν, 

6όσκω, τρέφω 11 παιθ., έπ! τών ποιμνΙων , όδηγοϋμαι 
εΙς τήν βοσκήν, 66σκομαι, ύπό τινος 11 βοναΙ "oμoiις 
"ομενω=μέ τά βώδ!α βόσκω (<<καθαρίζω» τάς "ομάς 
(τό σοσκοτόπια), λοιτ. dep4scere 11 ιiιτoλ ., ε1μαι νο· 
μεύς (lΙ1jλ. παιμήν), νέμω (βόσκω) ποίμνια. 
νομή, 'iι (tιέμω)' 6οσκή, τόπος βοσκης, βοσκότο

πος 11 φορβή, χόρτσν, τροφή. 2) τό βόσκειν, τρώ
γειν, 6όσκεσθαι, τρέφεσθαι, δπί ιiγέλ1j~.- Ι διαί
ρεσις, διανομή 11 κυρ. διανομή κληρονομίας. 

νομίΙι:ς, έπ. ιiντΙ νομΕίς, όνομ. πλΎjθ. του "ομε1ις 
(βλ. λ . ). 
νομίςω, μιiλ. "oμlσω, Ιων. "ομ.έω, ιiττ. "ομ,ώ' 

πρκ. "ε"όμικα.-Ποιθ1jΤ., ιi6ρ . αι' ε"ομlσθη,,' π(-χ. ".
"όμ.σμαι· ("όμος)' θεωρώ (παραCΈxoμαι, άναγνω
ρΙζω) . κάτι ώς έθος (πάτριο ν έθιμον,. συνήθειαν), 
λεγόμενον έπΙ πραγμάτων κοινώ; πcι~οιaε~εΥμέ 'Jων Τι νο
μικώς xoιθΙβρωμιtνων 11 "ομiζω τoiις θεoiις = άναγνω
ρίζω (καΙ πιστεύω εΙς) τούς θΕούς πού όναγνωρίζει 
ή Πολιτεία 11 εν Φ "oμlζω .')oεoiις (Υεν:κω ι; κοιΙ α,cρΙ
στω;)=παρaδέxoμαι τήν ίίπαρξιν θεών (Ύι θεοϋ, γε
νιxω~).-ΠαιθΎjΤ. θεωροϋμαl, εΤμαι καθιερωμένος, εΤ
μαι έν χρήσει, συνηθίζομαι 11 ιiπρoσ. "ομίζεται=συν
ηθίζεται, ύπόρχει συνήθεια, εΤναι σύνηθες, εΤναι 
κοινώς όνεγνωρισμένον 11 ... d "ομιζόμε"α 1) "ε>,ομι
αμέ"α=ήθη καΙ έθιμα, συνήθειαι, τά "όμ.μα, οΙ νό· 
μοι, λαιτ. instiIul4. 2) παραδέχομαι, υΙοθετώ, μίαν 
συνήθειαν, τήν έφαρμόζω, έχω συνήθειόν τινα, 
συνηθίζω νά ... : uE~~fJ"eS' άπ' ΑΙ)'νπτ(ω" ταντα "ε
"ομlκαα.=οl "Ελληνες έχουν παραλάβει τά Ιθιμα 
αύτά όπό τούς ΑΙγυπτίους. 3) θεωρώ (όναγνωρί
ζω, παραδέχομαΙ) τινα ως τι: τοίις κακοίις 'χρηστοίις 
"ομlζει,,=θεωρείν τούς κακούς ώς χρηστούς.- 'Εν 
.φ ποιθ1jΤ., τον .')ο.ώ" "ομ'ζεται; = εΙς τ/να έκ τών 
θεών θεωρείται δτι εΤναι όφιερωμένον; τίνος θεοϋ 
θεωρεΤται ΙΕρόν; 4) έν τφ π'Χθ. ίiπoλ ., εΤμαι συνή
θης . 5) π'Χθ1jΤ., κυβερνώμαι κατά παλαιούς νό
μους καΙ παλαιά Ιθιμα.- 11 μβτιΧ 1Ι0Τ., ώς τό χρώμα., 
ε1μαι συνηθίσμένος είς τι, έχω συνήθειάν τινα, 
«συνηθίζ'"ι) τι 11 έντείίθεν, ποιοΟμαl χρησίν τινος, με· 
ταχειρ/ζομαί τι 11 παιρ' ιΧττ. μεταχειρΙζομαι ώς τ6 τρέ· 
χον νόμισμα έν τι:l όγoρζj .- I1I μετ' οι ίτ κοι! ιiπpφ., 
νομ/ζω (θεωρW, πιστεύω, φ,Jονώ) δτι πράγμό τι θά ... 

νομικός, ή, ό." ("όμος)' 6 όνήκων (Ύι άρμόζων ) 
εΙς τούς νόμους 11 ό στηριζόμενος έπl νόμου, ό κατά 
νόμον.- Ι ό έπιστήμων τών νόμων, ό νομομαθής 
11 ώσ. ο')σ. 6 νσμικός, ό Δικηγόρος (ώς Κ'ΧΙ νυν). 
νόμιμος, η, 01' ("όμος)' σύμφωνος πρός τόν νό

μον Ύι πρός τήν συνήθειαν (τά ήθη ~'I'lλ. καΙ τά έ
θιμα) U έντaυθεν , τυπικός, σύμφωνος πρός τούς γε
νικούς κανόνας, βασιζόμενος έπl προγράμματος. 
2) νόμιμος, δίκαιος. 3) έν τίji oU1l. πλ1jθ. ώ~ ο'}σ . 
τod -,6μ4μα = συνήθειαι, ηθη καΙ Ιθιμα 11 ίπί iIttx1j
aaΙmν ~λ.των: "όμ,μα ποιεϊ,,=λοιτ. jUSI4 f4cere = 
τελεΤν τά κεκανονισμθνα, άπονέμεlν εΙς τόν νε
ιφόν τάς συνηθlζομένας τιμάς, θάπτειν τινά 'κατά . 
τό εlωθότα.- ιι ίπ! προσώπων, ό τηρών τόν νόμον' 
έ~ «,,)τοί! τό 

νoμfμως, 8πΙρ.τoίi "όμιμος' συμφώνως πρός τόν 
νόμον, νομlμως (ώ; κιχ! νυν) 11 συγκριτ. "ομ,μώτερο". 

νόμιος, α, ο". ώσ. καιΙ 'ος, ·-0" (vομός, "ομή)' ό 
όνήκων εΙς τούς ποιμένας, ποιμενικός. 

νόμΙσις, -.ως. ή ("ομίζω)' Ιθος, συνήθεια, χρη
σις (κυ;; . ή έξ άρχης γνώμη, τό νομιζόμενον, ή 
πίστις), ή καθωρισμένη πΙστις 11 ώ:7. 6 τρόπος καθ' 
ον έKτιμζj τΙς τι. 
νόμισμα, -στος. τό ("ομlζω)' παν τ6 άνεγνωρι

σμένόν παλαιόθεν ' καΙ καθιερωμένον έκ της χρή
σεως, τό νενομισμένον έθος, έθιμοΥ' ήτοι : 1) τό 
καθιερωμένον (τό έν ίσχύϊ, έν χρήσει) νόμισμα 
μιας. χώρας •• λαιτ, num(m)us, numisma (π~5λ. κοιί έν 
"ομίζω ll. έν τβλβΙ). 2) τό καθlερωμένον μέτρον 
βάρους Τι μήκους κ.τ .δ . μιας χώρας, τό νόμιμον μέ · 
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τρον. 3) πάς θεσμός ΤΙ έθιμcν καθlερωμένον ύπό 
μακράς χρησεως. 
νομΟ-Υράφος, ο" ("όμo~ + "ράφω)' ό γράφων 

νόμους, ό νομοθετών U ώ; o\ι~., "oμo.,ράφo~, δ=νο · 
μοθέτης. 

νoμo-δείιιτ~ς, -ου, δ ("όμo~ + δεΙκ'ΙΙVμι)' ό δει
κνύων τούς νόμους, ό έρμηνεύων τούς νόμους. 
νομο-δlδάσιι6Αος, δ ("όμo~διδάακcι10~)' ό δι

δάσκαλος τοϋ νόμου, λεγόμενο, &λλω. Χ7;Ι "ομοδι · 
δάκτη~, δ. 
νομο-Ιεσία, Υι ("ομοiJoniαι)' Ii,tt χι:ιΙ νυν, τ6 τι

θέναι νόμους, τ6 νομοθετεΤν.- IlnEptA"l]nt .• τ6 σύν
ολον τών νόμων, ώ. χι:ιΙ νυν. 
νομο-&ετέω, μελ. -ήααι ("ομοiJoέτη~)' τίiJoημι "ό

μoυ~, είμαι νομοθέτης, κάμνω (KαθιερW, θεσπίζω) 
νόμους.- llοιθ-r,τ., έπί χριΧτου;;, έχω νόμους, έχω 
συλλογήν (σύστημα) νόμων.- Μίοον, τίθημι (κάμνω) 
νόμους δι' έμauτόν (πρ6ς χρησΙν μου).- Ι όρΙζω 
τι διά νόμου, νομοθετώ Τι.- Πι:ιθ-r,τ., όρΙζομαl διά 
νόμου; νομοθετοϋμαl' έ~ σι~τoυ τό 

νομο-&έτιιμα, -cιτo~, τό ("OμoiJo~.ioo)· τό νομο-
θετηθέν, νομοθετημένον, νόμος, διάταγμα! . 

νομο-&έτιις, -ου, δ ("όμo~+τΙiJoημι)' δ,τt χσιΙ νυν, 
ό τιθείς νόμους, ό νομοθετών, ό νομοθέτης.- I1 
Εν Άθ-ljνσιι;; , ο, ΝομοiJoέτcιι Τισσιν πολυμελής έπιτροπη 
έκ δικαστών, είς οϋς ήτο άνατεθειμένη ή σύνταξις 
νέων νόμων καί ή άναθεώρησις τών κειμένων. 
νομόν-δε, έπΙρ. ("oμό~)' είς 60σκην. 
νομός, -oii, ό ("έμαι)' τόπος 60σκης, τόπος ένθα 

6όσ:<ονται (66σκουσι) κτήνη, 60σκή 11 "oμό~ iί1η. = 
δασώδης 60σκότοπος. 2) χόρτα 60σκηζ, χλόη, 
νομή 11 γενιχω;, τροφή. 3) μτφ ρ. έπέοογ π01iι. ,,0-
μό.=έκτεταμένον πεδίον λόγων (άτελεύτητος σει
ρά λόγων, άπέραντος φλυαρΙα).- 11 διαμονή πα
ραχωρηθείσα είς τινα, τόπος διαμονης δοθείς είς 
τινα, διαμέρισμα, έπαρχΙα, σατραπεΙα, λσιτ. ·pnefe
clurct' [~t' έτυμολ. 6λ. "έμαι). 
νόμος, -ου, δ (γέμαι)' πάν δ,τι έχει παραXωρηθι'j 

είς τινα κατ' άπονομήν, τό δοθέν είς τινα ώς με
ρίδιον, τ6 διανεμηθέν καί τό όποΤον τό κατέχει 
τις ώς μερΙδlόν του' Yjtot: 1) χρησις, συνηθεια 
πατροπαρόδοτος, σύμβασις n έπομΞνω;; πάν δ,τι έκ 
τοιαύτης πατροπαραδότου χρήσεως καΙ συνηθείος 
άπ06αίνει θετικόν θέσπισμα, έθιμον, νόμος, θεσμός, 
λατ. inslituIum 11 "όμφ = κατ' έθος, κατά ouνθήκην, 
κατά συμφωνΙαν, κατά κοινήν συναίνεσιν, dντΙθ. τιjί 
φυαει (= κατά φύσιν).- Έν Άθ-ήνσιt., "όμοι ίχι:ι
λουντο είδtχω;; οΙ Νόμοt του Σόλωνο., εν ιiντtδtι:ιστολ"Ώ 
πρι:., τού; τοί) ΔριΧχοντο;, otttva. εχι:ιλουντο iJoέαμοί. 
2) χειρώγ "όμο.=ό νόμος της 6Ιος, τ6 δΙκαιον τοϋ 
ίσχυροτέρου (σ.·lτΙθ. τφ δΙκη. "όμο.) 11 έ" x~ιρώ" "ό
μφ διαφiJoεLρομcιι (i] άπδ11υμαι iι πίπτοο) = άπο · 
θνήσκω (φονεύομαι) κατά την συμtτλOKήν (μάχην) II 
έ. χε.ρώγ "όμο" άφικόμη" = ήλθον εΙς χεΤρος, (έ
φθασα στά χέρια:ιι .- 11 μουσικός ρυθμός, ήχος 11 
Qομα, ι;,δή 11 "όμοι π01εμ.κοί= μέλη πολεμικά, πο
λεμικά ζΊσματα, πολεμικά έμ60τήρlα [IJt' ίτυμολ. βλ. 
γέμω) . 

νομο-φΟlαξ, -ακο., δ ("όμο. + φυ1αξ)' ό φύλαξ 
τών νόμων. 

νοό-ηΑιιιιτος, ο" ("όo~π1ήααω)' ό πλήττων (τα
ράσσων , παραλύων) τόν νοϋν. 

1'40'01, "όου, καί συνΊjp . νoUς, "oii, δ' μτγν. έσxrι
ματΙσθησα'l χαΙ : γΞν. "οό., a"t. "ot, ι:ιΙτ. "Όcι, ό ·IΟ/1. 
πΑ -ηlι . "όες' ό νοϋς, ώς άντιλαμ60νόμενος καί κρΙ
νων, άντΙληψις, προσοχή, κρίσις, λσιτ. mens 11 "όφ i] 
σύν "όφ=φρονίμως, συνετως, μέ νοϋν 11 παρέκ "60,, 
=όνευ νου, άνoήτωc.;, άκρΙτως 11 ά"iJoρώπαι,ι ,,60. = 
ή των άνθρώπων (τοϋ άνθρώπου, r~vtxi) διάθεσις, 
τό άνθρώπινον ήθος 11 έ .. πα"τό. "όου = έ~ δλης 
καρδίας ιι κατά "όο,,=λσιτ. ex seηteπtίΑ=ουμφώνως 
πρός τόν νοϋν (πρός τάς διαθέσεις) τινός.- • σκέ- . 
ψις , σκοπός, σχέδιον, άπόφασις. -- 111 ή έννοια Τι ή 
σημασία μιας λέξεως 1ι μιας έKφράσεωc.;. 
Έτυμ. : "όο.· ,,0".,,' "όημα' "ου{}ετεϊ,,' Σχοτιtν. 

eτuμ .· τό οu,ι<lχsτισ«ν ttVEI) πρδ~ τό "Wm, λσιτ . numen, 
«).λ ' "λλοl θΞωρουν ott ιiντtστρατεύετσιt ιί, τοίίτ!> Υι 

δtσιφο"όι των σTjμi:\σιω·l, χι:ιΙτοt OΙUt"l] eav cpιxlVEtan εΙ. 
t,μd;; to,jACΊxtatov τόσο'l μsγciλ"l]' υπό ttvwv i6sαιΡ-ήθ"l]
σι:ιν συηινΥ) ti γοτθ. snuIrs (σοφός), πι:ιλ-γερμ. snot
tAr (νοημων)' iiλλGΙ τό συ:)χετ!ζουν πρό;; τό γε~μ. Si,," 
(νόημα, έννοια), έφ' όσον "όος <* snov-o-s < ί7;Π. *s.
nevo-, senvct-, π .. 6λ. λσιτ. sentio. Άλλοt τό noιpirotλ

at'l έ~ rι. χιχ! το "έω ( =κολυμδώ) ρίζrι., θεω~oίίνΤΞ~ 
ott Τι λ . "όο. 6oιatxw; σ"l]μι:ιΙνεt (ρεϋμα σκέψεων καί 
συναισθημάτων». Βλ. χοιΙ π''ιιvτ6 •• 
νοσερός, ά, ό" ("όαo~)·="oαηρό. (βλ. λ.), άσθε

νικάς, φιλάσθενος. 
νοσέω, μιλ. -ήααι ("όαo~)' Q,tt χσιΙ νυν , νοσώ, ε1· 

μαι όσθενης, εΤμαι φιλάσθενος, πάσχω είτε κατά 
τ6 σώμα είτε κατά τήν ψυχήν. 2) lιτφρ. είμαι 
στενοχωρημένος, ε1μαι καταπεπονημένος, πάσχω, 
ύποφέρω. 

νοσιιΑείσ, Τι ("οαη1εναιγ ένιργ., τ6 νοσηλεύειν 
όσθενοϋντα, τό περιποιεΤσθαι νοσοϋντα.. 2) ίΧ του 
πσιθ"l]τ., όσθένεια άπαιτοΟσα θεραπεΙαν, περιnoΙησlν, 
Ι ϋλη πυώδης έιφέouσα έξ έλκouς. 
νοσιιΑεύω ("οαέοο)' Q,tt χι:ιΙ νίiν, περιπOlOOμo1 (8ε

ραπεύω) νοσοϋντα.-Ποιθ"l]τ. , έχω άνάγκην lατρικης 
περιθάλψεως, ε1μαι άσθενής. 

νόσιιμα, -cιτo., τό ("οαέω)' άοΜνεlα, νόοος, 
λοιμός. 2) μτψρ. 6ορεΤα θλτψις Μ κακή κατάστασις 
πραΥμάτων. 

νοοιιμ6τ-ώδιις, ~. (,,6σηΜCΙ+~ΙcJoς)" "oιιώδtr~ (βλ. 
λ.), νοσηρός, φιλάοθενος. 

νoσιιΡΌC;, ά, ό" ("οοέω)' Q,tt χι:ιΙ νυν, ό μή ύγιης 
11 έπι6λα6ής εΙς τήν ύγεΙαν, άνθυγιεινός (ίπ! τό · 
πων π. χ.). 

8140'101, ίων. νοϋσος, "ι' ii,tt χσιΙ νυν, όσ8έ:νειο, 
άρρωστΙα, «άρρώσnα» 11 OOlaθεσΙα.- • μτψρ. 8λΤψις, 
στενοχωρ!α, όθλιότης, δυοτυχΙα, σuμφoρό, τό κα
κόν, 2) νόσος τΟΟ νοΟ, χυρ. πaρσφρoσ(ινη, μανΙα, 
3) ravtXID;:, δλεθρος, δλόβη Ι K~ κατόστασις τών 
π;:>ογμότων μιας πόλει.ις i] χώρας. 

'Ετυμ. : ,,6αο. · "ιιιιιί.,,· ιiδιβ. ίτ;ιμολ: 6πιστ"l]ρΙχθ"l] 
ott "όαο. < *"ο1')α·Fο·ς: ."ω-θtl6., "αιθής, σι:ι .. σχρ. 
iidhrάol). (πτωχός, δσημος) <*Qdhro-, πι:ιλ-γιρμ. &ΠΑ
do, &nto (όπονέκρωσlς, έξευτελισμός), πι:ιλ-σι:ι'. Ando 
(έρεθισμός, όργή), ii:\It. *onodh-'_ χi:\Τ' &λλτιν ίΧδο
χ-ίjν 1"6αο. < "ορταFο-.: λtθ. n&rs&s (6ια/α όργή), 
n&rSΎs (*n&rtsus)= μανιακός, σι:ινσχρ. nrtYAII, πάt&tί 
(χορεύειν), πρ6λ. έλλ . deXE'oiJocιt: Ι]ιχνσχρ. rghay6'te 
(τρέμω άπό τό πάθος, θορυβώ)' ndvtGt τιχυτι:ι δμαι. 
aIvat ιiμφΙ60λι:ι, δπω. τοtσιύτη IEIvat χι:ιΙ "ι auaxittat. 
του *"οταFο. Τι *"oiJooFo. (καταστροφή, κατανάλω
σις) πρό;; τό γοτθ. nidW& (=βeώαις). 

νοσο-4Ρόρος, :ων. ν~- (,,6oo~φIem)" ό φέ. 
ρων (προκαλών) νόσον i] λύπην. 
νοσσεύω, συντιτμ. dvti "ιoαα~ίιω (δλ. λ.). 
νοσσιά, "ι, χαι νοσσίον, τό, ιiττ. σιιντιτμ. ιiντΙ 

"εοαα- (δλ. λ. λ.) . 
νοσσίς, -/00., "ι, (ιποχορ. του "οααός, ιiττ. συνΤlJτμ. 

iντΙ του "ιοααί.=μικρ6ν πτηνόν, πουλόκι I1 ώσ. χaΙ 
κοροσίς, νεάνις. 
νοσσο-τροφέω, συντετμ. ιiντΙ του "ιοιιαοτeοφeω 

(ISA. λ.). 

voOTcw, μελ. -ήααι ("όατος)' έπιστρέφω, έρχομαι 
i] πηγαΙνω άπΙσω, εΙς τόν · οΤκόν μου i] εΙς τήν πα· 
τρΙδα μου. 2) έπιστρέφω σώος έπειτα άπό κΙνδυ
νον, τόν όποΤον διέτρεξα, διαφεύγω κΙνδυνον. 3) 
γενtχω;, πηγαΙνω, έρχομαι, ταξιδεύω. 

νoστfισειε, σι/ολ. γ' Ιν. Ε!ίχτ. ιiop. ~: του "οατeαι. 
νοστιισcμcν, ίπ. ιiπpφ . μίλλ. σ.ντΙ "oanJcιet" του

"οατέαι. 

νόστΙμος, ο" ("όατος)' ό άνηκων εΙς τήν έπl
οτροφήν n "όαημο" ~μcιρ = ή ημέρα τi'\ς έπιοτρο
φης. ί) ό δυνάμενος νό έπlστΡέΨι:ι. δστις πρό
κειται νά . έπανέλθι;ι, &ρι:ι ζών, έπιζών, ύγιής, όσφα
λής, λι:ιτ. SAIVus. 
νόστος, -ου, δ ("έoμcιι)' ή εΙς τόν οΤκον η τήν 

πατρΙδα έπιστροφή, ή έπόνοδος 11 μβΤιΣ γιν. τoίi τό
που , έπιστροφή εΤς τινα τόπον. 2) γινιχω., πλοΟς, 
ταξΙδιον 11 ,,6ατο. φορβ;Ι,-ταξΙδιον διά νά φέρr:ι τις 



t;lς τόν οΤκάν του τοοφήν, τ. i. fξοδος πρός άνα
ζήτησιν τροφής. 
y~Ι, πρό IIt φων. 'ij xiΡIV τοϊ} μίτρου "όοφr,,: 

Ι ώ, έπΙρ. τόπου, μακράν, χωριστά, είς άπάστασιν 11 
ίντauθaν, κατά μέρος, KpuφΙως, λάθPQ 11 "όαφι" ιiπό 
μsτιΧ Υιν. (ώ, τό "όαφι ll) ·- μακρόν άπό ... , «χωρι-
στάι.- Ι ώ, πρόθ. μιτιΧ Υιν., μακρόν άπό ... , χωρι-
στά όπό ... , χCΙΤιX τό πλεlοτον έπΙ τόπου 11 6ντιυθιν, ά
νευ, χωρΙς, έγκαταλελειμμένας ύπά τινος. 2) ίπΙ 
οχaψsω, Τι lIιcιθΙosω,: "όαφι" Άχαιώ,,=χωριστά όπό 
τούς 'Αχαιούς, lΙ1jλ. κατά τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι 
διάφορον τοϋ τών 'Αχ. 3) πλήν, έκτός, πρός τούτοις. 
Έτνμ.: "όαφι(,,)' "οαφΙδιοι;' "οαφΙζω' -φι("XΙcιπ. 

*-bhi, *-bhim, πρ6λ. ;""ηφι" (=μεθαύριον), οτeατόφι 
χλπ . · Χotτi τινot, τό πρωτον τμTίμcι "α-= ,roτ- 'ij "ωτ-, 
ωοτs "όο-φι θιΧ βσήμotιν. χotΤ' ιiρχιi" όπΙσω, όπισθεν, 
χotΙ "οαφΙζομαι=στρέφω τό νώτό μου. 

YOσtpίδlOς, α, ο" ("όοφι" μεμακρυσμένος, όπο
χωρισμένος, κρύφιος, μυστικός, λαθραΤας ίl κλοπι· 
μοτος 

ΥΟ8φίςω, μελλ. -ίαω. ιiττ. "οοφιώ ("όαφι" όπα
μακρύνω, μετακινώ, χωρΙζω. - 11 μίσον χotΙ πcιθ1jΤ. 
"οαφίζομιι.ι. μιλ. -Ιαομαι' μι!ο. ιiόρ . ot' Ι"οαφιαάμη". 
έπ. "orιφιαιίμιι". έπ. μτχ. "αφιααάμε"οι;' πotθ1jΤ. «όρ. 
ot' Ι"ooφΙo{hι,,· όπομακρύνω έμαυτόν, όποσύρομαι, 
όποχωρώ 11 μττιΧ ί"I;;ΡΥ. 01jμ., έγκαταλεΙπω, όφΙνω, 
ποροιτώ, τι. 2) μτφρ. όποξενώνομαι, όπομσκρύνο· 
μαι, όποχωρΙζομαι, άr.ό τινος κατά τήν σκέψιν (κα· 
τά τό φρόνημα), διαφWνώ.- • ένSΡΥ., άφαιΡώ, ό
ποσπώ, κλέπτω U μετιΧ ~ιπλTί; αιίτ . , όποστερώ τινα ό· 
πό τι (πρόγμα).- μΙ~oν, 66λλω τι κατό μέρος δι' 
έμαυτόν, ίδιοποιοϋμαι, αρετερΙζομαι. οίκειοποιοϋμαι. 
2) όΠΟΧωΡΙζω τινά όπό τήν ζωήν, τόν έξαποστέλ
λωΈίς τάς αίωνl:>υς μονός, φονεύω. 

Y .... σ8ι:fς, μτ-,{. Πotθ. ιioρ . cι' τοϊ} "οοφΙζω. 
Υ..,ισσάμΙ:Υος, ίπ. μτχ. μεο. ιiop. cι' του "οοφΙζω. 
...-ώδιις, ΙΙ; ("όοοι; + εΙδοι;" ό όμοιόζων πρός 

νoσoUντα, ό διατελών έν νοσηρςι καταστάσει, νοση
ρός, άρρωστος. πόσχων U φιλάσθενας.- 11 ώ;; ένΤΙ-Υ. , 
άνθυγιεινός, 6λο6ερός είς τήν ύγείαν, έπι6λα6ής. 

ΥΟΤΙ:ρός, ά. ιhr ("όι-οι;) ' ύγρός, πλήρης ύγρασΙας 
11 "οι-εαόι; XιιΜΆW=ΘUΕλλα μετά 6Ροχής. 
yoτlσ, Τι' ύγρασΙα, ύΥρότης, 6Ροχή Η "οι-ίαι ιΙα· ,,_i - 6Ροχα\ κατά τό έαρ, 6ροχα\ τΙ;ς πρώτης 

άνοlξεως. 
ΥοτΙςω, μ.λ. -Ιοω' ύγραΙνω, 6ρέχω, μουσκεύω.

Πotθ., ύγραΙνομαι, 6ρέχομαι.- ιiμτ6. εΤμαι ύΥρός. 
ΥότΙος, α. Ο". χotΙ -οι;. -ο" (t'όι-oι;) ' ύγρός, Πλή

ρης ύγρασΙας, 6ροχερός ΙΙ-δψο;; δ' Ι" "οι-Ιφ τη" .,' 
ωeμιοα,,=την προσώρμισαν (τήν δραξαν, lΙ1jλ. τήν 
_;ϊ,,) «στά όνοικτάι (μακρόν όπά τήν ξηρόν), τ. l. 
-δΨ'llΩ Ι" τφ ~eΙP, έν τώ πελόγει, έν όντι8έσει 
πρός τήν άκτήν.- Ι νότιός, κεΙμενος πρός νότον, 
κεΙμενος νοτlως. 

YOnc;, ·ίδοι;, ή <"όι-οι;,. ύγρασΙα, ύγρότης. 
ΜΟΊΟΙ, 'OV, δ' ό νότιος άνεμος, 'ij νοτιοδυτι

κός (κυρ. ό άνεμος τ"'ς 6ροχής), λcιτ. notus, AU5ter. 
- Ι τό νότιον Τι νΟTlοδυτικόν μέρος τοϋ όρΙζον
τος, τό μεσημ6Ρινόν μέρος έξ ου πνέει ό άνεμος. 
Έπμ.ι "όι-οι;' "οι-ερόι;' νοι-Ια ' "όι-ιo~' "οι-Ιι;·( ίotΠ. 

*snot-, μΙΙΤotπτωτ. τύπο, τοϊ} ·5n.t-, *5na·t- (*sna· με· 
1:ΟΙ11:Τ. -ιύπο, τoίi *Sn4-) Ιν τψ λotΤ. ""t4r. χotΙ ιiρμ. 
η.ν (ύγρός)' 6λ. εν tιάω. 

YOTTCW, ν.ττΙΟΥ χλπ. , ΟU·/Τ8τμ. ιivt! "εοι-τ-. 
Υou-eUΣΤΙΙΙ:ός, 17, ό" <"ο;;Ι;+βιίωγ πεπληρωμένος 

νοΟ, εύφυής, έξυπνος D συνετός. 
you-δι:σfσ, 'ij ' ή νουθέτησις, τό νουθετείν, παρ· 

αlνεσις, συμ6ουλή Ο μομφή, Ψόγος ίχ του 
Υ.u-δcτCω, μ.λ. -ήοω ("oVι;+ι-Ι{hιμι)' τlθημι έν 

τώ ν<;) τινος, 66λλω ' είς τόν νοϋν τινος, έφιστώ 
τήν προσοχήν του είς τι 11 συμ6oυλεΎW, προτρέπω, 
παραινώ Η έπιπλήττω, τιμωρώ' ι!~ cι~τoίi 1:0 

. you-δέτιιμά, 'ατοι;, .ό ("ονθιι-έω)' συμ60υλΓι, 
παΡαΙνεσις. 

you-δcTIITcoc;, α, ο", Ρ'ιjμ. iπΙθ. τoίi ,ro"δcτέω' 
Ι;" ιJcϊ "ονθιι-ε;" = τόν όΠΟΤον πρέπε:ι τις νά νου
θε:τΙ:Ι (συμ6ουλεύl) χλπ.). 
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νou-δι:τιιιός,,;, ό" ("ονδnέω)' ό νουθετών (παρ· 
αινών, συμ60υλεύων), παραινετικός. 
Υο.μηΥίσ, ή , ιiττ. ouVΊIP. ιiντΙ τoiί "εομη"Ια <"έo~ 

+μ';"η, μ,;"γ ή νέα σελήνη, ό χ.ρόνος τής έμφα
νίσεως τής νέος σελήνης, ή άΡJSη τοϋ σεληνιακοΟ 
μηνός πορ' όρχαΙοις Ο 6ΡotΙΙύτιιρον, η πρώτη τοΟ μηνός. 

ΥουΥ-Ι:ΧιΚ, έ~ (,,0;;, + Ιχω)' ό έχων νοϋν, έχέ
φρων, φρόνιμος, συνετός.- ΕπΙρ . "ον"ιΧώι;==συνε· 
τώς, φρονΙμως. 

YOiic;, δ, ουν'ξ/Ρ. ιiντΙ ,,60Ι; (6λ. λ.). 
Υoiiσoc;, Τι, ίων . ιi"τ! "όοο,. 
Υουσο-φορος, ο", ίων. :iντΙ "οαοφόeο~. 
Yii, τ6' τ6 γράμμα (στοιχεΤον) " (6λ . έν ιiρχ~ τοϊ) 

yριiμμcιτo~ Ν) [lIιiνειoν ix τΤί, Φοινιχιχη., πρ6λ, ιf6ρ. 
niin]. 

Υύ, y';'v- 6λ. ,,;ϊJ'. 
ΥύΥδιιΥ, _πΙρ. ("ιίοοω)' μετά νύξεως, μέ κέντημα, 

λcιτ. punctim. 
ΥUΥcfς, μτχ , Πotθ. ιiop . . 6' του ννaoω. 
ΥuιιτάΑωt, -ωοΠΟΙ;. δ, 'ij <..vξ+ώψ)· ό 6λέπων έν 

καιρ9 νυκτός, Τι ό' 6λέπων μόνον κατά τήν νύκτα 
11 χotΤ' ~λλoυ. δλω, ιiντιθΙτω. 01jμ . ό τυφλός (μή 6λέ
πων) κατά τήν νύκτα. 
Έπμ. ι ι'Vκτάλ.ωψ <*"νκι-·ά"ωψ κotΤ' ιivc;μοΙωοιν 

(-ά"ωψ(α στsρ. + όψομαι, όπωπα)=ό μή δυνάμενος 
νά 6λέπl) τήν νύκτα. 'EnEIIl1J δμω. λΙotν ένωρΙ; συν· 
εοκοτΙσθ1j Τι ίτυμολΟΥική τσu προSλευ:rι., κocτΥινΤ1jσε νιΧ 
πρoσλιi6'ξ/ δλω. διόλου ιiντΙθΙ1:0ν 01jμotοΙcιν ιiπό 't1J'1 ιiρ
Χ ιχήν του. 

ΥυιιτιΕΑιος, ο" (ννξ)' νυκτερινός, όνομα τοϋ Διο· 
νύσου, έκ τών νυκτερινών αύτοϋ έορτών 11 τό 013 . 
πλ1jθ. ώ, o~o. τΩ ι'Vκτέλ.ι« (ίνν. lεeα)=ή έορτή τοϋ 
νυκτελΙου Διονύσou, "τις ηγετο έν τ<;) οκότει τής 
νυκτός. 

yυΙΙΤΙ:ΡCΙσ, ή (ννHΙ-ΙΡ.vω)· ή έν καιΡΥ νυκτός 
θήΡα, τό καταλαμ66νειν τό θήρομα κοιμώμενον . 

YUXTqtC'σιoς, ο,,' iοφαιλμ. Υρcιφ1J ιiντΙ "νκ"ιιρ';
οιοι; (6λ. λ.). 

ΥUΙΙΤ-Cρέτιις, -ο", δ (~ + 'eέαοω)' ό κωπηλα· 
τών Ι(ατό τήν νύκτα n ό όλιεύων τήν νύκτα. 
vuκτCpcuμa, το (t'1/Ηι-ιe.vω)' τό νυκτερινόν κα · 

τάλυμα. 
. YUIιτcPCuτι\ς, -ο;;, δ ("VΗι-ce.vω)· ό θηρεύων 
('ij άλιεΎWν) έν KαιρQ νυκτός. 
Υ_ΤCΡCUΤΙΚός, ,;: ό,,' ό κατόλληλος διά τήν έν 

καιρ9 νυκτός θήρaν (κατάλληλος διά νυκτερινόν 
καρτέρι)' ίκ τοβ 

YUKTcPCW, μιλ. -otιO <mτceο~) ' διέρχομαι τήν 
νύκτα, διανυκτερεύω Ο ίπΙ οτριχτιωτων, φυλάττω 
(φρουρώ) νυκτερινήν φυ~Kήν (ι:66Ρδιαι), πΌραφυ· 
λάττω τήν νύκτα, νυκτοφυλακώ Ο ώσ. θηρεύω ij ό· 
λιεύω έν καιρ9 νυκτός. 

yuKTcρiισιoς, ο,,' νυκτερινός. 
ΥυΙΙΤΙ:ΡΙΥός, ,;, ό" (ννξ)' ώ, χcι! νσν, ό έν καιρ9 

νυκτός, λotΤ. ncκturnus. 
YUΚΤέΡιoς, α, ο", χotΙ -o~, -ο,,·-νυκτερινός. 
Υυιιτι:ρίς, -Ιδοι;, Τι (ννξ, "ιίκτεροι;)' δ,τι xoc! νίiν , 

τό πτηνόν τής νυκτός, χοιν. «νυχτερΙδαι, λotΤ. ve5' 
pertilio. . 

Υύιι:τερος, ο" (ννξ)' νυκτερινός. 
yυιιτι:~ωηός, Ο" ("vκτεeοι;+ώψ)' ό έχων όψιν 

νυκτός, σκοτεινός 11 ό έν καιΡΥ νυκτός φαινόμενος. 
yυιιτ-ιιyoρtω, 'ij μiο. ΥυΙΙΤΙΙΥορέομαι (ννξ+ά.,ο· 

ρά)' συναθροΙζω τό πλήθος (xocI δημηΥΟΡώ πρός 
ΟΟτό) έν καιρ<;) νυκτός έ~ cιύτoό) τό 

ΥυΙΙΤ-ΙΙΥορία, ή ("vκι-rιΥοeέω) ' νυκτερινή συγκέν
τρωσις καΙ άγόρευσις κατ' αύτήν . 

νυιιτ-ιιΡC"', έι;("νξ+έρέφω) ' κεκαλυμμένος (σα-
6ονωμένος) ύπό της νυκτός (δηλ . τοϋ νυκτερινοϋ 
σκότους), σκοτε.ινός. 

yυιιτT-ΙΡOμoc;, ο" c ννξ+βρέμω)' 6 βρέμων (6ρον· 
τών, ώρυόμενος, θορυ6ων) έν καιρΥ νυκτός . 

νυιιτT-y~μoς, ο" (ννξ + Υαμέω) ' ό έν καιρ9 νυ· 
κτός έρχόμενας εΙς γάμον, ό λόθPQ νuμφευόμενος. 
Υ_τΙ-δρόμος, ο" c..vξ + τe"χω)' ό διό νυκτός 

(έν καιΡΥ νυκτός) τρέχων. 
YUKTI-ιιAcnτιιc;, -ov, δ·="ιικτoκλ.έoΠΤrι~ (6λ. λ.). 



660 νυιιnιι6ρσξ-νuιι961ιιστoς 

νυκτl-ιιόραξ, -αHO~, δ (ννξ 1- ,.όeσξ)· Etδoς κό
ρακος, κρώζοντος κατά τό διόστι'jμα της νυκτός, 
ινυXΤOKόρaKαςι 11 ώσ. δ ώτοι; (χ()ιν. ιμποϋφος»). 

vuKTI-KρiφiIc;, i!> {wξ+"etίnrωγ ό κρυπτόμενος 
κατά τήν νύκτα. " 

νυιιτΓ-Ια8Ραlο-φάΥοι;, ο" (νν~+λαθeσίOM-φCΙ
,.ιί"γ 6 κατά τήν νύκτα λόθρςΙ έαθ/ων. 

νuιιτl-ΙάΙoc;, ο" C"iιξ + λα,ιΙω)' 6 κατά τήν νύ
κτα λαλών, ήχών, 6 ςιδων π"αρaKλαυσ/θυρa, ό 8UΡ
aυλών. 

νuιιτΙ-Ιαμn~c;, i!; (ννξ+,ιάμπω)' ό κατά τήν νύ· 
κτα μόνον λόμΠWν (φωτιζόμενος), Ιπομίνω; σκο
τειν6ς 11 η χα! : 6 λόμπwν ώς ή νύξ, ~toL 8εσσκ6-
τειγqς. 

νuιιτl-νόμoc;, ο", χαΙ ""Ητο"όμοι; (..tιξ+"Ιμω)" ό 
έν νυκτl νεμόμενος, 6 κατά τήν νύκτα μόνον 66-
OKWY, ίπί τών νυχτο6Ιων ζψων. 

vIίKTIoc;, σ, ο" ("tίξ)' νυκτερινός, 
νυιιτΙ-πδιται-πΙάΥιοι;, ο" (1'1ιξ+mιτΙω+πλά,.ιOΙ;)' 

δ έν ΚQφQ νυκτός περιφερόμενος τι:Ίδε κόκεΤσε, 6 
τήν νύκτα πλαγ/ας 6οδ/ζων όδούς. 

vuKTt-nlaYKToc;, ο" (1'1ιξ + πλάζω)' ό έν νυκτl 
περιπλανώμενος Ι 6 προκαλών νυκτερινός περιπλα· 
νήσεις, ό προκαλών άνησυχ/αν, ό διατορόσσων, 6 
έγεΙρι.Jν άπ6 της κο/της 11 νν,.τΙπλσYHΤO~ Ειί"ι7=άν
ήσυχος κλ/νη, άπό τήν όπο/αν δηλ. έγείρετα/ τις 
KOI περιφέρεται τι:Ίδε κόκεΤσε ~ν καιμί;> νυκτός. 

νυιιτl-πΙδνΙ;ς, έι;, χαΙ vuKn-nlivoc;, ο" ("iιξ+ 
πλα"άω)' 6 κατά τήν νύκτα περιπλανώμενος, r;:jδE 
Kάιc:εΤσε περιφερόμενος. 

νuιιτΙ-nόΙoc;, 'ο" (ννξ+πολέω)' ό έν νυκτl περι
φερόμενοςι ό κατά τήν νύκτα όναστρεφόμενος . 

νuιιτt-οcμνoc;, ο" (ννξ+σιrμ"όι;)' ό κατά τήν νύ· 
κτα σεμνως τελούμενος lΙερουργούμενος, η x~Ι με-
1.& Inφ~ . ένν., διτω; π. χ. έπΙ τιον νυχτερινώ'Ι δεΙπνων). 

νuιιτl-φaνΙ;c;, Ει;, χαΙ νυιιτlφαίις ("iιξ+φάΙ .. oμcιι)· 
ό κατό τήν νύκτα λάμπων, η κατό τήν νύκτα έμ
φανιζόμενqς. 

νuιιτt-φαντοc;, ο" (..tιξ+φαΙ"oμcιι)· 6 έμφανιζό " 
}JEVoς κατό τήν νύκτα 11 Υινιχώ;, ό νυκτερινός. 

νυιιτl-φρούριιτος, ο" (,,~+φeοιιeιfω)· 6 κατά τήν 
vvIno φρουρών. 

νυιιτο-8Ι;ρας, -οιι, δ (ννξ + lhιeάω)' ό 8ηρεύων 
(κυνηγών) έν KαιρQ νυκτός. 
νυιιτο-κlέπτης, -οιι, δ (ννξ + ,.,ιέπτω)· 6 κατά 

τήν νύκτο κλέπτων. 
νυιιτ~μaxέω, μίλ. ·ήοω ("iιξ + ιuipι>' μάχομαι 

κατό τήγ νύκτα, συγκροτώ VUKTEPIVr')V μόχηψ ί~ 
αύτοίί tό 

νυιιτο-μaχία, -iι (""Hτoμcι"Ιω)' νυκτερινή μόχη, 
μάχη κοτό .τήν νύκτα, μόχη εΙς τό σκότος, εΙς τό 
ακοτεινό. 

νuκτο-nc,l-nΙάνητoc;, ο" ("iιξ+n_eIπMι"w)· ό 
κοτά τήν νύκτα περιπλανώμενος. 
νυιιτο-πορέω, μελ. -ήσω ("VΗrοπόeο.)· πορεύο

μαι (6δοιπορώ, ταξιδεύι.ι) διό νυκτός (κατά τό διό· 
στημα της νυκ rός). 

νυιιτο-πόρος, ο" ( .. iιE+ndeoi)' ό όδοιπορών (το
ξιδεύων) κατά τήν νύκτα. 

νυιιτo-φaΉC;, έι; ( .. iιξ+φάoι;)·=νν,.τιφαή., ό φtγ
γών (λόμπων, δίδων φώς) κατά τήν νύκτα. 

νυιιτο-φϋ16ιιέω, μελ. ·ήσω (.,ΙΙΗτοφιίλαξ)· φυλότ. 
τω (φρουρώ) κα Γό τήν νύκτα, εΤμαι νυκτοφύλαξ 
(νυκτοφρουρός), είμαι φρουρός (<<σκοπός»), 

' νυκτο-φΙϊΙαξ, ·ίίΗΟΙ;, δ, iJ (.,iιξ + φιίλαξ)' ό φυ
λόττων (φρουρών) κατό τήν νύκτα, νυκτοφρουρός, 
φροι.;ρός , « σκοπός», λατ. excubίlor, 

νυιιτΥον, τό (Νυξ)' τό Ιερόν (6 Ναός) της Νυκτός. 
νυιιτ-ωπας, ό .. ("iιξ +ώΨΙ'=""Ηrιeωnόι; (6λ. λ.)' 

ό έχων όψιν νυκτός, ό δμοιος πρός τήν νύκτα, 
σl(οτεινός. 
νύκτωρ, iπΙρ. (ννξ)' έν KαιρQ νυκτός, διό yu

κτός, λατ. noctu. 
νύμφa, awp . ιiντΙ νν~. 
νύμφa, ποιητ. χλητ, τού νν~, 'ν ..:t χλη..:, προο

φω~. ώ "υμφίί φl.ι". 
νυμφ-δΥωΥός, ό" ("v""," + c!YQJ)- ό δΥων τήν 

νύμφην, ό συνοδός της νύμφης 11 XU!'. ό 6δηγών 
αύτήν όπό τήν οlκ/αν της εΙς τήν οlκ/αν τοϋ γαμ-
6ροϋ n ό παράνυμφος Ο «προξενητής- Ι φΙλος τοΟ 
γαμ6ροΟ. 
ν ..... αίον, ..:6, χα! ήμφcιιo" (ννιιφαϊοι;)' τό Ιε

ρόν (ό Ναός) τών Νυμφών, λατ. Nymphaeum' ίχ του 
νuμφαiοι;, σ, 01' (νν~)' ό όνήκων εΙς τός 

Νύμφας, ό όφιερι.Jμένoς εΙς τός Νύμφας. 
νυμtpάν, δωρ, Υιν. πληθ. του ήμφα. . 
νUΜφCΙoι;, 11, ο", χαί -οι;, -ο" (ήμψfl) , ό όνή~ 

κων εΙς νύμφην, νυμφικός, γαμήλιος.- • το o'}~. ώ, 
o~o . τό ""ΜφCίo" (ίνν. "ώμcι) = ή νυμφική Πάστόςl 
νυμφικός 8όλαμος. 2) ""μ~Ία (Ινν . l"ά), τιΣ -
αl γαμήλιοι τελετα/, ό γόμος" ώσ. χαΙ αύτ-ή ή νύμφη. 
νυΜφCUΜα, το ("ιιμφιtίω)' γάμος, μνήστευσις.

Ι τό πρόσωπον τό έρχόμενον εΙς γόμον, τό νυμ- ' 
φευόμενον πρόσωπον, ή νύμφη. 

vuμφcuτIιpιoc;, σ, 01' (""μφWω)' γαμι'ιλιος, όνή
κων (όναφερδμενος) εΙς τήν νύμφην. 

νυμφΕυτίις, -oiί, δ (ννμφaVω)' 6 φ/λος τοΟ γαμ
{jpoϋ, ό παρόνυμφος, ό συνοδεύων τήν νύμφην εις 
τόν οΤκον τοΟ γαμ6ροΟ (εΙς τόν νυμφΙον).- • νυμ
φΙος, σύζυγος . 
νUΜφCύτρια, -iι (""μφettnfi)' ή παρόνυμφος, ι'ι 

αυνοδεύουσα τήν νύμφην.- Ιι'ι lδΙα ή νύμφη. 
νυμφΕύω, μιλ. ·οω (ννμφt1)' δlδω εΤς τινα τήν 

θυγατέρα μου εΙς γόμον, τήν ύπανδρεύω b τήν μνη· 
στεύω μέ κόποιον a όδηγώ τήν νύμφην εΙς τόν 
νυμφικόν θόλαμον. 2) χ~τ~ το πλιι!στον ίπΙ "tfj, 
y~ναιχ6;, ύπανδρεύομαι, λατ. nubere" ιiλλ' ώσ. χαΙ 
ιln:t ιiν/)ρό~, νυμφεύομαι , λατ. ducere.- U παθητ , μιι
tdt μέσ. μιΗ. l'ιιμ:pEύσOΜCΙΙ' μέσ . χΙΧί παθ. ιio~, ινν".. 
φευσάμ"", l"ιιμφεύfJηll' δΙδομαι εΙς γόμον, ίπΙ τfι' 
yυν~ιxό;.- 111 μιi~oν, snl τού ιiν/)?ό~, λαμ6άνω ι:ις γυ

"ναΤκα, νυμφεύομαι. 
ΗΥ"IΙ.Η, Υ/, ιίν τ~ χλ'ljΤ. x~Ι "tίμφίί' δ,τι χαΙ νίίν, 

νύμφη, χσιν. «νύφη», λιχτ . nupta " ίντιυθιν: 2) νεαρά 
σύζυγος. 3 κόθε έγναμος γυνή, ιb~ xa:l το λιχτ. 
nympha. 4) παρθένος Cιριμoς πρός γόμον.- 11 ώ, 
χύρ, δνσμα, Νύμφη, θεά «δευτέρας τόξεως», π~6λ. 
πιχρ' 'Ομ. iJ.cai Νυμφαι, έδρεύουσαι εΙς πηγός,δόση, 
ποταμούς, όρη χλπ., χιχί " διαχρινόμιναι δι' ιΙ~ιχών ό· 
νομασιων : Νσ'ι'άδει; (νύμφοι τών πηγών) Ι Ν'ι2"'''.Ι; 
(νύμφαι θαλόσσιαι) Ι Ntίμφαι decorιdιJc!> η decάδει;, 
η 01ί~ειιι, η deeσl,ιο"οι (αl τών όρtων) Ι .ιι,vιiιJ.ι; 
(χαΙ 'Αμcιι1evιίιJιι; χαΙ Άι1,ιιά".ι;) αl τών δaaών νύμ
φαι (ό ';(ιμ~σθείσ~ι ο!ίτω Ιχ τη; δριι6~, τοi) " φιλΤrLΤΟΙΙ 
των δΙ'ι/)ρι:;υ) Ι ΎάιJ.ι; Ν-ύμφαι (αl της {jρoχηςt, Δει· 
μω"ιάιJιι; Ntίμφιιι (αl τών λειμώνων) Ι He:ecι'ica. 
N-ύμφCΙΙ (01 τών 6ρόχων) ι ώ,.vθ6cιι ννμφαι (αl τώ .. 
όοτέρ<.ιν). 2) N-ύΜφCΙΙ χιι ί, οuvται ένΙοτι χα! αΙ Jιloν. 
οαι " ivτsuOev παν πρόσωπον περιερχόμενον εΙς ΚΟ
τόστασιν ένθουσιασμοϋ καΙ έKστάσεl.Jζ ίχαλιΙτο 
"vμφ6λ"πrο", τ. Ι. κατειλημμένον (κυριευμένον) 
ύπό τών Νυμφών-Μουσών (π. )(. μόντεις, ποιηταl, 
παράφρονες), λατ. Iymρhall η Iymphatlci,- 11 ι'ι 
χρυσαλλlς τών καμπών. " 

'Ετιιμ.: "ιίμφrι' "ιίμφιοι;' ννμφειίω: λΙΧτ. nBI)δ, 
proniib4, conίibium «*co·snίibiom, παλ-σλαιι. snubltl, 
Τσεχ. snoubitl· πρ6λ. χαΙ τιΣ ιlν λ. λ. "εiί~ol', ννόι;, 
ν ..... Ιδιος, 11, ο", ώσ: ·οι;, -ο" (ννμφrι)' ό όνι'ι

κων εΙς νύμφην, ννμφι,.όi (βλ, λ,).-
νυμφιιιός, ή, ό,,·=ννμφ,ιJιoι;(βλ. λ,), δ,τι 1ta:Ι νβν, 

νυμφικός, όνήκων εΙς τήν νύμφην, της νύμφης, 
vuμφloc;, δ (ννμφrι)' γαμ6ρός, " νεόγαμος σύζυ

γος, ό πρό όλΙγουέλ8ών εΙς γόμον όνήρ.- • ώ. 
ίπΙθ, νν~ιoι;, (α), ο,,· ό νυμφικός, ναμήλιος, 

vu .... KlαuTOΙ;' 011 ("ιίμφ,,+,.,ισΙω)· ό 8ρηνη8εlς 
όπό νύμφος KOρaσΙδoς η νεαρός συζύγα.ις. 

νυμφo-ιι:olιiω, μελ. ·ήσω Ι"ιιμφONόΜCΙΙ;)' ιiμτΙS . έν
δύομαι (στολlζομαι) ώς νύμq,η.- • μτ6τ. ένδύω 
(στολΙζω) τήν νύμφην, όδηγGι (δγω) εΙς τι'ιν οΙκ/αν 
ι:ις νύμφην' ίΧ τοΟ 

ν...,.ο-ιι:6μος, 011 (ννμφrι + Ηομω)" ό ένδύι.Jν 
(K~μών, περιποιΟΟμενος) τήν νύμφην Ι νυμφικός, 
γαμηλιos· ", 
ν ....... λιιιιτος, 011 (ή~ + λαμ/lά",.,)' ό υπό 



νuμ,oιrτolΙω- vuxιlιμcρoς "1 
νυμφών κατειλημμένος, ύπό νυμφών κοτεχόμενος, 
-τ, Ι. έξολλος. έκστοτικός, ι<οτομογευμένος, λιχ-τ:. 
Iymρh&fus. 
vu~o"Toliu, μιλ . ·ήαω ("vμφ,,-f-ατΙΙΙω)' σuν

οδεύω τήν νύμφην εΙς τόν γομ6ρόν, π~6λ. νυμφα· 
γωγέω. 
νuμφό-τiμCH; ο" (ννμψη + τ,μάω)' ό τιμών τήν 

νύμφην 11 μΙ0' ""μφόημΟΥ=γαμήλιο\l ~σμo. 
ΜΥ ..... , ώσ. ίΥΧλιτ. νυν χ"Ι έπ. νύ, έπΙρ: τώρα, 

κοτ' οίιτόν όK~~βGις τόν χρόνον, αύτήν δό τήν 
στιγμήν, λιχ-τ:. nunc: οΙ ..tί~ CΊ"θρωπo,=ol σήμερον 
ζώντες, ΟΙ σημερινοΙ, ΟΙ σύγχρονοΙ μας 11 d ..tί~ xe6· 
ιιο.-=ή παρούσο εποχή. 2) μη'" -τ:οϋ dΡθροιι. τό ι-ίί~ 
~ τd ..tί" (ΧΙΧ! μονολεχ.ιχό); ΤΟΥίί". τα..tί,,)=ώς πρός 
τό παρόν, -τ:.I. κατό τήν παροϋσαν στιγμήν (ίν,;ονώ
-τ:ιριχ -τ:oίi άπλoίi ,.v,.) .- •• ό έπΙρ . ..tίy δηλοΤ ώσ"υ.ω~ 
χιχ! -τ:ήν dμeσον έπιχχολοόθησιν Ι'ίό~ π~ciΥμιχτο~ Ιπιιι.ιχ 

ιiπό ιiλλo πρCiΥμιχ iπό ιiπόψεω. χρόνοιι' τότε, όκολού-
8ως, μετό τούτα, έπειτα όπό αύτό. 2) ώσιxότω~ 
-τ;ήν ιiμεσoν σιινΙΙΠΕιιχν, .ό ιiμισoν σιιμπΙριχσμιχ' δ8εν, 
λοιπόν, έπομένως: μη ..tί" μο, "εμεαήα"τι = τώρα 
λοιπόν μή μού 8υμωσετε (μή όργισ8ητε έναντΙον 
μου). 3) ώ~ έΥχλι •. "ν" χρηοιμcποιεΤ,ιχι πρός ένΙ
σχυσιν Yi έπΙσπευσιν διοταγης, προσκλήσεως, πα
ρακινήσεως: dciίρ6 ""Υ = έμπρός λοιπόν! έλα λοι· 
πόν! Υρήγορα! Ι φέρε ""Υ, IiΥε yvy = έλα λοιπόν! 
εμπρός λοιπόν! 
Έτvμ.: "v, "ν-Υ (ίΥΧλ. )· ..tί.y, ιiτ>. "",,·t (-t (ΙΙΧΠ . 

*ι ιiν.ων. έπΙρ .• πρ6λ. _ο{ιτοα-t. dδoot. c .. e,'tOCJ-t) : 
σιχνσχρ. πύ. πίiΊ Ζ_ν'. πυ. λιχτ. nun·c. nu-dius (nudlus 
tertlus = εΤναι τώρα ή τρΙτη ήμέρα) , πΙΧλ-ιρλ. πυ-, 
ΠΟ-, '"(ο.θ. ηυ, παλ-Υερμ. πυ, πcιλ.-ηoΓΓ. πύ. πύ-π& v (τώ
ρα), λιθ. πύ, ηΠ-π&ί (τωρα), πΙΧλ-σλοιιι. πίΙ, nyne : Ιιχπ. 
·πυ, *πα : ·nevo- (=ιλλ. Υέο •• λιχτ. nOVOS χλπ.)· .ό _" .τι. Αλλ. εΙναι εν ιipχιxΙoν ·m (πρ6λ. λΙΧ.. nu-m. 
ell&m·nun) iι εν ιipχιxΤoν -η (πρ6λ. σιχνσχρ. Πίi·πόm, 
nιxA·norr . πύ-π&). 

νβν-Ι, δ ιiτ> .• όπο, m ίπι.ιι.ιχμ. διόι -τ:οίι διιχ.ι· 
χο!} .J (ιίι~ -τ:ό οvτοαl ιiν,;: οVτο.)· τώρα, τώρα Μ, 
αJτήν τήν σTlΥμήν [~ι' έτιιμ. 6λ . ..tί,,]. 
ν.ν δτc'=lαηy 8τε (6λ. λ.), ένΙοτε, κόποτε. 
ΜΥ'Ζ, '"(εν. Υv .... ό •• Υι' ό,τι κΙΧ ί νϋν, νύξ, νύκτα, 

ινύχτα», ινυχηό», είτε ώ~ τό διόστημα της νυκτός 
(κιχ.' ιiν,;Ιθεσιν πρό, .ήν ήμί~ιxν) ιΤ.ι ώ, μ/ο νύξ, λιχτ. 
ποχ U "" .. τό. (ώ, ίπΙρ.)=διό νυκτός, έν C:ΙPQ νυκτός, 
κοτό τήν νύκτο, λιχ-τ:. noctu Ι ""Ντα (ιχΙτ.)=κα8· δ· 
λην τήν νύκτο, διαρκούσης της νυκτός Ι οπιχν. χιχ! 
δΟ1:ιχή άι; ίπΙρ. trνXτί=έντ6ς της νυκτός, κοτό τήν 
νύκτο ιι OUXvixI~ χιχΙ μι,;ι!t προθίσ.: ιlιιd "v .. M. 4J,d 
"ιίΗτα=δι' δ.\ης τ~ι; ""ιt:τός, κο8' δλην τήν νύκτα 11 
4J.d "" .. τό" - διαρκούσης (κατό τήν διόρκειαν) Τι'jς 

' νυκτός 11 Ι .. "" .. τό.=μόλις ένίικτωσεν, δμα τ~ έξ· 
'οπλώσει της νυκτός a ώσ. 'πό "" .. τα - λΙΧ •. sub ΠΟ· 
~tem = ύπό τήν σκέπην της νυκτός; δΙοΡκοίισης 
της νυκτός Ι πόρllΟΟ rii. 1'VH'Ι'ό. = εις προχωρη
μένην c:ιpaν της . νυκτός, ι6081ό τήν νύχτα».- 11 
τό σκότος της νυκτός, σκοτόδι, ζόφος, σκοτει
vlq. 2) ή νύξ του 8ονότου, •. Ι. ι:Jίιτ6ς ό Μνα-
ΤΟς. 3) ό Κότω Κόσμος, ό • -*5ης.- 111 ώ. xup. δ· 
νομιχ 4 Ννξ-ή βεό (ή βεότης) της Νυκτός, 8υγό
τηΡ τΟΟ Xόouς,-Iν 'ν -τ:/1Ι πλ,lθ. αl """'Ι'ε,, - ΟΙ ώ
ραι ii'\ς νυκτός. η ΟΙ φuλOKOΙ ri'\C; νυκτός (οΙ φρou
ρα/, χοιν. ι6όρδJ,ες»), ι:ίπ6 -τ:οίι Όμ'ljρΟI.l δ' χιχΙ 'φ. 
1;9), οΙ ·Eλληνι~ διΊίροιιν -τ:ήν νύΧται ιΙ, -τ:ριτ, φιιλαιχά, 
(<<6:&ρδ11'.) U μαα. "" .. 'Ι'8,,-μεσονύκτιον.- V τό νυ· 
κτερινόν τόξον (τμi'\μο, τομεύς) τοΟ όριζοντος, τό 
έσπερινόν δηλ., τό πρός τός δυσμός τοΟ ήλΙου, τό 
δυτικόν, 'οΙ δυσμο/, ή δύσις, ίν ιiν1:ιlNσeι ιι:ρό, π,ν 'ν 
-τι ΆνΙX1:0λ'tί ίμφ"ιiνισιν -τ:i'j, 'ΙΙμΙρΙΧ'. 

Έρμ.: trVl. ""Ν'Ι'ό" (*ΠΟqtδι)' "*""f' "",1,8110". 
""ιιτq,Υδ" ( :. λιχ •• nocturΠUΙ)' "" .. Τ81l1,,· ίν σιινθ6'0Ι; 
t'VJι,l,I·. "" .. ,1,0-' ιτρΙSλ. σιχνοχρ. nάk (ιίν1:Ι *nάkt), ιχΙ-τ;. 
'ιτιρ. πόkt&m, δνομ. ιτληθ. nάktl1} Itλπ. (Ιιχπι,;. θίμοιτιχ 
*ποφ-, *πoqtl., *noqten-), λαι-τ:. ποχ, Υιν. πλΤιθ. πο· 
ctluιn; ro-:8. n&hts, πιχλ-norr. ηδΙΙ, ίιπλ-σαι;' n.&ht, 
nlht, πιχλ--Υιρμ., πιxλ · σιx~. n4ht, πΙΧλ-σλΙΧιι. nollti, λιθ. 
" .. ktls, λ,1:1:, f)<1~fI, π"λ·Πfιωσσ. n&kttn, παιΛ-Lpλ.-nocht 

<ln-nocht = λΙΧ •. h&C nOCfe). lliv.ιx "I:~ϋ-τ:ΙX ι:ίν«Υον-:ιχι 
ε l~ ίιχπ. ρ. *Iaqt· (Ηλ. d .... l •• σιxνσκ~. &ktύ·J:ι = σκο, 
τεινότης) <·Jaqlu:s), 'oJ3ql -, *noql(i)-(lcιn. β:iσ.οπoqt: 
TόΠO~ τις: ιiνειι Ι ίιπχρχει ίν τψ Ηλ . "ιίχα (=ννιι:ω.! 
χοιτά Ήσόχ.) , έ'Ι'",ιιο.. πα"Υιίιι,ο.. αVΤΟΥVΧ{, 9αll. 
he·no (=λιχ •. h4C nOCfe). 

νύξC, ιπ. ιiντ! l"υξε, Υ' Ι ·ί. a.O;;. ιχ' ''Jii ννααω. 
ΜΥ-ΟΊ, · oiί, -Ι( νύμφη, ή σύζυγος τού υΙού 11 r" 

νικώ;;, πόσα Υυνή συγγενεύουσα πρός τ6ν λέΥοντα 
διό Υόμου, δπω; ΧΙΧί Υαμ)ρό. έxcι).εΙτo ένΙοτι .nd; 
ιiνή;; Ιχων σιιζειιχθη οίιχνδΥιποτε οιιηενΤ) -Τ:fJϋ δμιλοίίντο; 
(όπω; ιixρι6ώ~ .ΧΙΧ! σΥιμερον ετι).- ιι Υενιχώ" νύμφη, 
σύζυγος, έγγαμος γυνή. 

'En,l,,: ννό. ( ίΙΧπ. *snus6-s : ιiρμ . nυ, σιχνσχρ. snu~ιt, 
λιχτ. nurus, πιχλ-Υιι;;μ . snur, ιiπλ · σιx~ . ΙΠΟΓυ, ΠΙΧΑ·Νορ6. 
sner, πσιλ·σλΙΧιι. sniich4, ιiλ6. πυι. (μνηστή).- Ιιχπ. 
*Snus6-s β!νιχι σΙΙΥΥ. .ψ' !ιχπ. ·seneu- *senδυ' (αυν
δέω) μιχρ.υ;;-.όμενον έν .ψ yείί~oy. YΙVllιί. λαιτ. n.r
νοι, ηubo, π~λ·σλσιιι. snubiti (πρ6λ. -τ:όι ίν ""μφrι). 
πρΩ . κ"ι 3UΥθιεeό. : πείαμα, σιχνσκρ. bάndhu-J;ι, ΥΟ1:8. 
bind&n. 
νύσσα, -"., 'ij ("';σαω)' σημεΤον (8tσις) ~ στήλη 

έν σταδΙ4J δι:.όμου (1nποδρόμ4J), κ:ιΙ δή: 1) ή στή
λη ή εύρισκομενη είς τό .οημεΤον, δπου ΟΙ διφρη· 
λατοοντες (όρματοδρόμοι) έτελεΙωνον τό πρώτον 
~μισυ (τό δεξιόν) τού δρόμου ταύ στοδ/ou κοΙ "ρ
χιζον τό δεύτερον ημισυ (τό όριστερόν) τf\ς διο
δpoμι'jς έπιστρέφοντες πλέον εΙς τήν άφετrρlaν 
των' .ό σημιιΤον ιx~-τ;ό (Υ! 'ij στήλτι) .λ'ΥΙΤΟ ΚΙ -μ
.nτ,;ρ. λΙΧ. met& E~νόητoν ιΙνιχι δ-τ;ι xαι.ιιΙSιtλλ81:0 ΙΙιτδ 
-τ;ων άρμιχτηλιχτό)ν μ.ΥΙστη npoeπie.tιx, cbow 6 μiν Ι· 
xρo~ ιiριστιρό; ιππο, νι!t Itlpcia"!l c~ιισ-τ:ά. ι:ίιτδ -τ:όν Itαιμ
πτi'jρci ιx~τόν (.ήν ""σαα,,). δ δ' (ιixρo,) διeι6, μιιο-τ:ι· 
Ι;;όμινo~ (Τι κΙΧί κιxτιxλλήλω~ πιxpιxκινotίμινo,) ν« 'νwΙνΊ/ 
τόν ριιθμόν .ι..ϋ χιχλπιχσμοίΙ .οιι, δι6.ι ιΙχι .,. διαινόσ"Ο 
11, -τ:ό στιμιΙον έχιΤνο a.νΟΙIt-τ:ό,;ιρον -τ:ό;ον 'λλιιψοιιΙΙοlΙ, 
.ροχ tCi~ (μΙΥιχλότιρον yiίρoν)' διό δι&' μiν -τ;6ν 4ρισ-τ:ιρόν 
.txl χιχθιιρωθΤ) 'ij cppcioL' .ι" "αα'!! IrxeιμφiHl.,..
(=νdι napiQ'{j Ι;ιισ.ι!t ιiπό .6ν χσιμπτη~ιx), δ δ. δl,ιό, 
ΙνfιCJα8ΤO η I .. Ντείτο iιπό -τ:οϋ ά;;μιχ.ηλciτοu. 2) ή 
στήλη της όφετηρΙας τών δρομέων, λΙΙΎομίν,l 4λλlll; 
χαι! βαΙβί" κιχ! l1φια, •• και! ~.ι, ιinataAlt σΙΙΎΧρόνω; 
Ita! -τ:ό σημιΤον -τ:οϋ .ίρμιχ.ο,. 3) -ylνιxω~, μεσότοι ' 
χον. ['ij ίΧ .οϋ ~ασωπιxριxyωΎή δίν θιιωρlΤ.ιχι «σφΙΧλή,]. 
. ΜΥΊΙΩ, ιiτ •. νύττω' μεΑ. trVιω' a.Op. ιχ' ltNξιι.
ΠΙΧθ. ιi6ρ. 6' Ι""Υ"Ι-, ιiπ~φ. νν'Y"i-,' τρυπώ δι' όξέοι;; 
όρνόνου, κεντώ, διαπερG.ί. [πρβλ. Ήσιιχ . • "" .. χ.ιίαao: 
""ξιι._. πρ6λ. ItΙX! τι!t ίν "cVΦ' ΙΙπό τινιιιν θelllr-.t.~t 
σιι'('(. κιχΙ τψ ;"7.0" (βλ. λ.) ]. 
νuστάςω, μιλλ. ·ιίαω χιιΙ -ιίξοο' κλ/νω τήν κεφα

λήν πρός τό κότω. Itιιρ. ιiπ6 ()πν'ljλΙιχν. KUΡΙέίιoμαι 
ύπό τού ύπνου, ιμέ παlρνει ό ύπνος», ύπνώττω, 
κοιμώμαι i ώσ. εΤμαι νυσταλέος, έχω διό8εσι'1 πρός 
ύπνον, δ,τι χιχΙ τό σημιρ. νυστόζω, λΙΧ •. dormllo 11 
ώα. κλ/νι.ι τήν κεφαλήν, ισκύ6ω τό κεφ6λι». 
'Ερμ.: ""a'l'ci,oo' ""ατcι.1o" = ""a .. aUo" (π~6λ •. 

'Οσιιχ . • ""αταUο,,· 'π""lιitr-): Ate._snάιIdZu (κοιμώ· 
μαι), sn&ud&llus (ιJπνώττων), sπ&udulYI (ύπνηλ/ο), sπu
dό, ιηύdlι (νυσταλέος),· π;;6λ χιχΙ Ή:ιιιχ . • "νθόΥ· 11~ 
φιιot'Ot" α .. o~ .. "όtr_, .""θόi&". CJHO~"trciιJc" •• λιιτ. 
nubes, Ζινδ. SΠ&oδa (νέφη)' ΠQίντΙX i; ίιχ1l. ~. *ιneυdh
iltΤl1:ιχμ. ίΧ -τ:9), ·in&- 'ν -τ:φ λΙΧ. , n&r., βλ. 'ν "00.
τι!t "8VαΤΙΙtοο. trηH» (βλ. λ. λ.) δίν a.vYjxouatv 'ντιιUΘιx. 
νuστσKτitς, -οίί. 6 ("VCJ,l,citoo)' ώ, 'πΙθ., ό όνογ· 

κόζων τινό νό κλ/νι:! τήν κεφαλήν ηρός τό κότω 11 
ό νυστόζων, νυσταλέος. 
νύττω,I1 ... ιiντΙ ""ααΦ. 
νlι", 'πΙρ. (""ξ)'="""Τ~ (βλ. λ . ). 
vίix.ocyΡCσMι, ή (~+ΙY8/,ω)' τόέγε/ρεσ8αι κοτό 

την νύκτα. όΥΡυπν/α, παννυχ/ς. 
νlιcuμσ, ·ατο" το' ή νυκτερινή φυλακή (ιδόρ· 

δια»), λΙΧ •. pervlglllum' ilt τοίι 
vίiICN, μιλ. 'αοο (""ξ)' όγΡUπνώ κ08' δλη'1 τήν 

νύκτα, διανυκτερεύω, περνώ τήν νύκτα μου Ι φρου
ρώ κσ8' δλην τήν νύκτα. 

νulΙ-lιμcρος, _. ο" (ιrVl + 4μ,.)· ό ΟιοΡκών 



μΙαν ήμέραν καΙ μΙαν νυκτα.- II,;ό,ο~lJ. ώ, OUa. ",ό 
""x6ιjμε610" = τό ήμερονυκτιον, τό διάστημα μιδς 
ήμέρας καΙ μιδς νυκτός, διόστημα 24 WρQν. 

νΙΙιιος, σ, Ο", χα.Ι -οι;, -ο" (,.,;ξγ νυκτερινός, χα.Ι 
lJή: 1) ώ; ένιργ. ιiπΙ προ σ., ό πρόΤΤc.lν 1'1 κατά τήν 
νυκτα 11 ώς έν VUKTEPIvQ ϋπνΥ, ώσεl κοιμώμενος. 
2) ΒπΙ τόπων, σκοτεινός ώς ή νυξ, ζοφερός. 
νώ, ιiντΙ νώι, Ονομ. χα.Ι α.Ιτ. lJuYx. ,;ου , IΥω (δλ. λ.)' 

ήμεΤς ΟΙ δύο. 

νωδός, ή, ό" ("ή+όδο';ι;)' ό έστερημtνoς 6δ6ν
Tc.lY, ό δνευ όMVTc.lV, λα.τ. e·dentulus. μ,;φρ. ό άμ· 
8λύς, άπημ6λυμμένος, στομc.lμένος.- 11 (ιιt}+σνδή)' 
δναυδος, έξεστηKWς, μc.lρός. 

'Ε",υμ.: "ωδόι; ( Υή+όδώ", ιiντΙ "ώδaw, xa.,;' ιiνoιλo
γΙ'1.ν προ, τιί: ατράβω,. : ατeαβόι;, "'61ή61ωΥ ι "'61"61ό". 

νωδίϊνία, ή ("ώΔV"OΙ;)' άνaκoίιφισις έκ τών πό
νων, άνωδυνΙα, έλλειΨις όδυνών U άναισδησΙα πρός 
τούς πόνους. 
νώδuνος, ο" (,.,,- + όδtί",,)'= ά"ΏΔV"OΙ; (δλ. λ . ), ό 

μή οίσθανόμενος (μή έχων) πόνους, ό άναΙσδητος 
είς τους πόνους 11 χι.n' ιiπέχτ. τερπνός, ευχάριστος. 
- U ώ; ενεργ., ό καταπραΟνων ;τους πόνους, πρα
ϋντικός. 

νώΕ, ΠΟΙ7jΤ. ιiντ! "ώ,. 
νωΙΕΙα, ή, χα.Ι νώδΕια (,,006ιjι;)' νι.ι8Ρ6της, 6-

κνηρΙα 11 όμ6λίιτης, ήλιδιότης. 
ΜΩ8ΗΊ, Ιι;, γιν. -Ιoι;·="ω(J.ρόι; (δλ. λ.), όκνηρ6ς, 

όκνός, όποναΡκωμένος 11 νwθιJός (άμ6λίις) τόν νοϋν, 
ήλΙθιος, 6λόξ, όνόητος.- συγχρι,;. "ooiHσ"'Ι610Ι;' 

• Εννμ. : ,-ω6ιjΙ;' "ωθιΙσ' "ωfJ.ρόι;· Yω(J.ρnoμσ,· 
,-ωθ61όηι;, ίων. ,-ωθ61I,,1 σα.νσχρ. iίdhrά-Ι;ι,' σχΟΤ6ιν. 
ίτυμ. · πιθ. συπ. ,;ψ "όσο" (6λ. λ.). 

νώδιιτι, ίων. συν'{ΙΡ. ιi'I,;Ι "oήιJ.ητ" Προ"τ. πα.θ. ιioρ. 
οι' ,;οϊ! "ΟΙΟΡ. 
νωδΡός, d, ό,.· "'"' "οοθήι; (6λ. λ.), ώ, χα.Ι νϊίν, ό

κνηρός, δuσKTνητoς, xaλaρ6ς U νωδρός τόν νοϋν, 
ήλl8ιος, 8λάξ, ' όποχαυVc.ιμένος. 
MΩ~I, άνομ. χοιΙ ά.ί,;. lJu·ίΧ. τοϊί IΥώ' ήμεΤς ΟΙ δύο, 

όμφοτέΡους ήμδς U α.ίτ. "ώ' ΠΟΙ7jΤ. "ώc' γεν. χοιΙ 1J0τ. 
lJuyx. "ώ,,. (=έξ ήμών τών δυο, εΙς ήμδς τούς δύο)' 
ιiττ. "ιjW. 
Έτυμ.: "ώ: σα.νσχρ. ηίίυ (*na+u), ποιλ·Ο'λα.υ. Π_, 

Ιαιπ. *no' δ ΠΟΙ7jΤ. _ύπο; "Ώc ι!νοιι ίπ8χτα.σι, τοϊί _!ί
που "ώ σχ.ημοιτισθεΙ, χοιτ' ιiνoιλoγΙ'1.ν προ, _oiι, _ύπου, 
του δυ 'ίχοϊί _oiι; λ 'ιjγοντοι, εΙ; -Ι' δ δμ7jΡ. τύπο, "ώ, 
<.*"ωt-*F, (*F, = δύο, πρβλ. Ff-χστι = εΤκοσl, λοιτ. 
νϊ ·gintϊ, σαινσχρ. νί-ςΑtl-l,ι, Ζε ·/δ. visaiII-δύo δεκά· 
δες, πρ6λ. Χ'1.Ι τα: εν λ. λ. ιίχοσι, Ιδ,ο"γ οΙ ,;ύποι 
'tij, 1'εν., δοτ. "ώ,,,, "φ,. < *"ω-F,,,' 6λ. χοιΙ ίν t}μιί,,' 
εχ ,;ούτου 'tO 
νωΤΤΕρος, σ, ο,. ("ώ,), χτ'/JΤ. ιiντων.· ήμων των 

δύο, έξ ήμών των δύο, όνήκc.ιν εΙς όμφοτέρους. 
νωΙΕμές, επιρ: όδlαKόπc.lζ, άδιaλε!πτc.lς, συνε

χώς, δνευ διακοπης. 
Έ'ΠJμ.: ιi6ε6. έτυμολ: ΙΙπό τινων συνισχιτΙσθη πρό, 

πCl.λ-σλοιu. lomIja" lomiti (συντρΙ8ω), Izlomi1ki1 (δραϋ
σμα), πc:ιλ·πρωσσ. limtwei (δρΟΟω), πιχλ·γερμ . luoml 
(ευλύ'{ιστος), lam (παρόλυτος), ίφ' δσον "ω"μi" < 
*"ε- + ό'-εμiι;. 
νωΙΕμΕως, ίπΙρ:="ω"μi" (6λ. λ.), 
νώμα, ,;6, ίων. ιiντΙ "ό"μσ (6λ. λ.). 
νωμάω, μελ. ·ηαω ("iμoo)' διανέμω; μοιρόζω.- 11 

κινώ κατά 80ύλησιν, διευδίινc.l, έξελέ'{)(ω, xaλινα
'(ω'{ώ, xc:ιΙ lJij: 1) έπΙ δπλων, κινώ, χεlρΙζομαl (τό 

δόρυ, τήν όσπlδa) μέ έπιδεξιότητα καΙ έμπεlρΙαν, 
μεταχεlρΙζομαι, πάλλω, ιcραooΙνω, διευδίινω. 2) έ· 
πΙ μιλιίlν ,;οϊ! ιiνθρωπΙνoυ σώμιχ το" κινώ ταXέc.Iς, κινώ 
κουφως. 3) μτφρ. όνακινώ νοερώς, όνακυκλώ είς 
τόν νοΟν μου. σκέπτομαι έπΙ τινος ζητήματος, με
λετώ, κόμνc.l παρατηρήσεις [δι' έτυμ. βλ. "Ιμοο). 
νΥν, ιi't't. ιiντΙ "ώ,,,' 6λ. "ώ •. 
νώνuμνος, Ο", ίπ. ποιριίλλ. _ύπο, τοil "ώ"υμο" 

(6λ. λ.), ιiχρι6ιί1, δπω, δ1ΔVμ"oι; χιΤτ!Χι «ντί τοϊ! δ1ΔV
μαι;, χοιΙ άnάωμιιo" ιiντΙ άmίωμα". 
νώνΙμος, ο" (ιι,,- + ό"υμσ, ΙΧίολ. _ύπο, ά,ΨtΙ ό"ο

μα)' ό μή έχων δνομα, ό όνώνυμος n τ. i. δ'{νω
στος, άφανήζ, δδοξος, δσημος.- • μιτα: γεν., ό ά
νευ τοΟ όνόματος προσώπου τινός, δ'/Jλ. δνευ της 
γνώσεως περl αυτοο (χwplς νά τόν γνωρΙζι;ι). 
νωηέομαι· = δvσomeομσ, (βλ. λ.). ["ωπεϊαθσ. ~ 

δvαωnιίαθσι' πρΙ;;λ. Ήσιιχ. c"ώψ (γεν. *"ωπόι; < *"ε
+*ό'.7Πομσ.)· άαθιιιt}ι; τjj όψε,.]. 
νώΡο., ·ono", δ, -iι, μόνον χα.τιΧ δοτ. ltοιΙ οιίτ. "ώ· 

eon. %σ"χφ, "ιb610nα. χσ1Χόιι' στιλπνός, όπαστρά
nTc.lV, χαλκός [σχοτ. έτυμολ: χ!ΧτιΧ τoiι; ιiρxoιΙoυ, ιi· 
τυμολΟΥοϊίντοι, "ιdeoψ < "'1+όρά", 't. t. ό τόσον στιλ
πνός ώστε νό εΊναι όδυνατον νό τόν κυττάξο κα· 
νεlς «κατάματα •. Koι'tιZ ,;ινοι έχ τ&\ν νβωτίρtιIν "ώροψ 
=8οίιλησlς όρώσα, πρ6λ. Ήσυχ. c"ω61ιϊ' I"ΙΙΥιϊ., 
πρΙ;;λ. λιθ. ηόΓ_Ι = 60ύλησις, ηόΓlη, noreti (έπιδυ
μεΤν) = Ιλλ. "ωριίιι. Κοιτ' άλλον συγγ. τψ σ'1.νσχρ. 
ntla-J;ι (=ό έχων .σκοϋρον πυδμένα). 
νωσάμΕνος, νωσασΙαι, ίων. μτχ. χοι! ιiπρφ. μ'σ. 

ά.όρ. τοϊί "ο,Ιω • 
νωΤ-ΙΥωΥέω, μβλ. ·ήαοο ("ωταΥω)'ό,,)' φέρω έπl 

τών νώτων. 
νωτ-άιιμων, -0"0,", δ, ή ("ώτο,,+Ιχμωιι)' ό έχων 

τό νώτα κατ6φρακτα (τεδc.lPOΚισμένα~ 
νωτιαίος, σ, ο" ("ώτο,,)' ό όνήκων εΙς τό νωτο 

Τι τήν ρόχιν. 
νωτίςω, -Ιαω ("ώτο,,)· κόμνc.l (όναγκάζω) τινό 

νά στρέψf;} τό νώτα, τ6ντρέπc.l εις φυγήν.- 11 στρέ· 
φω τό νώτα, τρέπομαι εις φυγήν, λοιτ. terg_ dare. 
- 111 KαλUπτω τό νώτά Τινος: "οοτΙtω πό9το,,=έπι
ψaυc.l τό νώτα της 8αλόσσης, περνω έπάνc.l άπό 
τό νώτα τί'jς δaλόσσης. 
νωτο-δΙTiω, μιλ. ·ήαω ("ώτο"+βσΙ,,ω)' όνα6aΙ

νc.l (έπι8αΙνω) t.nI των νώτων.- • περιπατώ υπερά
νω των νώτων Τι τί'jς ράXεc.lς. 
MΩ~'OM, ,;ό' τό δπισδεν μέρος τΟΟ σώματος, ή 

ΙΠλότη., λοιτ. t.rgum D δ nA7jQ •• ·ώτσ χεΤτοιι συχνιΧ 
ιiντΙ τοϊ! Αν., ώ, ';0 λοιτ. terg4: τα "ώτσ δoiίIIc.=dare 
Ιerg_=νό στρέψf,ι τό νωτα, νό τραπ.:\ εΙς φυΥήν 11 
ΧΙΙΤ4 "ώτοV = tκ τών δπισδεν, έκ τών νώτων.- • 
μτφρ. πΟΟα εύρετα έπιφάνεια Ι .v~ "ώτα ΘCΙUσ
α'1Ρ ή είιΡεΤα ρόχις Τι έπιφάνεια τί'jς δαλάσσης 11 
ώσ. εύρεΤαl έκτ6σεlς γί'jς, πεδιάδες: 2) κ68ε ρόχις 
tδρoυς). [πιθ. (Ιυπ. τφ λαιτ. ηΙΙΙΙι, πλ'/Jθ . πιιtes(γλau
το!, VWTQ, ρόχις) (!οιπ. -δ-: -8-]. 
νωτο φ6ρος, ο" ("ώτο" + "'6100)' ό φέρc.ιν έπl 

τών νώτων, όχδοφ6ρος. 
νωΙElfις, .s· ό κινούμενος 8ραδέως, δυσκΙνη· 

τος, νωδΡ6ς, χαΟνος, άδρανής. 
Έννμ.ι -χι1ή" (χΟΙΙ"l»χσΙt}ι;)' δμ. ,-ωχι1Ι", μΤΥν. 

,-ωχιι1Ισ' σχοτιιν. ίτυμολ: XCl.tti ,;ινοι, oun. τψ γιρμ. 
*sn4zeI4- (KOxλΙaς) (1'οτθ. *sn_glls, μισ-γερμ. sne
gel), Aa't't. neg'elis (μc.lpός)' χοιτi ,;ινα., συγγ. χοιΙ τφ 
Ιλλ. όφeΙ1Φ' πρ6λ. χοιΙ λιθ. Ingl$ ΙόκνηΡ6ς), englu 
(ποιω τι 8ρaδέως). 



ΕΙς όμφοτέρας τός όμάδας τών Έλληνlκών άλφαβήτων, rl,lc; όνατολικης δηλ. Έλλάδος καΙ τ~ς 
οοτικης, υπηρχε τό σχήμα χ η +. άλλ' έξεπροσώπει διάφορον έν έκάστι;ι φθόγγον. Είς τό δυτικό 
όλφόβητα τό γρόμμο τούτο παρίστο τόν διπλούν φθόγγον κσ (kS), ώς έκπρόσωπος δέ τού διπλοο τού
του φθόγγου παρελήφθη είς τήν Λατινικήγ καΙ δι' αύτής εί; τός νεολατινικός Γλώσσας. Είς τό όνατολlκό 
όλφόβητα καΙ εΙς τό Ίωνικόν παρίστα τόν άηχον ούρανικόν δασύ ν φθόγvoν kh. Δέν κατέχομεν Ικσνά 
στοιχείο, είς τά όποία βασιζόμενοι νά δυνη8ώμεν νό καθορΙσωμεν τήν όκριβή φύσιν της σχέσεως τ~ς 
υπαρχούσης μεταξύ τών σχημάτων άμφoτέΡWν τών όμάΔWν όλφα6ήτων, i\ τήν προέλευσιν έκάστου σχη
ματ.oc;. Θεωρείται πιθανόν δτl τό χ τών δυτικών άλφαβήτων, τό προφερόμενον ώς τό νεώτερον == . 
προηλθεν έκ τού αύτοΟ θέματος, έξ ού καΙ τό σημιτικόν % (sAmech), τό όποίον έξ άλλου έκπροσωπείται 
καΙ έν τι:;> Έλληνικι:;> όλφaβήτ~. άλλό μόνον διά τού όνόματός του, καΙ αίιτού δt μετατεθειμένου έπl 
άλλου γράμματος . Τούτο πάντως πολύ όπέχει όπό τού νό είναι βέβαιον, έόν δέ γΙνι;ι δεκτόν, τότε δέν 
δύναται νό έξηγηθ~ ή προφ::φά του έν τοίς άνατολlΚΟίς άλφαβήτοις . 'Ορισμένα δεδομένα τεΙνουν νό 
δεΙξουν, δτl τό δύο σχήματα έθεωροσντο ώς εν γράμμα παρ' δλην τήν διαφ~ράν των εΙς τό δύο 
όλφά6ητα όπό άπόψεwς προφοράς. 'Εν τι:;> Λυδικί;> όλφa6ήτy άπαντζι εν σχημα + , τού όποΙου τήν 
nρoφoρόν δέν μάς είναι δυνατόν νό τήν καθορΙσωμεν πάντοτε έπακρι6ώ<;. μολονότι είς τινας περι
πτώσεις φaΙνεται δτι έχει τήν προφοράν τού n (ρ). 
Ό παρατιθέμενσς πlναξ παρέχει τό σχημα τού γράμματος εΙς τά διάφορα Έλληνικό όλφό6ητα,. 
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Ξ, ξ, ξί, τό (χοιΙ ξίί, 'ίι ξcί)' άκλιτον, τό δέκατον 
τέταρτον γράμμα τΟΟ έλληνικοίι άλφα6ήτou' ώ; α
ριθμητ. ξ'=60, εν Φ ,ξ=60.000 .- Ήτο ~ιπλoίι~ σι)μ
φωνον, συYXβΙμεν~ν ιix των φθ6ΥΥων 1α, 'ίι κα, 'ίι χα. 
ΕΙι;; oτ'iJv att:x'iJv ~ιιiλ5XΤOν τό ξ ιΙσi)χθη έΧ τοίι αλφοι
lSi)tou τηι;; vi)oou :Σιiμoυ (βλ. Η, '1), πρότερον Υροιφό
μ.νον οΙ. ~ιπλoίιν x~.- 11 'Εν oτij oιioAtxij Χ'ΧΙ antx'{j 
~ιoιλίxτψ τ6 ξ ένoιλλιiσσδΤoιι μ~τ&: των κ χοιΙ α, π. χ. 
κοι ... 6,: ξ~6" ξv... : αν.,' 'fι ivoιAAoιy'iJ οιϋτη π'Χροιτηρει
τοιι χοιΙ είι;; τόν ~ωρ. μίλλ. χοιΙ α6ΡΌ, π. χ . κλ~ξώ: 
κλπαω, π .. ιξώ ι πcι'αω; πcιϊξ .. ι: πcιϊαιιι.- .1 :Συ)(νιΧ 
_πΙ"η; ΙνoιλλιiσσδΤoιι τό ξ χαΙ μιιτ&: των αα i\ Η, o~ 
μ6νον ιιΙ, τόν μίλλΟ'Jτα των ιίι;; -ααω i\ -l'l'ω λ ηΥ6ντων 
ΡYlμιiτων (π. χ. ιl't'άααω: ιl ... άξω), αλλ&: χαΙ κΙ; λί~ειι;;, 
ο[οιι οιΙ ιJιααό" l'(!ιαα6" · ίων. "ιξό" Ι'(!ιξό,. Καθόλου 
ιίπιίν, συχνότατα απαH~ τό ξ Ιν τ~ ~ωΡΙΥ.ij ~ιαλέY.τψ 

χ'Χί εν tij apxatq. ιXττιx~ [τ&: πρό τ?ίι ξ cγωνT]!ντlt , καΙ 
βρ'Χχέ'Χ ί&:ν ε[νσιι, κσιθί:ιτ'ΧντιtΙ πιiντoτε θέσει μαxpιi , 
λόΥΨ 't9j; φι)σεώ. του ώ. διπλοίί συμφώνο·)) . 
ΞΑΓΗΩ, μέλ. ξίl"ώ' α6ρ. α' Ιξ""α.- Πσιθητ. , αόρ. 

α' έξά".,~nι,,· πρχ. Ιξιιμμιι.,· ξαΙνω, ξέω. κτενΙζω ιι χυρ. 
επί ερίου , «λαναρΙζω», 6Ίστ~ ν« yiv'(l κιtτiλ λ'1j λ ο'/ t ι « 
ν&: Χλωσθij. 2) έπΙ 1Jφάσμσιτο • • γναφεύω, καθαρΙζω, 
κατεργάζομαι.- 11 μτφρ. υπο6όλλω τι είς κατεργα
σΙαν. όποΙα ή τών υφασμότων, επ ί οτα)(ι)ων π. χ. ά
λωνlζω, λειαίνω διό τού μαγγόνου, κομματιάζω. ξε
σχίζω. 

'Εl'vμ.: ξιιί"ω (*qslJ.jQ)· ξά"ιο" (κτένιον)' ξάαμιι. 
(τό λαναρισμένο μαλλΙ, τό έξεσμένον)' ε~ ίαπ. ρ. 
*qs-en- πρβλ. λατ. senlίs, sentus <. *ksen-ti-to-' Τι ίαπ. 
ρ. *qs-en είνσιι ItGtpιiλAYlAo~ τη. ρ . *qs-es έν τψ ξέω, 
ξέααιi" ώι;; χσιί παριiλλ. ,ΤΙι;; *qs-eu εν τφ ξύω, ξόα
"0" (βλ . λ. λ.) , χατ' έπέκτασιν oτ9jt;; ίιχlt. ρ _ *qes- έ 'Ι τψ 
λ ιθ. kΑSΥΊί (όποξέω, όποτρlβω). 
ξανθάς, ~ωρ . ιΧντ! ξιι,,-a.;;~, Υεν. θηλ. τοίί ξαf1'lJ-ό~ . 
ξανaίςω, μιλ. -lαω, ιΧττ . -Ιώ (ξιι ... ιJ.ό~)· κόμνω τι 

ξανθόν Υι καστανόν, τ6 βάφω ξανθόν 11 τό κοκκινί
ζω διό τοΟ πυρός, ψήνω 'ίι τηγανίζω τι. 
ξάνθισμα, '''1'0', τό (ξιι ... IΗζω)· τό ξανθ06αμιJέ

νο, δ.τι έχει 6αφη ξανθόν i\ κlτρινον. 
ξανθό-Υι:ως, ω" (ξιι"ιJ.ό, + yij)' 6 έχων ξανθόν 

έδαφος. 
ξανθό-Ιριξ, -1'(!rXO', δ. Τι (ξ .. "ιJ.ό~ + ιJ.Ρ'ξ)' ό έ

χων ξανθός τρΙχας, ξανθήν κόμην, «ξανθομάλλης». 
ξανθο-ιι6μιις, -ov, δ (ξιι"ιJ.ό~ + κόμη)' = ξα.8-ό

ιJ.ριξ (βλ. λ.). 
ξαν&6c;, ή. 6.... Ο,τι χαί vi)v, ξανθός μέ τάς οlα

φόρους όποχρώσεις τοΟ χρώματος αύτοο, κιτρινω
πός, χρυσοειδής, χρυσΙζων, κοκκινωπός, έλαφpCις 
υπέρυθρος, καστανός (πρβλ. χοιΙ nvee6~), λ'Χτ. flA
VUS, fufvus 11 ξά ... lJ.αί Ι'(![χl:,=χριfσίζουσα κόμη 11 ξιι,,· 
lJ.αί ίππο, = φοΡ6άδες καστανού χρώματος.- Ι 
Ξά"lJ.o~ (παροξύτ. ) Χύρ. δνομο: , καΙ δ'ι'J : 1) ΠOTαμό~ 



.ξαν.804puι\ς-ξΙ νος 

της ΤροΙας, χΧλοιΙμιν-σ; Ξά,,(J.ος μέν δπ'; των θεων, 
ΖΧάμαtlδρος δε υπό των ιχνθρώπιον. 2) -6 Ιτερος 
τών περιφήμων Τππων τοϋ δρματος τοΟ 'AXιλλέWς 
(Ξάtl1'J-ος χχί Βαλ{ος). ,.. 
Έτvμ.: EQtl(J.oιo φιχ!νετιχι δ~ι περι'χ,ι - !ιχπ,_ *k(A)5en-, 

JtF6A. λιχτ. CanUS (τεφρόφαιος) <*CA5-nO-5, ώα. λιχτ. 
i:A5CUS (= γέρων), όσχ. (ΑSΠΑΓ (γέρων, xup. ό πο
λιός,_στακτύς, λόγψ τΤί. "ijλιχΙιχ.), 'λλ. ξovfJ.Oιo < !ιχπ. 
ρ. *k(A)S-OU" άΎΎλ·oιx~ . hASU (ύπόλευκος), πχλ·ΠΟΓΓ. 
hO.5S (τΤί. ιx~τή. σΤίμ.). πχλ-γιφμ. hASAn (γκρΙζος), 
hASO, πΙΧλ·ΠΟΓΓ. here, άΎΎλ·σιx~ . hArA (τό γκρΙζο ζΥ· 
ον, ό λαγωός), 9αll' ceinAch, σιχνσχρ. ςΑςό-1;ι (*CΑsό-1;ι 
=λαγωός), npl5 A. Ήσ"χ. «χε"ηtlαι;' Aayc:oovιo •. 
ξανδo-φiίΉC;, έι; (EQ1'l'J.o, + φv,,)' ό ξανθός κατά 

τη" φvηtl (τήν φύσιν) . ό έκ φύσεως ξανθός. 
ξσν&ο-χίτων, -ω .. ο,. δ, -rι (ξαtl(J.Οs+χιτώtl)· 6 t

χων ξανθόν χιτώνα, τ . ε . ξανθόν φλοιόν (φλούδαν). 
ξαν&ό-χροος, ο .. (ξαtl(J.Ος+χρόα, χρώι;)' ό έχων 

ξανθόν (κίτρινον) δέρμσ, έρυθρ6δερμος. 
ξάντης, -ov, δ . θηλ. ξάντριδ, -rι (ξα'tιω)" 6 ξαl-

νων (λανσρίζων) έρια. 
ξειν-6ηάτης, -ov, δ, ίων. άντΙ ξe-νιιπάτ,lς (ΙSλ. λ.). 
ξείνη, Υι, ίω·ι. άντί ξέtιη. 
ξεινη-δόκος, otl, πσ:ητ . άντ! ξειtlοδ- (6λ. λ .). 
ξεινήιον, τό (ξεϊ-"ο,), ίων. ιiντΙ ξ."εϊΌtI· δώρον 

τοϋ φιλοξενοϋντος διδόμενον εΙς τόν φιλοξενηθέν
τα κατά τήν σΤΙΥμήν τοϋ άποχαιρετισμοϋ 11 χιχτά. τό 
πλείστο'l εν τφ πληθ. ξειtlήια (δώeα) 11 ώσ. αl προμή
θειαι αl προοριζόμεναι διό τήν φιλοξενΙαν τινός 11 
τ,nΙ1<ώς . φιλικά δώρα. 
ξεινίζω, ίων . ιχ.ντ! ξe-νlζω (βλ. λ.). 
ξεινίιι, ξεινικός, ίων. ιχ.ντί ξεν-. 
ξείνιον, τό , ξε'νιος, 'ι . Otl, ίων. άντΙ ξεtl-. 
ξεινίσαι, έπ. «ντΙ ξεtl{σαι. ιiπpφ. ιχ.σρ. ιχ' του ξεtlΙζω. 
ξείνισσεν, έΠ .ιiντΙ έξέ ... ισεtl, γ' έν. ιχ.ορ ιχ' τοίί ξεtlίζω. 
ξεινο-δοκCω, ξεινο-δόκος, ίων. ιiντί ξεtlοδ-. 
ξι:ινο-κτονέω, ίων. ιiντί ξεtlοχrΟtlέω. 
ξείνος, η, ο .... ίων. ιiντί ξέ-νο,. 
ξεινοσύνιι, ή (ξεί-νοι;). ίων. άντί ξεtlοσιί .. ,1. 
ξεινόω, ί·uιν . ιχ.ντί ξε-νόω. 
ξεν-aΥέτης, -ov, δ (ξέtιος + άΥέ<η,)' ό όδηΥών 

το':'ς. ξένους !φι~oξενoυμένoυς, φίλους) καί περι
πdιουμενος αυτoυ~ . 
ξεν-aΥέω, μέλ. -ήσω (ξε-ναΥός)' εΊμαι ξεναΥός, 

9δΓjyώ τούς ξένους (φΙλους έκ ξένης χώρας) άνά 
tά ά&ΙOθέστα.- Πιr.θη~ . όδηΥοϋμαι ύπό τινος κατά 
τάς έπιοκέψεlς τών άξιοδεότων .- 11 στρατολΟΥώ, 
'ι όδη.Υω, μισ~oφOΡΙKά στρατεύματα. 
ξι:ν-aΥός, ον (ξέ-νος ~ ήyέoμαι)' ό όδηΥών ξένους 

η φιλοξενουμέΥους.- 11 ώς olio. δ ξεναΥο,=ό ήΥού
μενος (ό όρχ η'{ός) σώματος μιοθοφόρων. 
, ξεν-6ηδτης, -ov, δ. ~Oιητ . ξειν-(ξένος+άπατάω)' 
ό έξαπατών ξένους Τι φΙλους έκ φιλοξενΊας. 
ξεν-αρκής, ές (ξέtιο,+άeκέω)' ό Βοηθών ξένους. 
ξΣνιι, ή . θη).. τού ξέtιος: Ι (ε,l,l. yv"ή)' ξένη Υυνή 

(έκ ξένης χώρας) 11 Υυνή φιλοξενουμένη.- 11 (ένν. 
χώρα r, Υή)' ξένη χώρα, ξένος τόπος. 
ξεν-ιι16σία, -li (ξε..,1λατέω)· eκδΙωξις τών ξένων, 

μέτρον λαμβανόμενον έν Σπάρτι;ι πρός όποφυγήν 
της άνεπιθυμήτου μετά τών ξένων όναστροφης. 
ξεν-ιι16τCω (ξένος+έλαιίtlω, ξεtl-,1λά .. ,1ς , έλαύ .. ω 

(τ.~. έξορΙζω) τοί.ς ξένους. 
ξενία, έrτ. ξενίιι, ίω'l. ξεινίιι, -li (ξέ-.'ος)· ή κατά

σταοις 1<01 τά δικαιώματα τοϋ ξενιζομένου, ή φιλο 
ξενία, λ!Χτ. hospίlium 11 ή φιλόξενος ύποδοχή 11 δια
σκέδασ ι ς. 2) ή φιλική σχέσις μεταξύ δύο ήγεμό
νων ij δύο πόλεων.- 11 ή κατάστασις ή τά δικοιώ
ματα ένός ξένου (ή έλλειψις ~Yίλ. δικαιωμάτων ι έν 
άντιθέσει πρός τήν ιωτάσταοιν !<αl τό δικαιώματα 
τοϋ πολίτου U ξεtl,ας (έ·ιν. Υραφη .. ) φεVΥω=κσταγΥέλ
λομaι διότι ξένος ων έσφετερΙσθην δικαιώματα 
πολΙτου. 
ξενίζω, ίων. ξεινίζω" μελλ. ξε-νίαω, ίπ. ξιιιtlΙσσω' 

άό~ . ιχ' έξέtιισα, επ. έξεΙtlισσα η ξιιΙtlισσα (ξέtιοΙ;)' 
ύποδέχομαι ξένον η παλαιόν φΙλΟΥ έκ φιλοξενίας, 
περιποιοϋμαΙ τινα κατό τρόπον φιλόξενον, λιχτ. 
hospilίo excipere. - IΙΙΧθητ. φιλοξενοϋμαι, τuVXlJvIιι 

περιποιήσεων ώς φιλοξενούμενος, λχ-:. hosptt.ri.
Η εlμαι ξένος, Τι όμιλώ ώς ξένος (μέ ξένην προ· 
φοράν). 

ξενιιι6ς, ή, 6t1, χιχ! -ός, -όtl, ίων. ξεΙYlιιός (ξέ
"Ο.)' ό όνήκων εΙς ξένον, Τι ό όρμόζων είς ξένον, 
ξένος. 2) έπ! στριχτιωτων. ό μισθοφόρος, ό μι
σθWΘεlς διό ξένην ύπηρεσΙαν 11 το ξεtlΙΧΟtl=οί ξέtιοι 
=στρατιωτικ6ν σώμα έκ μισθοφόρων.- 11 ξένος, 
έκ ξένης χώρας, έξωφερμένος . 
ξCνιος, α, otl, αττ. xocl -ο" '0", ί ων . ξεΙνιος (ξέ

"ος, ξείtlΟ')· ό όνήκων είς φιλοξενούμενον, Τι ό 
όνήκων είς τήν φιλοξενΙαν, φιλόξενος 11 ξέ .. ιός τιtlι 
= ό συνδεόμενος μετό τινος διό δεσμών φιλοξε
νΙας.- 11 ξέ-νια (ενν. δώρα), τσ.=δώΡα διδόμενα ύπό 
τοϋ φιλοξενοϋντος είς τόν φιλοξενούμενον 11 φιλικό 
δώρα. 
ξcνΙσις, -rι (ξεtl'ζω)' ή περιποίησις (ή ύποδοχή) 

φιλοξενουμένου (φΙλου έκ φιλοξενίας) Τι ΧΙΧί γινι
·xω~ ξένου, ή φιλοξενΙα. 

ξενισμός, '0;;, δ'=ξένισι, (6λ. λ . ). 
ξενΙτcύω (ξέ-νο,), η ξενιτεύομαι -6>; :iποθ: εΙ

μαι ξένος 11 όπέρχομαι είς ξένον τόπον καί ζω έκεΤ 
11 εlμαι μισθοφόρος, υπηρετώ ώς μισθοφόρος εΙς 
ξένην χώραν. 
ξενο-δΙΤκτιις (ξέtιος+δαϊζω)' ό φονεύων ξένον, 

ό φονεύων φιλοξενούμενον. 
ξενο-δαίτιις, -ov, δ (ξέtιος+δα,., δαΙννμι, δαΙω) ' 

ό κατατρώΥων τούς ξενιζομένους, Τι τους ξένους 
(έrτ! των Κ"χλώπων). ' 
ξενο-δοκείον, χιχ! -χείον, τό' δ.τι χιχ! ν!lν, τό

πος (μέρος) έν ~ δέχονται τους ξένους, tv80 δια
μένουσιν οί ξένοι, πανδοχεΤον' έχ τσί} 
ξενο-δοχCω, ίων. ξεινοδοκC .. (ξεtlοδ6χος)' όπο-

δέχομαι, περιποιοϋμαι, ξένους, φιλοξενώ. 
ξενο-δοχία, "iι (ξl!tιοδοχέω)' ή ύποδοχή, nεριπol

ησις, ~ένoυ η φιλοξενουμένου, 
ξε·,ο-δόχος, Οtl, !ων. ξεΙΥοδ6κος (ξέtιος + δέχο

μαι)' ό ύποδεχόμενος καΙ περιποιούμενος φΙλους Τι 
ξένους, ό φιλοξενών 11 ώ~ οUo., ξεΙtlοδ6χο., δ=ό οί
κοδεσπότης, 8'1 ιiντιθίσιι πρό, τό ξέtIO. - ό φιλοξε
νούμενος. 
'ξενο-δώτης, -ov, δ (litlO~&Ι&ιιιιμι)' 6 παρέχων 

ξενίαν, ό ξενοδόχος, ό έστιότwρ, έστιόρχης (ίπΙθ. 
του Δ:ο ·,ιΙσο,,). 

ξενόεις, εσαα, εtl (ξΝος)' πλήρης φΙλιιιν Τι ξένων. 
ξενο-κτονCω, Ιων. ξεΙΥΟΙΙΤ-, μ'λ. ·ήσω (ξεtlΟ

κτό .. ο, ) · φονεύω φΙλους η ξένους. 
ξενο-κτόνος, Οtl (E~tIO.rxral"ro)" 6 φονεύων φl

λους Τι ξένους. 
:!Ε'ΜΟΣ (Α). !ων. ξείνος, δ' 6 φιλοξενούμενος 

(~μoυσαφΙρης»), Τι ό φιλοξενών, ό οίκοδεσπότης, λιχτ. 
hospes, χιχ! a'l): Ι ό ξενιζόμενος φΙλος, ό ξένης 
πόλεως πολΙτης, μετ&. του δποί"" ExaL ~ις σ"νά,ψει 
σuνθijχην φιλo;lIνΙιx~ δι' tιχuτόν χιχ! τού; ciπογόνοu; το,,' 
δπό τΤιν lvvotιxv τιχuτην ιχ.μφότεριχ t<i. μέρη έχΧλοίι'lτο 
ξέtιοι, )ιιχ! tι σχέσι, των ~τo χληρονομιχij.- 11 πα:ρ' Ό
ι~Yιpψ χιχτά. τό πλεΙστον σΥίμ. τόν φιλοξενούμενον 
(τόν φΙλσν έκ φιλοξενΙας) εν ά'lτιθέσει πρό;; τρν πιx~
'χοντιχ τΤιν φιλσςενΙιχν. τ~ν ξΙΙΙtlΟ:'-SΚ9", 2) πάς ξέ
νος, καθό θεωρούμενος ώς διατελών ύπό τήν προ
στσσΙαν τοΟ EStl'OV Διό, . 3) μτγν. ή προσφώνησις 
&> ξέ". εΤχll γιινιχε"θΤί χα! έχρησιμοπσιεΙτο δσά,χι, έ
πρόχειτο περΙ προσώπων, των δποΙων δέν έγνώρι~' τι, 
τό δνομιχ , Τι δίν fjθsλa νά. τό sIn'!l. ' κά,τι άνά,λογον πρό; 
το σημερ. cw φ/λε μου., ~φΙλε μου» , ~ό'{απητέ μου». 
4) ίχ ;:Tί~ σημιxσΙιx~, ~ξένoς, έκ ξένης χώρας» fι λ. 
ξέtιος μετ'πιια.~ ιί, τΤιν σημ. -:οίί ~μισθoφόρoς», πο
λΙτης μιδς πόλεως κατατασσόμενος εΙς τόν στρα
τόν δλλης χώρος έπl μισθΥ, μισθωτός στρατιωτης. 
5) ένΙοτε χεΙτιχι 6;πλω~ ~ν.τ! το_ϋ βάρβαρος, δηλ. ξέ
νος, ούχl "Ελλην. 
ΈΤVμ.l ξέtιοΙ;, ίων. ξεϊ .. ος, ΙΧίολ. ξέtιtιο" δωρ. ξ_ 

Fος)ξ;;tιος (πpΙSλ. Κορ. ΞεtlοΧλ;;ι;. Ze,.Fro .. , Kspxup. 
ΞStιFαeης, nρoEstlFoιo), λχτ . . hostis (ξένος)έχθρός)
"(οτθ. gAst5, πιχλ-γιιρμ. gASt. "xA-oAιxu. gosti, ξ . .πα-ι 
<~ghs-envo, πpΙSλ. άλΙS. hUAi (ξένοςl. 
ΞCyoς (Β), 'ι. Οtl, ~ττ.- 0$, -Ο", ίων. ~cίvος, 'ι, 0"-



ξι:νόρτασις-ξόσνον "5 
ό,.ι χc:r. Ι .ίΊν , ξένος, έι< ξένης χώρας . 2) μοτ ά. ΥΞ 'Ι . 
,ου πpcιyμ .• ξένος πρός τι πρδγμα, μή γνωρίζων τι , 
όΥνοι"uν τι. . 
ξι:νό-στΔσις, iJ (ξέ"o~+1'o~ημι)' ώς .6 ξε .. οδοχ.-;

Ο", κατόλυμα πρός ύποδοχήν φίλων Υι ξένων. 
ξι:νοσύν", 'iι . ί ων. ξι:ινcσ- (ξέ"o~, ξεί."ο,)· ξε

νία, tτιλ . φιλοξενία, ΟΙ δεσμοl Τι τό δικαιώματα της 
φιλοξενίας. 

ξι:νό.Τίμος, ο" (ξέ"οri-~ιμάω)' ό τιμών φίλους Tj 
ξένους. . 
ξι:νo-τρoφCω, μιιλ. -ttoω ($OTρόφo~)' τρέφω, 

δ'ljλ. περιποιούμαι, δlατηρGι, φ/λo"'~ 11 χυρ. διατηρώ μι 
σθοφορικό στρατεύματα. 
ξcνο-τρόφος, ο" (ξέ""ri-~ρέφΟ»' ό τρέφων (δια

τρέφων, συντηρων, περιποιούμενος) φίλους 11 χυ;.>. ό 
συντηρων 'μισθοφορικό στρατεύματα. 
ξcνο-.ονCω, μελ. -"οω (ξ."oφό"o~)· φονεύω φί · 

λους 1i ξένους. 
ξcνόώ, !ω •. ξεινόω, μίλ. -όΗιω (ξέ"α~) ' κόμνω 

τινό φίλον μου, Tj τόν μεταχειρίζομαι ώς φίλον 
μου, τόν πεΡΙΠΟΙΟύμαι, τόν φιλοξενώ.- 11 Πc:ιθητ . , 
μa.dt μί". μελλ. ξε"ώΟΟμ4Ι' «~ρ. c:ι' lξε"ώlJ.η .. • συνό· 
πτω μετό τινος σχέσεις ξενίας, κλείω μαζί του συμ
φων/αν (σύμ8ασιν) περl :Jμοι8αίaς φιλοξενίας. 2) 
τοπ08ετούμαι (έγκαθίστσμαι, διαμένω) παρό τινι ώς 
φ/λος tK φιλοξενίας, τυΥχόνω φιλικών περιποιήσε 
ων, φιλοξενοΟμαι. 3) εύρίσκομαι (δlατρί6ω) είς 
ξένα μέρη, εΤμαι εΙς τό έξωτερικόν Ι όπέρxoμaι εΙς 
έξΟΡ/αν, έξορ/ζομαι. 
ξcνών, ·άΠα" δ (ξέ"ο,)' κατόλυμα Τι διαμέρισμα 

πρός ύποδοχήν (καΙ διομονήν) ξένων. 
ξCνως, ΙπΙρ .• ου ξέ".,,· όουνήθως, παραδόξως, 

όλλόκοτα 11 fIf"QJf ΙχΟ) n"δ, = εΤμαι ξένος πρός τι, 
δtν fXW πε::ραν (Ictov) πρόΥματός τινος. 
ξCνωσις, 'Ij (ξ.,,6ω)· ή όποξένωσις n νεωτερισμός, 

ή μεταβολή πρόΥματός τινος εΙς ξένην (νέαν, ά-
συνήθη; κατόστασιν. . 
ΣΙΡΟΊ, ιί, ό", ίων. «ν.! ξηρ~' δ,.ι XGtl νυν, ξη

ρός, στεγνός : πο"ι ξ.ρδ" /ιπ.Ιροιο=πρδ, ξηρά" 11-
3,:8ΙΡΟ"=Πρός τήν ξηρόν. [δι' έτυμ. βλ. ξηρόςο]. 
ξCσμσ, -στoςο, .6 (ξέω)' τό έξεσμένσν, τό λελεα

σμένσν Κ _"ε&θιν = ξόα".,,,, δγαλμα, όνδριός.-. 
ξύσμα, όπόξυσμα_ 
ξι:σμ6ω (ξέω)' όπσξέω, όΠΟξύνω, όποτρ/&.ι, έξ

αλείφω. 
ξέσσc, Ιπ. CΙν.Ι [ξ.ο., Υ' Ιν. CΙoρ . c:ι' 'toO ξ«Ο). 
ξCστιις, -ov, δ' μέτρον ύyρGιν καΙ ξηρών προϊ

όντων, πc:ιρεφθc:ι~μ'νoν έχ .0& λc:ι.ιν. s_xt&rlus ι,ιά. με
• ιιβίσιιως φθ6ΥΥω. , σχιιδόν δΙ=l «πλ. λΙ-τ:ρCJ [δι' Ι-τ:υμ. 
βλ. χιιΙ ξέo~ριξ j. 

ξι:στός, ", δ" (ξέΟ»' έξεσμένος, λεΤος fι στιλ
πνός Υενόμενος . .διό ξέσεως, ραKανισμtνoς, ρινι 
σμένος. 
ξέστριξ, 'Ij' = ξέΟ"7ς" (δλ . λ.) ('Ij λ. ιiπιιν.ιJ πιιρ' 

Ήσύχ . • ξέo~ριξ χρι..,.,,· ή lξάo~ιxoςo. Κ"ίδιοι.· xιz.ci 
• ινc:ις 'iι λ. ίσxημc:ιτίoθη xc:ι.dt τΥιν πρωτοιιλληνιΧήν' Ιπο
χΥι" διclt μιτ:ιθίσιιω; ax -τ:ων *ο.ξ-οτeιξ 1i *oF.f-o~eJf· 
1:0 β' συνθ. -o~ρ.ξ ( - σειρά, Υραμμή) θιιωΡIΙΙ1:ΙΙΙ 6πό 
.ινΦν συΥΥ. τψ λc:ιτ. strig& (Υραμμή σταχύων σ/του), 
'(0.&. strlks, πc:ιλ-yι;.μ. strich (Υραμμή, σειρά), πρδλ. 
CI~el,lf, -,1,1δςο (=Υραμμή, σειρό). TcIt ξ~oπιςo (δλ. λ.) 
xc:ι! bMxop. ξιιοτ/ο" θllωρoυντc:ιι ώς; προιλθόντιι xtz.dt 
nιzpc:ιq;Oopcltv Ιχ του λιιτ. sext&rlus, δΙν .Ινοιl δμως; χιιΙ 
βίδ« ιον δτι πιριίχουν ~o Ιλλ. Ιξ. 
ΣΕΏ, μιλ. ξέοω, Ιπ. ξέocιω' CΙόρ. ιι' Iξ.ocιιι, Ιπ. 

ξΙοοιι ' δ,τι xc:ιΙ νϊιν , ξύνω, καθιστώ τι λεΤον, στιλ
πνόν ξέων (ριν/ζων, ροκαν/ζων) ΟΟτό διό τού ξέ
στρου.- 11 Υλύφω, tΡΥόζομαι (ένεΡΥώ γλυφός) έπl 
λίθου , Υι ξύλου Wς λιθοξόος Τι λεΠΤOUΡΥός. 
'Εwμ. t 'ξέψ' ξ.o~ό,· ξόα".,,, χ. 4,' Ι, Ιιιπ. ~. *qs

eι-, πc:ιρ«λ1, ήλ"υ πρό~ τα;; *qs-eu- χιιl *qs-en-- πρδλ. 
XGtΙ tclt _ν ξσl"ω, ξVαα, ξόα .. ο". 

ξ#ινας, μ.χ. ά.ορ . c:ι' .ι;υ ξιιl_. 
ξ"ρσΙνω, μιιλ. -ii,.Qi· «όρ. c:ι' IMeιN, - Βιιθ-η-τ., 

«όρ. c:ι' ,Ιξηρά. .. θη,,· ΠΡΧ. lξtJρασμ4Ι t, ΙΜeσμμσι (ξιι
ρ6,) ' όποξηραίνω, στεyνώ\/ω.-Bc:ιθητ. άπoξηρalνo
μαι, γ/νομαι 1i εΤμαι στεvνός, στεγνώνω. 2> ό· 

δειόζω τ6 νερό, όποξηρα/νω, όποχετεύω, ξηραίνω 
λατ. siccare. 
ξιιρ-αλοιφιΕω, μελ. -"οω (ξη2δ,+άλ.ε/φω)· χυρ. ό

λείφω με όλοιφήν ξηΡόν (στεγνήν, ij .oυλiχισ.oν 
πολύ πoxύρρευσT~ν), όλε/φω άπλCις δι' έλαίου, μι) 
όναμείκτου μεθ ' ϋδατος ( τεχνικός όρος; επί .ων πc:ι· 
λ«ιστων .ων ciλει,l,,,μέ.ων ~ι' έλc:r.Ιοu, όπως χα.1:ιιστ'l'jσωσι 
τά. σώματci .ω·ι μαλαΧi). 
ξ"ρ-αμπέλινος, η. ο .. (ξηρΟς+ αμπελ.οςο)· ό έχων 

τό χρωμα άπεξηρομι.;ένων φύλλων άμπέλου, μετα
ξύ κοκκίνου καΙ έρυθρου, έ; 06 χιιΙ λc:ιτ . vestes xer
ampelinae. 
ξ"ρσν8.Ις, μτχ. παθ. «ορ. c:ι' .0U· ξηραl"ω. 
ΞΗΡΟΊ, ά, ό,,' δ , .ι χαΙ νυν , ξηρός, « ξερός., 

« στεΥνός . , όπεξηραμμένος. επ! .iι. χο /τη . ποτιιμοίι 
π . χ. Υι χιιΙ ίπ.Ι .ου ciέρος, λc:ι •. siccus, ci ντιθ. τ ιϊ} ;',1ρο, 
11 ίπ ! πρι;"ώπων, ίσχνός, καπσκληκώς, σκελετωμέ
νος, όποστεΥνωμένος, μαραμμένος.- U φ; xc:ι ! .6 
). ΙΙ •. siccus. ό νηστεύων, έΥκρατής φαΥητού κοι ΠΟ · 
του 11 αύστηράς, τραχύς, σκ ληρός.- 11I τε.ιxω~ , ά · 
δειασμένος, άδειος, στεγνός, έξηντλημένος.- ιν 
61; ούσ. , ξηρά' (ένν. γη ) , 'iι=ή ξηρά, Τ) άλλ ως λεγομί· 
νη xc:ι ί στερεό, «στεριά », ήπειρος ιι έν τΌ ,"iIt '!j έ ... 
χείτΙΧΙ χ:ι! . 6 ούδ . το ξηρό .. . 
Έrvμ. : ξηροςο (επ . ί ω •. ξερό,) : σανσχρ. ksίir6-1) 

(κουστικός, διαβρωτικός ) , ci:>μ. ι;amakh (ξηρός ), ' λ c:r. τ . 
serenus (*kseres-no-s = ξηρός , διουγής ), serescQ 
(στεγνώνω), παλ yε ~μ. sera. We" (ξηρα/νω) . 

ξιιρότιις, -ητο,. Τ) (ξηρό, )' Ο,Η χσ. ί νϋ . , ξηρότης, 
ξηρασία 11 καλή κατόστασις τών σανιδωμάτων πλο/ου. 
ξ"ρο-φδΥιΕω, μιλ. ' ''001 (ξηρό, + φfι) εί .. )· τρώΥω 

ξηρόν τροφήν. 
ξlιp-iιρ"ς, ., (ξΙφοri-ιlρΩριιί"', .ου άραρΙοχω)' δ,τι 

κ:ιΙ νυν, ό ώπλlσμένος με ξίφος, ό έχων ξίφος έν 
T/j χειρ/. 

ξl.,,-φόρος, ο" (ξΙφο,+ φέρω)' ό φέρων ξίφος, 
ό έχων ξίφος έν TI1 χειρ/. 
ξΙ.Ιδιον, .ό, ()ποχορ . -τ:oίi ξΙφοςο' μικρόν ξ/φος, 

έγχε ιρ/διον. 

ξl.ο-δΙ;λ"τος, ο" (ξΙφοςο+δ"lέομσι) ' ό διό ξ/φouς 
φονευόμενος 11 eIL! .ων πληyμ.ι!ίτιuν (τράυμά.ων), πλη-
Υή γενομένη (έπενεχθείσο) διό ξίφους. . 
ξΙφο·κτόνος, ο .. (flφori-x~ci"",)' ό φονεύων διό 

του ξίφoUς.- 11 n~onc:ι~oe. ξιφόx~o"o" ο" - ό φο-
νευόμενος διό ξίφοΟς. . 
ξlφο-μδlαιρσ, iJ (ξ/φαςο + μάχαιρα)' ξ/φος έλα · 

φρGις κυρτόν, εΤδος ξ ίφους μεταξύ ξ/φους κα8αιτό 
(δτ,λ . εύθέος) καΙ μαχα/ρας (6λ. χιχ ! ξίφο,) • 
ΞΙ·"Ι, δωρ., ιιΙολ . σιιίφος, -ιιοςο, .ό · δ , -τ:ι χιιl νil~, 

ξίφος, «σπαθl. Ι πιιρ' Όμή;.>ψ ttIIPLoypciςpa.tIL ώ, μέΥΟ 
σχι.ιχως; χc:r.Ι κοπτερόν Υι όξύ, ciΧόμη δέ xc:ι! ώς δΙ
στομον, «δ/κοπο.· Ιxρίμc:ι.o ιiπό 'tO& ωμοΙ) δι" .oίi 
.ιλΙΙl1ωνο; (ίν~lIϋθε~ δ' ίχα.λεΙ-τ:ο χιι! cιορ)· χυρΙιι διιι
q;GPcX μll.ιι~ίι 'Ι'Ρους χιιΙ μιιχιιΙριις; ijto δτι .0& μΙν ,Ι
φου; Τ) λεπΙς ij.o 1I')θIlΙc:ι, .i'jς δ' μ<:ιtχ<:ιtΙρ<:ιtς χυρ.ή . 

'Enιμ.: ξίφο,.· ξιφίιι,' ξιφίο .. · fιφiιδριο,,' ξίφη, 'IJ 
(=λεπlς ρυκόνης)' ξιφι}" (.d φι!ρ_ flφo,. touta.)· 
πρδλ. "Baux •• .,xatHt.a· fatHtaa. ;o~ι ιSe σxfjμσ 1'4-
%IIIe.ιcjj, cSen"R~.· λιιχ . .,xιφίί~όμo, (π~δλ. ξιφιr
φόeο,)' αχο-τ:ιιν. i'tUI10A.· π18. δ ιι!ολ. τuπος οχlφο,IιΙ
νιιι δ CΙpχιιιότllρOΙ;, πρδλ. «ρχ. Σχιινδ. skaf·& (ξέω, ξύ-

. νω, ΡUKαν/ζω), ιipX· 'ι'ιρμ . sCAb·-& (ρυκόνη}' x<:ιtτιt .ι
νιιι; 1ι λ. IιΙνιιι .CΙyιz.oALxfjIί ΠΡοιλauσειuς (π;:.δλ. 'Aρc:ιμ. 
s&Jefa, Άριιδ. s&lfun, ΑΙΎυπ-τ:.se.f~t (κοπτερόν ξ/φος)' 
άλλοι ... -,;ήν θιιωροl)~ ΙΙΙΠIl.ΙΧi'jς (!νδο · ιιυρ . ) Χα. .c:r.YIιIoyi'j" ξ
( iItn.*kS-: σιινσχρ. ςάι&tl (κόπτω), δμηρ . χιάζω (σχίζω). 
ξΙφ-oulKός, δ" (flφori-lλoxQJ)' ό σύρων (όνοού

ρων, όνασπών) τό ξ/φος, ό ξιφουλκών, «πού τραβζι 
τό σπαθ/.. . 
ξlφ-ouρyός, α. (flφori-*lt)'Q')' ό κατοοκευόζων 

ξίφη. 

ξόδνον, -τ:ό (ξΙω)' εΤ&ιλσν (δΥαλμα) γεΥλυμμέ
νσν έπl ξύλου 11 Υινιχωι;, εlδWλιoν, άΥαλμότιον, όμοΙ
",μα, θεοΟ (χυρ. ix ,uAou oiλAdt χιιΙ λΙθινον) r ξόα"ο" 
(ΙΙΙΠ_ *qι·ov-Qnorm· Π8ρlίχιιι Ιπομίναις; !ιιπ. ·qs· eu·, 
πρδλ. oτdt ιiν λ. ξVcσ]. 



46' ξοσνοηοιίσ-ξωράω 

ξo6νo-ηoιiσ, Τι (ξ6σ,-ο" + ποιέω)' ή κατασκευή 
Ιοά"ω" (δλ. λ.). 

ξΟΙς, -ίΟΟ., ή (ξέω) ' έργαλεΤον γλύπτου, σμΙλη· . 
ξοUΙ6-nτcρος, ο" (ξoιιθ-όΙ;+nτ6ρ6,,)' ό έχων ξοιι· 

{J.d πτερά, ήτοι ξανθά, κιτρινωπά, πτερό, ώς τό τιjς 
μελΙσσης. 
ΣΟΥ.ΟΊ, ή, 6", συΎ1'. τψ ξα"ΙU.· κστάι τό πλεt

στον ίπί χρώμ<:ιτο; κειμένου μ~τ<:ι;iι τι;υ ξα,,8-0iί κσ! 
,ου πιιρροίί, τό κιτρινωπόν, μαυροκΙτρινον, «μαυρει
δερόι 11 ιiλλάι κσ! έπί Υιχου , όξύς, διαπεραστικός, 
όνατριχ!οοτικός 11 τέττιξ ξοιιθ-ά λαλΆW=ό τζίτζικας 
μέ τόν διαπεραστικόν του ήχον. [~ι ' έτυμ. 6λ. ξα .. ΙU.]_ 
ξυΥΥ-, τόιι;; έκ tIiUtO!) ιiρχoμέννις λέ~ει~ βλ. έν αιιπ- . 
ξύΥ-ιιΑασις, -εω., Τι' πσλ. ιiττ. ,tιπο. ιiντ! αν,,

κλειαι • . 
ξυΥ-ιι16ω, μ~λ. -iιoω' πσλ. ιiττ. ιiντ! αιιγκ1εΙω. 
ξυήΙη, ή (ξνω)' =κ..ηατις (βλ. λ.)' έργαλετον κατ

άλληλον πρός ξέσιν Τι ρΙνισμα ξύλου, ή ρυκάνη 
(φοκάνη ») , ~πλάνη», ξυλοφάγος, «λΙμαι.- 11 κυρ
τόν (δρεπανοεIQές) έγχειρίδιον, χρησιμοποιούμε
νον ύπό των Σπαρτιατων. 
ξiίΙ-ηΥCW, μελ. -ήοω (ξιιληγ6.)· άγω (φέρω, μετα

φέρω) ξύλα. 
ξiίl-ηyός, Ο .. (ΞVλo" + ίί."ω)· ό άγων (φέρων, με

ταφέρων) ξύλα. 
ξiί1ίζoμaι, ιiπ~θ. (ξύλο .. )' συλλέγω ξύλα, ξυλεύο

μαι, λσ τ . lignari. 
ξiίlΙKός, ή, ά .. (ξύλο .. )' ό έκ ξύλου, ξύλινος, δμ

οlος πρός ξύλον. 
ξΟΙΙνος, η, ο .. (ξν},ο .. )· δ έκ ~ύλO'J, ώς κιχ! νυν, 

ξύλινος . 
ξυΙΙ-· τeι. οϋτω ιipχoμένας; λέ;ει. 61.. sv αιι},},-. 
ξiίlo-ιιόηoς, ο" (ξύλον + κ6πτω)' δ , τ ι κιχ ! νίj·" ό 

κόπτων ξύλα, ό κόπτων δένδρα, δενδροτόμος. 2) 
ώ, οίισ. ιι ξιι},οκόπο., &, τι κσΙ yuv U -ιό γνωστόν ΠΤΎ)
νόν, ό δρυοκολόπτης, ξυλοφάγος, διότι κτυπζΊ τό 
ξύλον: πρ6λ. καΙ ξιιλοτόμο •. 
ξύΙ0ν, ~ό (ξύω?)' δ , τι κιχ! νυν, ξύλον κεκομμέ

νον καΙ ~τoJμoν πρός χρησιν, ξύλον πρός καΟσιν, 
ξυλεία οίκοδομήσιμος, ναυπηγήσιμος κλπ. 11 έν τφ 
πλ'l)θ . ξύλα Υήια = ναυπηγήσιμος ξυλεΙα.- 11 τεμά
χιον ξύλου διό ποικίλας χρήσεις : ράβδος, 6ακτηρΙα, 
ρόπαλον. 2) περιλαΙμιον (6αρυς κλοιός) ξύλινον 
έφαρμοζόμενον έπl τοΟ αύχένος τοΟ έγKaθεΙΡKΤOυ 
διό νό τόν περιoρΙζr:ι είς τάς κινήσεις του (γενικω~ 
πρός μείζον<:ι ιiσψιίλειαν): δ;;οαί τι .. α έ" ξνλιΡ ίl ,ό λε
γόμενον πε .. τr;αίιριπo .. ξν},ο .. :Χπετελείτο ιiπό ' τoιoίίτι;ν 
ξύλινον κλοιόν μέ «φάλαγγαςι (ποΟΟκάΗΗη,,) πρός 
περιορισμόν (καθήλωσιν) των βραχιόνων καΙ των 
μηρCJν 11 ξύλινα ποδόδεσμα, όκινηΤΟΟντα τούς πό
δας, λιγόμενσ ιiλλω; κ<:ιί ποdοκάΗΗη. 3) τράπεζα, 
κσί κυρ. ή τράπεζα τοΟ άργυραμοι600. 4) πρώτο .. 
ξν},ο,,=ή πρwτη σειρά (ξυλΙνων) βόθρων τοΟ έν 'Α
θήναις θεάτρου, έφ' ων έκάθηντο ΟΙ Πριιτά"ει. 
(οϊτινε. ~ιiι τοίίτο έκΙΧλουντο χι.ιί πρωτ6βα{Joροι)' fι 
όνομσσ Ι ι.ι όψε!λaτιχι εί. τό δτι έν ιiρχ'iί "iι κΙΧθΙσμστσ 
rισιxν ~ύλινιx.- 11Ι δένδρον τι (π"ελ. a'teIo,,). 

Έτιιμ.: ξνλο .. · ξνλι"ο.· ΞVλo" ( ίΙΧΠ. *qsiίlo-m: 
πιχλ-nοrr. sύla (κίων, στήλη), γοτθ. SAuls, ΠΙΧλ-γε"μ. 
sί\l « * sίili-z, ίιχπ . *qSίiΙί-3')=στήλη: ξνω' "Yjν πρό. 
τό ξνω ουγγΙ'δισν ιiντ ικρoύoντε. 4λλοι πσριx~'χoντσι 

ίιχπ. 6ιίσ ιν (R)5evel- (τεμάχιον ξύλου) *kseul-, 
*Rs(y>el-, *Rsul-: λιθ. SΖύlas (στΟλος), szalmA (μα

κρά δοκ6ς), πιχλ-σλιχίΙ. slem,e <δοκός) (·sel-me, ε!τι.ι 
~ seul-, 'soul- (γοτθ. sauls), 'svel-, *svol-, πιχλ-γερμ. 
swelli (δοκός), ιinλ·~σ~ selma, IeAlma, πιxλ-σιx~. 
selmo (6λ . έν αέλμα)' πρελ. ώσ. χιχ! τάι iv iίλη. 
ξiίl0-τόμoς, ο .. (ΞVλo .. +τεμεϊ,,)· ό τέμνων (κ6πτων) 

ξύλα ιι ώσ. o~σ. d ξιιλοτ6μό. = ό ξυλοκ6πος (fSλ. λ.). 
ξiίl-oUΡycω, μελ. -ήαω (ξιιλοιιρ,,6.)· έρν6ζομαι 

τό ξύλον, καταγΙνομαι μέ ξυλουργικός έργασΙας. 
ξiίl-oUΡy'σ, Τι <ξιIloveriιo)' ή τοϋ ξύλοο έπεξερ

ΥασΙα, ή έπl τοΟ ξύλου γινομένη έργασΙα, τεκτο
νική, ξυλουργική. 

ξiίΙ-0υ~Υ6f.;, ά .. <ξύλον + >έργω)' C έργaζ6μενoς 
(κατεργαζόμενος) τό ξύλον, ό σκαλΙζων τό ξύλον 

11 ώ. ο'ίσ ., δ,τι κιχ! νυν, ξυλουργός, «μαρανγ6ςι, 
λεπτουργός . 
ξiί10x,ςoμσι, eωρ. ξυΙ0χ'σδομσι (ξίιλοχο.)·=ξιι

UtoμoI (βλ . λ.). 
ξΟΙ-οχος, Τι (ΞVλo,,+lxω)' τόπος σύνδενδρος καΙ 

δρυμwδης, δρυμός, δόΘος Ο σθεν, ή φωλεό όγρΙου 
ζΙ;ΙΟυ. 

Έτιιμ.: Τι ιίν ιipxi) ύΠO~Ύ)λωθβΙσιx ';τυμο},ογΙσ του ίκ 
του ςνλο .. +έ'χω ~έν γΙνετ<:ιι ~εκτYj ύπό πάντων' Τι λ. ε Ι 
νσι συνών. των λ6χμη, iίλη. θιωρεΙτσι et ύπό τινων ώ; 
πσρσχθatσlll κιχθ' ά.πλολογΙ<:ιν : ξνλοχο. ( *ξιιλ6-λοχο., 
lνθΙΧ τό β' συνθιτ. -λοχο. ( ίΙΧπ. *Iogh- (ietotnt. β<:ιθμί· 
~o~ του *Iegh- (δλ. κιχ! λ6χο§'. λ':χο.). 
ξυΙόω, μι}, . -ώαω (ξνλο .. )· μετa6όλλω είς ξύλον. 

- ΠιχθΎ)Τ., γΙνομαι ξύλον, « ξυλ!άζω».- Η κατασκευ
άζω τι έκ ξύλου, κάμνω τι μέ ξύλα. 
ξύΙωσις, Τι (ξvλ6ω)' τό ξύλινον μέρος της οί· 

κΙας, ό έκ ξύλων σκελετός της , ιή ξυλική της» . 
ξυμ-Ισίιι, γ' Ιν . E~κτ. ιiop . 6' τοίί ξιιμβσΙ"ω. 
ξυμ-ΙΙήμcνσι, έπ. ιiπρψ. πGtθ. ιiop . 6' του ξιιμβάλλω. 
ξύμ-ΙΙητο, ξύμΙΙηντο, γ' δν. κιχ! πλΎ)θ. Όρ ισ τ. έπ . 

πι.ιθ. :Χορ . 6' τσίi ξιιμβάλΑω. 
ξυμμ _. τάις ι;uτω ιiρχoμίνιxς; λέ~ει; βλέπε έν συμμ-. 

:::Υ'Μ, ΧΡΎ)σιμoπoι~ύμενσν έν -r'jj ιiPΧΙXΙιf ιiττικ'iί ιiντ ! 
τοίί συνrιθεστίpoυ αiι .. (6λ. λ.)' σπιχν Ι ω; ιiπιxντ~ πσρ' ·0-
μΥιρψ. Τόι. ίκ ,ου ξιι,,- σύνθετιχ βλ. ίν αιι"-. 
Έτvμ. : δ τύπος ξiι" ε!νσι ιiρχσιότερo. του αιί .. · 

πρελ. κΙΧ ί τόν fSpotxutEfJciv ,ou τύπο', ξίί εν τ'iί λ. μaτα
ξiι (ξύ .. : ξίι, σπω. "ν .. : "ν)' πιθ. συγγ. τψ πσλ-σλιχυ. 
sii (μετά, σύν), πι.ιλ-πρωσσ. sen = σιχνσχρ. SAm. Βλ . 
xGtt ξιινό •. 
ξυν-δΥΙ:'ρστο, έπ. ιiντΙ αιι"η"alρστο, γ' Ιν. μΙσ. 

:Χο;;. σ' τοί} οιι.,αγιΙρω. 

ξϋνάν, -ίi"o., δ =ξιι .. άω", ξιι.,ήω .. (fSλ. λ. λ.). 
ξϋναων, -0 .. 0., δ, ~ωρ. ιiντί ξιι..ι;ωtt (βλ. λ.). 
ξυν-caξσ, ιiάρ. ι.ι ' τoίi αιι"ά" .. ιιμι. 
ξiίν-ι:ι:ίKoσι, έπ. ιiντ! ξιι .. εΙκοοι, au"alXOOI (ξiιν 

+εί'><οοι)' είκοοιν όμοΟ, είκοσι ουγχρόνως. 
ξυν-έηκσ, έπ. i . t! ξιινijκσ. ιiόρ. σ ' τoίi ξιι"Ιημι. 
ξυν-cκΙιον, ιiρχ . ιitτ . πρτ. του ξιιγκλ6Ιω. 
ξυν-ι:Ιάσaι, ιiπρ:ρ. ιioρ . σ' του ξιι"ε},σίι_. 
ξύν-cς, Προστ. ιiop. 6' τσίi ξιι .. Ιημι. 
ξυνι:ών, -ώ .. ο •• δ' ίων. ιiντί ξιι .. ήω" (βλ. λ.). 
ξiiνtΙ έπίρ. = κοιήί' όπό κοινοϋ (κυρ. ε!νσι ~oτ. 

θ'l)1.. toiJ ξιι .. 6.). 
ξϋνήιος, η, Ο". έπ. ιiντ! ξίι"ειο. (ξιι,,6.)· δημόσιος, 

κοινός, άνήκων ι::lς τό κοινόν 11 εν τψ πλΎ)θ. ώς; o·jo. 
τά ξιινήισ=κοινή ίδιοκτησΙα, κοινή περιουσΙα. 
ξυν-ηιισ, iop. ιχ' τ?υ ξιι .. Ιημι. 
ξϋνήων, -0,,0., δ, ~ωρ. ξϋναων, Ιων. ξuνcών, 

~ωρ. ξυνάν (ξιι .. 6.)· ό κατέχων τι όπό κοινοϋ μετ' 
άλλων, σύντροφος, μέτοχος, κοινωνός: &Α§' ξιιΥήω" 
=τό δλας της κοινης τραπέζης, σύμβολον ξενΙας. 
ξύν-Ιc, Π.,οστ ίν . του ξιι"Ιημι, ίσΧ1jμσ,ισμίνΎ) ώσ!! 

έκ τοίι *ξιι .. Ιω. . 
ξiίν-tcι, Προστ. ίν. του ξιι"Ιημι, έσχ'l)μιχτ\σμΙνΎ) ώσε ί 

έκ τοί} ξιι .. ιέω. 
ξΟν-lον, έπ. ιiντ! ξιι .. Ιεαα",γ' πλΎ)θ . πρτ. του iv"lημι . 
ξϋνός,"'. Ο" (ξύ .. )·=~oι"o. (ιiπό του δποΙου διι.ι

λεκτικως; μόνο ', ~ΙΙXΨ3ρει), όνήκων Τι όρμόζων είς 
πάντας όπό κοινοΟ, δημόσιος, καθολικός, γενικός 
11 ξιι"ά λirω=όμιλω διό τό γενικόν κολόν ιι Υι ~oτ . 
θΎ)λ. ξιινn ώ; έπίρ. = κοιήί = όπό κοινοΟ ιι μετόι t'ij. 
σ~τYις έννσ Ισ; χεΙτσι χσ! τό o~δ_ · πλΎ)θ. ξιι"ά. 

Έτιιμ.: ξιιν6. : (ξιι .. -j6.), πρβλ. χοι .. ο. (*κομ- j6.)· 
έχ r-Ιζ. ξιι,,- "'" λστ. cum' ίων. ξιιlOήω .. , ~ωρ. ξιι .. ά .. 
« *ξιι .. -άFω .. >, πρΙSλ. Ηοι"ά" «*Ηοι,,-άFω .. ), ιiττ. ΗΟΙ
...ώ,,· βλ. κσ! .άι _ν κοιlO6 •. 
ξϋν~ν, -01,0., δ , Τι (ξιι"ό. + φρι;,.) . ό κοινό 

(δμοια) φρονών, ό έχων όμοΙαν γνwμην πρός δλαυς. 
ξϋνο-χδρι\ς, i. (ξιι"όι;+χαρηΝΙ)' 6 χαΙρων μaζl 

·μέ δλους Η ό χαροποιων δλους έξ ίσου, ό προξε
νων κοινήν είς δλους xaρόν. 
ξϋνωνlσ, ή ' = Hoι"ωttΙσ (βλ. λ.), συνεταιρισμός, 

συντροφιό, συναδελφότης. 
ξϋον, έπ. ιiντ! Ιξιιο". πρτ. τοΥ ξνω. 
ξβοάω, Τι ξΙΡιω· ΙΑίλ. -ήαω (ξιιρ6,,) ~uρΙζω, ξι.;-



.. 
paφΙζω Ι πcιpoιμ. «ξιιιεϊ .;, %ιφ.=ξυρΙζει μέχρι δtρ
ματος (πηγαΙνει . πολύ 6αδ!ό, προκαλεΤ όξυν πό
νον), λΙΥομίν'lj έπ! έπιχινδύνων ΠΡCΙΥμιχ"Cων iι ίπ! ό,ί
οι; π6νου.- μίαον, μετdt πcιθ. πρχ. 'ΞVI"μι:ι.ι· ξυρΙζω 
έμαυτόν, ξυρΙζομαl, 'ij Βάλλω δλλον νό μέ ξυρΙσl,l 
11 ώα. χcι! ι.ιβτόι oιl"C.: ξιιιονμι:ι.ι Πι .. x~φcιλή .. = ξυρΙζω 
(iι 6άλλω νό ξυρΙσουν) τήν κεφαλήν μου. 

ξiiρ-ι'ικ-ιις, ε~ (ξυρό .. + άχή)' όξύς, κοπτερός, ώς 
ξυρ6φιον, μέ τήν κόΨιν ξυραφlου.- • έξυρημένος 
μέχρι δέρματος. 
ξυρο-δ6κη, χcι! ξυΡο-δόχιι, -iι (ξυιό .. + U%ομι:ι.ιγ 

ξυΡοθήκη, δήκη ξυραφΙou. 
ξυρ6ν, τό (ξvω)' τό ξυράφιον Ilπcιρoφ. φριχαι, i

πί κριαΙμου χcιτσιατιiαεω, «έπί ξυρoiί ίαταται άxμ;;~ ..• 
liλε(J.ρο~ ήέ β,ΆWαι.=ή ζι.;ή μας 'ij 6 Μνατος εύ
ρΙσκονται (στέκονται) έπάνω είς τήν όκμήν (τήν 
κόΨιν) τoci ξυραφ!OCi (δέν uφΙατcι"Ccιι δ'ljλ. κcιμμΙcι Είε
Eί~ιότYι' o~τε διόι τό εν ουτε διόι τό ιiλλο) " «Ιπί ξιιρoiί 
τη~ &Hμη~ έχετα, ήμϊ .. τά πeάyμι:ι.ΤΔ.=αl ύποδέσεις 
μας στέκονται έπόνω είς τήν κόΨιν τού ξυραφιού 
(μs "Cό πcιρσιμικρόν δ'ljλ. κι νδυvεuουν νόι ιivcι"Cpcιnoiίv). 
ξυρο-φορΙω, μελ. -ήαω (ξιιρό .. +φiρω)· φέρω (6α· 

στω μαζl μου) ξυράφιον. 
ξUρΡ-' τά., ο!ίτω ιiρxoμίνCΙ' λt;ει, Είλ. έν ΣUρρ-. 
ξύΡW'=ξιιράω (Είλ. λ. ), μία. ιiόp . cι' έξιιιάμ" ... 
ξίϊσaι, ιiπρφ, ιioρ. cι' τoίi ξ6ω. 
ξuσΙclς, μτχ. πcιθ. ιioρ. cι' 'toίi ξ6ω. 
ξiισμcι (χcι! ξiiαμι:ι.), -ατο" τ6, κcι ί ξuσμή, -iι (ΞVω)' 

τό άπεξυσμένον, τό άποξυσδέν διό ξίlσεως, τά ά
ποξύσματα, ρινΙσματα, cροκανΙδια», λcιτ. rAmentum, 
strrgmentum. 
ξυστν, -ΙΙρo~, δ (ΞVω)' έργαλεΤον ξυσΙματος, 

ξύστρα, ξVατρο .. , ξιιήλ" (Είλ. λ . ), x..ηστι~ (βλ. λ.) , fl{
"" (Είλ •. λ.), λcι"C. scAlρrum. 
ξuσnς, -Ιlo" . ιi't't. ξύστις, -ιlo~, ή (ξ1iω)' γυναι

κεΤος χιτών ποδήρης (μέ ούράν σαρώνouσαν) " τό 
των τραyyδCJν (υποκριτών) fνδυμα. 

ξuσ-τo .61ος, ο .. (ξιιoτό~βClλεϊ .. )· ό 6άλλων ξιι
οτό .. (δλ. λ.), "C. !. 6 έξακοντlζων δόρυ. 
ξuστ6ν, 1:ό (ΞVω) , χυρ. oUΔ. τ.,ίi έπιθ. ξιιοτό,· τό 

έξεσμένον στέλεχος τοΟ δόρατος, περιγpcιφ6μενoν 
6πό "CoG Όμ"ήρου ώ. εχον μ~χo, 22 πΥιχεων. 2) αυνεχδ. 
αύτό τό δόρυ, τό άκόντιον, «κοντάρι_ U γενιχώ. , 
κονταρ6ξυλον, σΤΕιλιάρι. 2) έργαλεΤον τών ξυλ-
OUΡyων χρησιμεΟον npόc; ξύσιμον. . 

'" 
ξιιστ6ς (Α), δ, χυρ. εΙνcιι -ςό ιiρα. "Coίi ίπιθ. ξιισ~όS' 

_,υIιcιχoυoμ'νoυ "Coίi &ρόμο, (ΞVω) ' ύπόστεγος στοά 
των ΓυμναστηρΙων, δπou ΟΙ άθληταl ήσκοϋντο έν 
KaIpQ χειμώνας, 'ij καΙ ι':καμνον τόν περ/πατόν των, 
xλ'ljQstacι δ' ο!ί"Cω πpo:γcινω, ίκ "Coίi ί,εαμίνου xcι Ι λδ(ου 
δcιπΙδoυ 't'lj'.- • εί. 'tdt. pωμcιϊχά., έπcιuλει" είδος τα
Ράτσας μετό στοος, ήτι~ inlD"/j' κα ί λcι"Cινιατί ίχcι
λlιt"Cο xystum. 

Έτιιμ.: ξιιοτό, <ξtιt+oτ-o~, fvQcι τό -οτ- εΙνcιι με
"CCΙΠtΩ)"C . EίcιθμΙ. t7j, pΙ~. slha, πρι'ίλ. ίστ"μι κcιί ΔVατo~ 
(= dVor" .. o~) < *δvo-o·τ-o·,: αcιναχ". duhslha-Il, 6λ. 
x~! ΠClατό~ (*παe-στ-ό-~) ' 6~α ικiι O"/jIl. τ~υ ξυσ~ό,= 
ό προσηρτημένος είς δλλο πράγμα, συνάρτημο' 
πρΕίλ. Ήαυχ. cξιιστάδε~' αΙ ΠVH .. αί αμπελο,., cτώι
άμπiλωι- ΔΙ σιιστάδε~ •. 
ξuστ6ς (Β), ό .. (ξvω)' ό έξεσμένος, λελεασμένος, 

λcι't. rAsus. 
ξuστo-φόρoς, σ .. (ξυσΤό~φέρω) ' 6 φέρων δόρυ. 
ξυστρα, Τι'=ξιιστρίς ( !'ί λ. λ.), δ,τι χαί VDV, 

ξuστρfς, :'δo~, Τι (ξvω)' έΡΥαλείον χρησιμοποι· 
ούμενον. διά τό ξύσιμον Τι τρΙψιμον (6 ξέστης, ή 
ξύστρα), ίδΙως ύπό των άθλητων μετά τό λουτρόν 
(ιiντί "C Yj, ιiρχσιιoτι"cι, 0 .. 1.εΥΥlδος) 11 ή ξύστρα, τό cξυ
στρl», των Τππων. 

;!Υ ~Ω, πρτ. έξ;;ο .. • έπ. ξiίo .. • μελ. ξvοω' ιiόp. σι ' 1-
ξiίoα.- llCΙe'lj"C_ , ιi6ρ. Iξvo{hι .. • πρχ. έξιιομαι' ξέω, 
ξύνω, λειαΙνω, κάμνω τι λείον (<<γυαλιστερό » ). 2) 
γενικώ" καθιστω τι 6μαλόν, μαλακό ν, όπαλόν, λε
πτόν, κομψόν. 3) μ'tφρ. ξνσαι άπό "';;eα~ dλοιό .. 
=όπ06αλεΤν τό όλέδριον γηρας, άπαλλαΥηναι τού 
όλεδρΙου γήρατος_ 

Έτιιμ.: ξvω' ξιιoτό~' ΞVoμι:ι.· ξιιομή, ξιιομό,' ξv
α~ρCl, ξιιoτρ'~' ξιιοτήρ' ξιιοτό ... - ξιιρό .. • ξυρεϊ .. · ξv
ρεαΒοαι' πρ6λ. ξόα .. ο .. (ι'ίλ. λ.). χcι! Ήσυχ. «ξιιρόι-' το· 
μόι-. lo%,,6 ... dΞV.· ξvel~, αcιναxρ. ksurό-1;ι ί; ίcιπ. ρ. 
*qseu-, λιθ. skύslί (ξυρΙζειν). λε"C"C .. skuwejs (KOU
ρεύς, sku- <*qsu-)' πρβλ. ίcιπ. ρ. *qsneu- (μs'tά. ίπεν· 
θίαιιω, 'toiJ Ιρρ. -n ·) ίν τφ αcιναχρ. kspιtuti (άκονΙζω), 
kspδ'trAm (τό άκόνι), λcι"C. novaculA . (ξυράφι) « *πο
v~re (!cιn. *qsnova)' Τι !cιπ. ρ. *qs-eu- ιΙνcιι πcιριiλλ. 
'tjj, *qs-en- (6λ. έν ξΔ{_) χcιΙ "C~' *qs-es- (6λ. ίν 
ξΙω), έπεχτι,. ίχ "C~' !cιπ. ρ. *qes- (Είλ. ίν χεάζω) ' 
πρΕίλ. ιiχ6μ'lj "Cό πcιp' Ήςrυχ. «ξώατια' Y'1xrel~, 
ψιtxl'flICl •• 



ο 
Τό νΡόμμα τοΟτο, τό πέμπτον κατά σειρόν έκ τών qx.ινηέντων τσΟ έλλην. όλφαδήτou, όντιστοιχετ 

πρ6ς τό σrιμΙΤΙKόν Αγlπ, τό όποΤον δεν πc;ιρlστα φωνήεν όλλό σύμφωνον, καΙ δή πνεΟμα. ΟΙ -Ελληνες, 
iΊ καΙ ΟΙ έξ ων ούτοι παρέλα60ν τό άλφό(3ητόν των, κατό τήν προσπά8ειαν ι'\ν κατέ6αλον διό νό προσαρ
μόσουν τό σημιτικόν άλφ66ητον πρός τόc; όνόvκας τής '{λώσσης των, έχρησιμοποΙησαν τό Υρόμμα ταΟτα 
(τό Ι μ~ν) πρός ποράστοοιν τοΟ φωνήεντο:; Ο, δπv.ι:; . fπρ::lξαν καΙ δι' 6λλα σημιτικό γρόμματα (&I8Ph, 
he, thelh καΙ yodh). Έν τςι σημιτικςι όλφάlήτω τό φωνήεντα δtν εΙκσνΙζοντα δι' Ιδlαιτέρι.ιν γραμμάτων. 
Τό σχήμα τoU γρόμματος έν τςι Μωα61τικςι λΙ~y "το μικρόν, ο, τό μικρόν δέ αuτό σxfΊμα έμφaνΙζεταl καΙ 
είς τός όρχαlοτέρας έλληνικό:; έπιγραφ6ς της Θήρα:; καΙ της ΚορΙν80υ. Είς τός της ΚορΙν80u καΙ εΙς τός 
πρoερxoμtνας έξ Abu-SlmbeI τή:; Αί",ύπτου l όπαντζΊ έν σχημα <> • Έν έΠI'ι'ραφαίς της νήσou Θήρας 
όπαντζι τό σχημα Θ , ~αρόλληλoν τοΟ όποlρ;,ι εΤναl τό έν τςι Έτρουακικώ όλφαβήΤΥ μένα Θ . 'Εν 
έπlγραφαίς της Μιλήτου όπ::lντζΊ τό σχημ,? n Τό έIr' τΥ λοτινlκςι όλφ:::ιβήΤΥ σχημα τοΟ γρόμματος 
ήτc Ο . παραληφ8έν έκ τοΟ χαλκιδlκού η ΈτρουσκlκοΟ. Τό σχημα δt TOJTO της μεγαλοvραμμότou 
νραφής δι ετηρήθη καΙ έν τι) μικροvραμμάΤΥ. . 

ΟΙ Άρχαίοl 'Έλληνες έχρησιμοΠοίησαν τό γράμμα τοΟτο πρό; παράστοοιν τοΟ βραχέος κλεlστοΟ 
qx.ινήεντoς Ο . Διό τό μαΚρόν φ:.ινήεν έχρησιμοπσΙησαν τό σύμ60λον Ω ι.; μΙ,.), τό όπαΤον εΤναι π18ο
νώς πρoσαρμo~ή τοΟ Ο πρ':'ς τι τών έν Mlλήτ~ άπαντώντων σχημάτων τοΟ '{ρόμματος, πρός τό όποΤον 
προόομοιάζεl τό μένlστα. ΑΙ διάλεκτοι τής Δυτικής Έλλάδος έχρησιμΟΠΟΙΟJν τό σχήμα Ω πρός παρόστα
σ ιν τού μακροJ φθόtyο..ι . είτε άνοικτού είτε κλειστοσ. Είς τός όνατολlκός δlαλέκτους τό σχήμα τοΟτο 
έχρησιμσποιέίΤρ πρό:; παρόστασιν τού άνοlκτού μακρσΟ qx.ινήεντoς μόνον, έν ~ διό τό μακρόν κλει
στόν φv.ινηεν έχρησιμοποlουν τ6 σύμπλε'{μα ου (δπερ έxρησιμoπoΙo~ν καΙ διό τήν γνησίαν δίφθΟΥγον). 
Είς τ6 άλφό6ητα δμως τών Κυκλάδων Νήσων 6λέΠ::Jμεν συχνό τήν όντΙσΤΡ::Jφον χρήσιν, καθ ' ην τό 
σχήμα Ω έχρησιμοποιείτο διό τόν κλειστόν φθό'{'ι'ον , τόσον τόν μακρόν δσον καΙ τόν 6ροχύν, τό δt 
Ο διό τόν άνοικτόν. 'Εν τι:'i ΛατινlKι:'i τ6 '{Ράμμα εΤχε τό αί-τό σχημα, όνεξαρτήτως χρονικής noαότητoς, 
ύπό τούς αυτούς δέ δΡOU:; τ6 διετήρησαν καΙ ' αί Νεολατlνlκαl Γλωσσαι. 
Ό παρατlθέμενος πίναξ παρέχει τήν έξέλιξlν τού σχήματος τοίί '{Ρόμματος εΙς τό δlόφoρa όλφό

C!ητα κατό τός έν τι:\ OiKEIQ στήλr;ι σημεlουμένας ·χΡ::JνολογΙας. 

·Ονομα όλφaβήτou 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ . 
ΚΡΗΤΙΚΟΝ . 

ΘΗΡΑΙΚΟΝ . · 
ΑΡχΑIΚΟΝ ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ 

ΑΠΙΚΟΝ · 
ΚΟΡΙΝΘIΑΚΟΝ . · 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ ' . • · 
ΙΩΝΙΚΟΝ. . 
PΩMAJKON καΙ Άπ· 
οικιών . . . 

ΚΛΑΣΣ. ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ 
καΙ έφεξης • • , 

ΚΛΑΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ιιoIέ~.,ς . . . 

Έποχή κατό 
nρόσtV'{IOIV 

π χ. 1.200 

1.100-9()() 

700-600 

700-500 

600 

600 

600 

403 

προκλασσικ. 
καί κλασσlκ . 
, χρόνων 

Σχ"μα 

Ο 
Ο @) 
Ο 

Ο 

Ο 
Ο 

Ο 

Ο 
~()oo 

\;(\V V 

Ο 

Ο 

Ο, ο, ό μιιι:ρόν' Βραχύ (μικρόν) ο (έν ιiντιθ!σει 
πρός τό ;; ιdΎα., τ . ! . τό μακρόν ο, γραφόμενον ω, 
δυνάμενον νά κληθι:\ καΙ διπλΟύν ω, διότι τό ω 
κατ' όρχάς έγράφετο 00 ήτοι 00) ' τό δtKατoν πέμ· 
πτον κατό τήν σειράν γρόμμα τού έλληνικοϋ όλ
φα8ήτου ' ώς άριθμητ. ο' = 70, έν ~ ,0= 70.000. 

Κα ιά. τοίι;; ιiρχαιoτίρoυ, χρόνι;υ~ ώνομάζετο o,jx! ;; 
μικρό .. , άλλά ~~ (όπω, χ(ΧΙ τό c ιir>χ.ιχω;; δέν έχι:ιλε Ιτο 
f ψι.ι6 .. , άλλά εΙ) ' έχαλεΙτο δ'ο&τω , διότι Υιχούιτο σχε· 
δόν ώ. Τι δ ΙφθaΥ'(Ο. ΟΙΙ, όπω, ιiπoδειxνύιι Υι συχνοτιΧτη 
ένι:ιλλι:ιγΤ. των ιΙ. τάι, λί~ιι\: βοvλΟfλ4Ι - β6.ιομιι.ι, μον
"o~ - μό"ο" "ονοο, - "όοο" o~μιι. - ό"ομιι.. 

• A.ι.ιoιώaει~ "ον ο, Ι ίν τ~ AloAtxt διιιλ. τό ο 
συχνάι μιτα6ιΧλλιτι:ι ι 11, ~, ό""μιι., μv.,ι~ ιiντΙ ό'flΟμιι., 
μόΥΙ'. - 11 έν 't'fj Δωριχ'fj συχνό: χιΤτι:ιι' ο ιiντΙ οι, 
ΙΙΎ'fΙοιlω, πτοιlω, Π'flόιcί, ιiντΙ &".010), πτοlω, n'fIocί. 
- • . όπω;; χα! τό σ, οllτlll χα! τό ο συχνάι ίχπΙπτιι 
έχ τΥι ;; ιiρχyι;; tι προστΙθιται χιΧριν ιi}φωνΙα;; : xΙl.tΦ
όΧέ.ιΙω, δ6ρofλ4Ι - όδ6ρομιι.ι, Idξ "όcJcίξ.-- ιν ίν το Τ, 
συνθίτοι;; , χα! χυρίω. τοΤ;; ίπιθίτ.ΟΙ;;, τό ο όσιίχι;; ιδ
μθ~ πρό του δευτΒι;ου συνθιτιχου έχτιΙνιιται χιίριν τοο 
μέτρου εΙ, μαχρόν φθ6γγον, συνηθΙστατα δε 11, ,,: 
6εO'Ύεnι, > 6ε"'Ύεnι, ·(δωρ. 6.·'1"';,), 6εο-&όΗΟ' > 
-80ε"-ιJ6κo,, ξιφο· φόeo, > ξι",,·φόρο', ΊΗο-μό%ο, > 
6ε,,-μό %0'. 

'Ο, Ή, ΤΟ· .Ιναι: Α'. ιJ.ικ"ικι) 6.nQ)'flιιμΙσ · Β'. τό 
dριοrΙΧό" (1) προ"σΗΤΙΗό,,) Ile/J.eo'fl· Γ'. ΙΙ"σφο,ιχ+ 
Ii'flrQ)'f/\lμJa (όπ6τl χαλιΤται χα! &ι!~0'fl lπι"σxτιxιW)' 
iv τi!τοιαuτ'!l χρΥισιι τoνΙ~.τα.ι : 8, 11, "ό - 8" 11, 8. 

JD.lσι" Υιν. "οι, ή" ni' δοτ. "φι ήj, "φ. αίτ. 



~ό", τή", τό.- Δu'ίκου όνομ. χcιΙ cιΙτ. ~ώ. ~cί. τώ' Ύεν. 
χcιΙ δοτ. τοϊ", ταϊ", τοϊ".- Πληθ. δνομ. οΙ. σΙ. τά' 
Ύ!ν. τώ" (χcι Ι ~ι& .& .pΙcι Ύίνη)' δοτ. τοϊς, ~σϊς, ~oϊς' 
cι, t. τοτίς. τάς, τά. Πcιρ' 'Ομ'ήρφ Ύεν . χCΙΙ τοϊο ciντΙ 
~oiί. δνομ. πλ1jθ. χσ.Ι το,, τα, α.ντΙ οΙ, αΙ' Ύιιν. πλτιθ. 
θΥΙλ. τ4αι,ι α.ντί ώ.ι, δοτ. πλ ηθ. τοϊσι, ήj,. χCΙΙ ήjσι. 
ώ~ δεικτ. ciντωμΙcιι. 
Α" 6, ή, τό, ΔΕΙΚΤΙΚΗ ANTQNrMIA, ιΧν.Ι τfι~ 8δε, 

11&', τόδε. ijτι~ ε Ινcιι ή xu~ t~ σημcισΙ~ τη~ πcιp' 'Ομ "'ιρφ· 
Χ~ησιμοποιεt δέ τσ.ύ:ην δ ~Oμηρo~ χcιτ& δύο χυpΙω~ 
.pQnou~: Ι μετά OIJolaor. ούχl δμως ως άρθρον, 
α.λλ· ώ. τό λcιτιν . ille, ίΙIΑ, illud: 6 Τvδεlδηs-=ό πε· 
ρ/φημος έκέΤνος υίός τοΟ Τυδέως (=Τyd. ille) Ι Νέ
στωρ 6 Υέρω" = Νέστωρ, ό περίφημος έκεΤνος γέ
ρων.- • civeu ο!Jσιcιστ.. εν τ'!) σημcισ. «οδτος, αϋτη, 
το010» (f): «αύτός, αύτή, αύτό») : ό Υάρ ι}16. = δι· 
ότι r'ιλθεν οδτος.- 111 lδιάζονσαι χρήσεις του 6, ή, 
~ό ώ~ ά"τω"νμ'ας: 1) προτασσόμενον μιας των 
όναφορικων άντωνυμιων ος, σσος, οΙος έ~cιΙpβΙ τό 
πρό cιυτoυ χε Ιμενον o~σΙCΙστιχόν , χ:χΙ χινεί μεΎcιλυτέ

p~ν "ti]v πρό~ CΙ,!Jτό πpoσoχΤ,~ :,,~ ιXχo~ύoντo; 7i wcivcιyt. 
νωσχoντo~ : εφαμ,," σιι περι φρε"ας εμμε"αι α11ω", 
τώ,ι, οσσοι Ανκ'"" "αιετάονσι" = σέ έφανταζόμην 
πολύ άνώτερον κατά τόν νοΟν άπό τούς άλλους , 
άπό έκείνους ~ηλ. ΟΙ όποΤοl κατοlκοΟν είς τήν Λυ
κΙαν. 2) 6 μέ" ... , 6 δε ... , συνηθεοτότη περίφρα · 
σις ήδη άπό τοΟ Όμήρου, άλλοτε μέν δηλοΟσα 
άντΙθεσlν (δσάχι~ τό 6 μl" ciνcιφeΡετcιι εί. τ~ π;;οηγού
μ.νcι χ~Ι τό 6 δε εΙ~ τδι έπόμενcι), άλλοτε δέ έκφρά· 
ζouσο διάφορα μέρη ένός καΙ τοΟ αύτοΟ πράγμα
τος (=«ά fvac; .,. 6 άλλος ... ) ώ •. τoc λ~τ. hic ... ille) 
11 τό ουδ. της περιφρ. αύτης έν. καΙ πληθ. (τό μέ" 
... τό δε - τά μέ" ... τά δε) κείται καΙ έν έπιρρημ. 
tvvolQ (= όφ' ένός μέν .. , άφ' έτέρου δέ ... ), «άπό 
τό fva μέρος ... άπό τό άλλο ... » 11 ένΙοτε κείταΊ 6 
δε ... χωρlς νά fXQ πρoηγηθι:i τό 6 μέ".- ·Οπως 
έπ/σης εΙς τό οΙ μέ" ... άνταποκρΙνεται ένίοτε ουχl 
τ6 κανονικόν οΙ δε .... άλλ' άλλη τις περίφρασις 
(Ιτερο, dέ •.• , l"ιο. δε .... ά11ά ... χλπ.). 
Έτνμ. : 6, θΥlλ . ciττ. ή, δωρ. ΊΖ (πληθ. ιΧττ. χλπ. 

οΙ, σΙ, δωρ. το., τσΙ) ώ~ διιχτ. ciντων . χcιί ώ, άρθρον 
( Ιcιπ. ιΧντων. θΙμ. *50-, ·5ίί- = σCΙνσχρ. ιΧρσ. 56, 56-1.1, 
Z.ν~ . hίί, hQ, θηλ. o:xvcxp. 5ιf,Zενδ. hίί, π~λ-λcι , . αίτ . sum, 
5Am, 56s (=λcιτ. eum, e&m, e05),Κελτ.·50-,ε ν τφ gaul. 
50-5ίη (=hoC), γGτθ. sa, 56 (6, ή). α.πλ-σcι~. 5e, ~ηλ. 
5ho, πcιλ-πoΓΓ. 56, θηλ. su, πcιλ-Ύε~μ. de-se (συτσσl), 
Ύοτθ. 5a/, πcιλ-γερμ. 5e (Ιδού) (1&+ΙCΙπ. *1, πρβλ . ιΧττ. 
ο(ιτοσ{, "v,,1 (βλ. λ. λ.). 

Β .. 6, ή, τό, ΟΡΙΣTlΚΟΝ ΑΡθΡΟΝ (f! προτσκτικό .. 
lJ.e-lJoeo,,)· τό κσινόν άρθρον, ώ~ χcιΙ έν τ~ Νέq. Έλ
ληνιχ'!) , καλούμενον 6ριατιχό", διότι καθσρίζε-ι (6-
ριστικοποιεί, καθιστςί περισσότερον συΥκεκριμέ
νην) τήν λέξιν είς τήν όποΙαν άνήκει, έν άντιδια
aτoλι;j πρός τήν άόριστον άντων. τΙς, τΙ, ητις έπ· 
έχει θέσιν doelcrrov l1ρ6ρον. Ή χρήσις τοΟ ό, ή, τό 
ως άρθρου εΤναι μεταγενεστέρα της χρήσεώς τσυ 
ως δεlκτικης άν·τωνυμίας, καΙ μάλιστα εΤναι άπό
τοκος έκεΙνης (προήλθε δηλ . έΕ cι,jτr.ς): ίκ τη~ Υ'ρ'ή
σ.ω, δηλ. τό" αριστο" ( = αυτόν Γι έκεΤνον, δστις 
"το άριστος, yε'lναιότατoς-~δ" = δειι<τ. άντων. !) 
κατήντησε νά σημάνι;ι όπλώς: τό" tieoaro", τ6ν 
γενναιότατον (όπέ6η δηλ. όπλοΟν άρθρον). Ή δέ 
μaτάδcισι. ιiπό του 6, ή, ~ό (δ.ιχτιY.η~ ciντωνuμΙcις) .Ι~ 
-,:ό 6. ή. τό (ιiρθ~oν) -!jPXL::Jav ijIιYj ιΧπό "to!l Όμ'ήρου. 

Ίδιcίζoνσαι xρήσει~ του d, ή, τό ώ. lι'ρ6ρον: 1) 
πρό των κυρίων όνομόl'ων συνήθως παρaλεΙπεται, 
προστΙθεται δμως 6σάκις περί τοΟ αύτού κυρΙου ό· 
νόματος έχει ήδη ΥΙνει λόγος έν τοΤς άμέσως προ
ηγουμένοις: Ζωχρι;ίτ", •.. • 6 2WOCflcίnι~' πάντως πα
ραλεΙπεται τό άρθρον πρ6 κυρΙου όνόματος, όσό
κις μετά τ6 κυρ. όνσμα άκολουθεΤ ΙδιαΙτερός τις 
προσδιορισμός τοΟ κυρ. όνόμ. fναοθρος: 2ωxρCΊ
nι~ 6 φι1όαoφα~ (οi!χΙ d 2ωκρ. d φι!.). 2) μετ' 
άπρφ:, τ6 όποΤον τότε έπέχει θέσιν ουσ.οοτ. ουδ. 
γένους, καθ' δλας τός πτώσεις: τό εΙ,σι, ~oiί ιιΙ
_ι. ~φ .Ι"σι χλπ., ." τφ φι1εϊ" χλπ. 3) μετ' έ
πιρρημάτων, τό όποΤα δυνάμει τοΟ όρθρου προσ-

λαμβάνουν έπιθετικήν δύναμιν: οΕ .. ίί" l1 .. θρω"πο.= 
ΟΙ σημερινοΙ, ΟΙ σύγχρονοΙ μας Ι ο/ τότε l1"tJρωπο., 
οΙ π41αι ποτέ 11,,6ρωπο. 1I συχνά μάλιστα τό ουσι
αστικόν παραλεΙπεται ώς ευκόλως έννοούμενον : 
οΙ τότε (ένν . lΙ. .. θρωποι ) , ή αυΒ'Ο" (ένν. ήμέρcι.. 4) 
έπl πάσης λέξεως ιϊ φράσεως, της όποίας ή έν
νοια εΤναι τ6 άντικεΙμενον τό όπασχολοΟν κατά 
τήν στιγμήν αύτήν τήν σκέψlν μας, τό ά.,θρον προ
τάσσεται κατ' ούδ. γένος: τό ;;. .. θρωπος = ή λέξις 
<Γι ή fVVOIa) «άνθρωπος» Ι τό μηδέ .. αΥα .. =ή φρά· 
σις (Γι ή έννοια) «μηδέν άγαν » Ι .... " λΡ.)·ω=ή λέξις 
«λέγω» 11 ώσ. καΙ έπl όλοκλήρου πρστάσεως: τό μηδ· 
έ .. σ εΙ .. σ. τώ" ζώtιταw όλ.β.ο .. =τό γεγονός δΓI ουδ 
εΙς έκ των ζώντων είναι ευτυχής . 5) ένΙοτε τό 
άρ:;ρσν (χcιί δή τό ο·}δ. τό) κείται άπο.ιτί .... ως μετά 
έπιρ. τόπου καΙ χρόνου (λέγονυς δέ «κεί ΓΟΙ άπολ(ι· 
τως» νοουμεν 5~ι δέν έ;urtα.Χ,ιjύε't(χΙ ούο., (b;; ~·.ι("τέ;;.(ι) 
ίJπ' ιΧριθ. Η, δπ6τε τό επ !ρρ . δέv λCΙμ6άνEΙ διlνcιμι " έπι· 
θέτοιι ώ~ &κεΙ , ιΧλλά ~LCΙt'IJpeL τΥιν έπι?ρηl,αΤΙΥ.Υιν τοι> 
Mν:xμι~, κcιΙ τό ιipθpoν χρησιμεύει 6.πλώ~ ~ι& νOC τό έ"
LOXUQ"(j : τά .. ίί.,=1'ii." τώρα, τό ΠΡ'''=Π2'''' πρότε
ρον, τό έ" .... ενθε .. =έντεϋθεν. τό άπό .... oiiJe κ.ο . χ . ) . 
6) προτάσσεται ώσ. ένΙοτε τό άρθι:ον (χ(J; ί Gt)~'ήθU), 
niAtv τό ι;!J~. τό) της έρωτηματ. ά ντων. τ'ς Υι ποίος, 
άπλως διά νά καταστήσι;ι τήν έρώτηJlν όκρl6εστέ
ραν καΙ σαφεστέραν : .... " rL i τό ποίο .. i αl τσlοΟ · 
ται έρωτήσΕlς άναφέρσντσι πάντοτε είς τι προη
Υούμενον, τό όποίσν πρέπε ι νά καθσρισοι1 σαφέ 
σΤΕρον. ·- ιι έν έλλεlπτικαίς περιφράσεσιν, κcι ! δή: 
1) τό άρθρ. προτάσσεται κυρΙου όνόματος κειμένου 
κατά γε ν. , είς δήλωσιν καταγωγης: ό Δι"ς (ένν. 
πσίς) , ή Α"τονς (ενν. ""Υά .... "ρ) 11 είς τός rOICurac; 
έλλειπτικάς περιφράσεις δύνανται νό παρολείπων
ται ώς ευκόλως έννοούμενσι έκ τών συμφραζομέ· 
νων καΙ λέξεις δηλωτικαί κα Ι άλλων σχέσεων, συγ
γενικης Γι καί άλλης φύσεως: άδελφός. σύζυγος, 
φΙλσς, γυνή κ.τ.δ.: Kλέcιρxoς κσΙ οΙ έχε/"ον (ένν. 
Ii .. δρες, ατρατ.ώ .... αι κ. τ. σ.). 2) τό ουδ. άρθρον 
προτασσόμενον ούσ. κειμένου κατά γεν. δηλοΤ πό
σαν σχέσιν πρός τήν υπό τοΟ ούσ. δηλουμένην 
έννοιαν, κσl συχνά με ταβάλλει κατά ΓΙ τήν έννοι· 
αν: τό τής πόλεως= παν δ,τι άνήκει .είς τήν πόλιν 
(είς τήν σύστασΙν της), σ)(E~όν ouVIiJv. τιjΊ « ή πόλις», 
εν ιί> τά τής πόλιιω,=τό πράγματα (~ηλ. αl ύπσθέ
σεις, έσωτερικαΙ καΙ έξωτερικαί) της πόλεως, δ,τι 
σχετΙζεται με τή ν πόλιν Ι τά τώ .. ΈHή"ωtι (Περ
σώ .. χλπ.)=τά πρόΥματα (αl υποθέσεις κλπ.) , αl δυ· 
νάμεις των Έλλήνων (Περσών χλπ . ) Ι φρο"ώ rd τώ,ι 
'Α-lJo"vαiω,,=λαμβ6νω τό μέρος των Άθ., καταμε
ρΙζω μέ τσιις • Αθ .• υποστηρίζω τό συμφέροντ6 των 
(κup. εχω τό ίδια φρονήματα μέ τούς Άθηνα/συς) 
11 ώσ~ύτως μΞΤ& τοί) ι:;υό. χτη~. ιΧντων. τό έμό", τό σό .. 
=ώς πρ6ς δ,ΤΙ άφσΡQ είς έμέ. είς σέ, τό κατ' έμέ 
(τ6 κατά σέ)' ouxvi δ' ή τοιαύτη ιtefΙφr-ιχσι~ χ~Ιτσ.ι 
ιΧντΙ του άπλοu' έΥώ, στί. [~ι· έτυμολ. 61.. εν Α"]. 
ΧΡΗΣΙΣ MEMUN!.!MENQN llT!.!1iEQN ΑΠΟλΙ'ΤQΣ: 

Ι τα, ~oτ. Οηl.. επί τόπou' έκεί, άπ' έκεΤ, Ιδω, όπ' έ
δω , ένταΟθα, έντείiθεν. 2) με.OC της ίννoΙ:x~ τη~ 
κ~νήσεω~ πρός τι μέρo~, έκείσε, πρός τά ·έκεΙ.. 3) . 
έπΙ τρόπου, τjjπερ = κοτ· αύτόν τόν τρόπον, οϋτω. 
4) ίν Ιπcινcιl.'ήΦει: τίί ;.ιiι" .. ~ ήj dέ... επι τόποu' έ
δω ... έκεΤ. .. 11 ώσ. άφ' ένός... όφ' έτέρου ... , άπό τή 
μ!ά μεριά .. . άπ6 τήν άλλη.... 5) ιXνcιφopικω;;. ιΧντί 
τοί) n (μόνον έπιχ.)· δπου .- n τΥ, δι;τ. oUΔ.· δθεν, 
διά τοΟτο, διό. 2) οϋτω, κατό τσΟΓον τ6ν τρόπσν, 
(μόνον έπιχ.).- 111 τό, cιΙτ. oV!). (ώ~ χcιΙ το ιΧττ . Ο, 
τό ουδ. τη~ ος) ' δι' δ, δθεν.- ιν τού. γεν. oiιδ: οδ 
fveKa. δι' δ, οδ χάριν.- V μετ& προθέσεων, επ ι χρό
νου: Ιιι Toύ=tKTOTe, 6KριΒWς άπ6 τότε Ι Ιν τΥ= 
έν 1 Q μετσξύ. 

ΓΌ 8, 11, τό, ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ANTQNrMIA (Τι (ιποτσ
χτιχό",- l1ρ6ρο,,). τονιζομένη καθ' δλας τός πτώ
ρεις, άν'(1 της γνησrας άναφορικης 8ς, 11, 8' συχνό
-ςcιτoν πcιρ' Όμ'ήρφ χcιΙ tot~ ·Ιωσιν. 

ΔΌ ΟΙ έγκλιτικοl τυπσι της γεν. τον καΙ της δοτ. 
~φ χρησιμοποιOUνται άντl των τυπων τι "ό" τι"Ι, 
καΙ εΤναι εΙλημμένοι έκ της άορ/στou άντων. ~Ι,. 
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ι:ι, ΠερσιΙΤ8ρω εχομιν ίlll", ι:ι., ".., ~ ... δοτ. .... 
γιν. χσιΙ δοτ, πληθ. ι:ε.."" "'ιοι', ~80'."- ΟΙ ιinL
στοιχοι !~ωΤTιμσι-τ:ιxoΙ -τ:υποι Ιχι;ιιισιν ώδι' γιν. ",oiί; Ι.,. 
",έο ί ",εν ί (ItdaCtL ιiν-τ:Ι τοίί: τ/",;)' δοτ. τέφ; ιiν-τ:! 
του ",/"ι ί γιν, πλ 'ι'ιθ. ",έω,,; (ιiν-τ:Ι τοίί ",ί.,ω" j) ~oτ, 
πλτ,θ , ",έο" ί ",έο,σι ί ιιiν-τ:Ι .Qti ",ίσι ί). 

ό-, . ) καλούμενον CΊ-θ-ΙΙOισ"'ΙHό" πΡόδημα, tμ
φαΤνον τήν ούτήν έννοιαν πρός τό δμο- t δμηρ, 
ό-πσ.",ιιο, (=δμ6πα",ροs) = γεννηδεlς έκ τοΟ ΟΟτΟΟ 
πατρός (χιιΙ dnιi"'eIos, χιιΙ όπιi",Φι,ι)' ό-,.σσ",~ (= 
όμογό.σ",ωιι>. χιχ! ό-yιiσ",ιιιo' (=δμοydσ"'eΙΟf)' ο-ζv
ΥΙ; (= όμ6ζVΥεs)' ό-θιιοο" (= όμόφωνον, σύμφω.
νον)' ό-ξυλο" (=ίσ6ξυΙο,,>, -τ:ό δι ό- τoiί-τ:o < Ιιιπ. *0-
(= όμοϋ) έν τψ όζο, (= 8εΡόπων, ύπηρέτης), όζο, 
(= κλόδος), ό- σχ", ό-σχο, (= κλwνος)' ό-,αΙΙω, 
ό-τιιυ"ω, ό - ι:ιι.,ιιό, (~λ. λ . λ.)' τό ίιιπ. *0- εΤνοι εΤς 
TWV τύπων τού έπιρρ. *e, *0 (-τ:όι δποtιι χιιρ. ι{νσιι 
ι'-"γσιν. έν . τι:;ϊ) διιχτ. θίμ. *e-, *0-) = έκεΤ, ένΤΟύ8a, 
π~6λ. σιχΥaxρ_ iI (= πρός). ,η_ ώ-ιιVoμιι.ι ( : σσινσχρ. 
ιi ru- = ώρι'ιcψσι, ΚΡΑUyόζ!.ι), ... "101. 

Ο, ίων. χσιΙ δ4l)~ •. ιiWJtφop. ιiν't&ΩY_ ιiντΙ 6s' δλ~., 4, "'. r. 
Ο, ?~~. 'ti). ιiνιιφoρ. ιiντoιν •• ,. t 

όδ Ι έπιφών. σχετλιασμού' ού6! οίισl!;ίρΕύ! λαιτ. 
νι.e! [πρ6λ . χσιΙ γο-τ:θ. wι.l, πσιλ-γερμ. we, λιττ. wι.i 
9αll. gwι.e]_ 

6Ci (Α), Tj' τό δένδρον «σουρδιά» καΙ «σουρδου
λ!ά», λσιτ. sorbus.- 11 ό καρπός έκαλείΤΟ όο", τό (= 
τό «σοίίρ60ν» καΙ «σούΡδουλον»), λσι~. sorbum, δ
περ έσχΙζετο καΙ έτΙ8ετο είς τήν δλμην πρός χρησιν . 

8Eι:vμ. t όα, ίων. ό", ο",,· όο,,' όα < ίσιπ . *oiva = 
λσιτ_ ηνι., πρ6λ . ιiρμ. ι.igi (*Oiv-ijι.) = δμπελος, πιθ. 
λιθ. jiνό, eνό (τό φυτόν Ρόμνος), πσιλ-::ιλσιυ. ίνι. 
(ίτέα), 
6δ (Β) , 'ij'=Φa 11 (6λ. λ.), ΠοΡυφή, Χf.)\νω; «οϋγια». 

11 δορό προδότσυ. 
·Οσ(r), Tj, χσιΙ wD'a' δημος Άττικης, της ΠανδιονΙ

δος Φυλης δ xιi-τ:. wOaaS ' SπίΡ. wO.,fJa", ·Οαζε, wOa _ 
σι,,' 6λ. χσιΙ Ο,., (6λ. Κ . Ε. Λ.). 

·OAwlt, GaeOS, Tj ' σύντροφος, σύζυγος γιν. πληθ. 
όάιιΟ1,,' σιιηίρ_ άνομ. ώρ, μι-τ:όι δοτ . πλ ηθ . ωρεσσι. 

Έ",υμ. : όαιι ( ίι:tπ. *0' (= όμοίί, 6λ. έν d-) + sr- : 
Ιλλ. ε;ιιΟ1, μτχ. πσιθ. πρχ. lεeμέ"οs, γ' έν. πσιθ_ uItIpo. 
Ιsρι:ο, πρ6λ. *Ιωι» ( ίσιπ_ *sve-sor = λσι-:: . soror, ί7Π. 
*ser- (προσδένω, συνδέω, συνδέομαι έpι.ιΤΙKWς)· ΙΧ 
,;ου όαιι πσιpιiγoντσιι 'ti: ιΙ4ιιίζω' όαeισμ6s' όαιιι
OτI7i' dαeισι:Vs' Gaeos. ){ι:tτ' ιiλλoιι; όαιι ( ιiθpoισ-τ:. 
προθ. ό- = ίσιπ. *0 (=όμού) + ρ. 4e- (άιιαιιεϊ" , άιι
μ6s, άιιμόζω, άeθμόs), πρ6λ. δάμ-αιι",-. 
όδρlςω, συΨ!lΡ. ώρίςω, μιλ. -σω (όαιι) ' συνoμιλ~ 

μετά οlκειότητος, κρατ" «συντροφ!ά» τινος, τόν 
συναναστρέφομαι [δι' έτιιμ. ιϊλ. όαιι]. 
όδρισμός, -ον, δ (ό4ιι/ζω)' φιλική συναναστρο

φή, έγκόρδιος συνομιλΙα. 
όδρισ{~, -ον, δ ιόαιιΙζΟ1)' σύντροφος, έπιστή-

8ιος φίλος. 
όδριστύς, -vOS, ij, ίων. ιiν-τ:Ι όάρ,σμα (ιΙαρ/ζω)' 

φιλική συναναστροφή, έγκόρδιος συνδιάλεξις, πλή
ρης τρυφερότητος συνδιάλεξις. 2) γινιχω;;, έπι
κοινωνΙα, συναναστροφή. 3> έταιρεΙα, δμιλος. 

·OAwPOI, δ (όαΙΙ)'=όαιιισμό, (βλ. λ.) , πλήρης 01-
κειότητος συνδιόλεξις, έΡι.ιτική (γιν. τρυφερό) συν· 
άντησις, έΡι.ιτική συνομιλΙα, χσιΙ γινιχω, συνανα
στροφή, έπικοινωνΙα, συζητήσεις, χσιτόι τό πλιtστον 
έν -τ:ψ πληθ. 11 ιiλλ' ώσ. χιιΙ ίν -τ:ίjί Ιν., λόγος, ·συνομι
λΙα, συνδιάλεξις. (δι' βτιιμ. βλ. Gae]. 
δασις, -ε~, ή ' όνομα πάσης εύφόpav καΙ χλοε· 

Ρός τοποθεσίας, ή όποΙα παρέχει τήν έντύπι.ιοιν 
νησΤδος μέσα είς τό πέλαγος έκετνο τ~ Λι6uκiΊς 
έρήμου. . 

δΙδιι, Tj' η όψις μόνι:;ν χσιτ' σιίτ, ίπιρρ. λσιμ6σινομί
νην, όβδη" κσιΙ Ισόβδη" =- κοτά πρόσωπον, κατενώ
πιον, λιιτ . corι.m [όβδη" ( ρ. dn- (τοίί GΨOμιA.)t- ·δti" 
(ίπι;>ρ. προσφ.) ]. 
ωC1'σιιoc;, δ, ύπoxo~. του όβεΑόs' μικρός όδε· 

λός 11 πάν όξύ καΙ αίχμηρόν έργαλεΤον, τό οκέλος 
διa(Jήτσυ.- • τετρόΥωνος στήλη όπoλήyovσα εΙς 
όξύ, χοιΙ σήμιρον iτι χotλοιιμίνη ό6ελlQΚoς. 

~ σι1ολ. χσιΙ δωρ. dδεΙόi. -ον, δ' 5 ,τl χιιΙ 
νβrιι, 6ιkλός, xol .... σού8λα U ώσ. πάν όξύ έργαλεΤον. 
- ._ ~ τετρδtωνος στήλη άΠOλr'!γOυσα 
εiς όξύ. 

, Eι:vμ. ι ou ... Tj9-c e..ρ.ιτllt~ ~lZριx.γόμινoν ιix -τ:ου fli
Αο, μιτdt τοσ προkτιΧoii 6- _ν ιi.ΡX1. Ή λ. πιiντω; 
ιΙνσιι Tj σι!J-τ:ή πρό;; τιi: μτγ., ιiρx. xλa. όω~, θ~::ι". 
dP.UOf, ιi-τ:τ. όβοΑόs (βλ. λ.)' χσιΙ τό μ.., -/Ι- ~ιNaιτιa1. 
... dt θlωρηθ~ ώ, όφιιλόμ8νον ιί, ιi.vOtAoriaι:v, δπ~ χοιΙ 
τό β τω ... Ιων-οι-τ:τ. fli10s, βελ6"", όξυβlΜκ χlZτόι τδ 
βαΙ.'''' διόι τό ιi.pχιxόν δμω;; d- δπιipχoυσι πιiντOΤI ιiν
τtρρήσIiΙ,' τό ιiτ-τ:. dfloAds (πρ6λ. χσιΙ ,ιιιώβοlο", πε"τ· 
ώβοlο", δeHώβolo,,) ενσιντl -::ων όβιλό, (dfle}.[axos, 
ιΙβεΙεία, δΙΟ1βεΑ'α, ήμιωβέλιο,,) ό:μ ίλετ"ι ε(; &φο
μοΙωσιν φωνηίν-τ:ων. 

όδo1όc;, -ον, δ (πι:ιιριiλλ. τύπο, του dfleAds, 6λ. λ.), 
ίν χρήσιι ί ... ' Αθήνσιι, ώς 6άρος καΙ ώς νόμισμα = 8 
χαλκοΤ, 1/8 τι'Ίς άττ. δραχμης. 
όδo1o-στδτiω, μιλ_ -';σω (ιIβoloσι:ιiτ".)· ζυγΙζω 

ό60λσύς η μ-τ:φρ_ μετέρχομαι τό έπάγγελμα τού αΙ
σχροκερδούς δανειστοο, τοκογλυφW. 
ωoAo-στδYlΚι -ov, δ (όβοΑόs+iΌι:.,μι)· ό ζυγΙ

ζων τούς ό60λους Ι αισχροκερδής δανειστής, το
τσγλύφος, ό δανεlζων tnl ένεχύΡΥ-

.ΟΙΙΙ'ΙΑ, τrί' τό νεαΥνό των ζt;ιι.ιν, χοιΙ Ιδίιιι. TWV 
λεόντων. 

Έι:υμ. : όβιιια, όβΙΙ/ΗΙ., όιι,ιH4λa' υπο -Τ:ΙνΦ ... ιi.ν
ιiγo'ΙΤΙΙΙ εΙ, ίcιπ. *ogvr- <*ogv (ώ8W, αύξόΥω), πρ&λ. 
σσιν::ιχρ. όgrι.-m (κορυφή, κολοφών, άPXή), ·Znδ. &Υι'& 
(ό πpCιτoς, ό άνώτατος), λεn. ι.grs (πρό όλlΥou. 
ταχέl.ις)· ιiλλόι -τ:σιστσι ιι!νιιι λΙσιν ιi6ί6oιιιι' χαοτ' ~λλoιι, 
( ίcιπ. ι.g-, og- (=αύξάνω). 

όι,tιιδΙσ, τιi· = όβιιια (βλ. λ,) . 
όΙρΙμΟ-CΡΥ6ς, ό" (όβιιιμοΠ* ;ΙΙΥω)' xup. ό πΡότ· 

των Ισχυρά (μεΥόλα) έργα 11 πGiνΤQτΕ 8μω, μιτόι χσι
xiι~ OTiJ1Cto. , ό πρόττων 6Ιαια l:pya, δδικος. 
όlρΙμό 8iiμoc;, ο., (G/JeΙ1'οπθvμόs)' ό έχων ίσχυ

ρόν 8υμόν, όρμη'τικός, τολμηρός, λ«-τ:. mι.gnι.nimus. 
όΙρΙμο-ηάτριι, Tj (Gflp.iμos + πα",';'ιι)' 8υΥότηΡ ί· 

σχυρού πατρός, ίπΙθ. <tij, • Αθηνd;;. 
·O.PI~MOI, Ο", ώσ. χσιΙ ο,,; -ο,,' ίσχυρός, δυνατός. 
Έι:vμ.: Gflerμos <ό- (ιiθρ. προθεμ.) + βetμ,,' βιιι

μiiaD-aa (6λ. λ . )' BefμάI, πρ6λ. Ήσυχ . cβe4μό,' μέ
Y4S. XCtMn6S., 
όΥδοάς, -ιiιJos, Tj (όΗ",ώ)' ό άρι8μός όκτώ. 
όΥδ6δτoc;, ", Ο", ποιη-τ:. ιiντΙ όΥδοο, (ώ, τό "'e1-

ι:αι:ο, ά 'ι-τ:Ι ι:ιι[ι:ο,)' ό δγδοος.- ή dydoιZ"", (ίνν. ι;
μέeα)=ή όγδόη ήμέpa. 

6Υδοι\ιιοντσ, οΙ, σιΙ, τιi, ~xλ. (ιΙΗι:ώ)' ώ, χσιΙ νίίν, 
όγδοήκοντα, «όγδοη ντα», «όγδWντα», λσι •. octogintι.. 

όΥδο/ιιιοντ,,"cτής, ls, Τι όΥdo.,κο"",οvι:"s, Is(dydo· 
,;κο"",α+lι:οs)' ό έχων ήλικΙαν όγδοήκοντα tTwv. 

δooyc, Ii-yc, ,,6-yc, Tj ~lιXτ. ιiντων. d, Ι;, ι:ό ίν
ισχιιμίνη εί, ΙΙμφαοσιν διόι .ij, προc:ιθijχη, -τ:ου yc, ώ, -ςό 
λσιτ. hic·ce, hι.e-ce, hoc-ce (=cίιτος, αύτη, τούτο). 
2) Tj δο-τ:. θηλ. ι:iίYI ώ, ΕπΙρρ. τόπου (=έΔW, είς αύτ6 
τό μέρος). 3) Tj (ΧΙ-τ:. οΙιδ. ι:όΥc=διά τΟΟτο, δι' 00-
τόν άκριΟΟς τόν λόγον. 

·OyΙΙiί, ποιηος. 'Oyιιcιl", Tj' όνομα της Ά8ηνδς 
έν Θή6αις n ί~ οιu-τ:ij, δβ χσιΙ ή μΙα πύλη τι'Ίς πόλεως 
έκαλεΤτο ΌΥΗα,οι Τι ΌΥΗαΤδη,. 
όyιιάoμaι, μιιλ. d""t)aoμaI, ιiπoθ: ίπΙ δνοιι, όγκα

νΙζω, γκαρΙζω. 
Έι:vμ.1 dYHiiaD-a, «λοιt. oncQ), πρ6λ. όΗ"Ο, (*όΥ

H"OS) , λοιτ. unco (γρυλλΙζω, μουΡμουρlζω), πσιλ-σλσιιι' 
j •• /!ι.ti (- gemer.), 9αll. δch (- gemltus), ίρλ. ong 
(στεναγμός, οΙμωγή), μεσ-γερμ. ι.nken (στεναγμός, 
οΙμωγή) : ix τούτοιι d""ώδrιs. όYH,,-θ-μό~, GYH"aIi' 
ί; σι~-τ:oίi 

6,ιι,,1ιιόc;. δ (όΥΗάομα,) ' τό όγκόνισμα, γκάρισμα. 
όΥΙΙΙΙρός, ά, ό" (ό""o~ Β)' όγκώδης, «πρησμέ

νος», έξωΥκωμένσς.- • μ-τ:φρ. πομπώδης, μεγαλο
ΠΡεπής. 2) λυπηρός, άνιαΡός, όχληΡός, λοιt. ιno. 
'.stus. 

όΥΙΙΙΙτίις, -ου, δ (όΥΗάομαι)' ίπΙ δνοιι, ό όγκώμε· 
νos, τ.l. -6νος. 

δΥιιιον, Τι 6Υιύον,τό (GYHfJf Α)' θήκη fι πλεκτόν 



ίyιcoς"":όΙιιyΙω 

άΥΥεΤον, ένθα έφυλάdooντο eέλη μετά άΥκlστρω
τών άκιδων, Υι άκόντια μετό σιδηρών αίχμών χ.τ.ο. 
[lΙι' έΤl!μ. 6λ. όγκος Α, άλλά κιιΙ Β). 
'ΌΓΚΟΙ (Α), δ (αΥκος)' κλΙσις, καμπή, Kαμmjλη 11 

όθεν, άκίς, άγκlσΤΡον, εν τι'jl Itl"ljB. τά άγκιστρωτά 
πλάΥlα άκρσ τού βέλσυς r. της αίχμης τοο δόρατος. 
Έτυμ.: Ο,._ς (πρ6λ. Ή"υχ. ",όΥκή' γω,l,Ια») = 

λιιτ. uncU5 (άγκιστρσν, άρπάγη)' όγκϊ'l'ος=λσιτ. UnCi
nuS' ΟΥχος, άγκώ'l', άγκιστρο'l'. 

·01'1[01 (Β), f.,' ώζ Υ.σι ! νίίν, όΥκος, τό μέγεθσς πρά· 
γματος, ή εκτασίς του, τό βάρος του, λιιτ. moles 11 
όΥκος φρυyά,l,ω)f = σωρός φρυγάνων. 2) είδlκός 
τρόπος κτενlσματος της κόμης, έπlσωρευομένης έπί 
τής κορυφής τής κεφαλής είς κόμβον, προσθέτοντα 
ϋψος καί έπιβλητικότητα είς τήν δλην έμφάνισιν.- 11 
μτφΡ . βάΡος, έπισημότης, άξlοπρέπεlα, κΟρος, άξίω
μα ιι ιiλλά Υ.αί έπί κσικr,ς ένν . άλαζονεΙα, έπαρσις, 
οίησις. 2) μτφρ. ώσ . κόπος, δυσχέρεια, δυοκολΙα. 
Έτυμ. : ό.,.,ος · έ"εγκεϊll" δΙ,l'l'εκής' ποδη'l'εκης (lSλ. 

λ . λ.l· έ~ ίιιπ. ρ. *enek- (πλήττω, έγγίζω, ιiλλά κ«ί: 
φέρω)' έ~ σιΙιτο!) τιi : όγκηρός' όΥκό-ι:εροι;' όΥκον,l,' 
όΥκώδης ' Πί'6λ. Ή<;Ι/χ. «όΥκν},ο,l,' αεμ,l,ό" . ιιαiieο'l''"'' 
όΥκν},ομαι' τό ογ><ιο" (δλ. λ.) δl/νιιτόν νά. πσιpάγ~τιιι 
έχ τοίι όΥχος Α , δυνατόν δμιιις; νά εΙνσιι χσιΙ συγγ. τψ 

ΟΥΚΟΙ; Π κσιΙ τφ l"εΥκεϊν . 
ό,κόω, μελ. -ώ"ω' ιiό ρ . σι' ώΥκωαα.- Πσιθ. , άόρ. 

ιι' ωyxώfJ.ην· πρκ. ώΥκωμα& (όΥΚΟΙ; Β)' καθιστώ τι 
όΥκώδες, τό ό~Kώνω, τό μεγεθύνω, τοΟ αύξάνω 
τόν όγκον (τό μέΥεθος).- Πσιθητ . συσσωρεύομαι, 
έξΟΥκώνομαl, αύξάνομαl (αύξάνω) κατ' όγκον, φου
σκώνω, πρήσκομαι - μτφρ. τιμώ πολύ, ύπερεπαινώ, 
έξαΙρω, μεγαλύνω 11 άλλ ' ώα. κα ί, κάμνω τινά νό 
φουσκώσl) άπό ύπερηφάνειαν.- llιtθητ .. φουσκώνω, 
ύπερηφανεύσμαl, ύπερφρονώ, άλαζονεύομαl. 
όΥκύΙΙ0μαl, πσιθητ. ·=όΥκόομαι, έξΟΥκοΟμαl άπό 

ύπερηφάνειαν, ύπερηφανεύομαl. 
όΥκ-ώδιιι; (Α), ες (ογκος Β + εΙδος)' δ ,τι Υ.αί νίίν, 

όγκώδης, έχων ογκον, πρησμένος ιι μτφρ . στομφώ
δης, κσμπαστικός. 

όYK-ώδΙΙC; (Β) , ει;(όΥκάομαι)' ό όγκώμενος, ρέπων 
εΙς τ6 όγκάνισμα. 

6YKωι:rΙC;, -εως, ή (όΥκόω)' .έξόΥκωσις , πρήξιμον. 
όYKωτΌC;, ή, ό" (όΥκόω)' σωρευμένος, έξωγκω

μένος. 

όΥμcύω, μελ. -ευ"ω (όΥ><ος)' σύρω εύθεταν γΡομ' 
μήν, ίπΙ γιιωργών άροτριώντων Υι θSΡιζ6ντων ιι έπί σ τρα
του, πορεύομαι κατά σειράν, παρελαύνω : τό πΜ;
{Jo; τώ" π.ζώ'l' και τώ'l' Εππέω" ώΥμευο" αυτιρ=έ
βόδιζον (πσρήλαυνον) πρό αύτcο έν γραμμι:ϊ 11 μτφρ. 
6Υμενω στΙβο'l'=σύρω μετό κόπου τούς πόδας μου, 
βαδΙζω μετό δυσKoλfας, έπΙ χωλ"υ. 

δΥμoc;, -ou, δ (άΥω)' παν τό άγόμενον (συρόμε
νον) έν εύθεΙQ γραμμ(Ί, ώς ή αύλαξ ή γινομένη 
διό τοΟ άρόΤΡου εΙς τόν άγρόν, ή αύλακ!ά ιι ή γραμ' 
μή τών θεριστών κατά τ6ν θερισμ6ν ιι κάθε ΥΡομ
μή ij σειρά ιι ή τροχιά της ΠΟρ6Ιας, ή πορεΙα, καΙ 
κυρΙως ή ΤΡοχιό Γών ούρανΙων σωμάτων 
Έτυμ.: έ~ -ή; ρΙζ"ljζ χιιΙ το άΥω (6λ. λ.) μετά με

ΤQLπτώσΞω; τών α: Ο' πρ6λ. σσινσχρ. ag'-m-an, λσιτ. 

Ag·men. 
·ΟΓΧΜΗ, -ή , χσιΙ Οχνιι· ή «όπιδιά», «άχλαδ!ά», χσιΙ 

κυρ. ή άγρΙα όπιος. ή άXΡιiι; (6λ. λ.).- ιι τό όπιον, 
-'άπΙδl » , «άχλάδι ) . [ογχ'l',1, δωρ. ΟΥχ"α : άχράι;]. 
όδαyμΌC;, δ '=άδαΥμός (lSλ.λ.) · κνησμός, έρεθισμός. 
όδ-σyΌC;, δ. δωρ. ιi',τΙ ΙΙδηγά~. 
όδαίoc;, α, 0'1' (ΙΙδό~)' έ"όδιος, 6 άνήκων εΙς τήν 

6δ6ν Υι εΙς τ6 ταξΙδlον, !πΙθ. τ"υ ΈρμoίJ.- ιι ~ιi d
cJσϊα=τό έμπορεύματα μέ τά 6ποΤα (διό τά 6ποΤα) 
όδεύεl 6 έμπορος, μέ τά 6ποΤα έμπορεύεταl, έμπο
ρεύματα. 
ό-δάξ, 'πΙρ. (ίχ του δάκ'l'ω μετόι του ιiθp . · προθεμ. 

ο- ίν ιipχ~)· ' διό τών όδόντων, «μέ τό δόντ!α», δό· 
κνων, Ιιιτ. mordlcus. 
Έτυμ. : dδάξ, όδιίξω, dδciξομαι, 6δαξdομαι, &cJσ

ξέομαι' dδιiξ κυρ. εΙναl όνομ. έν. άπολιθωθείσα, ά
πστελεσθεΤσα δέ εκ τινος *δάξ ( : δάκ'l'ω) προσλα· 

-------------------------
βόντος τό έν άρ)(ιj φωνήεν πιθανώτατα έξ έπιδρό
σεως τοΟ άδώ" (=όδονι;) ' 6λ. κσιί έν άδαΥμός. 
όδιίξω, ij ro;; OCποθ. άδάξομαι (όδάξ)' π~τ. ώδαξο'l" 

πσιθ. πρχ. ώΔCΙyμαι' αίσσάνομαl πόνον δηι<τικόν, αΙ
σθάνομαι έρεθισμόν:- 11 έν ένεΡΥ. ένν. δόκνω, δα
γκάνω, τρωΥολίζω ιι κεντώ, έρεθίζω. 
όδάω, μελ. -ήοω (όδ6ς-)' έξάΥω τι πρός πώλησιν, 

πωλώ, άγορόζω καί πωλώ, έμπορεύομαl.- η«θητ., 
έξάγομαl πρός πώλησιν, πωλούμαι . 
~δc, η-δc, τό-δc, ίσΧ"ljματιαμέ'οι"i έκ τΥις ιiρχ«ί«; 

δειχτΙκΥίζ ιiντων. ό, ή, τό (κ«τά τη" όποίαν κσι ί κλ ί 
νετσι ι ) έπηυ;;ΥιμένΥις διά. τoίJ έγχλιτ. -δε ιι έπ. (\οτ. πληθ. 
άρα. χιι! θηλ. τοίσδε.ισι('Ι'), -ι:αίαδεοα.(,,), ιiλλ' έπΙση; 
χσι Ι τοίσδε (ταίσδε) 11 ιiττ. έμφσιντιχιίιτερος τύπο; όδί, 
ήδί, τοδί κλπ.- Ή δδε, ηδε τόδε οημσισιολσγικώς 
σιιμπ!πτει σχεδόν πρός τήν ούιος, άλλ' ε!ναι κσιτά τι 
έμφ«ντικωτερσι οημσιίνουοσι «αύτός έδώ» (λατ. hicce, 
haecce, hocce)' άμψότεΡΙΗ (ούτος, δδε) είιρΙσχοντσιι έν 
άντιθέσει πρός την 8κεϊ"ος, ήτις ιJηλo' κάτι τό κdμε
νον άπωτέρω, έν φ σι ίJτσι ι lΙτιλοίιν κάτι τό κείμενον 
πλησιέστερον. 'Εκτός τΥις μείζονο\; έμφάσεως τήν οποίαν 
εχει ή δδε ιν συγκρίσει πρό; _-i1v οιίιος, ίJιrάpχEΙ 'χα : 
μΙσι ιiλλη tιαφοριχ μετιιξύ τω'" δτι tψ. ή μέν δδε ά
ναφέρεταl είς κάτι τό όποΤον άκολουθετ κατόπιν, 
ή δέ ούτος άναφέρεταl εΙς κάτι πού έμνημονεύθη 
προηγουμένως.- Ι ·Οπω; κσι! 1j λιιτ. hic, οϋτω χιιί 
ή δδε συχνόι φQLίνε~σιι δτι χεΙτσιι μέ Μ'/σιμιν τοπικου 
έπιρρΥιμιιτο;; (= έδώ, έκεί), πάντοτε δμω; σl!μφωνat 
Υ.Ct"όι γέν,,;;. ά?~θμόν χσιΙ πτώσι. πρά; τό ο')σ., τά δποtον 
συνc1Jεύει : ΙΥχος μέ" τάδε κείται έπ;' χ{Jo'l'όι; = έδώ, 
έπί τοΟ έδόφους, εύρΙσκε τα ι τό δόρυ ιι 'AXc11wιo 
έγyiις δδε κ},ο"έω'l' = έδώ είναι 6 'Αχ., πολύ κοντά 
μας, κατατροπώνων... 2) μετά προσ. άντων , : lIδ' έ· 
Υώ ... η},υ1'JoΟ,l,=έδώ εΙμαl1 ήλθα ιι 8δ" .Τμ" Όρέσ~ης 
=έδώ εΤμαl, έγώ 6 'Ορέστης, 3) μ~τ~ 'tij~ iρωΤ"ljμ. 
αντων , τ/ι;: τΙς 8δε Nαυσικά~ Ιπ.ται ; = ποΤος εΙ· 
ναι αύτός έδώ πού άκολουθεΤ την NauaIΚOV; 4) 
ώα. μετet. ί'"ιjμάτων xινήσιω~ σ"ljμσιντικων, ώ~ σ!)νών. τφ 
δευρο ( = πρ6ς τό έδώ): καί μη'l' Έτεοκ},ής." δδ. 
χωρεϊ=καί ίδού (καΙ νά!) ό 'Ετ .... έρχεται πρός τά 
έδώ (πρός τό μέΡος μας).- 111 χειμέν"lj Itl"ljaCov ίπιΡ
Ρ"ιjμά.των τόπο:! χιι! χρόνου 1j άντων. 8δa προσllΙδιι ΙΙζ 
tQutIX όκρίβειαν : μι'Ι" αυτου τφδ' έ"ι δήμφ = μένε 
έδώ, μεταξύ αύτών άKρl6Cις τών άνθρώπων Ι μJ,,' 
αυτον τιϊJδ' έ'Ι'ι χώρφ=μένε έδώ, είς αύτ6 όKρlβώc; 
τ6 μέρος.- lν -η περΙφρσιοι; οδ' αυτόι; εΙνσιι ΙσX ιJpo' 
τέρα _ι έμφσιντιχωτiΡσι τηζ ιJ αυτός χσιί σ"ljμ. άκρι
βώς αύτός ό ίδιος, όλοΤδlος, αύτός κι όχι άλλος 11 
τονδ' αυτον },υκάβα'l'τοι; = κατό τό αύτό άKρlβώc; 
έτος.- ν ΈV τψ "'ττ. δtιιλόγφ 1j ιiρσ. κσιΙ θ"ljλ. ιiντων. 
συχνα άνσιφέpolιτ« ι εΙς τό πρόσωπον σιύτου του δμιλοίίν
ΤΟ;, δστις ι;uτω δμιλεί ε Ι ; τρΙτον πρόσωπον άντΙ πρώ
του: δδ ' ά'l'ήρ, 11 ά.πλώ;; 8δε= αύτός έδώ ό άνθρω
πος, 6 άνθρωπος πού εύρΙσκεταl μπροστά σας, ιiντΙ 
νόι είπτι &<πλω;: . έΥώ' ε!νσιι /Ιέ πpoφσινί~ δτι -η πι"'
φρασι; δδ ' αυτόι; εΙνσιι έμ'fσιντικωτέρσι του IΥώ,- νι 
έλlΞtπτιχω;; μετάι γε'/. : ές τόδε χρό'l'ου=εΙς αύτό τό 
σημείον TcO χρόνου. 

Β. Έπ.ρρηματικη χρησις π~ώσεώ" ΤΙ'l'ω)f (χιιμί
νων lΙ"1jλ. ιiπoλύτω,): τfίδε (aItl tIiItO.l!) = ένταΟθα, είς 
τοΟτο τό μέρος, λσιτ. hAc. 2) (έπί τρόποιι), οϋτω, 
τοιουτοτρόπως.- IlσιΙτ. ίν. 0ΙΙΙΙ. τόδε=είς τοΟτο τό 
μέΡος, πρός τό έδώ, 2) δθεν, διά τοΟτον τόν 
λόγσν, δι' δ, διά τοΟΤΟ.- IΙlσιΙτ . πλ"ljθ. o~. τάδε= 
διό ταΟτα, διό τούς λόγους αύ'τούς, δθεν. 2) ού
τω, τοιουτοτρόπως, «έτσl».- lν δοτ. ttl"ljB. o~. 
το,σδιι, τοι"lδιι=διό τούτων τών λέξεων, μέ αύτός 
τός λέξεις ιι κατό τόν τρόπον αύτόν, έπειτα άπc 
αύτά. 

όδcΙόc;, δ, σιΙολ. χσιΙ ~ωp, άντ! dβε}'όι; _ι όβοlός. 
όδcυτίιc;, -ov, δ (ΙΙδενω)' όδοιπόρος, ταξιδιωτης, 

λιιτ. ambulator, viator. 
όδcύω, μιλ. -σω (ΙΙδόι;)' ύπάγω, πορείιομαl, όδοι

πορώ, ταξιδεύω. 
όδ-ιιΥΕω, μιλ, -ήσω (dδηγός)' Ώc χσιΙ νίιν , δεικνύω 

είς τινα τήν 6δόν, τόν 6δηΥώ, χρησιμεύω ως όδη
γός του, ώς ξεναΥός. 2) μτφρ., συμβουλεύω τινά, 



cτόν όδηγώ» (ώ;; χαί σήμερον λέγε.!Χι) . 
όδ-η,ός, /}ωρ. όδ-iί,~ δ (660. + αγω)' δ,.ι χαΙ 

νΙΙν, όδηγός, δεικ.νύων τήν όδόν.- 11 μ.φρ. σύμ· 
Βουλος, διδάσκαλος. 
ό5Ι, ι\!ι, τοδΙ, ιi ... ιiν.ί iIc, ~IC, τόδc (βλ. λ.~ 
όδιος, ον ιόδό.)· ό άνήκων εΙς όδόν rι εΙς όδοl

πορ 'α ν ΙΙ αίσΙΟζ διά τό ταξίδιαν. 
όδισμα, ·ατο., ιό (όδό.) μέσον πεΡ6σματος, όδός. 
όδΙτης, /}ωF. όΜτα;, -ov, δ (6δό.)· όδοιπόρος, 

ταξι ~ιώτης . 

όδμίι, ίων. ιi ... όσμή, ή (όζω)' όσμή, μυρωδιά, 
εύχάριστος όσμή 11 όσφρησις 11 ιiλH χαΙ κακή όσμή, 
κακοομία, άποφορά, βρώμα, δυσοσμΙα, δυσωδΙα. 

• Ετυμ.: cSδμή. /}ωρ. &δμιi, i.τ-ιωv. &αμη (*&δ-α
μίi), tnYjvto •. cSδωδή' όδμάω, -άομα, (χιχΙ όαμ-)' 
όδμαλΙο •. -όζω, πρχ. cS'δωδα . -ΔVα-ώδη., ευ-ώδης.
όα-ψραl"ομα, (cSa- <*ods-, π~βλ. τό εί~ -e5- θέμιχ .0ΙΙ 
λα •. odor): λΙΧ •. odor, oleo, odefACiO, olfACiO, λιθ. 
ύdiu, ύ51ί (όσφραΙνομαl), -udImAS (άποφορά, άνα
θυμΙασlς), ιΧFμ. hol (δσμή). 
όδοι-ηΑΙνέω, μελ. -ήαω (6δο,πΜί"ή.)· περιπλα

νώμαι όπό δΟΟο εΙς δδόν, περιφέρομαι, χόνω τόν 
δρόμον μου. 

όδοι-ηΑΙνής, έ. (όδό. + πλα"άομα,) ' δ περιπλα· 
ν<?μενος άν? τός δδούς, ό περιφερόμενος τιjδε 
κακείσε, όλητης. 
όδοι-ηορέω- πρτ. ώδο,.π6 ο",, ' μΕλ. -ήαω' ΠΡΧ. 

ώδο,πόρηκα (όδο.πόρο. ι · ώ, χαΙ νί!ν. δδοιπορώ, εΤ
μαι όοοιπόρ?ς, περιπατώ, βοδίζω 11 ταξιδεύω. 
όδοι-ηορια, ή (όδο.πορέω) · ώς Χ!Χί νΙΙν , δδοιπο · 

ρία , τ αξ ίδι, δρόμος 11 ταξίδι κατά ξηράν, έ'Ι ιiνHθ20EΙ 
πρός ταξίδιον κατά θάλασσαν . 
όδοι-πορικός, ή, ό ... ι όδο.πορία)· δ άνήκων εΙς 

τήν δδοιπορίαν, ό άρμόζων εΚ; τήν όδοιπορΙαν.
έπίρ. ΙΙδο.πορ,κω. = ώς όδοιπόρος, κατά τόν τρό
πον τοΟ όδοιπόρου . 
ό501-πόριον, .6 (ΙΙδο.πόρο.)· αl διά τό ταξΙδιον 

προμήθειαι, ΟΙ άνα Ί( καϊαι διό τό ταξίδιον ζωοτρο
ψαι. λα,. vialicum. 
όδοι-πόρος, ο ... (όδός-+πόρο.)· δ ταξιδεύων, δ δ· 

δοιπορων, ό περιοδεύων 11 ως o ίι~. ιΙ όδοιπόρο. = δ 
πεζοπόρος, «όΟΟιπόρος», (9) ; λέγ~.<:ι ι καί aijjlapov 11 ώσ. 
ό συνοδοιπόρος, η ό όδηγός. 
ό5όντα, bδόvτας" ΙΧί τ . έν. χαΙ πλ"ιθ. 1:0U cSδοVς. 
ό50ντο-φόρoc;, Ον <όδoiι. -Ι- ψsρω)' ό φέρων ό

δόντας 11 κόσμο. όδοντο:ρόρο.=κόσμημα άποτελού· 
μενον άπό σε ιράς όδόντω ν. 
όδοντο-φίίής, ε. (όδoiι;+φυω)' ό φυε:ίς ( γεν νη

δεΙς) έξ όδόντων δράκοντος (έπί τώ'ι «σπαρτών», 
δ1λ, τών ΚαδμεΙων) U μβ.,); έν.ργ. "τιμ . , δ φύων ( έκ
βσλλων) όδόν τας. 

όδοντόω, μελ. -ώσω (όδoυ~)' κόμνω τι 6δοντω
τό ν, τό έφοδιόζω μέ όδόντας. 
όδοντωτός, ή, ό ... (όδο"τόω)' δ έφωδιασμένος μέ 

όδόντα~, ό έχων όδόντας. 
όδο-ποιέω, πρ •. ώδοποίου,, ' μελ. -ήσω' πΙΧθ. ΠΡΧ. 

ώδοποίημα, κ<:ι ί ώδοπεποlημα, (όδοπο,ό.)· κατα
σκευόζω δρόμον, Ισοπεδώνω δρόμον 11 άναΙγω δρό
μον δι' έμαυΓόν.- Παθ'l) •. , έπΙ δ~ών, κατασκευάζο· 
μαι καταλλήλως πρός χΡήσιν. 2) καθιστώ τι δια
βατόν , εΟκολον. 3) βάλλω τινό εΙς τόν δρόμον, 
τόν όδ~γώ , άνοίγω τόν δρ6μον {προπqρεύομαι) 
κατό την διόρκειαν ταξιδίου 11 μ.φρ. τακτοποιώ, δι
ορθώνω . τι, τά φέρω εΙς τόν δρόμον του, «στόν 
ίσ!ο δρόμο»·- Παθ'ljΤ .. παρασκευάζω τόνΟ δρόμον 
μου, προχωρώ, λατ. progredi 11 μτφ~. προοδεύω. 

όδο-ποίιισις, ή (όδοπο,έω)' ή κατασκευή δδών 11 
μτφρ . προοδοποΙησις, προετοιμασΙα, έξομάλυνσις 
δυακαλιών, εΙσΟΥωΥή. 
όδο-ποιία, -Ι'ι (6δοπο,ό.)· ή κατασκευή δδών, ή 

δδοποίησις , τό έργο ν τοΟ όδοποιοΟ . 
όδο-ποιός, ο" (6δό. + πο,έω)' ό κατασκέυάζων 

όδούς , δ άνοΙγων όδούς 11 ώ~ otίσ . 6 όδοπο,Ο.=μη
χανικός τών δρόμων, σκαπανεύς 11 έπόπτης τών 
δδών. 
όδός (Α) . -ον, δ , ιiττ. ιiντΙ ο';δό. {βλ.λ.), τό κατώφλι. 

όδός (8), -ον, tι, «!ολ, ο';δό.· δ,τι χιχΙ vuv, όδός, 
δρόμος, λεωφόρος 11 δρομΙσκος, ότραπός, μονοπάτι 
11 ε1σοδος, ό ,τρόπος (rι τό μέσον) νό πλησιάσl) τΙς 
τι 11 δ ροΟς (ή κοlτη) ποταμοΟ 11 ή τροχιά τών ούρα
νΙων σωμότων 11 πeo 6δoiί = έμπρός, περαιτέρω 11 

κα{Jo' ιJδO" η Hα~ά ρ)~ ιJδO,,=εlς τόν δρόμον, «καθ' 
όδό,ν» ώ; χ«Ι νΒν λίγομεν.- 116δοlπορία, παρεία, 
ταξιδιον (εΙτβ /}ιάι (;'ljFιi, βΙτε /}ι7. θαλά.'<:J'Ι) ; Ι 11 ώ,. έπι· 
δρομή, έιwτρατεΙα, έξόρμησις 11 oΙω"ω~ ό30< = cl 
πτήσεις τών πτηνών 11 λoγ'ω~ 6 ,jΟ.=ό δρόμος (τ . ε. 
ή σημασΙα) τών χρησμών.- I11 μη;;:;. ό τρόπος, τό 
μέσα, ή μέθοδος διό νά πρόξl) τΙς τι. 2) γβ " , μέθ
οδος, σύστημα U ώα. δ τρόπος τοΟ σκέπτεσθαι, δ 
τρόπος καθ' δν πιστεύει τις εΙς τόν Θεόν (Βν .jj 
X~ισ •. γλώσσ1J). 

'Eτυμ.~ 6δΟ.=παλ-σλ«υ . chod\i (chodili=nopEύo
μαι, μ.χ. ένεΡ-Υ. πρχ. s'Tdii = όπεληλυθώς), σανσχρ. 
a-sAd- (φθάνω, πλησιάζω), ut-sAd (έξαφανΙζομαl)' 
ιiνι,ίγoν.ιxι δε τιιυ.ιι εί, lιχπ. ρ. ·sed- (πορεύομαι) = 
*sed- (=κόθημαl, χυρ. τοποθεΤώ τό κάθισμα διό νά 
κα JIow, βόλλω τόν πόδα έπl τοΟ έδόφους διό νό 
βαδίσω' π~βλ . τ,); έ 'Ι Ιζο_,I' π~δλ. ώ::1 . λ!Χτ. cedG (χω
ρώ, βαδΙζω < *ce- = έδώ + ·zdo πιθ. = ·sedG μΒΤ,); 
συγχοπΥι, .01) e), πμ. cessl ( *ce-zd-s'i, Ζεν/}. nA-zd
yah-, σιχνσχρ. ne'diyas- (έγΥύτερος), Ζε'//}. AsnA
(·A-zd-na·) = πλησίο'l" έΧ τΤΙ;; ιx~.η, ίιχπ. ρ. *sed
πιιρά.γοντιχι χιχΙ τ,); ουδΟ. (&δό.), lδσ.ψο., 6δο,·πόρο. 
< &δο,-.οπ. πτώσ. (πιχρ,); Ξενο:ρ. ιiπιιντ~ Χ<:ιί όδο,πο,έω, 
i vtl ,6δοπο,ιω, /}'ιjμιοu"γ'l)θέν ΠΡΟ'j'!Χvώ;; χιιτά. .ό 6"0'
πορεω) Χ.I1. 

όδ-ocιP6ci, ό", Χ<:ιΙ χατ' έσφιιλμ . • 0 'Ησμόν 6δoiίρo. 
χΙΧί όδουρο. (6δΟ. + o~ρo.)· δ φρουρών τήν όδόν, 
φύλαξ τής δΟΟο 11 δ κατά τήν όδόν ένεδρεύων, 
λr;ιστής, πειρατής 1I δδηγός 11 ώ; θ'l)λ. otίσ. ιi ιJδo"ρό~ 
=δδηγήτρια. 
'Οδούς, Ιων. όδών, -ό"το., δ ' to •. πληθ . όδoiία,' 

δ,τι 'ιtιχΙ νΒν, όδούς, δόντι, λΙΧ •. den~ IIΙρκο. όδό"τω" 
(ΙSλ. 6ν Ιρκο.). 2) μτφρ . 6 n;. λυπη. ό60υ.=λύπη 
δόκνουσα.- 11 πάν όξύ πράγμα, ή αΙ χ μή πανιός 
αΙχμηροΟ άνTlκειμένου.- 111 ό &ύτερος σπόνδυ · 
λος τοΟ τραχήλου κληθεlς ούτω έκ τοΟ σχήμα
τός του. 

Έτυμ. ι &δov.· dδώ", -ό"τοι;, ιχ!ολ. πλ'l)& . ldο"Η.' 
όδ6"τε. χGt.'iφομσΙωσιν -φω " 'ιjaν.ων :Χντί *έδό",ε; μτχ, . 
Ιν. έΧ τοσ lαπ. *ed-mi (έσθΙω) (OCXV01l\1 . 6dmi, δμτιρ . 
inpςp. Ιδμa"α, μελλ . ~ ύποτ. Ιδομα, ) ' *έδώ,,: σα,αχρ . 
dόnl- λατ. dent- Χλπ. = ΙΧίολ., ίω·ι., /}UΙ ' . έω" ( *έο · 
ώ,,: ιiττ. &»ι (*α-ώ", δωρ. έ"τει; ( ·ο·έ",ες, σ ΙΧ νσχρ. 
56nl χλπ.· πpΙSλ. ώσ. σ«νσχρ. d6n, αί, . d6nlam, γβΥ. 
daΙά1;ι (=-λατ. denl-is), λΙΧ •. dens, πιχλ ιρλ . de l, 9α1Ι. 
dant, (orn. dAns, πιιλ-γβρμ . ZAnd, ιinλ·σα~ . lod, παλ · 

norr. Ι,οππ, -Υοτθ._ιunΡυs, ιinλ-σιι~. lusc, λιθ. danlls, 
γε 'ι . πλ'ljθ . danlu, ιipμ . ΔΙamn. Kα~' l1 λλου, εν .ου
tc;t, ή λ. npiJtat νά :iνGtχθij ιΙ;; τήν ρ. δα· (τών δαίω, 
δαl"υμα" δλ . λ . ) μετ,); ό· προθΒΤΙΧΟΙΙ (εύφων., ιiθp,) , 
OUVyleou, εν .jj Έλλ'ljvιχjj, ιixpι6ώ, διότι παριi:taι /}υσχο

λΙιχν ή ιiπouσΙoι .0ΙΙ ιiPX ιχοΒ 0- ιiπό όλιι .,); ιiνωτι~ω 
μV'ljμοvlιuθsντιχ τών συΥγ. -Υλωσσών . 
όδo-φiiAaξ, -4 .. 0., δ (6δος-+'Ρυ:Ιαξ) ' δ τός όδοίις 

φυλόττων, φύλαξ της όδοο ΙπρΙSλ . όδο"ρ6;). 
όδόω, μελ . -ώαω' ιiόρ. Q:;' ωδω~α (6δό,) ' όδηγώ 

εΙς τήν (όρθήν) όδόν, βάλλω (έπaναφέρω) τινά εΙς 
τόν όρθόν δρόμον 11 μιτ' ιiπφp . ώιfωσc pρoroiι, ψρο
" •• " = ώδήγησε τούς θνητούς εΙ:; τήν δδόν τής 
φρονήσεως, τούς fκαμε νά εΤναι σσφοl 11 γεν. φέρω, 
στέλλω.- Πιχθ'ljΤ., έχω δδηγηθι:'j εΙς τόν όρθόν 
δρόμον,_προχωρώ, πpoo~ύω, είιδοκιμώ, έπιτυΥχάνω. 
όδυνασαι, «ντΙ όδuνqι, β' Ιν. π:ιθ. Ινν . του όJv"άω. 
όδίίνάω, μιλ. -"αω (όδiwη)' προξενώ όδύνην, λυ

πώ, θλΙΒω, 6cισανΙζω.- Παθ'ljΤ., clσ~άνομαl πόνους, 
ύποφέρω. . 
'ΟΑ V·MH, tι -. λ« •. dolor' σωματικός πόνος, όλ-

γος, ιiλλ' ώσ. χιχ(: 2) δλγος ψυχής, ΨUXΙKός πό-
νος, λύπη, θλΤψlς. 
Έτυμ.: &U"", ιιίολ. «Ι •. πλ",θ. έΔV"ίi.· όδ""άω' 

x<:ι.ιi τινιι~ ίχ ,jj, Ιαπ. ρ. *.d- (τρώγω, έσ'ΟΙω), π~6λ. 



6δυνιιρόf;-όδόνινoς 67ί 

οςδ του Όρατ. cυrae. edaces' χαιτ' ,Ηλοu; ίΧ τoϊi 
.~φων. (πρoθeτ . ) ό- + Μι" = όλ'{ος παρoiγωrα: όΔV
"άω, όΜιν'lμα, όΔV""ρός. 
όδiίνηρός, .ί, ό", ~ω~. -ίίρός (dcJV"'1)' ένιιργ. όλο 

'(εινός, ΠΡοξενών άλ'{ος (όcJιίιιcις). 2) παθ1j't. πλή-
ρης όδυνών, c6aσανισμένος.ι. 
6δiίνή-φ'τoς, ο" (όδύ",,+.πέφα ... «ι. γ' Ιν. πρχ. τoϊi 

φn,ω)' ό φονεύων (τ. ε . κοταπραΟνων, καθησυχό
ζων\ τήν όδύνην (τόν πόνον). 
6δυρμσ, -« ... 0;. τό (όΝρομαι)' θρηνος, όδυρμ6ς. 
6δυρμός, -oiί, δ (όMι~oμαι) ' δ,τι χαΙ νilν, τό όδύ

ρεσθαι, τό θρην-ε:Τν, ό θρηνος. 
'ΟΑ Υ"ΡΟΜΑΙ, 1tαt~Δ: 'ΓραιΎ. χα.Ι δύρομσΓ' Ιιιιν. γ' 

Αν. "ρτ. όδvρέακε ... ο · μελ . oδ~ρoiίΜCΙΙ' άορ. α' ώδ;;
ριίμ"ν, μ·τχ. όδιιράμε"ος' κλαΙω, θρηνώ, πενθώ (διό) 
τι(να), μετ' '.ι Ι τ . π~oo . ij π .. α.Ύμ . ΙΙ μετιi Υ5ν. προο.,- κλα/ω, 
πενθώ, διό τινα, χόριν τινός ΙΙ μετιi δοτ. προο. , θρη
νώ πρός τινα, ένώπιόν τινος, θρηνώ εΙς όνταπό
κρισιν πρός τόν θρηνον άλλων n άπολ. θρηνώ, πενθώ. 
Έτ-vμ . : όδιίρομαι' όδvρμcι' όδveμός' (ό- προθεμ. 

+ τρα.Υ. MιρoΜCΙι (πρ6λ. 'φα.γ . .πά,,-ΔVρ ... oς)· &λλοι πα.ρ
ιiyouot τΥιν λ. i>t τοίι όδιί"" ιίν οuμcpuρμφ μετιi τοίι μιί
ιομα, (βλ. λ.). 
6δυρτός, ή, ι)" (όδ1ιιομαι)' ό δι' δν θρηνεΤ τις, 

όξιοθρήνητοι:; Ι όδve ... d άι, έπ Ιρ.=μετ· όδυρμών, κα
τό τρόπον όξ!οθρήνητον. 
6δύσσντο, iπ. άντΙ ώδιίαα ..... ο. γ' πλ1jθ. ιioρ. α' 

τ οίι όδιίααομα,. 
'Οδύσσεια, t, (Όδvααενς)' ή lστορ/α τοΟ 'Οδυσ

σέως, ή c 'Cδύ"οεια » ώ;; χαΙ νίιν λέΥομεν , τό έπικόν 
πο/ημα τού 'Ομήρου, τό πραγματει.όμενον τός πε
ριπλανήσεις του. 
'Οδυσσεύς, -έως, δ, λατ. Ulysses Υι Ulixes, Βασι · 

λεύς της Ίθόκης, του όποΙου ή εΙς τήν Ίθόκην 
έπόνοδος έκ της ΤροΙος όποτελεί τό θέμα τού έ · 
τέρου τών όμηρικών έπών, της 'ΟδuααεΙας ait. χλΙ
oι~: Όδvααεvς, -ηος, -η., -ηα ' iπ. όνομ. ώο. χαΙ 
Ό~αευς ΙΙ α Ι ολ . γεν. Ό~αεii •. 
*'ΟΑ ΥΊΙΟΜΑΙ, άπ.,θ. , έν χρήοει μόνον χατιi τόν 

μ!~. ιiό ρ. α.' ώ~αάμ"", επ. 6' χαΙ .( έν. ώδtίααo, ώ
Μιαα.-ο, βπ Υ' πλ1jθ . όδιίαα"το, μτχ . όδvααάμε"ο., 
χαιΙ r' έν. πα.θ. πρχ. όδώδvα ... αι (μετ άνα.διπλ. a.ντί 
ιΖδvατα,) ' εΤμαι έξωργισμένος έναντΙον τινός, μέμ
φομαι, μισώ, τινα (μετα δοτ. προο. ). 
Έ ... vμ. : "'όMιααoμcιι, χα.τιi τινα~ όρθότ. *όδv(Ι)o

μαι ι ou"("(. τo~.: λατ. odiΌ, odiυm (μιαεί", μίαος), 
i~μ. aleam (μιοώ), a."("(λ · οας; . ιιΙοl (μισητός), πα.λ-ηΟΓΓ. 
alall (=dirus), πι9 . ~έ χαΙ λα.τ . alrox (φρικτός)' ΠΡe;λ . 
ώα. οαναχρ . dvish, dv~sh·mi (= odi), dvesh-as (= 
odiυm). Dcιρa:γωΥCΙ : 'Oδvo( o )eIιr; έοχ1jματιομέ '/ον lχ 
τινo~ ·dδvo-oo. ('ό έξηρεθιομένος)' οΙ εν aπtγρ . Ιπί 
ιiγΎείων a. παντώνtε~ .τόποι 'Q).vo(o)ev". Ό.ιvτ-( ... )εV., 
Όλ,vτ( ... )"ς, Ό.ιvααε.ιJiiς, -Olvo(o)n., I)(OUOt 1 a.ντ Ι 
δ χατ' a.νομοίωοiV. 
δδωδσ, πρχ: του οζω (μιτι% 01jμ. ίνιοτ.). 
6δώδει, γ' Αν • . ()πιρο. (μιτιi 01jμ. πρτ.) τοil Οζω. 
όδωδΙ;, -iI (όζω)' όσμή, μυρωδιό R ώο. ή αίσθησις 

τΓις 6σφρήοεως . . 
6δώδυστσι, γ' Ιν. πρχ. (μιτιΧ σ1jμ. 'νιοτ.) του dMιo

αομα •. 
6δώνι -6" ... 0 •• l , ί ων. a.ντί όδοΙΙ. (βλ. λ.). 

. 6δωτος, ή, ό" (&δ6ω)' διαβατός, εύκολοπέραστος 
lΙ 'μτ,l,Ρ . κατορθωτός. 
δcσσι, έπ. δοτ. πλr,θ. τοίι 0-"", οΙς (6λ. λ . λ . ). . 
6ςc!!ιλέoς, α, ο" (οζο,,) ' ό πλήρης δζων, όζώδης. 
6ςι\σω, μιλ. τoίi Οζω. . 
'Ος61αι, οΙ' φυλή τις τών Λοκρών (βλ. Κ. Ε .Λ .). 
·0101, -ov, δ ' κλόδος, βλαστός, κλώνος, κλω-

νόρι.- 11 μτ,l,Ρ. βλαδτός, γόνος, κλόδος, όπόγονος, 
bcp' fjv !ννοια.ν χα! οΥιμερον lτι λί-Υονται αΙ λίΙ; ει~ α.υ

τα.ι ίπΙ ιiνθpώπων 11 θεράπων, σύντροφος, ύπηρέτης: 
οζο" 'Άρ"ος ' = θεράπων τοίί • Αρεως (ίπΙ ιi~αιιp.τι
χ~; ιivIIF'.lrov πι;.λιμιοτων ) · π~ tJλ. le"o", 6ιί.ιο". 
"Ε ... vμ . : όζος, α!ολ. ναδο" (κλόδος Χλπ. ) = a.F'μ. 

osl. Υ_ν. osloy, γοτθ. asls, πα.λ-Υιρμ . asl' ί~ Ιαπ. 
·o-zdo-s < ·0- (a.ep., ΠF'οθaμ.)+"'sed- (= κόθημαι)' ΠΡe;λ . 
O-O'ifl, .O-oxo" (νεαρός βλαστός) ( ι lxoμcι" αχ.δδ,,) 

ι1ΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧAlΑΖ EΔ.ΛIlN. l'MlZZHZ 

χα! ~ΎΎλ · oα.~ . 6sl, μΙΟ-Υερμ. ost (t<όμβος δένδρου) 
«lαπ. "'o-zdQ-).- Κατ' &λλην <ivιiAu oty , όλιγώτερον 
dF'eijv , ιipμ. osl ( *ozdo-, *od-do, έλλ . όαχο,,( *odΖghο-, 
λ~τ. os, μιϊλλον oss < *od-Ihi-, πρ6λ. μεΟ-ιΡλ. odb, 
9αll. oddf (κόμβος).- 'Qς ΠF'ό~ τήν μτφρ. 01jμιχσΙαν 
(οζο" - θεράπων, ύπηρέτης, έν t1j πβeιφριiοει Οζο. 
~ Ae"ος) πρtJλ. '80U)(. cdtala' lJ-εeα.πε ία .. · οζο; ( *0-
zdo, τ. i. ·0- (=όμου, ~1j λ . άθρ. πρ08 ., 6λ . ό- ) + · sed
( = 1 __ , τοίί εΙμ, Ιν τφ όδ6., παλ-οΑαu . chodii = 
πορεΙα).--:- διιi τό μιθομ'l)ρ . αοζο. (= ύπηρέτης) πρ~λ . 
'Houx. _&οζο&' iιπηρC ... α., lJ-ερ ,ι.πο ..... ες· ιίκ6.ιοvθο, .. , 
cιί6ζιο,,' ilJ-.ednevo", ιίοζήσω ' δ.αχο1'ήαω, iιnove ' 
Υι7αω .. · τό CΙοζο. τόilτο εΙναι μετατροπΥι τοίί δμ1jΡ. 0-
ζος χατ' άνα.λογΙαν πρό~ τό *α-οααο. (=βοηθητικός) 
(αοοαεϊ.,., ιίοοα" ... ηρ) ( *srp-soqvjo-. 
~6-στoμeς, ο" (όζω+α.-6μcι) · ό έχων δζον στό· 

μα, ό έχων δυσώδη όναπνοήν. 
·ΟIΩ, μιλ. όζήαω' ΠF'Χ . μιιτιΧ 01j!1. ένεοτ. oδωcJα ' 

υ"ερο. μδτΔ: 01jμ . πρτ. ώδώδε.", Επ. Υ' Ιν. όδώδει' έ
χω όσμήν, μυρΙζω (είτε έπ! εύωδΙας είτε έπl δυο
ωδ!ας) ιι μιoτιi γεν . πραΥμ. , έχω όσμήν, μυρΙζω, δπως 
πρδΥμό τι: οζω i'W7=μυρΙζω όπό (.η δπως) 6ιολέτ
τες· ΙI μτφρ., μετιi γιν. ΠΡoiγμ. ; έχω τήν όσμήν πρό
γματός τινος, λατ. sapere aliqυid : όζω xeo"lOJY 
=έχω όσμήν όρχαιότητος ΙΙ μετιi διπλYί~ Υεν. : ... η. 
χεφα.ιη. όζω μνeοv = έχω όσμήν μύρου όπό τήν 
κεφαλήν μου.- Σu)(νιi χεΙται άπροσώπω;; : όζ., ήδiι 
rijr; Μ6α.=ήδεία όσμή ·(εύWΔΙα) όναδ/δεται έκ τοϋ 
δέρματός του 11 ώ;; ιiπρόo. έπΙοΤι\; μετιi διπλΥί\; γεν. : 
δ.' έτοvς lμιz ... lOJ" όζήα., δεξ,6 ... "τος = έπ! fv έτος 
θά έκπέμπεται όσμή δεξιότητος (δραστηριότητος, 
εύφυίας) όπό 7ά ένδύμστό σαι:; [δι' έτuμ. βλ . όαμή]. 
δθcν, iνα.cpορ . έπίρ. (8ς ) , άντα.ποχρινόμενον πpό~ τό 

δειχτ . ... 6lJ-." χαιΙ τό έF'WΤ . n6lJ-s,,' λατ. unde' δπό
θεν, όπό δπου, έξ ου μέρους n ώσ. _'1;Ι προο., έκ 
τών όποΙων, όπό τούς όποΙους. 2) ώο. χιΙται χα Ι 
ώ, τό ov, ώ~ έπΙρ. δ1jλ . τόποΙ) ιiντΙ των lflJ-c, Gnov, 
ιiλλιi μόνον δοoiχι~ a.να.cp~paται ιι! ~ λι~ιν δ'l)λο!ίοαν χΙ
V1jotv a.πό τόποΙ) τινό~. Ή ΤΟιαιόΤ1j χρΥίοις; τοil όlJ-ι" 
a.ντΙ των OV, 8θ-ι, Gnov ΥΙνε cα.ι <'Χαθ' n'ιν.ι : έκ U 
riί., lflJ-.,. .πιοιίΗε, ... ο = έκ δέ τοϋ έδόφcιυς δπou έ
κειτο.- 11 παρ' ιiττιχoΙ~ ΟΤιμ. X~ Ι, δθεν, δι' δν λό
γον, δι' δ, κατά συνέπειαν τού όποΙου. 

διι, άναφορ, ΙπΙρ., ΠΟΙ'l)'t. a.ντΙ OV, λατ. ubl, ιiντα
ποχρtνόμενον π;;ό~ τό διιιχτ. ...68-ι · χαΙ τό 'ριιιτημ. 
n6lJ-,' δπou 
68νείος, «, Ο". ώσ. -Ο". -0-" (I/kιof)' ξένος Ι πο· 

ρόδΟξος. 
"Eτ-vμ. : οχοτειν. 'τuμολ: πιiντOl\; 'ιι ouoxntot, πρδ, 

τΥιν λ. llJ-νoς ( = λαός) δέν π ο οοχ;>οόιιι ε Ι ς: τήν οημ. 
πρ6λ . χαΙ τό , λατ. genlϊles {=ξένοι, βόρβοροι). ' 

·08OMAI, a.ποθ. , iv )(ρήσει xα.τιi έν. χαΙ πρτ. μ6νον' 
φΡοντΙζω, μεριμνώ, περΙ τινος, . ένδιαφέρομαι διό 
τι(να), προσέχω, ύπολο'{Ιζω D μIIΤι!i μτχ. , ovx olJ-.... o 
a.ovl« iέζων=δέν έλΟΥ6ριαζεν δτι έκομνεν όπρεπι"j 
πρόγματα, «δέν τόν έμελε δτι έκανε όπρέπειες» 11 
μsτιi γ-ν. προο .. · ovδ' oθoΜCΙ& xo~.o" ... o. - δέν τόν 
λσ'{αριόζω δτον εΤνοι 8υμωμένος, δέν δπολΟΥlζω 
τόν θυμόν του. . 

Έτ-vμ. ι oθoΜCΙ" πρtJλ. 'Hou)(. cόlΗων' φeo" ... Ι. 
ζων_, cόlJ-ι(ι.,· ΙΙΥε" φeο",lζ .... , cG{J-η' φρο",τΙ., 
~IΩ' φ6βο,' 1670'''' Σχοτειν. έτuμολ,' χατoi τινα., 
'νταϊiθα ιiνήαι χαιΙ τό "ωθ-ή. (= νωθρός), ίφ' δοον 
,,~ς <"'".- a.pv. + *08-0 • . 

'Q80'HH, -iι , χαιΙ χατά. τ? πλsΤστον 'ν τφ πλ1jθ. ~ λε-
πτό λινδ ύφ6σματα (η ένδύματα) Ι λεπτός λινοος 
πέπλος, λινούν φόρεμα Β ώο. ύφοσμα δι' lστ/ον, 
lστ/ον, cnaνl» Ι σινδών, λινOjjν ίιφασμα. . 

Έτ-vμ.: dlJ-όnι ( *F.lJ-6"'1 χα" ιi,l,oμoΙωOιν φOlνηΙν-
των : z.νa . fra-v_ιJ.mna (ένδεδυμένη), παλ-norr. νδd, 
ιiΎΎλ·oι;ι~. w6ed, παλ-Υερμ. wal (ένδυμα), λtθ. δudml. 
όυdZυ, δυstί (ύφα!νω)' έ~ ΙΙ;ΙΠ . βάο. avedh' χατ' !Hou. 
1, λ. ε!ν~ι διiνstον ίχ 01jμΙ'tιχ1j~ γλώΟΟ1j~, πσιiλ .~ρ. 
et'lln (νημα), δπιρ a!vat ώσα.ότω~ II\ivatov ax τYί~ αΙγuπτ. 
'6θQνlνoς, ", ο" (όθ-6",,)' κατεσκευασμένoc; έκ 

λεπτού λινοίί ύφόσματος. 
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, iδόνιoν, ~6" 6ποχορ. ~ol) d66nι' τεμόχιον λεπτου 
λινοΟ ύφόσματος Ι'ν ~IίI πληθ., λινοΤ έπΙδεσμοι διό 
τραύματα, fI ξαντόν διό τήν αύτήν xPιϊOIv. 
iδ-oUvcKa, liν~Ι 8τον ι"."α (δπω\; ~ό Oiί",ΙXα ιivu 

oi ,.,.χά.γ fνεκα του όποΙου, δι' δν λόγον, διότι, 
έπειδή Ι 'νΙo~1 xat~CI' 4.πλ~ civ~L ~oυ ιΙδιχου οιινδ. 
8τl, ., (λα:~. quod). 

δ-δριξ, Υιν. ιfτerχο" πόιη~. liν~Ι dμ6-'iJ>eιξ, δ, -ιι 
(dμoV+-θell)' ό txwv όμοΙος τρΙχας (όμοΙαΥ κόμην) 
[ιf-t'Joell (d- (ιiθρ., ι~φων., προθ.)+*ιΙΙ· βχ. _Ι ίν cS-], 

οΙ, έπιφών. ,πόνου, δλγους, όργrις, 8υμου, λύπης, 
οΙκτου' ,έκπλήξεως" 6χ Ι ώχ ! λα:τ,. heu Ι v&e I1 ίνΙo~ι 
μιτdι όνομ. , οΤ ΙΥώ Ι Ι χα:1;άι τό ,πλιtοτον μιτόt δo~. οΤ 
μoι~ fI ίν μιcJ λΙ,,, οΊμαι (δλ. λ.) - όλλοΙμονον εΙς 
έμέ, ~ωιμένα». 

Έnιμ. ,οΤ, [ων. cSt· οΤμοι' .ντιυθι~ δ. -τ& O'lμΦyιj, 
oΤμωyμιa, 0IμωΥμ6,· , οΙμώζω, φμωlα' ίν~αιίiθα: δ' civ-
7)ΧΙΙ χα:Ι ~ πα:ρι!ι Τρα:Υ. ιJva-oΙζω (;:::φoδoOμaιI. 

01, ιiρσ. όνομ. πλ ηθ. ~oυ ιlρlJp. cS. 
οΙ, όνομ. πληθ. ιiρσ. 'ti'j\; ιiνα:φορ. ciν1:ων. 8r. 
01, χα:! 'yxλι~. 01, δo~. 'ν. Ζρσ. χαιΙ θηλ. -τi'j, ~ρι

~oπρoσάlπoιι προσ. ιiν~. liν~Ι αlιι:θ, αlιι:φ Η σπαιν ~ιi". υΙ
~αιι μι~dι «u~OnateOiI\; ίννοΙαι, άντΙ lαντιΡ, lαιvη;, nciv-
1:01:8 δ. xιΙ~αιι ώ; αι~ΤOπαιθή\; δ έπιχό, τη, ~ι}lto, Ιοί 11 
σιιxνdι 'πΙση, χιΙτιχι χαιΙ ~ πιρΙφραισι, ΟΙ σ6τΙ; (= 
Ι.ντφ) Ι-Υιν. ου, ΙΧΙ1:. Ι· άνομ. δεν f)nciPXat. 

01,' ιiνιxφoρ, 'πΙρ., χιιρ. δo~. 'ti'j, ιiν~ων. 8ι;' πρός δ 
μέρος, πρ6ς δπου, λα:~, φο (~ό ιiναιφορ. οΤ liν~ιxπo
xpLvnιxt 11' ~ό , ίρωτημ. nοί) Ο σιιχ νιΧ xεΙ~αιι μa τιχ Υιν. 
οΤ ΗαχciW-εlς ποΤον σημεΤον συμφoρCιν, μέχρι τΙ
νος δa8μοΟ oυμφoρCιν. 
oιδιdςω, lων. οΙlιιι-, μaλ. ,aω (οίαξ)" στρέφω 

τόν oIaκα, διευΜνω, όδηγώ, κυ6ερνώ. 
oI~.ισμa, τό (οlαχΙζω)' τό οΙαχΙζ.,." τό κυ8ερ· 

νδν, ή ένέργεια τοΟ κυ6ερνδν. 
οΙδιιο-νόμος, ο., (ο'{αl+nμω)' ό διευΜνων τό'l 

oYaκα, ό πηδaλιoOxoς 11 ιίt, o~σ., ό πλοηγός, ό KU-

6έρνήτης, δ~~τής. 
οιδιιο-σΤ ω, μιλ. -ιfαω (0Iαχοατι6φοι;)' στρέ-

φω -τόν : οΥακα, διευ8ύνω. κυ6ερνώ. 
οΙδιιο-ο:τρ64Ρος, ο., (oΤαΙ+αΤIιfφω)·=oΙαxo.,6μoι; 

(δλ. λ.), ό ' στρέφων (διΕUΔύνων) τόν οΙακΩ. ό ' ~τι
μονιέρης». 

-, ΟΙ" ΑΣ, -ixor, Ιιιιν. οlιιξ, -.,;'0" δ' χιιρ. ή λα6η 
τοΟ πηδαλ'ου, τ6 cδοιόκι» Ι αJτό τό πηδόλιον n μ τφρ . 
16 πηδ6λιον , της κυ6ερνήσεως (διακυ6ερνήσεως, 
&otκfloεwς) IΙν ~φ Πλ'lj8. οΤ;,χ.,=οl κρΙκοι τοΟ ζυ
'1'00, διό των όποΙων διέρχονται ΟΙ ήνΙαι, αl όποΤαι 
διευ8uνουν τούς Τππους ι.:ις ό οΙαξ (τ6 πηδόλιον) δι
εu6ύνει'τ6 l1λοΤον. 
, 'Bnιμ.. οΤσΙ (~olcr4,,-)' CΙn. οΙαΧΙζω, lων. οΙ.,χl

, • . δμηρ. οΙ'ιο" (- πηδόλιον) ι σα:νσχρ. ίώ (πη
δόλιο.ν). σλοδ., Ταιχ. oJ. (πιχλ-σλα:ιι. ·oJe ιiν~Ι' ·ojo, 
Ύ8ν. ·oj .... Ισιπ. ·oj .. -) -τi'j, ΙΧuτi'j, σημ. 
oιiτις tfOμ6r' νομός τις (δ"ίλ. βοσκότοπος) έν 

στα, δήμ~ τfις ΆΠΙKί"jς. 
όΙyνίiμι, fI οΙΥν_" ί-χutιχμ'νον ΙΧ ~ol) ΟΤΥω' μιλ. 

crff.· ιi6ρ. ' ιχ' ιΝσ, Ιπ. ιΖιξα, μtχ. οΤξα,.- Πιxθη~., 
'~ιx. Υ' πληθ., πρ~. ώly..vno· 1i6ρ. αι' ,Φχ"",,' όνο'
~, cξεκλειδι:ινω» Ι ίπΙση" έπl κόδου fI 6aρελΙoυ. 
. Βννμ. t oΤyννμJ (ΟΤΥω' πα:θ. πρx~ lφΥμαι) (·ιS

F.ΙΥ"δμl, *cSF.lyω (=όνο/γω, ~. Ι. κόμνω τι νό όπο
xωρήό!;J): σιχνσχρ. vljlIte, μ~x. vlkt&-~, νΙgn&-~ (ύπο
XωρCι πρό τινος, όπομακρύνομοι διαστικό), πιχλ. 
y.-~μ. wihh&n, liyyλ-aα:~. wic&n, -nιxA-norr. ' vlkl4, 
"yku& (ύΠOXώρCι)' .~ lαιπ. *veig-, πρδλ. lίι-ι(. ~velq· 
Ιν -τ' ~λλ • • Τ"ω (ύΠOXωρCι)' xαι~ιt ~ινιx, ~ό ΟΤΥω 
(*cSF.ly. liνιtyι~ιxι 11, ~ό In-.ΙΥω (δέτω εΙς ταχεΤαν ' 
κ4νησιν, ι.:ιοο , πιέζω), δπ6~ι ·cSF.lyω(·Fo- (προθaμ. 
πρδλ. ~dι 'ν cS,.-l1ω) + .'Υ- fI 'Υ-' -«φΥο", -Iφlιι ( 
·IIFoayo", *4Follα. 
_ οlδσ,. ΠΙΧΡΙΧΧ. ~oυ ·.Τ&οι μι~ιk σημιχσ, 'νlα~. (δλ. 

• ~~ Β) ' γνωρΙζω, '(ινώσκω, . ήξεύρω. , 
. Εννμ. ι οΙ&' (·Foa&')-oatvoxρ. ve'd&, Ζιν&. v"e&&, 

yo~θ. w"lt, πaιλ·yl~μ. weiz (~γνωρΙζω), πρδλ. παιλ. 

αλΙΧιι , ve.d8 (01δa) , ΠΙΧλ-πριιισσ. w"IdIm"I (ιiπρφ. waIst), 

9αll' gwyddom (γινι.:ιοκομεν). ι1ρμ; 9it.m (olδa), -.1-
ιρλ. &r-fl&d&t χλπ.· ~ό !ιχπ. ·vold& (Υνωρ'ζω, _ορ. 
έχω Τδει) ιΙνιχι ιlνιιιι liνα:διπλώσl~ πιχριχχ. ~Ol), *veid
(όρQ), : 'λλ. d6p .• ΤOO' .. (*iF,Io.,), ιiπρφ. IιJ.Τ" λσ~. 
vldeo, πΙΧλ-σλΙΧιι. videtl, λιθ • ..,Itlzdrnl, ciπρφ. ν.lΖ
dlttl (Bλtπω πρ6ς •.. ) χλπ: δλ. χιχΙ 'ν dloμα" "ιJor, 
IΔCΣ, χιχΙ , I.,&ιUομιal. 
οΙδδνω, fI OIδσfνω (οΙΝ<ιο)· κόμνω τι νό φομ

σκώοι;ι, νό πρησ8Ι:Ι, τ6 φουσκώνω, λιx~. tuιnef&cer •• 
- Πιxθη~., ο/δαΙνομαι, πΡήσκομαι, φουσκωvw" λιx~. 
tυIΩ8Γ •• -11 2μτδ.-oΙδιfφ (ΙSλ. λ.). [δι' 4~ιιμ . δλ. _',"-]. 
Οlδας, δ' 'ν. ~oυ οΤ&., civ~L ~oίi τi~~. orcrδo. 
oIIcu (χιχι οπα:ν. οΙδάω), μιλ. -ιfαω' ci~p. ιχ' Φc'ιJcrα' 

ΠΡΧ. Φδrι- (oτoo,)· ιΖμτδ.. πρήσκομαι, φουσκωνω, 
γ'νομαι οΙδαλέος, λιχ-τ;. tυmθΓ., turg8,.: olNc» ~φ 
n6ιJII = πρήσκομαι στό πόδια, ~. ι. έχω "ρησμtνα 
πόδια.- 11 εύρΙσκομαι εΙς κατόσrασιν μεγόλης όνο-

, :raρaχης, διατελώ tν έξόψει: πιιί.Υματα olUotna
περιστόσεις (συν8ηκαι ζωης) λιαν όνωμολοι, όκa
τόστστοι, τετaρaγμέναι. 
Έννμ. ι oΙιJa." oΙιJ.ί." οl&.ι ... ,.,· 01&Ι .... .,· 01-

00,· oΤιJμα' ofOOΙ ι λα:~. &.mldυs (-tυmidυs, naφvη
μιf..oι;) « *&Idmo-do- fI ·&Idsmo-do, παιλ-ιρλ. δll (πα
ρειό), παιλ-Υιρμ: .ΙΖ (όπόστnμα, πληvή), .It&r, IiΥΥλ
σαι;' άΙ<Ι>ΟΓ, παιλ-nσrr. eitr (δηλητήριον), Υι';;μ . 81ter 
(πύον), nCIA-norr. .Ist& (δρχις) (Ιιχ,ς. ·oid-s-to-m, 

, πρδλ. 'λλ. orιJόr)' πιtν~ιx ~α!!~ιx civιtyoV1:IItt lί, ΙΙΧΚ. ρ. 
oid- (φouσκωνω). 

οΙδιιμσ, ~ό (οIΝω)' έξόγκωσις, όπόστημα, Ωρι'ι 
ξιμον. 

ΟlδΙ-ιι6διις, -ον, δ, ~ι}πo, ίσοδόνιχμο, ~φ '~όπ. 01-
ιJinoν, (βλ. λ.)' χιιρ. ιΙνιχι παι~"ωνιιμ. 'του OlιJlnovr
ό υΙός fI όπόγονος 100 ΟlδΙποδος, ί~lιλΙxθη δμlll, 

,.ι, πoιη~ιxόν ~ύπoν ΙΙ~Ι ~oυ OlιJlnovIi. 
OΙδΙ-ιrouς, -noιJoι;, δ (χα:Ι πoιη~. OlιJlnor, -ov, δ) , 

αιΙ~. -no&. χα:Ι -;no .... - xλ'lj~. -novIi, χα:Ι σΠ'Jtνιώ~ιρον 
-nov (olNat+notί,)' χυρ. ό έχων τοός πόδας έξ~' 
δηκ6τας (πρησμένους), διό τόν λόγον δέ τοΟτον 
ωνομόσ8η ΟlδΙπους ό υΙός τΟΟ Baοιλέως TQv' Θη
(3Gιν ΛοΤου καΙ τ"ς Ίοκόστης (βλ . Κ. Ε. Λ.). 
οlδμσ, -ατοι;, ~ό (01"'011)' τό φαJσKωμα, xιxL XU? 

τό φούσκωμα της 8aλόσσης, τό κΟμα a Υ.'Ι. , ή 8ό~ 
λασσα.- 11 τό φoί.~ι<ωμα του όνέμου [ei' 'τιιμολ. 
βλ. olδιfω]. 
oIcoς, α, ο., (Olf)~ ό όνήκων εΙς πρό6aτoν, fι 6 

έκ πρσ6ότou Ι ιJ 01", (Ινν. ΟΟed)-δέρμα "ρΟ6ότou, 
cμ.,Ιωή_, χοιν. cπρ06ιό». ' 
6Ιcσσι, Ιπ , δo~. πλη8. ~01J 8ι, (βλ. λ. ,. 
οΙ-cτιις, .r (1- άθρ. - 'μδs-+'τo,>, ποιη1:. xιil συΥ ' 

xlx. liν~Ι dμoiηr-=δμοιος, 'σος, εlςτό Ιτη, 6μ"λιξ, 
συνομήλικος, τ"ς ΟΟ",ς ήλικ'ας. ' 
Έννμ., ΙσΧ'ΙJμΙΧ~Ισθη χιχθ' δν 1:ρ6πον ,ιk '*e.e, 

lζvΙ (βλ. λ. λ.)_Ι xιx~' ιiνσιλoyΙ«ν πρό, α:~~ιt· θ& ιΖνΙμι-
. ν' ~ι. β.διxΙ~ ΙΙηr, ιiλλ' fι μ1jχιι~σt, τ~, Ίtρφ-τ,l, 
auλACI~i'j, ιiπό ιJ- ι!, 01- όq;.Ιλιτιχt ιί, 'μI1:ΡΙIt()ι), λ6yotι~, 
ο[τινl, liπ1l~ησΙΧν χσιΙ ~ρoπ'lιν 't1j~ α:Ι~. 1tA1le. Ι-ΙΤ&df 
(xαι~Δ: ~ό 6-τιιχιι.,) ιl, οl-Ιτ.ιι., λόyqι ~i'j, σtJμΠ1:άισ.· 
ω, ~ων ~ισσιiρlllν Βριχχιιων σιιλλσιΙΙΟν '. nΡeλ. 'fJ.ι&l. ' . 
, "ςϋος, o"'';''diΖU('d, (ρλ . ".). 

, 6ίςίipός, ιι~~. οΙςιρ6ς, 4, όιι (lϊζ-ιSι;)' ΙπΙ προσ., 
δ8λιος, 6ξιολύπητος, QξιoδόKΡUΤoς, έλεειν6ς, ο/
κτρός, ταλοΙπωρος, δσσανισμένος ιι ΙπΙ πραιΥμi~ιιιν, 
κοnιωδης, κοπιαστικός, έπΙμοχ8ος, όνισρός, 6χλη· 
Ρός, όδυνηρός.-ίπ. ItQ\~atelt. cSiζfJeώτ.eο" cSiΖUe~ 
πι το" ιΖντΙ -6τ.ιοι;, ·6τατοι; (nrASA, ~ιx χαχοΙ"ιιώ
~.~o" 1αeώΤ.Ioι;) [δι' Ι~ιιμ. βλ. cSi·&tίIi]. 
6ίςσς, ci~~. οΙςβς lδισιιλλ.) -ίιο" 1,' δo~. σιίν'!ιΡ. 

ιJί'ζνϊ, ιiν~Ι cSi'ttίi" (0%')' ,ό8λιότης, δυστυχΙα, τόλαι
πwρlα, κακουχ/α, κακοπ68ειο. 
Έννμ. ι ~.- ίν totI; τρισιιλλιtδoι; ~unqt" -6 - ίν ~oI, 

"touHciιIot,' δμ,lρ. cSiζΙ;, ιiΤ~. o.ΙζΘ~· δμτιρ. cSit~ω' 
ιzτ~. 0Iζ.ι6" δμηρ. cSiζfJe6,' "4ϊ·ζiι. < ίων. cSi, ιit~ . o't 
(ίπιφ.) + .ζΘι;: Υιν: ·'.ό, (πεν/α, ό8λιότης) : σαινσχρ • 
Jlv-,I-~ (όδύνατος καΙ έστερημένός , ~oη8ε/αςIι , 
πρδλ. ΥΥυ- (6Ια) , ~dι δποΙΙΧ ΠΙ:H'x.,υσ~ν μlτα:πτω~ιxό'l 
~ι}πoν ~oυ IΙΧΠ. :9:'.11- (δεσπόζω, έξouσιόζω), ' πρδλ, 
βια χιχΙ ~ό πιχρ Ησιιχ. cζιUI' βι.,.ί_· βαισιχή σΤ,μ. 
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-ιο6 ΙΙί'ζίι, = φεο . (οΤμοι) της δυστυχ/ας χι'ιιο;' Ιλλου, 
ΙΙί'ζiι, ( *ο-F.-ζό, ix. ~. sed-. 

· όίςύω, ιiττ : ol~ύω (ώ, τρισύλλοιι50ν)' μιλ. -~σcιιι' 
ιiόρ. οι' ΙΙίζνσα' 8ρηνώ, κλο/ω, πεν8ω.- • 118';' αΙο;. 
πρiΎμ·, πάσχω, υποφέρω, διό τι 11 ιiπoλ. ε1μαι εΙς έ
λεεινήν κατάστασιν, ε1μαι δυστυχής, όπη8λιωμένος. 
[δι' Ιο;υμολ. ι5λ. ιΙ'ζν,· π(Χρ' Όμήρφ ο;ό -11- oτij, ποιροιλ. 
τοίί ίν. ιiιΙπoτι ι5ροιχ U]. 

Or .. , 'ιι' κώμη, χωρ/ον (συνήθιιι, QImpatoτoιt 41, b τ06 
010' (=μόνος) προιρχόμενον, ιπιιδή οΙ χctτοιχοι των 
χωμων 1tOΙl των . χωΡΙων tJtv χοιο;οιχοσσιν ιν οΙχΙ(Χι, 
συνβχομίνοιι" ώ, οι των . πόλιιιιν, ιiAAdr. :rnορctδην). 

'Enιμ.: οϊ" < *.ώFΙίi, πρί5λ. *ώfίi (κοινότης, σωμα
~εΤoν, φυλή), μΟΙΡΤUΡούμaνον ιχ τοσ λ(Χχ. ώβ6., πρι5λ. 
τό ποιρ' Ήσυχ. θισσ(Χλ. 4!.oVΣΙ· φV1σ/.' πρ5λ. ιi,;,;. 
"Oίi (OΤίi, ·0", 0&,,,), δνομοι δήμου (ίν Ιπιγρ. '0-
μιτι!r. δ(Χσίο, πνεύμ(Χ.ο;, δπερ όφιιλβ,;ιιιι ιιΙ, ,;ό iντό, 

oτij, λ. F)' Οlατα. (κότοικοι ένός δήμου τijς Τεγέ
ας), πρι5λ . Ήσυχ. cοΙατα,,' χωμ"τώ", οlα. ΥΩρ αΙ 
Χώμα •• ' έπΙσης; ιιπιχ~χει ιν συνθί,;οις; ώ, 5' συνθιο;. ιΙ, 
-cm, -6α, -ώη, -ώίi (ονόμοι,;οι eήμmν fJ ,;όπων, 41, π. χ. 
ΟΙ,,6,,). 

otιιιiiνσι, ιiπpφ. dop. οι' τοσ οΊομα •• 
οr .. μσ, τό (οίομα.)· γνώμη 11 ΙδΙω, γνώμη περl 

έouτοΟ, οΤησις, έπαρσις. 
οr"σις, -I~, tι (οϊομα.)· - Uξα, γνώμη, lδέα.-

ιι = ο&'ημα, ύπερηφάνεια, όλaζoνεία. 
οΙις, -.δα" '1i, ποιητ. ιiν,;Ι 8,,· πρό6aτοΥ' οιΙο;. οϊ.&ι. 
οlιισ, -α" -Ι, Ιων . ιiντί Ιο.χα (βλ. λ.). . 
Ora6ΔC, δω;;. ΟΙΚ6δις, ίπΙρ. (01"0,)' =- 01"6,,δι' 

εΙς (πΡός) τόν οΤκον ~ πρός τήν πατρίδa.- 11 = 
οί"ο.=έν τςι oTK~ U έν TI:1 πατρίδι. 

ofasaTaI, !ων. ιiντΙ Φ",,,πα., Ύ' πληθ. ποιθ. πρχ. 
'totl · οΙ"Ιω. 

ΟΙιιcισιι6ς,,,, ο"(οΙ,,,lϊο,)'δ,τι χοιΙ νσΨ=οΙ",είΌ, IIL 
OΙaciσc;, α, Ο", ώσ. χ!ΧΙ -ο" -ο,,' ίων. οΙιιήιος, 

", 0'1' (01 .. 0,)' ό έν TI:1 oIK/Q 11 ό όνήκων εΙς τόν 
01κον 11 ό όνήκων i'ι όρμόζων εΙς τός οΙκιακός ύ
πσδέσεις, οΙκιακός 11 τα οΙ"lία - αl ύπο8έσεις τοϋ 
οΤκου, 01κος, οΙκογένεια Η ώσ. τό όγα8ό τοο οΤκου, 
περιouσ/α, λοιτ. res f4miIi4ris.- n ό όνήκων εΙς 01-
κογένειαν, ό της οοτης οΙκογενείας, συγγενής, 
οlκεΤας, φ/λος, λοιτ. cogn4tus, f4miIi4riS D οΙ οΙ",lίο. 
-φ/λοι, συγνενεΤς, «οlκεΤοι» ώ, χοιΙ νίiν Ι ίων. δπsρθ. 
οΙ οι",,,.ώτατοί i."o,=ol στενώτατο/ του φ/λοι Ο το 
οΙ",lίο,,=συγγένεια.- 111 ίπ! προιγμιχ,;ων, τό όνηκον 
εΙς τόν οΤκόν μου Τι τήν οlκογένειόν μου, κότι τό 
Ιδικόν μου, τό Ιδ~ΤΙKόν μου, Τ9 lδια/τερόν μου U ώσ. 
_rιΙ χΤ'l'jμιiτων, ή lδιοκτησ/α μου, ή περιουσία μου ιι 
ι) ΟΙΗ8/α (Ι) οι",,,ί,,), ένν . Υ;; = ή χώρα μου, ή πα
τρΙς μου Β δθ.ν χοιΙ ΙπΙ σΙ tOU , ό έγχωρίος παραγω
γί''ίς. ΧΙ.ΙΙΙ o~χΙ lnά",τό, (δTlλ. fξω8εν εlσαχ8είς).--: ιν 
ό πρόσφορος(κατόλληλος,όρμόζων) είςτι πρδγμα 
U ό φύσει ταιριόζων διό τι πράγμα, ό σύμμορφος 
τ(\ φ~ει ηρόγματός . τινος, λοιτ. dom.sticus U το 01-
",Iio,,=..-o "a{Jij",o" (δηλ. δ,τι όρμόζει, ταιριόζει). 

σιιικιότιις, -""-0,, ή, .ίων .. ΟΙίιηιότιις (οΙ",lίο,)' ή 
ouννένεια 11 l5 ,τιχοιΙ νiίν, οΙκειότης, φιλ/α, στεναl 
φι'λ,καl σxέ~ις . O τό συζijν (ίπΙ Ύυνοιιχό, χοιΙ ιiνδpό,), 
ό γόμος . 

ΟΙιιι:ιδω, !ων. οΙιιιιιόωο μιλ. -ώαω (οΙ"είο,)' Kα~ι
στώ τι(νa) οίκεΤον ιι 6θ .. 1 , κα8ισΤώ τινα προσωπικόν μου 
φ/λον.- Μίσο'ι, κόμνω τινό . φ/λον μου, κερδ/ζω 
τήν φιλ/αν του (τήν ό'{όπην του, τόν πρός με σε-
6aσμόν του). 2) κόμνω τι (πρδγμα) Ιδικόν μου, 
τό οlκειοποιοϋμαι n μίσον, όnαιτώ τι ώς Ιδικόν μου, 
τό 8εωρQ ώς Ιδικόν μου.- Ποιθη,;., γ/νομαι φΙλος, 
γlνομαι οίκεΤος, ένοομαι διό στενης φιλ/aς. 

ΟΙκι:Ιω, ποιητ. ιiντΙ· οΙ",έω. 
' ΟΙιικΙως, ΙπΙρ . τοί! οΙ",lίο,' κατό φιλικόν τρόπον, 

cοlκε/ως» 11 οΙκεΙω; 'χω πρ6, τ."α = εΙμαl φιλικώς 
συνδεδεμένος μετό τινος. 2) ώς νό εΙναι (νό "τό) 
τι Ιδικόν μου. 3) κυρ/ως, φυσικώς 11 πρεπόντι.Jς, 
Itατό τρόπον όρμόζοντα n εύσε6Qς. . 

oIacIuaIς, -cQJ" ή (01",ε.6ω)· τό λαμ6όνειν τι 
ώς Τδιον ιΊδικόν μου), οΓκειοποίήσις', lδιόποlησις, 
οφετεοισμ6ς, 2) προοαρμογή. . 

__ ς; _ - ;:1 _ .- __ _ 

. ofacτcfa, tι (OΙ"lτιVω) ' τό σύνολον τών OlKETQ .... 
μιδς OIKO.γενε/aς, οΙ ύπηρέται της, λοι.τ. fAmίli4. 
ofasTcuω, μιλ. -σω (oΙ"'hrι~.)· 0;= οlΧΙω, κατοικώ. 
ΟΙιιιΕτιις, -ov, δ (οl"'ΙfQ)· . ό ένοικος riiq οΙκίας 

μας, δο?λος της OIK/~, ύπηρέτης, λοι_τ. ver~a 11 δου-: 
λοπρεπης, οlκιακός.- . Εν τφ πληθ. Οί ol",~%ιι. "'" ή. 
δλη οlκογένειό τινος, τό γυναικόπσιδα της οlκ/ας" 
λ(Χτ. famIIIa. 

ofacTlK6c;, Jf, Ο,. (olxhrκ)· ό όνήκων Τι όρμόζω.ν: 
εΙς τούς οlκέτας, εΙς τούς έγ TI:1 οΙκ/ςι οίΚΟϋντας 11 
το οΙ",lτ.",Ο" (Π8ριληΠτ.)=01 δοϋλοι, ύπηρέται. 

ofasTIt;, -(δα" tι , θηλ. ,;ou οIΧΙτ,,, (~λ. λ.)' δού· 
λη, ύπηρέτρια.- n ή κυρ/α τοο οίκου, ή οlκ6δέ- . 
σποινα, λοιτ . m4troπa. . 

· OΙKcuYTctt, δωρ. ιiντΙ οΙ",ονπl" μτχ. πληθ. τoiί 
οΙ",έω. 

ΟΙιιcύς, -Ι~, (ων. -ijo" δ (οl",έω) ' ό έν rl:1 oIK/<;1 
διαμένων, Ινοικος.- 11 ύπηρέτης, δοϋλος. 

oIasu, πρτ. Φ"'ΙΟ", OUV1;Jp. -ov", ίων. οϊΉιΟ'Ι'· ιiόp. 
(χ' qs,c"oa' πρχ. Φ,.,,,,,,α . -}Ιίσον, μ.λ. Οl""σομα. ·με
τόι. ποιθ . ένν.-Π(Χθητ. , ιiόp. οι' φ .. ήlHr,,' ΠΡΧ. Φ",,,μα. 
(01"'0,): Ι μτ!Sτ. , μ.t' οιίτ., KqTOIKQ (πόλιν, χώραν 

· χ. τ. δ . ) Ο Ινοι.σθεν, κέκτημαι, κατέχω, έξουσιόζω Ι κα
ταλαμ6όνω.-1} οl",οvμι"" (ένν . Υ;;) = ό πολιτισμέ
νος κόσμος, τό κοτοικούμενον (κατοικήσιμον)τμη
μα της ύδρογε/ου σφa/ρaς. 2) ώ~ συνών. τφ οΙ",ί-

· ζcιιι' έγκα8ιστώ τινα είς τι μέρος U rι(Xθηoι ., έΥκαθί
στομαι ύπό τινος είς τι μέρος ώς κότοικΟ<; 11 δ π(Χθ .. 
πρχ. Φ",,,μα., !ων. οϊ .. "μα. χεΤτ(Χι μ&-Τ:ι!r. σ'l'jμ. 8'1., έΥ
καθΙσταμαι ύπό τινος 11 μι;τι!r. οι!τ_, κατοικώ (πόλιν, 

· χώραν χλπ.), τήν έφοδιόζω μέ κατο/κους D ώ" . ίπΙ 
πόλ.ων, κεΤμαι, εύρΙσκομαι . 3) ώ~ το δ.ο.",έω, δι
ευθύνω, κυ6ερνώ, διοικώ.- • iμτι5. κατοικώ, διαμέ 
νω, ζώ, fXΙOΙ ώς διαμσνήν μου, ώς ένδια/τημό μου, 
2) _πί πόλιων, κατοικοϋμαι U κεΤμαι, εύρlσKOμαι U ώσ. 
κυβερνώμαι, διοικΟΟμαι: ή n6J.., οΙ",lί ",αx~ = ή 
πόλις κυβερνάται KαKGJς_ . 

ofιιησς, βπ. ιiντΙ οΙ",lί" :ιι!τ. πληθ. τοσ OΙH~. 
oiκήιoς, ", Ο", !ιιιν. ιiντΙ οΙ",lίοι;. 
οΙιιιιιότιις, -ητο" 'ιι, !ων. α.ντΙ οΙχε.6 ... ,,,. 
oJιιιιιόω, !ων. ιiντΙ 0Iκl.6ω. 
οΙιιιιμσ, το (οΙ",έω) ' τόπος διαμονης, KOΤOIl</O, 

δωμότιον οΙκίας, πότωμα οΙκίας. 2) κλω6ός fι 
μόνδρα δι~ ζQα. 3) ναός, ναΤοκος. 4) φυλακή, 
εΙρκτή. . 

oΙΚiίν, δωρ. ιiντί οΙ",lί", ιirιρφ. iν . ~oίί olHiaJ. 
oJιιήσΙμoc;, ο" (0&'''',,0.,) ' κατοικήσιμος . 
oίιαισΙC;, ή (οι .. έω)· ή πράξις τοϋ κaτοικεΤν fJ έν

οικεΤν.- 11 τόπος πρός διαμονήν, διαμονή, Kα1ΌΙ~ 
κΙα , οίκ/α. 

oΙιιnτήρ, -;;ρο" ΙΙ '=οι",,,τήι; (βλ . λ . ). 
ΟΙιιιιτήριον, τό (οl*ω)' κατοικητήριον, οΤκημο, 

κστοικ ία. 
ο'ιιιιτιΚ, -ον, . δ (oIXΙcιιι)' Kότoι~oς, δ'ποικος; . 
οΙιιιιτ6ς, ",0" (oI"Ιω)·KαΤ~KημένoςIlKαΤOΙKήσlμoς. 
OΙιι~τωρ, -ορο" δ'- OIH,Iτιrg, οlκ"π>, (βλ. λ •. λ . ) 

ιι δποικος. . 
. ΟΙιόσ, '1i, !ων. ΟΙιόιι (01"0,)' δ,τΙ χοιl νΟν, οlκ/α, 
κατοικ/α, οΙκοδόμημα, 01κος.- .. 01κος, (οlκοκυρ!όι, 
οΙ έν τι:! οlκίςΙ οlκΟΟντες, τό μέλη μιδς olK/oς, tό 
μέλη τijς οlκσγενείας, ή οΙκογένεια, λ(Χτ. f"mlli&.~ 
111 ή οlκ/α (δηλ. ή οΙκογένεια) έκ της όποίας κατ6· 
γετα/ τις.- ιν χοι.ιΧ τ6 ιiττ. δΙχοιιον ij οΙ",Iα. διoιφί~ 
ΡIΙ τοί! 01"'0, χοιτιΧ το /J-.:ι δ μεν 01"'0' . δΛSγaτo ~πl ' 
αυμπόσης τijς περιουσίας (οΙκίας καΙ κτημότων, ό
κινήτων κ!]Ι κινητών), tι δε οΙ",lα _σήμοιινιν δ,τι χαr.Ι 
οήμ.ρο." κατοικ/αν (οΤκημα διαμονης). 

OΙaI6K6c;, ", 6", ποιριχλλ. τύπο, του ol",l.αtCo, (ΙSλ. 
_ λ. )' (οl"Ια)' ό όνήκων εΙς τήν οlκlαν, οlκεΤος, «δν-
8ρωπος τοΟ σπιnοΟ», Ιδικός. 

οΙιιιδιον, τό, ()ποχορ. Τ!ιϊΙ ol",~' μικρό οlκΙα, μι
κρό κqτοικΊα D δωμάτιον, λοιο;. domuncul4, aedlcula •. 
ΟΙιόςω, μs).. -lσαι, ιiττ. -(ώ' ciόΡ. οι' ΦΗ.οα, Ιων. 

οϊ".σα.- 11600'1, μ.λ. οl",.ονμα •• - Π(Χθητ. , μίλλ. 01- ' 
' ",.σ(J.ήσoμα.· ιiόp. οι' ιP",IolHr,,' πρχ_ ΦΚ.σμσ., Ιων. 
οϊ",.σμσ. (οl",οι;)' κτ/ζω οίκ/αν, οlκοδομώ U 8εμελι
ώ\lω, Ιδρύω, νέργ άποικlαν ή νέον αυνοικισμόν 1I 



'" οίιdoν-cMΙΙούρισ4; 

άποικ/ζω 'μ/αν χώραν, έγκαθιστώ είς αύτην όπο/ 
κους.- 11 έγκαθισΤώ τινα ώς δποικον 1ι Wς κότοι
"ον Η μετακινώ, μετατοπ/ζω,' , μεταφυτεύι.'.- μέσ?Υ, 
έγιςαθιστώ έμOUτόν κόπου, έγκοθ/σταμοι εΤς τι μέ
ρος Ο ώσ. μ .. τ' οιΙ •. , κατοικώ (πόλιν, χώρον), υπάγω 
που καΙ κστοικώ.- Ποιθ"lΤ. έγκαθ/σταμοι υπό τινος 
κόπου Wς δποικος (κότοικσς). , 
oΙιdoν, τό (οlκο,), "ιιρ . ()πο"ορ, του οlκο" ιΣλλ' 

Ι" Xpi}OII "αι τ& πλ "Ιθ. Πά.ντοτι, τά ο'IΗΙΔ, ώ, τό λαιτ . 
• edeS· οlκΙο, κατοικΙα, τόπος ,διαμονης 11 ιΙδι"ώτ . 
όνάκτορον περιέχον σειράς . οΙκοδομών. 2) τρώ
γλη 8ηρΙου, φωλεό ζwν Η φωλεό πτηνών, μελισ
σών .λπ. 

οΙιιισις, -Ιι (οικφ,,)" η έΥκατάστσσις, ή Tδρuσις, 
όποικ/ος, άποικισμός •. 

OIιdσιιoς, δ, δπο"ορ. του οlκος' μικρός οΊκος, μι · 
κρό οlκ/α, ii μικρόν δωμάτιον, μικρός δόλαμος 11 
κλω8/0ν, «κοπέτοι:. (ιΙπΙ δρνΙθων) U όρνιθοτροφεΤον, 
μόνδρσ. 

οΙιιιστσι, 1m". ιΧντΙ :'jtιuoTaI, Υ' ΙΙν. παιθ. πρ •• τ?ίί 
οΙκ/ζω. 

οΙιιιστήρ, -Ι;ρο" δ, ΠΟΙ"ιΤ. ιΣντΙ οΙκιστής (6λ: λ.). 
οlιιιστής, -ον, δ (οΙκ/ζω)' 6 άπoιιc:Ιζων τόπον τινά 

δι' έποΙκων, 61δριιτής άποικΙας, ό όρχηγός άποικlας. 
OIιιo-yενΙΊC;, ές (οlκος + )'ε,.έσiΚιι)· 6 γεννηθεlς 

έν TQ oίK~, ΙΜω, βπΙ των δούλων, ό (άνα)τροφεl; 
έν TQ oTK~, οlκεΤος, οΙκιακός n έπί ζφων , τιθοσευ
μένος, κατοικ/διος, r"ιμεΡOς. 
oίιιo-δεσηoτeω, μελ. -ήσω (0Iκodεσπ6της)' εΊμοι 

olιc:oδεσπότης, εΊμαι δεσπότης (κύριος) ToG οίκου 
μου, άρχηγός της οlκογενε/οζ, κυ8ερνώ (διευθύνω) 
τό τοΟ οίκου μου. 

οlιιο-δι:σηότιις, ·ov, δ (01κος+δεσπ6της)' 6 δε
οπότης (ιc:ύριoς, όρχηγός) τοΟ oίιc:oυ 1ι της olιc:oγε
νείας, 6 ιc:up I JC; τοΟ οίκου (δ1jλ. 6 σύζυγος). 
οΙιιο-δομCω, μ.λ . -ήσω (οΙκοδ6μοι;)' κτlζω οΊκον: 

2) Ύενικω" ώ, κοιΙ νυν . οlκοοομc; , κτlζω, Ιδρύω, κο
τασκευάζω.- ι.ι'σον, οlκοδομονμσ.& οίΉημσ. = ιc:τ/ζω 
δι ' έμαυτόν οίκημα, ii 86λλω νό μοΟ κτ/αουν οί
κημο. 3) μ τφ;. κτlζω ii θεμελιώνω έπl τινος (έπόνω 
είς τι). 4) έκποιδεϋω, καταρτ/ζω. 

οΙιιο-δομι\, ~ (olκoδoμJoo)' = οΙκοδόμησις, όνοl 
κοδόμησις, ή πρδξις τοΟ οlκοδομεΤν ιι τό οlκοδό 
μημο, κτ/ριον, κοτασκευή. ' 2) μΤ'iφ. έποl",οδόμη
αις, έKπα/δευσlζ, έπιμόρφωσις, 8ελ τΙωαις, έπισιc:ευr. 

οΙιιο-δόμιιμσ, τό (olκoδoμkιJ)' δ,τl χοιΙ νϋν, olιc:o 
δομή, οίκοδόμημα, κατασκευή, κτ/ριον. 

οΙιιο-δό ... σις, ofι'=olκoδoμlΔ (δλ. λ.) . 
oΙιιo-δoμfσ, ~ (oΙκoδoμJιιo)· ή όνοlκοδόμησις έ

νός κτιρΙου n ό τρόπος της όνοικοΟΟμήσεως, ή κα
ταακευή. 2) οΙκοδόμημα, κτ/ριον. 

οιιιo-aoμιιιός, ή, ό,. (οlκοδ6μα,)' 6 έμπειρος εΙς 
τό OIKOδoμEfv D ι) οΙκοδομικ;' (ίν~. ΤΙΧ"'1)==ή όρχι
τεKΤO~ ή τέχνη τοΟ οlκοδομεfν. 

οΙιι μος, ο,. (οlκοri-ιUμι»)' ό οΙκοδομών 01-
κ/αν, ό κτΙζων 11.' oUo. Ι OΙHoδ6μα~6 κτΙστης, ό 
όΡχ!'τέκτων. . 
οΙιιΟΙεν, ΙπΙρ. (olκo~)' έκ τοΟ οΤκου, έκ της πα· 

τρ!δος. 2) έξ lδΙων μou, διό τών Ιδ/ων μου μέ
owν, έκ φύσεως, όπ6 τόν έQUτόν μου, έξ έμαυτοο 
ΙΙ ονκ ' .1 ΧΟ" ot κο θ-ε,.=δέν ε Τ χον Ιδικό μου. 

οΙιιοδΙ, ΙπΙρ. (οlκο,), «ντΙ του οικοι (δπω, τιΧ : 
8θ-" π6θ-ι ιivτΙ των οΙ, ποϊ)' έν TQ OTK~, κάτ' οΊ
κον.ι. λοιτ. doml. 

οιιιοl, ιΙπΙρ. (οlκος)' έν τΥ 01K~, κοτΌΤκον, λοιτ. 
doml n 'ι'ά οΤκο, - αl οlκιακοl ύπο8έσεις n <ι) οτκοι 
(ιIν~. πόι,,,) = ή πατρ/ς. 

οfιιόν-δC, ΠΟI"lτ. ιΣντΙ οΊκαδε (οlκο,,)' πρός τόν 
οΤκον, εΙς τόν οΤκον, εΙς τήν ποτρ/δα. 

οΙιιο-νομΙω, μελ. -ήσω (οlκο,.6μαι;) , εΤμαl οΙκο
νόμος (τροφοδότης ".τ.δ . ), ιc:υ8ερνώ ώς οΙκονόμος. 
2) μaτ' αιΙτ. κυΒερνώ τι, διευθύνω, τακτοποιώ, διευ
θετώ, τι. 

OIιιo-νoμfσ, ~ (olκo,.oμJω)' ή δlοΙκηοις, ή έπι
σταοlσ, οΤκοιί f} οlκογενεΙας" Υινιχω •• διακι.ι8έρνη
σις πόλεως (χώρος, κρότους .. ), διοΙκηαις. 

οΙι:ο-νομικός, ή, ό,. (οlκο"όμος" 6 όοΧΟλούμΈ-

νος ("αιΙ Ιπαμίνω, 6 ήσκημένος, έμπειρος) περΙ τήν 
διαχε/ρισιν τών πραγμάτων ένός οΤκου Τι μιας ol~ 
κογενείας 11 λιτός, οίκονομικός U <ι) οlκο,.ομ,Ηη (Ινν. 
'ι'έΧ"'1)=οίκιακή οlκονομlα Ο ώσ. τά οΙκοtl'Ομίκά=οί
κιακαΙ υποθέσεις. 
οΙιιο-νόμος, ο,. (οlκος+,.Ιμοο) · 6 κυ8ερνών, διευ

θύνων, φροντ/ζων, 01κον 1ι οlκογένειαν Η ώ, ο!1σ . 
ιJ οlκο,.6μσι; = 6 οΙκοδεσπότης, διαχειριστής, OIKO' 
νόμος (ω; χοιΙ σTιμEΡO~ λίγετοιl) οΤκ.ου. 

οΙιιό-ηι:δον, τό (οlκοι;+πέδο,.)· ώ, "οιΙ νΙΙν, ή θέ
σις μιας olιc:lας, τόπος, έδαφος, έφ' οδ εΤναι έκτι
αμένη olKlo, λοιτ . &re& domus. 2) αύτή ή οlκ/α, 
τό οίκοδόμημα. 

ΟΙΙΙΟ-Ωοιός, ό,. (οlκος+ποιέω) ' ό ποιών (κτ/ζων, 
KατασK~υ6ζων) 01κον " ό όποτελών τόν οΤκον, 
καθιστών αύτόν κατοικήσιμον. 
οΙκόριος, Δ, Ο", δωρ. ιΣντ ! οΙκοιΙριος (δλ. λ.). 
OI?KOJ, -ov, δ' οίκ/α, κοτοικΙα, τόπος διαμονης 

11 πας τόπος, f:vθo ζQ τις 11 ΚΔΤ' οlκο,. η ΚΔΤ' οτ
κονι; = ώ, χοιί νον, « κατ' 01κον » , έν τό OIK/Q, έν TQ 
πατρ/δι . 2) μέρος οlκ/ας, θάλαμος, δωμότιον Ι ιΙν
τεΙΙθεν, οΙκοι (ιν τφ πλ rιθ.) σΙΙΧ'ιόt χεΙταιι ιiντΙ τοΙ! 'v. 
οlκος προς δ'ljλωσιν μιCς καΙ μόνης οlκ/ας, Οι; τό 
λαιτ . &edes, tect&, K~Ι ώ~ το Ιλλ. οΙκήμσ.ΤΔ. 3) 
Ναός, Ιερόν (χοιθό οΊκος τού Θεού).- 11 olιc:lαKαl ύ
ποθέσεις, αΙ οίκοκυρικαl όσΧΟλ/αl, τό οίκοκυριό 11 
6 οΊκος κοι πάντα τό έν oύTQ η περl αύτόν, ή 
δλη περιουσ/α 11 ιiν τφ ιΣττ. διχ . ή δλη κληρονομΙα 
(κληΡονομηθεΤσα περιουαο).-ιιι 01κος, οίΚΟΥένεια. 
- ιν οΊκος, οlκογενειακόν γένος, οlκο"ένειο (fιφ' 
:ην ενν. "αιΙ σΤιμερον εΙν~ι έν xpi;osl: 8σοιλικός οΤκος, 
ούτοκρστορική οΙκογένεια. , 
Έτνμ.: οlκο", διαιλεχτ. Fο&κος' μsθομ. οlκΙϊϊ, Ιων. 

, οΙκ/η, ΎΟΡΤ . FoIHLii, βοιωτ. FVH/ίi ' δπΙ ρρ . ο!κ .. δ. (χοιΙ 
δωρ. οίΚ4διι; ( *οIΚΔ, οι ίτ. πλ 1jO.) οΤκει, οΊΧοθ-ε,., -θ-ι, 
οΤκοι, 01κ6"δε, οΤκοσ.· οl .. εϊ,.· οlκέτ.,ι;· δμ. οΙκ.ύι;, 
-ήοι;, ΎΟΡΤ. FoIHΕVs ' οΙκ/ζω· FoIHo!) = λαιτ . vIcus 
(συατάς οΙκιών, χωρ/ον, συνοικιαμός πόλεως), vici
nUS' ίαιπ. *VOiKO-S, π,,6λ. σαινσχρ . νe~ό-1:1 (01κος), 
Ζενδ . v&esma- (οίκΙα), σοινσκρ. νΙΙ, ( θ.μ. νΙ~- (διαμο
νή, οlκ /α), πλ1jθ. νίΙ;δ~ (γένος, Όίιc:oγένεlα), νίς
pόΙί-~ (άρχηγός τού οΤκου, όρχηγός της κοινότη
τος), Ζε 'ιδ. vIs- (οίκΙα, χωρΙον, φυλή), σοι'ισκ",. νeςιi1) 
(γεlτων), πρeλ. Ύοτθ. weihs (χωρΙον), παιλ-aλοιιι . vIsI 
(=praedium), παιλ-πρωσ. waisp&ftin (ο:κοδέσποινα)' 
πριiλ. χαιΙ ιΣΥΥλ. wick, wich (iv τoπι"oΙ~ ';νόμαιαιν, ώ, 
Norwich). 

οΙιιός, ί ων. ιΣντΙ έο,κ6ς, μτχ. ο!Jδ. του έΟ,ΚΔ. 
οlιιό-σίτος, ο,. (olκo~σίτoι;) ' 6 σιτούμενος (τρε

φόμενος) έν TQ lδΙ~ του oTιc:~, 6 ζών δι' lδ/ων του 
έξόδων.- 11.6 ζών έν oTK~ (έντός οlκlας) . 

ΟΙιιο-τρΙδιις, ές (οlκοι; + 'l'erpij'/lOI)' 6 κατσστρέ· 
φων, έρημώνων, οlκ/αν η οlκογένειαν. 

οΙιιό-τρι., -rpos, δ (οlκοι;+τρΙβω)' δούλος '{εν
νηθεΙς καΙ άνατραφεΙς έν τΥ oίK~, λ:tτ. Vern& 
(πρδλ . "οι! oΙκo)'ε""~). 
οΙιιο-τδρσννος, δ (olκoς+nίρσπσ"y ό τύραννος 

τοΟ οΤκου. 
οΙιιότως, Ιων. ιΧντΙ ΙO'H6'1'ω~, ιπιρ. του Ιο,κώ,' 

(μτχ. του [ο,κα)' λογικώς, πιθανώς. 
ο'ιιουμΙνιι, -ιι (Ινν. yij) ' βλ. εν οΙκΙω, 
oΙιι-oυρeω, μιλ. -ιSσω (0Iκονρ6ς) , έπι8λέπω (φρου

ρώ) τόν οΤκον, ουντηρώ τήν οlκ/αν 11 μ.τ' αιΙτ φυ
λόττω (φρουρώ) τι, ' τό τακτοποιώ, τό διoιι(ώ.~ • 
διαμένω οΤκοι, εΤμαι κλεισμένος μέαα. ώ, χιιΙ τό 
σ1jμιρ. «οΙκουρώ:. (~όσθε.vών παρομένω οΤκοι). 

ocιιΟ'!ίρημσ, το (οlκονρΙω)' ή φρούρησις tC>O 01· 
κου, τό οlκουρεΤν καΙ φυλάττειν ~ Υ-ν., φρούρηαις, 
φρουρό D οlκουρημα. ξέ"ω,.=ή υπό ξένων '{ίνομένη 
φρούρησις (περιφΡ9ύρησις).- .0 ό οlκουρών, ό' οΤι<οl 
παραμένων. . 

oIk-ouρfa, ofι (οlκονρΙφ)"' τό παραμένει" οΤκοι, ι'J ' 
έν τΥ OΤK~ παρομονή 11 τό φρουρεfν τόν 01κον, ή 
φρούρησις καΙ έπιμέλεια τοΟ oiKOU 11 άδρόνεια, ό" 
"ραξ/α, έλλειψις πάσης δραστηριότητος. 

οΙ .. ούριος, Ο", ώσ. καιΙ -Δ, -,Ο" (oIHouJ6.)' ό6ν~~ 
κων 1ι όρμ6ζων εΙς τήν τοΟ οΤκου έπιμέλtιαν (ιι, ' 



olιιoυΡΌC;-o'νάνδ" .77 

't'ijv olHovela .. 'Ι) τ~ν olHoved .. ) 11 εντευθεν τά ΟΙΗον
"α (ίν ·, . δώeα)=μισθός (άμοι6ή, κυρ. δώρα) διό τήν 
φροντΙδα rn:pl τήν σύντήρησιν. τσΟ 01κου.- ΙΙ ό 
OIKOυρWν, παρομένων οίκοι IIΙτα'eα, ΟΙΗ6ρ,α, (~ωp. 
ιiντ! οlχονρ,αιΙ = θήλειαι σύντροφοι, φlλαι 'Ι) θε
ρόπαιναι. 

ο'ιι-ουρός, ό" (olHoς+olίρo,)' 6 φUλ6ττtι>ν (φρου
ρών) τήν οίκΙαν, ό αυντηρών τήν οlκΙαν, 6 μεριμνών, 
φρονΤΙζων δι' αύτή ν (τήν οlκΙαν δΥΙλ . iι καΙ τήν 
οlκογένειov, τ6ν οΤκον).- ΙΙ ό 01κοι παραμένων, 
κατοικΙδιος 11 ώς; o~σ. ι) olHoved, = ή οίκοδέσποινα, 
ή OίKOιc:vρό (εν χρήσει συν. ώς; Ιπιχινος; , ίν ιjι έπί ιiν-

' δρος; ώ. ψ6ΎΟ., d 0loιovedr-6 οίκοι παραμένων, φυ
Υοπόλεμος, . όπόλεμος ). 

οlιιο-φδορΕω, με).. ·ήοω (0Iκοφ-θ6ιο,)' φθεΙΡW 
(καταστρέφω) οίκΙαν iι OίΚ'Jγένειαν, σπαταλώ τήν 
περιουσΙαν μου (τ6ν 01κ6 .. μου = τήν περιουσlαν 
μαυ). - ΠιχθΥΙΤ" χάνω τήν περιcυσΙαν μου, κατα
στρέφομαι, χ6νομαι. 

οlιιο-φδορία, fι (οlκοψθοιέω)' ή φθορό (κστα
στροφή, έρήμωσις) τοΟ οίκου iι της οίΚΟΥενεΙας, ή 
κατασπcτόλησις της περιουσΙας. 

οlιιο-φδόρος, 0 .. (01κος+φt'Joεlροο)· 6 φθεΙμων (κα
ταστρέφων) οΤκον, άσωτος 11 ώ ς; ο !ίσ. d οlΗοφt'Jo6eος 
=6 όσωτος, ό σπόταλος ιι ό μοιχός. 

οlιιο-φΙϊΙαξ, -"κο" δ, ij (01Hoς+φtίJ.αξγ 6 φύλαξ 
ταΟ οίκου, ό φUλάττων (φρουρών) τήν οίκΙαν. 

ο1ιιτc'ριιμα, 'td, κιχ! ο1ιιτc'ριισις, fι (οlκτε[ιω)' 
οlΚΗιμός (ΙSλ. λ.), έλεος, οΤκτος, εύσπλαvχνΙα,λιχτ. 
miSer4tiO. 

οJιιτcίρω, Κ!ΣΙ όρθότ. οlΗτΙιω (βλ . λ.) οlκτος' πρτ. 
ιZΚΤ~'IO", Ιων. οίΉτε,ιο,,' με).. ΟΙΗτεeώ' ιi6p. ιχ' Φ
κτιιιρα ' ώς; κιχ ! νυν , λυποΟμαΙ τινα, αΙσθάνομαι οΤ
κτον διό τινα, συμπονώ, συμμερΙζομαι τόν πόνον 
τοο, τόν OIKτεΙΡW, μκτ' ιχίτ . π~oσ . Ilοlκτείρω τι .... 
τι"ος=λυποΟμαΙ τινα έξ αΙτίας πρόvμα,ός τινος . 

olιιτ'ςω, μΒλ. -[000, ιiττ. -(ώ' ιiόp . ιχ ' Φκτ,οα (01-
Ητος)' ώς; το οΙκτείρω, ιiλλιX συν. ΠΟΙΥΙΤ ., λυποΟμαΙ 
τινα, αlσθόνομαι οΤκτον πρός τινα, τ6ν OίKτεΙΡW.
Μίσον, έκδηλώ (έκφράζω) τήν λύπην μου U θρηνώ, 
πενθώ. 

οlιιτlρμ6ς, -ov, δ (οlκτεleωl' τ6 οίκτεΙρειν, λύ
πη, συμπάθεια, cσυμπόν!α» . 

ΟΙιιτίρμων, ο .. , γεν. -0 .. 0, (οlκτεleω)' ό πλήρης 
οίκτου, έλεήμων, εϋοπλαγχνος. 

οlιιτfρω' ~τιρoς; (κιχ! Ο::-θGτ.) τι)πο,; του οlκτεleω, 
π~βλ. Χοφοβ. εν Α. Β. 1404 cοlκτleω καί διά του , 
reάφετα, καΙ δ,ά rij, ε, δ,φfJ6rrοv ' lxova, δέ Αό
ΥΟ" lκά -reeo" οΙ rcie δ,ά του ι reάφονrες δ,α τό 
οlκτ'eμόι; )'eάφοvο,' καΙ πάλ, .. οΕ ΑΙοΑεϊς οΙκτίρ
eoo Urovo, καΙ olιχΙ oloιrieeoo' οΙ δέ δ,ά rij, ε, 
δ,φθ6rrοv reάφοvο, .. αντ6, έπε,δή οlκτερώ έσrιν d 
~1Aω .... 

οΙιιτισμα, -ατος, το (οlκrlζω)' θρήνος, κλαυθμός. 
OΙιιτισμόcϊ, -ov, δ (οlκτίζω) ' θρήνος, κλαυθμός. 
οίιιτιστος, ", ο .. , ιiνώμ. δΠ6 ι:; θ . τ ι;ίj οΙκτρός (σΧΥΙ' 

μιχτισθεν εκ του o1oιros, r.:Ρ6λ. αΙοχeός, αfox,aro.· 
τό , συγκριτ. δμως; εΙν!ΣΙ οlκrρ6τερος J ' δ πλε.Ιοτου οί
κτου δξιος, λΙαν άξιοθρήνητος, άξιολύπητος 11 τ ο 
ο!ίe. πλ 'ΥΙθ. οίΉnστα ώ .. ίπΙρ. = κατό λΙαν άξιοθρή
νητον τρόπον. 
ΟΙ·ΚΤΟΙ, -ov, δ (ο%')· λύπη, συμπόθε ια, (συμπό-

νια» , α1σθημα οΤκτου. 2) ή έκδήλωσις λύπης 'Ι) 
οΤκτου, θρήνος, ' 6δυρμός. 
Έτvμ.: 01κτος' οlκτeό~' οlΗτίζω' οlκτleω, ιχ ίολ. 

οΙκτleeιο' οlκnl!μόι; κ. ά. · κιχτιi τινιχς; παψχγΕΤιχι έκ 
τοί) έπιφων. οϊ, κιχτ' έπέκτ. οΙ)'" ώς; εν τψ δvσ -οlζω . 

οlιιτρό-βιος, ο .. (οlκρός + βίος)' ό ζών οΙκτράν 
6Ιον, ό διόγων άξ/οθρήνητον ζωήν. 

oIIt~pόc;, ά, ό .. (οlκτος) ' επί π;;ιχγμ . , άξιοθρήνη
τος, έλεεινός 11 ίπ ! προσ., δ έν άξιοθρηνήΤΥ κατα
στόοει διατελών, . έλεεινός.- Ι μετσ. ένε~Ύ. CYjμ. , ό 
διεvεΙρων τόν οΤκτον, ό ", ινών τ6ν έλεον.- Πιχρlt
θετ . 0lκτe6τερος, οΙκτρ6τατος, ώσ. α.νώμ. δπερθ. οϊ· 
κτιστος . 

οίΙΙΤΡο-χοέω (οΙκτρό.+χέω)' έ:κχέω (χύνω έξω, 
έκπέμπω) τι κατό τρόπον θρηνώδη: οlκτροχοέιο 

-----------------------------
φω .. η .. =έκπέμπω θλι6ερ6ν (θρηνώδες)' ζΙσμα, έλε
εινολωγ(;:ι. 

οlιιτρώς, επιρ. τοϊί 0lκτe6ς' κατό τρόπον οΙκτράν, 
κατό τρόπον άξιοθρήνητον (δλ. οΙκτρ6ς)' δπι .. β. 
0lκτe6τατα. 

οlιιώς, via, 6ς, ίφν. ιiντΙ έο,κώς, μτχ. του (0,_. 
οlιι-ωφcΙι\ς, έ. (οlκος+ωφIlUω)· · 6 ~φελών τόν 

οΤκον, ό ώφέλιμος εΙς τόν οΤκον, ό nρobvwv (ού
ξόνων) τ6ν οΤκον. 

οlιι-ωφc1Jα, fι , ίοιν . .fII (οIΗωφ.Αής)' ή ώφέλεια 
διό τόν οΤκον 1I έντείίθεν, φροντlς διό τό τοΟ οΤκου 
(i n! ο!κουρ Ιοις;. eιιχμ?νijς; δτιλ. κιχτ' οΙκον, iv α.ν1:lθίσlι 
πρό, ,'ijv ζω'ijν τοϊί πολεμιστου). 

οίμα, -στος, το (οΙΌω του *oΤω=φέΡW)' όρμηTlκή 
έφοδος, λιχτ. impetus, τ6 δλμα τΟΟ λέοντος π. χ., 
iι ή c 60υτ!ό» τοΟ άετοΟ, 

Έ'ΠJμ. : οlμα ( *οΙσμα ι 010reos (βλ. λ.), ZEve. 
4e§m4- (όργή), λιχτ . ϊΓ4 ( * eίS.ί), σιχνσκρ. e'sati, 
ίS4!1Υδtl (έξεγε1ρω) κλπ.' ίν1:ευθεν το δμΥΙΡ. οΤμ"ο;C .. )· 
iιχτ ' άλλου, εΙνιχι δμόρρ. 1:0ίς; ο'(μ", 01μος ίκ 1:oii ~lμι. 

οίμαl, ιiττ. συγκεκ. ιiντ! τοί) οίομα, (βλ. λ.). 
οίμάω, μελ. -ήοω (01μα)'=dρμάω (δλ. λ.), όρμώ, 

έφορμώ, κατό τινος, ένεργώ έφοδον (πρβλ. τό σΥΙ
μερ. cχοιμόω» δπερ δμωι; κιχτ' άΗου ς; Ύρltπτ~oν (χυ
μόω»), έπιπΙπτω κατ' έπόνω του (έπ ! των &ρπιχκτικων 
π. χ. ΠΤ7jνων ίιtιπιπτόντων κιtτιΧ τής; λε Ι ιχι; των) . 
ΟΙ·ΜΗ, Tι'=olμo~ (βλ , λ . ) , 6δός, άτραπός U μτφρ. 

ή πορεΙα μιας διηvήσεως 1; ένός ποιήματος (ςισμα
τος) 11 αύτ6 τοΟτο τ6 δlήΥημα,. Τι τ6 ποΙημα (τ6 
ζΙομα). 

Έτvμ.: οΤμ" (μιsτdt ψιλώσεωι; 'to!l ltνεόμOΙΤOς; ιiντΙ 
*οϊμ"γ οlμος (=μελΥδΙα) ' παρ-o,μlα [διιΧ τήν σΥΙμ. 
τ;~ βλ. μsσ·γερμ. bl-Spel (μΟθος, παροιμΙα): Ύερμ. 
*spella.-n, Υοτθ. ιρίΙΙ (μ08ος))' Πf10-o[μιo", ιiττ. 
φροίμ,ο" (*πeο-οiμ,οtt)' πρΙSλ. Ήσυχ. cllo&μo,,' Ile
e"το". : σιχνσκρ. sιim4Π (ζΙσμα), πιχλοΠΟΓΓ. seidr (έπ
tι>δή), sida. (γοητεύω μέ έπΥδός) (ίν Ιοιπ. _sr-to' Τι 
*Sj-dhδ), λιθ. s4itas (έρμηνεΙα τών οΙωνών), saitu 
ή S4iCZU (έρμηνεΎW τούς οΙωνούς, προφηtεύω) , !απ. 
*SΔί- (ςιδω) . Κιχτ' άλλου. ΒΙνοιι ~ς; IIUtijc; ~. ~ρό, τdt 
οlμα 01μο. (δλ. λ. λ.). 

οlμοl, (κυρ. 0'( μο,=-όλλοΙμονον εΙς έμέ), 8πιφών. 
όλΥους, τρόμου, φρΙκης, 01κτου, θλΙΨεW5' καΙ έκ
πληΨεως άλλοΙμονον εΙ:; έμέ, cώιμέ, ωψένα»! 11 
ΚιχτιΧ τό πλείστον ιiπoλότω~, ιiλλιX χιχΙ μaτdt όνομ. , ώς; 

ο!μο, έΥω ~άλλoΙμoνoν εΙς έμέ 11 iπΙιrηι; _ι μ.τ" 
~!ν τη~ ιχί τ Ιιχ ;;: οίμο, τιAW κακιAW = όλλοlμονό μοο, 
πόσα κακό μοΟ συμ6aΙνοον! ('Ι) πόσα έχω νό τρα-
6ήξω !). 
ΟΙ"ΜΟΙ, -ov, δ' δδός, δρόμος, δτραπός, ιμονο

πότι.. 2) σειρό, λωρίς γης, μέρος γης, χώρα. 3) 
μτ:ρρ., ώ~ τ6 οίμ" : οΙμος άο,δης=ή πορεΙα (τ6 μέ
λος, 6 ηχος) τοΟ ςιοματος 11 τό ζιομα, ι;ιδή. 
Έnιμ. : οlμος ( *Foi-μo-s (π ι:- βλ. Ήσυχ. _καθ' 01· 

μο .. ' oιa{J.' όδ6 .. ,. , _αο,μος' &noeOfj.) : δμ. ιioρ. Ι
eiaαro, ξ'ίσαrο ( β λ. ί'εμα,)' πρβλ. κιχΙ 01μα, οΤμ,l. 
οlμωΥή, fι (οΙμώζω)' κυρ. τό φωνόζειν οίμο" 

κρουγ Γι, θρήνος, όδυρμός. [at' έτυμ. βλ. οΙμώζω] . 
οίμωΥμα, -ατοι;, τό (οΙμώζω)' κραυγή θρήνου, 

θρηνος. 
oίμωyμόcϊ, δ (οlμώζω)'=οlμοοΥή (ΙSλ. λ . '. 
οίμώςω, μελ . οlμώξομα" μτγν. οlμώξω' ιiόp. οι' 

Φμωξα (οίμο,)' κραυvόζω cοrμο,., θρηνώ μεγα
λοφώνως, κλαΙω, όδύρομαι 11 οίμωζε! (επι xltτιiριχς;)= 
cσκάοε », cπλόνταξε», cνό xαθιjς»! -λιχτ . abi ίπ ma
lam rem! 11 olικ οlμώξετα,; = cδέν θό τΙς φάr;ι;» 
(ωοτε νό c6άλr;ι τΙς φωνές» ;).- ΙΙ μτβτ . , μετ' ιχ Ι τ., 
λυποϋμαΙ τινα, θρηνώ τινα.-[δι' eτυμ. βλ. οΤ' oΙ~ 
ζω (οίμο" δπως; οίζω (οί, αΙάζω (αϊ , φεύζω (φιιίί 
(π~6λ. κιχ! γερμ. achzen ( 4ch!)]. 

οίμωιιτός, ή, ό .. (οΙμώζω)' όξιος οΙμωγών, άξιο
λύπητος, άξιοθρήνητος, πού νό όξΙζr;ι «γιό νό 66-
λr;ι κανεlς τΙς φωνές» δι' αύτόν 11 κιχ ! ένεΡΎ. , 601μώ-
ζων, κλαΙων, όδυρόμενος. . 
οίμώξcιc, Ύ' ι'(. έπ. ιio? ιχ ' E~κτ. 1:0!l οΙμώζω. 
oIν-iι"διιι ij (ο'("ιι+ιϊ .. θη)' δ πρώτος 6λαoτδ~ (f! 



"8 
ό :"πρωτος κόλυξ, τό πρώτΟ, μπουμπούκι) της , άμπέ
λου, λοιτ. p&mplnυs b ίντεiJθεν, τό όμπε:λόκλημα, ή 
δμπελ:ος. 2) τό χνούδι τοϋ" φύλλου τη..; , άμπέλου 
11 μτφρ. τό , χνούδι τών παρε:ιGιν VEavfou, αl πρώτοι 
τρ/χες τοο νενε/ου, aI λ/αν λεπταl καΙ μαλaKO/, 
λοι'1: ." l&nιJgo. , 
ΟΙΥ-aΥ&fς, -Ιδο" -11'=01",0"". 
OlνΆΡCOY, τό'ροi'ycιeo,o (δλ. λ.). 
οΙνιριςω, μδλ. -οω (οΙ-"αρο,ο)' άφαιρώ τό φύλλα 

της άμπέλοu, cκ66ω τά άμπελόφμλλα». 
ΟIΥδΡΙΟΥ, τ6, ()ποχορ. τοίί οι",' όδύνατος 01νος, 

δδλιος 01νος ιι Τι μικρά ποσότης οΤνρυ, «λ/γο- κρα
σάκι». 
OiYiΡOV, τό (οtή), χοιΙ OI!Hl./!I" , 'ιι' φύλλον της 

άμπέλου 8 κλόδος άμπέλου a κλημα, δμπελος, λοι'1:. 
p&mpinus. 
ΟΙ·ΜΗ, , 'ιι (01"0,)' δμπελος, κΜμα άμπέλου, λοι'1:. 

vHis. 2) - οΙ"ο, {δι' ετυμ. δλ. οΙ,οο,]. , 
ΟIΥΙΙρός, ά, cW (οι"ο,)' 6 τοϋ οΤνου, 6 άναφερό

μενος εΙς τόν 01νον,6 έπιρρεπής εΙς τόν 01νον, 
cδνδρωπος τοΟ Kρaσloϋ»; λοιτ. vinosus.- 11 6 πλή
ρης οίνου, 6 περιέχwν 01νον.- 111 _πΙ χωρων, ή 
πλουσΙα εΙς όΤνον, ή παράγουσα δφδονον 01νον. 

οlν.Ι;ρίϊσις, iι (οΙ"ο, + devω)' δοχΈ:Τον πρός δν
τλησιν οΤνου, ή τοΟ οΤνου κοτύλη, δι' ~ς ήρύοντο 
τόν 01νον. , 
οΙν.ςω, (οι"ο,)' Ιχι.> την δσμήν οΤνου, «μυρ/ζι.> 

KρaσΙ» ,- 11 Μίσον, προμηδεύομαι 01νον δι' άνταλ
λαγης, ά\"οράζι.> 01νον. 

' OIνo-ΙΙρc'ων, δ, ίων. μτχ. τύπο, , (ώσδΙ 'Ι; 'ν.οΙ
"ο-βαρέω)'=οΙ"οβαρ;', (δλ. λ.)' έΧ τοίί 
οlν0-6σρής, έ, (οΙ"ο, + ΊI«Ρ~)' 6 6ε6aρημένος 

έκ τού οΤνου, Βαρύς άπό τό πολύ κρασ/, «πιwμέ
νος», μεδυσμένος, λοιτ. νίηο 'gr&vls. 
οΙν0-6ρcχής, έ, (oΙ"o~βρΙxω)' 6 διό6ροχος έξ 

οΤνου, μεδυσμένος, «στουπl στό μεδύσι». 
οlνο-δόιιος, -ο" (οΙ't'O~Ιχομσι)' 6 δεχόμενος Τι 

περιέχwν όΙνον, ό χρησιμεύwν ώς δοχεΤσν οΤνου. 
OIνό-δ6nις, -Ο", δ, δωρ. -cJd1'ii" -. (ol,ooG+δldΦ

μι)' 6 δοτήρ οΤν.ου, ό χορηγός (δωρητής) τοΟ οΤ
νου, ,iπ(θ. τοll Bιixχoυ. 
OIYΌCις, cοοα, c,ι, συνΎlΡ. , ol't'OVs, -oVcroa (ιiττ. 

-οίίπα), -ow '(ol't'O,)' ό ΙCαTεσKεuaσμένoς έξ οΤνου 
Τι καΙ τι:\ συμμετοχι:\ oTvou.- • ώ, oi)a. ι) οl"οίίηα 
=πλακοΟς (Τι χυλός, πολτός) Kατασκευaζ6μενoςάπό 
'χονδροαλεσμένο κριδάρι άνόμεικτον μέ OOwp, έ
λαιον καΙ 01νον, καΙ ΠΡοοοιζ6μενος κυρ. διό τούς 
κwπηλότας. 

οΙνό-μι;lι, ·rτο" ,τό (01"0, + μιιι)· τό μελ/κρα
τον, μέλι μεμειγμένον μετά οΤνου, 01νος μετά μέ
λιτος, λοιτ. mulsum. 

οlνο:.ηέδιι, iι, χοιΙ plν~ηcδoν, τό (oΙ"o~πi
δα,,)' γη κατόλληλος δι' όμπελώνας, γη cίνοφ6-
ρός, άμπελών. 
οΙνό-πcδος, ο" (οΙ"ο, + πiδo,,)' 6 fxwv έδαφος 

κατάλληλον διό τήν άμπελσυργ/αν, οΙνοφόρος, 6 
πλούσιος εΙς οΤνον ,πολύοινος. 
οlνο-ηέπaντος, ο" (01,,0, + ΠBnιsl,ιω)' ώριμος 

πΡός παραγwγήν οΤνου, ωριμος διό νά γ/νr.l κρασΙ 
(διό νά Kάμr;ι κρασl). 

oIv-onfnIIcί, -ov, δ (01,,0!: + dπιπτήω)' ό στρέ
φwν τ6 , βλέμμα πρ6ς τόν οΤνον, 6 πεpιπαδQς ότε
νΙζwν πρός αύτ6ν, 6 έπιδυμών τόν 01νον, χωμιχ-η 
λι!~ι, eσΧ"ljμοιτισμέν'lj xoιτCι '1:6 δμ'ljΡ· πo.e{}oc~onln'1'. 
οΙνο-ηΙιι&ής, i, (oΙ"o~πlή-θω)'ό πλούσιος εΙς 

01νον. 
οΙνο-ηlίιξ, -;;ΥΟ!:, δ, iι, (οΙ"ο, + .π1ήοάω)· ό ύπό 

τοΟ οΤνου πεπληγμένος, 6 μεθυσμένος, οΙν6πληκτος. 
οΙνο-noτάςω χοιΙ οΙΥο-noτCω (οΙ_πό1''1!:)' π/νι.> 

01νον. 
olνo-ηo~ρ, -iieo" δ, χοιΙ οΙνο-η6τικ, -Ο", δ, 

O'ljA. οl"οπό1'Ι', -ιδο" 'ιι (οΙ"ο, +~. πα- '1:0ίί nJyω)' 
6 nIvwv 01νον, 6 «κρασοπατέρας». 

OI"NOI, -ov, δ, λοι'1:. vinυm' δ,'1:Ι χοιΙ νίlν, 01νος, 
κραοΙ, 6 έζυμwμένος χυμός της σταφυλης D ι" οι-
,.φ, lπ' οΤ"φ, πο.ιι· οΙιιφ -- λοιτ . lηΙΘ' poCUI& = έν 
πότ!ιl, παρά πότον, κοτό την ~ τοο ouμΠOQrου 

11 6 ζυμwμένος (6ρ6ζwν) χυμός μήλwν, lInrwv χλ1ι 
καρπών (μηλ/της 01νος, άπ/της 01νος 'Ι) «lIllMKpα
σο») 11 οΙ"ο, Ι. xeaiMw (εΙδος ζύδοu) n φοι"ΙΗήιο,. 
οΙ"ο, (6 έκ φοινΙκwν), 01"0, eH Ιωτών XI.It., άπό 
των , δποΙων σοιφω, διoιx~Ιν.'1:OΙΙ, δ CΙμπiλινο, οΙ .. ο, (6 
έκ σταφυλών). 
Έννμ. ι όΙ .. ο,; οιΙολ. Foi't'O," ο;"'" ol,ocf,' ' οΙ",.. 

"". πρδλ. λοιτ. vinum, νιtίι, όμβ~. νίηυ (πι2σοιι δ' ΟΙΙ 
Υλωσσοιι των Κελ τιχων 1Ι.οιΙ Γι~μoινιχων φύλων Ιχ,ουαι 
πoιρoιλciΙSιι -::-ην Η;ιν έΧ 'tYj, ΛοιτινιχYj~. Ή Ά,;ι, δ'ν 
ιιΙνοιι ΙνeοsυΡωΠΟΙ"ΧΥ;, άλλ' οl)τs χοιΙ σ'ljμι '1:LXYj, ΧΟΙΤΟΙΥOl ' 
ΥΤί,' χοιτci '1:ινοι, τCι Foitto" λοιτ . vlnum, ά~μ. glnl, ιiλ6. 
venc (*νοlηίί) εΙνοιι ιiνε~ciρτ'lj'1:cι ιiπ' ιiλλ 'ήλων διiνιιcι 
lχ '1:ινο, μlισΟΥSΙΟΙΧYj, η ποντιιιYj, Υλώσσ'lj" 
οΙνός, χοιί ΙδΙφ 'ν χρ-ήσιιι εν, τ41 e'ljA. οlν(ι, iI (χοιΙ 

orvq) - ό έπl τών κύ6wν 6ριδμός Ιν, ποιι;ci δi τοΣ, 
-Ιωσι χοιΙ αίιτός o~τoς 6 κύ60ς 'χοιλιΣτο οΙ"". 

Έννμ.ι οl"ό" οΙ";' = λοιτ. υnυs, (Πρδλ. ιiρχ. λcι1. 
olnos, unlcus, υηlο, uncl,i), όμδρ. unv, Υοτθ. &Ιηι, 
.In&-h& (μονογενής), ποιλ-ΥδΡμ.. .Ιη, π!&λ-norΓ .• Ιηη, 
ποιλ-ιρλ. δlη, 9011. υη, λιθ. ven&s, λιτ1. wlns ποιλ
πρωσ. &Ιη&η ,(οιΙτ.) χλπ.· πιiντoι τοιίίτοι ιiν~yoν'1:OΙΙ IιΙ, 
Ιοιπ. ιiντων. θίμiι .1-, πρδλ. 4λλ. Ια (=μ/α), δμ. , :Xp'lj'1:. 
Ιό, (= εΙς έκεΤνος)' π"δλ , χοιΙ ol(F)o, (- μόνος) 
(ελ. λ.)' πι;ΙSλ. χοιΙ τό ποιρ' Ήσυχ. col"ttca.· μD'f1d
tιra" κατ~::aα"., col"ow1'CI' μο"ι;ρ" •• 

, οΙνο-τ , ο" (ol"ό~1'ιιΙφω)' χυρ. ό τρέφων 
01νον, 6 napόywv 01νον. ' 
οΙνοϋς, ol"OVtraa (ιiτ'1:. -ovnCI), -oW, cnI't1/Po c1v'tl 

01,οό8Ι" εαοα, e" (βλ. λ.). 
οΙνο-φΙΥ'σ, iι (oΙ"o,+φCΊy.ί,,)" ' xup. 'Ι'ό τρώνειν 

01νον, τ. Ι. ή κατανόλwσις 01νου, οlνοποσ/α. 
οΙνο-φΙίϊΥΙσ, iι (oΙ"όφlVΞ)' ή πρός τ!Ίν οΙνοπο

σ/αν ροπή, ή πΡός τόν οΤνον άγόπη, μέδη, λιχτ. 
, νίηοlΘηΙίΑ, ebrietas. 

olνό-φluξ, -4ίΥο', δ , iι (οΙ't'O~φΙιίaι)' 6 Ικδοτος 
εΙς τήν οΙνοποσ/αν, ό παραδεδομένος εΙς τό π/
νειν, 6 μέδυοος. 6 μεδυσμένος, λοιτ. vInosus, ebrl
osus. 
οΙνο-φόρος, 0,0 (οΙ"ο,+ΨΙρω)' ό φέρwν (περιέ· 

xwv) οΤνον U ό , nopόywv οΤνον, πλούσιος εΙς 01νον 
11 ώ. o~σ. d 01,οοφ6ρο, χοιΙ χοιτ' o~. 1'ό ΟΙ't'Oφ6eο,ι 
(ίνν. άΥΥεϊΌ" ij ΟΗείίο,> = άγγετον οΤνου, λcιτ. oeno
phorus. 
olνo-x~ρής, ε, (01,,0, + xαρ;;ycιι το!) χσΙρω)' 6 

χαlρων, 6 άγαπών, νά πlνr;ι 01νον. 
οlνο-χάρων, -0",0" δ (oΙ"o~Xάρωy)' ό χόρων 

τοϋ ΌΤνου, χωμι'χόν έπΙθ. (ποιροιτσούΧλι) τοίί ΦιλΙππου 
του ΜΟΙΧΞlιόνο" διότι δ~θ.ν ΙΠl5μπaν ιί, τόν • ~e1jV (ώ, 
άλλο, Χciρων) -ιού; έχθρού, του χύνων δ'ljλ'ljτ-ήριον ιΙ, 

τόν οΙνόν των, μδ'1:ιΧ συΥχρ6νου ()ποιινΙΥμοίί πρό, '1:-ην 
φιλoπoσ(~ν '1:0U ιiνδp6, . 

οlνο-χοcύω, -π. τύπο, '1:όϋ οΙ"οχοέω (δλ. λ.). 
οΙνο-χοέω' Υ' Ιν. πρτ , cfJl'oxdca, έπ. έφ .. οχόcι· μιλ, 

-ήοω' ιiπι:-φ. ιiσρ. οι' οΙ"οχο;;οαι (ol~oxόo,)' εΙμαι 
οίνοχ6ος, έγχέι.> 01νον πρός π6σιν U ώσ. χοιΙ μι'1:' 
οιΙ'1:.: "έκταρ IqwoXdea=«tKtpva:t νέκταρ όντl οΤνου. 

OIνo-xόI'J, 'ιι (ol"c, + χΙω)' μικρόν όγγεΤον διά 
τοΟ 6πο/ου ι'\ντλουν 01~oν έκ τοΟ κρατηρος καΙ τόν 
ένέχεον εΙς τά πστήρια 
οΙνο-χόος, ο" (01,,0, + χΙω)' 6 tYXtwv οτνον, ό 

«κερνών» Ι ώ, oi)a . • οl,οοχόο, = 6 κεραστής, 6 
(κραοοκεραστής». 
οΙΥό-χίϊτος, ο" {οΙ"ο, + xiω)' ό όποτελούμενος 

έξ έγχυδέντος οΤνου D πώμα οl"ό%"1'0,ο = ποτ6ν έξ 
οΤνου. ' 
08ν-οΙ, -ono, (01,o0,+c:I)ψ)' 6 fxwv τοΟ οΤνou τό 

χρώμα. ό σκοτεινόζ ώς 6 01νος, _πΙθ. 'tYj, θoιλιiσ
D'lj' (οΙ"οψ πό"το,), ij'1:L, έν '1:~ ιivoι'1:oιpoιXll 't'lj' λοιμ
IScivat το χρωμοι 'toiJ δμTlΡΙΧΟ!l μ!λοινο, οΤνου. 
οίνόω, μελ. ·ώαω.-Ποιθ'lj'1:., ιi6ρ. οι' φ"ώ"",,' πρχ. 

φνωμαι, ίων. οΊ"ωμαι (01"0,)' πληρώ τινα οΤνου, 
τόν μεδώ μέ κρασl η ποιθ. μεδύσκομαι, «μεΟΟ», εΤ
μσι -μεθυσμένος. 
οΙνών, -ώ't'O" δ ,(οl"ο,)' όποδήκη οΤνου, οΙναπο

θήκη, «κελλόρl», «ύπ6γειοι Ι οlνοπwλεΤον. 
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οΙν ..... πός. ι7, ό", ~oιί -dS', - ό", )(cιΙ cιΙνώ •• -όinoS', 
δ, tι (οl11'ο,-t4ψ)' ό έχων τό χρώμα οίνου, ώ, ~oι ί 
α"/jμΙΡeν, cοlνωπός». 
ΟΙξσς. μ-τ:χ. ιi'Jp. 11' -τ:ρΙ) ΟΤyt'Vμ. (βλ. λ.). 
σΙο. 8π. ιiντΙ ου, Υιν. 'τ~' χ't1jτ. -ίν,ων. 6S'. 11. 6". 
οJό-66τος. ο" (οlοri-βοι{"ω)' δ 6aδΙζων μόνος ιι 

μονήρης, μεμονωμένος 11 μελαγχολικός. 
σΙο-δσυχόΙος, 011' (010ς+-βονΗόλ.ος)· ό 6ουκόλος 

μιας δαμόλεως Ο ό μοναχικός ποιμήν, ό ποιμαΙνων 
κα ό μόνος (o~xί μι,' &λλων βουχόλων). 
olσ-6ώτaς, d (οlος+-βόαΗω)' ό τρεφόμενος (6ό· 

σκων) μόνος (.κατά μόνας, άπομεμονωμένος) Ο φρε
"ός ο/οβώτας = οΕό;ρρω" = cώς &" ε!ππ Τ'S', α~~ός 
lαν~oiί το}" δ.U"ο.α" βόαΗω9' Ηα' μ,,"'''' ne,-fJodμz
"0S', α~fJ.αΙρ,.τoς, μο"ότροπος-, μΖμοtHΙDμiYοr;, τφ λο
Υ.αιιΙ; μο"ω(J.είr;. Σ')ut~οι • . 
ΟIΟ-Υδμος. ο" (οlοri-rαμω)'-μο"όΥσμο" ό ένα 

μόνον γόμον τελέσας, μεθ' ένός (μετά μιας) μό
Υον συζευχθεΙς. 
οΙό-ςωνος. ο" (οlοri-ζώ",,)' =μο"όζωνος-, ό φέ

Ρων μΙαν μόνον ζώνην ιι μόνος, δνευ 6aηθ;)ϋ. 
oiΌΔCν. ΙΙπΙρ . (010,)' έξ ένός μόνον μέρους η δθ&ν, 

κατά μόνος, μόνος, καθ' έαυτόν D old(J.e" 010r; = 
δλως διόλου μόνος, καταμόναχος. 
ΟΙ·ΟΝ ... έπ. ιJίoμσ,' πρ" φ6μ"". Ιπ, Υ' Ιν. ώ'ε

το' μιολ. οlήοομσ.· ιiό;;. οι' έπ. ώ(αlJ.η", ίπ . μ,χ. όϊ
aIJ.εIr;, ιi-τ:τ_ ΦrίIJ.η'" ιΧπρφ. οl"θή"α,. μ-τ:χ. 0/,,8ε'.· 
'π . μίσ. ιΙόρ. οι' ώ,οιίμ"", γ' iν . ιJ"ίαατo, μ'1( . ιJϊαά
".."or;· ιiποιν,<J ίΠΙΟ1j\; ~oιΙ ,ό ενεΡΥ. οίω 11 ιJ"ίω ' διιιρ . 
ίν. 01';'. Πιιρ' ιi't'tlxor, ώο. ουΎχεχ. aν . οlμσ" ποιροι, . 

Φ,.,.,· 
Boιalx1j Ο'ημιισ . : νομ!ζω, ύποθέτω, πιστεύω, έχω 

τήν Υνώμην, βν ιΧν-τ:ιθέσεl πρό. τό Υ,,,,,ώοΗω, χοιΙ 
πάν1:0,Ι 8ΠΙ πpάyμcι-τ:o, ιΧμφι6όλου lτι, ώ. ιXνσιφι~oμιt
νου .Ι, -τ:ό μιiλλoν n _ι δή : &π! xoιλoίi, έλπΙζω, προσ 
δοκώ (νά μοϋ συμ&,j τι τό καλόν) n Βπ! χοιχοϋ, φο-
6οϋμαι (μήπως μοϋ συμ&,j κακόν ΤΙ).- Συχνά. χεΙ-τ:οιι 
ιiπoλ. ώ.: σ/εί ιJίεσ,= -πόντα σου» ύποπτεύεις, εΤ
σαι φιλύποπτος i χllΙ Ο&ΤΟ} xcι,oιv,q. xcιΙ έν 'τι ιΧπολ. 
cι~τt) xρijost , νo~Ιζω, πιοτεύω , προσδοκώ, άναμένω 
11 (J.vμόr; ιJίαατό μο.=ή κσρδ!ό μου τό προεμόντευcε 
11 ιJϊαατo Ηστά (J.vμό,,=εΤχε προαΙσθημα έν τ~ Ψυχι:1 
του, ύπωnτεύθη, αυνεπέρανεν U ~πcι~ άπcιν,~ χι:ιΙ 
ιΙπροο. ιJ"ίιnσ' μο' ιΙ"ά (J.vμό,,=προαίοθημα, εlκασΙα 
(οΙ_ό,) έπέρχεται εΙς τήν ψυχήν μου. 2) Ιχω 
κατά νοϋν, πρατΙθεμαι, σκοπεύω, νά πράξω τι . 3) 
οιιχν& iπΙσ1j, xιt,ΙXI ~cι! πcιρενθε,ιxω. (0)})(1 ίν ουντά
~.I), χι:ιΙ Ι~Ιω~ ίν -τ:φ 11' προο. (οlμσ •• iι ό"ίω) ι Ι" πρώ
,1,0'0'", ιJϊω, ΗιΙαετσ.=μετaξύ τΟν πρώτων, νομΙζω 
~μoO φC!':ETc : J, θc =-::; !::κεται έξηπλωμέ'νος σιι χνά. 
ποιρ' ιi-τ:τ. χεΙν-τ:ιχl οfi-τ:1D οΙ ουΥΧΙΧ.' τόπο ι 01μσ" Φ ... "" 
(=νομlζω, ύποθέτω, πιοτεύω, στοχόζομαι , μοϋ φαΙ· 
νεται, 8aρρQ) χαιρΙ, νά. ίΠ1jρεcίζοuν ποοω. ,Τιν συν-
1:ιχχτlχΤιν πλοχΤιν -τ:cίlν σuμφροιζομiνων (xstvtoιt "1jA. ίν
τιλω~ ίν πcιpενθ'oιl, χω;;Ι, ν& ι!~οιρτa.τοιι ί~ oι~τω ·ι 
ΙΙπ;:.φ. η IΙδl~ή πρό,ιχοl\;) 11 πιχρενθετιχω. χε!τιχ l ώο . έν 

1:oιt ίΡlDτήσισlν πόi, οΤε,; πώς' οΤ.α8ε; 11 άπολ. χε! τοι ι 
-Ι ίν άποχρΙοιοιν ιΙ, ί;;ω,ήοιι. [)πo~ηλo ι)σcι~ θετ lχΤιν 

eι~ιχlό'1j-Τ:ΟΙ, μί <tijv 01jμ . «τό πιστεύω», c έννοεΤται», 
c6t6aIO». (πρooφ~Ιιx: δοάΧI. +ι δΙφθ. ο, ιΙνcιι ιiνcιλε · 
λuμίν1j ιΙ\; Μ? φθόnοιι' ιJ,' (ιΙ. του;; ίπlχου; δ1jλ. τό
π.oυ~), -τ:ό , ιΙνοιι πcίν-τ:oτι μcιxpόν (ο .1, δλ ου\; ,ου;; 

χρόνου,' μόνον δ ίνΙΡΥ. ίν. ό"ί... Αχιl 'νΙΟ1:8 r ιΙ~ τό 
μίο?ν ,ου oτΙχoυ]~ 

. 'Ετνμ.: πpιiλ. δμ. ιΙ"ώ,ατο. (= αΙφνlδιoς, όπρσο
δόκητος), ίπΙρ. ιΙ"ω,ατί (άπροαδοκήτως)' ΙΙ"ίω ( *ιJ
F'a-Jo-: λιχ-τ: . omen, πcιλ · λcιτ . osmen (*ovis-men) = 
οΙωνός' ~cι,CΊ 'ttvoι; ιJtQ) ( *όϊαjω (πρ6λ. ιiε~. I~Y4Iί) 11 
(Ην τό r ό:ρεΙλε,cιl !ί. μετριχΤιν Ιχτaοιν) dtQ) ( ιJϊααι 
(πριiλ. ιiιδ. IS4ti)' ίΠΙΟ1j. οlμσ. ( *ιJϊαμσι ( ιJ- (ιΧθρ . , 
πρδλ. 'ν ιJ'Hέλ!ω Χλπ. ) + is- (=πετώ, 1πτaμαι, 1:όσον 
8ΠΙ π,ηνων όσον χοιΙ έπΙ οχΙΙψ&ων) . 

OIov-c'. ώ;; μΙιχ λ. ιΧντΙ ,ων Μο οΤο" 11· c:χ; έόν, 
ώς εΙ, ώσεll l lJωρ . 010" αΙ (μaτά. τ~, ιx!1,'J, 01Jμ<ΧΟ.). 
ο'ο-νόμος, ο" (010. +- "έμω)' ό νεμόμενος (6ό

σκων η 60σκόμενος) μόνος (κατό μόνος, άπομεμο
νωμένος) Ι μονήρης, έρημικός,-. (01" lϊ,γ ό 

ποιμήν (~IIp. ό 66αl<ων 01α, &1jλ. πρό6a~α) . · 
οlόν TC" Ματό",' ον% 01ό" τl-όΟΟνατον (δλ. 

010,111). 
οΙό-ηοκος, ο" (οlr;t-:πέΗω)', όέξ έρΙων πΡο6ότou. 

fι π6ΗΟς' (μαλλΙαν) πD06άτσυ. 
. οΙο-ηΕδίΙος, ο" (ol"ri-ni",Ao.)· ό έχων μόνον 
tv πέδιλον, μονοσάνδαλος. 

oIo-nolcu. μιλ. -ήοω (cιΙοπόλο,)' περιφέρομαι 
μόνος, ζQ μσνήρης, 1\ συχνόζω κόπου κατό μόνος 
11 66ακω npό6ara (πριiλ. οΙοπόλο.). 
οΙο-ιιόlος. ο" (010. + ,,"Αομσ,)' ό κατό μόνος 

ζών (μόνος ύπόρχων), μοναχός, Ιρημος n μονήρης, 
cμονόχνωτος».- 11 (οlri-ποUω)' δ 66σκων πρό6ατα. 

οΙόρ. οχυθ. λ. ιiντΙ ιι,..,;ρ (π ... ιiλ. λσι,. νΙΓ)' .~ CΙ 'J,Oi) -τ:ό 
οΙόρ-ηστσ (olde)' σχυθ. λί~ι, πcιp', 'Ηι:;οlJ.-ΙΙ""eο

Ητό"ο, (ιiλ , λ.). 
ΟI'ΌΣ. οΤ", οτο,,' μόνος, μονόχος, κατόμονος, 

μονήρης ιΧπαν,,* ουχνά. ψ;; οι' ουνθετ. ίπιθί,ων (0/0-
βώτ"" οΙόζ_ς-. οlο"όμο,), χιχΙ ουχν2 ίΠΙΟ1j, διίν'ιχ
-τ:~ ι νά. Ιρμηνεόιι,οιl δι' ίπφ. cμόνον» 11 ιXπoιν1:~ xcιΙ ί
πι-τ:ε,cιμΙνoν: εΙ. olor;, μΙα ο!" (= εΙς μόνος, 'μlα 
μόνη)' Ι tι δι "tOtOΙIί,1j ίπΙτcισι. ιΧπιχντ", χοιΙ ίν -τφ lJυΤ
χφ : διίω οΤαι (= δύο μόνοι, δύο μόνον), _ι ίν -τ:φ" 
πλ1jθ. διίο OfOVt; (= 000 μόνους, δύο μόνσν), 2) 
μι,ά. Υιν.: (J.εόiy .οΤ" "" ή μόνη έκ τών θεών, μόνη 
μεταξύ τών θεών Ι τόi9' 010r; = όφεθε!ς ύπ' αύτών 
μόνος, όπομεμονωμένας όπ' αίιτών Ι olo~ 'Ατeιι
&ο" = χωριστά όπό τούς Ά τρ., χωρ!ς τούς Ά τρ., 
κρυφό όπό τούς Άτρ. (λοι-τ:. CI4m Atrldls).- 11 μόνος 
εΙς τό εΤδός του, μαναδικός εΙς τό εΤδός του, lδι
όζων, Ιδιοφυής, ίδιόρρυθμος, λΙΧ1:. unlcus. [8-τ:υμολ. 
olor;, χυπρ. olFo, = Ζινδ. 4eva. ποιλ-π.ρα. &Ιν .. - (= 
unus)' πρδλ. χοιΙ -τ:& ίν. ol"dr;]. 
οlος, οϊσ (Ιων. οΙ,,), 010" (ιfr;)' - ).ιx~ qu .. Ifs· 4-

νιΖφ'-'ρ. άν,ων., άντlιποχι;lνομίν1j πρό, -τ:ήν iΡID1:1jμ. ποί

ος-. ,Τιν άόρ. πo.όt;. ~cιΙ ,Τιν διlχ-τ:. τοίο,' όπο1ας, 
δπWς, τοιοίίτος δπWς, τοιούτου εTδoUς δπως ..• 11 ~oιΙ 
έπιτs,. /Jaaor; ι"" olor; ••• - λcι-τ:. quaIIs quantusque 
Ι με,' ι:ιΙ-τ:. 010' άeιΠι,,=όπ01oς (εΤσαι) κατό τήν ό· 
ρετήν U ουχν2 Ιρμ1jνεtl.-τ:οιl δι' ιi.πλoI) έπιρ. : ΟΙΟς' 
μiτε.o, πόλεμό"Η "" πώς όρμζι πρός πόλεμον. ΕΙ
lJιχώ,lρον: 

Ι 010" _ν ciνιεcιρτ"/j1:φ προ'tιiσιl άIIχνιi. a1j).of tκπλη
ξιν, όπορΙαν, θαυμασμό ν, 'ν τt) Xpij01l1 δ' 'tιχότ'!1 ou
χνά. Ινισχόε-τ:οιι διά. ,ου ιJήt 010" δι) τδ" μiJ6o" , .. -
πα,! = τΙ λόΥος εΤναι Qίιτός πού ~λθεν εΙς τόν 
νοϋν σου νό είπι:ις! Ι! ίν oτt) ,0ιοιό,'!1 χρ-ήσιι 1:ό o~. 
010 .. χε!,I1Ι ουχ νά. ώ~ έπΙρ. : οΙο" ιJή YV 6ιovr; Peo
τοί αΙτ,όωντα.! = πόοσν ΟΙ θνητοl κατηΥορσϋν 
τούς θεούς (CΡΙxνoυν τό Kατό6aρa στοϋς; θεούς»), 
πόσον παρoπoνoϋvτO! ΟΙ θνητοl κατά τών θεών!.-
11 &λλΟ1:8 ίιποδ1jλοΙ οιίΥχριοlν, ιiνοιφaρομίν1j ιΙ, ΠΡΟ1j
Υc.uμίνYjν τοίο, Τι τo,όoιJε. tι δποΙIι xcιΙ xαipoιλιΙπιτΙXI 
ουνήθω; άι, έ~uποιχοuομiν1j Ιχ -:cίlν συμφραζομένων: 

οlος ιΙοπ,ρ εlα, = δπως ό όστήρ περιφέρεται, περι
πλαναται U έν τ~ -τ:οιι:ιιί,'!1 y-pijoII χοιτcιντ<J ν& προσ
λσιμεCΊ,'!1 ,ijv χΡΟΙ2ν ιXνcιφων-ήo&ω.: οlα a.Υορrrιιιr;!
τΙ εΤναι σίιτό πού λέΥεις! 01ά μ' loerσr;f- τΙ μοΟ 
Ιχεις κόμει ! 2) tι 010ς- ουχν& εΙoCΊyιι oτijv cιΙ,ίoλo
γΙσιν δι' δ,τι προηγουμένως αυνέ6η, δ δ' δι) προσ-τ:ι
θιiμινoς _νΙο,ε ίXφpCΊζιl τό Υνωστόν καΙ όναμφl60. 
λον της δικαιολΟΥΙάς: 010' ιJή, 010" cJή (= όπΟΙος 
ως Υνωστόν, 6ποίον ι:ις γνωστόν, τοιοϋτος διιWς 
δλοι τόν γνωρΙζουν). 3) δτcιν tι oιίΎ~ΙOΙ' εlνοιι YII
νιχή, δ ·Oμη~o\; χρ1jοιμ?ποιιΙ -τ:ijν πιp!φι;cιoιν 01ό, τ .. 
(= κατό τοιούτον περΙπου τρόπον δ :.ως. ,., cΙτσι 
πόνω-κότω δπως .. ,») : olJS' τι πελώριος' [ρχιτα. W Αe". = έπέρχεται ώς τοιούτος δποlος ό -Αρης, έπ
έρχεται δπως ό Άρης (ισάν τόν "Αρφ) Ν ο[ίτω cι! . 
πεΡιφΡiσει, οlό, r.r;, οlό" τι Υινιχειίοuν τ7ιν σιίy~ρloιν 
(=δπως δ ... , δπως τό ... ») . 4) οτι:ιν +ι οιίΥχρισι, ίν
Ιχ'!1 xρόνcιν, ΥΙν8'tCΙΙ xp1jot. τi'ί. π.pι~pιio.ω, 010' ιfr.1 
=δπως δταν. .. . 5) tι 010. ΧΡ1jοιμοποιεt,cιι xcιΙ lJι& 
τόν σΧT,μcιτιoμόν πολλ ων β;;οιχιιων ιXΤΤIXιίlν πιριφριi
οlων, ΙX[,lν.~ πpoίxυ'.jιι:ιν ι:1~ τ~~ πoι ~ cιλIΙψlω; ' -τ:fj, 

δ81ΧΤ, ιΧν,ων . ιΙ, fjv ιiν,cιπoxpΙνετιxι iι 010,: olιδi" ΥάΡ 
01011' άHOtίιιγ σlιτoν τoi "μον = διότι ούδέν εΤναι 
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(ύπάρχει) τοιοΟτον. όποΤον τό νό άκοίιr:1 τις τόν ί
διον τόν νόμον (τΙποτε δέν εΤναι τόσον καλόν, τό 
σον πειοτικόν, όσον τό νό ... ). 6) 'fι 010' ouvitC'tIι 
τοιι συχν&: μa't&: ClIt,pea't. ΙltιθΙτων. των δltοΙων ιiltιτε Ι 
νιιι τήν lJύνcιμιν: XO'f!lO" 010" xcιlιncότατo" (ιiν'tΙ -του 
ltλΥιρου; χωρΙο" τοιοντο" 01ό" Ιαη χωρΙο" xcι1ιπώ
τcιτo,,) ... έδαφος (μέρος) δσον τό δυνατόν περισ
σότερον δυσχεΡές.- I11 010' μ.τ' ιiltρφ. δΤιλ"Ι 6:ρμο
διότ'l)τ(l. Υι Ιχ.οινότητ(l. aIct 'τΙ ltρl1Υμοι: 010Ι; Ιη '" τιιlέecιι 
IIlYO" τΙ Ιποι; τι-πόσον Ικανός_ (κατάλληλσς) ήτο 
τόσον εΙς τό έργα δσον καΙ εΙς τούς λόγcυς Ι 010Ι; 
ι.,,, βοv1atιέμa" tj&i μιίXιια6cιι=πόσoν Ικανός (κατ 
άλληλος) "'το εΙς τό νό μετέΧr:1 τών διασκέψεων 
καΙ εΙς τό νό μάχεται ιι έν τ'!) ίννoΙ~ τcιuττι δμo)~ .1-
νοιι συν'l)θΙστιιρον τό -01όι; τι μβτ' ιiltρφ.: 01όι; τέ ιιΙμι 
ποιιιϊΎ τι = εΤμαι ΤΟΙΟΟτος δνθρωπος Woτε νό (δύ
ναμαι νό) πράττω τοΟτσ (τ. Ι. εΤμαι Ικανός νό τό 
πράξω, δύναμαι νό τό πράξω). 2) cιl μ5't&: -των 
oUΔ. 010,. (οlα) Itιριφρι:iαιιι,: 01ό" τ' ΙατΙ (01" τέ 
lατι) ~ εΤναι δυνατόν Ι x.cιl ιiltoλ. δ': οlό" τ' 
ΙατΙ = εΤναι δυνατόν, ιWx οlό" τ' lατl .... εlναι 
όδύνατον.- ιγ ίν ~ ιiττιx.1jI λόΥΨ -Ij 010' ίπoινcι
λcιμδι:iνιτιxι έν τ'!) oι~'t'/j Itρoτι:iσιιι. π. χ. olcι ΙΡΥα 
δοάααι; οlα 1cιYX"".Ι HCΙHα=όΠOΙoυ εΤδους έργα έ
χει διαπράξει καΙ όποΙου είδους ουμφομ;ιν έχει γΙ· 
νει έρμαισν (μέ IΗλσι, λiΙ;ιι,: «τΙ έργα έχει κάμει 
καΙ τΙ συμφοράς έχει ύποστf.j !) Ι ofII" &".g.' οίΌw -B-v
μιίτω1' χάρι"l=όπσΙαν είιγνωμσσύνην όντl όπσΙων 
θυσιών !.- V τά o~δ. Ιν. 010" χ.οιΙ τό o~δ. πληθ. 01α 
xatv't'XI χ.οιΙ μι τ&: έπιρρ. σημ. «πόσσν» (δπω, τό ώι;): 
010" δtj "v .g.aoiι!> βροτοΙ αΙτιόω"ται = πόσσν όλή
θεια μεμψιμοιροΟν οΙ θνητοl κατά τών όθανότων ! 
11 iv 't1l cι~τ1l ένν. χεΙτοιι χ.οιΙ μετ' έπιθ. : 010" lιραήaιι; 
=πόσον φρέσκος! 2) έν συΥχ.ρΙσισιν Υι ποιρομοιώ
αaatv· δπWς, ως, Kα8Wς, όκρι8ώς δπwς : 010" lΙτιι = 
δπως δταν. 3) δπWς, Ι<.αθως, παραδεΙΥματος χά
ριν. 4) περΙπου, ως έγΥιστα (λοιτ. quASi) : 010" δέΗα 
αταδΙαvι; - περl τό δέκα στάδια (ωσεl 10 στάδια, 
«σάν νό ποΟμε» 10 στάδια). [δι' έτυμ. δλ. 1Ιι;]. 
οlός, δίος, Υιν. του 01ι;. όϊ,. 
οΙό-φρων', -ο",. δ. 'fι (οlαι;+φρή")·=μο,,όφρ_. 

ά (όπομεΙνος) μόνος εΙς τήν Υνώμην του, ίσχυρο
Υνώμων n Υιινιχιίί" μονήρης, μόνος, έρημικός. 
οΙο-lΙτω", -_ο,. δ, -Ij (α10Ι;+χιτώ"γ = μo"OXl-

τω", ό ένα μόνον έχων (φορών) χιτώνα, ό έλα
φΡώς -ένδεδυμένος. 
οlόω (010,)· ποιώ τινα μόνον, τόν όφίνω μόνον 

(μοναχόν τoυ).-oΙόoμaι. ίπ. ά.όρ. cι' οlώ-Β-η,, · όψΙ· 
νομαι μόνος, έΥκαταλεΙπομαι μόνος, όπομσΥΟϋμαι. 

·01"1, δ, xcιΙ i., Υιν. lΙϊοι;, οι!τ. Οι·,, · πλ 'ι)θ . , άνομ. 
όί·.ι;, Υεν. ιJί""" eοτ.οraαι, ίπ. ιJίεααι, xcι! συγχεχ. 
όεααι · οι!τ . όϊαι;· σuνΤΕτμ. άνομ. χ.οι! cιlτ. πληθ . όϊι;.
Πσιρ' ιiττ ιχoΙ~ όνομ . οΙι;, γιν. 016" δΟ1:. oll, CΙ!Τ. 01,.' 
ιτλ.ηθ. όνομ. οΙει; , γεν . oΙώtι, δοτ. οlαΙ, :.ι!τ. οΙαι;· 
όνομ. χοιΙ cιl't. πληθ. ώσ. χ:.ιΙ αΙ, (λcι't. ονίι) · πρόβα
τον (ε:ίτε κριός ε:ίτε όμνός) 11 δνΙοτε τό ΥΙνο, προσ
δ Lορις;ετcιι χCΙΙ ~ιoc πcιρόtτιθεμίνη\; προσθέτου λέ~εω";: 
όϊι; άρ"ειο, Τι l1οαη." (κριός), Χ'Χ! Οι·ι; -{ffllv!; (όμνός) . 
Έτυμ. : Οί·. ( * ιJFa-s), ιiη. 01ι;=~oιναxρ. όνί-:J:!, λCΙΤ. 

OviS. ιτα.).-ιι;λ. δί, λιθ. aνls_(όμνός)· nivoτcι ιiνι:iyoντoιι 
ε ί~ τό ίαπ. · Ovi-S· π~βλ. λιθ. a vinas, λεη. όuns, ΠCΙλ
π ~ωσσ . Αννίηι, πcι λ-αλcιυ . oVInii (κριός), ΠCΙλ-σλCΙυ. 
OV!CA (άμνός) nαoA - norr_ όer, ιiyyλ-σcι~ . eowu (4ΥΥλ . 
eWe), ΠCΙλ-γε .ψ. ουννί (όμνάς), ΥΟ1:θ . Awlstr, ά.ΥΥλ
σα.~ . eowestre (στάνη προβάτων), Υοτ·θ. Aννeρί, ιiyyλ
αα~ . eowde, Itcιλ·γιι? · ι. ewit (όΥέλη όρνΙων)· ίντευθεν 
τiι. ΠCΙρ' ·Ησυχ. c οα ΗαΙ μηlωrι} κλπ .• , cοlαι· δι
φ.g.Ιρα, , μηJωταΙ1Ο· ιi :c Ιση~ Ήρω~. φα, ώίϊ (δέρμα 
όρνΙσυ), έπ ί θ. οΤ.οι; (=άρνήσιος), πρβλ. Ήσυχ. cιJέα· 
μηλωτή», 'HoUX. _οΙία; ' τώ" προβάτω1' τά ακana
ατι7ρ,α δέρμαται . 
όΙσοτο, όίσάμε"ος [ϊ), Υ' Ιν . δριατ. xcιΙ μτχ. έπ. 

με;]. ά. ι;, ~ α.' Τ~ .. ) dϊΌucι& . 
οίσε OIσιlτω, οΙσετε' βλ - έν φέρω. 
olσιυμcς, δωρ. ά.ν1:Ι οίααμι", οι ' πληθ. μελ. τοίι φέρω. 
οlσδα, 6' έν . 1:0U οlδα. 
όίσ&ε'ς, μτχ. πcιθ. ιΧορ. ~' ~oϋ o~oμaι. 

οΙσδl\σομσl, ItCΙθ. μΗ. τοίι φeρ-"'. 
οΙσομσι, μΙσ. μ8λλ. μ.τ&: π'.&θ. ίνν . τοίι φέρφ. 
OI·IΠH, iι, x.cι! οΙσΙ .. ιι, -ιj , χ.οιΙ olσiίιoς, t· τό 

λΙπος τών έρ/ων τών προβάτων, δτοιν ΒΙνοιι !ltλυτcι 
ιix.όμ'l) , λιπαρόν έριον [δι' έτυμ. βλ. οΤο.ποι; χ.οιι' 01-
αncότη. Κοιτ&: 'to&, νιωτΙρου, έτομολόΥου, ιivoιyvmo'tiov 
olανnη ιiντΙ oΊαnη· βλ. x.a! έν o'launo .. ]. 

οΙσ-.. "τιι, iι (Οι·" 01s-+nάτο,)· ή κόπρος ,\τις 
προσκολλδται εΙς τό όπΙσθια μέρη τών προ8άτων , 
Έτvμ. ι ο lα-ncότη , Υι οl-απώτη (οlοπάτη, παρ' 

Ήουχ.)· cι' συνθ. ιι[νcιι ' προφοινώ, τό οΙ .. (*ιJFa-.. )" xσιτι:i 
τινcι, β' αυνθ. ιίνοιι συΥΥ. τιj\ ·απατΙΙ" ( .., ύγρό κό
προς, κουτσουλιό), δωρ. ncϊlό .. , ιiΤ1: . πηλό, (βλ.λ . λ.', 
πρδλ. λcιτ. skqualus (ρυπαρός), Itα.λ -σλσιυ. kAHi (βόρ
βορος) (-οοι·ισχρ. kalA- = μtλoς, - πρδλ. Η,Ι1/" λοιτ. 
calϊgo), !οιπ. *sqva-. Kcιτ' !λλου, τό. ctμ'οω; 'ιtόμιινcι 
συνcινYιx.oυσιν ίτυμολΟΥιχ.ω;: ol-αnώτ", α_ι:tι". σπί-
10Ι;, απl1α .. , πΙ" .. , nι"αιό" πι"σ". _Nonl""", λοιτ. 
PAedor (*p_I-d), podex (ό όπΙσθιος <*Ρδ(I)-d-), 
σcινσxρ. paYU-!.ι (όπΙσδlος), Itc!voτoι δ. τoιίlτιι ιivciyoVOΤ(l.t 
εΙ, !an. *ΙΡδί-, *Spe-, *Spi-. 

olστcoCί, α, ο", ρημ. ίπΙθ. του φέρφ. 8. ιaί ~ρaι" 
=τόν όΠΟΤον πρέπει νό φtpι:ι (ύπoφtpΓ.l, ύπομένr:1) 
τις. 2) o~~. οlατΙο,. = δι; φέρει". δι; ιΙαφέι .. ", 
δι; dnοφέρει" (dnOHoμltII"i -χ'FaO; π. χ.). 
όίστευτήρ, -iίρα .. , δ, x.cιΙ όίστcυτlις, -oiί, δ (ιJ-ϊ

ατwω)' τοξότης. 
'iOTcuCot, μ.λ. -αΦ (ιJϊαι:όS")· ρ/πτω δέλη, τoξεΊΙW 

11 μτχ. ιioρ. α' dί·ατWaαι;.- • μτδτ., KΤUπώ διό 6έ
λους, πληΥώνω. 
όίστο-δΕΥμω", α", Υιν. -ο"οι; (dϊοτόι;+cUχομaι)' 

ό δεχόμενος (δηλ . ό φέρων, ό περιέχων) 6έλη, τ.l. 
ή βελοθήκη, η φαρέτρα. 
οlστός, ή, ό" (οΤαω, 1:0t! φέρtιo)· ύποφερτός, όνε

-κτός, τόν άποΤον δύναταΙ τις νό ύποφέPr:1 (νό όνέ
χεται), λcιτ. tolerAbiIis D τόν όποΤον 8ό Ιπρεπε νό 
ίιπομένι:) τις 

όίστΌC;, ιiττ. οlατό., -ov, δ (oΤαtιO 1 βλ. ί~υμ.)· 
βέλος, λιχτ. sAglftA (χ.υρ. ό φερόμενος fι ό ριπτ6-
μενος)_ 
Έτvμ. : ιJί·ατόι; , ιiττ. οlατο,· σχοτιιν. '1:υμολ.· -Ij'x. 

τoίi αΤα ... (τoίi φέρφ) Itoιρcιγωyή ItΡOCΙχΡOόιι ιΙ, τό δ'ι;t 
δ ιiρχcιιότε~o, 'tUItO, -i)oτo ιJϊατόS' x.cιΙ ο:}χΙ οΙατό,· ιιΙ,; 
1:ό oι~τό έμπ6διον προσχροuaι xa! iι ίχ oτoll αϊω (=κομΙ
ζω) πcιρoιyωyYι· πιθcινώ'tΟΙ1:0V φcιΙνBΤcιι δτι μa'tcι~u τών 
φων. 0- χ.οιΙ -ι- έΙ;!π&σι σσμφωνόν τι. KcιoτrL τινοι, τό ιJ
έlνοιι τό πρc.θετιχόν (ε:}φων.), xcιΙ ιJί·ατό .. < d-+ *Fιατόι; 
(=όΥκίιλιον, Υαντζάκι) ) αlχμή βέλους> βέλος· πρβλ. 
Χ'ΧΙ Ιaπ. ρ. *is- ( : σcιναx.ρ . ι§-) την ίν 1:1) λ. Ιό, (-6έ:
λος), δλ. lοι; Α. 
οlστράω 1) olστρCω' μιιλ. -';αω· ίνΙΡΥ. ιiόρ. (1.' φ

ατρηαα, ~πρφ. olατΡiίααι.-Πoιθ. , ιiόρ. οι' φατρή-Β-η,., 
ιiπρφ. αΙατρηθij"αι ι αΙατροS") · χ.υρ. λίγετcιι ιΙπΙ τοΟ 
ΥνωστοΟ έντόμου, τοΟ καλουμένου «οίστρουι ' 60-
σανlζω διό δήγματος (κεντήματος) 11 Υεν. κεντώ, 
έμ6όλλω μανιώδη οίστρον, ώθώ (έξωθώ) είς μανΙ
αν, οlστρηλατώ D Πcιθη't . , καταλαμ6όνσμαι ίιπό οΤ
στΡου (μανΙας), οlοτρηλαΤΟΟμαι, έξω8σΟμαι πρός 
τήν μανΙαν.- • ιiμ'tδ .. Υ/νομαι μανιακός, μαΙνομαι. 

. οΙστΡ-ιίΙδτος, ο" (αΙατροs-+IAaV"ω)· cJ 11αv,.όμa
"οι; (διωκόμενος, κεντούμε:νος) ίιπό οΤστρου (τοΟ 
έντόμου) η μτφρ. ό καταντών μανιακός. 

οlστριιμσ, -ατο" τδ (οlατράω)' ό πόνος όπό τό 
κέντημα οίστρου • μτφρ. παροξυσμός (προσβολή) 
μανlας, μα νΙα. 
οΙστρο-ΙΟΙCω, μελ. -';αφ (οlατρο, + βαΙ.ί", το!! 

βάUω)· πλήττω διό τοΟ οΤστρου, κεντώ, χυρ. :πΙ oτoll 
6έλοu, του Ιρωτο,. 

οΙστρο-δΙ"ιιτος, α." (οlατeοs-+δr"Ιω)" περιδινού
με:νος (πε:ριστρεφόμενος) μανιωδώς ένε:κα τοΟ κεν
τήματος τοΟ οίστρου 11 μτφΡό έρμαιος τών παθών 
του , μανιακός όπό τήν σφοδρότητα τών παθών του. 
οlστρο-δό"ιιτος, Ο", χοιΙ οlστρό-δο"ος, ο" (01-

αΤθΟΙ; + ΟΟ"έ<ο)· ά δονηθεlς 1ι δονούμενος όπό τό 
κε:ντήματα τοΟ οΤστρου (χaΙ ίν μΤφρ. _νν., δπυι, in! 
τoίi It (iO'l)Y. αΙατροδΙ"?Ιτο" τοίι δποΙου εlνοιι συνών.). 
οΙστρο-ηlήξ, ';;yoS", 6, -Ij (010ΤΙΟ, + n1ιta"OJ)· ό 
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πληγεlς ύπό οίστρου, ό οlστρη .l. ατηθεΙς, οΙστρηλα
τημένος 11 μτφ~. μανιακός (τφ6λ. χαιΙ οlατeοδί"'1ΤΟΙ;). 

0I"11POI, -ον, δ ' τό γνωατόν Ιντομον, εΤδος μυΙ
ας, c60ίδόμυlγα», cόλογόμυιγα», λαιτ. Asιlus, έντο
μον τό bn~tov μ' t<k eijΥμαιtci του 6αισαινΙζιο\ τ~ ζίjiαι, 
διΙτ\ τQι Χiμνιι · τ~ τρίχουν ώα~ν νQι Αχουν χαιταιλTjcpθ1j 
ιiπό μαινΙαιν Ι χαιτΟι τoiι, TtOI'l1OΤdι, .Ιναιι ή μυΤα πού έ-
6aσ6νlζε τήν Ίώ.- • μτφρ. παν κέντρον (βούκεν
τρον π. χ.), πδν ό,τι έρεθΙζεl μέχρι μανΙας 11 ή όλ
γηδών, ή όγωνΙα τοΩ δλγους. 2) παν σφοδρόν 
πόθος, μανιώδης πόθος 11 Υ.ν ., μανΙα, παραφροσύνη. 
Έτνμ. t οlατeοι;: 01μα (*οlα-μα), Ζενδ. ae~ma

(όργή), aιxvOt<p . Isyati (θέτω εΙς κΙνησlν), λατ. tra 
(*eisa), παιλ-nοrr. eisa (φέρομαι ζωηρώς πρός τό 
έμπρός), aistra (6ίαlον πόθσς)" ίντείιθιιν χαΙ τό 01-
ατeιiω• 
ΟΙστρο-φόρος, ο" (οlατeοS+φέeω)' ό φέρων 01-

ατeογ, ό έπlφέΡWν (προκαλών) μανΙαν. 
~ΊY'A, Υ,' δένδρσν, εΤδος lτέας, ώ, τό οΙοοι;' 

ί; α ')~Oί) τό 

οlσύίνoc;, 'Ι, ο" (olαtίa)· ό έξ οlσύας (έκ ξύλσυ 
οlσύας) κατεσκευασμένσς, πεπλεγμένος έκ κλόδων 
lτέας. 

οισυηιι, 'iι'=oϊα,π,l (6λ. λ.). 
OΙσiiσιιρός, ά, ό" (οΤαιι,πος-γ ό έχων οlσύπην fjτοι 

λιπώδη ρύπον, ρυπώδης, «λιγδερός» , κυ? 5πί ιiπλι)-. 
'ι:ων ίρίων πρ06ciτων, λατ. ΙιιηΔ succida η sordida. 

orσiinoc;, δ (οΙι;) ' = οία,π,l, οΙαν,π,l' 6 ρυπώδης 
Ιδρώς, ό ρύπος τοΩ όπλύτου προ6ατείου έρΙου ιι ή 
των πρ066των ·κόπρος. 
Έτνμ.: οϊαιι,ποι;, οlαν,π,l' οΙαιι,πίι;, -/δαι; (ρυπα

ρbv έριον) <*GF,S" (π~6λ. 0Iα,πώτη) + σκοτ. ατοιχ. 
οΙ ... , δωρ. οΙσώ, μελ. τοί) φέeω, Ιχ τινο, ~ιζιχoί) 

·or,. (6λ. λ.)' έχ τοότου ίσΧ'l1μiXτΙ"θη έπ. προστ. οlα., 
4κρφ. oΙ •• ΙU", οϊα.,,,. 

'Ετνμ.ι 01αω, πρtlλ. δμ. οΙοl:με"α" τό παρ' 'Hr-oa. 
d"oi'aa" οΙατ6ι;' ύπό τινων σuνaοχετΙσθη πρό~ τό 
οαινσχρ. ve"i (ζητώ νό φθόσω τι) (πr-6λ. τ~ ίν ϊεμα, 
-τεΙνω πρός ... ), ιiλλ' 'iι δυσχολΙαι εΙναιι οτι ιiπό "tό οΊαω 
).ιιΙπιιι τό F' !λλοι 1ιπaση1r-ι~αιν δτι οίαω < ·οi'τ-αω (= 
6ό κόμω τι νό Klνηδι:i πρός τό έμπρός), πρ6λ. 
οαινΟ1φ. i!'t&-l) (6 6ιαστικός), λαι •. ίitor Aliqua re 
(- όποκομΙζ", κέρδος έκ τινος πραγμ.)· ιiλλ~ χαΙ 
ταιΙΙ'ι:ιι δίν _Τνιι\ 7tειστικci. 

01"'01, -ον, δ ("'οίω1 oi OU"("(_ τφ 01ΗΤΟΙ;? .1μ,? 
δ).. ίτυμ.)· μοΤρα, τύχη, κληρος, λαχνός ιι παρ' Όμ"ή
ρφ οχ.δφν ΙΙ.Ιπeτι ιiπί καx1)~ σΤιμ . , κακή μοΤρα, κα
τ(]δΙκη, συμφοΡό, όλεθρος, θάνατος 11 χαχό" 01το" 
dn.Uνcr6α,-cνό πάι:ι μέ κακόν Μνατον», νό εϋ · 
ρι:ι κακόν θόνατον. 
Έτνμ. : αχοτ. ίτυμ.· οlτοι;=Ζιινδ. Aeta- (τό ύπό τοΩ 

κλήροο παρεχόμενον μερΙδlον), ίαπ. *Oito-s (=μέ
Ρος, μερΙδιον)' πρ6λ. Ήσυχ. «ϊαααο6α,' H"'1eOii
.~,' ΔJαβ,O'., α1οα (*α1τjα) 6λ. λ., όσχ. aeteis 
(μέρΙς)' ίνταιUθα ~Yi;xaI Τoω~ καΙ τό λαι τ. utor. 
Ofτόσυρος, δ · Σκυθlκόν όνομα τοΩ Άπόλλωνος. 
ΟΙιcομar=οϊχομα, (6λ. λ.). 
ΟΙινcω, ίων. Tti''I:. oίx".oxo,,'=oϊxoμa, · πορεύο

μαι, πηγαΙνω, έρχομαι U ίπΙ ΠΤ'l1νιί)ν, πετώ U Υ.ν. , 60-
δΙζω, ύπάρχω, ζώ. 
ΟΓΧΟΜ.Ι, ,χιtοθ.· πρτ. φχόμ,l,,' μ.λ. oΙxfιαoμa,· 

πρχ. Φnμα, , ίων. οϊχ,lμα, ' π?κ. Φχωχα , ίων. οϊ
x_cι' ίων. γ' Ιν. ό πιι;.σ . 0Iχώχε.· ~παντιj ώα. κ:ιΙ έν 
οlχέομα., ίων. οlχενμα, : Ι έπΙ προσώπων, έχω όπ
έλθει, ιεΤμαι φευγάτος», ο!ίτω δε εΙναιι ιiντΙθ. τφ ηχω 
= έχω έλθει ιι με~x μτχ. oίxετcι, φενΥω" = έφlJγε 
δρομαΤος « κι έχει γΙνει κι ολας άφαντος» ιι οίχετα, 
6α"ώtι=άπέθανε «καΙ πάει' μας όφηκε .γειό» ιι μετ~ 
αιίτ. συατ. ~ντικ. oίxoμa, dδό" = «έχω πόει ταξΙδl » , 
c'=xw φύγει γ!ό ταξΙδι» 11 μετΟι α!τ. προσ., έχω δια
φί.γει τινά, έχω έκφύγει έκ τινος. 2) ιiντΙ τοί) 
{j."fJαχω, έχω 6πέλθεl άπό τόν κόσμον αύτόν (είς 
τήν δλλην ζωήν), «έχω όφήσει γειά», «εΤμαι πεθα
μένος», εΤμαι μσκαρΙτης υ ιiττ . μτχ. 0Iχ6με1'Οι;=6α
"0,,, ~ όποθqνών, νεκρός. 3) πρχ. Φχωχα, ώ, τό 
d'Λ.ω}.σ· εΤμαι κατεστραμμένος, «εΤμαι χαμένος», 
έχάθην, 4(ατεστρόφην, λαιτ. ρeΓίί.- 11 έπl n;ραΥμci-

των (έπΙ 6ελών π. χ . κ.τ.δ.), έξορμώ, πετώ, κι.νούμαι 
ταχύτατα, σσρώνω τό πάντα (δ,ΤΙ εϋρω έμπρός μου) . 
2) έπ Ι δυνocμεω; χ . ά . , χάνσμαl, έξαφανίζομαl, έκλεΙ
πω, γΙνομαl άφαντος. 
Έτνμ.: oϊxoμa, ν (κα ! οΙχ"έω) : λιθ. ν eίgά (6άδl

σμα, πσρεΙα), ιi~μ. ijamen (Korotalvw, j < gh + 5 τοί) 
ιio?} Χ. ά: ιίν It,χσιν ΙΙπόκε ιταιι ί αιπ. ρ. *eigh- *oigh·. 
οΙω καΙ όίω, έν χ"Τισει πα;:.iι τοί ;; έπικοίς ποιτιταί; 

~ντΙ τοί) o:oμa,. 

*οΙω' 61. . φέeω. 
oΙώlιιν, Itαιθ. ,χο? αι' τοί) οιοω (6λ. λ.) . 
οlωνίςομσι, ιiττ. μελλ. οΙω"ιον.,(αι, ιiπoθ. (!οΙω-

"ός) ' λαμ6άνω σΙωνούς (προοιων ίζομαι) έκ της 
πτιiσεως καΙ τών κρωγμών τών πτηνών, λατ .. augu
rium capere.- 11 έξετόζω τι διό νό όποκομίσω έξ 
αύτού οlωνόν ΤΙ να (προγνωστικά), προμαντεύω, προ
λέγω, λατ. augurAri. 
οlώνισμσ, -ατοι;, τό (οΙω"ίζομαι)' τό προλέγεlν 

τό μέλλοντα έπl τι) 6άσεl τη · πτήσεως καΙ τών 
κραυγών τών πτηνώ.ν, λαιτ . augurium. 
οίωνιστήριον, τό (οΙωνίζομαι)" τόπος έξ · ου 

παρετήρουν τός πτήσεις τών πτη νών καί έμαν τευ
οντο έξ αύτων, λ :ιτ. tempIum augurale.- 11 ό ίδιος 
6 οίωνός (έξ ου cμαντεύοντο), i'j κ:ιΙ ή έξ αύτού 
έξαγομένη μαντεΙα. 
ΟΙωνιστής, -ον, δ (οΙω"ίζομαι)' ό προλέγων τα 

μέλλοντα έκ τών οΙωνών (έκ της πτήσεως δηλ . η 
τών κρωγμών τών πτηνών), 6 οίωνσσκόπος, ό μαντις. 
οίωνο-δΕτιις; -ov, δ (οΙωνός + τί-8"ημ,)' ό έρμη

νεύων τούς οΙωνούς, 6 παραιηρητής τών ο ίωνών 
καΙ έξηγητής τών ύπό τώ", οΙωνών παρεχομένων 
σημεΙων, τ. ε . οίωνοσκόπος, μόντις. 
οΙωνό-δροος, ο" (οlω"όS+8e60Ι;) ' 6 όνήκων (α

ναφερόμενος) εΙς τόν θΡΟύν τών οίωνών, είς τήν 
τών οΙωνών (πτηνών) κραυγήν . 
οΙωνο-κτόνoc;, ο" (οlωιιός+χτεί"ω)' ό φονεύων 

οΙωνούς (πτηνά). 
οΙωνό-μσντις, -εωι;, δ κ:ι! 'iι (οlω"όs+μάιιτιι;)' ό 

μαντευ6μενος έκ της πτήσεως καΙ τών κρωγμών 
τών πτηνών, 6 οΙωνοσκόπος, ό μ6ντlς. 
οΙωνο-πό10ς, ο" (οΙωνός + ,πολέω)' ό όσχολού 

μενος περl τούς οίωνούς , -ijτ~ι ό συναγων προφη
τεΙας περl τοΩ μέλλοντος έκ της πτήσεως κα Ι τών 
κραυγών τών πτηνών 11 ώ~ ()~σ. ό οΕω"ο,πόλος- = ό 
σΙωνοσκόπος, ό μαντις, πρ6λ . κα: οΕω"όμαιιτις )(cι ' 
οlω.." ατt7s- . 
οΙωνός, -ον, δ (010ι;) ' πτηνόν (όρνεον) πετών 

κατά μόνας, μεμονωμένον , οπwς κάμνουν τα σαρ
κοφάγα (γύψ, άετός κ . ά.). - 11 έντsuθεν , πτηνόν 
μαντικόν, προφητlκ6ν, διότι τών μεγαλυτέρων αύ
τών όρπακτικων έξητάζετο ή πτησις και αl κραυγαl 
πρός npόyvwoIV τοΩ μέλλοντος ουτω, δι~ τΥις π~oσ' 
ei)x1j' τοί) χαραχττιρισμοί) τοί) ~oi wvou» διακρ!νονται τιΧ 

μSΥciλ(1 α~τ~ &pnΙXX";LXOι ιiπό τιΧ χοινά Itt1jVoc, /ίτι ναι 

συλλ"ή6δ1jν χαλ~uνταt Ge"l1,8.ι;.- 10 αιίτΥι α [ί τΤ! ή συν· 
αγομένη μαντεΙα, ή προφητεΙα, 6 «οΙωνός», λιχτ. 
auspicium Τι augurium: ε1ι; οΙω"ός aecστος άμύ"ε 
α6α, :ιue' πάτe,lι;=μΙα μG1ντεΙα (προφητεία) εΤναl 
ή πασων άρΙστη, τό νό μάχεταί τις δΥ,λ . ύπέρτης 
πατρΙδος, τ.l. τό μόχεσθαl ύπέρ πατρίδος εί ναι τό 
καλύτερον έχέγγυον διό τήν νΙκ ην, καΙ ούδεμία . 
ύπάρχει άνάγκη προοφυγης είς τό πτηνό πρός οί
ωνοσκοπΙαν 11 0Iω,,0, άya80ί = καλό προγνωστικό, 
καλό σημεία. 
Έτνμ.: Έχτό~ 't1j; έν ιipxij ίιr.Ο~ "/jλ ωθείση;; Πιtρα

ywy1j~ έκ του 010Ι; δποσΤΤιρ(ζοντιχι ΙΙ π ό νεωτερω·, καΙ 
αΙ ιiχόλοuθοι : οlωιιόι; < *οFj-ω-"ός: λατ. avis, σα " aκρ . 
vI-h, Zεν~. νί-~ (πτηνόν)' κατ' άλλουs οΙω."ός < ίιχπ. 
·oisQ(u)-no-s (π~6λ. δμτιρ . οΖω ... 6ς: ιιΕύι;), πρΩ. έ λλ . 
οlμα (*οlαμα) = θυελλώδης έπΙθεσις , οΙμάω, Ιενδ . 
ae~ma(όργή, παραφορό) κλπ.!χ θέμ. oisu-, πρ6λ . 
έν μεταιπτ. βαθμΙ~ι σαινσκ? l§υ-l:ι, έλλ. '.ός <* lσFός 
(6έλος)' καιτ' άλλου;; έ;υπι;ικ~ιίεται τύπο;; όϊωιιος 
<: *o-ISQ(u)-no-s < *ό- (προθετ., ε 1φω'l. ) + σιχνσκρ. isu · 1.1 
(=έλλ. Ί6ι;' π?6λ. έν όίομα" όϊατός). 
οlωνο-σκοηέω, μελ . -ήοω (οlω"οοκόnος-)' αχοπώ 

(παρατηρώ, έξετάζω) τούς σίωνούς (τας πτήσεις 
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κοι κρωγμούς τών πτηνών) πρός συνογωγήν προ
γνωστικών διό τ6 μέλλον, μαντεύομοι έκ τών οι
awώ" = όοκώ οίωνοσκοπΙον, εΤμοι οίωνοσκόπος' 
ax τ"iι 
οΙωνο-σιιόηος, ο,,' 6 οκοπώ" (έξετόζων, πσρσ

τηρών) τούς οlφ"ους (τός πτήσεις δηλ. KOI κρω
γμούς των) καΙ έξ αύτών προμαντεύων τό μέλλον· 
τα νό συμ6Wσιν 11 ώ~ ο'}σ . d οlω"οοκόπος= σ , τt χcι Ι 
νον , οίωνοσκόπος, μόντις, προφήτης (πι;6λ . χcι! οΙω
"όμα"τις xct! οlω"ιοτης xctl οΙω"οπόΑ.ος). 
οϊως, ιiττ. έ1tΙ;--ρ . το[ι οlος: 010' &W or~ Ιx.ι~ 

6ποΤός τις εΤσαι καΙ «πώς έχεις κοταντήσει» ! 
οκα, ποtητ. lIκκίί, δω~. ιiν τ! 8τ~ (6λ. λ.). 
ΌΚΕ' λλΩ, ιiόρ. cι' "'κιιl14, ιiπpφ. d ... ,lal '-Ηιι-

1«>, νCΙlJτtχό ι; 6;-.0;; , "αι δ'ή : Ι μτ'6τ ., ιπ Ι νctuτων, ρΙ
πτω τ6 πλοΤον εΙς τήν ξηρόν, cτό ρΙχνω έξω», τό 
κόμνω ν6 προσαΡΦξl).- II.χμτ6. έπ! πλοΙοu , προσ
αράσσω, π Ιπτω είς τήν ξηρόν, «πέφτω έξω). 
Έτυμ. : d"έλ,ιω ( Ι1-Π ' *15- (6λ. λ.) + Ηι11Φ (6λ, λ.). 
όκη, ί ων . .χντ ί 8πη . 
ΟΙΙ-ΚΟ, i'J cJK-Ka, ιiντ! 8,,6' "", δπω, "ά" ... rpσλί'ίς . 

.χντ! κατα κεφα1ης. 

όκλοδίας (ενν. dίφρος) -ου, δ (dκ,ιάζφ)' κό!:)ιαμο 
συγκλειόμενον καΙ όνοιγόμενον, κό!:)ισμα μέ συμ
πτυσσομένους τούς πόδας, κά!:)ισμο έκστρατεΙας. 
ΌΚλΑ'ΖΩ, μελ. -οω, ιiόρ. cι' ώκ"αοα' πΙπτω εΙς 

τ6 γόνατα, κλΙνω τό γόνοτο, γονατΙζω, κυρτοΟμαl, 
καμπουριόζω ζαρώνω" γsνtχωι;, κύπτω, κόμπτομαι, 
καταπΙπτω "μτφρ. πΙπτω όπ6 τ6ν κόπον, κό!:)ημοι 
νό άναπαυθώ. 2) μτφρ, ώσ. χολαροσμαl άπό τόν ' 
κόπον, παραιτοϋμαl όπό ΤΙ.- Ι μετ' cιΙτ., άφ/νω (:η 
κάμνω) τι νό πέσl:ι τό λυγΙζω, τό κάμπτω, τό χα
μηλώνω n μτφρ. τό έλοττώνω, τό περιορΙζω. [oc'(ν. 
έτuμολ. · ε:κ τiΊ~ α o}τTι~ ρ. χα! τά: d"lαdίας (ένν. di
φρο,)' d"A.add", d",ιάξ' χατά 'ttva~ auyγ. τψ "J.άω, 
ώ~ χαΙ το!, I1 Υκος, ιiyκν,ιoς' πρ6λ . χα! τό '(aρμ. hocken]. 

όιινiίλέoς, α, ο" (Gκ"ος), ποtητ. ιiντ! dH"",edi. 
όκνείω, ποtητ . ocντΙ d""έω (6λ. λ.). 
όιινέω, ποtητ. d""ι;ίω' πρτ. ώκ"ιιιο,,' μιλ. -"οφ 

(ο""ος) , δειλιώ, διστάζω έκ φό60υ, 6πσφεύγω νά 
πράξω τι, διστάζω νό τό κάμω, δέν άποτσλμώ τι. 
2) _π! ιiθlκοϋ φό60υ, αίσχύνης, αίδοος, έντρέπομοl 
νά πράξω τι, τό άποφεύγω έξ αlσ!:)ήμοτος αlδοσς. 
- ιι.χπολ . , διστάζω, δέν άπoφaσΙζω. 
όκνηρός, ά, ό" (οκ"ος)" ό διστάζων, διστακτι

κός, δειλ~ς, μή άπστολμών, όναποφάσιστος Η άνέ
τοιμος U ώ~ χα! νυν, όκνηρός, άκαμάτης. 
-ΟΚΜΟΣ, δ' φό60C, δεlλΙα, διστογμός, δι στοκ ΓΙ' 

κότης, άπροθυμΙα, ένδοιασμός D 6ροδύτης έξ όκνη
ρΙας Τι φό60υ :η έκ σωματικής KOπώσewς. 
Έwμ.: ο""ος' d" .. έω, d" .. ιιίω· σχοτ. iτuμ.· χατά 

'ttva~ auyγ. τψ '(οτθ. 4h4 (= νοϋς), 4hjan (= νομΙ
ζω) , ' πctλ-γ8ρμ. ahl4 (=προσοχή), δtότt :κιχτ' ιχο}τουι; 
6ιxatxyl Ινν . τΤι ι; λ8~εωι; O""ot; εΙνιχt 'f) IVVOtΙX 'tS')~ σχέ
φ.ω; (πρ6λ. Y.CΙΙ τα: εν λ. ομμα) , -Κιχτ" !Hou~ Gx"o, 
( *FOYX .. ot;: σιχνσχ;;. VOficali (βαδΙζω λοξό, κλονΙζο
μαι), νa,Ι3kύ-l]. (κλονούμενος, όσ!:)ενής), λιχτ. νΑ
(ίllο ( έ:κ. ρ. V4q- = κάμπτω, κυρτώ). 'rπ6 τtνων θιω
μίτιχt auH . τψ λιχτ. cunc·lari, χιχ! tOr~ σιχνσχρ. s'4nk, 
s'ank-e (dubilare, meluere), s'4nk-4 (dubitalio), 
s' ank·us (timor). 
όκόθεν, όκοίοc;, όκόσος, όιιότι:, όκότeρος, 

οιιου, ίων . ,u1tOt ιiντί των δπόθε .. , δποϊος χλπ. 
όκρΙάω (Οκρ,.)· ποιώ τι τροχύ iι όξύ.- Πcιθητ. 

γΙνομαι τροχύζ, πλήρης προεξοχών n μτφρ. έκτρσ
χύνομαι, έξερεθΙζομαl, έξαγριώνομαι, λιχτ. eX4-
sperari. 

όκρJόειc;, ιιοοα , ε .. (Gκρ,ς) ' ό έχων πολλάς προ
εξοχάς, γεν . άνώμαλον έπιφάνειαν, τραχύς, άνώ
μαλος (έπ Ι ιiχctτε;;γιiστοu λΙθοu). 
όκριόωντο, έπ. OCντΙ d"ριώt'το, -( πληθ. πρτ, τοl! 

d"ll,άω. 
δκρις, ' -,ος, 'f) ' = ίί"ρις, ίί"ρα (6λ. λ.) ' άνώμαλος 

προεξοχή, άπότομος όξυκόουφος βράχος, όδαντω
τή οlχμή.- 11 ώ ;; έπ Ι θ . dHfli ., -ίdος, δ, ή '=6κριόεις 
(δλ. λ.), άνώμαλος, τραχύς. 
'Εwμ.: oHel.' dκριόε.ς- dκρΙς, -Ιδο.' IHetcίQμc:ιt" 

--------------------------
Ιικρ/·βας, -αn-ος (: βαί"ω) ι π-:ιλ-λΙΧτ. ocris, Λιχτ. 
Ocriculum, Ιρλ. och4ir, gall. ochr (γω Ια, χεΤλος), 
πρ6λ. έλλ. dξνς, Ιιχπ. ρ. ·oq- (6λ. χιχ! έν ' ι!"αl"α). 

ό-ιιρύόcις, . ιιοοιι, ιι" (.'}φω'ι. 13- + κρυ6εl. = "ρυε
eός)' = κρυερός (βλ. λ.) , ψuxρός, «~ρύoς), ριγηλός, 
παγωμένος" μτφρ. φρικτός, φρικώδης, τρομερός, 
φο6ερός. [χιχτά 'ttvιx~ των νεωτ!?ων τό εν ιiι;x. ;,) ό
οφlO!λβ tιχt εΙς έσφχλμδνον σl)λλιχ6tσμόν .'1 π.ρtφράσ~~Ην, 
οΙιχt ΙΧΙ έν Ίλ. Ζ 344 κιι"oιnιxcl"oo "ρυοέοοης, :η Ίλ. 
164 έπιdημ/οο κρυόε .. τοS']. 
όιιτά-6λωμος, ο .. (dκ~αι.rβ1cιoμός)' ό συνιστάμε

νος έξ όκτώ τεμαχίων (:κ~ρ. άπό όκτώ δαγκωμα
ηές) a Ιικτάβ"φμος ι!ρτo.=δρ~oς (<<καρβέλι » ) διl)ρη· 
μένος δι' έγκοπών (ij~η πρό 'tfj~ oπτYισ5ω~) εΙς 6κτώ 
Τσα μέρη (τριγωνικό τεμάχια). 
όιιτδ-δάκτυλος ο .. (d"τω + dά"τυ,ιoς)" 6 έχων 

όκτώ δακτύλους Ι ό έχων μήκος :η πλάτος όκτώ 
δακτύλων. 

όιιτiί-ήμeρoς, ο" (dH1:CU + ήμέριι)' ό όκτώ ήμε
ρών " δι ' όκτώ ήμέρας " κατό τήν όγδόην ήμέραν. 

όιιτδκις, έπΙρ. (dκτώ)" 6κτώ φοράς, 
όιιτδκισ-μύριοι, ΙΙΙ, Q' 6κτώ μυριάδες, όγδοή

κοντα χιλιάδες. 
όιιτδιυσ-χΙλιοι, ιιι, α' 6κτώ χιλιάδες Ο Ιν xpTjaIt 

χιχΙ κιχ θ' ι-ί.: fnΠOi d"",,loxI"/., =- dΗτσ"lοχ/ll01 
Ιππε'ς. 

όκτά-ιινιιμος, ο" (d,,~ιO + ,,"';μ'1)' iπ! τροχοl!, ό 
έχων 6κτώ κνήμας (δηλ. ιI"~ί,,ας). 

όκτοιι:όσιοι, ιιl, ιι (d"τώ)' δ,τt χιχ! νl!ν. 
όιιτδ-μηνος, ο" (d"ται.rμ"")· 6 ήλικΙος 6κτώ μη;. 

νών, ό εύρισκόμενος εΙς τόν δγδοον μηνα, 
όιιτδ-ηcδος, Ο", δωρ. ά.ντ! d"τάποuς. 
όιιτδ-ηλάσιος, σ, Ο", :κιχ! όκτinλδσfων, ο .. , 

'(εν. -0"0t; (dκ~ώ)' δ,τt :κΙΧ Ι νl!ν, όκταπλάσιος, 6κτώ 
' φορός μεγολύτερος Τι περισσότερος, λιχτ. ocluplus. 

όιιτδ-ηόδης, -ov, δ (d,,~αι.rποtίς)· ό έχων μηκος 
(πλάτος) όκτώ πoδGιν " ό έχων όκτώ πόδας. 
όιιτδ-ηouς, -οδος, δ, '*Ι, o~, -ηουν, το (dκτω+ 

πον.)· ό fXWV όκτώ πόδος.- 11 ό όκτώ ποδών 
μήκους. 

όιιτδ-ρριςΟς, ο" (Iι"ται.rρlζσ)- ό έχων όκτώ ρl' 
ζας U έπΙ των χερ'.iτων iλάcpοu, τό έχοντα όκτώ δκρα 
(αlχμάς), τ . Ι. κλοδΙσκους. 
όιιτδ-ρρυμος, ο,. (d"ται.rρvμό,) · iπΙ &ρμCΙτων, τ6 

fxov 6κτώ ρυμούς, Τι μdλλον τ6 δlεσl<ευασμένον 
κατα τρόπον ωστε να σύρεται όπό 6κτώ ζεύγη Τπ· 
πων :η 60ών. 
όκτδ-τονος, ο" (6κται.rτε/ .. φ)· έπl τοΟ πολύπο

δος (<<χταποδιοΟ), dκτά~ο .. οι l",,,ες = ΟΙ όκτώ πλό
καμοι, τούς όποΙους έκτεΙνει ό πολύπους πρός όρ
παγήν τής λεΙας του. 
'ΟΚΙΩΊ οΙ, ιχΙ, τά, &Χλ. , ιϊι, χιχΙ νσν, όκτώ, cόχτώ», 

λιχτ. oclo, 
'Εwμ. : 6,,~ω (iv δt.J.λ. Ήριχχλ . χιχ! "κ τω :κιχτ' ά.

νΙΧλο'(Ιιχν πρό~ τCι Εξ, lπτά' έν δtcιλ, Ήλ . χα! dπτω 
ΚΙΧ τ' ιiνιxλoγΙιxν πι:;όι; τό lπτά, Β-:.tωτ . dHrd, Λεσδ. 
d"rο-"αl-δέκα~ος, σπωι; τό dVo, μιnα: 6ι;ctχ'Cι~ ο, 0-
φstλομΙΙνοu πtθ , εΙ~ ιivιχλογΙιχν πρό ; τό lπτά) ' dκτω= 
Βεδ , astιt (4sΗϊύ), Ζενδ. 4Μ4, λιχτ. oclo, Ιρλ . ocht, 
gall. wyth, 'brel, elz (<'*okt1, :κ-:ιΙ ιiρχ.ιχt6τ . ·oklu, 
.0k�Q), γοτθ. o4ht4u, παλ-γΕρμ. ahlo, πιχΑ ·ποπ . 0114, 
πι;6λ., λtθ. 4szlunl, ocρμ. ulh «*oplo μΕτα: Ρ ληφθδντο, 
ίχ 1:0U *septrp), ~λ6. leΙε ( * ste-Ιε)' π4ντιχ τΙΧίίτα ocν-

CΙ'(oντιxι εΙ~ το Ι~π. ·oRlo'(u) (τι)πo~ tuϊχeιίi). 'Εν 'Jl)y
θ'tοtι; d"τΟ)- (π.χ. dκτώ-πους = oιxvaxp. 4sta-P4d-, 
λ8σδ. 6κτω-κόοιοl), ιiλλα. χιχ! d"ra-, χ~τ' ci~ΙΧλογΙιχν 
πρόι; τό lπτά χλπ. (π. χ . dκτά-ποvς, dHra-H6ol0l, 
~ωρ. d"τιι-κάnοl, :κιχ! dκτ-ήρης χιχ τα. τό lπ~-ήρης). 
Βλ . χιχΙ έν 8Υdοος. 
όκτω-δάκτΙίλος, ο,,' ΙSλ. dκταdάκτΙJΙο,. 
όκτω-ιιαΙ-δειια, οΙ, ιχΙ , τά, &χλ ,' δεκαοκτώ. 
όκτω-και-δειιά-δραχμος, ο" (όκτω"αίdεκα+δρα-

χμή)' ό f XWV βάρος Τι άξΙαν δεκαοκτώ ρρσχμων: 
όιιτω-ιιαι-δέκδτος, η, 0 .. - ό δέκοτος δγδοος U 

ι) dκτΦκιιιdε"ιiτη (ένν. ήμέριι)=ή δεκάτη όγδόη. 
όιιτω-ιιαι-δcιι-cτιις, -ου, δ (δκ~cqΚQ/dείiQ+Ιτο~), 
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ό Ιχων ήλικΙαν δεκαοκτω έτ"ν, ό &fwv τό δέκςι
τον δγδοον Ιτος της ήλΙKIaς του.-θ1jλ. dκτωκα. 
δ&ιcaΤ'i, -,OOi. 'iJ. 
. όιιχΙω, ΠΟΙ1jΤ. τύπο, του 1,,8αι (βλ. λ. )' φέΡω, όν ο 
έχω. στηρΙζω, 6aστόζω U μεταφέρω. 

διιιος, ·6, aoΙ1jΤ. τύπο, τoίi O"Oi (βλ. λ.), τό δχη
μα, τό~, λιχτ. .,etιicuIum, currus. 

διιως, ! ων. ciντ! 6~. 
6ιιωχα, πιxν~ρΧ . χσι! μij 'ν χρήσ8ι 1φ1(. του [χω' 

'Ι;oι~τoίi δ cirtιxvtwv πσιρ' Όμήρφ σύνθ. ΔV11ι. mw-o,,_ 
κότ •• χσιΙ dιcrol'i . χσιΙ -τ6 · πσιρ" 'Houx. lιcm%nIt» ~.~ 
Ιχω,. σw~xω) [~Ι: έτuμολ. βλ. χσι! ίν δμ'ljΡ . έ .· . ώ"ατο 
χσι! σι-ττ. α .... oιcωxη] . 
6Αβιςω, μελ . -/σαι. ciττ. ·rώ· ι1όρ. σι' ώ"β.σα.

DOΙQ'ljt. , ciόρ. σι' ώ"βΙσlhι,,' πρχ. ώ"β.σμσ.. (όλβΟi)' 
καθιστ" τινα όλβ.ο" (εύδαΙμονα, εύτυχη) ιι θεωρώ 
τινα εύδαΙμονα, τόν μακσρΙζω, τόν «καλοτυχΙζω» 
(σuνών. τφ μσ.καeΙζω. nιoo,μo,,/ζαι). 
6Αβιο-δαίμων, -O"Oi. δ, 'iJ, <O"P.Oi + ooΙμιow)' ό 

Ιχων καλόν ΟΟlμο"α (XUp. cJ O"P.Oi ΙCατ4 τό" ΟΟΙ
μο"α). τ. Ι . ό έχων καλήν τύχην, «καλότυχος), μα
κόριος, εύδαΙμων. 
61βl6-δωρoc;, ο" (ό'J.P.oi+cJώeO"" cJ δαιeονμ"Οi 

ό"βο". τ. ι. ό χαρΙζων, παρέχων, εύτυχΙαν, γενναι
όδωρος, μεγαλόδωρος. 
6Αδιο-δώτης Τι 6Αβιοδ6της, -ov. δ (G"P.Oi + δΙ

δωμ.)· d cJ.ooVi ό"βο", ό δοτήρ (χορηγός) εύδαι· 
μOνΙaς, ouy. τφ d"p.dcJmeOi (6λ. λ.) . 
61βιo-cρy6ς, ό" (OAP.oi+·leyω)· ό καθιστ"ν τινα 

δΜιον (εύτυχη, εύδαΙμονα). 
61βι6-μοιρoc;, ο" (ό"β.οi+μοiΡα)·=I"β.οΟΟΙμω" 

(βλ. λ.), ό Ιχων όλ6Ιαν (εύτυXFι) μοΤραν, «καλότυ-
χος., «καλομοΙρης.. . 

61βιoc;, (α). ο" (Q"tJOi)' ό πλήρης δλβου, μακό
ριος, εύτυχής, ό εύλογημένος (έκ ΘεοΟ προικισμέ
νος) μέ έγκόσμια (ύλικό) όγαθό, εύτυχής, πλούσι
ος, λοιτ. beAtUS 11 γινιχως;, μακόριος, εύλΟΥημένος 
δνωθεν, εύδαΙμων 11 πα.ρ· Όμ. μόνον τό Οο}". πλ'ljθ. ίν 
χρήσ.ι ,πΙ 7ψ:Σγμ. : ό"β.α δ.δό"α. = χαρΙζειν (παρέ
χειν) πλούσια δωρα 11 δώ(lα ό"β.α πο.ι:ϊ,,=καθισΤδν 
τό δωρα εύλογημένα (τ . Ι. πρόξενα εύτυχΙας) 11 τό 
oUΔ. πλ'ljθ. χιι!τσιι χσιΙ ιίις; ίπΙρ. : όλβ.α ζώι:." = ζην 
όλ6lως (εI'JτυXGις). Άνώμ . 6περθ. όλβ.αΤΟi. 'Ι' ο" (έ 
σχ1jμσιτισμ'"ον χα:τ' εό)θε!α.ν ίχ to!i ό"βo~. ώ; τdι αϊ
ο%,αΤΟi, ιcaρδ.ατο~ ίχ των αlα"o~, xiecJOi) 11 ciπα:νt~ 
ώσ. χα:Ι τό δμσιλόν ΙΙπ&ρθ . d"β.ώτατο~.-έπΙρ. dAfJlm~. 
6Αβι6-φρων, -o"o~. δ, -iι (όλβ'οi+φρή,,)' ό φρο

ν"ν τό τ"ν όλβΙων, δστις συμπαθεΤ τούς εύτυ
χεΤς καΙ εΤναι μέ τό μέρος των Ο ό εύτυχής τόν 
νοΟν, ό Ιχων μακόρια καΙ εύτυχη φρονήματα. 
6Αβιστος, 'Ι' Ο". ιiνώμ. 6Πδρθ. τοίι O"P.Oi. 
6Αβιως, επιρ. τοίι ό"β.ο" εύτυxGις, μακαρΙως. 
6Αβο-δοτίιΡ, -iieoi, δ, χα:Ι d"βοδότη~, -ov. δ , θΤιλ. 

d"βοδότ •• eα • ." (όλβοi+δl&ιιιμι)' ό δοτήρ δλβου, ό 
διδοίις (6 παρέχων) δλβον (πλοΟταν, εύτυχΙαν, εύ
δaιμoνΙαν). 
·ΟλΒΟI, -ov. δ' εύτυχΙα, εύδαιμον/α, μακαριδ

τη~ n ΙδΙω~ ιπ! Cιλιχων «Ύα.θων, πλοΟτος, όφθονΙα, 
ύλική εύημερΙα. 
Έτυμ.ι θιιωριΙτα.ι σχοτιιιν. 'τuμολ.· χα.τ& τους; ιiρ

χα:Ιοu, πιψίΥετltΙ έχ των 8Aoi+fJ'oi (οΤον,Ι G"fJOi = 
ή δι' δλou τοΟ βΙου διαΡΙ<ΟΟσα εύτυχΙα)' brteat'l'jpl· 
xQ1j ώσαιυτως; χσιΙ οιι ax του ά"φεϊ" πα.ρσιγωΎ'Ιι, ιiλH 
λΙσιν ciItLQ~Y(J)' ΙSιδσιΙως;. Κιχτ' &.λλοu, 8Ινσιι οογγ. τφ 
ov"m (6λ. λ.), π .. 6λ. o~.ιε (= χαΤρε) = λσιτ. sA/ve, 
όλ-βο-., SA/VUS: SA/US. : O~"Oi ι d"Odi ι cI"οό,. ΔΙσιν 
ciμφΙδολα. δμω, πιίντlt ταυται. 

όΑβο-φ6ρος, ο" cP"fJOi + φCρω)' ό φέΡων (προ
ι<αλ"ν, γεννών) δλβον (εύQαιμον/αν, πλοοτον). 
6ΑΕεσ8αl, Ια>ν. «ντ! dJ.εία6α., ιiπρφ. μία. μίλλ. 

το6 ό""υμ •. 
όΑΕεσιιε, !ων. γ' Ιν. πρτ. -το!ί ό"λυμ •• 
6At8PIoc;, (α). ο" (GJ.ι:iJoeOi)· δ,τι χσιΙ νυν, όλέ8ρι

ος, καταστρεπτικός, 8ανατηφόρος. n lUiJoe'o" t}μιze 
~ ή ήμέρα τοΟ όλέθρου, ήμέρα της κοταστροφης 
U μ8ΤCι γ6ν. Υάμο. Πάe.δΟi dUiJoe'o. φl1ωt1 = ο/ γό
μοι τοΟ Πόριδος ΟΙ προςενήσαντες δλεθρον εΙς 

τoVς φΙλους ταυ.- 11 πα:θ'l'jΤ. , κατεστραμμένος, χα-
μένος, άπολωλώς. 2) άθλιος, ούτιδανός. 
όAε8ρoc;, δ (όλ."υμ.) · δ , τι χσιΙ νυν , όλεθρος, κα

ταστροφή, όπώλεια, θόνατος " OVJC .Zi όλ.δρο,,; 
(έ~ν. lee,at'i;) = «δέν πζ!ς νό xα8ιjς;) «δέν Μ 
Π<;lζ κατα δlαβόλου ; » εΙνσιί δ'ljλ. ·οuνών. τφ οΙικ έ~ 
κόρακα~; (πρδλ. τό lee' ii xdeaxιz~)' Ιοοδuναιμε! δβ 
-iι . ιiρ ν'ljΤΙΧ'ij α.ο}τ'ij έ :; ώ Τ'ι'j σ ι ς; (με τdι τ ο υ ιΙ;uπσιχοuομιiνοu 
μΙλλοντος; δριοτ. ) π .. ός; εντονον D;;coT:;ιxxttx'ijv (<<πήγαι· 
νε ,στό διόβολο, χόσου όπ ' έμπρός μου» - «γκρε · 
jJOτσaιcΙσoυ, φύγε όπό μπροστό μου») .- • ώς; τό 
λσιτ. ρernicies χαί pestis (με τdι ένεΡΥ. Ο'ljμ.), τό πρδ
γμα τό · προι<ολοΟν l'Iλl:θooν καΙ κατσστροφήν, π. χ. 
λοιμός χ. τ .δ. 

• Ετυμ.: ό"ι:δρo~' dAiiJoeIOi ' ~J.έκω· dΙι:π7e' ό"
"υμ. ( *d"-t11ί-μι): λσιτ. Ab-oleo ' πiντσι τltiίται auvιxv'i)
χουσιν έτυμολΟΎιχως; . 

όΑεί, όλεϊται, β' ΧItΙ γ ' 4ν. μέλλ . :τ:oίi ό""υμι. 
όAέKρaνOν, τό'=ώλέκρα"ο" (6λ. λ . ). 
ΌλΕ' ΚΩ, μόνον χα:τ' ενεατ . χαιΙ πσιρα:τ. ΙΙν χρήaιι, 

πρτ. όλ.Ι:ΗΟ" (ανευ α. !ί;'ιjο . ) , rtapiAίo. τύπος; τ οίι όJ.J.vμ. · 
φθεΙρω, καταστρέφω, έξοφαν Ιζω, φονεύω.- Πα:θΥΙΤ. , 
χόνομαι, όφανΙζομαι, όποθνr:tσl(ω. 
6λέσαι, όΑέσας, ιiπρφ. χσιι μτχ. ιΧορ . α:' τoίi όλ"υμ •. 
6Αέσειε, γ' έν . Εο}χτ. «ορ. αι' τοιί όλ1υμ •• 
61εσ-ίινωρ, -OeOi, δ, -iι (ό""υμ.+ά"ήρ)· ό κστα-

στρέφων τούς άνδρας, ό φανεύων τούς άνδρας , 
όνδροφόνος. 
6λέσδαι, ιiπρφ. μίσ. ciop. 6' τοί) όλ"υμ •• 
6Aεσf-δηρ, -ηΡΟi δ, -iι (όλ"vμιt--8-ήe)' ό φανεύων 

τό θηρΙα. 
6Αcσf-μ-βροτοc;, ο" (όλ"υμ. + βeοτόi)' ό κατα 

στρέφων, όφανΙζων, φονεύων, τους βρατούς (τούς 
θνητούς) . . 
όΑεσι-τύραvvoc;, Ο", χσιΙ Itot'ljt. 6Αεσσlτύρ

(ό""vμ'+τveαtltlΟi)' ό καταστρέφων (όφανΙζων, φα
νεύων) τόν τύραννον (i] τούς τυρόννους). 
όΑέσιιω, ΠItΌ ιiλλ. τύπ?; του όλ"vμ •• 
6Αέσσαl, 6Aiaaac;, έπ. ιiντΙ dAiaac. dAiaa •• 
όλεσσε, έπ . ciντί <:SAedc, γ' Ιν. ιioρ . αι ' τοσ · 8Ηυμ •• 
6Αέσσει, έπ. ιiντ Ι dAiae., γ' Ιν. μiλ. του όλ"υμ •• 
όΑέσω, μέλ. τo ίi όλλvμ •. 
6Αέτεlρα, -ιj , θ"l)λ. τοή ό,ιετ;,e (βλ. λ.)' ή φ6νιcισα. 
όΑετήρ, -ijeος, δ (όλ"υμ.)· 6 καταστροφεύς: 6 

φσνεύς. 
6λέτιc;, -.00., -iι·=dU1:.'Qa (βλ . λ . ) . 
6λησι, δΙηται, δ' χιt ί γ' έ 'ι . <rποτ. μία. ciop. β' τοί) 

· όλ,ιvμ • . 
6AIyδιιΙC;, έπΙρρ. (&J.lYOi)· όλΙγας μόνον φαρός, 

σπανΙως. 
όAΙy-CΙμιrεAoς, ο" (d"IYOi + lί.μπι:"Οi)' ό όλΙγας 

· μόνον Ιχων άμπέλους. 
6ΑΙΥ-ανδρέω (dJ.lyιz"cJeo,)· Ιχω όλΙγους μόνον 

δνδρας. 
6AΙy-ανδρfα, 'iJ (1".yα"δ(lέω) · ή Οπαρςις όλΙγων 

όνδρών (όνθρώπων), όλιγανθρωπία, λειψανδρΙα. 
'A'ty-avδρoc;, ο" (dJ.lyo. + d"r,e)' ό Ιχων όλΙ

γους άνδρας, 6 έχων έλλειψιν όνδρ"ν. 
όlΙy-ανδρωιιfα, -iι (ό"·'Υά"δρωπο.)' δ,τι χα.Ι νυν, 

ή Οπαρξις όλΙγων όνθρώπων, ή έλλειψις όνθρWπων. 
όAΙy-άνδρωιroς, ο" (d"IΥοi+lί."θ-ρ-ωnΟi)" ό Ιχων 

όλΙγους μόνον όνθρώπους. 
όΑΙΥ-αρχΕομαι, παιθ1jΤ. (d"lyo.+lί.e"m) · άρχομαι 

· ύπό όλΙγων, εΤμαι ύπήκοος μιδς όλιγαρχΙας, διατε-
· λ" ύπό όλιγαρχΙαν, διέπομαι ύπό όλιγαρχικοΟ πο
λιτεύματος. 
όΑΙΥ-αρχΙσ, 'iι (dAIrαe"ioμιz.)· δ,τι χσιΙ νίΙν, ή ύπό 

όλrγων προσώπων (1) όλΙγων οίκογενειών) δJακυ
βέρνησις. 

όΑΙΥ-αρχlιι6ς, ", δ" (1"'rαex1ιz)' ό όνήκων (τ, 
όρμόζων) είς όλιγαρχΙαν " ό ρέπων (κλΙνων) πρός 
τήν όλιγαρχΙαν, ό συμπαθών τό όλιγαρχικόν . πολ/
τευμα, 6 όλιγαρχικός (ιίις; χσι! viiv λίΎετσιι). 
όΑIΥ-αϋλαξ, -aJCOi, δ, -iι (d"IΥος + α~J.αξ)' ό όλΙ

γας αCιλαι<ας έχων , τ. f . 6 παρέχων (τι περιέχων) 
όλΙγην μόνον όρόσιμον (δ'l'jλ. κατόλληλον πρός 
καλλιέργειαν) γην (έκτασιν γης). 
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όΑiΥtiιόθcν, έπΙρ. (&λl"o~)' έξ όλΙγων τινών 
μερών 11 μετά γεν., όλι"αχόθε" τfί~ 'Aol,l~ = έξ όλl
γων μερών της 'ΑσΙας. 

όΑΙΥιι-π&Ατων, ·έουσα (&.1. ι"" ,"λ",). μ,τχ. τύπο" 
ώσεί έ~ _ν. &λιγ,lπ!λέω' ό όλΙγην (μιιφόν) μόνον 
δύναμιν έχων, άδύνατος, άσθε~ής. 
όΑΙΥΙΙ-ΠΕΑής, έ~ (&λl"o~+πέλoμιιι)' άσθενής, άν· 

Ισχυρος έ~ " ')τοίί το 
όΑΙΥιι-π&Αία, Τι, ιών. -ιιι (όλ,,,,,,πελή~) ' άδυναμΙα, 

λιποΨυχΙα, λ"τ. imbecillilas. 
όΑΙΥ';ριος, o"'=dAlyo~ (βλ. λ.), δ,τι χαί νυν, όλ/· 

γος, μικρός. . 
'AiY-IIpooίII, Τι (dλlyon-ιieoa,~)' ή έλλειψις ό

ροο/μου γης, ή Οπαρξις μικράς έKτόσεWς άροσ/· 
μου γης. 

όΑΙΥιι-σίπίίoc;, ο" (όλl"o, + ar.πVQ)· ό έχων όλ/
γον οίΓον 11 ό έχων μικρόν σιταποθήκην. 
όΑίΥιστος, 'Ι' ο,,' ανώμ. ι,περθ. του &λlyo~. 
όΑΙΥΟ-Υονία, -ί; τό γεννάν (τΙlσεlν) όλΙγα (ιiντΙθ. 

τφ ,πολvγονlα'), όλlγοπαlδΙα 11 γλισχρότης (άνεπ6ρ
κεια) της παραγωγης, ακαρπ/α 11 στε/ΡWσις, άΥον/α' 
έχ του 

όΑiΥό-Υονoc;, ο" (dAlyon-*yi"oo)' ό όλΙΥα Υεν
νών, Γ1αρ6γων 11 άγονος, άκαρπος, λατ. Infoecundus. 
όΑΙΥο-δρδνΕων, έουσα (όλ'Υοδρα"ή,)' μτχ. τύ

πο; ώοε ί έ; ένεcrτ. &λι"οδρα"ΙΙω' ό μή δυναμενος νό 
πρ6ξr:ι πορό όλί'(α μόνον, αδύνατος, όσθενής. 
όλΙΥο-δρδνής, έ~ (όλlyo~+-δραί"ω, δράωγ ό ό· 

λ ί γην δύναμιν έχων, όσθενής ιI~ α~τoίί τό 
όΑΙΥο-δρΙνία, Τι (όλΙΥοδρα"",)' ασθένεια, αδυ

νομίο . 
όAIyo-Eτιιc;, ε,. χαί όAlyocτiιc;, έ, (όλlyo~l.,o,)· 

ό όλ/γων έτών ων' έ~ α~";"ίί το 
'Aiyo-cTio, 11 (ό..ιιyoέ.,,1~)· ήλικΙα όλ/Υων έτών, 

νεότης. 
όΑΙΥό-ξίίΑoc;, ο" (dAlyo~fvlo,,)' ό έχων όλ/Υα 

ξύλο, θομνώδης. 
όΑΙΥό-πιστoc;, ο" (dλlyo~nla.,,~), ό όλ/Υην πΙ· 

σ ιι ν εχων. 
Όλl"rοl, '1. ο,,' inl ιiριθμoίί Τι ποσότ'ljΤΟ', όλΙγος, 

μικρός , σπανιος, αντίθ. τφ πolν~.- ΕΙ, πόλι ι, διοl
κοuμένσ.ς κατά το Ολιγσ.ρχιΧΟν πολ!τ&ιιμα οΙ διαχειρι

ζόμεν ο ι τά. κοινά έκαλοίίντο οΙ όλlyoι, _ν αντιθιiσει 
πρ~~ το nMjfJ.O, η .,oiι~ ιιoλloiι~ <δrιλ. τον λαόν, ΤΟ 'Ι 
Δήμο,,) . 2) μετ. ά.π;;ψ., πoΛU όλ/Υος διό νό πραζο 
τι, όλιγώτερος όπό δ, τι απαιτεΤταl διό νό πραξr:ι 
τ/ς ΤΙ.- Η έπί μεγΙΙθoιι~, μικρός, όλΙγος, έν αντιθιiσε: 
προ, τό μέyα~ 11 το o~~. όλlyo" ώ; έπΙρ., ώ; χαί νίιν, 
όλ/γον, όλΙγον τι, έν Τινι μέτρΥ, έν τινι 6αθμΥ U ώ, 
έπ Ιρ. καί μετ';' των oι~ ιων o'ljjL. κεtτοιι ώ,. κοιί Τι /)οτ. 

όλlyφ. - 111 ail}tKoιl ψpιiσεΙζ: όλίΥου δεϊ=όλΙΥον μό
νον λεΙπεl, όλ/γον ύπολε/πεταl, τ. ι. οχεδόν, παρ' 
όλ/γον 11 μετ' ά.πρψ.: όλlyo" Ιδέ,Ισε χα.,α14βεΊ" = ό
λrγον έλλειψε νό καταλά6ι;ι, παρ' όλ/γον νό κατα
λόβο, σχεδόν κατέλα6ε 11 έντιίίθεν, όλlyoυ (&πλω, 
παρaΙει;;:ομένοιι ΤΌίί δεΊ)=σχεδόν, παρ' όλ/γον. 2) 
δ,' όλl"oυ (έ νν . χώρου)=είς όλ/γην (είς μικρόν) α
πόσTα~ιν 11 δι' όλlyo'υ (ένν. χρό"ου) = έντός όλ/γου 
χρόνου, επειτα από όλ/γον, αμέοως έπειτα.- ά.λλ' 
(;μω_ δι' όλiyω" = με όλΙγας λέξεις. 3) έ" όλlΥφ 
(ένν. χώ.;>φ)=έντός μικρός περιοχης 11 Ι" όλΙΥφ (ίνν. 
χρό"φ)=έντός όλίγου χρόνου, ταχέως, έν τάχει 11 
• ,ίοτ; έ" όλl"φ=όλlyoυ=σXεδόν, πορ·όλ/γον. 4) 
έ~ "λlyo,,=,παρ' όλi"o,,=o,τι κοι! νίίν, παρ' όλlyoν, 
παρό μι κρόν, μικρού δεΤν. 5> χα.,' dllyo" = όλΙ
γον κοτ' όλ/γον 11 συχνά δμω, τό έπΙθ. τΙ8ιτοιι χοιτά . 
τ~ Ύένος κ~ί τ~ν αρ ι θ. τοίί o~,., το δποtον πρoσδιoρΙ~ιι : 
ovroa κατ dAlyovfj ΥΙΥ"όμε"οι έμάχο".,ο - ουτοl έ
μάχοντο κατα μικράς όμόδας (κυρ. σΧ'ljμιχτΙ~οντε~ 
έκ.χστοτε μικρά.; δμ:X~ας). 6) ,παρ' dllyo" = dλlyov 
=όλ/γον έλλειψε νά ... , παρ' όλΙΥον νό .... - lν Βοι
θμοί ουΎκρίσεω,: μεΙω", ο", Ύεν. ·o"o~, ;;σσow, Ο". 
γεν. · O"0s'. ώ; έπίο-η;; χιχΙ έlάααιιw, Ο", Υ.ν. "o"os_ 
2) υιτε:;.θ. όλΙγιστοι;, '1. ο" 11 Τι γεν. dAιylιI.,ov χεtτοιt 
κοιί ώς έπιρρ . (6λ. όλlyoι; 111) = παρό έλόχιστόν τι, 
«πορό τρίχα» 11 ώς έιτΙρ. κείτοιι iνΙοτ& x"l Υι "tt. ό
λι'Υισ&'ο,,=λοιτ. mίnίme=έλαχlστα. 

'Ετυμ.: όλlyo~, συγχρ. όλlζω" (κ~ί ίν i't't. έΠΙΥΡ. ό
λεlζω" κοιτ'ανοιλογΙοιν πρόζ: τό iντΙθ. μίζωr). ι,περθ. όλi
yιστo~' πι:-ΙSλ. xoιl oσ~ λιiγoντoιι έν λ . λoιγό~.- Ίά. ίων. 
dAay,lnaλl'1. όλ."",πελέωιι, όλιγ'1πελι7~ < όλΙΥΟ, + *ά
ιιελο- (δύναμις), πρΙSλ. Ήσιιχ'. cά,,-απελάσα;' άναρ
eooaiJ.el~ •• cά",1,πελl,l' άσθέ".ια., ίων . ",1πελέω (= 
εΤμαl άν/σχυρος), εύηιι.λή~. w.,ne.ιla (=εύημεΡrα), 
χα χ ,1,πελέω". xax,l,"Ala. πρ6λ. κοιί noιA·norr. atr 
(δύναμις, 60ήθεια), ποιλ-rερμ. abaIQn (έχω δύναμιν). 
- όλι'y-ωρo~. dAay-ωe1ίi (=άμέλεlα), όΙι,,-ωρέω (= 
όλΙγον άνησυχώ, πρΙSλ . ,πολυωρέω): ώgα (6:" . λ.).
Πμ.6λ. xoιl σσ.νσκρ. ILS" Ils'-yf (= parvus fio), έπιθ. 
les'-as (parvus, paucus), ά.ρχ-πρωσσ. lik-rets (όλ/γον)' 
κοιτά τσ.ίίτ" το ό- ι;lνοιι .~φων. προθεμ. , πρΙλ. δΙ κοι : 
Ήσιιχ. λιζο" (γραπτ. λlζo,,) = Ι14σσο". Ιιζώ"., (Al
ζo".~)==Ιλά.,.,o".~. 
'Alyo-OTlxiα, Τι' τ6 συνΙστασθal έξ όλΙΥων στΙ

χω ν, τό έχειν όλ/γους στ/χους έκ τοίί 
όΑIΥό-στlιoc;, ο" (bllyon-o.,lxo~)· ό όποτελού

μενος έξ όλ/Υων οτΙχων, ό έχων όλΙΥouς στΙχους . 
όΑΙΥοστός, ", ο" (όllyo~)' εΤς έζ όλfγων (ά.ντΙθ. 

τφ ,πoλλoσ.,ό~).- 11 ώ. τό όHyιστo~. έλόχιστος. 
όAιyότΙΙC;, -'1.,0~, τό (όΙίΥΟ,)' τό όλΙγον, ά.ντΙθ . 

τιjl πλή{J.o~, σμικρότης, σπανις 11 φαυλότης, μηδσμι
νότης, λχτ. paucltAs. 
όAlyo-τρoφCω (bA'yo"eόφo,)' τρέφω όλ/Υον (μέ 

όλ/γην τροφην), δΙδω (παρέxιJ) όλΙΥην τροφήν. 
όΑIΥΟ-ΤΡόφος, ο" (όΙIΥοΙΙ+τeέφω)' ό τρέφων δι ' 

όλ/Υης τροφης.- 11 ώ, ίνΙΡ-Υ., ό λαμ6άνων όλΙΥην 
τροφήν, ό τρώΥων όλΙΥον. 
όΑIΥο-φιΑία, Τι' ή όλΙΥ6της φΙλων, έμεlΨlς φ/

λων, τ6 έχειν όλΙγους φ/λους (dντΙθ. τφ πoλυφιλlα) . 
όAlyo-Xρόνιoc;, (ιι). ο" (όΙΙΥΟΙ;+ Xl?ό"o~)' ό όλΙ

Υαν μόνον χρόνον διαρκών, ό μικράς διαρκεrας, 
6ρaxυxρ6νloς.- 11 ό έντός μικροϋ μόνον διαστή
ματος συμ6aΙνων . 
όΑΙΥο-Ψίϊχέω (όl,yόψllxoι;)' εΤμαι ΟλlΥόψυχος, 

ETjJOI δειλός 11 λιποψυχώ. 
όΑIΥο-ψυιΙσ, Τι (όΙΙΥΟΨ,'1'ΙΦ)' τ6 νό εΤναΙ τις 

6λιγόψυΧΟζ, ή μικρOΨUxΙα, rι δειλlα n λlποψυχ Ια. 
όΑΙΥό-ψυιoc;, ο" (όλlyoι; + ψ"XJ7)' μικρόψυχος, 

όλιγόκαρδος, δειλός, λιπόψυχος. 
όΑIΥ-ώΑσξ, ·axo" δ. 'Ιι'=όΙΙΥαίί14ξ (βλ. λ.). 
όAly-ωρiω, μ,ελ. -"σω (όλlyωρo,)' κιιρ. όλί""ν 

&)ea" (τ. i. ΙJ'ρο".,Ιδα) 'Xc», 6λΙγο" φροντΙζω περΙ 
τινος, παραμελώ η(να) (μιτ& -Υιν.). 2) ιiπoλ. δέν 
προσέχω. 
όΑIΥ-ωρ(σ, Υι (όΙ'Υω,Ιω)' τ6 φροντΙζεlν όλ/γον 

(έλόχιστα, ούδόλως), παραμέλησις, όμέλεlα, όδια
φορ/α 11 περιφρόνησις, μικρό (έλαχ/στη, ούδεμΙα) 
έκτΙμησlς. 

όιtΥ-ωΡος, ο" (bllyo,+όSeCI)' ό όλΙΥον (η έλα
χιστο, σχεδόν ούδόλως) φροντΙζων, 6 όμελής, ό 
ποραμελών, ό όδιόφορος, απρόσεκτος U ό πολύ ό
λ/Υον έκτιμών τινα, ό περιφρονών, καταφρονών, 
περιφρονητικός. 
όΑΙΥώΡως, έπΙρ . τοίί np0'ljY. όλίΥωροι;' μετό 6λιγ

ωρ/ας, όφροντΙση..,ις, όμελώς, .δνευ ποοσοχης, ό
περlσκέπτως U όλιyώρω~ έ~ω <Τι διάχειμαι) = δλΙΥω' 
ρώ. παραμελώ, δέν προσέχω, εΊμαι άδιόφορος, ό
διαφορώ. 

όΑίΥως, inlp. τοίί όλlyo~ (βλ. λ ) . 
όΑισδάνω, .Ιτα χοιί όΑισδ:ιΙνω' μελ. ό.l.ιαθήσω' 

αόρ. οι' ώJ.ίσ fhι σα . πρκ . ώΜσiJ.ηκα · ciό? 6' ώλισiJ.ο", 
μτχ. όλιαiJ.ώ", ά.πρφ. όλισθεΊ" (όΑισθο;)' ώς xoιl νilν , 
όλισθα/νω, γλιστρώ, πίπτω αποτ6μως 11 ",10Ι; oλισiJ.ω" 
==Υλιστρήσας άπό τό πλοΤον. 
'Εwμ.: olισiJ.ά"ω · όλισι'J.,1~ό~· Gλo,aiJ.o, (-σ6-

< -dh·t·): παλ·γερμ. sIito (νεOY6~μ. schlilten), noιA-norr. 
sledi, μιισ-οιγγλ . slede, ciγyA-oGt~. slidor (λεΤος, Υλl
στερός), sIIdan (γλιοτρώ), μacr-ιΡλ . slaet (=ό..ιισiJ.oι;), 
λιθ. sιidύs (=Υλιστρών), sly'stu, sIy'sti (Υλlοτρω), 

λιη . sIidas (σανδάλιον), ποιλ-σλΙΧιι. sIedϊ; (Τχνος), 
πιθ. σσινσκρ. sre'dhatl (=περιπλανωμαι)' έν πιiσι τού
τοι, ()πόχιιιτοιι !οιπ. *(s)lldh-, χοιτ' έπίχτοισιν Εκ τοίί 
*(S)II·' β;;.. : χαί Ιν όλιβρό". 'Εκ 'tfj. ,,~tfj~ ρ, nΙX;;ιiYQ~-



τι:ιι χι:ιΙ τ!Χ: 1,σσό~, lεϊΌ~, τό Μ δ-. εΙνι:ιι &~φων.-

1t"οθβ'. 
lS1108c, έπ. ιiντί ώ,Ι,σθιι, Υ' Ιν. ιiop. δ. τoίi 01ισ-θάt<ω. 
61ιo8cϊv, ιiItr-cp. ιioρ. 6' τoίl Ολι .. -θάt<ω. 
61108iIcIς, ιισοι:ι, ΙΙt<·=ό1,08-ηρ6~. 
ό1'σ&ιιμa, -cι-ι-o~, τό (Ολιοο.",,,)· ώ, χι:ιΙ νίlν, όλ/

σδημα, cγλΙστρnμσ», πτώσις. 
611Ο&ιιρός, ά, ό" (Οl,σθ.,,,,. ώ; χι:ιΙ νίlν, όλισδη

ρός, «Υλιστερός». 
61lσ80-Υvwμiw, (ιίλ,οθιι,,, + ""ώμ,l)' όλισδα/νω 

εΙς τήν yνιJμην μου, σφόλλομαι εΙς τήν κρ/σιν μου, 
fXW όλισθηρόν yνιJμην. 
-όλlleol, δ' «ή ΥλιστρόΟΟι, όλισδηρότης, τό 

6λισδηρόν 11 όλ/σθημα. 
61κάς, -άιJ"" 'iι (ελ"ω, &1",,)' πλοΤονρυμουλκούμε

νον,συρόμεΎον, φορτηΥόν πλοίον,έμπορικόν πλοΤον . 
ό1ιu'ι, 'iι . (lλ"ω)' τό έλκειν, ' σύρειν.- 11 ή έλξις 

πρός τι, ή προσέλευσις; ή φορά, ή ροπή [&λ,,';, &λ
,,6,' δι' έτuμ. tJλ. χι:ιΙ Ιλ"ω, π~6λ. έπΙ πλέον πι:ιλ-ιρλ. 
a,-osalcim (άνΟ/Υω), ιiρμ. helg (= tardus, segnis, 
lenlus)' έ~ ίι:ιπ. ~. *selq-J. 
ό1κός (Α), ή, ό" (IΑ"ω)' ό έλΚών πρός έαυτόν, 

έλκτικός, έλκυστικός. 
ό1κός (8), ·oiί, 6 (lλ"ω)' μηχάνημα διό τοο όπο/ου 

τό πλοΤα άνεούροντο εΙς ,τήν ξηρόν καΙ έτοποθε
τοΟντο ύπό τό ήτοιμασμένα δι' αύτό παραπf)γματα 
Ιιι_ώλ",ο). 2) Ιμός (λωρ/ον) διό τό τΡάβηγμα.
α γραμμή, ίχνος, αύλαξ, αύλάκιον, τιΧ δπαrι:ι δ'ljμι
cur-Υοuντι:ιι ίπΙ τοίί έδιiφοuι;, δτι:ιν σύρετι:ιι 6Π' ι:ι~ταίί 
δι:ιρύ τι ιiν·ηxεΙμβνoν (πλοεον π. χ. ιiνι:ισu~Ι:μsνον εΙ, 

?ijv ~'ljpιiv), λι:ιτ. sulcus 11 τό έπl τοΟ έδόφoι.iς ά
φινόμενα ύπ6 έρπετοο Τχνη.- 111 πε~ιφρ. &λ"". &ί
φ"", = κλάδοι δάφνης συρόμενοι· κατά γης, fι οά
ρω8ρa άι:ιοτελούμενα έκ κλάδων δάφνης. 
·Ολλ Υ-ΜΙ χι:ιΙ 611ύω' πρτ. ώ11ιι,,' μeλ . ό1έοω, 

ίπ. "λέοοω, Ιων. "λέω, ιiττ. "1ώ' ιiό~. ι:ι' ώΙιισο, έπ. 
ώ"οοο, ολ_οοο' πρχ. "λώλιι"ο.- Μι!σον. Oλ.1~μoι, 
Ιων. μίλ. dUoμoI, ιiττ. όλoiίμαι' ιiόρ. δ' ώ16μ",,' πρχ. 
15' 01ωλα' 6π.ρσ. ώ1ώ1ιtι".- oν16μιr,,0, (xuρ. μτχ. 
μίσ_ ιioρ. 15' ιiντΙ όλ6με",) ιiπιiΙS'lj 6;πλουν έπΙθ. (δλ. 
ον16με,,0,).- Ι καταστρέφω, έπιφέρω τό τέλος τι
νός, φονεύω. 2) όπόλλυμι, χάνω.- Τό ένΒΡΥ. χι:ιΙ 
εΙι; τ«ι; δύο :tou . σ'ljμι:ισΙι:ιι; ιiντιστοιχ.r πρόι; τό λι:ιτ. 
ρerdere.- Ι μίσον, χάνομαι, φδάνω εΙς τ6 τέλος 
μου, cτελειιJνωι, άπσδνόσκω, · λι:ιτ. ΡθΓθΟ ~ 010,0, Κ-
10Ι-Ι-Ο, ολοιαθιι Χλπ. (=τόί σ'ljμaρ. «νά χαδι:1ς !», «νό 
Xαδt.\ !», ίνό χαθητε !ι) U καταστρέφομαι, όφαν/ζο
μαι, χάνομαι. 2) ο!lτtll δ 6' πρχ. 01ωλα=εΤμαι κατ
εστραμμένος, εΤμαι χαμένος n ΟΙ ό1ω16-ι-_, = ΟΙ τε
δνεώτες, ΟΙ νεκροl [δι' ituμ. ΙSλ. Ολεθρο,). 
ό11ύς, iίαo, ιί", μτχ. Ιν. τοίί Ολ1ιιμι. 
61μος, δ (8:λω, λι:ιτ. νοlνρ)' λ/θος σΤΡΟΥγύλος 

~αl λετος, κύλινδρος. 2) !γδ/ον, ιγουδ/». 3) σκά
φη ζυμωματος [έκ ~. FIt1· ( Ιι:ιπ . *vel- (χι:ιΙ χι:ιτ' !λλ. 
·avel- = στρέφειν)' ΙSλ. χι:ιΙ Ιν _Ι1ιίω). 

616elς, ιιαοο, . c,,'=όλοό~ (6λ. λ.). 
610θρcuτής, -oiJ, ~ (dAoθecvm)' ό έξολσδρευτής, 

ό καταστροφεί'ς. 
~'o8ρcύω, μιλ. -wam (Κλιθρο.)· έξoλo~εύω, 

καταστρέφω. 
610'lος, Ο", ItOt'ljt. ιiντΙ ό10ιό, (ΙSλ . λ.), δπωι; τ6 

4μο'ιο; ιiντΙ τoίi 8μοιο,. 
ό1016ς, d", ΠΟI'ljΤ. άντΙ ό106,' όλέδριος, κατα

στρεπτικ6ς, έξολοθρευτικός. 
~10'-τρoloς Τι 610'-ΤΡΟIΟΙ;, δ, 'π. ό100f-τρο

χος (ιτιθ. ίκ του _ϊΑω=νοlνο+-ι-ρόχο,)' λΙθος σΤΡοΥ
Υύλος, «δλcc; φοχοειδής καΙ πανταχόδεν όστήρι
κτος», ώαχν 'κιΙνου;; πού οΙ πολιο:;.χούμενοι έχύλιον 
iIt!ivw ιiπό τ~ τεΙχΤί χι:ιτιΧ τών πολΙΟΡΧ'1)τών χχ:ω 11 ώσ. 
Iιι:ιΙ ώ;; ΙιτΙθ .. σΤΡΟΥγύλος, σφαιροειδής. [δι' ίτuμ . 6λ. 
61001-ι-ροχό.). 
ό10-ιtaUTέω, μιλ. -"αω (6λ.6"οιι-ι-ο,)' προσφέρω 

όλοκαύτωμα (τ. ~ . έμπυρον δυσ/αν έκ θυμάτων και
ομένων όλοκλήΡ4lν). 
ό1ό-κauτος, ο" (8λo~"oΙω)' ό καεlς όλόκληΡος, 

ό έξ όλοκλήραυ κεκαυμένος 11 ώ;; o~σ. -ι-ό &16"οιι-ι-ο" 
-=τ6 καιόμενον θϋμα' έε ι:ι~τoίi τό 

,.5 
61ο-κουτ6ω, μελ. -ώσω (&\6"οιιτο,)' κα/ω έξ ό

λοκλήρου 11 ποοσφέρω έμπυρον δυαΙαν (πρβλ . κι:ιΙ 
&10"ου-ι-έω)' έε ι:ι~τoίi τό 
ό1ο-κaύτωμa, τό (&10"οιιτό::.»· δ,τι χ'ΧΙ νυν, τό 

όλόκαυτον, τό δλως καιόμενον 11 ή fμπυρος θυσ/α 
(λι:ιτ . viclima). 
61ο-κ1ιιΡίa, 'fJ (&16"1,,eo,) ' ή άκεραιότης εΙς τό 

δλαν (καδ' δλα τά μέρη), τό νό έχι:) τι δλα τό μέ· 
ρη του' ix τοίί 
ό16-κ1ιιρος, ο" (δ'λ.ο, + "lήρο,)' ό πλήρης (άκέ· 

ραιος, έντελής) εΙς όλα του τά μέρη n '(ενικώ;;, τέ
λειος, πλήρης, ύΥιής, λι:ιτ. inleger. 

όlo1ίiy!\, 'fJ (όλο1ιίζω)' πάσα δυνατή κραυγή, κι:ιΙ 
xuρ. Υυναικών έπικαλουμένων δεότητά τινα, λ'Χτ. 
ululalu1 n auv. · κραυΥή χαρός n ιiλλ' ώσ. χι:ιΙ κραυγή 
πόνου (λύπης), δρηνος. 
ό161UΥμa, τό, -ο-ι-ο, (όλ01ιίζω)' Ισχυρό κραυΥή, 

auv. πρός τιμήν δεοΟ τινος καΙ πρός έκδήλωσιν 
χαΡός. 
ό101ίiyών, -ό"ο" 'iι (ό101ιίζω)' πόσα ό101ιι" (τ . 

l . δυνατή κραυγή έκ χαράς iΊ λύπης) 11 κυ;>. ή κραυ· 
γή τοΟ άρρενος βατράχου καλοϋντος την ' δήλειαν 
πρός όχεΙαν 11 όνομα ζι.;κ>υ τινός (έντόμου), λαβόν· 
τος τοΟτο τό όνομα έκ της φωνης του (<<βάτραχος 
τών δένδρων»). 
ό101ύζω, μελ. -ιίξομαι' ιiό..,. ι:ι' ώ1όλιιξα ' έκπέμπω 

δυνατήν κραυγήν (λιγυρόν φωνήν), χ'ΧΙ συν. έπΙ 
yuvGttxwv έιτιχι:ιλ"uμaνων t'ijv 6cni θsι'Χ'I των θεών iΊ ίκ
φρι:ιζ~u::ιών 'ti;v ε~'(νωμoσύν'1)ν των, λ'Χτ. ululare.- 11 
κράζω μεγαλοφωνως πρός έκδήλωσιν της κατεχού· 
σης με χαράς. 

Έ-ι-ιιμ.: ολολύζω' όλολΙΙΥή' όλΟ}.ΙΙΥΟ{Ο ('Ι'ιικτιιρΙ.>" 
όλ01", (έπΙθ. = ό έκπέμπων ΥυναικεΙαν κραυγήν ) 
βλόξ, μωρός). Πρ6λ. ~λiω, νλακτέω, οι:ινσχρ. υlυlί-l.ι, 
υlίilυ- I). (=ululabi1is, ululatus), ulOk·as ('(λαϋξι (ιτρ'5 λ . 
ιiηλ. howl), λ'Χτ. ulufa (γλαΟξ), ululo 6λολύζω, 
ούρλιόζω), ulucus (σι:ινσκρ . ύli1ka - l).), λιθ. υlόΙί, u1i1-
1611 (φωνάζω «halloh Ι))', ulula bayIgos (τά κύματα 
ιJρύoνται), ulbύtl (κραυγάζω, ξιδω), ιir-μ. olb, Υδν. 
olboy (οlμωΥή, δρηνας) (: δμ'ljΡ. ό10φόρομαι, ό10-
φvdt<6,), μ.σ-ιΡλ. ulach (~αταKPαυγή, θόρυβος)' εί ,Ι!χι 
προφι:ινέι; δτι πι;.όΧ6ΙΤΙ:ΙΙ ΠδΡΙ όναμ'Χτοποιίι:ις;, ~ Ι ;; τήν 
δποΙι:ιν 6πόχειτι:ιι δ ι;.ιζ. ψθόη. *01- τι ·uI· 'μετ,χ τι χα ί 
&νΒΙ) ιiνι:ιδιπλ. 
ό16μιιν, δ10ντο, ίπ. ιiντΙ ώ1-, μίσ. ιioρ. 6' ΤΟ Ι) 

Ολλιιμι. 
6100f-τροlος, δ, ΠΟΙ'ljΤ. τύπο, ιiντΙ &λοΙτροχο. 

(ΙSλ. λ.). 
Έτυμ.: 6μ'ljΡ. (Ίλ. Ν. 1371 δ10-01-ι-ρoxo~, Ιων . όλ.οΙ

-ι-ροχο, (Ήροδ.), ιiττ. &λοί-ι-ροχο, ιε~ν.) ( ριζ. Fsl· < ίι:ιπ. 
*vel- (κυλ/ειν, π~ΙSλ . Εν _Ιλ.ιίω>t--ι-ρCχω· τό ι:ι' συνθ. εΙ· 
νι:ιΙ μΙσι τοπιΧή πτώJΙ;' 'iι πρόι; τό O}.oό~ aUOX,8ttot;; 
τη~ λ. ~[νι:ιι iσφι:ιλ}L!νΊj. 
61οός, πο ι 'Ij't . ό10ιός, 61oίloς, ". ο" (σΆλιιμ, )' 

ό όλέδριος, καταστρέφων, καταστρεπτικός, βλαβε
ρός, φονικός 11 ό10ιi φρο"έω=καταστρώνω όλέθρια 
σχέδια, διανοοομαι κακά, .έχω κακά σχέδια διό τινα. 
- Πι:ιρι:ιθΕΤ., ό10ώ-ι-cροlj, όλ.οώ-ι-ο-ι-ο •. - 11 nι:ιθ'1)Τ. , κατ
εστραμμένος, «χαμένος», ήφανισμένος, λι:ιτ. perdi-· 
tus. [010ό, (δμ. ό1.0ιό.) ( *oloFo, ( *bλEF-o~, διiσ . 
01_- ( : oAeθeolj, Ολλ.υμι ). 
ό1ο6-φρων, -0,,0 •• δ, 'iι (Oλoό~φρή,,)· ό σκεπτό

μενος τό κακόν, ό τρέφων .κακός διαθέσεις διά 
τινα, όλέθριος, καταοτρεπτικός.- 11 πανοϋΡΥας, δό
λιος 11 όξύνους, άγχ/νους 11 εύθαρσής, άμεΙλικτος. 
616πτw, μελ. -ψω - άποσπώ, τ/λλω, άποτ/λλω, 

μαδώ 11 όπολεπΙζω, έκδέρω. [ολ6π-ι-ω (ό- πρoθ~τ,+δμ. 
10nQ~. Unω (ελ. λ. λ . )]. 
·ΟλΟΣ, 6π. olίλo" ", ο,,' δ,τι χ'ΧΙ νίίν, όλος, ό~ 

λόκληΡος, πλήρης λι:ιτ. solus, solidus 11 -ι-ά ολ.ο = 
πάν δ,τι έχω (τι έχει τις). 2) έντελής. καδαρός, 
έξόφθαλμος, κσδαρός, «σωστός»: 8λο" άμάρτημα= 
κσδαρόν αφόλμα, σφάλμα ιμέ τό δλα του», πλη
ρες σφάλμα 11 τό ο'}δ. χεtτι:ιι ένίοτε χι:ιί ώ ;; t ItCpp. : 
-ι-ό ολο", τι ιiνά,,,θρ . δ'10,,=δλως, έντελώς, καθ' όλα
κληρ/αν.- Ι όλόκληρος, δ'ljλ. άκέραιος, ύΥιής, έν 
άσφαλε/Q, λι:ι~. inleger. 



'8' 
Έτνμ. t δλο" ίων. επ. ο{ίλο, < *δλFo-" ί~π. *sol

vo-s = σ~νσχp. sάrνa-]:ι, ZBν~. haurva-, π~λ-πaΡσ. 
haruva- (τής ~\ιτής σ'1)μ. με τό Ηλ. 8λο,)· ιiττ. δλό
τ.,,=σοινσχρ. sarνάΙίit·, Ζεν&. haurvatίit-· πρδλ. Ιλλ. 
δλοο, ( *dAeFo-, (Σου·(δ.), cδλοείτσι' ;,Υισ/Υει. (~H
συχ. ), λοιτ. salvos «*salevo-s, l~π. ·sol-evo-sr δμ'1)Ρ. 
χλΤιΤ. ο{ίλε = λοιτ. salve, πρΙSλ. salveo' πpΙSλ. ΙΙχόμ'1) 
λ~τ. sotidus (= μονοκόμματος, πλήρης), π~λ-λoιτ. 
SOIIUs (= totus et sοlίdus) ( *sol-no·s, π~λ-ιpλ. stίin 
(ύ)'ιής, πλήρης) < ί~π. *slίi-no·s. 
όΙ0-σφυρητος, ον, ~ωp. -σφϋρiίτoς, ΟΥ (81ori

σψίιρσ) ' ό έξ όλοκλήρου σφυρηλατημένος, ό κατ
εσκευασμένος έξ όλοκλήρου όπό σφυρηλατημένον 
μέταλλον, ιiντΙθ. πρός τό t" χυτός ». 
όΙο-σχερής, έ, (ολο, + σ"ερό,γ ως χοιΙ νσν, όλο

σχερής, έντελώς πλήρης, δλως διόλου όλόκληρος, 
λ~τ. integer. 2) άναφερόμενος εΙς τό σύνολον, 
σπουδοιος, αημαντικός - 11 επιρ. -ρώς = έντελως, 
τελεΙως, πλήρως. [δι& τό β' συν θ,. •. δλ. έν lπισχερώ). 
όΙο-τεΙι\ς, Α, (8λο, + τέλο,)' τελεΙWς πλήρης, 

έντελής . 
όΙ0ϋμσι, 11'0. μ,λλ. τοσ όλλνμι. 
όlo-φuyδών, -όνος, Τι (8λοri-ψίιω?) λaΥομ'νη x~Ι 

dλο-φλVΗΤ/" ·/δο" Τι' μεΥάλου μεγέθους σπυρΙ, 
φλύκταινα, «φούσκα», φουσκόλα». 

• Ετνμ. t dAoφVYδώtι χ~Ι όλοφνΗτΙς (όλοφλνΗτΙς 
(χ~τ' ιiνoμoΙωσιν (όλος (= θολόν ύγρόν) + φλνΗτ/ς, 
φλνΗτιιι .. σ· χ~τ& .ήν ΙΙποψιν οι!)τήν ιiπο~οχtμciζ.τοιι Τι 
εν cipx1,j δΠO~'1)λωθβίσ~ ετυμολ.· o~~εΙς, χ~.' α'}τijν, συν· 
'Ρ'χ 5Ι λόγος ν& ιiναζτιτijσωμιν εν oτ;1j λΙ~ει~' συνθετ. 
·όλος (*όλFος)=όλέθριος. 
όΙ0φυδνός, ή, ό.. (όλοφνρομσι)' ό θρηνών, ό 

κλαΙων 11 οΙκτρός, άξιοθρήνητος 11 οό)δ. πλ'1)θ. όλοφν
δ,.α ιός επΙρ.=όθλΙως, έλεεινώς. 
όloφUρμός, -ο;;, δ (bλοφVρομσι)' τό θρηνεΙν, 

θρηνος, όδυρμός. 
'OAO.Y~POMAI, ιiπoθ: μελ. όλoφtίρo;;μσι' ιiόp . 

α' ώλοφνράμ" .. , En:. ΙS' χαΙ γ' έν. όλοφύρσο, όλoφV
ρστο' μοτ;χ. παθ. ιiop. ~' όλοφvρ{Joεiι; (μεθ' 1)<;; χοιί δ 
μ~σ. ((όρ . σηρ.ασΙ~).- Ι ιiμ.δ . , κλαΙω, θρηνώ, όδύρο
μαι, βαρυστενόζω. 2) θρηνώ, πενθώ, αlσθόνομαι 
οΤκτον, δι~. δλλον τινά 11 με.dι γ~ν., λαμβάνω οΤκτον 
διό τινα, τόνolKτεΙΡW. 3) ίκετεύω μετά δακρύων 
καΙ θρήνων.- Ι μετ& οιΙτ., θρηνώ, όδύρομαι, πενθώ, 
διό τινα. 2) OίΙ<TεΙΡW τινό. 
Έτνμ. : σχοτειν. έ~υμ.· Τιδ'1) εν όλολνζω δn:εδ'1)λώθ'1) 

συrrένβιci τις χοιΙ του όλοψίιρομσι. Ποιλοιιότερον civij
γετο δπό .ινων ιΙς .ό όλλνμι, όλοος χ~Ι ένομΙοθ'1) δτι 
όλoφVρoμαι = νομΙζω τινά χαμένον, ήφανιαμένον. 
Ό"θότερον των έχόντων .ήν γνώμ'1)ν OΤ;OΙ~Τ'1)ν lχρινον οΙ 
ιiρχ. rροιμμ . συσχετΙζ?ντις τήν λ. πρός; 'tci: λοπόι;, 

όλόπτω=τlλλω, χοιΙ 'Ρμ'1)νauοντa~ .ό όλoφVρoμσι ~ι& 
τοσ « κλαΙειν μετά τιλμοϋ τών τριχών .... 
όΙόφυρσις, -.ως, Τι (όλoφVρoμσι)' = όλoφvρμOς 

(βλ . λ.). 
όΙ0-φώιος, ΟΥ, έχτε •. ιiντl του όλοόι;, όλώιο, (βλ. 

λ . ) ' καταστρεπτικός, όλέθριος, θανατηφόρος. 
Έτνμ. : σχ?τειν. έτυμολ. l~Ιως ως π"ός; οτ;ό δ' συνθ: 

ίιπό .ινων Iιεωτ!~ων ίθεwρi)θ'1) συγγ •• ψ δμ. lλ.φσ{ρο
μσι (6λ . λ.) χοιΙ έρμ'1)νεύ~τoιι . (ι π' ΟΙ!lτων ώς οημοιΤνον 
.όν σ.Π2CτΕων2C , τό ν ό λ ίθριον. Τπ' άλλων ίθl!ωρijθ'1) σύν· 

θετο ι;; έκ του όλοος (του όλ.λνμι) + φως (=όνήρ), δπ
ό.ε όλοφώιοι; = ό άφανΙζων τούς όνθρώπους· ιiλλdι 
χοι Ι "Ι) εκ~oxή αϋτ'1) θaωρlΤτοιι πολύ .0λμ'1)Ρdι ίδΙως; λόγφ 
το ίϊ β' σuνθaτιχοϋ 

-OAΠH,"fι' έλαιοδόχον άΥγεΤον tκ δέρματος, 
XP'1)σιμoπoι~ύμβνoν εν 't7j ποιλοιΙστρq:. [δι' έτυμ. δλ.Ιλποs-]. 
"ΟΑΠΙΙ, -co_, χοι! -ιδος, 'iJ' =όλπ" (ιϊλ. λ.). 
'Ολυμπία, Τι ( ένν. yfj Τι χώρα) ' πεδινή περιοχή της 

Ήλιδοζ, κειμένη πλησΙον της πόλεως ΠΙσης, δπου 
έτελοϋντο ΟΙ 'Ολυμπιακοl όγώνες 11 χυρ. εΙνοιι θηλ. 
τοσ έπιθ . Όλνμπιοι; (ένν. τοϋ o~σ. yfj η χώρα), 
'Ολύμπια, τdι (ίνν. Ιερά)' ΟΙ 'ΟλυμπιακοΙ όΥοώνες 

θεσπισθέντες ύπό τοϋ 'Ηρακλέους τό πρώτον καΙ 
έπανιδουθέντες βοαδύτερον ύπό τοΩ ΊφΙτου, τε
}ούμενοι δέ έν 'OλυμΠΙQ άνά παν τέταρτον έτος 
πρός τιμήν τοΩ 'Ολυμπίου Διός 11 Όλνμπ.σ Υικα .. -

νικαν κατά τούς 'Ολυμπιακους όγώνας U 'Ολvμπισ 
άνειλόμ"ν (Τι ά"ΠΡ.,Ησ)=έκέρδισα (έχω κερδΙσει) τό 
βραβείον τών 'Ολυμπιακών όγώνων (δλ. χ~Ι K.E.Λ .~ 

'ΟΙuμιιfσζC, ίπΙρ: εΙς 'Ολυμπlαν, πρός 'Ολυμπlαν. 
'Olυμιιfiί&εν, έπΙρ: έξ 'Ολυμπlας, όπό τήν '0-

λυμπΙαν. 
'ΟΙυμιιιάς, -άδος, 'iJ, Ιδιόρ. θ'1)λ. του 'Ολνμπιοι;' 

in:tQ. των Μουσων U γ&ν., ή διαμένουσα έν Όλύμπ<,J 
θεότης, θεό. 2) Όλνμπιας έλαΙσ = ό tξ έλαΙας 
στέφανος τών 'Ολυμπιακών όγώνων. - ιι άις; οό)σιοιστ.: 
1) ΟΙ ΌλυμπιακοΙ άγώνες 2) νΙκη έν 'ΟλυμπΙ<;ι, νlκη 
κερδιζομένη κατά τούς 'Ολυμπιακούς όγώνος (χυρ. 
δ'1)λ. ΙΙν ~~ naPInoτ;iliOSL ΤΟΙύτ'tj ε[ν~ι έπΙθ., ί~υxoιχoυoμ'
νου του OUo • .. /Η,,: 'Ολνμπια, .. /κ,,) t . ά .. σΙΡΟVμσι 
'Ολνμπιάδα, "ι Ηώ 'Ολνμπιάδα=κερδΙζω νΙκην κα
τά τούς 'Ολυμπιακούς όγώνας. 3) π~ρ' Ά1:τ~χoΙς; 
συνηθίσ1:OΙΤ~ Όλνμπιας έχ~λεΙτo x~Ι οτ;ό τετραέτές 
διόστημα, τό μεσολαβοΟν μεταξύ δύο έορτααμών 
'Ολυμπιακών όγώνων (διότι, ως γνωστόν, ίτιλουνοτ;ο 
ο1).οι ιiνdι πιiν τί1:~pτoν 11:0ς;). Ή πρώ1:η Όλυμπι!kς; ηρ . 
~'XΤO .ψ 776 π. Χ., Τι δβ .ελ.υτoιΙ~ (fι χοιτ& oatp&v 293'1)) 
συμΠΙ~ΤβΙ με οτ;ό lτος; · 3!,j3 μ. Χ. 

'Oluμιιfiίσι(ν), ίπΙρ. (Ι) 'Ολνμπ/σ)' έν 'OλuμΠIQ 
(πριϊλ. {JoVeίiaI). 

'ΟΙυμιιιδσι(ν), δΟ1:. πληθ. 'tou Όλνμπιά". 
ΌΙυμιι.ίΟΥ Τι ΌλuμΙΙ'CΙΟΥ, τό ('Ολνμπιο,)' ό 

ναός τοΩ 'ΟλυμπΙου Διός. 
'Ολυμιιικ6ς, ή, Ο .. ("Ολνμπος)' ό όνήκων εΙς τόν 

·Ολυμπον n ό όνήκων εΙς τά 'Ολύμπια Ι 'Ολνμπι
κο§' ά"ώ-r, δ=οl 'Ολυμπιακοl όγώνες. 

'ΟλuμιιΙο-νfκης, ·OV, δ ('Ολνμπισ + y.κάa..ι- ό 
νικητήζ έν τοΤς 'ΟλυμπιακοΤς' όγώσιν. 

'ΟλuμιιΙό-νϊκ9C;, ο .. ('Ολνμπιιι + "'Ηάιο)' ό νι
κών είς τούς 'Ολυμπιακούς όγώνας. 
'ΟΙύμ"ιος, ο.. ("Ολνμπο,γ ό τΟύ 'Ολύμπου, ό 

οίκών (διαμένων) έν 'Oλύμπ<,J, ίπΙθ. .ων θεων οτ;οΙ) 
ΙΙνω Κόσμου (έν ((ντιδιoιστoλ~ πρό; τοίι; τοσ ·~δoυ). xcιl 
(~iq: .ου Διόc, δοτις; χοιλεΙτοιι χοιΙ &πλώς Όλνμπιο" 11 
Όλνμπια ιJώμστα=τό έπΙ τοΩ 'Ολύμπου όνόκτοΡά 
τών θεών. 
"Οlυμιι6νδε, έπ. Οϋluμιιόνδll, ίπιρ. ("Ολνμπος 

+ ιiχ"'ρ. -δε)' εΙς τόν ·Ολυμπον, πρός τόν ·Ολ, 
-Ολυμιιος, δ, έπ. χ~Ι (ων. ΟϋλuμιιcN;- τό μεγα

λοπρεπες δρος, τό ι<εΙμενον εΙς τά βόρεια 1i'Ic; 
Θεσσαλίας καΙ χωρΙζον αύτήν όπό τf'ις Μακεδο
νίας. Έπισ.ιόετο .ω; Τι χ~τoιχΙ~ οτ;ών θaων, χaχοιλιιμ · 
μίνΥι διoιρκω~ δπό πυχ~οτciτr,ς; νεφίλη, (δλ, ~.E.Λ.). 
"ΟΑ ΥΝΘΟΙ, δ' σϋκον έκφu6μενον ιόν χειμώνα 

άλλά σπανΙWς ώριμόζον, λ~oτ;. grossus ~ ficus '1m· 
matura [όJ.",,{Jooς < *Fολ-, !~Π. *svol': μιισ ·γa;:ιμ. swil 
(*sweles-) = τύλος, κάλος' Τι λί;ι, II[Vr%~ μιiλλον με· 
σογ. προaλεu.σεως). 
"ΟΑ Υ-ΡΑ", Τι. x~τ& οτ;ό πλlιΤστον ίν ~φ πληθ. σΙ 

όλνρσι' .εΤδος σΙτου, ζει6, όοπΡΟσΙτι' ιiνιiμειχτo, με
.ά. χριθής (Ηρί) _χρησιμοποιεΙτο ω; τ"οφτ, των Ιππων 
11 (ιπό .ων ΑΙγυπτΙων ιχρησιμι:;πoιεΙ~o χοιΙ πρό, πcιρα· 
σκευήν ΙΙ~τoυ [~ι' ί.υμ. δλ. Ιλνμος). 
όΙώιος, ποιΡι.ίλλ. "tun:o~ ~ων dλοό", dλοιόt, 
όλωΙσ, μίσ. πρχ. του όλλllμι. 
όλώΙεκσ, ενεργ. πρχ. 'του όλλνμ •• 
όλως, in:Ir-. τοϋ 8λος' όλoσxερQς, όλοτελώς, παν

τελώς, καθ' 6λοκληρΙαν 11 καθόλου είπεΤν, καθ9λου, 
έν όλΙΥοις, ένΙ λόγ<,J, λοιτ: denlque 11 ο1ιχ 8λω, -
ούδόλως, λoι~. omnino ποπ. 

όμqι, η δμii., δω". έπΙρ. ιiντΙ dμij (6λ. λ.). 
όμαδΕω, μελ. ·ήσω (8μσδο_)' 'κάμνω θόρυ6ργ, δη. 

μιουργώ τaραXήy. 
όμ6δος, δ (δμός)' θόρυβος (ταραχή, βοή) Ιχ οτ;ών 

συγχεχυμένων φωνων πολλω,ν ~νθγώn:ων Ίιμιλοόντων 
συγχρόνως; (ίν ιiντιδι~στoλIί πρός τόν 00;;310 .. , τόν όφιι
λόμενον ιιίς τ& 7tοιτijμοιτ~ 1:ων ((iιθρώπων),- ιι θoρυβQ
δες (ταραΧώδες) πληθος άνθρώπων, καΙ δη πολε
μιστών, δχλος.- ΟΙ ό θόρυβος της μόχης, ό "ό
ταγος δ προκαλούμενος έκ της κατά τήν μ6χην 
9υγκρούσεως τών χαλκΙνων πανοπλιών τών μαχο
μένων [8μιιΟΟο' δμσδεϊΥ: σ~νσχρ. sam6d- (μόχη; < 
s6m (δμοο, μαζΙ), πρβλ. χ~Ι οτ;δι _ν dμό,]. 



c\μαΙμιος-c\μιΙcω '.7 
6μ-σfμιoς, ο.. (8μO,μo~)' ό τοϋ αύτοϋ αΤματος, 

ό συγγενεύων έξ aΤματος, ό έξ αΊματος συγγενής. 
δμ-αιμος, ο" (δμος+αΤμα)' ό έκ τού αύτοϋ αΤμα · 

τος, ό συγγενής έξ αΤματος, συγγενής, λα:τ. (οπ
sanguineus 11 ώ, o~σ. d (Ι) Bμq.ιμo~ = άδελφός, ό· 
δελφή' I~ ιz~toiJ 

6μ-αιμοσύνιι, -Ij (Bμq.ιμo~)· ή έξ αΤματος συγ
ytVEID. 
6μ-α'μων, Ο", -o"o~·=Bμq.ιμo~ (βλ. λ.).-συΎΚΡΙΤ_ 

dμq.,μο"έσ"eο~=ό πλησιέστερος συγγενής έξ αΤ
ματος. 

όμ-αιχμΙα, -Ij (oμα,%μo~>' τό όμοϋ μόχεσ8αι, t
νwσις πρός μάχην, άμυντική συμμαχΙα, συνασπι
σμός, συμμαχΙα .. 
δμ-αιχμος, ο" (δμος+αΙχμή)' ό όμao μαχόμενος 

ιι ώ, o~σ . δ Bμq.'xμo~=σύμμαxoς. 
6μδλής, ες (δμαλός) ' όμαλός, έπΙπεδος U ~Ω δμα

λ;;=όμαλόν έδαφος, πεδιάς. 
6μδΑίςω, μελ. -Ισω, i) -rώ (δμαλό~)" KαδιστCι τι 

όμα'λΟν iι έπΙπεδον, Ισοπεδώνω U όμαλύνω, έξισώ
νι.ι, έξομοι4Jνω. 
6μδΑ6ς, η, Ο" (δμός)' δ ,τι χ~Ι νυν, όμαλ6ς, λεΤος, 

Τσος, «έπΙπεδοςι 11 το δμαλο,,= έπΙπεδος έπιψόνεια, 
πεδιάς. 2)ό Τσου Τι όμοΙου 6αθμοϋ 11 δμαλΟΗάμος 
=γάμος μετά τινος όμοΙου, άνήκοντος δ1jλ . εΙς τήν 
αΜήν τάξιν . . 3) μτφρ. μέτριος, ό κατά μέσον δ
ρον, συνήθης, Ισορροπημένος [δι' .έτυμ. βλ . δμός). 

6μαΑ6τιις, -'μo~. +ι (δμαλός)" ώ, κα:Ι νυν, όμαλό· 
.της έπιφανεΙας, ή . Ιδιότης τοΟ έπιπέδαυ, τό νά εΤ
vol, τι έπ/πεδον n Ισότης 11 ΙσορροπΙα. 
ομαΙώς, ίπΙρ. του dμαλός' κότά τρόπον όμαλόν 11 

δ~λ~ βα/"ω=60δΙζω κατ' ΕύθεΤον γραμμήν. 
6ίι-σρτέω, πρτ . ώμάΡΤΟ11Υ, ίων. -8111" μιλ. δμαρ

ήσω' ιi6ρ. α:' ώμάρπισα (δμοv+deτάω) ' συναντώ, 
κα:Ι δή: 1> έν ιiχθρ. ένν. , συναντώμαι μετά τινος 
έν nολέw, τόν συναντώ κοτά τήν δι6ρκειον της 
μάχης.- μέσον, έπιτ/θεμαι κατά τινος έν T!j μόXr:Ί. 
2) περιπoτCι όμοΟ, συνοδεύω, συν. χα:τα. μτχ. : β;;οα'll 
."μιιeτήoα"Τ8ς=έ66δισσν όμοϋ (<<συντροφιάι) 11 συμ· 
6aδ/ζω, παρακολQυθώ, έξlσΟϋμαl κατά τήν ταχύτη· 
τα Ι μ.τα. δοτ., 6αδΙζω παραπλεύρως τινός, συνο
δεύω τινά. .3> έπέρχομαι κατά τινος, καταδιώκω. 
6μσρτο, 1) 6μαΡτiί, ίπΙρ., πcιφιiλλ_ τύπο. τού dμq.e· 

ήj (βλ. λ.Ι · όμΟϋ, μαζ/. 
6μάρτιι, δαιρ. ιiντΙ 6μάρτcι, Ύ' Ιν. πρτ. ,",ou δμαe

"Ιω (βλ. λ . ). 
6μαρτι\σσντο, lπ. ιiντΙ ώμαρτ-, Υ' πλ1jθ. μίσ. 

«ορ. α:' τ.οίι δμαρ"έω. 
6μαρτι\σcιcν, Ύ' Ιν. E~χτ. ίπ. ιioρ_ οι' του δμ9of!τέω. 
6μαρτι\τιιν, έπ. ιiντΙ ώμαρτ-, Υ' δυ'(χ. πρτ. τοίϊ 

1μq.f/TiOJ (6λ. λ , ). 
δμ-ααπι .. , -,δο" δ, -Ij (δμοϊί + dont,)' ό σύντρο

φσς έν δπλοις 11 ώ, ούσ. δ Bμασπι~=ό συμπολεμι
στής, ό συστρατιώ1 ης. 
6μ-αϋΑαξ, -ακo~, δ, +ι (δμoϊί+α~λαξ)' δμορος, κυρ. 

ό έπl της αύτης αύλακος, ό έχων τός αύλακας 
(τούς όγρούς του, τός γαΙας του) ήνωμένας μέ 
δλΛou τινός, γειτονικός, δμορος. 
6μ-α.λΙα, +ι (Gj(ιιvλο,γ τό διαμένειν όμοΟ, συ'{

κατοίκησις, συνοίκησις ιι ένωσις, συνσυσία (ίπΙ συΙ;;υ· 
'(ιχών σχ έσιωv ). 
δμ-αυΑος (Α) , σ,ll (δμοϋ+ανλήγ ό όμοϋ αόλιζόμε

νος, ό συγKoτoι~ών, όμόκοιτος" ίντιιυθιν, γειτνιό
(ων, ΥεΙτων. 
δμ-αυΑος (Β) , 0'11 (cJμο;J+ιι,;λ6~)' ό όμΟϋ μετ' δλ

λου παίζων τόν αύλόν, ό άρμQνικός, ένηρμονισμέ
νCΧ; ιι μtφρ. σύμφωνος, 6μ6φWνoς, λα:τ. (OnSOnUs. 
ι6μβρέω, μιλ . -ήσω (όμβeο~)' 6ρέχω.- 11 μ.β. , 

Βρέχω ραΥδοΙως έπl τινος ιι δροσΙζω, ύγροΙνω. 
6μβρηρός, ά, 0'11 (όμΡeο,)' 6ροχερός, 6ρόχινος, 

έι< Βροχης, λα:τ . pIuvia/iI, pluvio~us. 
δμβρΙμος, ογ'=όΡρ,μο, (δλ. λ.). 
δμβριος, Ο", ".οιΙ -α, -0'11 (όμβeος)' (jρoxερός, 

Βρόχινος" ό έκ βροχής, ό άνήκων εΙς Βροχήν, AOΙt . 
p/uvia/is 11 iίδωe όμβρ,ο'll=ϋ'5wρ τl,\ς 60"χης, «6ρο
χόνεροι. 
6μβρο-δ6Κος, "" (όμβeο, + διχομαι)' ό δεχόμε-

νος 6ρ6χινον ϋδωρ, ό λσμ66νων ΙΙρόχινον ϋδωρ. 
6μβρο-κτυηος, ο" (όμβρo~ + κnιπέω) ' ό KτυπCιν 

μέ βροχήν, ό ήχών έκ της 6ρ~xης. 
·OMBPOI, δ, Aa:. •. /MBER, θύελλα μετά Βροχης, 

καταιγΙς, (jρoXή . 2) Ύενιχώ,. τό ϋΔWΡ, ώ; στοι χειον 
τ9jζ φύσεω,.- U μτφρ. καταΙΥ/ς ; θύελλα, δακρύων, 
6ελών, άκοντίων χλπ . [όμβeο,· όμβρέω' όμβeηeός' 
δι' έτυμ. βλ . άφeο~ (-b- ιiντΙ -bh- χ~tόπιν έρρ.)]. 
όμβρο-τ6κος, ο" (όμβρo~ + τίκτω)' ό τΙκτων 

(γεννών, παρόγων, προκαλών) (jρoxήν. 
6μβρ0-φ6Ρος, ο" (όμβeος+φέρω) ' ό φέρων (γεν· 

νCιν, προκαλών) 6ροχήν, λα:τ. imbrifer. 
6μΕίται, Υ' 'ν. μίλ. τοίι όμ"υμ,: 
6μ-έστιος, ο" (δμοv+lστ{α)' ό μετέχων της αύ

Ti'\c; έστΙας, ό κατοικών εΙς τήν αύτήν οlκ/αν, ό 
συγκατοικών, ό σύνοικος. 

6μ-ευνέτιις, ·ov, δ, θ1jλ. 6μcυνέτις, -ιΟΟς, t" κα:Ι 
Bμ-8υ",~, -,&ι" +ι '=ομv'llο, (βλ. λ.). 
δμ-ευνος, ο" (δμοϊϊ + εν",;)' ό μετέχων τΚς αύ

της εύνης, ό όμοϋ κοιμώμενος R ώ, o~σ. d (ι) 8μ
εv'llο~=ό σύζυγος, ή σύζυΥος. 
6μ-Ιψιος, δ, tι (δμο;; + Ιψ/α)' ό όμοΟ παlζων, ό 

συμπσ/κτωρ. 
όμο i) όμiί, ΙπΙρ. (δμός)' ποt1jΤ. ιiντΙ dμov. 
όμ-ηΥΕρής, i, (δμος+dl'εleΟ»' ό (όμοο) συνηθροl-

σμένος. . 
6μ-ηyϋρfςoμαι, μιλ. -Iooμq.ι (cJμήrveις), ιiπoθ: 

συναθροίζω, συγKαλCι, 
6μ-ήΥυρις, -8ω~, Τι , δωρ . 6μάΥυρις, -ιος, +ι (δμδ, 

+&rve',)' συγκέντρωσις, συνέλευσις, συνέδριον, 
συνεδρ/α " δμιλος, έταιρε/α, συντροφ/α n πλη80ς, δ
χλος, στlφος. 
6μ-ηAIιdα, -Ij, ίων. -ιιι (δμ;;}.ιξ)· ή lσ6τηc; (ταυ

τότης) ήλΙK/aς n ώ ; πιριλ1jΠΤ . o,jg., ΟΙ ο'{οντες τήν 
αύτήν ήλικ/αν, όμήλικες, φΙλοι, «σύντρaφoιι.- 11 
χ~Ι έπΙ Ινό, προσ.=δμ;;J.,ξ (βλ . λ . ). 

6μ-iίAιξ, -rκος, δ, tι (δμoϊϊt-ι}A,ξ)' ό της αύτης 
ήλικΙος, ό δγων τήν αύτήν ήλικΙαν, λεΎ6μινον συνή
θαι, ίπΙ νίων κα:τα. ,'ijv ήλικΙcιν ιiνθpώπων ιι ιίι. o·jg. 
συνομήλΙΚος, συνηλικιώτης, συμπαΙκτωρ, σύντροφος, 
λα:τ. aequa/is.- 11 ό έχων τό αύτό (i) δμοιον) άνό
στημα (παρ60τημα). 

6μΙΙΡΕία, -Ij (δμηeενω)' τό δlδειν όμήρους, Τι έ'{
γιιητάς, 1) έγγυήοεις, ACΙt. vadimonium " έγγύησις, 
όσφόλεια, έχέΥ'{υον, ένέχυρον, λα:τ. obsidium. 
'ΟμήΡΕΙος, α, ο" (VΟμηρος)' ό τοϋ 'Ομήρου, 'Ο

μηρικός. 
όμιιρcϋσαι, (ων. ocyt! δμ'leοvσαι, πλ1jθ. D1jA. μτχ. 

του δμηeέω (6λ. λ . ). 
6μηΡΕύω,· μιλ. -σΟ) (8μ'leο,)' εΤμαι δμηρος, χρησι· 

μεύω ώς δμηρος, χρησιμεύω ώς έγγύησις.- 11 μτδτ. 
δΙΔW (παρέχω) ώς έγγύησιν, ώς ένέχυρον, ώς δ
μηΡον. 

όμιιρΙω, μιλ.-ήοω (ομ'leος)' συναντώ, 2) μτφρ. 
συμφωνώ.- • χρησιμεύω ώς δμηρος (έγγύησις, t· 
νέχυρόν), πρ6λ. δμηρεύω. 

'Oμιιρfδιις, -ov, δ, χ~Ι κcιτα. τό nAatatov ίν τφ 
πλ1jθ. ΟΙ Όμηelδα,· άπόγονοι τοΟ 'Ομήρου D ΟΙ ραψ
Υδοl ΟΙ άπαγγέλλοντες τό έπη του 'Oμήρou Ι οΙ
κογένεια ποιητών έκ χΙου, otttyl!~ ΙσχuρΙζΟΗΟ δτι 
Ι!ιλχον "tiJv χα:tα:ΎωΥr.ν έχ του 'Ομήρου , το!) δποΙου κοιΙ 

διΙσψΙ;;"ν τά. (It1j ocπα:ΎΥέλλοντι, ΙXIJtιX συσΤ1jμcι:τικώ, χα:
τά. πίiσα:ν ι!)χα:ιρΙα:ν , μ6τα:δΙδoντι~ δ ' ο!)τω τα:υτοι ιiπό Υ" 
νείi~ . ι. Ύενεα.ν n Υενιχώ,. θαυμασταl Τι μιμητρl τΟΟ 
'Ομήρου καΙ της όμηρικης ποιήσεως. 
δμ-ιιΡος, ο" (δμοV+deαeεi"') ' κυρ. ό όμου ήρμο· 

σμένος, συνηρμοσμένος, συνηνωμένας n συνεζευ' 
γμένος, έ'{Υαμος.- 11 ώ, ο!)σ . ·δ δ'μ'leοι;=έγγύησις 
Ιένέχυρον) περl διατηρήσεως της ένότητος (μτφρ, 
της εΙρήνης χ.τ. δ.), άσφόλεια, έXέyγuaν, δ,τι κοιΙ 
σήμaρον λίΥομιν «δμηρονι. 
'Ετνμ. ι , δ'μ'leο,' δμαρτέω < δμ.οϊϊ + ΡΙΙ;;. αρ-, πρβλ. 

ά.ι!αeΙοκω*, dρτό,,- τα. δμήrve'" δμ. ιJμ,lΥ8e;,ς (. 
δμοV+ά)'ε'eω . 
6μίλδδ6ν, έπιΡ. (Βμ,.λο,)· καθ' όμ/λovς, κατό 

πλήbη, σωρηδόν, ι,<χτ. turmatim 11 κατό στΙφη. 
6μίΑΙω, μ.λ. -ήσω' ιi6ρ . α:' ωμΙλησα (8μιλο;)' εΤ· 
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μαι μαζl μέ τινα, είμαι σύντροφός τινος, συνανα
στρέ.φομσΙ τινα : μετ' 'AXBLoi's dμι,ιώ=φκάμνι.ι ΣUν
αναστροφήν μέ τούς Άχαιούς, τούς συνανοοτρέφο
μQΙ ίl έ", πρώτο,σι" όμι,ι~ω=συναναστρέφoμαι τούς 
τό πρώτα φέροντας (1) εύρΙσκομαι μεταξύ τών πρώ
τι.ιν, εΙς τήν πρώτην γραμμήν της μάχης) Ο ncel 
"εΗΡΟl' δμι,ιεϊlΙ=συνάγεσθαι (συνι.ιστΙζεσθαι) πέριξ 
τοϋ νεκροϋ. 2) ιiπoλ. συναθροΙζομαι, σuνδιάγι.ι 
(ζω μαζl).- 11 !ν έχθριχij ιI~ν. συναντ" τινα έν μά· 
Xr:1, συνάπτι.ι μάχην πρός τινα, άντιμετι.ιπΙζι.ι τινά 11 
ιiπoλ. συναντώμαι μετά τινος.- ΗΙ ίπΙ χοι,;οινιχων 
σχίσεων , συναναστρέφομαΙ τινα, συνομιλώ μετά τι
νος 11 ζώ οίκεΙι.ις μετά τινσς, συναναστΡέφομαΙ τι
να, σχετΙζομαι μετά Τίνος Ι έχι.ι δοσαληΨΙας μετά 
τινος. 2) ιiπσλ. εΊμαι φΙλος.- lν ιiπΙ έπι"ιώ~ιω~, 
ιiσχoλιων Χοτ.δ. άσχολοΟμαι εΤς τι, εΊμαι έντριδής εΤς 
τι, προσέχι.ι τι, τό παρακολουθώ. 2) aJt! πριxγμιi
των, πράγμά τι ύπάρχει εΤς τινα, τοΟ εΊναι πρόχει- . 
ρον.- ν έπΙ ,;6ποιι, έρχομσι εις.... είσέρχομσι εΤς 
τινα τόπον, εΤμαι Ιν τινι τόπ~ a συχνάζω εΙς μέ
ρος τι. 

6μϊλιιδόν, ίπΙρ.·=dμ,,ιαdό,, (δλ. λ.). 
6μίλήσclν, ιiπρφ. μέλλ. τοίί dμ,Uω. 
6μϊλιιτής, -ov. δ (δμιλέω)' μαθητής, άκροατής, 

γΕν. ό συναναστρεφόμενος. 
6μίλιιτ~, ή, Ο" (δμ,λέω)' ό μεθ' ου δύναταΙ τις 

νά έλθr:1 είς έπαφήν, νά τόν συναναστραφιj, προσ· 
ιτός 11 ovx όμιληrοs = ά.πλησlαστος, άπροσπέλαστος, 
άπρόσιτος, βάοδαρος, άγριος. 
6μίλίσ, ~ (op,los)' τό νά εΤναΙ τις όμοο, τό νά 

ζιj μαζl, συναναστροφή, έπικοινι.ινΙα, δοσοληΨίαι, 
μετά τινος 11 ή έμή δμιλΙα = ή μετ' έμοϋ συνανσ
στροφή 11 όμιΗα Χ~lΙόs=ή μετά τινος χώρας συγ· 
κοινι.ινlα (Υ] σχέσις καθόλου) . 2) ώ~ χα! ~uv, όμι
λ ία, συνομιλία, λόγος, συνδιάλεξις. 3) διδαοκαλΙα, 
παΙδευσις.- Η συνέδριον, συνέλευσις 11 σύλλογος, 
έταιρεία 11 "BQs (lΙεωs) δμιΗα = τό πλήρι.ιμα τοΟ 
πλοΙου . 
όμ-ϊλος, -οτι, .δ (δμον + ϊλη?)' συνηθροισμένον 

πληθος, πληθος λαΟϋ, όχλος, στlφη.- 11 τό πλη
θος τών μαχομένι.ιν 11 θόρυβος, σύγχυσις. 

Έττιμ.: 1) εν ιipxij δΠΟ"'ιjλωθβrσα ι!τιιμ. β! ',αι ή οιιν· 
ήθω~ φaρομίν'lj, ιiλλιX σήμερον ιi:μφισ6'1jτε!ται' 8μΙ,ιοs. 
αΙολ. όμ,λλοs' δμ,λέω' dμιJ..lα ,dμΟ'μ,,ιΙα (χιχτιΧ σιιλ· 
λαδιχήν dr.πλολογΙαν): σανοχρ. mίΙόtί (συνέρχομαι, 
συγκεντροΟμαι), meIa--1;ι. (συνάντησις, σχέσεις), λατ. 
mlIes, -itis (στρατιώτης mlI-it-es Υ.ιιρ.=οΙ 6αδΙζον
τες κατ' άγέλας). 
όμίχCω, μελ. -ήσω'=dμlχω (6λ. λ.). 
ΌΜΙ'ΧλΗ, lων. όμίχλιι, "ωρ. 6μίχλα, "ι' ώ, χιχ! 

νfίν , όμlχλη, χοιν. «καταχνιά», «άντάραι, πιiντω, ό
λ ιγώ~ε:-(lν πιιχνή ιiπo το "έφοs. τήν lΙι:φέ,ιη" 11 σκό· 
το:;, ζόφος, άχλύς.- I1 ώσ. καπνός, ότμός, «άχνόςι 
μαγειρεlου. 

Έττιμ.: ιiττ . dμlχ,ιη: σανσχρ. meghό-Ι;ι. (νέφος), 
mih- (άτμός. άχλύς), Ζεν". ma-eya- (νέφος), ιipμ. meg 
(όμlχ λη), ιiλ6 . mjegUIe, λιθ. mlgΙό, mΥglό, λ.ττ. 
migIa, παλ ·σ λ')ιυ. mrgIa (όμΙχλη)' εν πιi.σιν Cιπ6xaιται 
Ι απ. ρ. ·meigh- (πρbλ. δμ'lj~. άμι"θαλόεσσα,,) χα! 
*meis- (π"λ · nοrr. mistr = ζοφερός καιρός, ιiγγλ ·σαε. 
mist = όμίχλη), ι:ιtτινε, ε!ναι πιθ. 'πίχτιχσι, ,;7), ρι~. 
·mei-. 

όμιχλήcιc;, εσσα, Ell, :ων. όμιχλ-' όμιχλώδης. 
ΌMI~XΩ' ούρώ, κατουρώ, λατ. mlngo. 
'Ε. τιμ. : όμιχέω' ομ,χμα' πρΙSλ. Ήσιιχ. cάμίξα,' 

οίιρησαι'" σανσχρ. meha·J:ι (ούρος), me'ha-ti, Ζεν". 
maezaiIi (οΨώ). Z~ν~. maesma-, ma-esman- (ούρος), 
ιiρμ. mez (ουρος), mlzem (ούρώ), λατ. mingo, mejD 
(τ. l. meiiD ' *meigk·jD ', ItaA·norr. mlga, ιiHλ·σαΙ;. 
mIzan, λιθ . me.Ζύ, mi,szti, λιττ. m/zt, Υοτθ. ma-ihslus 
(=xonelB), παλ-Υε"μ. mist, ιiHλ·σα~. meox (κόπρος 
ζ4ιι.ιν)· έ; lαπ . ΡΙζ. ·meigh- ("ιαφόροιι τη, ~. *meigh-, 
'ή~ 6λ. εν λ. dμl χ,ιη. πρΟλ. μο,χός), χαΙ ίΧ τοll d· (!~
q;QJV. ΠFσθεμ.) . 
6μμσ, -Bros. το ("ι' έτιιμ. βλ. εν τίλιι)' όφθαλμός, 

«μάτι» : όμ,μArι λοξ(ρ δρώ = λοξοκυττάζω, στοο60-
κυττάςω 11 άντΙθ. τψ de~i', όμμασ,,, (η lξ όρθώ1l 

dμμάτω,,) deιO =- rectls ocuIis a-spicere (vldere) = 
6λέπι.ι κατ' εύθεΤαν έμπρός, «τόν κυττάζι.ι μέσα 
στό μάτια. U κατ! όμμα=πρόσι.ιπον πο6ς πρόσωπον, 
κατά πρόσι.ιπον, cκατόματα» 11 ώs cί",,' dμμά"ω" 
(έ~ν. 10Τ'" .Ι"άοα,)-ΟΟον ήμπορεΤ κανεlς' νό κρΙνι;ι 
«μέ τό μότι», «όπό μιό μαnά», λατ. ex obtutu 11" 
όμμαα,=λα.τ. Ιη ocuιis=πρό τών όφθαλμών τινος 11 
ώσ. παρ' όμμα, προ dμμά"ω,,=πρό τών όφθαλμων 
τινος υ lξ δμμά"ω" = μακρόν όπό τών όφθαλμών 
τινος.- 11 τό όρώμενον, δ.τι τις δλέπει, τό θέαμα. 
2) φόντασμα, φάσμα, εΙκών της φαντασΙας.- 111 
όμμα """"ό,-ή σελήνη 11 όμμα αΙθΙeο,-ό όφ8αλ
μός τΟΟ ούρανοΟ, ό fιλιoς 11 Υ.νιχώ;. φώς, χα.! μτφ" •• 
δ,τι φέρει φQς. χαράν, παρηγορΙαν: όμμα φιJ"'7s= 
ή λάμψις (χορό) έξ εύφροσύνσυ όγγελΙας.- lν 
μτφρ .• . παν τό πολύτιμον καΙ προσΦιλές. ώς ή κόρη 
τοϋ όφθαλμοΟ.- ν ίν πιριφρ~σ.ι δ'ljλοuσΊι τ6 !ιλον 
IJtιX τοί} μέροιι, (ώ, συμδι:ιΙν.ι χαΙ μΕ τήν λ. "άρα) t 
όμμα πε,ι.Ια, ιiν,;Ι πέΜ,α-ό"μα ννμφa, ιiντΙ "νμ
φα-όμμα ξtί-rα,μo" ιiν1;Ι ξν_Ιμωιι. 

Έττιμ.: όμμα , b.n-JUJ, !ι:ιπ. *oqv-mQ, κρδλ, χα.Ι 
δσα λι!yo~ται ίν λ. όοοε. 
όμμάτlOν, ,;6. 6ποχορ. ';011 ομμα' μικρός όφθαλμός. 
όμμδτο-στcρής, ., (ομμ+ο"εe_ω)' ό έστερημέ· 

νος τών όφθαλμών τσυ.- n ί,ιργ., ό όποστερών 
τινα τών όφθαλμών του υ ό μαραΙνων τούς όφθολ
μούς (cτό μπουμπούκια» τ"ν φυτών, ό στερών τό 
φυτό τών όφθαλμών τι.ιν. 
όμμδτ6ω, μελ. ·ώοω· παθ. πρχ. άιμιJ.".,.,., (όμ

μα)' δΙδω (6άλλι.ι) δμματα εΤς τι.-πα.β"τ. φeι\to tlιμ
ματωμέ"η=διόνοια προβλεπτική, εύφUΉς.- Ilμτφρ., 
καθιστώ τι σαφές, έπεξηγώ, έρμηνε""'. 
·ΟΜΜΥ-ΜΙ i] όμνύω' llFOOOΤ. όμ'ΙfVθ, Τι Ο""", γ' 

πλ'ljθ. όμ"v"τcxw' πρτ. ώμ".,,. fι ώ .. "νο,.· μιλ . dμοV· 
,., (-.i', -είται). ιiπ:;φ . dμ'iοθ«,. μτγν. μιλ. dμeοω' 
ιi6ρ. α' ώμοσα, έπ. όμοσα. όμοσσα' πρχ. &μώμοΗα' 
ίιπερσ. dμωμόΗε,,, (χαΙ άιμωμό"ε,,,).- Πα.θ'ljΤ., ά6ρ. 
1); ' ώ"wσ"",. η ώμόfhιll' πρχ. dμώμοομ, , Υ' Ιν. dμο 
ώμοσ"αι η dμώμοrα,' όρκΙζομαι 11 μιτdι σιιστ. αΙτ., 
ορχο" όμ".,μ, = όρκΙζομαι δρκον, δΙδω δρκον D όρ
κΙζομοι διά τι (πρθγμα), 6ε6αιώ τι ένόρκως Ι Ιπομ. 
νοιι ιi:πρφ. (χα! σιιν. μιλλ.), όρκΙζομαι δτι 86 ... Ι ίνΙοτ. 
του ιiπρφ. ΠΡΟ'ljγ~!τα.ι ή π.ρΙφρ. " ιΜι" πρό, Ιμφασιν 11 
μ.τ' ιiπρφ. ιέν .• όρκΙζομαι δτι κάμνι.ι τι Ι ouxvιk μ.τιk 
τΡΟΠ. μτχ. lσο~ιιναμοι)σ'lj' πρό, τ~oπ. ίπΙρρ.: .lπιιίlΙ 
όμόσαs = εΙπεΤν μεθ' δρκου.- n μ.τ' ιχΙτ. τ06 προο, 
(fl πραΥμ.) .1' δ τι, δρχΙζsτα.ι· καλώ τινα ώς μάρτυρα 
τοΟ δρκου, έπικαλοΟμαι τήν μαρτυρΙαν τινός, . όρ
κΙζομαι εΙς τό όνομά ·τινος : ομllvμ, *80", ... ' Znιyό, 
iί~ωρ 11 σΠ')ιν. χα! μιτdι "οτ., ώ, χα! μ.τ4 ίμπΡο_Ι. π,;ώ· 
σβων: όμ,.τιμ( ΤΙll'. όμ,.. "ατά r,,,os ("α"ά ΤΙ_. cr, 
τ,"α, έπl -r,,,os) [όμ".,μ,: σανσχρ. a-ml·~va (πpoστ.~ 
λα,;. jure), πρδλ. όma-tra-·Ι;ι. (στερεός) (<<ορ. αν,,·σμ60 

σα,: σανσχρ. sάm-a-m·) δλ. χaιί ίν λ . &μοΙ,ο, (ο·)'(! 
dμ-)]. 
6μο-δώμlOς, ο" (dμov + βωμό,>, ό έχ(.,)ν κοινόν 

μετά τινος δλλσυ τόν 6ι.ιμόν, δπω, fι ΔΤjμήτ'ljΡ Π.χ 
χα! ή Περσεφόν'lj . 

6μο-Υa1σξ, -B,,~os, δ, "ι (tJμOs + ,άω)' ό θηλά· 
σας τό αύτό γόλα, ό ΤΡαφεΙς μέ τό ούτό γάλα, ό 
έκ γόλακτος άδελφ6ς n σιιν. χα.τιΧ JtA'ljQ. dμοΥάλαΗΤ.S, 
οΙ=οl έξ αΤματος συγγενεΤς (01 Τι'\ς αύτης οΙκογε· 
νεΙας, η καΙ της αύτης φυλι'\ς), λα.τ. coIIactAneus. 
6μo-yδμcHi, 011 (dμοV+Υcιμέω)' όσυνόψας κοινόν 

μετ' δλλου γόμον, ό νυμφεuθεΙς τήν γυναΤκα που 
είχε κσl δλλος τις U ώσ. ουσ., ό σύζυγος, ~ χα.Ι ή 
σύζυγος, λατ. conjux. 
όμΟ-Υάστρlος, 011 (δμόri-rcισ~ήρ)' ό έι< της αύ

της γαστρός, ό έκ τf\ς αύτης μητρός γεννηθεΙς, 
όμομήτριος, άδελψός U "ασΙΥ"'7"Ο' tJμoyάo"eLOS '
όμομήτριος άδελφός. 
6μο-Υενέτωρ, -ορο" δ (δμΟΥ."".>' ό γεννηθεlς 

έκ τών αύτών γονέι.ιν, όδελφ6ς. 
όμΟ-Υcνής,.s (dμov + ·,έlΙω)· ό έκ τοΟ ούτοΟ 

γένους. ό έκ της αύτης οΙκογενεlας, συγγενής, λα,;. 
coqnatus.- 1I ένl!~γ •• ό γεννών όμοΟ μετά τινος. 
όμΟ-Υέρων, '0""0,, δ (δμον + Υέρων)' ό έξ ίσου 



σα ' _ς .-
ήλικιωμένος, έξ Τσov νέρων, της lδΙας νεροντικης 
ήλικΙος. 
όμΟ-ΥΙωσσΙω, iττ. -ylUTTcu (ιJμ4ylωααo,γ δ

μιλώ τήν αύτήν νλώσσαν. 
όμό-ΥΙωσσος, Ο", ιiττ. -ττος (ιJμό~y1άiααcι)' ό 

όμιλών τήν lδΙαν γλώσσαν μέ δλλον τινό. 
όμό-ΥνιOCi, Ο", ouyxex. ci.ντι'ιJμΟΥe",ο, (ιJμοiJt-yέ· 

"ο,)' ό έκ της αύτης γενεδς (έκ τοσ αύτοΟ νέ
νους), ό έξ αΤματος συγνενής.- 11 aπΙ θεων, ό προ
σΊοτεύων τούς εξ αΤματος ουνγενεΤς, ό προστό
της της οΙκογενεlας, της φυλriς 11 δμ6Υ"'0' o{Joεοl = 
δε:01 ΠΡοστατεύοντες οlκογένειαν Τι γένος, λcιτ. 
DII gentiIitli. 
όμΟ-ΥνωμΟΥΕω, μeλ. -ήαω (δμoy"ώμΦ1l)' εΤμαι 

της ούτης γνώμης μετό τινος δλλou, έχω τήν αύ
τήν γνώμην μέ αύτόν, συνενοΟμαι μαζΙ του " συμ
φωνώ μετό τινος, συγκατατ(δεμαι, συναινώ. 
όμΟ-Υνώμων, Ο", Υ!ν. '0,,0, (δμοϊί+Υ .. ώμ'1)· ό f

έχων τήν αύτήν μετό τινος ννώμην, όμόγνωμος, 
σύμφωνος.- βπΙρ. δμΟΥ"ωμ6"ω,. 
όμό-ΥΟVOC;, ο .. (όμοV+Υο .. ή)· ό της αύτης OIKO

γενεΙας, συγγενής, ώ~ τό dμο)'ε .. ή, (ι5λ. λ.). 
όμό-Υραμμoc;, ο .. (dμοv+)'ραμμή)' ό έχων τό αύ

τό γρόμματα. 
όμό-δCΊμOς, δωρ. ci.ντΙ dμ6δημο, (ι5λ. λ.). 
όμο-δέμνιος, ο .. (dμοίί+δέμ .. ιο .. )· ό μετέχων τών 

αύτών' δΒμ .. ίω .. (βλ. λ . ), αύ .. εv'llο" δμ61εκτρο, (βλ. 
λ. λ.), σύζυγος, λcιτ. (onjux. 
όμό-διιμος, 0'11, δω~ . όυόδϊϊμο, (δμος+δημο,)' ό 

εκ τοΟ αύτοΟ δήμον, ό ' Ι( της αύτης πόλεως, εκ 
τοΟ oύΤ0~0 έθνους. 
όμο-δ έω (δμ6δοξο, ) ' εΤμαι της αύτης 'γνώμης 

(δόξη.) ε τινα, συμφωνώ έντελώς. 
όμό-δοξoc;, ο .. (δμoiί+δ6ξα)' ό έχων τήν ούτήν 

δ6ξα .. (τήν αύτήν γνώμην). 
όμό-δοuloc;, ο" (δμον + δον10,)' ό μοζl μέ άλ

λους δοΟλος, ό σύνδουλος. 
όμο-δρομΙα, ij (δμόδρομο" δμοV+δρ6μο.)· τό τρέ· 

X~lν όμΟΟ, τ6 περιπατείν όμοο, τό συμβαδίζειν. 
hμo-CItvΉC;~ ., (όμοV+έa. .. ο,)· ό έκ τοΟ αύτοΟ f

θνους, έκ της αύτης φυλης. 
όμό-~ϋyoς, ο .. (όμον+ζν"'; .. α,)· ό όμοΟ έζευγμέ

νος, ό ύπό τόν αύτόν ζυΥόν U ώ~ o~σ. σύζυγσς.- 11 
ό εζευγμενος ύπό τόν ζυγόν τοΟ νόμου, ό συν
εζευγμενος, έγγαμος. 

όμο-ήδιις, ε, (όμoiί + tj-tJ.o,)' ό έχων δμοια (τό 
αύτό) !\.θη, δμοιον (τόν αύτόν) χαρακτηρα. 

όμο-ιιΙιξ, -rXO" δ, ij (όμoνtιjl,ξ)'=όμη,ι,ξ (ι5λ.λ.). 
όμόδcv, aItlp. (όμ6,)' εκ τοΟ αύτοΟ τόπου, εκ 

τrις αύτης πηνής U ό όμ60{J0ε .. =όδελφός.- 11 εκ τοΟ 
πλησΙον, εκ τοΟ συστόδην, «χέρι με χέρι». 
όμό-δρονος, ο" (δμοiί+o{Joρ6,,0,)' ό ~ετέxων τοΟ 

αύτοσ θρόνου, ό επl τοΟ αύτοΟ θρόνου καθήμενος 
με τινα δλλον, συν όρχων, συμβασιλεύς, συναυτο
KρότWΡ. 
όμo-δiίμσδόν, ,πΙ? (4μ40{J0vμο,)' όμοθύμως, όμο

ΨVXwς, όμοφώνως. 
όμό-δiίμoς, ο .. <δμοv+o{Jovμ6,)' δ,τι XCΙΙ νβν, όμό

θυμος, όμόψυχος, όμόφωνος, όμόφρων, λcιτ, (οπ
(OrS, Un4nimUS. 
όμolά~ω, -αω (6μο,0,γ ώ~ xcιΙ νilν, εΤμαι δμοιος, 

όμοιόζω. 
όμOίιqc; (Α), Ο", επιχ. αντΙ 8μοιο, (ι5λ. λ.). 
όμofιOCi (Β),ο" (ο,jχΙ όμ-)' όλέθριος, λυπηρός, 

όδυνηρός, όπαΙσιος (ώ; ίπΙθ. των ; yiίρα" o{Joά"ατo" 
".rxo" πό,ι.μο,γ τό Ιπίθ. άμο' ,ο, εΙνcιι ιIoxημcιτι
σιUνoν έπ! τιίπου τιν';~ ·όμο,-Fα « 'όμω,Fίi 1), πρβλ. 
ocιν"χρ. 6mϊ-ν4 (πάθος, δλγος, όδύνη, όγωνΙα, ά
σθένεια) (; 6mϊ-fI=Tupavvw, κατα Γρύχω), Ζενδ. 4-
maY4va· (πόνος, όδύνη), πcιλ·nΟrr.4m4 (βασανΙζω)' 
πιθ. ώα. τό ΙπΙθ. όμο"ο' νιi _Ινcιι iαχημcιτιομtνον επι 
τινο;; ·oμo·Fa-, πρ6λ. ιi?ρ. όμ6-ααι ι οοιΥΟΧΡ. 4mϊ-.!iνa. 
προστ. ( - λcιτ. jure)" πa.ντcι.~ !CΙπ. ·οmδ,- ·oma
(δρδν ζωηρώς όπέναντΙ τινος). 

όμοlο-κaτά-Αιικτoc;, 01' (6μο,0, + _τcιlι§yω)' ό 
όμαΙως Kαταλήγι.ιv, τήν αύτήν κατάληξιν έχων, 
_π! o~xων. 
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f ... ~ 

όμoιo-πδδiω, μaλ. -"αω (όμo,o_o{Joή .. )- εύρΙσκο
μαι εΙς όμοΙαν κατόστασιν με δλλον τινό, έχω 
δμοια αΙσθήματα Τι πόθη μέ άλλον τινό, συμπαθώ. 

όμoιo-πδδιίc;, ., (6μoιos+nIίo{Joo,J" ό εύρισκόμε
νος εΙς όμοlαν (μέ κόποιον άλλον) κατόσταοιν, ό 
έχων δμοια αΙσθήματα (πόθη, διαθέσεις), ό συμπα -
θών. 2) xcιθάλol.l, ό δμοιος κατό τήν φύσιν. 
όμoιo-πρcπιΚ, ., (oμo,o~πρέπω)' ό φαινόμε

νος δμοιος πρός τινα, έχων τήν αύτήν έξωτερικήν 
έμφόνισιν (με κόποιόν άλλον). 
δμolOς, α, Ο", Ιων. _1 πιxλ'cιη . iμoioc;, ", ο .. , 

πcιρ' αη. xcι! διχcιτa.λ. -ο" '0'" έπ. όμοίrο, (ϊχi(-ιv 
,OU μtτροl.l πρό μcιxρι1~ συλλ., Π.χ. όμο,tοv nτoMμoιoι 
ci.H' δμω~ r πρό τοί) xι:r;τι:r;ληχτιxoί) -Ο")' (όμ6.)' ώ~ 
χcιΙ νυν, δμοιοc, προσομοιόζων, Acιτ . similis 11 πι:r;ρoιμ. 
περιφρa."ει~ ; ώ, αΙεΙ το" όμο'ϊο,l, «)'ει o{Joeo, ώ, το .. 
όμο'ϊο" (πρι5λ . τ'ijν σημε~. (δμοιος στόν δμοιον» χ<ΧΙ 
<t'ijv ιipχ. cομο,ο, δμοίιρ άεΙ πε,ιάζ" .. ) 11 το άμο'ϊο" 
ά"τιιιnοδ,δόt'CΙ,=λcιτ. p4r p4rl referre = άνταποδΙ
δειν εΤς τι να τό ίσα (πρβλ. τά σημιρ. «τόν πληρω
νω με τό ίδιο νόμισμα» , (όφθαλμόν άντl όφθαλ' 
μοϋ», (ι<ακόν όντl κακοΟ . ). 2) ου μετέχουσι πόν 
τες εξ Τσου. κοινός εΙς δλους, άμοιβαίος, λα.τ. (om
munis (π. χ. yiίρα, δμο'ϊΟ'll, o{Joά."ατo, όμοίο,)' 3) 
ίσος κατά τήν δύναμιν, ίσοδύναμος, Ισόπαλος, λα.τ . 
p4r. 4) ό όμ6φωνος πρός τινα, ούμφωνος πρός 
τινα. 5) ή dμola (ένν. δίχη ij χάρι.): τή .. δμοΙα" 
(ένν. δlκ"." ij χάρι .. ) δ,δό"α, Τι dποδ,δό'llαι τι.,,, = 
άνταποδΙδειν είς τινα τά ίσα ( <<όφθαλμόν άντl 6 · 
φθαλμοΟ») 11 τή .. όμοία .. ( ένν. δίκην ij χάρ, .. ) φέρο
μαι παρά ",ι'llο,=λαμβάνω παρό τινος είς άνταπό 
δοσιν τό αύτό με δ,τι τοΟ έκαμα (μοΟ άνταποδΙδει 
τό ίσα) 11 έπ' Ιαπ καΙ dμol~ = επl ίσοις δΡοις, ύπό 
τός αύτός συνθήκας. 6) έ" όμοΙιρ πο,οίίμαΙ 'τ,= 
θεωρώ τι έξ Τσου έντιμον, έκτιμώ τι έξ ίσου. - n ό 
της αύτης κοινωνικης τόξεως ij θέσεως: ol 8μοιο, 
=έκ τών πολιτών μιθς πόλεως δλοι δσοι εΤχον 
ίσα πολιτικό δικαιώματα 11 ΟΙ εύγενεΤς, ΟΙ εύπατρΙδαι. 

ΒΌ Ζυnαξ,,: Τδ πρόσωπον Τι τδ πρι1yμι:r; πρό~ τό 
δποϊον δμoιά.~ει 1τaρό. τι (πρόσ. Τι πρΙΙyμcι) τΙθιτcιι 
συν'ήθω~ χιχτά δοτιΧ'ήν, αλλ' ενΙοτε χιχ! xcιτdι yav. (δπω, 
αχρι6ω~ xcι! έπΙ τoίi λcιτ. simills}>1I _χιίνο δΙ ώ~ πρδ, 
τό δποϊον (xcιτCι τό δποϊον) δμoιι:iζει τό lν πρόσωπον 
(Τι π~ιiyμcι) πρό~ τό iiHo (πράσ. Τι ΠΡΥ.) τΙθετcιι xcιτ' 
ιχ!τ. Τι χcιτ' απρ .,. 11 ώσ. αντΙ τΤΙ. ιiνωτιρω συντι:i'εω. 
(τη~ ~ιdι π,ώσεων) ιiπcιντ~ χcιl IΗλη, xcιθ' 'i\v μι,dι τό 
8μοιο. ιiχoλoυθεϊ ιiνcιφoρ. η δμοιωμιχ,. πρότcιoι~, 'ij 
;τpότιxαι ~ εί"cιyoμένη διdι τoίi χαΙ: δμο'ϊο, ωaπε' .... 
όμο'ϊο. 010' .... δμο'ϊο, καΙ (=ACΙΤ, 4eque 4()' πρΙSλ. 
χχ Ι !πΙρ . άμοίω. [δι' έτl>μ. βλ . dμό,]. 

όμοιότιις, ·ητο,. ij (Ομοιο,) · δ,η χcιΙ νϊΙν, λaτ. sl· 
militudo' όμοιότης" Ισότης, λcι,. aequalίt4s, 
όμοιό-τροnoc;, ο .. (6μοιος+τρ6πο,γ ό l.χων όμΟΙ · 

συς τρόπους, δμοια ήθη, δμοιον χαροκτηρα, ό έ
χων δμοιον τρόπον ζωης, ζών καθ' δμοιον τρ6-
πον. - έπΙρ. όμo,oτρ6π~ = καθ' δμοιον τρόπον 
πΡός ... (η μέ ... ). 
όμοιόω, μελ. -ώαω' ιiόp. cι' Ι»μoίωαα.-Πcιθητ. χιχ! 

ΜΙσ. , μιλλ. &μοιώαομα, xcιΙ δμo,ωo{Joήαoμαι (μετά τη; 
ιx~τΤΙ, σημιχσ.) · αόρ. cι' ώμο,ώθη'll' (8μο,0,)' ΠΟΙ" 11 
δμοιον, καθισΤώ η δμοιον, εξομοιώνω, λιχτ . 4ssiml-
14re" παρομοιόζω, παραβόλλω, συγκρΙνω.- Πχθητ., 
γΙνομαι δμοιος, έξομοιώνομαι : "dμο,ωo{Joήμεφιιι cr" ..... 
=νά όντιμετρηθιj μαζΙ μου.- 11 μέσον, άνταποδΙδω 
τό Τσα. 
όμοιωδήμcνσl, ίπ. αντΙ δμοι ωfJoij"Iιι" ιiπρφ. ποιθ. 

αορ. cι' το!) δμο,6ω . 
όμofωμα, -ατο" τό (όμο,6ω)' τό πεποιημένον κατ' 

εlκόνό δλλου, τό δμοιον πρός δλλο, όπεικόνισμα, 
εΙκών, λcιτ. slmul4crum. 
όμofως, ΙπΙρ. τοσ 8μοιο,' ιίι~ xcιΙ νυν, καθ' δμοιον ' 

τρόπον, όμοlως, «δμοια», παρομοΙως υ μιτιi έπιρρ. 
σημcισ. Ιχιιντο ώοιχύτω;; χcιΙ τιΧ ο!1δ. 6μο,0" χιχ! 6μοιt1o, 
Ιων. δμο'ϊο", όμο'ϊα 11 δμο{ω, ώ .... (= δμοια δ· 
πως ... ) Ι ιJμo{ω.- καΙ . .. (= λcιτ . 4eque 4( ... , pet"inde 
4( ... ) Ι 8μο,0" ώα .. ε ... (= 8μο,0" ώαπερ ... ) 1 -6μο,α 
",οϊ, μά~,α",α . .. (=δπως ΟΙ πρωτεύοντες, ΟΙ δριστσι). 
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6μofωσις, fι (Ιμοι6ίια)' ώ~ χ«ί νίίν, εξομοΙωσις, τ6 
νό καταστήσl) τΙς τι δμοιον.- 11 τό νά γΙνr;ι τις 
δμοιος (-1) τι δμοιον), όμοιότης, ~τ. similitudo U Ισό
της, Aιtt. aequalltas 2) εΙκών, παράστασις. 
6μ6-ι1σρος, δωρ. ιiντΙ dμ6χJ."eο~. 
6μοο.ιι1άω, τ' Ιν. πρτ. δμ6XlCΙ'~δμoxιAφ (δΑ. Α.). 
6μο-ιι1Ιω, μ.λ. -ήοω' ιiόρ. «' dμ6χJ."ΙΙά', Ιων. τ' 

Αν. δμόxlιJocιιιx.· (ΙΙμoxlιJ)' φωνάζω, δοώ, κραυγά
ζω, εΤτε πρός ένMΡΡUνσιν είτε (συνη8έστεραν) 
πρός έπΙπληξιν 11 μετ' ιiπρφ., διατάσσω τινό μεγαλο
φώνως νά πΡόξl) τι, τδν πρσσκαλώ μεγαλαΡώνως 
νό πΡόξl) τι. ' 

6μo-Klft, 'ij (cJμotJ+xcιUaJ)' Kpαuγή πολλών, κοινή 
60ή πολλών προσώπων: U ή όρμονΙα, συναυλΙα, ού
λών 11 πόσα KραJγή ένέxoυσa πρό8εσιν είτε ένθαρ
ρυνσεως εΤτε έπιπλήξεως. 

·Enιμ.: χ«τιΣ τιν«~ 'ij έχ το!! δμoiίt-xcιιAΦ π«ρ«τω
τή δ~ν .Τν«ι όρθή χ«τιΧ το «' οt)νθ., χ«τ' «~τoiι~ δέ μιΣ
λιοτ« τρ«πτ~oν o~xΙ cJμοχJ.t} ιiλλ' dμoHJ.ιJ, χ«Ι dμo
χΜίω (-Ιω) < *dμo- (περί 06 δλ. χσιΙ tν ΙΙμoΙιo~) + 
xcι1.iιιo. 
6μ6-ιιΙιιρος ο" (cJμοiJ + xM;eo,). ό l:XWV δμοιον 

(Τσον) κληρον (δηλ. μερΙδιον), χυρ. ίπ! xλTιΡOνOμΙ«~ , 
ό έξ Τσου κληρονομών 11 ώ, o~σ, d cJμ6χΙ"eο, = ό 
συγκληρονόμος, λ«τ. consors. 

6μο-ιιΙΙ;σσσιιε, τ' Ιν. Ιων. ιioρ. «' του δμοΧΑΙω. 
6μο-ιιΙιιτΙ;ρ, -ifeo" δ (dμοΧ1.iω)' 6 έγκελεύων, 

ό παρακελευόμενος, tv8apρuvwv, παρορμών, ό 
έπευφημών. 
6μό-ιι1ϊνος, ο" (δμoiί+κM",,)· ό όνακλινόμενος 

έπl της αύτης κλΙνης παρό τήν τράπεζαν, ό όμο
τράπεζος. 
6μ~lcιιτρoς, ο" (dμoiJ + J.iXTeo,,)· 6 μετέχων 

Ύής αύτής κλΙνης, όμόκοιτος, σύζυγος, ι.«τ. conjux. 
6μρ-Ι0ΥCω, μελ. -ήοω' ιi6p. σι' .oμo16γ"σcι ' πρχ. 

ώμοJ.6I"7ΚCΙ.- Ποιθητ . , ιiόρ. οι' ώμoloyήiJ.η.· πρχ . .0-
μoJ.6Y'1μoI (δμόl0γo~)' όμιλώ τήν αύτή ν γλώσσαν 
μέ τινα. 2) λέγω τό Ιδια μέ τινα, συμφωνώ μετ' 
αύτοΟ 11 Ιπ! ΠΡΟΙΥμ., συμφωνώ μέ τι (είς τι, περΙ τι
νος). 3) συνάπτω συμφωνΙαν, l:ρχομαι εΙς δια
πραγματεύσεις, συμφωνώ ώς πρός τούς δΡους της 
εΙρήνης (-1) παραδόσεως πολιορκουμένων χ.τ.δ.) 11 δ
μoJ.oyiαI lπΙ τισι=κάμνω συμφωνΙαν έπl δροις τισl 
(ι'ιπό τινας δρouς). 4) συμφωνώ ως πρός τι, τό 
παραδέχομαι, τό όμολογώ, τό άναγνωρΙζω U δμο
'-ογω οοι = συμψωνώ μαζΙ σou, παραδέχομαι αι'ιτά 
πού λέγεις. 5) συμφωνω, ι'ιπισχνοΟμαι, δτι 8ά πρά
ξω τι. 6) l:XW σχέσιν πρός τι(να): οΜέ" δμολογώ 
τι"ι-εΤμαι δλως δσχετος πρός τινα, δέν έχω καμ
μΙαν σχέσιν μαζΙ ΤOU.- Ι μ'σον, συμφωνώ, συναι
νώ εΤς τι, συγκατατl8εμαι (σχεδόν μεθ' ών σημοισ. 
χ«Ι το ίν.ρτ. ).- Ι, Ποιθητ" γ/νομαι δεκτός (άπο 
δεκτός, παραδεκτός), συμφωνοΟμαι, γΙνομαι άντι
κεΙμενον συμφωνΙας 11 ιiπoλ., δμol0γιιϊτcι. = θεωρετ 
ταl ώς δεδομένον, ώς άληθές Ι συχν. χοιτιΧ μτχ. έν. 
Τι πρχ. τιί cJμοa.οΥοVμAt'cι fι .ομοJ.όYfJμέ"cι=τά παρα
δεδεγμένα, άρχαl άνεγνωριομέναι (λ«τ. concessa), 
τό σιιμπεφωνημένα_ 
6μο-1όνιιμσ, -CΙΤO" το (dμoJ.oyIιιo)· τ6 συμπεφω

νημένον, τό συμφωνηθέν, ή συμφωνΙα D αύταπόδει
κτος όλήθέια, άξίωμα. 
6μο-10Υίσ, 'ij (dμoJ.oyiιo)' συμφωνΙα, όμοφωνΙα. 

2) συνaφθεΤσa συμφωνΙα, συνθήκη 11 ίν πσλίμφ , δροι 
παραδόσεως. 3) συναΙνεσις, ουγκατάθεσις, άπο
δοχή, παραδοχή. 4) έν τΌ dχχλησ. τλ. έξομολό
γησις άμαρτιών n ει'ιχαριστΙα (το μuστ'ijρ,ον) n ει'ιχή. 
6μό-Ι0ΥΟς, ο" (dμov + '-έγω)' ό άποδεχόμενος, 

συγκατατι8έμενος, συμφωνών, σύμφωνος. 2) ίπΙ 
πρ«τμrlΤlDν, τ6 σι'ιμφωνον πρός τι, τ6 παρaδεKτόν, 
πρόσφορον, κατάλληλον.- itttp. δμo"6~ = συμ
φώνως πρός τι, έν συμφωνΙQ μετά τινος, όμσφώ
νως. όμολογouμένως, φανερώς, κατό κοινήν όμο' 
λογΙαν. 
6μo-1oyoUΜΙνως, _πΙρ. μτχ. π«θ. iv. 'tO!! cJμολο

,ιιιο' συμφώνως πρός ... , κατό τήν συμφωνΙανΙ κατό 
κοινήν όμολογΙαν, ώς πάντες όμoλoγoσv. 
6μο-μσστ1Υίσς, -ον, δ (dμoν + ,.σoτιf)' ό όμοΟ 
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(μαζl μέ άλλον) μαστιγούμενος, όμόδουλος. 
όμο-μήτριος, cι, ο" (dμοv+μήηιe) ' ό γεννη8εlς 

έκ της αύΊ'~ς -μητρός (αδελφός iι άδελφή), Α«τ. 
frater uterinus. ' 
. ~-vcKρoς, ο" (oμoV+"IIMeds-)' ό όμοσ μετ' δλ
λων νειφός, ό σύντροφος έν θανάτ~. 
, 6μο-νοCω, μελ. -ή3ω (dμ6,,00ι;)' εΤμαι της aύTης 
γνώμης, l:xw τά αι'ιτά φρονήματα, ουμφωνώ U διάγω 
έν όμονΟΙQ μετά τινος. 

6μο-νοητlιιός, ι7. ό" (δμo"oέe<ι)' ό δγων (αυντε · 
λώΥ) εΙς όμόνoιaν (εΙς συμφωνΙαν). 
όμό-νοισ, 'ij (δμό"o~)' ώ;; χαΙ νυν, ταυτότης φρο

νημάτων, ταυτότης σκέΨεων, ένότης, άρμονΙα, λ«τ. 
concordla. 
6μό-νοος, ιw, ' ουν'()ρ. -νους, -ο"," (dμοiJ+"όο,): 

ό έχων τόν αι'ιτόν νοϋν, τάς αύτός σκέΨεις, τά 
αύτό φρονήματα, ό σύμφωνος, όμόθυμος, λ«τ. (οπ
cor5.- _πιρ. "μo"ό~=όμoφώνως, συμφώνως. 

6μo-π~8ι;ς, ε, (δμoίl + πάlJ.ο,)· ό τό αύτό πά
σχων, ό έχων τά αύτό πάθη, τά αι'ιτό αΙσθήματα 
(συναισθήματα). 
6μο-π;τρlος, ο" (dμοiJ+πcιτήe)' ό έχ τοΟ αύτοΟ 

πατρός. ι 
6μο-πάτωρ, -oeo~, δ, 'ij' δλ. dμοπάτeιο~. 
6μο-πlι:ιιίις, ε, (dμov + π}.έΚ,ω)' ό όμοΟ ουμπε

πλεγμένος. 
6μό-πΙ00ς, ο", αυν'()ρ. -πΙους, ο"'" (dμοiί+nJ.ό

o~)' ό πλέων όμοΟ, ό συμπλέων μετά τινος, ό, συΥ
ταξιδεύων. 
όμό-ποlις, ποιητ. όμόπτο1ις, -ιιωι;. δ, 'iι (dμoiJ+ 

πό.ιι~)· ό έκ ' της αύτης πόλεως, συμπολίτης, λ«τ, 
concivis 11 ό έκ τοΟ αύτοΟ έθνους (iι κr;άτouς), όμο· 
εθνής, όμόφυλος. 
6μό-πτι:ρος, ο" (dμοiί+πτιιe6,,)' ό όμο/ως (παρ

ομοΙως) έπτερωμένος, ό έχων τό αι'ιτό πτέρωμα 
(τά ίδια πτερά, δμοια πτερά) 1I μτφρ. συγγενής Η τι· 
νιχω" ΟΙ dμόπτεeοι = πτηνά έχοντα δμοια πτερό 
χοι! μτtρρ. οΙ σύντροφοι 11 "ίiιι~ dμόπτιι(lο.=πλοΤα έ
χοντα όμοΙας κώπας rι δμοια 10τΙα, Τι πλοΤα της 
αύτης ταχύτητος καΙ διό τοΟτο όμοΟ πλέοντα. 
6μ6-πτοllς, ΠΟ'ΤιΤ. iντΙ dμόποJ.ι, (δλ. λ.). 
όμΟΡΥάςω'=όμόργννμι (δλ. λ.). 
όμ6ΡΥνυ, έπ . ιiντΙ ώμ6er'ΙfV, τ' Ιν. πρτ. 
'ΟΜΟ'ΡΓ"Υ-ΜΙ, μιλ. όμόρξω.- μιiσoν, ιiό/?~' 

ώμορξάμψ' άπομάσσω, όποσπογγΙζω, σπογγlζω, 
στεγνώνω, τι.- μίσι)ν, οπογγΙζω, στεγνώνω. κάτι 
τό Ιδικόν μου Τι δι ' έμαυτόν: ιΜ"ρνοι ώμόeγ"v"το=
έσπ6γγιζον τά δάκρυά των. [δι' _τυμ. δλ. αμέerω). 
όμορξάμι:νος, μτχ. μΙσ. ιioρ. «' τ!ιϋ dμόeγ"vμ •. 
6μ-ορέω, Ιων. 6μ-oυρiω (ιfμορο,)' εΤμαι δμορος, 

έχω τό αύτά δρια, συνορεύω, γειτνιάζω. 
ομ-οροΙί, Ιων. δμ-ouρoς, ο" (clμoiί !-8e~)' όέχων 

τά αι'ιτά δρια μετά τινος, ό συνορεύων, ό γειτνιά
ζων, γεΙτων, λ«τ. finitimus.- ώ, o~σ. d lJμορο, - . ό 
γεΙτων 11 το Ifμοeο,,=ή γειτνΙασις, γειτονΙα. 
όμο-ρροδέω, μ.λ; -;Joιιo (dμόρeο8-0~)' κωπηλατώ 

όμοο (συγχρόνως καΙ συμφώνως μέ τούς όλλoUς 
κωπηλάτας) 11 Υινιχω" ουμψωνώ, συναινώ. 
6μο-ρρόθlος, ο" (cJμόeeΟ8-0,)· ό όμοΟ (συγχρό

νως μέ δλλους καΙ μετά τοΟ αύΤΟ9 ρu8μοο) κωπη· 
λατών 11 6 όμοο Koλυμ6Cιν. ' . 
6μό-ρρο8ος, ο" (dμοiί+eοt7oέω)' ό όμοο (μετ' άλ

λων, συγχρόνως καΙ μετά τοΟ αύτοΟ ρυ8μοΟ) κωπ· 
ηλατών 11 Υ8νιχω" ό πρόττων τι συγχρόνως μέ δλ
λον καΙ μαζl μέ αύτόν. 
ΌΜΟΊ, ή, ό" (liμo)' εΤς καΙ ό αύτός, ό σύτός, 

δμοιος Ο 'ό όπό κοινΟΟ άνήκων εΙς δύο iι περισσο
τέρους, κοινός, ήνωμένος, λr.ιτ. comιnunis (συΥΥ'. τψ 
αμα' ίΙ; , οιύτοσ ΙJέ ltοιριΣΎΟ'ΙΤΟΙΙ τιi: δμoιo~. δμ.ώ,. 
δμω~, cJμoν, cJμη, cJμόfJoε", d,:ιόdε). · 
Έτvμ.: cJμ;" (Ι«π. ·sοm6s=σοινσχρ. samQ-h, Ζ"νδ . , 

ποιλ-π.ρσ. hama- (ό σίιτός, δμοιος), Ιρλ. som Ιό 00-
τός), yo'te~ sama (ό αύτός) ' πρδλ. σοι"σχρ. s6m, λιθ. 
sa,-, ποιλ-σλ«υ. ΙΙΙ, ( - όμοΟ), s.imίi (=ipse, SoluS) 
(Ζ8Υδ. ha1ll&- -δμοιος, ό ΟΟτός), I)i)~: Ιρλ. Sam (Ισό-

. της; όρμονΙα) όνάπαυσις), χοι( saim (ι'ιμερος, ήΠΙδς) 
(*SΔmls), π«Α-σιι;. sδml (όνεκτώς, μετρΙως)' _ν π~σ1ν 
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υ:;όκβιταtι ϊοιπ. ρ. "sem: (εΤς) βλ. ίν λ. εΙ~' ax τοίι 
6μo~ παt :; cί.yoντιxι (έxτό~ των ά.νωτ'ρω) χοιΙ τό ιJμcιlό~, 
π,βλ . λιχτ . similis (*semilis), simul (πιxλ-λαtτ. -semol, 
semul), Όμ6;; . sumel, πΙΧλ- Ι ρλ . I.1m.1ί1 (όμοιότης), 
gall. h.1fo] (=similis, ΡΔΓ), παtλ· φλ. 5.1mlίth (=λοιτ. 
slmuI" γο τθ . simIe (κάποτε, άλλην φοράν). 
όμ6σσι, όμόσσς, ά.πρφ. xαtΙ μτχ. ά.ορ. οι' τοϊί &μννμι. 
όμόσc, e-π ιρ . ( ιJμ6.)· εΙς (πΡός) fva κα] τόν αύ

τόν τόπον, εΙς τήν ίδ l .::ιν θέσιν 11 δμ6αε 1m' (έν ixOp. 
ένν. ) = λαtτ. cominus ρυgηare=έρχεσθαι εΙς xεΤρaς, 
συμπλέκεσθαι μετό τού έχθροΟ 11 δμ6αε Ιέιιαι τoϊ~ 
πolεμίo,~ = ·6αδίζειν πρός συνάντησιν τού έχθροο. 
όμo-σθι:ν~ ε~ (δμον + o{Joi"o~)' ό fχων Τσον 

σθένος, ίσην δύναμ ιν, έφάμιλλος. 
όμo-c;ϊτcω, μελ , .-ηαω (δμόα,,,o~)' αυντρώγω με

τά τινος 11 διαμένω μετά τινος. 
όμό-σίτος, ο" (dμoiit"i"o~)' ό αυντρώγων, όμα

τράπεζος. 
όμό-ο.cuος, ο" (δμον'!-αχενή) ' ό όμοΙως έσκευ

ασμένος, τ. ! . κατά τόν ίδιον τρόπον έξωπλισμέ
νος 11 ό κατό τόν αύτόν τρόπον ένδεδυμένος. 
όμο-σκηνίσ, ή (dμ6αχ,l'l'0.)· τό διαμένειν (ζf\ν) 

έν τιj αύτιj σKηνιj μετ' άλλων. 
όμό-σκηΥος, 0'1' (όμον+ακ,Ι"ή)' ό διαμένων (ζGιν) 

έν τ.:1 αύτιj σKηνιj, αύσκηνος, σύνοικος, λοιτ. (οη
tubernalls. 
όμο-σκηνόω, μιλ. -ώαω (dμόαχ"tfO~)' διαμένω έν 

τι:\ αύτιj μετ ' άλλων OKηνι:'j . 
όμό-σηλaΥχνος, ο" (dμοV+απ1dΥχ"ο,,)·=dμοΥά· 

o"l!'o. (βλ. λ . ) , ό έκ της αύτης μητρός. 
όμό-σηονδος, ο" (δμον + ono"dtJ)· ό κοινωνων 

σπονδών καΙ θυσιων μετά τινcς, φΙλος, όμοτράπε
ζος Η ό διό συνθήκης (ένόρκου καΙ διά σπονδών 
έπικυρουμένης) συνδεδεμένος μετά τινος, λαtτ . (οη
foeder 4 tuS. 
όμό-σηορος, ο" (δμον+ο.πεΙρ<ο)" ό όμοΟ έσπαρ

μένος 11 ό έκ της αύτης σπορας, ό έκ των αύτων 
γονέων (1j γκν. προγόνων) καταγόμενος. 
όμόσσaι, όμόσaaς, ΙΙπ. ιiντΙ δμ6αοιι, δμ6αιι~. 
όμο-στΙlάω, (dμoiito"aIXOO)' 6aδlζω όμοΟ μετά 

τινος . 

όμό-οτολος, 0'1' (dμοV+ατΙ}.}.ω)· ό άπεσταλμένος 
(άποσταλεlς) όμοο μετά τ-ινος, έν ouvoδεIQ τινός, 
ό συμπορευόμενος όμοο μετά τινος, συνταξιδιώ
της.- 11 (dμον+αw}.ή) ό όμοΙως ένδεδυμένος Η γ6ν . 
δμσιος, έκ ΤοΟ αύτοΟ είδους. 
όμό-Τδφος, ο" (6μοv + τάφος)' ό όμοΟ ταφεΙς, 

συντεθαμμένος, ό έχων τόν Όύτόν τόφόν. 
όμό-ΤCΧΥος, ο" (dμο1i+τιfχ"'ΙJ ' ό άσκων · τήν αύ· 

τήν τέχνην (τό αύτό έπάγγελμα) με;τό τινος, ώ~ 
JιαιΙ νίlν «όμ6τεχνός» 11 ώ~ o~. d ιIμ6"εx,,0~=συντε
χνΙτης, συνεργότης. 

, όμό-τίμος, ο" (dμοv + τιμή)' ό έξ Τσου τιμώμε
νος, ό όπολαύων όμο/ων (ίσων, των αύτων) τιμων 
11 οΙ δμ6τιμοι (παιρdι 'Π ιi ρσαtι ς; ) "ισαtν οΙ ιι~παtΤPΙ~αtι τοίί 
ΒαισιλιΙου, οΙ Βχ τιίlν . 'Jyeveotcί.tWV χαιταιΥ6μaνοι JιαιΙ 
δμοΙοι, πρό, ά.λλ1jλοu~ Ι ί(οντε\; τιμcί." οΙ If.ptooτot (ο ί 
'ν :ΣΠGfΡΤ'!j ΧΙΧλ06μΒνοι .0.1 όμοιοι.). 
1»μό-τοιχος, 0." (δμον + "oixor)' ό fχων κοινόν 

τοτχον, ό χωριζόμενος διό κοlνοΟ τοΙχου ~δlό με
σοτοΙχου) 1I μτιΡΡ· ό δυσκόλως (μόλις, σχεδόν ούδ6-
λως) δlσφέρων 6πό τινος. 
. 6μo-τράιrcςoς, ο" (dμοvt-τράπεζιι)' ώ~ χιχΙ ν ίίν , 
ό cόμοτράπεζος», ό τρώγων ( Τι χιχ! ό καθήμενος) 
t:lc; τήν αύτή ν τράπεζαν μετά τινος U ώς; o ~σ, XαtτιX 
-πλ1jθ. οΙ δμοτράπεζοι = ΟΙ έκ Τf\ς σύτης τραπέζης 
'έοθΙοντες, δνομαι Θt~λιxων τινων μKγΙO τ cί.νών παt;;.x 

Πί~OαtΙ~. 
όμό-τροηος, ο" (δμο.ν + τρ6πo~)' ό fχων τούς 

αύτούς τρόπους, τός αύτός fξεις, όμοιον τρόπον 
ζωl,!ς, σύμφωνσς 11 δμότρο.πιι Ijθ-εcι=δμoια ' (όμοειδη) 
ι'\θη.- ώ, o~σ . d όμ6 .. ρoπo~=δμoιoς σύντροφος. 
όμό-τροφος, ο" (δμoiίtτρέφω) ' ό όμοΟ μετά τι

νος άνατρσφεΙς, ό αυναυξηθεlς μετό τινος I1 δμ6-
"ρoφcιι "οϊς d"θoeriJoΠo.,OI 6"ρ'ΙΙ~KαΤOΙKlδια ζςια, τό 
όnοJΌ όνατρέφονται καΙ μεγαλώνουν uc:ιCI μέ τούς 
άν8ρώπouς. 

όμoU, iπιρ. (χυρ. γ_ν . o~". ' :ι;οϊί ιIμό~) " Βπ !. ".:6Ίtοu , 
έν τω αύτςι τόπ~, μαζl, λαιτ . υ"" 11 ώσ. μαζΙ, συΥ
χρόνως, συνόμα : Υσϊιι" dμιiv χα, nd,l,,,O,l, = . ξηρόν 
μαζΙ καΙ θάλασσαν. 2) μ8ΤιΧ ~oτ. , όμοο μετά τι
νος, μαζl μέ 'τινα, λαιτ. υπ.1 cum: δμο.ν "εχνεααι = 
μετό των νεκρών, Τι μεταξύ T.wv νεκρών. 3) έγ
γύς, πολύ πλησ(ον, έγγύτατα 11 σχεδόν, περΙπου. 4) 
δμoiί χιιΙ -= καθ' όμοιον τρόπον δπως, άκρι6Wς δ· 
πως, λαιτ • .1eque .1C. 

όμoUμCιι, μελ. τοU · όμ"vμι. 
όμουρέω, δμouρoς, Ιων. ά.ντΙ όμορέω, όμoρo~ 

(βλ. λ. λ.). 

όμό-φοlτος, Otι (ιΙμον + φοl"άω)' ό πορευόμενος 
όμοο μετό τινος U ώς; ούο. d ιIμ6φo.τo~ = αυνοδός, 
όπαδός. · , 
όμο;.φρονέω, μ.λ. -ήοω (δμόφρω,,)' εΤμαι όμό

φρων, έχω τό ΟΟτό φρόνημα, μέ τινα, έχω τός 1-
δ/ας σκέψεις μέ τινα 11 πό}.εμo.~ όμο.φρο"έ_=πόλε
μα; γινόμενος άπό συμφώνσυ (όμοφώνως). 
όμο-φροσύνιι, ή (δμ6φρωtf)' = dμό'l'οια , τό νό f 

Xr:ι τκ? τός αύτός μέ τινα άλλον σκέψεις, ένότης 
φρονηματος και σκέψεως. ' 
όμό-φρων, -o"o~, δ , ή (dμoV+φetf'l') ' ώ ς; χαt! σΥι

μερον, όμόφρων, fχων όμοια φρονήματα, σύμφωνος . 
όμο-φυι;ς, i~ (όμοv + φv.;) ' ό δμοιος κατό τήν 

φυήν, ό έχων τό αύτό άνάστημα, τήν αύτήν φύσιν, 
μετά τινος. 
όμό-φϋΙος, α" (δμον + φiίlo,,)' ό έκ τού αύτοΟ 

φύλου (έκ της αύτης φυΜς, έκ τοΟ ΟΟτοΟ έθνους) , 
όμοεθνής Ι ώς; o~σ . οΙ dμόφvλα,=ώς; JιαtΙ vuv, οί της 
οοτης φυλης 11 το όμόφv}.ο" = ταυτότης φυλης (έ
θνους), φυλ ετική συΥγένεlα . 
όμο-φωνέω, μελ. -ήαω (ιIμ6ιpωtιo~)' όμιλω τήν 

ΟΟτήν γλωσσαν μετά τινος U ώ~ xαt Ι νίΙν , όμοφωνω 
(συμφωνω) μετ6 τινος. 
όμό-φωνος, 0'1' (dμοV+φQ)tfή)' ό λαλων τήν Ιδ/αν 

γλωσσαν μέ άλλον τινά . 2) ό όμοιος κατό τόν 
ιi xoν ,τόνον) πρός άλλον τινό 11 ώς; JιOΙΙ νϊίν, ό όμό

. φωνος πρός τινα. 
όμό-χροιa, 'iι (dμ6xeοο~) ' ταυτότης (όμοιότης) 

χρώματος.- 11 όμαλότης έπιφανεΙας τοΟ σώματος, 
λειότης 11 ή Τση κοl όμαλή έπιφόνεια τοϋ άνθΡWΠΙ
νου όώματος, τό δέρμα. 
όμο-χρονέω, μ.λ. -ήααι (dμ6xeο"ο~)' τηρώ τόν 

αύτόν χρόνον μέ τινα (έν <t'Q MouoLx'Q ) Α ά.πολ. εΤμαl 
όμqΧΡονος,π~όττω τιόμσχρόνως. . 
όμ6 .. χροος, 0'1', χαιΙ OUV'!jp. ·Xρovς, -ov" (δμαν + 

xeosci, χρ6α)" ό fχων τήν αύτή ν χροιάν , τό αύτό 
χρώμα, μέ τινα 11 ό Ι:χων εν κο] τό αύτό χρώμα, ΈV 
άντlθέσεl πρός τό oΠol"l}.or. - • ό txIιIV 7σην 1((11 
όμαλήν έπιφάνειαν. 
όμό-ψηφος, Otι (ιIμoν+νnι~)' ό ψηφΙζων μετά 

τιν~ (~Tίλ . 8,τ ι xαtΙ & If.Ho,).- • ό fχωγ Τοο μέ 
τινα άλλον δικαιώματα ψήφου. 
όμόω, μελ. -ώααι (δμ6~)' ένωνω δμσΟ, αuνbεt.l.~ 

Παtθr, 't., ά.όρ. οι' ώμAb/hι", εΤμαι ήνωμένος, 'OUνη · 
νωμένος. 
·ΟΝ"ΗΗ, ή' σΤτος, σιτηρό Xαtθόλoυ Ι ή έκ '1'00 

σΙτου καΙ των σιτηρών λαμ6ανομένη τροφή. 
Έ1:Vμ. t όμπ",l Xαt! πληθ , όμπ_ι' &μπ"ιo~ (Gμ-

n'l'Ia, '~Ιθ . -c'i');; ΔYιμητpo~) : σιχνοχρ. όρη.1!:ι (πλoOτoς~ 
λιχτ. ops, γεν. Opis, _πληθ. opes, oρulenIuι, παιλ-ιρλ . 
iine (πλούτος), λιθ. apsIc1S (6φδονία), .1psIύm.1S (πλη
θύς, άφθονΙα) , .1pst~s <.!"λούσιος) . 
όμιινIΩKός, ή, 6" =oμπ"lo~ ιβλ. λ.). 
δ'μιιYlός, σ, ο" (&μπ",l)' ό έκ σΙτου, ό όποτελσύμε

νος έκ σΙτου Τι παραγόμενος έκ σίτου, ό fχωνσ>sέ
οιν πρός σΤτον 11 ό δlατρέφων, ό άφθόνως χορη
γQν r ·Ομπ"ιιι, 'iι , 'πΙθ. της Δήμητρας, ώς θεάς τοο 
σΙτου, της όφθόνως χορηγούσης κα] διατρεφούσης 
(λοιτ . .11m.1 CereS) (ώ, πpό~ τόν σΧ1jμιχτιομόν ·Ομ
nYoa πρδλ. 'πόnιιιι). - • Παιθ.; ό κολως τεδραμμέ
νος, άκμοτος, μέγας. 

όμ4Ρ6, ' 'iι ' " CΙντΙ dιίμfι, λοιος. odor [πρΙSλ •. Ήοιιχ. 
cdμφά' δαμή. Δάxω"ε~., cdμφή' π"οή, nαr.dμιιpeS· 
nρooόζει., εϋoμφo~ ( - εύοσμος), χαιΙ ε~6μφιι1._ 
1χαιλ_tτο τ6 ρόδον 'ν 'ΑρχοιΙΗ,,· ( Ιιχπ. "o13gvha, "013-



gνhδ: π"λ-norr. &nga (δσφρaΙνoμαι), _ngi (δρωμα). 
&"9 (εύ6Ρεστον αΤσθημα) ]. 
όμφδιdσς, -ov, ό (&μφσξ), ίνν. oι"o~· 01νος πα

paσKεuaσθεΙς έξ όώρων σταφUλών.- U μτφρ. ώ, 
άρσ. ίπΙθ. δριμύς, τραχύς, aVστηρός, πικρός U dμφσ
"Ιαι ""Heol - δωροι νειφοΙ. /)ηλ. νέοι όnOθaνόν
τε~ώpως. 

Ko-ρaξ, ·a1O~, ό, -Ι) (&μφσξ + ιάξγ δ fχων 
όώρους Ρόγας· 
όμφάlιoc;, ο,,' (dμφσ16~)' ό όνήκων εΙς τόν όμ

φaλόν U τό o~. ώ, ο!ίσ. τό dμφά1ι.ο" -= d d;ιupcιAdi 
(βλ. λ . ). 2) ό fχων κύρτωμό τι (δμοιον πρός όμ
φaλόν). όμφαλοειδής, ό έχων σΤΡΟΥγύλον κόσμη· 
μα (δμοιον πρδς όμφaλόν): . 
όμφδΙόεις, .""σ, ~ (dμφσ16~)' ό έχων δμφa

λ6ν η σΤΡΟΥγύλον κόσμημα a &"nl~ όΜφCΙ16"άoα = 
όσπlς έχουσα έν τΥ κέντΡΥ όμφαλόν i\ σΤΡΟΥ'ι'ύ
λον κόσμημα. 
'ΟΝ •• -λΟΊ, -ο;:;, ό' δ,τι χι:ιΙ ν6ν, όμφaλός, ΧΙΗν. 

«6φαλός», λι:ιτ. umblllcus.- 11 παν πΡδ'ι'μα δμοιον 
πρός όμφaλόν ~ τ6 έν τώ μέσ~ τής όσπΙδος προ· 
εξέχον κύρτωμα (προεξέχων ρόζος) η στΡΟ'l'ι'ύλον 
κόσμημα, λι:ιτ. umbo. 2) ό κόμ60ς (κυρτόν τι 0-
Ψωμα) τοΟ ζυγοΟ τών tππων. έπΙ τοο όποΙοιι προσι· 
δίνοντο (έστε~.ώνoντo) ται λωρΙι:ι τoίi χι:ιλιν06 (ι:ι! 'ijνΙι:ιι). 
3) τό κέντρον η κεντρικόν σημεΤον, o~τω π. χ. 'ij 
ν1)σο, τ1). Kι:ιλιιψoίi, 'DyvyIa xcιλεΙτι:ιι όμφσ.ιό~ /Jσ. 
}.ά"α,,, (tό χΙντρον δηλ. τ1), θι:ιΗσση.), μ8Τdι 'tfj, οιιν· 
ιιπι:ιρχοαση, ίννοΙ", τ06 ΠΡ08~ίχoντo, 6μφcιλoειδoo, χιιρ· 
τώμι:ιτο, Ι xατdι μaθoμ.. μυθον όμφσ1ό~ ('ij-ι;οι χίντΡον) 
τ1), rfj, έχcιλιtτο χαΙ ό Ν"ό, τιUν ΔιιλφιUν, χα! iιΙ~ιxώ· 
τ"ρον στρογγαλο, τι, λΙθο, εΙΙρισχόμινο, έντό, του ναου . 

Έτvμ. t dμφσ16, t σανσχρ. nβ.bhί-!:ι (όμφaλός. 
τρύπα τροχοΟ έν δ εΙσέρχεται ό δξων. συ'ι''ι'ενο' 
λόγι), nόbhΥa-m (όμφαλός τροχοΟ όμόξης). λατ. 
umbilicus (όμφαλός), umbo (όμφαλός όσπίδος), παλ
ιρλ. imblin (όμφaλός), παλ - γιρμ. naba, άγγλ - qa~. 
nafu, παλ-nοrr. no,f (όμφaλδς δξονος τρΟΧΟΟ) •. πα λ
γερμ. nabaIo, άγγλ·σ,,(;. naf.'a, παλ-nοrr. ""fle (όμ
φaλός), παλ-πριιιοσ. nabls (όμφαλός τροχοΟ όμό- -
ξης). λιττ. ""b" (όμφaλός)' ί(; Ι"π. *onobh:. 
·ΟΝ.Α!:, -σκo~, ό (χαΙ ιiτ-ι;. 'i))' ή άωρος σταφυ

λή. ή «όγουΡlδ:J». 2) μτφρ. μικρό κοροσlς, άωρος 
εΙσέτι πρός γόμον Ι έπl τCιν όWΡων καΙ σκληρών 
μαστών παιδlσκης. 
Έτvμ.: &μφofc: όμφσHΙ~ω (=εΤμαι άωΡος ώ, μίσ. 

=κόπτω τός σΤaφυλός όώpouς όκόμη)' όμφακ,~ (= 
κοΙλη θήκη της 6αλόνου της δρυός)' ταoτcσ ίσχη· 
μσιτΙοθησαν Ιχ τινο, ΙΙλλ. ·bμφίi (ΙCΣΠ. ·soιagvhcϊ: παλ· 
γ8Ρμ.. sang" (ώριμος στόχυς). 
όμφή, 'ij' θεlα φωνή, iντΙθ. τιji σΜη (=όνθρωπΙνη 

φωνή) 11 προφητεΙα. χρησμός, προειδοποιητικη φωνη 
Η πδσa fνδειξις μεταδlδoυσa ύποδήλωσιν της θεΙας 
60υλiΊς , γλuκεΤa καΙ μελ~δΙKι'! φωνή. μελ~δlα.- 11 
φήμη, ε δήσεις 11 ση ιIμφr}=αl περl 000 εΙδήσεις. 

'Εννμ. t ιΙμφι) (Ι"π. *soJ3gvhίί: γοτθ. siggw"n, 
πσιλ·ηΟΓΓ. ' .yn~ua, «πλ-OCΣ;. ιίπι"η, πιιλ·γερμ., παλ
σιι;' slng"n (Qδω), -Υοτθ. saggws, πcιλ-nοrr. sO,ngr, 
ιtΎΊ'λ·oα~. '''ΠΙ, ιοπΙ, π"λ·γιρμ., πcιλ·σCΣ; . sang (ζισμα). 

6μωδiίνcιιι, ιiπρφ. ΠCΣθ. ιioρ. cσ' τoίi όμόω (ΙSλ. λ . ). 
'μ-ώΙσξ, -CΣHOfj, ό, 'i)'=dμ;:ι;:;,ιιιξ (t.iλ. λ.). 
&μώμοκσ, π~x. του &μ"vμι. 
όμώμoaμσι, γ' Ιν. ιΙμώμοι:αι, παθ. πρχ. τ06 &μ"vμι. 
6μ-ωνύμιος, σ, Ο"'=dμώννμο~ (t.iλ. λ.). 
6μ-ώνiίμoς, ο" (ιIμό~ + 8,,0μ;:ι)" ώ, χαl νυν, ό f · 

χων τ6 αύτό όνομα μέ δλλον τινό -ιι. ώ, ο!ίσ. d (tj) 
dμόwvμοι;=ό συνονόματος.- 11 όμφl60λος, Ισοδύ
ναμος (dμώ"vμ;:ι, -cci, _χαλοlΙντο Ιν τ~ AoyLxU '1:011 
Άριστοτ'λοιι, οι! λί~.ι, σιΙ Ιχοιισ"ι τόν αu~όν ~χoν ciλλιi 
/)ιciφορον σηιισισΙσιν). 

όμ ωρ6φιος, Ο", χ"Ι 6μώροφος, 0tI cιIμoi+ deo, 
φιf>' ό κατοικών ύπό την aVTr',v όροφήν, OU'ι'κότ
ΟΙ κος • 
. lιμως, ίπΙρ. τοΟ Iμό~ (ω, τό IuσΙfIII~ 'toll'μoIOfj)" 
έξ Τσou. εΙς Τσα μέρη. όμοΙως. ώσαύτως, λοιτ. ρ&
,.ite,. 2) σιινών. τljl dμoi, μαζΙ, όμοΟ, συνόμα, συ'ι'
χρόνως, tnlσης.- • μ8Τdι /)οτ., όμο(ως Wς, όκρι6ώς 

• Ι t -, =. 

ώς, έξ Τσου μέ.. . . δπως καΙ.. λcστ. Ρ"ΓίΙ., "c: ,
l*ρό~ dμ~ 'A/cJσo πιίλπαι=μισητός όκρι6ώς δπως 
αl πύλαι τοΟ V Ji\δου. 
δμuς, ιiντιθ. σύνδ. (dμ6~)' όλλ' δμως, καΙ δμως, 

δμως, μ' δλον τοΟτο, ούχ ήττον δμως, δν ιroΙ, λατ, 
I"men 11 oιιχνdι ένιοχαιι-ι;αι XCΣΙ δι' ιΙλλων μορΙων: 8~ 
μιt", lJμc»r; μέ"ι:οι=όλλ' όμως. παρ' δλ' αύτό δμως .•. 
11 παρ' άττ. οιιχναι ό lJμωι; σuνciπτιτCΣΙ μBΤdι ρ'τχ. (λ",;. 
qu"mvis) : κλ;:;*Ι μov "oαώt' 8~=δKoυσέ με μο
λονότι εΤσαι δρρωστος. 
6μ-ωχέτιις, -ov, δ, CΣίoλ. xcσΙ δωρ. άντ! ιIμoιιx.τ,,~ 

(dμό&+Ιχω)' ό έχων Τι κατοικών όμοΟ, συ'ι'κότοικος 
11 *ιιοι ΙμωχιΙτσι=θεοΙ λαΤΡευόμενοι εΙς τόν Τδιον 
ναόν. 
,v.ayIIς, δ, δωρ. χι:ι! «ττ. ιiντΙ ό""yό~' ό όδηΥών 

όνον, όνηλότης. 
δν·σΥρσς, ό (&"o&+CΊyeIofj)" ό ό'(ριος δνος.- 11 

ε1~ πολιορκητικης μηχανης. 
όνσ'μιιν, · δνσιa, δνσιτο, ΕUx-ι;. μ'σ. ιioρ, δ' του 

ιJ"Ι""μι. 
·ΟΜ-.', τό, Ιν χρήσιι χα τ' άνομ. XCΣ! α1τ. μόνον, 

των άλλων πτώοεων Oy'ημιιτι~oμι!νων ιχ τιUν: d &""ι
eofi, τό (f,ll"Ieo'" όνειρον. καθ' ϋπνους όπτασΙα (δ
ραμα) ιν άντιθι!σει πράο τό δραμα τό όποΙον t.iΗπaι 
τι~ Ι.ν έγρηγό~σ8Ι (vnιIe) 11 έν πcσρoψ. περιφρiσ. έπ! 
παντός πcσΡδρχoμένoιι πpάγμCΣΤO" ιi6ε6%Ιoι> xcσΙ μή πρ", 
γμCΣτιχoί}: ακ&ά~ ό"ιιρ cί,,{Joeωnοι = δνειοον μιας 
σκιΟς εΤναι ΟΙ δνθΡωΠΟΙ Ι παρέρχει:ιιι ώ~ ό"ιιρ Ijp,,'. 
- • παρ' άττ. πολίι σι>χναι δ τύπo~ &'ΙΙαρ χ~ησιμoπoι
εΙ-ι;cσι 00' έπΙι<ρ.· κατ' όναρ. καθ' ϋπνους, έν όνεl~ 11 
otίδ' Otιαρ =ΌCιτε καΙ καθ ' ϋπνους όκόμη. ούδέ εΙς 
τό όνειρον (πολύ μάλλον εΙς την π~αγμαΤΙKότητα) 
11 σιιχνdι άντιδιcσoτέλλε-ι;cσι π~ό~ -ι;6 vπαe : όtιαρ η vnσe 
ζή,,=ζην έν όνεl~ ή έν έγρηγόρσει. 

Έι:vμ.: ό"αρ' όνε&ρo~, lJVE&eo,ll, cσίoλ. G"oIeo., 
χρητ. cί"αιρo~, γεν. έν . ίων. άττ. ό'llιι/eατο~, πληθ . ό
"εΙeατιι: άρμ. anurj' ιiρμ. *ΑπδΓ-: ό"αρ = τέκμωe t 
τέκμ;:ιρ. . 
όνάριον, τ6 , υπoχo~. τοο ό"o~· νεαρός όνος. 
όνσσεί, δωρ. άντ! όνήαει, γ' έν. μέλλ. τοί} ό";""μι. 
6νασδαι, ιiπ;;φ. μέσ . ιiop. 6' -ι;οίί ό"/",,μ&. 
6νασις, δω". άοντ! Ο""ο&ι;. 
6νεισρ, τό, γιν . ό"ε/ατα. (ό";",,μι)' πάν δ.τι w

φελεΤ. συμφέρει. όφελος. κέρδος. 60ήθεια, έπικου· 
ρlα 11 όναψυκτικόν. όναψuχή. μέσον όναψυχης 11 ι!ν 
τφ πληθ. τά ό"είατα = τρόφιμα. έδέσματα 11 δώρο. 
[θdι ιiνeμε-ιa τ ι, o""ae, ό"ήα~o~, ό'-ή,. .. σ (·d~,, · Fατ-)· 
~L' έτι>μολ . ' δλ . ιJνl""μι]. 

όνι:ίδειος, ο" (όνε.δo~)" πλήρης όνείδovς;, όνειο 
διστικός . έπονεlδιστος. 

όνι:ιδίζω, μελ . -Ιαω, άττ. ·fώ · ιiόp. (J ' ώνιι/δ&ιια' 
πρχ. ώνεlδ&κα.- Παθητ .• μετdι μa::J μιλ/. . ό".,δ.αilμα. 
cο"ειδος)' οο. χCΣ! νί}ν, όνειδΙζω. έΠΙΘρΙπτω μομφή ν 
κατό τινος, κατηγοpW τινα. τόν Ψέγω. τόν μέμφο
μαι. όποδlδω είς τινα κακόν τι. λ αι-ι;. objicere, ex
prob"re 11 όνειδίζω. έπιπλήττω. έπιτιμώ. 
όνείδισμσ, τό (ό"ειδ/ζω)' ΟΥειδο<;. Ψ :' γος, μομφή. 
όνειδισμός, ~ Cd"ιιιδll;ω)' τ6 όνειδΙζειν τινά, ή 

πράξις τοΟ όνειδlζειν ιι όνειδος. ϋ6ρις. . 
όνι:ιδιστήρ, -;;eo~, ό (ό""ιδ;ζω)·. ό όνειδίζων. 6 

Ψέγων. ό μεμφόμενος I1 ώ; ά~σ. ΙπΙθ. ό πλήρης ό· 
νεlδους. πλήρης μομφης. 
όνειδιστικός, ή, ό" (ό"ειδΙζω, d".ιδΙD .. ής)· δ ,τl 

~ιιΙ νυν , όνειδιστικός. ύθριστικός. 
·OMEIAOI, τό' πάσα φήμη, ή πας χαρακτηρισμός, 

περΙ τινος προσ., IΤ-ι;ι χοιλό, .Ττε xcιχό,. ώ; τά λCΣΤ. 
fam" Ο σιιν. δμω" άπό του Όμ'l'!ροι> χαιΙ εφε;1)~. κακός 
χαρακτηρισμός; όνειδος. μομφή. έλε'ι'χος. Ψόγος. 
έπιτΙμησις. 2) 6 λόγος τ.οο όνειδισμοο •. τό όντι· 
κεΙμενον τοΟ όνεΙδοu<;. της καταισχύνης.-
Έτvμ. t &"ιιιδo~· ό"ιιιδ/ζω t γοτθ. naiteins (δυσ

φημΙα), gA·n"itjan (δυαφημώ), π%λ·γ.~μ . neiIIen 
(κατατρύχω), λεττ. nάίds (μΤσος, έχθρα). nistxcσ! 
nid&t (μισώ, 6λελύσσομαι), OCΣνσχρ. nld·, . πΙdiϊ, nindιf 
(χλευασμός. 06ρις), ηlπώΙ~ Ζενδ . f1Aed (χλευόζω, 
ύ6ρΙζω), άρμ. "nic&nem (θδελύσσ:>μαι)' εχ τιUν- πα?,,· 
Τ8θιiντlllν /)8ΙΧνά8ται δτι fιπόχιιται ΙCΣΠ. ρ . *πί, σα·νσχρ. 
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πΙ, nld (=spernere, vituperare)" τό ί~ ιiρχiJ ό- Bl~α ι 
πρι.:ρ%νω; Ι ·)ψων. 

Ινειος, (α). ο" (&"o~)' ό τοΟ όνου, ό όνήκων 
εΙς όνο ν 11 ό".ιο" Υά.ια=γόλα Ονου. 
όνεΙρΙτα, τιi, ί~ xp'Ij~Et ώς πλ 'Ι) θ, 'tI)U ό"ειρΟ1', 
όνεΙρειoc;, α. ο" (&"ειρος)' ό όνήκων εΙς τό ο

νειρα, ό τών όνεΙρων 11 φαντασιοκόπος, όνειροπό· 
λος, ρεμ6ωδης 11 έ" d"aaeal'!1aa πύλ'!1οι=εlς τός πύ

. λας τών όνεΙρων, 
όνεlρο-ιιρΙτης, -ov. δ (ό"ειρo~κ(!ιτής)' ό έξη

Υητής όνε ΙΡων, λσιτ. somnisolator. 
όνεlΡό-μαντις, -εως, δ, 'ij (G"ειeο~μά"τι~), ό έκ 

τών όνείΡων μαντευόμενος. 
δνcιρον, τδ , πα;ι:ίλλ. τύπος; του G".aeO~, δ' δ,τ ι 

χαΙ ~~~, Όνε ιρον II. έ~ ,τψ · πλ'l)θ; οΙ τΟ: μιiλι σΤ<1 .έ~. Υ'ρ Υι 
σει τυποι εΙ ναι: ο l ε'eατα. -ατω". -ασι. Χ<1Τ α~<1λ') · 
-ΥΙαν t ! πρ6ς; τού τ σ ιι; έσΧ1jμcxτΙσθ'l)σcιν χαΙ τύπο ι ό"ε'
(!ατος (-yε~. ~ν.), ό"εleατι (~oτ. έ~ . ) , ώσεΙ έ~ ό~oμ. 
ό"ει'ραρ [~ι' έτιι μ. 6λ. G"ae], 
όνειρο-ηοΑέω, μελ. -ήσω (ό"ειeοπόλος)' εΤμαι 

όπερροφημένος εΙς όνειρα, όνειρεύομαι 11 μετ' α Ιτ . , 
όνειρεύομα/ τι (1) περ/ τινος) : d"aoeOnOUW ϊππους 
= 6λέπω εΙς τόν σπνον μου όλΟΥα.- 11 άπατώ δι' 
όνε/Ρων . 
όνcιρο-ηόΑος, ο" (&"ειρο. + πολέω)' δ ένασχο

λούμενος εΙς τό ονειρα, ό καταΥινόμενος μέ τό 
όνειρα, ό έξ όνε/Ρων τό μέλλον μαντευόμενος, ό 
νειρόJφ/της U ώς; oiισ. & ό".ιροπόλο. = ό έξηΥητής 
όνε/Ρων. 
. ·OHEIPOI, δ, χαΙ &".ιρο", τό' όνειρον 11 ώσ . τό 
περιεχόμενον (τό όντικε ίμενον) τοΟ όνεΙρου 11 πρβλ. 
χαΙ &rae, G."aaeo", 2) χαΙ ώς; χύρ, δνομα & ΝΟ"ΒΙ_ 
(!Ο$:=ό 8εός των όνε/ρων. 
6ycιρο-σκόnος, ο." (ό."ειρο. + οκοπέω)' ό σ~o

πώ? (oκoπoυ~"oς, δ'l)λ. έξετόζων) τό ονειρα, έρ
μηνεύων τό όνειρα, όνεroοκρΙτης, 
όνειρό-φαντος, ο" Ι&."Βιρος+φαl."ομαι) · ό κατ ' 

δναρ έμφaνισ8ε1ς 11 ό συχνό έμφανιζόμενος εΙς τό 
όνειρό τινος. 
όνειρ6-φρων, -O"0S', δ, -ι, (ό"ειρo~+φρή,,)· όνο

ών καΙ έρμηνεύων δνειρα. 
όνειρώσσω, ιi ττ . -ττω, μελ. -ξω (G"aaeOS')' όνει

ρεύομαι, 6λέπω τι έν όνείρΥ.- 11 πόσχω ρεΟσιν 
κα8' ϋπνον. 
όνεύω (&"OS' 10' όνέλκω (όνασύΡω) διό μσχλοο 

11 -ΥΒν . , άνα616όζω . 
όν-ηΥός, δωρ. ό,,-ίίΥός. δ (&"omyloμιxa)' ό όΥων 

(όδηΥών ) δνον, όνηλότης. 
όν-ηΑδτης, -ov, δ (ό"O~Ιλαtί"ω)' ό Ιλαύ1'Φ1' (ό

Υων, όδηΥών) δνον, χ')ιν , « Υαίδουρσλότης ». 
όνήμενος, μτχ . μίσ. ιiι.;>. 6' 'tl)u ό:ν'.""μι· δνησα, 

ίπ. ιiόp. α' ιi~τΙ ώ.""οα · όνήσεl Υ' έν . μελ. 
όνήσΙμος, ο" ιό..."οις) · ωφέλιμος, χρήσιμος, εύ

εΡΥετικός 11 (30η8ών, 60η8ητικός. 
δνησις, -Βως, -1), δωρ. δνασις (ό"'"ημι)' wφέλεια, 

κέρδος, χρησιμότης U όπόλαυσις εύτυχΙα, ήδονή, 
τέρψις. 
·ΟΜ80I, δ' ή κόπρος τών ζΥων 11 μτ-y~. ή &,,/kJo 

= κόπρος, ρύπος, όκα8αροΙα. 
Έτvμ_ : If"θoi ( Ιαπ. *ondh-, *odh-, πι;6λ . μaσ--yιpμ. 

"del(e) (=coenum, lutum), ιinλ -σα~ . "del(a) (=im
.mundilia, pulor), ιinλ. "ddled egg (ι;ιόν σεσηπός, 
.. χαλασμένο») . 

όν'α, -1), αίολ . dv't! ά"Ια . 
όν'διον, τό, 6ποχορ, του &,,0,' μικρός (μικρόσω

μος 1) νεαρός) όνος, C Υaίδουρόκι». 
όνΙκός, ή, ό. (lf"oS')' ό άνήκων εΙ ::; όνον η όρ

μόζων είς όνον 11 ό"ικός μ'υλος = -μυλόπετρο περl
στρεφομένη υπό όνου, πολύ μεΥαλυτέρα όπό τό; 
.μυλοπέτρας τού κοινού «χερομύλou». 

6νΙνιιμι, ό"/,,ης, ό"Ι..."σι. ιiπρφ. d"r"ιt"aa. μτχ . 
d"r"ciS" μιλ. ό"';σφ' ιiόρ. α' ώ..."σα· ώσι! ίΧ του 
ιiπη~X' *ΌΜΕΏ. - Mιtσo~ χαΙ Πcxθ'l)τ, ό"ι..α.μαι, πρτ. 
ώrι1'ιίμ",,' μΒλ. &"ή"OΜCΙΙ' ιiόρ, β' ώ""μη", -,,00, -ηro, 
1) ώrάιuι,,' πι;οστ. &...,,"0' E~xτ. 611CXlJUl1l. ιiπρφ, ό"α-
0lJ.α~, μτΥ', ό"';μa1'Oς , ιi6p, οι' ώrήθη" ι Ι Wφελώ, 
εύεΡΥετώ, 6οη8ώ, ύποστηρ/ζω Ι 'νΙοτι, ώ. τό λατ, 

juvo, προξενω ήδονήν, τέρψιν, τέρπω, εtlJφραlνι.ι.
• fxw κέρδος, προσπορΙζομαι κέρδος Τι ωφέλειόν 
τινα, όπολαύω 6οη8εlας, υποστηρΙξεως 11 δοκιμόζω 
τέρψιν, ήδονήν, όπόλαυσιν n μ.τΟ: -yε~ . , δοκιμόζω 
τέΡΨιν, εύφροσύνην, fK τινος πρόΥμ9Τσ(ξ, 1ό όπο
λαμ6όνω, όπολαύω τινός. 2) συχν. i 't .~xτ. ιiop. 
6' ό_'μη", -αιο, -α,το ~pδ; ~Y.φρασιν ι~χ~.: oiJrOOS' 
ό_Ιμη" τώ? τέκ"ω,,=«/:τσι νό χαρώ τό παιδιό μου», 
-οϋτωι; ό"α'μη,," (= «έτσι νό δω καλό, /:τοι νό 
χαρώ») Ι &_ιο=λατ. SiS felίχ=εύτύχει ( << πού νό 'οαl 
καλό», «νό δοΟν καλό τό μότ!α σου») 11 8~ΙOΤΙ 'ij ΤΟΙ · 
αύτ'l) περΙψ~oισι. aνισχύεται ΧαΙ διόι του "dea,,: &"αιο 
τoiί Υε""αΙου "Iίea" (= εί8ε νό εύτυχήΟ Γ,1ς «έτσι 
Υε.νναιόφΡων πού εΤσαι») Ι ώσ, έν 'tiJ tppiOIt ΙοlJ.λός 
μοι δακεϊ' «l"αι, ό."ήμa"0ς (ί~~, ΒΊη -iΊ έστω) = φαΙ
νεται πως εΤναι καλός, εί8ε νό εΤναι εύτυχισμέ· 
νος ! Ο ώσ. κα Ι εί ρωνικω;, If"αιο μa"τα" Ir τις Ικπλtί
"ειέ ΟΒ (=<8ό ήταν καλύτερα Υιό σένα, δν σ' /:
πλυνέ κανένας » ). 

Έτ~μ.: ό"'"ημ,' If"ησις' If"ηcxe, If".aae· ou-yxp. 
*ό"ηlω.". o~δ . ό."ή,ο" (πρ6λ . Ήσυχ. _ό"ιίιο.,,· aflEIo"D, 
Ιω~. δπε ρ θ . ό"ήιΟΤΟi' έΧ Ρ ιζ . ό"α- ' σχοτει ν . έτυμοΧ: 
x~τιi Τ L~α. τό ό - εl ~ σι ι ε ·}:γων ., -Ι) t ! ΡΙζ Ο'. :ΡCΙΙ~ΞΤσι ι ν ,χ 
εl ~αι "α- μετ' ιiναδιπλ . "Ι - , π~6λ. OCX VQ XP. na.nd (= 
ga.udeo) χα Ι μτ6 τ . nanda.-ydmi- χατ ιiλλοuς; δπδχε ι· 
τσιι ίιχπ . ~. *neI(h)- (υποστηρ/ζω, υπερασπίζομαι) , 
π ρ βλ. σα~σχp. nalhάm (καταφύ'{ιον. προστότης). πϊί
thate (ζητείν 60ή8ε ι αν), nathίtό-!J (ό fXWV άνόΥ 
κην 60η8εΙας), (χα! nadh- έν τψ nίidhamana.-Q., πίί-

dhilά-!J, της; α~τYι;; σ'l)μ.) . παλ· nοπ. nόd (εύφΡοσύνη. 
συμπό8εια), nόdίr (όνόπαυσις, ήρεμ/α), παλ-rΙΡμ. 
ginada (έπιείκεια, συΥκατό6ασις), -Υοτθ. πlΡΔΠ (~πl ' 
κουρώ, 6ση8ώ), παλ-tρλ. in-neuth (= opρerior), ar
neulsa (expecIo), Ind-nide (expectatio)' ιiλλόι χα Ι 
-Ι) !ποψι. (X ~ t'l) tt~ εΙ~αι ιixλό~ητo, . 
όνΙς, -'δας. 'ij (If"ος)' όνου κόπρος, 
δνοιτο, -Υ ' έ~ . ί~, E~xτ, τoίi &"ομαι, 
·ΟΜΟΜΑ, -αΤΟi, τό, Ιων. οϋνομα, α!ολ . Ivipσ, 

λα τ, ΝΟΜΕΝ' δ, τι χσιΙ ~ϋ~, όνομα: &"ομα τΙ{fημί 
τι"ι=δΙδω ονομα είς τινα 111f"ομα φέeομαι = φέρω 
όνομα (όνομόζσμαι) ιι &"ομα καλώ τι"α = όνομόζω 
τινό μέ τι όνσμα, τόν φωνάζω (τόν καλώ) μέ όνο 
μό τι, 1) μέ τό όνομά του.- 11 δνομα, δόξα, φήμη 
(5!Τδ χαλΥι είτε χαχ'ή). - 111 όνομα μόνον, λέξις κενή 
(καΙ τΙποτε τό o~σιαστιxόν) έ~ ιiντιθ'σιι πρό, 'tiJv πρα
-Υμσιτιχδτητα . χυρ. έν ιiντ ιθsσει πρός; τό 'eyo", Μ; τό 
λόγοS', 2) ψευδές ονομα, πρόφασις, πρόσχημα : 
έπ ' ό"όματι=ύπό τό πρόσχημα, μέ πρ6φασιν δτι ... 
-ιν 'ij λ . ό"ομα συχ~o: σuναποτελsΙ πιρ Ιφρασιν μιτόι 
ό~oμάτω~ πρooώπω~ ιi,τ Ι α~των τoύτω~ τώ~ πρl)σώπων : 
π . χ . ώ φiλτατo" &"ομα Πολυ"./κου. ιi~τΙ ώ φΙλ
τα~. Πολv"cικες (πρβλ, παρομοΙαν ΠΒΡΙ:ΡΡ . διόι τoίi 
ο ·), . κιίρα).- ν λέξις, φράσις, l:κφροσις, μiλιστα 
έπΙ τ εχ .. ιxώ~ δρων U λόΥος, όμιλ/α.- νι K~ -tiJ l'ραμ
μCXΤΙΧ1j. όνσμα, λατ. nomen, ίν ιiντ,διαστoλ~ πρό, τό 
ρημα (λσιτ . verbum). 

• Eτvμ.: If"ομα, &'llVμιx , o.ι;:"OΜCΙ (χσιτΟ: μιτρ. Ιχτα
ο ιν) ' ό"ομαΙ"ω, ό"ομάtφ• "ώ1lVμ"ος. ά"ώ"υμος' πρβλ. 
σ<1~σχ? nιtman, Zε~~. niiman- na.ma.n- παλ-πιρσ. πίί
man, ιipμ . anun, ιiλβ, emEn, λατ. nQmen, όμβρ. nome, 
Ιρλ. ainm (πλ1jθ. anmann), παλ-gαll. Δπυ, gall. enw, 
-Υοτθ, namQ, παλ-nοπ. na.fn, παλ--Υερμ. , παλ-oα~. namo, 
ιiHλ-σα~ . noma- ί~ Ιαπ. *nomen-' ότι 'ij ρ, ιipχιxώς 
~ τo Υ"Ο- φσιΙ~lται ιiπό τόι λ2.Τ . co-gnom-en, i-gnomi
πίΔ, τό g- δμω. συνήθω. εχπΙπτιι. 

όνομάζω, ίω~. ούνομάζωο μΒλ. ό"ομάοω, αίολ. 
6"νμάξω' ιiόp. α ' ώr6μαoα, ΠΡΧ. ώ .. όμακα.- Παθ'l)τ,. 
ιi6ρ. α' ώroμάolJ.η", ΠΡΧ. ώ .. όμασμα, (ό"ομα)' δ,τι 
χαΙ vuv, όνομόζω, καλώ τι(να) όνσμασΤΙκώς προ
φέρω τό όνομ6 του, όμιλώ περΙ τινος, καλώ τινα 
όνομαστικως, όπευ8ύνσμαι πρός τινα όνομαστικώς. 
2) λέΥω λέξεις μόνον, περιορ/ζομαι εΙς τούς λό
Υους, 'ν iiντιθίσl, πρός; τό πρόττειν, δπω. -Ι) λί~ι, &,,0-
μα ιi~τιτΙθ.τιx, πρό, τήν λί;L~ έΡΥΟ", 3> d"ομά'tφ 
τι"ιί τι = καλώ τινα διό τινος όνόματος, τοΟ όπο
δ/δω όνoμaσlaν ·τΊνό, τόν όfiοκαλώ τοιοΟτον i'j τοι-
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οΟτον i ΙνΙοτ. προστΙθεταιι πλ.oνσr.στιxιiί, τό ά:π~φ. εΙ
Ν. : αοφ.σπ}" cJwη.ιάζοvσ." το" l1""ρα ε1"α.=τ6ν 6-
νομόζouν σοφιστήν 11 δ"ομάζω τ."α άπό' τ."ο, (Υι ικ 
τ."ο" fj lπl '1""0', iι έπΙ τ.".) = 6νομόζw Ικαλώ, 
δΙδw όνομα εΤς) τι(να) l:K τινος προσ. ij πρόγμ. iι 
ΥεΥονότος, τ. Ι. δΙδι.J εΤς τι(να) όνομό τι κατ όνα

'λογΙαν πρός τό δνομα άλλου τινός.- Mιiσoν, όνο
μόζW τι Ιδικόν μου, δΙΔW όνομα εΙς κότι τ6 Ιδικόν ' 
μου: παίdά μ' ώ"ομάζ.το = μέ έκόλει υΙόν του.
Παιθητ., όνομόζομαι ύπό τινος, άποκαλοϋμαι ύπό τι· 
νος διό τινος όνόματος. 
·OMOMAI,ΙS' Ιν. ό"οαα" γ' πληθ. otιotιτα, ' π~oστ. 

όtιoαo, . r' έν. 8ύχτ. όtιo.τo· μελ. δtιόσoμα" ΙΙπ. &tιόσ
αομα.: · ά:6ρ. αι' ώtιoσάμ"", aUχτ. &tιoσαίμηtι, -α.ο, 
-α.το, Ι~. ά:πρφ. όtιόσσασlJ.α.· ώσ. πα.θ. ά:~~. α. '. &)"ό
α{kιtι' ~αιρ' Όμ. ώσ. χα.! επ. 15' πληθ. έν. OV1'.olJoe, γ' 
Ιν. ιiop. αι' ώιοατο' ά:ποθ: μέμφομσι, ψέγW, tnιppInTW 
μομφήν, έλέγΧW, όνειδΙζW, ΧλέυάζW, φέΡομαι περι
φρονητικώς n μaτιΧ γεν.: ονδ' ώς σ. εο:Α.πα &1'όσσε· 
σ{Joα. κακότητος == καί OCιτWς έλπΙζW δέν δό μένr;ις 
δυσηρεστημένος διό τήν δυοτυχΙαν σου. . 

,'Eτvμ.: Otιoμα.· dtιοτός' δtιoτάζω: λαιτ . nOIA .(ση· 
μεΤον, τεκμήριοψ σημάδι πληγης μτφρ. στιγματι · 
σ~ός, όνειδος), ηοlο, 'Are (σημαδεύW' στιγματfζw, 
όνειδlζw)' ax ρι~. ΙSιiσεω, όηδ' ίιχπ . *οηδ- μετιΧ πιx~· 
ιχλλιχγή, .on3.- (πpΙSλ . Ήσυχ. cόtιατα,' άτ.μάζετα,. 
μiμφ.τα,.): ·ono- (ό"ομα.), *ηο- (λα,τ . nOIA), π~ΙSλ. 
*ono-d, *no-d ιν τίj> δμηρ. dtlOστός, Ζενδ. nAdant 
(χλευαστικός), σα.νσχρ. ά:νΙΧδιπλ. Ιν. nl-nd-ali (μέμφ :::
μαι) (έχ ρ . neid- ΙS} .. εν Otιε'''oς). Κcxτi τινα., δέν εΙ
νιχι ΙΙντελιiί, ά:στYιpιχτo~ χΙΧ! 'Ij συΎΎινειιχ του όtιoμαι 
πρόζ τήν λ. otιoμα, ΙΙπό τήν πpoίJπόθεσιν 8τι *ono- θOC 
έσi;μα.ινε: «σημειώ στΙγμα τι, σΤΙΥμα», χιχ! δτι τό ό
tιoμα~ διsτYιpησε τήν χαιχΥιν του. σημιχσΙιχν. , 
όνομσ'νω, μελ. όtιoμQtιώ, ίων. ον"ομαtιcω' ιiόp . 

cx' ώtιόμη1'α, ait. &tιόμη_ (όtlOμα)' ποιητ. ά:ντΙ όtιo
μάζω' όνομό"ζw, δΙδι.J όνομα, καλώ όνομαστικώς, 
λιχτ. nomino ιι ώα. δΙδι.J δνομό τι εΤς τινα, τόν φw
νόζw μέ εν όνομα . 2) ύπισχνοϋμαι δτι δό πρόξw 
τι. 3) όνομάζw, όρΙζw, διορΙζw. 4) Δπλωζ, προ
φέPι.J, έκστομfζw, όμιλώ. 

ό",oμcι-ιι1ίιδιιν, 'πΙρ. (όtιομα+καUω)' τό καλείν 
όνoμασΤΙKWς, όνομοστΙ, κατ όνομα, λιχτ. nominAlim. 

όνoμcι-ιιlίίΤός, otι (Ο"ομα+κ:Α.vτός)· 6 l:xwv l:v· 
δοξον όνομα, περΙφημος, έξαKOuστός.- 11 avεp-y., 
6 δοξάζwν, 6 Kaβιστών τι (να) l:νδοξον. 
ό",ομσστΙ, ιΙπΙρ. (&"ομάζω)' όνομαστικώς, κατ' δ· 

νομα, έξ όνόματος, λιχτ. nominalim. 
ό",ομσστός, Ιων. ού",ομ-, tj, otι (όtιoμάζω)' ό 

όνομασδεΙς, 6 wνομαομένος 11 6 άξιος νό όνομό
ζεται, 6 άξιος νό γΙνεται μνεΙα τοϋ όνόματός του 
(νό ΥΙνεται λόΥος δι' αύτόν) .- 11 έπ! πρ"ο., ώ; χ::ι! 
νύν, όνομαστός, έξακουστός, l:xwv ένδοξον δ\/ομα, 
έπίσημον δνομα 11 επ! πριxγμιiτων, περιβόητος, όξιο
μνημ6νευτος. 
όνομστο-16Υος, δ (όtιoμα+λ.έyω)· 6 λέγwν (όπ

. aΥΥέλλwν) τα όνόματα άνθpWπwν, λαιτ . nomencla
lοr ιι ό συλλέΥwν όν6ματα (λέξεις). 
όνόμιινσ, έπ. ά:όρ. αι' του . d".ομα{1'ω. 
·OMOI, 6 κιχ! 'ιι' δ,τι κιχΙ νύν, δνος, γόίδαΡος, 

λιχτ. Asinus, ΑιίΠΑ 11 παιρotμ. φpιiσει; : πeρί OtιOV σκ,ίiς 
=λιχτ. de ΙΑΠΑ CAprlnA = διό τήν σκιόν ένός όνου, 
τ.l. διό τό τΙποτε, διό πΡόΥμα μηδαμινόν Ι GtιOV 
πόκcι. (fj πόκες)=γαίδάΡου μαλλΙ, δηλ. πΡόΥμα όν
ύπαρκτον, δεδομίνου δτι ο!ίδαιμου χοu~aύοuν τούζ δνου, 
διιΧ νιΧ έχμετ::ιλλευθουν τό μιχλλΙ των (πρ6λ . όρtιl{J.ω" 
Υάλα=«τοΟ πουλιοΟ τό γόλα») Ι ό110ς :Α.νρας (έν·ι. η. 
",ovoc,,), έπl όνδρwποu ήλιδΙου καΙ όνικάνου νό ό
πoλαύσr;ι μουσικήν.- 11 ίχ τή, !δι6Τ1jtΟζ του δνου ώζ 
~ιjιoυ ά:χθοφ6ρου ή λ. όtισ, ίχρησιμοποιΥοθη διιΧ νOC O1j
μιiν'{j χιχΙ : 1> 8aροΟλκον, Υερανόν, τροχαλΙαν (φα· 
καρόν, καρούλι»). 2) rr'\v έπάνw μυλ6πετρaν, τήν 
περιοτρεφομένην.- I11 εΤδος ποτηρΙou οΤνου, πιθ. 
λ6γφ τoiί αχ 'ι'ιμιχ τ6, του. 

ΈΤVμ.1 ό"ο, χαιΙ λαι~ &ι/nυι θalllρo6ντα.ι 6π6 ~ι
νων δcίνιιαι lχ τινο, ciσιcxτιχfj, Υλώσαη, μ!λλον παιριΧ 

~μιτιχfj,. KCII,;' IAAou, m~ (*hoonos, οδτινο, 'ιι πρώ-

τη συλλιxΙSή έεελYjφθ1j ώ. «ρθρον, 'i) χ::ιτ' · ά.νσμοΙωαιν 
δι' ΔπλολΟΥΙΙΧ' !χ τινο, *ho hoonos < *ho ohonos, 
·ohonos 6[νί:tι χιχτ' ιiφoμoΙωoιν ax τού *ahonos, 
*asonos, πρ6λ. λιχτ . asinus ( *asonos(?) .• Αλλοι θεω
poi}σιν ώ. πιθιχνόν δτι όtιoς (οσ,,-ος, ώς φαιΙνεταιι έχ 
του λιχτ. asin-us' πρ6λ. και! γοτθ. Αιίl-υι, πα.λ-γε~ μ. 
esil, λιθ . osil-as, σλιχυ . osil-u, πΙΧλ-σχαινδ . Asn·j, ιinλ
εJαιζ. ASS-U χλ π. 

όΥοσσάμι:νος, μτχ. Ιπ. μι!σ. ιioρ. αι' του όtιoμα •. 
όvόσσcσθσι, ~π. ά:ντ! &tιόσeα{J.α., μ.η. ά,πρφ. τoiί 

όtιoμα •. 
όνοστός, tjtι, otι (Ο"ομα.)· 6 δξιος μομφης D -& 

άξιος περιφρoνήσεwς. 
ό",οτάςω, ώ, το όtιoμαι' μΙμφομαι, ψέγw Ι περι

Υελώ, χλευάζω.- 1.1 μίσον, 6δελύσαομαι, όπαοτρέ
φομαι. 

ό",οτός, tj, όtι ' =όtιoστo, (ΙSλ. λ.). 
όνo-φoρβόc;, ο" (o"oς+φeρβω)' ό τρέφwν (συν

τηρών, διατηρών) δνους. 
6",τσ, τcί, μτχ. ο'Jδ. πληθ. του .Ιμ/· τό νΟν ύπάρ

χοντα πρόΥματα, τό παρόν ί'l ά:ντιθίσει πρό, τό πιχρ
ελθόν χιχ! τό μέλλον. 2) τα otιτα=τά όντι..ις ύπόρ
χοντα, ή πραΥματικ6της, ή άλήθεια, Ιν ά:ντιθ4σιι 
πρό, τα μή ό1'τα.- 11 παν ό,τι έχει τις, ή lδιοκτη
σΙα του, ή περιουσία του. 

6",TW4;, έπΙρ. 'tYj; μτχ. του είμ{' ώ, χαιΙ νυν, όλη· 
θώς, πρόΥματι, τΥ δντι, δντwς. 
όνυμσ, τό. οχΙολ . ά,ντ! όtιoμα (6λ . λ.). 
όνυμάςω, όΥυμαΙνω (Ο1'υμα), ιχΙολ. iντΙ &"ομ-, 
δν'uξ, -VΧQς, c, ~ι;τ. πλ1jθ. G1'VE., eIt. όννχ.ααι: 

1> έν τφ πλ1jθ. οι όνυχες όρνέου (όρπακτικοο, ααρ
κοφόΥου, πτηνού) ιι ώσ . χ::ι! εν τφ έν., 6 όνυξ σαρ
κοφάΥου πτηνοϋ ιι έπ! ά:νθ :_ώπων, ώζ χιχ! νυν, τ6 «νύ· 
ΧΙ», λιχτ. unguis U έπ! χτηνων , 6Πλή ιι εΙδιχιχ! περιφρ'.ί
σεΙζ : εΙ. aκροvς τους ό'ΙΙVχας &φΙ",.το (4 oltιoς δηλ.) 
=6 οίνος μέ έδέρμανε ,μέχρι τών όνύχwν Ι έξ cI
πα:A.ώtι όννχω,,=τό τού Ό~ιxτΙoυ de tenero ungui= 
έκ παιδικης (τρυφερός) ήλικΙας Ι GtιVxa. Ιπ' ακροvS' 
στάς=summίs digίlis = σταδεlς «πάνw στό νύχια» Ι 
έξ &1'ύXωtι :Α.έοντα (ένν . τεκμαίρομαι)=όπό τούς δ
νυ-χας ουμπεραίνw δτι είναι λέwν, τ. Ι. όπό τό παρα
μικρότερον χαρακτηριοτικόν σχηματΙζw γνώμην.-
11· otιVE, πολύτιμος λΙδος μέ ρα6δι.Jτός φλέ8aς Ι! ώσ. 
κομψοτέχνημα κατεσκευασμένον έκ τοϋ πολυτΙμou 
αύτοϋ' λΙδου. 
Έτvμ.: otιvE: αιχναχρ. nakhό · 1}."m, nAkhOrA-1}.-m, 

.s"rtEPO. ηίixυη, λιχτ. ungullA, πΙΧλ-ιρλ. ingen (*eng· 
νlηίi), μεσ·ιΡλ. ingA, παιλ-gαΙI. eguin, παιλ ·'Υ.ρμ. nA
gAI, iγrλ-αcxε. noezel, πcxλ-nοrr. nAg/, γοτθ. ga
nagljan (καθηλώ, καρφwνw), πΙΧλ-ολα.υ. nogiill" 
λιθ. nagύlis, πιxλ-πρω~σ . nAgulis, πιχλ-αλιχυ. noga, 
σιχνσχρ. 6Iί1ΦΓί · 1}. (πούς)' εν rtilotv ύπόχει τιχι Ιιχπ. 
*e/onogh- έν έν::ιλλοχγ'ii με~ιX τoiί *e/onoqh-' δπ6 τινων 
uποστ-r,ριr&τcxι κιχ! συγγ. πρό, τό ννασω ( ρ. tιVX-. 
όνύχι:σσι, έπ. δοτ. πλτιθ. τ?υ όtιvξ. 
όξ-άλμιι, 'ιι (όξοn-cϊ:Α.μη)· ζwμός, (σόλτσα) έξ δλ

μης μετό όξους. 
όξέσ, Ιων. ά:ντ! dElfia, θηλ. τοίϊ όξvς.-όξέσι, δοτ. 

πληθ. τοί) &ΞVς. 
όξέως, ίπΙρ. τοί} όξυς' διαπερασΤΙKWς, σou6λε

ρως 11 μτφρ. μετό όξύτητος n ώσ. μτφρ. μετό δριμύ· 
τητος " ώσ. μτφρ. ταχέι..ις. 
όξηρός, ά, otι (όξος)' 6 άνήΚWν εΙς ό~oς iι κατ

όλληλος δι' όξος n κέραμος όξηρος = πηλινον όγ
γεΤον (πΙδος) κατάλληλον δι' έναπo~ήKευσιν όξους. 
όξΙνης, ες (όξος)' «ξινός», όξινος, ίπ! ο!νου. 2) 

μτφρ. 6 l:xwv δυσόρεστον XoρaKτηρσ, δύστροπος, 
ατρυφνός. 

όξfς, -ιοο" ή (όξος)' όγΥεΤον (συν. πήλινον) χρη
σιμοποιούμενον διό τήν έναπόδεσιν δξouς, δοχεΤ
ον ιξιδlού», ιξιδερό», λ::ιτ. AceIAbulum.- • έπΙ λΙ
αν μΙKρoσWμOυ όνδpWπου, νόνου. 
δξος, -.ας, τό (όξtίς)' αινος όξινος (ι ξινός») Ι τ6 

έκ τοιούτου οΤνου παΡοί'όμενον δξος (ώ; _Ι ν6ν, 
χοιν. «ξΙδι»), λα.τ. Ace'um. 2) μτφρ. Ιπ! «νθράlπlllν, 
6 δύστροπος, στρuφ νός [8ξος < όξ", (πρΙSλ. 1f'δ'0S'1 
.ν,Vς,· λαιτ. Ac!lum: AC/81)' dl,,:A.i, (cξινή8ρa, ξινο-
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λόπαδο:ι)' όξάλ_,οS' (cξl,,6S'.)· όξΙ"1S' (βλ. λ.) ' όξίS' 
(δλ. λ.)]. 
ΌΞΥ' Α, Τι, η όξύιι· τό Υνωατον δ'νδρον «όξυ(:ι:ι, 

εΤδος φηγΟύ, λοιτ. fagus sylvatica.- 11 στέλεχος 
δόρατος έκ ξύλου όξύας 11 γεν., δόρυ. 
Έnιμ. , ιΧνοιχτέον πιθ. εΙ~ ιΧ;ιχιχον *do,,(_)a-, πρ6λ. 

ιΧλδ. ah (όξυό) (*asRa-), ιΧρμ. haςl (μελΙα) (*asRhlo-), 
ποιλ·ηΟΓΓ. askr, ιXπλ-αoι~. oesc, ποιλ-γερμ. ι.κ (νεο
Υερμ. esche=μελlα) (γερμ. *aski-)' δ ciρχοιι6τοιτο~ τι}
πο' φοιΙνετοιι ν::ΙΙ 'fjτο ·OS-i-S, πρ6λ. λιθ. USiS, λ.ττ. 

~SiS (μελΙα), λΒΤΤ. Υεν. ~scha, ποιλ-πρωσσ. woasis 
(βλ. χοιί εν άχ_ρωlS'). 

όξίί-βαφον, το (όξvS' + βάπτω)' μικρόν δοχεΤον 
όξους, χαμηλόν, άβαθές, λοιτ. acetabulum (πρ6λ. 
χ-χΙ όξνς) 11 κοιΙ ποτήριον iΊ εΤδος μικρός κύλικος 
χl'ησιμοποιουμένη, διΟι το δ~o~. 

όξϋ-βι:λής, έ$' (όξvS'+βέλος)' ό εΙς όξεΤαν αίχμήν 
άπολήγων ιι γβν. αίχμηρός, μυτερός 11 μτφρ. όξύς, 
τραχύς, δριμύς.- • ω, έΥ6ργ., ό έξακοντΙζων ταχέα 
βέλη. 

όξϋ-βόας, κοιΙ όξϋ-βόης, -ov, δ (όξvS-+βοάω)' ό 
όξέως βoQV, ό δυνατό φωνάζων, ό διαπεραατικήν 
φωνήν έκπέμπων 11 έπ! κωνώιτων, ό όξέως βομβών. 
όξύ-ΥΟος, ο., (όξ1ιS-+Υ60S')' ό όξέWς γοών (θρηνών). 
όξϋ-δι:ρκής, ες (όξvs-+δέρκομα,)' δ,τι κ-χ! νον, ό 

όξεταν δρασιν έχων, ό βλέπων μακριό καΙ ταχέως 
ιι ίιπερθ. όξυδερκέστατος. 
όξii-δoυπoς, ο" (όξvS' + δονπο$')' ό όξέως ήχών, 

ό όξύν (διαπεραοτικόν) δΟύπον (ήχον) παράγων. 
όξϋ-i8ι:ιροι;, ο., (όξ1ιS-+έ'~ιt'eα)' ό έχων όξεΙας 

(αΙχμηρός) τρ/χας U ciνώμ . πληθ. όξνέD-ε,ρ.ς. 
όξΙί-8ηκτος, ο" (όξνς + ~ήyω)' ό όξέως ήκονη 

μένος, ό έχων όξεΤαν αlχμήν ιι μτφρ., ό όξέWς κεν
τηθεlς, περιελθών είς όπόγνWΣιν. 
όξU-8ϋμcω, μιλ. -ήαω (όξtί~μoς) ' εΤμαι όξύθυ

μος, εύέξαπτος, όργ/ζομαι ταXέWς.- 11 ως ποιθ. προ
καλούμαι, έξWΘOύμαι, είς όργήν. 
όξϋ-8ϋμία, Τι (όξν~ιdω)' ό αlφνlδιoς θυμός, 

έκρηξις όργης. 

όξΙΙ-8ϋμος, ο" (όξ1ιS-+~μ6S')' δ,τι χοι! νον , ό όξύς 
είς τόν θυμόν του, ό όξέως όργιζόμενος, ό εύέ· 
ξαπτος, εύερέθιστος, θυμwδης, παράφορος. 
όξi-κάρδιος, ο., (όξvs-+καρδΙα)' =όξtί θ-νμος(βλ.λ.). 
όξii-κfνητος, ο., (όξ1ιs-+κl.,έω) · ό ταχέως κινού

μενος, ταχυκΙνητος. 
όξΙί-ιιομος, ο" (dξ1ιS' + κ6μ,,)' ό έχων τρΙχας ό

ξεΙας (αΙχμηρός, μυτερός), πρδλ. όξvέ80.'eοS' 11 έπί 
:p υτιilν , ό έχων φύλλα όκανθώδη. 
όξϋ-κώκϋτος, ο., (όξvS' + κωκVΩ) ' ό δι' όξειών 

:φαυγών θρηνηθεΙς, ό μεγαλoφWνως θρηνούμενας. 
όξϋ-λαδCω (όξνλαβή,)' λαμβάνω ταχέως, έπι· 

λα~§όνoμαι ταχέως εύκαιρΙας τινός. 
όξi-Ιδβής, εS'(όξVS-+λαβεϊ.,)' ό ταχύς εΙς τό λαμ

οόνειν, ό ταχέως αυλλαμβάνων (aπ Ι ciιτοίi π . χ.), ό 
δραστηρΙως έπιχειρών, όξέως έπιλαμ60νόμενος. 
όξϋ-λδλος, ο., (όξ1ιS' + λαλέω) ' ό όξέως (ταχέως) 

(ψιλών, ό ευγλωττος, στωμύλος, λόλος. 
ι6ξϋ-μι:Ιής, iS' (όξvS-+μέλοS')' ό όξέως ψόλλων, ό 

άδων εΙς τόνον όξύν (ύψηλόν). 
, 6ξii-μiριμνος, ο,,' ό όξ~ως μεριμνηθεΙς, ό τυχών 
όξεΙας μερlμνης, τ. Ι. ό έντα:rιKWς μελετηθεlς, ό 
τυχών έπισταμένης έπεξεργασΙας. 
όξϋ-μήνίΤOfίi ο., (όξν,+μ""Ιω)' δ όξέι.χ; (ταχέ 

ως) έξοργιζόμενος, εύερέθιοτος Ο ό προκαλούμε
νος (ουμβαlνων) έν T!j όξύτητι της μήνιας ('όργης) : 
~"OS' όξvμt7"&τοS' = φόνος τελούμενος έν βρασμς> 
ψυχης 11 ένεργ., ό προκαλών όΕεΤαν (ταχεΤαν iΊ σφο-
δρόν) όργήν. ' 
όξΟ-μολπος, ο" (όξ1ιS-+μολmj)' ό όξέως μέλπων, 

βλ. χ-χ! όξνμελής. ' 
όξύ-μωρος, ο" (όξvS' + μώeο,)' δ όξέως μwρ6ς, 

ό εΙς όξύν βαθμόν μωρός.-ω~ οο}σ. τδ όξtίμωρ01'= 
στοχασμός δστις κατά τό φαινόμένον όποτελεΤτσι 
άπό όντιμαχqμένας έννοΙας, παραδοξολογ/α τρό
πbν ,tvci, δπω:; Π.χ. cαπενκ pραδl""., τό τfι~ Nίcι, 
«μέοο στά χιόνια κα/γομαι, μέσ' στή φ<.Ιτιό μαρ-

γwνω:ι, πρl5λ. τιΧ λοιτ. insanlens saplentla, strenua 
inertia, concordia discors, splendide mendax. 

όξυν8ι:Ις, μτχ. ποιθ. ιΧορ. οι' τοο όξtίllω. 
όξυντήρ, -iίeoS', δ. (όξtί.,ω)' ό όξύνων, ποιων τι 

όξιΊ, ό όκονίζων. 
όξύνω, μελ. -ν.,ώ (όξύS')' καθιατώ τι όξύ (κοπτε

ρόν η αίχμηρόν ), τό όκονίζω, τό τροχlζω. 2) μτ:ρρ . 
παροξύνω, ποροργίζω, έξερεθΙζω 11 διεγεΙρω, παρορ
μώ ιι 000. προκαλώ. - Ποιθητ., προκαλούμαι έξερεθΙ
ζομαι, έξόπτομαι. 

όξυόι:ις, εασα, ε", ποιητ. iντί όξύς' ό 6πολήγων 
εΙς όξύ, μυτερός, αίχμηρός κοπτερός 11 (όξίια), όξύ. 
ίνος . «όπό όξυό:ι, έκ ξύλου όξυδς. 
όξϋ-όστΡδκος, 011 (όξνς+ό'ατ-ρακο.,)· ό έχων όξύ 

όατρακον ( cέρμα η φλοιόν). 
όξϋ-πδΥής, iS' (όξvs-+""αΥή'.,αl)· ό όπολήγων είς 

όξύ, όκανθWδης. 
όξϋ-πι:υκής, iS' <όξvS' + πΕVκ'1)' ό έχων όξείαν 

αίχμήν, άπολήγων είς όξύ (διτω~ τιΧ βελΟ 'ιωτιΧ φύλ
λ-χ τΥι, πεύΧ1)ς ) 11 C ~xων πικρόν όξΙπητα. 
όξίί-πους, ά, -11 . -πονν, τά, γεν . -noδoS' (όξνς + 

notίS')· ό έχων ταχείς πόδας, ώκύπους, ταχύπους. 
όξύ-ΠρΥρος, ΟΥ (όξνς + πρίίψα) ' ό έχων όξεΤ.:Jν 

τιΊν nPQpav, δ1)λ. άκραν άπολήγουσαν είς όξύ, αί
χμηρόν άκραν. 

όξϋ-ΡΙ:Υμία, Τι (όξiιS' + έρεvΥμ6S')' τό έρεύγεσθαι 
«ξινά», ή « ξιν/λα », λόγφ δυσπεΦΙ<χς η ή έξ αύτης 
προκαλουμένη δυστ;:.οπία (στρυφνότης) [όξνΡεΥμία' 
όξνρεΥμ,άω' όξνρεΥμ&ώδης (όξvS' + σχοτεινφ τινι β' 
σ~νθετ., όπερ κοιτ' OCλλ?U;; μέν εΙνοι\ τό χοιΙ εν cipxi) 
δπo~ηλωθέν έρεVΥμόS', κοιτ' ιiλλoυ~ δΒ το ρ6χθ-ος, 
πρ6λ. χοιΙ λοιτ. ringor, ructo (Ιοιπ. ρ. *reg-: *reug-]. 

όξϋ-ρι:πής, έS', ΠΟΙΤιΤ. ιΧντ! όξvee-n7ιS' = όξtίρρo
ΠΟ$' (βλ - λ.) . 
όξύ-ρροπος, ο., (όξ1ιs-+ρέπω)' ό τοχέως ρέπ~ν 

(κλΙνων) πρός τό εν μέρος, ό έπαKΡΙΒWς ζυγΙζων 
(έπΙ ε~oιισθήτoυ ζυγοίί) ιι ό ρέπων πρός τι, έπιρρεπής, 
λοιτ_ propensus ιι ό εύκόλως Kυ€!ερνώμενoς U μτφρ. ό 
εύκόλως (,ταχέως, αlφνιδΙwς) έξαπτόμενος, εύερέ
θιστος. 
ΌΞΥ'Σ, όξεϊα, Ιων. όξέα, όξtί· όξύς, μυτερός, αΙ

χ μηρός, κοπτερός 11 λΙθ-ο, όξiι,=λΙθoς ήκονημένος, 
ώσΤΕ νά δύνοιται νιΧ χρ1)σψοποιηθij ω~ μciχοιιροι (χο ιν. 
«πέτρα κοφτερή σόν μαχαlρι:ι) ιι τό όξ1ι = τό όξύ 
άκρον (τό κατακόρυφον σημεΤον) TPIYWVOU, ή κο
ρυφή τού τριγώνου.- ΙΙ επι έντυπώσβων των αΙσθή· 
"εων (επι οιίσθημcitων δ1)λ.), όξύς, διαπεραστικός, 
δριμύς, τραχύς 11 έιτί του ΤιλΙου, καυστικός η κοιΙ ό 
έKΤUφλωΤΙKόν έχων φως (π?6λ. το τoiί Βιργιλ. rapl-

_ dus 501). 2) έπΙ τη;; δρciσaως, όξύς τήν δρασιν, 
όξυOCρκής, ό έχων όξυτότην δρασιν : όξtίτατo" 
δέΕΙκομα,=έχω όξυτότην τήν δρασιν 11 όξν άκotίω 
έχω όξεΤαν τήν άκοήν. 3) επι τοο ~χoυ, όξύς, ύ· 
ψηλός, διαπεραστικός, ciντίθ. τφ paeVS'. .) επι γει}
σεω;;, όξύς, δριμύς, « ξινός:ι, πικρός, στυφός. 5) επ ί 
σωμ<Χτικου iι Φυχιχου ocλΥοu~, πόνου, όξύς, δριμύς, 
διαπεραστικός.- ιιι όξύς, ταχύς, όρμητικός, πλή
ρης όρμητικού πόθους, ΙΙΗως ταχύς εΙς τήν ~κρη
ξιν τΟΟ θυμού του, εύέξαπτος.- ιv ίπΙ χινήσΒω., 
ταχύς, εύκΙνητος, γοργός. -έπΙρ. όξέ"" ιι επιρρ. κβίν
τ<ΧΙ ώα. κοιΙ τά o~δ. έν. χοιΙ πλ1)θ. όξύ, όξέα [δι' έτυμ. 
βλ. OHρ&S" συΥΥ. 'tot:; ΟΙκή, άκωκή, έ; ίοιπ. ρ . *oq. 
(βωλοκοπετν), *ak- (εΤμαl όξύς) (6λ . χοιΙ εν 8καl.,α)]. 
όξύ-στομος, ο" (όξ1ιs- -l-ατ6μα)' ό έχων όξύ στό 

μα, δηλ . όξετς (κοπτερούς) όδόντας 11 έπΙ τοί) οί
στρου (ιXλoyόμυιγoι~), ό ό~έWς κεντώ ν (κεντρώνων, 
νυσσων) ιι sπΙ ~Ιφoυ" τό οξέως ήκονημένον (τό έ
χον κοπτερόν τήν λεπΙδα). 

όξϋ-τι:νfις, iS' (όξVs-+τ-.I.,m)· = όξVτ-ο.,οS' (ιJλ . λ.), 
σουβλερός, μυτερός. 
όξύτης, -"το" Τι- (όξtί,)' δ,τι χ-χΙ νίiν, όξύτης, δηλ. 

τό νό εΤναΙτι όξύ, ασυβλερόν, μυτερόν, κοπτερόν. 
-11 έιτΙ ~xσυ, ή 6ξύτης, τό ϋψος, τοϋ τόνου, ιΧντΙθ. τφ 
ΡαeVτ'1S'. 2) έπΙ γει}αεως, ή δριμύτης, πικρότης.
ιιι μτ,l,Ρ . όξύτης (ταχύτης) όντιλήψεως, όξύνοια, ,εύ
φυΤα. 2) ιίπΙ ιίνBργBΙOΙ~ (δρciσεω~). ταχύτης, όρμητι~ 
κότης, δραστηριότης, σπουδή, 61α 



'" 
6ξii-τόμoς, ο. (bfVf + ι:_μ.;.)' ό όξέως τέμνων, 

όξέ~ ' Kόπτων, κοπτερός, όξ~ 
6ξu-τονος, ο. (οξiιf+-ι:όΙΙΟf)' κ= όξvι:en,f (δλ.λ.), 

ό τεταμένος εΙς όξύ, ό όπολήγων είς όξύ , σουβλε
ρός, μυτερός Ο 'πΙ ijxou , ό όξέως ήχων, ό διαπερα· 
ατικός n μτφρ. βlαιος, λάβρος, σφοδρός, δριμύς.-ΙΙ 
Ιν τ~ rριιμμα.τιχ~, όξύτονος λέξις, ή έχοuoα όξύν 
τόνον, τ. Ι. όξεταν έπl της ληγούσης, ή προφερο-
μένη μετά όξέος τόνου έπί της ληγούσης. -
6ξύ-τόρος, οιι (όξ1ιs+ι:_leω)' ό όξύς (αlxμηρ6c;, 

μυτερός), διαπεραστικός, εύκόλως τρυπών (περών), 
6ελονοειδής. 
6ξύ-φδοΥΥος, ο. (bfVf +- φ{JoόΥΥΟf)" = όξVφω.Οf 

(δλ. λ.) . 
6ξύ-φρων, -O.Of, δ, ofι (όξiιs+φeή.)· - bξtίihιμof 

(δλ. λ.) Η ό όξεΤαν έχων τήν φρένα, όξύνouς. 
6ξύ-φωνος, ο" (όξiιf+φωιιή)" ό έχων όξεΤον (δια· 

περαφικήν) φωνήν, ό έχων διαυΥη, καθαρόν, φωνήν. 
6ξύ-χclρ, -XcaeOf. δ, Τι (bξiιi+χεΙe)' ό όξύς κα· 

τά τός χετρας, ό έχων όξεlας τός χεΤρας, τ. Ι. το
χύς, εύκΙνητος , έπιδέξιος 11 ό όξύς εΙς τός χεΤρας, 
τ. ε. όξύς εΙς τό πλήττειν, έριστικός U χιιΙ μτφρ. δ
πληστος, πλεονέκτης. 2) όξιίχιι,ι? xι:VoΠOf = fιxoς 
προερχόμενος άπό ταχύ κτύπημα τών χειρών (έν 
τώ θρηνεΤν). 

' 6ξύ-χολος, ο" (bξiιs+χόλ.Οf)" ό ταχύς εΙς όργήν, 
ό ταχέως έξοργιζόμενος. 

6ξiί-ωηήc;, ii (όξiιf+ιASψ)' ό έχων όξεταν τήν δ-
ρασιν.- • ένεργ. ό όξύνων τήν δρασιν. 
δου, έπ. ιiντΙ ον, γεν . τ(;ίι 8i, i) τοϊί 6. 
όπα, ~ωp . ιiντί 8πη (ι.iλ. λ.). 
όπαδέω, ~ω~. ιiντΙ του ίων. oπηδiω (όπcιιJό,)' ά

κολουθώ, έπομαι, συντροφεύω, συνοδεύω. 
όπαδός, ό", ~ω". ιiντΙ του ίων . όπηcJόf (όπάζω)' ό 

όκολουθών, συνοδεύων, συμπορευόμενος, ό ύ.πηρε: 
τών τινα 11 ώ; o~σ. & όπσcJόf, ώς; χα.Ι νϊίν, σύντροφος , 
θεράπων, άκόλοοθος. 
'ΟΠΑΊΟ, μελ. όπάοω, ίπ. όπάααω' ιi6p. α.' ιASπα

αCΙ, έπ. όΠCΙααCΙ. - Μέσον, έπ. μιλ. όπάααομιι" ίπ. 
liόΡ. α.' όπcιαασμη,,' κάμνω (προστάσσω) τινά νά ά· 
κολοu8ήσΓ,1, δΙδ<.ι τινά · εΤς τινα ώς συνοδοιπόρον 
(ώς άκόλουθον, ώς θεράποντα): πoλ.iι" λαό" όπά· 
ζω ι:,.Ι=στέλλω μοζ/ του (ν.ά τόν άκολοοθι:Ί) πο
λύν στροτόν, τόν KαθιστG:ι (διορ/ζω) ήγεμόνα (όρ
χηγόν) πoλλG:ιν.- ΜΙσον, κόμνω τινά νό μέ όκο, 
λοο8ήσΓ,1, τόν προσλαμβάνω ώς 6κόλουθον.- 11 
βπΙ πρα.γμΙΙτων, δ/δω (παρέχω) τι εΤς τινα διά νά 
τόν άκολ0u8ι:Ί, Υιν. δΙδω, παρέχω: X1Hof όπάζω η"Ι 
= δ/δω εΤς τινα δόξαν (νά τόν άκολουθι:\ δόξα) 11 

ΠρΟΟθέτω, δΙδω έπιπροσθέτως, προσάπτω, προσκολ· 
λώ, πpoσαρτG:ι, τι εΤς τι(να) : 11]'10" πeόi d.rJoΠlcJ, 
ιASπσα •• =έθηKεν (προσεκόλλησεν) έπί της άσπΙδος 
τοο καλλιτεχνικόν τι έργον ιι γ_νιχω; , δΙΔW, παρα · 
χωρώ, παρέχω, άπονέμω.- 111 άKOλOυθQ έκ τοΟ 
πλησΙον, ~1jλ. καταδιώκω κατά πόδας, «κυνηγόω ά· 
πό κοντό», άσκώ lσχυράν πΙεσιν n ιiπι;λ. , άνοΙγω 
δρόμον, έκβιόζw τήν δΙοΟΟν.- Πιιθ1jΤ., χιιμάeeΟVi 
όπιιζόμ"Οf Δ,όf ό'μβeφ=χεΙμαρρος έKβια~όμενoς 
(κατεπειγόμενος) ύπό της βροχης, /)1jλ . πληρούμε
νος (έκχειλΙζων, φουσκώνων) άπό τά ϋδατα βροχης. 

Έι:vμ. : όπάζω' OoΠCΙUf, όπ"cJό,' όπ.,cJέω · όπάω,,' 
όπέω~ ' θεωρείτα. ι 6ιδιιΙιι ή oury'v_ti των πρό; τό lπoΜCΙ' 
(ΙSλ . λ.), χα.Ι δi) Ιχ τινo~ *ιJπιi ( Ια.π . *soqud (ή ένέρ
γεια τοΟ άκολουθεΤν), "tfj, ίχπτώσιω, "ti'j; /)α.σεΙα., μιιρ·
τuροuμίν1j' χιχΙ l1λλοθεν (πρι!λ. χα. Ι όπόf: λα.τ. SUCUS) . 
όπσίος, ιι, o~ (όπή)' ό έχων όπήν Τι δνοιγμα 11 

ώ~ (ι,):;. ι:ό όπιιϊο,,=όπή έπl της στέγης (πρός έξο
δον ΤΟΟ κοπνοΟ), i) καΙ τ6 μέρος της στένης, δποο 
ητο ή όπή αϋτη. 
όιιανίκα, δω~. iντ Ι &π.,., .. cι. 
όηάσαιμι, E~y.τ. ιioρ . α.' τοϊί όπάζω. 
δηασσc, όπάσσατο, γ' Ιν. ίν3~'Y . χα.Ι μία. 'π. ~ρ. 

α. ' τoίi dπάζω. 
όηάΣΣCόι, Ιπ. «ντΙ ιJπάα_ι, δ' 'ν. μίσ. μ_ΚΑ . του 

ιJmίζω. : 
δ-ιιατρος, Ο", «ντΙ ιJμ6-πcιι:eΟf (dμόS+~ι:~e)' ό 

tκ τοΟ σύτοΟ πατρός. όμοπότριος. . . 

όη_ων, -0"0" ίων. όπΙων, ·έawο,. δ (&Π2ζω)'
doΠCΙιMf (δλ. λ.), σύντροφος, θεράπων, χυρ. έν πο· 
λέμ41 U χα.θ6λοιι , ύπηρέτης, όKόλooθoc;, λα.τ. f.ιmuΙus 
[/)ι· έτυμολ . δλ. dπάζω~. 
δπc6ς, ·ίίΙ:Οf, τ6' σουβλΙον ύποδηματοποιοο, 

«.τσαγκαρόσου13λα), λα.τ. subuI" U α.Ιολ. v.πω, (δπερ 
εΙναιι χαι ί δ συνήθω, ιiπα.ντων τυπο,ι. 
6ηcρ, ίπ. ιiντΙ 8anee. 
όπΙων, -awOf. δ, Ιων. ιiντΙ όπάω" (δλ. λ.). 
'ΟΠΗΊ -fίf, ή' ώ, χαιΙ ν ίlν, όπή, χοιν. «τρύπα», 

δνοιγμα 11 όπή έν τι:ί . όροφι:\ πρός έξοδον τοΟ κα
πνοΟ όντ! καπνοδόχης. 

Έι:νμ.: όπ,, ' δμ . ΠΟΑvωπόf (= ό έχων πολλάς 
6πός, ΙΙπΙ /)ιχτύου π. χ . &λΙ6υτ ιχ-ου)' εχ ~. όπ- (ΙΙΙΠ. 
·oqv (όφθαλμός), πρΙSλ . πα.λ-σλιχυ. /)ιιΙχ. ο/!-Ι, 'ν. 
oko, γεν. οι!ese (6:ρθαλμός), λιθ . cikas (όπή έν ύά· 
λ4l)' δλ. χα. Ι ίν Ι"όπαι χιιΙ όααιι' ίχ του dm} πιθ. 
τό OnlICΙf (ΙSλ . λ.)' όπ"ι:ιο., bnlcJ,oII, !Ιποχορ. του όπή. 
δη", in: δη π", /)ωρ. 6πiί, ίων. δκη, ίπΙρ. τόπου ' 

δι' ης όΟΟΟ, λα.τ. qua 11 χαιί έντιιυθεν ιiν-ι;Ι του 6πον 
(ώ; χα.Ι νίιν), λα.τ. ubi 11 ώ:;. ένΙ(ιΤ8 χ6ίτα., χα.ί ιiντΙ τοίι 

ΟΠΟ, (=πρός ον τόπον, δι ' ον τόπον, πρός δπου, 
δι' δποο), λα.τ. quo. 2) μετιΧ γιιν. , 8""" yi1.f = λιιτ. 
ubi terrarum=Eic; οΙονδήποτε μέρος τοΟ κόομοο.-
11 ίπΙ τ ρόπου, καθ' ον τρόπον, πG:ις. 
όπ"δΙωο=/)ωρ . bπcιcJέω (6λ. λ. ). . 
όηιιδός, ό.·=~ωρ. ό.παδόf · (ΙSλ. λ.). 
όπιινίΚδ, έπΙρ. · δταν , όπόταν, όπότε, καθ' δν 

χρόνον, όποΙαν Ι:Ιραν, είς δποιον καιρόν. 2) έπει
~ή , λα.τ. quoni,am. 
όπίας, ·OV, δ (dn6f) ' τυρός έκ γάλακτος πηχθέν

τος διό τοΟ όποΟ συκης 11 πλήρ1j' Ιχφραισι,: nιe~ 
bnlcιf. 
όπίςομαι, μ_λ. ·Ιαομιι" ιiποθ. (Ηπ,,)' έχω σέβας 

διό τι, θεωρώ τι(να) μετά δέους, φροντΙζω διό τι(να), 
ύπολήπτομαι, έκτιμώ 11 φοβοΟμαι 11 ύπαKOΎW άπό σε
βασμ6ν i) καΙ δέος λα.τ. vererI, revererl. 
6πΙδc χα.Ι 6πιδcν, έπΙρ. ΠΟΙ1jΤ. ιiντΙ όπια"_, ο· 

π,αθ.,. (δλ . λ . ). 

όηlθό-μ-Ιροτος, ο", ΠΟΙ1jΤ. ιiντΙ όπ,α"όμβ(!οι:ο. 
(8π,θε+βeοι:ό.)· ό έρχόμενος όπΙσω όπό 6ροτ6ν, 
ό όKOλOυθG:ιν βροτόν U όπ,"όμβροτο .. CΙiIX'lΜCΙ = δό· 
ξα έπιζώσα μετά θάνατον. 

'Οηικοί, οΙ (χιιΙ ·onrXOI, χιιΙ ·Οπ'Χ_,)· παλαιοί 
κάτοικοι της ΝοτΙου ΊταλΙας.-. ώ, ίπΙθ. OnIX6i, 
ή, ό,,=άρχαΤος, βάρβαρος, Γοτθικός. 
όπίπτcύω, μελ. -αω (ό'πι:OΜCΙ'" ι'ιερι13λέπw γύρω 

μου, βλέπω γύρω μοο μετά περιεργεΙας Ι Υ_νιχω; . 
πσρατηρώ μετά προσοχής, παραμονεύω, παραφυ · 
λόττω. 
Έι:vμ. : όπΙπτ"ιίω, όρθ6τ. όπιπeυoα' χλ1jΤ. πcιI 

6."oπϊπcι (Ίλ. Λ 385) ' χα.τιΧ τινα.~ ΙΙ; ι~π. ιiνα./)ιπλ . 
ρ. *i+-oqv-' όπ- δι' ιiν:x~ ιπλ. (πρ5λ. Ηπ-ωπα. ιiντι ώπcι, 
έcJ..,~ ιiντί *ήdώf), 6λ. έν λ. Ι"Ιπή, πr-δλ. x", l 
σα.νσχρ. ίk~.ιte (όρΟν) ' χα.τ· άλ λ(ι ιι ; < *ορί (π~6θ . ) + 
*oqv-, πρβλ. όπ,-θ.(,,).- Κατ' άλλοιι; τΙΙλο, όπΙπ 
< Ια.π. *OCΙUj·oqu-, σΧ1jμιιτισμό;; δι' αναι~ιπλ. τοσ τιlxo~ 
των cJcι,cJιiλ.λ.ω, πο,π"υω, μο,μίιΗω χλπ. 
δηlς, -rcJof, 'ij, α. Ι τ. 8nr" i) onrcJcι (8ψ)' προσο· 

χή (έκτΙμησις) 6ποδιΟΟμένη εΙς πρόσωπον Τι πρδ · 
γμα, χα.Ι /)i); 1) ίν χα.χ~ ένν? Ι ~ , έκδΙκησις, τιμω
ρΙα : Gn'f lJeΆW=θεΙα τιμWΡΙα, έκ μέροος τών δεών 
έκδΙκησις. 2) ίν χα.λ~ ίν.oΙ~. όνταμοιβή, εϋνοια, 
εύμένεια, προσοχή, ζηλος, όφοοΙωσις. 3) σεβα
σμός όνάμεικτος μετά θρησκευτικοΟ φό130υ, σέ13ας, 
τιμή, έκτΙμησις, ύπακοή, λα.τ. reverentia . (ιJ'n'f' ό
:ιrι,OΜCΙΙ' ιJnabo, (=φο6ερός, σεβάσμιος)' /)ι· Ιτuμ. 
δλ. ι.,πή). 

δπιaΙCΙ, ίιτιρ. cιΙoλ. χα.Ι /)111&,. ιiντΙ 8natJlJe. 
διιιaδc, χα.Ι ιτρό φCιιν. 6ηιaΙc ν, ίπ. &'nf lJe, 6ιιι· 

{Η" (8n,,1) t λα.τ. pone, postea : Ι ίπΙ τόποu, όπΙο 
ow, εΙς τ6 όπΙσω μέρος, ιiντΙθ. τιρ πeόo"" ( - έμ· 
προσθεν) 11 οΙ &'ιιια6. = ΟΙ 6πΙσω καταλειπόμενοι, 
ΟΙ έναπομένοντες μετά τόν θάνατόν τινος 11 οΙ 
όπιαΙΗ λόΥΟΙ = τά έπόμενα, (ύπόλοιπα) &ΒλΙα U 
ι:ο (fj ι:ά) &'ncalJe. - τά όπΙow μέρη, τ6 νG:ιτα, ή 
ράχις Ι _Ι, ι:οlJπια6.,. = πρός τά όπΙow, όπfoω. 



6ιιfcίδιeς .... Ιιιloν .~7-
------------------------------~--------------~-----------~ 
2) .oς πρόθ. μsτ!i γεν., όπΙσω τινός, «άπό πΙσω» άπό 
τι(να), όπισθέν τινος ιι ώσ. κατώτερός τινος, δεύτε
ρος άπό τινα.- ΙΙ έπΙ χρόνου, μετά τaϋτα, έπειτα, 
kατόπιν, έν τΥ μέλλοντι. 

, Εηη ... : χιχτ-Χ ττιν πιχλΙΧΙΟ"tsρocν ι!ποψιν ίκ τoίi όπις 
(.ο . ()r.sIJ7JAU>07J y-oc l έν ι:r.pxij), σUΥγενοί)ς πρός "tci : ά"ό
ΠΙ", κατόπι", με-ι:όπι", όπtαω (π~6λ. κιχΙ πιχρΙΧθ. 
Onlarsea., dnlararo.)" νεώοι_ριχι IpsuvιxL στρ~φo'ιτιxι 
μιiλλoν πρό, dAAr,' ρΙζιχν, πβ?ί ή, 6λ. ίν έπί, Ιπι' 
δΒχοντιχι κΙΧί ιχίιΤ'ΧΙ δτι έντιχί)θ'Χ ι:r.ν"i)Κ5Ι κιχΙ τό dnlaw, 
ίπ. dnlaaw [dntaaw < "dncrjw, ίιχπ. *I-Jo-, πρ6λ. 
σ'Χνκρ. ιfpa · lya- (01 όπόγονοι), γστθ. ni-pja (= αυ,.
"..ής»)' έπΙσ7J~ κΙΧί τό -α- τoίi όπιαΙJ.ε ΠΡOιiPXE~ΙXΙ SΞ 
'νό. Ι· όπια{}Β: OncIJ.e=oιxvoxp. a,vl~-Iya: Ζενδ. 
avr~-y& (πασίγνωστος). Πρ!ίλ . τα. ouyy.· . πιχλ-ιΤιχλ . 
*ορί ίν τφ λΙΧτ. ob (= ορ- εν τφ operio, opaCUS) 
(=έναντίος, πρός fνεκά τινος), Οσχ. ύρ- ορ- (= 
παρά), λιθ. ",ρί· (πέριξ), ape (πέριξ τινός), πρ6λ . κιχΙ 
τα. έν όψέ, όψι- όπώeα' πcivτιχ δε ίξ Ιιχπ. ·ορί ) *epi 
)*ρί, περί ών 6λ. εν *lnl, [πι. 

όnίσδιoc;, α, α", ώσ. κιχΙ -ος -ο" (&ncolJ.e)· ώ. 
xcιtΙ νί)ν, ό όπίσω κεΙμενος, «πισινός», δ εΙς τό όπl
σω μέρος εύρισκόμενσς, λιχτ . poslicus: όπlα-{Jιιια 
ακέλεα=τό όπΙσω σκέλη, τό όnΙσθια σκέλη. 
όηισδο-βδμων, Ο", γ6ν. -0"0. (OncalJ.f+Pal"w)' 

ό βαδΙζων πΡός τό όπΙσω . 
όnισδό-Υρiίφoc;, ο" (όπcαΙJ.ε+"eάφω)· δ γεγραμ

μένος είς τό όπισιΊεν μέρος, Τι tnl τού καλύμματος. 
όnισδό-δι:τoc;, ο" (όπιαΙJ.ε+δέΦ)' δ δεδεμένος 

όπΙσω, Τι πρός τά όπίσω. 
όιιισ&ό-δομoc;, δ (OncalJ.B + δόμο.)' δ όπΙσθιος 

dόμαι;, τό είς τό όπΙσω μέρος εύρισκόμενον διαμέ
ρισμα ναού' έν 'AO"i)vιxL " δ έσωτεοικός σηκός τού 
παλαιοΟ ναού της 'Αθηνάς έν 1 ι) 'Ακροπόλει, δ 
χρrισιμoπoιoύμενoς ώς θησαυροφυλάκιον. 
όnισδο-νόμοc;, ο" (όπιαΙJ.ε+ "έμω)' δ κατό τήν 

6aσKήν βαδΙζων πρός τό όπΙσω (καΙ ούχl πρός τό . 
έμπρός), ΙπΙ &r~OU>; !ίοών τη;; ALM7J., ottLVS>; δ!χον 
X'ρcιtτcιt μ6γciλΙΧ κα,Ι κεκυφότιχ πρΙ';. -ια. εμπρός, ijvιxyxi
~oντo δε δια. τοuτο να. !ίόσκοuν ΙΙποχ ωρ"ίiντες. 
όηισδo-νυyήc;, έι; (όπ,αΙJ.ε + "ίιααω)' ό κεντών 

(ννααω,,) έκ των όπιαθεν (έκ τών όπΙσω μερών, Τι 
&.πλci, όπΙσω). 
όnισδό-nouc;, δ, iι, -που", τό, γεν. -ποοο. (όπι

α",+πονι;), δ όιισθεν περιποτών, δ όπίσω τινός 
πορεu6μενος, δ άκολουθών, όκδλουθος, ύπηρέτης. 
όηισδo-φUliίΙΙEω, μελ . -ήαω (όπιαθ-οφ.ί),αξ)· φu

λόσσω (φρουρώ) τό νώτα, άποτελώ τήν όπισθοφυ
λακήν.- U διοικώ τήν όπισθOφUλαKήν. 
όηισδo-φυliίιιία, iι (όπιαlJ.oφυλακέω)' ή διοlκη-

σις της όπισιΊοφυλακης. 
6ηισδο-φύΙσξ, ·ίIHOi. δ, iι (onca(JoB + ψVλαξ)' δ 

φUλooαων (φρουρών) έκ τών δπισιΊεν, δ φρουρών 
τό όπΙσω μέρος ιι ώ. o~σ. οΙ όπιαlJ.οψV,ιακεi=ΟI ό· 
πoτ€λoϋντες τήν όπισθοφυλακήν τοϋ στρaτoO. 
όηίσσω, έπΙρ. έπ . ι:r.ντΙ όπΙαω (ΙSλ. λ.). 
όnfστατoc;, η, ο" (OncalJ.s), ύπερθ.· foxaToς πόν

των, λιχτ . poslremus.- Σuγκρ. όπΙαΤΒeΟi=λΙΧΤ. ρο
stιirlor (!ίλ. κιχΙ όπιαΙJ.Β). 
όηΤσω, ίπ. όπίααco (Gnci ax τoίi Ιnομαc, i'ι συγγ. 

τfίς έπΙ 6λ. ίν όπια (}ε) : Ι έπΙ τόποu, ώ~ κιχ Ι νίiν, 
όπίσω, πρός τό όπίσω, ι:r.νoιΙθ. τφ ne6aw 11 τό όπίαω, 
ouv'!lp. τουπίαω, ώσ. sli τοvπlαω = πΡός τό όπίσω. 
2) ώ~ πράθ. μεΤα. γεν., όπίσω άπό τι, κατόπιν τινός.
ΙΙ έπΙ χρόνου , τού λοιποϋ, είς τό έξf}ς, είς τό μέλ
λον, έν τΥ μέλλοντι.- ηι πόλιν, έκ νέου. [δι' ίοιυμ. 
!ίλ . OncaIJ.e). 

όηlΆC;, ~ωρ. ι:r.ντΙ dπ,ιij., yav. "tcίi dnAo1 . 
όnΙcω (απλο,,), ΠΟΙ7JΤ. ι:r.ντΙ dπλlζω' έτοιμόζω, πα

ρασκευάζω. 
6ηΙι\, iι (απλο,,)' ώ, χιχΙ νίiν, όπλή (Τππου, όνου 

χ. ιi.), χuρΙως δ δσχιστoc; όνυξ n ι:r.λλ· ώσ. ~ν.Ι του 
%'7λο1, δ σχιστός δrιλ. όνυξ των κερασφόρων [δι' 
iτuμ. !ίλ. dπλ6τεeοι;). 

6nl';cιc;, ιιααα, ... (δ'πλOtι)' ώπλισμένος. 
·OwlIITcIί, αί' όνομα μιας τών τεσσάρων φυλών 

tv 'Αθήναις, λa60ύσης τό δνομα όπό τΟΟ ·Οπλη-

τος, υlοϋ τοΟ ·'ωνος καΙ πενθεροϋ τοϋ ΑίΥέως, Βα
σιλέως τών 'ΑιΊηνών. 
όηlί~ω, μελ. -{αω, ι:r.ττ. -rιO' ιioρ. ωπλιαα, _π. 

ωπλιααα.-μβσον, έπ. ι:r.op . ιχ' ώπλιααάμη ... - ll'X07Jt., 
ι:r.op . ιχ' ώπΜα{}-η", έπ. γ' πλrιθ. απλιαΙJ.ε,, ' πρκ. ωπλι
αμαι' (απλο,,)' έτοιμόζω, πσρασκευάζω, εύτρεπΙζω 11 
μαΥειρεύω (έπΙ φ::ιγ7J"tοu) 11 ένδύω 11 μΙΙσ ., ddeno" οπΜ
ζομαι=παρασκευάζω δι' έμαυτόν δείπνον 11 έπΙ !π
πω" έτοιμάζω, ζευΥνύω, τούς Τππους (δμαξαν, άρ
μα), «χαμουρώνω» 11 έπ Ι στριχτιωτών , έτοιμόζω στρα
τιώτας, τούς έΥΟΟω, τούς έξοπλίζω, τούς όπλίζω 1\ 
ώσ. τούς άσκώ, τούς γυμνάζω 11 δπλΙζω ώς δπλίτας. 
~ ΙΙ μβσον κιχΙ πιχθητ., έτοιμάζομαι, πσραC'κευάζομαι 
11 δπλίζομαι, παρασκευάζομαι, πΡός μάχην. 

onllaIC;, -eWi, -iι (οπλίζω)' ή πρός πόλεμον πα
ρασκευή, έξοπλισμός, τό έξοπλίζει ν ιι ή πανοπλlα, 
τό σύνολον τών όπλων, λ'Χτ . armalura. 
δηΙισμα, -a~Qi, τό (οπλίζω) ' ό έξοπλισμός, προ

παρασκευή, έτοιμασία 11 ό όπλισμός, όπλα, πανο
πλία.- ΙΙ στρατός (ώπλισμένος ) . 
όηΙισμός, ι (οπλίζω)' = Οπλ,αι. (l5λ . λ. l. 
όηΙιστέον, ρrιμ. έπ Ι θ. "tou όπλΙζω' δεί όπλίζeιν 

=πρέπει νά δπλΙζ!] τις. 
όηλιστής, -oiί, δ (όπλίζω)' δ όπλίζων, ώπλισμέ

νος 11 όπλιατή~ κόαμαι;=όπλίτου πονοπλlα . 
όηλϊτ-δyωyΌC;, ό" (όπλίι:η,+ιϊγω) ' δ όΥων (με

ταφέρων) όπλίτας: "αiί; Οπλ,ταγωγό. = .ο; · κιχΙ νί)ν, 
«δπλιταΥωΥόν» (ένν. πλοίον) 11 ό όδηΥών όπλΙτας, 
διοικών δπλΙτας. 
όηΙϊτι:ύω, -αω (όπΗτη.)· είμαι δπλίτης, ύπηρετώ 

ώς δπλίτης (βαρέως ώnλισμένος στραlιc.ιτης) . 
όnΙfτηc;, -ου, δ (~πλo"lI 2)' ό βαρέως ώπλισμέ; 

νσς, ένοπλος, ό έν πλήρει πανοπλΙQ 11 όπλtτη.ατeα
τό.=ώπλισμένη στρατιωτική δύναμις.- ΙΙ ώ~ ?~σ. ό 
δπΜτηi=δ βαρέως ώπλισμένος πεζός πολεμ ιστής , 
φέρων ddev καΙ μεγάλην άσπίδα (κΙΧλουμενην απλο", 
δθεν ΗΙΧ66 κιχΙ -ιό δνομιχ δπΜτη., δπως έκ τη. έλ ::ι

φριi, ιiσπΙδo" της πέλι:ηi. iXA"i)OYjOocv πελτααταΙ ?, 
δι<1. τeιύΤ7J, έ'fω~ιιχσμένοι έλιχφρώ; ώπλισμέ'ΙΟΙ Μλεμι
στιχΙ). ΟΙ δπλίrαι ιiντι τ Ι θβvτ:ιι πρό. "ιοόι. ελιχφ;;ώ ; ώ
πλ ~σμι!νοur;;, ο!τινε; έχΙΧλοί)ντο ψcλοl 1) "υμ."ητε; (yv
μ"ηται), 'iΊ κιχΙ τοξότα,). 

όηΙϊτιιιΌC;, 01, ό" (όπΗι:ης) ' δ άνήκων Τι όρμό · 
ζων είς όπλlτη .. (ΙSλ . λ.) 11 .ο ; o,j:;. ή όπλιτcκή ( έ νν. 
τέχνηJ=ή τέχνη 'τού όπ λΙτου , ή τέχνη τού χειρίζε 
σιΊαι βαρέα όπ λα 11 ι:ό όπλ,,",κό,, = οί όπ λίΓαι.- 11 
έπ Ι π~ oσ., δ.rι:λιτικό~=ό κατά \ληλος διά τή ν έν τΥ 
στρατΥ ύπηρεσίαν, ίν ι:r.ν τι θδ:;ει πρό, τό ιi"oπλoς' 
( Ολ . λ . ). 
οηλομαι, μίσον (σπλα,,), ΠΟΙ7JΤ . ιiν.τΙ δπΜζομαι 

(6λ . λ.)' έτοιμάζω τι δι ' έμαυτόν, έτοιμόζομαι. 
όηλo-μiίνέω, μΗ. ·ήαω (δπλoμα"ή~)' μαίνομαι 

(~7JA . έχω μανίαν) διά τό δπλο, τό άγαπώ έμμανώς, 
είμαι μανιώδης διά πόλεμον, είμάι ΠΟλεμοχαρής, 
μανιώδης πολεμιστής. 
όηλo-μiίνΉC;, ες (onAo"t-μιi"';;"ac)' δ μανιώδης εΙς 

τό δπλα, μανιώδης πολεμιστής, έμμανώς άγαπών 
τό δπλα (τόν πόλεμον). 
όηΙο-μδχΙα, 'iJ (δπλομάχο,>, τό μάχεσθαι διά 

(βαρέων) όπλων 11 ή τέχνη τοϋ χειρΙζεσθαι τό βα · 
ρέα δπλα 11 xιxOOAou, ή τέχνη τοϋ πολέμου, ή lΟκτική . 
όnΙο-μδχοc;, ο" (ό'πλα+μάχομαι )' δ μαχόμενος 

διά βαρέων δπλων ιι ώ~ o~σ. ό όπλομάχο.=ό έ:κπαι
δεύων εΙς τήν δπλομαχίαν (τήν χρησι ν τών oπλι.Jν), 
δ γυμνάζων εΙς τήν χρησιν τών πραγματικών δ
πλων (έν ιiν oι ιθέσει π;;ά. τόν ι:r.σκoί)ντΙX εί, τήν μiΧ7Jν 
δια. ψεηδών δπλων) . 
·ΟΠλΟΝ, τό ' πάν τό χρησιμοποιούμενον ώς έρ

γαλείον (ώc; όργανον ), πάν σκεϋοc;, κΙΧί IJ"i) : Ι τό 
της νεώς δπλα, έξάρτια, σχοινία, καλ4Jδια, παλσμά
ρια, κλπ . 11 ό'πλα χαλκήια=έργαλείο σιδηρουργοϋ 11 

άeοVeη. απλο,,=δρέπανον 11 ό'πλο" rεeο"τcκό,,=6σ
κτηρία.- • κιχτα. τό πλ είστον έν -ιφ πλrιθ., πολεμικά 
έργαλεία, δπλα, πανοπλΙα, δπλισμός 11 έπΙ πολεμικών 
δπλω~ τΙθετιχι σπιχνΙω, ΧΙΧί δ έν. ιiρ. σπλο" 11 Ζ" 8~AOCi 
μi"Bι,,=διατελεΤν ύπό τό δπλα, διεξάγειν πόλεμον. 
2) 'Εν tιj> 'ν .. απλο" . iκοιΑεtτο σuν"i)θω, κοιΙ iι βαρεία 



". 
(μεγάλη) όσπΙς των βόρέως wπλισμένων πολεμι, 
o1'Qv, «~ ου κcxί dπΗrαι ώvομiζοvτο ουτοι. 3) ~ά 
όπ~α = dnHr~I (=8αρέως wπλισμένοι σΤΡΟTlωται). 
.ι) ώ". τoi 8πλα=τό στρατόπεδον (ή δέσις δηλ. των 
δπλων). 
Έτvμ. : 8π~o" ( Icxn. ·sop·lo-m: Ιπω (δλ. λ.). ijtoL 

έκ τi'ί~ cx~ttι~ 1'6 τοστο ρ. Ι-π', π~6λ. ocxvσxp. sak, 
sap, νιιρ' xcxt& τόν iιμ'τaΡΟ'Υ Άθ. ΣCXΚ6λλiΡιον ίκ ρ. 
οπ- τ7). έν τφ Acxt. ορ,ιιs (=έΡ'ι'ον), ij kX ρ. πο- τοϋ 
πο·έω, ποι-έω, εν αuμφuρμφ I1Eti τ7). ρ. πo~- τοί! 
π6λ. ·Bμo~ (=έΡ'ι'ασΙα) . ώατ. όπ-λ.ο" κuρ . =έΡ'ι'αλεΤον 
(καΙ μάλιστα τό πρωτον έΡ'ι'αλεΤον τοϋ άνθρώπου 
Wc; θηρευτοϋ).- Δέν &πιll0κιμiζεtCXΙ -ιι bπό τινιuν έπι
χεψηθεεσ::.ι OUax8ttat. πρό; τ6 Υοτθ. wepna (0')11. πληθ. 
= δπλα), πcxλ-j'eρμ. wiifan, wiiffan (δπλον, ξΙφος), 
XCXQ' '\jv *vepna < *veb-no-m : ·vop-Io-m. llcxpιij'WYCX: 
d~'T''', 8π~oμαι 1(. ~. 
όη16τερος, α , Ο", κοιΙ όη16τΩΤΟς, '7, _, ΙΙιιΥ 

κριτ. xcxI ύπερθ. ~νί!) θετικοϋ έν χρήσΒΙ' ItOt"ljt. iηΙ 
.. εώ~εeο., .. εώτατοι;· (8πλ.ο,ιγ άρχικω, dπ~6τεeοι ώ
νoμιiζoντo κu~Ιω~ οΙ πε~ισσότερoν ΙκcxνοΙ (f) οΙ κιχτ' &~o' 
Χ7)ν [κιχνοΙ) ν& 'fi;:>OUV δπλΙΧ, 4πομΙνω. οΙ ν'οι, οί )tCXt
ιtλληλoι lΙι& στρcxτtωΤΙΚ7)ν ύπηρεσΙιχν, ίν ά.ντιθίσει πρό; 
του; Υίρον τιχ; κιχΙ τιk πιχιδΙΙΧ 11 ε!τιχ -ιι λέ~ι, ίχρησιμο
ποιήθη Υενικω;, ίπΙ τ7), -ΙιλικΙιχ; , dn~6Taeo~ "a .. ajj = 
ό VEWTEPoς (κατό σειρόν γεννήσεως), λοιτ. mlnor 
nalu, κιχΙ dπλ6τατο~=νεWτατος, διό ίχρησιμοποιήθη 
κ:ιΙ έπί j'uvΙX txιίIv : Νiατοeο~ dπ~ΟΤιίτ'7 8-vyάT'7e n _πΙ· 
ση;, c'L,ιδea~ dn~6raeoa=01 μετα'ι'ενέστεροι, αl κατ
όπιν 'ι'ενεαΙ. 
Έτvμ.: κιxτιi τινιχ. ίκ 'tou Ιπομαι, Ιπω, όπλο" 

( aιιω;:>οi!ντιχ. XUp. δτι σημ. τόν ΙΙπόμιινον, τόν ιXXOAOU
tlouvtιx, ~ριx τόν νεώτερον)' ~λλoι Μν lIixovtcxt τ01lτο, 
κυρ. διότι τό Ιπομαι κιχτ' cx!1του. δεν σημcxΙνaι χρονι
Κ7)ν ιίκολοuθΙιχν . • Αλλοι θ_ωρουν τήν λ. συΥΥ. πρό. τό 

ΙΙΠ'αλ.Ο~=τρuφερός)d_λ.6~.e-0~=νέος, ώ. sapiens 
-ααφής, αοφ6ι;. 
όηΙο-φορέω, μελ. -"αCΣ (dπλ.οφ6ρος)· φέρω 8a

Ρέα δπλο, εΤμαι 8aρέως wπλισμένος στροτιώτης.
Π::.ιθητ. ouνοδεύομοι ύπό όπλοφόρων, έχω σωματο
φυλακήν. 
όηΙο-φόρος, ο" (όπλα +.φCρω)· ό φέρων δπλα, 

wπλισμένος, ένοπλος n ώ, ο!1σ. d dπ~οφ6ρο~=ό πο
λεμιστής, ό στρατ!ώτης.- • -== δορvφ6ρο~, εΙς των 
σωματοφυλάκων. 
όnοδan6c;, ή; Ο" (πo&ιπ6~)' ιXvcxcpoptxij άντων. 

O'JCxsttxij τ7), ερωτημ . πο&ιπος (l5λ. λ.)' έξ όποΙας xw
ρας,' έκ τΙνος χwρας, λιχτ. cujas U τΙνος εΤδούς δν
θΡWπoς. 
όη6δΕΥ, έπ. όηη6δΕΥ, ίων. όκ6δΕΥ, ιίνιχφορ. ί

πΙρ. συσΧιιτ . τοί) έρωτημ. n6lh,,' (ιν πλΙΧΥ. Κρωτ.) έκ 
τΙνος μέρους, πόδεν n έκ τοϋ όπρΙου μέρους, όπό 
δι:roυ (ιiν ιίνοιφορ. προτ.), λιχτ. unde, _ν ιίvτι96σιl πρό. 
.ό 8ποι (ISA. λ.) . 
όηόal, έπ. όηη6δΙ, iνιχφορ. ίκΙρ. σuσX_Τ. τοll έ

ρωτημ. -π6IJ.ι' δπου, έν Υ τόπ~. 
onol, Ιων. δΙCOI, . ιίνιχφορ. ίπΙρ. τόπου , OUQX8t. τοίϊ 

ερωτ. ποί' (έν άvcxφ. προτ. ) εΙς τόν όΠΟΤον τόπον, 
δπου 11 έν ItAcxj'. ερφτ., εΙς ποΤον μέρος, ποΟ Ω όποι 
nori = εΙς δποιονδήποτε μέρος, όπουδήποτε. 2) 
μιτι:. '(εν. 8:ποι "ης=quο terrιιrum=είς ποΤον μέρος 
της γης, ποϋ 'ι'ης (ιiν πλcxj'. ερωτ.), f) εΙς οΙονδήποτε 
μέρος της 'ι'η::; (έν άνιχφ. π~oτ.).- 11 _πΙ τρόποu, άντΙ 
'tQU 8πω., πως, πόσον μακράν. . 
όΩοίος, α , Ο", βπ. όηΩοίος, '7, Ο", Ιιιιν. όκοίος, 

'Ι' Ο", ιί·,ιχφορ. ιίντω1l. συσχιτ. τ1), έρωτ. ποίος, Ι ι!ν 
ιίνοιφορ. ItPQt .. όποΙσυ είδους Τι ποιότητος, «δ,τι λο
γης», Acxt. qualis 11 ίν πλΙΧΥ. έρωτ., τΙνος · εTδouς, ποΙ
ος λογη:;.- ιι τό συσχετ. το!! ιJπoίoι; aTvcxt ToiOi' 
~oϊo, ... dποίο.=Τοιοϋτος ... όποΤος (δπΩC;) 11 ιJπo,6" 
χ' _ΊππαlJ.α Ιπος, το,6 .. χ ' lπαχοvαα,,=δ,τι λoγiΊς 
λόγον είπι:ις, τοιοΟτον καΙ θό όκούσr:Jς.- .. nl μιτ' 
~λλων <ίοριστ"λΟΥιχων H~εων, ΙΧΤτινες; δμω. δ.·ι ιίλλο.ι
oσ~ι τό νόημcx : dnoi6, ~ι, ιίνCX,l,ιρομ6νη ιΙ. .Ιδικόν 

6π.ςιυ.Ιμενον: dnoi6~ τις rJ .. = δ,τι λ0'ι'iΊς δνθρωπος 
καΙ δν "το.- Ίν dπο,οι; olί,,=λιxτ. quAII~e
bnoIooδήnQT~""" V · 'πΙρ. ιJπoΙ~λιxτ. φa.llter-όo 

μοlως. δπως 11 ίπι;;;:> . xstta.t ώσ. κ:ιΙ ~ό 0!)1Ι. dnoicι. 
'ΟΠΟΊ, -ov, δ' ό,τι κa. ί νίiν, όπός, χυμός, (κυρ. 

δένδρων i\ φυτων), τό 'ι'αλακτωδες ύ 'ι'ρό ν, τό όπ
οΤον έκρέει, δταν τις Kεντήσι;J ή xoρ6ξι;J κορμόν 
δένδρου. εΤδος ρητΙνης ή κόμμεως 11 ό δριμύς όπός 
της ouκης, δστις έχρησΙμευεν ώ::; πυτΙα ( .. άμιαo~) 
πρός πηξιν . γάλακτος 11 μτ :ρρ . όπό; ηβη; = ή χυμώ
δης δροσερότης της νεότητος. 
Έτvμ.: ό:π.6,· όπiζω (=έκθλΙ'3ω τόν χυμόν). Κιχ

τιi τινιx~ .!vcxL auj'j'. τφ ocxvaxp. ΙΙΡ· ιϋ5 .. ιρ). , Ο·ιομ . πλ7jθ. 
ιtpι.l), ΙΙΡόb, Ύ6ν. ItA7jQ. apam, όριινιιηΙ (ύδαρής) : 
Ηλ. όπ6εις = χυμώδης, πoιλ-π;:>ω~ . ΙΙΡθ (ποταμός), 
apus (πηγή), λιθ. ύΡe, λβττ. upe (ύδωρ) (u- ( tcxIt. *0-). 
- Kcxt' ~λλ"ljν ιixlloxi;v συΥΥ. τφ λιθ. πληθ. sakaT, 
πιχλ-πρωσ, sAckis, λεττ. swek'is (ρητΙνη), ItιxA-aAcxu. 
solci:i (όπός δένδρων, όπωρων) ·· ε~ ίιχπ. *sveq
(*svoq-vo-s?), δπόΤ6 aΙνιχι auyy. "ιχΙ τφ λιχτ. SUCUS 
« Ιιχπ. *seuq-). 

όη6ς, Υεν. τοί) ΟΨ (δλ. λ.). 
όΩοσδκlς, έπιρ. (dn6ao,)' έν άνιχφ. προτ., όπ6σας 

φορός, δσας φορός, όσάκις (κυρ. τόσας φορός δ · 
σος ... , τοσάκις, όσάκις) 11 εν πλιχt. ερω~., πόσας φο· 
ράς, ποσάκις, Acxt . quoties.- 11 κοιΙ μετ' άλλων μο
ρΙων; dnoaιZxa. olί" (dποαάκιαοvl'), d:ποα:i"ις ά" 
~λιxτ. quοtίescumque=όσακισδήποτε (<<οσες φορές 
καΙ δν:t). 
όΩοσalδ, κιχΙ όΩοσσlί;, ίπΙρ. (dn6ao,) ' καθ' ό

.ποσουσδήποτε τρόπους" εΙς όποσαδήποτε μέρη . . 
όηόσε, επ. όηη6σι:, επtρ. ποιητ. ιίντί 8ποι (ιiλ. λ .) ' 

δπου , είς «δποιοι μέρος. 
όηόσος, η, ο .. , ίπ. όηηόσος, όη6σσος, όηη6σ

σος, ίων. όιcόσoς, ιίνιχφ. άντων. συσχετ. -ο;οϊϊ πόαος: 
Ι _πΙ ιίριθμων, δσος (τόσος ... δσος), λcxτ. quot, quot
quot.- 11 ίπΙ τόπου, διιχστήμιχτο;, μΙΥέθου. κλπ., δσΟΥ 
μέγας, τόσον μέ'ι'ος ... δσος ... , λιχτ. quAnIus " κσιΙ 
μετ'- ~λλων ιίοι;ιστολΟΥικων μορΙων : ιJ-ποαοαοv,.=λcxτ. 
qu~ntuscumque = όοσνδήποτε μέ'ι'ας, δσος καΙ αν 
Ι dπόαοαπae = δσον μέ'ι'ος Ι ιJnoaoaTIaovI' = δσος 
καΙ αν εΤναι. 
όη6τ-6ν, Ιπ. όηη6τ-δν, άvτΙ ΚΒχφρισμίνω; dn6~' 

lί.,,' (π6τε), σlίν~. συντασσόμίνο, μ_τιk ()ποτ.· όποτεδή-
norE, όσάκις, λιχτ. quandocumque. . 
όηότε, ιiπ. όηη6τε, Ιων. όκότε, άνιχφορ. έπΙρρ. 

χρόνου, συσχ_τ. τοϊ! ε~ωτημ. π6τε' ΧΡ7jσιμοποι_tτcxι 
σχεδόν ώ. τό 8τε, δταν, εΙς όποΤον καιρόν (έν ιiνιxφ. 
προτ. ) 11 Ιν πλΙΧΥ· έρωτ., πότε, λιχτ. quando 11 μ.τ' s~κτ. 
iνιχφa;:>όμενον _ι, τό πιχρελθόν, όποτεδήποτε, όσάκις,. 
- 11 μΒΤι:. cxίτιολ. ενν., έπειδή, όφ ' ου, cτή στιγμη 
πού:t, λιχτ. quoniam (ιίντΙ τοϋ δποΙου xsttιxt ιiν(oτι χα: Ι 
Ιν τ~ Λaτίvικij τ6 quando). 
όη6τερος, α, Ο", έπ. όηηότερος, '7, ο .. (συσχllτ. 

τοϊ! π6τερο,) · ποΤος έκ των δύο (έν πλΙΧΥ. · ιiρωτήσ.), 
όποιοσδήποτε έκ των δύο (έν ιίνιχφοι;. προτ . ) , λατ. 
uter 11 ώσ. τΙς έξ ήμων (ύμων) των δύο. 2) dnoTa
eoaov .. κιχΙ d:ποrεροαdήποτε=λΙΧΤ. utervis, uterl1bet, 
ulercumque=όποιοσδήποτε έκ των δύο. 3) τιk o~~. 
dπ6τερο .. κιχΙ dn6raea κεενται ιiνΙOΤIl ώ; Ιπιρρ. ιίντί 
dποτέρως = καθ' οΙονδήποτε έκ των δύο τρόπων 11 
ώ". iντΙ τοίί πότερο .. =ποίον έκ των δύο (λa.τ. uIrum), 
δσιtκι, πρόχειτοιι πε~Ι εκλΟΥ1), μεtcx~ιj lΙύο πρa.Υμ.χτιιιν.
• ό έτερος (των δύο), ό εΤς έκ των δύο, λιχτ. ιιl
teruler' ί~ cx !1τoίi το 
όΩοτέρωδε(τ), επικ. όηΩΟΤ-, άνιχφ. έπιρ. τόπου 

(ίκ του dπ6τερος)' έξ όποΙου (έξ όποιουδήποτε) έκ 
των δύο (καΙ δν ... ). \. 
όΩοτέρωδι, ιίνιχφ. ίπΙρ. (ιJ~ό'τ ... ~· έν όπoΙ~ έκ 

των δύο μέρει, cεΙς δποιο» έκ των δύο μερων, 
λιχτ. utrubl. 
όίιοτέΡω4Ν ιίνιχφ . ίπΙρ. τρόπου (dmS .. aρος)· . καθ' 

οΙονδήποτε έκ των δύο τρόπων. 
όΩοτCρωσε, <ίνιχφορ . επιρ. τόπου (dπ6τaροι;)' πρό'ς 

όποιανδήποτε έκ των δύο πλευρών (μεΡWν) 8 (τ!,ό
που), καθ' όποΤον έκ των δύο τρόπων. 
δηου, Ιων. διιou, ιίνιχφορ. ιiπΙp . τόπου , ιiι, 'tdt lJlJ.a, 

dp;6lJ.a (xup, ιΤνιχι yav. ιixρ. άντων. ·όπo~, _~ -11. πιχρ· 
'ΙΙΎΟ"ΤΙΧΤ κιχΙ τ& 6int, όπο,); συσχιιτ. τοί! ιifiώτ. nov' 
., χαΙ νlίν, δnou (ίν ιiνσιφ. προτ.), ποΟ (ίν κλΙΧΎ. _Ρφτ.-), 



δηηa-Ιηως '" 
Aa.~. ubl. 2) ίνΙοτε μ.τΙ yav. ~όπoυ (ch. ~ια.ιρ .): 8nov 
",=λα.τ. ubi terr"rum = εΙς ποΤον (όποτον) μέρος 
τοΟ κόσμου. 3) [afJ.· 8nov=unόpXoυv μέρη δπου •.• , 
τ. Ι . εΤς τινα μέρη, κόπου (ώ, ~ό λa.τ. est ubi. .• ιiντΙ 
~oiί aIicubl). 4) 8nov /i" iJ 8novnee &" - όπουδή· 
ποτε, δπου Ο dnovov .. , dnov"'7, dnovιJήno ... - είς 
όποιονδήποτε μέρος καΙ δν, λα.~. ubicuιnque.- 11 ίπΙ 
~όπoυ, ώ; ίνΙΟΤ5 χα.ί τό λ~τ. ubl, δταν, κα8' δν χρό
νον.- 11 έπΙ τρόκου , πώς, καΤ9 J:l0iOV τρόπον, κα8' 
δν τρόπον 11 ο{ικ [0fJ.· 8_ = δέν ύπόρχει τρόπος 
κα8' δν .•• - lν έπΙ α.ίτΙιχ" όφ" 00, έπειδή, διότι. 
λιχτ. qu"ndo, quoni"m. 
δηηα, ίπΙρ. ποιητ. ιiν~Ι 8:rrσ, ~ιιιρ. ιXν~Ι 8πrι. 
δηηατα, ~ωρ. ιΧν,Ι όμμιι.τα. 
διmrι, 6ιtΙ ρ .. Ιιt. ιi 'l τ Ι On,l. 
όηη4δcν, όnnόδi, έπ. α:ντΙ ·dndfJ.s", dndfJ.I. 
όπποίος, όηπόσε, ίπ. ιiν,ί dποiΌ" do7,lda • . 
όηηόιιδ, ~ωp. ci. v τ! dndae. 
όηπόσοι;, 'Ι' ο)', έπ. άnΙ dndao,. 
όηπόταν, όπηότ ' σν, έπ . ιinΙ dndaαo", dnόa'IJ.". 
όηπότε, έιt . ιi ν τ Ι dndae. 
όπηότεροι;, όπηοτέρωΙcν, Ιπ. ιXν~Ι dno .. -. 
δηπως, έπ. αντ! 8πω,. . 
όητδλέoc;, α, ο" (bπτάω)' όπτός, έψημένος, «ψη-

τός», αν,Ιθ . ,$ έφfJ.Ο, (t;6ραστόζ») 11 φουρνιστός. 
όητάνιον, τό (όπ~άω) ' μα'{εlρεΤον, τόπος έν ~ 

όπτώσιν. 
όηT6CΉα, ofJ (όψομιι.ι)· ιίι, χιι! νiίν, όπτασlα, δρα

μα, δψις. 
ΌΠΤΑΏ, πρ~. ώπaω,ι' μελ. dnnjaaJ.- DΙΧθ1jΤ. , 

ιiόρ. ιχ' ώ.nnjfJ.rι". πρχ. ώπΤ'1μιι.ι (dna6,)" όΠΤώ, χοιν. 
.. ψήνω», π. χ. κρέατα «έπόνω ατό κόρ6οι.ινα» ιι ιiν,Ιθ. 
τφ Ιψω=-(3ρόζω (έντός Οδατος). 2) ψήνω δρτον 
11 ώσ. ίπΙ προ'Ιόντων τη, χaριχμεuτιχη, .. ψήνω», «φουρ· 
ν/ζω στό καμ/νι». 3) ψήνω ΤΙ, τό «σκληρύνω» έκ-
8έτων αJτό εΙς τόν ι'Ίλιον. 4) μτφρ. ίπ! ,05 Ιρω
~o" ώ; :καΙ νiίν Ιτι, cτόν σιγοψήνω», «τόν καψαλ/
ζω» μέ τήν φλόγα τοΟ fρωτoς ιι χιχΙ πα.θ. ίν ~T,) ιx~τT,) 
ίνν., κσιομαι όπό τόν fρωτα, λιx~. uror. [~ι' ε,tιμ. 
δλ. dπa6f]. 
όητcύμcνoc;, ~ιιιρ. ιΧντΙ δπτώμε .. ο" μ~χ. πΙΧθ. ίν. 

τοil dπτάω. 
όnΤCW'=dQdω (δλ. λ.). 
όηηίρ, -;;eo" ό (όψομιι.ι)· ό 6λέπων τι, ό κατ

οπτεύων τι, ό κατόσκοπος, λιχτ. specul"tor.-. αύτ
όπτης μόρτυς. 

όηηιριoc;, α, ο .. (όψομιι.ι)· ό όνήκων είς τό όρδν, 
εΙς τ6 8εωρεΤν n τα dnaJte'a. (ίνν. dώeα)=τό δωρα 
τό διδόμενα ύπό τοΟ γαμ6ρΟΟ, δτε διό πρώτην φο
ρόν έδλεπc τήν νύμφην δνευ καλύπτρας ~ yενιxω~, 
δώρα διδόμενα δτε τό πρώτον έ6λεπέ τ/ς τινα, iJ 
διό νό ΤδQ έν πρόσωπον. 

όητΙλoc;, 6 (γψομιι.ι)· όφ8αλμός διιιρ. χιιΙ ό
πτlλλo~. 
·δnτoμaι, ιiJt'l)PX. _ν. , Ι, οίι ίσχημιx~Ισθησιxν σΙ χρό

νοι τοιι dράι:ο (δλ. λ . ). 
όηTΌC;, ή, ό,, ' έψημένος, «ψητός» Π yενιxιί)~, παρε

σκευασμένος διό πυρός (όλλ' ουχ, έντός Οδατος), 
ιχντ Ιθ. τφ lφθό, (του Ιψω), δηλ . 6ραστός (έντός 
Οδατος) D ώσ. δπΙ πλΙνθων Τι πηλΙνων ιiHεΙιιιν, .. ψη
μένος». 
Έτvμ.: όπτό~, απτάω' όπτσλέo~, όπτσ .. ό,· όπaά

"ιο .. · ίχ ρ. όπ-, περΙ τη~ όποΙα.; δμω~ Μν ΥνωΡΙζlJμεν 
πε~ι,σότερα..- 'rn6 τινων 6πιστηρ Ιχθη ouyyavstιx πρό. 
τό Ιψω (δλ. λ.I, IΡfJ.ός, ιχρμ. eρhem' bn' ιΙλλων δέ 
όπτος ( ό- + .ρqν-tό-s (πρδλ. πέooω. <!~π. *peqv jo)" 
ιiμ :ρόΤΞ ρα.ι δμω; ιχί lτuμολσΥΙΙΧΙ ιχ!lτιχι ιiμφισδητoυντα.ι 
(ιπ" IΗλων. 

ΌΠΥΙ'Ω, ιi~τ . όηΟω, μaλ. -ν"φ: Ι ΙνΙΡΥ. ,π! του 
4ν~ρ6" νυμφεύομαι, λαμ6όνω ώς γυναΤκα, έχω ώς 
γυναΤκα : Onv{o .. as, = έγγαμοι, έν ιiντιθί,ιι πρό, τό 
tjΙfJ.ιο.=δγαμοι.- 11 π~θη~. aJt! Υuναιχων, ύπανδρεύ
ομαι, λαμ6όνω δνδρα, γ/νομαl ή σίιζυ'{ός τινος.-
111 πα.ριΧ μτΥν. ouviliv. ~φ βιιιώ (δλ; λ.~ 
Έτvμ. t d:rrvlιo ( ·bmJa-Ja.· · Χαθ-. πρχ. &Ιπυσμιι.ι· 

dΠv,,,n}, (=. όίιζυγός), πρι5:1.. !lfoux~; clnv(I)6MιJ' 
ΥSΥαμ,lκότι,_' σχοτ. ίτυμ: χa.τct "ttvCl, πιxριiyφyoν h 

,;ινο, όνόμ. ·bnva-, Ιιχπ . ·ορυι ( ·opiIms : σαι.νσχρ . pus
(όνήρ)' Χιχτ dAAou, εν τφ έν ιiρχT,) όπ- ()π6xε ι,~ ι bn;ό
λδιμμιχ (ιχπ. προθ . *ορί. • Αλλοι τό σuσχaτίζοuν πρό. τρ 

oGtvoX;l. pίι~y"ti (εύτυχώ, εύημερώ), χ~ Ι ιIλλoι~, 
τό σιχνσχρ. ύCΥι.tί (εύρ/σκω τέρψιν είς τι, εΤμαι ων
ει81σμένος είς τι). ΚΙΧ t' iHAou; πιχ?άΥδΤΙΧΙ ~x ,ινο, 
συνθeτοu *o-πvσ- iJ ό-πvαo- (ό φοοντ/ζων τό τού οί
κου, ό συντηρούμενος έν τΥ οίΚ4!), · έν Φ τό ό- al 
νιχι προθδμ. (ώ, ιν τoε~: ό-ζυΥε, , ό-Υά "τωe, o-nαoaeo,), 
,;ό ~έ -πvσ- Τι -πvoo- ιiνi.Υετ~ι 5ί~ τό σιχνσχρ . pιI~
(τρέφεlν, συντηρεΤν) . 
δπωπα, Ιων. πρχ. 6' ,;οίί όeάω' δωρ. Υ' !ν. δπρσ. dJ'f

ιό"" (ιiν,ί ώπώnιι)' = IdeαoJCa. = 'έχω ίδQ [δι" ίτυμ. 
δλ . όοο.]. 
όπωηή, 'iι (οπωπα) ' ποιητ. α:vτ! όψις (6λ . λ.)' ώ; 

χα.! νίίν , όψις, 8έα, δέαμα.- 11 ή δύναμις τοΟ όρδν, 
δρασις. 
όπωπrιTήρ, Ό.fίρo~, ό (όπωπα.)·=όπτήρ (δλ. λ.). 
ΌΠ-Ω'ΡΑ, (ων. όηώρη, iι, xup. τό μέρος τού έ· 

τους τό μεταξύ της έπιτο,λης τού ΣειρΙου καΙ τ ης 
τοΟ Άρκτούρου, -ητοι τ6 6' ημιου τοΟ δέΡOUς (άπό 
τών μέόων Ίουλ/ου μέχρι τών μέσων Σεπτεμ6ρ/ου)' 
'iι πρ~σφo"ωτίριx _ποχή διΙ ,ήν ώ.~ Ιμιxνσιν των χα.ρπων, 
ιiλλ" . ίν ,ιx~τψ χιχ! 'iι iJtox'iJ ,;ων θυελλών (ΧΙΧ,ιΧ '1όν 

. ~Ομ'l)ρον).- Ι ίΧ . τη, ιiρχικη, σημι:ισΙιχ. (ώ. έποχη. 
,;ων χιχρπων) 'iι λ. όπώρα προσέλα.6ε χClτιΧ μιχ"όν ,7jv 
σημιχσΙιχν αυτού τούτου τού καρποΟ, χιχ! χυρ. τοΟ 
καρπού δένδρων.- 111 μτψρ . . ή όκμή της ήλΙK/aς, ή 
ώριμος όνδρική ήλlκία. 
Έτvμ.: όπώeα (μετ-όπιορο .. , φfJ.ι".όπωeο")· απ

ιoe1ζω' όπωρ."Ος «όπωα.!?, .. ό~). Κα.τιΧ μΙιχν !ποφιν 
(~oίi Schulze) 'iι λ. bπώρα . εΙν~I σύνθε,ο, ΑΧ ,ινο, 
στοιχεΙο!) όπ- (πρ6λ. όπ,fJ..,,) + ·tJι>ρα ( ·ό(σΧιρα, 
~ηλoΤ ~'I)λ. τήν ϊποχ-ήν , -Ιjτι, αχολουθεε .μετιΧ ~ήν όά
eαo" (τ. i. τό θέρος)' όάρα ) ω,2α <* b(oPea. ouyy. τψ 
Υοτθ. as"ns (=δέρος), πιχλ-Υερμ. cι.Γ"η, "Γη (δέρας), 
πΙΧλ-ηΟΓΓ. Ο,ηη (*"Ζηδ) ( =ό'{ροτική άσχολ/α), πα.λ
σλΙΧU. jesenr, πιχλ-πρωσ: cι.ss"nIs (*esenis) (= φ8lν
όπωραν)' σημειωτίσν δτι !ν , ινι χεΙΡΟΥ;;' τoίi ΆλxμιX~o. 
ιiπιxντ~ d:rr4eίi, δπερ ί~ισχύει τΤΙν έχτεθεΤσιχν 8.τuμολ. 
wlxv'l) τη; έτυμσλ. ~~.η; ιiπιxντωσι χα.ί πιχρ' ιi?χ.· διτό 
των ιiρχ. εχει πιx !,ιx~oθή x~! έτuμc.λ . έχ τoίi όπόι;, τ.l. 
oπώeα. = dnov &>ι?α = ό καιρός τοΟ χυμοΟ, δτε ΟΙ 
καοποl εΤναι πλήρεις χυμων. 
όπωριεϋντες, ίων. ιiντ! 6πωe,oυ"τ.~, μ,χ. ιkτ. 

μελλ. ,oiί onwe1tfD (δλ. λ.). 
όηωριςω, μελ. -Ισω, άττ. · Υώ (όπώeιx)' συλλέγω 

(ουνάγω) καρπούς.-ΙΙ δρέπω τούς καρπούς δένδρου. 
όπωρΙνός, ή, Ο .. (dπώρσ) ' ό άνήκων είς τήν έπο

χήν της οπώeα~, είς τός άΡχάς δΥί Α. τΟΟ φδινοπώ· 
ρου, ό φ8ινοπωρινός U άση}Ι! όπωρ."Ος=ό Σε/ριος; 
ή όνατολή τΟΟ όποΙου έσημεΙου τήν έναρξιν της 
έποχης αύτης (δηλ. τη; όπώeα." 6λ. λ.) [πιxρ~ _ot; 
ιIJt t ICc.t~ 'iι πιχραιλ Yιyouoιx .Ινιχι μ~xριX r, 6octxt; 'iι ~a
λ εuτιχΙιχ συλλ~δΤΙ εΙν~ι μιχχρά] . 
όηω~ρiω, μελ. -ήαω (όπωροφόeο,)' φέρω 

καρπόν, καρποφορώ. 
όηωρo-φόρoc;, ο .. (dπώeα ΙΙ + φέρω)' ό φέρων 

(παρόγων) καρπόν, ό καρποφορών, ό καρποφόρος. 
δnωc;, έπ. δππως, ίων. δκωι;, ιiνιxφoρ . έπΙρρ., 

συοχε, . 'tc.iί έρωτ . πώ" σύνθετον άλλω. ίΧ τσίi ιivGtq;op. 
;; iJ 8ς χα.! τσίί 8πιρ. πώς- (βλ. ·πο,): 

Α', ΕΠΙΡΡ. TPODOr, «ναφδρ6μενον εί~ προηΥ. otί ... ~ 
1) &>ς (εν ιiνιxφoρ . προ τ.)· ώ; χιχΙ νίίν, δπως, Kα8Wς, 
κα8' ον τρόπον, λιχ,. ut, sicut Η (Ιν πλΙΧΥ· ipw~.), πως, 
κατό ποΤον τρόπον, λιχτ. quomodo. 2) ενΙοτε χεΙ
τα.ι αντ! ,οil olo~: τοίό .. με 'fJ.rικ.", 8πως lfJ.&M. 
(ιiντ! οΤο" IfJ.έλsι)=μέ κατέστησε τοιοΟτον, όΠΟΤον 
μέ 8έλει νό εΤμαι (<< μέ έκαμε οπως 8έλει», «κατό 
πού μέ 8έλει»). 3) 8"ω, Ιχω=«δπως εΤμαι καΙ εύ
ρΙσκομαι», ,. f . όμέσως τώρα, παρευδύς, παραXρι'j
μα, «οτή στιγμή». 4) μετιΧ yav.: aoVofJ.. '8:rrωι; πο
ΔΌW (iνν. έ'χετι)-τρέχετε δπως δύνανταί ΟΙ πόδες 
σος, τ. Ι. δσον ήμπορεττε γρηΥορώτερα. S) d:rrωa
"'7, cJ_ov'" dnrood"noaovII, cJπωαrιοvιι=όπωσδή
πClτε, δπως Kαl .~ν, Κ.αδ' οlονδήπο.τε τρόπον καΙ αν 
:Ι06τCιιι .~~ δn-i>ι09tt#Q\)δέ καξ)' οlοvδήnQτε τρό.. 
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ΠΟΥ, ουδέ 'κατ' έλ6χιστον. 6) '0~K Ia(J.· δπι», ('ι 
. OVK Ιση" 8πώ.)=δέν ύπ6ρχει τρόπος κα8' δν ν6 ..• , 
δέν εΙναι δυνατό).' νό . · . (<<μέ κανένα τρόπον δέν 
γΙνεται ωστε νό ... _) Κ OVK Ιστι" l1πω, ov=fierI ποπ 
r>oIest φίπ=δέν εΙναι δυνατόν νά μή ... (<<δέν γΙ
νεται ωστε νά μή ... _), ~.l. έξόπανrος . ..:.... 11 ένΙοτε 
έπΙ χρόνοΙ) (δπω. ενΙοτε χο:ιΙ ~ό λιχτ . υΙ), δτε, εύ8ύς 
ώς, δταν: Τρώ., leelyηaa", 8πω; fδο" αlό~o" όψι" 
-01 Τρώες κατελήφθησαν όπό φρΙκην, δταν εΙδον 
τόν ... - Ι μετdι bπaρθετιχωv _πι;φΤιμά.των ιiπo~ελεΙπε
ρΙφριχσιν σl)νώνl)μ"ν πρ6ς; τά.; πε~ι :lφσισιις; ~ιiιν ώ, χο:ι ί 
δη + bn8pe. έπφ, Χ:>ιΙ πρό. ~ό quam + υπ.ρθ. έπιρ. έν 
tij Λιχ~ινιχij: l1πως τάχ&στα=λiτ . quam ceIer,ime= 
δσον τ6 δυνατόν ταχύτερον Ι 8πω, ι'iριστα=δOOν 
τό · δυνατόν ι(αλύΤ~Poν. 

Β'. ΤΕΛΙΚΟΣ ΣrΝΔ. , ar,λων σχοπόν, πρόθεσιν ( ~Tνα, 
διά νό, νό, πρός τόν σκοπόν νό), σl)ντιχσσόμaνο. ai: 
Ι μετdι bιtοτιχχ~ιχης;, δ~σιxις; f, τελιχή πρότιxσι~ i~ιxptii
τιχι ίΧ ρ-ήμιx~o; χ~όνol) ιiρχ ιχ"ίί (ΧΙΧΙ o~χΙ πιχρφχ-ημΙΙ
νοl) 1ι Ιστοριχl')σ) : όρίj, 8πως Υέ""ται = κυττ6ζει 
(προσπαθεΤ), Τνα ιωστε νό) γΙνι:! (Τνα ήμποΡέσι:! νά 
γΙνι:!) Ι nItlea, l1πω, Κ ... Ι"cηαι=πρoaπόθει, Τνα έλ· 
θι:!ς (νά ήμπορέσι:!ς νό έλθι:!ς, νά έλθι:!ς) 11 ένΙοτ. ΧΒΙ' 
~ιxι χιχΙ βλλειπτιxιiι. (ε~l)πιχχοl)ομιiv-η. τη. Προστ, lJea 
Υι όρατε Χ. τ. δ.) : IJnoor; ... oiiτ6 Υ. μη ποιήσπ, (ivv. 
6ρα) = (κύτταξε, πρόσεχε ... ) νά μή τό Kόμr;ις aύτό 
(Xl)p. κύτταξε, αύτό τούλ6χιστον νά μή τό κόμης, 
Υι , αύτό 6έβαια νό μή τό Kόμr;ις) 11 _λλειπτιχως; 6ΠΙ
Ο'ης; οl)vτσισσετιχι xt.ιιΙ μετά. μίλλ. δριστ . : l1πω, lI."δρει; 
lacafJ.c (ivV. όρα .... )=KυττCΙτε (προσέχετε) Τνα (νά) 
φανi"}τε (δειΧδι'\τε) δνδρες (γενναΤοι). ΔιίνιχτΙΧΙ εν τού· 
τοις; 'iι πρότιχσι. ΙΧ!ίτ-η νιΧ θ.ωρ-ηθ~ χιχΙ ώς; πλιχγΙιχ έρω· 

τ-ημιχτ ιΧή ( = πως θό δειχθητε γενναΤοι).- Η μΕΤιΧ 
ε~xτ~xη., δσιixι~ 'iι eιά. ~oί! l1πως εΙσιχγομέν-η π~ ό~ιxσις; 
έ;ιχρ~iiτιχι ίχ ρήμιχτος; χρόνοΙ) Ιστοριχου (1; πιχρψχ-ημί

vOI)), πρ~. 1ι ιiσρ.: έκ.ίΑεσέ τι, αιίτ6", l1πωι; ϊδοι τα 
[ερα=τόν προσεκόλεσε κόποιος διό νό Τδι:) (Τνα 
ϊδω τά σπλόγχνα των 8υμότων.- 1I μιτά. μίλλον
~oς; δριστι χη. : fJ.έlyει, l1πως Ί IJ.ά.Kη, έπ.lήσcται= 
τόν «δένει μέ τό μόγια της-, Τνα (διό νό) ληομο
νήσι:! τήν Ίθόκην (τόν μαγεύει μέ τόν σκοπόν νό 
τόν κ6μι:! νό λησμονήσι:! τήν Ίθ6κην)' ίντιχυθιχ πιiλιν 
Μνιχτα.ι 1) πr-ότα.σι~ νά. μBΤΙXΤΡ"ι;ιΠ~ 5ί~ πλιχγΙιχν iρώτr,σιν 

(in6 τιλιχΥι;) ~ι~ ~η~ μaσολα.~'ιjσεω~ μι&. i~l)nιxxouo· 
μένη. μετοχης ("ρο;.,α, φραζoμ&.n, X.~. δ. ), ~. Ι. όοκεΤ 
έπ' αύτοϋ τήν μαγικήν της δύναμιν (τόν μαγεύει) 
κυττόζουσα πως θό τόν K6μr;ι νό λησμονήσι:! τήν 
Ίθ6ι;cην 11 ώσ. eιά. ν2. 8πιστήσ,!l ~ήν προσοχ-ήν ~ι~o. : δεί 
σ' l1πως δ.lξειι; ( =δεί οε δείξαι) -= εΙναι όνόγκη 
(ύπόρχει όν6γκη), Τνα δεΙξι:!ς (ωστε νό δεΙξι;ις). ΚιχΙ 
ίντιxίiθιx πciλιν aύνιχτιχι νά. θεωp-ηθ~ 'iι πρό~ιxσL' ίλλει
πτιχΥι χιχΙ νά. σl)μπλ-ηρωθ~: δεί σε (όρα" fι .κοπεΙ .. ) 
l1πω, δε/ξεις = πρέπει νό κυττ6ξι:!ς πως θό δεΙξι;ις 
(δπότι πιr-ιπΙπτει πσιλιν εΙ, τήν πλ~γίt.ιιν ίρωτ-ημ . πρότιχ · 
σιν).-ιν πιxp'ιiττιxoί. ιiπιxντ~ 'iι πlφΙφ?ιxσι~ οιίχ IJnoo, ... 
ά~~α (η ιI~lα , KΩΙ) =: όχι ~όν~ν _δέν.,.όλλ~ (η. όλλό 
καl. .. ) : ονχ δπως χαρι" αντο&, εχει" άl~α και κα ... ά 
... οντω,,' πο},ιτηει '=δχι μόνον εύγνώμων πρός αύ" 
τούς δέν εlεJαι, όλλά καΙ σκευωρεΤς όκόμη έναντΙον 
των (6κολομθεΤς έχ8ρικήν πρό<; αύτοίκ:; πολιτικήν)' 
κιχΙ έντιxίiθιx π?όxει~ιxι nsr-i ίλλΒιπτιχή, περιφρσισιω" 
δl)νιχμsν-ης; νά. σl)μπλ 'Yίpωθ~ eιά. ~oσ ί~l)πιχχοl)ομίνοl) 

UytlJ 1; έρώ (τ. i. οιί ΙέΥωlJπω, ... Ιχει" ιI~~α κα/ ... 
=δέν λέΥω δτι ... , δέν κόμνω κάν λόγον περl τοΟ 
δτι τούς εΙσαι εύγνwμων, τόσον δηλ. εΤναι Υεγο
νός δτι δέν τούς εΤσαι, ωστε όπαξιω καΙ νό τό 
άναρέρw κδν) Ι οιίχ 8πως Kω~νταΙ ,.."ήοεσ-ο-., ιIl~ά 
καΙ δV .. αμι" προσωβεϊ" περ.6ψεοlJ.. - δχι μόνον 
δέν 8ό τόν έμποδΙσετε. άλλά καΙ θό τόν όφήσετε 

·(με τήν άδιαρορΙαν σας θό τοΟ αιιτρέψετε) νό 
όποκτήσι:! έπιπροσθέτως καΙ δλλην (-τ:ό πληρ •• : οιί 
UyαJ 8πω, ... y ... tlaea-{JoIt, dUci κα; .•. ) 11 ώσ. οιίχ IJ· 
_~ ... ά~~' oυδi ... = όχι μόνον δέν ... άλλ' ούδε 

.κάν ..• : οιίχ 6πωι; -,:;;, κοι";;, l},av(J..e'at; μετέxoμe", 
ά~~' oιίδi δovlela!; μτρ/α, τvxεί" ήξιώ(J.ημ8'/! = δχι 
μόνον τi"}ς κοινής έλευδερΙας δέν μετέχομεν, όλλ' 

,oVδέ ήξ.wδημεv καν νό τύχωμεν .μετρ(ο;; δouλd~ 

(δχι μόνον τήν συνήθη έλευθεριάν δέν fχομεν, 
dλλ' ούδέ ύποφερτήν καν δουλεΙαν ... ).- V 6πω, 
μη = μη (auve.), συν~σισσι~ιxι δέ γινιχω, μόνον μΕ ,α. 
()π"τιχκ-τ:. ΙΙορ. β' Τι μετά. μίλλ. δριστ. 
6pάαC;, 8π. ιiντΙ όρίjς, ~' Ιν . ~oίi όρciω. 
δρCίμα, ~C ("ράω)' τό όρι:ιμενον, δ,τι 6λέπει τις, 

τό δέαμα, θέα, δψις. 2) όπτασία, τό έν έκστό
σει η κα8' ϋπνον όρώμενον (Έ?~ . ) .- 11 άντικεΙμε
νον σκέψεως, θεωρΙα. 
δραμvος, δ, μτγν . τύπο," -τ:ου όρό~μ",oς. 
δρασlCί, -εως, 'iι (όράω)' ώ. xt.ιιί νίi 'I , δρασις, τό 

δρόν, ή αΤσθηοις της δράσεως. 2).1 τljί πλ-ηθ., 
ΟΙ όφ8αλμοΙ- Ι δραμα, όπτασΙα (Έ"5~.). 
6ρaτός, ή, ό", (.όράω)· ώς; ΧΙΧί νίi 'I, δ δυνόμενος 

νό όραθιj, δν δύναταΙ τις νό ίδι:!, δρατός 11 τα "ρα
τα fivv . πράγματα) ~ τό όρwμενσ, τά ύποπΙπτοντα 
είς τήν αΤσθησιν τής δράσεως. 
ΌΡΑ'Ω, συν'!lρ. όρώ' πp~. ιi~~. lώρω .. • Ιων. Ιν. 6-

ρέω' πρτ. ωρεο",' an. ιϊν. κιχ Ι όρ6ω' Π:;Χ. 16ρίiκα, 
μην. IώρίiKα, πα.8. πρχ. Ιόραμα., μτγν. Ιώραμα •. -
ΟΙ λοιποΙ χρόνοι σχ-ημ~~ί'oνΤΙXL έχ ρΙζ. όπ- ~ou η;πτ
-ομαι, μ.λ. όψομα., μετά. σπιχν. ιioρ. ιχ' ώψάμη,, ' πιχ
θ-ητ .. μελλ. όφlJ.ήσομα.· ιiόρ. α.' ώφ(J.η", ιiπρφ . όψfJi;
'ι!ΩΙ' πρχ. ώμμαι, ώψαι, ώπται, ιiπ"φ. ώ:p(J.αι· πt.ιιρ' 
έπ. Cιπσιρχιι ίπΙσ-η~ μΙσ. πρχ. όΠΦπα, [)περσ. όπώπιι." 
(έΧ ~oίi ιx!Jtoίi όπτομαι).- Τίλο, ίχ ρ . F.cJ. ~oίi .Ιδω, 
*εϊδω έσχημιχτΙοθ-ησιχν ίνΙΡΎ. ιiόρ . ο' ε1δο .. , ιiπpφ . ι
δεί",' μέσ. :iόρ. ο' εΙδ6μη." ιiπpφ. ΙδέσlJ.αι, ·πρχ. μετα. 
σημ. έν. 0100, 01σfJ.α Χλπ. , ιiπpφ . εΙδέ"α& (~λ. ,,1 δα). 
Βλέπω, κυττόζω: κα ... • αιί ... otις αΙέ.. Βρα (γ' Ι ·ι. 

πρ~. )=έ6λεπε διαρκως (εΤχε συνεχως καΙ όμετακι
νήτως έστραμμένα τό 6λέμματό του) πρός αύτούς 
11 έχω τήν δρασΙν μou, έχω τό μότια μου, 6λέπω, 
ΙΙν ιiντιθΙΙ:ιει πρός; τό μη 6ρα" (ονχ όρώ) = δέν 6λέ· 
πω, εΤμαι τυφλός: lJa' Β" UyαJμ.", nci"lJ.' όρώ .. τα 
λέξOμe .. =ΙKαΙτOΙ τυφλός) δσα θέλω είπι:!, θά εΙναι 
λέξεις πού θό έχουν μ6nα, ~. Ι. θό έχουν τ6 φως 
της διανοΙας (Μ εΙναι λόγια · όνθρώπου πού έχασε 
μεν τό μόnα τοΟ σώματος, διατηρετ δμως τό μόΤ!α 
τής διανοΙας του). 3) κυττόζω, προσέχω, λαμ6ά. 
νω τό μέτρα μou, προφυλλόοσομαι, σl)χνότ. έν τ~ 
προ "τ. 8ρα 8πω, ... , δρα .1 ... , l1ρα μη... 4) μετi 
ΙΧίτ, :ιυστοΙχοl) ιiν~ιx.: όρώ άικη,,=έκ των όφθαλμων 
έμφανΙζω όλκήν, τήν κόμνω όρατήν είς τούς άλ
λους, νά τήν 6λέπουν οι άλλοι (ΙΙΡΙΧ, φaΙνoμαι άλ
κιμος), όρώ σεμ"ό", όρώ β~oσνρό" = φαΙνομaι σε
μνός, φαΙνoμaι 6λoσuρός. δ) μτ~τ., 6λέπω τι, πα · 
ρατηρC> τι, άντιλαμ6όνομαΙ τι (μετ' ΙΧίτ.): όρα" φά
οι; Ήελ[οιο (δμ-ηρ.), i) χιχΙ ιiπλω; φώι; όρα" (ά:ττ . )= 
6λέπειν τό φως, ~. Ι. ζήν.- 11 Πt.ιιθητιxόν, όρωμαι 
ύπό τινος, ιiλλά. χιχΙ φαΙνομα, έμφανΙζομαι: (μετά. 
μτχ . ) ώφ(J-ημl ό"τες ιi-{Jo~ιο&=έφόνημεν δτι είμεθα 
άθλιοι 11 τα δρώμe"α=τα όρατα (ελ . .λ.).- 111 μτφρ. 
Επί ~η. eιιχνοητιχ1j~ δρσισιω., διακρΙνω, παρατηρC>: 
φowfi Υαρ όρaι, τό φατ.ζ6μ"0,, (λβγ&ι δ ~I);>λό, ΟΙ
alnol),) = ·διότι όπό τήν φωνήν 6λέπω (eηλ, διαφ/· 
νω), κατό τό δή λεΥόμενον, 
Έτvμ.: όρc:ίω < o~σ. *Foeίi, πρελ. ιiγγλ·σιxε w_ru, 

πιxλ·σιx~., πιχλ-rSΡμ. wcι.ra (προσοχή), nιxA-norr. varr, 
ιiγγλ-σt.ιιε· woer, πt.ιιλ-σt.ιι~ . war, πιχλ-γερμ. gi-war (= 
Ιλλ. *·Foeo-Iό) (=προσεκτικ6ς, προνοητικός), μεσ-γεμ. 
wer Ι< It~λ·Ύ.ρμ. *warn = σύνεσις, γο.θ. wardja, 
ίε ίο:ιπ. ρ. *ver- (6λέπω, προσέχω είς τι, έπαγρυ
πνώ)' πρ~λ. δμ. έπΙ Geonaa (= έπαYΡUπνoOσιν), δμ., 

. ποιητ. of'ίρoι; (=φpouρός), ιi~-τ:. φeoιιρός (*neo-hoeofj), 
ιi~~. φρoιιρc:ί, Ιων. φeoιιρή, ewp. τιμιf<F)ορο" Ιων. 
... ιμήορο" ιiτ-τ: . ... ιμωρό, (- προστότης, έκδικητής), 
ώρα, Ιω~ρη (=φροντΙς, μέριμνα), 8νρωρ6" 'HQI)X. 
.βώρο{· όφ(J-α},μoΙ-,. &σιζόμινοΙ τινε, · Kl)pLw. επι 

. ~oυ o~"o, (ιiφ' δσον ~oίi~o <·aFoe-Fo-,), λΙΧτ. servos, 
ιiνdγοl)σt'--~ό 6ρίi." (ίφ' δσον _Ι τούτοΙ) 1) ρ. IΙνΙΧL 
·aFoe·), ~ό λCΙLΤ, serVG, -ar., τό γοτθ. warcι.i, τό λΙΧ"t" 
vereor χ.!. εΙ, Ιιχπ. ρ. ·sver-, *ser·, *ver-' 'iι t.A,u
~ιxΙιx ιχlΙτ-η ρ. ·yer- (ί~ -iι, χιχ! ~ό lρνσfJ.α., ~λ. λ.) 
σUΎχίεΤCΙLL χιx~ιi ~LVCIL, πρό, ~ήν ·ver- (= περιφρόσσw 
τι, τό κρατώ μακρόν όπό τινος) ίν ,οΙ_ Λιχτ. ΔρeΓίo, 
oρerlo. 



iρyάςω, μeλ. -άαω' ciόρ. ιι' &JeycιOII' ιςιιθ. πρχ. 
&Jργααμιιι (όργάω) ' καθιστώ τι μαλακόν, ηπιον, μα
λάσσω, ζυμώνω, πλ6σοι.ι, λιιτ. subigo [δι' 'τυμ. 6λ. 
/o~γα]. 
ΟΡΥafνω, μελ. ·ί1νώ· ciόρ. ιι' &Jeyαya (όe",,>' παρ

οργΙζω, έξοργ Ιζω, τινά, κινώ τινα εΙς όργήν.- 11 
ciμτβ . όργΙζομαι, έξοργΙζομαι. 
. δΡΥι1!ινον, τό (le1Ον)' δ,τl χιιΙ ν!!ν, δργανον, ερ
γαλείον δι' ου κατασκευάζομέν τι, σκεΟος, «σύν
εργο», μηχάνημα U αύτό τοΟτο τό ποιηθέν Ιργον, 
τό κατασκεύασμα : .ιαί,.εα 'ΑμφΙο.,ο, Gera.,a = τό 
λ/θινα έργα του Άμφ., τ. Ι. τό τε/χη τών Θηβών. 
-11 μouσικόν δργανον .- 1I τό χρησιμοποιηθέν (ij 
χρησιμοποιούμενον) διό τήν κατασκευήν Ιργου τι
νός ύλικόν : όeγανο,. Ι., όeεαι=ή ξυλική, ή ξυλε/α. 
- ιν τό αίσθητήριον ij μέσον, δι' ου άντιλαμ6ό
νετα/ τ/ς τι, 'ίι δι ' ου γ/νετα/ τι (έπιτελεΤται λειτουρ
γ/α τις σωματική) : τα neei τα, αΙαθήαει, IJerα-, 
το πε2ί .. η,. ά_π,.οηγ όργανον [δι' έτυμ. βλ. /ργο,.]. 
δΡΥaνος, 'Ι, ο,. ( ' /eγω)' ό έργαζόμενος, ό κα

τασκευάζων. 

6ΡΥάς, -άcJo~, -ΙΙ, 'νν. ,,;; (όργάω)' Ικτασις γης 
καλώς όρδευομένη καΙ εύφορος, λειμών. 2) ώ; _ ό 
τέμενο., ευφορος γΓι άφιερwμένη τοϊς θεΟϊς, περι
λαμβόνουσα λειμώνάς, όΥρούς, καΙ δλση. [δι' ίτυμ. 
ΙSλ . όργάω, duyJjJ. . 
6ΡΥάω (όρ",,) ' εΤμαι πλήρης ύγρασ/ας, πλήρης 

ύγρώ,ν (χυμών), φουσκώνω (εΙμαι φouσκwμένος) ό
πό τήν ύγρασΙαν 11 έντείί θεν , έπΙ έΜφ"υ;, άρδεύομαι, 
όφθονώ (εΤμαι πλήρης) άπό καρπους (άπό προϊόντα) 
" ίπΙ χιι;:.πών, έξΟΥκοΟμαι καθ' δσον ΠΡοχωρεΤ ή 
ώρ/μανσις . 11 μετ' ciItpςp . όe~ άμιiαfJ.ιι.=εΤναι ώριμος 
πρός θερισμόν (ό σΤτος).- U &πΙ ζφων, εΙμαι πλή
ρης άπό σαρκικήν έπιθυμ/aν, 'fxw σφοδΡόν τά::ιιν 
πρός όχε/αν, γ/νσμαι λάγνος, Kα~oμαι άπό τήν όρ
μήν πρός συνουσ/αν 11 γεν. , κατέχομαι ύπό μεγάλης 
προθυμ/ος, εΙμαι παρόφορος, έπείγομαι. 2) μaτc'ι 
γ.ν. , λaJ$rapώ διά τι, σφόδρα έπιθυμώ τι. 
iρyι:ων, ·ω,.ο., δ , iItlx. όργε.ων (όeγιιι)' ό έπl 

των όΡΥίω.. (είδους Ιερών μυστηρΙων), χσιθόλου, ό 
Ιερεύς. 

6ΡΥή, ή (όeΙΥω)' ή φυσική πΡός τιόρμή, ή πΡός 
τι ώθηαις τών αΙσθήσεων (6λ . όΡΥάω) 11 ή lδι::ισυγ
κρασ/α τινός, ή ψυχική διάθεσις, ήθος, αίσθήματα, 
χαρακτήρ : άστν,.όμοι όeγαί=κοινwνικό αίσθήματα, 
κοινωνικαl διαθέσεις.- 11 παν βlαιον συνα/σθημα ij 
πόθος, θυμός, όργή, παραφορό, έξαΨις : deYii χρώ
μα.. = παραδ/δJμαι είς τήν παρόφορον όργήν μου, 
όΡΥ/ζομαι n deyη., ι'iκρσς=fχwν προδιόθεσιν εΙς όρ 
γήν, έΠΙρΡεπής εΙς τό όΡΥlζεσθαι, όξύθυμος, εύέξ
απτος 11 +ι δ"τ . dtlγfl (ώ ; 1Ιοtl>:οφ . έπ(~.)=έν όργl':j, έν 
θυμQ, έν 'παραφoρ~, « μέ θυμό» 11 έπ ιρρ. ώ, . x~ Ι με ~ά 
τή, ΙΙ~ΤY" σημ. κε!ν;; οιl κ~Ι σιΙ έμπρ6θ. It~;; I., pioel, δ. ' 
ιJργη~, κα.ι' · Ι:Ιργήιι, μετ' dργη., πρό. de"",.. 2) Πα
"ό. duyal = πανικός φόβος, πανικός (κυρ. τρόμος, 
δν έγεΙρει ή όργή τού Πονός). 
Έινμ . : μεθ~μ. deyY, (π~;:> ' Όμ. άπιιντ~ άντ' ιιο}τή , 

-Ιι "- fJ.vμ6.) = ασινσκρ. ίirJιi (πλησμονή δυνόμεως) 

< lιιπ. ·νI~ιi, πp~λ. αιινακ? Π'Γ j- (πλησμονή δυνό· 
μεως), Ιρλ. ferg, ferc'(όΡγή), πpΙSλ, xσι~ λ~τ. υΓgeδ: 
γοτθ . wrikan (καταδιώκω). 
δΡΥια, -[ων, τ~ (leγο.,), μόνον xoιτ~ πληθ. 'ν χρή. 

σll " μυοτικαl τε:λετα/, μυστική λατρεΙα, τελουμένη 
όποκλειστικώς υπό τών μεμυημένων εΙς τήν μυστι
κήν λαrρείαν της Δήμητρος έν ΈλευσΤνι (11' τιΧ 
• Έλευσ/νια μυοτήρια») 11 .ώα. · αl τελεταl εΙς τιμήν 
'-00 Βάκχου, τό Β:::ικχικό δΡΥια.- 11 πόσα λaτpε /α 
ηεριέχουσα τελετός, θυσ/ας χ. τ.δ. 2) πόσης φύ

. σεως . μυστήρια, Ιστω χσιΙ ΙΙσχετιι πρό, τΥιν θί'ηακιΙ~ν. 
(δι" έτυμ . ΙSλ . /e,ov] 
6ΡΥΙάςω (όΡΥ'α.), μιλ. ·cίCJQI· τελώ δΡΥlα, τελώ 

δΡl10κευτικός Τελετός. 
. 6ΡΥίςω, μιλ. -/σω, cit't. -rώ' ciόρ. ιι' &Jer.oa (όe
,.ιί)' κόμνω τινά \ίό όΡΥισθl':j , τόν καθιστώ όργ/λον, 
τόν έξοργίζω, έξερεθ/ζw, έξωθώ εΙς όργήν.- 11 
ΠιιθΥιΤ., μlηιi μία, μίλΙ.. 6~y,oiίμα" ΙΙλλιi χοιΙ μ.τ'" 

πιιθ, μ"λλ. ιJρy.α/Hιαoμα.· ciόρ. ιι ώρyίαfJ.ηγ· πρχ. 
ώργ.αμαι· ώ~ χα.Ι νίίν, όργ/ζομαι, καταλαμβάνομαι 
υπό όργης, θυμώνω. 
iρy11oς, ", ο., (όΡΥή)' ώ, κσιΙ νυν, ό κατεχόμε · 

νος ύπό6ργης Ο ό έΠιΡρεπής είς τό 6ργ/ζεσθαι, 
εύόργητος , ευέξαπτος, όξύθυμος. 
iρylo-φάντιις, -ov, δ (όργια. + φα./ναι)· ό μυών 

έτέρους εΙς Gey,a (6λ. λ. ), ό διδάσκων τό δΡΥια 
(μυστήρια). 

δρyuιι1!ι Τι 6ΡΥνιά, ή (έσxημ~τlσμέν"ν έκ τ"υ όe·έ. 
ΥΙ», ώ~ άΥν.α έΧ τοίί ι'iyω) ' τό μή κος τό συνaποτε· 
λρύμενον ύπό άμφοτέρων τών βραχ ιό νwν, έκτετα
μένων έκατέρωθεν όριζοντ/wς, δηλ . π ε ,;Ιπου 1,85 μ. 
11 100 όΡΥυιιιΙ=1 στόδιον, 
Έτvμ.: όeγvιιi, lων. ci't't . derv." (θΙμ. ε Ι \: -y·es-, 

-u-s-), ίν ci'tt. έπιγl, . όργvίί, ποιητ. όρόγv.α. « *όρέγv.α 
κιιτ' άφομ. ) : έν αυνθδσι l ώριιγ- , π . χ. δεκώρνγο.· π~ΙSλ. 
σ~νσκρ. [jίι-i}, Ζενδ. θΓΟΙΖυ (ευθύς), έλλ. όeέΥω, όeέ-
Υιισμ.. . 
6ΡΥυισίος, α, ο., (όeγv,CΊ)' ό Ιχων μηκος(μέγf:' 

θος, ύΨος) όργυιάς. 
δΡΙ:Υμσ, -α.τo~, _ό <όeέγω)' τό έκτε/νειν, τό δ

πλωμα, τό δνοιγμα 11 τό τε/νειν τι πρός τό fξω, τό 
προσφέρειν τι. 
6ρέyνίiμΙ'=όρέyω (6λ . λ . ), ί; οδ μτχ. έν. δρε}'1'ιί" 
ΌΡΕ'ΓΩ, μελ. dρέξω' io;>. ~' &Jρι:ξα ' έ κ τείνω, ό

πλώνω, λσιτ . ρorrigo U όπλώνω τό :: χείρας πρός :
κεσ/αν. 2) προσφέpw, παρέχω, δ/δwμι . - 11 μΙσον , 
deiyoμII" μετc'ι του μέσ. ciop. ~'ώ,?εξιiμη." χοι ί ItOΙIl. 
ώeέ1.fJ.ην· πιιθ. πρχ . όeώρεγμοι.· έΚΤΕΙνομαι πρός τό 
έξω, τεντώνομαι πρός τό έξω, έκτε/νι..> τήν χείρό 
μου πρός τό. έξω: χερσΙν ~ι.>έξιιτo=«τεντώθηKε μt 
τό χέρια προς τό έμπρός», ηπλωσε τός χείρας πρός 
τό έμπρός (έτεινε τός χεΤρας) 11 ώρέξατο /yxι:'~ί:Jρ
μησε μέ τό δόρυ (έξεσφενδόνησε τό δόρυ έπάνω 
άπό τό δρμα xwplc; νό Kατέλ !')ι:J) n ποασ Ιν όρωρt1.ΙΙ
τα.. (πρχ . ) πο}.ι:μίζειν (έπΙ !ππων) = έτε ντώθηααν 
(έτανύσθησαν) με τους πόδας των (~ηλ. ώρμησαν 
έν καλπασμΥ) πρός τήν μόχην (νό λόβούν μέΡος 
είς τήν μόχην) 11 ώρέξα. .. • Ιώ .. = έξέτεινεν έαυτόν 
πορευόμενος (δηλ. έβόδισεν, έκlνησε, μέ ταχέα καΙ 
μεΥάλα βήματα, «με μεγόλες δΡασκελ!ές » ) . 2) με
τc'ι γιν., έκτεΙνω τός χεΤρός μου πΡ6ς τι πραΥμα, τό 
άδράχνω (τό συλλαμβάνω) 11 ώα. έπΙ ε χ.θF. σημ., σκο
πεύω έν πρόσωπον Τι πρδΥμα (cτό σημοδεύωι) κ αΙ 
τό κτυπώ : τοv δ' άντ{θεo~ Θρα.οvμή5ii. Ιφθη όρε
ξιiμενo' ώμο.,=αυτόν δέ ό ... έπρόφθασε καΙ τόν έ':
πληξε πρώτος εΙς τόν ώμον 11 μ τφρ., έκτε/νι..> τός 
χεΤρός μου πρός τι διό νό τό λάβι.ι, ποθώ τι , έπι
θυμώ τι. 3) ώσ . χα.Ι μ.τc'ι οι ίτ . , έκτείνι.; τός χείράς 
μου πρός τι, λαμ6όνω τι , έπιτυγχόνω τόν σκοπόν 
μου 11 ώσ. φθάνω τι(νό) με τό δπλον μου, τό(ν) 
πλήττω, πληγώνω, τpaυματ/ζι..> Η παρέχω (προσφέρω) 
εΙς έμouτόν, όποκτώ τι δι' έμουτόν, έπιτυγχόνι..> τι, 

• Ετυμ.: όρCγω=λιιτ. rego (e-r lgo, ρorrigo), πρΙSλ . 
σιινσκ~. r ' jv-li, HijQ11 (έκτε/νομαι), Z~νδ . Γ_ΖΑΥθίll 
(διευθύνω, διοικώ), αιινσχρ. rόjί~la-1;ι, Ζενδ. razi~ta
(εύθύτερος), οιινσΙιΡ. [jU-J.ι, Ζινδ. · .rezu- (ευθύς), 
σα.ναχρ. IrAjVQtl (διοικώ), πιιλ · ιρλ. πρχ. rerAig ( ... 
direxll), eirge (=resurrectio), ren (*reg-no-) =απl
θαμή, σιινσκρ. rig', 4r'gδml (φθόνω διό της χειρός, 
άγγλ. re&ch), rig'-us (rectus), rδg-ίs (row), μ5:ι-ιρλ. 
e-rlgim (~surgo), γο_θ. uf-rakjan, πσιλ-nοrr. rekia, 
πa;λ-γa;;μ. recchen (έκτε/νω, προεκτε/νω), ρωσσ. ιυ
Γ4:ιΙη& (καλή διοΙκησlς), λιθ. ra.iau, ra,VII (έκτε/
νω), isz-si-r6,ati (έκτε/νομαι), πιιλ·λιθ. ranszles (έκ· 
τεΙνομαι)' de."το,=λιιτ. reclus, γοτθ. raihls, raihl
&b& (όρΟΟς), ιςιιλ·nοrr. retlr, ciιγγ·σoι~. rihl, πιιλ-σσι'., 
π~λ·γερμ. rechl (δεξιός), πρΙSλ . Ζινδ. rAMa, πσιλ-ιρλ . 
recht ('rektu-), goll. rh&ilh (νόμος) , gauII. Rectu
genus' nctytOI τιιυτιι ί, Ιοιπ. ~ . "oΓθ~- (όποδίδι..> δι
καιον, εΤμαι δικαιος)' ίιι τή~ ιιο}τη, ρ. κσιΙ <ti : όρ.
ξ •• ' όρεγμιι (: Ζ.νδ. rasm&n, λσιτ. regimen)' 4e.yιιCΊ· 
ομιι. (=έκτεΙνομαι) ' 4eγv.α χ. 11. 

6ρι:ι-άρlιις, -ον, δ (όρο, + lιρxω)' δ δρχων τών 
6pέc.ιν, ό Κύριος (Βασιλεύς) τών όρέων (ίπών, ~oiί 
lIa .. 6i)' . 
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~, -CΊδo" 'iJ (8eo,)' «'1ci1μ_ '8'1).- 'ι:06 ,&'ε,., 
(βλ. λ.)' Γι όνήκouσο εΙς τό δρη.- • ώ, xup. δν. (χορ. 
_πΙθ, ί~ιιπαιx. τοϊί o~σ. N.ηι,φrι), νύμφη τών όΡέων. 
lφcι-tδτέω (deειβά:r,ω' μ,δ. διέρχομαι τό δρη, 

, μετ' αι!τ.- • ιiμτβ., περιπλανώμαι όνό τό δR"\, εΤμσι 
όρει6ότης (ώς; χαιΙ νυν). 
6ρct-IITης, -Ο", δ (8(}0, + βΔΙ.,ΟΟ)· ιb, xcιιΙ '111'1, 6 

όνα6aΙνων (εις) τό όρη, '6 περιπλανώμενος όνό 
τ.ό όρη. 

6ρc..ιρομlα, fι (d(}eAιJe6μo,)' τ6 όχσλινώτωςτρέ
χειν όνό τό όρη. 
6ρςι-δρ6μος, ο., (8(}0, + ιJ(}Διuϊ." το!! τ(}Ιχ,ω>" 6 

διοτρέχων τό όρη, 6 τρέχων όνό τό όρη, λcιιτ. 
mοntίvι.gus. ' 

, , 6ΡCt-μδν.., i, (8eo, + μιι.Ι.,ομιι.ι) ,· 6 έμμανeις ό
γσnών τό όρη , Ι 6 ώς μαινόμενος ' riεριφερόμενος 

, όνό τό όρη. ' 
6ΡCt-v6μoς, ο;. (8(}0ri--,Ifμoι) ' 6 διαιτώμενος (δια- , 

, μένων) tnI των 6Ρέων 11 6 ' 6όσκl.lv εΙς τό όρη n 6 
περιπλανώμενος όνό τό όρη. 

. 6ρcιν6ς,,,, ό., (8(}0,)' ~ xcιΙ ν!!ν, πλήρης6ρέων, 
' λοφώδης ....... 6 όνήκων εΙς , τ6 δρη, Τι 6 κατοικών , 
tπι των 6ρέων Ο ώ, ουσ. d deει.,ό, = 6 κότοικος 6-

, ρεινοΟ μέρους, 6 6ρεσl6ιOζ· 
6ρcιo-ν6μoς, ο.,' = de.,.,dμο, (δλ. λ.). 
δΡCιoς, Δ, ο." xcιΙ Ipcιoς, ο." Ιων. oίipcιoς (8-

, ,o')'=deeIHi (δλ. λ.), πλήρης 6Ρέων 11 ώα:. 6 δια· 
μένων εΙς τό όρη. 
6ΡCιo-ιδρίις, ii(8eo,t-x,ae;;l'aI)' 6 μετό μεγόλης 

χαρδς διαμένι.ιν εΙς τό όρη, 6 άπ"λαύων τήν ζω
ήν τοΟ 60υνοΟ. 

6pc'-nlaYKToς" βλ. deΙπ'-αγΗΤΟ,. 
'ρct-Tilnoς, ο., (ό'eοi+τVnτω)' 6 έπl των όρέων 

έργαζόμενος (χιιρ. d τVπτ_, δηλ. πλήττων, κτυ
' πών, τό όρος), τ. Ι . 6 ύλοτόμος (ξυλοκόπος), Τι ό 
λατόμος, 6 τέμνων λΙ80Uς, χοιν. «νταμαρτζής». 
6ΡC..φoιτης, -Ο", δ (8eοi+φοιτcίω)' 6 εΙς τό δρη 

φοιτών (συχνόζων), 6 διατρέχων τό όρη, 6 περι-
φερόμενος όνό τό όρη, 6ρει6ότης. . 
6ρc'.ιαlιιoς, 6 (8eoi+xCΙlH6,), λcιτ. orIchalcum' 

χαλκός ;00 όρους, δηλ. μέταλλον κιτρΙνου χαλκοο, 
καΙ 6 έξ αύτοΟ κατασκευαζόμενος όρε/χσλκος Τι 
ιμπρσΟντζας- U ώσ. λευκός ,μπροΟντζος. _ 
6ρcιώτης, -Ο", δ , (810,)' δν8ρωπος των όρέων, 

6ρεσl6ιος. , 
6ρcιιτ6ς, ή, ό" (d(}8YOO)' ό διδόμενος (τι δοδεlς) 

δι' έκτόσεως τι"jς χειρός n ιu.ιΙαι ,deεΗτάJ = τό δό
ρατα τό διό της χειρός έκτεινόμενα, διό ,τών όπ-

, ο/ων δηλ. μόχετσΙ τις κα-τ:ό τοΟ έχ8ρσΟ, έκ τοΟ συ
στάδην, χωρlς νό τό έξακο",τlζι:! μακρόν : d(}εΗτό., 
U(}" Ιν «ντιθίσιι πρό, τό πa.lτόl' (ιJd(},,) U '6 δ08ε1ς 
ώς δώρσν, δ!.Ιρη8ε1ς U 6 έπι8υμητ6ς, τ6ν όποΤον 
έπί8υμεΤ , τις νό όnοκτήσr:\. 
όρcξάμcvoς, 6ρiξας, μτχ. Ι'lεΡ.Υ. xcιΙ μισ. ιioρ.!7: 

του de,iym 
δρι:ξις, -~, -ι, (deIfyιo)' ώ~ xcιΙ ν6ν, ή δρεξις,ή 

έπι8υμ/α, ' ό , πό8aς, δι' εν πράγμα, ή πρός τι όρμή, 
κλ/σις. 

6ρι:o-ιι6μOCί, ο.,' μΑ. cJeeO)·H6μo,. 
όρέοvτο, ϊ' πληθ . ίπ. μΙΙ:ι. «ορ. β' το!! 8rvμι. 
6ρςο-ηοlΙω (deeon610,,. συχνόζω εΙς τό όρη, 

πεοιφέρομαι όνά τ6 όρη. 
'pco-n61oς, ο., (Geo, + noUm)' ό όνό τό , δρη 

περιφερόμενος, ό 'διατol6ων εΙς τό όρη. 
όΡCσf-τρotpoς, ο .. (8qο~τ(}ΙΙφcιoγ ό τρεφόμ9/ΘG 

εΙς τό όρη, ό όναζητων καΙ όνευρ/σκων τήν τρο
φήν του εΙς , τό όρη, ΙπΙθ. ' τοίΙ λΙΙοντο,. ' 
όρi-σιιΙoς, ο-, (8(}0~OHΙCΊ)' ό σκιaζ6μενoς ύπό 

των όρέων. . 
όρCσ-ιιo~, ο." Ιπ. 6ρcσ-ΙΙΥος (8(}0i+xεiμιιoI)' ό 

κεΙμενος εΙς τό όρη, όρεσ/κοιτος, ό ' t:xl.lv τήν κο/
την:του (φωλεόν, κατοικ/αν του) εΙς .τό όρη Ι ό 
εΙς τ6 όρη όνατρaφεlς R δΥριος [deIfOHOOi(8'Oi+ 
Ί~'π ,' *kei" (~KεTμαί)' βλ'.' ',,8ϊμιι.ι]. ' 

όpcσ-ιιyoς, ο.,' βλ . • 'ΙΙΟΗΟΟ'. 

-
6ρiσσ-Cιυloς, 01' (8(}0~ + αν,-", ό Δνlιζόμ~l'O' 

(&'Ι}λ . κατοικων) εΙς τό όρη, όρεσΙ6ιος. 
δρεσσι, ίπ. :iντΙ ' 8eeoI, δο,;. πληθ. τοϊί Geo~. 
6ΡCσσΙ-Ιδτης, -~'" δι ποι'l}τ. ιiντΙ cJ;Ζεο.βάτ,,,·= 

b(}e,ΙU"l, (6λ. λ. l, ό όνό τό ' δΡη περιφερόμενος, 6 
περιτρέχων τό όρη. 
6ρcσσΙ-Υcνήc;, Ι'Ι χσιΙ 6ΡCσσί-yovoς, ο." ποιητ. 

«ντl' δ(}εοιγε";', xcιΙ όeεοIΥο"Ο' (8eoi+"i.,0" "6,,Oi)' 
ό Υεννη8εΙς εΙς τό όρη. 
6ρcσσΙ-νόμoς, ιnι (8(}0, + .,έμω), ίπ. «v'tl dρεοι

~6μo,' δλ. Ιι(}ε • .,6μο" ό '6όσΚlο>ν εΙς τό όρη, ό όν6 
Γό δρη περιπλανώμενος. 
'ΟρΙστεια, -ι,' ό μ080ς τοΟ Όρέστου, ΟΙ 'περl 

τόν Όρέστην μ08aι' πε?ιλ1jπτιχόν δνσμ<:ι τTί~ τριλο
"(Ιcι, τοσ ΑΙσχuλοιι , ,;Tj, «ΠΟΤ8λοιιμΙΙνη, ΙΙχ των τ~ιων 
τpαι"(φ~,ων, τοϊί «'A"(cιμίμνoνo,.ι των .Χc;ηφόι;.ων», xcιΙ 

' τω-, «E~μEν(δων. . ' 
'OρCστςιoς, α, ο., ("OeiO"'i)' ό όνι'}κων εΙς τόν 

Όρέστην n τό 'Oeio".AOl' (8'1'1. l,(}ό.,)=ό ναός τοΟ 
·Ορέστου. 
όρέστςρος, cι, ο., (GeOi)' ttoLYj't. ιiντΙ ό(}.ι.,ό, (δλ. 

λ.) . όοε:J/8ιος, διαμένων είς τό όρη. 
όρεστης, δ' = dee/",,, (βλ. λ.), ό έν όρεσι διαιτώ

μενος. 

όρcσηάς, -άιJo~, -ι, (Geoi)'=deeAci, (6λ. λ.): Νvμ
φαι de.ο"ιάιJe~=νύμφαι των όρέι.ιν, αΙ 'Oe •• ci"e" Τι 

, Όi!εοτιάδε,. 
6pc ... , -σφιν, ίπ. "(εν. xcιΙ δοτ. ΙΙν. xcιΙ πληθ. τοϊί 

8ρo~. 
δρςuς, δωρ., ιiντΙ 8e.o~, "(8'1. τοίι OflOi. 
όρςύς, ίων. oύρcύς, -iΙOi, δ (Geo~)' χιιρ. τ6 ζQσν 

τοΟ όρους, τό έΡΥαζόμενον εΙς τ6 όρη, ήμ/ονος, 
χ.,ιν . «μουλόρι_ [δι' ίτιιμ. 6λ. δ'!ο.]. 
όΡCι8έω, μελ . -"οω = d2iYOΜCΙI, έξαπλώνομαι, 

«τεντώνομαι. 11 ώσ. έπ Ι τού Π<:ιλμ.,ύ τΤί, x<:ιρ~Ιαι~, KΤU 
πω γρήγορα, πνευστιώ, λαχανιόζω, τρέμω Α aπΙ τοl) 
τιιύ.,οιι, μυκωμαι: β6ες dρέr/hον oφαζ6ιul'OΙ = έμυ
κώντο (έρόγχαζον) καθως έσφάζοντο (χ<:ιτ" ιiλλην 
ΙρμηνεΙσιν, «έτεντωνοντοι ιiπ? t'ijv ιiyωνΙαιy του θσινιi
του, xcιθώ; ίσφιiζον'tO) 11 έπ! τΥι; θόιλιiσση. , ρσχΟΟ, 
ρογχόζω : -θά1αοοα., Ια ποτί xieOOl' όρεχ{ffl., (διΔ~ . 
:inpcp: ιiντ! beex8:,i,,) == άψε<; τήν θάλασσαν νό' έκ
τα8ι:i μέχρις αίγιαλοο (Υι χαιΙ , νό ρσχθι1 κα8ως έΙΕ
τε/νεται πρός τήν ξηρόν, καθώς τό'κύματα έκσποϋ ι 
έπl τής ξηράς). [ίτιιμολ. \iνijχaι εί, τό ~x-θ.ω (6). . 
λ.), ίν Φ έπΙ τινων σημαισ. &pμό~!ι οιιπίνιισι πρό, Τ:ό 
4ΙΙΙΥΟμιι.ι]. 
ΔρΙω, πληθ, όρtομcν, !ων. «ντΙ 6(}άω, deιΣ"μ4". 
δριισι Τι 6ρίiσι, ποιητ. 6' Ιν. μΙσ. ίν. τοίί deάοο. 
δριιμι, αι!ολ. ιiντΙ deciro, ιiπρ:p. δeή." μτχ. de./~. 
όριιτός, ", 6." ίων. ιiντΙ δ(}ατ6~. 
δρ8αι, ιiπpφ. τοίί ώ,μflν, ίπ. πσιθ . «ορ. δ' του 8(}l'νμι . 
6ρ8cύω, μελ. -(0) (de8-do) ' = 4e-θόω, τοπαθετω ΊΊ 

, δρ8ιον, όρδώνω (όνορ8ώνω) τι κοταπεσόν Υι κε/με· 
νον_ x~μα/, όνασηκώνω " κα8ιστω τι εύΜ, «Ισιόζι.ιι , 

'ΟρΟια, -ι" ίπΙθ. τιι; ΆρτίμιδΟ;; Ιέν Λαιχω-,Ιq. χαι! 

'Apxcιalq.), .1' 'ι:δν βωμόν ,ij; όπoΙσι~ έμ<:ιστι YOU -itO 600. 
Σπσιρτιcιτόπcιιδ., lχλιπ.ον «δι~Ιω, χαιί σιινιλαιμιiι:i,νονtG 
ΙΙπ' ιι ,j.οφώΡφ. 
δρ8ια, o.ja. πληθ. τοίί 8ρδιο, (!iλ . λ.), χείμινον χor,Ι 

ίπι~" , (=μεγαλόφώνwς). . 
, όρ8ιάδc, _πΙρρ. (81/-θιο,)' πρός τό άνω, «τόν όν
ήφορσν». 
Δρ8ιάςω, μιλ. 10ω (GeoθIo,) ' ύψώνω τήν φwνήν, 

όμιλώ εΙς ίιψηλόν τόνον φωνrις, όμιλώ μεγαλα
φώνως, φwνόζω δννατό, 
6ρΙΝασμα, 'CΙΤΟi, τό (deiJ.Acitro)· 6 ύψηλός τόνΟ,ς 

φωνης, δυνατή φωνή, κραυγή n ίν ,;ψ πλ1jθ. deoθI
CΊoμιι.τcι=διατoγαl δΊΜμεναι μεγαλοφώνως. 

δρδιος, α, ο." ώσ. χαιΙ -ο" -ο., (deoθdi)' ό πρός 
τό άνt.), όνωφερής, .όνηφoΡΙKόi:; n όπ6κρηι,:νος, όπό· 
τομος R 8(}-θιο., #οeCΝca-θιι.ι, Τι πeό, GeoθAo-, IΙΙ-.ι 
~όνςι6αΙνειν τόν όΥήφορσν, πορεύεσ8αι πρός τ6 

' δνl.l 11 τά ' 8e-θΙΔ' = ή χι:,ρα ή έκτεινομένη όπό τό 
παρόλια πρός τό μεσόγεια Ω "ΔΤιί τοv d(}oθlov= διό 
τrις κοτωφερε/ας. 2) ώ, xcιΙ νUν, όρ8ιoc:;, όρΜςl1 
ίπΙ '~ΦcίJν,τό lστόμενον δΡθιον, δ1jλ. τό σηKj,ι)νόμe-



... , - .. 
νον έnΙ TQv οοο , όriιόeιίJ" πΟδών T'ΌU; 'ή , ' έπΙ τ"γ 
όρθιαζόντων όνων, δταν a~λ.- 6YKC:;:NTaI. 3) ό κατ' 
εύθεταν διεύθυνσιν XwρGJν,' είι8ύς,~ίσιος».- υ έπΙ 
τij, φωνi'j" ύψηλός τόν τόνον, όξύφωνιχ;, όξυς, με;
yαλόφ<Jνoς, διαυγής, καθαρός Ι τό o~. ~ισ ώ, 
'",Ιρρ.: ορ80ιιι ;;ιια. = έκραξε μεγαλoφί:ινwς 11 .,6μο, 
ορ6ιο, = μελ4>δΙα καθ' ην ή φωνή όνέβαινεν εΙς 
μέγα Cιψoc; (Υνω,τοτciτη 8ν Άθήνι:ιι,).- ιιι ορ6ιοι λό· 
χοι έν 'tij στρι:ιτ. Υλώσσ'!J (πρ6λ. πι:ιρ~ Λι6ίψ recll or
dines) ίχ<ιλ<Jfiντο τμήμοτα στρατοΟ (λόχοι, τόγματα) 
έχοντα σχηματισμόν στήλης έκτεινομένης είς βό
θος με πολύ μικρόν μέτωπον, έν όντιθέσει πρός 
rήν κατό μέτωπον ' παρόταξιν, τήν φCΊJ.ιιπιι, καθ' 
ην ΟΙ στροτιώται Τστανται δ είς παραπλεύρως τοΟ 
άλλου,_ έν μιςι γραμμl':\ : ~ρ6Jαιι, τ:o~ λ6χοιι, 11'1.ι., 
~ όρ6/οιι, ποιι:ϊα{}α,ι τ:ον, λ6χοιι, Ι Π(!οαβάΙλ.ι., όρ· 
'6{οι, τοϊ, λ6χοι,. - ιν Υενιχω;, ιIι')(I,Iti τό ~ρ{Jr6" 
εύθύς, cίσιος», 8ν ciντιθ. πρόli τ~ "λόγιος, λοξός, 
κύΡΤός. 
όρ8ο-6δτέω (dρflrό, + βσ/.,ω)' βαΙνω όρΟΟς, 601' 

-νω κατ' εύθεΤαν 11 μτφρ. βαδ:ζω τήν εύθεΤον, τήν 
όρθήν όδ6ν, βαδΙζω έκεί δπου Πotπει . 
όρ8ό-6ουΙος, ο" (~ρ{Jrόf:+βοvλή)' ό όρΜ (όρθώς) 

οουλευόμενος, σοφό _ . 
όρ8o-δδΉC;, έ, (όρ{Jrό, + οοη"ιιι)' ό όρΘWς γινω

aκων, πως πρέπει νό πρόζο τι (μετ' cilt~cp,). 
όρ8ο-δίκαιος, ο" (~ρ6ό.+Mκσιo,)' δ , όρθώς δι, 

κόζων, όQθώς κρΙνων. 
όρ80-δΥκας, ~ωρ. ciντΙ όρ{Jroδlκη" -οιι, δ (dρ{Jrδ, 

+"'κ'1, δικάζω)' ό δΙκοιoc; δικαστής, δΙκαιος κριτής. 
όρ60-δρομcω (~ρ{Jroδρ6μο,)' τρέχω κοτ· εύθεΤον 

έμπΡός . 
όρ80.δρόμος, ο., (~ρiJ.ό. + δρσμϊ,,)' ό τρέχων 

κατ' εύθεΤαν έμπρός. 
όρ8ο-έπεια, Τι (ΟρiJ.όf:+Ιπο,)· όρθότης γλωσαης, 

όρδ~λεKΤΙKOO, όρθότης ύφους. , 
ό ριξ, -τ:ρrχο" δ, Τι (όρ6ό. + iJ.ρ/ξ)' δ έχων 

όρθΙας τός τρΙχας του, :η ό κόμνων νό όρθωνων 
ται , αl τρΙχες της κεφαλι'ίς τινoc;, ' ό προκολών όνα-

τρ=ν. 
'-ιcpαιρoς, σ, ο" (όρiJ.δ, + κριιϊριι)' ό έχων 

εύθέα 1) όρθό κέρατα, ε-ιο, των χιι:;ocσ fόΡων ζψων " 
πλοΤον έχον όρθΙας τήν πρύμναν καΙ τήν πρQpαν 
(τόι Μο σ.χρι:ι) χ<ιτ~ τρόπον Jtc,u ιίJμο!οιζ?ν πρό, χιi ;; oι τ ι:ι 

_1106, 11 'π, Ί'~ν. πληθ. θ-ηλ. Qιιθοκραιράω .... 
όρaό-ιtρδνoς, ο" (dρθΟ.+κρά"ο,,) · δ έχων όρθΙ

Ον (ύΨιiλήν) τήν κεφαλήν, ~ τήν κορυφήν 11 ό έχων 
υψηλQν Υήλοφον U όιι66κρα,,0,τ:νμβο, = υψηλός 

'τόφος. 
,όρ8ο-μαντ,:'α, Τι (~/l{Jr6μιI"T,')· όληθής μαντεΙο 

(πρoφrι.τεΙα). 
όρ8ό-μαντlς, ·ιω" Ιων. -ιος, _ δ, 1) (~ρIMς+μά,,· 

τι,)' όληθής προφήτης, ciντΙθ. τφ ΨειιιMμa"τ:ι,. 
όρ8ο-πδΙη, f j ' όρθΙο πάλη, πόλη καθ' ην παλαl

Ουσιν δρθιοι (αντΙ8 τφ .. ~,,,o.πά~η ' . 
6ρ8ό-πΙ00ς, ον, χοι! συ ν'(/ρ. -πloUς, ·αιιll (dρ{}-ό, 

+πλέω)' δ πλέων κατ' εύθεΤαν, δ έχων oCιριoν τόν 
δνεμον 11 μτΦο . έπιτυχής, ' άποτέλεόματικός. 
όρlo-ποδCωί μβλ. -';αω (dρ66ποιις) ' βαδΙζω κατ' 

εύθεΤαν πρός μέρoc; τι 11 πορεύομαι τήν όρθήν δδόν. 
όΡΙόaηolις, -,~, δ, Τι (cI.,θό.+π61ι,) · ό όρθWν 

τάς πόλεις, ό κρατών όρθΙας τός πόλεις, δ δια· 
σt:Jζων τός πόλεις. ' 
όρ8ό-πους, δ , Τι, -ΠcI_, τό, Υιν. -πclδος (dρ{Jrόf:+ 

πονς)' δ έχων όρθούς πόδας, δ lστάμενoc; δρθιος 
(όρθό~).- Ι όνωφερής, όπόιφημνoc;, άπότομος. 
ΌΡ80Ί ή, 6 ... · εύθύς, cίοιος», λι:ιτ . rectus 11 κατ' 

εύθεΤαν είς ύψος ύψούμενoc;, δρδιος, όρθός.- 11 έν 
tij ιiννoΙιι; ~ij, Υρι:ιμμ1j" δ ευθύς, εύθύγραμμα;, δ 
κατ' εύθεταν έμπρός, αντΙθ. -:φ ακo~ι6" πλά'1ΙΟ': 
~ρiJ.δς .Ι,"Τ:' Ι;ελlOIOτειριιμμi"oς = δ έστραμμένος 
κατ' εύθεταν πρός τό μέρος τοΟ ήλΙου, ό κατέναντι 
τοΟ ήλΙου Η ~ρiJ.δ" π6dιι sΙrfh7μι-έκτεΙνω τδν πόδα 
κοτ' εύθεταν έμπρός, Wς κατό τό βόδισμα, έν ocντι
θίσει πρ6, τό κστηρ.φη. (πo~) = δ κεκαλυμμένος 
διά των. πτυχών της έσθητος, όκριβώς δταν κοΙ 
διότι εύρlσKεται bν όκινησlQ ,(δέν 6αδΙζr:ι δηλ.) 11 , 

tos 
βΙΙπ .. -de{Jrιl fιlξ dμμ8τoιw 'ρ~. Τι lelJ.ol~ &,.. 
μaα, (ΓΜlίι oculίs)=6λέπω κατ' εύ!!)εΤαν Τι 6λέπω 
κολό. ι!ν .Jint~. πρό~ τό εΤμαι τuφλός.- 111 μτφρ. όρ
δός, άaφoλής, εύτυχής. 2) όρΜς, ισωστός_, όλη· 
θής, όκΡι6ής ιι oριJr' ιιχονω=όρθώς κολοσμαι (όπΟ-: 
καλοΟμαι) • dρ{Jrφ Ιό)'φ=κατ' όλήθειαν, κοτ' - όκρι6ο
λογΙαν n o!)τω~ ώ, έπΙρ. ~ρ{Jrώ; λΙΙ'1ω=δμιλώ έν π6:
σο .όΧηθεΙςΙ, λέγω τήν άλή8ειαν. 3) όλφής, πρα· 
γματικός, γνήσιος. ..) δρθό<;, δlκαιος, άκριβής, εύ
θύς, λι:ιτ. f'f!ctus Ι κιιτ:α τό ~ρ'θό" dικά'ω=δικόζω 
,(κρ/νω) δΙKαΙwς. 5) όκραποδητi, «στό νύχια-, έν 
όγωνΙςι, πλήρης όδημονΙας, έν ργωνιωδει προαδο
κlςι, λι:ιτ. erectus Animo (:η erecI9 c\nimo) .- ιν " 
belJit (ivv. r7Πώαι.) έν 't1j rροιμμι:ιtΙΧΥ/ χοιλεϊτοιι Τι όνο
μι:ιστιχ'ή π.ωσι" λοιτ. C4SUS reclus, έν ciντιθί"5Ι πρό, 
τ~, πλΙ:ΙΥΙΙ:Ι' πτώσ.ι, 11 όρ{Jrδι; τ:ό.,ος ίπΙσrι, έν τ ij Γρ::ι:μ' 
μΙ:ΙΤΙΧ1j χι:ιλatτοιc δ πλ 'ιΊρη, ' τόνο" έν ιiντιθί~ει πρό, 
τ6ν τόνον των ',l"χλιτιχων, π.χ , τό έμοi εχει ~t;!60" τό
"ο,,(όρθοτονεΙτι:ιι), Ιν ciντιθίσsι ,π"ό. τό ΙΥχλιτιχ6ν μοι. 

'Eτ:vμ. t dρ66., awp. Po(!iJ.6, (*FορiJ.6·, *Fορ-lH'6-) 
= σι:ινσχρ • . (ν)ίϊΓdt'ινό-1}. (όρθΙως, άνοΡθούμενος έ
ξω), !ι:ιπ. *vfdhv6·s, πρ6λ. σι:ινoχ~, νόrdh41e (άνυψc:;:ι, 
αύξ6νω), η;-:ιλ·σλ«ιι, rodi:ί (γέννησις, φυλή), noιA·norr. 
roskinn (όκματος, έφηβος) (*vred-sqv-), πι:ιλ·σλοιυ. 
r4nu (πρωινός), -πολων. Γ4ΠΟ (ΠΡWΙα) (*vrodh-no-y 
ί~ Ιι:ιπ. *veredh- (αύξόνω).- Παρ<ιλλ ήλω, 1ιπΥιΡΧΒ 
ρΙζα ιiν.υ του εν ιiΡ;ιiί γ- 6ν τφ Ζεν/). ar"δW4- (ύψη· 
λός), λ<ιτ. 4rduos (ίιψηλός, άπόκρημνος δύακολος) 
( < Ιι:ιπ. ·fdvo-s), π<ιλ-ιρλ . ard (ύψηλόςι, gauI. 
ArduennA, πι:ιλ - ΠΟΓΓ. o,rdugr (άπόκρημνoc;), π~λ
σλι:ιυ. r4slA, (αύξόνω) «*orsta.-. ί-χπ . ·ordh-I-Q 1) 
·οrd·Ι-δ)· '~ Ιι:ιπ. *eredh-, *ered- (6λ . έν όρα6νιιω) . 
- KGttci τινι:ι, τίλο, dρ{}-ό.<,*FιιρθFο-,. iocn. *Vfdhvo·s 
χι:ιτ' ciφομ. φων., .ό δτι at έν τφ ιλλ. ~ρ6δ.- , κι:ι! 
σι:ινσχρ. iirdhνό-}.1 λβΙπιι δ ιiν cipxiί q;θδΥΥΟ; (F 1) ν) 
όφε(λετι:ιι εΙ, τήν Ινι:ιλλΙ:ΙΥήν του ίσ;ιιιι:;oίi (τ~ι:ιχίo;) θί· 
μι:ιτο; πρό, τό λβΠ'1:όν (ιiσθBνΙ.). Πρ6λ, χα! Ορθρο,. . 
όρao-oτδδην, 'πιρ. (dρiJ.δf:+αnj"αι)' Ιστάμενος 

δρθιος, έν όρθΙQ στόσει. 
όρ&ο-στδτης, -ον, δ (~e{}-όf:+αnj_ι)' δ ίστόμε

νoc; δρθιoc;.- 11 δρθιος στύλoc;, κ/ων 11 ώ, έπΙθ. κll
~κ., &ρ{Jroατάτ:σ, = δρθιαι κλΙμακες.- 111 εΤδoc; 
πέμματος (πλακούντος) έν χρήσει εΙς έπικηδεΙους 
πρoaφoρός (εΙς όφιερωματα, άναθήματα). 
όρ8ότατα, δπιρθ. ίπΙρ. τοί) dρ6ώ,. 
όρaότης, -'1Τ:Ο" 'ij-(~ρ66,)· εύθύτης, όρθΙο στό-

σις. 2) μ.φρ. εύθύτης, δικαΙ09ύνη; δικαιότης, όρ-
μe>διότης n ή όρθή έννοια, ό;:>θή αίαθηαις. 
όρθο-τομέω (όρ{Jroτ:6μο~, d~lJ, + τέμ"ω)' τέμνω 

όρθώς, τέμνω κοτ' εύθεΤαν Υραμμήν υ μτφρ, χειρΙ
ζομαΙ τι όρθώς: ~ρ{JroτομJ:ω τ:ο" 16ΥΟ" = διδόσκω 
τόν λόγον (της όλη8εΙας) ό;:>θώς (έΧχλ . Υλ.). 
όρ8όω, μι;' . -ώαω' ciop, ι:ι' ώρθωαιι.- Πι:ιθητ., ιiόp. 

ι:ι' ώρ{JrώtJ.η., (dρθό.)· - στήνω ό;:>θιον, τό άνεγεΙρω, 
τό όνασl1κωνω, έν ~ εΤχε πέσει 1) ότιωσδήποτε έ
κειτο χομα/, τό σηκωνω όρθιον 11 έπΙ οΙχοaομΤ)μcίτων, 
κτίζω, Ιδρύω, άνεyεΙΡW, όνοικοδομώ, έπιακευόζω, 
όποκαθιστώ Η ίντεfiθεν, ~ρ{JrωfJr.~, = έγερθεΙς, σηκω
θεΙς, σταθείς, εΙς τους πόδα~- , τoυ πόλιν.- μέσον, 
σηκωνομαι, έγεlρομαι έκ της ,έδρας μου, όνΙστα
μαι, δρδωνομαι. 2) βν τiί έν.,οΙιι; 'tij, ε~θιιyρι:ιμμή
C;Ιβω"Kαθιστώ τι εύθύ, clσιόζω», «Ισ!ώνωι.- Πι:ιθΤ)τ. , 

, -διευθύνομαι κατ' εύθεΤαν Ιόρθώς): η" "od' dρ6ωθfί 
βέΙ0' - αν τό βέλος αύτό διευθuνθl,:\ (ύπόΥI)) κατ' 
εύθεταν (καΙ δέν όατοχήσο).-'- 11 μτφ? , έπανορθωνω, 
όποκαθιστώ τι(να) εΙς τήν ύγεΙαν, όσφόλειαν, εύ , 
τυχΙαν χλπ. : ώlJε ποιήαιι, dρ{Jrώα.ι. αεαιιεο,,= «έτσι 
αν κόμος 8ό ξανόβρι;ις τήν ύΥεΙαν (εύτυχΙαν χλπ.) 
σ..: υ». 2) μτφρ. ώσ" όνΙΙΨώ. τιμώ, ύμνώ, δοξάζω, 
έΥκωμιόζω. 3) dρiJ.rAJ νμ.,o,,=·έγείΡW (όρχΙζω) με
γαλειώδες ~σμα, -4) όδηΥώ όρθώς, φέρω τι εΙς εύ· 
τυχές τέρμα : _ τ:ά τ:η, π6Α.ω, θεοi πολ}.φ αά~φ αι:/αιι,,
τ:ε. ώρ{Jrωαιι" πάΙι,,=τήν έσωσαν, τήν έπανέφεραν 
εΙς τήν δδόν της σωτηρ{ας (εύτυχΙας).- 111 Πocθητ,. 
'ItΙ ttpci,atuv, ένΒ;;Υειων, έπιτυγχδνω, άπ06αΙνι.,ι κα
λώς, έχω καλήν (εύτυχη) έκβασιν, είιτυχώ U τδ dρ_ 
{JroVμ ... ο ... =κατόρθωμα, έπιτυχΙα, εύτυχές άποτέλε_ 



tο........._.-&ριιίο~ 
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σμα Α 'πΙ προσώπω" χιιΙ -,;6πφ'Ι , είμαι όσφαλής, είμαι 
εύτυχής, όκμόζω. 2) 'πΙ λ6Υ·ων, -Υνωμώ'ι/ χλπ. , είμαι 
όρΜς, είμαι όληθής. 3) είμαι είιθύς, τΙμιας, φέ· 
ρoμα~ δικαΙως (τιμΙως). 
6ρδρcύoισσ, /)ιιιρ. ιi'lτΙ ιJ(!8-(!cVOVfIιI, μ-,;χ. θ-ηλ. τασ 
όρ8ρι:ύω, μ.λ. ·σω (0(!6(!α,)' έγεΙρομαι ένWΡlς 

τό πρωΙ, έξυπνι:;, (είμαι έξυπνος) λΙαν πρω/. 
hpδptIIoς, σ, α)/, ΠοΙΤΙΤ. ιiν-,;Ι oe6,o, (ΙSλ. λ . ). 
όρδρiι;ω, μιλ. ·ρω (oe6eo,)'=ιJe6eavOJ (ΙSλ. · λ.). 
όρδρΙνός, ή, 0)/ (ofl6eoIJ), μΤΥν. -';ύΠO~ ιiν-,;ί oe' 

6(!ιοι; (ΙSλ. λ.) [τό , 'tfj~ πιιριιλ . ένΙαΤ8 μτιχυνι.τιιι (ι) 
/)ιι!ι -,;ήν ιiviYXTjV -,;ou μaΤΡΟ1J, οπlll' ιν -,;Ijί ιJπωρ,,,6ι;]. 
δρ8ρΙος, σ, ο .. , ώσ. κ:ιΙ ·α" -ο .. (ofl(J.(!Oi)· ό κατά 

τήν χαραυγήν, λΙαν ένωρlς τό πρωΙ, κατά τά έξη
μερώματα U ό άνήκων εΙς τήν πρωΙαν, έWΘινός 11 
ιiνώμ. πcιρcιθ. ιJe6ρ,σlτεροι;, ιJρ6ρ,σίτσται;.- -,;ό O·}a. 

Ofl(J.fl'O" η το O(!6e'o" ώ, έπίρ. = πρωΙ, ένωρlς τό 
πρωι. 
όρδρσ-β6σς, -αν, Ο (Οe6ραι;t-βαά.ω)' ό λΙαν πρωl 

60CJv ή Kρaι.γόζων. η κρόζι.ιν, -,;. Ι. ό πετε ινός. 
όρθρο-Υόιι, tι (Οe6ραΙ;+-Υοά.ω)· ή λΙαν πρωl γοι:;,· 

σα (θρηνοοσα), ,πΙ -,;rι, x~λι~όνo,. , 
hpθΡO-1Iloc;, ο" (ό(!6(!0ι; t- ~σMιιo) ' ή λΙαν "ρωl 

λαλοΟσα, επΙθ. τη, χιιλιΜνο,. 
·OP8POI, δ' ό όλΙγον πρό τrις αίιγιjς χρ6νος, 

τό λυκαυγές, τά έξημερώματα 11 κcι-,;' cιΙτ. , το" όρ6ρο" 
(ιiπoλ.) = ένωρlς τό πρωΙ, κατά τά έξημερώμστα 11 
ώσ. Ο(!(J.ροv=κατά τόν όρθρον, κατά τό έξημερώ
ματα 11 ώσ. άμσ Ορ(J.ρψ, ές ο(!6ρα", χστ' όρ6ρο", 
περι όρ6ρο" = κατό τό έξημφwματα n ιiλλ ' δμω, 
προς όρ6(!0,,=πρός τό έξημερώμοτα (δroν έπλησΙ
αζεν ή χαραυγή, όλλό δέν εΤχ εν όρχ Ισε ι όκόμη) 11 
ορ6ρο; βσ6Vς=λΙαν πρωΙ, πρό της αύ Ί' ης. 

'E~νμ.ι όρ6(!ος Ι*F026ρος) σtJ>iπ τ ε~ocι ~ψ ιJρ66ς, 
πρlSλ . ιJρ6α.YOρίσxoι; ( λι:ικ . FΟJ{}αΥο(!lσχοt;) κατ' ιiνo
μαΙωσ ~ ν < *ιJρ6ρσyoρίσxαι; (= χοιρl6ιον γόλακτος) 
_έπεί προς τΟ)/ όρ6ρο" π,πράσχο"τσ,,. (Άθ τι ν. ) · έ~ 
cι~ταί) τά : όρ6ρ,0ι;, όρ6(!,,,6ς, όρ6ρεύω.- Ή σ1)σX~
Τ ΙO Ι ~ ΤΟ1) πρό;; τό όρννμ" '- OCt . orlus, ιiποaοκψάζετ :tΙ . 
όρ8ρο-φοιτο-σίϊκοφσντο-δlιιο-τσlσίπωρος, ον 

(όρ6ροςt-φοιτά.ω-j-σVΧΟΡά.)/τηςt- δί >:η t-τσλσlπωρος) : 
όρ{}(!- τρ6πο, = _παρά τό όρ{}ρεύε,)/ χσί φοιτάν 
χαΙ σvχοφιιντεi"., κα' έ., δixιι.'ι; τσ~σ&πωρεi".," (Σχολ. 
i " 'Α Jισ τ?:Ρ. Σφ . 505) . 
όρδωθΕίς, μτχ. πcιθ. ιio p. /Σ' του όe{}6ω. 
όρδ-ώνυμoc;, ο., (όρ60Ι; t- ό"ομα) · ό όpθQς όνο· 

μαζό μενος, όρθQς όνομασθε:lς . 
όρ8ώς, ι! π Ι ρ . του όρ6ός' 6). κ~Ι νυν, 6peCJς, δι

KOIw<l;, τι μ Ιως, εύθέως 11 όλη~CJς . προγμαΤΙι<.CJς. 
Όρθωσίσ, -ι,=Όρ6ία (6λ . λ.). 
όρ8ωτήρ, -ήρος, δ (όρ(J.6ω)' ό όνoρΘWνων τι, η 

τηρCJν τοΟτο όρθόν, διορθωτής, όνορθωτής, συν
τηοητής. 

όρΙ-βάτιις, -ov, o·=Iιρε,ιrά.τη~ (δλ . λ.). 
ΌΡΙ 'ΓΑ-"Ο", τό. κcιΙ όρtΥii.,οι;, tι · 6οτόνη μέ 

οριμε:ταν (πιφ6ν ) γε:οσιν, κ(;ιν . cρΙγανη» 11 delyσ"o" 
βλέπε,ν=δρ&μtι βλέπε,,,=π,xρ~ βΜπ.,." περΙ όν
θρwπου έχοντος « ξινισμένα μoOrρα», δπως δταν . 
TDιJYr:! κα vεlς ρίγανη 11 γεν., ό στρι"φνός, ό δύστρο- . 
πος. [ιτ ιθ. ~oiV1j λ., ~ιότι κcιΙ τό φ1)τόν πρoeρχιτcιι ιiπό 
τΥιν Bόρ~ ι oν 'Aφ~ικYιν' t, ΕΤ1)μοΑ . Τ(;1) σ1)σχί τισι>; πρό, τό 

όροςt- Υά"ο; (μ! 'ti;v σ'Jjμ. τό λόμπον είς τό όρη) ό-
ψιί).EΤ CΙΙ . ί~ λο;"ίκ Υι ν πxρεΤ1)μoλoγίcιν. ( 
όΡΙΥνάομαι, μετσ. μιl::ι . μιιλ. -ήσομσ" πcιθ. ιlQP. ιχ> 

c:,!&,I.,ήθ-ην (όρέΥομσ,)' έι<τεΙνω (τανύω) έμαυTδV, 
τε: v τWνομαι. 2) μδΤσ. Υ.ν. , έκτεΙνομαι πρός τι πρδ
γμσ, άπ06λέπω εΙς τι, έπιουμι;, τι, προσπαθι;, νό τό 
όπολαύσ:.ι. 3) τιiι>; CΙίιτσ., στιμ. κcιΙ μιτ' cιΙτ. 

όρfΙ;ω, μιλ . ιJe{oOJ, ιiττ , dρrώ' ιiόρ. cι' ωρ,σσ, [Φ'ι. 
οvρ,σα' Π;:-Χ . ω,.?,χα.- ΜΙΙσον, μελ. δ(!,ονμσ,' ιiόρ. cι' 
ώe&σάμην . - Π cιIITIΤ. , μίλ ι δρ,σ6ήσαμσ,' ιiόp. cι' ώ
(!Ισ6η .. · πρ", ωρ,σμσ, (ενΙοτ. μι'tιΧ μtiσ. σ1jμ.)' (8(!α~)' 
δ;αιΡι:;" xωρΙ~ω, όποχωΡΙζω, τι όπό τι, όποτελι:;, τό 
δ.:>ιον τό χωρίζον ~ι όπό τινος : πατσμ4ι; ανρ{ζε, 
τή., τε ~ .. vtJ.&χή)/ χσ' τ-ή" Nενρ{dα. yiί., ('Ηροa.) = 
π:nαuό χωρίζε:ι τή ν ... όπό τήν .. , (είναι τό δρισν 
με:ταξύ Σκuδlaς; καΙ NεuρΙδoς).- Παιθητ. , '11:1 χφρ"" 

όρΙζoμaι, όπoxωρlζoμαι δι' όρΙων. 2) deΙζΦ τι .. ά 
ιΙπο ";;ι; = έξορΙζω τινό όποστέλλων αύτόν μα· 
κράν χώρας τινός.- U κα80ρΙζω δι' όρΙων, χα· 
ράσσω δρια, προσδιορΙζω, τοποθεΤώ Β πε,:>ιορΙζω, 
πρασδιορΙζω.- μtiσον, όρlζω δι' έμauτόν, tYKa8rorCJ, 
έπανιΔΡΊΙW, όφιερώνω.- 11 -Υ.νικώ;, όρΙζω, διορΙζω, 
τόσσω U tYKoδrorCJ, έξομαλύνω, κανον Ιζω 2) δίδω 
τόν όρισμόν λέξεως, καθορΙζω τήν σημασΙαν της. 
3) όπoνέμι.ι,πaρaχωρώ U de{ζε,., ψi'ί;po" = δΙδειν 
Ψήφον.- ιν ι1μ-,;ΙS. συνορεύω, γειτνιόζω. 

6ρΙιιός, ιt, ό. (ό"εύι;) ' ό όνήκων Τι άρμ6ζων εΙς 
(κατόλληλος δι')ήμlονον. 
όρινδιις δρτος, ο' δρτος παρεσκευσσμένος έξ 

όρύζης [πρΙSλ. Φρυνιχ. _ιJρl"διι' ., .. αΙ noUoi ο"νζσ" 
xσ~.νa,", ο(!υζσ, Οevζο.,· tι λ. εΙνcιι /)iVEtOV Ιχ τινο, 
των ΆνcιτoλικιDν -yλωσσιDν, 1J.1J0μίνοu δτι ίν Άνcιτoλ~ 
(' lv/)oxlV(J) τό φυτόν ιiπcιντ" εν ιiYPl(J κcιτcιστάσEΙ.· 

πρΙSλ. κcιΙ σ!Σνσκρ . νrϊchl-1.ι, νεο-πιρσ. birinj gurlnJJ. 
όρινδι:Ιιιν, ι!Jχτ. πcιθ . ιiop . cι' τ?ίι ιJ ,ί.,ω. 
όρiνω' ιiόρ. cι' &Sρr.,σ, ιπ. ΟρΙ.,σ . --=-Πcιθ1jΤ. Υ' 'ν. 

πρτ . c:,ρl.,ετο· i';p. oc ' ώρίν(J.η)/, έπ . όρί)/{Jιη." (ο(!ννμ,)' 
έγεΙρw, διεγεΙρw, έξεγεΙρw, άvαταρό:Jσω, λocτ . 4gl
t4re n μτφρ . έξερεθΙζω, έξοργΙζω, προκαλι;, ~ξαΨιν 
πνευμότων.-Π/Σθ1jΤ . έξεγε Ιρομαι, διεγεΙρομαι, όν· 
ησυχι:;" τρομόζω 11 είμαι τρομοκρατημένος, έχω περι. 
έλθει είς ταρaxήν καί σύγχυσιν. 
Έτvμ.: Oel.,aJ, λε'j lS . όρίν.,ω (·ιJ(!,-"jOJ) : λ2;Τ. 

ΟΓϊΓϊ, oΓϊgδ, σχνσχρ. Γί[ΗΙΙί, Γίrιν41ί (όποστέλλω έκ 
νέου), rtY4le, Γ4Υ4-1.ι (ποταμός, ρεΟμα, 6ρμή), 
Γϊ!"Α-1.ι (δστις_ Ρέει), ΓΙtI-1.ι (έκροή, έκρους), re:t41]. 
1έκχυσις, ρεΟμα), λcιτ . Γινοs (ρυόκιον) (*rel·vo-s η 
*Γί-νΟ-5), ίρλ. rl4n (λΙμνη), gall. rhid (όφορμή), 
gaul. Renos (ό ποτ. ρηνος), παλ -φ λ . ri4thor (=tor
rens), gall. rhaiadr Υ (πτCJoις ύδατος), ιiγyλ - σ:ι; . Γίρ 
(ποταμός), πι:ιλ -::ι λ CΙ 1) . relca (ποταμός), "(οτθ. urrelsan 
(άνuψοΟμαι), πι:ιλ --yε~μ . rlsan (όνυΨοΟμαι), πcι λ ·nοrr. 
risa, ιiyyλ-σcιΙ risan (όνυΨΟϋμαι), μεσ-Υερμ. rrsen 
(φέρομαι πρός τά έμπρ6ς ), πι:ι λ- σλΙ:Ι1) . ri!H4., rlstatt 
(τρέ χω), λιθ. risl4s (ταχύς) , λcιτ. ίΓ-ΓίΙο' nivtcι έ~ 
lαπ . ρ. *erei-, πρ6λ. *ereu- έν τψ έλλ. lJρ"vμ, (μετά 
έ ρρίν(1) έπενθήμcι.o;; ) , deovro, *ergh- iv τψ έλλ. ιJρ
xei"a6a, , cιετινε; ιiπoτελoυν επέχ τιισ ιν 'ti) ; Ρ!ζ. *er
(κΙνησις ταχετα, όναφύομαι), τη; ίν τψ έλλ. έρcτο, 
ώeuήθ-η, μελ . ο(!σω "λπ. 
όριον, τό ·=Οeοι; (βλ. λ . )' ώ. κ'Χ t νίίν , δριον, σύν· 

ορον, τέρμα U τιi 8e,α=τό σύνορα, ή μεθόριος 
γραμμή. 

όριος, ον (GeoIJ)' ό όνήκων είς τό σύνορα, Τι δ 
έποπτεύων τό σύνοΡ(]. 
δρισμσ, τό, ίων . οϋρισμσ (όρΙζω)' δριον,- σύν

ορον 11 εν τψ πληθ., τό δρια, τό σύνορα, ή μεθόριος. 
όριστής, -ον, ο (όρΙζω)' ό σημε:ιCJν τό δρΙΩ, 6 

δι' όρΙων καθ.ορΙζων τό σύνορα ιι ό όποφqοΙζων. 
όρi-τροφuc;, 0)/, κι:ιΙ όΡΙΤΡΕφής, ει; (όροι;t-τρeφω).' 

ό έπl τι:;,ν 6ρέων τρεφόμενος (6 είς τ6 δοη όνο
τρaφεΙς). 

όρκδνιι, t,'=lexάo",I, leκoι; (βλ . λ. λ . ) ιχ τοίί Ι(!' 
Υω, afeyQJ' περΙφραγμα, φραγμός 11 παγίς, Μιν. «φό
ΚΟ» , λόκκος. [/)ι' έτυμ . βλ. Ι(!χο ,;]. 
6ρκ-Ιπδτιις, -ον, Ο (8ρκαι;+ιinστά.Φ)· ό πaρa6aΙ

νων τόν δρκον του. 
όρκ,ςω, μελ. -ίσιιο (Κρκοι;)' ώ;; χ'ΧΙ νυν , Βάλλω 

τινό νό όρκισθι1, τόν όρκΙζω, τόν έξορr.Ιζω. 
6ριιιον, τό (8(!χοι;)'=8ρχοι; (Ρλ. λ.)' δ,τι κcιί νΙΙν, 

δρκος 11 ώσ. έγγύησις, ένέχυρον, άσφόλεια.- 11 κcιτσ. 
τό πλιεσταν ίν τψ πλτιθ. , τιi 8ρχ&σ =αl θυσΙαι καΙ αl 
όλλαι τελεταl al' έν χρήσει έπl έπισήμων όρκων 
καΙ σπσνδ(;ιν n ώσ • . 8(!Η,σ (τσ.)=τό . πρόγματα περl 
ων όρκΙζεταΙ τις, τά όρθρα της συνθήκης, αύτή ή 
συνθήκη a 8ex,ιI ΠJσ .. ci τσμιi",,=νό KλεΙΣWμεν μΙαν 
συνθήκην τήν όποΙαν νό άσφαλΙσωμεν δι' δρκων 
(λcιτ. foedus f.rlr., fo.dus Icisse) 11 ΙΙπί ιiμ'f'ατίΡuνν 
-,;ών σ1)μ6:ιιλλομίνων, xcι-,;ι!ι μίστιν φωνΥιν, 8ex,ιI τ6μ"... 
a6α.,=συνόπτειν συνθήκην μεταξύ των 11 6"χ,σ (η 
;'3d!! 8l/x,oι) δr,lήσσ!l6α.,=νό παραβιόσουν τήν έπι
οήμως με8' δρκων . ouvoφ~rOQV guν8ήκηγ ~ ώα. W 



oι~,ό λίΥIl'ΟΙΙ Κ1JιΙ lJgHIA ~VYXMI, lJ(lHIA ψCΝσσσlhι, 
(=καταπατησαι τάς ένόρκαυς ouν8ήκας), 'ν CΙντι
θίσιιι πρό. ,ό 8(!κισ φv1άσσe,,, η nιeei'" (=τηρεΤν, 
μή παρα8αΙνειν, τάς ένόρκους συν8ήKaς). 2) ώ. 
τα lιιρά, σYjμοιΙ 'I ΙΙ ίνΙ~ .. (-Ij λ. lJex'ot) και! ,;& θύματα 
τά θυόμενα κατά τήν συνομολό'{ησιν τών ένόρ
κων αύτών συν8ηκών. 
δΡΙUOς, σ)', ΙνΙο ·ι. Κ1JιΙ θYjλ. dIlX/OΙ (lJIlΗΟΙ;)' ό όν

ήκων εΙς δ;:>κον η ό όρμόζων εΙς δρκον 11 ό ώρκι
σμένος, ό δι ' δρκου δεσμευμένος. 2) ό Θεός (κοιΙ 
ysy. τό πρόσωπον η τό πΡδ'{μα) εΙς δν όρκΙζεταΙ 
τις, τόν όποΤον έπικαλετταί τις όρκιζόμενος, δστις 
έποπτεύει τήν τήρησιν τών δρκων καΙ τιμωρεΤ τούς 
παρα6αΙνοντας τόν δρκον των D lJex'o, 6aol == ΟΙ 
θεοΙ, τούς όποΙους έπικαλείταΙ τις όρκιζόμενος 11 
ξ/φοι; 8ρκ,0,,=τό ξΙφος εΙς δ τις όρκΙζεται. 

·OPKOI, -OV, δ (ιXPXIKIi>. η,ο Ισo~ύναιμoν ,1jI 'ΡΗΟΙ;, 
δηλ. φρα'{μδς, έμπόδιον, ίκ ,OU ΙΡΥω, ά, ... eϊΡΥω, 
δπω. τό όρκά"" η,ο ΙσοΜν.,;1jI lρκά"", και! όρκοίί(!οι; 
ίαo~ύν. Τljl 'ΡΗοίίροι;)' ώ; κοι! v!iv, ό δρκος 11 8ρκο)' 
lμ""μ,=όΡKΙζO~ΌΙ όρκον, δΙδω δρκον 11 8ρκοι; 6εώ" 
-όρκος εΙς τό δV-Jμα τών 8εών (έν όνόματι τών 
'8εών) IIIIΡΗΟ" 1σμ.~ά .. ω=δέxoμαι δρκον παρά τινος 
(τόν όποΤον δYjλ. όμνύει άλλος πρός ίδικήν μου ό · 
σφάλειαν) IIIIΡΗΟ" α.nοιJlδωμ,=c παΙρνω » έ'{ώ αύτός 
δρκον (εΙς όνταπόδοσιν δρκou, τόν όποίο ν ώμοσεν 
ό άλλος). 2) τό πιι:Ισωπον η πρδ'{μα (8εότης η 
δύναμις), εΙς τ6 όποΤον όρκΙζεταΙ τις, τό όΠΟΤον 
έπικαλεΤταΙ τις όρκιζόμενος, δπω. π. χ. -Ij ~",ξ 
ποιρ& τοτ, θιοΤ. : ~ηιyδι; iίδωρ, 8ι; τε μΥ,στοι; 8ΡΗΟΙ; 
... .niAe' μακάρeιισ, 6εοΊιι,.- 11 'Όρκοι;, ώ. π~oαω
nonolYj~t. , υΙός της "Εριδος, δστιι; έπιβλέπει τήν τή
ρησιν τού δρκου καΙ τιμωρεΤ τούς έπιόρκους. [~ι' 
'τυμ; βλ . • 'ρ,;,οι; · ποιρ.ά.γωγοι :, lIρ'!,οι;, II~Κ'O,,· όΡΗόω, 
όΡΗιζω' εΠΙΟΡΗΟΙ;' εΠ'ΟΡΗεω' εΠΙΟΡΗ,α κ. «.]. 

όριι-oϋρoc;, b'=ieHOVeOi (βλ. λ . ). 
όριιόω, -ώιιω (8ΡΗΟΙ;)' βάλλω τινά νά όρκισ8ι:\, 

τόν ύποχρεώνω νό όρκισ8ι:\, τόν δεσμεύω δι' δρ
ΚΟυ.-ΠΟΙθYjΤ., δεσμεύομαι δι' δρκου, όρκΙζομαι. 
δριιωμα, τό (όΡΗόω)' δρκος. 
όριι-ωμοafα, -/j (όeκωμοτaω)' τό όμνύειν δρκον, 

δρκος. 
όριι-ωμόαιον, τό (dΡΗωμοτaω)' ό τόπος της όρκ · 

ωμοσΙος, ό τόπος τοΟ δρκου.- Ι'ν _φ πλ1jθ. , αl 
Ινορκοι διol3ε:βαιώσεις. 
όριι-ωμοτCω, μιλ. -"σω (όρκωμότ"ι;) ' δμνυμι δρ

κον, cπα/ρνω» δρκον, όρκΙζομαι U όΡΗωμοτώ 6ιιουι; 
-=όρκ/ζομαι εΙς τούς θεούς. 
όριι-ωμότιις, -OV, δ (8eΗοι;+Gμ"vμ,) ' -= όΡΗωτήι; 

(βλ. λ . ). 
όριιωτιΚ, -ov, δ (όΡΗ6ω)' ό έπl τών δρκων, ό 

ρυ8μΙζων τό τών δρκων, ό όρκΙζων, ό βόλλων τι
νό νό όρκισ8ι:\, ό έξορκ ίζων. 
όρμα&είν, τύπο. ά,o~ . e: ,OU όρμάω (πρ5λ . εΙΗα -

6ci ... ), κ~ Ι έ; (X ,j,?U ύποτ. dρμ(ifJύ) ' ά,λλ' όρμα.fJώ, 
·πι;. -;; ε Ι 'I~Ι ~ωp. , ύποι ά,ν τΙ όρμ"fJώ κλπ. , ύπο τ . πα θ. 
ά,ο ρ . 0: ' 'tou όρμσ.ω. 

όρμΙΙ&ός, -ου, δ (ΙΙρμο,)' ώ. καΙ νυν, δρμαΜς , 
cά~μα8!ό », σειρό Υ, δμάς πρα'{μότων, τών όποίων 
τό εν έξαρτόται άπό τό άλλο, ωοτε όποτελεΤ
ται δλυοις . 
όρμαίνω, πρτ . ωρμαι"ο,, ' ά,άρ . r1.' ωeμ""α (ό;?μάω)' 

κινώ, συ'{κινώ, ' συνταράσσω βιαΙως, διε'{εΙρω σφο
δρώς 11 άνακινώ τι κατό νοΟν, όνακυκλω σχέδιόν 
τι έν τιj διανοΙςι μου, τό σταθμΙζω κατά νΟϋν, ό
νσμετρώ τά κατ' αύιό, όνειρorιoλώ, ρεμβάζω, Απί
mo volvere ij .gilare 1I . γ~ν. , μελετώ, ο κέπτομαι, 
συλλο'{Ιζομαι, λα, . medllari. . 2) έπιθυμώ τι σφό
δρα, π08ώ (μιτ' άπρφ.).- 11 μιθ' ΟΟμYjρον: 1) μ,6τ . 
ΟΟώ, έξω8ώ, έκβιάζω, παρορμώ 11 έξε'{εΙρw, διε'{εΙ
Ρω, έρεθΙζω, παροξύνω . 2) ά,μτ6. σπεύδω, έπι
ταχύνω, 6ιόζομαι, εΙμαι όνυπόμονος, εΙμαι πολύ 
πρόθυμος. 
όρμάω, μιλ. -ήσω' ά,άρ. οι ' ώρμησα ' πρι< . c,ρμ"κσ 

(όeμή) t Ι 8έτω εΙς κΙνησιν, παρορμώ, έξωθώ 11 έξ-
ε'{ε/ρω.- 11 όρμώ, έφορμώ 11 μετ' ά,πρφ . έπιθυμώ δια 
KαQς νό πρόξω τι, έξορμώ (όρχΙζω, ~όμγω όρμη -
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τικήν έξόρμησιν) νό πράξω τι, όποπειρώμαι νό πράο 
ξω τι 11 άπολ., έκκινώ (<<ξεκινώ» ) μέ προθυμΙαν, όρο 
χΙζω, ~xω πραθυμίαν, εΙμαι εΙς τήν πρώτην '(Ραμ
μήν. 2) με,άι γε ·ι . , όρμώ θυελλωδώς ένοντΙον τι
νός, «πέφτω μέ τό μούτρα έπάνω του».- ΙΟ πο:θYj" 
μετάι μίσ. μίλλ. όρμήσομαι ' ά,πρφ. μeα. άορ. οι' όρμή
ιιασ6α, κοιΙ ποιθ. όρμ"8ή,,α,' πο: θ.πρ κ. ωρμ"μα, ' μιτάι 
τιDν oιυτιDν σημοισιli>ν , ΙΙ, Ιχ ιι κα ί ώ;; ivepy. ά,μτ5 . , 
ήτοι: 1) βιάζομαι, σπεύδω, όδημονώ, όρχΙζω πλή
ρης όρμης, όρμώ 11 γεν. , εΙμ.αι πρόθυμος, έπιθυμώ Τι 
προτl8εμαι νό πρόξω τι. 2) όναχωΡώ έκ τινος 
μέρους, προελαύνω Ικ τινος τόπου , έκκινώ όπό ... , 
όρμώμαι έκ ... , κόμνω άρχήν όπά ... 11 έπΙ σΤΡ~Τ Yjγοίι, 
όρμώμαι Ικ τινος τόπου, τόν όπΟίο ν χρηοιμοοοιώ 
ώς βάσιν τών έπιχειρήοεών μου, ως όρμητήριον 11 
άπ' Ι1ασσ6",,", dρμώμε"ο, = όρχόμενος (έκκινών) 
όπό μικροτέΡων ύλικών' μέοων, δια8έτων εΙς τήν 
άρχήν μικρότερα χρηματικά κεφάλαια. 3) ά,πολ., 
όρμώ, έφορμώ, ένερ'{ώ όπεγνωσμένην έπ/8εσιν, 
έπέρχομαι μετό με'{άλης όρμης 11 γεν. , έκκινώ, όνα
χωρώ, πορεύομαι 11 ό 16ΥΟ, ωρμ"ται=ή ε7δηοις έχει 
διαδοθη (έξαπλωθη) μετό καταπληκτικης ταχύτητος. 
όρμCατο, Ιων . ά,ντ ! ωρμ""το, γ' πλ'l)θ. ποιθ. 1Ιπιρα. 

τοίι όρμάω. 
όρμειά, -/j' = όρμ!.α (15 1. . λ. ). 
δρμενoc;, ". ο)" μ,χ. μία . ±ορ . 5' τοίϊ Νρ"υμ, . 
δρμι:νος, -ov, δ , Xr1. l δρμι:νoc;' ό βλαστός, ό καυ-

λός, βλαστός τού όσπσρό'{ου il της κρόμβης. 
Έτvμ.: όρμε"οι;, κοι! Κr1.'tάι π λYjθ . -οι κ~ ί -α , αυ ν 

ανήκιι ετυμολ . με τά των όραμ"οι; Xr1. ! ά,ρμ . a,rm (ρ Ιζα), 
ΙΙπά.γoντ~ι δέ εί, τΥιν δμi~α ,05 dρόδαμ"οι; (πιρ Ι Τι, 
6λ . εν dροO-V"ω . -Τό λα, . ramus «*νra,dmO-5 : r.-
dix) !ι έ ν ιiνήκι ι έντo: fι θx). . 

όρμί:ω, μελ . -ήσω (8ρμοι;)' ίπΙ πλοΙου , εΤμαι έν 
δρμ~, εΙμαι ήγκυροβολημένος, εΙμαι προσωρμιομέ
νος ~ παροιμ. φ~ ά.σει. : έπι δυο, ... άΥΗύραι)' &ρμέω = 
έχω ρΙψει Μο ό'{κύρας, εΤμαι έξησφαλιομένος διό 
δύο ά'{κυρών, τ . !. μτφρ . «τό έχω δίπορτο » Ι μέΥαι; 
έπί ομ'Ηροϊι; όρμέω = « κοτζόμ άνδρας έ'{ώ στη
ρΙζομαι σέ τόσο μικρό πρά'{ματα» (δYj λ . έξαρτώμαι 
άπό μικρό πρ. ) 11 μ,φρ. στηρΙζω τός έλπΙδας μου έπΙ 
τινcς, έξαρτώμαι ~K τινος. 
όρμεώμι:νoc;, ίων. ποιθ. μτχ . του ιJρμάω. 
όρμή, Υι (ορ"υμ, ?) ' όρμητική κΙνησις πρός τ6 

έμπρός, έq:οδος, έπΙθεσις, έφόρμησις, τό πρώτον 
δλμα (κύμα) έφόδου (έν μ i,.i/ ) . λατ. impelus ιι κοιτάι 
τό πλείστον έ πί Π!,r1.γμ. : ΙΥχεοι; όρμη = ή όρμή τοΟ 
δόρατος, ή δύναμις (1'1 διατρητ ική Ικανότης) τού έκ· 
σφενδονισμένου δόρατος Ι ΠVeiI, όρμη = ή όρμητι
κή έξάπλωοις τού πυρός Ι Ηύματο, όρμη = ή όρμη
τική έφοδοι; τού κύματος, ό κλυδωνισμός. 2) ή 
όρχή , ή έ ναρξις, ή πρώτη κίνησις δι' εν πΡδ'{μα 11 

ό ό'{ων, ή προσπάθεια διό νό έπιτύχη τΙς τι. 3) 
υπερβολική προ8υμία, βιαιότης , σφοδρότης, πόθος, 
παραφορά, έξαψις, έντονος (ζωηρό) παρόρμηοις 11 

μι{j. όρμπ = όμοφώνως, όμοθύμως, όμοθυμαδόν 11 

μΗά. γε ·ι. , διακαής έπιθυμΙα διά τι, ζωηρός πό80ς 
διό τι . .ι) η έκκΙνησις, αl προετοιμαοΙαι διό πο
ρεΙαν (δι ' έκστρατεΙαν). 
Έτυμ. : όρμή ' &ρμάω' dρμαl"ω' άφορμ,, ' άρμη

τήρ,ο ... κλπ.: ααινσκρ. 5ΑΓ, 5a,r-δmί, sfsarli ( ,= fluo, 
p tW), sar·.m, 5ar-a,5 (aqua), sa.r· il (~fluviUS), π~6λ . 
Y.ιxt . άι έ 'Ι λ. ιJρόι;' έ~ Ιο:π . ρ. · ser-, ή. ποιρά.λλ . τ ύπο. 
*sre- έν τ φ δμYjΡ. ρώομαι (61. . λ. ). Κα,' iiί λ λo~ ;; atιv r1.' 
πτι!ον τ φ ό'Ρ1l1Jμ,. 

όρμιι&είς, -εΊσα. έ", μτχ , παθ. ά,o~ . r1.' <οίί όρμάω. 
όρμημα, .ό (όιιμάω)' πόσα δρμητικι'ι κΙνησις, δια

καής πόθος. 
όρμήαcιc, Υ' Ιν. ε~κ •. ίπ. ά,ορ . σι' του &ρμάω . 
όρμιιτήριον, .ό (όρμάω) ' μέοον πρός παρ6ρμη 

σιν (έξέ'{ερσιν, διέ'{εΡσιν), έρέ8ισμα, έλατήριον, 
παρότρυνσις.- 11 (έκ <οίί μίσ. όρμάομαι), τόπος έξ 
ου έξορμζΊ τό στρότευμα, ώ. κα Ι νίίν , «όρμητήριον», 
στα8μός , τόπος έπιοταθμΙας, στρατόπεδον. 
6ρμιά, -/j (lIρμο.)· ώ. κοιΙ νίιν, όρμ!ά, « όρμΙδι , πε

τον!ά » , λεπτόν' σχοινίον (σπό'{Υος) τών όλιέων, έκ 
τριχών ούρος Υπηου κατεσκευαομένον, λr1.Τ. linea. 
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όΡιι'(ω-&ρνυμι 
----------------------------------------------------------------------------------------~. -
'ρμίςω, μ6λ. -ίσω, ~π. -ίσσω, ciττ . -rώ' α.ο ? α. 

όι(ιμισα (ορμο,γ φέρω (όδηγώ) τό πλοΤον είς δρ· 
μον , τό προσορμίζω, τό φέρω είς λιμένα 11 είς άσφα
λέ<; μέρος πρός άγlωροβολΙαν, τό άγκυροβολώ, τό 
όρόζω. 2) Υιν., έξασφαλΙζω τι, τόδένω στερεά.
Ι μ'σον, μιτιi μ'α. μιλλ . dρμιονμαι, μέσ. ciop. α.' ώρ
μισάμrι" xcιΙ πcιθ. ώρμlσ{Jorι'll' πα.θ: πρκ. ωρμισμαι ' 
Ιρχομαι εΙς τό άγκυροβόλιον, άγκυΡοβολώ, προσ
ορμΙζομαl n dρμlζομαt προ, πέδο" = κατευθύνομαι 
πρ6ς τινα παραλΙαν καΙ άράζω. 2) μτψρ. εΤμαι εΙς 
λιμένα, φθάνω είς λιμένα (σωτηρΙας), τ . l. διοοι;,
ζομαl, όναπαύομαl, εΤμαl έν όσφaλεΙQ 11 dρμlζομαι 
έΗ "Xrι, = έξσρτώμαl (ή σωτηρΙα μου έξαρτθταl) 
όπό τήν τύχην. 

'ρμιη-βόΙ0ς, ο" (dρμιιi + βάλλω)' ό ρΙπτων όρ
μιάν, ό ρΙπτων πετονιάν, ό άγκιστρεύων, ό όλιεύς. 
όρμο-δοτήρ, -ήρο" δ (ορμοι; + δΙδωμι)' ό δΙδων 

δρμον, lJ'ιjλ. λιμένα, έπΙ θιου , τ. ε. ό φέρων (όδη
γών) εΙς λιμένα, πλοηγός, χ!;ιν. «πιλότος». 
δρμος, δ (είρω) ' σχοlνlον, δλυσις, περιδέραιον, 

κόσμημα λαιμοϋ 11 στεφά"ω" oρμaς = όρμαθός άπό 
στεφάνους. 2) εΤδος όρχήσεως τελουμένης έν κύ
κλΥ, κυκλοτερής χορός, χορευόμενος ύπό δύο ~ύ
κλων, έκ νεανιών καΙ νεανΙδων , έναλλάξ.- Ι αγ· 
κυροβόλιον, «άραξοβόλl », τόπος κατόλληλος πρός 
όγκυροβολlαν, λcιτ. ,!",Ιίο n4V",lis 11 τό ένδ6τατον 
μέρος τοΟ λιμένος. 2) μτψρ. λιμήν σωτηρΙσς, τό
πος όσφaλεlας, καταφύγιον, δσυλον. 
Έτvμ. ι 8ρμο, (= περιδέραιον)' όρμιά' deμo{)6r;' 

ίϊ; iι~ ρΙζ'lj~ χιιΙ τό .'ρω (=sero) (δλ. λ.).- τό ορμος 
(= άγκυροβόλιον) (dρμiω' dρμΙζω) Mνcιτιι ι έ ιτί "Y, ~ 
νιi ncιpci,lIOΤa.: ΚΧ τοσ cιo)τoυ είρω (sero), δ ιό τι τ ιi πλ οία. 
nPOolJi'IOV~CIt τρόπον τινά. έκεί, ciΧόμ'lj χα. Ι λόγψ 'ti'I ~ 
δμοιότ'ljΤΟ~ του σχ'ήμcιτo~' ciHιi χιιΙ fι εκ του όρμη 
ίτuμολ. ίν τi.ί δι!)τί~q: τιιύτΊΙ σ:rιμιισΙ q: εoJστα.θεΙ Ε ΙΤ(Ο Υ,; , 
ίφ' δσον δ δρμο, ώ~ ciΥχuρο66λ ιον εΙνα. ι οΙ ονε! χα. ! τ ό

Iςl')~ ί;ορμijσεω;, xcιΙ πά."oρμaι AIμi'll., (Ό~u". Ν. 19l» 
lJav .Ινcιι μόνον οΙ λιμί~ι~, έν o!~ fι ciποΙSί 5α.ο ι ~ (έκ
ψ6ρτωσι~) εΙνα.ι ι !).κl')λο. μέ δλοu. 'tl')u. ci νιiμοu~ (ο! ο σ · 
IJ r,noτI ΙJ-ηλ. ιiνιμo~ κcιΙ α.ν έΠΙXΡ2Τ~), ciHιi χα.Ι οΙ λι 
μίνι., ίΧ των δπο Ιων ιι!να.ι πciΗΟτε ε!ίχολ ο; :; ExJti.ou •. 
όρναηξτιον, τ6 , Β.,ιωτ. ci.ντί όρ"εο" (61. . λ.). 
δρνcον, τό ·=ό'ρ .. ις (δλ . λ.).- 11 ... ιi ό'ρ"εα = ή ά

γορό τών πτηνών. 

όρνcό.φοιτος, ο .. (ό'Ρ1lCΟ,ll+φοιτάω) ' ό ύπό πτη
νών συχναζόμενος. 
όρνΙδ-σρχος, δ (oe"llI, + &ρχ6,)· ό δρχων (βασι 

λεύς) τών πτηνών. 
6pvt&cιoς, α, Ο", ώσ. κα.Ι '0., -0,,11 (J'fl'llI': ' ό άνή

κων εΙς πτηνόν 11 "ρέα όρ"ίθεια=κρέατα πτηνών 11 
ορ"I{Joειοr; οίΗΙσΗο.=κλωβ!ον πτηνοϋ. 
όρνί&cυιής, -ον, δ (όΡ,llΙ{Joεύω)' ό κυνηγός πτη

νών, πτηνοθr;ρος, όρνιθοθήρας. 
όρνίδcύω, μιλ. -σω (ό'ρης)' συλλαμβάνω διό δι

κτύων, παγιδεύω, πτηνό. 
όρνϊδloς, -ov, δ (Cfl"llI' )' cipo. ίπΙθ. , xup. έν τιji 

πλ'ljθ . de"I{Jo[a, ci,ll,φooJ=ol βόρειοι δνεμοl τοϋ χει
μώνος καΙ της όνσΙξεως, 01τινες φέρουσl τό άπο
δημητικό πrηνό !Ι χειμω'ΙΙ όρν,{Jolαs=θύελλα έξ όρ
νΙθων, δνεμος πλήρης όρνΙθων. 

όρνϊδιιιός, .ή, Ο" (Dfl'llIr;)' ό άνήκων Τι όρμόζων 
εΙς πτηνά. 

'pvtIιov, τ6, δ7T. (>X~P. του oe"ll:,' μικρόν πτηνόν 11 
νεοσσός, όΡΥίθιον (ώ; κα.Ι νυν ) , «κλωσοόπουλό,» . 
όρνϊδό-Υοvc,ς, 0'11 (ό'ρ .... , + *"έ"ΙΙω)' ό γεννr,θεΙς 

έκ πτηνοΟ. 

όρνϊδο-&ιίΡος, '0" ό (ιrl?"ι. + 8-rιράω)' ό συλ
λαμβάνων πτηνό , ό κυνηγός « πουλιών». . 
6ρνΙδο-Ιόχος, χα.Ι δωρ. 6ρνϊχο-Ιόlος, δ (ό'ρ

",;+λοχάω)' ό συλλαμβόνων πτηνά, όρνιθοθήρας. 
iρνϊδo-μ6νΙω, μιλ. ·ήσω (dfl"llI{Jooμo".qr;)· έμμα

νως όγαπώ τό πτηνό, «εΤμαι τρελλός Υιό πουλΙό, 
κόνω σόν τρελλός γι' αύτά». 
iρvϊIo-μδ ... 'ttO, ~ς (Oe"llI' + μo"llij"llaI, τοli μαΙ"ο

,.Ι)· ό μανιώδης διό πτηνό, ό 6yOΠQv cXιτό ύπερ
&λιχό. 

όρνϊδό-ησις, δ, fι , -παιδος' ό έξ όρνιθος γεν
νηθεΙς, τέκνον πτηνοϋ. 
όρνί&ο-ηΕδη, fι (ό'ρ"ις+πέδη) ' παγΙς πρός ούλ

ληψιν πτηνών. 
. δρνϊ&ος, Υ_ν. τοli ό'ρ"ις (βλ, λ.) n ίπ. IJOt. πλ'ljθ. 

de"i {JocaaI. 
όρνίδο-σιιόηος, . ο,ll (oρ"ι;+σHoπιfω)' ό σκοπών 

τό πτηνά, t. Ι. ό παρατηρών τός πτήσεις καΙ τός 
φωνός τών πτηνών καί έξ αύτών προλέγων τό 
μέλλοντα, λr.ι:τ. ",ug'Jr, ",uspex 11 {JoαHOς 0e,llI{JooaH6· 
πο,,=fδρα τοϋόρνιθοσκόπου, λr.ι:τ . !emplum ",ugur",le. 
όρνίδo-τρoφfσ, fι (ό'ρ"ις + τρέφω)' τό τρέφεlν 

(συντηρεΤν, δlατηρεΤν) πτηνά, καΙ δή όρνιθας. 
δρν'ος, α, 0"11, ώσ. -ο., -Ο", ΠΟΙ'ljΤ . ciντΙ de,,[{JoEIo, 

(ελ. λ . ). 

·ΟΡΜΙΙ, δ , ciHόo χαΙ fι' γιν. ορ'11 ,{Joo,' α. Ι τ . Ιν. ό'ρ
"Ι{Joα xcι ! Ofl"r"ll' JtAr,e. ό'ρνΙ {Joεr; , ci't't Ofl'll~I" γιν . 
όρ"llεω-ν, αίτ . Ofl"llEIr;, χα Ι Oe .. i{Joa r;, χα.! ·ρ .. Ις.- lJωΡ. 
τ ύ ποι : γεν . ό'ρ"Ιχο., πλ1ι θ . όρ"Ιxrις κλπ. ώοεΙ ί; ά
νομ. όρ'llιξ' πτηνόν (παντός είδους, δγριον,. ημε
ρον, όρπακτικόν, κατοικ/διον κλπ . ) 11 auzvόo fι λ . ό'ρ
νις πρ"στΙθιτα:! ε ί.; τ !ι et'J,xIi ό 'I6μΙX ~2 't Iu v Itoτ'lj VWV : 
Ofl'llIr; &ηδώ... .. . όρνις πέρδιξ.- 11 ώ. τό οΙων6., πτη· 
νόν προφητικόν , έκ της πτήσεως καΙ τών κραυγών 
τού όποΙου έμαντεύοντο ΟΙ οίωνοσκόποl n ό'ρ .. ιι; 
ΗαΗ6ς, όρ"ις αίσιος (= κακός οίωνός, καλός οίω
νός) 11 eντεiJθεν Κ2! μτφρ. ( ώ; τό λα.τ. ",viS ciντΙ 4U
gurium) ή προφητεΙα ή λαμβανομένη έκ της πτή
σεως -η κραυγης τών πτηνών 11 γεν., κάθε πρόρρη
σις, παν σημεΤον έκ θεοϋ, έστω καΙ δσχετον πρ6ς 
τό πτηνό.- II1 πα.;>' ιin ικ~ί~ δ όρ"ιι; χατ &-. το πλιι
α τ ον== ό άλεκτρυών , ό πετεινός, έν ci) ή όρ"ι, = δ,τι 
χιχ ! ν~ν, όρνις, « όρνιθα » , « κόττα ».- lν ε ν τιji πλ'ljθ. 
όΡ,llι{Joες έ 'ιΙ ο τ& = άγορό (μέρος της άγορδς) ένθα 
έπωλοϋντο όρνιθες, όρνιθογορά, όρν ιθοπωλετον, 
κοιν . cτά κοτταράδικα » , τφ6λ. ό'ρ"εο" . - ν Jtot'ljOΤ. 
(Π2ΡζΙ θεοχρ.) Moισίi'll όρ'llιχεr;=πτηνό τών Μουσών, 
οΙ ποιηταl lJ'ljA.- νι πι,'Ι'οιμ Ιαι : όρ .. I{Joων Υάλα=δ ,τι 
τδ Ο 'ljμε? « τού πουλιοϋ τό γάλα» , έπl πλουσlων καΙ 
εύδαιμόνων. θνητών, οϊTlνες άπολαύουν πόντων 
άνεξαιρέτως τών ύλlκών άγαθών, άφ' ου έχουν 
είς τήν διάθεοΙν των καί αύτό τό άνύπαρκτον γόλα 
πουλιοϋ (τό πουλ!ά, ώι; γνωστόν, δέν εΤναl θηλα· 
στικά) Ι διώκει πα •• ποτα'llο'll ΟΡ"ι", έπl ματαιοπο
νοϋντος r. έπιδιώκοντος χ ιμαΙρας. 

'Ε ... vμ. : Ofl"llIr;' όρ .. εο" ( * όρ"εjο'll) ι Υοτθ. ",r4, πcιλ
ποπ. o,rn, ara., α.γγλ-οα:;. e"'rn, παλ-Υερμ. "'ro, 4rn 

(άετός), λιθ, erelis, ",rells, er~s, ar",s, πιιλ'π~ωσo, 
arelie (λατ . arelis), λεττ . erglis, Π2λ·ολcιu. or'iΊii 
(άετός), gall. eryr, πr.ι:λ ·ιpλ. ίlΔΓ (άετός) (Χ2Τ' ιΣνομ. 
έχ τoίi *eruro-)' li-Ofl'llo. (=ό δνευ πτηνών) Βωχι λα.
!'ir,v ν" uποσΤ'lj ρι χθiJ, δτι fι λ. ε!χιi ποτβ έν ci.pxi.ί σύμ· 
φωνον, ci.λλ' fι μή ciλλο ί ωσ ι~ τοί) α στιρ'ljΤ. (ώ, πρώtοu 
Ο 'Jνθετ . ) tEV ocποτeλaί ιXncilJet~tv πιρΙ τούτοu. 'Ο μετιi 
του όρ"llvμι συγγένε ι α: τη~ λ. όρ"llιr; ΙJέν ι!ναι ocπ,,"ι~ι ι 
γμΙΙν'lj χα: Ι OCν2μφισδήτ'ljΤΟ" Κ2Τ ci τινα.. fι λ. Ofl"llI~ .τ
ν2Ι προιόν ο uμφυρμ.,iJ έ νo~ θέμ '.Χτο. ι Ι ~ -Ι\- χιιΙ Ινό, 
ιiλλ., I) θaμ2ΤΟ' εΙ, -ei-, εστω oet- ( : &ρl"llω) + ιJρ-"II. 
( : γo~θ. ",r"" Υιν . arins). 
όρνίlος, -χα, lJωΡ . γιν. καΙ cιΙτ. τοίί ό'Ρ"Ι' g ποιηt, 

δοτ . π λ Υ,θ. όl:'ΙΙl χεσσι. 
δρνίί&ι, -ύ ... ω, ΙΙ νεστ. προστ. του ό'ρ"vμι. 
~,.wνύμcν, όρνύμcνσι, έπ. civt! oe"lliJ'llaI, ίν. ciπ~φ 

τοι) ορ"vμι. 

Ιρνύμcνοςι rι, ο", μτχ. μίσ. ίν. τοίΙ Ορ'llvμι. 
ι.ργυμι Τι ορνΙω, ίκτετ. τύπo~ Ιχ τινο. ~ιζιxo!l 

*~OPΩ' προστ. ό'ρ'llΙΙΟ-ι, ·ντω χλπ' npt. ω,,,vο,,' μι", 
ί/ρσω ' ciop. α.' -»ρσα, μτχ. όρσας, ί ων. Υ' Ιν . όρσαΙΙΗ" 
γ' Ιν. iνcιlJιπλ. ιioρ . 6' ό'ρωρ • . -Μέο/)·ι, ό'ρ .. ΙΙμαι, π~"ατ, 
ό'Ρ'ΙfVσο, -ValJ.aJ, -va{Joc, μτχ. &ρννΜC"llΟ" ·πρτ. ώρ"ν, 
μη", Υ' Ιν. xcιΙ nA'lje, ωρ"llV ... Ο, ωe'ΙfV"Ι-Ο' μίλλ. 8ρσo~ 
μαι, ώσ. χοιΙ όρονμαι, γ' Ιν. όρείται' ci6p, β' ώg6μη"llι 
Υ' 4ν . cZe .... o κcιΙ ouyx_x, ώρ ... ο, Υ' πλ'ljθ . ιiνΙI) αι~ήβ. 
ορο"llι-ο, ώα. καιΙ deCo"ll ... o· Υ' t'L. (Jnot. ορ"τσι" προστ'. 
οριιο ij ορσεο, !m't. ouV'{jP. 8eacv' ιiπρφ.. ό'ρ{Joαι, σlly~ 
ΧΙΚ, ιiνtΙ 6,Ισ{Joαι' μtχ. 0,,",,,0., ", 0"11, ci.H! διι6,"~ 
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"ο,' πρκ. ορωρα έν ιiIitl). ε 'Ν . , γ' Ι 'ι. υποτ. 6ρώρrι' γ' 
Ιν. ()περσ. 6ρώeει, ώ~. ώρώeει: 1) ενε~γ. έξεγεί
ρω, κινώ, διεγείρω, όνακινώ, όναταρ6σσω 11 παρα
κινώ τι να, παρορμώ τινα, έξαπολύω τινά κατό τι · 
νος.- μέσον, μετoc πρκ. Geooea, κινούμαι, έχω τήν 
δύναμιν νά κινηθώ (νά κινήοω τό μέλη μου), έγεί
ρομαι, σηκώνομαι : εΙσόκε μοι φαα yotί1'ατα όρr:'erι 
=έφ' δσον τά γόνατό μου έχουν τήν δύναμιν νά κι · 
νηθούν. 2) ένεΗ. έγεΙρω τινά έκ τοΟ ύπνου, τόν 
«σηκώνω», τόν φωνόζω νά έγερθι:! έκ τού ύπνου, 
τόν άφυπνΙζω 11 έπΙ ζψων, «τ6 ξεσηκώνω» όπό τήν 
φωλεό ν του, άπό τόν ύπνον, τό «σηκώνω» (κατά 
τό κυνήγιον), τό κυνηγώ.- Iii:JOV, έγεΙρομαι, σηκώ· 
νομαι 11 καί μόλιστα έγεΙρομαι έκ της κλΙνης, άφυ
πνίζομαι, «ξυπνάω» 11 Q):J. με~' ιiπpφ., έΥεΙρομαι διό 
νό πράξω τι , έτοιμ6ζομαι δι6 τι, άρχΙζω νό κόμω 
τι . 3) έ·ιεργ., έξεγείρω ένθαρρύνω, ώθώ πρ6ς 
δρaσιν, ύποδαυλlζω.- Η«θΥίΤ. κ«ι μέ~oν, έξεΥείρομαι, 
διεγείρομαι, έ ξάπτομαι νοερώς, έξερεθίζομα" φλέ
γομαι, παροξύνομαι. 4) ένεr-,., έπΙ πr-~γf1 . προκαλώ, 
έπιφέρω, προξενώ, λι:ιτ. (ίθΓθ.- Iiioov, έγείρομαι, 
έπέρχομαι, ένσκήπτω, λ«τ . ΟΓίΓί. 

• Ετυμ. : oe1'vμoa, όeέομ.αι, όρotίω (*6eova.)' έ~ 
Ιι:ιπ . ~. *er-, *ere- ( θέτω είς κίνησιν, έξεγείρω, δι ε
Υείρω χλπ. , κυμαίνομαι, κυματίζω), π;-Ι)λ. σ~νσκp. 
όrrιιι-h (ώ. έπΙθ. κυματίζων, ώ; o·j". κύμα, δίνη, πο · 
ταμός)(=nλ. ΟΡ1'ος,. 61.. λ.), Zεν~. ΙΙΓ (τίθε μαι είς 
κΙνησιν), ιiρμ. y-arnem (έΥεί;:>ομαι), π~ιjλ. 'H'J'JX. 
cΙρσεο' ~ιεyεlρoυ". «leorι' deμ.ήσ"", «leeto' ώ!!· 
μή{hι", ορσω, ώρσα, 'οeτος ( : λ7Τ. orlus ( ' ;ι.π . * [Ί6-s, 
Yi *orI6-s) ίν τίjι 1'έοeτος (νεωστί γεννηθείς), {Joέοeτος 
(=θετος, ούρόνιος), παΗ "ορτος (=denuo resUI'gens), 
Ιων · αττ. κο'l'ιορτος (= νέφος κόνεως), ε!τι:ι ,ο:θ' ΔΓΙΙ 
(άετός) κι:ιΙ ι:ιΙ λέ;;ει . εν ό2'1'lς. -πι:ιλ-nοrr . ( * ΙΙΓηίΔ ' ) 
(=ένεργητικός, lκανός),-ώσ. γοτθ . runs (&φ. Γυηί · ) 
(=δρόμος, δρομαΤοc; ), ga-runs (θομ. runsi-) (=ό5ός, 
πρατήριον, τόπος ένθα συρρέει ό κόσμος) (yar-Ii. 
*runs· (* rn5-: σι:ινσκρ . όrrιas-) Γίηηιιη (τρέχω, ρέω) 
( * Γθηνδ), σλι:ιlJ. *Γοηίlί εν τίjι πι:ιλ ·ολΙ:Ι:J. ίΖ'Γοηίlί ( = 
effundere), ιίνδργ. Ινό~ *Γθηδ, έλλ. le'l'o> (6λ . λ.)' fι 
Ιι:ιπ . tjιiOL' *er-, *ere- ~Χ'Ι ίπεκτι:ιθΥί ![~ 'θΓθί- iv τψ 
tλλ. 6et"oo (ιJλ. λ.)-6Ι~ *ereu- έν τίjι έ π. 6eέοντο . 
6ρotίoo, σι:ινσκρ. όΓνιιη-, όΓνΔηl- (δρομαΤος , ταχύς), 
zeve. aurva, aurvanl (ταχύς, γενναίος) ΙΙ"Γυnιι (ά· 
γριος, σκληρός), πι:ιλ-nοrr . Ο,ΓΓ (*ΔΓνΔ'), πι:ι λ·σ ~; . 
aru, ιiΥΥλ':JΙ:ΙΙ earu (ταχύς), όrοd (ένεργητικός), 
ε!τι:ι λι:ιτ. ru6-, θΓθ (=έφορμώ), ίr-λ . ruathar (έφο' 
δος), 9αll. rhuthr ( = impelu5, insullus) (*rou·tro- ), 
πολων. runa,c' (έφορμώ μετά πατάΥου), ruch (κίνη · 
σις), rychly (γειτονικός, έτοιμος, πρόχειρος ), λιU . 
ruszus (άεικίνητος), ΣοIJYj~. rίisa (έφορμώ), I1E:J -YS~J1' 
rusen (θορυβώ), riisch (μέθη), παλ-γερμ. rosc, r6sci 
(δραστικός, δραοτήριος), ιi'('(λ-oι:ι~. reow (άγριος), 
πιθ. γοτθ. un·mana ·riggws (= ά"ήμερος, inmίlis).
'!.!; π~? ;; τό έλλ . όe..vμ.ι, xct t i τινι:ι~ πρr.ιYίλθεν έ;; ί ι:ιπ. 
*~neumi, κ« Ι τοι . ιί.λλσι φ~o ·ιoυν δτι ορ-, ο,ι · ~έν ~ύ 'ιι:ιν
τι:ιι νόι π~oZ ..,χω ·ιτι:ιι έ; ίι:ιπ. f' Τ' ιiλλόι Π~Oέ?χ?ντι:ιι Εκ 
~ιίΊν "e-, α,ι- (r 1), ~ιoc τροΠ?:tο ι i):J~ω~ κι:ιί ΙΙπό τήν s· 
Iti~ ~ Gt:J'V τοί} έπομένο:l υ .(Oe'l'vμoc: σι:ινσκρ. [ρδΙί, 
στόe1'υμ.,: sl[rιoti)' τό 6e- "-κολούθω; ijτο δlJνι:ιτον νόι 
έπεχτι:ιθ~ κι:ιτ' ιϊ,'ι:χλογίι:ιν κι:ιί ε 1 ;; lί.λλ?lJ; 'tUItOIJ., μ.λ. 
IJeooo κλπ. ' περι:ιιτέρω Ιί.λλοι I}έχσντι:ιι πρc.σφlJμι:ι -neu
κι:ιΙ Ιί.λλοι έπένθΥίμι:ι -ν- πι:ι;;εμ6λ ΥΙθεν ε!~ τινι:ι τύπον 
τΥί. 6(ίσaω~ ereu ' (n. κι:ιί 6ei'l'oo, έν τέλει), εστω *r
n-eu-mi, πρ6λ . oGtV:JXp. ΗΊδΊί (όνεΥείρομαι, κινοϋμαι), 
[ηνάΙί (της αύτης σημ.), ΔΓrιιινό-J:ι (κυμαινόμενος, 
κϋμα, δίνη, θάλασσα), εΙτ:χ Zεν~. ar"nu (όΥών, πά
,>,η), πι:ιλ-γερμ. ernusl, μεσ ·γερμ. ernesl (πάλη, σκλη
ρότης, σοβαρότης), ιiγ,λ · σι:ιΙ eornosl (σοβαρός, σο-
6αρότης, ζηλος, προθυμία)' 6λ. κι:ιΙ 6eo(Joi"oo. 
δρνϋτο, 6ρΥυΥΤΟ, έπ. ιiντ! ό)ρ"υτο, ό)ρ"υ"το, γ' 

'ν. ΚΙ:ΙΙ πληθ. πρτ. του Ορ..vμι. 

·OP0801, δ' ·έ1δος. 6σπρΙου, τό «ρόβι:ι, τό όρό. 
6ιον (πρtjλ. I\ι:ιΙ leιβ-ι"fJ-o.), κοιν. κι:ιί όρακας, λα· 
eoUPI, δΤκος λι:ιτ. erv·um [~ι' ίΤlJμ. tjλ . leέβι"fJ-o •• 
-όρο-βάΥΧ'ι (-βάΥΚ,l, -βάχχ,l) δ' ίκι:ιλaίτσ παρόοι-

τον φυτόν, τό όποΤον tnVIYC τόν δρο60ν, τ. ι 
όροβ-άΥΧ'l < όeοβος+ciΥχω]. 
όρόΥυlα, Υι, ΠΟ Ι ΥιΤ. ιiντΙ 6eyvcti . 
όροδαμνίς, -IΟΟς, 'i), ()ποχσρ. του 6ρόιJαμ"o. (tjλ . 

λ.), κλαδίσκος, κλωνάριον. 
όρόδαμνος, δ ' κλών, κλάδος, δλόστημα. [δι' ί

ΤlJμ . 6λ. όeοι'hWω]. 
όρο-δcσία, 'i) (8ρος + τί{hιμι)' ή τοποθέτησις 6-

ρΙων, 6 καθορισμός συνόρων, τό σύνορα. 
όροδυνω· έπ. np v. όρόΗ"",,' ώα. προστ. ιioρ. ι:ι ' 

όρό8-v'l'ο,,' ώ. τό Ifl!..vμι, άνατaρόσσω, διεγείρω, 
έξεγεΙρω, παρορμ<:3, έξωθW, πιέζω, έξαναγκάζω. 
Έτυμ.: 6eolJ.Woo· όρόιJαμ'l'ο.· πι;6λ . έ λλ . έeέ8-ω, 

έρε{Joiζω, εΙτι:ι ΙΊινδ. ΘΓ"δνν Δ- κι:ιΙ δσι:ι ":1'('(. i.ι:ιφέ
ρ ., 'ιτι:ιι ίν λ. όρ8-ό. · ώ". σ1)'('(. ιΙνι:ιι κι:ι ί τό σι:ινσκ~ . 
ardh- <rdhόΙi, rdhn6Ίί)=εύτυχώ, εύημερώ, κατορ· 
θώνω, κι:ιίτοι τοίίτο Μνι:ιτι:ιι νά. ιΙνι:ιι OIJOYOY. χαιΙ τφ 
1I.,ι{Joομαι ( βλ . κι:ιΙ ά,ιιJαl"ω). 
όροί-τυπος, Ο" ' =deeΙτνnος (tjλ. λ . ). 
δρομαι, ιiπoθ. (o~ρo, = φρουρός)' φρουρώ, έπι

στατώ, έπιτηρώ, εΤμαι έν έπιφυλακι:! . [δι' ετυμολ. βλ. 
detioo, τ. Ι. έκ. Ι;Ιζ . de-' κι:ιτ' Iί.HOIJ;; δμω. ix ~ιζ. e' 
του όρ..vμι, ΠF6λ. κι:ιΙ 'HOIJA' «όeόμε1'ος' dρμώμε"ο,,, 
κι:ιΙ «οeο'l'ται ' έφορuωσι", έπακο,ιου{JoοVσ,,,,.. 
όρο-μδΑΙδες, ι:ιΙ (οeος+μη,ιο,,) , eωρ. ιiντΙ όρομη· 

.ι'~ες, εΤδος όγρίων μήλων. 
'ΟΡΟΊ, Yi 6eρό., δ ' τ6 υδατCιδες (ύδαρές) μέρος 

τού γάλακτσς, ό τσΙρος τοϋ γόλακτος, τό τυρόγα
λον, λι:ιτ. serum. 2) τ6 ύδαΤώδες μέρος τού οΤμα· 
τος (τδ κι:ιί lχωι! λεγόμενον). 3) τ6 ύγρόν μέρος 
της πΙσσης, ι.aγόμινον κι:ιί όρόπ,σσα. 

Έτυμ.. : όeος = σι:ι ·ισκρ. sarό-J:ι (ύγρός), slsarli, 
sάraΙi (ρέω), sόrma-1.1 (ροή), sira (ποταμός), λι:ιτ . 
serum' έ~ Ιι:ιπ. ρ. *ser- (τρέχω, ρέω)' δ τύπο. οίιρο. 
έπλιiσθYI διOC τήν ιivi,xYjV του o~tXOIJ , κι:ι~' ιiνι:ιι.o,Ιι:ιν 
πp';~ ~i : 8ρο,: Ιων. o~ρoς, κι:ιΙ όρο.: Ιων. oiSeo,. 

·OPOI, ίων. ονρος, ·εος, το (ιfρ"υμι)' ώ;; κι:ιΙ 
ν~ν, δρος, δουνό a όλυσις όρέων Yi λόφων, λι:ιτ. 
mons, collis. 
Έτvμ.ι ί~ Ι:Ι!1ΤΟ!! τιi: I{ρ-~ιoς, όρ·ει,,6., όρ-εΙτης, 

Όρ-έστ,lς' πρtjλ. σι:ι'ισκρ. gir-is, Zεν~. gair-is, σλι:ιlJ. 
gor-a (πιiντι:ι tTj~ ι:ιo}τyί~ σrιμ. , δρος, 60υνό), lJιόι τό 
έν ιiρχ~ g- πρ6λ. αΤα, Υαϊα' κι:ι τ ιi τινι:ι. !σω, κι:ιΙ το 
Βορέας εσήμαινβ τδν ",εινόν ciνεμ~ν , κι:ιί 'i) λ . Ύπερ
βόeειοl έσΥιμι:ιινι τού; κι:ιτοικοίίν τι:ις πέρι:ιν των Ριπι:ι !· 
ω 'Ι "ρέω'ι, <Χπερ προίίΠ?θίτου :n ρΙζι:ιν ΥΟΡ' Yi Fορ- ' χι:ι
τOC τού;; νεωτέρου. έτυμολόγl)υ; πιθ . συΥΥ. 'ψ σ<Σνσκρ. 
r~νά-J:ι (ύψηλός)' ie Ιαπ . *e,.-, "'or- (=άναπηΔW, έφ
ορμώ) : όΡιΝμι ' tjλ. ΙLΙ:Ι Ι όρρο • . 

UOPOI, Ιων. oUρoς, -ου, δ' δριον, σύνορον, cτΗ
μα ίδιοκτησίας, τέρμα n XIJΡ. όρόσημον, όρo8tOIov. 
2) o~ρo, (κι:ιτόι πλΥΙθ. ) .[ν~ι λίθοι (στηλαι, clρρί) 
φέροντες έπιγρaφός διευκρινιζούσος τό δι' αύτών 
σημειούμενα δρια 11 ώσ . οϊιτω.; ώνομ(ίζοντο κι:ιΙ πίνα
κες (λΙθιναι πλ6κες) στηνόμενοι έπl ύποθηκευμέ
νης ίδιοκτησΙας καΙ όποτελΟϋντες όμολογίαν καί 
άπόδειξιν τοΟ ~ισταμένoυ χρέους (της ύποθήκης). 
- 11 κανών, μtτρoν, γνώμων 11 τέλος, σκοπός.- III 
ό όρισμός της έννοΙας μιας λέξεως 11 έν τ~ Λoγικ~ 
1:0υ 'Αριστοτ,λοlJ" δρος της προτ6σεως, μέρος στοι· 
χεΙώδες της προτάσεώς, τ6 υποκείμενον Yi τό κατ
ηγορούμενον. ' 
Έ~υμ.: ·8ρo~, Κιρκ. hορFος, &ePo" Ή~ι:ικλ . 6ρος, 

Ιω·ι. ο~eος, Κ:=-ητ . ώρος, θΥί:=-. οveος (= αύλαξ, όρο
θετική γραμμή) (έλλ . FoeFo·.: λι:ιτ. urvus (= circu~ 
ilus civilatis), amb-urbare (περιβάλλω δι' αCιλαKoς 
ώς όροσήμου), 'Ο"κ. υΓυνύ (όροθετική γραμμή), 
ίτι:ιλ. *υΓνο- ( *vurvo- (αίιλαξ), πρtjλ . "'Feetίoo (f:λκω, 
σύρω)' χι:ιτιi τινO(~ έντaυθaν (κι:ιι οο}χΙ ίκ του Βρος, 
tjλ. λ.) προίρχιτι:ιι κι:ιΙ τό δμΥίΡ . οίιρεύς ("'όρβεtίς), 
ιiττ. Iι""~ (κυρ.-ό χαρόσσων αϋλαKQζ, δθεν ό ήμΙ
ονας). 
'ΟροοάΥΥσι, 01' Π_ρσ. λ',ι~ lJηλοΟσιι "'oύ~ ΕVabj· 

ιΣc τοΟ δασιλικοο oiKOU Yi κι:ιΙ τούς σωματοφύλα
κας τοΟ Baσιλέι.ις. 
6ρούω, μβλ. -σοο' ιi6ρ, ι:ι' QSeovoa, έπ. Ifeovoat (ιfρ

"υμι)' ιiμτtj., όρμώ διαΙWς πΡός τό έμπρός Τι έναν-
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τΙον τινός, λ~τ. ruo, irruo 11 κινούμαι ταχέως, σπεύ 
δω, έκκινώ καΙ προχωρώ ιι με,' ιiπpφ. εΊμαι πρόθυ
μος νό πράξω τι. [δι' &τυμ. 6λ. ό'ρνιιμι). 
όΡοφή, 'iι (έeέφω)' ή στέγη οίκίας ιι τό σκέπασμα 

(<<ταβάνι») δωματΙου, θαλάμου, αίθούσης χ.,.δ. 11 ιν 
,ψ πλ'ljθ ., ή ξυλεΙα (τό ξύλα) της στέγης, λιιοτ. (οπ
tignationes. [δι' εοτυμ. 6λ. έeέφω). 
όΡοφιι-φδΥος, ον (όeοφή + φα)'εϊν)' ό κατατρώ

γων (καταστρέφων) τήν όροφήν. 
όροφιι-ιΡόρος, ον (όeοφή+φέeω)' ό φέρων (βα

στάζων) στέγην ii όροφήν, ιπΙ 'tii~ xελών1)~. 
όρoφiaς, -ov, δ (όeοφή)' ό ΖWν ύπό στέγην, ό 

κατοικών ύπό στέγην 11 μνi όeοφΙαi=ό κατοικΙδιος 
μGς, ίν ιiντιθίσει πρό;; -τόν deoveai'o" μνν U deOφlai 
ό'φι~=δφις κατοικΙδιος, 'τ . i. ημερα;. . 
δροφος, δ (έeέφω)' καλαμοσκεπή, καλόμια χρη

σιμοποιούμενα πρός στέγaσιν οlκΙας.- 11 = όροφή 
(6λ. λ.), στέγη 11 ιν τψ πλΥιθ ., ώ. τό λιιτ. tecta, οίκη
μα, ναός. Τόι εχ τ~ίj ό'eοφο~ (ώ~ 6' συνθετ. ) σύνθετα 
yρι:i.φoντιιι διόι του -ω- μέν οτιιν 'iι πρό ιι~.oυ συλλα:6ΥI 
εΙνοιι 6ριιχε!ιι, διόι .oίi -0- δέ οτιιν 'iι πρό oι~τoίi συλ
λιιΙSή ιΙνιιι μιικρι:i.: όμ-ώt!οφοi, άν-ώeοφοi, δι-ώeο

' φo~, τeι·ώe>φοi • .πολv-ώeοφΟi· ιiλλι:i. : lιψ6eοφΟi, 
xeva6eoφo~' ίν -τούτοι. χιιτ' έ~ΙΙΙΡ8σιν τετe-ώeοφοi, 
.πεντ-ώρoφo~ · [δι' Ι.υμ. , βλ. leέφω). 
όρόω, iIτ. cίνoτΙ ιJeάω' μτχ. όe6ων cίν.Ι όρων. 
όρόωντι, δωρ. cίν.Ι όρωαι, Υ' πλΤιθ . ,oίi ιJράoo. 
·ΟΡΠΗΞ, cίoτoτ. δρηrιξ, -ηκo~. δωρ. όριιαξ, -iiHOi, 

δ (llρ.πη. Ιρ.ποο)· \ εαρόν δένδρον, νεαρός βλαστός 
ii νεαρόν φυτόν 11 Ράβδος, κέντρον, βούκεντρον 11 

λόγχη.- 11 μτφρ. βλαστός οίκογενεΙας, όπόγονος. 
Έτvμ.: ό'eπηξ, δι' &τυμ. 6λ. αρπη (=δρέπανον), 

.ου δπο(ου εΙνοιι συΥΥ. χιιΙ σΥ)μιιίνει κυρ. όξύ άκρον, 
αΙχμή (π~βλ. λιιτ. υrΡeχ=βwλοκόπον όργανον) ' χιι
-τι:i. τινoι~ 'iι αeπη (δρέπανον) όφειλει τό δ ·,oμι:i. 't'lj' 
• Ι, τό χυρ,όν ,'Ij~ σχ9jμα:, πιιp ι:i.yετα:ι έπομι!νω;; εκ τοσ 

Ιοιπ. ρ. *serp- (κυρτώ, κάμπτω), 'ίjτι; εΙ 'ιιιι Τι /x ·jtYI 
πρό. ,.γ,ν ρ. *$erp- (= σύρομαι κατά γης, f:pnw, έ· 
λΙσσομαι, συσπειρούμαι), (: λοιτ. $erpQ, έλΙ.. ερπω)' 
χοιτ' ii.λλ~υ;; ,!;G ό'ρπηξ ouyyeve,js: μέν Kn' E ,jO~,av π ~';~ 
-τό Ιρπω. CΊλλόι μόνον ιψ' οσ()'/ τΟ; ερπω εχει π;-oσλ ι:i. 
ΙSει χιιτ' ίπίχ.ιισιν χιιΙ τήν Ό'ιjμ. «κινούμαι, μετακι
νΟΟμαι». 

όρρiν6ς, δ' ιιΙολ. CΊντΙ Ο~ρανόi' 
όρρο-ηυΥιον, τό (oeeOi + πιιγή) ' τό άκρον τού 

«κόκκυγος» λεγομένου όστού τών πτηνών, όθε ν 
φύονται τά πτερά της ούράς,χοιν. «κωλοκούκουρον» 
11 ή ούρό ii τό πτερό της ούρδς τών πτηνών. 2) 
τό οϋραίον πτερύγιον τών ίχθύων. 3) ή ούρά Υι ό 
γλουτός παντός ζt;Jου. 

·OPPOI, δ' τό άκρον τού ίερού όστού 11 γιν., ού· 
ρό, γλουτός. 
Έτυμ. : oeeOi (Ιιιπ. *οrsο-s=παλ ' ΥεΡμ. ar$, ά.ΥΥλ

σιι," ears (ιiyγλ. arse) (= ό τελευταίος), ποιλ ·ΠΟΓΓ. 
ars Υ4$$ (πρωκτός), π~6λ. ποι λ-ιρλ . err (ούρ6), ιi;-μ. 

οίο (γλουτός) (r ( r$,)' 'iι λ. ιΙνιιι συΥΥ. π~ό, -τιί: όρo~, 
olιρά. dgaofJoIJefI' ' 
ΌΡΡΟΊ, δ' = όρος (61.. λ . ), τυρόγαλον. 
όρρωδέω, ίων. άρρωδ-' μΗ. -ήαω' καταλαμβό

νομαl ύπό φρΙκης ένώπl6ν τινος, τρέμω, φοβούμαι, 
«ζαρώνω). λ~τιν. horreo, μετ' ιιίτ. 11 μετ&: ysv. ΠΡΥιι. , 
φοβούμαι περΙ τινος, 1; ενεκά τινος. / 

Έτιιμ. : όρρωδέω' όρρωδία' π~6λ. Ήσυχ. cό~ρω 
δέωi' lμφόβωi'b' ίω'ι. άρρωδέω. άeρωδlη, ι!;~ 
προΥιλθον τόι ιiττ . όρρωδ- χιιτ' 7.φομ. του ιi.όνoυ ά
πρό; τό έπ6μενον -ω-' οΙ 'Α;;χΙΧίοι ήτυμολόΥουν έσφαλ
μενω; τΥιν λ . ίχ τοό) oeeOi, oeOOi (ούρό) + δέo~ (φό· 
βας) Υι lδίω (lδρώνω) ' εκ _ιί,ν νεωτίρων, χιιτ' ιiλλoυ; 
dρρωδέω ( όρρωδηi (δέlλός) (ό'ρρο., πρ6λ. Υαλλ. cou
ard, Ιταλ . (ohardo' χ'Χτ' ιiλλ oυ;; < *άρeωδfι~ ( ά- στερ. 
+*eιOcJoi (δύναμις)' - Κιιτ'ά.λλου; *άeρωδέω(*άν-Fρωδ
cJω, πρΙSλ. σανσχρ. vridate (έντρέπομαι, εΤμαι συγ
κεχυμένος), vriQιll). (σύγχυσ ις, ταραχή, έντροπή) 
(vrid- ( *Vri!d~ <*VHzd-, Feωδ- <*Fρωαδ-). Τήν τι
λιυτ~Ιιιν α.jτ~ν ίτυμολ. ιiντιχροc)οντι; ιiλλoι ΠC1ριιδί
χοντοιι 'ti,. C'- :Ό~~ ιν θίμ. *&ραο- (όποστότης, λιποτά-

κτης), δπόθιν παpι:i.yoυσι τό *άρρωδηi (ό έπιρρεπής 
είς όποστασlαν)' χοιτόι oτc;u;; ίδΙου; τό θsμιι τ",ϊίτο 
*deao- θόι ~τo συΥΥ. τψ δ'μ'ljΡ' έeρω (βλ. λ.), δπερ. πιll. 
προίίποθΙΙΤ6Ι έν. *Fεραjω. 

όρρωδia, 'iι, Ιων. άρρωδ'rι (όρeωδέω)' φόβος, τρό
μος, εκ τινος (διά τι), έκφοβισμός, τρομοκρατlα. 
δρσας, μοτχ, CΊoρ. α' τoίi ό'ρνιιμι (βλ. λ.). 
δρσαaΙCE, Ιων . CΊντΙ rLeac, Υ' ΙΙν. ιiop. ιι' -τoίi ό'ρνιιμι. 
δρσΕΟ, 6ρaευ, έπ. CΊντΙ όρααι, Προστ. μισ. ιioρ. (ι. 

του ό'eνvμι. 
όρσί-ιcτυιιας, ον. (ό'ρνvμι+κτVπo~)' ό διεγεΙρwν 

(παράγων) κτύπον, ό δημιουργών θόρυβον 11 Zεiι~ 
όρα{κτv.πoς=ό έγ~Ιρων 6ροντήν, ό βροντών, ό κε
ραυνοβαλών, Ζεύς. 
όρσl-νεφής, ε~ (ό'ρνvμι+"έφοi)' ό έγεlρwν, «ξε

σηκώνων», τό νέφη, πρβλ . χα: Ι νaφεληΥερέτηi. 
όρσ1-ιιoUς, -nOcJoi. δ, 'iι (ό'ριιvμΙ+ΠΟVi)' ό αίΡWν 

(ύΨών, κινών ταχέως) τούς πόδας, ό ταχύπους, 
ώκύπους. 
όρσο, ίπ. CΊντΙ Geaaa. Προστ. μίσ. cί",ρ. α' του Ορνιι· 

μι' «κουνήσου !», «σήκω έπ6νω!», ιέπόνω!» «τσα
κΙσου, σήκω-πάνω !». 
όρσo-&Iϊρrι, 'iι (ό'ρνιιμι + θύρα) ' θύρα ύψηλό κά

πως κειμένη, εΙς τήν όποlαν φθάνει τις διά 8α
θμlΔWν. 

, Eτvμ.: όραο-{JoVρη' διόι τό ιι' συνθ. όραο- πρβλ. 
σιινσχρ. I~ν6-1). (ύψηλός) + Ιων. (JoIJefI' ά.λλοι ίφιοτω
σι τήν πρoσox'lι " ίπΙ το!) πιιρ' Ήσυχ. «εΙρεfJovρη' 6e
ao{JoVea" xcx,t cίνιιφέpoνται εΙς τ&: Υλωο :n';μottιι έρετο, 
έραεο, έραπ, ' περΙ ών 6λ. εν όρνιιμι' π?6λ . Κ:Χ ! ,χ 
ποιρ ' Ήσυχ. ",deaotJVeII' fJoIJj!oι μεγάλη και ίιψηλ.ή. 
δ,' oήi έαην όρoiίσαι κιχταβοιίνοντα. »ΑΗο,. πασα 
fJoIJea μή έχοιιαα τον βαθμον neOi τfj rfj άλλ' άπέ
χοιιαα τoiί έδάφΟΙΙi. 010'1' {JoVe1i. η θύρα eli ίιπερ
φο" d..,άΥοvσα. 
όρσο-λοηεύω, κιιί -έω (deadAOnOi)' προκαλώ • 

έξερεθΙζω 11 έπιτΙθεμaι.-Παθr,t., θιιμΟi deaoAonei'
ται=ή καρδία ταράσσεται . 
όρσό-λοηος, ον (σχοτ, ετυμολ.)· ό προκαλών εριν 

(διαμάχην), όρμητικός, θυελλώδης, ταραχώδης. [Υ, 
lt'Χλιιιότερον ίιπoσ ΤYι~ιχθ~ίoιι έτυμολ. Εκ του ό'ρααι+λό
φΟi (Υι AOndi. τ . ε . ό όρθών τόν λόφον ii τήν χοΙ
την, ό κινών τήν χαΙτην) δέ', y(va,lIIL δικτi), xιι~ιι
χ'l'l1ριζ,ψ,ιν'lj ώ; εε~ιιισμέ ·ιY,). 

όρσΌC;, λιικων . <Χντ! defJoOi (~λ. λ.). 
όρσo-τρlσίνrις, ~ωp. -τριαίνας, -α, δ' εΠΙ "Υ,; 

<Xπ'Xντ~ κοιΙ ποι Yjt. 0'1. όραοτρίαιιια (ό'ρνιιμι+τρίαιιια ) ' 
ό πάλλων τήν τpIolvav. 
όρσω. μβλ. του ό'ρνιιμι. 
όρτάι;ω, ίων. ιiντΙ έοeτάζω. 
όρτiλίς, -ίδος, 'iι (ό'eνιιμ,)' νεογνόν ζQον, οΤο" 

'-ήποτε , λιιτ, pullus 1I νεοσσός, νεογνόν πτηνόν, όρ ο 
νίθιον 11 Υε'ι. πτηνόν κατοικΙδιον [όρταΗi' όρτάλι
χος. όρτα,ι,χεύς ' όρν'i' ό'ρνιιμι) . 
όρτCΊλlιεύι; κιιΙ όρτάλlιος, δ' = όρταΗi, όρνl· 

θιον, όρνις 11 = άλεκτριιών. 2) νεοσσός, νεαρόν 
πτηνόν 11 νεαρόν, μικρός ήλικΙας ζQον. 
όρτή, 'iι . Ι ω -ι . ιiντί έορτή (51.. λ.). 
ΌρτϋΥία, Ύ, (ό'ρτιιξ)' X'JP. ή νησος τών 6ρτύγων 

11 τό άρχοΤον όνομα της Δήλου 11 δθεν χιιΙ ή "Αρτε
μις κιιλείτιιι ΌρτυΥ{α 11 ώα. μέρος (τμημα) της πό
λεως τών Συρακουσών, χιxλoιjμινoν χοιΙ NiiOOi, ~"Iλ , 
νησος. Ήλ . χιχΙ Κ . Ε . Λ. 
όρτϋΥο-κόιιος, ον (ό'eτvξ+κόπτω)' ό παΙζων τή ν 

«όρτυΥοκσπίαιι'" παιδιόν καθ' ην έπληττον τ6 
ρ6μφος τού όρτυγος διό τού δακτύλου, ~ι&: του 1'3 
σου ~έ toιjtG I) επι'lύΥχοινον τόν ερεθισμόν ,ου. Κοιτ' Ιί.λ, 

λΙJU;; (6),. Φιύτιον εν λ . ) ή όρτιιγοκοπία έπιιΙζετο ά.λ
λω; : ",όΡΤVΥαi lσταα,ιι έιι ' Υύρφ. OVi τVπτoιια,ν είς 
την κεφαλήν, καΙ & μl" έν τφ ΥύΖφ καταβαλών τον 
ό'ρτιιγα λαμβάνει έξηi oυ~ αν δVJιηται' ό δε άπο.ιι· 
χών παρέχει {Joατέeφ ΤΟVi ό'ρτιιγαi τVπτειν,.. 
όρτϋΥο-μήτρα, 'fι (ό'ρτιιξ+μήτηρ)' πτηνόν συνα

ποδημούν μετό τών 6ρτύγων (κοιν . όρδlκομάννα), 
Τσω~ 'iι λεΥομίνΥ) χιιΙ κρεξ (Rallu$ crex) 11 τό ~νoμιι 
CΊπιιντ~ χιιΙ έπl της Λητούς, ώι;; μητρός της Όρτυ
γΙας (τ . f. της Δήμητρος) . 
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·ΟΡΤΥΞ, -4Syo., δ' δ,τι Kαr.Ι νίΙ-ι , δpΤUξ, ιόρτύκι, 
άΡδ/κι.t, λαr.τ . cortunix, -rcls.- 11 60τόνη τις, Kαr.λOυ· 
μ'ν'lj dλλω. κα Ι ατεΙεφονρο •. 
ΈΤUμ. : Gρnιξ, παr.p' Ήσυχ. y6ρnιξ τ.!. F6enιE' 

συ"(Υ. τφ σαr.νσXp. varta.ka-l}, νόrtίkii' πιθαr.νώταr.ΤOν 
'πομaνω~ βΙyαr.ι , δτι βΙχεν ιν cipxij σύμφωνον τι, Kαr. Ι π ι 
θαr.νιU. το F' το -v- oφε(λεταr. ι Τσω. εί~ ciναr.λΟΥΙαr.ν προ. 
δνόμαr.ταr. dλλων ' Ι;:ψων , oΙαr. ε[ναr.ι τά: Ίβυξ, βα.ϊβυξ· 1) 
συσχίτισΙ. του πρό. τό σαr.νσKΡ. vάrtιι.te Kαr.Ι πρό\; τό λαr.τ. 
vertQ δέν ,[ναr.ι πειστικ'/j. Έ~ αr.~τoϋ nαr.pijxe'lj Kαr.Ι το 
παr.λαr.ιόν δ ·ΙOμαr. τ7). vi)oou Δ'/jλΟυ , 'Oeτvrla. (ΙSλ. λ.). 

6ρυΥίίναl, cinpςp . παr.θ. ciop. ΙS' τοί} &ρνααι». 
δρυΥμα, το (&ρνααω) ' τόπος 6αθtwς έσ~αμμέ

νος, 66θρος, λάκκος, τάφρος, λαr.τ. scrobs 11 υπόνο· 
μος, ύπό'ι'ειος δρόμος, σηρα'ι'ξ ιι βν 'Aei)vαr.L' όρυylλO; 
ώνομάΙ;:'το ένΙο .. τό βάρα.{}ρο'll (ΙSλ. λ.), μέσα εΙς το 
όποΤον έρρ/πτοντο ΟΙ εΙς θάνατον καταδικαζόμε
νοι έγκληματ/αι.- 11 = όllvξι. (ΙSλ. λ.). 
6ρυΥμΙδός, μΤΥν τύπο\; civoτl όρυμιιΥδΟ. (ΙSλ. λ.); 
δριa;α, 'ιι, Kαr.Ι όρυζο'll, το' δ,τι Kαr. Ι νυν , όρυζα, ιρυ· 

ζι .t , τό τε φυτόν καΙ ό καρπός [δι' έτυμ. ΙSλ . όρ['ΙΙ.!ης] . 
6ΡUKτός, ή, 0'11 (&ρνααω)' έσκαμμένος, σxημα~ι

σθεlς δι' έκσκαφης.- 11 ό έκσκαφε/ς, ό διό σκαφης 
λαμ6aνόμενος, ό λατομηθεΙς, ό δι' ύπονομεύσεwν 
έξορυχθε/ς. 
6ρiμαyδός, δ ' Ισχυρός κι;>6τος, 6οή, ύπό,!<wφος 

6ροντή , δυνατός θόρυ60ς, wρυγμός, Υεν. πας θο· 
ρυ6ώδης ήχος 11 ίπ Ι ιΧνθρώπων ΧΡ'ljσιμοποι.ουμaν'lj ~ λ . 
ίσ'ήμαr.ινι τόν θόρυ60ν τόν δημιουΡ'ι'ουμενον υπό 
OU'ι'κεχυμένwν άνάρθρwν rϊXWV καΙ ούχl τόν έξ έν· 
άρθΡWν φWνών όσονδήποτε Ισχυρών. 

'Enιμ.ι πpΙSλ. το παr.p' Ήσυχ. c&ρυΥμάδι.· ""όρυ
βοι» ' σκοτιιν. προελεύσεω.· Kαr.τά: τ-ην πιθαr.ν~τίρ~ν 
Υνώμ'ljν τό ριΙ;:ικόν ψΤΙμαr. τΤΙ. λ. εΙναr.ι συΥΥ. τφ ωρυΥη, 
ώρνομιιι, περΙ ών ΙSλ. ίν _ρ.νΥΟμιιι, ώρνομιιι' ~~ 
πρό~ το τίρμαr. τ7). λ. , ιΙναr.ι ΠPOφαr.νέ. δτι πρOKΙΙΤαr.ι 
πιρΙ Kαr.ταr.λή~.ω. ouv'/jeOtI. ιl~ λΙ~lIι. σ'ljμ:cινοιiσαr.~ III~O' 
θOρύΙSOυ (πρΙSλ. ροϊβδο., Ηιωδο., χρόμιιδοο, σαr.νσKΡ · 
ςάbdιι.-];ι-=ήχος, λό'ι'ος, λέξις). 
δΡUΞ, -t!yoS', δ (&ρνααω)' εΙδος οκαπάνης, Τι καΙ 

πδν όξύ σιδηροϋν έΡ'ι'αλεΤον κατάλληλον πρός 
σκαφήν.- Ι εΙδος δορκόδος Τι άντιλόπης, ζώσης 
έν AlyunTw καΙ Λι6ύι:ι όνομασθε/σης δ' oOTW έκ 
τών όξέwν KEpάTWV 'της, λαr.τ. oryx leucoryx.- 11I 
εΙδος με'ι'άλου Ιχθύος, πιθ . κητός τι, λαr.τ. orca. 
6ρύξαl, ιΧπρφ. ιχορ. αr. ' τοί} &ρνσσω. 
δΡUΞις, -ι~, 'ιι ' (όρνσαω)' τό σκόψιμον, ή σκαφή. 
δρuc;, -vo., δ (πιθ. ταr.~τo τφ GeVE 1I)' δ'ι'νWΣΤOν 

δ'ι'ριον ζQOν της Λι6ύης, μέ μικρό ,καΙ Kuρ,τό K~ρ~τα . 
ΌΡΥ'ΣΣΩ, ιχττ. -ττω ' μβλ. &ρυξω' αr.op. αr. ωρυ

ξα. ίπ. όρυξσ' ΠΡΚ. όρώρ4Sχσ' δπερσ. ώρωρνχει'll.
Παr.'o'ljΤ . , ciop. αr.' ώρνχ:(}οην' ΠΡΚ'. &eώeVΥμιιι' ,δπρσ. 
ώeωeVΥμ,l'll' σκόπτw, λατ. fodIo. 2) άνορυσσw, 
έξορύσσw ~ μίσον, M{}ov. όρνσσομιιι = 6άλλw τινό 
νά σKάΨr:ι καΙ έξαγόγ~ λΙθους 11 Παr.θητ . , cJ _όρυσα6-
μtιoo χού.=τό δι' όρυξεwς έξα'ι'όμενον χwμα. 3) 
σκόπτw ύΠO'ι'ε/Wς καΙ διό μέσου, δημιουργώ (κατα· 
σκευόζw) ύπόγειον διάδρομΟΥ (ύπόνομον), κατα· 
σκευόζw ύΠΟ'ι'ε/ους τρώ'ι'λας. 4) θάπτw, ιπαμα
χώνw.t.- II.πiιξ όρνσαω (ι!πΙ πυΥμiχου)=6υθfζ~ τήν 
πυ'ι'μήν μου είς τό σωμα τοϋ ολλου, καταφέρw ισχυ
ρόν κτύπημα [ώ. 6' συ,θετ. yράφ5Ταr.ι ~ι' ω μέν, δτ αr. , 'ιι 
ΠΡΟ'ljΥουμένη συλλαr.ΙS~ εΙν αr.ι 6ραr.X~Ιαr., δι' ο δ,β , Oτ αr.ν_Tι 
ΠΡΟ'ljγουμaν'lj σ,υλλαr.ΙS'lj . ε!ναr.ι μαr.ΧFαr. : φeε-ωρvχο •• διω
eVΞ , ciλλά: τυμβ-ορνκτ.,ι;. 'ΙΙΕκρ-ορίιΗΤ,lο ' ιΧλλ' δμω, xαr. Ι 
έΙ;αr.ιρέσβΙ~ : .!ι-ορυχή, .!ι-6ρυξι., δι-όρυΥμιι, δι - ορυ
κτό •. -K~n' dλλον Kαr.νόναr. πλ 'ljρέσΤβρον, ,ιUν εΙ, -vxo. 
'ιι προπαr.ραr.λi)Υουσαr. yράφεταr.ι δι ' ω (τυμβ-ωρνχο., χρυσ
Φ(lvxo •• &φfJoσΙμ-ωρνχοι; Kλπ.~, τιUν ~έ 5Ι' -v~'C'I' διά: 
"Ι:οίί ο (,IIIHe-OeVxr,l., τοιχ-οevκιηS', τεφe-οeVΗΤ,IΙ;>}. 

'Enιμ_: &ρνσαω . ιχττ . -ττω, μΤΥν. &evχω' cSevx'l. 
devyή 8ρυξιο' όρυΥμιι ' όρυξ' όρνσαω ( *&evxjOJ (πρΙSλ. 
Hστω~υxlι,=ό τεθαμμένος) στ'ljΡΙΙ;:Ι'tαr.ι ίπΙ τινο. όρυ
(σκάπτw) , πpΙSλ. δμ'ljΡ. olιeo. ( *4eFo-. (Ι)λ. λ . ) , βlΤαr. 
λαr.τ. rllgA (ρυτlς προσώπου), πιθ. ώσ. arrugla (ύπό
νομος 6ρuxε/ou), corrugus, Kαr.Ι Όαr.νσKp. Iuficatl (έκ
ριζ(;J) , ),αr.τ. Γυη<~Γ. (ΟΚςlλΙζw,60τανΙζw), λ5ΤΤ. r{Ιk'et 

(όνορUσσw, άνασκόπτW), σανσκρ. rίik~ά · 1} (σκλη
ρός, Ο'ι'ριος) , παr.λ -yε ;:ιμ. rilh (τραχύς, σκληρός). λιθ . 

raukas, ra~kszlas (ρυτ/ς, κυρ. σχΙσμα, αυλαξ δι' 
όρότΡου)_ 
όρφάνι:υμα, το (όρφα.'IIενω)· όρφαν/α, κατδσΓα

σις τοϋ όρφανοϋ. 
6ρφΙνι:ύω, μελ. -αω (όρφα.,IIό.) · λαμ6άνw φρον

τ/δα ύπέρ τών όρφανών, περιποιοομαι όρφανά, ό
νατρέφw όΡφανά.- Παr.θ'lj't . μετi μίσ. μελ . -Βνσομσ.ι, 
εΙμαι όρφανός, εΙμαι εΙς κατόστασιν όΡφανΙας. 
6ρφανΙα, Τι (όρφα.'ΙΙό.)· δ,τι Kαr.Ι νϋν , όρφaνΙα, κα· 

τάστασις όρφaνoo 11 YSV LKιU., άποστέρησις, άπώλεια, 
r:λλειψις, r:νδεια. 
όρφανΙςω, μελ. -Ισω, ά.ττ. -rώ (&ρφα.,IIό.)· κόμνw 

τινό όρφανόν, τ6ν όnΟΡφανfζw 11 άποστερώ τινα 
άπό τι, τοϋ τό όφαιΡώ, τού τό στερω.- Παθ'ljΤ. , ά
πομένw όρφayός, στεροϋμαι, .άποστεροϋμαΙ τινος. 
όρφΙνlκός, ή, 0'11 (όρφσ,llό.) · ό άΠWΡφανισμένος, 

άπομε/νας δνευ πατρός ΙΙ/ιμσ.ρ όρφα.'IIικoν=ή ήμέρα 
ητις καθιστζ] τινα όρφανόΥ, καθ' ην όπομένει τις 
όρφανός.- 11 ό όνήκwν Τι όρμόζwν είς όρφaνoύς. 
όρφάνιος, O,ll·=&ρφα.,IIΙΚo. (6λ. λ.). 
όρφΙνlστής, -ov, δ (όeφα.'ΙΙlζω) · ό φροντΙζwν διό 

τό όρφανά, ό περιποιούμενος αύτό, ό έπ/τροπός 
των, ό παιδα'ι'W'ι'ός Twv. 
'Ορφ ....... 0'1, ή, ό,ll, Kαr.Ι ιΧττ. -όο, -ό'll, λαr.τ. OR

BUS' Ο ,τ ι χαΙ νίίν, ό άπομε/νας όρφανός, ό όπομεΙ
νας δνευ πατρός Τι μητρός, 6Ρφανός. 2) μετά: 
Υεν., ό στερούμενος Τι άποστερηθεlς τι όπεστερη
μένος 6πό τι(να) : &ρφα.tιOι; yεtιε;;. =- ό δπαις, δτε
κνος, ό άπομεlνας δνευ TtKVWV, ό στερηθεΙς τών 
TtKVWV του, τόν όποΤον τόν έστέοησαν όπό τό 
παιδιό του . 

'Enιμ.: &ρφα.'IIόι;· &ρφα.'IIΙζω, όρφα...,έω · πρ6λ. Ήσυχ. 
«όρφοβότσι' επ[τροποι όρ φα. 'ΙΙώ'/ι» , cόeφοβοτlα.· ε
πι τροπή», «ό)ρφωαε'll' ώρφά"ισε'll» ι orb, Υβν . c;ιrboy 
(όΡφανός) ( ιαr.π. ·orbho-s =λαr.τ. orbus = έλλ . ορφο-, 
Υοτθ. arbl (*orbhio-) = κληρονομΙα, arbja (κληρο
νόμος), παr.λ-πoΓΓ. arfr, ιXyyλ - σαr.~. yrf., παr.λ-γερμ. arbi, 
erbl (κληρονομ/α), παr.λ-ηoΓΓ. arfe, παr.λ·yιρμ . arρeo, 
erbo (κληρονόμος), παr.λ-φλ. orbe, orbbe, orpe (= 
hereditas), com-arbe (κληρονόμος, διόδοχος), παr.λ
gall. Urb-gen, παr.λ-brel. Urblen, όνομα ~ν.δpός, 
gaul . Orbius, *Orbinlo$ Kαr.Ι Ιντιϋθιν OrbrnIacus' 
συΥΥ. θεωρoϋνταr.ι ίπΙσ'lj' τά: σαr.νσKΡ · άrbhιι.-J;ι (μικρός, 
άδύνατος, παΤς) , ρωσσ. rebjόn<?k (παΤς) (·orbh- : 
*erebh->, β!'αr. παr.λ-σλαr.υ. rabiί (υπηρέτης, δοΟλος) 
«*orbo-), ιΧρμ. arbaneak (ύπηρέτης, συνεργάτης), 
πιθ . Kαr.Ι Υοτθ. arbaips (έΡ'ι'αοία , μόχθος), δπυ). πιθ. 
νά: εlναr.ι συΥΥ. Kαr.Ι το Υοτθ. arms, παr.λ-yερμ. Ar(cl)m 
(πτwχός, δυστυχής) πρό~ ,ό έλλ. deφo-< lαr.n.*orbh-mo-. 
όρφδνο-φυΙαξ, -αΗος, δ (deφα.,IIos+ψV1a.E) · ό φυ

λάττwν τό 6Ρφανά, ό έπ/τροπος (προστάτης) τών 
όρφονων. _ 
όρφδνόω, μελ. -ώσω (όρφα.,II6.) · καθιστw τινα 

όρφανόν τόν άπορφανΙζw, λαr.τ. οrbefιι.clο.-Παr.θητ. 
(όπο)στεΡοϋμαΙ τινος, άπομένw όΡφανός (έστερη ' 
μένος) όπό τι. 

·Ορφι:ιος, σ 0'11 ' ό τοϋ Όρφέwς ίκ τοίΙ 
'Oρφι:ύcί, -έ~o, δ' ό περιώνυμος έκ ΘρQKης 60Ι

δός (όλ . Κ . Ε . Λ.). 
όρφναίος, σ, 0'11 (όρφπι)' σκοτεινός, ζοφερός.-

11 νυκτερινός, ό διό νυκτός (Τι έν KαιρQ νυκτός). 
·ΟΡ_"Η, 'ιι, δω? δρφνίί, Τι' τό σκότος της νυ· 

"τός, νίιξ 11 μτφρ. Kατ~φεια, μελαγχ?λΙα. _ 
• Ετυμ . ι &ΡφΥ6. · ορφ",,' όρφ'llωδηο' όρφtισιo. ι 

παr.λ-πoΓΓ . iarpr (φαιός), cirΥλ-σα;, eorp, :arp ψε~ 
λαΨός), παr.λ · Υeρμ . erpf (=fuscus) (Υ.eΡμ. erpa αr.ντι 
*erppa ( Ιαπ. *erbh-nό), παλ,ηΟΓΓ. Iclrpe (π~υλOK.Ι; 
δα), παr.λ-yιρμ. repahuon (πέρδικα) _Χλπ: .:,tαr.νταr. ε. 
Ι αr.πΌ *erebh-, ·orobh-.- Το λ:ltΤ . robus, robur δε·ι 
ιΧνήΚ5Ι ένταr.ϋθαr. ιΧλλ' ε ί ~ το έρυθρό. ( ί αr.π. *(e)reudh-). 
- Kαr.τ' dλλου. όρφ'llοο ( *orgvsn6-s: έρεβοο Τι ( ·or-

ghνhnό-s : ιΧρμ. arjn (φο!ός)' τ. Ι. &ρφ .. Ο. (·&ρ~α"ό-. 
( Ιαr.π. *orgv-s-n6-s. 
δρφνΙνος, '1. 0'11 (Bρψ'll'l)'=&Ρφyo, (.ΙSλ. λ . ), σκο-
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τεινόχρωμος, μελαψός, φαιός 11 όρφ,ll,'ΙΙ0,ll χιιώμα= όρχηστυς, -~oς, Υ), !ων. ciντ! όρχηα,ς (όρχέομα,)' 
τό χρώμα τό παραγόμενον έκ της με ίξεως μέλα- ή όρχησις, τό χορεύειν, ό χορός 11 ΟΙιν'!ιρ. δοτ. όρ-
νος (κιιρΙως) χρώματος μετό έρυθροϋ καΙ λευκου, X'1arvi' (-v- εν <t1J άνr.ιμ. και! αιΙτ.). 
τό κυμαινόμενον μεταξύ nορφveοv καΙ φo,'II,xl,llov. ΌΡΧΓ λΟI, δ, καιΙ δρχιλος" πτηνόν τι, πιθ. ό 
όρφνfτης, -ov, 6 (όρφ",,)' σκοτεινός. τροχίλος (κοιν. ΤΡUΠOφράKτης) [συΥγ. τψ Ιρχομα" 
ΌρφΟΊ, ciττ . όρφώς, (καtτσί τιναι~ καtΙ ιJρφώς), δ' προίίποτ ι θεμίνου τύπου τινό~ ·όρχις (όδευτής, ταχυ· 

θαλάσσιος Ιχθύς, κοιν. ροφός, λαιτ . orphus rubeus. δρόμος), πρΙSλ. τροχΙλος ( ·τρ6χ,ς]. 
[ιJιιφ6ς, Τι όρφος' καιτά. τιναι~ iΤιJμoλ . civijxst _ί~ ,ό όρχΙ-ηι:δάω (καιί -έω), μελ. -ήαω (όρχl3U"Ο,ll)' 
όρφt'6,· και,' ΙΙλλου, συΥγιν. τtjl γερμ. wUrflin (Ιχθύς) ψαύω τούς όρχεις (έξ άσελγείας καΙ ήδυπαθεΙας). 
(ίαtπ. *erph-]. όρχΙ-ηέδη, -iι (όρχ,ς+nirJη)' ή δέσμευσις τών δρ-
δρχΙμος, 6 (όρχο,)' ό πρώτος σειρδς τινσς, ό χεων, ή γενετήσιος όδυναμΙα, άνlκανότης. 

όρχηγός της, ό προπορευόμενος, γιν. ό πρώτος 11 όρχΤ-ηι:δοv, τό (όρχ,ς+niδοll')' τό περιέχον τους 
ό KOΡUφαΤOς του χορου. όρχεις σακκούλιον, ή όαχ'1 11 ίν τψ πλ1jθ. τα όρχΙ-
ΈΤVμ.1 όρχσ.μο, (= cpaa'Asv" ήΥsμώ'll. Ήσυχ.) .πeδσ.=ol όρχεις, λαιτ. testiculi. 

έθιωρi,θ1j ώ~ αι!ολισμό, = *άρχσ.μο, (*-Ipmo-), πρ6λ. ·OPXI~I, -,ο, και! -soo" 6, πληθ. όρχε" f, 8ρχΤ" 
<Ιρχο, (ΙSλ. λ.) , έθεωρijθ1j δ1jλ. συΥγ. τψ αρχω, ~oμα, !ων. όρχ,ε,' δ,τι και! νυν, όρχις, (άρχΙδl.t, πλ1jθ. δρ-
ix ρ . <Ιρχ- (πρΙSλ. <ti α.νσίλογαι &ΥΚΟ, - όΥΚΟ, δι& τ-ην χεις, «όρχΙδ,αι, λαιτ. testiculus. [όρχ,,: ciρμ . οrjί-kh 
'ναιλλαιγ-ην των δν cipx1J ψων. ).- Πιθαινώτε"ον δμω~ εΙ- (όρχεις), orji (ό μή εύνουχlσμένος), mi-orji (=μ6t'-
ναιι τό 6πό Bechtel ()ποσΤ1jρι~όμενο'/, δτι αι[ Itsptιppci.- ορχ,,), Ζβνδό erezi δυ ·ίκ. (όρχεις), ciλl5. herδε (όρχις, 

σιι~ όρχσ.μο, d'll"flώ'll, όιιχσ.μ, 1σ.ώ" stvor.t συΥγενβΤ, civt! *erδε), λιθ. e'ZiIAS (Τππος άνευνούχιστος)' i, 
πρό, τ-ην πβρΙφρ. lρκο, Άχσ.,ώ,. (6 AΤαι~), και! οτι έπο· 
μίνω, 'ιι λ. συΥγιινβύιι πρό~ τ-ην λ. όρχο, (ΙSλ. ίν όιι- !ιχπ. *-gh-~. 
χσ.το,), χιχΙ θ& i)Μναιτο ν& σ1jμor.ΙνΊ/: τεΤχος (φρού· Όρχομι:νός, δ xor.t 'ιι' όνομα έλληνlκWν τινων 
ριον) προστατευον τούς δνδρας. πόλεων, έπlσημοτέρα έκ τών όποΙων ήτο ό Όρχο-
δρχΙτος, 6 (ίκ του όρχο" ώ~ τό μJαo.τo, έκ του μBt'O, M,t'vs,o, εν ΒοιωτΙψ (6 ιiρχαιι6τερo~ ΙSoιωτικό, 

μέαο" μVχο.το, ίκ τoίi μvχ6ς)'=όeχο, (ΙSλ. λ.), σεl- τύπο, τη, λ., ciπor.ντων χαιΙ ίν iItt-ypιxιpor.t., ij1:0 Έρχο-
ρά δένδρων.- Η l:κτααις νης περιφραγμένη καΙ μlΙt'όi)' Βλ . Κ . Ε. Λ. 
πεφυτευ~νη, κί'Ίπος (π~ιiλ. ciπλ. orchard), λαιτ. ·OPXOI, 6' σειρά δένδρων Τι κλημάτων (χυρ. τό-
hortus. πος περιφραγμένος καΙ κατόφυτος, κί'Ίπος, άμπε-
ΈΤVμ.1 όρχο.το,· πρΙSλ. ιJΡXάμ'1 (πιχρ& Πολυδ .• Τσω, λών) . [δι' 5τιιμ. βλ. καtΙ τό συνών. όeχο.-r:ος και! lIexa-

ciντΙ 6flHdt''1=lexd",,), βοιωτ. ciττ. ίν ίιτιγρ . • Ερχο- μος, τ. Ι. ουΥγ. τψ ερκο, (l5λ. λ.) ' κιχτ' ΙΙλλουο, tjτ-
μEt'O~) 'OflxoμE,ll6,' dρχιίς, -άδος, ~ι (iπΙθ.=ή περl- τον όρθω~, συπ. τφ αιιχω Τι κιχ! τφ όρΗ,]. 
κλεΙouσα), πρ6λ. Ήσυχ. ",ιJΡXάς' περίβο'λ.ο" ο.Ιμαι- όρωρα, πρκ. του όe1lbμ,. 
α,ιί. xor.l ε1ΟΟ, Ι1σ.lο.,.· όιιχο, (= σειρά δένδρων Τι όρώριι, '1" έν. Ιπ. (ιπερσ. τοil όρ"μ,. 
κλημότων)' ΙSλ. χαιΙ Ιρχο.τάω χιχ! όρχο.μο,. όρώρι:τσι, ίπ. -Υ' Ιν. πιχ9. ίν. τοΟ 8ρ"μι, !σοδ6ν. 
6ρχCομσι, μιλ. -ήαομα,' ιi6ρ. αι' ώρχηαάμ,l'll, ciποθ. τψ lIeooeII' ()πr.ιτ. ιJρώΡ'1τα,. 

(8ρχο,1)' χορεύω U μετ' αι!τ. παριστάνω (όπομιμου- όρωρέχσται, Ιων. -Υ' πλ1jθ. πιχ9. ΠΡΧ. τοΟ ιJρ~ω. 
μαΙ) τινα δι' όΡXήσεWς Τι παντομιμικών κινήσεων! όρωρέχατο, Ιων. -Υ' πλΥΙθ. πιχθ. 6περσ. 1:00 tSeIyω' 
"'χο;;μιιι .κvκλcσπα.=(παιρ' Όριχτ.) Cyclopa moveri= όρώΡUKΤO, '1" Ιν. πor.θ. δπβρσ. 'τοΟ όρVααω. 
χορεύω τόν Κ. (XOΡείκιJν παριστάνω τόν Κ. ). 2) όρώρυχα, πρκ. τoίi dflvaaoo. 
πηδώ, σκlρτW.- U τό ίνΙΡ-Υ. όρχέω=6άλλω τινά νό ROI, /ί, 8 ' γβν. ον, ,j" oli' δοτ. Φ, δ, φ. ιχ!τ. '8,11, 
xoρε(ισΓ,t. 1ft', 8 ' πλ1jθ. άνομ. 01', 0.1', 11.' γιν. ώιι' δοτ. οΤ" 0.1" 

'Enιμ. ι ιJρxΙoμιιι' δμ. ιJΡX'1ατι)", -,ο,· δμ. ιJιιx'1- οι,' ιχΙτ. οiJς, ας, α· ιχπor.ντωσιν έπΙστ" χιχΙ !ων. γεν. 
αn;Il, «ττ. ιJρχηατή,' όιιxήατρcι' IIH1jvtot. όρχήατιι,ο. 80v, θ1jλ . Ι,," ώ, και! ίπ . δοτ. πλ1jθ. θ1jλ . δ, xor.! ?}αι . 
(- χορεύτρια) j σιιγ-Υ. τψ σιχνσχρ. [ghciΥάtί (συγκλο- Α'. ΑΝΑΦΟΡ. ΑΝΤ2Ν.· δστις, ό όποΤος, λαιτ . qui, 
νΙζομαl, σφαδάζω, θορυ6ώ)' έ~ l<J.It. ~. *ergh-, cino- qUAe, quod. Πor.ριχλλήλω~ πρό~ τ7ιν &πλην civιxιpop. 
τaλούσ1j'i ίπ8κτor.ciιν ίκ τΥι, *er- (ζωηρό κΙνησις, έξ- 8" /ί, 8 (nor.p' Όμ. και! 6, ή, το) ciπor.ντωσι χιχΙ αι! 
όρμησις), ΙSλ και! όρΙ'ΙΙω, 8ρ"μ" dροVω.- Όλιγώ· σύνθaτoι civιxιpop. 8ατ" (xor.! οτ,ς), οατε, 8απ.ρ (χαιΙ 
τιρον πιθαινi) θιωρεΤτιχι 'ιι ίν cipx1J (ιποδ1jλωθεΤσαι προ- οπιιρ) , 8, Υε ' 'ιι οα"" χυρ. στιμ. 6ατ,αrJήnοτs, λαιτιν. 
Βλιιισι, ix τoίi Βιιχος, τό δποΙον θ& -1)1:Uνor.το νίχ. O1j- quisquiS (Ιχει δ1jλ. notci.v τινιχ ciοριστολογιχ-ην χροιiν) , 
μαι(ν-g χιχΙ: «σειρά 6ρχησΤών», ώ. ίν 't1J Γ.ρμ. τ& συχν& δμω~ &ναtφιρεταtι χαιΙ εΙ~ ItP01jγoιIJlIIv6v τι ώρι-
Reige, Reihe. σμΙνον (βλ . οατ,,)' 'ιι οαπερ Etvor.t 6πιτιιτ. τύιτo~ τη; 
lφxηδόν, 'πΙρ. (όρχο,)' κατ' δνδρα, εΤς 6πΙσω 8, (ιiλ . οαπερ)' τΗο, -iι ος Υε nor.pιiXat εΙ. τ-ην 8, Μ-

όπό τόν δλλον, πάντες είς μΙαν γραμμήν, λαιτ.νίritίm. ναιμιν περιοριοτικi)ν Τι ~ιOtκριτικ-1)ν, ώ. ,;ό λιχτ. qul qui-
όρχηΙμός, Ιων. όρχησμός, δ (dρχέομα,) ' όρχη- dem Τι ' quippe qui (βλ. 8ς Υε) • 

. σl~ χορός, λαιτ. saltatio. Ή ιivor.tpop. ιχντων. συχν& σιιμφωνlΤ χor.θ' ηειν πρό, 
ο,χημσ, τό (όρχέομα,)' σιJν. κιχτ& πΑ1jθ. , χορο/, 'ti)v πτωσιν τη. ΠΡΟ1jΥι)uμ8ν1j, λέξlιω., εΙ. 9jv civatιpιiPI-

χορεύματα, παντομιμlκαl κινήσεις, λor.τ . 5&ltallo. 'tor.t J τής YE,llεij" ,j, Ζείι, "ώκε (ciντΙ η,. Zεiι, δώκε) 
δρxησιc;, -εως, -1) (όρχέομα,)' δ,τι χαιΙ νίίν, δρχ η- 11 τό ουδ. 8 ιiν<J.φe ρετιχι πολλσίχι, ουχ! εΙ. ΠΡΟ1jγηθιt-

σις, τό όρχείσθαl, χορός 11 χορός ouνιστάμενος είς oor.v πρ6ταισιν (δπω. θίχ. ciνeμεν8 τι,) άλλ' ιι!. πρ6ταtσιν, 
παντομιμικός κινήσεις. ijτι'i ίπαιχολουθεΤ μβΤ' or.Uτό (cπροιξor.Υγιιλτικi) πor.ρci.θι-
όρχησμός, δ '=όΡΧ'1θμο, (ιiλ . λ). .......σι.»): 8 δe nιί .. τaw μJΥ,ατο'll ... , 8 δe nά'llτaw "ε,-
6ριηστήρ, -ήρο" δ, xor.t όρχηστής -ο;;, δ (ι,llχέ- 1 t'6το.τοt' ... (=(άλλ' έκεΤνο πού εΤναl τό π!ό ση μαν-

ομα,)' ό όρχούμενος, χορευτής. Τικό όπ' δλα εΤναl δτι ... », «όλλά τό Πίό παράξενο 
όρχησTlκός, ή, ot' (ιJΡX'1ατή,) ' ό άνήκων εΙς (Τι ό π!ό τρομερό) όπ' δλα έΤναl δτl ... ») 11 in(01j'i 'ιι 

κατάλληλος διό) τήν όρχηοιν. civιxιpop. ciντων. χllΤταιl ίνΙΟΤΕ κιχ Ι civoς! του τιιλ. σιι .. ~. 
6ρχηστο-δΙδάσκΙλος, δ (όρχέομα,+",ιΜακο.'λ.ο,)· 1't'ο., πρό, δijλωσιν ίπι~ιωχoμιiνoιι σκoπoίi (ώ. τό λαιτ. 

ό διδάσκαλος της όρχηστικης (της όρχήσει.κ;, τοΟ qui .νΙr.ιτ. ιiντΙ τoίi ut) : &ΥΥελο" ι}κο.'ΙΙ, 8, <ΙΥΥεΙλε,ε 
χορου), ό χοροδιδάσκαλος. yv'llο.,κl=l:στειλαν άγγελlαφ6ρον Τνα άναγΥεΙλι;) εΙς 
6ρχηστο-μσνCω, μιιλ. -ήαω (όρχέομα,+μσ...η,llο.,)· τήν γυναΤκα (=λιχτ. nuntium miserunt qui nuntiaret> 

εΤμαl μανιώδης χορευτής, «τρελλαΙνομαl γ!ά χορό». 11 ώσ. δύνιχτor.ι ν& χεΤταιι civatιpop. πρ6ταισι, ιχντΙ .χίτιο-
όρχήστρσ, ή (όρχέομα,)' δ,τι xor.t ~iίν. όρχήστρο' λογικfj, (πρό, τ-ην δποΙιχν. χιχΙ Ισοδυνor.μsΤ, ώστι ν& ιΙνιχι 

έν τΙ;Ι ότTlΚΙ;Ι θεάτρ~ ό όρκετό μέγας ήμlκυκλlκός δυνor.τόν ν& ciντικιχταιστιχθiJ δι' ιχυτf).): ατοπα. λΙΥε" ... 
χώρος, έντός του όποίου παρέμενε καΙ έκινεΤτο ό ο, Υ. κελΕVε" (= &τοπα. λέΥε,ς ... αίι ΥάΡ κε1εV.,,,. 
χορδς.- 11 γινιχω., τόπος κατάλληλος δι' δρχησιν. Τι ",6τ, αΙΙ x.UVE,,) n ώσ . xor.! ciντΙ 6ποθaτιχfj, (ciντΙ του 
6ρχηστι*;, -ldo", -iι, θ1jλ. τoίi όeχηαή,' ή χο- εΤ τ", Ιά .. τ,,) ι αvμφορά. '" 8, &'11 n.xπ κο.κ;;, yv-

ρεύτρια. _,κo~ (=συμφορά δέ, έόν τις τύΧι;) κακί'Ίς γυναικός). 
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ΕΤ, τινιχ, neptIt,lti>oet, fι iv(tcpop. α.ν'lων. ΧΡ'ιjσ ιμοποι
ιττιχι α.πολύ'lωι;;: Ι έπΙ χρόνου , fι έμπ~όθ. ysv. Ιξ ου 
(ίνν. χeό"ου) = όπό τότε πού ... , όφ' δτου Ι fι &πλη 
Υιν. oli (ένν. χeό"ου) = όπότε, δτε Ι fι περΙφρ. έοη" 
oli (πληρει;;=έοτι ένν. χρό"ο" ov ένν. χeό"ου)=ένΙ
οτε, κόποτε-κόποτε, κατό περιστόσεις. 2) ίπΙ τό
που, 'ij Υεν . ου=δπου, έκεί πού, εΙς μέρος δπου (κιχ! 
ίν πλΙΧΥ. ίρω,l. , εΙς ποΤον μέρος, ποϋ) Ι ov μΑ" ... oli 
δΙ=όλλαχοϋ μέν ... όλλαχοϋ δέ ... Ι 'οτ,,, oli=tVIO
χοο, είς τινα μέρη, κόπου.- 11 fι 1J0τ. Αν. θ'ljλ. δ, 
έπ! τόπου (=λιχτ. qUCΙ)=in! σ'lιiσεωι;;, έν 4ι τόΠΥ, εΙς 
δ μέρος, δπου Ι κιχ ! έπ ί κιν'ήσεωι;; προι;; τόπον, πρός δ 
μέρος Ι το πληρει;;: τfj .. . , Π=έκεΤ ... δπου, -rι πρός έ
κεΤνο τό μέρος ... (πρός) δπου. 2) έπ ! '1ρόπου , ώι;; 
το οπω, (λΙΧ'l. quomodo) : π {J.έμ" Ιοτl=δπως εΤ
ναι όρθόν (δΙκαιον, έπιτετραμμένον) Ι έν δσΥ, έφ' 
δσον, καθ' δσον, λιχτ. qucι, tlucιlenus. 3) με'lα. 
δπιφθ. aIttpp.: Π μά.ι,ΟΤΔ, Π αρ,οτο" (= λΙΧτ. qucιm 
mAxime κλπ), συνών. τφ ώ, μά.ιΙΟΤΔ, ώ, l1.ριοτο" 
κλπ. (= δσον τό δυνατόν περισσότερον, δσον τό 
δυνατόν καλύτερα).- 10 fι ΙΧΙ'Ι. Ιν. otιlJ. 8 α.ντ! δι' 8 
=διότι, έπειδή, λιχ'l. quod. 2) (έν dpx'jj προτ.), διό 
τό όΠΟίον, δι' δ, δθεν, λιχτ. qUApropler. 
Ή α.νιχφορ. α.ντων. συνΙΧπτομέν'lj με'lιi τινων μορΙων 

bcplo,lιx.ιxt 'tponoItOl'ljolv τινΙΧ .η. σ1)μιχσΙΙΧι;; 't'lj' ! LΟΙ; 
71 (λΙΧ'l. qul quldem, -rι quippe qui), δπου fι 8, α.πο
κτ~ lJιά. του Υε κιiπoιoν περιορισμόν -rι κιχ! ιiντιθίτωι;; 
Ιμφιχσιν (= δστις τούλόχιστον, ό όποΤος τούλόχι
στον, -rι ό όποΤος όκρι6ώς. ό όποτος μ6λιστα).- 11 
Ο, χι" (-rι ο, χι), ιiττ. 6, &" (δ &" ιiορισ'lολΟΥικό~) , 
δπου Τι 6, πρoσλιxμΙSιiνιι κιiΠ(HΔν χροια.ν ιioριστΙιx. κιχ! 

ιiΙS.ΙSα:ιόΤ1)ΤO' (λα:'1. qulcumque)' όστισδήποτε, όποιοσ· 
δήποτε, δποιος καΙ δν. 

Β' ΔΕΙΚΤ. ΑΝΤ2Ν.· -iι ιiνιxφoρ . S, ΧΡ'ιjσιμοποιιΤτιχι 
·κιχ! ώ, IJItxoςtx'ij α.nωνυμΙα: , α.ντ! τηι;; ουτο" αδε (ΙSλ . 
λ . λ.), ινΙοτι ΙJέ Jt(t! ιiντΙ τΥι, Δντο, (δρισ,l. -έπιχνα:λ'ljΠ'l. 
Δντό,)' μέ lJuνιχμιν IJBtxoςtJt1!. α.ν'lων. ciItΙXv,lιϊIot κυρ. οΙ 
τύποι oςij. όνομ. α.ρσ. Ο,, of, σπα:νιώτ . ΙJέ ή όνομ. θ'ljλ. 
f1 κα:Ι οΜ. 8' ή ΤΟΙΙΧι)Τ1) χρησιι;; βΙνιχl δμ1lΡ Ι Κ'ij κυρΙωι;;, 
έκ lJι των μ.θ' "'Oμ'ljρον ιinιxv'l q. κυ ρΙω. ιΙ, 'Ιού, IJΙΙΧλό
Υουι;; του Πλιi'lωνο., κ:χ! /J'ij .Ιι;; .ά.. περιφριiσι ι. t} δ' 8" 
t} δ' f1 (ΙSλ. ήμι) (= εΤπεν oιJτoς, εΤπεν αύτη) κα:! 
ιΤ, τινιχι;; &λλα:ι;; πιριφρ ., κιχ! lJij: 11 ΚΔΙ δι; (έν dpX'jj 
πρoτιiσ .)=Kαl o~τoς. 2) (έν α.γτιθέσεσιν) οίΌ .. 01'(= 
αύτοl μέν .. . έκείνοι δέ , η όπό τό fva μέρος .. . έν 
4ι όπό τό δλλο) Ι (n(tp' αΗ.) 8. μΑ" ... 8ι; δέ (=αύ
τός μέν ... έκεΤνος δέ) Ι & μέ" . .. & δέ (=έν μέρει 
μέν... έν μέρει δέ, -rι όφ' ένός μέν... όφ' έτέρου 
δέ). 3) 6, ΚΔΙ 8ι; ( = τοιοΟτος καΙ τοlοΟτος δν· 
θρωπος, «ένας fTOI καΙ tTOI .. μ .. ά. .η, ί~νoΙιx, τη. 
λιπτομιρουι;; πεΡΙΥρα:φ1!.). 

ΓΌ ΚΤΗΤ. ΑΝΤ2Ν: ή α.νιχφορ. δ" 'ί, S κεΤτιχι τ'λοι;; 
κιχ! dv'l! τηι;;. X'l1)'1txij. α.ντωνυμΙιχ. , κιχτά. το πλεΤσ'lον 
μιiλισ'lιχ αν.! ,1ηι;; X'l'lj.txYj. '10U Υ' προσ. , lJ1)λ. ιiv'l! ,ης 
Ιό" lή, 10" ( = Ιδικός του. Ιδική του. Ιδικόν του) : 
8" θυμό", το" οΙο,,, avrov, φ ns,,{J.eeίp, ΠΔτέρι φ . 
- 11 ώσ. (α.λλα. σπιχν.) κΙΧί α.ν.! τ οίί 6' προσ. '1 ης; κττ, '1 . 

ιiν'lων . , τ. f. ιiντ! .τίι;; οό., οή, 00" (= Ιδικός σου 
κλit . ).- 11 1" IJt σπα:ν ιώH~Oν κεί'lιχι civ'l! το ίί α' προ" . 
X'I'ljoς. ά,ντων . (=έμό" έμή, εμο,,=lδικός μου κλπ . ) . 
Έrvμ.: Ι ι1 ά"Δφορ . δ, ( Ια:π . *jo-s, *ja, *jo-d= 

σα:νσχρ. ΥάΊ}., ya, Υάd, Zsv/J. Υδ, ya, ycιl, λιθ . jis, ji 
(o~τoς, αύτη). λιχ'l . is, id, παλ·σλα:υ. i,-jA, je' βιχσικωι;; 
unιIX8t'1ΙXt εν Ιιχπ. IJEtx'l. θΙμ. "ί- (λιχ,l. iS), έΙ; οδ προ 
ηλθι πιριχt'lίρω lJιά. τηι;; nPOoeijx'lj' του προσφ. -0- τ ό 
σχ1!μα "Jo-s.- 11 -iι δεικτ. 8, έν τα:tι;; πιριφρ. ΧΔΙοι;, 
t} δ' 8ι; κλπ., 8πως -fι 8, τελο ϊϊ σα: λειτουΡΥ Ια:ν ά,να:φορ. 
α.πό χοινου μετ α. τύπων τσίί lJatxτ. *10-, civiye.ιxt .!τε 
εΙς; '1ι)πον ·so-s (σιχνσκρ. sά- ]:ι>, ιtl'll εΙ. τύπον ·sjo-s 
(σ:χνσκρ, SΥά - ]:ι, π:χλ·περσ. hYAh).- 111 -iι ΧΤ"Τ. 8, 
(σα:νσκρ. sνά - }.Ι) =X(t 'Ι. suuS' ~ι' 8'1υμ. ΙSλ. Ι. 

όσάιιι, έπ. όσσάιι:ι, έπΙρ . (800~)' ώ. κα:! ν!lν, δσό
κις. δσας φορός, I.ΙX'l . quolies. 
6σδτιος, Δ, ο .. , (ων. όσσάτιOfί, Itot'lj't. ιiv'l! 800'. 
όσδΧδ, α.νιχφορ. έπtρ. συσχιτ, του ίρωτ. nOOCIm' 

καθ' δσους τρόπους, 

όσδχού, έπ!ρ. iνα:φ •• ouoX8'l. του έρωτ. nooCIXov' 
εΙς όσαδήποτε μέρη. 

δσδOfί, ΙΧ ίολ . ά,ν'lΙ Κζο,. 
δσδω, lJωρ . ιiv'll Κζω. 
όσ-ημέρσι, έπΙρ .• ciν 'l Ι του 80Δ' ήμέΡΔΙ ' τόσαι " . 

μέρα ι δσαι εΤναl , δσαl ήμέραι (καΙ αν) εΤναι, καθ' 
ήμέραν. καθ ' έκόστην ήμέραν, ώ. τό λιχτ. quotldie 
α.ντ! quol dies. 
όσtα, 'ιι, Ιων. -Ιη, -iι , κυρ. θ'ljλ. τοίί οοιο,' ό θεΤος 

νόμος, ό νόμος της φύσεως, παν δ,τι έπιτρέπεται 
ύπό τοϋ θεΙου νόμου , λ. ιivtlo'lotXO~ πρός 'Ιό λιχτ . fcιs 11 
έντιϊϊθεν , ovx' &οίΔ (ίων . oV1.' &οίη) + άπρφ. = εΤναι 
ένα ντΙον τοϋ φυσικοϋ (καΙ θεΙου) νόμου νό ... 11 πο.ι
.ι.,,, &οίΔ" rov πράyΜCΙΤo~ "ομίοα, = νομΙσαι τι ως 
πλήρως συγκεχω,:; ημένον (έπιτετρσμμένον) .- 11 ή 
πρός τό θείον προσφεΡομένη λατρεΙα, τελεταΙ. θυ
σΙαι: &ol", \lπ,βη"α, = τελέσαι τός όφειλομένας 
τελετός.- Illπα:ροιμΙιχ : &oίΔ~ '"εΚΔ no,eioiJ.cιl τι= 
πρόττειν τι λόγΥ θρησκευτικης συνηθεΙας, «διό 
τούς τύπους » (όπλώς διό ν6 φανιj δτι έκαμέ τις τό 
χρέος του), πρΙSλ. λιχ 'l. dicis cAuscι. 
δσlος, Δ, ο,.' ό ήγlασμένος, ό καθιερωμένος 

(καθωρισμένος, συγκεχωρημένος) ύπό τοϋ θεΙου YJ 
τοΟ κατό φύσιν νόμου, έν α.ντι~ιιχσtολ'jj προς 'Ιό δί
κα:,ο, (ό καθωρισμένος, έπιτρεπόμενος, ύπό τοΟ όνο 
θρωπlνου νόμου): τα 8αΙΔ ΧΔΙ τα δlΚΔΙΔ=τό σύμ· 
φωνα πρός τούς θεΙους (φυσικούς) καΙ τούς άνθρω. 
πΙνους νόμους. 2) έν ιiν'ltlJιιχσ'lολ'jj (κα:! εν ιiντιθέ- ' 
Olit) πρόι;; τό Ιερο, (=ό όφιερωμένος εΙς τόν θεόν, 
ό όποτελών τρόπον τινό lδιοκτησΙαν τοΟ θεοΟ), 
00'0" σ'ljμα:Ινa ι δ,τι δέν εΤναι όφιερωμένον εΙς τούς 
θεούς, καΙ έπομένως εΤναι παραχωρημένον εΙς τόν 
ανθρωπον πρός χρησΙν του, δ,τι εΤναl προωρισμέ
νον διό τόν δνθρωπον : Ιερα ΧΔΙ δΌια=ή lδιοκτη
σΙα (κτήματα) θεών καΙ όνθρώπων (=λα: •. sAcrcι et 
profAnA) ~ οοιο" χωρΙο,,=τόπος μή Ιερός τών θεών 
(μή παραχωρημένος εΙς τούς θεούς), εΙς δν έπο
μένWς εΤναι έπιτετραμμένη ή εΤσοδος τών κοινών 
θνητών, λεΥόμενοι;; άλλως κιχ! βέβ".ιο, (λιχτ. prof&· 
nus).- • oItΙXvtili,lSPOV ίπ! προσώπων, εύσε6ής, όφω
σιωμένος εΙς τό θεΤα, θρησκος 11 μ.τά. Υιν. , laeώ1l 
πcιτρώων δΌιο.=σε6όμενος τός Ιερός τελετός τών 
προγόνων του, ό Μαν εύσυνεΙδητος εΙς τήν τέλε
σιν τών πατροπαραδ6τωv Ιερών τελετών U 80'Δ' 
Χ.'ρε,=χεΤρες καθαραΙ (όγνοΙ). 
Έτυμ. : οο,οι; ' &ο,όω ' τό αοιο, πα:ρ'ήχθ'lj !κ τινο, 

Ιιχπ. *solo-, πρ6λ. Ή _υχ. cετά ' dAtIt'Hj· άYΔ{J.ά., ώι;; 
κα! ''10 ετάζω (ύποβάλλω εΙς δοκιμασίαν , δοκιμάζω) 
< *seI6-, 6λ. λ: XIX'l' άλλου. 80'0. < *σFο{J.ιο-, : έ{J.οι;, 
η800" 

όσι6τηΙί, -'1ΤO~, -iι (οσιο,) ' τήρησι-:; τοΟ θεΙου νό· 
μου. θρησκευτικότης. εύοέβεια, όγιότης . 
όσιόω, μελ. -ώοω (οοιοι;)' κόμνω τινό δσιον, δ

γιον, όγι 6ζω, έξαγνΙζω, λιχ'l . eχρίcιre.-μaσον, oτόΜCΙ 
όο 'ΟVΜCΙι=τηρQ γλΟσσαν καθαρόν (όΥνήν), μακρόν 
βεβήλων λέξεων. 
όσίως, έπΙρ. τοίΙ όοιο,' εύσει3ώς, θεοσεβΟς 11 

συΎΚΡ . όο,ώτερο", δπε"θ. όοιώΤΔΤΔ. 
όσμάομαι (όομή), κΙχ! πα:λα:ιό τ . τιίποι;; όδμάOΜCΙΙ, 

α. ΠCιθ . · όσφραΙνομαι. μυρΙζω, μυρΙζομαι ιι όντιλαμβό
νομαι διό της όσμης (διό της όσφρήσεως) U Υιν. όν
τιλαμβόνομαl, παρατηρώ. 
όσμή, f, (όζω), α.ττ. '1όπαι;; του πιχλιχ ι ο'l . όδμή' δ,τι 

κ:χΙ vuv, όσμή, ιμυρωδιό» (εΤτε καλή εΤτε κακή), εύ
ωδΙα, δυσωδΙα 11 τό αΙσθητήριον της όσφρήσεως 1I 
μύρον, μυρωδικό, δΡωμα [δι' ί'lυμολ. βλ . όδμήJ . 
όσον-ών, Ιων. α.ντ! αοο .. 01';,,' δσον (όλΙγον) καΙ 

δν... . όσονδήποτε όλΙγον. λα:τ . qUAntulumcumque. 
·0101, 80", 800", έπ. δσσοΙί, 800", 8000", α.να:

φορ. ουσχιτ. των πόοο" τόοο., λατ. quanlus : ίπ! μι· 
Υέθουι;, τόσον μέγας δσον.,. η (sv πλα:Υ· ιiρωτ.) πό
σον μέγας U ι!πΙ ΠΟσό'l1)'10Ι;; , τόσον πολύς δσον ... fι 
(έν πλΙΧΥ. έ ρω'l.) πόσον πολύς ιι &π! lJια:σ'l'ήμιχ'lο" Ο τό_ 
σον μακρόν δσον... η (ίν πλα:Υ. έρωτ.) πόσον . μα. 
κρόν 11 έπ ! α.ριθμ()υ, τόσον πολλοl δσον ... (τόσοι δ. 
σοι), -rι _ν πλα:Υ. _ρω • . , πόσον πολλοl (πόσοι) Ι 'πl 
Τιχου, τόσον μεyάλόφWνoς δσον; .• -rι (iv πλΙΙΥ, ip4II'b) 
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πόσον δυνατός. - Συχνό.οι.οι προηΥεΤ.οιt 'ij τ6αο§', 
δπό •• "ι ιiχoλoυθo(\σoι 8αο§' Ισo~υνoιμεί πρό, .0 &.πλοίίν 
ώς (=καθώς, δπως) 11 8αα πΙεϊ'ατα 1; πΑ.εϊ'ατα 8αα= 
δσον τό δυνατόν περισσότερα 11 έν .ψ πληθ. , αυχνόι 
μ •• όι -τ:6 πά"τε§' σημ. δλοι δσοι, δλοι αύτοl πού .. . 2) 
ίπΙ χρόνου, 8αοι μή."ες, 8ααι ήμέeαι = κατό μι"jνα, 
καθ' fKaOTOV μι"jνα, μηνιαΙως, καθ' έκόστην ήμέ
ραν, ήμερησΙως, καθημερινώς, λοιτ. quot menses, 
quot dies (πpΙSλ. όαημέeαι). 3) 8αος δη χοιΙ όαοα
δήπoτιr=δσoν μέγας (πολύς) καΙ αν ... , όσονδήποτε 
μέγας (πολύς) καΙ αν .. . , λαι-τ: . quanluscumque 118a0S' 
ίi." = όσονδήποτε μέγας.- 11 .όι o~~ . 8αο." χαιΙ οαα 
μι-τ:' ίπιρρημ. ίνν. = τόσον πολύ δσον ... , τόσον με
'Υ-όλως δσον ... , εΙς δσ '.)ν βαθμόν .. . , τόσον δυνατό 
δσον, .. χλπ. (ιν πλαΥ. ίρω-τ:. , πόσον, πόσον ' πολύ, 
πόσον δυνατό χλπ. ), 2) έπ. χαΙ ίων. 8αο." τε=πε
ρΙπου τόσον δσον ... , σχεδόν δσον ... , δσον περΙπου ... 
11 αυχνόι ιΙ, ,'ijv ΠδρΙφρ , 8αο." τ. ΠΡοα.Ιθε-τ:αt χοιΙ -τ:ο 
ούα. ",6 ~ηλοi!ν -τ:6 Ιχιiατoτι λαμ6αν6μενον μέ.ρον : 8-
αο" ". Geyvaa.,,=nEpInou μΙαν όργυιόν 11 8αο." τ' Επί 
ημιαν = σχεδόν κατό τό ~μισυ, μέχρι τού ήμΙσεος 
περΙπου, 3) 8αο." μ6."0.,, = τόσον μόνον δσον .•• , 
μόνον εως ... μόνον U 8αο." ον = λοι-τ:. tantum ηοη = 
σχεδόν ιι παρ' ιiτ-τ:. δμω, 8αο." χοιΙ 8αο." μ6."0.,, = μό
νον έφ' όσον ... , μόνον καθ' δσον ... , έπl (κατό) το
σοΟτον μόνον, έφ' (καθ' ) δσον ... ιι 8αο." 8αο.,,=όκρι
βώς τόσον μόνον ιι 8αο." μή ... = μόνον πού δέν ... , 
πλήν δτι... 4) 8αο" έπ, χαΙ 8αο." τ' έπl=ά:-τ:-τ: . έφ' 
8αο.", ώ, χαΙ vi!v. 5) μι.όι αu"(χρt-τ:. χαΙ δπιρθ.-τ:. 8-
αο" βααι1εvτιre6S' έατι=καθ' δσον (έφ' δσον, έπει
δή) εΤvαι μεγαλύτερος (ίσχυρότερος) βασιλεύς. 6) 
8αο." τάχο§'=δσον τό δυνατόν ταχύτερον ιι αυνηθίατ. 
8αο" τάχ,ατα (μιτόι -τ:Υίς; αύτΥί, σημ. ). 7) 8αο." αν
τΙχα 1j 6αο." ονχ ήδη <= σχεδόν όμέσως, . «στή στι
γμή». 8) ονχ 8αο,,=δχι μόνον δέν .. . , λα-τ:. η. di
c&m: ονχ 8αο" ονχ ήμνl'α1"ΤΟ, &11' οΜ' έαώ{J.ηαα1" 
-δχι μόνον δέν όπέκρουσαν όλλ' ούδ' έσώθησαν 
(λοι-τ:. ποη modo ηοη, sed ne ... quidem).- 111 8αφ 
μι-τ:& 'πομ. αυΥΧΡΙΤ. (=- δσον ... , καθ' δσον ... ) : 8αφ 
nUO." ... , 8αφ μιί110." .. . =όσον περισσότερον ... , το
σoύτ~ μδλλον έπειδή (1j καθ' δσον), κυρ/ως έπει · 
δή... 2) 8αο"""αν)'χι., ιiχολQuθούμaνον δπό το!) "οαον· 
τφ1-ανΥΗΙ, (- δσον περισσότερον ... τόσον περισ
σότερον... fι τόσον μδλλον)=λοι-τ:. quo (1j qu&ntO) 
mellor ... eo m&gl5: 6αφ μιί110ΙΙ π,ατaVω, τοαοντφ 
μιίλΙ0ΙΙ dnoecii = δσον μεγαλυτέρα γΙνεται ή tμπι
στοσύνη μου, τόσον αύξόνει καΙ ή όμηχανΙα μου. 
3) Ιαφ nιrI -- όκριβώς έπl τοσοΟτον δσον ... , κατό 
τοσοΟτον περισσότερον όκρι6ώς, όσον ... 
iσoσ-πcρ, δσιι-πcρ, δσον-ηcρ· 6κριβώς τόσον 

μέγας, δσον ... , δχι μεγαλύτερος όπό ... , όκριβώς τό
σος (τόσον πολός) δσος... U όσονδήποτε μέγας, 
όσονδήποτε πολύς. 
δσ-πcρ, Ι\-πcρ, 6.ηcρ (ίπ . ιipα. ώα . χοι! 8-nιre, 

δπως; χαΙ ιipα. 8,τ. ιiντΙ -τ:οϊ! 8α-τ.)· δστις τι;> δντι 
(δπερ πράγμα τι;> δντι), δστις όKριβQς άνθρωπος 
(δπερ όκριβώς πρδγμα), λα-τ:. qvi quldem. 
'ΌΙΠΡΙΟ", -τ:ό, ώς; χαΙ νυν , δσπριον, κύαμος, φα

σΙολος 11 λαχανικό. Lδ'αne'ο~' ( *0-5prIJO- (';"μετό τού 
περι6λήμαl'ος) : anaieOV (*οπ.ejοn)=περΙ6λημα). 
·Ollλ .... , 'ij, ιi-τ:τ. lΙττσ' φήμη, λοιτ. fama Α θεΙα 

φωνή, θεΤος ήχος, κληδών έκ θεοο (ή φήμη eηλ. 
έθεωρήθη' ώς θεΙας προελεύσεως, διό τό μυστηρι
ώδες τι"jς 6ρχικης της προελεύσεως κοι Γό έκπλη
κτικόν της όστραπιαΙας διαδόσεώς της).- 11 Υιν., · 
φωνή,- 11 f)χος, τόνος, π. χ. της κιθόρας n ό πό
ταΥος τl'1ς μόχης.- ιν οΙωνός, προφητική φωνή, 
προφητεlα. θεΤον μήνυμα 11 πρΙSλ. ~μφή. [οααα, αποιν, 
ιi-τ:-τ:, οπσ (Ιαπ. *voqvja. ~t' έτυμ. ΙSλ. lnoS'). 
δσσσ, Ιων. ούδ . πληθ. -τ:οϊ! lJao§'. 
6σσδ.', ίπΙρ., Ιων. ιiν~Ι Jaltxr (ΙSλ. λ . ). 
'σσδτιος, Ιων. ιiντΙ 4cJάτ,0S' (51.. λ.). 
·0111, -τ:ώ, οΜ. ~υ'(χ: ΟΙ δύο όφθαλμοl η αυχν. μι-τ:' 

'πιθ. πληθ., ό'αα. φαΙΙ'1"ά, ό'ααιι αΙματ6.ιιτα 11 'ij Υ,ν. 
χαΙ δοτ. έν ~oΙς μιθ' ·Ομηρον χρόνοι; πρoαΙλιxΙSoν -τ:ον 
~όπoν -τ:ων ιiν-τ:tα~οΙχων π-τ:ώσιων '1:~ς; 15' ΧλΙσ. , '1:. Ι. όιι
._, 8oαo,~ fι 8ααο,α,. 

Έτvμ.: ποtη-τ:. οααιι «*~xje)' ιi-τ:-τ:. τeι-οττΙS', -lδoS'. 
'ij (ιiτ-τ:. *όττιr = Ιων. όααε). δποχορ. τeι6ττιο" (IIΙ~oς 
χοσμ'ήμιχ.ο. , πtθ . πόΡΠ1Ι', «μέ τρΙα μόnα» )' όμμα 
« ·~π-μα, ίαπ. *oqv-mO. ΙSλ. λ.) ' έπ. ό .. σομαι (·oqv
)0-) ΙSλ. λ: λαχ., int~. ~ ~πτ,}.(,ι)o§' (μότι)' ~φiJ«lμόS' 
(βλ . λ.), · ιiρμ. πληθ. aςkh (όφθαλμο1) (ίαπ. etJ·(x. 
·οqvΙ=ποιλ-αλαu. o~ί) , έν . akn, Υ.ν. akan (μότι, όπή, 
άνοιγμα), λοι-τ:. oculus, εΙ .α πtθ. Υοτθ . augO. ποιλ · Υιρμ. 
ouga, ιiyyλ-σoι~. eaze (iΥΥλ. eye), πιχλ-ηοπ. &uga 
(μότι), παιλ-Ύε~μ. augi-vis (= publice), yo~θ. and
&ugi (= πeόαωπο.,,), and-augi-ba επιρ. (= naee'l
αl~), πα.λ-αλαυ . oko, Υεν. o~ese, ~υ·(χ . o~l, λιθ. akl5, 
πΙΧλ-πρωαα. ackis (μάτι)' πιiντα έ~ Ιοιπ . *oqv- (μότι)' 
Ιαπ. *oqv- &nι:i px Et ι/ν τφ δμ1jΡ • • tS' ώπα (βλ. λ.), 
π~βλ . ~ ώ,; ' χoι~ έ,:ώπα, ~τωπo.", πe6αωπο.", ίπ . .ν
evona , ε."Ιπη, οπιπτενω. GnaS' χλπ: -τ:ο atOtXatov 
*-oqv- (=Ιχω έμφόνισΙν τινος) bnιiPXIt ίν -τ:οΤ, Ιλλ. 
αΙ-{)οοψ. μήλοψ Χλπ., ααινσχρ. ght'ιtcl (λιπαρός, λιπ
ώδης), ςvίΙrct (στιλπνός) (πρβλ. "ωυΗ-ώψ ΧαΙ 
yOΙaux-ciJnIS', εν-ώψ χοιΙ ιιν-ώπ'ς. λοιτ. atr-ox, fer
ΟΧ, vel-ox, cel-ox)' βλ. χαΙ ό'ααομα, . 
δσσΙχος, η, Ο"'. υποχορ. τοϊ! 8aoS'. Ιααo~' δσον 

όλΙ'(ος, όσον μικρός (χιχΙ ίν πλαΥ. ίρωτ., πόσον μι
ι<ρός), Α οι. ιν. quanlulu5. 

·OIIOMAI (d'aae). ιiπoθ. , ίν xpijaIt χοι-τ:' ίνιατ. χοιΙ 
πα~o:-τ: . μόνον (Ιν "'ψ πρ-τ:. ιiνιυ oι~~'ήσ.)· δρώ, 6λέπω.
Α βλέπω μέ τα μάnα της ψυχης μου, φαντόζομαι 11 
προβλέπω, προαισθόνομαι, ΠΡομαντεύω 11 προφη
τεύω, πρoλ~γω, προσημαΙνω, προμηνύω. 
Έτνμ.: ό'iιαoμαι (*oqv-jo-)' ιi~-τ:. ~ττιrvoμα, (προ

φητεύω' φοβοομαι), ιi-τ:τ . ~πιι'α (μαντεΙα)' ~t' ίτυμ. 
151. . χοι Ι οσαε' χα-τ:ιi τtνοι, σΙΙΥΥ. -τ:ψ Υο,θ. ahj&n (-1"0-
μΙζε,.,,), aha (=."ov,), &hm& (=πιιιrVμα). 
δσσος, η, Ο"', έπ. χαΙ ίων. ιiν1Ι 8aoS'. [IaaoS' ( 

*d"jo-. πρβλ. δμ. τ6ααοS', τ6αo~ (*τοτ)ο- ) n6aaoS' 
(*norjo-), λα" tol, toli -dem, αοιναχρ. ΙάΙί (- λοι-τ:. 
101)' ιϊχ του Ιιχπ. ιiντων. θίμ. *)0- (: Ιλλ. 8S', βλ. λ.)]. 
όστάριον, τό . δποκορ, -τ:οϊ! ~ατ.o.,· μικρόν 6στΟΟν. 
δσ-τε, η-τε, ο-τε (έπ . ιipα. χαΙ Ι-τ. ιiντ! -τ:ο(\ 8α"., 

δ .τω~ επ. 8πιrρ ιiι:-α . ιiντΙ -τ:οϊ! 8απ.ρ) · δστις, ά άποτος 
(iΚ:Η15ώ, ώς χιχΙ t. &.πλΥί δ, 1j 'ij 8ατι~). 
6στΕίνος, η, ο." (~ατέo1")' ό έξ όστέων κα"εσκευ

ασμένος, κοκκάλινος. 
ΌΙΤΕΌ", τό, ιi ... aUV-{j". όστοϋν, πλ1jθ. &rιτέσ, 

ιi-τ:-τ:. αυνΊJp. όατα' δ,-τ:t χοιΙ νσν, όστοον, c~όKKαλo), 
λοι-τ:. 05, Υιν . OS$is. 
ΈΤVμ.1 όατέον (*~ατ"Jο1"). ιi~-τ:. 4ατοϋl'. eωΡ. όατΙ-

01": αα.ναχρ. 6slhl, Υιν. &$thn61:t, Zιν~. &sl- &511-, ιiρμ. 
oskr, ιiλβ. &Μ, a~te, λιχ-τ:. δι (χοιΙ ~iι O$s), Υβν. 0$SI5, 
παιλ-λατ . ώα . ossu (πλrιθ. ossua) χοιΙ ossum' ί!; ιοιπ. 
*oslh- πpoελ θόντo~ i!x -r tvO, *odth-i, προ. δ, χοι-τ:ct -τ:t
ν ιχ • • αυνοιπτΙον "' ο r;οιλ-φλ. odb (κόμβος), goll. oddf 
(έξό'(κωμα), 8~ ία π_ ·od-bho- (βλ. όαφν§'). Ηλ. Οζοs. 
οαχος (6λ . λ . λ . )' ιiλλοt ~έν ~ixov.oιt τόι τιλιυ ~ oι!α 
ταιυτα , ~έχονταt δμω~ auyyiVlStav -τ:οϊ! ααναχ? 65thi 
πρό~ τό ιλλ . ,ιατέοιι t λα-τ:. c051&, ποιλ - σλοιυ. kostr· 
ιiλλοt -τ:tνές /)aχον-τ:οιt ίαπ. *oqosth- (Cατέο." <"oqslh-) ; 
παλ-αλοιυ. kostl, λα-τ:_ cosl&.- ΕΙς -τ:'ijν δμιi~oι -τ:ΙΧό-τ:ην 
ιiνi)χοuαι πιiντω~ χαιΙ -τ:ιi: οατeαχοιι, Οατe.t.1". ιJατα
Jt6s, lιατeνς, ιΙατράΥα,ιος, 4aψVS' (ΙSλ . λ . λ . ).- 'ij λ. 
&αταΧός > έλλ1jν:α-τ:. dαταΧόS' (χοι-τ:' ιiφoμ. -τ:οϊ! 0- πρ6~ 
-τ:ο _Ι~όμ . σο) ( ίαπ. *oslhJa-qo-: σοινσχρ. &sthόn- (ό
dToOv), πρδλ. ooιv axp. ση-όsthak&-l.ι (δ'lευ 6στοΟ). 
, όστc6φlν, ίπ. '(εν. πληθ. τοϊ! ~ατ.o1". 
'-4στινος, 'Ι' οιι (~αιέo1")' -= 4ατέί· .. οS' (ΙSλ. λ.), ό έξ 
όστοο, «κοκκόλινος» 1I oi}~. πληθ. ό'αηιια. -τ:ιi, άι, ο!ία. 
=λα-τ: . tlblae=αύλοί έξ όστοο (κοκκόλινοι). 
δα-τις, η-ης. 8 τι, fι ο.τι· Υ.ν. o{j·n."oS', ι}α-τι

."ος· ~o"' . φ-τι."ι, ij - τ.", χλπ.· πληθ. όϊ-τ,ιι.S', αϊ-τ,

."IIS'. lI.-τ,."α χλπ: (ιπ. ιiρα . ώα. χοιΙ 8·τ,S' ιiντΙ Ια-ΤΙf, 
χιxθάiς; χαΙ o-nιrρ ά:ν-τ:ί 8a-""e, χοιΙ ο-τ. ιiν-τ:! 8α-~.)· 
έπ. O'J~ . χοιΙ 11 πι .- 11 ίχ -τ:οϊ! ίπ. ",ύπου 8-τιS' (<<ντΙ 
8α"ι,) πιχρά.Υον-τ:οιι ποtχΙλοt τύποt π-τ:ώσ_ων: Υ_ν . 8τον, 
/)0 •• οτφ' έπ . Υιν. Οττ.ο, συν'!lρ. Οττ.υ χαΙ 8τ.υ, ~o-τ:. 
8τ.φ · αΙ •. 8ΤΙ1"σ.-πληθ. όνομ. ούδ. Οτι.,α· Υ_ν. lΙτ&
aw, «ττ. Ι_' ~0'1:. &τέοια,1", χοιΙ θ1jλ . 4ΤI7lα,1'" ούδ. 
οιίτ . iπ . χοιΙ Ιων. Ilιιαα, ΙΙττ. Ilπα' όστισδήποτε, ό-
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ποιοσδήποτε, «δποιος., πδς δστις (διαφΙριι δ"l)λ . ~ 
oατι~ ιiπό ,;Υιν 8~ δσον διαφίριι ~ λα,;. qulsqui$ Τι qul
cumque ιiπό τήν qui: 8τ" κ' 'πΙορκο" δμόααn = 
όστισδήποτε ήθελε naρo6t,j τόν όρκον τou, δποιος 
έπιορκήσr:111 oiιδεΙ~ (Ινν. lατ,,,) ~ατι~ :,l! • . • =δέν ύπ
άρχει κανεΙς πού νά μή ... , ouδεlς υπάρχει δστις 
δέν .. . , ,;. t. πας τις 11 ol!δe" (ενν.lατι,,) ο,τι οl!=ούδ· 
έν ύπάρχει δπερ δέν .•• , δέν ύπάρχει τΙποτε τό 
όποΤον νά μή ... , ~pα, παν πρδΥμα. 2) Παpιi τoΙ~ 
ci,;,;. πoι'l)τα!~ ΧΡ'φιμοποιaΙ,;αι ίνΙo,;ιs &πλω~ ιiντΙ ,;Yί~ 
O~ (qui).- lυ τό o ~~. 8 τ, Τι 8,τι χιΙ,;αι χοιΙ ιiπoλ . ώ. 
ίπΙρρ. , δι' δ, δι ' αύτό, δι' ον λόγον, δθεν. 
6στο-10Υέω, μελ. -ήαω (δατέο,,+λέyco)' σuλλένω 

τά όστό μετά τΓιν καΟσιν τοΟ νεκροϋ, 
c!ιστoUν, ,;ό , ιΧη. OUV1Jp . ιiντΙ dorlo" (~λ. λ.). 
6στο-φυής, I~ (dorio"+φVJj)' ό έχων φυήν (δ"l)λ. 

φύσιν, σύστασιν) 6οτεώδη . 
όστρδκι:ύς, -έω~ , δ (όατρακο,,) ' K.ραΜΕV~, ό κα

κασκευάζων ooreotKot (τ. f . πήλινα άγγεία). 
6στρδιιίζω, μελ . · 'σω, ιiη. ·Υώ (όΌrρακο,,)' έξο

ρΙζω (xup. καταδ κάζω ΕΙς έξορΙαν διά της διδομέ· 
νης ύπ' έμοΟ Ψήφου, ι'\τις ήτο δστρακσν , ,;.~. πη
λΙνη πινακlς, έφ' ης έγράφετο τό δνομα τοΟ όστρα
κιοτέου), έξοστρακlζω' ΙSλ. χοιΙ dστρακιομ6~. 
Ισ,ρδιdνδα, έπΙρρ. (οστρακο,,)' έπί παιδιάς παι

ζομένης δι' όστρόκων, καθ' ην «παΊδε~ δύο, Υραμ
μfj τι", jUσοΑ.αβούοn δ'8στηκ6τε,. άλλήλω", όστρα
κο" ά"ερρ'πτον", ο" IJ.άr8eo" μέ" μέρο, πεπιοοω
,u"o" ή", το Ι"το, δηλαδή, το δ' έκτo~ άπ'οσωτο,, ' 
δ,ώρ,στο δe τοϊ, σνμnαΙζoνσ" τΙ"ω,ι μέ" ή" 1'0 Πι" 
πΙσοα" 1'1.0", τΙ"ω" δi το λο,π6,,' καΙ οτε, φσο'", 
ά_βληθί" το οστρακο" ΠΙσο" ώ" μέlΙ ήll το κάτω 
τοίί dοτράκοv, lφcνyo", οΙ δi λο,ποί lδΙωκο,, ' καΙ 
'λέΥετο τοίίτο π.ρ,στρoqWι dστράκοv, καΙ ή παιδιά 
dareaHJ"R lκαλείτο. (Πολuδ. ). 
6στράκΙνος, η, ο" (οστρακο,,)' δμοιος πρός πή

λινον άγγείον 11 πήλινος, ό έκ πηλοΟ, λcΧ'1:. testa,ceus. 
6στρδκισμός, δ (dστρακΙζω)' έξορlα δι' όστρό

κων, έξοοτρακισμός, _φαρμοζόμινο, _ν 'AO'ljVIΣt, o~χ Ι 
cb, ttotv'lj, ιiλλ' ώ~ μ8,;ρον προλ'Υ)π,;ιχόν , δσιlx~, συνιφιs

ρ.ν ιΙ, ,;ην πόλιν νιi ιiπαλλαΥlJ πολΙ,;ου , ,;ου δποΙου fι 
δόναμι, 7jIί~oιVIV ιΙ, ~αθμόν ίπιχΙνδυνον διιΧ ,;οίι, δ'Υ)μο' 
xρατιxoίι~ θισμoίι~ ,;Yj, πόλιω,. ·Εχασ,;ο, των πολιτων 
ιίνίΥροιφιν ίπΙ όσ,;pιlxou (χιρdμΡU) -ςό δναμαι ίχεΙνου , 
δστι~ xατιi ,;ην Υνώμ'Υ)ν ,;01.1 Ιπριπι νιi i~O?tDOlJ. Τό 
χοιτώ,;α,;ον δριον ,;ων ciπαιτοuμίνCOΥ διιi ,;όν όσ,;ραχι· 
σμόν ψήφων ησαν 6.000 δσ-ςροιχα, -Ij δ. διGίpxιsια του 
όστι;ιtχισμοiί eaxoιst'lj,. 

6στρδκό-δι:ρμος, ο" (δ'στρακοι-+δέρμα)' 6 fXWV 
δέρμα ij περίβλημα σκληρόν ώς τ6 δστρακον. 
Ντρδκόcις, .οαα, .", ΠΟΙ'ι'jΤ. ιiv'tt dστράκι"ο~(βλ.λ . ) 
·OITPA ~KOH, ,;ό' τεμόχιον πηλΙνου άγγε/ου, κε

ρaμιδοκόμματο, κεραμlδι, τοΟ6λο, λοι,;. tesI4 11 τό 
πήλινον πινακΙδιον, τ6 χρησιμοποιούμενον ώς ψη . 
φος κατό τόν δστρακ,αμδ" (~λ, λ.). 2) εΤδος κρο
τόλου έκ πηλοΟ.- 11 τό σκληρόγ περίβλημα τών 
όστρσκοδέρμων (κοχλιών, όστρέων, χελωνών χ. ά.) 
11 τό κέλυφος τοΟ ι;ιοο, 

'.ι;.τvμ. : όστρακο", πιθ. ol)e. OI)D. ίε Ιπιθ. *d"τρc
κο. ( ϊοιπ. *osthf -, παραλλ. 'tlj\ *osthQ- ~λ. ίν όστέο", 
ιΙατακ6, · έντιsυθβν, &σι:ρσκΙζω, dστραΗιομ6~, όστρα
κ6ω. 

όστρδκό-IΡοος, .0", χαl ουψιιρ. όστρσKόXρouς, 
-ov" (οστρσκοι-+xe6α)' ό Ιχων σκληρόν δέρμα Τι ό 
ως δέρμα έχων φλοιόν iΊ δστρακον. 
όστρΙκόω (οσι:ρακο,,)' μετα6άλλω εΙς δστρακα 

(εΙς σuντρlμματα κεράμου), συγτρΙ~ είς τεμόχια. 
llOΙ07j'; . , συντΡ/βομαι εΙς τεμόχια.- • καθισΤώ τ6 

δέρμα σκληρόν ως δστρακογ,- Παθ'Υ)';" καλύπτομαι 
διά σκληροο περιβλήματος. 
6στρδκ-ώδης, ., (οσΤiσκο" + .110,)' ό ίιμοιος 

6στρόΚΥ. 
όστρέίνος, η, ο" (&στ,.ο"γ ό όνήκωγ εΙς όστρε

ον, ό δισμένων έ\(τός 6orpέou, όστρακόδερμος. 
4στρcιo-yρδφiκ, i. (Οflτρ.ιο" + γράφc»)' ό έζω

γραφημένος δΊό πορφυροΟ χρώματος (ό κεχρωμα
τισμένος διό πορφυροΟ χρώματος). 

&ατρcιoτ, ,;ό'=&στρεο" (ΙSλ. λ.). 
6στρι:οτ Τι όατρcιον, τό (όοτέο,,)' τό δστρεlδιον, 

χοιν . στρεlδι, εΤδος κογχυλlου, λοιτ . ostrea,.- 11 τό 
όστρακον «πορφύρα» (λΙΧ,; . murex) κσl τό έξ αύτης 
παραγόμενον πορφυροΟν χρώμα, τ6 χι:;ησιμοποιού
μενον πρός βαφήν, λοι,; . οstrum [δ ι ' Ετu μ. 6 λ . όοτέο,,]. 
όστρlμον, ,;ό' στάβλος, πpΙSλ. Φωτ . cόοτρ,μα ' 

περίβολο, Ητη"ώ1Ι κα. Ι olo" έπσύλεις,.. 
Έτvμ. ι οστρ,μο" ( "'&θ-τρο-: ποιλ σιx~ edor, ocγΥλ

σοι, . eodor (περI60λος), ποιλ·ΠΟΓΓ . ja,da,rr ( χείλος, 
παρυφή) , ποιλ-Υερμ. eta,r ( xώ~oς περιφραγμένος, 
περΙβολος), ποιλ·σλcxu. odru (κοlτη , κ λlνη) , ρωσσ . 
όdriί (κλlνη)' ()π' ΙΙλλων δμω, αl συ~xετΙσε ις αυτα ι 
ιiποδοχψctζον,;οιι. 

6στρύα, fι, χοιΙ &στρυς, -νo~, fι (χοι Ι dστeύ~)' 
δένδρον τοΟ όποΙου τό ξύλον εΤναι σκληρότατον, 
ώς τό της όξυθς, χοιν. «δστρυό». 
Έ.τvμ.z όστρύα, δστρύς, χοιί dorevi~ ( *doreo-dev, 

χοιθ' dπλολΟΥΙΟΙν' πρ6λ. όστρεο", όοτρακο.", άστράΥα
λο" ,;ύποι !χoντε~ Όρ_, ποιροιλλήλω. τo!~ όοτέο." ( *ό
oreJo,,), dcJraHo~ (*δστ~ -κo·~)+δι>;;ς. 
όστ';ώδης, ιr, (όστέο,,+εlδος)' ό δμοιος πρδς δ

στοΟν, « κοκκαλιόρηςι 11 πλήρης δστών. 
6σφραίνομαl, μελ. dσφρήσομαι' ιiόp. ~' ώσφρό

μη" , μτχ . &οφρ6με"0,, ιίποθ: (ό'ζω)' (μετιi Υεν . ) δ ,η 
χοιΙ νυ ν, όσφραlνομαι, μυρlζομαι, « παlρνω μυρωδ!όι 
11 όνιχ νεύω διά της όσφρήσεως n μιτ' αϊ,;, σuστοΙχ. 
oc·Ittx. &οφραl"ομαι dομή". 
Έτvμ.: bσφeα'"ομαι ( *&Τfl- ι *odes- (= odor) + 

*gvhr-, πρΙSλ . σανσχρ. Jighr-4ti (όσφραlνονται), Ιοιπ. 
*gvhrίiX (λαμβόνω αίσθησΙ ν, όοφραlνομαι).- -ςό 
λοιτ. fragro (άποπνέι..ι όσμήν) δέν ocviIxιst ίνταυθα , 
έφ' δσον ttOΙpctya,;oιt Ιχ ,;ινο, *bhrίig-ro-s (όζων) ( Ιοιπ. 
*bhrίig (όσφραΙνομαι), πρΙSλ, χα.Ι μιsσ·Yβpμ, broehen 
(όσφραlνομαι). 

6σφρσντΙ;ριος, α, ο" (&σφισΙ"ομαι)' ΙνΙΡΥ. , ό 
6οφραινόμενος, ό δuνόμενος νό όσφραΙνεται , ό έ· 
χων όξεΤαν δοφρησιν: μνκΠίΡ8' ίίοφρα"τήρ,ο, = 
λοι,;. na,res a,cuti.- 11 lloιO"l),;. , τό όναδlδον όσμήν 
ο δύναταΙ τις νό όοφρανθι;\ 11 αύτή αϊιτη ή δσμή. 
6σφρέσθαl, ιiπρφ. ιίορ. 6' ,;ou dσφeαΙ"ομα,. 
&σφριισις, -.ω" fι (dσφρέσθα" του όσφραΙ."ομαι) · 

ώ~ χοιΙ νυν, ή δύναμις τοΟ όσφρaΙνεσθαι, ή δσφρη
σις, τ6 νά όσφραινώμεθα n ή αΤσθησις της όσφρή· 
σεως, τ6 δργανον της όσφρήσεως. 
60φρόμι:νος, μ,;χ. μίσ. ιίορ. ΙS' ,;oiί &σφραΙ"ομαι . 
&σφροντο, Υ' πλ"l)θ. μίσ. ιioρ, ~' ,;oi) όοφραΙ"Ομ«Ι . 
'Ο1.Υ·'1, -δο" fι' οι!τ. dqφtw, χα Ι όοφύα' δ ,τ ι 

χοιΙ νυν, ή όσφύς, τό κατά τούς νεφρούς μέρος τών 
νώτων, «ή μέση~, «τά νεφρό~, λατ. coxa,. 
Έτνμ.: χοιτci ,;ινα, ιlναι σύνθιτον ΙΧ ,;ou οατ- ( : 

dario,,) + φi}- = σανσχρ. bhtl, πρ~λ. σύνθaτοι σοινσκρ. 
ώ~ ,;ό mayO·bhίi'-1}. (δροσισTlκός)'- χα,;' άλλoυ~ τό 
ίν ιipxij δ- θιi ηδιίνατο νιΧ ιΙνοιι ,;ό ()πόλιψμα του δστ
χαΙ ,;ό ·σφV. lν o~σ. (- δνκι..ιμα) ισ';ΙΡ7jμΙνον τοίί 
πρoσφύμoι,;o~ · -d- xoιl ουπ. ,;φ 4λλ, έοφυδωμέ"ο, 
(πρησμένος), «σφVδΆW' . Ι"%,,ρO~. (Ήσυχ.) , «δισ
σφVδώσαι' ανξήσαι:ιt (Ήσυχ.)· πιθ. ouyy. χαΙ 'tct : ποιλ
ιρλ. odb (ρόζος δένδροu), gall. oddf (έξό'{κωμα, 
σόρκωμα) ( Ιαπ. "ozbh- ( Icιιτ. "odbh-, ώ, χαΙ ,;ό λατ. 
offa, (τεμόχιον, βούκα, μπουκ!ό) ( ·odhva, 
6σχη, 'ιι' ό τους δρχεις περιέχων θύλακος, λα't. 

scrotum.- 11 = oσ'1.O~ (t:iλ . λ.). 
·OIXOI, -ov, δ'=μ60'1.O~ Α (~λ. λ. ), νεαρός 6λα

στός, παραφυάς Ο νέον κΜμα όμπέλου. [όσ'1.Ο" 
ό'συι, π~ΙSλ.,;ιi ποιρ' 'Houx. ΌSσ'1.'7, ώσ'1.ΟΙ, ώσχο
«Ιαπ. ·O-z~h-o-). Δι' aτuμολ . ~λ, όζο,]. 
δτα, αΙολ . ιiντΙ 8τ., ΙSπω, ,;ό π6τσ ιiντΙ n6re. 
δτδτ, ιiν,;Ι 8τ' &" (8Τ8 Ι,,), !σοδύνοιμον πρό~ ,;ό ιπ. 

8τ. κ." (8τ. + Ι,,)' βπΙρ, χαΙ σύνδ. χρόνου, ώ, κα Ι νι}~ , 
δταν, 6ποτεδήποτε, καθ' ην περlπτωσιν, όσόκις, 
λα,;. qu4ndocuιnque, ouv'tdoos,;oιt δδ xανo ν ιxω~ μβθ' 
()πο,;. 

δτι: (Α), _πΙρ, :καΙ σ~νδ. χρονιχ' ώ, χοιΙ νυν , δτε, 
δταν, λα,;, qwm, qua,ndo. - Πι-δ ,;οίί 8τε χοιναν ικώ. 
ΠΡΟ'Υ)ΥιΙ,;αι,;ό τ6τ., ΙνΙοτι δμω, npo7jy_t';IΣt ,;ό Ινθα 
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Τι κιχ! oΙoν~ήπoτ. Ιί.λλο χρον. ίπΙρρ. 2) βνΙοτs τό 8τε 
πpoσλιxμΙSCΙνει ιχ!τιολ. Ιννοιιχν, όφ' οδ (βν ΙΧίτιολ. σΥΙμ.), 
«τή στιγμή πού .... . ' έπειδή, λιχτ . quandoquidem. 3) 
8τε μη κεΤτιχι ένΙοτε ιΧντ! τoiί εΙ μή, κιχ! σΥΙμ. έάν δέν, 
έόν μή, έκτός έόν, πλήν δταν: οίί τέ τεφ οπέ,,· 
δεσκε 8-εών, οτε μη Διί πατρί = ούτε προσέφερε 
σπονδάς είς δλλον τινά έκ τών θεών έκτός μόνον 
είς τόν πατέρα ΔΙα.- 11 nelr Υ' 8 .. ε=πρlν όπό τόν 
και;:>όν δπου, πρΙν όπό τότε πού, ΠΡΟΤΟϋ... 2) εΙ, 
οτε κ.,,=μέχρις οδ, έως δτου, ένόσΥ, έφ' δσον.
ιιι έσ8-' 8 ... 1'1 Ιστ,,, 8τ.=λιχτ. est υbί=ένΙοτε, μερι· 
κός φορός (κιιρ. Ιση χρό"ο, Τι καιρό~ οτ. = ύπόρ· 
χουν στιvμαΙ, καθ' δς, Ιί.ριχ ένΙοτε, μεριι<ός φορός). 
- lν ίν tij πεpιc:ρpCΙσιι οτ. μέ" •• . 8τε δe (1) κιχ τ' Ιί.λ· 
λΥΙν γριχφήν ότε μέ" .. . ότε d6, ώ~ τό ποτέ ικ του 
πότε) ό οτε (Τι ότέ) δεν Ιχει ~όνιxμιν σιινΜσμόιι , κιχΙ 
σΥΙμ.: δλλοτε μέν •. . δλλοτε δέ, νϋν μέν .•. νϋν δέ, 
(κόποτε έτσι»... (κόποτε όλλοιώς .. , τήν μΙαν φο· 
ρό ...... μΙαν δλλην φοράν 11 ΙΙνΙοτε ιΧντ! τoiί οτ. (ότέ) 
di, ίπιχκολοιιθεί &Ηοτε δe [οτε, λεσΙS. στα ( ίΙΧπ. d:vιx
φορ. θίμ. *jo- (6λ. 8,>+πρόoc:ρ . *·te·, *·ta·). 

οΤΙ: (Β), ou/). τoiί οστε (6λ . λ.), tSnsp δμως; ίπ. κιχΙ 
!ων. κείτιχι ώσ. κιχΙ ιΧντΙ 'tou ιΧρσ. Οστε. 
ότέοισιν, έπ. ιΧντΙ οΙστισι", /)οτ. πλΥΙθ. 'tou 8στι,. 
δτι:υ, !ων . ιΧντΙ o~τι"o,. γεν. 'tou Οοτι,. 
ΟΤΙ:Υ, ιπ. ιΧντΙ Φ τι "ι , /)οτ . 'tou Οστι,. 
οτεων, ίπ. σ.ντ! ώ" τι "ω", γεν. πλYjθ. tou Οστι,. 
ότΙ, έπ. οττl: Α', ώ, σύ,,"εσμο, (εΙδικό,) ΙιΧρχη· 

θιιν oU/). 't9j~ οστl" ώ~ τό σ.ντΙστ. λιχτ. quod ε!νσιι oU/J. 
τη. ιΧντων. qui, quae, quod)' δη (ώ~ κιχ! νiίν), κιχτό· 
πιν ΡYjμCΙτων λικ'l:ικων. /Jo~ιxottxWv. γνωστικών κιχ! ΙΧ! 
σθΥισεως; σYjμιχV'lικωv.- 11 ίνΙοτι τό οτι κείτΙΧι πλεονιχ· 
στικω~ πρό λέεεων κιχ! φρCΙσιιων ιXν!XφεΡcίμίνων ΙXUto
λεεεΙ, δποιι σιινΥιθως; ιXρκoίiσιν τόι σΥΙμβιοόμ6νιχ ε!σιχγω· 
γικιi , κσιτόι κόρον /Jέ ΠΙXΡ!XΤYI~βίτιxι ό πλεονιχσμό, οίιτο, 
ιν τη Koιtvij ΔιοιθΥικΥΙ.- 111 ποιρ' Ά ττικοίς; ώ.,. σιιχνιΧ ό 
8τι ιΧνοιπλΥΙροί πρότοισιν όλόκλΥΙρ ον. απωι; π. χ. ίν tij 
πιριφρcισβι οΙ,,' ΟΤΙ (ίνν. οi!τω~ έ'χει)=6ε6αΙως (κιιρ. 
γνωρΙζω δτι τό πρδγμα οϋτως έχει, (έτσι εΤναι .. ), 
σιιμ6οι ΙνΒΙ /)t τoiίτo κιιρ. εν κοιτιχφοιτικσιϊ, ιXπcιντYισισιν 11 
τήν ιx,j-tijv lλλειφιν κοι! υπό τόι, ΙΧιίτόι, σιινθήκιχι; πιχρ
oιισιCΙζoιιν κιχ! ΙΧΙ πιριψρcισεις; οlσ8-' οτι, '/σ8-' οτι 11 
ο&τω κιχ! τό ίπΙρ. "'110"ότι (-= προφανώς) προηλθιν 
ίκ ΤOΙOΙιίΤYI~ iHSLJt'l:txjj, xιxtιx'fιxttxjj, ιΧπιχντΥισεω., 
ιΧντΙ τoiί διj10" οτι (ίνν. οi!τω, έ'χει).- lν οτι μη 
(γριχφόμινον ένΙοτι κσιΙ ο τι μη) !πιιτΙΧ ιΧπό ιΧρνΥΙΤ. 
πρ6τιχσιν σΥΙμ. έκτός, πλήν, έξω όπό, έκτός δη, 'έκ
τός αν (λΙΧτ. nisi, πίsί qUOd), προσομοιctζει ~YIλ. πρό, 
τήν περΙφρσισιν εΙ μή.- ν μη Οτι .. . ά110.... ovx 
Οτι ... ά11ά (καΙ) ε!νιχι ιλλιιπτικιχΙ ώσΙΧότως; πιριψρCΙ
σ, ι., ίν ιx!~ μβτιχεύ της; ιΧρνΥισιως; κοι! του δτι ίννσΥΙ
τ'ον τό ρημιχ 1έΥω (1έΥε) ~ . τι πιχρόμοιον ίκ των σιιμ
φΡΙΧζομ'νων (πιχρόμοιόν τι σιιμΙSΙXΙνει μί τόι, πιριψρCΙ· 
σιι~ μη οπως, μη 1'"α .. . ά1Μ): OVx οτι μό"ο, ιJ 
ΚρΕτω" Ι" ήσυxl~ ή", ά1λά και οΙ φl10Ι αντοϊί = 
δέν λέγω δη ό ΚρΙτων μόνον ήτο ήσυχος, όλλά 
καΙ ΟΙ άλλοι φΙλοι του, όχι μόνον ό Κρ. όλλό καΙ 
ΟΙ άλλοι, λιχτ . ποπ modo ... sed etiam n μη (OVx) ότι ••. 
ά11 ' ovd6 ... = λιχτ. ποπ modo ποπ ... , sed ne quidem 
οχι μόνον δέ;ν ... όλλ' οCιτε καΙ... (εκ τ~ς; ιΧρνΥισεω, 
/JYjλ. τη. ιΧντιχποδόσεω. ά11' OV". χρωμΙΧτΙζετΙΧΙ ιΧρνΥΙ' 
τικώ~ κιχ! τό πρωτον μίλo~ τ~, περιψρCΙσιως),- νι μη 
(OVx) ότι ... (Iί.~ειι έπιχκολοιιθουντσς; άλλά (και) ώ, δ' 
μέλσιις τη, περιψρCΙσεως;) κιxτιxντιj σιινών. το!! ιίντιθ.τ. 
«δν καΙ .. , « μολονότι .. : 2ωκράτει 'Υώ έΥΥνώμιιι μη 
έπιλήσεσ8-ιιι, ovx ότι παΙζει καΙ "σι,. lπιΜισμω" 
ε1"αι = διό τόν Σ. έγω έγγυώμαι πως δέν θό τό 
ξεχόσο, παρ' δλον δτι άστειευόμενΟζ λέγει δτι εΤ
ναι ξεχασ!όρης (κιιρ. διό τόν r. έγω έγγυώμαι .•. , 
διό νό μή εϊπω (θέλω νό μή κόμω μνεΙαν του) δτι. .. 
(λΙΧτ . ne dicam ... ), /)ΥΙλ. αν καΙ ... όστειεύεται καl. •. ). 
ΒΌ οΤΙ ώ, αίτι010Υικό" μόριο" (σόν/).)· διά τόν 

λόγον δτι, διότι, έπειδή , λσι ι.---.quοd (= διότι). 2) 
πιχ ρ,χ τοί, έπικοΤς; ίνΙοτε κιΤτιχι ~τ! 'tou ΤΟV"ΙΚCl, δι' 
δ, διό, δι ' ον λόγον, διό τοΟτο, δfi)εν, τούτου ένεκα. 

6 τι, έπ . ο τη, οο}δ. τY)~ OW,' (Υριχφόμιν?ν 'νΙοτε 
χοι! 8,τι xol! ίπ, Ο.ΠΙ, πρό, ιiπoψιιyήν του xινIJιIνoιι 

τη, σΙΙΥχύσεω, πρό, τόν σύ~/) . Οτι)· πδν δ,τι, ότιδή
ποτε, κόθε τι το όποΤον (ίπ! πλιχγ. έρωτΥισ . , τι, ποΤον, 
διό τΙ, διό ποΤον λόΥον).- 11 μετόι ύπιρθ. ίπιρ.: 8 τι 
τάχιστα (yριxc:ρόμενoν κιχΙ 'ijvωμίνως 8τι τάχιστα)=δ· 
σον τό δυνατόν τόχιστα = λοιτ. quam ceIerrime. 
2) πιχρ' ιiΤΤΙKOΤ~ ώσ. κιχ! μετόι Oιί~. έπιθ. : Ο τι πλεί
οτο" χρό"ο" = δσον τό δυνατόν μακρότερον χρό
νον Ι 11 η π1είστοι = λσιτ . quam plurimi = δσον τό 
δυνατόν περισσότεροι. 3) ώσ. κοιΙ μετόι οίισ. ιΧλλιΧ 
μόνον ίν 'tij πιριφρcισιι 8 τι τάxo~ άοντΙ ο τι τάχιστα 
=δσον τό δυνατόν ταχύτερον. 

ότΙ';, oUv/J. , ΧΡYjσιμοποιοuμενσς, δπό των Κωμικων 
κιιρ . , ιΧντ! τoiί ΟΤΙ (=διόη) U σπ!:lινιώΤβρoν ιΧντ! του 8τι 
(sL/J. οιινδ.).- 11 = ό,τι, έπ! πλιχγ. Ιρωτ . , διά ποΤον 
λόΥον, διατι. 

C!-rava, έπ. ιΧντ! O"n1fιI ' κιχ! ατι"α, ιx!~ . ιΧρσ . 'ν. 
κιχ Ι cίU/J . πλ-ηθ. τη, Οστι, . 
ο-τινσς, ίπ. ιiντ! οi!στι"α" αστι"α" σι!τ. πλΥΙθ. 

ιΧ ρσ. θYjλ. t'ij. Οστι,. 
δ-τις, ίπ. κιχ! Ιων. ιΧντ! lIστι~. 
ό-τΙεύω, μιιλ. ·ιύσω, Τι ότΙέω, μιλ. -ήαω (8τ10~)' 

κακοπαθώ, ύπoφέΡW, ύπομένω, όντέχω. 
6-τλΟ4;, ό (ό- ε~φων. + τΜίμι)' κακοπόδεια, Βά

σανα, μόχθος, λύπη, στενοχωρΙα, λιχτ. labor, mise
ΓίΔ. [Οτ.1.ο,· έλλΥΙνιστ. ότ1έω, ότλενω' πρΙSλ. Ήσιιχ. 
cότ.1.ήμων· &8-110,.,. ( ό· προθιμ., ιUφων. (ΙSλ. λ.)+*tel.·, 
π~ΙSλ. w Aτ'-ιι~, τ.1.""αι, τε1αμών (ιXκριΙSω~ δπω, τόι &
τ1α~, &8-.1.10' έσΧΥΙμιχτΙσθΥΙσιχν ίΧ τη~ ιxutjj, ΡΙ~YI' μιτi!ι 
τοίϊ 6!Jt>ων . ά- ίν ιΧΡΧΤΙ) . 
ότο6έω, '\.Ι : λ. -ήσω (στοβο,)' ήχώ δυνατό, KΡOΤCι, 

κτυπώ, θορυ6ώ όγρΙως, δημιουργώ δγριον θόρυ6αν. 
δrο60ς, ό (λ. Π6ΠΟΙΥΙμ'νΥΙ εκ του ηχοιι)' θόρυ6ος 

Ισχυρός, δυνατός κρότος, ή 60ή καΙ ό πόταγος της 
μόχης 11 ό κρότος τών πολεμικών όρμότων Η ιiλλιX 
κιχ Ι ό ηχος τοϋ αύλοϋ [στοβο,' ότοβέω' όνομιχτο· 
ποιΙΙΧ, πρlSλ. ότοτοϊ χιχ! ότοτύζω (ΙSλ. λ. λ.), ΠΙΠΟΙΥΙ
μένιχ , ωσιχύτως; έκ το!! Tίxou' διόι τό σ~oιχιΤoν το!! τίρ
μιxτo~ -βο, π"ΙSλ . κόtιιιβO" 8-όρυβο,]. 
ότοτοί, έπιφωνημα δλγους καΙ θλΙψεως (πρΙSλ. 

τόι σYjμερ. δχ!, ωχ!, φεϋ!, όίμέ!) 11 ώσ. κιχ! ίΚΤΒΤ. 
ότοτοτοϊ' Ι, ότοτοτοτο, Ι. ότοτοτοί τΟτο, Ι ίΠ8ΠΟΙΥΙ
μίνΥΙ λ . , πρ6λ. χιχ! τόι ίν Οτοβο,). 
ότοτύςω (ίκ ~oiί &τοτο" ώς; σΙάζω εχ του αΙαί)' 

κραυΥόζω &ΤΟΤΟ" θρηνώ μ2Υάλοφωνως, κλαΙω, ό
λοφύρομαι.- ΠσιθΥΙΤ., ':θρηνοϋμαι. 
Ότοτύξιοl, οΙ (&τοτύζω)' κωμικόν κιίρ. δνομιχ πιχρ' 

Άριστοφ: ΟΙ δνθΡWΠOI τών κοπετών καΙ τών θρή. 
νων, ΟΙ θρηνοϋντες (μιτόι λΟΥΟΠΙΧΙΚΤΙΚΥΙ, νιΙεεως; πρό, 
τό ίθνικόν Ό10φύξιοι=-κότοικοι Όλοφίιξου, πόλεως 
παρό τόν "Αθω). 
δτου, δΤΥ, Υιν. χοι! δO~. 'ν., ότων, δτοις, Υεν. 

κοι! /)οτ. πλ 'ΥΙθ. το!! 8στι,. 
ότρσΙέΟ4;, α, ο" (&τρν"ω)' = ιJΤΡ'1ρό, (ΙSλ. λ.).

ίπΙρ . &τeα1έω,=ταXέως, έτοΙμως, προθύμως [ότρα
λέο,' δμ. ιJΤΡ'1ρό" πρlSλ. Ήσιιχ. CΤΡ'1ρό,,' έ1αφρό,,"· 
&τeα - «προθιμ. &- + Ιιι:π. *tvr-) : ιJΤQv"ω (ΙSλ. λ . )). 
6τρηρός, ά, ό" (&τρν"ω)' ταχύς, Υοργός, εύκΙ

νητος, εύστροφος, δραστήριος, πρόθυμος [δι' ίτιιμ . 
ΙSλ. &τραλέο" ότρν"ω). 
δΤΡΙΧΕς, όνομ. πλΥΙθ. tOU 88-ρις. 
ότρϋναι, ιΧπρψ. d:'JP. ιχ' το!! ότρννω. 
ότρUνεΙE, έπ~ Υ' Ιν . βιίκτ. ιΧσρ. οι' τoiί ιJτρννlIII. 
6τρUνcμEν, ιΧπρψ. έπ. iv. το!! ότρν"ω. 
ότρUνcσκον, ίπ. πρτ. 'tou &τρν"ω. 
ότρϋνέω, έπ. χοι! !ων. μελ. του ιJτρν"ω. 
ότρuντu.;, -10'. "ι, Ιων. ιΧντ! 8τρυ"σι, (ιJτρννω)' 

παρότρυνσις, παρακΙνησις, προτροπή, ένθόρρυνσις' 
ικ 'tou 
ότρΙϊνω· πρτ. cGτeΙJ"ο", !ων. ότρν"εακο,,' μιλ. -ΙΙ"cG, 

έπ. κιχ! !ων. ·ΙΙ"έώ· ιΧόρ. οι' cGΤeV"α' παροτρύνω, πα
ρακινώ, παρορμώ, παρaKελεύOμαι, ένθαρρύνω 11 έξ
ερεθΙζω, έξωθώ Ι έγεΙρω τινά έκ τοΟ ϋπνου, τόν 
έξυπνώ.- ΠΙΧθΥΙΤ. παροτρύνομαι κλπ. ύπό Τινος.
μίσον, έγεΙρω έμαυτόν, παρακινώ έμαυτόν, παρο
τρύνω έμαυτόν. προθυμοποιοϋμαl, σπεύδω. 2) ιπ! 
~φων, κεντώ, κεντρΙζω, παρορμώ, έξερεθΙζω. 3) 
ιπ! πριxyμCΙτων, έπιταχυνω, έπισπεύδω, 
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Έτυμ. ι ότρν"ω (*ό-τρv-,,-jω, τ. Ι. cI- (προθδμ., 
ε?ιφων. 6λ. λ.) + τρυ- [: σaιν~κρ. ΙνόraΙe (σπεύδω), 
πcxλ-γερμ. dwiru (περιστρέφω ταχέως), σσινσκ;; . Ιυ
rόrιc1-I} (ό σπεύδων)), έλλ. τ(F)ρα- «*Ινς-) έν τφ ίί
τραλέo~, ότρηρό,' ί; tcxrc. ρ. *tver" *ΙυΓ- (πρΙλ. 
τέτρα-αι: τρυ-φά),εια : λιθ. ketverl). 
δττα, ~, ιiττ. ιiντ! όα,α (6λ. λ.). 
δττεο, κιχι GUV1/P. οττευ, επ. ιiντΙ οιί τι"ο" γεν. 

τοίί Οστις. 
οττι, έπ . ιiντΙ Ο .. (εΙ~. OUy/).). 
Ο ΤΤΙ, έπ . ιϊντ~ IJ τι, o~~. τΥΙς civ'tωv. 8"τ,~. 
όττοβέω, cSTTOIoc;, έσφcxλμ. τόποι ιiντΙ οτοβέω, 

δτoβo~. 
όττομσl, ιiττ. ιiντΙ δααομαι (ΙSλ. λ). 
ΟΤΥ, άττ . α\lτl i[> ",η, ~~τ. τrι; ιi'/των. 8ατις. 
ΟΥ', καΙ ου,. (π;;ό ψω'/ήοντο. Ψ,λοuμ'νΟ!J). κ'ΧΙ ουχ 

(πρό φω'ιήεντο; /)aι:;uνομίνοu)' rccxp' ιiττ . xcx! OVXt (π;;6λ . 
"αί χι), έπ . oV,.t: ιipνy,τ . μόi<ιον' όχι, δέν, Α'Χτ. non. 

ΧΡΥΙο ιμσποιείτιχι . κιχθόλοΙ) ε!ΠΞίν, κα,&: πp~τ!μYIσιν έν 

ιiνe;-.ιρtijτοι; (κυ;;ίΙΧι;) πρστάσεσι 'ι. έν Ψ εν έ~ηr>tΎιμέ
νaιι. (/)E!JtePE!J~u:Jaιt;;) ΧΡYIσιμ~πσιείτιxι κιχτ&: προτ ΙμΎj:Jιν 
ΤΟ άρνΎjΤ. μόριον μη (Ιλ. κcxτω τ. Il). Ή ε~ωτε;- ικyι ο
μω. τρόπον τιν&: ~ιcxφορoc μεφ~ίι των /)ύ~ ιiρνητ. μ~

ρΙων ου xcx! μη εγκaιτcxι ε!; το στι το ου έκ~έμι !i.p
νΥΙσι 'l γεγονότ');; ΤΙ ~ιι:t6Ξ6ι:tιώ~Ξω. ίσχuρισμοu 'ttv!l. . ε·, 
Ψ τ ό μη έκφΞI'ΞΙ li.ΙOvr,,,t'i προεi<χσμένYjν έκ θελ y,σεω~ Υ, 
σκ! ·.Υ εω.· μέ iίλAcx;; λιi~ει~, το ov ιiρνείτιxι, το μη ιiπoρ
ρΙπτει' το ov Ξ[νσιι ιirc6λuτσν , το μη σχετικ6ν' το ov 
.Ινaιι ιiντικειμενικόν, το μη υποκειμενικόν. ΑΙ μηι:t~ό 
,ων /)ιι:tψoραΙ cxύτcxι έΠΞκτεΙνοντcxι κlΧΙ [σχύοuσιν κlΧΙ 
ίπΙ ,ιί) 'ι μετ' αυτω" ~'J 'lθέτων. 

U ου ~ιίνατaιι ν;" κε!τcxι κcxΙ Ιν iς;YjΡΤYjμiνcxι;; πρoτιi
σε~ιν. δσrί.κις σιίιται ε!σάγ~ντσιι /)ιιi 't'l)~ δριστικ'l); ιivcx
φo?ικ~ς ος, Υι /)~ τι,) " :Juν~i~μων 8τι (=δI6τι), έπε[. 
έπειδη xaιl ~λλων, έ~' δσσν τό περιεχόμενον των /)ι' 
cx~τ(ίιν είσσιγομέ 'lων πρσ,άσιων ιiπoτελεί θιτικόν >t γ.
γονό.. 2) ού ouvdrcHt'Xt μετά μετσxrι;;, lIaixt; σιϋΤΎ) ~u' 
νσιτ~ι ν&: ιiν;:ικaιτασταθ-δ ~ιά ΠΡοτiσεων, xup. εί/)ικrι. , ιiν
τιθετικiί. , cx 1ttoAoytxii" χρoνικrι;; , ιiνaιφopικYι;; (στι. κιχ(
,οι , έπε'.δ·ή , οτε , ίi ~+pΎjμ.), μη /)έ μετά μετοχής, 6oixt. 
cxutYj ίσo~ι)'lαμεί προ; δποθετικήν i1 ώσε! ίιποθιτιχή'l 

πρ~tασιν. 3) ου "\JlVιX σuνιircτaτcxι μιτ' irctppiIJIcxto; Υι 
trc<et;:r.!J : ού ,.α,.ώς (= καλώς, πολύ καλό) , ovX η
,.ιστο, (= μέγιστος). 

111 b~ixt;; JllCX ~. PVYjτIxTι πρ6τlχσι. lχιι ίνιοχuθi;j xcxt 
~ι' "υ,λω'ι πpo,,~ι~ ι σμων, ίχόντων τΥιν !vvotcxv ,06 παι;, 
πανταχον κ.τ.δ ., ~ IipVYja<, /)iv περιι;ρΙζεται .1;; το ρη. 
μ~, ιiλλ' έπεκτ.Ιν τaιι καιΙ ιl. τοίι;; πpoσ~ιoρισμoιί;;, σΤ
τινε; έκψ!;;oν,aι ι aιΙ CX\JΤΟ! έν auveaaat μετά .ή;; αρνή

νήσεω.: ουκ έπqίηαε τοντο ουδαμον ουδείς=κανεlς 
δέν έπραξε τούτο πουθενό Ι ουδε"ί ουδαμπ oυιJα
μώ~ ουδεμία" ,.οι"ω"[ι;ι,, Ιχει=μέ κανένα πουθενό 
καΙ κατά κανένα τρόπον δέν Ιχει καμμΙαν έπαφήν 
11 δτcxν δ τοισΟτο. έ'Ι σuνθ_aει ιiΡνYjτικό;; πρoσ~ισι;ισμόι; 
ΠΡΟYjγήτcx<, ιiκολοuθ1j /)έ ." ι!iπλrι IiPVYjaL;; μετCι .06 pij
μcx.ο., .6τε aUϊ.yi (6οYjθοu:ΙYjς xcxt ,'l)ιo δλ Yj;; ίννoΙcις των 
σuμφρcxζομίνων) σι! ~ύo ιiρνYισειι; ιiπo.ιλσ6σιν !axupo,i
Τψ κ'Χτiφcισιν : oυδεί~ ά"θρώπω" cΜ,,.ω,, τ/αι" ούκ 
άποτίαει=πας άδlκών θό τιμωρηθι7j όμειλΙκτως (X\JP. 
δέν θ6 ύπόρξr:ι δνθΡωπος όδlκών ό όποτος δέν 8ό 
τιμωρηθι7j). 
ΙΥ ου μ.τCι cιlτ . ιl, περιιρριiσιις ίνόρκων διcx6β6cιιώ

σιων κιίταιι liν.Ι τοίι ου μά + σι! •. : ου τό" WΟλvμπο" 
=ου μ4 τό" wOA. = δχι. μό τόν WΟλ. (όρκΙζομαι εΙς 
τό όνομα του Όλ.). 
ου ίν iΡωΤYjματιχσιί;; πρι;τιiσισιν δποί'JYjλσΤ δτι πρσσ

ί'Jοκl1τlχι χαιτaιφατική ιircιiVOΤ'l'j"t; ! ον"υ καί CΙλλο, lα
οι; (=δέν ύπόρχουν λοιπόν καΙ δλλοl; ieurccxxouo
μiνYj ιircιiHYjat' : ύπόρχουν 6ε6αΙως).- 11 ου + μίλλ. 
ίν ίρωΤYjμcxτικij προτά,σει lσοί'JuνcxμεΙ πρό. Ιντονον προσ

.lXχτικfιν: ov δράαει~; =-= δρααο". 
ον (ί'JΎjλ. μετCι 't6vou): Ι δσr.iχι. κcιτίχει .i;v τι-

λΙ\JτlΧΙcxν θέσιν ίν ,ij πρoτιiσιι: καλόι; μέ". μέΥα, δ' 
ov ιι γινικιίlς . δσϊ:ίκι;; μιτ' CΙ\Jτό ιiκολοtJθaΙ οΙον/)ήποτι 
σYjμeΤσν στιeεω;;. - 11 6σιiχιι;; xcxt6rctv ιXPVYj>txijιo πρo,ιi
οεω, iπιχνcxλaιμ~ιiνεταιι το ου μόνον τοΙ) χcxΙ ίπομίνω;; 
λίγ.τcιι μ.τ' Ιμφr.i,σεω.: {J.Eoi, ralJ.npcE" οιίτο" ov 

κε/"οιαι", ov (δπ6τε δμω;; πάντω;; ιiκολοuθεΙ μετ' cx\ιτό 
σYjμείον στΙ~εω., μετσιπ!ιtτσμaν ί'Jr,A. εί; το 1).- 111 δ"i
κι;; χείτσιι ώ. ι!iπλrι ιiρνYjτική ιirci-;τησι; κ~Ι δέν συν
άπτετσιι μετιi τινο;; λί~εω;; (κεϊτ<Χι ~η). . ιiντ! τσΟ σr,μεΡ . 
«δχι» κcxΙ ούχΙ αντΙ ,οίί «ί'Jέν») (ιiλλόι. xaιl τότε rciAtv 
lx~μεν τήν Π,ερ(π;ωσιν > ι). " . 

Ετυμ.: ου, ουκ (ovX), ουχι' σχο,ε :'ι . ετuμ')λ: fι 
ιiπιχsΙΡYjθιίσcι σuσχέτισι;; npi>. τό λατι'ι. hc1ud κaιΤα.~ ι 
κάζ.τcxι.- Άτuχή;; Erc loYj;; ίι πrι~ξε 'l f, σuσχ.έ<t:Jις π~ό. 
-τ:Cι λcιτ . δυ- ( : au-fero), σσινσκρ. όνa (έκ τών άνω 
πρός τό κότω), ο-ga{Ίό-1:J (μεμονωμένος, μονήρης), 
έλλ. αν· (αυ-χάττε,,,, Υλώσ.) , περ: ιίι 'l 6λ. εν λ. αϋ,ως, 
~ιότι cxuτσιι ιXvfιxouv ιiλλ<xχσσ κ~ι ιiπoτελoίi 'l ίδΙcx '1 δμi
~~.-ο ,j~εμΙσιν ircloYj;; GUγySvetCX'1 εχει 1:ό ιiρμ. oi!: , μ~λ.,ν
ότι τ<ΧuτΙζετσιι σημcισισλoγικω •. -lI p05λΎ,μσιτική · Erc(:JYj; 
sΙν<Χι κ~Ι fι auHriVEtct προ; το σ<Χνσκ? υ (=καΙ, έπί
σης), δπότll τό έλλ. ου θ&: r,τσ iρχικω; irc ttctt txi>v 
ιino6~tvov ιiρνYjτικον (ώ. auvέOYj κ~Ι μέ τό Υ<Χλλ. pc1S). 
- ου-χ,: σσιν:ικρ. nc1-hl (=όνυπερθέτως όχι), :ψ6λ. 
"α[-χ, (= όνυnερθέτwς να!), 6λ. έν λ. "αί.- 6μΥΙ Ρ · 
ου-,.. ιiντΙ τ.,6 ιiνα.μενιιμένoI) *οϋ-,.ι (-,.ι = -τι ί~π. 
*quid) εΙνσιι τονισμινον κaιτ' ιiνcxλογΙσι'/προς το; ου-χί. 

o~, γε·ι . Ιν. ιϊρσ. x~Ι o,j~ . ιivcxcrop. ιivτων. Ο, (6λ.λ .). 
ου, λcιτ. sui, γεν. έν. Υ' προσ. 'φΟ:Jωrc. "ντων. ιiρσ. 

χ~~ θΥΙλ . , ιiντΙ ιIVTOV. αiιτή~ι avroii, αυτής, ouxνi 
πα.ρ' Όμ. ιiλλ' εν ,οϊς ί ων. χaι ! _π . τύποι;; Κο, ευ, IιΙο, 
έοϊο (έεϊο) ~ σπcιν . ιiντΙ έμον ΙΙ "ιόι. /)οτ. οΙ. aιί •. r 6λ. 
ί " λ. λ. [~ι' iτuμ. ελ. _ν cι !τ . Κ). 
ούά, έπιφών. έKπλήξεWς i1 θαυμασμου, λcxτ. vah! 

τό τη;; νέaι;; μπό! 66χ ! 11 ενίοτε /)έ xcx! όπεχθεΙας i1 
καιΙ χλεύης (γρcιφόμενoν τότι κcxΙ ουα). 

ούσΙ, έπιφών. όδύνης καΙ όργης, λcι-ι:. V4e' ώ, 
κσιΙ νυν, ούαΙ, όλλοίμονον. 

ouiC;, -ατο" -ιό, ΠΟΙYjΤ. ιiντΙ o~, (βλ, λ.)' χαι! νυν 
ετι ούς, ώτΙον, αύτΙον, «αύτΙ.· 6λ. o~,. 

oύστόι:ΙC;, εσαα, ε" (oιία~)' ό Ιχων ώτα, ό μετό 
ώτων, ό έχων μικρό ώτα. 2) ό Ιχων ώτα i1 λα6ός. 
ού Υάρ'=διότι όχι, διότι δέν.- U έπΙ iλλειπτικων 

ιiπαντfισεων γινομίνων iρωΤYjμcιτιχω;; ιiλλ' Ισ.,~uν~μ?u

σων προ;; κσιτάφιχσιν: (iv ιiπlXν,fισει) ου Υάρ; (ένν. 
ναΙ) διατl όχι; (δέν εΤναι Ιτσι; δέν εΤναι άληθές; 
δέν Ιχει ούτω;) 11 ώ;; _ν ιiπcιντ'ήσισιν (ιiλλ' o\Jzl _ρω
'tYjμ. μορφ'l)ς). δπότε aκφριiζοuν laxupCιv ιi~VYjQ,V: ov 
Υάρ = όχι (γ!ατl θό έπρεπε ναΙ ;). 2) έπ! έρωτή
σιων, δσιiκι. ανcxμίνaτcxι χσιτlXφcιτική ιiπιi'/ΤΎjσι.: ov 
Υαρ d ΠαφJ.αyώ1' άπέκρυπτε ταντα,; 3) ου γάρ; 
(οllτω έν ίρωΤYjμ. μορφ1j ιiπαιντίj ένΙοτ. ώ;; iprbtYjat, 
τοίί Ηγοντο;; κcιΙ ούχΙ ώς ιiπιiνΤYjσι;;) = λcxτ. quid •• 
nίm?=δέν Ιχει ούτω; cδέν εΤναl Ιτσι ; •• 
ού Υάρ άΑΑά, Ιν _λλ.ιπτ. π.ριφράσει, ί'JιCι τΤ);; δπ

σΙaις ιiκιρριiζετcxι ιiPVYjat;;, προστιθ.μiνYj' Cμω;; κcxΙ τrι. 
cxΙτιολΟΥΙCX' .'1);; ιiρνfισεω, (-λαιτ. enimvero): μη α,.ώ
πτέ μ" ου γάρ άλλ' l'l,ω ,.α,.~, δπ.ρ πλ'l)ρες θά εΙ
χεν ο!Jτω : μή ακώπτέ μ' ου ΥιΙρ α,.ωπτι,.ώ~ άλλα 
κα,.ώ, Ιχω = μή μέ περιπαίζεις (μή μου κόνεις ά
στετα),ι διότι ή κατόστασΙς μου δέν εΤναl διό άστεία, 
άλλό κατόστασις δυστυχισμένου όνθρώπου. 
ού Υάρ ουν=ούχ' 6ε6αΙWς, άσφαλώς όχι (εμιρcxν

τιχΥι ιiρνYI"κή ιiπιiνΤYjσι;;, ιiνcxφερομίνYj είς ιiρνητικYιν 
πρό,ιχσιν, lνθcι -τ:ό o~" ιiνcι:ρsρετcxι 11;; rcpoYjYYjBaLOaιv ιi
π6/)lις;ιν θιωροuμίνΎjν ώ;; ιXnoxpWacxv). 
ού Υάρ ιιοτι:=διότι ούδέποτε. 
ού Υάρ ηου=δι6τι κατ' ούδένα τρόπον, νομΙζω. 
ούΥώ, πcιρ' ci'tτ. y-cιτ.ά. x~ιiσιν , :i:vori του Ο έγώ. 
ούδδμά, κcιι ούδδμίί rι ούδδμ6, έπΙ~. τ')ο· oυιJα-

μ6ς' επ ι tιIrcou, έν ούδε:νί τόΠΥ, είς κανένα μέρος, 
cπουθενό» 11 πρός ούδέν μέρος.- 11 έπ: ΤΡ6ποu . «ατ' 
ούδένα τρόπον, ούδαμώς, έπ' ούδε ν ί λόγΥ. 
ούδδμόδι:ν, ίπΙρ. (ουδαμ6,)' έξ ούδενός μέρους, 

άπό καμμΙον πλευρόν. 
ούδδμόδΙ, έπΙρ. (ουδαμό,), ΠΟΙYjΤ. κσιΙ Ιων. ιiντΙ 

ουδαμον' έν ούδενl τόΠΥ, ούδαμοϋ, cπουθενό» 11 με
τ« Υεν. ουδαμόθ, πj~. Ευρώπη, = εΙς κανέν μέρος 
της ΕύΡώπής. 

oύδ'-δμΌC;, ή, 6", αντ! οΜέ άμός=ούδέ εΤς, «ούτε 
καΙ fνας», ούδείς, (ώ;; ,ο ουδείς "ντ! ,06 ουδέ εΙς) Γτό 
6' σuνθη. -αμο- ( Ιcιπ. *sφmο- περΙ οίί 6λ. κσιΙ έν εΙς). 
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ουδδμ6αc, ΙπΙρ. (οvιJcιμCΙ~) ' πρός ούδέν μέρος, 
«πρός; πουθενό». 
ουδδμοϋ, ίπΙρ. το[l οvιJcιμι)~ (πρδλ. χιιΙ ovιJcιμcS{J.,)· 

έν ούδενΙ τόπω, «πουθενά» 11 μ.τ!Χ -Υ.ν. οvιJcιμοv yή~ 
=«είς κανένα 'μέρος; της Γης (τοΟ Κόσμου)>> n ο{ιδ
αμοίί λ,έ)ιοο 'i\ oiιιJcιμoίί nο,οvμαl ~,,,α = θεωρώ τινα 
ώς μηδέν, δέν τοίί έχω καμμΙαν έκτΙμησιν, τόν πε
ριφρονώ = ηυllο 10(0 hAbere.- Ι ίπΙ τρόπου, .κατ· 
ούδένατρόπον, έnΌύδενΙ λόγ~,oύδόλως,oύδoμώς. 
ουδδμώς, έπΙρ . (oνιJcιμCΙ,)' άι, χιιΙ νίiν, ούδαμώς, 

κατ' ούδένα τρόπον. 
ΟΥ7ι.ΑI, τ6, -Υ.ν . ov&.O" 110 •• οV&.ϊ, ov&., · ή έ· 

πιφόνεια της γης, έδαφος ; O~ιJcι, dιJάξ Ιλ.ο,,=έδόγ· 
κοσαν τό έδαφος (τό χώμα) (ίπΙ .ων φονsuομβνων 
ίν μάχ'!ι) 11 o~δάαδ. = πρός τό έδαφος, κατά γης. 
2) τό δόπεδον iΊ τό πότωμα δωματΙου (οίκου χ .•. δ.) . . 
- ΠιιροιμΙιι ; i:rc' OV&.i' Ηα{J.Ιζοο τι"ά=τόν καταβόλ· 
λω μέχρις έδόφους, •. Ι. τόν όπογυμνώνω όπό δλα 
του τά ύπόρχοντα. 
Έτυμ.: O~ιJcι,· oiιιJcιϊo,' neoaovcJlaa~ (πιιρόι Ήροll. 

= καταΡρΤψαι εΙς τό έδαφος, Ρίψαι χσμαl), π"βλ. 
Ήσυχ. cέnο~οtίδ,ξ.· Hα·~έβαλ.." lnl ~ή" Ι'η".' σχο
.ειν. ί.uμολ. · .Ινιιι ciνιιμ(f ισβ'ήτητο, -ιι OUΎY. πρό, .ΙΧ 
oiιδό, (βλ . λ.) κιιΙ ιJδό, (βλ. λ.) . 

oιi-δέ, ίπΙρ. (OV + δέ)' καΙ δέν (όχι), όλλά δέν, 
OCιτε (συνάπτον Μο npo.ciOEI,). 2) oVιJέ . •. oiιδi: (~ ί , 
Ιπιιν.χλιιμδιινόμινον , lκ(llσΤQν ιν cipx'ij έχάστ'lj' .ων lΙύο 

ciλλaπιιλλ Υιλων πρoτάσεων)=oCιτε ... oCιτε όκόμη και' .. 
(μ. l1λλιι~ λ!~ιoι,; όχι άπλώς (όχι μόνον) δέν ... όλλ ' 
όκόμη oUτε καΙ.· .. ); χαΙ μή" ονδ' ή ln,t;elx,a" ovδi: 
~ό "αvτιχό" άξ,ο" φOβη{J.ή"α, = καΙ δμως OCιτε τά 
όχυρι..ιματικό των έργα εΤναι δξια φόβου (ΤΟ1όΟτα 
πού νά όξΙζr;ι τόν κόπον νά τό φοβηθι:\ κανεlς;) 
OCιτε όκόμη καΙ ή ναυτική των δύναμις.- OV .... ovδi: 
(τό OVιJe lΙηλ. ciκολc.uθεt Ιπειτιι ciπό ιΧπλjjν l1ρνησιν) : 
ΟVΗCΤΙ αο, μέ.,ο, ΙμnειJo" ΟV'δέ τι, άλ,χή=τό πολε· 
μικόν σου μένος δέν εΤναι πλέον σταθερό ν ούδέ 
(oCιτε καΙ) σοίί άπέμεινεν Τχνος τι άλΚης.- 11 ιΧπλω. 
ίνισχuτιχόν τiΊ, ciρν'ήσιω, (χιΙμενον lΙηλ. άι, iνισχuμιiν'l) 

l1ρνΥΙσι,) = OCιτε καΙ, άκόμη OCιτε (καΙ)' τΥιν σ'Yjμ:ΣσΙιιν 
«\i.ijv Ιχιι πάντοτε δσάκι, συνάπτιτιιι μιτόι μιίX~ χιιΙ 

μόν'Yj' λt~ιω, 'i\ φρciσιω; 11 o~τω IIΙX f" Όμ'ήρψ συνlΙίετιιι 
OUxvιx μι.' έπιρρ'ήμιιτο,: OVcJ' ι,βα,6", OVιJe ~vτ{J.CΙ", 
oνδi: μl"v"iJ.α κλπ. (= oCιτε καΙ όλ/γον τι άκόμη, 
OCιτε κδν όλ/γον, OCιτε κδν διό μικρόν διόστημα). 

ούδ-cfς, οvδ.-μlα, ονδ·έ", Υιν. ov&..,6" οvδ.μ,ιi" 
ΟV&."ό, κλπ. , χλινόμιονον άι, τό .r" μία, ;" (έκ .oίi 
OVιJe+.r~)· άι; χιχΙ νυν, ούδε/ς, κανε/ς, oCιτε καΙ έ
νας, «κανένας), άι,.ό λιι •. ηυΙΙυι (ne-l-ullus) 11 .ό 
οό}lΙ. oνδi:., xst'ιIt χιχΙ άι, ίπΙρρ. , ούδόλως, διόλου, τΙ· 
ποτε, κατ' ούδένα τρόπον, έπ' ούδενl λόγ~. 2) 
ιν τψ πλ 'ΥΙθ. ovcU"c" OVcJe,.ow, ovcUa, χλπ. , civoς! 
οvιJcιμοl . 3~' d oVΔέ" (Ινν. QJJI), ή ovδi:" (ίνν, o~αιι) 
= 6 άνόξιος, ό μηδαμινός, TInOTtVloς ό μή CJv 
δξιος διό τίποτε 11 ώσ. κιχΙ ίν τψ cipo. οvδ.Ι~-μηδο
μινός, άνόξιος, τιποτένιος, πού δέν εΊναι δξιος διό 
τίποτε. 4) ovcJA" 8,τι ον=λιιτ. nihil ποπ=παν τι, 
εκαστον (xup.=oVΔl" έατ, 8 oiι.:.=δέν ύπάρχει τί
ποτε πού νό μή, iΊ τό όποΤον δέν ... ) 11 ώσ. χιχΙ ίν 
τψ «ρ σ. ovdcl, 8α~" οv ... =λιι • . nemo ηοπ=πας τις, 
έκαστος (xU". oύδ~ί, εα~,,, 8α~,, · οV .. ,=ούδεlς ύπόρ
χει δστις δέν ... , «δέν ύπόρχει κανεlς πού νό μή ... ). 
ούδέ-κοτ" ίων. ciν-τ;Ι οVδέnοτc. 
ούδcν6σ-ωΡο4;, ο" (OVιJεί, + &)ριι)' ό ούδεμιδς 

μνείας (Υι προοοχης, φροντ/δος) άξιος, πού δέν ό· 
ξΙζει διό νό τόν λόβr;ι κονεlςύπ' όψιν του ('i\ νό 
τόν προσέξΙ) κανείς), ό άνόξιος καΙ διό τό πορο
μικρόν, όνόξΙος λόγου, άξιοκ αταφρόνητος. 
ούδέ πα, κιχΙ ούδέπa (κιχ Ι ουδέ π,,)· ίπΙρ., κατ' 

ούδένα τρόπον , έπ' ούδενl λόγ4'. 
ούδέ-ποτε, Ιων. OuIt-KOTC, έπΙρ.' άι, κιιΙ ν[lν, 

ούδέπστε, ποτέ, καμμίαν φορόν, λιι't. η. umquAm ('i\ 
numquAm) quldem. 
ούδέ-πω, ίπΙ ρ. · όχι άκόμη, καΙ ποτέ έως τώρα, 

oCιτε έως τώρσ. 
oύδc\πώ-~οτc, ΙπΙρ: ομδέποτε έως τώρα, oύδt· 

ποτε όκόμπ, καΙ ποτέ έως τώΡο δέν.,. 

ούδ-έτερος, σ, ο" (οvδi: tέ'ιερο.)· ούδε ίς έκ τών 
δύο, ούτε 6 εΤς oCιτε ό δλλος, λ χτ . neufer ( σ.ντ Ι 
ne uler).- 11 (έν 't'ij Γραμμ.) τό ονδέτερο" (ένν . )Ιέ· 
.,0,), λιιτ . genus neulrum. 
ουδ-cτέρως, ίπΙρ. τo.ίi ονδέτeρο, · ούτε κατό .τόν 

ένα τρόπον OCιτε κατά τόν δλλον. 
ούδ-ετέρωδεν, έπΙρ: oCιτε άπό τό εν μέρος oCιτε 

όπό τό δλλο. . 
ούδ-ετέρωσc, ιπΙρ: ούτε πρόι; (είς) τ6 έν μέρος 

οϋτε πρός (εΙς) τό δλλο, πρός (είς) ούδέν έκ τών 
δύο μερών. 

06δ' έτι· (καΙ) όχι όκόμη περισσότερον, όχι πε
ρισσότερον 11 ouXV!X oun:ie.ιxt π~ό; τ? ovcJl ~, (πρδλ. 
κιχΙ OVHCn). 
ου δή, ίπΙρ: άσφαλώς όχι, ούχl βεβαίως, τώ όντι 

ούχΙ, λιχτ . ποη SAne. 
ού δή που, ου δήπου· νομίζω όχι, κατό τήν 

γνώμην μου ούχl. .. (δέν ... ), βλ. χcι ί cJJjnov. 
ουδός (Α), δ , ίων. ciντΙ τοί! ci'1:'t. δ dd6,' τό κατώφλι· 

ον τοΟ οίκου, τό κατώφλιον της θύρας 11 μτφρ. lnl 
Υήραο, oVιJιjj=εlς τό κατώφλιον τοΟ γήρατος, εΙς τό 
σημείον δπου άρχίζει τ6 γηρας, η εΙς τό χεΤλος 
τού γήρατος ·(τ. i. «είς τά πρόθυρα τοΟ θανότου»), 
Έ1vμ,: oiιδ6~, «'t't. (ΈπιΙΙ . ) dcJ6~, ~ωρ. ώδό, (πρδλ. 

'Houx. _ώδcS,, ' oVιJ6".)· oVιJό, (προομ. *dcJF6~ ' ourr. 
τψ Ιδιιφο" dcJ6" ί~ ίιχπ. ΡΙζ. *sed·, ·sod-. 
ουδός (Β) , 'ιι , cιίoλ. ιiντΙ dδό, ('ιι) (ΙSλ. λ.). 
ΟΥ7ΘΑΡ, -ατο" τό' xup. ιπΙ ζιρων , μαστός, «μα

σιόρι) (xup. τ6 στηθος μαζl μέ τούς μαστούς, fιTό 
6υζιό» ) 11 &στερον χιιΙ 5ΠΙ -Υυνιχιχων, τό μητρικόν στη
θοςι ΟΙ μαστοί.- U μτφρ. γονιμότης, εύφορlα, καρ
ποφορία; πληθώρα, ύπεραφθονία Ilo{ιiJ.αρ ι!eoνρη,
τό γονιμώτατον μέρος της γης, ευφΟΡι..ιτότη xWρa, 
λιιτ . uber ΑΓνί. 
Έ~vμ. : o~{J.αρ, -ατο, (*'Q-t-): σιινσχρ. ii'cI'Iar, 

"(ιν . · u'dhΠ'Α}:ι, λιιτ. uber, -eris, κιιΙ ίπΙθ. iiber (= 
πλούσιος, ''δφθονος, εύφορος), ciYΎ-aιI;. ίIder (ciπλ. 

udder), ciΡΧ--Υερμ . iilAr (πιχλ-nοrr. iugr ( *eud(U)r(A)-), 
λιθ. fidrull' πάντιι ί~ _ ί ιιπ. *Dudh-; eudh- *iJdh·, (έξ
ογκώνω), πρβλ. ρωσσ. udilr, ίIdelr (έξογκώ). 
ουδατα, οό}lΙ. πλ'Yjθ. τοίί o~Qoαρ (βλ. λ.). 
ουδδτιος, α, ο" (o~{J.αρ)· ό όνήκων εΙς τό oli-

iJ.αρ (β λ. λ.) . 

ουδ-cΙς, ουδ-έν, μΤΥν. τύποι ciντΙ oVιJεί" ov"'", 
ου δ"ν' όσφολώς όχι, όχι βεβαίως. 
ουκ, πρό φων'ήεντο, φιλοuμίνοu, «ντΙ ov, έν 't'ij ίων. 

ΙΙέ lΙ ι ιιλ. χcιΙ πρό φων'ήβντ", 1'Jιισuνομίνοu, ciντΙ OVX' 
ουκ, κιιτιΧ κρίΧσιν, ciH! ιJ εχ. 
ουκ δρα· ούχl λοιπόν, όχι βεβαΙως, έπομένως 

δέν ... n έν ερωτ'ήσ. , δέν ... λοιπόν; 
oύK-CTI, ίπΙρ: όχι πλέον, ούχl περαιτέρω, ούχl 

περισσότερον, ούχl τοΟ λοιποο. 
ούκl, ίων. ίπΙρ. ciντΙ ονχι = ον (βλ. λ.), πάν.οτι 

ιν τΙλιι προτάσεως;. 

oUK-OUV, ίπΙρ . Τι cinoιpιIoς. μόριον' όχ ι λοιπόν, λοι
πόν όχι, έπομένως όχι, λιιτ. ποπ ergo, ποπ igilur, 
ilAque ηοπ.- U έν έρωτ'ήσισιν, όχι λοιπόν; λοιπόν 
όχι ; ώ, τό λιιτ. nonne ergo? συχνόι 'ιι ."ιιιύτ'Yj ίρώ
''Yjot, .Ινιχι σuμπaριισμιιτικ'ή , προσδοκίΧτιχι ΙΙέ θετικΥι 
έπ' ιItltiΊ, ciπciνΤ'YjσΙζ Q ένΙοτε κείτα ι civt i έντόνου προ σ
.ιI-yjj,: OVHOV" μ' εάαε,~ ; = Ισ με. 
ούκ-οϋν, ίπΙρ. ('i\ κιχθιχρόν συμπεριισμιιτικό", συλλο

-Υιστικόν, μόριον , i;(ΙΙφιχνισθιΙσ'Yj' 'Τι, άρνητική, lIuvIt· 
μεω, .ου ov χιχΙ ιiπoμεινάση, ώς; κυ?Ι2ΡΧΟ!) oςjj, 1'Juvci
μιω, .oίi O~") ' κατό ταύτα έπομένως, έπομένως 
λοιπόν, δρα, λιιτ. ergo, itAque, igltur.- Ι έν ίρω· 
.'ήσιισι, λοιπόν; τό λοιπόν; 11 κιχτόι τό πλεtστον ιΙρω-
νικω,. 2) έν cinoxptoaot, βεβαΙως, όναμφιβόλως. 
ου-κω Τι ου κω, ίων. ciyt! ov noo' όχι όκόμη, 
ουιι-ων, ουιι-ών, ίων. ciντΙ ovxov", OVHO;;., 

(δλ. λ . λ.). 
οίί-ιιως iΊ ου ιιως, ίων. civoς! ovnoo, (ΙSλ. λ.), κατ' 

ούδένα τρόπον. 

ούλαΙ, ΙΧττ. όλαΙ, ιιΙ' χονδροαλεσμένο κριθάρι. 
διό τοΟ όποΙου έπασπάλιζον τήν κεφαλήν ΤοΟ θύ
ματος πρό Τf'\ς 8υσΙαc;. (δπω, 'h mOIA SAlsA τ6)~ 
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ΡωμοιΙων, με τ'ήν ~ιoιφoριXν οτι οιϋΤΥ) δγΙνιτο ιiπό Ι;;ιι

iv. ~YjA. ιiσπpooίτι). 
Έτυμ. : συνΥ,θω; Itoιpiyouot τ'ήν λ., 1i~Yj οΙ ιiρχoιίoι 

rραμμ., εκ ,οίί ονλος, ολος, ω ',εΙ o~λαί 1j dAai νιΧ 
έλιiγoντo οΙ δλόκλ Yjpot 1j ιixapCltot κόκκοι κριθη~, οΙ 
μ'ή ιiληλεσι .. · ένoι, οΙονοΙ ολαι "e,tJ.al (εν Ψ ij moIa 
των ΡωμοιΙων (Εκ τοίί moIere) θ::Ι ιiπιτιλείτι.:ι εκ χον

~ροοιλεσμέ 'IYj~ κριθης). οι νεώτιροι Ομω. ί τιιμολόγοι, 
ιiπoκρoιίoντε. <ti)v εκ τι.:ιίί όλ.ος έτιιμολ. (~ιιX <ti)v /')ιαφο
ριΧν τοίί τονισμο& κ:ιΙ τοίί πνειίματo~) πoιρc:ίγoιισι ti)v λ. 
ίκ τ7), ρ , το& άλέω (=άλέθω, οΑ. λ)' κατ' α~τo~~ ov
λαί θit ητο το ιi~χoιΙΙ;;ΤOΙτcιν όνομοι τη~ κριθΥίΙ; 1) τοίί σΙ
του, Εφ' οσον τοιίιτοι παρεσΚ6υc:ίζOντo πρόι; τροφi)v δι~ 
ιiλίσεω, 1) κοποι'ιισμ()υ, βροιδιίτερον ~έ πε;ΗωρΙσθYj ιΙ~ 
μόνYjV τ'ήν κριθήν, ώς τ'ήν μιiλλoν εν χρήσει. NO'tav δε 
τίλο; έΠSΚΡc:ί'tYjσaν ή όνομοισΙα κe,tJ.ή, τόΤ6 ή όνομοι
σΙοι ουλαί (όλαί) ποι;.έμε:νεν ι!ν χρήσει ΠPOΚδtμένOΙΙ μό
νον πβρΙ τΤιι; κριθηι; 'tiJ. προοριζομΞνΤις IJtit θΡYjσκειιτι
xi)v χρησιν, 'Εκ τοίι ουλαί (ιiH , όλαί < *όλFαι) τό δμ, 
ουλο-χυτα, (κοιΙ ουλ.6-χυται < ουλαί+χέω)' πρΟλ. Σιι
ριχκ. ';λβάχνιο" (τ. ~. όλF-) = κάνιστρον περιέχον 
κριθήν, ιiρκ. όλοαί « *όλεFίi-, μετιΧ μS'tαπτώσ. τοίί 
προσ.,ύμ. χαΙ αφομοιώΟΒως φων.). 
oύlσμΌC;, -ov, δ (εΙΜω)' στίφος (πυκν6ν πλήθος) 

πολεμιστων έν μάXr:ι 11 ίλη Ιππικοϋ έξ ώρισμένou 
άριθμοϋ Ιππέων (xoιti 'ttva, μαΡ'tιιρΙοις Εχ Itsv'tYJ Xov'toι). 
Έτυμ. : o~λαμoς (δ -τ;όνο. χατιΧ -τ;όν Ήρω~. · κοιθόλοιι 

ι!πείν ιioέΙSαιo., πρΟλ. ποτ-αμς κoι~ πλ6κ-αμος)' 'to 
ού- ό:ρaΙλε'tΟΙ Ι εΙ;; μετρικ-ην !x'tCloty, πρΟλ. Ήσυχ. «γ6-
λαμος ('t. l . *F6λαμο.g)' "ιωγμ6ς.· ί~ Ιοιπ. ρ. *veI
(πιέζω) ( : δμηρ . είλ ..... κοιΙ εΙΜω δλ. λ. λ.). 
ΟΥ'λΗ" ή ' πληγή έπουλωμένη, θερaπευθεΤσα 

IJYjA. καΙ καλυφθεΤοα ύπό δέρματος (πρΟλ. νπουλος), 
οημάδι πληγής, ώς καΙ νίιν, ούλή, ώτειλή, Aoι't. (ί
(ΙΙΙΓίχ. 

Έrυμ.: o~λη ( *Fολ"ίi 1j *Fολαίi: 9αll. gweIi, corn. 
goIy, bre.t. gouIi (πληγή) (κελτ. *veI-r- i) *νοΙ-ι-, ε~ 
Ιοιπ. #gv-), λ'.tτ. voInus, -eris, νιο-πιρσ. νίiΙίiηιι (πλη
γή)' Itiv'tCl ί~ Ιαπ. ρ. *vel- (οχΙζω, έKΡΙΖW) ( : Aoι't. 
veIIQ). Κα-τ;' άλλοιι. (ποιλαιότερον) σιιγΥ. τφ ονλος=δλος 
=$ΙΙ Ivus, προφανώς ήnον όρθω,. 

oulIoc;, α, ο" (ονλος r. όλεϊ,,). ως το &λ06ς. ον· 
λ6μι"ος' όλέθριος, θανατηφόρος. 
Έτυμ.: ovA,oo' ουλ6μι"ος (=όλ6μι"ος, μτχ. ιio?)· 

4λέαtJ.αι · ο,;. < 4- XCl'tιX μβτρικ'i)v lκτoισιΨ βλ. ίν ο{,
λο,' -τ;ό ίπ. o~λoclς (τli\ν ιiλι~ιxνδρ. χρόνων) ItClpijX01j 
χιχ-τ;ιΧ σιιμφιιρμόν _κ \Ii\ν όλοο, κοιΙ ο{,λος (οvλ,ο,. ov
λ6μι"ος). 
ούΙό-Ιριξ, -Terxo" δ, ή (ο{,λο, Β+tJ.elξ)· ό ~xων 

οϋλας (τ . l. ογουρός) τρΙχας. 
ού10-ιιδριινος, ο" (οlιλος+κάe'1"Ο")' ό ~xων οϋ

λην (-τ;. Ι. πυκνήν, σΥουρόν) κόμην. 
ούΑ6μcνος, '1, Ο". ItOIYj't. τύπo~ ιiντΙ 4λ6μι"ος. 

μ τχ. μΙσ. ιioρ. 6' τοίι ό'1λυμ, 11 σιινήθως Ομω. έν χρijσει 
ώ", έπΙθ. με'tιΧ ενεργ. σ1jμ .• καταστρεπτικός, όλέθριος, 
θανατηφόρος. . 
ΟΥ9 λΟΜ, -τ;ό , x'X'tιX τό πλΒΤστον ίν τφ ItAYjO. ούλα, 

,~. o,'tI χοιΙ νίίν, τα olιλα, κοιν. «γούλιο» (ή περΙ 
το6<; όδόντας οάρξ)_ 
Έτυμ.ι ονλο .... 'tQ ' oνλ,ς.~-,doς, -Ij' πιθ. σιιγγ. τφ 

_Ιλυω (*Fιλ"vω)=περιτυλlοσω' έ; Ιοιπ. ρ . *vel-. 
ούΑο6ς, ή, 6 ... βπ. ιiντΙ &λοclς (δλ. λ . ) . 
ΟΥ" λΟI (Α), '1, Ο", ίπ. κοιΙ Ιων. τιίπo~ - άντΙ lΙλος 

(δλ. λ.)' ώ~ κοιΙ νίιν, δλος, «ουλος», όλόκληρος 11 όλό
κληρος, πλήρης, τέλειας, Aoι't. integer: olι,ιo, αeToS' 
-=όλόκληρο καρβέλι η άληθής, πραγματικός, «οω
στός» : olιλoς G"ε'eος=ό πραγματικός θεός των ό
νεΙρων (ψηλαφητός, χειροπιαστός), κοιΙ δχι ιΧπλοίίν 
δραμα (χατ' άλλoιι~, Υ)ττον όρθώ~=όλέθριoς δνειρος) 
11 (ποιριΧ μ'tγν.) ό πλήρης δυνάμεως, δυνατός, 1,<0-
νός, σφοδρός, πλήρης ζωης, όρμηTlκός. 2) ίπΙ 
ijxoII, συνεχής, άδιάκοπος: olιλoιι κaκλήΥο'l'τaς=όδι
οκόπως Kραυγάζoyτ~ς (κρώζοντες, _πΙ ItoτYjVWV)' ιiλλdι 
Χ'ΧΙ ιι! σYjμοισ. oι~τoιι .tvιxt άπ6τοχοι tTj, ItIIxv6't'l)oτo~ 
'νό~ ολοιι, οΙον ιiπoτιλouν μιμονωμΙνιχ Π'ΤινιΧ μιi~ ιiγΙ
λYj. 1j -Τ;ΙΧ ιl'tομοι 'νό~ δμιλου. [olιλo,<*ιolνo-ι' ~ι' Ιτιιμ. 
βλ. ci τ-τ;. 8λος]. 

ΟΥ" λΟI (Β), 'Ι' ο .. ' ίπΙ ιΧφης (κ'ΧΙ δρ:iσιω;), όδρός, 
βοστρυχώδης, έριώδης (έΡΙΟϋχος, ~Tιλ. μάλλινος, ,
π Ι μ'ΧλλΙνων ()φασμά.των, παχύς, ογουρός), πυκνός: 
ΟVλ'1 λάχ,,'1 = πυκνό (παχύ, ογου,)ό) μαλλl Ι ον,ιαι 
κ6μαι = πυκνό (σγουρό) μαλλ!ό ~ μτγν. συνεστραμ
μένος, οκολιός, «οτραβός» : οΙλα ακέλη = στραβό 
σκέλη (πόδ!α). 
Έτυμ.: οlιλος <*Fολ .. ο-ς (7ι *FOAao-o?): σιινσκρ. 

ii'r(lίi, ur-anas (πρόβατο). λοιτ . lίiηιι (*νlίiηίi), Ι.ιθ. 
vllnos (μαλλl) κλπ. (6λ . i.v λ. Μί"ος)' Ολ. λη"ος' συΥΥ. 
χαΙ tit λοιτ. vellus, vilIus, γοτθ . νυll-ΙΙ, ιiyyλ. wooI, 
σλοιιι: νlυ-πιι. 

ΌΥ" λΟI (r), '1, Ο". έπ. έπΙθ . τ?ίι ό}.}.υμι · = ουλό
μι"ος. o~,ιoclς 'δλ. λ. λ.) (ιiντΙ όλόμε .. ο .. , όλοός)' κα
ταστρεπτικός, όλέθριος, θανατηφόρος. 
Έτυμ.: οVλος(=όλέtJ.eιο .. ), π;:,δλ. δωρ. ώλος' ιiρχ. 

o~o.=GAetJ.eoo· όλέα{J-αι (~ι' έτιιμ. 6λ . όλλυμι)' αμφΙδ. 
ιΙναι δ ιiρχικός \ιίπO~ (*όλνο-ς? *4λβο-ς? *dAaFo-o?). 
ού10-χΟται, αΙ, κ<χί oύλ6-x~ται (olιλα, + χέω)' 

χονδροαλεσμέναι κριθαί έπιπασοόμεναι (παοπαλι
ζόμεναι) έπΙ των θυμάτων καΙ τοϋ βωμοϋ, μιτιΧ τό 
ν ΙΨψον 'tάI'; χει;:,ων κοιί πρό 'tYj. τελέσΒω. 'tij, θιισΙιι~ : 
ούλοχυτας κατάρχομαι=κάμνω έναρξιν ιής f\IJOfac; 
διό παοπαλΙοματος της χονδροαλεομένης κριθή". 

Oίiλυμπoς. δ, ίων . OCντ ! UΟλυμπος 11 οίίλυμπόνδΕ, 
αντ Ι UΟλυμπό .. δ,,=είς ( πρός) τ6ν "Ολυμπον. 

οίίlω (olιλoς Α)' είμσι 6λ6κληρος (άκέραιος) 1j 
είμαι ύγιής, είμαι καλό 11 ll poo't. olιλ" = χαΤρε, Aoι't. 
salve, 6). χoιιρετισμό~ , ύγίαινε, κοιν. cγε!ά σου». 
ού μάν, δωρ. ιiντ ί o~ μή .. ' όχι 6ε6αΙως, τΥ όντι 

όχι, T!:i άληθεΙ,;J όχι, όσφαλώς δχι. 
ού μέν (άνευ έπομέ'ΙΟ" δέ) ' όχι βέβαια, ούχl rf.j 

άληθεlQ, «όλήθεια όχι» (IiPY1jot~ ένισχιιμ~νYj) U ποι
λαιό; 'tύπο~ ιiv'tl o~ μή,.. 
ού μέν δ~=βέίΌια όχ ι, τΥ όντι όχι . 
ού-μΕν-οϋν, 7ι Κ'ΧΙ OV μέ" olι,,' 6ε6aΙως δχι, ό

ληθως όχι, λοιπόν δχι. 
ού μιΕν κως, ώ; τό οvπως' κατ' ούδένα τρόπον, 

διόλου. 
ού μΕν-τοι' όχι βεβαίως, πάντως δμως όχι 11 ov 

μέ"το, άλ,ιά ••. =μ· δλον τοϋτο δμως.- 11 ι!ν Ερωτ-ήσ., 
μήπως δέν; δέν έχει οϋτω; (δπάτε προσδοκdται κιι
ταφα'tΙΚ'i) ιiπiνΤYjσι.). 
ού μη, εν ιive;aptYj'tot~ πρoτc:ίσεσι ΧΡYjσιμοποιaί'tοιt 

σιιχνιΧ πpό~ ένίσχιισιν τη;; ιΧπλης ιipvijoew., 1j καΙ Itpc, 
εΗονον απαγόρεtlσιν, καΙ δή: Ι βπΙ ιipνήσιως: 1) 
μεθ' δΠΟ'tακτ. σιιν . μέν ιiop., σποιν. ~. Svao't . : o~ μη ..• 
εσβά,ιωα,,, = δέν ύπάρχει φόβος μήπως εlσβόλουν 
(δέν ύπάρχει φόβος νό εlοβάλουν). 2) μs'tιΧ μiλλ. 
δριστ.: ov αοι μη μιθέψομο.' ποτε = ούδέποτε θό 
σέ άκολου8ήσω (ούδεΙς φόβος ύπάρχει μή οέ όκο
λουθήσω).- πα.σοιι σχεδόν οι! μετιΧ -τ;οiJ ov μη ΠορΙ ' 
φρc:ίσIΙ' εΙνοιι snstIt'ttx<xt, ί~ιιπακoυoμίνoιι ρΥιμ<Χ τος η 
φρc:ίσεω. IJ1jAwttx1j. φάδοιι 7ι πρoσ~oκΙα~ κοικ05 (δέος 
έατl. ".ι"6,, εαη, "έdoικα. φoβoiίμα, κ. t. δ . ) , δ ~ι 
μίλλω~ τη~ δειιτ8ροι. περιπτώαεω. όq;εΙλι'tοιι πιθ. εΙς 
σιιμφιιρμόν διίο προ'tc:ίσεων, SX 'tων δποίων ij μΙα έχφέ
ρβται διιΧ -τ;οϋ o~ + μελ. de,aT., tClUtYj. δέ ίπιχροιτεί 
το ΡΤιμοιτικόν σ-τ;οιχιίον .- Ι επι ιiπαγO~6ιίσεω. , o~ μη 
μι'tιΧ μtλλ. δριστ. (κιιρ. ο' έν. προσ.) έν ερωΤYjμοι:ικij 
μοΡΨϊί: ον μη 'ξ"γεe,,'iς το" νπ,,<ι' κάτοχο .. ; = μή 
έξέγειρε τόν κατεχόμενον ύπό του ϋπνou' δπω~ 'tό 
ιΧπλοίίν o~+μΙλλ. δρι,'t. εν έρωΤYjμ. μορ., ij Ισοδιινοιμκί 
πρό. !ντονον ItpoO'toιYiJv (: o~ deάαειςj=deασο". δλ. ov). 
Ο!)'tω ιΙνοιι φιισιΧάν, ΠΡQστ ιθaμίνYj~ \η. Gipvijo. 'μή, ij 
Ισo~ιίνoιμo, προσΤΟΙΥ'ή v-i civτισ'tpαφij ε Ι, Ιντονον ιiπoι
γόριιισιν. 'E~ ιlλλoιι δύ,οιται κα Ι iv'toιueoι ij πιρΙφριχσι. 
νιΧ OaWP'ljOij ώ. ίλλειπτιχ-ή , ί~ιιπιxκoιιoμ&νoιι ρiιμoιτo~ 1j 
λιειω. φόδοιι δYjλω'tΙΚYjι;: ov (φ6βος, dio~) μη έξιγε
eii .. το" ϋπ"ψ κάτοχο" ;=«δέν πιστεύω νό ύφΙστα
ται φόβος μήπως σηKώσr:ις άπό τόν ύπνο τόν κοιμώ
μενον;» (τ. L έπ' ούδενl λόγΥ έπιτρέπεται νό τόν 
σηKώσr,)ς, μή τόν σηκώσΓ,Ίς!), δπ6τι δ μtλλων όφιΙ. 
λιιτοιι καΙ εν-τ;οιίίθΙΧ ιιΙ~ συμφιιρμόν, δπω~ χι;ιιι ιiνωttρω 
(iv Ι 2). 
ού μι'jν=πράγματι δχι, όσφαλως δχι. 
ού μiιν άΑΑά, ώσ_ ού μην άΑΑά ιιαΙ=άλλ' δμως, 



7 •• ού μι\ν yc-oύpavlM; 

ούχ . ηττον δμως, κο! δμως, μ' δλα ταύτα, παρ' δλα 
αύτά άκόμη καΙ, . 
ού μΙ;ν yc (κotτόπιν a:PV'l)tIxTj, ΠΡOτaίσllω;) - OCιτε 

&:6αΙως. λotτ, nedum. 
ού μiιν ούδC ••• =μήτε πάλιν, oCιτε πάλιν, δχl! 

oUτε καΙ •. 
ούμόςι .χcχ.σι xριiσιν. a:ντΙ d lμ6,. 
ΟΥ'Μ, Ιων. ών, ίπΙρ. 1] συμΠδρotσμotτιχός; (συλλογι

στικό;;) σύν~: λοιπόν, δρα (λotτ, Igilur)' δηλοΊ 'tijv 
a:κολουθΙ:ιtν (τήν συνέΠΕΙotν). ήτι;; όψΙστotτotι μ8τot~υ 
lIuo προτιΧσεων.- • δθεν. έπομένως. κατ' άκολου· 
θΙαν. λοιπόν. έπομένως λοιπόν. κατά τοΟτα λοιπόν,' 
συνεπώς. κotΙ δ'l)λοΤ τό α.ποτΙλεσμot (τό συμπ~potσμιx. 
'ι;ήν συνΙΙπ!ιιχν) των προηγουμένω;; λεχθέντων (δπω;; εΙ;; 
τόν ίπΙλογον λόγου τινό;;). 2) XP'l)OIμonotettotI ωσ , κο
τά τήν συνέχισlν διηγήσεως. τήν έπανασύνδεσιν 
διακοπεΙσης άφηγήσεως (πρ6λ. τό τΥί;; Νίot; «πού λές 
λοιπόνι. «λοιπόν). «δπως λέγαμε λσιπόν ) . 3) ίπΙ 
ίΠotνΙΧλ Υιφεω;; λέ~εω;; 1] πεΡιφΡiσεω;; χρ'l)σιμοποιοUμlινο. 
δ o~~ τονΙζει (έξαΙρει. χρωματΙζει) τήν άλήθειαν 
της έπαναλαμ6ανομένης έννοΙας χotΙ σΥιμ. άσφο· 
λώς. TQ όντι, τι:\ άληθε ΙQ. πράγματι. 6ε6αΙως: εΙ 
δ' ;oτι~. ωοπερ o~~ έoτ,~, {}εός = έάν ύπόρχ ι" 
(δπwς) κα! άσφαλώς ύπάρχει, θεός (η: έάν αύτός 
εΤναl. δπως εΤναι 6έ6αιον ότι εΊναι. θεός) Η ά,.,.' o~~ 
IιΙσιΧγει ε',στotσιν (iντΙρρησιν) ' 6ε(3αΙως. άλλά... . ναΙ. 
άλλά ... , άλλ' δμως. άλλ' άκόμη.. . .4) προστιθέμενο;; 
δ o~~ εΙ;; ivotcpop. <ϊντων. iΊ έπιρρ: προσδΙδει ιιί;; τΙΧίίτot 
μΙot ν Ιννοιotν a:οριστΙot;; 1] ίπotυ~ιXνllι t'i)v ίν~εxoμένω;; 
npouncipxouo:ltv (ω;; τό λotτ. cumque) : σοτις: donoov" 
(= όστισδήποτε), οπως: dπωοοvν (= όπwσδήποτε). 
χ,ο.κ. dnocooov" (όποιοσδήποτε). dno,oot,ooVv. ό
ποοοοονν. όπωοδηποτον". όπο{}ε"ον" Χλπ. 
Έτνμ.: O~'" Ιων. κot! ών. λεσ6 .• 60ιωτ .• !Ιωρ . ών. 

ouxvci. μετ' ιiλλω " μορΙων: Υ ' o~" (Υονν). Υαρ O~'" δ' 
O~'" άΗ ' O~" ; ούκ ου" (ούκ01l,,), οϋκον", μτ. o~,,(μών) 
κλπ: ου" ( * όο" iΊ * όε,,' δ τύπο;; ών !Ιυσκόλω;; Ι}ύνotτιχι 
vci. ΠΡΟέρχετ:ltΙ έκ των ot'jτων τύπων. χotΙ δι" τοίίτό τι· 
νε;; τό -ω- τοίί ώ" τό θεω;;~ην ω;; ό:ιοειλόμεν?ν εΙ;; a:vιx· 
λc:.γίιχν πρό;; το μών' x:ltt' ιiλλoυ;; ώ" (ή ου" (πρF.λ. 
μών (μή ου,,), ενθιχ τΙ lνν~~ιx τοίί ή a:πωλι!σθ'1j εί;; τό 
ίΧ τΥί; κρiσεω;; π;;oελθ~ν, πρ6ί .. ή·ε, ή.Ε ( *oJ·Fe. 
οϋνcιια, κιχ Ι π;;ό φων . οϋνcιιcν, ίΠ!ρ., α.ντΙ olί 

έΎεκα=δι' ον λόγον. διό. 2) dν:ltφΟΡΙΧόν τοίί δει· 
κτικού του"εκα (προYjγc:.uμιiνου α.λλ' ένΙοτε κιχΙ ΠotΡΙΧλει· 
πομέ ',ου). διά τοΟτο.δτι ...• τούτου ~νεKα, δτι .... διότι. 
δι ' δ. 3) χotτόπιν ΡYJμiτων γνω_τικων, λεκτικων κ.τ.δ. 

τιθaμaνο;; δ oiί"ε::α Ι σo~υνιxμεΤ πρό;; τον είδικόν ουνδ. 
στι (λotτ. quod).- • οϋνcιια ω;; πρόθ. (ω;; πρόθ. δέ 
o,j~inotK oiί"εκε,,), μετόι γεν., Ισο~uν~μο;; πρό;; τό &
πλοίίν Ι"εκα (βλ. λ.). fνεκό τινος. έξ αlτΙας κόποιου 
(προσ. iΊ πρόγμ.). συχνό .otτCΙ δέ xaIμiv'lj μιτ& .ήν πτω
σιν , με θ' τι;; ,συντiσσετotι. 

• Ετνμ . : oiί"εκα ιίκ πotριχλλ Τιλου πρό;; τόν τύπον ;. 
~ε .. α όφεΙλβτιχι εΙ~ ouvexcpopci.v .οίί _uno!J lκεl"οV.,cκα 
(εκεΙ"ον Ι"εκα . 

ouvcoIc, ίων. a:ν.Ι ό"εolJε, β' πλ'ljθ. ιίνιιστ. το!! 8· 
~Oμι&ι (βλ. λ.). 
oυνoμa, ουνομάζω, ouνoμcιlνω, oύνoμaoτός, 

lων. τυποι ιiντΙ ό~oμα κλπ. 
ούξ, κ~τόι κριiσιν, ιiντΙ δ εξ. 
oUξlών, κotτ& xpdOLV. α.ντΙ ιJ lξιώ., μτχ, .011 Ιξ· 

cιμ' (εΙμ,). 
ου-πα, δωρ. a:ντΙ οϋπω (βλ. λ.). 
οϋ ncp Τι oϋ-ncp, ίπιτιιτ. α.ντΙ ov· ούδόλως. 
οίί πιι (πn), ίπ!ρ.· ούδαμοο Ο oύδαμQς, κατ' ούδ

ένα τρόπον. 
ου πolι, infp., ούδαμοΟ. 
οϋ-ποτι: iΊ ou ποπ, ~ωρ. oUΠΚΟ, 'πΙρ.· oCιτε 

ποτέ.ούδέποτε. 
oϋnot, κotτ& xpιiljIY, ιiντΙ ό Ιποψ. 
ου-πω, iΊ ου πω, ίπΙρ,' δχι όκόμη, λcι't. nondum. 
oύ-nώoonoTc, η ού πώποτc· ούδέποτε fwς τώρα, 

ούδέποτε όκόμη. 
ου-πως η ου πως, ίων. ουιιως, ΙπΙρ.' ούδαμώς, 

κατ' ούδένη τρόπον, οίιδόλως. 
ΟΥ'Ρ.', i), Ιων. οveΙ;. i)' ω,; xot! νσν, oved, κοιν, 

c~oved., λotτ. c"ud".- 11 γεν. τό όηίσθιον μέρος 
παντός πράγματσς 11 !π~ πλσΙσυ. ή πρύμνη. 2) έπΙ 
στριχτευμotτο;;. ή όπισθοφυλακή. ή ούραγία 11 ,.ατ· ov· 
eQ" Τι επ' ονριΙ,,=,πρός (εΙς) τό όπΙσω, όη:σω 11 ό κατ' 
ονριΙ,,=ό άνήκων εΙς τήν όπισθοφυλακήν. 
Έτνμ.: ονρά, Ιων. ονρη (*deoFίi , πρ6λ. σιχνσχ? 

r~-νό·J:ι (βλ. κotΙ έν όροο{}Veη. οeρος)' ίντείίθεν τιχ: 
ονρίαχος (βλ.λ.) · ο"ραχό, (=ονρΙαχος), πρ6λ . λotτ. ur· 
runcum (τό κατώτερον μέρος τοΟ στόχυος) πιθ. 
(* vurs·on·co, 
ούρα, τιχ. α.ντΙ olieoc, σρο, = δρια, σύνορα 11 βλ. 

o~ρo". 
ουρ-αΥός, ό" (ονρά+-ι)Υέομαι)' d αΥω" τή" ονρά", 

δYJλ. ό όρχηγός της όπισθοφυλακης τοΟ στρατεύ
ματος=έν 't1J ο'l)μcισ. τot uτ'(ι κ~ Ι ω;; o~σ. ό ονραΥός. 
ουραίος, α, ο" (ονρά)' ό της ούρός. ό όνήκων 

εΙς τήν ούρόν 11 τρΙχες ονραϊα, = αl τρΙχες της ού
ρΟς. 2) γεν .• όπ Ισθιος . ό όπισθεν. τελευταίος : πό· 
δε. ούραϊΌ,=οl 6πΙσθιοl πόδες. 3) τό ~)'jδ. ω;; o~σ. 
τό ονραϊο,,=ή ούρά 11 τα ονραϊ'α=τό όπισθεν μέρος. 
ή όπισθοφυλακή. 
ουρανία, ij (οVeα"ό.)' ω. ίπΙθ. ω;; κcιΙ vtlv. ή ού· 

ρανΙα. ή έξ QύρανοΟ. ή τοΟ ούρανοΟ 11 ιός κύ~. δ ',ομιχ 
(ως ιντιχίίθιχ), μΙα τών Μουσών, θεω~o!)μΞνY] κ')~ίω. ω;; 
ij ΜΟΟσα της ΆστρονομΙας.- 11 έπΙθ . της Άφρο
δΙτης. 
Ούρανίδιις, ·OV, δ (ονρα"ός)' υΙός τοΟ ΟύρανοΟ 

\Ι γεν .. ό διαμένων έν TQ ούρανQ. λotτ. coelicol". ώ;; 
τό Ούοα"Ιω". 
Oυρlινloς, α. Ο". ιin. χιχ Ι -ο •• '0" (ονρανός)' ιί);; 

κcι( νίί·"ούρόνιος. ό τοΟ ούρανοΟ, ό έν TQ ούρανQ. 
ό έπουράνιος 11 {}εοί ουρά",ο,. 'Ι, c.;τλcU;; ονράνιο" 
ω. χιχΙ τόι ουρα"ίωνες rι ΟVρotνίδαι=cοelίles. coe
licola.e=o! κότοικοι τοΟ ούρανοΟ , οΙ έν rQ ούρανQ 
διαμένοντες. τό ούράν ια όντα.- 11 ό προερχόμε
νος έξ ούρονοΟ. ΙΙπ Ι τ~. ~poZT .•. - I1 ό έξικνούμε
νος μέχρις ούρανοΟ. ό ύψηλός μέχρις ούρανοΟ. 2) 
μ~:pp .• .;) •• 6 ονρα"ομήκης, ό ύπερ60λικά μέγας. τε· 
ράστιος. τρομερός. έκπληκτικός : ουρά",ο" 000"= 
{}αvμαοτον 800" = λιχτ. imma.ne qua.ntum 11 τό o~~. 
πλ'ljθ. ονρά",α. ω; Επ(;;. = σφοδρώς, 6ιαίως. δεινώς, 
κατό τρομακτικόν τρόπον. 
ουρανίων, -ωνος, δ (ονρα"ός)' ω • • ό ονρα"Ι

δης, ό Ούράνιος. ό έν ούρανQ κατοικών 11 ίν τφ πι. YJθ. 
ονρα"ίωνες {}οεοί, η &πλιu; ονρα,.Ιωνε,=οl ούρό
νιοι. οΙ Ονι.) θεοΙ. λιχτ. coeliles 11 ω_. ΟΙ Τιτονες. ω; 
έΧ το:1 o~ ;; :xv(ji) κιχτ:ltγ6μ!νοι 11 θYJλ. ονρα>"ώ"α,=θεαl' 
ουρανΟ-Υνώμων, ο" (οvρα"ό;tr"ώνα,)' ό γνω· 

ρΙζων τά κατό τόν ούρανόν. ό εμπειρος περl τά 
ούρόνια, 
ούρΟνό-δclιιτος, ο" (οVeα"ός+δεί,."vμι)· ό έκ 

τοΟ ούρανοΟ δειχθείς (11 δεικ νυόμενος) \ιένιργ. ό δεl
κνύων έαυτόν έν TQ ούραvQ. 
ουρανόΙcν, έπΙρ. τ-:.ιίί ουρα"ός' έξ ούρανοΟ. όπό 

τόν ούρανόν δνω 11 κυ ρ. εΙνιχι π:ltΑαιci. ysv. τοίί ο,,· 
ρα,,6ς. !ΙΙ'; συνoc;ττετιχι έ ·,(?τ! κιχΙ μετ~ π .. l)θ.: άπ' ov· 
ρα"ό{}ιι~. εξ ονρα,.ό{}οε", κατ' ονρot"όθε". 
ούρανόΙI, έπ ί ρ. τοίί ονρανός' έν rQ ούρονQ. ~Iς 

τόν ούρανόν έπόνω 11 (ίλλ' αμω. Ιν tjj περιφρ. ov· 
ea,,6{}c πρό=πρό ονρα"ον. δ 't~nc:.;; ονρα,,6{}οι ιΙνaιι 
γιν. α.ντΙ ovea"ov, ω;; όρεοφι a:ντΙ Oρ€oς. 

ούρανο-μήιιιις, . ες (οvρα"όςtμήκος) ' ό μέχρις ού
ρανοΟ κατά τό μη κος (ϋΨος). ό ύψηλός μέχρις ού · 
ρανοΟ. ό φθάνων εΙς τόν ούρανόν (μέχρις ούρα
νου), ω~ καΙ νυν π. χ. ίν tjj cppiO!L « ούρανομήκεις 
ζητωKρauγαl τοΟ πλήθους). 2) μτφρ. καθ' ύπερ-
6ολήν μέγας. καταπληκτικός. 
ουρανό-νίιιος, ο" (ο"ρα"ός+,,[κη)' ό νικών τόν 

ούρανόν 11 μτφρ . ό ύπερτεpQν τ6ν ούρανόν κατά 
τήν δύναμιν. 
ΟΥ'Ρ ..... ΜΟΊ, δ, δωρ. ώρανός, ιχΙολ. όρανός· δ.τι 
κotΙ νίίν, ό ούρανός, ό ούρόνιος θόλος. .Αιχτ. coe
lum 11 πotρ' Όμ'ήρφ. τ6 κοΤλον (Υι τό στεΡέωμα) τοΟ 
ούρανοΟ, ό ούρανός. παρΙσταται ως κοΤλον ήμι· 
σφαΙριον. στηριζόμενον έπ! της περιφερείας της 
γης, έπΙ τοΟ όποΙου ό ~λιoς διέτρεχε τήν τροχιόν 
του υ έπ! Τ'οίί 'ijμικ\lκλΙο\l oιυτoiί θόλσ~ ΤΙσοιν έπΙσ'l)~ ί· 
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στιρεωμινοι οΙ CΊaτέ~ε; . xai Ιπoμένω~ τόν πaΡYjκολοιί
θουν εί; τήν ΠΖριaτροφικΥιν του κΙνησιν " ούρανός άστε
ρόεις=τό έναστρον στερέωμα τοϋ ούρανοϋ. 2) 
ό ούρανός ως έδρα τών θεών, ύπερ6νω τοϋ στε
ΡΕ"ωματος σύτοϋ rϊ τοϋ ήμισφαιΡΙου 11 πνλαι ούρα
νoν=πυιc: νόν νέφος. τό όποΤον σΙ ώραι άπεμάιc:ρυ
νον (έσήκωναν) rϊ έναπέθετον.- 11 ώς ά:ρσ. Χιίρ. 
l5ν. ΟύρανΟ.=υΙός τοΟ 'Ερέβους καΙ της ΓαΙας. 

'Ετνμ. : Ούρανό., λεσ6. ώρανο., βοιωτ. ώρανό.· 
ούρανό. (*ο-Fορανσ.· λεσl5. όρανος ( *Fορανο.· Ita
λαιότερον πιθ. *όFορFανο. xa! *FορFανο.: oavaxp. 
ΥόΓυ!'1Δ-I.1 (θεός του νυκτερι·,οί) o~pavoii)' έ~ autou xai 
τό ουρα"ίσκος. 
ούρσν-οϋχος, Ον (ούρα"ος+εχω)' ό κρατών (6α

στ6ζων) τόν ούρανόν, rϊ ό κατσικών τόν ούρανόν. 
ουρι:σ, τ<i, όνομ. xai aίτ. πληθ. του ούρο., (tiλ. λ.), 

ίων. ά:~τί όρο., τό (6λ. λ.) . 
ούρι:Ι-θρι:πτος, ον, διιΧι:Ρ' '(ρ. ,;oίi oiJel-8-eenro. 

(βλ. λ.) . 
ουρι:ιος, η. ον, ίων. ά:ντΙ όρειο. (βλ. λ.), (όρο., 

τό)' ό τών όρέων, ό κατοικών είς τό δρη n Ννμφη 
ούρεΙη=Νύμφη των όρέων. 
ούρι:ό-φοιτος; ον (ούρο., τό+φοιτάω), ά:ντί όeεό

φοιτο.=ό 6νό τό δρη φοιτών, ό συχνάζων είς τό 
δρη, ό πιριφερόμενος άνό τό δρη.-θΥίλ. ούρεο
φοιτάς, -ά"ο., Υ,=ή πλανωμένη άνό τά όρη. 

oύρι:σΙ-6ώτrις, -ov, δ (ούρος, τό+βόακω), ποιητ. 
ά:ντΙ όρεαιβώτη., ό βaσKόμενoς έπl τών όρέων, ό 
βόσκων είς τά σρη. 
ούρεσί-οικος, ον (ούρος, τό+οΙκέω), ποιητ. ά:ντί 

όρεαίοι"ος=ό κατοικών είς τό σρη. 
oύρι:σI-φoίτrις, -ον, δ, xai ούρεσίφοιτος, ον ~ 

ούρεόφοnος (~λ. λ.). 
ούρι:ύς, ·ηος, ίων., ά.ντΙ όρευς (6λ. λ.), ήμΙονος. 
ούρέω, πρτ. έουρονν' μελ. ούρήαω i) -ήαoμaι ' cίόp . 

a' έουρησα (ούρον, τό)' ώς xai νυν, ούρώ, κοιν. «κατ· 
ουρώ». 2) μετ' α ίτ. πρaγμ., έκβ6λλω τι μετά τών 
OCιρων; 
Έτνμ. : ούρέω « ian. *vorsejQ)" ούρον' ουράνη' 

ούρο"ό"η' ούρία (ύδρόβιον πτηνόν).-Τό iaIt. *ver-s
=άρδεύw[σημ.ώσ.χaΙ γονιμοποιώ, πρ6λ. aavaxp. ν!,~ΔΠ
(= 6ρσενικός άνθρωπος, άρρην. έπιβήτωρ_ ϊππος), 
vr'~a-1; (ταϋρος), λaτ. verres (κ6προς),λιθ. verszis (μό
σχος)] μaΡτuρεtτaι έΧ του tλλ. Ερση, ίπ. έέραη (δρό
σος), σι:ι:νσκρ. varsam (βροχή) κλπ., xat ιχποτελεΤ έπ
'χτι:ι:σιν ,;η, ρ. ' *ver-, της έν ,;$ λιθ. verdu, νίΓIί 
(όναβλύζω, κοχλ6ζω, βρ6ζω, μαγειρεύω), versme 
(πηγή), λιτ,;. atwars (δΙνη, στρόβιλος)' ίντaί)θa πιθ. 
civiJxouot χι:ι:Ι ,;ό ιχγγλ-σι:ι:Ι woer, πι:ι:λ-ηΟΓΓ. ver (θ6-
λασσα)' ίΧ πaρι:ι:λλ"ljλοu πρός ,;άις ιχνωτίρω ΡΙζaς εΙνaι 
xai 'fι ian. ρ. *(e)ver- (ϋδωρ) εν τψ oavaxp. νιjΓ, νιjΓί 
(ϋδωρ), Ζινδ. νίίΓ (βροχή), νΔίΓί (λίμνη) «iaIt. *νθΓ-), 
,;oXap. wί:ir (ϋ5ωρ), λaτ. ίΙΓϊnδ. (ούρος), ίirlnarl (6u
θΙζω Τι βουτώ έγω ύπό ϋδωρ), ίirlnator (ό δύτης), 
πaλ-nοrr. ύΓ (βροχή), y'ra (παχνΙζει, πέφτει πάχνη), 
λιθ . jύres (ή Baλτική θ6λασσα), λεττ. jύr'a, Ttaλ
πρωσσ. ΗίΓίη (θόλασσα), wurS (έλος). 
CΨρηας, έπ. aίτ. πλΥΙθ. του oiJeeU. n ούΡίιων γΒΥ. 

πληθ. 
oύρl10ι:Ιω. ίφιτ. του ούeέω' έπιθυμώ, θέλω, νό 

ούρήσω. 
oύρrιτιάω-=-oύρηαεlω (tiλ. λ.). 
ούρίσχος, δ (ούρά)' τό δπισθεν μέρος, τό Ισχα

τον μέρος, έπl τοϋ δόρατος π. χ. d aaveroriJe Ιίλ
λω, λεy6μινo~, ,ν χντιθΙσιι πρό, ,;ό πρόσθιον ψημa, 
t7jv αΙχμή., (6λ. λ.). 
oύρι-6άτaς, -ov, δ, ΠΟΙΥΙτ. ιίντΙ tJeιιβάτη. (6λ. λ.), 
ούρίςω, Ιων. ιίντΙ de"aJ (6λ. λ.), θέτω δριον, πε

ριορlζω. 
ούρίςω, μιλ. -Ισω, ιΧττ. -rQj (olίeo,,. φέρω δι' ού

ρΙου όνέμου, διαπορθμεύω μΙ oUριoν δνεμον U έηι
ταχύνω τόν πλοΟν (τήν πορεlαν) 11 μτφρ. όδηγώ τινα 
εύτυχώς (είς εύτυχΙ; δρόμον), τόν καθιστώ εύτυχη. 
- 11 ιχμτ6., ηνέω (φυσώ) εύνοίκ6, εΤμαι oCιριoς (εύ
Ύοίκός), παρέχω εύνοίκόν πέρασμα. 

oύρt-θρι:πτoς, ο., (ο{ιeος, τό+τ(!έφω), ΠΟΙΥΙΤ. civτΙ 
tJesl8-esoΠro.· ό έπl τών όρέων τραφεΙς_ 

• ουριος, α, ον, ώσ. xal -ο •• -ον (οδρο. = εύνοίκός 
α~εμ.?9· 9 μΙ εύ~oϊKόν άνεμον (πλέων), ό Εχων 
ευνΟικον ανεμον, λΙΧΤ. venlo secundo, κυρ . έπί ItAo!c;u. 
2) έπί τοί) πλοίι (τaξι~ (ο!) κ.τ.δ,}. εύτυχ ής, εύνοίκόςll 
γεν. εύτυχής, έπιτυχής.- τ~ 0 ';3. u); έπ!ρ.: oύρ~α 
8-έω=τρέχω μέ ούριον (εύνοϊκόν) άνεμον 11 έξ ού
e lroJI (ένν. πνενμάτωv) δραμειν = πλευσοι μετά ού
ρΙου όνέμου.- 11 ό εύοδών, εύνοών, εύμενής, εύ · 
νοϊκός. 2) oiJela (ένν. πνοή), Τι' = ο{,ρο., oCιριoς 
δνεμος, εύνοϊκός άνεμος.- 111 ούριος Ζευς ως πέμ
πων τούς ούρΙους όνέμους, xal μτ"ρ . ό όδηγών τά 
πράγματα είς εύτυχές τέρμα. 
oύριo-στδτrι.ς, -ov, δ (ούριος-f-lΌτημι)' ό παρα

μένων σταθερώς ούριος, ό αίσιον τέρμο ύπισχνού
μενος. 

ούριόω (ουριο.), δΙδω εΙς τούς άνέμους, όφΙνω 
έλεύθερον. 
ουρισμα, -ατο., τό, Ιων. ιχντί οeιαμα' όροθετική 

γραμμή, μεθόριος. 
οϋρνις, κατιk xp(iotv, -χντί ό όρνι •. 
ΟΥ'ΡΟ.,. (Α), τ6 , λaτ. URINA' τό «κάτουρον), τό 

«ούρος) (ύδατωδης έκκρισις του οΊ'μοτος, γινομένη 
έν τοΤς νεφΡΟίς ιc:αί διά τοϋ ούρητηρος κατερχο
μένη είς τήν κύστιν, δπόθεν έ~έΡχετa~ ~ιx τη~ 05piJ
θ?a;:) [δι ' έτυμ. 6λ. ουρέω] . 

ουρον (Β). τ ό, ποιητ. :inl ούρο., Ορο., δ' δριον, 
σύνορον ' CΊrta 'ι t~ έν ,;ptji χω::-!o~~ rta / Όμi)ρψ: . 1) 
οαα "ίακον ο{,ρα ... πέλονται (Ίλ. ΙΙ' 4i1 1) = έως έκετ 
πού φθάνουν τά δρια τοϋ ριψίμστος τοϋ δΙσκου (τ . ε . 
ή άπόστασις, είς τή ν όποΙαν δύνοταί τις νά ρίψl] 
τόν δΙσκον) , 2) οσσΟν τ' έν νειώ ofJeoy πέλει .ί· 
μιόνο"ιι, τόσσον Vπε"προfJ.έων ... ϊκετο ( ·ύ~ . θ 1:!4ι' 
xai 3) οασον τ ' έπί ο{,ρα πέλονται ήμιόνωv (Ίλ. 
Κ 351)' είς τάι διίο τελεuτaίο; χωι;!« ώρ~ομένYl :irtcia ta
σι~ έκ:ρριΧζεται ~ιόι των πε~ι:ppά.σεων ούρον ήμιόνο"ν 
xa i ο{,ρο; ήμι όνων, xat:X πίXo~ν δέ πιθavότητa πρά
κειτaι πεμ :iπ~στiσεως, xatx την δποίο;ν οΙ ~,μΙoνoι 
unEptEPOUV των βοων xatιX ττ,ν ιίροο ι'/ όιρισμένrις έκτ<i
σεω~ γη; έν δε1)ομsvψ χρόνφ ' xal τοό)το ~ιότι JlatιX t7jv 
τελsuτa!aν npcitaoLV irtaXOA?ueOU" ώ~ a ί τtολογΙα; τρό
πον τιν:Χ τχ :iκόλοuθcx : «α[ rάρ τε (1) ηλ. a! ήμίονο/. ) 
βοών προφερέατεραί είσιν έλκέμεναι νειοιο βα-
8-είη. πηκτό" αροτρον .. [πιθ. ouyy. τ ι!) ούρο. (βλ. λ.) 
~ε1)σμΙΙνης της 6aOLXr" του σημ. ιό ; «ούλακος άρότρου)' 
'fι π~ός τ:Χ όρννμι i) εύρυς συyyένει~ iΠ~ΚΡούετaι]. 
ΟΥ"ΡΟΙ (Α), δ' ό oCιριoς, εύνοϊκός, άνεμος, ό 

θέτων είς κΙνησιν, ό κατ' εύθείαν tnl της πρύμνης 
προσπlπτων 11 πέμπω κατ' ούρον=στέλλω κατά τό 
μέρος τοΟ ούρΙου άνέμου, στέλλω με ούριον aνε
μον, έπισπεύδω τόν δρόμον του 11 μ t'fp. ϊτω κaτ' 
ούρον ... παν τό Λαίον Υένος=aς ύπ6γι:J είς τόν δ
νεμον, άς τό πάρι:J ό άνεμος, «ας πάl] κατά δια
βόλου), ας καταστραφi.i έντελώς, όλον τό γένος τοϋ 
ΛαΤου 11 ούρός [έαη]=καιρό. [έατι]=εΤναι εύκαιρΙο, 
εΤναι κατ6λληλος περίστασις. 

. Έτν'μ.: oVeo.· ούριο.' ούρίζω (~λ . λ.) ' σΚΟΤΞιν. 
_οςυμ.· οίιΤβ 'fι μετιk τοίί όρννμι συΥΥέ"εια; 1)uvatat ν:Χ 
θεωρηθYj ώς cίvaνΤΙΡΡ7jΤΟ •• ομτε xa i 'fι πρός τό α( F)η
μι, αυρα. 
ΟΥ'ΡΟΙ (Β). -ov, δ ' φύλαξ, φρουρός, έπιστάτης, 

επόπτης [δι' ετυμ. βλ. όράω]. 
ουρος (Γ) , -ov, δ . ίω". :ivτί Ορο. (μ. λ.) ' όριον, 

σύνορον [~ι' ίτυμ. βλ. Ορος] . 
ουρος (Δ), -.0 •. τ6, ίων. ιiντ! όρο. (~λ. λ.)' « βου

νό» [δι' Ετυμολ. βλ. όρος]. 
OY"POI (Ε). -ον, δ : (βοίί.) ούρο.=άγριος βοϋς, 

ταϋρος, λaτ. urus [π~6λ. τ6 πα;λ-Υερμ. ur, auer
ochs]. 
ούρός, ·οϋ, δ' ταφροειδες δρυγμα, διά τοϋ όποl' 

ου άνείλκον (όνέσυρον) τό πλοία είς τήν ξηρόν 
rϊ τά καθείλκον είς τήν θάλασσαν" σuνYjθω; χaτχ 
πλ7jθ. oiJeol: δύρονς έξε .. ά8-αιρο,,=προσεπόθουν νά 
καθαρrσουν τούς ούρούς (τιk ώ~ άνω πεΡιγ~aφέντa 
όρUγμaτa,τά. bnota εΙχον έμι:Ρρaχθη με τi)ν It<ipo~ov 
του χρόνου xai fπρεπa νιk κα;θaρισθουν πρΙν i) τό πλοt
ον χaθελκuσθYj εί, ,;i)v θciλaσ~aν πpό~ πλοUν) . 
Έτνμ.: ούρό. «*όeFο-) ιχνήκιι έί~ ti)v ριζ. βι.tσιν 
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erevax (έκριζώ, άνοοκάπτω, άνορύσσω), μCιΡ.υρου
μβνην διiι; .oίi σ:χνσχρ. όrus-(τραυματισμένος, τραG-

μα), ~λλ. le~Q;-x80ro" (6Ι λ .=ό άνασκάπτων την 
'ι'ην), beva (=τάφρος σκολιά, χορδή, λουκόνικον), 
bevooro (βλ. λ.), λιθ. UrVAS, ύΓVΑ (όπή). 
ΟΥ"Ι, .ό, γεν. ώτ6ς. δο •. ώτΙ' πλr,θ. άνομ. ώτα, 

γεν . ωτQW. ~o •. ώα;,,' Ιων. χιι! iIt. ovaS' , οίίατoς' δωρ. 
ώς, ώτ6ς' ώ~ χ:χ! νυν, τό ους, τό ώτΙον, αύτΙον, 
«αύτl», λ:Χ •. AUriSΙΙ.'S' OVS', .'S' ώτα=εlς τό αύτl, 
εΙς τά αύΤ!ά, μέσα εΙς τό αύτl κάποιου, • . l. μυ· 
στικά (πρ6λ .• 6 στ;μερ. (έλα νό σοG πώ στ' αύτΙ, 
γιατί δέν πρέπει νόκούσι:! κανένας ») .- 11 ovS' χ:χ! 
χυρ . εν.ψ πληθ. ώτα μ.φρ.=αl λα6αΙ άμφορέων, στά· 
μνων κλπ. ό'ι'γεΙων, «τά αύnό» δltω~ xoινω~ λίγον.:χι. 
Έτυμ. : OVS' ( <,*όοςο (ciρχ:χιότ. *ουαοςο. χοι! ι!χ ποι

ρ:ΧλλΥlλου aω,;-ιων. (έν επιγρ.) ώς (Ι :χπ. *D(U)S, πρ6λ. 
χ:χ! άμφώες (π:χρόι θεc.χρ . =μέ δύο λαβός), ε"φ6ιο" 
(*-ousidio·m,=tVWTIov, σκο\)λαρΙκι), πρ6λ. Ήσυχ. 
cεξωβά6.α· ε"ώτιαl>, ώFατα : πρ6λ. ίρλ . Αυδ, γεν. Aue 
(πρ6λ . gauI. Χύρ . δν . SU-Αusίa=όνομα γυναικός έ· 
χοίισης ωραία ώτα, π:Χλ-σλοιυ . ucho, γεν . u~ese (ους), 
Ζενδ. UΙH o'j~. δυϊχ. nό δύο ώτα» (ίοιπ. *u'Sn, νεο
πιρσ. hD~, π:Χλ ·σλοιυ . UΙH, λιθ. aus-i, γεν. πλ'ljθ. aus-ίi, 
λατ. aus-cullD (άκούειν), !οιπ. *aus" *us- (ους).
πρ6λ. irtixt. .ων ci'/ωτaρω ριζων χοιτά. εν -i-, εν λοι •. 
auris, ίρλ. auib (=auribus), λιθ. AUsIs λεΗ. άuss, 
π:xλ-ιt ρωσσ . :Χίτ. πληθ. ausίus,-μετά. εΠ8XτCΊσ. χ:χ.ά. δν 
-ο- εν π:χλ-γερμ. 5Γί, μεσ-γε ρ μ. oere, oer (ανΟΙ'ι'μα 
είς σχημα ώτός), νεο-γερμ. δhr.-μετά. επεxτCΊσ. χ:χτά. 
εν a εν μεσ-γερμ. oese (ους, λα6ή) . -μετά. έρρ. προσφ. 
ίν <tij γεν. οίίατος (*ous-o·',), ουατα' πρβλ. χ:χ! τόι 
ίν λ. leoov,,00S' «*-ουαν-), γοτθ. ΑυΙδ, ποιλ · γερμ. δΓΑ, 
ποιλ ·ΠΟΓΓ. eyra (ους), ciPjl. unkn. γε'l . unkδon (ους) , 
πρ6λ. Ήσυχ. «ώκίδες' ενώτια» ( *οά-κο-. ί:χπ. 
*ous1ίjgo-' 61.. 1<:Χ! άκeοίi08οαι, άκοVει". 
ούοΙα, fι, (οιίοα, μτχ. θΥlλ. του εΙμί) ' δ,τι άνήκει 

είς τινα, τό ίδικόν του, η περιουσΙα του, ή ίδιοκτη
σΙα το\), ΙΙκατάστασις, συνθηκαι ύπάρξεως : τάς a· 
παι6ας ε'ς τό ,ι,οιπόν ούοίας=τήν κατάστασιν της 
άτεκνΙας της οι6 τ6 μέλλον , τό δτι δέν πρόκειται 
νά γεννήοι:) τέκνα ε:lς τό μέλλον .- 11 ή ϋπαρξις, 
η υπόστασις, ή άλr,θής φύσις πράγματός τινος, ή 
πραγματικότης, τό όντως είναι, έν ciντιθέ:1ει πρ6. 
.6 μη εΙ"αι. 
Έτυμ . : ουοία, Ιων. ουαίη, !:1Χ'ljματΙσθ'lj επι .ij βCΊ

σιι τyι~ θr,λ. μτχ. οιίσα (cipo. &)ν) τoίi εΙμί, πρ6λ . δωρ. 
Ιοα/α (=ovola) έσΧ'ljμ:χησμsνον έπ! <tij βCΊσει τoίi θ'ljλ. 
έοοσ .η~ μτχ. τού δω? • .ης. χ:χ! * εΙς. πληθ. (·Ηρ:ΧΧλ.) 
ε"τε,. 
ουτδ, γ' Ιν. έπ . cio? β', _ν φ oϋτCί γ' Ιν. πρτ., 'tou 

oι ·jtoίi ρΥlμ. ουτάω. 
οϋταc, προστ. -:ου ουτάω. 
ούτάςω, μελ. ουτάοω' ciόρ. :χ' ουταοα' π:Χθ. ΠΡ1< . 

ουιαομαι' ώ. τό ουτάω (βλ. λ.), πληγώνω, τραυμα· 
τΙζω 11 οvταζο" οάκος = έπληττον (διετρύπων, συν
έτρι60ν) τήν άσπΙδα=μετά :χΙτ. συ~τoΙx. ciνΤΙ1< . : Κλ.
Ηος, 8 μΖ βeοτός ονιααεν άνηρ=ή πληγή, τήν ό· 
ποΙαν μοϋ ηνοιξε (μέ τ6 πληγμά του) θνητός όνήρ. 
ούτάμι:ν, ούτάμι:ναι, ciπρ:ρ. ίπ. ciop . β' .ου ουτάω. 
οϋτaοται, γ' ~ν. π:Χθ. πρχ. του ουτάζω. 
ούτδω, πρo~τ. ουταε ' ίων. ΠΡΤ. ovraoxo,,' μιλ. ον

τήοω' ci6p. :χ' οϋτηαα, Ιων. ουτήοαοκο,,' ποιθ. ciόρ. :χ' 
oυτή8otι,,· έπ. γ' Ιν. ά.ορ. β' οιίτα (ώσε! !~ ιϊν. οίίτημι), 
ciπρφ. ουτάμεναι 1<:Χ! ουτάμ.", μ.χ. (ίν π:Χθ. ένν.) ου
τάμε"ος ' τιτρώσκω, τραυματίζω, πληγώνω, πλήττων 
διό τοϋ δόρατος 1] διά τοϋ ξΙφους (γεν. διά ό'ι'χε
μάχου δπλου), ίν ά.ντιθιlσει πρό. τ6 βά'l''ι'ω (=κτυπώ 
τινα δι' έκηβόλου δπλου, τόν τραυματΙζω ιi τόν φο
νεύω κτυπών αυτόν μακρόθεν).- π:χθ'ljΤ., ουταμέ"η 
ώτειλ.η = καταφερόμενον (προξενούμενον) τραϋμα 
ιι οντάμε"οι=οl πληγωμένοι. [σχ?τι ιν . έτυμοΙ.: ί~ :x~
τoίi : aουτος, ά""vτατος (=6 μή πλη'ι'ωμένος),ώτει,l,ήΙ. 
ού-τc, έπΙρ. χ:χΙ συμπλ . σU·/δ. (ου+τ.)· καΙ ούχΙ, καΙ 

όχι, καΙ δέν ... - 11 έπ:χνσιλ:χμ6οιν6με'lον ί οϋτε ... οντ .... 
(ώ. 1<:χί νυν)=λ:ΧΤ. neque ... neque ... ιι ένΙοτε ciνt! oVδέ ''1 τ~ ~autipq. προτcίσiΙ ίΠ:Χ1<ολουθεί Τ8 (ι οίίτ .... τε ... 

r 

""'λ:Χτ . neque .... Ι)-καl δέν ... καΙ ... : ovr. -rd'l'Aα οΙ
μαι Ηακόςο εI1'ιlΙ. φ800".,lιςο τε /ίκιοτ' &" ά"8οι!ώπω,, 
=καl (κατά τό δλλα) δέν νομ/ζω δτι εΤμαι κακός, 
καΙόλΙ'ι'Ι:Ιτερον φθονερός θό ήμουν όπό δλους τούς 
άνθρώπους ιι ένΙο.ι civt! .oίi δευτίρου οίίτε ά.χολουθιί 
ονδέ, ,Ηλοτι δέ &πλουν 6Ι. 
oi!TCΡO!N Ιων. ciντΙ d 1Tεeoso U oi)a. -roiireeotl. 
ουτιιΙcις, μτχ. π:Χθ. ciop. :χ' .oίi ουτάω. . 
ούτήσασιιc, Ιων. Υ' Ιν. ciop. :χ' τοίί ουιάω. 
oύτήτι:ιρa, ή, θ'ljλ . • ου ουτητήρ. 
ούτιιτήρ, -ijeo" δ (οντάω)' ό T1τρWσKων, ό τραυ

ματΙζων. 
οϋ-τι, oi)~ • • ου οντι, (βλ. λ.) . 
ούτlδδvός, ή. 6", ciττ. Χ:Χί -6S', -ο" (οίίτιςο)' ώ, χ:χΙ 

νίίν, ουτιδανός, μηδαμινός, δχρηστος, άνόξιος λό
γου, ό μή Ικανός διά τΙποτε ιι άνΙσχuρος, δειλός 
Χ. Τ,δ. [ουτιδα"ός ( ού·τι6·α"ό-ςο (-6- εΙν:χι τ6 ίχπε:16ν 
.ελΙ1<όν .ου o'j~ . ·τι6· ciλλοι δέχοντοι ι -6α,,0. ώ;; προ
σχημ:χτισμόν ciJt:xvtwvtoι χοι.· :x~τoι)~ χ:Χί έν τψ .ηπ.6· 
α"ός (βλ. λ . ). 

oύ-τι-ιrω, ίπΙρ. ciντΙ οϋ τι .ω· ώ, .ό ονπω, ούδ
όλw,s (καθόλου) άκόμη. 

ου-τις, γεν.ον-τι"οςο (oiJtT~,), 1<λινόμινον ώ~ τ6 τι,' 
ούδεΙς, (κανεΙς», (κανένας», λ:χτ. nuIIus ( ne+ullus 11 
o~a. οίί-τι=ούδέν, κανέν, cτΙηoτε», λ:χτ. nihil. 2) 
.ό oi)~ . οντι χεΤ.:χι ώσ. χ:χ! ώ~ έπΙρ: ουδόλως, ούδα
μώς, κατ' ούδένα τρόπον, καθόλου.- 11 έχ .ων ciνω
.ίρω Ο'ljμ:χσιων ΠΡΟ!1<υΨδν fι XΡYισι~ τyι~ λtl;ιω; ώ~ χυ
ρΙου άν6μ:x.o~ μ8Τά. μεΤ:Χ6ε6λ'ljμίνου του τόνου, d O~τ.ς. 
οιΙτ. Οιίτι,,=ΟύδεΙς, (ΚανεΙς», ψευ~ί' δνομ:χ, .6 όποίον 
!~ω1<εν ό Όδυσσεiι~ εΙ~ .όν !ιχυτόν .ου διά. νάι ί~:xπαι
τΥιστι τ6ν Πολύ:Ρ'ljμον. 

οϋ-τοι, Τι ον τοι, έπΙρρ. (ovtTol)' τι:\ άληθεΙQ όχι, 
ούχl τΥ όνη, ούχl 6ε6αΙως, λ:Χ •. ποη sane. 
ούτος, αϋτη. το;;Το. γεν. τοvτοv, ταVτη,. -roVτov 

Χλπ. , δε'.ΧΤ. ciντων. · ώ; 1<:Χ! νυν, οί;το;;, :x·}t6. ιι fι οlίΤΟi, 
s'l ciνtιδι:χστολij π~ό~ τ'ήν εκ.ϊ"οςο, δ'ljλοτ το προ, fιμci, 
π ι. ησιέ~τεpoν έΧ δύ" πpoιγμCΊ.ων,~ έν φ fι εκεϊ"ο, δ'ljλοΤ 
τ6 περισσότερον ciπομεμαιχρυσμίνο 'l, ώ~ ή λ:χ.ιν. hic έν 
ά.ντιθΙΙσει προ. τ'ήν ille.- 11 ή olίτoςo. δσιiχι, χείτ:χι 'ν 
ciντι~ ι:χστaλij πρ~~ τ'ήν 86ε. ciν:χφcίΡa.:χι γ.νιxω~ εΙ, Xιiτl 
τό όποίον (χει ItP0'ljY'ljOjj, ε " Φ ή 86. ciν:χφίριτ:χι ιΙ, xιi.ι 
τό όποίον πρόχειτοιι νά. έπ:χχολουθήστι.- I11 olίroi. σίίτ" 
Xρησιμoπoιoίiντ:xι ένΙοτι μιτά. πaΡΙCPΡον'lj.ιχfj, έννοΙιχ" 
οτοιν ciφa~q. (ciπευθύνιτοιι) &!~ δουλον Τι γινιχω, ciτομον 
1<οιτωτέρ:χ. 1<oινωνιxή~ .CΊ~βω. (λαι •. heus! Τι heus tu Ι 
=ο{ίτοςο ! ο{ίτο, ov Ι όί' σύ ! δκοuσε, σύ! (ciν.ιθ'.ω. 'Ι) 
εκεί"ος. ώ. χ:χ! fι λοιτ, iIie, δ'ljλοί Ιπαιινον χ:χ! δό~αιν). 
11 ciλλά. χ:χΙ επ! σεμνYί~ χ:χ! ίπισήμου προσχλήσιω; ! dί 
οιίτοςο ο{ίτος Ol6lnovso !=αΤ, σύ ό OIδΙπouς! «σένα, 
τόν Oii5., λέγω) .-lντο;;το μ.έ1ι ... ~O;;TO cU ... , Τι τσ;;τα 
μέ" ... τα;;ια 6έ ... εΙν:χι πεpιφριiσιι, χ:χτά. πολύ Ισχυρό
τβρ:χι τοίί ζεύγου. μέ" ... 6έ, Ιρμ'ljνιόοντ:χι δ. πcίν-τ:ο'tι 
~ιiι; .ων : (έν μέρει μέν ... έν μέρει δέ .... , «όφ' ένός 
μέν ... όφ' έτέρου δέ ... », «άπό τό ~να μέρος ... όπ6 
τό δλλο ..... - ν καΙ ~α;;τα, περΙφρ:χσι, διά. -τ:η~ δποΙαι, 
προστΙθaτ:χι χCΊ.ι .ό ν'ον μ6τ' εμφCΊσιω~, τ. Ι. προστΙθι
τ:χι Ιδι:χι.ίρ:χ πιρΙπτωσι. , fι όποΙ:χ χ:χθιστq. .. ~ προηΥου
μένω~ λεχθέν ΙσχυρόΤβρον χοι! σoι'JιxρώΤΙ?Oν' διό ΗσΙ 
ταντα = καΙ τοϋτο άκόμη, καΙ κόη περισσότερον 
όκόμη, καΙ μόλιστα, καΙ όκόμη μάλιστα, λ:Χ ••• t 
hoc \Ι συχνά. civsu (-ΤΙμ., ciHoc 1<:ΧΤιΧ .6 πλ.tστον 
μaτά. μ.χ. , τιθιμίνη;; Τι Χ<ΣΙ i~υπ:χχουομίν'lj~: ΗαΙ τα;;τα 
τηλ.ικο;;τοςο=καl μάλιστα εΙς τoιaύτην (τόσον μεγό
λην) ήλικΙαν Ι τΙ ΥάΕ! 6ειν6τ.eο" 6ιιcαoτo;; ιcα~ ~α;;Tα 
Υέeο"τος ϊ=διότι τΙ ύπάρχει τό περισσότερον έπικΙν
δυνον άπό δικοοτήν καΙ μάλιστα ήλικιωμένον; 
(~YIλ . τό πλέον έπικΙνδυνον πράγμα εΤναι ό δικα· 
στής, καΙ μόλιστα . 6 ήλικιωμένος).- νι καΙ τα;;τσ 
μέ" δή τα;;τα = λ:Χ •. hAec hactenus = καΙ δσον μέν 
δι' αυτά (έστωσαν, ιϊ άρκοGσιν) αύτά μόνσν (ΟΟα 
δηλ. εΤπον άνωτέΡω), μέ ciH:x~ λέ;8Ι~: «όρκετό περl 
αύτών», «καΙ ταϋτα μέν οΟτως έχουσιν., «000 γι' 
αύτό εΤπα δ,ΤΙ εΤχσ νά πώ» .- νΗ ταντα (ο~δ.πλ'ljθ. 
ώ. έπΙρ.) = 6ιά τα;;τα, δι' αύτόν τόν λόγον 11 ~otn' 
lJ.ea, τα;;&" o~=-δι' aύτόν τόν λόγον λοιπόν; κατό 
ταϋτα λοιπόν. 2) τα;;τσ (ένν, 6ράΟώ Τι ΙοτΙ), ιν 



xιxτιxφιx,;ιx'Xί~ ιiπ'Xνη'ισεσιν : τιιντ, ώ δέαποτα=μάλι' 
στα, κόριε (κ~ .... =ταiίτα δράοω=θό τό κάμω, Τι ταντά 
έατι=«έτσι εΊναι») - γιιι ταύτυ (δο,;. θηλ. έν.) κι;ίτ'Χι 
ίπ(σ1l~ ώ~ έπ (ρ ., yo 'Jt ! lJi, : 1) έπ! τόπου (Ινν . τ'Yι~ δοτ. 
xώρ~) : ταυrrι=έν τουΤΥ τQ τόΠΥ, ένταΟθα. 2) ίπ! 
,;;;όπαυ , ταυτυ=κατό τοΟτον τόν τρόπον,οδτως. 3) 
άπό της άπόψεως ούι ης, έν τουΤΥ, κατά τοΟΤΟ.
ΙΧ πιχρ' ιi'ttιXOr~ f, 0;'1'0. σοχνιΧ β!νιχι lΙνισχυμίνη διιΧ 
,;oi} δεικτιxoiί r: oiJrool, αύτηl,τοvι:l, Υιν. τοντονt, 
όνο πληθ . ούτοιί" ~,)a . ταντί χλπ.=λιχ,;. hlcce=αύτόc; 
έδι:, ό άνθρωπος 11 εν τ~ί~ χεΙΡΟΥΡ. ιiπιxντ~ Χ'Χ! μβ,; ιΧ 
sφεΑχυοτιχοu -.. (ο;'τοσΙ .. ), όoι:ί.xι~ ιiκoλoυθεϊ λέ~ι~ ιiρ
χαμένη ιiπό φ ων'/Όι;ντο; 11 τό -l- ιx~,;ό του δειχτικου προ
σχημιχ,;ισμου ε!νιχ ι πι:ί.ντοτε μιχκ;;όν, μιχχρόν δε φωνήεν 

Τι δ(φθoΎYO~, πρό ιx~τoυ κε(μενιχ, λΙXμΙSά.νOν,;ιxι ώ~ βριχ

χ'ιχ : ιινι:';7ι 11 ίν(ΟΤ5 μβτιχείι τή~ ιiντων. χιχ! του δεικτι
κου -2 πιχρεμΙΗλλετιχι μό;;ι6ν τι: τονΙ:ΟΥΙ=ι:ουτ[ rr: , 
ι:αυΙ:ΙΙΥί=ι:ανι:{ 1'ε,- τουτοδί-τοντί δέ, τοντονμε .. Ι= 
τουι:ονί μέ .. κλπ. 

• Ετυμ.: διιΧ τόν διιχτιΧόν προσΧ1lμιχτιομόν -ι (ovrooi ) 
βλ. ίν -l.-ε!~ τ-;,ν 0;'1'0., a1JrfI, τοντο περ ιλ'Χ μlSι:ί. νο -/ · 
,;ΙΧΙ τρ(ιχ στοιχείΙΧ : tJ (βλ. λ .), τό μ6ρ ιον υ (π~ lSλ. πΙΧ λ · 
περσ. h&uv = ille), χιχ! τίλο, στοιχιίόν τι ιiνήxoν ε Ις 
τό θέμιχ *to-. 

oϋτΩC;, κιχΙ πρό συμφ. συνiιθω, ούτω (έπ(ρ. του 0;'
το,' χυρ. ,;ό o1Jτωr ε!νιχι τό δε : κτ ι κόν του ώ., δrτω; 
τό λαιτ. 51c τοίϊ υl) ' ώ~ χιχ! νυ .. , οϋτω, τοιουτοτρό
πως, κατ' αύτόν τόν τρόπον, λΙΧ τ. S iC Τι hic . - " μ~
τιΧ πιριοριστικΥι. ~ OνCΊμεω~' οϋτω καΙ μόνον οϋτω, 
όπλCJς, άπλώς οϋτως, μόνον καΙ μόνον : οϋτω πΙ
.. ο .. τε. πρό. ήδο .. ή .. =πΙνοντες «έτσι , μόνον καΙ μό
νον» πρός τέι:ψιν (άπλώς καΙ μόνον διά τήν άπό
λαυσιν τοΟ π10ΤΟΟ καΙ τΙποτε περισσότερον).- 11I 
itt! ευχων, προσευχων, μετ' ε')κτ . : 01Jτω .. iί .. Ζευ. -θε{η 
= cfTOI νά δWOIj ό Θεός ». 2) έπ : δ;;κων Τι Π";;Ο 
μοΙΙΧ, φύσιω, επ:κλΤίσεων : ε1'ω1" o1Jroo. Ο .. αΙμη .. τώ .. 
τέx .. ωv, μιοώ τό .. cϊ .. δρα=έγώ τουλάχιστον (Υ; έγώ 
8ε6aΙως) «fTOI νά χαρι:, τό παιδιά μου» τόν μισι:, 
αύτόν τόν δνθρωπον.- ιν οϋτω μέ ..... οϋτω δέ = 
έν μέρει μέν ... έν μέρει δέ .. . , όφ' ένός μέν ... όφ' 
έτέρου δέ (πρΙSλ . οντο. ιν).- V εν ιipxi) ιiφ 1lyYισεω. : 
0#11'01 ποτ' ιj .. μν. καί yaAfj=«fTOI πού λές μιό φο· 
ρά κι fvav καιρό ήταν μιά γάτα κι ένας ποντικός». 
ούτωσΙ, ούτωσΙν'=οϋτω, (ΙSλ. λ.). 
ούχΤ, iItIp, ιiντΙ ον (ΙSλ. λ.) . 
oύXiVoc;, καιτιΧ χρασ ιν, ιiντ! tJ Ιχϊ"ο •• 
6φι:llέτηΙί, -ον, δ, θηλ . ιJφειJ..έτι., -ιδo~, -IιKιJφε{λω)' 

ώ, χιχ! νίϊν, όφειλέτης, χρεώστης. 
6φι:llι\, -ιι (ιJφεlλω)' ώ~ κιχ! νυν, όφειλή, χρέος, 

τό όφειλόμενον είς τινα. 
6φι:ΙΙημσ, τό (ιJφε{λOl)' τό όφειλόμενον, ή όφει· 

λή, τό χρέος. 
'Ο.ΕΙ' λΩ, πρτ. ιΖφειλο,,' μιιλ . ιJφε,λήoOl' ιiόρ . ιχ' 

ώφεlλησα' ιiόρ. 15' ώφελο .. , Ιων. ό'φελο", ίπ. cZφιιλ
λο", ό'φελλο .. (πρΙSλ. ιJφέHω) ' πρκ. ώφεlληκα' ώ~ κιx~ 
viJv, όφεΙλω, χρεωστώ, εΊμαι όφειλέτης, fXW νά 
πληρώσω 11 ιiπoλ. , ε1μαι χρεωμένος, έχω χρέη .
ΠΙΧθητ., όφεΙλομαι, χρεωστοΟμαι, μένω ώς χρέος, 
πρέπει νό κατα8ληθώ (πρός άποπληρωμήν) n μτχ.. 
όφειλόμε"ο. = χρεωστουμενος, όρμόζων, πρέπων 
Ι τό όφιιιλόμ .. α .. Τι τά όφειλόμε"α=χρέος, χρέη, ό
φειλή, όφειλαΙ. 2) όφεΙλω ζημΙα .. =ύπόκειμαι εΙς 
ποινήν, έπισυρω . κατ' έμαυτοΟ τιμωρΙαν, κινδυνεύω 
νά τιμωρηθώ 11 έπ! ιiντιxμoι/ίή~ (iντιχποδόσεω;) i βλά
βη .. όφ.Ιλω τι .. ί=ε1μαι ύποχρεωμένος νό άνταπο· 
δώσω είς τινα τό κακόν πού μοΟ fκαμε,- 11 μετ' 
ιiπρφ., όφεΙλω (εΤμαι ύποχρέωμένος, fXW ύποχρέω
σιν) νό πράξω τι. 2) δ ιiόρ. /ί' ιΖφελο" ('π. ό'φελο,,) 
Τι χιχΙ δ πρτ . ώφελλο .. (έπ . όφελλο .. ) χρησιμοποιουντιχ\ 
ίπ! ΠΡCΙΥμci.των, ,;σ. δποίΙΧ δέν !ΠFΙΧ,ί τι, (ίν Ψ θσ. (
πριιπι νσ. τσ. εΙ χε "pci.~aI) : cZφελ." CΙ-θ-α"άτoιoι .. ε;Ι
χεο-θ-αι=fπρεπε νό ε1χεν εύχηθη εΙς τούς Θεούς 11 
ίντεiJθεν, οΙ Τδιοι χρόνοι (ιiάρ. /ί' καΙ πρτ. ~~λό .. , 
ι.Οφ.λλο .. ) χρη:ιιμοπριουντιχι 'κιχ! πρό. δ-ιρ,.ω σίν Ι~Xή~ (Τι 
ίπιθυμ(ιχ,), iι bItO I~ ' biv ' έεδπλ~pώθη Τι . ιΙναιι ciΜνixτον 
νσ. iκπληρωθij : 'τη .. ό'φελ' έ .. "".00' χατακτάμε .. 
• Aιιτεμ,~=αύτήν έπρεπε νό την εΤχε φονευαει (ε1-
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θε νό τήν εΤχε φονευσει) ή "Αρτεμις (άλλά δέν 
τήν έφόνευσεν) = λιχτ. utinam e&m interfeclssel) Ι 
ά .. δρό .... ώφεΗο .. &μ.l .. οιιο. ει .. αι &χα,τι.=έπρεπε 
νό ημην (είθε νό ημην) σύζυΥος καλλιτέρου όν
δρός (άλλό δέν εΊμαι, εΊναι όδύνατον νά εΤμαl) 11 
ώ, ίπΙ ,;ό πλ_Ιστον των τοιοιί,;ων πε;;ιφρι:ί.σ8ων προτά.σ
σετιχι τό 6~XYj~ δηλωτικόν εϊ{}ε (έπ . α,{}ε) t αϊ'{}' ό'
φε,ι., &1'0,,6, τ' lμf'αΙ α1'αμό. τ' άποUο-θ-αι = εiθε 
νό μη εΊχες γεννηθη iι ( << μ!ό καΙ έγεννήθης») νό 
ε1χες άποθ6νει Cιyαμoς Ι ιιϊ-θ ' ώφ.,ι' ΆΡ1'oiί. μη 
διαπτάσ-θ-αι αΧάφΟi = είθε νό μη εΤχε ξεκι νήσει 
(κυρ. νό μη εΤχε πετάξει όνά τά πελάγη) ή 'Αργώ 
11 ώσιxύτω~ κιχ! μετιΧ τοίϊ ώ. t ώ. ώφ.,ιο .. (Τι πρτ. ώ· 
φελλο .. ' t ώ. ιΖφε,ι •• αντόι'J-' ο,ιέσ-θ-αι=είθε νό εΊχες 
εϋρει τόν θάνατον έκεΤ Ι χιχ! ιiρνηΤΙKω~, ώ, μή ώ
φελο" (= είθε νά μη ... ).- 111 'π! ΠCΙντό, πρά.Υμιχτο . 
τ ό δποϊον ιiπoτaλ.τ 6ποχρίωσΙν μαι;, τό δποίον ιι!νιχι 
~ι' iιμα~ ιiνCΊyκ1l , κυ? ίν τψ πιχθ1jΤ . : πασι" ήμϊ .. τoiί· 
το πα-θεϊ .. ιJφεlλιrται=τoOτO ε1ναι έ':ν κοινόν χρέος 
δι ' δλοuς μας (τό όποΤον πρέπει δλοι μας νά πλη· 
ρώσωμεν) 11 παοι .. ήμί" κατ-θα .. εί" ιJφεt.ι.τα, = τό 
τoiί Ό ;. ιχτΙου (omnes) debemur mοrtl=δλοι όφεΙλο
μ~ν νι? πληρώσωμεν τό κοινόν αύτό χρέος πρός 
την φυσιν, δηλ. νά όποθάνωμεν. 
Έτνμ. : ιiττ. oφεlλω, δμ1lΡ. (ΙΧΙολ.) ιJφέHOI (έντε

λω. δι cl.φο;;ον ταίί όφέλλω = αύξάνω), ΚΡ1lΤ, όφήλω 
( * Fοφε,ιw.o)· < πρoOεl~ . Fo- ( : οοινσκρ. όν&, Ιλλ. αν-, 
λιχ,;. au-, !ρλ, δ υΑ, ΠΙΧλ-πρωοo:J. Αυ-, πΙΧλ-σλιχυ. υ, λιχ:. 
ve-, 9αll . gui), πpΙSλ. ιi,ox. Fο-φ,ιηκόσι, (Fο)-φλήιϊσ., 
(FΟ)'φληοι, + σκοτεινφ τινι στοιχεΙφ , δπερ (Ιπό τινω ', 
συνεσχετΙσθη πρό; τό π'Χρ' Ήσυχ. cτέ,ι1J.σ. «*-θελι'J-O')· 
χρέο._ κιχ! Itpc;~ τ ιΧ Υοτθ. fra-gild&n (όποδΙδω τό ό 
φεΙλόμενα, «ξεχρεώνω» ), glld (=φόρo~). ιiλλ' ιilSί-
6οιιιχ ,;ιχυτιχ' πCΊντω~ έκ τη ~ ιx~τή. ρ. όφελ- πιχρiΥοντ'Χ ~ 
κιχΙ tdt ιJφλισxά .. ω (μελ. dφ,ιήσω, ciόρ, αι' ώψ,ιηοα , 
ιiόρ. 15 ' ώφ,ιο .. ), όφλημα (6λ . λ. λ.). 
'ΟφΕΆλΩ (Α), aπ' ιiντ! ιJφεl.ιω (eiA, λ.), πp't. ιΖφελ · 

λο .. 1; ό'φελλο .. · δ ,τ ι κιχ! τό ιJφεl.ιω (ώ, πρό. τιX~ ση 
μιχσ.) 11 ΠΙΧθητ., χρ.ίό. μαι όφέλ,ιεται=μΙα 6φεlλή (εν 
χρέος) μοl όφείλεται (πρέπει νά πληρωθf,j εΙς έμέ, 
« νό μοϋ κατα6ληθrj»).- 11 εΤμαι ύποχρεωμένος, ό· 
φεΙλω, ε1μαι ήναΥκασμένος. [δι' ίτυμολ. ΙSλ . dφεl,ιOl] . 
'ΟφΕΆλΩ ( Β) , μελ. dφελώ' ιiόρ. ιχ' cZφειλα, ιχ!ολ. 

Υ' έν. 5')ΚΤ. όφέ,ιλ8Ι8'" ποιητ, λίξι,' αύξάνω (μτΙSτ , ) , 
μεγαλώνω (μτ6τ.) , ένισχυω, έπιτεΙνω, ύψώνω (πό .. ο .. , 
οτό .. ο" , ά,ιδρό. έρωή .. , δέμα., ήβη .. , μέ .. ο" &ρεη .. 
κλπ.): τφ ου χρή μνι'J-o .. dφέλ,ιει .. άλ,ιά μά.χcο{}α.ι= 
δι' δ δέν πρέπει τις νό πολυλογrj, άλλό νό μάχε· 
ται (κυρ. μνlJ-ο .. dφέΗει .. =αύξάνειν, πολλαπλασιά· 
ζειν, τούς λόγους) Ι οφέλλω τι .. ά τιμΠ=λαιτ. honore 
augere=τόν έξυΨώνω διό τών παρεχομένων εΙς 
αύτόν τιμητικών έκδηλώσεων 11 Υεν. 80ηθώ τινα, τόν 
κόμνω νό εύδοκιμήσlj , -llιχθητ . , aυξάνoμαι, μεΥα· 
λώνω, εύδοκιμώ, αύξάνω. 
'Ετνμ . : ΠιχράΥβτιχι έ~ -7ι. ~(ζ. καιΙ το ό'φελο, (δλ,λ.)· 

όφέΗω (*ο-φελjω: σιχνοκρ . phalatl (παχύνομαι, συμ
πυκνοϋμαι, πι'ιΥνυμι), Ιιχπ . · phel-, *bheI- ( : λ'Χτ. fol
Ιίs=δερμάτινος όσκός, φυοητήρ σιδηρουΡΥεΙου κλπ. 
παιλ·Υερμ . b&lΙο=δέμα έμπορευμότων, μπαλότο, Ιλλ' 
φcι,ι,ιό., /ίλ. λ.)=όγκώ (φουσκώνω)' ό'φιιλμα (=δφε' 
λοζ, πλεονέκτημα), 

'ΟφΕΆλΩ (Γ), συνόγω έπl τό αύτό, έπισωρεύω, 
4πομίνω, σαρώνω' δθεν, οφελμα, τό -= σάρωθρον, 
σκούπα, πρΙSλ, Ήσυχ.. cόφέ,ιμαοι' ααρώμασι., cG
φε,ιτeο'" χάλ,ιυ .. τρο ... · όφελτρευω=σαρώνω, σκou
πΙζω : όρμ. &velum (σαρώνω) , !ιχπ, *-dh-

οφι:lμσ, τό (όφέλλω Β)' c(ίξημα, δφελος, πλεον
έκτημα.- ιι (ιJφέλ,ιω Γ)' κ6λλυντρον. 
οφc10ν, '1'1. ιiόρ. 15' τοl) όφεl.ιω. 
δφc1oc;, τό (ίιφέλλω Β)' ώ~ Κ'ΧΙ νί!ν, ~φελoς, ώ

φέλεια, κέρδος, 80ήθεια, συμφέρον, χρησιμότης 11 
μιτdt Υιν., τώ1ι ό'φ.λο, ούδέ .. =ή έκ τών οποίων ώφέ
λεια ήτο (εΤναι) μηδέν, τ. Ι. τό όποΤα ήσαν (εΤ
ναι) έντελ~ς δχρηστα (όνωφελη) 11 οϋτω ΚΙΧ(: 8,1'1 
8φ.,ιο, οτρατεVματοS'=δ,τι ώφέ\εια ύπάρχει έκ τοΟ 
στρατευμαΤΟζ, τ. Ι . δ,τι μέρος τοΟ στρατεύματος 
εΤναι ύΥιές καΙ χρήσιμον. 
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'Enιμ.: όφClo" ciφ'(jΡ. oUo. Ιχ ' τινοι; &πιθ . *O'φ~-λo
(προθιμ. b(lOIIτ.*o) (-έγγUς, μετά τινος}+ούο. *φελο
-οαινοχρ. ph61 .. ·m (καρπός, έπιτυχΙα, κατόρθωμα, 
κέρδος)' ιίρχιχή "ηλ. οημ. τoίi OφCλO~=«δΠOυ ύπ6ρ
χει κέρδος»' ίΧ τοίί oφελo~ παιρΥιχθl1 ώο. χαι! iπίθ. 
cSφCJot), έν τφ ""μ-coφBλή~, ιi,,-coφελή~, πολv-ωφελώs 
Χλπ., πρδλ , όμl1Ρ. 'Oφελέαπι~ χαι! ιiττ. ώφέλεια, ώ
φCλ_"" (δλ. λ. λ.), των όποΙων τό ώ· ό:ρι!λιταιι εΙ; τήν 
ouvijQ"l noιpdt τοί;; ουνθΙτοι;; !χταοιν, fιτι, i~'l'jnAiliQl1 
χαι! ιΙ, &nAa, H~aIt; (πρ6λ. π.χ. ή,.εκή~), πρ6λ. ιiκόμl1 
κοι! τό δμ. Oι"coφ_λΙ" (-ή περΙ τοΟ οίκου μέριμνα) 
«έπιθ. *d·φ.λο- i') *dφ.λιο-) · 6λ. και! όφέλλω Β. 
όφlalμfσ, "ι (dφ6ολμ6,)' νόσος τGίν όφθαλμGίν, 

cπονόμματος», συνοδευομένη καΙ άπό fKKPIOIV ύ· 
γρων, χαι! οijμιρον lτι cόφθαλμΙα» χαλοuμίν"l, λαιτ. 
IIpρ/tudo, c .. ecltas 
lHpδσlμιάω (dφ6ολμΙα)' πάσχω έξ όφθαλμΙας, 

fXUJ πονόμματον, fXUJ 5ρρωστα τό μδτια μou. 
lHpδσlμΙδιoν, τό, ΙΙποκορ . τοίί dφ{}αλμό,. 
όφlalμo-δoulι:'σ, 'fι (dφ6ολμό,+δοvλslα)' ύπο

δούλωσις τGίν όφθαλμGίν, τό νό 6λέπουν δηλ. ΟΙ 
όφθαλμοΙ μόνον δταν εΤναι παρόντες ΟΙ δεσπόται. 
lHpδσlμ6" -OV, ό (όφoθij,.αι, οπωπα) ' δ,τι και! νυν , 

όφδαλμός, κι;;ινω;; «μάτι» 11 _ι, dφιJ.aJoIAoV, τι"ο, έλ
{h"tι=νό πaρoυσιασθ~ ένώπιον (τGίν όφθαλμGίν) τι · 
νος (<<μπΡός στό μάΤ!α τou, μπροστά του») 11 έ,. d· 
φδαλμοϊ, - λαιτ . ίη oculis = πρό τGίν όμμάτων, 
«μπρός στό μάτια» D Ιξ dφ6ολμιiW=«μακριό άπό τό 
μάτια μου» υ .. ατ' όφ6oλμo1ι~=Kατό πρόσωπον, «κα· 
τάμουτρα», ένώπιόν τινος.- 11 dφ6ολμό, (ώ;; καί 
'f) λ. όμμα και! 1/.,.60,) ίοΥ)μαιινι κα! δ,τι πολυτιμόΤΕ
ρον κα! ίκλεκτότιρον (ιπάρχει ιiπό κάθε πρocγμα, σπω, 
χαι! ό όφθοιλμό, .!νοιι τό λεπτότατον κσ.! πολυτιμότ:χ
τον του ιiνθρωπΙνOυ σώματο .. : dφ6ολμό, ατραrισ.,= 
τό δνθος τοΟ στρατοΟ.- In Ιν Πε~οΙCJ, dφ6ολμοί 
βααιλέ~ (=τό μάτια τοΟ .6aσlλέως) έκαλοϋντο 
fμπιστοl άξlωματοΟχοl, διό τών όπσΙων ό 6ασιλεύς 
έπώπτευε τήν έπικρότειάν του. 

Έτvμ. t dφδαλμό, (*όπα-"αλμa-,' *όπα- ( θέμ . 
*oqv(e),·, πρδλ. ποιλ · ολαιυ . oko, γεν. o~ese (όφθολ
μός) κλπ. (6λ. χαι! οαα_)' 6ολμ6-,: "άλαμο" 60-
λάμ,,' δασικij του οημαιο. πρίπιι vdr. Υιτο κορόμηλο (ά
βράμ"λο). 
όφ6ολμ6'ΤΙΥ""0" ο,. (dφ6ολμόi+"έrΥω)' ό 6ρέ

χων τούς όφθαλμούς. 
lHpδal ..... ρiίxoς, ο" (dφ6ολμόi+όρνααω)' ό έξο-

ρύσσων τούς όφθαλμούς. 
6φδσΙμώ4;, δωρ. ιiντΙ dφ''fαλμον,. 
όφδι:Ις, μτχ. παιθ. ιioρ. οι' τοί! δράω. 
~νσι, ιiπρφ. ποιθ. ιioρ. οι' τού δράco. 
όφδι\οομαι, ποιθ. μελ. τoίl ιJράω. 
lMpitaoI, ίπ . ιiντΙ όφ,αι, ~!)τ. πληθ. του όφι,. 
ΙΜΡΙο-δόρος, ο" (oφ,,+βιβρώa .. ω)' ό τούς όφεις 

6lδρώσκων. ' 
IMpΙό-ιιouς, -noδo, (οφ,i+ποv,)' ό fxwv όψεις 

άντΙ ποδών. 
·0 ..... 1, γιν. -_~, Ιων. ·ιο" ό' δ,τι χαιΙ νίίν, όφις, 

φ/οι. 

Έτvμ.: όφι, (Ιαπ. *ogvhi-s < ίαιπ. * egvhi-s: τά 
σοινοχρ. 6hl-1;t, Ζινδ. Α!ί-!: (όφι,) Μνιχντοιι νά θιωρτι
θoίlν ώ; ixnr-6~wJtot των ίαιπ. *eghi- (='λλ. ;XΙ~, βλ. 
λ.), *oghi-, *egvhi-, *ogvhi·, α.κόμη κιχΙ τοίί *lOg<v) 
hi-. Έ~ Itλλι;;υ τά: ~λλ. Ιχ", ίοιπ. *eghi-s, κιχ! fλλ. 
όφι, τιxυτΙ~oνταιι πpό~ τά : α.ρμ. a w J, γιν ... W jl (οφ,,) 

. ί:ιπ. *o~h-vi·s. ' 
ΙΜΡΙ-ωδιις, ι, (όφ'i+εΙδο,)' όφιοειδής, fXWV τήν 

μορφήν όφεως n πλήρης όφεων. 
ι.φΑι:ίν, ιiπρφ. ίνεργ. α.ορ . β' του όφλιακά,.co (βλ_λ.). 
δφΑιιμα, -ατο" τό (dφλε",,)- 6φειλή, χρέος, 1) 

πρόστιμον έπl6ληθΙν κατά τήν δΙκην, όπΟζημΙωσlς. 
όφιι;σω, μιλλ. το!) dφλ,ακά"ω (δλ. λ.). 
ΙΜΡΙισιιάνω, μελλ . dφλήαω' πρκ. ι:sφλ" .. CI· ιi6ρ. β' 

rr.φλo,., α.πρφ . όφλc"", μ,χ_ δφλώ,.· όφεΙλω, χρεω-
στώ, δημlοι.ΡΥώ χρέη U κιχτά τό πλιΙοτον δμω"ιiπαιντ" 
δπό τiιν μoρφiιν των ιiκoλoόθων πιριφράoιaιν: ιJφλ,
α .. ά"ω δIΗ",.=καταδιι<άζομαl'Ίν τινl δΙΚr:!, χάνω τήν 
5Ικην ' ll ΙΙφλιαΗάιιω έροήμ"" τt)" δι .. "" = KOτaδιKδζO-

μαι έρήμην ώς μή παρouσιασθεΙς κατό τήν δΙκην 
11 μιτCι γιν. του ίγxλYιμιxτσ~: όφλ,ακά,.ω dρπαγ;;, 
τε κα~ .. λoπfi, δΙκ"" = καταδικάζομαι έπΙ άρπαy~ 
καΙ Kλoπ~ ιι ίν 'tij πιριπτώσι ι τιχuτ'!1 ουχνά. κοιΙ 
Itνιυ -ιου δΙ .. ",,: dφλιακά"ωφόt"OtΙ (ίνν. δ/Η,Ι1')=κα
,aδlKάζOμαl έπΙ φόν~ Ι dφλια .. άt>ω άα"ρατε/α, (ίνν . 
ι δΙ"",,)=καταδlκάζομαl έπl άνυποταξ(Qllμsτά. γιν. _Τι;; 
nGIv;>j;;, IΙ~ 'ιν χαι'tοιδι'κιiCετοιΙ τι, : όφλ,ακά,.ω δί .. η,. 
6ot'άΤOtl = καταδικάζομαl εΙς θάνατον, εύρΙσκομαl 
fvoxoς θανάτου 11 μιτ' οιΙτ. πριiγμ. : όφλ,α .. ά"ω ζ,l' 
μΙα,. (Τι xeήματCl, fι πέ1'"ε τάλα,.τα κ.ο.χ. ) = καταδι
κάζομαι εΙς πληρωμή ν χρηματικοϋ προστlμου (fι νά 
πληρώσω χρήματα, πέντε τάλαντα κ.ο .κ . ) . 11 ιiπoλ. , 
καταδικάζομαι, εύρΙσκομαl ένοχος, χάνω.- 11 γενι
χω;;, ίπΙ πράγμοιτι,ι; (Ι~ιότητo;;, χοιρ:ιχτηρισμου), τό ό
ποεον ίπιοόριι τι;; κιχ θ' ~oιt)'tou, fι τοίί όποΙου κΙΧθΙστ;ι
τ::ιι It~ιo;; : dφλια .. ά"ω Υέλωτα π. χ .=δημιουργώ την 
έντύπωσιν (τήν φήμην) δτι εΤμαl ΥελΟΤος, κινώ τόν 
Υέλωτα εΙς Βάρος μου, θεωροϋμαl ΥελοΤος, κατ?· 
yελGίμαι U ώσοιutω;; όφλιακά,.ω μωρΙα ·ν = δΙδω την 
έντύπωσιν ότι εΊμαι μωρός, έπισύρω έναντlον μου 
τήν κατηΥορΙαν Γης μωρΙας (τήν φήμην δτl εΤμαι 
μωρός) Ι όμοΙω, όφλιακά,.ω δειλlα,.=θεωΡOOμαl δει
λός (έπισύρω ' έναντΙον μου τήν μομφήν της δει
λίας κ.ο.χ.). [~ι' ίτυμ. βλ. dφεlλω] . 
όφΙών, ovaa, 6", μτχ. ιioρ. β' του όφλια .. ά,.ω. 
·O.PA~, οUνδ. -ιιιλικό, (δ'l'j) 'jy οχοπόν fι προοπά

θειοιν)' Τνα, διό νά, έπΙ σκοπΥ νά ... , πρός τόν σκο
πόν νά ... , λατ. ut.- 11 έπΙρρ. x~ό'loυ, Τι χρον. oUv~. , 
έως, έφ' δσον (χρόνον), καθ' δν χρόνον, ένόσ~, 
λατ. donec 11 έως ου, έως δτου, μέχρι. [όφρα ( *ho
φeα (κατ' ιiνoμ.) ( ιiνιxφo~. θέμ . * jo· + φρατ, (\ ε!να ~ 
συγγ. τφ φερ- (=κινοϋμαl πρός τό έμπΡός, όπο6λέπω 
εΙς τό μέλλον).-Καιτ' Itλλου; όφρα κιχΙ τόφρα προ
Υιλθον έκ των ίΠΙΡΡ'l'jμ . όργιχνικων *οφ" *"όφι+eα). 

όφρΙιι, 'f), Ιων. ιiντ! dφρνι; ' ή όφρύς λόφου, το 
χεΤλος κρημνοΟ. 
όφρύόΣις, ιααα, ε,. (dφρν,)' ό έπl της όφρύος (Υ, 

τοϋ χεΙλους) κρημνοϋ, άπ6κρημνος. 2) μτφρ. ύπερ
ύψηλος, μεΥαλοπρεπής, πομπώδης,' έπιδεlκτικός. 
ΌφΡΥ,l, -νο" '11' α ί τ. dφρν1', κιχ! μτγν. dφρw' 

::ιίτ. πλΥ,θ. dφρνα" όφρiί. · ό,τι κ::ι! νίlν , όφρύς, κοιν. 
«φρύδι», τό ύπερόνω έκάστου όφθαλμοΟ τοξοειδές 
τρΙχωμα, λοιτ. supercilium' 'f) λιi,ι, όφρiι, Ιχιι χρη 
οιμοποιηθi') πρό~ οχημιχτισμόν πολλων πε~ιφ;:.άσιων ""l
λουοων θλΤψlν, όΡΥήν, σοβαρότητα, ύπερηφάνειαν, 
περιφρόνησιν κ. It. , κιχΙ τουτο διότι καιτά. τήν ι!χδij
λωσιν δλων OΙ~'twv των συνιχιοθημάτων ουμμετέχουσιν 
ιx~τoμάτω~ κοιΙ οι! όφρuι, με τά.~ 'κάστοτε διοιφ6ρου, 
κινΥισιι, των : τα, όφρiί, ά,.ααniί.,. Τι έπα/ριι" (-ό
νασηκώνειν) εΙς ένδειξιν λύπης n ιiντιθιIτωι; , τα, ό
φρiίs αv,.άrω Τι av"iJo .. ro, αvαπω i') .. ατααπω=συν · 
οφρυοϋμαι, «κατσουφιάζω» εΙς ένδειξιν άποδοκιμα
σΙος, δυσφορΙας, όνησυχΙας καΙ δλων των συναισθη
μάτων, δσα προκαλοϋν συνοφρύωσιν" ί~ ιiντιθΙτoυ, 
λνω "α, όφρi'" μι{}l,l,u τα, όφev,=όφΙνω τό φρύ
δια μου νό έπανέλθουν εΙς τήν φυσικήν των κα
τάστασιν, είς fνδειξιν δτι όπό τήν κατάστασιν rt'\c; 
συνοφρυώσεως καί τGίν όνTlστοlχούντων πρός 00-
τήν συναισθημάτων έπανέρχομαl εΙς τήν φUσlOλO' 
Υικήν κατάστασιν της γαλήνης, τ/Ίς ήρεμΙας μέ τό 
άντΙστοlχα εΙς .αύτός συναισθήματα. 2) δπαι, τό 
λιχτ. supercilium, ο!lτω καΙ 'f) λ. όφρό .. , κιχ! κιχθ' Ιαυ
τiιν ιiκόμη (l~w περιφράοεω .. ), lΙηλο! ιi~ιoπρΙπ.ιιxν, σο • 
δοιρ6τηtΙΧ " ώο. dφρiι,=χαρό 11 ώο . όφρiι,=ύπερηφά
νεια, άλαζονεΙα, ύπεροψΙα, περιφρόνησις, καταφΡό
νησις.- 11 μτφρ., ή όφρύς λόφου ιi δρους, τό χετ
λος κρημνοΟ, όπόκρημνος βράχος, κρημνός, όπό
τομος δχ8η, χαράδρα Χ.τ.δ . 
Έnιμ. ι ιJφρν, : σοινσχρ. bhrll-h (οιΙτ. Αν. bhrύν-.;.m 

δοτ. Ιν. bhruV-e'), Ζινδ. brv .. t-, 'νιο-πιρο ... brίi brίi: 
Μιχκιδ . &βρo1ιf_, (=ΙΙφρν_,), ιiγγλ·oιx~ . brύ, nιxA-norr. 
br(.ιn, λιθ. bruvis,. παιλ-ολιχυ. bruvI, obri1vI (όφρν,)' 
ί~ [οιπ. ·bhreu- oτdl ιίγγλ·σαιΙ broew, ποιλ ·γ8ρμ. braw .. 
(dφ~)' ί~ !λλου Ιαιπ. ·obhrll- (*obhreu-) χοιΙ *bhrίi

·IΙναιι ouγyavfj' τό ό- ""lA. εΙνοιι προθιμ-ιύφων: "ι οη. 
μαισΙαι c6φρύς, φρύδl) npo;>jAea, χαιτά τιναι, ix τη. 
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'ννοΙοι, ,;η, lJLftPOOiliftOU yωνΙoι~ οlχol)ομη" το!! xaIAOU' 
μLd, δχθη, χ.τ.δ. , χοιί 6πινθuμΙ~ΙL 't'ijv oημαto. το!! ιiπo· 
χΡΥιμνοu ΙΙΨώμοι.ο., ,;'ijv δποΙοιν μι.oι~ύ 4λλων Ιχιι "ι 
Ιλλ. λΙ,ι, dφe"i, πρ6λ. ft!r;A·norr. brlιn (όφρύς, ιiλλ& 
xαtlywvla οlκοδομης, κρημνός)' ';0 lοιπ. *bhr-u (δ· 
κρα, δχ8η, χεΤλος, γωνΙα) ιiftO"t8Aat iπιxτ. ,;ο!! ·bher
(ίίψωμα, γωνΙα χ}.π.), πρ6λ. "t'ijv ο)(ίοιν *bher: *bhr-u
(λαμπρός, ώραΤος) Ιν "tίp λιθ. ~ras (φοιός), παtλ
'Ι'ιρμ. brun, Αλλ. φe;;"Oi, φe61ιtι. 
6φρϋς, ouv'tjp. ιiV"t1 &φeWi, αtl,;. πληθ. "toll dφe.". 
δlΙ (1,,011), ιπιχ. 8πΙρ., ίν χρήοιι παtρ' Όμ. μ6νον 

ώς; 'ιtι.oι •. μι,;& ';06 6πιρθ. Ιίιια-.:ο,: lΙχ' Ιίι,α-.:ο,= 
έξόχως δριστος, τό μόλιστα δριστος, ό εΙς τ6ν ύ· 
πέρτατον 6αθμόν δριστος, άσυγKΡIΤWς δριστος II 
ποιρ& μην. ';0 6χα. διι.ηρήθη Ιν τφ ouve'"tqI 'tou Ιξο
χα, δπιρ ΙπΙοη, .ΙναtI δμηριχον [δμηρ. 1I"a.· δμ. Ιξοχσ 
(τη, οιύτη, οημ.)· Ιπ. ποιητ. Ιξοχο,' &χνιό, (lΙ"σ: 
bxv-ρό~-.:ά"a.: -.:αxtι,)· πci.νταt "toι!!"toι ιΙνοιι δμ6ΡΡI~OΙ 
ι~ Il;(π. so~h-, xαt,;& μιτci.π"tωΟLν ix τo!!lαtπ. se~h (δράτ· 
τομαι άπό τι, κατέχω, κρατΙ;Ι), ~ οδ το Ιλλ. 1,,011' 
Βλ. xoιl 1"011]. 
6lάνιι. "ι, xoιl δlΙνον. "to (&"Ιοιι, lXOll)' ι'ι λαβή 

της όσπΙδος. ijΤL, σuνΙσ.οιτο &χ δύο δερμΟΙ"tΙνων "tΟΙLνLων , 
ooταtUPOIL&bI, Ιστιρεωμ'νων 11. <t'ijv πιρΙμΙτΡον τη, ίσω.ι
ριχη. ΙπιφOΙνιΙαt, τη. ιioπΙ&o" διdι 'μ'οοu των δποΙων 
ΙΠΙροι τον ιiΡIOτιρ6ν "tou 6ροι)(Ιονοι δ πολιμLσ"t'ij, xoιl ο!l.ω 
TιΔUvoι"to ν& την XIν~ ι~x6λω. xOΙ"tdt δούληοιν (οlακ[' 
ζι,,,)' xoιτdι τον Ήρ6δοτον .0ιοιιΙ.ην μι.' O)(ci.Vyj' ιiσπΙ
δοι i)(PYjoIμonotouv οΙ KIi" ••. 'Εν ιiΡΧΙXIOτΙΡOI, χρ6νοις; 
"ι ιioπl. "ι'Ο πολίι μΙΥΙΧλu.'ραt (-':'ιμ,ό.ααα. ποιρ ' Όμ.), 
λδ'ΥΦ δ' ιiXριδω. το!! μιγίθοu. ,;η, χιχΙ τ06 6ctpou~ .ης 
Ιχριμιiτο IJtdt οχuτΙνοu τιλιχμ&lνο, ιiπo τ06 τpαtχ ijAou 
xl;(l -ιο!! ιiΡIOΤΙρO& ωμοu το!! πολιμιοτο!!., δ δπι:ιtο; "tTjv 
i)(ILptr; .. O τ~ 60η06Ι'" των λΙ,l,ομΙνων Hcι"6,,0II,,, fjtOL 
lJuo iλοισμci."tων η pci.6lJwv O"tΙXUPOILlJbI, προσηρμοομίνων 
ιΙ, τ'ήν Ισωτιριχήν ttAaupdιv 'tij, ciotttlJo., χιχl )(ρηοι
μοποιοuμ'νων ώ, λαt6ων. 
61«COΚOV. lων. ttp"t. τοΟ dXIOII. 
61«CO ... Ιπ. ιίντl lΙ"ια" δοτ. πληθ. το!! 6χο, (6λ.λ.) . 
6Icl., "ι (d"ι{,φ)' τ6 όχεύειν, ι'ι σuνoυσΙα, ι'ι σαρ-

κικι'ι μεΤξις, Ιπl r;φιιιν. 
Ixca ... -ν, Ιπ. ιiντΙ 6" •• " δοτ. πληθ. το!! II"Oi 

(6λ. λ.). 

6xcTcUu, μιλ. αOlJ, (1)>,,"6,)' μετα6ι66ζω. διοχε' 
τεύω, άποχετεύω, ΊΊΔWρ δι' όχετοΟ η διό διώρυγος 
I1 έκτρέπω. διακλαδΙζω, δι' ύδραγωγεlου. - ΠΙΧθη"t., 
διοχετεύομαι. 

6ιcΤ-ΙΙΥόf;, ό" (&"ΙTδri-ι!yoιι)' xup. ό όγων τ6ν 
όχετόν (δηλ. ό κατευΜνων τόν 6χετόν της διοχε· 
τεύoεWς τοΟ ίίδατος), 6 διοχετεύων τό ϋΔWΡ δι' 6-
χετοΟ (α(jλσκος), ό άρδεΎWν, ό κηπουρός. 

6xcTόf;, -ο;;, δ (11"0,, lι"ιOIJ)' δ,"tL χοιΙ νΙΙν, 6χετός. 
άγωγός, σωλήν. ώλαξ, διCιρυξ 11 'Υινιχω" πδν ε1δος 
ύ3ατΙνου όγwγοΟ, δπω, π.χ. ι'ι κοΙτη ποταμΟΟ. 2) 
μτφρ., μέσον διαφυΥης. [(Ιπ. ~. *ve~h- (δΙOX~τεύω, 
'Ίγω) . 6λ. 'ν λ. IIXOi]' 
6ιcύς, -Ι~, ίων. ·ήο,. δ (IXOlJ)" πδν δ,τι σvνέχει 

(ανγκρατεΤ. συσφΙγΥει) πρδγμά τι ι 1) ό lμάς ό 
σvσφΙyγων τήν περικεφαλαΙαν μέ τό κάτω άπό τήν 
σιαγόνα μέρος καΙ ΣVγKρατΙ;Ιν αύτήν εΙς τήν Μ
σιν της, χοιν. ιύποσιόγονο). 2) Ιν τtjΊ πληθ. , αl 
π6ρπαι αΙ σ υνέχουσα ι τόν ζwστηρα. 3) μοχλός 
(μόνδαλος. σύρτης) δστις Ικλειε τήν 8ύρaν έσω· 
τερικώς (ιάπό μέοσ»). 
6xcuTής, -ov, δ (&X.tιOlJ)' έπι6ι'ιτwρ Ιππος Ι δν· 

θΡWΠoς 6σελγής, άκ6λαστος, λόΥνος: 
6xcUΩ, μελ. -.ω (&χΙοιι)' ;πl ~PF'VIIIV r;ιpwv, έπι-

6οΙνω. 6ατεύω Ο &".6., ό δρρην, &".tι.-.:α, ι'ι 8ή
λεια 1I 'πl το!! ΙΠΠΟΧ6μοu, 66λλω τόν Τππον νό 60· 
τεύσι;ι τήν 8r,λειαν. [δXιtιoll' &"ItIn}, ' δχι/σ, δ",,: 
σαtνσ)(ρ. sάh_ti! (ΥΙνομαι κύριός τινος)' ie lοιπ. *seR"h
( : 'XOIJ)] . 
6χ«ω, μκλ. -ιtαOlJ (ΙΙ "Ο" δ)' ποιρci.λλ. ττ)πο. τοll 'XOlJ, 

δπω. τό φοιΙοιι - ιΙ-,α:ι nctpctAA. τύπο; τoίi φΙιOll' φΙ
ow, κρατώ, ύπο6αστόζω Η ύπομένw, άνέχομαι. άντέ· 
Χω n φeoνIα" &xιtOll=έξαKoλoυ8Ι;Ι νό φρoupCι. ' τηρQ 

φρούρησιν. 2> άνa6ιe6ςω τινά έπΙ 6χήματος. τόν 
όφ/νω (f! τ6ν 6δλλω) νό lππεύοι;ι.- Η Ιν τφ μio. 
XαtΙ πα:θ., μιτdt μ'σ. μιλλ. I"".oμcιι· φέρομαι. έπ· 
αχΟΟμαι ι .nιμcι.,. (""".Ι", fnno,a,,,) dXIoΜCΙa=φt
ρομαι ύπ6 τΙ;Ιν κυμάτων (πλαΙων, Τππων. "ϊιλπ.) , τ. Ι. 
ταξιδεύω. tnI6alvw πλο/ου, Ιππεύω a ivτιf)θav χοιΙ 
ιίπολ., "ηλ. 4vau UΙ, προσθήχη. o~o. (fnnφ, ""l χλπ.), 
ώ, "to λαtτ. vehI (~unαtx. "t06 equO, curru, ηι. νΙ χλπ.)· 
όχΟΟμαι. Ιππεύω, πλέω ιι Ιπ' cI)'Ηνρσ, d"ovμII' -
συYKρaτOOμαι ύπό τ~ δγK{ιρaς (ΙKα6aλλΙKεύω τι'lν 
δγκυραν»), ε1μαι ι'ιγκιιροδολημένος. [δι' Ιτιιμ. δλ. 
'χοιι xcιl 6".,]. 
6ιη., Ιπ. οιΙτ. το!! I~~· 6ιiicς, δνομ. ιτλ,llθ. 
διιιιισ, τ6 (lχΙOIJ)' τ6 φtρoν, ύπο6αστδςον, όπα

στηρΙζον, κάτι, τ6 στι'ιριyμa. ΙΙπoστήριyμa.- 11 cb. 
xαtΙ ν6ν, δχημα. δμαξα. διφρος. λ.τ. vehkuIυιn Ι 11Ι0. 
πλοτον. σκόφος. 
6ιΙCω. μιλ. -tt.0IJ· εΤμαι c6αριά) φoρτωμtνoς U 

μ"tφρ. εΤμαι καταλυπημένος, ε1μαι KdKOΚaρδI~
νος, ύπερλUΠoOμαι, όχ80μαι, εΤμαι δαρό8υμος Ι cI
χ6ηαα"=ΙΥιναν περΙλυποι [ίΧ τοΟ Ι."θομσ" διτcιιc "to 
&".011 ax "t06 'xOll' "ιdι τήν ιiνΤΙOΤOIΧ Ιοιν σ: ο πρδλ. 
a)'ω: 6rμo" βάUOIJ: β01ιt · xoιτC:Ι τινeι. b ρ . • ". "t06 
&χΙω. ώ; τό Aαt"t. vehe·mens ix ~. veh- τοΟ veho, 
πρ6λ. vexo' δλ. xαtl ι"δα,]. 
0-Χ8Η, -ΙΙ, ιiρχαtι6"tιρο. ττ)π~ τοll ιχιι.,· πδν ο

ΨWμα έδάφouς φυσικ6ν iΊ τεχνητόν. λόφος, πρό
χωμα. άνόχωμα Ι 'ν τφ πλ,llθ. αΙ δχθοι ποταμοΟ fJ 
τόφρου Ι ώα. 6ράχοι άπόκρημνοι πλησΙον ποταμοΟ 
κεlμενοι. 
Έτvμ. : OXO"tILV. i"tuμολ: πρδλ. μΙ το μιθομηρ. 6-

xiJ'oi "tij, αt!J"tfJc οημ: 6ιtιoτηρΙχβη fjlJ,II 6πδ των πeι· 
λιχιων Γροιμμοι"tιχων, δτι τ6 11%.., λ,Υι'ΟΙΙ ιiιΙπoτι ίπl 
,;η, Itαtpdt τό ρι!!μαt ΠΟ"tιχμο!! 6ψοuμiν,ll' ,1,'1., το '" 6· 
χθοι; ciatno"tI Απl A6fou, ιiλλ' 'fι OιC:Ιxριoι' αt!lτη "ίν 
ιiληOιύιι xαtO' δλη~ τήν 'Υροιμμήν. 
6ιδιιρ6ς, ά, cW (lIxlhι)' λοφώδης. πλι'ιρης ύψω. 

μότων. 
δχδοιβος, δ' όλauργές πρόοραμμα περ1 τ6 σ11\

θος τοΟ χιτΙ;Ινος [oxo"t"V. i"tuμολ.]. 
δχδος, δ, μ"tΥν. τιιπο. τοll 1I%1hι' !'ιψwμa γ~ς, λό

φος, δχ8η, ιδχτος), Aαt"t. tυrnuIus Ι · oπαtν. έπΙ τ~ 
δχ8ης ποταμοΟ (ciV"t1 "toll 6,,6η) [lJt' iτuμολ. δλ. 1I%1hι]. 

6Xl-Iywyia, ofj' (6χ.ιο",ΙίΥοιι)' συναγωγή δχλου, 
άταξΙα τοΟ όχλου. ώ; )(αtl νΟν λ''Yιταtι. 
6χλέω (Α)' = μo"Aιtιω (δλ. λ.), όνυψώνω iΊ μετα

τοπlζω διό τοΟ μοχλοΟ.- Παtθη"t. , κυλινδοομαι, κυ· 
λΙομαι: ψηφί&ι, ι!nσoeι, I»%,,""cι, (αtίoλ. ιίν~1 d· 
"λονν-.:α,)=δλα τό ιχαλlκια) κυλΙονται (πcιρaσύρoν
ται) ύπό τοΟ ίίδστος. 

• Eτvμ.: dxUOII, ποιητ. I"U,OIJ' &",,", ( : ftoιA-norr. 
vι.gl=ψευδής μεσόδμη. Νορδ . v_gl-ξύλον έπΙ τοΟ 
όποΙοο ΙKOUΡνlόζOOν) αl δρνιδες πρ6λ. λαtτ. vectis 
=μοχλδς ί veho)' πρ!Sλ. 'Houx • • μo,,1~· α-':f6φ~Υξ. 
~ιoμό,. · (Ιιχιτ. ·veR"h- - κινΙ;Ι, δλ. xoιl .ίΥ' 6"o,. 
6ιΙ«ω (8), μιλ. -tt.0IJ (lΙχ10')' ταράσσω διό τοΟ 

όχλου fι όxλαγωyΙaς Ι Υιν., ένοχλΙ;Ι, έπιμένω έν
OXληΤΙKCις (μιτ· «!τ.) Ι ιiπoλ., ε1μαι ένοχλητικ6ς, 
όχληρός. 
'IΙιιρ6ς, If, cW (d"UOII Β)' δ,τι μΙ νΟν, 6χληρός, 

ένοχλητικός. προξενι;ιν άνΙαν. 
6χιlςω, μιλ. -Ι"OIJ' = d"UOIJ Α, 4"Aιtιat, μεταKινCι 

η άνuψώνw διό μοχλΟΟ n Υιν. μετατοπΙζω μέγα Βά
ρος, τ6 άποκυλlω διά τ~ς κατα60Μς δυνόμεως. 
6xllaacιav, Υ' πληθ. a~x"t. ίπ. ιίορ. οι' τοΙΙ ό,,1Φ». 
6ιlo-ηoιCω, μιλ. -ιtαOll (1ι,,10",no,Ιοιι)' ποιΙ;Ι (έ

γεΙρw) όχλαγωγΙαν n lιx"ono,ώ -.:'1)" π61,,,=8έτω τι\ν 
πόλιν εΙς κατάστασιν άναταραx~ς, όναταράσow. 
·ΟΧλοι, 6' ώ, xαtl νΙΙν, πληθος λaoO. δχλος, δ

ταιc:τoν στΤφος. ιμπουλούκι), ιάσκέρι) Ι XUΔΑToς 
δχλος, ouρφετός (χοιν. ιλαouτζΙKOς. πόπολο. πλε
μπέγιαι, λαtτ . turb_, ιiντΙθ. τιjl 6;jμo, (-λαός. ~ 
οuνΤΟΙΥμΙΙΤΙΧi ΑννοΙ",).- 11 60ιl! καΙ ταραχι'ι ιτροχοιλοll' 
μivη !ιπο ttAoJιOou, ιίνΙρώπων, όχλαγωγΙα. λοιτ. tυrbι. 
I1 ΎIV· διατόραξις .. διατσραχή, ένόχλησις, φορτικό
της [oxO't. iτuμολ: 6π6 τινιιιν ιivι.t'YI"tCII' ιl, τήν ~. ΙΖ:" 
βλ. Αν Ιρ' Ι)π' 4λλιιιν οllσχιτιr;ιτοιι πρ6. το 'πΙ Kp1Jo 



~IXcOv νoμιαμι.t~ων CΙπcινoςlilν π61,,0, (πρβλ. 'ςό cι!oλ . 11).
"ο, ιίν~Ι 11,,).0,)' δπ' !λλων iθιωρijθ'lj αυΗ. ~ψ λcιoς. 
vulg-u$ «volg-us), πρβλ. χcιΙ "Υιρμ. volk. Άλλ' ιίμφΙ
βoλcι πιiν~cι . Παιριiλλ 'ιjλcι ίν !λλcιι~ Ύλώσσcιι~ θεωροί!ν· 
-τ;cιι ~ιi Ι -ro'tQ. agls (ιιιο"ι?6,), ιίnλ-σcι~ . ezle (IΥο,,1η· 
ΤΙΗ6,>, πρβλ. χcιΙ πcιλ·ιρλ. ίϊΙI (IίPeI" neooP01;') 
(.agll- YI'tck ίνδ08υρ. Δ-γ πcιριiΎ.: b,,1.i,., &,,1fJe6,]. 
'χλ-ωδης, ε, (G,,10s+rrlδo,), auv'{lp. ιίν-τ;Ι &,,10ειδή,' 

δμοιος πρός όχλον, ταραχώδης U Ύιν., ένοχλητικός, 
όχληρός n τδ &,,1ώcJε,=6χλrlρότης, ένόχλησις, . άν/α, 
11 ταραχή. 
6χμσ, 'ι&ΤΟ" ,;ό (1,,00)' ώ~ ,;ό Ι"μα (βλ. λ.), πόρ-

πημο, δεσμός !, cιuτοu -τ;ό . 
6χμάςω, μιλ. -άοω (lΙχμα)' λαμ66νcw τι καΙ τό 

κρατώ στερεά 11 συνδέcw, δένcw, δεσμεύcw, πεδι· 
κλώνcw U ι!πΙ lππων συγκρατώ, χαλιναγcwγώ, τόν κα8· 
ιστώ πει8ήνιον εΙς τόν χαλινόν, τόν ύποτάσσcw εΙς 
τόν χαλινόν. 

6χνιι, ofι, μ-τ;-rν. -τ;όπo~ ά.ν-τ;Ι 11'1""" (βλ. λ .), «όγρια
πιδιό). 

6χος (Α), Ύκν. '_0" tό (1,,00)' τό Βαστόςον, δ' 
μαξα, δρμα, δ/φρος, όχημα, λcι-τ;. vehiculum, itιiνΤΟΤ6 
ίν 't/ji πλ ηθ., χcιί χα:τ& -ςό πλε!στον έν ."!ί Επ. δοτ. lΙ"ε· 
οφι(,,), ιίν,;Ι 1Ι".οι [δι' ίτυμολ. βλ. 11"0(; Β]. 
δχος (Β) , -ov, δ , χα: Ι ποιη •. διιχος (έ"ω)' ό φέ

ΡCWν, ό Βαστόζων, ό συγκρατών, ό περιέχων, περι· 
λαμβόνων 11 "ηώ" lΙ"οι = τόποι περιέχοντες πλοΤα, 
•. ~. λιμένες, δρμοι, cόραξοβόλια).- U τόφέρον τι, 
δμαξα, δ/φρος, δρμα Χ ••• δ . (βλ. 11"0' Α) n ιίλλ' δμω~, 
όχοι ά,πή"η.=οl φορείς της όμόξης, τ. ~. ΟΙ τροχοΙ. 
Έτvμ. : τδ 111.0" πληθ. τα ό"ειι μιος& &. χcιτ ιίνα:

λoΎΙcιν πρό~ τό ιiρσ . ό ό1.0' xcιΙ τό πcιριiΎ. ρημα: &χέ
ομαι' .ό ιίρχικόν *;,,0. (*Fi"o,) ίν τψ πcιρ' Ήσυχ . 
«/,,_οφι,,' αeμαΟΙΥ.· ό όχο, (=τροχός, πρβλ. cde
μάΤωΥ ό1.0Ι., δρμα, πλοΤον)' μεθομ. ό"έω' δμ1JΡ. χλπ. 
dχέομι&Ι' δμ1JΡ. Υιιιήο"ο" δωρ. Υαιάο"ο., λcικ . Γι&ιι&· . 
Fo"o. (ίπΙθ. toίI Ποσειδ., ό βαστόζcwν τήν γην) : 
σα:νσκρ . νόhatί (όχοΟμαι), Ζινδ. vazaiti (άμοξεύω)= 
).cιτ. veho, πρκ. vexl = έλλ. *Fi1.ω (δπερ πιιριι!πισεν 
ε !~ ciΧΡ1JστΙα:ν . δ,cιν ci'Πίβ1J συνών. τφ ;"00 ( *οέχω= 
κρατώ), vehls (φορτ/ον άμόξης), vectfs (μοχλός), 
vehiculum (=acxvaxp. vahltram), "Υοτθ. ga-vigam (κινώ, 
κλονΙζcw), ποιλ-nοrr. vega, ιίnλ-σοι'. wezan (κινώ), 
πcιλ·Ύιρμ. wegan (κινοΟμαι), ποιλ·nοrr. vagn, πcιλ-

γερμ. wagιln (!cι~. *νοgh.nο-)=δμαξα, γοτθ. wegs 
(8ύελλα, κύματα), ποιλ-nοrr. νάgr (8ό λ ασσα) , πcιλ· 
Ύιρμ. wag (CιΔcwρ τεταραγμένον, κομα), γοτθ. wigs, 
πcιλ-ποrr. vegr, ιίΎ'(λ-σα:'. wez, πcιλ-yερμ . weg (δρό
μος), γοτθ. wagjan, ιin-σα:'. weczan, πα:λ-γερμ. weg-
gen (κινώ) κλπ.' πιiνoςcι ί~ !cιπ. ρ!ζ. *vegh· (μεταφέρω 
έφ' όμό~ης). 
6Xiίρός, ά, δΥ (Ιχω)' ώ, τό Ixve6" στερεός, δι· 

αρκής ιι σcwματώδης, παχύς, δυνατός U κυρ. ιπΙ τόπων 
(θίσιων), ώ~ κιχΙ νίiν, όχuρός, Ισχυρός, όσφαλής, στε
ρεός 11 έπΙ όχυρωμcιτιxων IΡΎων π. χ. Ισχυρός, μεγό
λης όντοχης, άποτελεσματικώς ύπερασπιζόμενος 
δπό τινo~. [δι' ίτυμ. βλ. lxvρό, xcιΙ Ο"ιι]. 
6xiίρ6ω, μελ. -ώοω (bxve6.>· κα8ιστώ τι lσχυρόν, 

στερεόν, τό 6χυρώνcw. 
'χΙρωμσ, -ι&ΤΟ" τδ (b"ve6ω)' ώ~ xcιΙ .,!!ν, 6χύ

ρcwμo, όχυρόν, φρούριον, ώχυρωμένη 8έσις. · 
6χωιισ, et& μιτcιθίσιω~ φθόπω'Ι ι1ν~Ι όΗωχιι, πρχ. 

τοίί έχω. 

δψ (Α) , iι , γεν . &,π6" δοτ. &nl. "'!'1:. 6mι (.lnai'", . 
',πο,)' φcwνή.- 11 όμιλΙα, λόγος [δμ. ItOI'l)'1:.IIVI(*FoVI 
( Ιcιπ. *voqv-s, 6λ. ίν Ι,πο,' ,;ό δμ1JΡ. FoVI CΙν.σχyιμCΙ~Ι
οθ11 κοιτ& τά. Fino" F.ι,π,iΎ]. 
6ψ (Β), iι , ΎενΌ &,πδ, (όψομαι)' = 6ψι" 6 6φ8aλ

μός, τό πρόσωπον. 
• Eτvμ.: lΙψ ίκ ~. &n-. ί~ 'ii~ xcιΙ '1:ιi Ι 6n-οιιn-σ, 

6ψ·ομαι. όμ-μα, lΙψ·ι., &π-WΊI. ώψ, &φθσ1μ6" 
&nInwω, ό,πή' ιiλλ' δ πρώτο, '1:όπι;~ ,;i'j, ~. tιτo, xoιτιi 
τινcι" ΟΗ-, ώ; δε Ιxνυτcιι ίΧ των. ποιρ' Ήαιιχ. cι!oλ. τό
πων 814ΗΟ" ~·Ήτι&.ι10" πρβλ. xcιΙ σαιναχρ. "k-sham, 
aJc-shan, ak·shl (=oc·ulus), Ik-sh (=vldere), λcι't. 
OJ;·uluI· 6λ. καιl '1:« ίν λ. 00 ••• 

r t 

'"δμΙΙτικ, -ο., δ, ewp. CΙντΙ 'tσμήτικ (όψ~ + 
ιΙμάω)' ό Βερ/ζcwν μέχρις όψ/aς (μtχρι όργά τό 
Βράδυ)' πρβλ. 4ψσIl6τη •• 
6Ψσνον, ~ό (lΙψομαι)'=ΟΨΙ" δρασις, t>έαμα, Μα, 

δραμα. 
'Ψάριον, ~6, δποχορ. 'tOU llψot" χυρ; lχΒύς, μι

κρός lχ8ύς. 
'Ψ-δρ6τιις, -ov, δ (&ψέ+ιΙe6οιι)' ό ιJψi (e1Jλ. όρ

γό) άροτριώΥ' πρβλ. &ψσμάτη •. 
'Ο.Ε', ίπΙρ: μετό μακρόν χρόνον, όργό, έπl τέ· 

λους, Bρoδέcwς, λcι,;. sero11 &ψέ μιι"θdyω--μανδό
νω πoΛU δργό, ε1μαι όψιμα8ής. μαν8όνω εΙς περα
σμένην ήλικΙαν. 2) όργό πρός τό ι3ρόδυ, κατό τό 
έσπέρας, Βράδυ, ίνiν'1:ιθ. πρό~ '1:ό cnpcwl) 11 πρός τ6 
τέλος της έποχης τοΟ fTouς Τι μιας χρονικης περιό
δου Η ιίπολ . ιJψέ t}y = ήτο όργό, ήτο περασμένη ή 
ωρα D μετ& γιν. &ψέ Πί, ι}μJeι&~λcιτ. serum diei= 
όργό πρός τό 6ρ6δυ U ώσ. όψi τώ" ΤeωΙΗQi,,-πολύ 
μετό τ6ν ΤΡCWΙKόν πόλεμον.- πcιρ' ιίττ. ιίνώμ. πα:
pcιθ. &VIICI{'C_eo" (=6ροδύτερον, όργ6τεραν), όψιιι{· 
ΤΙΙΤι& (=βροδύτατα, παρό πολύ όργό). 
Έτvμ.: dψέ, cι!oλ. όψι' ώ, οι' συνθ_τ. έν oτot, συν· 

θ'τοι; όψι·' όψιο, (κοιΙ συγκρ. &ψιι&lτεeο~ X'%t& -ςό 
πι&1ιιΙτιιο.)· &ψι, όψι ίσΧ1JμΟΙ'1:Ισθ1]σcιν ίπΙ 't'f) 6ιtσιι 
τόπου τινό~ *όψ - λα:τ. ops-, όμβρο Os- ( *ops- (ίΧτι· 
τιχμ. κcιτ& Ι!ν ίπιρρ. '$ δltω~ -ςό λcιτ. abs: ab' πρβλ. 
&,πι· ίν 'tlj\ onI-aih", OnI-(J..,., ό,π{οω (βλ. λ. λ . ), 
λcι,;. ob-, ορ-, βλ. χοιΙ τ& ίν λ. ιJnώeιι • 
'ψdω, ίφB~. -τ;ου όeάω, σΧ1Jμcιτισθέν 'χ το!! μιλ. 

όψομαι' έπι8υμώ νά ίΔCW (μιος& γιν.). 
Έτvμ.: τό ίν Ίλ.Ε 37 &Ψ_{ΟΥτε, (lΙψει Ι6"τ_, (

πορευόμεν9Ι πρός κόπου διό νό ίδouν' xcιoςιi -ςι·ιcι, 
τό -ςμημα: -iΙΟΥΤ- ( * "ΙΟΟΥΤ' των ιΙ. ·ο_{ω ~φετιχων 
ιιΤνcιι μ.χ. συγγ. τψ σcινσκρ. I~ (ζητεΤν) ' το πρώτον μΙ· 
λo~ ΠΒριίχκι θίμoι,cι εΙ~ -τι·: όψεΙΟΥτε. (*&,πτj-, πρδλ. 
όψι,(*IΙ,πτι" δπω~ xcι! το ςvμΡι&οεΙωΥ (πcιρά. θουχυδ.) 
(*βά.τj-, πρ6λ. βάοι, ( *βάτ". 

6ψι:σ8σl, ιίπρφ. μίλλ. -του όeάω. 
6ψl, α:Ιολ. ιiν.Ι όψέ. 
'''σ, ofι (ίνν. aJeCI), χυρ. θ1Jλ. -ςου 6ψιο" ίβλ. λ-. ) · 

τό πρός τήν έσπέραν τμημα της ήμέρος, έσπέρο 
(ιίνοςΙθ. -τφ Ge(J.eo,), αυχν& σtJν'l)μμίνον μιτιi '1:0D ούσ. 
cJεαη (βλ . λ . ). 
6ΨΙσΙΤΕρος, -τστος, ιiνώμαιλcι πcιρoιθετ. 'tO!! οψ.ο,· 

βλ. &ψέ' 
'Ψ'-Υονος, ο,. (όψi + ,..,..οθσι)· ό γεννη8εΙς 

μετέπειτα (τι όργό), ό γεννη8εΙς εΙς μεταγενεστέ
ρον έποχήν (χρονικήν περ/οδον), μεταγενέστερος. 
2) ίπΙ υ(ου, ό γεννη8εΙς όργό, ό γεννη8εΙς κατό 
τήν γερονTlκήν ήλικ/αν τοΟ πατρός. 3) ό γεν
νη8εΙς όργότερα όπό δλλον, δ1Jλ. νεώτερος. 
'ΨIέσΤEρoc;, -ΤΩΤος, συΎΚΡ. χcιΙ δπιρθ. το!! lΙψιο, 

(6λ . λ . ). 
6 .. ςω, μιλ. ~Ιoω (&ψέ)' npόTTcw τι αργά, ύπάγcw 

τι fρχομαι όργό U ε1μαι πολύ 6ρoΔUK/νητoς εΙς τό 
πράττειν τι.-Πcιθ1JΤ., ε1μαι άργοπορημένος, κατα
λαμβάνομαι όπό τήν νύκτα, cνυχτώνcwι, διαμένcw 
άργά τήν νύκτα fξω. . 

6ψι-ιιοlτος, ο" (&νd+HoΙτη)' ό άπoxι.ιρCιν όργό 
δι' Cιπνoν, ό πηγα/νων όργό εΙς τό σπΙτι του διό 
νό Koιμη8~, ό 6γρυπνών έπl πολύ τrις νυκτός, δ-
γρuπνoς. . 
'ΨI-μδ8Cω, μιλ. -tfo(»· ε1μαι 6Ψιμα8ής, μαν8ό

νω όΡΥό, εΙς πρoxcwρημένην ήλικ/αν γ/νομαι μα8η
τής έκ τοο 
'.I-μδ~, i, (όψi+μαih,,,γ ό όΡΥά μαν86νcwν 

(Γι μc&:ιν) τι, δηλ. ό εΙς ' μεγάλην ήλικΙαν μορφcw
Βε/ς, λcιoς. serus studlorum ~ ό πολύ μεγόλος εΙς τήν 
ήλικ/αν διό νό μό8r:ι τι (μετ& γεν.), δν8ρcwπος τοΟ 
όποΙου ή ήλικΙα ε1ναι όκατόλληλος διό τήν όπ6-
κη)σιν ώρισμένcwν yvώoεcwv. 
δΨlμος, ο,. (όψι), ΠΟΙ1JΤ. ι1ντΙ lΙψιο.· Βραδύς, όρ

γός, 6ρaδuKlνητoς, 6κνός Β 'CieCI' όψιμο"=τΙeιι, 
(δ1Jλ. nρογνcwaτικόν σημετον), τοΟ όποΙου όργοπο-
ρεΤ ή έKπλήρcwaις. . 
'ψι-νοος, 0tI (4ψi1-iι60,)' ό όργό σκεπτόμενος, 

fI .6 όργό έννο(;)ν τι Ι όμελι'ις, μή προσεκτικός. 
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Ιψιος, σ, ο" (όψΙ)' 6 συμ8αΙνων (Υινόμενος) όρο 
γό, εΙς περασμένην ήλικΙαν, όψιμος, λ~~. serus, 
ΙΙν.Ιθ, .φ nρώιο, (ΙSλ. λ .).- Π~ρ' «τ •. αυγχρ, Ιψια/
τ.ρο" ΙΙπιρθ . dψιαΙτατο, n τιΣ o~δ, όψιαΙτ.ρο", dψι
α/τατα χρ-ηι:!ιμoπoιoϋνt~ι ώ. παιραιθι., .ου ίπιρ, . Ιψlll 
«π~ν.ωαιν ώα. x~ι π~ρ~θ. όψιέατ.ρο" -έατστο" 
Ιψις, γιν. -.~, Ιων, ·ιο,. iι (όψομαι)' ώ, x~ι 

νυν, όψις, δρασις, θέα, έμφόνισις U όραμα, όπτασΙα, 
φόντασμα n όψιι; οIΗοΟΟμ'1μάτω,,=έπlδε:ιξις (έκθε
σις) οlκοδομημότων. 2} ή έξωτερική έμφόνισις, ή 
όψις ιι τ6 πρόσωπον, μορφή προσώπου (ιμοΟτΡο»). 
- 11 ή δύναμις τοίι όρδν, ή δρασις Ο ή ένέργεια 
τΟΟ 6ρδν, ή αίσθησις της 6ρόσεως U _ν ,φ πλ-ηθ, 
τό όργανα της όψεως, ΟΙ όφθαλμοl, 2} τό θεδ
σθαι, τ6 θέαμα, θέα, άποψις, λ~t. conspectus ιι &φ
ι H"oiiμo ι .lι; όψ,,, τι"Ι=φθόνω (έρχομαι) εΙς δέαν 
τινός, έμφανΙζομαι ένωπιόν τινος, έρχομαι ένωπιόν 
τινος, παΡοτηρώ τι(να), 
6ΨΙ-τHcστoCίr ο" (dψl+τ.Uω)' ό όψέ (δ-ηλ, όρ

γό, μετό πολύν χρόνον) έκτελούμενος (TJ έπιτε
λεσθεΙς) . 
Ιψομσl, μaλ, _ου ιJρ4ω, αΧ'ljμ~tιαθ.ι, ix _ου ·ό· 

nroμoI. 

Ιψον, _δ (Ιψω)' )(up. κρέας 6ραστόν n γιν" κρέος, 
σόρξ.- 11 πδν τ6 τρωγόμενον μετό τοΟ δρτου ως 
προσφόγιον, TJ καθόλου διό νό πρoσδώσr;ι γεΟσιν 11 
δθιν )(~Ι -ι;& 1φόμμυ~ κ~λoίίν.ιxι όψο" norιp (δ-ηλ. λΙ
χνευμα, ιλιχουδιό», ιμεζές») διό οΤνον (προκαλών 
τήν π6σιν οίνου).- • γινιχωι;, δρτυμα, καρύκευμα, 
σόλτσα n μ-ι;'9Ρ· έπl πεΙνης η κόπου ! οΙ n6"oa όψο" 
το" «ΙΥα"ο,,-οl μόχθοι (6 κόπος) εΤναι προσφό· 
γιον (καρύκευμα, άρτυμα) διό τό καλό πρόγματα. 
- ιν κόθε νόστιμη τροφή, πολυτελι"ι έδέσματα 11 
'ν -ι;φ πλ-ηθ. ιλιχουδιές»,- V 'ν Άθiιν~ι, JL~t& -ι;δ 
πλ.Τα-ι;όν έπl Ιχθύος κ~θόλoυ, διότι ίψόρι» "το τ6 
προσφιλέστερον προσφόγιον τών ΆθηναΙων, 2) 
ή όγορό καΙ κυρ. ή Ιχθυαγορό, τ6 Ιχθυοπωλέ:τα, 
ΈΤVμ, : 6μ-ηρ . χλπ. όψο,,' ιJψάριo,,) «ψάρι. (-ι;ij, 

νΙσι. Ιλλ,)' -ςήν ι. -ςοθ Ιψοο πιxρoιyω'('lιν δiν δ'χονοςοιΙ 

-ι;ινι, -ι;~ν yawtipwv, "ιχόμινοι δ" όψο" (προθιμ. d
(=έκ τΟΟ πλησΙον, . έγΥύθεν. μετό τινος)+λίεΒΙ "νΙ 
συΥΥ. _ιjί ψοομόι; (=ιχαΨιό, ·Βούκα»), Βλ. Ίψω )(~ι 

. nέααω, . 

6ψο-ιιοlΕω, μ'λλ, ' -ήσω(dψοnο,6ι;)' παρασκευόζW' 
(μαΥειρεύω) νόστιμα φαγητό (έκ κρέατος rϊ Ιχθύος) 11 
μίσον, έοθΙω (τρώγω) όψον (κρέας η Ψόρι) μετ' δρτου, 
. 6tct-noιIa, iι (dψοποιέω)' ή μαΥειρική, 6 έντε- ' 
χνος τρόπος τοΟ μαΥειρεύματος, . 

6ψο-ιιοιιιι6ς, ή, ο" (dψοπο,έω), κιχ! 6ψοιιοlιιτι
ιι6ς' 6 όνήκων είς τήν μαΥειρικήν rϊ ό έπιτήδειος 
εΙς τήν μαΥειρικήν Ι Ι -Ι;ό θ-ηλ. ώ. Co,jD. ή ιJψoπO''1ΤΙ· 
Ηη TJ ιιψοπο&&κη (ένν. τέχ"η) = ή (~ντεxνoς) μαγει
ρική, ή τέχνη τού μαγειρεύειν (τφΟλ . όψοπο,ία). 

6ψο-ιιοι6ς, ό" (όψο" + πο.,έω)· 6 παρασκευάζων 
όψον, 6 μαγειρεύων κατό τούς κανόνας της μα 
Υειρικης, ό παρασκευάζων νόστιμα φαγητό 11 ώ. o~σ . 
& όψοπο,ός=ό μάγεΙΡσς. 
6ψο-ιιόνος, or (ό'ψο" + πο"έω)' 6 μετό κόπου 

(μετά πολλης προσοχης) παρασκευόζων τήν τρο
φήν, έμπειρος μάγειρος. 

6ψο-φδΥέω, μελ. -ήσω (όψοφιίΥος)' έσθΙω (τρώΥω) 
όψα (ΙJ-ηλ. τ6 πι;:οσφάΥ ιον δνευ δρτου), ζώ μόνον 
μέ έκλεκτό (καρυκευμένα) έδέσματα, ~ιόγω πολυ
τελώς. 
6ψο-φδΥίσ, 'fι (ΙΙψοφαΥΙω)' τό τρέφεσθαι μέ έκ

λεκτό έδέσματα, τό έσθΙειν νόστιμα φαΥητά 11 ζην 
πολυτελώς. 

6ψο-φδΥος, ο" (όψο" + φίί".Τ,,)' 6 έοθΙων έδέ
σματα ανευ δρτου n ώ~ 0110 , ό dψοφιίΥοι=λαΙμαργcς, 
«λιχούδης», ίφαγας»,- llιxp' ιi-ι;-ι; . «ν. πcιpoιθ. όψο
tpfIylar'(los, όψοφαΥΙσι:αι:ο,. 
6ψ-ωνέω, μaλ. ·"σω (όψο" + ών60μαι) ' όγορόζω 

δψα (κρέας, ψόρια), )(οιν, ιψωνΙζωι 11 γιν, όΥορόζω 
(ιψωνΙζω) τρόφιμα' _, οι!}.οθ -ι;ό 

6ψ.ώνlον, -ι;δ (ΙΙΨωΥΙω)' αυν, _ν -ι;φ πλ-ηθ. ' )(up. 
προμήθειαι, ζωοτροφΙαι U σιτηρέσιον στρατεύμα:τος 
(μισθό<; όμοΟ καΙ τρ6φιμα)UμtφΡ., όνταμοι6ή, μισθός 



n 
Τό γΡόμμσ τΟΟτο (πί η ncίl. δπερ πορέστησε πόνΤΟΤΕ. κ08' όλόκληρον τήν γνι.JOτήν εΙς ήμός 

ΙοτορΙσν του, τόν δφωνον έιcκρηκτικόν χειλικόν φ8όγγον, τ6ν ΠΟΡογόμενον διό τής οτιγμισ/σς έποφής 
των χειλέων, όντιστοιχετ πρός τό οημιτικόν 1 (pe>. τό δέ έΠIΚΡοτοϋντο έν τοΙς έλληνικοτς όλφο6ήτοις 
οΧ"ιματό του ~Τνoι κυρ/ως τό r ,r . 1 Ή κοτό τό όνω ήμισυ .άrτεOΤPOγγυλωμένη όπι..ισοϋν μορφή του, 
ή έπικροτησαoa εΙς τό Λοτινικόν KOI δι ' σύτΟύ είς τό Νεολατινικό όλφό6ητο, έμφον/ζεται εΙς τός όρχαιο· 
τότος έλληνικός έπιγροφός τι'\ς νήοου Θήρος. Τό Χολκιδικόν όλφό6ητον έμφανΙζει έπΙσης κοι τό οχ "ι
μοτα r καΙ r . Τό Έτροuoκικόν έμφονΙζει τ6" κοι Ρ Τό Λοτινlκόν όλφό6ητον παρέχει τ6 σΧ"ιματα Γ' 
καΙ Ρ , έξ ών τό μέν npQrov ποΡέλαΒε προφανως έκ τΟΟ έλληνιιcoCι, τ6 δέ δεύτερον πιδoνQς έκ τΟΟ 
ΈτρουσκικΟΟ. 

. Ό ποροτιetμενος πΙνοξ δεικνύει τ6 σχι'\μα τΟΟ γΡόμματος εΙς τό διόφορο όλφό6ητα κοτό τι'ιν 
tvaVTI έκόστιγ οημειouμtνην περΙοδον . 

χρονολογΙα 
Σχι')μα τοΟ 

·Όνομα όλφαδήτou κοτό 
προσέγγισιν 

γΡόμματoc; 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ π. χ . 1.200 J 
ΚΡΗΤΙΚΟΝ • 1.100-900 ') 

ΘΗΡΑΙΚΟΝ . . 700-600 1 
ΑΡΧΑΙΚΟΝ ΛΑ ΤΙΝΙΚΟΝ 700-500 Ι:) 

ΑΤΤΙΚΟΝ . 600 'Ί 
ΚΟΡIΝΘIΑΚΟΝ 600 " ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ . 600 Ρ 
ΙΩΝΙΚΟΝ. . 403 ΓJ 

ΡΩΜΑΤΚΟΝ, ΆΠOΙKιCιν 
,. rp 

ΡΩΜΗΣ . 
J προκλοοσl-

~ Ρ - ιιων καΙ 

ΦΑΛΙΣΚΩΝ 
ιιλooσlKC:Ιν 

q 
ΟΣΚΩΝ. 

) )(ρόν~ν f1 η 
ΟΜΒΡΙΚΟΝ . 1 
ΚΛΑΣΣ. ΛΑ ΤΙΝΙΚ()Ν 

Ρ καΙ έφεξι'\ς -
ΚΜΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Π ιωltφεξ"ς . 
Π, π, πί Τι Π8ί, !Χλιτον' τ6 δtKατoν fKTOV 

γΡόμμα τ"ς έλληνικι'\ς όλφα6ήτου' ώ~ ιΧριθμΥΙΤ. π'= 
80, χοιΙ ,π-80.(Χ)(). 'Εν .οιΤ, ίΠΙΥροιφοιΤ, το χεφοιλ2.Τον 
D=,""l,c, ,dι 'δι Quμπλ'ίμοι.οι ϊΔι [8[ [Χ[ [Μ[ σΥΙμοιΙ· 

νοιισι ΧΟΙ1:άι σειρι,ίν: nC"l,ciHI~ &ιΗσ ' (=50), ncnciHI~ 
(h)cHal'o" (-500), πε"l'ιίHΙ~ χΙλιοι (5000), nc"l,ciHI~ 
μVl!ΙΟΙ (5()(Χ)()). 

cUλοιώοcι~ i'ov π Ι" I'σϊ~ ιJισMHI'OΙ~ t σιιχνάι ίν
οιλλι,ίσσιιτοιι μετdι 1:0υ ιiπΙσYI, χειλοφώνοιι β, ώ~ ιν τοΤ, 
πιίλΙω-βιίΗω 11 σιιχνdι επΙσΥΙ, ίν τ~ lwvιx1j διοιλ. χεΤ
τcιι ιiντΙ .ου φ: άΠΙHέalJ.σι (ιiντΙ άφΙHέOlJ.σι), άπlJ
ΎέεalJ.σι (ιiντΙ άψIJΎέεolJ.σι), άμπί (ιiντί άμφΟ, .πσ"ό~ 
(άντΙ φσ"ό~) • .πci1,,,1J (άντΙ φάτ"ΙJ) 11 εν 't1j lWY Ix1j έπΙ
σΥΙ, το π διεΤYI~εΤτo xcιΙ μBΤdι τΥιν εχθλιψιν πρό δοισιι
νομΙνοιι φωνi)sντο, : άπ' ή,uώtι (άντΙ &φ' ήμόW), ;'π' 
;,,uώtι (ιiντΙ ;'ψ' ;'μώ,,). έπ' ήμέelJ" (άντΙ Ιφ' ήμέ
elJ"). - 11 Ιν τφ ίωνιxιji πεζφ λό"l,Ψ xεΤτcιι Η ιiντΙ π 
ίν τcιΤ, ίpωΤYIμcιτιxoιΤ, xcιΙ άνcιφopιxcι[~ άντωνιιμΙcιι, 
χοιΙ εν τοΤ, ά~cιφop. xcιΙ Ιρω1:ΥΙμ. ΙΠιΡρ.: Hώ~, 8Hω~, 
Hoϊo~, dxoi'o" Hόoo~, dΗόοο~ (ιiντΙ τοί) : π~. IJn~, 
πoΊo~, dnoi'o~. πόao~, dπόaο~.- 1I1 ίν t1j ΑΙολ . διcιλ . 
ίνΙοτll xε[τcιι π ιiντΙ μ t όππσ (ιiντ! όμμα), π.Μ 
(ιiντ! μaτά).- lν εν τ~ Αί!)λιχ1j xcιΙ Δωριχ1j π xεϊ:τcιι 

xcι! ιiντΙ του τ: πέμπ. (ιiντΙ nέ"τ.), o.πciιJιo" (ιiντ! 
oτιίιJιo,,).- ν το π ίνοιλλι,ίσσιιτοιι ίνΙοτε μετάι του Ύ: 
1σ.πσeό~ - ,ισΎσl!ό~ 11 ιiπω, ιπΙσΥΙ' ίνoιλλι,ίσσετcιι xcιΙ 
μιιτάι του φ: λiπo~-ιI-lεΙφω, βΜπ-ω - βUφ-σeο", 
λιίπ-τω-1σφ-νaaω.- νι σιιχνα διπλcισιι,ίζιτcιι το π 
ίν τoι~ άνcιφopιxoΤ~ διdι μετι;ιχοίι, λόγοιι; δν τ1) cιίoλ, 
.!δΙ~ διcιλ. : 8ππlJ. 8ππω~, dnnoio~. dππόοο~ (άντΙ 
lJoπlJ, 8π~. dnoi'o~ , dπόοο~> . - νll ποιρα ΠOΙYIτcιι, 
πι;.oστΙθετcιι ΙνΙοτl! τό Ι' μετ" το π. xcιΙ χιιρ. εΙ, τdι~ 
λί~ει, nτόlι~, πτόMμo~ (μετdι των πcιρcιyώyων των) 
ιiντΙ πόlι~ • . πό,ιεμQ~ . 
πα, δω". ιiντ! 1ΙίΙ, xcιl πii ιiντΙ πιι (βλ . λ. λ.). 
πασ, λcιxων. ιiντΙ :n:iiaa . 
πiiΥά, δωρ. ιiντ! ΠΙJ"';. . 
naY-YCyiTCιpσ, .", ή γενέτειρα πόντων, μήτηρ 

πόντωψ έχ τοίι . 
πσΥ-Υενέτιις, -ov, δ (:n:iin-Ύε".οlJ.σι) xcιΙ nay-yc

νέτωρ, -oeo~, δ ' ό γενέτωρ (γεννήτωρ, πατήρ) 
πόντων . 

nay-yluIιcp64;, ά , ό" (πci'+ΎλVΗεl!ό~)' 6 πόντων 
γλυκύτερος, γλυκύτοτος, π08εινότατος. 
πσy-ylωσCΉσ, ." (πiίn-Ύ,ιώc7οσ), όπεροντολογΙα, 

φλυαρΙσ. 
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ηδΥεΙς, ιιίσιι, h, μτχ. πσιθ. «ορ. β' το!! m7yYVμι . 
ηδΥcν, σιΙολ. κσι! έπ. ciντ! lπιίΥησιι", .( πλ1lθ. πσιθ. 

ciop. /)' τοί) π';"" ... μι. 
ηδΥετός, δ (πά)'ος)' δ,τι κc:ι! νίΙν, cπανωνιά», 

πόγος. 
ηδyε.τ-ώδrις, ιις (πιι)'ιιτός + ιιlιJoς)' δμοιος (a1lλ. 

ΨUxPός) ώς ό πάγος, παγερός. 
ηδΥη, Υι (πιι";;_ι, του πή)'"",μι>, πδν δ,τι ΠYI""v, 

ιιι (KαθIorQ τι στερεόν), 7ι συνκρατεΤ τι στερεώς 
II6Ρόχος, cθηλ!ά», πανΙς, «φάκα » 11 το; «-σύνερνα» τά 
χρησιμοποιούμενα κατά τήν θήραν τών πτηνών 11 
θηρευτικόν δΙκτυον. 2) μτ,l,Ρ. πανΙς, στρατήνημα, 
τέχνασμα, δόλος, πανουρνΙα. 

ηδyrι, Υ' έν . έπ. πc:ιθ . ciop. β' τoίi m7""vμι. 
ηδYiίνσι, cinpcp. πσιθ. ciop. β ' τοίί Π';yYVμι. 
ηδΥΙδcύω, μeλ. -σω (na)'lS')' ώ. κc:ι! νίίν, στήνω 

είς Τίνα πανΙδα, τόν πανιδεύι.., «τόν πλέκω στά 
δΙχτυα », CΤόν τυλΙνω » . 
ηδΥΙος, ιι, ο" (πιι";;"ιιι)' πεπηνμένος, στερεός, 

έδρατος, συμπανής, σταθερός.-επιρ. πιι)'lωS'=κατά 
τρόπον πάνιον, σταθερώς, άκλονήτως. 
ηδΥίς, -{δoς, ή (πιι";;"ιιι, τοίί m7)'ννμι>, ώ. το 

πιί)'η (βλ . λ . ) , δ,τι κc:ι! νίiν , πανΙς, cπαγΙδα» , c:φάκα» , 
6ρόχος, δΙκτυον 11lί.)'κιιριι nιxyiS' "ιιώ", ώς συνκρα
τοΟσα τό πλοΤα δΙκην πανΙδος. 
ησΥ-ιισίνιστος, ο" (πας+κιιι,,6ς)' ό όεΙποτε ά

νακαινιζόμενος, ό πόντοτε νέος. 
ηάΥ-ιιδιιος, σ" (ncis-+Hιxx6S')' ό έντελώς κακός, 

ό δλως διόλου κακός 11 άτυχέστατος, δυστυχέστα· 
τος U Ιν Yιθικ~ ίννoΙ~, μοχθηρότατος, παγκάκιστος, 
·κακοΟΡΥος.- ()πιρθιτ. πιι)'κάκιστος.- ϊπΙρ. πιι)'Κά
ΚΩS=Kατό τρόπον τελεΙως δθλιον καΙ όΤUXι"j. 
ηάΥ-ιιδλος, ο" (nciS-+HII'-6S'>, ό ώραιότατος, κάλ

λιστος. 
ησΥ-ιισρηίσ, ή' ή πρσσφορό (κατά τήν θυσΙαν) 

έκ παντός είδους καρπών R δθροισμα παντός εί
δους καρπών' ίκ τoίi 
ηάΥ-ιισρηος, ο" (nciς+κιιρπ6S')' ό συνιστάμενος 

έκ παντός είδους καρπών (π. χ. πά)'κιιρπος 8-"'tIla) 
11 ό πλούσιος εΙς παντός είδους καρπούς, πλήρης 
κα;:>πών παντοειδών, ό fXWV δφθονον καρπόν. 
ησy-ιιδτδρCίτoς, ο" (nciS'+καταράομιιι)' ό πάντο 

(ιμέ δλην τήν ψυχήν») κατηραμένος, ό θεοκατ6-
ρατος. 

nσΥ-ΙΙCu&ι\ς, .S' (πας +. κενθω)' πσιθ., ό έντελώς 
κεκρυμμένος.- 11 ίνΙΡΥ., ό τό πόντα κρύπτων. 
ηάΥ-ιιλσυστος κσιι -ιιλσυτος, ο" (ncis-+κ'-ιι{ω)' 

ό 6λως (κατό πάντα) άξιοθρήνητος, δυστυχής.- ιι 
ένΙΡΥ., ό πάντοτε πλήρης δακρύων, ό πάντοτε (καί 
διό τά πόντα) θρηνών, κλαΙων. 

ησy-ιιλrιρiσ, ή- πλήρης κληρσνομΙα, σύμπασα ή 
κληρονομικώς όποκτηθεΤσα περιουσΙα' ίκ τoίi 
ηάΥ-ιιληρος, ο" (πας+κ,-ηρΟS')' ό fXWV 6}όκλη

ρον τήν κληρονομΙαν, ό έξ όλοκλήρου κληρονό
μος 11 πc:ιθ1lΤ. ό έξ όλοκλήρου κληρσνομούμενος. 
ηάΥ-ιιοινος, ο" (πας+κοι,,6ς)' ό τοΤς πδσι κοι

νός, κοινότατος, γενικός, καθολικός. 
ηαy-ιιoΙτrις, -ο ... , δ (παs+κοlτη)' ό πόντας κοι

μΙ~ων, ό εΙς πόντας παρέχων κοΙτην, ό εΙς πόν
τας χρησιμεύων ώς κοΙτη : 8-ά'-αμος πιιγκο{της=ό 
τάφος, ό " ,*δης, καθό θάλαμος (χώρος) εΙς τόν 
όποίο ν οΙ πόντες όφεΙλουν νά άναπαυθοον. 
ηαΥ-ιιονίτος, ο" (nciS' + κο"lω)' ό πανταχόθεν 

κεκαλυμμένος διό κονΙ9ΡΤοΟ, ό «κατασκονισμένος 
άπό . πάνω fως κάτω» 111J..Bλιx άΥώ"ω" πιι)'κ6"ι τιι= 
6ροβεtα άποκτηθέντα διό παντός είδους άνωνισμά
των (δι' άγωνων καΙ μόχθων). 
ηαΥ-ιιρδτης, iS' (πας + κράτος>, παντοδύναμος, 

πανΙσχυρος, 6 τό πόντα έξουσιάζων, παντοκράτωρ 
11 ό τό πάντα κατανικών, κατακτών, κατα6άλλων. 
ησΥ-ιιρδτιάςω, μελ. -σω (πιι)'Κράτιο,,)' έκτελώ τό 

είς τό πιι)'κράηο" (ΙSλ. λ.) περιλαμδονόμενα άγι.r 
νΙσματα,λαμβόνω μέρος εΙς τόν όγώνα παγκρατΙου. 
ησΥ-ιιράτιον, το (πιιγκρατήS')' πλήρης άνών Ιώ-

λοκληρωμένος δηλ .), όγών περιέχων συνδυασμό ν 
πίιγμης καΙ πάλης. 
ησΥ-ιιρότως, ΙπΙρ. (ncis-+κρ6τοS')' μετά μενάλou 

κρότου, Τι κατά τρόπον ώστε νό παρόγεται ένιαΤος 
(ταυτόχρσνος) κρότος, δttω, π. χ. πιι)'κρ6τω" lρέσ
σο"ες = κωπηλατοοντες μέ τόν αύτόν χρόνον καΙ 
ρυθμόν, ωστε δλαι'αl κώπαι νό παράγουν τόν Τδι
ον ηχον (κρότον) έν μιξι δεδομένο oτιγμι:i. 
ηδΥος (Α), δ (nίίγη"αι, Τιϊίί π';)'" ... μι)· κυρ. τό 

πεπηνός, τό έμπεπηγμένον, τό όπολύτως στερεόν, 
δπω. κιιτ' i~oxijv βΙ'Ic:ιι ό όρεινός βράχος 11 δθΒν, κο
ρυφή, δκρα δρους, όπόκρημνος βράχος, 6ρaxώδης 
λόφος, δπω, π. χ. d W Αρειος πιί)'ο" εν 'AeijvctL" [aL' 
έτυμολ . βλ. πιίΥο" Β]. 
ηάΥος (Β), δ (nAyηf'llI, τοίί π';)'ννμι), Υι ct~tij προ, 

-rr,v ΠΡΟ1lΥQυμίνην λί~ ι" πρoσλσιΙSoίίσσι μεθ' ·Oμη~oν 'tijv 
σ1lμσισ. τοΟ σκληρυνθέντος, τοΟ όλυγΙστου, κοι! κυ
ρΙως λόΥΨ Φι}χου, 11 δθεν , ώς κοιί ν ίi ν, παγετός, πά· 
νος, κρύσταλλος, πάχνη, naVWV16, ύπερ60λική ψύχρα. 
ΈΤVμ. : m)'OS" πιιγετ6S" δμΥίΡ. x~Jt . πάχ"η « *πακ

σ" (*πιι)'-σ"ιι)' μεθ' ·Ομ. πά)'η ' nιx)'lS" πά)'ιοS" πακ
τ6ωΌ πάκτω.-· πάντσι συΥΥ. τφ π';)'" ... μι· e~ ίc:ιπ . ρ. 

*pa~-, ρ.ι~-' .βλ. πήγ" ... μι. 
ηδΥ-ουρος, δ (nιιyη"αι+oνρά)' εΤδος καρκΙνου 

έχοντος σκληρόν καΙ τραχύ δστρακον, λσιτ . pagu
rus, κοιν . « παγούρι» [πάγουρο" ( πάΥοS'+οVρά]. 
ησΥ-χδΙcηος, ο" (πα" xΙX'-IindS')' ό πάνυ χαλε

πός, ό λΙαν δύσκολος καΙ έπικlνδυνος, λσιτ. ρerdi
fίcίlls.-ίπΙ ρ. -πωS'. 
ησΥ-χάλιιcος, ο", κσι! ηάΥ-χσλιιος (.πιis-+xaA

κ6S') ' ό δλως διόλου χάλκινος, όλόχαλκος. 
ηάΥ-χρηστος, ο" (nciS' + xeηστόS')' ό πρός παν . 

(Γι πρός τό πάντα) χρήσιμος, ό καλός δι' δλα (διό 
πδσαν έργασΙαν), ό δι' δλα χρήσιμος. 
ηάΥ-ΧΡιστος, ο" (nciς+xeιστόS')' ό παντελώς κε 

χρι:ψένος , ό δλως διόλου όληλιμμένος 11 τό πά)'
χριστο" πε,8-0iίς=τό κεχρισμένον μέ πειθώ '(έπl 
τοΟ χιτώνος τοΟ όλειμμένου μέ τό αΤμα τοΟ Κεν 
ταύρου Νέσσου, διό νό χρησιμεύσο ώς μανικόν 
φΙλτρον). 

nay~xpUΣcoς, ο", κιχ! ηάy-xρiσoς, ο" (nciS' + 
χρ ... σάS')· ό όλόχρυσος, έξ όλοκλήρου χρυσοΟς, κατ 
εσκευασμένος όπό συμπαγι"j χρυσόν. 
ηάΥχυ, ΙπΙρ. (nciS', πα,,), ίων. civor! πά" ... · λΙαν, 

έντελώς, παντελώς, καθ' όλοκληρΙαν, δλως διόλου 
[κοιτά τινσι, πά)'χ... ( *nίί,,-xι (πρΙSλ. δμ. η-χι, aωρ. 
d-xI, _Ι · χι, ov-x{, σσινσκρ. hl, Zava. Ζϊ έπιτιιτ. μόρ ο 

( Ισιπ . ·~hi) σXYιμc:ιτισθίντo. εΙ. πιί)'χ'" κc:ιτ' ciνc:ιλΟΥΙσι ν 
πρό~ το πά" ... ]. 
ηδΥώ, ΙΙποτ. πc:ιθ. ιΧορ. ΙS' τοί) m7Υννμι. 
ηδδάω, aωρ. cιντ! πηδάω. 
πδθε, ίπ. civor! lnιιθε, Υ' Ιν. άορ. ΙS' τoίi π~σxω. 
ηδθείν, Ιπ . ηδδέειν, cinpcp. ciop. β' τοίί πασ1ω . 
ηδθιι, Υι (πιι8-εϊ,,)' ώ. το πιί8-0ς (ΙSλ. λ.), πδν δ, τι 

συμ6αΙνει είς τινα 11 πάθημα, συμφορά, ότυχΙα. 
ηδθrιμσ, ·ιιτος. το (πά8-0ς) - δ,τι κσιΙ νίίν , πάθη · 

μα, συμφορά, δυστύχημα, άτύχημα 11 τά dε πιι8-ή
μιιτιι ,έΥο"έ μαι μιι8-ήμιιτιι, δπω, ciXPLOιO, κσιΙ σή
μερον .Ινσιι έν χρΥισιι Υι ΠΒρΙ:ρρσισι, (cτό παθήματα 
μοΟ έγιναν μαθήματα»). 
πάδασδα, β' Ιν. 6πο τ . έπ. μίσ. άορ. ΙS ' -rou πάσχω. 
πδθrιτός, .;, ά" (πιιθεϊ,,)' ό παθών Ο ό ύποκεΙμε

νος είς τό πάσχειν, ό προωριομένος νό πόσχο. 
ηάθος, -ιιος, το (πιιθεϊ,,) ' πδν δ,τι συμδοΙνει είς 

τινα, πδν δ,τι πάσχει τις, συμφορά, άτύxημς:l, ότυ
χΙα, πάθημα. 2) πα::ια παθητική κατάστασις 11 πάν 
Ισχυρόν ψυχικόν αίσθημα, Ψυχικόν πόθος (όγόπη, 
μΤοος κλπ.). 3) συμβε6ηκός, περιστατικόν, τι [πά -
8-0'0' πιί{Joη' mί{Joημιι ' aL' Ιτυμολ. βλ. ίν .,""BoS']. 
ηδδω, ίιποτ . άορ. β' τοίί πιίσχι». 
ηδδών, oiίσιι, ό", μτχ. ciop. ΙS' 'toi! πιίaχι». 
ησί, έπ. πάί, κΛ1ΙΤ. τoίi πιι'ς. 
Ποιάν, -ci,,0S" δ , ιπ. κc:ι ! ίων. πσιι\ων, -o"oS', κσιι 

CΙττ. Πσιών, -ά'Woς' ό Ιατρός τών Θεών 11 Πιιιήο"ο,. 
Υ."έθ'-η=τό γένος τοΟ Π., ΟΙ υΙοΙ του, ΟΙ άπόγο
νοΙ του, Υεν . οΙ ίατροΙ. 2) μιθ' WΟμ1lΡGιν τδ δνομσι 
aΧΡ1lσιμοποιijθ1l διά Τ9ν 'Απόλλωνα, τόν όποΤον. καΙ 
έπεκαλοΟντο κΡάζοντες cΙήι. Πσι~"" (ΙSλ. Ι';ιος)1Ι 
ώσ. ιiΧΡ1l0lμοποιijθη κrιl at& τον Άσκληπιόν (υΙόν τοΟ 
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Άπόλλωνος). 3) ώ, ItρOO'l)YOΡ., Ιατρός U xoc! γεν., 
σωτήρ, λυτρwτής.- 11 ώ. Itpoa'l)y. παιάΥ, Ιων. παι
"ωΥ = χορικόν Qσμα, Ι;Ιδή, υμνος εΙς 'Απόλλωνα 
συνή8ως (ώ, Πα,ιi"α. xα.θiι ιΤδομιν ιiνωτsρω, διό ·χα.Ι 
ίπα.νsλα.μΙSiνιτο χα.τΟι δια.στ'ήμι:ιτα. 'ιι ιivaoIFιίIv'l)at~ .Ιώ 
Πα,ά" Τι Ιή Πα,σ",.)' τό δΕ πιριιιχόμινον του πι:ιι/1νo~ 
ητο ιUχα.ριστΙα. διΟι τήν ίΧ χα.χου τινο, Μτρωσιν. 2) 
Qσμα 8ριόμ60υ, fnEITa όπό νΙκην καΙ διό τήν νΙ
κην συντε8έν, όπευ8υνόμενον KυρΙWς εΙς τόν Ά · 
πόλλωνα D ωα . θούριον Qσμα, έμ6aτήριον, ςιδόμενον 
έπl τι7j ένόρξει έπιχειρήσεώς τινος Wς.olωνόι; έπι
τυχΙας. . 4) ίν τφ πλ'l)θ. naatjo"IS'=-ol Qδοντες τόν 
παιδνα' πρβλ. χα. Ι Πα,ώll. 

• Εwμ.: δωρ., ιiττ • .πα,ιt", Ιων . .παιήω". ιiττ . .πα,ώll, 
-όl"oS' (ιif-xtxιίI. *.πα,ιiW. του τόνου!lστιρον μετα.βλ'Υι
θίν,o~ χα.τ' άνα.λογΙα.ν πρό~ τιι 1.ι,μώ'Ι'. ",μι!w)' 
*.πα,ώ" < na,ίiFQW (-6 KΤUπών, δστις διό τοΟ μα
γικοΟ του κτυπήματος θεραπεύει τός όσθενεΙας), 
ΙπΙθ . τοίί Άπόλλωνο;' BVτIiJeIV ~σμα. άρχόμενον διΟι του 
cΙή .πα,ήω"., πρΙSλ. !Ιμνον εl~ Άπόλλ. 500, 517 (ίν 
δ& στΙχ. 272 σ'l)μ. μ'λο,;, δπιρ ~~sτα.ι εΙ,; 'ttμijv ,οίί θιοϊϊ, 
δστι, χα.λ.Τ,α.ι 'Ιηπα,ήω,,). πρΙSλ. χα.Ι τΟι έν άρχ'ίj O'l)
μ_ρ. ίΧΧλ'l)σ. χα.θολ. !Ιμνων «1e deum laudamus» "ι τΟι 
άντΙστοιχα. τη~ ~μετ6ρα.,; δμνoλOΎΙα.~ c2έ, τό" μΎα" 
θ.6" .... · *na,ίiFo,,- εΙνα.ι sσχ'l)μ"tισμίνον ίπΙ τ'ίj βi
σιι του *naifa 'i'j ' *naFlίi (?)=κτύπημα' πρΙSλ • .παΙω. 

παιCiy'ςω, μ.λ_ -οω (πα,ά,,)' i;lΔW τόν πα,ιi"α 
(βλ. λ.), είτε ώς δμνον εύχαριστΙας πρός τόν 'Α
πόλλωνα ΙΊ δλλον τινό θεόν, εΤτε ως πολεμικόν 
έμ8ατήριοΥ' βλ. χα.Ι .πα,ω"Ιζω. 
ΠαισωΥ, -o"0S'. δ, δωρ. άντΙ Πα,ήcιw. 
παίΥμα, -ατοS'. τό (παΙζω)' παιγνΙδιον, παιδιό, 

διασκέδασις 11 Αωτοv .παΈΎμα = παιγνιώδης ήχος 
ούλοΟ. 
παΙΥYlα, 'ιι, Ιων. -Ιη (.παΙζω)· παιδιό, παιγνΙδιον, 

όγών, διασκέδασις (πρΙSλ. xcιιΙ mιι45ι4).- • =Ιοeη 
(βλ. λ.), έορτή, πανήγυρις. 
παιyYlCΙ-Yράφoς, ο" (παΙΎ"Ισ+Υe4φω)' παιγνιο

γρόφος, ό νρόφων παιγνιώδη ποΙησιν. 
παΙΥYlι\μωΥ, Ο". γιν. -0"0S' (.παΙΎ"Ισ) · ω, τό .παι

Ύ"ιώ45", (βλ. λ . ), 6 όγαπών τό σκώμματα,6 όρεσκό-
μενος εΙς αύτό, ό όστεΤος. . 
_cιfyyιoy, τό (παΙζω)' πρδγμα μέ τό 6ποΤον παΙ

ζει τις, δ8υρμα, «παιγνιδόκι»'; lJ."fJoeaJnoS' fJo.ov τι 
.πα/Ύ"ιο,,=ό δνθρwπoς εΤναι fva παιγνιδόκι «στό 
χέρια- τοΟ θεοΟ 11 ίν ,φ πλ'l)θ. συν. χα.Ι ίπΙ προσ., 6 
μεθ' οδ τις παΙζει, προσφιλές πρόαωπον (ω, τό λ2.,. 
deIlcl&e).- • Itaopdt θιοχρΙτψ ο! ΑΙγύπτιοι χα.λοi)νt~Ι 
κσκσ πσIΎ",σ, τ. Ι . . κακότροποι, όπατεώνες, ' δόλιοι, 
Κατερ .... όρηδες.- 111 διασκεδαστικόν ποΙημαllκωμική 
παρόστσαις, Kωμ~δΙα Ο φαιδρός θόρυ8ος. 
nalyYloς, ο,ι (.παιΥ"Ια) · παι .... νιώδης, όστεΤος"κω. 

μικός, χρησμεύων είς παιδι·όν. 
παΙΥΥι-ώδιις, -S' (πσ'Ύ"Ια + _1450S')' ώ, χα.Ι νΙίν, 

« πaιγνιδιόρης», εΟΟυμος, διασκεδσατικός, φαιδρός 
11 .-ό .πα'Ύ",ώ6.s=όστειότης,ή παιγνιώδης διόθεσις. 
nαιδ-δΥωΥcίΟΥ, τό (.παιcJαy.ω}'6~)' αΤθoυσa σχο

λεΙου, σχολεΤον. 
παιδ-δΥωΥCω, μ.λ. -ήοω (πσιcJαΥωΥ6S')' παρακο

λου8ώ παTδaς, τούς περιποιοΟμαι, έπιμελοΟμαι της 
όνατροφης T\JV n καθοδηΥώ τινα δπwς Ινα παιδΙ, 
διδόσκω, έκπαιδεύω' ί~ α.;ιτου τό 
παιδ-δΥωΥία, -ή (.πα,cJα45ωy_ω)· r'ι παρακολούθη

σις, ό .... ωγή, έκπαΙδευσις, παΙδων 11 μτφρ. κ6θε περι
ποΙησις, παρακολούθησις, θεραπεΙα (δένδρων, κτη
νών, όνθριiιπων). 
παιδ-δΥωΥός, ό" (na'is+lYQI)' d nal&iw dyωy6S', 

ό παρακολουθώ ν (όνατρέφων, έKπαιδεΎWν) παΤδας 
11 ώ; ο')σ. d .πα,cJαΥωΥόs=ό δοΟλος δστις συνώδευε 
τά τέκνα του κυρΙου του εΙς τό σχολεΤον κατό τε 
τήν μετό6ασιν καΙ τήν έπιστροφήν n ίντsi)θsν Υεν . , 
διδόσκαλος, έπιτηρητής, καθοδηγητής, ώ, xcιιΙ νΙίν 
παιδαγωγός. 
ηαιίδΡΙΟΥ, τό, δποχορ. του nais' μικρόν παιδΙον 

(εΤτε δρρεν εΤτε θηλυ).- • νεαρός δσDλος. 
παΙδδω, παιδδoiΥ, λα.χ. άντΙ :παΙζω, .πα/ζ_ι". 
naIIc'a, ~ (ιφ,45_νω)' r'ι διατροφή (σωμdτΙKή ό-

να τροφή) παιδΙου 11 ή Ψυχική όνατροφή,διδασκαλΙα, 
έκπαΙδευσις, διδασκσλΙα.= 11 νεότης, νεολαΙα, παι
δική ήλικΙα.- 111 έΡΥόχειρον. 
na'Icιoς 'i'j naIIcioς, ο" (παίS')'=παι6,κ6S', 6 

όνήκων 'i'j όρμόζων εΙς παιδΙα n vμ"ο, παΙ6ειο,= 
παιδικοl υμνοι (ζΙδόμενοι ύπό παΙδων 'i'j όναφερόμε
νοι είς ά .... απωμένους παTδaς). 
παιδ-ερσστCω, μελ. ·ήοω· εΤμαι παιδεραστής, ό · 

Υαπώ τούς πατδας έχ tQU 

nαιδ-cρσστιΚ, -ου, δ (πα'" + leάω)' 6 έραστής 
πα(δων, ό ά .... απών τούς παΤδας. . 
παιδ-ερσσΤΙα, ~ (παι6εeαοτeω)' ή πρός τούς 

παΤδας άγόπη, όΥόπη τών παΙδων. 
παίδεσσι, ιπ. άν,Ι πα,οΙ, δοτ . πλ'l)θ. ,ου mI'S', 
παίδευμα, -στοs, ' τό (παι45ενω)' τό άνατρεφόμε

νον, έκπαιδευόμενον, τρόφιμος, μαθητής, σπουδα
ατής.- 11 τό διδασκόμενον πρδ .... μα, ύπόθεσις δι 
δασκαλΙας, μόθημα. 

παIδευσΙC;, -εωs-. ή (παι45nίω)' ώ, χα. Ι νυν, ή έκ
παΙδευσις, τό έκπαιδεύειν, ή όγωγή.- 11 τόπος δι
δασκαλΙας, σχολεΤον, παιδευτήριον: ή ήμιτ-eσ π6-
A,s ΈλλάΟΟ" .πα'6ενοΙ" loτι-r'ι πόλις μας εΤναι τό 
σχολεΤον της Έλλόδος. 
παιδευτCος, α, Ο", ρ'l)μ . ίπΙθ. τoίl πα,6ε1iω' 6 έκ

παιδευτέος, δστις πρέπει νό έKπαιδευθι7j (νό τύXr.Ί 
παιδεΙας), τόν όποΤον πρέπει νό έKπαιδεύσr:ι τις 11 
o,j~ . .παι45ιντ_ο" = πρέπει νό έKπαιδεύσr;ι τις. 
naIIcuTIΚ, -ov, δ' ό έκπαιδευτής, ό διδόσκαλος, 

καθοδη .... ητής.- 11 6 τιμωρών τινα, ό διορθώνων 
τινό διό τιμWΡΙας, τιμωρός, κολαστής ίΧ του 
παιδεύω, μιλ. -oφ~ ά6ρ. α.' Ι.παΙ6ενοσ· πρlt. πι

πα'6ενκα.- llaoe'l)t., όρ. cιι' lnaa45.vfJ.η,,' ΠΡΧ. πι
naldevμoa (πσ'~)· δι τρέφω, όνατρέφω, μεγαλώνω, 
παΤδα Ο auv. 2) διδόσκω, έκπαιδεύω, 6δηγώ, καθ
οδηγώ n d. π_πα,6ενμ"οS'=ό τυχών παιδεΙας, μορ
φωμένος, άΥτΙθ. τφ dna/~o,.- μίσον, ίπΙ τ/ί)ν ΥΟ
νίων, 6όλλω τό παιδΙ μου νό μόθr;ι γρόμματα, τόν 
στέλλω εΙς τό σχολετον νό έκπαιδευθf,j. 3) συν· 
ηθΙζω τινό εΤς τι. 4) διορ8ώνω, σwφρoνΙζω Ι τι
μwρQ, κολόζω. 

παιδι!ιιος, '1, ο,ι, (ων. ciντΙ _16ε,0, (δλ. λ.). 
παιδΙΙΙ, ~, Υιν. ·iif (ΠβΙζω)" παιγνΙδιον παιδός ('i'j 

παΙΔWν), διασκέδασις, όναΨUXή Ι όγώνισμα. 
παιδΙα, ή, "ιττον όρθό, τόπο" ιiντΙ τoίl πα,45_/σ . 
παιδIΚά, -aw, τ~' τό όγαπώμενον πρόσωπον, τό 

όντικεΙμενον περιπαθοΟς όγόπης, 6 στενώτατος 
φΙλος, όεΙποτε tnl ένός προσώπου καΙ δή δρρενος 
(=λατ. dellclae).-II naa45IHCI (ίνν. ιdAη)=έρωΤΙKό 
i;ισματα όναφερόμενα εΙς πaτδα' χυρ. ιΙνι:ι1 ou~ . 
πλ 'ι)θ. τοιί 'πομ. 
παιδικός, tf, ό" (naiS')' ό όνήκων εΙς παιδloν r, 

όρμόζων εΙς τr'ιν πσιδικήν r'ιλΙKΙαν, δπω, χα.Ι νίiν, 
παιδικός, παιδαριώδης, μειρaKΙOOης, λα.τ. puerllls. 2) 
διασκεδαστικός, παιγνιώδης, παΙΥνιδιόρης, εύθυμος. 
- 11 6 όνήκων εΙς όγαπώμενον πaτδα (ΙSλ. χα.Ι na,-
45,κά. τι:i). 
παιδΙΌΔCY, ίπΙρ.' έκ παιδικης r'ιλΙKΙaς, cόπό παι

δΙι' ιχ τοιί 

παιδfoy, τό, δποχορ. τοίί .πα'iS'·=μικρός παΤς, cnaI
δόκι».- • νεαρός δαύλος, δΟΟλος δvwν τήν παιδι
κήν ηλικΙαν. 
παιδισκάΡΙΟΥ, ,6, δποχορ. τoίi .παΙ"ΙΟΗ,Ι (ΙSλ. λ.), 

μικρό κόρη, κορασΙς, νεδνις. 

παιδfσιυι, tι, δποχορ. του παΈ, (tι)· νεαρό κόρη, 
νεδνις, παρθένος, cμΙKρoύλα».- 11 νεαρό δούλη 11 
έταΙρα, πόρνη. 
παιδίσκος, δ, δποχορ. ,ου παί" (δ)' νεαρός παΤς, 

μικρόν παιδΙον, «παιδόκι», μειρόκιον D υΙός πολύ μι
κρός r'ιλΙKΙας. 

παιδΥός, ή, 6", ώσ. χα.Ι -6" -ό" (:παΙζΦ, xup. 
συνΤ6tμ. τόπο, 'τoίi na,45a,,6s, ω; τό Π1ΙΗ"όs ,oίi _ 
"a,,6S')' παιδικός, παιδαριώδης, διασκεδαστικός, εύ
θυμος U μwρ6ς, νήπιος.- 11 ώ, oua. d .παι45"όr=παι
δΙον, πατς, «παιδόκι», «μικρό παλληKaρόKΙ» Ι ή .παι
~=παιδΙσKη, «παιδούλα», «μικρούλα», νεCΊνις, κο
ραοΙι;, 
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πσιδο-16ρος, ο" (παi~ + βο,«>' ό τους παΤδας 
δι6ρώσκων (κατα6ροχ"ιζων). 
πσιδο-Υ6νος, ο" (παί~*yιf"CIιI)' 6 γεννών τέ

κνα, ό άποκτών «παιδιά).- 11 ό καθιστών τι(να) 
γόνιμον, ό προξενών τήν Ικανότητα πρός παιδα · 
ποιΙαν i\ Υ.ν. άναπαραγωγήν, γόνιμος, γονιμοποιός. 

πσιδο-ιι:ομέω (naiS + χομέω)' περιποιοίίμαι παΤ
δα (παΤδος), τρέφω, άνατρέφω, παΤδα(ς), φροντ/ζω 
δι' αύτούς. 

πσιδο-ιι:6ρσξ, ..QXOS, δ (naiS + Χ6ριιξ)' ό κόραξ 
τών πο/δων, τ. Ι. ό δ/κ ην κόρακος έπιθυμών τό 
παιδΙα καΙ έπιδιt:ιKων τός μετ' αύτών ένόXouς σχέ
σεις (έπl παιδεραστοΟ). 

πσιδο-ιι:τονέω, μaλ. -ήαω (πα,cYοχτ6"οs)' κτε/νω " 
παΤδας, φονεύω (σKoτt:ινω) παιδιό. 

παιδο-ιι:τ6νος, ο" (naiS + Hr_l"OJ)' ό φονεύων 
παΤδσς, ό φονευς τών Ιδικών του τέκνων. 
παιδ-οΙετήρ, -jjeOs. δι χa:Ι παιδ-οΙέτωρ, -OeOs. 

δ (παί'ς+ό'Ηνμ,)' πα,ιΥοφ6,,0, (6λ. λ . ) 11 ό διαφθεΙ
ρων παΤδα5 11 θ'l'jλ. παιδοΙέτειρα χαΙ παιδοlέτlCj. 
παιδο-Ιυμας, -ον. δ, t, (παί', + l.νμη)· ό κατα

στρέφων τέκνα. 
παιδο-ν6μος, ο" (naiS + "έμω)' 6 φυλάπων, ό 

KaθOδηγων τους παΤδας, ό έφορευων έπl της άνα
τροφης των 11 ώ. o~σ. εν τ<jί πλ'l'jθ. οΙ πα,ιJo,,6μo, '1/
σιιν ιiΡΧ-ίι (ίν Σιτιiι;τ,!l χιιΙ 'ta:t, ~λλιιl, δωριχαε, πόλa
σιν), -ητl, i'joXSI ιποπτlΙιιν έπΙ ,7j, ιiyωyY). των παΙδων 
χa:Ι ίπΙ -τή. χιιθόλοιι ~νιιτρoφή, -των χιιΙ 1:7j, δΙΙΙΥω
y7j. -των. 
παιδo-πoιCω, μιλ. -ήαω (naIcYono,6s)' ίπΙ ~νδρων, 

ποιώ παΤδας, «κάμνω παιδιά», άποκτώ τέκνα Ι ίπ! 
Υιινa:ιχων, τ/κτω παΤδας, γεννώ παιδιό Ι 'tcX, (lU1:cX. 
σ'l'jμ. Ιχ.ι χαΙ ώ. μίσον, μ.-τcX πιιθ'l'j" πρχ. πιπιι,cJo
πο/ημα, . 
παιδο-ποιΙα, fι (πα ,cJoπο,έΦ)' ώ, χιι! νΙΙν, τό παι· 

δοποιεΤν, γεννδν πατδας, 6ποκτδν τέκνα. 
παιδο-noι6ς, ό" (παί'~πo.ιfφ)· όποιων (γεννων, 

σπε/ρων, άποκτών) παTδaς (τέκνα) Ι γεννητικός, πα
ραγωΥικός. 
παιδο-π6ρος, ο" (παi~πaΙρφ)' ό δι' οδ διέρχε

ται τό παιδ/ον (π. χ. t) μήτeιι). 
παιδo-σιιoρCω, μ.λ. -ήαφ (παιcJoαπ6ρo~)' σπεΙ

ρω παΤδας, γεννώ παTδaς (τέκνα). 
παιδο-σπ6ρος, ο" (.πσί'~ + απa1ρφ)' 6 σπε/ρων 

(γεννών) παTδaς (τέκνα) • . 
παιδο-τρΙβέω (παιιJoτeΙβ"s)' εΤμαι na,ιJorelP"s 

(ΙSλ. λ.), διδόσκω εΙς τους παTδaς τήν πάλην i\ -Υ.
νlΧώ.ερον εΤμαι διδάσκαλος της ΓυμνaσΤΙKης 11 χιιθ· 
όλοιι, yuμνάζω, άνατΡέφω, όσκω. 
παιδo-τρΙeικ, -ον, δ (παί'ς+Τflιβή"ιιι. 1:011 τρΙβω)' 

ό διδάσκων εΙς τους παTδaς τήν πάλην καΙ δλλας 
γυμναστικός όσκήσεις, ό διδάσκαλος τΙ;ς Γυμνα
στικΙ;ς, ό Γυμναστής ώ. λ'-Υομ.ν νυν η προπονητής 
11." πα,ιJoreΙβον=εΙς τόν οΤκον r'\ εΙς τό αχολεΤον 
(παλα/στραν) τοΟ ΓυμναστοΟ n -y_νιxιilς;. διδάσκαλος. 

παιδo-τρJβιιι:6ς, ιt. 6,,· ό όνήκων η όρμόζων εΙς 
παιδοτρ/6ην 11 ώ, ο\ίσ. t) παιιJoτριβ,κiι (ίνν. πχ",,>
ή παλαιστική. 

,παιδ6-τρΙ., .rpo~, δ (παί" + Tfl./H1ma)·=nσ,"· 
τρlβη~ (6λ. λ.). 
πσιδο-τροφέω, μελ. ·ήαω (πιι,ιJoτρ6φo~)' τρέφω (η 
καΙ άνατρέφω) πατδας. 
παιδo-τρoφiα -iι (πα,ιJoτρoφιfΦ)' ή διατροφή (καΙ 
όνατροφή) των τέκνων. 
ιιαιδο-τρ6φος, 0'1' (πιιίς+τρέφcυ)' ό τρέφων (δια
τρέφων, άνατρέφων) παTδaς 8 ώ. oUo. t) παιιJoτe6· 
φo~ή μήτηρ. 
παιδ6-τρωτος, ο" (.πσίς+ητιιώ~xφ)' ό ύπό πα/

δων (ύπό τέκνων) τρωθεlς (τραυματισθεlς) 8 ίπΙ 
'Iριιιιμιi,ων, τό προξενηθέν ύπό παιδός Ι ώα. ίπΙ θιι
νιL.oιι, ό έπελθών διό χειρός τών τέκνων. 
πaιδ-ουΡΥCω, μιλ. ·"αφ (naacJovflY~, nai~*le' 

yω)'=πα,ιYoπoιιfω (ΙSλ. λ.). 
παιδ-ουΡΥΙα, fι (παιιJoνρyέClιl)' - .πσ,ιJoπo,Τιι, τό 

δημιουΡΥεΤν ΙΥεννδν) τέκνα, ή γέννησις τέκνων. 
παιδο-φΙΙCω; μελ. -ήαΦ (παι60φl,ι"i)' φιλω (όνα 

πώ) τό παιδ!ά, ώ •• ~ mιιδι~.,'" (δΑ, λ..1ο 

.. 
παιδο-.ΙΙης, ·ον, δι χιχΙ πα,cJ6φf1.0S (nais + 

φ,,ιΙω)' ό όΥαπών τούς πσίδας, ό παιδεραστής. 
ιισιδe-φ6νoς, ο" (πιιί'ς+*φιf"ω)' ό φονεύων παΤ

δας (Τι καΙ τό έαυτοΟ τέκνα) 11 ανμφοeά. πα,ιJo~ 
"Οi=ή συμφορά δτι έφόνευσε τόν υ1όν του Ι πιι,
ιJoφ6"0,, αΙμα=τό αΤμα τών φονευθέντων τέκνων. 
παιδο-φορέω, (πιιί', + φορέΦ, φιfιιω)' μεταφέρω 

μακρόν πατδa(ς). 
πafςω, μελ. παΙξομαι ~ πιι,ξονμαι σπιιν . &έ παΙξω' 

ιiόρ. ιι' Ιπιι,αα χa:Ι Ιπαιξα ' πρχ. πέπιι,κα.- παθ'l'j'" 
~6ρ. ιι' E.πσΙxlhι"· ΠΡΧ. πέπιιιαμαι, ώσ. δt χαΙ πιf· 
πα'Υμιιι' (nais)' ώ. χαΙ νυν, «πα/ζω», πα/ζω t:ις παι
δ/ον, διασκεδάζω 11 όστεΤζομαι, όστειεύομαι, κάμνω 
(~ λέγω) όστετα, «χωρατεύω) n λέΥω άνοησ/ας. 2) 
όρχοομαι, χορεύω 11 χορεύω καΙ ζιδω μαζΙ, ζιδω. 3) 
πα/ζω παιγνΙδιον, π.χ. τήν σφαΤραν: αφαΙeπ η αφοί'
ea" παΙtω=ιπαΙζω τό τόπι». 4) πα/ζω μουσικόν 
τι Οργανον. δ) διασκεδάζω μέ τι (να), παΙζω μέ 
τι(να), έμπα/ζω, περιπαΙζω, ικορο"ίδεύω», λέΥω ά
ατεΤα περ/ τιγος. 

παιιι6νιος, α, Ο", θ'l'jλ . χιχΙ παιιιονΙς, -ιιJo~ (Πιιι' 
ήων) ' θεραπεύων, θεραπευτικός, ίt:ιμενoς. 
παιήσω, μελ. -τοϊ) πιιΙο> (βλ . λ . ). 
παιι\ων, -o"os. δ, Ιων. ~ντΙ Πιιιά". πιι,ω" (βλ . .λ-λ.)· 

ό ίατρός τών Θεων.- 11 ώ~ nPC01J-Y0P. ιiντΙ πιιιιl" 
(έορταστική ι;Χ5ή, CΊμνoς)' βλ. )(a:t Πα,ά". 
Παιήων, -o"os, δι fι, ώ~ 6πΙθ.=Πιι,η6ν,0~. 
παΙκτιις, -ov, δ (naltQJ)' ό παΙζων η ό όρχοό

μι···/ος. 

πafξoμtll fι πσιξοϋμαι, ιΧ-τ-τ. μελ. -τοll παΙζω. 
πσnίΙlιι, "ι (χιιτ' :χνa:aιπλ. ax 1:0& πια" Τι πα1.η 

πρΙSλ. χιι! πιιοπά1.'1)· τό λεπτότατον δλευρον, ή 
δχνη, λιι'l. ρο".π, fIos f.rin&. 11 παντός είδους λε-
πτή κόνις Ι μτφρ. λεπτολΟΥΙα, πανουργΙα. . 
ΈΤVμ.1 τό ίν ιiρX~ πα,· .Ινα, ιΧναδlπλ., πρβλ. πιιλ

σλιιu. pe·peIi1 (τέφρα, σποδός) (.0& .όποιι τέ·τιι"οs) ' 
πιιαπά,ι" (βλ. λ.) «α)πα-ncί1.", μ8,' ίxπτώσεω~ του 
α· ίν 'Ιφ ~νιιδlπA. OΙCΙΙ-, πριsλ. κo-αxν1.ΜCΊτ,α (+κε-οκ·), 
λιι,. qu!squiII ... (*que-squ·, χιι-ακά"ιΥ,ξ' βλ. χa:Ι έν 
λ. πά,ι". 
ιιαιnάA .. IHI, ·ΙΙΤΟ" -τό (_ιπά1.,,)· λεπτότατο ν 

πρδΥμα Β μτφρ. ίπΙ ιiνθρώπωνι πανοΟργος, παμπό· 
νηρος. 

nσιnI16cIς, _ααιι, ." (ιiδιδ. ί1:ιιμ. , βλ. χa:,ιι,-τ.), πιι· 
λa:lcX ιπ. Hel,' άπόKpημνCΙC;, κρημνώδης, 6paχt:!δης, 
όιτορρώξ, όνt:ιμαλoς. 

• Ετνμ_ι ίπΙθ. άρ'ων, δ&ιiν, νήαων' -rcl _lπαω = 
τόποι χαλικι:ιδεις cJvaπαΙπα'-οs=χαλικt:!δης, τραχύς, 
δγριος, όκανθ<:ιδης, πλήρης ΟΟσχερειώγ- χιιτ" τι
νιι, πιιιπα,ι'ιι~ = πολύπτυχος (πρΙSλ. πo1.Vπτvxos 
-IIrO' τό πο,ιν.πσΙ_,ιο, ώ. 8πΙΙ. 'Ιων φο,νΙχων (Όδιισ. 
Ο 418) xat.ct ίν -τ~ ίνν. 'toi) πo,ιντeoπe,' πρΙSλ. Ήσιιχ. 
c.πσιπά.u.,,,· Ο.Ι.''''_, ώ, ίπl~-τ. δ'l'jλ. 'Ic.iI miUOJ 
(κλον/ζω, κληρόω)' (δ,. 'Iiv ciναa,πλ. ΙΑΙΙ' πρΙSλ. ΝΙ. 
N,ιO~. ΝιUUφ). 
ΠΑΙ-ι, παιιU", δ, "ι ' .,..,. nA'l'je.lAIllow, δωρ. _ι· 

cJciW' δο •. πλ'l'jθ. πα,αΙ, IΑΙΙ&ιαα,' παρ' ίπιχ. ΠΡo1:" 
μ4.α, fι δ,αόλλ. 'ναμ. miis, XΛ'l'j1:. π4ί' ι Ι ίπ! χιι-τιι· 
YΩIyfj., τέκνον. cπαιδl), δ'l'jλ. υΙός f\ θυγότηρ ιι naii 
π.ιcJδ,-=cπαιδl τοΟ παιδιοο μou), 1:. Ι. έΥγονος. 2) 
πιιριφρ. ΔνδΦ" lAIicYas=uloI τ"ν Λυδών, '\:. Ι. αύτοl 
ΟΟτοι ΟΙ Λuδo/.- 11 ίπΙ fιλIXΙΙΙ" «πόιδ/., δ'l'jλ . ποιδι
κΙ;ς (μικρδς) ήλικ/ας, νεαν/ας, παιδόκι, όγόρι, μει
ράκιον n t) _ii - νεδνις, κορόαιον, παιδ/σκη, «παι
δούλα. n Εκ .πσ,cJ6~, Εχ .πσlοο", = έκ παιδ κης ήλι
kΙας, cόπό μικρό παιδ/ •. - 111 iJtla1J, 00' το λΙιι't. puer, 
δοΟλος, ίιπηρέτης (i\ χa:Ι δούλη, υπηρέτρια). 
Έτνμ. ·: παί, (πάϊ, (δμ1JΡ.ι λισΙS., 60Iw.~«F",cY-, 

έν «-Τ'l:. ίΠIΥΡ. πιιν" -y_ν._~ (1Γυπρ. Υ-ν. 11Ι,1.0' 
naFo,), άνομ. Κιιπρ. nas (πpΙSλ. χιιπρ. ιΥΙπα,=ό έχων 
δύο τέκνα)' πρ6λ. σιινσχρ. pO·t&·J)., ρO'tIkk&-1;ι (νεο
γνόν ςΙ;ΙΟυ), ρutrά-J). (*putlo-), Ζιινδ. ΡιιθΓ"-, πιιλ-περσ. 
ρυθΓ&- (υΙός, πατς), άαχ. pu·klu- (παΤς), λιιτ. pu-er 
(*pu(v)ero-s), pi1lluI (*pul·eIo·s, 1Ιπο)(ορ. του *pu-Io-s: 
germ. *Ηί-ΙΑΠ) putus ... ΙόΥόρι), πιιλ·αλιιιι. pi1t&, pi1ti
-c& (πτηνόν), ρ{ίtlΑΙI (νεοσαός), λιθ. putns (πτηνόν), 
pa",":k,ltiI (QTnγ~γ)1 4Μι ffCl\V'eoi (6λ. λ.), yo~θ. fugIs 
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(πτηνόν)' πιiντιι ie ίιιπ. *Ρδω)- (6λ. 'ν πώλο,>. , *Ρθυ 
(~,av" παϊ,): ·Pii-· έντευθιν τιi: .mι.δ.νω, πα,δΙο1l, 
-Iίe.o", -Ισκο" πα.δ'ΙΙό,· _πα.δ.ά,.· παΙζω, ιιΙολ. 
παΙσδω, ιiττ. μιλ. παΙσΟμ4" πα/Υ"'Ο", πα'Υιι/α, ' 
φ.'λο-παΙΥμωll. 
πάίς, δ , Ιπ. ιiντΙ παί,. . 
naiaaTC, 6' πλΤίθ. προστ. ιioρ. ιι' το!l nαΙζOl. 
ιιαίσδα, δωρ. ιiντί παϊδα, ιιΙτ. τοϊ) παϊ,. 
παίσδω, δωρ . ιiντΙ πα/ζω. 
παιφάσσω (ιiνιιδιπλ. έχ τot'ί φα-, 'tij. ριr;η, τοϊ) 

φάω, φα/"ω)' 6λέπω άγριωπά, προσ6λέπω όσκαρ
δαμυκτ/, κυττάζω ώσάν rιαράφρων 11 βριι/)ύτιρον, κι · 
νοϋμαι όρμητικώς, τινάσσομαι, περιφέρομαι ώς μαι
νόμενος, πάλλομαι, πάλλω. 
Έτvμ. : 'iι ιiρχιχij του σημ. σπινθηρ060λώ, όκτι

νο60λώ, μαρμα/ΡW, έξαστράπτω' πα.φάσσω (πα,

(ιiνα.διπλ. , πρ6λ. δα.δά.ι.ιω) + Ιιιπ .• ~hvaqv-Jo, πρ6λ. 
Ήσυχ. _δ.αφάσσι.,,· δ.αφαΙ"'Η"", _φώψ' φάο,,., 
λιιτ. fAX, fACulA (πυρσός), fAcetus (έΧ του *fACere= 
λόμπειν, φέγγειν)' " Ιιιπ. ·~hvoqv. ·~hγaqv-Ιφέγ· 
γω, φωτ~ω). . 
ΠΑΙΏ, με/. παΙσω χιιΙ πα,ήσω' ιiόρ. ιι' Ιπα,σα' 

πρχ. πέπα,κα.-ΠιιθΤίΤ., ιiόρ . ιι' έπα Ισ/hι ν' πι-χ. π;' 
πα,σμα.· κτυπώ, τύπτω, τινά.-μίσ., έπαΙσατο τό" 
μ"eό,,=έπληξε τόν μηρόν του. 2) κτυπώ (πληγώ
νω) τινά δι' δπλου τινός, ώι;; το οντάω 11 ώσ. , ώ. το 
βά'λ'λω, ρ/πτω τι (άκόντιον, 6έλος Χ. τ.δ.) ένaντ/ον 
τινός. 3> άποδιώκω. 4> κτυπώ (δηλ. πληγώνω) 
μέ τό λόγια μου.- 11 ιiμτ6., προσκρούω, προσαρόσ
σω, «κτυπώ) ( << πέφτω» έπάνω είς τινα, λιιτ. i1lido. 
Έτvμ" πα/Φ, 60ιωτ. Π7jω=λιιτ. ΡΑνίο (τύπτω, 

πλήττω), πρ6λ. λιιτ. deρuvere (=cAedere), ρΑνΙ· 
mentum, λιθ. ρίόηΙί (πα/ω), piuklAS (πριόν ι) ' το ΧιΙπρ . 
naF.t» σUσχlτιr;ιτιιι 6πό τινων, οΤτινιι;; φρονουσιν δτι δ 
ιiόρ. τουτου lπovoa (δποχιιτιιστιιθεΙ. δπο τοϊ) χιιτ' ιi
νιιλΟΎΙιιν σχημιιτισθΙντοι;; Ιπα,σα) έχρησ Ιμευσεν ώ. 6ιi
σιι;; διιΣ το πανω (6λ. λ.)' χιιτ' ιίλλουι;; δμω, το χυπρ. 
του το naF,Q) (κα/ω, φλέγομαι) πιιρijχθη έχ τοϊ) *πα' 
FeojaJ: ιiττ . πίi"ό, (δ) (=πυρσός) < *παFaσ·"ό-" ώ. 
π?Ο' δί το πα/ω οίιτοι πιιριιδίχοντιιι ~ν ιiρχι~oν ·παΙ· 
σφ (πρ6λ. πταΙ(σ)ω), οδ συπ. το λιθ . ΡΑίΙΥΙΙ (κοπα
ν/ζω κριθόρl), πιιλ·σλιιυ . pichAti ( *ρis-)=κτυπδν, λιιτ. 
ρίηιδ (τp/&J, κοπαν/ζω). 
Παιών, ·ώ'ι!ο" δ' ώ. το Παιάν (6λ. λ.)' ό θεό; 

της Ίατρικης, λΙΎόμενον περl τοΟ ΆσκληπlοΟ U Ύεν. 
Ιατρός, θερσπευτής.- • ώι;; προσηΎΟΡ. ιiντΙ τοϊ) πα.ά" 
(βλ . λ.), Qσμα ι; μέλος ζΙδόμενον κατό τός έaρτάς. 
_ 11 ί~ 'tlj ΜιτριΧ1/ , πα.ώ" έχιιλβlτο δ μιτριχΟ. πού, 
δ ' σιIνιστιiμινoι;; ax τριων 6ριιχιιων συλλιι6ων χιιΙ μι/1ι;; 

μιιxp'ίiι;;, διIνιiμινoι;; /)έ ~~ ~ρ~σλιι't6~νt .;ιΣι;; ~xoj-~ιi.!out;; 
τίσ ~α.ριxι;; μορφiι;;: - ,- , -, -. 
Παιωνιάς, ~δoς, 'iι, θηλ. το!! Πα.άιιι.ος (6λ. λ.). 

. παιωνίζω, μελ. 'σω ' = πα.αν/ζω (6λ. λ.), ψόλλω 
τόν παιδ νά, ι; έπιν/κιον ύμνον. 

ΠaιC;Ινιoς, α, 011 (Πα,ώ1l)' ό άνήκων εΙς τόν 
Παιώνα, Ιατρικός, θεραπευτικός, lαματικός.- 11 ώ, 
o~σ. Παιωνtά, -ΙΙ , Πα.ων,άς, -άδος, 'iι, χιιΙ Πα,ω"l" 
-/δος, +1 (μετ';' του i~uπ'Χχοuομίνοu ουσ. τεχ"" i') ιίν_Ι) 
ιι~τoυ)=ή ίαματική τέχνη, ή Ιατρική ιι τά Πα.άιιι.α 
=έορτή τελουμένη πρός τιμήν τοΟ Παιώνος. 
παιωνισμός, δ' = πα.α1l,σμό" τό (\δειν τόν παι-

δνσ. ' 
ηακτά, πσκτίς, πακτός, δωρ. ιiντΙ π"κτ'ιf, Πf1κτl" 

Πf1Κ~~ . 
πακτόω, μελ. -ώσω (π«κτ6,)' στερεώνω, άσφα

λ/ζω, κλε/ω άσφαλώς 11 πακτόω δώμ4=κλε/ω άσφα
λώς τήν οίκ/αν. 2) φράσσω, «στουπώνωι, (ταπώνω) 
11 άναχαlτΙζω. 3) δένω στερεά . 
. ΠΑ ν λΑ "'.Η, -/j' όρμαθιά σύκων καΙ δλλων ξηρών 
καρπών 11 ε1δος πλακοοντος (κέϊκ) κατεσκευασμέ
νου έκ συντετηρημένων καρπών, καΙ Kυρfως έκ σύ
κων όμοΟ' συμπεπlεσμένων. [πoUtJrι· παΑ.ά6,0", 
πα'λάσ,ο", παω6/" ΙΙποχορ. (βλ. _ν π.Μίμ'1)· χOtτΟΙ 
τινιι" ιiπιθιiνω, δμω" σημΙ1;ιχij. ΠΡο8λι6osω, ' 6π' <Ιλ-
λων συσχsτιr;sτιιι πι-Cιι;; τCι CI-σπιίω60ι]. . 
ΠΑ" λΑI, ίπΙρρ. · πρό πολλοΟ, κaτό τους πaλαιoύι; 

καιρούς, «άπό παλαιάι , «τόν παλ!ό κσιρό.- 11 πρό
τερον, προηγουμένως, προτήτερα, πρΙν 11 ώσ. έπl 
χρόνου μόλις παρελθόντος, εν άντιθίσιι προ, τό 
παρόν b ώσ. τό .πά'λα. (μΒΤιΣ των ιι~τιiίν σημιισ. ). 
ΈnJμ. : .πά'λα.· πα'λα.ός, παλα/τεeο" ·τατο,· .πά

ω. ιΤνιιι ιiρχιιΙιι τοπιχ-η λ 'ιιΎΟιΙσιι εΙ, ·α. < -ιιί, πρ6λ. 
θ"βα'-Υε"ή, ' πρ6λ. τή'λε (=μaKρόν) (*qv. ), σcιινσxρ. 
CΑΓΑmά-1} (τελευταΤος, έσχατος), 9αll. ρellA' 
(έσχατος), 
πα1σΙ-Υcνιίς, ., (πά'λα'+Υε1lεσ-θα,)' ό τό πά;,αl 

γεννηθε/ς, ό γεννηθεlς πρό μακροϋ χρόνου, πα
λαιός, ήλlκlωμένος, πλήρης ήμερων. 
πα10Ι-Υονος, ον (πά'λα'+Υneσ-θα,)' - παω'ΥΙ-

"ης (βλ. λ.). 
πa1σι.,ιονέω, μΒλ. ήοω'=πα'λα/ω (βλ. λ.). 

. πα1αΙΟ-Υcvής, ιί,'=πα'λαηε1lής (βλ. λ.). 
ηαλαιό-Υονος, 0"'=παλα/Υ01l0' (βλ. λ.). 
πa1αιο-μήτωρ, -oeo', 'iι, χιιΙ lJωρ. -μ4τωe (πα-

'λα.ός+μήτ"ρ)· παλαιό μήτηρ. 
ηαλαιό-π10υτος, ο" (πα'λα,ός + π'λoiίτo,)· ... cle

χα,6π'λοvτος (βλ. λ . ), ό παλαιόθεν (<<άπό παλαιόι) 
πλούσιος (ιiντΙθ. τιμ 1Ιε6π.ιοvτο,), ό κληρονομήσας 
πλούτη. 
πa1αιό-ρριςος, 011 (παω.ό, + eΙζα)' ό παλαιάς 

ρ/ζας έχων. 
πα1αιός, ιί, ο" (πά'λα,)' ώ, χιιΙ νυν , πα>αιός κατό 

τά έτη, χιιΙ IIij: 1> ίπΙ προσώπων, γέρων, ήλlκιω
μένος, γηραιός 11 οΙ πα'λα,ο/=ώ. χιι! ν~ν, οΙ άρχαΤοι 
ΟΙ πρόγονοι 11 πα'λα.ό, χeό1l0ς=χρόνος (καιρός) άν 
ήκων εΙς τό άπομεμακρυσμένον παρελθόν, «τό 
παλιό χρόνιο) 11 τό πα'λα.όtι ώ, ίπΙρ. = τό .πάω, = 
κατά τούς πσλαιούς χρόνους, παλαιό 11 Ικ πα'λα.oiί 
=παω,66ε1l=άπό μακροΟ χρόνου, άπό παλαιό. 3) 
έπΙ ΠΡΙΙΎμιiτων, iv χιιλ 1/ ίνν., παλαιός, έπl μακρόν 
χρόνον διατηρούμενος, ιίριι σε6όσμιος, σε6αοτός�� 
έν xιIxlj _νν. πεπαλαιωμένος, άπηρχαlωμένος, δχρη
στος.- 11 δμιιλιΣ πιιριιθιτ. παω.ότaeο', παω,6τατος 
I1 σιΙχνότ. παωΙτaeος, παωΙτατος (ίσχημιιτισμίνιι ax 
του πάω.) 11 Ικ παω,οτleοv=ιiπο πιιλιιιοτίρων χρ6-
νων. [δι' ίΤιΙμ . βλ . .πάω,]. 
πα1σιότης, -"το" 'iι (.παω,~)· άρχαιότης, παλαιό 

(γεροντική) ήλlκ/α U άπηρχαιωμένοι τρόποι, άπηρ
χαιωμένσς χαρακτήρ 11 γεροντικόν παραλήι:;ηυα. 
πα1α!ό-φρων, -0"0,, δ, 'iι (πα'λα,ό, + φeήν)' ό 

έχων τός φρένας (τόν νοΟν, τήν πεΤραν, τήν σύνε
σιν) γέροντος, σώφρων, «μυαλωμένοςι . 
πα1σιόω, μ.λ. -ώσω (πα'λα.6,γ καθιστώ τι πα

λαιόν, τό παλαιώνω n δθβν, άκυρώ, καταργώ, λιιτ. 
ΑntίqUΑre.-πιιθητ . , γ/νομαl παλαιός, πεπαλαιωμένος, 
παλαιώνομαι, άχρηστεύομαι. 
ηδ1αισμσ, -ατο" τό ' πάλη, άγών πάλης n γεν. 

άγώνισμα, άγών.- 11 παν τέχνασμα τοΟ παλαlστοΟ, 
τέχνασμα χρησιμοποιούμενον έν τ&1 πάλr;J πρός πτώ
σιν τοΟ άντιπάλου, στρατήγημα, δόλος, άπότη 11 
ύπεκφυγή. 
παλαισμοσύνιι, 'iι ' (παωΙω), ποιητ. ιι.τΙ πάλ,,· ή 

πάλη, ή τέχνη τοΟ παλαιστοϋ. 
παλαιστή, -/j ' μΤΎν , τόπο, του πα'λαστή (βλ. λ.)' ~ 

πα'λάμ" (βλ. λ.), ή παλάμη της χειρός.- U ώι;; μ'τρον 
μijΧΟUΙ;;, «μ/α παλόμη» , ιiντισΤOΙ]{Oσσ~ πρό; το πλiτο. 
Τδσσιiρων διιχτυλων (περΙπου 0,08 του μίτρου) [δι' ίτιΙ
μολ. βλ. ΠOAaon;, παλάμ,,] . 
πα1αιστής, ·oiί, δ (πα'λιιΙω)' ώι;; κιχΙ νυν, ό πα

λαΙων, ό παλαιστής, ό άσκών τήν πάλην ώς έπάγ
γελμα 11 Ύενιχωι;;. ό άγωνιζόμενος διό 6ραβεΤaν, όντ
αγωνιστής, έχθρός, άντ/παλος, συνυποψήφιος. 2) 
μτφρ. άπατεών, κατεργάρης, πονηρός, πανούργος. 
ηα1αιστιαίος, α, ο" (πα'λα.στή)' ό έχων μηκος 

(ι; πλότος) μιας παλάμης. . 
πα1αιστικός, ή , ο" (παω,σn;ς)' ό άνήκων εΙς 

την πάλην, ό κατάλληλος διό τήνπόλην, ό Υυμνα
σμένος εΙς τήν πάλην, ό έμπειρος παλαιστής. 
πα1Cιfoτρσ, 'iι (πα'λαΙω)' τόπος (σχσλή ij τι πιιρ-

6μ.,ιον) ένθα ήοκοοντσ ΟΙ παλαιστα/, σχολεΤον πά
λης, παλαιατική σχολή Ι Ύιιν . χιι! μτφρ. πασα σχολή. 

ιια1σιστρfτιις, -ov, δ (παωΙστeα) ' ό έποπτεύων 
τό έν Tf,\ παλα/στPQ τελούμενα, έπ6πτης της πα. 
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λαΙστρας Ω ό ΓUμνoζόμενoq έν Tl,:\ παλαΙσΤΡQ· 
nilaiTcρoς, ηΙΙα'τaτος, ιiνώμσιλσι πσι~σιθaτ. τοίί 

mι1σιι6~, iσχημιχ'tισμaνσι ιiχ τοίί ίπιρ. miMιa . 
ιιiΙai-φaτος, 01' (mi1tΗ+φημl)' ό πρό πολλού 

ρηθεΙς, ό έκ παλαιοο χρόνου λεχθεΙς, πραρητευ
θεlς (ιiπΙθ. των ιiρχαΙων χρησμων).- 11 ό περl ου fxει 
γΙνει λόγος π~ό πολλοΟ, παμπάλαιος, μυθικός Ι ό 
παλαι68εν φημιζόμενος, περΙφημος.- 111 όρχέγο
νος, πανάρχαιος, άπηρχαιωμένος. 
ιιδΙaΙ-χ6ων, -O1'O~, δ, ofι (miMιa+x-θώtι)" ό έπl 

μακρόν χρόνον διαμεΙνας tv τινι χώΡQ U ώ, ο!}σ. d 
mιMιΙx'ikιιw -= παλαιός κότοικος, αύτ6χθων, λσιτ. 
Indigena. 
ηδΙaΙω, μελ. -σΙιιω' ιiόp. σι' ImiMιIacx (mi1,,)' ώς; 

χσιΙ νiίν, παλαΙω, «παλεύω), διεξάγω πόλην, λσιτ. 
luctare.- 11 μτφρ. παλαΙω πρός τι(να), όγωνΙζομα ι 

πρός τr(να).-Πιxθητ., καταπαλαΙομαι, καταπονοΟμαι, 
κατα6άλλομαι, κατανικώμαι, ήττωμαι. 2) ιiπoλ., κο
πιάζω, δεινοπαθω, όποφέρω (ώ, χσι! ν6ν, «παλαΙω», 
λ!1Τ. labor&re. 

• Εηιμ.: πσ1σΙω, σι!ολ. πάΜιιμι, δοιωτ. πσ1ήω' 
δμ. Χλπ. πάΑ", πά1σιιιμσ' δμηρ. Χλπ. mιMιιιιτή", 
mι1σ{στρσ' ιiμφιl5. έτuμ.· πιθ. ou-yy. πράς; τιi.: πσιλ--Υερμ. 
fuolen, ιiπλ· σιx~. felan, πcxλ-σcxe. gifolian (αΙσθάνο
μαι) (δι" τό πιχλ-nοrr. fάlm&=ψηλαφw βλ. ίν λ. π.-
1εμlζω) , πcxλ-σλcxu: palIcl (άντΙχειρ), ρωσσ. ράlec ' 
(δάκτυλος), λιχτ. ρΔIΡδ, .; ' !ιχπ. ·spel-, ·spel- (δ
πτομαι συντόμως, διέλκω)' πιθιχνώ-ι:. δμως; oun. προ, 
τό mi11ω χιχ! τdι με-ι:' α;!}τ06 συνιχν'l'jχοντιχ' 11) \οι l1λλω,. 
ιιδΙδμάομaι, μελ. -ήσομσι, ιiπoθ. (πσλάμ'1)' διό 

χειρός έργόζομαΙ τι, κατορθώνω, διευθετω, έκτελω, 
«τό καταφέρνω», «τ6 φέρνω γύρω».- 11 σχεδιάζω 
έπ.ιδεξ/ως, μηχανεύομαι κατά τρόπον άριστοτεχνι
κόν, έΠΙXειρW μέ έπιτηδει6τητα, έπινoW κατά τρό
πον πανοοργον 11 τ61μ'1μσ mι1cμάομσι = έπινοω 
τολμηρόν στρατηγημα (παρ6τολμον τέχνασμα). 
ΠAwAA·MH, iι . έπιχ. -Υ.ν. χιχΙ δο-ι:. πσ1άμ'1ΨΙ, mι-

1άμ'1ΨΙ1'.- το λιχ-ι:. PALMA' δ,-ι:ι χα;! νiίν, ή παλόμη 
της χειρός, τό έ : ωτ: ρικόν (ήέσωτερική έπιφόνεια) 
της χειρός, ή χεΙρ 11 μτφρ. ή δύναμις της χειρός, 6Ια, 
φόνος.- 11 μ-ι:φρ. , τέχνασμα, t~unvov σχέδιον Τι 
μέθοδος, εύφυΤα, έπι60υλή, πανουργημα. 2) Ιργον 
της χειρός, έργον τέχνης, τεχνούργημα, έργαλεΤον. 

• Ετυμ. : πσΑιίμ'1: λΙΧΤ. palma (plma), ρc1lmus, πΙΧλ-
ιρλ. lam (·ΡΙ ma), 9αll. lIa w, ιi-y-yλ-σιxΙ, πιxλ-σιx~. folm, 
πιχλ--Υ6ρμ . folma (*ρ Ι ma), κιχΙ μι-ι:" ίπ.νθΥιμιχ-ι:ο, -n
ιiν-ι:! -m- σιχνσχρ. ΡΑη(-1:ι (χεΙρ) (!ιχπ. -In-), Ζενδ. P't
Γ~ηA- (τ6 κοΤλον τη'ς χειρός)' πρl5λ. ιiχoλoύθως; τιi. ι 
πσΑσ-στή, πιχΑά-{Jo'1, ΠΙΑσΥΟ", nιACIt't'o" κλπ. (βλ.λ.λ.), 
!ιχπ . 'pela- (όπλώνω, αύξάνω). Έντείlθιν πιχρά.γοψι:ιχι 
τιi.: !ων. πσΜιμνσϊο" (l5λ. λ.), έπ. ποιητ. d.πάλσμ't'Ο" 
(5λ. λ.) (ιiμφότεριx έσχημCX'tισμίνcx έπ! 'ttj lSιi.σιι τύποΙ) 

τινά, *mιAάμω... (πσΑάμ'1), &nά1σμo" (=άμήχσ't'O,,), 
ιWami1cxμo", wπάΑσμο", nvρπιί1αμο" (λί~sις; σχη
μιχτισθείσ!1Ι ίχ <ti'j, λ. mι1άμ'1 χιχ-ι:' ιυθιίιχν, Τι π:χν
τω, ίπηριιχσμίνιχι ίξ cxuτi'jς;, ItpI5A. "ώννμ't'ο,,: 'tIώννμo", 
χιχψ 'tό ό''t'ομσ), πσAσμl", ~l&ι" (=άιιmi1σξ), Ή::ιuχ. 
cmiΑσμι,,' τεχ't'lτ'1" mιρ.z το,,, ~σΜιμΙ't'lοι" •. 
ιιδΙσμνσίος, δ (πσΑάμ'1)" ό τl':\ lδΙQ παλάμr;ι (&ηλ. 

Tl,:\ ΙδΙQ χειρl) φονεύσας τινά, ό μεμολυσμένος όηό 
φονικόν αΤμα, Ινοχος φόνου «πού Ιχει 66ψει τ6 χέ
Ρία του στό ατμα» 11 Ικέτης μήπω έξαγνισθε/ς.- 11 ό 
έκδικητής τού αΤματος, ό έκδικητής τοΟ φόνου. 
naΙaξcμcν, ίπ. ιiν-ι:! nσ1άξ.ι't', μιλλ. «πρφ. -ι:οil mι

λάιιιιω. 

ιιδΙάσιον, -ι:ό=mιλά{Joη. 
ιιδΙάσσω, μιλ. -ξω' πΙΧθ. πρχ. _miMιyμιxa (mil-

1ω)' ροντ/ζω, μολύν,. ·, μιαΙνω. -Πιχθητ., ραντΙζομαι, 
όλεΙφομαι, μολύνομαι : ώσ. χιχ! διασκορπΙζομαι ; έΥ
,"φCΙ10~ π.miΜιΗΤΟ (-Υ' Ιν. 6π.ρσ.)=ιτό μυαλά του 
~σαν διεσκορπισμένα (ήσαν σκόρπια) έΔW κι έκεί». 
...;. • πάλλω ,τους κλήρους (τούς λαχνούς) έντός 
περικεφαλαΙας , χ,,! 06τω, έξάΥω τους κλήρους (μετό 
τήν άναταραχην των έντός της περικεφαλα/ας) 11 
,,1ήeφ .πεπάΜιχ{Jo. (ΙS' πληθ.πρχ. npO<loς.) - 6ρισ8ί'jτε 

διό κλήρου, τ. Ι. όρΙσατε διό κλήρου (τ6 ζήτημα, 
τήν τύχην σος). ' 
Έηιμ. : mιωιιιιω (*πσ1σκjω), μ.λ. ιiπρφ. -σξέμε1', 

πΙΧθ . 6περσ. πemiΜιΗΤΟ ( polelc- : πρl5λ. 'Haux. «πσ-
1'16,,' ",,1~., λιθ. pelke (ποαν8ρακωρυχεΤ;)ν). λΙ1:1:. 
pelze (τέλμα), πιχλ-πρωσ. pelky (Γέλμα, 6όλ τος), λsτ't. 
pI6zis (ώσ.)· έε !ιχπ . ρelaxq-, 6ΚΤ6Τ. έκ του ·pel(e)-, 
*pele-, *ρeΙυ- (ρέω. τρέχω, κολυμω) ( : σιχνσχρ. 
ρalνaI6m=τέλμα, λ"τ. pali1-d: ι!λλ. πΑέ(F)ω χλπ. )· 
χιχχως; 'tCXUoτl~6OΤ"L 6πό τινων πρό, -ι:ο πΑάιιιιω.-έε cxu
-ι:οί! -ι:ο mιMιyμd" (=ραντισμός), έμπσΑάσσομσι (πΙΧθ. 
=έμπερδεύομαι), πρl5λ. Υιχλλ. s'embourber, χιχ! πιχρ ' 
'Houx. cέμπσωΥμστσ' σ! έμπΑοκσ/ •. 
ηaΙσστη, ofι, χ,,! ηalaσηaϊoς, σ, ο,,' δοκιμώτε

ροι (δρθότεροι) τύποι ιiντΙ mιMιιιιτή, πσΜιιιιτιαϊος 
(6λ. λ. λ.). 

Έηιμ.ι mι1σιιτη· δ τύπο, oΠσACXIfJn) έσχημιχτΙσθη 
έε ίπι&ριi.σεως; -ι:oίl πσΑαΙω' ΙSλ. έν πσΑάμ'1'- λιθ. 
plaszt .. k6 (lJαλάμη)' έ~ ιιχπ. *plaq-, ·plaq- ('pelaq-), 
εχΤΒΤ. ίχ τoiί ·pela-. 
ΠΑ W λΕΥΏ, μελ. -ιIOJ' άγρεύω (συλλαμ6όνω, Π1ό

νω) δγρια πτηνό διό τοΟ πcxλευτo1ί (ή το δ' ό πσ
λευπ)" πτηνόν κεκλεlσμένον έν κλω6ΙΥ, τού όπ<?'
ου τό κελάδημα εΤλκυεν τ6 δλλα πτrινό εΙς την 
παγlδο) [.πcιMVω· mι1εtίτρισ (og't'Io)' παλευτή,,' υπό 
τινων ιiνιi.γιτιxι ι!ς; !ιχπ. *qv 11- χιχ! σcινσχρ. kiiΊam 

(πογΙς)]. -
ιισΙΕω, !ων. ιiόρ. ιχ' mi1'1aa' -φ~εΙρoμαι, κατα

στρέφομαι U εΙμαι (καθΙσταμαι) άν/κανος. 
ηάΙιι (Α), iι (πά11ω)' δ,-ι:ι χιχΙ ν6ν, ή πόλη, cτό 

πάλαιμα», λcx't. lucta 11 γιν., όγών, fPIς" συμπλοκή, 
μάχη [δι' ί-ι:uμολ. l5λ. πσΑσΙω). 

ιιάΙιι (Β), 11 (miUω=σεΙω, κοσκινΙζω)' τ6 λεπτό
τατον κοσκινισμένον δλευρον, τό δνθος τού άλεύ
ρου, λσι-ι:. pollen U πδσα λεπτή κ6νις, κονιορτός, τέ· 
φρα (δπό-ι:ι 'tονΙΙ;ιτcxι χιχ! mι1η (πρός; &ιιi.xpισιν ιiπό 
-ι:oίl mi1'1 Α) 11 ώσ. ό λεπτός (κοσκινισμένος) δμμος, 
διό τΟΟ όποΙου έπασπάλιζε τ6 σωμό του ό παλαι, 
στής (μετά τήν έπάλειψιν δι' έλαΙου) διό νά μή 
γλιστρούν αl χεΤρες τοΟ άντιπάλου κατά τήν πόλην . 
Έτυμ.ι mi1,,· πιiA'1μσ ι mιI-mil", πσ-ιιπιίΑ'1 

(l5λ. λ. λ.), π6λτo~, λιχ-ι:. ρollen, ροΙΙίι, -inis, (-11 < -Ιη-), 
polenta, ρυlνίs, -eris ('ΡOI-vi-s Τι -ev-is, -oviS) ΡUls
Ιίι (πολτός) (*pelti-s Τι *pl-ti-s Τι 'Ροιtο-s=πόλτος, iΊ 
ε!νιχι &ιiνιιoν ίχ 'ti'j, Έλλ'ljν. ), <ισινσχρ. pόlala-m, 9011 . 
ulw (=favilla), Jlϊth (=ρulmentum) «litto- (προχελτ. 

ΡΙ '-η6), πιχλ·πρωσσ. ρelanne, λιθ. ρelenai. λεττ. 
pelni (τέφρα), πρl5λ. ώσ. mιA6.ω (δλ. λ.), σιχνσχρ . 
plnyιfkae1) (Ρθl-η-)=εΤδας πλακοΟντος γλυκύσματος). 

ηΙΙΙ;νaι, ιiπρφ. πΙΧθ. ιioρ. δ' 'toίl miUω. 
nσΙήσcιc, γ' ίν. Ι!}Κ-Ι:. cι!oλ. ιioρ. ιχ' του mιλIω (βλ λ.). 
nIll, σuνΤ8τμ. ποιητ. τύπο, -ι:06 nιί1ι". 
nilIy-ycvcσfa, of) (mi1ι't'+Υι".ιιι,,)' ή έκ νέου γέ-

νεσις, νέα γέννησις, άναγέννηαις, άνανέωσις, όνο
καΙνισις, παλινόΡ&ισις. - υ άνΟΟτασις νεκρων , 
νεκρανόστασις. 

, ηδΙΙΥ-ΥΙωσσος, o't' (.πά1ιrn1ώιιιισ)· ώς; -ι:ό πσ' 
U110yo", ό διπλi'jν γλώσσαν χρησιμοποιών, ό δλλο 
λέγων τήν μΙαν φοράν KOI δλλα τήν δλλην, ό ιλέ
"ων καΙ ξαναλέγων), ό άνTlφόσκων πρό'ί, έαυτόν , 
άντιφαTlκός, ψευδής.-:- 11 ό.λαλων ξένην (η παράδο
ξον) γλωσσαν. 

naΙΙΥ-κδιιιιΙcUω· εΤμοι cπσ1ΙΥκά.πη10ς. (βλ. λ.), 
&ηλ. μεταπρ6της, μεταπωλητης, μεταπωλω «λίανι
κως», πωλω «λίανικώς»' ίχ τoίi 

ιιδlιy-ιcάηιιloς, δ (nάΑΙ~Ηά.πηΑο,,)· ό μεταπρά
της, ό όγορόζων τι καΙ μεταπωλων αύτό, μεταπω· 
λητής, ό πωλων «λIανΙKWς), μικρέμπορος, λίανο
πωλητής. 

ιιalΙy-ιcoτoς, O't' (.πά1ι,,+κοτΙω)· ouy. ίπ! πληγων , 
ή έκ νέου δυμώνουσα, πληγή &ηλ. ή όποΙα όνοΙγεl 
πόλιν (έν ~ ητο έηουλωμένη), λιχ-ι:. recrudescens.''
• μ-ι:φρ. έπl νέας έκρήξεως πολαlοΟ πάθους, έΙΤΙμο
νος, κακό60υλος, κακοήθης, μοχθηρός, κακεντρε
χής, tρριζωμtνoς, φανατικός U mιMYHoτo" TVXf1= 
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'έναντΙα (δυσμενής) τύχη U οΙ όΠιιλΙΥχΟI,Ο,-ΟI έναν
'τΙοι, ΟΙ όντίπαλοι. 
, Ω~lIY-Kρσιπνoι;, ο" (όΠάλ,,, + Ηeιι,n"ό,)' λιαν 
:Ταχύς. 
, ηCΊlιl-1oyέω, μελ. -ήσω (όΠιιλαλΟΥΟ') · λέ'{ω πό
"ιν, έπαναλαμ6άγω, όνακεφαλαιώνω. 

Ω~lίλ-Ίoyoςι ο" (nάλ,,,μέyω)' ό έπαναλαμβά
νων τό ήδη λεχδέντα, η καΙ 6 cπαΙρνων πΙσω τό 
\λόγιο του», 6 άναιρGιν τό δσα εΤπε προη'{ουμένως 11 
\3 έκ νέου (έξ ύπαρχης) συνεlλε'{μένος, έκ νέου συν
,bγόμενος. 
, ηΙλίμ-6iίμoς, ο" (όΠάλ,,,+βιιι,,ω)' 6 πορευόμενος 
tιρός τό όπίσω, παλιμπόρευτος 1·6 πηγαΙνων όπΙσω 
'1<αl έμπρός, λa.τ . retrogrAdus. 

Ω~lιμ-61σστήι;, έ. (όΠάl,,,+β.a.ιισl,.ϊ,,, ,oίi βλιισl'ά
"ω)' 6 δλαστάνων έκ νέου . 
Ω~λιμ-βoλίαι ή (πιι'λ.ίμβο.ιος)· μετa60λή γνώμης, 

~εταμέλ€:ια, μετάνοια 11 ίν xa.xij ένν., ΟΟταοlα n κακο
τροπΙα, όπάτη . 
π~λίμ-βoλoς, ο" (πάΑ,,,+βάλλω) ' χι)ρ. 6 ρΙπτων 

;όπΙσω πάλιν 11 μ τφρ. εύμετάβλητος, άστατος U δ6λιος, 
Όπουλος, πανοϋργος. 

Ω~λιμ-μήKηςι ε. (πάλ,,,+μηκο.)· άλλο τόσον 
l\Jακρ6ς, διπλάσιος κατό τό μηκος 11 γ8νιχ6ί, πολύ 
μακρός. 

n~λfμ-nσιt', -nII,IJof. δ , ή (όΠά.ι,,,+πιιϊ,)· 6 πόλιν 
,παΤς , 6 δΙ ; πάτς, 6 άγων τήν δευτέρον παιδικήν του 
ήλικΙαν (λεγόμενον συν. ίπί τ6ίν γιράντων, «πού ξανα 
γΙνονται παιδ!6»). . 
n~λιμ-ncτής, _, (nάλ,,,+όΠ.I'-, γιζ. του όΠΙόΠτω)' 6 

'πΙπτων πρός τ6 όπΙσω, 6 όναπΙπτων, 6 έπιστρέφων 11 
τό oua. (nιιλ,μnετές) ώ, έπΙρ.=π6λιν όπΙσω, όπΙσω 
πόλιν. 
ηΙΑΙμ-ηΙσΥΚΤΟ4ί, ο" (nιιλ ,μnλάζoμιι , ). 6 περι 

πλανώμενoς τι:\δε κόκεΤσε, ό έπιστρέφων όπΙσω, 
ηΙλιμ-ηΙάςομαι, πα.θ . (n-H,,, + πΙάζομιι,)', μτχ. 

ιiop. ιι' όΠσλ,μnλιιx6.Ι.· περιπλανwμαι πρός τό όπΙ
οω, όπισθοδρομw, έπιστρέφω πλανώμενος, 
ηΙlιμ-ηA~νής, _ς (nάλ,ι-+όΠλά"η)' 6 πλανώμενος 

'τι:\δε κ6κείσε . 
. ηΙΙΙμ-ηΑυτος, ο" (nά.ι,ι-+όΠλtί"ω). 6 πόλιν (έκ 

νέου) πλυθεΙς, 6 6νακαθαρθεΙς 11 6 έπισκευασθεΙς. 
- ΙΙ Βνιργ. 6 άνακαινΙζων (έπισκευόζων) παλαιό έμ
πορεύματα. 
ηΙΙΙμ-ηοινος, ο" (όΠά.ι,,. + no,"';)' 6 όνταποδl

δων, 6 έκδικητικός 11 τό oua. ώ, ο!)σ. Ι'ό όΠιιλΙμno,,,o,,, 
xcι! xcι-.:Oι πληθ. Ι'ά -ιι=όνταπόδοσις, έκδΙκησις, πλη
ρωμή, όνΓαμοι6ή (έν -.:11 ίνν. -.:fj, όνταπoooσεWς). 

Ω~lίμ-ηoυlj, -όΠοlJoς, δ, ή (nάλ'Ι-+όΠotί,)· 6 πο
Ρευόμενος πρός τό όπΙσω, 6 έπι"τρέφων). 
Ω~lιμ-ηρυμνηδόνι ιiπΙp. (nάλ,,,+netίμ"'1)' μέ τήν 

πΡύμναν πρός τό έμπρός, όΠΙC1θόκwλσ, 6πισθοχωρWν. 
η~lίμ-φημoς, Ο", χα.! aωρ. -φίi.μoς (πάλ,,,+φήμη)' 

ιό όνακαλwν τό λεχθέντα, παράφωνος, 6σύμφωνος_ 
η~lιμ-φυής, _ς (όΠάA,,.+φtίoμιι,)· 6 πάλιν φυόμε

νος, 6 όνα:ρυόμενος, όναγεννώμενος (ίπΙ -.:fj, Λ.ρ-
νcιΙιι, ·raptl~). ' 
ΠΑ· λlΜ, ιiπΙp., χιιΙ όΠάλ, (βλ. λ.)' 1) ίπΙ -.:6που, 

όπΙοω, πρός τό όπΙσω, συν. μιτά. ,ρημ. χινήσ.ω, ση
μcιν-.:ιx6ίν ΙΙ/ίισ. χι;ι! μετ' ιΧλλων i nιι.ι,,, ΙJΙΙJωμ,=δlδω 
όπΙσω, όποδΙδωμι, όποδΙδω, 6ποκαθlστw Ω,ένΙΟΤ. με-.:ά. 
ιΥιιν, : όΠάλι" κΙ. tJ.vyaTieo. η.=έστρόφη' προς τό όπΙσω 
'όπό τήν θυγατέρα της. 2) τό ίπΙρ, nάλ,,, α.ημCΙΙν8~ 
ώσcιtί-.:ω, xcι! ιiν-.:Ιφιισιν Τι ίνcιντι6-.:ητcι· τούναντΙ<;>ν, όπ 

ιέναντΙας, όντιση;ό:pwς: ,ον& ,όΠό.ιι" έeέιι=ούδέ 
θό σοΙ 6ντεΙπΓ,} Ι μv60" όΠιιΑ,,. λάζομιι,=«παΙρνω τό 
λόγια μου πlσω», όνακαλw (άναιpGJ) δσο εΤπο, λέ
γω τό άντΙθετα Ι nάλ,,. όΠοΙησ. Υέιο"τιι=τ6ν Ικα· 
μεν όντιστρόφως γέροντα, -.:. Ι. τόν μετεμόρφω· 
σεν εΙς γέροντα.- ΙΙ ίπΙ χρ6νου, πάλιν, έκ νέου, 
δπαξ Ιτι, συνcιπ,6μιινoν συχνά. μll,' iXλλοu 'πιρρ.: ;πά
λ,ιι IIlιtJ.", nάA,,, ιι~, IIlιtJ." όΠάΑ,,,. 
Έτvμ.: όΠάΑι,,' χυρ . • Τνcιι cιl-.:. xιι-.:ιιλή;cισcι ιιl, ίπΙρ. 

(πρ6λ. δΙκη", μάτη", xde'''), Ιχ τινο, άνομ. *nιιA,-" 
!cιπ. ·qvel- (στρέφω, γυρ/ζω) (: mloμII', . όΠόΑος)
περιστροφή, γΟρος ή ίπιρρημ. ΙννοιOl ί,ιπήaησιν .ί'Χ 
rwp\tpd.oaaIY, OItol\ σιΙ ι If4A." 1m" , ,"Αι. XCIIIf.It', 

nάλ,,, l,eInε,,,, όΠάλ,ιι δ,δό"ιι" ίν ιιΙ, ~,o Ιν ε!~o, 
«!τιιιτιχτί, τοίι πιριεχομίνου [πρΙSλ. -.:6 δμηρ, I'/J.ooII 
deotίeη.=nspIoxij όργωμί~η Εν τι τ6 ιΧροτρον xιiμνβΙ 
στροψήν ΧιιτΟι ήμιΧΙ)Χλιον' δπου ίσω, aiC.v I'έλο; cieetί-e". (*qveleS-)=tδρμα. 'tfj, ιiPQtί~-r.;]· πρ#Jλ. δμΤιΡ. όΠcι
Ηωξ" (=έπι~εΤΙKiΊ έπιστροφή Twv φυγ6δων), τ. Ι. 
*nιιtt-{F)Ιωξ,.: δμηρ. lωκή, ιιΙτ . lώκιι (=καταδΙω
ξις)' βλ. Ιν λ. ΙωΝή, 

Ω~lΙν-άyΡCT04ί, ο" (όΠάλι" + ciyeiOJ)' 6 όπΙσω 
λαμβανόμενος, 6 άνακαλούμενος (Τι 6νακληθεΙς), 
τόν όποΤον δύναταΙ τις νά όνακαλέσΙ,) 11 ΙόΠσς ον 
όΠαλ,,,άΥρετο,, = λόγος όμετό,<λητος, τόν όποΤον 
ούδεlς δύναται νό άνακαλέοΓ,}. 
Ω~lIν-αυξήςι _ς (nάλιΙ-+ιιt";ξω)' 6 έκ νέου αυ

ξανόμενος. 
Ω~lIν-αυτό-μoloς, 0,,=6 έγκαταλε,Ιπων (λmφΤ8-

KTWV) διό δευτέραν φοράν 11 ώ, o~σ, ιJ π.λ,,,.υΜ
μολο.=ό διό δευτέραν φορόν αύτόμολος, -.:. Ι. 6 
αύτομολήσας εΙς τούς πολεμίους, καΙ διό δευτέρeιν 
φορόν aύτομολήσας έκ τοΟ στρατoπέ~ou ηίιν na
λεμΙων διό νό έπανέλθΙ,) εΙς τός τάξεις του, 
η6ΑΙν-δΙνητος, ο" (nάλ,ι-+ΙJr"έω)' 6 ΠEI,l&voύ

μενος τι:ϊδε κόκείσε, 6 στΡοφοδινούμενος, 6 στρι
φογυρΙζων. 
Ω~lIν-δρoμέω, μελ. -ήσω (nιι.a.t,.δeομο,)· τρέχω 

όπΙοω πάλιν' έ, α.!ίτoiί τό 
Ω~λΙν-δρoμία, 'iι (ΠIIl,,,IJeoμiw)' τό τρέχειν 6· 

πΙσω, ύποοτροφή, έπιστρφφή. 
η6Αίν-δρομος, ο" (όΠάλ,,, + IJeIIμBiII, -.:οίΙ -.:,ιχ-). 

6 τρέχων οπΙσω πόλιν, ό έπανερχόμενος, π{,ιe· 
δικός. 

n61Ι-νηνcμία, η (όΠάΑ,,,+,,ή,,εμος)' ή έπανερχ., 
μένη νηνεμΙσ, ή έπαναφερομένη γαλήνη. 
Ω~λΙν.όρμι:νoς, '1, ο" (ndJ.,o+όeWμII')' 6 πρeς 

τό 6πΙσω όρμwν, 6 ύποστρέΨας, πρ~λ. Ιπόμ. 
Ω~λ'ν-oρσOIί, Ο", iτ-.:. ηαΙΙνορρος, .,,(nάλ'''+ιe

"υμιι,γ ό 6PfjWV (σπεύδων), πρός τό όπΙσω, 6 τινοοσό
μενος πΡός τό όπΙσω.- ΙΙ 6 έπιστρέφων n tπΙμονδ<;, 
έρριζωμένος, φαν.:Jτικός [aI' ίτυμολ. βλ. ciψ-οeeοr). 
η~lίν-σKΙoς, Ο"'=πιιΗσκ,ος (βλ. λ.). 
Ω~λίν-σooς, ο,,' 6 έκ νέου σωθεΙς, 6 πc!ιλιν σG'Joc;, 

6 συνελδών έκ ν6σου. 
Ω~lιν-στoμέω, μΗ. -ή.ω (nάλιΙ-+o-.:6ΜCΙ)' 6μιλCι 

πόλιν, όΠιι.ι,ΑΑΟΥέω (βλ. λ.) Ι -= ΔVσιprιμiω (βλ. λ.). 
Ω~λiν-τΙτoς, ο,. (όΠάλ,,.+τΙ,,ω)' 6 πάλιν (aηλ. έκ 

δευτέρου) πληρωδεlς (τ. Ι. τιμωΡηδεΙς, τυχών έκδι
κήσεως), -6 όνταποδοθεlς Ι ιίι, ίνιιργ., 6 έκδικήσας, 
6 τιμωρήσας. 
η61ίν-τονος, οιι (nάλΙι-+I,.Ι,.ω)' 6 πρός τό 6π/

σω τεινόμενος (η τεταμένος, κυρτωμένος) ' ίπΙθ. τΟίΙ 
τό,ου (ί nιιM"l'o"α Ι'όξιι), xcι! aij: 1) έπl τοΟ εlλκυ
σμένου (λυγισμένου) τόξου, δτcιν ό -.:ο'ότη, «lλχΊι πρό, 
τό μΙΙρο, -.:ου τήν νδυpιiν, χιιΙ μa.ζ! μέ cιύ~ήν χιι! τά. Μο 
ιΧχριι του τό~oυ, τά. όπo!cι ο!)τω χu~τοuμε~ιι πλησιι:iζoυν 
πρό, ~λληλιι, διιΧ ,fj, δλη, a' tl,},fj~ προσπι;ιθ.Ιι;ι, ίΠΙΤ.lJγ
χiνιι'tα.ι ή iχσφ~νaόνησι, τoίi βiλoυ, με'tιΧ πολύ μ~γιiλη, 
δρμfj" 2) έπl τοϋ μή τεταμέν~υ .τ6ξ~υ, ιiπό 'tfj~ στι
γμ Τι, aηλ. xcιθ"ίΊν έχσ:ρaνaονΙζδ'ΙΙΙ τ!' β8λo~,:ιφΙ8μ~νη,. ιλ:υ
θιιpιι~ 'tij, Υ8υρΙί" ή όποΙα. ο!l-.:ω επcινιγχβτιιι ει, -την ιιρ
χιχήν τη~ θέσιν, τΟι at atίo ιΧχρα. -.:οίΙ ,ό~oυ λυγ.ΙΙ;;ΟlJν Xtl'tOι 
τήν ιiν'tΙθsτον πλίον xcιoιεtίθυνσιν, ιiνιιλcιμδ<xνoν-.:cι xcι! 
ιιυτά. ,ήν ιip~xήν των θίσιν, 
nilJV-Tpδncloς, ο" (nάλιι-+l'eΙnω}·-nιιJ.l.l'eο-

310, (βλ. λ.). 
ηΙ1Ιν-τρΙΙΙΙ\C;, ar (nάJ.,,,+l,e,Ptj,,III)· 6 τριδδμε

νος (η τριβεΙς) κατ' έπανάληψιν, 6 συνεΧW5 τρι6ό
μενος (φeειρόμενος) 11 6 έφθαρμένος έκ της σuνε
χοΟς τρl6ης 11 6 σκληροτράχηλος, έπΙμονος, 6 όντέ
χων εΙς δλα τό πλήγματα, όναΙσθητος, πεΠωΡωμέ
νος 11 πανοοργος, κακοήθης. 
ηΙΙΙν-τροηος, οιι ,(nά.ι,ι-+-.:eέnω>, 6 έστΡομμέ

νος πρός τ6 όπΙσω (όπισ8όΡμητος), fι έστραμμένος 
όλλaχοΟ Ι ό όπoτpaπεΙς, όποσο6ηeεΙς, λιιτ. r.tor· 
Ιυ$.- • ιίι; ίνιΡγ., 6 στρέφων πΡ6ς τό 6πΙσω.- ' ΙΙ ,6 
σΤΡαφεlς (έστραμμένος) πΡό<; τήν όντ~τoν κατευ· 
O!JvoIv. όντlςnρoφoc;, έναντ/ος. 



πδlΙν-τυXήc;, ές (πά",ν+ηχ,ι), 6 Ιχων άντΙστρο· 
φον (έναντΙαν, κακήν) τύχην, 6 δυστυχής. 
πδΙΙν-Υδέω, μέλ. -ήσω (πά",,+φδή)' όναιρω(ό

νακαλω) δ,τι έχει λεχθfj έν τινι4>δι:ϊ, ζ1δω 4>δήν έναν· 
τlαν τι:ϊ προτέρςι, 11 γεν., ώ. κ"Ι νυν, «παλιν~δω», ό
νακαλω, αναιρω' έ~ ,,!JtOiI ,;6 
πδlΙν-yδiσ, +ι (παλ,,,ιρδιω)' δ,,;ι κ"Ι νΙΙν, «παλιν~

δΙα», αναΙρεαις, άνόκλησις (των λεχ8έντων) \Ι κιιρ. 
.Ιν"ι τό δνc.μ", ~ιCι του δποΙοιι δ Σt1jσΙχορο~ πρωτo~ ώ
νόμ"σε μΙ"ν φ~-ήν τοιι, iv ~ ~ν&κιiλβΙ ,;Cι, ΠΡΟ1jγοιιμίν,,~ 
,;οιι βλotσΨ1JμΙ,,~ xottCι ,;η, ΈλΙν1j,. 

nA-AI'OYPOI,'/j' εΤδος όKαν8ώδσUςMμνoυ (κοιν. 
«παλιουρ!ό», Tj «παλιούρι), λ",;. rhamnus palίurus. 
πδλΙουΡο-φ6Ρος, ο,. (πα"'οveος + ψieω)' 6 φέ

ρων παλιούρους 11 ό έχων λα6ήν έκ ξύλου παλιούρου. 
πδΙΙρ-ρόδιος, α, ο" (πά""+eόq,ος)' 6 ρέων (6 

φερόμενος) πρός τό όπΙσω: χνμα na"'eedq"o,,= 
KCΊμα τό 6ποΤον όρμζΊ (φέρεται) πρός μΙαν κατεύ8υν
σιν καΙ πόλιν έπιστρέφει (βλ. κ"Ι πα"'eeο,α). 
πδΙ1ρ-ρ06ος, ο" (πάλ,,, + e6q,0~)' = na"'ee6-

q"ος (βλ. λ.). 
πδλ1ρ-Ροισ, +ι (ncι"'eeοος)' ή πρός τό όπΙσω ροή 

τοΟ ίιδατος, όναρροή, ή δμπωτις (κοιν. «φυρονεριό») . 
πδlΙρ-ρoιoc;, (,,), ο,,' iItIX, ,;ύπο, ~ν,;Ι παλΙρ

ροος (βλ. λ.). 
πδΙ1ρ-ροος, ο,., κ"Ι OUV't/p. πσΙΙΡρους, ov,. (πά

",ν+eiω) ' 6 ρέων πρός τά όπΙow, ό όναρρέων, ό 
άποουρόμενος (ίπΙ ,;ij, θ"λιiσση, κ",&. 1:Υιν ~μπω,;ιν. ) \Ι 
ό ρέων πρός τά πρόσω καΙ όπΙσω, 6 πλημμυρων καΙ 
άποσυρόμενος, 6 όκολου8ων τήν κΙνησιν της πλημ
μυρΙδος καΙ της όμπώτιδος.- υ μτφρ. 6 έπιστρέφων 
καΙ πΙπτων κατά της κεφαλί'Ίς τινος, 6 όνταποδοτι
κ6ς (καΙ όνταποδιδόμενος). 
πδΙ1ρ.ροπος, ο" (π.Η'''+eέπω)· 6 ρέπω ν (κλΙνων) 

πΡ6ς τό όπΙσω, καμπύλος, κυρτός, κεκαμμένος 11 

κλονούμενος U ό 6λισ8αΙνων καΙ πΙπτων πρός τό 
όπΙσω. 

πδl1·σιc.JOς, ο" (πά",ν+σχ,ά)' ό σκιαζόμενος ύπ' 
όλ> α J (ρΙπτοντος τήν σκιόν του πρός τό όπΙσω), 
σύσκισς, σκιερός 11 σκατεινός, ζοφώδης. 
πδλ1σ.συτος, ο .. (πά",ν+Ισσvμα" ,;oiί σενω)' 6 

κατεσπευσμένως όρμων πρός τό όπΙσω, ό μεθ' όρ
μης έπιστρέφων 11 δeόμ"μα πα"'σσvτο,,=κατεσπευ
σμένη φυΥή πρός έπιστροφήν, ταχεΤα έπιστροφή. 
πδΙ-Ιωξις, -εως, '/j (πά",ν+Ιωχή)' κιιρ, παλινδΙω· 

ξις, ή έξ ύποστροφης δΙωξις, δ,;"ν δηλ. οΙ πρό,;aρον 
διωκόμδν!Η "ΙφνιδΙω, σ1:ριοφόμιονοι ίπι,;Ιθιν,;"ι κ"Ι 1:ρί
ποιιν ε Ι , φιιγην (κ"Ι ΙΙρ" κ",;"διώκοιιν) ,;οίι, μίχρι ,;η~ 
σ';ΙΥμη, · ίκεΙνη, ~ιώκ,;", ,;ων [~ι' ί,;ιιμολ. βλ. πάλ,,,). 
πάΙΙσΥμσ, -ατος, ,;6 (πάUΑξ)' τ6 παλλόκισμα, η 

μετό παλλακης συμ6Ιωσις. 
ΠσΙΙδδιον, τό (Πα""άς)' τ6 δΥαλμα (ξόανον) 

της Παλλόδσς . Αθηνός ιι τόπος καΙ δικαστήριον έν 
'Αθήναις, έν ~ ΟΙ Έφέται έδΙκαζον τά όκούσια έΥ
κλήμστα (καΙ δή τούς άκουσΙους φόνους)' βλ. 
κ"Ι Κ. Ε .Λ. 

Πσλlάδιoc;, α, ο" (Πα""άς)' ό όνήκων είς τήν 
Παλλόδα ri ό όφιερωμένος είς τήν Παλλόδα. 

nσλl~ιc.ι:ύoμσι, ιiπoθ, (πά"λαξ)' διατηρω τινα ι:ις 
παλλακήν 11 ώ; π"θ. ε.Τμαι παλλακΙς. 

πσΙΙδιιιί, -t, (πά"λαξ) κ"Ι πσΙΙσιιlς (βλ. λ.)' «φι
λενόδο», ή παρανόμως συνοικοΟσα μετό τινος n 
σιινήθως πα"'-ακή ';Κ!JΓ.λιίτo ή αίχμόλωτος ιi όΡΥυρώ
νητος δούλη, διοκρινομένη όπά της νομΙμου συζύ
Υου ώς έπΙσης καΙ όπ6 της κοινης έταΙρας (rfjc; 
πόρνης, δπω, θCι ίλiγομaν σήμερον). ([δι' Ι,;ιιμολ. βλ. 
παΗαχΙς). . 
πσllσιdς, -lδος, -1ι (πάΙ'-αξ)'=πα"'-αχη (βλ. λ .), t

ρωμένη (βλ. κ"Ι διιiκρισιν ίν πα"'-αχή) . 
ΈΤVμ. ι πα"'-αχl", πα"'-αχή' ~ωρ. nά"'-αξ. Ιων . 

πά.ι"rιξ. πρδλ. Ήσιιχ. πάλλ"ξ' ιΙ"τΙπα,ς, μι"Uφηβος' 
βOνπα,~' nάλAα~, -α,.τo~, δ (-νέος)' Ή~υχ. «πα"-
14",0,,' μιιeάx,o".· πα"'-αxό~ (=έρώμενος, παλλα
Kεu6μενoς) ' (π"ρ' Ήσιιχ. Φω,;,)' Παλλιί~, -άδος,-Ij' 
HaW",O .. (βλ. λ. λ.)' -1ι κοινη σημ"σΙ" δλων "υ,ιίΙν ,;ιίΙν 
Η,ιων .Ιν"ι cνεονΙας, νεδνις, νεαρό yuνή», ιlν"ι 
δηλ, cιιινών. 1:ot, XOiieO~. xoιίIrι. Xde,,' na"'-α"lς «ρ-

7ιί 

χιχ~ &ίν ιΙχι κ«κΥιν (κ"κόφημι;ν) Ιννοι"ν' x",ci ,;ιν,,' 
παl"ιI~ ( *πα",,-, θΙμ. *πα"ε,.., ί"π. *pele/on-, π"λ-γιρμ. 
fοlο=έλλ. πώ"ος. -1ι ίτιιμολ . δμως "Ι),η ~πoρρΙπτετ"ι 
~π' ~λλων, δ\ό1:\ +ι λ . .πώ-"ος (περΙ Yj. βλ. ίν λ. παίς) 
πιρι4χιοι ,-ην ί"π. ~. ρδ[Υ)-.- 'rπό των νεωτΙρων ~πoρ' 
PCIttStCltI 1ι Itotpc'L ,;ot. ~ρχ"Ιoι. φl;;ομίντ; ί,;ιιμολ., κ"θ' 
7jv Πα""ιΙς (πάΗω.- 'rπό 1:\νων auvecιxs,;CaJYjD"V ώ. 
σΙΙΥΥ. 1:6 ΙΙSρ. pilege~ (έταΙρα, παλλσκΙς έρωμένος) 
κ"Ι ,;6 ~ρ"μ. pilaqta, pelaqta' ~λλoι ,;Υιν μν1jμονεu
θιιίσ"ν έ6ρ. λ. xotl ,;Cι έλλ. παΗαχή, παHα"Ι~ ';cX θεω
ρουν διίνβι" Ικ 1:ινο. ιiσι"τικη, γλώσσης, εν Ψ uπ' ιΧλ
λων '/j έ6ρ. λ. θεωρεί,otΙ Μνειον ίκ τη. 'EAλYjVIxij •. Διε
tUItilie1j Ι'>πό 1:ινο. κ"Ι '/j ~πoψι~ 151:\ τ6 ιλλ. παΗαχΙς, 
-χή, ώ. XCl\! ,6 λ",. ρaellex, ιiνιiγoνΤ"Ί 5Ι~ ,;ό λott. 
pellis (=δέρμα), npoaιiystCltI δ' ώ. έπιχεΙι-ημ" ,;6 λιχτ . 
scortum (=δέρμα) έταΙρα, πόρνη)' δ Walde τέλo~ 
τόσον ,;Cι Ιλλ. πα"λαχίς, -χή, δσον κ"Ι ,;6 λcι.τ. paelex 
τ&. θεωρεί Μνει" εκ 1:ης t6ρ,,·cκης. 

ΠΑ' λλλ';!., -αχος, '/j (ιiλλCι κ"Ι, δ)'=πα"λαχΙς (βλ. 
λ.), έρωμένη, μή νόμιμος σίιζυΥος, λ"τ . paelex (pel
lex), εν ~VτIaI"a,oAYj πρός τΥιν α"οιτ, .. Τι α"οχο" (= 
νόμιμον σύζυγο ν) 11 ώς ipa. d πά""αξ (xot! πά"""ξ) 
=ό έρώμενος, νεανΙας (πρ6λ . ,;6 τη. νέ"ς Έλλην ι 
χης «παλληl(όρι») [~ι' ετιιμολ. βλ. παHακl~). 
ΠΑλλΑ·l, -άδo~. '/j (πάΗω)' ,πίθο τη~ Άθην&; 

(π"ρ' 'ΟμήFΨ πιiνto-ιε ΠαHα~ ΆQ-ή .. η Tj ΠαΗας Ά
q." .. al,,), μεθ' αΟμηρον δμω. εν χρήσε ι κ.:ι ί μόνον, ιiπoλ . , 
ώ, χύρ. δνομ" ( : ΠαΗας ιiντΙ του ' AQ-ή..,,)· 6λ. κ'Ε.Λ. 

, Ετvμ.: συνήθω; έ-ι ιι μολογείΤ" Ι εκ τoiί .πάλ"ω, ώς 
I'>πε~.,.ιλώθη κ"Ι εν ~PXYj oιc.iί λ Υιμμottο; (xottCι ,;-ίjν έτιιμολ. 
ιx~τYIν '/j Άθηνii εκλήθη Πα"λας (πάλλω, ιοίτε ώς πιiλ 
λοιισ" τό aό~u, εΙΤ5 cέχ τoiί ιi"απεπά"Q-α, έχ τής. χε
φαΜίς τον Δ,ό~ •• - Πιθotνώtε"ον Ομω. εΙν"ι δ" '/j λ. 
εΙνcι.ι Itotv"px"C" κ"Ι aηλοt Π!JΓ.ρθένoν , κo"ιiσιoν, κόΡ1jν' 
aιότι, ώ, κ"Ι _ν λ . πα""αχίς εΤδομιον, notp' Ήσιιχ. κ.ιί. 
:Χν"φΙρον,,,ι τCι πά""ας, -α .. τος = νεανΙας, nάHαξ, 
-αχος= cd .. τlπα,ς, με""έψ"βος' πα""αΧός., ncι"14-
χ,ο,,=μειρόκιον, πα"'-ακίς (-χή)=νεάνις. 
Πάl1ίiς, -α"τος, δ' κόρ. δνομ" δι"φόρων μυθολογι

κων προσώπων (βλ. Κ . Ε . Λ.). 

πάlλίiς, -α"τος, δ'=νεανΙaς (βλ. εν Πα""ά~) . 
ηάλ-Ιι:υκος, ο" (.παS-+"avκός)· όλόλευκος, κατό

λευκος. 

ΠΑΆλΩ, Ηρ. ". Ιπ,,"α, έπ. πηω' μτχ. ίπ. ~oρ. 
β πεπι'i"';' .. (εν συνθί,;οις αμπε.πiiλώ .. ).-Π"θη,;., πρκ. 
πέπα"μα,' έπ. γ' Ιν. π.:ιθ. ιioρ. β' πά"το' δ , τι κ"Ι νϊίν, 
πόλλω, κροδαΙνω, σεΙω, περιστρέφω, περιδινω, τι
νόσοω 11 κροδαίν...ι όπλον (εΥχος π. χ.) καΙ τ6 έκ
σφενδσνΙζω έναντΙον έxθΡOCΊ.-μίσoν, πόλλω έμαυ
τόν, όναπηΔW, έξορμω, έκτινόσσομαι, κατό τινο:; 
1\ πηδW, σκιρτω 11 τρέμω, όσποΙρω, σπαρταρω, ώς ό 
ίχθύς κατό τός πρώτας στιγμός μετό τήν έκ της 
θαλόσσης έξαγωγήν του 11 σεΙομοι, τρέμω όπό φό-
60ν Τι όπά οΙασδήποτε φύσεως ίσχυρ6ν συναlσθη
μα 2) πιί""ω χ"ήeοvς=όνακατεύw τούς κλήρους 
έντός σκεύους τινός (σ~ν. έντός περικεφαλαΙας, 
κατά τάς μόχας) Ι(αl τούς όναταρόσσω fwc; δτου 
έκπηδήσ'J εΤς κληρος Ι(αl έKτιναxθιj έξω τού περι
έχοντος δοχεΙου ( : ""ήeοvς έ" xv"έn χα""ήρεϊ πά"
"ο,.) U έν,;sϊίθι'l, πά"λω, ιiπoλ.=ρΙπτω τούς κλήρους, 
ρΙπτω κληρον.-μίσον , πιί""ομot,=«τρα6ω κληρον», 
λαμ6όνω τι διό κλήρου.- Ι πά""ω ιiμτ6.=πά""o
μα,=όνατινόσσομαι, άναπηδw 11 σεΙομαι, τρέμω. 
Έτvμ. ι πά""ω' ιiπρφ. ένεργ. ιioρ . πή"α, (*πα"οα&), 

μτχ: αμ-πaπα"ώ,.· πιί"το ( *παΑστο) ' πά"ος' πα"τός, 
πα"τό" (βλ. λ . λ.)' πα"μός ' δμηρ. έΥχέσ,πι:ι"ος ( = ό 
πόλλων τ6 έγχος) ; πι-6λ. σΙΙΥΥ. πε"εμlζω, πόλεμος 
(βλ. λ. λ.), πιθ. κ"Ι τό π"λ-σλ"ιι. Pl4chti (τρόμος), ρωσσ. 
pol6ch (θόρυ60ς).-1:ό λ"τ. pellQ δέν ιiνr,κει εντ"ίίθot' 
~ν,;ιθ. ιiν'ήκoιισι ,;&. pal-pare, pal-pita.re, ώ~ κ"Ι τ6 
pul·vis· ίντ"σθ" επΙσης ιiνήκoιισι κ"Ι tcX πιί"-", .πα"αίω, 
κ",;ιi -τ;ινιχς aέ xot! 1:&. ίκ ,η, σΙΙΥΥ. ρΙζ. onae- ι σπ"'eω, 
ά,-σπαleω (οΙ lδιo~ cppovoijaIV δtι κ.:ιΙ -1ι ρ. παΙ- . ε!χε 
πιθ"νώτ. ίν ιipx'fj σ-, δηλ. σπαλ-, δπω~ Ι'>ποδηλο! δ δι
nAoij, ,;uno, πα&·πά"rι : πασ-πιίλ,,). 
πσΙμ6ς, δ (~ά""ω)' τό πόλλεσθαι, τρομώδης κι. 



71" 861oς-η6μφuloς . 

νησις Β ό κτύπος της Kaρδ/ας (ή τών άρτηριών), ά.ρ
Χ410τίΡ4 λ6~ι, ιiντΙ ,06 οφVΥμόι;. 
ηάλος, δ (πάλλω)' ό Kλfιρoς ό έKπηδGJν έκ της 

άναταρaσσoμένης περικεφαλαΙας 11 Υεν. , κληρος 11 

άe%~ πάλφ 8e%OI=CIPxw (διαχειρΙζομαι δημόσια ά
ξιώματα) διό κλήρου rel' ί,υμολ. βλ. πάλλω]. 
ηάλτο, Υ' Ιν. έπ. Π4θ. ά.ορ. β ' ,ου πάλλω. . 
ηαλτόν, ,ό (χυρ. oIίe . ,ου ίπιθ. παλ~όι; βλ. λ.)' πδν 

δ,τι πόλλεται πρός έξακόντισιν, πδν τό έκσφεν· 
δονιζόμενον, τό δόρυ π . χ. . 
ηαλτός, ή, ό1' (πάλλω)' ό παλλόμενος, έκσφεν

δονιζόμενος, έκτινασσόμενος. 
η'λύναc;, μ,χ. ιioρ. 4' ,ου πιιλννω (βλ. λ.). 
ηδλύνω, μβλ. -tί1'ώ, ιiόρ. 4' incilV1'1I (πάλλω)' έπι

πάσσω, πασπαλίζω n όλεΙφω, χρΙω.- • ίπΙ ()yριilν, 
ραντΙζω, ύγραΙνω, 
ηαμα, -ιιτοι;, ,ό (πάομιι,)' κτημα, ΙδιοκτησΙα. 
ηα~βδσίλεlα, fι (παΙ;+Pιιolλε,ιι) , ή 6aσ/λισαα 

τών πόντων , παν'σχυρος 6aσΙλισσα. 
ηαμ-βασΙλε'α, fι (παι;+Ριιο,λεlιι)' ή όπόλυτος (δε' 

σποτική) βασιλεΙα ( μοναρχΙα), αύτοκρατορΙα. 
ηα~βδελυρόc;, ά, ό1' (nαΙ;+Ρδελve6ι;)' ό έντε

λώς (τελεΙως, δλως διόλου) βδελυρός, μισητός. 
ηαμ-β'αc;, -ov, δ (nαΙ;+Ρlιι)' ό τό πάντα διό της 

βΙας καταδυναστεύων, ό τό πάντα ύποτόσσων εΙς 
έαυτόν. • . 
ηάμ-βοΤος, 01' (παΙ;+Ρ60χω)' ό τovς πόντας (τό 

πάντα) τρέφων. • 
ηαμ-βώτιc;, -,δοι;, θ'ηλ . έπΙθ. (παι;t-pώτ,lΙ;)' ή τους 

πόντας (τό πάντα) τρέφουσα. 
ηαμ-μάταιος, 01' ( παΙ;+μάτιι,οι;)' ό τελεΙως μό-

ταιος, δλως διόλου άχρηστος. _, • 
ηaμ-μδχοc;, 01', Χ4Ι ηάμ-μaχος (.mιι;+F%,1' μα

;ιομ4')' ό πρός πόντας μαχόμενος , ό τους πόντας 
κατανικών.- 11 =ΠΙΙΥΧΡΙΙΗΙΙΟΠι. (βλ . λ . ). • 
ηάμ-μεΥδc;, ηaμμεΥάλιι, ηάμμεΥδ, x~Ι ηαμμε

yac; (nαΙ;+μiΥαι; ) ' ό παρό πολύ μέγας, υπερμεγέ-
θης, πελώριος. • 

ηaμ-μεΥέδιιc;, naμμέΥc8cς (παι; + μεΥε80Ι;)'= 
ττάμμηας ( βλ . λ.) , ό ύπερβολικοϋ μεγέθους, ό πελω-
) Ιων δια?τόσεων. . 
ηάμ-μεlκτος, ο,,'=πιιμμίΥηι; -<βλ. λ.). _ , 
ηaμ-μέλCΊς, ηaμμέλαlνα, ηaμμελδν (παι; +με

Ιας)' ό έντελως μέλας, όλόμαυρος. 
ηαμ-μήκιις, ηάμμιικες (πας+μη .. ος)· ό λ/αν μα-

,φός, μαιφότατος, προεκτεταμένος. _ 
ηάμ-μιινος, 01' (παι;+μή1')' ό διό πάντων των 

υηνών τοϋ fτους διαρκών, ό καθ' δλον τό fτος 
διαρκών. 

nαμ-μ,;τcιρa, +j'=nιιμμήτωe (βλ. λ.) . 
ηaμ-~τlc;, -,δο., δ , fι (παΙ;+μηnι;)' ό τά πάντα 

γνωρ/ζων, ό τό πάντα σχεδιάζων καΙ μηχανευό-
μενος. ή ή _ 
ηαμ-μ';τωρ, -ορο., fι (παι;+μή~,ρ)' μ τηρ των 

πάντων .- Ι ή καθ' όλοκληρΙαν μητrψ, ή κατό πάν
τα μήτηρ, ή πραγματική (όληθής) μητηρ. 
ηαμ-μίαρος, 01' (παι; + μ'ιιe6ι;)' ό 6"λως διόλου 

μιαρός, μιαρωτατος. • 
ησμ-μΙΥής, lt; (παι;+μ'Υ'71'α, ,011· ,μ'Υ"vμ,)' ό έκ 

πάντων (3ηλ . παντός εΤδους πρανμlJTων) μεμειγμέ
νος, ό άνόμεικτος έκ πόσης φύσ:- 'ς . πραΥμότων, 
δ τελεΙως συγκεχυμΙνος. • 
ηά~μϊKΡoς, 01' (παι;+!,~eόι;)' ό παρά πολυ μι-

κρός , μικρότατος, έντελQς μι κ r;>6ς' . 
ηάμ-μlκτος,οl" 6ρθο,. ΥΡ. nιιμμ.χ'rΟΙ; (βλ. λ.). 
ηάμ-μορος, 01' (παΙ;+μ6eοι;)' ό έντελQς ότuxής, 

πα\ cτυχος, ότυχέστατος. 
ηαμ-μυσαρός, ά, ον (Μι; + μVοοι;)·-.mιμμlιιeοι; 

(βλ . λ .), ό έντελ~ μυσαρ?ς (~δcλ~ρός). 
ηά~"αν, ilftp. (παι;) ' ω, ;0 ~CI1'V, έξ ~λOKλή· 

ρου όλοτελως, έντελώς Ι ov πιιμπιι1'''' οοδόλως, 
κατ: oύδέVΌ τρόπον, έπ' ούδενl λόγ!ι'. • 

naμ-ιrtι8ής, έι; (παι; + _l/Joω)' ό τοι:ις πόντας 
(τό πά>tτα1 πεΙθων. 

ηaμ-η';διιν, έ"Ιρ . (παι;)' ώ; ,ό πάμ.πα;. (βλ, λ.), 
όλοσχεΡώς, έντελως, τελεΙως, καθ' όλOKλη~Ιαν 
[.mιμπήδ'11', nιιμπ,lδ6f11, παμπ'1&ονΙι;' πρβλ. lων. 

Ιμιπ'1Ι;, eb)P· Ιμπii" Ιμπα1' (Χ4Ι π!Χρά. Πινe. νaοαχ'l)
μιχnσμό, Ιμnlί. Χ4,' ·ιiν4λOyΙ-χν προ, ,ci: μrιι, .,",14, 
,;ρaμΔ Χλπ . )· ncivτI, ο! ,όποl ο ίι τοι , ώ; χ!ΧΙ δ παι;, 

ΠΕρlΙχουσιν !! 'Ι στοιχ;Τον na-«*Rva) μοιρτυροόμινον ίν 
τφ eωΡ. ndoCIaθcι" ιi" , .mιμπ,lαlιι (βλ . λ . )]. 
ηαμ-nιισία, fι (παΙ;+.πέπαμιι,)· όλοσχερής Kτι'jσις, 

ο!ονι Ι παγκτησία, σύμπασα ή περιουσ/α. 
ηαμ-ηλιι8cΙ, έτιΙρ.· μέ δλον τό πληθος, τ. Ι. συνών. 

τφ ΠΙΙl'δημεί (βλ . λ.)' ίΧ ,ου 
ηαμ-ηΙιιδίις, έι; (niiι;t-nA;;60,)' ό μεθ' δλου τοΟ 

πλήθους.- 11 =πάμπολvι; (βλ. λ.) .- ΗΙ τ6 ουδ. παμ
πλ,lθέ, ώ, &πΙρ.=τελεΙως, όλοκλήρως 

ηάμ-ηλιιιιτος, ο;. (παι;+πλήααω)' ό έφ 00 καταφέ· 
ρονται πλήγματα παντός εTδouς (έπΙ ιiyώνων). 
nαμ-ncNΚΙλος, 01' (nii, + πο,χlλΟΙ;)'ό πολυποΙκι

λος, λ/αν ποικ/λος, πολυειδής Η ό ποικΙλης έργασΙας. 
ηάμ-ηολις, εωι;, δ, fι (παι;+π6λ.ι;)· ό έν πόσι;ι πό

λει έπικρατών, παγκόσμιος, γενικός. 
ηάμ-ηoλuς, -πόλλ,l, -nolv ' ό λ/αν πολύς, παρά 

πολύς, λΙαν μέγας i εν τφ πλ·ljθ. , παρά πολλο/.- ,ο. 
ο!1δ. πάμπολv ώ; έπίρ.=παρό πολύ. 
ηαμ-η6νιιΡος, 01' (παΙ;+ΠΟ1''1ρ6ι;) ' παρά πολύ πο

νηρός, πονηρότατος, κόκιατος, παγκάκιστος, έλεει
νότατος. 
ηaμ-ηόρφυρος, 01' (παι; + πορφvριι) ' όλοπ6ρ

φυρος. 

ηaμ-ηότνιa, '. (niiι;+πόr1"ΙΙ)' ή δλως σε6aσμΙα. 
ηάμ-ηρεητος, 01' (nαΙ;+πρanω)' περ/βλεπτος, 

λαμπρότατος; λ/αν fξοχος. 
ηαμηρ6.,θιι· εσφχλμ. ΥΡ ' Π4Ρ' ΑΙσχ. 'ΛΥιχμ . 714' 

eιο ;. θουτα ι κ !Χ . ά. δl'Χφόρου; ,ρόπου. : πάμπρooθc, πάμ
προσθ' δ, nιιμnορ{J;j Χ. λ.π . 
ηάμ-ηρωτος, 'ι , 01' (παΙ;+πρώτοι;)' ό πόντων πρώ

τος, πρώτιστος δλων, δλως διόλου πρώτος 11 το oue. 
πάμπρωτο1' χοιί -τα ώ. &πίρ .=δλως διόλου εΙς τήν 
άρχήν, πρώτα· πρώτα. 

ηαμ-φlίyoc;, 01' (παΙ;+φίίΥεϊ1')' ώ. χοιΙ νϊίν, ό τά 
πόντα κ αΓαβιβρώσκων, άδηφάΥος. 
ηαμ-φδής, έι; (παΙ;+φάοι;)' ό δλος φQς, δλος 

λάμπων , όλόφεΥΥος, φεΥγοβολων, όλοκόθαρος, ό
κτινοβολων 11 ώσ. διαφανής , διαυγής.- ίπΙρ. -ώι;. 
ησμ-φαίνω ( ιiνcιl)ιπλ. τύπο. ,05 φαll'ω)' όοτράπτω, 

άπαστράπτω, στΙλβω, λάμπω 11 έπ. r' έν. έν. πιιμφα.l-
1''10', ώσεΙ ε~ έν . παμφαί",1μ, 11 πρώτο .. πιιμtpιιl1'ωy 
(επί ιiστ~p o.)=ό άρχΙζων νό άνατέλλι;ι . εΙς τήν όρ
χήν της άνατολης του. 

, Ε'rvμ. : nιιμφα.l1'ω· έπ. μ,χ. έν. πιιμφΙΙ1'6ωΥ, -6ωαιι' 
,ύποι επlτCΙΤΙY.?Ι μετ' έΠ4νοιλ iιΦβω. δλοχλ iιρoυ τ~. ρΙ
ζη. φα. - (*bha-) Χ'ΧΙ χ'Χ,' ιiνoμ . πιι- (πρβλ . πιι,φάαοOJ, 
nan1:CIl"OI, πιιφΑάζω)' ,ο ~ρp. -μ- Π4ρενΕ,έθη l\iφω· 
νΙοι' χά.ριν ώ. εν το1: • .mιμφιιλάω, πΙμπλημ" πΙμπΡ'l
μ' ·Χ . /ι. Υι .ΙνCΙI εΙδο;; προσφύμ4τος; ώ; ,ό -1'- Ιν τφ 
φα.ί .. ω. ( "φιι-"jω' δμω. ,ά. παμtpιιι7" παμ·φcyyηι; i
χουσ ι οι' συνθετ . ,6 πα1'- ,ου παι;. 
ηαμφaΙάω (φάω μιτ' ιiν4διπλ . τη. ~ . ' διά. τό 'ρρ. 

-μ-πρΙ;;λ. πιιμφιιί1'ω) ' κυττάζω όλόγυρα μετά φόβου, 
περιβλέπω. [et' Ι,υμολ. βλ. Χ4Ι .mιμφιιl1'ω· πρlSλ. Χ4Ι 
,ά. ποιρ' 'Ησυχ. cφιιλ6,· λεvχ6ι;., . cφα.λV1'C'· 14μ
neV1'Ii, •. 
ηαμ-φ6νόων, θηλ.6ωοιι, Υιν. -6Q)1'~or, ιπ. μτχ. 

,ου .mιμφα.ί1'ω (ώσεΙ ie ίν . πιιμφίί1'άω)' ό λόμπων, 
όπαστράπτων, άκτινο60λών, λαμποκοπών. 
ηαμ-φάρμδκος, 01' (παΙ;+φάρμιιχο1')' ό fμπειρας 

εΙς δλα τό εΤδη τών φαρμάκων (Χ4Ι lel~ ,ων μ4Υιχων). 
ηαμ-φεΥΥ';ς, έι; (παι;+φayY0Ι;)'=παμφcιηι; (βλ . 1..). 
ηάμ-φ8aρτος, 01' (παι;+φθιΙρω)' ό. τά πόντα 

φθεΙρων , όλέθριος. . 
ηάμ-φΙcκτος, 01' (παι;t-φλιfyω) · ΙνβΡY" ό τά !Ιόν· 

τα κατακαΙων Ο Π4θ., ό δλος φλεγόμενος, πληρης 
. φλογών, ό έντελώς κεκαυμένος· ·ό ό 

ηά~φoρβoς, 01', Χ4! -ιr, -01' (παι;+φορΡή)' τ 

πόντα τΡέφων. 
ηάμ-φορος, 01', Χ4Ι παμφ6eοι; (niiι;+φaeω)' ό Υά 

πόντα φέρων, ό παράγων π~ντός ε!δους KaρπOuς 
_ • ό τό πάντα φέρων μεθ έαυτου. 
ηάιι-φυλος, 01' (mn-φVlq)' ό όνόμεικτος έξ ~ 
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λων τών φυλών, 6 όποτελούμενος όπ6 δλας τός 
φυλός. 
πάμ-φωνος, ον (πi~+φω .. ή)· ό έκπέμπων η παρ· 

άγων δλας τό ~ φωνός (~ηλ. δλους τούς ήχους) 11 6 
ψαλλόμενος (ζιδ6μενος) εΙς δλouς τούς τόνους (Υι 
μέ πολλός φωνός) II γε ·ι., έκφραστικός. 
"αμ-ψηφε: f, έπί? (πIϊ~ +-ψ;;φo~)' ώ; χιχΙ νσν , παμ· 

ψηφεί , μεο' δλων (r, δι' δλων) τών ψήφών. 
πάμ·Ψϋχος, ον (πας+ψvχή)' μέ δλην του τήν 

ψυχήν, μέ: δλον τ6 οφρΤγος της ψυχης του. 
πάν, o~", του πιϊ., 
Πάν, γ~ν . πα"ό~, δ' ό Θεός Πάν, όγροτικ6ς Θεός 

της ΆρκαδΙας, προστάτη. των ποψένlJjν, υ Ιό, του Έρ
μοΒ ~K τινo~ ΝuμφYjς, /)ιιχτρΙΙΙων 6!~ τσι δρη χΙΧί τά. ΙΙΙΙΙση, 
πιxρισ~ιxν6μενo~ με π6δΙΧ., χι!ριχτιχ χιχΙ τρΙχωμοι ,p<iyou 
11 έν ΆθΥινιχιι; 11 λιχτ"εΙιχ τοίί Πιxνό~ /)έν ίμφιχνΙζετιχι πρό 
~η~ έν lIIaιΡιχθώνι μιίχη; .- ΠλYjθ. ΠΙϊνε.=λΙΧΤ, Fι.unί, 
πάν-αβρος, ον (πίί;+ιΙβρό.) · 6 παντελώς ό6ρός, 

λίαν μαλακός. 

π6ν-6ΥΙ;ς, έ~ (πα.+ιϊΥΟ')· ό πόναγνος, δλος ή
γιασμένος, lερώτατος, λιχτ. SAcrOSAnctus. 
πaν-άγρε:τος, ο>, (πα.+άΥρέω) · 6 τό πόντα ό

γρεύων (συλλαμβά νων), 
παν-αΥρε:ίις, -έως, l (πα;+άΥρέαι)' 6 όγρεύων 

(συλλαμβάνων) 6,τιδήποτε. 
πδν-aγρος, ο .. (πίί. + αΥρα)' 6 πόσαν άγραν 

όγρεύων. 

παν-άγρυπνος, ον (niis-+iirevnνo.)· 6 έντελως 
άΥρυπνος, όϋπνος. 
παν-άΊυρις, ζιωρ . ιiντ! πα .. ήΥυρι. (βλ. λ.). 
παν-α"ήνοια (!)ν. {ερά), τά. (πα. + Ά8-ήνη)' έ· 

()ρτή τελουμένη μετό μεγΙστης έl1ισημότητος έν 
Άδήναις, ε ίς τιμήν της ΆΒηνός ειιιptάζo 'ιτo /)' έ 'Ι 
Άθ~να,; liuo Πσ.ναθ~να ,α, τσι ΜεΥάλα χΙΧί τά. lIfικρα 
(βλ . Κ . 1<: . Λ . ) ' eξ α:υ : "υ τό 
παν-Ω8η γαίκός, ή, όν' ό όνήκων rϊ όρμ6ζων 

( ίς τό Πανatlήναια, Υ, 6 τελούμε νος κατ' αύτά. 
παν-άθ110ς, α, ο .. (πίίς + ι'lfJ.ΛcO.)· ώ; κιχΙ νύν, 

πανάθλιος, δλως άΒλιος. 
παν-αιγ1Ι;ε:ις, εσσα, εν (πΙί.+αίΥλη)· 6 πλήρης 

αiγληc , ό λάμπων όλος, 
πδν-αιθος, η, ο .. (πίίς+αϊ8-ω)' 6 δλος λάμπων, 

άπαοτρόπτων. . 
π.ν-σίο1ος, ο .. (πίί;+αϊΌλο.)' 6 πολυποlκιλος ιι 

ό(1αοτράπτων ιι έλαφρδ.ς, εύκΙνητος (εύκόλως μετa
κινούμε.νος, εύβόστακτος),- 11 μ τφρ. πολυειδής, 
ποικlλος, πολλαπλοϋς. 
πδν-αισχρος, ο" (πα;+αΙσx~ό.)· 6 τελε(ως (έν· 

τελώς, όλως διόλου) αΙσχρός, παναίσχιστος, όν
οίσχυντος.- ύΠΒρθ. πα"αίσχιστο •. 
παν-αίτιος, ο" (πα. + αι.ία)' 6 αίτιος όλων, ή 

αίτία πόντων 11 ό είς όν όνήκ.ει δπασα ή ένοχή, 
άντ!θ . τψ μεταίτιo~ ( ~λ . λ . ). 
πσν-άκεια, f, (πα;+ακος, άκέομαι)' ώ~ χαι! νίίν , 

καθcλικόν φάρμακον, φάρμακον θεραπεϋον τό 
πόντα ( πόσα ·ι νόσον ). 
παν-άκη, r, ' =πα"άκεια (βλ. λ,). 
π6ν-α1άστωρ, -Ο[!Ο" δ (πίί~ + άλάστωρ)' τ6 τό 

πόντα τιμωροϋν καΙ έκδικούμενον πνεϋμα (ίπι τ. 
άΑάστωρ) , 
πσν-α1ηθι;ς, έ~ (πας+άληι?-ής)' ό παντελώς όλη

θής, άληθέοτατος, κατό πόντα άληθι'ις, 
"σν-α1ιιι;ς, έ. (πιi.+άλκή) ' πανίσχυρος, παντο

δύναμος. 
παν-δ1ωτος, Ον (πίίς+ιΙλωτ6.), ό τούς πάντας 

συλλαμβόνωνί τό πάντα περικλε(ων. 
"σν-σμερος, -σμέριος, tωρ; «ντ! παν-ήμερο., 

πανημέριοι; \6λ . λ. λ. ), 
παν-άμμορος, ον (πii;+l1μμοροι;)' 6 παντελώς μή 

μετέχων είς τι, 6 άμοιρός τινος.- 11 ό πανάτυχος, 
άτυχέστατος, 6 τελεΙως άμοιρος, κακομοίρης. 
πσν-δμωμcς, Ον (πίί. + αμωμο.)· 6 όλως άμω· 

μος, όμώμητος, πάναγνος, τελεΙως άμεμπτος (0-
ψογος). 

παν-σοίδΙμος, ο" (πίί;+άοίδιμο.)· ό ύπό πόντων 
Qδ6μενος, περΙφημος, 

πάν-άπσΙ0ς, ον (πα. f-άπαιΑό;)' 6 ύΠεΡβολικό ό~ 
παλός, λεπτός. -
πσν-απενθής, έ. (πΙϊ.+α στερ.+πέ .. 8-0;)' 6 έν

τελώς ονευ πένθους, τελείως αλυπος. 
nδν-aπ!tμων, ον, γε ι . -0 .. 0. (πας +- άπήμωνγ 6 

όλως όβλα6ής, ό όπηλλαΥμένος κακoQ. 
η6ν-άποτμος, (πίί. + αποτμοι;)' 6 δλως διόλου 

άτυχής. 
πΙν-άΡΥυρος, ον (πιiι;+αρyυι?0ς)' 6 απας έξ άρ

γύρου, δλως διόλου όπά όοήμι. 
"Ιν-δρετος, ον (π-i.tάρετή)' 6 καθ' δλα ένόρε

τος, λίαν ένάΡετος. 
"ι ν-άριστος, ον (πα. + αριστο.)' 6 πάντων ά

ριστος. 

η6ν-αριιέτας, γιν . θYjλ . tc;B πανάρκετ?, ό έnαρ· 
κών δι' δλα, παν(σχυρος, παντοαιναμος. 
π6ν-αρμόνιος, α , ο .. (3T~ς -Ι- ιΙρι-ι-οιιία) ' ό όρμό· 

ζων είς όλας τός όρμονlοs, ό περιλαμβάνων δλους 
τούς ηχους. 2) 6 μετό πά ντων έν όρμον;Q δ ια
τελών, 6 πλήρης όρμον Ια" , άρμονικώτοτος, 
πδν-αρχος, ο .. (ni~ + "ρχω)' ό τών πάντων άρ

χων, ό τά πάντο έξουσιόζων, πaντοκρά Γωρ, παν 
lσχυρος, 

πC!ιν-αΤΡEKι;ς, ές (πας + άτρεκ~)' ό όλως άτι-ε· 
κη. (6λ . ι .. ). παναληθής, όλάνθαστος . 
παν-αφηλιξ, -fHoo, ? , Υ, ( .π6~ +-iπό+-ιjλιξ)· έντε· 

λώς όπομεμαιφυσμένος όπά τούς πα ιδικούς του 
φΙλους. 
πaν-άφ3ϊτος, ο .. (πi.+άφι1ιτo~)· ό δλως αφθι 

τος (6λ. λ..) , ό έντελώς όφδοι> το:; , 
παν-άιΡυκτος, ο .. (Jfιi. i- a<fuHroo) · ό πάντ!] όν 

απόφεuι<τoς. 
παν-άφυλ1ος, ον (παςtιϊφv',ιλος-)' ό όλως άφυλ

λος, ό καθ' 6λoιc:ληρ;αν έοτερημένος φύλλων. 
παν-αχαιοί, οΙ ' ολοι οί Άχαια!, οΙ Πονέλληνες. 
nδν-άχραντοs, ον (π<iςo+dxea,,~oςo)' ό όλως a

χραντος (~"I) ), . όλως όμόλ υντος, όκ ηλ lδwτος,όμωμοςl. 
παν-αώριος, ον (πα~ 'f-a"eός) ' ό έντελGJς αi..Jρος , 

παράκαιρος, πρώιμος ιι καταδικασμένος ε ίς πρ6ω
Ρον θάνστον. 
παν-δaισία, ή ( πίίς+δαίς) ' πληρες συμπόοιον, τε· 

λεΙα εύωχΙa, δείπνον άπ6 τ6 όποίον δέ:ν λείπει 
τίποτε . 
πaν-δάκρiiτοc;, ον (nii~ +- δακρύω)' πλΓ'lΡης δα

κρύων, ό πάντοτε δαιφύων (κ λαίων, θρηνών) .- 11 
έν πα8. ενν .. ό ύπό πάντων θρηνηθε(ς, ΠQνόδυρτος 
I1 ό ύπό πάντων BEwpo"" JEVO!) άξιοθρήνητος. 
παν-δαμδτωρ, -ορος, δ (π«ς 1-6<, ,uiω) ' ό τά πόν

τα δαμάζων, 6 τούς πόντας καΙ τό πάντα κοθυπο
τάσσων. 
παν-δομεί, επιρ. , /)ω? :Χ'ΙΤ: πανδημεί. (~A. . λ . ) . 
πάν-δεινος, ο .. (πίίς+δει .. ός)· 6 κατό πάντα &ι

νός , λίαν φοβερός, φρικτ6ς ιι Ικανώτατος, αξιος, 
έπιτήδειος. 

πανδε:1έτι:lοc;, ο .. ' πανοΟργος καΙ μοχθηρ6ς ώς 
ό Πανδέλετος (~λ . Κ.ΚΑ.), 
παν-δερκέτης, -ov, άρσ. έπ ί θ. , καΙ πανδερκήc;, 

έ. (πcϊ.Τ δέρκoμαι)· 6 τό πόντα 6λ ι': πων, τό πό ν τα 
παρατη~ν. 

παν-δημι:ί, καιΙ -δημί, έπΙρ. τ,, ;:; πά .. δημος (~ λ. λ.) ' 
μετό παντός τοΟ δήμου (λαοϋ), πόντες 6μοϋ, έν 
σώματι 11 πανστρΟτιζι. 
πaν-δ"μία, ή (πα"δήμιος)' σύμπας ό λαός . 1Ι ίν 

t j1 /)οτ . πα"δημί~, ώ~ τό έπΙρ. πσ.νδηιιεί, ολοι 6μοϋ' 
έκ τ οίι 
πaν-δΙ;μΙος, ον (πίί;+ιn;μo.)· 6 άνήκων είς σύμ

παντα τόν λαόν, Υι 6 άποτελούμενος έκ αύμπαν
τος τοΟ λαοϋ 11 έντείίθ~ν, δημόσιος, κοινός, γενικός. 

. ηlίγ-δημoς, ο .. , δωρ. πάνδiiμo. (πιiς-j-ιn;μος) ' δ , τι 
κ?;ί τό πα"δήμΙΟ.1 ό άνήκων εΙς όλον τόν δήμον 
(λαόν),η 6 άποτέλούμενος έκ ούμπαντος τοϋ λαοϋ 
ιι εντ!;ίιθεν , πάγκοινος, κοινός, γενικός, Kcιl!O~ΙKός; 
προσιτός εΙς πάντας 11 πάνδημο. πόλι.=τό αύνολον 
της πόλεως. 
Πάν-δία, (έ 'ιν , Ιερά), τσι (πii.+ΔίS', Δι6.)· έορτή 

είς τιμήν' τοϋ Δι6ς, έν Άθήναις. 
πδν-δΙκoc;, ο" (πα;+δ'κη)' 6 κατό πόντα δlκαιος, 
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δικαιότατος,- iπΙΡ, πιι"δlκωi ~ μετό παντός τοϋ 
δικαΙου, 
Πaνδίονίς, -Ιδος, fι, θ1jλ. πι:ιτpω~ " ή θυγότηρ τοϋ 

ΠανδΙονος, τ. Ι . ή χελιδών.- 11 (ξγ~, φv),ή), μΙα των 
'Α πικών Φuλών, λαβοίιοα τό όνομό της έκ τοϋ 
ΠανδΙονΘς (~λ, Κ.Ε.Λ . ) . 

πδν-δοιιι:Ιον, .6 (nIX"IJOKCVi)' οίκημα προοριζό · 
μενον διό τήν ύποΟΟχήν τών ξένων, ξενοδοχεΤον' 
ix του 

παν-Ιοιιι:ύς, -έως, δ'=πά"δΟΚΟi (βλ, λ . ) , . 6 τούς 
πόντας δεχόμενος, ξενοδόχος .ούτου θ1jλ. 'Ιό Ιπόμ 

παν-δοκι:ύτρια, i( ή ξενοδόχος . 
παν-δοιιι:ύω, μ~λ. -οω (πά"δοκος) ' δέχομαι τούς 

πόντας, εΊμαι πανδοκεύς, περιποιοϋμαι τούς ξένους, 
διατηρώ ξενοδοχείον . 
παν-δοκέωΟ=πιι"δοκευω (βλ. λ . ). 
πάν-δοκος, Ο", χι:ι\ πανδόκος (παi+δέχομιι,)' 

6 τούς πόντας δεχόμενος 11 κοινός δι' δλους 11 χ~p. 
6 ύποδεχόμενος και περιποιούμενος φιλοξενουμέ
νους, φιλόξενος,-ύJς- 'JiJo . δ πιά"δοκος=ό ξενοδόχος. 
παν-δΟξία, fι (πά,,-δοξος) ' πλήρης, έντελής, δόξα. 
πάν-δουλος, ον (πας+δον),ος)' 6 κατό πόντα δοϋ

λος, τέλειος δοϋλος. 
παν-δοχι:ίον, πανδοχεύι; κλπ: βλ, πα"δοκ
πάν-δυρτος, ον, Jt?L1jΤ. άντ! πα,,6δυρτος βλ. λ, 

(πιiς+όδυρτ6ς)' ό ύπό πόντων θρηνούμενος 11 6 καθ' 
δλα όξιοθρήνητος 11 ό όπαύστως όδυρόμενος, θρην
ώδης, Πλήρης όδυρμών, 
παν-δυσία, fι (πιiς+δύω)' ή έντελrlς δύσις ά, 

στέρος τινός 
παν-δώρα, fι (πας+δώρον)' ή τά πόντα δωρου· 

μένη (χορηγοϋσα), ΕπΙθ .• η~ Γη;.- 11 ώς θ1jl.. χύρ, σ
~oμι:ι Πανδώρο, fι (μετ,χ πι:ιθ. έ~γ,)=ή δεχομένη δώρα, 
λαμβάνουσα δώρα (ώρα ία γυνή πλασθείσα ύπό τοϋ 
'ΗφαΙστου καΙ λαβσϋσα δώρα παρό πάντων τών 
Θεών, ::' πως έλκύσl) τήν άγόπην τοϋ 'Επιμηθέως) , 
πάν-δωρος, ο" (πας+δώρο,,)' 6 τά πόντα δωρού

μενος (παρέχων, χορηγών), μεγαλόδωρος, γενναιό
δωρος (έπΙθ, τrι~ _ Ι'ης), 

παν-ι:λι:ύθερος, ο" (πα.+έ),ευΒ-ερος)' 6 παντε
λώς έλεύθερος. 
παν-έλληνι:ς, οΙ' πόντες οΙ 'Έλληνες, τό σύνο· 

λον τών Έλλήνων. 
παν-ι:π-ήρατος, ον (πας+έπήροτος)' ό καθ' δλα 

(λΙαν) άξιέραστος. 
niv-cni-OKO.noc;, ο" (πας + έπ,οκοπέω)' παντό

πτης, παντεπόπτης, 6 τό πόντα έπιβλέπων, 6 τό 
πάντα έποπτεύων. 
πσν-ι:π-όρφνιoc;, ο" (πας+έπί+ό'ρφνη) ' 6 καθ' δ

λην τήν νύκτα. 
πσν-Ι:ΡΥέτης, -ov, 6 (πας+έΡΥάτης)' 6 τό πάντα 

έΡΥαζόμενος, τό πάντα ένεργών, τό πάντα έκτελών. 
παν-έρημος, ον (πας+έρημΟi)' ό έντελώς έρημος, 

. πσν-έσπι:ρος, ο" (πιiς+έoπέριι)' ό διαρκών καθ' 
δλην τήν έσπέραν. 
πσν-έσTlος, ο" (nai+lorlII)' μετά πάσης της έ

στΙας ( • . Ι. τοϋ οίκου, οίκογενε/ας, περιουσ/ας), cμδ 
δλο .ό οίχοχΙΙΡιό •. 
πδν-έτης, πά"ετες (πας+έτος)' 6 διαρκών καθ' 

όλον τό έτος 11 'Ιό o~~ . πά"ετες ώ~ έπΙρ.=καθ' όλην 
τήν διάρκειαν τοϋ έτους, «6λοχρονΙς», 
πσν-ι:ύτονος, ο" (πας+εiίτo"oς)' 6 πάνυ έντε

ταμένος, λΙαν δραστήριος U μ.φρ. προσεκτικ6ς, έπι
μελής 11 Ισχυρός. 
πάν-ι:φθος, ον (πας+έφ-θο6i)' 6 έντελώς βρασμέ

νος 11 έπΙ μa'lάλλωv, 6 τελεΙως κεκαθαρμένος, έντε
λώς άπηλ~αγμένoς οΙασδήποτε ~KαθαρσΙας, άμινής. 
παν-ΙΙΥυριςω, μελ. -οω (nfI"tJYVI'i)' άνω (τελώ) 

πα"ι7yvρ,,, ('Ι. Ι. δημοσΙαν έαρτήν) 11 nα"ηyvρ'ζω εΙς 
π6,ι,,,=άπέρχομαι εΤς τινα πόλιν διό νό παρακο
λουθήσω την έκετ τελουμένην πανήγυριν.- 11 έκ 
φωνώ πανηγυρικόν, •. Ι . λόγον συντεταγμένον εΙ · 
δικώς πρός τοϋτο, Τνα έκφι..ινηθΓ.\ δηλ. ένώπιον δη
μοσΙας συγκεντρώσεως. 

nΙΙν-ΙΙΥυΡΙk6c-, ή, 6,.' 6 όρμόζων είς nα1'ήyvρ,,, 
(~λ. λ.) 11 έπΙσημος, σοβαρός, σεμνοπρεπής, έορτα
στικός Ο ώ; O~O, δ ΠΙΙ"'1yvρ,κδi (μιτά. 1) ~γ8υ του "6-

« 

ΥΟi)=ώ. χι:ιΙ νυν, λόγος έκφωνούμενος κατά τινα 
έορτήν ιϊ έπίσημον καθόλου συΥκέντρωσιν, ένκώ
μιον. - έπΙ ρ. -κώi=πομπωδώς έχ ,1()υ 
πσν-ήΥυρις, -εωi, Τι, eωρ. πανάΥυρις, Ιων. δνομ. 

χι:ιΙ ι:ι ίτ. πλ1jθ. oΠfI"'1"veii (ni;+lYVΡ'i, ι:ιΙολ. ιiHΙ &
Υορά)' συνέλευσις Ί-οΟ όλου έθνους, γενική (καθο
λική) συγκέντρω!!ις, καΙ κυρ/ως κατό τινα δημοσΙαν 
έορτήν, εΙς τιμήν έθνικοΟ τινος θεοϋ ιϊ ι'\ρωος, έορ
ταστική συγκέντρι..ισις 11 πιι"ηΥvρ' ζω π«νήΥv/!,,,=δ
γω (τελώ) έορτ.:ιατικήν συγκέντρω:)ιν (έορτήν). 2) 
πόσα συνέλευσις 11 ft'lOfp. τέρψις, άπ6λαυσις (ώ; χι:ιΙ 
'I~γ ετι, πρ6λ. το 01jftap. «ήταν πανηγύρι σι.JOτ6· πε
ράοσμε θαυμόσ~α»). 
παν-iίμαρ, sπΙρ; (nai+tjμIII)' δι' όλης της ι'ιμέ

ρα" καθ' δλην τήν ήμέραν. 
παν-ιιμι:ρι:ύω, (πιινήμερο;), μΗ. -ο ω' διαθέτω δ· 

λην μου τήν ήμέραν διό τι, καθ' δλην τήν ήμέραν 
όσχολοϋμαι μέ τι. 

"δν-ιιμέριος, α, ο,., eωΡ. παναμέρ-' 6 διαΡKCιν 
δλην τήν ήμέραν. δ πρόττων τι κ αθ' δλην τήν ή
μέραν 11 νη -υ; παν"μερΙη=ναϋς πλέουσα καθ' όλην 
τήν ήμέραν 11 πα"η,uέρ,oς χρ6νΟi=6λ6κλnρος ή ή. 
μέρα.-.ό o,j~. πα'l'ημέρ,ο" ώ. ίπίρ.=πα"ημιιρ (βλ. λ,), 
(καθ') δλην τήν ήμέραν. 
πσν-ήμι:ρος, ο" (πα. + ήμέριι)·=πιι""μέΡ'Οi (βλ. 

1..),6 διαρκών δλην τήν ήμέραν 11 πανήμερο. μο,ιω,,= 
6 κα5' όλην τήν ήμέραν (η άνό πόσαν ήμέραν) όνα
μενόμενος νά ελθl) ιι.ό 0\1'. πα"ημερό" ώς; έιtΙρ.= 
καθ' δλην τήν ήμέραν, Υι καθ' έκόστην ήμέραν, 
πΙΙν-θι:λκτήρ, -ήρο •• 6 χι:ιΙ χυ? 'Ιό θ'ljλ. - KΤιr,ριι, 

-ί, (πιΧς+Β-έλΥω)' ή τούς πόντας καταθέλγουσα (μα
γεύουσα) 11 ή γοητευτικωτέρα όλων.-.Ο άρα. ε!νι:ιι 
άμάρτιJ~O~, ιiv'll τούτου ~έ άπι:ιν.~ πι:ιι;,χ μ ην, το Πιιν
Β-ελΥήi' 

παν-θηλής, έi (nai+ri-θo"AfI, τοίί Qoάλ.ιω)· 6 θόλ
λc.Jν έκ παντός είδους δένδρων, τόπος κατάφυτος 
έκ παντ6ς είδους φυτών. 
ΠA'~ΘHP, -"ρο., Q' τό γνωστόν σαρκοφάγον 

ζΥον, κι:ι: σiιμεp~γ !τι οuτω λεγόμΒνον, λι:ιτ, p"nIher", 
[θ ω;;είτι:ιι ύJς ίγ~ιχης ΠΡΟ5λεuοεως χι:ιΙ ουσχι'lΙ~ .. ι:ιι 
"ρος τό σι:ινσχ;;. ΡUf1d"'Γϊk",-!:ι (τ/γρις)]. 

πσν-&ϋμαδόν, ι!~Ιρ. (πας+-θουμόi)' έν πλήρει θυ
μΥ, παντί τι;! θυμΥ, .Μιι" όΡΥl.ιωi- (ΣχtJλ.). 
πάν-θυτος, ο" (παi+-θούω)' 6 έoρτaζόμενoς διό 

παντός είδους θυσιών. 
πανικός, ή, ό" (Πά,.)- 6 άνήκων ιϊ όρμόζων ι:lς 

τόν Πόνα ΊΙ Πα",κόν (ίν~. δεϊμιι), τό=6 έκ τΟΟ Πα
νός προερχόμενος φόβος (6 κι:ιΙ aijftapo~ Ιτι «πανι· 
κός» λεyόμεν?~), έπί αlφνιδΙως έμπεσόντος φόδαυ, 
Τοϋ 6ποΙσυ ή αίτΙα δέν εΤναι εύθύς γν(.,)Οτή, καΙ 
δστις διό τοϋτο θεωρεΤται άβόσιμος φό6ος. 
παν-Ιμcρος, ο" (πας+ϊμερο.)' 6λΙαν άξιέραστος, 

θελκτικός, λΙαν έπιθυμητός . 
πανίσδομαι, ~ωρ. ιiν.Ι πη,.Ιζομα, (6λ. λ . ). 
πσν-Ιώνιον, .ό = πόν 'Ιώνιον, παν τό πλt\80$ 

τών Ίώνων, δλοι οΙ ·Ιωνες 6μοϋ ~ 6 τόπος έν ~ 
συνήρχοντο, καΙ δή Ιερόν τι άλσος μετά ΝοΟΟ τοϋ 
Ποσειδώνος, παρό τήν Μυκάλην, δπου σιινήρχετο 
τό συνέδριον τών πληρεξουσΙων τών δώδεκα Ιωνι
κών πόλεων.- ιι .ά. Πιι",ώνιιι ('~~. Ιερa)=η έορτή 
τών Πανιώνων. 

πΙΙν-λώβητος, ο" (nai + λωβάομιι,)' 6 πάνυ λε
λωβημένος, λΙαν δύσμορφος, δυσειδέστατος, Μαν 
6ποτρόπαιος. 
πδν-νυχ'ςω, μιλ, -οω (na""tίX'i) ' έορτάζω νυ

κτερινήν έορτήν.- 11 άγρυπνώ καθ' δλην τήν νύ
κτα, πράττω τι καθ' δλην τήν δι6ρκειαν - της νυ
Kτόςllnα"ννx'ζω τή" "ύκτιι=-δαπανώ (διαθέτω, «περ
νώ») δλην μου τήν νύκτα, 6λονυκτΙζω_ 
πΙΙν-νυlικός, ή, δ" (πιι"ννχ'ς)' 6 6νήκων ιϊ όρ

μόζων εΙς παννυχΙδα. 

παν-νΙχΙος, α (η), Ο", ιi .. , ώσ. χι:ιΙ -Oi, -ο" (πας 
+"ιίξ)' 6λονύκτιος, διαρκών δλην τήν νύκτα, Τι 
πρ6rτων τι καθ' δλην τήν νύκτα" na,."vxl" "tJVi 
naiριr κέ,ιιυθο,,-τό πλΟΤον έσυνέχισε τήν πορε/aν 
(τόν πλοϋν) του Ka8' όλην τήν νύκτα. 



• 
ιιδν-νίϊχίς, .[βα" t, (πιi~t,.vξ)· έορτή τελουμέ

νη καθ' δλην τήν νύκτα, όΥρυπνΙα, λΙΧ't, pervigl· 
lIum.- 11 ή καθ' δλην την νί:κτα φρούρησις. 

ιιάν-νUXOIί, ο)" =πα),),ύX'O~ (6λ. λ. ) ιι 'tό ο·jδ. πλ'ljθ, 
πά)'Υυχα ώ ;; έ ιιΙ ? =δι ' · δλης της νυκτός, 
ιιδν-όδUΡΤOς, ο)' (nά'~tcSd';eoμo,)' = ndtι'dveTo~ 

(tiλ . λ . ). 

ιιδν-oιςuς, υ, γεν. -υo~ (πιi~+olζυ~)' ό δλως δυσ
τυχής, δυσ τ υχέστατος, nανόθλιος. 

ιιαν-οικεί, )'.7:Ι παν-οlκ', έιιΙ ρ.'=nαtι'OΙΚ[1E (6λ.λ . ). 
niV-Oldq, ί ων. -ia (πιi~ + oΙκo~), δο τιχ"φ. επιρ . 

(4νευ άνομ. παΥοικόα εν χ ~ήoει)' μετό πόσης της οί
κΙας (του οίκου, της ΟIΚΟΥενείας), ΟIΚΟΥενειακως, 
cμέ δλα τό ύπάρχοντα » . 

ιι1iν-O'μOI, έιιιφ., έ ΙΤ ΙΤ8Τ . οΤμοι 11 οΊμαι , _tι'O(μαι 
(πρtiλ . τό σ'ljμε ? «όλl καΙ τρισαλl»). 
ιιΙν-όΙδlος, otι' (πα, + όλ.βιo~)· ό πάνυ oAβιo~ 

(6λ . λ.), λlαν εύτυχής, πανευτυχής, πανευδalμων, 
τρισευτυχής, παμμακάριστος. 
πδν-ομίlεί, .ιιίρ. (πα, t-ομιλos)" σύν παντ! τί;> δμ· 

ΙλΥ, μεθ' δλου τοΟ πλήθους πρ6λ . παtι'δημεl (6λ.λ . ). 
ιιΙν-όμμδτος, Otι' (παο+ομμα) , «δλος μάnα», «ιό 

μάΤ!α του τέσσερα» . 
ΙΙδν-όμοlος, ον, έΠ . -ομοίίος (παo+εμoιo~)' ώς 

χαι! ν;;ν, ό έντελως (δλως διόλου, τελεΙως) δμοιος, 
πανόμοιος , όμοιότατος, όκριβως δμοιος. 
ιιδν-ομφαϊος, δ (πα, +-όμφή)' ό πέμπων πόσαν 

δμφήtι' (θε ίαν φωνήν), «4> πασα φήμη καΙ μαtι'τε[α 
ά)'αφέρεται» (Ήο ';)(.) , έ ιι ίθ . τ οίί Διό, ώ, ιiPX'ljyou δλων 
τών προφ'ljτε '. 6Ίν, ο ί ωνώ" χαΙ τη, μαν'tιχη,; καθόλου. 

ιιδν-οιιλία, i) (πά)'οπλο,) ' ό πλήρης όπλισμός τοΟ 
ιlnAlrov (τ. ε. βαρέως ώπλ.ισμένου σΤβΟτιώτου), ιiπo
τελοuμΕνο~ ci.πό τ Τ, " ci.cιιί όα , πε ρικεφαλ7:Ιαν , θώραχα , 

κν'ljμ ί~α" ~ίφo, χα Ι Μρυ 11 πλήρης σειρό δπλων 11 πα)'
onAl~ (-Ιrι)=έν πλήρει όπλισμΥ, ώπλισμένος όπό 
κεφολης μέχρι ποδών • 
niv-onlfTIΚ, -ου, δ' 'δ φέρων πανοπλΙαν, πόν

οnλος. 

ΙΙΙν-οιιΙος, otι'{πα>+8πAoy)' ώ, χαιΙ νυν, πόνοπλος, 
φέρων πλήρη δπλισμόν, ό έντελώς ώπλισμένος (μέ 
δλα του τό δπλα). 

ιιαν-όιιτιις, ·ου, δ (πα>+οψομαι)' ό τό πόντα 
όρων (συν. ίπΙ του 'iιλΙoυ). 
ιιδν-ορμος, ΟΥ (πα>+8ρμα~)' ό πόντοτε κατάλ· 

ληλος πρός πρσαόρμισιν, λιμήν είς ον τό πλοία 
δύνανται νό πι:;οσορμισθοΟν μέ δλους τούς καιρούς 
(<<δ,τι δνεμος καΙ δν φυσόr;ιι). 

ιισνός, δ, αίολ. ci.vtl φοΥό. (φοΙ)'ω)' φανός, φό· 
ρος, δαυλός, δQς, πυροός [nίitι'o. ( *παFεο ·tι'ό -., βλ . 
ΙΙν λ. _[ω) : γοτθ. fon (γεν . funins), παλ-ηοπ. funi, 
παλ·πρωσσ. panno (πΟρ)· βλ . καΙ εν niίe.] . 

niv-oupycu, μελ. -".,01 (_tι'oiίeyo.)' εΤμαι παΥ
oiίe"o, (βλ. λ . ), φέρομαι ώς πανCXίργoς, ένεΡΥω ώς 
πανοΟργος, όπατεων 11 8"ιο. πσtι'oυρ"ώ = πρόττω 
όσΙαν πρδξιν μετ ερχόμενος πανοΟΡΥα μέσα (<<8σια 
με~ά _tι'ov,,,lo.r; Ι,Υσ"ο.μ..,,_ 1:)( "λ.). 

ιιδν-οίιΡΥιιμα, -ατοι;, 't6 (παΥοιι,,,Ιω)' πανοΟργος 
πρδξις, τέχνασμα, όπότη. 

ι ιιδν-ο.φΥΙα, 'iι (_YOve"eω)' δ,τι 1t0l! ν!!ν, παν. 
oUΡylα, δόλος, όπά τη, κακοήθεια, κατερΥαριό 11 _ν 
τψ πλ'ljθ . δόλια τεχνάσματα, πανΟΟΡΥΟΙ πρόξεις. 
nivoupy-ιnwapxfδtιc;, -ου, δ (πα)'oiίρyoι;H'ππαρ

χοι;)' ό άρχηΥός των όπατεώνων (των «παλιανθρw
πων») ~ 1j=d πο.Υοϊίιnοι; 'Innfll!1.l&rι • . 
ιιδν-oU,Υος, ΟΥ (παι; + ΙΡ"ΟΥ)' ό Ικανός (έπιτή· 

δειος) νό διαπρόξι;) τό πάντα U ό έτοιμος (πρόθυμος) 
δι ' δλα 11 xιxtdt τό πλιΙσ τον ί" xαx~ ιt'lvolq., πρόθυμος 
διό .. παντός είδους έΥκλημα, μοχόηρός, όσυνεΙδη
τος, · παμπ6νηρος, δόλιος, όπατεών C ώ,; ο\)σ. d (1) 
_tι'oϊίρyo., δ ,τι χαΙ ν ίί ν ιι τ? o~δ . τό _ι<oσρ"otι'=_y
oveylo. .- διτιρθ. παΥΟΙΙ,,,6τOlτο •• - ιtιτΙρ. πo.tι'oυ,,,ω., 
fιπιpβ. ΠOltι'οveΥότο.τσ. 

ιιδν-ό.ιος, otι' (πα>+όψι,)' ~ό ύπό πόντων δρώ
μενος, ό τοΤς πόσιν όρατός.- • μιτιΣ ίνΙΡΥ. σ1jμ. , 
ό τό πάντα όρWν. 
ιιΙν-σδΥΙα, 'iι (πα>+οά,,")'=ΠOlΥοπλι'σ (μ. λ.) Ι -ιι 

Δ.ΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑ2 ΕΔΔΗΝ. Γ4ΩΣ2ΗΣ 

δ"τ. ώς έπΙρ . παν"α,,(~ = παtι'oπH~ = έν πλήρει ό . 
πλισμΥ· 

_ πδν-σέΙιινος, ΟΥ (πά'>+σeλή)',ο· , ώς ·χιχΙ νίίν, έπl 
της σελήνης, όσόκις φωτΙζεται όλόκληρος ό δΙσκος 
της; πα)'οέλη'νοι; σελήνη 11 ιZea πα)'οέληνοι; =τό χρο
ν ιιcόν διάστημα καθ ' ο έχομεν πανσέληνον 11 .ί παΥ' 
"έληνο. (ένν. Υυξ)=ή νύξ καθ' ην έχομεΥ ΠQνσέλη
νον ιι Χ7:ΤιΣ τό πλεΙστο 'Ι ώς o~.,. ή παyoέAη~o. ( << τό 
όλόγιομο φεγΥόρι » ). 
πδν-σcμνος, ο)' (πα,+oεμ)'ό~) ' δ ,τ ι χ7:Ι νίίν, ό 

λίαν σεμνός, σεμνοπρεπέστατος, μεΥαλοπρεπης 
11 λίαν σεβάσμιος . 
πδν-σκοπος, ΟΥ (πα~ + οκοπέω) ' ό τό πόντα' 

έπισκοπων, τό πόντα έπιβλέπων. 
πδν-σμίκρος, ΟΥ' ό ' πάνυ σμικρός, σμικρότατος. 
ιιδν-σοφος, ΟΥ (πα. + οοφό.)· ό πάνυ σοφός, 

σοφώτατος. 
πδν-σιιερμΙα, -ιι (πιiyoπερμo~)' μεΤξις παντός εί· 

δους σπερμάτων. 
ιιδν-σπερμος, ο)' (πα>+σπέρμα)' ό αποτελούμε-' 

νος όπό παντός είδους σπέρματα. 
πaν-στρoτιCϊΙ, Ι ω ·ι. -li (πά'.+οτρατό,), /)ο τ. ώς έ ιι Ιρ, 

(~ OtιYo-:J CP . έιτ, ρ . ), <iVEu όν-:Jμ. πα)'οτρατιά έ " x~"')σει (έν 
Φ ιiπαν:~ iι Υε ·, . πανστρατιίϊς)' μετά σύμπαντος τοΟ 
στρατεύματος. 

ιιaν-συδ(ε>ί, χ7: Ι nασσυδ-'=πα"ο"dΙ~ (βλ . λ .) . 
naν-σiϊδίq, ίων. -fa, κα Ι πασσυδ- (πα.tοε';ω), 

/)o't. ώ; έιι Ιρ., <iVliU ειίχ ρΥιστου άνομ. πα"συδ'α ' μετό 
πόσης σπουδης.- 11 πoxρ όt μτγν.=πα"o .. ρατι~ ( βλ. λ. 1 
[παΥουδΙΥ, -l~, πασουδ-, πα. ρ ' ci.tt. χα Ι πα)'ουδ(ε )ί, 
nασουdόtι" < παtι'τ+oιι·(oευω, lοσυτο' πρ6λ. έπασσύ
'tl!eo~]. 
nάν-οuρτCM;" ο)' (nίi. + ουρω)' ό όπανταχόθεν 

αυσσωρευθεΙς, συναχθεΙς.- 11 μετ' ένsρy. q'ljμ. ό τό 
πάντα σύρων. 

παντ(jι, έ ιιίρ. , δωρ. ci.yt l πάtι'τy' [δι' έτυμ. βλ . παΥ-
'tIlxfi J· . 
παντδκί, έπΙρ., ί ων. αντ Ι παΥταri'i. 
παν-τάλας, αινα, αν (πα>+τάλαι;)'~ ό δΧως διό-

λου δυστυχής, πανόθλιος. . 
πaντά-πασl (χα ί π;;ό φων.- σιν), 8ft lp. (πας) ' έν· 

τελως , τελε ίως , καθ' όλοκληρΙαν, όλοσχερως 11 Βν 
ιiπoκ~ι .,εσ,ν !κφρά,ζβ ι έντονον έπιβε~Ιωσιν, ' όναμ· 
φιβόλως, βεβαιότατα . 
παντάΡβιι, 11' δνομα πολυτlμου λ Ιθου. 
ιιαντ-αρκής, έ. (πα>+άρκέω)' ό πόσιν όρκων, ό 

τούς πόντος βοηθων 11 πανlσχuρoς. 
ιιαντ-άρxaς, /)ωρ. ιiντ ί παντάριικ, -ου, 'δ · (πιi>+ 

Cρχω)' ό έπl πόντων όρχων, παντοκρότώΡ. 
πaντ-άριιιc;, -ου, δ , ~ω;;. παyτάρxcι. ( βλ. λ.), 
πάντ-αριος, ΟΥ (πα>+8ρχω)' ό έπl πόντων όρ- . 

χων, άπόλυτος κυρΙαρχος, πανΤOKρότ~. . 
naYTCixi, ί ων . πaντακδ, έπΙρ. (πα,)' 'ιt~Ι τόπου, 

άπανταχcϋ, έν παντl τόΠΥ 11 κατό πόσαν διεύθυν
σιν, παντοΟ.- 11 βπΙ τρόιτου , κατό πάντα τρόπον, 
όπολύτως 11 όπό πόσης όπ6Ψεως. (_tι'ταxΠ, -χό8-ιrtι', 
-XόfJ-c, -χοί, -1.6aιr, -χο;;, -X~' παtι'τ~ (δωρ.), ιiττ. 
πrίyτy' χυρ. όΡΥαν. Ιν. χατ' ci.ναλ"ΥΙ~ν πρό, τd: πfi, 
ταύΤrι' πάtι'τooιr' πάtι'τoτε' παντοίοι; (χιχτά τιΣ ποίο., 
τοϊΌ., άΙΑοϊΌ.) · _tι'l'oδαπόι; (χιχτdt τ6 clAAodαπ6~)' 
πiνται lΙχ τοίί πi. (βλ. λ.)] . 
πaντδχόδcν, έιιΙρ. (παι;)' ώ, χιχΙ vuv, πανταχόθεν, ' 

άπό παντοΟ, έκ παντός τόπου, όπό δλα τό μέρη, 
λ οχ't. υndique Μ μ τφρ. κατό πόντα τρόπον, «άπ' όλες 
τ1ς πλευρές». 
παντΙlοί, έιτΙρ, (nίi.)· πρός όλα τό μέρη , κατά 

πόσαν διε(,θυνσιν. 
ιιαντδιόσε, έπΙρ. (πα.)' πρός δλα τό μέρη, ώ~ 

τ6 _Υταχοί. 
ιιαντδχoU, ίπΙρ. (πα»)' ώ, χαΙ νυν, πανταχοΟ, 

«παντοΟ», εΙς δλα τό μέρη. Ι. οχ τ . ubique, ubivis. 
_aπδχως, ίπΙ ρ. (πα,) ' κατό πάντα τρόπον, παν· 

τΙ τρόΠΥ, δλως, λtιτ . omnlno. 
ιιδν-τελiις, έ~ (nίiςtτέλοι;)' έντελής, .τέλειος, 

πλήρης, όλόκληρος, όπ6λυτος. 2) τελεΙως Όυμ
πληρωθεΙς, πλήρως έκτελεσθεΙς. 3) ό περιλαμ· 
66νων τό δλον, ό δλος, σύμπας, λOlτ. universus.-

47 



11. ιισνΤClώς-ησησηonσί 

11 ίνι:;.γ .. ό τό πάντα συμπληρCιν, τό πάντα 'τελών 
(κατορθών). . 
π6ν-τεΙώς, ίων. -έω •• έπΙρ. τ-;ιί} πιι .. τε1ής· δλως, 

όλοσχεΡώς, όλοκλήρως, έντελώς U τΥι-1 cx,jtijv σ'ljμcxc:. 
lχει χιχΙ τ6 o·j,. πα. · .. rε1ές. έπέχ?ν θίοι'l έπι;ι. 
ηάντεσσι, έπ. ιίντΙ Μαι. b,,~_ πλ'lj9 .• οίί Μ •. 
π6ν-τευχΙα, ij (πcϊς+τήίxoς)·=πιι .. oπ1Ιιι (βλ. λ.). 

πλήρης όπλισμός 11 ξiw (η ι .. ) πιι .. τε"x/~=έν πλήρει 
όπλισμΥ· 
πάν-τεχνος, ο .. (πcϊς+τέx",,)' ό κατέχων (Υινώ· 

σκων) πόσας τός τέχνας U ό έΠΙKOυρCιν είς πόσαν 
τέχνην. 

ιιάντα, bUIP. ηαντcjι, έπΙρ. (πα.)' ιπΙ τόπου. παν
τοΟ, πανταχοΟ, είς δλα τό μέρη, πρός πόσαν κατεύ-
8uVOIY.- 11 έπί τ:;.όπου, κατό πάντα τρόπον, παν
τοιοτρόπως, έκ παντός τρόπου, δλως, όλOσXερCις ιι 
ον πά"Τl1=ούχl έντελως. 
πάν-τίμος, ο .. (πcϊς+τιμή)- ώ. χοι! νίίν. ό καθ' δ· 

λα fντιμος, ό λ/αν fντιμος, ό ύπό πάντων τιμώμε
νος 11 πολύτιμος. 
ησνΤΟ-Υήρως, 0)11. γιιν. -ω' ό πάντας ποιών Υη

ράσκειν 11 ό τα πάντα δαμάζων (καταβάλλων) . 
παντο-δδής, i. (πcϊς+*δάω)' ό τα πάντα είδώς, 

τά πάντα Υινώσκων. 
. παντο-δαηός, ή. ό .. (πας)' παντός είδους, παν · 
τοίος, ποικίλος.- έπΙρ .-πω;=κατά παντO/Ouς τρό· 
πους, κατά πάντα δυνατόν τρόπον. 
πάντο8εν, ίπίρ. (πας)' όπό παντοΟ, άπό δλα τά 

μέρη. πανταχόθεν, ),οιτ. undique. 
πάντΟΙΙ, έπΙ;ι. (πcϊς)' πανταχοΟ. 
παντοίος, ιι, ο .. (πας)' παντός είδους, ποικ/λος 

lΙπιι .. τοϊος γlγ .. ομαι = λαμβάνω &λων τών είδών 
τάς μορφάς, μετέρχομαι πόν μέσον, δοκιμάζω 
πάντα τρόπον, κινώ πάντα λίθον, διά να έπιτύχω 
τοΟ σκοποΟ μου.- ait!;>. na .. roloo, = ποικιλοτρόπως, 
κατα πολλούc καΙ διαφόρους τρόπους. 

πανΤO-KΡCΊτι.ιp, -ορος, δ (πας -Ι- κραrέω)' ό 'fCJv 
πάντων κρατών, κύριος τών πάντων, ό τα πάντα 
έξουσιάζων, παντοδύναμος. 
ηαντ-ολΙΥο-χρόνιος, ο .. (πας+ό1ιγο%ρό .. ιος)· ό 

πάνυ (η ό κατα πάντα) όλιγοχρόνιος (όλίγον χρό
νον διαρκών). 
πάν-τολμος, ο .. (πα.+rόλjιη)' ό τα πάντα άπο· 

τολμών, ό τολμηρός εις ολα, αύθάδης, όναίσχυντος. 
παντο-μίσής, ες (πχς+μϊσος)' ό τοίς πθσι μι

σητός, ύπό πά ντων μισούμενος, λΙαν μισητός. 
παντο-πa&ής, ' ές (πας+παt'Joεϊ-..)· ό τα πάντα πά· 

σχων.- 11 ό είς πάντα τα πόθη> ύποκείμενος. 
ηaντο-ηόρος, ο .. (παςtπόρος)' ό τα Γοάντα έξ

ευρίσκων, ό είς δλα κατορθώνων να έξευρίσκl] 
διέξοδον, έφευρετ,κώτατος, 
ηαντ-όπτaς, ίlwp . ιiντΙ Πα .. τόπτ"ς, -ov, δ (πας+ 

Οψομαι)·=πιινόπrη. (~λ. λ.), ό τα πάντα όρών. 
πάντοσε, έπίρ. (πας) ' πρός δλα τα μέρη. 
ηαντό-σεμνος, ο .. (π!ί. + οεμνό.)· = πά .. σεμ .. ο. 

(δΙ.. λ.) Ι! ό λ/αν σεβαστός, σεβασμιώτατος, λ/αν 
οεπτός. 
ηάντοτε, έπΙρ . · ώ, χιχ! νί)·" πάντοτε, άε/, άεΙποτε, 

έν παντl καιρώ. 
ηαντό-τολμΌς, 0,,·=n& .. ro1μo, (6λ. λ.). 
ηαντ-ουΡΥός, δ.. (πα. + έργο .. )' = πιι,!,οίίργο, 

(;1..1..).= Η ό καΓασκευαστι;:; τών πάντων. 
πaντο-φάΥος, ο .. (πας+φαγεϊ.", τσυ τρώγω)' 6 

παμφάγος, ό καταβιβρώσκων τά πόντα (όδιακρ/, 
τως), όδηφάγος. 
ησντό-φυρτaς, ο" (πας+φνρω)' ό έντελως με· 

μειγμένος, ό τελείως όνάμεικτος. 
πάν-τροηος, ο" (παs+τρέπω)' ό έντελώς τρα

πεΙς, πλήρ(.)ς κατατροπωθεΙς.- 11 ό λαμβάνων δλα 
τά σχήματα (δλας τας μΟΡφάς) πού δύναταΙ τις νό 
λόβl]. 

πδν-τρόφος, ο .. (πα,tτρέφω)' 6 πάντας (καΙ τα 
πόντα) τΡέφων (σιι -/ . έπΙθ. τY)~ Γή~). 
πάντως, ίπΙρ. (πα.)' τελεΙως, έντελως, δλως δι. 

όλου :1 π~;ι' Όμ. οιιν. μετά έπομ. ου : πιi"τως οιί=κατ' 
ούδένα τρόπον, ούδόλως, έπ' ούδενί λόγΥ, ούδα
μώς, λιιτ. omnino n::>n.- 51 έπΙ iOZtJ .'~; β!Ι;αιώ"εως , 

έξόπαντος, έν πάσΙ] nEPInrW:JEI, δεβαιότατα 11 εν 
ιiπoχ;ιΙσεσι, μάλιστα, βέβαια, χωρlς 6λλο. 
ηδνυ, 6π(ρ. (πας)' όλοτελG:ς, εντελώς 11 γενιχω;, 

καθόλου, άπό πάσης άπόψεως. 2) λ/αν, άγαν, 
παρά πολύ, σφόδρα, . καθ' ύπερ60λήν. 3) ό πχ .. " 
(έ~υπoιχoυoμ'~oιι έπιθέτοιι τιν~ι;, π.χ. (εξοχος», «περι· 
66ητος») = ό γνωστότατος, πασΙγνωστος, περ/φη
μος 11 ό έντελής : οΙ πά .. " των· στραrιωrώ .. =οl .τέ
λειοι στρατιώται, 't.l. ΟΙ παλαΙμαχοι 11 ό πά .. υ Πεeι
κ1ής = 6 περΙφημος Περικλης.- U !ν iItox[-iaeot'l, 
μάλιστα, άναμφι66λι.;ς, όσφαλέστaτα, βεβαιότατα, 
έξ άπαν τος. [πά .. ., (: o;:Ι~ . nlt .. ) φιχ(νΗαι Οτι πε;ιιa
χιιι τό Ιοιπ. μόριον "'υ, τό ενιιπ~ρxoν χαΙ ιiν ττί ιίντων. 
olίτo.· βλ. χοιΙ πάΥχυ] . 

n6v-unefιι-oxoς, ο .. (Μς + vneleoxoso)' ό ύπερο 
έχων δλων, ό ύπεροχώτερος δλων. 
n6v-uncPTaToς, ", ο .. (πα.-tύmeτιιτοS')· ό ύηέρ 

τερος δλων, ό άνώτατος δλων. 
ηδν-υστάτιος, ο .. , ΚΙΧ! ηαν-ύστατος, η, ον (πας 

+υατατος)' 6 πάντων Ισχατος, ό δλως διόλου τε
λευταίος. 
η6ν-ωΙε8ρία, -11. δ,τι χ~Ι νίί~, πανωλεθρΙα, παν

τελής όλεθρος, τελεΙα καταστροφή ' έχ τού 
ηαν-ώΙε8ρος, ο" (παςtΟλεt'Joeο., ό'λλυμ,)' ό παν· 

τελώς (τελεΙως) κατεστραμμένος, 6 τελείως έξολο· 
θρευθεΙς, έντελώς όπολεσθείς . 2) έ., τ,θιχij ένν., 
έξωλέσταΓος, έντελως έξηχρειωμένος, άσύστολος. 
- 11 ένε;ιγ., ό τό πάντα καταστρέφων, όλεθριώτα
τος, καταστρεπτικώτατος. 
ηδν-ώΙης, ·ε. (πιiς+ό'λλυμ. ) · =πα .. ώλεt'Joρος (~λ.λ.). 
ηδν-ωηήεις, εασα, εν (πας +ωψ)' = πα .. όψιος 

(6λ. λ . ), ό τοίς πθσιν όρατός. 
ηάν-ωρος, ον (πα.tωρα) · 6 ~ατά πθσανωραν(τ . ε. 

έποχήν) τοΟ ένιαυτοο παραγόμενος 1, ώριμάζων. 
ηάξ r, πιχριχχελ&ιισμ. έΠΙCfών . , ώ; το λατ . pax ! έπ! 

πoλλ~ είπό'ΙΤO~' όΡΚεί ! φθάνει «πιό»! «σώνει», άρ
κετά! σιωπή! ησυχα! Γχυ ;> . ε!νοιι ίίχλ . όνομ. έν. ριζι· 
χου τινο; όνόμιχτο, π~oελθ6ν,,:o; έχ τοίί θέμ. παΥ-: πή
γ .. υμι, πεπηγώς, παγε/ς, πιικτόω, πρ6λ. Ii-.πα.ξ χ.λ.π . ] 
ηάξαι, ιιάξαιμι, ~ωp. άν: ί πήξιιι, πήξιιιμι, ιiπρφ. 

χα ! s·jxt . ιί ο;ι . οι' το:; πήΥνυμι. 

ΠA~OMAI, μΗ. naaoμIII ' ci6;>. α" έπασάμην. πρ,,-. 
πέπαμιιι, άπρφ . πεπaα t'Joa ι , ιίποθ: λαμβάνω, όπ, κτ:Ι, 
λατ. polior.- δ π~χ. χε ( ,αι χιχ! μετi σ'ljμ . έν . , κατ· 

έχω, έχω είς τήν κατοχήν μου. 
Έτυμ. : naaIIa,'JoαI ΙJω;> . , ιiττ., ιτρχ. πέπ<ϊμιιι, lΙωρ. 

π!ίμ", (=κτημα, κτησις), πρ6λ. ~ιαλεχτιY.ά. 60ιωτ. 
ππ!iμιιτιι, λοχρ. παματο-φιιγεισται, γέ .. ος έχεπχμον 
(=απόγονοι Ιχοντες πληρονομικα δικαιώματα), ΙΧί?λ. 
πολvπaμω .. (=πλούσιος)· in. παμπησlα χ.λ.π . (6λ. 
παμ7ιήδη .. ), π~l5λ . Ήσυχ. .lκπαμο .. · άκ1ήρωτο .. ,., 
«έκπaμφ ' πατρούχφ .. , cπαμωχος' κύριος .. , «π";
μωχίων' κεκτημέ .. ο ... , ",έπιπαματ/δα ' τή;' έπ/κ1η· 
ρον .. , Kε~Y.. ΜεΥαρ. έμπασις. ιi~χ. ι .. Μσ,ς, 60ιωτ. 
έππασις (=όπόκτησις). Kιxτ~ τινοις -Ιί ρ. πα <. ππιi 
<. ίιχπ. *kva- [keu keva, ku (όγΚώ) = keu, ku (εΤμαι 
κοίλος) 61. . χιχ! έν λ. κοίλος] , π~Ω. αιχναχ;ι . ςν51,6-1.1 
(6 κόμνων τινό να εύημερrj, δυνατός), ςνUΥa1ί 
(γΙνομαι δυνατός, ίσχυρός), ς6νΑI) ' (δύναμις), ςίί
πά-Ι:! (έξωγκωμένος), έλλ. κύω, κυώ, κίίμιι, κίίρο. 
(61.. λ . λ. χοι! πας). Δεν γΙνεται ο!)τω ~εχτy; t, γνάψ'lj 
δτι ππα-, Μ- χ~Ι κτ,,- εΙνοιι §ν χιχ! τό οιojτό (ελ. χιχ! 
κτάομιι.). 

ηαπσί, έπιφώνημα πόνου καΙ όδύνης, είτε ψυχ ι-
κης είτε (σ\Jν'ljθ~σt . ) σωματικης, λατ. vae ι papae! 
ώ! φεΟ! 11 ένΙοτε έπoινιxλoιμε~νόμενoν: φεν παπιιί, 
πιιπιιί μά1' ιιlίθις ! πα.ππαΠ!1ππιιπ:ιϊ ι πα.πα;, ά
πιιππαπα', πιιπα πα.πα π'1π~ · πα.παί (1<U9. έν τψ 
Φιλοχτητ'Ώ τοίί ΣοφΟΥ.λ.!.- 11 0)0 . ώ, έπιφών. θαυυα

.σμοΟ καΙ έκπλήξεως, ώ, καί τό λατ. papae' «μπό» ! 
[πρ6λ. βιιβαί χιχ! δμr,Ρ. &> πόπ:>ι]. 
ηαηaιάξ, χωμιχΥι έπίχτιχοι, το!) πιιπιι' (μιτ:Χ των 

οι ojτω ·, σ'ljμοισ.). . 
ΠαηαίΟς, δ' Σκυθικόν δνομα τοΟ Διός. 
ιιαησησιιαί, έπιφών. έκπλήξεως, &κτιιτ. Π!1παί 

(lSλ. λ.). 
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ιι!lιιnάςω (πάππιι~)' ψελλΙζω (i'j χσι! φων6ζω, κα· · 
·λώ) πάππιι, όπω; ,ά μιχρά ΠΙΙΙ~lάt Ι καλοπιάνω, κο
~αKεύω, όποκαλών τόν πατέρα «πιίnπιι_. 
Π.'ΠΠΑΣ, -ov, δ' Τι ίιπό των μιχριί)ν πιιιΙ)/ων προ

φοράι ,;Yί~ λί~εω; Π(1.π,ρ (όπω~ χιι,;' ιiνιιλoyΙσιν npoq:;6-
ροιισι μάμμα ιiηΙ μήτηρ) (σιιν. _ν ιτ:~ χλ'ljΤ. πάππιι' 
πρ'.ίλ. «πιίπ(1.~ (SiC)' πιιτl!ό, (ιΠΟΗ6I!ιαμιι-' δμ'ljΡ. 
πιιππάζω' lων. cin. ninno" πρ6πιιππo~, πιιππ
_πίπιιππος' πιιππί(1.~· πιιππίδιο'l" έχ ,;η~ δπό ,ων 
ν'l)πΙοιν προ~ε?ομέν'lj~ σ~λλ. «πα_ (ώ~ χιιΙ «μi1_ ιiντΙ 
μήΠJΡ)' πρβλ. μάμμιι, αππ(1., ;;'πφa., ΙΙΤΤ(1., τέττ(1.]. 

IIaIIniac;, -ov, δ, ΙΙποχορ. ,;οΙΙ πdππιι, (ι5λ. }",) 
CΠ(1.ππάΗης_, «πιιτερουλης_ . 

ιιαηηlδιον, ,;ό'=π:ιππ{α~ (βλ. λ.). 
ιιαηπίςω·=Π(1.ππάζω . (ι5λ. λ.). 
ΠΑ.'ΠΠΟΙ, -ov, δ' δ"ι χιιΙ νυν, πάππος, ό τοΟ πο-

τρός (Υι της μητρός) πατήρ. . 
IIaIInYoc;. α, ο .. (πάππος)' παππικός, τοΟ πάπ

που, όνή,<ων εΙς τόν πάππον 8 ό κα8ορισ8εΙς ύπό 
τοΟ πάππου. 
ηάηραξ, -(1.HO~, δ; lχ8ύς τις των λιμνων της Παιω

νΙας, χcιΙ μά.λιστιι ,;1ι~ λΙμν'lj~ Πριισιci~ο~ [εέν'l) λέξι~] . 
ηαιιταίνοισα, δωρ. ιiντΙ πιιπταl .. οναα, μτχ. έν. 

~YIλ . ';05 

ΠΑ.ΠΙΑΙ'ΜΩ, μελ . ..fί"ώ· ιiό? ιι' έπάπτη .. ιι· (πα
σπατεύω όλόγυρό μου» μετό πολλών προφυλόξεων 
καΙ φόβου, περιεργCζΟ;.Jαl " παρατηρώ μέ άγωνΙαν.-
11 μετ' ΙΙΙ,;., 6λέπω όλόγυρα διά νά εϋρω τι(νό), κυτ
τάζω προσεκτικά άναζητών τι(να). 
Έτνμ. : δμηρ . Π')Ι'ljΤ. πιιπιαl .. ω, επ. ιiόρ. πάπτη

.. ε .. ' παπταλασlJ.ι" (Αιικάφρ.)· πρβλ. Ήσιιχ. «πεπτή

.. ιις· πεeιβ).εψιίμε .. ο~_· χιιτci ,;ινιι; δι' ιiνιι~ιπλ. ,;1); ρ. 
πτα- ,;ου πτήσαω' κcιτ' Ιίλλου; π;:.ο1jλθε μεν δι' ά'IΙΙ ' 
~ιπλώσεω;, ιiλλ,x τό ιiνιιl}ιπλωθεν θέμιι πιιριιμsνει σκο ' 
τεινόν' πρβλ. Κυπρ. πcι~' Ήσυχ. «Ιμπάτιιο .. (*έμ-πά
Τ(1.αο .. γ έμβ).εψο ... Πάφιοι_, Κυπρ. πιιρ' Ήσυχ. cl .. -
Η(1.πάταο .. • IΥΗ(1.τάβ).εψο .. -. 

nanTIιvac;, μτχ. ιioρ. σι' ,;"ίί ΠΙΙΠΤ(1.ί .. OD. 
ιιάηίiρoc;, δ κιιΙ "ι' εlδος φυτοϋ μέ τριγωνικόν 

στέλεχος, φυομΙνοιι Ιν ΑΙΥόπτφ κυρΙω;;' σχΙζοντs, τό 
στίλιχο, εΙ, λεπτά~ λωρΙ/)ιι; κιιΙ συΥχολλωηε; τιιότιι; 
'ΥχιιρσΙω; (<<ΦιΖθωτάι) κιι,;εσχεύιιζον ο! ΑίΥύπτιοι χάρ· 
ΤΥΙν ΥριιφΥί" συσΧ6ιιιιζόμιινον ιιΙ; ρόλου, (οΤτινε; χιιλουν
,;ιιι ώσ. «πάπυροι ι), ίχ τη, II~t'9j; tιλ'η; κιιτεσΚΒυΧζον· 

to ίπΙσYI~ σχοινΙιι χιι! ΙΙφάσμιι,;ιι' βλ. κr.ιιΙ Κ.Ε.Λ. [ξΙνΥΙς 
προελεύσιιω; λ. κιιί σχοτ. Ιτυμολ.). 

ιιάρ, ItOL'ljt. συντετμ. τύπο; ιiντΙ πιιρά' πιιρ' Όμ. χε,· 
,;ιιι πιιρ ιiντΙ πιιρα πρό του δ (του συνll. δέ χυρ . ) ώ;; 
χιι! πρό twv π, .. ' σπιιν. ώσ, χιιΙ πρό των Υ, ζ, ξ, α, τ 
(ίν t~ Ίλ.) , χιιΙ πρό των Η, μ ΙΙΙν ,;1j Ό~υσ ). πιι~ά Πινδ . 
χιΖ! το" δωρ. ΠΟΙΥΙΤ, πρό των β, δ, )., μ, π, α, τ, χ.
ΙΙ ώσ. χεtτσιι ένΙοτε χιιΙ ιiντΙ του πάρα=πιίρεατι. 
ΠΑΡΑ', in. ηάρ, ηαρaί, πρόθ. συντιισσομέν'lj μετά 

Υιν., δοτ., χιιΙ σι!τ.· ριζιχή σΥΙμιισ. 'ij του πλησΙον, πα
ραπλεύρως. 

Ι JιfETA ΓΕΝΙΚΚ2 Ο'ljμ. χυρ, κΙνησιν Ι:κ τινος, 
όπό τινος (εΤ,;& τόπου IΙΤΤ8 προσώπου), χιιΙ ~ή κΙνη· 
σΙΥ έκ τοΟ πλησΙον καΙ παραπλεύρως τινός, έκ τοϋ 
πΧαΥΙου: φάσΥα .. ο.. όξύ nIIl!ιI μηρο; έρνααάμcyoι; 
(-όνaσύρας τό ξΙφος όπά τήν 8ήκην τήν κατά μη
κος τοΟ μηροϋ) 11 μτφρ. αΥΙμ, τό προέρχεσθαι έκ τι
νος προσ . , τό παρόγεσθαι έκ τινος, τό γεννασθαι 
fK τιιiος 11 παρ' lι.iσv~oiJ . δΙδωμι=δΙδω έκ των ΙδΙων 
μου μέσων (<<όπό τά Ιδικά μου»), έξ ίδΙων U Χπολ. · 
«cal!' l(1.ν~oϊί=έξ έαυΤO.iί, (άπό μοναχός του., «μό
νος Του» 11 -Ij nttl!ιI συντιιαcιoμίνY) μιτά JtII6'1jt. ΡΥΙμά.των 

. χιΖτιιντ4 ΙσoMνιιμo~ πρό. 't'ijv ~π6, !'J'ιjλουσαι τό δρων 
ttρόσωπον (,;ό ΠΟΙΥΙτιχόν ιιΤ.ισν), ώ; τό λιιτ. • (Τι ύ) : 
r/ιπr:ομιιι πιιρά rι .. οι;=nΠΤΟ,dttι ~πό ~ι .. o,. 

ΙΙ ΜΕΤΑ .dOTIKH2 σημ, παρό τό πλευρόν τι
νος, πλησΙον τινός, παραπλεύρως τινός (εΤ,;ε προσ. 
,Τ,;& πρά.Υμ . , tόπου χ.λ.π.), λιιτ. Iιp\ld '~ ίνΙοτι, ώ, χιιί 
't6 λttτ. coram ά'l)μ . ίνώπιον: ιtιιρα 'odaeclιp MIΙτfj= 
ένώπιον τοϋ ΔαρεΙου ώς ιφιτοΟ Ι nIIf!' έμοί = λιι,;. 
me judlce=ένώπιόν μου, κατά τήν κρΙσιν μου Ι παρ' 
ιανrιp=εΙς τόν οΤκόν του=λαιτ. apud se. 

ΟL ΜΕΤΑ λΙΤΙΑΤΙΚΗ2, χr.ιιΙ ~ή: 1> ίπΙ τόπου, 

7S9 ... ... ...... - Ε .... -" - .. 

κατά μηκός τινσ~, παράπλεύρως ίινός, παραλλήλως 
πρός τι (μετc't r;r,μciτων δΥΙλούντων τό ιX~xεσθcιι, (jJt!i
Υδιν χ. τ. δ.). 2) ιΙπΙ χινήσεως πι-ό; -ιό με ?ος τινό; 
(προσώπου , χcιτά ' τό πλε,σ,;ον): εΙαιέ .. αι naj?d τι .. α Ι 
φοιτα" nιxl!ιI τό .. Σωκl!άτη Ι πέμπει .. πeέαβεις παρά 
τι .. α (με,;ά p'ljIl. δ'ljλQuνtων τό ερχεσθιιι, ίιπά.Υειν κιιΙ 1'e· 
νΙκ6ί; χΙνΥΙσιν). 3) μετά ρr,μciτων έχόντων τήν σΥΙμιι
σΙιιν ότι παρέρχομαΙ τι, όντιπαρέρχομαΙ τι .. τό άφΙνω 
όριστεΡςι η δεξιζΙ μου : παρα τη.. Βαβνλώllll δε;: 
πιιl!ιέ .. αι=πρέπει νά περόσΙJ κανεlς δΙπλα άπό τήν 
806.; νό τήν άφήσΙJ «πλόί του» 11 μτφρ. , άντιπαρέρ
χομαΙ τι, δέν τό όντιμετωπίζω είς τήν ούσΙαν του, 
τό παρατρέχω 11 ύπέρ, ύπερόνω, πέραν: nal!d δύ
..αμι .. =πα;:>ό τάς δυνάμεις μου, ύπέρ τάς δυνόμεις 
μου, πέραν τών δυνόμεών μου (ιiνΤΙθ. τψ Ή(1.τα · δfι· 
"(1.μι .. ) Β όντι8έτως πρός τι, έναντΙον τινός: Jr(1.ed 
μοil!α .. =άντι8έτως πρός τό πεπρωμένον (ιiντΙθ. τψ 
ΗΌτα ·μo;:e(1.") Ι πιιρα δ6ξ(1. .. =παl!α Υ..ώμη .. =όντιδέ
Ί'ως πρός τήν γνώμην μου (ιiντΙθ. Ματα δ6ξα .. ). 4) 
πλήν, έκτός, παρεκτός: OlιH έατι ΠIIea ταϊίι' ΙΙ).).α= 
(έξω όπό αύτό» δέν ύπόρχουν άλλα 11 ώσ. ΠIIl!ιx ε .. 
πάλιιιαμιι εδρσιμε .. ΙHιi .. 'Ο).νμπιιίδα=έλειπεν ή νΙκη 
ένός μόνον άγωνΙσματος (lΙ'1)λ. της πόλης, εΙς ην 
ήττήθη) διό νό κερδΙσΙJ τό 6ρα6είον των 'Ολυμπια
κών όγώνων (δΥΙλ. «παρά ένα κα! θό έκέρδιζε ... ι) ιι 
nIIl!d μΙΗl!ό .. , παρ' &"-'1'0 .. , nal!ιX ρl!ιιχυ=παρ' όλΙ
γον, σχεδόν: Π(1.!!" μικeό .. 1}),-θε .. άπο-θα .. εϊν=παρ' 
όλΙγον νά άποθόνlJ (όλΙγον έλειψε νό onoMvlJ, 
«σχεδό\( ήλθε στό 8όνατο») n πιιρα πο).υ, ώ, χιι Ι νυν , 
(παρά ι!roλύ» , πολύ, κατά πολύ : .,.ι .. 6,,(1.1'Ο.. Πα·ρα 
πο.ι" 11 nal!ιX τοαοϊίεο .. =τόσον πολύ, τόσον κοντό : 
πιιρα τοαοϊίιο .. 1}Α.-θε Ηι .. διί·νον=τόσον πολύ έκινδύ
νευσε (εΙς τοιοϋτον 6aθμόν κινδύνου περιηλθε, «πα· 
ρά τρΙχα διέφυγε τόν κΙνδυνον») Ο nal!' Οαο .. (λιιτ. 
quatenu;)=ιίI~ κιιΙ νυν, παρ' δσον, κα8' δσον ι έφ' δ· 
σον. 5) σΥΙμ . ώσ. «έν συγκρΙσει πρός τιναι: ttlι
τό~ nae' iαvr:ο .. =ό ίδιος συγκρινόμενος πρός τόν 
έαυτόν του ιι παρ' οΜέ .. έατι=εlναι ένα τΙποτε (εί
ναι f:va μηδέν, εΤναι δ,τι εΤναι τό μηδέν) 11 Π(1.I!' οΜ
έ .. ήγοϊίμαι (τl-θεμιιc, ποιοϊίμιιι, αΥω) τι( .. ίi)=8εω· 
ρώ τι(να) ώς τό τΙποτε (τόν λoγaριόζω δσον καΙ 
τό μηδέν, «τον έχω γιό tva στρογγυλό μηδενικό».
ώσ. έκ της έννοΙας αύτι;ς της συγκρΙσεως γεννδ
ται καΙ ή της διαδοχης: πιιρ' ήμέeα .. , Π(1.ρ' 1}μάρ= 
ήμέραν παρ' ήμέραν.- 'Εκ της 600IΚης ένν:: Ιας της 
συγκρίσεως γεννδται έπΙσης κα! ή της ύπεροχης; 
παρα τα 8).).α ζφιι IJJaneg "'εο& οΕ l1. .. -θl!ωποι βιο
τεfιoναι=έν συγκρΙσει πρός δλα τό δλλα ζΥα (ύπέρ 
πόντα τά δλλα ζΥα) ΟΙ δνθρωποι ΖWσιν ώς θεοl 11 
πιιρα τούς αΗονς πο .. εϊ .. =κοπιόζειν (μοχθεΤν) έν 
συγκρΙσει πρό::; πόντας τούς άλλους (4πoμβνω~ μο
χ8εΤν περισσότερον όπό κό8ε άμον).- 11 tπΙ χρό
νου (μ~θ' ·ΟμΥΙρον χυρ.), κατά τήν διόρκειόν τινος, 
διαρκοϋντός τινος: πιιea τό" π6).εμο .. = διaρκoOν
τος τοΟ πολέμου. 
ιν θΕΣΙΣ. '8 ttp6Q. ΠIIeιl χοιθ' δλαι, t~~ !νω,;iριο 

σιιν,;ά.ς;ιιι; Μναιταιι νdl χείτotι χιιΙ με,;όt ,;-ην λί~ιν, μεθ'ΤΙ; 
συνά.π,;ιιτιιι, ιiλλ' iν τ~ περιπτώσβι ,;ιιύτ'{j ΙΙφΙστιι τιιι ιiνιι· 
στροφΤιν ,;όνου μβτιιι5ιιλλομίνΥ) εΙ~ πdριι n ίν τ~ μoρφ~ 
τιιιiτ'{/ (πdeα) κεtτσιι ΙνΙοτε χιιΙ ιiν,;Ι των ρημιι,;, τιiπων 
πάeεοτ" πdeaIfI, (,;ου πdρειμι), 

V ΩΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑ, Ή πιιρα ιiπιιν,;4 χιι! ιiπoλ. &~ 
έπΙρ. (χιιΙ ο\)χ( ώ; lφόθ.), ΟΥιμιιΙνουσιι τό έγγύς, πλη
σΙον, όμοΟ, εύ8ύς. ΕΙ; τΤιν χΙΙΤΥΙΥορΙιιν τιιύτ7ιν t1j~ nal!d 
ώ; ίπιΡΡ. δεν ιivijxat ~ πιιιά, ba!iit~ χιίτιιι πιιρ' Όμ.ή
ρφ .έν τμijσ~ι", 

νι ΕΝ ΣΥΝθΕ2ΕΙ-1j ΠIIed διιιτΥΙ ?Ι! τάς χuρΙιι; 't'/l; 
σΥΙμιισΙιι;, τά; δπαΙοι; εΤ~oμ!ν ότι ~χει Τι πpόθεσι~. WΗτοι : 
Ι τήν τοΟ πλησΙον. Τι έκ παραλλήλου: nttράκειμιιι .• 
ir4,c,o,.ιιιc, Π(1.Ρ(1.π1έω.- 11 ~K μέρους ένός εΙς ~μ 
λον, εΤς τινα, πρός τινα: πιι.eιι&lδοομι, nιIeCxOD.
Ι. διέρχομαι πλησΙον, έ", τοΟ π~ησloν, πλησΙον μέ. 
ρους τινός: πιιρceχομιιι, ΠΙΙIo'~oμ(1.Ι.- ιν μτφρ. 
πaρέKKλισιν (παρεκκλΙνω, παρέρχομαι, όφlνω κατό 
μέρος),. τ. i. τό έσφαλμένως, ούχl όp8wc;,: -ea-P~'· 
..ω, παΡ-ΙΙΗ06ω 11 ώσ. άντι8έτως πρ6ς τι : nαI(1.YOμώ 



, ... - ΙΙσρσίσaiινσί- ..... "ciia 

- ν όλλο/ωσιν, μετa60λήν: _eσ-:ιuΙIJΦ. nae
μάοοω. 

Έηι,.. t -('σ. zιά.eσ· nti.. nσe-" λοιτ. Pcw-, 
"(οτ9. fAύr' ί~ ί:ι~.*Ρr· δ 'tUilo; -ed .Ινοιι πιθ. νεώ
t.ιoo' σΧ7jμCΙΙ'tισμό, Χ'.ΧΤ' ιίνοιλΟΥΙοιν πρό~ ~λλoι, προθί
σ.ι," λ7jΥοΤ>σοις; _Ι, -α (πρδλ. διιί χοι,;' ιίνoιλoyΙαtν πρό; 
'ι:ην .... m).-tI Ιων - OΙ't'l:. 'ι:Ιίπι:!>: ntI14l (ίν ίΠΙΥΡ. Kup7jV. 
"(.ν. nσfltII-flo;~;;') _Ιν4Ι χαρ. πCllναιρχαtΙCII δοτ., ax 'ι:η, 
ItIn.*p[r-.. I· πρδλ. λαtτ .. ρr .. e, όαχ. pr.l, ρr..-e-, όμ6ρ. 
ρre, Ιοιπ. ~AI' XOΙ'l:d. ,l:IV4, οιιπ. Βlν4Ι "οι! oιd.: λοι,;. 
ρer, Όο.χοιν. ρer· um. (-~M), "(ο'l:θ. fr .. -I fAlr' ιίρχ
ΣΙΙ4νδ. χ,,! - ιί"(τλ - σ~. for- (ci.πλ. for-, πρβλ. for
.w ... r), CΙΡx -~μ. fu-, fer.- (τ-rιμ. ν."", κρ6λ. ver
schworen). 
nσ""'''.νσι, ιίιφφ. ;toιQ. ιίορ. οι' '1:011 .... ιισI.Φ. 

.. ....... ινω., μaλ. -μ, •• μι· πρχ. -ιιιβ,,-. μ,;χ. 
-β~~. ίπ. -epafJ1a~: ιiόρ. 6' nσI-ιβ",,· δαΙνω 
παιSό τιν:ι, 6aIvw (δαδ/ζω) πλησ/ον τινός, παραπλεύ
ρως τιν.ός a Τσταμαι πλησ/ον τινός (μaτ« δο,;.).- ιι 
διέρχομαι πλησ/ον ιϊ πέραν . τινός , av ,;'lj μ't:ΡΡ. ίνν. 
τοΟ παραδαΙν:ω, πράττω τι κατά παρό6ασιν Ο d _
Ia~-ό παραβότης.- DoιQ7j't., μ.'tΟ: ιioρ. οι' niίea
fJ6.8>rι.,. πρχ. naρσ-β./l«ομι· παραδα/νομαι, παρα-
6ιάζομαι, όκυροΟμαι, δέν ΤηΡοομαι.- 11 παραλεΙ
πω, παρέρχομαι έν σιγι:\, 11 όφlνω τι νά παρέλθο 
(π. χ. τόν καιρόν) U ol1 μ. _ιέβσ=δέν μέ διέφυγε ' 
- lν ίν ,;'lj χωμφδιφ, ~βιιl"ω Ι, (,πeό,) τ-ό 6.ιι
Τ-~."-πρoχωρώ διά ~ νά παρouσιασ8ώ (καΙ νό όμι-
λησω) πρός- τούς 3εατάς. , 
ησρά,.β_τρος. ο'" (naeIH-Pdιca,o,,)' δμοιος πρός 

6όκτρον, ιϊ ό πλησloν βάκτρου, ό μετά δακτηρΙας 
ών, ό στηριζόμεγος εΙς δακτηρΙαν: nιι,ιίβιικτeα 
{He_nιματ-" ';'= ύπηρεσ/αι (έξυπηρετήσεις) δμοιαι 
πρός τός παρεχομένας ύπό τών δακτηριών. -
Itcι~βσιιloι;, ο" (ntIeci+B.iHxo,)· δμοιος πρός 

Βάκχον: ιϊ π;:.ός 6aκχεύοντα, θεατρικός. 
ησρcι..βάl1ω, μελ. -βΑλώ' ιiόp. δ'nιιelβii.λο'l'· 

π;;χ, -μβλ"κιι.-ποι6ΤιΤ.., ιίόρ. οι' -.βλ';'θ",,· πρχ. -βέ· 
β,."μιιι· ρΙπτω τι πλησΙον τινός, ρΙπτω fμπροσθέν 
τινος, δπιιι; π. χ. φορ6ήν (χόρτον) εΙς τούς Τππους, 
λοιτ. objlcer-e, projicere 11 προσφέρω τι εΤς τινα ώς 
δέλεαρ 11 ώα. όντιτόσσω τι ~Τς τινα, ρΙπτω τι κατά 
πρόσωπόν τινος, τόν όνειδΙζω διά τι; λοι't. objlcere 
- n θέτω τι πλησ/ον τινός (~πσρσλλήλως πρός 
τι), δόλλω τι όπέναντι άλλου τό 6όλλω νό σι-γ
κριθι:ϊ πρός τι, ιϊ τό δόλλω νά συναγωνισθι:\ . πρός 
τι (δπως δύο Τππους κατά τός lπnoδρoμΙας) 11 έν,;.ίί
θ5-1 τενιιιω;. έκθέτω τι εΙς κlνδυνον, διακυ6εύω τι, 
ριψοκινδυνεύω Τι,-μΙαον, έκ8έτω έμαuτόν εΙς κ/ν
δυνον, ριψοκινδυνεύω (έγώ ό 1διος): Ιμη" ΨVrr1" 
nαeιιΡιιλλόμc"ο, nol.μl,"cc" = έκθέτων εΙς' κ/νδυ
νον τήν ζωήν μου έν πoλέμ~ (διακινδυνεύων έν 
πολέμω) 11 ώα. nΙΙ2ιι/tάΙ10μιιι τ-Ω Τ-ΙΗ"σ=έκ8έτω εΙς 
κlνδυνον (διακυ6εύω) τήν ζωήν τών τέκνων μου. 
2) θέτω τι πλησΙον τινός (ΥΤαΡαλλήλως ~ όπέναντΙ 
τινος), παρα6άλλω τι πρός τι, τό συγιφΙνω πρ6ς τι. 
-μΙοο." nσρσ-IMλ16μcN8-διαyωνιζ6μενoι πρός όλ
λήλους lIπoιθ7jτ" ά""ι.ί_ δ' '-~CRV-eιι,ιaUoμltlσ= 
μΙα όπότη όγωνιζομένη πρός δ'λλας όπάτας.- 81 
φέρω τι παραπλεύρως πρός τί (~ παραλλήλως πρός 
ΤΙ), χιιρ. i., τφ μ60φ: ""ιιρ«βdλλ.,...ι at)" "'ιιιο __ 
φέρω τήν άκατο ν πopαπ)εύΡWς, την «διπλαρώνω. 
n χοιΙ ιiπoλ" - ίν τ.u πραατ. το!) «ορ. 6' ntI'tIfIcloi = 
«πέσε δΙπλα., (διπλόρωσε στή στερlό •. - ιν ρlπτω 
." στρέφω) τι πρό:; τό πλόγιο: Κμμιι. nιιρoιfUUr.o= 
ρ/πτω πλάγιον 6λέμμa, κυττόζω λοξά, στρα6ο-(λο
ξο-)κυπόζω 11 πσe"βάΙ1ω τώ - dφDσλμώ-ρ!πτω καΙ 
μέ τoιJς δίιο μου όφθαλμoUς πλάγιο 6λέμματα, λο
ξOΚUΤτάζω καΙ 6πό τά δύο μου μόΤlα, όλλοι8ωρΙ
ζω.- ν κατατl8ημl τι παρά τινι, τό παρα~αταθέτω, 
τ6 έμπιστεύομαι εΤ::; τινα, λοιτ. commlttere.- νι έξα
πατώ, προδlδω (ιιιιρ, ίν _ -τφ μΙαφ 1~πψ).-α' ίν τlji 
ίν5ΡΥ. ώ; ci.μt6., fρχομαι πλησΙον, , Πλησιόςώ. 2) 
«περνώ όπό ~ν μέρος εΙς δλλο. διό 8aλόσol1C;, 
δ:σnλέω, λ~τ, 'r.jldQ. --
naρα-li~, ιilJtI, ά", μ~. ιioρ. 6' -το!) _-,.,.l_. 

..... -tδσις, ίπ. ntI14tPtIoIf, 10Jf, -ιι (ntιfιιΙΙιιl"ω)' 

< _ _ ι 

σχιeόν δ,,;ι _ι νΙΙν, τό 6αΙνειν παραπλεύρως, δαΙνειν 
κατά παρέκκλισιν, παρέκκλισις, παρέκ6σσις, ύπερ-
6ασΙα, παρά6ασις (ώ~ χοι! νίίν).- Α ίν τ1) ιiFxoιIIJ χωμ
!fδΙIJ ntI(lάfla?" , έκ.αλείτο τ6 τμημ'! ΤοΟ fργου έν 
41 ό χορός απηυ8ύνετο πρ6ς τό ακροατήριον έν 
όνόματι τοΟ ποιητοΟ, τό δ' ύπ' αύτοΟ λεγόμενα ού
δεμΙαν εΤχον σχέσιν πρός τήν ύπόθεσιν της .κωμ-
4ΙδΙος. 
ησρσ-'δτιις, -ov. δ (nιιριιβD.Ι_γ ό 6σ/νων πλη· 

σ/ον, ό lατόμενος πλησΙον 11 ό πολεμιστής (ό μαχη
τής) 6 lστόμενοςπαραπλεύρως τοΟ ήνιόχου.- 11 ώ~ 
χοι! vuv, ό παραδότης, ό παραδαΙνων τι, ό όμαρτω
λός (έν τ1) Υλ. 'tων ItOI7j'tίίIv ιιοι! nιιeβΩΠl,). 
ησρσ-βδτός, ", 6". χοι! ΠΟΙ7jΤ. naeβD.a~, (na

etIfltIl"QJ)' 6 δυνάμενος νό παρα6σ8ι:ϊ (νά παρa(3ια· 
σθl:\, νό άθετηθιj). 
ησρα-ΙΙ6δσμσι, ποιθ. πρχ. τ.οίί _ριιβιιΙ"ω. ' 
ιισρσ-6ι:βδοισι, ci.Itpιp. ποιθ. ΠΡΧ. T.OU nιιf/tI/l«I"OJ. 
nσρσ-8iiνσι, iπρφ. ιioρ. β' τοίί nιιριιβιιί"ω. 
ησρα-βlάςoμσι, ·'.λ . -άοομαι, ιiπoθ ,' πράττω τι 

διό της 6Ιας, παρά φύσιν καΙ παρό τόν νόμον. 2) 
μεταχειρΙζομαι διαν fvavr/ τινος, έκβιόζω, έξαναγ
κάζω. 
ησρσ-βΙΙηω, μίλ. -ψω' 6λέπω πλαγlως (λοξώς), 

ρΙπτω πλόγιον (λ()ξόν) 6λέμμα, σΤΡα60κυττόζω, λο
ξοκυττόζω U nιιf/tIfIUnDJ 6ατέρφ (ένν. dφ8-ιιλμφ)
κάμνω νεύμα μέ τό ενα μάτι (<<τού κλεΙνω τό ,μό
τι.), ~ 6λέπω κρυφό διό της γωνΙσς τοΟ όφθαλμού 
(λοξώς, διό τοΟ κανθΟύ). 2) 6λέπω κακώς, δέ" 
βλέπω καλ6.- 11 ώ, χοι! νυν, παρα6λέπω, άφlνω όπα
Ρατήρητον. 
ηaρσ-δΙήδιιν, έπΙρ. (Ζιιιρσβάλ1ω) ' παραλλήλως 11 

συγκριτικώς. έκ πσραβολης ιι μτφ". ntIetIPA';'d"" &)'0-
ρενω=όμιλώ πλαγίως, τ. Ι. εΙρωνικώς, μoxθηρQς, μέ 
κακεντΡέχειαν. 
ησρά-βΙιιμσ, ·ιιτο., τό (nιιeσβάλλωγ τό παρατι

θέμενον εΙς τό ζQα διό νό τ6 φά'ι'ουν.- .11 τό κρε
μάμενον πρό τινος (παραπέτασμα, ΠΡOφUΛακτήρ) 
διά νό καλύψο τό πλευρό τών πλοΙων. 
ησρcι-ΙlώσKω, μΗ. -μo1oVμιιι, ιiόρ. β' ntIgIJID-

10,,' πρχ. nαριιμiμβ1ωκιι, έπ. nαρμέμβ1ωκιι' βαδΙζω 
πλησΙον τινός (συνοδεύω, παραστέκω) μέ τόν σκο
πόν νό Βοηθήσω fι νά προστατεύσω. 
ηαρα-δΙιιτΙος, σ, Ο", χοι! ηαραδΙιιτ6ς, tf, 6", 

ρ7jμ. έπίθ. τοίί nιιetIIIdllw' δστις πρέπει νά πσρα· 
βληθ;:j (νό συγκριθι:ϊ), ,;ό ~ί naeιιβλ"rό,=ό ΟΟνόμε
νος νό παρσ6ληθl:\. 
ησρσ-ΙΙώ., -ώπο" δ, -ιι (nσetIPUnw)' ό διό

στροφος τούς 6φθαλμούς, τοΟ όποΙου ΟΙ όφθαλμοl 
κυττόζουν όλλΟΟ ό εfς καΙ όλλοΟ ό δλλος. 6 όλ
λοlθωρος. 
ιισρσ-βοάω, μίλ. ·βο"ιοομαι· φωνόζω δυνατόπΡός 

τινα, κι::αυγόζω πρός τινα. ' __ 
nσρa-ΙoηNω, μελ. -"Ο'ω' fρχομαι (σπεύδω) εΙς 

6σ~ειόν Τινος (μ.τ& &Ο •• ) 8 ιiπιιλ. fPXoμaI (anεύδω) 
εΙς 60ήθειαν. . ' 
naρcι-IoAc6oμaIr . ~. (nσeciIIoAo,)' ~Mτω 

έμouτόν _ (έκτlθεμαι) εΙς κΙνδυνον, διατρέχω κΙν&ι· 
νον, διακινδυνεύω, όποτολμω. Ι , 
naρσ-βοlή, -ιι (naeιιβά1λω 11)' ώ~ - χα! νίiν, noρo. 

6ολή, παράθεοις, όντιπαράθεσις, σύγκρισις n ίν 'I:'W 
Κ. Δ., εΙκών, παρο60λή, τ.l. πλαστόν διήγημα ·πε~ 
έχον ήθικόν τι δΙδαγμα_ 
ιισρό-β.ιος, ο .. (πιzeιιβά110μαι)' ό έκδέτι.ιν έαιι 

τόν είς κ/νδυνον, ό ριψοκινδυνεύων, παράτολμος, 
ρι voκΙνδυνος Η όπερlσκεπτος, 2) ιπ! Πρ4τμΙΙ.ιn, 
έπικfνδυνος, κινδυνώδης. 
ιισρα-δοuΙι:ύομar=naριι{l01,60μιιι (βλ: λ.), 
ιισpWuστoς, ο .. · (πιιρσβνω)' παρέμ6λητος, παρ· 

εντεθειμένος. - _ 
nσρσ-Ιβω, μέλ. -οω ' παρεμ6όλλω, πaρενεΙριJ, παρ· 

εισάγω, παραγεμΙζω_ 
ηαρ-σΥσΥι:ίν, ιiπpφ. ιiop. β' ,;ου n-aedyω. 
ησΡ-σΥΥι:λίσ, ή ,(πaeΙΙΥΥιΗ1ω)' ή διδομένη εΙς 

στρατιώτας διαταγή I1 τ6 πaράy"ελμα,~ .9 .πρόστΟ' 
γμα. 2) ή είς τό δικαστήριον πρόσκλησις 6μο· 
φρόνων πρός ύl!οστήριξιν δΙκηl; τινός, «έξόσκησις 
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έπιρροής» . Ι., δlδaσKαλlo, συμ6ouλή, κα8οδι'ιγη-
σις ax του , 
ιraρ-σyyέllω, μ.λ. -cIyya1Q)' ιi6p. α.' nσρήyyιιMι' 

ΠΡΧ. πιι,,,,,ι,ι .. ιι· παιθ. 7tpx. πcιρήπιλ.μαι· διαβιβάζω 
πoραγγελfαν (6γΥeλΙαν) τινά άπό τοΟ ένός εΙς τόν 
δλλον.- • ώ.' στρα.τιωτιχόι;; δ~o;, δΙδw τό σύνθημα, 
8περ bιa6ιΙiiς;ετ? ι:i,π", ατpaιτιώτ?!) εΙ. στρaιτιώτην (λα.τ. 
Imρerlum ρeΓ manus tradere) \\ χα.θ6λου, δΙδ:.ι τό 
πρ6σταγμο, έκδΙδω διαΤΟΥάς \\ δθεν 2) τινιxιi)., προ
τρέπω,συνισΤώ, ηαρακελεύομαι . 3) μετ' α.Ιτ. πpιiτμ · 
παραγγέλλω τι, δlαΤδσσw νά έτοιμασθι:\ τι: nιιeΙΙΥ
y8ιU_ ΟΗΙιι-διατάσοω νά έτοιμασθοΟν τρόφιμα 
(πρβλ. λaιτ. imρerar. frum.entum)\\τιi ",cιραπ,λ.,ι6~ 
=αl (διδόμεναι) διαταγαl \Ι τιi nαρηy,ιlμnιι = τά 
παραγγέλματα·- 111 ώ::ι. ένθσρρύνω, παραθαρρύνω, 
παροτρύνω δι' έπευψημΙών, έπευ~ημώ.- ιν καλώ 
εΙς βοήθειαν, ΙbΙ/J έν 'Αθήνιιι. συΥκσλώ τούς όμοί
δε6τας μου, τούς όnoδαJς μου, κάμνω κόμμα (φα· 
τρΙαν).- Υ διδ6aχω, νουθετώ. 
σσρ-άΥΥCΙ.,., -CΤΟi, τό (πιιριι,~λ.λ.φ)- δγγελμ?, 

εΤδησις, διa6ι6αζoμένη (διά πυρσων η δλλου τινος 
μέσου) άπό τινος είς δλλον.- 11 πρόσταγμα, δια· 
ταγή.- • διδασκαλΙσ, συμβουλή . σύνολον (διδα
κτικών) noραγΥελμάτων, ήθικόν παράΥΥελμα. 
w.ρ-iryyclaIς, -ιaJς, +ι (nαgtIyyιElotcu)' τό διαβιβό

ζειν μΙαν εΤδησιν.- 11 iv π?λέμψ, τό έκδΙδειν δια
ΤΟΥάς, τό διδειν τό πρόσταΥμα. 

....... νc.κ., μ.λ. -0_' παρέχω γεΟσιν μόνον 
πρ6Υματός τινος.-μ'σον, γεύομαΙ τι (τό δοκιμόζω) 
όλΙΥΘν Ιfι μόλις). &πλιi. τό Υεύομαι μόνον. 

ιrσρσ-yιιράω, μελ. -άοομαι' γηράσκω παρό πολύ, 
καταντώ 'κρο\ι6ληρος. παθαΙνω γεροντικ6ν παρα-
λήρημα. ' ' 
ιraρa-yIyνoμσι, (χα.Ιμττν. ~yt_μoa)' μ.λ. -ΥΙ

...... μaι. i6ρ. Ι' ~6,..",· παρεUΡΙσκoμoι, noρΙ
στaμαι, εΤμαι πλησΙον \\ Ιρχομαι είς τό πλευρόν τι
νος, fρxoμαι ε1ς &ιήeειαν, δοηθώ, ύπoστηρlζω, 
«τ6ν naρσστέKω»' 2) ίπί πρα.yμιiτων, εΤμαι κοντά 
(εΤμαι πρόχειρος), έπέρχομαι. ΥΙνομαι, oυμβalνι.ι..
• lρxoμoι εΙς ... , φθόΥω εις ... ιι ~πo), .• φθάνω εις τόν 
προορισμ6ν μotι {φδάνω εις τό τέρμα). 2) φθάνω 
εΙς ώριμότητα, ώριμάζω . 
..... "' ..... , μ.~yν • .yίνVoιrtr μ.λ. -γΜαο

μαι' ιiόp. 6" πιιρέ""αι,,· άποφοσΙζω παρά τ6 όρθόν 
KOI δΙκοιον. λαμ6όνω ~άνoμoν (έσφaλμένην) 
όn6φaσιν, πλανώμαι εΙς την κρΙσιν μου., 

ιιcιρ-σyιιάlισμσ, -σ~;, τό (πιιριί+ιΙ",.dλ.'l>' τό 
λαμ6aνόμενoν έν τοΤς άΥκάλαις, τό όνΤΙKεΙμενaν 
ΤoGένayκαλισμοΟ (tρι.ιμέvη, σύζυγος χ,λ .π.). 
ιreρ-eyιιωνK_μσι, iD, μΙ'30" (π:ιριi+cI",.ώ"γ άπ

ωecι διό τοΟ 6'(1(Wvoς. · ώι; .•• Ι το σημ. παραγκω-
νίζω. . 

ιιcιρσ-.Y"ύς, ιt8pΆWy" ίίτσι, μ-rχ. ' .α.Ι ιiKρφ. το() 
ιioρ. 6' τou nα2'l!'I",,""IC'Q). 
ιισρά-yιtσμμσ, -S-nJς, τό (nσρσΥedφe)' τό πaρα

rrλεύρως γραφ6μενον tI πρ6σδετος δρος. κωδΙκελ
λος. 
ιισρσ-yρσμμδYfςιι, μ.λ. -σαι (mιρdyραμμα)' άλ

λbιQ λέξιν, μετa6άλλω τό Υράμματα λέξεWς τινος, 
γρόφω δλλο γρόμμα όντ' δλλου. ιι nαριιyριιμματl
ζΦ Τ'1'ά = τόν περιγελω μεταδόλλών 1ά γράμματα 
τοΟ όνόμστ6ς του. 
ιrσρσ-yρδφ{ι, '+ι (mιρSΠHfφeιγ nδν τ6 γεγραμμέ

νον παραπλεύρως. , σημεΙωσις γεyρaμμένη έπl τοΟ 
περιθωρΙου.- n ένστασις πρoδaλλoμένη ύπό τοΟ 
έναγομένου, lσΧUΡιζoμένoυ' δτι ή , κατηγορΙα εΤναι 
άνυπ6στατος. ' 
ιrσρσ~yράφω, μελ. -ΨCU' γράφω πaρanλεύρως. 

«είς τό πλάί» \\ προσθέτω. έπισυνάπτω. προσαρτώ 
(δρον τινά η κwδίκελλον, πρ6λ. nιιeάΥριιμμα).- 11 
μίσον, μετ& ' πιιθ. ΠΡΧ. nιιeΙΙΥlΥριιμμαι~, γράφω τι πα
ραπλεύρως tI ί;;! προσ ., όναγρόφω τινά, έγγράφω 
τινά \\ ΠΙΙΡΙΙΥράφομαι τδ" 1'6μΟ1'-γρόφω τ6ν νόμον 
ποροπλεύΡως (τοΟ ψηφ/σματος, δπι;:Ρ καταγγέλλω 
ώςπσρόνομον) Ι nαρα'1ρ.%φoμα( τι_ 6ιαιτηn}y=τόν 
έγΥρόφω ι:ις διαιτητήν έlς ' τ6 έπl τoίιτιιιτηρoόμενaν 
6ιβλΙον. 2) ΠΙΙΡΙΙΥράφομαι Υtαφι}_έγdρω ένστα-

σιν κατά τινος KατaγγελΙας ώς όπσρaδέKΤOU \\ 
ιiπoλ. nαραyρdφoμαι = άντιτεΙνω, ύποβόλλω ένστ6-
σεις (πρ6λ, nιιριιyριιφι!). " 
ιrσρσ-yUΜνόιι, μελ. -ώοΦ' ίTaρa8έτω τι γυμνόν, 

yuμνώνω καΙ έκθέτω γυμνόν ιι μτφρ, όποκαλύπτω 
καθιστώ φανερόν. άποσαφηνιςω. ' 

ιrcιρ-άyω, ~'λ. -ξαι ' ιi6p. β' παρήΥτιΥοΥ' 'όδηγώ 
πλησΙον, iJ δΥ.ω κατά μέρος, όδηγώ έπέκεινσ (πt
ραν). 2) ώ, cττρατιωτιxό; δ;;ο;, «έκτελώ άσκήσει:; 
πuκνης ,όξεωςι. f:v στρaτ. τμήμα τό όδηγώπρός 
παρέλασιν «είς φάλαγγα» iJ «κατά μέτωπον». iJ κοl 
μεταδόλλω τήν παράταξΙν του όπό στή \ης είς γΡομ_ 
μήν (κατά μέτωπον).- ιι όδηΥώ ούχl διά Trt'i (κά
νονικης) όδοΟ άλλά πλαΥΙως αύτης, παρεκκλΙνων 
άπό αύτήν, παροδηΥώ, παραπλανώ 11 ιΧπολ. , όποπλα
νώ, έξαπΟΤώ, λιιτ. seducere 11 Υεν. , κατορθώνw νδ 
πεΙ?W τινά, τόν παροπεΙθω, τόν παρασύρω πρ6ς τήν 
Υνωμην μου (μΗdt xαxTι~ πiν'\:οτι 5ν·I., πρό, τό χιιχ6ν). 

, 2~ έκτρέπω τι(νά), τοο δΙδω δλλην κατεύ&.ινσιν; τό(ν) 
κσμγω \ ά άλλάξr:J δρόμον. διαστρέφω, «στρa&:>νωι, 
στρεβλώνω. παραμορφώνω,- 11 φέρω καΙ τοπ08ε
τώ nt.ηolov iJ ένώπιον, παO<XJσlόζω, εlσάΥω (τινά 
ώς όμιλητήν η ώς μόρτυΡο).- ιν είσόγ<..!, π~ιa
όγω, μετά μυσTlκότητος.- ν ιiμ t6., παρέρχμαι, 
διέρχομαι, διa6aΙνw U παρέρχομαι. έκλεΙπω, δπ Vf.\-
σκω. 2) φθάνω εΤς τινα τόπον. , ' 

ιrcιρ-6yωyι\, +ι (πιιράΥοι)' τό όδηγεΤν πλησΙον fι 
πέραν 11 .ή μετaκόμισιc;;, ή μεταφορά. 2) ~r:! .",,11-

τιωτιi)~, n μετατ,:οπή τι'jς παρατ~ξεως έξ όι:1.8/00 λό
χου εις κατά μέτwπον. 3) nαριιyφyι} τι:it" JCαmQW 
=όλισθηρά κΙνησlς τών κωπών εΙς τρόπον CJστε κατά 
τήν Ιξοδ6ν των έκ Τι'\ς θαλάσσης νά μή δημισuρ
γοΟν ούδέ τόν έλόχιστον θόρυ60ν.- ιι παραπλό
νησις, έσφαλμένη όδηγΙα δyoυσa εΙς παροπλόνη
σιν(noρέKKλισιν). άπonλόνησις Ι μτφρ . σΟφισμα, ψευ
δι'ις συλλΟΥισμός, έσφαλμένον έπιχεΙρημα, άπότη. 
- ιι όλλοΙwo/ς, μετα&ιλή, τpoττonoΙησις, άλλαγή, 
παΙ:~ιή. πoιιcιλΙα. 

σιcρUω, μ'λ. _. δακρ(ιω πλnσloν f, δα-
Kpίιw μετά τινος . 
. , ιr ..... δap&iι'ω. l1'λ. --ιtiHιtιo,..ι, ιi6p. Ι' π.ι.-
6α..ρiJ.o'" έπ .. πrι.f!έ&ρfiiJ.o1', ιinPi'. mι!tI&eα..n..,,· Κο!
μωμαι πλησιον. παρaKσtμώμoι, σuγιςσιμωμαι. 

ιrσρά-δι:ιyμα, -ιιτο" το (.nιιtΩ&tl'JC~I) · 'ύή6δει
γμα. σχέδιον, πρότυπον, πρόπλασμα, λ.τ. eH",I,I«r 
\\ όνΤΙΥ.ραφον, όναπαράστασις. 2) ώ;: xιrΙ νiίν, τ6 
ποΡόδει γμα. κάτι τ6 προηγηθέν πού χρησιμεύει ώς 
δεΤΥμα : Ini nαρσ6,(yμαι:oς=ώ, Xt:1! νβν, έτiI πσρα
δεΙΥματος. διά πσράδειγμα, χόριν πσρaδεΊyμστoς 
(π. χ.) D ώς παΡάδει,γμα, δΤιλ. μόθημα. νoueεσla, πα
ραδειγματ ισμάς. 3) παράδειγμα χρησlμεΟον πρός 
όπόδειξιν, άπόδειξις έκ παραδεΙγματος' i; aι~τoίi τό 

ιrσραδι:ιyμδτΙςω, μ~λλ. -σΟ) (mιράcJIlΙΥμιι) " έπι
δεικνίιω τι ώς παράδεΙΥμα, παρέχω' παρόδειγμα, 
(άπο)δεικνύω τι διό παραδεΙγματος 11 κόμνω τινά νό 
έντρanι:!. 
ιrσραδι:ιyμδτ-ώδης, e. (nalJC&ΙΙΥμα+εl6ι7;)' δ

μο/ος πρός παράδεΙΥμα, ποραδεΙΥματικ6ς Ω πλήρης 
παραδειγμάτων. 

ιraρcι-δeΙιι:yυμι χαΙ -ύω. μaλ. ~&c{ξΔ> ' δεικνύω (όΟΟ) 
κοντό 11 πσρουσιάζω, έκθέτω. έπιδεικνύω. 2) Γ!σρι
στάνω τιν6 wς τοιοΟτον iJ ΤΟιούτον, προοωπογρα
φCι, όπεικονΙζω. 3) έπιδε/κνίιω καί πσρέχω, έ γx~/
ρΙζω a κα8ορΙζω τόν φόρον, τόσσt.ι (έπιδάλλω) φο
ρολΟΥΙαν. 

ιrσρcι-δc .. νέoμσι, «ΠΟ!!. (mιeιi+διί.;ιιyo1'γ 6ntρ
χομσι δδειπνος, όποστεροίίμοι τοΟ δε/πνου μσυ, 
ιraρWcισoς, δ, ΧΙ:Ι;! -cJ.οος· κατάφυτος λειμών η 

χαθ6λου τόπος όνOΨUXης K<JI διασκεδάσεως, πεΡ/
φρακτος, πλήρης δε όΥρΙων ζι;χ.ιν διά κυνήγιον" Η
,ι; ιiOIaι~IxiJ, nt:1p& 3sνοφωντι τό Π:;ιi)τoν Ιν χ~iJσει. 
πΙΙ .. τατι bi προ, bijλιιισι" :6iν xijnωv των ΒιχσιΗο)ν "Τίς 
ΠερσΙα,ς Ι! ώα. παρ& τοΤ; Έε~. +ι λ. χιΤτιιι «πΙ τού ,χ>1, 

ΠΟ!) τ~, Έδiμ. [πρ6λ. Zιν~. pAirlda'za (περΙ60λος), 
ιiρμ. pAΓ~Z (κήπος περΙφρaKτoς), Ι6ρ. parcι.s (πα

' ρόδεισος τω" Πε:ρσQν θι;ισtλέων)' τό αα.νο.ρ. PArad$ 
(ξένη χώρα) livijX81 πιθ. ιΣλλαχού). 
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. ιιcιφa-δcxoμσι; ίων .-δέιιομσι" μίλ. -~ξoμ.αί· πρχ
-διkΥμαι ιiπoθ . · δέχομαι 7j λαμ6qνω "ορό τινος 11 
δέχομαι ~ λαμβόνω τι κληΡΟνΟμικQδΙΚΟιώματι. . 2) 
μι-,;' ιiπρφ. άναδέχομοι, άνσλαμβόνω, νςι πρόξω τι. 
3> παραδέχομαι , . έπιτρtπω, άφΙνω «τινό . νό εΙαέλ-
8r;Ί) 11 γιεν . , έπιτρέπω. . • .. , . _ 

.ασρσ-διι16ω, μ.λ , ·_ΙΙΙΙ· δηλ", φανερωνω, έκ του 
πλανΙου (κρυφΙι.κ;, 11 παρέργως), υήα!νΙσσομαι. 2} 
KOτηγoρGι έκ τοΥ πλoγΙoυ~ Kατoyyέλλ~ KΡUφlως. 

,ιClfH!l-διδιιοvcω, . μελ. -".,ω· διaκoνω παρά τινι, 
. ύπηρετώ τινα, τόν περιπoιOίj~. : . ' . 
: ασρσ-δισ-τρΙΙ., ij' μa:rοfo (όνωφελής) συζήτηαις. 
. ίιαρcι-δίδωμι, μ6λ. ·δώa:ιιo · . ΠOl>9δΙδω, έγ~ειρΙζω, 
τι. εΤς τινο, λι:n.- Ι,ι.dere υ έμπιστευοι;ιαΙ τι εις τι~α. 
2) ποροδΙδω τινό εις χείρος όλλου ως δμηρον (επΙ 
πριiyμ., παΡOδfδω τι ώς .ένέχυρον), λιιτ. dedere, γ&·ι. 
ήaρoδfδω U παρaδlδω τινά εΙς τάς χεΤρας τ~ς δι
καιοσύνης (πρός δ.ικοοτικήν όνόκρισιν, Γι προς τι
μωρΙαν). 3) παρσδΙδω "εΙς τός έπερχομένι;ις γε
νεάς · (διό της γΡΟΤΗης η πρoφoΡΙKiΊς !!οΡοδοσεως), 
λιιτ. memoriAe-prodere.- 11 παραχωΡω, παρέχω, δΙ
δω, όπονέμω, προσφέρω ιι μιτ' ιiπpφ. έπιτρέπω εΤς 
τινα(νδ τφόξι:Ί τι), πaρoδέxoμaι νά.. • 
, αcιiρσ-δol~, · 6" 6 χλπ.· 6πο-,;. πσtθ. c1op. • -,;οli 
πσeσδiδωμι. . ' 
. ησρσ-δοξο-Ι0ΥΙα, tι <_ecί&ξοr-!-16Υο,)' δ,-,;ι χιιΙ 

νίiν, ποροδοξολογlο, τεροτολογΙο, άλλόκοτος διή· 
νησις. . 
ηαρά-δοξος, ο" (_eΩ+Uξσ) ' 6 f!apά τήν c16ξα1l 

(τ. Ι. παρό τήν κοινήν δοξασΙαν), 6 αντfθετoς πρός 
τήν κοινήν γνώμην, 0,-';1 1'~Ι νιiν νοοίϊμ;ν λέγoντε~ 
«ποράδοξος», όλλόκοτος, οπΙσ;rευτος, ανέλπιστc:ς. 
ηαρά-δoaιlί, .IΩS, tι (nσeσδιδωμι)' δ,-,;ι 1'οιΙ νυν, 

παράδοσις, τό παΡOδfδειν τι εΤς τινα II τό κληροδο
τεΤν, ή κληρονομική μετα6Ι6οσις, κάθε μετo6Ι6aσι~, 
μετάδοσις. 2) ή παρόδοσις, τό πaρaδΙδειν τι εις 
χεΤρός τινος, πορόδοσις <ePoupioυ π. χ. 3) ώ, χιιΙ 
νίiν , παράδοσις (γραπτή η προφορική), μετόδοσ!ς 
(πσρόδοσις) εΙς τός έπερχομένας γενεός διηΥη
σεων χ. -,;. δ II ώα. 1'οιλ"tταl ιπαρόδοσιρ καΙ τό ουτω 
(διό τf\ς γροπτf\ς ι). προφορικης παροδόσεως) πα-
paδo8έν μέχρις ήμ"ν καΙ διαρωθέν. . . 
nαρσ-δοYiος, σ, ο", ρΥιμ. έπΙθ. το;; _eαc1lδωμι' 

δστις πρέπει νά πσρσδοθ!1, τόν όποίον πρέπει ν~ 
παρoδώσr;ι τις II ηαρσδοτεον ~ ηαρσδοτΙα = c1s. 
naeatc1Ic16ttC1I=npέnEI νό παρaδώσι:Ί τις. 
ηaρσ-δoτ6cϊ, ", 6", ρημ. έπΙθ. τoίi _ρσδΙδωμι' 6 

δυνόμενος ,νά παρoδoθι:i',δι~αKTός . • 
σaρσ-δouς, μ-,;χ. ιioρ. 6 • τι;υ _ραδιδω!'ι. 
ηαρσ-δoxiι, tι (nαραδεxoμαι)' τό δ~~εσθαι (πα

ρολαμβόνειν) τι παρό τινqς, όποδοχη' 2) δ,τι 
παραλαμβάνει τις κατ' αύτόν τόν τρόπον, έκ μέρους 
δηλ. όλλων, τ6 έκ παραδόσεως παραληφθέν, _ τό 
κληρονομικόν έθιμον, 1'''Ι γεν . παν έθιμον, πασα 
συνήθεια.- 11 όποδοχή, έπιδ~KιμασΙα. , _ 

. ηαρα-δρα&είν, επ. -δρa&cειν, ιiπρφ. c1op. δ του 
nσecιc1σeθcί"m (~λ.λ.). • • _ • 
ηαρσ-δρσΜCιν, ιiπρφ. ΙΙΟΡ',6 -,;ου πσρα~ρεxω. _ 
ηαρσ-δράω, επ. nσρσ-δP«:tω,. μελ. -δρα?ω' δ~ 

αιρισκόμενος πλησΙΟΥ, δρQ ως υπηρέτης, υπηρετω, 
ε1μαl ύπηρέτηs. . 
ηαρα-δρομη, -tι (_eatc1eaμti,,)' το.τρέχειν πλησΙ,9ν 

Γι παραπλεύρως, ίό παρaτρέχειν 11 εκ nαραc1eομη~, 
Ι" _eαc1eομ6, κατΔ-eσc1eομή,,=έν.nαρόδ4-!, άκρο
θιγώς, λιιτ . obiter. 
. ηαρά-δρομος, ο" (_,σδfσμtί1l)' 6 τρέχων πaρo
πλεύρως.- 11 ον δύναταΙ τις νό διαδρ6μι:Ί n τΩ πoι~ 
edc1e o,"," c1ιαοτήματσ=τό μεταξύ διαστήματα δισ 
rQv όποΙων δύνοταΙ τις νά διέλθι:Ί, τό άνοΙνματα, 
rQ διάκενα. . 
ηαρσ-δρώω, iIt. r1v-,;! ncιeacJetim (6λ. λ.). 
ησρα-δυμεναι, in. &v-,;L-eatδiίI'ClI, r1πρφ. r1op. δ' 

'foIί nαeσtcWQ) (δλ. λ. ). 
ησρα-δίίναστευω, μιλ. -σllll (nαeΩ+c1vttdοπις)' δυο 

ναστεύω (κυβερνώ, 6aσιλεύω, ε1μοι δυνάστης) μaζl 
. μέ τινα 11 έχω μεν όλην Jσxνν παρά τινι (πλησΙον 
τινός), . . 

.. ηαρσ-δύομαι, μβαον, μιε~ιX ένεργ. ιio·p . 6' nσρέδ~", 
απ~φ. ποιραwγα. χαΙ έπ . πα"ΙΙcWμε1lαι' παρεισδύω ' 
είσδύ~ όπό τα ,πλάνια, iι έξόλισθαΙνt.ι, «ξεγλιεπρΙ:;; 
μακρ!α», « ξεφευνl.ιJ..J. 2) ύπεισέρχομαι κρυφό, εlσ. 
δύω λοθoaίως. 

ηαρά-δίίσΙCO, -εως. tι <_eσcWομαι)' παρεΙσΔUσις 
πaι::εΙσφρηoις, διείσδυσις. ' 

napa-iSwcrc(u, έφη. τοίϊ nσραδlc1ωμι' εΤμαι διατε. 
θειμένα,? ~ε.ίμαι πρόθυμος, έπιθυμώ) να παραδώσω. 
ηαρ-αειδω, μελ . 'οω' ξΙδω παρό ·τινι (μαζl μέ όλ. 

λον τινά ' ,.Υ, ξΙδω ένώπιόν τινος • 
. I!αρ-aε(~, OUV'(jp. ιισρσίρω (nσρά+άIΙρω. αίρω)' 
υψώνω, σηκωνω, κότι καΙ έπειτα τό τοποθετώ πα
ραπλεύρως.-ποιθητ. κρέμαμαι πλανΙως άπό τοΟ ένός 
μέρους 11 έπ. ποιθ. <Χορ . οι' παρηέe{hι" ι παρηέρ{hι δέ 
κάρη=«πaρεKρεμάσθη» (Σχολ.), ικρεμάσθηκε πρός 
τό κότω κρατώντας άκόμη άπό τόένα μέρος». 
ηαρσ-ςεύΥνίίμι, χοιΙ -ύω" μΒλ. ζείιξω' ζευ\'Vύω 

(<<ζεύω » ) πλησίον, ιδΙπλαι, παρaζευyνύω, συνδέω, 
ένώνω U βάλλω «πλάϊ - πλάϊ», συνάπτω εΙς νάμον.
π<ιθητ ., συνδέομαι, ουζεύγνυμαι, ΥΙνομαι σύζυΥός 
τινος. 

ιιαρα-ςιιλόω, μελ. -όχιω' κινώ εΙς ζηλoτυπlαν, 
προκαλώ τήν ζηλοτυπίαν τινός, τόν κόμνω ζηλό
τυπον.- 11 κινούμαι είς ζηλοτυπΙαν, νΙνομαι ζηλό. 
τυπος, μιμούμαΙ Τίνα όπό ζηλοτυπίαν, 
ηαpα-ς~ννίίμl, Χ<ιΙ -ύω, μ.λ. -ζώοω' ζώνω, πε· 

ριζωννύω, κρεμώ παΡό τήν ζώνην (εΙς τήν ζώνην). 
-μέσον, φορώ εί: τήν ζώνην. ' 
ιιαρα-&aλασσίδιοι;, ,χ-,;-,;. -TTίIID4;, -O"'=-πcιeαδσ

λάοο.ος (β λ. λ.). 

ηαρα-&i:ίλάσσιOCί, ιiττ. -ττιοι;, α, ο", ώσ. -ο" '0" 

(παρά+~άλασoα)' ό παρό τήν 8άλοσσαν, ό κεΙμε
νος παρό τήν όκτήν. 
ηαρσ-&άΙηω, μελ . -ψω' περιθάλπω, περιποιοΟμαι, 

παρηΥορώ. 
ηαρσ-&αρσύνω, ιiττ. -&σρριiνω' έμβόλλω θάρ · 

ρος, ένθσρρύνω, έΥκαρδιώνω, έμπνέω πεποΙθησιν 
(έμπιστοσύνην); 
ηαρα-&cίι:ν, γ' πληθ. ε~x-,;. ιioρ. 6' -,;oίi nαρατl{hιμc . 
ησρα-&ι:ίι;, ηαρά-&cι;, μ-,;χ. χOlΙ προσ-,;. ιiaρ. β' -,;oίi 

παρσ.riθημ • . 
ηαρσ-&έΙΥω, μελ. -ξllll' , καταπροΟνω, κατευνόζω, 

ήμερι:Ινω, 
ηαρσ-θερμαίνω' θερμαΙνω πληοΙον Τι «στό πλό

γι» 11 μτφρ. φαιδρύνω 11 8ερμαΙνω καθ' ύπερ60λήν. 
ηαρά-θεσιlίι -ιως, 'iι (Π4ρατί{hιμι)' Ο,-,;ι 1'οιΙ νίιν , 

τό πσΡατιθέναι, τό θέτειν πλησΙον, «παρόθεσις» 
(φαγητών π. χ . ) 11 ή όντιπαράθεσις, σύγκρισις : Ι" 
ιιιιιραθέσεως, κατΔ _eά8wΟΙOl=ΚΟτό αύΥκρισιν.
.. είσήΥησις, ύπόμνησις, προσονωνή παροδεινμά· 
των πρό: άπόδειξιν. 
ηαρcι-&έω, μελ. -.ikWoμιaa· τρέχω πλησΙον (έκ 

παραλλήλου).- 11 τρέχω πλανΙως η f:ξω τινός, παρ
έκκλΙνω άπό τι, έκτρέπομαι όπό τόν άΚΟλοθούμε
νον (iι άκολουθητέον) δρόμον.- 1Μ τρέχω πέρον 
τινός, ύπερβαΙνω τρέχων, προτρέχω, «ξεπερνώ». 
ηαρσ-&εωρέω, μίλ. -ήοllll' 6λέπω (έξετάζω, έπι

θεωρώ) τι κεΙμενον πλησΙον (παρaπλειjρ<Jς) δλλου 1I 
παραΒόλλω, συγκρΙνω.- 11 παραβλέπω, ~ξετόζω τι 
έπιπολαΙως, πορομελώ Ι άψηφώ, περιφρονώ 11 όπο
στρέφομαι, μισώ. 
ηαρσ-&ήΥω, μελ. -ξΦ' άκονΙζω, όξύνω 11 μτφρ. διε· 

γεΙρω, έξερεθΙζω. 
ηαρσ-&ήιιιι, ij (nσ~ατl6ημι) ' πόν δ,τι τfθετoι 

'πλησΙον τινός, προσθηκη, παράρτημα.- 11 παν τό 
κατατεθειμένον κόπου. κατάθεσις 11 παν τό έμπεπι· 
στευμένον είς τινα, Π,αρακαταθήκη,. ένέχυρον U επι 
προσώπων, ό παραδοθεί ς εΤς Τίνα ι:χ; έ'{νύησις, ώ-; 
ένέχυρον, 6 «δμηρος», 8πω. άλλω;; λέΥετ!Χι. 
ησρα-&ήσομσι, μέσ. μΗ. tc;u πιιραri~ημι. 
ηδραί. ΜΙΥίΤ . !ivt! παρά (βλ. λ. ). 
ηaραι-βδσίιι, 11. ποιητ. ιiνtΙ πσ.ραβαοία=παράβα

οι, (61.. λ.). 
ησρσι-βaτΙω, ~αρσ .. βδTιιι;, ποιητ. ιiν.Ι naeaJIat· 

'fCQJ, Παραβάτης (βλ. λ . λ . ) . 
ησΡCΙΊ-Ιoloς, ο," ποιη-,;. ΙΙν.Ι nσerifIoAo~ (nσeCII" 



ιισρα ..... -ιισρσιιστσλιΥομσ. 7"~ 

βά~lωγ 6 παρεμ6όλλων έν παρ6δ<ιι (εύκαιρΙος τυ
χouσης), 6 xλεv6ζι..ιv, μοχ8ηρός, κακεντρεχήςπρtiλ. 
-eaflltf~,,~· ' . . 
ιισρ-αι&ύσω, μίλ. -ξω' κινώ (πλησΙοv fι πλαγιως), 

διεγεΙρω, παΡορμώ.- ιiμτ6. iIt! λόΥων, έξέρχομαι 
έκ . τινος κατό τύχην. " 

ιισρ-σfτcσις, -ιιω,. 'i}' σuμ60υλή. nορόρμηαιςj"πα
ροκΙνησις. 

ιισρ-σινέω, μιλ_ -έσω Τι -ιiσoμaι' ιiόρ. σ' nαeu"c
σσ' πρχ. πσeU .. ιιχσ. - " πσθ. ιiόρ '- σΌ -e1l"'fhι,,' rι;ρx. 
πσe!ί...,μaι· συμ60υλεύω. προτρέπω, παρακινώ. 

ιισρσΙ-ιίcnf8aσιν, nσρσι-ιιcιίιδOUσσ, έπ. ιiντΙ 
πσeαπΙIJτι. πσeαπι60iί"α. Υ' ΙΙν. ()ποτ. ciop. ~' χαΙ 
μτχ. B1jA. ιioρ. 6' ~oυ _eαπεllJ.ω. " " 
nσρ-σiρcσις. ~.oίιi. 'iJ (naeσIeico)' όφαΙρεσις έκ 

τών πλαΥίων, όλιν6στευσις, κολο6ωσις, κολό6wμα. 
ιισρ-αιρέω, μελ. -';αΦ' ιiόρ. nσe.;lol'· άφαιρGι έκ 

το(ί πλησΙον τινός. 2) όπομακρύνω, όπoσΎΡW, ά
ποσπώ, τι όπό τινος, έκτρέπω τι όπό τινος πρός τι
(να): πσeι;Α., deιil' Ι, παϊδσ=έπηρες τήν κι;:πόραν. 
καΙ τήν έρριψες κατό της Kεφαλf'iς του υιου σου. -
11 μ~ΟGν, όπoσnώ τι όπό τι(να) καΙ τό προσελκύω 
πρός τό μέρος μου. 2) Υ_ν. , ήαΙρνω τι όφαιρQν 
ούτό όπό δλλον, κλέπτω 11 ώο. όλινοστεύω, έλατ-
τώνω. ' 
ιισρ-σfριιμσ, -στο,. τlι (nαeσιeέω)' τ6 όφαιρε8έν, 

τό όπoσnασδέν, όπ6 τό πλόνιο, ταινΙα, λωρlς «()φιi
οματο;, ~6ρμσtο" Xιi;;;τoιι "- λ. π.). κοιν. coϋ'v'lQ), cλou
ρΙδαι. 

ιισρ-σfρω, οιινΊ/Ρ. ciντΙ το!! ItOL'IJOΤ. _eαcIee» (δλ. λ.). 
ιιcιρ-σισιάτoμσι, μιλ. -σισθotfσoμaι. :iποθ,' όκούω 

(1\ χα! 6λέπω, Υ_ν. άντιλαμ6όνομαι) κατό τύχην, έν 
πορόδφ.- 11 όνηλαμ6όΥομαι έσφαλμένι..ις, cτό παΙρ
νω (~1jA. cixotJaI ij tiA6nw) λόδος). 

ιιcιρ-cιfσιoς, o~ (_eo+σ1aIO$)' 6 κακό προοιι..ινι
ζόμενος, δυσοΙωνος, όπαΙσιος. 
ιισlMl'σσω, μιιλ. -ξco' iπ. ιiόρ. σ' ,",,"ιξσ' παρέρ

χομαι όρμηΤΙKWς, παρατρέχω δρομαΙι..ις, προσπερνώ. 
ιισρ-σΙτΙόμσι, μ.λ. -tfaoμaI' rι;ρx. -e!ίπιμαι. ιi

ποθ: c;ιlτouμαι (ζητώ νό λό6w) τι πορό τινος, παρα
καλώ διό τι, Ικετεύω: 1) μ.τ' αΙτ. ΠΡΥμ. λαμ6όνω, 
όποκτώ, τι κατόπιν παρακλήσεων (δι' Ικεσιών). 2) 
μ.τ' αίτ. προ., συνκινω τινα (τόν πεΙδω δηλ. ) δι' Ικε
σιών, ζητώ καΙ λαμ6όνω δδειον πορό τινος Η ώα. 
μεσιτεύΙJ '(μεσολαeώ) δι' Ικεοιών ύπέρ τινος, Ικε
τεύω τινό χόριν δλλόu Ο πορσκσλώ έπιμόνως. 3) 
μιιτ. ιiπρφ. Ικετεύω τινό νό πι:;όξr:1 η νό yIVr:1 ΤΙ.- 11 
μ.τ' σΙτ. πι;.Υμ. ώα., δπω, παοΙ τlι λατ. deρrec&ri, όπο

, τρέπω, 6πόσ06ώ, τι διό τών πσροκλήσεών μου U ό
noσrtp'v'IJ, όποφεύγΙJ.- 11 μ.τ' αΙτ. προα. χσ! ιiπpφ. 
παρσKαλCι θερμCις ύπέρ τινος, μεσιτεύω νό του χα
ρισδι:\ ή τιμωρΙα Τι νά όπαλλαγι:'j όπό δuo6ρεστόν τι, 

ιιαρ-σ'τιισις, -ιι~, 'iJ (πσραιτέoμaιγ fνθερμος' 
πσρόκλησις, lι<.εσΙα ~ δερμή παράκλησις διό νό λό6r:1 
τΙς τι, όπόλαυσΙς τινος (πr-ιirμ.) κατόπιν πoρaKλή
OEIJV 11 αίτηοις συνννώμης, όπολογΙα.- n παρόκλη " 
σις διό νό 'μη 'v'rVr:1 τι, ή άποφυνή τινος, ή όπόρνη
oiq, τινος.-· ιυ μεσολόδησις ύπέρ τινος διό νό όπ
αλλανι:Ί άπό κότι τό δύσόρεστον. 

ιισρ-σlτlOCί, οΙ" ώα. χσιί -σ, -οΙ' Ι nσed+alTla)' ό 
έν μέρ;: ι αίτιός τινος, συνερνός, ουμπράξας (έν 
χαλ ~ ένν . ) "ό συνερνήσας εΤς τι (εν xαx~ Ινν.), ό 
συνυπεύδυνας, συνένοχος. 

" nαραι-φάμcνος, '1. οΙ', iIt. ιiντΙ nισeσφdμιιl'O', 
μτχ, μΙα. Ιν. του πσedφf7μι' ένδαρρύνων, παρορ
μών, πσροκινών, nΡOrplnIJV. 

ιισρα'-φσσις, Υ), ΠΟΙ7)Τ. ιiντΙ πσeάφσc", (πσριί
φ'1μι)' ένδόρρυνσις, ποραΙνεσις, προτροπή, συμ60υ' 
λή, πειδώ διό λόΨ..Jν 11 ώο. έξσnότησις. 
ιιαραι-φροτέω, ΠΟΙ7)Τ: ά,ντ! πσeσφeΟl,Ιω. 
ιισρ-αιωρέω, με~. -ήαω ' κρεμώ, άναρτώ, τι πλη

σΙον τινός.-παθητ., άναρτώμαι, κρεμωμαι, πληοΙον. 
nαΡσ-ιιάδ6δΙc, έπ. ά,ντί _eσΗστιβσU. Υ' 4ν. 

cio;>. δ' τoiί παρσιcστσ!,ιίllω. 
ιιαρα-ιισ8cςιiσ8σι. ciπρφ, μ60. ιioρ. δ' ",ο!! παρα

κοδΙζω. 

. ιισρα-ιι~lIμσ*, ciπρφ.-ιcσ-θijaιhιι. ιiπoθ, -κ6δημο, 
πλησΙον η πσραπλεύρως τινός. 

ιισρα-ιιcι8-4ζω, μ~λ. -χαο-Βιζι}.ω. ci't't. -.σ-BιιiJ' 6l:ιλ
λω τ~νό) νό καδΙσr:1 πληοΙον.- 11 μΙαον, μ-sλ. ~_fJo-' 
.ιJoiίμσ,· ιiόρ. 6' -eΗσ-Βeζόμ'11" ώα. ciόρ. α' -ιιχσ-Βι) 
αdμ'11" καδίζΙJ έμαυτόν πλησΙον τινός, κό8ημαι' 

. πλησΙον τ!νός, πσροκόδημαι μέ Τινα. 
ιισρα-ιισδ-Ι"μι, μδΑ. -xσι'h1σω· όφΙνω τι νό 'πέσι:!! 

(η τό κατα6ι6όζω) πλησίον η εΙς τό πλόνια Ι τ:Χ;', 
σ~τ~~ O'IJIia.o, Ιχει κσι! ώ~ μΙαον, πσeαχσ-Βlεμαι. 

ησρι:ι-ιισΙ-'στιιμι, μΗ. -ιcστσατήαω' τοπο8ετώ τι 
(τό 6όλλω νό σταθι:'j) πλησΙον τινός (Τι παΡοπλεύ , 
ρως του).- • εν -:$ μiαφ τύπφ xa.! έν τοΙ; ciμτ6. χρ. , 
ένεΡΥ, ιi':;ρ. 6' -ΙCστΙαπιl' χσιΙ ΠΡΧ. -χσ{ΗαΤ'1χσ' Τσταμσι' 
(στέκομαι) πλησίον, τοποδετοΟμαι πλησΙον. . 

ιιαρα-ιισlριoς, οΙ" καΙ ιισράιιαlρOf;, ο" (nαed+ 
ιcσ,ρός)' ώ~ xa.! νΟν, παράκαιρος, 6 έξω του πρέπον · 
τος καιροΟ; ό γινόμενος έν ού δέοντι χρόνω, 'όκαι 
ρος, πρ6ΙJρος Τι «ξεπερασμένος). . 

ιιαρα-ιιαίω, μίλ. -χσιίαω' καΙω (6νόπτι..ι) πλησΙον 
Τι είς τό πλόνια. 

!'αρι:ι-ιιδλέω, μίλ. -xa1c» χα! μτΥ. ·_Ua.· "1'''. 
-XEXA.'1ΙCa. παθ. ΠΡΧ. -χέΧΑ.'1μσι· πρασκαλώ τινα χαί 
~ή : Ι καλώ Τίνα εΙς 6οήθειαν, έπικαλοομαι τήν 6orι. 
δειόν του 11 στέλλω νό μοΟ τόν φέρουν, προσκαλώ, 
συνκαλώ, λατ. arcessere 11 προσκαλώ τινα ώς μόρ
τυρα εΙς τό δικαστήριον, έπικαλοομαι τήν μαρτυ· 
ρίαν τινός, έπικαλοΟμοι τούς δεούς 11 Υ_ν. 'προσκα
λώ.- 11 ΠΡOOKαλCι τινα νό πρόξr:1 τι, τόν ένδαρ
ρύνω, παρακινώ, παρορμώ, προτρέπω a διεγεΙρω, έξ-' 
ενείρω, έξερεδΙζω.- 11 OOαιτώ, όξιώ, ζητώ, χρειά· 
ζομαι . 

ιισρcι-ιιδλαιμμα, τ6 (nισeσ_lvΠTm)' κ6λυμμα 
παραπέτασμα, τό όνηρτημένον πλησΙον (Τι έμπρo~ 
ο?εν) ?ιό νά καλύΠΤr:1 τι Ι μτφρ. μανδύας, πέπλος 11 1 

μ _φρ . . ωα. lJρόσχημα, πρόφασις. 
ιιαΡΙ:Ι-ΙΙδΙύιιτω, μελ . -ψω' καλύπτω τι όναρΤών 

πρδΥμό τι πληοΙον, σκεπόζω. 6ποκρύπτω Ι cκαμου ' 
φλόρω), μεταμφιέζω. 

ιισρα-ιιστCΙ-6άllω, μιλ, -xστσβClώ' Ιπ, ιiop! 6' 
πσeaΧιίββσΙ0l'. civt! πσeaxστΙβσ1o,,' καταδέτω (χιιρ . 
ρΙπτω KότιJ) τι έκεΤ κοντό: _eσκιιτσβιίlA.OJ ,"ώy'1iI. 
τι~Ι=τoπoθετώ . (pInTIJ, cρΙχνω» ζώνη ν (περίζωμα) 
πλησΙον τινός διό νό τήν φορέOr:J (νά την ζι.ισδ() ) 
1\ (κατ' δλλouς) τόν περιζώνω μέ' περ/ζΙJμα.- '11 ιiι; 
νομιχό, δι;.o~ (διxσινιxό~ δρο,), κατοδέτΙJ εΙς τό δικα
στήριον χρηματικόν τι ποσόν (πσeσιcα.τσβοΑη" Χα · 
λοόμενον), κοΙ έγεΙρω όνωνήν (ένεΙρω όξιώσεις) έπl 
της περιουσίας τινός' όπορριπτομένης της όγωγης 
ή πσeαχσr:αβοιη (τό cπσρό60λον) αι~τlι οl)τωι; .lnst·I) 
έδημεύετσ-tj πσeσχστσβιί1λω τοϊί xltfeov (ίπΙ ~ιxιίiν 
ιiναyoμ'νων εί~ τό χλ1jρονομlΧόν ~Ιxαloν)Kαταδέτω (ως , 
παρακατα60λήν) τό δέκατον τοΟ ποοου, διό τ6 ό
ποΤον έΥεΙρω ό'v'ΙJγήν, διό νό προτιμηδι:\ · ή όξίωσΙς 
μου έναντι τών όξιώσεων άλλων δικαιούχων (ν& 
έ~ιxcι:oθ1ι ~'ιJλ. πρώΤ7))' έ, α~τoϋ τό 

ιιαρcι-ιιστσ-601ίι, 'iι (πσeσχστσβιίΙΙω)' τό χρη
ματικόν πaρό(3oλoν, τ6 κοτατιδέμενον είι:; τό δι
Ι<.αοτήριον ύπό τοΟ ένείροντος κληρονομικήν όξΙι..ι
σιν έπl ξένrις περιουσίας, δημευόμενον δέ έν περι· 
πτώσει άπορρΙΨεως της ό'v'ΙJ'iης (λατ. sacramentum). 

ιιαρa-κστα-διίιιιι, 'i} (πσeαιcστατΙ8orι."')· δ,τι χαΙ 
νiίν, παρακαταθήκη, πδν τό κατατιδέμενον παρό τι";ι, 
χρηματική κατόθεσις 1\ καΙ κατόθεοις περιουσίας. 
είς χεΙρός τινος, τό έμπιστεύεσδαι ταΟτα (χρήμα
τα καΙ κτήματα) εΙς τήν φροντίδα τινός. 
ηαρa-ιιατα-δνόσιιω, μ_λ. -χστσ8σι"οίίμσι' ιiόρ. 6' 

πrιρ>.ιcστέQ.σ ... o.... κα! _π. -ΚιίτQ.σtιQ'l'· όποδνόσκω 
πλησΙον (Τι παραπλεύρως) τινός. ' 

ιισρσ-κατά-ιιειμαι, ιiπpφ. -ιcα.τσxιϊα8σιι. πcι:θ.· , 
κεΤμαι πλησΙον, «ατόκειμαι έΥγύς n xup. παροκόδη
μαι εΙς δεΤπνον. λατ. juxta &ccumbere. 

ιισρα-ιισΤCΙ-KlIνω, μελ. -ι ... ώ· κατακλΙνω τινό 
(l'όν 6όλλω νό KαταKλι~, νό KOιμηδι:'j) πλησΙον 
τινός. 

ιισρa-ιιστcι-lΙyoμσι, μ.λ. -Ioμaι. ποιθ.' κατακλΙ-



_pιιιισψάιιω-πσpσιιoμί~ω 

νομαι (cΠ.λαγιάζω») πλησΙοv, κετμαι Τι KOιμώμaι μετό 
τινος 11 έπ. γ' έν. <iop. 6' nιιeα_τΙΙειcτο. 
ιιIapa.aaTQ-:-lcfnu, μΞί.. ' ψω' KατaλεΙπω τψιά) 

παρά τΊνι, άφΙνω τι(νά) όπΙow εΤς . τινα, τό(ν) πaρa
δΙδω «ατά χέρια του» καΙ φεύγω. 

nσρa-ιιστσ-JYήΥvuμι, μελ. -ιcστσmtξω' έμπηγνύω 
(KαρφWνω) κοντό-κοντά (τό f:v πληοΙον τοΟ άλλου, 
κατό σειράν) πασοάλλους π. χ. 7j δ, τι δήποτε άλλο. 

ασρσ-ιιστcι-τf&ημι, μδλ . ·ιcιιτα-θήoω· καταθέτω τι 
παρά τινι, τό καταθέτω (τό ποραδΙδω) εΙς χεΤράς 
τινος πρός φύλαξιν, τοΟ τό έμπιστεόομαι υ ΙδΙι;ι: δέ 
έν τφ μίσφ τιί rτψ Ιχει τ~~ σ1jμασ. τιιύτιι\;. 
πσρα-χστ-Εχω, μελ. -ιcα{)oΙξoo' κρατώ όπΙσω, συγ· 

KpaTW, έμποδ'ζω, άναxαιτlζω, σταματώ, όνακόπτω, 
παραKωλΊΙW. 

naρα-ιιατ-olιι:l~"" μελ. -000' κατοικΙζω .τινά . (τόν 
6άλλω νά κατοικήσι:ι, τόν έγκαθιστώ) παρό τινι 
(πλησΙον τινός).-μίσ(/ν, nαραιcατoιιcίζOμαΙ=KατOΙ , 
κΙζω (tYKaBIOTW) τινα πλησΙσν μου. 

πcιpcι-ιισττ;Λ.J, <i't't . . ιΧντί nαρσxασ:cτιίco· . ράπτω 
πλησΙον τινός, ' συρράπτω, έμ6aλώνω'-ίν 'l:1j\ μίσφ, 
μτφρ. , εύτρεπΙζω, ~IEuBEr.w. 

nαρά-ιιcιμal, ιΧπρφ. -κείοθαι' γ' 4ν, ίπ. np'l:. nαρ
ιικέο;'lιτο, π:ιtlτlτ . · ώ~ χιιΙ νσν, παράκειμαι, κεΤμαι 
(εύρΙσκσμαι) έΥγύς ri ένώπιόν Τίνος 11 γενιχω;, εΤμαι 
fτοιμος, εΤμαι πρόθυμος" εύρΙσκσμαι εΙς τήν έξουο 
σΙαν τινός D μ'l:φρ . προσφέρομαι (δΙδομσι) εΤς τινα 

11 τιί .παρακεΙμa1lCZ=πράvματα (φα~ητό π.χ.) παρα-
τεθειμένα, έκτεθειμένα έκεΤ που πλησΙον, 7j τά 
προσφερόμενα (ώς δQρa). 
nαρσ-κiΙcuμσ, -ματo~, ,l:Q'=nαeaHtMVOμo (ΙSλ.λ .) 
naρσ-ιιι:lcύοιϊσι, μίόον' συνιστώ εΤς τινα νά 

πράξι:ι τι, τόν συμ60uλεύω νά ... , τοΟ ύποδεικνύω 
-ιό ... , έντέλλoμaι ' εΤς τινα Ύό ... , τοΟ δΙδω έντολήν, 
πaρaννελίaν, νό .... - • πcιρaKινω, προτρέπω, παρορ· 
μώ, tv8apρuvw, τόν ένισχύω δι' έπεuφημιών 11 '(. Ιν. 
()πεΡ:7. nαeακεΙCΙMIIOΤO ('Ηροδ. ) Qttat ίν πιιθ. λνν. 
(-διaταγαl εΤχον ~η)' ί~ α~τoσ 'I:~. 
napσ-ιιclcuσις, -aQ!f, ij (nαρcικεMνoμαι)' παρα-

86ρρυνσις, ένθόρρυνσις, προτροπή, παρόρμησις (δι' 
έπauφημιwν) . . . 
nσρσ-ιιilcuσμσ, οςό (nαeαxεMVoμαι)' πcιρ6ρμη

σις, παρακΙνησις I1 κραυγή (έπευφημΙα) πρός έΥΚοΡ' 
δΙwoιν καΙ tvIc3XUOIV (τών όΥωνιζομένων π. χ . ). 
nσρcι-κΙcuσμ64μ ό' - nαραxέl.lIoι~ (6λ. λ.). 
nσρσ-ιιcΙcuστός, .;, ό" (nαρακεlιινoμαι)' ό έπ · 

ευφημήθε/ς, πaρoτρυνθεΙς, παρaKινηθε/ς, προσ-
κληθεlς νά.. . . 
nσΡσ-ιιcΙιιτίςω, μελ. 'οω' διέρχομαι πλησ/ον τι

νός έφιππος, 7j «ξεπερνw» τινα είς τήν lππασ/αν. 
nσpa-ιιιvδVνεuσις, -ε~, 'ij . (.πσρακι"Jιι"ενφ)· 

παρακεκινδυνευμένη έπlχεΙρησις, έπικΙνδυνογ τόλ-
μημα, θρασύ της. . 
nσρσ-ιιιvδiiνcύω, μελ. -000' όποτολμώ τι τό έ

πικΙνδυνον, ριψοκινδυνεύω, εΤμαι παράτολμος, ρι
ψοκΙνδυνος Ι μΙ1:' ιχΙ1:. πριiγμ ., τολμw, όποτολμw, τι 
U μ.1:' ιΧπρφ .. έχω τήν τόλμην νά ... U ιΧπολ., τολμώ, 
ριψοκινδυνεύω, διακυ6εύω, διατρέχω κΙνδυνον 11 ιν 
1:Φ nae1j1:., l.πo~ nαρσΗεΗ,,,cJ,,,,εlιμιf",,=φρόσις τολ
μηρό καΙ παΡάΤΟλμος. 
πσpa-l\.ίνΕω, μ.λ. ~ήlJω' μ1:ΙSτ., κινώ πλησΙον ~ 

πλαγΙως U διεyεΙρw, έρεθΙζω, διαταράσσω 6ιαΙως, 
λ~1: . commovere.- U ιiμ.1:6., μετακιν" (μετα6όλλω) 
την θέοιν μου, μετακινούμαι, μετα6άλλομαι, «άλ
λόζω:ι, «Υίνομαι όλλο!ώτικος». 2) εΊμαι έν πλήρει 
ταραxι:i , διαταράσσομαι, έξίσταμαΙ ί εΤμσι έκτός έμ
aUTcO, παραφρονώ, λιιτ. permoveri mente. 
_παρσ-ιιΙω· διέρχομαι πλησΙον, πaρέ:ρxoμαι, cπερ

νω δ!πλα». 
παpa-ιιΙαΙω, μιλ. -ιcωνooμαι 'iιιιΙ -ιcMιllooύμαι' 

κλα/ω πλησ(ον τινός, Γι κλα/ω διά τινα. . 
napa-Itlcfu, Ιων. -ύιιΤω' κλεΙω έξω, όποκλεΙω. 
πσpa-ιιΙCπτω, μιλ. -ΨΟΟ' κλέπτω «όπό τήν μπάν

τα», κλέπτω όπό τό π~όγια, κλέπτω «καθως περ
νώ όπό, δ/πλα», διερχόμενος κλέπτω, ύποκλέπτω, 
«σoυφρwνω» . 

JI.σ~μαll' ~«~. ~6~~ ~qu. ~e«~MI!" 

πaρσ-ύιιΤω, lων • .ι:iν1:Ι nσΡΑ~ω;CΙJ (ΙSλ. λ.~ 
_αpCι-KAιιoις, ."ιωι;, νι (~<ιfCIH,,~ω)' κλήσις (πρόσ

κλησις) άπευθύΥομένη πρός τινα, πρόσκλησις πρδ<; 
6οήθειαν. πρόσκλησις. 2) έπΙκλησις, lκεσΙ~, δέη
σις 11 παράκλησις πρός όnoτρcτιήν τινος. 3) ΠaρςI
κΙνησις, παρσκέλευσις, παρόρμφις, ένθόρρυνσις. 

.wσρσr.ιιAIIy!toςt · 11., . !Η", ρ1jμ. ίπίΙ. τoσ .~~ρι· 
όν πρέπει νό καλέσι:ι (προσκολέσι:ι, ' πaρaκ9~cι:ι, 

. προτρέΨι:ι1 τις 11 τό o~~. n!leoHl"fIio,,~n~nEi νόπρQO
καλέcl], Ινά πaρaις;σλέOr;Ί, νά πOρaKινήσι:ι) τις. . 
"aρσ-ιιλιι'rl~ tf,ό" (πσeαιcσλΙσo)' ό προτρε

πτικός, naΡOIVETIkQSI .• 6 'όνόκων (Τι ό κατόλλl)λnς 
διό) παPότρuνσιν. 

\ παρά-ιιΙιιτος, Ο", . ρ,lμ. ΙπΙθ. 1:011 nιx,..,.IIUOII· , ό 
κληθεlς (πρσοκληθεlς) εΙς 6οήθειαν, κιιρ. ό προα· 
κληθεlς ώς 6οηΜς τινσς έν ~ΙKαστηρ/~, λιιτ. 4d
VOC4tus 11 ώσ. o~σ. d nσ~ιcl" .. ρ~ = ό νομικός &η
θός, ό συνήΥορος. 2) γιν: 6οηθός n δθιν, ιν 1:11 Κ .Δ. 
ό nαράκl"τo~ = ·τό .• Α γιον ΠνεΟμα ώς 6οηθός, 
ι:.ις πσρήΥΟρος. . 
πσρσ-χΑJδ6ν, ίπΙρ. (.πσeαιcll"ω)' ·cγέρνοντας 

πρός τό πλάγια», πλαΥΙωςΟ μτφρ. κατά πσρέκκλισιν 
όπό τοΟ 6ληθοΟς, πaρaτετραμμένως, παρακεκλι
μένως. 
παρa-ιιlIττωρ, -oeo" δ {nαeaιcll_)'=nσeαιclI

τ". (6λ . λ . ). 
παρ.-ιιΙ'νω, μ.λ . ."lr"cII· ιc:λΙνω (κάμπτω, 'λυγΙ

ζω, κόμνω τι νό λυγΙσι:ι1 πρός τό πλόγια, στρέφω τι 
πρός τό πλόγια D _ecικlΙ_~" ~=όφΙνω τήν 
θύραν ήμιάνοικτον, τήν όνοΙγω όλΙ,/ον. 2) μοςφρ., 
κάμνω τι νό naρε;KKλΙνι:ι (νέι ι:παρooΤρΘΤΙσr;}»), τό κό
μνω νά π6ρι:ι στρa6ό (λοξό) δρόμο Ι clll" -...ιcU. 
"ovo, cJIHII~=naPEKTpέnouσI τήν δικαισούνην ιιρός 
δλλας κατευθύνΟΕ;ις (τήν κόμνow νό όφήσι:ι τ-ήν 
όρθήν δδόν της δικαιοσύνης καΙ νόπόρι:ι άλλους 
δρ6~).- • 6~λλω τινό νό KαταKλlθ~ (νό KOΙIJfI8ι:\) 
πλησΙον δλλου.- παθ1j'(. xqιΙ μ6σ. , i~p, ~' mιι .. N1Ι
.,."". ΠΡΧ. mιιρcι"ιιc1. .. J:'CIΙ' κατακλΙνομοι πλησloν· τι
νός, χιιρ. jni τφν μ.τsχ6ν_ν 5Ι; διιιινον, όνσκ.λΙνο· 
μαι (λΙΙ1:. jwιtA .AccuIIIQe'8) 11 κεΙμαι παραπλεύρως 
(aπΙ πιιραχaιμjνων χωρων).- Μι «μτ~. .ίν . '1:$ ίνε/1Υ., 
στρέφομαι ιιρός τό πλόΥΙΟ, t.ξολισ8aΙνω, .cξεvλι
GJTρW:t, διαφεύγω. 
ιισρσ-ύΙτικ. 'OV, ό (mι&(ICIN1Ι_)' ό κεΙμενος 

πλησΙον, ό πaρaιc:ε/μενoς, ό όνακειc:λιμtνος l'Ιλη -
σΙον τινός κατό τό δεΤπνα. . 
παρcι-ιιlύω'=nα~σκoVΩ (βλ. λ.) • . 
ιιαρ-σιιμάςω, μ.λ. · άσοο· ώ, ·χιιΙ · νσν, πσρaκμάζω, 

όρχ/ζω νό χόνω τήν όκμήν τ",ν νεανικών μου χρό
νων, χόνω τήν όμκήν μου Ι εΤμOl έν πφaκμι:l, εΤμαι 
έξαδυνατισμένος, μaρaμμένας. 
πaρ-σιιoάν, lmv.=nαeα"oioo. . 

. πσρ-Ιιιο{ι, ij (nαeαHOνω)' έσφaλμένη όκοή (ίλιιτ
.. ωμΙΙ1:ιχή , βαρ.Ι~, μΥι ιXXOUOl)oOΙ ό~'ω~) a ώ, χιιΙ νίίγ, τό 
πcιρaKOύειν, ή παρακοή, όνυπακόή, όπεΙθεια. 
παΡο.ιιοlνάομσι, μεσ. (_ρΔ+κoι.6~)' συσκέπτο

μαι μετό τινος δλλου, όνακοινώνω εις αύτόν καΙ 
έκεΤνος εΙς έμέ (σκέψεις), συνεννoσOμaι, έπικοινι.ι
νώ, μαζ/ του, λαος. communic4re. 

παρ-αιιοΙτιις, -011, δ (nαρά+&κo'τ,,~)' ό ' πλησloν 
τινός κοιμώμενος, ό πaρaKOιμώμενoς, ό συΥκοιμώ· 
μενας, δ σύζυΥος. 

πσρ-άιιοιτJς, -ro" ij, ΙΙ!·1:. -r,,' έπ. δοτ, m&tfIιcοΙτΙ 
(nιzeci+&HoJn~)' γυνή, ή σύζυγος, ή σύντροφος. 
n~-6Itolσu&Cu, μιλ. -';000' όΚQλσυθώ έκ τΟΟ 

πλησΙον, παρακολουθώ κατά πόδας, 7j τδν συνο
δεύω «πηyαΙνoντaς πλ<:Jί του» Η παρακολουθώ έπι
σταμένως, μετά προσοχης, προσέχω 8 ίπΙ χιινόνων, 
ν~μΩlν, Ισχύω διό παντός, όπ' όρχης μέχρι τέλους.'-
11 μτφρ. όKOλOuθώΌ έκ τοΟ πλησΙον (πaρaKOλOυθώ 
έπισταμένως) διό τiΊς σκέψεως (δJά τΟΟ νοΟ), έν
·νOW, κατανοώ, 
παpa-ιιoμJ~ 1) (.πσρακομΙζοο) · ή μεταφορά, ή 

μετα6Ι6ασις, ή διακομιδή, ή μετακόμισις.- ιι (ix 'tou 
πιιθ1jΤ.) ή μετά60σις, ό διάπλους, ή διαπεραΙwoις εΙς 
τό 6πέναντι μέρος tδxθην, όκτήν κ. 1:.9 .). 

lΙσρcι-ιιoμlς4f, μaλ, -ι"όJ )\ΙΧΙ «"τ. -rQJ· 'κομΙζώ, (φt~ 



• ... = • .,h ... w.' .. ·I"'oς , ... 
".".. μετα:ρέρω. πρoσιcoμΙζω) "λrιoΙoν (i! παραλλή· 
λως nρός τι, Ίαιτό μt'\ιcός του) 11 συνοδεύω. προπέμ
πωΟ μεΤQI(σμΙζω τι όπό Τινος τόπου εΙς άλλον. Υιν. 
φέρω, μετaφέpω.- ~α,ν, ,μεταφέρι.ι τι πρός xρι'jσΙν 
μou .(τ:ό φέρω πρός τ6 .μέρος μou, καΙ πρός χόριν 
μου).- • Π!ΣΙΙΤ,Τ., πλέι..ι παραλλήλι..ις πρός τι (η πλη
olo\l), πaρσπλέω Ιτός όιcτό:;;). ~. δiαηλέι.ι, πλέων 
CSιc::mερaIOOμaI όπέναΥΤΙ. 

ιicφ.Ιιιoν..άω· μιλ . -1tσφ' δκoνlζω. όξύνω, τρa
χιζι..ι. ' προσέτι (έπΙ πλέον\. 

ιιaρ-6ιιo .. ι:ίςω, μίλ . ..ι-. ρ!nτω τόόκ6ντιον μα
ζΙ μέ όλλou: (οΙ όποΤοι ΦκoντΙζouνπλησloν j.ιou) 

ιrαρσ-Koιι{ι, -1j (,π:ι~αx6,πτω)' τ6 κτυπδν ψευδι"} 
Kτurιήματαlι.τ6KόΩ1ειν ψεω~ νομΙσματο Ι μ1:φρ. rιaρa . 
φορά,ΗΟραφΡοούνη, πaράνo~. 
.. ρά ..... ος, 01' (.παΡCΙΚύ~CJO)· ό ΙCεKOμμένoς 

ψευδώς, ιι::l6δηλος. πλaσ:rά;. νόδος (ΙΙπΙ νομιαμιΧ1:ων) , 
παραχαραγμένος ιι μ.φρ. nap6φρωv, πaρόνouς, μα-
νιακός. . 
IIClP8'Cnτω, μιλ. -ΨΙ»' ιc6nτω κl6δήλι..ις, κ6ήτl.o1 

ιcΙδδηλα νομlσματα, ΠΘρΟ)(0Ρ6ττω. παραποιώ 11 χα' 
θ6λο\l, ν:>θεύι.ι. κl6δηλεύι..ι 11 ά~ι. oΠ4i!σx.xoμιJ· 
w.-κl6δηλα •. κιβδήλου χaρaKτηρoς.- • μ'αον, . έξ
απατώ, δι' όπότηι; άφalρQ πρδγμό τι άnό τινος (μι· 
1:& Υιν.) ιι ιtπoλ. έξαncτώ.-1Μθη-ς., όnαΤώμαι.- 11 
μτφρ. (κτυπώ καί) διαστρέφω τ6ν νοΟν, ποιώ τινα 
παράφρονα. τ6ν τρελλαίνω, διατaρόσσω τάς φρένας. 
..... ιι.uω, μιλ. ·_Otίι.oμσι (~α+ΆXoνω)' ό· 

κούι..ι τυχαΙι..ις (κατά σύμηΤι.JOlν, πcιρεμnιπτόντι..ις). 
άιιoύι.J ν6 γ/νετ.aι λόγος περΙ τινος.- • όκούι.ι ώτ
aκauστG:ιν, κρυφακούω. ώτοκouoτώ.- • όκούι.ι ό
yςλG:ις, όκούι.ι ,έσφαλμtνως, όκούω KαKWς. παρανoG:ι. 
- ιν ώ, χαΙ νΙίν, πaρaKoύι..ι, δέν ύnaKOύw, δέν πειδ-
αρ)(ώ. , . 

ιιcιρcι-.,.. .... "ίίμι, μcλ. -Ν"""σ •. , ιiττ. ' -Nf8μij' 
ιcρεμώ τι (16 άφlνω νό . κρφαταl) πλίΊσΙον (η -στό 
πλόί». . 

•• ,. Ρ"Ι 68sς, μτχ. ι:ί.o~.α· τοίί _~.μι8'WVμι. 
..,. ιφf" .. , μιλ. -..,rwi)· ι:ί.όρ. α' _~,ι_· 

ΙΤρ'Χ. ~r_' πιιhιτ., ιiόρ. σι' ιrσ,.".Ι.",,· πρχ. 
-eιι~'" μaι' xup. χφζω ιcαl τοπο8ετώ παρa
πλεύρως. σαρaθέτω n nσραθέτι.ι, OU'ι'κρ/νι..ι. πορο· 
δόλλω. 2) ιφ/Υω toφαλμi;νως.- Η πφaτ6σσoμάι 
κατά μrιKoς έκτόσεώς τινος. .11' •• ρϊηi ... ρι).. ...... κροτώ (Krunώ μέ τήν 
παλόμην. naλαμ/ζω) . _dς τ6 πλόϊ. (εΙς τ6ν ώμον), 
-τόν χτuιιQ στόν ώμο», KnιrιW έλαφρQς ιι μτφρ. πα· 
ρaκινG:ι, πcιρoρμQ. . _,6 ιφ ••• ις, · .ωr •. ίι (-ιι-x(Hl1Hιe)' τ6 ΚTUπδν 
l1λησloν Ο τ6 tσφαλμένως ιφούειν, έσφαλμένη κροϋ· 
σις μουσικού όργάνου. tσφαλμένος μουσικός τόνος 
ΙΙ ηλόνη, σφόλμα.- ιι όnάτη, έξαπότrιoις. φενακl· 
σμός. δόλος. · . 
~., μcλ. ...... ΚΡΧ. .πcίfOιdH,o_ ~ πα· 

θ'q'ς., ιiόp . α ' nιι.g8NeO';'.lJ.ιr.· πρχ. MeσXΙNρoνoμσ,· 
KτιιnW πλησΙον (noρaπλf:.Vρως, «δ/πλα.) U X\lp. KrunQ 
έσφαλμένον μουσικό ν τόνον.- • παροδηγώ, έξα
πατώ. nαρaπλovώ, φενακlζω. 
• ιι.,..ιιτ6oμcιι, μιλ. -χήσομσι, ι:ί.ΠOθ.·Kτώμal έnl 

·πλέον. προσκτώμαι. πρχ. -eσ,"xπrμσι - έχω έπl 
πλέον. 

ιιcιρ-cιιιτfδιoς, Ο •• χα! ~ιιτιoς, 11, ο. (-fd+ 
dXnJ)' ό παρά τήν άκτήν, πaρaδαλόσσloς. έπόιcτιoς, 
ό έπl της όκ' η~ ι<εrμενος. , . 

ιιαρcι-ιuίιιτω, "aA. -ψοιι ' ι:ί.όρ. σι' .πα~xνψca· ' κύπτι..ι . 
πλαγΙι..ις. iι κύπτι..ι πλησΙοv τινός. «σK~» (Ι'ι'έρνω.) 
τό κεφόλl πρός τήν μrαν πλευρόν «προσποιητό» 
«(;;πω, xιiμνoυν οΙ φ:χίίλοι xιθoιι:ψ~o! fj α!}ληταΙ). 2) 
Υ8'ιΙΧ!%, 6λέI1ι.J' πλα'ι'/ως πρός τι. prnrw, πλόγια 
6λέμματα πράς τι, fj ιγέρνω λΙ'ι'Ο πρός τ6 πλόί» 
διό νό Τδω όκρι6έστερον.. 3) ισιcιJφτω» καΙ lφυ· 
φoKUΤτόζι..ι όπό τήν δύραν fj όnό τ6 παρόδυρον 
(ΙΙπΙ 'τ6)ν xopoιoLeφv, ιSτιιν ~CI)θ.ν τ7), ο!χΙα, 'ι:ων δι'ρ
x~νται νίοι) n ώ". _~Kύφτι..ι. διό νό Τδω μέσα εΤς τι. 
_~a.ωllι· == .παμ,,-rri (βλ. λ.). .. 
..... lα ......... , μ&λ. . • ~ .. φoμa'. Ι.ν. ·Uμψομιaι" 

ι:ί.όρ. δ' .παoΙλσβe.,· Ρρφ .• 14IW.,' ιτρχ. .-.1,..,...-8, 

· .ιlιrι;ι .... ι· λαμβάνω τι πορό τινος. ~δέxoμαΙ τινα 
, (εΙς όξrι..ιμό τι fj εrς τήν κατοχήν περlouσΙoς). 2) 
λαμ6άνω τι εις 'τήν κατοχή),' μου" KΘταλaμeόνω , ι 
ώς έννύησιν Μ ώα. λαμβόνι..ι τι διά τι'jς δΙας, κατα· 
λαμβάνω τι6ια/ι..ις. 3) λαμβάνι..ι δι' έμαυτόν. προσ· 
λαμ6όνι..ι γυναΤκα διό σύζυνον. 4) προσόγι..ι τινό ώς 

, μόρτuρα.- Η λαμβόνι..ι. (ύπo)δέxoμaΙ τινα ώς ξέ· 
νον, τ6ν Π~Kαλώ.- ιl! παpaλαμβόνι..ι τι bc φή. 
μης. ,tξ όκσης, έκ παραδόσει..ις (κατό παρόδοσιν), 
μαν8όνι..ι. όKOΎW, λατ. ACCiρer.,- ιν «nafpvw έπό
νι..ι μoιt», όναλα~νι..ι. λιιτ. susciρer •. - ν όναμέ· 
νω, περιμένω. διό τι. διοκόπτι..ι. όναδόλλω, λατ, 
.xclρ4tr •. 
ιιαρa-1iΥω, μιλ. -~CJO' βάλλω τι(νά) πλησΙον δλ 

λου, τ6(ν) τon08ετώ κοντό (iι χιι! cτό(ν) δόλλω\ό 
πλoνιόσΓ,l δrπλα»).- Μ'αον. μΗ. -λέ~oμσ.· ιiό ;>. ιχ ' 
~w~Iiιur.· Υ' 'ν. ίπ. ιioρ. ο ' _ρ-έλ.ιιτο: κεΤμαι ( τ; 
χΙΧί πλαγl6ζω») πλησΙον iι μετά τινος. παρaΚΌιμC;
μαι. ΣUγKOιμώμαι.-I ,πα~αλ.έyoμσ, γη. = ηαραπλέι..ι 
χώραν, πλέω κατά μηκος τών όκτών της. 
ιιaρσ-kιιrτΙo .. , ρημ. έπΙθ. του πίΖραλεl,πω' .. ΝΙ 

-eσ"l,πιι,,, <fj _ρσ'λ,.,πιιϊ,.). ' 
ΙΙσρσ-.\dιιω, μ.λ. -ΨΙ»' ώ~ χιχ! Υσν , όφ(νι..ι κατό 

μέρος. άφΙνω 6πΙσω. άφΙνω ύπόλοιπον. 2) 6φΙνι..ι 
κατά μέρος, όφΙνω όnaρaτήρητoν, δέν λαμ6όνι..ι 
ύπ' όψιν. παρέρχομαι, λιιτ. pΓAetermiltere. 3) παρ
αμελώ. παρaσιι.ιπώ. nαραλεrπι..ι, λατ . omifler • . 
ιι~δ1.Ιφω, μ.λ. 'ψο)' όλε/φι..ι είς τά πλόγια, 

, όλε/φι.ι 6λΙγον. 
nαΡ8-1i1iμαι, πιιθ. πρχ. ' ΤQU ,πσeσλιίω. 
naρcι-kώσσω·-.πσeo(!άω (Ολ. λ.) . 
ιιcφιι-1ιιιι,.Ιo .. , ρημ. ιiπΙθ. τοΙί -eσλσμ/U';"-

ΝΙ Π4l/o.1αμβιί".,. (ή .πσeσλσβ.i,,)=πρέπει νό πα
ραλό&:1 (πρoαλόβΓ,l) τις. ' 

ιισρcι-1ιιιιτός, ιt. 6", Ρ1lμ. ΙπΙθ. τοί) naeσAιιμ/lIi
".' ό δυνόμενος νό πaραληφ8ι:\ι ον δύναταΙ τις 
νό παpaλόβq. 
_σρcι-ιιιρeω, μ.λ. ""aCII· λέγι..ι παραληρήματα • 

λαλώ ώς δφρι.ιν, λέ'ι'ι..ι όνoησlaς. εΤμαι «ξεμωραμμέ
νος., φλυαρώ 6φορήτι..ις, λατ. defirAr •• 

ιισρσ-1ιιφ1ιίσομσι, σα~1ιί.oμaι, μιλ. πΙΧθ. ,χα! 
μια. τοσ oΠ4i!8λσμβά_ • 

.,.,...1ιι.ιι;, -It~, f; (~μ/lά_)"ώ, χσιΙ νίίν, 
τ6 παραλαμβάνειν έξ δλλou. ή παρaλa6ή U ή δια· 
δοχή , , 

σιιρ-δlHι, "ι (ivv. %aίecι>, ~ _Ι νΙΙν, παoaλΙα, 
όκτή' χ\lρ. θηλ. του Ι.,.;ομ. 

ιισρ-4Αιος, (σ), ο" (-edtd4')' ιS.τι χα! νίίν, παρ
όλιος. ό παρά τήν δόλσασαν. παρο8ολόσσιος - • 
.6 θηλ. ώ, "iία. t) _eσ1Ισ (ίνν. :ώρα), δ ,τι χιχ! νυν 
ΙΙ _eσ1Ισ ι!~ιxιίl, ίν 'Αθήναι, iχιιλιrτο ή λι..ιρlς της 
όνα'τολlκης όκτης. όπ6 τών ιJπι..ιρειών τού 'Υμητ
τού μέχρι τrις δαλόσσης. 
σαρ.α11ΙΥ{ι, 'i) (_ρα11άοοCJO)" ή μετaβrβασις ό- , 

π6 χειρός εΙς xεΤρa, μετόδοσις. δια6r6ασις, μετα· 
6I6001ς. μεταφορό.- • έναλλαγή U άλλαγή, μετα
βολή, όλλοΙι..ισlς 11 ώ, χαΙ νυν, παραλλαγή. παρέκκλι-
σις. πblκlλΙα. · , 
σcιρ.ά11αyμα, -στο". '1:0 (.πσ'eσl14ooω)· ·ένσλλα· 

γή 11 διαφορά, παραλλαγή, ποικιλrα 11 'όντόλλανμα . 
ιιcιρ-a11άξ, ίπΙρ. (πα,αl1άοοω)' έναλλόξ, κατ' 

έναλλαγήν, όμοlβαΙι..ις, λ:χτ. vlctssim U κατ' έναλλcσ · 
ασμένας σειράς (γραμμός). 
σcιρ-αl1άoσω, ciττ. -ττω' μίλ. '~ω' ιiό;; . α' ,παρ

,,11σξα' παθητ., iόp. α' ·"l1άrι'J'η,. · ciόΡ. ρ' ·"U4,,'7"· 
πρχ. -ήΙΙσ)'μσι' όλλόσσι..ι τό πλησΙον όλλήλι..ιν κεΙ
μενα, τά , κόμνι..ι νό . έναλλόσσωνται μεταξύ τι..ιν, 
νά εΤναl τ6 fv διόφορον τού tπομένου (τού πα· 
ρακειμένου). 2> όλλόσσι..ι (όλλοιώ. μετο66λλι..ι) 
όλΙγον. καΙ δή πρός τ6 χειρότερον, τό χειροτε· 
ρεύι..ι, «τ6 χαλώ» . 3) ιπ! τ6πο\l , παρέρχομαΙ τι, iι 
τ6 διαφευ'ι'ι..ι. τ6 έκφεύγι..ι. τ6 άποφεύγι..ι .- 11 ciμτδ. , 
παρέρχομαι, «περνώ κοντά. όπό δλλο(ν). 2)' πσρ
εκκλΙνι..ι. άκολ0u8ώ παρέκκλισlν, διαφέρω, όποτε
λώ παραλλαγήν, ποικΙλλω 11 δθιν χιιΙ. δlολlσδαΙνι..ι ς, . 
π6 τ6 πλό'ι'ια, ιιξε'ι'λιστρώ», διαφεύγω . 

,..~"~1ιι1oι;, Q' (~~α+ιll1ιtl_)' oi,l:L y.~! .,'σν, 
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παΡόλληλΟς, κεΙμενος 6 εΙς πληαΙαν (πσραπλεύρως) 
τοΟδλλου. 
σσpcι-loyιςoμσι, μaλ. ·Ιιιομι, ιiπoθ: δ,1:~ xaιΙ . οφβν 

περΙltου, ύπολογΙζω, ι λογαριόζω:t έσφαλμένι.ις (κο
κώς), κόμνω έeφoλμένouς (κακΟύς) ύπολογιαμούς. 
2) συλλογΙζομαι (σκέπτομαι) έόφαλμtνι.>ς, κόμλΙω · 
κακούς ύπολογισμούς, έξάγω έσφaλμένα συμπερό· 
σματα.- Ι έξαΠΟ:Τώ διό πσραλόγισμών(δι' έαφaλ
μένων ύπολογισμών, δι' έσφαλμένων αυμπεροσμό· 
των), έξαπατώ διό σοφισμάτων. 
σσpcι-loyισμός, δ (πcιeιιι1oylζoμι)' δ,1:Ι xct! ν6ν, 

παραλογισμός, έσφaλμένoς ύπολογισμός, · έσφaλ
μένον συμπέρασμα, έσφαλμένος τρόπος τΟΟ συλ· 
λογίζεσθαι 11 όπότη, σόφισμα . . 
ησρά-λΟΥος (Α) , 01' (ncιed+ lόyo~)' 6 πορό λό· 

γον, ό πέραν (ό έι(τ6ς) παντός ύπολογισμοΟ, όπροσ· 
δόκητος, άνέλπισ.τος. 2) ώ, Χ!ΧΙ νίiν, ό έξω τΟΟ 
όρθΟΟ λόγου, ΠαΡόλογος, άνόητος, όκατανόητος, 
όνεξήγητος έ; ct~~06 1:6 
ηαρά-λΟΥος (Β) , ώ, o~σ. (χυρ. ·ιiρσ. 1:06 Jtpo,ly. i

πιΟ, πcιρι.ίloyo~)· τό πορό ·πόντα λόγον (πορό Πό· 
σαν λογικήν), τό όπροσδόκητον τέλος (τέριμα, έκ, 
δοσις) ύποθέσεώς τινος ιι έσφαλμένος ύπoλoγισuός, 
σφαλέρός λογαριασμός. 

ηάρ-fιlOfί, ο" (π,,!'ci+ιfλf)' ό παρό τήν θόλασ
σαν, ό πληοΙον της θαλάσσης, παρόλιος, παραθα· 
λάσσιος, 2) Υ3ν., ό πει:;1 τήν θάλοοσαν άσχολΟΟ· 
μ ~νoς, θαλασσινός, ναυΤίκός.- 11 οΙ Πιίeσloι (Ιν 
"tij ΆΤ~ΙΧij) = ΟΙ κάτοικοι της Πcιρcιllcι~ (βλ . πcιρά
lιo~), ήτοι της μετaξυ ΎμηττΟΟ καΙ θαλάσσης λω
ρΙδος Γης, έν άντιθέσει πρός τούς KσroΙKOOντας 
τ6 πεδινό μέρη (τούς Hcd'''HOV~) καΙ τούς 6ρεινούς 
(f.ούς Διcιxρloν~ Τι Ύ '"!l«xelov~), 2) Πάρcιloι ixct· 
λουν.ο ώσ. ΧιΣί ΟΙ άποτελΟΟντες τό πλήρωμα της 
Πcιράloν (βλ. .~θό, ΧιΣτωτ.}.- Ι. t} Πάeιιι10, · (Ινν, 
_iί, η ~ρι,;ρη~), τό έτερονέκ των δύοlερών'Αθηναί
κων πλοlων, των τελούντων εΙς τή", ύπηρεσΙαν της 
πόλεως καΙ χρησιμοποιούμένων διά δισφόρους KΡC
τικάς άnοστολάς (~aς, πρεσ6εΙας 'Χλπ.)· τ6 c1Ho 
ι!κ!Χλεt,ο ZCΙωμι'l'ΙCΙ (βΧ;-'λ.). Βλ. ΧιΣΙ Κ. Ε. Λ. 
nαpcι-Ιίincω, μιλ .• ,;_ (πcιρσ+lνπiΦ)' προξενω 

λύπην μέ κάτι έπl rιλέoν, π~νoxλω" οΙ πcιecι1ν
πoiί,,~ε.=ol ένοχλητικοl, ότΙ8ασοι, άπειθάρχητοι. 
wαpcι-λunιc6ς, ,;, ό" (_ρcιltίω)' ώ, Xct! νον, ό 

πάσχων έκ παραλύσεως, παραλυτικός. . . 
ηαρσ-λiω (διCt lψ;;αφδΙctν βλ . lVcιo), μ.λ. -lhaJ' 

ιiό? ct' πcιρέliίo,, ' π ;-χ. -UA~xcι" πctθ-η~., ιiόρ. <χ' 
πCleεl~8oη .. · πρχ. -lιflf:1μcιι' λύω έκ τοΟ πλαΥΙου, 
λύ:.ι καΙ . όψσιρώ, όποοπω, κότι άπό τι. 2) όπα
χωρΙζω τι όπό τι, διαχωρΙζω, διαιρώ.- llctB1j ι., όπο
χωρΙζομαι άπό τι . 3) όπελευθερώνω, όποδεσμεύω, 
όπαλλόοοω όπό ΤΙ .- lΙιΣθ:ητ., όπαλλάσσομαι όπό 
τι. 4) άπολύω, άποπέμπω, τινά όπό όξΙωμό τι. τόν 
καθαιρώ, t:τόν παίκ..ι» n ώσ. «τόν άπαλλόσΟι.» της 
ευθύνης. 5) προκαλω παρόλυσιν (νόρκωσιν), όπο
νεκρώνω, προκαλω τό τέλος τινός.- • προκαλω 
χαλόρωσιν εΙς τά πλόγια.- Πctθ,lτ. , παθαΙνω πορό
λυσιν της μιας πλευρδς. γΙνομαι σακάτης, εΤμαι 
παράλυτος. Ο y~ν., έξαντλοΟμαι, ιπαραλύω) (ώ, ΧιΣί 
σήμερον λSyoμε·ι) . · . 
ηαρ-δμε'6ω, μελ. -ΨaJ' ιiόρ. ct' πι:ιρ,;μειψcι (πι:ιρά 

tdJUlPaJ)' όλλόσσω, μετα6όλλω, όλλοιω, όλΙγον. 
2) όφΙνω κατά μέρος, παρέρχομα, ιπερνω όπό δΙ
πλα) U δθεν , ύήερέχω, ύπερδάλλω, έξέχω.- n μέ
σον, ιπερνω όπό κοντά», διέρχομαι πλησΙον, παρ
έρχομαι, ιξεπερνω». 2) άντιπφέρχομοι, «προσ· 
περνω), παρατρέχω, δέν κάμνω λόγον περl αύτοΟ, 
λιΣΤ. prcι.etermittere. . 3) ΙπΙ χρόνου, ύπερτερώ κατά 
τήν ταχύτητα, εΤμαι γρηγoρWτερoς. 4) κάμνω τι 
νό παρεκκλΙνι:!, τό ΤΡΟποποι", χάριν έμα.ιτοΟ, τό 
παρεκτρέπω. 
naρσ-με'Υνuμr ορθό •• τ06 _eιιιμΙy-nιμι (δ βλ.~ 
ιιαρ-δμελcω, πρχ. -ημιιλ;,xcι' ίων. Υ' Ιν. f)π.ρ::ι . 

ncι!lfJμ~l,;χεε (RClldt dJUliaJ)' ώ, ΧιΣΙ νυν, παραμελω, 
όδ,aφοι:;ω, δέν δΙδω προσοχήν. . 

ιισρα-μέμν"μl!ll, π?)(. τoίi Π"ΡCΙμιμ'l'iιoκoμcι. (βλ . λ.). 
ιιαρa-μC.,ω, μlJλ . -μ"ώ' ιi6ρ. tL' · mιelJUi",,' · μένω 

πλησΙον η παραπλώρι.>ς.- Β ιίπολ., ώ; Χ!ΧΙ · νυν , πα
ραμένω, μένω εΙς τήν θέσιν μου, μένω ατa8ερ:x; 

. καΙ όκΙνητος εΙς τήν θέσιν μου. 2) μένω εΤς τι .. α 
θέσιν, παραμένω όπΙσω, παραμένω xσr' oΤιr;oν~ 3) 
έπιΖW, παραμένω έν {~II ΕπΙ πρctΥμ · , διαρκω, άνι
έχω, ιβαστω •. 
wαρ-δJιCρoς, 0,., δωρ. ciV1:l ".Il",μeo~ (δλ. λ.) • . 
ηαρσ-μετρέω, μελ. -ήΟaJ' μετρώ τι δι ' δλλου, ·το· 

π~ετων· ιjTιλ . τό f:v παραλλήλως πρός τ6 δλλό 
11 συγκρΙνω, παρα6όλλω.- Ι έκμετρώ, καταμετρώ . 
wαρ-δμειίω, δωρ. -- nσeo-μΙβω (δΙ. . λ.).-· μ'σον, 

πι:ι!'CΙμnfJμαl ΤΙ"Οi μoll9'iί - ύπερ66λλω τινά κατά 
τό Kάλλός~ 

ιιcιρa-μιuι'διoς, ο" (ncιρσ+μfJe6i)' 6 Kσrά .μηκος 
των μηρών, η ό παραλλήλως καΙ πλησΙον των μη. 
ρών R τΩ 'n:"οcιμfJeΙιJ,cι .= ό όπλισμός των μηρών 
(πλάκες μετάλλιναι tι δερμότιναι, KaλύπΤOUΡαι καΙ 
προατατεύουσαι τούς μηρούς). . . 

ηαρα-μiy.,ίiμι (Ορθότ. -μείytffJμι), xct! .vQI, ίων. 
-μlιιyω' μ.λ. -μ(ε)ίξω' nctB1j" ΠΡΧ. -ιd,.ι.)ι,,..ι · όνα· 
μειγνυω τι μέ τι, έγκαταμειγνίκ..ι τι εiς τι, όνακα· 
τώνω τι μέ τι (mιeσμ- ~ι'l'l ~ι). 2) μιτ' tL!τ. μόνον, 
άναμειγν(ιω τι, προσθέτω τι δι' άναμdξει.>ς, ι.ctτ. 
cιdmiscere. ' 
ηαρ-δμιllάoμaι (mιecίμι.ιlο~), ιiπ~8.· όμιλλώμε· 

νος πρός τινα τόν ύπερτερώ. 
ηαρ-δμ.λλος, ο" (mιρά + αμιUcι)' ό .ύπέρ όμιλ-

λαν, ό πέραν όμΙλλης, όπσρόμιλλος. 2) ό όμιλο 
λώμενος, όγωνΙζόμενος, όνταγωνιστής. 

ιιαρa-μιμ.,άσιcoμaι, μιλ. -μ""ιιομοι' ΠΡΧ. -ιdμ,.,,
μcιι, ιiπoθ.· πόιοομαιμνεlαν προσέτι (η έκ παραλλή
λου πρός όλλο τι), κόμνω λόγον έν πα~ (παρεμ
πιπτόντώς). έπ' εύκαΙΡΙQ. 
ηαρα-μfμνω, ΠΟΙ'ιΤ. ι:i.ν.Ι mιρcιμέ- (ίν 1:~ Ινν. του 

nσραμένω, βραδύνω, άργoπoρW, χρονΙζω). . 
ηαρσ-μίαΥω, ίων. ιiν.Ι _ρcιμ(ε)Ι"",μι. 
ηαρa-μνάoμaι, ίων. ιiντΙ mιρcιμιμ.,πoιcoμcιι (βλ .λ.). 
nαpa-polciv, ιiπρφ. ιiop. β' τ06 mιiNιβ1ιιJφxco(βλ.λ.). 
ιιαρα-μόνΙμος, 0'1' (πι:ιeιιι,w,οο)' ό διαμένων πορό 

τινι, ό μονJμως μένων πλησΙον τινός U διαρκής, στο
θερός. μόνιμος ~ πισrός.- τό o~δ. π"eσμόt'ι",o" .ώ, 
έπίρ.=στα8ερώς, κατά TpάltOV αταθερόν. 
ηαρά-μο.,ος, Ο", ΠO~,1τ. ιιάρμο.,ος (mιeσμ"oo)' 

=π"ρ"μό"ιμo~ (βλ . λ.). 
wαρά-ιaouσoς, ο" . (nqd + Jιo1icJcι)· ό έναντΙος 

πρός τάς ΜΟΟσας η την Μαυσικήν, 6 ~ν ούχΙσυμ
φώνως τι:l MouσΙKι:!, παρ6φωνος, παράχορδος, δνευ 
όρμoνlaς n όθεν . μ.φρ. τραχύς, φρικτός, άποτρόπαιας. 
naρ-αμn-cιω, η -cιμniox,ω' μιλλ. mιeσμ,..ξoo; dόρ. 

β' π"ρ';μπ'ΙΙχ'Ο'l' (-ed+clμπax.ω)· καλύπτω τι μέ τι 
(μέ μανδύαν χ ••• δ.), .οκεπάζω 11 δθ.ν, μτφρ. ικαμου· 
φλάρω», μεταμφιέζω, παραμορφώνω. 2) Ιν τcjl μίσφ, 
προφασΙζομαι, μεταχειρΙζομαι ώς πρόσχημα. 
ηαρ-σμηυιιfςω, λιΣΧ. ηαρaμnuιιfδδω (πcι,σ+dμ

mιξ)' περιτυλΙσσω καί δένω τάς τρΙχας της Kεφa · 
λrjς μέ κεφαλόδεσμον (εΤδος δικτύου .fι ταινΙας), 
όναδένω τήν κόμην 
ηαρa-μίiδΙoμaι, μελ. -t§fIOμcιJ' ιiόρ. ct' -εμν!hιoσ

μ"", ιiπoθ.· όπευθύνω πρός τινα παραμυθητικΟΟς 
(πραϋντικους, Τι παρηγορητικούς) λόγ.oUς " τόν παρο· 
τι:;ύνω, παραθαρρύνω, παρακινω 11 τόν συμβουλεύω. 
2) παρηγορώ τινα, τόν καταπραUνω, τόν μαλόσοι.>, 
τόν καθηόυχόζω. 
ηαρα-μίiδία, Τι (πcιρ"μν{Noμcιι) ' ή παρaθάρρυνσις, 

προτροπή, έγκαρδΙωσις ' n παρηγορlσ, καταπρόϋνσις. 
ηαρσ-μΟδιον, τ6 (mι.eιιιμvffaομ".)· προτρεπτικός 

λόγος, παραΙνεσις. 2) παρηγορlα, καταπρόϋνσις, 
κατευνασμόc. 
ιιαρα-μiιcάoμaι, μίλι -,;ιιoμcιι ' μυκώμαι πλησΙσν 

η παραπλεύρως τινός. 
ηαρ-ανα-yιyνώσιcω, μΤΥν. -"τιιώοχω' μελ. 'Y"ιb

ooΜcιΙ (mιedtd'l'cι"J,."ώoxoo)' όναγινώσκω (δια6όζω) 
πλησΙον iι παραπλεύρως n όναγινΙ:ΙΟκω δύο κεΙμενα 
έκ παραλλήλου (πλόί-πλόϊ), ωστε νό κάμνω αJγ· 
χρόνως παραδολήν (σύγκρισιν) μεταξύ των, παρα
δάλλω, συγκρΙνω, άντι6όλλω (πρδλ. :άντι&ιλή κω-
δlκων). 2) άναγινώσκω έσφaλμένως.· · 
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.naρa-.,αιcτάω· κ.ατοικώ πληfJΙον ~ παραπλεύ
ρως! παροικώ, προσοικώ. 

W8fHl-.,aiw· κατοικΙζω τινό (τόν έ'{κα8ιστώ) πλη
σΙον.- 11 τό μίσσν nα.eα.ffα.{Ομ4' = κατοικώ πλησlον 
η παραπλεύρως, παροικώ. 
ηαρ-Ι.,-δΙΙσκω· · μιλ. -α"ίίM.Hcιo· έξοδεύω, ΟΟπα· 

νώ, KαKWς, κάμνω σπατάλην, κατασπαταλώ ' δια-
σπσθlζω. - . 
ηαρ-ανα-τέΙΙω· όνατέλλω πλησΙον, έμφaνΙζo 

μαι πλησΙον. 
ηaρa-νέoμaι, ιΧltοθ.· δισ6alνω πλησΙον ~ παρέρ

χομαι . 

. ιιαρα-νCω (Α), μιΑ. -"cvαΟμ4' Χ!Ζ1 · .nV/J.ονμα., (πα.
eci+,.ICIO B=KOλυμl%ι)' κσλυμβώ πλησΓσν. 
ιιαρα-νέ ... (8', μ~λ. -"qacιo (nαedt-,;ICIO Δ=σωρεύω)' 

έπισωρεύω πλησlον. 
napa-vIJVCW κιιί -νηιω, !ων. ιΧντ! 3Uι,eα."ιr» Β (βλ . λ.). 
ηαρa-ηlxoμαι, μΗ. -ξομα" ιΧποθ: νι')χομαι (κο

λυμΟΟ) πλησΙον, παρό τήν άκτήν, Koλυμ6Cι ιέξω-έξω». 
ηαρa-νϊKάω· νικώ, καθυποτάσσω. 
ηαρα-νίσσομαι, ιXπoθ:=nα.eα.,.έoμα.ι = διαδοΙνω 

πλησlον Tj παρέρχομαι. . 
ηαρ-αν-ίσιω " ύΨώνω τι πλησΙον δλλου, ύψώνω 

άνταΠOKρινόμενo~.- • όνοΡθοΟμαι πλησΙσν, 1στα
μΌI δρθιΟς πλησΙον. . 
ηαρa-νoιω, μελ. -ιfαcιo (πα.ρά,.οο,l· νοώ (έννOW, 

κατανOW)' έσφ:Jλμένως, σκέπτομαι KαKWς.- • έχω 
πάθει παΡόνοιαν, εΤμαι έξω φρενών, . παραφρονώ, 
εΤμαι παράφρων. . . 
ηαρά-νοια,' tι (πάρα."oicιo)· ~KΤPOπή τrις διανοή

σεως, άνοησΙα, μωρΙα Ο μανΙα, παραφΡοαύνη. 
naρ-av-ofYvUΜI, χα! -α."Ο/Υω· μελ. -αιιο/ξω (πα.

ρA+ΙΙ"oΙyιιvμ,)' άνΟΙΥω πλαΥΙως, άνΟΙΥω όλΙΥον. 
ηαρa-.,oμιω, πρτ. nα.ec,.6μov,.· cidP. a' ·nα.ρ"6-

μrιαα.· ΠΡΧ. nα.ρα,,"όμrιxα.· παθητ . , ιΧόρ. πα.ρc"ομή
.,."". , ΠΡΧ. nα.ρα."cιιόμ"μιι., (nα.eci"Oμoi)· πράττω πα
ρά τούς νόμους, παρο6σΙνω τόν νόμον (η τούς 
νόμους), ένερΥώ παρανόμως. 2) διαπράττω έΥ
Υκλημα n μβΤ' οιίτ_ προσ. , μετaχειρ/ζoμα/ τινα πσρό 
τους νόμους, τόν κακομεταχειρίζομαι, τοϋ κάμνω 
κακόν U δν τψ ποιθ:, τυΥχάνω ' κακης μετaχειρΙσεως, . 
ύπόκεψαι εΙς κακήν μεταχε/ρισιν. 
ιιαρa-ν6μιιμα, -α.τ~,· τό (πα.ρα"ομέω)· παράνο

μος πρδξις, παράδοσις των νόμων, παρσνομΙα, πα-
ρά6aσις. -

. ..σρcι-νoμfα, tι (nα.eσ"μέω)' ώ, :καιl νυν . παΡά-
6aσις τοϋ νόμου, παράνομος. πρδξις, παρανομ/α. 
.αρά~νoμoς, ον (ιι~ά+,.όμo,)' ώ, . χοιΙ νί)ν, πορά

νομος, πράΤΤι.Jν παρά τόν νόμον η καΙ πορό τό 
νενομισμένα (τά έθψα) Ο Υβνιχω" οίιχΙ νόμψος, δ
νομος, δδικος, 6Iαιο<;.- 11 χοιτά. τό ιΧnιΧόν δΙχaιον : 
nιι,eάιιoμα. 1ριίφω=ΠΡοτεΙνω πράΥματα άούμφωνα 
πρός τούς κεψένους νόμου.ς, ύπο6άλλω προτάσεις 
παρά τούς νόμους 11 έν Φ 1ράφομιι.ί τινα παρα"ό
μωtι=Kαταyyέλλω τινά διότι (κατό τούς ίσχυρι
σμούς μου) προτεΙνει .πράΥματα άντιτιθέμενα πρός 
τούς νόμους: τό" )'eιίφο"τα πα.ριί"Ομ4 nα.ρα,.όμωtι 
yιαφόμno~μηνύων τόν ίιπο6όλλοντα παρανό
μους προτάσεις " 1ρα.φt} nα.eα."όμαιιι=μήνυσις διά 
παρανόμους προrάοεις II πα.eα."όμcιotι (ίνν. yραφt},,) 
φείηω = καταΥΥέλλομαι ώς προτεlνων παράνομα 
πράΥμοτα. . . 
nαρά-νooc;, Ο", ουνΊιΡ. ηαρά-'IfCΙuι;, 0_ (ncιeά+ 

,,6ο,) ' ό πάσχων παράνοιαν, παράφρων. . 
ηάρ-αντα, ι1π(ρ_ (nα.e.i+dnIOi)· έκτός της είι

θεlaς όδοϋ, λοξώς (ιστρα6ό, λοξό»), πλαΥ/ως, πρός 
τά πλάγια. 
ηαρ-αν-τΙΙ1ω, ποιητ. ιΧντΙ πα.ρα._n,ucιo (6λ. λ.). 
ηαρά-νυμφος, iι (mιιad+ννμφιr)' ή της νύμφης 

φΙλη πορθένος, ΙΊτις τήν όδηγετ πρός τόν νυμ-
φ/ον, ή νυ~φ;:ύτρία. . 
Βσρα-.,ύσσω, ιΧττ. ·ττcιo, μιλ. -ξcιo· νύσσω (κεντώ) 

πλαΥΙως I1 μ τψρ. έξερεθΙζω τινά (τόν κεντώ, τόν 
6όλλω) νό πρόξι;ι τι. 
naρά-ξc.,ος, ο,, ' ό ψΕΥΔWς ΠαΡεισδύσας ~ φΙ

λος η ώς φιλοf~νoUμεvος. όΠΡοσποιητός φΙλοςυ 

ι '(ενιχlO; , ψευδής, κΙ6δηλος, νόθός, μη Υνήσιος, . μή. 
πραΥματικός. 

. Ω~ρα-ξΙωι μελ . ~έαω· . ξέω (ξύνω, τρ/6ω) πλαΥlως, 
. ιι ξυνω (Υρατζουνlζω) τι καθώς περνώ' δΙπλα Tou. 

- 11 έγΥlζω, ψαύω, πρΟσεΥΥΙζω. . 
ησρ-αξ6νιος, ον (ιιαρα+8ξοο"γ ό παρό τόνο δ

ξονα, ό πλησΙον τοϋ άξονος U το o~δ. ώ, o~σ. τό 
n~eιίξό"ίο" (συν. ΧΟΙΤ1Σ πλ!jθ .)=QI περ6ναι 'τών .. τρο
χων, καρφlα έμπηΥνυόμενα εΙς τόν άξοναδ.ιά νό 
συγκρατόϋν τόν τροχόν καΙ νό μή τόν άφ/νουν. νό 
έξέρχεται όπό τόν άξονα n (παρ' 'Αριστοφ.) οχ,,.δα
ωμcιotι nα.ραξό",α=τoλμηρό, παράτολμα, φλυαρη
ματα, χονδροειδείς όστείσμοΙ . 
· Bαρa-ξύω, μβλ. ξόαοο' ξύνω είς τό πλάΥια I1 μτφρ.1 
ΨΟΟω έννίιτατα, έγΥ/ζω tίς τι έnιπολαfως_ 
ηαρα-ηaίω, μελ. -ιιαιήαοο' KΤUΠώ πλαΥlως 11 κτοπώ 

έσφαλμένως.- 11 ιiμτ6 . , όλιοθαίνω, έκπΙπτω,' όπό 
Τινος, ιπέφτω έξω», λocτ. excidere n μ' φρ'. πσραπλα
νωμαι, λοιτ_ abe.rr"re 11 ιιαρα.nαΙoo φρε"ώ,.=χάν ω 
τός φpένaς.' μoυ, παραφρονω' (χυ". περιπλανώμαι 
μακρόν όπό τός φρένας μου, ι6ΥαΙνω άπό τό ούΥ
καλά μου-). 

naρa-nillw· πάλλω (Τινάσσ;.ι, .... Κουνώ» ) έΥΥύς, 
τινάσσω πέραν.- μίσον , πάλλομαι (πηδQ) . πλησΙον .. 
Βαρά-ηΙν, έπΙρ. ιiντ! πα.ρα nίi" (Τ) πάρ' cintk;') · 

παντελώς, καθόλου, έντελώς, άπολύτως 11 εί~ τά. μιχ
θηματιxCΊ' In, δ,cιxόαια. τό πα.ριίπα.,,=μέχρι διακο
σlων έν δλ~ (ή, κατά μέσον δρον). 
ηαρ-δηδτάω, μιλ. -t1aoo· έξαπατώ, όποnλανG; 11 

δελεάζω. 
ηαρ-ΙηΙιp(aιιω, μελ. -α.nσφιίαcιo· ιiόρ. β' ιιαρήnίί- ' 

φο'" ποιητ. ιiντ! ιιαeα.nα.Mcιo (βλ. λ.) 11 δι ' άπάτης Υι 
πανoυρylaς παραπε/θω '(πσρaσύpω) τινό νά πράξr:ι τι. 
· ηαρa-ηαδω, μελ. -ιιc/ooo· προσελκύω Τινά πρός 
τό μέρος μου διά της πειθocίς, τόν καταπε:Ι&.>llσυχνi ' 

. μετά. χαχΥ), ίνν. , πεΙ&'> τινό διό δολlων μέσων Β παιρ' 
Όμ. χείντοιι ouχνdι τύποι μετ' «νοιδιπλ.: naeacιιcnl
fJ.πα. (Υ' Ιν. 6ποτ. ίπ. ιioρ. "6'), πα.Ρ3Un,δώ", nα.ρα.ι
ιιιπιδοναα., nat/ncn.,Mnc, (μτχ. -τύποι του ι:ιι.UτΟίl 
χρόνου). 

napa-ncIpάoμaI, · μελ. -ιfσoμ4" CΙπoθ.· όπoπειρQ-
μαι, κόμνω δοκιμήν τινος, δοκιμάζω τι (νά). . 
παpσ-BΙμnω, μελ. -ΨCΙO" ιiόρ. ιχ' πα.ρΙncμψα" 

στέλλω πλησlον 1j πέραν τινός, πέμπω διό μέσου, 
κάμνω τινά νά διέλθr:ι διό τινος U έπ! fixou, άντηχώ, 
όπηχώ 11 έπ! φωνΥ);, μεταδΙδω εΙς τόν έπόμενον, με· 
τα6ι6άζω. 2) πέμπω κατά μηκος της άKΤi'jς n Υιν., 
όποστέλλw. 3) συνοδεύω, προπέμπω 11 ο!'iτω έν τφ 
μΙσφ, συνοδεύω πλοΤα (ίπΙ πολεμιχων πλοίων σον"διιυ· 
όντων έμΠΟΡΙΧi).- 11 στέλλω έπΙ πλέον η έπιίφοσ
θέτως.- Ι. μτφρ., άφlνω τι νά πσρέλθQ, δέν όπο
δΙδω σημασlαν, λοιτ . pr"etermittere. 
nαρα-ncαών, μτχ. ιΧορ. β' τοί) πα.ραπ/ιιτcιo. 
ηαρσ-ηέτδμαΓ=nα.eα..πJτoμα, (βλ .λ. ). 
ηαρa-ηι:τάννυμαι, ΠΡΧ. -nέ:πταμα., χιχ! -,,"m-

τα.αμσ'· σύρομαι ώς πσραπέτασμα ένώπιόν τινος. 
ηαρα-ηέτασμα, -στο" τό (πα.ρα.ιιετά""νμα.,)' ώ, 

χι:ιι.! νυν, παραπέτασμα, δ,τι έκτεlνεται όναπεπτcιμέ
νον έμπροσθέν τινος, (κουρτ/να, μπερντές», πέ
πλος, ι6έλο». 

ηαρα-ηΙτoμaι, πο\'Ι)τ . :ιrαρnέτα.μα,· ιiό" . 6' ιιαρ
ε:πτόμ"" ij :ιrαρc:πτιίμ",.· μελ. -ιιετηαομα. χιχ! σ~'(
χεχομ. -ιιτηαομα." ιΧποθ: Τπταμαι (πετώ) 'πληοΙον Tj. 
πλαΥlως τινός. 2) παρέρχομαΙ τι Ιπτάμενος, Ιπτά
μενος ~ιέρxoμαι πλησlον τινός, πετώ πρός . τι(να) , 
πρός τό μέρος τινός. . 

ηαρa-ηι!ιyνUΜι, χαιΙ -ύω, μιιλ. -,mtξco· πηΥνύω (έμ- ' 
πήΥώ) παραπλεύρως Γι πλησlον.-Ποιθητ., μετά. πρι<. 6' 
-nέιιrιyα· έμπήΥνυμαι (έμπή\'ομαι) πλησlον Γι παρα 
πλέύρως ιι εΤμαι προσκεκολλημένος πληοlον τινός' 
1I εΤμαι φυτρωμένος πλησΙον. 
Bαρa-nηδάω, μιιλ. -"αΟμ4" πηδώ πλησlον, πηδώ 

fμπρoσθέν τινος, πηδώ πέραν ~τινός) H · με~' oIΙ~. ύ
περπηδώ 1I μτφρ. παρα6a/νω. 
· 8aρa-nιιφcιIνιl· ώ, xa! νυν, πcιραΠΙKpαΙνω, . λ/QV 
πικρaΙνω. λΙαγ παρoρ'(/~ωl rIvQ. 
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ΠικΡΘινειν, τό nαρoργlζεlν, πΡ9κλησlς. , 
ιισρσ-ΙΙΙ ... "",ι, μ.λ. --,ti •• · όΥόπτω (6όλλω, 

8έτω, ι1(Ιρ) εις τά πλόγια (τι πληoloν).-Bcιβ1j,;.,. ,κα/-
ομαι, πιιρπολοΟμαl, φλέγομQΙ. . 
.αρa-"ιι,ω, μ.ιιλ. -~.oiί~ι· . ιίόρ. δ' .c_ .... 

ΠΡΧ. ~nΙnuo"ιι' nιπτω πληΘlον, πlπτω Ιμnρoo8έν 
τινος.- InImIoI εΙς τ6ν 'δ;:ιόμον τινός, _eιριccoμαι 
στά πόΖ!ια του .. , παρεμπlο.τω. ΘuμnlUτ.ω, αυνoντώμc51 
μt τινα. 2) ίπ! πριι:rμ., αuμ6al),fI.l,,~αl. 
- • πlπτω fξω, όπόμερα. μακρόν .(τοΟ ιφέnoντ.oς) 
11 .v.t1:lBav μt!l1f/., ιπέφτω tξω .... . όρτox.iiι, oφάλλQμQι, 
πλovG'>μαl. 

...... A6~8ς, μtχ. ΙΙορ •• ' ~oδ aq.~.~λoA.). 
ιιaρcι-ιιl~ω, μιλ. -.Urf.· ΙΙόρ. 11' .... lda1f-· 

Παι8ητ., ιίόρ. αι' na1 • .,uayx"",,- , κάμνω ηνό νό nλα
νη8t.ι έκ της όΡδης όδοο. . νά ΠaρoRλαYηδf.ι, τόν 
παραπλανω, τόν όποπλανώ, TQV όδηγώ έξω της 
(εύ8εlος) όδοϋ.- Παιθητ., noρσπλovωμοι, όπonλανω. 
μαι, όδηγοιjμαl μακρόν της 6;>8ης όδαJ.- • μtφρ., 
τόν άπonλανω (i'/ χοιθοφ •• ijθ. ίνν..)- Πczθ., · όποπλονΟ
μαι (ίγ ijB. _νν.), όκολου8ω τόν κακόν δρόμόν. 
ασρa-ιιKuρlδιcιι ,;« <mIfci+ιύnι(4)' χάλκινα κα

λύμματα TW.V πλε\JPWν των ι:ιoλq.ιIΚ«;lv Τππων. 
BClρ8-wliω, Ιων. -.1ώw" μ..λ. ·..ι ..... ,...ι _Ι 

.~v.oiίμcιa· Υ' Ιν. , μ. ιioρ. 6' .. ..ι. (όIa.! ,Χ ρiJιι.. 
51, -μ.ι)' πλέω noι;>ά Τ~, πΜσlQν Τιν6ς, πορφχομοι 
πλέων n πλέω κατά ,μηκος τ"ν όκτών • πλέων άRo· 
μQ:ρUνoμoι όπ6 r~:νος. 
8αρσ-81ίίyaς, οιΙ,; • . πληθ. tofi .ncιeσnJ.t}E (δΙ. λ.). 
ιιaρά.ιιAιιιι1Oς, Q" Ι..,.~_)· $ ~ε1ς (κru

π1)8εlς) καΙ naρφφισ&!ς OtJvι:RdQ τOO πλήνμοτ.ος 
I1 μτφρ., π0ρ6φρων, μθvlO!ιός, μαινόμενος. 
...... ΑΙιξ. ";;1OJ,ι δ, tι · < .. , • .d"..>' ό ιιλο

γ!ως πλησσ6ιJενoς (~π. "ciIι QjιU",fiW)v~: 4cόHc-.-,., 
πι,;,..ι=έπικλινεΊς άκΊd. "λησσι6μενοι <Ιπό τω:ν w-- . 
μότι,ιν λοξώς (in! -.ci.v ~φIIM. xόfι.aw ~~.tp"y 
λοξ« _ι ο'ίχ! 1C.CIt~ χ4θιιι>ν Ι)ι1Ι:Οι ...... 6~ Iιf<ιG1Jtn~ 
Ιπl. tWV xρη",ν~ν όx8&ν~·- • "IφI.-no ...... 1I8f 
<δλ. λ.), μανιακός. . : 

8aριιι.ιώl&8ιDfW ο ... ~Ι -σ, ~ (~+~os)' ό 
πλησlον καΙ noponλ.εt;ιρως 1'Jv.ός φχ:ό,μενος 11 δθιν, 
ό. ιwoοοι,ιοιόζw.ν, ό oxε(Sόy δμοι.ος, .σχεδόν Ιαος, 
περmou 'J.6ooς.- 6πιφ8 • .Qι~~ .... t~ pόjδ • . Ιν. χιι.ι 
πλ1jθ. n-eIIs1';aa.", ~.w~ OUXvoι. xιtvtCΙL cίt, 
ίπΙρ., οu~ό-τ:. ιiιtίιντ~ δμ.ΙΙI, u.1 W δμcιλ.όν ίιιΙρ. ~. 
πl",,~' (=ώ, χαιl ~ϋ;ιι, πcιρQQληαlc..x;, llερlπου όμοιιι..ις 
τι Τσω.ς, σχεδόν) : ~nλιμlfllC ά,.-lζομιιι - άγω
νlζομαι μέ τ6 αύτάnφlΠQU π40v~τήμQτ.α (ΙΙπό 
Τ9ύ. αι'ίτι;υ; ItI;;Lxou.Opou;J""ι.QUO MAr" conlendere. 
~.1ι\8σω, ιiττ. -.Τω/; μG • ..fw· πλήττω (.κτυιιω) 

πλαγΙως. - ΠιΣθητ., · πλήπομaι ιcατά τό Ιν μόνον μέ
ρος ιι ΠΡο·σ66λλομαl όt1ό πaρ6λυσιν, Ιχι,ι rιQδει nφ6-
λυσιν 11 έχω πCιδει δlOτ~ιν ~νών, . ε:Ιμοι "ορό

. φρων. 

- ιι .... ηlόμ8.,8ςr ... o.tι (Ιπ. ΟΙΙΥχιχ. μ,;χ. i, ciuιΗρx. 
έν. ~πlλoμιι~)' έρχόμενος εΤς τινα τ6πον. 

ιιcφiι-81ooς; xcι! ouV1lP. 4&ο8ς, δ (~~aι)' 
τ6 πλέειν πλησ/ον, τό πλέειν παρό.τήν Θκτι\ν, '" χιιΙ 
vfiv ό παρόπλcυς, ό παρό τήν όκτήν (ό κατά μ"" 
κος των παραλίων) πλοΟ.ς. 2) τό δ.ιό 8ολόασης πέ
ρασμα, ή διό 8aλόσσης δlαπ6ρδμευσις, ACΙt. trajκt.us. 
ιιαρσ-81ώω, Ιων. ιivtl πιι,.~ (δλ. λ.). 
nσρcι-nνcιίσσς, !~τx. ιioρ. οι' ,;06 nfI,." ••• 
841ρa-.viω, μιλ. -π.ήJσ.μ.σι· πνέω πληΟΙΟν iι 

εΙς τό πλόγια, έκφεύγω πλαγΙW<1'_ . 
.. ,....eιιoς,oιι, ποιητ. ""'ιHι04ι<-'«+~)' 

ό πορό τούς πόδας ών, ό nρό των ~ν μος, 
πρόχειρος, παρών. 

.αρ •• ο.Ιω, μaλ. -ήσω' κόμνω <_οι) τι ψαι(Sως 
(κατά τρόπον ψευδή, πλαστόν, κl6δηλον), νot)ώω, 
κl6δηλεύω, παραχαρόσow, ~ χοιΙ lIIiν noρonoιQ.
μ~.ν, πορσποιω (νοθεύω) τι δι' έμΑUΤ&.ι, άnoκτo τι 
παραποιημένον (κίβδηλον). . 
........ Aliμι, μ.λ. "CI<I'I'.U_ xcιΙ ciS-';' ..... W· 

καταστρέφω, όφανΙζω, rιρoctTJ.- KCΙ~." μMC ..... 

μjλλ. ~ ....... δ' ιιΡχ. .. ~, χιιΙ 6πι;.σ ... _ 
ΙΦΜι.· όπόλλυμαl, χόνομαι, πλησΙον. 
.... ,mΌo 'Ij ( ..... _μ.nw) . . ή όnOOTOλή μετά 

αινoδεloς, ΠP9RΘμ ή. ο",νο&lα ·ο τό ηαΡέχειν, ·προ
μη8εύειν, π;>ομή8εια .- n 'Ιό nρoμ~ευόμενoγ, 'ΦI 
ζωΘΊ;ροφloι, cnρol$ιoι., έφΘδια.. έι'ιι .:ήδειο, . λσι'ι:. 
ωσισι .. ιu. • 

• σρσ-.6ντιος, ~. <.ncιed+nόno,,)· ό πφό την 
. 8άλaσσoν. 

ηcιρa-ιιoρcιίoμaι; ιίποθ. μιt« μ'ο. μ'λλ.. -_,.., _Ι 
11;11Ι&. ~. ιι' ....... . ~ ~λεVρως η nλrιo'oν 
τινός.- • παρέρχομοl, cnρoόπερνW •. 

........ JtφιιOfW ιι.. ο" <.Qf.HI+so~aμόr)· ό .π~ό 
τόν ποταμόν, ό I1ΑησΙον uοτομοϋ, ό κε(μενος Τι 
κατο,ικ"ν πλησΙον ποτομοΟ, κατό μrιιιoς τής κο/της 
ποταμοΟ Ι 'οΙ .ncιeσπoτάμιoι (ώ; o'ί~.)-ol ζώντες (τι 
KαTOll(oCιγτες) πλησΙον ποταμού. 
ιι.ρa-ιφόσσιt~ ιi.τ. -ιιΡάττω, ίων ••• ,.ιaσ.ω. 

μιλ. -lf,o' πρόπω T.t πορολλήλως (fj KCI πέραν, Ιξω) 
τοΟ κυρlου σκοποΟ μοu.- U πρόττω όμοΟ μετά τι
νο<;, oo.~ρ6ττω, θοη89 εις πρδξΙν τινα. 
ιίαρσ-nρcσ8c'α, -fι (.ncιeazφ.oP.uw)· Ψευδής (qo

ρόνομος, δoλίa) ιφεσθεlα, πρεσ6εlα oraλETOQ .OO
ρό τήν atληolν τ~ς ιι6λει.χ;. 
naρo-nρcaδcuω, ώ;; ΙνιρΥ. xcιl μία. <-...... 

σ~o""ι)' έΚΤ.ε:λ!ίι ):Ρέη πρεσδευτοο κατά τρόπον 
όnIOTQV Kal όIJμoy (ιca1 tVOVJlov των όδrιγιων. ~ς 
π6λε~). . 
ηαριι-ηρισμa, -στο", ,;ό (.ncιecιπe'.ω)· uδY δ,τι . nΙ

πτει .κωά τό rφιόνιαμα, τ6 πριονιδια, τά αριονl
σματο, τΘ ρoιc:oνΙ&α. 

ηoρcιooιφtν, με).. -~ιoι,..ι· nριoνlζω έγ'{ύc; fι 
πλc:ιyΙ~ κ6πτω ήπlως. 
_Ρ4ΙΙΤ'" ~ιλ. -ψΦ' ι~ (,;. Ι: ένώνc.ι, συν

δέι.ι) "λησΙον, rι πλoγlως,. ιΊ κατά μf1κ6ς τινΘς.
Bιι8νj,;., έ~δζoμαι, rφoσoρμόζoμoι: nfIeιιΠτ •• 
ιJ- xc,.l nuι'CI=K~ Ι;ροσορμοζομένη dς τός 
χεfρoς (λαμecιν.oμένη ύπό τΟν χειρών).-μtοοV, δ
πτομOl, ' έΥΥ(ςω όλlΥον t.up. ' εΙς τ6 πλό,l,l), έπlnό-
λ~. -

...... -IΠ'V)MI, ~"S, '(ό (_,_lnnιιι)' ή έΥγύς 
YΠG'>σις, τΙ!> riιmεtν πλησlον 1I μ,;φρ. σφάλμα, moτ
σμα, πCΙΡΌ60σις, 6μδρτημα. 

............. 1 ,;« (ΙΑΙ,ά + '1lv"uιr (χcιtμιχij λιle t,) 
νόσος "τις ήμnόδισt τινα νό όvo&:ιχ~ νικητής 
κατά τά Πύ8lα. 

• .... ,1II .... iω, n .... ,.νι .. χλπ: δλ. _, .... 
... ~, . •• , Ι.ν .• ',..,.ις- _, .. o,~ (δλ. λ.). • ., .,..ιις.,., μιλ . ..c_. μ-τ:,!,ν. -4l-' 6Ρηόζ.ω όπό 

τό "λόγια, Ί~,πoκλέι.,..." σουφρώνω . . n.,. "".r.κw πoρaμε~. 11.' .. ρ., • .,ω" ρσΙνω Ιρov,/ζω} έπl "λέον . . 
.... a ,ρά ..... , μ.λ. -ν-- ρόπτω πλησlov ~ κατά 

ιιροσ8ήκην, πρΘΘρόιπω.-Bιι6'ιjτ., nρooρόπτΘμOl (έν 
εfδει κροοσών, ~ ώς Υορος) • 
_~ω, μιλ. -"Μομιιι' ΥςΡΧ. ~~erfnι

«όρ. δ' Ιν Υςσιθ. μΘρφij ~,v.,. <.ncιeci+,ceo)· ρtω 
πληolον, ρt,., naρotIλεύpως, ηαρέρχομαl ρέων (μ.τ' 
oι!t.). 2) μatdι δot., -ea,,cw ΤΙ.,. = έξολισeaινω 
έκ τειν πλΘγΙων τινός, cτoO τρέχω όπό τό πλόγιο., 
ρtων διέρχομαι «πλδί ΤΟ"".- Ι όλισ8ο1νω, ιγλl
ΘΤρG)>> , άnρΘ6δoκήτως. 

αaρσ-ρρ#ιy.,υμι, μιλ. -,e';Ew' ιiόρ . οι' -,Ιe,,,ξιι 
(-ιct+I"t,....,ιu). διαρρηγνύω κατά τά πλόγια, oUY. 

δloσπι;J γραμμήν μόχης.- Ποιθ., διασπώμαι, 8ραύ
ομαl, διαρρηγνύομοl.- υ BCtθη~., μιτ.χ 'δ' πρχ . .ncιo
I,e-Y«' ΡΙ;γνυμOl κατά τά πλόγια Ιιi έκ των πλο
γΙων) l-eil!eωyc" πο&, φUψ=ή φλέt3a Ίοο πο-
δός Ιχει διαρροΥ.η. . 
...-..... τ4ιις,.. ό. <-,σ+eιιτ6ς)' ιΙπί προοώ · 

_. διι δ(ιν.οτC!l τις νόουγκινήOl) διό λόγων, ό δυ
νόμενος νό OUΥκινη8(j διό λόΥων.- • Ιιtί λ~ιιιν 
()Μι.ν), ·rwoTlκός Ι aopaιl(εTiκός n παρηγορητικός, 
ΚΟ1lOπρaWτικ6ς. 
ιιaρa-ΡΡίy6ω, <_eci+eay6w)' ριγω πλησΙον τινός. 
..... ~ ..... ριπτω πληο/ον Ι μτφρ. δια-

0JCIςUω, . 71 Ι ~χω κJv&νσν έν τ9 
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nρc\ττειν ΤΙ.- • ρΙπrω κατ6 μtρoς, πc:ιρanετώ, ό
ΠOΡρlπτc.ι, περιφρονώ • 

..... ppudIIV, · a~KΤO liop. δ' "ιΟ6 ..... tb». 
B~ρUΙμoς, 1'tGΙYjΤ ................. , ο. (-fd+ 

pθμό~)' 6 έκτός ρueμοΟ, ό παρά· τόν ΡUδμόν, ό 
άνευ ΡU8μoO U άΡPV8μoς, όνώμαλος, όσύμφωνος. 
•• ~μI8, ---r'. τό ( ........ μιaι)" πδν τό 

o.uρόμενOν Kaτό· μι'\Mόc;" ΤΙIlOς κοι χρησιμεΟον ώ<; 
ποραπέτααμα ~ δερμόnwν (1\ TpIXIVOV) ιΤοροπέτα
Oμa όnλoύμενOν κατά μl\κος των πλευρών τοΟ 
πλσΙσυ πρός προφύλαξΙΥ. τ/Ι)ν όνδj)Qν άnό τ6 t
·XeρΙKό 6λήμοτΘ. 
Βα ... "ιιομσι, ιi.rισI. (~,..ι)" σύρc.ι, lλκω, 

τι, κατό τό πλόΥια.. 
... ~ Ι1ΙΙν. ~. μS.. -1f-' πd. πρ,,- _cιf'fe" 

"I/#Sa' 6νaρτώ ·(.<ρeμQ) 14 ""ηoloν (fι κο1ό μi\K6ς) 
τίνος, Τι όπό τι, fι tnI ηνος. 
II8ρ-IφTj ..... ί",ν.: 1) ώ, μjοον, ΠαραoιcΘJό

ζc.ι, έτοιμόζι..:ι, πρός )(ρησΙν μου. 2) άι. 1'tCΙIIYjor., 
παρασκευόζομαι έτοιμαζομοι, εlμοι (γlνcι,ιάι) f
τσιμος. 

............ , -CΙΤof, ,;ό (-σe-eτιίc.)· πδν τ6 πορα· 
πλεύρc..ις όνηρτημtνoν, άι~ xcιΙ νδν πορόρτημα, 
πρόσ~τoν πρδγμα Η πφΙαπτον, "φυλαχτό». 

.... α .. ,Υικ, ·ον, δ ('*Ι llli;-OIX'ij Htt. fArs4ng)' 
μ'τΡον ci1't'JOorι:i08~ Τοον πρό; ,;ριciχοvτσt ατciδιαι (1 
οτciδ.=125 δ'ljμcιτcι). 

....... άnιω, ~λ. ~c.' στθuπώνc.ι εΙς τ6 πλόγιο, 
ιraρoyεμΙζc.ι, στoI6όζc.ι. 
...... cιρoι;, ο .. (-e« + _.ιeά)· ό δεδεμένος 

πληaΙoν (πσραπλεύρι..ις), ό παρεζευΥμένος Ι nαριίιι.ι
'~ rnno~, χcιλο6μaνο. xcιΙ σ.ιeσφ6ρo,-ό πcρεζει.;
γμένος εις τό πλόΥ·ια roΟ κανονικοΟ ζεύΥους . τών 
Τππων, ό σειροΤος (ιiντΙθ. τφ ζνyιo~, βλ. λ . ) U μτφρ., 
όμόζυξ, σύCυγοc. σύντροφος . 

_ ..... ~Iω, μ'λ. "σω' σεΙc.ι πσι:απλεύρc.ις τινό<;, 
σεlc.ι έγΥυς. 

ησρcι-σιιμafνω, μιλ. -Cί,.ώ· σφoαγΙζc.ι πσρaπλεύ
ρως.- ~α,;)ν. !)έτc.ι Tr'lv σφρaγTδό μου πaρσπλεύρc.ις 
τt'\ς αροσγτδος άλλου, έπισφραγΙζc.ι. 
ιr8"" σιιμον., ~ό (χυρ. o~. ~iί παράσ"μο;· ση· 

μεΤον διαKρΙσεc.ις Ι rό σημα (σύμ60λον) πλοΙου, λ.σtτ. 
Inιlφ1&. 
~ά-σιιιιoc;, ο,. (-ρ«+crήμιι)' ό σεσημασμένος 

(~γ.σμένoς) έσφαλμένc.ις, ό πσραKεxapαyμέ
νος, πσραrιοιημένcς, κΙ6δηλος (!~llJ ίπΙ νομιαμiτωv). -·.6 ρημειc.ιμένoς, σεσημοσμtνος (ιiπeι nιt"Yj; inti· 
ψ8ιι(), ιιατaφσνής, περΙ6λεπτος. . 

....... ϊWω, μιλ.""σ.(πσ~«ιιιτ'O~)· τpώγ.ω .πσ~ό 
Τινι (σιτΙζομοι πσρό τινι), εΤμaι τ6 παράσιτόν τινος. 
- • έx~ ίδΙαν fδρov έν lf.1 δημoσIQ τραπέζΙ) (y.u;-. 
Μι · ,ιiν ιε~Ι:ΙJν.J. 
.... oσiI'IK6c;. ,., όφ (_eάcrHOi)' ό άνήKc.ιν εΙς 

noρόoιτoν, Τι ό κaτόλληλος διό τόν Ρόλον τοο 
ncφωolTou g. 4· -e-'-. ("νν. "x. .. η)~τόtnά,lγ~λ
μει τοΟ παρaσΙτου. 
ιrαρά-σϊτΩς,. ο,. (_Ilci+.ϊco~)· ό τρώγc.ιν (6 · 0/

τ.ς6μεvος) tx Τι"\ς Tρan€Cr:c; άλλου (ΠιΖράι.ήν τpcίπε' 
ζ;cιν ' ιiλλ?υ τινό;:) 11 ώ;: o~σ. d naed.tι.co,-ιiι, χιιΙ νυν, ό 
παράσιτος, ό ζών δαπάναις άλλου U ό κόλοξ, ό χαμ
ερnWς KOλOKεύc.ιν. 

ιrαρσ-σιιcuάςω, μιλ. -croo' ιiόρ. cι' _,l .... etίCIOII· 
παιθ. π~x. n&1l. JxeUIIOJUII' ίων. r' πλ τιθ. ύπε~σ. nσlla
oΙUΙΙΆδστo' άι; χ:ιΙ νβν, έτοιμόζω, πaoασκευόζι.ι, 
πρoπaρασKEυόζc.ι Ο κρατω (fxc.ι) τι froIμov Ο ώα. προ
μη8εύc.ι, προσπορΙζι.ι. έφoδιόζc.ι. 2) κο8ισΤώ τινο 
τοtOCiτσν ~ . τοιοΟτον.- n μ'αον, πpoετoιμόζc.ι. ποα· 
παρασKευ6ζc.ι;· ·τι δι' έμαιιτόν, ΠΡΟJ,lη8εύc.ι, έφoδιόζc.ι 
χάριν έμα.ιτοΟ 11 ιiπoλ., κόμνω προnοιμaσΙας. έτοι
~ζoμOI. 2) έξεuρlσKIoI .διό παντός μέσου (έντΙμου 
t; καΙ μή) .όνt)ρώπoυς ώ.ι:; μό'ΡJlJρας, όπαδαJς Χλπ. 
11 προσελκόι.ι πρός τ6 μέρος · μου 11 ιiπoλ. Kόμνc.ι 
(σxηματfζc.ι) κόμμα (φaτplαν) . ...:.. . ' πcιtη,;., εΤμαι f
Υτ,ιμος; εΤμοι -fιΟρεοκευσσμένος. 2) rnl π?cι"(μιt· 
'tCl)v: ·"" ιsίιe-.. ηίιιcnο-δτε οΙ πρόcroιμασΙaι εlχσν 
γΙνcι ·(εΤχον συντελεσet!) Ι mιll. ___ ιJιιτο το;, ''Ει-
ιι,σι-προετοιμασ/οl ε1χον y~. όπό TCSv· Έλλι'tνων. 

lNIρCI-σιccιιί8crμo, "τοι,,;ό .<-eσσ"Mtω)· παν 
'τό παρεσKεuaσμένOν, δ,τι πaρoσKευόζει τις, έτοι
μασΙα. 

...... α n. ofι (nσeαα ... vιfζω)· έτοlμασΙα, τ6 
ΠΘρaσKευ6ζειν τι, ΠΡOπaPaσKευή Ι πpόν~α 11 πρ:>
πaρaoκευή, προετοιμασΙα, έξόσκησιg, δοκησις, έφορ-. 
μογή 11 ιIn~ <fj Ι,,) -eccr .. 8Vii,-tK προμελέτη;, έκ· 
προθέσεως, λcιτ. ex ΙπιΙΙΙυΙο Ι ck' ιJU,.,. -.σ_εν;;, 
=έκ τοΟ ΠΡOχεΙΡCυ, κατόπιν μικρός όσκήαε;ως. 2) 
::ιχέδιον, τέχνασμα, μηχανορραφΙα, ουνωμοοΙα, ρο
διouρyla.- 11 τό πapεOKευασμtνOν πρός τιvα 01(0-
π6ν, OIKασKεUΉ, fπιπλο, ·διaκόσμησις, καλλc.ιπιcμ~ς, 
λcιτ. &pρ&r&lus ~ πομπή, . έπ/δειξις. 2) ίπΙ πoλιμιxrι, 
n:l'ιικιιρ«οχιuf)., orpor. δύναμις, έξοπλιομός U 'Τινιιιω;, 
μtOΘ, μέσα όμύνης. πόροι έφσδιοσμοΟ. . .. 
... α .... νι .. _i -ά.,. μιλ. -ιf.ισ (nιιfd+ίr.",,.rf). 

στήνc.ι τήν σκηνήν μου πλησΙον της ΟΙ(ηνης άλλου .. 
..ρα ...... , Τ4 (-,-+-.tott>· τ6 πλόΥια της 

σκηνιΊς, οΙ χωροι οΙ εύρισιεόμενοl εις τό πλόγια 
της σκηνης, ΟΙ πλόγιαι σKηνal g οΙ πλόγιοι είσοδοι 
τοο . ~εότpou. 

ιrαρcι-σιι:ιιν .... , μaλ .. .-- (-e4+.",,,.q)·--~ιI
_"WCD · (~λ . λ.).- 1I όπλώνc.ι πλατύ . παραπέτασμα 
ύπερόνc.ι τινός έν εΤδει σκηνης (cτέντoς»\ 
..ρ. σιι:ι\ητω, μιλ. -Ψ.' πΙnτc.ι, ένσKήπτc.ι, πλη· 

σΙον (ίπί χι,.::ιυνoίi 1't. χ). 
Baρa-σιιιρτCιω, μ.λ . -ιt_ισ' σκιρτώ (πηδώ) πλησΙον. 
..ρ .... oιrcω, μιλ. -.,uψoμιII· 6λέπc.ι ούχl κατ' 

εύ~εΤαν, ρΙπτc.ι αλά,llον 6λέμμα U παρανΟώ τι, τ6 όν
τιλαμ6όνομσι κακώς . 

ιrαρα-σKώιrorω,. μιλ. -ψcu' σκώΠΤ1J πλαγΙ\t,;ς (έμ-' 
μέσc.ις) KCI ούχl κατ' εό8εΤαν. 
ιrαρσ-σιrδω,. μιλ. -cίσιu' όποσπώ κατό μέρος, σύρ<.J 

με~' άρμης (τρa6ώ) πρός τό πλόΥlα 11 δIOOτρέ:φc.ι. 
διαστρε6λώνc.ι.- μΙΙσον, όποσπώ Τινα όπό τινος καΙ 
τόν ιiΡOσελKύIoI πρός τ6 μέρος μου (Τι XσtΙ ίπί n: .. ciΥμ.) 
11 όποσπώ Τίνα έκ Τινος κόμματος Ι όποσπώ έμου· 
τόν, όποσύρομοι. 
ηαρ-αση,ςω, μaλ. -1_ (nσfd+dcrni,,. φέρι.ι τήν 

όσπΙδα πλησΙον τινός, τ.l . μόχομαι εΙς τ6 πλευρόν 
τοο, μάχομσι πσρό τινl, μαχόμενος Τσταμαι παρό τιν •. 

ιισp-σσιrιCΠ'l\ς, -ov, ό (nσ~σιιπ'ζφ)' ό φέρι.ιν 
6σπ:δα πλησΙον άλλου, ό μαχόμενος εΙ:; τό πλευ- ' 
ρ6ν άλλου, ό σύντροφος κατό τήν μάχην, 6σπlδο-
φόρος (σύντροφος) έν δnλoις. . 
ιraρa-σιroνδCω, μιλ. -ήαω (naeciono.cJo~)· εΤμσι 

πορόσπονδος, πι:όrτc.ι πορό τάς σπονδός, .πaρσ-
6a1νc.ι τός σ;;ονδός ιι διαλύω τό:; oυν8ήKaς, τός 
KOταγγέλλc.ι, τάς Kηρύσσc.ι όKύΡOuς • 

ιnιptι..σιι.oνδoς, ο. (nIItci+ono"cJrf)' ό γινόμενος 
(;; γενόμενος) πορό τός σπονδός, ό πορό τός συν
δήt«:ιι; . II iJιΙ π~oα. ό παρο6ότης TI~ν σπονδών (τών 
συν8ηκών), ό έπΙορκος • 
ιraPCM"~"Nv, . ΙπΙρ. (πσρΙ'CI'ΠI,-ι)' τ6 ιIaδtζειν 

· πλησΙσν άλλου καlπλησιόζειν.~ n τό Totαoeol πα
ρά ηνl' ιι έκ τΟΟ "λησΙσν, έγγύδεν. 

.. ..,....,..., .. ν, ιraρa~ iiaa·, d,., !~χτ.χαι.1 μτχ. 
ιϊ'η. β' τoίi πcιel-ιιτ"μι. 
"ρσ .. τάς, -ιίδοι;, 'ιι (3Ιιιρlιτπιμιι<l)' χυρ. πδν το 

πλησΙο ... lστόμενσν. δπttl; π . χ. cιΙ nαραιιτά.n; eό;>ιι., 
τ6 έKατέρc.ι8εν 1Ι'\ς ΙΚρας δρ81α ξύλα ιi μΟ"ρμCJ;)σ 
11 ίν τφ πλ ηll. σΙ naeCI!JtdMr; = οΙ τετρόγc.ινoι στΟ· 
λοι εΙς σϋς όπολήΥεl ό TcTxoς τCιν ναών κατό τ6ν 
πρ6ναον " κΙονες έν σειι:ζt, κιονοστοιχΙσ. ή στοό 
(ή τό ΠΡοστQoν) oίκicιc; ιi ναού. λcι •. νestibutum' (6)" 
χιιΙ τό αυνΤ8τμ. π«ιιτά,). 

ιrαρά-aτΙ.-ις, -1fD~, 'ιι (πcιΡ{δ'"1μι,. τό 10τ6νοι 
ΙΤ'Οπ08ετετνl τινα κατό μέρος η μσκρόν, τ6 όπω
θεΤν τινσ; τ6 έξορΙζεlν τινό.- 11 (nιxelocCIJUII), τό 
Τστα08αι πλησΙον 118έσις πλησΙον τοΟ Βααιλέως. 
. ιrcφcι-σYδτttι, μ.λ. -,._ (nσραιιτdt,7')' ΤσΤ'σμαι 
παρό τινι, πληοΙον Τίνός. ' 
Βaρouσ,διιις, __ , δ (naeIomμιIt,. ό 10τ6μενος 

nopό τινι (πλησίον τινός), . ύπερασπιστής, 60ηδός 
n 'v oς1J. ΤFcιμμ'/j ,;fj~ μciχYj" ό συστρατιώτης ό ίσrό· · 
μ@:VOς παρaπλώρc.ις, δπttl, χcιΙ Πjlocrτιf'"1;-ό lστό
μενος fμrιpσoθtν Τινος . συοτροτιώτης. iicιl lπι"τ.ί-
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η,~=ό Θυστρατιώτης ό Ιo~ ,t;V 1'1:\' 6πιΘ8εν ' n .... τcτάχατο, Ιων. Υ' πλ1jθ. π,,8. 6πapσ. wll ~~ 
κειμένΙ,) σειpQ R 'Ι'.-,ιdlι;;; α6ντροφσς έν μόxι:J ; ου- ρα.τάσσω. 
στρατιώτης, συμπολεμιστής. ηαρO-τιιρCω, μ.λ. ' -ή,αφ' δ,'1:ΙΧαιΙ νiίν. παρατηρώ, 
ηα~tις, ~r&o~, 'iι, &ηλ. 'tοΊt ΠΡO'rlY,~σl'ά- 6λέπω τι έκ τΟΟ ,πλησloν καΙ μετό ' προqΟχι'\ς 11 πα-

η~ 'ij 6'οηδός, έπlκουΡος, σύμμαχος, ouναγωνlσΤρlα. ρσφUλόσσω, έπιτηρώ ~ τηρώ, ,παρατηρώ. μετό δε,ισι-
ηαpa-oτcIxω, ci6". , β' _e_CJl,rXO'" οτε/χω (δα. δαιμονΙας. " , 

δΙζω) πλησΙον, δια6α1νω 'πληο/ον, παρέρχομαι καΙ ηαρcι-τ~ -8~, 'ij <-eonιe-.)" ιίι, "i νίίν, 
όπομακρύνομαι R είσέρχομaL " παρατήρησις έκ τού πλησΙον καΙ έπιστομένη, έπι-
ηαpa-στί\vα., -οτίίσαι, riπρφ. 40Ρ. β' ""ι "",;06 , τήρησις, προσεκτική έξέτασις. 

_ρίσnιμ, . ηaρσ-Tίlιιμι, ,ποιη'1:. ηαΡTίlιιμι, μιτCι. Υ' 'ν. 'ν5στ. 
' ηαpa-στoρCννiίμι, μιλ. -fl"4~_, ri't't. -.... 4(!Φ· _ρα.τ.ιkί., ΠΟΙ1jΤ" _ef,lk'i. fj' χαιΙ Υ' Ιν. πρτ. _ρ-

στρι.ιννύω, όπλώνω" πλησΙον (η κατό μηκος, ' η έμ- ετ'6ε.~, -ε, (ώσι! έΧ ρΥιμ. _ρα.τ,6έω)· μέλ ι -t')ήσω' 
προσ8έν) τινος; έξαπλώνω τι. 6νΙΡΥ. ri6p. , _~ihιHα.· μaσ. ιi6p. 6' ,_'8acμrιt1' ποιθ. 
ηαρσ-στρCφ6ι, μελ. -ψ"" στρέφω (μεταστρέφω, Π:;Χ. _eα.τέ68.μa., · τοποθετώ πλησ/ον, θέτω πλη-

μετα8Cιλλω, κόμνω τι νά στρσφι:!) πρός τό πλόγιο, σ/ον Τι έμπρός, παραθέτω U Υιν. παραθέτι,.ι, προμη
παρεκτρέπω. 2) έμποδ/ζω, όποσo6W. ' τό, έαρέπω θεύω, έφοδιόζω, χορηγώ, παρέχω. 2) πρ06όλλω 
πρός τό πλόγια. ,ένώπι6ν τινος, προτεΙνω, παρουσιόζω Η δηλώ, δια-
nαpa-σuy-ypicfitoJ, μ.λ. ' ·ιJσω (_~+fιvπeoφή)' κηρύσσω υ προ6όλλω τι εΙς ύποστήριξιν τών λεγο-

πaρα6a/νω τό μετό τινος συμ6όλαιόν μου, έξαπα- μένων μου, lσχυρ/ζομαι, 3) θέτω τι πλησΙον όλ-
τώ διό παρα6ιόσεως τών, δρων τοΟ συμ60λα/ου. λου, παραθέτω, παρα6όλλω, ouγKρ/ν~.-. μ'σον, 
nαpa-σuΙ-1iΥομαι (4νειι &νε~y. έν xpTj::Ja,)' συν· θέτω ένώπιόν μου Τι πλησ/ον μου 11 παραθέτω τι 

έρχομαι (συναθΡΟ/ζομσι) ι:ιετ' όλλων. ένώπιόν τινος (τι δ/δω έντολήν νό π~σι.ιoI τι 
_αpa"σUρω, μβλ. -ο4ίρώ' ώ; ' χοιΙ νϊΙν , παρασύρω, ένώπιόν τινος) 11 λαμ6όνω δι' έμαυτ6ν. έφοδι6ζομαι 

σύρω πλαγΙως, ούρω μακρόν, όπομακρύνω, συμπα- ' μέ τι. 2) καταθέτω τι (Ιδικόν μου) εΙς χεΤρας όλ
ρσσύρω (ώ; έπΙ Ρδόμοιτοι;; πoτcιμoίΊ). ,2) _~σιίρω λου, καταθέτω τι πρός φύλαξιν, τό έμπιστεύoμi:lι εΤς 
;πo~ ~ παρεισάγω λέξιν τινό, παρεμ6άλλω λέξιν, τινα. 3) διακινδ,υνε;ύω τι, όποτολμώ, διακυ6εύι.ι τι, 
τήν μεταχειρ/ζομαι άrόπwς καΙ όκαΙρως. ' ριψοκινδυνεύω. 
ηaρα-σφάllω, μ.λ. -σφcZ,\ά;' ιiόρ. οι' _~σΨ'llα' . ηαρa-Tίllω, μ.λ. -τΤΙφ' 'άποοπώ τός τΡ(χaς, μα-

ώθW τι πρός τά πλάγια 11 κ6μνω τι νό γλιατρήΟr:1 δώ,- μΙΙσον, όποσπώ τάς Ιδικός μου τρΙχας. μαδW 
πρός τό πλόγια, κάμνω νά όποτύχΙ,)11 ίπΙ β&λoιι~, τό τός τρΙχας μου.- παιθ'l)t , j ιι1τCι. μτχ. πρχ. _eol,n,l-
κάμνω νά παρεκκλΙνι:! , νό όστοχήσι:!. μέ"o~=μέ τός τρ/χας μαδημένος, μαδημένος. 

ηαρά-σχι:ς, -έτω. προστ. ιioρ. 6' ,;οίί na.e-x"'· , ηαρά-τονoc;, , 4,, ' (nαρα.τε,it1ω)· παρατεταμένος 
ηαρα-σχcθcίν, riπρφ. ποΙ'l)Τ. ιioρ. 6', τοίί na.ρ_"ω. (τανυσμένος, έξηπλωμέν-ος) πληο/ον fI κατό μι'\κας . 
ηaρ~xι:ίν, Ιπ. mιeαΟ1.Ιμεtl, , ιiπρφ. ιiop. 6" τοίί ηaρα-τραΥι:ίν, ιΧπρφ, riop , β' .ου .πα.ραreώγω (βλ.λ.), 

-eix"', , ηaρα-τρέπω, μελ. ·τρέψω· τρέπω κατά μέρος, 
σαρσ-σχίςω, μιλ . 'οχίαω' οχ/ζω κατό μη κος, -ι:ρέπω , πρός άλλο μέρος, έκτρέπω, τρέπω (έκτρέπω) 

σχΙζω εΙς τό πλόγl, διασχΙζω. ' τινά έξω τοΟ όcθοο δρόμου, όπcπλανώ 11 , .π4τα.μό-ν 
ηαρα .. σχόν, O')~. μτχ. cXo,? 6' τoiί -eixoιι (Βν xpTj- nαeοιτeέnω=έκτρέπω τό ρείθρον (τήν κοΙτην) ποτα-

σει ώ; οιΙτ . riπόλ.) , 'βλ. -{!έχω ν. " , μοΟ, τό παροχετεύω πρός αλλην κατεύθυνσιν, τοΌ 
ηαρά-ταξΙC;, -8Φ~. Τι (na.eοιτάοσω)· δ,τι χ"Ι νϊΙν , όλλάσοω τήν κοΙτ.ην, λοιτ. deriVΔre R μτφρ., με:τα

παρόταξις, τό τόσσειν Ινα πλησlον το,Ο όλλου, ή στρέφω τιΙνά), διαστρε6λώνω τι, τό νοθεύω, τό 
παρόταξις εΙς τάξιν μόχης, ή διόταξις οτρατοο r:αραποv;Ι , τό Ψευτίζω 11 '(βν " όλλοιώ, μετα6όλλω. 2) 
πρός μόχην 11 στρατός έν τόξει μόχης 11 lH -(!4- μεταστρέφω τινά, τόν κόμνω νό όλλάξΙ,) γνώμην, 
τάξ8ω.-=έν τόξει μάχης. μετα6άλλω τήν γνώμην τινός, τόνπαραπλανώ.-
ηαρα-τάσσω, ιΧττ. -ττω' μβλ. ·ξω· riόΡ., (ι' -e- ποιθΤιΤ., μετατρέπομαι, μεταστρέφομαι, μετα6όλλο-

Ιτα.ξα.· Jtοιθ'l)'t., ΠΡΧ • .πσ(!4τέτα"μa.,~ Ιων. Υ' πλ,lθ. ποιθ. μαι, παρεκτρέπομαι άπό ' τινος πρόγματος. 
6π.ρσ. mιρα.τιιτάXαΤ4· τοποθετώ πλησ/ονόλλων, ΧΙΙρ. ηaρα-τρέφω, μ.λ. -(J.eέψΦ· τρέφω πλησ/ον μου 
έν τόξει μόχη<?, , ώι;; τό στ,μερ. παρατόσσω.- μίσov, τι τρέφω έπl πλέον Τι τρέφω τι μετό τινoς.-π"θYjτ" 
παρατόσσω τους όνδρας μου είς τόξιν μόχης.- I1 τρέφομαι μετό τινaς, τρέφομαι δαπάναις τινός, όνο
Πa.θ1jΤ., παραιάσσομαl εΙς τάξιν μάχης, ' τοποθετοο- 1'ρέφαμαι παρό τινος. 
μαι εΙς γραμμήν μόχης.- U μέσον, 01jμ. , ώα; Χ/ΧΙ, ηαρα-τΡιχω, μκλ . .. {j.eέξομa., iΊ -&ρα.μοVμa.,' ri6p.6' 
συναντώμαι μετό τινος έν μόχι:ι U riπολ., Τσταμαι nοι"έδιιαμΟt1' τρέχω πληαΙον τινός, τ~xων παρέρ-πλησ/ον έτέρου έν μάχι:!. '" " μ<. 
ηαρa-τεΙνω( μ&λ. -ΤCt1ώ' ιiόρ. οι' ~e.τε'_· lφχ. χομαl, «ξεπερνώ:. 11 με'τ' οιΙτ. , έκφεύγω, ' διαφεϋγω. 

_(!4"Ιτίί_' ποι&ητ " riόρ. οι' πoιριιτάlJ.η,,· , Π;;Χ. 'π.a.pα- διαφεύγω τινά. 2) ύπερτερQ τινα είς τήν Τόχύτη· 
' τΙτσμa.,· έκτε/νω κατό μηκος, όπλ~,νω παραπλεύ. τεl (εΙς τόν δρόμον), ύπερ6dΙνω τρέχων, πρόφ8ό
ρως υ έκτε/νω είς γραμμήν, έπιμηκύνl4: U _eΔJ:ιl"ω ' νω, νικώ τινα είς τόν ά)'ώνα δρόμου. ' 3) διατρt-
.. άφΡΟt1=όνο/γω μακρόν τ6φΡ9ν, ' 2) έitί χρόνου, χω διό μέσου τινός iΊ πάνω όπό ΤΙ. ' ' 
ώ, χαιΙ VIl'I, παρατεlνω (τόν χρόνον), παρέλκω, ά- Ώαρσ-τρέω, μίλ. -.. {!έσω' έκκί'{ώ, παρεKKλΙνί.ιJ (πά-
να6όλλω, έπιβραδύνω 11- καταπονώ διό της χρονι. ρσμερΙζω) έκ φό6ου. 
κης παρστάσεως. 3) έκτείνω τινό πρός , 6οσανι- Ίιαρσ-τρfδw, μ~λ. -ψω' TPI6w τι εΙς τό πλόγιο, 
αμόν, 6oσoν/ζω, -Π~θητ.,ίπΙ τοΟ π.τώμοιτο. νΒχροσ, rpl6w τι πληοΙον άλλου, προστρl6ω, τι μετά τινος 11 
τοποθεΤΟΟμαι ,έκτάδην, κείμαι νεκρός 11 _ρa,Τ8ίt10- nοιροιτelβω x~νσό .. ,άκήρατο" clUφ xρvaq} (iVv. , 81$ 
μa.' nol,oeHl9 ιιl~ τοvσ%~t:!)~=έκτεΙνω τός, ΔUνό- pιiaat1otO =: τρ/6ω Kα~αρόν ' χρυσόν έπ! τι'\ς λυδιaς 
μεις μου μέχρις έσχότων,όγωνΙCQjJ9Ι μ~xρ,ς έσχό - λΙ5Jυ , ~λησrον τοΟ σημεΙου. ένθα ~τριψα όλλον 
των, κατό τινα πoλΙOΡKΙαν.~ ... riμτ6., , έκτε/νομαι χρυσόν, διό νό Τ&.ι τήν ί3ιαφορόν τών Ιχνών πού 
κατό μηκος, κεΤμαι κατό μη"ος,. έκτε/νομαι. , ' • όφ/νου,ν.- ποιθ1jΤ., τρ/60μαι έπΙ τινος (ιέπόνω εΤς τι). 
ιrαΡα-τcίχ.σμα, -oι .. o~. το -<-ed + .. 8,χ[ζω)" τεΤ- nαpa-τροιιέω'=nαροιr:eέnω (βλ. λ.). " : 

χος ι)' όχυρόν οΙκοδομηθέν πλ(\Οιον. έγκόρσισν η , ηαρά-τροπή, 'iι. <_ρατρέπώ)' , τό τρέπειν πρός 
παρόπλευρον τεΤχος. ' : τό πλόγια t, μακρόν, 6πorρoπή, ' όπoσό6ησις. μέοσν 
nαpa-τcιιτaiνομαl, ιi6p, ,,' -e8Τ8ΗΠft1άμ'l-ν' ρί- όπorρoπης. 2) παρεκτροπή,ίέκτροπή, μετσ60λή 11 

σον, έπεξεργ~ζoμa/ τΊ κατά τρόπον Cιστε νό λό6ι;ι σφάλμα. ' 
δλλη.ν μορφην" μετασκευόζω τι, ,Τ9 μετασ,OΙ~ g yav., Ω~ρά-τpόηoς, 0t1 (πα,α.τρΙπω)" ό παρεκφαήε/ς" 
μετα6όλλω, όλλο,ώ, τροποποιώ. 2) παραποιώ, πα- ό έχων παρεκτραπι'\, έκ της εύθε/ας όδου, ό πορό
ρσχαρόσσι.J,cψευτΙζω»,τό παραλλόσσι.J ,όπό τό όρθόν. νομος.- , Ι ivapy., ό έκτρέπων. 6 όποτρέπων. 

ηαρcι-y,~μy~.1 μβλ. -Τ8μci'S, IIot'lj't. -τα,μQ'S,' όπoιι:orίτι.J , ιrαpa-ΤρOιάςω, ποιητ. riντΙ n4ρα.τρ_χω (βλ.λ.). 
'ιπό τ4 πλόΥΙα, 1'1, κατά μηκος" ,όποκόΠ.τω. ηαpa-:",ρώΥω" μίλ -.. erbioμo,· ci.ό~. β' παρέ,Τ'α,,,ο,,.' 
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περιτf)ώγω, ροκαν/ζω δλόγυρσ, ηερι06κνω, άποκ6-
πτω τεμάχιον διά τών όδόντων (μετ* γεν.). 
ησρσ-τρωηάω, ItOt'ljt. ιiντΙ παeaτeέπω (βλ. λ.). 
σσρσ-τυΥχάνω, μίλ. -τwξομαι' ιiόρ. β' παeidί

χο,, ' συμβα/νει νά εΤμαι πλησ/ον, προσέρχομαι 11 εΤ-
μαι πορων είς τι, λΙΧτ, interesse 11 έπΙ πρCΊγμ., προσ
φέρομαι, εΊμαι παρών, έμφανΙζομαι, Α<Χτ. ρraesto 
eS5.. 2) & naeaτvxOw = όποιοσδήποτε συνέπεσε 
νό εΤναι πλησΙον, ό πρCιτoς παρουοιαοθεις, πας τις 
κατά τύχην U τό ' naeatlln:ά"o." 'iJ τό π~eιi-ΤVΥό" = 
ό,τιδήποτε σύμ6aΙνει, δ,τι αl περιστόσείς · άπαιτοϋ
σιν. 3) παeαΤVxό,. (άπολ., ώ. τό nae6,', ni8eιιαχό,,) 
=έν w ήτο εΙς τήν έξουσΙαν μου, όφ' ου ήδυνά
μην νό ... 

. ηαρά-1ίίηος, ο,. (nagdt τν,πτφ)' παρατυπωμένος, 
σημαδεμένος μέ πλαστήν σφραγίδα, παραχαραγμέ-
νος, πλασΤΟΥρcφημένος. _ 
ηαρα-τίίχων, ον"α, 6", μτΧ. ιioρ. β' τοίι naea

t1Iyχά"ω, 
ηαρ-αυ5άω, μιλ. -ήαω' όμιλώ πρός τινα, άπευ· 

θύνομαι πρός τινα. 2) όμιλώ περΙ τινος κατο τρό
πον περιφρονητιl<όν, όμιλώ χωρΙς νά δΙδω καΙ με
γάλην σημασΙαν εΙς αύτό περl τοϋ όποΙου' όμιλώ, 3) 
προσπαθώ νά πεΙσω τινά περΙ τινος πράγματος, 
καταπεΙθω 11 καδηουχάζω, Karanpcuvw U "παραινώ, 
συμ60υλΖυω. . 

nαρ-a.,lfr;ω, η μΙσ. _eavΑlζομαι (ndeavAo~)' δια · 
μένω, κατοικώ, πλησΙον, κεΤμαι πλησΙον. 
ηάρ-αυΙος (Α), ο,. (παeάtavλή)' ό κατοικών (ό 

διαμένων) παρά τήν αύλήν, ό κεΙμενος πληα/ον 
11 Ύεν., ό γειτονιl<6ς, γεΙτων. 
ηάρ-συΑος (8), ο,. (naedta';A6~)' 6 παρά τόν 

ούλόν, παράφωνος, ι<ακόφωνος. 
ηάρ-αuτ6, έπ!?, ιΧντΙ πιιρ' αΙί.ά (ίνν. τά π,ρά

Υματα) , ώ; τό πagιιxeημιι., πc~ευθί'ς, άμέσως, εΙς 
1ι'ιν στιγμήν.- 11 καθ' δμοιον τρόπόν, λοχτ. ρerinde. 

ηαρ-σuτΙιt6, έπΙ~, (παρά t ιιν.ικιι)' παρευθύς, 
άμέσως, εΙς τήν στιγμήν, λοιτ. illico 11 μΕ'Ct ~oίi «ρ . 
θρι;ιι, «ι παριιυτΙκ« ι)"o,,«~ = αl άπολαύσεις της 
στιγμης, οΙ παροΟσαι ήδοναΙ, ΟΙ τωριναl U αl στιγμι
αΤαι όπολαύσεις. 

ηαρ-αιιχΙνι,ι;, Ο", ώσ. χα! -« ('1), -ο" (oΠαeat 
«vX'1")' ό πα;:ά τόν αύχένα, ό έπΙ τοϋ αύχέ..,ος κεΙ
μενος, ό έι< τοϋ αύχένος έξαρτώμενος, ό πλησΙον . 
.ιισpcι-φδyείν, ciItpςp. ιiop. 6' ΤΟί) nιzeeafJlco . 
ησρa-φα(νω, Π?ΙΤ, τ. ηαρφafνω' μελ. ·φΩ."ώ· δει

κνύω τι πληοΙον Υ, πλαγΙως, Keμliω τι νά έμφσνισθό 
πλαγΙως ij παραπλεύρως 11 l1αρουσι{jζω, προσάγω, 
έμφaν/ζω Ι _e«φα.Ι"OIJ τον σώματo~ = κόμνω νά 
φανr.l μέρος τι τοΟ σώματος. 2) φέγγω . όπό τό 
πλόγια, 6aδΙζω πλησΙον l<αΙφέγγω (ρΙπτωφQς) πρός 
τι μέρος.- • μισ.-ποιθητ., φαΊνομαι πλησΙον, φο/
νομαι πλαγ/ως, έμφανΙζομαι πλησΙον. 
ηα~αις, ποι'ΙΙτ. ηαρaίφ~.σlς χα! ηάρφσαιc;, 

~ (_eάφtJμι)' παραΙνεσις, πr::οτροπή, συμ60υλή 11 
παρηνoρ/α, καταπρόϋνσις, κατέvνασμός. 2) δελε-
ασμός, «ξέλ6γιασμα;ι. ; -

ιιcφσ...piρω, μελ. _eot"tJO' ~έρω παρό τινα, φέρω 
πρός τινα, παροκομ/ζω, προσκομlζω 11 προσφέρω, ' 
ηaρa8έτω ένώπιόν τινός, παΡOU:Jιόζω Ι παιθ-ητ. , 
(παρα)τlθεμαι έπΙ τrις τραπέζης. 2) r8"'X6I;, προσ· 
άγω, προι!όλλω, φέρω εΙς μέσον, ως έπιxεί~ημα, 
l:JχuρΙζομαι, κόμνω μνεΙαν, μνημονεύω Ι πιιραφlρω 
Hμo,,=όναφέ~ω (προ8άλλω) νόμον. 3) τρέπω 
'Πρός τά π).'όγια 11 όποπέμπω, παρατρέπω, άποτρέπω, 
παραδηγώ. 4) φέρω μακράν, όπομακρύνω, πσι:-α · 
σύρω Ι παθητ. , πσραaύρoμαι, φέρομαι μαι<ράν.- • 
φέρω πέραν η μαι<ράν, μεταφέρω μακράν.-1tαθητ., 
μεταφέρομοι μακρόν" πέραν.11 μτφρ., φtρόμαι μα· 
κρόν f\ πέ~oν της όληθεΙaς, ήσρεκτρέπομσι, πλανώ · 
μαι, σφόλλομαι.- 1I !iLltΙS. έν τφ iνcpr: (όI~ τ6 παιθ.), 
nαρέρχcμαι, «περνώ» (iItt χρόνοιι). 2) μετa8άλλσ
μαι, πάσχω μετa80λήν, διαφέρω, έχω διaφόρόν. 
nαρά-φC_ΥU, μ.λ. -..v~ομιιι xst -φnιfOίί,M«Ι' 

διαφεύγω διερχόμενος πλησΙον τινός fι έμπροσ8έν 
ΤΙΥος. . 
.• apά "μι, μ.λ, -φιfc;e. 6μιλC> πρ6ς ·ΤΙνο It · ιΙΙσ. 

παραινώ, συμ8ouλεύω, περΙ τινος n πρoσπ08Cι νά 
πε/~, ,παραπείθω, προσπαθώ νό πεΙσω μέ μαλα· 
κοιις λογοιις.- 11 όμιλώ ποραπειστικώς (όπατηλCις), 
δολ/ως. 
ηαρα-φδαΙιιν, ε~xτ. ιio;> . β' τoίi π«οαφθιί_. 
ησρσ-φθάΜCνoς, μτχ. μέσ. ιXo~. ΙS' το'Ο παeιιφfJd,.OIJ. 
ηaρα-φδδνω, μελλ. -φΙΜαω χα! -φfJήοοjuu' ιiόρ. 

β' π«eέφlJ.η", μτχ, nιι.eαφ6ά.~· προλαμ6όνω, προ
φθάνω, καταφθόνω 11 περνώ Τ!να εΙς τό τρέξιμον, 
τόν «ξεπερνώ» U μ'φ? ύπερτερW, ύπερέχω. 
ηaρα-ιΡδέΥΥομαι, μέλ. ·φ{}έΥξομιιι · Μγω τι έπι · 

προσθέτως, η λέγω τι έν παρόcl!J 
ηαρσ-cplήaαι, δποτ. ιiντ! παeιιφtJij, ίιποτ. ιΧορ. 6' 

τοί) παe«φ{}ά,.ω • 
ηαρσ-φOttά, ~ (nιι.eaφέeομαι)· ώς; χαιί vuv, παρα

φορά, τό πaραφέρεσθαl, ποραφροούνη, διατάραξις 
φρενών. 

nαρα-cpoρέω'=πιιρ«φέeω (6λ. λ.), 
ηαρά-φορος, ο,. (παιeιιφέeω)' ό φερόι:ιενός έξω 

τοϋ όρδοϋ δρόμου, παρεκκλίνας, παροσυρθεΙς I1 κλο
νούμενος, άσταθής, σκοντάπτων. 2) μτφρ. παρά· 
φρων, μανιακός. 

ηαρά-φραΥμα, ·«τo~, τό (παιeαιφeάσαο,)' φράγμα, 
περίφραγμα !Ι χαμηλόν παραπέτασμα (προφυλακτή· 
ριον) 11 έν τιji πλοίψ, τά περι:ρι::άγματα τοϋ πλοΙου, 
ηαρα φράσσω, citt. -τrω, μΗ . . ξω· περιφρόσσω 

διό όXυρWματoς U όχυρώνω διό φράγματος τό όnΟίον 
l<ατασKευό~ω παραπλεύρως θέσεt.:;ς τινος. 
ηαρα-φρονέω, ιιέλ - ·ήοοο (_ράφeω,.)' · εΤμαι έξω 

φρενών, έκτός έμcυΓοϋ, είμσι παράφρων. . . 
ηαρα-φρόνηΟΗ;, Τ, (πα~tιφe<,,'έ.:u)· = τό έξΙστα

οθοι τών <ιρ::νών, ποραφί-οούν-η κατάστασις τοϋ 
πσρόφρονος, «τρέλλα». 
ηαρα-φροvία, 'i, · =π«e«φe6,.ηοι; (βλ. λ.). 
ηαρ:ι-φρδνΙμος, Ο"'=πιι!!άφροον Όλ. λ. ). 
ηaρα-φρυχτωρειίομαι, άιτοθ. (πιιeιi·φeVΗτωeό.~)· 

κάμ \ ω (δ ί δω) σημεΤα είς τόν έχθρόν λαθραΙως 
(ύπούλως, δολΙως). 
ησρα-φρυKτωρέω'=-'ιji πρι:.'ιjΥ. . 
ηαρά-φρων, ον, γε·ι. -ονο., δ ; ~ (π«ρdtφeή,.), ό 

έκτρεπόμενος τών φρενώ·.', ό πσρεκκλΙνος όπ:) τόν 
όρθόν λόγον U δφρων, μανιακός, τοΟ όποrου έσό
λευσεν ό νοϋς. 
ηαρα-φίίΑάσσω, ιiττ . -ττω, μίλ. -ξω' φυλάσσω 

(φρουρώ, άγρυπνω) έκ τοΟ πλησ/ον, φρouρc:;ι άγρύ
πνως. 

ηαρα-φiίσάω, με/ .. -ήσω' φυσώ, φουσκώνω, φυ
σών έκ τών πλσγΙων.= n μτ't'Ρ. πσραφουσκών\o.l, 
πσροξύνω. 
ηαρα-φύω, μελ . ·()σω· κάμνω τι νό φυτρWσr:ι π>,.α

γΙως, φυτεύω πλησΙον, παοόγω παρcφυόδας. -: 11 
It'Jte'lj" μετά ένδΗ. π~χ. -ni:pVxa, ιiόp. 11' n«eiιpfi'l' , 
άμτβ.· φύcμαι πληοίον, φυτρώνω (βλαστόνω, αόξά· 
νω) πapσπλεί!ρως. . . . 
ηαρσ-χδλδω, μελ. -άσω ' XσλαρCι, χαλαΡοΟΡ'αι, 

χαλσρώ:ιω 11 ίπΙ πλοΙοιι, άφ/νω τά νερό νά εΙσtλ· 
θουν, «κάνω νερά», διαρρέω. . 
nαρa-χcιμάr;ω, μελ. -άσω' διέρχομαι τόν χειμώνα 

(δαχειμόζω) έν τινι τόΠΥ, «περνώ τό χειμώνό μου», 
nαρα-χcιμδaiα, f, (π«!!αχειμ1ζω)' τό παι:αχειμα. 

ζειν εΤς τι"α τόπον, διαχειμόζειν. 
ηαρα-χέω, μελ. -χεώ' ιΧό? α' n«e;xeιz' π~x. -κl· 

xtίκ«· χέι,1 (χύνω) Πλήσίον n χύνω εΤς τι, ' ~ χύνί.ι 
προσέτι Ι έπισωρεύω πoρoπλεύρwς, πσροσωρε.ύω. 
wσρσ-χορδfr;u, μιλ. -αOlJ (.ισρ<i+ xoe"'J)' iιλι'lπω 

πλησΙον τrις προσηκούσης xoρδtΊς, πλήττω oυx l αύ· 
rr'lv που πρέπει όλλό Tr'lv παραπλεύρως, ι<όμνω πα· 
ραφωvroν Ι μτφ!'. σφόλλω, πλανώμαι 
_cιρσ-xράOμOl, μ.λ . -1j .. oμai. άποθ: κόμνω κοκr'ιν 

xr ησιν, κακομεταχειρ/ζομαι, κσι:αχρώμαι Ι · tνεργQ 
έσφaλμένως, ένεργι-;' KαKWς Β μετσχειρΙζομαr . τι ως 
πόρεργον, nαρopελQ, ' 6λ~ώ;,- KOΤCφp?ν". όψη
φω 11 ιiπoλ. iν - ΙΩΙν. μ'tY., _e«u.ωμ"ο.~=:=ο μαχόμε
νος άπεγνωσμένwς, ό άδιαφoρQν διό την ζωήν Ί'Οu 
μαχητής. . . , _ 

ηαρσ-xρίlμcι, iπΙρ, civt! n«tιl, ι-~ ~~. ιΡ;_ )/:χ( 
ν~. παραxρt'\μα, εύδύς, ηaρεu9vς, όμέ~'iι ξl~ . lιlV 



σΤΙΥμήν" «tv τΙ;Ι δμα» Ι ι) noeιι%~μιι &ιιά"",,-ή έν 
τΙ;Ι παρόντι όνόΥκη, ή δμεσος όνόΥιζη, ή 'όνόΥκη 
της σΤΙΥμης U ~κ το1ί παIαxeίjμιι=έK τοΟ ΠΡOXεΙΡOU, 
δνευ προπαρασκευης, δνευ προμελέ:rrις, έξ όπρο-
όπτou. . ' " 
ηαΡά-Χροος, Ο". χοιΙ συν'!lρ ... χροιις; .0'"' (no,a 

+xe6cι)' 6 έχων όλλαΥμένον (ήλλΟΙ(.ίμένΟν) τό 
χρώμό του, δχρouς; cξεθωριασμένcςι. 

ηαρcι..ιώννOμι, μελ. -χώοω' έtτισωρεύω χQμα πλη-
σΙον Γι παραπλεύρως, δημιουργ" όνόχt.Jμα (γήλσ-
φόν), «κόμνω μώλον.. . 
ηαρα-ιωρeω, μ.λ. "';οομαι, χοιΙ -t70QJ' xwρQ (υ

ποχωρώ t30δΙζων) πρός τ6 πλόΥια, ώστε ' νό κάμω 
τόπον, παραμερΙζω, κόμνω τόπον 11 ό!10XwρQ, άπσ
σύρομαι, άπό τινος τόπου. ύπOXwρQ, ύποτόόσομαι 
11 κόμνω τόπον (ύπOXωρQ) έκ σε6ασμΟΟ πρός τινα 
11 δΙδω, παρέχω, ώ, χοιΙ ,;ό σTjμιρ. παραXwρGι, πα-
ραδΙδω. . . 

ηαρσ.;ιώριιτCoν, ΡTjμ. iπΙθ. ,;00 nα'ΩXω,Ιφ' πρέ
πει νό κόμr.1 τις τόπον, νό ύποχwρήσr.1, νό παρα
XWΡΉor.1. 
ηαρσ-ΨίίιΙ "ι' ή όναψυχή, όνόΨUξις, δρόσισμα 

11 παρηΥόρια. . . 
ηαρσ-ψυιω· ψύχω 6λΙΥον κατ' 6λΙΥον, όνΟΨύχω, 

δρσσΙζω n παρηγορ(;:ι, πραΟνω. . 
ηαρ..δδτιις, -011, ItotTj't. ιiντΙ no,a.fJdΠI' (βλ. λ.). 
ηαρ..ΙEΙ~ώς, ItOt'lj't. ιiντΙ nιιea.β.βa.~, μ,;χ. πρχ. 

,;ου na.ιιιιβa.l"ω. 
ΠΑ"'ΡΑΑνκο.l, cS,,' υνΡός, Βρεγμένος, νοτισμέ

νος. [ίων. noeOOx6,. π~βλ . Ήουχ. cna.eδcιχώ~· 6ι
"y,ωtr., λετ. purdul'i (μύ~oι), OXO't. έΤΙJμ?λ: xoιτιi τι
νοι; ix του ιι,6ω' πρβλ . τό ΟTjμ . «παρδόκιον., «πόρ
δαξ, -ακος.=σκεΟος (άΥΥεΤον) διατηρούν δρασε
ρόν κατ6 τό θέρος τό Οδ<.:ρ, χοιί ο&τω lΙιοι'tTjρούμε
νον πιiντoτε ι.γ~όν]. 
napδIlcII, "ι, ιiττ. ouV'!lP. ηαρδδliί (ivv. &,ιί)' 

ή δορά (τό δέρμα) παρδόλεως ax του . 
ηάρδδΙις, -.ως, ίων. -,ο, .. "ι·=nάρ60. (βλ. λ . ), 

λοιτ . . pardalis· ώ; x~ί νυν, πόρδαλις, λεόπόρδαλις, iΊ 
πόν8ηρ .[ώσ . χοιΙ πό,ΔCΙλι,' πά,&.· καμηλο-πά,6α
λι.· llιiνιιoν (χ τινο, *parda- (*prda-), πρβλ. σοινσ)'? 
ΡΙ'daku-};ι (τΙγρις, πόν8ηρ)]. 
ηαρδδΙωτος, t7, ό" (nά,δcιλι,) ' ό έχων στΙγμα

τα δμοια πρ6ς τ6 της παρδδλεως, παρδαλός. 
ηαρδΕίν, na.,δt700μa." ιiπριγ. ~?ρ. 15' χcι! μΙΙλλ. 

δ~ιoτ. τοίί m~6ω (Ολ. λ . ). 
ΠΑ'ΡΑΟΣ, δ, μΤΥν. τύπο, ιiντΙ τ()υ na,ΔCΙJ.a, (ΙSλ.λ.)· 

xcιτιΣ ,;όν ΠλΙνιον 'parclus εχοιλιΤτο τ6 άρρεν xClt! ΡΑΠ
th.,.A- (nιiveTj~) τό θηλυ. 
ηάρδω, δποτ. «?ρ. 6' ,;ου πΙ,6ω. 
nαρ-cδοι, Ιπ. ιiντ! nά".ιoι .• Υ' πλTjθ. ίοι, . ,;ώί n4ίι-

.ιμι (.Ιμl)· 
lfαρ..Cβδδιιν , ποιθ. ιi6p. Οί' το!l na.ea.Pa.l"IIJ. 
ηcιρ-έΙδl0ν, ιiόρ. Ι' του na.ea.βάJ.J.t». 
.cιρ-iSIIV, ιiόρ. β' του na.ea.Pa.l"OJ. 
ηαρ..ΙΥ-Υρδφω, μελ. -ψω' νΡόφω πλησΙον, γρό-

φω- εΙς τόπλόγια, προσθέτω, έπισυνόπτω V παρενεΙ
Ρω, παρειαόγω, παρεμβόλλω I1 παρεΥγρόφω, έΥγΡό
φω παρανόμως εΙς τούς καταλόγους τών πολιτών, 
τούς νο8εύω ιι no,cπei".ls (μ-χ. ItClte. ιioρ. 15') ~ 
~ννρoφε\ς naρανόμως. . 
ιιαρ..EYYUΆΩ· παραδΙδω τι εΙς τός χεΤρας 1'00 

πλησΙόν μου ευρισκομένου: na.,."yιιw τό ov"lhιfUI 
=παραδΙδω (μετα8ι6όζω) τό σύνθημα (Τι διαταΥήν) 
"οτε όπό στόματος εΙς στόμα νό με;ταδoθ~ ' είς δ
λον τ6 στΡότευμα. 2) διατόo~ α1φνιδΙως, έκδΙ· 
δω όμέσους διαταΥός Ι Πaραρμώ, έμψυχώνω.· 3) 
πόραδΙδω tIv6 εΤς τινα δλλον, rcO τόν έμπιστεύ
ομαι. 04) ιb., χοιΙ νl!ν, έyγuQμαι,~δIδω έΥΥΙΙησιν, υπ
ισχνοΟμα.ι. 
ηαρ..ΙΥ"", "ι, χι:ιΙ ηcιρ-cy~ 'fI (na.,.yyιιάc»)' 

διαταΥή μετόδιδαμένη όπό στ.ό~τoς είς στόμα. 
ηαρ..r;δ&8ιιν, ItCltQ. «6ρ. CIt' wf) _ιιιιδi&ιιη",. 
ηαρ..έ~δEν, .( Ιν. ~oρ. β' τοl! ~ραΔCΙll"-' 
ηαρ-ΙΙ-ίHbιoν, ιi6ρ. β' ';'.0 -fiα~,ι~
ηcφ-djιc_, μ.λ. -~ (nd,.c!to,)· έδρειίω παρό 

τινι, κ68ήμαι διαρκQς πληοΙον τινός, παρακάθημαι 

μονΙμως, ετμαι "άντοτε μαζl μt τινα η πλησΙον 'τι
νός, λοιτ. Asslder •. -O εΤμαι πόρεδρος (-παρακό
θημαι) πλησΙον τινός. 
Πάρ..E~α, "ι (πά~~o.)· ή παpακ08~δρΙα,ή .σuγ· 

καθεδρία, τό νό κό8ηταΙ τις πλησΙον εΤς τινα δλ-
λον.- Η τ6 όξΙωμα τοΟ na.ei6,ov. . , 
η6Ρ-Εδρος, Ο" (na.,ιi+lδeiz)' 6 καθήμενος πλη

σΙον, 6 παρακαθήμενος n Υενιχ&l, (ώ; . iπι~Ρ. ΧΙ:ΙΤΤΙΥΟΡ.), 
έννύς, πλησΙόν, παραπλεύρως.":" 11 ώ, o~ά. ιJ nd,
.6eos=6 συμπαρακαθι'ιμενος, συμπαραστάτης, 60η
θός, έτατρος.-:-πcιρi τοΤ, πε!;ΟΥΡ. πάΡ'δeo. ΙχοιλεΤτο 
6 σύγκαθήμενσς, 6 συμ60η8ός τοΟ Baσιλέως Τι καΙ 
όνωτότcυ δρχοντος (π. χ. έπ\ rQv αυμ60(ιλων τοο ' 
Ξέρξου, ιi έπl rQv 'Εφόρων έν Σπόρτω · 
ηαρ-έδωκα, ησρ-iδων, «6ρ .. οι· χοιΙ β' ';00 -ιισ-

δΙ6ωμι. . 
ηαρ..έςaμαι, μιλ. -.60ϋμιιί,ιiΠόθ.· παροκόΙημοι, 

κό8ημαι πλησΙον Ι οΙ τόποι δμω; παρΙζιο. na.,ιζ6-
μ."α, ιΙνοιι πρ~στ. χοι! μτχ. μΙα. ιio~. β ' του ιaίIΙ'ιιo. 

ηαρ..Εδιικα, ιi6ρ. οι' τοί} na.ea.τllJ.ημι. 
ησΡ-Eliίνσι, «πρφ. ποιθ. «ορ. cι· 'tfJl! nσeΙf/μι. 
ηδΡΕιά, "ι (na.,d)· δ ,τι xcιΙ ν!ίν, ή παρειό, τό 

«μάγουλο., ποιρ' Όμ. ιiιΙπoτ. ΙΙν ,;ψ πλ'ljθ . , οιΙ na.e.aa.l 
(ίν τψ έν. XEtt!Jtt δ ίων. τύπο, no~t7ao,,).- 11 τ6 μέρας 
της περικεφαλαΙας τ6 καλύπτον τι'ιν παρειά ... , ή 
παρειό της περικεφαλαΙας. . ' 

ηδρι:'ας, -011, δ ' = πα,ώα. (βλ . λ.), έρu6ρόcρQιός 
τις δφις τΟΟ ΆσκληπιοΟ n na.,ώα, Τπno.-Tπnoς 
χρώματος "αστανού (μεταξυ τεφρού καΙ πυρροο). 
ηαρ-ιίδον, ιiόp. β ' (~νευ ί~Ιo~ ίνισ •. Ιν χρήσιι, 

ιiλλ' άι, ,;οιούτου xρτισιμoπoιoυμέν~υ tfJU na.~OlldQJ) 
(na.eιl+.r60,,) · 6λέπω, παρατηρQ, έν παρόδ~ n κόμνω 
παρατήρησιν, είδοποιώ, άναφέρw.- Ι παρα6λέπω, 
ά6λεπτώ, παραμελQ: 

ηαΡ-ΕΙΙιιν, πcιθ. ιi6p. οι' ,;οί) na.eΙημι . 
ηαρ..είιtω, μελ. -ξω' ποιτιτ. ιiόi'. ο' noect"lilJ.o", 

ιiπριγ. -α~.ϊ,,· υποχωρώ πρός τήν μΙαν πλευρόν, 
υποχωρώ, παραμερίζω, «δΙΕω τόπον. " μ,;φρ. ένδlδw, 
έπιτρέπω.- 11 ιiπ;:.oσ., πα,εΙκ.ι μοι = εΤναι εΙς τι'ιν 
έξouσΙαν μου, έξcρτδται άπ6 έμέ, εΤναι κατορ8ω
τόν " 8πrι na.et7κοι=όπουδήποτε ήθελεν εΤο8αι.ΟΟ, 
νατόν (κατορθωτόν) Ο κατα τό d.l πa.ιι.ϊκo,,=δπως 
έκάστοτε Ιάπό καιροΟ εΙς καιρόν) ~τo δυνατόν, 

ηαρ..ειΙΙσσω, ΠΟΙTjΤ . ιiντΙ naQcJ.lofloo (~), • . A,+ 
ηαΡ-Είμαι, παθ. πρχ. 'tQ,u na.~l"μι. . 
ηάρ..ΕιμΙ · (Α), ιiπριγ. παρ.ϊ"ιιι· πρτ. =ή;" μ.η. 

παρέοομιιι (πιι,ά+.Ιμl)' εΤμαι πληοΙον, εΤμαι παρών. 
2) εΤμαι πλησΙον τινός (μετ~ lΙοτ.) D εΤμαι παρών ε7ζ 
τι. 3) εΤμαι πaι:ών διό νά 6οηθήσω, 6οηΟΟ τινα, 
τόν «παραστέκcμαι.. 04) fxw φθάσει :ε7ς τινα τό
πον. 5) ιiπρoσ. nάQεοτl μαι = εΤναι εΙς τι'ιν έξou· 
σΙαν μου Ι! ώα. εΤναι δυνατόν, δύναται ν6. γΙνι;ι, εfναι 
έπιτετι:αμμένον "μτ~. (ΚΟΙ,' οιίτ. ιiπoλ.) noll6tr, !ων. 
πα,εό" = ~ξό" = έν ~ (έπειδή, δν καΙ, όφ· ου) "το 
δυνατόν (Υι ~τo έπιτετραμμένον) = λοιτ. qwιn fl.rl 
ρossit. 6) τά na.e6"τιι = αl παροΟααι oυv8i\KQI, η 
παρούσα κατ6αταοις . πρayμότων Ι ι8ct, ύ mI4lδ" 
επιρ.=ιιiί". . 
ηάρ-Ειμι (8), ιiπρφ. na.,-aCN.: πρτ. noι-jι,,,' 

(nι:ιeά+.Ιμι)· πορεύομαι . πληαΙον fι . παραπλεύρως, 
παραπορεύομαι, δια6aΙνω, διέρχομσί U πλησιόζω εΙς 
τ6 πλ6Υια, «πέφτω δΙπλα., «διπλαρώνωι. 2) άντι
παρέρχομαι a προφθάνω, καταφθάνω Ο υπερτερώ, 
ύπερέχω. 3) Ιπί χρόνου , παρέρχομαι, «περνώ».- 11 
παρέρχομαι καΙ μετa6αΙνω εΙς ... , εΙσέρχομαι εΙς •.• 
Ir ιiπoλ. πλησιόζω. nροσεvvΙζω.- 111 yινιxcί)~, Ιρχο-
μαι, παρουσιόζομαι, .έμφονΙζομαι. . 

ηαρ..είναι, ιiπρφ. τοί! πά,.ιμ, . Α (.ΙμΙ) ΙSλ. Α. 
ηαρ..Ε·ίηον <noeά+εlπo,,)' ιi6ρ. β' ~ν.υ ίνεατ. Ιν 

χρήσιι, ΧΡ'ιjαιμοποιοuμ'νοu ώ, · _νιοτ. τo~ "no,ά"μι' 
μιτ' αι!τ. προσ., συζητ" με1ό τινος, τόν συμ60υλεύω, 
τόν KOTOΠEl8w 11 ίντιίίθ.ν, έξαπατώ, δολιεύομαι. [ποιρ' 

· 'Ομ .• μ,;χ. nif.anώtr, ,nOeIanovocι, διCι· μιτριχοΙΙ, 
λόΥΟΟ,]. . . 

ηαρ..Ειρύω, ίων. «ντΙ na.,.,vQ» (ΙSλ . λ.). 
ηαρ..8φω (-eιl + .τ~)" παρενε!ρι.ι, πρoσδtνω 

nληοΙον, προσαρτώ, παρασυνόπτω n· ,,6μον. norl-
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.ι,." ιpotlva :ott δτ·ι σ'ljμ.: napa8tTWV διατόξεις (πα
ρατηρήσεις περl) των νόμων. 
.δρ-~ .ϊσα, C", μ,;χ.6· ιίορ •. ,;οll nαII"μι(6λ. λ.). 
•• ρ-cισ-άyω, μlOλ . • ξω· εΙο6γω πλησΙον, εlσόyω 

παραπλεύρως, ώς χοιΙ νυν παρειο6γω Ι φΈΡW έμπρός, 
έμφανΙζω, εΙσάγω, έκθέτw.- 11 εΙσάγω λa8ροΙwς 
(μuoτικώ<;, όπα,l,ηλwς)' '; oιόj,;oυ ,;6 
•• ρ..dσ-.. τoς, ο, (-I.~γω)· &~ χοιΙ νΟν, παρ· 

εlσoκτoς, λoδρa/Wς (KΡUφ/ως) εΙοοχθε/ς. 
ηcιp-cισ-δcίoμσι, μιλ. ·ξομσι, ιίποθ: δέχομαι 

προσέτι (έπΙ πλέον, έπιπρoσ8tτως)" δtxoμαl κατά 
τυχην U δέχομαι Κβυφ/wς. 
ιιcιρ-ι:~μσl, μaσ.-πd., μι-:& ivapy. ιίορ. 6' ·Ι""", 

πΡχ. ·&il~_ χιχΙ fIItspo. -./Ja6ίIxaI,,· ιίμ,;6 . , εΙσδύω 
(εΙσέρχομαι) έκ Twv πλαγ/ων, ώ~ χιχΙ νΙΙν παρεισδύω, 
διεισδύω, δlολισθαlνω, προσέρπω. . 

.cιp-ι:ισ-εΡΙOμσι, !iItoe. μa,;& ιΙνβΡΥ. ι10Ρ . δ' -;;1""0", 
πρχ. ·.lιJ1νl)σ· ειotρχομαl λά8ΡQ (ή κακώς, XWΡΙς 
δηλ. νά δικαιοΟμαι). 

ηcιp-ι:ισ-c;cΡW· εlσφtρω πλησΙον, εΙσόγω tκ τοΟ 
πλαγΙου, παρεισόΥω U nα/!.ισφi/!ω "όμα" == παρεισ
όΥω (ύπούλως τι:;όπον τινά) νόμον νέον πρ6ς όντι
κατόατασιν παλαιοο, δσ,;ι~ ~,;o διΩίφορο,.- • προσ
θέτω, 11 μεταχειρ/ζομαl έπlπροσθέτως. 
.σρ-cίτσι, Υ' Ιν. πoιθ~ πρχ. του παel"μι. 
ηδρ-ε., χσιΙ προ q;ων. niρ-iξ (noteci+lx), ώ, πι-όΙ : 

1) μa~dι Υιν., έξω, έκτός, πλησΙον KOI έξω, ένώπιον 
Ο μτψρ., έκτός, παρεKΤ~, έπιπροοθέτως, πλήν, έξ
αιρέσει τινός, όποκλεlστικQς άπό τίνος. 2) μ~τά. 
&1,;., «παρέκει), «παρέξω), «παραπέρα), πέραν, έπέ
κεινα, παράπλεύρως τινός 11 naeix ,,60" = πέραν 
(έξω) τι'jς λΟΥlκΙ;ς, μωρQς, άνοήτως, όφρόνως, παρά 
πδσαν φρόνησιν ~ ώσ. naeif 'ΑχιΗ;;α = έν όΥνΟ/Q 
τοΟ Άχιλλέως.- n ώ, έπ Ι?, 'πΙ τόποιι' έξω καΙ πλη
σ/ον, μακράν, έξω, «παρέξω). 2) μ~φρ., έξω τοΟ 
σκοποΟ, όσKόπWς, όνoι'lτως . 3) έκτός, πλήν, παρ
εΚ'Γός 11 nαeif ι; "lία'OY .. =πλήν έφ' δσον ... 

ησ~ι:ιι-βcιfyω, μιλ. -ιΧβ{ισομσι' έξέρχομαl όπό 
'1'1, όπομακρύνομαι, προσπερνώ τι καΙ τό όφ/νω ό
Π/Σw μου, έκτρέπομαι όπό τι, παρεκκλΙνω Β μτφι:>. 
παρa6ιόζω, παρa6α/νω, καταπατώ (π.χ. νόμον, δια
ταγήν χ,τ.δ.)ιlιίπολ. παρεκτΡέπομαι, διαπρ6πωπσρό-
6aσlν 11 κόμνω μΙαν παρέκ8ασlν · Ι; ιxόj,oυ ,;6 
WΣ~n-ι.nς, -aι»f, 'ιι (παe.Χβαl"ω)· τ6 έξ-έρ

χεσδοl πέραν τινός Ι πλόνη, παρεκτροπή U ώσ. ώς; 
χαι! ν1)ν, -παρέκδασις. . 

ησ~ι:.-διiOμσl, ποιθ.· έ-έρχομαι κρuφ/wς (λα
θpcιΙwς), ύnεκφεύvω, δΡσπετεύω κρυφό • 
..... nyOι Υ' Αν. ΙΩΙν. πρ~. ,;ου nαράιc •• μσι. 
~.-κAI.ω· ώ; ιι~Ι νυν, παρεκκλ/νω, κλ/νω ό

λΙΥον πρ6ς τ6 πλάγια Η παρεκτρέπομαι a ιίπολ. παρ
ε«eaww, κόμνω παρέκ600ιν. 
ησ~ι:ιι-lΙyω, μ&λ. -ξω' συλλέΥω κριxpΙwς a κλέ

πτω, lδιοποιοΟμαι, καταχρώμαι . 
•• ~ι:ιι-η""".YΙΙ· δίαφείι.Υω έμπρός όπό τινα 

ιcάI όπομαιφύνqμaι, έκφεύγι..ι TQv xειρQν τινος, 
ύπεκφεύΥω ιι παρι"πqoφ1ιrπσι, έπ. ιίν,;! -φ(ιrπ, Υ' 
Ιν. 6πo~. ιίορ β ' 1:oii -φ.v.γω. 
ιίσρ-cιι-y4ν"" μιλ. · -voro·=nαt/8IΠU""'" 
ησ~ι:ιι-πΙνω, μι).. -~."ώ· έκτεΙνω κατά μtjKoς, 

όναπτύσσw, «ξεδιπλώνω», έξελrσσw. 
ιισ~ι:ιι-τι:Aiω, μιλ. -έσω' έκτελω πορό τήν θέ

λησ/ν τινος. 
.. ~cιιτC.ν, · ρημ. ίπΙθ. 1:011 nα,ιp' πρέπει νά 

παρόσχι;ι τις. . . 
B~cιιτ6ς, iItlp. (mι,1α+INτό,)' ώ, xa.t νΙΙν, παρ· 

εκτός, έκτός, έπl πλέον, πλήν, δνευ. 
ησρ-ι:ιι-τΡCηω, μιλ. -ΨΙΟ' τρέπω, έKτρέnω, τι πρός 

τό πλόΥlα, τό κόμνω · νό tKTpaπf,i όπΟ · τήν κατεύ· 
8uvolv του. 
. ησ~ι:ιι-τρέlω· παρέρχομαι τρέχων, ιπροοπερ
νώ» τρέχων καΙ όπομα:φύνομαι. 
ιισρ-iΙδΙoν, i6p. β' 'tGII -eα1σμβιί.,.. 
wσρ-clσσν.ω, μιλ. ·.Uoro, iπ. ·eUσσΦ, ιίττ. -elcS' 

ιί6ρ. αι' _ρή.ιcϊσα, ίπ. nαeilaooa' ώ, χοι! νθν, πaρ- · 
ε:λόύνω, · έλσύνω . πλησΙον, δια&ΙΙνω πλησΙον (fφm. 
~), .. διcdαΙνι.ι ~πρoσθεν, παρέρχομαι έλαύνων.-

ΑΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΖ ΕΔ.Δ.ΙΙΝ. rΛJlZnIZ 

• (ώσεΙ ~ν d.μ,;6., "υπιχ". Ilφeot', r_ov, χλπ.), έλ
αύνω, όδηΥώ U I!ι~oι μl~dι νίΙΧ, ιxΙ~. (πι-οσ. ), έλαύνων 
παρέρχομαΙ τινα, τ6ν nΡOoπtpvQ, τόν πρoφ~όνω, 
τ6ν KΘτaφδόνω 11 ώσ. naealatί .. w εφ' t1llμστο" lφ' 
Τπnoν ~ άι, χ~ νυν, πορελαύνω tπoxoύμενoς δρ
ματος, παρελαύνω έφιππος. 2) κωπηλατώ (η χοιl 
πλέω) πoραπλείιpwς η κατά μί'\κος (eνν. _ν .. nαe
c1σtί"ω) a μι.ά. ~iΊ, σι~' iΊ' αημ. χοι! notea1avYQ) ,.", 
11 ιΤ,;1ι μι,;' "Ι,;. τόπου 11 χαι! πι-οα. , έλαUνων διέρχο
μαι έμηρός όπ6... 3) μτΥν. ώσ. έφιππος προσπερνώ 
11 έφιππος κατευ8ίινομαι πρός .. :, nρoXwpQ πρός ... 
11 έφορμώ έφιππος. 
ησρ-cΙι:ιcτo, Υ' Ιν. _π. πΙΧθ. ιίορ. 6' ,;ου nαea1iyw. 
ησ~ι:Ιι:ϋντσ, δωι:>. d.ν,;Ι πcιeιΙowτα, μ.χ. oιL,;. 

μίλλ. ,;οί! nαllalaIίt'ιo. . 
ησ~ι:lι:ύσoμσl, απιχν. μιλ. τ01l nαeΙIxoμαι' πιχρ' 

ci·n. ΙΙnΙ ,;oι)~oιι δ πάι.ιμι (ιΙμι). 
ησ~εΙιιω, μsλ. παeέ),ξω 11 παllι,ιχlΙσω' ιίό? οι' 

nae.11xtίoa· ποιθ. πρχ. παeιl1χvσμσι (.:παρα+Ιλ.χω)' 
~λKω τι πρός τά πλόΥια, σύρω τι κατά μέρος.
μίσον , tλκω τι np6<i τά πλόγια δι' έμαυτ6ν (πρός 
τ6 συμφέρον μου), παρεμποδΙζω. 2) 6δηΥώ έκ τοΟ 
πλαΥΙου, όδηΥώ παραπλεύρως (ώ, δπΙ Ιππων) 11 έπl 
πλοΙων, ρυμουλκώ : παρέ1χω (Ινν . . _ν .. ) Ιχ rii .. =a 

ρυμουλκώ (πλοΤα) όπό τήν δχθην U χ."α, nαeέ1χω 
(ένν . τα§' κώποι .. ) = κωπηλατώ είς τ6ν όέρα (χωρ Ι~ 
δ1jλ. νά. βιιθΙζω ,;ά., χώπoι~ EI~ .iJv edlιxoooιv) 11 μτφρ . 
έπΙ τών ΠΡοσποlouμένων δτι έρ'(6ζονται, πραγμα
ΤΙKQς δμWς μή έργαζομένων. 3) διαστρέφω, συ
στρέφω.-Η έπιμηκύνω, παρατεΙνω, έπι8ραδύνω, όνα-
8άλλω 11 ιίμ~β. χρονοτρι6ώ. 
ησρ-ι:μ-δ6ΙΙω, μ5λ. -.μβί1.1ώ· cIι ;; χιχl νυν, παρ

εμ6όλλω, έμ66λλω πλησ/ον 11 μεταξύ, naPEVErpw 
11 εντευθιν, ρΙπτω τι εΤς τι έν παρόδιιι (παρεμπιπτόν
τwς), ύπεμφαΙνω, ύποδηλώ.- • παρατόσσw σΤρα· 
τεύματα είς τάξιν μόχης 11 στρατοπεδεύω. 
ησρ-ι:μ-8ΙΣπω, μιλ. -ψω' 6λέπω λοξώς, στρα· 

6οκυττόζω. 
nσρ-ι:μ-lοlι\, -Ij (nαeaμβd,ι'λ.ω)· 0,';1 χιχ! νΟν, παρ

εμ60λή, τ6 θέτεlν τι παραπλεύρwς, τό παρενεΙρειν, 
παρένθεσις. παρεισγραφή, καταχώρισις.- Ι ή παρό 
ταξις εΙς μόχην 11 στράτευμα παρατεταΥμένον πρ6ς 
μόχην 11 κανονικόν στρατόπεδον 11 ίν~εilθιν, πόσα 
ώχυρωμένη θέσις, φρούριον. 
nσ~ι:μ-βOω, μsλ. ·νσω· χώνω τι μέσα εΤς τι, παρα · 

Υεμ/ζω, «στουπώνω) , παρενεΙρω. 
η.~Eμμι:νσ., έπ. ιίπρφ .• οίί πάeειμι (aΙμl). 
naρ-cμ-nfnΙιιι-, μελ. -ιμπΙήσω- ύπερπληρω, γε· 

μ/ζω τι ιφυφ/ως μέ τι . 
nσρ-cμ-nfnτω, μιλ. -.μπιαοσμσι · δ ,τι χιχl νίΙν, 

παρεμπrπτω, έμπΙπτω έν πσρόδιιι (παρεμπιπτόντως, 
τυχαΙως) a εΙσδύω λαθpα/wς υ Υιν., συμ6αΙνω κατό 
τύχην. 
na~ι:μ-nolάω, βιλ. -ιfClOll' έμπορεύομαΙ τι λα

θρσΙwς, εΙΟΟΥω τι λαθpεμΠOPΙKWς Ο φέρω τι εΙς πέ· 
ρας όπατηλώς, δολ/ως. 
nαρ-cμ-n6ρcuμσ, τό' έμπόρευμα μικρδς όξΙας, 

εύτελές ix ';011 
ησρ-cμ-ιιoρcUoμcι., ΙΙποθ. (nαed + Ιμποeο,)' έμ· 

πορεύομαι έπlπρoσθέτWς, έκ περισ!'οΟ, έν παρέργιιι; 
- 11 όπoφtρω (παρέχω, χορηγώ) τι έπΙ πλέον. 
~.ΙΙ-φύoμcιι, 1Ι:ιχθ.· φύομαι πλησ/ον, προσκολ

λώμαι, προσαρτώμαι. 
wσρ.ι:νcyιιι:ίν, ιίπρφ. ΙΙορ. β' τοίι nαeαφieι» • 
ιnιρ-cy-cihv, ιiπρφ. -ι&ϊ,,' ιίόρ. 6' δ.νειι ενβατ. έν 

χρήσιι (πρβλ. nae.i60,,)· ρ/πτω πλόγιον 8λέμμα 
πΡ6ς τι. 
n.~c.';vcov, πρ~. του πcιeα"""Ιω (6λ. naea"iro). 
ησρ-ι:.δι:ίν, ηαρ-εν"", δωρ. ιίν~Ι παeι18εί", 

nσei1fJ.oJ, ιίπρφ. χ~Ι ΙΙπo~. ~oρ. 6' ,;οίΙ nαeέeχομαι. 
ΙΙCΙΡ-C.-Ιι\κ1), fι (nαernl{hιμι)' τ6 παρεντεθεlμέ

νον, · πaρόρτημα, προσθήκη U ή παρεμ60λή, παρέν
θεσις, τ6 νά ΠόΡεμβόλι;ι τΙς τι Ο naeII"{Joήx" 16yov 
-παρέκδασις. . 
•• ρ-c·"-οrΙΙω, μaλ . .,ιfσφ· δ,τι χ~! νίJν , παρενοχλώ, 

tνoxλώ, τινα προκειμένου περ/ τινος ιι 'ΨΧ. nαf!'l"ώ. ' 
X1tJμC1ι-έχω έν()χληθη έπlπροοθέτως. 
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ιιcιpocν-σUcUω, μιιλ. -σφ' σαλεύω (κίν") 'έδGι καΙ 
έκεΤ Ι άμτ&. σαλεύω (κlνοΟμφ) τ~δε κόκεΤσε. ' 
, σΙρ-iξ fJ σάρ-cξ' βλ. -eix. 
_σρ.κξ-άΥω, μελ. -ξω' δγω (όδηγώ) τι έξω καΙ 

πλησ/ον (fJ πέραν) τινός Ι Ιντ_ίiθ_ν, πaρoδηyώ, παρa
πλανώ. 

ιιcιρ-cξ-aulcu, μ_λ. -tJCJQO' φθεlρω (έξαντλ") έκ 
της πολλl'\ς χρήσεως έν τ~ αύλήσει 11 μτχ. πcιιθ. "'ΡΧ. 
'nιιeιf'ι/νl'1ιU"o, = καταπεπονημένος lέκ της συνε
χοΟς αύλ!Ίσεως Ι Ύ-ν., έξηντ λημένος, Koταπεnoνη
'μένος. 
ι napooCΞ-iIqv, ιi6ρ. 15' το!) _'8Χβσl"φ. 

nσρ-iξ-cιιιι, ιiπρφ. πcιeτξιΙ,,"ι (_ed+'ξ.ιμι)· έξ
έρχομαι (παρέρχόμαι) πλαΥ/ως fJ έκ τΟΟ πληο/ον, 
ΠEpvQ παρά τι. 2) διασκελ/ζω, διa6a/νω Ι ααρα
δα/νω, Kαταπaτ". 

ncιρ-Cξ-cιρcσfσ, 'fι (_Iιl+'x+εΙIιolσ)' τό τμl,\μα 
τοο πλοΙου τό πέραν τών έρετ"ν (δτιλ. τό μή κaτα
λαμ6ανόμενον ύπό τ"ν κωπηλατ"ν), έκότερον δ
KΡO\l τοΟ πλο/ου, ή πρQρα ιi ή πρύμνα. , 
σσρ-CΞ-Klσύνω, μ.λ. -.ξ.Ιάοω, ιiΤ't. -cf.W· xcιιτιx 

t6 φcιιινόμενoν ιiμτΙS. (διότι χυρ. ιiνν.IlIμιι, τ_ο" χλπ.)· 
έξορμώ καΙ όντιπαρtρxoμαι έφιππος, προσπερνώ 
έφιππος Ο (Ινν . crτeστό,,), πορεύομαι κατό μηκός τι
νος (πι.ιρcιιλλήλως; πρός; 1:Ι) 11 έKστρατε:ύw Ι (ίνν. "σίίιο) 
κωπηλατ"ν παρέρχομαι. 
, nσρ-cξ-cΙδών, ov_, ό", μ1:Χ. «01,. β' τοσ nιιe
.ξΙIXOjισι. 
nσΡ-Cξ-cμcν, cXπρφ. Ιπ. ιioρ. 15' το!! πσι.ξl'1μι. 
nσΡ-Cξ-cριομσι, μιλ. -.ξ.uvCJομιιι, ιΧποθ. μιτά 

ίνΑΡΤ. ιioρ. 15' Πι&I.ξηllkι". πρχ. πσeεf.ΙήΙvο.ιι · έξερ
χόμενος διέρχομαι πληοΙον τινός, παρέρχομαι, όν
τιπαρέρχομαι, διεκφεύΥω, ύπεκφεύΥω U μll ' α. Ύβ"., παρ
εκτρέπομαι (πορεκκλΙνω) όπό τινος ιι ιΧλλιΧ X\lt : μιιτ' 
cιιΙ •. , διέρχομαι (διa6αΙνω) πληοΙον τινός.- U παρα-
8aIvw. , , 
σσρ-cξcτσςω, μελ. -dcrCIO' έξετ6ζω έν συΥκρΙοει, 

όντιπαρα8έτω, παραλληλΙζω. 
σσρ-cξ-cuρiσιιω, μ.λ. -τξ.νι';οφ· έξευρΙσκω έπί 

πλέον, εύρΙσκω έπιπροσθέτως,έφευρΙσκω κότι «Koν~ 
τό στό δλλα». 
σσρ-κξ-Μιμι, μιλ. -aξ';crCIO·. όψΙνω τι νό έξέλθι:J, 

έξόγω ' τι IliIt! χρόνου, όψΙνω τι νό παρέλθl). 
σσρ-cξ-Ιμcν, έπ. ιΧιφφ. 1:oίi ~ξειμι (τΙμι). 

' σσρ-Kξ-fστηιιι, μελ. · .ΗΟτήοφ· μετακινώ ' τι πρός 
τό πλόγια, μετα6όλλω τήν θέσιν τoυ.-ΠcιιθΤΙ1:., μι
τιχ 4μτΙS. ίνΙΡΎ' χρόν.; ύπόκειμαι εΙς ~ετα(joλήν, ύφΙ-
σταμαι όλλαγήν. ' . 

ncιρ-aοίσσ" θτιλ. δωρ. JltX. το!) .πd, •• μι ,.Ιμl), 
nσρ-Cnc.σ, ιi6ρ. cιι' , τοΟ πσeσ_IιJ.ω. 
σσρ-cιι-άlloμσι, Ιων. ιiγ1:Ι πσρ.φάllομιιι. 
Bσρ.Kιιι-δc'ιινUΜΙ, μελ. -.πιδτίξω· έπιδεικνύω τι 

προσέ:τι, όποδεικνύω τι κεΙμενον πλr,σ/ον δλλων.
• μjαoν, έπιδεlκνύω (έκθέτω) τι όKα/pwς, κόμνω έ
πlδειξιν. 

, σσρ-c"-διιμoς, ο" (M;Ι-W,)' ό παρεπιδημων έν 
ξένιιι τόπιιι, 6 πρoσwρινGις ncu' διατρΙ~ν (διαμέ
νων) Ι ιb, oGo., δ . ξένος, δ «παρεπ/δημοςι. 
σσρ-cιιι-σιιοncω, μ_λ. -.nIcrHCψoj.ι,σI· έξετόζω 

(έποmεύω, tmrηρGι) πpoσtτl. 
.σρ-cσι-στρ~, ~ (πσe.ΠΙCJτeiφοο)· τό στρt· 

φειν πΡός τ6 πλόΥια καΙ παρατηρεΤν τι. 
σσρ-cσlάyιaιιν, πι.ιθ. ιi6ρ . ιι.' το!) -ecπUζφ. 

,napoocnlu, .( Ιν. ιίπ. ιiaρ. 15' τΟ() 1AlfClnUc», _α_Ι 
ίΧ ρήμ. _Ις; -μι. ' , 
σσρ-iσoμcιι, μιλ. -Ιψομιιι; cXnoB.· 6κολουθ" έκ 

τοο, πλησ/ον, παρακολουθώ κατό πόδας l6κoλQU8Gι 
ώς αuyoδός (ώς φρουρός, ώς ΣWΜατoφύλαξ). 

σCΙΡ-KΡYΙιιις, -ov, δ (πάρaIro")' ό έΡ'ι'ότης παρ.. 
έργων (δτιλ. μηδαμινών ΠΡαΥμότων), ματαιόσχολος. 
σάρ-ι:ρy~ ο,, , (.n:aea+1e)'0,,)' ό έκτός (έξω, πέ

ραν) τΟΟ κυρ/Ο\) fpyQV, δμή όνήκων εΙς τ6 κύ
ριον tpyov, 6 δευτερεύων, ό τυχαΤος, συμπτωμα
τικός.- • ιb:J . o~α • ... ό Π~.'10,,-ώ, _ι νθν πόρ
εΡ'ι'ον, ούχl κύριον έργον. άλλό ΔΕUΤε~α 6-
σχολlα ώσεl έν παρ6διιι, Υινομένη, πρόσθετον Ιρ. 
'ι'ον, προσθήκη, παρόρτημα Ι ι" πσ,ι"Υφ' _, xcιιι 

--~- ....... . 

ν!)ν. έν πaρέpγιιι, ώς πάρεργον, ώς δευτερεοον πρδ-, 
γμα, λcιιτ. ,obiler ΙΙ έΗ παιέΙΥον πο,οίίμιιί τι=πράτ
τω τι έν παρ6διιι (τυχαΙως, παρεμπιπτόντως, ούχΙ 
ώς κύριον έΡΥον). 2) όνωφελής προσθήκη, όσή-
μαντον συμπλήρ~μα. , 
, σσΡ-CΡΥως, ίπΙρ . • ου Π~.Iyo~· έν παρόδιιι, Ί:U
χαΙως, κατό σίιμπτwoιν. 
σσρ-έρσω xcιιΙ .σρcρnδ~ω, μδλ. -ιredcr(.O~ 461" 

cιι' πσI.ΙIπtHισ· fρπω εΙς τό πλόγια, σύρομαι πρός 
τι έκ τών πλαΥΙwγ, χώνομαι κρυφό.'"-' · Π παρέρχο
μαι, δια8a/νω πλησ/ον. 
σαρ-cρlίω, Ιων. napcιρUω, μιλ. -1JCJCIP (πσρα+ Ι

ινω) σύρω είς τό πλάγια, σύρω κατό τό πλόγια. 
nσρ-cρ][ομσι, μιλ. -.Uιίaoμσι, ΙΙλλ' δ ιi.t. μ'λ. 

πάρ.ιμι (τΙμ,)' ιiπoθ. , μ_τιΧ ιχορ. 15' -ijliJ.o". ιΙπ. -ήΙν
iJ.o". πρχ. -.1ήλνΒα· δ,τι xcιιΙ νυν, ΠζΙΡέρχομαι, διέρ· 
χομαι πλησ/ον Γι πέραν, «περνώ», όπομακρύνομαι. 

' 2) έπΙ χρ6νου «περν"ι, φεύγω n d πιιρ.Ι"ώ" ",ό"ο, 
-ό χρόνος (ό καιρός) πού έπέρασε, πού άνήκει 
εΙς τ6 παρελθόν a τό .πσI.1lJ.όν, έ" τφ .πσIιr1"6"τι. 
δπως; ιXx~ι6ω~ λίγον1:ιι.ι xcιιΙ σrιμε:,;oν Ι.ι .- 11 ύπεΡ6α/
νω, ύπερτερώ (ΙδΙtιlς; ιin6 ιXπόΨεω~ τι.ιx6τητo~), «ξε
περν"» n μτφρ. ύπερτερώ τινα εΙς δόλους, καταδα
λιεύομαι Ι ώα. μ1:φρ. ΙΙπερ6aΙνω τινά κατά τήν εύ· 
φυΤαν, κατό τήν πανΟ\)ργΙαν, έξαπατώ.- ΠΙ διέρ
χομαι πλησΙον χωρΙς νό δΙδw προσοχήν ; παρα6λέ· 
πω, παρaμελ" D κατοφρονώ, όψηφώ U ώα. χ-:ιΙ κπΙ 
πρcιιγμci.ων, πρδγμά τι διαφεύγει τήν πμcσoxήν Τί
νος, διαλανθόνει, παρα6λέπεται, παραμελεΤται (πε
ριφρονετται)Ό 2)' ώσ. πσΡU6αΙνω, παρα6ιάζω.- ιν 
παρέρχομαι, προχωρώ κοΙ φθάνω εΤς τι μέρος, φθά
νω εΙς ... 11 είδ. είσέρχομαι εΤς τ,να οlκΙαν.- V παρ
ουσιάζομαι, έμφαν/ζομαι, ένώπιόν τινος διό νό ό
μιλήσω (π. χ. έ.νώπιον τοϊ) χοινοϋ). 
σάρ-ι:σαν, έπ. Ύ' πλτιθ. Itr-t. 1:0υ πάι.ιμι (.Ιμί). 
napoocaaiu, μελ. -eδομιι,· ιΧ6ρ, , β' ·eφαΥον. ιXπρφ~ 

-φαΥ.'''· έσθΙω έπΙ πλέον.- 11 τρώγω (δ6κνων ό
ποσπώ) μέρος τι έκ τινος, CΡOKαν/ζω), nEPITpώyw, 
περιδαγκάνω, τρωγαλΙζω (με.ιΧ Ύιν.). ' 

nbpoocaIς, 'fι (πιιιl'1μι)' τό όφΙνειν τι(γό) νό. πε· 
ράσι;ι fJ νό άπέλθr.ι U ώα. δφεσις, συγχώρησις, συγ
γνώμη. 

σcιρ-KσιιευάδΙται, σσρcσΙΙKυάδι'lO, Ιων. Υ' πλΥιθ· 
πcιιθ. πρχ. xcιιΙ (ιπερα .• ου πσιαΟΗ.νιίζφ. 
nσρ-cστάμcν, nσρcστάμcνσι, ιΧπρφ. ίπ.πρχ. 1:oiί 

πσρίΟΤ'1μι. ' 
σαρ-Cστηιισ, π~x. to!) πσρΙαΤ'1μί' μτχ. πσl!!CJΠΙ

x~ xcιιΙ συγχιχ. πσeεCJτώS'.-διdt .6 oi:lδ. πσρaαΠΙHό, 
έν χρήa_ι ιb, μ1:Χ. 4πολ. βλ . .πσρlοπιμι (ίν τ'λιι), 
σσρ-έστην, ιΧ6ρ. β' .ου πσρΙοπιμι . 
σαρ-Cστιος, ον (.πσIιi+IoτΙσ)' δ παρό τήν έστ/αν, 

fJ δ έπΙ της έστΙας. 
σαρ-έσιον', ιΧ6ρ. 15' το!) πσeiΧΦ • 
nσΡ-cτήρouν, πρ'1:. toiί .πσeστrιen-. , 
nάρ-cτος, ο". ρτιμ. ίπΙθ. του πσe''1'μι' χαλαρός" 

παράλυτος. 

flapooiTPCaaav, Ιπ. i πλτιθ. 401'. ιι.' to() πσeσΤIΙΦ. 
nσρ-cuδοιιΙμέω, JleA. -ιfoφ' ύπερτερGί τινα κατό 

την φήμην (χcιιτιX τ-ην 6π6ληψιν). ' 
napoocu&uvu' παΡοδηγ" τινα έκ τl'\ς εύθε/aς (τ"ς 

όρ8ης) όδοΟ, παρεκτρέπω τινό, τ6ν έξαναγκάζω νό 
Kατευθυνθ~ δπου έγώ θέλω. , 
, naρ-cuIUIlcu, μιλ. ""σφ (πσ,a + dx'11o,)' κό8-

ησυχόζω, πραΟνω. , 
σσρ-cυτάςoμaι, μιλ. -4οομιι.ι. μ'α: w"Οtομιι.ι 

(ΙSλ. λ.) πλησΙον, παρακοιμ"μαι, σUΓKOιμ"μαι, «πλα
γ!άζω» δ/πλα. 
σlιΡ-Kυνός, 01' (πσριl+ε~",,)' ό σύνευνος, δ εύ

ναζόμενος (<<πλαΥ ιάζwν") όμΟϋ μετά τινος fι πλησ/cν 
τινός. 

napoocuρiaKU, μελ. -ιvI"OΦ' 4όρ. , β' -flίιo,,' έξ
ευρ/σκω, άνευρΙσκω, όνακαλύπτω, προσέτι U έφεuρΙ

, σκω, έπινοώ. 
σσρ-cυ-τρcn'ςω, μ8λ. -/οφ' 6όλλω εΙς, τάξιν, 

, τακτοποι", διευθετώ, έτοιμάζω. 2) τακΤοΠΟI" έ, 
σφαλμένι.χ;, παραμελ", άμελώ. 



?-

ηαρ-.,... .. o~. μ~χ. ~OU nα.ρ~Xoιι. ίν xpijOIL ώ, μτχ. · 
ιiπόλ. (6λ. nα.ρixe- ν). 
ηαρ-Ιιοντι, e.wp. ct.Yd nα.ρ~"O"OΙ. Υ' ItA'ljB. τoίi 

_ιέ"ω.- • δo~. μ~x. ιiν6α~. oι.u nα.ρ~"OΙΙ. 
nαρ-iιω, μιλ. nα.ρΙξoιι fι nα.ecιcrxιioQJ · πρχ. nagb 

0XtfJCII' ιiόρ. 15' n«fiOxo-r. ItOL'lj~. nα.eio%8iJ.o-r· fxw τι 
πλησΙον, πΡ066λλω τι, fxt.) έτolμOν(πρόχειρa.ν) 11 ώ, 
χιιΙ νσν, ΠΡOμη8εύc.l. παρέχω, χορηγώ, δΙδω, .έφο
διόζω.- • ίπΙ ΠΡΙΙΥμά.των, παράνω, νεννώ, προξενώ, 
προκαλώ U πσραχωρGι, χαρΙζω, δωροΟμαι D άπo~Ιδω, · 
παρaδlδω, έπιστρtφω.- 111 προσφέρω, παρουσιάζω; 
διά τινα σκοπόν 11 ώα. 8έτω έμαυτόν εΙς τήν διό8ε
σΙν τινος, παρέχω έμαυτόν, φαΙνομαι n ώα. κα8ιστώ 
τινα τοιοΟτον Τι τοιοΟτον U προ66λλω, έμφανΙζω, πα
ρουσιόζω, παριστάνω.- lν έπlτρtπω, παραχωρCι.- ν 
ιiπρoα. nα.I.".Ι ι-ι-rl=εtναl έπlτετραμμένον εΤς τινα, 
εΤναι εΙς τήν έξουσΙαν τινός, νό πρόξr:ι ούτω 7) οΟτω, 
λιιτ . Ilcet 11 δθιιν τ& οΜ. 'tciv μ'1.Χ. ίν. χιιΙ ιioρ. 15' nIIe."O-r 
χιιΙ nιιeιιο"ό-r (ίν χρijσιι ώ, «πόλ. μ't)(., ώ, τιΧ nα.e6-r, 
lξό-r χλπ.) = έπειδή (Τι δν καΙ, χλπ.) ~τo (η εΤχεν 
ύπόρξει) τι εΙς τήν έξουσΙαν τινός (ήδύνατό τις ιi 
εΤχέ τις δυνη8/Ί νά ... )=λιι~. cum Ilceat fι liceret.
νι ώ, «πόλ. ίν τ1) πρΟατ. me.x· l"no6όw = «φύν' 
άπ' έΔW», «τρα6ήξου». 

Β'. Μ'αον, nα.Iέxoμιι.ι, μιλ. nα.e~ξομιι.a fι nαecι
οnοομιι.ι· πρχ. nαeΙοvιμιι.ι· προσφέρω (προμη8εύω, 
χορηγώ, παρέχω) έξ έμαυτοο, έξ lδΙων μου 11 πσρου
σιόζω (έμφανΙζω, προτεΙνω) όπό μέρους μου Ι nιιe 
Ι"ομιι.Ι ιoa-rII μάeννecι = προτεΙνω τινά ως μόρτuρό 
μου.- • 'ι'ιινιχως; , έχω τι, τό παρουσιόζω, t:ις Ιδικόν 
μου : nαeΙχομιι.{ ιoa-rII IiI"O~ΙΙ = όναγνωριςω τινά 
t:ις στρατη'{όν μου (τόν όναδεlκνύω ως τοιοΟτον) 
11 έπΙ ItpioΙSamv , nαeΙχομιι., n6J.c-r μylont-r=naρtxt.) 
(~.1. εΤμαl άvτlπρόσωπoς, όντιπροσωπεύω) μεγΙστην 
πόλιν.- 111 κα81στώ τι(να) τοιοΟτον 7ι τοιοΟτον.
lν 8ΠΙ «ριθμων, συμποσοΟμαι είς ... , φθόνω είς τόν 
όρι8μόν ... , όποτελώ. 
ηαρ-ιιδάω, μελ. -ήοω (mfrιβο~)' fxw ύπερ6η 

(c~ω ξεπερόσεl») τήν περΙοδον της ι'\6ης, κλΙνω 
π τό γ/Ίρaς, γΙνομαl (εΤμαι) παΡ/Ίλιξ. 

. • ρ-ιιδcM;, o-r (nα.ρΩHιβrι)· ό ύπερ6ός τήν περl-
οδον τΙΊς ~6ης (τήν άκμήν τ/Ίς νεότητος), ό παρ/Ίλιξ. 
_αρ-fιyαyoν, ιiόρ. β' τοίί nα.eάroιι. 
_αρ-ίiyoν, πρτ. ~oίί nαeάyω. 

• σρ-ιιyoρeω, πρτ. nα.ρrιrόροv-r, μ_λ. ";οω' ·ιiόp. 
ιι' nαρrιrόIrιoιι (nαρήroρo~)" διά λόγων παρακινώ 
(παρορμώ), έν8αρρύνω Ο παραινώ, συμ6συλεύω, ύπο
δεlκνύω.- 11 ώ,; χιιΙ ',ίίν , παρηγορώ, μαραμυ800μαι, 
κατεννόζω κα8ησυχ6ζω, τινό.- Κιιί τό μΙσ. -ρ' 
'Ιroιονμιι.ι ~aI τάι, α'ljμιια. ~0I) _ν8ΡΥ. · έ~ οι ό}τοϊϊ τό 
.αρ-ιιΥορισ, -lj (nαρrιyoρέω)' παραΙνεσις, παρόρ

μησις, πρατροπή. 2) ώ, χοιΙ νσν, παρηγορlα «παρ
ηνοριό»), Παρόμυ8lα. 
Βαρ-ι\Υορος, o-r (nαρΩ + droeaUQJ)' ό διά λόγων 

παρακινών, έν8αρρύνων, έπευφημών. 2) ώς; χcιΙ 
ν6ν. ό παρι'ιγοΡος, παρηγορών, παρηγορητικός, κατα· 
πρaOVΤIK6ς. . 
_,...ipδιιv, nCIB. ιiόρ. ιι' '1:06 nα.eII.leω (βλ .λ . ). 
.1Ρι\lον, τό, ίν ' xpijOIL πιιρ' 'Ομ. ιiντΙ τ06 'ν. 

_eaaCΙ (~σ6 6ποΙοιι 'ν τούτοι, 6 πλ 'ljD. nIIe.IIIl ιiπιιν
τ, πιιρ' Όμ.)· ή παρειό, τό «μάγουλο» Ι ή σιayων 
όγρΙου ζ~.- 11 παραγνα8Ιδιον κόσμημα τοΟ χα
λινοΟ. 

'Enιμ. , λ.αδ. nαριιoίί .(*nαρ-ιιιιo-P' *Auι- (*8US-» 
*O(U(s- 'ν τljl ),ιιτ. δι, σrιινσχρ. ιf1}.5"SΥάm, (στόμα), 
σιιναχρ. δ·~t.ha~ΙΙ (χεΤλος), πιχλ"ηΟΓΓ. 65;, δω". όSfιιι-ιι 

(=0ι-ιι) χλπ. - ΙSλ. 'ν olί" όSii. 
ηΙριι{ς, -lδo~, -lj, χιιΙ αιινΊjΡ . nIIe6f, -6ιJof (χιιΙ 

-eliS")'=-eιf,o-r (δλ. λ. ), ή παρειά. 
_αρ-ίiιισ, ιiόρ. ιι' τοΟ nαρ1rιμι (βλ. λ.). 
.αρ-ήιιιι, μaλ. -fO/I'. fxt.) έλ8ει παραπλεUρι.ις Ι κεΙ

μαι παραπλεύρως, παρατεΙνομαι 11 φ8όνω Τι έκτεΙ
νομαl πρός -ι:ό μtρoς τινρς.- υ προ6aΙνω, έμφa
νΙζομαι, παι:ουσιόζομαι.- 11· 'ΠΙ χρόνοιι, παρέρχο
μαι , όνήκω εΙς τό παρελ86ν. . 
"αρ-fι1iσα; ιi6". CII· '1:01) nαρ.J.cι"cσ • . 

ιίαρ-ίίΙΙΟν, ιi6ρ. δ' '1:0σ . nαρέeχομι. 
ηαρ-iί1ιξ, -r"oS". 6, 'ιι, ώ, '1:ό #ιάρ,lβο~ (δλ. λ .)' ώ, 

χιιΙ νίίν , πaρ/Ίλlξ, ό ύπερ6άς τήν όκμήν τ/Ίς νεανι· 
κης ήλlκΙας. . ' 

nάρ-ιιμσι, ιiπρφ. _e;;α8σί (χιιρ. ιΤνιιι ItCIB'lj~. πρχ. 
τοσ nιιe1ζω)' κό8ημαl, εΤμαl κα8lσμένος, πλησΙον fι 
πaραnλεUρι.ις τινός, παΡακό8ημαι (μliΤιΧ δο:ιτ . ) n κό8η
μαι πλησΙον τινός 11 διαμένω, κατοικώ, μετό τινος 
(μαζΙ μέ τινα) Ι εΤμαl πaρων είς τι, παρευρΙσκομαl. 
nαρ-iιμcρος, o-r, δωρ. ηαράμcρος (.πιιeα+ήμέριι)· 

ό έρχόμενος όπό ήμέρας εΙς ήμέραν, κα8ημερlνός. 
- 11 ό έρχόμενος (f) γινόμενος κ.λ.π.) ήμέραν παρ' 
ήμέραν, κατά πόσον δευτέραν ήμέραν. 
. ηαΡ-6νουν, ~ρτ. '1:01) . nιιeIII-riω. 

ηάρ-ιιξις, 'ιι (nιιe,;xω)' δφιξις εΙς τήν όκτήν (6no· 
66θραν) D τόπος όπο66σεως, όπ0668ρα. , 
nσρ-aονfτιις, -ον, 6, B'ljA. -ίτιlίι -cOOr, fι (nα,dt 

πώt»' ό κεΙμενος παρά τήν όκτήν, παράκτιος, παρ· 
όλιος, παρα8αλόσ"ιος. . 

ηαρ-ιιoρfα, 'ιι (mιιρήoρo~)' iv τljl ItA'ljD. 01lμ6ντες 
διό τών όποΙων πρασεδένετο ό πιιρ';oρo~ Τππος (ό 
παραπλεύρως τοΟ κανονικοΟ ζεύγους τών 'ππων 
τοπ08ετούμενος). 

ηα""ρος, o-r, δωρ;. ησράορος (nιιeΩ+ιIιΙρω)' ό 
παραπλεύρως συναρτωμενος, ό παρακρεμόμενος 11 
-eιfορOf (ίνν. ι_o~) = ό 'ππος ό πaραζευγνύμε
νος εΙς τό κovονlκόν ζεΟγος τών Τππων (τήν ξυνω
ρΙδα), καλούμενος δλλως καΙ .παedoecfO' χιιί oeceιι
φ6ροs-, ιiντΙθ. τljl ζΙΙΥ'πι, iΊ ζv"ιο,.- 11 ό κατακεί
μενος, ό έξηπλωμένος χαμαΙ ' 1 μ~φp. 66σή8ητος, 
όπέρlσκεπτος, όνόητος Ι πaρόφρων , «παλαβός». 
ηαρ-ήηΙφc, '1'. ίν. ct.op. ΙS' 1:O:Ιu _ecιπιιφloκι». · · 
_αρic;, ~iίιJo~, 'ιι (χιιΙ nαer)~)' ιiττ. OιινΊjρ . τύπο, ιi, .) 

πoιρrιί~ (βλ. λ.). 
ηcιρ-ίίσδα, 15' 'ν. ίπ. πρ~ . το\ meIIIA' (alμJ). · 
nap-άσIcu, δωρ. δ' 'νιχ. ιiop. β' τ06 nα.eIII.Bσ . 

-rομιι.ι . 

ηαΡ-6τιιμσι, πιιθ. ΠΡΧ. '1:06 nα.ecιι~Ιω. 
nσρ-Ιiμcνoc;, μ't)(. xoL'lj1:. μία. ct.op. ΙS' τοσ nαeιι-

ι-Ηkιμι. . . 
naρIcve'a, 'ιι, χιιΙαιιχν61:. -Ια (1.RIρiJ.n.ύω)' ή 

κατόστασις της παρ8ένου, ή Ιδιότης τι")ς παρ8ένolι, 
ή (πσρ8ενιό». 
ηαρθένeια, 1:ά.' = nαρΗ-rια, τάι (βλ. λ. ) . . 
nαρθiνcιος, o-r, !ιιιν. ~ιoς (nαeiJ.i-ro~)· ό όνή· 

κων είς παρθένο ν, παρ8ενlκός U έντροηαλός. 
ησρlένcυμα, -ιιι-ο" τό (nαρiJ.neUω)'=nαρ{h-rι{ιι 

(βλ. λ ) ιι έ ν τφ πλ'Ψ, σΙ άσχολlαι (όπασχολήσεις, έρ
γόχεφα) τών παρ8ένων. 

ηαρθcνcύω, μιιλ . -οω (.πcιeH-roS")· δναl'ρέφω παρ
θένον, όνατρέφω τινά ως πορθένον Ι ώ,; ιiμ~ΙS. 1:ιΧ, 
σημ. τοίί πcιθητ.- Πcιθ'ljΤ. nαρ{h-rιrVομιι.ι=-δlόνω παρ-
8ενικόν 6Ιον, διαμένω παρθένος. 
ησρδcνίσ, -lj ' βλ . .πcιρiJ.ενε[ιι . 
ησρlένΙΩ, τιΧ ( ένν . ιdJ.rι ) · Ι;!σματα <:Ιδ6μενα όπό 

παρ8ένων Tt,j oυvoδεlQ αύλού μετά χοροΟ (χ~ρ. oUΙΙ. 
ItA'ljD. τοσ nα.ρ~JOf). 

_αΡΔCνιιιι'ι, fι (ivv. ,,6ρ,,), ItOI'lj'1:. iYoτ! nα.eδbof 
(βλ. λ.)·=παρ8ένος, κόρη (χυρ. ιΙνιιι B'ljA. -ιου 'πομ.). 

_cιρδcνιιι6ς, ή, ό-r (nαeiJ.."o~)' ώ; χιιΙ νυν, παρ-
8ενικός ό όνι'ικων Τι όρμ6ζων εΙς παρ8ένον. 
naρlivιoς, ιι, o-r, χιιΙ ώα. -ο., -o-r (nIIeHH~)" 

ώ; τό _e-θέff.,Of (βλ. λ.), ό παρθενικός, ό όνήκων 
Τι άρμόζων εΙς KOρασlδa. 2) ώ, o~α. d nIIfl,,"i-rco. 
(κοιΙ Π(JρiJ.ε-rΙιι~) = ό υΙός δγ6μου κόρης, ό τεχ8ε1ς 
πρό τοΟ γάμου.- 11 μ~φp. , παρ8ενικός, Kα8aρός, 
δμωμος, άγνός, δμΙαντος, άμόλυντος. 
Βαρδcν-ο.fwιις,-οv,6 (nα.ρ-ΗΗri-dnι,"aVω)· ·. ό 

nερι6λέπων . (nερlερνaζ6μενoς, όσχολούμενοςμέ) 
τός naρθtνouς, πaρ8εν08fιρOς, παρθενοl(υνηγός, 
ό άποπλανών πaρ8ένoυς [δι' .~ιιμ. βλ. bnan(ιo)aίoo]. 
ΠΑ"-Ε'ΗΟι, -lj' ώ; χQιΙ νσν, παρ8ένoς, δγαμος 

κόρη, «παρ8έναι, κορόσιον, λιιτ. virgo a ιίνΙοτ. xcιι! 
ιiρα. d. πιιιρΗΗ,-δνύπανδρΟς,' δναμος, νέος. 

2) π,.ιΗΗ" t:ις δνομα Θεαινών τινων, t:ις τf'jς 
Ά8ηνδς έν Ά8ήναlς, τ/Ίς Άρτέμlδος χ. c!. ~ ώα. 



έπl τ"ς έν Ταύροις ΊφlγενεΙας.- Ίι ώ~ inLO:, παρ- , 
8ενικός, όγν6ς, δμωμος, όμ/αντός.-" Ιν τ~ έκ

'χλ.,ισ . Υλώσσ"!ι, 1Ιιιρ. έπΙ '11). Πct.Ρθ4vόU ΜσιρΙσι.. [ιi6εΙS. 
i,uμολ: xct.,i ,ινα. έΧ ~ . ΠΟΡ', τTj. ίν πάρ,ς, π6ρης' 
πιθ. "Irvct.: σύνθετο. λ . (Ι~π. ~ 9vhen- (ώς- β ' σDVθ'ι,ιχιiU) 
-εΤμαι φουσκωμένος, εΤμαι δφθονος (~,ιι; ρΙΙ;; . μα~' 
τuριt,cιι !ν τ~ Ιλλ . rfιfJi"elts, βλ. 'λ.)' τούτοιι Υινομι!
νοιι eIX,Ofi fι λ. ΠΩρ-θΙ"ος θ& nsPIItxa τΤιν ΙννOΙCΙν τ1)ι; 
Ι'ΟΥΧώσιωι; των μελών τοl! σώμCΙ1:0Ι;, 'tfjt; iχχ.ιιλΙσlωι; ' 
τΘν χιιμών τ1)ι; φύσεωι;] • 

. ιισρkνό-σφδyoς, ο'" (iUιeΗt'όΝ-ιJφσΥ;;1ίcιι)' έκ 
τf'\ς σφavt'ις παρθένου, έκ της ~υόl0σ8εfσης παρ-
θένου. , 
IIapδcv6-XP~ -tbto", δ, fJ CΠa/lΙU;ιος+xe~)' ό 

~xων XρCιμα παρθενικόν (ηαρθένου), 1:. Ι. λεπτόν, 
ωραΤον . 

napacv •• , -awος, δ (nιsρ"ι"ίις)' τό διαμέρισμα 
μιας οΙκ/ας τό ΠΡοοριζόμενQν διό τός παρθένους 
(τός γυναΤκας καθόλου, καΙ δt'ι τός νεαρός), χα,& 
το πλεtστοv Αν τιίι Πληθ.- • ό ναός τ"ς Παρθένου 
'Αθηνας έπl τ"ς 'Ακροπόλεως, ό ιΠαρθενων» δπωι; 
)tttI σijμtροv ι.ι ΗΥΙΤΟΙΙ, dvοι1tάeομηθιίι; ~lto τ'οΠ Περι
Χλι!οιι ι;. 

naPkY~nIIς, δ" <-Ι~N-ilψ)' ό fXWV παρ
~ενΙKην όψιν. 

irjp-8c ••• , πΟιητ. ΙΙν.Ι mιeIlJ"a'l, Υ' πληθ. ΙΙορ. 
15' 'tliij πιs(!t1.TlδtιPI. ' 

ιιαρ4cσfιt, fι C*ρστΙ/hιμι)' itopoκCΊΤσ8ήKη, έγ
γύησις. 
ιισρ-ισ8ω (πσριiHcι'~)' KOIΜWμOI πλησΙον, πα

ρaκoιμώμαι, κοιμώμαl μετά Τινος. 
πσρ-Ικίν; ιiπ~φ. τού nfJ~ιiδοt'. 
ιισρ-Ιδρύω, μiλ. 'ΟΩ!'lδρύω πληόΙον, κατασκευ

όζω πληοΙον 11 τιX~ OΙ~ τ ιXι; "Υιμ. εχε ι χοιΙ ώι; μιiσO·I. 
πaρ-fςω' Βόλλω τινόνό καθΙσι;) πλησ/ον, τ6ν 

καθίζω κοντό. 2) ΙΙΙι; ιiμ~. , jςόθημσι πλησ/ον, πα
ρακόθημαι 11 χα Ι ώι; μΞσον, πα.e{ζομα.ι, cίop. 15' ΠΩΡ
Εζ6μ,l" , ιiπρφ . πα.eeζέιι-θΩ,· καθ/ζω έμουτ6ν πλησΙ
ον τινός Ιπαροκόθημαll κόθημσι πλησΙον). 

ιισρ-lιιμι, μιλ. πα.2ήσω· idp. οι ' ntse;;oιa' πρχ. ΠΩ/!
.ϊNCΙ· μίσ. , ιiόρ, 6' _(jJμrι .. ' ποιθ . , ιiόρ. 'οι ' παρr:llJ.η", 
ιiπρφ. _ee:ιJ.jjt'fl' · πρχ. nISf!r:rμιsa, μη . noes&μo~Ofi' 
όφΙνω τι νά στόξr;t πληόΙον, όφΙνω νό ntor;t πλη · 
σlον.- Ι όφΙνω κατα μέρος, παρέρχομαι, πσραλεΙ
πω, λατ. omitto; 2) μτφρ. , ό:ρΙνω τι νά περάσ.] ό · 
παρατήΡητον, τό παρέρχομαι χωρlς νά ΔWσω προο · 
οχήν, όμελώ, ΠοΡομελώ, όφΙνω ΚCιτό · μέρος, λοιτ. 
praefίtrmitΙere. 3) ΙπΙ χρόνοιι , όφΙνω νό παρέλθr;t . 
- Ι. λύω, χαλαpWνω, έλαττώνω, μετριόζω, λοι,. 
remittere. 2) τον ποδος ΠΩel,lμι=χαλαρwνω τ6 
ciχ61νΙoν τοΟ κότω μέρους τοΟ lστ/ου, διό τοΟ ό · 
ποΙου τ6 lστ(oν προσδένεται έπl τοΟ καταστρωμα
τος, γιν. χαΧαpWνω τόν δεσμόν (την λο6ήΥ} Ο μτφρ., 
ύπoxwρQ, ύποκύπτω, παραχωpQ.-μίσον/-ΧοιΙ ποιθΥ]Τ., 
χαλαρώνομαι, έξασθενοΟμαι, έξαντλοΟμαι, Ιντείίθιν 
et 'fι μτχ. iν. nιsριέμ"oς, ιioρ. 15' nΩeέμε"Οfi, πρχ . 
tiά~E&μι"Oς (=έξηντλημένος), λοι't. r,eπiissus. 3) . 
παραδΙΔW, χαρΙζω, λοιτ. condonare n 6θ&Υ, λησμονώ, 
σuyxwρQ, f:nITρtnw.- ιν ύ"οχωρώ, παραΙΤΟΟμαι όπό 
τι, όποσύρομαι Ι έπιτρέπω, όφ/νω n _νΤΙίίθιν, tnlTpέ
πω εΤς τινα νό δια&:! ιϊ νό εΙσέλθr:ι.- V μΊσ. -e
Ιeμιι,=προσελκύω τινό πρός τό μέρος μου, cτ6ν 
πα/ρνω μέ τό μέρος μου», κερδlζω τήν εϋνοιόν του 
11 αΙτοΟμαι, έξαιτοομαι, ζητώ χόριν διό τινα (παρα
καλώ νό τοΟ xαρισθ~ η ποινή), ζητώ νό τUXI) συγ
γvωμης U αtrοΟμαι (ζητώ) ΣUΓyνώμην. 

wάρ-fιιω, πιiλ. ΠΟΙΥ]τ.τύπο;; τδl! nσe~HOJ (ΙSλ . λ.). 
ΠάριCHί, Ω, άΙ" 6 ανήκων έIς την νησον Πόρον, 

~ '6 προερχόμενος έκ της , νήσου Πόρου Ι ·lld"ος 
lίlJ.όS=Πόριoν μάρμαρον (δλ. Κ.Ε.λ.). 

ιίσρ-ιιιιιcιίω, ·μιλ. -όΦ' Ιππεύω παραπλεύρως, "οΡ' 
tρχομσιfφιππος~ 2) έφορμώ έφιππος. , '. 
πάρ-ΙΟΟς, ο" (mίeIί + rOOfi)' σχεδόν Tσoc, 6κρl· 

eGις δμοιος. 

παρ-Ισ6ω, μιλ. -ώσω <nιίe,CJOfi)' κόμνω τι σxε~ 
δόν δμοιον, έξισωνω, ΠσΡαΒόλλω.-·Παθ-ητ., cίόρ. οι' 
παρ,ιιώ6η,,' ποιώ έμαυτ6ν Τσον τίν/, μετp(rι έμαυ-

τόν έν σχέσει πρός τινα, έξισοομαι πρός τινα, 6μιλ
λώμαι πρός τινα. 
παρ-Ι.τδσο, προστ. μίσ. ίν. τοσ ' 
παρ-fστημι, μελ. ΠΩΡΩσπίσω: Ι μτ6τ. ~ν ΤΦ ένιΌτ. , 

πρ;;., μέλλ. xιίΙCΊoρ . αι" κόμνω τι νά σταθι:\ πλησ/ον, 
τό τοποθετώ πλησΙον, προσάγω τι, τό παρουσιόζω, 
τό προσφέρω εΤς τινα. 2) θέτω τι ύπ' όψιν τινός, 
τ6 Βόλλω εΙς τ6ν voGv του, τοΟ τ6 παρουσιόζω, 
προσφέρω τι, εΙσηγοομα/ τι, ύπο66λλω ' τι εΙς την 
κρ/σιν τινός 11 όποδεικνύω τι, τό έξελέΥχω. . 3) 'Ιό 
μΙσον, χcιΙ Ι~Ιι:,; δ μΗλ. -άτήσOΜΙS& χόιΙ -δ ιiόρ. cι· -.στ,,· 
σάμ,l" χρ-ησψοποιοσντοιι μιτcΣ 'tινοι; !eιοiuπΙcις;: θέτω 
τι παρά τ6 πλευρόν μου, παρουσιόζω Β φέρω τι(νό) 
πρός τό μέρος μου, προσελκύω πρός τό μέρος μου, 
τό(ν) άναΥκόζω νά ταxθι:j μέ τό μέρος μσυ 11 νικώ, 
καταΒάλλω, δaμόζω, ύποτόσσωlΙώσ. πε/θω, καταπεΙθω, 
τινά ιι έντιίlθβν ιiισ . fxw τινά εΙς τήν διάθεσΙν μου, 
τόν διαθέτω συμφωνως πρός τάς όπόψεις μου καΙ 
τούς σκοπούς μου.- Η ιiμτδ., έν τφ ltitB. παρ{στα
μΩ', μετιk ΙΙνβργ. CΊoρ . β' naeiaΠIt', πρχ. ΠΙSρΙσΤ,IΚΩ. 
ύπιρσ. πα.ρε&στήΚΕ,,,· 7σταμαι, (στέκομαι) πλησ/ον Τι 
παραπλεύρως 11 έντ.Dθδν, Τσrαμαι πλησ/ον τινός, έν 
'11) ivvolq. το!) 60ηΟΟ τινα, τόν ύπερασπΙζω. 2) έπΙ 
γεγονότων χοιΙ περιστcΣσιων , εΤμαl πλησlον, tταρευρΙ
σκομαι 11 τδ 'ΠΩΡΙιJτάμe"ο,l=σl παρο{ίσαι ΣVνθηKαι 11 
μετιk 't1)ι; oι~τηι; σ-ημ. χοιΙ'Ιι μτχ. πρχ. ~ παρeιJτωςdvτΙ 
nαe.στ,Iκ6g. 3) fρχομαι πρός τ6 μέρος τινός, 
προσχωρώ εΙς τός όπόψεις του, τάς συμμερ/ζομαι 11 
ΙΙπολ., έρχομαι εΙς δlαπραΥματεύσεlς, fρχομαι εΙς 
συμφωνΙαν, ύποτόσσομαι , παραδΙδσμαι. 4) Ι:ρχο· 
μαι εΙς τόν νοΟν τινος, έπέρχομαl εΤς τινα 11 χαΙ 
χιιρ. ιiπρoσ" ΠΩΡΙΙΙΤΩΤΩ; μο& = έρχεται εΙς τόν νοϋν 
μου, μοΟ έπέρχεται ή Ιδέα. δ) ίπ! σuμ6iνΤQιν, λαμ-
66νω χωρον, συμ60Ινω 11 έν 't'fj o-ημcισ. τάr.ύτ'tj χα! Χ!ΣΤι!: 
μΕσ. μΗλ. -στήσομιιι. 6) είμαι εις τήν έξουσ/αν 
τινός, ι!vτισθεν δ' ιiπoλ., μτχ . πρχ. naetCJT,lHdfi=ntse6", 
έξο,,=έόν (όφ' ου, όν κα/, έπειδή χ . λ.π.) εΤναι εΙς 
την έξουσΙαν μου νό ... , λατ. cum /Iceat. 

ιισρ-ιστiδιοc;, Ω, ο" (παρά + lιιτ6~)' ό παρά- τόν 
lστόν ιa-ηλ. τ6ν έΡγσλιόν). 
πσρ-lσιω, πttΡIίλλ. τύποι; τσΒ· -ρiχΦ' fxw τι έγ

Υύ<;, τ6 έχω fτοιμον n τ6 παρουσιόζω, τό προσφέρω. 
πaρ-Ιτιιτέο., χαΙ -ta, ~-ημ, έπΙθ. το6 mριιμί' (r:lμι)· 

πρέπει νό πλησι6σr;t τις, νό παρoυσιασθ~, 
πσρ-ιιaτ-έΙcκτο, ίπ, ποιθ. ιiόρ~ 11' 1:1<1! ΠΙSfCΙΙHCτα-

ΑέΥω ώσε ί .χ cι· προο. 'ΠΩeΩnΩτeUΥμ,l,l, 
παρ-κcίμι:νoc;, Βπ. μτχ. το& nάράιcl,μιι •• 
παρ-κΙίνω, έπ. ιiν.Ι παρακΑΙ"ω. 
παρ-κύπτω, ίlt . ιΧντΙ ΠΩΡΩκ~πτω a δωρ. ' μτχ. βηλ. 

• nιsρκνπτoισα. ιiντΙ naeaHVnrovaa. 
ιιαρ-μέμβΙωκι:, έπ. γ' Ι·, . πι:;χ. ';00 n4IlΩβ1Jιflκω, 
παρ-μένω, επ. dvt! παριι.μέ"ω. 
παρ-μόνιμCHί, ΠΟΙΥ]Τ. ιiντΙ πιsραμ6"ιμoι. 
πάρ-μOνCHί, Ο", πόιητ. cίντΙ ΠΩράμο"ος. 
Παρνaσιoc;, ιί, 0'1, Ιων. Πσρη'ισ(σ)lΟς, '1, Ο'/Ι(ΙΙΙσ . 

χοιΙ -ος, -ο,,)' ό άνήκων ε:ίς (η προερχόμενος όπό) 
τόν Παρνασσ6ν 11 ίων. θ-ηλ, Παρνιισιάς, -CΊ411". χόιΙ 
Παρνιισίς, -iδο~, έκ τι;,υ 

Παρνiiό6c;, δ, Ιων. Παρν~σΌC; (χcιΙ ·cιcrcl~)' 'Ιό 
γνωστόν δροι; 'tTjt; ΦωχΙδος, δ Οοιρναασός; 11 , fι γρ. llαe
,1Ωσοι)ς (μβτιΧ διπλου σο) ε!νοιι μτγν. (βλ. Κ . Ε.Λ.). 
Παρνήθιός, Ω. ο,,' ό όνήκων εΙς τήν Πόρνη8α Υι 

προερχόμενος έκ της Π6ρνηθος έχ του 
Πάρνιμ;, -,,-θος, 'ιι. το Υνωοτον δρο. 'tfj~ 'Antx,l" 

fι ll:ipvyj; (βλ. Κ. Ε. Λ. ). 
, Παρνιισ64;, δ, Ιων. ΙΙντΙ ΙΙΩetιασclς. , 

ΠΑ'ΡΜΟ., ·onofi. δ' .rtJo; ιiχγllJo" (ιiττ. nde"ί,ψ, 
βοιωτ. , λισ6. π6ρ"οψ, -onOfi ( = όκρ/ς, σφηξ), πι:;6λ: 
1Jout&. _nάΡNψ' ιIκρΙδo~ erδor, οΙ U μεΙΙσΙΙΩfi cl
Υρ{ας», 'Κάe'lΦφ (χύρ. δν. ), κ6(t'llοvι-πΔe-νοψ, πρΙSλ ,' 
Ήσιιχ. cHOewbnIδefi' χώ"ω3RS'», ιXμφιΙS. ίτυμ".·χοιτΙί 
τινοι. (qV[noqv- (χοιτι!: διcιλιxτιxYιν ΙΙνομοΙωσιν' δπ' !.λ
λων σιισχιτΙΙ;;ιτcιι, 'ijττοv όρθώ;, προ; τ& σανοχρ. kirDa-l,ι 
(ζημιωμένος), fι πρδι; ';0 ποιλ·ΥaΡμ· horn6Z, (κηφι'!ν) 

(HOe,,-( *k'fs;n-)]. 
παρ-oδι:uω, ,ω .. ;οω' πσρέρχομαι, δδOIΠOρCι (τα

ξιδεύω) πληόΙον. 



ιιαρoδlτιις~ιιαΡOΡICoμαι 

, ΙΙ8ρ-οδt.,,,c;,. -ov, 6, ' XA7j~, -,τσ' θ7jλ., 'Ij ncιρoιSiUi, 
·,"ος (nrieodor)' 6 παρερχόμενος, ό διαβότης, ό 
Τ,αξιδιώτης, όδοΙΗόρος. 

ιιάρ-οδος, 'ιι (πcιρά+δ"ός)' δ,n )!.(ΧΙ νίίν, πόροδος, 
πέρασμα, διοδος. 2) τό παρέρχεσθαι, τό διέρχε· 
~aι πλησΙον Τι πέραν, η διέλευσις, ή είσοδος U έ" 
-I6~ώ, xQt.! vi)V, κατά τό πέρασμα, κατά τήν 
διόβQOιν.- Η πλαγΙα είσοδος, στενή είσοδος.- Ι. 
ή ένώπιον της 'ΕκκλησΙος τοΟ Δήμου έμφόνισις 
πρός άγόρευσιν. 2) ι\ πρώτη είσοδος τοΟ χοροο 
εΙς τήν όΡXήστρqν, ή γινομένη έκ τών πλαγΙων 
11 ωσ. &άιοδος ίxcιλιιΤ,;o xcιΙ τό πρώτον χορικόν 
~o, τό Qδ6μ.ενOν όπό τοΟ χοροΟ μετά. την ε:;ίσ
οδόν του. 

ιιαρ-oiyν.uμι, χιιΙ ιι~yω· μελ • • ο/ξω· αόρ. ιχ' 
·ειρξσ · άνο(γ<.ι ",ατά τά πλόγια, Τι άνοΙγω όλΙγον, 
«μισανοΙγω»υ με.α. γιιν. ncιeο'ξσi ή, 8-tίeσ,=όνοΙ· 
ξας όλtγoν την θύραν. 

ιιδροιδε, κιχΙ πρό φων. ιιάροιδεν (πάρος), πρόθ. 
μβ-ι;a. γ4ν. · έμπροσθέ\( τινος. ένώπιόν τινος, έπl παρ· 
oυoIQ τινός, λcn. aι:ιte, coram. 2) έπΙ χρόνου, πρό, 
πρ6τερον.- U ως; έπΙρ., ίπΙ ,;όπου, πρό, έμπροσθεν, 
ένώπιον, 2) έπΙ χρόνου, πρΙν όπό ... , πρότερον, προ· 
ηΥουμένως, δλλοτε, μέχρι τοο& n πιίρο,(J.ε πρι,,= 
λcι,;. priusquam=nplv η, προτοΟ. πρΙν νά, προτοΟ νό. 

ιιαρ-οιll.έω, μιλ. -ήσω' δ, 'tL χ(Χ Ι ' νυν, παροικώ, .Qί.κώ 
(KOTQIKGI) πληοΙον (έΥΥύς Τι παραπλεύρως~- II .Οια
μένω, κατοικώ. 

waΡ-OIΙUΙσfCl!, 'Ij, xcιΙ ιισρoiιιησις , (πcιροικaω)" τό 
κατοικεΤν πλησΙον, γειτνΙασις, ΥειτονΙα. 
σαρ-oιιdα, tι (πιίιο,χο,γ τό παροικεΤν έν )ένι;) 

χώΡςι, τ6 διαμένειν έν τινι r6n\t> ύπό τ6ν τυπον 
τοΟ Π,αροΙκou, ή παρεπιδημΙα. 
ιισρ-οιdςω, μιιλ. -/σω (πάροικος)' τοποθεΤώ (έΥ

KςJθιστώ) τινα πλησΙον δλλου.- πιχθ7j'" έγκαθΙσταμαι 
(οΙκώ, κατοικώ) πλησΙον δλλou. 
ιιcφ-oιιιo-δoμCω, μιιλ. -ήσω ' οίκοδομώ πληαΙον 

η παραπλεύρως Ο έγεΙρω τοΤχον παραλλήλως Τι έγ· 
καραΙως πρ6ς τι (κατά μήκος η κατά πλάτος) .- Ι 
άποτειχΙζω (όnoκλεΙω, άποφρ6σσω) διά τοΙχου η δι' 
άναχώματος. 

πάρ-οιιιος, ο" (ncιριi+oIΚ6ω)' ό οίκών (διαμέ
νων. κατοικών) πλησΙον η παραπλεύρως, ό γεΙτων, 
ό γειτονεύων, γειτνιόζων.- 11 ώ, O'Ja. d πάρο,κοι; 
=δ,,, xcιΙ νίΙν" ό ,γεΙτων U ωσ. ό ξένος, ό έκ ξένης 
χώρος προερχόμενος καΙ διαμένων που (εν 'τι ~έ
νΊι), ό ξένος ~πl ξένης οlκών, ό μέτοικος, διαβατι
κός, λιχ-ι;. Inquillnus. 

ΙΙ8Ρ-Oιμlσ, t, (nάρoιμoι;)' ω, χιχΙ vuv, παροιμΙα, ρη
τ6ν. γνωμικόν, 2) ίν τφ xιx,Q; 'IwιiVV7jV Ei)Qt.H. χε!· 
.CΙL ιΧν.Ι τοίι πcιecιβo"" (όσαφής Ικφρασις). 

ιιcιρ-oιμισιι6ς, ιi, ό" (παρoιμJα)' ω, χQt.Ι νυν, παρ· 
οιμιώδης Ι ως; δρο, ίν ττι }{atPLxlj, d παροιμιακόι; 
(ίνν. ac/xos), iΊ τό ncιeσιμισκό" (ένν. ,"ceo,,) ήτο 
όναπαιστικόν δΙμετρον κατοληκτικόν, ιίπιχντων χιχτιΧ 
.ό πλιΤστον ίν .ίλΙL ,ou ανcιπcιισ,ιxoίί συσ,ήμcι.o;;. 
ΙΙάιΜ»ιμος, ο" (παρά+οlμο,)' ό παρό την όδόν 

(ό κοδ' όδόν) ε~ρισKόμενoς, ό νεΙτωΥ. 
ιισρ-οινΙω· πρ.. έ~ρφtrοvtr xcιΙ ιΧόρ. ιι' lncιe

φ""σσ μa,Q; διπλfι, :ι\ιe: ΠΡΧ. naπσρφ~η_ μι,α. ιχ\ι~. 
χ«Ι ciνιιιδLπλ: ώα. Ιν τφ πa.θ7jΤ . , ιΧόρ. ιχ' έπσρφ'l1ή(J.η)" 
πρχ. nanσef"ιμιιι (πaρoι)'o,)' συμπ.εριφέρομα,Ι κα
κώς κατά την οlνοποσΙαν, φέρομαι ως μεθυσμενος. 
- • μ.δ.. κακομεταχειρΙζομαΙ τινα διατελών έν 
μέθι;) υ -yaVLxW,. φέρομαι πρ6ς τινα 6ιolως καΙ προσ-
6ληΤΙKCις, δπω, ιXx?ιι.;ω~ 6Ι; μίθυσο,. 

ιισρ-οινΙσ, tι (πάροι"οι;)' 6ιαΙα iΊ καΙ ύ6ΡlOTική 
~μπερlφoρά μεθίισου U άστειότητες μεθύσου. 
, "αρ-οινικός, ή, dtr (πσρο/"ιο,)' ό παραδεδομέ· 
νος (i'ι ό ρέπων) είς τήΥ οlνοποσΙαν καΙ τήν μέθην. 

ιισP-ofνιoς, Otr χ:lί πάροινος, ο" (παρά.+οl"ος)" 
ό μεθυσμένος όπό 01νον U ό έριατικός καΙ ύβριστι
κός έν Tl:\ μέθι;) του Ι ό άρμόζωΥ εΙς συμπόσια 'iι 
t':lς συμποσιόζοντος. 

If~jιoίT8T9CN. 'Ι, ο", 6πιι;>θ. τοσ nά,oι/h, ~riIOi' 
'1l:Ι ,όποu, ό εύριοκ6μενος δλως διόλου έμπρ6ς, ό 
"ρQΤO<;, cbMnpι!.IT9<;~. 

. IJiρoί.,cρoς, σ, .". συγχριτ .• oii , nιi.qωofU. 'U·. 
ρος' έπΙ, ,όπου, 6 έ~πρoσθtν τινος εύρισκόμενος, ό 
προηΥοuμενος κατα την σειράν (τοπιχω;.) ιι ίπl χρό
νου, ό πρότερος, ό όρχαιότερος. 
παρ-ol~ομaι, μελ . -οι:ιιήσομιιι' πρχ. ncιρφXηκσ, 

Ι,ων. παρο,:ιιωκσ, χιχΙ πιχθ . πιχρά; μ'Υν. πσρφχημιιι, 
ιχποθ,' έχω παρέλθει, παρέρχομαι, προσπερνώ. 2) 
ιϊιτί χρόνου, έχω παρέλθει. όνήκω είς τ6 πσρελθόν I1 
ή παροιχομπι tιiιξ = ή παρελθοΟσα νύξ 11 ιltι"ρ., 
παροι χόμetιοι=qνθρωποι τών πapελθoυσ~ν γενεώγ, 
- Η έχω όπέλθει, είμαι νεκρός, ώς; ,ό. οίχομιιι.-
111 μ5,OC γεν., άπό την συστολήν 'μου όποσΟΡομαι έκ 
τινος, άπομακρύνομαι" όπέχι,.ι, όπ6' τινος. 2) πε
ριπλανώμαι μακρόν τινος, άπέρχομαι έκ τινος ~ 8-
σ.ο ... μο/eσι; παρo'~=πόσoν άrιεμακρύνθης (πόσον 
κατέπεσες) όπό την προτέρα ν 'σου εύτυχΙαν. 
παΡ70I(ω~ι\, 'ιι (παρέχω)' ci ... ιXνcι~~πλ. "τύπος; .06 

παροχη ( βλ . λ.). . 
παρ-ολισθάνωΊ μΤΥν. -σί"ω' μιλ. -σAισ(J.ή,σΦ· 

διολ ισθαΙνω μυστικό, εlοrρχομφ λς:ι,θροΙως. . 
. π~ρ-oμoιάζωι μελ. ·άσω· ώ~ χιχΙ ~σν , παρομΟ,ιάζω, 
ομοιαζω, εΤμαι ήαρόμοιος . 
π~όμOιι;lς, (ιι), ο" (πιιρά+δ'μοιο.)· άι, xQt.1 νσν, 

παρόμοιος, δμοιος περίπου, παρά πολύ όμοιος Β σχε-
δόν ίσος, περΙπου ίσcς. . " 
παρ-όν, ·ό" ... ο •• ,ό, o~~, μτχ. ίν, τοΟ πάρειμι 

(εΙμί). έν χ?'fιαει ώ~ μτχ. ιΧπόλ. (βλ. πιίρ.ιμι 5). 
παρ-οξυντικός, ή, ό)' (nαροξv"ω)' όί:ψόδιος, 

κατόλληλος, εΙς τό παροξύνειν (έξε'{είρειν, έρεθΙ
ζειν), ό παροξύνων, ό έξερεθΙζων.- D ό ε(ικόλωζ 
παροξυνόμενος. . 
παρ-οξυνω, μβλ. -4ί,,.ώ· cidp, cι' παριόξtJ"α' κοθιΌτώ 

τι όξύ ιι μ,φρ " ιί)ς χιχΙ νίlν. παροξύνω, παρορμώ, έξΙJ' 
θώ, κεντρΙζω, πσρακινώ 11 προκαλώ, δlεγεΙρω, έξε' 
ρεθΙζω, παροργίζ4!, κινώ είς όΡΥήν. 
παρ-οξυσμός, δ (πσροξ6"ω)· δ,τl Χ(Χ! vlly, παρ

οξυσμός, έρεθισμός, φιλ9νlκΙα U πρόκλησις, παρόρ· 
μησις, παρακΙνησlς. ' 
πα,ρ-όρασ"ϊ, 'ιι (ΠCΙp'oράω)' πλημμελής δρασις, 

παράβλεψις, παραμέλησις, όφροντισΙο, άπροσεξΙα. 
πaρ-οράω, μελ. ·όψομαι· αόρ. δ' nαeaidotr' (5λ. 

έν όράω)' βλέπω πρ6ς τι παρερχόμενος (cτό κυπό
ζω προσπερνώντάςι), τ6 παρατηρώ.- Η βλέπω τι 
έν παρόδ\t>, χωρlς νά τοΟ άπoδΙΔW τήν δέουσα ν 
σημαJΙαν , τό παραβλέπω 11 άψηφώ, καταφρονώ, ctv 
τ6 λαμ8άνω ύπ' δψιν μου,- 1116λέπω πλαΥΙι.;ς 11 
β\έπω έσφαλμένWς, 
παΡ-ΟΡΥίζω, μελ. -/σω' ως; χQt.Ι νίlν , παΡΟΡΥΙζω, 

έξοργΙζω, προκαλώ τήν όρΥήν τινος, τόν έξερεθΙ· 
ζω.- ll-Xe7jt., ως χ(ΧΙ νυν, παροργΙζομcι, έξοργίζο· 
μαι, πληροΟμοι όργης, εΙμαι έξWΡγισμένoς, έξερε· 
θίζομαι, κατά τινος. 
ιιαΡ-ΟΡΥισμός, -ου, δ (ncιeορ"lζω)" ό έρεθισμός, 

ή πρόκλησις της όΡΥής τινος, όργή, θυμός. 
παρ-ορίι;ω, μελ. ·{σω· έξέρχομαι τών όρΙι.;ν μου, 

παρεισδύω εΙς τά τοΟ γεΙτονος δρια (σίινορα), σφε· 
τερΙζομαι κτημα γεΙτονος.- U ΠQt.θ7j'" iπί προσ., 
έξορίζομαι. 
nσρ-o~, 'oV, 6 (παρορΙζω)' όύπερ6aΙνων τά 

όριό του καΙ καταλαμβόνων ξένην Υην. 
παρ-ορμάω, μελ. -ήσω' ώς xcιΙ νυν, παρορμώ, 

παροτρύνω, παρακινώ, θέτω είς κΙνησιν, διεΥεΙρω, 
παροξύνω.- πιχθη." μιτα. μιίαου μίλλ. ·ήσσμιιι · έφορ
μώ κατό τινος. 
παρ-rOΡμίςω, μιιλ. ·{σω, ιίττ -rQi' προσορμΙζω τι 

παραπλεύρως άλλου, τό φέρω είς Ορμον. 
πάρ-ορνΙς, ·ri].or, δ, Υι' 6 έχωνκακοίις οίωνούς, 

ό δυσοΙωνος, ό Ι(α/<ά προμαντεύων, ό κοκός οίω· 
νός,ό κακά προοιωνιζόμενος. 
παρ-ορυ.,σω, ιi". -ΤΤ ... • μβλ. -ξω' ιΧόρ. ιχ' παρ

ιόρvξσ' όρίισσι.ι (όνορφqw) πλήσΙον iι παραλλήλως. 
- • όμιλλώμαι πρός τινα έν τι;> όρίισσειν (δπω, auv· 
t6ΙXLva μΕ τους μβλλoν,cις, να. μιτιiσχοuν βί~ αγων~ πυ
γμιχχΙ(Χς; x(X,ci: .ου, Όλυμπιιχxc:ιυς ιίyιDνcι,· Oiί.OI δ7jλ. 
ίπ! 40 'ljμιprι, ΠΡοeΥuμνιiζl)ντο όριJσc:;οντa, .ιiφρoυ, , ' 
ttpoq:cιvw, eLdt 1:1ιν l1ox7j,nv, των μυώνων .ων). 
wcφ-opxt,oμσI, μaf.. -ήσομιιι, "ποΟ." όρχοΟμαι 
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πορό τούς κανόνας Τι'\ς όρχησΤΙΚι'\ς, χορεύω έσφρλ-
μένως. . . 
ΠA'POI· Α'. ίπΙρρ.: Ι .πΙ χρόνοιι, πρΙν, πρότερον. 

προηγουμένως, δλλοτε n ώσ. χιχΙ μa,ι!ι ,0iJ !ρθρ. τδ 
meo,. 2) μετ ιίπρφ., δμoΙω~ ώ, ,δ net .. , λΙΧ •. 
prlusquδm : ndeo, f} .. Υαϊα .. Zxloi}oσι .... προτοΟ νό 
φδόor:ι εΙς τήν πστρΙδα τou. 3) o~ ndeo' .•. nel" 
Υ.=λιχ •. · ποπ prius ... quAm == οόχΙ πρότερον ... πσρό 
όφ' οδ. ..., παρό πολύ ένWΡΙς, πρωτύτερα όπό δ,τι 
πρέπει.- • έπ! ,6ποιι, πρώτος (,oπlxlίl.). έμπρός 
άπό δλλο(ν)' 

Β'. πρ6θισl" πιτpιk, Ποιη.ιτΤς; ιί,ν.Ι "tfj, neδ (βλ. λ.). 
ιΤ, •• πΙ ,6ποιι attl ίπΙ χρ6νοιι (=ένώπιον, πρό) :-
11 πλέον. μδλλον, όπερόνω Ο όντΙ τινος. . 
Έτvμ. : ndeo, (ίιχπ. "ΡΙrοs=σιτνσχρ. ρurό1}.. Ζινδ. 

ΡδΓδ, -Υιν., ιίφιτlρ. ρl1;; .• ινο, όν6μ. *per-, *pr. δηλο&ν
,ο. ,Υιν ' ix'l:tAaalv χινΤισκως; πρδς: ,dι ίμπρό" πρδλ. 
οιχνσχρ. ρurιf (πρΙν, δλλοτε), Υοτθ. fδύr χιχΙ fδύrδ 
(πρΙν), πιτλ·ηΟΓΓ. fyrlr, ιί,ΡΧ·Υιρμ. νΟΓδ (for., before), 
ιίΥΥλ. for, λιτ'l: . ρor- (poIIlceor, ρorrigo), πcxλ·ιρλ. δΓ, 
ι.IΓ (πλησΙον, ένώπιον)' βλ. χ::ιιΙ .ν meI' ax ,0iJ 
ndeo, ,dι nάeοι6 ... , _eο/τ.eο, Χ. !. 
Πδρος, 'iI' ή γνωστή νι'\σος τών Κυκλάδων Πάρος, 

περΙφημος διό τό λευκόν της μόρμαρον (βλ. Κ.Ε.Λ.). 
ιισρ-οτρυνω, μελ. ·ι!Υώ· ώς χιτΙ νσν, παροτρύνω, 

παρακινώ, παρορμώ (σιιχν. πρδς; ,δ χιτχ6ν). 
ιισρ-oιισfσ, 'iI (-eΌW, _eowa)' 15,'t1 ΧιΖΙ viJv, ή 

παρouσΙα, τό νό ε1ναΙ τις παρών, νό παρευρΙσκε· 
ται Ι ιι .. ιJeι:i5 .. _eo"o/a-ll .. ιJe., οΙ _eιWτl, 8 -e
ο"ο/σ .. 'x1I-.=-e.1_I. 2) δφιξις. 3) 8ν ,l:fj έχ
Χλησ. ΥλώσσΊι ή έμφόνισις τοΟ ΧριστοΟ (πρδλ. ι) ιJn,. 
τέeσ naeo"o/a).- U _eo"o/a =- τά παeό .. τσ = ΟΙ 
πσροΟσαl συνθι'\καl (περιστΟΟεις). ή πσροΟσα κατό· 
στσσις τG:ιν πραγμάτων. 
naρ-oxcTcuu, μaλ. 'οφ' διοχετεύω τό ίJδwρ πρός 

δλλην κατεόθυνσιν (παρεκκλΙνουσαν όπό της γνω
στι'\ς f) τi'\ς κεντρικι'\ς), μετoxετεόw τό ύδατα όχε
τοΟ (f) διώρυγος χ.,.δ.) πρός παρακεΙμενον 6χετόν 
" μ 'ι:φρ., όποκλέπτω Ι ώσ. μ .φ;;. έκτρέπω μΙαν fPEuvav, 
τήν κάμνι.> νό πάρr:ι έσφaλμένoν δρόμον. 
ιισρ-οιCω, μιλ. -tiooιι ί-eά+dΧ8Φ)' παρακομΙζw. 

μετακομΙζι.> έφ' όμόξης πλησ/ον f} παραπλεόρwς.
μισον, παρακό8ημαl (κάθημαl πλησΙον τινός) έν τώ 
όχήματι. . 

ιισρ-οιι'ι, 'iι (me8zΦ)" 15,'t1 _ι νσν, ή παροχή. τό 
παρέχειν• χορηγεΤν. τό έφοδιόζειν μέ τι Ι ιiπoλ. 
φιλο&:ιρημα, έπΙδομα. 
ιισρ-οιΑιςω, μιλ. '/0011' μετακινώ τι διό μοχλοο . 

(η ώσεl διό μοχλοΟ). . 
ιιάρ-οιος (Α), δ (-ed+6'x0')' ό παροχοόμενος, 

δηλ. ό καθήμενος πλησΙον δλλου έπΙ τινος όχήμοτος. 
'!άρ-οιος (Β), ο .. <-eizΦ)' ό ncιρtxwv, ό χορ· 

ηγwν. 

. ιισρ-οtfc;, '/00" 'iι (-eάH"ψo .. )· fδεσμα έκλεκτόν 
παρατιθέμενον έπΙ πλέον 'τοΟ συνήθους (cδεότερο 
ΠJάτοι).- • τ6 διό τοιοΟτον fδεσμα χρησψοποιοό
μενον πινάκιον (χοιν. cόπλόδαι). 
ιισρ-όtoμρι, μΙλ. 1:oiJ -eoeβfIO, αχημ«'tIΟθιΙ, ix 

'to& ιiπη~X' _,6nτoμαι. 
ιισρ-ο.-ωνCω, μίλ. -tiOQJ' άΥορόζι.> (cψc.ινΙζωι) f· 

δεσμά;ι διό νό τό' παραθέσw έπιπρoσθέτwς (βλ. 
_eοψι,). 

ιισρ-o~ών"μσ, ,ό (_ρoψowέω)' τό άγoρaζόμε. 
νον Τνα παρατεθι:Ί έπιπροσθέτι.ις ώς; _eοψί, (βλ. 
λ.), «πρόσθετο Ψώνιοι n μ'tφΡ. -eαψόwrιμα Πί, χΙι
δη,=νέα (πρόσθετος) ήδονή. 

ιισρ-ιιcιιl8ών, ιίνιΖδιπλ. μ'tχ. ιί,ορ:δ' 'ι:0!) _eσπ.l6ω. 
. ιιαρ-ριισiσ, 'iI (.παi+eί10Ι,)· έλευθερΙα λόγου (ΧΙΙ? 

το νό έxr:ι τις τό δlκαΙwμα νό λένr:ι τό πάντα), έλευ
θεροστομΙα Η Αν xczx1! jννό . ~τoμΙα, Υλώσσης 
όouδoσΙα' Β; ιz~~oί} ,6 . 

ιισρ-ριισιάςομσι, μ.λ. 'οομαι <-ee,lo/a)' όμιλG:ι 
μετό παορησΙας, όμιλώ tλευθtρwς. . 
ιισΡσ8νος, λιχχων. ιί,ν.Ι _I1ΙU .. o, (δλ. λ.). 
ιιαρ-!τσiιιν, ιrσρ-cniίσσ, _π. civ't! irαeαοταl,l .. , . 

naeao~aoa, a~x't. χιΖΙ p.'tx. (θηλ.) ιioΡό δ' ,οσ ,uιeΙοτ,lμ4 . 

ιισρ-στι\cτoν, _π. dV't! -eσ-oΠίτo", δ' eutx. 6πο .. 
ιioρ. δ' ,ου mιelοπιμι. 

ιισρ-τσμcίν, ποιηt. d~'tt _eσmμί .. , ιίπρφ. ι1ορ. 
β' ,0iJ παeστΙμ .. ω. 

ιιcιρ-τeμνω, ποιη,. ιiv'tt -eσΤ8μ_ (δλ. λ.). 
ιισρ-τIΙcί, ItOI1j't. ciV't! _eστι(Joιi-_eστΙ6rιοι ... 
ιισρ-ίiφσiνω, μ.λ. ·ii.,Q5· 1Ι:ιΖθ. πρχ. _evφσομαι' 

ύφαΙνω πλησΙον f} κατό μ'i'\κός τινος, προσαρτώ εΙς 
τό πλόγια 7ι εΙς τό δκρον (εΙς τό κΡόσπεδα, ·ποδό
γupoν) n μ'tφρ.8πΙσ παe"φσομhσ=όπλΤταl περι6άλ
λοντες δοπλον πλi'\8oς ώς διό παρυφi'\ς. 
niρ-φcιIVc, προό'l:. ItOI1j'l:. i ... 1:0σ nσeαφσΙ_. 
ιιαρ-φάμcνος. ιισρ-φάσδσι, μτχ. xcz! ιίπρφ. ιUα. 

ιίορ. 6' ,0& πσeάψ,lμι. 
ιισρ-φδσfσ, '1), ποιη't. ιiV't! -eσφσo/σ. 
ιιάρ-φδσις, 'iι, ποιη't. dv't! -eβφσoι,. 
ιισρ-φeρoμσι, ποιη •. ιiv't! -eσφΙeομαι. 
ιιαρ-φiyείν, (xcz! -ccIV), ItOITj't. civ't! -eII9"'f8i., 

ιίπρφ. ιioρ. δ' του -eaφήyfIO. 
ιιάρ-φuκτΩc;, ο .. , ποιη't. dv't! _eβψιιxτo,. ρημ. 

8πΙθ. ,~σ _eαφ.VΥω, δν δύναταΙ τις νό όπoφύγr;ι. 
ιιΙρωος, -Ο", δ (_eOJ6,)' Ιερός δφις τοΟ Άσκλη

πιοΟ, έρuθρόφαιoς, λεΥ6με,,0, XlJ\t -e1/a, (δλ. λ.). 
ΙΙΩ,....δiσ, 'iι (παeφδό,)' ώ, _Ι viJv, παρ~δΙα, τ6 

διαστρέφειν κwμικώς σ06αρούς λόγους άλλου, ή 
διaκωμι;,δησlς. 

ιισρ ...... δός, δ .. (-ed+φd7;)' ό πα~δGιν, ό ~δων 
Qσμα 7J όπαγΥέλλwν πο/ημα (f) xcz! πεζόν) κατό 
παρηλλαγμένον τρόπον "στε νό τό γελοιοποιι:Ί.
Ι ό ύπαινισσόμενός τι κοτό τρόπον σκοτεινόν: 
ιισρ-ωδΕω, μιλ. -e·ώo. ΧιΖΙ _e-ω6ήοω' ώθώ 

(onpwxνw) πρός τό πλόγια, ώ8G:ι τι κατό μέρος, ι:ι8Gι 
μα~ρόν, όπωθώ τι(να) άπό τι(νος), άπομaκρύνwτι(νό) 
11 woo τι κόπου καΙ τό διατηρώ μυστικόν, όΠOKρU
πτw.-μaοον, άπw8ώ μακρόν άπό έμέ, ρΙπτι.> μακρόν 
μου, άπορρΙπτw, άπαρνοϋμαl, όπoKηρύσσw. 
ιισρ-ών, owa, ό .. , μ'tχ. ,0iJ πάeιιμι (.Iμl). 
ιισρ-ώνυμος, ο.. (παeci+Gyvμα, ιΖ!ολ. ιίν.Ι & .. 0-

μα)' ό έσχηματισμένος (παρήγμένος) fK τινος όνό
ματος (λέξεwς) δι' έλαφρδς μετa60λt\ς (ΤΡΟποποιι'ι
σεwς), ό παράγwγος fK τινος λtξεwς. 
ιιδρωός, cW (ΧΙΧΙ πσρι:i5o" ΧιΖΙ nde-,) (πρδ. ΧιΖΙ 

naeώo" ΧιΖΙ -e1/II,>' πυρρός, χαλK6Xρouς, κοοτα
νός (έπΙ [ππων). 

ιισρ-ωρc'τιις, '0", δ <nσeά+&fOr)·. ό πορότό δρη 
κατοικών, ό διαμένwν εΙς τός πλευρός (πλαγιός) 
δρouς 7J παρό τός ύπwρεΙας του, ό όρε,ν6ς. 
ιιάρ-ωρος, ο .. <_eci+QSea)' ό έξω Τi'\ς ώρας (Τi'\ς 

ι<αταλλήλou έποχης), παράκαιρος (δwρoς Τι ύπερώρι
μος), πού έχει περόσει ή έποχι'ι του Ι τδ o~. πληθ. 
πάeωeσ ώς; έπΙρ. (=πσρόκαιρα 11 μ'tφρ. ότόπwς). 
ιισρ-ω~t;, -ldo" ή (naeci+deoφιJ)' τό μέρος 

της όροφης, τό έκτεινόμενον πέραν τοίί τοΙχου (τό 
έξέχον !οοτοΙχου), τό γεΤσον Τi'\ς στέγης, cκορνΙζαι . 

nap-ffIcTO, Υ' Ιν. πρ,. ,c.I! -eοΙχομαι. 
ιισΡ-Υιιιμσι, πρχ. ,ου _eοΙχομαι' μ.χ. ιraeφl'7-

"....0'. 
ΠΑ-Ι, .παοσ, .πα .. ' Υιν. ιrσ .. τό" πιίΟ'l', _ .. τό,· 

γιν. πληθ. cipa. xcz! o~~. πάΥτ_, θηλ. πιιoι:i5 .. , ίων 
mοΙcιιw, 8πιχ. XIJ\! mod_' δο'l:. πληθ. ιί~σ. xcz! o~ . . 
.παοι, ποιητ. πιί .. τ.οοι, Q1jA. πά04Ι" ώς; ΧιΖΙ νυν, πας, 
Acz't. omnls n ίπΙ 'νός; προσ. η Π;:;«Ύμ., όλόκληρος, σύμ

.πας D 'πΙ txcto'tou ίΧ πι;λλων, ft<αστος" έ'ι 'ψ πληθ. 
δλοι Ι ι) .παοσ βΙάβ,l=αότή πού cάπό τήν κορφή ως 
τό νόΧJαι ε1ναl κακή 11 ι, .πα .. xσxoiί=εΙς τόν όπέρ· 
τατον 6a8μόν της συμφοΡθς, εΙς τό όπέρτατον ση
μεΤον της δυστυχΙας.- ,ό 600Ι (ΧιΖΙ o~x-Ι '1:6 of) ιixo· 
λοιιθε! XΙΙΡΙ(J)~ μ8'1:dι ,ό nd"τ., ώς; ιiντΙσ'l:οlχον ιίνιΖ,Ο-
ριΧ6ν 'ΟΙΙ: πάΥτI, 800ι ... -λιΖΤ. omn.s quicumque ... -
δλοl άνεξαιρέτwς δσοl ... (όσοιδήποτε καΙ οΙοιδήποτε 
καΙ δν ε1ναl) l.πα, τι~ώ,xιzι ν!)ν, πας τις, fκaστoς, 
ό καθεΙς, Kαθtνας, fνας-fνας χwριστό λαμ60νόμε

·νος n _ .. τδ, μdlλo .. =όπέρ παν δλλο, περιοσότερον 
άπό κόθε τι.- • μlΙt& ciριθμ1j'tΙΧcί'ιν αιινcιπ't6μενον δη
λο! ,όν dXpltif) ciριθμ6ν: , .... 8σ πά .. τ., = έννέα ΌΙCρι
ι3G:ις (811,. Π8ρισσ6,.ροι oll~. δλΙΥώ'tIΡΟΙ) n μι'tιk το!) ι!ρ
θρι;ιι σημ.: έγ δλ<tι: "ά mnlll 18"11Ι - δέΚQ t;y δλω 
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(δέκα ιδλα-δλα»). :- ,111 έν tij δοτ. πλ'Jjθ. «ρσ. niίαι= 
κατό τήν κρΙσιν δλων, δι' δλους : ιJ πααι Η.ι.ει,.ός=ό 
δι' δλους (κατό τήν γνώμην καΙ ι<ρΙσιν δλων) ένδο
ξος (έξακουστός). 2) παιιι (οΟ)δ.) = έν πδσl, καθ' 
δλσ, έντελώς, τελεIWς.- ΙΥ τΟ Ooj~. ~Ttcσytlf εν πι;ι

, xtλ'!l χρήσι\: .nά,.ταΥl""ομαι=nα,.τοίο~ ΥΙ.,,.ομαι= 
'ι'Ιγνσμαl τό πόντα, εΤμαl Ικανός δΙ" δλα, πατώ έπl 
ΠΤ(μμότων , διό νό έπιτύχω aύτό που δέλω 11 έν Ψ .nά". 
τα ιΙ/4 τ,,,ι=εΤμαl τό παν διό τινα. 2) ' τό πα';= 
τ6 δλσy,)ιCΣ! ώ~ 'επιρρ': δ'=δλως, παντόπασιν, καθό
λου 11 ον τό niί"=OύδόλWς, διόλου, a ίπΙσ-η~ XCΣΙ: εΙς 
τό πα,., lnl niί,,=Kα8όλoυ, γενικώς, έν δλω, έν τώ 
?υνόλ~ U Ις nii,. χαχοίί ιΙφιχόμη,.='έφδασα · είς · πα'
σαν ύπε~λήν ΔUστυXΙας (είς τό όνώτατον σημεΤσν 
της δυστυxlaς), υ nrel nα,.τό, πoιoίίμiιΙ τ.ιtόα=έKΤΙ
μώ τιναύπέρ πόντα δλλον (περισσότερον όπ6 κόδε 
δλλον). 3) .nά,.τα ώς; ί~Ιpρ. ιiντ! .nά"τως = κατό 
πόντα, έντελώς, τελεΙWς, όλοσχε;ρώς 11 ιiν Φ τά .nά,.τα 
=κατό πόντα τρόπον, παντοιοτρόπως, δΙ" δλων τών 
μέσων. 4) "ιά nα,.τός (βνν. Tov xe6"ov) = ώ~ XCΣ! 
νΟν, διαρκώς, πό>,ιτοτε, ές όεl. 

, Έτvμ.: niίς, θ'Jjλ. ~αα, Xp'!]τ ~, ΟΒσσοιλ . nα,.αα, 
ιipy. CΙπα"αα, λB':'~ nαίαα (*na"yJa), οο)δ. Ιων-cσττ. 
niί., (πoιpdι τdι linα,,', ne6nα" [ΠCΣp' ιiττ. χοιΙ αοπίϊ,,) 
ΧΟΙ1:' ιiνoιλoYΙCΣν πρός; ,1:ό ιi?σ. niίς)' xcστά τινoι~ άνήΚδΙ 
πιθ. ιΙ, τήν' δμciδοι των έπομ,Ινων λιi,εων : δωρ. πδαα-

αδαι, ιiττ . mι.μn"ala, ίων·ι:ιττ. χveος ' ίοιπ. *kvant
,(πρ6λ. λ. λ. πάαααδα:ι κοιΙ nαμmJm,,,),- ΤΟ έπιρρ'!]
μι:ιτικήν Μνοιμιν ΙΙχον np.,,- (nα_ΙoAoς, Π4,.-";ατατος, 
.nά"':αOφoς; ".nάμ-neωτος) ιiπίβ'!] συνώ·ι. τψ πα"τ-ο, 
κcσΙ ΙχΡ-ησιμόποιήθ'!] Ιχτοτε έν tπιθετικij έννoΙ~, π. χ. 
πα,,-ννχιος, Ίffll,.-m,μος, πάμ-μ""ος, nα,.-έU""ες, 
xot! nαΥ-οveΥος ΧΟΙ1:' ιiνoιλoyΙoιν προς; τό ΗαΗοveΥος 
(*χαΗο-FεeΥΟΙ:. KQι'T.' 4λλου; πoιράYβΤQιΙ i, 1110 ρΙζ'!]ς; 
χοιΙ tι λ. l-χαα-τος. 
ιrασαν, δωρ. ιiντΙ nαaaw, Υεν. πλ-ηθ , θ'!]λ. του niίς. 
ιrδσαoδσι, ιiπρφ. ιioρ . οι' του nατέoμαι (βλ. λ.) 11 

ιν Φ dαααδαι, ίiπρφ. ιioρ. ι:ι' τοΟ πάομαι (βλ. λ.). 
ιrδσl-μiλouσα, +ι (niίς+μέAει)" tι πααι μέΑοvαα, 

διό την όποlαν πόντες φροντΙζουν (βπΙθ. τ05 πλοΙου 
, τciιν 'ΑΡΥΟ'lοιυτων, oςfjςo 'ΑΡΥους;). 

ιrδσoμaι, μ'λλ; τοσ nατΙoμα, (βλ. λ.) Ο ίν Φ ιrilσo
μσι μ'λ. τοΟ .nάoμαι (βλ . λ.). 

ιroσπδλιι, 'II"~ παιπάΑ" (βλ. λ.), τό λεπτότατον 
δλευρον , χοιΙ σήμερον !τι λεΥόμενον «πόσπαλη » 11 τε
μόχιον, κομμότι : iίn"ov oVΔέ nααπάA'1=oϋτε ίχνος 
Οπνou. [δι' _τιιμολ . βλ. nαι.nάA,,) . 
ιrοσσiλcuτ6ς, ", δ" (nαααα.l.ευω)" πεπασσαλευ

μένος, «πασσαλωμένος), καρψωμένος, καρφωτός. 
naooiAcw, ιiττ. ιrαττolcvω, μιλ. -αω (πάαa.α-

10ς)' στερεώνω διό ' πασσάλου, καρφώνω. 2) έμ-
πηγνύω τι ώς πόσσαλον, 
ιrάσσδloς, ιiττ. ιrάπoΙoς! δ (nt7Y11Vμι)' δ,τι χοιΙ 

νΟν, πόσσαλος, ιπαλούκι» προς όνόρτησιν n συχνdι 
ίν 'π. Υιν . nαααα.l.6φι q a1eιO ΙΙπδ, παααα.l.6φι=κατα-
616όζω όπό τόν πόσσαλον, ιξεκρεμώ» 11 Ηeεμά",.vμι 
,Χ nαααα16φι=κρεμώ (όναρτώ) άπό πόσσαλον 11 δ 
ΤύΠO~ nααααA6φι" εΙνοιι XCΣΙ δοτ. πτώσ.- 11 φΙμωτρον, 
ξόλον, δι' ου ΟΙ μόγειροl διήνοιγον τό στόμα τού 
έσφαγμένου χοΙρου διά νό έξαγόγουν τήν γλώσ
σόν του. 
" Έτvμ. , νιοοιττ. πάτταΑος (χοιΙ .nάαααξ, -αΗος) 
(*nακJαΑο-ς, πρ6λ. Ιλλ . nt7σαω, ιiττ . πήπω (=πή
'ι'Υμι). σCΣνσxρ. ριiςΔ-1} (6ρόχος), ~ι:ι,. paciscor Χλπ. , 

palus «*pa'cslo-s, ()ΜΧΟΡ. paxillus' ίΙ; !ι:ιπ. *ρa'k-, 
*p&k-: *ρa~-, *ΡΔ~- (προσηλι<ι, στερεώνω)' βλ. nt7-
Ύ"fίμι. 

ιrασσδλ6φι, πι:ιλ. _π. Υ.ν. χι:ιΙ δοτ. τοϊί .nάαααAoς. 
-"aσσάμcν.ος, ' ιrάσσασδαι, ait. ιiντΙ nααάμε-,oς, 

πάαααδαι, μτχ. χιχ! :iItpqI. μίσ. iop. οι' τ05 nατέoμαι . 
ιrάσσαξ, -σκος, δ, σπcσνιώτ. Tta:pliH. τύπος; 1:05. 

πάαααΑος. 
πάσ.σc, έπ. ιinΙ I.nαaiIr, Υ' Ιν. πp~. του .nάααoo. 
ηάσ-σοφος, ο", ιiντΙ πά"αοφο," 
ιrσσ-.σiίδcf, .. ασ-σiίδlι, i \Ιρρ.liν1:! n4"av-'l Χλπ. 
f1λΊIΩt Ii.t, , .nάπoo' μιλλ, 114 .. ' .4όρ. ~'I~αcιι '" 

πa:θ-ητ., "όρ; ,οι' lπάα(J.η,,· πρχ. ΠΙΠ4αμαι' έπιπ6σσω 
πασπαλΙζω, περιχύνω, ραντlζω 11 μτφρ. έYKατσσπεΙΡW; 
ένυφαΙνω, διακοσμώ, κεντώ. , ' 
Έτvμ. , υπό -;ινιιιν τοιυ1:Ιζβτι:ιι πpo~ το ~oιτ. quatlo 

(=κλονΙζω, τραντόζω) (φ χι:ιί π-, • .ππ- ( ίοιπ . qv_' 
πρΙSλ. χοιΙ π!ιλ-ΥSρμ. scutten, ποιλ-σοιΙ;. skuddian, π!ιλ
norr. hossa, λιθ . kulelί (σεΙω, κλονίζω), μaλοvότι θιχ 
δπηρχι;ν σ-ημοισιολΟΥικοιί τιν.~ ~ιισxs~ειoιι ' βλ. χοιΙ nij",. 
-'rπό τινο, τιίiν νεωτίρων ΙΙπεστ-η?Ιχθ-η, δτι πρό)(βΙΤCΣ~ 
περΙ Μο ρ-ημιiτων πάααω: .nάααω (=aλεlφW, έπι
χρΙω) (*nαKJtAI, Ιαιπ. *ptίlq.-jO: σcσνσxp. patίlka· (πη-

λός, ρύπος, περlττωμ;' όλοιφή), ποιλ·Υερμ. fίihtl, 
fncht (ύΥΡός):"'χοιΙ περΙ lfτΙρου πάααω (nαα- (κεντώ), 
πρ6λ. Ήσυχ. clnαααε~' έποΙχιΗε,," iίφαι,,"' Ι" .. . 
lπαιιαε=έ"έnαααε". · taOto το παο- .{νcσι σΙΙΥΥ. , τιμ 
nij"ος (πρΙSλ. Ήσυχ. cπή"ος' iίφααμα., 'cp' δα"ν 
*nαα-,.o- ' : Π,οιλ-Υερμ. faso, fasa, IΥΥλ-σοιΙ;. fοes='νημα, 
κροσσός)' άλλά. '/j λ. nij"ος !Χ8Ι άλλ-ην έτιιμoλoy.~ 
π ι θιχνωτίροι qIoιIysv.tL tι Cιπόθε:σις; π.ρΙ τινος; nατ- ( Ιοιτί. 
*ΡΥΙ-"πε?ιεχομίνου ίν τψ Ιπαααε (βλ. έν πάτος •• 
ιrαστάς, -άδος, 'ιι, συνΤ8τμ. ίΧ τ05 πα/:!αατάς (βλ. 

λ , )' εΤδος προπυλαlου Τι προστΥου, κειμένου lμ
προσθεν τού οίκου, κιονοστοιχlα, λCΣΤ_ porticus.-
11 δωμόTlον είς τό έσωτερικόν τού οίκου 11 νυμφικός 
θόλαμος, νυμφικός κοιτών, νυμφική παστός. 
Έτvμ.: nαατάς ( *nαeaTa"- τύπου πoιΡCΣλλ. :1: Ψ 

nαeαατάς (: nαelατ"μι), ,πρ6λ , σι:ινσκρ. p[-§thδ-m 
(κορυφή), Ζενδ. par-~ti - ~ (νώτα, ράχις), μco;'pμ. 
νor-st (κορυφή στέγης~ πιθ. ώσ. λι:ιτ. ρostis (·ρor
stί-s)=πόσσαλος, πσραστός θύρας πρ6λ. χοιΙ Ήσιιχ. 
cnαeτάδες~ ' α.μnεAOΙ. (τ.!. τώιι dμnlAαwal_cmicJ.s-). 
ιrαστέoς, α, ο", ρ-ημ. ίπΙθ. τοίΙ, .nάo-σoo· δ., Ιεϊ 

.nάααει,. (βλ. πάααω). 
ιrαστ6ς, δ' = nαατας (βλ. λ.), νυμφικός δόλαμος 

η νυμφική κλΙνη 11 τό έμπροσθεν της νυμφικίΊς κλl
νης παραπέτασμα. 

'Eτvμ . : έτυμολΟΥιχω. δΙ.. ουνι:ιν'ijχιn τlji n4aτ«ς' 
ιiρx tx'ij τοιι Ό-ημοισΙοι +ι το!} ποιρ.:ιΠ8τliσμοιtό" σχ.πli

'σμοιτος;, κcσί' εΙνα. ( κ!)ρ. μτχ, tόυ ndcraιo (=κεντώ, πρ~λ. 
'Ησυχ. cΙπαααι,,' ΙπoΙHιHc" · iίφαι,,.,.", ΙSλ, n4aaoo): 
άpCΣ nαατός ( Ιι:ιπ. *ΡΥΙ-Ι6-ι (6λ. πάτος 11), )(οιΙ ,πρβλ. 
χevαόnαατος (= ,χρυσοκέντητος), Hατάnαατo, (= 
πεποlκlλμένος)' δΙνοιι xι:ιτdι τa:υτοι άσχετο, +ι λ. προ, 
τό *nα/:!·ατό-ς xcσΙ πρός; τGι nαατάς. , 
παστ6ς, ή, ο" (πάααω)' πεπσσμένος δι' δλατος, 

άλατισμένσς, παστωμένος. , 
Πάσχα, τό , άΧλιτον' , τό έ6ρ. πόσχα (ίΧ τοΟ ρδ5ach 

=παρέρχομαι), η ή έορτή τΟύ Πόσχα, «Λαμπρή
'(κυρ . έορτή της διαδόσεως, τό δια8ατήρlο) 11 ό πα
σχαλινός όμνός 11 ώσ. ό χρόνος (σΙ ήμtραl) τών έαρ
τών τοΟ Πόσχα [Μρ . λ . ]. 
ΠΑ'ΙΧΩ, μελ. πεlαομαι' ιiόρ. δ' lπα8-0,,' ΠΡΧ. 

πέπο"δα, 6' πλ'!]θ. πέποα{}ε, ait: ιiντΙ nεπ6"δατε ' 
θ-ηλ. μτχ. πρχ. πεnαθ-vία, επ : ιiντΙ nεno".o.via· δ,τι 
χοιΙ ν5ν , πόσχω, ύπόφέρω, έπηρεόζομαl άπό τι (κα· 
λόν Τι κακόν), άντΙθ. τιji .,/:!α", ποιεί", 'neIiTTrI., 11 
ει' τι πά6οιμι, Τι ;;" τι πά6ω=έόν ήθελον πόθl] 
τι, Τι έόν ηθελε μού συμ6ιj τι (λοιτ. 51 quid mihi 
acciderit), xoιτ~ βο)φ-ημισμόν ιiντΙ τ05 έόν άπέθνl]σκονl1 
Tl -πά6ω j (=τl Μ όΠΟΥΙνω ; τΙΜ γlνl] μέ έμέ ;) 
11 τ( .nάαxω; τΙ πάαχεις; (=τΙ συμ6αΙνει μέ έμέ; 
τΙ συμ6.)lνεl μέ σέ ;) 11 ι;ϋτω διdι tfjIO μτχ. τ; πα6ώ~ ; 
()ποδ'JjλοU-;α.Ι τί το χοιχω; {χον : τΙ nα66"τε ΑεΑάαμε
δα Ι)οveιδος ΙΙΑΗ"ς (=«Τl πόδαμε καΙ λησμονήσα
με .. ) , τΙ , μας συνέ6η ώστε νό λησμονήσωμεν τήν 
όρμηTlκήν μας όνδρείαν ;).- 11 τό πάαχει" συν-ημ
μίνον μιτ' 4λλων λιi~εων: χαΗως πάαχω = εύρισκο
μαι έν κακι:\ ,καταστόσεl, δυστυχω Ο χαΗως πάαχω 
vn6 τι;.ος=κακοποlοΟμαl ύπό τινος, τυγχάνω κακης 
μεταX.εlρΙσεWς έκ μέρους τινός U άντΙθ. τφ w πά
αχω=εύρΙσκομαl έν καλι1 καταστόσεl, εύτυχώ Ο _~ 
.nάαxω vn6 τι"ος=εύεργετοομαl ύπό τινος, τυγχό
νω καλης μεταχειρΙσεως έκ ' μέρους του.- 111 ' το 
πάαχω χρ-ησιμοποιlΤτοιι ιΧχόμ-η XCΣΙ πρός; ~tιλωσιν tfj, 
τοιοιύτ-ης; Τι τοιαύττ,ς ψυχικης; δι!ιθισιω; , Τι Υ!,ιtχω, 
~pό~ ~ήλωσι~ ~ρoιyμιxτιxης; , -;ιν.o~ XCΣΤCΣoτCΙσιφ, : r"cιι μι) 



760 ηατά-ηάτριος 

ταντο nciiJ."τolt τφ Τππφ=7να μή εύρεδητε εΙς τήν 
κατόστασιν πού εύρέθη ό Τππος (τοΟ μύθου), οιό 
νό μή συμ6r:ϊ καΙ εΙς σας δ,τι καΙ εΙς τόν Τππον τού 
μύθου 11 ώσ. χα Ι έπί π~αΎμciτων, ύπόκειμαι εΙς τήν έ
πΙορασιν περιστόσεών τινων 11 moxoo ταντο" 8πee 
S110ι=μοΟ συμ8αΙνει δ,τι καΙ εΙς άλλους, ύπόκει
μαι εΙς δ,τι καΙ ΟΙ άλλοι" πάσχl. ΤOOVrO και xcie
δαμιι=τό ΟΟτό συμ8αΙνει καΙ εΙς τ6 κόρδαμα-[δι' 
ίτυμολ. ΙSλ. ni,,-θoi). 
ηατά, 1)χυθ. λ.=κτι;"οο, 
ηl:ίτδyΙω, μελλ . -"σοο (mτoa)'oS')' παταγώ, κόμνω 

πάταγον, κροτώ (ΕπΙ τοίι χρό.ου τοίι ΠΡΟ;βνουμΙΙνου 
ίΧ τή~ au'YXPOUO,W, δύο οωμciτων) " 'πΙ 'tf), θαλciσο'l)" 
των κυμχ,ων Χλπ., ροχθώ, παταγώ, «60γΥώι n έντευ
θιν , φλυαρCι, τιττυ6Ιζω (άι, ,Ι): n .. 'I)vci). [δι' ... ιιμ,· ΙSλ. 
ncira)'Oi) . 
. ΠΑ'Τ'" ~ΓOI, δ' δ,τι χαΙ νίiν , πόταΥος, κρότος, πδς 
όξύς καΙ τραχύς κρότος, παραγόμενος έκ της OUγ
κρούσεως δύο σωμάτων U πάταΥΟ" ιJdd"raw=KpόToς 
συγκροuoμένων όδόντων ιι mταΥΟi κvμάτaw=τό 
60γγη:rό (cJ edX-θoi) τών έκσπώντων κυμότων. 
ΈΤVμ. ι mιoa)'Oi' πστσΥέω' πατάσσω' πστιiξ (ί

πιρ. , XUp. Ονομ. ιiπολιθωθllΤσ:ι ώ, ίπΙρρ.)· πιθ. Ονομα .. ο
ποιΙα.-Ή oιισxίτιoΙ~ των προ, το λα •. qucιtio (ΙSλ. ιν 
πάσσω) cpmV'l)"IXW~ lί~ o~ΙΙ.ν npooxpoust (π-,* ππ
( *gv-), χαΙ μόνον ιiπo ο'l)μαοιολΟΎιχf), ιiπόψ8ω, παρ
οuοιciζει διισχβρ.Ια~ .. Ivci~. 
Πάταlκοι Τι ΠαταίκοΙ, οΙ ' Φοινικικαl θεότητες 

νανώδους μορφης, τών όποΙων άγάλματα έκόσμουν 
τός πρ~ς τών φοινικικων πλοΙων. 
ηατάξα., ηατάξας, ιiπρφ. χαΙ μ.χ. ιioρ. α' τοίι 
ηδτάσσω, μaλ. -ξοο' ιiόρ . 01' έmταξα ' ιiμ.ΙS., «κτυ· 

πω ι, κάμνω κτύπον, κρούω, πάλλομαι 11 uEHιooel {}<v

μΟi έ"ί στ"t'Hσσι πάτσσσρ=ή καρδιά του έπάλλετο 
(έκτύπα) μέσα εΙςτ6 στήθη του (χοιν. «καρδιοχτυ
ποΟσει ) . 2) κροτω τός χεΤρος, χειροκροτώ.- 11 
μ.ΙSτ., πλήσσω, κτυπώ, πληγώνω. 
ΠΑ ~TEΌM"'I, μ6λλ. π6.σομιι.· ciOp. α' έπασάμ"", 

ίπ. μ.χ. πσσσάμatlOS" πρχ. πέπασμιιι' τρέφομαι, τρώ
γω, έσθΙω, γεύομαι. 

'Ετvμ. ι πστέομιιι' SπαστΟS': Υοτθ. fδdJcιn, παλ-Ύιρμ. 

fualtcιn, πOlλ·norr. fδdcι (τρέφειν), παλ--Υιρμ. fuotcιr, 
ιiΎYλ-σαε. fόdor, ιiΎyλ . feed, παλ-nοrr. fόdr (τροφή), 
παλ-Ύερμ. fcιtungcι (τροφή), ιiyyλ.-σαε. fόstοr ( ! απ. 
*pat-tro-), παλ·ήΟΓΓ. fόsΙr (όνατροφή , άγωγή) : λατ. 
PCΙScO, πρχ. ρϊϊνϊ, pabuIum (*pa-dhIo·m) = τροφή, 
paslor, Panis, μεσσα:π. _"Oi (άρτος), παλ-ιρλ. cιίη
-ches (=fiscincι), π«λ·σλοιιι. pcιS~ (*PiiSkD) pcιsli (βό
σκω τι), εξ !α:π. ρΙζ. *pa- (τρώΥω, τρέφομαι' βόσκω 
κτήνη), κιιρ. ·pa(j)-, πρΙSλ . όα:νσχρ. pllu-I}, ZcvII. ρitυΙ: 
(τροφή), πα:λ-σλαιιι. pίIcιΙI (τρέφω), λιθ. petίis (γεύμα). 
~τ& Ηλ. πΩv, ποιμη" χοι! τιΧ συνα:νήχοντα: α:!ίτoΤ~ 
ιivciOYOvtιxt ε!~ ία:π. ρ ί ζ. *ΡδΙ-(=φυλάσσω, προστατεύω), 
IILdcpopov ,f)~ ιiνωτι!pω *pai-.- το -α- ιiιΙπoτι ΙSραχίι 
(-α-), τοίι.ο ΙΙέ ιiπo.llλεΙ τό χαιρα:χτ'l)ρισ;;ικον oyvώρ ισμοι 
.. ων τόπων π6.σομιιι, ιπασάμrιν, πασάμιy~" τoίi πα
τέσμιιι, 'ν ιiντιδια:στολlj προ;; τoίι~ πdσoμιι., Ιπ(iσά
μ"", π(iσάιιι."O~ ,;olί πιfoμαι (δλ. λ.). 
ηατέοντι, δωρ. ιiντί πστέοvσι, Υ' πλ'l)θ . ,ofJ πατ", 

11 ώσ. δοτ. 'ν. μτχ. 
nδτcιΗςω, μίλ. -/σοο (παnfe)' ώ~ το παπnάζΦ (ΙSλ. 

λ.), λέγω, φωνάζω, «πατέρα-πατέραι. 
ιιδτΙω μελ. -ήσοο (mΤOi)' ώ~ κα:Ι νίΙν, πατω, ntPI

πατώ, 6αδΙζω, 6ηματΙζω.- • μ.Οτ., πατώ έπΙ τινος, . 
πατώ τι, καταπατω · τι n πατώ nOeφVe!S~ "'" βαδΙζω 
έπάνω εΙς ΠOΡφUΡOXρώμOUς τάπητας. 2) κινοΟμαι 
δισρκως έντός των όρΙων περιοχης τινος, διαμένω 
κόπου, συχνάζω κόπου D μτφρ., ώ, το λα:τ. terere, 
ένασχολοΟμαι εΤς τι χαθ' ύπερδολήν) μολύνω ' μέ 
τήν πολλην χρησιν, μεταχειρΙζομσl όπρεπως ι πστώ 
λΙιJωπoιι=διαρκως φυλλOμετρCι τόν ΑΤσωπον. 3) 
πατω κάτω άπό τούς πόδας μου, καταπατώ «τσα· 
λαπατώι. . 
Π ... ~TH'P, δ, 'Υιν. ΠΩτέeο~ και! σuv..ιτμ . _redi' ΙΙΟ • . 

nατoieI ΧI1Ι σuντιιτμ. πστe;' α:Ι •. πστέισ ' ίν.ΙΡ δυ·(κ. 
.σιΙ πλ'l)θ. το -1- ~ια:-,;'I)pIIΤ .. α:ι, ι1,α:,ρίσιι -,;fj, Υιν. πληθ, 

naιoecU" (fιτι~ ιinιxvtcf. έ 'ιΙο,ε ιiντΙ tij;; πστέe-), χα{ 
,fJ~ ΙΙοτ. πλ'l)θ., -ητt.ι; σΧ'rjμαtΙζε-,;ιχι πciν.οτε ιί~ Πστe6.σι' 
δ,τι κα:Ι νυν, πα.τήρ, «πατέραςι Ι πστρo~ πσ-""e=πόπ
πος.- I1 ~8τα:;ιι των θεών δ Zliι, χα:λεΙ-,;ιχι μι.' iμφci
σε ω, na~e.- ., ή .λ. πσπ,e -χρ-ησψοποιιtτο άισσιυ
.ω~ Κι7;! lπ.Ι ~P"O,l,WV,?loaw, πρό, πριο6ιιτΙροιι;; τήν -Ιιλι
κΙrιν , ω~ -,;α: απφα, αΤ.τσ.- ιγ ίν .ιρ πλ'l)θ, naRflS'
πρόγονοι, προπάτορες. 

- .' Eτvμ.ι ΠΩτηe~_σ~v,,~ρ. ρΙΙάΓ- (δνομ. pltίi), ZιVΙΙ. 
ι:'ΙICΙΓ-, παιλ-π_ρσ. pIla, CΙρμ. hayr ('Υ8ν . hcι wr ( *patros, 
~ν. πλ'l)θ: hcι,r-kh ( *p.Ier-.S), λαιΤ.Ρcιter (Ύιν. PCΙ'riS), 
οσκ. pCΙ'ΙΓ (ομlSρ. Χλ'l)t. )U-ΡΔ'.Γ), 1Ια:λ-ιρλ. athlr ('Υ8ν• 
athcιr), Ύο-,;θ. fada.r, π«λ·'Υιρμ. 'ΔΙ.Γ, ιiπλ-σαξ. foe. 
der, ιiΎYλ. fa.her, πOl~·norΓ. fcιder, !α:π .• p.ter-,--Iι, 
OUoxi't\~I~ τοβ !«π. τ?ιιτοιι *ρeter πρό~ -,;ό σl1νσκρ. pιfΙΙ 
(φΡOUΡΩ,. ΠΡοστατευω), (ία:π. *pδ(J)- ΙSλ. έν πΩv, 
π<;>ιμήν) ιxnOPPlIt-,;iιx.-Uιxpdyωyιx: ndτoelOi= λα:τ . pCΙ- . 
frIus (pcιIθΓηυι), σOlνσχρ. pItΓγcι-:!.ι· mτeω" πστeφοS': 
λ~τ. pcιtruos, οα:νσχρ. pItCvya-l), πα:λ-'Υερμ. fcιfureo 
(αδελρός τοΟ πατρός), ιiρμ. yawrcιy (πεν8ερός).
όμοπατωρ, ιJμοmfτe.οS' ι 1Ι«λ-πιρσ. hamcι-pltcιr
ποιλ-n~rr. scιmfedr (=ιJμondreIOi), πρΙSλ. σOlνσκρ, 
fv?l-pItiί~-CΙl) (=~xων σέ όντl παΤρός).-ώσ. !ων., an. 
~αΤ!1rι, α:;;τ .• ·α (=πατρΙς)' :,aιoe', ( : λα:.. ΡΔΙΓΙΔ), 
αλλα κιχ! ω~ ,πΙΟ. (='!ατρ<ιJO)' ώσ; λα:τ. ΡΓΟΡΓίυι 
( *pro-plrlo-s (xιιρ.-cινιIυι pcιIΓΙΙυΙ)'-Τό naιoev,o, 
iσχ'l)μα:.Ισθ,!) χατ' liνα:λ"'ΥΙοιν πρό;; το μ"τev•ιί • 

nατιισcις, . ΙΙωρ, ιiν-,;Ι -nfoaIS', 15' Ιν. μέλλ, -';00 
πστέω. 

ηδτιισμ6ς, δ (πατέοο)' τό καταπατεΤν, ή κατα 
πάτησις. 
ηάτνη, -ΙΙ, ΙΙωρ. ιiντ! φάτ"". 

ΠA'TOI, δ' ή πεπατημένη δδός, όδός, άτροπός 
[mτoo~' _πατέοο' δι' ίτιιμ . ΙSλ. n6"ιo0S'). 
. ηάτρσι -ai, ίων. ηάτρη, -"" ή (nστήe)' ciI; το 

naιoel~, η γ~νέτειp'? τι~oς, γενέθλιος γη (έν ~ έ
γεννήθη), χωρα (γη) των πατέρων τou.- • -πσ' 
reId, δθροι?μα προσώπων όξιούντων δη κατάγον
ται έκ κοινης καταγωγης, οΤκος, γένος,γενεό, ΌΙ
κογένεια, φυλή, φΟλον, λα:-,;. gen5. 
nατρ-δδcΙφc6ς, δ, ποι'l)τ.ιiν-,;! πστe-άcJa1φοi (ΙSλ.λ.). 
ηατρ-άΔCΙφoς, δ'~πστeο, Ιdιλφ6, . -ητοι θιΙο, 

ix πα:τρo~ (πρΙSλ. χιχ! mrel»i). ' . 
nάΤΡίί8c, ίπΙρ. , ΙΙωρ. ιiντΙ mτe"t'H (ΙSλ. λ.). 
ηατρ-δΙoICΙς, δ; Ύ.ν. -σ καΙ -ov, Χλ'l)t. ΠΩτeα10ία 

(ΠΩπ,e+Ι10.άφ)· πατροκτόνος, ό φονεύων (xup 
τύπτων, δέρων) τόν πατέρο τou. . 
ηάτρη, -ΙΙ, ίων. ιiν.! mτeσ (ΙSλ. λ.). 
niTpη8c χα:! -ΔCν, δωρ. nάτρίί8c, ίπΙρ.'-lκ ._ 

ιoeai==tK της πατρΙδος.- 11 έκ 1 i'ις πατριδς έκ της 
οlκογενεΙας (φυλι'jς χ. •• δ.). ' 
ηατριά, -iiS', !ων. ηατριιί, -ή" -ιι (ΠΩτtfe)' γενεα· 

λογΙα, καταγωγή.- .Ι οΤκος, γένος, οίΚΟΥένεισ 
φυλή, φΟλον. ' 

ηατρι-άρlιιc;, -ov, δ (πστe.ά+Ιe%'ί)· ό άρχηΥδς 
πατριας (οlκογενεΙας χ. -,;.δ.), ό προπάτωρ.- 11 'ν ;;1) 
έΧΧλ, Ύλώσσ'tj δ,,, ΧI1Ι νσν , Πατριάρχης (Ιπώνυμον -,;ών 
'Αρχ ΙΒπισΧόπων Ίεροιισα:λτιμ, ' Aλε~α:νδ~ιίoι" 'Α ν-,;lοχιΙα:, 
χα:! Κωνστοιντινοιιπόλεω,) . 

ηατρfδloν, ;;ό, κο).οιχειιτιχ';γ Τι κιχ! χωμικόν 6110-

χορ .• oίi ΠΩτtfe' cπαππόκηςι, «μπαμπόκαςι, «πατε
ρούληςι. 

ηαΤ~'Kόc;, ή, Ο" (πατήρ)' ώ, χαΙ νσν, πατρικός, 
ό έκ των πατέρων (ΠΡΟΥόνων) προερχόμενος καΙ 
περιελθων εΙς τήν κατοχήν τινος, κληρονομικός 
λοιτ . pcιternus.- 11 =nciιoelOi, ό .άνήκων εΙς τό~ 
πατέρα, Τι ό προερχόμενος έκ τοΟ πατρός Ι ι) πα
ιoe'Ht} (ίνν, o~σlσ)=ή πατρική κληρονομΙα 'Ο τιl ΠΩ
reIHd (ίνν. χeήματα)=ώς; χιχΙ νίiν, τό έκ τοΟ πατρός 
(Τι χOlΙ έκ των προγόνων) κληρονομηθέντα. 

ηάτρlος, σ, Ο", ώσ. -o~, -ο," (πcιτtfρ)' ό τοΟ πα
τρός, ό όνήκων εΙς τόν πατέρο, λ«τ. ρΙΙΙΓΙυ •. - 11 
=πσΤΡΙHO~ (lSλ. λ . ), ό παραληφθεΙς έκ των προγό
νων, προγονικός, κληρονομικός, συνήθης, έθνικός 
11 τά _τe.α-=λOlτ. ΙηιΙIΙυΙ .. majoruιn==τά rιerι KQI 
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έ~ιμα των προγόνων (Ιν φ: τιl mιτeφά=i'\ πατρική 
κληρονομ/α). . 

nciτρfς, ·Ι&ι~, ItOI'ljOC. θ'ljλ. έπΙθ. ,"oi) nάτριo~' ή 
πότρrt>ς, ·ή ·πατρική, ή των πατέρων n πατρίς yaία= 
ή πότριος (πατρική) γη, ή πατρlς, τινος I1 ΠCΙτρίς 
πό.ιις = ή πόλις των προγόνων του, ή γενέτειρα 
πόλις.- ώο. ώ, ο.,". ι} ΠCΙTeii (ώς; ,;ά nάτΡCΙ, βλ. λ.) 
=δ,τι x~Ι νίlν, ποτρΙς, «πατρ/δο». 
nστριω"'Κ, -ου, δ (π4τeιο"γ ό έκ τι'\ς αυτι'\ς 

πατρlδος, 6 συμπατριώτης. 
naTPIWTIς, -ι&ι~, e'ljA. τoίl mιreIoόr,,," πcιτριώτις 

y;;=πcιreii (βλ. λ.) 11 πcιreIQjni οτο.ι;'=στολη (περι-
8ολη) . συνηθιζομένη εΙς την πατρlδo τινός. 
nστρο-δώρητος, ο" (nan}e+cJcueιfo,ucιa)' 6 δωρη

θεΙς ύπό τοΟ πατρός. 
n·aypό&cv, ίπΙρ. (mιn;e)" έκπατρός, «πρός πα

τρός», έκ μέρσυς τοΟ πατρός, όπ6 τόν πατέρα, έκ 
τοΟ όνόματoc; τοΟ πατρός ιι ά"σyρcιφ;;ιrσι πcιredlJ." 
~" orrJJ.n = νό όναγραψr:i τό δνομό ΤΟυ έν οτηλι:Ί 
μετά της πρ::>σθήκης τοΟ όνόματος τοΟ πατρός του. 
naτρο-ιιασί-Υνητoc;, δ' = 6 πcιτρός ΗσΟΙΜτος, 

6 τοΟ πατρός όδελφ6ς, θείος πρός πατρός. 
ΠάτροιιΙoc;, δ' 6 γνωστός 'Ομηρικός ηρως, τοΟ . 

Άχιλλέως ό έπιστήθιος φ/λος (βλ. Κ. Ε. Λ.Ι· 1) oysv. 
HareoHMjoS'. oιi't. HareoHMjcι. xA'lj't. HaredHlaIi <Χπ
οιν,;6Ισι παρ' · Όμ. ώο_Ι " όνομ. * ΠστeΟΗ.ι.vS'. ή·ης; 
δμω, δ'·ι ciποιντ~. 

naypo-KToviw, μιλ. -tfoCIIJ' HτβΙtHJό (φονεύω) τόν 
πατέρα μου' ιχ τoίl 
nσTΡO-KT6yoc;, Ο", (mιήρ+Hτβl"φ)' ώς; χοιΙ νlΙν, 

πατροκτόνος, 6 φονεύων τόν πατέρα του. 
nστρο-νομέομaι (πcιτρo"όμoς)' διατελω ύπό πα

τρικην Yj πατριαρχικην κυ8έ:ρνησιν. 
naTρo-voμfa, 'iι (πcιτeο"όμοS')' ή πατρικη έξου

σ/α.- Α τό όξ/ωμα τοΟ πατρονόμου (ίν Σπiρ,;lI). 
nσTρo-v6μoς, ο" (mιήρ~όμoς)' 6 διοικων ως 

πατηρ.- Harl!01f6μoI Ιxoιλoίlντo ίν Σπιiρ,;lI -cct μιiλ'lj 
μaoyιiλoιι ΣιιμΙSoιιλΙoιι, 't,; δποΤον ItoιPTIxoA'JuOat ,;ήν civoι· 
'tpofijv χοιΙ ίχποιΙδιιιοιν 't6lv νίων, Ιδρυθτ; δί Cιπό 'tou 
μιoyιiλoιι μετοιρρuθμι",;οίl Βοιοιλίως; Κλsομίνοu;; 'toi) Γ'. 
W8Tρo-nσpά-loτoς, 01f (_n}ρ+πcιl!cιcJΙcJφμι)' 6 

έκ τοΟ πατρός (Υ) έκ των προγόνων) ποραδοθε/ς, 
't.I. κληρονομη8εΙς (κληρονομικως περιελΘWν) εΙς 
τούς μεταγενεστέρους, κληρονομικός. . 
nστρο-nάτωρ, -oi!O", δ'~6 ΠCΙTl!dS' πσnίe. πόπ

πoc;, npόnannCXi· 
nayρo-σTcρtις, .S' (πσn}e+οτs~φ)' 6 τοΟ πατρός 

στερηθεΙς (τι έστερημένος), όπορφονισθε/ς, όρφα-
νός. . . 
nayρ-oUxoc;, ο" (πσn}i!+lχΦ)' 6 έχων (6 κληρο

νoμήσgς) την πατρικήν περιουσ/αν Ι ώς; Ο!)ο. ι} πcιre
"x0S' (Ινν. πcιelJ.hoi) -=- ή μόνη κληρονόμος της 
πατρικης περιoυσlaς, ,,"οιν. «μOνaχOKληρoνόμισσα», 
civ,;Ie. τιji ΟVΥΗ.ι'}ρο",όμο". 
nσTρo-φovcuς, -.ΦS', Ιπ . .;ιo~. δ (πσήρ+φotιrίις)' 

ό φονείις τοΟ πατρός του, ό φoνεooaς τόν πατέρα 
του. 

nστρ0-φ6yoς, 01f (_ήρ+*φι"OJ)' 6 φονεύων 
τό.ν πατέρα.- 11 ώ, 060. d πστl!oφch>o,=mιτρο"τ6-
tιOS'. ncτl!σ.ιοlCΙi (βλ . λ. λ.). 
nστρcMp6ντης, -ov. δ (πcιn}i!+-φι->-mιΤi!Oφ6-

,,0S' (βλ. λ.). 
ιιστρώιoc;,,, (~p. a); _. ΚΟΙ'ljΤ. ιiY1:! _TtfPoS' (βλ.λ.). 
nστρ-ωνύμιος, ο" (πcιn}ρ+ό"",ucι. οι/ολ. ciντΙ m

μιιι)' ό Ιχων (Υ) ό λα&;.ιν) τ6 δνομα τοΟ πατιΧις του, 
πρός πατρός, έκ τΟΟ πατρός. 
naTpYoς, σ, ο" (ώο. -0S'. '0"), .ποιητ. nnpώιoc;, 

ιr (δaJp. a). ο" (πσπίρ)' ό όνήκων εΙς" τόν πατέρα. 
ό έκ τΟΟ πατρός τινος, ό προελ8ών η κληΡονομη
δεΙς έκ τοΟ πατρός, λοιτ. paternus ιι κληροδοτηθεΙς 
(ιπό τοΟ πατρός 11 'xlJt!σ πcιιol!ιpσ-fXepa κληρονο
μική 11 ώ. o~o. O!)~. πληθ: τά πστρφσ-τό πατρικό ό· 
γαθό, ή πατρική κληρονομ/α. 
.άτρως, δ. Υ.ν. -OJO, χοιΙ 'Φ, δΟ1:. .φ, σΙ-ς. __ οι! 

-_ (πcίntl!)· - πcιreo_oi1"ITOS'. 1IAI.cJa~ (15:1.. 
λ. λ.). 6 πρός πατρός 8εΤος. όδελφός τΟΟ πατρός, 

~."1:. patrws /civ,.IQ. 1:. ,.ν,....ό npec; μητρός 6εΤος) . . 

ιrστTilcIiw, nά"δΙος, ci'toc. ςΣντΙ πσr;οσ.ι-. 
nαύ~σιιον, ίων. πρτ. ,ου πσνω.- n(lVιfOHSΙOO. οΥ' 

Ιν. iOJY. μι". πρτ. 
nCΙϋla, tι (πcινω)' σημεΤον όναπaVσει.κ;, παΟσις, 

όνόπαυσις n πcιν.ισ κσκώ", =·όνόπαυλα Ιόνόπαυοις, 
όνακούφισις) όπό τάς συμφορός.- R 16 μέσον 
πρός ποϋσιν των κοκων. 
nσuρIKIς, τι -10, έπΙρ. (navi!OS')' ώ; 'th d.ιΙΥά"ι, .• 

όλίγας φοράς, σπανίως. 
nσuρfIιoc;, σ. Ο". ItOI'ljOC. ciντΙ παϊίρος (βλ. λ.), μι

κρός, πολύ όλΙγος n τό ο!)/). πcιvρίδιο" (τά) ώ. ίπίρ. 
=έπ' όλΙγον, έπ' έλόχιοτον. 
nauρο-cn.κ, .S' (πσvl!ος+ΙποS')' ό έξ όλΙγων λέ

ξεων, ό λέγων όλ/γα, λακωνικός, όλιγ6λογος, λοιτ. 
paucl/oqws. 

ιισiρoς, σ, ο,,' όλ/γος, μικρός, όλΙΥοστός Β &πΙ 
χρόνοιι, βραχύς, σύντομος. 2) )(OΙtct τό πλβΙο;ι;ν iv 
τιji πλτιθ., πcιν~oι (οΙ) έπΙ cifoIe. = όλίγοι η ώσ. με~ 
ItSPIA'ljItoc. o~o. ~σνρoς.ισός=όλΙγoι δνθΡWΠo(- ouoy· 
χριτ. nave6rsl!0~ = όλιγώτερος. 3) ,ό ο!)/). ItA'lje. 
πσνρσ ώ, έπΙρ.=όλιγόκις, σπανΙως. 

• Eτvμ.; 3{CIVeo~=Aoι't. parvus «parvos), ,;ο!l οΜ. 
έπιρ. parum (πολύ όλΙγον) (*parvom (χοιΙ,;οι, χοιτ-Χ 
'tIVOΙ" parvos Χ'ΧΙ πcιiίρoς δ8., _{·ιοιι ,;& α!),;ΙΙ)' πρβλ. 
λοιτ. pauper «*ΡΑυ[ο] - + *paros: parlo, paro = 
πτωχός, xup. ό κερδΙζων όλrγα), paucus (όλιγόριθμος); 
pauI/us, ριιυΙυ5 (μικρός, όλΙΥος, όδύνατoς)(*p"υΓ[O~ 
10'5), οΥο,;θ. fawal (πλ'ljθ.-όλΙΥΟΙ), ΠιΣλ-οΥει;μ. f .. o, fo 
(foh = πιθ. λοιτ. paUCU5), "πλ-σοι'. fN (ciTΎA . "λ'Υ)θ. 
faw), ποιλ·ΠΟΤΓ. fόr (6λΙΥον)' tι δμQ.~ .Ινοιι σοπ. τφ 
έλλ. πcιvS'. naF-IcJ. ΙSλ. iν _ί,. 
nαuσ-άνcμος, 01f <πσVΦ+ιl"βμo,,)' ό καταπο{ιων 

τούς όνέμους. 
naύocIcv, οΥ' Αν. οι/ο>. .• δ1t't. ιioρ. (ι' 1:011 πσνφ. 
nαuσΙ-ιιδnη, tι (πσνω-!-"άπ". Ηάπτφ)' προεξέχον: 

περιλαΙμιον, τό όποΤον έφόρouν οΙ δοΟλοι iι ΟΙ δοε;; 
λαι, όσόκις ~λεθoν σΤτον τι έζύμωνον δρτον, διό 
νό μή δύναντοι νό Kατaβρoχ8/ζoυν τό ύλικό. 

nαuσί-Ιiinος, 0,,<πσtίω1-1νmι)' ό καταπαύων τήν 
λύπην fΊ τόν πόνον. 
nauσl-yoσot;, ο" (πσtίcσ + ,,600,)' ό Kαταπaύwν 

τήν νόσον. 

nauσf-novoc;, ο" <πσtίω1-π6"oς)·· ό KaranaUwv 
τούς .n6"ovS' (μόχθους, βόσανα). 
nauστiov, Ρ'ιjμ. έπΙθ. 'toll πσtίOJ· Μί πcιvsIt>=npέ-. 

πει νό θέσι:Ί τις τέρμα εΤς τι Ο Μ, naV8CJιJ.σI=npέ
πει νό π:::ιύοι:! (νό σταματησι:Ί) τις. 
naUΣΤΙ;p, -;;eoS'. δ (πσtίOJ)· ό καταπούων, ό όνο

χαιτίζων, iι ό καταπροΟνων, ό κατευναστης. 
nauστήριoc;, ο" (naV0rr7e) ' ό κατόλληλος πρός 

κατόπαυσιν iι πρός όνακοίιφισιν. . 
nαuσωΙή, fι' cΣ, ,;ό πσiίλα (ΙSλ. λ.), όνόπαυσις, ό· 

νακούφισις. 

ΠΑ Υ'Ο, μ.λ. _ww' ci6p. σ' lnavoa' πρχ. πιί
πcιvHCI' μέοον χοιΙ Itoιe'ljt., μaσ. μ.λλ. πσύοομιιιι. παιθ. 
μeλ. ΠCΙνolJ.ήooμιιιι. χοιΙ τι,;ιλ. μaλ. nenavaoμcιI' μΙο. · 
<Χόρ. οι' lπcιvοάμ"". ποι8. "όρ. οι' Ιπcινfhι", Τι lπcιv
o(Joη,,· πρχ. mnav,ucιa' ώ, χοιΙ vi)v, παύω, κόμνω τι 
τό πούσι:Ί, τ6 Kαταπoύw, τό σταματω, τό φέρω είς 
τέλος U ΙπΙ βοισιλ6ων. πcιιίω τι",α Π;ς βσοι.ιe(σς=τόν 
έκθρονlζω 11 μ_τ. οιΙτ. προο. χοιΙ γεν. ΠΡΟΙοΥμ., κάμνω 
τινό νό παύσι:Ί (νά σταματησι:Ί) όπό τι, τόν στο
ματω 11 'πι μόχθων β~σιiνων, έλαττώνω, κατευν6ζω, 
καταπραΟνω.- Η μίσον χοιί Itιxe'lj'" φθόνω εΙς fv 
τέρμα, παύομαι, σταματώ, ήσυχόζω, όπέχω, πσρ
αιτοΟμαι Β ώσ. χοι! ίπ! ci,ιωμi,;ων, παύομαι όπό τινος 
όξιώματος, όπολύομαι όπό άξlωμα (!iJt'; θίοι,,) ." μs τ ό: 
οΥεν. , πoύwόπό τι .- ιa "μ,6. ίν_ΡΥ., ώς; τό ΠCΙιί?μα. •. 
τι Ιή,ω. ciλA& μόνον Ιν ,;11 προοτ. πcιν. {=σταματα ι 
δλ Γ! τελεΙωνε!). 

'Eτvμ. ι _~, _tιo,ucιι' πσiίλα' mιvowltf· f; 6πό . 
1:,νlιlν ~πoσττ;ριχθιΤooι ·σιισχιi,;ισι, πράς; τά πα.VeΟi .Ιναι 
λΙσν ciμφΙΙSολο,:-Κιχτ:i 1:ινοι, τό πανω ιi"εοχ.'1μcι,;Ιοθ1J · 
βιioιι 'to!l ciop. Imί;V_ · έχ τοll· π.;OJ. Kultp~ ΠάιFω 
(KΤUπCι)' διό1:Ι ~tίOJ τι"cί τι,.ος xup. = κτυπων Qno
μφφννω τινό (,ιπό τι. 



7.2 ΠCMfΙάΥώΥ -lIiδo" 

ΠCMJΙΙyώy. -όΙΙΟ.f, δ' ό tκ ΠαφλaγoνlαςKoταyό· 
μενος. ; . 
. ηαφΙάςω, μΒλ. ·dCJIIII (<<νcιδtπλ, ix ,;oίi φUζCl!'. ώ, 
τό noan,.~ ax ,;ou n,..OJ)· δ,'U xcιΙ vuv, παφλάζω, 
χοχλακ/ζώ, όφρ/ζω Ι δπΙ «νίμοu. φυσώ θυελλωδώς.
ΙΙ μτψρ., ήαφλόζω, σαλιαρ/ζω, φαφλατ/ζω, ΔUΣανα
σχετώ, κόμπόζω, 8opυ6Cι, «φυσώ καΙ ξεφυσώ» (ίπΙ 
,;oίi 'ώ;ι"(tσμίνοu 'Κλίωνο" δσ,;tι; aldt τοσ.ο ttcιpLo,;OΙtCΊI 
xcιΙ ώι; Πcιφλcιγών). 
Έτvμ. ι 'ιι λέ;I, _lvCIII Π.ΠΟI1jμίV1j ίΧ 1:06 fιxou, ώ, 

xcιΙ ,;6 Ησ-χUζllll, μΙ ,;6 βCJ..βρdζllll· ι, cι~.'lj>; ,;ci : 
·nάφMισμσ. φUδαw (βλ. λ.).- Kcι,;'. ι1λλοu, ίΧ ρΙΙ;;. 
_φ- « *pιpph- : nέμφιξ=φλύKταινα~ 
ηά.Ισόμσ, ,;6 (_φUζαι)' δ,,;ι· xcιΙ νGν, τό nά- . 

φλασμα, κοχλόκισμα, δφριομα (π. 'χ_ Ιι:Ι ,;'Ij~ θcιλciσ
O1j,).- Ι μτφρ .. _φΙάσμσ'l'σ=κομπασμο/, φλυαρlαι, 
80pu6ώδη «ξεφυσήματα» •. 
Πάιρος, 'ιι' πόλις της ΚύπΡοο περ/φημος διό τόν 

έν αύτι:i ναόν της Άφροδ/της. 
nIxcτσc;, o"'=ΠΙXXVf (βλ. λ.)' xcιxcίl, i8awpij81j (6π6 

"Boux., Ε Μ) ώ, OUYX&x. τιίπο, «ν,;Ι ,;oίi -xV'I'ceo,' 
Ιιιή ,;ήν χcι,;ciλ. πρ5λ. nceιμ"κnΟf. t 

njxcτσc;, ,;6 (-rιίι;). ΠΟI1jΤ. «ν1:Ι ndxo, (βλ. λ.). 
ησιΙδ, δωρ. «ν,;Ι π'lx6iί, τ' Αν. ()πο,;. πcι8. «ορ. cι' 

1:06 """γιιvμι. 
ηδιιστος, 'Ι' cw, «νώμ. 6π_ρ8. 1:oίi -xVf, 
nIxfuy, ·O"0i, «νώμ. ouyxp. ,;oίi -ρ,. 
ηάιν .. , 'ιι <Π'ήΓΙΙVμι)' δ ,1:1 xcιΙ vuv, πόχνη, ι'ι παγω

μένη πρωινή (i') νυκτερινή) δρόσος, λcι •. pruinA. . 2) 
μ.φρ.8Ρομ6ωμένον (πηγμένον) αΤμα. 

Έ'nΙμ.1 nάXΙΙ,l (*_HCJιιiii, *_Y-CJN' ItCllQ. «6ρ. nCI' 
γίJ_ι, δλ. Π'ή"""μ. 
ησΧΥ6ω, μ_λ. ·ώollll· (ndv,I)' καλύπτω τι μέ πό' 

χνην.- ttCll81j'C., K.aλύnτoμαι· μέ πάχνην.- Ι μ1:φρ., 
ώ, ·w """""vμι. παγώνω τι, τό κάμνω συμπαγές, τό 
κάμνω νά παyWΣr:Ί : lnάx_. φllo,. jJ'Ι'οe=έπόγω

· σε την καρδιά τou, fκαμε τό αΤμά της νά παγWσr:Ί. 
- ο&η1:., παγώνω (ίτω δ [διο .. ), μοϋ παγώνει τό αίμα 
εΙς τός φλt6aς. 
ηάιος, -coi, 1:6 (-ΡΙ;)' δ,,;ι xcιΙ νίiν, πάχος Ι :i.πολ. 

ιι σΙ'!:. nάΧΟFκατά τό· πόχος, ώ, μήHO~ .... κατά τό 
μι'\κος, deοr-κατά τό πλάτος χ.λ.Π . 
.διU-ΙΙYlΙ~ ο,. (παΡΙ; + Η""μ,l)' 6. txwv πα

xεlaς κνήμας. 
.δΙΙ;Υω, μ.λ. -~ιιώ' «6ρ. cι' InάxU_' πcιθ. ΠΡΧ. 

n.ιrάZUCJμσι· Ka8IOTC! τι παχύ, χονδρόν, τό χον
δραfνω, τό παxύν~ n μ.φρ. κα8ιοτώ τινα όμ6λύν ώς 

.πρ6ς τήν καταν6ησιν (άμ6λύνουν).- ncι81j'" γ/νο
μαι xoν~, παχυς 11 παχύνομαι, πρήσκομαι Β ώσ . . 
φalνoμαι μεγάλος, μεγεθύνομαι (ίπΙ «ν.tχιιμίνων 

. δρφνφν Ιν δμΙχλ1ι) U μ,;φρ. GΙβΟi &,,4,. _~I~ 
πλΟΟΤος aUξη8εlς κα8' ύπεΡ60λήν • . 
ηάίuς,δωρ. «ντΙ njjXVi. 
ΠΑ"ΧΥΊ, ciCI, v' ό,,;ι xcιΙ νσν, παχύς, χονδρός 11 

-xiι~ 144' == όγκώδης, πελώριος, λΙ80ς n ίπΙ 6φcι· 
σμιi.φν χ.λ-π., χονδρός, άδΡός, ΤΡαχύς. 2) ίπΙ .rι, 

. OU01:ι:iOIW, μι:iΙ;;1j, 1:lν6" πυκνός πηγμένος, πηκτός, 
8ρομ6ωμένος. 3) μ'rν. παχύς, σώματώδης, ).cι •• 
plriguis. 4) τβν. , μέγας, σημαντικ6ς.- Ι οΙ _. 
Χ'Ι' (ίν «v1:l6, πρό, .ό m;μοι;) = ΟΙ fχοντες περιου
σ/αν, ΟΙ πλούσιοι.- 116 παχύς τόν νοΟν, παXύνouς, 
χονδροκέφαλος, ήλ/8ιος, 6λόξ, λCΙ1:. pinguis.- ΙΥ 
OU"(Xpl1:. ncZCJtJωιo, ο,. Ο ώσ. _χΙωιι, Ο", Ύεν. -0,.0,.-
6π.ρ8. ndX'CJ'I'oi.- 1:Q: δμcιλώt. vrσxV,I,IeO" vrσrιί~4- ' 
'1'0' εΙνCΙI μ."(ν. 

Έτvμ., _~. δμ. :lu"(xp. ndoCJωιo, δμ. 6π.ρθ. ιrά
XICJ'I'0f' nάxo~' δμ. ndXI'I'oi (tiλ. λ.)' -x~· -xVi 
-σcινσχρ. bι.bU-!:ι (σuτχρ.bό .hϊΥan,ΙΙΠ.Ρθ. bά.hi~thA-l}. : 
bι..hι.Υι.ΙΙ=όχuΡώνω, αύξάνω), !cιΠ. *bhO~hu-s~ πρδλ. 
σcιν~ρ. bι.hulά-};ι=n4xv16i, Ζδ'ιδ. bA.zAh- (Cιψoς, 66· ' 
8ος}, πcιλ,norr. bingr (σwp6ς), πcιλ-yιpμ. ·bungo· (_ . 
bulbus).- 1:ό λCll1:. pinguis (παχύς) .ΙνCΙI ou"("(. _cjί 41,1,. 
πιμclή • 

• διl-rιις, ·",1,0", 11 (-rιί,)' ., xcιΙ ν6ν, ι'ι παχύ
ιflς, τό πάχος (π. χ. τσϋ δέρματος 1(,4.) " ,τό κα81-
ζημα (τό κατακό8ισμα), ή ίιποστόθμη,\ιΥροΟ. 

IICδI, cιΙoλ. CΙν1:Ι ΜC'l'oi ['1:6· Asati., ~olω •.. , «ρχ., «1'''(., 
xpYJ't., θ1jΡ. πι6ιi (=μcτιi) xup. ιΙνCΙ I ό;;τcιν. xcι.cιλ ή 
ςcισcι 11' 'Itp6Qaotv xcιΙ πρσ.λθι.!ίσcι ix ,;tνι.; διιθμΙtο; _δ
(ι nσvi. "(_ν. nοδ-6ι;), πρtiλ. nct6" 'l;P.cιχλ. FrΗα~ι-nι-
10" λιΣτ. ρedi-sequos .(*ρedΙHΙ · 

ncMq, βπ. Υ' Ιν. ίν. 1:oi) ncu,aι. 
B,cδά~σιιoy, .!ων. ΠΡ1:. 1:0i) πιJcίaι. 
ηcδ-σΙρω, cιΙoλ. «ν1:Ι μcfσleω. 
ncδ-cιfΙI,.ος; 01'" cι.!oλ. «ν1:Ι μc~αί χμι" 
ncI-iμdh, CΙ!OA. «ηΙ μc'l'αμ.lβαι •. 
ncI~ Ο", cιloλ. «ν1:Ι μc'l';'O~Of. 
ηcδ-άρ81Ος, Ο", cι!oλ. «ν,;! μετάρσι·ο,. 
ncδ-σUΥάςω, cιΙoλ- CΊν1:Ι μcτσιιyάζω. 
nc~-φpωy, Ο", "(.ν. ·OΙΙOf, cι!oι,. «~τ Ι μcτάφellllιι . 
ncIάu, μaλ. ·;'0ΙΙΙΙ' 8π. «6ρ, cι· πέδ",σα . (nid" Ι' δέ-

.νω διά δεσμGJν, .δεσμεύω., δέν,ω όφ~γK .. ά, στερεώνω 
11 γινιχω" πεδικλώνω, δεσμεύω διά πέδης, napεμ. 
ποδ/ζω, όναγκάζω. . 
ncδ-iΡχομσl, cιΙoλ. «ν,;Ι μcΤ.Ixoμσι. 
ηcδ-Cιω, cι!oλ. «ν.Ι ΜC,l,cIIIII. 
ncIiu, lων. i~'t! nadάllll. 
ntδIι, . Iι (mζ4)' δ,tt xcιί νσν , πέδη, xcιΙ σuν .. πλ'l}lΙ. 

πέδαι, πέδικλα, δεσμό, λcι •. ρediG&, comp.,s n ζεν
YOi _dώ,,=ζεOγoς πεδ/κλων (ποδοδέσμω\l).'-' ιι (δ
ροι; '1:fj, ΙΠΠ5U1:lΧ'ljΙ;), τρόπος δαμαΡμοϋ Τππων, τρό
πος έξημερώσεώς η~ν. 
Έnιμ. ι πέδ",' πιΔCΊιι ' nέδωιι ι λcιτ. pedicA, com

'pes, -edis, exρedlQ, Imρedio, πcιλ ·Ύιιpμ. fezzerA, 
«"("(λ-σcι~ . fefer, ttcιλ-norr. flo.furr (σιδηρούν έμπό
διον). ΈΧ 'tfj~ 'ίννoΙcι, 1:oίi «δεσμοο τών ποδών» 
(*ρed-=πoύς) προfjλθ_ν Ιν ,;1j '1cιπ. 'ιι 1:0U «δεσμοϋ» 
τ·νιχω,. 

ηcδιιτiκ. -0;;, δ (πιdάllll)' ό δεσμείιων, ό δεσμευ 
τής 116 κωλίιων, έμποδ/ζων. 
ncδιάς,· -dOOi, θηλ. ίπΙ8. (nιdΙοιι)· · πεδινή, έπΙ

πεδος, όμαλή, Ισόπεδος Ο ι) n,dIιii (ίνν. ";;)=δ,1:Ι 
xcιί 'Vuv, πεδιάς, «πεδιάδα», κόμπος.- Ι ΙπΙ π.δινοϊ) 
1:6nou, εΙς πεδιάδ9: 16"χ,Ι nιδ.α~=λόγXη (όκ6ντι
ον) ' . ι. μάχη συναπτομένη εΙς άνοικτόν χώρον 
(εΙς πεδιάδα). . 
ncδ_ύς, ·~CIIIf, δ (πιιJlo.-)· δν8ρωπος Τι'\ς πεδιά

δας, «καμπήσιος». 
ncI~pιις, c" (nadlcw + &'cιeιί,.)· ό fXwV πολ

λός πεδιόδας. 
· ntIϊhy, 1:ό (π.δ",), )(CΙ'1:~ 1:6 πλ.tσ.ον ίν ,;cjί πλ1jθ. · 

οσνδάλια, ζεϋγος σανδαλ/ών • .:.... 11 οΙονδήποτε κά 
λυμμα τοϋ ποδός, ύπό~μα, έμ6άδες (<<παντούφλες»). 
- I1I δεσμός δι' άγελάδα, xcι';Δ: .ήν ώρcιν 1:0i) «ρ
μΙΎμcι,;o,.- ΙΥ μ.φρ. Aωe1φ nerJlλ.qJ φω"ιiιι Ιιιαρμ6· 
ξαι=νά πpoσαρμόσr:ις (νό pu8μΙσr:Ίς) τήν φWνήν 
σou πρός τό δωρικόν μέλος (πΡός τήν δωρικΊΊν όρ -

. ρον/αν), η xcιΙ νό γPόΨr:ις ποιήματα έν δωρΙΚί;! ρυ-
8μQ'(ΠΡ5λ. nΟVf~μετρικός πούς) [δι' ίτομ. tiλ , noIί~J, 
ηcδlν6ς, ,;, οΙ' (πcdlοιιγ ω; χιιΙ νίiν, πεδινώς, έ, 

π/πεδος, όμαλός.- • ό άνήκων εΙς πεδιάδα, η 6 
προερχόμενος έκ πεδινοΟ μέΡοος, ό ζών εΙς πε
δινό μέρη • 
ncδiav .. 1:0 (*101')' δ,'!:1 xcιΙ vuv, πεδ!ον, πεδιάς, 

κάμπος, όνοικτός καΙ ' Ισοπεδωμένος χώρος, λCΙ'1:. 
cAmρus U ncδlα π6ιιτοv~τά πελάγη, ΟΙ ώκες:ινο/, λcι't. 
NeρfιιηΙι. ArVA' ί~ cι~τoίI 1:6 
ncδIa"Ic, _π(ρ: είς (πρός) τήν πεδιάδα. 
ncδΙσ-Υόμος, · ο,. (πcdΙcwtιιέμομσι)' ό συχνόζων 

(ό κατοικών) εΙς πεδιάδας. 
ncδο-βitμωΥ, Ο", Υιν. -οιιο", δωρ. Iiv'1:! n.lοβι,J"!W 

(*doιι+βCJ.l,.lIII)' ό 6α/νων (6aδΙζων, περιπατών) έπl 
της γης, ό έπl της γης. . 
IICδ6ιcy, ίπΙρ. (*00,.)' εκ . της γης, «όπό κατα

Υι'\ς» 11 μ,;φρ. έκ τοϋ 6u8ΌΟ, έξ όρχης, έκ 6ά8ouς 
Kαρδ/aς. 
η«δοl, ίπΙρ. (*001')' έπl τοΟ έδόφους, «κατά Υης •. 
ηΙδ-σ.ος, Ο", cι!oλ. livt! ,",I,OIHOi. 
ηι:δo-ιιofnις, ·ov, δ (*40ιι+Χοl..,,)·· ό -κqτασκευ, 

. όζων (t: tχων) τήΥ . κο/την TOU(i') τήν φWλεόν του) 
έπl τΟύ έδόφou:;, ό κε/μενος έπl τοϋ έδόφouς. . 
ΠE"~OM, 1:6' τό fδoφoς, ή γη II 'Υιιν., χώρα, τ6ΠQς. 
Έ~μ. .(ni .... ' ΡCΙνρXΙΙ_. p.dQ"',Z.va .. P ••• ·• «ρμί 



het (Υ.ν. hetoy), ItιxA·norr. f.t, !ιχπ. ·pedo-m, πp~λ. 
,λΙΧ • . peda, λιθ. pfdά ~ιμ'''νmι;Ut!~· .Itιxpiiy. Ι ,,"~'o-γ, 
'.Iμnc&.~' lμ:ιuooν-γ. - '~-Bν'tι:iiJ91t ·d.,TjX8t . χιχ! τ6 λσι •. 
opρlduιn (ob + pecles (=Ί' qued 'pedlbυs obest), 
ιiλλ' oppldo έπΙ ~p. <00= έπ! + ·pec:lom (fδαφoς, 
πp~λ, lμπ8~0')' βλ, χιχ! nov,. . 
ntδovIc, έπΙρ: πρός τήν Υι'\ν, πρός τά κάτω, 

πρός τό fδαφ::>ς, . 
ncδόoc, itti p:=n~oo,,6e. 
ncδο-στΙΙής. i, (moo~fI~s{Il.)· δ πατων την 

γι'\ν, ό 6ηματΙζων έπ1 της γι'\ς. 2) ό πεζός, δ μετα
~Ινων που πεζt:j , αν.Ιθ. "'ΙΡ InzπιUn". 
ncIό-TpIt, -rpo~. 6,χιχ! 'ιι (~67ι + ~ρΙΙΙι»)' ό 

φθεΙρων τά ποδόδεσμα (δι& .'1), ouxv'l); χρ'l}σιμοποι-q
σδώ; τιιιν), έπ Ι o~τι~σινιi\ν δούλων, οΙ δποΙοι συχνό.ιχ.ιχ 
• ιμωροσnσιι δι& .ο ιούτων ποδοδ6σμων. 

ncδ-ωρίiχος, ο-γ. χιχΙ nscJώριIxo~ (mοο-γ+8Ριrιιω)' 
ό όνορύσσων (άνaσKάπτων) τό fδαφος. 
ηcςδ, -,,;, 'ij (πέ60-γ)' ό πσύς 11 μ.φρ. ή δκΡα, ή 

δόσις παντός πρόyμaτoς 11 'nl evμίp mtn ,πι 
πρώηι=έπ1 τοϋ puμοϋ πρός τό foxorov δκρον. 2) 
τό.κρόοπεδον φ::>Ρέματος, ποδόyuΡος. 

Εηιμ.: mζσ (*ns6-ja ι πο"" πρΙSλ . σσινσχρ. 
p6~YA-1:ι (άφ::>Ρών τόν ~όδα), pόdya (<<χνάρι πο
δ1C?V») , Ζινδ. ~AI~YA- (πους), λιχτ. acu·pedius (δρο
μεuς) (acu· ι _"'ΠO~, AΙX'l:. ΔCloΓ), ttotA-norr. flt (ίαπ. 
-pedϊ=τό μεταΞU των όνύχων δέρμα), Νορβ. διαλ. 
fjorflt (τετρόπους) σαύρα, πρ5λ. Αλλ. τ:s~ρόπεζο,), 
πρδλ. ιbσ. lengvapedis' (<<πατώντας στά δάχτυλα ι > 
Oπouλoς)' δμ. χΛπ. πsζό~ ( *,,"6-j6-~ ( ,,"6- + j6· (=r 
6ηματ/ζων), !ιχπ . *el-, ·1-, πρΙSλ. _Ιμι χσιΙ AΙX'l: . pedes, 
-Itl. (μ.τ& ίιχπ. --Ι-Η. 

ΙΙCςrόCJΡloς, ο-γ (,,"ζό~ρxcιo)' δ δρχων πεζών, 
δ διoι~ων σΤΡατιώτας ξηρας D ιb; oUa. d πέζιιορχο, 
δ όρχηγός (στρατηγός) πεζικοΟ (fι τοΟ στΡαΤοϋ της 
ξηρδς). 
Ω~ς-cταιρoι, οΙ (nsζό~/τσϊρο,)' οΙ πεζοl σωμα· 

τoφuλαKες τΟΟ Μακεδονικοο στρατοΟ, τΟΟ δποΙου 
οΙ fφιπποι σωματοφύλακες έκαλοοντο όπλως lτσϊροι. 
ncςcύω, μδλ. ·ιιcιo (,,"ζ6,γ πορεύομαι πεζός, τα· 

ξιδεύω πεζι'j, περιπατω, όδoιπoρCι (ιiν'l:Ιθ . τφ Ιππεύω, 
έποχοσμαι άμόξης). 2) πορεύομαι Τι ταξιδεύω διό 
ξηρθς, ιiη;Ιθ. 'ι:ΙΡ πορεύομαι Τι ταξιδεύω διό θολάσ
σης Ι ttιxQ'l}'t. , διa6aΙνομαι, διαπεΡώμαι, ύπό ταξιδευ· 
όντων πεζΓ,1. 
ncςi, έπ!ρ. ΙSλ . 'ν net6~. 
ncςιιι6ς, ", ό-γ (Π8ζ~)' δ όνήκων εΙς πεζόν, Τι 

άνήκων εΙς τήν ξηράν 11 ό πεζΓ,1 Τι διό ξηρδς ταξl· . 
δεύων U ώσ. ιiν.Ι τοίί Π8ζ6, t Π8ζιxό~ Ιεω,=πεζ01 
στρaτιώται, πεζικόν (ω, ιiν-ι:Ιθ. "'ΙΡ : lnnsi,. ιππι
χ6-γ). fι ιiντ! 'l:ou ατρστό, (ώ, «ντΙθ. 'ι:ιρ α~610,). 
ncςο-Ιόας, ·σ, δ , δωρ . ιiv'l:! -16ιις (Π8ζό~βo';)· 

ό δοών (έκ8όλλων τήν πολεμικήν κρα.ιΥήν) πεζός, 
πεζδς στρατιώτης, πεζός. 
ncςο-μδχcω, μιλ. -"αι» (πsζομσχ",j' μόχομαι 

πεζός, μάχομαι κατά ξηράν. 
wcςο-μδιιιc;, -ov, 6 (,,"ζό~μσxoμαι)' ό μαχδμε

νρς πεζΓ,1 (χαΙ oux! fφιππος Τι όπό τοΟ δρματος), 
πίζομ6χος. 2) δ μαχόμενος κατά ξηρόν (ίν ιiν· 
1:ιθίσ.ι πρό, 'ι:όν μιχχόμενον χατόι BctAaooav). 
ιιcςο-μδιfα, ~ (""ζομσχ,,,), μάχη κατό ξηρόν, 

ιiv'l:tQ. 'ttj) _νμαχ/σ , 
Μςο-νόμος, ο-γ (π.ζό~-γΙμcιo)' ό διοικών κατά 

ξηρόν. 
ncςο-nορeω (πsζoπ6ρo,)' πορεύομαι πεζι:\. 2) 

πορεύομαι δια ξηρδς. 
ncςο-nόρος, ο-γ (Π8ζό, + πoρ.vcιo)' δ,τ~ χα! νσν , 

πεζοπόρος, ό πορευόμενος πεζι:\, δ περιπατων, δ ό
δοιπορών. 2) ό πορευόμενος πρός κάπου διό ξη. 
ρδς (χα! ούχ1 διά θαλάσρης). 
. wcςός,,,, ό-γ (mζσ)' ώ. χαΙ · νσν , πεζός, πεζι:\ 
πορευόμένος, περιπστών, δδοιπόΡος Ι πeζοl=πεζοl 
ΡΤΡατιώται •. ιiντΙθ. τιρ ΙΠΠ8ϊ, n ο!lτω' χα! Π8ζο, ιιτeσ· 
~όs- 'νιο .. ~cπεζικδΥ» 'ν ιiντιθ. πρ6, '1:6 ·clnitIKpv. 11 
fι.λ_λ' ώσ. Χο<Ι «στρστός ξηρός» 'ν fι.v'ttQia.t πρό, 'ι:6ν 
Jcn'qλΌν» 11 ~ πsζό, χαΙ. ~ό ~eζό~ ntντιχ~ !iιά: μaτclι 
'ς~Y ι~-ι;6)v ~ημ~a. :-:- • ό ΠΟΡξl.ιΡγvος·Jj : ταςιδεύων 
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διό ξηρός Ι δοτ. Q'l}A. πetfj ώ, 'πΙρ . ('νν. δ~)-ώ~ 
x~Ι νσν, πψ;r.Ι «μέ τά πόδια», η διό ξηcας (1ΙΙΧΙ ού; 
χΙ διό θαλάσσης) n n8tfj lπoμαι=όKoλouθω διό ξη-' 
ρδς(κατα ξηρόν). ' 

nci, δωρ. ιiν.Ι niί. πον. 
M~νωρ, -ορο" δ, '#J, !ων. ncII~vωp (_60'; 

μαι+ιItrι7ρ)' δ πειθόμενος ΤοΤς όνδρόοιν, δ είιπει/ 
8ής, πειθαρχικός. . 
ιιcι8-σρlcω, μaλ. -"ΙΙι», ιbσ. χαΙ μία. -Ιομαι (πel{l-i 

σρxo~)' πεΙθομαι TQ άρχοντι, εΤμαι Γοειθαρχικ6ς, ώς; 
χαΙ νυν, ·πειθαρχω, ύπαKOιJw, 

nc~αplfα, ofι (n8I(J.σfJxiιιo)· ώ~ κιχ! νσν, neI6aρ-
χΙα, υπακοή. . 

ncιIC!PIIK~ ", 6-γ' ώ, χαΙ νσν , πειθορχικός, εύ-. 
KόλιJς υπακοι:ιων, ό πρόθυμος εΙς Τ'ό ύπαK01ι.t,ν . 
ncfI-αploς, ο-γ (Π8/60μαι + dex,,>" ό ύπaκoΙΙι.ιν 

εΙς τόν δρχον.τα, εύπειδής, πειθαρχικός. . 
ncfδ2μι, αίολ. ιiη! nεllJ.ω. 
ncIδ ς, ", ό-γ (Π8llJ.ω)'=πιlJ.a.-γό, (15 λ, λ . ). 
ΠΕΙ'8Ω, μελ. ,,"Ιαω' ιiόρ. α' Ιπειαα' ιiόp. δ' 'nr-

IJ.otι, ίπ . ιiνα~ ιπλ. mπr{Jο-γ, ι;ι' πληθ. ΙΙποτ. nen.lfJo!.o. 
μ8~,. e ~X'l: . ·πεπllJ.ocμε-γ, ιΧΠΡ1" πεπNIεϊtι, μ τχ , ~~r
~ πρχ. ~πει,:σ;- μΙσ. χ",Ι Πιtθ . πεi{Jομ",c' με}., 
πει_αo~ι·. αόρ. 5 8.πHΙόμ~έπ. πιΙJ.6μηll, π~ στ, nι
IJ.ov, ιπ. αναδιπλ. S\lXt. n8ΠIlJ.oa~0, ιiπρφ . nrlJiα(J.σI· 
ΠΡΧ. 5' (ιiμ.ΙS. ένΙΨΥ . μaτόι πο<θ. σ'l}μ.) mnoc(J.σ· 1>iJε,.σ, 
l,,"ποl~ι-γ, 5ιt. ,,"ποΗΗσ, συΥχεχ. a. ' πληθ. Ιm
~ιθμn' πσιθη;. πρχ. m,,"CfIμoI' na.p' ·Ομ . ιiι;iηιϊισ.ΙΥ. 
~σ. μ~λ. nr~αιo χα! μ.χ. ιiop. α ' nrlJ.ήαa" ιi.μτ~ ! 
ωσ.ε! εχ πι{Ji:ω' 6 ιiναδιπλ. δμω; ci6p. ι;ι ' δπο .: iu.~~ 

. lJ.ήαω ιιΙναι μτΙSτ. : Ι εν.ΡΥ., ώ; χαΙ νσν , πεl8ι.,ι, KaTGl; 
πεΙθω, τινό, τόν «παΙρνω μέ τό μέρος μου,, ' τ6ν 
κόμνω νό δεχθΓ,1 τήν γνώμην μοι.ι U έν XQ;·xfj ;'ΥΥ, ι 
πσραπεΙδω, παραπλανω, όπατώ. 2) KαταπεΙf)ώ τινό: 
διά δεήσεων, Kαταryρaϋνω, κατεγνόζω, καθηΌl.!χ6,: 
ζω, έξευμενΙζω n πsι{Jφ ~ι-γα xefJμofII = τ~πέΙ~!4 
διό χρημότων, τόν διαφ8εΙρι.ι διό χρημότwv: τόν 
~δo~ω. 3), διεΥεΙρω, παρορμω. 4) μ.τδι blftλ:i~~ 
α :τ " πει{Jφ ~ι-γα ~ι=πεΙ8ω τι;vό περΙ τινος. δ) μετ', 
αι •. , πρctΥμ. μόνον, ΠΡαΥματεuoμαΙ τι, . όπoδειιsνύι.ι τι ' 
πεΙθω περΙ τινος.- U μ'σον χα! naQ'l}t., ώ, ~{ . vQy;: 
π~Ιδoμ,!ι, καταπεl80μαl. νό.... προσελκύομαι πρός 
την γνι:ιμην :ινός~ 2) ,,"Ι60μα/ ~ι-γι (προσ.)=πεΙ
θo~σl, υπακουω, εις τι να, συμμορφοΟμαι πρός δσα 
μου ~έyει 11 n8'IJ.o~I yιJρcιί'=ύπεΙKω, ύποχωΡώ, εΙς 
τό ΥηΡας. 3) ~c{Joμo; ~ι-γι (προσ. Τι πpιiyμ .)=πι
στ:υ~ , η ,έμπιστ~υoμ~ι εΤς τι(να) a ώσ. μετ' ιxI't, 0\Jδ. 
~avc ηω αοι ον ncalJ.oμoa = εις αύτό έΥώ δέν σέ 
π!στ~ύω U με.' ai'l:. χα! ιiπpφ., πιστεύω δτι .. . - πι Πρχ. 
15 ,,"ποι-θ-σ, ιiπpφ. Π8πιlHιισι, fxw πεποΙδησιν fχω 
έμπιστοσύνην, έμπιστεύομαι, έπαναπaύoμαι,εΤς ;ι(να). 
- lν na.Q. πρχ. mΠ8ιαμαι=εΤμαl πεπεισμένος fxw 
πεισ8η πλήρως, . πιστεύω a ίπ! πραΥμ.ι πιoτεύoμ~ι εΤ-
μαι πιστευτός (παραδεκτός). . Ι . 

Έ~μ.l πsΙ{Jφ' Π8Ι{kJι ' πι(J.σ-γ6,· πιιι~6,' nlf/,a,· 
πι~τήω' πιιι~6cιo' 6ιι.l-γ ,,"ΙΙΙ1/ ('Ο". υ 23-έν όπcιιsot.\) 
(·,,"ιΙΙ-,,-, πρΙSλ. 8V-,,"It'Joιf,. λα •• fidus). Πfo5λ. ~.τ. 
fϊdδ (ίΙΧπ. *bheldhδ), fϊdus, fidUcla, fIdes fo.~s 
-erls (συμμαχΙα), 6μδρ. comblfla- «com-flfia ;";"m.": 
dare, n~tlare), ιiλΙS. bint (πεΙθω), bindem (συμφωνCi). 
ncIδώ, -60'. χ",Ι auv'flp. 'OVi, ~ (πε/{Jφ)' ώ, χαΙ 

νίίν, ή πειθώ, iΊ πειστικότης. προσωποποιημένη ώς 
Θεό, Aa'l:. Suada, Suδ.dela.- 11 ή Ικανότης (ή δύ
ναμις) τόΟ πεlθειν, ή πειστικότης, εύΥλωττΙσ. 2) ή 
ένδόμυχος πεποΙθησις. 3) μέσα KαταπεΙdέ:ως, έπι· 
χειρήματα 11 "οτ. Π8ιlJ.oϊ=δlό της πειθοΟς, ίν «ν-ι;ι· 
θ'σει πρό, '1:6 β'~=διά της 6Ιος. 4) όπακοή. 

ΠΕΙ-"-., Τι ncfVII, 'ιι' ώ, xa.! νίΙν, πεΤνα, λιμός, 
λιx~. fames. 2) /nφρ. σφοδρό έπιδυμΙα διό τι, ό 
πόθος πρόγματός τινος • 
Έννμ.l !ιιιν., πΙΧλ. !i,l:,I:. πe1nι, VISCrΙXH. :ιcεϊ~' πιι

.ή-γ. πea"Uo~' Ιω'# .. .,8mπ8/-γη,· ίΙ; ia]t. ·pei-, πρδλ. 
ριι- Ιν 'I:/j1 Aa'l:. patior' "'ρe(ί)· έπιΙ;ετοίθη ,πιθ. βί, *pe-n 

'ίγ 'tf λιχ'l:. penUrla (fλλειψις), pAene, paenIfere' πρ15λ. 
ίλλ. ';_-γΙσ (Ιλλειψις). )ρλ. itu (Υεν. itad) = δΙψα 
1ψδλ. *spen-~ *sp8n- aν-ιqΗλλ. ιιπ4-γ.~:· ΙSλ χαί Μψσ. 



.nclvcιACoς--IIcipω 

acIvilioς, (ο), ο" (,πεί"ιι)' ΙΙΙι; xa;! νtίν, πειναλέος, 
νηστικός, λιμασμένος, πεινασμένος. 

ΠΕινάμι:ς, α.ίολ. Iiv:tl ,πΒι"ώμ", α.' πλ1jθ. 'tGU .naιιιάω. 
πι:ινάντι, δω? ά,ντΙ ,πει"ώιιτι, δ"τ. μτχ. sv. ταυ 

,πει"άω 11 ώσ. ά.ν;;ί nει"ώI1Ι, Υ' πλτιθ. ίν. 
πεινάω, συ·ν'Ορ. πι:ινω, -ij" ;;' ά.πρ. nει"'·'1, έπ. 

oΠI1I-ιιιjμBJIaa' μελ. nε,,,ήσω, μην . .naι".il1ω· ά.όρ. α ' 
έ,πεί"ησιι, μ ΤΥν. -αl1α' πρχ. ,πε,πεί "ηΝ«' (nε._)' όιι; 
χαι! νυν, πεινώ, εΚώ πεΤναν, είμαι πεινασμένος, 
πόσΚώ έκ πεlνης, λιμώττω, λιμοκτονώ.- υ μ~.όι 
Υεν., πεινώ διό τι \\ μ τψρ. EX~ σφοΟράν έΠΙΘUμΙαν 
διό T1j ύπερεπιθυμώ τι. . 

πι:ινέω, Ιων. ά.ντί nε,,,άω. 
πι:ίνη, 'i( = ,πεί"α. 
αι:ινην, ά.πρφ. του nει"άω' ίπ. ΠEινlιμcνaι. 
ΠΕΙ-ΡΑ, ή' δοκιμή, πεΙραμα, όπόπειρο U sντείίθeν, 

ωι; χα.Ι νiίν έμπειρία 1\ ,πείρα" έχω = (:Χώ πεΤραν, 
είμαι έμπ~ιρoς, εtς τι,. γινώσκω τι έκ πεlρας lΙ,πεί
ρα" ,πσ,ο1ιμιι.ί -rι"οs=κόμνω δοκιμήν τινος, δοκιμό
ζω . τι 11 έ,πί nele!! = διό πείρας Τι διό δοκιμης.- ΙΙ 
όπ6πειρα, έπιχεΙρησις, σχέδιον όπoπεlρaς, συνωμο· 
σΙα, έναντlον τιν6ς.- ΙΙ γενιχωι; , . έπιχεlρησις, όπό- . 
πειρ~ . • 

'Eτv.,μ.: neiea, αιΙ0λ. πέρeα (·natlJi1)' εμπειeο" 
έμ,πειιιία ' nειράω' πειeάζω' neaea~' lμ.π2ρή" 
Iμπieaμo, (=εμnειeο,): ίΡλ.l-arraίm (ζητώ), erud 
(φό60ς) «χελΤ . ·[p]eraIu-), 9αll erch «χaλτ. 
* [p]erko-s), erchyll (φ::,6ερός), παιλ-ηΟΓΓ. ferllgr 
'τερατώδης), παιλ · γερμ. fara (ένέδρα ... κlνδυνος), 
inλ-σ«; . foer (κινδυνεύω), πa;λ·nοrr. fόr (συμφοΡό, 
δυστυχlα), γοτθ. ferja (κατόσκοπος)' ί~ !α.π. ·per
(τείνω πρός τινα σκοπόν) ~πρ6λ. ,πιιΙρω). χ«τ' Βπ'χτ. 
.perei- (είσδύω διανοητικως, δοκιμόζω) Βν :t/ji λα.:t. 
Ρerϊcυlυm, perϊlUs, experlor. 

πι:ίρα, έπ . ά.ντ! lnaaea, Ίiόρ. «' :toll π.{eω• 
ΠΕιρά, ή (nεΙρω)' όκωκή, αΙχμή, όξετα δκρα, · 

όκίς, δκΡον, κόψις. 
ΠΕιράςω, μελ. -άl1ω' π«θ"ljτ., 1i6ρ. «' lπειeσσδη,,· 

πρχ. πεπ.Ιρασμαι· ώι; τό ,πeιeάω, κόμνω δοκιμήν 
τινος δοκιμόζω, έξετόζώ Α δελεόζω, ΟΟκιμόζω νό 
παpa~εlσω τινό, τόν 6όλλω εΙς πειρασμόν, ζητώ νό 
τόν όποπλονήσω.- "όποπειρώμαΙ τι, έπιχειρώ τι. 

ΠEΙρσιι:ύcϊ Τι ΠEιρCiEύς, δ' τό έπrνειον των Άδη
νών, χ«! σ'ήμa~ον !τι ο!lτω χοιλούμινον' 'Yav. HIIIeaI
έω, Τι -αιώ,' !ιΟΤΌ Πeιραιeί' «t:t. HeIeα,a: (βλ. χοι! 
Κ. Ε. Λ . ). 
πειραΙνω, μιλ. -α"ώ' ιi6ρ. «' Ιπeίeη"α (πεί'ια,)' 

δένω. ctvw τι μετό τινος δλλου, προσδένω τι ε1ς 
τι συνδέω δύο πΡόvματα, τό δένω μαζΙ καΙ σφιγκτό 
διό δεσμοΟ \Ι σειρή" πΜΗτή" Ιξ α~~o1ι .naaettt'Ωyτe= 
όφ' ου όπ6 τό δύο δκρο τοΟ δεσΙματός του κατα
σκευ6σητε πλέγμα.- Ι 'χτ&τ«μ. ά.ντ! πε~αί"O) (βλ. 
λ.), τελειώνω, συμπληρώνω n 'ν' :tιjl π«81jΤ., συμπλη
ρουμαι: ,πi"τα nItoΠtleanαa ('Ι'" Αν. ~ρχ.)=δλα Ιχουν 
τελειώσει (Εχουν συμπληpωθι'i). 
ΠΕίραν, έπ. γ' πλ1jθ . ά.ορ. α' :toll ~{IO/l. 
ΠΕΙ-ΡΑΡ, -Δτο" τ6, ΠΟΙ1jΤ. άoV'C! deII, (βλ. λ.), π

λος, τέρμα, ζJKpoν Β 'ν τΦ πλ1j8. πeΙeατα ,..Ιη,-τό 
πέροτα Ιτό δκρο) της γης n ά.πολ., τό διcρα σχοι
νΙων, δεμένα μέ κόμ60ν σχοινΙα.- Ι 'τό τέλος Υι 
τό όποτέλεσυα πρόγματός τινος n τό άκρότατον 
σημεΤον, τό Έσχατον δΚΡον, τό 'όνώτατον χεΤλος 
11 τό κύριον ri τό σημαντικώτεΡον όντικεΙμενον.
• ένιργ., τό φέρον τι εΙς ' πέρας, τό αποπερατοΟν 
τι n ,πεΙeατιι τέχ"" χ«λοlΙν'C«ι π«ρ' Όμ'ήρφ τό έργα
λεΤα τοΟ χρυσοχόου, ώς όποπερατοΟντα τό διό-
φορα κομψοτεχνήματα. . 
Έτvμ. t neieae (·nee-Fr·) ΠlνΙΙ. #CIfiea" 'Yav. 

π.ίeατo, (*.natl,FQ-τo-), ά.ττ . .nieα" -ατο,' δμ. &nel
Iαw, -0,,0,' πρ6λ.'Ησυχ. cd.nieot'Ω· nlea, μiι 1%Ο"τα.· 
,ποlν,πείρω,,· δμ. neIeal"Q), ά.Τ'C • .naeαlyω t σ«νσχρ. 
ρόr-νAη· (κόμ60ς, μέλος), pόr·u·t (κόμ6ος, δρδρω
σις)' _, Ια.π. *ρeΓ- (: π.Ιeω, π6'0" -e6μό" 
πεeci", χλπ.). . 

ΠEΙρδσις,~tι (ne,(/άφ)' δοκιμή, δοκιμασΙα 11 όπ6πει
ρο πρός όποπλόνησιν νέου, όποπλόνησις, όπαγωγή. 
_ιρcισμόt;, 6 (~,(/ά~.)' δ,τ\ χοι! "11'" δοκική, 

πειρασμός, δελεασμός, ή είς όμαρ,ίαν παρακίΥησις. 
ΙΙΕιρΟτΙον, η ίν τφ πλ1jθ. -έο, Ρ1jμ. Sπίθ. 't!:lu 

π.ιράω· πΡέπει τις νό δoKιμόσr;ι, ιϊ νό έπικειpήσr;ι. 
ιιι:ιρiτήρ, -ή~, δ, π«ριiλλ_ τόπο, του .naιρατ'" 

(βλ. λ. ). 
ΠCφiίτήρlOν, ίων. ΠΕιριιτι\ρlOν, τό (πιιιράω)' τό 

μέσον . του δοκιμόζειν ιϊ τοΟ έξελέγχειν τι, κριτή · 
ριον, γνώρισμα 11 φ6"ια πειρατήριιι=φσνικό 6ασο
νιστήρια, 6ασανισμός διό γενόμενον φ:':ινον.- Ι 
όρμητήριον πειρατών, φ~λεό πειρατών. 

IIEιρiίτ .... -ov. δ (nεΙIάω)' ό Οοκιμάζων, ό έπι .· 
χειρών 11 ώι; χαι! ναν, πειρατής, λr;ιστής . της θ()λάσ · 
σης, λr;ιστoπειρατής, λ«τ. plratA. 

αΕιρΟτιιι6ς, ή, ό,,' ώ. χ«! νυν, πειρατικός, ό άν
ήκων είς πειρατός "ό κατόλληλος διό πειρατεlαν 
11 ό Ρέπων εΙς τήν πειρατεΙαν. 
σΕ,",ω, μaλ. '4αω, ίων. -ήl1ω n σtlx.ν~ ώ .• άoItr,e. 

ΠΕιρσομaι, μaτόι μισου μaλ. π.ιιιάI10μαι, δωρ. β' 
πλ1jθ. ,πe,ριιαιίσlΗ' μισ. ά.όρ. αι' Ιπειραl1άμη", Ιων. 
έπ.ιρησάμι,,· π«8. InaIedlhι", ίιιιν. l~eaeJjlHιJI' πιι~. 
πρχ. πεπείρΩμαι, Ιων . .naπ.ίρημαι· (nεϊριι)' όπο
πειρώμαι, έπιχειρώ, όναλαμ6όνω, δοκιμόζώ. 2) 
μ .. ~ γεν. προσ., δοκιμόζω τινόΙΙδοκιμόζω (ΠΡοσπα8ώ) 
νό τόν πεΙσω ιι ωσ. κόμνω (έπιχειρώ) άπόπειραν 
έναντΙον τινός, έπιτΙθεμαι κατά τινος 11 €πΙ τη~ «~
τη, ίνν. χαιΙ μιτι!ι αιίτ. προσ. 3) "πολ., δοκιμόζω τήν 
Ικανότητό μου ιϊ τήν τύχη ν μου είς τι πΡδγμο 
(π. χ. εΙς τόΎ .πόλεμoν).~ Ι :tCJ ά.ποθ. πε,ιάομαι ά.π · 
αινΤ<J ουντιταιγμίνον χ«τόι τό πλatστον μι τα. γεν. προσ., 
κόμνω ΟΟκιμήν διό τινα, τόν δοκιμόζω διό νό ίΔW, 
αν εΤναι τοιοατος ιϊ τοιοΟτος, τόν θέτω ύnό δοκι, 
μασΙαν " δθεν, έξετόζω, έΡευνώ, Ι:Ρωτώ " ω". δQκι
μόζω . τον έαυτόν μου (τήν δύναμίν μου) έναντΙον 
τινός (iv ά.ντιπ«ι;«δολfj πρό, ιiλλον τ.νιi), όντιπαρα6όλ
λομαι πρός τινα, όμιλλQμαι ηΡός τινα. 2) μιτόι 
Υιν. πριiγμ., δοκιμόζω τι, έξελέvχω τι, λαμ6όνω (6-
ποκτώ) πείρόν τινος • . 3) ά.ιι:ολ., δοκιμόζω τήν δύ
ναμΙν μου, δoκιμ~ω τήν τύχην μου, κάμνω δοΚI
μήν U κόμνω δοκι ν ιϊ άπόπειρον μέ λόγους υ .na
~.{ρημα, μνiJ.oι,= χω δοκιμόσει έμαυτόν, τ.Ι. εΤμαι 

. ΕμπεΙΡος, εΙς λόγους (Ιχω πείρον της ρητορικης, 
εΤμαι εύφραδής). 

ncιpηδcIIIV, ΠEιρηliίνaι, ι~x-ς. "ορ. οι' χαιΙ ποιθ. 
~πι;ψ. το!) π.ιe4ω, ,,"aedoμcιa. 
ncIpηTiιριov, τ6, Ιων. ά.ντ! πeιeα'ι·ήeιο", 
πcιρητίι;ω, μβλ. -ΙσQl'=naιlάω' όποπειρώμαι, 00-

κιμόζω, έπιχειρώ U δοκιμόζω, 6ασανίζω, έξελέγχω: 
ΙΙ μaτι!ι γβν. προσ., δοκιμόζω τινό, τόν θέτω ύnό 

δοκιμασΙαν U ώσ. δοκιμόζω τινό (δοκιμόζω τός 00-
νόμεις του) έν μόxr.ι U μιτιΧ α!τ., κόμνω όπόπειραν 
κατό τινος, έπιτΙθεμαι έναντΙον του. 

ΙΙΕίρινς, -at>lkl" ή' αιΙτ. ne'ea"lJ.α· . . πλεκτός κό
λαθος τετΡό'ι'ωνος, τοποδcτούμενος καΙ στερεό 
ΠΡοσδενόμενός έντ6ς της όμόξης, χρησιμεύων δέ 
δι' έναπόθεσιν τροφΙμων Τι δλλων πραγμότων [πι
θ«νωι; προελλ'ljνιχ'ij λίΙ;ι,' χαι.ιi τιν« ΠΡ08?χετ«ι έ~ Ι«π. 
·peri-vendh (6 πΙριξ συνεστρομμένος), χ«! ιΙν«ι 
iσΧ1jμαιτιgμιiνr, χαιτόι τιΧ al, -ι,,6-, πρβλ. 61δ. irlvand
hυrό- Ιδχημσ μέ κασσόνι διό τρΙα πρόοωπα)]. 

nErPn, μaλ. πεeώ' ά.6ρ. αι' Ιπειeιι., έπ~ ,πείρα' ΠΙΧ' 
θ1jΤ., 46". 6' Ιdρη", πρχ. πέ.nαρμαι (mea,)' περώ 
δια μέσου, διαπερώ έντελώς, διατρυπώ, «περνώ είς 
τήν σ0U6λαν;ι (επι Qπττ,σιω, χρε:ί.των), «οου6λΙζω;ι 11 
Ηιέα &μφ' όβ.lοί'σι"Ι,πιιιρα" (=«έπέρασαν τδκΡέο· 
τα σΤΙς οοΟ6λες;ι).-μ'Cχ. πρχ. ίjλoιo, nεnaeμA"o" 
=διαπερασμένον (τ . Ι. διακοσμημένον) μέ ΚΟΡφlό 
(in! λ«61j~ ,(ψου,) U μτψρ. dδίι"11I1Ι ' ,πε,παρμιιο, (= 
περασμένος πέρα·πέρα όπό τούς πόνους).- ΙΙ μτφρ. 
,wματα .nalρω=διαπερώ (διασχ'ζω) τό κύματα lΙπεί
ρε ΗέΙwθο,,=διεπέρα τήν όδόν (,π! θαιλιiσσ1j~, διέ
Όχtζε τό κύματα). 

'Ετνμ. t πε/ριο=π«λ-ολ«υ. na-per j~ ·periII (διζl
περώ), πρδλ. δμ. πee6"η, πεeο"άω' ,π6ρπη' ndeo" 
lI.noeo,· noeΙζω' ,πορεvω' ποe6μό, ' ,πείιια (δλ. λ.)' 
πι;6λ. σαινσχρ. par- (Υ' Ιν. ά.ορ. Cιπoτ . ρ.όΓ~AΙ), ρίΡ4Γ
ΙΙ, μ:t6τ. ΡϊίΓδΥΑ" (κόμνω τι νό περόσr;ι), Ιινδ. ΡΑΓ-, 
λαι-ς, Ροrtι., ρorΙυι, Angioportus (στενόν πέρ~μo, 



~τραπός) «Ια.π. ·ρ[-Ιυ-=πέρασμα, έν τφ Ζιν!!. pa

rafu-, p&~υ·, gall. rh;d), ΡοΓΙδ (·ΡΟΓίΙΟ (*poreD, Ια.π. 
*porejO=a!:1v,xΓI. ρarάΥι.tl), Υοτ8. f&r&n (6αδΙζω), 
f&rJ&n (Tαξι~εύω), παr.λ·YBρμ. faran, Ύιρμ. fahrι:n, 
πcιλ-σαr.~. forian, ποιλ-ΥΒρμ. fuorrιon, fuoren (όδηγω), 
iΥΥλ-σa.~. feran · (6αδΙζω), παr.λ-ηαΓΓ. farιnr (φOΡT!O~ 
πλοΙου), π:ιλ-YB~μ. f&rm (λέμ6ος), ι;ωσσ. poromu 
(πορθμετον, «περαταριά»)' πdνταr. ί; Ιαr.π. *per- (είσ' 
δύω, δισπερCι)' 6λ. χα.Ι ίν πε,', nιi,ά. , 

ηι:ίσα, -'Ι., '11 (nallkιo), ΠΟΙ1jΤ. ιiντΙ treIH' πειθω, 
κατάπεισις Η κατσπρόύνσις, καθησύχασις Ι ύπακοή, 
ύποταγή, καθυπόταξις. 

. ήι:Ισι:Iι:, Υ' Αν. αr.Ιoλ. ail"τ. ιioρ. α.' του πε{'Ikιo, 
ηΕισCμι:ν, έπ. ιiντΙ πεΙα.ι", μ'λ. ιiπρφ. του ιrε'lkιo. 
ηΕισΙ-8ροτος, ο" (πεΙlkιot-β,oτ~)' ό πεΙθων (κα· 

ταπεΙθων) ταύς 6ροτούς U ό έλέγχων, χαλιναΥωγων, 
τΟΟς Βροτούς. 
ηΕίσμα, -στοι, τό <:mllkιo)' τό K,aλι;ιδι~ν (χον

δρόν σχοιν/ον), διό τΟΟ όπoloυ ή πρυμνη τ-ων πλο/
ων προσεδένετο εΙς τήν ξηρόν Ο yaνιxω" κάλως, 
καλώδιον, «παλαμάρι, καρα6όσχοινο).- Ι τό εΙς δ 
δύνάτa/ τις νό έXr:ι έμπιοτοσύνην, τό άντικε/μενον 
έμπιστοσύνης. . . 
Έnιμ. : π.ίαμα (*na".{J-aμo, Ια.π . bhendh- (δένω), 

πρ6λ. ~ό, (6λ. λ.), σα.νσχρ. b&ndhnali (*bhQdh-). 
Ζ.ν!!. b&nd (δένω), θρq:χ. β.,,3- (=δένω), λαr.τ. of
fendlmenlum, offendix, Υοτ8. blndan, ποιλ · ηΟΓΓ. b1n
da, ιiyyλ-αα.;. bindan, πα.λ-Υιφμ. blntA.n (δένω!, Υ?τθ. 
and-bundn&n (=1ιιδιj"σι), λιθ. ber\dras (συντρο
φας), b&ndό (άγέλη κτηvQν).-nάαμα (=μΙσxoς,OO
ρά) ιiντΙ *naιJ.μo (χα.θ' Ήσιίχ.!: Ια.π. ~hQdhm~: πεί: 
ρμα-Z;Νμa, π6μα, lΗμα: Xeιιμα, πωμα, &"σιJ.ημσ 
τό maμo (του Ήσυχ.) ~ιίνα.τα.ι vck ιiποτιλ'ij συμι:Ρυι:;μόν 
h τ/ϋν nάαμa xαr.Ι *_"αμα. 

ncισμovil. "ι (ne'Ikιo)' τό πε!8ειν, τό καταπεΙθειν 
ιι έπιμονή, έμμονή (οεα. fι ΙδιόΤ1j, του nε'αματoι= 
καλωδ/οο, πρΙSλ. _ίαμα) • 

•• Ισομαι (Α), μ'σ. μίλλ. του ΠBΙIkιo. 
ιrE'σoμαι (8), ιlνώμ. μίλλ. ;;ο!ί πάαχω. . 
ιrEιστcoν, Ρ1jμ, ίπΙθ. του _llkιo' ιJ.ί πel/J.ει" fι 

&ί M(ιJ..α~ι=πρέπει 'Τις νό ΠεΙ~r:ι, ή νό πει8ηται. 
1ιEWίrrι\ριoς, σ, ο" (nε{{Joφ)' ό καταπεΙθων, κατάλ

ληλος εΙς τό πεl8ειν, πειστικός, έλκυστικός. 
ιrctσnιιός,,f ~" (tre{/J.φ)· Ο,ΤΙ χα.! νυν, πειστικός, 

Ίtάfαnειστικός, Ικανός εΙς TQ καταπε!δειν. 
ηΕΙσω, μιλ. τοίί :πtllkιo. . 
• tK8Cίt τ6 (~κω)'-π6κo~ (βλ,λ.), μσλλ/ον, fPIov. 
• ΕnJμ. ι mΗd,=λα.τ. pecus, -orI5, πι;.ΙSλ. λαr.τ . ρecυ, .n, ρeCus -udls, όμΙSρ . pequo (-=λαr.τ . pecU&), σσινάχρ. 

ράςύ, ΡΑςό, P&ςίι-J,ι. - zave. ρasu.~ .(κτήνη), Υοτθ. 
fc1IOO (τύχη, . χρημο, π"δλ. λαr..τ. pecunIc1), ,;αr.λ'yιρμ. 

. titlUj fehU, rtoι)..·ncrr. f., ιiyyλ-σαr.;. feoh (κτηνη), ~θ, 
ρtkUS, πα.Ι--πρωσσ. pecku (κτήνη)' I~ Ισιπ. "ρekίJ
(ΟIΚιάκόν ' ζΥον χρi)σιμ?ν !!ιά. τό μοιλλΙον του, ιΙδ. τό 
πι:;6ΙSσιτoν): Ιλλ. mΗω, _Ητώ (βλ. mHOJ). 
ιrnτΙω. μελ. -ήαω (,,"ιcω)' κεΙρω, κοορείιω, ψαλι

lSΙζω n κτενΙζω. 
ΠΕ'ΚΩ, ίπ. ιιcIιιω' μιλ. πέξω' μ~σ_ ιiόρ. α.' 1-

πeξάμ"", μτχ . πεξάμe"o.· πα.θ. ciόρ .. a.'lnexιJ.η,,· κτε
νΙζω η ξαΙνω μαλλ/, λαr.τ. ρect.re Ο μtσ . , χσ{τσ. 
:ιuξa.μέ,,'7 = άφ' ου έκτένισε την κόμην της. 2) 
κεΙρω, κουρεύω, «K66w μέ τό ψαλΙδι». 

Έτ:ιιμ. ι nέHω, ιiττ. πικτέω' πέκο" n6HO,· πο
ΗΙζω: ΗτεΙ, (*pkten-),' λσιτ. pecIen, -Inls, ~to, πρχ. 
ρexί, pexus (έριώδης, μαλλιαρός), όμδρ. ~fen&t. 
(=pectin&tc1m), πa.λ-Υιρμ . fahs (θρΙξ, χνouς), πa.λ: 
norr. fc1X (χαΙτη), f6er (πρ66ατον), λίθο peszlJ (τρα6W 
άπό τό μαλλιά. έκριζώνω), σαr.νσxρ. pAk~maiΊ- (βλε
φσρlδες), zave. pA~Π&- (6λέφdρον), νεο·πιφσ. pa~m 
(fPIov), ιiρμ. &sr (μαλλΙ προ6ότου)' πιiντα. ~ Ι~π. 

*ΡΌkU-' βλ. χ:ι.Ι ,,"κο,. 
ηΕΙδΥΙςω, μελ. -{αω (mM)'Or>' οχηματΙζω πέλα

γος η λΙμνην 11 ίπΙ ΠΟΤιΙμοσ, πλημμυρώ, .ίJπερεKXει-
λΙζω I1 έπΙ -<6πων, κατακλύζομαι ύπό των ίιδότων, άοο
τελματουμαι.- 11 fXW άνοιχθη εΙς τό πέλαγος, 
είιρΙσκομαι άνοικτά, διαπλέω πελάγη. 

ιrcΙάΥlος, σ, Ο", xαr.Ι -ο •• -ο" (πιfla)'oι)' !> τοΩ 
nελάγoυς, ό όνήκων εΙς τό πέλαγος Π όζων εΙ) 
τό πελ6γrι (ιπΙ Ιχθόοον), λιΙΤ. mitrinus 11 · ό έν τtι' 
πελάγει ευρισκόμενος, εΙς τό όνοικτά. 
ιιtΙδΥfτιις, -οιι, δ , θηλ. -ίτις, -ι4οι (m.tcι)'or)· , 

ό έν τι;> πελάγει εύρισκόμενος, fι δ του πελάγους. 
ΩΕΆΑ 'ΤΟΙ, -eo., τό' ίπ. Ι:οτ. πληθ. :ιJe1ά".aααι· ιIιl: 

xcιΙ νυν, τό πέλαγος, τό άνοικτόν πέλαγος, ή όν
οικτή 86λασσα, ώκεανός, λα.τ. peIagus' πδσα με
γάλη fκτασις ύδότων (λΙμνης, πλημμυρΙσaντας 
ΠαταμοΟ Χλπ.) Π μτφ;:ι. έπΙ' παντός μεΥόλου δΥΚΟΟ 
η ποσοΟ ύπερ60λικού, ώ. π. χ. mla.)'o, 1<411.0;,,= 
86λασσα συμφορών, ότελε/ωτος σειρά ουμφοΡών . 
Έnιμ. ι mlo)'o" λαr.τ. &equor: λαr.·τ . pl,.g& (ρΙι.-, 

gυΙA).- βα.σίχ-l) σημαr.σ . , ό ήπλωμένος εΙς έπ/πεδον 
έπιφάνειαν, πρΙSλ. ιiyyλ-σα.~. fl6c, ποιλ-ΥΒρμ. fI&h, Υερμ . 
fttc'h' ., Ιαr.π. ~. "ρ<e)lιι-g (άπλώνειν εΙς έπιriεδoν 
μέρος), (δπόθιν ώσ. xαr.Ι -ΙΙι:;αr.xλ, π1ά)'Ο., τ~ (-πλαγ!ά,' 
πλευρά"), π1ά~ιo,), xαr.Ι χα.τ' έπ'χτ. *pela- Ιν τlj'ι ~αr.τ .. 
pI1rnus Χλπ. (βλ. iv λ. Μλσ"ο,), χα.Ι ίΧ πOlραr.λλ ηλου. 
Ιαr.π. "ρ(e)I1r-q ίν τφ n1άξ, tr1aHee~, (βλ. λ. λ.).-, 
Κa.τck τόν Kretschmer "ι λ. Helaayoi < ·Πιla)'ΙΙ-ΗΟΙ 
(=01 κάτοικοι της πεδιόδος, καΙ δή της τού Πηνειοίί 
έν Θεσσαλ/φ (mla)'o, (έπ/πεδος έπιφ6νεια). 
ιιclάςω, μl!λ. nc-1ιifIΩJ, ιiττ. πεlιi)' ιi6ρ. αr.' Im-

14ασ , ίπ . πiλσαα (έnέlaaασ χ:ιΙ mλaaaa)' μίσ. ιlόρ . 
α. ' 'πελaαάμrι,,' πα.θ'ljτ., ιiόρ. α.' i_UaιJ.η", ΠΟΙ1jΤ .. 
Iπ~' ίπ. παr.8. ιiόρ . β' έπΙήμ'1", Υ' 'ν. χOl Ι πλ1jθ . 
nltjTo, nΙtj"τό χOlΙ In1f1'1To' π~θ. πρχ. πέ~1"μαι, 
μτχ. trCπΙ,lμ"ο •. - ιiπαr.ντω::ιιν Φσ. χα.Ι παr.ριiλληλ?ι 
τιίποι ΠΒ1άω, nε1άIkιo, π1ά/J.φ (ίχ τοίί πέλσ.> ι Ι 
«μτΙS., πλησιάζω, fρχομαι πλησΙον εΤς τι σημεΤον, 
ΠΡοοερχομαι 8 ιiΠoλ . έρχομαι πλησΙον, προσεγΥlζω. 
- U μτ6τ. , φέρω τι πλησΙον, τό φέρω έγγίις, τό 
κόμνω νό πληόιάσr:ι Ι πe1άζώ "ev,.,)" μσζφ=ελκω 
τήν νευρόν (καΙ τ~ν κόμνω νό πλησιόσω πρός τό 
στηθός μου Π μτφρ., π,λάζω n"a dcJιί"!1αι=τόν πλη-, 
σι6ζω, τόν φέρω κοντό, εΙς τός όδύνας (εΙς τούς 
πόνους) n ώσ. I~ τφρ., 'no, έ,έω ι1ιJάμα"τι ΠΒ1άαa.. 
(Ι~ν. σvτ:ό) = θό εΤπω λόγον άφ' ού πρGJτoν τόν, 
φέρω πλησΙον -εΙς τόν όδόμαντα (~1jλ. άφ' οδ τόν 
κατClOτήσω ακληρόν ώς τόν 6δόμαντα) 11 φΙΙΥijμ' , 
bvHiT' ιΙπ' σvllω" nelciTB (ivv. tίμί,,)=δέν θό μέ 
κάμετε πλέον νό φojyw όπό τό σπήλαιόν μου καΙ 
νό πλησιόσω nρός σάς Η μ.τ~ Υιν .. ιiντΙ eot., nιiea
πιr1άασι φcio, "eΆW = εΤνΘΙ δυνατον νά πλησιόσr:ι 
τό φWς εΙς τό πλσΤα.- • ιν τφ παr.θ1jΤ ., ilil: τό ιiμτ6 • 
ΙνΙΡΥ., fρχομαι πλησΙον, ΠΡοοεγγΙζω, πλησιάζω : 
ι_ί τιl ~τσ mlaα"-ν=δταν διό πρώτην φορόν 
έπλησΙασαν 11 ο!ίτω έ~ -iIj) Ιίt. ιioρ. β', ιtαΠ{ιJ.~ 'π1""τ' 
ιI~1ήλπαι=αl άσπlδες έπλησ/σσαν ή. μΙα τήν δλλην 
(έκ6λλησαν ή μΙα είς τήν δλλην) n π1ήτ:ο xδo"i 
- ήλθε πλησΙαν (έπλησΙασεν) εΙς τι'ιν γην, e1jλ . 
κατέπεσε χαμαl Ο ώα. π.1ιια/Ηί"αι lπi τδ" ιJ.e~,,= 
νό πλησιόσr:ι εΙς τόν 8εόν., 2) πλησιόζω γυνατκα, 
ουνευρΙσκομαι μετό Υυναικος. 
lfεΙδδω, παr.ριiλλ1jλο, τόπο, τ06 m1άζω, πdντοu 

4μτ6. , 
ηέ1δνος, δ' πδν ΠUKνδν (τ.Ι. ήμΙπηκτον) ~pόν: 

~Iασδήπoτε συστάσεως 11 πολτός (χυλός) έξ όνα-ί 
μεΙξεως έλαlου, μέλιτος, άλεύρου καΙ .πηγμένου αΤ- , 
ματος.- • χρδμά τι παχύρρευστον προσφερόμε
νον εΙς τούς θεούς καΙ συνιστόμενόν έκ μέλιτος, 
άλεύρου καΙ έλαΓσυ. 

'Enιμ. ι ιi6.6 . ίτuμ.· δπ6 τινων συνισχιτΙσθη ΠΡΟ' , 
ΤΟ λαr.τ: pl«πuϊ=λιθ. ΡΙόn&s (Ισχνός), πρδλ. λιθ . ρΙ6-
η~ (πλαKOUς), pl6Ju, pl6tf (KTuπQ μέ τά παλαμόχερα), 
Ρ!όnΙntl (Ισοπεδώνω), λιττ. ρlόl (δΙδω πλατύ σχημα 
ΕΙς πλακοΟντα), παr.λ-πι:;ωσσ, · plonls, λ!ττ. ρlάns (6-
λώνιον), gauI. Medlo-liinum (·ρΙϊϊηο · ) (=έν τι;> μέσ~ 
της πεδιόδος), παr.λ - ιρλ . liir, gall. 11& wr (= solum, 
fundus, &re&)=ιiyyA-aαr.~. flδr (σανΙδωμα), μεσ-Υερμ . 
vluor. (κάμπος), παr.λ·.ιρλ.Ιίith&r (*[pJlalro-) (=expo
ιlllο, disj)ositIo-), μεσ-ιρλ. Iίίthalr (*[p]lίitrI- ) (= fK
τασις, έξάπλωσις)' !ξ !α.π. *pelίi- (=ό~λώνω, πλα
Ύύνω διό πιέσεως Τι διό KΤUπήματoς της παλάμης), 
Ρλ. χα.Ι ίν πιιλάιJ.η, πσ1άμη, πσlaα~ή)' ή Ίαr.π. ~. 
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*ρelσ..; xOt1:' iniX'f. iyivstO *peliig- ίν 1:ιj\ m1aJ'8l: φΑ. 
χ«! εν π1';00αι, nMιWs-, πΜίδσ"ο", nUΩIHS').-wAλ
λοι, 01:1jριt;6μινοι ίπ! 1:oίi δ~ι 'ιι λ •• .tσt'Of ieijλοu πl1ν 
πυχνόν ()Υρ6ν, xOtl χuρ • .πλOtχαitνtOt PIU01:ij,. ΧΟΙt«ΟtΙΙΟιω" 
1:όν δποΤον ' ipPL1t1:cw .ι, 1:'ήν πυρ&ν ώ, προοφορ&ν _Ι, 

1:0ίι, θ.ο9;, i\ ίχ.ΡΥΙοιμοποΙουν ώ, .teo, onoveιiίv, ουν
.OXί1:ιoc:ιν 1:ό M.tσ"o, (π • .ισ- (*pel8-) Jtρό, tό "8.1:t. 
ΡιΙΙηι (*pele-) (-σταΥών), ρΙI.Ι (όποστόζω). λιθ. 
ρΙIΙ:Ι, ρΙIΙί (χέω), ίοιπ. *pele- (χέω, ρέω): *peleu- ίν 
1:ιj\ Αλλ. n'-iαι.-Ή OUOXιItLOL, 1:01) m.tσ"o, πρό, t~ 
,n61"0,, λΟΙ1:. poIIen, eav ΥΙW1:ΟΙΙ δ.Χ1:'ή ()πό 1:ιiίν ν.ω-
1:iplllv. 
8clσpylΙCUς, δ (_.tσ~)'όfγ νεαρός πελαρΥός, 

νεοσσός πελαρΥΟΟ. 
8cΙaΡΥΙΙΙός, ιi, 6,,' ό τοΟ πελαρΥοΟ, ό όνήκων 

εΙς πελαΡΥόν; 
8cι-αΡΥός, δ (_10n-der6s)' 1:ό yνCΙΙ01:όν πτην6ν, 

ό πελαρΥός, «λελέκι •• 
Έννμ. ι πOtΡ«Υομίνη 'ιι λ. ΙΧ 1:01) _un-deyos οημ. 

χυρ. CΥκρΙζος. (φαιός) χ«! λευκός (δΥΙλ. όσπρ6μαυ· 
ρο,)' bItOXI')P. -J.ι'i('YIcJeVs· 'Ιι ΙΧ1:ΟΙΟΙ, 1:oίi ii όφ8ΙλΙΙ1:«Ι 
_Ι, ΟUΥa.Ι".οιν, 1:. Ι. -J.ι'i('yO' (*_.tσaeyo, (*,n • .tσF-ae· 
Υο, (*nε1.αFΟf+deΥ6" ._.tσFΟr=μαυρειδερός (: λιθ. 
ΡΔlνΔΙ, Ita.A·oλa.u . ΡIΔνα, ποιλ-Υ_ρμ. falo, fala wer = 
ώχρός, Ηλ. *_lιFόf, *,n01ιFό" πρδλ. ποιλ-norr. _-
1ι""ό,), άeΥΟf=λευκός. 
ΠΕ'λλ "'Ι, ίπΙρ: έΥΥύς, πλησΙον, πoΛU πλησΙον, 

liν1:Ιθ. 1:ιj\ IXΙΊf, ΧΟΙ1:& 1:ό πλ_Τσ1:0ν μ_t& Υιν. ιiλλ' ώο. 
χ«Ι μ_t& eOt. Ι m.tσ, μ.1:Οι Υι;ν. Iinto1:otx_r πρός; 1:0 
λ«t. ΡΓoρe "b aliquo loco, βν Φ ni1af μ.t&: δΟ1:. 

.IiY1:Lototx_t πρό, to λΟΙ1: . prope Ad Allquem 10cUm.-
11 ιiπολ., έΥΥίι, n οΙ ni.tσ, (ίνν. ό" .. ε,)=οl ΥεΙτονες, 
ΟΙ συνόνθρωποΙ μας, οΙ δνθρωποι Ι οποιν. ίν 1:ιj\ Αν., 
ιJ .πi1CΙf=b Υεlτων. 

Έι-vμ. ι ni.tσf (*pel.·s)' π.Μί-θαι· _ω"αι, «ίολ. 
.πUζω· π.ω"",· πι'1_μcιι (*ρel-)' π1"οι'0", eIIIP. n1ii
,,{ο,,, ίων. 8nJ." .. 0" eωρ. 8n1ii,,0,' πΙΙν'tαι έΙ; ίοιπ. ρ. pela
(πλησιόζω). Ό Lobeck ώ, βοιοιχ'ήν σΥΙμ. δλων 1:ιiίν λί· 
Ι;εων 1:ij, δμιi.eος; OΙUt9), ίθcώ~ησιι 1:τ.ν 1:oίi «πλήττω., 
«κτυπώ., πρδλ. Ίλ. Μ 194 m1cιo. χθο"ί=tρριψε κα
τό '{ής, Ίλ. Ε 766 όMwrιoι _Μίζ.,,,-ρΙπτειν εΙς 
συμφορός (ένt_ίiθιιν et 1:ιν_, ouV_OxittoOΙV xcιΙ 1:ό 1.«1:. 
pellο=πλήττω, πιθ. oux! όρθω,)· ίν χ«tοιφοιtιχll προ-
1:ΙΙΟΙΙ 1:ό ί«π. *pelii- (προοεΥνlζω) θ&: iιto euv«tov νόι 
1:«uttoDll πρό, tό ί«π. *pelίi- (όπλώνω, πλατύνω, κτυ
πώ), δΙ.. χ«! Ιν M1cι"o" nJ.';oooJ. 

8claaafaTo, ίπ. liντΙ oΠ • .wOCΙI"O, Υ' πληθ. 8UX1:. 
μίο. ιiορ . a.' 1:ο(ϊ _Μί-θαι. • 
Πclaσy.ός, ,;, 6,,' ό όνήκων εις τούς Πελα

σΥούς, ό όναφερόμενος ' εΙς τούς ΠελασΥούς Ι "ο 
_.tσo)'ιxό", δνoμ~ 1:ij, δορ_Ιαι, πλιuρd, 1:1), Άχροιtό
λ_ω, 1:ιiίν Άθηνων (βλ. Κ.Ε.Λ.). 

. Πclaσyός, δ, xOΙ1:ιi 1:0 Itλ_t01:0V έν 1:1jί πληθ. οΙ Π.-
1cιoyoΙ' π«ρ' Όμ. liνοιφ'ρον1:a.ι ώ; )I.CIτoιxoίiν1:&ς; ίν 
Kpij't"{j, ώο. 'ν Ήπ_Ιρφ, na.p&: 1:'ήν Δωeώνην, ίπΙση, ea 
χιι! ώ, xιi.1:0ΙXOΙ 1:1), θισο«λΙ«" ιiλλ' έν 1:OΙίιτljί μνημον_ό
ΟΥ1:«Ι χοι! ώ, ούμμ«χοι 1:ων Tpcόων' ix 1:0ίί 1:ιλ8ΙΙ1:ΙΙΙΟΙΙ 
oυνιi.yιτoιι άι; ntOa.vOv δ1:Ι Χ«1:φχοιιν ίν Μ. 'AOiq;. Π«ρ' 
Ήρ0δ61:φ μνημονιόον1:«Ι άι; αuyy_y_t, tιiίv Έλλijνων 

liλλιi χ«! ίν IiV1:Lat«otoλll προ, οιίΙ1:0ύ,. [ιil5sΙS. ίtuμ: 
ΧΟΙtΙΙ 1:ιν«, εχ ρ. _1- tij, έν 1:ιj\ π.16" ο\ονι! ώ, οΙ 
ίΙ; 'Ava.tOλij, iλD6vt_, cμιλοιΦοί. (πρδλ. ΠΙ10ψ)' ΧΟΙ1:' 
ιlλλ"II, ίΧ ρ . .πae · , 1:fj; ίν 1:ot, _eι!ω, niea, οΤονιί 
οΙ μa't«νa.ο'tsύσa.νtι;· xa.! Χ«1:' ιlλλoII' 1:ίλο, ouyy. 1:ιj\ 
~1άζω (61.. χ«ί Κ.Ε.Λ.)]. 
ncΙδτιις, '011, δ. θηλ. · 8clIτις, -ι δα, (_Μίζω)' 

ό πλησιόζων, ό έρχόμενος πλησΙον, 6 ΥεΙτων, λΟΙ1:. 
Accola Ι ώο. ό παρεισδύων, .6 πλησιόζων γυνρΤκα. 
- • ό πλησιόζων Τνα ζητήσι:! προστασΙαν, ό έξαρ
τώμενος, 9 μισθωτός, 6 ώ; xa.! ν(ϊν πελότης. 
8cΙάω, ItOL'lj1:. τύπο, τοΟ _Μίζαι, λι&μεοιν6μινο, μ1:δ. 

χ«! iμtδ.: 1) φέρω τι πλησlον εΤς τι. 2) l:pxo-
μαι πλησΙον εις τι, πλησιόζω, προσεγΥΙζω. 
8έΙcδος 'ίι σιri1cδoς, δ (πη1ό,)' κόπρος όνθρώ-

που, περίττωμα [~ι' έτυμ. βλ. o.πi.ι.θo,l. . 
8ilcapov, 1:ό, nOL'lj1:. ixt ••• 1:ύπο, liνt! nUlJoeo" 

μΙ.. λ •• 

ιrilcιa, 'Ιι <_1ό,)' ή · όΥρΙα περιστερό, κλη8είσα 
οίιτω λόΥ!ι} τοΟ σκοτεινοΟ της χρώματος.- 11 πΙΙ
.ι.ιαι, οιΙ , Ιχιιλ06ν1:0 χοιΙ αl προφητικός Ικανότητας 
txoυoaI Iέρειαι τών παλαιών χρόνων λόΥ!ι} τών μαν
τικών περιστερών τf\ςΞωδώνης. 
Έnιμ. t πΙ1.ια χ«! 1.uιir. - .πi1ι,αι χ«Ι π.1.ιά~ 

1., (01 Ιέρειαι), πρδλ. ta.λ. nila,~ (παιρ' Ήουχ.=γέ
ρων)' 6ι&σιχοι! 0ΥΙμ., «κ φaλαl πολιαΙ, Χευκ6τριχες,.· 
βλ. ίν πιιλ-ΟΙ1:1:ΙΧ. π.ιι .. "ό,. 

ΠclcIάIcc;, oιl-=HlaIιfc!ar (βλ. λ.) n ώο. χ«! ίν 1:ιj\ 
ίν. π • .ι.ιίι~, -ιίδα" fι=IIMιά, (βλ. λ.). 
8cΙcιo-δρiμμων, ο" (m1.ιcι+τeiφι»)· _.ι.ιo .. ~

φΟf, 6 τρέφων περιοτερός. 
8cΙcιιάν, -;;:"οι;, 6, 7ι ΙΊClcaift, -;;:"0', χιιΙ ewp. 

8ClcKic;, -α (_ΜΧΙαι)' 6 ΔΡUOKOλόπτης, cξυλο
φaγδς., τ6 mηνόν-ξυλουργός.- 116 πελεκάνος, 
πτηνόν παΡUΔΌτιoν [δι' ί1:uμ. βλ. oΠilaXVf). 

8CΙcκιι.., μ_λ. ,';οαι (nilax1lf)' ιίις; χοι! νυν, πελε
κώ,λαξεύω διό πελέκεως;χονδροπελεκώ, λΟΙ1:. dol_re. 

8cΙcιιfςω, μ_λ. -{οαι (m18Χ1ΙΙ;)' πλήττω διό πελέ
κεως, όποκόmω διό πελέκεως, όΠOKεφaλΙζω, λοι •. 
securi percυtere. 

8clcaivoι;, δ' - _.ι.xιl" ., εΤδος«πελεκόνου •• 
. 8.cltΙΙΙUΙΣC, ΙΙν.! I_Uχηοι, ίπ. Υ' Αν. ιiορ. οι' 1:ο(ϊ 
_ιεχάω. . 

nilcKIιov, 1:6 (mlax1l,)' στειλεός Ωελέκεως, χοιν. 
«στειλιόρι •. 

nέΙcκίίς, -.ΩJf, tlllv. -.0" δ' δΟ1:. πληθ. oΠ.U".oI, 
Βπ. oΠ.UHeooI · ώ, xa.! νΙίν, πέλεκυς όμφlστομος όξΙ
νη, «τσεκούρι. 11 ον UeaoI μιίχιοδσι, ιιω xcιί 
π.Μχ.οι=μόχεό8αι ού μόνον διό δορότων όλλό 
καΙ διό πελέκεων όκόμη, πρό, e'ljλWClLV πολίμου μί
χρι; έoχιi. tων, χa.tόι 1:όν δποtον eiv μcίχον1:a.ι μ6νον 01:Ρ«-
1:LιίIta.t liλλιi χιι! πιi, πολΙ1:η,. 
Έννμ.ι .πi1.X1lf t oa.voxp. p_ΓΔςύ-~ (pAΓςύ-~), ei

νιιον lx tLYO, 1:ων liν«1:0λιχων Υλωσσων, πρδλ. BαΙSιιλ;Aα

ουρ. pIIaqqu, Σοιιμιρ, baIA9 (όξΙνη).- Πa.ΡΙΙΥ.: _-
1.χκάαι (*_lεHFdQJ, -κVΆαι), μεθομηρ. π.18Xάαι('~ 
ίπιeριi.σεω, 1:0!i mlax1l,)' δμηρ • .πi1.xxo" (*.πilaxFo,,)' 
:ιιε1εκΙζω. . 
8cΙcμiςω, μ.λ. -ξαι' ίπ. ιiορ. ιι' _Uμιξα' π«θ. 

ιiόρ. «' l_.ι.μιxlhι" (oΠdUOJ)' πόλλω, σεΙω, κινώ, 
τινόσσω, κόμνω τι νό τρέμι:! (νό σεΙεται).- na.B'lj1:., 
σεΙομοι, τινόσσομαι, τροντόζομαι, κλονlζομαι, τρέ
μω 11 ώθοΟμοι μακρόν, όπoμακρύνoμaι (φεύΥω) κλο
νούμενος. 

'Εννμ.ι _.ι.μι"αι· π6.ι.μο" ίπ. πι-ό1-(πρδλ. Πτο· 
.ι.μcιϊo,)· πρδλ. ΥΟ1:8. us-fiImA (φ06ισμένος), na.λ·norr. 
feImsfuIIr (τρέμων), felmtr (φ6&ς, τρόμος), fάlmΔ 
(ψηλαφώ, πασπατεύω), ποιλ·ολοιιι. pIc1chu (*polso-)
κλονούμενος, δειλός, 61.. xa.! πά11αι. 

nclcμixlΙΙv, ίπ. liν1:Ι 1_1.μιx.Ihι", π«θ. ιi6ρ. οι' 
toίi _1.μιζω. 

8cΙcσιιcο, ίων. χ«Ι ' ίπ. δ' 'v. ΠΡΟCl1:. 1:0U ml.oμcιa. 
ntlcu, έπ. 15' 'ν. nPOClt. 1:0!i niAoμcιI. 
ιιc1IIIάC;; -άδα" fι , ίων. liν1:Ι _1.ιCΊ, (δι'. λ.). 
8cΙιδν6c; 'ίι ncΙιτνός, ", Ο" (πc1ιό,)' ώ, χ«Ι νβν, 

πελιδνός, μαυροκΙτρινος, 1 μελανlαομtνος. 
Έννμ.ι 1i1:1:. _tI""6,, ίων. ΠΟΙΥΙ'. _1,&"0, (xoι1:iIι 

1:& όπι&"όf, ιI1cιπcι&"ό" μcιx.δf,o, Χλπ.)· _1'0, (*_-
1ι-Fό-,γ π.αι, (*_1,,0·s)· δμηρ. κλπ. π01,0, (*.πα-
1ι-Fό·ι;)· Ήσιιχ. cπι1"ό,,' φαιό,,' KvoΠeIoI. (*pel·n6-)· 
δμ. Χλπ. mlaIcι xoιl π • .ι.,CΊι; (: λοιτ. palumbus, -bes(*pol· 
on·bho-, Ita.λ-nPIIIO. ΡοΑlίι=περιστερό)' διοιλ. m1.Ios 
(-νέρων, π«ρ' Ήοιιχ. )· Moιxae. ποιρ' Ήουχ . .πi11", 0= 

τεφρώδης: οοινοχρ. pΔlitό-~ (θηλ. Ijse. pάlikni (Ιοιπ. 
*pelitni = Αλλ. *_1ι""ιcι, δπιρ 'χ .toίi *oΠ.1I .. 6-r (= 
οοινοχρ. ΡAlίΙό-J;ι.> ίοχημGitισs 1:όπον _1ιτ"ό,)' λΟΙ1:. ρ"l
leo «*ΡΔΙΙΟ-Ι (polno-s fj ροΙιό-ι) pullus (·ρul-ηo-ι 
(*pul·no·s) plumbum (μόλυ6δος), π«λ-ιρλ. IrAth, 
galI. IIwyd «*plei-t-o-S), ίρλ. Ιι (χρώμα, θροΟσμα) , 
gali.lliw (=color)«Kaλ1:. ·[p]lrvos-),ItιIλ-norr. fO,lr, 
&yyλ-αa.;' fe&lo, π«λ-Υ_ρμ. fAlo 1:.Ι. ·ροl-νο·), ποιλ-σλ«υ. 
ΡΙΑ νίί (*ρolνU) -= λευκός, pelesll (λευκόφαιος), λιθ. 
ΡΔΙνΔΙ (ώχροκΙτρινος), PάISZc1S (ώχρ6ς) , pel6 (μει

. δΙα μα), pel"l (μουχλ!όζω), plJkas (λευκόφαιος), 



ςϊρμ. allkh (πλ1jθ. κύματα ιiλλ& χιιΙ πολιόν γένειόν), 
Alevor (λευκόφαιος) CJIΣVCJlI,p. pCi('lQίI-1}. (ύπόλευκος), 
pCitala-1}. (όπαλώς tPUt:)pός). 
πcλι6ς, ά, ο" (.πε.1ό,)· ύπομέλας μελ?νοκlτl?ινος 

(ΙδΙq. 5ΠΙ με-ρω,ι του (Ιύ>μιιτο" ~& δποΙιι χιχνοιιν ΤΟ φ~ ' 
σιχόν τιι>~ χρωμιχ, οτιχν μωλωΠΙCJθοfίν χοι! δ1jμΙOιιpΎηOOιιν 
UItOao;Aw;; ιx!μ~Τ1)PσιΙ ίχχυμώCJΙΙ,). 

ΠCλιτνόCΊ-=.πε.1ιδιιό, (βλ. λ.). 
ΠΕ' λλλ, Ιων. , πέλλιι, -"" "ι- λεκάνη έκ ξύλου, 

κάδος έν Υ ημελγον τό γάλα, «καρδ6ραι, λιιτ. 
mulctra.- 11 ποτήριον.- 111 λΙΟο,. 
ΈnJμ.: .πi.1..1α' .πε.1Μ" πρβλ. '-HCJux. c.πι.1..1.I,· .1.ε

κά""",' .πi.1..1α ( *.πi.1.jCl, *oΠe.1FjII, *Π'I.1.FjCl t .πεΜκ" (= 
ξύλινον ποτήριον), (ιποχορ • .πε.1Ιχ",,· nή~"ξ, -"κο" 
(Ισινσχρ. ρal&νϊ, palyam, ΡΑIΙΑ-1}., λΙΧ •• peluis (λεκό
νη, λε6έτι), πQtλ-nοrr . full, "ΎΎλ-σιχξ;_ full (ποτήριον), 
(ΙΙΧΠ. *pl-n6-m Τι *ρΙ -Ιό-m), πΙΧλ-σλΙΧιι. ΡOliί (6γγεΤον 
άντλήσεως). Ή δμσι, λsξ;εων, 1iv civciyoUCJLV εΙ, ίοιπ. 
~. pel- (γεμΙζω έκ νέου) πιΟ. (ΙιΙΎΎινεύβι μιiλλoν προ, 
το λΙΧ •. pellis (ΙSλ. έν λ. πi.1.μα) , χοιΟ' OCJov ςϊρχιχω, 
ίπρόΧΙΙ'Ο πιρΙ ςϊΥΥΕΙων ίΧ δέρμιΣΤΟ,_- .0 δέ .πi.1.1α 1I 
(=λlt:)oς) (*πiMισ t CJQtVCJXP. pCi!!iipa-1}., ρa~Υάm (λΙ
"ος, 6ράχος), «*ΡAΓ~- ίιΣΠ. *ρels-), πιxλ-Ύ!~μ. felis, 
felisa (πέτρωμα), πQtλ-nοrr. fiall (δρας), (ΙιΣΠ. *ρ.l-

sό-m Τι Υ.ρμ. feΦa- Τι *f.lna.: πιιλ-r8Fμ. feld,πQtλ-σλQt ·) . 
ροlje-όγρός, Ιρλ. ΔΙΙ, Υιν. allle (*-!s-)=λl8ος, σκό
πελος. 
ΠΕλλΟΊ, Τι πcλός, ι7, 6", λΙΧ • • puIIus, φαιός, φαιό

χρους, σκονεινόχρωμος, ύπομέλας, ΠOλυ6δ6xρoUς· 
πcλluτΡOν, τό, χιχΙ (Ιιιν. βν .φ πλ1jθ. .πΙ.1.1ιιτρα· 

,ποδεϊσ, πpΙSλ. 'HCJux, c.πi.1τρα· οΙ δεαJ.!οl οΙ .περl τd 
aφved και τον, άατραΥά.10ΙΙ' ΤQW δρoμiω" ,πιριε
.1ιαα6μI1'ΟΙ, ιΙ, τό μή έκατραφiί"σι.. 2) εΙδος έμ-
6άδων, ύποδημάτων [.πiΙΙιιτρο" (*,πεδ· (ΙSλ. ίν ,πον,) 
+*F.\iJ-τeo-" t ιΙ.1'- (ΙSλ. λ.)]. 
πCΙμα, τό' !Ι,ΤΙ χιχΙ νίiν, πέλμα, τό ύποκάτω τοΟ 

ποδός μέρός, ή «πατούνα Τι πατούοα». 2) τό ύ-
ποκάτω μέρος τοΟ ύποδήματος, ή «σόλα». 
ΈnJμ. ι m.1μII ι πQtλ-frίs. fllmene (δέρμα), "ΎΎλ

CJII'. fllmen (δερμάτιον), .Ττιχ, έν CJuvQtcpalq. μιτσι .ων 
*ρelηo-, "';na-, -ηί- (πιΟ. «*pelmno- Χλπ.), Αλλ. 
mUΑ" nιl10-ράφo" λτχτ. pellis, πΙΧλ-Υιρμ. fel (Υ8ρμ. 
felna-), Υ.ν. felles, ςϊΥΥλ-οιιΙ feII, πQtλ-nοrr •. -fiaII 
(δέρμα), ΥΟΤΟ. ~rίi's-fIII (λέπρα), πρΙSλ.εΙCJιiτι levat: 
.πι.1α" 1.πl.πJ.oo" ιl.πIMι" ""~τrι, mn},o,.- ΚιΣΤΙΧ 
τινιΣ "ι δμ&, oι!joτ1j (ΙιΙΎΎινεύιι προ, το πQtλ-rερμ. 'Ρ.Ι
'An (=σχ/ζω, πρΙSλ. Υ'ρμ. sp&IIen) χιχΙ τσι μι.' QtU
.oίi, ίε Ιιιπ. *spch)el-' βΙX~Hxiι δμω, !ννοιιχ εΤνοιι μΙΙλ· 
λον "ι τoίi cκαλύπτειν» ί~ ΙιΣΠ. ' ·pel-. 
ιιέΙ0μcς, δωρ. ~ντΙ .πi10μι", . ΙΧ' πλ1jθ. το!! m1aJ. 
ΠcλoπoννασιaτΙ (ΠιΣρσι θβοχρ.), έπΙρ., έν τι:\ δια

λέκτω τών Πελοποννησίων, •. Ι . ' δωριστl. 
Πcloπoννήσιoι, οΙ' !Ι,τι χιχΙ νίiν, ΟΙ κατοικοΟντες 

τήν Πελοπόννησον, Τι ΟΙ καταγόμενοι έξ αύτης. 
πcΙ0πόν-νιιαος, 'i)·=HI.1ooΠo' ";;αο,' ή γνωστή 

χερσόνησος, καΙ οήμερον έτι όνομαζομένη οΟτω, 
xo~νω, δέ ΧιΣΙ Μορι;;',' βλ. χιχΙ Κ.Ε.Λ. 
πcΙός, ή, ό,,' ΙSλ. ,πε},},ό,. 

Πiλo., -οπο" δ (,πε},οςο+οψ, xu;;.= δ σκοτεινή ν 
έχων τήν όψιν, ό μελαΨός)' ό. γνωστός έκ της Μυ
"ολογ/ας ι"jρώς, υlός τοΟ Ταντάλου, έλt:)ών έκ Λυ
δ/ας εΙς Πελοπόννησον (ίε ιx~τoυ λΙΧΙSοίiCJιιν .0 δνο
μιχ), όπου καΙ έγκατεστΜη ώς ήγεμών' ΙSλ. Κ_Ε.Λ. 
πcλτά.ςω, μιλ. -αω' (m1τη) '. υπηρετώ ώς πελτα

στής, t. Ι. ώς έλαφρώς ώπλισμένος στ.ρατιώτης. 
ιιclταcrτής, -οϊί, δ (.πι1τCΊΙ-ω)· στρατιώτης φέ

ρων πέλτην (έλαφρόν όση/δα),. λιιτ. cetra'~s' XιΣτ~ 
1&' , μιiχιx, 'λιίμΙSιινoν θίCJιν μ,τιx~ιI των cJ,π1,τQW ( •• "1. 
",6ιν βσιρίω, ώπλισμίνων (ΙΤΡιΣ",ιlιιτων) χιχΙ τcί!ν ψι.1._ 
(ή.οι των ίλιiφρω; ώπλΙCJμίνων (IΤΡιΣτιω.cί!ν). 

πcλτασΤΙJl;ός, ι7, ό" (nι.1τcιατιj,γ δ ήσκημένος 
εΙς τήν χρήσιν της πέλ της, ό έμnειρσς πελταστής 
U το ,πιΙτσατικό,,=οl nι.1.τσατσI, τό σώμα τών πελ
ταστων. 

ΠΙΆΙ", ofj' μικρό έλαφρό όσπlς ανΕU νύοου (τ-

τιιο, , βλ. rτv,>, χρηCJιμΟΠΟΙ1jθ.τCJCc 'to Ttpcί!toy 6πδ 'fων 
θρq.χων, λιΣ'to ρel,A, (e'rA. 2) τό σώμα των. πελ
ταστών, ώ;; ΙΙα,πΙ, ςϊντΙ ΙΙα.πιατσΙ, 8,π10" ιiντΙ &.π},ϊ· 
ται.- 11 =.πcι1τό", όκόντιον, «κοντάριι, λόγχη.-
11I εΙδος κοσμήματος Τππου. . 
Έτvμ. ι m1~,,· 'HCJux, c.πά1μ,,· rleeo". (*ρΙ - mα)' 

πιθιινώτlιτιΣ cΣV'IjxouCJLV εΙ, τ'ήν δμιίδιχ π.ρΙ oij, έν λ. 
m1μII, Λοιτ. pellis' δι& oτ'/jv CJ1jμιχCJ_ iΡΙSλ . Αιι •• sctltum: 
Ιλλ. ακϊίι-ο" κvτο" λιιt. cυ'ί, (δέρμα).- ίν τ~ CJ1jμ. 
m1τrι=όκόντιον, λόγχη σuνιίΠΤEΤIlΙ διτό τινων πρό; 
τό πιιλ-ΥΙΡμ. scaItan (ώt:)ώ), πιχλ-σιιε. scaldan (όπ· 
ωt:)Q πλοιάριον), πιχλ-Υβρμ. ΚΔ ΙΙί. , μSCJ -rSΡμ. schAIIe 
(ΚΟΥτάρι διό τήν όπώt:)ησιν πλοίων). 
ήcλτο-φόρος, ο" (m1τrι+φέρω)' ό φέρων πέλτην. 
ΠΙ' λΩ, CJuν1jθίCJΤ. ώ, ςϊποθ . .πi10μαι, εν xpijCJ.t μό. 

νον ΧιΣΤ' ίν. χιχΙ πρτ., των δποΙων μιiλιCJΤIΙ τύποι 'tLvt, 
ΠΡΟCJίλQtΙSον βρσιδύ •• ρον (ΙΙΙΥχεχομμέΨljν μορφijν; ώ, Υ' 
έν. ίνιψ)'. πρτ. ε.π1ε" ςϊντΙ Ι,πι",,' β' Ιν. μιiCJ. ΠΡ" 
ε,π.1.εο, Ι,π.1.ειι, ςϊντΙ έ.πΙlοιι· Υ' Ιν. ',πΑ.το ςϊντί 1.πΙ},ε
ΤΟ' βν τ~ Ίων. δισιλ: οΙ τύποι του β ' _ι Υ' Ιν. εΙνιΣΙ 
έχ.ιτ. εΙ, .πε.1έακεο, ,πε.1.έακει-ο· προστ • .π1.1ειι · 'iJ μ.χ. 
έν. ιΙνιχι CJUYXSX. έν Τcίί, σιινθέτοι, έ,πι,π},όμι"ο" .πιρι
,π},όμε"ο" ιiντΙ Ι,πι.πε1όμε1'Ο', ,πιρι.πελόμι1'Ο', (ΙΠιΣ
νιώ,. δέ 'i) 6;πλΥ) ,π},όμε"ο,.- ή ιiρχιxT, (1)μιισ., είμαι 
έν κινήσει, διατελώ έν κινήσει, πηγαίνω iι έρχομαι , 
έγείρομαι : κωΥ";' .πΙΜι ουρα"ό6ι .πρΟ=ή κραυγή 
έγείρεται (ύΨΟΟται) μέχρις oύρaνoO 11 )'ijρα, κα, {Jά
-το, Ι,π' dffJ.edJno.a. πi101'TClJ = τό Υηρας ιcα ί ό 
Μνατος έπέρχονται είς τούς όνt:)ρωπoυς.- 11 = 
εlμl, σιιν. μβτσι (Ιιινιιποδ1)λώσιως; ,ΤΙ ς; σ ιιν.,χεΙ ιις; , εΤμοι 
πόντοτε, εΙμαι σuνή&.x;, ιiλλ~ lΙ,α Ι «πλ~ ύπάρχω, 
εΙμαι Β γΙνομοι. . 
ΈnJμ. ι m1ω χιχΙ .πΙ10μαι (=κινοΟμαι, λοιτ. ver

sarl' γ/νομαι, όπo8aίνω) ' χP1jt . τέ},ομα, (=εαομαιγ 
μ.χ. ciop. ,περι-,π.1όμι"ο, (=περικuκλwν, περι6άλλων, 
π. χ. το lJanJ ίν Ίλ. Σ 220' συμπληρQν τήν τροχιάν 
του, π.χ. δ έ"ιαιιτό, έν 'O~uCJ. Α 16) ' μτχ. έν . .περι-τι1-
Α6με,,0, (Ιτο" 1".σιιτ6" ωρσ, μετσι oτfj, Qt~ti'j, (Ιημ.)' 
.πά1ι" (βλ.λ.)· ,πό.1.0, (βλ.λ.)· .ποlWω· ,πο.1.lω· .πω.1.έ
ομαι (=πηγαινοέρχομαι έρχομαι ουχνά, συχνάζω, 
λιΣΤ. versari' σΙπό},ο, (*αΙΥ-.π010-,), βοιικό10" άμφΙο. 
,π010' (βλ. λ. λ.)' (Ηοκο.1έω (=εΙμαι προσηλωμένος 
εΙς μΙαν λατρεΙαν)' δμ. ΠΟΙ1jΤ. τιλΙ6ω ι CJIΣVCJxp, cό
rati (κινοϋμαι, πηγαΙνω, έρχομαι), Ζινδ. ~ΙΙΓiiιΙΙ (= 
versa'ur), ~AΓiiηA- (όγρός έσκαμμένος), CJQtvCJXP. 
divίi·karάo1}. (ι"jλιoς), πQtλ-ΠΒFCJ. parl-kara (πρόσεχε!) 
(*-qvol-), λΙΧ •• cοlδ «·qveIQ = QQtvCJXp. cάra'ι, Ηλ. 
m1ω), In-colo (κατοικώ), In·cola (κ6τοικος), in·qui
lίηυ, (<<νοικάρης»), Exquiliae (οlκ/αι κείμεναι έξω), 
πσιλ·CJλιιu. kolo (θεμ. ιΙς; -es-, ιiνιίμδιξ;ι~ έΧ των *qveles
XQtl *qvolo-) = τροχός, ΠQtλ-πρωCJCJ. kelcι.n (τροχός), 
ΠιΣλ -nοrr. huel (τροχός), ciνιι!jιπλ. έν τφ CJQtVCJX. CA
krό-1}. (τροχός) (βλ. χσιΙ ΙΙν HVx.1.0')· ΙΙν TtιiCJLV (ιπό· 
xειtιΣΙ !ιΣΠ . ρ. *qvel- (στρέφομαι περl τι' versari, εΤ· 
μαι έν κινήσει, πηγαινοέρχομαι) διαμένω, κατοικώ, 
εΙμαι). 

ΠΙ' λΩΡ, το, !χλιτον' τέρας, τό πορά φύσιν μέγα, 
ίπΙ πιιντο, πριίΥμιχ",ο, 't8PΙXCJ.lou (Π8λωρΙοιι), ςϊλλdι ΧιΣτ& 
τό πλιtσtο'ι ίν xιιx~ ivvo(q.. 

• ΕnJμ. ι m1ωe' .πiAωeo,,· .πI1ωeo,· ,πιlώριο" 
ιχίολισμοΙ, πρΙSλ. 'HCJux. cτΙ},ωρ' πε.1ώριο", μακρό", 
μi7/l., cτε1ώριοS" μiyιι" .πε1ώριο,.· .πi},ωρ χιχΙ 
τl},ωρ ιΙνσιι χιχτ' ιiνoμ. έΧ τοίί ίιιπ. *qverQr: *qver'8S 
ίν τφ 'λλ. ~έeα' (βλ. λ.). 
ιιcλώριος, σ, Ο", χιχΙ -ο" -ο"·=.πΙ'λ.ωρο,, ώ, ΧιΣΙ 

νυν, πελώριος, τερατώδης, ύπερμεγέ~ης, τερόστιος, 
γιγάντειος Ο τd ,πρΙ" ,πε1ώeιcι = ΟΙ ισχυροl δνδρες 
τών παλαιών χρόνων. .. 
πέλωρον, 'tό·=.πi},ωe (ΙSλ. λ.), τέρας, "ηρΙον 11 

.πi1ωρσ θειiW=«σημεΤα καΙ τέρατο» (Kaoc:O\ οlωνοl) 
πεμπόμενοι έκ μέρους τών "~γ" χιιρΙω, ι!πιιΙν εΙ
νιΣΙ o~δ. 1:oίi. 
ιιiΙωρος, ", Ο", χιιΙ -ο" -ο" (.πΙ1ωρ)' πελώριας, 

τερατώδης, ύπερμεγέθης, τεράστιος, γιγαντιάτος 11 
φο6ερός, τρομερός, άπαΙσιος, δυσolωνος 11 το oi)δ. 
πλ1)θ. xattClL χιχΙ ώς; ίπιρ. ,,"},ωeα=τεpcιστlως, πελω
ρ/ως U όπαισΙως, φο6ερά, τρομερό. 
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ιιέμμσ, 'ατoS', το (nΙΠΕμμαι, τοίΙ mσσώ, nέn'fOll)' 
πάν εΊδος πορεσκευασμένης (μαγεIΡευμένης) τρο
φης U xup. ιίν τιji πλΥΙθ. «πλακοUντες, γλυκΙσματα». 
ιιcμμlτ-ouρyός, δ (nέμμα+*έ'ρyω)' ό κατασκευ· 

αστής nεμμ.άτω" (πλακούντων, γλυκισμάτων). 
ιιcμιιάδ-aρχος, δ (neμn«S-+cίexro)' ό διοικών μΙαν 

πεμπάδα, ήτοι σώμα έκ πέντε άνδρων (στρατιωτών). 
ιιcμιι~ω, μιλ. ·άσω· (ΠΕμπιiS', οιΙολ. 3111'3"= 

m"τε)' άριθμώ, λογαριάζω, έπl τών πέντε δακτύ· 
λων, 6ρlθμώ κάτά πεντάδας Η Ύε<ιlχΘ" 6ρlθμώ, λο
γαριάζω' ίχ το!l 

ιιcμιιάς, -άιΥο" iι, οιίολ. "ν"Ι nεtιτά,· ό άρl8. m,,' 
τε 11 σώμα έκ πέντε άνδρών. 

ιιcμιιαστής, -ον,' δ (nεμπάtω)' ό άρl8μών t, λο· 
γαριόζων κατά πεντάδας 11 χOlθόλοu, ό όρl8μών, λο· 
γαριάζων: μ{ιρια nεμncισπ}S'=ό όΡl8μών κατά μυ
ριάδας. 

ιιέμιιc, οιίολ. "ντΙ nέ"τε. 
ιιcμnέμcνσι, ncμιιέμcν, επ. "ντ! πέμπει". 
ncμnτσϊος, 01, ο" (nέμπτo,)· ό έντός πέντε ή-

μερων, ό κατά τήν πέμπτην ήμέραν. 
ncμnτ-άμcρος, ο" (πέμπτο, + ήμiρc:ι), δωρ. "ντΙ 

nε,,{ΗιμεροS', ό τών πέντε ήμερων, ό περlλαμ66-
νων πέντε Γιμέρας. 

ncμιι:rέον, ΡΥΙμ. 6ιιΙθ. τοίΙ nέμπω' dεί nέμπει-ν
πρέπει νά πέμΠr:1 .τις. 

ιιέμιιτος, -91, ο" (nέne)' ώ, χιιΙ νίΙν, ό πέμπτας 
εΙς τήν σειράν 11 ή nέμπτη (ίνν. ήμi~), ώ, χOlΙ νίΙν' 
εν ,ij ίΧΧλ. yλ.=Πέμnτη • . 
ncμnτός, ,;, ό", "ΥΙμ. iItle. τοίΙ mμπω' ό άπε· 

σταλμένος, cσταλτός», ό όποστελλόμενος, ό δυ· 
ν6μενος νά άπoσταλ~. 
ΠΕ'ΜΠΩ, μιλ. πέμψΦ' ά6ρ. ιι' lnεμφα, έπ. mμ

φα' Π:;Χ. πέπομφσ.-Ι1ιιθΥΙΤ., "όρ. 01' ιmμφihι,,· πρχ. 
πέπεμμιιι, Υ' 4ν. nέπεμπται' ώ;; χιιΙ νίϊν, πέμπω, 
στέλλω, έξαποστέλλω.- 11 στέλλω μακρόν, όπο· · 
πέμπω, όπολύω, άποστέλλω εΙς τήν πατρΙδα: χρή 
ξεϊ"ο" παρεό"τιι φι1eϊ", I8-έ10"τα dC nέμΠEι,,=τόν 
ξένον (τόν φιλοξενούμενον) πρέπει νό τόν ύποδέ· 
Χ ,-σαι φιλοφρόνως δταν fρχεταl (-η έν ~ εΊναι 
κοντό σου), δταν δμως 8ε~ήσι:ι (Υό φύΥr:1), νό τόν 
στέλλr:ις εΙς τήν πατρΙδα τou (-η: μέ τήν 8έλησtν 
του δέ νό τόν όποστέλλr:1ς εΙς τήν πατρlδα του, 
νά τόν κατευοδώνr:1ς). 2) έπΙ πpoιΎμιiτων, ώ, ίπΙ 
ιixoντΙων, βελών . χ .•. δ., έξακοντΙζω, έκσφενδονΙζω, 
ρΙπτω.- 18 όδηγώ, συνΟδεύω, παρακοκouθώ, διευ· 
θύνω U 6 πέμπω" !ιπ! <toii 'ΕρμοίΙ=nομπό" ΨUxo
πομπός, συνοδός 11 πομπη" nέμπω=6δηγώ πομπήν, 
δlευΜνω πομπήν, τελώ πομπήν. . 2) στέλλω μετά 
Τινος, xup. διά νό fXr:1 μαζΙ του ώς έφόδια διό τό 
ταξΙδl (π. χ. erματα, σϊτο,; Χλπ.).- ΙΥ ώ, το ιt"α· 
niμπω, στέλλω άνω D 'πι .fj, yfj" άνaδΙδw, παρά· 
γω, γεννώ, φύω.- Υ μ6σον, nέμπομαΙ τι,,"=μεr:α
niμnομαΙ ΤΙt1tJ=στέλλω διά Τινα, στέλλω νό μοίί 
τόν φέρουν. 2) στέλλω τι τό Ιδικόν μου, fι στέλ· 
λω πρός ώφέλεlόν μου, fι ένεργώ νό σταλ;:! τις. 

'Enιμ.: πέμπιιο' nσμπό,' πομπ,, ' noμπεVS" nομ
πεναι' σχοτ. ιί.uμ: xιxτιi τινιχ, οuπ. τΦ λιθ. kiikinti 
(κόμνω v,ό lλ8r:1), kAnkίI, kόkΙi (φθάνω, fρχομαl). 
ιιcμιι-ώβο10ν, .6 (mμπε=ni"τa+όβ01όS')' έργα

λεΤον μαγεlρικόν, εΊδας μακρδς περόνης συνισταμέ
νης έκ πέντε ό6ελών U πυρόγρα έκ πέντε όδόΥτων. 
-ιiμφότιι;ιι .~ 'pΎιxλ&~ιx .ιχστιχ ίΧΡΥΙσlμοποlο!lντο ΧΙΧτά. 
τά.~ θuσΙιχ" τό μέν ΠFWΤQV δι& .iJv μ •• ιχχΙτησlν τΟ\ν ίπΙ 
• Qij βωμοίί ΨΥΙνομίνων aιx:;x6'iv, ';0 lJ. δι& ';0 σXιiλlσμΙX 
τη, Itu~d,. 

ιιέμφιξ, -r10" iι. ώσ. lJ. χιιΙ ιιcμφις, -ldo,' πομ
φόλυξ, φυσαλlς, φλύκταινα, «φoUΣKαλΙδα» Ι mμφιξ 
ήΙI01l = πομφόλυξ ήλιακή, " Ι. ήλιακη όκτlς Ι mμ
φιξ δvσχεΙμεροS'..., 8ίιελλα. 

'Enιμ.: mμφιξ' nεμφl,· noμφ6,' xιxτι.t τινιχ, ί; 
Ιαιπ. ·b(h)Axmb(h)-, δπότ. θά. ίπρόχl\.ο π.ρΙ 6νομιχτο· 
πο\Ι«, ίxφpιx~oύσrι, ,;iJv εννοιιχν .ο!l έξOγKoOσθQI, π~λ. 
βέμfJιξ·, ώσ. χιχΙ aAιxu. ·ba.biiI1 ίν .41 ιiρχ. ρφσσ. bυ
OOIΙιl (?ταγών 6ροχης), vao·pwaa. bίιbIik (*bA.buI-iki1) 
=ξηρον ζυμαρικόν, τρογονΙς, bύb. (μlKρQν όπό
στημCl), bUben (6Ραχίισι.ιμος δν8owπος, νδνος\.. σ.pδ~ 

bubύIjiCA (φλύκταινα), bύbAn (κύαμος)' βλ. χιχΙ noμ
φό1vξ.- W Αλλοl σuνιiπτοuσl .ό πέμφιξ προ, .ιi: λιθ. 
ΡΑrίιρsfύ; pl1m-ptl (έξογκώνω, πρήσκω), λl ... ρ~πφΙ, 
PAmpt, pumpt (φουσκώνω), πιχλ·σλ«u. pa,pli (δμφα
λός), ιίρμ. phAmp~t (κύστις). 
nc"pιιlώv, ·d"S', iι' εΊδος σφηκός σχηματΙζον

τος τάς KlJψtλας του έντός κοlλων δρυών fι ύπό 
τήν γην. 

'Enιμ.: πεμφeηdώtι t σιχνσχρ. b&mbhΑr:.ι-};ι (μέλισ
σα), bhambhAraIr (μυΤα)' ί; ΙΟΙΠ . *bh(e)re (είμαι έν 
κινι'ισει, 6ομΟΟ, Βράζω), Itr;ΙSA. τ& ίν λ φecίίρ <*φeη" 
Fαe. 'Π λ. δμοlοχιχ.ιχλΥΙΧτεΤ πρ6, ,;~, ιt,,8-IηδOw χιχ! τ..,,· 
8-ρη&1w.- Κιχ.' 4Hou, 'χ θιiμ. *nεμιpeo· (κεντρΙ με
λΙσσης): λΙΧ •• forAre (δlαπερGι, διατρυπώ), Ιλλ. φά
ρο, (-δροτρον, xup. τό τέμνον, τό λαξεοον, '; !«Κ, 
*bher-). 
nέμtc ... , ιχΙο).. ΙS' Αν. ι!}x~. ιίορ. ιχ' ,;οϊΙ m,.-, 
ΙΙCι-.έΜCν8Ι, 'π. civ.! mμψει", μιλ), Kιtρφ. .06 

mμπω. 
ιιi ... ις, -aιtlf, 'fι (mμnιιo)' τό πεμπειν, τό όnoστtλ· 

λειν, ή όποστολή. 
ιιcμ.ώ, nc .. ~i, δωρ. ι1ν.Ι nέμψΦ, "Cμψει. 
ncvιIOTcpo4N wcviσTaToς, auoyxp. _ι ΙΙπιρθ •• 00 

nέnιS'. 
ncviaTIΚι -ov, δ' ύπηρέτης, έργάτης. tργοζό

μενος"π."ΙΙσται έΧΙΧλοίί •• ο ΟΙ δουλοπόροlκοι έν Θεσ· 
σαλlςι, Υισιχν δ' ουτοl δ, 't\ οΙ εr.ιωτε, έν AΙXXWiJIXij, τ.l. 
ιpui.. η ij-τ;ττιθstσιχ ιiPX rx6'i, iv πολίρφ, iπΊΖu;τιtιΤσιίι '" 
μεοςά. τιχίίτιχ δι' ιχ!χμΙΧλώτων πολeμοu.- ιι Ύενlx~, πδς 
δΟΟλος, πένης. . 

'Enιμ.: auvijOu., ιiνι.tΎI!~ΙXI 111' ,;& nι"ομαι, ,""",' 
CIItipXQu:1IV δμω, χιιΙ οΙ ιiΠOXIDPΙ~OντI, .ην λ. ιίπο .6'iv 
"nt,,0S', ndJ'fI~, πέ"η, Χλπ. χαιΙ σuvι:f.ΠΤDVΤΙ, ΤΙΧό,,'ιjV 
π~o, τό λcιτ. penus, ·oris (το ίσωτερlΧ6ν, xup. το!l νaιo!l 
τη, 'ΕστΙα,), penes (παρά), penilus (fvδov, μ'χρl τοϊ) 
διiQc;u;), penίites (ιipχ. σΥΙμ. = άν8ρωποl όσΧΟλούμε
νοl εΙς τό έν1ός τού ο1κου, δΟΟλοl)· χαιτ' I1Hou, τ,· 
λο;; -ιι λ. δέν IlvΙXI Ιλλ ΥΙΥlχή , μνΥΙμονεόοντιιl lJ' ΙΙπ' ιχι}τ W 
Πε"έaταΊ έν ΊλλυρΙ, χιιΙ 'A~ηaται έν 'ΑποuλΙq.. 

ιιένης, ·ητο" δ (πέ"ομαι)' ό διό τt'tς έρyaσΙας 
του κερδΙζων τόν κα8ημερlνόν του optov, «μερο
καματιόρης», Ιπoμι!νω~ πτωχός.- ιι ώ, ~Ιθ., πτωχός, 
δ~oρoς: μετά. Ύεν., ω, το λcιτ. egens,trl"'B Ίρrιμ· 
τιο,,=ό έστερημένος (η στερούμενας χρημάτων.
oUOYXPI τ. n."έaτeρ0S', π."έστ«τo, [δι 'τuμ~. ,δ"),. «Ι
"ομαι] . 
ncνητο-ιιόμος, (m"'1S' + Noμiω)' ό nεpmoι~με· 

νος τούς πένητας, ό φροντΙζων περl αUτών. 
ncve6~tOCi, α, ο" (nhθ-o,)' πέν8lμοζ, λυπημt

νος, πενθών. 
ncvtcIa, iι, πιxpιiλλ. τύπο, .00 m~. 
ncvk'cTov, _π. ιinΙ nεffhiTιw, Ύ' δυΤχ. 10U 

nε"fHω. 
ιιcνδερ6, tι, θηλ. το!! ne,,8-ερόS" άι, χιχΙ ν!!ν, πεν· 

θερό, «πε8ερό», ή μήτηρ της συζύγου διό τ6ν δν
δρο, -η ή μήτηρ Ί'ΟΟ συζύγου διό τήν ΓUναTKα (λιχ,;. 
socrus). 
ΠΕΗ8ΕΡΟΊ, δ' δ,τ\ χιχΙ ν!lν, πεν8ερός, «πεθερός», 

ό πατήρ τοίί συζύγου διά τήν γυνάΤκα, Fι ό πατήρ 
τι"ις συζύγου διό τόν άνδρα, λιχτ. socer' ίΗΥΙΤΟ δ' 
ώσ. Χ!ΣΙ lxvedS'.- ιι -yavtx6'i" συγγενής έξ όγχl · 
στεΙας, π. χ. όνδρόδελφσς i'j ΓUναIKόδελφ::>ς. 

'Eτvμ. t nε,,8-ερό~: οιινσχρ, bόndhu-1,ι (συγγε
νής, ίν .φ πληθ. γονεΤς), !ιχπ. *bhendh-' βλ. χαιΙ λ • 
nεϊσμα' xup. δτιλ. π""ΙΙ-ερό,=ό fxwv συνόψεl OIKO
γενειακόν δεσμόν δι' έπlγαμΙας έτονΙς;θη lJ& nε.ΙΙ-.
ρό, (ι1ντΙ ·ne,,8-ieoS') χιχτ&τ6 δμηρ. 'IHVed" δπ.ρ 
πι:f.λlν 'τονΙσθη ο!lτω {civ,,! ·'HνIO,=σcινσxρ. ςνόςιwa-];ι> 
χιχτά. .6 lHveιf . . 
ιrcveiu, μιλ. -"σω' iIt. Υ' lJu·Cx. nε,,/kinfW, cln! 

n."fHer:o", nεtιθoaϊτιw' "πρφ. ιίν. πε"ι7oι;μa,,"ι ιίν1Ι 
π""θoaϊ,,' (nn.θ-o~)' cb, χιχΙ νtlν, πενθώ, 8ρηνω,. όλο
φύρομαι, διό· Τινα (",up. νεκρόν) Ι πOlθΥΙΤ., 8ρηνοΟ
μαι, εΤμαl όνTlκεΙμενον πένθους, πεν800μαl · .(Unό 
τινος). 2~ .iIt! ΠΡΙΧΎμ .• 8ρηνώ τι, τό Kλαlω. . 

ιιΕνδιιμα, τι'> (π.,,8-Ιω)· 8ρηνος, πέν8ος. . 
'ncvllιμcvaI, έπ. "ΠΡιjI. i'l. τοϋ nε"ΙΙ-Ι •• 



ηεν&-ήμερος, ο" (πέ"τe + ήμέρσ)' ό πέντε ήμε
ρών, ό διαρκών πέντε ήμέρας n τό O~e. ώ; o~σ. το 
πε"{Jήμeρο,, = τό διάστημα τών πέντε ή μερών, τό 
σύνολον τών πέντε ήμερών. 
ηεν&-ημΙ-μι:ρής, ες (πέ"τε + ήμ'lUρής)' ό άπο

τελούμενος άπό πέντε ήμΙση μέρη, τ . Ι. έκ 2 '/. 
μερών 11 oeS'1 ι!ν "tjj π~o"ψ~Ι,,; , τομή Πε7θημ&lUρής 
,Ιναιι 'Ι) λαιμΙΗνουσαι χώραι 'ι μετCι τού, ι!ν ιipxv του 
στΙχου Μο 'καιί Τίμισυν πδδαι" ώ~ δν τφ δαικτυλικφ Ι~αι
μ!!τ .. ψ κο:ί τφ Ιι:ιιμ6ιχφ τριμέτρψ, έν ιiντιδιαι1:lτολ1j πρός 
'tijv lφ{Joημ&μeρη τομή", ττιν μετcit του, χρώτους τρεί. 
κιχΙ 'ijμισuν nιIl}!(;. 

ηενθ-ημl-ηοδιaίος, α, Ο". κιχ: όρθότ. πcν8ημι
ηόδιος, α. ο" (πέ",:. + ήμ&π6~&0,,)' ό όποτελούμε · 
μενος όπά πέντε ήμΙσεlς πόδας, τ.ε . άπό 2'i. πόδας. 
ηcν8ήμων, -Ο". γεν. -ο"ος (πε .. θέω)· πένθιμος, 

θρηνώδης, περΙλυπος, τεθλιμμένος. 
πι:ν&-ήριις, ες (πΙ"θος + άραρεί,,)' ό πενθών, ό 

πλήρηc πένθους. 
Ώεν8ητήρ, -ήρος. δ , 'Ι) (πε"θέω)' ό πενθών, ό 

θρηνών, ό άλοφυρόμενος. 
πι:ν8ητήριος, α. ο" (πε"θέω) , ό εΙς σημεΤον 

πένθους, πένθιμος. 

πι:ν8ήτρla, iι, θΥΙλ, του πε"θητfιρ. 
πεν8IKόc;, ή, Ο" (πέ"θος)' ό όνήKι.Jν εΙς πένθος, 

εΙς θρηνον, ό συντελών είc πένθος, πένθιμος. -έπΙρ. 
nE"θ&κώς Ιχ.ω τ&"ος=πενθώ διά τινα. 
πCνθΙμος, ο". κο:Ι -η. ' 0" (πένθος)' δ ,τι κΙΧί νυν , 

πένθιμος, ό προκαλούμενος ύπό πένθους"\Ί κα! ό 
προκαλών πένθος, ό πενθών, ό πλήρης πένθους, 
τεθλlμμένος.- 11 δυστυχής, έλεει νός, άθλιος. 
ΠΕ'ΜβΟI, -εος. ~ό' δ,τι κΙΧί νυν, πένθος, θλίψις, 

λUπη ~ πένθος (θλίψις) λόγΥ θανότου.- 11 δυστυ
χΙα, συμφορά. 

• Ετυμ. t ni"θo, <*qvenlh-os, μετCι π- ιiντΙ τ- έ~ 
iπιδρGiσεως ταυ ιiop. πσθε"ϊ,, ' πάθος (: παθεί,,)' 
moXOI ( (*παταχω. ίιχπ. *qvglskhQ, * qν g.lh-skΌ··Ηλ. 
πιΧακω κιχτ· ιiνιxλoγΙιxν προς του;; τύπου; εί. -σκω). 
μιλ. πεΙαομο., «*πεπ-σ- *qvenlsch· "qvenlh·s· π-
1UX1:' ι:iνα.λoγΙα.ν προς τον ι:i;;.χιχoν φθόΥγον των τύπων 

πσθεί", nino"iJoσ) , ιiόp. Ιπαθο" (*qvlJlh·), πρχ. 
,"πο"θσ (Σ:uρα.Χ.niποσχα), μτχ . ίπικ . θΥΙλ, πεπαΘVία: 

λιθ. kenCΖύ, ke.Sli (ύπoφέρι.J, ύπoμένι.J), ρa-kanΙά 
(ύπομονή, καρτερικότης), πο:λ-ιρλ. cessalm (*qvenlh-s) 
-ίιπoφέρι.J.- ΔιιΧ τιΧ Πε"θεύς, Τε"θείις βλ. τέ"θης. 
πενΙα, ίων • . /η. 'Ι) ( ·πΙ"ομο.,γ ώ. κα.Ι νυ ·" πενΙα , 

ΠΤι.JxεΙα, Ιν&ια, άνέχεια, (φτώχια». 
nCYlIpilioς, σ, Ο", πα.ρci.λλ . τύπος τοί! πε",χρ6ς. 
πενιιρός, ά, όl" ώς τό πέ"η;. π Τι.JXό:; , άπορος, 

ένδεής, ώ~ κ~Ι σήμερον lτι πενιχρός, (φΤι.JXIKός». 
ΠΕ'ΜΟΜΑΙ, έν xpijaE' χα.τ· ίν~στ. χ:ιΙ πρτ. μ6νον, 

ι:iπoθ: Ι ιiμτΙS ., έργόζομαl πρός έξοlκονόμησιν τών 
πρός τό ζι"ιν, KOυpόζQμαl, μοχθώ, KOπlάζι.J. 2) 
εΤμαl πένης, εΙμαl ένδεης, διατελώ έν ΠΤι.Jxείζ] 11 

μετά γεν., είμαι ΠΤι.Jxός είς τι, έχω Ι:λλε ιψιν όπά τι. 
- 11 μτ6τ., έργάζομαι είς τι, παραOKευάζι.J τι, ό
σχολοομαl είς τι. 
Έηιμ. : πέ"ομο.&' π61'0;' ΠΟl'έω ( ί ων. ιiόp. έπό"ε 

ασ, κα.τά ουμ:ρυ?μόν έκ τω·ι *έπέ"εσα κα.Ι έπό"ησα)' 
πο,ιηe6ς' πέ""ς, -ητος' πενία' πε .. ιχρός. Συπ, πρό, 
'tau,,:ιx .Ινιχι <tGi : λιθ. ρίηύ, ρlnΙί (πλέKι.J), ρ6nlίs (σχοl· 
ν/ον), πα.λ·σλιχυ , ρ'ίnΑ. pe.ti (έντείνω), πιτλ-γερμ., iπλ
σ:ι:~. ιpannan (έ ντεΙνι.J), γοτθ. , π~λ·γεpμ. sρinnan 
(κλώθω), ιipμ. henum (ύφαΙνι.J) · τ/.ι πέ"ομα, χιχτιΧ τιχυτα. 
ώψ~ιλε βα.σικω. νά σ1)μα.Ιν'rj (έντεΙνι.J τάς δυνάμεις 
μου», κο:Ι πό"ος (Ιντασις»' έ~ . ία.π, *(s)pen·. 
πεντα-δρaιμ(a, '1). πέντε δραχμαΙ' εκ τ06 
πεντά-δρaιμoς, ο" (πέ .. "ε + δρσχμή)' ό fxι.JV 

66ρος 'i'j άξΙον πέντε δραχμών. 
πεντ-αΙ&110ν, τ6, ΠΟ(1)Τ. ι:iντΙ πιι,ιτιΧθΑ,ο" (βλ.λ.) . 
ncντ-άc810ν, 1:6, ποι'l)τ. ι:iν,;Ι πΙ"ταθΑο" ·(βλ,λ.). 
ηεντ-άε810Cϊ, δ, ποι1jt. ι:iν,;Ι πέ"τσθΑος (βλλ,). 
",ντδ-trηplς, -Ιδοι;. '1), τό πέντε Ιτη, τό διά · 

ΟΤήμα (περΙοΟΟς) πέντε έτών.- ιι ώ~ ΙπΙθ., ή έρ 
χομένη (έπανερχομένη, έπσνηλαμ6ανομένη) κατό 
Πδν πέμπτον t Γος ίΧ 1:06 

4ΕΖΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΖ ΕΔΑΗΝ. rA.nZZIl~ 

ιιaYYi-.iyηpoco, Ο", ΠΟΙ1)';. ι:iντ! πεl'τσι:της' ό ήλl
κΙας πέντε έτών. 
πcντi-cτής, Ις, "\Ί πcvτα-έτης, ε. (πέ"τε+Ιτος)' 

ό ΙXι.Jν ήλlκΙαν πέντε έτών.- 11 έπΙ χρ6νου, ό διαρ
κών έπl πέντε Ιτη a δθιν τό οΜ. ώ, ΙΙπΙρ., πε"τάε
reς=διά πέντε Ιτη. 
πι:ντ-ά81ιον, τά, πα.ρGiλλ, ,;όπο, τ"ϋ πε"ταέθλιο ... 
πcντ-α&10ν, το , ίων. πι:ντ-άεΟΙ0ν (n""rII+d· 

",Αος)' ό άγων των πέντε δ8λι.Jν, τών πέντε άσκή
σει.Jν: . ne"τιΧ.δΙ0" ιΙaκώ=όσκοΟμαl είς τός πέντε 
άσκήσεις. Ήσα.ν δέ τιΧ πίντε άγωνΙσμιχτιχ, τιΧ Οι) ',ιχItΟ
τελουν,;α. ,;ό πiντιχθλον, δ δρ6μο". το αΑμο., δ δ{σκος, 
ή πάΑη χα.Ι 'Ι) πvyμή' 'tijv ,;lλευτα.Ια.ν ι:iν~ικ:ι:θ!στα. ί 
ν/οτε ,;ό άκό"τ,ο,,' δ ιiκόλoυθo, ΠSV1:Giμετρο; σΤΙλΟ' 
τοίί Σ:ιμωνΙδοΙ) περιλα.μΙSιiνIΙ χ~ί τoύ~ π'ντε τ?ύτoυ~ &
θλους : ί:ί.Αμο., ποδωκ.("", δ1ακο". lΙκο"τσ, πάΑ"". 

nCy.y-aaloct, ίων. πεντ-άε81ος, δ (πέ"τε+,ιlθAo.)· 
ό ά,γι.Jνlζόμενoς (ό συμμετέXι.Jν εΙς) τόν όγώνα τοΟ 
πεντάθλ~υ 11 ό νικητής τοΟ πεντά8λου.- U μτφρ , 
ό τό πάντα έπιχεlρCιν, ό εΙς δλα όναμειγνυόμενος, 
cπολυτεχνΙτης». 
πCντ-αlιμος, ο" (m"re+a1x,Uti)' ό ΙXι.Jν πΙντε 

αΙχμός. 

πεντδιιΙς, ίπΙρ. (πΙπε)' ώ, κιτΙ νί!ν, πεντάκις, 
πέντε φοράς. 
πεντδιιισ-μΟριοι, σ" σ' nE"τάκ,ς μύριο" 'I: . ~. 

πέντε φορός δεκακlσΧΙλιοl, ητοl 50.000. 
πcντδιιισ-ιfΙI01, αι. α' nEl'τιΧκις XLA,o" '1:. ~_ 

πέντε φοράς 1000=5000. 
πεντδιιόσιοl, έπ. πεντηιιόοιοl, σ" σ (ni"r.)· . δ,τ\ 

κα.Ι νυν, πεντακόσιοι, πέντε φορός έκατόν ιι ώα, ε ·, 
τφ έν. ι:ip. μετά. πεpιλYIπτιxιiίν όνομGiτων: πεπσκοσ/α 
ϊππος=πεντακόσιοl ίππείς.- 11 έν Άθήνα.ις, οl :π,,,
τακ6a&0&='Ι) ΒουΑή τώ" πε"τακοσlωl', οϊτιν.ς ί~ι· 
λέγον το διά χλήρου (cdno κιιάμου»), ι:iνιX πιν,;1ιχοντ" 
έ; έχGiσΤYjς των δέχ~ φυλων. 

πεντδκοσlο-μέδιμνος, ο" (πε"τσκόσ,ο, + μιδ, · 
μ'llος) ' ό κάτοχος γης παραγουσης κατ' έτος πεντα · 
κοσΙους μεδΙμνους σlτηρώΥ' κα.τά. "tijv δπο του Σόλαινό;: 
γενoμιtν1)ν κ!lttα.νομijν των πολι,ων έν Άθ-ήνα.ις ti! π,". 
τακoα,oμiδ,μ"o, ιiΠ6τΙΙλεσα.ν "tijv πρώΤΥΙν ,;ιiΙ;ιν (τ7ιν 
ιiνωtGiΤ1)ν), lϊποντο δέ οΙ ,;ιiίν τριων &λλων 1:ιt~.ων, 1:.1. 
οΕ Ιππείς, οΙ ζειιyϊτσ~, κα.Ι ΟΙ θητ.ς, 
πcντδιιoσloστόc;, ή. Ο" (πε .. τακόσ,ο,)· ώ, κιχ Ι 

νίίν, ό πεντακοσιοστός είς τήν σειρόν, ό KατέXι.Jν 
τήν πεντακοσιοστήν σειρόν (ιXρι~μYIΤ' τα.ΚΤΙΧόν), 
πcντι.κίϊμ(αι 'Ι) (ni"rε+κvμα)' πέντε κίιματα, 

έξ ων τό πέμπτον προϋποτΙθεταl Wς τό μεγαλύτε ' 
ρον καΙ πλέον έπlκΙνδυνον τών προηγουμένι.ιν (πρ6λ. 
τρικυμ{α, δεκσκυμ{α.). 

πcντ6-ηάΙaιστος, ο", κ~( πεντεηάΙαστος(*". 
τε+πα1αστή)' ό ΙXι.Jν μηκος 1ι Πλάτος πέντε πα
Αα,σ"ώ .. ("\Ί' πα1αcιrώ'll) τ. ε. παλαμών, 
πεντδ-πηχυς, υ, γεν. -εος (ni"τε+m7χιιg)'ό έ. 

Xι.Jν μηκος 1ι πλότος πέντε πήXει.Jν, 
πι:ντδπΙάσlος, σ, ο" (ni"τε)' ώ; χα.Ι νίίν, ."εν

ταπλάσιος, πεντόκις μεγαλύτερος. 
πcντδ-ηοlις, 'Ι) (ni .. t:e + π61&ς)' κρότος (όμσ · 

σπονδΙα) έκ πέντε πόλει.Jν, δπwς τeΙποΑ,ς τό έ~ 
τριών πόλει.Jν, δ,,,ιΧπο.ι,, τό έκ δέι<.α πόλει.Jν, 
πεντά-ρρCίyoc;, ο" (πέ"τε+ράξ)' ό ΙXι.Jν πέντε 

ιΧιγος. 

πεντδ-σιιΤθΙμος, ο" (πέ"τε+σπ&θσμή)' ό έXι.Jν 
μηκος "\Ί πλάτος πέντε σπιθαμών. 
ηεντά-ατlιος, ο" (πι!nε+ατΙχος)' ό συνιστόμε

νος έκ: πέντε σΤΙXι.Jν "\Ί γραμμών, 
πcντά-στομος, ο" (πέ"τε+cιτ6μσ)' ό ΙXι.Jν.πέντε 

στόματα (fι έκ60λάς, iπΙ ποτα.μόίν, δπωςπ.χ. eπι τοί! 
Νε!λου κα.Ι τοί! Δοuνci.6!ω~). 
πcντά-τcυιος, '0" (πέ"τ'+r.vχσς)· ό συγκεΙμε

νος tκ πέντε τευχων (tΜλΙων) ήνι.Jμένι.Jν εΙς tva 
τόμον Ο ώς ουσ, ή πε"τάτιιvxo. (tvv. βίβΑος)=ο,τι χα.Ι 
νiίν χα.λεtτα.ι οGτω, iι πεντάτευχος, τό πέντε 6,6λΙα 
τΟΟ Mι.JϋσέWς. 

πcντδ-φiJ1\ς, Ις (πε"τε+φιιήγ ό πεντcιηλOOς Karg 
τήν φυήν (κατό τήν φύσιν). 

~9 
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.έντδιδ, ίπΙρ . (πέ ... τε) · είς πέντε μέρήΊ κατά 
πέντε τρόπους, πενταχώς. 
Ωενταloίi, έπΙρ. (πέ ... re) · είς πέντε τόπους. 
ΠΕ'ΗΙΕ, αίολ ηέμηε, οΙ, αΙ, τά' ιixλιτoν ιiριθμ.· δ,τι 

κιχΙ νυν, πέντε, λιχτ. quinque. Έ'Ι συνθΞσει προσλ-χμ
,δάνιι τόν τύπον πε ..... α- δσον καΙ τόν πε ... τε·. 

'Enιμ., πέ ... τε, α'ίολ. πέμπε, πι:ιμφυλ. πeδe (Ιαπ. 

,ρeωqvθ==σανσκρ. pόIiCA, ZBν~. ΡAΠ~A, ν!ο-περσ. ΡΑΠ), 
ιiρμ. hlng, λατ. qurnque «Ιταλ. ·kveJ3kve ( ·peJ3kve 

,xcιτ' ιiφoμ.), cπτμπ.ιJoιιlα· πιι ... τάφIΙ110 .... , goll. 
'plmp, corn. pymp, vao-brell. ρemp «χιλτ. ·kve13kve 
( ·peJ3kve), Υοτθ. fimf, παλ·γερμ. fimf, flnf, π!Χλ-ποπ. 
fimm, fim, πρδλ. λιθ. penkl (θ'/jλ. penkios), penktAs 
(qulntus), πσιλ-σλαυ. ρe.H (=σσινσχρ. paJ3ktl·l}. , πβρι· 
λτιπτ: μετιΧ -ι· ( -kI- χατ' άνσιλΟΥΙαν πρά, τό ταχτιΧόν) ' 
έν συνθίσει πε ... τe-, π. χ. πε ... τε·τάlα .. τo~, χσιΙ π .... τα· 
(π. χ . πε ..... ά-π,lxιι~. πε ... τα·κόα,ο" δω? πε ... τα·κά",ο.) 
Χ!ΧΤ' άν!ΧλογΙαν πρά,;; τιΧ τετρα-. έιcτα·, l ... α·, έ" .... σ.-, 
δεκα- ' π ...... ώβΟι0", πε .. τά~, rC!XpCt τιΧ π.μπώβο10"', 
πεμπά~.- ιiττ ., δωρ. Χλπ. πε ..... ήκο ... τα: σσιν;,χρ. ΡΑΥί-
Cίi·ςάl.- πέμπ .. ο., γορτ. πε ... τo~ (*JΣe ... ττo~, ιiλλ' εν 
Άμoρyίjί πτ ... τo~, χατ' ιiνlΧλΟΥΙαν πρός τό πέ ... τε) ( ίαπ . 
·ρeJίjqνΙΟ·S=λαt. qUinIus, Υοτθ . fimfta, έν συνθ. παλ· 
γερμ. flnflo, πσιλ·σα~. fίfto, παλ·ηΟΓΓ. fim(m)Ie, λιθ . 
ρefiktas, πσιλ·σλσιυ. pe.tiί, πρβλ. Ζενδ . PAnIahva '(=τό 
πέμπτον μέρος), εΙτσι σανσχρ. ΡΑficathά·l}. χαΙ PAfi· 
camά-l}. (χ!Χτ' ιiναλoy. πρό, τό sapIam6-l}.). 

ιιεντε-καΙ"δειιδ, οΙ, αΙ τ<Χ, ιixλιτoψ δέκα καΙ 
πέντε, δεκαπέντε. 
ηcντειιαιδειιδ-νiίlα, ή (πε ..... eκα'δεκα + ... αν~)· 

στόλος ('iJ μΟΤρα στόλου) έκ δέκα καΙ πέντε πλοίων. 
ηεντι:ιιlιι5ειιδ-τάλαντος, ο ... , (πε ... τεκαΙδτκα + 

.. άια ..... ο .. γ ό έχων βάρος 'iJ άξΙαν δεκαπέντε τα· 
λάντων . 

Ωι:ντε-ιιαι.ΔCKδτoι;, ,1, ο,,' 6 δέκατος πέμπτος 
είς τήν σειράν. 
Ωεντειιαιδεκ-ήρ ... ς, ε~ (π ....... κα'δΙ!κfl + έρέααω)' 

ναύς έχουοα δεκαπέντε σειράς κωπών. 
ηεντε-συΡιΥΥος, ο... (πέ ..... ιι + ανρ,,,ξ)' 6 έχων 

πέντε σύριγγας 'ι) όπάς 11 ξύλο" πιι" .. εαύρ,γΥο", εΤδος 
βοσανιστηρΙου όργάνου, ξυλΙνη μηχανή (συσκευή) 
έχουσα πέντε όπάς, διά μέάου τών 6ποΙων έπερών· ' 
το καΙ έδεσμεύοντο ή κεφαλή, αl χεΤρες καΙ ΟΙ πό· 
δες τών 6ασανιζομένων κακούργwν. 
Ωεντι:-τδλσντος, ο" (πi" .. ε+ .. ά1απo,,)· 6 έχων 

άξΙαν πέντε ταλάντων 11 ίπΙ afx'/j', ή γινομένη (κι· 
νουμένη) διά τήν άνάκτησιν 6φειλομένwν πέντε 
ταλάντwν. 

Ωεντ-ετιιρ,ς, -Ιδo~, ή (nιι"τcnι~)' χρονική περl
οδος έκ πέντε έτών συγκειμένη, λατ. qUΊnquennium 
11 διά n."".nιρlδο~ = όνό πδν πέμπτον έτος, κατά 
πενταετΙαν.- 11 έορτή τελουμένη κατά πδν πέμ· 
πτον έτος, δπυ>, π. χ ... ά Πα"αt7-ή ... α,α ίν Άθήναις. 
ncyy-CTIΚ, .~ (πiι<τε + Ι"O~)' 6 όποτελούμενος 

έκ πέντε έτών, 6 διαρκεΙας πέντε έτών. 
Ωι:ντι:-τρΙάςω (πέ" .. ε+ .. ρ,ά"ω)· νικώ πέντε φο. 

ράς, νικώ πέντε φοράς κατά σειράν, νικώ έν ά· 
γώνl πεντάθλου. 

ηcντήιιον\'δ, οΙ, σιΙ, 1:ιt, 1111).. (ni" .. ,)· δ,τl χοιΙ νl!ν, 
πεντήκοντα, πενηντα, λοιτ. qulnquAginI". 

ιιιντιιιιoντδ-ετΉC;, i~ Τι -έτιις, .~, xcιΙ συνΊιΡ . 
ηεντ ... ιιοντούτιις (πε .... ήκo ..... α+lτo~)· 6 txwv ήλl
κΙαν πεντήκοντα έτών 11 ό συΥκείμενος έκ SO έτών, 
ό διαρκών έπl SO έτη. 

ηεντιιιιοντ6-CTlς, -,ιJo~, ή , θ'ηλ. 1:0υ ΠΡΟ'ηΥ. 
ηεντιιιιoντδ-Kάρ ... νOCίr ο ... (na .... rtJκo" .. cι + κάρ,l

"ο ... )' ό έχων πεντήκοντα κεφJλάς. 
Ωεντιιιιο\,τδ-κCφδλος, ο" (nιι"τήκο" .. α+κ.φαlή)· 

ό έχων πεντηκοντα κεφαλός (πρδλ. πn~'1Ho ... ra
wάρ,l"οg). 

ηεντιιιιοντδ-ηαιι;, -nσ..δο~, 6, ή' 6 όποτελούμε· 
νος έκ πεντήκοντα παίΔWν. 

Ωι:\,τιι .. 6ν1-αρlος, δ (nc ... πjκο"τα+Ιeχω)' ό όρχ
ηγός, δ διοικητής, στρατιωτικού τμήματος έκ πεν
τήκοντα άνδρGιν.- 11 (xα~ιX Άρποχρ. , &ΛΛ' iοφαιλμ'
ναι;) ό διοικητής πεν1ηKOντQρoυ. 

ηι:ντιι .. 6ντι:ρος, ή·-nιι"τ,lκό ..... oρo~ (βλ. λ . ). 
Ωεντιμιοντιίρ, ·ήρo~, δ (πε ..... ή>(ο ... τα)· 6 διοικη-

τής στρaτιwTtκοϋ τμήματος έκ πεντήκοντα άνδρών 
(ιi;Ιωμιx ιiπαντιiίν είι,ιχω;; έν ΣπiΡtΊ/). 
ιιι:νηιιιοντό-ΥUος, ο ... (.πε .... ήκο ..... σ.+"ιίιι)· 6 συγ-, 

κεΙμενος έκ πεντήκοντα "υων (στρεμμάτων. έκτα 
ρΙων, πλέθρι.ιν, βλ. ,.v~) σπορΙμου γης. 

ηι:ντ ... ιιοντ-6ΡΥυιος, ο ... (πε ... τήκο ..... α + όρ"ιι,ά)' 
6 πεντήκοντα όΡΥυlών (βάθ(;υ~, Τι &Φου;, Τι πλci.του, 
'iJ μήxoυ~). 

ιιεντιι .. 6ντορος, ή (μετCι Τι xcι! ιiνευ τYί~ λ . ... αίί;) 
(πε"τήκοι<τα)' φορτηγόν πλοίον έχον πεντήκοντα 
ιtώπoς. 

ηι:ντιιιιοντ-οίιτιιι;, c~, συνΊιΡ. :iντ! πιι" .. ,1κο .... α· 
έ..,,~ (βλ. λ.). 

Ωεντιι .. 6σιοl, α" α, Ιπιχ. ιiντ! πε .... ίίκόα,ο, (βλ.λ. ) 
ιιcντιιιιοστι:ύω, μΙΙλ. -αω (πεnηκοα .. ή)· είσπράτ· 

TW τ6ν φόρον, όστις έκαλεΤτο -πε"τηΚΟ:7 .. ή», διότι 
συνΙστατο εΙς 20/0'- ΠΙΧθ'/jΤ. , φaρολογοσμαι διά τοί: 
φόρου της πεντηκοστης, πληρώνw τόν φόρον τοϋ
τον. 

ηεντ ..... οστή, ή' βλ. πβ ... τηκοα .. ό •. 
ηεντ",κοστήρ, ·ήρo~, δ' gOΙEPo; τύπo~ 1:0υ π ..... ". 

κο ..... ήρ (βλ. λ . ) . 

ηι:ντ ... ιιοστο-λ6Υος, ο ... (πε ..... ηκοα .. η + U"ω)' 6 
είσπράττwν τον φ6ρον «πεντηκοστήν» n ώ, o!Jo. ό 
πε ..... ηκoα .. olό,,0~=6 εΙσπρόκτωο της πεντηκοστης. 

ηενΤ",Koστό-ηαιc;, ·πα,δo~, δ, ή (nc" .. tlκo" .. a + 
πα.~)·=πε"''',1ΚOtιτάπα,~ (61.. λ . ). 

ηι:ντ ... ιιοστός, ή, άΙ' (πε .... ήκο ..... α)· δ,τι χα! ν!ίν, 6 
πεντηκοστός κατά σειράν.- 11 ώ; o!Ja. ή πε" .. ,1κο· 
α .. ή: 1) (ίνν. μII!!lt;), τό πεντηκοσΊ'6ν μέρος, φ6-
ρος 2°/. εΙσπραττόμενος έν 'Αθήναις έπl παντός 
είσαγομένου Τι έξαγομένου προϊόντος. 2) (ένν. 
ήμέρα), Ο,τι ΧΙΧί νίίν , ή έορτή της «Πεντηκοστης», 
a'/jA. της πεντηκοστης ήμέρας μετά τό Πόσχα. 

Ωεντιιιιοστύς, -ύo~, ή (πε .... ηκοα .. όt;)' 6 άρl8μός' 
πεντήκοντα, ή ποσότης SO 11 έν Σπ<Χρτ'.j, orpaTIWTI~ 
κόν τμήμα συγκεΙμενον έκ 50 άνδρών. 
Ωεντ-ήρης, .~ (πέ ..... ε+έρέααω)· 6 txwv πέντε σεl-, 

ράς κωπών 11 ώ, σ:Ισ . πιι ..... ήρηι; Ιένν .... aiit;) - πλόΤον 
έχον πέντε σειρός KWnGJv (πρΙSλ. "ρ,ήρ,l~). 
ιιeντ-oςoς, ο" (πi" .. ε + 8ζo~)' 6 έχων πέντε δ-' 

ζους (κλώνους, κλάδους) 11 πσιρ' Ήσιόδ. χcιλιtτσιι XIXI 
ή χεΙρ πέ ..... oζo~ ώς έχουσα πέντε δακτύλους. ' 

ηεντ-6ρyυιOCίr ο" (πέ ... τιι+bρytι,ά)· 6 πέντε όρ. ' 
γυιών (πλιίτoυ~, μΥιχου;; Χλπ. ). 
ηεντ-ώβοlος, ο ... (πέ ... τε + όβolό~)' 6 έκ πέντε ' 

6βολών, Τι 6 txwv άξΙαν πέντε όβ.)λών ιι ώ, oua • .. δ 
πε ..... ώβΟι0,,=νόμlσμα τών πέντε ό60λών II.πε" .. ώ
βο10'" ήΙ,άζομσ.,=δικάζω έν rl1 Ήλιαlζ] άντl S 660· 
λών ήμερησlwς. 
ηεξαμCν ... , θ'/jλ. μτχ. μaσ. ιioρ σι' το!! πέκω. 
ηεξώ, δωρ . μ'λ. ιiν1:! πέξω, μΗ. του πCκω. 
ΠΕΌΙ, -IIOt;, τό' τ6 άνδρlκόν μόριον, άνδρικ6ν 

αΙδοίον, λαι1:. membrum νίΓίlθ, ρβnίι. 
• Ε .. ιιμ.: πέo~=σανσxρ. pόsal}. < !ιχπ. pes·os : πόσlhι. 

πι-βλ. σcxνσχρ. pas·, μεσ -γε;:;μ. viseI, visellin, (=λατ. 
penis), π!Χλ-ηΟΓΓ. fo.sull, ιiyyλ-σ!X~. foesl, πσιλ-Υδρμ. 
fa5el (σύνολον όπογ6νων), τσεχ. · o-pesca (=λατ. 
ρraeρutium), pesky, o·pesly' (αίσχρός, άσελγής), 
p~chory' (Τππος tnI6rlrwp), pechur (= Acιτ. uIerus)' 
μsσ-Υsρμ. νίΙθΙ : :ιc .. Ιαoω, λατ. plnso' 1:ό λC1t. penlS 
«*ρeι-πl·, χατct 1:ινα~) Τσως πρέπ!ι νCι ΠΡο',?χιτιχι μιiλ· 
λον δχ τoίi *ρend-sni-s: pendeQ.- 1:ό λιθ . pisίI, ρlsll 
(ουνευρΙσκομαl μετό γυναικός) εl,αι πιθ. ουΥΥ. τψ 
λατ. ρίnsδ, βλ. Ιν π .. Ιααω. 
ηεηδ8υία, in. ιiνιΙ nIIno ... fJoviιx, θ'/jλ. 11Τ)(. n?X,1:cl! 

πάοχω. ' 
ΩεηαΙνω, μιλ. ·ίi ... ω· ιi6ρ. α' έπέπίi"α' πlχθ'ηΤ ., μελ. 

πεπα"t7-ήαoμσ., · ιi6ρ. α' έπcπά."Ihι,,· ιiπρφ. ΠΡΧ. πε· 
πά ... 6α,· (πέπαw)' καθιστώ τι ωριμον, μαλακόν, τό 
μαλακώνw, τ6 ώρlμ6ζw, τό όπαλύνw, ίπ! σωμ . π6νου, 
<iAYou;; a'/jA. x.1: . ΙS . , KaranpaOvw 11 κατευνάζω. κα8ησυ
χάζw, μετρlάζw.-Παθ'ljΤ" γΙνομαι ωριμος, μαλακός, 
άπαλ6ς Β μετριόζομαl, KαταπραCινOμαl.- 11 ιiμ1:δ. V'
νομοl ωριμος, 6παλός. 
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ιιcιια'τερoc;, ιιειιaι.,ατet;, «νώμ. παιραιθ. '1:00 "mω". 
ιιειι61αyμινCHμ ΙΙ •• 8Aάι8aι, μtχ. χαι! clπι;φ. παιθ. 

ΠΡΧ. τ?ίi πcιλάooOJ. 
ιιειιάAαισμaι, παιθ. Π"Χ. '1:00 ncιλcιlω. 
ιιειιάΙαιιτο, ' Ύ ' έν. πGtθ. ίιπερα . t!)O _Μίοοω. 
ιιCιιαΙμaι, ItGte. πρΧ. τ!)Ο· nάΗω. 
ιιcιι6λών, ιiναι~ιπλ. μοςχ. Ιπ . ιΧορ. ΙS' 'toίl nd11ω . 
ιιέιιαμαι, ΠΙ:Χ. 'ςου ntiαμιI'. 
ιιέιι6νος, α", παιράλλ. -ςύπο, 1:0U nlnow' Cιριμoς, 

όπαλός. 
Mιιδρcίν, ιiπρφ. ιiπτ;ρx . ιioρ. 6' ιiπαινoςιOν ποιι;ά 

Πινδ. μόνον [cέ,,,δεiξcι,, αημή"cι,,. (Ήσtιχ.), ώσ. cntncι
,ιιίιαιμο,,' εvφ,cιατα", αcιφe~,. (Ήαtιχ.) : λGtt. P"reo]. 

ιιέιιαρμαι, παιθ. πρχ. 'tou ntl,oo· ιiπι:φ. nιιnci,8-cι, . 
ιιειιαρμιfνoς, μτχ. παιθ. πρχ. 1:oίi ntl,oιι. 
ιιειιάσδαι, ιiπρφ. πρχ. ,oίi πcιτέαμιι, (6λ. λ.~ 
ιιειιασΙαι, ιiπρφ. ΠΡΧ. 1:0υ πάαμιι, (6λ. λ.). 
ιιέιισσμαι, ιιειιάσμιιν, ΠΡΧ. χαιΙ ()Π8ρσ. 'l:oίl πcι-

τέαμιι,. 
ιιειιάιuσμσι, παιθ. πρχ. -ςoίi πcιxννω. 
ncncI8aTc, !lJIν. Ύ' πλ'l)9. ποιθ. πρχ. -ςoίl πιι/6οο. 
ιrέncIKa, πρχ. του nrliJ.oιι . 
nincιρoς, α", ώσ. θηλ. χι:ιΙ ninr'ea'=ninOJ'/f (ΙSλ . 

λ.), CJριμoς, όπαλός, μαλακός , λGtt . ma.turus 11 μτφρ. 
ι'jμερoς, πρδος, καταπραϋνθείς. 
ninCIσaI, β' Ιν. προατ. πι:ιθ. πρχ. 1:oίi πεΙ 600. 
ιιέιιεισμσι, πcιθ. πρχ. -ςοΟ πεl6οο. 
Μιιέρασμαι, πι:ιθ. πρχ. ,ου πε,cι{"ω. 
ιιcιι.ριιμέvCHμ μtχ .• π. ItGte. πρχ. -ςου nredω. 
ιιέΙΙΙΙΥα, μιiσ. πρχ. του nήΥνvμ,. 
ιιc"'cσμαι, πι:ιθ. πρχ. 1:00 π,έζω. 
wcwIIio8aI, ιiπρφ. ιiνGtδιπ).. μέσ . ~oρ. ΙS' ,ου πεl6ω. 
ιιειιΙΙι\σω, Βπ. μίλ. -:ου πεί6ω. 
ιrέιιΙ80ν, ιiνcιδιπλ. Ιπ. ιiόp , ΙS' ,ου πε{6ω' πεπl

θωμε" cι ' πλ'l)θ. 6ποος: πεπl{Joo,με", ntnl{Joo,e", cι' 
χι:ιΙ Υ' πλ'l)θ, , 8!JXt.· ιiπρφ. πεπr6ε'i", θηλ. μτχ. πε
Π r {JooVocι. 
ιιcιιΙδvιιμέvως, ίπΙρ . μ,χ. πcιθ. πρχ . του πλcι"άω' 

κατό πεπλανημένον τρόπον, έσφαλμένως, 1j κατά 
πλόνητα τρόπον, μετό περιπλανήσεων. 

ιrέιιlασμaι, πcιθ. ΠΡΧ. -ςοϋ πλάααω. 
ιιέιιlεuσμαι, πcιθ. πρχ. του πλέω. 
wcwlIIyiΜCv, ιiπρφ . έπ. ιioρ. ΙS' τοσ πλήααω. 
ιιέιιΙΙΙΥον, ιιειιΙιιΥ6μιιν, ιiνcιδιπλ. in. ιioρ. 6' ίν-

ΙρΥ. χαιΙ μίσ. 1:00 πλήααω. 
ιιcιιΙΙΙΥώς, μτχ. ΠΡΧ. τοβ πλήααω. 
ιrέιιlιιμσι, πcιθ. πρχ. -ςου πεΜίζω. 
ΠFΠAOI, δ, πcιριX ΠΟΙ'l)'. xcιΙ με,ιΧ ιiνωμ. πλ'tjθ. τα 

mnλcι, λι:ι,. peρlum' περΙπOtι δ,η xcιΙ νσν, πδν u
φασμα χρησιμεύον πρός κόλυψιν (σκέπασμα), σιν 
δών, έφόπλωμα, παραπέτασμα, κόλυμμα όμόξης. 
- 11 πλατεία πολύπτυχος έσθής <fΟΡουμένη ύπό 
νιιναικών ύπερόνω της συνήθους ένδυμασΙας των 
(ιiν,Ιστoιχo. πρό. τό Ιμάτιο" Τ, τΥιν xλcιί"α" των ιiν · , 
δ;;ων) n ii χοιΙ εl"ο;; «σόλι » 11 κcιτ' ι! ~ oχYιν πέπλος ητο 
ό της 'Αθηνδς, μεταφερόμενος έν πομπι1 κατά τό 
Παναθήνα;α . - 111 !ίστερον -ςό δνσμι:ι ninJ.α~ έχρ'l)σ ι · 
μοποιr,θη χι:ιΙ διιΧ τό άνδρικόν lμότιον 1) τόν χιτώνα, 
χα/Ι Xtιρ. έπl τοΟ ποδήρους περσικοΟ lματfου. 
Έτυμ.: πέ-πλα~: λcιoς ρ"lΙι. (·ΡΔlη", χ«τ' dλ

λΟ!J': ·ΡΔΓ[υ]lα (έλλ. φόΡOς-t, πcιλ-nοrr. feldr (θεμ. 
fa.ιdί-)=μανδύας, gaul. le,{na., lίπnι., παιλ-ιρλ. lenn, 
gall . Ilen (μανδύac;) (*pl-n-)' πρΙSλ. σ«ναχρ. p.ttάla. - m 
(fνοομα, κόλυμμα), λαιος. ρellls, Ύι~μ. *fella- (*ρ.lηο- ) 
'ν -ιψ Υο,θ. prίllsflll (λέπρα), λιθ. ρlΙΠ4 (λεπτη έπι· 
δερμΙς), βλ . χοι! ίν λ. πέλμιι.-Καιος' dHotι. bπ6ΥSΙΤCΙΙ τό 
Ι«π. *ρel- (πτύσσω, διπλώνω)" πρΙSλ. δ,πλ6Οi, nUxoιι. 

ιιcιιΙίίμσι, πι:ιθ. ΠΡΧ. 1:0β mv,-ω' ιiπρφ. ~πλίια8-cι,. 
ιιΙιιΙωμα, 'cιτα~, ,ό (nlmα~)' fνοομα, περικό

λυμμα. 
πέιινϋμαι, ποιητ_ παιθ. πρχ. 'tGG _~ω, Ιν χρήσει 

ώ, ίνιστώ,· fXW πνοι'ιν 1) ψυχήν n μτφρ., εΙμαι σοφός, 
εΙμαι συνετός, φρόνιμος, διοκριηκ6ς Ι β' Ινιχ. m
n"fJocι., ιiπρψ. πεπ"ϊίo8-cι.· β' Ινιχ. ()Π8ρσ. nC3WfJoα.
μοςχ. πε3WfJμέ"α~, ίν χρΤισ8Ι cb, ίπΙθ. (-σοφός, συν
ετό)). 

"1 
Ίlnιμ" δμ. "λπ. ~π,,;;αθα,' δμ. άμn,,;;α8-cι., 

dμΠ'IffIlHi"α, (' έπανέρχεσ8αΙ τινα εΙς τός αlσeήσεις 
του)' δμ. _3WfJμl"i (πρΙSλ. πα,π,,6ω)- πρ6λ. 'Hαtιχ. 
c3WfJτ6~' lμφeOJ'/f, αώφ,oιw,.· πιιΙτcι,,6ρίϊ~, πρΙSλ. 
Όδtισ. Τ 352 «πεπ_μέ"cι πά"τ' άyoρείιε.~,. ( ~Ιζ. 
n"v. (fxw πλήρεις τός διανοητικός μου λεlτουργlας)' 
τ& n,~πt, n,~or6S'. dn,,,vOOaJ δέν ιivTjxGtιDIV ivtcι&Oιz 
(βλ. λ. λ . ). 

ιιcιιvίίμέvCHμ μ,χ; τoίl nI_iίμιI' (βλ. λ). 
ιιέιιοι8σ, μία. ΠΡΧ. του πιιΙ6ω' fXW πεποιeησιν, 

εΤμαι πεπεισμένας. 
ιιειιOΙΙCα, έπ , ιiντ! lnιιnα/iJ.8''', μ'α. ()πιρσ. τοβ 

πιιι6οο. ' 
ncnolIιιOIc;,~' δ,τι χαιΙ νβν. πεπο/δησις, έμπιστο

σύνη, Μρρος, Βε6aιότης. 
IfCIIOIΙOΙIIY, 6~XΤ. του nlnα.8-cι. 
ιιειιοίΙομεν, έπ. ~ντΙ nιιπαI6ooμε", οι' πλ'l)θ. 6ποτ. 

τοίί πέπα,8-cι. 
ιιειιΟΙ8ω, δπο,. του πέπo,8-cι. 
ncn61IσTo, έπ. Υ' Ιν. ItGte. δπερα. τοtl πολ/ζ",. 
ιιιEιioμαι, πcιθ. ΠΡΧ. 1:GίI nl"oιι. 
πειι6νητο, ίπ. Υ' Ιν. ΠGtθ, ύπερα. τoίl πo,,~ω. 
πCιιονΙα, β' πρΧ. to!i πάαχω. ' 
ιιιΕιιορΙα, μέσ. πρχ. ,ου πέ,6ω. 
ιιΙιιοσδε, ~π . ιiντΙ πεπ6,,8-cιι:ε, β' πλ'l)θ. πρ". τοσ 

πάσχω. 
ιιcιιοτήαται, ίπ. ιiνoς Ι πεπ6ι:ηneι" Υ' πληθ. πρ)(. 

t!:iU πατάαμιι,' nenαt:fio8-cιc, ιiπρφ. ,οσ «1τοίί χρόνotι. 
πέιιρaΥα, β' πρχ. ,ο ίί πράααω . 
πιΕιιραΥμaι, πcιθ, πρχ. τοίί πράααω. 
πιEΙΙρiίιια, πιEιιρiίμαι, ένεΡΥ. xcιΙ παιθ. πρχ. το!ί 

π,πράαχω. 

ιιΕπρισμαι, π«θ . ΠΡΧ. ,oίi πρΙω. 
ιιέιιρωται, ιιέιιρωτο, Υ' Ιν. π«θητ. πρχ. χαιΙ 6Itspa. 

ιiπηρχcιιωμένσtι τινό; ρ'ήμ . *π6,ω (έ~ ου προηλθε χGtΙ 

δ ciόΡ. 15' έπορα,,)' εΤναι (ητο) πεπρωμένον ύπό της 
μοΙρας, εΤναι (ήτο) μοιραίσν 11 'iι μtχ. πεπρωμέ ... α~= 
UJ' χοι ί .ίίν , πεπρωμένος, της μο(ρας, μoιρaToς, της 
τύχης 11 ή πεπρωιd"" (avv. μo'ecι)=δ,τι εΤναι πε
πρωμένον, ή μοίρα, τό πεπρωμένον, ώ. -ςό ιιΙμιιρ
ιdΠ/ . [δι' έτtιμ. ΙSλ. πo,~ω, ·π6,ω] . 

ιιcιιτδμaι, πcιθ. πρχ. -ςoίi nιιτιί"_ιu' μτχ. nSIΠa
ιd"α~. 

ιιι:ιιτέαται, ιiντl ιιΙιιταΥταl, Υ' πλ'l)θ. π«θ. ΠΡΧ. 
-ςου πετά""υμ,. 

ιιcιιτcωτα, ιiνoςΙ ιιcιιτωτα, 6·lομ. χαιΙ αιί,. 0!Jδ. μτχ. 
ΠΡΧ. ,0& πΙπι:ω. 

πειιτιιώ4;, ι!π. ιΧντΙ ιιειιτιιιιώς, μοςχ. πρχ. to& nnia· 
αω' φοΒισμένος, τρομοιφατημένας, ~ιλός. 

ιιιΕπτ.ω· βλ . mooOJ. 
ιιέπτωιια, ΠΡΧ. τοίί mιπω. 
ιιεπτώς, μτχ . ιiττ . πρχ. -ςου πΙππιι. 
ιιι:ιιίϊθοιτο, Υ' ίν. a,jxoι. ίπ. ιiναιδιπλ. ι&ορ. 15' το{ί 

ΠVιι{Joά"αμ4Ι. 
πεΙΙίίιιaoμένCHμ μοςχ. ποιθ . πρχ. ,Cιυ πυΧάζω. 
ιιιΕιιuoμaι, πρχ. -ιοίί πv"fJ.ά."αμιι.· ιiπρφ. ncntίo8-cι •• 
ιιCιιυστο, ίπ. Υ' Αν. ίιΠΕρσ. 'ςου πv"{Joά,,αμιι •. 
ιιΕιιωιια, πρχ. τoίl πl"ω. 
ιιέιιων, α". Υιν. 'α"o~' σtιyxρι,. xcιΙ δπερθ. ~πcι'

ι:ε,α~, -ι:cιι:α~' έπΙ xcιpπoίi, ώριμος, άπαλός, μαλακός, 
λ«ος. mitis, maturus'- 11 μ.φρ., πράος, ηπιος, μαλα
κός, ΤΡUφερός, εύοΙσeητος, εύγενής, μειλΙχlος 11 ώ.,. 
καταπραϋνθεΙς, κατευνασθεΙς, καθησυχόσας 11 au
χν~xι, ίν πpocιφων'ήσει π"ό, -ςι πρόσωπον : cJ. mπo". 
(ώο. ουσ.)-άγαπητέ μου, φΙλε μou, «καλέ μου» ιι χι:ιΙ 
ΙΙπΙ ζιjιlJlν: cxι!,i πέnα",,=cκαλό μου κρι6ρι» U Ιν 
x«xiJ ίννCiΙCJ, μαλ8ακός: «~ n&no".s" - t:, σεΤς ΟΙ 
μαλθακοl (01 δειλοΙ, 6νανδΡοι). 

'Ετυμ. , n~nα", θ'l)λ. ιdΠΙΙ'lά (XOlt' ιiναιλoy. πρό, 
-ιό ntOJ", ntS'tlcι ' .χ δ. 1:0σ θηλ. ίαχ'l)μcιtΙcθ'l) ~στι
ρον χαιΙ ,υπο, ιipσ. mne.,αs), αυΥΧ". nε_lτε,6~, 6· 
πιρθ. _πcι/τeιτo~' πιιπcι{"ω' .nόπcι"o,,' ncnord~ (
σαιναχρ. p.tktά· !:.ι=λαιt. coclus, !ΟΙΠ. ·ρ~νΙ6-., ' πρΙSA, 
9αll. poeth < χιλt. *kvokv-to-s)' πέααω, ιi,ΤΤ. mτΠιl 
(!cιπ.*ρeqν jδ: σαινσχρ. plJcyaH~) "cιΙ nln~QJ(*peqvto), 
μίλ. mψω (: σαινοχρ. p.tk!y"tl), 4όρ. nJψcι. (: ααιναχρ. 
6ποος. Dάk,,,t, λΟΙt. Ttpx. coxf)- nlyιt~, •• ~ (:αοιναχρ. 



._ ιιCρ-ιιcρlιφ . 

pa.ktl-}μ λαc-t. cocfl-Q(n)-)' m:neuι (πρ6λ. αcι:ναxp, pa.
kΙάr--λcι:-i. coclor)' mμμo' qΙ-ΟΝ6ΠΟ5 (β}" ίν . σρ
Ι-05)' πρQ. αcι:ναXΡ. pόcΔlί, Zava. pa.~&ift (6ρόζω, · ψή
νω)-λ~τ. coquo «*Cιuequδ, ΙCΙ:Π . *peqνO μ.e,' ιiφoμ. ) 
-πιιλ-αλcι:υ. ρekΔ;, λιβ. (με,dι μι,cι:θι!σεaι;) "eρύ (μα
γειρε:Uω, ψήνω), πρδλ. ma. αcι:ναxp. pa.kνά-~ (ψημέ

· νος, μαγειρευμένος), gaII. poρury •• (=λcι:τ. ρlιΙΓίχ), 
(orn. peber (=λcι:τ. plslor), vao-brel. plbl (ψήνω) 
«brltt. ·Ρ8Ρδ, xaA't. *kvekVQ μιτdι ιiφoμoιιίιαιω., ίcι:π. 
'"ρeqνδ). λιιτ. ΡορΙΏ& (ξενo~xεToν). ιiYTλ-αcι:'. ά
flzen (ψητός) (y~ρμ. *flzJO=HA. mtItIOJ, ίcι:π. *ρeqν jQ). 

ΠΕ'Ρ, tyxΛLt. μ6ριον ίνιόχυον tijv ·H'ty, ι1, fjv ιι:ροα
'tlOItCΙ:t χιιΙ μιτdι '1:η~ δπoΙcι:~ αυνiΠΤ6ΤCΙ:Ι α,l!νιίιτιιτcι: · 
πολύ, παρά πολύ. λΙαψ aovije~ αυνά,π,ι't.αιι μιτ' ιiπιθ. 
χαιΙ μ •• dι 't;j,; μτχ. του .ΙμJ: Ιπ_; μ' lι-_κJ5 Υ_ 1""ν,,/Jά
~,ό" na(l Ιό,,-ι-σ=ιμ!ά καΙ μ' έγέννησες, καΙ μάλιστα 
διό νό. εΊμαι ό πιό όλΙΥοζώητος άπό δλOUς ... » g ώα. 
αυνιiπτιταιι χcι:! με,dι ίπιθ'του μόνον: Νρσι-ιιρό, πιιρ= 
Ισχυρός δπως Τσα-Τσα εΤναι ... υ Τι αυνιiπτιτcι:ι με,dι 
ίπιρρ.: μJνv.,{U. π., = διά πολύ όλΙγον χρονικόν 
διόστημα Ι ό"ΙΥο" n-e = πολύ όλΙγον μάλιστα. 2) 
αυχνdι . • ςpta'tcJ .ην προαοχΥιν ίπΙ τινο, λε~ιω, (ιννoΙcι:ς;) , 
πρό, την δπoΙcι:ν ιiν,ι.Ιθεν,αιι τdι συμφρoιζόμινcι: (αχε~όν 
δέ ίσo/}tινcι:μεΙ πρό, .ό Νσ/περ)' καΙτοι, καΙπερ, αν καΙ, 
μολονότι, δσον καΙ δν: ",Υιί, πιιι lω ... cirO(l'1",'= 
ΜσΙπ_ρ &W ",rV5 drOf'1n75. 3) ώσ. ΠOΙ?cι:,Ιθε,cι:ι ε ις; 
ιi:;νη,ιxήν τιναι λ',ιν, ,i'j, δπoΙcι:, έπιτεΙνει ~ην lνvοιcι:v : 

oν&πcρ=λCΙ:Τ. ή •.•• quίden=άκόμη καΙ ... δέν ... , δλως 
διόλου δέν (σχιδόν ea πά,ν,οτιι δ 0";"6 χωρίζε.αιι dπc; 
τoiί :ιdρ διdι μι~, 1) περισαο,ι!ρων λιi~εων, δπω, ιi1l.f'ι6ω; 
συμ6~νβΙ ίν. τ~ Λcι:τινιx~ ίπΙ 1:oiί . ηθ.~ quldem).- 11 
προσελ1l.ύιι (1Ι.αιΙ ίφιατq.) ,;ijv προσοχijν ε1~ gv 1) πε;nο
οό,;ιραι πp:ίyμoιτcι:' ΤΟύλόχιστον, πάντως, πόντως δ
μως: ι1U01l5 π., I"έσ'eιι = τούλάχιστον τούς δλ
λouς, λυπήσou (πόντως λυπήσου τού', δλλους).- 11.1 
τό 3Ue συνιiπτιtcι:ι συχνdι χcι:ί μιτ' ιiνcι:φop. ιίντωνtJμn;)ν. 

ιltιθ~των :.ui ίπιρρ., ω, ιΙ, .dt, λί;ιιι, 8απιιρ, (ιπερ , 
διόπιιe, Ifιαπιιρ χΙ-π. 

'Ει-νμ. : me ι :ilael=vme: σσινσχρ. UΡΆΓί' 6cι:ot1l.i) 
Ιννοιαι Τι -;oίi «παρά πολύ, πληρέστατα, ίιπερ60λικό» , 
\ijv · δποίαιν κΙχβ" Τι n.el ιiπό τηΥ Ιν~οaυ~aιπαι·'1Ι.ijν _πο· 
xή~, χαιΙ .ijv δποΙαιν eιι'ti)ρηα. χαιΙ 8Ι, ,ijv ΙΙλληνιχij~, 

δπαις; π.χ. εΙ, τό nae, -πlμπ'λ.rιμ" πεΡ'-Π"'18-ή5, π.,βλ . 
I&cι:t λcι:τ. per·quAm, ρer-v·ideo, per·magnus. 

niρCί, ίπΙ".' πέραν, περαιτέρω, έπέκεινα, έκεΤ8εν, 
όοέναντι, λcι:τ. υlπ&: μlxe' ι-οΟ μiαoν meσ ~' ~= 
ιfως στό μισό, άλλΟ δχι π!ό πέραι.- · U ΙΙπΙ χρόνου , 
nε:ρaιτέρω (ιΙν χρον. iνν.), έπl περισσότερον χρόνον, 
πιό πολύ, έπl μακρό;ερον χρόνον ιι με,άι Υεν . , πέρσ 
μaαOνσ'15 f)μieσ,=μετό τήν μεσημ6ρΙαν .- ιι μτφρ. , 
πέρον τοΟ μέτρου, εΙς ύπερ80λήν, ίιπερβολικό ~ μετ:Χ 
:Υιν., mea ~l'"'f - πορό πάσαν δικαιοσύνην.- ιv 
ιtπoλ., !νιυ τYjς; Υιν., δπό.ι δηλοΙ &πλiOς;.ό «εΙς με
Υαλύτερον 6α8μόν, fTI περισσότερον ι : ι1πιστσ Νσ.' '"flCI ,"ν.. - όκούων πρόγματα όπlστευτα καΙ κότι 

. rJf:ρισoόTEρov. . 
Έnιμ.ι -ea, ουΥχΡ. πcριιιι-έιω' πcρσlτ_ιo" ΙπΙρ. 

nιeσlι-ιιeο'" meίί80 ... , Ιων . nie,l80 ... • πcρσϊo,' πε
fdIoν,,· πέ,eίί", Ιων. m(/,1,,' τfl naedηι (7ij) Όδ. qτ 243 
-πρός τήν δύσιΥ meii ώ; όρycι:ν. πτωαις; εΙναιι Τσro;; 
,,6 ιιi)-;ό 1tρός; 'Σό αcι:νaxρ. pάΓ~, Ζ,ν!). ρ&ΓΔ (μακρόν, 
6πΙσω) ' meii" (αιΙτ. 'ν,) .Ιναι, Τσιιις; ΙΙμεαο, συΎΎινη, 
1:0υ λιιτ. perρerc1m· (λοξώς, πλαγΙως, έγκαρσΙως, κατό 
παραδρομήν) (per+*ρeram = έκεΤδεν τοΟ σκοποΟ)' 
πρδλ. ma. σαινΟΧρ . ρa.rά~, Ζ.νδ. pa.rQ Ιόν. 'ν. ιi.ρα.=μα
κρόν, όπΙσω, ntpav τινός), acι:ναχρ. pArAm (όν. ΙΙν. 
~M, .... έκεΤΜν τινος, μετό τι) = όοχ; perum (δνευ)' 
ιΙναιl ι!πoλιθωθ.Τσcι:ι . πτώαιι, 1:06 'πιθ. ··pero-s, " Ιαιπ. 
-ρw. ( : οαινσχρ. ρ/ίοΔΓΙΙ), δλ. 'ν λ. πc1ιαα, π_ρι 1\λπ: 
Λρδλ. 'πΙ 1tHOV ιipμ. he;1 (μεμαKΡUσμένoς), λαιτ. Ρ.Γ
endi., per.gr., ΠΟΙλ, lρλ. ir. (=λcι:,. υΙΙθΓIΟΓ), πίχλ· 
·norr. fla.rr, ιiyyA-aoιe. feorω, παιλ'Υιρμ. f.r (μακρι, 
νός), 'Υοτθ. fAirr&, πcι:λ·nοrr. fl&rr., ιiπλ-σαι'. feor, 
,αιλ-ΥιΡμ.. · ferro ('πΙρ. μακρόΥ). . . 
acpάav, ,π, ιiντΙ M~ ... ''1. liltpιp. τοll n_,σOl, 
ΙΙCpά ... C, Ιιιιν. Υ' .'ν. ΠΡ1:.. ~oll .r.~0I. . 

IIiρiΔCYo, Ιων . . IIcριιIcv, ίπΙρ. (neea)' ·έκ τΟΟ 
πέρον, ιάπό πέρο», ιόπ' όντικρύ». 
ηcρaΙνω, ιiόρ. cι: ' lπέρίί"σ ' πGtθη,., liιIp. cι:' lπε

ρά"Ihι'" πρχ. πιιmριισμσι, ιiπ~φ. π_π_ράrθσ" xcι:Ι 
-άσ{kιιι' (neeCI~) ' φέρω εΙς πέρας, συμπληρώνω, 
τελειώνω D έκτελώ, συμηληρώ .- παιθητ. , φέΡQμσι εΙς 
πέρα" τελειώνομαιlΙσυμπληροϋμαι, έκτελοΟμαι. 2) 
περσι"ω "ό)'ο,,=τελειώνω τόν λόγον μου, παύομαι 
όμιλών 11 έν.ευθιν, ιiπoλ., φΜνω εΙς όποτέλεσμα, 
φ8όνω εΙς τόν σκοπόν μου. -' Ι ιiμτ6 . , έκτεΙνομαι, 
έρχομαι είς πέρας, φΜνω εΙς ... , όπολήΥω εΙς ... , ' 
εΙσδύω, διαπερώ. . 
aςρaίoς, σ, ο" (πέρσ,,)' ό είιρισκόμενος ij κατ

οικών πέραν (έπl τοϋ πέραν μέρους), χυρ • . πέραν 
θαλόσσης τινός η ποταμοϋ.- υ 1) π_ρσ'" (avv. · rii 
iJ xώeσ ) ώ, ο!ία. = ή χώρα. τών πέραν της 8αλάσ~ 
σης όκτών, η ή χώρα ή έπl της άπέναντι .όχ8ης 
ποταμοΟ τινος U η όπέναντι χώρα, Γι όντικρινή, ή . 
έπl της όπέναντι (όχ8ης, άκτης 1Ι.λπ . ) . 
ηςρaιόω, μ.eλ. -ώαOl' ιiόρ. αι ' lπε,σ'ωασ' παιθητ. 

μΗλ . περcι:,ω{Joήαoμσ,' ιiόρ. cι:' έπερσ,ώ./hι"· ΚΡΧ. 
πιιπερσ'ωμαΙ (περαϊΌς)' φέρω (μεταφέρω, μετα-
6ι6όζω, δια6ιβάζω) είς τήν όντιπέραν όχθην (πα
ραλΙαν, η Υεν. χώραν), μετσφέρω όπέναντι.-πcι:θητ." 
διέρχομαι άπέναντι , δια6αΙνω, διαοτοορώνω.- U 
ιiμτ6. ίν τψ έ ·lεΙ;Υ. , διέρχομαι, δια6αΙνω. 
ηςραίτςρος, σ, Ο", συΥχρ . • ου πέρσ' ιό πιό πέρα» : 

όδοΙ περσ{τεισ, = όδοl αΥουσαι περαιτέρω.- έπΙρ. 
περσ,τέρω ' ώ; xcι:Ι νυν , περαιτέρω, παρέκει 8 ~ έκΙρ. 
ώο. "εί~ cι:ι 1I.~Ι τό o~~. nefaL're~o". 

ηέρCίν, ίων. xcι: Ι έπ. nCfM1Y, έπΙρ. (mf/l)' εΙς τό 
όπέναντι μέρος, « όντΙπεραι, όντικρύ, όντιπέρον, 
λ οι,. Ira.ns, με τ :Χ ,εν. 2) ιiπoλ., πέραν, εΙς :rό όπ
έναντι μέρος, έπl τη-:; άντιπέραν πλευράς Ν ~σ" 
~Ις τη" • Α-αίσ" διαβη"σ, = να δια6ι;j όπέναντι εις 
τήν ΆσΙαν.- 11 άπέναντι, κατέναντι, καταντικρύ, 
IlEtιX Υεν" ισ ;; Xσ"κ{~o. πέρα,,=όντικρύ (κατέναντι) 
τη5 ΧαλκΙδος.- 111 ενΙο τε=neeσ (βλ. λ.), περαιτέρω 
[~ι έτυμ. βλ. πέρα] . . 
πςρανTlκός, ή, ό" (πε!1αιί"ω)' καταλήγων εΙς 

συμπέρασμα, τελικός 11 μτφρ . πειστικός, λoγΙKός~ 
πςρ-άητω, cι: ί oλ . i VT ! πεΡ,άπτω. 
ntρiς, -ίiΤ05, -τ;ό (πέρσ)' δτι, 1I.cι: Ι νυν, τό πέρας, 

τέλος, τέρμα, δκρον 11 έK6ιJσις, άποτέλεσμα, κατά
ληξις 11 ώ. Ι;τΙ Ρρ., έπl τέλους. 2) βν τψ α,cι:δΙψ ~f'ό, 
μου, τό τέρμα, λcι:τ. meIa..- 11 μτφρ., . όποτέλεσις, 
άΠΟΠεΡότωσις , ή δύναμις Π;Jός έπιτέλεσιν. κατόρ-
8ωμα [δι ' έ,υμολ. βλ . πιιίρσρ] . 

ηΕρΙΙσΙμος, ο" (περάω)' δια6ατικός, ον δύναταΙ 
τις νό περάσr;ι, νό δια6ι;j . 

ηέρCίσις, Τι (περάω ) ' δι66ασις, μετόβασις εΙς τό 
όπέναντι μέρος 11 Plo1l nieaa'5 = ή διάβασις άπό 
της ζωης εΙς τόν Μνατον, τό τέλος της ζωης. 
ηέρδτος, '1, ο" (πέρσ)' ό είιρισκόμενcς είς τό 

άπέναντι μέρος, }.οι,. ulterior.- U ή περάτ'1 · (ίνν. 
rii 7ι χώρσ) ώ, o~σ.=ή άπέναντι κειμένη χώρα, ώσ . 
δέ χcι:Ι τό όπέναντι τμημα τοϋ ούρονΙου θόλου, χcι:Ι 
χυρ. ή δύσις ώς κειμένη όπέναντι της όνατολης. 
ηςρCίτός, ίων. n"CfM1τός, ή, ό" (πιιράω)' ώς; τό 

naράα,μ05 (βλ. λ.) , ό διαβατός, διαπερατός, ον δύο 
ναταΙ τις νά περόσr;ι . 
ηςράω (Α), ιiπρφ. ·περίi" , Ιπ. περάσ,,' Ιων. π,,1:. 

πιριίσαΝΟ'" μιλλ . πιιριfαω, Ι ιιιν. naeήαω' έπ. ιiπι;.φ . 
π_ρ"o~μεNΙ' ιiόρ. ιι' lπέ(/ίiσα, Ιων. (l)πέρ"σσ, !tpx. 
πanέeίίNσ ' (m(lCI) ι Ι μτ6τ. , διαπερώ τι «πέρα·πέραι. 
2) διέρχομαι, περώ (περνώ.) εΙς τό άπέναντι μέ
ρος, διασταυρω : τ&φg05 dgyali,I περάα" ~ τόφρος 
δύσκολος εΙς διό6ασιν, δυσδι6&nος, δύσκολος νό ' 
τήν διαβι;j τις n .μτφρ. κΙ"δtJνο1l πιιράω = διέρχο· 
μάι κΙνδυνον, διέρχομσι διό μέσου κινδύνου τινός 

. (έν 'tij ivvolq. τoiί: κατισχύω τοΟ κινδύνου, παραμένω 
δ8ικτος όπό τόν κΙνδυνον) U περά.ω 8ρκο ... =διέρχο· 
μαι · τός λέξεις όρκou, τ. Ι. άπαΥΥέλλω. (έκφωνώ) 
όρκον. . 3) κόμνω (όφΙνω) τι νό διέλ8r;ι διό μέσου. 
- 11 ιiμτδ . , διεισδύω, διαπερώ, διό μέσου τινός 11 έκ
τε(νομαι, φ8όνω, μέχρι τινός. 2) περώ (<<περνώι), 
δ :έρχομαι, διό μέσου, περνώ όπό τόπου εΙς τόπον, 
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3) μ.τΟι γιν., "ΡOXwpQ πέραν τινός, τό ύπερ6aΙνω, 
πρoxωρCι πολύ, ύπερ τό δέον, ύπερδα/νω τό δριον. 

'Ετνμ: t εκ ρΙζ . πε2-, έ~ iι~ κα:Ι 'ti: nie·a, nie-α'll, 
πόρ-οι;, πορ· ενω,. πορ-lζω, Ιμ·πορ-οι;. πείρ·α, πι~ρ
ιίω, πείΒ'αρ' lφβλ . σα:νο.ΚΡ. par-as (=λα:τ. ullra)' 
par, pi-par·ml (=λσ:τ. · transveho)' λα:τ_ por-t", ρor
Ιυι, por-Iare, ex-per-ior, per-ί1us, per-iculum' γοτθ. 
far·"n, far-jan (δια6aΙνω, ά.ηλ. f"re, forth, . ferry, 
πρβλ. thorough·fare = όδός)' ά,ρχ-γει;μ, · ar-far·u 
(γερμ. er-fahr"en)' τΟι ποed--μόι;~ πορθ-με{ιι;, nOe{Jo
μι/ω, έμφα:νΙζουν έπ"ετσ.μ. τύπον 't1j~ ρΙζ'lj;;. πρβλ. 
ά.ρχ·σκα: ·;δ . fjδrdr, ·ά,ΎΎλ-σα:~ . ford, 1;κωτ, firlh, ά,ρχ
γιρμ. fuerl. 
πι:ράω (8), μελ. περ4αω, έπ. περάααω, ά,ττ. περω' 

ά,6ρ. α:' iπέρίί.αα, έπ. lmeaoaa' πα:θ. ΠΡΚ. πεme"μα..· 
(πέρα) , μεταφέρω τι μακρόν, πέραν TQv θαλασ
oQv, πρός πωλησιν, όθεν πωλώ, κα:Ι κα:τΟι τό πλεί
στον πωλώ ανθρώπους ως δούλους n περάω τ.'ΙΙά 
Δ.ημ,llο,,=πωλQ τινα εΙς την Λημνον. 
Έτvμ. t KυρΙω~ δ1jλ. πρόκειτα: ι περΙ τoίi περάω Α. 

δπερ ώ~ μτΙSτ. μετιiπεσεν ιί, τ-ήν σ'ljμ. τοίί πωλώ' πρΙSλ. 
κα: Ι 'tu. πέρ-'ΙΙ"μ., π.-πρ-άοκω, ne-lα.μα., πρ-αο." 
πόρ-",,' πρΙSλ. κα:ί σα:νσκρ. pίira-yίimi (=λα.τ. nego
tium transigo), Τσω, δέ έντα:ίίθα: άovijKEt καΙ τό λα:τ. 
pre·tium. 
Πι:ρyδμfσ, fι'=Πέρyαμo, (βλ. λ.). 
πCΡΥδμοι;, fι' ή άκρόπολις της ΤροΙας n ώσ. Kα: ~ 

έ-; τφ πλ'ljθ . τά ΠέΡΥα{λ4.- • τά πέΡΥα.μα. (ώ~ προσ-
1jγορ.)=dκeόnολ.ι; (βλ.λ.), φρούριον, όχυρόν,. πόσης 
πόλεως. ' . 
πCρδιξ, -Τκοι;, (κα:Ι -fHoιo), δ, κα:Ι Τι .' δ,τι κα:Ι νίiν, 

πέρδιξ, «πέρδικα», λα:τ. perdix, -iCiS. 
Έτvμ. : nερδι'ξ, πρΙSλ. Ήσυχ. cπέρ~.ξ· mίρ.ξ· Kefj

τι,.' τό ftoι'ljVOV ώνομά.σθ'lj ο!Ίτω εκ τοίι θορύβου, τόν δποί
ον δημιουργεΤ δτα:ν δρμιf, πρo~ πτΥισιν' κσ;τ,χ eεύτεΡον λ6γον 
συνιι"χιτΙσθ'lj πpo~ το πέρΟΟμα.., πρβλ. λα:τ. pedEcίire 
(.pezd-:- ν Άλλοι ά,ρνουντα:ι πciσα:ν συσχβτισιν τ7)~ λ. 
πρ6; το πέΡ~Oμα. κσ;Ι πιστεύουν δτι το δνομά. του το 
ΠΤ'ljνόν το όφειλει 11' το πτιtρωμά. του (πρΙSλ. πα:λ-γΒρμ. 
repahuon, ΙSλ. έν λ. bΡφΥόι;), πρΙSλ. το nάρ&Χλ.ι;, εκ 

ρ. per-d-p!-d- (παρδαλόχρωμος), χα:Ι πα:ρα:λλ. *per-k 
ίν τψ nερκ"όι;, ·per-s ίν τψ σα:νσκρ. ΡΓ~4ηΙ · (παρ· 
δαλόχρωμος), πα:λ-ηΟΓΓ. fers (= πτQσις ύδατος), 
πα:λ-σλα:υ. ρrachiί (=λα:τ. PUlviS) •. 
ΠΕ'ΡΑΟΜΑΙ, ά,Ποθ . μετΟι ίνεί'γ. ά.ορ. tJ· επαρΟΟ'll' 

πρκ. ninoeoo' «πορδQ» , «κλάνω». 
ΈΤVμ. : nέeΟΟμα..· ΠOB~ή, π6Bδηo.~: σα:νσκρ . ΡΑΓ

d4te, Ζενδ. ρarad8n (=πέρΟΟντα.), ιiλΙS. pjerd (= 
nΙe~ομα..), πα;λ-γερμ. ferzan, ά,yyλ·σα:~. feοrtan,πα:λ-
ΠΟΓΓ. freta, λιθ. perdzu, persti, λεττ. pirdu, pirst, 

λιθ. pj~dls σλοδ. prdetl, ρωσσ. Ρerd;tϊ, 9αll . rhech 
(κελτ. ·rikkίi, ·rit-kίi, ία:π . ·prd-kιf), ίσ;π_ ·perd- χα! 
πα:ρα:λλijλll)~ συνών. ~ezd-, μα:ρτυροόμενσν έν τφ λα:τ . 
ρedδ, Ιλλ. β~Ιω (καΙτοι δπ6 τινων τoνΙ~6τα:ι fι Eλα:φριi 
δια:q;ορu. μετα:~ύ των δύο σ'ljμα:σιων κα:Ι ά,ποκρ06ετα:ι +. 
Όυγγ'νβιι:ι: μ6τα:~ύ των δύο ριζων) . 
ncρcμμcvοv, α: ί ολ. ά,ντΙ ncριcιμcvοv, μτχ . πα:θ_ 

Itριι . τοσ π~!!.έ,,'ΙΙvμ •. 
ncpηIcv, ίπΙρ . ίων. ά,ντΙ niea{Jo.". 
πέριιν, έπ Ι ρ. ίων. :ivtl metJ,ll. 
ncρησέμι:vσι, έπ •. ά,ντΙ neρήαε.'ΙΙ, μέλλ. ά,πρφ. τ06 

_ράω. 

nι:ρητcM;, tt" ό", Ιων. ά,ντΙ περίiτόι; (βλ . λ.). 
σέΡδσι, ά,πρφ. έπ. πα:θ. ά,ορ. ΙS' τοίί me(J.ω. 
ΠΕ'ΡΘΩ, μίλλ. πέραω' πρκ. nέnοeθα' ά,6ρ. α:' ε-

n~eoa, :i6p. β' lneίί.IJ.o", ά,πρφ . πρίί.θεΖ'Υ, έπ. πρίί.
lJ.έε.".- Πα:θ'ljΤ. μΙιΤΟι μίσ. ·μίλλ.πέραομα.· έIt. ά,πρφ. 
ά,ορ. ΙS' nIe{Joa.., ώ~ το ~rθa.ι τού Uχομα.. · πορθώ, 
έκπορ8ω, λεηλατώ, έρημωνω, όφανΙζω, καταστρέ
φω. 2) έπΙ προσώπων, φονεύω, σφόζω, έξολο-
8ρεύω. 3) _πΙ πρα:γμ:iτων, καταστρέφω.- 11 λaφυρ
αγω,lω, λαμ66νω ως λ6φυρον κατό τήν έκπόρθη
σιν πόλεώς Τινος, διαρπόζω. 
Έτvμ •. , nέe#J.m t σα:νσκρ. bardh-aka-\t (κόψις μα_ 

χα/ρας), bardhak .. -I) (ξυλOUΡ,lός), ' Ιι:ι:π. ~edh
xσι~' ίις'xτ«~lν 'χ τοδ 8bher.- ίντfj λ«τ. f.rre,forir •• ' 

ΠΕΡΙ', πρ6θ. μιτu. γιν., δοτ. κιχΙ α:Ιτ.· δαιαιΧή στιμιχσ., 
πέριξ, ,1ύικ.', όλόγυρα_ 

Α'. ΜΕΤΑ ΓΕΝΙΚΚΙ t Ι lπΙ τ6που, πέριξ, κύκλιιι, 
«όλόγυρα.-llπέριξ, έ,ΙΥύς.- ιι ίν 'tt! _ννοΙ" τοίι σιίτΙου η 
τ()υ σKoπoίi, et' 8ν Itρά.ττιι τΙ~ τι' περΙ τινος, διό τι(να), 
ως πρός τι(να), έπ/ τινος : nιρι "όατοv ίIHOVaa=riKOU
σα νό ,1/νεται λόΊ'ος πφl της έπανόδou του 11 λέ)'ω 
nιρ, "'I"oS'=ili, κα:Ι νίiν, λt,lω περΙ τινος, όμιλQ διό 
τι (να). 2) περ/ Τινος, υπέρ τινος, χόριν τινός, διό 
λογαριασμόν τινος, Ινεκό Τινος: βοvλwω ns!!, φ6· 
"ov=KaTaorpώvw σχέδια διό φόνον. 3) έπί ά,γω
νo~ (Ιριδο.. ΙΙμΙλλ 'Ij~) πlιρΙ τινο, πρdγμα:το~: nι~' 
{Joa."ό,,-ι-οι;=διά τόν νεκρόν ~ {JoiΩI πβΒ' ψvXΉι;=τρέ· 
χω διό τήν ζωήν μου (διό νό γλυτώσω τήν ζωήν 
μου) ιι μάχομα.. πεΒΙ .πτόλ.οι;=πολεμώ διό την πό
λιν. 4) έπl τού κινοΟντος αlτΙου, έπl τοΟ «tλατη· 
ρ/ου» της πράξεως: μάΒya.μα.. Πβ~Ι lρ,ΟΟ,=μάχο
χομαι Ινεκα έχθρας (πρός χόριν της έχθρας). 5) 
μετu. . O~σ'., περΙ τινος, ως πρός τι, έν σχέσει πρός τι, 
άναφqρικώς πρός τι: de'{Joμov nέρ,=ως πρός τόν 
άριθμόν.- 111 ώ. τό λα:τ. prae, πρό, ύπερόνω, ύπέρ 
(επί συγκρι τικ7). ΙΙπερox7)~) : neei nά"τω,. εμμε,.αι CΙλ
λω'll=νό εΤναι ύπερόνω δλων TQv άλλων, ύπερ πόν
ΊΟς τους άλλους (ιiν ΤΤΙ έννοΙ" δέ τ~ύτ'!j fι πρ6θισι. 
aux·;u. ά,πoxωρΙ~ετι:ι:ι ιiπό ti'j. '(&νικi'j, τη,).- ιv α:Ι Ιπό
μενσ;ι φρiσει~ ' :ittιxvtliίat συχν6τα:τα:: nsel noUov lαn". 
r)μi'll=δι' ήμδς έχει μεγόλην σπουδαιότητα Ι πεΒ ί 
πολλον nο.οVμα.. (η r)ΥοVμα.l) τι=8εωρCι τι ως πολ· 
λοΟ λόγου δξιον (πολύ σπoυδaToν)=λα:τ. magnl fac.· 
Γθ Ι nερί oλlyov πo.oνμa{ '&'.~8εωρGι τι ως όσή μαν
τον (άνευ σημασ/ας) Ι #uel ΙΙU.Ι{O"Ι; nD.οVμα' τ,~ 
έκτιμQ τι περισσότφον όπό τι δλλο (τό θεWΡΏ σπου
δαιότερον) Ι ~ρί O~HYό, πo.oνμa.Ι .. ι - θεωρCι τι 
ως δλως διόλου όσήμαντον (ώς στερούμενον . πό
σης σπουδαιότητος). 

Β'. JtIΕΤΑ ΔΟΤΙΚΚΖ (-ςοll Itρooώ~tιυ iΊ πρά.γμα.· 
τo~, ftiptt η iyyίI, τ06 δποΙου ι'>ρΙαxaτa.Ι τι, ij τι) , 
πέριξ, «όλόγυρα» : Ι iπΙ -ς6που, πέριξ, κύκλιιι, γύρω. 
-γύρω, όλόγυρα, όπό τι(να): nsel χιοί ~ περl τό 
δέρμα, περl τό σωμα (ίπΙ τliίν ίνδυμά.ΤCιιν π.χ. τω. 
περιΙSα:λλ6ντων το σcίlμιx δλ6Υυρll) U χε,Ι! ΠΙΒ' 1Υ· 
χεί'=ή χεΙρ γύρω όπό τό δόρυ (KρaτoOoa σφιγκτό 
τό δόρυ) 11 danalem nιρί &o~Ι"",σπaρταρW όλόγυρο 
στό δόρυ (τό όποίον μέ έχει διαπερόσεl). 2) έγ
γύς, πολύ πλησ/ον (πά.ντoτa ίπΙ πoλλcίlν περικλδιόν· 
των 'ttvu. κυκλοτερω,).- • ίπΙ α:!τ Ι σι, (ίπΙ τσίί κι· 
νoυντo~ α:ίτΙου) , έπl πρόΥματας Τι προσώπου, π.χ. δ ιό 
τό όποΤον μάχεταΙ τις: μάXβαθa.ι πβΒ' 01α. κτιιί
τβαα.=νό μόχεται (άΥωνΙζεταΙ) τις διό τό κτήμα
τα (τό ύπόρχοντό) του. 2) έπΙ φόεου , ά,γωνΙII~~ άν· 
'ιjσυχΙα:~, φροντΙδο, ή κσιΙ τcίlν ιiνα:yτΙlllν (θά.ρρoυ~, cr1ιτoπε

πσιθijσεω~) ' διό τι(να), χόριν τινός, ένεκό τινος, διό 
λογαριοομ6ν τινος. 3) κα:θ6λου , έξ αίτίας, l:VEKQ, 
ώ~ το λσ;τ. p"ae: nιρι φ6βφ t άπό φό60ν, Ινεκσ 
φό60υ 11 nee' χάρμα.τι=όπό χαρόν. 

1" • ,ΜΕΤ Α ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΙ του άντικsιμίνoυ, γύρω 
ά,πο το bnGtOV ΚΙΥIi!τα:Ι. τιω : Ι έπΙ τ6που , πέριξ, κύ
κλΥ, γύρω, όλόγυρα 11 έΥΥύς, πλησΙον : r) naei K,IIl. 
00'11 "αvμα.χ{α=ή παρά τήν ΚνΙδον (είς τό άνοικτό 
της Κν.) ναυμαχΙα Ο nερ, τά 'λεα ol"iova. = κατ· 
οlκοΟσι γύρω-γύρω όπό τό l:λη 11 nλwιιει; neei l"α= 
πολλοl πέριξ ένός (t.l. πολλοl πρός ενα).- U ίπί 
προσώπων, 'tu. όπο!α: άovijxouotv Eί~ τό περιΙSά.λλoν τινό~, 
ώ, ά,κ6λουθσι, θEρά.πoντε~, έτσ;!ροι, συyyεν6ί~, όπα:δοΙ. 
μα:θ'ljτα:Ι , κ.τ.δ. : οΙ άμφ{ τ.'ΙΙα, Τι οΙ n82l τι,," U ώσ. 
κα:Ι έπΙ πρα:γμά.των : τά περ' τ. = δλα δaα όνήκουν 
εΤς τι,.- 1I έπί του ά,νΤΙΚβιμένου, περί τό δπ()!ον ά,σχο· 
λεΤτα:Ι τι,. ή διu. το bftotov φρov-τ:ίζει: nεB' ~όBπα 
nο'llέομα.., περί ~"ϊπ"o" nέ,.oμα..=ένασxoλoΘμoι μέ 
αύτό, τό έτοιμόζω U μτφρ. ή φ.λοαοφ'α περ, άλή
θε.ά" lατ.=η φιλοσοφΙa όσχολείται ' μέ την όνεύ
ρεσιν τi'jς όληθεΙας. 2) έν ό.ναφoρQ πρός τι(να): 
τά πιρ, -ι-ό" Kveo" οίίτωι; IΥέ"ε-ι-ο=τό κατό τόν ΚΟ
ρον (τό σχετιζόμενα πρός τόν Κ., τό όφoρCιντα εΙς 
τόν Κ.) τοιουτοτρόπως συνέ6ησαν.- ΙV ίπΙ χρ6νου, 
περ/που, έπόνω-κότω (λα:τ. clrc,,) : nalli ΤΟV-Ι-ΟVS' τον, 
xe61fOVf •. naet λν%",," 4φcf$, nwel μέ •• $ "Η-ι-σ$11 cDo. 
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Χ:ΣΙ ϊπ! ciΡιθι.ιάi,: n_gl &',ισχιλ/οv, -: περ!που -3.000. 
- ' Α'. θB~IZ f 11 ;;-,1 "ύνσιτσιι ν& χιΤτσιι χαιτ6πιν το!l 
πτφτιχo!l (6ν6μσιτo~, ι!, τ6 δποΤον iv-ljxIt, ciλλ& t6ta δ 
1:6νο, 1:0υ civCItetettr.;Itιzt Ι,Ι, 1:Υιν παιραιλ ήΥουοαιν ' (ΠΙ,ι). 
- :ιr. ·Dr BIIIPPB.A λαιμδΙΙV81:CΙΙΙ 1ι :ιu,ι δo~xι, 
υΤτσιι 4χολ6τφς;, ΟYjμcιιΙνιι '" πέριξ, όλόγυρα, κύκλιιι 
n &0. '" xcιιΙ, έyγiις, πλησf~.- 11 ίν ϊπιΡΡ. ίνν. χιΤ· 
~fI\ ΙΙΙσ. χιι! μa'1:& ciνΙΟ1:ρcιιμιυνοu το6 1:6νοιι ;πΙ,ι. 01jμ. 
e., πρό των δλλων, -ύπέρ τούς δλλouς, ύm:ρδαλ
λόντως, πέρσν παντός , μέτρου Ι o!liOl xιΤτcιιι χσιΙ Ιν 
τίοι ιιιριφρΙΙοιοι -fl' NiJflI. nI,ι fJvμij> (=έι< 6ό8ouς 
καρδΙας; tκ 6ό6ouς ΨUxης) , δποιι 1ι '",ι "'ν ιιρίΠ8Ι 
ν& λσιμδΙΙνΙ1:CΙΙ\ '" πρ6lιοις; μΙ1:& ~, eottxf)~ οιιν1:αιοοο
μίν1), ciλλ' ίπΙΡP1jμαιτιxιiς;, ., !οo!Juναιμο, πι;ο, το ίπΙρρ. 
tc8flIIIIIΙ»C • 

"Ο ΠΕ' ΡΙ 1:ΙΙλο, (ΧΙΙ1:' ι1ναιoτρ~φiιν e1jλ. toU 1:6νοιι) 
ΧΙΤΤflΙ ΑνΙοτι civt! toll _,Ι_ιι&'ι . 
Ζ. BIr ΖΤIrθΕΖΕΙ1ι :ιu,ι Ιχιι δλαις; t&, χιιρΙαι, 

01jμCΙΙάΙαι, t1j" πέριξ, κύκλιιι: όΠ_ρι-βάλλαι, πι, ι -Ι"αι, 
naec-/JUnαι.- Ι ~~nlρ. τό ύπερτερεΤν : :ιuρι-yl
.,.",μιι.ι, _,ι-_ndζομιι.ι.- 11 ύπερμέτΡWς, πολύ, 
Kcι8' ύπερδολήν: :ιu,a-HαUJi~. πιρι-ΗΙδαι. :ιu,c-hti~. 
ώς; 1ι λllΤ. per ίν τοΤ, per-ιnuItus, per-gr&Ius, per
-m&gnuI. 

'ΙΙ' . ΠPOZ~ΔIA. ΚIJtΙτοι το ι της; :ιuρl δΙναιι βραιχύ, 
ίν 1:0UtO\' "Αν ίΧ8λΙδιτσιι 1:oi)tO xαιτdι χαιν6ναι προ Η· 
~ιlll, iρχομιiν1jς; citto :plllv-ljIlYtoς;. 
Έnιμ.: :ιu,/, Μρι' ίν t1j ίνν. τη. 6n:ιρδολij. 

(naec-xaUJir. λαιτ. per·m&gnus Χλπ.) πρδλ. παιλ-ιΡλ. 

er-chosmII (=λσ.1:. perIlmills), λιθ. perd&ίig (λιαν), 
nael-ocla, ocιινσχρ. pάrl-vld-, λαιτ. per-vldeo' neei 
(!αιπ. -ρerl (*per) = οαινοχρ. pδrl (όλόγυρα)ι Ζιιν". 
Ρ&ΙΓΙ, παιλ-πιιρο. p&rly, λαιτ. per, πlJtλ·ΙΡλ . er- (ίΠΙ1:αι-.:. 
πρ08.) , !ρλ. &ΙΓ, gauI. &r.-, παιλ·ιΡλ . (h)ir- (=_ρί) 
ίν -.:ip hlress (π!σης, χρηστότης Χλπ.)ι -'(οτ8. -f&lr~, 
παιλ-Υιρμ. fir-, f&r- iχώΡ. μορ. (ίαιπll-.:. ·~ί ίν tcjJ 
ciπλ·οαιe . fyr- wlt, παιλ·οlJte. flri- wlt, πσιλ-Υιρμ. firi-

-wizzi (έφεσις τοΟ είδέναι), λι8 . ρe; (διό μέσου), 
παιλ · ολαιιι. ρre, ρωαα. ρere- (διό μέσου, δνω8εν χώ
ρου τινός)' πιiντσι tαιuται βΙνσιι -.:οπιχσιΙ Ιν6. αυμφOlνι

xo!i θίμ. *ρeΓ-, ίΧ ρΙ1;. ρer "'Ι]λούσ1j\; χΙνησιν πρό\; tdι 
πρ6αω ij τιiσιν προ. ώριαμ'νον αχοπ6ν, ώ\; ίν -,;φ ασινοχρ. 
pίpartl ( ,naΙeω, nόροr>' έΧ tOU σι ,),-.:οσ 8ίμαιτος; προ
ιipxovtoιt tιi: Μ,α x~Ι tdt μι,; ' σιiίτo!l (βλ. λ.)' tfj\; 
cιiίτης; "ί ρΙ1;. (*ρer- *ρ[-. "ΡΓ-) _Ινσιι tι2: ίσιπ. *ρro 
<,λλ. neόι π,αι-) -ρreti, *protl (neότι, όΠροτl, neόr. 
cι!oλ. neIr), *ρr&ί (λcιτ. ρrcι.e), *prres, *pfros (ncί
eor), *ρς (ncίρ. -,-ι λαιt. ΡOr.-· βλ. ίν παρά. πάeα). 
ιιcρι-σΥΥcΙΙω, μ_λ. -απ-J.ώ· άναγγέλλω δι' όγ

γελμότων άποστελλομένων όλόγυρα (xαιτdι "tlJtqI6-
pou, "tau8uvaat\;) 11 ιiπoλ. , όποστέλλω η μεταφέρω 
όγγελ/αν κύκλΥ.- 11 μιτdι "Ot. χσι! iTιPip., όπoσιiλλω 
διαταγός εΙς τούς πέριξ οΙκοΟντας Τνα πρόξwa/ τι: 
.π_ριαΥΥΙλΙω nαρσοΗnciζ_ιιδαι ~ στέλλω διαταγάς 
ίφός τούς πέριξ νό προετοιμασ800ν ιι naecαYYΙUro 
"αv,,=διατόσσω τούς nέριξ νό έτοιμόσα.ιν (έξοπλ/
σουν) πλοΤα. 

ηι:ρι-aΥι!ίς, er (πι,ί+Ιαγa)' ό τε8ραuσμένoς εΙς 
τεμόχια.- n "ωρ. ιivt! naec.,yι)r (= περιφερής, 
στρογγύλος). 
ιιcρΜιΥτΙμι, χσι! -UΩ; μιλ. -άξαι' θραύω όλό

γυρα, θρυμματ/ζω.- πσιθ'ljτ., Βψ :ιu,ιάytι1l&'αι = ή 
φωνή περιρρήγνυται (ήχετ γύρω, περιηχεΤ)ί χιιρ. 
θραύεται, 8ρuμματ/ζεται. ["ι' iτuμ. βλ. lI.Υννμι· xσιτιi 
ttvoι. σΙΙΥΥ. -.:ιj\ σιΖναχ. V&p!} (φωνή, φ86γΥος, προσ
φWνησις), λσιt. v&glδ, -rr. (κλα/ω), λι8. vδgr&utl 
(ι<λα/ω), !IJtΠ . -vcι.g-). . 
ιιcρι-lyω, μελ. -άξαι' δγω (όδηγω) πέριξ D μ_t' 

ιi!τ. t6Tιou, :ιu,cCΊyovOI '1"" λ/μ.".,,, HVHMp (nα,H
"Ο". Ι."αβιμ_"τι, αΙ&'1)ιι 1,,1 lI.,fAα) - τήν περι
φέρouσι γύρω όπό τήν λ/μνην KUΚλOτερQς. 2) ώ, 
χσι! νΙΙν, περι6γω (περιφέρω) τινό μετ' έμοΟ, τόν 
περιφέρω μαζl μου Ι tijv ΟηΡ40. -,;αιU-';1jν αuνη8'αtιρον 
Ιχιι ιiι, μ600ν. 3) περιστ~φc.ι, περιφέρω 11 συστρtφω, 
στρε6λωνω (1t.~. τός χεΤΡός TIvCX; ιφός τό όπΙοω), 

στραγγουλΙζω.- • ιiμ-τδ. fρχομαι όλόγυρα, περι
έρχομαι : :ιu,ιάyαι &'ιί~ ~όMι, = περιέρχομαι τός 
πόλεις. 
"'ΡΙ-ΙΥωYCύς, -lαιr, δ (:ΙUIιάyω)' μηχόνημα ' διό 

τοΟ όποΙου τ/θεταl τι εΙς περιστρoφrKήν κΙνησιν, τό 
δι' 06 όνσσι'ιρεται ήδγκυρα, «μπoζεpVΑΙηςι. 

...,....σ:yωn, -iι (neecdyαι)' τό περιόγειν, ή περι-
στροφή, ι<uκλoστ~. . 

KΡΙ-CΙΙΡCΤι.;, Ι;. ό" (_,ιαι,Ιιο)' ό δυνάμενος 
νό όφαιρε8~, ον δύναταΙ τις νό όφαιρέσι;ι. 

ιιcρι-σιρiω, μiλ. neecαc,1foαι:ιi.6P . β' ~ee"i1o". 
ιiπρφ. π_,ι_Ιιϊ,, ' όφαιρω η 'κ.ε~ν . γύρω όπό Τί 
δλλο, δπως π. χ. τό τε/χη μιδς riδλεWςι ij τ6 πήλι
νον όγγέτον tντ6ς τοΟ όποlou fXEI Xue" λυWΜΈ
νος χρυσός Ι yaνιxιi,. όφαιρώ, όπoμoιφUνω 11 μιιτdι 
Υιν. προσ., όφOιρQ τι ΟΟό τινα, όπoστερCι τινά τινος 
(ΠΡΙΙΥμ.).- • μ'αον, όφαιρCι τι όπ' έμαυτοΟ: π_,ι
αι~oμιιι Ην"Ι"" = όφαιρGί (6πομακρύνω όπ' έμαu
τοΟ) Tr'\v περltCεφαλα/αν μου n βιβΙΙ0" πιριαιριόιu
"or=όφoIpώV τό κόλυμμα της έπιστολης, "1jλ. 
όνοlγων Tr'\v έnιστολr'\ν n OU)(vdt δμω\; t'; μίαον xιετcιι 
ιixpιδΦ, δπlll, -.:6 ίν.~y.- • πσι81j't., άπογυμνοϋμαι 
όπ6 τινος, 6πoaτεροΟμαΙ τινος Ω ώσ. txw τι όφαιρε
Μν όπ6 τινος (προα.). 

ιιcρι-σΙyiω, μελ. -Jioαι' όλγω μεyάλWς, εΙμαι 
πολύ λυπημένος. 
ιιcρι-δΙc'"", μελ. -ψω' ώ, χσιΙ νΙΙν, όλεΙφc.ι η όπ6 

δλα τό μέρη, πανταχ68εν. 
ιιcρl-σlloς, ο" (περί + lI.λΙ0r) · ό ύπέρ πόντας 

τούς δλλoUΖ, · Tι ό πρό πόντων των δλλων.- oiί~. 
πλ1jθ . nιρlαλλα ώ. ίπίρρ.=πρό πάντων 11 κα8' ύπερο 
60λήν, ύπερ60λικως. 
ηcρ~δl-OUΡyός, Ο" (n_ρί+dλΟVΡΥόi)' ό 6ε6αμ

μένος διό πορφύρας κύκλιιι, παντοχό8εν, ό όλο
πόρφuρoς Ο μτφρ. κακοϊ, naeιαΙ0VΡΥο~=ό 6ουτη'{μέ· 
νος εΙς τό κακό, ό πό'{κακος. 

ιιcρl-σμμσ, -ατo~. -.:ό (περιάπ&'ω)' περ/απτον, 
φυλακτήριον, «φυλoxτό~. 

ιιcρι-σμη-iσιω, πρτ. -JiμnIII%O'" = neeιαμnΙ"αι. 
ιιcρl-σιιτoς, ο" (neecdn&'αι)' ό κρε:μόμενος όλ6-

γυρα, προσηρτημένος.-. t'; o~. ώ. oiίσ. &'0 Μ
ρΙα3Πο,,=π_ρlαμμα (βλ. λ.). 

ιιcρι-άιιτω, μελ. -ψοι. δένω γύρω. περιδένω, προσ
αρτω εΤς τι, έξαρτω fK τινος.- μίσον, 8έτω περl 
έμαυτόν, κρεμώ έπόνω μου 11 μtφΡ., ι<ερδ/ζω δι' έμ-
αυτόν. _ 
ιιcρι-σρμ6(ω, ιit-.: . -6ττω, μίλ. -όσω' προσαρμό

ζω (στερεώνω) η γύρω (κύκλιιι).- Tιot81jt., έπ! πρσιΥμ . , 
πρασαρτωμαι έπΙ τινος, έπιδένομαι " έπΙ προα. , Ιχω τι 
προσηρμoaμένον (πρασδεδεμένον) έπόνω μου. 
ncρι-σστράιιτω, μιλ . -ψrιιι· άστρόπτω γύρω, ' 
ηcρι-σσχοlΙω, μ_λ. -"ιιαι· εIμaι όπηοΧΟλημένος 

περl τι, όσxoλoϋμaι περl τι, 
ηcρι-auιΙτlOς, ο" (-ei+α~xti,,) · ό φορούμενος 

περl τόν αύχένα 11 ώ. o~α. &'0 n_,cαV"."IO,,=-T6 περι
δέραιον·1 

ιιcρlδχοτ,~Ιπ. ivt! π_,ιΙα"ο". ΠΡ1:. -.:οϊ! :ιu,ιιιίχω 
(βλ. λ.). 

ιιc ..... ιaιτω, μίλ, -β"ιιομιιι' «6ρ. δ' π_,ι.β.,,,· πρχ, 
:ΙUIιβιβ.,κa.· 6α/νω περΙ η ij περΙ τινα, όνοΙγω τό 
πόδια μου έKατέρw8εν πεσδντος συμπολεμιστοΟ, 

,Τνα ύπερασπΙaw τό πτωμό τσυ (διό νό μή περιέλ8ι:ι 
"1jλ. είς χεΤρας των πολεμίων) Ο μa-τi Υιν., όΠ_,ιβi;_ι 
άcJcλφaιοv Hταμiιιoιo=νά στa8ι:\ έπάνω άπό τό πτω
μα τοΟ νεκροΟ όδελφοο του Ι ίπ! ήχοιι, περιηχωεΙς 
τό ώτά τινος, περι60μΟΟ. 

ιιcρι-Ι611ω, μελ. -μ.λώ· ΜΙ'. δ' όπ_'ΙΙβOJ.o,,· πρχ. 
όΠε,ιβΙβΙ,1Ηα' ρlπτω όλόγυρα ij έπόνω, τοπ08ετω έπΙ 
τινος a ώς; χσιΙ ~ίiνι περι6όλλω rι(νό) μέ τι, ένΔΎW U 
όΠ_ριβdλλω τιΜ "αλΗ_νμιιτι=6όλλω τινό (τόν στε
ρεώνω) όλόγυρα εΙς τό ξ/φος μου, τόν διατΡUπGί διό 
τοΟ ξΙφους μου. 2) μ'σον, μa.dι πσι8. πι;χ. :ΙUIιμ
βΙ,1μιιι=6όλλω τι έπάνω μου, ένδύcψαι Ι plmw η 
έπόνω μου (περι6όλλομαΙ τι) πρός δμυναν, περι
κλεlω, περιχαρακώνω Ι μιtdι "ιιtλ fj\; σι! Τ.: &'_ϊχο, naec
βdλIoμιιι πόΙι,,=περι6άλλω τι'ιν πόλιν διό τεlχους, 
oΙι<Qδoμώ τεΤχος πέριξ τrις nόλεwς.~ • μtφρ" ρ(-
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πτω τι έπόνω Υι γύρω εΙς πρόσωπόν τι, τοΟ φοραΙνω 
τι, τόν έφοδιόζω μέ τι. · 2) όποδΙδω (όπονέμω, προσ· 
όπτω) τι εΤς τινα. 3) περι66λλω, περικλεΙω, nEPI
κυκλW, πει:,ικλεΙω (τι Υι τινα διό τινος πρόΥμ.) " μ'tφΡ ., 
έμπλέκω, περιπλέκω (τινό εΙς συμφορός κλπ.), τόν 
tVOXOnOIW. ~) μετ' CltI't. μόνον, έναγκαλΙζομαΙ τινα, 
τόν περι66λλω (ώς; χCltΙ νίίν): nce.fJdlJ.a. μ ακόrος. 
5) ίπΙ πλοΙοιν, περιπλέω (όκρωτήριον π. χ.), πλέων 
τό παρακόμπrω. 6) συχνόζω εΤς τινα τόπον (μέ
ρος), ε1μαι ένθουσιασμένος μέ ένα τόπον - 111 με
οον, έναγκαλΙζομαΙ τι(να) δι' έμαυτόν (πρ6ς ώ~έ · 
λειόν μου), προσπαθw νό τό(ν) πόρω μέ τό μέρος 
μου πρός ώφέλειόν μου, όπ08λέπω είς τι (είς ίδιον 
κέρδος), λGtτ. a. ffecta.re IIItGtQ. ΠΡΧ. μBτόt μέσ. σ1jμ2σ., 
!':χω είς .την καΓοχήν μου, λαμ8όνω είς τήν έξου· 
σΙαν μου.- ιν (πρβλ. nCei Ζ') ρΙπτω τι περισσότε · 
ρον μακρόν όηό δσον άλλος τις, υπερτερCι έν τΥ 
ρΙπτειν " γδν. , υπερ8όλλω, υπερέχω, υπερτερCι, VIKW. 

ηι:ρι-βδρίδι:ς, Cltt (πcei+βαρις)Ό εΤδος υποδημά-
των, xup. γυνσικεΙων. 

ηι:ρί-δδρυς, v, γ.ν. -cος' καθ' υπερ80λήν 8αρύς. 
nι:ρι-δάc;, -αα"" -d1l, μτχ.. ιioρ. 6' τοίί περ.β"'{1Ιω. 
ηΕρι-δCδΙιιμαι, ItGtQ. πρχ. τοί) περ.βάΙλω. 
ηΕρί-διι, επ. ιiντΙ πcρ.έβη. γ' έν. ιΧορ. β' τοί) nce'-

{Jα{1Iω. 
ηEρι-δiίναι, ιiπρφ. ιioρ, β ' του πcρ.β",l1lω. 
ηι:ρί-βΙι:ητος, 011 (ncριβUπω)' ό 8λεπόμενος 

έξ δλων Twv πλευρών, περ/8λεπτος (ώ. χGtΙ σήμE~oν 
λίγ&τGtΙ) " μΤ:fΡ., θαυμαζόμενος ύπό ·πόντων, σπου· 
δατος. όξιοθαύμαοτος. 
ηΕρι-δΙέηω, μελ. -ψciJ' ιiμτ6., 8λέπω πέριξ, 8λέπω 

όλόγυρα.- • μτΙSτ., 8λέπω πΡός τι όλόΥυρά μου, 
τό 8λέπω όπό δλας τός πλευρός, τό προοατεν/ζω 
μετά μεγόλης προοοχης n έπιζητw τι, τό έπιδιώκω 11 
ίντιυθιν, προ08λέπω τι μετά θουμασμοΟ, τό έπι
OKOnW θαυμόζων, τό θαυμάζω.- πGtθ1jΤ., δλοι μέ 
8λέπουν καΙ μέ περιεργόζονται μέ προσοχή ν καΙ 
κάποιον σε8αομόν, τιμWμαι (θαυμόζομαι) υπό πόντων. 

ηι:ρί-βlιιτoς, ο" (ΠCΡ.βάllω)· ό πέριξ 8εόλημέ
νος, ό τεθειμένος (ύπάρχων) γύρω άπό τι. 
ηΕρι-βόιιτος, ο" (ncρ,βοάω)' ώ, χGtΙ νυν, περι-

8όητος, ό 8οώμενος πανταχόθεν, έξακouaτός, ή 
περl τοΟ όποΙου φήμη ε1ναι πανταχοΟ (χυρ. πέριξ) 
διαδεδομένη, περl o~ πολύς Υίνεται λόΥος, περΙ
φημος (o~ μόνοψ εν χCltλlj iVVOlq:, ιiλλόt XGtl ίν xGtx1j) 
11 δθΒν, iι περ/φημος, διόσημος, i'ι δια8όητος, οκαν
δαλώδης, περl o~ όρΥιόζουν αί φημαι.- 11 ένδργ., 
ό ήXηρCις 80wv, ό έκπέμπων δυνατάς κραυγάς. 
ηΕρι-δόΙαιον, τδ (περ.βάΙΙω)· τό 8αλλόμενον 

πέριξ τινός, τό δι' o~ περι66λλεται (δι' o~ καλύπτε
ταΙ) τις, τό κάλυμμα, περικάλυμμα, ένδυμα. 

ηEρι-δoliι, ~ (πcρ.βάΙΙω)· παι τό έρριμμένον 
Υι τεθειμένον πέριξ, ώ, χGtΙ νυν περι80λή, ένδυμα, 
ένΔUμαOΙα Ι nC!!.Po1r, ξlφcος = ό κολεός (θήκη) ξ/
φOUς n ιiπoλ. πcριβο1αi=τά περl τήν πόλιν ,εΙχη.-
11 περι8ε8λημένος (περικεκλειομένος) χώρος, περι
οχή. - • περιφέρεια, περιοχή, περί80λος. - ιν 
μτφρ. , ή προοπόθεια διό τι, ή έπ/τευξις έπιδιωκομέ
νOIlι τινός οκοποΟ. 
ηΕρί-βοlσς, 011 (πcριβάλlω)' ό περι8όλλων, έρ

χόμενος γύρω, περιέχων, ό περικυκλWν .- 11 ώς; o~σ. 
ό περΙβol0ς~ή πeρ.βοlή, παν τό ριπτόμενον πέριξ, 
τό πεΡΙTlθέμενον, τό φορουμενον " οΙ ncelfJolo.= 
τό τεΙχη ,τά πe:ρι66λλoντα μ/αν πόλιν. 2) περ/· 
φραγμα, περιοχή, δ τι χCltΙ νίίν λίγaτ:ΙLΙ περί80λος . 
ηΕρι-βομβCω, μελ. -ήαω' 80μ8Gι πέριξ, περιηχw. 
ηEρl-δoυνoς, 011' ό ύπό 80uvwv π~ρι8αλλόμενoς 

(περι8εΒλημένος). 
ηΕρι-δΡδιίόνIOΥ, -ςό (ΠCΡί + βp"''l.ίωr)' Ο,τι XClt! 

νίίν, περιΒραχιόνιον, «8ραχιόλιον:ι, ij τεμόχιον όπλι
σμοΟ προοτατευοντος τόν 8ραχΙονα. 
ηEρι-βρUιloς, α, ο" (ncel + βρν'l.ΙO~)' ό παντα· 

χόθεν ·υψούμενος ώς κΟμα. 
ηι:ρί-δωτος, Ο", ίων . ιiνoςΙ πcρ.β6ητο,. 
nCΡΙ-ΥfΥνομαι, Ιιόν. XCltl μτγ. τόπο, -Υίνομαι· 

μ.λ. -Υε"ήαομα,' ιiόρJ δ' -C)'C1Ι6μη,," εΤμαι ύπερόνω : 
Ι εΤμαι ύπέρτερος, ύπερέχω, ύπερτερCι, υπερισχύω, 

έπικραΤώ, VIKW, κατα6όλλω τινό, έξέχω, διαπρέπω 11 
εΤμαι καλλΙτερος, Υι περισοότερ:>ν συμφέρων καΙ 
έπι.ιφελής (μετόt γ.ν.). - • έπιζCι, διασ<;ιζομαι, δια· 
φεύγω. 2) έπΙ πp(Σγμιiτων , περιοοεύω, μένω περ/σ- . 
οευμα. 3) ώσ. όπομένω ώς όποτέλεομό (ώς; συν· 
έπεια), προέρχομαι (άπο8α/νω) έκ τινος, μένω ώς 
κέρδος" πρδλ. πce(cιμ. (cΙμl). 

ηι:ρι-yl.δyiις, έ, (πε~ί+y~ιiyoς)' πλήρης γόλακτος. 
ηεΡΙ-ΥΙιινάομσι, ιiπoθ. (ncei +Υ~ή1'rJ)' περιστρέ

φω (οτρεφΟΥυρΙζω) τάς y~ήν",ς (~1jλ. ·τάς κόρας TWV 
όφ~λμWν), προοατενΙζω όλόΥυρα. 
ηΕ·ρί-ΥΙωσοος, ο" (ncel + Υλώαα",)' εΟγλωπος, 

ευφραδής. _ 
ηΙ:ΡΙ-Υνάμητω, μΒλ. -ψciJ' περικάμπτω, πλέων 

κόμπτω (όκρωτήριόν τι), περιπλέω. 
ηEρι-yoyyιiςω, μελ. -αω' περιφερόμενος γογγύ

ζω, περιφέρομαι μουρμουρΙζων. 
ηEρί-YΡCljιlμα, -",τος, -ςό (nce.yeιiφOI)' 'γραμμή 

πεΡΙΥεγραμμένη, παν τό διό γραμμης σημειoUμε
νο\/' γύρω όπό τι, χGtΙ σήμερον !τι λεΥόμlινον περΙ
γραμμα" περικεκλειομένον μέρος, περ/80λος, περι
οχή, κύκλος; 
ηΕΡΙ-Υραητός, ή, ό1l, χGtΙ -ός, -δ" (ncΡ'Υριίφω)· 

ό περιγεΥραμμένος, ό περιωρισμένος, περικεκλει· 
ομένος. 
ηEΡΙ-yρδφiι, ~ (:ιue-reάιpω)' περιγεγραμμένη 

γραμμή n ίχνΟΥρόφημα, περίγραμμα, περ/μετρος, 
οχέδιον, σκιαΥράφημα Ι τύπωσις, τύπος, άποτυπωμα, 
όντ/τυπον. 

ηΕΡΙ-Υρδφω, μιλ. -ψω' οημειW (ούρω) μίαν Υραμ · 
μήν γύρω, ΟημειW όλόΥυρα, λClt't. cIrcumscribo : nce'
Υριίφω κvκΙ01l=Υρόφι.ι (οημειW, χαρ600ω) κύκλον 
(κυκλοτερη γραμμήν). 2) καθορΙζω, όρίζω, nεριo' 
ρ/ζω, προοδιορΙζω.- • γρόφW έν σχεδ/Υ, σχεδιόζω 
ij γρόφ:,) περιληΠΤΙKWς (κατά τάς κυρ/aς γραμμάς), 
i.Gtτ. d.Iinea.re.- 11 έγκλε/ω (περικλεΙω) έντός όΥ
ΚUλWν, διαΥρόφω (έξαλε/qx.ι), όπορρ/πτω (όποκλε/ω) 
ώς νόθον: 
ηΕρί-δδΕισα, ~ _π. ιiντΙ ""e,ΙcJc,αιι, ιi6ρ. CIt' -ςοίί nc~., 

~clδω. 

ηΕρι-δέδρομσ, πρχ. τοl) nce.τρέ'l.ω. 
ηΕρι-δεής, έ~ (περί+δέος)' ώς; XClti νίlν, περιδεής, 

περ/φ080ς, περίτρομος, πλήρης φό80υ, τρομοκρα' 
τημένος. - 11 ένβργ., ό έμΠΟΙWν μέΥαν φό80ν, λΙαν 
φοι;3ερ6ς.-:- ιiπΙp. nCe.cJc~=tv μεΥάλΥ φό8Υ. 

ηι:ρι-δΕίδιa, έπ. πρχ. τοϊί πcρ,δcΙδω (βλ. λ.). 
ηΕρι-δΕίδω, μ.λ . -δείαΟμ4" ιiόp. Gt' nce.e~Baaa, 

&π. ncρΙδ~ε,α"" μτχ. :ιuρ.δΔCΙα",ς· πρχ. πcρ,,uδο,κα, 
έπ. nce.cJc{~.",· φο80σμσι παρό πoΛU, φο800μαι ύπερ
Βολικό, εΤμαι έν μεγόλΥ φ68Υ διό τινα, όνηουχw 
όπερ80λικά . περί τινος. . 
ηΕρί-δΕιηνον, τ6 (nιrel+kin,,01l)' έπικήδειον δεΤ· 

πνον, τό έπl τΥ θανόΤΥ τινός πaρατιθέμενoν, χοιν . 
«μακαριά » . 

ηι:ρι-δέξιος, 011' ώ, τ6 ιΙμφ.δέξ,ος, ό έχων δεξιός 
όμφοτέρος τός χεΤρας, ό μεταχεΙΡΙζόμενος όμφο · 
τέρας τός χετρας όμο/ως, λGtτ. a.mbi·dexter.- 11 
γιινιχω., λΙαν δεξιός, έμπειρος, εύστροφος. 

ηΕρι-δέριιομαι, ιiπoθ. (ItOL1jt. ιiν~Ι περ,βλέπω): 
Ι ιiμτ6. κυττόζω όλόγυρα.- 11 μτδτ. 8λέπω πΡός τι 
όλόγυρα (τ . Ι. μετά περιεΡΥεΙας καί προσοχης). . 
ηΕρι-δέω, μ.λ. -δήαω' δένω όλόγυρα, lιεριδένω. 

- μίσον, δένω τι όλόΥυρό μου, θέτω έπόνω μου, 
φοραΙνω. . 

ηι:ρι-δήρίτος, 011 (:ιuρί+δt,ρlω)' ώς; τ6 ncρ,μά'l.'J
τος, ό περl o~ άΥωνΙζετα/ τις, όμφισ8ητούμενος. 
ηι:ρι-δίδωμι, ίOl ',. β' Χ(ΣΙ γ' Ιν . -δ.~oϊς, -διδο.ϊ· μελ. 

-~ώαω' δΙΔW πέριξ, δΙΔW γVρw.- I1 μέσον, nce,~lδo-
114" μελ . -~ώaOμ4Ι' iόΡ. β' -cu",,,,,' . 66λλω οτο/
χημα, στοιχηματίζω (μIIτόt γεν. του π~ά.γμ.): τρΙποδος 
πcρ,δώμθα=δς στοιχημαΎ/οωμεν δι' ένα τρΙποδα, 
ας 8όλωμεν οτοΙχημα ένα τρ/ποδα n lμέ/h" ,,"ρ.
~ώαOμ4' αιίn;ς=θά στοιχηματ/σω δι' έμαυτήν, •. 1. 
Μ 8άλω έμαυτήν ώς έχέΥΥυον, 8ά υποθηκεύσω 
(ένεχυριάσω) τόν έαυτόν μο!.! n ncρ.δlδoμ4' ncei 
n;, κcφαΙιj,=οτοιχηματ/ζωτήν κεφαλήν μovllιiπoλ., 



',6 ιι.,ιlινc .. ~ ... ριcσ"ω 
--------~------~--~-----
,""δο" "" .. lμοi=fλα rwρa, 6όλε ένα στοΙχημα 
μαζΙ μου. 

ιιι:ρι-δίνCω, μελ. -"σισ: περιστρέφω, 8έτω εΙς 
περισιροφικήν κΙνησιν.- πcιθ1jΤ., περιστΡέφω έμαυ
τόν, περιστΡέφομαι, - στροβιλΙζομαι 11 περιστρέφομαι 
ι:ις σβούρα 11 ""fL~,t'"lJorjr",,, ίπ. γ' δυ·(χ. ιioρ. ιιΌ 

πι:ρι-δίνιίς, έ, (περ,~,t'έQ»' περιδινσύμενσς, περι
στρεφόμενος, κυκλοτερής. 

ιιι:ρι-δiω, πιιλ . έπ. τύπο, ιiντΙ τoiί ,,"ρ,&οl&»' δια
τελώ έν μεγάλ~ φόβ~ περΙ τινος, φοβούμαι πολύ. 

ιιι:ρί-δοu, πρι;οτ. μΒο. ιiop. β' του nεριδί~ωμι. 
ιιι:ρί-δρσμον, ίπ. ιivτ! περιέδρσ.μΟ."ό . ιioρ. β' τοϋ 

περιτρέχω. 
πι:ρι-δράσσομαι, ιiττ. -ττoμaι, cinoQ.· δeι7.nομαι 

(όδρόχνω, όρπόζω, πιάνω) διό της χειρός. 
ιιι:ρι-δρομάς, -άδο" ciνώμ. θ1jλ. τοϋ πιιιeΙδeόμ.ος 

(βλ . λ.) · ή πέριξ τρέχουσα, . ή περι6όλλουοα, περι
κλεΙουoa, περιέχουσα 11 περιφερική, στρογγύλη. _ 

ιιι:ρι-δρομιί, 'fι (πrιρίδρoμoς)' τό περιτρέχειν, τό 
τρέχειν γύρω 11 περιστροφή, κύκλος, κυκλική τροχιά. 

ιιι:ρί-δρομος, Ot' (περιδραμεϊ',. τσυ περιι:ρέχω)' 
6 πέριξ τρέχων, ό περι66λλων, περικυκλών 11 περι
φερής,- κυκλοτερής, κυκλικός. 2) ό έρχόμενος πέι:ιξ, 
ό περιφερόμενος, περιπλανwμενος, τι:!δε κάκείσε 
(όνό τός όδούς). 3) παθ1jΤ. , ον δύναταΙ τις νό 
περιέλθι;ι, 6 Ιστάμενος χωρΙς, κεχωριομένο;, άπε
σπασμένος.- • ώ, oi'Jo. & περίδρομος (=ή πrιρι
δρομ7ι)=6 περιέχων, 6 περιβάλλων, ό περικυκλών, 
χιιΙ δή: 1) τ6 σχοινΙον τό περιβάλλον τό άνιJτα
τατον μέρος τΟύ δικτύου καΙ χρησιμοποιούμενον 
διό τό κλεΙσιμόν του. 2) στοά περιβάλλουσα 01' 
κοδόμημά τι. 3) ή περΙμετρος, ή περιφέρεια, της ' 
όσπΙδος. 
πι:ρι-δρύπτω, μιλ. -ΨΦ' ξεσχΙζω 6λόΓUρα, άφαι

ρώ τόν φλοιόν δένδρου άπδ 6λόγυρα.- Πιιθ1jΤ., an. 
γ' Ιν. ιioρ. οι' ..rrιριδρtίφ6η=ε1χε τό δέρμα του κατα-
ξεσχισμένον 6λόγυρα. . 
Ώι:ρι-δύω, μ~λ, -;'οω' Ιλκων άφαιρώ (άποσπώ) όπό 

όλόγυΡα, άΠOΓUμνώνω, όπεκδύω. 
πι:ρι-δώμι:δον, ιι' δυΤχ. ΙΙποτ. μίσ. ιioρ. ΙS' του 

nερι~'&»μι. 
πι:ρι-ι:δΙδι:το, Υ' 'ν. πιιθ. υπιρσ. τoiί περιδέΦ. 
πι:ρι-cςωσμαι, ποιθ. πρχ. 'tbiί neριζa"",vμι. 
ncPIaciδov, ιiόρ. ΙS' &νιυ ένιστ. ίν χρΥισει, λoιμιsoι· 

νομΙνου ώ, ίνεστ. του ,,"ριορι7.φ· βλέπω γύρω διά τι 
(άναζητών τι), άναμένω τι. 2) παραβλέπω, ό6λε
πτώ, παΡαμελώ, 6λιγωρώ, Ιντείiθεν δέ χcι! άφΙνω νά 
παρέλθΙ;Ι, έπιτρέπω, άνέχομαι, ύπομένω.-. πρχ. 
περ/οιδα. · μιτά 01jμοισ. 'ΙΙνεστ: ύπερο. περιiιδει" μετά 
07jμοισ. πρτ., ιitτ. πιιιριiιδη' ιiπpφ. neeIeIdΙt'aI, ait. 
neflI/Jμct'aI" γνωρΙζω Τι έννοώ καλλΙτερον 11 βοvJ.fj 
περι'dμ.rιJ1αι &J.J.ωt' = ύπερέχειν τών άλλων κατό 
τήν 80υλήν. 
ηερι-ειΑάς, ·άdο" Τι (περιεαω)' ή περι6όλλου-

'JD, ή περιτυλΙσσουσα. 
ncρι-cιΑίσσω, ίων. ιiντΙ πeριeJ.lσσφ. 
ncρι-cίΑον, ιiόρ . 6' ;;ου neeIatflCΙO. 
nι:ρι-cίΑω Τι -ι:ιΑΙω' περιτυλΙσσω, διπλιJνω.-πιι-

θ1jΤ., περιτυλΙσσομαι. 2) περιπτύoaω, τυλΙσσω μέ 
σκεπάσματα. 

nι:ρi-cιμι (περί+είμl)' είμαι πέριξ 11 τα nεριό" .. α= 
αl περιστάσεις, τά περιστατικό.- 11 ε1μαι ύπέρτε
ρ6ς τινος, εΤμαι καλλΙτερος άπό τινα, ύπερέχω;έξ
έχω. 2)' ύπερ6aΙνω εΙς άριθμόν, ύπερτερώ.- 111 
έπιζώ, ζώ μετά τι(να) 11 ιiπol. . , έπιζώ, · διαμένω έν 
ζωf.j 11 έπ! ΠΡΟΙΥμiτων, ύφΙσταμαι, ύπάΡχω. . 2) _π! 
περιουσΙοι., ύπολεΙπομαι, όπομένω εΙς χετρας, περισ
σεύω 11 τα πeρ,όJ1ι:α=τό περΙσσευμα, τ6 ύπόλοιπον. 
- ΙΥ όπομένω Wς. άποτέλεσμα Τι συνέπεια, ύπόλεΙ
πομαι 11 συμ6aΙνι.! U fπομαι, άκολουΟΟ U πρ6λ. π~ρι
.,lyroJl4A. 

ncρf-cιμI (πε,Ι+εΙμι)'όπάγω όλόyυρa, έρχομαι 
κύκλΥ, περικάμπτω πλέων. 2) μιτ' οι!τ . τόπου, περι
έρχομαΙ τι, περικυκλώ τι 8 nεe"awιt φιιωHά~περι
έpχεσ~ι τΟΟς φρουρούς, έπι8εωρεΤν τΟΟς φρσu
ρούς.- • περιέ~xσμαι εΤς τινα, .μrlλιο~ιι κατά σει
ων ή ΚQτά κληρονομικήν διαδοχήν.=--:- ΙΙΙ ίπ! χΡό, 

νου, έπί χοινονιχω;; ίποινερχομΙνων χρ!)νιχιiiν ΠBpιό~ων: 

χρό .. ον π~ρ .. όJ1ι:ο,=έν rf.j πapόδ~ τού χρόνου. 
ncPIactpu' πσρεμΒάλλω, ΠΡασαρμόζω 6λόγυρa; 
nερι-cιιρίίΙcν, τ' έν . ίνιργ. ιio? 6', η Υ' πλ1jθ. πιιθ. 

ιi?ρ. 6' τoiί πεeι .. ρ;'πτφ. 
ncρι-cΑδαις, -εως, Τι (neeIeJ.avJ1Q»)· τό περιελαύ· 

νειν (τό περιέρχεσθοι έφ' όμάξης Τι έφιππον). 
πι:ρι-ι:Ιαύνω, μελ. -εJ.Δί· ιiόρ. οι' -ή.l.σ.οα· πρχ. 

-eJ.rj}.«xa · έλαύνω πέριξ, περιφέρω (έπΙ ΠΟΤ1j,?Ιων οΤνου ' 
π . χ.) : χρη το", οlt'οχόοv, μ.ιμεϊ'οθαι ι:oiι, ά"αθoiι, 
άρμα .. ηJ.άτα. 6ii .. Tot' περι.λαVJιο"ι:ας τα, HVJ.IHd" 
2) κατατρύχω, 6aσανΙζω, καταπονώ.- 11 φοιινομΒν. 
ιiμτ6. (ένν. τη, οιΙτ. "ρμα Τι i'nnot'), περιτρέχι.! έφ' 
άμάξης Υι έφιππος. 

nι:ρι-cΙcίν, ιiπρφ, ιio,? β' τoiί περιαιρ_ω. 
nCPIacliaau, ιiττ. -ττω, ίων . -ειλίσαω' μ.λ. -ξισ' 

περι ΓυλΙσσω.- μίοον, περιτυλΙσσω έμαυτόν Τι κάτι 
τό Ιδικόν μου. 

πι:ρι-ΙΙιιωΊ μ.λ . -εJ.κδοω· σύρω πέριξ, σύρι.! γύρω, 
σύρω Τr:\δε κόκείσε. 

περι-ιννίiμι, περιβάλλω τινά μέ πεΡ .βολήν, τού 
φoρaίνω ένδύματα, τόν ένδύω.- μίσον, περι66λλο, 
μαι, ένδύομαι, φορώ. 

πι:ρι-έηcσον, ιi6,? β' τ"ι; nεριπΙπι:ω. 
πιρι-έηω, πρτ. neeIeinot" μελλ. περι_ψω' ιiό". 

β' περιέσπο'll, ιiπρφ. neeto)teit" ιiπρφ . μΙ". μίΗ. 
περιέψεοtfαι, ιiπρφ. ποιθ. ιiop. οι' Πει!ιεφθηt'α,' 
όσχολούμαι μέ (περl) τι, μετσχειρlζομσΙ τι(να) μετά 
μεγόλης προσοχης καΙ έπιμελείας, τόν περιποιού
μαι, τόν φροντΙζω: ειΊ nεριέπω τι'llα=μεταχειρΙζο
μαΙ Τίνα καλώς, τόν καλομεταχειρΙζομσι, τόν περι
ποιούμαι 11 ιiH' δμω; τραχέω. περιέπω .. ι"α = τόν 
μετσχειρΙζομαι μετά τραχύτητος, τόν κακομετα · 
χειρΙζομσι 11 καJ.ώ, περιέπομ.αι ~πό r&t'ο. ,=τuγχάνw 
καλης μεταχειρΙσεως έκ μέρους τινόςllι:ρaxέΦς (κα
κώ,) περιέnομα. ~πό ΤΙt'ος=τυγχάνω κακής μετα
χειρΙσεως έκ μέρους τινός 11 περιέπω Tιt'd ώς noU
μΙΟt'=τόν μεταχειρΙζομαι wς έχθρόν. 

ΠΙ:ΡΙ-Ι:ΡΥάςομαι, μελλ . -οομαι' πρχ. -εlΡJ>Ωσμαι, 
ciποθ: ώ. χοι! 'Iiiv , έξετάζω τι μετά περισσής έπιμε' 

- λεΙας, δαπανώ μάταιον κόΠΟΥ δι' ΟΟτό λ ένασχολΟϋ
μαι ύπεΡ60λικό περΙ τινος πράγματος 11 εΤμαι περΙ
εργος, ε1μαι πολυπράγμων, όσχολοϋμαι μέ ξένας 
ύπσθέσεις n τφ θ-ιιJ.άκψ περ,.ιρ"άοθα.=δτι έμαται· 
οπόνησαν μεταχειρισθέντες τόν θύλακον (δ1jλ. διiν 
~τo ιiv:i.rX1j νά XI,1jOIμonotijoouv τήν ·λ. θόλοιχον). 2) 
όναμειγνύομαι εΙς ξένος ύπσθέσεις, όλλοτριοπρα
γμονώ, έπεμ8αΙνω, ε1μαι πολυπράγμων, ε1μαι άλ· 
λοτριοπρά'{μων. 

πι:ρΙ-Ι:ΡΥος, Ot' (neei+1flYot')' ό λΙαν (καθ' ύπερ 
βολήν) φροντΙζων, ό λΙαν προσεκτικός, ό ύπ08αλ
λόμενος εΙς μάταιον κόΠΟΥ n ι:ά πεΡΙ.ΡΥα=τά περΙ· 
εργα τεχνάσματα. 2) 6 άλλοτριοπραγμΟΥών, όνα
μειγνUΌμενoς εΙς ξένας ύΠΟθέσεις.- 11 ποιθΥ/Τ., ό 
μετό πολλής άκριβείας εlργασμένος, ό μετ' lδιαζού· 
σης προσοχης κατεσκευασμένος, δαπανηρός. 2) 
περιττός. 

nCPIaCPYU, ιiττ. -ι:ίΡΥω, μελ. -ξΦ' περικλεΙω 
πανταχόθεν, περικυκλώ. 
ncpι-cppύIIV, ποιθ. ιiόρ. β' τοί) nCΡIffaιo, 
nερι-cρρω' περιπλανώμαι, περιφέρομαι. 
nι:ρι-cρχομαι, πρτ. nεριηρxόμ" .. · μ.λ. -• .Ι.cVCJομαι· 

ιi6ρ. β' -ijJ.Boot'· πρχ. -cJ.ήJ.~θα· δ,τι χοι! νiίν, περιέρ· 
χομαι, περιφέΡαμαι, ΤΡΙΓUpΙζω 11 χυρ. περιφέρομαι 
ψηφοθηρών (έπιδιώκων δ1jΑ. όρχήν τινα), ώ; τό λοιτ. 
",mbire 11 μετ' οιίτ. τόπου , περιφέρομαι Τι:iδε κάκεΤσε 
έντός μιας περιοχης, έπισκέπτομαι διαδοΧΙΚώς (άλ
λεπαλλήλως). 2) έπΙ χρόνου, περιέρχομOl, cπερ
νώ».- n περιέρχομαι καΙ έπιστρέφω είς τι σημεΤον, 
καταντώ, φθάνω εΙς ... ή ι:Ισι, ncflIijJ.Boc ι:ό,. Hot'
ιώt'ιοt'=ή έκδΙκησις έφθασεν έπΙ τέλους καΙ εΙς τόν 
Παν .. - 111 μετ' οιίτ. προσ., ώ;; τCι λοιτ. circumvenire, 
fρχομαι πέριξ τινός, ιτόν φέρνω '{ύρω, τόν φέρνω 
όλόγuρa, τόν τρι'{υρΙζω», τόν έξαπατώ. 

ιιι:ρι-cσιfω, μελλ. . -aδoμιI.· πφιτρWγω, ροκανΙ-
ζω '{ύρω, -



ΙΙCΡι-icnιcμμσι, πιιθ. πρχ. 1:0σ πιιeισχοnaOtJ. 
. ιιι:ρι-cσηάτο, Υ' Ιν. πιιθ. πρτ. τo~ πιιeισπdOtJ. 
ηι:ρi-~σσι, ίπ. civ.i nIIel-III, 6' Ιν. τοσ nιιeΙ-ιιιμι 

(ιιΙμJ). 
ηερι-ι:στώς, μτχ. πρχ. 'ι;ο!ί πιιριΙίιπιμι. 
ιιcρι-iσχiiτος, ", αtι" ό σχεδόν foxaToς (τελευ

τοτος). 
ιιcρι-iσχον, ciόρ. 6' 'ι;οσ neeaaxOtJ. 
ηερi-εφ&oς, 01' (περΙ + iφf}-ό~)' ό πανταχ6Ε1εν 

('Ι;. Ι. έντελGις) iφf}-ό~ (δηλ. δρασμένoc;, ψημένος). 
ιrερι-ιxω, μίλλ. πιιριέξω χιιΙ nIIeaomow' ciόρ. β' 

"ιιριΙσχο1', ciJtp:p. πιιρισχιιϊ"" μΙσ. ciόρ. β' πιιριιισχ6-
μ"Υ, ciπρφ . πιιρισXέσtJ-αι' ο,τl x~ι vuv, περιέχω, περl
λαμ6όνω, περl6όλλω, περικυκλώ, περlκλεΙω, έναγκα· 
λΙζομαl U έπΙ πόλεως;. πολlορκώ.- 11 ώς; τό πιιριειμι 
(ιιlμJ) , εΤμαl ύπέρτερoc;, ύπερτερώ, ύπερέχω, νικώ iI 
XUp. ύπερ6αΙνω είς όριθμόν, ύπερφαλαγγώ.- 111 μl!
σον, έναγκαλΙζομαΙ τινα, 6όλλω τός χετρός μου γύ
ρω όπό τινα Τι υπερόνω τινός,οθιν λαμ6όνω φρον
τ/δα διό τινα, προστατεύω, ύπερασΠΙζω. 2) κρα· 
ΤΟΟμαl στερεά όπό τι(να), προσκολλώμαι εΤς τι(να). 
3> πιέζω, έπlμένω, νό ... 

ιrcρι-ςiiμcνώς, ΑπΙρ. (""ρίH'σμιι,,,,~)' λΙαν Ισχυ
ρώς, η λΙαν δlαΙως. 

ιrcρι-ςΙω, ποιη •• -ζιιΙω, μίλ. -ζέσω' 6ρόζω όλό
γυρα. 

ιrερf-ςυyoς, 01', χιιΙ ιrερf-ςUΞ, -~yo~, δ, 'iι (πιιρΙ+ 
ζ""ό1')' ό περισσότερον όπό ζυνός, περιττός (μή 
δρτιος) , περισσότερον όπό ζεϋvος 11 ο&τω χιιΙ επί τη; 
!ιςποaχεuης;, πιιρΙζνΥσ - λεπτοl Ιμόντες περιτυλισσό
μενοl εΙς τόν ζυvόν, σπως; έν ci-niyx,!/ χρησιμεύωσl 
1Ι:ρό, ciV'IXιI.ciOOΤιIotv 1:ιίίν χιινονlχων Ιμciντων, bocixt, 
061:01 διe;:ΙΡ,ll-Υνύον.ο ίχ τ7), 'ι;ρI6η,. 

ιrερf-ςωμσ, -στo~, .ό (πιιgιζώ1l1'νμι)' 0,.1 χιιΙ ν!ίν, 
περ!ζωμα, δ,n ζώνεται πέριξ, t, δ,τι εΤναl έζωσμέ
νον πέρlζ, ζώνη, «πσδ!ό~. 

ιιεΡι-ςωννίϊμι, η -ύω. μίλ. -ζώσω' ζώνω πέριξ, 
περl6όλλω διά ζώνης, ζώνω όλόγυρα, περιζώνω.
μaσoν, ζώνω τι περl έμαuτόν, περιζώνω έμαυτόν, 
περιζώνομαι, ζώνομαι μέ τι. 
ιrε~ώστρσ, 'iι (πιιρί+ζώατρ.,,)· πιιρΙζωμσ (βλ. 

λ.), ζώνη, ποδιό. . 
ΙΙCΡΙ-ΙΙΥiομσι, μιλ. -,.οομσι, «π08.· όδηγώ πέριξ, 

δδηγώ όλόνυρα, δεικνύω τήν όδόν πέριξ. 
ιιερι-ιι~, ., · (πιιριιίΥΙΙΙΙ, «ιιρι"ΥΈομσι)· · συρόμε

νος πέι:;-'ξ, κεΙμενος ώς έν κύκλω, σχηματΙζων κύ-
κλον n κυκλοτερής, κυκλικός. . 

ιrcρι-ι\yιισιι;, -ιιω" 'iι (Π~ΡΙ'η'Ioμσι)' τ6 όδηγείν 
καΙ έξηγεΤσ8αl τά δξια σημεlWOεως, ώ, τό πιιρι
",σφη (βλ.λ . ), σκlαΥραφΙα, πεΡΙληψις υ . -ΥενιΧιίίς;, ζω
γραφική περιγραφή, γραφική όπεlκόνισις, ζωγραφΙα, 
έξωτερlκόν σχί')μα. 

ιrειN1διι, «τ •• υπκρσ. 'ι;οσ ΠΙΙIlΙοι&ι.· βλ. πιιρι~ϊ&oy. 
ιιcΡι-iιιιω, μ4λ. -ξω' fXW περιέλθει εΤς τινα, έχω 

φElόσεl έπl τέλους εΤς Τινα ~ μβΤ' ιιΙ •. , -ι-α σε πιιρι
ήχοπll=δσα fxouv περlέλElεl εΙς σέ, τό άνήκοντα 
εΙς σέ, τ6 μερΙδl6ν σου. 
ιιcρHilΙOν, ιiόρ. β' τοΟ ""l!ιΙeχομσι. 
ιrcρι-(ιlϋσις, 'iι (πιιl!ιΙl!χομσι)' ώ, το nιιριέ1ιιν

σι" ό κύκλΥ έρχομ6ς, περιστροφή, περιοδεΊα, κυ
κλοστροφΙα. 

ιrcρι-ιιμcιιτiω, μελ. -tfoOtJ' αlσΜνομαl σφοδρούς 
πόνους U οθιν λυποϋμαl, δυσφoρW, όνανακ τώ, διά τι 
(μΙ1:Δ: δο.. .00 11:p~-yμ.) η μιιτΔ: Υιν προσ., όγανακτώ 
κατό τινος, διόκειμαι δυσαρέστως πρ6ς τινα [τό 
iJμIIX"OtJ κΙνιιι «δε6. i'tuμσλ.· xιIoτci ηνιι, εΙνιιι 1I:ιIpci' 
-ΥCιιΥον ΑΧ 'ι;ινο, όνόμ. *ιΙ-μιιχτο-, (=μή Ικανοποιημέ
νος), έ~ Ιιιπ. "megh- ιίν .'Ι;ψ σιινσχρ. mahά-l,ι (έορτή, 
πανήγυρις), m_hlylJte (όνόλλομαl), λ18. megIlu, 
ιnegmI, megti (κόμνω εύxaρΙστησlν εΤς τινα)]. 

ιιcρι-ίινcιιισ, Ιων. «όρ. του ΠΙΙf/ιφiρω. 
IICPHIXiu, μκλ. -tfoOtJ' c&, χοιΙ νίiν, περιηχω, ι'ιχώ 

όλ6vυΡα, ό ντηχώ παντοΟ. 
ιrcρι-δcιlηfις, έ, (ΠIIfll + δcίΙπo,γ λΙαν Ειερμ6ς. 
ιrcρ..ιεΙς, ikίσσ, "'" μτχ. ένι;:ι-Υ. ciop. β' 1:0U ,,"Ι!ι-

τί(hιμι·. . 
.ερf-ιc..... -PJf, fι (nιι,ιπ(hιμι), Τ.6 περιτιΜνaι, 
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~lτlMναl (δηλ. τ6 νά τoπo~ετ~ τΙς τι πέριξ τινός 
η έπΙ τινος). 
ηcρi-δετoς, ΟΥ, ώσ. χιιΙ ιrcρι-δcτ6ς, ή, όΥ (Μρι

τΙ"""μ,)' ό τεθείς · (Τι τεθειμένος) πέριξ, γύρω, ό 
πι;όσθετος, Τι καΙ ό δυνόμενος νά τοποθετηθι:\ 
γυρω (νό πρoστεθιj) : περΙ-θεΤΟΥ πρ6σωΠΟ1'=προσ
ωπετον Ι περΙf}-ετο~ χεφaλη=ή έχουσα πρ ::;σωπεΤον 
καΙ φΙΙΥά .. ,1" (~'Jjλ. ψευδη κόμην) Ι πεel-θ"το~ χ6μ", 
περιlJ.ιιτσl τρΙxε~ (ή φενόκη, πρόοeετος ξένη κόμη). 

ιrcρι-&Eω, μελ. -f}-εvσομσι' τρέχω πέριξ, περΙκεl
μαι, περl6όλλω. 
ιrερι-δι:ωρEω, μελ. -ήσω' (περl)έρχομαl yΎρw καΙ 

παρατηρώ. 

ηερi-&ίϊμoς, 01' (nIIfll+-fJ-ιιfA6~)' ό σφόδρα θυμω
μένος, πoΛU ώρvlομένος, ό ρέπων εΙς τό όρνΙζε
σ~αl, ό θυμωδης.- έπΙρ. πιιριfJ-Vμω~ 'χω = εΤμαl 
λΙαν έξωργlσμένος. 

ηι:ρι-ιάητω, μελ. -ψω' δλόπτω τι όλ6γυρα 11 τραυ· 
ματΙζω (πληvwνω, καταπlκραΙνω) όπ6 δλας τός 
πλευρός. 

ηερι-ιδχω· ήχώ όλόγυρα, όντηχώ U iIt. -Υ' 'ν . πρ • . 
ne,!taxe σ.ντΙ περ,Ιιιχε. 

ηερι-!δι:ί\', ciπρφ. τοί) ciop. β' περιεΜΟΥ (βλ . λ. ). 
ηι:ρι-ιδμι:νaι, έπ. ciηΙ περιειδέ ... aι, ιiπρφ. .οί) 

περίοιδα. 
ηι:ρι-ίςομσι, ιiπoθ.· κ6δημαl 6λ6γυΡα, κ6Ε1ημαl 

πέριξ. 

ιrcρι-Ιστιιμι, μελ. πcριστήσω' «όρ. οι' -έστησα' 
ΥοτημΙ τι (π~όσ . Τι πρά-Υμα) πέριξ, τ6 τοποθεΤώ (τ6 
στήνω, τ6 6όλλω νό KαθΙσr;ι) πέριξ υ μτφρ. φέρω 
(κατα."τώ) τινα είς τινα κατόστασιν. 2) δ μίσ. ιiόρ. 
ιι' ιπιιριεσΤ,lσιίμ" ... XErtιII επΙση, μβτα6ΙΙ1:lχ,iI,=εστηοα 
(έτοποδέτηοα) γύρω μου.- Η μΙσ. χιιΙ πιιθ ' με.dι ciμ.6. 
ένε;:Ι-Υ. χρόνων, δηλ . • oίi ciop. 6' περι-έσπι1', 1Ι:ΡΧ. πιιl/,
-έστ""ιι., ΙΙπερσ. περι ·ιιστή .. εΙΥ· Υοταμαl πέριξ τινός 
Υσταμαl όλόγυρα U περικυκλώνω, περlοτοlχΙζω, περl~ 
6άλλω, περικλείω. 2) ερχομαl γύρω όπό τι, ερ
χομαl όλόvυρα, περιστρέφομαι 11 κατανΤώ, καταλή
γω U έπΙ Quμ6ciντων, καταντώ, άπο6αΙνω, έξελΙσσο
μαι καΙ μάλιστα πρός τό χειρότερον. 3) τ6 «φέρ
νω γύρω, φέρνω 6όλτo~ ωστε νό όποφϋΥω, όπο-
φεύγω, . προσπαθώ νό όποφύγω τι. . 
ιrερι-fσxω=πιιριέXω (βλ. λ). 
ηι:ρι-ιών, πιιρ"oiίαιι, περ,,6Υ, μ1:Χ. τοΟ πιιρΙιιιμι 

(ιι1μι). 
ιrcρι-ιιά&aρμσ, -στο" τ6' κόθαρμα, σκύ6αλον (τ6 

όπομένον δηλ. έκ της ένεργείας τοϋ περlκαθαΙρεν) 11 
μολυομός, KηλΙΔWσlς 11 οθεν, βέβηλος \δθλIOC;, έλεεl
νός, άμαρτωλός) δνθρωπος Ι καθαρμός, έξόννl
οlς (Ι6δ.). 

nι:ρι-ιισ&-iςομσι, ciποθ: κόδημαl δλ6ΥυΡαΙΙ XUp. 
περl6όλλω, πολlορκώ, πόλιν. 

ηι:ρι-ιιά&-ιιμσι, Ιων. -ιιάτιιμσι, ciJtprp. -.. σfHίa~ι· · 
(xup. ,.Ινιιl πιιθ'Jj'l;. π~x. τοί) πιιρικαθιέζομσι)' εΤμαl 
καθισμένος, κάθημαl, όλόvυρα 11 πιιριxάlJ.rιμσι π6-
λι ... =πολlορκώ πόλιν ~ έπ ί στόλοu, όποκλεΙω, ένεργώ 
όποκλεισμόν, εχω έν άποκλεισμί!> U μιτ' ιιΙ'1;. 1Ι:ροσ. , 
κάElημαl πληοΙον τινός, ώ. σύντροφος η φΙλσς του. 

ιrι:ρι-ιισfω, cioτoτ. -ιιδω, μελλ. -.. σνσω · ώ. χιιΙ ~ίiν, 
περlκαlω, καΙω όλόγυρα, «τού 6όλλω φωτιό όπ' δλες 
τ1ς μεΡ1ές~, κατακαlω.- Π:ιθητ., καίομαι πανταχό
θεν,. φλέγομαι όλόγυρα 11 μ.φρ. εΤμαl έξωρνισμένος. 

ιrερι-ιισllfις, _~ (πιιl!l+χιίΙΙο~)' ώ, χιιΙ νuν, περι-
καλλής, πολύ ώραίος. . 

nι:ρι-ιιiiΙύnΝ, μελ. -ψω. ώς; χιιΙ νσν, περικαλύ
πτω, καλύπτω πέριξ, 8έτω τι γύρω (πέριξ) ώς κ6-
λυμμα, ρΙπτω τι όλόvυρα όπό τι διό νά τ6 Kαλίr.jιω 
μέ ΟΟτ6.- Ι καλύπτω τι όλόγυρα, καλύπτω έντελως. 

ιιερι-ιιστ-άΥνίϊμι, μελ. -ιίξω' θραύω όλ6γυρα. 
ιrcρι-ιισl'σ-lσμδάνω, μελλ. -λήψομσι' περιλαμ 

δ6νω όλ6νuρα, -περlκλεΙω, περικυκλώνω, 2) ΠΡΟ- ' 
φθάνω, καταφθάνω, συλλαμδόνω. 3) όναΥκόζω, 
έξανανκάζω. 

ιιερι-ιισl'σ-ρρiω; μιλλ. -χστσl!flιιVσομσι' καταρ-
ρέω πανταχόElεν, καταστρέφομαι έντελώς. . 
wcρι-ιιστσ-ρpljΥνiμι, μιιλ. · -χστσl!llι)~OtJ' κατασχl-



ζω Ολόνυρσ. ιcατoξεσxlζω έντελcjς.- μjσoν, κατα· 
σχ/ζω τ6 Ιμάτιά μου (<<τό κατε6όζω λουρΙδες»). 
_.ε~'I'-ιιιισι. ,ων. ιίν~~ n811IJC4/hι,... . uι&.U 
......... το .8n/. _,ιf='=. .. ,.... 'Ι'..., -iαqιφ. -........ ι, iν )(ρήσιι ω, π:ιθητ. 

,;οο n811ι-rl#hιμι, μιτ&" μΙσ. μιλλ. -"IΙοομσι' κετμαι 
πέριξ. τινός, έ:Ι μα ι τε8ειμένος πέριξ αύτοΟ ώΟΟν διό 
νό τόν ό'ι'καλι6σω Ι ιίπολ . , -rli%O, nιe1"II-rσI-TET
χος έχει οlκοδομη8η (καΙ εύρΙσκεται) πέριξ. 2) 
μτφρ., ώφελω. συμφέρω: oG.1 jωΙ nιe/".ιIAI= 
ovcU" n.e'ιοτl μοι-=δέν ύπ6ρχει τι τ6 περιπλέον 
δι' έμέ, δέν έχω κανέν συμφέρον. δtν έχω καμ
μΙαν ι.Jφέλεlαν.- •• έχω περl έμωτ6ν, φορώ: nceI-
"1/,,..,,0, vΡeι,,=περι6εΒλημένος άλαζονεΙαν. 
_E~εlρω, μeλ. -κIeoaJ' κεlΡω (Koυρεύ~) όλό· 

yupα.- μίσον, nιeΙ"_/f/ομσι -re1xA' ~ κουρευ.ω τήν 
κόμην μου. 

_ερι-ιιε2!.1ιιnμένoς, μτ)(. Ιων. πι&θ. πρχ., .0Ο 1J8l/I-
,,1&/ω. 

_ι:ρι-ιιι:φcιlσ'σ, ~ι <περί + "εφαλή) ' δ,τι χι&Ι νον, 
περlκεφαλαlα, κάλυμμα της κεφαλής, κράνος. 

ιrcρn-ιιΙ;δομσι, ιiπoθ.· εΙμαι άνήσυχος κσl περΙ
φρονTlς περΙ τινος. 

ιrερi-ιιηloς, ο" <πιρί+Ν;;λο,,)' ό κα8' ύπερ60λήν 
ξηρός, 6 τελεlως όπεξηΡαμμένος._ 

ιrερι-ιιiδναμσ" πσιθητ., έξαπλουμαι πέριξ. δια
διδόμαι 6λ6'ι'υρα. 
ιrcρι-ύάω, μιλλ. -χλάοω' 8Ρούω τι όλ6ΥυΡα, τό 

λυ'ι'Ιζω καΙ τ6 8Ραύω (<<σπάω») 11 περικάμπτω, στρέφω 
τι περl τι, Τι πρός μΙαν Τι δλλην κατεύ8υνσιν. 

ιrι:ρι-ύεiις, i, (nιei+χλιο,γ δ,τι χσι! νον, περι
κλεής, περΙφη}Jος, ένδοξος. 

ιrcptoKlcn6c;, ή. Ο" (πce1 + H1c.16" "Uo,)' ό 
πανταχοΟ (6λ6'ι'υρο) ένδοξος, περικλεής. έξακου· 
ατός, περΙφrιμoς. 

ιrερι-ύε'ω, Ιων. -ιιlιιiω, ιip)('«ΤΤ ' -ιι16ω (Χ1&lω, 
ψι,)' μιλλ. -,,1&lοω Τι -Χλποαι' (nιel+,,1&Ιω)' δ,τι 
χσι! νDν, περικλεΙω, κλεΙω τι όλ6'ι'υρα, περικλεΙω 
πανταχό8εν Η ίπΙ πλοΙων, περικυκλώ. 
_ερι-ύUςω, μιλλ. -νοω' λούω χύνων Cιδwρ 6λ6-

yuρa. περιλούω, κατακλύζω 11 περι6ρtxω.- πσι8ΥίΤ. , 
περιΒρέχομαι (όλ6'ι'υΡα, π.)(. aII! vYjaou) . , 

ιrερi-ιι1uστoς, .;" ο", ιiττ. )(σιΙ -ο" '0" (nιeIxlv
"1»)' ό πανταχό8εν κατακλιιζ6μενος, ό περι6ρεχ6-
μενος όλόΥυΡα ύπά 8αλάσοης. 
σcρn-ύuτ6ς, ή, ό" (,πaρi+χ'\vι-6" του xltίω)· 6 

πανταχό8εν φημΙζόμενος, έξακουστός; «ξOl<ουσμέ
νοςι, περlφημoς, περιι.Jνυμoς, λσιτ. IncIytus n επι 
πρσιyμιiτων, έξοχος, λαμπρός, ένδοξος, περικλεής. 

IIcpn-Kv1Iιov, τ6' κλωνάρι, Βλαστός Τι φύλλον: 
8-vιdaJ~ πcριχ.,'δισ ('Α .. θ. Π. 9, 26)=πιθ. κλωνάρια 
η φύλλα 8ύμ01J. . 

ιrcρn-ιιν.ςω, μελλ • . -/οω'· ξύω (<<τσου'ι'γρανΙζω, τσι
μπώ») πανταXQ8εν, περιτρι.J'ι'ω, περιροκαν/ζω. 
. ιιι:ρι-ιιoιιιιUςω, μ'λλ. -οαι' φωνάζω όλ6Υυρ6 τι
νος (πεΡΙΤΡΙ'ι'υριζοντάς τον) ι:ις κόκκυξ, μιμούμενος 
τόν κόκκυ'ι'α φωνάζω «κού,κου !ι. 

ιιερs-ιιομιςω, μελ, -ίοαι' κομΙζω KύKλ~, φέρω 
πέριξ.- πσιθητ., μεταφέρομαι Υύρω, o8av περιφέρο
μαι, έι:>χομαι 'ι'ύΡω. 

ιιερf-ιιoμ,μα, 'fI-ro" tό (πce ... 6ΠTI»)" τ6 κεκομ' 
μένον γύρω (όλόγυΡο), τό κομμάτι, τό άπόκομμα 
11 nιeΙΧ6μμσ-rσ Ι" οον o .. avIίo:ot - «86 σέ κάμω 
KΊμδ~ (xup. στ,μ. 8ά ΠαΡασκευόσω λειανιστόν κρέας 
έκ ΤΟΟ σι.Jματός σου). 

_ερs-ιιoμμά'l'ΙOν, t6, {)ποχι:φ . τοο πc,lxoμμσ. 
σεΡί-ιιομ.ος, ο,,' 6 λ/αν κομψός, περ/κομψος cII, 

χσιl νίΙν ΛΙΥετιχι. 

ιrcρι-ιιόνδΙlo-ιιωρo-9ilα, 'iI (11.,1 + xcWιJιιlo, + 
nώeO~φlλoI)' θηλ, 'Iι:Ιθ" χωμ. iιτ:ιilν, tfj, ιίρθρΙtιδΟ' 
(πσιρc!t Aoux.)' η κατ' έξοχήν φΙλη τών έν τοΤς όρ
μοΤς τών δακτύλων σχηματιζομένων έξοιδημάτων. 

σερs-ιιoιιlι, ή (~4lιχ6n~ω)' ιίι, Χι&Ι νδν, τό περl
κόπτειν, τ6 κόπτειν 6λόγυΡα, ή περΙκοψις, ή πήρω
σις, "oλό6wσις, ' άκρωτηρισσμός.-- ιι ιίι, _Ι νδν, 
cπεΡΙKoπιlι τοΟ εύayγελΙου» ίν .i ΈΧχλ. yλιilσαΊ/. 
_εpι-ιι6wτω, μιλλ. -Υιφ' ,,6mw Τι 6λόΥυΡα, τ6 

όιcpι..ιτηριόζω, τό K~ ~-ΚOΤQl(όπτω τό 
δένδρα -4-t .ιtι ,.ό όnώρoφ6ρa) έχ8ρικης τινος χώ-
ρας.~, ' . 

ιιερt-ιιρδτίις, ί, (πcei+χeά-rο,)' όέχων πλήρη 
έξουσΙαν έ.πΙ τινος, 
ιιερn-ΙφCμάννoμι,μιλλ. -"ρ.μ40αι, ιiττ. piAA.-xι&

μώ' κρεμώ πέριξ, κρεμώ όλό'ι'UΡσ . --Πσιθηt., κρεμiίl, 
μαι πέριξ, κρέμαμαι 6λ6'ι'υΡα n προσκολλώμαι εις τι 
(μετc!t δο:ι.). 

ιrερι-lJρc .... i'r (ιueιXf/.μιί"~tJ ... ,)· 6 Ιχων Υύ
ρω του κρεμάμεν9 πρ6'ι'.ματο: .,ιιό, πc,ιx,."';', 41-
"σ-θήμσοι=ναός έΧων κρεμασμένα όλό'ι'υρa όνα-
8ήματα, 

ιrcpn-ιιρoUω, μ.λλ. -οοι ' κρούω όλό'ι'υρα, κρούων. 
άΠΟ:Jπώ (άφαlρW) 6λόΥυΡα. 

ιrερs-ιιρlΙω, μΤΥν. τύπο, (ίν 'ΕΧΧλ. Υλ.) τoί'i Π1ρι
"evn-raJ, ' 

ιrι:ρn-ιιρύιιτω, μιλλ. -ψω' κρύπτω 6λό'ι'υΡο, κρύ
πτω έντελWς, όΠOKρUπτω.-μίσoν, άποκρύπτω έμου
τόν όπό ... 

ιrcρn-ιιτfονcς, -cWCIιW, οΙ , 'π. 1J0τ . πληθ . π.ρ,,,τι6-
"εοοι (π_ei+Η-r[ζοι)' ώ, tό dμφ,-χιΙο"e,' ΟΙ πέριξ 
οlκοϋντες, ΟΙ 'ι'εΙτονες, ΟΙ περΙοlκοι. 

ιrcpn-KTtTαn, -ώ1ι, οΙ·=,πIΡΙΗιίο"., (βλ. λ.). 
IIcpn-KuιιAiu, μ.λλ. -ήoιιt' κινώ έν KύKλ~, κινώ 

6λόγυρα, περιστρέφω.- μίσον, πεΡΙKυKλι.Jνω. περι-
κλεΙω, έ'ι'κλεΙω. . 

ιrερs-ιιυιιlόω, μ.λλ. -Φοοι' ώ, χσιl νον, περικυκλώ· 
νω, πεΡΙΚ,λεΙω τι KύKλ~. 

ιιερn-ιιuιιΙωαις, .~, 'iI (ΙΙIfl.χvχ,ι6ω)' δ,τι χσι! 
νυν, περικύΚ'λωσις. 

ιrcρn-ιιuΙινδέω, μτΥν. -κυΙ'ω' μελλ. -XVAtOClO' κυ
λΙω τι πέριξ, περιστρέφω όλ6yυρα.-Πσιθ-ιjτ., κυλΙο
μαι πέριξ, περικυλΙομαι. 

ιrcρn-ιιυμων, ο", Υιν, -O"OS' (πι,l+xiμσ)' ό περι-
6αλλόμενος ύπό κυμάτων. 

ιrcρn-ιιωμάςω, μιλλ. -σο.· περιέρχομαι τ6ς ό: 
δούς (η τόπον τινό) έν Kι.Jμ~ (par,;t δηλ. μί Iinou, 
xωμιxστιi" τ.l. vi!)U, δισιτιλοδνtσι; ίν .~Quptq. Τι χσιΙ ίν 

x"σιιπιiλΊι μίθη" ώ, aupISatv.t auvr,eOI, μί τού, 'πσιν
Ε?χομΙνοu; " ίΧ σuμποαΙοu) a «'ι'λεντώ, ξεφαντι.Jνω». 
ιrcpn-Kuviw, μ.λλ. -ήοl» (ncei + ,,&Wo,)' άλεΙφω 

6λόγυρα διό πΙσσης Ι n.eIxCIιWiaJ lα lμβάδισ=μaυρΙ
ζω (μελανώνω) τό ύποδήματα. 
ιrερn-Ιδlέω, μΙλλ. -ήοοι' λαλώ όλόγυρα (πρός πά

σος τός κατευ8ύνσεις), i'j λαλώ κα8' ύπερ60λήν. 
φλυαρQ. 

ιrcρn-Ιαμδάνω, μl>.λ, -lήψομσι' ιi6ρ . δ' n.eIela
βο.,· λαμ86νω «πιάνω») τι όλόγυρα, ένα'ι'καλlζο
μαι. 2) περικυκλώνω, περικλεlω U έντείiθεν, λσμ86-
νω τι εΙς τήν κατοχήν μου, συλλσμΒάνω, έξασφα
λlζω.- Πσιθητ., συλλαμ86νομαι.- •• συμπερlλαμ86-
νω (ίπΙ πoλλcϋν ίπΙ pipou, ΠFσιΥμ:i.ων).- Ι. άνα'ι'
κάζω . 

ιrι:ρs-lάμιrω, μιλ, -ν-' λάμπω 6λό'ι'υρα, άκτι
νο60λώ. 

ιrcρn-Ιι:ΙΙομαι, πσιθYjΤ.· 1&lβομσι πέριξ, περιχέο
μαι, περιρρέω, ρέω περΙ τι. 

ιrερι-lε'ιιω, μιλ. -tpω' όφΙνω ύπόλοιπον.-Πσιθητ., 
ύπολεΙπομαι, μένω ύπόλοιπος, άπομένω, έπιζώ. 

ιrερι-lε'ιω, μιλλ . ·ξω· λεlχω όλό'ι'υΡα, λεΙχω 
πανταχό8εν ιι λεΙχων κα8αρΙζω. 
ιrερi-lε~ ή (n.eIUyω)' περΙφρασις, πολυλΟ'ι'Ια, 

περιττολΟ'ι'Ια. 
ιrερι-1έιrω, pan. -ψω' όπολεπΙζω . τι όλό'ι'υΡα, 

άφαlρW όπό 'ι'ύρω τόν φλο;6ν, «ξεφλoυδΙζω~, όπο
φλoιι.Jνω. 

ιrcρι-Ιcσχι\νcuτος, .". (n8111+1&0"""ιtίω)· ό περl 
ου 'ι'Ινεται λό'ι'cς έν πάσΙ] λέσχι:ι (t, Ι. παντοο), 
περιλάλητος, περlφημoς. . 

ιιcρn-Ι ... νάς~, μιλ. -άοω · (ιι.ρl+1Ιμ,.,,)· περι66λ
λωδl' ϋδοτος, περικλύζω, κατακλύζω, καταπλημμυ-
ρW11 όπoμoνι.Jνω. . 

ncρs-Ιιιμάoμaι, ιiποθ.'-ΙΙ8f!ι1&/χClO (δλ. λ.), 
ιιερf-lonιroς, ο" (πl,ιΙ./πω)· 6 άπομεΙνας. 

.. _ερs-I-", μιλλ, ~.' λoUω πέριξ, λoiJω όλόΥυ' 



Ρσ, περιβρέχω a λούω μετ6 noλλιjι; φoaox~ καΙ 
φροντΙδος. 

"ερf-lίϊ"oς, ο" (πcel+1vnt1>' &, χιι! ν1Jν, πεplλυ
πος, σφ6δρα λυπημένος, καταλυπημένος, κοδ' ύήερ-
6ολήν _ τεθλιμμένος. - _ 
"ερι-μσιμόω- κυττόζω όλ6γυρα μετό προσοχi'\ς 

καΙ όδημονΙας, μετό μεγάλης 8έρμης (πρ08υμΙας) 
έρευνώ τό πέριξ ~ ε;τ. μ,;χ. Q'ljA. ΠCΡΙΙUΙιμΦoκισ. 

ηερ.-,μσlνομ:ιι, IΧΠGθ: μαΙνομαι περΙ τι, φέΡ9μαι 
ώς μανιακός γύρω όπό ΤΙ.- • μΙ1:i% δο,;. πp~yμ., εΙ
μαι μανιΙ:Ιδης διό τι. 

ncρι-μδιιlac;, _~, δωρ. ιίν,;Ι IΠ~Iιμ,,";', (βλ. λ.). 

ιιcρι-μάρνσμσι, riItoQ.· μόχομαι πέριξ τινός, μά
χομαι γύρω άπό τι(να). 
ιιερι-μάσσω, ιίττ. -ττω- μιλλ: -ξφ' όπομόσσω (δ'ljλ. 

όποοπογγΙζω, καθ:ρΙζω) όλόγυρα υ μ,;φρ. καθαρΙζω 
ιέξαγνΙζω) διό μαγικών μέσων. 

ηερι-μάχιιτος, ο" (ιτ~ριμάxoμαι)' ό περl ου γΙ
νεται μόχη, ό δι' δν γΙνεται μάχη U x~Ι ΙπομΙνω" δ 
περιζήτητος, όξιοζήλευτος. 
8ερι-μδXOμaι, ιiπoθ. · μάχομαι πέριξ τινός. 
ιιερι-μeνω' ώ. x~ι νίiν, περιμένω, άναμένω, τι(νό). 

- ιiμτ6., εΙμαι έν όναμονι:!, διαμένω. 
ncρf-μcaτoι;, ο,,' μεστός πανταχ68εν, κατάμε· 

στος. 

ηερf-μcτρσν, 'tό (πcI' + μlΤIo,,)'=ή ΠCI;μΤIo~ 
(βλ. λ.). περιφέρεια. _ 
ncρf-μcyρoς, ο" (Π~I' + μlΤIo,,)· ώ, τό ίιπiρμ

τ,o~, ό ύπέρ τό μέτρον, ύπερ60λικός, ύπερμεγέθης. 
- • ό μετρών (καταμετρώ\,) γύρω U -τό θηλ. ώ~ O!Jo. 
ι) ΠCIlμ"IO~ (ίνν. "'$μμη)=δ,'Τ.ι χ:χ! νίiν, περΙμετρος, 
περιφέρεια. 
8ε~τoι;, ο", _OIYj't. riντΙ ZI~Iιμήx,,~ (βλ, λ.). 
ιιερ...ιιιιιυις, ~~ (ncel+μ,χοs-)' δ έχων ύπερΒολι

κόν μf\κος, ό πολύ (καθ' ύπερ60λήν) ύψηλός rϊ 
μακρός. 

8ερι-ιιιιιδν6oμaι, μιλ. -tJcroμιII, ίπ. Υ' ItA'ljQ. πρτ. 
-μ"Xιι,,6ωno, riItoQ.· μηχανώμαι (μηχανεύομαι) μετό 
πoλλi'jς πανουργΙας, σχεδιάζω κατό τρόπον κατα- ι 
χΜνlον, 

ιιερι-μuιι6oμaι, «::~θ: μυκώμαι (ήχώ) δλόγυρα, 
ώρίιομαι καΙ ώρυόμενος όντηχώ πέριξ. 

ιιερι-νσιετ6ω- κατοικώ πέριξ r. πλησΙον. 2J Ιν 
π~θ. ίνν., Kστoι~oϋμαι πέριξ .. 

ιιcρι-νσιcτιις, -ον, δ (πcΡΙNlω)' ό γεΙτων. 
ιιι:ρι-νσiω, x~ι μ'σ. -ναΙομαι' κατοικΟ πέριξ. 
ηερι-νέφcloς, ο" (Π~I'+"C~.ι.,)" κεκαλυμμένος 

όλόγυΡσ ύπό νεφελών, νεφελι:ιδης: 
ιιερι-νCω, -ιιήαφ' ιi.πpφ . ciop. ~. πcIι"ηαlJ. ι, Ιπ. 

-"";;ασι (ncelt"aOJ)" συσσωρεύω όλόγuρα. 
ιιερf-νεως, δ, Υιν. -"ιω, όνομ. πλ'ljθ. πιιιΙ"ιφ 

(ΠCIί+".~, Υιν. τoίi t'CXVs)' ό ύ:-ιεράριθμος έν πλοίΥ, 
μηδεμΙαν ύπηρεσΙαν έκτελών υ όπλούς έπιβότης _'Ι 
ιiνΤIθ',ιl πρό, -iόν κωπηλότην (τόν neόcrχωnο,,). 

ιιερι-νι\σος, i1;. τιιlισσι;, μ,;χ. ιiop. ~. του ΠCIΙ-
"Ιφ (βλ. λ.). -

ΙΙcρι-νfσσoμaι, 4_08: περιέρχομαι U 'πΙ χρ6νοιι, 
έπανέρχομαι. 

ιfCΡΙ-Υοcω, μιλ. -ιf-' ακέπτομαι (θεωρώ, με
λετώ) τι όπό πόσης πλΕUΡΔς (πανταχόθεν) 8 έπινοώ 
τι εύφυώς, μηχανεύομαι. 

Bερf-νoιδ, 'ij (πcIΙ"oo,)' δ,τl xcιΙ ν6ν, nερlνoιo, 
σύνεσις, εύφuTα.- 11 ύπερ6ολική σοφΙα. 
ncρf-vooς, ο" (~Ι+,,60')' ό έξαιρετικό σοφός 

11 συνετός. φρόνιμος. 
ιιcρι-νοστcω, μιλλ. -ι}αφ' περιέρχομαι. 
ιιcριξ, Ιπιτιτ. ιίντ! ,;11, nce' ι Ι ~ π~6θ. , πέριξ 

'τινός, όλόγυρά τινος Iμcti% Υιν., OUY'ljQ'ot:xt~ δμω, 
Ilatdl σΙ,;.).- 11 ώ; ΙπΙρρ., dι, xcι! νilν, πέριξ, όλόγυρα. 

ιιερι-ξεστ6ς, ." 6,,' περιεξεαμένος, έξεσμένος 
(έστιλ6ι.Jμένος) όλόγuΡO. 
Ίιερι-ξCω, μιλ. -ξΙαφ· ξέω (ξύνω, λειαΙνω, στιλ

eώνω, γυαλΙζω) όλόΓUΡΑ. 
ηερι-ξύρ6ω, Ιων. -Cω, ιιιλ. · ιfαφ· ξuρlζω 6λό-

γUΡCΙ . 
.. ιιερf-oδoς, 'ij' τ6 περιέρχεσβαι, τό 6αδΙζειν όλ6-
γuρo, τό κ6μνειν κύκλΟΥ yύρc.ι.- ιι πασο KUΚλOτε;-
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ρής όδός Ι ΙCύκλoς, περιφέρεια, περιοΧι'ι Ι ιί_οl. τη" 
πceΙοιSo~=περιοδικως, tν KΎΙCΛω- ι. 6ι6λloν περι
γρoφιKf'\ς γα.ιyραφloς, περιέχον nεριvιxιcιιάc: τaξι· 
δΙων, περιγρaφός χωρών, τός όπσlά;- τάξ~ 
περιηγήθη ό γράφων Ι &0. Υεωvραφιιc:ός χόρτης.
ιv ι'ι όνακύκλησις, κυκλικι'ι τροχιά, κύκλος έτων, 
χρονικι'ι περΙοδος. 2) ι'ι περιφορά καΙ πaρόδεσις 
τών έδεομότων εΙς τούς μετέχοντας δεΙπνου Ι πcIΙ
crδo,- 16"'_=01 κατό τό δεΤπνα λό'{οι. 3) ή ΤΡΟ· 
χιό ούρα νΙου σώματος. 4) παροξυσμός πυρετοΟ, 
νόσου χ.τ.δ. ) έπα'νερχόμενος (έπαναλαμ6ανόμενος) 
κατό δισλεΙμματσ.- ν άπεσΤΡOγγuλωμένη πρότα· 
σις λόγου, ii περΙοδος. 

ιιερf-oιδα, πρχ. τoίi n~eaIliδo:t' ~) .. π&'{ιιιι.δσ" 11. 
ηερι-οιιιCω, μελ . ";αφ (πιιιΙοιχο.)· κατοικώ πέριξ 

(δλόγuρa) 11 μι,' ~!τ., "ατοικώ πέριξ προσώπου τινός 
Τι τόπου. 

ηι:ρι-οιιύς, -;do~, "ι, ΙΙνώμ. B'ljA • • 06 Π-,ΙΟΙΗΟ,' ι'ι 
κατοlκοΟσα ii ή κειμένη πέριξ, ή γειτνιόζουσα, ή 
γεt'rονική.- 11 ώ; o!Jo. ι) περιοιχ,,- (iνν. χ. ii ,,;;) 
=ή πέριξ χώρα U τό προόστεια. 
περι-onιo-δoμcω, /1&1. . ·"αφ' πcιθ. πρχ •• φχοδ6· 

μημσ., ίων. -οιl<οδόμ"μσι' οΙκοδομώ πέριξ, οΙκοδο
μώ (κτίζω) όλόγuρα.- 11 περικλεΙω (έγκλεΙω, περι· 
κuκλΙ:Ινω, περιλαμβάνω) οΙκοδομών πέριξ, περιτει· 
χΙζω.- π~θη,; . , περlκλεΙομαι διό τεΙXOUς, περιτει
χίζομαι. 

ncρf-oIΚoς, ο" (ΙΤ~IΙ+oIXΙΩ)" ό κατοικών πέριξ 
Ιδλόγυρο) η πλησΙον, ό γειτνιόζων, δ γειτονικός.
ιι ώ, o~σ. οΙ Π~IΙOΙXOΙ ίν Λ~Χβl}~Ιμονl ~σ~ν ΟΙ iλιύ· 
θΙ~OI χCΊΤOlχι:ι1 των πιρ! tijv ΣπcίΡΤ'ljν ·λCΙXωνlXων πό· 
λιων, ti% 6πoλεΙμμ~τ~ δ'ljλ. 'tάIv Y'ljyavciίv, οΕ,lνβς; ι!χον 
ιiatlXijv ιίλλ' o~xΙ x~, πολιτιχΤιν ·ίλaιιθSΡΙ~ν, Ιν ιiηlθί· 
σΞΙ πρός; τoύ~ x~θ~ιιτό Znσe~ιάτσ,- (tfj, πόλιω, 11πCΊρ
't'lj;) x~l τού, ~ΤAω~σ,. 

περι-ofσω, μελλ. του πcIιφ4ItlO. 
ιιερι-οΑισ8άνω, μελλ. -0}.ια8oιtαΦ· 6λισ8alvω (γλι

στρώ) πρός τό πλόγια. 
ιιcρι-ό"τσ, μτχ. o~IJ. ItA'ljQ. τ06 πιιΙ.ιμι (cΙμi). 
ιιερι-οιιτέος, σ, ο", Ρ'ιjμ. 8πΙθ. τoίi πειιοιάω (βλ. 

ZI~ρι6ψoμσι)'=O" διί πcIιo(Jiί,,=:oτόν όποΤον πρέπει 
νό παραBλέπr:ι τις (νά τόν περιφρονι:! η νό όδJaφο· 
Ρι:! δι' aύτόν).- 11 o~δ. πcea-onτeotl = πρέπει τις νά 
πaρ06λέπr:ι Τι νό άνέχηται. 
ηερf-oπτoς, ο" (ΙΤ.Iι6ψoιuιι)· ό πανταχόθεν 

δρώμενος, ώ~ x~Ι νίΙν περΙοπτος, έξέχων, ύψηλά κεΙ
μενος 11 μτφρ. , ώ~ τό nceiP1.n~0s- (βλ. λ.), διαπρεπής, 
θαυμαστός, όξιοθαύμοστος. 

ιιερι-oρCιω, πρτ. ΠΙIΙ~Φeαπ, (ων. πιιιιώι_ x~ι 
~IΙΦeιo,,· πρχ. -ete6e«- ii -~ώe«χσ' π~θ. πρχ. 
πιιιε6ισμσι' μελλ . πcI.6ψoμσι ί~ ιiIt1jI,X. ρΤιμ. II~Ρ" 
6πτομαι, ε; ου ώσ. x~ι It~θ. «όρ. (1' ZI~IιώφfJoη" χαΙ 
πρχ. πιριωμιuιι' IJI« τόν ιίόρ_ 6' ~Iιε'ϊδo" x~Ι Itf-X. 
πιιΙοιδσ βλ. πcIΙc'ϊδo,,' Βλέπω όλόγυρα όναζητών 
τι (να), όναμένω λ~~. circumιplcere.- Ι παραΒλέ
πω, ΙJηλ. 6λέπω όλλό δέν παρατηρώ, περιφρονώ, 
όνέχομαι (έπιτρέπω) νό εΤναι Τι νό πρόξr:ι τΙς τι :-
111 μέσα ·ι, Βλέπω γύρω μου προτοο πράξω τι, εΤμαl 
προσεκτικός, όναβόλλω, περιμένω, όναμένω ΙΙ όπο
δειλιώ. 2) μιτi% Υιν . , Βλέπω δλόγυρό μου όναζη
τών τι(να), λ~τ. resplcere. 

ιιεΡΙ-ΟΡΥιίς, .~ (πcIί+όIγή)' πλήρης δργi'\ς, λΙαν 
έξωργισμένος.- 'πΙρρ. -Υώ.=μετό μεγόλης όργης. 
ηερί-ορ8ρσν, τό (πcIΙ+ό'I8-Io~)' ή περl τόν όρ

θρον ώρα, αύγή, λυκαυγές, έξημερώματα. 
ιιcρι-ορfςω, μελ. -αφ' ο ,τl x~ι νίiν, περιορΙζω, 

περικλεΙω έντός όρΙων, όροθετώ. 
περι-ορισμ6ς, δ (Π~IΙOIlζω)' τό περιορΙζειν, 

όροθετεΤν, καθαρισμός δι' όρΙων. 
ιιερt-Oρμeω, μιη. -.,αω· εΤμaι ΠΡοσωρμισμένος 

(ήγκuρο60λημένος) γυρω πρός όποκλεισμόν, έχω 
τι, τηρώ τι (χι:.ιρον, λιμένα χ.τ .δ.) έν άποκλειομΥ. 
8ερtoO~ω, μιλλ. -{αω' φέρω (δδηγώ) πλοΤόν 

τι γύρω ηρός πρασόρμισιν (πρός άγκυροβολΙρν), 
προοορμΙζι.ι τό πλοΤον εΙς τό πέριξ (τοΟ λιμένος). 
-μ'σ. χοι.Ι πcι8., όγκυροCJoλώc προσορμΙζω TQ !lλoΤoν, 
πέριξ. . . 
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ncρι-οΡι;σσω, ιi'τt. -πω, μιλλ . . ξω· όνορύσσω 
πέριξ, σκqπτω ·6λ6γuρα. 
ncρι-οuσfσ, 'Ij (πceΙcιμι, clμl)' τό περlσσεΟον, 

τό περΙσσευμα. 2) τό πλεόνασμα, τό ύπόλοιπον 
11 πληθώρα, άφθονΙα, πλοΟτος, Ο ,τι χι.ιιΙ νίiν λίΥιται 
περlουοΙα. 3) όνωτερότης, ύπεροχή, εΙς όριθμ6ν 
καΙ δύν.σμιν 11 πλεονέκτημα, προτέρημα, δφελος. 
4) τό διασώζεσθαl, τ6 έπιζην, διάσωσις, έπlΒΙωσlς. 

ncptooiciIoιo, ο" (:ιtι:eιοvσ[α)' ό περισσεύων, «πε
ρΙσσlας», πλέον ' rϊ όρκετ6ς, άφθονος, πλούσιος. 2) 
lδlαΙτερος, έκλεκτ6ς. , 
ncρι-οχή, 'Ii (neea~xoo)' τ6 περlέχεlν τι n τό περl' 

έχον, τ6 έξωτερlκ6ν, περιφέρεια 11 τό περιεχόμενον 
(εΤτε ΙΙλιΧ6ν εΤτε πνευμιχτιχόν, ~7Jλ. Ιννοια, νά7Jμα) .-
11 τμημα (μέρος) ΒιΒλΙου. 

nι:ρι-6tομσι, _ν xpiJOEt ώ~ μΙλλ. το!! πι:eιοeάω, 
έσΧ7Jμ:ιτισμένο;; ~έ ωσεΙ ές; ένεατ. *πεοιόπτομαι. 
ηι:ρι-ησητaίνω- μετό φόΒου Βλέπω όλ6γυρα. 
ηερι-ηδτCω, μελλ. -ήσω' ώ~ χιχΙ νίi" περιπατώ, 

κ6μνω περΙπατον, κόμνω γύρους, περιέρχομαι, «περl' 
διαβάζω» ιι μτφ;>. περιπατω, ~7Jλ. ύπάρχω, ζώ, ε1μαl 
έν ζωιj, ιεΤμαl στό πόδια μου, περπατώ». ) 

ncptoniTIITIK6c;, ή, Ο" (πaeιπατΙω)' ό συνηθΙζων 
νά nEplnarr:i έν 4> διδάσκει 'i'I συζητετ ιι ίντιίiθιν ~έ 
δ Άριοτοτίλ 7J~ χιχ! οΙ μσ.θTjταΙ ,QU ίxαλoίiντo Hcea
παΤ'1ΤΙΚΟ{ • 

ncpί-niToι;, δ (πι:eι+πατΙω)' ώ, χιχ! νί}ν, περΙ
πατσς, τό περιπατείν, τό περlφέρεσθαι, τό τρlγυρΙ
ζειν, λΙΧτ. ΔmbulΔtίο.- 11 τ6πος πρός περΙπατον, 
κιχ! μιiλιστιx ύπόστεγσς χώρος.- 11 συζήτησις (χιχΙ 
μιiλιστιx φιλοαοφlκή) δlεξαγομένη έν περlπόΤΥIIΥεν. 
φιλοσοφική συζήτησις ιι οΙ Ικ το;; neeInIίcov=ol 
περlπατητlκοl φιλόσοφοι, οι μαθηταl (καΙ 6παδοϊ ) 
τοΟ Άρlστοτέλους καΙ τrις φlλοαοφΙας του. 
ncρι-ncfρω- περQ τι πφΙ τόν6&λόν (<<τ6 περνώ 

στή σούΒλα»). 

ncptoncloμoI, ιiπoθ.· otlyxex. ίπ. μ,χ. πceιπ1όμc
"o~ (naei+mAoo)' κlνοΟμαl πέριξ (όλ6Υυρα), εΤμαl 
πέριξ. 2) ιίπΙ χρόνου, έρχομαι ΥύΡω, έρχομαι καΙ 
παρέρχομαι, έπανέρχομαι, κυκλοοτροφώ ~ meamo
μi"ω" i"ιαVΤQW=«στοΟ χρόνου τό γUΡΙσματα», έν 
rr:i παρό~ τοΟ χρόνου. . 

ncρf-nι:μnτοι;, Ο", Ρ7Jμ. ίπΙθ. τοί} nceamJUrOO' 
ό περlπεμφθεΙς, ό σταλεΙς εΙς δλα τό μέρη γύρω, 
ό όπεσταλμένος . όλόγυρα. . 

ηερι-.. Cμηω, μιη. -ψοο" πΙΧθ. ιiάρ. ιχ' πceιεmμ
φθ'1'" στέλλω πέριξ (όλ6ΓUρα), όποστέλλω πρός 
διαφ6ρους κατευθύνσεις (εΙς πολλό μ~ρη). 
ηι:ρι-ηΙητδμαι, πΙΧθ. πρχ. του πεeιπετά"toVμι (βλ.λ.). 
ncptoncociv, nι:ρι-ncσών, ιiπριp. χιχ! μτχ. «ο;:. 

ο' του neeInlncoo. 

ncptoncaow, ιi-:τ . -ττω- μίλλ. -ΠΙψω' πΙΧθ. ιiάρ. ιχ' 
πε(!ιεπέφθ'1'" 6πτώ (ψήνω) όπό δλας τός πλευρ6ς, 
καλοψήνω, λιχτ . obcrust4re Κ μ~ιpρ. συγκαλύπτω, πε
ρικαλύπτω, μετριόζω Η ώσ. μ.φρ. κολακεύω, δελεόζω 
(: μτχ. ItΙΧθ. ιioρ .. oι' πaeιπcφθcι,=δελεασθεΙς, κολα
κευθεΙς). 
ncρι-ncτάννίίμι, 'i'I -ύω- μ_λλ. π.τ40ΟΟ· ποιθ. πρχ. 

-nInt:iXμαI 'ir -πέπταομαι' έκτεΙνω 'i'I άπλΙ:Ινω πέριξ 
τινός (6λ6γυρα όπ6 τι 'i'I όπό τινα) U έκτυλΙσσω, «ξε· 
τυλΙγω», όπλώνω. 

ncρι-ncτiστός, ". ό" (π.eιπcτιί"""μι)' ό έξ
ηπλωμένος όλόΥυρό, όνοlκτ6ς, «ξετUΛιyμένoς~. 

nι:ρι-nέτcιa, i) (πεeιπcτή~) ' δ"ι χοιΙ νυν, περιπέ
τεια, έξaφνlKή όλλΟΥή της τύχης 'i'I μιας καταστά· 
σεως 11 ή αίφνlδΙα όλλαγή τών ~νδηKών, ύφ' δς 
έξελΙσσεταl ή πλοκή τραyyδlας. . 

πι:ρι-πετήι;, e~ (πι:eιπ{πτω)' ό πΙπτων πέριξ, ό 
έχων ρΙψεl τούς Βραχlονος πέριξ τινός, ό έχων έν
αΥκαλlσθr:i τι. 2) ό έντετυλιγμένος εΤς τι, ό πε
ρικλεl6μενος εΤς τι n ιiλλ' δμω~, ΙY%O~ πceIIΠ.ci~= 
τό ξlφας περl τό όποΤον ("ι έπl τοΟ όποΙου) εΙχε 
πέσει ό ΑΤας.- 11 ό έμπεσων εΤς τι (εΙς ΟΟστυχΙαν 
π. χ.), ό περιερχ6μενος εΤς τινα κατόστασιν. - ιι 
ό αlφνlδlως μετα6σλλόμενας, ' ό όντιστρεφ6μενος 
(ίπΙ .• ων ιiνθρωltΙνων χιχτοιοτιίοιων); ΠClΙΠCΠ; ~ιj- . 

"ματσ=αlφνlδΙα μεταΒολή (όντιστροφή) των. περι· 
στόσεων. 
ncptoncToμaI, μιλλ. -π.τήοομαι ΧΙΧί συΥαχ, -πτή,

οομαι, ιiltoθ.· πετώ όλόγuρα, περlΙπταμαl. 
ncρι-ncuUις, i~ (nce' + πεύκη)' 6 πολύ πικρός, 

πολύ δριμύς, πολύ 6ξίις (x~Ι μ~ιp?), π~~λ. Ήσυχ. 
.nIHeci rde ι) ΠCVH,I_, 

nι:ρι-nIΙΥνiiμι, iJ -ύω' μ_λλ. -mJξω' εμπήγω (οτε· 
ρεΙ:Ινω) όλόΥυρα, σχημαΤΙζω τρόπον τινό φραΥμόν 
πέριξ, περιφρόσσω.- υ κόμνω w,?rE νά πήξΓ,) (να 
στερεωδ~) τι όλόγυρα.-ΠΙΧθ7JΤ. , πηΥνυμαl, παγώνι.:, 
6λόΓUρα n ίπΙ 6ποδ7Jμιitων, δταν παΥώνουν γύρω ό
πό τ6 π6δια. 

ncρι-nιιδάω, μιλλ, ·πηδήσομαι· πηδώ πέριξ (6-
λ6Υυρα). 

ηι:ρι-η'μηΙιιμι, μ_λλ. -πΑήοω' πληρώ έντελώς. 
- DΙXe7J~., πληροΟμαl έντελώς. 

nι:ρι-nfμιιριιμι, πυρπολώ (Βάλλω φωηό) όλόΥυΡα 
(όπ6 δλας τός πλευρός) 11 Υ' Αν . χσ.! πλ7Jθ. Πί'" π.
eΙ ' επΙμπeα, -επΙμπeαοα". 

ncPI-n'nTW, μελλ. -πcoo;;μαι ' ιiό? S' -Ιπ.οο,,· 
πρχ. -πέπτοοκσ' πΙπτω πέριξ τινός ώσόν να τόν έν
αΥκαλΙζωμαl. 2) πΙπτω γύρω όπ6 ξΙφος, 'i'I πΙπτω 
έπl ξΙφους (έπόνω εΙς τήν αΙχμήν τou).- • π/πτω 
έπόνω εΤς τι(να), συγκρούομαι πρός τl(να), χυρ. ίπΙ 
πλοΙων ιι ώσ. έχω μΙαν δυσόρεστον συνόντησιν μέ 
τινα, «πέφτω πόνω» εΙς όνεπι8ύμητον πρόσωπον 11 
προσαρόσσω, ναυαΥώ. 2) μ.~ρ. έμπ/πτω ετς τι 
(ΧΙΧΧόν άι, jπ~ .6 πλειο.ον) D Ιμσvr:φ n.eInlncoo= 
συλλαμΒάνομαι έν τ~ lδlQ μου παγΙδι.- 11 ίltΙ 
ΠΡΙΧΥμ', dυμ6σlνω εΤς τινα, 
ncPI-n'Tvw-=neeaπIIΠτCIJ (βλ. λ.). 
ncρι-nΙδνάw- κόμνϊ.ι τι(να) να nεριπλανδταl τ~

δε κόκεΤοε, παραπλανώ, όποπλανω.- χατ' ΙΙλλου, 
μ&λλον ιiπoθ. ~eIIΠJ.c:ιtoάoμαI = cb, χιχ! νί}ν περιπλα
νώμαι έδώ καΙ έκετ Β μτιΡΡ. κυμαΙνομοι πέριξ τινός, 
άμφιταλαντεύομαl, εΤμαl μετέωρος, εΙμαι εΙς κατό
στασιν όΒε6σ16τητας Ι μτιΡΡ. cbo., πρόττω τι διό πε
ριστροφών καΙ ούχl κατ' εύ&Ταν. 

ncρι-nΙδνήι;, .~ (πceιπ1cιtoάoμαι)' ό περιπλανώ
μενος. ' 

ηι:ρι-αlάνlOfίι ο" (πaιιπ1cιtoάoμαι)' ό περιπλα-
νώμενος. . 

ηι:ρι-αΙιΥδιιν, ίπΙρρ, (.πceIIΠUHOO)' περιπεπλε
Υμένως, κατό τρόπον λ/αν περΙπλοκον, λΙαν συν
εστραμμένως Η έν λΙαν στενςι ένα'ι'καλισμςι. 
ncpι-nlcau, μιλλ. -ξω' cb, χαΙ νΟν, περιπλέκω, 

πλέκω όλόΥυρα, περιστΡέφω, συστρέφω, περιτυλ/σ
σω. 2) συνδlαπλέκω, συνιιφαΙνω.- παθ., ιiάρ. ιχ' 
πεeιεπ:ι.έχfJ.t,,,, πρχ. nceιπι:ιUημαι . ώ, χιχl νί}ν, περι
πλέκομαι, έμπλέκομοι, προσκολλώμαι, nερlτυλ/σσo· 
μαι (μετ~ δο,.): lοτφ πεe.πh%θεΙ~ = πεΡIΤUλlXδεΙς 
Υύρω όπό τόν 'στόν (πρασκολληδεlς καΙ όγκαλιό
σος τ6 ιιατόρτι). 
ncpί-nlcuρoς, ο" (πce' + π'-nιeά)' ό καλύπτων 

τός πλευράς "Ι τήν πλεL·ρ~ν. . 
ncρι-nιcχaιι, ίπ. Υ' Ιν. πσιθ. ιioρ. οι' ,00 ΠCeInUH •. 
ncPI-nlcw, μελλ. -π1ι:υσομαι χιχΙ -πΜνσο;;μαι' ιiάρ. 

ιχ' -έπ1evσσ' ίων. ncριnΙώω- δ,τι χαl νσν, περιπλέω, 
πλέω πέριξ, πλέω πσρό τι (παραλλήλως πρός τι) 
(με~' ΙΧίτ.), 

nι:ρf-nΙcως, Φ", άνομ. πλΥΙθ. -n1aoo, -πΜα' liιlν. 
ncρf-nlcoι;, ο,,' 6 έντελώς πλήρης, κατόμεστος. 
ncpι-nlII* i~ (neel+n}.;j(J.o~)· ό έντελώς πλή

ρης, ύπερπλήρης ιι λΙαν πολυόν8Ρωπος Ι Φα. λΙαν 
μέγας, ύπερμεΥέθης. 

ncρι-ιιΙ0ιιάδηΥ, ίπΙρρ. (ΠCelm.oHOf)'-n.eInU. 
"δη" (βλ. λ.). 

ηι:ρι-ηloιιiι, 'Ij (naeIIΠUHfIO)' δ,τι χα! νίΙν, περι
πλοκή, τό περιπλέκειν, έμπλέκειν, έμπλοκή (Χ«Ι ίν 
μ tιpp. ένν.). 

ηι:ρf-αloιιoι;, ." (π.,ιπΑΙκω)· 1J,.t χιχ! ν!!ν, περ/
πλοκος, λΙαν περl(πε)πλεγμένος. «μπερδεμένος», 
πoλύπλOΙCoς. 

ncρι-n16μι:νοι;, μ~x. ίπ. συΥχεχ. Ιν. t06 nceInl
"ομαι. 
wcρi-wlooς (Α), Ο", Μ! c:ιuVYjP. -ηlouς, .,," (nceI-
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"UΩ)' ίνιρ"(., δ περιπλέων.- lπoιθ"/jΤ" δν δύναταΙ 
τις νό περιπλεύσr,ι, δ δυνάμενος νό περιπλεuσθ(ι. 

ιrcρl-"loCMί (Β), δ, "οι Ι x(ttιX ουνοιΙρ. ηιρίηlouς, 
Υιν. -n.l.ov· άνομ. πλ"/jθ. -ποιοι (nεeι:n:1έω)' δ,τι κοιΙ 
νίiν, ό περΙπλους, τό περιπλέειν (μετ(t "(εν.). 2> ή 
οιήvησις, ή περιγραφή, ·πλοο (τσζίδΙου) rιερΙ τός 
άκτός χώρος τινός. 
ncρι-nΙGνω- πλύνω τι πovταχ68εν, πλόVΩ τι l:v-

·τελώς, πλύνω καθαρά. 
ηcρι-ηΙώω, Ιων. ιiντΙ :rueI:n:UaJ. 
ηιρι-ιrνιIω, ItOL"/jt. «ντΙ .ntρ,n"έω. 
ηιρι-ηνCω, μιλλ. ·n"'~{)(10μσ., · πνέω πέριξ, nνtω 

όλό'ι'υρα. 
ηιρι-ηόδιιτCMίι ο" (περΖ + ποΗω)' δ,τι ,,~Ι νtlν, 

περιπόθητος, πολυπόθητος, ό πάνταχόθεν (ίιπό πάν· 
των)ποθούυενος, λΙαν ποθητός, λΙαν προσφιλης. 
ηιρι-ηοιCω, μιλλ. ·"αω· κάμνω νό διαμεΙνι;ι Ι νό 

διασωθιj) τι, τό διασt;Jζω, · τό έχω έν άσφαλεΙςΙ, 1 ό 
προστατεύω, τό ίιποστηρΚω ιι κάμνω νό περισσεύσr:ι 
τι. 2) οιαφυλάσσω, παρακαταθέτω, τι, άποθησαυ· 
ρlζω, όποταμιεύω U προμηθεύω, παρέχω, πορΙζω, 
προσάπτω .- U μίσον. διαφυλάττω δι ' έμαυτόν, σ4>ζω 
δι' έμOUτόν, άποκτώ δι' έμαυτ6ν, λαμβάνω τι είς 
τήν κατοχήν μου 11 κερδΙζω, χρηματΙζομαι. 

ηιρι-ηοΙηοις, •• ~, 'ij (:rue,πο,έω)' ή έν όαφα· 
λεΙQ συντήρησις 11 άηόκτησις, κατοχή. 

ηcρι-ηοl-άριιις, ·OV. 1j -σρχoc;, -ov, δ (:n:ερΙ· 
"010~ιlρxω)' ό άρχηγός (έπόπτης, έπιθεωρητής) 
περιπόλων (1) φρουρών). 
ηιρι-ηοlέω, μελλ. -ήαΩ)' περιέρχομαι, περιπλα

νώμαι, περιφέρομαι. 2) μετ' οιίτ. τόποlJ, διέρχομαι, 
διασταυρώ . 3) ώ; κοι! νίίν, περιπολώ, περιφέρομαι 
περιπολών (ιίι~ μέλος περιπόλου). 

ιrcρι-η61ιoν, τό (περίοΠ010')· φυλακεΤον, σταθμός 
τών περιπόλων.- 11 προάστ(ε)ιον, ουνοικΙα (·E5~.) . 
ηcρΙ-ηο10ς, ο" (nερi+:n:01έω)' ό περιπολών, ό 

περιφερόμενος εΙς τό πέριξ.- 11 ώ~ o~o.: 1> ώ~ 
καιΙ νίίν, φρουρός : οΙ περ[πο.ιοι (=περlπολος, 'ιι) 
ί'l 'AθYινoιι~ ή~oιν νιοι;;ο! πολΙτοιι άyoντε~ 'ΙιλικΙ:.ιν μβΤoι~iι 
18 "οι Ι 20 itUIv, Χρ"/jοιμQποιοuμιινοι δέ δι:Χ δ"/jμοοΙοι~ 

·6n:"/jpaaCoι~, cppouP"/joLV π. χ. των Ο'Jνόρων κ . !. (λ(tτ. 
custodes ΡUbIici). 2) "(εν., cJ περίπο.ιο.=θεράπων, 
6κόλουθος κλπ. 3);; nερΙπο.ιο. (ένν. "αυ.)=πλΟίον 
(σκόφος) περιηολικόν, περιπλέονδ"/jλ. καΙ φρουροΟν 
τό πaρόλια. 
1Iιρι-η6νιιPeMϊι ο,,' λ/αν πονηρός, παμπόνηρος. 
8ιρι-η6ριΡύροι;, ο" (π"ρί+πoρφV~α)' ό πορφυ· 

ρΟΟς πέριξ, ό έχων πορφυράν παΡUφην, λCltτ. prAe
textAtus. 

ίrιρι-ιιOΤάoμcιι, 1tOt"/jt. ι!ντ! nιeInlToμaI' περι
lπταμαι, πετώ όλόγυρα. 
ηιρι-ηρ6, iItIPP.·=_el ""ό-πάνυ (λιαν, δΥαν), 

KUΡlως, πρό πόντων . 
. ηιρι-ηρο-ιΙω, μ.η. ,χεόί' ιiόρ. (Σ' -~xιa' πρχ. 
-HιιxtίHα' περιχύνω, χύνω έπΙ τινος D μτχ. It(te. cio". 
(Σ' 'e01i 61ιμό" πιριπρoxtίθε" lδάμaα"" - ό έρως 
πεΡΙXuθεlς έδόμασε τήν Ψυχήν μου. 
ηιρf-ητισμσ, -στο., τ6 (ΠIlIlΙοΠτΙααιιο)" όποπ/εσμα, 

κέλυφος, φλοιός, τοώφλι. 
σcρι-ητfooω' όποφλοιώ, άφαιρCι τόν φλοιόν πέριξ, 

ιξεφλουδΙζω» n μτχ. Π(Σθ. πρχ. περιιπnομ.έ"ο.=άπ· 
ηλλαvμένος τοΟ όχύρου, «ξεκαθαρισμένος», ιλιχνι' 
outvOS»' . 
ηΙρ(-ητuyμσ, -ατο" τ6 (#εριnτVααΩ)' πδν τό 

περιεπτυ'ι'μένον fι τό όποΤον περιπτύσσει, τό περι
κάλυμμα/σκέπασμα, 

1Ιιρι-ητύξσι;, σασ, .0", μtχ. ιioρ. (Σ' τοσ n:qI
πnίααω. 
ηcρι-ητάοσω, μ.λ. -ξΩ)' «όΡ . . (Σ' _Iι1nτvξα" περι

τυλΙσσω, περικαλύπτω n έναγκαλΙζομαι 11 ώ~ στροιτ. 
δ~o~, περικυκλώνω, ' ίιπερφαλαγvΙζω.- . Ι τυλΙσοω 
πέριξ, περι6άλλω Ι Itoιe"/jt., τυλlσοομαι· πέριξ, περι· 
βόλλομαι. 

η«,ι-ιιτΟιι\, fι (περιnτUααω)' τό περl6λημα, κάτι 
τόόποΤον περιeάλλει (περικλεΙει, πφιτυλΙσσει), .φρό

·ι μα, φρόκτης, τεΤχος Ο TΙΙxcow nιeιπnιχαi=ό ,περΙ
δολοςτών τειχών" • Αχαιω,. ιισν.ιοχοι · :n:εlιππxα' 

-τό νouτικόν προπύργιον τών Άχαι"ν. 2J περ/· 
πτυξις, ένα'ι'καλισμός. 
ncρι-nτiχής, r. (πεlιπnία"ω)' δ περιτυλισο6με· 

νος πέριξ τινός, ό περlτυλΙ'ι'μένος όλό'ι'υρα όπό τι 11 
φaηά"φ :rullιπτvχό1.=πεπτωκώς Ι «πεσμένος») πέJjιξ 
τοΟ ξΙφους (δηλ. έπόνω είς τι'1ν αίχμήν τοΟ ξΙφους TO:J). 
ncρι-nτώσσω' φ::J60ϋμαι ')πεΡ60λικά. 
ηcρι-ρρayιίνσι, ιiπρφ. πcιθ. ιioρ. 5' τοϊι nιιριρρ';

Υιιυμι. 

ηιρι-ρρδΥ"ς, •• (:rueIeeaY;;"aI του ΠIl2~ΡΡ"Y"υμ.)" 
ό πανταχόθεν δlερρωΥώς, ό όλό'(υρα τεδραllσμέ
νος (ξεσχισμένος). 
ηcρι-ρρσ!νω, μελλ. -ρι,ρρσ,ιώ' περιρραντιςω δλό· 

yυρa. 

σcρι-ρρσντ~lOy, ,;6' όγ'ι'ετον (δοχεΤον, σκεοος) 
κατάλληλον πρός ραντισμόν κατό τός θυοίας, ραν· 
τιστήρι (πρ6λ. των Ο"/jμaρ. ίερίων ττ,ν «t"(lΟΙΟΤΟιφClt~) 11 
δοχεΤον περιέχον υδωρ άvνισμοΟ, λοιτ. Asρerglllum. 
ncρι-ρρtω, μελλ. περι-ρρι1ιαoμaι' πρκ. _ρι·ερ· 

ρν;'Ηα' ποιθ. «όρ. 6' (μιτιΧ ίνιρ"(. Ο"/jμ.) nIeI'"eev,l''' 
ρέω πέριξ, ρέω όλόγυρο (μετ' (Σίτ.).- π:.ιθ'ljΤ. ρέομαι 
~λό'ι'υρα, περιΒάλλομαι άπό ύδωρ, περιβρέχομαι.
ιιι διολισθαlνω, cξε'ι'λιστρώ.t, καΙ έκφεύγω έκ τινος 11 
ή άαπi • .ntec"eev., εΙ. Πι" θά1αααα,,=ή άσπίς έξ· 
έφ" 'ι'εν έκ τών χειρών του (διωλlσθησε) καΙ έπεσεν 
είς τήν θάλασσαν. 2) πλημμυρώ πανταχόθεν,κα
τaκλύζω U έκχειλΙζω, εΤμαι έν άφθονΙQ. 
ηcρι-ρρήyνυμι, κοι! -ύω' μιλλ. οΠ"ρι-ρρ';ξιιο' «όρ. 

οι' nερ,·έρρηξα· Itoιe"/jt . , ιiόρ. 5' περι·ιιρρδ.Υη"· άμτ6. 
πρχ. περι-έρρω;ιa' ρη'ι'νύω (θραύω, σχΙζω, άποσπω) 
όλό'ι'υρα.- Itde"/jt., σχΙζομαι/ διαρρηγνύομαι (θραύο' 
μαι), όλό'ι'υρα, μοΟ άποσποϋν κότι άπό όλό'ι'υρό μου 
11 Ηατά τό όξiι του Δέ1τα' n"e,epe"y..vTo cJ Ν",.ιο.= 
εΙς τήν κορυφήν της όξεΙας 'ι'ω νίας τοΟ Δέλτα ό 
ΝεΤλος διαχωρΙζεται (διασχΙζεται) είς πολλούς βρα· 
χΙονας. 

ιίιρι-ρριιδής, •• (περιρρέω)' 6 πίπτων (όνατρεπό
μενος) 'ι'ύρω άπό τι 1j πΙπτων έπ' τινος, ό περικλα
σθεlς, ό πεΡΙKεKλaσμένoς· 
Έτυμ.: οΙ ποιλοιιο! λ~;ιχa"(ρciφοι oιιν~πτoν -c'ijv λ"ι~ 

πρό~ τό ρέω 'ij τό Il"Υννμι ' XClt,ci τινοι, των νaαιτίρων 
τό Τ8"μοι -ρηδη. §χβι σχΙοιν π;;6, ,ΤΙν~. ραίJ· τaσ ρσίJι· 
"ό.· περιρρηίJή. (περι·FρηίJ·, πρ5λ. ραίJι"o" οιΙολ. 
βflάίJι"ο~ (Σοιπ:ριίJ), ΉοIJΧ. οιίολ . cPeaίJa"lt"I' ριπΙζει' 
η"άααε,., cραίJa,,(ζετα, ' η"άααιιτα,./ cραίJa"αται ' 
π.ια"ιϊται.: Bε~. όνΓΔdanΙΔ (= έλύvιζον, συνεκΙ, 
νουν), "(οτθ. wrAton (ταξιδεύειν,) wrAtδdus (ταξΙδιον), 
πcιλ·ηoπ. ΓΑΙΙΙ ( .ταξιδεύειν, φθάνειν, είιρίσκειν), ποιλ· 
"(ερμ. razl (=λ(tΤ. rApAX, YAgAns), λιθ. rAndίI, Γά· 
ιΙί (είιρΙσκειν)' _ν πασι toutot, uπόχειτCltι Ι(ΣΠ. *νrAd-. 
ncpι-ρρo", 'ij (nεflιρeέΩ))' ή ροή έκ τών πέριξ 

όλ6'ι'υρα. 
ηιρf-ρρooς, Ο", IιCltL κοιτά σlJνοιΙρ. ·ρρου., ov" (πε· 

ριρρΙΙω) · ώ; τό :n:ερΙρρ~τo. (βλ. λ.) , περιρρεόμενος 
περιβαλλόμενος ίιπό ύδότων, περιβρεχόμενος. 
ηcρl .. ρρiτCMίι Ο", ώσ. χοι! ',1, '0" (περιρρέω) ' πε· 

ριβαλλόμενος υπό ύδότων, περιρρεόμενος, περιβΡβ' 
χόμενος ίιπό θαλάσσης. 2) ένερ"(. ό ρέων πέριξ, 
ρέων όλό'ι'υρα, μιτιΧ "(εν.: πείJlα π~ρίρρυτα ΖιΗε· 
ΟΙΙα.=πελά'(η ρέοντα πέριξ της ΣικελΙας (περι6ρέ
χοντα τήν ΣικελΙαν). 
ηcρι·oσfνω, έπιχ. :rueIaoa'"ιιo' δ , τι Κ(ΣΙ νυν, περι· 

σαlνω, περιθωπεύω, σείω τήν ούρόν μου 'ι'ύρω άπό 
τι(να) . 

ncρι-ocfw, Itot"/jt. ηιριοοεΙω, μaλλ. -αΩ)' σεΙω 6-
λόγυρο , κλονΙζω τι πανταχό8εν.- Π(tθητ., σεΙομαι 
όλόγυρό, κλονΙζομαι, κλυδωνίζομαι, κυμαΙνομαι, κυ· 
ματΙζομαι. 
ηιρ(-σιμνοι;, Ο", u,o. κιiΙ ',1, -ο,,' . ώ, ιιοι! νυν, πε

ρlσεμνος, λlαν σεμνός, πόνυ σεβαστός. 
ncρl-σcΠToι;, ο". ώσ. xιiΙ- ,1, -ο" (iJερl+αiβομαι)' 

ώ~ κοιΙ νίίν, λΙαν τε τιμημένος, τυ'ι'Xάνc.ιν μεyάλoιl 
σε6ασμοΟ. 

ηιρl-σ,ιuιoς, "" (:ruei+ιnjμa)' λΙαν έπΙσημος, ·διό· 
σημος, περΙφημος, διαβόητος, λCltτιν. inslgnls. 

ιιιρι-σΘCνcω, . μελλ. -"αω (oΠ8l!ICJlk,,';.)' εΙμαl 

καθ' όπερβQλήν Ισχυρός, λlαν σθεναρός. 
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ιιε,..σ8εYl\ς, ~' (~el+C("'.1'Of)· ό κο8'ύπερ6ό
Μν Ισχυρός, λΙαν σθεναρός. 

ιιερι-σιιεΑιίς, έ, (~ρί+.xιfλλω)·, ό όλδ'{UρQ πολύ 
ξηρός fι πολύ τραχύς, ~πoλύ στερεός. 2) μ,φρ. έ
ηΙμονος, lσχυΡΟΥνωμων, όλύΥΙστΟς, δκaμητoς, ακλη' , 
ροτρόχηλος. [δι' ί,υμ. βλ. oxιfλλΦ]; . 

ιιερι-σιιεΑIζ, -1&1" tι (περί+oxιfλo,)' περlδεσμoς ί 
τών σκελών, .[δο; β?ιΣχΙοό Ι κόgμημά τι, περισφίι-Ι 
ριον, καλτσοδέτης. ι 

ιιερl-σKειrτOς, 01' (~ρl+oxιfπτoμαι)' δν δύνα
ταΙ τις νό ίδr;ι άπό δλα~- τός πλευράς, ό μακρό· 
θεν όρώμενος, ώ; ,ci, πε~ίoπη~, (6λ. λ.) U θαυμαζό· 
μενος, άξιoθαJμαστoς. 
ηερι-σκΙψομαι, μιη. , ,ο!l neeIaxomfIO. 
ιιερι-σκιάςω, μιλ. -οφ' σκιάζω (έπισκιάζω) δλδ· 

γυρα. 

ηερι-σκφτ6ω, μιλλ. ·ιfιιΦ· σκιρτώ τ/1& κόκεΤ
σε, πεΡΙΤΡΙΥυρΙζω πηδώντας. 
ηερι-σκοηΙω, μ.η. ιιxιfψoμαι' ΙΙόρ. ιΣ' .εoxεψd

μιι1" ΠΙ-Χ. -ιfιιxιιμμαι, iΟΧ1JμClt,lομΙνοl ώοεΙ ί, ίν. ·πε· 
ΡΙΙΙHιfπτoμαι' περι6λέπω, 6λέπω όλόΥυρα. 2) σκέ
πτομαΙ τι, τό έξετάζωμετά προσοχης, άπά όλας 
τός πλευράς, τό παρατηρώ μετά προσοχης, τό έ
πιθεωρώ άπό πάσης άπόψεως a κατοπτεύω, παραμο
νεύω, καιροφυλακτώ. 

nερι-σιιiίλaΚiσμός, -ο;;, 6 (ncel+ΙΙΗvλαξ)' θυσ/α 
καθ' ην έθυσιόζετο σκύλαξ καΙ είτα περιήΥετο. 
ηε'ρι-σμ~ρ6yΙω, μιλλ. -tiIIfIO' περικροτώ, περιηχώ 

(ήΧώ όλόΓUρα). 
ηερι-σμίίχω' φθε/ρω (καταστρέφω) τι διά 'πυρός 

ύποl<.αΙοντος (κουφοκαΙοντος), φθεΙρω τι πανταχό· 
θεν (έντελως). . 
ηερι-σο6Ιω, μιλλ. -tiofIO' tιοβώ πέριξ, διώκω (κυν· 

ηΥώ νό φθόσω) τινά όλόYU;:Jα.- 11 ιiμ,6 . , περιτρέ· 
χω, τρέχω όλόΥυρα Ιμε,ιΧ Cltl,.). 
ηερι-σοφίςομαι, ιiπoθ. · άπατω, έξαπατώ, τινα. 
ιιερι-σιιδω, μιλ. -άιιω' άποσπω (άποσπων όφαι· 

ρώ, άΠΟΥυμνώνω) άπό τά πέριξ (πανταχόθεν), άφ
αιρώ όλόΥυρα, άποστερώ τινα άπό τι.-μβ"ον, άφ
αιρώ τι άπό τόν έαυτόν μου, στερω τόν έαuτόν 
μου άπό πρδγμά τι.- ιι περιφέρω τι έδώ καΙ έκεΤ 
διό τροχοφόρου μέσou.- •• Π~θ1JΤ, όΠΟ:Jπώμαι, ό
ποσπδται ή προσοχή μου, πρός διαφόρους κατευ· 
8ύνσεις, άπασχολοΟμαι, περιέρχομαι εΙς ταραχήν 
καΙ σύΥχυσιν. 
ηερι-σιιεϊν"ιiπρφ. ιi~ρ. 6' ,~υ ~ριέπω. 
ηερι-σιιερχCω (~ριιιπερxή,)' = neeItlnceriι, εΙ

μι' είμαι λlαν έξWΡyιoμένoς, είμαι πλήρης άγανα
κτήσεως. 

nερι-σncριftc;, lf (ncelttlnIex ro)" 6Ιαιος, όρμη. 
τικός 11 πcριιιπερχΑ, πιίδοο,=cπάδοο, πιι~ιιιιιώ, xα~' 
en:eir0,l," (τ. Ι. δ ecivClt,o,j. 
nερl-σιιΑσΥχνCM;r 01' (πεlΙ + anλdrvo1')' μεγά

θυμος, μεΥαλόψυχος. 
ηερισσaΙνω, ίπ. ci~τΙ ~,Itla/1'fIO (βλ. λ.). 
ηερισσεΙa, tι (περιιιιιιι6ω)' τό περΙσΣΕUμα, τ6 

6nόλοιπον.- Ι ύπεροχή, ύπερτέρησις. 
ncρι-σσciω, ποιτ,τ. ιiν,Ι πιιριιιε{ω. 
ηερίσσευμα, ,ό' 0,,1 ΧιΣΙ νυν, περΙσσευμο, τ6 πε

ρισσεϋον, Ί'ό ύπόλοιπον, τό πλεόνασμα n ή (ύπερ60-
λική) άφθονΙα,- Η πιιρΙιιιιωμα, δ1Jλ. περΙπωμα. 
ηερισσεύω, μ'Υν. ιin. -ττcύω- πρ,. lπερlιιιιεvo1' 

(.εριιιιι6,)· δ,τι )tCltΙ νίίν, περισσεύω, είμαι περΙσσευ
μα, είμαι πλεόνασμο, πλεονάζw, , είμαι , ύ;-ιέρτερος 
εΙς άριθμόν, είμαι παρά πολύ διά τι(να) (μετιΧ γεν. ). 
- •• εΊμαι πλέον η όρκετός D τα περιττειίο'l'τα=δ,τι 
περισσεύει, τ6 έπl πλέον, τ6 πλεόνασμα 11 τοιιoVτο1' 
~φ . Περ,Χλιιί lπερ{ιιιιevε - τοσαύτηγ άφθονΙαν λQ
Υων καΙ όρθt\ς ννώμης εΤχεν ό 'Περικλης. 2) 'ίν 
)tCltX~ ίνν. ("; 'JaI περιττός, εΤμαι δχρηστος, άχρησΙ
μεuτoς.- .1 έχω πλέον fι άρκετό έκ τινος πρόΥμα
τος (μι,! Υιν.).- ιv μiyν. cb; μιτ~tί~,lxόν ί~ι::-γ.Ι~;, 
κόμνω τινά νό ζ~ ,έν άφθονΙQ, τόν προόγω, τ6ν 
ΠΡο616όζω IlxCltt ίπΙ ΠΡ-Υμ., κάμνω τι νό όφδoν~. 
ηερισσο-λοΥΙa, ~ (πε,ιιιo~,+λ6ro,)' τ6 λέγειν 

περιτ rό, δχρηστος πqλυλο'{Ια; φλυαρΙα. 
8cρισσός, ,., 61', μ'Υν. ιi1Τ. ΙΙ8ριττ6ς- (-Ifell)' δ 

Ω~·· , .... . χ _= 
ύπέρ τ6 μtτρoν, ό ύπερ6αΙνων τ6ν συνήθη άριδμόν 
fι τ6 σύνη8ες μέΥεθος, ύπερ6όλλων, καδ: ύπερ60· 
λήν μέγος, ύπέρμετρος, άσι'νήθης Ο μιτιΧ γιν., δ 
όνώτερός τινος, μεΥαλύτερος όπό τι(να) Ι πε~ΙΙΙflδ, 
ιfλλφ1' πe6, ~ι=ύπέρ τούς δλλους (άνώτερος των 
-δλλων) κατά τι. 2) ό ύπέρ τό ούνηθες, παράδο
ξος, όσυνήθης, όλλόκοτος Ι ίν xcιx~ ίνν., τερατώ
δης, ' τερατόμορφος n ίν x~λ~ ίνν. έξοχος, λαμπρός, 
υπέροχος.- Ι ό πλέον ιϊ όρκετός, ό παρό πoλ~ς 11 
τ~ πεΡΙΙΙΙΙ~1'=τό περΙσσευμα, πλεόνασμα, ύπόλοι
πον n ~eIIItlal ΙΙΧΙΙΝI=σκηναl πλεoνάζoυσαι.~ Ι. 
iv XCΙ)l~ ίνν., περιττός" όνwφελής, δχρηστος ιι ύπερο 
6ολικός 11 ~,.ιιιι~ "ρα1'=πολυπραγμονεΤν n na,.tlad 
φρο"εί1'=έχειν lδιoρρύθμouς σκέψεις. 2) ίπΙ λό
γων, ό λΙαν τετορνευμένος, όκρι60λΟΥημένος σ τε
χνητός.- ιv ίπΙ ιiρIθμων, περιττός, δζυΥος, «μσ
νός», όνώμαλος, δνισος, λιΣΤ. lιnpAΓ, ιiντΙθ, τql ιfI
~ιo,.-έπΙρρ. περιιιoιiιs. 

ηερισσότιις, μτγν, ιiττ. ηεριττότικ, -"ι-οι. fJ 
(περ.ιιιι6,)· τό περισσόν, ύπερ60λή. 
ιιερισσό-φρων, 6, tι, γιν, '0,,0. (περ.αοδ;+φρ""')· 

ό καΙ')' ύπερ60λήν σοφός, πόνσοφος, ύπει:;όολικό 
σώφρων. 

ηερισσώc;, ίπΙρρ. του περιιιιι6.· καθ' ύπερ60λήν, 
έξαιρεΤΙKGις 11 ουγχριτ. ηερισσότεΡοΥ ... όφθονώτε
ρον. 2) oυι5i1' '.ι, εριιιa6ι-εΡΟ1'=λιΣ', nlhll allud=cb~ 
ΧιΣΙ νυν, ούδέν περισσότεραν, τΙποτε δλλο 11 ο!l,ω; 
oν&ε~ περιαιι6τερο1' lj εΙ ... = κατ' ούδένα δλλο\' 
τρόπον παρό έάν ... 
nερι-στa-δόν, ίπ!ρρ. (περ./οτιιμ.)· περιισταμέ· 

νως, ~1Jλ. lατόμενος πέριξ (όλόΥυρα), Ιστάμενοι 
κύκλΥ· 
ηερι-στάςω, μιλλ. -ξΦ' στάζω πέριξ, σταλάζω ό· 

λόγυρα. , 
ηερι-στδδη, ίπ. Υ' 'ν. ΠιΣθ. ιioρ. CIt' το!) πιιριltlπιμι. 
ιιερι-στaΙην, ε'}χτ. cio;:. 6' του ~ριΙ"τημι. 
ηερι-στάς, -ιιταιια, -οτά", μ,χ. ιiop. ei' του ~I" 

lιιrημι. 
ηερί-στδτος, 01' (πιριltlτιιμι)' ό πεΡΙKυKλoύμ~

νος, περικυκλωμένος Ι ό δαυμαζόμενος ύπό, τοΟ 
πλήθους. ' 
ηερι-στσυρ6ω, μελλ. -ώιιφ' περιφρόσσω διό σταυ· 

ρωμάτων, πεΡΙXαραKιJνω (όχυρωνω όλόΥυρα) διό 
πα'Jσαλωμότwν (πασσόλων) καΙ τάφΡOU.- μέσον, πε' 
ριχαροκώνι.> έμαυτόν (όχυρώνομαι) διό πασσάλων. 

ηερι-στεΙλας, μτχ. ιi.,ρ. CIt' τoυ · ~ρ,ιιτΙλλω. 
ηερι-στεΙχω, μιλλ. -Ιω' 6αδΙζω όλόγυρα, περι

έρχομαι. 
ηcρι-στείωσι, ίπ. ιiντ! ~IΙΙΙΤώιι" Υ' πλ,l8. δπο,. 

ιioρ. 6' του πιιρ.Ιιιτημι. 
ηερι-στΙλΑω, μιη. -oτελόi' CΙόρ. ιΣ' -ιοτ,ιω· έν

δύw, περι6άλλω, πεfjιτuλΙσσω Ι οτολΙζω καΙ έκθέτω 
νεκρδν, λCltτ. compol)ere a δθ.ν, ένταφιόζw, θάπτω. 
- •• περικαλύπτω, σκεπόζω, καλύπτω διό μανδύου. 
- 111 φροντΙζω περΙ τινος, προστατεύω, ύπερσσπΙ-
ζω n διατηρω, διαφυλάσσω 11 neeItl~IUfIO &οι""1'= 
καλλιεργQ τήν ραψΥδικήν Ι ~Iι.τΙlλΦ Ιι,α-ό
σχολοΟμαι εΙς τήν γεωργlαν. 
ηερι-σ1'ενδlιςω, μιλλ. -ΙΙΙΦ' ~eιtlτε1'ιίtφ, όνο

στενόζω καΙ ΟΙ όναστενσΥμο/ μου άντηχοϋν όλό
γυρα, θρηνώ.-μίοον, περιηχώ, όντηχώ πανταχό8εν 
ηερι-στtνω' παραΥεμΙζω, στοιeόζω, όλόΥυρα, 

στενοχωρώ πανταχόθεν Ι ΠCιtθ1JΤ . , στοι6άζομαι, πε
ρισφlΥγομαι, πσνΤαχόθεν.- α περιηχώ άπό όνα
στεναγμούς. 

ιιcρl-στειιτoς, 01' (περιιι"φιιο)' περιεστεμμένος, 
έστεφανωμένος,περιεστραμμένος, σuμπεπλεyμένoς. 
ΠΕΡιIΙΕΡΑΊ . t,. δ"ι, χCltΙ νυν, περιστερά, «περι· 

στέρι» [ίτυμολ. θaωριt,ιΣΙ διiνΙIOν ιχ 01Jμιτ. γλciιo~,1.: 
ρerach-Istar (-πτηνόν το6 Istar)]. 
ιιcριστιΡCών, -ώ1'Ο', 6' περιστεροτροφεΤον, cnε

ριστεριωναςι. 
ηcρι-στεφiν6ω, μιλλ. -ώοΦ (πιιί+οι-Ιφαl'O,)'= 

~ριόι-Ιφι», περικυκ} ώνω, περι6όλλω τι ώς διά ατε
φόνου . 
. , ηερι-στε.ιιc;, 'f (π.,ιιι~Ιφιιo)· ό περιεστεμμένος, 
έστεφονωμένος Ο ιl1'ιJ.ΙόιW oΠ~,ιατ.φit;-φέρων ("πΙ 



·-_ ). ) .~ - τ= Ό - 22> Ι 

'ι~;; χεφοιλfj;) στέφανον έξ όν8έων.- "'ΙΡΥ., ό πε
ριστέφων, ό περιβάλλων ώς διό στεφάνου. 
ncρι-στcφω, μιλλ. -ψω' περιΒάλλω, περικαλύπτω, 

ώς διά στεφάνου, στεφανώνω όλόyuρa. 
ΙΙEρf-στιισαν, ίπ. «ν"tΙ _ιιΙ"πι"ιι", Υ' πλη8. 40Ρ. 

ΙS ' του ιπιeιΙαΤ'1μι. 
ιιcρι-σΤΙΙσαντο, 'π. ιiν,;Ι _ιιι"ή"ιι"το, Υ' πληθ. 

μeσ. ιΧορ. ιχ ' -ςο ί) _ιιΙαπιμι. 
ιιcρι-σΤΙΙωσι, έπ. ιiντ! πι,ι"τΙ»ΙΙ., Τ' πλη8. 6πο,;. 

ιΧορ. 1')' το!) πεeιlαΤ'1μι • . 
πcρι-στ'Ι;ω, μελλ. -ξω' «όρ. ιχ' -Ιατιξιι' στlζω (κεν

τώ) όλόΥυρα, κοσμώ (στολΙζω) διό σΤΙΥμάτων όλό
Υυρα. 2) στΙζω (κάμνω σ ΤΙΥμα τα) κατά ίσα δια
στήματα 11 ίντευθ~ν δ. τοπ08εΤώ πέριξ (όλ6Υυρα) 
κατά ίσα διαστήμ.:ιτα. 

ιιcρι-στf16ω, μελλ. -ΨΟΟ' στΙλ6w όλ6Υυρα, λαμ
ποκοπ::Ι, όκτινο&λώ. 

ΙΙΕρι-στΙχ'Ι;ω, μελλ. -αω' (nael+aT{xo,)' etτω τι ' 
όλόyυρa, :ιrεeaaToaxltaJ (βλ. λ.). 

ΙΙΕρι-στοιχ'Ι;ω, μ.λλ. -αω (nae1 + στοίχο,)' περι
Βάλλω (περιλαμΒάνω, περικυκλώνω) τι ώς διό δι
κτύι.ιν.- μΙσον, περιστοιχΙζω έμαυτόν, περικυκλώ
νομαι. 

ncρf-σToιxoς, ο" (ΠΙΙ' + ατοίχο,)' ό τιΜμενος 
κατό σειράς, έν κύκλω, τε8ειμένος κύκλΥ κατά 
σειι:ός. 

ΙΙΕρι-στονΙxlΙ;ω- όναστενάζω όλόyυρa, δηλ. όντ
ηχοϋν ΟΙ όναστεναγμοΙ μου. 
ΠΕΡΙ σΤΡΙΤΟ-ΠΕδΕύομαι, μελλ. -αομιιι' «όρ. σι' 

-ιαreιιτο.πεδεvαάμ'1'" «ποθ.- στρατοπεδεύω όλόγυρα, 
περικυκλώνω, πολιορκώ. 
"Ερι-στρέφω, μελλ. -ψω' ώ~ χιχ! νυν, περιστρέφω, 

στρέφω όλόΥυρα, συστρέφω, dι. i1t! Ιτoιμιxζoμ~',oυ 
νόt ~ ΙΦ'Ό (νά .χσ ·fιν~ονΙσ'Ό) λίθον.- πσιθΤιΤ. , στρέφ:>μαι 
όλόΥυρα περιστρέφομαι, γυΡΙζω 6πΙσω. 

ΙΙΕΡι-στροφ{ι, ή (ιπιριατρέφοο)' ό ,τι χιχΙ νυν. περι· 
στροφή, τό στρέφειν κύκλΥ, τό στρέφειν όλ6yυρa 
11 τροχιά, κυκλοστροφΙα. 
ιιcρι-στρωφάω, μελ. -t7aQJ, θιχμιστ. το!! _eIaTeI

φ€». περιστρέφω συχνό, περιστρέφω έΔW κι έκετ.
II~θητ. , περιφέρομαι όλόyυρa, περιτριγυρΙζω 11 ncea
αreωφώμι'l'ο~ ιπά'l'τιι τιi %e'1ατt7eιιι=περιερχόμεΥος 
δλα τό μαντεΤα. . 

ιrcρf-σΤίi1oς, ο" (πιeΙ+αriίλο~)' ό Ιχων στύλους 
όλόΥυρα, ό περι80λλόμενος ύπό κιονΟότοιχΙας.
dι;; .,ο}σ. τδ nCl~tIΤVλo" = σειρό κιόνων πέριξ ναοϋ. 

nι:ρι-σφiΙI1'i, ., (nιel+αφιιλή"ιιι)· λΙαν Ι;πισφα
λής, λ!αν όλι('8ηρός, γλιατερός. 
πι:ρι-σφΟΡιος, ο" (nIIe1 + a~ecS,,)' ό πέριξ τών 

σφυρών, ό περι8όλλων τό σφυι:ό (Tj τούς πόδας). 
-ω •. o~σ. τδ nIIeaatpVeIO" = ' κόσμημα γυναικεΤον 
(δεσμός fj τι πιχρόμοιον) περι6άλλον τό σφυρό Τι 
τούς πόδας. 

ιιι:ρf-σφiρoς, Ο"'-_eι"φvριο, (βλ. λ.). 
ιιcρι-σxcμcν, -π. "νtΙ :ιrιιeaaxIIr", «ΠΡιΡ. CΙOρ. ΙS' 

';06 πιιιέχω. 
wcpl-σxCO, ,π. ιiντΙ nlf/l"xOV, ΠΡΟΟ';. μΙσ. «01'. ΙS' 

του ιπιριέχω. 
"'ι:ρι-σχ'ι;ω, μιλλ. -10''''' σχΙζω όλό'ι'υρο, δισοχl

ζω, ιξεσχΙζωι, όποχωρlζω.- Ι πι:ιθ'ljΤ. , ίπ! ΠΟ'tιχμοi) , 
διασχ/ζομαι (διαχωρΙζομαι) εΙς δύο κλόδους, εΙς τρ6-
hov Ι:Ιστε διό τών δύο oύrQv Kλ6δwν περιΒάλλω 
θέσιν τινό. 

ncρι-σχοινlι;ω, μιη. -Ι". {_ιΙ+αχοϊ'Ι'Ο,)' περι
δtνω διό σχοινΙου, περικλε/ω διό σχοινΙου Ι διαχω
ρΙζω (άπομονώνω) διό σχοινΙου (δπω. πιχρ& ,;ο!, ίν 
• ΑθήνιΧι. διχι:ιστηρΙοι, !πιμονώνον,;ο σιΙ οι!θουσιχι συν.· 
O"ι~σιων δι&. οlιρων σχοινΙCιιν, δι& νά μ'ij δόν~τσιι ν& 
πλησlιa~τι δ δχλο, x~Ι ο!!.ω οΙ διχι:ισ"tΙ:ΙΙ OιxιiΙ;oυν χι:ιΙ 
,ιρΙν()υν ιΧ 'lδνόχλητοι x~Ι «νιπηρΙιχστοι). 

ΙΙΕρι-.,Υςω, μιλλ. -Ο'ω' δ,,;ι χι:ιΙ νυν, πεPΙCX;ΙΙ;ω, 
διασώζω τινό όπό τόν θάνατον, τόν διαφυλόττω 
έν ζί..,~.- πΙΧθητ., περισt;ιζoμαι, διασt;ιζoμαι. 
ιιcρι-τ6μνω, Ιφν. 4ν,;Ι ~Iιτέμ"ω. 
,ιι:ρι-τaφρcu"" μ.λλ. -.... (nIIe t + ~"wo~)' περι· 

Βάλ?-.ω διό 'τ6φρου, διανο/.,.ω τόφρον πέριξ (όλόΥυ- . 
ρό) Τ1νος. 

ncρι-τcΙνω, μιλλ. -τιι"ώ (πιιιΙ+τιιί"ω)' τεΙνω (τεν
τώνω, όπλώνω) όλόγυρa (Tj έπάνω εΤς ίΙ). 

ncρι-τι:ιxlι;ω, ' μ.λλ. -IΟ'ω' ίΙ,τι χι:ιΙ νυν, περιτειχ/
ζω, τειχΙζω όλόΥυρα, περιΒάλλω διό τε/χους, όχυ
ρώνω. 2) κτ/ζώ όλόγυρα τείχος, όπό τό όποίο ν 
καΙ πολιορκώ την δι ' αυτοϋ περικλεισ8εΤσαν πόλιν 
Τι γενικώς τοποθεσ/σν, όποκλε/ω' διό τεΙχους καΙ 
πολιορκώ.- πΙΧθητ., οlκαδομοϋμαι 'ι'ύΡW, κτ/ζομαι 
πέριξ. 

ncρι-τcΙχΙσις, ~ (nιeιι:eιχΙtω)' τό τειχιζειν όλό 
yuρα πρός όποκλεισμόν, άποκλεισμός, πολιορκΙα. 

ΙΙCΡΙ-ΤΕΙχισμα, τό (nιeιι:e.χiζω)' τείχος οlκοδο
μηΜν ΓΎρw πρός όποκλεισμ6ν,τετχος προοριζό
μενον διό rr.v έξ αJτoϋ πολιορκ/αν τι'}ς δι' aύΤOϋ 
όποκλεισθεΙσης πόλεως. 

ncρι-τcιχιcήιlH;, δ (nιeιτιι"lζω)' - πιιeιι:ι{ χιΟ'ι, 
(βλ. λ. ), ή ΤδΡ,ισις τε/χους διό πολιορκΙαν. 

ιιι:ρι-τι:1Cω, μ.λλ. -έαω' όπατελειώνω, συμπλη
ρώνω τελεΙWς, τελειώνω τι όλό'{υρα (πανταχό8εν). 

ΙΙEpι-τΙΙ1oμaι, πιχθη"t. (π.ιΙ + tiλλω)' Ιρχομαι 
όλόΥυΡΟ, έπανέρχομαι, περιοτρέφ:>μαι καΙ συμπλη
ρώ τόν κύκλον 11 ΕπΙ χρόνου , όνακυκλοϋμαι, έπανέρ
χομαι : ιπceιτcλλομέ""", Ι"ιιιvτω... = των έτών (των 
έποχων δ7jλ. του Ιτου,) έρχομένων καΙ πορερχο
μένων (όχολou80υσών τόν έαυτών κύκλον). 
ncρι-τcμι:ίν, «Π;'ιΡ . μιλλ. τοίί ιπιιιιτέμ'l'ω. 
ΙΙΕρι-τέμνω, ίων. χιχΙ έπ. ιιι:ρIτ6μνω- μελ. -~ιιμώ' 

«όρ. 6' ιiΤΤ . -Ιτcιω,l" ίων. xιx l ~ωρ. -έταιω'l" δ ,τ ι χιχΙ 
vi)v, περικόπτω, κόπτω όλόΓUΡΑ, λι:ιτ . circuιncidere. 
- μίσον, nιeιτiμ"οnιιι τιi ιιΙδοΙιι=όσκοϋσιν (έφαρ
μ6ζουσιν, Ιχουσιν έν χρήσει) τήν πιιeιτομη" ( 6λ . λ . ) . 
IΙnιeιτέμ"ομrxι βραχίο'l'ιι,=σχημαΤΙζω τομάς η έγ
κοπάς όλόγυΡα εΙς τούς 6ραχΙονάς μου (είς δίόφσ
ρο σημεία τών βραχιόνων μου).-. άποκόπτω τά 
δκρα U TtιxOTj't. ιπεeιτέμ"ομιιι ".,,,=όποκόπτομαι, όφ
αιροΟμαι (μοϋ όποσποΟν) μέρος τ/'iς χώρας, άπο
στεροϋμαι μέρους της χώρας.- 11 όποκόπτω καΙ 
άποχωρΙζω, περικλεΙω, λιχτ. iriferclpere n μίσον. άπο· 
χωρΙζω δι' έμαυτόν Ο Π:Σθ7jΤ . , όποκόπτομαι, όποχω. 
ρΙζομαι, όποκλεΙομαι, περικυκλΟΟμσι. 

ιιι:ρι-τCρμων, ο" (:ιrε;ιΙ+τέeμιι)' ό περιορlζων (Μ
των τέρμα) παντοχό8εν.- Η παθ7jΤ., ό περιοριζό
μενος (περιωρισμένος) πανταχόθεν (όλ6γυρα). 

ΙΙΕρι-τέχνησις, ofι (πεei+ι:iχ"'1) ' πανοϋργον τέ
χνασμα, πανουΡΥΙα, δόλος. 

ΙΙEρι-τfδημι, μιη. -8-ήΟ'ω' «όρ. ι:ι' -έiJ.ηxΔ· ιiόρ. 
ΙS' -έθη" (έν Υ.ρ r.σa ι Ιν τφ πλ7jθ . μ~νoν), προ:,.. -{}ες ' 
τ/8ημΙ τι πέριξ, τοποθετώ πέριξ (όλόγυρα) η έπΙ 
τινος , περι6όλλω, προσ8έτω, έπι8έτω-μδ()?ν, τΙ θη
μΙ τι περl έμαυτόν, περι6άλλομαι, φoρCι.- Ι άπο· 
νέμω, παρέχω, χορηΥώ, περι8όλλω μέ τι 11 ώα. έπι
Βάλλω τι έπΙ τινος, τοΟ τό έπι8όλλω διό της βΙος. 

ΙΙΕρ .. τί11ω- τΙλλω όλ6γυρα, μaδCι τι όλ6yυρa, 
περιμαδώ. 

ιιι:ρι-τίμ';Εις, 'ιιΟ'αιι, ." (πιιeί + ΤΙ"';)' 6 λΙαν τι
μώμενος, Μαν τετιμημένος. 

ιιcρι-τομίι, +ι (ιπιιe"έμ'l'ω)' δ , τι xιxl ν!!ν , περιτομή, 
ή περικοπή, τό κ6πτειν τι όλόyυρa, ή περΙκοψις ιι 
ή περιτομή της όκρο6υστΙας (ίν ΤΤΙ ΈΧΧλ. '(λ . ), ,iι. 
χι:ιί νυν Ιτ ι λίΥΙΤΙΧΙ. 

ΙΙEρι-τoξEUΩ, μβΗ. -αω' .. ~nIIeroEIIiJO) ( βλ. λ.) , 
υπερτερώ τινα εΙς τό τόξον n τοξεύ..ι , ρΙπτω βέλη, 
όλόyυρa Π κοτατοξεύω, φονεύω διά τοξευμάτων. 

ιιι:ρι-τρiιΙ;1ιo,ν, τό (nIIel,+ τράxη.ιo~ ) · τό περί 
τόν τρόχηλον (κόσμημα), ~>pμoς, περιδέραιον. 

ιιι:ρι-τρCπω, μιλλ. -ι:ιέψω' GiQP. ι:ι' -έτριιψιι' πε
ριστρέφω όλόγυρa, στρέφω τό δνω κάτ,,,, καΙ τάνά
παλιν, όναστρέφω, όναποδΟΥυρίζω, όνατρέπω.- Ι 
ιXμτΙS .. περιστρέφομαι, όνατρέπ.ομαι. 
ιιcρf-τρcσαν, Υ' πληθ. ίπ. «ορ. σι' το!! _ιιτιΙω . 
πι:ρι-τρCφω, μελλ. -(}eiYΙaJ' ιXQP. οι' -i{}eιιψιι' κά

μνω τι νό πήξι;) (νό παγώΘl) όλόyυρa.- ΠΙΧθητ., 
πήγνυμαι (πήζω, πα'{ώνω), σκληρύνομαι, όλ6γυρα. 

ΙΙEρι-τρCxω, μ.λλ. -{}ιΙξομιιι' οΙ Dπόλοιποι ' χρό
νοι ίσχημΙΧ,;Ισθ7jσι:ιν ίχ tOfi *:ιrιιIι -δeέι-, .μ8λλ. -Iea-
μιινμιιι' «όρ. ΙS' -i8ρίJ.ιω".· πρχ. -διδedμη_ x~Ι ΠΟΙ7jΤ. 
-Iέ"'014Α' Iι,"tI χιχ! νΟν, περιτρέχω, τρέχω όλόγυρα, πε-
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ριστρέ:φομαι.- 11 με.' αοί •• , τρέχω Υύρω όπό τι, τΡέχω 
όλόΥυρα άπό τι, κόμνω τόν κύκλον Υύρω όπό τι 11 
τρέχω όλ6.νιιΡο ζητών τι. 2) ιnφρ., παραπεΙθω, έξ
απατώ, τινα, δολιεύbμαl τινα. 
ncρι-τρiω, μιλλ. -τeέοφ' τΡέμω όλόΥυΡο, όπό 

τόν φό60ν μου τρέπομαι είς φυΥήν τι:\δε κόκεΤσε, 
nCρl-Tpraiaς, it; (π.eιτerβ;;wι.ι)' τετριμμένος ό

λόΥυΡο έκ τt'\ς χρήσεως a μτφρ. , κατάκοπος έκ της 
έΡΥασΙας. . 
ncρι-τρfβω, μίλλ, -ψΦ' ιiόρ. α.' -έ'I'"ιψcι,-Πα.θητ" 

ιiόρ. δ' -e'l'(ltp",,' πιιχ. -τέ'Ι'eιμμαι' τρΙΒw όλόνιιρα Τι 
φ8εΙρω όλόΥυρα (τελεΙως), 
ncρl-τριμμα, -ΙΙ'l'Οι;, τό (nε"ιτelβω)' πδν τ6 κα

ταστόν λεΤον διό της τρι8ης ιι μ.φρ., παμπόνηρας 
κατεΡΥάρης, f:κάθαρμα», cόπό8ρaσμα». 
ncρι-τρομέω (nseΙ+τeέμαι)'=neeΙ,l,eέμΦ, τρέμω 

όλόνιιρα, τΡέμω «σύγκορμος» Ο Παοθη •. , οάρχει; π.
(lΙ'l'I!ΟμέΟ"'Ι'Ο μέ1εοοι,,=δλαι του αl σάρκες έτρεμον 
yΎρw όπό τό μέλη του, . 
Μρι-τροηΙω, επ, παoριiλλ . .όπο, .01) n#:,I,l,l!inaJ' 

ιiμ.δ, περιοδικώς έπανέρχομαι, περιστρέφομαι κίι
Kλ~, ώ, ίπΙ χρόνοιι: nee,τροnέΦ'ΙΙ l"ιιιvτοι;=fτος 
περιoδΙKWς έπανερχόμενον II μτδτ. , τρέπω τι έκ των 
πέριξ ·πρός τό κέντρον, περιουνάΥω (μιτιΧ α.ίτ,). 
ncρι-τροnι\, tι (nεριτeέnω)' δ,τ l χα. Ι νυν, περι

τροπή, τό περιστρέφειν, περιστροφή, κύκλος II ι ... 
π.eιτeοnfj Τι ΙΧ nεeιτeοπ;ιι;=ωι;. χοιΙ νυν , έκ περι 
τροπης, ό εΤς μετό τόν δλλον, κατό διαδοχήν, πε
ριoδΙKWς, έναλλόξ, 2) όνατροπή. 
ΜρΙ-1ΡόχδΙος, 0,,'= nεelτροχοι; ( β λ . λ.) n o,je. 

πληθ. ώι;. ίπΙρρ. nεeιτρ6χιιΜι χεleομιιι=κόπτω τήν 
κόμην μου 6λό"υρα. 
ncρι-τροχάω, πα.ριiλλ. τ:)πο ι;. τ"ίi neeHtlixoo'= 

πεΡιτΡέχω, τρέχω 6λόγυρα U περ.κυκλώ rινα κατά 
σμήνη. 
ncρl-yρoxoς, ο" (π.(l ιτeέχω) , κυκλοτερής, ΟΤΡΟΥ

Υύλος, περιφερής. 
ncρι-τρώΥω, μελλ. -τeώξομαι, ιiόp. 6' -έτe;J,ΥΟ)l' 

δ ,τl χα.Ι νl!ν, περιτρώγω, TPwyw 6λόγυρα, δάκνω 
6λόνιιρα, τρωΥαλΙζω 11 μτφ;.> . ύπεξαιρώ, κλέπτω, «σου
φρώνω», 

. ncPIncN, naPITToc; χλπ., μην. ιiττ. ιiν.Ι neeIo

. on'ιΦ, nεeIo06" χλπ. 
nCΡΙ-ΤUΥχάνω, μιλλ . -τ..vξομιιι· άόρ. β ' -έτι:χο ... · 

πρχ, -TeτVXf1Ha' συμ8αΙνει να είμαι · Υύρω όπό τι iJ 
πλησΙον τινός, κατά σύμπτωσιν (TUXa(wc, ) είμαι πέριξ 
~ πλησΙον τινός n συναντώ τινα κατά τύχην, «πέφτω 
έπόνω του) 11 ώα. συμδσΙνω εΤς τινα, 

nCρl-τUμβιoc;, ο" (πa~i+τvμβοι; )' ό περl (6 Υύρω 
άπό) τόν τύ~60ν τινός, 6 έπl τοΟ τύμ80υ, έπιτόφιός. 

ιιcρι-uβρίςω, μιλλ. -Ιοω' με [αχειρΙζομοΙ τινα 
κατά τρόπον ύ8ριστικόν, τοΟ φέρομαι άπρεπως.
lt!Jtθ,lτ" τυΥχάνω ύ8ριστικης (πρσσ8λητικης) μετα- · 
χειρ/σεWς έκ μέρους τινός. 

naρι-φcι'νομαι, ποιθητ: εΤμαι περΙοπτος, φαΙνομαι 
rτανταχόδεν n Ι,. π_eιφαί"ομέ"φ . (!νν . χώΒφ) = εΙς 
τόπον περΙοπτον, μακρόθεν 6ρατόν καΙ όπό δλας 
Ί"Ος πλευράς, 
ncρι-φδνcια, :ιι (neeιφcι",;ι;)' τό":'φαΙνεσθαι παν

Ί"αχόδεν, τό νά φαΙνεταl τις πανταχόθεν II πλήρης 
'(νGισις, oaφήνεια, καθαρότης 1I περι8όητος φήμη. 
ncρι-φiνής, it; (πεl!Ιφcι{"ομιιι)' 6 6λόΥυρα φαι

νόμενος, περΙοπτος I1 καταφονής, κατάδηλος, "αοΙ
Υνι.ιστος b ώ, χαΙ νυν, περιφανής, ~ερlφημoς, έπΙση
μας, έξοχος, λαμπρός.- Θιιγχριτ. χcιΙ ΙΙΙΤΙιΡθ . netlI-
φα~έοτεeοι;, -έoτατo~ . . 

nε:pί-φaVToc;, ο" (πεe,φcιl"ομιιιγ == neeIφcι";', 
(βλ, λ.), πανταχόθεν όρώμενος, πε~Ιoπτoς II κατα
φανής !! · ωα. 2) ήερίφημος, έπιφονής, ένδοξος, όνο-
μαστός, λοι τ . IIlustris. . 
ncρί-μνώc;, ίr.Ιρρ. τοΟ πε,ιφcι";'ι; (βλ, λ.)' κοτα

φσνώζ, 1>ανι:;οό; 
. αcρι-φcίδoμaι, ιiπoII . ' φε.lδομαΙ τινος, ωστε τόν 
ώφΙνω να ζήσι.), δέν τόν φονεύω (μετ« γεν.) . 

nε:PI-9tpcIa, t. (n!l!Iφae~jj)' dlι;. χοιΙ νl!ν, · περι
φέρεια. ή κυκλοτερής γραμμή, ή πέριξ κυκλοπ:οοΟς 
αΙ:Ιματος, κυκλοτερές οχημό. . 

ncρι-φcρής, i, (n~ιφέ,ω)' 6 περιφερόμενος, 
περιοτρεφόμενος, KύKλ~ U σΤΡΟΥγύλος, κυκλικός, 
κυκλοτερής a δ περt6άλλων, περικλεlων. 2) .περι
δαλλόμενος, περικυκλούμενος. 
ncρι-φtρω, μελλ. nε,ιoloφ' ιiόρ. ri.' -ι,ιt.εyxcι· 

cb, χα.Ι νυν, περιφέρω, φέρω γύρω (6λόyuρa) Ι έχω 
τι μαζΙ μου καΙ τό περιφέρω έδώ καΙ έκε:Τ. 2) κιν" 
τι όλόγιJρα έν KύKλ~ (περιφερικως), άπω, 6 ιίνcιδcιΙ
νω.ν · έιtΙ τόν {ππον Xlvlt .όν πόδα. πιριατροφιχιϋ, Ι περι· 
. φέρω · τι 6λόγυρα, δπω, π.χ, Ιδιαμιί '1:1 ι!, τοίι, αιιν-
δοιιτιιμόνα.,. 3) περιφέρω τι, τό γνωστοποι", τ6 
δημοσιεύω. .) φέρω τι (ύπό τήν έξουσ/αν μου, 
cτό φέρνω γύρω»), τ6 ύποτόσσω. 5) φέρω τι ό
πlοω Γι πέριξ (κατά διάνοιαν) : oiJ με Π8(lιίpέ,.ι 
ovU ... εΙιJiwι.ι τοvτω" (ίνν. t) μ"';μη)=ή μνήμη μου 
(ό νοΟς μου) δέν μέ φέρει όπΙοω εΙς τήν Υν"σιν 
οΙουδήποτε έξ · αύτων τ"ν πραΥμότων.- 11 ιiμ,δ. 
όντέχω, ύπομένω.- 11 πcιθητ. , κινοΟμαι κυκλικώς, 
κ6μνω κύκλον, περιστρέφομαι, έπανέρχομαι, x~p. 
_πΙ χρ όνοιι. 2) περιπλαν"μαι. 
ncρι-φcύΥω, μ.λλ. -φcvξομιιι xcιΙ -φεvξoνμcιι' έκ

φεύΥω,. διοφεύΥω, όποφεύvω (μετ cι!τ.). 2) δια
φεύΥω τόν κΙνδυνον έκ τινος νόσου, διασΥζομαι, 
όναλαμ8άνω έκ τινος νόσου, 
ncρι-φΙcύω, ποιθ. πρχ. πεgιnέφ1εvaμαι' καΙω όλ6-

Υυρα, περικαΙω, καψαλΙζω 6λόνιιρα, cτσoυρoυφλΙζω», 
αcρί-φΙ0Ιος, ο" (n,,,i+φλο,6,)' ό έχων φλοιόν 

όλ6Υυρα). 
nι:ρι-φΙuω=nεeιφλεvω (βλ, λ.), 
αι:ρι-φoβ~oμaι, ποιθητ: φο8οϋμαι πολύ. 
nε:ρi-cpοβόc;, ο" (πεei+φ6βο,)' ό , τι χχ Ι νΟν, περl-

φο80ς, πλήρης φό80υ, λΙαν φο80ύμενος, τρομο
κρατημένος, έντρομος. 

ncpί-φoIToc;, ο" (naρl+φοιτάω)' 6 περιπλανwμε
μενcς, 6 συχνόζων, 6λόyυρa. 

ηε:ρι-φορά, t. (πc"ιψέeω)' δ,τι χα.Ι ν!iν, περιφορό, 
τό φέρειν (περιφέρειν) τι 6λόΥυρα, ή περιφορά έδέ
σματος όπό συνδαιτυμόνος εΙς συνδαιτυμόνα ~ ώα. 
χαοΙ τιχ οϋτω περιφερόμενα κρέατα.- α (ίχ τοίί πcι
θητ.) τό περιέρχεσθαι, περιστρέφεσδaι, περιστρο
φική (κυκλική) κΙνηοις, κύκλος. 
ncρι-φορέW'=nε(lιφέ(lω (βλ. λ.), 
αι:ρι-φoριιτόci,6", χα..' !λλοιι, π.,.φό,,,ι:οι; (nε,ι

φοeέω)' 6 φορητός Υύρω, δν δύναται τις νό περι
φέρι;ι 6λόνιιρa, 6 φορητός.- U ό περιφερόμενος. 
- 111 (έν χα.χ~ ίγ ·,.) περι8όητος, όνέντιμος, έπονεΙ-

·διοτος, . 
ηι:ρι-φρδδής, ει; (nειιφeάζομαι)' σκεπτικός,ούν

νους ~ λΙαν προσεκτικός, συνετός, φρόνιμος.-ίΠΙΡΡ. 
-Cέω~. 
ncρι-φράςομaι, μίαον ' σκέπτομαι περ! τινος,έξετΙΙ

ζω- τι πανταχόθεν, 
αε:ρΙ-φρaιιτoς, ο" (nεeιφe«οοω) ' 8,τl χα.Ι ν!iν, περΙ

φρακτος, πανταχόθεν περιπεφραγμένος.- cb, ο!ία. 
το nεe'φeΙΙΗτο,,=περΙφρaΥμα. 
ηι:ρι-φράσσω, 11 ... -πω, μιλλ, -lω' ώ, χα. Ι νσν, 

περιφρόσσω, .φρόσσω πέριξ, 6χuρώνωόλόνιιρα, πε
~ΙKλεΙω πανταχόθεν U προφυλάοσω όπό δλας τός 
πλευρός, 
αι:ρι-φρονΙω, μιη. -ηοφ, σκεπτομαι περΙ τινος, 

στοχόζομαι (έξετάζω, σταθμΙζω) τι πανταχόθεν (όπό 
πάοης πλευράς) Η ιiμτΙSμ εΤμαι πολύ οκεπτικός.- U 
ώι;. τό Vπεeφeο ... έω (βλ. λ.) , καταφρονω, περιφρον", 
nCΡι-φροuρέω, μιλλ , -"οω' φρουρώ πανταχόθεν, 

τοποθετώ φρουρός πανταχόθεν, πολιορκ" παν. 
ταχόθεν, 
ncρl .. pωv, '0,,0,. δ, :ΙΙ, χλητ. naelψeο" . (nερ2+ 

φeή ... )· λΙαν συνετός, λΙαν προσεκτικός.- U ώ, -ι:ό 
lιπέeφeφ", όλαζwν, ύπερήφανος, ύπεροπτικός • μιτι!ι 
γεν . , 6 περιφοονών, καταφρον."ν, τι(να). 

ncρι-φϋΥιίι 'iJ (nε,Iψvyeif/)' τόπος KaTaφuvι'k, 
ιc:ατaφύyιoν, 
ncρι-φύς, νοα, lw, μ.χ. iop. tj' .00 n.,ιφv., 
ncρ.-φ6σητoc;, ο ... (πε"Ι+φiJ_άφ)' όΠQ~ταχ6δεν 

φυσωμενος, . 
ncρι-φ6w, μ8λλ.-φ~σω' άόΡ • . α.' -JιpiίσCΙ'μτδ't., κό

μνι.ι τι νό φυτpt;ισι;ι Νό · όναφu~) ·όλόvuΡο . ι1 έπάνω 



εΤς τι, τό κ6μνω νό προσκολληθr,j εΤς τι (να), τό 
πρoσKoλλ~ (έΠΙKoλλ~) έπΙ τινος, τό στερεώνω έπΙ 
τινος.- ιι άμ τ6., ιίν τφ μίσψ πεeιφ1ιομι:ιι' μ&λλ. -φ(ι.. 
σομσι' μετάι ΙνεΡΎ. πρκ. περιπέφiίΚ4' άόρ . β' περι
Ιφiί1l, άπρφ. πιιριφV"4Ι. μτχ. περ,ψΘι; φύομαι (φυ· 
τρώνω) όλόΥυρα όπό τι(να) Τι έπ/ τινος (με,;dι δο,;.) 
U πρoσKoλλ~μoι, έναΥκαλΙζομαι. 

ηι:ρ .. χδρδιιόω, μελλ. -ώαω (περΙ+χάΡ4ξ)" ώ, Κ4Ι 
νίίν, περιχαρακώνω, περιβάλλω διό χάρακος (διό 
χαρακώματος, διό περιφράΥματος έκ πασσόλων) 
ΙΙ Υ.ν. , όχυΡώνω. 
ιrcρι-x6ράσσω, άτ,;. -ττω, μ .. λλ. -ξω' χαράσσω 

(έyxαράσσw) όλόγυρα. 
ηι:ρ .. ιάρι:ια, 'ij (περ'Χ4ρήι;)' ή ύπερ60λικό με

γόλη χαρό. 
ηΙ:Ρι-ιδρίις, ει; (περΙ+Χ4Ρ;;"4')' δ,,;ι κιχΙ νίiν, περι

χαρής, χαΙρων μεyάλWς, πλήρης χαράς, καθ' ύπερο 
8ολην εϋχαρις 11 ώ, o~σ., τδ πεΡΙΧ4ρει;=περιχά(!ε'4 
(βλ. λ.). 

ηΙ:Ρι-ιι:ιλόω, μίλλ. -ώαω (περΙ + χεϊ1.ι;)· περι-
6όλλω όλόγυρα μέ χε/λη (μέ γύρον). 

ηι:ρ .. ιCω, μιιλλ. -χεώ' άόρ. ιχ' περιέχε4' ιπ. ίν. 
ηι:ριιι:ύω, ιπ. άόρ . ιχ' περ' XeV4 . πΙΧθΤιΤ., ΙΧόρ. ιχ' 
-axflHι'" πι-κ. -κέχ!ίμ4" χύνω όλόγυρα Τι έπ/ τινος 
11 περ,χέω χevαδ" κέI!4α,=χύνω χρυσόν γύΡW όπό 
τό κέρατα, περιχρυσώνω _ τό κέρατα.-πΙΧθητ., χύ
νομαι όλόΥυρα, διασκορπΙζομαι TqδE κάκεΤσε Ι έπί 
προσώπων, συνέρχομαι όπό όλόΓUρα κατό στ/φη ιι 
ώσ. έναγκaλΙζομοι. 

ηΙ:Ρι-ι&ών, -ό"οι;, δ, 'ij, κιχτ· !λλοu, ηι:ρfι&ων 
(περΙ+x-θ-ώtl) · ό περl τήν γην, ό πέριξ της γης. 

ηι:ρι-χορι:ύω, μελλ. -αω' χορεύω όλόγυρα. 
ηι:ρ .. ιρϋσόω, μελλ. -ώοω' χρυσώνω όλόγυρα, 

χρΙω τι όλόγυρα μέ χρυσόν η τοΟ έΠΙKoλλ~ έλό
σματα έκ , χρυσού, περιχρυσώνω. 

ηι:ρι-χώομaι, μελλ. -χώαομι:ι,' έπ. ιiόρ. α.' περ'
χωαάμ" .. · είμαι ύπερ80λικό έξωργισμένος, όργ/ζο
μαι σφόδρα. 

ηι:ρ .. χωρCω, μελλ. -ήαω' xω~ όλόγυρα, περι
έρχομαι, τριγυρΙζω. - U διαδoXΙK~ς περιέρχομαι 
(περιφέρομαι) όπό τοΟ ένός είς άλλον. 
ηι:ρΙ-χωρος, ο.. \περί + χώροι;)' ό (Kα,OΙK~ν, 

εύριακόμενος) πέριξ χώρας ('iJ τόπου) τινός, γειτο
νικός n ώ, o~σ., ι) περίχωρο, (ένν. yιj)=ή πέριξ χώρο, 
πρ6λ. τ6 σημ. · «τό πο ρΙχωοα». 

ηι:ρι-ψάω, άπ;>φ. -ψή... μελλ. -ψήαω' σπογγ/ζω 
(κcι! καθαρίζω) όλόγυρα ιι σπογΥΙζω τούς όφθαλμούς. 
ηι:ρΙ-ψημα, -ιό (περ,ψάω) ' τό άποσπογγιζόμενον, 

τό όποσπόγγισμα, παν τό άπορριπτόμενον ως ά
χρηστον 11 άνθρωπος μηδαμινός, άχρηστος. _ 
ηι:ρ"ΨϊΙόω, μελλ. -ώαω (περΙ+ψ,1όι;)' καθιστω 

τι Υυμνόν (τό όπoyuμνώνω) όλόγυρα, -τό όποψι
λώνω 11 άποφλοιώνω, «ξεφλουδίζω», έκλεπ/ζω, όπο
λεπΙζω, όλόγυρα. 

ηι:ρ .. ψυχω, μελλ. -ξω' κόμνω τι Ψυχρόν όλόγυρα 
(λ4';. perfrigerAre).- πΙΧθητ., γ/νομαι ψuxρός όλό
γυρα, παγώνω κατό τήν έπιφόνειαν Τι τό άκρα. 
ηΙ:Ρι-ΥδCω, μελλ. -ήαω (πεl!l+φcJή)'~δομόζω (καθ

υποτάσσω) δι' έπyΔWν. 
ήι:ρ.-ωδυν'α, "ι (περιώ~ .. o,)' ή ίύ_περ60λικη ό

δύνη. 
ηι:ρt-ώδυνoς, ο .. (nBel+cS.w,.,,)· ό καθ' ύπερ60-

λήν όδυνηρός. ..... 11 ό ύπoφέΡWν πολλάς όδύνας 
(πολλούς πόνους). 
ηι:ρ.-ω&cω, μελλ. -ω~αω xa.! -ώοω' ώ8~ πέριξ, 

ώθ~ τι(να) τι:iδε κάκεΤσε.- U ΠΙΧθητ., μκτάι πρκ. πε
ι,Ιωaμι:ιι' ώδοΟμαι (σπρώχνομαι) μακράν, όπω800-
μαι πρός τό πλάΥια, -όποδιώκομαι ιι νικώμaι. 
ηcρ .. ωηή, (πael + ωψ), τόπος έξ ου 6λέπει τις 

όλόγυρο, θέσις παρέχουσα 8έαν εΙς μεγάλην όπό
στaσιν όλόγυρα, σκοπιό Κ ικ περιωπη,=όπό θέσιν 
ιcειμένην ύψηλά, δπό την όποΙαν δύνατα/ τις νό 
6λέπt;1, τ/ γ/νεται όλόγυρο, όπό πλεονεκτικην θέ
σιν.- 11 μτφρ. προσοχή, πρόνοια. 

ιrι:ρt-ώσιoς, 011, !ων. ιiν~! ,,"I!IOva,O, (6λ. λ.)' ά
πειρος, όnέpoντoς, κολοσσιαίος, άχανής.- U ~α.ρ' 
'Ομ, ώ, 'πΙρρ. μόνον, naριώαιο,,=ύnερμέτρι.>ς, ύπέρ 
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τό (πρασηl(~ν) μέτρον, _καθ' ύ~ερ60λήν Ι ~σ, χιι! 4;ς , 
σ'JΎΚp. περιωαιο" &11ωy~πoλυ πλέον τω.ν άλλων. 
['ij πρός; -ιό περ,οι'ιαιο, OOσxttLOΙ, .Ινcιι πιθιχνή' (ω cim 
ου, κιχτάι τό ώ" ιiντ! olί .. ) , άλλ' O\lx! κιχ! β_6ιχΙα.· χιχ,;' 
~A~ou. πε~ιώαιo" (Ιχ τινος; "περιο- (: πieI). ~ρ6λ. 
ετωα,ο,: ετό,]. 

ηcριιάςω, μ&λλ. -α_ (..uexo,)· γ/νομοι μέλας, 
μουρίζω, ύπομελα/νομαι (ίπ! των μιχύρων στιχφuλων 
'iJ έλιχιων, οτιχν cipxl~ouv νάι ώριμιΧ~οuν). 2) μτφρ. έπl 
νεαν/ου, τοΟ όποΙου μόλις όρχ/ζουν νό μαυρ/ζουν 
αl τρίχες τοΟ γενεlου του. 

ηCριιη, fj' ό γνωστός Ιχθύς, ή πέρκα, όνoμcισθεί 
σιχ ουτω λόΎΨ τoίi σκoτεινoίi χι-ώματσ. (λcιτ. perCA). 
ΠΕΡΚΜΟΊ, ή, ό .. · σκοτεινόχρωμος, ύπομέλας, 

ό όρχίζων νό όΠΟΚΤQ μέλαν χρ~μα (xup. έπΙ στιχ
φuλων Τι έλιχιων μόλι. ιiρχoμένων νάι ώριμιX~ol)ν).- • 
ώς; O\la., όνομα είδους τινός όετοο, όφειλόμΒνον ίπ
(σης; ι!~ τό χρωμιi "tou. 
Έτυμ. : περκ .. ό,· πέρκοι;' περκόπτεeο, (ιiKτό.)· 

mex ". περκl,' περκάζω, περ .. α{"OJ· πeόξ, "(εν. 
πeοκδ, (κιχ! :π;ροκάι;, -ά~o,), πρΙSλ. 'Haux. «πρόκα,' 
έλάφου,_. cΠρόκ..., κιχΙ :π;ρεκ .. ό .. • ποικ,1όxeοο" έ-
14ψο· .... -πρώξ, κιχτάι πληθ. μόνον πρώκε,=σταγό-

νες δρόσου (-ρω- ( !ιχπ . '[-Υ πρ6λ . 'Haux. c:π;ρα.κ"ό .. · 
μέλ4να_, .Ιτιχ σα.νσκρ. p['c;ni-Q. (κατάστικτος, παρ
δαλός), πcιλ-ιρλ. erc (=περκ .. ό,). 9αll' erch (ζοφε
ρός, σκοΟρος), πιxλ-YE~μ. forhAnA, άyyλ-σιx~. fόrn{e) 
(πέστροφα), .Σοuη/}. fCirnA (είδος Ιχθύος), πΙΧλ-ΠΟΓΓ. 
fio.rsungr (=λa.τ. trAchinus drACO)' πιθ. tJt κιχΙ τό 
λαι,;. ρulc(h)er <"poIkro-s, *peIkro-s, κιχτ' ιiνoμ . εκ 
τoίi "perk-ro-s (παρδαλόχρωμος, 8 πιχράι "tot. πρωΤΟΎό· 

νοι. 'ijτο auviliv. τίj'ι ώραΤος) , έ~ !ιχπ. *perk-, "prek- (π~ρ· 
δαλός). 
ncPKoς, ;" Ο"'=περκ"ό, (βλ. λ . ). 
ncpvα, 'ij ' «χοιρομέρι), «κωλομέρι» (λcιτ. pern~). 
ncρvιιμι, Ύ' πλτιθ. neetIίiaI, μτχ. περ.rιf,· Υ"έν. 

πρτ . πέρ .. 4α .. ε (~εράω)' μετaφέρ,w. ntf>9v τ~ν -θα
λασσων πρός πωλησιν, έξάγω , πρός πωλησιν, πω
λ~.-Πιxθητ., προσφέρομαι πρός πώλησιν, πωλοΟμαι. 
Έτvμ.: πέρ"ημι (κcιτ' _ν. κιx~ πρτ. μι$νον), περάω 

-ώ, έπ. ιiόp. (έ)πέeααaΔ (=έξόΥω .πρός πώλησιν)' 
πρδλ. n,neifa .. w κιχ! πριfααω' ίό -neeιO "toiko κuρΙω, 
εΙνιχι τό ΙΧ!Jτό πρός; τό περώ (=«nEpvCJJ . διό μέdoυ, 
ταξιδεύω). . 
ncρ-οδος, "ι, α.Ιολ. ιiντ! περlοδο, (βλ. λ.). 
ηΕρόναμα, -4ΤΡ{Ι;, δω? ιiντΙ πεeό...,μσ, -ητ~Ι, 

(βλ. λ. λ.). ',< 

ηι.ρονάω, μελλ. -ήαω (περό .. η)' διατρυπώ, δια
πε~, καρφώνω U μίσον. χ14ϊ"4'1' Π8eοt'άομι:ιι=κομ-
6Wvw τήν χλαΙνην μου διό πόρπης, τήν πορπώνω. 

ηcρόνιι, 'ij (πείρω, περάω Υ πδν πράγμα όξύ κατόλ
ληλον πρός διατρύπησιν 11 μεγόλη. . περόνη (πόρπη), 
διό της όπο/ας έστερεώνετο ό έξωτερικός μανδύας, 
πόρπη, στη806ελόνη, λιχτ. flbuIA.- 11 τό' μικρόν 
όσΤοϋν τοΟ 6ραχΙονος της χειρός Τι της κνήμης 
τοϋ ποδός, λιχτ. rAdius, fibuIA . [δι' i,;uμ. βλ . πείρω]. 
ηι:ρόνημα, 'tό, δω;>. -ίίμα·=πεeο .. "τρl~ (βλ. λ.) . 
αι:ρoνητρlς, -{~oι;, 'ij, δ~ρ . ηι:ρονατΡις (naeό"." 

π~ρo .. άω)· έσθής συνοπτομένη κοl στερε;ουμένη έπΙ 
τοΟ ώμου διό περόνης iJ πόρπης. 

ηι:ρον'ς, -,~o,. "ι·=Πllρό...,. _ 
ηι:ριιι:ρι:ύομαι, iποθ. (πέρπεf!ΟΙ;)· καυχωμαι, με

γαλαυχώ, κομπάζω, άλαζονεύομαl, ε1μαι κομπορ
ρήμων . 
ΠΕ'ΡΠΕΡΟΣ, 0'1" κενόδοξος, ματαιόδοξος, κομ· 

πορρήμων. [xcιτ4 τινιχ, ouΎ'Y. τφ λιχτ. perper~s, per· 
ρerAm' 4λλοι δiν δίχοντΙΧΙ τoίiτo , 8;Ι δη ... τcι μ~ημ~
νεuθβντα λα.,;ιν. aIvcιt δcίν_ιαι Ιχ τη; Ελλ ηνικfj., _ cιλλιx 
cuaXEt(~ouv ,;« nέen-eo,. περπ.ρεύΟμΔ' πρ6ς; -;6 λιθ. 

PA~pti (έξογκώνω, πρήσκω), ρu~ptl (έξΟΥκοομαι), ΡΑ
-ρurpe,s (έξωγκωμένος, ύπεf>ήφaνος)' χιχτ' !λλOδ~' 
τ'λο,. πρωτιχ'ρχικij 'tou σημιχσ; ~tV,a.L ~ :00 !tJιομιχνα ο : 
,;oίi μΔVΙctκ05, σuσχaτΙ~cτcιι δ ()π αι'Jτφν πρός; τό π'! 
eόr (βλ. λ.)]. ) 
ηΙρρ-οιος, Ο", .. cι!oλ. άντ.Ι nlll!~Ox~t; (~λ. λ .. 
ηΙρσσ, ιπ. "ν-τ! επεeα4, cιόρ. cι "tou περΙJ-., 

;;0 
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περσέ-ποlις, ποt'1jΤ. πcρσέ-πτοΙις, -εως, δ, iJ 
(mρθω+π6λις)' ό' πορθών (έκπολιορκών καΙ λεη
λατών, καταοτρέφων) πόλεις, ό πορθητής πόλεων. 
- 11 (Πέρσαι) Περσέπολις, ή άρχαία πρωτεύουσα 
της Περσlας, καΙ τόπος ταφης δλων τών βασιλέων 
της Περσίας (βλ . Κ.Ε.Λ.). 

Πι:ρσεύς, έως, ίπ. ';;ος, μΤΥν. Ιων. έος, δ' ό γνω
στός ηρως Περσείις, υίός τοΟ Διός καΙ της Δανάης 
(βλ. Κ . Ε.Λ. ). 
Περσεφ6νη, ΥΙ, nOt'ljt. Περσcφόνεια χσιΙ Περσέ

φaσσα' ή θεά Περσεφόνη, θιιy~τ'ljΡ τοί) Δtός χσιΙ τΥΊ; 
ΔYjμ'ljτρος, ιiπσιXθεΙσσι ύπό τοί) ΠλoιJτωνoς eIt τόν ·4δ'1jν, 

'δποιι χσιΙ σιινεοσισιλευιν ώς; συζυΥός; του, λσιτ. Proser
ρίΠΑ (βλ •. Κ.Ε.Λ.). 
Πέρσης, -ου, δ, σιίτ. Πέρο'1" Τι Πέρσεα., χλrι~. ι1) 

Πέρσa. Τι ' Πέρσ,l' ό κότοικος της ΠεΡ:JΙδος, Τι ό κατ
αγόμενος έκεΤθεν. ΟΙ ·Ελλ'1jvlις πσιρη"(ον -.:ό δνομσι τοίί 
λι;ιοί) ίκ του lΙερσίως. 

περσίς4ιt, μελλ. -σω (Πέρσ,lς)' φρονώ τά τών Περ
σών, 'κλΙνω πρός τό μέρος των, τούς συμπαθώ, ύπο
στηρlζω τό συμφέροντό των 11 μιμούμαι τά ήθη καΙ 
τά έθιμα τών Περοών, τήν περι60λήν των, τόν τρό
πον τών Περσών. 2) λαλώ (όμιλώ) τήν Περσική ν 
γλώσσαν. 

Περσικ6ς, ή, ο" (Πέρσ,lς)' δ,τι κcιΙ νiίν, Περσικός, 
όνήκων εΙς τούς Πέραας, άναφερόμενος εΙς τήν 
ΠερσΙαν καΙ τούς Πέρσας ~ δθεν: 1) αΙ Περσικαl, 
εΊδος έμ66δων ΙεύμαplΔWν, «παντουφλών »), Τι λε
πτών γυναικεΙων υποδημάτων. 2) Περσικός όρ"ις 
=ό κοινός άλεκτρυών, κοινός πετεινός. 3) τό . 
περσικό,,= Περσικός χορός. 4) ό περσικός, Yj τό 
περσικό" (ένν. μήλο,,)' τ6 ροδάκινον. 
Περσίς, -/δος, nOt'ljt. θΥΙλ. τοί) Περσι κός' ή κατ

οικούσα έν ΠερσlζΙ, Γι ή καταγομένη έκ ΠερσΙας .-
11 ώς o~σ. : 1) (ίνν . r,), ή ΠερσΙς, ή ΠερσΙα, ή 
χώρΟ τών- Περσών. 2) (ίνν . yυ'l'ή)' γυνή έκ Περ
σίας. 3) (ένν. χλα.ί"α)· περσικός μανδύας, περσι 
κ6ν έπανωφόριον. 
περσιστΙ, έπιΡΡ. (περσΙζω) ' κατά τόν τρόπον 

τών Περσών, έν Περσικr:\ γλώσσr;ι. 
περσο-δΙώκτης, ·ου, δ (Πέρσ,lς + διώκω)' ό δι· 

ώκτης τών Περσών, ό καταδιώκων τcύς Πέρσας. 
περσο-νομέομαι, πι;ιθ'ljΤ. (περσο"όμος)' κυ8ερ

νώμαι κατά τούς νόμους τών Περσών, ii υπό τών 
Περσών •. 
Πι:ρσο-ν6μος, ο" (Πέρσ,lς+"έμω)' ό κυ8ερνών 

τούς Πέρσας. . 
πέρυσι,' χσιΙ πρ6 φων. -σιν, σιΙολ. πΙρρuσι, δωρ. 

πέρυn ' έπ!ρρ. (πέρα.ς)· ώς καΙ νί!ν, πέρυσι, «πέρσι», 
τ6 παρελθόν έτος 11 " mevaa κωμφδ/α.=ή περυοινή 
(τού παρελθόντος έτους) Kωμ~Ια. 
Έτυμ. ι πέρυl1Ι ( ίσιπ . *per·ufi = ιiρμ. heru, πσιλ

φλ. οπ hurid (=λσιτ. a.b ΑΠΠΟ priore), μεσ-Υιρμ. 

verf, · πσιλ · nοrr. flo,rd (τΥΊ;; cιLιτης σ'1jμ.)·πρΙSλ. aιxvc:;xp . 
ΡΑΓύΙ ( ίαπ. *per-utJ τη;; σιιιτης α'1jμ: πρΙSλ. ώα. Υοτθ. 
faIrneis, ιiγyλ-Όcι~. ΙΥΓΠ, πσιλ-"(ερμ. ΙίΓΠΙ (γέρων, 
παλαιός), λtθ. ρθΓΠΑί (τ6 παρελθόν έτος)' έ~ Ισιπ. 
' per- τό tλλ. περ- (τ6 πρωτι;ν τμημcι τής λ . πeρυσι): 
σσινσκρ. ράΓΑ-1:ι (πέραν, έκεΤθεν, μακρόν), 4λλ. m2α., 
πέρα.", περαίo~ (βλ . λ. λ.)' ώ; πρό; τ6 δεύτερον τμΥίμσι 
'υι- ( *-ufi, *-ut· ( *vet-, ~λλ. Fer- εν τijί έτος (Fετο~)' 
πρε:λ, ετt ιiλ5. pa.rv jet (πρ6 δύο έΤών)' *perufi, 
'perul e ! vιxl ΤΟIΗΚσι! Ιν. Τι σιίτ. ι·;. 

ιιι:ρUσIνόCΊ, ή, ό,. (πέρυαι) ' δ,τι κσι! νίlν, περυσι· 
ν6ζ, «περσινός», τΟύ παρελθόντος έτους. 
Περφερέες, οι (κσιΙ Περ,φερέες, Περφέρες, Πέρ

φερε~)' όνομσι τω·; πβντι υπεροορεΙων ιiνδρων , ottt,vs;; 
oυ~ώδειισι;ιν ε/ς ΔΥΊλον τιΧ, ~ύo ίInapISoPIiLOU, χ6ρcι~ (πρΙSλ. 
Ήσυχ. cΠέρφερες' -(}~ωΡ0ί») . 

πεσδcjι, iJttpp. δωρ. ιiν.! πeζii, 
πέσε, επ: ιiντΙ [πεαε, Υ' έν. ιioρ. β' τοίί πίπτω. 
πεσείν, έπ. πεσέειν, ιiπρφ. ιioρ . β' τοί! π/πτω. 
ιιέcημα, -ατος, τ6 (πεσεί,.)· πτώσις 11 τό πίπτον 

(η ΠΕσόν) σώμα, δηλ. τό πτώμα. 
πέσος, .ό'=πέα,lμα., πτώμα (βλ.λ.), πτώσις, σφαγή. 
lΙεσοϋμaι, μέσ. μιiλλ. τσ~ π/πτω. 

-- - ;a 

ncooda, ιiττ. ncTTE(a, tι (πεσσ..uω)· τό παιγνΙ-, 
διον τών πεσσών (ΙSλ. πεσσός). 
πεσσcύω, ιiττ. πεncύω (πεl1σός)' παΙζω τούς 

πεσσούς. 
πcσοο-νομέω, μιιλλ. -ήσω (πεασοι;+"έμω)' τοπο

θετώ τούς πεσσούς εΙς τ6ξιν διά τό παιγνΙδιον ιι 
μτφρ. τακτοποιώ, διευθετώ, διαθέτω, προσαρμόζω, 
ρυθμΙζω. 
ΠΕΣΣΟΊ, ιi1:Τ. πεττ6ς, δ, 4τιιρόκλ. πλ'1jθ. πεσαά, 

τ~· ι;,οειδής λΙθος (ψηφος) χρησιμοποιouμένη κατά 
τό παιγνlδιον τών πεσσGιν (κσιτιΧ τ6 πλείστον εν τijί 
πλΥΙθ.). 2) έν τijί πλ'1jθ . ώσ. κσιΙ ή σανΙς (τό ά66-
κιον), έπl της όποΙας έπαίζετο τό παιγνlδιον' τα 
ιiEϊι:iκιoν τoίiτo i>nOat ,!I~είτo εΙ, 36 τετρ~yωνcι atιX πέντε 
Υραμμων συρομβνων δριζοντΙως; (εΙ, ίσσις ιiπoστι:iσεις) 
κσι! at' έτέρων πέντε κσιθέτων πρός σι~τι:iς. Ή μεσι;ιΙι;ι 
Υραμμ'i) ίκι;ιλεΙτο Ιερά Υραμμή. 3) nel1aol, οΙ' o~τω 
ικσιλεΙτο χι;ιΙ τό μέρος ένθα έπαlζετο ή παιδιά αΟ
τη 11 ώσ. χσιΙ τ6 παιγνΙδιον καθ' έαυτό. 
Έτυμ. ι πεαα6ς, ιΧττ. πεττός' πεσσό,. (μόνον χσιτιΧ 

πλrιθ. πεσσά)' πεσσε/α. (ιiττ. πεττ-)' πεσσεVΩ (ιiττ. 
πεττ-)- :1XOtetv. έτυμολ.· xσιτι:i ηνσις σ'1jμt τ. πρσιιλιυ, 
σεως; (πρβλ. ιipσιμ. Pisa Τι Ρίssa=λΙθος, ψηφος). 
ΠΕΊΣΩ, ιiττ . πέττω, μην. κσιΙ πέπτω' μελλ. m

ψω' ιioρ. 'ι;ι' έπεψα' ΠσιθΥΙΤ., ιiόρ. α' έmφ/hιΥ' πρχ. 
mπεμμα., , ιiπρφ. πεmφ{Joαι' μαλακύνω, μαλακώνω, 
καθιστώ τι μαλακόν 11 έπ! τoiί ΥΙλΙοtl, πεπαΙνω, Wρι
μόζω, τούς καρπούς.- 11 βρόζω n γεν ., μαγειρεύω 11 
ώσ. ψήνω, φουρνίζω U μέσον, mσσομα., mμμα.τα.= 
ψήνω γλυκlσματα δι' έμαυτόν.- 11I έπΙ τοίί στoμι:i
χοιι, χωνεύω, λσιτ. coquere, concoquere. 2) μτςΡΡ" 
χωνεύω (καταπίνω) μίαν προσβολή ν (ϋβριν) ~ χόλο" 
mσσω=ύΠΟκρύπτω, ύποτρέφω, χόλον (όργήν, δυ
μόν) 11 Υέρα. πεσσέμε" (έπ. ιiντΙ πέσσει,,)=χωνεύειν 
δώρα (άπολαύειν ταύτα έν άνέσει) 11 βέλος πέσαω 
=θεραπεύω (ιιεριποιούμαι) τραύμα βέλους [δι' ίτιι
μολ. βλ. πέπω,,]. 

πεσών, oiίσα., ό", μτχ, ιiop. ΙS' του πΙπτω. 
πετ.αlισμΌC;, δ (πέταλο,,)' τρόπος έξορΙας πολι

τών, έφα.ρμοζόμενος; έν Σιι~σικοιJσα.tς;, ιiντιστoιχων δέ 
πρό, τσν όστρακισμό" εν ΆθYjνι;ιις' ώνoμ~σθ'lj ο!ί1:ω, 
δtότι τα δνομσι τoίi i>π(1)atκνιισμaνοιι πρός; ί~σρΙcιν ιiνι
yρι:i:pετo ίπΙ φιJλλoιι έλι;ιΙσις κσιΙ ο')χΙ επι όστρ~κoυ. 
πέταΙ0ν, ίων. πέτηΙ0ν, τό' φύλλον 11 δθεν : 2) 

φύλλον χρησιμοποιούμενον πρός ψηφοφορΙον, τ. Ι. 
ψηφος (Εϊλ. ψijφoς)' χιιρ. ιιΖνσιι ο:Ιδ. του ιiπoμ. inte. 
mτα.ιος. 
ncTaloς, 'Ι' ο", ίων. πέτηΙος (πετά"'ιfVμι)' ά

ναπεπταμένος, «ξεδιπλωμένος», πλατύς, έπίπεδος. 
- 11 μτφρ., ίπΙ ζψων, ό έχων πλήρη όνάπτυξιν, 
μέγας. 
πέταμσΙ'=πέτομΣ' (βλ. λ.). 
ΠΕτ",'ΜΜΥ-ΜI, Τι -ύω' μελλ. πετ6.σω, ,χττ, πετώ' 

ιiόρ. cι' έπ.έτα.οα., επ. zU-raoo xcx.t πέτασαα ο πcxθYjΤ" 
ιiόρ. ι;ι' έπετάσ-{},1", έπ. πετάσ-{},1,,' ΠΡΧ. πεπέτασμα.ι, 
έπ. mπταμα.ι· έπ. ύπερσ. έπεπτάμη", πεπτάμ,l,,' ά· 
πλώνω, άνοΙγω, έκτείνω, άνQπετάννυμι, «ξεδιπλώ
νω», έξαπλώνω 11 μτφρ., -{}υμΟ,. πετά""υμ,=άνοΙγω 
τι\ν καρδιά μου.-Πα.θΥΙ1:. πρκ. πέπι-αμα.ι=εΤμαι έκ
τεταμένος καθ' δλας τάς διευθύνσεις, εΊμαι εύρύ
τατα διαδεδομένος U μτχ. πεπταμέ"ος, 'Ι' ο;'=εύ
ρέ:ως δια&δομένος, έξηπλωμένος, ίπΙ θιιρων δέ διό-
πλ:ιτα άνoιγμέ~oς.. , • 

Ετυμ. t πετα.""υμι, ωσ. χσιΙ πιτ",1μ' κι;ιΙ πιτ,.ω· 
mraAo,., ίων. mτ,lλο,,' πέτα.λος· πέι:ασος' πα.τά",1: 
λατ. pa.teo (*p<>t-), pa.tulus, pa.tera. (κούπα θυσΙας), 
πσιλ-gαll. etem (=λσιτ. instita.), μισ-gαll. a.da.ued (υΙ
ός), y~wt· gaII. edeu (νημα, κλωστή στριμμένη), gael. 
a.ίthea.mh Ι*Ρa.Ιema)=μέτρον μήκους (=4 πήχ.), 
Υοτθ . fa.pa., μεσ-γερμ. va.de (περΙβολος, φρόκτης) (6-
πλώνω τούς βραχΙονας=περικυκλώ), πσιλ-Υερμ. fa.
da.m (νημα, κλωστή, δι' ών δύναταΙ τις νά μετρή
Qr:1 τ6 δνοιγμα τών βραχιόνων, πσιλ-σcι~. fa.thmos 
(έναγκαλισμός), ιiYΎλ·σ!X~. foepm, iπλ. fa.lhom, πcιλ~ 
norr. fa.c1mr (έναΥκαλισμός), πσιλ-γιιρμ. fedelgold, 
ιiyγλ-σσι~. goldfell (φύλλα χρuoοο) (πρΕϊλ. · πέταλο,,), 
λιθ. pefy-s (ώμος). . 
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ηίτασε, ίπ. Υ' !ν. ιiop. α.' ,ου πετΙΙ"ννμι. 
ηέτασμα, _-α.τος, ,ό (πε"ά"ννμιγ παν τό όναπε

πταμένον, δπλωμα, άνοιγμα D εν ,ιj\ πλ'ηθ. παραπε
τόσματα, τόπητες, cχαλιό). 
ηετάσσσ~, μ,χ . έπ. ciop. α.' ,ou πετά""υμ •. 
ηέτ-αuρoν, Τι ηέτ-εuρον, τό (πέδαυρος α.ίολ . ιiν,Ι 

μτΙωΡΟi)' ξύλον Τι σανlς της όρνιθοκοlτης (τσϋ κο
τετσ!οΟ), δπου χοιμων,α.ι α.Ι δρνιθε~ (<<χoυρν2ιiζoυν οΙ 
χόη.,»). [πέταυρο" χ7;Ι πέτευρο,,' ιiΡXιχ-η στιμ7:σΙα. : 
αυσχιυ-η π,ήσιω, (: πετα-, πετε-) ιρ5λ. &A.εueo": άλε
(=όλέθω). 
ηεΤΕlνός, ή, ό", έπ. ηετι:ι:ινός, Ιων. πι:τιινΟς χαοΙ 

Βετι:ιινός' ό δυνόμενος νό πετόξr:ι, ό πτερωτός, ό 
πετCιν 11 πεπι"ά, πετεη"ιi ~ πτερωτό πλόσματα, πτη-
νό τΟΟ όέρος. 2) έπl νεoσσCιν. 
πέτεuρον, ,ό'=πέταveο", 
ηCτιιλον, τό, Ιων. ciντί πέταλο". 
ηετοίσαl, δω;:>. iντΙ nεσoνσα., άνομ. πλ'l'jθ. (θ'Yjλ. yiv.) 

μ,χ. ciop. 6' του πlnτω. 
ΠΕ"ΟΜΑΙ' πρ,. έπετόμη", έπ. nετόμ",,' μΙλλ. 

πnήσoμαι χαοΙ σuντsτμ. πτήσομαι' συΥχΕχ. ciόρ. 5' 
Inτόμη", ιiπρφ. πτέσθα.., μτ)':. πτόμε"ος' ώσ. χαΙ 
έπW.μη" (ώσεΙ ι!~ εν. ϊπταμα.), έπ. Υ' έν. δπο, . nτfjται 
ιi.-Ι πτιiτα., ιiπρφ. nτάσθα.., μτχ. πτάμnΟi' ιiπoθ., 
ιiλλ' δμω, iπανt~ χαΙ ένεΡΥ. ιiόρ. 5' Ιπτη", ιiπρφ. 
πτή_., μτχ. πτά" ώσιΙ έ~ εν . ϊπτημ • . - ιiπαντ~ ώσ. 
χαΙ lνιστ . πέταμα.: οΙ 'tUrtOL ποτάομα, πωτάομα. 
ι[ναι χατ' lχτααιν' όπλwνω (όνοίγω) τό πτερό μου 
πρός πτησιν, πετCι ιι έπΙ πιiσYj;; Τ7;χeΙa.~ χΙ 'ι'ήσεω" όρ
μω, τρέχω τόσον ταχέως Woτε νό φαlνωμαι ιJς πε
τCιν, έφoρμCι ! προα,. πέτου=πέτα, πέταξε! «τρέχα)! 
cκόμε γρήγοραι!- n μ,φρ., πτερυγΙζω, διαδίδομαι 
διό της πτερωτης φήμης, λa.τ . volila.re 11 όρ"., πετό
με"Οi=πτηνόν όεlποτε lπτ6μενον. 2) πετCι πρός 
πόσαν κατεύθυνσιν, fXt.> λεχθη πρός πόντας. 
Έτυμ.ι ΠΙτομαι' ώΗu-mτηi' ποτή' ιiττ. ποτη"ό,' 

πετεη"όi, πετει"όi' πoτιiσθα.ι, πωτιiσθα.ι, ποτε.
σlkιι ( : σανσχρ. ρΑΙόΥΑΙί, Ζενδ. pa.ta.yeiti = πετCι)' 
πώπιμα ι oa.voxp. ρόΙΑΙί (ΙΟΡΑριιοη, Ρόtma.π- (πτησις), 
Ζsνδ. ριοΙιοίΙί (πετCι, σπεύδω), πa.λ-περσ. ud-a.-pa.tata 
(ήγέρδη). λατ. pra.e-pes, -petis, penna. (*peI-na), 
παλ· ιρλ en, πa.λ-gαlι. etn (πτηνόν) (*pet-nO-), παλ
gall. heda.nt (Ιπτόμενος), πa.λ-Υερμ. fethdMh, fettah 
(ρΡ (ρπ), νΚΟ -Υ!ρμ . 'ittlch (πτέρυξ)' Ιa.π. *pet- (Τπτα
μαι), τό a.oJτό πρό, τό *pet- (πlπτω)' βλ. χαΙ π/nτω, 
πτερό", πτΙΙρυξ. 
ηετόντεσσl, αίολ. xa.l ΠΟΙ'l'jΤ. ιiντΙ πεσονσ., δοτ. 

πλ'l'jθ. μ,χ. ιio;:>. 5' τ"υ πίπτω. 
ΠΕΊΡΑ, ίω·ι. ηέτριι, 'ιι' βρόχος, λa.,. rup.S, 5CO

ΡUlus, ΡθΙΓΑ 8 ίν Φ πιiτeό,,=λίθος, λιχ,. 5a.xum 11 κρη
μνός 6ραχώδης, Τι κρημνός έξ ύφόλωΥ (έν τ~ Oa.
λιiσσ'!l): λείο, neredQ>1f = όπηλλαγμένος βρόχων.
πλ'l'jθ. πέτρα ι = όγΚWδη τεμ6χια βρόχων 11 dίσ~ομος 
πΙτea=βραχCιδες σπήλαιον μετό δύο εΙσόδων. 
Έτυμ . : πέτρα, -η' πέτρο,' 'ιι :xπoυ~Ιo: τuπων περιε

χόντων -0- δέν έπι,ρίιtEΙ νά. πρoίiπoθέσωμι;ν Ιa.π. *que
tra, *quetro-s, o::rτI; θά. ήτο συπ, τφ λατ. triquetrus 
(τριγωνικός), Oιtερ alva.t πa.Ρά.ΥωΥον ,συ *tri-qva.dro~s: 
ποι);.ηΟΓΓ. huatr, πa.λ-γε ;; μ. (h)wa.z (όξύς). . 
ηι:τρaίoς, α, ο" (πέτρα) ' ό τοΟ 6ρόχου, ό όνήκων 

εΙς 6ρόχσν, βραΧWδης 11 ό ζCιν έν μέσΥ βρόχων. 
ηCΤΡΙΙ-Υενής, έ" (nέτρα+"."έσt'Nι.) · ό έκ πετρών 

γεννηθεlς (παραχθείς), πετρογέvνητος. 
ηετρΙ;εις, .σσα, • ." (mτeα) ' βραχώδης. 
πcτρ-ιιρcφΙ;r;, έ, (πέτeα+έρέφω)' 6 έχων βρoxw, 

δη όροφήν (θόλο ν), 6 έοτεγασμένος κάτι.ι όπό 
6ρόχους.- _ 

πι:τρ-ήριις, ." (mτea)' 6 έκ βρόχου, 6ραχιJδης. 
ncτρtδιον, ,6, δποχορ. του πέτeα. 
ιιέτρΙνος, η, ο" (ifeτρα)' ό έκ βρόχου, βραχιJδnς. 
ηετρο-βολΙa, ~ - (πετροβόλο,,)· τό πετροβολείν. 
ηετρo·βό~oς, ο" (mτea+βαλε."γ ό ρΙπτων λ/-

δους. 

ηετρό-κοιτος, ο" (nιiτρα+HO/τη~' ό fXWV κο/την 
έκ πετρCιν, ό ΚΟιμWμενος εΙς βρόχους. 
ηετρο-ρρΙφι\ς, ές (πέτ(»α+ριφ;;"a" ,;oi) ,t,"t»)'

ό ριφθεlς έκ βράχου. 

ΠΕΊΡΟΙ, δ' λ/θος (τεμάχιον βρόχοΨπρ6λ. nlτea . 
πετρο-τόμος, ο" (mτea+τεμε''')' ό κ6πτων λl· 

θους, ό λαξεύων (πελεKCιν) λΙθους 11 ώ~ ο!}α., d ~τρo
τόμο,=ό λατόμος, πετροκόπος, πετράς. 
ηι:τρόω, μελλ . -ώσω (πΙΙτρο,,) ' μεταβόλλω τι εΙς 

λlθoν, όπoλιθιJνω 11 λιθσβOλCι, πετρ06oλCι, φονεύω 
διό λιθοβολισμΟϋ.-πa.θYj'" λιθοβολοΟμαι. 
ηετρ-ώδιις, ε, (πέτρα iι πέτeο" + εlΟΟi)' δμοιος 

πρός βράχον η πέτρον, 6ροχwδης, πετριJOης. 
ηέτρωμα, -ατο" τό (πετρόω)' τεμάχιον (δγκος) 

λlθoυ iι βρόχου.- Ι τό φονεύειν διό λίθων: 1aν
σίμφ πετρώματι lkι"εί,,=νό άΠOθόνr:ι διό λ&60-
λισμοΟ. 
πεττεΙα, ncncύω, ηεπός, ιiττ. «ντΙ π ••• -, 
ηέττω, :Χττ. ivt! πέσσω. 
ΠΕΥ'ΘΟΜΑΙ, ΠΟΙ'l'j" ιiν,Ι το!) παρ& πεζoΙ~ nu"oθά,,

ομαι' πρ,. eπεu{J.όμη,ll· διά. Ο'l'jμ. βλ. πu"δά"ομαι. 
• Ετυμ.: πtl'ύ{J.ομαr χΙΧί ΠU,llδά"ομα.· μιλλ. πεν

σομα.· ιiόρ. 6' έπυ{Joό.μη,,· πρχ. πΙπυσμα.· πευ-θή", 
-ij"o" (κατ6σκοπος) ' πεu{J.ώ, -ονι;, 'ij' πνστι" -εω", 
'ιι ( : 07;νσχρ. buddhl·!:ι=λογικόv- πενσ.ι;, -ε_ωι;, -7). (έ
ριJτησις, πληροφορΙα)' neuart7e.o,,· ά-πεv{J.ή, ( : Ζενδ. 
baοdah-=άντ/ληψις)' &-πυστο. ( : σανσχρ. buddhά-!:ι 
=έγρηγoρCιν)=όγνωστoς, όγνσCιν: oa.VOXQ. bo'd
"ΑΙί (έγεΙρομαι έκ τοϋ υπνου, άναγνωρίζω), bδdhό· 
ΥΑlί (έγείρειν έκ τοϋ ύπνου, διδόσκειν, άνaιtοινW' 
νειν), Ζενδ. baodayeiti (άποκαλύπτω), oa.voxp. budhόl) 
(άγρυπνCιν), bύdhΥate (έγεΙρομαι, άνΤΙλαμβόνομαι, 
όναγνωρΙζω), Ζενδ. 'ra.- biiidya.mno (όγρυπνCιν), ίρλ. 
buide (όναγνWρισις εύγνωμοσύνης), ΓΟ- bud (είδη
σις, γνωστοποίησις), gall. bodd (συναΙνεσις, έπι

δοκιμασΙα), παλ·γερμ. biota.n, πa.λ-nοrr. bl6da., ιiyyλ
σαξ. beoda.n (προσφέρω), Υο,θ. ΑΠΑ- bluda.n (διευ
θετω, διατόσσω), fa.ur- biuda.n (όπαγορεύω) (Υερμ. 

*beuda.πa.π=φανεριJνω τήν θέλησΙν μου), πα.λ-σλa.u. 
bljuda (=oa.voxp. bδ'dha.ti, Ιa.π. *bheudhδ)=naρo_ 

τηρCι,' λιθ. ba.udiύ, baOsti (έπιπλήττω), bAU-d~a.va. 
(όγγαρεΙα), ΠΙΧλ-σλa.u, biίzd~, btideti (όγρυπνCι) «Ιa.π. 
*bhudh-) λιθ. bundύ bUsti (όφUπνlζω), πa.λ-σλα.u. 
bu!d~, buditi (όφυπνlζω), λιθ. ba.udlnti (έξεγεlρω, 
έγείρω τόν φθόνο ν), ποιλ-πρωα. .t-ba.udints (όνα
καίνισις), πa.λ-σλa.u. btidru. 
ηεuθώ, -ον", 'ιι' άγγελία, εΤδησις, τό νέα. 
ηευκάΕlς, εσσα, .", δωρ. ιiν'tΙ ΠΕVHήει" (lSλ. λ.), 
ηεuκδλιμος, η, ο", lχ,e.a.μ. Ιπ. τuπο, ιi.-Ι nv-

Η.'ΙΙΟ" (πρ5λ. λeuyαUoi t λu"eόι;)' σοφός, συνετός, 
OWφΡWv. 

\ ncuκι:δδνός, ή, ο" (πtl'ύHη)' 6ξύς, δριμύς, δια
περαστικός [δι' έ,υμολ. 5λ. βν IXeneUHt7i]' 
ΠΕΥ'ΚΗ, ij' ώ, χa.Ι νυν , ή πεύκη (6 πεΟκος, τό 

πεϋκο), τό γνωστόν ΡYjτινωδε, διi',δρoν μβ,όι ββλονοsι· 
δων φuλλων, έξ ου έχρέsι ώ~ διiχρυ 'ιι ρ'l'jτΙν'l'j, λατ. 
picea.,- 11 πάν τ6 κατεσκευασμένον έκ ξύλου πεύ
κης iι έκ της ρητΙνης της 11 δQς (δαυλός, πυρσός) 
έχ εuλοu πιuχYj~, [πεVHη: λιθ. puszls, πa.λ-πρωσσ. 
peuse, παλ-Υεγμ. fluhta., μβσ-ιρλ, ochtach' lSλ. χοιΙ έν 
έχε-πεvκe,J. 
MuΙU;εις, δωρ. ηευκάΕlς, .σ.ι;(, ." (nεVHtO' δ έκ 

πεύκης, 6 έκ ξύλοο πεύκης: πευκηε" σΗάφος=σκ6· 
φος (πλοΤον) ναυπηγηθέν έκ ξύλου πεύκης 11 κατό
φυτος έκ πευKCιν.- 11 μτφρ., όξύς, δριμύς, διαπερα
στικός. 

ηι:ύκΙνος, ~", ο" (πινκη)' ώ. χιχΙ νΟν, πεύκινος, 
πεΠΟJημένος bc ξύλου πεύκης 11 πΕVHι"α cJdHeua=al 
ρητινWδεις αΤαΥ6νες αlόποστόζουσαι έκ τfiς πεύκης, 
Τ. Ι. ή ρητ/νη, τό cρετσlνι». _ 

ηι:ύσομal, δωρ. ηεuσοϋμαl, μsλλ. το!) mι"δά"oμαι. 
ηεuστήριος, α, ο" (3SW{J.oμo,)' ό όνήκων εΙς (η 

κατόλληλος διό) πενσι" (,. Ι. fρευναν, όνόιφισιν)II 
ή nεvστηρ/ι;( (ένν. 6υσία)' θυσΙα τήν ο όποΙαν προσ
φέρει τις διό νό μόθr:ι τήν θέλησιν τCιν θεCιν. 

ηειpCιν&αl, ιiπr-φ . πa.θ. πρχ. τoίi φσ./"ω. 
ΙΙΙφανταl, Υ' 'ν. πa.θ. πρχ. ,ου φαί"ω.- 11 Υ' _λ'l'jθ. 

ποιθ. πρχ. του *φέ"ω. 
ηέφaρyμσι, ' ioτ,. ι1ν,;Ι mφeα,μαι, ποιθ. Ίi83'ο 1:oi! 

φράσιιαι, 



ιιcφσσμσι, πιιιΟ. πρχ. ο;οίΙ φal"ω, ώ, χιιιΙ ,;οίΙ *φΙ"ω 
χιιιΙ -του φrι'f" μ-τχ. naφιι.tIJ""O'i. '1. ο". 

ιιcφCUΥιις, μ-τχ. πρχ. ,;"u ~Ί'Φ' 
"C"va, πρχ. ,;οϊΙ φal"ω. 
nc.ιισομσι, ΠΟΙΥΙτ. -τι-τιλ. μ'λλ. του .φι"φ. 
ncφΙδcσδσι, ιiπpφ. _π. ιiνιιιδlπλ . ιiop. δ' τοίΙ φεΙδoμ.a,. 
ncφΙδiισoμσι, _π, -τιτ,λ. μιιλλ. -το& φεΙdομ.a,. . 
ιιcφΙδofμιιν, II~X-τ. _π. ιiop. δ' του φBίδoμ.a,. 
ncφΙΙiiμjvος, ~ωp. ιiν-τΙ nιφ,λ'1μ."ο'i. μ'tχ. πα.θ . 

·πρχ. -του φ,ωφ. 
ncφίμωσο; npoo't. πιιιθ. πρχ. ο;ου φrμόω. 
ncφνc, nc.,vcμcy, wcιpvuv Χλπ. βλ. _ν *ιpi"ω 

(πρδλ. χα.ί θεl"φ). 
Mφoδfιστ'o, _π. γ' πλΥΙθ. [)πιρσ. τοί} φoβέoμ.a,. 
ncφοδιιμcνος, '1. Ο". μτ)(. παιθ. πρχ. τοί} φοβέω . 

-aIttp . .πeψοβ,μi"COS'=περιδεWς, μετό φόβου. 
ncφορnσμevος, μτχ. πα.θ. πρχ. τοί) φορ-.:Εζω. 
neφpσyμaI, ποίθ. πρχ. -τοί) φράοοΦ. 
neφpiδov, ιίπ. ιiνιιιδlπλ . ιiop. β' του φράζω' Ιπ. ιiπpφ . 

nιφlJίί.δέc,,, χιιιΙ nεφeίί.δέμ". 
ιιtφρίιισ. πρχ. o;oίi φelooφ' ΠΟΙΥΙ-Τ. μ'tχ. nεφel. 

"o,,-.:ε~ 

πςφύίίσι, -π. ιiντΙ nBφύ"σο,. γ' πλΥΙθ. πρκ. ο;ου φύω. 
ncφuΥμcνος, '1. Ο", μτχ. πρχ. τoίi φευΥω. 
ιιcφσςότ'Ct;ι έπ. ιiν-τΙ ncφBvy6-.:e'i. όνομ. πλΥΙθ. μ-τ)(. 

πρχ. Ιξ; _ν. *φύζω=φεύΥω. 
neφίiKa, πρχ. 'toίi φύω. 
ηςφύιιω, _π. ίν. sσΧYjμιιι'tισμ'νο, ax -του πρχ. nέφΟ

"σ' έπ. Π?Τ. nέφOHO". 

ncφiΙσΥμcνος, '1. Ο". μτ)(. πα.θ. ΠΡΧ. του φυ.ιάο
οΦ . -έπΙρρ. πεφv.ισΥμi"ω'i=μετό προφυλάξεως, με
τό προσοχης. 
ncφuρμcvoc;, μ-τ)(. πα.θ. πρχ. του φύeω. 
πc.,ίίυίσ, ίπ. ιiντί nεφVΗvi'σ. θηλ. μτ)(. πρχ. 'toίi 

φύω . 
πςφiώ1'8ς, Ιπ. ιiντί nIIψv,,6-.:ei. πλτ,θ. μτχ. πρχ. 

τoίi φυω. 

ncψιι;, -IICOS'. ή (.πέοοω)· τό πεπαΙνειν, ώριμάζειν 
11 πέπανσις καρποΟ, τό ώρΙμασμα.- 11 μαΥεΙρευμα 
της τροφης.- ΙΒ χώνευσις τής τροφης. 

nl Τι ηιι (Α). ίων. ΚΙΙ (ιiλλ' o!Jxi πα.ρ' Όμ.), δωρ. ησ· 
ίΥχλl;. μόριον : Ι ίπΙ τρόπου, κατά τινα τρόπον, κά
πως 11 ιίν ιipv'1joel, ούδόλως, δλως διόλου.- • έπΙ τό
που, εΤς τι μέρος, κάπου 1I έν ipv'1jOεI, ούδαμου, που· 
θενά. 2).πiί μi" ... .πiί δέ=άλλoυ~μέν ... άλλου δέ, 
έν μέρει μέν ... έν μέρει δέ, άφ' ένός μέν ... όφ' έτέ-
ρου δέ ... 
πό Τι niί (Β), Ιων. ιιή (ιiλλ' ο!})(Ι πιιιρ' 'Ομ.), δωρ. πά' 

_ρωτημ. μόριο't: Ι ιπι τρόπ.,υ, κατό ποΤον τρόπον ; 
πwς; (λα.τ. qucι rcιlione '1). 2) πρός τΙ; διό τΙ; 
πρός τΙνα σκοπόν; (λα.τ. quorsum ?).- • ίπ! τόπου, 
εΙς πΟίον μέρος; ΠΟΟ; (λα.τ. qucι ?)' πρδλ. ποί. 
ηηΥάςω, μιιλλ. -άαω (Π'1Υή)' ώ, χιιιΙ νυν, πηΥ6ζω, 

όνα5λύζω, έκρέω.- 11 μτΙSτ. κάμνω ωστε νό άνα
βλύσr:1 . _ 
ηηΥσιος, σ. ο". ώσ, χαιί -ο,., '0". (n"",,)' ώ, xι:r.! 

,ίiν, πηΥαΤος, έκ πηγης, άνήκων εΙς πηΥήν, διαμέ. 
νων πλησΙον πηγης. 

. Π~'ΓA -ΗΟΗ, τό' ώ, χα! ~υν, πήΥανος, cάπήΥανος», 
«απη~αν?ν», τό Υνωcrτόν φυτόν μέ δίκιιι σt'1jμονιιι; χιιιΙ 
μΙα.ν φοθηχην, χα.Ι φuλλσι: σταιυροειδω. δIΙΙΙΤ8τμr,μβνι:r. δ 
πιχρό, χυμΟ. του όποΙου εΙνα.1 φ.χρμα.χον τονωτικδν -τΌίi 
crτομ.χχου (λιιιτ. Γυlcι) " πα.ροιμ . ovd' Ι" αε.ιl'l'φ ovd' 1'1' 
Π"Υά"φ=δέν εΤσαι ούτε εΙς τό σέλινα oCιτε εΙς τόν 
άnfιγανoν, τ . l. δέν εΤσαι Kdv εΙς τήν. άρχήν μιας 
~ρoσπoθεΙας (διότι τά φυτά OΙ!Jtci ίφυτεύοντο πρωτον, 
ω; δρια., χαΙ υστε;:;ον δ δπόλοιπο, xY)lto;). [πιθ. έχ του 
πήΥ'l1Vμ, , ώ, ίχ των πα)(ίων χα.Ι σιιιρxω~ων φύλλων' 
πρΙSλ. λιιιτ. pagincι (=ταινΙα φλοιου παπύρου φύλλον 
χάρτου), _ξ; !α.π. *P§.Q- (: πι7Υ'l1Vμ,)]. ' 

ηΙΙΥάς, ·άιJOς, ή (πήΥ"υμ,)' παν πεπηΥός πρόγμα 
Τι ,χα.θόλου σκληρόν (έσκληρυμμένον) U πάχνη, πρωι
νη .δρόσος πεl!ftγμένη. 2) (ίνν.";;) Υη σκληρυν
t)ETQQ μετά τήν 6ροχήνί στερεά γη, σκληρό γη_ 
nιιyάσ •• -ν, 't6, 6ποχορ. τοί} ΠήΥίίοο,. (βλ. λ.) . 
Πιιισσiς, -11o'i. θηλ. ίπΙβ. _χ 'toiJ . Π';γcιoo, ι Π,,-

οΥ 

γcια',. κeι7'1'" = 'Ίππου "ρή;''1, Ίππο"e,ι,,,,,' βλ. π,,
Υσαο,.. 

ΠήΥδσος, δ' fr:no, ιiνα.πηδ'1jσα.. ιiχ του ιχ.Ιματο, 't7j, 
Mι~oύση; χα.Ι Ονομα.σθεΙ, ουτω έΧ των π"yώt' Τ~B 'S2xsao
νο(l, πλ ησΙον των δποΙφν δ Περσεύ;: !σφα.~! τήν Μίδου
σιιιν. ΜΒταΥινεστερα. έχδ.,χ ή Τ~ί} μuθGυ τόν naoplo't~ ώ, 
ο;όν πτερωτόν Τππον, τόν δποίον Τππευσιιν δ Βελλιιρο
φόντη" δτιιιν έφόνευσε ο;-Υιν ΧΙμα.ιριιιν, κι:r.Ι δπό τήν δπλήν 
του δποΙου ιiνιi6λυσεν τό υδωρ 't7j. Ίπιtοχρ'ήνη; ("Ιππου 
κρή""ς) έπΙ τoίi 'Ελικωνο •• 
ηΙΙΥcσί-μσΙΙος, ο" (πήΥ'l1Vμ, + μ.aλ.ι6,.)' ό fXWV 

πυκνόν μαλλΙον, ό πυκνόμαλλος. 

ΠΗΓΗΊ ~ω? ησΥά, ή' δ,τι χιιιΙ νυν, πηΥή, κρήνη, 
«6ρύση», λα.τ •. fons 11 έν τφ πληθ. αl πηγαΙ ποταμοΟ 
11 ιiλλ' ώσ. χα.Ι Π"ΥσΙ nο-.:σμώ,,=τό ύδατα (ρείιματα) 
Twv ποταμwν 11 μτφρ., ιiπΙ π.χσ,ll, φόσεω, δγρoίi: π,,
Υιιί δcι"evω,,=τό δάκρυα, αl ροαΙ Twv δακρύων 
(ιiλλά χα.Ι ή πηΥή Twv δακρύων, τ. !. ΟΙ όφθαλμοΙ) 11 
ώσ. π"r7ι ά"ούουοιι=ή πηΥή της άκοης, τ. ! . τό 
ους ιι πηγσ, Υά.ιιι,,-.:ο.=ρεύματα (χεlμαρροι) Υόλα
κτος U π"γ" πveός 11 ώσ. πηΥη άerύeοv=πηΥή (τ. Ι. 
πλουσΙα φλέψ) άΡΥύρου. 2) μτφρ., ή πηΥη, ~ηλ. ή 
αlτΙα, ή άφορμή, ή άρχή, οΙουδήποτε πράΥματος. 
[Π"Υ,ι,' πηΥάζω' ~ωp. πιιyσαίio6σ, ' ΠήΥσοο.,., ~ωρ. 
ΠάΥ-. ιiyν. έτυμολ.]. 
ηίjyμσ, -α.-.:ος, τό (πήΥ,l,υμι)' παν τό συμπεπη

Υμένον (συνημμένον, συνηρμοσμένον) μετ' άλλου 
11 μτφρ., παν τό συμπεφωνημένον, συμφωνΙα, ύπο
χρέωσις. 

ΠΗ'ΓΗΥ"ΜI, ' Τι -ϋω' μελλ. πήξω' ιiόp. α' ιπ"ξιι. 
ίπ. πήξιι ' Παθr,τ., έν. πήy,,~μ.a,· μελλ. παΥήαομιι,' 
ιiόp. α.. lπή1.6,,'Ι', ιiόp. ο' έπl!:Υη,l,' πρχ. πέΠ"Υμσ,. 
μετά πα.θ. δμω; σημι:r.σ. εΙνα.ι χαιτά .ό πλείστc.ν έν χρ'ή
σεl κοι:! δ μέσ. πρκ . πέΠ"Υα.· πηγνύω, «έμπήγω», 
καρφώνω, στερεώνω, προσηλώνω 11 έπί φυτων, ΨJ
τεύω " οκη'Ι'η" πήΥ'l'υμ,=στερεώνω (στήνω) σκηνήν 
11 ιiλλ' έν τφ μέσφ , α"'1,1,ά,. πήξσαι'J.ιιι=να στή::ιουν 
τος σκηνάς των.-ΠιιιθΥιΤ. , έμπήΥομαι, καρφώνομαι, 
προσηλώνομαι 11 ίπΙ ιiνθρώπων, 6ναοκολοπίζομαι, 
«παλουκώνομαι». 2) προσηλώνω, Kαρφωνωllμτφ~. 
στερεώνω έπΙ τινος.- ιι συναρμόζω, συνενώνω; 
συναρμολΟΥW, κατασκευάζω, κτίζω, οίκοδομω 11 μέ· 
σον, πήξσαt'Jocι, αμιιξιι'l'=νά κατασκευάσω δμαξαν 
δι' έμαυτόν (προ; χρ7jσΙν μου).- 111 κάμνω τι νά πα· 
Υώσr:1 (νό πήξω, τό κάμνω στερεόν, τό στερεο
noIw, τό σκληρύνω, τό πήζω.-Παθητ., εΤμαι Γι γΙ
νομαι σκληρός, πήγνυμαι, στερεοποιοΟμαι, σκληρύ
νομαι, πήζω (iμτ6.).- ιν μτφρ., όρΙζω, καθορlζω, 
λα.τ. pcιngere 118e"o,. ΠΙΙΥε,,.=δρκος καθιερωθεΙς, 
σταθερός, άναλλοΙωτος. 

Έ-.:υμ . : πήΥt1Oμ, (Π'1Υ,l,υω' πήασω. ιiττ. πήηω 
< *,πσΗ jω)' π"" 1:6,.' Π'1,,-.:ί ς' πή yμcι' Π"Υ6ς' Π'1Υυ
.ιlς' nήξ,ς' πάΥΟ"· έ~ Ιαιπ. 'pag-, ΙΙνα.λλα.σσομ3νου 
προ, το 'pak-: λιιιτ. pcιngo, Πρ'Χ. pepigi, (*Ρe·ΡiJgΌ r · 
οΙ pegr, panxr ε!να.ι ~στε?oyε'lεί;), pagincι, (δΙ. . έν 
πήΥσ"ο,,). pagus, compages, pig-nus Pax, pcιcis, pcι
ciscor (πρχ,. paclus sum), palus (*paxlo ·s): σι:r.νσκρ . 
pa' Pcιs-cιycιmI (=λιιιτ, Ilgo), γοτθ. fcιh-cιu (πιέζειν), 
gcι-fcιhs (δΥΡΟ) . 

ηιιyόc;,,ι,, ο" (πήΥννμ,)' στερεός, σταθερός 11 
συμπαγής, πάΥιος, Ισχυρός. 

ΙΙΙΙΥίίΙΙς, -ldoi. ή '(πήΥννμ,)' κεκαλυμμένη υπό 
πάχνης, Ψυχρό, παΥεtώδης, 

ηιιδδΙιον, το (n"d6,.)· δ,'tl χιιι! νυν, τό πηδάλιον 
του πλοΙου (χοιν. «τιμόνι»), δπερ ωνομiσθη o!lτω~ ~Iότl 
τό x.x'tw μίρο, του ~τo πλα.τύ ώ; -':0 ",,,dO,, (τ. Ι. 'tιI 

. Χ!Χτω π~ιιιτύ μιipo, '1:7j, Χώπη,) ' Ικαιστον πλοί.,ν _[χι δύο 
τιμόνια, διό χα.Ι xα.τdι το πλβίστον ιiπσι:ντ~ έν τφ πλ ηθ., 
-.:ά π"dά.ι,α.' έκl νοσντο δέ τα.υτα. ώ; κωπιιιl τ~ βοηθsΙq. 
χιιιτιιιλλ'ήλου λιιιδ7j" χιιιθώ, δέ ~σα.ν · συνδβ1)εμενα. δι' ίΥ
χι:r.pσΙων δοκων (ιιι(τινε, έκα.λoίiντo ζιιίίΥ.ισ, η . . ζε"'H~ι7-
·e,CIt). ixlvoίivto χιιιΙ -τά δόο σίιΥχρόνω, χιιιΙ ~ρόli τή~ 
α.!ίτήν χιιιτιόθυνσιν. Τό «νω μΙΙρ." τoίi ,,1jδι:r.λΙρυ . μιιις;ι 
μ' τόν μοχλόν (την λα.δήν) 8χιιιλιίτο oΤCΙΙ. ~1 IIιtιpp" 
ό χαλινός του Τππου. . 
ΠΗ.ΑΏ, . ιων. ιi~pφ. ,π"δέε,,,' μΙλλ. -ήαφ. η. 1If •• , 
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μ,αι' «όρ. cx' ~πήδησα: δ,τι κcxΙ νυν, πηδώ, σκιρτώ ιι 
ίπΙ ΠΡCXΥμ., έκτινόσσομαι, έξακοντlζομαι, άναπηδGι 
ιι μa,(.ι "υστCιΙΧ. cx t oι . πηδημα πηδάω = κόμνω εν πή
δημα" σθεν, πηδα" μεlζο"α (ένν. nηδήμ,ατα)=πηOOν 
περισσότερσν, κόμνειν μεγαλύτερα πηδήματα 11 εν φ 
n.dlα πηδώ = πηδώ ίιπερόνω τών πεδιόδων.- 11 
μ'φρ. πόλλω, πόλλομαι, κτυπώ, κυρ. έπΙ τ~~ κ<x;;δΙα~. 
ηιίδημα, -ατος, τό (πηδάω) ' δ"ι κcιΙ νυν, πήδημα, 

σκlρτημα 11 άναπήδησις.- υ κτύπημα, παλμός, επί 
,η~ κotρδΙα~, 

ΠΗΑΟΊ, δ Ιfι) , η ΠΗΑΟ'Μ, 1:ό' τό πλατύ μέρος 
τι"!ς κώπης 11 καΙ γεν. ή κώπη. 
ΈΤVμ.: πηδ6,, ' πηδάλιο,,' πηδάω' πήδημ,α, πήδη

αις, πη5ηfJμός' έ; ίσιπ. 'ped (πaΡΙ ου βλ. έν πέδη, 
πέζα, πέδο" , πούς)' πι:-6λ . λιθ . ρedό (ίχνος ποδός), 
ρeSCZclS C'Ρed-Ιίοs)=πεζQ, Pedinu, -ϊtί (βαδlζω όρ
γό), λα,. pes (πούς). 

nηκτίc;, -ίδος, fι (πήΥ,?"'μι)' εΤδος άρχαίας δρπης 
μέ είκοσι χορδός, κιnΟι ,ό πλείσ-:;ον εν χρήσει notpOι 
,oί~ Λυ~oί" 0~!}6λω~ η έλιΧχισ,(% δΙCXCfερού::J'Ij~ ,οί) μου
σικου ό?ΥιΧνου, δπερ έκ(%λεί,ο μάΥαδις. 2) ποιμενι 
κός αύλός. 
πηκτόc;, ή .• ό", Ρ'ljμ . βπΙθ . 1:0υ πήΥ..ιιμι· ό έμπε· 

πηγμένος (στερεωμένος, καρφωμένος) 11 έπί ~έν/)pων , 
Ιπε)φυτευμένος.- ιι ό καλώς συνηρμοομένος, κα
λώς συντεθειμένος, συγκεΙμενος. 2) ή πηκτη=εΤ
δος κλωβοϋ (η δικτύου) εlδικοΟ πρός σύλληψιν πτη· 
νών. 3) τά πηκτά (δωρ. πα.κτά) τ~ δωμ,ατίω" = 
ΟΙ φραγμοl της οίκlας (τ. ε. αl θύραι).- 111 στερεός, 
συμπαγής, πυκνός, στιβαρός, πηγμένος, πηκτός 11 ή 
πηκτή, δωρ. πακτά=τυρός έκ νεοπήκτου γόλακτος. 
πηλδμύc;, -ύδος, fι (πηλός). κcιΙ -μΙς, -lδος' εΤδος 

3ύννου, κο,ν. «παλσμίδα» [σκοτ. έτυμ., πιθ. προελλ.· 1) 
, υγΥβν. του πρ6, τό πηλος μάηον τυXαίcι]. 
ηίίλαι, nIίlac;, «πρφ. καΙ μτχ. ciop. α' του πάλλω. 
niilc, έπ . ιiν,ί Ιπηλε. Υ' έν. ιiop . cx' του πάλλω. 
ΠηλεΙδηc;, -οιι, έπ. -εω κcxΙ -0.0. δ' ΠCXΤΡωνυμ. 1:0ί) 

Πηλεύς' υΙός τοΟ ΠηλέWς, ό Άχιλλεύς (βλ. Κ.Ε.Λ.). 
Πηλείων, -ω"ος, δ' = ΠηλεΙδης (βλ . λ. ).- ίπΙρρ. 

Πηλεlω"άδε=πρός τόν υΙόν τοϋ Πηλέως. 
ΠηλεΎC;, -έως, έπ. -ηος. δ' δ yνωσ,ό~ μυθολΟΥιΧό;; 

ηpω~, υΙός τοΟ Αίακοο, σύζυγσς της Θέτιδος, πατήρ 
τοΟ Άχιλλέως καί ήΥεμών τών Μυρμιδόνων έν 
ΘεσσαλlQ (βλ. Κ.Ε .Λ.). 

Πηληιάδηc;, -εω. δ, έπ. ιiν,Ι Πηλεlδης (βλ. λ.), 
nIIlIίIoc;, '1, Ο", έπιχ. ιiπΙθ. (Πηληος, έπ. γ~ν . του 

Πηλευς)' ό τοΟ Πηλέως, ό όνήκων είς τόν Πηλέα. 
η(ιληξ, -ηκος. fι (πijλαι, τοί) πάλλω?)' κρόνος , 

περικεφαλαlα [δι' Ιτυμ. βλ. κ(%Ι έν ΠέλΑα]. 
ΠηλΙακόC;, ή, Ο" (Πήλιο,,)' ό έκ τοΟ δρους ΠηλΙου. 
Πηλιάc;, -άδος, fι (Πήλιο,,)' ή έκ τού δρους 

ΠηλΙου. 
ηηλΙκoc;, η, ο,,· ίρωΤ'ljμcxτ. ιiντων. συσχετ . των τηλl· 

κος. ήΙlκος' πόσον μέγας; πόσον πολύς; ποΙας ή
λικΙας; λotτ. quanlus? 

Έτιιμ.: πηλlκoς : τηΗκος ( Ιαπ. *qva-li-ko-~, *Ιίϊ
li-ko·s (ιiντων. θίμ. *quo-. *10-). ΠF6λ. λατ. qualis, 
Ιίϊlίι, πcxλ-σλcxυ. kolίkii (=quantus). lolikiί (=tanlus) 
(; kol~=quantum. tolI=tantum). βλ. καΙ έν. ήλlKOς, 
ιjlιξ χcxΙ τηλl κο,. 

nήλfνoc;, η, ο" (πηλός)' ώ~ κ(%Ι νί)ν , πήλινος, ό 
έκ πηλσύ, λατ. luteus. 
Πήλιον, τό' , τό Υνωστον δρος της Θεσσαλίας. χα ί 

σ1jμaρον (τι οΙίτω χotλ06μενον (βλ . Κ.Ε . Λ.). 
. ΠIιlIώTIIC;, -οιι, δ, θ'ljλ. -CtTIc;, -ιδο., -η (Πήλιο1')' 

ό τοΟ ΠηλΙου, ό καταγόμενος έκ τού Π. 
nιιΙο-6Ιτηc;, ·οιι. δ (πηΙ0ς+βαl"ω)' ό περιπα

των (βαδlζων) έπ\ τόύ πηλού (δνομα βατριΧχου εν ,1j 
βαιτρ«χομυομα..χ tιJ). 
nιι1o-δoμeω, μ.η. -ήαω (nηλoιJόμoς)' οΙκοδομώ 

έκ πηλοΟ, κατασκευόζω έκ ', πηλοΟ. 
ιηιλό-δομος, ο" (πt)λοΙ;+δέμω); ό ~ιό πηλού 4>

KoδoμqιJένσς, ό έκ πηλού κατεσκευασμένος.- 11 
ιιιι1o-~ -",=6 οlκοδσμών διό πηλοΟ, ό κατα · . 
οκεΟΟζ;.ιν έκ πηλoU. 
...... Ιδδος, _ c.-,Us + ~1όασφ)' ό πλόθων 

τόν πηλ6ν. ό πηλoιMάσ~ " ~ ~σ. ιJ ~,Ι.~'I7ooς 

=ό όγγειοπλόστης, 6 κεραμεύς (6 KαταΣΙCευαστης 
πη~lνων όγγεΙων). 
ΠΗλΟΊ, δ' δ,τι xcx! νtίν, πηλός, δ ΧΡ'ιjσιμοποι06. 

μενo~ δπό 'tlilv χτισ,ων χcxΙ .χΥΥaιοπλcxο,ων, λcx,. lutum 
11 ώσ. σΥΙμ. χαΙ Ιλύς, Βόρβορος, κοιν. λόσπη, λcxτ. 
coenum. 

Έτιιμ.: πηλός. δωρ . .mϊ16,· πήλι"ο,' πρonη1α.κl
ζω' ιiμφι6 . ί,υμ: xcxtci τινa:ς συΥΥ. τφ παλ-σλαυ. Kιιli:ί 
(Ιαπ. *qvQlo-s), λotτ. squQlus, ιη. οΙαπώτη (βλ. λ , )' 
χotτ' /ίηoυ~ συΥγ. τφ aotvaxp_ kala (μέλας), πρβλ. 4λλ. 
κηλΙς. λατ. cίϊlίgδ, xcx,' cx!JoιoίJ~ δέ πηλός (*palso-s ?) 
εχει σxέ~ιν πρό, τήν ΡΙζ. ,ου λcx, . palleo (βλ. έν πελιτ"ός). 
πηλ-οuρv6c;, ό .. (πηλος+lΡΥΟ,,)' ό έργαζόμενΟζ 

μέ πηλόν, ό κατεργαζόμενος τόν πηλόν.- ώ~ o!Ja. 
ό πηλΟΙΙΡΥος=ό όγγειοπλόστης. 
πηλο-φορCω, μελλ. -ήαω (πηΙ0φόρος)' φέρω (με

τσφέρω) πηλόν. 
πηλo-φόρoc;, ο" (πηλ~Ι;+φiρω)' ό φέρων (μετα· 

φέρων) πη λόν. 
πηλό-χϋτοc;, ο" (πηλοΙ;+χΙω)' ό χυμένος (έσχη 

ματ!?μένος, κατεσκευασμένος) έκ πηλού, πήλινος. 
πημα, -ατος, ,ο CnαD-ei" ,ου πάσχω)' ηόθημα, 

δυστύχημα, συμφορό, δλεe ρος, καταστροφή Ilώσ. 
έπΙ π~oσ., δλεθρος, θλΤΨις, διό τινα. .. 

Έτιιμ .: πημ,α' πημα.l"ω· πημο"ή, πημοαύ"η ' πή
μω", ιiπήμω,,' πηρός' απηΡΟt;' ιiπηρής' rαλα.lπωρος: 
~α:νσκp. ρίϊρό-Ι) (κακός), Ρίϊρmάn- (συμφορά), ptya
lί (προπηλσκlζω), Υοτθ . fljan, παλ-ΠΟΓΓ. fίό, ιinλ-σα~ . 
feozan, feon, παλ·Υερμ. fien (μισώ), Υοτθ. faian (ψέ
γω)' πtiντα έ~ ίαπ. ρ. ·pei-; *ρι- (εΤμαι έχθρικός, 
βλόπτω)' aντcxί)θot ιiνήΚIIΙ πιθ . xcx! τό λα:τ. ριιΙίΟΓ (*pat
( *pa- έχ,ε,. χατΟι ΙΙν -Ι·)' βλ. xcxl εν πεl"η. 
πημαίνω (πijμ,α). μιιη. ·ίi"ώ, Ιων. -ίi"έω' ιiόp. cι ' 

έπήμη"α' μεσ. μελλ. πημ4"ονμ,αι (έν πcιθ. ένν.)· ncxOYjt., 
«όρ. α' ~πημά"lJ.η". Ιπ. πημά"lJ.η,,· προξενώ συμ
φορόν, φέρω εΙς όθλιότητα, 6υθΙζω ~ς δυστυχΙαν 11 
ώσ. προξενώ λύπην, πικραΙνω, βασανΙζω n βλόπτω, 
ζημιώνω 11 .χπολ . , πρόττω κακόν . 

πημαντtοc;, α, ο" (ποιμ,αl"ω)' ό 6λαπτέος, δς 
πρέπει νά βλαβ;:j, νά ζημιωθιj , ,νά κακοπόθ!J.-ποι
μα."τέσ,,=δεϊ ποιμαl"ει,,=δεί βλάπτειν. 

πημιίνcιαν, otΙολ. Υ' πλΥΙθ. ε~κτ . .χορ. ot' τοίι πη-
μ,αl"ω. . 

πημονιί, fι, ΠΟΙ'ljΤ. ιiντι πημα. (βλ. λ . ). 
πημοσύνη, -η'=πημο-νή, πημ,α (βλ . λ.). 
Πηνελόπη, έπ. nIIvcl6nCIa, -η ' ή σύζυγος τοΟ 

'Οδυσσέως, θυγότηρ τοΟ ΊκαρΙου [όνομ(% :;θεΙσα ου 
τω κa:τΟι πα:λotιοτίι:-α~ έτuμολΟΥΙα~ έκ τοίί ύ:ρa:Ινειν {j. 

φασμcx, βλ. πή"η, nfI"lo,,' τρόπον τινΟι έκ ,GQ πή"η 
\ κotΙ λέπω=ή άναλύouσα ίιφασμα, τ. ε . ίιφάντρια' 
Τι εκ τοί) πέ"εσiJ.α., χot Ι 10πός (=λώπος f, λωπίο,,)' 
η έκ του πη"ος xcιΙ τ~~ ι;ίς . οπ-=λατ. opus (κατΟι 
τό φ1ίλοπις)' Τι εκ τotί φη"Οt;=λαμπρός (πρ6 λ. Π". 
... ειός=ή λόμπσυσα)' χατιΧ τινα~ νεωτέpoυ~ έκ τοί) 
πη"έλοψ (βλ· λ.)]. 
ηηνΕλοψ, ·όπος, δ' εΊδος νήσσης μετό πορφυ

ρών γραμμών εΙς τό πτέρωμα. [.χΥν. έτυμολ: κ(%-:;ti 
τινα; (Boisacq) ε~ ot~tOB τό δμ'ljΡ . Πη"έλεωt;, Πη"ε
λόπεια, Πη"ελόπη, δωρ. Πα"ελόΠίϊ] . 
ΠΗ'ΜΗ, -η' ώ~ τΟι nij"Ot;, πη"lο,, ' νήμα ίιφαδίσυ 

περιτυλιγμένον εΙς καλόμιον (μασοίιρι), νήμα « κα
λαμισμένον» Τι «μασουρισμένσν» διό ύφάδι στημο
νΙου 11 εν ,φ πλ'ljθ. τό ϋφασμα [δι' έτυμολ. Ιλ . πηνος] . 
πηνίζομαι, δωρ. ηανίσδομαι, ιiπoθ: (πη"tο'V)' 

περιτυλίσσω νημα είς καλάμιον (μοοούρι), « καλα· 
μΙζω»; «μασοορlζω», έτοιμόζω δηλ. ίιφόδι 11 Υεν . έκ
τυλΙσσω. 
. ΠΗΜΓΚΑ, έπίρ .. έρωΤΥΙμ. συσχετ. των λέ~εων τη,,'
κο. καί tJ"lHα' κατά ποΤσν χρονικόν σημεΤον, κατά 
ΠΟΙGlν ώραν, λcxτ. quota h9r", ? lΙ 'πη"lκ" i" .. , τής 
ήμέρας ;=τΙ ώρα της ήμέρας εΊναι; , 
πηνίον, τό, ύποχορ. 1:0U πη"ος' η m1"fI' τό γημα 

ύφαδlου ηεριτυλιγμένον εΙς καλ6μιον (μασούΡι) 11 
ή δτρακτος (<<6δρόχτι») έπΙ της όποΙος περιεη:ιλlσ
σετο τό νι"!μα [δι" έτυμ. ΙSλ. πη"ος). 
ηήνισμσ, ·α .. .ος. τό (π""lζομ,αι)' περιτύλιγμα (<<κα

λόμισμa~ ν~oς πρός &φaνoιν" τό νήμα το(ι u-
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φαδΙου τ6 «καλαμισμένον» περl την δτρακτσν 11 

τ6 ϋφασμα. 
"ηνος, -ου, δ' = .πή"", .1191,,10" (βλ. λ. λ. ), ιι~,ινε; 

πιιpά.γovτιιι έ~ ιι ~τoυ χιιΙ μεθ ' ων εχει χοινσ.ς; τσ.ς; σΊ)μιι

σΙιις; [πιιρσ. ,οίς; ιiΡXιιΙoις; i,uμολογιt,ο ιχ τoίi Πιi" iι 
έκ τoiί .πέ"ομα&] . 

Έτυμ.: .πη"ος · .πή"η' πη"lο,, ' πή,,&σμα' πη"ίζο · 
μα&' .πηνίτις: γοτθ. fana (τεμάχιον ύφάσματος, σά 
βανον) , ά.πλ-σιιξ. fana, πσι:λ-γε~μ_ fano (ύφασμα, σά
βανον, οημαlα), πιιλ-ΠΟΓΓ . gunn-fani, ιiγγλ-σσι:~ _ Ζύρ
fana, ιτιι λ -γερμ. gundfano (ϋφασμα) γιιλλ. gonfanon, 
ίτιιλ_ gonfaIone), πιιλ-σλιιυ , o·pona (παραπέτασμα), 
ponjava (λινοϋν ύφασμα, χλαινΙδlον, περιωμΙς), λιιτ . 
pannus (ράκος)' έ~ Ιιιπ. ' pan- (; penίi- ?)=τεμάχιον 
ύψάσματσς, οπερ εΙνιιι πιθ. συγγ. τφ *(s)pen- (νήθω, 
·κλώθω). 

πηξαι, ιiπρφ , ιioρ. ιι' του .πήΥ"υμ&. 
nii~c, ιπ. ιiντΙ Ι.πηξε, γ' Ιν. ιiop. του .πήΥννμ&. 
πηος, δωρ. παός, -οϊί, δ (.πάομα&γ ό έξ άγχι · 

στειaς συγγενής, δεσμός, λιιτ . affinis [.πηός, δωρ. 
.πίiός < [ιιπ. "pίisό-s=λιιτ. "PίiΓo- έν τφ pίiriada (ές 
ο δ Ρarrίαda)=φονεύς συγγενοΟς π ~Λ)λ. irηοσύ"η 
(έπιγαμΙα, κηδεστΙα), πρΙSλ. Ήσυχ. c.πίiωτα&· συΥΥε
-νείς'" χσι:τ' Itλλου, ιiλλ' -ηττον δρθώ, έκ ,ου .πaσα-

σfJα& (άπσκταν) (*ίΖν-), πl:·.πίi-ΜΙU, διότι ο! .πηο' 
εΙνιιι l.πlκτητο& συγγε"εϊς]. 
ΠΗ'ΡΑ, ίων. πήριι, τΙ' δερμάτινος σάκκος διά τρο

φάς, διαάκκι, σακκΙδιον, σακκούλι, γυλιός (στρ. γλ.), 
λατ. pera. [αγν. έτυμ: έ~ ιιuτοίi πά.ντω, παpCΊγετιιι 
xιxl το πηe,ν Τι πηelς, -ί"ος, -η (=λιιτ. scrotum, 6 
τών ορχεων σάκκος)]. 
. πηρίδιον, τό , δποχορ. του πJiea ' μικρός σάκκος_ 
"ηρό-δςτος, ο" (πtjea + δέω)' ό δένων πήραν 

(σάκκον), έπΙ (μCΊν,oς; 11 ό δεδεμένος έν πήΜ (έν· 
τός σάκκou). 
ΠΗΡΟΊ, ά, 6,,' ό βεβλαμμένος κατά μέλος τι τοΟ 

σώματός του, άνάπηρος, άκρωτηριασμένος, λιιτ. 
mancus . [δι' έτυμ , l λ . πημα]. 

πηρόω, μελλ. -ώσω (.πηeός)· καθιστώ τινα πηeό" 
(δΊ)λ . άνόπηρον), τόν άκρωτηριόζω, χιι! κυρ. κιιτιΧ 
τσ. Itκρα (χείρα, 'ίι πόδα,) 11 μτφρ . καθιστώ τινα όν
Ικανον. 

πήσομαι, ίων. μβλλ. του πάσχr.o, ιiντ! πεΙιιομα&. 
,πηχυαίος, α, ο" (πηχυς)' ό έχων μηκος έν6ς 

πηχεως , 

πηχύνομαι, μέσον ' λαμβάνω είς τούς βραχΙονάς 
μου, έναγκαλΙζομαι. 
ΠΗ-ΧΥΙ, -ειος, δ' γεν. πληθ. πήχεων' τ6 πΡόσθιον 

μέρος της χειρός, τό όπ6 τοΟ όγκώνος μέχρι του 
καρποΟ, λατ. ulna 11 γεν. , 6 6ραχΙων.- Ι τ6 κεντρι
κόν μέρος (ή λαβη) ενθσι: -ηvουντο τσ. Μο κέρατα του 
ιiρχιιΙoυ τόξου ,- 111 έν τφ πλΊ)θ., πήχεες, τό κέρατα 
i) αl πλευραl της λύρας, κατ' ιiντιδιαστoλ-ήν προ, τCι 
ζυγό", ητοι τό έγκόρσιον ξύλον (γέφυρα) έφ' ου 
έστηρΙζοντο αl χορδαΙ- ιν ώ, μέτρον μήκουι;, ή 
άπ6στασις ή άπ6 τοΟ δκρου τοΟ όγκώνος μέχρι τοΟ 
άκρου τοΟ μικροΟ δακτύλου, λατ. cubitus, ώ, κcιΙ νυν 
πηχυς περιέχων όρXΙKώc; 24 δακτύλους, 'ίι 6 παλάμας 
(.πα~αστάς), i) περΙπου 0,46 τοΟ μέτρου 11 πηχυς βαα&· 
~ήcoς ~τo μακ~ότερo, κιιτσ. τρεί, δαχτύλου" ητοι συν
!στιιτο έξ 27 διιχτύλων, 'ίι 0,52 του μέτρου.- V πη
χυατος κανών. 

Έτυμ.: πηxυ~, αΙολ. δωρ . πaχυς ( lαπ. *bhίi~hu-s, 
πρβλ. σσι:νσκρ . bιihύ-l,ι, Ζενδ. bίizu~, πcιλ-πoπ. bόgr, 
ιinλ-σαξ. boz, παλ-γερμ. buog (άρθρωσις, ώμος). 
niάζω, μελλ . -άιιω κιιΙ -άξιο' μτχ. ιioρ. ιι' π&άξας' 

~ιυρ_ τύΤΟ:! .;ιιιι:ό -σ&l:ζαι (βλ . λ.). 

"ίσlνω, μελλ, ' -«"ο;. ιiόp_ α' lnlίi"a' παθΊ)Τ. μελλ., 
π&α,,(J.ήCOμα&, ιiόp. lπ&άσ-θη,,· ·παθ. πρχ, .πεπίααμα& 

(nlr.otl)· Ko~ιστώ τι παχύ, παχύνω U έπΙ τοϊ) έ~oίφoυ" 
τ6 κάμνω παχύ, τό λιπαΙνω, τ6 έμπλουτΙζω 11 μτφρ., 
αύξάνω, πληθύνν. 2) μτφρ. κόμνω τινό (τόν καθ
ιστώ) αύθάδη, όκόλ::Jστον.- Πιιθητ., γΙνομαι πc.vύς, 
Υινομαι όκόλαστος, αύξόνομαι έν άκολασlQ. -. 

ιιιάξας, μτχ. eωρ. ιΣορ. α' ,ου Πιιιίζω. . 
"ίαρ, τό, !χλιτο" <πJOW)' πόχος, στέσρ (ξύγκι) 11 

ώσ. iλcιιoν (πίαρ lΑαlη~), άνθος του γάλακτος, όφΡό
γαλα ιι δθεν , πόχος πάχυνσις, παχύτης Ρ μτφρ., ώ; τCι 
λατ. uber, τ6 άκρον δωτον παντός πρ6Υματος, τό 
έκλεκτότατον, τό άριστον. 

• Ετυμ. : πίαρ ("π&Fae)' πtω", ntE&ea, πιο,,' συγχρ. 
πϊότερo~, ύπερθ. πιότατος' πίΌ,,' πΙαί"r.o' πtασμα, 
Πϊαιιμός' πϊερός, πϊαρός' πϊμε~ή: σανσχρ, ptva 
(θέμ. ptvan-), ptvarr (=πtω", πte&ea ίαπ. *ptve
Γίθ) (=έξωΥκωμένος, πλήρης, παχύς), ptval,ι, Ζενδ . 
prvah- (λΙπος, πόχος), σανσχρ. Ρrνarό-l,ι (=πιερός\, 
λατ. pinguls (*prm-gvo-, πpΙSλ. πϊμε~ή), o-prmus 
(παχύς, εϋφορος), πιιλ-ηΟΓΓ. feitr, μεσ-γερμ. veiz (πα
χύς) (βλ , έν πιΔVr.o)' Ιαπ. *Ρδί-, 'ρϊ- (τα~τσ. πρδ, τσ. 
*Ρδί-, 'ρϊ- Ii βλ. iv πl"ω) = εΤμαι έξωγκωμένος, 
άναβλύζω' πρδλ. χα! σ~νσχp. ΡόΥaΙe (όγκώνω, όγκου
μαι), pιηό-l,ι (παχύς), pίpyύ~ϊ (ώγκωμένος, πλούσιος 
εΙς γόλα), Ζενδ_ pipYίi~r- (6 θηλάζων), σανσκρ. ρlπο 
vati χσι:! pyιtyate, zeve. pinaoiti (εΙμαι έξωγκωμέ
νος), σανσκρ. pόyal,ι (ύδωρ, γάλα), Ζ_νδ. pay&h- (γά
λα), παλ-ΠΟΓΓ. feima (νεανις), ιinλ-σcιε. foemne (νεα
νις), πcιλ·σιιε. feme& (γυνή ύπανδρος), δλ. χα! ίν 
π{τvs-. 
"ίδρός, ά, Ο" (πίαρ)' παχύς, πλούσιος. 
nfασμα, τό (πϊαί"ω)' τό παχΟνον, τό καθιστών 

παχύ (πλούσιον) 11 έπ Ι ποταμου, ό λlπαΙνων (παχύ
νων, πλουτlζων, καθιστών πλουσΙαν) μΙαν χώραν. 

πίδδιιίτις, ·&ΟΟς, -η (πίδαξ)' ή έκ κρηνης φυομέ-
νη, ή βλαστόνουσα πλησΙον κρήνης (βοτόνη). 

"ϊδδιιόςις, εσοα, ε" (πίδαξ)' 6 όνα6λύζων, ό
ναπηδων, ώς πΤδαξl16 πλήρης όπό πΙδακας (πηγός). 
πϊδδκ-ώδης, ες (πίδαξ+εΙΟΟ,)' πλήρης πιδόκων 

( Υ, πηγών) 11 ό δμοιος πρ6ς πΙδακα • 
ΠΓ ΑΑ:Ξ:, -«κo~, -η' ο, τι καΙ νίiν , πΤδαξ, CπΙδaKaςι, 

πηγή [ ~ ι' έτυμ. 6λ. πΙδύω]. 
Πίδήςις, εοαα, ε" (πίδαξ)' πλούσιος εΙς πηγός, 

έχων ΠΟλλάς πηγάς_ 

, πϊδύω" άναβρύζω, όναβλύζω, έκρέω, άναπηδω. 
Έ"υμ.: πϊδύω' πίδαξ, -ακος, πϊδή.&ς· πο.ι.πί

δαξ, -ακo~' π;:οος (μόνον χατ" δνομ. πληθ. πΙα.α 
< *Πϊδ-ιι-ειι-α=ύγροl τόποι, λιβόδια) : παλ-norr. feitr, 
μεσ-γερ μ. veiz (παχύς), παλ-γιρμ. feizzen (τρέφω), 
πιιλ-γερμ. feizzit ) νεο-γερμ. felst (παχύς), ΠιΖλ-ιρλ. 

esc (ύδωρ < *pid-skίi), 9αll. uisc (*ρeid-ska) ' Ιαιπ. 
"pid- έκτετ. ίΧ 'ρί- 8 ΙSλ. έν πίαρ, 

"ίς, β' Ιν. προστ. ιioρ. δ' του πΙ"ω a ιΣλλ' cίIσ. χαι! 
έπ. ιiντΙ επιε, γ' έν. δρ. τoίl αίιτου χρόνου. 

"ιέςιν, έπ. ιiντ! π&εί", ιΣπρφ. ιΣορ. ΙS' τoίl πΙ_. 
πιςζέω'=π&έζr.o (βλ. λ.)' έχ τούτου iπ. πρτ. πι.

ζευ" κcι! ίων. παθ. μτχ. π&εζενμε"ος. 
πrΈ'ΖΩ, μελλ. π&l:ιιω ' ιiόρ . α' έπΙεασ' παιθ-qτ. , 

ιiόp. α' lπ&l:α-θη" i) έπ&έχ-θη,,· πρκ. πεπΙεομα, 'ίι πε
πΙεγμα. , δ,τι χαΙ νυν, πιέζω, πιέζω Ισχυρώς, συνθλl· 
βω, συντριβω.- 11 βάλλω χείρα έπl τινος, άδρ6χνω. 
Έτυμ.: πιέζω, δωρ. π&άζω' πΙεσμα, πΙεσ,ς, π&.

ομός ' ίε ίαπ. *pi-s(e)-d- (κόθημαιέπΙ τινος, πρ~λ. 

τσ. &ν Ιζομα&) ίν τφ σανσχρ. ΡϊQ.όΥaΙί (*pi-zd-)=nIt
ζω, pιQ.ιf (π/εσις, άλγος), πρδλ. λε-τ:τ-σλαυ . *ρeί-zdα 
(έδρεύων, συνεδριόζων)=παλ·πρωσσ. ρeisd& (όπι
σθεν), ρωσσ. ΡίΖdό, πολ. pizda (=pudendum mu
liebre). 

πιι:ϊν, ιΣπρφ. ιioρ. ΙS' τoίi πί"ω. 
nfcIpa, -η, ιiνώμ. θΊ)λ. του πΙr.o" (ΙSλ. λ.) n έπ! πό· 

λεων, ή πλουσlα, εύτυχής, εύδaΙμων 11 δα,ς πΙε&ρα= 
πλούσιον (άφθονον) δεΤπνον (cτρOπέζι») ιι έπ! Ι;ύ
λου ~εύκη" ρητινώδης, εϋχυμος, έλαιώδης, λιπαρός. 
πlςμcν, επ. ιΣντ! π&.;" , ιiπρφ. ιϊορ. ΙS' -τ:ου πl"ιo. 
Πϊςρίδςς, α!' οϋτω, ώνομά.ζοντο α( ΜοΟσαι Wς κατ

οικούσαι εΙς τά Πιέρlα ορη της βορε/ου Θεσσa
λΙας (εΙς τΥιν έ~ αίιτών χαλουμένην ΠιερΙσι:ν χώραν), 
Πίςρίηθςν, έπ!ρρ.· έκ της έν ΘεσσαλΙQ Πιερ/ας. 
πΙςσαι, ιiντι πΙει, β' έν. μελλ. τoίi πΙ"ω. 
πιςσθςίς, είαοι, 1:'" μ-τ:χ. ποιθ. ιΣορ. cι' τoίi π&.'r.o. 
"!ήι:ις, εασσ, ε", ΠΟΙΊ)Τ. ιiντ! πΙr.o" (ΙSλ. λ.). 
πιaσθα, 6' έν_ ύποτ. μΙΙσ . ιϊορ. ΙS ' του πί"ω. 
"ΙΙάιινη, ιiττ. "Ιδάιιν,l, -η (nl60r;)' εΙδος οlvο-

δόχου πlθoυ, <ι: κρασοπΙθαρσ». 



η'ICΙKoς-ηιμη • . 791 

nιΝιιος, δωρ. ιίντΙ nIDηΗΟ, (βλ. λ. ). 
ηΙΙΙνο-ΙΟΥέω, μ.η. -ήοφ (n,Dcι1'olόyo,)· χρη

σιμοποιώ πιδανά (πειστικά) έπιχειρήματα. 
.ΙΙΙνο-Ιο"σ, 'iι (n,8οα1'010"ΙΦ)' ή χρήσις πι80-

νών (πειστικών) έπιχειρημάτων. 
ηΙΙΙνo-lόyOfί, 01' (π,Dcι"ό, + 1ό,,0,)' δ λέγων 

πι80ν.ό, ό όμιλών κατό τρόπον πειστικ6ν, ό χρησι
μοποιών πιδανό (πειστικά) έπιχειρήμστα. 
.ΙΙΙνός, ή, ι!1' (nεliktι)· ίνεΡΥ. , ό τεΙνων εις πει· 

eώ, δ ύπολογlσμένος κατά τρόπον ώστε νά πεlδι:! : 
1) ίπΙ προα. πειστικός, καταπειστικός, έχων τήν δύ
ναμιν νά καταπείδr:1. 2) έπΙ τρόπων, έλκυστικ6ς, 
πρασελκυστικός, γοητευτικός, πειστικός. 3) ίπΙ εΙ
δ-ljα.cιιν (πλ'ljί'"φΟΡιων), πιστευτός, εύλογοφονής, όξl6-
πιστος ,ίντβίίθ&ν, λογικός, εΟλογος, όληδοφανής, 
πι8ον6ς, ένδεχόμενος. ,,) έπΙ ΙΡΥων 't'XV'lj', ό τό
σον φυσικός, ώστε νό έξσΠόΤζί τόν 8λέποντα καΙ 
νά τόν κόμνι:! νό νομίζι;ι δτl πρόκειται περl πραγμα
τικΟΟ (ύπαρκτοΟ έν τι) φύσει).- 11 ΠQ:θ'lj't., ό ευκό
λως πειθόμενος, εΟπιστος. 2) εύπειθής, ύπήκοος. 
.ΙΗΥώς, ίπΙρρ. του n,Dcι1'6, ' μετό πειστικότη

τος, κατά τρόπον πειατικόν.- αυΥχρ. n,Dcι1'ώ"fιeο1' 
_ πειστικώτεραν, μετά μεγολυτέρας πιδανότητος. 

• ιωolσι, ιiπρφ. μία . ιίορ . 6' τοίί nεIiktι. 
.Ilcitv χι.ιΙ ηιδών, ·ώtιo" δ (n/{Ι·ο,) · τόπος 

όπ08ηκεύσεως (άποδήκη) πΙδων. 
.Ιlιιιdςω, μ.λ. -lαφ (nID"Ho,)' ώ, χι.ιΙ νυν, πιδη

κ!ζω, πάΙζω (κάμνω) τ6ν πίδηκον, φέραμαι Wς πl8η
κος, μιμοΟμαι τόν πlδηKOν. 

ηΙIιιiuσιιός, -ο1ί, δ (n,6"ΗΙζω)' τό πιθηκΙζειν, τό 
μιμετσ8αι τούς πιδι'!Kouς. 

.ΙΙΙΙκος, δcιιρ. ηιδσιιος, δ (πεliktι 1)" δ,τl χι.ιΙ ν!lν, 
πΙ8ηκος, cμαϊμοΟι, λι.ιτ . slmlus U ίντιίίθεν , πας ό φε
ρόμε:νc:>ς Wς πΙδηκος, ό μιμούμενος TOUc; τρόπouς 
τοΟ πι~ou. ό μΤμος. 

'1&"1'.: 'fI ίχ τοίί nflΙδοι πι.ιρι.ιΥωΥ'ίι ιiμφ(60λo,' χι.ιτα 
τoiι, v •• upou, _τυμολόΥου, nl6"HO'· πl6"ξ' nI/ktι)' 
(*nι", (*9'ιδ- (Ιι.ιπ. *bhldh-: λι.ιτ. foedus (δυσει- ' 
δής), λιθ. b_lsό (τρόμος), balsύs (8δελυκτός, άπε-

χβής), (*baId-s-), πι.ιλ-αλι.ιυ . besu (*~d·5i:ί)=da'μt»'I'. 
.Iδιιιι~yέω (.πl{JηHon-φίi"a''')· τρωγω σάρ

κας πιθήκου. 
• Ιδιιιιο .6ρος, 01' (πI{JηHO, + φέeοι)" ό φέρwν 

(μεταφέρwν, κou8aλών) πιδήκους. 
ιrΙ..,ας, μτχ. ιiQp, ι.ι' του ,,"Ιδω, ώαιΙ έ~ ίν . nιΙΗοι. 

ηϊ", ci.νώμ. β' Ιν. προατ. ιiop. 6' τοίί π{"οι. 
ηΙΙ-Οι"σ, 'iι (πlδοn-οi')"Ι'Vμ,)· τό άνοιγμα τών 

πΙθων (δπότ. ίδοχψiζοντο τα νιlι.ι xPQ::J2i) . 
• rΙ-ΟΙΥισ,τιΧ (πllJ.on-οίΥννμι)· έορτή, καδ' ην 

ηνοιγον τούς πΙθους τοΟ νέου οίνου, λ<ι:μ5iνοuσι.ι χώ
ριιν xoιoτck τήν πρώ't7jν Τιμέρι.ιν των 'Α1'{hατ'le{ω", τιΧ 
δποΣι.ι i'ίρxlζoν xQ:'tιX τ'ίιν ΙΙΥίν 'tou μ'l]νός 'Λ νθeσΤ'ιjριωνQ" 

ηΙl6μιιν, ίπ. ιiντΙ έπιflo6μ,l", μ~α. ci.όρ . ο' του ,,"Ιδω. 
ιιfδoς, δ' δ,τl χι.ιΙ νυν, πίθος ( ι πιδάριι έκ πη

λοΟ) χρησιμοποιούμενος διό τήν ένοποδήκευσιν οί 
νου KυρίWς. 
Έnιμ. : πllJ.o, (*φ,δο" ίι.ιπ. *bnidh-)" ί ων . πι-84,,,,,, (λQ:Χ. πιασΗ..α, πι.ιρ· Ήαυχ.), ίων. π,i/oάx1'Ι01' 

(ci't't: φιcJάH1''', χι.ιτιΧ μετιiθιsαιν τ05 ~ι.ι"ι!o. πνεύμ<ι:το.) : 
λιιτ. fldellA = πήλινον άγγείον « *fldes-Io-, πρβλ . 
πιθ, fΙscus=κό.λαδος πλεκτός ( *bhίdh-ΙkΟ-S, fi5cinA), 
lαλ. bldA (άγ'{εΤον 8ουτύpou), , Νορ6. διι.ιλ. biι:lne 
(μικρόν 8όζον). 

ιιIΙWν, δ ·=πΙ6"ΗΟ,. 
.. Ιδών, ovaa, 6", μτχ. ιioρ. ο' του nιliktι. 
ιιικρolνω, μ.η. -α"ώ (nCHe6,)' καδιστώ τι πι· 

κρόν 11 μτφρ .. λυπώ, καταπlκραΙνω, έξερεδίζω, έξορ
γ!ζω.- πι.ιθ7jΤ., πικραίνομαι. 

ηΙιιρlσ, Τι (πιχeό,)" δ,τl ΧQ:Ι ν!lν, πικρΙα, «πΙκρα, 
πικράδα ι, κακότης, κακεντρέχεια, δηλητηριον (cφαρ
μόκιι), όργή. 
ηΙιιρ6-ΥΙμος, ο" (nΙΗeόn-yaμέοι)' ό πικρόν γά

μον συνάψας, ό άτυχήσας εΙς τόν γόμον του. 
ηΙιιρό-ΥΙωσσος, 01' (nΙΗeό, + "λώααα)' ό fxwv 

πικρόν "λώσσαν, · ό όμιλών μετό τραχύτητος (δρι-
μύτητος) γλι:ιοσης. . 

ηΙιιρ6-ιισριιος, 01' (nικeό, + _enό,)· δ φέΡWν 
πικρόν καΡπ6ν, ό όπoφέΡWν πικραύς καρπούς. 
mVΚΡΟΊ, σ, 6", ώα. χι.ιΙ -6" -61" όξύς, μυτερός, 

διαπεραστικός Ι έπΙ Υιύα.ω •• όξύς, δριμύς, πικρός, 
στυφός 11 ίπΙ fιxoυ, όξύς, διαπεραστικός, σκληρός. 2) 
έπΙ προσώπων, λόΥων, πριi~ιsων χλπ., πικρός, σκληρός, 
τραχύς, αύστηρός, 8λοσυρός, στρυφνός, σκυθpw
π6ς, γκρινιάρης 11 ώσ. έχδριΚώς διοκεΙμενος, μιση
τός, όπεχθής.- αυΥΧΡ. χι.ιΙ υπιφθ. neHe6"aeo" nι· 
Ηιι6"α,,0, (χαιΙ οΜίποτ. nιχeώ"ιteο', -«»"α"ο,). 
Έnιμ.ι nIHe6,· nIHeal"oι' Π'Ηeό,=πι.ιλ-αλι.ιtJ. ρ'ί-

strίί=παΡδολός ( -stp- ( -sr ·), Ιι.ιπ. Ριkr6-s,πρ6λ. αι.ι ν· 
αχρ: pl,c. 6tl (τέμνειν, κατακομματιόζειν),Ρίςϊl.ιm (ξύ
λινον 8όζον) χι.ιΙ τ'ίιν δμιiδι.ι λί~εων, τ'ίιν έν λ. ~~OΙHΙ ' 

10' (βλ. λ.) ' ί, ίQ:Π. ΡΙζ. *peik- (= κόπτω, Ιγκόπτω, 
κόμνω έντομάς). 
ηΙιιρ6τικ, -""0" tι~(nΙΗeό,)· δ,τl χι.ιl νυν , Γ!ΙΚρό

της, πικρΙα, «πικράδα», δριμύτης Ι μτφρ. τραχύτης, 
σΚληρότης. 
ηΙιιρό-χοlος, 01' (n'''eό, + χ01ή)' ό πλήρης πι

κρας χολης Ι μτφρ. όργΙλος. 
ηιιι:ρώς, ίπ(ρρ. τοο nIHe6, ' ώς χαιΙ νυν, πικρώς, 

6ξέwς, δριμέwς, τραxέwς, σκληρώς . 
nίΙέω'=πι16t» (βλ . λ.).- ΠQ:θ'ljΤ . , συνωθοΟμαι, συγ

δλΙ80μαl, cστρuμώνoμαι». 
ηίιtδιον, τό, r,ποχορ. του nί1o,· μικρός πΤλος, 

cκαπελλάκι», λι.ιτιν. piIeoIU5. 
ηίΙΙη{ις, i, (31, + 1ιnιιϊ1')" ό έλλιπής χατό τ6 

γράμμα πί, ό στεραjμενoς τοΟ γρόι:ψαιαι; πί. 
ιrιlν ... ·=.πa1cίζφ tδλ. λ.), φέΡW τι πλησΙον τινός. 

- πι.ιθητ . .πl1,.μαί - πΡοσεγγΙζω, πλησιάζω, πρός 
τι(να\ [~I' ίτυμολ. δλ ... ω,) . 

r8" λΟI, δ' έρια ~ "JpIχες κατειργοομέναl διό συμ
πιέσεWς εΙς ΠUKνόν πΙλημα, παν πΙλημα, μάλλινον 
ίιφασμο (χι.ιτιiλλ'ljλον πρcl, aoωτιριχ'ίιν _πίνδυαιν).- 11 
μάλλινον κάλυμμα της κεφαλης, μάλλινος μαλα
κός πΤλος, κάθε πfλος (σκοοφοςι 11 πϊλο, XaAHOV,= 
χάλκινον κ6λυμμα της κεφαλής, χαλκοΟν κράνος, 
χαλκη περικεφαλαΙα Ι ώα. μάλλινος δώραξ (ci.πό cκε
τσένι, μόλλινον πΙλημα) . 

• Εt:Vμ. t π,1οι (·πι1α~, λι.ιτ. pilleus, ·um «ρίl-
56-s, έπ(θ . προιλθόν ίΧ τοο ~ιιρι.ιλλ. οUδ. *pilos: ρί
lus=δρΙξ, χνούδι) . 
. ηίΙο-φορΙιιός, ιt, -': ό σuνειθισμένoς νό φορι:\ 
π,101' (ιiλ. λ.). 

ηίΙο-φόρο<; CJtΓ(~,10~φIeQl)' ό φέρwν (φο
ρών) πϊΑ.ο1' (6λ . λ.). 
ηίΙόω, μελλ. -ιΜιοι (31,10,)' συμπlέζω έρια πρός 

κατασκευήν πιλήματος Ι δθιν, συμπlέζω, συνδλΙ8w, 
συσφΙγγω. 

nίμcΙlι, Τι (nlow, n,ae)' πάχας, λι.ιτ . Adeps (δ ι' 
ΕτtJμολ . βλ . n'ae). 

πίμcl{ις, ε, (πιμε1ή)' παχύς, λ!Χτ. pingui5 
η'μnlσντo, έπ. Υ' πληθ. ΠQ:θ. Πfo't . τοίί πΙμπΑ.ημι . 
ηιμnlάνν, ΠΟI7jΤ . :iντΙ πΙμπ1ημι, ί~ ι.ι~~oίί δέ Χ<ι:Ι 

μία. Ιν. πιμ.π1cί1'ιτaι ιiντ Ι πΙμπ"λ.a"αι. 
ηιμιιΙέω=πΙμ.π1"μι· Ιων . . θ7jλ . μτχ. · πΑ"1θ. :π'μ

,πλιiίααι. 

.... ΜΠλΗΜI, ιiπρφ. πιμ.π1ι!tfίι,· Υ' πλΥιθ . πρ~. ,. 
.πlμ.π1a~α,,· οΙ 6πόλοιποι χρόνοι S!νQ:� έαΧ7jμ<ι:τιαμβνοl 
ώαεΙ ιi~ ίν. π1ήiktι, ijτοl: μιη. n1ήαω· ιiόρ. ι.ι ' Ι· 
π1"αα, μΙα. In1"αάμ,l,,' πι.ιθ7j~., ci.όρ. ι.ι' έπ1ήοθη1" 
πρχ. mm"oμoc ' ώα. ΠQ:θ. ci.όρ. 6' lπΙήμη" , γ' έ". 
xQ:! πληθ. π1ηι:0. π1η1'''0, προατ. πΑ.ηαο, .~κτ. πΙπ
μ",,' πληρώ, γεμΙζω, αυμπληρώ, γεμίζω τινό μέ τι 
(Υ) άπ6 ΧΙ) , μ8ΤιΧ ι.ιΙτ. προα. χι.ιΙ Υιν. πρσίΥμ: YJ !iπλως, 
'{εμΙζω μέ τι (μιτα δο .... πρσίΥ.μ.). 2) μιτα Q:ΙΤ ... Πf-οα. 
μόνον, πληρώ · έντελώς, Ικονοποιώ"ύπερχορτό(ι.,ι, πα
ρα'{εμΙζω, τινό. . 3) nληρώ θέσιν τιν4, κατέχω ό
ξίωμά ΤΙ.- U μΙαον, γεμΙζω δι' έμαυτ6ν, YJΥεμΙζw τΙ 
άνηκον εΙς έμέ.- • Πι.ιθητ . , πληροομαι, γΙνομαι 
πλήρης, fι εΤμαι πλήρης, άπό τι 11 μτφρ. ; εΤμαι πλή
ρwς Ικανοποιημένος .όπ6 τι . 

Έt:Vμ., πΙμπλ"μι' πιμ.π1cίoι, ΙΙπρφ. n,μ#1ιf"αι' 
πAιtι7oω' n1jJlJ.o" πA,,~· nl"Hoι' nl"fJ.ώe,,· nfl
eιn1η"'k" -n1tfeιιf' ,πλ~2όQl' '"'1ι6Π7~' . n1tfαμ,l' 
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πλ,αμοι-ή ' πλήoμιo~' -πλέo~, α, οι-, ίων. έ~. πλιιί
ο" ιΧτ·τ. πλέω, ι *ple-jo-sY OUyx? (τc;ίi πoλiι,) πλέωι-, 
πλέοι-, πΆ.ιιlων, πλιιϊοι- (6λ. λ. λ . ) , fiπaρθ. πλιιίατo~ (βλ. 
λ.).- ιχττ . πoλ"~, ποllή, πολ". Ίι:ιπ . *pele (=εΤ
μαι πλήρης, πληρώ) έν τφ σι:ινσκρ. ρίρΔΓΙί (ΡίΡfmόlμ, 
prnatl, ρ!ηδΊί (πληρώ, χορτόζω), pU'ryate (πληΡοϋ-
μαί), λι>:1. . ~ΡlθO, ιχπρφ. -Plere, πι:ιλ·λι:ιτ. explenunt (= 
explent), λι:ιτ. plenus, πr-6λ . πι:ιλ-ιρλ. linaim (πληρώ), 
καιΙ Ιι:ιπ. *plno-s, *pJno-s, έν τφ γοτθ. fuIIs, πι:ιλ-γδρμ. 
fol, πσιλ·nοrr. fuIIr, σι:ινσκρ. ρurπό-Ι}., · Ζενδ. par"na-, 
λιθ. pllnas, πι:ιλ-σλι:ι\) . Pliinii, π~λ-ιρλ . laπ, πι:ιλ-gαll· 
IΔυη (πλήρης). λι:ιτ. plebes, Plebs (πληθος) (*ple-dh- : 
πΜί-θ-ο" πΙη6Vς) , συγκρ. λ ι:ιτ. plus, rls, fiπερθ. ρl~ 
rlmus, Plerique, manipulus (*maniplo-s), πcιλ-tρλ. 
lϊΔ (=ρlυι, plures), comalnaim (πληρω), Ιϊη (=nu· 
merus, pars), gall. IIwyr (: πΙηρο-), πι:ιλ-ποrr. ouyxp. 
fleire (=πΙεlων), fiπε"θ. flestr (=πλεϊατο,), ποιλ
norr. folk, ιiΥΥλ·σQt; . , πι:ιλ-Υιιρμ. folc (στρατός, λαός), 
λιθ. ρίlύ, pllti (πληρώ). Βλ. κcιΙ πλο;;τος. 

ΠΙ' ΜΠΡΗΜΙ, ιΧπρφ. πιμnρ6."αι· οΙ δπόλοιποι χρό· 
νοι εΙνι:ι ι sσχr,μcιτισμsνοι ώσε! e; έν. πρήfJ.", , 7ιτοι : 
μβλλ. πρήαω' ιiόρ. cι' Ιπρηαα ' πι:ιθτιτ . , ιiάρ . έnρήίιfJ.η", 
πρκ, πέπρηαμαι' καΙω, 6όλλω φwnό, πυρπολώ.
Ποιθητ. , πlμnραμαι=καΙΟμαι, πυρπολοομαι, κατα
στρέφομαι. 
Έτvμ.: πΙμnρημι χι:ι! nρήlJ.ω' πρηδώ,,' nρημαl

ι-ω' πρημο"Ω,,' πρημάς, -ιίδος, tj. πρηατήΡΌ ·ηρο" 
δ ' βο" πρηατι" -ι"ος, Τι ' εως, tj . ί ι:ιπ. *pere-, *pere, 
(όνα6λύζω, βρόζω, πνέω)' πρ6λ. πι:ιλ·σλι:ιu . ΡΔΓΔ (κα
πνός, ότμός)ι μεσ-Υβρμ. vradem, yratem (κοπνός
άνεμος), πι:ιλ·σουηδ. fradh& (όφρ6ς) , pro'thati ρω. 
θωνΙζω), &pa·ρruth (φυσών παρασύρω), pr&·pruth 
(φυσCι δνω), πι:ιλ ·ποrr. fraud, froda (όφρ6ς), πι:ιλ
·σοuηδ .. frodha, ιiπλ-σι:ι~. ό-freορan (όφρΙζω). ΑΙ ίι:ιπ. 
CΙUta! 6ιiαει, *pere-, *pere- εΙνι:ιι συΥΥ. πρό. τ1%, !ι:ιπ. 
*sp(h)er-, *sp(e)re-, τΟι,ίν τίj\ σι:ιναχρ. sphurόtί, Ιλλ . 
οπαίρω χι:ιΙ απεΙρω (βλ. λ. λ .). 
ηίν (κι:ι! nciy), ποιητ. ιχπρ'φ. τ06 Ιπιο", ιioρ. ΙS' 

1:0& πί.ω. 
ηlνδκιιδόΥ, έπΙρρ. (πl"αξ)' δΙκην πινόκων (σα· 

νίδων) . 
niYKIOY, τό , δποχορ. τoίi πΙ"αξ' μικρός πΙνα~, 

πινακίς n xup. πινακlς έφ' ης ΟΙ δικασταl έΥροφον 
τήν άπ6φασΙν των περl καταδΙκης Τι άθyώσεwς τού 
ύπ ' αύτών δικαζομένοο, λι:ιτ . tabella (condemnato
rla r, absolutoria). 

πiνδιιίσιιος, δ ' =ΠΙtιιίκιo" (βλ. λ.). 
ηΙνδιιο-ηώλικ, 'ov, δ (πl"αξ+πωλέω)·=όρ"ιfJ.ο · 

πώλης (βλ . λ) , ό πωλών μικρά πτηνά άραδ!'Ο!Jμένα 
έπάνω είς πινακίδα, _ό τα λιπαρα τΆW όρ"έω" έπΙ 
π,,,ιίκωι- πωλω" .. (Σχ~λ.)· πρβλ. Ήσυχ. -nItlClHOoΠώo 
Ί-..,,, ' • ό~"ι~oπώλης: ~ll10,,'J'c, Υαρ αVτci ΗσΙ "I{Joi,,
τες επι πι"ακος επωλου" •• 
ΠΙ'ΗΑ!, ·aκo~, δ' ό , τι χι:ιΙ νϊΙν , πΙναξ, σανlς n πινα

κlς πρός '(ραφήν 11 πΙναξ (δέλτος) άνα8ηματική (όφ-
. lερωτική) κΡεμαμένη άπό τού εΙδώλου τού Θεοϋ. 2) 
κρεατοσάνιδον, η ξύλινον πινόκιον (σκουτέλιο", '(α-
668α, πιάτο), η ξύλινος δΙσκος έφ' οδ έτ!δεντο τά 
προσφερόμενα έδέσματα. 3) πινακlς ζω,(Ρο l' ικης , 
η χι:ιΙ ι:ι ~ τό; o ίιτ~~ ό ζωΥραφικός πΙναξ , λll.τ. tabula. 
4) πλάξ (ξυλΙνη) έφ' ης iΊ Γό τι ΥεΥΡομμένον η έΥ' 
κεχαραΥμένον U Υεω'(Ροφικός πΙναξ, χάρτης. 5) 
πινακlς έφ' ης άνεΥΡάφοντο δημόσιαι όνακοινώσεις 
(προκηρύξεις, έντάλματα) υ κατάλΟΥος όνομάτων 
[κι:ιτ~ τοι, πι:ιλs.aιoτίpιx, έτuμολ ε[νι:ιι συΥΥ. τφ plnus, 
ητοι πΙ"αξ=πευκινη σανΙς η auyy. τφ π1ιiξ (χι:ιτ' 
ινι:ιλλΟΙΥτlν τοίί "χι:ι! 1)' ιχχ6μη κι:ι! εκ τoίi πί"ω έθεω · 
ρ'ijθη, δλω, έσφι:ιλμι!νω;;, Cιπό τινων ΠΙΧΡΙ:ΙΥόμενον.- ύπ6 
τινων των νεωΤ8ρων eτuμολόγων συσΧδΤΙ~ΙΙΤΙ:ΙΙ πρό, τό 
αι:ινσκρ. pfnakin (Ράβδος, Ράπαλον), πι:ιλ·σλι:ιu . ρΙηΙ 
(κορμός δένδρου)]. 
ηIνδ~,~, δ" (πί"ο,)' ρυπαρός, όκόθαρτος. 
nJνάω (n/tIOi'>" ε1,lι:ιι πιtιCιρδ, (τ. Ι. ρυπαρός). 
σϊyέμcy, .... ϊνCΜCνσι, Βπ. ιiπρφ. τοϊ! nl"oι. 
ιdνcσΙΙΟΥ, ίων. πρτ. τoίi :ιr;ι"ω. . 
.ΙΥΙΙΗι;. t1, όν. Ιων. ιiντΙ :ιr;ι"σιδ, (βλ. λ.). 

ΠΙΉΗΑ κι:ιΙ ηίννιι, tj. εΤδος όσΤΡοκοδέρμου, χι:ιΙ 
σ yιμε~oν ίτι φίρoντo~ τό δνομι:ι τoίiτo (c πΙννα » )' ε["ι:ιι 
δΙθu r ον , μβτιΧ μι:ικροίί όοτρά,κοΙ) χι:ιΙ μaτι:ι;ώaο u . πώγω
νo~ (έ~ ίνών at' ών ouyxpatEttat εν τίj\ πuθμιiνι τη; 
θι:ιλά.σση~) . [πΙι-ι-α ' πιι-"ικό" (ένν. Ιριοι-)' πιθ. fι λ. 
β["cιι μεσQγειι:ικ>j J . . 
ηιννο-τήρης, -ov, δ (πΙ"ι-α+τηρέω)' μικρός καρ

κΙνος, κατοικών έντός τοΟ όστράκου της πΙννης 
καΙ XρησιμεΎWν ώς φρουρός της U μ τφρ. Ρδν μικρόν 
παράσιτον. 
nΙνόclς, εααα, ε,,'=πιtιαρό, (βλ . λ . ). 
Πf"HOI, δ ' ρύπος, άκαθαρσΙα, λι:ιτ. squalor [δι' 

iτuμ. 6λ . oΙαnώτη]. 
ηΙνύσιιω, ιiόρ. ι:ι' 'ΠΙΥυααα' πι:ιθ. lπι"vα{Joη,,· (π.

nn;μιxI, πι:ιθ. πρχ . τοϊ! π"έοι)' καθισΤώ Τινα σοφόν 
rι σώφρονα, σwφρoνΙζω, νουθετω. 

ηlνίinι, tj (πι"υτός)' ή φρόνησις, σύνεσις , νοϋς. 
ηIνίiτίις, ';;το" δωρ. -4ΤΟ" tj '=nIYV,'; (βλ . λ.). 
ηΙνίiτός, t7, δ" (πιννααω)' σώφρων, όυνετός, 

φρόνιμος, νοήμων. 
Έτυμ. : ΠΙΥυτό,' πι"υτή, aωρ. πι"υτιi, «*πι"ν. 

το-τίίτ-, χι:ιθ' &πλολογΙι:ιν)' πΙ"ναις (πρ6λ. 'HIsU)( . _πί
"υαι" ανι-εοις., _πι"υ,""η,,' αυ"εl,ή".). -χι:ι τά, τι· 
νι:ι, πι"υτδ~ κεΙτι:ιι ιiντΙ τoίi ΠΥυτό, (π"Ιω (6λ. λ.)' 
χι:ιτ' ιiAAou, εί~ τiJν λ. ίιπάχειτι:ιι pι~. βά.σι, ·nFI · ΙΙV- : 
Υήπιος ( *",,-nFIo, tιη-.πV-τιo-~, σι:ινσκρ. ρuηιiΙI (κα
δαρΙζω, λαμπρύνω)' χι:ιτ' ιiλλoυ, ΠΙΥυ"δ, (πι· «,πΙ, 
πρ6λ. πι·Ιζω>+-"υ"ό-ς, σ·)ΥΥ. τφ "d[FJo., πρ6λ. 'πι
"οεί.", πιθ. δε χι:ι Ι τίj\ yc;pt. """αμαι (δύνασθαι). 
σlνίiτό-φρων, ·o"o~, δ, -fι (πιyvτό,+φι»tf,.)· ό πι

νυτά φρονών, ό συνετώς σκεητόμενος, ό έχων σο
φάς σκέψεις. 
Π1~HΩ, μελλ. nloμιxI' ιiάp. 6' έπιο", προατ • .u 

ώσ . χι:ιΙ ni{JoI, :iπρφ. πιεί,,' ιχ ρΙΙ;;. ΠΟ- πι:ιρ-ΙΙX1η
σι:ιν δ πρκ. πέπωκα, πι:ιθ. ιiόρ . ι:ι' έπόfJ.η,,· ιiπρφ, _ι. 

πρκ, nεndafJ.aI· ώ~ χι:ιΙ νίiν, nl"w, λι:ιτ . blbo Ι JIo8tdc 
γεν . , πΙνω έκ τινος πΡάΥματος Η μτφρ., πΙνω, όπορ
ροφώ Ilπρκ. πέπωκα=έχω nIr:1, εΤμαι μεΔUΣμένoς, 
εΤμαι «πιωμένοςι. 

, Ετυμ.: πΙ"ω, ι:ιίολ . πώ"ω, μελλ . (ιiρχ. Cιποτ.) nlo· 
μαι' ιiαρ. tJ' ΙΠΙΟ'" προστ. ni'{JoI, ι:ι!ολ. πωfJ.ι, χρχ, 
πέπωκα, μ." . πρΧ . .πέπομαι· πωμα κι:ι! πόμα ' πό
τος, πόαις' πότιμο,' πό"η, (δπιρθ . .ποτίατατο,)· .πο
τήρ' ποτήριο,,' πϊ"ο,, ' πιπ/αΗω, μιιλλ. :ιr;Ιαoι' :ιr;/
ατρα: σανσχρ. pιfti (πΙνω), piiy&yati (διδω πρός πό· 
σιν), piinam (ποτόν), ρϊtό-I}. (πιωμένος), :iA6. ρϊ 
(πΙνω), λι:ιτ. potus, -υι κι:ιΙ μ-ι:χ. pδtus (-λιθ. ρut&), 
posca, pδculum (*pδ-tlo-m=oavoxp. ριitr&m=ποτή· 
ριον), pδtor (: σι:ινσκρ . pιftar-Piitό,. ιiλλη βι:ιθμ!, μι· 
τι:ιπτώσΒω;; πι:ιρΟι τφ Ηλ. οΕ"οποτήρ, :ιr;οτήeιο"), ρδ
tΙδ (Ιλλ. Ilμnron~' ιiλλι:ιι βι:ιθμΙδB~ μετι:ιπτώσεως; napdc 
τφ σι:ινσκρ, ρϊtl-Ι}. (ποτόν), Ιλλ. πόαι,), πι:ιλ · ιρλ. δΙ 
(=ποτόν, πόσις) (*potlo-m), παιλ·σλι:ιu. pltl (πΙνω), 
ρlνο (ποτόν), Poj&, (δίδω πρός πόσιν), πι:ιλ ·πρωασ. 
poiIt (=πΙνω), πρ6λ. Ιτι τόν ιiνι:ιδιπλ. Ιν . σcινακρ. pl
batl (πΙνω)=λι:ιτ. blbδ «*ρlbδ κι:ιτ' ά.νομ.>, σι:ιναχρ. 
Υ ' πληθ. pip&te' έ, Ιcιπ, *Ρδί· : *Ρδ[ί] : *Ρί" Βλ. χι:ι! 
έν πίαρ. 

ηlν-ώδιις, I!~ (πl"ο~εΙ"ο~)' ρuπι:ιρό" ιiκά.θι:ιρτo., 
ηίοιμι, ε~χτ. ιiop . 6' τoίi πί"ω. 
ηίομaι, μιιλλ. τoίi π/"ω 11 ιiλλ' ώα. ιν χρΥισlιι χι:ιΙ 

ώ~ μίσo~ έν. 
πΙον, έπ. ιiόρ. 6' του πΙ"ω. 
ηίος, α, Ο", ποιητ. ιiν-: Ι πίω" (βλ . λ.) . 
ηϊότιιCί, · ητο" tj (πϊΌι;, πΙω,,)' παχύτης, πόχος!! 

μτφρ. , πλΟύτος, εύτυχΙα. 
ηlηίσιιω, μελλ. ntaw' ά.όρ . ι:ι' ΙπΙαα ' μτ6τ. ΙνΙΡΥ. 

τoίi nl"w, δΙδω είς τινα νά nIq, τόν κόμνω νά πΙι:! 
(μετά. διπλη~ ι:ι ί τ.) : ~ίαω αφε Δίρκα, ϋ~ωρ=θά τούς 
δώσω ' νά πιωσιν (θά τούς πρτΙσω) ύδωρ της Δίρκης. 
ηίπλω, ποιητ . ιiντΙ πlμnλ'1μι, πρτ. ΙπιπΙο,,' διci 

αημ 6λ. πίμnλημι. 
ηίηος χι:ιΙ ηίππος, δ' νεοσσός πιππΙζων εΙσέτι 

11 ά.ντ Ι πιηώ, -ovςo, f,=δρuοκολάπτης. 
Έτυμ. : ""ίπο,' πιπώ' πιππίζω' λβ;βΙ' πιποιημί

νΙ:ΙΙ ΙΙκ τoίi 7ιχου (όνομι:ιτοποιΙι:ιι) μιτ' ιiνι:ι~ιπλ . , πρ6λ. 
σι:ινσχρ. pippaka (ΠΤΓΊνόν), pippik& ·I}., λαιτ. ρϊρΙΙ1ί-
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re, plprre, ΡrΡιιre (κλουδμηρΙζω), Υ.ρμ piepen, 
(κλαυδμηρ/ζω), λιθ py-ptl (δμ,), ιipμ. blbem (δμ.), Αλλ 
nιφ,Υξ, π,φa~~l, (εΤδη πτηνQν). ' 
ηnnιfςω, -/αω' φωνόζω πΤ πΤ ώς ΟΙ νεοσσοl (όνο

μaιτoπoιΙαι, λ . πιποι"lμΙν"l 'χ 'του ' fιxoυ) [δι' Ιτυμ. ~λ. 
ni'no,). 
ηlηΡάσιιω, Ιων, nmρlaσau, ιi~αιδιπλ . ~ύπo, "I:oίi 

_edoι' πρχ , Mπρίixιι' πcι,θYJ"I:., μιλλ. αι' πqίiδήαoμιι,· 
"Ι:ιτιλ. μιη, πιπριiαoμιι,' παιθ. ιiόρ, cι,' Ιπq6.Ihι"· πρχ. 
mnρσμσ" Ιφν : -"μιι' (_ρCΊIlll)' πωλώ ταξιδεύων εΙς 
ξένος χώρος, ταξιδεύω εΙς μακρινός χώρος (δ"lλ. 
_ecίoo) διό νό πωλήσω έμπσρεύματό μου n Υιν., πω
λQ , -Παιθητ " πωλοΟμαι 11 μτφρ., ό,l,ορόζομαι καΙ πω- ' 
λοΟμαι, δ"lλ, πρoδlδoμαι [δι' Ιτυμ. ΙSλ. mρ""μ" πιρώ]. 
, ιιfητω [ciντΙ ηι-ηΙτω, ιiν'αιδιπλ., ax τ~, ρΟ;. πιτ-, 

'τ'!c ίν mτομιι" i'j'tt' φαιΙνιταιι Ιν τφ δωρ. ιioρ.l-πιτ·o" 
_ι ίν "1:0\1 ItOt"l"l:. π/τ-_· ώ, πρό, τόν ιiναιδιπλ. π/-πτω 
πρΙSλ. μJ-μ"ω ix του μJ"ω, ,/-.",ομιι, ix τoίi *,/1101]. 
-ίπ. πρτ. πίnτo,,' μΙλλ. πιαονμιι" Ιων. πεαέομιι,' 
ιiόρ, 15' Ιπεαο", ιiπρφ. πιαιί,,' πρχ. mnτωχα' .έπ. μτχ . 
_ΠΤ'1ω, χαιΙ nιπτεώ" ·ώτο" «ττ. nεnτώi, ·ώτο" 
αυΥΧΙΧ. ix "I:oi) πιιnτωxώ,· ώ, χαιΙ νίiν , π/πτω, π/πτω 
κότω, καταπ/πτω n αυντιΧαα. μιτ~ των προθ. Ι" (π/πτω 
Ι" ΤΙ",, ιiλλ~ xcι,Ι ιiπρoθ. n/πτllll nι&irp ιiντΙ Ι" nι
&irp), Ιπl (πlnτω Ιπ/ τι", xcι,Ι ΙπΙ τι), πq6" Ι" 
ΙΙπ6, 1Μ Ι «πολ. ίν τφ πρχ. nenτωχα~ .. εΤμαι χαμέ· 
νος», κεΤμαι χαμα/.- Ι ιΙδ,χα, xettae" t πlnτω Ι" 
τι'" .... έπιπ/πτω μεδ' 6ρμι"\ς κατό τινος, έπιτlδεμαl, 
πρσσδόλλω. 2) n/nτlllllx τ,,,Οi=πΙπτω fξω τιν6ς, 
χόνω TIr λαιτ. decider. de ... Ι Ιχ 6vμoiί πΙΠΤIlll τ,,,, 
-έκπΙπτω έκ τι"\ς εύνο/ας τινός, χόνω τήν εVνoιόν 
τινος. 3) Π/ΠΤIlll μιτά. noaai rv-'x., = π/πτω 
μεταξύ TQv πoδGJν γυναικός, δ"lλ . γεννQμαι. 4) πΙ· 
πτω έν μόxr.ι, φονεύομαι. 5) π/πτω, Kαταπlπτω, 
κοπόζω, παύω, σταματQ (ώ, ΙπΙ του «ν'μου «fnEOE 
δ όtρας»). 6) ΠΙΠΤIlll vn6 τ,,,ο.-=π/πτω διό χειρός 
τινος, φoνεύoμqι ύπό τινος 11 νικώμαι, καταδόλλομαι, 
ύπό τινος Ι d SeeEIIIlll ιιτιιιτό, αVτό, vn' loιnnov Ιnι. 
αιι ('Ηροδ.)=ό στρατός τοΟ Ξέρξου κατέρρευσεν ύπό 
τό δ6ρaς τοΟ Ιδίου του δγκου (=λαιος. mo/e SU4 cor
rult. 7) όπoτuγxόνω Ι Φα. iπΙ δριiμαι'tΟC, όποτυγχό
νω, όστοχώ, όπoδoKιμόζOμaι, λαιτ. c4dere. 8) ίπΙ 
"των xύΙSων (τoίi παιΙΥνιδΙου), πΙπτω εΙς ώρισμένην δέ· 
σιν (ρ/πτων έπιτυγχόνω ώρισμένον 6ριδμόν, π. χ. 
.. έξόΡες»): τά. δειιπoτιQ" d nιιιΗτιι 6ήαομιι,=δ6 
δεωρήσω τοΟ κυρ/ου μου τός ρ/ψεις έπιτuXεΤς Ι ιΙιί 
Υάρ ε1'ί πΙπτονιι,,, οΙ τον Δ,όi Χιίβο,=διότι σΙ κύ&ι 
(01 ρ/ψεις) τοΟ Διός εΤναι'Πόντοτε τυχηροl Ι Υινιχιί), 
ι1'ί πΙπτω, xα~~ π/nτw-εΤμαι τυχήρός, όr106aΙνω 
εύτuxής " ώα. πΙπτω, (πέφτω», μετa6όλλoμαι, γΙνο· 
μαι, 6ηοδα/νω, συμt3a/νω. 

'Ετνμ.ι ntπτ(1Ο (ιiντΙ *ntnτllll, _'t' ιiναιλ. πρδ, 'τό 
etn~oι), Ιων. μιη. nιαeομιι, (*naτeαμΩ"')' ΙΙτος. nι· 
ιιονμιι, , ιiόρ. ΙS' Ιπεαο", !Jωρ.Ιπετο", πρχ. nenτωχα, 
ίπ. μτχ. πεπτ"ώ" ιiττ. nι~, -ώτο,' πxρ~ Tρcι,τ. 
π/τ11Φ' πιxρόt Πινδ. ΙΙ·πτ~ (Υεν. ·ώτο,)-ό μή πΙητων, 
ό μή ίιποκεΙμενος εΙς πτώοιΥ' πΙαο, (Υεν. maov" 
(*nnjο,)=πτωμα' παιρ~ ΤραιΥ. ma'1μιι (κcι,Ι ίν ιiττ. 
ίπιy~, πιrαllllμιι=πτώσις)' πτώμιι, πτώαι,,' nρonιτIj" 
whaτή, t αcι,νσκρ, praP4t (έφορμώ), λαιτ. peto (=t3a
δ/ζω κατ' ,εύθεΤαν πρός τό μέρος τινός, ζητώ νό 
φδόσω τι), impetus, ί~ Ιcι,π. *pet- (π/πτω), 'ι:αιυτιζομί· 
νοιι πι;ό, τό *pel· (πετώ, Τπταμαι)' βλ. χαιΙ ίν mτο-
μιι', ποταιμό" . 

nfρωμις, H~ι, Alyun'l:totxij' - _~ό" xd"cιt'Us-, w-
1111'17". 
ηΙσΙΥος, ", ο" (nlaoi)' ό παρεσKευaσμένoς έκ 

π/οων (τ. f. μπιζελ/ων) : lπο, πΙιιι"ο_σούπα (όπό) 
μπιζέλια. 
ΠI*IΟI (ΑΙ, δ' εΤδος όσπρΙου, «τό μπιζέλι», λιι,l:. 

plsum [σκοτ. ίτυμ: πιθ. εΙνιχι ~ίν"l Ηει, (θΡ/Jκο·φρuτ.;)" 
τό λcι,τ. pisum ιΙναιι δciνειoν ίχ 'l:i'j, 'EH"lytxi'j,]. 
ηίσος ,(8), 'τό (Π/ΙΙIlll μιη. 'ι:0{) Π,Π/ΙΙΧIlll), ιiπαιν,l:ιί)ν 

μόνον ίν τ~ ~νoμ. καιΙ αιΙτ. πλ"lθ. πΙιιιιι-κόδυ'ιι'ΡΟΙ τό
ποι, λιδόδια [δι' ίτυμ. βλ. nrUι»]. 
Πl'ΣΣA~, ci't't. ιιf"δ, 'ιι' ιίι, χαιΙ νΟν) πΙσσα, },ιχ-ς. 

ρlχ W πιχοοιμ. φριiαι" μ.1ά~τερo" Ι;Οτ. "ι ... - cnιό 

μaOρo κι' όπ' την πΙσσa». [πΙιιιιαι (n,xjιx: 'λcι,τ. ρίΧ, 
Υ.ν. plcls, πcι,λ·αλαιυ. prkliί, prcrlu, λιθ. plkis . (τό 
παιλ·Υερμ. peh ε!νcι,ι δiνaιον)' 'ii λί~ι, εΙνοιι αυΥΥ. πρό, 
τόt, λ. λ. πίαρ χαιΙ nlΤVi χαι! τόt, μετ' αι,jτων συνcι,τη· 
χούααι,]. 

ηισσitριις, ε" (π/αααι)' ό εκ πΙσσης κατασκευσζό
μεν~ 116 πλήρης όπό π/σσαν 116 δμοιος πρός π/οοαν. 

ιιfσσΙyoς, ιXor'l:. ηΙΤΤΙΥος, '1, ο" (π/ααα)' ό (πε)πισ
σωμένος, κεκαλυμμένος διό πΙσσης. 
ηισσ6ω, «ττ. ηιττ6ω, μελλ. ·ώιιω (πΙιιααι) ' όλεΙ

φω διό πΙσσης, πισσώνω. 
ηΙστcuμα, τό (π,ιιτεtίω)· έΥΥίιησις (ένέχυρον) κα

λι"\ς πΙστεως. 
nιστcuτιιιός, ή, ό" (π,ιιτευω)' ό διατεθειμένος 

νό πιστεύσr.ι (νό δώσr.ι πΙστιν), ό προθύμως πισ τεύων. 
nιστcύu, μιλλ. ·αω (πιιιτ,,)' δ , τ,Ι ΧΙΧί νυν, πιστείιω, 

fXW π/στιν, έμπιστείιομσι, fxw πεπolδησιν εΤς τι(να), 
παρέχω π/στιν εΤς τι(να) ιι ιΧπολ" χαλιιπό" π,ατεύει" 
=εΤναι δύσκολον νό δίδr.ι τις π/στιν 11 .π,ιιτεύω cr" 
η"α=δ/δω πΙστιν (παρέχω έμπιοτοσίινην) εΤς τινα. 
- Πcι,θη,l: ., πιστείιομαι ύπό τινος, θεωΡΟΟμαι' άληθής 
ύπό τινος, όπολαύω έμπιστοσίινης (έκ μέρους τινός) . 
2) πιστεύω,' συμμορφοϋμαι, συμφωνώ, συΥκατανεύω, 
ύπακοίιω, πε/θομαι.- 11 μετ' «πι;φ., πιστεύω δη .. " 
txw πεπο/θησιν (εΤμαι t3έ6aιος) δτι ... 11 ώα. μετόt δοτ. 
ΚΙΧ Ι ιΧπρφ., fXW έμπιστοσύνην εΤς τινα δτι_. , έπανα · 
παίι?μαι εΙς τινα (καΙ ~Τμαι t3tt3a~οςl δτι. .. - 11 31" 
ιιτιvω τ,,,, τι=έμπlστευομα/ τι ' εις τινα. 

ηιστιιιΌC; (Α), t7, ό" (πl"ω)' πόσιμος, ύγρ6ς, 
Ρευστός. 

ηιστιιιΌC; (Β), ή, ό" (nΙιιτι,,)' πιστός, όξιόπιστος. 
2) πειστικός, πειστήριος. 3) γνήσιος, καθορός, 
δμεικτος. 
mOΤIς" -εllll", 'ii (_Ιδαι, nιllJ.oμιι,)· δ,τι xcι,Ι ν!!ν , 

πΙστις, έμπιστοσύνη, εΤς τινα, π/στις, π/στις (δοξο
σlα), λcι,τ. fides, flduci4 : π/ιιη" ".ώ,,=π/στις περl 
ύπόρξεως τών δεών, ή πρός τούς θεούς π/στις (όψ. 
οσΙωσις, έμπιστοσύνη) Ο πεπο/θησις περ/ τινος πρό· 
γματος, πεποΙδησις, t3εt3aιότης, 2) καλή πlστι ~, 
έμπιστοσύνη, τιμιότης, λαιτ. fides. 3) έμπορική πl
στις, «κρέντιτο», έμΠοΡική πΙστωσις: IfΙ' ΠΙΙΙΗ" δι· 
δ6_,-δlδειν τι έπl πιστώοει.- 11 τ6 παρέχον έμ· 
πιστοσύνην Τι πεπolδησιν, μ/α t3εt3aΙωσις, έΥγύησις, 

, έχέΥΥυον καλης π/στεως, ένέχυρον : πΙατε,,, χαι 
lIρxr.α. πο,ονμιιι = όνταλλόσοω έΥΥυήσεις καΙ δρ· 
κους. 2) μέσον πειστικόν (μέσον καταπεΙσεως), 
έπιχεΙρημα, άπόδειξις, tλεγχος. 

ηιστΌC; (Α), ή, ό" (π/"ω) ' π6αιμο" Π9τό, (βλ, λ.), 
ύγρός, Ρευστός (πρΙSλ. xcι,Ι π,ιιτιχό" Α). 

ηιστΌC; (Β), ή, ό" (πεl"ω) ' Ι επι προαώπων, dI, 
ι κcι,Ι νίiν, πιστός, fμπιστος, 6ληθής, εΙλικρινής 11 ίν 
,περσΙ/J οΙ π,ιιτοί Τι τά πιaτά. ησaιν μ.υστικoσύμ~oυλoι 
,'τoίi Bcι,σιλίω~ U π,ατά πιιιτιQ" = πια~ότατo, (π~6λ. 
Ιιιχατ' ΙιιxcίΤ(11). 2) δξιος π/στεως, δξιος έμπιστο· 
σίινης, όξιόπιστος.- 11 έπΙ πραιΥμιΧτων , όξl6πιστος 
(πού νό όξΙζl) νό τόν πιστεύσr.ι κανε/ς), βέβαιος, 
όσφαλής Ι πιστευτός, πι8ανός.- 2) τό πιοτό" (ώ, 
o,jo.), ώ, τό π/ατ" 11, έΥΥίιησις, ένέχυρον, άσφό
λεια, διat3εt3α/ωσις: π,ιιτό" Τι πιοτά δονναιι χαι λαι· 
βεi'f1=νό όνταλλόξr.ι (νό δώσr.ι καΙ νό λό6ι:Ί1 έγ· 
γυήσεις n ώσ. τό π,ιιτό"~Kαλή π/στις.- 1I ώ, ίνεΡΥ. 
(ώ, 'τό nIav11Oi), ό πιστεύων, 6 fXWV έμπιστοσύνην 
(πεπο/δησιν) εΤς τι(να). 2) εύπειθής, ύπακοίιων, 
εΤς τινα. 

ηιστ6τιις, -'1'7:0" 'ιι (πιατό" Β)' τό νό εΤναΙ τις 
πιστός, π/στις, καλή πΙστις, τιμιότης. 
ηισ_τ6ω, μ.η. ·ώαω (π,ιιτός-)' καδιστώ τινα όξι6-

πιστον, τόν δεσμείιω δι' έγγυήοεως (η ένεχίιρου, 
ουμφων/ος χλπ.).- 11 πcι,θητ., Υ/νομαι όξιόπιστος, 
παρέχω έγΥίιησιν: IΙΡΗφ π,ιιτονμιι,=δεσμείιομαι δι' 
δρκου. 2) οlσθόνομαι έμπιστοσίινην, txw πεπο/
δησιν, nε/δoμαι: πιιιτω-θ.', = πεποιθώς δτι ... , δε· 
βαιωδεlς δτι ... - ΠΙ μίσον, παρέχω είς τινα καΙ λαμ
δόνω παρ' αύτοο άμοιt3aΙως έΥΥυήσεις, όνταλλόσ
σω π/οτεις (έγγυήσεις) . 2) π,ιιτονμιιΙ τ,,,α Vφ' 
lIριcov=έξaσφaλ/ζω τήν καλήν του π/στιν δι' δρκων, 
τόν δεσμεύω δι' δρκων, 
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ιιfστ,., '11 (m_)' ή «ποτlστραι, τ6π~ · έν ct> πο
. τΙζοντaι τ6 ζQa Ι τ66ννετον πoτlσματoς · (<<Kou6δς, 
κορδόροι). 
ηΙστρον, τό (nl'fIO)·-_f1-.;eσ (δλ. λ.~ 
ιήστωμσ, -cιτo" τό (nJo-.;6cσ)· έγγύησις, &:6οΙω

σις, έχέγΥυον, ένέχυρον. 2) "';eσUcι nΙf1-.;CΙΌμσι-σ= 
πιστοl γέροντες, ώς; nJo-.;ιi H.,lf1ta,,-nJιI-.;oi H8lf1ΌW. 

ιι .. τώf;, _πΙρρ. τοil nΙf1-.;ό, (δλ. λ.)' κατά 6ξιόπι-
στον τρόπον, πιστιϊις, όξιοπΙστως 11 κοτ6 πειστικ6ν 
τρόπον, πειστικιϊις. 
ΙΙίστώσαντο, _π. Υ' nA1je. μία, ciop. αι' τοil nJo-.;6cσ. 
ιιIσuyyoς, δ' σκυτοτόμος, ύποδηματοποιός Ι nr

σVrιι~, τό-τ6 έΡΥαστήριον τοΟ nJιIvryov (ύποδη· 
μΟΤοποι09). [πρδλ. 'HOUX. cασσν/UΠo,' oxv-.;.i'o,., 
Cn8ιIf1Vιnι,' f1Χvι-.vι-eιcι.· αχοτιιν. ίτuμολ. ). 
ιιΙσtνoς, ", ~. (n8Hkll)' μιτιlι δοτ. , ό έχων πΙ

στιν (έμπιστoσύνην,··πεπol8ησιν) εΤς τι(νο', 6 πε
ποι8ώς εΤς τι(να), 6 στηριζόμενος εΤς τι(νο). 
ιήσtρcς, οΙ, αιΙ, ιιfΣuρcι, τΙΙ, αιlολ. «ντl -,;8ιIf1CΙI.', 

Τ~Οf1cιeσ (δλ. λ.). 
ιιΙσω, μιλλ. τοll nJmo_. 
ηΙτν., ίπ. «ντl Ι_πα, Υ' 'ν. πρτ. 1:0& "'""μι. 
nrτνάς, iif1fI, ιί" μτχ. το!! -Ι""μι. 
ιιfTVII18, παιρΙΙλλ . . ..:uno, τοσ ","""",μι' tκτεΙνω, 

έξαπλώνω [δι' ίτuμ . δλ. _-.;."",μι). 
ιιfτνω (A)·-nnd""'μI. 
ιιΙτνω (8), ΠΟΙ1jΤ • ..:uno, ciyoτl nln-.;fIO, ΧΡ1jαlμοπr,l· 

ο.;μινο, «ντ' ixaIvou δlιlι μιτριχοu, λόΥΟU" δαιΣχl, a1jA. 
τό μίτρον «παιιτιι βραιχιΙαιν ..:'ijv παιραιλ TιyouOcIIY, δπω~ 
δlιlι τόν «ν1:Ιθιτον λόΥον ΧΡ1jαlμοποιιt1:αιl 1:ό μlμ,,» 
«ντl τΩ!! μr,φ, 6οΙΙχl, τό μίτρον ΙΙπαιl τιΙ μαιxpdιν τήν 
παιραιλ TιyouOcIIY. 
ιιfπl, "ι, «Τ1:. ΙΙ";τΙ nlf10σ (δλ. λ.). 
ιιfπΙνoς, ", Ο,, ΙΙΠ. «ντl mf1oJ,o, (δλ. )..). 
ιιιττόωι «τ..:. «ντΙ nJf106fIO. 
.Ιτi-.άμιnιις, -ον, δ'=ιrιnoχσJUΠ'l' (δλ. λ.). 
wIτilcw, μιλλ. -f1f111 (mpAo,)' ώ; τό χοινόν «πιτσυ-

λCJι, «πιτσυλΙζωι Ι κινω τός χεΤΡός μου κανονικως 
(pu8μικως) ώς ΟΙ κωπηλατοΟν1ες. 
πι·,rΆΟι, δ' τ6 ρυ8μικ6ν πλατ6Υημα των κω· 

πων: I,l nι-.;tί.ιφ=μέ Ινα pu8μ6ν, μιζι φων(j, πόν
τες 6μοΟ.- 11 τ6 πλατόΥημα (6 fιxoς) σταγόνων 
ϋδατος πιπτoυσCιν ταχέως καΙ ρυ8μικιϊις 11 njpl0' 
σxVφoν=τ6 πλατόΥημα (6 pu8μικός fιxoς) τ6 προ
καλούj.lενον ύπ6 οΤνου έγχεομένου εΙς ποτήριον. 
2) ό t'\Xoς 6 παραγόμενος έκ της τσχεΙας διaδo
χης κτυπημότων (πληγμότων), δπως τό έπΙ τοΟ 
στή80uς των f)ρηνoύντων, Τι τ6 των χειροκροτη· 
μότων, Τι τό καταφερόμενα ύπ6 των πυΥμόχων. 
3) μ..:φρ., έπl πόσης 6ιαlας καΙ πaρaφόpou κινήσεως, 
Τι έπl σφoδpCιν συναισ8ημότων (όργης, χαρδς Χλπ.). 
Έρμ.ι _-.;v1o,· nJpuv., nJpUtfIO' ..:ό «ρχιχόν 

ΠΙ-';' (*pet-: λαιτ. p_tuJans (παρόφορος, όΡΥΙλος,αύ8-
όδης, λ6Υνος, όσελγής), petuIcus (: petO), ί; Ιαιπ. 
• p_t- το!! ί." ..:Φ α-.;ομσι χαιl nln-.;fIO (δλ . λ.)' χαιτ' 
IAAou, nJ-';- (*nnJ-';- *qvlt- (*qve<lrt-, πρδλ. ·qv .. I
ι." ..:Ij\ nαιισφ λαι~. quatlo. WAAAOI πpo~lμιiίαl νιlι τό 
θιωρ&lαl προιρχόμινον 'ίΧ 1:011 m"i, δπότι «PXIXιiίς; 
nΙ-.;vΙ0'=lfl.-.;μό-, (κώπη)' «πΙ8αινο, ιΙναιl βιΔCΙΙως; χαιl f, 
ίΧ ":01) n~lιIιIfIO (ξεφλουδΙζω) παιραιΥωΥΤι ..:ou, iv~aA&i, δ' 
«παιpιiδ.x..:o; .Ιναιl f) Cιπό τ&iν ΙΙpx~Ιων ylνoμ'ν1j ouαxi
"αΙ, τοu πρό, τό -.;tίn-.;flO, οΙονιl χαι..:ιιι μιταιαΧ1jμCΙΙΤI
ομόν (-.;tίn~Jlo,) -.;tίnι1o,> mp1o,). 

ιιΙτΙΟ-.άμιιτιις, -ov, δ (nIps+xdμII-.;fIII)· 6 κόμ
πτων (λuγΙζων) πΙτυς (πεΟκα), 'πΙ8. ":011 ).'tj~oll 1ΙΙνl· 
δο" δ δποΙΟ' .Ιχιν ίyxαι..:αια~αι8~ πσiριlι ..:όν Ίαθμόν ..:ij, 
KopIviIou _ι ίθαιν11τωΥ8 του, δlαιδαιΙνονται, ίαΤθιν δ'
νων τιlι Ιχραι ..:ων (χιΙραι, χαιΙ πό&αι,) ιl, ,;ιιι, ΧΟΡuφιlις; 
δtίo πl..:Uων, ,;ιιι; δποΙαι, Auyt~ωv 1jvωva πρό, α":IΥμΤιν, 
«φΙνων δΙ «!i..:ιlι, Ιπιιται ίλιιιθίραι, νιlι inCIIYiAθouv ιl, 
,;ιιι, 8ίαιl, ..:ων, χαιl προχαιλ&lν 011.1:01 ..:όν διαιμaλιαμόν. 
.Ιτio-τ~ ο, (nlpS+-.;~φc»)' 6 τΡέφων πΙ

τυς, 6 fχι.ιν όφ':Κ>νΙαν πιτύων. 
.ΙτDρoν, τό · (n-.;loofIO 1)' xαιτιlι τό κ).ιΙα1:0ν ίν τ, 

nA1l8., δ,,;ι _Ι νilν, πΙτυρον, «πΙτouρoι, 6 φλοιός τοΟ 
σΙτου Ι yaylxm;, όπoρplμματα, σκύ6αλα, σκouπlδια, 
λαιτ. ΜΜ, fυrfur&. [κρδλ. 'HoUX. c~", ·"ι __ • 

• cn,,-.;i'R'· ni~J,., cIe-.;oJ· Μ_.,ι· nJI"' xcιιl n,,-.;
:Ιναιl ίχπΡόOCllκο, auo βαιθμΙδlDν το!! ϊαιπ. ·qu~I)·t-, πρδλ. 
φ~l)- ίν ..:Φ nίj" χαιl τοll ·~-t- ίν ..:Φ nάOΙΙflll 

λαιτ. quatlo' οι νιώτιροl a1jA. ίτuμολόΥΟI δβν δίxoν1:OI~ 
πΙΙντι, τήν ίχ τοll n-,;lof1fIO καιραιΥIDΥήν τij, λ.), 

... "1, -" ofι, 1ΙΟΙ1jΤ. δατ. nA'lje. nlPf10J,' τ6 
δένδρον πΙTuς, ή πεύκη, ή «KOUKKoυνaρlό», λαι~. pl_ 
ηuι ιι παιροιμ., nlpo, Ilχ",(η -.;ι6nΟ')IΧ-';f/ιβομσι= 
καταστρέφομαι δικην ΠΙτυος, a'ljA. έντελιϊις, έπειδή 
ή πΙτυς δπαξ κοπεΤσα δέν όνa6λαστόνει πλέον. 
Έρμ., "Ιρ" ρlΙ (πΙτυς) ί." διαιλ8x~φ 1:αll Pamlr, 

6κοχορ. ":UJtOI ..:&iv σιινθ',;ων ~ ..:ό ααιναχρ. prtu-di
ru-};ι (εΤδος πlτuoς, χιιρ. Ρ1jτ,νιί\δι, δίνδρον, dιlru: Ιό
(lv, c!eίi,) (I«Jt. ·prtu (ρητΙνη), λαιτ. prturta (6λέννα, 
μύξα)' f) πρό, 1:ό ).αιτ. p1nus ίτιιμολ. ouyyiv., _Ι
τοl .'όφ8αιλμο" ciμφlαδ1jΤΙΤΤαιl Cικό ..:ινων (.ptt(s)nc>" 
*ΡιΙ(ι)ηυ-ι, ΙΙ1:αι ίxπιαόν~o, το!! s ·pltu-s, η ·plcsno-s 
ouyy. τΦ λαι..:. ρlχ=πΙσσα)" τό lαιπ. ·prlu- ΙΧιl αχ'σιν 
πρό, τό ·ροΙ- βλ. ίν ni'af/, _'OJ.- Τό ααιναχρ. pltl.ι-~ 
(οπός, χυλός, τροφή)(ΙαιJt. *ΡΑΙ- πιρl 06 βλ. ίν _
-.;Ιομσl. 

ιιΙτυ-ΣΤCΙΙτoς, ο, (mps+CJ-';8φc»)' ό έστεμμένος 
διό πΙτuoς, 6 έστεφανωμένος μt φύλλα πΙτuoς. 

ιιιφσιίσιιω (ciVCIIaIJtA. <tuno, ":011 φαΙ,φ, ouyy. τΦφά
f1XfIO, ώ, otό lιlι!oxφ ιlναιl ouyy. τφ &ιΙφ), ίν χρήαιl 
δμω, μόναν xαι~' ίνια~. _Ι πρτ.· κα8ιστω τι φανε
ρόν, δηλω, φανερώνι.ι, δεικνύω, όποκαλύπτω II-w 
~ό πλιΙατον δεικνύω διό λόγων, γνωστοποιω, διηνοΟ
μαι, διακηρύσσω, όποκαλύπτω, λέΥω. 2) μίαον, φα
νερώνω, όποκαλύπτω, διακηρύσσω. [ώ, κρά, τήν 
προαφδΙαιν τό nJ- ίν μΙν ..:$ ΚΡcDτφ "ιμΙσιl ":011 δμ1jΡI
xou Ι,ιΣμίτροu, πρό 1:fj; ,"νβ-ημιμιροσ, τομfj" ιΙναιl nr-, 
ίν δΙ τqι διuτίρφ "ιμΙαιl ciιΙKOΤΙ nl'-' ,;ό μίαον nιφαv
οχομσι «παιντιf. μόνον 'ν 1:qι aIU1:iPqI μ'ριl, διό ciιΙπo
τι nl'-' inI01j' καιρ' ΑΙαχuλφ «ιΙποτι nr,' δραιχυ δΙ 
.Ιναιl xαιτιlι _νόναι 1:ό -ι- ίν τοι, μιτιlι το& «ναιδικλαι
αΙιΣομο!! ,;unoI, (πρδλ. Il'ιWΙΙXflll, -.;rRl_, -.;rmx8μoJ 
Χλπ.) [δlιlι τΥιν iτuμολ. ~λ. φάο,). 

ηΙω, 6ποτ. ciop. δ' 1:0!! m_. 
rιι~ΩM, δ, *Ι, o~. ni'o" ,;ό, Υιν. _ο", (ΙΙνώμ. 8,1λ. 

nl.Iea. βλ. λ.).- λαιτ. pInguls' παχύς, λιπαρός, π(]ο 
χύσαρκος, στιλπνός ('π� ~φων) ιι έλαιώδης (λαδεp6c;). 
λιπαΡός.- Ι μ..:φρ., ίπl ia11φou" παχύς, λιπασμένος, 
εCΊφoρoς, νόνιμος 11 ciια. πλούσιος.- II OUYXPI'!:. _Ι 
flnapea~. "r6-.;8Io" nr6R", (ώαιΙ ίΧ τοσ nios) [8" 
'τuμ. ,λ. ni'σe). 

ιιΙων, oίiιισ, 6" μτχ. ciop, δ' 1:0& m_ .. 
ιιΙaΥά, ofι, δωρ. ιίντl n.ι,,". 
ιιΙIΥιάςω, μίλλ. -σοφ (nU"Jo,)' στρέφω np6c; τ6 

πλόγια, κόμνω τι νό KλΙνr;ι (<<νό γέρνr;ιι) πλαγΙως, 
τ6 κόμνω νό λoξoδpoμήσr;ι, «νό παlρνr;ι Βόλτεςι. 
ιιllyί-σUΙoς, 6 (nUrJoS+fI~16,)' δ,,;, χαιΙ νσν, 

πλαγΙαυλος, πλόγιας αύλός, παιζόμενος πλαΥΙως 
(ώ; τ6 «φλάουτοι), έν 6ντιδιαστολι:! πρός τ6ν δρ-
8ιον αύλόν, τόν μετό γλωπlδoς (ώς τ6 «κλαρινέτο ι) • 

ιιΙIΥιος, ιι, Ο,, ώα. χαιl -ο" -0-,' ώ, χαιl νilν, πλό
ΥΙος, πλανΙως τοπο8ετημένος, λοξός, λοξως (έγ
καρσΙως) τοπ08ετημένος , .ι, nUrιο-,=πλαvΙως, 
λοξιϊις, πρός τό πλόνια Ι -.;ιi nUrιιι=ώ, χαιl νσν, τό 
πλ6Υια μέρη, αl πλευραΙ, «τ6 πλαϊνόι, ('ν ~~ α~pαιτ. 
YAciIoa'tj) αl πτέρυγες της στρατιωτικης παρατόξεως 
ιι.ι, -.;σ n1dΥισ-ώ, χαιΙ ν!ίν, πρός τό πλόΥια, δεξιό 
καΙ 6ριστερό Ι _-.;σ nUrIQ - κοτό τό πλευρό ιι Ιχ 
nlarlOV=tK των πλεupCιν, εΙς τός πλευρός U nla
"Ιον, λσμ.fJιί,φ ~o~ πo.ι.μloν,-τoύς καταλαμ6όνω 
(τούς προφ86νω καΙ έπιτl8εμαι κατ' αύτων) έκ των 
πλαΥ/ων.- 11 μτφρ. (ίν · civ.IQjoaL πρός; ~ό .;,{}{ι,) , 
πλόγιος, λΟξός,δόλιος,όπατηλός. [nUYJo,' πλσΥι6ω , 
mσyιatfIO' δ,' ί~ιιμ. δλ. nlMίyo,). 
ιιΑIΥιόω (n1dYJo,)' στρέφω πρός τό πλόγια, κι

νω πρός τό πλόΥια. 
.11Υ1ιις, ίκΙρρ. τοll nUy~. cb, _Ι νΙΙν, πλαΥΙ-

ως, λοξως. 
.Ι.Υ."', -#lf/O" δ (nUtfIO)' ίνΙΡΥ., 6 όδηγων 

έξω τ~ όδοΟ, 6 παραπλανων, 6 πλόνος. 2) ποι-
81jΤ., ό περιπλανώμενος, όλήτης. 
.Ι.y.τ~ ... 6,. ιίΙα. χαιl -6" -ό, (nUtfIO)' ό 
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περιπλανώμενος, περιφερόμενος, άλήτης.- 11 μτφρ., 
ό κατά τάς φρένας δστατος (περιφερόμενος τιjδε 
κάκεΤσε), παράφρων, άκατάστατος, τεταραγμένας 
τάς φρένας έχων. 
ηλσΥκτοσύνη, ." (πA.cιyxτό~)· ώ~ τό nM"" (6λ. 

λ . ), περιπλάνησις, τό περιφέρεσθαι τιjδε κάκεΤσε. 
ηλάΥξομαl, μίσ μιλλ. του πΜίζαι. 
ηΙσΥχδίΙναl, -{}οε'ι;, ιiπρφ. χιχ! μτχ. πΙΧθ. ιχορ. ιχ' 

τοίί πλά ζω. 
ηλδδδρός, ά, ό" (πλάδo~)' δ,τ~ χιχ! νυν, ύγρός, 

νοτερός, Βροχερός. 
ΠλΑ' .601, δ' ύγρασΙα, «μούχλιασμα». 
, Ετιιμ.: nAcicJo~' πλαcJαρό~' πA.cιcJcίω ι λιττ. ~I-

del (κολυμΟΟ), pelde'~s (λούομαι), peldllc'ls (τέλμα), 
pledekschc1, ριίdίnάl (λούομαι) (Ι«π. *peld-, *pld-), 
λcιτ. Pc1lus, 'ίidis (τέλμα), πcιλ-γερμ . fliozc1n (ρέειν), 
λιθ. P/c1udzu, P/c1ustri (πλύνω), pIustυ, p/udc1U, ρ/ύ
sti (έπιπλέω, κυματΙζω' πλημμυρΙζω), λΕΤΤ. p/udi (κα· 
τακλυσμός, πλημμύρο), pludet (έπιπλέω)' έ~ ίιχπ. 
*peI(e}, *peIe *pe/u· (ρέει ν, κολυμβόν) έχτιιτ. χιχτιΧ 
gy -d-, Τι (ήττον πιθανώς) πA.cι&- (*pIQd-, Ιcιπ . *pIend-. 
ΠλΑΊΩ, έπ. πρτ. πΜίζο,,' μaλλ. πΜίΥξαι' ιiόρ. ιχ' 

έπA.cι"ξα· ώ~ τό πA.cιιιάαι (6λ. λ.), κάμνω τινά νά πε
ριπλανηθιj, τόν άποπλανώ έκ της όρθης όδοϋ, τόν 
κάμνω νά έKKλΙνr;ι έκ της εύθεΙας όδοϋ, τόν πετώ 
μακριά Ο μ'tφρ, όδηγώ τινα έξω της όδοϋ, τόν συγ
χύζω, τόν διαταρόσσω, τόν έξαπατώ Π δελεάζω τι
νά. τόν «ξελογιάζω».- 11 ΠιχθΥΙΤ., μιτιΧ μέσοιι μιλλ . 
πΜίΥξομαι, πιχθΥΙΤ. ιioρ. ιχ' lnMίyx6t7", ίπ. nMί,
χΒη,,' περιπλανώμαι, περιφέρομαι U άποπλανώμαι, 
έξαπατώμαι ιι παρατρέπομαι, έκκρούομαι. 
ΈΤVμ.: πΜίζαι (*nA.cι"zcJOJ, *nAa)'yjro) (χιιρ. nMί

ζω=πλήττω, καΙ πλήττων άπομακρύνω τινά της όρ
θης 6δοΟ, τόν κάμνω νά περιπλανηθιj Tr,joc κόκεί
σε, παροδηνώ' πΙΧθ . περιπλανώμαι). μιλλ. πΜίΥξαι, 
πΙΧθ. ιiόρ. i.nMίyx6t7,,· βπ. πA.cι7Hτό~ (πρ6λ. πA.cιyxταΙ 
πcτeιιι Τι ΠA.cιyxται=.zιιμ.nλ'ΠάcJει; Τι Κιιά"εαι) t λcιτ. 
ρlc1ngδ, πρχ. Ρlο1ηΧί, plo1ΠClus, -uS, ιiΎYλ-σ~. flo1COr 
(βέλος)' 6λ. χcιΙ πΙήααω. 
ηΙδ8Ινιι, ." (.n1άααω)"=.nMί6αιιο" (βλ. λ.). 
ηΙδ8δνΟΥ, _ό, χcιΙ ηλά8ανος, δ (πΜίααω)" πλα· 

στήριον (<<πλασταριά», «πλαστασάνιΟΟ», «πιποσά
νιδ::ι»), πλατεΤα δΥΙλ. σανΙς, έφ' ης έπλαθον δρτους, 
πλακοΟντας χ.τ.π. [nΜί6αt'O,,: πcιλ-Y8ρμ. flo1do (γλύ
κυσμα, πλακοϋς θυσΙας), μaσ-y_ρμ. Vlo1de (πλακοϋς 
πλατύς καΙ λεπτός); ώσ. μισ-γιρμ. vluoder' ί~ ίcιπ. 
*plo1f(h)-, *plet(h)- (εΤμαι όβαθής καΙ πλατύς)' βλ. 
ίν λ. πΜίτοι;. 

ηliί8ίiναι, ηliί8είς, ιίιφφ. _ι μτχ. πcιθ. ιioρ. cι' 
του oΠ~lάζω. 
ηΙδδω, πιχρciλ. ΠΟΙΥΙΤ . "CUrco, "Coli .neΜζcιcι· ώ, ιiμτ6. 

rι:ciντοτli, προσεγγΙζω, fρχομαι πλησΙον, πλησιάζω. 
[πΜί6αι, iόρ. i.n1ιt6t7" (μιιτιΧ πcιθYj"C. μoρφYί~ ιiλλ' iμτ6. 
σYIμcισ.)· πελ.ι!{}οω· δι' έτιιμολ. βλ. πέA.cι~]. 
ΠλΑIΊIΟ", τό' έπίμηκες τετρόπλευρον σχημα 7J 

σώμα U Ιαόπλεtιρo" πA.cι'αιo,,=τετρόνωνoνllίπΙ στριχ
-ςιδμιχτο" τέταχται Ι" πA.cιια'φ=τ6 στράτευμα έχει 
πoρaταχθr,j είς σχημα τετρανώνοu (λcιτ. - o1gmine 
qu4dro1tO), έν ιiV"CLOiO.L ; πρό, 'tijv «τάξιν πορεΙας» 
(λcιτ. o1gmine longo). 

Έτιιμ.: πλαίαιο,,: λιθ. o1t-si-Plo1it4n (όνελΙασο
μαι, όναπτύσσομαl, παρατάσσομαι)', Ιχ "CLVo, ΡΙΙ;ΤΙ', 
"ίτις; πιθιχνώς; εΙνcιι ΠΙΧρ~λλιχγij 'tfj, ΡΙI;ΥΙς; 'tfj, λί'. π1α
τiι, χcιΙ τών συνιχνTlχουσων cιuτlj. 
ηΙσΚΕ'ς, είαα, έ", μτχ. πΙΧθ. ιioρ. 6' 'toli .nUxoι. 
ηΙδΚΕρός, ά, ό" (πMίξ)·=πA.cιτiι, (6λ. λ.)[δι'.ΙΙτιιμ. 

βλ • .n1άξ]. 
ηΙδκινος, ", ο" (πΜίξ)' 6 κατεσκευασμένος έκ 

πλακών Α 6 έκ σα ν IΔWν, σανΙδινος, ασνιδέν!ος, ξύ· 
λινος. 
ηλδιιoUς, -OνllτO~, δ, συν~p. τδπος; τοίι πA.cιxόει, 

(.nMίξ)' πλατύ ζυμαρικόν, πλακωτόν, πΙττα. 
ηΙάιιτωρ, -οροι;, δ, δaιρ. ιiντΙ nltfxT-e. 
ηΙάν, δωρ. ιiν-ςΙ πλή" . . 
ηΙδνάω, Ιaιν . . -έω, μίλλ. -ήαω (nMί",,)' κάμνω 

τι(νό) νό πλανηθιj, νό περιπλανηδr,j, τόν πaραπλα-

νώ " τδν όδηνώ έξω της 6δοϋ, τόν περιφέρω έδώ 
κι' έκεΤ D ιirι:Ι πλοΙων, τό ώθώ (τό κατευθύνω) έξω 
της πορεΙας του 8 γι;νιΧώς; τό(ν) άποπλανώ, τό(ν) 
παραπλανώ, τό(ν) παρασύρω εΙς σφάλμα (πλάνην), 
τό(ν) έξαπατij.- 11 πιχθTlΤ . πA.cι"άoμαι, μετιΧ μέσ. μέλλ . 
πA.cιιιήαoμαι, πΙΧθ. ιiόρ. ιχ' έnA.cιιιή6t7", πρχ. .nenAa..,,
μαι' περιπλανώμαι, περιφέρομαι, έκτρέnoμαι n μΕΤ' 
ιχΙ-ς" πA.cι"ώμαι χ6ό"α=περπλανώμσι άνά τάς πε
ριοχός χώρος τινός, λιχτ. oberrc1re 11 πA.cι"ώμαι έ" 
λό)'φ=περιέρχομαι είς άμηχανΙαν κατό τήν διάρ
κειαν τοϋ λόγου μου, iι έξέρχομαι τοϋ θέματος 
κατά τινα όφήγησιν υ πλανώμαι (περιπλανώμαι) κατά 
τόν νοϋν, CΤά χόνω», περιέρχομαι εΙς όμηχανΙαν. 
ΠλΑ·"", .". ή περιπλάνησΙζ, τό περιφέρεσθαι 

τ~δε κόκεΤσε, παΡέκβασις 11 μτφρ. όποπλάνησις, πα
ραπλάνησις, έξαπάτησις, όπάτη, λcιτ. error n μτφρ. 
ώσ. λάθος, σφάλμα. 
ηlδν~μσ, -ατοι;, "Co (πλα"άω)' περιπλάνησιςllμτφρ. 

όστασΙα, άμφιβολΙα 1I μτφρ. ιίισ . σφάλμα, λάθος. 
ηλδν~, -"τοι;, δ. (πλά",,)' 6 περιπλανώμενος, 

περιφερόμενος, όλήτης, λcι"C. erro ιι πλά""τει; άατC
ριtι;=ol περιπλανώμενοι άστέρες, ΟΙ πλανηται (πρδλ. 
άπA.cι"εί~) . 

ηΙδνιισις, -~C18S ." (πλα"άω)' περιπλάνησις Ι δια
σκόρπισις, διασποΡόlΙμτφρ. άποπλάνησις, έξαπάτησις. 
ηlδνιιτCoν, ΡΥΙμ. ίrι:Ιθ. του πΙα"άομαι' cJιti. π1α

t'1io{}oaI=npέnEI νό περιπλανδταΙ τις, νά περιφέ-
ρεταΙ. . 
ηΙδνιίτικ. -ov, δ, θΥΙλ. -ij"a" -ιιJo" ." (.n1αιιάσo)' 

=πΜί.."ι;, περιπλανώμενος. 2) πλανήτης, ώ, χcιΙ 
νιiν έιtΙ ιίστΙρων. 

ηΙάνιος, α, ο", ΠΟΙΥΙΤ. ιiντΙ πMί"o~ (6λ. λ.). 
ηλiίν-oδfσ, ." (nΜί"οι;-t-ιJcJό~)' ή έσφαλμένη όδός, 

έσφαλμένη "OΡda, ότρα~6ς [π1ίi- xciptv τοίι μίτροιι]' 
χιιρ. θηλ. του έπι:ιμ. 
ηλσν-όδιος, α, ο,,' 6 πορευόμενος δι' ότροπών, 

6 περιπλανώμενος έξω της όδοϋ, γεν. 6 περιπλα
νώμενος (ώ, χιχΙ νυν λέγετιχι). 

ΠλΑ·"ΟΣ (Α.), ", Ο", ώσ. χcιΙ -ο" -ο,,' ένιργ., 6 
παρσδηγών, πaρoπλανών, όποπλανών, έξaπατών 11 
άι, ο!ίσ. ιJ πλά,,0ι;=6 όπατεών. 2) πΙΧθ., περιπλα
νώμενος, περιφερόμενος τr,jδε κάκεΤσε R μτφρ. Q. 
στατος, όσταθής. [δι' Ετιιμ. 6λ. 4πομ . ]. 
ΠλΑ ·"01 (Β), δ '=πΜί"", περιπλάνησις, παρέκβα

σις, παρεκτροπή U φρο",,'ΟΟι; .nMί"oι=αl περιπλανή
σεις της σκέψεως U πMί"o~ φρε"ώr-=παραπλάνησις 
φρενών, παραφροσύνη, μανΙα. 

Έτιιμ,: πΜί"οι;' nMί",,· έπιθ. πΜί"οι;, ο,,' .n1α
"άω' πΜί""ι;' έ~ ίcιrι:. *pelo1- (=πλήπω)' διιΧ 'tijv σΥΙ
μιχσ. 6λ, πλάζαι. 

ηlδνo-στI6ΉC;, έι; (.nMί"oι;-t-ατ~'βω)· 6 πατούμε
νος (καταπατούμενος) ύπό περιπλανωμένων όνο 
θρώπων. 

ηλδνυπω-=.n1α"άoμαι (βλ. λ.), περιπλανώμαι. 
Πλλ .:!, .", γ.ν. πJ.ιixόι;' πόν τό έπΙπεδον καΙ ό

ναπεπταμένον πρθγμα, έπΙπεδος χώρος, πεδιός 11 
πό"τοιι πλάξ=ό ώκεανός 11 όροπέδιον, μικρό πεδιός 
έπί της κορυφης βουνοϋ U ώς; χιχΙ νίίν, πλάξ, «πλά
κα», πεπλατυσμένος καΙ έπΙπεδος λΙθος n έπιτύμ
βιος πλάζ. 
ΈΤVμ.: .nMίξ' πΑαχερό,' πλά"ι"οι;' πλαΧόειι;' 

πλαχο.ν,· πA.cιxώιJ",· πλα .. 'ι;: λιχτ. Plo1nCUS, Plo1nCo1, 
Plo1CeO, Plo1Cidus, pIo1CO, plo1nUS' πρβλ. !τι πcιλ-ιρλ . 

lecc (gaul. *IiCCo1, !ιχπ. *Ρlg-na=rι:λci~), gall. II~h 
(lo1piS, sCo1ndulo1, to1bulo1 So1Xeo1), λιθ. ΡΙο1SΖtc1kά (πα
λάμη), pl6lcszcza.s (έπΙπεδος), λεττ. PIc1kl (γΙνομαι 
έπΙπεδος), p/o1ko1 (κόπρος όγελάδος), Plo1lcc1ns (έπΙ
πεδος) , πιχλ-γερμ. fIuoh, flo1h (νεο-γερμ. flo1ChJ, μεσ
γερμ. νlυο (6ρόχος όπόκρημνος), ιiyyλ-σα;~. Slo1neS 
fl6h · (~λcιτ. gIebc1 5iIiCiS), πα;λ-ηοπ. flo1ga:, ciΥΥλ. 
flo1g(-slone)' ι, Ιιχπ. *p/a.q- (*pelo1q-) = πλατύς, Ισό
πεδος, πα;ρcιλλ. πρό; τό *ρelag- (ιiν τφ mA.cιYOIi) χcιτ' 
irι:sx"Ccιatv ίχ -ςοίί *pela- (εν τφ Αλλ. mA.cι"OIi)' πρ6λ. 
ώσ. και! πΜίζω χcιΙ πΜί"οι;. 
ηιαξΕν; δωρ .. ιίντΙ Ιnλ"ξno, v' 'ν, ciop. rι,' -ςοβ 

πΙήα.,σο. 



". 
_lάξ-m_ος, Ο". δαιρ. ιiντΙ nlstfI_o,. 
ίιΙάσμσ, -CII'CO~, -τό (πΙάoιJΦ)" . πδν τό πλQOθέν 

(σχηματισδέν) έκ πηλοΟ iι κηΡοΟ, εΙκών, δμοιι.;ιμα. 
είδωλον: nMoμo'Ca n,,10v=πήλι,να όγγετα.- 11 τό 
κατό όπομ/μησιν γενόμενον, τό ' πλαστόν, τό κΙ-
6δηλον. 

ΠλλΣΣΩ, ιiττ. -ττω· μιη. nUoCIIt' ιi6p. α' Ι.n1/ί.
οα. Ιπ. Ιn1αάοα, n).άοοα· πρχ. mn1ίiNCΙΙ' παθ'ljΤ., ιi6ρ . 
α' in).άο""',,' πρχ. nenωομαι' ώ~ χαιΙ νυν, πλόττω, 
πλόσσw, πλ6δω, σχηματ/ζω, -καλOUΠ16ζω», «χύνω», 
διαπλ6σσω, λαιτ. finger. (χυ;:>. ΙπΙ τοϊί ιiνι,ρlαινΤOΠOIOυ 
-τοϊί iπa;lφΥαιζομaνου Π'ιjλόν iι x'/}~όν iι !ηα~ μαιλαχdι, 
ϋλαι,).- παθΥ)Τ., πλ6σσομαι, πλό80μαι, σχηματ/ζομαι, 
χύνομαι, καλουπιάζομαι.- Ι ΥΙ'lιχω" διαπλόσσΥ, δια
μορφώνω, τινό τόσον ΣWμαΤΙKώς δσον καΙ ΨUXΙKWς 
(χι&Ι lδΙω, -τό διιιlτι;:>oν).- μίσον, nΙαοιίμι .. ο, oxfjμα= 
σχηματίσας έν tOUTQ ε/κ6'να, συνδέσας τήν δψιν 
τou.- 11I μ τφρ., σχηματ/ζω έν vQ, όναπαριστGί διό 
της φaντασ/ας μου, δημιουργώ διό της φαντασ/ας 
μou, πλόττω μέ τήν φαντασ/αν μου. έπινΟώ, φαν
τόζομαι Β μτφρ. ώο. πλαστογραφώ Ο ιiπρλ., 66ξω ,,).ά
oα~ ιι,..ι .. =Μ φανώ (!:Ιό 8εωΡη8ώ) δ,ι 6μιλώ έξ 
Ιδ/ας έπινο/ας (χαι! οίιχΙ κατ' όλή8ειαν) Ι N6μ.no, o~ 

, _.nlιιoμho,=oίιxΙ πλαστή καυχησιολογ/α. 
Έ'CVμ.ι n).άοοω (Υιν. θιωριΤταιl παραΥ6μινον ix 

'τlν~ *.nlιι"" jω ί, iJtlapcioam~ -των ρ'ljμαt. 'τιίπων -των 
λ'ljΥ6νtων ιl, -00110 ( -x-jCIO, ώ, ταιιιίοοω: ταιια%'7)' Ρ'ljμ. 
mlQ. πωoτ6~' -nlalJ.o,: Noeo-nl,HJ.o" n,,10-n1ci
lJ.of' #lάoμα' n).άοτη,· 'μ.nlάooω· Ιμ.nωoΤIIo,,· χατ' 
l1λλου, iv tOU';OI, ax ΡΙζ • .nlιιτ-, ουΥΥ. ,;ιjί nlanί,' χαΙ 

~αι,;' l1λλου, n).άοοω ( *nlON-jt» (Ιαιπ. plq- ουΥΥ. -τφ 
' σανοχρ. pIc-, Ρ{l1όkΙI, μ,;χ. Ρrktό-q (όναμειγνίιω), t. 
δΙΙ ρ . .nlιι".. ,;ων l1λλων ,;τΙπων ίΟΧ'ljμαιtΙοθr, χα,;' ιiνoμoΙω
σιν (·φω",· (Ιαπ. *bhlpdh-: Υο,;θ. χλπ . bl.ndι.n (όνα' 
μειγνΊΙW). 
_lάστιις, -ov, δ, θ'ι}λ. π).άOΤΙΙIICΙΙ (n).άοοφ)· 6 

πλόσσων, διoπλόσσwν, σχηματ/ζων ιι 6 προπλόστης, 
τεχν/της έργαζόμενος μέ πηλόν iι κηρόν. 
_Ι6στΙΥξ, Ιαιν . ιιΙι\σΤΙΥξ, · ΙΠΟ" -1J (πΙ';οοΦ 1)' 

ή tν TQ μtσy τtjς ζυγαΡιδς γλώσσα, iι τ6 δισκό
ριον της ζυγαριΟς.- 11 ζεΟγος δισκαρΙων; ζυγαριά 
11 ώσ. ζυγός Τππων.- 11 μόστιξ (πρδλ. χαΙ λ. μdo'CIf' 
ίχ tfj, crtjμσισ. totU,;'Ij' χυρ. φι&Ινιοταl -1J ίχ ,;fj, ΡΙζ. πω,.· 
to!! mιtooω ΠΡOtλιυOI'). Πρδλ. χαΙ -τdι παιρ' Ήουχ. 
_Uοτι,.l· μdoτιξ, fj το;; tv,.οV'Cό dt'τl,eο_ .. • NCΙΙΙ 
τό "" u)'6μIt'Ot' l/τfCΙΙ, ΝαΙ τό .reό, 'COVt ΝΟΤΤcf
βοll, nI"dNIo,,' ΝαΙ μιιο, τι τοίί a~lov' ΝαΙ oVeI"
,.., τό tvyωμα. [fι Ιχ ,;οϊί nlstooCIO παιραιΥωΥή 'του ιiμ· 
φιοδ'ljtιttαl 6π6 'τινων, ο[οτινι, προοτιμωοl ,,;ήν Ιχ 'του 
Ιαπ. ·Ρelι.- (=πλατύς, έη/πεδος) Ι,;υμολΟΥΙαν 'του (βλ. 
χαιΙ .dI Ιν λ. nα).άμ,,»). 

ιιΙσστ6ς, st, ό .. (π).άοοω)· ό (πε)ηλασμένσς, έσχη
ματισμένος, κατεσκευασμένσς (χαιΙ χυρ. έκ 'ηηλοΟ fj 
κηΡοΟ).- Ι μ,;φ., ώ~ χαιΙ νυν, πλαστός, δ'ljλ. οίιχΙ 
γνήσιος (ούχl όληδής, προγματικός) ιiλλdι πλαστός, 
έπινοη!:)ε/ς, φανταστικός, δημιούργημα τι'jς φοντα· 
σ/aς, κ/6δηλσς, πλαστογραφημένος Ι πωοτό, ncιιΤ41Ι 
-ύπο6ολιμaΤος υΙός, ν680ς. 

ιιΙδτδιΥCω, μιλ . -';0110 (mατα,.st)· xεΙΡOKρoτGί 11 χυρ. 
ο'/}μ. συγκροίιων δύο πλατέα ΟΟμαΊ:α μεταξύ των 
παΡ6γω τ6ν lδιόΡρυ8μον ψόφον (cnMr, πλόη) 11 
παταγGί, συγKpoίιw, 8ραύω, ραγ/ζω.- 11 κτυπώ κατό 
τρόπον ώστε νό πapaχδι:\ Ισχυρός κρότος. 
81δτδνι\, -1J' δ ix ,;fj, ουΥχροτίοιω, Μο οαιμdt.ν 

δ'ljμιουΡΥοόμινο, κρότος, Mpu6oς, κροτόλισμα. [.nlιι. 
-rcιι,.st· .nlιιτα"ow (-ώ,.ο" δ)' "ωταΥώιιιο'" ι[ναι, λί
~ΙI~ ΠΙΠΟΙ'ιjμίναιl 'χ 'του ijxou (όνομαοτοποIΙαι, πρδλ. χοιΙ 
λ. πάτα,.ο,), ιiη' ίν tαι!l-τιΡ χαΙ 6π.Ο -τήν 'πΙδραοιν 'tfj, 
δμci"ο, ,;ων λ. λ. n1cfτη, nUτο,). 
ιιΙδτδΥιιμσ, -τό (nιcίτα"nι)'-n1aισ",ι, κρότημα, 

χειροκρότημα. 

ιιΙδτδΥών, -aw.,. δ (~m,.φ)·-.nlιιισ" (δΑ. 
λ.) ,πδν' δ,τι δημlOι:ιργεΤκρότον (8όρuδoν), κρόταλον. 
_lδτδΥώνιον, t6. Cιπoχ~ρ. tOU- .-ωισ,.,,· rό πλα

τύ πέταλον τοΟ μι'ικωνος fι τι'jς ά,(εμώνί'ις, ... δ· 
~oΙoν ΟΙ ipIίIy,;a, Ι-τοποΝ,;οιιν .Ι, tό ~otlov, W 'CJXημιI-

'τιζ6μινον δldι tfj, ουοtροφfj, tolJ διΙχοτου tfjI: ιipIO-τι
ρ4, ιΙ, .ό iOaI'tlplXΌv 'του ιiνoτΙχllpo" , χαΙ ι[-τα Ιπλ 'ljt. 
'τον Ισχυρ/ί), δl~ tfj, παΗμ'lj' tfj, δι,ll1, ΧΙIΡ6ς;, iΚ 
tfj, Ιοχτίο, δΙΙ 'τοα πα;:>αΥομίνου χρ6-του συνιπίραιινον 
πιρΙ -τόδ βαι8μοlJ tfj, ιiντoιπoxpΙoιαι, toii ίρωμίνοιι προο· 
ώπου. 

ΠΙάτσισ, fι, μΙ χαoτ~ 'τΟ πλιΤοοτον δν , tΙP -πλ'rjθ. αι! 
πωτt4ιcιιΙ' πόλις τrις Boιωτlaς, καταστδσα περ/φη
μος κυρ. διό τήν παρ' αύτήν ΣUγKΡOτηδεΤσαν μό
χην Έλλήνων καΙ ΠερoGίν (βλ. Κ.Ε.Λ. ) Ι fι aot. Πλ'ljθ. 
ώ;; ίπΙρρ. Π1Cιταιciοι( .. )-έν ΠλαταιαΤς. 

nlaTaIcit;, οΙ, Ιαιν .... " ιi,;oτ . .;;,' δ,οτι χαΙ ν!!ν, 
ΟΙ ΠλαταιεΤς, ΟΙ κότοικοι τGίν ΠλαταιGίν. 
ιιΙδτδμών, -<ihιo~, δ (πωτ-u.-γ πδν πλατύ καΙ ό

μαλόν σGίμα Ι πλατύς καΙ 6μαλός λ/δος Ι πλαn'.ις αl· 
γιαλός. 

ιιΙδτδνιστος, "ι' ιipXαιl6,;ιpoν δνομάι, «νοτΙ .r1cf'Ccιι"o,. 
ιιlδτδνιστoUς, -ονντο" δ (.nlατάt'ιοτο~), oUY"1Jp. 

ιiν.Ι nω'CΩ .. ιοτ6ιι~· δ6σος έκ πλατόνων, πλατανών. 
ιιΙάτδνος; -1J (π1ίίnί,)' δ,,;ι χα! νυν, 'πλότανος, 

«πλατόνι» (οτο Υναιοοτόν δίνδρον, ονομαιοθέν ο&,;ω λ6Υφ 
-των πλαιτίων 'του φόηων), λαοτ. ΡΙι.t&nus. 

_liTcia, "ι' δλ. πlατ-u.-. 
ιιΙδτcιάςw, "ωρ. -ά.ιJφ' μιλλ. ·ιίοφ (πωnί,)' δ

μιλώ iι προφέρω πλατέwς, χυρ. μέ ΔWΡΙKόν τόνον 
(δωρ. προφορόν). 

_lστέω.., ΙπΙρρ. -τοβ .nlιιτ-u.-" ώ, μΙ νυν, πλστέWς, 
-πλατιό •. 

ιιΙάτιι, -Ιι, δαιρ. ιιΙάτσ (mσnί,)' τό πλατύ iι είιρίι 
μέρος παντός πρό'ι'ματος, Iixeoc π. χ. τ6 πλατύ μέ
ρος κώπης, λαι,;. ρalmul. remll ή όλη κώπη, τ6 κου. 
πι. 2) φύλλον χόρτου. [ιd.dη' πρδλ. cUμo·nld'C,,· 
n).ά'Cα"ο,· nlamμQw (: οοινσχρ. prι.fhlmόn-nλότος, 
έκτασις) : π).άτο, (δλ. λ.~]. 

ιιιαΤΙον, inIρρ. ".ρ. ΙνοτΙ mrιolo". 
ιιΙάτις, ·ιcJo" tι (_Utc»)' ItOL'ljt. inΙ _Uτι, 

(βλ. λ; ). γυνή, σύζυ'(Ος [.rU." ι πι).άη,. _ldtω, 
n1,,0/0,]. . . 

ιιΙδτος, -ιor, -τδ (πωnί,)' cΊι, χαΙ νδν, πλάτος, 
-φόΡδός» Ι ιiπoλ., μοτ' αιΙ-ς. :nUτο, ij -ri ..w"F 
κατό τ6 πλότος. 

'Enιμ.ι π1άτο, (ιin! *.r1Iτο, χα,;~ ,;ό .nlιιιν,)= 
σανοχρ. ρrάthι.1;.ι, Ζινδ. frι.dδ (frι.dι.h-=πλότος), πρδλ . 

9011. II.d (πλότος)' .nlιι~ (Ιαπ. ·ρΙt<h)eu-=οα'#Οχρ. 
pIthύ-q, zινa. ~r~du- (πλατύς), πρδλ. λιθ. pl_tύs 
«!αιt. ·ρΙόΝ-)-πλατύς, ι[οτα σανσχρ. prthlvt (-ιι Υη , 
χυΡ.-cή εύρεΤα»: πρΙSλ. Π).άτcιιιcιι, Πλα;ε,αί), «ΥΥλ
o~. folde, παιλ-oαι~. fold& (γη), πι&λ-nοrr. fold (nε · 
διός, 'ι'rι), πρδλ. ώο. οαινοχρ. ρrάthι.ΙI (όηλώνω), prό
thι.t~ (όπλώνομαι), λαιοτ. Ρtι.ntι. (πέλμα ποδός), πι:ιιλ
lρλ. l.th_lm (tκτε/νω, όηλώνω), gall. lIeciI, bret. 
Ι.dι.ff (άnλώνω), gaul. Iltι.no-, Ιρλ. lethι.n, gall. 11-
t_n, παλ-breΙ. Iltι.n (χιλοτ. *lΙt-ι.nο, Ιαιπ. ·plt.) εύ
ρύς, πλατύς, ιτι&λ-ιρλ. 1.lthe (·ΡI.Ιji=ώμο:;), λ18; 
Ρlι.ntύ, pl~stl (έπεκτε/νομαι), παλ·ολαυ. plesn4 (·plet
'n&)-πέλμα, pl.~t. (ώμοπλότη), πρδλ. Ιοτl πOlλ-πσrr. 
fl&tr, παλ-Υιρμ. fl&1 (πλατύς), παλ-norr., ιiΎyλ-oαιξ. 
fl.t, πoιλ-σα~. fl.,tl (έδαφος), παιλ-Υιρμ. fl411ι. (πα· 
λόμη)' Ιρλ. I&t (πούς)' Ιαπ. ·pl.'(h>-: *ρ/ιιι : ·ρlί'J'-: 
·plot- (εύρύς, πλατύς)' δλ. χα! .. 1st •• CIIt, mdτη, ιd.cί
ισ"ο, . .r1ά'lJa_. 

ιιΙδΤ6ς, st, δ" (nι1dtω)=-ωο'Cδr-πιlaοτ6,. "'ΙΙλ. 
προσπελαστός, προσιτός, δν δύνατα/ τις νό πλη
σι6σ~λ. «νοτΙβ. &-.nlιιτoι, &-.nlιιoτo,). 
_Ι ,μιλλ. -Φσφ (.r1ciDI)· διαμορφώνω, Kaτα-

σκεΟΟζω, τό πλατύ μtρoς της κώπης. . 
ιιllτiyfςω, μιλλ. -αΦ (.nlιιnί~)· KτυπGί τό νερά 

μέ τήν n1cf"Cηt' ("'ΙΙλ. τό πλατύ μέρος) ' της ιcώπης 
καΙ παρόγω τόν ιcρότoν cπλότ» Ι «πιτσυλlζω» ΥύΡω 
11 μοτφρ., KoμπoρρημoνGί. μεyaλα.ιxGί, όλaCονεύομαι, 
cσoλlaρlζω. [βλ. μΙ .ι1cιισ",ι). . 
ιιΙστ1-υσιιις,_. δ (.ι1cιιV,+λι.I'I)· όπλatό. 

στoμoς,φλύapoς • . 
_linιιντιoν, Ρ'ljμ. 'ιτΙβ, ~oδ .ι1cιMφ (βλ. Αι)' W 

.ι1cιMιι_ιιρέπει νό πλoτύVr;ι τΙς ΤL 
"Ιδτ8Υω, μ8λ).. -fιιQi (.ι1cι.νι)' ,~ xaιΙ, νΙν, ' πoιQ 



"laτυνωτoς-ήlcΙω~ ,., 
• 
η πλατύ, πλατύνω, ιπλαταΙνω., cφcιρδαΙνw., εύρύ
νω,· όπλwνω, έπεκτεΙνω.- μjσoν, οΠΑαΜομαι η" 
",,=πλατύνω, έπεκτεΙνω, την XWρoν μου. 2) όνοΙ
γω διόπλατα, διαστέλλw Ι Υ' Ιν. ποιθ. πρ", .nc.n1cί
n,,'&'οι=fχει διασταλi'\, Ιχεl διανοιχ8ή .. 

nιaτlJ..vωτocι, ο. (.nAαήIri-"';;,&,o,,)· δ fxwv πλα
τέα νωτα, εύρύνωτος, ό Ιχων πλατεΤαν ρόχιν. 

ηllτ1J..ρρooς, Ο", χσιΙ χαιτdt σuναιΙρ. -ρρouς, -ov" 
(.nAαn.ri-ρΙω)· δ πλατέWς pέwv, δ πλατύ ρεΟμα f
χων, πλατύς, εύρύς. 
nλAwTrz, _ίΌ, (Ι, Ι(Ι)ν. θrιλ • .nAα'&'lcι· άι; χοιΙ ν6ν, 

πλατύς, εύρύς, ιφαρδύς» Ι έπΙπεδος, όναnεπταμέ
νος.- μτφρ., .nAα~ _'&'άΥc1ωr-cπλατιό» χλεύη, δ
λοφόνερος σαρκασμός Ι .nωn." lριcοs--μέ'ι'ας δρ
κος. 2) ώ, o~". ι) .nω'&'cicι (Ινν. dcJ6s), δ, τι και! νον 
λήιτοιι «πλατεΤα» Ι ι) .nAα'&'cicι (ίνν. xcie)-r6 παλα
μόχερο.- • όλμuρ6ς, ύφόλμυΡος, 'ι'λυφός (δι6τι cip' 
Χ ιχω, ~ πιρΙφ~αισι, .nAανν ;Ι-ρ iχρ,lσιμοποιatτο ίπΙ 
'tfj, kActoorι,).- Ι. ouyxρ • .nAαn'ιτ-.ρo", ()υρt. .nAα
'I'V'&'0'&'0". 
Έnμ.t δι' i'tUμ. βλ. "οιΙ .nU'&'O'" ώ, 1Ι:ρό, τήν Ιν Ι 

σrιμιιωθιισoιν σrιμoισΙαιν «όλμυρός» .Ρδλ. σαινσχρ. ΡΑ
tu-I} (στυφός εΙς τήν γεοσιν, Ιύφόλμυρος, όλμυρός) 
<*pratu-, *ΡΙΑtu-" πρΙSλ. σσινσχρ. PAtAtl (διαρρηγνύο
μαι), βλ_ χαιΙ Ιν α.nάAαξ. 

ηΙlτiιτιις, -ητο", ~ (.nAα'&'iιs-)' πλότος, εύρος, 
cφόοδος» I1 Υιν" Ικτασ&ς, μέ'ι'ε8oC;. δ'ι'ΚOC' 
ηlέaς~ άΙτ. τοο .nU." (βλ. λ.~ 
ηΙέΥδιιν, ίπΙρρ. (.nUιct»)' oυμπι:πλεyμένι.ιc;, έμ· 

.τεπ λεγμένως. 
ηΙέΥμa, '0,&,0,. τό (.nUιcω)' πδν τδ πεπλεΥμένον 

iι συνεστραμμένον δΙKΤUOν Ι iν τφ πλ'ljθ., στέφανοι, 
στέμματα. 

ηΙέι:ς, χοι! δωρ . σuν'!ιΡ. ηΙcΙς, ο!,αιΙτ. ιιlέIς, Ιπ. 
ιίντΙ πMlo .. c,· σUΎΧΡΙΤ. τoίl .n01v,,· οΙ περισ06τεροι. 
ηΙεδρlaίος, ο, ο,,' δ fxwv τ6 μέΥε8ο<; (μl'ιKας Τι 

Ικτασιν) ένός πλέ8ρου. 
ΠλΕ'βΡΟΜ, ίπ. ηΗcδρον, τ6' tIι, μ'τρον μ~χοu" 

.nU-ι%ιο,,=100 έλλ. πόδ. (δrιλ. 30,82 μ.Ι "'το ι τ6 f· 
κτον τοΟ όρχαΙου στaδΙoυ.- •• ώ, 'tIτpoιy(l)v. μjτρoν 
_πιφαι~ιΙαι" .nU6eo,,-1O.000 τεΤΡΟΥ. πόδ., "'το ι 950 
τετραγ. μ. 

, Eτvμ.: πU6eo,,' 1I:ρΙSλ. 'Boux. c.n1ιJ8ιo"· .110, 
μiceov.· d·πi1c"e~ - δπειρος σχοτιιν. iτuμ: κιθ. 
( ίΙΧπ. ·peIe- (πληρώ), zινa. fr.ml (όφ60νια) «*Ρ,Αηl-, 
Ιαιπ. *ρ(ε)Ιenί-). 
. ΠΙι:lάς, -άδo~. ~, 'ν .,;$ nA'lj8. m.ι6ICς, t(l)y. 
ΠΙιιιάδες, αl έπτά 8ύΥατέρες τΟΟ WΑτλαντος καΙ 
της Πληιόνης, τός δποΙας δ Ζεύς μετεμόρφwσεν 
είς όστέρας άποτελέσαντας τόν όσtεριαμ6ν των 
Πλειόδwν (βλ. Κ. Ε. Δ.). 

Έ'&'νμ. t mε,άδε~. λ. ΟΧ'ljμαιτισθlιtσοι 6π6 τήν 'πΙ
δροισιν .οί· ';πιθ . πΑέο" (η 1Ι:ιθοινώ'tlιρον τ06 ρ'ήμ . .nUω). 
τροπσποιηθεΤ:)αι δΙΙ IιΙ, τ6 τιiρμαι τrι, Χ(JΙΤ' ιίναιλΟΥΙοιν 
πρός τό _Ύάδe,.' noιpdt -τφ '~λxμ!νι χ.4. φ'ιiΡOνταιι 
.81; Π.1ι,άδ.,. τ. Ι. αι! _Μιο{. χοιτ' _πΙδραισιν του 
m1cJoJ (~περιστεραΙ)' Ιαιπ. ·pIevij-· ώ, ~ί αι! "Υ
άδ,~ ώνομiσθησαιν ofj'tIII iK .το& Ιίω χοιτ' ιίναιφοράιν πρό, 
τΥιν iJtoxi)v των βpoχιίlν, οfjτω χαιΙ αι! ΠMιάδe" ώνο· 
μιiσθη:)oιν ο!jτω ίΧ του .nUω, ίπιιιδή ~ ίπιτολ ή των 
ouvaJtIIttll μί τ-ην ιiρχήν -rfj, πλοΤμοι> 'πoχfί,. Πcφάι ποιτι
τιχΤ, δμω~ όνoμιiζoν.αιι ίνΙοτι xαιΙ · oΠώιάδe". παι;nστιi· 
μεναιι οΙJτω ώ, · πιριστιραιΙ, δπως; χοιΙ οι! lιάδe" ώ; χοι-. 
ρΟΙ, ιiμφ6.ιρoι et οι ιiστιρισμoΙ <ΠΜιά.δω. χαιΙ Ύά.δωοι) 
1Ι:οιρΙσταιν.ο ώ, φlιτίΎοντll, πρό. 1:0U ιίστιρισμoίl τοίί Κ v.,,-
'1yov.. . 

ηlcΙι.aι~, .n.ι.ίo, ιί1cΤ'&'O. ιη". μ'α. ιίορ. β' τoίi 
,"μ.n1'1μι. 
ηΙcΙν, ciτoτ. ciντΙ .nUo" (tII, .,;6 lar" ciντΙ τι:ιίi δέο,,)' 

"τλέον, περισαότερον (βλ. .αιΙ Λ1cΙω.). 
8lCtoς, 'Ι' Ο'" lων. xcιΙ '11:. ιίν-τΙ .uo" (βλ. λ.). 
wΙcι6τcρος, '1, ο,,' OUYXΡ' . toll .n1cio," (βλ. λ.). 
w1cΙCΠΔιuς, 'πιρρ. (n.ι.ισ,&,o,)' tIι, χαιΙ νίlν, πλει-

στ6κις, τός περισσoτέpaς φoρόc;, ΣUXν6K&ς, πολλά- . 
ΚIς, nαpό πσ~Ι:Ι σuxνα " . 

·.ι~ .~ <ιd14'Ποi)'πολλaπλοΟς Ι Inσ," 

.n1cJCJn7Lt'1" χρ6,,0,,-ή δλη Ικτασιι; τοΟ xρ6νσu, δa 
λος ό μακρός χρόνος. 

nΙcιστιιρlςομcal, ιίποθ. (oΠM,αήΡ'1~)' όπoδlΔW εΤς 
τινα τήν κυρΙαν ένοχήν διό τι, τ6ν κατηγορώ ως 
τ6ν κύριον ύπαΙτιον κακοΟ τινος. 
ηΙcιστο-βόΙος, ο" (n1ciCJ'&'0S""t-Pcι1c,,,)' δ τά πλεΤ

στα δόλλων, ό σημειων (προγματοποιων) τός 'πε~ 
ρισσοτέρας έπΙΤUXΙας. 

.ηιcιστ6-.... ιροτος, ο" (π1ciαcοri-βρο'&'6,)' δ συ
xνaζόμενoς ύπ6 πλεΙστwν όνθρώπων, περl τ6ν δ
ποΤον σuνwστΙζoνται (συνωθούνται) πλεΤστοι 8νητοι. 

ηlείστocι, '1, Ο", ύπερθ. τoίi πo.ιιί~ · δ,τι χαιΙ νυν, 
πλετστος, πορό πολύς, λαιτ . plurlmus 11 dισ. παρό πολύ 
μεγόλος Η οΙ πAciaco,=ol περισσότεροι, δ μεγαλύ
τερος άρι8μ6ς 11 cό π.ιεϊο,&,0,,=τ6 μεγαλύτερον μέ
ρος τοΟ ... , τό πλεΤστον τοΟ ... 1Ι ώσ. χοιΙ χαι.άι τό yιi· 
νο, του o~σ . μεθ' οί! ouvιxvijxat: & .n1c.oco~ '&'ov βΙου 
=τ6 μεγαλύτερον μέρος της ζωής Ι ι) .notc{cJ'&''1 Πj, 
αCΡll'&'ιιΧ,,=τό μεγαλύτερον μέρος τοΟ στρατοΟ Ι ι) 
π1c/ac'1 ""ώμη ιJ,,=ή γνώμη μου (ή Ιδέα μου) κατά 
τό πλεΤστον ήτο... (ή γνώμη μου KUPIWTara Ικλινε 
πρός ... ) Ι π.ιείαcό, εΙμ, ήj ""ώμu = κατά τ6 μέγι
στον μέρος είμαι της γνώμης δτι ... Ι 8αοι πAιiacoJ 
=δσον τ6 δυνατόν περισσότεροι Ι Ι" ,&,0." .n1c •• '&'o, 
=01 περισοότεροι περΙπου (πρ6λ. έ." coi, πeώ'&'N). 
- τό o~. π1c'aco" ιίι, ίπΙρρ. =μιί1ιo'&'cι. τά μ6λlO1'O, 
κατό τό πλεΤστον Ι μ~.άι τοί) ιiρθρ. , '&'ό οΠ1ιϊατο" =
κατ6 τ6 μέγιστον μέρος, ώς έπl τό πλεΤστοv.-μaςdt 
προθ. διά π.ι.Ιατου=είς πολύ μεγόλην όποοτCXHV, 
πορό πολύ μακράν Ι lπί οΠ.ιεϊα,&,ο,,=είς μεγΙστην fK
τασιν Ι πeρί π1ιΙα'&'ου=τ6 μέγιστα, πορό πολύ : #Uρί 
n1clCJ'&'Ov πo,ovμol CI"O = έκτιμω τινα τ6 μέ'{lοτα. 

ιιΙcΙω, ίπ. , .~. ιiντΙ πΑέω (βλ. λ . ) . 
ηΙcΙων, Τι ηΙΙων, δ, ~, o~δ. π1ιίο" -ij ..uo", τΟ, 

Ύιιν. -0,,0,' Ιπ. όνομ. χαιΙ αιΙτ. πλrιθ. nU.~, .nUσ". elllp. 
n1ai,,· oπ1ciί .. Ιων. X(JI! eωρ. ιίντΙ π110", aAV.JlQi icιι", 
χοιΙ ~ωρ. ιίντΙ .nUo"o" .n1.1i"c" Ιων. "οιΙ /)ιορ. cin! 
.nUo".,,· n1ci" ιίττ. ιίνΗ nUo" (ΙSπως; δeί" ci.,'!:'t ~o~· 
Ιπ. δοτ. 1I:A'lj8. οΠ1ε6".σα,· OIJY"Ρ. τοil .n01v,,_-~EIό· 
τερος, περισα6τερος, cπ!6 πολός» (ίπΙ πoσoίl)' Φο. 
περισαότερος, μεyαΛUτεΡOς (ίπΙ μIlΎίθοlJΙ:, cipIQJU'ii 
χ τ . 6Ι.- οΙ πUo"." (ίων. χαι! δωρ· οΙ οΠ1ήί"ε,,) = ό 
μεyaλίιτερoς όριθμός, ΟΙ περισσότεροι, ίντιίiθιν δέ 
(δπ(l), τ6: οΙ πο.ι.ιοί) Xαιτιiλη~lIν εί, <ti)v σημ. -τoίl: οΙ 
πολλοΙ, δ λαός, δ δχλος, Ιν ιίντιθιiσllι πρό, τοίι; όρ
χηΥακ; R '&'ό .n1cio,,=r6 μεγαλύτερον μέρος Ι iν!ι;τι 
χιΙταιι xoι'ti τό Ύίνο;; τοί} μιιθ' οί! σuναινήχιι ol)o,: ι) 
πUω. ννξ=τ6 μεγαλύτερον μέρος τής νυκτός.
η ~ό o~δ. π.ιΙο" lχει ποιχΩ.αι, χρήσει" xεΤ~ιxι ~. σuνηθί
στιρον ίπΙ ΠΡαιΥμ:i.lιιν (λαιτ . pIuS)' cό πλέο". Ιων. χαιΙ 
δωρ. '&'ό π.ιε.", ώ, ίπΙρρ. x<:ι~:'ι τό πλεΤστον (=μάλλον, 
περισσότερον) : OV '&'ό π.ιέο,,=δχι τόσον πολύ ιι πΑέο" 
ι; =περισσότερον όπ6, περισσότερον παρό Ο ένΙοτι 6 
ι; παιραιλIlΙπ!'tαιι: π1clιo lβδομήΗο .. cαι=περlσσότερον 
όπ6 έβδομηντα (<<πόνω όπ6 70»).- π~ιfo" Ιφερέ ΟΙ 
ι) y"ώμtt=ή Υνwμη του Ικλινε μάλλον ... 11 π1ιfo" Ιχ.ω 
= Ιχω τό περισσότερον (iι τό καλλΙτερον) Ικ τινος 
πρόγματος,πλεονεκτω(ύπερτερω,ύπερδόλλω,ύπερ· 
νικώ), έν ιiντιθιiσιι πρό, .ό l,ιαιcτο" lxω=μειoνεKτW, 
είμαι κατώτερος, είμσι ήττημένός- μιιτάι προθ., lπl 
31110" ώ, iπΙρ. (=δ,τι χαι Ι νίίν , έπl πλέον, έπιπραοθέ
τως, περαιτέρω) II~ πΑέο" = περισσότερον Ι περί 
π.ιclο"α,=περισσότερον, μετά μεγαλυτέρας ση μα-
σΙας (όξΙας, σπουδαιότητος). . 
Έτvμ. : π.ιέω". πOΙ.lιo", π.ιέο", πΙείο", αιίολ. , elLp. 

π.ιήωοι (ίαιπ. ·pleison), ώ, ouyxpL't. τοίί πο.ιιί, · πληθ. 
3111." (α.Ι~. πAέo~). xρrι" π1ιε" <*pleis-es (-Is', πρελ. 
λ<:ιτ. magis, IιΙνα.ι ~ μι.α.π.ωτ. βαιθμΙς; τoίl ΟIJΥχρι>. 
προσφ. -j05' )' τό ιί-;Τ. π.ι.ϊ" δuνα.'tόν νάι ιΙναιι τpoπo~ 
πoιrιμι!νoν Ιχ τινο, τυποι> *π.ι.'" χαιτ' civaoAoyLa.v πρό, 
.ό τιipμαι τοίί τυποι> πΑέο", 6 δέ τιίπο, "'π1εί" (*plels' 
π.ιεΙωοι Ιχιι τό -ει- iK του π1aiaco. Τι χοιτ' ιίναιλο
ΥΙαιν πρ6, τό ιiν.Ιθιτ6ν τοι> μΙω" (!ιχπ. *mel*, ml-=
έλαττώνω)' τό (ιπι~θ. "1 •• 0,&,0, <*pleis-to-s, πρ6λ z.ve. 
ΙΗiiΜΔ- (ίαιπ . qvjelstο-)=λΙαν τερπνός' πρ6λ. σαινσχ;>. 
ρrιtΥa1,ι ·ίπΙρ. (τ6 πλεΤστον τοΟ χρόνου). Ζινδ. fraYAh~ 
(noλυαρι8μ'ότερος, CIΙ. o~σ. - άφδονΙα, περΙσσειq), 



ΙΙπ.ρθ. fr"eιIl,,-, καιλ-ιρλ. lί" (*pleiS>=ΠEPIσσQrερov, 
noιA·gall. Ii"US (mulliludo), noιA-norr. fleire, flestr 
(γ.ρμ. *fl"Is-}=n1cl_, nMiCJCO,' ιςιiy-ςαι i; !οιll:. *~Ie-, 
βλ. ί~ n{μnl71μ,. 

η1ι:ιών. -ώ"ο" δ (nMio" nUoi)' πλήρης χρονι
κή περΙοδος, έτος [611:6 -ςινων οωοχ.-ςΙΙ;.-ς,., πρ~-ςό 
,,/μnl71μ,]. 
n1cKoς, -co" 'ι:ό (nUxC»)' πόν τό nεπλεyμένoν, 

πλέγμα, πλεκτόν, cτό πλεχτό:t, 
η1ι:ιι.,Ινάω, μ.η. -ήαι» (nMX~CΊ,.,,)· πλέκω (συ

στΡέφω) εΙς σπεΙρος (έλικας, πλοκόμους), περι
ελΙσσω. 

η1ι:ιι.,δνιι. 'iI (nλιXΦ)' πόν τό συμπέπλεΥμένον, 
σπετρα, έλιξ, πλόκαμος 11 Iι:Μχ'Ι'ά,." XCΙn1'Ov=ouorpo
φή καπνοΟ, τολύπη καπνοΟ. 

n1CKTfa, 'iI (χιιρ. -e'ljA. -ςοσ n1cx'l'6,,)' σnεΤρα, πλό-
καμος. 2) σuνεστραμμένoν σχοιν/ον, σχοινloν, 
κορδόνι, σnόyyoς. 

ηlcιιnιιός; 0), όl' (n18xιo)' ό όνήκων ε/ς τό πλέ
κειν, ό κατόλληλος εΙς τό nλέξιμOν, ό ήσκημένος 
εις τό nλέKειν Ι μ-ςφρ., ό ρέπων εΙς τό περιπλέκειν, 
εΙς τό σκευωρεΤν, ό μηχαν0ρρ6φος. ι 

• 1cιι~ ή, ό" (n18xc»)' ώ~ και! νσΥ, πλεκτός, 
(πε)πλεΥμένος, ΣUνεστραμμένoς D n1ax'l'cιi ατ.ycι,= 
oiκήματα έκ πλεΥμδτων, -ς. Ι. δμαξαι (ΣκιιθικαιΙ) n '1'41 
nΜχ'l'd=τά πεπλεΥμένα, τά πλεκτό, έΡΥαλετα (όρ
Υανα, σκεύη), σχοινΙα π. χ. Κ. ιi. 
ΠλΕΊtΩ. μιλλ. -ξΦ' ιi6ρ . αι' ln1clcι' πρκ. n.n),a· 

xCΙ' noιe'lj'l:., ιiόρ. αι' InUx:lhι" καιΙ ιi6ρ. ~'In1c!x7l'" 
πρχ. mn1ryμcι, ' ιιι, χαιΙ νσν, πλέκω, συστρέφω, συμ
πλέκω, υφα/νω, Aoι'l:. pIico, pIeclo Ι ισσ. συνάπτω, 
συνδέω Ο μ'oo~, πMXOΜcι' "~ΜCΙ=πλέKω δι' έμαurόν 
σχοινΙον. 2) μ'l::ρρ . , σχεδιάζω, έπινoCι, μηχ.ανεύο
μαι.- • πoιIι'lj' " συμπλέκομαι Τι ύφαΙνομοι. 2. πλέ
κω έμαuτόν ΥύΡω άπό τι, καιΙ O~'l:ω, έναΥκαλ/ζομαι, 
περιπRισσoμαι. 
Έννμ.: πΜχω' π1.yΜCΙ· πlέκo~, π1όxcι,,0,,' n10-

κή' na..xO", π;'όXCΙμo~, πlόXμo~(*π10καμo~)1 σαινΟ1φ. 
ρrδ..C;n&-~ (κάλαθος). λαι •. pIiCD (ιiν,;Ι *pleco, είλημ
μ'νo~ δ8 ax ,I:/ij~ oιι~θέ.ων ex-plico, im-pIico κλπ.), 
παιλ-ολαιιι. plel", ιiπpφ. pIesli (πλέκω), ίπίKταισl~ και,ιΧ 
II~ -Ι- ί~ 'I:/jί Aoι'l:. pIeclo, ItGtA·norr. flell", παιλ-γΒρμ. 
flehl4n (πλέκω), γO,l:O. eO,l:. nA'ljO. fl"h1om (cnUyΜCΙ
α,,,.)' W , Ιαιπ. *pIek- .l~αιl ίΠ8Χ,ΧΟΙ, ίκ ,06 *peI
(πroσσω, διπλώνω) ίν ,ιρ γO,l:e. f"IΡι.π, ΙΙλλ. ~ncι1-
ΤΟ,", ιJ,n1άα,o~, ιJ,n1do~. 
ιι1έον. o~. 1:0σ n-tioι" (δλ. λ.) σ ώο. oi:ι~. 'ι:οί! πΜ

o~ (δλ. λ.). 

η1cονάςω. μιη. -.ίαφ' πρκ. nIn1ad"ilxcι (n1Io,,)' 
εΤμαι πωω", εΤμαι πλέον η όρκετός, εΤμαι περισ
σότερος τοϋ δέοντος, εΤμαι πλεονόζων, έχω πολύ 
με'(όλην έπιτuxΙαν είς τι, έχω ό.φ80ν/αν όπό τι 
πράγμα Μ λαμ6όνω πορό πολλό Τι άπαιτ" παρό πολ
λά U έπαΙρομαι έπ' τινι (με1:ιΧ δοτ.).- • μεΥαλοποι", 
παριστ" τι έπl τό υπερ60λικώτερον, έξογκώνω. 
η1cονδιιις, ίπφρ. (nUI»1O)' συχνότερον, περισ

σοτέρας φορός U παρό πoΛU συχνό, πολλόκις, συ
χνάκις. 

η1ι:ον-ι:ιι.,Ιω. μιλλ. -ήαφ fjΌήαομα, (:ιr1aο"Ιχτ7l~)' 
-nUo" έχω, εΤμαι n1ao"IH,l,,It; (δλ, λ.), έχω η λα μ-
6όνω η καΙ άπαιτ" περισσότερα όπό δ,τι άλλοι, έ
χω η όπαιτ" περισσ6tερα όπό ~α δικαΙοϋμαl νό 
απαιτήσω, εΤμαι πλεονέκτης (άπληστος, δρπαξ) 11 
6ΠΟΚ1" πλεονέκτημά τι. 2) μaτιΧ γεν. προο., txIoι η 
άΠΟΚ1" πλεονεκτικήν 8έσιν l:vavrl τινος, ίιπερ6όλ. 
λω Τινό, ύπερτερώ τινα.- Παιθη,., ύπερτεροϋμOl ό
ηό τινος 11 έξαπαΤ"μαι υπό 1ινος. 3) fiI'l:Oι Υεν . 
πριiγμ., έχω μεγαλύτερον μερlδιον tK τινος πρά
Υματος: πλιιο".κ'l'ώ ψV%οv~=φέρω (ίιποφέρω) πε
ρισσότερον ψϋχος. [π1cο"εχ~Ιω' π),aο"έκ'&'7l~' nλcο
"cξ(cι <n1.0Ι-+έκ!ό~ (=δν Τι δ δύναταΙ τις νό έxr;ι) 
(ι έκ'l'ό, < Ι%φ)]. . 
η1coν-Ιιtτιιμσ. -cιτoι;, ,ό (n1co"cx,l,IaJ)' 6"ι Χαι! 

~6~, πλεονέκτημα, κέρδοΥ όπ6κτημα 11 E~ 1:/jί nA'ljO., 
έπιτυxlαι, κέρδη, πλεονεκτήματα. - • -Υέχνασμα, 
πράξις έξαπατήσεως. 

~ , . , Μ ~ 

alcov-cKnις, -Ο", δ (nΜο"ιξΙcι)' ιJ nUo. 'χ-, 
δ έχων η όπαιτ"ν περισσότερα όπό δσα δικαιοΟ
τα (άπό δσον εΤναι τό κανονικ6ν του μερ/διον) Η 
δh~, άπληστος, λαΙμαργος, αρπαξ Ι ώ, ίπΙθ., n-tao .. 
.X'&'7l~ 1όyo~-υπερφ/αλoς (όλαζονικός) λόΥο<;· 

ιι1cο,,-cιι.,.ός, ", όιι (n1cο"έκ'&'7lΙ;)' ό όνήκων 
εlCj πλεovέtςτην, Τδιος πλεονέκτου Ι ό ρέπων εΙς 
τήν πλεονεξΙαν, ό έπιρρεπής εις τήν πλεoνεξlαν. 
w1cov-cξlσ. ΙfII~. -ίιι, ή (nUοι-+Ιχω)' ό χαρακτήρ 

τοΟ πλεονέκτου, ή τάσις (ροπή, προσπό8εια) νό ό
ποκτήσι:ι περισσότερα όπό δσο δικαlοΟται (άπό δ
οον εΊναι τό κανονικόν του μερΙδιον), όnληστΙα, 
όρπακτική διάθεσις, λαtμαργ/α. 2) πλεονέκτημα, 
ύπεροχή, κέρδος, ώφέλεια Ι nMo"cl{CΙ τ,,,ό,=ύπερ
οχή (πλεονεκτική 8έσις) ένα .. τΙ τινος (υπεράνω τι
νός) Illni π1ιoιιιιξ/~-πρός Ιδ/ον ώφέλειαν, nρός 
iδιoν κέρδος.- • όφ8ονΙα, iν ιί~'l:ιθ80.Ι προ, ,ο l"ιJι,cι. 

ιι1ι:όνως, ίπΙρρ. τοσ nUI»1O' παρά πολύ. 
ηΙΙος, cι, Ο", iW'l. ηΙcίος, 71, Ο", ιiτ-ς. ιιΙΙως, 

-ιcι, -έ_' ItA'lje. nUφ, nU~ (ιiV,l:I πΜα,), n.Uii' πλή
ρης, πεπληρωμένος IμI'l:'" '(.~) 11 δθ.~, μ'l:φΡ. χορτα
σμένος, Ικανοποιημένος Ι ίπ! χρ6νοιι, πλήρης, συμ
πεπληρωμένος, όλόκληρος.-σιιγκρ. n1ι,6'1'ιροι; • 

.1C'fO. ~1'lj1:. ιίν-ς! ln1C,l,O, γ' 'ν. ΟΙΙΥΧΙΚ. np'l:. 
,0& m10μcι, . 

ηΙι:ύμων. -o"o~, δ'=n"cvμφ" (βλ. λ.) . 
η1ι:ϋν. !ων. καιΙ ewp. ιiy,l:! π110" n oIί'l:W χαιΙ .1ci

νος. η1ι:ϋνcς, !ω·ι. καιΙ δωρ. ,όποι ιίν.Ι n18οιιοι;, 
nUo"a~. 
η1ι:ύνως, ίπΙρρ. Ιων. ιiv'l:! n1c6,,~=noρO πολύ. 
ΠλΕΥΡΑ'. ·ίi~, f, '=π1avρό" (βλ. λ . ) ' δ,'Ι:, και! νσν, 

πλευρά, Aoι'l:. cosl".· ί~ ,ιjί πλ 'ljo. αl πλευραΙ, τό tιλευ
ρό.- 11 μ'l:γν. , ή σελΙς δι6λΙου. [~I' έ.ιιμ . βλ. nlIvedtI]. 

η1ι:υρίτις. -,ιJo~, ή (n1eved)' δ , .ι χ:ιΙ ~6ν, ή νό· 
σος πλευρΤτις, πόνος τ"ν πλευρ"ν. 
η1ι:υρόδι:ν. έπΙρρ. (nMved)' έκ της πλευράς. 
η1ι:υρο-ιιοηCω. μελλ. -ήαω (π1ιvριί + x6n'l'OJ)' 

κτυπ" τός πλευράς. 
ΠλΕΥΡΟ'Η. 'ι:6·=π1ιι.,ρά (βλ. λ.)' 6,'ι:Ι ΧΣΙ νσν, τό 

πλευρόν, ή πλευρά, «τό πλευρό» μου' δ ,όπο, n1nι
ed" ιΙναιl ιiρχαιιό,ερo; ItOI'lj'l:. ,ιIJto, ιiν'l:Ι n1cved U oιι~. 
και1:ά nA'ljO., τιί n),aved. (σΚΙJτιιν. ίτιιμολ . ] 

n1cuΡO-Tun';c;. e,. (π1cvρό...rwπ'l'φ)· ό κτυπων 
τό πλευρό (ίπΙ -ς06 ιiλ.K'l:pιιό~O~). 
ηlι:ύρωμa. -cι'l'0~, 1:ό ' - 'Ι'ό n,ιιvρό" (βλ. λ .), ι'ι 

πλευρό. 

η1ι:ύσομσl Τι η1ι:υσοϋμal. μισ. μιλλ. 'toD n1iιo. 
η1ι:uστιoν, p'ljfi. 8πΙθ. '1:06 π1Ιω' ιJci n18"" = 

πρέπει νό πλεύοι;) τις. 
η1ι:υστιιιός. ή, ό" (πΜω)' κατ6λληλος πρός 

πλοον, εύνοϊκός πρός πλΟΟν, εύνοΤκός. 
ΠλΕΏ. ίπ. πΜ/ω' μ_λλ. πΙcύσομcι, Τι n1cvaoV

μα,' ιi6ρ. αι' ln1cvaa' ΠΡΚ. nIn1evHcι' ΠΙΧθ'ljΤ., «όρ. αι' 
IπλC'ύσ/J-ιι,,' πρκ. mnlcvaμcι,' πρ6λ. τον ίω~. 'l:ι!πίι~ 
ηΑώω.- δ"ι και! νί!ν, πλέω, ταξιδείιω, ναυσιπλοώ 11 
μιτ'" άιΙ'Ι:. ouo,l:. ιiνΤΙK. οίγρά χέλcv{locι πUω=ταξιδε6ω 
διαπλέων τό πελόΥη (κιιρ. διατρέχων τους υΥΡούς 
δρόμους) . 2) Koλυμ6Cι, πλέω, έπιπλέω. 3) μ'l:φρ., 
π1.ι» xcι'l" όρ6ό,,-πΡOXωρQ τη;:>ών.εύΤUXη πορε/αν, 
«πηγαΙνω καλό». 

·Enιμ. ι nUoι, μ_λλ . n,ιcvαομΙΧΙ, n1nιaovμcιa, 
ιiόρ. lπ1ιιιαcι' ίων. π,ιόo~, ιi1:τ. n10iJ.· tWV-OΙt'l:. 
π10ΙΟ" ι σαινσχρ. pICJv"le (Koλυμ6Cι, ταξιδεύω), pIu, 
pl" ν--' (-AGt,l:. π"lο, ΠI1 vigo), ρΙ" ν,,! (=Aoι-c. π" νΙ',) 
λαιτι~. ρΙυΙI (6ρέΧει' ρlυο ιiντΙ *ρlονο ~ Ηλ. nleFoι 
ix ,/ij~ σιι'ιθ8'1:ων) . ρΙυν-ί", παιλ-σλ:ιιι. pIOV"., ρΙυll (ρέω, 
ταξιδεύω), λιθ. pICJuju, ρlόυΙί (λούω), π:ιλ-γa;;μ. fIou
wen, fIev _π, ι,· 111 wen (λούω, πλύνω), .Ιται (Ιαιπ 
*pIeu-d-), r. OΙA·norr. f,,6111, ιϊΎΎλ-σαι~. fleol4n (fIo"l)' 

, . . , 
παιλ ·γ8γμ. fIloz"n (ρέω, τρέχω), λιθ. pl"udzu, λιθ. 
pluslu, Ρlύdl1U, ΡlύsΙΙ (έπιπλέω, κυματίζω, πλημμίι
ρ/ζω),γο,θ. fΙδdus (ποταμός), ιi?X-ιϊγγλ. fIeel=-rivu
lus, 1ipx'γapfi. f/ew-iu (fIuΙΙo) ' βλ. καιΙ 'ι:ιΧ ίν n1όιιΦ, 
n1,ΆΙCΙΙ, πλάιJo~, πο1ύι;, n10vco~ Χλπ., ί~ !αιπ. ·p.leu
(χυνω, ρέω) (σαι~σxρ. Ρ"Ιν"l"m~λΙμνη, έλος, τέλμα, 
λαι-ς. ΡI1Ιίi-d-=τέλμq): *p.le-· ax -ςTίIί OΙU,l:fjIί ρ. χαιΙ 
oςcJι n1vtIOJ, mvr6$'. · . 



ηλέω, α:tτ. άνομ. χι;ιΙ ι;ιΙτ. oi"ιδ. πληθ. τοί) ,","έω" 
(=π"εΙω,,). 
ηλέων, !)~IJ . π"έο", «ν,;Ι ""εlαw (βλ. λ.). 
ηλέω«ϊ, π"έίi, nUQI", πληθ. n.Uφ, ml~ (ιiν,;Ι 

π'-έαι), mIίi' ιiH. ιiν,;Ι nUOi (βλ. λ.)' [nUQli, δμ. 
π"είΌ., ίων. π}..έο. (ριe-jο-s=ιiρμ. lί, γεν. lίΟΥ (πλή· 
ρης), πρβλ. αι;ιναχρ. ρraye[)c1, ΡΓιϊYΔ-ςΔ~ (χι;ιτ:.ι ,;ό 
πλεΤατον, χι;ινoνιχω~)' βλ. χι;ιί πΙμπ""μι]. 
ηληΥείς, εϊαα, έ", μτχ. πι;ιθ. ιiop. β' ,;ου n""aαω. 
ηληΥή, "ιι (π"ήαaω)' κτύπημα, πόταγμα, πληγμα 

(διό ξίφους ιϊ 5λλοο δπλου) 11 ώα., ώ~ χι;ιΙ νίίν, πληγή, 
τραύμα, λι;ιτ. plagc1 U ώα. κτύπημα διό ροπόλου, 
μόχη διό κορυνών Η κτύπημα έκ κεραυνοΟ ιι μτφρ., 
κτύπημα δυστυχlας, συμφορά [IJL' iτuμ. βλ. m"aCJQlJ. 
ηλiίyμα, -aΤOOi, τό'=Π"""" (δλ. λ.). 
ιrλiί&oς, -.o~, τό (nΙμm"μι)' δ,,;ι χιιΙ νlΙν, πλι'j

θος, μέγας όριθμός, πολύς κόσμος, δχλος, λαός, 
στ/φη ('ν ιiντιθέαει πρό, τό δημo~) U τό μεγαλύτερον 
μέρας, τό πλεΤστον μέρος (πρΙSλ. τό πο"ν, οΙ no"
"οΙ), τό κύριον σώμα n δθεν, ό λαός,· ΟΙ κότοικοι, 
ΟΙ κοινοl 5νθρι...ιποι ιι ώα. ή κυβέρνησις τοΟ λαού, 
ή δημοκρατία (=d δήμο., λι;ιτ. plebs"v ιiν'nθίαει 
πρό, τό αΕ άρχαΙ, οΙ d"ΙΥοι)'- 11 άριθμός ποσ6τη
τοςlΙώα . μέγεθος, όγκος, ποσότης.- 111 μηκος, χρο. 
νική έκτασις [IJL' έτuμ. ΙSλ. πίμπ"ημι]. 
ηληθUνω, μελλ. -tί .. ώ (πλ,,-θ-V.)· καθιστώ τι πολύ, 

ώ; χι;ιΙ " υν, τό πληΜνω, τό αύξάνω, τό πολλαπλα
σιάζω Ι! Πι;ιθητ., γ/νομαι περισσότερος, «πληθα/νω», 
αύξάνω (ιiμτβ . ), γ/νομαι πλήρης, συμπληροΟμαι 11 ώα . 
πι;ιθ. ιiπί ΠΡΟ:1ώπων, είμαι πλήρως όποφοοισμένος, 
έχω άποφασ/σει.- 11 αμτΙS , =π"η-θ-Vω (ΙSλ. λ.). 
ηληθύς, -vo., iι, έπ. 1J0τ . πλ,,8-υϊ, Ιων. ιiντΙ πλή-

8-0. (βλ. λ.). 

ιrlη&ύω (π""θ-ιί.)· αμτΙS. τύπο. τοίί πl"-θ-V,,ω' εί
μαι ij γ/νομαι πλήρης (έκ τινσς πράγματος) ιι άΥΟ
ρή~ π",,8-υoνση~=δτaν ή άγορά καθίσταται Πλή
ρης n έπΙ ΠΟΤΙΧμων, έξογκούμaι, φουσκώνω, ύψούμαι. 
2) άφθονώ, ύπάρχω έν άφθον/Q ιι αύξάνομαι είς ά
ριθμόν, πολλαπλασιάζομαι 11 έκτε/νομαι, έπικρατώ, 
ύπερισχύω n d πλ,,-θ-V~; "όΥο.=ή κυκλοφοροϋσα 
φήμη . , 

ιrλι\&ω, πρχ. πέπλ,,8-α ' (πλ". το!! πιμπ"ημι)' ιiμτβ. 
τύπο, τοίί πίμπλ"μι' εΤμαι ij γ/νομαι πλήρης ιι π"tί-
6ουσα σελή",,=πανσέληνος (πλήρης σελήνη) • ίπΙ 
ποτι;ιμων, έξογκοομαι, πλημμυρΙζω, φουσκώνω. 2) 
συμπληρώ, διέρχομαι, μΙαν χρονικήν περ/οδον. 
ηλη&ώρη, 'ή (πΙή8-ω, ώ. τό lλnωρ;, ix' τοίί lλnω), 

Ιων. λ, ιiντΙ πλ"θώρα' δ,τι χι;ιΙ νl)ν, πλη~ρα, πλη
σμονή, πλι'\θος, πληθύς Ι χορτασμός, κόρος, κορε
σμός. 

ιrlήιιτιις, -ov, δ (nlttooQl)' ό πλήοοων, b κτυ· 
n('jy ιι ό διαπληκτιζόμενος, ό φ/λερις. 

ηlηιιτfζoμαι, ιiπ"θ. (nlttooQl)' διαπληκτ/ζομαι, μό· 
χομαι.- 11 πλήττω τό στηθός μου (στηθοΚΟΠΟύ
μαι) όπό τήν μεγάλην μου λύπην, λι;ιτ. plc1ngere.
ιι πα/ζω έρωτικώς, έχω έρωτικοUς διαπληκτισμούς. 

ηληKΤΙoμόci, δ (Π""ΗτΙζομαι)' ό έρωτικός έν τιJ 
κλ/νι:Ί διαπληκτισμός πρά τής συνουσ/ας, έρωτικό 
παιγνίδια. 

ηλί;ιιτρον, τό .(n"tfooQl)' δργανον δι' ού πλήττει 
t/ς τι, ώ~ χι;ιΙ νίίν: πλήκτρον της λύρας. π. ,/-. ~ «~
λοu irx6pIJou 6ΡΥι;ινου, λιΖΤ . p/ectrum. 2) αιχμη δό
ρατος. 3) τό πληκτραν τοΟ άλέι<:τορος (ΤQ «νω 
~Gίν lJιΖχτύλων τοίί ΠΟlJό~ .ΙΙριαχόμινον), lJιότι IJL' ιz,jtGQ 
ιιλ'ήααιι τ6ν ΙΙντΙπαιλον (λiΣΤ. cc1lcc1r), 4) τό κοντα
ρόξυλον δι' o~ 6πω8εΤ τις όπό τ~ς ξηράς τήν λέμ
βον ιι ~ κώπη. 

ιrλήιιτωρ, -ορο" δ (n"';aOQl)'-n"tfHΤO,l. (ΙSλ. λ.) . 
ιrΙήμcνος, μτχ. ίπ. πι;ιθ. αορ. ε' τοο πίιλπλημι. 
"λημ~μH~ια, iι (πl"μμeλή.)· σφάλμα έν τιJ μου-

"ΙK~, παραφωνΙα, παρατονΙα 11 yε~\χω~, σφάλμα, λά
δος, όμαρτΙα, άμάρτημα, πταίσμα. 
ηλημ~μι:λέω, μιλλ. ·ήσω (πλ"μμε"ή.)· κόμνω 

μουσικόν σφάλμα, διαπράττω παραφωνΙαν 11 δια
πράττω σφάλμα, σφάλλομαι, π~ανώμαι, προσβάλλω. 
Πι;ιθητ., παραμε λούμαι, τυγχάνω κακής έκ μέρους 
τινός μεταχειρ/σεως, ΠΡοσ8όλλομαι ύπό τι < ος. 

ηλημ-μέλημα, -α το., τό (π"ημμελέω)·=πλημμέ. 
Ιεια (βλ. λ.). 

ιrλημ-μελής, έ. (π"ή,,+μέλΟi)' ό παρά τό μέλος, 
6 διαπράττων μουσικόν σφάλμα, ό παράχορδος, 
πaρόφωνoς, παράτονος (ιiν,tθ. τψ lμμε}.ή~) 11 Υινι
χω" 6 σφαλλόμενος, έσφαλμένος, έλαττωματικός, 
ό προσβλητικός 11 έπΙ πρι;ιγμιiτων, δυσάρεστος, τρα
χύς.- ίπΙρρ. -1ω,. 

ηλήμlMl, 'i!, χι;ιι ιrλήμη' μτγν. τύποι τοίί τύποu πλή
σμ" (βλ. λ. ). 

ιrλήμμίiρδ, ή' = πλ"μμυρl~ (βλ. λ.), ώ, χι;ιΙ νίΙν, 
«πλημμύρα», ύπερεκχεΙλιοις ύδάτων. 
ιrλημμίiρέω, μελλ. -ήσω (πλημμυρα)' ώ~ χι;ιΙ νυν , 

πλημμυρώ, πλημμυρΙζω, ύπεοεκχειλΙζω. 
ηλημμυρiς, -l~o., iι (πλήμμ"γ 6,τι χι;ιΙ νυν, πλημ

μυρ/ς, ή ύψωσις τών ύδότων της θαλάσσης κα) ή 
κ/νησΙς των πρός τόν αίγιαλόν, «φουσκονεριά», 
«φουσκοθαλασσιά», 8ν αντιθιlαει πρό. τό Ilμπωτι~ (όπι
σθοχώρησις αύτών ij πτώσις) 11 πλ"μμυρΙ. ΙΗ πό,,
τοιο=ή. κΙνησις (ή φορά) τώlλ ύδάτων της θαλάσ
σης προς τόν αΙγιαλόν (έπΙ τοίί χύμι;ιτο., δπερ 1ιγιiρ
θη ίχ τΤί, πτώσεω~ του βριiχoυ , αν lρριΦιν δ ΚύΧλωψ) 
11 Υ.ν .. κύμα πλημμύρας, κατακλυσμός. [-tί- ίν ,;ψ μό
νψ δμηρ. χωρΙψ ίν Ψ απι;ιντ~ ' -ν- πι;ιρ' ιiτt. χι;ιΙ ΤΡΙ;ΙΥ: 
πι;ιpCι μτγν. 'πι)(. t ij ν ιiνι;ιλ6γω, τοίι μΙΙτροu]. 

'Ετυμ.: πλημμυρί~, πΙήμμνρα(*πλ"μμtίρjιι)' πλημ
μνρέω' Ι;ΙΙ λέ~ει. ι;ιίιτι;ιι yριiφoντι;ιι αuνήθω~ διCι διπλοο 
μμ xι;ιτCι τήν ιiρχι;ιΙιιν ίτυμολΟΎίιΖν ax τοίί π";' .. χι;ιΙ 
μνρω, μνρομαι' τινέ. των νεωτέρων δμω. ίχδοτων 
yριiφoυαι πλ"μυρl., πλήμυριι (δι' ένό, μ), θβωρουν
τε. ΤiΣύτι;ι. οojχΙ αυνθίτου, αλλ' άπλίϊ, ιϊχ τTί~ ρΙζ. πλε-, 
πλ,,- (τoίi πΙμπλημι) χι;ιΙ έχ τοίί πλήμη, πλή8-ω' Τι 
~. πλ,,- εΙνι;ιι αυπ. τΤί. *ρlδ- έν τψ πλώω (βλ. λ.). 
γοτθ. f10dus (πλήμμυρα)' IJLCι τCι ,;ΙΙρμιΖΤΙ;Ι -μιιρl., -μνρσ. 
βλ. ίν μνρομαι. 

ιrlήμνη, iι (πίμπλ"μι, πλή80ω)' ή ~oΙ"ΙH1. (όμφα
λός, «κεφαλάρι») Τοι] τροχοο, έν ~ είσέρχεται ή 
5κρα τοΟ δξονος. 
ηλήν, δωρ. π"ά", (χυρ. χι;ιτdt ouvιzIp. ix ,;οίί πΜο,,) ' 

15,τι χι;ιί νίίν, πλήν, έκτός: Ι ώ~ πρόΟ. , μετCι γεν., έ· 
κτός, πρός τούτοις, έόν μή, έκτός έάν ιι π";'" οσο" 
= έκτός δοον, έκτός έφ' δσον U συχνCι αυνιiπτε,;ι;ιι 
μιτιi τινων αuνδέ:1μων: πλι)" ό'τα,,=έκτός δταν, παρά 
μόνον δταν Ι πλiι" στι = έκτός δτι, παρό μόνον δτι 
11 πλiι" .ϊ ij πλ;'" ια,,=λι;ιτ. nlsi sί=έκτός έάν, μό· 
νον έόν U δαιiχι, ιiχολουθ.tτι;ιι χιιτCι τρ6πον αι;ιφΤί Cιπό 
ι;ιΙτ., πρόχειτι;ιι πιρΙ ίλλείΦεω~ : οοίκ olda πλ;'" ;,,(ίνν. 
olda) = δέν γνωρ/ζω παρό εν μόνον πΡόγμα (ένν. 
γνωρΙζω). 
Έτυμ.ι Ιων·ι;ι,;τ. πλή", lJωρ. πlιt", ίπΙρρ. χiΣΙ πρ6θ.· 

xup .• Ινι;ιι ι;ιΙτ. "ν. θηλ. μιίϊ, άνομι;ιτ. ρΙζη. *πλα-, πρβλ. 
δμ. Ιμπλ"", πλ"σΙο", πέω., χι;ιί ωςι:ειλε νeι αημι;ιΙν'f/ 
XUp. «σχεδόν, περ/που», έντευθΒν IJt ίσήμι;ινεν επειτι;ι 
«πλησ/ον» χι;ιΙ «έκτός», «πλήν» (πριίλ. πιιρα = πλα
γΙως, πλησ/ον, παραλλ'ήλως πρός, έκτός)' πλή" τι
"O,=ρΓoρe Iob IoIIqu& re. 

ηλίίντο, γ' πλ ηΟ. έπ. πι;ιθ: αορ. ~' "tIJίi πΙμπλ"μι . 
- Η Ύ' πληθ. έπ. πι;ιθ. ιioρ. 15' ~oυ πελάζω. 

ιrliίξα, ίπ. ~ντΙ Ιπληξα, ιiόp. ι;ι' τοίί πλ"σαω. 
ιrAIίξ-Innoc;, ο" (nλήσσω+ί'ππο,)' ό πλήττων fι 

έλαύνων Υππους. 
ιrλιιρεϋντι:ς, ηληρcύμcναι,~ίων. 'νιργ. χι;ιί πι;ιθητ. 

μ~χ. τοίί πΙf1ρόω. 

ιrλήρης, ε~. rev. -εo~ .ι~Ι OUV'(jP. -01l~ (π"έo~)' ώ~ 
χι;ιΙ νϋν, Πλήρης, γεμδτος, όπό τι πρδγμα 11 απι;ιν . 
μ6ΤCι 1J0τ. πεπληρι...ιμένος διά τινος 11 απολ . πλήρης, 
πλήρης μέχρι χειλέων. 2) Υινιχω;, πλήρης, γεμα· 
τος, έπαρκής, όρκετός. 3) έπΙ npo(j ., Πλήρης, πε-
πληρι.ιμένος, χορτασμένος, κεκορεσμένος, άπό 
(μέI τι IIJL' ίτυμ. βλ. πίμπλημι]. 
ιrληρo-φoρέω, μιλλ. -ήσω (π"ήe".+φέρω)· φέρω 

πλήρη έπιβε6αΙωοιν, παρέχω rλήρη άοφάλειαν, 
φέρω πληρες μέτρον ιι Ικανο'ποιώ έντελώς 11 έκπληΡώ, 
έκτελώ.- Πι;ιθητ. βε6αιούμαι πληρέστατα, έχω πλή
ρη Ικανοποίησιν, μανθάνω περ/ τινος έντελώζ 11 ίπΙ 
ΠΡΙ;ΙΎμιiτων, πιοτεύομαι Πλήρως, Υ/νομαι έντελώς 
πιοτευτός.- 11 ώ, χι;ιΙ νίiν, πληροφορώ. 
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ηλιιρo-φoρlσ, "ι (πl"Ioφσ~έωγ πλήρης mOTo
ποΙησις, 6ε8aι6της, πεπσΙθησις. 
ηλιιΡόω, μιλλ. -ώοω' πρχ. nanltje_a~ μ.a. μ,λλ. 

πι"ιώοομιι.ι (xoι~όt ~ό πλalστον _ν ποιθ. Ινν.)· ΠCΣθ1j-Τ:. 
μβλλ. m"eω-θ-ήοομιι.ι· (πιtjι",,)· γεμΙζω, καδlσΤώ τι 
πληρες π1.,ρώ tισίί)/=έπανδρώνω πλσΤον, τ6 έφο-
31άζω μέ πλήρωμα (μέ ναύτος) n π1"ροίίτ. 6oιιeσ
ιcιίσ=γεμΙσατε μέ άνδρας τάς έπόλξεις (έπανδpQ
σατε τός έπάλξεις). 2) γεμΙζω τι έντελώς (τ6 
πaρaγεμΙζω) μέ 11 (τροφήν χ.τ.δ.), χορτάζω τι μέ τι 
(μέ εΙδός τι τροφης). 3) πΙ"ρώ n}" χρ.Ισ,,-;οουμ
πληρώ (όναπληρώ) τήν όνόγκην.- 11 ιπ! ιipιθμων, 
συμπληρώ, φθόνω εΙς, όπαρτΙζω τ6ν όρlθμ6ν.- I1I 
έκπληρώ καθηκον (ύΠΟΧρέWOlν, χρέος) D yινιx~, 
φέρω εΙς πέρα:; (έπιτελώ, έκτελώ) έργον τι...,.- ιν . 
ιiμ-τ:ΙS. , εΙμαl πλήρης, εΙμαl συμ(πε)πληPωμένo~ 

ηλι!ιρωμσ, -στο", -τ:ό (π1.,ρ6ω)· τ6 πληΡοϋν Γι γε
μlζον τι, γέμισμα 11 έπ! πλοΙων, τ6 πλήρωμα, τ6 σύν- . 
σλον τών έπl6αινόντων ναυτών 11 έπΙ ιipιθμoυ, τ6 
δλον, τ6 σύνολσν.- υ n1tJeQJCJIS', ή συμπλήρι.ισις, 
έKπλήρc.ισlς. 
ηλiιρωσις, "ι (πΙ"ρ6ω)' δ,~ι XCΣΙ νυν, πλήρωσις, 

συμΠλήρωσις, γέμισμα IJ η συμπλήρωσις άΡlθμοϋ 1Ij1~ 
έπόνδρι.ισις. 

ηλιισσΙστο, ίπ. ιiν~Ι π1ήοσι"το. i πληθ. I!Jxoτ. 
μΙσ. ιΧορ. οι' -τ:ου πΙμπ1.,μι, 

ηλήσσιι, μ-τ:χ. ιioρ. οι' του πlμnl.,μι, 
ηλίjσδEν, έπ. ιiν~: ΙπΙ"οθ.", Υ' πλ1jθ. ΠCΣθ. ιioρ. 

CΣ' του πΙμπ1.,μι . 
ηλιισθήσομσι, ποιθ. μελλ. του πΙμπλ.,μι. 
ηλιισlάςω, μελλ. -ιioω' πρχ. πιπΙ"σΙσκσ' (π'-,,

οlος)' φέρω (άΥω) πλησlσν.- Πcσθ'rjτ. , φέοομαι (ό
Υσμαl) πλησΙον, πλησιάζομαι.- 11 ιiμτδ. εIμal πλη
σΙον, έρχομαι πλησΙον, πλησιόζω 11 ώσ. μι-τ:όt δοτ., εΙ
μαι πάντοτε πλησΙον τινός, δθεν, · εΙμαl όπαδός 
του, μαθητής του, συναναστρέφομαΙ τινα. 
ηλησlσ'ΤEΡOC;, -αίτaτoc;, ιiττ. συίΧΡ. χοιΙ ΙΙπερθ. τοίί 

πΙηοία.llσυίΧΡ. &πίρ . πΙ"σrαιrέρω = πλησιέστερον. 
ηλησlέσΤEρoc;, -έστατoc;, συίΧΡ. χοιΙ ΙΙ;τερθ. του 

π'-ησΙας. 
ηλιισloιι, σ, ο" (πέΙας, πεΙάζω)' ό πλησ/ον. ων, 

ό πλησΙον κε/μενος, ό έΥΥύς τινος εύρισκ6μενος ιι 
ό Υειτνιόζων, ό Υειτονικός. - 11 ώ; ο·}σ . ιJ · π1.,σΙσς= 
ό ΥεΙτων.- 111 έπΙρρ . π1.,σΖο,,=δ ,τι χοιΙ νυν, πλησΙον, 
έγγύς, « κbντά) 11 ό π1"σίο" (έ·/ν. &})/)=ό ΥεΙτων τι· 
νός n o~τω, Δωρ. d πJ.ίi"ίσ" = ό ΥεΙτων.- ΙV otlyXp. 
π1"οιέοτειας. όπερθ. πΙ.,σ,έστατα., ώσ. XCΣΙ π1.,οι
αΙτιρα., ·αΙτατσς [δι' ίτtJμ . βλ. πέλα.]. 

ηλιισlό-lωροιι, α" (π1ησlα. + χώρα)' ό πλησΙον 
χώρος τινός, ό συνορεύων μέ Τινα, Αοιτ. finitimus 11 

. ώ~ o·jG. ό ζwν έν τινl πλησloν κειμένΙ) XtJPQ. ό ' 
γεΙτων, γειτονικός, συνορεύων. 

ηλησ-Ιστιοιι, σ" (πΖμπ1.,μ, + /οτΖο,,)' ό πληρών 
(φουσκώνων) τό lστΙα 11 ό έχων πλήρη τό lστΙα, ιμέ 
φουσκωμένα πανιά). 

ηλήσμιι, "ι (πΙμπ1.,μι. n1ήθωΥ=π1"μμvρ2, (δλ. 
λ.), τ6 φούσκωμα (έκχεΙλlσlς rwv υδότων)· ΠφτομοΟ .. 

ηλιισμoνiι, "ι (:πίμοτ1.,μι) · ένεΡΥ., έντελής πλή- , 
ρωσlζ, Τι τ6 νό εΙναΙ τις πλήρης, χο"τασμός .. κό· · 
ρoc; n Υινιχως;, ώς; 'ΧοιΙ νυν, πΧηρότης. -δλοκλήρι.ισις, 
όφθονΙα. . 
ΠλΗΊIΩ, ιiττ. -πω" μελλ .. ~e(lJ' ~όρ. (1/ rnι.,ξα, 

'π. π1ηξα' πρχ. πέπ1.,rα, ποιθ1jΤ, μιλλ. πΙ"Υήσαμσ'Ι' 
. τιτ.λ. μελλ. nεπλήξαμιι.ι o_~op. δ' .π1ή"" ... . ίν,'τοΤς; , 
aυνθ. -.nU"",,· ΠΡΧ. πιiπl"yμαι.-Ιπ . ιiνoι~ιπλ. 'νεΡΥ. 
ιi!)ρ. δ' πέπΑηΥο· ... ιiπpφ. πιπ1"Υέμι", μία. πεπ1.,,,6 .. 
μη,, ' δ.τι :κ οι Ι νυν, πλήττω, fύπτω, KTunw, πατόσσω,· 
καταφέρω πληγμα, πληΥώνω, τρσυματΙζω' (ίπΙ ιiμί- . 
σόυ χοιΙ ίκ το!Ι auστιiδ1jν :κoιταCΡεpoμίνoιι' πλ i)Υματο~ , 
ιiν ιiντιθίσει πρό~ τό βάl1όιJ, σYIμoιtνoν «,κτυπώ μαKpό~· 
βΕ:ν διά 8λήματος) 11 ίπΙ του Διός;', TτMTTtJ- (KΤUπώ. 
φονεύω) διά κεραυνοΟ 11 όπω8Cί τινα μακρόΥ' μου 
διά ~τυπημότων, τ6ν άπομακρύνω διά της 8Ιας, 
τ6ν ' διαλύω. 2) Μέσον. πλήττσμαι (Τι -fιoαιφ.ι)= 
πλήττω (τύπτω, KTunW) έμαίιτόν Τι κότl τ6 Ιδικόν 
μού (π. χ . τούς μηρού) μου) εΙς έκδήλWOlν. όΡΥης : 
μ"ρώ πΙηξάμε .. αi=πληξας τοι.ς · μηρούς του. 3) 
ποιθητ,. πλήσσομαl (τύΠΓομα(, κτυπWμαι. ύπό τινος 11 

ώσ. εΙμαl κτυπημένος ιι ώσ. εΙμαl κτυπημένος υπό 
ουμφορδς τινος (δυστυχήματος, ότυχήματος) 11 ιiλλ' 
δμως; π1ήοοομαι ιJώeοιaι=δελεόζομαl 9ιά δώρων, 
πε/θομαl διό δώρων, δι.ιροδοκοΟμαι.- Ι μτφρ.; ίπΙ 
βΙCΣΙων auyxtvijaawv, καταπλήσσω, έκθαμ&:ινω, φέρω 
εΙς σύγχυσιν, φέρω εΙς παραφΡοσύνην, καταζαλΙ
ζω: :π1"".ι, 'e-t - κτυπη8εΙς . (κτυπημένος) όπ6 
τ6ν έρωτα. 
Έ~μ.: π1ήοοCΙΙJ (*πωκjω). ιi-ι:-τ:. π'-tjττι»' m"y". 

δωρ. :π1iίyιi OλCΣΤ. pIagA). mηγμιι.· π1ηΗτια,, ' ~ή
ΗΤ",,' :π1"κτΙ'ω t λCΣΤ. pI/Lngo, πρχ. ρlιιηχl, pl/Ln
ctus (-υι), Υοτθ. f/LIfIokun (='κ6nrα"τα). ΠCΣλ·yιpμ. 
fluohhδn (μτχ. f/Lr-fΙuohh/Ln-λατ. m/Llignus). fIuoh 
(κακολογΙα. κατόρα) (iΥΥλ-σCΣ'. fΙ6c/Ln=χειροκροτώ), 
λιθ. ΡΙ/Lkύ, ΡΙάktΙ, (μαστινώνω), pIo-kis (ρό6δlομα), 
pIok/LI (πάτωμα), π!Z).-σλcσιι .. ρΙιι(!ιι. (·pIakj/L). pI/Lk/L
tl (μεμψιμοιρώ)' δλ. Χ!Ζ! δln1ιιξ' ί, Ιαπ. ρΙΙ;. "pIaq-. 
"pl/Lg (KΤUπώ), καΙ πι:ιφCΣλλ. πρό~ (l!Jt:iι, ·pIeq-. 'pIeg
ώς; iv. τψ λιθ. pIeklu, plektI (ρα8δΙζωl, ρl~ά (ρό6δι
σμα), λCΣΤ. Plecto (κτυπώ, τιμωρώ)' "ι Ιαπ. ρ. *pIiiq
(πλήττω) ιΙνοιι πιθ. ιπίX-Τ:CΣσις; 1:~ς; ρΙΙ;. "pelίi- (πιρ! "ι, 
δλ. ιν λ. nέ1σ"o,,). 

ηλΙ;σΤΙΥξ, "ι, ίων . ιiντ! πΜοτιΥξ. 
ηλίjτo, Υ' tν. ίπ. παθ. ιioρ. δ' τοίί πΙμπΙ.,μι.- ιι 

ί' έν. έπ. ιioρ. fj' ταίί ~1ά'ω (=έπλησΙασεν, fjλ8ε 
πλησΙον). 
ηλινδΕύω, μιλλ. -0(lJ (πΙί .. θο.)· μετασκευάζω τι 

είς πλΙνθους. 2) κατασκευόζω πλΙνθους.- 11 κτΙ-
ζω, κατασκευόζω. διά πλίνθων. 
ηλινδιιδόν, έπιρρ. (πll"θο.)' έν είδει πλΙν8ων. 

κατά τ6ν τρόπον τών πλΙνθ<.ιν, κατά σειράν. 
. ηΙ'νδlνoc;,.,. α" (πll"θο,,)' κατεσκευασμένος 
(έκτισμένος) διά πλΙνθων. 
ηλινδloν, -τ:ό, ΙΙποχορ. 1:0υ π1ί"θο,' μικρό πλΙν80ς. 
.ηλινδίιι, .[&0,. "ι, (ιποχορ. τοίί πll .. θο,,· πδν τ6 

έχον σχημα πλΙνθου, άκονόπετΡο, ιάκόνl». 
ηλινδο-ηοιCω, μίλλ. -ήοω (π1ί"θο" + ποιΙω). 

κατασκευάζω πλΙνθouς. 
πλίνθοι;, "ι' δ,~ι XCΣί νυν, hλΙν8ος, ιπλΙθα» (δΤCΣν 

ιiΠΟ~1jΡCΣΙνιτCΣΙ ιΙς; τόν ~λιoν), ή «τοΟ6λο), «κεραμΙδι) 
(δτοι'/ -Ψήνεται εΙ~ ιΙδιΧόν φοίίρνον), λCΣΤ. I/Lter Ι πΙί,,· 
θοι όπτα'=έψημέναι πλΙνθοl (χοιν. τσΟ6λα δι~ ·ΤΟΙ 
χοποιΙαν, Τι κεραμΙδια διά σκέπααμα) Ι πll"θοι ώμιι.' 
Τι Υήι_,=«πλΙθες) άποξηρανθεΤσαι εΙς τ6ν ι'\λιον 11 
nll"θov. 11",,04Ι Τι ιlρ"oαι=λCΣ-Τ:. ducere I/Lteres = 
κατασκευόσαl πλΙν80υς 11 δ6μοι πΙί"θοv=στι6ό5ες 
(σεlραΙ άλλεπόλληλοl) πλΙνθων. 2) πδν τ6 έχον 
σχημα πλΙνθou, εΤτε λΙθος πελεκηθεlς εΙς τετρό
πλευρον σχημα πλΙνθου πρός οίκοδομήν. εΤτε δΥ
κος μετόλλου (χρυσοΟ ή όΡΥύρου) χυθεΙς είς σχη · 
μα π-λΙνθου. 3) ή κατωτάτη πλινθοειδής 6όσις 
κΙονος. 
Έnιμ.: π,-ι .. θα,,· π1ι"θευω' π1.,,,θ.ϊα ... · XCΣτCΙ τι

ν!Ζς; πll"θα. ιiν-τ:Ι ·πll"δα,,: ιinλ· σoιΙ flίnt (χόλιξ, 
λΙ80ς έψημένος, βασ. σημ . «θραΟσμα λ/θου»), Ιοιπ. 
·spIi(n)d- (σχΙζω)' ~όt λιθ. Ρ/ΥΙό, λεττ. pIlte. ΠCΣλ·σλαυ. 
pIinfitcι.. pΙίtιι (κέραμος) ιΙνοιι διi"ειoι ax Τ~~ Έλλτ,ν~
κ~ς;' _τ' ι1λλους; πιθ. 'fι λ. ιΙνοιι πρoιιλ.iίσιω; μ'ij Ιν
δοειιρωπ. 

ηλινδ-Ouρyέω, μιλλ. -ιJOώ (nl,,,θovey6,,)' κατα
σκευάζω πλΙνθους. 

- ηλινδ-ouρyoιι, δ .. (π1[ .. θας + ·ΙΡΥω)· ό κατα
σκευόζων πλΙν80uς υ ώ, o~σ . . d π1,,,(J.αV2Υό,=ό K~ 
ταακευα~ πλΙνθ<.ιν . 
ηΙ.νδ ρoc;, ο" (π'-Ι"θο. + φέρω)." 6 φέρων 

(μεταφέρων) πλΙνθouς. 
ηλινδόω, μιλλ. -ώοω (πll"θ()~)' κατασκευόζω τι 

. έic πλΙνθων. U μ'σον', κτΙζω .τι nλΙνθινον (~~ πλΙνόων) 
δι' έμαυτόν. 
. ιiλινδ-iίφΉC;, iS'/ (.n1{"θοr+~Ραl"ω); . ό Ι;;K~μη
μένος διό· πλιν8ι,ίιν, πλινθόκτιστος, πλινθοσυνάρ
μοστος. 

Πλl'ΣΣΟΜλl, μιλλ. ~Hξαμιι.ι· πpx.ιrΙπ1ιyμσι· 
ιiπoθ.· φαΙνομαι ώς νό πλέκω (συμπλέκω) τούς. πό
δας μου 6ηματΙζων 86ημorΙζω' μέ -μεΥόλα 6ήματα, 
(cμέ δραοκελιές»), . 6ηματΙζω ζωηρώς" τριποδιςω. 
τρωχόζω. .' . 

Έ1ivμ., π1l0ιιαμιι.ι· 6ισ-π'λ.Ζοοα1· IΗ-π1Ιιιοομιι, 
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πλιχά •• -άδοi (-το μεταξΙ; τών 60υ6ιJνων μέρος)' 
πΜΥμο.. πλιξ (6ημο)- άμφΝτλίξ (=με άπομεμα· 
κρυσμένα τά σκέλη).-χατι:Χ τινα~ πλ'οοομα, < *πλΙΥΧ' 
-jο-μαΙ < Ιαπ. *PIi13gh-jD (=παλ-ιΡλ. Iingim = πηδώ) 
( *bIil3gh- jD, πρ6λ. πcιλ-φλ. lebI&ing (Iebl- < *ble-bl-). 
Kcιτιi. τινcι~ 6cισικiι σ-ημ. Τή~ λ. καί των μετ' CΙ'Jtij~ σμν' 
αντικομσων ε ! νcιι «εύρύνω σχισμήν», π~6λ . λιθ. pleikiίI, 
pIeikti (άνοίγω τήν κοιλίαν ίχθύος πρός καθαρι
σμόν), εΙτcι λ.η. pllst (άνΟΙΥομαι μετά πατάγου), 
pIitet (κτυπώ)' ε~ Ιαπ . ·ρeΙίί (άπλιJνω πλατιό), ίν λ. 
πέλαΥο.· 
ηλοιι-τόκος, ο" (πλόος+ τεκείν)' ό Υεννών (προ

άΥων, βοηθών) τήν ναυτιλίαν. 
ηλοιάριον, τό, ύποκο:ιρ. τo~ πλοίο,,' μικρόν πλοΤον, 

c'ίKαΤOς. 
πλοίον, τό (πλέω)' δ , τι καΙ νίίν, πλΟΤον, τό έπι

πλέον σκάφος, « καράβι» . πλοίον παντός είδους 11 
πλοία λεπτά=μικρό σκάφη, πλοιάρια" πλοία Ιππ
αγωΥά = μεταγωγικά πλοία (κμρ. μετα:ρέροντα Τπ
πους) 11 πλοία μακρα=πολεμικά πλοΤα (λατ. longae 
naves)lInloia σΤΡΟΥyVλα=φορτηγά (εμπορικά) πλοία 
(λατ. ηΑ ves onerariae).- (;Cι:XXI~ ιiντιδιαστέλλOνται 
πρό. ιiλλ -ηλα ιιαiίς-πλoϊΌ" (α.νεμ προσθiικrι. ί~ιαι τέρομ 
προσδιοριστικοίι έπιθέτι;μ) , "αiίς = πολεμικόν πλΟίον, 
πλοίο" δε = έμπορικόν (11 μεταγωγικόν) πλοίον . 
[πλοίο,,' πλόο. · ~ι' έτμμολ . μ . πλέω]. 

ηλοκδμίς, -ίδο., -11 (πλόκαμος)' πλόκαμος, eo· 
σΤΡUXOς, πλεξΙδα. «πλεξούδα » μαλλ!ώνl1βοστρυχωτή 
κόμη, οϋλη κόμη, « ογουρά μαλλ!ά » , «κατσαρά 
μαλλ!ά». 
ηλόκαμος, δ (πλέκω )' δ , τ ι κιχ! νίίν , πλάκαμος, 

«πλοκάμι», πλεξΙδα μαλλιών 11 εν τφ ΤCλTι !! ·, ούλοι 
6όστρυχοι, «κατσαρά μαλλ !ά » .- 11 συνεστραμμέ 
νον σχοινίον. [ δ ι' έτ μμ . 6λ. πλέκω]. 

πλοκή, ή (πλέκω) ' ή πλέξις, τό πλέξιμον, ϋφαν
σις, κλώσιμον.- 11 πάν τό πεπλεγμένον, προϊόν 
πλεξΙματος ιϊ ύφάνσεως, ϋφασμα ιί μτφρ. , πλεκτάνη, 
άπάτη. 
πλ6κος, δ (πλέκω)' πλόκαμος, βόστρυχος.- 11 

στέφανος. 
πλόμενος, έπ. σμγκεχ. μτχ. εν. του πaομο.ι, 
πλόος, ιiττ. συΨΩΡ . ηλΟύς, δ (πλ-ηθ. πλοί, πλώ", 

πλοίς. πλoiί.)· παριi μτγν. γεν . έν. πλοος (ώσεί έκ 
τριτοκλιτου, JtF6A. xoiίς). ~oτ. πλοi" όνο πληθ. πλόε., 
«ίτ. πλόαςο' (πλέω)' τό πλέειν, πλεύσιμον, πλοϋς, 
ταξΙδιον διά θαλάσσης" =εϋπλοια, εύνο'ίκός και
Ρός, οϋριος δνεμος "π<χροιμ. δεύτερος πλoiί;=(3ευ
τέρα όπόπειρα, «τήν δευτέραν φοράν καλλίτερα. 
(έπ Ι άπoτμxΙιx~ κατιi τήν πρώτ-ην ιiπάπειριxν καΙ έπανcι
Ι. ήΨΞω~ τTι~ ιiπσπε ί ρας ). 

πλου&-ίΙΥίεια, 1j (πλοiίτος-!-vγ'εια)' πλοϋτος καΙ 
ύ"εία). 

πλοίίς, δ, ιiτt , συν~ρ . ιiηί πλόοςο. 
ηλούσιος, α , ο" (πλoiίτo~)' ώ~ καΙ νΟν, πλούσιος, 

(ά '/τ ί θ. φ πέ"ης), ό έχων πλοϋτον, ό πολλά κε
κτημένος " μετιi γεν. πρ<Χγμ. , πλούσιος είς τι (όπό 
τι), λατ. dives opum.- 11 πολυτελής, δφθονος.
I11 έπΙρρ. -{ως. 
l1λουτεύς, -έως, δ, ποι-ητ. άντΙ Πλοούτωιι. 
πλουτέω, μελλ. -ήαω (πλοϋταςο)' είμαι πλούαιος, 

fXW πλοϋτον (iντίθ. τψ πl:"ομο.ι) 11 μaτιi γεν. πρcιγμ., 
είμαι πλούσιος είς τι, έχω τι έν άφθονΙ<;1. 
ηλουτηρός, ά, οιι (πλουτέω)' ό πλουτίζων τι(νό), 

ό κοθιστών τι(να) πλαύσιον, πλουτοποιός. 
ηλουτίζω, μελλ. -/σω (πλoiίεoςo)' ώς καί νίίν, πλου

ΤΙζω, καθιστώ τινα πλούσιον, τόν κάμνω πλούσιον. 
πλoυτo-YCΊθής, έςο, ~ωρ. άντΙ πλουτογη8ιής (πλoiί

ΤQς-!-Υηll-έω)' ό εύφροινόμενος διά τά πλούτη του, 
ό οίσθανόμενος έαυτόν εύτυxiΊ μέσα είς τό πλού
τη του. 

πλουτο-δοτήρ, -ηροςο, δ, xcιΙ ηΙ0υΤΟδ6τιις, -ου, 
δ (πλοvτος+δiδωμι)' ό δΙδων πλοϋτον, μεγαλόδw
'Ρος, "ενναιόδωρος, έλευθέριος. 

πλουτο-κρaτία, iι (πλoiίτoςo + κρατέω)' δ,τι )(cιΙ 
νίίν, πλοιιτοκρατΙα, όλΙΥαρχία τοϋ πλούτου, τό κρό
rος τών πλουσΙων. 
ηλΟΥ-ΤΟI, '6 (πΙμπ'λημι, πο'λvS')' δ,τι y-cιΙ νάν, 

ΔΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑ:Σ ΕΑΑΗΝ. ΓΜ2ΖΖΗ:Β 

πλοϋτος, πλούτη, όγαΜ, άφθονΙα όγοδών, δφδονα 
χρήματα.- 11 ώ. χύρ . lIνομ<χ ιi~o. ό Π}.oiίτo.=ό θεός 
τοϋ πλούτου, υΙός της Δήμητρος καΙ τού ΊοσΙου, 
παριστανόμενος ιJς τυφλός. 

. Eτvμ. : πλoiίεo.· πλούσιος, λΙΧκ , πλούτιο.· πλου
τέω: πολύς, OCXV:JKP. ρurίI-l,l' ή Ιμ:χς τιίι '/ λa;εων τού
των δέν δύναται νιi είναι ιiσXετo~ πpό~ τ'iιν δμά>'cι τι:;υ 
πλέω, λατ . ρΙυδ, σανοκρ . ρΙάνΑΙϊ: (κολυμ6ώ), ΡΙulά.J,ι 
(κολυμ6ών), καταπλημμυριημένος, καταποντισμέ · 
νος έ~ ίαπ. ·peIeu- (ρέειν, άφθονία, πλησμονή): 
*pele- (πίμπλημι. λ<χτ. pIenus κλπ.). 
ηλουτό-χ&ων, -0,,0., δ, Yj (πλοiίτος-!-χt7-ώ"γ πλού· 

σιος εΙς θησαυρούς της γης. 
Πλούτων, -ωιιος, δ' ό Θεός τού Κάτω Κόσμου" 

όνομα (Εν ίκ των πολλων) τοϋ "Α,.δου, π<χραγάμενον έκ 
του οl1σ. πλoiίτoςo, ~ι6τι δ σίτο;; (εί. ον συνίστατο Ι 
πλοίίτο" ή εΙΙπορΙα, των χρόνων ε"εΙνων) εθεωρείτο ώ~ 
ιiπoστελλ6μινoς έκ των δπό τΥιν I'ijv ιίJ, δίιφό '/ τ-ης. 
ηλοχμός, -oiί. δ (πλέκω)' ώ; τό πλόκαμο •• ιiλλόι 

κατιi τό πλείστον Ιν τψ πλ-ηθ,' βόστρυχοι, πλόκαμοι 
της κόμης, κόμη. 
πλύναν, έπ. ιiντΙ έ'πλυ"α", γ' πλτιθ. άορ. (1.. τo~ 

πλύ"ω . 
πλυνεσκον, ίων. πρτ , του πλούνω. 
πλίΙνός, δ (πλύ"ω)' πλυντήρ, κοίλωμα (λόκκος) Ύ, 

μάλλον μαρμαρίνη σκάφη, Ι;πο,", ε πλυνον -ιιi ιiχ "'θ 'X~ · 
τχ έν~ύματα ιι σκάφη ij κάδος (.μαστέλλο») πλυσί
ματος. 

πλυντήριος, Ον (πλύ"ω) ' ό άνήκων iι όρμόζων 
(κατάλληλος) εΙς πλύσιμον Ο τα πλυ"τήeια (ένν. Ιερα) 
=έορτή έν 'Αθήναις (ιiγι:;μέν-η κατιi μΥ/να θιχργ-ηλιω· 
να) , καθ' ην έπλύνοντο τά ένδύματα τοϋ όΥάλμα · 
τος της 'Αθηνάς. 
ΠΑ y< .. n, μ.Η. πλtί"ώ. ίων. π"υ"l:ω' ιi6ρ . cι' lπλiί ' 

"α, έπ. πλiί"α ' παθΥιΤ ., μελλ. πλtί8-ήαoμo.ι, ιiάρ . α ' 
επλύ,,{}ην' πρκ. πέπλtίμo.ι· (πλέω)' δ ,τι καί νίίν , πλύ· 
νω, καθαρΙζω διά πλύσεως, ίδΙω~ ιiσπρ6ρρoυχιx' έν ιiν
,ιθέσει πρσ. τό λούομαι (=λούω έμαυτόν, λούομαι, 
« παίρνω τό λουτρό μου») iι πρ6ς τό ν{ζω (=νΙπτω, 
πλύνω, KαθαρΙζι.J,7ιχείρας Υι πόδας Τι πρόσωπον). 2) 
πλύνων καθορίζω, διά πλύσεως όπο6άλλω πάσαν 
άκαθαρσίαν,- 11 JL τφρ., πλύνω τιιια=ώ. κcιΙ νυν, «τόν 
λούζω» δΥι λ . μέ ϋβρεις, πρ6λ. <τόν έλουσα "ιά τά 
καλά», «τοϋ δωκα ενα λούσιμο». 
Έτυμ.: πλύ"ω (*πλυJl-jω)' πλυτόςο (=σ«νακρ . ρlυ 

Iά-J:ι)' πλούαιςο (=σανσκρ. ΡΙυfί-J:ι)' πλύμο. (κcιΙ πλύσμα)' 
πλυνό. ' έ(; tcxr:. *ρΙυ- ( ·pleu- βλ. ΙΙν πλέω. 
ηλυσις, -εως, ή (πλύ"ω)' δ,τι κcιΙ νίίν, πλύσις, πλύ

σιμον, τό πλύνειν. 
πλωάς, -άδος, iι (πλl:ω, πλώω)' θηλ. ΙπΙθ . , ή 

πλώουσα. ή πλέουσα iι έπιπλέουσα. 
ηλωίζω, μελλ . -000 (πλώω)' πλέω έπl της θαλάσ· 

σης, μεταχειρίζομαι πλοία, όσκώ (έξασκώ, μετέρ
χομαι, έπαγγέλλομαι) τήν ναυσιπλοΤαν . 
ηλώιμος, η π"όϊμος, ο".(πλώω)· κατάλληλος (έI1Ι· 

τήδειος) πρός πλοϋν "&πΙ πλοΙομ, τό κατόλληλον 
πρός πλοϋν, τό δυνάμενον νό πλεύσΓ,), χρήσιμον, 
πλεύσιμον. 2) έπ! θcιλιi.σσ-η., πoταμoίi κλπ., ό δυνά· 
μενος νά πλευσθι:ϊ, ον δύναταΙτις νό διαπλεύσr:1, 
πλωτός" κατ' o~δ. πλωιμωτέρow γtνομέ"ω" (-i'ι όντων) 
=έπειδή (rι δτε) αl περιστόσεις (αl συνθηκαι) Γραν 
(rι έγιναν) εύνOϊKιJτεραι διά τήν νc;ιυτιλΙoν (ναυοι
πλοΤαν) . 
ηλώσιμος, ο,,·=.πλώιμοςο (βλ. λ.). 
ηλωτήρ, -ήρο" δ (πλώω)' ναύτης, θαλασσοπό

ρος, θαλαοσινός.- U κολυμ6ητής. 
ηλωτός, (ή), δ" (πλώω)' ώς ένιργ., ό πλέων, έπι' 

πλέων, κολυμ6ών.- U ώ. πcιθτιτ., ώ. κcιί νυν, πλω· 
τός, ό δυνόμενος νό διαπλευσθΙ:\. ον δύναταΙ τις 
νά διαπλεύσι;ι, νό πλεύσι;ι έν αύτ<;ι, νά τόν διέλθr.J 
διά πλοΙων. 
ηΙώω, μιλλ. π.1ώαω· ciop. «' Ιπλωαα.' πρχ. πΙ:' 

.π.1ωκα.· Ιπ. κιχΙ ίων. άντΙ πλέω (6λ. λ.).-άπαντωσι 
προσίτι (ωσιΙ έκ ρήμ. lί, -μι) ι[. ίπ. άόρ. e' Ιπλω". 
-ω" -Φ, μτχ. π.1~, τιν. πλώt'τo,. 
Έπιμ.ι π.1ώω· Ιων·cι't't. nλωiζω' π'λωτιl.· ιi'tt. 

n"ώιμοr ι Υοτθ •. flodus (-ποταμό,), ' ItcιA-norr. fΙόd: 
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dyyA-CJιxf.· · fl6d, ΠΙΧλ·'Ι'.ρμ. fIot, fIuot (ροϋς, πλήμμυ
ρa, κατακλυσμός), πιχλ·ποπ. fΙόΑ, dnA·CIιx~ . fIoWAn 
(ρέειν, κολυμ6δν), !ιχπ. ·ρΙο(υ)-, _νιxλλcι:ιι:ι6μιvoν μ&
-ς,ι -ςοΙ) ·pIe<u)-, ίν -ςψ ίλλ. πAιjμ(μ)tιeσ (tiA. λ.)' τrι 
!ιχπ. *PIe(U)- 1ΙΙΧΙ ·ρΙδ(υ)- .Ινιχι μαιχριχΙ βιχθμίδ., -ςων 
·pIeu- (n-U.), ·ρΙou- (πλ6ος), 6λ. λ. λ. 
ηνdω, ίπ. 'ν_ CΊν-ςΙ n"",, (tiA. λ.). 
nvciiμo, -«~o" -ςό {n.ι.γ πνοή, φύσημα όνέ

μou, δνεμος, άήρ.- 11 όναπνο{ι, πνοή ζωης, ζωή 
(ιb, -ςό λιχ-ς. spJrItus fι AnIma): π"eiίμιι. dπΙee"ξ. βι· 
ov=διέΡρηξε (διέκοψε) τήν πνοήν της ζwfίςllπ,,~
μιι. ΙΙφιhaι-nσfCΙcJι&6_ι . ~Ι} π"eiίμσ=έKπνέειν, ά
ποξ)νόσκειν. 2) μ-ςφρ. ψυχική διά&σις, fμπνευσις . 
- ΙΜ πνεΟμα, πνευματικόν η δυλον δν.-π"nμσ, 
H"wμA «τι" ('ν oςtj Κιχινtj Διιχθήχ'Q), ώι:ι. δ. ίπΙ -ςων 
ΙΙπΙ1_, liλλdι χιχΙ ίπΙ -ςων πονηρων πν.uμdτων.~ lν 
iν <ttj rριχμμιχτιχtj, n.eiίμA &ιιnί, π"eiίμσ ψιλό" (
δασεΤα, ψιλή). 
nvcuμδτικ6ς, ~, " (π"ήμιι.)· ό όνήκων είς δ

νεμον, όνήκων εΙς τόν όέρα, fι παρaνόμενoς έξ 
αύτοΟ Ι ό fxwv τήν φύσιν τοΟ όνέμσu U ό έξωνκω
μένος "πό τοΟ όέρος. 2) ίν.ρ,l,., ώ; τό ~ ... vμιι.τ
ώcJrι" ό έπιφέρwν φούσκωμα, ό πaρόνων αέρια.
υ ό άνήκων εΙς τήν . πνοήν fι τό πνεΟμα, πνευματι
κός.- 11 ό όnoτελoύμενoς έκ πνεύματος, δυλος. 
-ίπΙρρ. n.8VμA~I~. . 
nvcuμITM, μ'λλ. ·Φο. (π"eiίμιι.) · μεταδόλλω τι 

εΙς πνεΟμα (άέρια), έξαερΙζω, κα6ιστώ τι άεριώδες, 
έξατμΙζω Ι πληρώ τι όέΡος, τό νεμΙζω μέ CΈρα, 
φουσκώνω. 2) όναταράσσw δι' άνέμω" 
nνcύμων, ι:ιυν_ cίττ. nAcιίμωv, δ (π"έω, n"avμA) ' 

δ,τι χcιΙ νυν . πνεύμων, τό . δρνανον της άναπνοης, 
«πνεύμονας, πνευμόνι(α). πλεμόνι (α)>> . 
Έτvμ.: π1wμ_ (ουτο, εΙνcιι δ ιipZιχό~ τύπο •• 

δ ~έ τύπο. π"rίιμcιot> πιχρΥlΧθη χα-ται λιχ"(χ"ijν πιχρετυμο
λoγΙcιν, πρβλ. π .. έω, π"eiίασι) ι λιχτ. pυlmδ, πα-λ-ι:ιλα-υ. 
pIuιItrA . pljuιIIA, r.cιλ-πρωσσ. pIAuti (πνεύμων), λιχτ. 
pulmδ (*peImon-: *pΙeυmδη~=σα-νσχρ. sάrmΑ-l). : πα-λ
norΓ. strAumr (ποταμός)· ί~ ίιχπ. *pel(e)-, *peIe-: 
*pIeu- (ρέειν, κολυμ6δν)- χιχται τα-στα- nAWμcιot> πα-ρ
ιiγ.τα-ι ίχ ρΙζ. π1.,. τοσ πΑι. ώ, ίχ τής; έλα- . pa;~ 
ouotcio.w, των πνευμ6νων, δuνdμ.ι <ti'j, δποΙΙΧ' τρόπον 
τινc1ι _πιπΗουν οδτοι. 
ηνεύσομσι, μaλλ_ το6 n.Ι •• 
ΠΜΕΏ, iIt. π".lω· μ.λλ_ π"..txιoμιι.ι χιχΙ n .. εvaov

μαι, μΤΥν. n.w_· l1όρ. α-' In.εvoa· πα-6ητ., CΊcρ. α-' 
lπ'll.vαιJ.rι"· πρχ. π~~μιι.ι, μτχ. πεπ"νμέ"ο, (ΙSλ. 
χα-Ι λ . πΙπννμιι.ι)· ώ, χιχΙ νlΙν, πνέω, φυσώ, έπΙ τoiί 
ι1ν'μου .-1 αναπνέω, άνaσaΙνω 11 αποπνέω, αναδΙ
Δw, όσμήν, άνοξ)uμιάζω Ι μιτc1ι 'Ι'.ν. Itf;ΙX-YJl., όζω, έκ
πέμπω όσμήν πράνματός τινος ιι εύWΔιόζω από τι 11 
Clnιxy. μιται δοτ . πρcι,l,μ. , αναδlδc.ι όσμήν διά τινος (μέ 
τι) .- 11 έπΙ (ψων, άν.απνέω, όνασαΙνω, δυνατά, 
όσ8μαΙνω, πνευστιώ, «λαχανιόζω».- lν χΙΧθόλου, α
ναπνέω .. εΙσπνέω, ζώ, εΙμαι έν ζω~: οΙ n"Ιο~.,= 
οΙ ,"ΌW~e,.- ν μτφρ., μ.τc1ι OUGt, α-!τ., μέ'ΙΙ.σ π".{ο". 
~_,=όπoπνέoντες τόλμην (όνδι:>εΙαν), νενναιόκαρ
οοι 11 ~ Aeaa n.C.=Aιxt. MArteιn SΡίrΑre-=εtμαι πλή
ρης πολεμικοΟ μένους (-ς6σον ώστ. -ιι CΊνιxπνo"ή μοu 
ιΤνα-ι «δλο πολεμική φλόνα») Ι μέτσ ... "ιtιO=λα-τ, 
magnum sρίr .. re=μέτσ (μεΥά1σ) φeo .. ώ-μεναλo
φρονώ, ύπερηφανευομαι.- νι άποπνέω εϋνοιαν 
πρ6ς τινα, εΙμαι εύνοίκό διατε6ειμένος διό τινα 
(=λα-τ . AsptrAre aIIcul). 
Έτvμ,: π .. έω (n".l.)· n.ιiίμA· n.otf, Των-.π. 

""oιιj, δω? n"oIq χιχΙ π""ιί' χα-τci τινα-, συ-Υ,l,. tor, 
παιλ-γ5ρμ. fnehAn, μaσ-,I,.ρμ. ρhnehen, πcιλ·,I,ιιpμ. fnah
tente, JLeα--Υερμ. phnuht (8oρu&:ιδης άναπνοή),- διrι 
,ιι δμηρ. nintfVμAI χιχ! "oι.7Π'V. βλ. λ. λ. 
nνίΥCύς, -~~, δ (nYl.,.)· κλΙ6aνος (φοορνος) 

~ερμαινόμενoς δι' άν8ρόκων όναπτομένων έντός 
aύτoo. 2) κόλυμμα (σκέπασμα) η σβεστήρ (πνι
κτήρ) τι8έμενος έπόνω εΙς αναμμένα καρΒουνα 
διό νό KαταπνΙνr:ι τήν φλόνα. . . 
ηνίΥιιρός, ιί. " (n"ly.)" ό nvIywv (όποπνΙγων 

εΤτε διό πιέσεως τοΟ λαιμοΟ είΤΕ διό τιjς θερμό
τητΟζ, ώ~ χιχ! ναν «πνιγηρός •. 

nv!yις ... ·-n.1y. (βλ .λ.). 
ηνΙΥμσ, -ατο" -ιό (π"Ιτ.)' πνΙΥμός, αί06ημο 

πνΙΥμοΟ, τό πνΙξιμον. . 
ηνίΥμός, -ον, δ (π"Ιτω)' δ ,τι χcιΙ νυν, πνινμός 

πνΙξιμον, όποπνινμός, τό πνΙνειν ιϊ πνΙνεσ6αι, δυσ: 
κσλΙα περl τήν όναπνοήν, διαποπή της άναπνοης 
11 πνινηρό 6ερμοκρασlα. 
nν!Υόcις, _σαα, .,. {n"'yo,)'=n"I7f1eO, (βλ. λ.). 
ηνΙΥος, -εο" τό (π'll{γω)' ό ύπερ60λικός καΙ 

πνινηρός (όποπνικτικός) καύσων, τό πνίξιμον. 
ΠMrra, μελλ. π,,{ξω 1ι μίσ. π'll{ξομσι · ιi6ρ . α-' 

Ιπ"ιξα, ιiπpφ. π .. ϊξαι· ItcιOr,t •• μελλ. n .. ryιjaoμAI · 
ιiόρ . β' in .. ty",,· δ,τι χα-Ι νυν, πνΙνω, άποπνΙνω, 
στρανναλlζω, «π!άνω άπό τό λαιμό» ιι μτφρ . ένοχλώ, 
βασανΙζω.- πα-θητ., πνΙνομαι, στρανναλΙζομαι.- 11 
μανειρεύω έντός κλειστοΟ άννεΙου, 6ραζω, ψήνω, 
κουφο(3ράζω, σινοψήνω. 

'Eτvμ.: π"lτω· π"Ιξ ('Ι'ιν. n"fy6,,. π"'τμσ, 
π"Ιγμό" π.ϊτο,' nYf7f1e6,· nYly.v,: πρtiλ. πα-λ
ποπ. fnASA (όναπνέω 8oΡU&JδG:ις), ιiΎYλ-σcι~ . fno.sl 
(όναπνοή), πα-λ--Υ&?μ. fnAskAzzen (όοξ)μαΙνω). πα-λ· 
ηΟΓΓ. fnY'SA (όσ6μαΙνω), ιinλ-αιx~, fneosAn (πταρ
νύομαι)' ε~ ία-π. ρΙζ. ιiρχoμίνη~ από .qn-, ·pn-· Μνα-
τα-ι δηλ. ναι θιωρηθtj ώ~ χα-τ:\'. τροποποΙησιν ΠΙΧΡΙΧ,l,6με, 
νον ί~ -71, χcιΙ τό ΠΥέω ρΙζη,. 
ηνϊΥώδιις, ε, (n"iyo~elcJo,)· πνΙνων, πνινηρ6ς. 
ηνιιιτός, ιj, Ο" (π .. ί"ω)· ό (πε)πνινμένος, «πνι

χτός».- Ι ψημένος η 6ρaσμένoς έν κλειστΥ όνο 
νεΙΥ, ψητός, 6ρaσ:rός. 

ηνοίι, Τι. έπ. χα-Ι ί ων. ηνοιι\, δωρ. ηνοά, ηνοιά 
(π"Ιω)· ώ, χιχΙ νυν. πνοή, άνεμος, φύσημα ~ αμα 
n'lloIiί, ά'llέμο,ο=όμcϋ μέ τήν πνοήν τοΟ άνέμου, 
ταχύς ώς ό άνεμος ιι nveo, π"οσί=φλόνες (πυρός) 
11 μτφ". n'lloιxi ~ λeεω,=φλόνες τοϋ • Aρεwς (6εοί: 
τοΟ πολέμου), πολεμικόν μένος.- • έπΙ ζιjιων (επ· 
πων π, χ.), Ισχυρό (βαθεΤα) άναπνοή, άσ6μαΙνουσο 
άναπνοή, όσ6μα.- 11 άνoqιδομένη όσμή, εύωδΙα 11 
άτμός, άχνός, όνα6υμΙασις.- lν έπl πνευστοΟ όρ· 
νάνου. 
ΠΜΥ'%, Τι, 'ι'εν. πvκ .. ό, (μΤ-Υν . Πννκ6,), δοτ. HVH'll. 

(μΤ-Υν. n .. vxi) χλπ: ή ννwστή τοπο8εσΙα έν Ά8ή
ναις, καί σήμερον fTI δεικνυσμένη μεταξύ τoQ λό· 
φου τών Νυμφών (δποu τό σημερινόν 'Αστεροσκο
πείον) καΙ τοΟ λόφ::Jυ τών Μουσών (έφ' οίι νΟν τό 
μνημείον Φιλοπάπποu), έπl6ραxώδouς λόφου, πρός 
δυσμάς της . Ακροπόλεως, έν Q (ron06EoIQ) συνεκα
λεΤτο ή , Εκκλ"σία τον Διjμαv (βλ, Κ .Ε.Λ. ). 

Έτvμ.: π .. υξ. -Υεν. HVH,llO, (-ιι μτγν. Π"ιικό, χλπ. 
δφιιλετα-ι ε Ι, ιiφQμοΙωσlν πρό~ t-/jv άνομ.)· -ιι λ . εΙνα-1 
πιθ. npoaH1j,txij. Ή ιiπό τής; iρχcιι6τητο~ ~1α-σωθεΤσι:τ 
έτυμολΟ-ΥΙα- , χcιθ' Tι~ Τι μεν όνομ. _σχημcιτΙoθη Π'IIiι~ 
πρός; E ,jxoλIιxv τή, π~φopa;, (χιχτ' ιiνα-λo-yΙιx, δε πρ ό;; 

ιx~t"ijv έσχημα-τΙσθησιχν α-Ι μ,'Ι'ν, πλιi-yια-I πτώοιιl, Π .. υ
.,6" H'IIVHl, Π,.{ι.,α) , οι δε δ6χιμοι πα-λα-ι6τεροl τι)ποl 
Hvx .. O, χλπ. δειχ,ύοuσl t-/jv πρό, τό έπ Ι θ. nvx .. Os 
ετυμολ. συn'νεια-ν (Σχολ. Άριστοφ. 'Αχ. 20 <πιx"c1ι t-/jv 
των λΙθων πuχν6Τ1jτα- η πιx~ τό πυχνοίίσθΙΧι τoίι~ «ν· 
δρα-~ έν ttj έJ(χλησΙq;~), Τι έτυμολΟΥΙα- λί,l,ω α-υτη δεν 
'ι'Ινιτα-1 σΥιμερον "sxt-/j υπό πιiντων. 
ΠΟΆ, Τι, ίων. ηόιι χα-Ι ηoiιι, δωρ. ηoiα' χλόη, 

χόρτον, 6οτάνη, χιiθε «πρασινάδα», «νρασΙδι», πρό, 
τροφ-/jν χτηνων (η χα-Ι CΊνθρώπων) ιι ποία Μ"δ,κή=λιχτ . 
herba medicA, εΙδος χόρτσυ, αποτελοϋντος ύνιει
νήν τροφήν τών ζι;χ.ιν.- • χλοερός τόπος , πρασι
νάδα, λειμών.- 1I ή έποχή της χλόης, άνοιξις, 6έ
ρος. [π6α, πο[", ποία < *nο,Fcϊ=λιθ. ρe'νΑ (λειμων)]. 
ηώ-αβρός, 0'11 (πoiι, + άβe6,)· ό fxwv όιi!ρoύς 

(τρυφερούς, ώραΙσυς) πόδας. 
ηοδ-aΥός, 6 .. , δωρ. χcι! ά.ττ . ιiντΙ n()δrιτό~ (πoiι,+ 

·SΥω)" ό αΥων (όδηΥών) τούς πόδας U ώ, o~:ι. 6 ποδ
Cϊyo,=όδηγόζ, θεράπwν. 
ηοδ-άΥρα, +ι (noiιot-ιirea)' πανlς (φόκα) διό τούς 

πόδας .- 11 άρ6ρΤτις (ρευματισμοί) τών ποδών, ιiντΙθ . 
τιjί χε'eάγeιt (όρ6ρίτις τών χειρών). 
ηοΟ-αΥρά ... (noMrea)· έχω άρ6ρ~τιν εΙς τούς 

πόδας. 
Ω~αYΡl1(ός, ή. δ" (:coMrea)' ύποκεΙμενος εΙς 


	Μ
	μεθορμάω
	μετεωρολόγος
	μονοσίδηρος

	Ν
	Ξ
	Ο
	οκχέω
	οπλότερος
	οστολογέω

	Π
	παραγγέλλω
	παρθενόσφαγος
	πεπαίτερος
	περσέπολις
	πλοητόκος


