
hοaαΥρός-n06~ Δό& 

ποδόγραν,πάσχι.ιν έξ άρ~plτιδoς, ά~ΙΤΙK6ς. 2) 
ό προερ>;όμενρς έκ ποδάγρας, όνήκι.ιν εΙς ποδόγραν. 
ποδ-αΥΡ.6ς, . όΥ (παδάYΡΔ)-παδαyρ,κό~ (βλ. λ .). 
nοδΙ-Υmfήρ, ·ήρα~, cJ, μΤΥν. κcιΙ πoδoνιπτiιρ· 

(παν.r-ΥJζω)· άγγείον έν Υ ένιπτον τούς πόδας, 
νιπτήρ των ποδών. 
ποδδ-.νιπτρον, τό, κcιΙ μΤΥν. nοδ6νmτρον. 

(πανς-t.-ylςω)· Οδι.ιρ πρός νΙψιν των ποδών. 
ποδ-δπός, ή, όΥ, έρωt'l'jμ. ιinων. -πΙΟ.' έκ τΙνος 

χώρας; άπό ποΟ; πό8εν ; λcιτ. cυΥΔΙ? 2) «τΙ λο
'ί'ης» , «όποΤός τις» [nαδαnό~ <παcJ- = Ιcιπ. ·quod
(o~l1. ιi.nων . ) + 'Δπα~ = ΙΔΠ. *.ιaqvo· s· βλ. κcιΙ εν άλ
λαδ'Δπό~' xa.t' Ιί.λλοιι" ijttov ορθώ" το παδαπό~ (τό 
cι~τo δέ Ισχιiιι ώ,' πρό, τό β ' σιινθιιτ. κcιί δι?; τι:L: IιμecJ
Δπό" νμe_πό" άλλoδαπό~, ΠΔyταδαπό~, τηλ.δα
πό,) .Ινcιι σόνθετον έκ των λ''- παiί κcιΙ άπό, κcιτόt 
πcιρίνOισιν τοσ δ' • Απολλών. δ Δόσκ. (πειρΙ άν.ων. 298) 
θεωρ.Τ .0 -δαπό, ώ, &πλ'i'jν κcι.ι:Lλ'l'j~ιν· Ιί.λλοι δέ σιισχll· 
τΙζοιισι το(lτο (το -_πός) ' πρό, το δά:UΟΟΥ, δλω, 
iαφa.J.μίνω,. 

π6δ-αΡΥος, ο" (πoνs-+άρyό,)' ό έχι.ιν ταχεΤς πό· 
δας, Τι ό έχι.ιν λευκούς πόδας (πρβλ. άρyό~) ,
ΠόδαΡΥας, δ (κόρ. δν.) == ό ώκύπους η λευκόπους, 
δνομα ένός των Inπι.ιν τοΟ "Εκτορος, ώς καΙ τοΟ 
Μενελάου.- Πoδάρrιι, 1ι, όνομα μιας των Άρπυιων. 

ποδ-άριιιις, ., (ποvο\-άρκέω) ' ό έπαρκής (ό έπ
αρκων δι' έαυτόν) εΙς τούς πόδας, «γερός στό πό
δια», ταχύπους. 
ποδ-Cν-δϋτος, α" (ποv~+έΥcJVω) ' ό φοΡούμενος 

εΙς τούς πόδας, ό καλύπτι.ιν τούς πόδας. 2) ώ, 
ouo, το ποcJέΥcJvτα,,=ένδυμα, φόρεμα, φ8άνον μέχρι 
TQv ποδών. 
ποδι:ών, -ώ1ιος, δ (πονς)' ίν τψ πλ'l'jθ., τό κουΡε

λιασμένα άκρα των δερμάτι.ιν των ζΥι.ιν, δπι.ις 
ταΟτα σχηματΙζονται κατά τήν έκδορόν των πο
δών καΙ της ούρας 1I δέρμο. λέο"τος άφημ,u"ο" α
κρωΥ έκ ποδεώΥωΥ=δέρμα λέοντος συνδεδεμένον 
(γύρι.ι άπό τόν λαιμόν τοΟ φέροντος αύτό) έκ TQv 
δκρι.ιν των έμπροο8Ιι.ιν ποδων .- 11 εν τίjΊ Ιν., ό 
λαιμός ιϊ τό στόμιον όοκοΟ, oπω~ έαΧ'l'jμcιτΙζsτο τoiίτo 
(το σ.όμιον) εκ τoίi ένά, τών Ιί.κρων πcιpcιμένoντo, ιiν
oιχτoίi , έν Φ τόt ιXλλ~ σιινε;:ψΧπ.οντο U Τι χcιΙ οΙοδή· 
ποτ! ουνερραμμένον άκρον τοΟ όσΚΟΟlΙμτφρ. τό όν
δρικόν μόριον, ώ; έ~έχoν (προι!χον) χcιθ' 8ν τρόπον 
χcιΙ δ ποδεων του ιiOX(jίi.- Illχ~θόλoιι επί TCι:LO'l'j' έξ
εχούσης άκρας: πoδεΆW στε"ός=στενή λι.ιρlς γης 
(στενός λαιμός γης). 2) τό κατώτατον άκρον (η 
ή κάτι.ι γι.ινία) Ιστίου ιίχ δίρμα:.ο; πιθcινώτoι.oι χι:Lριν 
ιiντoχ'Yιζ άποτελούμενον. 

ποδ-ΙΙΥός, όΥ'=ποδΔγός (βλ. λ.). 
ποδ-ιινι:ιιής, έ, (novS' + ηΥεγκο" το!! φeραι)' ό 

φ8άνι.ιν (καταβαίνι.ιν) μέχρι TQv ποδών, ποδήΡ'1ς 
(βλ. λ.) . 
nοδ-ήνcμος, ο" (novS' + α".~)· ό ταχύς ώς ό 

δνεμος. 

ποδ-ήριις, ε~ (ποVς+άρσeε.", .06 &ραρΙιικαι)' ώ, 
χcιΙ νυν, ποδήρης, φθάνι.ιν μέχρι των ποδων κάτι.ιΙΙ 
4πλo~ ποδήρης=πέπλος κατερχόμενος μέχρι των 
ποδων U μτφρ. πoδήρη~ στiίλOς=Kίι.ιν εύθύς καΙ ύψη
λός (Τ~ως; έχ .'i'jς' π~ ά, χΙoνcι δμοιόΤ'l'j.ος; των ά;>χα:Ιων 

ιiγcιλμι:Lτων) n ποδήρη, άιιπ'ς = μεγόλη άσπίς καλύ
πτουσα όλόκληρον τό σωμα μέχρι καΙ αύτων των 
ποδών.- τd παδήρη=οl πόδες (κιιρ. τό περl τούς 
πόδας μέρη τοΟ σώματος). 
'ποδιαίος, Δ, ο" (πo6~)' ό tχι.ιν μήκος (η πλά

τος ιϊ Οψος) ένός ποδός. 
ποδιςω, μελ. -Ισω (πονς)' δένι.ι τούς πόδας, δέ

νι.ι.- ΠCΙθ'l'jΤ. , iTCt Τππων , δένομαι έκ τοΟ ποδός, έχι.ι 
(δεΙ δεμένον τόν πόδα, «ε1μαι δεμένος». 
ποδΙ-ιιροτος, ο" (πονς+κροτέω)' ό συγκεκολλη

μένος εΙς τούς πόδας: ποδΙκροτο" άμμο. = πέδη 
Ιδέσιμο, c8ηλιά».) δεδεμΙνη περl τούς πόδος Ιό 
ποδοκροτων. 

κοδιστήρ, -ήρος, δ (ποδlζαι)'=ποδήΡ'1ς. ποΜι,,
.. ης (βλ. λ.) n πΙπΙ0ς ποδιατήρ = πέπλος (έσθής) 
'περιπλέκων τούς πόqaς (έμπλεκόμενος εΙς τούς 

πόδας), τι-όπον τινcΊ .ιπεδΙΚλι.ιτής) Tων· πoδGlν." (λ6yqι 
.oίi μήχοιι, τοιι). . , 
πoδf~τρa, 'iJ (ποΜζω)' παγlς διό τούς πόδας. 
ποδοιιν, επ. Υ.ν. κcιΙ δο •. διι '(χ, ιiν.Ι ποοο." , (πανς). 
ποδο-ιιάιιιι, 'iJ, xcιΙ πoδo-ιιάιιιuι' δργανον βα· 

σανισμοΟ, διό τΟΟ όποΙου έδεσμεύοντο (έδένοντο) 
ΟΙ πόδες των κακούργι.ιν (ίν'Aθήνcιι; ώνομciζa.ο κα:: 
ιS;πλώ, ξνλα,,). 

noδo-KTiinιι, 'iJ (πα", + JCτvmQJ)' νεδνις όρχου
μένη, νεαρό όρχηστρΙς. 
πoδo-ρρδyiις, έ, (πονς+eσrij_ι τoίi eι1Υ,ιvμι)' 

ό έξορμων (άναβλύζι.ιν) διό ιαυπήματος ποδός (Τι 
έκ τοΟ οημεlου έν8α πούς Τππου ~πληξε τήν γην 
διό τοΟ πετόλοu του) : iίcJaΤΔ noooeearij (.fj, ·Ιπ
ποκρή"'1ς). 
ποδο-στράβιι, fι (πoiι, + στράβη)' παγlς πρός 

σύλληΨιν των πΌΔWν, πεδίκλα, «ποδο6ρόχι» έν Υ 
περιπλέκονται ΟΙ πόδες τών ζι;χ.ιν, τό όποΤα οΟτι.ι 
συλλαμβάνονται U βασανιστήριον δργανον παρ
όμοιον πρός τήν ποΟΟκάκηΥ (βλ. λ.). 
πoδό-tιιστρoν, το (nov, + φάω)' μάκτρον των 

ποδών, πανί πρός άπόμαξιν των ποδών. 
πoδ-ώιιcισ, 1ι (πocJώκης)' ταχύτης των ποδών, 

ταχυποδία. 
ποδ-ώιυις, ., (πονο\-ώκνς)' ό ταχύς τούς πόδας, 

ταχύπους, ώκνποv~ ( βλ. λ . ) U Υενιχω;, ταχύς, «γρή
γορος) Ι μτφρ. όρμητικός, δραστήριος. 

π6ιι, 'iJ, Ιων. ιiντl πόΔ (βλ . λ.). 
noδccoIιc, Υ' Ιν. ίων . πρ •. τoU πο(Ηφ. 
ποδι:ινός, ή, 6", ώα. χcι Ι -ός, -ό" (πο(Ηφ)' btI!» 

μητός, λΙαν έπιθυμητός, περιπόθητος, τοΟ όποίου 
εΤναι λΙαν αίσθητή ή άπουοlα η η έλλειψις 11 άπών 
πεν80ύμενος, δι ' όν πεν800ν. 
nόΙcν, Ιων. ιιόδι:ν, ίρωΤ'ι'jμ. iTCtpp. - άι, κcιΙ vOν , 

πό8εν; «όπό ποο; » όπό ποΤον μέρος; λcιτ. unde 1 
11 τΙς, π68-ε-.. εΙς άΥδρώ1' ;=ποΤος εΤσαι ; όπό ποΙαν 
χώραν άνθρώπι.ιν κατάγεσαι; a nό{h,. τ7i" Φρvrl'1' ; 
=όπό ποίον ,μέρος της ΦρυγΙας;- 11 πcιρ' άτ •• , πρό, 
έΧδijλωσιν θcιυμcι~μoυ χcιΙ έχπλij~aω,· -«'όπό ποϋ κι ώς 
ποΟ ;» πως εΤναι δυνατόν ;.- 1ft 1inΙ τoίi πoiί; 

• Eτvμ.: πό8-.Υ; κα:Ι δλcι τ4 Ιλλα: τ~ πcιpΔyόμενα 
έ, ιiντων. θίμ. πα-, Ιων. ΚQ.-', π. χ. πό8-ι, παiί, ΠΟ', 
πόιι. (-σε ( 'τε), δωρ. πίΕ, ι:Lτ •• πiί, πώς, πότ., πo,o~, 
π6.ερος, πόιιo~, πό"ο, (βλ. λ. λ.), Υεν. εν . δμ. τέο , 
αττ. τoiί ( = τί"o~), Κ P'l'j τ. _τ •• ο,,· πο,ο,,_ (Ήσυχ.). 
ΈΙ;. ίcιπ . θSμ. *.qvo-, *qνe-, *qva, πρβλ. σcινoκp. kά-]:ι
-ka (=qui?::>, Ζ.νδ. kδ, θ'l'jλ. kίi, πcιλ·πaρσ, kA1I [+ίΥ], 
ιiρμ. o(=qui 1), ιiόp. o-kh (o-mn)= λcι •• quiconque 
qΨ..--:- άλ6. ke( *qVQ·m)=λα:τ. quem?: si(=nQς), Τσω, 
πcιpι:Lyωyoν εχ τινος *qvei.- Λcιτιν. qui, quO, quod, 
quίi.- Ιρλ. ciA, gall. pwy (=τίς ; τΙ;) <·kvel· 'qvo-d 
(λ:tτ. quod, έλλ . . ποδ- έν τφ ποδαπός βλ. λ . ) ίν τψ !ρλ . 
cote (=λα:τ_ quid est ?)' Ι ρλ . nech, Υ6ν. neich (=ΔΙί
quiS) ( ·ne-qvo-s· Ιρλ. cίi·ch (γεν. cίiich (=qul 1), πcιλ
Υε;>μ . hwes (περί τΙνος ;). ο!)δ. Υο.θ. hVA, ΠCΙλ·YBpμ. 
hWAz (τΙ ;1.- λιθ. kάs (=τίς ;), θ'l'jλ. kά, πcιλ-πρωσσ. 
kAs, kA, έπ Ι ρ;>. λιθ . kA" kA.-P, πcιλ-πρωσσ. kίii-gi 
(πως ;). πcιλ·σλcιιι. kii-to (τΙς ;). Υ6ν. ~e-so, kyji (= 
πΟίος ;). o~~ . koje, θ'l'jλ . . kAjA' βλ. 'XCΙΙ εν λ. τε. 
πΟΙέν, έΥχλιτ. έrτΙpp.· όπό (έκ)τινος τόπου (μέρους), 

«όπό κάποιο μέρος, όπό κάπου», 
ποδ-Cρπω, δώρ. άντΙ πρασέρπφ (βλ . λ.). 
ποθ-Canι:ρος, Ο", δωρ. ιi ... ι πρoιιέιιπερo~ (βλ . λ . ). 
ποδι:ϋντι:ς, δω;>_ χcιΙ α:ίολ . μτχ. πλ'l'jθ. του πο8-έω. 
πoδι:iίντι, ~ωp. γ' πλ'l'jθ .• οϊ! πα(J.έω. 
πΟΙCω, μελλ. _ο8-ήιιφ χcιΙ πo(J.έιιoμo.&· iVI!pY. ιiόp. 

α: . επ6ΊJηΙΙΔ κα:Ι lπό8-εΙΙΔ, έπ. πόιhΙΙΔ ' πρχ. ,:uπόt'hι
κα, πcιθ. πeπό/Jrιμa&' (no<{Hι η nό8-0ς)' ώ, xcιΙ νίiν, 
ποθω, έπι8υμώ τι τό όποΤον εΤναι όπόν η μοΟ λεl
πει (πρόα. 11 πρI1Υμcι), λυποϋμαι διό τήν στέρηοιν τού 
όπολι.ιλότος, αΙσ8άνομαι τήν άπουσlαν του, λαχτα
ρω διό τι(να), έπιθυμω σφόδρα, λcιτ. desiderAre 11 τό 
πo8-0iί,,=δ πό8-0. (βλ. λ.) . 2) μδΤ' απρφ., λαχτa
Ρι;ι νό πράξι.ι τι, εΊμαι άνυπόμονος νό1ι? πράξώ, 
ό3ημονQ νά .... - U ώ~ ιiπoθ., no{Jov,u"l φeη--ή 
σφoδρQς έπι8υμΟϋσα ψυχή. , 
..... 'iJ. _rτ.=πόθo, . (β.λ. λ.) Ι cn) πo<{Hι~r'ι tnr8u' 



n~~μcνCί.-πoiιιιiμci 

μ/ο (ό πόθος) διό σέ. 2) μaτα: yav. πρcιyΙΙ. , tλλει-
ψ/ς τινος (ΠPcιyμ.). 

ποδΙ;μcναι, ίπ. ιiπρφ. εν. τοίί πο(J.6ω (ώσaΙ ί~ εν. 
π6lJ.ημ,). 
πο&ητ6f;, ή, δ., (πο8-έω)' ό ποθούμενος, έπιθυ

μητός. 
π6δΙ, έ~ωΤ'r)μ. ίπΙρρ .• Itot'r)t. ιiν;:Ι πο;; j (t)λ. λ .).-

11 ιiντΙ του ποί ;=πρός ποίον μέρος; 
πο&l, έΥχλιτ . ίπ ' ΡΡ. , ποι-ητ. ιiντΙ πο,,' κόπου, «είς 

κόποιο μέρος» 11 ώα. κόπως, ίσως.- 11 ιπΙ χρόνου, 
κόποτε, έν/οτε, μερικός φορός:1 έπl τέλους. 
ποδ6-61ητος, ο., (π6Β-ο,+βάλλω)' ό ύπό πόθου 

6ληθεΙς, έρωτόληπτος. 
πό&-οδος, -1). ~ωρ. α:ντΙ πρ6ιι-οδο, (t)λ. λ.). 
πο&-οράω, πο&-όρημι, ~ωp. ιiντΙ προιι- οράω(t)λ.λ.). 
ποδ-ορι:ίίσα, ιiντ ί προσορώσα, μτχ. θ-ηλ. του 

προιιοράω (βλ . λ.). 
ΠΟ'801, δ ' ώς XCΙΙ νυν, πόθος, xup. έπιθυμ/α διό 

παν δ,τι (προσ. η πρcιy.) εΙναι όπόν η μας λε/πει, 
οφοδρό έπιθυμΙο Τι λύπη, λαχτόρα διό τι(να) που 
λε/πει Τι έχόθη, λcιτ. desiderium 11 ιιδ, π6B-o~=πό
θος (έπιθυμ/α) διό σέ 11 tρως, σφοδρό έρωτικη έπι
θυμΙα . [~ι' έτυμολ . βλ. Β-έιισασ17-αι] . 
ποι, ερωτ. ΕπΙ ρρ: πρός ποίον μέρος; πρός ΠΟΟ; 

λcιτ. φο? 11 μετα: Υεν. ποί "B-o.,6~ ;=εlς (πρός) ποΤον 
μέρος της Υης ; 2) ιiντΙ πο;; ; (6λ. λ.)=λατ. ubi? 
- • πρός τ/να σκοπόν ;=λcιτ . quorsum?- 111 Επ Ι 
χρόνου , έπl πόσον χρόνον; fως πότε ; λ'Χ τ . quousque? 

ποι, έΥΧλιτ. ιiπιρρ.· κόπου, είς κόποιο μέρος, πρός 
τι μέρος, πρός κόπου. 

ποΙα, -1) . ~ωρ. ιiντΙ 'π6α (6λ . λ.) . 
ποιεύμενος, μτχ. έπ. μία . εν. του πο,έω. 
ποιεύμην, επ. μέα. πρτ. τ ?υ ποιέω. 
ποιείίντα, ~ωρ. ιiντΙ πο,ο;;ντα, CΙ ! Τ. μτχ. εν. το υ 

ποιέω. 
ΠΟΙΕ'Ω, μ_λλ. -ήιιω: Ι ποιώ τι διό της χειρός, 

κοτασκευάζω, πορόΥω, δημιουΡΥώ, έκτελώ, x~ ρ . έπ ί. 
ε ΡΥων τέχ'ν-η~.- μίσον, κατασκευάζω τι δι' έμαυτόν 
(πρός ίδΙαν μου χρησιν), ι;) ; έπ ί μΞλισαών: οΙκία 
πo,uίιιαιιB-αι=νό κατασκευόσουν (αl μέλιασαι) οίκή
ματο δι' έαυτός ιι ώα . εν τψ μέα φ. KατaαKευόζω τι 
δι' δλλου (μίαον ~ιιiμaσον) . 2) δημιουΡΥώ τι, τό 
φέρω είς φώς, κάμνω ώατε νά συμ6ιj τι, προκαλώ 
τι, προξενώ τι, ένεΡΥώ, πραΥματοποιώ τι ιι ποιε'" 
lρά=λa. τ. sacr& f"cere=προσφέρειν θυσ/αν, θυσιά· 
ζειν, έκτελείν τάς είς την θυσ/αν άναΥκαιούσας 
διατυπώσεις ιι ποι.,., ΝΙιιΒ-μ,α = έορτόζειν τό Ί
α~μια, τελεΤν τσUς έν τι:\ Ίσθμ/ςι όΥώνας. 3) κά
μνω, σχηματοποιώ, διαπλάσσω, διαμορφώνω, δημι 
ουΡΥώ n γεννώ n επι σΙτου χ. !. προ'(όντων, παρόΥω, 
φύω, κάμνω νό φυτρώσι:1 n κόμνω, έμφαν/ζω, παρ
ιστώ τι(να) τoιoGτoν Τι τσιοΟτον.-Πctθ-ητ., txw Υ/
νει, Υ/νομαι, τοιoGτος η τοιοΟτος.-μΙσον, καθιστώ 
τι τοιοΟτον fJ τοιοΟτον δι' έμαυτόν: πο,ο;;μαl τι.,α 
Ιταi'eο.,=καθιστώ τινα φ/λον μου 11 ποιο;;μαΙ τι.,α 
tιΙδ.,=Kαθιστώ τινα υίόν μου, τόν υΙοθετώ D ποιο;;· 

'μαΙ τι lμαtιΤO;;=Kάμνω τι ίδικ6ν μου, τό οlκειο
ηοιοΟμαι Η Υεν., θεωρώ, λογαοιάζω, έκτιμώ, τι ώς 
τοιοΟτον ~ τοιοΟτον: σ"μφoeά., πο.ο;; .... αl τ.=θεω
ρω τι ώς συμφορόν (θεoμην.fαν) ι & • .,δ., πο.ονμαΙ 
τι=θεωρώ τι ώς φο6ερόν (τρομερόν, λυπηρόν) 
πρθΥμα ιι περί π0110;; πο,οV,rια,=λa.τ. magnl facere 
=έκτιμώ πoΛU Ι περί nAalo.,os ποιον.λαι, περΙπλεl
στο" πο,ο;;μαι=έκτιμώ περισσότερον, έκτιμώ παρό 
πoΛU Ι π.ρι dllrσv, περί έJιo.xΙστo". περΙ 04ίδε.,δ~ 
nΟΙoVμαι=έκτιμώ όλ/γον (έλιόχιστα, οίιδ6λως), 4) 
συνθέτω, γράφω, χυ~ . ποιφικούς στ/χους, ποιώ 
(ποιήματα), λa.τ. carmlnA f"cere Η ώα, έπινοώ, έφευ
ρ/σκω, λcιt. flngo n ώσ. πεΡΙΥρόφω διό στ/χων, παρ
ιστώ ποιητικώς. 5) τό μ'σοιν σtlXνιixι~ τΙθΒται μιτα: 
όνομιiτcnν πιριφΡCΙστιxIίI., Ισο~ιινcιμ.t~. πρό. τό ενεΡΥ . 
ρ~cι ~ό πcιρIίYlDyoν ίχ τοΟ o~. : πd.ιιμο" πο,ο;;μαι 
=-πολεμώ, ιΙρή""" no,ονμα. = ' εΙρηνεύω, σπο.,δά, 
noιονμαι=σπένδομαι, ιι"μμq.xΙιι.'II παιο;;μαι=συμ
μαχώ,. dovJl' nο.οVμα,-πλέw, deyη" ποιο;;μα.= 
όρΥ,/ζομαι, 17-αtJμα πο,ο;;μα.=-8aυμάζω. 6) aπΙ τΙίΙν 
IIιt"' - πaII,φp:i"t"." τό 'νΙΡΥ • . ~oιω ,,-ημ" kάμνω;' προ-

καλω, γ/νομοι αίτ/ο νό ... : π6λ.eμo., ποιώ=κινώ, έ· 
Υε/ρω, πόλεμον, Υ/νομαι αίτιος πολέμου, προκολω 
πόλεμον Ι ιιΙρή.,,1,, ποιω=Υ/νομαι αΊτιος είρήνης, 
κάμνω εlρήνην (linr.: δι' !λλoυ~, o!Jxl δι' έμcιυτό~ 
ώ~ ίσTιμcιινε τό ειρlι.,η., ποιονμαι),- 11 =πράττω, 
κάμνω, πρόττω, ένεΡΥώ : Σπαρτιατικά ποιέε,.,= 
πρόττειν ώς Σπαρτιάτης (κατό τόν τρόπον τών 
Σπαρτιατών) 11 μετ α: ~ιπλ9i~ a.Ιτ . , ποιώ τι εΤ~ τινct : ά
Υα-θα (κακά) πο,ώ τι.,α=πράττω είς τινα άΥαθόν 
(κακόν) ιι μετα: επιρρ. w πο,ώ τι.,α=ευεργετώ τινα, 
κα",~~' ποιω .... .,α=κοΚοποιώ τινο.- 111 ιiμτ6., ένερ
γώ, πράττω, εΊμαι έν δράσει (ιiντΙθ . τψ πάσχω). 
2) παρ& θoυx~~. ιiπcιντ~ χcιί. ε~~ιx~ τ~ς Χ~Tίσιι;; του 
πο,έε,,,: ή εtι"Oια παρά πολ" εποιε, ε~ ΤOtι~ Δα",ε
δαιμο.,Ιο"ς=ή εύνοια (συμπάθεια) τών άνθρώπων 
έκλινε πόρό πoΛU πρός τό μέρος τών Λακεδαιμο
ν/ων [παρα: τoί~ Άττιχοίι;; πoι-ητ cιίι;; , Xa.l ίδ Ι q; τοΙι;; χω
μιxoί~, συχνα: 'fι ιiρχιx-ί) συλλcι6-ί) xιίτcιι ώ. βpcιχιίcι 
(nOr-») • 

• Eτvμ. : ποιε,,,, ιiόρ, ιiρy" βοιωτ. lnolFfJQ., λcιx" 
liρy, έποίFηhe, μτχ. oΠO,FfJoa"i' ποίημα' nOlfIιI'i' 
πο,ητή, ' Εχ τινοι;; *no,-F6-~, πρ6λ. άρτο-ποι6, ι 
σιχνσχρ, (ίπδΊί, (6ΥΑΙί, (6νΑ h (σωρός), kiiya-1}. 
(δΥκος) σώμα), Ζενδ. Kay-~ayeiIi, ~ίπνAίll (έπιλέ
Υειν, χωρΙζειν), πcι).-σλ'Xυ, ~ίπiί (τακτοποιώ), ~ίηlΙί 
(τακτοποιώ, διαμορφώ)' ε~ ίcιπ. *qvOi. 

ποΙη, -Jj, ίων . ιiντΙ π6α (βλ. λ. ). 
ποιήεις, εσιια, ε., (ποίη)' δ ~xων ΙΙφθονον π6α", 

ΠΟώδης, χλοερός, δφθονος (πλούσιος) εΙς χλόην. 
ποίημα, -ατος, τό (ποιέω)' παν τό ποιούμενον 

η ποιηθέν (πεποιημένον). -η ,,: οι : 1) έΡΥον, τεχν
ούΡΥημα. 2) ποιητικόν έΡΥον, ποΙημα. 3) πρά
ξις, ένέργεια. 
ποιημάτιον, τό,δποχορ, του ποίημα' μικρόν ποΙημα. 
ποιηρός, ά, Ο., (πoίη)·=πo,ήε,~ (βλ. λ . ). 
ποlΙ;σειαν, Υ' πλ-ηθ. cιίoλ. e,jx-;. ιioρ. a.' του ποιέιιο, 
ποίησις, -εω~, 'fι (πο,έω) ' τό ποιεΤν 11 διαμόρφω-

σις, κατασκευή, δημιουΡΥ/α, παραΥωΥή.- α ώι;; χαΙ 
',ίίν, η ποίησις, ή τέχνη της ποιήσεως, η τεχνικη 
της συνθέσεως ποιημάτων, ή ποιητική τέχνη, 2) 
πο/ημα, ποιητικη σύνθεσις. 
ποlητέος, α, Ο", ρ-ημa.τ. έπΙθ . τοί! ποιέω' &., δ., 

πο,ε'''' τόν όποΤον πρέπει νό καταcκευάσι:1 τις, 6 
κατασκευαστέος.- U o~~. ποιητέο.,=δε' "οιεϊ., τ.
"α=πρέπει νό κατασκευάσι:1 τις. 
ποιητής, -ο;;, δ (πο,έω)' ό ποιών, ό κατασκευά

ζων, ό κατασκευαστής.- 11 ώ~ xa.l νυν, ό ποιητης 
στ/χων. 

ποlητιιι6f;, ή, δ., (πο,έω)' ό Ικανός νό ποιήσι:1, 
δημιουΡΥικός, παραΥωΥικός, liντΙθ. τψ nρακτ,κo, 
(ένερΥητικός, δραστήριος).- -iι ποιητική (ένν. τέ
χ.,η)=η τέχνη τοΟ συνθέτειν ποιήματα, ή ποίησις 11 
αΙ πο,ητικαί τέχ.,α,=α1 πραΚΤικαΙ τέχναι, α1 παρα
ΥωΥικαΙ, ΟΙ χρήσιμοι.- ίπιρ, -κ~. 
ποιητός, ή, Ο., (ποιέω) ' πεποιημένος, κατεσκευ

ασμένος, έπεξεΙΡΥασμένος, τεχνητός.- 11 έφευρε· 
θε/ς , έπlνοηθεΙς, πλαστσς. 
ποlη-φaΥCω (ποlη+φαΥε''')' τρώΥω "όαν (χλόην, 

χόρτον) . , 
ποlκll-άνιος, Ο". δωρ . ιiντΙ ποικιλ·ή"ιο, (πο,· 

κlλoς+ή"Ια)' ό έχων πεποικιλμένας ήνΙας. 
ποlιιll-είμων Ο", Υ&ν. -o"0s- (ποικί.ιο,+.Ιμα)· ό 

txwv (φορών) ποικ/λον (πεποικιλμένον, ποικιλό
χρωμον) Ιμάτιον U Υaν . , ποικιλόχρωμος, παρδσλός. 

ιιοlιιΙlία, -Ι) (πoικί.ιo~)· τό ποικ/λλειν (κοσμείν) 
διό ποικιλοχρώμων κεντημάτων, τ6 κέντημα 11 ίν τ/jl 
πλ-ηθ . , n:μάχια κεντημένα, κεντήματα U μτφρ., παν
ουργ/α, πονηρ/α. 
ποlκ'llω, μaλλ. -rAcij' ιiόρ. Inol"rAα' πctθ-ητ., πρχ. 

π.ποlκιλμαι' (noIHlAos-) ' ποιώ τι ποικ/λον, τό κεν
τώ διό ποικιλοχρώμων κεντημάτων.- 11 κεντώ ιι 
ποικ/λλω τι, τ6 κάμνω .νό tχι:1 ποραλλαΥός, δια· 
ποικ/λλω Ι μtφΡ. έκθέτω τι διό πεποικιλμένου λόΥOU 
(δι' ώρα/ων λέξεων καΙ φράσεων), έξωΡο1ζω. 

ιιofκΙΙμα, ·ατο" τό (πο,κl.ιλω)' παν τό πεnoι
κιλμένον, τ6 (έ)στολισμένον . διό ποικιλοχρώμωγ 
κέντημάτων, . 2) Οφασμα κεντημένον, .κέντημα. 
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ιιοιιιllό-60υlος, ο" (.πo,κί1~+βoυ1ή)· ό έχων 
ποικ/λας βουλάς, πολυμήχανος, πολύτροπος, παν
οοργος. 

ηοιιιllό-Υηρυς, ~ωρ. -yaΡUς, -υος-, δ , -ιι (.πο,κί
Αος-+"';ρυ;) ' ό έχων ποικίλην φωνήν, ό ποικιλοτρό · 
πως ήχών, ό έχων πολλούς μουσικούς φθόγγους 
Γι τόνους . 

ηοιιιιlό-δι:ιρος, ο" (.πο,κίΑος + δε,ρή)' δ έχων 
ποικ/λον (ποικιλόχρωμον, παρδαλόχρωμον) λαιμόν. 
ηοιιιI10-δί:ρμων, ον, Τεν. · ονος- (.πο,κΙΑος-+δέρμα)· 

ό έχων δέρμα ποικΙλον. 
ηοιιιΙ10-Ι:ΡΥός, όν (.ποικί10ς-+IΡΥΟ,,)· δ ποικΙλα 

έργαζόμενος. 2) It ιxe 1jt. , ό ποικ/λως εΙρvασμένος , 
ό πεποικιλμένος. 

ηοιιιΙλό-θριξ, ·τρt'χος-, δ, ~ (.πο,κίΑος+-θρίξ)· ό 
l:xwv τρ ίχωμα παρδαλόν, κατάστικ τος, παρδολός. 

ηοιιιΙ10-μήτης, ·ου, δ, κιχΙ ηoιιιlλό-μητlς, -,δος-, 
δ, -ιι (.πο,κίΑος-+μητις) · πλήρης ποικΙλων τεχνασμά
των, πΟλυμήχανος, πανοΟργος . 
ηοιιιΙlο-μήχδνος, ο" (ποικ[Αος+μηχα"ή)' . πλή

ρης ποικ Ιλων τεχνασμάτων, δ ποικ/λα μηχανώμε· 
νος, πολύτροπος. 
ηοlιιΙλό-μορφος, ο" (.ποικ[Αος + μορφή)' ώ~ κΙΧ ί 

νον , ποικιλόμορφος, δ ποικ/λας μορφός λαμβάνων 
(1) έχων), ποικιλόχρωμος. 

ηoιιιΙλό-μίiθoς, ον (πο,κ{,l,ος + μνθας)' δ λέ"{ων 
ποικΙλα, λέγων ποικΙλους λόγoυ~. 
ηοlιιΙλό-νωτος, Ον (.πόικίΑος-+"ώτο,,)· δ ποικ/λα 

(ποικιλόχρωμα, παρδαλά) νώτα έχων, δ έχων τήν 
ράχιν παρΟΟλήν. 
ηοlιιllό-ητcρος, ο" (.πe,κΙΑος-+.πτερ6,,)· ό l:xwv 

ποικιλόχρωμα πτερά. 
ποικι· λΟI, '1, ο,,' δ,τι κιχΙ νυν, ποικΙλος, πεποι

κιλμένος, πολύχρωμος, διάστικτος, κατάοτικτος, 
• παρδαλός», ποικιλόστικτος.- 11 εΙρvασμένος μέ 
ποικ/λα χρώματα, έχων ένυφασμένα ποικιλόχρωμα 
κεντήματα, πεποικιλμένος διό .κεντημάτων !! τειίχεα 
.πο,κίAa χαΑκφ = δπλα ένειργασμένα διά χαλκοΟ, 
φέροντα έγκολλήτους παραστάσεις έκ χαλκΙνων 
έλασμάτων (πλαΚών).- 111 γεν., πολύπλοκος, Ποικ/
λος U δ ποικίλης τέχνης, μετά περισσης τέχνης, έπ
εξειργασμένος, πεποικιλμένος δι ' έγκολλήτων ψηφΙ
ΔWν, ποικΙλος, πολυειδής. 2) μτφρ . , κιχτχ τόν χιχριχ 
xtYjpιx , εύμετάβλητος, άστατος, «παρδαλης διαγω
γης» U περΙπλοκος, πολύπλοκος, αΙνιγματώδης, "{ριφ
ώδης, διφορούμενος, άμφ/βολος U /;ίθεν, πονηρός, 
δολερός, πανοΟρ"{ος, έπιτήδειος. 
Έτυμ. : πο,κίΑος' πο,κίΑΑαι: σιχνσκρ. ρί,ςάΙί (στο

λΙζω), Pe' ςΑ1). _ί peC;a.-1). (σχημα, χρώμα), ρeςa.16·h 
(έστολισμένος), ΖενΙΙ. pa.esa., pa.esa.h (κόσμημ.J), 
σιχνσκρ. ρuru-ρe ' ςiil). (πολυχρωμlα), πΙΧλ-σλΙΧιι. plsIriί 
(*pls-ro·, βλ . .π,κρός)=πολύχρωμος, παι)ΟΟλός, pt'
sIra.giί (ό Ιχθύς «πέστροφα» ώς κατάστικτος), pί~~, 
pt"sa.ti (κεντώ), λιθ . ΡeSΖίύ (κάμνω έγκοπάς, Ιχνο
"(ραφώ), σιχνσκρ. Ρίς6t3ga.-l). (ύπέpuθρος, ύπόφαιος), 
ρίς6·Ι). (δέρμα έλάφου), pa.isza.s (κηλΙς, στΙγμα όπό 
αί86λην) , peSΖά (αΙθάλη), isz-pa.isza.u (=λιχτ . a.dum
bιιο, prima.s linea.s duco)' ί~ ί ιχπ. ·peik- πι;ι;ριχλλ_ τφ 
·peig- (χρωματΙζω κατά τρόπον παρδαλόν) έν τφ 
οιχνοκρ. pifij6ra.-1). (έρυθροκlτρινονι, pit3ga. -1). pitaga.-
16-1). (έρυθρόφαιος), pit3kIe (ζωγραφ Ιζω, Ιχνογραφώ), 
λιχτ . pingQ, έλλ. nlyya10ςo tεΤδος σαύρας), πρβλ .'Ησ ιιχ. 
cπΙΥΥα,,' 1'ε6σιι,0". ΆμερΙας' ΥΑαυκό1'''' π ιθ. &έ χιχ Ι 
πιχλ·γερμ ; fincho (σπΙνος).- τό !ιχπ. ·peik- φιχ ίνετιχ ι 
δτι έo~μ. «τέμνω, έγκόπτω, κάμνω έγκοπήν» (βλ. έν 
λ. πικρ6,), οιιγχρόνως; δμω. προσιίλιχδε x~ Ι "tiJv σημι;ι;
σΙιχν τoίi ίxνoγριxφ~μι;ι;,o~ (του σχε&Ιου), ~ ιό,ι ιΧρχιχω. 

-ιι ρΙ~ιx ·peik- έxρηoιμoπoι~θη &Lci: vci: ~ηλώο'Q oτci:. έγ
xoItci:~ oτci:~ ΙΙημιοιιργοιιμίνιχ. ιiπΙ oτYj~ έπιφιχνεΙιχς; ,οι! ιΧν
θρωπΙνοιι ~ι!ρμιxτoς;, έντό~ των δποΙων iνίlJοιλλον χρώ
μι;ι;τοι πρός; έΠΙΤIIιι~ιν των ποικιλοχρώμων ~ωγρι;ι;φημcί
-των, έ~ ώΥ σιινΙοτιχτο iι &ιάατι;ι~ (xιxτάσ-τι~ις;) ίκιΙνη. 

ηOIΙΙΙ'10-~άνδ61oς, ΙΧίολ. -σάμ6δΙος, Ο", (πο,
.,ΙΙ0ς-+αιί...Jaλοιι)· ό" φέρων (φoρQν) ποικΙλα (πεποι
lI.ιλμtνo, κεντημένα) σανδόλιcι. 

ηοlιιΙλό-στο10ς, 01' (πo,κlλoς-+ατ01ή)' 6 ένδε
δυμένος μέ ποικιλόχρωμον στολή ν (ένδυμασΙαν) 11 
έπΙ πλο ί οιι , τό έχόν πρΥραν πεποικιλμένην (ποικl
λως κεκοσμημένην). 

ηοιιιΙλο-τι:ρηής, ές (ποικ110ς+τέρπαι)' ένεΡΥ. , ό 
ποικιλοτρόπως τέρπων, ό προξενών ποικ Ιλας τέρ
ψεις 11 πιχθητ., ό τερπόμενος εΙς τήν ποικιλίαν (iι διά 
της ποικιλΙας). 

nοιιιiλό-τι:uιιτος, ον (πο,κίΑος+τευχαι)' ό ποικί
λως (μετά ποικίλης τέχνης, λΙαν έντέχνως) κατε
σκευασμένος (έπεξειργασμένος) 11 παντοειδής. 

ηοιιιι λό-τραυλος, ον (πο,κίΑος-+τραυΑός-) ' ό τpaυ· 
λΙζων ( ζjδων, κελαδων) εΙς ποικΙλους τόνους. 
ηοικΙλο-φόρμΙΥξ, -ΙΥΥΟ., δ , i; (πo,κlλoς- + φόρ

μ'Υξ)' ό συνοδευόμενος ύπό τών ποικΙλων ήχων 
φόρμιγγας. 
ηοικιλό-φρων, -ονος, δ, ~ (nο,κ[Αοs+ φρήν)' = 

πο,κ,λομήrηc, πλήι::; ης ποικΙλων σκέψεων, παντοει
δών. στοχασμών, πολύτροπος, ΠΟλυμήχανος, παν
ΟΟργος .. 

ηolΚιlτής, -ον, δ , θ1jλ . πο,κί1τρ,α, -ιι (πο,κΙΗαι)' 
ό ποικ Ιλλων , ό κεντών, ό διακοσμών μέ πολυποΙ
κιλα κεντnuατο 11 ό κεντητής. 
nοιιιll-Υδeς, ό" (.πο,κ110' + φδή)' ό ποικΙλην 

(περ/πλο"ον, αΙνιγματώδη) t;Jδήν ςι&ιν. 
ηolιιίlωc;, έιτ Ιρρ. του πο,κ110ς-' κατά ποικ/λον τρό

πον , πολυειδC ς, πο \υτρόπως υ πo,κlλως Ιχαι=εΤμαι 
διόφορος, δ ΙOζfέpω. 
ηοιμαίνω, μελ, .. -ίί"ώ (.πο,μή,,)· ώ; κ~ι νίiν , ποι

μαίνω, εΤμαι ποιμήν, βόσκω, τρέφω, περιποιοΟμαι, τά 
πο/μνια, λ~-τ . pascere ιι ιΧιτολ. εχω ποίμνια, εΤμαιποι
μήν. 2) ιnφρ . περιποιούμαι, φροντ/ζω, έπιμελοΟ 
μαι, περιθάλπω.- όδηγώ, κa80δη"{ώ, διοιΚώ, κυ
βερνώ.- ώσ. καταπραΟνω, μαλακώνω, καθηουχάζω, 
έξαπατώ, ώι; κιχ! τό λιχτ. ρascere 11 ιντείiθεν γδν., παρα
πλανώ, άποτώ.- 11 π~θητ., ώ. τό "έμομα, , βόσκο
μαι, πλανώμαι άνό τους βοσκοτόπους (έπ Ι των πρι
μν Ιων) , λΙΧτ. pa.sti 11 επι των βοοχοτόπων, άνερευνώ
μαι (υιτό των βοοχόντων ποιμνΙων), άπογυμνώ"ομαι 11 
μτφρ . .πας .πenοίμα1'τα, τόπος=πας τόπος (δλη ή 
περιοχή) έξηρεuνήθη (ό). ()πό ποιμένος; πιιριφίροντοι; 
τχ πο Ιμνιά τοιι π ;. ό ι; βo"κ~ν, 1) ώ, όπό ποιμνίων ιiνιx
ζητούντων πιχντοίί βοσχ'ήν). 

ηοιμάν, δ, ΙΙωρ. άντΙ .ποιμή". 
ποιμaνόριον, τό (πο,μά"αιρ)' ποίμνη 11 μτφρ. στρ6-

τευμα . ύπό τός διαταγάς στρατηγοΟ (ώ. ποιμένος; 
τρόπον τινά) . 
ηοιμανω, μελλ. του πο,μαl1'αι. 
ηοιμaνωρ, -ορος , δ (.πο,μαΙ"αι) · =ποιμn" (β λ. λ . ). 
ηοιμήν, -έ1'ος-. δ (ποία ?)' δ , τι χιχ ( νίίν , ποιμήν, 

βοσκός, βουκόλος, «τσοπάνης, τσοπανος» 11 μτφρ. 
ποιμή1' Ααώ1' = ήγεμών λaoο, άρχηγός άν8Ρώπων, 
οτρατηγός. 
Έτυμ.: πο,μή...: λιθ. pimu-, γεν. pemen-s (60-

σκάς): σιχν"χρ . ραγυ-Ι). (φύλαξ, προστάτης). Ιλλ . 
πώv (=ποlμνιον)' ποίμ1'η. ποίμ .. ,ο,,· .πο'μα l1'oιι' 
πο,μά"ωρ «πο,μή" ά1'δρών, πρ€λ . όμηρο πο,μή" 
Aαώto)· χ~τ ' ciλλοιι~ ο ιιγγ. τοί, πατέομα,. πόα, pa.sco 
(ώ ; υπε~Yι λώθη έν άρx iί) . 
ηοίμνη, iι (ποιμή1')' δ,τι κιχ! "νυν, ποΙμνη, .ποl

μνιον, άγέλη κτηνών (χιχΙ χιιρ . προβάτων), «κοπάδι». 
ηοιμνήιος, η .• ο .. (ποίμνη) ' ό ά νήκων εΙς ποΙ

μνην, iι ό προερχόμενος έκ ποίμνης, iι ό κατάλ
ληλος (άρμόζων) διά ποίμνην. 
ηοίμνιον, τά ι UItGXOp. τ ο ίί ποίμ1'η (iι XIXtci: συγκο· 

;τΥιν έχ τ oίi ποιμέ1',ον)' μικρά άγέλη. 
ηolν~ίoς, α, 01' (ΠΟ'1'ή)' τιμωρός, έκδικητικός. 
ηοινaτωρ, -ορο" δι -ιι (ΠO'1'CΊαι)· τιμωρός, έκδι 

κητής. 
ηοινάω, μβλλ. -ιfαco, Ιων. -ιfσαι (.πο,,,ή)· τιμωρώ; 

έκδικοομαι.- μιiooν ι έκδικοομαι έμαυτόν κατά τινος. 
ηοινή, -ιι' ιΧρχιχω• έο'ήμ. «-ιι χρηματική ποινή (τό 

πρόστιμον) ή καταβαλλομένη εΙς τούς συγγενεΤς 
τοΟ φονευθέντος ύπό τοΟ φoνέWς (διό τό χυθέν 
αΤμα) , κατόπιν της όποΙας άπηλάσσετο ούτος πανΌ 
τδς διωγμοο έκ μέρους των 11 γδνιχω. ι πασα χρη . 
ματική πληρωμή κατa60λλομένη πρός lκανοποlησιν, 
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tξαγορασμός , άνταπόδοσις, άνταμοι8ή, τιμwρΙα 11 
ώσ. τό άπαιτηθεν ποσόν, τά λύτρα τρόπον τινά, 
τό πρόστιμον, ή .ποινή ώ\; λι!γετoι ~ χοιΙ σ'ήμερι;ν " λοιτ . 
ρoenA 11 ά"αιρoiίμα. .11'0.""" π;~ ΨVX'7§"=λαμβάνω 
έκδΙκησιν διό τήν ζωήν τινος 11 .11'0.";,,, "l"oo Ziern 
τω" χ"ρ"ΧωΥ άπο'-ομέ"ω,,=δΙδω εΙς τόν Ξ. ίκανο
ποlησιν διό τόν θάνατον τών κηρύκων του 11 συχν& 
ιiν τ~ φριiσε~ πο."ας δoV1'Cl' = δΙχ"" δΟVΥαι = λοιτ. 
dAre ρoenAS (έν ποιθ. ίνν., τιμωροΟμαι ύπό τινος) 
11 ιiντ~θΙτω~ το πο."ας '-cιμβά"ε.,,=δ/X"" λαμβά"ει" 
=λοιτ. sumere ρoenAS ( έν βνε;;γ. ίνν., τιμωρώ τινα). 
2) ιίν χοιλT,j ίνν. , άμοιβή διά τι πρδγμα, άνταμοιβή . 
- Ι πρoσωπoπo~εΤτoι~ (ο) πο.,,;,) ώ\; θεότης της εκ
δικήσεως, αύτη αύτη ή « 'ΕκδΙκησις», θεά. Ισό.ιμo~ 
πpo~ .ijν JJl .. "" χοιΙ 'tdr.\; Έe''''';;~. 

• Ετνμ.: .11'0.",; (χοιΙ &ιiνK~oν έΧ τοιΙίτΥι' .0 λοιτ . 
poenA)=Zaν&. KAenίi-, ποιλ ·σλοιυ. Ct!nA (τιμή), Ιοιπ. 
*qvoinίi (=πρόστιμον, τιμωρlα)τιμή πρός έξιλaoμόν 
του φόνου) γκν. τιμή, άξΙα), πρβλ. λ~θ. KAine (άξΙα, 
τιμή)' έΙ; lοιπ. *qvei- ιίν .ιji σοινσχρ . cάΥΑte (τιμωρώ) , 
ΙΗ. "l"oo, τιμ'; (βλ. λ. λ.).-.Ο δμ1jΡ. c'iπο.1'CI ( *άπο
ΠΟ'1'CI, πρβλ. άπό-τ.σ.~· άπο."α" (βλ. λ. λ.), άπο."ό

'-δ.χος (ό δικαlως τιμωρών)' ""-πο."ος_- Κοιτ' ιiλ
λoυ~ εχ .i'j; ρ . φε,,- τοίί φό"ο§"· «λλo~ τ&λο\; ιiνιiγoυσ~ 

'tijν λ. εΙ, ρ. ρΟ (=λοι • . purum fAcere), ί~ 'Iι~ pu-' .. re 
(Kα8aρlζειν έντελώς) , Am-pu-tAre (άποκόπτειν τό 
περιττά, κλαδεύειν), pU-rus. 

noIviITIIC;, -ον, δ, θ1jλ. -iίτιc;, -ιδα,' ό τιμωρQν, 
ό έκδικούμενος, έκδικητής. 

ηoiνΙμoc;, ο., (.11'0.",,>, ό έκδικούμενος, ό τιμω
ρών, έκδικητής, τιμωρός. 
ηοιο-10ΥιΕω, μελλ. -ήσω (πο.ολό)'ος) · συλλέγω 

πόας, χορτολογώ,βοτανολΟΥώllαταχυολογώ, δένω 
δεμάτια. 
ηοιο-lόΥOC; (ποlα, πόα+λέ)'ω)' ό συλλέγων πόας, 

ό χορτολογών, ό βοτανολόγος 11 ό έσθΙων χόρτα. 
nοιο-νόμoc;, ο" (ποlα, πόα+.,Ιμω) · ό βόσκων 

πόας , ό τρεφόμενος με χόρτα, χορτοφάγος, φυτο- ' 
φάγος.- ,ι πο.ό-"ομο§", ο., (ποlα+.-ομ,l)· ό πλήρης 
χλοερών βοσκοτόπων. 
πΟΓΟI, α, Ο", ίων, ιιοίoc;, ", Ο", iρω'1jμ. ιiντων. 

έπ Ιθ. · όποίός τις, &1jλ. όποΙας φύσεως, ποΙου εΤδους, 
«τΙ λoγης ~, λοιτ. qUAlls' πotρ' Όμ. συν'ήθω~ έxφριiζει 

εχπλ1j~~V xot! όργ'ήν : ποϊο" το" μvθο" έε.πll§" ;=τΙ 
λόγος εΙναι αύτός «πού 000 ξέφυγε:ι;- 11 πotρ' ιiττ. 
εν ί οτε χοι Ι ένιiρθω, : d ,ποϊος; το ,ποϊο,,;- 11 θ1jλ. 
~')Τ . ποί'!,; ίων . .. ο/π; (ι!νν. όδφ)=πως; λotτ. quO-
modo ?=πώς, κατό ποΤον τρόπον; , 

• Ετνμ.: ποϊος, γοτθ. h.iiWA (πώς) π~θ. ( *qvoivo
( *qvo-oivo- (τlνος είδους), πρβλ . σοινσχρ . dur-e'νΑ
(κακότροπος), ΤΟ"Ο§", &λ'-οϊο" όμοϊος, λοιτ . -iVOS 
ιν τιji festiVos (xaρlεις, ό έχων τήν φύοιν ένός 
festum), λιθ. ρer-eίνό, per-eivis (πανουργος), σCΙ;νσχp. 
ίΞ'νA-J:ι (τρόπος τοΟ ένεργεΤν, ήθΟς), Πotλ-γεΡμ. ewa 
(νόμος, γάμος), ίotπ. *ei- (=Ιέ"α,)' χοι,' άΗου; 
ΠΟ"Ο§" < *qνοjjοS=λotτ . quojus, cujUS' πρβλ. χοι! *,πό, 
(ε ί~ ην ιiνιiγι;υσ~ν «λλοι τ& ποϊο§", π6σο" οπω, .1' 
,ijν ος τ& οΤο" Οσοι;). 

ηoΙΌC;, ά, ό." ιiop ιiντων . ίπΙθ.' ό φύσεώς τινος, 
είδους τινός, ι:κάποιας λόγης~. 

noIόTqc;, '"ΤΟ§", tι (ποϊο,)' ώ, Xot! νίΙν, ποιότης, 
λot • . quali'as. 
Ωοιηνύω, μιλλ. -Θσω (ιiνot&ιπλ, ίπιτ.τ. ίν. ax ρ. 

.11'1'1)- τoίi π"έω, ώ, ',ό ,πα.πάU", ίχ τοίί πά'-'-ω, 
πα.-φάσσω εχ τη~ ρ. φα- τoίi *φάω, φάο" ποι-",vσ
σω ίχ 'tcίi φvσάω)' όσθμαΙνω, πνευστιώ ιι ίν,είίθεν, 
γεν . , σπεύδω, βιάζομαι, ένεργώ δραστηρΙως n ύπη
ρετώ τινα προθύμως 11 εργάζομαι οκληρό, εΙμαι πο· 
λυάσχολος. [δ~' ΙΙτυμ.. δλ. ncn"vo-lkι.· ιίν τφ _ν_στ. 
το -ν- _rVott μotχρον μiν προ μotχρ4, συλλ., PpotXU &έ 
προ Ppotxsioι,). 
Ωoiφuyμσ, -στο" -ι:ό (nο,φιίασω)' σφοδρόν φύ

σημα, ρω8ι:ινισμα, σύριγμα, «ροχάλισμα». 
ηoιφUσσω, μaλλ . -ξω (&ι' ιiνot!l~πλ. ίΧ .011 φvσάω)' 

ιiμτβτ. φυσQ δυνατά, ρωθωνΙζω, συρΙζω, «ροχαλΙ
ζω:ι.- • μ,δτ. φuσQ τι δυνατό ώστε νά τό κάμω 
νό φouσKώσι;ι, 'ij νά όνaφλενt.\ 11 μτψ? έπιπλήττω τι-

VQ ζωηρQς [έπιτ_τ. μιτ' ιiνot&~πλ. τΙίπο, (πρβλ. ~ •• 
π.vω)' &ι' ετυμ. βλ. φiίσα). ' 

ηoι-ώδιιc;, ες (ποlα+εlδος)'=ποώδ,,§", δμοιος πρός 
πόον (χόρτον, «γρασΙδι»), χορτοειδής, βοτανοειδής. 

η6ιι~ 'ij ηοιιδ, &ωρ. ιiντ! πότε 'ij ,ποτέ. 
ηοιιά;, -άδος, tι (πόκος)' «μαλλΙ», τρlχες κεφa

λης (κόμη). 
Ωοιιιςω, μ_Η. -lσω, &ωρ. -ίξω (,πόχο,>, = m .. OII 

(βλ. λ . ), κουρεύω μαλλιά, ψαλιδΙζω μαλλιά.- μίσον, 
κουρεύω τι δι ' έμουτόν (πρός χρήσΙν μου). 

n6KOC;, δ (m .. ω) · έριον προβάτου άκατέργαστον 
ιι δγκος έρΙου (<<τουλούπα μολλΙ»).- 11 ή κουρά (τό 
KOύρεUΜα) τών προβότων.- 11 έτερόxλιτo~ πλ1jθ. 
ιiπotντ4 εν 'tT,j πotροιμ. φΡiσει εΙς tι"oν πόxα~=είς τό 
κούρευμα τών όνων, είς τόπον ένθα κεΙρονται ΟΙ 
δνοι, τ. i. ούδαμου, &ιότ~ πουθsνfL δέν χουρκuοντotι ΟΙ 
"Yott&otpO~ Ι tι"oν πό .. ας ζ"τε"ς=ι:του πουλιου τό γό
λα~ ζητείς, &1jλ . πρδγμα άνύπαρκτον (&~ότ ~ 0&Τ8 .G 
εν ()πιiρχει ο!ίτε .0 «λλο) [&~. 6τυμ. βλ. m .. ω), 
ηοιιόω, μaλλ. -ώαω (πόxo~)' καλύπτω με άκατέρ· 

γaστo μαλλί 11 πotθ1jΤ" καλύπτομαι (ένδύομαι) με μαλ
λί (με μάλλινα). 

Ωόιιωι;, δωρ. ιiντΙ π6κον§", otίτ, πλ1jθ. τοίί ,πό .. ο,. 
ηolιiι:ς, -έωΥ, -έllσσ., -έας, έπ. πλ1jθ . του .11'0'-"'. 
nοlΙ:μCi-δόιιoc;, &ωρ. ιiν.Ι ,ποΑ.llμ,,-δό .. ος (βλ, λ.), 
ηοlι:μ-σρχι:ίον, το (,πΟΜμαeχΟ§") , ή έδρα (κατ-

οικlα) του πολεμάρχου. 
Ωοlcμ-σρχcω, μελλ. -ήσω (nOMμoexOIi)' εΤμαι 

πολέμαρχος, εΙμαι άρχηγός πολέμου. 
nοlέμ-σρχoc;, ό (πό"μoς+c'iρxω)' ό άρχΙζων πό

λεμον (κάμνων άρχήν πολέμου) , ό διευθύνων τόν 
πόλεμον,. όρχηγός, άρχων, ήγέτης, όπλαρχηγός.-
11 εν Άθ'ήνoι~~ δ ΠΟΜμαeχοι; Tj.o τρΙτο, άρχων, δστι, 
ιiΡX~χω;; ιIL1jUOuνs .ijv μιiΧ1jν (χοιτ& .ijν βν Μοιρotθωνι 
μιiΧ1jν πρoεδ~εIίει τοίί πολeμιχοίi συμδουλΙου), βρcι&!ίτε
ρον Μ προtστοιτο τοίί Ι:ιχοισ'1jρΙου, δπερ ε~εδΙκcιζ6 τc'ι.~ 
ίJπoθιiσει~ των μεΤΟ[ΗωΥ, 2) έν ΣπιΧρ.'Ώ 'ιιτο μορα)'ός, 
tjtot διοικητής μόeα§" (.μ'ήμoι.o~ στροι.οίί)_ 3) έν θ'ή-
6ott~ ()πηρχον Μο πολέμotρχοι, Τισοιν &. oίlτo~ ιiνώ.oιτoι 
ιi~~ωμoιτoίίXoι, έρχόμενοι Xotτά. a_tpa.ν IspotPXfoι~ ε~θύ~ · 
μετά τού, Βοιωτιiρχot~. . 

ηοlι:μιΕω, μελλ. -ήσω' ποιθ1Jt" ιiόρ . οι' έπο'-εμή-θ",,· 
(,π6'-εμος)' εΙμαι έν πολέμΥ, έχω πόλεμον, διεξάγω 
πόλεμον πρός τινα; πολεμώ έναντ Ιον τινός 11 ώσ. ώ, 
xot! νίΙν, πολεμώ, δΙδω μάχην, μάχομαι U γενιχω" ερι
ζω, φιλονικώ, διαπληκτΙζομαι πρός τινα.- 11 μετ' ot! • . , 
κινώ πόλεμον έναντΙον τινός, έπιτl8εμαι κατά τι
νος, τόν μεταχειρΙζομαι έXθΡΙKQς.- πotθ'ljΤ., πολε
μοομαι ύπό τινος, ύφlσταμαι πολεμικήν έπίθεσιν έκ 
μέρους τινός U μετά πotθ1j" &8 ένν. χοιΙ δ μeσο~ μιiH. 
,πο"μήσομα.,- 111 εν Πotθ1jΤ . Ινν. λέγεtot~ ώσ. χcιΙ _πΙ 
τοίί πoλιiμoυ, πόλεμος διεξάγεται ύπό τινος : οσα 
έΠO"μήt'hι=oσoι πολεμικοί έπιχειρήσεις διεξήχθη
σαν (έγένοντο, ηχθησαν είς πέρας, έπεχειρήθησαν). 
nolCμII-UKoc;, &ωρ. nοlι:μσ-δόιιoc;, ο" (πό'-ε

μος+«χομαι)' ό άναλομβόνων πόλεμον 11 πολεμικός. 
Ωolι:μίιιoc;, Ο", Ίων. τιjπι;ι~ ιiντί πο'-έμε.ος (δπ_ρ 

δμω, &Βν ιiπotνΤiJ πotρ' ιin.) (πό'-.μος)' πολεμικός 
φιλοπόλεμος.- 11 έχθρικός. ' ' 

Ωοlι:μιισι:Ιω, έφ,nικον ,ου nO'-IlJdoo' επιθυμώ πό
λεμον, θέλω νό πΟλεμήσω. 
Ωolι:μητtoν, Ρ1jμ. επΙθ. tou πο'-εμέω' =δεί .11'0'-.

μεϊ.,=πρέπει τις νό πoλεμήσr:Ί, νό έξέλθr:Ί πΡός 
πόλεμον. , 
ηolι:μfςω, ΠΟΙ1jΤ. Ωτοl-'μaλλ. '/σω, &ωρ. -lξω (πό

'-Ilμο,)' ΠΟ~1jΤ . ιiντ! πο'-εμέω (βλ. λ.)' n πο'-εμlζω μετά 
τ,". ~ διεξάΥω πόλεμον εν ουμμαΧΙQ μετ' δλλου 11 
μΤΥν_ έρΙζω, φιλονΙΚώ, λογομαχώ, διαπληκτΙζομαι. 
- 11 μτ6τ., πολεμώ τινα, τόν πολεμάω, διεξάγω πό
λεμον έναντΙον του, μ6χομαl ήρός τινα, 

Ωοlcμιιι6c;, ή, Ο., (πό'-εμο§")' ό άνήκων είς ,τόν 
πόλεμον, ό κατόλληλος διό πόλεμον Ι ώ, xot! νίίν, 
πολεμικός, φιλοπόλεμος ιι Ικανός πρός πόλεμον 11 τσ 
πολεμ.χιΣ=πολεμικαί άσκήσεις, πολεμικαi συνήθειαι 
ιι ο} ~oλεμικfι (ίνν. τέ"",,) - δtι κοι! νΟν, ή πολεμική 
τέχνη, ή τέχνη τοΟ πολεμεΤν, ό πόλεμος. 2) το 
πολεμιΗΟ. - τό σημεΤον πρός μάχην, τό σύνθημα 
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της μάχης (πρός έναρξιν της μάχης).- 11 έχδρι
κός 11 ό ΠΡOKαλCιν έχδροπραξΙας. 
πολεμιιιώς, έπιρ~. έχ τοίί noλεμικ6~' κατά πολε

μικόν τρόπον, κατό έχδρικόν τρόπον 11 πoλ~μιxώ~ 
έ'χω=διόκειμαι έXθPΙKCις, εΤμαι έχθρός. 
πολέμιος, α, ον, ώσ. χοιΙ -o~, -ο" (π6λεμo~) ' ό 

άνήκων είς τόν πόλεμον U τιi πολέμια=αΙ πολεμι
καΙ έπιχειρήσεις. 2) σποιν. ώ~ τό πoλεμικό~, φι
λοπόλεμος.- 11 ώ~ χοιί γίίν, πολέμιος, έχθρικός, 
έναντΙος, έχθρός.- ώ~ o~σ. οΙ πολέμιοι=οί έχθροί, 
ΟΙ άντΙπαλ9'Ι, ΟΙ πολέμιοι. 2) ij πολεμlα (ένν. Υή, 
χώρα)=ή έχθρική χώρα, ή χώρα τCιν έxδρeιν. 3) 
το πολέμιο,,=ή έχδρα, ή έχθρότης. 
πολεμιστά, δ, ιπ. άντΙ πoλεμιατ?l~ (βλ. λ.). 
πολεμιστήριος, α, ο .. , ώσ. χοιί -o~, -ο .. (πολεμι' 

ατή~)' ό άνήκων είς πολεμιοτήν, ό όρμόζων είς 
πολεμιστήν 11 πολεμιαl:ήρια αρμαl:α=δρματα πολε
μικό.- 11 "ιi πολεμιατήeισ=l:ιi πολεμιΧά, αl πολε' 
μικσΙ έπιχειρήσεις. 
nολcμιστι;ς, ιiπιx. IΠl:01-, -ο;;, δ (πολεμίζω)' 

δ,τι χοι! vuv, ΠΟλεμιστής, ό πoλεμCιν, ό μετέχων 
μόχης U 1'πποι π01εμιαl:αl ~ πολεμικοl Τπποι (λοιτ. 
bellcι tores equi). 
πολεμό-κλονος, ο" (πόλεμα~ + κ1ό .. o~)· ό Ιγεί

ρων τόν δόΡU60ν τού πολέμου. 
πολεμό-ιιραντος, ο" (π6λεμο~κeα[νω)' ό τε· 

λειώνων τόν πόλεμον 11 ό όποφοσΙζων τόν πόλεμον 
(τήν μόχην). 
nολcμο-λδμ-Ιχδίκός, t7, 6", χωμιχi) λ. σύνθετo~ 

_χ τφν nόλεμα~, .ι1άμαxo~, Άxσ'κό~ (οΙονεΙ δ Άχοι· 

'ίx6~, τ.~. δ ΟΕλλην ΛIίμoιxo~ έν πολι!μψ). 
ιιόλcμόνδc, ί.πιχ. 011 ... 61-" πρός (τόν) πόλεμον, 

είς τήν μόχην. 
πολεμο-ποιέω, μιλλ. -ήαω (n6λεμο~ + πoιώ)~ έ

γεΙΡω (ΠΡOKαλCι) πόλεμον, γ/νομαι αίτιος πολέμου. 
ΠΟ' λΕΜΟI, έπ. ιιτ6λεμος, δ' ό,τι χοι! ',uv, πόλε

μος, μάχη υ nόλεμα.. αίeομαl "Ι"Ι = άναλαμ6όνω 
(KινCι) πόλεμον έναντίον τινός.- 11 προσωποποιη
μ'νo~ (ώ~ χύρ. δν . ) , ιι Πόλεμος, rj Μάχη. [~ι' έτυμολ. 
βλ. έν πελεμiζω' διδι τό nτόλεμος βλ. έν nόλι~) . 
ιιολεμο-φδ6ρος, ο" (n6λεμο~+φD-είρω)' ό φθεί 

Ρων (καταστρέφων) διό πολέμου. 
ιιολεμόω, μελλ. -ώα ω (πόλεμo~)' KαθιστCι τινα 

πολέμιον, έχδρικόν, έχθρόν 11 κάμνω τινό έχθρόν 
τινος.- ποιθητ. γ/νομαι (καδίσταμαι) έχθρός τινος. 
πολεύω (πόλo~)' :iμτΙS., περιφέρομαι, περιστρέφο

μαι γύρω όπό τι, λιχτ. versari.- 11 μτ6 . , άνατρέπω, 
όναποΟΟγυρΙζω, άνασκόπτω, KαλλιεργCι, όρoτριCι. 
ιιολέω (πόλος)' :iμτΙS., περιφέρομαι, περιπλανCιμαι 

11 συχνόζω, KαΤOΙKCι.- 11 μτ6τ., άνατρέπω, άναση::έ· 
φw τήν γην διό τού άρότρου, όρoτριCι, KαλλιεργCι . 
πόλεων, γεν. πληθ. του πόλις 11 εν Ψ πολέω.., ίων. 

:iντΙ ποΗώΥ, γεν. πληθ. τοσ πολιίς. 
πόλιιες, -ων, -α~, ίων . άντΙ πόλεες, πόλει~, πληθ. 

τ05 πόλις' ίων. γεν . χοιΙ δοτ. έν. πόληος, πόληι. 

πολιαίνομαι, ποιθ. (πολιός)' γίνομαι πoλιό~ (λευ-
κός), λευκαΙνομαι. ' 
πολιά-οχος, ο .. , ~ωp. άντΙ nολιήοχο,", πολιού

χ"ς (βλ . λ . ). 
ιιολί-αρχος, δ (πόλις+aρχω)' ό άρχων (κυβερνή

της, 6ασιλεύς χ.τ.δ.) μιας πόλεως (ένός κράτους) . 
Πολιάς, -άδος, 'i) (πόλις)' φύλαξ (προστότις, πο

λιΟύχος) της πόλεως, έπΙθ. της • Aθ'Y)νιi~, τή~ έν τφ ci;;
χοιιοτάτψ ΙΧ')τής N'Xιj"> έπΙ τYI ~ Άχpoπόλεω~ των Άθηνων, 
έν άντι~ιoιστoλ i.ί Πρό~ ,i)v 'AD-η .. ίi" ΠαeD-έtHI" χοιΙ τ-ην 
'AD-η"ίi .. Πρόμαχ"". 

ιιόλιες, πολίεσσιν, έπ. άνομ. xcιι! δo~ πληθ. τοίί 
πόλι~. 
πολίζω, μ_η. -[αω, ιί6ρ. οι' έπόλιαιι, _π. πόλια

σα' ποιθητ. , πρχ. πεπόλιαμαι' (πό}'ι~)' Ιδρύω (κτίζω, 
OίKOOOμCι, τειχίζω, συνοικΙζω) πόλιν 11 γενιχως, ίδρύω, 
8έτω τό θεμέλιά τινος.- 11 άΠOΙKΙζ~Kτίζων πόλι ν, 
ίδρύω άποικΙαν είς τινα τόπον κτΙζων (δημιoupγCιν) 
πόλιν. 
πολιή-οιος, δωρ. noAaιXoXO~'-noAloixo~ (βλ. λ.). 
ιιολιήτης, -εω, δ, ίων .. ιίντΙ no},[rη, (βλ. λ.) Ι ώσ. 

.uμπολ/της, σuγXώριoς, αυμπατριώτης. 

ιιολιητις, -ιιJo~, θ1)λ. τοσ πo}.ιήτη~ (βλ. 1..1. 
πόλινδε, ίπΙρρ. τ05 πόλι~' πρός τήν πόλιν, εις 

τήν πόλιν. 
πoλιo-ιιρότ~φoς, ο .. (πολιό~+κeόrαφο,)· ό έχων 

πολιούς κροτάφους (λευκός τρίχας είς τούς κροτά
φους), ό άρχίζων νό ,'Ινεται άσπρομάλλης. 
πολι-ορκέω, μελλ. ·ήοω· :%όρ. οι' έπολιόρκηασ' 

ποιθητ., μέλΙ.. πqλιορ><ηD-ήοομαι, χοιΙ xoιτόt μέσ . τύπον 
πολΙΟΡΗήαομαι' άόρ. οι' έπολιορ><ή6η,,' (πόλι~ci'e
Υω Υι Eexo.> · ώ~ χοιΙ ν5ν, ΠOλΙOΡKCι, περικλεΙω πόλιν, 
τήν περιζώνω U μτφρ. έπιμένω κατά τρόπον φορτι
κόν, γΙνομαι ένοχλητικός. 

ΠΟλιοριιιιτέος, α, ο .. , Ρ'Υ)μ. έπίθ~ τ05 noAaofJCiOJ' 
Ο .. δε. πολιορκεϊ,,=δστις πρέπει νά καταληφθt':i διό 
πολιορκΙας (χοιΙ ο\ιχΙ ιi~ ιiι:pQ~ou). 

ΙΙΟλι-οριιία, 'i) (πολιορΧέω)' ό,τι χοιΙ νυν, ή πολιορ
κΙα, τό πολιορκεΤν μΙαν πόλιν. 
ΠΟλl-ΟΊ, ά, ό", ώσ. χΙΧί -ός, -ό,,' ύπόλευκος 

λευκάζων, λευκός 11 έπΙ χόμ'Y)~ . ψαρός Υι άσπρομάλ
λης, λευκόδριξ 11 αϊ πολια' (ένν. relXE~)= τό ψαρό 
μαλλιά, η ΟΙ άαπρες τρΙχες, τά άσπρα μαλλ!ό 11 αμα 
ταϊ~ πoλιαϊ~ xαrιoιίoαι.=μόλις αl πολιοί άρχ ίζουν 
νά κατέρχωνται (τ . ε . άπό της κεφαλης καΙ τCιν κρο
τάφων πρός τόν πώγωνα) 11 πολιο, ιiπoλ.=ό άσπρο
μόλλης, ό κατάλευκος, γέρων.- 11 μτφρ. δισυγής, 
καθαρός, λομπρός U γαλήνιος, νηφάλιος.- 111 ώσ . 
μτφρ. σεβάσμιος [δι' έτυμ . βλ. πελιτ .. ός). 
πολι-οϋχος, ο .. (.πόλι~έ'xω)· ό έχων (πpoaτα

τεύων) πόλιν, ώ; χοιΙ νίιν πολιούχος. 
ιιολιό-χρως, -ωl:ος, δ, 'i) (πoλιo~τxρώς)' ό έχων 

πολιο" (~λ.λ.) χρCιμα U ό έχων λευκόν δέρμα. 
πολι-πόρδιις, -ον (πόλι~πέρ-lko) ' ό πορθητής 

πόλεων. 

ιιολί-ιιορ8oc;, ο,,' 6λ. Π1:0λlπoe-θο'. . 
ΠΟ' λlΣ, έπ πτ6λις, -εω~, 'i). Ιων. γεν. nό"ιο" ιίτ~ 

ΠΟΙ'Υ)Τ. χοιΙ πόλεο" βπ. πόληo~, nό}'nι~' δο.. .πό"ι, 
έπ. π6"ηι' οι!τ. πόλι .. , _π. οι!τ. ιίποιντΙ; χοιΙ n6"ηιι.
πλ'Υ)θ., όνομ. πόλεε" ιΧη. πόλει~, Ιων. πόλιε~ χοιΙ 
πόληε~' γεν. πoλlων' δοτ. πόλιαι, δπ. noλlEoot, δωρ. 
πoλlεαι' ΙΧίτ πόλιας, πόλησ~, πό"ει" ίων. nόλι~' 
ό,τι χοιΙ νσν, πόλις, πολιτεΙα 11 πόλι~ ακρη=άκρόnο
λι" τό φρούριον (τό όχυρόν) της πόλεως, άκρό
πολις (ώς χοιΙ νϊίν Ετι λέγετοιι)' εν Άθiινoιι~ 'i) τοιοιύτη 
άκρόπολις (φρούριον) iχοιλεΤτο ένΙοτε χοι! 6.πλως; nό· 
λις, έν Ψ τό ίιιιόλοιπον τΥί, πόλεω~ εχοιλείτο 6.πXω~ 
αατν.- 11 όλόκληρος χώρα, κρότος.- 111 !ισάχις 
πόλι, χοιί IίOl:U ixι:ptPC;~tOΙt 'i)νωμένοι, πόλις μέν εΙνοιι 
τό σύνολον τCιν ΠOλιτCιν, IίOl:V Μ τά οίκήματά των, 
αl · κατοικίαι των 11 έντείίθεν πόJ.ι,=ή πολιτεΙα, τό 
σύνολον τCιν ΠOλιτCιν , οίτινε;; τήν άποιρτίζουν, χοιΙ 

lJή έλευδέρα πόλιτεία, δημοκρατΙα. 2) τό δικαΙω
μα τού πολίτου, τό πολιτικά δΙΙSαιώματα. 
Έτνμ., πόλις, Πl:όλις' ίιΠΟΥ.ορ. πoλlx .. η, πολ[

χ .. ιο,,· έπ. nl:oλlE6eo,,' πολίτης, δωρ. nOAaιXl:IIS', 
ίων. πολιήl:ης' ι:ωρ πολιάοχο" έπ . πολιήοχος, άττ . 
πολιο;; χος: οιχνσχρ. pur (Pίi Γ-~ύ, pύr-am, pυΓ-ίi" ίοιπ. 
*ρΙ·, *pJ/-) Ρύra-m, ΡυΓί-l.ι (φρούριον, άκρόπολις), 
λιθ . pilis, λεττ. ρίΊs (φρούριον).- χι:ιτ' ιXλλoυ~ τό 
π(τ)όλι~ (ώς; <*qvo/iS) συνοιπτΙον πρό~ τό έλλ. πέλο
μαι, λοιτ. (ο/δ, inqui/lnus, ή Ετυμολ . ~μ..ω;; οι!1τ-η εΙνιχι" 
λ ίοιν <Xμφί60λo~, όπω~ χ:t Ι Υ, ιXλ~ ''1 .χΙΧθ 'YJv lil~oιt συπ· 
τφ πVλη (61.. λ.)' κοιτ' iίλAou;; ε~ ΙΙΧΠ. *pvoII-s) ιλλ. 
"πFολις, όπερ θ" έεειλίσσετο ιΧφ ' ένό;; είς; *nfjOAa,) 
Πl:όλις, κα.ί άφ' έτέρου κοιτ' άνομο(ωσιν ιιΙ~ _J.o~ 
(πF,λ ) π,λ). . . 
πόλισμα, -ατος, τό (πολίζω)' το συνολον τCιν 

οίκημάτων μιας πόλεως, πόλις, κωμόπc;>λις, πολΙχνη. 
ιιολισσο-νόμος, ο" (πόλιςτ .. έμω)· ο δΙOΙKCιν (κυ-

6ερνCιν) πόλι ν. . 
"ολlσ-σ60ς, ο .. (πόλις+αΙΡζω)' ό σιΧων (διοοψ 

ζων. διοφυλάττων) πόλιν. 

πολισσ-οϋχος, ο", πc;.ιητ . ιi 'ιτΙ πο"ιο;;χο," (~λ. ~.) . 
ιιολϊτ-άρχης, -ov. δ (πολil:η~+ιϊΡΧω)' ό όΡχηγός 

τCιν πoλ ιτCιν Τι πόλεως, ό κύριος άρχων-
πολίτεία, ίων. -ιιίιι, 'i) (πoλϊτεVΩ)' ή σχέσις τοΩ 

πολΙτου' πρός τό κρότος (τήΙο! πό",,.>. ή κατόστα-



80. IIo1ITcUΜa-n01ua~ιclιc; 

σις καΙ τα δικαιwματα τοΟ πολίτου, τό πολιτικα δι
καιωματα' λcιιτ. civitA5. 2) ό 610ς, ή ζωή, τού πο
λlτου, ό τρόπος τού καθ' ήμέραν 6/0υ τινός (ή καθ
ημερινή του ζωή);- 11 ό 6Ιος (ή ζωή) πολιτικού όν
δρός, κu6έρνησις, διοlκησις . - 111 τό πολίτευμα, τό 
πολιτικόν σύστημα, τό είδος τοΟ πολιτεύματος. 
2} κοινότης, αύτόνομος πολιτεία U ή δημοκρατική 
πολιτεlα, ή δημοκροτlα. 
ιι01Iτcυμσ, -«τος. τ? (.πο.ιιτεVω)' κυΒερνητική 

πρδξις, κυΒερνηTlκόν μέτρον, μέτρον διακυΒερνή
σεως D ή διοκυΒέρνησις.- ., =ποΑιτεΙ« (βλ. λ.), πό' 
λις, πολιτική κοινότης. 

II01iTcw, μsλλ. -αω (.πoMτ'1~)· εΤμαι πολlτης, 
ζώ Wς πολlτης, είμαι έλεύθερος δνθρωπος, ζω έν 
έλευ8έρςι πολιτεlQ. 2) έχω wρισμένον τύπον δια
Kuδερνήσεως, κυΒερνώ κατό ώρισμένον τρόπον 11 
ποι&ητ., κυΒερνώμαι.- ιι ιiπoθ. πα .: ϊτεύομα.ι, μίσ . 
μιλλ . .πολιτεύαομ«ι· μέα. ιiόp. cιι' έ.πoAιτaναάμ,l" xcιι ί 
ποιθ. lποΑιτ.vθη,,· . ποιθ. ΠΡΧ. πεπολΙτιινμα.ι · είμαι έ
λεύθερος πολlτης, έχω τό δικαιwματα τοΟ έλευθέ· 
ρου πολlτου Ο γδνιχώ" ζώ έν έλευθέρςι πόλιτεlQ. 2. 
λαμ66νw μέρος εΙς τήν διοlκησιν, όναμειγνύομαι 
εΙς τα πολιτικά.- 111 μτ6τ. διοιΚώ, κυΒερνώ, τι(να) 11 
ιiπoλ. όσκώ τήν διο/κησιν, κυΒερνώ. 

ιι01ίΤΙΙΙΙΙ, -1), ίων. ιiντΙ ποllτεΙ« (βλ. λ.). 
ΙΙ01Ιτιις, -ον, ίων. ηο1ιιίτιις, -ιιω, 6 (πόlι~) ' ιίιι;; 

xcιιΙ νυν, ό πολ/της, τό μέλος μιας πόλεως i'j μιας πο
λιτε/ας (κρότους), έλεύθερος δνθρωπος, έλεύθερος 
πολ/της, λοιτ. civis. 2) ώα. συμπολ/της, συμπατριw
της 11 aνΙατι χοιΙ μιτ' άλλοιι ο&σ.: ΙΗοί πolϊτcιιι=θεol 
συμπολΤταl μας, θεοl της πόλεως (πολιοΟχοι της πό
λεwς) . 

no1ίτlιιός, η, ό .. (πo.ι;πι~)· ό όνήκwν εΙς πολl
την, ό άναφερόμενος εΙς πολ/την, ό όΡμόζων εΙς 
πολ/την, ό έμπρέπwν εΙς πολ/την, ό Wς πολlτης 
(έμφανιζόμενος fJ δρών), πολιτικός (άι, χcιιΙ νυν). 
συνταγματικός (λοιτ . clvllis).- • ό άνήκwν ij όρ
μόζων εΙς πολιτικόν δνδρα Ι ώι;; ο&σ. d πoλιτ&κo~= 
δ, τι χοιΙ νυν, ό πολιτικός, ό πολιτευόμενος.- 111 ό 
άνήκwν εΙς τήν πολιτεlαν Τι εΙς τήν διοlκησιν αύ
της, ό άναφερόμενος (ό άφορών) εΙς τόν δημό
σιον 81ον, ό δημόσιος, ό πολιτικός 8 το ποιlτικο .. 
=01 πολτται, ή κοινότης τών πολιτών 8 έν φ ή πο
λιτι"ι) (ένν. τέχ .. ,1> = ή τέχνη τοΟ κυΒερνάν, xcιιί -ιι 
ποιιτι"ι) (i'νν. Ιπιατ,;μ,l) = ή έπιστήμη τών πολιτι
κών προγμότwν 11 τά ποΑιτιχά - τό πρόγματο της 
πολιτεlας, αl πολιτικαl ύποθέσεις, οΙ ύποθέσεις της 
πoλιτεlaς.- ΙΥ γιν., δημόσιος, κοινός, ίν ι:iν'nθίσει 
π?όι;; τό Ιδιωτικός. 

no1ιτιιιώς, ίπΙρρ. το!! noΙιτι"ό~' κατα τρόπον 
όΡμόζοντα εΙς (έλεύθερον) πολlτην Ι συμφwνως 
πρός τήν πολιτεlαν, συνταγματικώς, λοιτ. civllitp.r. 

no1fIVII, -ιι (πόλ,,)' μικρό πόλις. 
no1fIVιov, τό, 6πο1'ΟΡ. 'tGU ποl/χ .. ., (βλ. λ.)' πoΛU 

μικρό πόλις. 

lιο111ΙΙις, ΠΟΙΥΙΤ. ηοΑΑlκι, ίπΙρρ. (π01tί,)' δ,τι 
χοιΙ νυν, πολλάκις, πολλός φορός, συχνό.-. εΙ 
noAU"c, = αν ΤΣwς (πιθανώς, πιθανόν, τυχόν) = 
λcιιτ, 5ί forle 11 μ7ι πoλλCΊ"ις=λoι,;, n. forte-μή τυ· 
χόν, μήπως ίσWς. 
ηο11σll1lσιος, cι, α .. , ώσ. xcιιΙ -ο,. -ο" (πoAtί,) ' 

ώ, χοιΙ νυν. πολλαπλόσιος, πολλός φοΡός τόσος ... 
δσος. πολλάς φορός περισσότερος (fJ μεγαλύτερος) 
άπό ... (ciχολοιιθιtτοιι ~έ πιΧντοτι fJπό τών ;; ... , ;;πιιρ .... 
ij 6πό γιν.) U τό οο)δ. πλη&. πολλαπλάσια ώ~ ίπΙ?ρ. 

lIo11σll1iσfων, ο ... γιν. -ο",,' = nol1cιn1cioco, 
(βλ. λ.)' ίπιι;. -ιό"ωs-. 

lIoΙ1σιι1lιoιoς, ", ' .". Ιιιιν. Αν,;Ι _UcιnUaco, 
(βλ. λ). 

.. 11Iιl, ίπΙρρ. (πο1ύ" ηolAιj)' πολλάς φορός, 
ΠΟλλόκις, συχνάκις, συχνά.- • κατό πολλούς τρό
πους, κατό πολλούς καΙ ποικlλους τρόπους, ποικι
λοτρόπως, πολυτρόπως, 
.. llII68cv, ΙπΙρρ. (1101." lιολ1η)' όπό πολλούς 

τόπσυς, όπό πολλό μέρη, έκ πολλών πλευρών 11 όπό 
πολλων όrι6ψεwν, διό πολλοίις λόγους, . 

η01λΙχόθl, έπΙ~ρ. (nolv" πολλή)' έν πολλοτς τό· 
ποις, είς πολλά μέρη. 
πολλlχόσι:, έπΙρρ. (πoλύ~, ποlλη) ' ηρός πολλά 

μέρη, είς πολλούς τόπους. 
ηολλlχοϋ, έπίpp:=πoλλίixiί (6λ. λ.), πολλάς φα

ρός, συχ νάκις, συχνό . - ΙΙ είς πολλά μέρη. 
πολΑο-δι:κδκlς, έπΙρρ . (πoλλό,=.πoλiις+δεκάxις)· 

πολλός φορός δεκόκις, πολλόκις δέκα 11 γιν. , πολ· 
λόκις, πολλαπλώς. 
ηΟΑλός, .πολλό", ίω'ι . ιiρσ . χcιιΙ 00)1)., άντΙ no1v~, 

.ποlύ, ιiλλ' έν χρήσει ίποχλιιστικώι;; σχι1Jόν μόνον κcιιτόι 
τόι, nAocytcιι~ πτώσει~ ' βλ . .πολύς. 
ηoλAoστόci, ή, ό" (.ποlλός, πολύς)' εΤς έκ τών 

πολλών, λcιιτ. multe5imus 11 πολύ μ.κρός, πολύ όλl
γος, έλόχιστος 11 όσήμαντος, τιποτέν10ς.- 11 _πΙ 
χρόνου, πολλοατιΡ έ'τει=εΙς (κατά) τό τελευταΤον 
έτος έκ σει,:;ας πολλών έτών, τ . i. μετό πολλό fτη, 
~στερoν ,όπό πολλό έτη 11 ποlλοατιΡ χρό"φ=υστερο 
από πολυν χρόνον, μετό παρέλειισιν μακροΟ χρό. 
νου (πολλών έτών).- ίπΙρρ. πο110ατώς = εΙς πολύ 
μικρόν 6αθμόν. 
ηόλος, δ (πέΑω, πο1έω)' δ,τι κοιΙ νυν, πόλος, δ· 

ξων, άκίνητον σημείον περl δ περιστρέφεται πρα
γμό τι, οπω, π.χ. ό άξων σφαΙρας, ό όξwν της σφα/
ρας της γης, ό γήινος καΙ ούράνιος όξων, Wς και 
τό δύο άκρα του, ό 86ρειος καΙ ό νότιος πόλος. 2) 
τό περιστρεφόμενον περl τσιούτον άξονα, ό θόλος 
τού ούρονού, τό στερέωμα, ό ούρανός, λcιιτ. polus. 
- 11 γη όναστρεφομένη διά τοΟ όρότρου, γη άρο
τριουμένη.- 111 κοΤλον ήλιακόν ώρολόΥιον (όνoμcιι
σθεν οϋτω διότι εχει τό αχi'jμοι 'tGi) o~ρoινΙoιι θόλοιι) [δι' 
έτιιμ. βλ. πέωμα..] , 

ηόΑτος, δ' πυκνός ζwμός, fψημα, ζwμός, λοιτ . 
puls, ρultis, [δι' έτιιμ. βλ. πάΙη ΙΙ]. 
η01ύ-αΥρος, ο .. (πoλiις+CΊyeα)' ό συλλαμ86νwν 

πολλήν άγραν (πολλά θηρόματα, πολύ κυνήγι). 
π01Ιϊ-αθ1ος, ο .. (πoliις+ιI-θλo" ιΙ-θλο .. )' ό πολ

λούς δθλους όναλα8ών, ό νικήσας εΙς πολλούς 
άγώνας. 
π01ίϊ-σΙΥος, ο .. (πoliι, + cιΤΙ)' ό txwv πολλός 

αΤγας, ό πλούσιος εΙς αΤγας, 
π01ύ-αιμος, ο .. '=π01ναlμωto (βλ. Α.). 
ποΑί:ί-αίμων, ο .. , γιν. -0 .. 0, (noAiιn-orμc)' ~ πο · 

λύαιμο., ό έχων πολύ αΤμα, αΙματώδης, ό πληθω
ρικός εΙς αΤμα . 
ποΑυ-αίνι:τος, ο .. , χοιΙ ιιο1ύ-σινος, ο .. (πoλiι~+ 

αl"o~)' ό πολύ έπαινούμενος, πολύ έξυμνούμενος. 
2) ό έκφέρων λόγους πλήρεις σοφlας καΙ πολυ· 
μαθείας. 

η01ί:ί-άίξ, -ίΉo~ [1] (πoλiι~ + άϊaαω)' ό λΙσν όρο 
μητικός, θυελλώδης, σφοδρός 11 Χάμα.το, πολνάϊξ= 
κόπωσις προερχομένη όπό όρμητικάς πολεμικός 
έπιθέσεις. 
πολυ-ανδρέω (πoλύα .. δρo~)· εΤμαι πλήρης όνο 

δρών, είμαι πολυόνθρωπος. 
πολΙϊ-ανδρος, ο" (.πoλiι.+ά .. ηρ)· έ;τΙ τόπων, ό f· 

χων πολλούς άνδρας, ό πλήρη~ όνδρών, ό πυκνο· 
καΤΥκημένος.- έπΙ προσώπων , πολυάριθμος. 
nο1u-άνθcμος, ο" (.πoλiι~+α .. 8-ε,uo .. )· ό πλούσιος 

είς άνθη, πλήρης άνθήσεως. 
ηoλί:ί-ανθΙΊC;, έ~ (πολύ. + ά .. 8-έω)· ό πλήρης όν ο 

θέων, ό πλούσιος εΙς άνθησιν. 
πολυ-ανδρωηία, Υι (πολνά .. θρω.πο,)· πολύς πλη

θυομός, πληθος άνθρώπων, 6" κcιιl νϋν πολυανθρωπΙα. 
ηοΑί:ί-άνδρωπος, ο .. (πoλiι~+α .. 8ρωπo~)· 6,. κcιιΙ 

νϋν , πολυάνθρωπος, πλήρης όνθρώπων, πλούσιος 
εΙς όνθρwπους, πολυπληθής. 
ηολυ-δνωρ, -ορος, δ . Υι (ποlύς+ά""ρ)' = πoAtί

« .. δρος (~λ . λ.) 11 πολυάνθρωπος, πολυσύχναστος.-
Ι. ή txouua πολλούς συζύΥόυς. . 

nοΑii-άΡΥiiρος, o~ (πoλiι~+α~y"ρoς)' ό έχων πο
λύν άργυρον, ό πλούσιος είι:; άργυρον. 

ηoλίί-άρητOIί, ,χττ . -άρiίτoς, ο" (.πoAiι~+άράoμαι)· 
ό λ/αν έπιθυμητός, πολυπόθητος . 

ηoAίί-αΡKήlί, έ~ (πoλiις+ι!exέω)' ό εΙς πολλά (είς 
πολλός όνόγκος) έπαρκών, ό λ/αν 8οηθητικός, γεν
ναιόδωρος. 
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nοlii-άρμ(iτος, 01' (πoλiις+αρμα)' ό έχων πολλά 
δρματα. 
Ωοlίί-αρμόνιος, 01' ( ;:oλiις + άρμΟ'Υ{α ) ' ό έχων 

πολλός όρμον/ας (πολλάς φωνάς, πολλούς .τόνους). 
ό πολύφωνος, πολύχορδος. 
Ωοιυ-αρνος, 01' , μετCι «νωμ. (έτεροκλ . ) ~oτ. πολύ

αρ1" (πoλiις+άΡ'Yός ) ' ό έχων πολλά άρνία ('iJ πρό
βατα) 11 ό πλούσ ιος είς ποί μνια. 
Ωοlυ-αριία, iι (πoλiις+αρxω}' ώ;; κcι ί .,σν, πολυ · 

αρχία, τ6 νά άρχουν (νό κυβερνοϋν) πολλο ί. 
ιrolii-aOTpάyaloς, 01' (πoλiις + άστιιά)'αλος)' ό 

έχων πολλούς άαη::αγόλους (κόμπους ). 
Ωοlβ-αστρος, 01' (πoλiις+αστιι01') ' ό έχων πολ-

λούς άστέρας , κάταατρος. . 
πoliί-άσXoloς, 01" ώς; κcιΙ νσν, πολυάσχολος, ό 

έχων πολλάς άσχολ/ας, Ο πολύ άπηαχολημένος . 
Ωοlίί-σϋlαξ, . αχος, δ, iι (πoλiις+α{ίλαξ)' Ο πολ

λός αύλακας έχων" Ο έχων πολλό στρέμματα γ ιϊς , 
εύρύχωροc , έκτεταμένος , πλατύς . . 
Ωοlίί-αύχενος, Ο", xoc ! Ωοlυαύχην, -ε,.ος, δ, fι 

(πoλiις+αiιχή'Y)' Ο έχων πολλούς αύχένας . 
ιroAυ-αύXην, -ε1'ος, δ, iι'=πoλυαύxε"oς (βλ . λ .). 
πoAiί-8σφής, ες ( πoλiις + βαφή1'α,) ' ο πολλάκ ις 

(ό βαθέως) 6υθισθε Ις εΙς τ6 υδωρ, ό πν ιγεΙς " Ο 
πσλλάκις βεβαμμένος (βσυτημέ νος είς βαφήν) 11 
dAlcJo,.a σώμ:"τα πoλυβαφfj = σώματα πολυβούτητα 
καΙ ύπό της θαλάσσης περιδινούμενα (ριπτόμε να 
έδώ καΙ έκεί) . 
Ωοlίί-6ενΙής, ες (πo1iις+βέ,.~ς)· ό πσλύ βαθύς, 

Ο έχων μέγα βάθσς. 
ιrolii-βoOKoς, ο,. (no1iιri-fl6axm)' ό πoλλr'ιν 60-

σκήν παρέχων, ό πολλούς τρέφων, 
ιroliί-Ιότειρσ, ίπ. 8ouΙυδότειΡσ, fι (.no1Vri-fl6-

σχω), θΥιλ •• πΙθ: ή πολλούς τρέφouσα, ή πολλήν 
6οσκήν(τροφήν) παΡέχουσα. 

ιrolii-δoToς, ο,. (.no1Vs+fl6oxm) · ό πολλούς τρέ· 
φwν 11 ό έχων πσλλός 6οσκός ι6οσκοτόπσυς). 
ιrolδ-δoτρuς, -vo" δ, fι (πο1ίις+β6τev,)· ό πολυ

στόφυλος, ό έχων όφeoνΙαν αταφυλών, 
ιrolδ-1ouloς, ο" (.no1V, + flov1ιf)' ώ, κιχΙ νίίν , 

πολύ6συλος, Ο πολλάς σκέψεις έχων, ό πολύ συνε
τός, συνετώτατος, ό κατ' έξοχήν σοφός. 
ιrοlWoUτιις, -ov, δ (no1Vς+flov,)' ό πολλούς 

60ος τρέφων, ό πλούσιος εΙς 60ϋς. 
ιroll-δρoxoς, ο,. (.1101", + Peon)' ό πολύ 6ε-

6ρεγμένος.-- •• (1)οlίι, + fle6xo,)· ό πολλούς 6ρό
χouς (6ρόχια, σχοινΙο) έχων, ό όποτελούμενος έκ 
πολλών 6ρόχων. 

ιroli-yillις, Ις, δωρ. civt l no1:!'pιlJ.,,, (βλ. λ.). 
woli-yιι&lις, ." δωρ. ιrolυyδoιtς, ε, (no1iιs+yι,

IJ.Cm)· ό πσλύ τέρπων, πολύ εύφροίνων U πλήρης εύ
φροσύνης (εύ8υμίας), φαιδρός, περιχαρής, εΟΟυμος. 
woli-yiιpως, _ (no1Vς+",cι,)' ό πολύ γέρι..ιν . 
Βοll-Υlευιιος, ο" (nο1iις+)'1.vxο,)· ό έχων(πε

ριέχων, 'iJ κα! ό παρόγων) πολύ γλεϋκος, ό πλού-
σιος είς γλεϋκος (νέον 0Iνον). . 

wolιi-ylιινoς, ο,. (n01v, + 11....,)· ό έχων πολ
λούς όφ8aλμoύς, πολυόμματος. 
801ιi-ylωσσoς, Ο", cioιoι. -ττος, (.no1ίιri-1AΦ.o.)· 

ώς; κΙΧ ί νυν , πoλύγλwσσoς, ό έχων (i\τοl όμιλών! πολ-
λός ,1λώσσας. . 
woll-yναΜWτoς, ο" (π01~ + )'t'ά~). ό έχων 

πολλός καμπάς (στροφός), ό ΠOΙKΙλWς (ποικιλοτρό
πως) κεκαμμένος, αυνεστρομμένος, σγουρός. 

ιrolii-yvfotτoς, ΟΙΙ (.1101", + )'ιΥιιώσχω)' ό πολύ 
γνώστός, πασί·{νωστος. 
Ωοlδ-Υομφος, ο,. (.no1'" + )'6μφο,)· δ πολλούς 

γόμφους έχων, ό KαλώςέστερεWΜΈνoς μέ γόμφους 
(ijλοu" κιxp~φ:ί), καλό Kσρφι.ιμtνoς. 
woli-yovcoμσI, ιiπ08. (π01Vyo",)' πολλαπλα

σιόζομαι, ·έξοπλοϋμαι, μετaδlδoμαι εΙς πολλούς. 
Bolιi-yoνoς, Ο", κιιτΙΙ 1:1)ιΙΧ' .no1vy6", (_111f+ 

)'6",>, ό πολλό Υεννών, πολλό nαρόvwv, γόνιμος, 
ε(jφoρoς. . 
ιro1~δδloς, οιι (.no1", + dρ/&ιlo,γ δ μετό 

noλλ"ς τέχνης - ε!ργοσμένο<;, ΠOΙKΙλWς Kaτειργcισ~
νος, πλouσΙWς πεποικιλμένος.- • ίνΙΡΎ" ό φγαζ6-

μενος μετά ϊέχνης καί δεξ ιότητος, ό λ /αν έπιδέξιος. 
πoλiί-δάKρiίoς, ο ... , Κcί ί Ωολυ-δακρίίς, ΥΕ " . -νο. , 

δ, .γι (πoλiις+δάxρυ ) ' ό εχων πολλά δάκρυα, Ο μετά 
πολλων δακρύων" 6θε'l , πολυθρήνητος, πολύκλαυ 
στος " θλιβερός, λυπηρός.- 11 Ε',εργ . , ό πολύ δα 
κ ρύων, πολύ θρηνών , άφθονα δάκρυα χύνων. 

ιrοΑii-δάn(ivος, 0'11 ( πoλiις+δαπάν.η )· ώς; κοιΙ νυ·" 
π Ολυδάπανος , δαπανηρός, ό προςενων μεγάλαςδα · 
πάνας, π . χ . βίος πολυδόπανος " έIt ! ttpocr., ώς; κcι ! 
ν υν , πολυδάπανος, ό δαπανών πολλά , κόμνων πολ
λός δαπάνας , σπάταλος, πολυέξοδος, άοωτος. 
ΩοΑίί-δclράς, ·άδος , δ , f, (πoλiις+δε,ιιή) ' ό έχων 

π :: λλcύς τραχήλους" Ο έχων πολλός κορυφός, πο 
λύκορφος (έπί ό~έων ). 
Ωολυ-δενδρος, 01', )( CΙΙ ΩοlυδCνδρcος (πoλiις+ 

δέ'Ι'διιο 'Υ ) ' ώ; κοι ! νυν , πΟλύδενδρος, έχων πολλά 
δένδρσ , πλήρης δένδρων, πλούσιος είς δένδρα 
Ωοlίί-δCνδρcσσι, ΠΟ Ι Υι τ . π λΥι θ . δοτ. , έcrΧYjμοιτlσμέvYj 

ώ"ε Ι . έ; ό '/~μ . πολυδέ1'δρης. 
Ωoλίί-δι:ρ~ής, ές (πoλiις+δέρxoμcι,) ' Ο πολύ (τ . ε. 

μοκράν) 6λέπων 11 Ο πολλό ορών " δ ύπό πολλών 
όρώμ Ενος . 
Ωολύ-δι:σμος, ο,. (πoλiις+δεσμ6ς)' ο διό πολλών 

δεσμών συνδ ~ δEμένoς (συνηρμοσμένος), ό στε 
ρεώς δεδεμένος. 

πoAiί-δευKής, ές (πολiι+δriίχος=)'MVxος)' ό nc
λ ύ γ λυκύς.- 11 Πο}.υδεύχης, ·o~, δ , λιχτ. Pollux, 
υίός τιϊς Λήδας, άδελφ6ς τοϋ Κόστορας, εΤς τών 
Δ ίοσκούρων, φΥιμιζόμενο, έν τοΙ, ciPX"!ol, μύθοις; ώς; 
πυyμ'Jίxo, . 

ιroliί-δi.ιoς, οιι (πo1ίις+δ{yιa)' ό πολύ διψών, 
δΙψαλέοc, ό πάσχων έκ λειψυδρΙας, δΥυδρος. 

ιrolίί-δoνoς, ο,. (.πo1ίιri-δo1'έω)· ό πολύ δονη8εΙς, 
πσλυδόνητος, πολυκλ6νητος. 
Ωοlύ-δοξος, ο" (πο1ίις+δόξ.γ ό πολύ δοξασμέ · 

νος, έχων μεγόλην δόξαν, περΙφημος.-. ό ποι
κίλος δόξας (δΥιλ. δοξασίας , γνώμας) έχων. 
ιrolύ-δρoμoς, ο.., (πολiι,+cJeαμa,,,, του τρέχω) ' ό 

πολύ τρέχων, πολλός χώρος διατρέχων, πολυπλά 
νητος . 

Ωοlύ-δροσος, ο,. (.no1Vs+cJe6oo,)· ό πολύ δρο
σερός, ό έμποτισμένος όπό πολλήν δρόσον. 

ιιolίί-δωρfα, iι (πo1tίδωρoς)' γενναιoΔWΡ/α, έλευ-
8εριότης, μεγαλοδωρία. 
ιιοlύ-δωρος, ο,. (πο1ίι,+ δόieo,,)· ό μετό πολ

λών δώΡι.ιν, ό λαβών πολλό δWρa 11 ';π Ι Υυνα.ιχός; , ή 
λαμ6όνouoa μεγόλην πΡΟΤκα, noλύπροικος, πολύ 
φερνος. 

IIoli-cιδiις, ir; (πo1Vri-alδo,> · cίI, xcιΙ νΟν, πολυ
ειδής, ποικίλος, ό έκ πολλών εΙδών όnoτελoύμε
νος, ό πολλάς μορφός λαμ6όνων, πoΛUμopΦoς, 
ποικΙλος. 

woli-claιoς, οιι (noJ.Vri-l1αao,,)· ό πaρόγων πο
λύ έλαιον, ό όφ80νών (πλούσιος) εΙς έλαιον. 

wolii-clIιιτoς, οιι (nο}.ίις+ΙJ.{οοω)· ό πολύ ε!λι
γμένος, πoΛU (περι)τυλιγμένος, πολυτύλικτος Ι λα-
6υριν8ώδης, πολύπλοκος, περ/πλοκος. 
8011-ειMιfνετoς, ο,. (noJ.iιri-lπaItIim)' ό πολύ 

έπαινούμενος. _ 
woAi-cιr.., i, (πo1Vri-lπoιo)· ό έκ πολλών λόγων, 

ό πολλό λέγων, πολυλόγος, ΠΟλύλογος, φλύαΡος. 
woli-Cρσστoς, . ο" (nο1ίις + le«m)' ό πολύ έρα

ατός, πολύ όγαπητός. 

woΙΜΡΥ{ιι;, ες, κιχ Ι BolΙΊCρyoς, οιι (πoliις+lρ 
)'ΟΙΙ)' ό πολύ έργaζόμενoς, φίλεργος, ό σκληρώς 
έργαζόμενος.- •• ΠιχθYjΤ. , ό πολύ είργασμένος, 
ΠΟλλι'\ν" έργασΙαν χρειαζόμενος, κοπιαστικός. 
woli-cpyoς, 0,.·=πo1vee,.tiS" (δλ . λ . ). 
wolH~ i'· (no1ίις+lτο,) ' ιίι, κιχΙ νυν , πολυε

τής, ό πολλών έτώνί παλαιός, γέρι..ιν U ό μετό πολ
λό έτη, 

woΙΗ_τος, Ο", κιχ! woAucιixcτoς, ο,. (no1iι, 
+dX-μclI)" ό πολύ έπι8υμητ6ς. περιπ68ητος, περι-
ζήτητος. . 
.. Ιi-ςΙΙΙoς; οιι .(πo~~H';λo,)· ό πολύ ζηλωτός; 

noλUΖι'ιλεUΤoς, πoλuαyόπητσς, πoλυζηλεUΌμενoς.~ 
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11 6 πλι'ιρης ζήλου, πλήρης όμΙλλrις, πλήρης ζrιλσ-
τυπίας κοl φθόνου, πολύ .ζηλότυπος. . 

1IOλυ-ζήλωτoc;, 01' (πο"iιJ+ζ,,"6ω)' ό πολύ ζrιλω
τός, πολυζήλευτος. 
ηολύ-ζυΥος, 01' (oΠO"iιi + ζνΥ6,,)' ό έχων πολλά 

ζυγά (τ, e. πολλά καθίσματα, xup. θρανΙα κωπηλατων). 
ηολυ-ήΥΟρος, ο" (πo"iι, + αΥορενω)' 6 πολύ ά· 

γόρεU\.Jν, ό πολλά λέγ\.Jν, πολύλογος, φλύαρος. 
nολυ-ήρδτοc;, 01' (πo"iι~Ιράω)' 6 πολύ έρατός, 

λΙαν ά'Υαπητός, άξlέραστος, άξιαγάπητος. • 
1IOλυ-ηXΉC;, i, (πo"iι, + ι}χο,)' ό πολλούς ηχου5 

(τόνους) έχων, πολύφωνος, ποικιλόφωνος U ό πολυ 
άντηχων. 
ηολυ-ήχητος, Ο", δωρ. -CΙxηToς (ποl", + ι7χcω)' 

6 πολύ (δυνατά ri μακράν) όντηχων. 
1IOλiί-δαΡΣΉC;, έ, (ποliις+6ά,οοs)' ό πολύ θ6ρ

ρος έχων, λΙαν θαρραλέος, λΙαν εύθαρσής, πολύ 
γεννατος, πολύ τολμηρός . . 

1Ιολίι-δεος, ο" (noliι~oθa6,)' ό 6νήκων εΙς πολ
λούς θεούς, 6 άφlεΡWμένOς είς πoλλoLις θεούς, ό 
πολλούς θεούς έχωνllό όποτελούμενος . έκ πολλων 
&ω~ • 

1Ιολίι-δηρος, 01' (πoliις+-θtiρ)· ό έχων πολλην 
θήραν (δτιλ . πoλ~ήν άγρα.ν, πo~ύ κυνήγι, πολλά δ-
γρια ζQα), 6 πληρης άγριων ζ~ν. . 

1Ioλiί-8ρtμμων, Ο". γεν. -0,,0, (πoliι~-θ(I.μμcι)· 
ό τρέφων πολλούς, ό παρόγων πολλά (έΠΙθ. τοί) 
Νε!λου ποτrιμοiJ) 11 ό άφθονών εΙς θρέμματα. 

1Ιολίι-δρε1lτος, ο" (πoliι~τρέφω)' ό πολύ τρέ-
φwν, πολύ θρεπτικός.- 11 πrιθTIΤ., πολύ τρεφόμενος, 
πολύ αύξάνων. 
1Ιολυ-&ρ(ινητος, ο" (πoliι,+oθe,l"cOJ)' ιίι~ xrιΙ ,IUy, 

πολυθρήνητος. πολύ θρηνηθεΙς, πολύκλαυστος. 
1Ιολίι-δριινος, ο" (πo1iιi+oθeJj"Oi)' 6 πολύ 8ρη

νων 11 ό έκ πολλών θρήνων συνιστάμενος. . 
wolU-aρIξ, -τerxo" δ, -Ij (πoliι~-θρ{ξ)' ο έχων 

πολλάς τρΙχας, πολύτριχος, ό έχων μακρόν κόμην. 
1Ιολύ-δροος, Ο". xrιΙ auv"!lp. -apOUC;, ov" (πoliι, 

+-θρ6Οi)' ό μετά πολλοΟ θορύ60υ, πoλuθ6ρu60ς, 
θOΡUβώδης~ • _ • _ 

1IOλiί-&ρυλητoς, ο" (πolν~-θρν1έω)' 11ι' xrιΙ νυν, 
πολυθρύλητος, περl ου γΙνι;ται πολύς λόγος, περι
λάλητος, διάσημος, περι6Cιητoς, πασΙγνWOΤος. 

1ΙοΙύ-δίίρος, ο" (πoliι~-θVρα)· 6 έχων πολλάς 
θύρας ri παράθυρα (άνοΙγματα, όπάς). 2) μτφρ. 6 
έχων πολλάς πτυχός. 

ηολύ-δίίτος, ο" (πoliι~-θVω)' ό έορταζόμενος 
διά πολλων θυσιών, 6 πλούσιος είς θυσΙας, πλήρης 
θυσιων. . 

1IOλiί-Τδμων, Ο". γεν. -O"Oi' = noltί,cJe', (βλ. λ.) . 
ηoλiί-IδΡCια, -Ij (noltί,cJe',)' i; γνωσις πολλων 

πραγμάτων, πολυπειρΙα, όξύνοια U πανouργΙα. πο-
νηρΙα. • 

ηoλύίδρΙC;, ίων, γεν. -,Oi. ι;iττ. -εΦi, δ, iι (n01V i 
Ηδρ,,) · 6 πολλά είδώς, πολλάς γνώσεις έχων, 
1Ι0λυμαθής, πολύπειρος,. πoλ~ σοφός. • 

ηοlύ-ιη1lος, ο" (ποlνς + ,nnOi)" ό πoλλoUς Τπ· 
πους έχων, πλούσιος είς Υππους. .• . ' 
ηολυ-Τστωρ, -OeOi. δ, iι (ποlνς+ια"μ,) ~πolν

ϊδρις ( β λ. λ.), 6 πολλά έπιστάμενος, πολυμαθης, πε-
παιδευμένος. ,_ 

noliί-Tx8iίoC;, ον, xrιΙ 1Ioλυl.x8~ -vo,. δ, iι ~πo
liι,+ίχ-θV,)· ό έχων πλήθος ιχθυων, ό πoλλoUς 1-
χθος έχων. • 

nολiί-καΥιιήc; έ, (πoliις+*κάyκω=κα{ω)" ό πολυ 
ξηρός, Kατάξη~, κατάατεγνος 11 ώα. 6 πολύ ξη-
ραΙνων, στεγνωνων. , 

1Iolίί-KiίΉC;, έ, (πoliις+κα{ω)' 6 πολυ καΙων, KOU-
στικός. ., ό λ' 
ηoλiί-Kάμ-μoρoς, ο" (πο"νς+καμμορο,)' πο υ 

δυστυχής, Ειθλιος, πολύ κακόμοιρος. 
nολiί-καμnήc;, ές (πoliις+κάμπ..-ω)· ό Ιχων πολ

λάς καμπός, 6 πολύ κεκαμμένος, ό Ιχων πολλάς 
στροφός, πολύστροφος. 

1Ioλiί-KΙνΉC;, ές (πo~iις + _l"ω)' '!ολυκτ6νος, 
πολλούς φονεύσας, πολυ φονικός 11 -θνα,_α, .πolνκcι
"ai,-~uoIaI έν αΤς σφάζονται πολλά ζ!ι'α. . 

1ΙοΑύ-ιια1lνος, ο" (.πoliις+Hαπ,,6ς)" 6 πολύ καπνι· 
σμένος, πλήρης καπ";οΟ Ο 6 έχων καπνισμένας 
δοκούς. 
1Ιολi-κάρηνος, ο" (.πoliις+κάρ,l,,01')· ό Ιχων πολ· 

λάς κεφαλάς, πολυκέφαλος, πολυκόρυφος, 
1Iolu-aapma, -Ij (πoltίκαρπoς)' άφθονΙα καρπων, 

εύκαρπΙα. 
1Ιοlύ-καρ1lος, ο" (ποινς+καρπ6ς)' ό έχων πολ

λούς καρπούς, ό πλήρης καρπών, πλούσιος εΙς 
καρπούς. 

1Ιοlίί-ιιCλδδος, ο" (πoliι~κ.1αOOς)· ό πολύ ή
χων, ό πολύ (μακρόν) άντηχων, πολυθόρυβος . . 

1Ιοlίί-ιιCρδεια, ή (nolVHaecJtjso)" ή μεγάλη παν
οοργΙα, πολλή δολιότης. 

1Ioli-acpδιίς, ε, (ποliις+κaρdο,)" ό πολύ πανοΟρ
γος, «τετραπέρατος). 

ηολύ-κεΡω4;, :ωτοs, δ, iι (ποliις+κέραs)' ό Ιχων 
πολλά κέρατα, πολυκέρατος n noltίHaeW$ φ6t'O$ = 
φόνος πολλων κερασφόρων κτηνών. 

1Ιολύ-ιιεστος, ο" (ποliιι;+κaα..-6$)· πολυκέντητος, 
ΠOΙKlλWς κεντημένος. 

1IoAiί-ΙUΙδίιc;, ες (oΠO"~HJjcJo,)" ό πλήρης φρον
τΙΔWν, άνιαρός, θλιι3ερός. 

1IOλiί-ιu\ριoς, ο" (πoliις+κή,)' ό 6λέθριος, θανα
τηφόΡος. 

1IOλiί-ιιήτης, _, (.πoliι, + χ;;το,)' ό Ιχων πολλά 
κήτη, 6 πλήρης κητων (θηρlων, τερότων), 
ηολύ-κλαυστος, Ο", η -daUToC;, ώα. _ι -", -ο" 

(πo"iις+κ"αlω)' ώ, xrιΙ vίi'l, πολύκλouστος, πολυ
θρήνητος.- 11 ό πολύ θρηνων, πολύ κλαΙων. 

ηolυ-ιιAεΉC;, έ$ (.πoliιs+κ1έO$)· ό πολύ Kλείζh)tε
νος, περικλεής, περΙφημος, έξακouστός. 

1Ιολύ-ιι1ειτος, 01', ώα. xrι! -". -0,,(πol~κ"',τ6ς)' 
περΙφημος, περικλεής, ό μεγάλης φήμης, Ινδοξος. 

ΠOλίί-KλήCιc;, εααα, a,,(ποliις+κ180s)·=παlVκΜ.· 
τος (βλ. λ.). 

nολiί-κlήϊc;, -,ΟΟς, "ι (πoliις+κ"l,)' δ Ιχιιιν πο).
λιΧς κ",1ίδα., ητοι σκαλμούς (κωπων), ό έχων πολλά 
καθlσματα (θρανΙα κωπηλατων). 
ηολύ-κληρος, ο" (πoliις+κlηρoς)" 6 έχων μέγαν 

κληρον 11 μερΙδιον γης, ό πλούσιος εΙς έκτάσεις γης. 
ηοlύ-κlητος, ο" (πoliις + καλέω)' ό κληθεΙς (iι 

προσκεκλημένος) έκ πολλ"", μερών, ό συνηγμένος 
έκ πολλων χωρών. 
1Ιολύ-κλuστος, ο" <πolirs + κ"tίζω)' πολυκύμαν

τος, τρικυμιώδης.- υ πrιθητ., ό ίιπό πολλων κυμά
των κατακλυζόμενος. 

1Ιολύ-κμητoc;, ο" (πo"iις+κάμ1'ω) , ό πολύ (μετά 
πολλοϋ κόπου) κατειργασμένος, 6 μετά πολλης 
φροντΙδος (καΙ τέχνης) KατεσKΕUασμένoς. 2) μ.γν. 
έπΙπονος. 
ηολύ-κνημος, ο" (πo"iις+κ""μ6ς) · ό Ιχων πολ

λούς ~1"Jμοiις (πολλάς πρ?εξοχάς) όρέων.11 όρειν~. 
ηολυ-κοινος, ο" (ποlνς+κο,,,ός)" 6 εις π?λλOUς 

κοινός, ό τοΤς πθσι κοινός, πόγκοινος, ανήκων 
είς δλους. 

ηολίί-κοlρΙνία, '1 , ίων. -ίη (ποlνκοlρα"Ο$)' ή 
πολυαρχΙα, ή κυριαρχΙα πολλων, ή άρχή ή άσκou-
μένη ύπό πολλών. . 
1IOliί-KOIρδνoς, ο .. (πoliις+κolρα"oς)' ο Ειρχων 

(κυριαρχων) έπl πολλών, ό πολλούς έξουσιόζων. 
1IOλiί-K6λυμ6oc;, ο" (πoliις+κolνμβάω)' ό συχνά

κις κολυμl3ών ri ι30υτων. 
ηολύ-κρδνος, ο" (πoliις+κρα,,[O,,)' ό Ιχων πολ

λάς κεφαλάς, πολυκέφαλος. 
ηoliί-KρατΉC;, ές (πoλiις + κρά..-ος) · ό λΙαν κρα

ταιός, 6 μέγα κρότος έχων, 6 πανίσχυρος. 
1Ιολύ-κροτος, Ο", ώα. ](rιΙ -'ι. '0" (πoliις+κρo..-έω)" 

ό κροτών (ήχών, όντηχών) δυνατά 11 καθαρό. 
ηολύ-κρουνος, ο" (πoliις+κρoν,,6ς)' ό έχων πολ

λούς κρουνούς (πολλάς πηγός). 
1Ιολίί-κτCΙνος, ο" (πoliις+κτέα"O,,)" = :τοlνκηί

μω1' (βλ. λ.). 

1Ιολίί-κτήμων, Ο". γιν , -ο"ος (πo"iις+κτημα)' ό 
έχων πολλά η μι;γάλα κτήματα, ό ύπερ60λικά 
πλούσιος. 
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ηοlύ-ιιτιιτος, ο" (ποliιS+,,~άομαι)' - ποlν"ή· 
μωtι (βλ. λ.). 

ηoliί-ιιτόνoς, ο" (πoliι~ + "~cl,,QJ)' ό πολλούς 
φονεύων, φονικός. 
nοlu-ιιuδής, έ~ (noliιS+,,{icJo~)' ό πολύ xiίcJoso έ· 

χων, ό πολύ ένδοξος. 
ηolν-ιtύδιστoς, Ο", ώα. XCΙΙ -η, '0" (ποliιS+"vδι

α~oς)' ένδοξότατος. 
ηoliί-ιιυμων, Ο", Υβν. -o"o~ (ποΙiιs+χvμα) ' ό έ

χων πολλά κύματα, κυματώδης, πολυκύμαντος, πολυ· 
τόραχος. 

ηoliί-ιιώιιυτoς, ο" (πoliι~ + XOJxvOJ) · ό πλήρης 
κωκυτών (θρήνων), ό πολύ θρηνών, θρηνώδης 11 
πολύκλαυστος, πολυθρήνητος. . 

. ηοlύ-ιιωμος, ο" (noliιS+xcAiμo~)' ό πολύ κωμά
ζων, πολύ μεθοκοπών, πολλούς κώμους τελών, πολύ 
διαακεδ6ζων.- 11 (Χώμη) ό πολλάς κώμας έχων . 
ηοlύ-ιιωηος, ο" (ποΙiιS+χώπη)' ό έχων ΠΟλλάς 

κώπας. 
nοli-ιιώτllος, ο" (no"iιS+xOJ~'"o~)' ό ποικΙλως 

ζιδων. ποικιλόφωνος, ό πoΛU φλύαρος. 
ηοlϋ--lι\ιος, ο" (noliιs+1JfIo,,)' ό πολλά σπαρτά 

έχων, ό έχων πολλούς έσπαρμέναυς άγρούς, πολυ
κτήμων, πλαιισιος, μεγαλοκτηματΙας. 
ηοlύ-(l>llδος, ο" (noliιS+llQ-o~)' ό έχων πολ

λούς λ Ιθους, πετρώδης. 
ηοlύ-11ιστος, ο .. , ώα. XCΙΙ -η, -ο" (noliιS+llooo 

μαι)' ό πoΛU lκετευόμενος, δν πολλοί lκετεύouσιν, 
εΙς ον γΙνονται πολλαl lκεσΙαι ιι "'1ό~ ποιvι.:ιιατο~ 
=ναό) έν 4> θεός τις πολύ Ικετεύεται. 
nolu-lllToς, ο" (ποΙiιS+l,τομαι)'=ποΙvUιατο~ 

(βλ. λ.). 
ηoliί-loyία fι (nOAvlo"o~)' ώ. XCΙΙ νσν , πολυλο

γΙα, τό λέγειν πολλά , φλυαρΙα. 
ηοlύ-lΟΥος, ο" (πol,,~ + A6,,0~)· πcιθ1jΤ. , ό περl 

ου πολύς γΙνεται λόγος, ό πολύ (συχνά) όναφερό
μενος, ό μετά πολυλογΙας λεγόμενος, ό πολλών 
λόγων δεόμενος (χρόζων).- 11 ώ\; ένεΡΥ. ηοlυlό
Ύος, ο .. ' ό πολλά λέγων, «πολύλογος., φλύαρας, 
«φαφλατδς ». 
ηolυ-μδlής, ές (ΠOAiι, + μα{Joci,,) · δ,τι XCΙΙ νσν, 

πολυμαθής, ό πολλά μαθών 'ή πολλά μαν86νων, ό 
πολλά γινώσκων, ό Ιχων πολλάς γνώσεις. 
ηoliί-μδνής, ές (noAiιs+μιZ";;_I, τοσ μαί"ομαι)' 

ό λΙαν μαινόμενος, πολύ μανιώδης. 
ηοιυ-μδιιιτος, ο" (πoliί~ + ιuίxoμαι)' ό περl ου 

πολλή (δ1jλ. μεγόλη) μάχη γΙνεται, η ό συχνά δια
φιλονικούμενος, περιμόχητος. 
nοlu-μcΙής, ., (πol~μ8{Joη)' ό πολύ μεθυσμέ

νος, η ό πολύν οΤνον πΙνων, ό πολύ μέθυσος. 
nοlu-μεlής, ές (noΑ~μ810~)' ώ. _ι ν[ίν, πα

λυμελής, ό Ιχων πολλά μέλη η μέρη, πολυμερής. 
- 11 ό Ιχων πολλά (ποικlλα) μέλη (μouσικΙ;ς), ποι· 
κιλ6φ80Υγoc:;" πολλάς μελ~δΙoς ςιδων. 
ηolii-μερtις, ές (noliιS+μleo~)' ώ\; XCΙΙ νσν, πο

λυμερής, όποτελούμενος όπό πολλά μέρη 11 πorκΙ
λος, πολλαπλοΟς, πολλών εlδών.-δπιρρ. ~=Kaτά 
πt')ικΙλους τρόπouς. 
ιιοΙύ-μcτρος, ο" (nol~+ μI~ρo.,)· ό έκ ΠOλλC>ν 

μέτρων συνιστόμενος Ι Υ.ν., δφθονος, πολύς. 
nοlu-μιιιιάς, ·άιJoς, -fι (ποΙiιs+μηχcίομαι)' ή πο

λύ 6λrιXωμένη (ΙπΙθ .• jj, cιίyό.). 
nolu-μIIloς,'o", δωρ. -μσΙος(ποliιs+ιu110ΙΙ=Πρ6-

6ατον)' ό έχων πολλά πρό6αiα (αΙγοπρό6ατα) Ι ό 
πλούσιος εΙς ποΙμνια. 

noΙύ-μιινις, -ιo~, δ, -fι (ποΙVS+μη"ι~)· ό πλήρης 
μή"ιo~ (δ1jλ. όργης), ό πολύ έξωργισμένος. 

ηοlύ-μιιτις, -ιος, δ, -fι (πoliι~+μflτι~)' ό πολλά 
σκεπτόμενος (πολλάς σκέψεις Ιχων), πoλύ6ouλoς, 
παλυμήχανος, πολύπειρος. 
ηolυ-μιιιδνfα, ofι. [ων. -111 (πolνμήxcι"ς)' τό μη

χανδσ8αι (καΙ έπινοετν) πολλό, έπινοητικότης, ή 
Υονιμ6της εΙς τό έφευρlσκειν τεχνόσματα (μηXCΙ...σς). 
ηolii-μι\ιδνoς, ο" (noΙiιs+μηxcιt'ή). δ,.ι xcιΙ νβν, 

ncλυμι'ιχανΟζ, έπινοητικ6ς, έφευρετικάς, πoΛUτPo
net;; πoλύπε~. · 
nοlu-μIΥ'Κ, έ, (πoliιι+μιY'1ιισ.)" ό πολύ μeμeι-

Υμένος, ό tκ πολλών μερών άνάμεΙKΤCς,ΠOΙKΙ' 
λ6XΡOUς. 

noΙii-μϊσής, aS' (ποΙvf+μiαο,γ 6 πολύ (πολλά 
πράγματα) μισών, ό πλήρης μΙσους.- • πcιθ'Yjτ., 
ό πολύ (ύπό πολλών) μισούμενος, ό λΙαν μισητός. 

nollι-μισδoς, ο .. (πo.ιiι, + μιαθ6~)" ό λαμ6όνων 
πολύν μισ8όν, ό μεμισθωμένος tπl μεγόλ~ μισθQ. 
ηοlύ-μΙτος, ο" (ποΙiιS+μ'το~) ' ό άποτελούμενος 

έκ πολλών μ'~O>1I (δ1j λ . νημάτων) 11 πέπΙ0Ι nolvμI
τοι=πέπλοι (χιτώνες) μέ ένuφασμένας ζωγραφι
κάς παραστόσεις, πεποικιλμένοι (τών όποΙων τό νή
ματα εΤναι χρωματιστό, διαφόρων χρωμότων). 
ηοlυ-μν(ιμων, ο" (πoliι,+μέμ .. ημαι)' ό πολλά 

ένθυμούμενος, μνήμων; ό μεγόλην μνήμην Ιχων. 
nοlu-μνι\οτιι, fJ (ποΙiιs+μmομαι), cίI, θ1jλ. Ιπιθ.· 

ή ύπό πολλών ζητouμένη · είς γόμον. 
ηοlύ-μνιιστος, ο" (πoliι, + μlμ"ημcιι)' ό πολύ 

(πολλά) ένθυμούμενος, μνήμων 11 εύγνώμων.- • 
πcιθ., ον πολλοί ένθυμοονται, ό μή λησμονούμενος 
11 ον μετ' εύγνωμοσύνης πολλοl ένθυμοϋνται. 
ηοlϋ-μνι\στωρ, ·ορος, δ , fJ (πoliι~+μέμ"'1μαι)'= 

πο.:ιvμ .. ήμω" (6λ . λ . ). 
Ποl-ύμνια, fJ , αΙΙΥχεχ . OCν τ ί του ΠοΙu-ύμνια · (πο

liι~+ίίμ"oς)' ή έχουσα πολλούς ϋμνoUΖ, ή ΜοΟσα 
τών πολλών ϋμνων , μΙα τών έννέα Μουσών, ή 8εά 
της λυρικης ποιήσεως. 
ποlύ-μοuaος, ο" (πoliις + Mo;;ocι)' ό πλόύσιος 

είς δώρα τών Μουσών, ό κάτοχος πολλών τεχ,νών . 
ηολιί-μοιδος, ο" (πο.ινς+ μ6xlJoo~) ' ό πολυ μο

χθών, πολύ κοπιάζων, πολλούς μόxθoUζ Kaτα6όλ
λων, ό πολλά πάσχων.- Ι πlt~1jΤ., ό όποκτώμενος 
διά πολλών μόχθων. 

ηolύ-μiiloς, ο" (ποινς +·μνθo~) ' ό πολλούς λό
γους λέγων, παλύλογος, φλύαρος 11 ό έκ πολλών 
λόγων όποτελούμενος.- ΠCΙ~1j'" ό περl 00 πολύς 
Υίνεται λόγος, περΙφημος έν τι:i IOToPIQ. 
ηοlύ-νσος, ο" (nolvS+;'1I6~) ' ό πολλούς ναούς 

έχων. 
nolii-vaUTIIC;, ·ov, δ (πolν~ + _vτη~)' ό Ιχων 

πολλούς ναύτας, 
nοlu-νειιιίις, έ~ (nolvs+"E,Ho,)' ό πολύ έριστι· 

κός, φΙλερις, φιλόνικος 11 πoλ iι αιιχν& ώ\; χόρ. δν. Πο· 
ΙννεΙκης (μετ& ocνσι ΙS . 1:oiJ .όνοιι), ό υΙός τοΟ Οίδlποδος. 
nοlu-νcφεlος, ο .. , xcιΙ δωρ. -νcφέΙος, -11 (πoliις 

+"εφέΙη)' ό λΙαν νεφελώδης, ύπό πολλών νεφελών 
κεκαλυμμένος. 

ηοlϋ-νΙιιιις, -ov, δ (noAiις+tιr"CΊOJ) ' ό πολλάς νΙ· 
κος καταΥαvών, ό συχνάκις νικών. 
ηοlϋ-νΙφής, έ~ (ποΙiιs+"ίφω)' ό πλήρης χιόνων, 

ό κεκαλυμμένος ύπό χιόνων. 
ηοlιί-ξεινος, Ο", ίων. ιiν.Ι 1:06 Ιπομ • . 
ηοlύ-ξενος, Ιων. ηοlύξclνoc;, Ο", ώα. xcιΙ ~η, -ο" 

(πoliι, + ξi"ος, Eci .. o~)· ίπΙ προαώπων, ό ξενΙζων 
πολλούς ξένouς, ό λΙαν φιλόξενος.- • ~θ., δν 
πολλοί ξένοι έπισκέπτονται. 
ηοlύ-ξι:στος, ο" (nolvS' + EiQJ)' ό πολύ έξεσμέ

νος, πολύ έατιλ6ωμένος. 
nolU-OIVcu (ΠΟΑWΙ"Ος)' Ιχω πολύν οΤνον, ετ

μαι πλούαιος εΙς αΤνον. 
ηοlύ-οινος, ο" (nolv~ + οτ"ο,γ ό πλούσιος έlς 

οΤνον, ό έχων δφθονον οΤνον. 
ηοlύ-οlβος, ο" (ποlvS+όΆβο,)' ό πολύ δλδιος, 

ό πολύ εύτUχής n πλούσιος ε ί-: άγαΜ ιι δφθoνoς(έπ~ 
πρcιyμ.).- 11 ένfiΡΥ. ό παρέχων πολύν δλ60ν, ό π06· 
ξενος πολλης εύτux/ας. 
ηοlύ-ομδρος, ο" (ποlvS+όμβeο~)' ό πολύ δρα

χερός.1 
ίιοlUμμiτος, ο" (ποlvs+όμμα) ' ό Ιχων πολλά 

όμματα (πολλούς 6φθαλμούς). 
ηolu-όρνϊδoς, _ (noliιs+&e"I~)' ό πολλά πτηνά 

Ιχων. ό πλούσιος εΙς πτηνό. 
nolU-O"a, ofι (noAwψo," άφθονΙα δψων (προσ

φαΥlων) Ι άφθονlα όρεκτικών έδεσμότων 11 6φθονΙα 
τρoφlμων. 
ηolύ-otoς, ο. <.-liις+Gψo,,)· ό Ιχων δφeaν/αν 

δψι.ίν ~δ1jλ" τροφlμίιιν 'xcιθ6λoιι) Ι πoλιm:λι'lς, 66pό~ 
· δloιτος. . 
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ηoAiί-σΙδiις, ., (π01~ + nαιHϊ"γ ό πολλό πο
eι;,ν 'i'I πολλά πάσχων 11 ό ύποκεlμενος είς πολλά 
πά8η (σωματικά 'i'I ψυχικά). 

ηoAiί-σαιδία, 'ij (π01νπιΖΙ,)' άφ80νlα παια.ιν, πο
λυτεκνlα. 
ηoAiί-σσίηδAoς, ο" (π01νι; + nαιΠCΊ1'1)' ό πολύ 

π::ινοΟργος, n\JM δόλιος, 
ηοΑύ-ηαις, -ηαιδος, δ, -ιι (n01iιffnαi's)' ό έχων 

πολλά τέκνα, 
ηοΑίΙ-ηάμ-φΙος, ο" (n01VffnιZffφCΊOS)' ό λlαν 

λαμπΡώς φωτίζων. 
ηoAiί-σδμων, Ο", γιν , -0"0, (π01ν, + ΜπΟ.μο.ι)· 

ό έχων πολλάς καΙ μεγάλας κτήσεις (κτήματα), με· 
γαλοκτηματlας, πολύ πλούσιος. 

noAii-ncIρia, 'ij (π01ύπιιιιο,)' πολλή πεΤΡα, μα-
κρά πεΤρα, μεγάλη πετΡα, 2) συχνή 'i'I τολμηρό 
έπιχεlρησις. 

ηοΑύ-ηειρος, 01' (π01ν,+πιιϊισ)' ό έχων πολλήν 
(μεγάλην, μακρόν) πεΤραν, ό πολύ πεπειραμένος. 

noAii-ncipωv, Ο", ysv, -ο"οι; (π01vffπei'ΡιΖς) , ό 
έχων πολλά πέρατα, "Ι. ό έχων εύΡέα δρια, πολ
λά σύνορα, πολυσυνόρευτος U ό έκ πολλών περά
των (t. i. έκ πολλών χωρών) συνελ8ών. 

ηοΑίΙ-ηενδίις, ~ι; (π01νι;+Μ,,6ο,)' ό πολύ πεν· 
8ών, πολύ 8Ρηνών, πολλά πέν8η έν έαυτΥ έχωΥ' 
πολυπα8ής.- Πι:ιθ'lj", ό πολυπέν8ητος, πολυ8ρη· 
νητος. 

noAu-ntvaIμoς, 0,,·-π0111π.,,6ήι; (ΙSλ. λ.), 
ΠοΑu-nιιμον(διις, -011, δ' δ υΙό, ,ο!l Π0111m1μο

"ο,, μι,ά, λογοπι:ιιχ,ιχfj, ιiνι:ιφoρCΙ, ιί, ,Υιν αημι:ιαΙι:ιν 
,oiί Ιπιθ. n0111.mJμow (βλ. λ,). 
ηοΑίΙ-η{ιμων, Ο", γ-ν. -01'0Ι; (n01Vffntlμιz)' ό 

προξενQν πολλήν (πολλός, ποικlλας) 6λό6ας, όλέ· 
8ριος. 

ηoAύ-ηrινoς, ο" (~~1Vff.mJ1"O· ό πυκνώς ύφα· 
σμένος, πυκνός. 

ηoAίi-ηIδaξ, -ίίκοι;, δ, 'ij (π01νΙ;+πΙ&Ιξ)' ό έχων 
πολλούς πlδακας (πολλάς πηγός). 
ηοΑύ-ηΙκρoc;, ο" (π01νΙ;+πικρόι;)' ό πολύ πικρός, 

πολύ δριμύς 11 o~~. πληθ, π01νπικριΖ ώ, ΙπΙρρ.=πολύ 
πικΡώς, 
ηοΑίί-ηΙνής, ~ι; (π01νι; + πι"ο,)' πολύ πιναρός, 

πολύ Ρυπαρός, 
noΑύ-ηΑσΥΚΤος, ο" (π01νι;+ π1άζομσι)' ό πολύ 

πλανώμενος, ό εΙς πολλά μέρη περιπλανώμενος 11 
ό πολύ σφαλλόμενος,- 11 ένε~γ. (π01νι;+πωζιο)' ό 
όδηγών (φέρων, παΡασύρων) μακρόν (έξω) της ό
δοϋ U μτφρ. , ό παραπλανών, ό όποπλανών, ό έξ
απατών, όπατηλός. 
ηοΑϋ-ηΑδνής, .Ι; (π01iις+π1ίί"άoμσι)' ό μακρόν 

('i'I έπl πολύ) περιπλανώμενος ιι πολvπ1ιΖ"ηι; κισσός 
=ό κατά διαφόρους διευ8ύνσεις άπλώνων τούς 
κλάδους του κισσός.- • μτφρ, ό πολύ σφαλλόμε· 
νος, πaραπλανώμενος (έξαπατώμενος) ~ ένεργ. ό 
πολύ παραπλανών (άποπλανών), έξαταπών. 

ηoAίί-ηAδνrιτoc;, ο" (π01Vι;+π1ι:ι .. άομσΙ)'=πολv
πλσ...,ι; (βλ , λ,) , ό μακράν i'ι ό συχνά περιπλανώμε
νος 11 έπΙ κτuπ'l)μcί.τ ων , τό καταφερόμενον έξ δλων 
των πλευρών ~i'ι πρός πασαν κατεύθυνσιν). 
ηοΑύ-ηΑδνος, o .. '=noAvnAιz"". (βλ, λ,), 
ηολίί-πΑάσιος, ιΖ, 01"=πολλιΖπλάσιοι; (βλ. λ). 
ηοΑύ-πΑε&ρος, ο .. (πολVΙ;+ΠΜ1'Joρο1')' ό έχων έκ-

τασιν πολλών πλέθρων 11 γεν, ό πολύ έκτεταμένος 
11 έπί προσ. ό πολύ πλούσιος (είς έκτάσεις γης). 
ηοΑύ-ηΑεκτος, ο" (πoλiιι; + πλέκιο)' ό πολύ πε

πλεγμένος, πολύπλοκος. 
ηοΑίί-ηΑόκδμος, 01' (πολiιffπλόκσμσι;)' ό έχων 

πολλούς πλοκάμους, πολυ6όστρυχος ιι ίπΙ ,ο!l πολύ· 
πo~o" ό έχων πολλούς πλοκάμους (<<πλοκάμια», 
πόδια). 
ηοΑίί-ηΑοκίσ, 'ij (πολύπλοκοι;)' πανοupγlα, δο

λιότης, 

ηοΑύ-ηΑοιιος, ο" (πολνι; + πΜκιο)' ό πολύ πε
πλεγμtνoς, «πολύ μπεΡδευμένος», ό πολύ συν
εσΤΡαμμένος, «πολύ στριμμένος». 2) μτφρ. πολύ 
πεΡ/πλοκος, πολύπλοκος, περιπtπλεγμένος~ πολυ-

σύνθετος.- 11 evapy. ό περιπλέκων, ό «μπερδεύων», 
ό μηχανορραφών, ό ΡQδιουργών, 
ηoAίi-π6δικ, -ov, δ , ΠΟΙ'ιjt. ηουΑυπ-' =πoλtί

nov!> (βλ , λ.). 

noAii-noiKIAoς, ο" (noAiιs + πoικlλoι;)' ό,τι κι:ιl 
νίiν , πολυποlκιλος. 
ηοΑύ-ηονος, ο" (π01iιι;+πό .. oς) , ό πολύ πο"ώ .. , 

παλύ μοχθών, πολλούς κόπους κα Γαθάλλων 11 ώα, 
ό προξενών πολλούς πόνους, όδυνηρός, 
ηοΑύ-ηος, -011, δ, ΠΟΙYjt. ιiντΙ no,1,vnov!> (δλ. λ.). 
ΠΟΑίί-η6τΙμος, ο" (πoλiιι; + ποταμόι;) ' ό έχων 

πολλούς 'i'I μεγάλους ποταμούς. 
ηοΑύ-ηοτμος, ο .. (πολνΙ;+πότμοι;)' ό · έχων πολ· 

λάς τύχας, 
ηοΑίί-η6τνισ, '1,' ή παρά πολύ σε6aστή, 
πoAύ-πoUς, ·ποδοι;, δ, ij, ι:ι(τ , noAVnov .. (πoλiιι;+ 

πούι;)' ό έχων πολλούς πόδας.- 11 ώ. o~α, ποΑύ
ηoUς, δ, i'ι αιιχ.νότ. (κι:ιί xup. πι:ι~ ' ιiτt.) nouAunouc;, 
γεν . ποvλvποδοι; (κι:ιΙ novAvnov), ι:ι ίτ. ""01l,1,ύπο&ι 
(κι:ιΙ oΠOVAVnOV1')' π},τ,θ. άνομ, ποvλvποδaι; κλπ: ποΙ'Ι)t . 
άνομ, novAvnos, -ov' δωρ. πώλ~πoι;' λ:χ,ιν. pδlypus' 
Ο"ι x~Ι νυν, πολύπους της θαλάσσης, 1) όκτάπους, 
χοιν. «χταπόδι». 
ποΑu-ηρσΥμονcω, ίων. -ΠΡ'lΥμΟ1'έω, μaλλ. ;ήσω 

(.πολvπράΥμow)· όσχολοΟμαι (εΤμαι άπησχολημένος) 
μΙ πολλά πρόγματα, εΤμαl πολυάσχολος Ι! εΤμαl άλ· 
λοτριοπρόγμων, όσχολοομαι μέ ξένος ύπ08έσεις, 
άναμειγνύομαl εΙς ξένας ύποθέσεις 11 άναμειγνύο
μαι είς τά πολιτικά (είς τήν διοlκησιν τών κοινών), 
ρςιδισυργώ, μηχανορΡαφω. 
noAu-npσyμoΣUvrι, 'ij (πολv;n:eάΥμc:o,,)' ή περί 

πολλά ένασχόλησις U ή άνάμειξις εΙς ξένας υποθέ· 
σεις U ό χαΡακτήρ τοΟ πολυασχόλσυ, τοΟ άναμει
γνυομένου εΙς ξένος υποθέσεις. 
ηoAίi-ηράyμων, Ο", γ-ν. -0"0. (nOAVffnedeJOΩI)' 

ώ, χι:ιί νiίν, πολυπράγμων, πολυάσχολος, άσχολού
μενος περί πολλά 11 ό άναμειγνυόμενος εΙς ξένας 
ύποθέσεις, περlεργος, ταραχώδης, 

ηoAύ-ηρCίoς, ο .. (πολνι;+ πριioι;)' ό πολύ πρδος, 
πολύ μαλακός. 
ποΑU-ΠΡΙΙΥμονέω, ίων. ιiντ! noAv;n:eaJIμo1'cιo(ΙSA.A,), 
ηoAίί-πρ6βiτoς, ο" (πολvΙ;+;n:eόβστο,,)' ό έχων 

πολλά πρό6ατα, ό πλούσιος εΙς πρό6aτα 'i'I κτήνη' 
ίιπερθ. πολvπροβιΖτώτστοι;, 
ηοΑϋ-ηρώτιστος, 'Ι' 01"=πολύ πρώτιστος. 
πoλiί-πτ6ιιτoς, ίων. noAu-nToirιToς, ο" (πολνΙ;+ 

πτοέω)' ό πολύ πτοούμενος, πολύ κατεπτοημένος, 
πολύ φο6lσμένος, περιδεής, δειλός, ψοφοδεής. 
ηοΑύ-πτίίχος, ο" (noAiιs + πτvχι7)' ό έχων πολ-

λάς πτυχάς 11 έπΙ άρίων, τό έχον πολλάς κοιλάδας. 
ποΑύ-πυΡΥος, 011 (πoλiιΙ;+πνρyoι;)' ό έχων πολ

λούς πι.ργους. 
πoAύ-πίiρoς, ο" (π01iιι;+πvρός) ' ό έχων πολλούς 

πυρούς, ό έχων πολύ σιτάρι, ό πλούσιος είς σιτηρά. 
ηοΑύ-πίίρος, ο .. (πολiιΙ;+πvρ) , ό πλήρης πυρός. 
ποΑύ-ρρσητος, 01"=πολνΡΡιΖφος (βλ , λ,). 
ηοΑύ-ρραφος, ο .. , κι:ιΙ ποΑυρραφης (πολiιΙ;+e<&-

πτω) ' ό πολλάς ραφάς έχων, ό καλώς έρραμμένος, 
ό στερεώς συνερρσμμένος. 

*πoAύ-ρρrιν, -,11'ος, δ, rι, ιiπι:ιντων ί;ίμω. μόνον έν 
"Cij σ.νομ. πλΥΙθ, ποΗΙΡΡ,l .. ες, έ 'ι ~ε τίj> έν, πο,1,νρρ,l"ΟΙ;, 
βλ, λ. (πoλiιι;+Ί?η .. =άμνός)' ό πολλούς όρνας (άρ
νΙα) έχων, ό πολλούς άμνούς έχων. ό πλούσιος είς 
ποίμνια. 
ηοΑύ-ρριινος, 01"=πο,1,νρρ,l" (6λ , λ.), ό πλού

σιος είς ποlμνlα. 
ηοΑύ-ρρι(ος, 01' (n01iιffeltιz). ό έχων πολλάς 

ρlζας. 
ηοΑύ-ρροδος, ο" (πολiιι;+eόδο .. )' ό πολλά ρόδα 

έχων, ό πλούσιος εΙς ρόδα. . 
ηοΑύ-ρροδος, 01', χι:ιΙ ηοΑυρρόδιος (πoλiιι;+~ό-

6οι;)' ό πολύν ρόχ80ν έχων, ό μεγάλως ροχθών, 
ό δυνατά ώρυόμενος Ο ό πολύ κραυγάζων, πολυ
θόρu6aς. 

nolu-pρoiIδIιτoς, ο" (noliιoteoJPMOJ)' ό μετό 
πολλοΟ θορύ60υ περιστρεφδμενος, ό δορυ6ωδως 
σ60υρlζων~ 
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πολύ-ρροος, Ο", χαί OU~7JP. -ρρους, χα! πολύ
-ρρϋτος, ο" (πoλiι. + ρέω)" ό πολυ ρέων, ίοχυρώς 
ρέων 11 έπ ! αιματ~ς, τό χυνόμενον (i') χυθέν) ποτα
μηδόν. 

ΠΟΑ Υ'Ι, πολλή, πολν' Ύε~. πολλου, -η" -ου· 
δ~τ. πρλλφ, ' Υ, -φ' αίτ. πολνν, πολλή", πολν.- !ω~. 
ό~oμ. πσΗό" πολλή, ποΗ6", αΙτ. ποΗό", πολλή", 
πολλ6,,' r. ί ω~. αϊιτYj xλΙσι~ ~ιεΤYjρi)θYj παpeι τοϊ. ιiττ 
εί~ δλιχ. τiι~ πτώσε(. πλYι~ τfι~ ό~oμ. χα! αίτ. έ~. ιi ι- σ. 
κιχ! o~δ. Ύέ~oυ~ . Ο : ιiκόλoυθoι τ!.ίποι εrιr;Yj~ΤΙΧΙ πιχρ' έπι
κoί~ ΠΟΙ1)ταί; : Ύε~ . έ~. πολ.ο., ό~oμ. πλ1)θ. πολέε. 
καί συ~"Ώp. πολεί.· Ύε~. πολέω,,' ~oτ. πολέο., πολέσσ" 
πολέεοο.· α ί τ . πΡλέα. καΙ συ~-ιι~ . πολεί. · ώσ. Ύε~ . 
πλ1)θ. θ1)λ. πολλέω" καΙ πoλ1.ιiωι-.-- πουλύς χα! οω, . 
πoυλiι ε!~αι ώ:3. έπιχ . τ!.ίποι, 

Ι έπ! ιip(θμoυ , ώς χα! ~υ~, πολύς, πολλοί, έ~ ιiντι
θsσει πρός τό όλlyo. 11 ώσ. έπ! παντός πρά.Ύματος πολ
λάκις έπαναλαμβανομένου : πολλό" 7}" του"ο τό 
Ιπο.=ό λόγος αύτός συχνά έπανελαμβάνετσ. 2) 
ώσ. έπί μεΎsθc; u ~ , βαθμου, έντά.σεω~ κ.τ . δ ., ίσχυρός, 
σφσδρός, πυκνός Υ. τ.δ, : πολυ. ",φετός = ΠUKνή 
χιών, σφοδρά χισνσθύελλα 11 πολυ. υπ."ος = βαθύς 
ίιπνσς 11 έπ! προσώπου, έπίσημος, ίσχυρός, σημαίνων , 
σπσυδαίος: μέΥα. κα' πολλΟ. έΥέ"εο (Ήρo~.)=έγι
νες «μέγας καΙ πολύς», πσλύ σπουδαίσς 11 ποΗη 
κέκλ,lμα.=έχω πσλύ έγκωμιασθη 11 πολλό. λόΥΟ'= 
πολύ διαδεδομένη φήμη 11 πολλη ά"άΥ .. η = άναπό
δραστος (πολύ μεγάλη) άνάγκη. 3) έπί της άξίας 
7j σπσυδαιότητος πpά.Ύματό~ τ ινος: ποΗου ιiξ.o.= 
έχων μεγάλην άξίαν 11 πολλου πο.οϋμαί τ, Υι περί 
πολλου πο.ουμαί τ.=λατ. magni facere=άποδΙδω 
είς τι μεγάλην σημασίαν, τό θεωρώ πσλύ σημαν
τικόν. 4) μετeι Ύε~. (διιχιρ.), ώ; 31ioHoi Τρώων i vt! 
πολλοί Τρώε. Ι ποΗό" οαρκό. ιiντ ί ποΗη οάρξ. 5) 
πολυ, συχνeι συνά.πτετιχι χΙΧί μετ' άλλου έ ;τι θ .. ώ; 

πολέε. τε καί έo/J.λoί = πσλλοl άνθρωποι καί καλοί . 
6) παρ' ιiττ. μετ eι τοίί α.~ θρoυ, οΕ ποΗοί=οl περισ· 
σότερσι, τό πληθος, ή μαζα, ό όχλος, ό λαός, σί 
κσινοl άνθρωποι 11 ώσ. ΧΙΧί το πoλiι = οΕ πολλοί, τό 
μείζον μέρσς U ώ. έπί τά πο.ι;,=ώ; κΙΧ ί ν ίιν, ώς έπί 
τ6 πσλύ, ώς έπl τό πλείστον, κατά τό πλείστον. 
7) τό πο.ι;,. συχνeι συ~ά.πτεται με τiι μετοχΥίι;; μεσολα· 
βoυντo~ χα! τοίί εΙμί: πολλΟ. 7}." λ.σσόμε."ο. = πσρ
εκάλει μετό μεγάλης θέρμης, «ηταν όλο παρακά· 
λ!α».- n επί χώρου, έχτά.σεως , διιχστήματος Χ . τ . δ: 
μέγας, εύρύς, μακρός, έκτε ταμένος, πλατύς ; ποΗη 
ό"Ο.=μακρό όδός.- 11 έπί xpcivc;u, μακρός. 

'Q; έπΙρρ, έν τψ ο;'δ . έν. χα ί πλ1)θ., πολν, ίων. πολ

λό", πολλα = ώ~ χα! νίίν, «πολύ»,. παρό πολύ 11 ώ:3 . 
ΠΟλλός φορός, ΠΟλλάκις, συχνάκις, συχνά, ένι σχυ
μέν~ν δ' έν ί οτε διeι τοίί μάλα (μάλα πpλiι 7j μάλα 
ποΗα=πολύ συχνό) 11 ίπ! διαστ'ήματο;;, πολύ μακρόν 
11 έπ! χ~όνoυ , έπl πολύ, έπl μακρόν 11 έπ! βαθμου , πο
λυ, έπl πολύ, κατά πολύ, παρά πολύ. 2) τό ~~δ. 
πoλiι συχνeι ε!να ι συν1)μμ~νoν μετeι συΎΧΡΙΤ. έπιθ. πpό~ 
ίπΙταοιν τyί~ συγχριτιχΤί. του δυν!iμεως: πoλiι μά'λλο". 
πολυ κάλλ.ο", πο.l.λο" άια,,,ω,, 11 ώσ. μετeι ύπερ θετ. ; 
πoλiι πρώτο., πoλiι φΙλτατος, πολλά" «ρ.στο.. 3) 
πoλλ~=πoλλός φοράς, συχνά 11 τα πολλα=κατό τό 
πλείστον, συνήθως. 4) μετeι προθΙσ. έπι πολυ= 
έπl μακρόν χρόνον, έπl πολυ μέγα διόστημα U ".ά 
πoλloiί=εlς μεγάλην όπ6στασιν 11· ... πολλου=όπό 
μεγάλης όποστόσεως, 7j όπό μακρού χρόνου.
~υyκp . nAS,OJ1I, ιiττ . πλέωι- . υ ύπιρθ. πλείΌτο • . 

'Ετυμ,ι πολν. ι ι:ι:χνσχρ . puru-l,J, Ζινδ. ρouru·, παλ-
π!ρ", ΡΔΓυ- (πολυόριθμος) «ίιχπ, ·plIu-), λιθ. ρίΙυι 
(πλήρης, ' πλούσιος), πΙΧλ-ιρλ. hll, Ύοτθ. fiIu, ItOtA-norr. 
fIΟ,Ι-,ιiΎΎλ'σιχ;, feIa(feala, feola, feolu), παλ·Ύιρμ. filu, 
fllo (πολυάριθμος) ( ίαπ. ·pelu-)' βλ. πΙμπλ,lμ. · κατά. 
τινας; τ6 πoλiι ιipχικω; -Jjto ουσ., δταν δέ έΙ;ειλΙχθη εί;; 
ίπΙθ. χαί συνιπλ ηρώθη δισ. των τιίπων πολιί., πολνν 
(πρ6λ. μέΥΩ: μέΥα., μέΥα,,), του προσίθεσιχν τoύ~ τ!.ί
που. ' πολλο·, πολω- δισ. νeι συμπληρώσουν τ6 πιχρά.
eΙΙΎμ:χ (πρ6λ. μεΥάλο · )· πoλiι < Ιαπ, .·ροlu=ιinλ-σαΙ;
feaI4, fι .Ιναι τροποποιτιμίνον ίχ τoίl ·nαAv-oClvOXP, 
ΡΔΓι:. ΧCΙ:Τl!Ι τό πολλ6·· πληθ. πολλοί (noAJcι-, $noAf.o-

ισχηματΙαθYj ιπ! Τ'Ώ βά.:ΙIΗ του θΤιλ, *noAFJίi < !:χπ. 
·plvjίi : σανσχρ. θηλ Pίirvt (~muΙta).-~ιeιτiισυΎΚΡ ' 
πλέων, πλεΙω" (6λ. λ . λ . ).- τό δμ1)Ρ. πο"λυ· "ο:Ρ είλι
ται .ί~ μετριχΥιν lκτασιν' τeι ίων-αττ. πουλνπου., δωρ. 
πώλυπο., πολνπου. , πώλυψ "ψε Ι λονται εί . λα'ίΧ1ιν 
παΙ-Ετυμο'λΟΥίαν ιiναφει-oμένYιν εί ; τeι πολν., πον •• 
πολύ-σσ&ρος, ο" (πoλiις+oα-θ-ρό.)· ό λίαν σαθρός, 
ποιυ-σαρκ'α, 1ι (πoλiι.+σάρξ) · δ , τι χα! νυν , πολυ

σσρκία, τό έχειν πολλός σάρκας, παχυσαρκία, εύ· 
σαρκΙα. 
ποΑίί-σέβαστος, ο" (πoλiις + σεβασ~ός) ' ώ ; XOl! 

νίιν, πολυσέβαστος, πολυ σεβαστός, πολύ σεβάσμιος, 
πολύ άξιοσέβαστος . 
nοΑύ-cn:μνος, ο" (πολυ.Τοεμ"ό.)· ό πολύ (λίαν) 

σεμνός, λίαν σεβάσμιος, πολυσέβοσ τος. 
ηολυ-σιιμάντωρ, · ορο., δ (πoλiις+σημαί"ω)' d 

πολλοί. σημαί"ω1l, ό πολλούς διαΓόσσων, ό πολ · 
λούς έξουσιάζων, πολλούς κυβερνων. 
ήολυ-σΙνής, έ. (πολυ.+οί"ομα.)· ό λίαν βλαβε· 

ρός, όλέθριος, κακοποιός. 
nολu-σiτία, ij (πολνοίτο.)· ή ά :rθονlα σιτηρCJν, 

άφθονΙα τροφΙμων 11 πολυφαγΙα. 
nοΑύ-σiτος, ο" (πολυς+οϊτο.) · ό έχων άφθον ίαν 

σίτου, άφθονίαν τροφΙμων.- 11 ό πλήρr.ς τροφης, 
πολύ τρεφόμενος, πολύ τρώγων, πολυφάγος. 
ποΑύ-σιιαΑμος, ο" (πoλiι. + ο><α'l'ι . ός )· ό έχων 

πολλούς σκαλμούς, ό έχων πολλάς κώπας, πολύ
κωπος. 

ποΑύ-σιι:αρ&μος, ο" (πoλiι+o><Otίρω ) ' ό πολυ οκαί
ρω", ό σκιρτών (πηδών) είς μακρινήν άπόστασιν, 
ταχυκίνητος, πολυκίνητος, ταχύς_ 
ποΑύ-σιι:ηητρος, ο" (πoλiι;+σ .. ηπτρo,,) · ό εύρείαν 

έξουσΙαν έχων, ό πολλούς έξοωιάζων . 
πολύ-σκιος, ο" (πoλiι. + σκ,ά)' ό . πολλήν σκιόν 

έχων , μακρόν σκιόν ρίπτων, λίαν σκιερός, βαθύ· 
σκιος. 

ποΑυ-σκ6ηι:Αος, ο" (πολύ.το .. όπελο.)· ό έχων 
πολλούς σκοπέλους, 

πoAίi-σηtί&ής, έ. (πoλiι.+oπά-θ-η)· ό πολύ σπα
θrιτός , πολύ πυκνό υφασμένος, πυκνοϋφασμένος. 
πoλίi·σπι:ρής, έ. (πoλiις+oπείρω)' ό πολύ (πολ· 

λαχού) διεσπαρμένος, πολύ δισδεδομένος, πολύ 
διεσκορπισμένος 11 πολυάριθμος. - 11 καρποφόρος, 
γόνιμος. 

πολύ-σηΑαΥχνος, ο." (πoλiις+oπλά'YX."oν)' ό πο
λυεύσπλαγχ ιιος, πολύ εύσπλαγχνικός. 
ηολύ-σ,ηορος, ο" (πoλiις+oπείρω)' ό πολλούς 

σπόρους έ χων, ό πλούσιος είς σπcρους, καρποφό
ρος, γόνιμος. 
πoAίi-crτδφυλoς, ο" (πολυ. r oτα~λή) ' ό έχων 

πολλός σταφω.ός, ό πλούσιος είς σταφυλάς, ό έ
χων άφΜνους σταφυλάς. 
πoλύ-στtίxuς, υ, γεν. -υο. · ό πλούσιος εΙς στ6-

χυς σΙτου , ό παράγων άφθονα σιτηρό . 
ποΑϋ-στέΑι:χος, ο" (πολυ. + οτέλεχο.)· ό έχων 

πολλό στελέχη, πολύκορμος. 
nολu-στένακτος, ο" (πoλiι.+ ατενιiζω)' 6 πολίι 

στενάζων, ό βαθέως άναστενόζων, π~λυστέναKΤoς. 
άθλιος, κακορρίζικος 11 ένει-γ . ό προκαλών πολλούς 
όναστεναγμούς. 
πoλϋ-oτέφtίνoς, ο,. (πολυ.-!-ατέφα"ο.)· ό έχων 

πολλούς ατεφάνους. 
πoAϋ-στι:φftς, έ, (πρλυ.+οτέφω)' ό διό πολλών 

στεφάνων έστεμμένοςllπολυοτεφι}. "άφ",1.=ό έστε
φανωμένος διό πολλών στεφάνων έκ δάφνης, ό 
δaφνoστεφανωμένoς. 
πολύ-στικτος, ο" (πολυ.+οτΙζω)' ό {;χων πολλά 

στΙγματα, ό πολίι έστιγμένος, κατάστικτος. 
πoAίi-στιx'α, -fι (πολνοτ.χο.)' πληθος στίχων, μέ

γας (άριθμ6ς) στίχων. 
πολύ-στιχος, ο,. (πoλiι. + oτ,y,.~), ό έκ πολλών 

στίχων συγκείμενος. . 
ποΑύ-στοlχος, ο" (πολv,+uτοi'χο.)· ό έκ πολλών 

στοίχων (σειρών) συγκείμενος, ό έχων Π.ολλός 
σειράς . 
nολu-στομiω (πολνοτομο,)' 6μιλώ πολώ. 



-. ιιoliστoιioς-ιιolύ4pρoyTlς 

... λ .... τoμvoιι, ο" (mI1iιri-o.T6~)· ό έχων πολλά 
στόματα U ό όμιλQν πoΛU, όφλVαρος. 
ίrόlu.στoνoς, _ (noliιri-oTe"ιo) ' ό πoΛU στενά

ζων, συχνά άνcιστενάζων, πολuoτένακτος, Βρηνώ
δης, μελαγχολικός 11 ό "ΡOKaλQv πολλούς στενα
γμούς, Βλι&:ρός, λυπηρός . 
nolU-aTpoφIo, ή (noltίOT,,09'Oi-).· τό νό συστρέ· 

φεταΙ τις έδώ καΙ έκεί. 
ιιολύ-στροφος, ο" (ποι",tοτρέφω)' ό πολύ συν· 

εστραμμένος 11 εϋκαμπτος, εϋοτροφος. 
ιιoλiί-σύλ-λσιoς, ο" (ποliιri-ονu .. β,,) ώ, χlJtΙ νίiν, 

πολυούλλαβος, έκ πολλώγ·συλΧαβων άποτελούμενος. 
ΙΙOλiί-σφόYδϋloς, ο" (πoλiι. + οφ6"δvλοs)' ό έκ 

πολλών σφονδύλων συγκεΙμενος. 
ιιολύ-σιιστος, ο" (πoliι. + οχΙζω)' ό εΙς πολλά 

μέρη έσχισμένος (διασΧlζόμενος), πολuoχιδής, δια
κλαδιζόμενος (π. χ. ποτlJtμό~ , IΙΙνΙΙρον χ.τ.δ.). 
ιιολύ-σιοινος, ο" (πoliι, + σχοί"ο,,)' ό έκ πολ

λών σχοινΙων συγκεΙμενος 11 ό έκ πολλών σχοινlων 
(<<60ύρλων, σπάρτων») κατεσκευσσμένος U τόπος κα-
τόφυτος έκ σχοΙνων. . 
ιιοlύ-σωρος, ο" (πoλiις + σωρ6.)· ό έχων πολ

λούς (Υ] μεγάλους) σωρούς σιτηρών. 
ιιoλiί-τάλαντoς, ο" (πoliι. + τάlcι"τo,,)" ώς; καιΙ 

νυν, πολυτάλαντος, πλούσιος 11 ό έχων άξΙαν (7) 66-
ρος) πολλών ταλάντων. . 

ιιoliί-ταρΙιίς, i. (noliιri-TdePoςo)' ό πολύ (τε)θο
ρυβημένος, πολύ τρομαγμένος, πεiρΙφo60ς. 

ιιολύ-τι:κνος, ο" (πoliι.+τέx"o,,)· ώ, καιΙ νυν, πο
λύτεκνος, 6 έχων (7) 6 γεννών) !10λλό τέκνα. 

ιιoliί-τέλι:ιa, ή (ποlντελή.)· ώ~ χιχΙ νυν , πολυτέ
λεια, τ6 πολυδάπανον τοϋ 6Ιου, τό ζην πολυτελώς, 
ή δαπανηρότης, τό πολυδάπανον πράγματος. 

ιιoliί-τι:lής, ε. (πoliι.+ τέlo.) · ώ, χιχΙ νίίν, πολυ
τελής, πολύτιμος, βαρύτιμος 11 πολύ δαπανηρός, πο· 
λυέξοδος, πολυδάπανος 11 έπΙ πρ/)σ., σπάταλος, δσω
τος.- συΥχρ. ποlντεlέστερο., δπερθ. ποlυτελέστατο •. 

ιιόλuτι:Ιώς, έπΙρρ. του .ποιυτεlή.· κατά τρόπον 
πολυτελη,δαπανηρόν.-ΙΙπερθ. ποlντελέατατα=ώ, κιχΙ 
νυν , πολυτελέστατα, κατά δαπανηρότατον τρόπον. 

nολu-τι:ρnιίς, ε. (noliιri-Tienro)' 6 πολύ τερπνός, 
πολύ εύχάριστος, πολύ εύφρόσυνος, διασκεδαστικός. 

ιιoliί-τιινης, -ον. δ, καιΙ ιιοιύ-τι:ινος, ο" (πο
Ιiιri-τέΧ"'7)" ό ήσκημένος εΙς πολλάς τέχνας, ό 
πολλάς τέχνας γνωρίζων, «πολυτεχνΙτης», πολύ
τεχνος. 

ιιoλiί-τι:ινιίς, ε, (noliιri-TiX"'7) ' ό μετά πολλης 
τέχνης εlργασμένσς, έντεχνος, τεχνηέντως κατε
σκευασμένος. 

nolu-Tcxv'a, 'i: (πολνιέχ,,'1')· ή κατοχή πολλών 
τεχνών, ή δεξιότης έν πολλαίς τέχναις. 

ιιοlύ-τι:ινος, ο" (noliιri-TiX"'1)' ii,1:L χαιΙ νίiν, πο
λύτεχνος (βλ. χαιΙ ποlντέχ"I7.). 

ιιoliί-τΙμητoς, Ο". ώσ. χαιΙ -17. -ο" (.πoliι.+τ,μιίω)· 
ό πολύ τιμώμενος, λΙαν έντιμος.- 11 6 έχων μεγά
λην ά~Ιαν, βαρύτιμος, πολύ «άκριβός». 
nοlu-τίμος, ο" (πoliι. + τιμή)' 6 πολλης τιμης 

άξιος, πολύ τιμώμενος, πoλλoCι σεβασμoCι τυγχό
νων .- 11 ώς; χαι ί νίίν , πολύτιμος, μεγόλης άξΙας, βα
ρύτιμος. 

ιιολύ-τίτος, ο" (πoλiι. + Tlro)" ό πολλης τιμης 
τυγχάνων, πολύ τιμώμενος, πολύτιμος U ώσ. 6 με · 
γάλ η ~ τιμης δξιος [l λ6Υφ του μι!τρου). 
ιιολύ-τλας, -α"το •• δ (π01iι. + τΙ;;"αι)' ό πολλά 

ύποστάς, πολλά ύπομεΙνας, πολύ KαKOπaθήσας, πο
λυβασανισμένος . 
. ιιoliί-τλiιμων, -0,,0 •• δ, ή (πoλiι. + τΙήμω,,)' ό 
πολλά ύπομένων, ·πολύ ύπομονητικός U πολύ 6οσα· 
νισμένος, πολύτλας. . 
ιιοlύ-τlητος, ο" (noliιri-Tljj"cιI)' 6 πολλά ύπα

μεΙνα(;, δυστυχής, δθλιος. 
nο!ύ-τI8lΤος. ο" (πoliι+Τέμ"ω)' 6 πολύ τμηθεlς 

lκατατμηθεΙς), ό είς πολλά μέρη τετμημένος, κατα
τεμαχισμένος.- 11 έν.~y., ό πολύ (η 6αθέως) τέ- . 
μνι.ιν. κοπτερός, όδυνηρός. 
noλI-τρfιρωy, __ ο". δι fJ (.~ol"" + ΤΡ';il»tl)'Q 

fxIoIV πολλάς περιστερός. 

ιιολύ-τριιτος, ο" (.πol_n-τρ'1Τo, ~oll τιτριiι.)" ό 
πολυτρύπητος, Kατατρuιtημένoς, πλήρης όπών, διά~ 
τρητος; πορώδης. 
nolii-Tptnouς, -ποδο" δ, 'f) (πολvri-τρlnον,)' ό 

έχων πολλούς τρΙποδας. 
nolii-Tρonfa, ή, Ιων. -ίη (:ι:οιντροπο,)" τό fχειν 

πολλούς ΤΡόπους, ποικιλία τρόπων, ποικιλΙα μέσων, 
εύστροφΙα, πανουργΙα, δολιότης. 

ιιολύ-τροιιος, 07 (πoliι, + τρέπω)' ό εΙς πολλά 
μtprτ τραΑεΙς, πολυπλόνητος, 6 πολύ περιπλανη
θεΙς, κοσμογυρισμένος.- Ι ό κατό πολλούς τρό
πους (7) κατά πολλός διευθύνσεις) στρεφόμενος, 
εϋοτροφος, πανοϋργος n εύφυής Ω εύμετό6λητος, δ
στατος. 2) πολύπλοκος, ποικlλος, πολλαπλοΟς.
ε·πιρ. ποlνΤ'16πω.=ώ;; χιχΙ νυν, κατό πολλούς τρόπους. 

nolii-TpόIiiloς, ο" (ποliι.tτρέχω)· 6 πολύ τρέ
χων τριγιjρι.ι, 6 θoρυ6ωδCις περιφερόμενος. 

ιιoλiί-ύμνητoς, ο" (πoλiι. + υμ"έω)" ώ~ χιχ! νίiν, 
πολυύμνητος , 6 πολύ έξυμνούμενος, περl ου (δι' ον) 
πολλοl ύμνοι Qδoνται, 6 πολύ έγκωμιασθεΙςι καθ' 
ύπερβαλήν έπαινεθεΙς. . 

ιιολύ-υμνος, ο" (nοliιri-iίμ"ο.)· δ έχων πολλούς 
ύμνους, πολύ ύμνούμενος, περΙφημος, έξακουστός 
11 ό τιμώμενος διό πολλών ύμνων, εΙς τιμήν τoCι 
6ποΙου έχουσι ποιηθη πολλοl ϋμνοι. 
ιιolii-φάρμσKoς, ο" (.πολiιri-φάρμαχο,,)· ό γινώ

σκων πολλά φάρμακα iι γοητεΙας 11 έπ! τόπων, 6 έ
χων άφθονίαν φαρμάκων (6 παρόγων 60τόνας, έξ 
ων παροσκευάζονται τά ίαματικό Γι τά δηλητηριώδη 
φάρμακα'. 

ιιοlύ-φστος, ο" (πoliι. + φημΙγ περl o~ πολύς 
γΙνεται (Ύι έχει γΙνει) λόγος, περΙφημος, περιλάλη
λος 11 πoλνφcιτo. νι."ο,=έξαΙρετος, έξοχος, ύμνος. 
ιιολύ-φημος, Ο". lΙωρ. -φaμος (.ποιν.+φήμl7)· ό 

έχων πολλός φήμας, γύρω όπό τόν 6ποίον ύπόρ
χουσι πολλαl φημαι (πολλοl μϋθοι) 11 ώσ. 6 έχων (η 
6 συνοδευόμενος άπό) δυνατά ς κραυγός, «φωνα
κλας».- 11 πολύλογος, «πολυλογας», πλήρης άπό 
τούς ιϊχους πολλών φωνών, Βορυ6ώδης: ή .πoltί
φl7μο. (ώ, o~σ. )=άyoρά = ιi πλήρης φωνών συγκέν
τρωσις (συνέλευσις), πολύηχος, πολυθόρυβος Ι έ, 
.πολVφl7μο" έ .. φέρει" = φέρειν (ζήτημά τι) ένώπιον 
της συνελεύσεως 

ιιoliί-φ&6ρoς, ο" (πoliιι; + φ{J.ε[ρω)· ό πολύ (η 
πολλούς) φθεΙρων, 6 προξενών πολλήν φθορόν, 
όλέθριος, καταστρεπτικός.- 11 πιχθ'ljΤ. , πoltίψf}oρo • • 
0,,=6 πλήρως (έντελως) καταστραφεΙς. 

nολύ-φ110C;, ο" ( :,τoliι.+φιλέω)· 6 έχων πολλούς 
φΙλους, 6 είς πολλούς άγαπητός. 
ιιοlύ-φlλτρος, ο" (πoλiι. + φίλτρο,,)' ό πάσχων 

έκ της ένεργεΙας πολλών φΙλτρων 11 6 έμμανώς έρω· 
τευμένος, έρωτόληπτος, έρωτομανΠς. 
ιιολύ-φ10ισβος, ο" (.ποliι.tφlοϊσβο.)· ό πολύν 

φλοίσβον (ηχον, κρότον, πόΤIJ'(ον) ποιών, πολύ
ηχος, πολυτόραχος, θορυβώδης,Πολύκροτος,ταραχ-
ώδης (έπΙθ. τ'/1, θιχλciσ σ'lj~ ). . 

ιιoλiί .... νoς, ο" (πoλiι.+*φέ"ω)· 6 πολλούς φα
νεύων, φονικός, θανατηφόρος, όλέθριος. 
ιιolύ-φoρloς, ο". ώσ. κιχ Ι -17. -ο" (ποliJri-φέρβο. 

μα,)' 6 πολλήν φορρη" (τροφήν) έχων, ό πολλούς 
τρ~φων (συν . iπΙθ. τη, Γη~ ) Η γενναιόδωρος. 

ιιoliί-φoρlα, ή (ποlνφ6ρο.)" τ6 πολλά φέρειν, ή 
μεγάλη εύφορΙα, ή παραγωγικότης, γονιμότ.,ς. 
ιιoλiί-φόρoς, ο" (π01iι,+ φέρω)' 6 φέρc..ιν (παρ

άγων) πολλά, 6 λΙαν εϋφορος, πολί;κσρπος, U 6 δυνό
μενος νά φέρι;ι (νά 6αστάσr:ι, νά όπoρρoφήσr:ι) 
πολλά (π. χ. πολύ Μωρ): πολ.υφ6ρο, 0:,,0. - οΤνος 
δυνάμενος «νά σηKώσr:ι πολύ νερό~ (νά-άναμειχθq 
μετά μεγόλης ποσότητος 1:ιδατος, χωρlς νά χάσι;ι 
τήν σύσταόΙν του, πολύ δυνατός οΤνος 11 .ποlνφ6-
ρο, δαlμow = δαΙμων έπιφέρων (προξενων) πολλά 
παθήματα (καιτ' άλλotl~: δαΙμων πολύ Ισχυρός πρός 
τό κακόν, τόσον ώστε χρειάζεται «νέρωμα» τρό
πον τινό). 

ιιoliί-φρlιδιίς, i, (ποliιri-φριίζω)' d φeάζω" πολ- ' 
Μί. 6 λΙαν εϋγλωττος η σοφός, 6ξύνους. . 

ιιoλύ-tpρoντις, -,δo~, δ, fJ (πoliι. + φiΟΊ'τli)' ό 



lίoluφρόντισTός~ίιo~έ .. 

fXIol'f' πολλάς φροντ!δας, ό πλήρης μιi:ριμνών, ΠΕρΙ-
φΡονΤΙ5· _ . 

. ιrolύ-φρ6ντιστoς, ιW (nΟ~Vff9'@0"τΙζc:oγ ό πολύ 
(πολλό) φροντ/ζων, no~~eO"I, (βλ. λ.), πλήρης 
φΡOντlδων, πλήρης σκέψεων 11 πιχθΤιΤ .• ό πολύ φρον
τισμένος, πολύ ήΡευνημένος, πολυερεύνητος. 

ιrolϋ-φρoσύνιf, ofι (nο,ιVφeφ,.)· πολλή φρόνησις, 
πολλή σκέψις, πληρότης κατανοήσεως, μεγάλη σο
φ/α, μεγάλη εύφυΤο. 
ιrolύ-φρων, '0"0,, δ, ofι (oΠo,ιiι, + φeή,,)· ό πολύ 

συνετός, πολύ (πολλά) σκεπτόμενος, πολύ εύφυής 
(όξύνους) U ώα. έφευρετικός, έπινοητικός, oΠo~νμ"τι, 
(βλ. λ.). 

ιro16-xa1ιcCH;, ο" (nο,ιiιi-l-χα~χό,)· ό fXWV πολύν 
χαλκόν (ιϊ όρεΙχαλκον) 11 έντείiθ~ν, (όγγετα ιϊ νομΙ
σματο) πλούσια είς χαλκόν ιϊ όρεΙχαλκον.- 11 ό 
KατεσKεlJασμένoς έκ συμπαγούς χαλκού, ό δλος 
έκ χαλκοο, όλόXaλKoς Κ μτφρ., λ/ον στερεός, λΙαν 
Ισχυρός. 

ιroliί-ιaνδής, ., (πo.ιiι,+xα"δά"c:o)· ό πολύ χαΙ
νων, ό πολλά χωρών, πολλά περιλαμβάνων. 

lIo16-ιaρμoc;, ο" (nο~iιffχάeμ,,)' ό λ/αν πολεμι · 
κός, φιλοπόλεμος, πολεμοχαρής. 

ιrο1ti-ιι:φ, -xει~oι;. δ, ofι (no~iιffXele)' ώ~ κοιΙ 'ιυν, 
πολύχειρ, πολύχειΡος, ό πολλάς χείρας έχων ιι ώα. 
ό fxwv πολλούς όνθρώπους, ό πολυπληθής. 

ιro1iί-ιι:ιρla, ofι (πo~νxειe)' πληθώρα χειρών ίέρ
γατικών), πληθώρα έργατών. 

ιrο1ύ-χορδCH;r ο" (πo~iιι; + xoecJή)' ό έχων πολ
λάς χοΡΟΟς U ό παράγων πολλούς ηχους, πολλάς 
φωνάς. 

ιroλίi-ιριιμaT'α, ofι (πο,ιvχeήματο,)' κατοχή πολ
λών χρημάτων (μεγάλου πλούτου). 

ιrο1ίi-χρήμaτCH;, ο,. (πo~iι, + χefίμα)' ό fxwv 
πολλά χρήματσ, ό πολύ πλούσιος. 

ιro1δ-xρόνιoς, ο,. (nO~iιffxe6,.0,)· ώ~ κιχι ',ίiy , 
πολυχρόνιος, πολύχρονος, ό έπl πολύν χρόνον ύπ
άρχων, ό έπl μακρόν διαΡΚών, μακροχρόνιος, μα· 
κρόβιος Ι παλαιός, άρχαίος. 

ιro1ti-xρiaCH;, ο" (no~iιffxeVo6,)' ό έχων πολύν 
χρυσόν, ό πλούσιος είς χρυσόν U χρυσοστόλιστος, 
χρυσοποΙκιλ τος. 

. ιrολύ-χωστCH;, ο,. (oΠoAiι, + XιIw,ιυμι)' ό βαθέως 
κεχwoμένος, ό έχων ύπεΡάνω του πολλούς καΙ' με
γάλους σωρούς χώματος. 

. ιrολίi-ψάμa&CH;, ο,. (πo~iι, + ψάμαlJ.oι;)' δ λΙαν 
όμμώδης, βλ. κιχ Ι οΠοΑνψαμμο,. 

ιrο1ti-ψcιμμος, ο" (nοJ.iιffψάμμοι;)·=nο.ιvψάμα-
1J.oι; (βλ. λ.) , πολύ άμμώδης. 

ιroλίi-ψtιφία, ofι (οΠοΑνψηφο,)' πλήθος ψήφων, δια
φορά (ποικιλΙα) ψήφων. 

ιroλίi-ψήφίς, -ιδοι;, δ, ." (ποΑνψηφοι;)' ό έχων 
πολλάς ψηφΙδας (χάλικας), ό πλήρης ψηφΙΔWν (έπΙ 
1:fj, ΚOΙΤ'Y)~ ποτοιμ6)ν π. χ.). ό χαλικώδης. 

ιro16-tιιφoς, ο" (πo~iι>+ψfίφo,)' ό έχων ΠΟλλάς 
ψήφους, ό έχων πολλάς καΙ διαφόρους (ποικΙλος) 
ψήφους (κατά τάς ψηφοφορΙας). 
ιrο1ύ-tοφος, ο" (oΠoAiι,+ψoφέc:o)' ό πολύν ψόφον 

ποιών, ό πολύν 'θόρυ60ν προκαλών, θορυβώδης, 
πολύκροτος. 

ιrο1iί-ώδίivCH;, ο" (oΠoAiιι;HδVo-η)' ό ΠΟλλάς δδύ
νας έχων, πολλάς όδύνας έπιφέρων (προξενών), 
λ/αν όδυνηρός.- 11 ποιθ'Υ)Τ., ό πάσχων άπό πολλούς 
πόνους, ό ύπoφέΡWν μεγάλους πόνους. 

ιro1ίi-ώνυμός, ο" (nοJ.iιffό',ιυμα, ό,.ομα)· ώ, χοιΙ 
νί!νί πολυώνυμος, ό fXWV πολλά όνόματα, ό λα
τρευόμενος ύπό πολλά όνόματα.- • ό έχων μέγα 
δνομα, μεγάλην φήμην, όνομαστός, περΙφημος. 

ιro1i-ωιriις, ai, κιχ! ιro1ίi-ωιrός, ό" (πολiιot-&nή)' 
ό έχων πολλάς όπάς (aπ! δικτύοιι π.χ.). 

ιro1ίi-ωιr6ς, ό,,-nο~vamr}ι; (βλ. λ.). 
lIo1υ-ωρiω, μιλλ. ·ιJαc:o· (πoλiιι;+ ~α)' όπoδlδ<.ι 

με-t~λην προσοχήν εΤς τι, . φροντΙζώ πολίι, έκτιμώ 
οολυ, jv CΙντιθiοιι πρ~ 1:ό δ.ιι~c:o. 

ιrolo-ω.c1fις, iso (nο~iιι;+όφeλοι;)· .ό. λ/αν ώφtλι
μος, ό κατό πολλούς τρόπους ωφέλιμος, ό πολυ- · 

ειδc:ις ωφέλιμος.- (j!tIpQ. πολνω~~aCJ~ΤCJΙ;' -έιtΙp,. 
πo,ιυω~~ώΙ;-Kατά πολΥ ωφέλιμον ΤΡ4πον. 
ιroλυ-ώ., -ώποι;, δ , ofι'=πoAvωπόι; (~λ. λ.) • 
ιrόμσ,-~α~o" -ιό (πl"ω, mnομαι)' ποτόν, «πιοτό., 

(ΡOuφηξlά~. 
ιroμιraίoς, α, ο,. . ώα. κιχΙ -ο" -ο" (οΠομπή)' ό προ

πέμπων, ό ουνοδεύων 11 επι άνέμων, συνοδευτικός, 
ούριος U ιϊπΙ τοίί Έρμoίi , ό συνοδεύων τάς ψυχός rQv 
νεκρών είς τόν .. ι,..δην, ό ψuxoπoμπός. 
ηoμιrάν, ιroμιraς, δωρ . άντΙ πομπή,., πoμnfί,. 

, ιroμιrι:Ια, ofι (oΠoμ.netίω)· τό όδηΥείν έν πoμπι:i 11 
πόσα σεμνή πομπή, πάσα θρησκευτική πομπή .- 11 
σκώμμα, λοιδορΙα, άχρειότης (πράγμιχτοι αυν1jθίσ'tcxτιχ 
κοιτιΧ τιX~ έορτσιατικιΧ, πoμπιX~ τoίi Βάκχου χοι Ι τη~ Δ'ή
μ'Y)ΤΡO~). 

ιroμηι:ίoν, τό (πoμnή)' πάν σκευος χρησιμοποιού· 
μενον έν · θρησKευΤΙK~ πoμπι:i.- 11 ίν Άθ'ήνιxι~ τό 
οίκημα ένθα τά οκεύη ταυτα διεφυλάσσοντο. 

ιroμιrι:ύς, -I:c:o" ίων. ";;ος, δ (πομοΠ6ι;)' ό ουν-
οδεύων, ό ουνοδός, ό προπομπός, ό όδηγός. 2) ό 
λαμβάνων μέρος εΙς πομπήν. 

ιroμηι:ύω, Ιων . πρτ. πομπεύεαχον' μsλλ. -αω(οΠομ
οΠή)' παρακολουθώ, συνοδεύω, προπέμπω, όδηγώ, 
διευθUνω.- 11 άγω πομπήν (pomp ... m ducere) 11 όλα
ζονεύομαι Τι βαδίζω γαυριών V σκώπτω, ύβρΙζω διά 
χυδαΙων σκωμμάτων (εαυντιθΙζετο δέ 'tou'to Υ.ΙΧ ΤιΧ τιΧ; 
θ?YίσχευτιY.ιX~ πομπάς , πρ6λ . πoμnεία). 

ιroμιrή, f, (πέμπω)' τό πέμπειν, τό άποστέλλειν, 
άποστολή 11 τό συνοδεύειν, ή συνοδεΙσ, όδηγΙσ. 2) 
τό στέλλειν (πέμπειν) τινά είς τήν πστρίδα του, Τι 
ysv. τ6 έξαποστέλλειν μακρόν.-- 11 έπίσημος (θρη
σκευτική, έορταστική) πομπή, λιχ":. pomp ... . - 111 ΟΙ 
συνοδεύον τες, ή συνοδεία, [~ ι ' ε τυμολ. βλ. οΠέμπω]. 

ιroμπίjι:ς, -ίjας, όνομ. Υ.ιχ Ι σιίτ. πλτιθ. τοίί οΠομοΠεύί. 
πoμπlιcός, ή, ό" (πομπή)' ό άνήκων Τι άρμόζων 

είς έπίσημον πομπήν U έπιδεικ.ικός, πομπώδης, με
γα λοπρεπής. 
ιrόμπIμoς, ο,., ώα. καΙ .", -ο,. (πομπή)' ό συν

οδεύων, ό προπέμπων, ό συνοδός, ό όδηγός 11 ό 
άποστέλλων τινά είς τήν πατρ/δα του.- πιχθΥίΤ, ό 
πεμφθεΙς, όποσταλεΙς, ό πεμπόμενος, προπεμπόμε
νος, συνοδευόμενος. 
ιroμη6ς, δ (nέμoΠω)' ό προπέμπων, ό συνοδεύων, 

τινά, ό προπομπός, συνοδός, όδηγός 11 έν τψ πλτιθ. 
πομποί =άκόλουθοι, όπαδο/, φρουροί. 2) ό πεμ
πόμενος πρός τι πρόσωπον, άγγελος, όγγελιαφό· 
ρος.- 11 ώ~ έπ ίθ., ό όδηγών, ό προπέμπων: niίe 
οΠομπό,.=τό πυρ τό . χρησιμευον εΙς σημείον, τό 
πυρ τό προπέμπον (τό συνοδευον, τό ouvoδEu
Τ1κόν). 
ιroμιro-στo1έω (πoμnTι + ατέΑ,ιω) ' περιάγω έν 

πoμπι:i 11 (nέμnι&!-ατ6λoς)=πρoπέμπω, όδηγώ, στό· 
λον (Υ; πλοίον). 
ιroμφolϋyo-ιrά.1aσμσ, τό (πομφ6Αυξ + παφΑά

ζω)' τό πάφλασμα (δ'Υ)λ . τό θορυβώδες άνάβρασμα) 
τών πομφΟλύγων του βΡάζοντος ϋδaτος. . 
ιroμφo1ύςω, μΒλλ. ·ξω· (πομφ6,ιυξ)' άναδ/δω πομ

φόλυγας, Τι όναβλύζω μετά πομφολύγων, κοχλάζω. 
ιroμφόlUΞ, -tίyoι;, ofι (οΠομφ6ς)' ώ~ κοι! νυν, πομ· 

φόλυξ, φυσαλλΙς, (φουσκαλίδOJ. [κοιτά τινσι~ εκ ~ιζ. 
βάσ. bheleugv-, bholeugv-, έξ 1ι~ *bholug- έν τφ 
πομ-φοΑυΥ-. "bhIeugv· εν τlji λιχτ. *Ιlονο· fluo (ρέω, 
τρέχω), *bhIug- ίν τφ οΙ,,6-φ,ιυξ, λιχτ. confIuges, 
πρχ. fllix1, πρ6λ. φ,ιυχτΙι;, φΑνχτα,,.α, φ.l.νζω ' 6λ. 
χr.ιΙ έν φ1.έψ. 

ΠΟΜφΟΊ, -ο;;, δ' φλύκτσινα (έπΙ τoίi δίρμσιτo~), 
ιφουσκαλΙδο» [~ι' έτυμ. ιJλ. nέμφιξJ. 

ιrοvι:ύμι:vCH;, ΙΧίολ. άντΙ πο,.ονμ>,ος, μτχ. μεα-
πΙΧθ τοί! πο,.l:ω. . 
ιίονέω (π6,.οι;), πιχρ' Όμ. χιχτ& τό πλεϊ:lτον ώ,. ιΣ

ποθ. nο"aομαι, μ5ΤιΣ μία. μsλλ. -ήαoμa ι' μία. ciGP. cx' 
lοΠο,."αάμ",,_ χiΣΙ πιχθ. lπο,-ήlh,,,' πΙΧθ. TtfoX. πεπ6,.,,
μαι ι Ι ιiπoλ., κοπιόζω, έργάSομαι σκληρώς 11 nο"έο: 
μαι _~ιi ~μl,.",.-μoxθώ εις τήν μάχην U iv·τ&Uθav, 
εΙμαι κατόκοπος, εΙμαι έξηντλημένος. 2) μτφρ., 
εύρlσκομαι έν ·όμηχανΙQ, άγι.ίνιώ, novQ ΨUXΙKώς.
ΙL μ.~' «/τ. έργόζομαΙ τι μετά κόπου, κατεργάζομciι 



(~QΤQQ~εuόζlι) Τι μετQ. KQnOU καΙ μεΥάλης φρον
τι&ς. 

Μι:θ' ·ΟμΥΙρον έπιχριχτιt τό ένΙΡΥ. no"iQJ' μ.η. πο
,,!iaaI' ιiόρ. ιχ' ~π6"'1α«' πρχ. πεπ6",,_.- Πιχθ'ljΤ ., 
ιi6ρ. ιχ' iπο"ή{Jo'1'" πρχ. πεπό,,'1μc.ι: Ι μι τ' ΙΧίτ. προσ., 
προξενώ (παρέχω) μόχθον 11 δλΥος εΤς τινα, θλί-
6ω, λυπώ, τινα. 2) μιτ' ΙΧίτ. πράΥμ., κερδαΙνω (ό
ποκτώ) τι, μετά μόχθου καΙ κόπου, άπεΡΥάζομαί τι 
μέ τόν lδρώτά μου 11 π<χθΥιΤ., άποκτώμαι, κερδίζο
μαι, κατορθούμαι, μετά κόπου.- Ι ιiμτ6. κοπιάζω, 
κουράζομαι, πάαχω, ύποφέρω, ύφΙαταμαι μόχθους iΊ 
κακουχΙας 11 με τCι ΙΧίτ. σιισ,τ . ιiντικ., πο"ώ π6"0,,, πο
"ώ μ6χ{Joο"ς=υφίαταμαι 6άαανα, ύποφέρω όπό κό
πους (κακουχΙας). 
π6νιιμα, τό (πο"έω)' τό έκπονηθέν f:pyov, f:p

γον, έργασΙα. 
πονήρι:υμα, -α ... ος, το (πο""eενομaιιγ τό πανούρ

γον τέχνασμα, πονηρΙα. 
πονιιρι:ύομαl, ιiπoθ. (ΠΟ"17e6ς)' εύρΙσκομαι έν 

κακl') καταστάσει 11 εΤμαι κακός 1) κακοήθης, ένερ
γώ κακώς, φέρομαι πανούργως. 

πονιιρία, iJ (ΠΟ"17e6ς)' δ,τι κιχ! νυν, πονηρΙα, κα
κότης, κακή κατάστασις, κακοήθεια, πανουργΙα, 
«κατεργαριά», λιχτ. pravitas:1 ώσ. ποταπότης, δειλία. 

πονιιρ6ς, ά. ό", (πο .. έω) · κιιρ. ό προξενών άλ
γος 1) βάσανα ιι έντιίιθεν δέ : 1) όλγεινός, όδυνη
ρός. 2) 6 ταλαιπωρούμενος έκ τών κόπων, δει
νοπαθών, εύρισκόμενος εΙς άθλΙα ν κατάστασιν 11 
έπ Ι πριχγμ., και<ός, λυπηρός, θλιβερός 11 όνωφελής, 
άχρηατος, εύρισκόμενος εΙς κακήν κατάστασιν 11 
nO"17ed πeάΥμ« ... α=κακή κατάστασις πραγμάτων. 
3) έπί iJθικiΊ~ ίννoίιx~, κακός, όνάξιος, κακοήθης, 
πανοΟργος, δόλιος 11 ποταπός, δειλός-έπί ρ. πο .. η
l]ώ~=Kαι<ώς, άθλΙως κλπ. : ΠΟ"17l?ώς έ'χω=ευρΙσκο
μαι εΙς κακήν κατάστασιν. 
πονήσατο, έπ . γ' έν . μίσ. ιioρ . ιχ' -.;ου πο .. έω. 
πόvoc;, δ Ιπένω, πένoμc.ι) · κόπος, μόχθος, έπΙ

πονος έργασία, έργασία, βάσανα, λιχτ. ΙabοrlΙμάχης 
πό .. ος=6 κόπος της μάχης, 6 όγών 11 έ',τείιθεν, πό
"ος=μάχ17 (61. . λ.). 2) άγών, έργον.- U σωματι
κός κόπος, η κόπος τοΟ πνεύματος, λύπη, θλίψις, 
άλγος, κακοπάθεια 11 έν τφ πλΥΙθ. βάσανα, παθήματα, 
πόνοι, κακουχίαι.- ιυ τό άποτέλεσμα (ό καρπός) 
τοΟ κόπου, έργον. [δι' έτιιμ. 61. . πέ"oμc.ι]. 
ποντιάς, -άδος, Π>:ΗΥΙΤ . θηλ. του π6 .. nο. (βλ. λ.). 
ποντίζω, μεη. -ία ω (πό .. το.)· ώ~ κΙΧ Ι νυν, ποντΙ

ζω, βυθΙζω εΙς τήν θάλασσαν, λιχτ. mergo. · - πΙΧθητ . 
βυθίζομαι, πνΙγομαι. 

πoνΤΙKόci, ή, όν (π6 ..... 0ς)' ό άνήκων εΙς τήν · θά· 
λασσαν (τό .. πόν ... ο .. ), 1) 6 έκ της θαλάσσης προερ· 
χόμενος, η 6 έν τΙ') θαλάσσο ευρισκόμενος Ilκιιρ. ό 
έκ τοΟ πόντου (δ'Yjλ. τοΟ ΕύξεΙνου ΠόΥτου) προερ
χόμενος η καταγόμενος (πρ6λ . πό .. τος): Ποντικόν 
δένδρο .. =τό έκ τού Πόντου καταγόμενον δένδρον 
(ή λεπτοκαρυά).- 11 ό άνήκων είς τήν χώραν τήν 
βρεχομένην ύπό τοΟ ΕιξεΙνου Πόντου, ό κατοικών 
είς 1 ά παράλια τού Πόντσυ. 

πόvτlOc;, α, Ο". ώσ. xιxl 'ος, -ο" (π6" ... 0.)· ό όνήκων 
εΙς τόν πόντον (δΤιλ. τήν θάλασσαν), θαλάσσιος, r, 
ό έκ της θαλάσσης προερχόμενος, iΊ ό έν τΙ') θα
λάσσΓ;) ζών 11 ό έξουσιάζων τήν θάλασσαν. 
πόντισμσ, -«τος, το (πο"τίζω)' τό ριπτόμενον 

εΙς τήν θάλασσαν. 
ποντόδι:ν, έπΙρρ. (",6"1'0.)' έ~ τοο πόντου, έκ 

τοΟ πελάγους , έκ της θαλάσσης. 
ποντο-δήριις, . '0". δ (πό ..... ο.+lJot7eάω)' ό έν T!j 

8αλάσσο EIr,PEUWV, ό έν rl:\ θaλάσσo άγρεύων, 6 
όλιεύς . 
ποvτο-μcδωv, -o" ... o~, δ (π6" ... 0ri"-μέdω, μ,&έω)' 

δ μεdέω.. (βλ. λ.) τον πό .. του, ό όρχων τrις θαλάσ· 
σης (έπ! τοίί Doσει~ωνo~Ι 
ιιόvτοvδc, έπΙρρ. (π6"το,)' εΙς τόν πόντον, είς 

την θόλασσαν. 
novTon6pcιa, -Ιι (no" ... on6eo.)' μΙα των ΝηρηΤ

ΔWν, οΙονεί ή ποντοπόρος, ή θαλασσοπλοοΟσα, ή 
διερχομένη τήν θάλασσαν. 
nΟΥτο-πορcύω, χ<χΙ ηΟΥτοnoιΚω (πο".οπ6,,0,γ 

ποντοπορώ, θαλασσoπλoCι, δίασχΙζω τός ~aλάOςIας 
πoντo-πόρoc;, ο .. Ιπό"τοri"-πε'eω, ποecvω)' ώ, 

χιχt νυν, ποντοπόρος, θαλασσοπόρος, ό διά 8aλάσ· 
σης ταξιδεύων, 6 δlαπλέων τός θαλάσσας. 
ΠΟΥτο-ποσι:lδών, -ώ .. ο., δ (πό,.τoς+Πoαε,ιJώ~·)' 

ό ΠoσειΔWν της θαλάσσης. 
ΠΟ'ΝΤΟΙ, '0", δ' ή θάλασσα, κιχ! κιιρ . ή άνοικτή 

θάλασσα, τό άνοικτόν πέλαγος.- Πόντο. σιιν. = 1'1 
«Μαύρη, Θάλασσα », φερομένη ενΙΟΤ5 xιxt πλ7j;;έστe~ον 
ώς Πό .. το. Eϋξει .. o~ (κιχτ' ε~φημισμGν ) . 2) ή χώρα 
Πόντος, έκτεινομένη πέραν τών άl'αrολΙΚών παρα
λΙων της όμωνίιμου θαλάσσης. 

Έ","μ . : πό .. τo~, πr;6λ. δμηρ. vyeu. κέλευ8οα, Πι',δ. 
πόντο" κέλε,,{Joοι πόντιο.' πο ..... ίζω· πάτος (*p !Jto-S). 
πατεί .. : σιχνοκρ. ράnthiίl) (ιχ ίτ. εε~ . ράntham, Ο"γιχν. 
~ν . pat.hιl, JtA'Yje. ρathlbhίl,ι) (=όΟΟς, άτραπός), ιiρμ. 
hun (πορος ποταμοΟ, 6δός), λιχτ. pons, -tis ιαρχ. θ. 
ε ί~ -ο-=πόντος ?) π<χλ -σλιχιι. P'!tI, ;;:ΙΧλ·πr-ωσσ. pintis 
(όδός)' παντιχ τιχυτιχ εξ ί?π. "Ρentιh)- (έρχομαι), μιχρ. 
τιιρο ιιμένοιι ώc;. κιχ! εκ του πιxλ-ι~λ. con-etat (=asse
quntur), γοτθ. finpan, πιχλ-nοrr. finna, πιχλ-γερμ. fin
dan (εύρΙσκειν), (διCι τiJv σΥιμ. π;;6λ. λιχτ. in-venire), 
πιχλ-γερμ. fend(e)o (πεζός στρατιωτrις\ funden (βιά
ζομαι, σπεύδω) . 

novTO-T1VaKTOC;, ο .. (πόντος + ... ι .. άοαω)' ό ί'fιό 
της θαλάσσης τινασσόμενος, ό ίιπό τής θαλόσcης 
καταβρεχόμενος. 
ποντόφιν, έπ, γεν. του πόντo~. 
ποπάνι:υμα, '«1'0" τό'=πόπανον (β λ. λ.) . 
πόπ6νΟΥ, τ6 (πέπτω)' ο);; τό πέμμα, παν τό έψη-

μένον, πλαΚΟΟς χρησιμΟf10ιούμενος κατά τάς πρ()σ· 
φοράς θυσιών. [πόπα .. ο1' <*q"oq"Qno-m)' δι' ΙΙτιιμ. 
βλ. πέπω .. ]_ 
πόπαξ, έπιφών. έκπλ y,~εω~ .γι ιiλγoιι" αΙΙΥΥ. τΦ 

πόποι (βλ. λ.). 

ποπάς, ·άδo~·=πόπα .. o .. ( βλ . λ.). 
ποποί, κιχ! ποποποί (κιχτ' ιiλλo~;; πόποποι, κρω

Υμός (κραυγή) τοΟ έποπος, κιχτά κωμικΥ,ν απoμίμ~σιν. 
πόποl, έπιφών . δYl λω~ικόν σχετλlασμοΟ, έκπλή

ξεως, . όργης, 11 πόνου, σΙΙΥΥ. τοΙ . παπαί, βαβαl, ιiπ· 
ΙΧ,lτων δέ (πιχρ' 'Ομ. παντ"τε) ένΙοτε κιχΙ ώ;; ώ πόποι 
(κιχτ' ιiλλoιις "(ρ. &> πόπο,) ' w ι πώ πω! όλλοΙμονον! 
aTox oc! « ντροπή»! τΙ τρομερόν! [δι' ιi'\ιιμ. 6λ. 
Π«Jιαϊ]. 
ποποπό (Kιxl πόποπο, κιχ! ποποποί)'=r.ΟJτοl 

(βλ. λ.). 
ποποπο,· βλ. ποποπό. 
ποππύζω, δωρ. ποππuσδω' μsλλ. ποππύοω' 

ιiόp. ιχ' Ιπόππιίαα' πιχθΥΙΤ., αόρ. lno:ιcιova!hι'" συρΙ· 
ζω, σφυρlζω 11 προκσλώ διά συριγμοο ζQόν τι νά 
προσέλθο.- 11 έπευφημώ, έπιδοκιμόζω.- 111 κράζω 
«σιωπή»! «σσσούη.- ΙV παΙζω κακώς -τ:όν αύλόν, 
άφΙνων νά άκούεται συριστ!κός ήχος. [ή λ. εΙνιχι 
πεΠΟΙYjμeν'Yj έκ του fιχoιι]. 
πoππiίlIάζω, δωρ. -άσδω·=πoπ;rr.ύζ<» (βλ. λ.), 
ποππύαδω, δωρ. ιiντ! 3J;ο,οwζω (βλ. λ.). 
πόΠΠUΣΜα, -«το., τό, κα! ποππυσμός, -ον, δ 

(ποππνζω)' τό σύριγμα, ό συρl,/μός, .σφύΡΙΥμα» , 
κιιρ. τtρό; &πιιιφημΙιχν 

pόρδ61ΙC;, δ, -Ιι, πΙΧλαι6τ. τυπo~ του πάρδα'-ι. (βλ. λ.) 
πορδή, -ιι (:ιrέeδω)=λιχτ. crepifus ventris' δ,η χιχ! 

νυν, πορδή. 
πόρι:, έπ. civtt 1noe" βλ. • ndeQJ. 
πορι:ία, "ι (noe_vιo)' ώ~ κιχ! νίιν. πορεlσ, το περι· 

πατεΤν, τρόπος τοΟ περιtιατείγ, βάδισμα, λΙΧ •. In,es
sus.- 11 ώ. χιχ! νυν, ή tιoρεlα, τό πoρεύεσ~αι, ταξί
δι ον, διάβασις, πέράσμα 11 πορεlα, όδοιπορΙα. 2) ό 
διάπλους θαλασσών , διάβασις ποταμού. 

ΠΟΡCu8ι:ίc;, πoΡι:UΔΊΊνaι, ίΗΧ. κιχ ! ιiπρφ. ιioρ. ιχ' 
~oυ noewoμc.I. 

π6ρι:uμα, -«"'0., τ6' πέΡασμα, δρόμος n πόeευμc. 
,geοτώ .. =τόπος ένθα συχνάζουν (καταφεύγουν) ΟΙ 
δνθρωποι. 2) μέσον πορείας, μέσον μεταφοΡός, 
δχημα, δμαξα. 
πορcuσΙμοι;, ο", ώα. κιχ! -'1, '0" (noeεtίoo)' όν 

δύ:να,ταΙ τις νό διαβl:\ lνά \Sιέλθr:J}, οια6a,ός.- • 
Ικανός νά nopεuEII:\ (νά ταξιδεύσω. 2) ίκανός νά 



ίιoΡCυτΙoς-η6ρηoξ 

φέρι:1 (νό μεταφέΡr:l), νό χρησιμεύσι:1 ώς δχημα. 
ιιορcυτέος, α, 01', Ρ1)μ. ~πΙθ. τc.ίΙ πορWομαι ' 6α

διστέος, διαπεραστέος, διαπλευστέος.- ιι oόJδ. πο· 
ρ_υτέΟ1'=δεϊ ΤΙ1'α πορweσθαι=πρέπει νό πορεύε
ται (νό 6σδΙζr:l) . 
ηορcυτός, ή, 6", ώ:::ι. κα.Ι -6" -ο" (noewoμoa)' 

ον δύναταΙ τις νά διέλθr:l, νά δια61:\, δια6ατός 11 ό 
κατόλληλος πρός πορεΙαν (έπΙ κα.φου).- 11 ένεργ., 
ό ταξιδεύων άπό τόπου είς τόπον, ό πορευόμενος 
όπό τόπου είς τόπον. 

πορcύω, μελΑ. -σω (π6ρο,)' ό'{ω, φέρω (μετα
φέ"ω), μετα6ι6άζω, δια6ι6άζω (~ιdι '1)Pii.; fι διόι θα.
λά.σσΥI., ΤΙ ιiπό ττι, μιii.. δχθ'f); ποτα.μου ιί. τ'i)'/ Iί.AA'f)V). 
2) &πΙ ΠΡΟ;Υμ. , 'φέρω, μεταφέρω, κομΙζω Ο παρέχω, 
έφοδιόζω, χορη'{ώ, προμηθεύω.- 11 πα.θ1)Τ . κο;Ι μέ· 
σον, πορεύομαι, μέσ. μίλλ. ποριιύσομαι, πα.θ. ιi6ρ.o;' 
'πορwθη", πρκ. πι:π6ριινμαι' ά'{ομαι, μεταφέρομαι, 
μεταφέρω έμαυτόν, πορεύομαι, 6αδΙζω, όδοιποΡώ, 
ταξιδεύω. 2) μετόι ο;ίτ . τ6ποιι, 6αδΙζων διατρέχω, · 
διαπεΡώ (διαπλέω, ίπΙ ~o;AIioo'lj.). 
ηορδέω, μελλ. -ήσω' πο;θ. πρκ. ΠιIπ6ρ{Joημαι' 

πο;ρά.λλ. τύπο. του πέρ-θω' καταστρέφω, έξολο
θρεύω, άφανΙζω, λαφυρα'{ω'{ώ, λεηλατώ, διαρπάζω, 
κατερημώνω 11 πολιορκώ πόλιν 11 επι προσ., φονεύω, 
σκοτώνω, σφάζω.- πο;θ'f)Τ., καταστρέφομαι, έρημώ· 
νομαι. [δι' έτιιμ. βλ. πέρ-θω] , 
π6ρ1ιιμο, -στο" τό (πορθέω)' καταστροφή, έρή· 

μωσις, έξολόθρευσις, λαφυρα'{ω'{Ια. 
η6ρδησις, -εω" 'iι (nOfl{Joioo)' έκπόρθησις, λεη

λασΙα, μιας πόλεως. 

πορδητής, 'oίi, δ (nOe{Joioo)' ό πορθώ ν, κατα
στρέφων, λεηλατών 11 ό έκπορθών, έκπορθητής. 
πορδήτωρ, 'ορος, δ, Π~ΙTιΤ . ιiντΙ πορ{Joητή, (βλ. λ.). 
πορθμcίον, Ιων. -ήιον, το (πορθμεύω)' τόπος 

κατάλληλος πρός διαπ6ρθμευσιν, πόρος, πέρασμα.-
11 λέμ60ς (Ύι πλοίον) διαπορθμεύσεως (~ι' ων γΙνετα.ι 
'iι διο;πόρθμειι'JΙ;, 'iι ~ιά.Ι:;a.σι~). «πέραμα».- 111 ό ναυ· 
λος της διαπορθμεύσεως, λα.τ. naulum. 
ηόρδμcυμο, -ατος, τό (πορθμεύω)' ή διαπόρθμευ

σις, τό πέρασμα. 

πορ&μcύς, -έω" !ων . -ηος, δ (πορθμεύω)' ώ. κο;Ι 
νσν, ό πορθμεύς, ό πορθμεύων είς τό άπέναντι μέ
ρος, ό άνθρωπος τού πορθμεΙου (τού «περάματος»), 
λο;τ. portilor 11 γεν. λεμ60ύχος, ναύτης. 
πορδμcύω, μιλλ. -σω(πορθμ6ς)' μεταφέρω (μετα

βιβάζω), διαπορθμεύω, διό στενού θαλάσσης i) διό 
ποταμού όπό της μια:; όχθης είς τήν όλλην (ιiπό 
';0 ~ν μέρο. εΙ~ ,;ό Ιί.λλο) 11 γεν . , μεταφέρω, μεταβι6ά
ζω.- πα.θ'f)Τ., διαπορθμεύομαι, μεταφέρομαι άπό τό
που είς τόπον.- 11 ιiμτ6 . έν τψ ivapy., ώ; το λο;τ. 
trajicere, διέρχομαι, διαβαΙνω. . 
πορδμήιον, .6, ίων. ιiντΙ πορθμεΊο" (βλ. λ.). 
πορθμίς, -{δος, 'iι (πορθμ6ς)' πορθμεΤον, πέρα

σμα 11 στενόν, πορθμός.- Ο δκατος διαπορθμεύ-
σε ως. 

ηορθμός, δ (πεΙρω)' l3,τι κο;! νί!ν, ποΡθμός, στε
νόν θαλάσσης, στενόν πέρασμα.- • ή διαπόρθμευ· 
σις, Q διάβασις διό πορθμείου, διό60σις, πέρασμα. 
[πορ80μο, (·-dhmo)' πορθ,uv,- πορθμ_Ίο", !ων. 
-ήιο,,' δι' έτιιμολ. βλ. neleoo]. 

ηορίι;ω, μ_λλ. -{σω, ιiττ. -l'ιo' ιi6ρ. 0;' Ιπ6ρισα' 
μjσ., μιλλ. πoριoίiμαι' πο;θ . , μελλ, πσρισθήαομαι' 
ιi6ρ. 0;' έπορl'σ{Joη,,· πρκ. π_π6ρισμαι' (π6ρος)' κιιρ. 
ώ. τό πο(!wω (βλ. λ.), φέρω, ό'{ω, όδη'{ώ, μεταφέ
ρω, κομίζω.- 11 προμηθεύω, έφοδιόζω, παρέχω, χορ
η'{ώ 11 προξενώ, έμποιώ, έπινοω, μηχανώμαι, σχε· 
δίάζω.- μίσον, προμηθεύω τι είς έμαυτόν, παρέχω 
είς έμαυτόν, προμηθεύομαι, πορΙζομαι, λαμβάνω, 
άποκτώ.- πο;θ'f)Τ . , ιiπpoσ. πορ{ζεται (+ιiπρφ.)=εΤναι 
εΙς τήν έξουσ/αν τινός νό ... 

. πόρlμος, ο" (π6(!ό,)' ό δυνόμενος νό nopIOr:l, 
νό έφοδιάσr:l 11 πλούσιος, εϋπορος, txwv δφθονα τό 
μέσα.- ιι πλήρης πόρων (μέσων), έφευρεηκός, έπι
νοητικός ιι μιτ' ο;Ιτ., π6Ρ4μος lJ.πορα=«ό ποιών τό 
άδύνατα δυνατό» (ό '(όνιμος εΙς έξεύρεσιν διεξό
δων κατό τός δυσκόλους στι'{μός).- 111 ίπΙ ΠΡΟΙΥμ" 
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κατορθωτός, δυνατός n σωτήριος (παρέχων μέσα 
άσφαλε/ας). 

πόρις, -ιο" ofι, ItOL'lj't. τόπο. τοίί π6ρτις (βλ. λ.). 
πορισμός, δ (πορlζω)' δ,τι κa.Ι νυν, πορισμός, 

προσπορισμός, τό πορίζεσθαι 11 μέσον προσπορι
σμού, μέσον άποκτήσεως 11 ώσ. κέρδος, όφελος. 
ποριστής, -oίi, δ (πορlζω)' ό πορ/ζων, προμη

θευτής 11 έν Άθ'ljνα.ι. οΙ Πο(!.στα' fισα.ν οίκονομιχ'i) ιiπι
τροπ'i) πρό, έ,ευρεσιν κο; Ι ItePLOιIAAoy'i)v οlκονσμιχών 
π6ρων. 2) ποριστά, &πΙσ'f)ς έκά.λοιιν Ιa.ιιτού. xClti οΙ 
λΊJστo;ι. 

ποριστιιιός, ή, Ο.(ποριστή,)' ό κατόλληλος (Ικα
νός) νό προμηθεύr:!, προμηθευτικός. 
ΠΟ'ΡΚΗΙ, -ov, δ' δακτύλιος, κρ/κος, στεφόνη 

(<<τσέρκι») Ο ό δακτύλιος διό τοΟ όπο/ου ή σιδηρδ 
αΙχμή τοϋ δόρατος έστερεώνετο έπl τοϋ ξυλ/νου 
στελέχους. 

• Ετνμ. : n6ρκ,l, t !CltIt. *perk (περιτειχ/ζω), oCltvaxp. 
pόγ~υ-J;ι (πλευρά, δρέπανον), Ζενδ. par"SU- (πλευρά, 
πλευρόν), λ!1Τ. compesco (*comparc-SCQ), γοτθ. 

fairhus priisi (=σΤι'jθoς), priisHi, λιθ. pirsztas (δά
κτυλος). 
πόρκος, δ' εΤδος άλιευτικού δικτύου, πλεΚΤΟύ έκ 

σχοινΙου.- ιι ώ, τό λα. •. porcus = χοΤρΟς. [Βτιιμολ. 
σιισχετΙζετο;ι πρό. τό π6ρκη, (βλ. λ.) : ~?βλ. λο;τ. porc
us, όμβρ. ρurk-a, oCltvoxp. ρrish· at, λιθ. parsz4s, σλο;ιι. 
pras-e, ιiγyA-oClt~. foer-h (iar-row), ιiρχ-γaρμ. f4r·ah 
(ferkel). 
πορνcία, 'iι (πορ"εvω)' δ,,;ι κο;Ι νυν, πορνεΙα, μοι

χεΙα, έκπόρνευσις. 
πορνcίον, τ6 (nO(!"evw)' ώ. xClt! νίiν, πορνείον, 

οΤκος άνοχης, χαμαιτυπείον. 
πορνcύω, μελλ. -σω (π6(!,,0,)' έκπορνεύω, έξωθώ 

εΙς πορνε/αν, άποπλανώ.- Πο;θ1jΤ . , ίπΙ γιινο;ικ6., εΤ
μαι rϊ γ/νομαι πόρνη. 
πόρνη, 'iι (πέρ"ημ.)· δ,τι κα.Ι νυν , πόρνη, «πουτάνα». 
• Ετνμ.: π6ρ",Ι ' π6ρ'l'ος' πορ"εύω' πέ(!""μι (βλ. 

λ . ) ' πρβλ . πα.λ-ιρλ. renim (*[p]rinami)- 'iι έκ του πέ(!
""μι (=έξάγω καΙ πωλώ) προέλειισι\; τοί! π6ρ"" ~ι
κα.ιολΟΥείτα.ι , ~ι6τι Ο;Ι πα.ρ· ·EAA'ljOL It6pvCltL Υισο;ν σιιν
'ιjθω. ωνιο;ι ~σίίλα.ι. 
πορνtδlον, τ6, !'>ποκορ. τοί! π6ρ"". 
πορνlκός, ", ο. (π6ρ,,'1)' ό άνήκων t\ όρμόζων 

εΙς πόρνας. 
πορνΟ-βοσιιέω, μιιλλ. -ήσαο (ΠΟ(11'οβοσκ6,)' δια

τηρώ πόρνας rϊ πορνεΤον. 
πορνο-βοσκΙα, 'iι . (πορ"οβοακέω)' τό διατηρεΤν 

πόρνας (καΙ πορνείον), τό έμπόριον καΙ αl όσχο· 
λ/αι τού πορνοβοσκοΟ. 
πορνο-βοσιιός, δ (π6ρ",l + β6σκω)' ό διατηρών 

πόρνας (κιιρ. ό 66σκων πόρνος), μαστροπός, προ
α'{ωγός. 
πόρνος, δ (n6fl",l)' δ,τι xClt! νυν, πόρνος, μοιχός 

11 γιν., φαύλος, έκφυλος. . 
πόρος, δ (π_ράω)' μέσον πρός διάβασιν ποτα

μού, ιπέραμα», πορθμείον 11 «πόρος ποταμού», ση
μείον (μέρος) δπου ό 'ποταμός εΤναι διαβατός, 
«πέρασμα», στενοπόρι, πορθμός: 2) π6ροι ιΗ.ός= 
αl θαλάσσιαι όδοΙ, τό «περάματα» τών θαλασσών, 
αl θάλασσαι, (τό πελά'{η), ή θόλασσα. 3) δ/οδος, 
δlά6ασις 11 όδός, τρ/6σς, ιμονοπότι» .- 11 μετ:Χ γεν. 
π;;ά.Υμ., τρόπος Τι μέσον πρός άπόκτησιν (έκτέλε· 
σιν) πρό'{ματός τινος ΙΙ π6ρος όδοv = μέσον πρός 
έκτέλεσιν της πορε/ας (τού ταξι310υ) n π6ρος Χ(!'1" 
μάτ~=ώ; κο;Ι νϊΙν, χρηματικός πόρος, τρόπος έξ- ' 
ευρέσεως χρηματικών πόρων (τρόπος προσΠΌρι
σμού χρημότων). 2) ιiπoλ. , έπινόημα, τέχνασμα, 
διέξοδος. 3) ιν τι$l πλ1)θ . , «μέσα καΙ τρόποι», «πό
ροι», «μέσα», εΙσοδήματα, πρόσοδοι. 
πoρηδιιlςω, μ.λλ. -/σω (π6ρπαξ)' όρπόζω (δρ6τ

τομαι, «άδράχνω») τι άπό τήν λαβήν 11 κιιρ. 'κρατώ 
τήν όσπ/δα όπό τόν π6ρπακσ (τήν λα6ήν, τόν 
τελαμώνα). 
η6ρηδμο, -ατο" ,;ό (πορπάω)' ένδυμα στερεού4 

μενον διό πόρπης. 
•• iξ, -«κο" δ (n6enfJ) ' λα6ή άσπΙδος, όχα"ο". 
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noριιά .. , μιλλ. "'-. Ι .. ν. -f)o. (n6ιmο' σvν
όπτω (στερεώνω) διό πόρπης, πορπώνω, 8ηλυκώνω. 

α6ριιιι, tι (nιΙρω)' cίι, ,;ό Μ,"". ~αρφlς, cκαρ
φ/τσα», ~IIΙ νυν Ι,;ι λΙΥομ'νΤι πόρπη, περόνη. [n6,,,,,· 
πο,_οι' n6,nCIf' δι' ί,;ιιμ. δλ. nι{,αι]. 
α6ριnιμα, ·στο" ,;6, Ιιιιν. CΙν,;Ι n6ιιισμα (βλ. λ.). 
Μρρω, 'πΙρρ., λιι,;. ρorΓo, c1,;,;. ciν,;Ι .,60. (βλ.),,), 

μακρόν. μακράν όπ6 τινος.- oιι~ρ. _,e-I,OΙ, 
6πιρθ. IIo"oι~Θ .. _ (βλ. λ. λ.) [δι' ',;ιιμολ. βλ. 116,0.]. 
n6ppωk~, 'πΙρρ. (~)' μαιφ6fXν, άιιό μα· 

κρόν. 
n6ppω8ι, 'πΙρρ. (mSQ,φ). μακρόν. -
noΡΡώτστος, ~. Ο". πιιpdι μ';Υν. 6πιρθ. ΠΙθ. (n6,· 

,.). πap6 πoΛU μακρινός. 
ιισΡΡω"ρω, noΡΡωτάτω, 'πιρρ. ΟΙΙΝ. ΜΙ 6πιρθ. 

';06 n6ff. (δλ. λ.l· περισσότερον μακράν όπ6 .•. , 
παρό πoΛU μακρόν όπ6 ..• 
αopσσl ... ·-no,σVιrc» (δλ. λ.) ιι ίντιοθιιν, περιποι

οΟμαι, φροντ/ζω μετ' έπιμελε/aς, περι8όλπω 11 τα
κτοποΙ", διευ8ετ". οΙκονομω. 
n6pσlo., α6pσιστa, έπΙρρ. oιιy~ρ. χιι! 6πιρθ. τoiΊ 

ιι6{ιο. fι .,60.' περιοο6τερον μακριό, πaρά πολύ 
μακριό. _ 

nopaO ... • 'π. μιλλ. ιιο,ο4ι"Ιω. OUV'fjp. ·4ιt'ώ (χιιΙ 
αoρσCΙΙ ... , 'πιχ. μελλ. -σ"Ιω)' (*π6ροι)' προσφέρω, 
παρέχω, προτε/νω, δ/δω, έφοδιόζω 11 έτοιμόζω, εύ· 
τρεπ/ζω. διευ8ετ": κεΙ"ου πορου'νέουσιι. λέχοs-=διό 
νό τοϋ έτoιμoor;ι τό κρε88ότι.- Ι Υενιχω; . έτοιμό· 
ζω,_ πρoμηδεύw. έφοδιόζω.- μέσον, προμη8εύω ε/ς 
έμαυτ6ν, προμη8εύομαι. πορ/ζομαι, έτοιμόζω τι διό 
τόν έαυτόν μου. 2) έκτελ". ταΚΤΟΠΟΙΙJ, διειJθε
τ", προσαρμόζω. διαρρυ8μίζω.;- ΠΙ έπ! προσιίιπων, 
φροντίζω έπιμελ"ς. περΙΠΟΙοϋμαι. περι8όλπω. όνα· 
τρέφω 11 ώσ. έκτιμ", ύπολήπτομαι. 
n6pσω, 'πΙρ:=πόρρω. πρόσω' 6λ. ~II! π6ρο,0'ν, 

πόροισ .... 
·Βwμ.: ndgOΩI) ιi,;τ. πόeρω (ίν τ~ ίνν. τoiί τ6που 

χιι! τoiί χρ6νοιι)·=λιι,;. ρorro (=πρός τό έμπρός εΙς 
τό έξfις, ~ηειTo). ).11';. διιιλ. ρorod' συΥ-Υ. τιρ !ιιπ. 
*ΡθΓ-, (δλ. ίν πρό)' _ν,;lίΙθιν τιΧ: noeo{J"ΩI' πορ
οσΙ 'νω (δλ. λ. λ.). 
ηόρτσξ, ·σκο,. tι'=ndens- (ΙSλ. λ.). [/)ι' 'τιιμ. βλ. 

ndeas-): 
ηόρτΙς, ·ro" fι' δόμαλις. «δαμαλάκι). cδαμόλα) 

U σπιιν. άρσ. μόσχος 11 παν ζQoν νεαρδς ήλικ/ας 11 
μ,;φρ •• νεαρό κόρη. Koραq/ς. λιιτ. juvencA [/)ι' ΙΤιιμ. 
δλ. πόρι,]. 

nopτι-τιιό9ος, ο" (πόρ"ιS+~gΙφω)' ό τρέφων νεα
ρός δαμόλεις. 
Ω~pσ, ίων. ·νρ", fι <_ρφtίρω)' τό ΚΟΥχύλιον 

έξ ου παρεσκευάζετο ή πορφύρα (ή πορφυρά 60-
φή). λ~τιν,- ρurρurA . murex.- Ι ή πορφυρά 6οφή ή 
λαμ6ονομένη έκ τοϋ ΚΟΥχυλ/ου. ή cnopφύpα).- 1I 
ίν τιρ πληθ., τό πορφυροβαφη ύφόσματα καΙ ένδύ
ματα. 

Έwμ., nol}φtίea' noeφtίeco, ('πΙθ. των: φii.ρo~. 
xλaϊ'να. δ/πΑαξ, ρήγcα, mπ"ι:cι;, σφaϊoιι, αΙμα, ιi
χόμη /)έ χαΙ των Ηνμιι. ιiAι; • .... φiλ". 6ά"ατοι;)' συν· 
ήθως; θιιωριίται cιιιπ. τιρ δμ'l)ρ. ιιορφίιρω, δπ6';8 tι Ιν· 
νοιιι tfj, ταιχιιΙιιι; χινήσιω, των χυμιΧτων θΖ ίτιιιιτΙζιτο 
πρό. τήν Ιννοιιιν 'tij. λiiμψ8ω, χαιΙ τi'j, σπινθ'l)ρ060λΙιι, 
του χρώμα,;οι;. δπιρ /)έν εΙνιιι χαιΙ τ6σον πιισ,;ιΧ6ν. Δiν 

ιΙναιι !iπΙθαvος; fι !''Ι)μι,;ιχή πρoίλιυcιι, τfj, λ'~ιαις;. ιiλλ' 
,ϊν 1:αιι},;ιρ και Ι -Ιι ίπ! ,;oiί σχημll,ισμοίί τη, ίπΙ/)ριισι, ,;fj. 
λ. π_ρφtίρω (δλ. λ.). 
ηoρφδρcoς, ". ο.... ciττ •. OUV'fjp. αoρφiipoϋς, ίi, 

oiJ,,' (πoρφtίρσ)' ώ; το λιι,;. ρurρuρeus, πορφυροος. 
σκοτεινόχρωμος. ~xων σκοτεινήν τινα αίγλην. ύπ
ερύ8Ρως χρωματιζόμενος. πορφυρόχρωμος (ιπΙ 
τη, θllλιXCΙσYj' το _ πρωτον) Ο πoρφtίρι" ... tφiλ,,=νέφoς 
σκοτεινοϋ χρώματος (πορφυρlζοντος). 2) ό (βε)
δαμμένος διό πορφύρας (πορφυροϋ χρώματος). ό· 
λιηόρφυρος. σκοτεινοϋ χρώματος. ύπέΡU8ρoς. 3) 
ροΟΟ)(ΡΟΟς. ό ζwηρoϋ ~OKK/νoυ χρώματος, λαμπρός. 
Ι:ΙΡOί~ ~τ. purρureus. ' -
ηορ •• 6ς, .. ~, ~ (πoρφtίρα)' ό ' όλιεύς παρ· 

--
φύρΟς (/)ηλ. ΚΟΥχυλ/ων πoρφUρaς. fι χαι! ό nopφu
ροδόφος). λιιτ. ρurpurArius. 

ιιopφίiρcuτιιιός, ή, ο ... (πορφιιρ",)' ό όνήκων .:η 
όρμόζων είς πορφιιιιέα (δλ. λ.). 
nopφiρfς, ·{οοι;, fι (πoρφtίρα)' πορφυροΟν lμό

τιον fι κόλυμμα.- 1I πτηνόν έρυ8ρόΧΡωμον. 
nopφiρf ... , -_ο" δ (πoρφtίρα)' ύδρόβιον πτη· 

νόν (cνερόκοττα». χληθέν ο!ί-;ιι, ιix ,OU παρφυροίί χρώ
μιι"ος; των π,;ερων ('iJ καιΙ ,;οίί ράμφου.). ' 

nopφiρo-cIδήc;, ε, (πoρψVριι+εlooι;) ' δμοιος πρός 
πορφύραν. πορφυρόχρωμος. 
ηοΡφϋρο-ηώλιις, -ov. δ. Q'l)A.· ηopφuρόη .. λις, 

-Ioos- ,(πoρφtίρα +ιιωλέω)' ό πωλητής (ό έμπορος) 
πορφυρας. 

- ηopφUpό-στpωτoς, ο" (ιιoρφtίρα+oτρώιιννμ,)' ό 
έστρωμένος διό πορφυροΟ όφόσματος. 
ηopφUpoUς, σ. ονν. 7;,;". CΙUV'fjp. ιiντΙ ποeφίιρcο~ 

(βλ. λ.). 
ηopφUpω, ιiναιllιπλ. τύπο. ,;oiί φtίρω (ώ, "ό μορμν

ρω τοίί μνρω) ' Υ/νομαι όλοέν καΙ περισσότερον σκο
τεινοϋ χρώματος. πα/ρνω τό xρQμα της πορφύρος 
(6αδύ ύπέρυ8ρον), ~ιιρ. ίπΙ θαιλiσσηι;: ώs- {J~c ,ιιορ
φtίιm ΠΙλa70' μ8Υιι κΙιματι χιοφφ ~ δπwς δταν ή 
όπέραντος Μλασσα σKoτεινιόζι:t μέ τό βw6ό της 
κύματα (πού δέν έκρήΥνυνται. cnou δέν σπόζουν). -
ιiν,;Ιθ. lΙηλ. τιρ cπολιή Νλι;.) 11 μ,;φρ., εΤμαι πλήρης 
μεριμν"ν. εΤμαι άνήσυχος. έχω πολλός σκέψεις εΤς 
τόν νοΟν μου: πολλά ιJέ οΙ κραιJl" πόρφιιρε=«έκαρ
δΙ0χτυποοσε πολύ».- • Υ/νομαι κόκκινος. κοκκιν/
ζω. Υ/νομαι πορφυρόχρωμος U μτδ,;. 6όπτω τι παρ
φυροϋν, τό χρωματ/ζω «κόκκινο). 
Έτυμ.: πορφόρω (*·φtίejQI)' ιiΡXιxή σημιισ. ~,;o 

κlιτιΧ τιναις; 'i; τοο ιιόYKOίjμOΙ βρόζων) (πρΙSλ. τρικυμι"· 
δες πέλαΥος έν Ίλ. :Ε: 16)' ώς μτΙSτ. cάνακuκλ" κατό 
νοϋν). σκέπτομαι' ώ, μέσον, «λάμπω).- Μ.θ' &Ομψ 
ρον (ie έπι/)ριXcιεω, 'ti'jt; σημιxσΙ~, <ti'j, λ. πορφνριχ) ιiσ'ή
μιινε cπορφυρώνω. β6πτω τι πορφυροϋν»: σ~νσxp. 
jάr·bhurϊtl (παΡΟΡΥ/ζομαι, άναπηδω), bhur( =λll •. 
miCAre, AgitAre). λαι,. fervere' ijtoI ίχ. ρΙ~. φυρ- τοu 
φtίρω - ~~,;' ιiνll/)ιπλ. χαιΙ εΙτα τροπήν τοίί ιiρχιxoiί /)11' 

σ~o, εΙ, φιλόν π- λόΥΨ ιiνoμoιώσεω~. Δια. πλιιίονιι. βλ. 
φνρω. ' 
*ΠΟ'ΡΩ, ιiπηρX. εν. τoiί ιioρ. ΙS' Ιπορο" χαι! τ06 πιιθ. 

πρχ. πέπρωμαι: Ι ιiόρ. δ' ΙΠΟ(/Ο'ν, ίπ. πόρο .... μτχ. 
πoρΌw' έκτελ". έπινο" 11 παρέχω. πορ/ζω, δ/δω. προσ· 
φέρω. δωροϋμαι, χσρ/ζω. παραχωρCι ιι εlJ"oι; πο
ρεϊ ... =νό έKπληρώσr;ι μ/αν εύχήν (έπι8υμlαν).- • 
πιιθ. πρχ. πέπρωμα,=εΤμαι δεδομένος (εΤμαι nρow
ρισμένος ύπό της μο/ρας Τι ύπό τfις τύχης) ώς τό . ' 
μερlδιον Τι ώς ό κληρός τινος. _ν χρ'ήσιι μόνον 'ν 
τίji Υ' Ινιχ. πΙΧθ. πρχ. πέπρωται. χιχΙ Υ' Ιν. πιιθ. 6πιρσ. 
ΙπΙπρωι:ο (=εΤναι δεδομένον εΤς τινα ύπό της μοΙ
ρας. εΤναι πεπρωμένον, ~τo πεπρωμένον. ύπό της 
μο/ρας .:η ύπό της τύχης). χα! μτχ. πεπρωμi .. o" ". 
Ο'ν=ώρισμένος. ΠΡOWρισμένoς, ύπό της μοιρας παρα· 
χωρημένος U ιντιιίΙθεν ή πεπρωμέ .. " (ιiνν. μοϊρα)=ή 
εlμαρμe"" (βλ. λ.), ή μοΤρα. τό πεπρωμένον. «τό Υρα· 
φτό»ΙΙώσ. με,;α. τi'j, αιuτfjς; ενν, το o~~. το πέπρωμέ'νΟ", 
Έwμ. : πορεϊ" (χυρ. = κόμνω τι νό φθόσr;ι είς 

τι*α 'iJ εΤς τι μέρος, προμη8εύω)' ηέπρωτιιι' nc· 
πρωμέ'νοr;' ndeos- (βλ. λ.)' ΙSλ. nc{eΩI. 
*ΠΟΊ, ι!χρ. έρωτ. ιiντων.. ,;εκμιχιρομΙνη ίΧ τΦν Ι

ρωτημ. τύπων πον, ποί. πii, πώs', πόθι. ndiJoc ... 
πότε. ιιότερο, Χ.λ.π., λιιμδιινομsν'l) ~έ ώ; άντΙστοι-χο, 
τfjς; ιiναιφoρ. 8,· I~ αιι}τfjς; (τi'j, ·nor;) προίρχοντιιι οΙ 
μνημονειιθίν-ι;ες; τύποι, 1/' !χιιστον έΧ των δποΙων 6niPX1I 
άν,;Ισ-ι;οιχος; τύπο, nov, ΠΟ', Π'Ι, Πφs" χλπ. · 'ν τοr, 
τύποι, ,;ο_ύ,;οι, -ιι .!ων. διΙΙλ.IΙχι Κ ιiντΙ ιι: xov, κοϊ κλπ. 
Έτυμ.: πρΙSλ. τα. ιiντΙσ,;oιXαι εν τ~ σllνCΙXΡ. κιχ! 

λαιτιν . : σιινσχρ. kAS. kδ=λαιτ . quls. qUAe Ί kVA=qUA? 
kutAS=quo ? kAthδ-qui. quomodo? kAda=quum? 
kΑ·tΑrΑs=πόι:ερο~, uter? kA·tamAs-quis e pluri
bus Ί kAti=qUAntus? χλπ. · πι-ΙSλ. λιθ. kAS (ΤΙ' -ί) 
k&dA (πόι:ε;) kAtrAS (ute, ?)' Υο,;θ. hvas (τΙ, i)" 
hVAn (πόι:ι ;), hVAthar (=ιiyyλ. whether). -

ιιοσδιιις, έπ. ηοσσδιι., 6ΠΙ~Ρ, (π6σοι;) ' ιό; χαιΙ "u'" 
ποσόκις; πόσας φορός; πόσον συχνό; λαιτ. quoties'_ 



tιoόani&aιoς-π'τι 

ιιοσα-πΙάαιος, Ω, ο,,' ποσάκις (πόσας φορός) 
περισοότερος (μεγολύτερος); λ<Χτ. quoIuplex? 
ποσά-πους, ' -ποι50" δ, Τι (πάσσ, + πσν,)' πόσων 

ποδών ; 
πoσlιιWς, έπΙρρ" κατά πόσους τρόπους; 
'n6oc, ΙπΙρρ. (*πά,)' πρός ποΤον μέρος; πρός 

ποΟ; λι:ιτ. quo? 
noσCIIiv, κι:ιί ΠoTCIIiv, -&"σ" δ, "ωρ, ιΧντ! 

Πσσε,ι5ώ;' (βλ. λ.). 
Ποσcιδάνιος, κι:ι! -αόνιος, Ω, οιι, "ωρ. ιΧντ! Πο

οε,ι5ώ",ο., 
ΠoociIEIOV . ,ό (ποοεΙδε,οι;)' ναός τοΟ Ποσει

δώνος- o,j~ . ,'~ί; έπομ . 

ΠoOEiICIoς, Ω, OΙΙ·=ΠOOε,δ.:nιO, (βλ. λ.). 
Ποσι:ιδcών, -ώ"ο" δ' ~ έκτος μήν τοΟ όπικοΟ 

έτους, όντιστοιχών πρός τό δεύτερον ijμισυ τοΟ 
ΔεκεμβρΙου καΙ τό πρώτον ημισυ τοϋ ΊανουαΡΙου 
(15 ΔεκεμΙSpΙoυ-15 Ί:χνουι:ιρ!ι;υ). 
noocIδώv, -ώ"ο" δ' cι!τ. Ποσειδώ' κλ1jΤ. Πάοει

δο,,' δμ1jΡ, τύπo~ Ποσι:ιδαων, -άω"ο" ι:ιίτ . -ά~Ω, 
· κλ1jΤ. Πooε'δίio,,' Ποτcιδάν tι Ποτιδάν, -&"ΟΙ;' 
!ων. ΠoσcIδtwv, -ωιιοι;' δ θεό~ Ποοιιιδώιι, λcιτ . 
Nep!unus, υΙός τοϋ Κρόνου καΙ της 'Ρέας, άδελφός 
τσΟ Διός, θεός της θαλάσσης. Βλ. Κ .Ε.Λ . 
Ποσι:ιδώνιος, Ω, ο,,' όφlεΡWμένOς είς τόν Πο

σειδώνα 11 τά Ποοε,δώ"ΙΩ (ένν . teed) = ή έορτή τοϋ 
Ποσειδώνος. 
ΠΟΊΘΗ, -ή' τό γεννητικόν μόριον τοΟ όνδρός 

["ι' _τυμ. βλ. πέοι;]. 
π6σδων, -Ο)"οι;, δ (πάσ6η)' κωμ. λί~ι;, ό μικρός 

ΠΟίς. 

πoσf, "οτ. πλ1jθ. του :ιroτιι; "έν Ψ π6οι, χλ1jΤ. του 
",άσι. (βλ . λ.). 
ΠοσΙδήιον, τό , !ων. άντ! Ποσε'δειο", 
ΠοσΙδήιος, η, οιι, ίων. άντ! Ποοείδε,ο.· ό όφl· 

ερωμένος είς τόν Ποο., 6 Ιερός τοϋ Ποο. 
ΠΟΊΙ-Ι, δ, rεν. πάο,οι;, δοτ. πάσε" έπ. πάσεϊ' 

κλ1jΤ. πάοι, :i) πόσι ' πλ1jθ., όνομ. πόσε", έπ. ι:ι!τ. 
πάσ'Ω" ούζυΥος, νόμιμος ούζυγος, άνήρ " bactxt~ 
xι[τCΙΙ έν ciντι~ιcιατολij πρό~ τό a"tle, τό μέν πόι",= 
νόμιμος σύζυγος, τό "έ α"ηe=έραστής. 

Έ'Π1μ., δ ιXρχικό~ τύπο; θάι ~τo πότ", ώ~ "εικνύ
ουαιν οΙ τύποι πόΤ-"ΙΩ, δεσ-πότ-ηι;, δέο-ποιιισ ("1jλ. 
&.σ;Π~Τ-"ΙΩ)· πόσι, (ί cιπ. p6!-is=aavaxp. ΡόΙΙ-1;ι (κύ
ριος, κτήιωρ, σύζυγος), Zεν~. ΡΑίΜ (τ1j~ cι\ιtYj~ α1jμ.), 
λcιτ. ΡOtis (=6 δυνατός, Ισχυρός), πρβλ. λι:ιτ. hospes, 
-pills «·hοsΙί-ρόΙis=6 φιλοξενούμενος),rοτθ. brίiP-
-fAPS (-fAPS ( !ι:ιπ. *ΡόΙί-ι) ~ μνηστήρ, hundA-faps 
(κεντυρΙων, έκατόνταρχος), λιθ. pAtls pόtι (σύζυ-

γος), v;sz-PAI(i)S (άνώτατος όρχων), ΡΑ!Α pAt!!e 
(εΤχον)' βλ . χcι! ΈV πάΤ"ΙΩ, δεσπότη,. 
π6οις, -,οι;, ιΧττ. -εωι;, Τι (Π["Ο)' ώ, κι:ι! νυν, ή 

πόσις, τό πΙνεlν, ποτόν 11 συμπόσιον 11 ΠΩeά τή" πά
σι,,=λa;τ. inter POCUIA=tv 4ι έπινον. ["ι' _τυμ. βλ. 
π["ω]. 

π6οος, !ων. ιι6σος, ", Ο", aΡωΤ1jματ. έπιθ. ιiντων., 
4ντΙατoιχo~ τfj~ άνcιφoρ . οσο, κα! "tYj~ "ειχτιχYj~ τόσο, ' 
ώ, r-a;! νυν, πόσος; πόσον μέγας; πόσον πολύς ; 
πόσον μακρόν; πόσον μακρός κατά τόν χρόνον; 
πόσης όξΙας; λατιν. quantus 1- 11 πoσΌC;, ή, ά", 
4όρ. ίπιθ. ciντων.· ό έχων «κόποιο ποσόν», «κόποιο 
μέΥεθος.ί, τόσος τις κατό τό μέΥεθος (rι τόν όρι
δμόν), λατ. AliqUAntuS υ eπί ποοό" = έπΙ τινα χρό · 
νον, μέχρις ένός ώρlσμένσυ σημεΙου (6αθμοϋ, μέ
τρου). 

Έ'Π1μ. ι ndl1Oo, (δμ1jΡ. ποσΟr7μΩe=εl;; πόσος ήμέ
ρος), ιΧττ. πάσο, (Ιων. Νόσοι;) (*norjo ( ίι:ιπ. *qvoti 
κλινομtνου κατάι τdι .1; -ο- θίμ: πρlSλ. αι:ινσχρ. kάtί, 
λ~τ. quot (πόσοι;) (!απ. ·qvoIi, Zεν~. , ~A;tί (*qveti), 
bret. pet (πόοοl;) «χελτ. *kveti- rι kveIo-), ιΧντων. 
θίμ. ίcιπ. *qvo- (ΙSλ. βν λ. πόθειι) , πρβλ. δμηρ. Οσ-
00" 1100,.- Όμ1jΡ. άττ. πόοτο, (=είς πόσον όρl
θμόν;) ( *ποσ(ο)οστο" τονισθέν κατ' ιXνcιι.orΙcιν πρός 
~ό πάσο, (πρβλ . no.uoord" ό},ΙΥοοτόι;, ·χί},ιοστόι;). 
ποσ..ίίμαρ, επ.ιρρ. (πόσοι; + t}μΩe)' έπl (είς) πό

oaς ήμέρας; έντός πόσι..>ν ήμερών; , 

ποσσΙ rι πoσσfν, !iTt. !i.;ιτ! ποο', "οτ. πλ1jθ. τo~ 
πονι;. 

ποσσί-ιιροτος, ο" (ποΤΙς + ,NeOriw)' ό ύπό τCιν 
ποδών έν τςι xo,:>Q κροτούμενος, ποδοκτύπητος.
Ι iver-r. , 6 κροτών διό τών ποδών, 6 ποδοκροτών. 
πόσσις, δ , πc.ιητ. άντ! πόσ,ς (σύζυγος). 
ποσιαίος, Ω, ο" (πόστο.)' είς πόσας ήμέρας; 

είς ποΙαν ήμέραν; λcιτ . quota die? 
πόστος, ." ο,, · (πόσοι;)· ποίος κοτά τήν 6ρlθμη

rικήν σειρόν, πόσος κατά τόν όριθ.μόν; λι:ιτ. quo
tus? πόοτο" ι5η ιτο, eοτ." οτε ... ;=πόοα έτη είναι 
ηδη όφ' δτου ... ;- 11 πόσον μικρός; πόσον όλΙ
γος; λcιτ. quAnIulus. 

πότ, αυVΤlτμ. ~ωρ. ιΧντ! ποτ,, ned" ιΧλλάι μόνο .. 
πρό τοί; dρθρου άπαντών οϋτω: πότ τώ (=neo, τοίί). 
πότ τόιι (=neo, τά,,), πότ το (=neoI; το) χλπ. 
π6τα, cιίoλ . ιΧντΙ πότε. 
πόΤ~ΥC, ~ω? αντ! πeόοαΥε, προατ , του neoodyσ.. 
ποτ-αcίσομaι, "ωρ. μέλλ. του πeΟΟΩε'δω. 
ποτ-σίνιος, Ω, ο", ώα . κcιΙ -οι;, -οιι (πoτί=πeoι; 

+ΩΙ"Ο,)' ώ~ τό πeόοφσ.τοι; (βλ. λ.), 6 πρό όλΙΥου 
λεχθεΙς, νέος, νωπός, πρόσφατος. λcιτ. recens Ι μτφ~. 
άσυνήθιστος, όπρόοπτος, άπροσδόκητος, αίφνΙδlος, 
άνήκοuστος [-/j έν ιΧΡΧΤΙ μν1jμονευομsν1j έτυμολ. Ι!Κ τοί; 
ποτί+ΩΙ"ΟΙ; ~εν rlvetGtL "εχτή 1Ιπό πctντων, κcι! -/j λ. 
θεωΡeίτcιι υπό πολλών ώ;; αχοτειν. έτυμολ: a1jμειωτίον 
δτι ιiν<xφέpετOΙ \ δπό Γροιμματ. κα! έπΙρρ. ΠO~Ωι"ί (= 
προσφάτως) ]. 
ποτaμcιος, Ω, Ο" ' =ποτάμ,ο, (ΙSλ. λ.). 
ποτ-~μcίψaτο, δωρ. χcιί ItOI1jt. ιΧντ! πeοσημεlψσ

το, 1" έν. μέα. άορ. cι' τo~ πeοσΩμε'βω. 
πoτ-~μέlξoμαι, "ωρ. μέα. μελλ. (μετάι πι:ιθητ. α1jμ) . 

τοί; πeοοι:ιμέ},Υω . 
πoτ~μηδ6ν, έπ(ρρ. (ΠΟΤΩμάς) ' ώ~ χι:ι! νίίν, ποτα · 

μηδόν, δίκην ποταμΟϋ. 
ιιoτ~μήιoς, η, οιι, !ων. xa;! TtOt1jt. 4ντ! ποτάμ,οι; 

(βλ . λ.). 
πoτ~μηίς, -[δοι;, Τι, ΠΟΙ1/Τ. θ1jλ. του ποτάμιοι;. 
πoτ~μ-ήρϋτoς, ο" (πoΤΩμO~αeντω)' ό όρυσθεΙς 

(=όντληθεlς) έκ ποταμοϋ, ii ό όφθόνως όντλού 
μενος ως έκ ποταμοΟ. 
ποτάμιος, Ω, Ο", Ψα . καΙ -ο" -ο" (ΠΟΤΩμά,) ' ό 

άνήκων εΙς ποταμόν, tι ό λαμβανόμενος έκ ποτα
μοϋ, rι 6 έπl ποταμοΟ (παρό ποταμόν) κεΙμενος. 
ποτ~μόνδc, έπΙρρ. · μέσα είς ποταμόν, πρός τό 

μέρος ποταμοϋ, εΙς τόν ποταμόν. 
πoτ~μ6ς, -ov, δ (πο-, ρΙζ. τοίί πo~ά" π[_>· ό,τι 

κ~Ι νυν, ποταμός, « ποτάμι», χεΙμαρρος.- • ώ~ πρι;α· 
ωποποιημένη θεόΤ1j~: Ποταμοι; ώς Θεός. 

'Εrvμ.: ιiττ . ΠΟΤΩμόι;, λεα6. πόΤΩμα, (πρωτι:ιρχιχή 
α1jμ~α. «ϋδwρ κατακρημνιζόμενον, καταπΤπτον»), 
πρlS>" ΙΙλλ . eπτάμη", αι:ιναχρ. μελλ. ΡΔΙί~yόII, πρχ. 
(βε" . ) pAptima, άπρφ. pάtlIum, μτχ. ΡΑΙίΙά-1). κλπ., Ζεν". 
tiitA- (*ρΙϊϊΙΑ-) (=6 πΙπτων, τό πίπτον Οδωρ της 
βροχης), έ~ ίαπ. ·peta- (κινούμαι ταχέως, καταπl
πτω, κρημνΙζομαl), χι:ιΙ πcιρa;λλiιλω~ πρό~ Gt!ltιI ίcιπ. 
·peI·, ·ρeι .. έν τφ αι:ινσκρ. ρόt· mΑΠ-, βλλ. πiτoμΩΙ 
(έπτόμη,,) , n~eed", πrέevξ (βλ. λ . λ , ). 
ποτδμο-φόριιτος, ο" (ποταμοι;+φοeέω) ' ό μετα

φερόμενος μακρόν, παρασυρόμενος ύπό ποταμοϋ. 
ποτανός, ά, όιι (ποτάΟμΩΙ), δωρ. ιiντ! ποτη"όι;' 

κεκτημένος πτέρυΥας, πτερωτός, πετών, «πετού
μενoς~ . 

ποτάομαι, TtOI1j t. ιΧντ! πiτoμΩΙ (βλ. λ.), πετώ' μeα. 
μιλλ. ποτήΟΟμΩ" πcιθ. iόρ. cι' eπorή-D-η", "ωρ. -ά-D-η,,· 
πρχ. πεπότημΩΙ, "ωρ. -ίί.μΩΙ (μετάι αημαα. έν.), έπ .. ( 
πλτ,θ. πιrΠOτ1jΩ1'ΩΙ' r ' έν. δπερσ. πεπότ"το' εΤμαl έ
τοιμος νά πετάξω, εΤμαl μετέωρος, αίωΡΟϋμαl, πτε· 
ρυγΙζω ΤΡIΥύρω. 
πoτ~πός, q, d"'acnoΔCΙno, (βλ. λ.). 
ποτ-αυlΕω, "ωρ. ιiντ! πeΟΟΙ:ΙVΜω, 
πoτ-δcjίoς, Ω, Ο", ~ωρ. ιΧντΙ πeοοηφο, {lSλ. λ.). 
πότc, ίων. ιι6τι: (*ποι;), "ωρ. πόκα, αίολ . πότα-

ίρωt1jμι:ιτ. μόριον, civtLatotxouv πρό. τάι ιXν<xφo~ . οτε, 
όπό1'ε, κcι! πρό~ τό "ειχτ. τότε ' ώ~ χcιί νυν, πότε; 
κατά (εΙς) ποΤον χρόνον;- 11 ποτέ, ίων. κοτέ, 
δωρ_ ιιοιιά, έrχλιτ. μόριον' κάποτε, κατά Γινα χρό . 
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νο ..... εΙς κόποιαν l:noxftv, f:μ1ά φορά κι fva KDIpόJ. 
Έν ιiν,α;πoδo,ικα;Τ, npo,cioaot : ποτέ μέ" ... ποτέ δέ ... 
-δλλοτε μέν •.. δλλοτε δέ ... , οτέ μέν . .. ότέ δέ .. , 
cτή μ1ά φορό ... μ!ά δλλη φορά ..• », «μ!ά φ~ρό έτσι .. 
μlά φορά όλλοιώς ... ». λιχτ. modo .. modo ... 11 εν έρω· 
'ΤίΟ5σιν έπιτείνε, τΥιν δύνοιμιν 'tTj; κοιθοιυτό έρωΤ1)μοι
tLx7j, λέ;εως: τ' ποτε ; έπ. τlπτε ;=τΙ τόχα ;. διατl 
όρό Υε ; πώς είναι δυνατόν; 

Έτvμ..: πότε·ποτέ· ε~ Ιοιπ. *qvo- (δλ. κοι! ίν π6-
δε,,).-τΟ ποτέ Επειτιχ ιiπo ερωΤ1)μ. λί;ει~ κοιΙ τό -πτε 

ίν τφ δμ1)Ρ. τί-πτε π ι θοινω; διιxφι!~oυσιν ιiπ' ιiλλήλων' 
το ποτέ εΙνιχ, συΎγ. τφ Ι,ι θ. ρόΙ \όKρι6CJς), (t~m-ρόt 
=όκριβώς έκεί)' το ~έ ·πτε εΙνιχι δ,τι το Αοιτ. -pte 
ίν τοι; mihi-pIe, sua-pIe κλπ., εάιν το λοιτ. του.ο . pte 
δiν εΙνιχι προ'ίόν OUYXOItrι~. · 

ποτιι;ιδάν,. -ιi"oς. δωρ. ιi"Ι ΠOαε.δΌW. 
ηοτ-ι:μάξστο, δωρ. ιi"Ι πeοαεμ.άξατο, γ' Αν . μία. 

ιioρ. οι' του πeοαμ.άααω. 
ηοτΕομσι, ίπ. ιiν,Ι ποτάομ.α. (βλ. λ.). 
noTcoς, α. ο", (1)μιχτ. επΙθ. του πl"ω' ον πρέπει 

τις νά πΙο, ον δύναταΙ τις νά πίο, πόοιμος.- 11 
ποτέο,,=δεϊ π'"ει,,=πρέπει νό πίr:ι τις. 
nοτ-cρlςω, δωρ. ιiντΙ πeοαεe"ζω (βλ.λ.). 
nότcρος, α, ο". Ιων. ιιότι:ρος, '1, ο" (·πος + 1-

τεeο,)' ποΤος έκ τών δύο; τΙς έκ τών δύο; λΙΧ • . 
uIer? 2) το ουδ. πότεeα" Τι πότεeα ouxvdL κεΤτιχι 
ώ. ίπΙρρ. ιiν ιipX~ ερωτήοεω; περιεχοιίΟ1); διίο πpoτιi· 
οει; ιiv.teitou, (κιχτάι το μ!iλλον κοιΙ Ύjnoν) π;;o~ ιiλ· 
Ai)Aιx;. έκ των δποΙων ' -Ij δβuτeριχ είοάγε.ιχι διά .c;u η 
( : πότεeο" .... ή ... ί) ώ. εν τ~ Λοι.ιν. τάι utrum ... , Αη ... ? 
- Ι ιiνεI) ερωτήσεω •• ώ; τό όπότεeο, ' «δποιος άπά 
τoUς δύο»' Τι κιχ! ιiντΙ του ΙΙτεeο,=cά fvac; όπό 
τούς δύο, όποιοοδήποτε», λΙΧ •. alleruIer. 

Έτvμ.. : πότεeο" κοιΙ Ιων . ('Ηροδ.) κότεeος, κuρίως 
ειπβΤν ιΙνιχι ΟΧ1)μα;τισμο; ouyxpLt. βοιθμου. μετά του 
ΙΙΧΠ. προσψ. *Iejoro- έπΙ του ιivτωvuμ. θέμ. *qvQ- (βλ. 
ίν λ. nd ,'te,,): σιχνσκρ. ka Ιarά-Q., Ζενδ. ka:tara- (δστις 
έκ τών δύο) (περί του λοιτ, uter (ιπάΡΧδΙ ιiμφιooλΙoι, 
ι1ν ιiνήκιι ίντα;υθα;), γο.θ. hapar, πα;}.·nοrr. huάrr, 
ιinλ·σα;;. hwoeper (πΙΧλ-Υερμ. hwedar) (δστις έκ 
τών δύο), λιθ. kΑΙrόs, πΙΧλ-σλιχυ . kotoru, koteru (ο.. ' 
στις)' το 6πlρθ. iv τψ σοινσκρ. katamά-Q.. 
ηοτ-έρχομαι, δωρ . ιiντ! πeοαέeχομ.αι. 
ηοτCρω8ι, έπιρρ. (πότεeο,γ είς (πρός, κατά) 

ποΤον έκ τών δύο μερών; 
ηοτέρως, Ιπ(ρρ. του (πότερο,)' κατό ποΤον έκ 

τών δύο τρόπων; λοιτ . utro modo? 
ποτΕρωσι:, ίπΙρρ. (πότ_eοs)' πρός ποΤον έκ τών 

δύο μεoQν; 
ποτ-Εχω, δωρ. ιiντι πeααέχω. 
πoτiι, Τι (ποτάομ.α,)·=ή , πτήσις, τά πέταΥμα. 
πότημα (Α), -αταs, το (πατάομ.α,γ πτήσις, πέ-

ταΥ μα. 

πότη μα (Β), ·ατοs, το (πο- .ου π'"ω)' τό πινό· 
μενον, τό ποτόν. 
ηοτ-ημι:ν, ~ωp. ιiντΙ πeοαeΊ"αι, ιiπpφ. του neda

.'μ.' (εΙμ.ί). 
ποτiιμcνσ, δωρ. ιiντΙ πα τώμ._"α , μτχ. του :ποτά

ομ.αι (βλ.λ.). 

ηoτηνΌC;, ή, 6,,' βλ. ποτci"όs. 
ηoτiιΡ, ·ήeος. δ (πο- του nl"OJ)' τ6 ποτήριον 

(ϋδοτος η οίνου). 
ηoτiιριoν, τό (πο- του πl"ω)' ώι; κοιΙ νίΙν. ποτή

ριον (ϋδατος ιϊ οίνου). 
ηοτής, ·ήτο" Τι (πο· του π'"ω)· ή πόσις, τό πΙ

νειν. 

πότης, -ov, δ. θ1)λ. ηότις, -ιδα, (πο· του πl"ω)' 
δ,.ι κα;Ι νυν, ό πότης, ό πΙνων, πολυπότης, φιλοπό
της, μέθυοος ~ ίνΙοτ. κοιΙ μετ' ιiλλoυ o~o. ώ; έπΙθε· 
'ιον : nότηs '-vx"o, = ό λύχνος ό πΙνων (καταναλΙ· 
σκων) πολύ έλαιον.- κωμικ. υπ.ρθ. θ1)λ. ποτιατάτ,l 
-=ή πΙνουσα καθ' ύπερ60λήν. 
ηοτιιτός, ιj, Ο" (ποτάαμ.αι)· ό πετόμενος, 6 πτε

ρωτός 11 nοτητά, .άι=πτηνό, κοιν. «πετούμενα». 
ηοτΤ, δωρ. ιiντΙ neo, (βλ . λ:) [πρελ. Ζενδ. PAiti, 

ποιλ·περο. ρΑΙίΥ (npόc;, παρά, πλησΙον τινός μακρό· 
e&;v, έκτός)]. 

ποτ-Ιάητω, ποτl .. βάλλω, ~ωp . civ.l πeoαιάπτφ, 
πeοαβάΑλω. .. 
ηοτι-βλέπω, ~ωp. ιiντΙ προαβ'Αέπω. 
ηοτl-δCΥμι:νος, awp. ιiντΙ :πeοαδέΥμε"ο,. μτχ. έπ. 

ιiop. ο' τoίi πeοαδέχαμαι. 
ηοτ-Ιδι:ίν, δω? ιiντΙ πeοαιδεϊ". 
ηοτl-δCριιομσl, -δcύομαι, - δόρηιος, δωρ. ιi".1 

πeασδ-. 
ηοτl-ι:ιλέω, δωρ. ιiντΙ πeοα_,Uω. . 
ηοτίζω, μελλ . -ίαω, ιi ... -rci) (πότο,)' ώι; lcοιΙ νυν, 

ποτΙζω, δΙδω είς τινο νό πίr:ι U ώι; κοιΙ νυν, ποτlζω 
ζQα, ποτίζω φυτό. 

ηοτίθει, δωρ. ιiντι πeόαδε" προστ. ιioρ. δ' του 
neοστί {Jημ •. 
. ηοτl-ιιCιιλlτσι, δωρ. ιiντΙ πeοαχέκ'-ιται, γ' Ιν.ποιθ. 

πρκ. του πeοακ'Αί"ω. 
ηοτι-λCξστο, δωρ. ιiντΙ πeοσε'Αέξατο, Υ' Ιν. μΙσ. 

ιiop . ιχ' του προα'-έΥω. 
ηότιμος, ο" (ΠΟ-, pΙ~. του πl"ω)' ίπΙ Μοιτο,. τ6 

καλόν (κατάλληλον, ήτοι δροσερόν, διαυΥές) πρός 
π6σιν, ιiντΙθ .• φ d'Αμveο, 11 μτφρ., Υλυκύς, εύόρεστος. 
ηοτl-νίσσομαι, δωρ. ιi"Ι πeοα"lσαομα, (δλ . . λ.). 
ηοτΙ-πι:πτηυίσ, θ1)λ. μτχ. επ. πρκ. των: 1) του 

πeοαπτήααω. 2) του π(!οσπlπτω. 
ηοτl-πτύσσω, δωρ. ιiν.Ι ΠΡOσπτVααOll. 
ηοτίσδω, δωρ. ιiντΙ ποτ'ζω. 
ποτ Ι-στάζω, δω? ιiντΙ πeοαατάζω. 
ηοτίστατος, κωμικ. 6περθ .• oίi πότη,. 
noτl-τέρηω, δωρ. ιiν.Ι πeοατέeπω. 
ηοτl-τρόηαιος, ο", δωρ. ιiντΙ πeοατeόπαια,. 
ηoτl-φωνiιι:ις, εασα, e". δωρ. Ι:Ιν.! Π!10α~ει,. 
ηότμος, δ (πίπ"ω)' παν δ,τι πΙπτει είς τινα (<<δ,τι 

τοϋ πέφτει»), ό κλήρος, ή μΟίρά του, ή τύχη του, 
τά πεπρωμένον του, «τό τυχερό του», cτ6 γραφτό 
του) 11 ή κακή μΟίρα (τύχη) τινός U ό δόνατός του. 
[πότμο,: πΙπτω: λοιτ. CASUS: CAdo]. 
ηότνΙ, iι, έπ. ιiν.Ι πότ",α (δλ. λ.). 
ηότνιΙ, iι. ΙπΙθ. XP1)oιμoπoιoυμιsνoν κοιτ& τ&, πραο

cpwvoήOI!L; θειχινων 1) κιχΙ θνητων γυνοιιχων: 1) ώι; ούο. 
=δέαπο._ (δλ. λ.), κυρΙα, 6aσΙλισσα "μετ& "(ιν. πό
τ"ια (J.ηeόW=6aσΙλισσα τών όΥρΙων θηρΙων 2) ώι; 
ΙπΙθ.=τιμΙα, σε6ασμία, σε6αστή 11 ώσ. τρομερά.
ιiπιxvτ~ μόνον κΙΧ τ' όνομ. κοιΙ κλητ. πότ",α, ώο. κοι.' 
οι! •• πότ"ια", ικτ6; .ij; όνομ. πλ1)θ. πότ",α., ij.L, ΧΡΤι
σιμοποιεί.ιχι περΙ .7j; Δήμ.η"eο, κοιΙ Πεeαeφό"",. 

Έτvμ..: π6τ",α (!ιχπ. ·ja) = οιχνοκρ. ΡάΙηϊ, Ζινδ. 
paiJnJ- (τΤι; οι~τTj; σ1)μ.): Ιλλ. n6a.r-=ooιvoxp. ρόΙί-Ι}. 
(κύριος, δεσπότης), πpΙSλ. ποιλ-λιθ. weschPAtnl (δέ
σποινα, κυρία) ' πό""α, πότ"jα. 

ηοτνιάδι:ς, ΙΧΙ (π6τ",α~, έπΙθ. των BaκXών, τών 
μαινάδων 11 ώσ. επίθ. των ΕVμ.ε"ίδωtι . 
ηοτνιάομαι, ιiπoθ: έπικαλοϋμαι τήν 60ήθειαν 

θεας τινος προσφωνών αύτήν διό τοϋ «ώ πότνια, 
πότνια» 11 έπικαλοϋμαι, έπι60ώ, διό Kρauyών, Kρaυo 
Υάζω 11 θρηνώ μεγαλοφώνως. 
ηοτ-όδδω, λοικων. ιivτΙ πeοαόζω. 
ποτόν, το (ΠΟ-, ρΙζ. του πί"ω)' δ,τΙ κοιΙ νσν, τό 

ποτόν, τό πινόμενον, δ,τι τις πΙνει, «Π1οτό», «ρου
φηξιά» 11 αϊτα κοι& ποτα = φηΥητά καΙ ποτά. 2) 
πήΥή δροσεροϋ (προσφάτου) δδατος, κρήνη U Y_VI-
κω., Οδωρ πρός π6σιν. . 
ηοτ-οπτάςω, δωρ. ιiν.Ι πeοαοπτάζω. 
ηoτΌC;, ή, ό", Ρ1)μ . έπΙθ . έκ ~Ιζ. πο- (τοσ πΙ"ω)' 

ό πινόμενος, ό έπιτήδειος πρός πόσιν U ό πόσιμος, 
δυνάμενος νό ποθr.\ (<<νό πιωθr.\»). 
ηότος, δ (ΠΟ-, ρΙζ. .GU π'"ω)· τό πίνει ν, ' τ6 

συμπόσιον, εύωχία; cφayoπότι», «ΥλένΤΙJ. 
ποτ-όσδω, δωρ . . ιiντΙ πeoαόζω. 
ηοττό, ηοττόν, ποττώ, ηοττώς, ηοττάν κλπ., 

~ωp. iv'tl neo, τό, πΙ/ο, τό", πeόs το;;, nιιo, τo~, 
neo, '>''' κλπ. 

ηοτ-Υιιι:ι, δωρ. ιiντΙ neοσ-εφκ_ι . 
ηού; Ιων. ιιού; Ιρωτημ. έπιρρ. (*πός)' ώ~ κοιΙ ν5ν, 

ποο; έν πoί<ιJ τόπ<ιJ; είς ποΤον μέρος; λοιτ. ubi? I1 
μετάι γεν. πο;; yiίς j πο;; χδο"ό, ί (~πoϋ; είς .ποίον 
μέρος τοΟ κόσμου ;=λοιτ. ublnAm terrAruιn 1 2) 
πώς; κατά ποίον τρόπον ί . 
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σού, ίων. ιc.oύ, ώ~ έΥχλιτιχόν έπΙρρ.· κάπου, είς τι 
μέρος, εΙς κάποιο μέρος.- U άσχ'τω. πρό. πασοιν 
Ινν?ι",ν τόπου, {;ν τινι μέΤΡΥ, κατά τινα τρόπον 11 
πιθανώς, ίσως, ύποθέτω, στοχάζομαι. 

ιroIIλϋ-βό"(lιρσ, fι, ίων. άντ! πολυβότειρα.. 
ιroIIλ~-σδ6ής, ές, ίων . άντ! πολv,πα.t'M}ς (βλ.λ.). 
ιroυλ~-πλάνητoς, Ο", ίων. iντί πολυπ'λ.ά"ητος. 
πoυλυ-ιrόδης, ίων. άντ! πολv,πόδης (βλ . λ.) . 
Ω~υλu-πoυς, ιroυλύπoc;, ~ων. άντ! πολνπονς, 

,πολνπος. 

πουλύς, o~δ. πονλυ, έπ. άντ! ' ,πΟλύς, πολν. 
ΠΟΥ,Ι, δ , γε·ι . ποδός' δοτ. πλ"/)θ. ποσί, έπ. ποσσί 

πόδεσσι' έπ . Υεν. κοι! δοτ. δυϊκ . ποδοίι,,' λοιτ. pes: 
Ο,ΤΙ κ",Ι νσν , πούς, «πόδι», « ποδάρι» ιι εν τψ πλr;θ. 
σ'l)μ. ώσ . κσιι. «όνυχες όρνέου» 11 ώσ. έν τφ πλ'l)θ. σ"/)μ . 
χ~Ι ΟΙ πλόκαμΘΙ τοΟ πολύποδος ιι ξιίλι"ος πους= 
ξυλΙΥΟ πόδι, τεχνητό πόδι ιι εν τφ πλ'l)θ. σ'l)μ. ώσ. κ",ί 
«άγων δρόμου» : πνξ .. . ήδε ,πόδεσσι,,=είς την πυ
γμ?χΙαν καΙ είς τόν άγώνα δρόμου Ι ποσί" έρίζει" 
=αγωνΙζεσθαι άγώνα δρόμου 11 ές ,πόδα.ς έ)t κεφα.
λής=άπό κεφαλης μέχρι ποδών. 2) πρός δήλω· 
σιν μεγΙστης έγγύτητος: πρόσ{}ε" ,ποδος η ΠΟ&<;'" 
προ,πάροι{}ε ,ποδώ" = άκριβώς πρό τών ποδών τι
ν:>ς, «μ!1ρός στό πόδια του», «μπροστά του», άκρι
ΟΟς ένωπιόν του 11 ποιρομο Ι σιν σημοισ. εχουσι κοιΙ οιΙ 
πaριφριiσβι. έ" ποσί, παρά ποδός, προ ποδός, πα.ρά 
ποδί (=όκριΒWς ένώπιόν τινος, η πολύ πλησΙον 
του) Ι παρά ποδος=έκ τοΟ προχεΙρου, άμέσως, διό 
μιάς Ι ίντευθεν, τά έ" ποσί" κοιί τά προ ποδώ,,=δ,τι 
κεΤται ένώπιόν τινος, πάν δ,τι είναι προφανές (πρό
δηλον, εύνόητον), κοινόν δι' δλους, πρόχειρον 
(πρβλ. έμποδώ", έ)tποδώ,,). 3) ίν δtotφ6ΡΟΙ' περι
φpιiσεσι: έ,πί πόδα=πρός τό όπΙσω, όπισθοβατικώς, 
«πισόκωλαι, μέ τό πρόσωπον πρός τό έμπρός (πρός 
τόν έχθρόν π. χ.) : ~πι _πόδα άmχωρώ == ύποχωρώ 
χωρlς νό στρέψω τα νωτα (διό νό τραπώ εΙς φυ
Υήν), i'joτot ύΠOXωρQ κανονικώς (μέ την ήσυχΙαν 
μου), λοιτ. pedetentim n )tα.τά πόδας=μέ δλην την 
~ύναμιν τών ποδών, έν πάσι;ι δυναΤ(j ταχύτητι, 
ω. κοιΙ νσν «κατά πόδας ι, Ι.οιτ . vestigio Ι ή )tα.τά 
πόδας ήμέρα.=η άμέσως έπομένη, ή έπομένη 11 ώς 
ποδώ1' Ιχω=μέ. δλην τrΊ,.ν δύναμιν τών ποδών μου, 
δσον ταχέως δυναμαι 11 εξω τι"ος πόδα [χω = έχω 
τόν πόδα -μου έξω πρόγματός τινος, ~'I)λ. εΤμαι 
καθαρός όπό τι, εΤμαι άνΙδεος άπό τι 11 έξ έ"ος πο
δος=μόν05 ών, χωριστά, άτομικώς 11 έξ(άψ')ήσιίχον 
ποδος=ησυ>ςως, όθορυβως.- 11 ~τφρ., έπ! πpoιγμιi
των, ~ό κατωτατον μέρος οlουδηποτε . πράγματος, 
καΙ δη οΙ πρόποδες λόφου (λατ . pes η radix mon
tis). 2) έπΙ πλοΙου, πόδες καλουντ",ι αl δύο κατώ
ταται γωνΙαι τοΟ lστΙου, ιϊ μ~λλoν τό σχοινΙα τό 
προσδεδεμένα είς τός δύο αύτός γωνΙάς, καΙ διό 
τών όποΙων σχοινΙων έκτείνονται ιϊ χαλαροονται 
τό lστΙα (πρβλ. ποδεώ,,): χαλώ πόδα = χαλαρώνω 
τό σχοινΙον (τό εν ίκ των ΠΡΟΥίγουμΙΙνων δύο, γίνεται 
δέ τουτο Ισιiκι;; πνέει ί':fχυ~ό. άνεμο;;) , άντίθ. τφ τεί"ω 
πόδα=τεντώνω τό σχοινΙον (τό Ιστίον) Ι παριέ"αι 
τοϊί ιroδoς=άψιέ"αι το" πόδα=χαλαρώνειν τό σχοι
νΙον.- 111 ώ. μέτp~ν έκτιiσεω. η μήκου. , δ πους=4 
Π9λάμαι (πα.'ι'ασται) 1ι 16 δόκτυλοι, όλΙΥΥ πλέον 
των 3Ω έκατοστών τοΟ μέτρου.- ιν πoVς εν ττϊ 
προσψaιqo., μετρικός πούς . 

• Eτvμ.: πονς' δ άρχικΟ. τύπ?~ τ9ί. Ινικ. όνομ. διε
τηρ'ήθη ίν τφ δωρ, πώς (παρ' Ήσυχ.)· aiv ε[ναι ΚΟΙΟΙΧ
ριΧ tι σχίσι. τή. Ιν. άνομ. πος (πρβλ. ·λοικ. ",πόρ' πους. 
ποιρ' Ήσυχ.) πpo~ το άττ. πον.· ποδ- εΙνοιι μΕταπτω
ΤΙΚ1) βαθμΙ. το!ί ίαπ. *ped- (ΙSλ. κ",ί τιΧ έν ταί. έ~ oι~
το? παραyoμίναι~ λι!~εσιν πεδd, mδη, πέδιλο", πέδο", 
iΠaζα., πιrζός, πηδό", Ιπι-βδ-α.ι- πρΙSλ. σιχνσκρ_ pat, 
οι!τ. pιtd&m, γεν. Ρadό-1;ι (=gr&dus, locus) pa.d-ya.mi 

(=,0), Ζβνδ. p&dem, pa.tbY&$ «&), λοιτ. · pes, γ-ν. 
pedls, pecl-um, ped-iC&, op-pid-um, lιn-ped-ire, γοτΟ. 
fδtus, ποιλ-ΠΟΓΓ. fόtr, άγγλ-σοιΙ;' fδt (άνομ. πλ'l)θ. f6t, 
πιχλ·nοrr. fotr < γιρμ. "'fot-Iz), πιχλ-γιρμ. fuoz. (πούς) 
(ItotH-norr. fet=Βημα), λιθ. p&d-as (=50Ie&) ped-a. 
(=vestlglum)' πΟΙντα ίΙ; ίΙΧπ, "'ped-, ·pod-, .:. άνομ. 

'pets, *ρots, γεν . *ped6s, ' pod65, ",ίτ. pedrp, *PόdΙP. 
- ~~~OΙγωγ.oι: όποκορ. ,ποδίσκος, ποδlο", -άριο,,' πο
δεω~ πo~oτη., -τητο.· ποδωτός' πόδωμα' ποδιαίο.' 
ποδιζω' α-πονς, -nοδος' τρί-πονς, δμ. τρίπος ' ακίμ
πονς (*σκψπό-πους) ' δμ . )tραταΙποv. · Ιμπόδιος 
(6λ . λ . λ.). 

ιrράyμσ, ίων. πρίjyμα, -ατο., το (πράσσω)' πδν 
δ,τι. πρόττεται, τό πεπραγμένον, έργον, πράξις, λοιτ. 
fa.cInus~- yε~ικω~, ώ; κοι! νυν, πράγμα, ώ. τό λατ. 
re5, κά.τι που σ~νέβη, γεγονός, ζήτημα, ύπόθεσις, 
«δου)ο.!αι 11 είδικωτερον, κότι τό όποίον εΤναι όρθόν 
νό γΙνι;ι, η πρέπει (εΤναι όναγκατον) να γΙνι;ι, η εΤ
~αι ,συμφέρον να γΙνι;ι, τό κα5ηκόν τινος: ΠΡ;;ΥμιΣ 
εστι .μοι μετ' άπρφ.=εΤναι ύποχρέωσΙς μου (εΤναι 
καθηκόν μου, εΤναι έργον μου) νό τό κάμω (ώ~ το 
λοιτ. OpuS est) Ι fι ιχ!ίτ1) περΙφρασι. μετ' άρνήσ . , ουδέ" 
πραΥμα=δέν εΤναι ζήτημα (<<δέν πειράζει», ή: αύτό 
εΤναι δλως διόλου άσήμαντον. 2) πρά. μα σπου
δαΤον (σημαντικόν έχον μεγάλην σημασΙαν Τι σπου

.δαιότη~α): oJ" μέy~στo" πρηΥμα, Δημοκήδης πα.ρά 
~ασι~ει=ό Δημοκηδης έχαιρε (απέλαυει μεγάλης 
~π<?ληψ~ως πλησίον τοΟ βασιλέως (έξετιμάτο πολύ 
υπο του ~ασιλέως); 3) ε,ΠΙ μσ.χ'l) .• , ή φονική σύΥ
κι;>ουσις, !Ί πc;λεμικη έπιχειρησις, η μάχη, ή συμπλο
K~. 4) επ! επoνει~Ιστoυ (γεν. κοικοίί) ΠΡσ.γμotτο" κοιτ' 
ε~ψ'ημισμ6ν, τό πράγμα, η ύπόθεσις, ή «δουλ!ά».-
11 ~ν τφ πληΟ. πράΥματα=ώ; κιχ! νυν, τό πράγματα, 
αl υποθέσεις, αl περιστάσεις. 2) τό πράΥματα της 
πολιτείας, αl ύποθέσεις τοΟ Κράτους, ή δύναμις έ
νός Κρότους: τά πράΥματα. τώ" ΈΆ.Ά.ή"αιι-=τό όφ
σρώντα (τό ένδιαφέροντα) τούς "Ελληνας, τό όπ
ασ~oλ~Oντα τούς "Ελληνας προΒλήματα, ή πολι· 
τικη δυναμις τών 'Ελλήνων 11 ο; έ" τοίς πράΥμασι 
=01 δΙ<;Jχειριζόμενοι τό κοινά, «ο; Ι" . τέλει» (oπω~ 
άλλω. ελέΥΟντο), οΙ κυβερνώντες, οΙ άρχοντες. 3) 
αl lδιwτικαl ύποθέσεις (αl περιστάσεις) όνθρώπσυ 
τινός 11 dya{}d πράYμιlτα.=ή Kαλr'! κατάστασις τών 
ύ~oθέσεών τινος, ή προκοπή, έπιτυχΙα. 4) έν κοι
Κ'!) ενν. κοιΙ ίδΙqo. χa:τιΧ πληθ. πράΥματα=ένοχλήσεις 
ένοχλητικαl όσχολΙαι, στενοχωρΙαι: 'χω πράyματ~ 
=έχω ένοχλήσεις (διά τι, ώς πρός τι) 11 πράΥμα.."α 
παρέχω τι"Ι=παρέχω (προξενώ) ένοχλήσεις είς 
τινα . 

ιrρσy~δτι:ίσ, f, (πρα.y~τενoμαι)· ή έπιδΙωξις ύ
ποθέσεως τινος, έπιμελης .σπουδή, φιλοπονΙα " ή 
πορεία η ό τρόπος τοΟ έναοχολεΤσθαι περΙ τι ' πρά
γμα.- 11 ένασχόλησις, όπασχόλησις, άσχολίαllτρ6-
πος ζωης, έπόγγελμα, έπιτήδευμα, έργοΥ' 11 δικαστι
κή ,όσχολΙα (ένασχόλησις), δίκη 11 φιλοσοφική (1oro
ρικη κλπ.) πραγματεία, ώ~ καΙ νυν λιiyετσιι 11 εν τφ 
πληθ. πραΥματεϊαι=πράΥματα.=ένοχλήσεις. 
ιrρσyμδτlύoμσι, ί ων. πρηΥμ.-, άπ?θ. μετιΧ μίσ. 

μελλ. -εvσομαι, μέσ. άορ. ",' έπραΥματενσάμη", παθ. 
έπραΥματεν{}η", ίων. έπρηΥμ.-· πotθ. ΠΡΚ. iΠa3Zf!ot
ΥμιΣτενμαι • (πραΥμα) ' ώ; κοι! νυν, πραγματεύομαΙ τι, 
άσχολοΟμαι είς τι, φροντίζω διό τι 11 μετόι αίτ . του 
π?σ.γμ., ώ; κιχ! νυν , προγματεύομαΙ τι, καταγΙνομαι 
εις τι, τό κόμνω έργον μου, τό έπιχειρώ, προσπα-

. ΘW νό τό πραγματοποιήσω U. xup. συνεχΙζω μΙαν έν
ασχόλησιν, λατ. negotiari 11 άνοΙγω καί συνεχΙζω 
δικαστικόν άγώνα έναντΙον τινός 11 πραΥματενομαι 
τή" νν)tτα=καθ ' δλην την νύκτα άσχολΟΟμαι είς 
τινα έργασΙαν, δαπανώ δλην μου την νύκτα δι' έρ
γασΙαν τινά.- 11 δ πρκ . πε,πραΥμιΣτενμαι χείτοιι ώσ. 
κιχ! έν πotθ'l)τ. ένν., έχω τύχει 'έπιμελούς έπεξεργα
σίας, εΤμαι έπιμελώς έπεξειργασμένος. 
πραΥμάτιον, τ6, ίιποκορ. τοϊ) πραΥμα.· μηδαμινη 

ύπόθεσις, άσήμαντος δΙκη. 
nρσΥμ6το-δfφης, -ον, δ (πράΥματα.+διφάω)· ό 

έπιδιώκων δΙκος, ό δνθρωπος τών δικαότικών άγώ
νων; ό δικοΡρόφος, ό στρεψόδικος. 
πράΥος, -/ιος, τό, ποt'l)τ. άντί πραΥμα (βλ. λ . ) 2) 

=πράΥμα,l,α., πολιτικαί ύποθέσεις. . 
σρσEΩC;, ξπΙρρ. τοσ neavo (ΙSλ. λ.): ήπΙως, πρόως. 

,πρ6δΙεlΥ, έπ. «ντΙ πρίί1'Ηϊ", άπρφ. άορ. 6' τοσ 
mρ{}ω. 

σρiδεff;, μτχ. ποιΟ. «ορ. α' ,ou πιneάα)tΙΙΟ. 
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ηρCίδίίνσι, ά.πρφ. ποιθ. ά.ορ. οι' τοίί πιπe~aNω. 
ηρσιτώριον, τό, λοιτ. pra,eIorium' ή σκηνή (Υι ή 

αΤ80uσα) του πραΙτωρος, ή έπίσημος κατοlκΙα τοΟ Δι
οlκητοΟ, τό Διοικητήριον 11 αΤθουσα δικαστηρίου \Ι 
τ6 όνόκτορα τοΟ 6νωτότου δρχ ον τος. 
npσKTCOC;, α, Ο". ~Yιμcι;τ . έπΙθ. τοίί πράaοω' δστις 

πρέπει νό πραχθι:\ (πρέπει νό yIVr:1).- U οόιδ . πρα
Ντέο,,=ιΙ.ϊ neάοοe,,,=πρέπει νό πρόξr:1 τις. 
ηρσκΤΙ;ρ, ίων. πριικτήρ, -ήρος, δ (πράοοω)' δ 

πρόττων τι, δ έκτελεστής ~ δ έμπορος, έμπορευ
όμενος. 
ηρσκτήριος, ο" (πραΝτήρ)' 6ποτελεσματικός, 

δραστήριος, δραστικός. 
πρακτικός, ή, Ο" (πeάooω)' δ έπιτήδειος διό ,τό 

πράττειν, κατάλληλος πρός δράσιν 1) όσχολΙαν τι · 
νά n δραστήριος, ένεργητικός,)κανός, όποτελεσμα
τι κός. 
αρσκτός, ή, ό", Ι;1jμ . ιίΠΙθ. τοίί πράaοω' δ δυνά

μενος νά πραχθι:\, iι δστις πρέπει νά yIVr:1 11 τά πρα
Ντci=τά πρέποντα νά γΙνουν (ώ~ δπoχεΙμ"νcι; ήθιχij~ 
ιlνΙIP'Y8ΙCΙ;~), εν ά.ντιθι!αιι προ. τάL nο,,,τci (=τά δυνά
μενα νά γΙνουν). 
, πράκτωρ, -ορος, δ, ΠΟΙ1jΤ. ά.ντ! neOHn7e' ό πράτ
των Υι έκτελων, έκτελεστής, έργάτης.- 11 έν Άθή· 
vι.ιι~, ό εΙσπρόKΤWΡ 'φόρων 11 ώα . ό άπαιτών πληΡW' 
μάc, ό έκδικητής, τιμωρός 11 ώα . χcι;Ι ώς έπΙθ. · oiι" χερί 
πράΗτορ,=μέ τιμωρ<?ν (έκδlκουμένην) χεΤρα. 
Πράμνcιος, Υι Πρσμνιoc; οΙ"ος' o!vo~ χλ1jθll!~ ου.ω 

εχ τοίί δρo~ Πρά.μvοιι (Υι Πρά.μν1j~) , τοίί δν 't'tj ντ,αφ Ίχι.ι
ρΙq. , Υι έχ τοίί oνόμcι;τo. τόποιι τινο; πcι;ράL ,ήν νΕφεαον 

Υι ΣμύΡV1jν, iι 8ν Λέα6φ. Ήτο οΙνο. ΙαχιιρΟ. xcι;! δρφύ~ 
τ-ην Ύείίαιv . 

πρΟν, δωρ. έπΙρρ.=πeί" (l5λ . λ.) a neci" πράΝα = 
πρΙν όπό όλΙγον χρόνον [δι' ίτιιμ.l5λ. πer1nι", ~ οδ 
χσι! προi'jλθι διάL αιινcι;ιρίαεω~]. 

πρCίνής, ές, δωρ. χι.ι! ciττ . ά.vτ! πe""ης (l5λ. λ.). 
πράξις, ·εως, 'ii , Ιων. πρίίξιι;, -,ος (πράοοω)' ώ~ 

χοι! νίίν, πράξις, τό πρόττειν, διεξαγωγή, έργασΙα, 
όσχολΙα, έμπορική πράξις (έπlχεΙρησlς), όπόθεσις 11 
Ηατci πρήξ'''=Νατ' ΙμπορΙα,,=πρός δlεξαγωγήνέμ
πορικών συναλλαγώΥ' 2) ή πρόοδος iι τό άποτέ
λεσμα υποθέσεώς τινος, χοι! δή τ6 αίσιον όποτέλε
σμα : οιίτις πeήξις πέλeται "όοιο = όπό τοός θρή
νους δέν προέρχεται τΙποτε τό καλόν 11 πρήξις xe,,
oμι.iW=η έKπλήΡWσlς (ή έK6aσIς) τών χρησμων.-
11 τ6 ' πράττειν, τό ένεργετν, πρόξις, ένέργεια, ά.ντΙθ . 
τψ nά{Jooi.- ΙΒ ά.μτΙS. ή κατάστΟΟlς (ή καλή Υι κα
κή) εΙς ην ευρΙσκεταΙ τις, ή τίιχη.- lν ή άπαΙτησlς 
καΙ είσπραξις χρημάτων, 1) ή I3lαΙα είσπραξις χρη. 
ματικοΟ προστίμου 11 έκδΙκησlς. 
πρCίόνως, έπΙρρ. τοίί πeαo" iαΧ1jμοιτισμίνον ix τι· 

νo~ ά.Π1jρχοιιωμίνοιι χοι! ά.χρήατοιι τύποιι πeάω.-· μετά 
πραότητος, πΡ6wς. 
πράος, οόιδ. πρσ.ο,,· το εν χρήσει θ1jλ. neaeia προ

ίρχιτοιι εχ τοίί neίivi (Ιων. πρ"νς), το δποεον έπΙσ1j~ 
εδρΙαχιτοιι έν χρΥιαει ώ~ ά.ρα. χοι! ώ. otίδ. εΙ~ δλoι~ τάL~ 
πτώαει. το& Ιν. ά.ρ.' έν τφ πλ1jθ . ά.πι.ιντωαιν ciμφότεροιι 
ι.ι! άνομ. πeσ.o, χι.ι! πραι:ις, xcι;! οι! δοτ. πράο,ς xcι;! 

πρaέoι' άνομ. χοι! οιΙτ. οUδ. πρaέα, χι.ι! απι.ιν. πeαα' 
ώ; χοιΙ νίίν, έπ! προσ. , πρσ.ος, μαλακός, ήπιος, ήμε· 
ρος, μεlλΙχlος 11 επί πpcι;yμ. , μαλακός, έλαφρός, άπα
λός, γλυκός 11 έπ! ζιjιων , ήμερος, τιθασευμένος 11 επ! 
r,xrov, χαμηλός, μαλακός, γλυκύς. 2) ό καταπραΟ
νων, έξημερών, δαμάζων, τιθασευων.- αΙΙΥΧΡ. nea· 
ότερo~, χcι; Ι πραυτερος, χοιΙ Ιων . πe"Vτeeο,. 
πρCί6τικι ·"τος, 'ii (πρσ.ος)· ώ. χι.ιΙ νσν, πραότης, 

ήμερότης, ήπιότης, μειλιχιότης. 
ΠΡΑ ΥΠ"'Ι, -idoi, 'ii, κσι! χσιτόι το πλιΤατον _ν τφ 

πλ1jθ. ηρσnfΔCς, cι;!=φρέ"ε~ (βλ. λ.). τό μεταξύ θώ
ρακος καΙ κοlλΙας διάφραγμα, όπερ έθιωρείτο ώ. 'ii 
Ιδρcι; των διcι;νΟ1jτιχων χι.ι! των ψιιχιχων κι.ιθόλου λειτοιιρ· 

Ύιωψ διό χοι! 2) ώ. τό φρέ"ι~, ό νους, ή διάνοια 
, 11 ώα. ή καρδΙα καΙ αl συναισθηματικαl καταστάσεις. 

'Enιμ.l πραπίς(ίσιπ. qv(p. : ά.Ύyλ-σι.ι~. mld-hrif, 
πoιλ·φpι~, mldref (διάφραγμα), ποιλ-Ύιρμ. (h)ref (κοι
λΙα, μήτρα), ά.yyλ·σoι~ . hrif (μήτρα, τά έντόσ8lα, στό
μαχος), σιχνσχρ. ΟΡΎ. k!pιt (μορφή, Kόλλoς~ Z8νe. ιχlτ. 

kahrp-am (μορφή, σwμα), μaα-περα. ka,rp (σwμα), λι.ιτ· 
corpus, -oris (σωμα) « Ισtπ. *qvrp·es>, μεσ-φλ. CΓϊ 
ίσωμα)' τό Ισtπ . *qνreΡ- (qverep-) φσιΙνaτι.ιι επίxτcι;σι; 
έχ του ίσι π . *qver· (σχηματΙζεlν) ιν τφ σοιναχρ. karQ'
ti, k!Doti, Ζενδ. kar~naollί (ποιείν), αοινσχρ. karman
(ένέργεισ, πράξις), λ ιθ. kuriu, kύrlί (οΙκοδομω, κτΙζω). 
πρασιά, 'ii (πράσο,,)' ώ~ κcι;Ι νίίν, πρασιά, «l3ρα

γιό » , παραλληλόγραμμον χώριομα κήπου, εΙ, το 
δποίον έφύτιυον λσιχcι;ν ικάL (κυρ. Itfociocι;) 1) ιiνθ1j 11 μτφρ., 
πρασιαί πρι.ιοιαί=κατό όμόδας, κοθ' όμίλους. 
π~σIμoc;, ο" (πρίio,~)' πρΟς πώλησιν, ό πωλού · 

μενος, πωλήσιμος, λ σιτ . venalis. 
πράσιι;, -εως, ίων. πρησις, -,ος, ." (πιπράοχω)' 

πώλησις. 
, πρlισ6-KOUΡOν, τό (πeάoo" + Νεlρω)' δρέπανον 
διά τοΟ όποΙου ΗεΙρουο, (κουρεύουν, κόπτουν) τά 
πράσα. 
ΠΡΑ·ΙΟΜ, τό ' ώ~ xcι;Ι νUJ , πράσον, λοιτ. porrum. 

[πράοο,,' *~άρoo" (έν τφ άνόμcι;τι τοίί δροιι. Haeea· 
οlοv)=λοιτ. porrum, (cι;Π. *prso-m]. 
npσooaioc;, δ , πσΙ1jΤ . ιiντ Ι πeαοαίοςr=δ (ώς τό πΡ6· 

σον) πράσινος' δνoμcι; 6οιτρciχοu τινό, (Βοιτρσιχομ. 525). 
πράσσομες, δωρ. ά.ντ! πράοοομ". 
Πρσσσο-cpάΥος, δ, έπ. ά.ντ! ΠρΩοο-φά"ος (πρά· 

οοοι1-φα"εϊ"γ ό τρώγων πράσα ' δνομι.ι βοιτρά.χοιι (Βι.ι
τροιχ ομ. 229). 
ΠΡΑΊΣΩ, ίων. ηρήσcκι, ά.ττ. ηράττωο μ.η. 

πράξω, Ιων. πeήξω' ά.όρ . σι' 'πeaξα, Ιων. Ιπρ"ξα' 
ΠΡΧ. πέπρίixα, Ιων. mne""a, χοι! iν ά.μτl5. ενν. β' 
πρχ. niπeίi"a.- ποιθ'/j'" μιλλ. πeaxth;(10μoa, ,6τ.λ. 
μελλ. πιπeάξoμαι' ά.όρ. ι.ι' lπeάxlJ.rι" · ΠΡΧ. ninea
Ύμαι' ά.ρχική α1jμ. , διέρχομαι, πεΡ6ω, περQ, «περνω) 
(ώ, το πεeάω) t άλα πeήaocIII = διαπλέω (δlασΧΙζw) 
τήν θόλασσανl\διΙο" πρήοο_δlέρχομαl δδόν, δια
νυω όδόν, τερματΙζω πορεΙαν.- ΟΕντείίθΒν , σιινήθω, 
σ1jμ. δ , τι χσι! νΒν , πΡόττω, δlοπΡ6ττω, κατορθώνw, 
έπιτελω, φέρω εΙς πέρας, έκτελώ, ένεργώ, πραγμα
τοποιω, συμπληρω, γΙνομαl αΙτΙα νά yIVr:1 τι (προ
καλω, προξενω) 11 πράοσcιιι χUος=άποκτw (κερδΙζω) 
δόξα~ 11 καταγΙνομαl (όοχολοΟμαι) μέ ΤΙ.- 11 μετ
έρχομαί τι, όσκώ έπάγγελμό τι, έμπορεύομαι, δια· 
πραγματεύομαι n πeάπcIII ici ΤιIιa = παρακολουθω 
(φροντΙζω, κυπάζw) τάς ότομlκός μου υπο8έσεlς, 
έν ά.ντ ι θίαει πρό. το nράπω τά χο,,,ά, πράττω τci 
τfj~ πόλεως = δlαχειρΙζομαι τάς ύποθέσεlς της πο
λlτεΙος, μετέχι.) εΙς τήν δlαχεΙρlσlν των κοινων, 
άναμειγνύομαl είς τήν πολlτικήν, λαμl3όνι.) μέρος 
εΙς την δlοΙκησlν των κοινων 11 ώα. χοι! ά.πολ. 1Να"ος 
πeάττε,,,=εΤμαl (εΤναl) Ικανός εΙς τ6 νό δlαχειρΙ
ζεταl τό κοινό (δημοσΙας υποθέσεις) 11 έντιιοθιν Υιιν., 
διενεργω, διεξάγω, έκτελω, κατορθώνω, διευθύνω, 
διευθετω : πράττω θ"βι.ιlοι~ τά πeά"ματα=δlευθε
τω (τακτοποιώ, ιϊ καΙ διευθύνω) τό πράγματα (τάς 
ύποθέσεlς) πρός τό ουμφέρον των ΘηI3aΙων.- 111 
πράττω, ένεργω, προσπαθώ, ώ, τό λοιτ. a,gere \Ι 
ά.πολ. ένεργω, δρQ, εΤμαl ό αότουργός ιϊ ό προκα
λέσος μΙαν ένέργεlαν.- lν εύρΙσκομαl είς τινα 
κατάστασιν Ιτοιαύτην ή τοιούτην), διάκειμαι ούτως 
ιϊ άλλως πρός τι(να), διάγω Ii ίν 't'V έννοΙq. τοιύτ'!j χιιρ. 
οι! περιφρ. n; (1) ΝαΝώς) πράττω = εύρΙσκομαl εΙς 
καλήν η εΙς κακήν κατάστασιν, εύτυχω ιϊ δυστυχω, 
διόκειμαl καλως ιϊ κακώς D τήν σ1jμσια. τcι;ύΤ1jν Ιχιιι 
χιιρ. ίν τφ β' πρχ. nineίiya. 2) ι:~ Πράττω χοι ; Ηα
χώς πeάττιo α1jμ. ώσ. κοι! «ένεργω η φέρομαι, συμ· 
περιφέρομαι, καλώς ή κακώς πρός τινα».- ν μετόι 
διπλi'j~ οιΙτιοιτ. προσ. χοι! πρiΥμ. , πράττω τ,,,ά τι

κάμνω (προξενω) τι εΤς τινα (ώ; το ιΙρώ τι"ά τι) 11 
μετόι διπλfj. σι!τ. (προ::!. χοι! πρά.Ύμ . ) εν ιiλλ'!) έννοΙq;, 
πράττcιιι τI"ci dρrvριο" τ= όπαιτώ καΙ λαμl3όνω (τ. Ι. 
εΙσπράττω) παρά τινος χρήματα 11 μτ<ρρ. πράττω φό
"ο,,=όπαιτώ τιμωρΙαν διό (διαπραχθέντα) φόνον 11 
όθεν, έκδlκώ (έκδlκουμαl) γενόμενον φόνον.- πι.ι
θ'/jΤ., πεπeα"μi"o, το" φάρο.-=ό ' παρ' ου όΠr:1τήθη 
ή κατα130λή roO φόροιι.- μΙσον, πράττομα' τ,,,α 
άρ"vριο;.=εlσπΡ6ττw χρήματα δι' έμαυτ6ν ΙόπαlΤώ 
έKI3I00ΤIKWς τήν εΤσπραξlν χρημάτων πρός δφελός 
μου).- γι μιτ. οι!τ. προσ., πιάΗφ ~J"άI = τόν άπο-
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.τελειώνω, nόν ξεκάνω», τόν φονεύω, λιχτ. conficere. 
Έτυμ.: πριiooω, ιin. πρδττω, ίων. πρήοοω' γορτ . 

πeα.δδ./ΗΧι, (=πρaττeοt'J.αι) ( *πρα.-κο-, πρl5λ. ~ελφ. 
neίiκo, (=ό καταδικασθεlς είς χρηματικόν πρόστι
μον)' πιχριΧγωγιχ : πρίiξ,ς' ~ελφ. πράκτ:ιμο, (=6 κα
ταδικασθεlς είς πρόστιμον)- πρίiyμo_ 
ηρδσω, μελλ_ τοίι πιπράοκω (6λ. λ.)_ 
ηρατήρ, ίων. ιιρητήρ, -ήρος, δ (πέ-nρα.μα.,γ 6 

πωλών, 6 πωλητής, ό έμπορος. 
ηρiίτήριoν, ί ων. πρητήριον, τό (πε-πρα.μο,) · ό,τι 

XClt' · νίιν, πρατήριον, τόπος όγοραπωλησιών, άγοΡ6, 
cπαζ6ρι» . 

ηρOτιστOCί. tωρ_ ιiντΙ πρώτ,oτo~ (6λ. λ . ). 
ηρiίτΌC;, ή, ό", ρημ . έπ ί θ _oi) :ιτιπράΟΗΟΟ' οΙονε! 

πράο,μος, πρός πώλησιν, πι.ιλητός. 
npάT4.lC;, (τ, Ο", δωρ. ιiντ! πρώτος. 
ηράττω, ιiττ. ciνtl :rιράooω (6λ. λ.). 
nρiίU-ΥcλωC;r Ιων. ηριιϋΥι:λως, -ωτος, δ, -ιι (neClt-

. ~, + Υέ1ως)' 6 πp6wς (ήπΙως, μειλιχΙως) γελών Τι 
μειδιών. 

ηρiίϋ-μιιτιc;, -,ος, δ, -fι (.:rι:ρανς + μητ,ς>- xup. έπί 
της ΕιλειθυΙας, ή π~έα καΙ φΙλα φρονοΟσα' ή έ
χουσα πρΟΟν χαρακτηρα_ 
ηράϋνσιc;, -aOO$, -iι (πρα;;"οο)' τό πραΟνειν, τό 

καθησυχάζειν. 
ηρiίίίνω, ίων . ιιρηίίνω [6]' μελλ. πριι'iί"όj' ιiόρ. CIt' 

lπράΙ_' ΠCιtθητ . , ιi9ρ. CIt' lπριιν,,8-η,,· πρχ . .:rι:επράiί
αμο,' (πριιvς)' ποιώ (καθιστώ) τι πραον, ημερον, 
καταπραΟνω, κατευνάζω, έξημερώνω, τιθασεύω, δα
μάζώ.-ΠCιtθητ., γΙνομαι πρθος, μαλακός, καταπραΟ
νομαι Ο ίπl πιΧθοu~, ιcαταπΙπτω, έλαποΟμαι, έξατμΙ
ζομαι. 

ηρδϋ-ηάδcιa, -iι (πριινς+πά8-0ς)- ~ πραεΤα διά
θεσις, 6 πρδος χαρακτήρ, πραότης, ηπιότης. 

ιιρiίΊΊc;, neα.eiιz, .:rι:ρα.ϊί, ίων. ηριιΊΊC;"=πρίioς (6λ.λ.). 
ηρiίίίτηc;, -,,,,ος, -ιι (neιzv,) ' δ,τl xCltI νίίν, πραΟτης, 

ήπιότης, πραότης. 
ηράω~ ίπΙρ. τοίί ~ίioς' ώ, xCltI νίlν, πp6wς, ήπί· 

ως, μαλακώς. 
ηρέμνοδι:ν Τι ηρι:μν6δι:ν, έπΙρρ. (πρέμ"οιι)' έχ 

τοί) πρέμιιου, άπό τοΟ κατωτάτου μέρους τοΟ ΚΟΡ
μοΟ, όπό της ρΙζηςll~..,A. όλοσχερώς, έντελώς (<<σύρ
ριζα»). 

ΠΡΕ'ΜΗΟΗ,·τό· τό κατώτατον μέρος τοΟ κορ
μοΟ δένδρου, 6 κορμός, λCltτ. cc1udex, codex 11 γενι
χώ;, κορμός, στέλεχος. 
. Έτυμ. : πeΙ:μιι"ιι=πCltλ-ιρλ. (ΓΑπη, 9αl'. prenn (τό 
κάτω μέρος κορμοΟ δένδρου) ' έ;; ίCltΠ. *qvremno-m' 
-ιι OUDX6t~oI~ ΤΟι! π?ό~ τά κράιιος εI·~ιxl Π6πλCltν1jμίν1j, 
ιiμφΙ:ll)1jτεtτιχι tέ ΧΙΧ ί -iι πρό~ τό πρυμιιός. 
ηρι:πόΥτως, έr.:ιρρ., μτχ . tQiJ έν. τοί) πρέ.:rι:ω· κατά 

τόν πρέποντα τρόπον, προσηκόντως, ώς πρέπει, 
κατά τόν άρμόζοντα (τόν κατάλληλον) τρόπον 11 
χαριέντως, έπιχaρΙτως. 

ιιρι:ιιτ6ς, ή, Ο" (πρέπω)' διαπρέπων, διακεκρι
μένος, έξέχων, περίφημος, άριστος, ένδοξος. 
ΠΡΕ'ΠΩ, μελλ . .:rι:ρέψω· ιiόp. CIt' Ιπρεψιι' ιiνεI! πρχ. 

ίν χρήσει' εΤμαι διαυγέστατα όρατός Τι άκουστός, 
είμαι περΙοπτος, εΤμαι πανταχόθεν καταφανής 11 
διακρΙνομαι (εΤμαι διακεκριμένος) είς τι πράγμα Τι 
διά τινος πρόγματοςllδιαπρέπω, διαλάμπω, έξέχω 11 
γεν. εϊμαι ααφής, εΤμαι φανερός, εΤμαι όλοκάθαρος. 
- 11 εΤμαι δμοιος, όμοιάζω, προσομοιάζω.- • ώ~ 
x~l vuν, πρέπει (π.χ. ιδέν σοΟ πρέπει τέτοια έκτΙμησιι), 
όρμόζω, ταιριόζω, συμφωνώ (~1jλ. ταιριάζω) Ι μεΤ(L 
~oτ. προσ.: 8οιιιι .. ά 8-"Ωτοϊαι πρiπa,=θνητό πράγμα· 
τα ταιΡ!άζουν είς θνητούς. 2) ιiπρoσ., πρέπε, 
(λCltΤ. decet)=άρμόζει, προσήκει, εΤναι όρμόζον, εΤ
ναι προσήκον (μεΤ(L ~oτ. πρσσ. xCltI ιiπρφ.111 δΤCιtν ΙΙπ
ciPX1J τά ιiπρόσ. πρεπε, σuντsτCltγμίνον μaτdι οι!τ. μόνον, 
"ι οι!τ. ιiνCltφίρετCltI εΙ;; .χπρφ. πCltΡCιtλεtπόμενσν: τ.Ιαιια8-α, 
ΟVΤCD, ώ,IΗ.'ιιου, [ίνν • .... αιιο8-ιι,] .:rι:eέ.:rι:ε,=νό έκ
δικηθοΟν καθ' δν τρόπον ταιρ!άζει νό έκδικηθοΟν 
έKεΙνOUς 11 oItCltν . μl't(L γεν. πρσσ. : πρέπο? ιJιι διι'tι0-
."or τ:ο{,μοίί τόδa=τooτo ήτο όρμ6ζον (όντάξιον) 
τΟΟ καΚο(ί δοΙμονός μου. 3) μτχ. ot1δ, τό n,lnoιι, 

γεν. τον πρέ.:rι:oιιτoς=τό όρμόζον, τό πρoσι"jKOν, δ,τι 
ταιΡ!άζει, ή άρμοδιότης, κασμιότης, εύπρέπεια, λCltΤ. 
decorum. 
Έτvμ.: nρέπω' ιiπpoσ. neine,' (ιίις 6' OU\le.) _ρ .. 

πη, έν τoί~ άρ,- (δ,α-, lκ-, εύ-, μeτιι-) πρ • .:rι:ή,. 71:~6λ. 
"t(L πCltρομσΙων σ1jμCltσιώv πιχλ-γ6ρμ. furben () γCιtλλ. 
fourbir), μεσ-γερμ. vϋrbe, ιiρμ . erewim, erewak, 
πιχλ-ιρλ. richt, 9αll' rhith (ΙΙΧΠ. *Prpotu-s). 

ηρι:η-ώδηc;, ες (πρέπω+εΙδο,)· κατόλληλος, όρ
μόδιος, όρμόζων, πρέπων, ταιΡ!αστός. 
ηρέσΝ, -,,,, ~, πΙΧλ. έπιχ. θ1jλ. τοϊ! πρειιβvς' σε

βαστή, έντιμος, τετιμημένη. 
ΙΙΡCσβι:ίσ, Υι (πρεαβtίιω)· ήλικΙα πρεσβύτου, γη 

ρας 11 ή κατάστασις Τι τό δικαιwματα τοΟ πρεσβυτέ
ρου, τό πρεσβεία, ή άρχαιότης: κιιτά πρεαβ.Ιιιιι= 
λόγΥ άρχαιότητος, μέ τό δικαΙωμα τοΟ άρχαιοτέ
ρου.- 11 κοινωνική θέσις, άξΙωμα.- 11 (EΠ6Ι~1ι ώ. 
πρέσ6ει~ ιiπεστέλλoντo D.uνiιeQ)~ οι πρεο6υτεροl τ1ιν ijλ t
ΧίΙΧν.) άποστολή πρέσβεων,οί.πρέσβεις, ΟΙ άπεσταλ
μένοι. 

ιίρι:σβι:ίΟΥ, ίων. χιχ! έπ. -ήιον, τό (nρiαβvς, πρε
οβεύω)' δώρον προσφερόμενον είς πρεσβύτερον είς 
ένδειξιν τιμής, άριστείον U τό δικαΙωμα (τό προνό · 
μιον) τής πρεσβυτικής ήλΙKίaς, xCltt Υεν. δικαΙωμα 11 
XClttCι. τά πλείστον έν τψ πληθ., δικαιώματα, προνόμια, 
προνομΙαι. 2) ή πρεσβυτική ήλικ/α. 

ιιρέσβι:ιρσ, Υι'=πρέαβιι (6λ. λ .), θrιλ. τοli πρέαβv,' 
ή σε6aoτή, ή τετιμημένη, ή σε6οσμΙα. 
ηρέσδι:uμα, -ιιτος, τά (neeafleVω)' ό όπoaτoλεlς 

ώς πρεσβευτής, ό πρεοβευτής. 
ηρέσδι:uσΙC;, -aως, -ιι (neeaPtίιω)· τό όποτελεΤν 

μέλος πρεσβε/ας, ή άποστολή πρεσ6εΙος, όπoaτο· 
λή πρεσ6ευτοΟ, ή πρεσβεΙα_ 
npcoIcuTΉC;, -οίί, δ (neeoPtίιω)· ώ, XClt! νίίν, πρε

σΒευτής, 6 άπεσταλμένος (έκ μέρους) · πόλεώς τι\'ος 
Τι βασιλέως 11 ώ~ πλ1jθ. ouν. neiope", ιiλλ' ιiItClt..,,;~ xCltI 
πλ1jθ. πρεοβευτα'.- 11 πράκτωρ ij έπίτροπός τινος. 

ηρι:σβι:ύω, μελλ . -evιιω' ΠΡΧ. πεπρέαΡΩΚΙΙ (nei
αβυς)' .χμτ6., εΤμαι πρεσβύτερος κατό την ήλικίαν 11 
μ6Τ(L γεν. προσ., εΤμαι πρεσβύτερος (μεγαλύτερος 
κατά τήν ήλικίαν, γεροντότερος) άπό τινα, Τι εΤμαι 
ό πρεσβύτατος όλων (ί71:1 πολλών). 2) λαμ6άνω 
τήν πρώτην θέσιν, xup. λόΥΥ ήλικΙας, έχω (λαμβά· 
νω) τό πρωτεία, έχω προτεραιότητα (μετCι. γ6ν_) 11 όθεν, 
κυβερνώ, βασιλεύω, έξουσιάζω (μετιΧ γεν.)llιiπιM . εΤ
μαι ό πρώτος, εΤμαι ό άριοτος.- • μτετ .. τοποθετώ 
τινα έν τι:i npwTr:\ θέσει (τάξει) λόΥΥ της ήλικίσς 
τou, ώς τόν άρχαιότερον 11 έντεuθεν , όπονέμω είς 
τινα τήν μεγίστην τψήν, τιμώ, λατρεύω.- ItClte1jt., 
τοποθετοΟμαι έν τι:i πι:,ώΤr:\ θέσει, KaTtXtJ τήν πρώ
την θέσιν, εΤμαι 6 πρώτος Ο ώσ. έχω τήν ύπεροχήν, 
πλεονεκτώ, έκτιμώμαι περισσότερον, txw τό δΙ , 
καιον μέ τό μέρος μou, λCltτ. c1ntiquior esse.- 111 
εΤμαι πρεσβευτής, διαπρογματεύομαι ώς πρεσ6ευ
τής.- μέσον, άποστέλλω πρέσβεις II · ώσ. xCltI ύπάγω 
(άπέρχομαι) ώς πρεσ6ευτής.- llιxe1jt .. μτχ. πρχ. τά 
πeπρeοβevμέ"CIt=αl πράξεις (ένέργειαι, διαπραΥμα
τεύσεις) πρεσ6ευτοΟ τινος. 
ηρέσβη, ij , Ιων . .χντ' πρέιιβιι (βλ. λ .). 
ηρι:σβήιον, τό, Ιων. ιiντ ! πρειιβείο" (βλ. λ.) . 
ηρι:σβήιος, ", ο", ίωv . έπΙθ. (πρέοβυ,γ πρεσ8ύ-

της, πρ06εβηκώς τήν ήλικίαν 11 σεβάσμιος. 
πρι:σδηίι;, ·ίδος, ΤΙ· = πρέοβα (βλ. λ.) n neaaP"., 

τιμη=ή ύψΙστη (άνωτάτη) τιμή, ή ύπέρ πόσος τός 
άλλας τιμωμένη. 

ηρέσδιc;, Υι, ΠΟΙ1jΤ. ~ντί πρ.αβείιι (βλ. λ.), ήλικΙα, 
γεροντική ήλικΙα ~ ήλικιωμένη γυνή, πρεσ6ϋτις. 

ηρέσδιστOCί, '1, 0'11, ΠΟΙ1jΤ. (ιπερθ. τοί) πρέαβvς. 
npco6oc;, τό (πρέαβυς)' άντικεΙμεγον σε6ασμοΟ. 
πρι:σβϋ-ΥΕΥι:ια, -Ij (ΠΡllιιβυyεtιiις)' Λ προτεραιό-

της κατά τήν γέννησιν, τά προνόμια τοΟ πρώτου 
(ij τού πρότερον) γεννηθέντος. 
ηρcσβiί-yι:~ής, έ, (πρέιιβυ, + ,.."cfI-IH,)· ό πρε-

σβύτατο.ς κατά τήν γέννησιν, ό γεννηθεlς πρώτος, 
πρωτότοκος n Τι xCltI γεν., παλαιότερος, ΠΡΟΥενέστε
ρος.- 11 οΙ neaOpιiraιι.it; (Λιχχιιιν.) - αΙ ,.leo"1I." . 
λcιn ••• η.Ιυι. 
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fWtΕΊ8νl, -aQJ" 6' πρεσ6ύτης, γέρων, λcι:τ. · seneχ· 
'iI λ .• fvCΙ:t ΠΟt'ljΤ. (ιiντΙ της; πcι:ι;ά. πιιΙ;;οΙ, neεαβvπl,), 
ί~ · cι:~της; δι ώς; 8~ inte. τ~ πcι:ρcι:θ~τ. neεοβvτεeο" 
neaα/lVΤ4ΤΟ', neέοβιοτοS' (βλ. λ. λ.).- ιι neiofJvi= 
neaο{JVΤ8(!ΟΙ; = γεροντότερος, μεγαλύτερος κατά 
τήν ήλικΙαν R ώα., έπειδή ΟΙ γεροντότεροι προι:;τι
μώντο διά τά άξιώματα, έν τlj\ ,.;λ'ljθ. οΙ neiofJaai= 
neεαβvτεeοι=όρχοντες, ήγε μόνες. 2) ώ, τό nea
οβwτ'ι, (βλ. λ), όπεσταλμένος. 

Έτvμ. t neiofJvs, ώς; o~α. χιιρ. μόνον ίν τψ πλ'ljθ. 
οΙ neJofJaat; (θίμ. *neaofJfIF έν τοi:ς; δtιχλ. neaofJ;;ei, 
δοτ. neaofJ8Vaa, γεν. neeafJeaOV'll, διιΊχ. πρεοβ;;)" 
δπιιρθ . ΠΟt'ljΤ . neέοβιατο,' δμ'ljΡ. neic;fJα' in.nOt'lj't. 
neJqfJaaeα (θ'ljλ. ίΧ θίμ. -ven- πρΙαβω" ( *neeoyVorif' 
πρeiλ. nt[F)_ t nt[F)aaeα' nesofJeiα' nesofJs'io.", 
ίων. -Ι;ϊο,,' nellofJllvQJ' neιιαβεvτ;,ς' neεοβtJτηι; Ι= 
neeofJvs)' neiofJoi' το -β- < .gvv- ιiν τφ πρέoβiί. θβμ. 
*n(!8ofJfIF-, neΙαβιοτο" πρeiλ. ΧΡ'ljΤ . *neaoyvs> nell" 
YVS" πρeiλ. οιχνσχρ. ρuro-g4 νά-Ι}. (ό ι30δΙζων έμπΡός, 
ό όδηγός)' *neao-t πάρο, = οιχνσχρ. ΡUΓά1;ι (πρό, 
έμπΡός)· 
ιιρcσΒUτaτoς, η, Ο"', δπερθ. τοίί neiofJvi' ό γε

ροντότερος δλων, πρωτότοκος, Τι ό παρά πολύ με
γάλης ήλικΙας n ίντιιίίθεν, σε6όσμιος, σε6οστός, τό 
μέγιστα τετιμημένος ri τιμωμενος, έντιμότατος. 
ΙΙΡCσΙυτέριoν, τό, Τι ιιρcσβiτcρcίoν (neaofJv

τεeος)' συμ60ύλιον πρεσ6υτέρι.ιν.- 11 τό όξΙωμα 
(τό ύπούργημα) τοΟ ΠΡεσ&ιτέρου έν τιj έκκλησΙςι. 
ηρι:σΒUτι:ρoς, α, Ο"', αιιγχ~tτ. τoiί neio{Jv.· δ,τι 

κιχΙ νυν, πρεσβύτερος τήν ήλικΙαν, γεροντότερος 11 
σθΕ'I, ό άνώτερος, σπουδαιότερος, περισσότερον 
τιμώμενος : τά τοίι 8οεοίι πρεαβύτερα ποιοίιμα, η 
τά τώ'll ά."δρώ" = ύπολογΙζω (έκτιμώ) περισσότερον 
(θεωρώ ώς άνώτερον) τό πρός τούς θεούς KaθηKόν 
μου άπό τό πρός τούς άνθρώπους.-:- 11 ώ~ o~α. ό 
πρεαβντερος=μέλος τοΟ 'Ιουδαϊκού ΣυμβουλΙου (ιi
ποτελοιιμβνοιι έΧ ΥεροντοτlΙρων xcι:τά. 'ti)v 'iιλΙiιΙιxν) 11 ό 
πρεσβύτερος της έκκλησ/ο<;, Ιερεύς. 

ιιρι:σιυτηι;, -ov, δ (neio{Jv.)· γέρων άνήρ, γέ
ρων, λιχτ. senex ('iι ΠCXΡά.πεζογΡ· ιiντ Ιατoιxo~ τή~ Itιχρά. 
;ΤΟ :YjΤΙΧi:ς; neiofJvi, βλ. λ.) 11 θΥΙλ. πρεαβίιτι., -ιδα, = 
γυνή ήλικιωμένη (προ6ε6ηκυ/ας ήλικ/ας), γραΤα. 

ηρι:σΙϋΤΙιιόc;:, ;" ο." (πρεαβντης)" ό άνήκων είς 
πρεσ6ύτην 11 ό δμοιος πΡός πρεσβύτη ν (πρός γέ
ροντα), γεροντικός. 

ηρι:σΙϋτο-δ6ιιοι;, ο" (neeα{Jvτη-n-δέχομαι)' ό δε
χόμενος τούς πρεσβύτας (τούς ήλικιωμένους). 

nρι:u-μένι:ια, 'iι (πρεvμε,,;,ς)' πραότης, ήπιότης, 
εύμένεια. 

ιιρι:υ-μι:νΉC;, ε, (πρην. + μέ."ος)· ό πράος κατά 
τήν ψυχικήν διόθεσιν , ήπιος , άγαθός, εύμενής, φι
λ ικός.- 11 ό έξευμενΙζων , έξιλαστήριος. 
ηρι:ών, -6.,,0., δ ·=πρώ" (6λ. λ . ). 
ηρηΥμα, ίων. iντΙ πρα.Υμα. 
ηρηΥμστcύομαι, ίων. ιiντ( πραΥματενομαι (βλ. λ.) . 
ηρηΥορcών, Τι ηρηΥορών, -ώ."ο" δ, -ηττο " δ' όρ-

θώ~ κιχΙ προηΥορεώ" (πρό+άΥείρω)' ό πρόλοβος τών 
πτηνών, κλYIθεί~ οuτω διότι ev ΙΧ!lΤΨ προαΥε{ρεται (τ. 
ε. προσυνόζεται καί προμαλακύνεται) ή καταποθεϊ
σα τροφή, προτοϋ είσέλθr:1 είς τόν στόμαχον. 
ηρηθηναl, ίω'ι. ιiντ ί πραθόj."αι, ιiπρφ. πΙΧθ. ιioρ. ιχ' 

τoiί πιπράακω. 

ΠΡΗ'βΟ, μεΗ . ne;,οω, ιiόρ. ιχ' ΙΠΡ,lrl4' ιiνειι ΠΡΧ . 
έν χρΥlσει' (6λ . πίμπρημι)' φυσώ, φουσκώνω διό φυ
σήματος : επρηαε δ' ι'ί.."εμο. μέοο." lοτίο." = ό άνε
μος έφούσκωσε μέ τό φύσημό του τό μέσον (τό 
κέντρον) τού lστΙου (<< τού παν!ού»). 2) έκφυσώ 
τι, διό φυσήματος τό άποδιώκω. 3) φυσών όνό
πτω φλόγα. [δι' έτιιμ. βλ. πΙμπρημι]. 

ιιρηιιτήρ, -;;eo., δ, ίων. ιiντΙ πρακτ;'ρ (6λ. λ.). 
ηρημαίνω (ne;'oθω)' φυσώ, φυσώ Ισχυρώς. 
ΠΡΗΜΗΊ, δωρ. (κΙΧί ιiττ. δέ) ιιρδνιΚ, έ" Υβν. -έο, 

χιχΙ κιχτά. αιινιχΙρ. -oV., λιχτ. ΡΓcπυs' ό κεκλιμένος 
(ι σκυμμένος») πρός τά έμπρός (ιμέ τό πρόσωπο 
πρός τό κάτω>, «προύμυτa», ιiντΙθ. τψ ϋπτιος. 2) 
κατωφερής, κατηφορικός, ιπρός τό κάτω>, ιτόν 

κατήφοροι, ιiντΙβ. τιj\ &e8οιο, (=όνωφερής, qνηφo. 
ρικό, «τόν άνήφ~ρo»). . 
Έτvμ.: ne'l"'fιs' φιχΙνετιχt δτι περιΙχlιι 'tijv πe6, 

«λλ' _ν τιxΙ~ λaπ'tlOμερεΙιχtς; ιiνιxφcι:Ινoντιxι διιαχολιαι φ~ 
πρό; 'tijv Ex~oxijv τιxtίττιν' δεν φιxΙνaτιxι iΠΙΟTjς; νdι .Ινιχι 
ιlμεαo~ 'ιι oxiot~ ':100 πρ'l'llfι' πpό~ τό αιχνοχρ. ΡΓ&ν .. -
(Ίά · 1;ι χcxΙ πρό~ τό λιχτ. ΡΓοηυ5 (*prδd-no-s, Τι *pro
-no-5, η *prove-no-s)' αιινήθω~ θεωρεΙτιχι 6πό 'tci)v 
πι;;tσαοτίρων 8τιιμολι6γων, δτι ιiνYικει είς; 'tijv δμιiδ.ιx ,ci)v 
λ. λ. άπη"';'ς, πeοο."n,ς (6λ. λ . λ . ), ιiλλ' 6πCΊpxoιιαι χιχΙ 
οΙ o~δέ τoiίτo δεχόμδllOt ' ΚΙΧ τ' ιiλλoιι~ ώ~ 6' σιινθετ. 6π6-
ΚΕΙΤΙΧt όνομιχτ. θΙμ.· 'ίi-νo-, *ή .. ο- (πρόσωπον): αcι:νακp. 
*;lna-};ι (πρ6λ. anana18=στόμα, πρόσωπον), 6πό τινων 
ιiHων προuποτΙθδΤΙΧΙ τtίπo~ "'neii-."o- ( έπΙρρ . *. ι 
πρώ-ϊο,' Τι χιχΙ πι;όαφ. -,,;,,: -nes ίν τψ Αλλ . ."εομαι, 
11α{ομαι . Βλ. χιχΙ πρ6. 

ιιρηνίςω (neη"';',), μιλλ. -οω' ncxQ. ιiόρ. ιχ' επeη
."ίχθη.,,· ρ/πτω τινό ΠΡηνη, cτόν ρΙχνω κατακέφαλα» 
(μέ τό μοΟτρα έμπρός, «προύμυτα», τόν «προυμυ
τ/ζω».- πιχθητ. π/πτω ικατακέφαλα>, ιπέφτω πρού· 
μυτα». 

ιιρίίξaι, Ιων . «ντΙ πραξ4Ι, ιiπρφ. «ορ. ιχ' τoiί nedooQJ. 
ιιρΊΊΞιc;, -ιο" 'iι, iπιχ. κιχΙ ίων. ιiντΙ ne.q$I' . 
ηρiίσcν, in. ιiντΙ Ιπeηο • .", γ' Ιν . «ορ. ιχ' του ne;'oθω, 
ιιρiίσιι;, -,ο" 'ιι , ίων. ιiντΙ πρίί.αι, (βλ . λ) . 
ιιριίσσω, ίπ. χιχΙ ίων. ιiντΙ neάαοω. 
ιιρηστίιρ, -;;eOi, δ (πρΙ;8οω, πe;,oω)' «άστραπό-

6ροντο>, θύελλα μετά κεραυνών.- 11 λαΤλαψ, κατ
αιγ/ς. 

wpijOTIft, -εω" 'ιι' βλ. πρίοnς. 
ιιρησω, μελλ. τοίί nerj-θΦ (βλ, λ.). '2) μιλλ. τοίί 

π{μπρημι (βλ. λ.). 
ιιρητήριον, τ6 , Ιων. ιiντΙ neii ·.rίe'o", (βλ. λ.). 
ιιρηϋ-νoμoc;, -Ο", ίων. «ντΙ πραiί-."oμo, (βλ.λ.). 
ιιρηiίνω, Ιων. πραiί."ω (βλ. λ.). 
ιιρηϋc;, εία, v, Ιων. ιiντΙ πeα",. 
ιιριιϋ-τΙνων, -ο"το" δ (ne"νς+ -ri"ow)' ό fχwv 

τιθασευμένον τόν τράχηλον, ό μή σκληροτράχηλος. 
ιιρηών, -ώ."ος-, ίπ. -6."0,, δ'=ΠΡώ'll (βλ. λ.). 
ιιριαίμην, ε!1Χτ. ιiop.- β' του άwέoμαι. 
ηριάμcνοι;, μτχ. ιioρ . β' τοίί ώ"έομαι. 
πρισμlιι6ι;, ;" 6", ώα. θ'ljλ. χιχΙ Heaiμi, -ίδα,' ό 

τού Πριόμου, ό άνήκων εΙς τόν Πρ. Τι ό κατάλλη-
λος διό τόν Πρ. -

Πρίσμοι;, δ (κιιρ. αΥΙμ. ό όρχηγΟς, ήγεμών, ώ;; Εκ 
ττί, περ' η ne{"')' ό 6aσιλευς της ΤροΙας (βλ. Κ. Ε. Λ.). 

ιιριaιιίςω, ίων. ηριιιιι.ςω, μ.λλ. ·Ιαω (ΠρΙαπο,)' 
όμοιάζω πρός τόν Πι::/απον, εΙμαι λόγνος, εΙμαι 
όσελγής. 

πρτaιιοι;, Ιων. Πρίηιιοι;, δ' θεός τών κήπων καΙ 
τών άμπελώνων, τού άγροΤΙΚοϋ 6/0υ καθόλου , λα
τρευόμενος κυρ/ως έν ΛαμψάΚ4>. 

'Ετvμ.: Ιoω~ ιiαtοιτικ7ι~ πpoελεtίoεω~. KoιτCΊ τινιχ;; 
Helαnq, <He'-[h ]iino-, ( πρι- «ίΙΧπ. 'ΡΓί- = εμπρο
σθεν, βλ. εν πρ'''') + ' άπο-ς (=λοιτ. penis) ' Ισω~ δί 
σιινοινΥικοιισι τά. λιχτ. sδρίδ (= λιχτ . penis), prosapi& 
ies (=progenies), αιχνακρ. sάΡ4-1;ι (=penis), saρά
yant-). 

ιιρίασθαι, ιiπρφ. iop. β' του άwέoμα, [δμΥΙΡ . , ιiττ. 
πρ'αο-θαι (=άγορ6ζειν) (ί ΙΧπ. *qvri-: αιχνακρ . ρ _ kray, 
krl(!ϊtti (άγορόζειν), νεο-περα. xarldan (ίδ. σημ.) , πΙΧλ
ρω σα. krlnuti, krenuti (ίδ . αΥΙμ.) , π:ιλ-λιθ . krieno (= 
pretium pro sponsis), λεττ. krinis, πιχλ-ιρλ. crenium 
(άγορόζω), veo·bret. prena (άγορόζω). 

ιιρίσσο, προστ. ιioρ. β' τοί) ώ."έομαι . 
ιιρίστο, έπ . γ' έν . τoiί lπρ,άμη.", ιiop. β' τoiί ώ."Ι· 

ομαι . 

ηρίςω, μελλ. πρίαω'=πρίω (=πριον/ζω), βλ. λ. 
Πρ1ηιιοι;, δ , ίων. ιiντΙ Πρ'απο, (βλ .λ ). 
ΠΡΙΉ, δωρ. ιιράν, έπΙρρ. χρόνοιι : Ι έν ιiνε~ιxpτή

τoι~ προτciαεαιν ' ώ~ κΙΧί νυν, πρΙν, πρό, πρότερον, τό 
πόλαι, άλλοτε, «πρώτα», λιχτ . ΡΓίυs 11 ώα . χιχΙ Jlet!k 
του ιiρθpoιι, το πρ''', τό πρότερο." (=παλαιά, πρωην, 
πρΙν). 2) ένωρΙτερον, πρωτύτερα, πρΙν άπό ... ι 
πρ'''' δέ κε." οϋτι δεχοίμη.,,=ιπιό μπροοτό ι (ένωρ/· 
τερο) δέν θά τόν έδεχόμην καθόλου 11 ίνΙοτε χεΙτιιt 
ινιαΧΙιμίνον χιχΙ IJL' ι1λλων μορΙων; nιιί" Πfιτll ... πρΙν 
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κόποτε, δλλοτέ ποτε, «μιό φορό κι Ιναν καιρό., 
«κόποτε παλαιό. Ι no,ιίι neir-=w; χιιί ν()ν . πολύ πρΙν, 
πρό πολλοΟ. 3) πιιρ' ciττ. αοχν& πιιρaμ&iλλaτιιι με
τιιεύ τσtl !ρθρσο χιι! τσβ σ~αιcιατιxσβ τσιι: ιJ ne'" ΑΙ
yWι (ίνν. ιJ nei" ΌW)-ό παλαιός (ό όρχατος) ΑΙ
γεύς Ι ι) nel" ι)μiρcι (ivv. ι) πρ,,, O~ocι)=ή χ8εσινή 
ήμέρα, χθές.- 11 τό ne'" αιιχν& ιiχσλοuθ.tτιιι (ιπό 
τοβ 11 ι πρΙ" ,,=λ:χτ. prIusquAm=nΡOToO. πρΙν όπ6 .•. , 
αοντΟΙααετιιι a' +ι περΙφpιιαι~ . IIt~oτ'lj !λλr.lτa μ_τ' ιiπ;;φ. 
!λλοτε μιθ' (ιπστcιιΧΤΙΧ~~ χιι! !λλστε !λλω~ 11 αυχν& ιiντ! 
τσίί " ίν τ1) aauoτipιJ προτΟΙαει xetoτcιt aειIoτs"ov πρΙ" ι 
τΙι; Ηε" ά"ηρ nei" τωι", ne'" ,ιVοαοδ·lτάροvι;.
Συχν& ιiItlO'ljt;; χιιί ίν τ1) ItpiliOΤ1J προτΟΙαιι ιiντ! του (πρώ
του) πρΙ" xstoτIItt τό πάροι; iι τό πρόοδ.".- Συχνότιι· 
τιι δμωι;; χ'Χ ί μόνον τό πρΙ" xIitoτcιt ιiντΙ τοβ συμπλίΥμιι
το; πρΙ .. 11, λιιμ6ιiνσν ~ύ'lιιμιν ouvaiOflσu , ιixpιδω; δπω~ 
xcιΙ τό λ:χτ. priusquAm. 
Έτvμ. : πρ'" (πρι", πιιρ' Όμ. χιιΙ net,,)' πιθ. τό 

_". τό πoιρHcιδιν ίΧ των ιiντιθ~των τσυ ";;-'" ~-'" i
xτό~ έ&ν τό .". ΒΙνοιι κσινόν Eπtρρ. πρόσφ. χοι! εΙ; τ&~ 
Μσ λί~ειι;;' πρι · ( ίοιπ. *pri- (πρότερον, ένωπιον),πρδλ. 
pelign. prίlrom-e (=λ:χτ. protinus), ·ΡΓϊ- Ιν τψ λιθ, 
pry- (πρότερον) ίν συνθίτσι~ (pry'-butis= το έσω
τερικον της οlκΙας), πρδλ. λιθ. pri· (πρός, έγγύς). 
Βλ. χοι Ι πρό. 
πρίν'διον, τό. ()πσχσρ. τσυ πρϊ .. οι;. 
πρiνlνoς, '1. ο .. (πρϊ"οι;)' ό κατεσκευααμένος έκ 

πρΙνου Τι έξ όειθαλοΟς δρυός, λcιτ. iligneus 11 μτψρ. 
δρύίνος, τ.·~. σκληρός, Ισχυρός, δυνατός, τραχύς 
ως πρΤνος I~&"δρ.ι; πρΙ"ι .. οι=δνθρωποι μέ καρδΙαν 
σκληρόν ως ή δρϋς. 

ΠΡΓΗΟΙ, δ' ό πρΤνος, ή όειθαλής δρΟς, λοιτ. 
IIex.- U εΤδος μικροΟ πρΙνου μέ φύλλα όκανθωδη, 
χοιΙ νϋν «πουρνόρι. χοιλσύμενον, ίΧ των χόχχων τσίί 
δπσΙοιι ποιρεσχsυiζaτο ιiρυθρόt 6οιφ-ή. 
ΈΤVμ. ι πρϊ .. οι; · ne/"ι"ΟΙ; ' πeι .. ώδ"ι;· σχστ. ίτυμ.· 

'tι συσχίτισΙ~ τσυ πρό; τό πρ/ω λ Ι οιν ιiπΙθCιινο~' τό πcιλ
-ιρλ. (ΓΑηη (δένδρον) ιiνιiyε tOΙ! εΙ; Ιοιπ. *qvremno-= 
Δλλ. :πeέμ .. ο .. (βλ. λ . ). 
. πρίν-ώδιις, ει; (:πρϊ"οι;+εΙδοι;)' δμοιος προς πρΥ· 
νον. σκληρός (τραχύς) ώς ό πρίνος. 
πρίον-ώδιις, ει; (πe/ω" + εΙδοι;)' δμοιος πρός 

πρΙονα, πριονοειδής, πριονωτός, όδοντωτός. 
πρισθείς, εϊΌα, έ .. , μτχ. ποιθ. ιi?ρ. οι' τσυ neΙω. 
πρίσις, -εωι;, Τι (πρ/ω)' τό πρΙειν, τό πριόνισμα. 
πριστήρ, -ijeοι;, δ (neΙω)' ό πριονιστής 11 ό πρlων, 

τ6' πριόνι 11 πριοτijeει; όδό"l'ει;=οΙ έμπρόσθιοι όδ6ν
τες, οΙ τομεϊι; δπω; βν ττι ό~oντιoιτpιx~ λι!Υσντοιι. 
πρίσης, ·.ω" Τι ' εΊδος φαλαΙνης όρθότιρον πρη

οτιι; (έχ τσίi πρήδω)=ό φUσητήρ, φυσόψαρον, φu
σών κητος. 

πριστός, ιt, ό", Ρ'ljμ · 'πΙθ. τoίi ne/oι (=πριονίζω), 
ό πριονιστός, κεκομμένος διό πρΙονος 11 ό δυνόμε
νος νό nPIoVIoEIf,j. 
πρίωο=neιαοο, προστ. ιioρ. δ' τοίί ώ"έομαι. 
ΠPI~ω, προστ. neia' ιiόρ. οι' ΙπρΙοα' ΠΡΧ. ninelHCΙ ' 

πcιθ'ljΤ. , ιiόρ. α: lne1o","",,' πρχ. nineIoμoI' πριονΙζω, 
διό πρlονος χωρlζω εΙς δύο n Υιν ., διοχωρΙζω. κόπτω 
είς δύο.- • όκονΙζω 'Ij τρΙζω τούς όδόντος (ιiπό θυ
μόν), λοιτ. slridere ('Ij frendere) denlibus U ΥΒν. , δό · 
κνω, δαγκόνω Λ μτφρ., δαγκό",ω όπό ,ήν λύσσαν 
μου, 6ρόζω όπό 8υμόν.- 111 όρπόζω τι ως διό τών 
όδόντων, πιόνώ σφικτό, κρατώ στερεό, δένω στε
ρεό. λcιτ. slring.re. 
Έτvμ.: netoι' net_· neiOμo' netonιι;' ιiλδ. 

ΡΓί~ (συντρ/6ω. θραύω.) (χιχτ& τoιίiτcι +ι ιiρχιxή σ-rιμ. 
Ινό, πρΙ[ο]ω θόt -ijoτσ «κόμνω κομμότ!α.), πρδλ. ιixσ
λούθω, :πείρω, :περάω-ώ, π.ρό,.", xcι! (οιπ. "perel
(βλ . ίν πεϊρcι). 

πρίωμaι, lΙποτ. ιiσρ. δ' του άwέoμαι. 
πρΙων (Α), -ΟΗΙ;, δ (ne1oι)' τό πριόνι. 
ιιρfων (Β). -ω"ο" d (πρ/ω)' ό πριονιστής. " 
πρίων (f), δ' χωμιχ'ή λί~ι; σχ'ljμιιτισθliΙαιχ ίΧ ' ",σ() 

",ύποιι ne/ω (προστ. τσβ ιiσρ. IΠl/ιάμ",,) μιτ& λσΎσπcιι
χτιχi'j, ιiνι:ιφoριl, π;;ό,. oτ-i)v λ. nel- «πριόνι) : (Άρl
ηοφ. 'Αχιιρν. 36) χώ Πι/Ι- d.mf_icaI όπoυσlaζεν 

(r'ιτo όνύπaρKΤoς) αύτή ή πριόνΙζoυσa λέ~ις CΛt!φ. 
(-όγ6ρασον). 
ΠΡΟΊ λιιτ . PRO, PRAE. 
Α'. ΠΡΟθΕ2ΙΖ ΜΕΤΑ ΓENIιrπz, Ι 'πΙ τ6· 

ItOU, έμπροσθεν, έμπρός όπό τι, ένωπιόν TIvoς (ιiν-
1:Ιθ. τ1) μaτσ+αlτ . = έπειτα όηό, δπισθεν, όπΙσω) : 
neQ OrHOV, ned δόμαw=έμπp0σ8εν τΟΟ οΤκου, έμ
πρός όπο τό σπlτι, δθιν. έξω τού 07κου. 2) ίπ! 
προσώπων, έμπρός όπο πρόσωπόν τι. «μπροστό του •• 
ηρlν όπ' αύτο (τσπιχιίι~). 3) "έμπροσθέν τινος (πρός 
ύπερόσπισιν καΙ φρούρησΙν του) : oτijt'CII ned Tρώow 
=νό σταθι:\ έμπρός όπο τους ΤPC:;:Ιoς, ως προπύρ
γιόν των τρόπον τινό, ώς φρουρός καΙ ύπεραοπι· 
στής. 4) πρδ ιJδoiί=εlς προχωρημέ.νον (μακρινόν) 
σημετον τοΟ δρόμου, μακριό : πιδ ιJcJov lρ"ο"το= 
έπροχώρησαν (<<έτρό6ηξαν.) · έμπρός (μακρύτερο), 
εύρέθησαν μακριό πρός τό έμπρός ix 1:fj, περιφριi
σεω, oτaιIoτ'lj' πΡοΥιλθε τό ίπΙθ. φfOϊίδoι;.- 11 Ιπ! χρό· 
νσυ , " πρότερον, πρΙν όπό (ιiντΙθ. τ1) μaτσ+cιιτ . = ύ
στερα όπ6, έπειτα όπό): ned )'όμοιο, πιδ τι»" Τρω
ΙHόW, neo τον 6cι ... ϊ" 11 συχνόt πρδ noUoii (ίνν. %9ό
"ov) , πρδ μΙΗρον, ned ιJl/yo" Ι ώσ. σοχν& 'ν τ1) περι
φριiσει neo "OvI,OV Τι ned τοϊί (8 χιι! ίν μι~ λίε.ι neo
τον)=πρό τούτου, πρΙν όπο σύτό, πρότερον: τδ 
~o "ovrov=npό τούτου, πρΙν όπό αύτό, πρότερον Q 
d ned τον %9ό"οι;=ο πρΙν χρόνος Β +ι δμ'ljΡ. φρiσι, 
:προ ;; τον=;; neo τoii=ό εΤς πρό τοΟ δλλου (πρΙν 
όπό τον δλλον).- 111 ιίπ! iXΛσyij" προτιμ-ήσιω; χ.τ.δ ., 
μδλλον ή._, περισσότερον όπό ... : αΙροϊίμαί τι ned 
τι"οι; = προτιμώ τι όπό τι δλλο Ι ned πolλόW χe,,
μάτ_ τιμώμαΙ τι=τιμώ τι (τό έκτιμώ, το προτιμώ) 
περισσότερον όπό πολλό χρήματα.- ιν ίπΙ ιiντoιλ· 
λΟΙΎΥι;. ~ντικιιτoιστιiσ!ωι;; , ώ~ +ι ιι""ι, είς όντικατόστα
σΙν τινος. όvτΙ τινος. είς τήν θέσιν τινός, διό τινα ί 
έ'" neo ποUώ .. = Ι:ν πράγμα όντl πσλλών (έν διό 
πολλά) Ι άλλοι; τιι; τδ riea!; ιωβ. neo cιwoii ~ δλ· 
λος τις l:λα6ε τ6 6ρα6ετον όντ' αύτοΟ.- V ίπί ιι1-
τΙιχ;, λCΙ;. prAe, ένεκό τινος. λόγΥ τινός, έξ αίτΙος 
τινός. από .... διό ... : πρδ φόβοιο = έκ φό60υ (όπό 
φό60ν) Ι :προ τόWδε=ένεKα τούτων, διό ταΟτα . 
Β' θΕ2Ι2: τΙθδΤΟΙΙ πιiντστε πρό τσίί ί~ cι~τoυ il;

cιρτωμίνoo c;~otcιooτtxσiJ, ~ύνιχντoιι δμω~ ν& ποιρεντ Ιθεν

τ:χι μιτoι~ύ oι~των μΙοι Τι περισσότιιροιι λί~ιι, : :προ δ' 
"e ' olιeiί., Hlo" cιlιτώ"=πeό cιlιτώ" δi Η/Ο" olιeijB!; 
= ... έ6όδιζον ήμΙονοι' σ~ίπσΤβ ίπιτOΙσσBΤCΙΙ τ 1), μιθ' 
η; συνοιν-ήχιι λί~l!ω,. πλτ,ν μια, πεpιπτώσιω~, χοιθ' 1jv 
έπιτιiσσετoιι τηι;; έπιχη, Υδν. τη, λ1jΥσύσ1j~ ιΙ~ -δι: 
Ίλιόθι :πeό, olιea"diJoI ned, ήώ6ι nelJ (=πρό τού 
Ίλlου, πρό τοΟ ούρανοΟ, πρό της αιγης). 
Γ' Ω2 EΠIPPHlίIA, iπσλύ1:ωι; χaΙμενσν : Ι 'πΙ τό

που, έμπρός, έμπροσθεν (ιiντΙθ. 1:1) lπΙ).- 11 έπΙ χρό
νσυ , πρότερον, πρωτύτερα, προηγουμένως, ένωρΙ
τερον. 

Δ' ΕΝ ΖΥΝθΕ2ΕΙ: έπΙ τόπσυ σ'ljμ. τό πρός τό 
έμπρός, έμπρός, «μπροστό., ένωπιόν τινος, προ τών 
άρ8aλμών του, έπI naΡOuoIQ τοί.ι: neoPa/ .. oι, προ
βάλλω, neοτl ",""μι 11 ώα. ύπερόσπισιν : :πeΟ-Ηι .. δv .. ήω. 
-. έπί χρόνσυ σ1jμ. τό πρότερον, προηγουμένως, 
έκ τών προτέρων: neοcιιο6ά"Ομe&Ι, neοαrrέlλω, 
neOHQ τcιωμβά"ω. - • ίπΙ πρστ tμ -ήσ,ω~ σ-rιμ. ΤΟ «μα λ
λον:t , περισσότερον: προτιμώ, προαιeονμαι.- ιν 
ένισχύει τΥιν εννοιοιν των μεθ' ων :ιυντΙθετοιι : πeό-ncιι;. 
:πρό-πcιωι, Πl/ό-HCΙHOΙ;. 
Έτvμ.: neo ( Ιcιπ. *pro, *ΡΓδ, σιινσχρ. ρΓό- (ρΓό

ρΓΑ : Ιλλ. neΟ'neο=πόντοτε έμπρός), prA-thAmAS 
(=λοιτ. primus), Ρrδ-tΑr (=λοιτ. mAne), Ζδνδ. fra 
frA- fr::ί-, ποιλ-περσ . frA-, λοιτ. pro-, ΡΓδ-, ΡΓδ, prA., 
prA-ndium, όσχ. pru- pru, όμδρ. pro pru- -per «*-ρ[ 
*-pro), Ιρλ. ro-, gall. ry-, gauI. ΓΟ-, Υστθ. frA-, fru
mA (πρότερος), πιχλ·Υaρμ. fir-, fur-Iro, fur·isto (
λοιτ. prior, prirnus), fru-o (frUh), νισ·Υερμ. ver-, λιθ. 
prA- pro-, pir-mAs (-λιιτ. prlmus), πιιλ-σλοιυ. ρro, 
ρrAω, pro-vuj (=prImus), ρωσσ. pro (δλ. xcιΙ ~ρΙ). 
Πρδλ. τ& _ν nedHCΙ, πρόμοι;, πρόΤ8ΡΟΙ; Χλπ. 
Πapάγω-yσ ι _χ τyι~ nρό. χcιτ& μιτoiδολήν 'toίi φω

ν-ΙΙιντσ~, -παιρOΙyσντ-cιtι πσλλσΙ τύποι Ixσντι~ ττ,ν xoιν~ν 
βcιαιχ-i)ν lννοιιιν '1:00 tνώπιoν ?ι έμπρός (ίκΙ l6ποο), xcιΙ 
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';?U τφΙγ, πρότερον (έπί χρόνοιι), χιχ! δ'ή: Ι ne6-τ-eο" 
πρω·τo~ «πρόα-το" δωρ. πρα-το,) , neφo& (nerp), 
πρφ.,Ι", πρώ-ιο, (nρΨO,), nρώ-ιjΙQ, (neΙPjIQ,>, -eώ-
ιζο, (πρφζο,)' ώσ. χ!ιΙ nρό-jιQ', .πι!'i-τα"ι, · (ιχΙολ. 
πρότα"ι,).- 11 -Ιι ,οπιχΥι εννοιιχ ,;i'j, neO διοχβ,ιύι,ιχι 
δι:Χ ,OU δωρ .• ύποιι ΠΡΟ-ΤΙ εΙ, ,;ci, λιi,ει, πρό" ne6-
0<.0, πόροω, πόρρω χλχ. , χιχΙ ciνιχφιχΙνε,;ιχι ιΙ, ,;ci, 
σ ΙΙΥΥ. λέ;ει, πρώ-", ng,l-ώto, neε-ώ", 1q!ώ-_ (μέρος 
γης ,έξέχον, άκρωτήριον, κρημνός), πρφ-ρcι· πιθ. 
ώσ. χιχ! '1:ιi: πρ,l-,ιή" πρα-,ιή" nρΟ-ne'l-,ιή, (λΙΧ'. 
pro-nus (κλΙνων πρός τ6 έμπΡός).- 111 etci ';FI01ti'j, 
,οίί ο εΙ;; ι λιxμΙSιiνoμεν &λλ'ljν aatpciv λί~Bων ίχοιισων 
χρονιχΤιν Ιννοιιχν: nρΙ11, λΙΧ'1:. pris,cus, prJs-tlnus, ρrί
·die, pri-dem, ΡΓίΟΓ, primus, ρrinceps. 
προ-αΥΥlillω, μι;η . -cιπ-1ώ' 1J"ι χιχΙ νίίν , προ

αναγγέλλω, άγ'{έλλω έκ τών προτέρων, άναγγέλ
λω προηγουμένως, προειδοποιώ. 
προ-άΥΥCΙος, 011 (προ+ΔΥΥιΙ0,), ό προαναγγέλ

λων, 6 προειδοποιών, 6 προμηνύων έκ των προτέ
ρων 11 ώ, oU~. ό προάΥΥ_lοι;' ώ, χιχΙ νυν, προάγγε· 
λος, κήρυξ. 
πρσ-άΥΥCΙσις, iι (nρoιιπέllω)' ή προειδοποίη

σις, τό προμήνυμα. 

προ-c:ίΥορcύω, μελλ. -0011' ciόρ. cι' -'7Υόρavοcι' πρχ' 
-'7Υόρευχα !Ι πιχρόι ,ο!, ci" . lJμω, μιλλ. nρO_eQj, ciό;1 ' 
~ρoιϊπo", n:px. προεΙΡ"ΝΟ' προλέγω, λέγω τι έκ 
rQv πρoτέpG,ιν' Η μβ.Τ' ciπρφ., διακηρύσσω έκ rQv προ
τέρων δτι ... 11 np~IδonoIQ, νοu8ετώ έκ τών προτέ
ρων, συμ60uλεύω έκ τών προτέρων. 2) προλέγω, 
προφητεύω, προμαντεύω.- • λέγω τι ένώπιον όλ-

, λων ~ δημοσΙςι, άγγέλλω δημοσΙςι 11 διακηρύσσω, 
προκηρύσσω, δημοσΙςι Ι έκδΙδω (δημοσιεύω) άνακοΙ
νωσιν διό τ6 κοινόν. 
, προ-άΥω, μιλλ. -όξω' ιiόρ. 15' nρO"yαY011' πρχ' 
nρoiίxιι' πιχθΤιΤ., ά:όρ. ιχ' neΟ"χ""ι'" TCr-x. neoijΥμαι : 
όδηγώ έμπρός, όδηγι:;, πρός τό έμπρός Η ' ώσ. τόν 
συνοδεύω, τόν προπέμπω. 2) ιJάxρν nρoάyω=xύ
νω δάκρυα (*υρ. τά φέρω πρός τό έξω, τό κάμνω 
νό χυθούν), «6γάζω MKpυa:t. 3) φέρω (μεταφέ
;:χ.ι) πρός τά έμπΡός, πρσωθι:;, τι(να), ώ, χιχΙ νσν, 
rιρo6γω, προ6ι6όζω, ένεργι:;, ΟΟτε νά σημειωθ~ έ
πΙδοσις U μ.φρ. προηγούμενος (τρόπον τινό) δεΙχνω 
τ6ν δρόμον πΡόςπου, παροτρύνω, παρασύρω, παρα
KIvQ, μεταπεΙθω, πεl8ω εΤς τι. ..) _πΙ πι-οσ. προ
άγω, προ6ι6όζω, ώφελQ.-Πιχθ'lj'" προάγομαι, προ
χι.ιρQ, αύξάνω.- 11 ιiμ,ΙS. (χιχ,1Ζ ',ό φιxινόμaνoν, διότι 
χιιρ. ίνν. ιiντιχιΙμ. '1: Ι , 1t. χ. οτρστιd11 x.'1:.IJ.), ήγοομαι 
τηςόδο(j, δεlχνω τ6ν δρόμον, προηγούμαι, προπο
ρεύομαι, προχωρώ. 

, nρo-δyuyc'a, -IJ (neocιyωy..uω)· τ6 δγειν (6δη
γεΤν) πρός τά έμπρός 11 μ'1:φρ . τό παρασύΡειν πΡός 
τι (τό κακόν) ~ ή όποπλάνησις καΙ έξώθησις είς ά
θεμΙτους έρωτικάς σχέσεις, τό έπάγγελμα τοο (η 
της) nρoαyωyO;:; ('1:. Ι. μαστρόΠΟ(j), τό (ξεμαύλισμα:t. 
σρο-δΥωΥcύω, με)λ -0011 (πρΟΙΙΥωΥό,)' όγω (πα

ρασύρω) εΙς πρocιyωy_Ια11 (ΙSλ. λ.) , ε1μαι ngoιιyωyOi 
(ιJλ . λ.), μαστροπεύω, παρακινώ εΙς πορνεΙαν, όπο
πλανώ, (ξεμαυλΙζω:t. 
πρσ-δΥωΥ6ς, δ (nρoΩyω)' 6 προάγων εΙς πορ

νεlαν, ξεμαυλιστής, μαστροπός, πόρνος.- 11 ώ, 
ίπΙθ. nρoαyωyό" Ο" = 6 προόγων (6 όδηγQν) εΤς 
τι, ό συντελεστικός. 
προ-δΥών, -ώ110Ι;, δ (nρO + ιIyώt')· προκαταρκτι

κός άγών. 

πρo-δy ... ν'~oμσι, μaλλ. -[οομαι, ιiπoθ: όγωνΙζο
μαι πρότερον. 2) άγωνlζομαι ύπέρ τινος, ύπερ
οσπΙζω τινά. 

.ηρο-δδlιιΙω, μιη. -"0011' έγώ πρώτος όδIKQ τινα, 
ιδΡχομαι χειρών · άδίκων:t, τόν άδικώ προτοΟ μέ 
όδικήοι;ι έκεΝος 11 διαπράττω τό πρώτον άδΙκη μα. 
.~, Ι;ιδω πρότερον ('1:.1. έν εΤδει προοιμΙou, 

προανακρούσματος), ςιδω ΠΡOOιμιαKWς (πρoσναKΡOU
OΤΙKWς). 

ιιρσ-αιδιiομσι, ciποθ. μιτci μ'σ. μ.η. ·Ιοομαι· πιιθ. 
i'p. ιχ' -eo-rιδ8"""ι11, πιχθ. πρχ. nρo-iιδrιμαι, Ιων. Υ' 
_λη8. neο·IΙδ1.ι. ~ν~Ι ',1".,0' όφεΙλω έκ των προ-

τέρων. ύποχρέωσιν είς τινα, ε1μαι λΙαν ύποχρεωμέ- , 
νος εις τινα. 

προ-αιρCομσι' βλ. ΠΡΟ/ΣιρΙω. 
ηρo-σ(ρcσις, -ιω" -ιι (neοcιιρΙομαιγ ή προτΙμη

σις πράγματός τινος έναντι δλλου, ή κατόπιν σκέ
ψεως έκλογή Ι πρόθεσις, σκοπός Ι άπόφασις n έ" 
neoaIeio_ωIi, XCΙ.,ά nρOOΙΡ_OΙ11-=λΙX~. institutO=OΚO
πΙμως, κατόπιν σκέψεως, συμφώνως πρός τήν θέλη
σ/ν μου (ιiν~Ιθ. '1:φ παρά neOCΙlgaOI11=nopό τήν θέ
λησΙν μου. ~) neoIΣle_oI' βΙον=6 σκοπός της ζωης 
Τι ή πορεΙα την όποΙαν άκολουθεΤ τις εΙς τήν ζωήν 
τ~υ. 3) .ροιιΙρ_οι, πolιτιιcι,=τρόπoς διαKυl3ερ
νησεως η εΤδος πολιτεύματος n ώσ. 6 τρόπος τοΟ 
πολιτεύεοθαι καΙ ένεργείν έν πολιτεΙςι, ( ή πολι· 
τική:. έκάστου. 
nPO-aIpcTιEov, ρημ. έπΙθ. '1:0U πeοαιρΙομαι ' ~ϊ 

ΠΡOαιρείΌΘCΙι=πρέπει ν6 πρoτιμήσΓ,J. τις. . 
πρσ-αΙΡCTlκ6ς, ", 011 (πρoιιιρέoμcιι)' 6 γινόμε

νος l<ατ6 προσ/ρεσιν (κατ ' έλευθέραν έκλογήν) , 6 
όφειλόμενοι:; είς προτΙμησιν, 6 σl<όπιμος, έκούσιος 
11 6 προσιρούμενός τι, 6 έκλέγων τι κατά προτlμη
οιν Τι ι:ατόπιν σκέψεως, 6 διατεθειμένος (άπoφa-
σισμένος) νά πρoτιμήσΓ,J τι. . 
πρσ-αιρcτ6ς, ", Ο" (προιιιρέω)' 6 έκλεχ8ε:Ις, 6 

προτιμηθεΙς, αύτοπροαlρετος, έκούσιος. 
πρo-αιρliω, μιη. -,,0011' ιiόρ. β' προ.ϊ10"· πρχ. 

ΠΡOΠΡ'7xcι' λαμ6άνω τι πρό δλλου fr λαμ6όνω πρώ
τον αύτό. 2) έξάγω τι (άπό μέσο, ώς έξ όπ08ή~ 
κης), τ6 κομΙζω έξω πρός κοινήν χρησιν.- 11 μΙσον; 

' πeοαιρέομαι' μιλλ. -ήοομαι, ιiόρ. β' nρo.ιlόμ'7"· 
πρχ. (με,c'ι. μβσ. σημ.) πeοπρ,lμαι' λαμ6όνω δι' έμου' 
τόν πρΙν (ένωρlτερον) άπό δλλον, έκλέγω τι δι' 
έμαυτ6ν πρό δλλou Ι πρατιμ" πρδγμά τι έναντι 
άλλου. 2) με~ci μόνη, ΙΧΙ'1:., έκλέγω τι (τ6 "ΡOrIμQ) 
κατόπιν σκέψεως. 3) έχω σκοπόν (σκοπεύω, nΡOJ 
τΙθεμαι) νό πράξω τι 11 εΤμαl άποφασισμένος προ
Kατα60λΙKWς 11 άναλαμ6όνω, έπιχειρώ. 
προ-αισθάνομαι, ιiπc.θ. μι.ά. μΙσ. μ.λλ. -σισ8oιjoo

μαι' ιiόρ. β ' "1106όl.o'7" · πρχ. nρo'όolhιμαι' δ,.ι χιχΙ 
νυν , προαισθάνομαι, άντιλαμ6άνομαι (παρατηρώ, 
έννoW) έκ rQv προτέρων (~ πρότερον δλλου). 2) 
μανΜνω πρό δλλου (~ έκ rQv προτέρων). 
προ-αιτιάομαι, μιλλ. -άοομαι, «πο9.· KOΤηyoρGJ 

έκ τών προτέρων. 
προ-σκΙ;κοα, πρχ. '1:0U neOOXoVΩ. 
πρo-δKoντ(~ω, μιη . -10011' άκοντιζω (ρΙπτω τ6 

άκόντιον) πρό δλλου, άκοντΙζω πρWτoς.- Πιχθη •. , 
άκοντ/ζομαι (ύπό τινος) πρώτος (καΙ έπειτα άκον
τlζεται δλλΟζ). 
προ-δκούω, μιλλ. -αχονοομαι' πρχ. -οΧήΧοο' ά

κούω πρότερον (πρό δλλου) . 
προ-δλι;ς, ii (προ+ιϊ110μαι)' ό πηδών πρός τ6 

έμπρός, '1: . ~. 6 κλΙνων πρΌc; τά έμπρός (πρός τ6 
κάτω), 6 ~ατωφεpής, άπόκρημνος, άπότομος. 
προ-δΙιακομαι, Π/Σθ~τ., μετc'ι. μέσ. μίλλ. (ίν Π,ιχθ. 

ένν . ) -α.Ιώοομαι, χιχΙ ένεΡΥ. ιi6ρ . β' χιχΙ ΠΡΧ. (ώσ. ίν 
π(l(θ . ίνν.) ·"άΙω11, -"άlωxcι' λαμ6όνομαι (συλλαμ6ά~ 
νομαι), κυριεύομαι, πρότερον (πρό δλλου) Ν καταδι
κάζομαι πρότερον (πρό δλλοίι, Τι έκ των προτέρων). 
προ-δμαρτάνω, μελλ. -ίiμαρτι700μαι ' πρχ. -,Ιμάρ- ' 

τ,lχα' όμαρτάνω πρότερον, προσποτυγχάνω. 
πρo-c:ίμυνoμσι, μιλλ. -αμ~110;:;μαι, ιiπoθ. · άμύνα

~αι (λαμ6όνω μt;τρα άμύνης μου) έκ τών προτέρων, 
υπερασπΙζω έμαυτόν προκατα60λικώς 11 όποκρούω 
τινά (ύπερασπιζόμενος έμαυτόν) πρoKατα60λΙKWς. 
πρσ-oνcι-8α'νω, μβλλ. -β"οομαι ' όνα6aΙνω πρό

τερον, προκαταλαμ6όνω. 
πρσ-ανσ-βάΙΙ0μαι, μίσ.· ζιδω (Τι καΙ λέγω) έν 

είδει προανακρούοματος (βλ. d11CΙpol,,) προοιμιά
ζομαι έν τώ ςισματι (Τι λόγΥ). 
προ-δν-'ιΥω, μ.η. -ξω' 6δηγω έπάνω πρότερον, 

άνα6ι6όζω πρότερον U inl πλοΙου, nρoα"άyω 11α;:; .. = 
6δηγω τό πλοΤον εΙς τό cνοικτόν πέλαγος (<<στ' 
άνοιχτό:t) έκ . τών προτέρων.- π!ιθ7)~ . έξέρχομαι 
εΙι:; τό άνοικτον πέλαγος «ξανοlγομαι:t, άπά πρΙν. 
πρo-σν-σιρiω, : ιελλ . -"οω' όφαιρώ (άπομaιφύ'.lω) 

έκ τοΟ μέaou πρότερον, προαΡ,πάζω. 
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προ-Ιν-αισΙμόω, μεη, -t1κιω ' προαναλΙσκω, δα
πανω πρότερον.- παθη1:., Ιων. μ1:Χ. πρκ. ngoa"acoc
μωμέ"ο,. άντΙ πgΟΙΙ171σ,μωμέ"οr; (π.χ. xιιcWor;) ό κατ
ηναλωμένος όπό πρΙν, ό παρελδών, χρόνος. 
προ-ανα-ιιϊνέω, μιη. -ήσω' άνακινω πρότερον, 

όναταρόσσω έκ των προτέρων. 
πρo-αν-Cίl'σιιω, μεη. -ιι"ίiAώσω ' άόρ. -α"ιtλωσιι 

καΙ ·ιι"';λωσιι· άναλΙσκω (έξοδεύω, δαπανω) πρό
τερον.-ΠGtθητ., κaτοναλΙσκομαι πρότερον 11 φθεΙρο
μαι, καταστρέφομαι, πρότερον. 
προ-αν-αρπάςω, μιλλ. -.ίσομα,· άναρπόζω προ

κατα60λικώς (έκ των προτέρων) U συλλαμβάνω (φu
λακΙζω) πρότερον. 
nρo-ava-xuptu, μιλλ. -ήσω' όναχωρώ πρότερον . 
προ-ανα-χώριισις, -εωs, t. (ngoa"IIXaJgiaJ)' δ,τι 

χαΙ νυν, ΠΡοαναχΙ:Ιρησις, τό Πpoaναχωρείν. 
npo-aV-Exu, μελλ. -ξω ' όνέχω (δηλ. κρατω ύ

ψηλό) πρό τινος (έμπροσθέν τινος). 2) άμτ6. , ύ
ψοΟμαι ύπερόνω τινός, έξέχω πρός τό άνω, προ
εξέχω. 
προ-δνιiτω, καΙ "ροανύω· μελλ. -ά"vσω' άνύτω 

(τελειΙ:Ινω, έκτελω, συμπληpQ) πρώτος (πρΙν άπό 
δλλους). 
πρo-απ-δ,oρcύω, μ.η. -σω' προαποκόμνω, κου

ρόζΌμαι προκαταt30λικwς (τι πρΙν όπό δλλον) .- Ι 
όπσγορεύω έκ των προτέρων, ώ, κα Ι viJv «προ
απαΥοΡεύω». 
προ-απ-αΙΙάσσω, ά1:Τ. - -ττω, μεη. -ξω' άπαλ

λόσσω (όπομακρύνω, όπoπέμnω) έκ των προτέρων. 
- παθητ. όπέρχομαι πρότερον (πρό δλλου), προ
απέρχομαll1 όπέρχομαl τοΟ 6/0υ πρότερον, προ
άποθνι)σκω. 
προ-an-aντάω, μιλλ. -ήσω' ύπόΥω (έξέρχομαι) 

είς προϋπόντησιν, προϋπαντω, συναντω έκ των προ
τέρων. 
προ-άπ-ςιμι <.Ιμ,) · όπέρχομαι πpQτος. 
"ρο-απ-cίπον, άάρ. β' ιivau ίνεcτt. 1·1 xp'ljast (πρδλ. 

πeOf1.rog.vω), πρχ. πeOf1.ΠBlgrιHf1.· μίσ., άορ. α' πgo
Aπι,πάμrι'" άπαρνοομαl, όποκηρύοow, παραlτοΟμαι, 
πρώτος. 
προ-απ-ςΙ&Είν, ιiπρφ . ιioρ. β' του ngoamgxoμv.,. 
προ-απ-έρχομαι, μιλλ. -.λιVCJOμv.,· ίνεΡΥ. ιϊόρ. δ' 

';;160", iποθ.· δ,τι χαΙ νσν, RρOαπέρxoμαι, όπέρχομαι 
(όναχωρώ) πρώτος. 
προ-απ-cχ&άνομαι, μιη. -4πιx/Hίσσμv.ι, ιϊποθ: 

άπεχθάνομαι (έχθρεύομαι, μισώ) τινα προκατα60-
λΙKWς, πρoαπoστρέφo~a/ τινα Ι ώ, παθητ. , ΥΙνομαl 
μισητός έκ των προτέρων (ΠΡOKατaδOλΙKώς). 
προ-απ-ιι,έομαι, ιϊντΙ πgσaφrιyoϊίμv.ι. 
wρo-an-I_vioμaI, Ιων. ιϊντΙ πe_φ,κ"Ισμσ,. 
προ-απο-δc'ιινυμι, μιλλ. -ιJ.Ιξω· όποOCικνύω πρώ-

τος (ij πρότερον). 
προ-απο-&ν6σιιω, μελλ. ·6Cί"σϊίμv.,· δ,τι καΙ νίίν, 

πpoaπoθν~σKω, όπoθν~σKω πpQτος (τι πρότερον)1Ι 
ίπΙ διιλοίί, όπoθν~σKω πρό της ώρας μou. 
προ-απο-&ριινΙω, μ.η. ·ήαω· θρηνω έκ των 

προτέρων, θρηνω προκατa60λικWς. 
"ρο-απο-ιιlιιΡόω, μελλ. -Οκιω" όποκληρώ (δια

νέμω διό κλήρου) εΙς τούς δικαστάς πρότερον (προ
κατα60λικώς). 
προ-α"Ο-ΙΙΤΕ'νω, μιη. ΚI'ε't'ώ' όποκτεΙνω (φο. 

νεύω) έκ των προτέρων. 
"ρo-aπo-lαύω, μιη. ·.oμv.,· όπoλaύw έκ των 

προτέρων. -
πρo-aπo-1E'πω, μιη. -ψω' όπολεΙπω <έγκατα

λεΙπω) έκ των προτέρων.- 11 ιϊμτδ. όποκόμνω πρώ
τος ii πρότερον. 
προ-απ-61λuμr καταστρέφω (όφaνΙζω) πpQτος. 

- ΠGtθη •• , με.dt μίσ. μίλλ. -010ϊίμv.,· , ίνΙΡΥ. πρχ. δ' 
-61ωλσ' όπόλλυμαι (καταστρέφομαι, όφανΙζομαι) 
πρότερος τι πρώτος. 
προ-απο-πέμπω, μιη. -ψω' όποπέμπω πρότε

ρον (Τι πρωτος), προαποστέλλω Ι όπολύω πpQτος (Τι 
πρότερόν). 
πρo-ano-στΙλiiναι, ιϊπρφ. παθ. ιioρ. δ' τοο 
"ΡO-ano-aTtAAu, μaλλ. -σπσα .... 1ώ· ιίι, χαΙ - νlΙν, 

προαπociτέλλω, 6ποστέλλω ' πρότερον (Τι "ρoηyou-

μένwς, έκ των προτέρων) .- Πa;θητ . , όποστέλλομαι 
έκ των προτέρων. 
. προ-απο-σφάςωJ μελλ. -ξω' άποσφόζω πρότερον. 

προ-απο-τρέπω; μελλ. -ψω' άποτρέπω έκ των 
προτέρων, . τρέπω (στρέφω, γυρίζω) τι πρός άλλο 
μέρος, προαπωθω, πpoaποκρούω. -μέ-:Jον, στρέφομαι 
όπlσω πρότερον, Υυρίζω πρός άλλο μέρος πρότε· 
ρον, έπΊστρέφω πρότερον 11 παύω όπό τοϋ νό πράτ· 
τω τι, σταματω. 
προ-απο-χωρέω, μΞλλ . -ήσω' άποχωρω (όναχω-

ρώ) πρότερον (Υ, πΡώτος). 
προ-σρπάςω· όρπάζω πρότερον, όρπόζω προκα· 

τα60λικώς. 
προ-άστι:ιον, !ων. ήιι»ν, το (πρό + &'crl'v)' ό χω-

ρος ό εύρισκόμενος έμπροσθεν ii πέριξ πόλει:ις τι
νος, δ ,τι κιι ί νίίν προόστειον, τό παρόρτημό της, 
τό περίχωρα, λα •. pomoerium. 
προ-άσTlον, .ό ·=πgσ«στe,ο" (δλ. λ.). 
nρo-auliw, άπρφ. πewvδίi", xGt.dt σόντμησιν ιϊν.Ι 

προαvδίi,, ' . μελλ. ";σω' προκηρύσow (διακηρύσσω) 
πρότερον ij πρώτος. 
προ-αύλιον, .0 (πρό+cινλή)' ώ, κGtΙ νίίν, ό πρό 

της αύληc χωρος, τό npoOTQoV, τό προπύλαιC?ν.-
11 (πgό+αvλόr;) ' ngoavA"μv., ΠΡOανόχΡOUσμα auλοΟ. 
προ-σφ-ιιΥέομαι, ί ων. πΡΟα .... ,_· μιη. -ιr-μα,. 

ιiπoθ.- όφηΥοϋμαι (διηyoϋμaι, έκθέτω λεπτομεpQς) 
πρότερον. 
προ-αφ-ι_νέομαι, μεη . ·Ιξομσ" ιiπoθ: όφικνοϋ

μαι (φθάνω) πρώτος (πρό δλλου). 
πρo-cιφ-ίαταμaι, παθ1jτ. , μίσ. μιη. -σπσόήασμv." 

ίνεΡΥ. ιϊορ. β' -σπέσl'"", ίν8ΡΥ. πρχ. ·σ"'αηκσ· έπ
αναστατω ΠΡOKατα60λΙKQς. - 11 όπέχω (παύω), 
παρaιτoϋμαι όπό τι, πρότερον (δλλou) ιi έκ των 
προτέρων. 
"ρό-βα, ιiντΙ πg6β"δ" προστ. ci .... β' ~oσ πeo-

βιι;"ω. ' 
προ-βδδιιν, ίιτΙιψ. (πgσβιιΙwiι)' δπι.ις τις 6αδlζει 

πρoxtJρCιν πρός ' τό έμπρός; nρo6aIvwv Ι κοτ' εύ-
θεΤαν έμπρός. . 
προ-βα'νω, μιλλ. -βήαoμv.,· ,ψι. -βέβ"κσ' ιϊόρ. β ' 

πgoέβ"", ouV'!lP. Πilov!hrr, ιϊπρφ. ngoPiί"a" μτχ. 
πeoβά~' ίπικ. μτχ. ίν. ngofjrPcir;, ίiσα, ιi" (ώσιΙ ί~ 
έν. πgοβιβ"μι), χGtΙ ngop,fjΌW, -ω"το,. (ώσεΙ έ~ εν. 
πgσβ,βω)' ώ~ καΙ νυν, προ6αlνω, 6αΙνω πρός τό 
έμηρός, 6ηματίζω, πρoXwρQ II&'crTga πgοβέβrικε=τό 
ΟΟτρα έχουν πολύ προχωρήαει (εί:; τόν οωρανόν), 
τ.~ . «είναι περασμένα μεσάνυχτα» Ι 3Cf!.οέ/hι πόggω 
μοχ-lJ.ηglσr;=πρσυχώρησεν εΙς μένον 6αθμόν μα
χθηρΙας (έφθασε" είς σημείον μεΥόλης μοχθηρΙας) 
11 έπΙ χρόνοu , ΠΡOXwρW, παρέρχομαι, «περνω»: ι) 
ννς πeoβσί"e,=ή νύξ προχωρετ 11 ιϊλλ' ιπΙ χρόνοu ώσ. 
χαΙ παΡέρχομαι, έξαντλοϋμαι, τελειώνω. 2) μτφρ .• 
προπορεύομαΙ τινος, Ιπομaνω~ εΤμαι έμπρός όπ6 
τινα, τόν ύπερτεpQ, τόν ύπερ6όλλω, cτόν ξεπερνω», 
είμαι όνώτερός τou.- • ώ, με.a;δατιχΟν ένερy.Ιa;~. 
ιν .φ μ.η. ngoptjcraJ, ιϊορ. σι' πeoέβ"αA' κόμνω τινό 
νό προχωρήσι:ι (νό υπόyr.Ί έμπρός), τόν προόΥω, τόν 
πpα..ιΘW, τόν ώφελω, τόν πρ08ι6όζω.- 111 δ ίνισ •. 
χlι:Ι δ ιiόρ. β' IIjxov,;at ίνΙο.ι JtGtpdt _ποιητGtt, Gti •. τοίί 
Opyci.vou "tfj, χινήσιω,: ngofl«;"Q) πόιJσ (κωλο", χ. .. δ.). 

πρo-βαιιxiιιoς, δ, ίων. ιiν.Ι πΡΟΙάιιχcιος (πgό+ 
βάκx.,o~)· ίπΙ 't<if} Διονuσοu, ό ήγούμενος των 6ακ
χευόντων, όρχηΥ6ς των 6aKXWV, των μαινόδων. 
προ-βάΙΕσιιον, ίων. ιϊόρ. β' 1:0ίί πe0βά1λω. 
προ-βάλλω, μ.η. -β;;'1ώ' iόρ. β' πgoέβιι10", χαΙ 

ngoiίfjaJ.o,,· πρχ. πeσβιβ1"κσ, πa;θ. -βιβArιμv., · "ι· 
πτω έμπρός, ρΙπτω εΤς τι (πρός τι) ι'\ είς τινα Η ώθω 
πρός τό έμπρ6ς, ώθQ πέραν.- U όπορρΙπτω, πετω. 
- ΙΗ όφΙνω τι fκθετον, τό παραδΙδω: πgοβά.λ1ω 
iμv.vl'ό,,=έκθέτω έμaυτ-όν (είζ κΙνδυνον), διακινδυ
νεύω, ριψοκινδυνεύω .- ιν ώ, xGt l νίίν, προ6όλλω. 
προτεΙνω, θέτω έμπρός 11 ώσ. όποτολμω, διοκινδυνεύω 
τι, ένεχυριόζω (υποθηκεύω) τι. 2) πΡο6όλλω, προ 
τεΙνω, ι:ις έπιχεΙρήμα πρός ύπεράσπισιν, προτεΙνι.; 
ώς. δικαιολΟΥlαν, προ6όλλω ι:ις δικαιΟλΟΥΙOV, lόχυ
ρlζομάι, .έΠΙKaλσυμαι ' μΙαν δικαιολΟΥΙαν. 

Β'. 'Μέσ..,. ρlmω tνΙ:Ιπι6ν τινος, όnoρρlmw. 
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"CTGJ.- • ρΙπτω πέραν (<<ΠI6 μακριό» όπ6 fva 6λ. 
λον), τ6ν υπερτερώ εΙς τ6 ρΙψιμον Ι δθp· y.νιxιil" 
όπερ6άλλω, υπερτερώ, νικώ, υ"ερtxω. ttt'tW.~ I1I 
θέτω tνώπιόν μου, πρ066λλω (προτεΙνω) εις έμαυ' 
τ6ν.- lν προ6άλλω, προτεΙνω πρ6ς έκλΟ\11ν, λαιτ. 
deslgn&r. Ι ώcι. προ6όλλω, παρ08έ"τω, άναφέρIιJ 11 
προτεΙνω τι πρός υπερόσπισΙν μου Ι άναφέρι.J τι ώς 
παρόδειγμα, τ6 προ6άλλω ώς παρόδεΙΥμα a προ-
6άλλω τι (καΙ τ6 μεταχειρΙζομαι) ώς δικαlόλΟγΙαν η 
ώς πρόφασιν.- ν κρατώ τι έμπρός μου ώς' όσπΙδα 
τρόπον τινά πρός δμυναν, Τι Υ.ν. πμο6όλλω (προ· 
τεΙνω) τό δπλα είτε πρός δμυναν εΤτε πρός έπΙ· 
θεσιν 11 ciπολ. ί~ τίjΊ πΙΧθητ. Τσταμαι έμπρός όπό τινα 
(cμπρoaτό τουι) έν έπιφυλαKι:'i (fToIμoς νό τόν υ· 
περοοπΙσω): neό CΙμφοί. n(lοβ.βΙημitr'ο, =~τόμε
νος οΟτως ένώπιον άμφoτέPlιJν, C::Ιστε νό τους προ
αonfζr;ι.-iντ.iίθaν ώcι. n(!oPdlloμAJ οvμμαχΙαtr'-ΠΡΟ' 
6όλλω τήν δικαιολογΙαν (τήν πρόφααιν) Τf.Ίς αυμ· 
μοχΙας Ι ο!ίτφ ίν _ij μτχ. πΙΧ8. πρχ. nt/οβ.βι"μitr'o, 
τ-ι"ό,-ό τοποθετημένος ένώπιόν τινος ώς προκό
λυμμα ~ ώς ΟΟπlς Ι n(loP.Pl"μitr'o" ", ο,,=όμυντι
κός.- νι ώ, «ττ. νομ. δρο, ('ν τ~ διχαιν. ΥλώσCΙ1j) 
κατηγl)ρώ τινα διό τι, τόν παρουσιόζι.ι ώς fvoxov 
KαKί"jς Τίνος πρόξεως (πρδλ. n(loPoltf>.- ποι8ητ., 
καταγγέλλομαι (κατηγοροΟμαι) δημοσΙςι. 

ιιρο-ΙΙΙ0ιμι, .~xτ. ci0F. δ' το!! n(!oβIί1.1.oι. 
ιιρο-Ιάς, iίoα, ά", μ.χ. ciop. δ' .oi) neopaltr'oι. 
ιιρο-ΗσΙν.ςω, μ.η. ·Ιο.' έξετόζω, έρευνώ, 

πρότερον. 2) 6αοανΙζω (ciι, χοιΙ νiίν), υπο6όλλω εΙς 
δασανιστήρια, πρότερον (προηγουμένως). 

ιιρό-δδσις, ofι (neoP.ltr'oι)· τ6 προδαlνειν, προ
χώρησις, τ6 δαδfζειν πρός τό έμπρός.- • ciι, π.ρι
λ'ljπ.ιχόν δνομαι, τα cπερπατoUμενα,.", τδ κτήνη, όγέ
λη κτηνών, ή εΙς 6οσκήματα περιouoΙα τινός, 

npoIlTc'a, ~ (neοβσ.τ-.voι)· τ6 διατηρεΤν (καΙ 
περιποιεΤό8αι) πρόΒατα, ό δΙα; τοΟ ποιμένας, τό 
έπόγγελμα τοΟ ποιμένος.- • ή εΙς πρόδατο ουν· 
ισταμένη περιouσΙα, ποΙμνιον προ6ότων. 
npollTcuTI_cSς, ιJ, ό" (n(lο!l«τ-aVoι)' ό όνήκων 

εΙς np66aTO, ό κατάλληλος (πρόσφορος) διό τ6ν 
πολλαπλααιαομόν τών προ6ότων 11 ι) neοβατ-avΤ-ΙΗr, 
('νν. 'ι'ιfχtr"tJ)-ή τέχνη τοΟ διατηρετν (Ο-ιντηρεΤν, περι
ποιεΤσ8αι) κτήνη, καΙ ΙδιΙ;Ι:πΡ6δατα, ή κτηνοτροφΙα, 
λαιτ. Ρβcυι.ΓI&. 

npoHTcw, μ.λλ. -οοι (n(l6PQ,l,0,,)' τρέφω (δια
τηρώ) πρ66aτα, ι:ΤμQl ποιμήν προβάτων, «φυλόc.ι 
πρόδατα-. 

ιιρollτι_ός, ιt, ό" (.1rf6PQ,l,0,,)· ό όνήκων εΙς κτή· 
νη (καΙ δή πρ660τα), Τι ό κατόλληλος δι' αJτά 11 
ι) n(lOPQ'l'JXY, (ίνν. ~1.,,)=-ή πυλη τΟν προδότων. 

ΙΙΡο66τιον, τ6, διτοχορ. ~oo nρ6PQ,l,0,,' μικράν 
πρόδατον, cπρο6ατόκι» 11 n(loPQ'l'lov βιο, - ό δ/ας 
ένός πτωχοΟ προ6ότου, Τιτοι δ{ος όκνηρός, νι.ι8ρός. 
ιιρollτo-yνώμων, Ο",, Υ.ν. -0"0, (n(l6βa'l'0,..f

yw}Jμη)- fμπειρος κριτήι; τών προ6άτων (χιχΙ Υ.ν. 
κτηνών), Ικανός περl τήν διόγνlιJOιν τών προ6ό
των I1 fμπειρος κριτής xaρoKτήpι,Jν. 

• ρ6δδΤΟΥ, τό (nρoβαΙ_>' πδν τό πΡοδαΤνον (τό 
δοΤνον πρός τό έμπρός, τό προχι..ιροΟν) U χοιτάι 'ι:ό 
πλ.tcιτον ~ν xpi)cι.t χιχτάι πληθ. nt/6βα'l'α=ζQa εν Υ'
ν.ι, 8ρσκηματα, όγέλη, ποΙμνια υ ώ, ,πΙ τό πλatcι'l:ον, 
μικρό ζQα, cγιδαπΡόδαται. . 
ΙΙΡοΗτο-ιιώ1ης, .-ov, 6 (n(lιtpaoro" + noιUoι)' ώ, 

χοιΙ νiίν, πρς>60τοπώλης, ΠlιJλητής προ6άτων, κτην
ΙμποΡος, ζtιJέμπopoς. 

ιιρo-lC8ίι_α, πρχ. τοίι nρoβaΙ_. 
ιιρo-lΙI1η_σ, πρχ. 'l:oii neoPdUoι. 
ιιρο-6ΙIouΙσ, ItOL'fJoς_ πρχ, β' 'l:oii (μή ciπoιvoςιOv'l:O,) 

nρoPovloμAJ. 
ιιρό-ιιιμα, -0'1'0" τό (neoβal_)' 6ί"jμα πρός τά 

έμπρός. 
.ρo-tι\σoμaι, μ,η. του n(lOPai"oι. 
Bρo-lΙάςoμaι, μ.η. -άσομαι, «ιτ08.· έπιτυγχάνω 

τι διό τί"jς δΙας, πσρ/ζομα/ τι διά της 61ας 11 μετέρ
χομαι προκατα60λlκώς δΙαν κατό τινος. 
.ρο-Ιllάςω, μaλλ. -prβIίo., ιi't~. ·.pr6Gι (μaται-

,. .. ίνaρ"(8Ι~ ""06 .1rfOβai.,..)' κόμνω ΤινΟ.νό προ-

xι.Jρήσι:ι πρός τό έμπρός (ν! n(lOP;;> , τόνόδηγώ, 
τ6ν φtPIιJ, έμπρός.- Ι συνεχΙζί.ι περαιτέPIιJ, έξι.ι8G:1 
τινα, τόν παpoσύj:x.ι. 
ιιρο-ΙΙΙάς, Ιπιχ. μτχ. Ιν. του n(!οβαι"οι . 
• ρο-ΙΙΙών, -Gι"τ-o" Ιπιχ. μ~χ. iv. τοο neopai"oι. 
npo-l1cnu, μιλλ. -ΨΟΙ' ώ. χοιΙ νΟν, προδλέπωι 

προνοώ, προμαντεύω. 
ιιΡ6-11ημα, -0'1'0', τό (neοβάl1.ω)· , πδν δ,τι προ-

6όλλει (προεξέχει), τό προεξέχον U nρ6βΙr,μα n6,,· 
'l'oυ=όKρlιJτήριoν προεξέχον πρός τήν Μλο::lσαν.
U πδν τό πρo6aλλόμενoν υπό τινος πΡός ΙδΙαν του 
δμυναν, όμυντικόν δπλον, φράγμα, φραγμός, δπλα, 
φρουρά Ι μ.τ" yav. ciν'ΙQιμaνιχ1)~ : ne6Pl"μA nneGι. 
=μέσον προφυλακτικόν (όμυντικόν) ένόντ/Ο'ΙΙ τΙ:ΙV 
λΙθων (cόπό τΙς πέΤΡες»).- • πδν τό nρoδαλλό
μενσν ώς πρόφασις Τι ώς π~xημα, c:ίς προφυλα· 
κτι)ριον, ώς πρoπι;rργιoν.- ΙV enI.~~ .npoσ. 
πάθειa (έπιχεΙρησις), ΙΡΥον Ι rφό6λrιtια; όnopΙα, ό
μηχανΙα. 

ιιρο-Ι1Ιις, ·;ι.ο" δ, fJ .Cnρ,JMUuι)· ό προ&:δλη
μένος, ό έρριμμένος πρί')ς τα tμπρός, ό προέχων, 
ό προεξέχων.-nt/ο~'Ι'." 31tολ. ώ; o~σ.-ΌΙCPIιJτήρια . 

ιιΡ6-11ητος, ο" (~o~}1.,,)· ό έρριμμένος fξω, 
ό όπερριμμένος, c~ΤQμΙνoς», λ!Χ1: ρroJecIus. 
ιιρο-I1ώσ_ω, ciόρ. δ' nρoιfμol0. (χ!χι n20vμο10J'>, 

ciItpf_ nρoμo1.aitr'· πρχ. nρoμiμβlωιcα' ύnόγω' Τι fp· 
χομαι fξω, έξέρχομαι τί"jς οlκ/ας. 
ιιρο-Ιοάω, μ.η. ·βοήοομα. - 8οώ fμπροσeέν τι

νος, ΚΡΟ-ιγόζω μεyαλc:ιφώνι.x;_ 
ιιρο-l61αι045r ο" (lC(Joptil1.oι)' ό προβε6λημένι;>ς 

(προτεταμένος) πρό τινος Ι ό έξηπλωμένος, κατο
κεκλιμένος. 2) ciι, O!JII. προτε;τaμένον tόμυντικόν) 
δπλον, άσπΙς, δόρU ~λπ. 

ιιρο-ΙΟ11ι, ofι <nιιoβIίu.)· τ6 πρ06όλλε:lν τι, τό 
τεΙνi:ιν τι έμπρός, "ιιρ. 'κΙ «μυnιxoiί δπλου ΚΡΟ'ΙΙ
νομ'νου πρό, 4μυν.ν: 'l'd &sea'l'. at, nρoPolr,tr' _8-
ι_ιιaι = fXEIV τα δπλα προτεταμένα πΡός όμυναν 

11 ,πΙ ItUYj1ι:ixou, τ~ προτεΙνειν τήν πυγμήν, έφΟρ
μδν μέ τήν πυγμήν προτεταμένην.- Ι πδν τό προ
δαλλόμενον Τι κρατΟύμενον έμπΡός πρός δμυναν, 
άμυντι'ιριον, προπυΡΥιον Ι δμυνα, ύπερόσπισις, tvav
τ/ον τινός (μ.τάι Υ.ν.) ιι προφύλαξις, ΟΟφάλεΙΩ.- II 
τό προεξέχον, πρof:ξέxων 6ρόχος, προεξοχή, ά
Kρι.JτήΡΙOν (δλ. χαιΙ n(!οβΙή,). - ΙΥ' ~~ lJιχClt 'lιχ';, δ· 
ρο,. ποιρ' ιiττ. nttιβeιrι ()(!Χ! XCltoςιIι πλ ηθ. , neopolal>, 
άγωγή δι' ~ έζητεΤtο ψfιφoς της 'ΕκκλησΙας τοΟ 
Δήμου έΠΙKUΡOOaO την εΙααγωγήν δΙκης τινός είς 
τό όρμ6διον δΙKαoτf!ριoν. 

ιιρο-l61lΟν, τ6, δποχορ, του n~oPolr, . ~ n(!6Po· 
1.0'· δπλον προτεταμένον πρός έπΙ8εσιν Τι δμυνα' ''' 
8ηρευτικ6ν (κυνηγετικόν) άιcόντιoν. 
ιιρό-1ο1ος, -ov, δ (nροβάllω)' πδν τό προδε-

6λημένον U 6ρόχος προεξέχων εΙς ιήν 8όλαοααν, 
άKρlιJτfιpΙOν.- n δπλον όμυνTlκόν προτεταμένον 
πρός δμυναν, κυνηΥετικόν δόρυ. 2) δμυνα, όχύ
pι,Jμα, προπύργιον, φρουριον Μ ίπΙ π~oσ., υπερασπl
στςις, φρουρός, φύλαξ . 
ιιρο-Ioa_ός, δ' ό 6οηθός 6οσκοΟ Β ό όδηγCιν τό 

ποΙμνια εΙς τήν 6οσκήν, δασκ6ς. 

npo-1otί1cuμa, -0'1'0" τό (neοβοvι.vω)· ΠΡΟ· 
καταρκτική άπ6φαaις της Boυλί"jς, προκαταρκτικόν 
σχέδισν νόμου η, άποφόσεως καταρτιζόμενον υπό 
τί"jς Boυλί"jς καΙ υποδαλλόμενον εΙς τήν ΈκκλησΙαν 
τοΟ Δήμου πρός κύρι.ισιν, μετό τήν όπο/αν έκαλετ
το POVMvμA. 

ιιρο-lOU1cuμάτιον, τό, δποχορ. 1:0υ nρoPovJ.evμA. 
nρo-lOU1cύu, μaλλ. -o~· έπινοώ (μηχανεUoμαι) 

πρότερον, καταστρώνω σχέδια, σχεδιόζω τήν λί"j· 
ψιν μέΤPlιJν έκ τών ΠΡOτέρlιJν η πρώτος έγώ.-:μ'· 
cιoν, συζητώ η συσκέπτομαιάπό πρΙν. 2) ίπΙ '1:1), 
iv Άθήναιι, βουλΤΙ" καταρτ/ζω προδουλευμα, κρΙνω 
καΙ όπoφαaΙζω προκαταρκτικώς, όποφαΙνομαι διό 
προ60υλευματoc;. 3) ένεργώ ώς ne6Pov1.0~ (δλ.λ.), 
υπο6όλλω είς Τήν 6auMv πρότaσιν ψηφ/σματας.
• fXIoJ 't"'v ΠPIιJτευoυσαν (δρχουσαν) Υνώμην έν ~ 
έπιψηΦ/οει των προ60uλεuμόTΙιJν έν τι:i 6ουΜ.- I1 



.. 
n(/opovhWo τ."ό,-σκέmομαι διό τινα, ΠΡOνoC;Ι .;,
πέρ τού συμφέροντός του. 

ηρo-βouλfι, i) (Π2ό+βονlή)' προμελέτη, πρόνοια 
11 προμελετημένη κσκεντΡέχεια: Ιχ n(/oPovMi~ 
έκ π~μελέτης τοΟ κακοΟ. 
ηρο-βοιίλομαι, ΠΡΧ. 5' προβέβον1α. (μι,ιi Ο'ljμ. ίν.), 

iποθ.· .έπι8υμώ τι περισσότερον 6πό δλλο τι, προ
τιμώ τι(να) 6πό δλλο(ν) τι(νό). 

ηρoβo.,λ6-ηαιc;, -πα.δο" "1i (πρ6βoνl0~πιιϊ,): 
"ροβον16πιι., w Απ,,=πρ6βον10' πιιϊ, W Απ" = θυ
Υότηρ προηΥη8εΙσης σκέψεως, 8υγότηρ δόλου (ΒπΙθ. 
,;fj, Ha.{Jootί,), iι ή δολίσ 8υΥότηρ της • Α της. . 
ηρό-βουλος, ο" (πρό+βονlή) ' 6 συζητώ ν η ου

σκεπτόμενος έκ τών προτέρων, iι 6 σκεπτόμενος 
ύπέρ δλλων.-ώ, o~o. ΟΙ πρ6βον10'=01 προκαταρ
κτικοl σύμ6ουλοι, μόνιμος έπιτροπή έξετόζουσσ τός 
προτ6σεις Γι τ6 σχέδια νόμων καΙ όποφόσεων, προ
τΟΟ πόντα ταΟτα ύπ06λη800ν εΙς τήν ΈκκλησΙαν 
τΟΟ Δήμου πρός KύΡWΣιν Ι ώο. πληρεξούσιοι (6π
εσταλμέναι, 6ντιπρόσωποι) έκλF"'{όμενοι ύπ6 τοΟ 
λaoO. 

ηρo-βiίω, μιΗ. ·νοω· ώ8ώ πρός τ6 έμπρός, ώ8ώ 
πρός τό fξω: πρoβ1ίOJ ινχ"οιι=(ώ, ,ο προμνσοω)' 
«τρa6ώ» πρός τό έξω τήν 8ρυαλλΙδα τού λύχνου 
διό νό όφaιρέσω τό κΟΟμΘνο τμημό της, τόν « ξε
φτιλΙζω», ou'{υρΙζω τ6ν λύχνον. 
ηρo-βUΙΙω, ίων. iΥΤΙ nρOPOfJ{J.iaJ. 
ηρο-βώμιος, ο" (πρό+βωμ6,)' 6 πρό τού &.ιμοΟ, 

ό ένώπιον τού &ιμού ιι ώ, o~". προβώμ.α, τιi = 6 
ένώπιον τοΟ &.ιμοϋ χώρος. . 
ηρo-yαστρfδιoν, τό (πρό + "αστήρ)' τό τι8έμε

νον πρό της '{αστρός πρός προφύλαξΙν της (εΙδο. 
πρι;:pυλιxx~ιxoίi, ιiμUΗtχοiJ, δπλου), πρ6λ. ,ο προστερ· 

"ld.o" ιι τό προσκεφόλαιον της κοιλίας, τό όποτον 
μετεχειρΙζοντο ΟΙ ύποκριταΙ 6σόκις ύπεδύοντο πρόο
ωπα προγαστόρων. 

ηΡΟ-Υάστωρ, -ορο" δ (πρό+Υιιστηρ) ' ώ, χιχΙ viJy, 
6 προ'{όοτωρ, 6 έχων προτεταμένην τήν κοιλΙαν, 
c6 KOιλaρδς». 
ηΡΟ-ΥCνcιος, ο" (πρό+ΥΙΙ"ΙΙ'Ο")" ό fXWV τό γέ

νειον πρΟτεταμένον (έξέχον), 6 fXWV προεξέχου· 
σαν τήν κότω γνόθον (τ6 πηγούνι). 
ηΡΟ-Υcν", έ, (πρό+"έ"ο,)' 6 πρό πολλού γεν

νηθεΙς, 6 πρλαι<;ιν χρόνων, 6ρχσΤος, παλσιός.
συΥΧΡΙΤ. ΠΡΟΥιι"έστερο" α, 0,,=6 γεννηθεΙς πρότε
ρον (πρό δλλου) , πρεσ6ύτερος, παλαιότερος, όρ
χαιότερος.- ΙΙπερθ. πρΟΥε"έστατο" '1,0,,=6 γεννη-
8εΙς πρώτος εξ δλων, 6 πρε06ύτατος, όρχαιότατος. 
ηΡΟ-Υcννι!ιτωρ, -ορο" δ' 6 πρόγονος. 
ηΡΟ-Υ'Υνομαι, ίων. χιχ! μ'Υν. -Υfνομαι' μελλ. 

-Υιινήaομιι.· ιi6ρ. β' ΠΡΟIlΥ.,,6μfJ" (χιχΙ ΠΡΟVΥ-)' πρχ. 
ΙνΙΡΎ. β' ΠΡΟΥέΥο"α XGlt! nιxe'lj" ΠΡΟΥεΥέ",Ιμιιι, ιiπoθ. · 
ύΓό'{ω Γι έρχομαι έμπρός, έμφανΙζoμaι.- 11 έπ"ι χρό
νου, γεννώμαι πρότερον, ύπόρχω (εΤμαι, συμβαΙνω, 
ΥΙνομαι) πρό δλλου (πρότερον, προη'{ουμένως) : ΟΙ 
«ΡΟΥΙΙΥο .. 6τε,=01 πρότερον ύπόρξαντες, ΟΙ παλαιό
τεροι, ΟΙ πρό'{ονοι 11 τά πρoyιεyε",Iμi"α=τό γενό
μενα πρότερον, τό συμ6όντα (τό συμ6ε6ηκότα) 
πο}.αιοτέρων χρόνι.,ιν, 1ό παλαιό πρόγματα. 
ηΡΟ-ΥΙΥνώσιιω, !ων. χιχ! μ'Υν. ηΡΟΥίνώσιιω·μιΗ. 

""ώaομιι.· Ινι .. ."(, πρχ. ΠΡΟΙΥ"ωχα, πΙΧθ. προέΥ"ωσμιι.· 
ώ, χιχ! νίΙν, γινώσκω (ΥνωρΙζω, όντιλαμ6όνομαι, 
μανΜνω ~ Kqravoώ) έκ τών προτέρων Ι προαιοΜ
νομαι, προμαντεύω.- 11 κρΙνω έκ τών προτέρων, 
πρoaπoφασΙζω. . 
ηρό-Υνωσις, -ιrω,. ofι (ΠΡΟΥ.""ώaχω)· ώς; χιχΙ νl,)ν, 

πρό'{νωοις, ή έκ τών ΠΡ9τέρων γνώσις η προαΙσ8η
οις,. προφητεΙα 11 προδιόγνwoις όσ8ενείας. 
ηρ6-Υραμμα, ·ατο" ,ό (προ"ράφω)' ή δημaa/α 

προκήρυξις, δημoaΙα όνακοΙνωσις, έ'{Υροφος δημ()
οΙα γνωοτοποΙησις, ώ, χιχ! νον «πρόΥραμμα». 
ηρo-yρδφfι, ofι (neo"edφoo)' δημοσία ΥνWOΤΟΠΟ/

ησις, όΥ'{ελΙα, διαφήμισις, «ρεκλόμο». 2) ώ". ώς; 
χιχ! ΤΟ λιχτ. ρroscriptlo, δήμευσις, δημοσ/α πώλησις, 
δημόπρασΙα 11 καταδΙκη. 

. "f»O-Υράφω~ μιλλ. -VX»' '{ρόφω πρότερον (προ
η'{ουμένως) fι γρόφω πρώτος.- • γρόφlol δημοσlQ, 

'{νwoτοποιώ εις τ6 κοινόν 11 ιίισ. διορ/ζlol (fι κολw) 
διό δημoσ/aς διακηρίιξεως. 2) ώο. 1>, -;ό λcι-;. 
proscrlbo, πΡΟΚηρύσσω δημοπροσΙον, δl,\μεύω καΙ 
πωλώ έν δημοπρcroΙQ Ι καταδικ6ζω κοι έπικηρύσσlol 
τήν KαταδlKην, περιλαμ66νω τινό εΙς κατάλο'{ον 
προ '{ροφών. 

ηΡO-YUΜνάςω, μιλλ. -άσω' ώ, χιχΙ ναν, προγυ· 
μνόζω προαακώ, γuμν6ζω (όσΚώ) τινα προη'{ου-
μένως. . 
nρo-Iadςi μτχ. πΙΧθ. ιioρ. δ' Ι" ρΙζ. *δάω' 5λ. 

Πρodιιη,l,ll,. 

ηρo-δδiίναι, inpcp. ,οίΙ πιχθ. iop. Ι' προv&cίfJ" μι " 
,ά. ένΙΡΥ. σ'ljμ . , ίΧ oτfj, ρΙ~. ,οϋ *&ία>' γνωρΙζω έκ 
τών προτέρων, γνωρΙζω προκαταβολικώς: 
nρo-ftIωιια, πρχ. τοί) προδΙδωμι. 
ηρο-Ιc'δω, μελλ. -σω'=προδειμιιΙ"ω, φοβοομαι 

· έκ τών προτέρων. . 
ηρο-δcίcλος, ο" (πρό+δeΙ.l0,)· 6 συμβαΙνων πρό 

της έσπέρος, προεοπέριος, iι 6 πρόπων τι πρό της 
έσπέρας. 
ηρo-δcnινϋμι, χιχ! -ύω' μ.η. -d.llOJ, ί ων. ·ιJιξω· 

δεικνύω πρότερον (έκ τών προτέρων, προηγουμέ-
· νως) 11 έπιδεικνύω τι ώς πCΙΡΌδειγμα n κα8ισΤώ τι 
γνωστόν έκ τών προ Γέρων, γνωστοποιώ πρότερον 
11 προσημαΙνω, πρσδηλώ, τ6 μέλλον νό συμ6ιj.- 11 
δεικνύω, Unοδεικνύω, τό κεΙμενα (εύρισκόμενα) έν
ώπιόν τινος 11 σΧήπτρφ πρoδeΙxννμ. (ivv. Πι" dU,,). 
=διό της βακτηρΙας ευρΙσκω τήν 6δόν (,. Ι. προ
ψηλαφών τ6 έδαφος διό της βακτηρΙας εύρΙσκω 
τήν όδόν), ιπ! ,υφλοί) 11 ciιo. μΒΤ' αί-;., δεικνύω τι είς 
τινα, έξηΥώ είς τινα την χρησιν πρόγματ6ς τινος. 
- 1I ώ. ,Βχ,νιχό, δp~, έν "tfi πυΥμιχχΙq: : χιιρσΙ προ
dεlχ"vμ,=~ιCi τών χειρών προσποιούμαι (δτι θό έ
πιτε8ώ), προ6όλΧω τός πυγμός καΙ τQς κινώ προσ
ποιούμενος δτι σκοπεύω νά κτυπήσω, λιχ,. praelu
dere 11 ώ". έν πολίμφ, κόμνω έπΙδειξιν (της δυνό· 
μεώς μου) , λαμ6όνω την στόσιν τοΟ προσ6όλλοντος. 
. ηρο-δcιμαΙνω' φ06οϋμαι έκ τών προτέρων. 

ηρο-δέιιτωρ, -oeo" δ, ίων. πρoδεlxTOJρ (πρo~.'· 
χ"νμ.)· ό δεικνύων έκ τών προτέρων 11 6 προφή
της, 6 προμηνυτής τοΟ μέλλοντος. 

αρο-δΙριιομαι, μιΗ. -ιJέρξoμιιι, ιiπoθ.· 6λέπω πρό
τερον, προ6λέπω 11 προμαντεύω. 
ηρό-διιλος, ο" (πρό+διjλo,)' 6 έκ τών προτέρων 

δηλΟζ (φανερός) n κατόδηλος n ι,. προδή10ν=.έκ τ6-
· που καταφανόύς, φανερό, καταφανώς. 

ηρο-διιλ6ω, μελλ. ·ώσω (πρ6~,I}.οS')· δηλώ έκ τών 
προτέρων, καθιστώ φονερόν έκ τών προτέρων, φα· 
νερώνω όπό πρίνο 

ηρo-διCl"βαί νω, μελλ , ·β{ισομιι.· πρχ. ·PiP7fXΙZ' 
διαβαΙνω πρό τών άλλων. 
ηρο-δια-βάλΙω, μελλ. -βΩλώ' δια6όλλω τινό tK 

τών προτέρων, προσυκοφαΥτώ, δημιουργώ έκ τών 
προτέρων συκοφαντικήν εΙς 6όρος τινός 6τμό-
οφαιραν. 

ηρο-δια-ΥΙΥνώσιιω, μιλλ. -"."ώaομιιι· ~ισγι'{Vώ
σκω τι (άποκτώ τελεΙαν ΥνώσΙν του) έκ τών προ
τέρων.- • 6ποφασΙζω fι ψηφΙζω έκ τών προτέρων. 
ηρο-διαιτάω, μιλλ. ·"'σω· πρo~τoιμόζω τινό διό 

δια/της. 
ηρo-διαΙτιισιc;, -ιιω" ofι (.:Ι"ΡO~'ΩΙTάω)·. ή διό δια/· 

της προετοιμασΙα. 
ηρo-διcι-1έyoμαι, μεΗ. ·λέξομιι., μΙσον μιτά. πΙΧθ. 

iop. ιχ' ·dc.UxiJoιJ,,· διαλέγομαι (συζητώ Τι όμιλώ) έκ 
τών προτέρων (προκαταρκτικώς τρόπον τινό) . . 
ηρo-δια-oOρu· διασύi:>w (χλευόζω, γελοιοποιώ) 

τινα πρότερον (έκ τών προτ.έρων). 
ηρo-δια-φ&cΙΡU, μιΗ. -φ(JoaerD' ιicρ. cι' -ΙφfJ.a.eιι· 

ίνΙΡΥ. πρχ. -έφlkιρxα, πΙΧθ., -ΙφfJ.αρμιιι· διόφ8εΙρω 
(καrαστρέφω, όφανΙζω)· έκ τών προτέρωνllμτφρ. δια
φθεΙρω (Ιν 'ije. Ινν., διό δώρων π. χ.), δελεόζω, 
cξελο'{ιόζω» έκ τών προτέρων, 
ηρο-δΙδάσιιω, μ.η. -άξω' διδόσκω προη'{ουμέ· 

νως (έκ τών "ΡOrtpωv).-nιxe'lj-;., διδόσκομαι (μαν-
86νω) πρότερον. 

ιιρo-δlδωμι, μιΗ. -ΙόΗιω' . ivapy. πρχ. -δiδonια • 
Λιχβ. -~IO,..· δΙδωμι έκ . τών προτέρων, πρoπληpc;ι· 
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.. IOI.~ • παραδΙδω είς τόν έx~ρ6ν. ΠΡOδl~. λαo~. 
prodo. 2) έYKαταλεΙnω. παραιτCι U ιi~oλ., όπο&:ι
I(VUOμaI δηισΤος. έΥκαΤαλεΙηω. φέρομαι πΡοδοΤΙΚώς 
11 r) χ4", neoc1ovo' ιUlox.nιι - ή όφειλομένη (εύ
Υνωμσσύνη) συλλαμ6όνεται (έπ' aύτ~) ώς προ
δlδoυσα (ώς προδότις). 3) ίπί πραoγμιiτcιιν, Ιν μτ6~. 
ιίνν. προδΙδω. παρασύρω. τινά. τόν κάμνω νό άπο
rIJXr:l.- ίν μτ6τ. avv. όποτυΥχάνω. χρεωκοπώ. όπο
χωρώ. έκλείπω (ώ~ τό Ι"ιJιιJ6NΙ). λάτ. deficere. <Ι) 
παραδΙδω, παραιτοΟμαΙ τινqς. τ6 χάνω. 
nρο-δι-cξ-cρχομaι, μελλ. -ιJιεξ.MνOOμαι. ιiπoθ.· 

διεξέρχομαι πρότερον. διέρχομαι πρώτος. 
nρο-δι-cρcuνάω, μιλλ. -ήοco' διευρευνώ πρότε

ρον, έρευνών άνακαλύπτω έκ τών προτέρων. 
nρo-II-cΡCuvqTής, -ο;;, δ (neοδιεeε""άω)' ό προ

aπεσταλμένoς KατάσKaπoς, πρόσιι;οπος, ό προπεμ
πόμενος (στελλόμενος άπ6 πρΙν) πρός διερεύνησιν. 
ηρο-δι-έρχομaι, μιλλ . -ιJIe1WOOμιII' ιiόρ. β' -ιJι

;;lθο", ιiπoθ: διέρχομαι ιi διεισδύω πρότερον.- 11 
διεξέρχομαι (έκθέτω λεπτομερώς, άφηΥοΟμαι) πρό
τερον. 

ηρο-δΙ-ΙΙΥέομaι, μιμ. -ήοομαι, ιiπoθ.· διηΥοομαι 
πρότερον (έν πρooιμΙ~ τρόπον τινά). . 

ηΡΟ-ΙΙ-ι\Υησις, -ε~, 'ij (neoιJI"yιioμιII)' Γι έκ τών 
προτέρων διήΥησις, προοιμιαστική διήγησις. 

nρ6-δΙκoc;, δ (ned+ιJ1x,,)' συνήΥορος, ύπερασπι
στής U έκδικητής. 2) _ν Σπά.ρτ,ll. ό έηΙτροπος όν · 
ηλΙκου Βασιλέως, άντι6aσιλεύς. 
"ρο-δι-οικέω, μελλ, -ιjoΦ' διοικώ (διατάσσω. τα

κτοποιώ, διευθετώ, διευθύνω)-έΚ 'τών προτέρων, προ
παρασκευάζω. 
ηρο-δΙώκω, μελλ. -ξω χαοΙ μί". -ξομ4Ι' καταδιώκω 

τινό πολύ (πρ6ς τό έμπρ6ς) μακράν. 
nρο-δοδcfς, ιϊΟ4, _", μτχ. παοθ. ιioρ. a.' ~oίi neo

ιJlιJωμι. 
ηρο-δοκCω, παοθ. ΠΡΧ. :πeοδ.c1oΥμαι, γ' Ιν~x. 6Πδγσ. 

πeονιJec1oΧΤΟ' σκέπτομαι έκ τών προτέρων.- μόνον 
δμω~ ώ~ ποιθητ. εν χρijσιι: Τ4;;τά μι πeονιJec10ΗΤΟ 
=ταΟτα εΤχον πρaaπoφασισθι'j όπ' έμοϋ (αύτη ήτο 
ή προτέρο μοο Υνωμη) Ι ιι,σπεΙ! neo.ιJeιJox"o 4ντοϊ, 
=δπως εΤχε πρaσπoφaσισθη ύπ' αύτών Ι τά neo
δBc1ojdN=al προηΥούμεναι όποφόσεις. 
ηρo-δoΙU\, 'ij (ned + ιS8xoμαι)' τόπος Ινθα έν

εδρεύει τις (κάθηται καΙ περιμένει τ6 θήραμα), έν
έδρα, «καρτέρι) Ι πCτe", Ι" neOιJoHfjoa" = εΙς τάς 
πρός tvtCSpav καταλλήλους 6πός τοΟ 6ρόχου. 
ηρ6-δoμoc;, ο" (ned + ιJόμo,)' ό πρό τοϋ οίκου, 

πρό της οlκΙας. 
ηρ6-δομος, -ον, δ (ΧΙΧ! τό ne6c1oμo",. ό πρό της 

κυρΙως οίκΙας χώρος, εΙς δν εΙσήρχετ6 τις εύθύς 
έκ της ούλης, εΤδος πρoστι;ιou, αTθouσα (σόλα), 
δπου συνήθως έκοιμώντσ σΙ ξενιζόμενοι. 
ηρο-δοξάςω, μaλλ. -άοω' ιJoξάζω (τ. Ι. σχηματΙ

ζω Υνωμην, ιJ6ξιx,,) έκ τών προτέρων, κρΙνω προη
Υουμένως, έκφέρω κρΙσιν έκ τών προτέρων, 
ηρο δoσia, Ιων. -[", 'ij (πl.οιJl&ομι)· ώ, χιχ! νίίν, 

προδ<?σΙα, τ6 προδΙδειν. 
, ηρό-δοσις, -εω" 'ij (neοιJl&ιομι)' πληρωμή έκ τών 
προ,έρων, προπληρωμή, όρρα6ων, «'καπόρο».- • ..., 
neo&oola. (6λ. λ . ) . ' 
ηρο-δότιις, -ου, δ (:πeοιJlόΦμι)' ώ. χιχΙ νυν, πρα

δ6τηςlΙό έγκαταλεΙπων τινά έν κινδύν~.-θ'ΙJλ. neo
ιJ6τ", -,c1o" 'iι, ώ, χιχΙ νίiν, προδότις, «προδότρα». 
" ηρο-δοτικός, ιj, ό" (ΠfoιJότ",)' ώ~ χιχΙ νlΙν, ό όν
ήκων i) όρμ6ζων είς προδότη ν, ό ρέπων εΙς τήν 
προδοοΙαν, προδοτικός. 
npό-δoTOC;, 01' (neoιJl&oμI)' ό προδοθεΙς, ό έΥ

καταλελειμμένος. 
nρ6-δοuΑoc;, ο .. ' ό ύπηρετών t:ις δοολος. 

" ηρο-δούναι, nρo-δo(ις"ιiπρφ. χιχΙ μτ·(. ιioρ. δ' ~oυ 
πeοιJlιJωμι. 
nρο-δρ6μcίν, ηρο-δρδμών, ιiπρφ. χιχΙ μ,χ. ιiop. 

Ρ', ,(,ίί :πeο-reέχω, Ισλ'1lμ~τισμ'νιx ώαιΙ ie Ιν. *ιJe-μω. 
ηρο-δρομ(ι, 'ij (π(»oιJ(!4μεϊ1')' , τ6 τρέχειν πρός τ6 

έμπρ6ς, έξόρμησις, αΙφνιδιαστική Ιφοδος, 
ηρι..;δρoμoc;, ο" (Πf.,ιJfσjui .. )· ό τρέχων πρός τά 

έμπρός, ό σπεύδων πρρς τ6 έμπρός ..... Ι, ~ o~, 

Πf6ιJeoμoa, οΙ (ίν τ~ σ,ριχτ. γλώσσ'Ω) - ΟΙ στελλόμε
νοι έκ τών προτέρων (όπ6 πρΙν) πρ6ς όναγνωρισιν 
καΙ όνΙχνευσιν τοΟ έδόφους κσί τών κινήσεων τοΟ 
έχθροΟ, ΟΙ όνιχνευταΙ, πρόσκοποι, κατάσκοποι. 
ηρo-δuσ-τυXεω, μελλ. -ήοω' είμαι δυστυχής έκ 

τών προτέρων. 
ηΡΟ,-εδρδμον, ιiόρ. δ' ,cίi πeοτρέχω' π~6λ, neo

ιJeαμεϊ1'. 
nρo-cIρcw, μιιλλ. -οω (ne6IIιJeo,)' εΤμαι πρόε

δρος 11 neoeιJeεiιω τjj, βονl;;,= είμαι πρόεδρος της 
~υλης, έχω τήν προεδρΙαν της βουλης. 
npo-cIpίa, 'ij, ίων. -Ιη <ne6eιJeo" neoeιJewco) ' ώ, 

χιχ! νίίν, ή προεδρΙα, ή fCSΡO fj τ6 όξΙωμα τοΟ προ
έδρου, ή πρώτη θέσις έν τι:'j 6ουλΙ:;, ή πρωτοκαθε
δΡΙα. 2) τ6 δικαΙωμα τοΟ καταλαμ6όνειν έν θεά
τ~ μΙαν Ιδρον έκ τών της πρώτης σειρδς, δπερ 
έν Άθήναις έξεχωρεττο εΙς έπισήμους ξένους 'iΊ εΙς 
πολΙτας τιμήσαντaς Τι εύεΡΥετήσσντας τήν πόλιν 
(ένΙοτε δέ καΙ εΙς τούς άΠΟΥ6νους των). 3) ouyxa
xριμΙνω~, ή πρώτη fδρa, τ6 έν Tt:j πρώτι;ι σειρι) κά
θισμα n έν 'AOijvιxt., αl fCSpaI τών Πρυτάνεων τf'jς 
'ΕκκλησΙας τοΟ Δήμοο. 
nρ6-cδρος, 01' (ned+IιJe4)' ό καθήμενος έμπρός 

i) έν τιj 'npwTr:l θέσει.- • ώ. α~σ. d ne6.ιJeo, = ώ, 
χιχΙ νίiν, 6 πρόεδραςllέν Άθijνιχι" neNιJeoa ίΧΙΧλοϊΙντο 
οί έν ένεΡΥεΙζΙ HeV,,,d .. e,, (6λ. πeVΤ41'Ι'). ' 

, nρo-cipyw, ιπ. ιiντΙ neoe1eyω ' έμπσδΙζω Ιστάμε-
νος έμπροσθεν, γεν. έμποδΙζω. " 
ηρο-έηιια, έπ. ιiντ, Ι neofjx4, ιiόρ. ιχ' ~oll neot

"μ' (6λ . λ , ) . 
ηρο-εδίςω, μελλ. -Ιοω' έθΙζω (συνηθΙζω) τινά έκ 

τών προτέρων (προηγουμένως fι προκαταρκτικώς), 
τ6ν προγυμνάζω, τ6ν προασκώ. . 

npo-ciIov, ιiόρ. 6', livau _ν . Ιν χρijσaι (χρησιμο
ποιοuμένοu ώ. ένεσ,. ,οίί neooedco), μ~χ. neoi" 
ιJώ.ι, ιiπpφ. πeοϊιJεi1" βλέπω έμπρός, ρΙπτω βλέμμα 
μακράν ηρός τ6 έμπρός 11 βλέπω όπ6 μακριά 11 βλέ
πω πρότερον, προβλέπω, προμαντεύω, πρσσιωvolζο
μαι.- 11 φροντΙζω περ( τινος, λαμβάνω πρόνοιαν " 
περΙ τινος, προνοώ. 
nρο-cιΙόμην, μβσ. iόρ. δ' ,οίί ne04Ie-QJ, 
nρ6-cιμι (πeό+cΙμι), πιχρ' ιiττ , ώ, μiλλ. ~oίi neo

iexoμιII' προβαΙνω, προχωρώ, ύπάΥω έμπρ6ς n neo
ί'61'ΤΟ' το;; xe61'OV = μέ τήν πάροδον τοΟ χρόνου 
(καθώς ό χρόνος προοχωρει) Η όπάγω πρώτος, προ
χωρώ έμπρός, πpoπoρεύoμα~ 2) όναχωρώ έκ τι
νος τόπου, μεταβαΙνω εΤς τινα τόπον. 3) neοϊιi .. a.ι 
εί, τι=μεταβαΙνειν (προχωρεΤν) είς δλλο πρδγμα, 
δρχεσθαι άλλου πράγματος. <Ι) ώσ. επι ΠΡΙΧΥμ" 
προχωρώ καλώς, έπιτυΥχάνω, 
nρo-cinov, ιiόρ. 6', livsu ενιστ. ίν xpijOIIt (χρτ;σι

μοπ(,ιοuμaνοu ώ~ ένεστ. ,oίi ne04yoeItVOJ), ιiπpφ. neo
ειπεiιι, μ,χ. neOIIInw" λέγω Τι διηΥοϋμαι πρότερον, 
προλέΥω U λέΥω έν πρooιμ I~, προοιμιάζομαι .- 11 
διατάσσω έκ τών προτέρων, προκηρύσσω.- ΗΙ προ
κηρύσσω δημοσΙζΙ, διό δημοσ/ας όνακοινωσεως προ
ειδοποιώ διά τι. 
nρo-cipηKa, 6λ. neoIIeiOJ, 
nρο-cισ-άΥω, ίων. nρο-cσ-άΥω, μιΙλλ. -ξω' εlσ

ό.νω έκ τών προτέρων, , έμφανΙζω τινά πρώτον.
μίσo~, είσάΥω πρότεραν πρός lδΙαν μου χρησιν (γιν. 
δ,Ι' έμαυτόν), 
nρο-cισ-cνcΥΚCίν, ιiπρφ.ιioρ. δ' τοίί neo.,oφeeco. 

, nρο-cισ-cρχομαι, ιiπoθ,' εΙσέρχομαι πρότερον. 
έμβα/νω προτοΟ ... 
ηρο-ει •• οΙσω, μΙλλ. ~o!l neo-a,o-φeeOJ (6λ. λ . ). 

" nρο-cισ-ncμnω, μΙλλ. -ψΦ' εlσπέμπω πρότερον. 
προαποστέλλω τι(νό) μέσσ. 
nρo-c ... Cpω· εΙσφέρω πρότερον, ΠΡOOUνειo

φέρω. 2) ΠΡΟκατa66λλω τήν _loφoed" μοο (τ6 
άναλογοον μοι μερΙδιον έκ τώνπσλεμικών φόρων), 
προπληρώνω φόρους, τούς πληρώνω έκ τών προτέ
ρων (Τι πρΙν όπό δλλοος). 
ηρο-ει .. "ορά, 'ij (neOII,oφeeOJ)' ώ, χιχΙ νίίν, προ

εισφορά, ή προκαταβαλλομένη εlσφσρά. προκατα
βολή εlοφορδς, fi προκαταβολή τών φόρων. 
nρo-cκ-ac,ω, μ6λλ, -(J.cfJtIIIμιII' ΙχlΗω (τρέχω έξω, 
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έξορμQ) πρότερον, έξ~ώ μετό σπουδl'jς. 2) προ, 
τρέχω, ύπερτεΡώ εΙς ταχύτητα. 

ιιρο-c.-ιιομlςω, μίλλ. ~αω ' ΙΧΗομΙζω (φέρω Ιξω) 
πρότερον. 

προ-cιι-ΙέΥω, μίλλ. -~Hλ~ξω' πσ.θ. πρχ. -~ξelλ~
'Υμαι" συλλέγω χρήματα (Τι φόρους) έκ τών προ
τέρων (πρoKaτα6oλΙKQς) ΙΙ &"ιi πeο~ξ~ιλ~'Υμέ"α=φό
ροι συλλεγέντες πρό τοΟ πρέποντος χρόνου (πρό τού 
καιροΟ των). 
προ-cκ-πcμπω, μίλλ. -ψω' έκπέμπω πρότερον, 

προαποστέλλω. 
nρo-cK-nltw, μίλλ. -πλεναομαι' έκπλέω πρό

τερον. 

ιιρο-cκ-ιιΙήσσω- έκπλήσσω πρότερον, τόν κατα
πλήσσω έκ τών προτέρων, τόν κ6μνω νό καταπλα
γι:\(νό τρομ6ξω όπό πρΙν. 
nΡO-CK-nOYCfoJ, μέλλ. '';αω' έκπονώ (έξεργόζο

μαι, τελειώνω) πρότερον. 
πρo-ειι-φoβiω, μίλλ. -';αω' έκφο6Ιζω τινό (τόν 

κόμνω νό φο6ηθι:\ καΙ νό φύγω έκ τών προτέρων. 
ιιρο-cιι-φ66ιισις, -ε~, 'Ι) (προεχψοβέω)' ή προ

τέρα έHφόβ"αι~, ό πρότερος έκφο6ισμός. 
nρo-clioIς, 'Ι) (neOBλιzv"w), ώς χιιΙ νυν, προέλα

σις, τό προελαύνειν, τό νό όρμζi τις πρός τά έμ· 
πρός (πεζό) Τι Ιφιππος). 
nρo-clauvw, μsλλ. -ελάαω' Svapγ. π~χ. -ελ';ΜΗα, 

ιι:σ.8. πρχ. -εΙtfλί.ίμιιι· lων"ω πρότερον (πρό άλλου), 
." lωννω πρός τό έμπρός.- ιiμτΙS. (χιιτoc τό φιιινό, 
μ.νον, διότι 'νν. 'Ι) ιιΙτ. Τππο,,). όρμώ πρός τό έμπρός 
Ιφιππος, προχωρώ ΙφιπποςΙΙμ5Τoc γεν., έλαύνω (όρμώ 
bριππoς) πρό δλλου η Ιμπροσθεν άλλου ιι γιιν. , προ
χωρώ.- πιιθητ., ~ ne60w rij, "υΗΤΟ' προελήλατο 
(γ' ~ν. δπερσ,)=δτε ή νύξ ητο λΙαν προκεχωρηκυία. 
ιιρο-ε18εϊν, npocllώv, ιiπρφ. χιιΙ μτχ, ιioρ . β' 

του πeοέeχομα:c. 
ιιρo-εlιr1ςω, μελλ. -Ιαω' έλπΙζω έκ τών προτέρων. 
ιιρο-cΙών, οϊίαιι, ό", μτχ. ιioρ. β' του προαιρέω. 
ιιρο-εμ-βάΙΙω- έμ6όλλω (ρΙπτω η θέτω μέσα, 

παρεμΒάλλω) πρότερον U 6ΠΙ νιιυμιιχΙιις, κόμνω πρώ
τος τήν δι' έμβ6λου έπΙθεσιν, έπιτΙθεμαι πρώτος. 
προ-Cμεν, έπ. ιiντΙ προεί"αι, ιiπpφ. ιioρ. β' του 

neοiημι. 
προ-Cμι:νος, μτχ. μίσ. ιiop . β' του πeοiημι. 
προ-cν-άρχομοι, μελλ. -ξομαι, ιiπ!')θ.· άρχομαι 

(όρχΙζω) πρότερον (πρό 'δλλου, πρώτος). 
πρo-cνι:~.ι:ίν, ιiπpφ, ιioρ. β' του neo~ew. 
ιιρο-εννι:πω (χιιΙ προύννέπω)- προκηρύσσω ri 

προαναγγέλλω τι πρότερον (Τι δημοσΙς:ι). 
προ-ι:ν-οιιιέω, μβλλ. -';αω' ένοικώ (κατοικώ) πρό

τερον. 

προ-εν-οίιιιισις, +. (neOE"OLH~W)' τό ένοικεΤν 
(κατοικεΤν) ~ν τινι τόΠΥ όπό πρΙν (πρότερον). 
npo-c~-ayycllw, μιιλλ. -~λώ' ώ; χσ.Ι νυν, προ

εξαγΥέλλω έξαγγέλλω πρότερον. έξαΥγέλλω έκ 
τών προτέρων. 
πρo-CΞ-δyω, μελλ. -ξοι' έζάγω (φέρω Ιξω) πρό

τερον (ιϊ πρώτος) "όδηγώ Ιξω(πp'oxωρQ) πρότερον 
ri πρώτος Ilπιιθ1jt . έξέρχομαι πρώτος . 

• ρo-εξ-αT~σω, ιin • .qσσω, μελλ. -ξω' έκπηδώ 
(έξορμώ) πρότερον, προεξορμώ. 
προ - εξ - δμCΙρτάνω" έξαμαρτ6νω (σφάλλομαι, 

οφ6λλω) πρότερον. 
ιιρο-ι:ξ-cιν-Ι.riμaι, πσ.θ1jt . . μεtoc sJ.epy, ιioρ. β' 

-α,,,έα&",,,,' πρχ. -~ιι"έα&"ηHα, fιπερσ. -α"εατ';Ηει,,' έΥεί
ρομαι καΙ έξέρχομαι πρότερον (τών άλλων, πρώ
τος) 11 σηκώνομαι έπάνω πρΙν 6πό ... 1Ι neoeEa"lora' 
μαι .1. τού. paePdflovG = «ξεσηκώνομαι) πρΙν όπό 
τΟΟς άλλους καΙ 6αδΙζω ένανΤΙόν τών 6αρ6όρων 11 
Ιν ΙΙγωνΙ, έξανΙσταμαι (<<ξεκινώι) πρΙν Τι δοθι:\ τό 
ouν~ημα, «ξεκινώι πολύ πρόωρο. 
.ρο-εξ-Ιδρα, Ιων. -ιι, ij' έξέχουσα έδρο, έπΙση-

μος θρόνος. . 
ηρο-Ιξ-ειμι (πρΟ+IΗεΙμι,. έξέρχομαι πρότερον, 

έξορμώ πΡότερον. ' 
προ-cξ-cnl.,ΤΙμαι (χσ.Ι ιιρoUξ ..... )· μΙσ. μ.λλ. -,πι, 

σ&"';αομαι; πιΣθ. ιiόρ. ιι' προνξεπιαήι/Ηι". ιiπoθ.· έξ· 
επΙCπαμαι (γνωρΙζω πολύ καλό) έκ TQv προτέρών. 

ιιρο-εξ-εΡlΕuν4!ιω (χσ.Ι ηροιίξ-)- έξερευνώ πρό
τερον, έρευνώ έπακριΟΟς πρΙν άπό ... 

ιιρο-εξ--cρι:uτιιτltς, -ον, δ' (χlJtΙ ιιρoUξ-)· ό προ
απoaτελλόμενoς έρευνητής (όνιχνεuτής, κατόσκο
πος). 

προ-εξ-έρχομαι, ένε~γ. ιiόρ. β' -εξηλ-θο,,' πρχ. 
-εξ~λ,;λυt7ια, ιiIt>:Je, ' έξέρχομαι πρότερον 11 προχωρώ. 
προ-εξ-ετάςω, μελλ. -αω' ώ;; χιιΙ νυν, προεξετ6' 

ζω, έξετόζω (έΡευνώ) πρότερον (προηγουμένως. 
πρoKατα60λΙKQς). 

ηρο-ι:ξ-cφ-ίι:μαι (χσ.Ι ιιρoUξ-), ιiπoθ: έντέλλο
μαι (διατάσσω, παραγγέλλω) έκ τών προτέρων, 
προ-ι:ξ-ορμάω, μελλ, -';αω ' έξορμώ πρότερον, 

έξορμώ πρό τού πΡέποντος χρόνου (παράκαιρα). 
προ-cπ-αΥΥΗ1ω, μελ~. -ελώ' προαναγγέλλω.

μtσeιν, προϋπισχνοϋμαι. 
ηρο-επ-αινεω, μελλ. -έαω' έπαινώ έκ τών προ

τέρων, Τι έπαινώ τινα περισσότερον όπό άλλοuς. 
προ-επ-ανα-σcίω, μελλ. -σω' ύψWνω τήν χετρο 

(τήν σεΙω πΡός τό άνω) έναντΙον τινός πρΙν όπό 
άλλον, προαπειλώ. -

ιιρο-ι:η-αφ-ίιιμι- έπαφΙημΙ τι(να) κατά τινος 'πρό
τερον, στέλλι..ι τι(νό) κατά τινος προτού ... 

ιιρο-ι:πι:ηolιιτο, Υ' έν . πιιθ, δπερσ. του προποιέω. 
προ-cπι-βουlι:ύω, μ;λλ, -αω ' έπι60υλεύω τινl 

πρότερον, τόν έπι60υλεύομαι πρώτος (πρΙν όπ' αύ-
τόν, προτού μέ έπι60υλευθ(j ούτός), 
ηρο-επι-ξι:ν60μαι, πιιθ. (προ + έπιξ."όφ) , γΙνο· 

μαι δεκτός ως ξένος (φΙλος) πρότερον, φιλοξε
νοΟμαι πι::ώτος. 

ιιρο-ι:nίατiμαι, με,,-μελλ. -επιατ';αομαι, πσ.θ. ιiόρ. 
ιι' neovncor';{J"", ιiπoθ.· έπίσταμαι (γινώσκω, έννοώ) 
έκ τών προτέρων. 
ηρο-ι:πι-χι:φCω, μελλ. -ήαΦ' tnIXEIpQ πρώτος 11 

έπιτΙθεμαι πρώτος. 
ΠΡΟ-Ι:ΡΥάςομαι, μελλ. -άοομαι' πρκ. neoe1eyα' 

σμαι, ιiπoθ.· ποιώ ή έργάζομαΙ τι πρότερον 11 Eia. 
έπΙ του έδιiφoυς, καλλιεργώ προηγουμένως, προκαλ
λιεργώ.-δ 11.ρχ. χsίτιιι χιιΙ ίν ItIIe1jt. ίνν . , &"ιi προ
.ΙΡΥααμέ"α=πι:;οηΥουμενα κατοΡθώματα, προηγου
μενα έργα ιι · ?) neοeιerιιαμέ"" -cJόξα=δόξα όποκτη
θεΤσα πρότερον. 
πρ:)-ι:ρi~ω, μελλ, -έαω' διό κι..ιπηλασΙας ώθώ 

τό πλοΤον πρός τό έμπρός. 
ιιρο-ερι:υνάω, μιιλλ. -ήαω' έρευνώ έκ τών προ

τέρων, έι:~.ευνώ πρότερον, έρευνώ πρώτος.- μίσον, 
οΙ neοεeεν."ώμε"οι lππεί~=ol Ιππείς ΟΙ έκ τών προ
τέρων 6νιχνεύοντες . τό έδαφος, ΟΙ όνιχνευταΙ, οΙ 
πρόσκοποι. 
πρo-ε~ω, ιiττ. συν'!lρ. ηροερώ, ΧΡ'l'jσιμοπσιοιίμε

νος ώ;; μέλλων του neoeinov (τoi'ι Π(loa.yoριιtιω δντo~ 
έν χρ·.lΟΕΙ ώ;; έ.εστ.) ' έχ της ia(lJt;; ρΙζ . έσχημιιτΙσθη
σιι. δ πρχ. neo,ele,lxa, πιι6. neo-e1e"μιxe' πιι8. ιiόρ. 
ιι' προερe;'fJ.η" χcιί neοvρρ1ιι/Ηι'" λέγω πρότερον 
(έκ τών προτέρων, προηΥουμένως).- 11 έπιτ6σσω 
(διατάσσω) tκ τών προτέρων ij δη μοσlς:ι, πρ08αΙνι.ι 
είς δημοσίαν όνακοΙνωσιν.- μτχ. πιιθ. πρκ. neoec
e"μέ"ο~=διaτεταγμένος έκ τών προτέρων. 
ΙΙΡO-CΡUΣσα, έπ. ιiόp. ιι' του Ιπ.ομ. 
npo-cρUω, μ&λλ. ~&oω ' f:λκω, σύρω, πρός τό έμ. 

πρός n neoeevw ";;α=καθελκύω πλοΤο'! (έκ της ξη
ρδς) εΙς τήν θάλασσαν (η φέρω τό πλοΤον διό κωπ
ηλασΙας, πρός τι μt':ρος). 
ηρο-Ιριομαι, μελλ. ·εlnίαoμαι (πρελ. ne6ε,μι)' 

iόρ. 15' neo;;MJoo" , πρχ. neoel';Avt7ια, ιiπoθ,' έρχομαι 
πρός (εΙς) τό έμπρός, πρoxωρQ, προ6aΙνω 11 μτφ?, 
προχωρώ, προάγομαι, κόμνι..ι (Ιχω) προόδους: &"ά 
ΠεραέΦ'Ι' ne';'Yμιx&"Q εI~ τοϊί&"ο προιιλ-θ6"τCl = τό πρά, 
γματα τών Περσών προχωρήσαντα (προαχθέντα, 
προοδεύσαντα) εΙς τοιούτον σημείον (τ . ι: ή δύνα· 
μις' τών Περσών τοσοΟτον αύξηθετσα) n neoeA"lv
~ ?)lΙHΙ~=πpo6ε6ηKώς τήν ήλικΙαν (προχωρημέ
νος εΙς τήν ήλικΙαν, περασμένης ήλικΙας, ήλικιω
μένος), λιιτ. provectus aetate. 2) ύπόΥω πρότε
ρον. fι πρCιτoς, προπορεύομαι. 
"ρά-cς, ιιρο-Ιτω, προστ. ιioρ. 15' τοΟ ~oϊ:"μι. 
ιφο-•• 8αι, ιiΠρφ. μΙσ. ιioρ. 15' του πeoϊ:ηI'Ι' 
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...-cO"OTc fι nρo.iol'ITC, Ι8Ιν_ «ν,;Ι neoa .. πj-
_τaο 15' πλ 'ljD. πρχ. ';011 tI/lοtατrιμι. -
ηρο-εστώς,ου-Υχιχ. ίχ ,;ου tI/lοaαnιχώ" μ,;χ- πρχ. 

1:0& tI/lοi"τrιμι. 
ηρo-Ιcηoν, ιiόp. β',;ο& neHxaI. 
ηρο-ετCον, Ρ'ιjμ. iπΙθ. του nροi,lμι' πρέπει νά 

άπορρΙΨο τις (νό έγKαταλεΙιJιι:1 τις). 
nρο-cτlιιός, ή. ό" (προί'1μι)' ό ρέπων εΙς τό νά 

όπορρΙπτο (ινό τό πετζι_), δαπανηρός, σπάταλος. 
άσωτος 11 ό άφ~όνως δαπανΟν, έλευθέριος. 
ηρο-ετοιμάςω, μΙλλ. -άσω' ώ; χα! νiίν, έτοιμόζω 

έκ τΟν προτέρων.- μίαον, έτοιμόζω πρός ΙδΙαν μου 
χρησιν (πρός χάριν μου). 
nρο-cu-αΥΥcΑ'ςομαι, άποθ.· είιαγγελΙζομαι (φέ

ρω καλός άγγελΙας) έκ τΟν προτέρων U δίδ., κηρύσ
σω τό είιαγγέλlον έκ τΟν προτέρων (Τι πρό της 
κανονικης ωρος). 
nρo-cu-AIIcoμaI, μιiα. μΙλλ. -ήσομαι' πιιθ. ιiόp. 

α' ·εv'λ.αβήlJ.rι .. , ιiπoθ: προσέχω (λαμ6όνω προφυλα
κτικό μέτΡσ, γΙνομαι προσεκτικός) έκ τΟν προτέρων. 
ηρο-Cφδδσα, άόρ. α' του neoφ{Joά."aI. 
ηρο-Ιχω (χαΙ _ΡοΟχω)' μίλλ. neοeξω- ι1όρ_ 15' 

neo"o'X,o,,' μέα. ιiόρ. 15' nροaσχ6μ,l" (χαΙ πρolιιιx6μη,,)' 
κρατΟ έμπρoaδεν (ώσεl διό νά προασπΙσω, νόπρο· 
φυλάξω).- μία. neοeχομαι (χαΙ π,οilχομαι), πρτ. 
πρolιx6μη,,' κροτΟ τι(να) πρό έμαυτοΟ (έμπρoσδtν 
μου) ιι μτφρ., προ6όλλω (μεταχειρΙζομαι) ως πρόφα
σιν (ώς πρόσχημα). 2) προτεΙνω, προσφέρω. 3> 
μτψρ., έχω τι πρό άλλου. τ.!. τό ίιπολΟ'ι'Ιζω ώς άνώ
τερον άλλου, τό πρoτιμG:ι. 4) κατέχω τι πρότερον 
(Τι πρQτoς)" ι5θιν τό 'ι'νωρΙζω πρότερον, τό πληρο
φοροΟμαι πρQτoς.- 11 άμ'tΙS., εΊμαι πρό (άλλου), προ
ηγοΟμαl (τoπιxω~ i) χρι)\/ιχώ,), έξ~xω, προεξέχω, 
ύπερέχω " εΊμαι ό πρQτoς, προη'ι'οομαι: "μέραs &δό .. 
προέχω τ,,,ός' = προη'ι'οΟμαι άπό άλλον τινό κατό 
μιός ήμέρας δρόμον. 2> ΙπΙ χοινωνιχij, τιi~εω; (θέ
αεω;) , εΊμαι ό προύχων, ό άρχη'ι'ός ΙμιτιΧ -Υεν.) 11 γενι
χω •. είμαι έκ τΟν έξεχόντων, εΊμαι όνώτερος, 
ύπέροχος, διακεκριμένος: οΙ neoilxonaS'=ol σημαΙ· 
νοντες, ΟΙ άρχη'ι'Οι. 3) ίιπερ8αΙνω, ύπερέχω. 4> 
άπρόα., oiln neolxaI - οίιδ6λως Ιοχύει, εΙς ούδέν 
ώφελεΤ. 
nρο-cώρδιια, πρχ. του προοράω (ΙSλ. λ.). 
ηΡΟ-ΙΙΥcμών, -6,,0S', δ (neοηΥέομαι)' ό προπο

ρευόμενος ώς όδη'ι'ός, d "Υaμώ" της' &00;;. 
ηΡΟ-ΙΙΥCομαl, μιiλλ. -ήσομαι, άποθ.· προπορεύο

μαι (πορεύομαι πρQτoς) KOI δεικνύω την όδόν 11 γιν., 
ώ; χιιΙ νi'ίν , προη'ι'οGμοl, όδη'ι'Ο U εΊμαι ό άρχη'ι'ός, 
εΊμαι ό ή'ι'έτης. 

ηρο-ιινιιτ!\Ρ, -;;eoS', δ, χαΙ ηρο-ηΥητ.;ς, -ο;;, δ 
(ΠΡΟ'lΥέομα,) ' ό ΠΡΟ:10ρευόμενος διό νό δεΙξο τήν 
όδόν . 
ηΡΟ-ΙΙΥορCω, μελλ. -ήσω (προήΥοροS'γ ά'ι'ορεύω 

ύπέρ άλλων, εΊμαι συνη'ι'ΟΡος, συνη'ι'0ρQ, ύπερο
σπΙζω τινό έν δlΟ(υστηρlΥ. 
ηρο-ι1ΥΟρος, ό (πρόΗΥορενω)' ό ά'ι'ορεύων ύπέρ 

άλλων, αυνή'ι'ορος, ύπεΡασπιστής. 
ηρo-tιιιης, .S' (πρό+άΗή)' ό κατά τό έμπροσδεν 

μέρος ήκονημένος, μυτερός, σ:ιυ6λερός. 
ηρο-,.ιιω, μιλλ . -ξω ' έχω έλδει (έρχομαι) πρός 

τά έμπρός, έχω φ8άσει εΙς τά έμπροσδεν " έχω προ
χωρήσει, εΊμαι πρQτoς.- Ι προεξέχω, ύπερέχω, 
ύπερτερQ. 

nρo-ίίxa, π~x. του π,oιiyω. 
ηρo-ΙδAitς, έ, (neό+6cι'λ..'" 1:01) διiUaI)' ό δόλ

λων (αύξανόμενος, όναπτυσσόμενος) ΠΡωΙμως (πρό 
της ώρος, προωρως), ό πρόωρος, άωρος, άνώριμος. 
ηρο-δε'ς, .'σα, .'" μ1:Χ. άορ. β' ';01) nροτllJ.rιμ,. 
nρο-δtΑuμνος, ο" (neδ+6.1vμ"ο"γ ώ, τό πρ6ρ

ριζο, (βλ. λ.), ό έκ δεμελΙων, όπό της ρΙζης (ισύρ
ριζοςι) : πρ06.'λ.Vμ .. οv, Ιλ.Ηaτο χαlτσr-=έτιλλε τός 
τρΙχος έκ τΟν ριζQν (άπέσπα τός τρΙχας της κε
φαλης του σύρριζες) U π,ο{Η'λ.νμ"α χσμαΙ βά'λ.a ~ .... 
δρια=έξερρΙζωσε τό δtνδρo καί τό έρριψε χομαl 
(τό ξάπλωσε μ' δλες των τΙς ρίζες) υ άλλ' δμω; 
.. ΩΗoς' CJdxai πρ06.'λ.νμιοφ φ,ιiξσ"a~όnοτελέαον
τες ΠUKνόν φρό'ι'μα δΙκην τεΙχους διό τ1\ς πρoa-

κολλήσεως τι'jς μιδς όσπΙδος έπl τι'jς άλλης.-Διό'tl 
{Η'λ.vμtHΙ. ιΙναι (xα1:ιi τινα,) τό αΤρώματο τΟν δερ· 
μάτων έξ ων όποτελετται ή όσπΙς, KOI έπομέ
νως neο{Η'λ.vμ"οS' α'ljμαΙνιι τρόπον τινά; τόν έξ όλ
λεπολλήλων σΤΡωμότων όποτελούμενον. 
ηρό-ΙεCnς, -aως-, 'ιι (πρoτ'lJ.rιμ,)· τό προτιδtναl 

(τό 8έτειν τι έμπροσδεν) ιι έπΙ νικρων, ή δημόσΙα 
έκδεσις νεκρΟΟ 11 οΙ ιιρτο, τη, neoθoia • ...,S' (ίν ττΙ 
'ΕΧΧλ'ljα. -ΥλώααΊ/) = ΟΙ δρτςιι ΟΙ τl8έμενοι έπl της 
τροπέζης της πρ6 της εlσόδου είς τό δγια τΟν 
ό'ι'Ιων.- 11 ώ; χαΙ νίiν, πρόθεσις, σκοπός, ύπολο'ι'Ι
σμ6ς, σχέδιον. 
ηρο-ΙΙσμιος, σ, ο" (πρό + 6εαμ6s)' ό έκ τΟν 

προτέρων τεδειμένος, ό προκοδωΡισμένος 11 τό μηλ. 
ώ~ o~α. 'ιι πρ06aιιμΙσ (ίνν. "μέρα) έν τψ ιin. διχαΙφ 
ίχιιλεtτο ήμέρο έκ τΟν προτέρων όριζομένη, η KOI 
ώρισμένη χρονική περίοδος, έντό:; της όποΙας έ
πρεπε νό λό60υν χώρον ώρισμέναι δικανικαl καΙ 
δικαστηριακαl διατυπώσεις ιi διαδικοσΙοl. 
ηρo-ΙCση.ςω, μιλλ. -l.,ω· προλέ'ι'ω, προφητεύω, 

προα'ι''ι'έλλω. 
ηρο-ΙCω (Α), ίων. πρτ. προ{Η.αχο,,· μιλλ. -(h{ι

ιιομαι' τρέχω έμπρός, προτρέχω. 2) τρέχω πρός 
τ6 έμπρός.- 11 μι,;' α!τ., ύπερ80Ινω εΙς τόν δρό
μον, ιξεπερνΟ_, ύπερτερQ. 
ηρο-δέΥ (Β), ιiPXato, ριι; ... ιίπο; τoiί πl!οτ{/hιμι' 

δtτω έμπΡός ως 6άσιν, προϋπο8έτω n έπιτρέπι.l. η 
καΙ πaρoρμO Η τοil....χ& οΙ ne06.ovo,,, d"alιJca μιι-
6ήσασlhι., ; = δι' αυτό (λοιπόν) τοΟ έπιτρέπουν (η 
τόν παΡορμΟσl) νά λέγο όνειδιστικούς λό'ι'ouς; 

nρe»-Ινάσιιω, μεΗ. -6ίi"o;;μα,' όποδνόσκω πρό
τερο'l.- Ι άποδνόσκω ύπέρ τινος. 
ηρο-θορών, μτχ. άορ. β' του πρ06ρώΙΙΗω. 
ηρo-9ρiίAέω, μελλ. -ήιιω' δρυλΟ (φλυαρΟ, δισ

φημίζω) προη'ι'ουμένως. 
ηρο-Ιρώσιιω,μελλ . -60ρο;;μα,' άόρ. β' nqoilθoqo", 

άπ('ψ. nqoθoqei", μτχ. πρ06σρώΥ' όρμΟ (έξορμΟ). 
πηδο (άνσπηδΟ, ιξεπεΤ!οΟμαιι), πρός τό έμπρός. 
ηρο-δύcλΑα, 'Ιι. δύελλα προά'ι''ι'ελος δλλης 

δυέλλης. 

ηρό-δϋμα, -ατοS'. το (neοθt'ιω)' προκαταρκτική 
(προοιμιακή) δυσΙα προσφερομένη πρό της κυρίας δυ
σΙας, προκόταργμα δυσίας, προδυσία, τό πρό της 
δυσΙος προσφερόμενα (δυμιάματα η πλσΚοΟντες). 

προ-δίίμέομαι, i't't. πρτ. προV(J.vμοV.u'l'" μ8α. μίλλ. 
προ(J.vμήσομα" χιιΙ παθ. προ(J.vμηθήσσμα,· ιi6ρ . α' 
πρoυθνμήlJ.rιν· άπ(;θ. (nll6(J.vμo~)· εΊμαι πρόδυμος, 
εΊμαι έτοιμος, νό πράξω τι 11 μετ' α ί τ .. δlακαΟς έπι
δυμΟ τι(να), ποδΟ τι(να) " ιiπoλ., είμαι πρόθυμος, 
φσΙνομαl πρόδυμος. 
ηρο-δίίμητCον, ~'r,μ. έπΙθ. ,;oίi προ (J.vμέομα,· δεϊ 

τι .. α πρoθνμaϊσlhι.ι=πpέπει νό φανι:! τις πρόδυμος. 
ηρo-Ιίίμiα, ίων. -'ιι, 'ιι (nll6(J.vIAos)· ώ~ χα! νυν, 

προδυμΙα, ζηλος, όρεζις Ο πάarι πρoθνμl~ = μετά 
πάσηc; πpoauμΙας.- Η καλή θέλησις, καλή διάδεσις. 
ηρ6-δΟμος, ο" (neδ+(J.vμ6S')· ώ~ χιιΙ νί)ν, πρόδυ

μος, πλήρης προδυμίας, δtλων, έτοιμος νό πρόξΓ,) 
τι "μετά: γιν. πρα-Υμ. πρόδυμος διό - τι.- • ό δια
πνεόμενος άπό κολός διαδέσεlς ύπέρ τινος, ό έπι
δυ!"Ον τό καλόν Τίνος n πιστός, όφωσιωμένος.- 11 
ίπΙρρ. προ(JVμωS' = μετά προδυμΙας, δΡσστηρΙως 11 
αυ-yx~ιτ. nρο(J.vμ6τaρο" (=μετό με'ι'ολυτέρος προ
δυμΙας, ώ; χαΙ νυν προδυμότερον) U ίιΠ8ρθ. neo(J.v
μ6τατσ (ώ~ χαΙ νυν). 

ηρo-δiJpαιoς, (α), ο" (πρό + (JVea)' ό πρό τι'jς 
Μρας, ό εΙς τό πρόδυρο (εύρισκ6μενος) U τιi προ· 
6vea,a=nQ6(J.vea, τά:-ό πρό τι'jς Μρας χορος. 
ηρό-δϋρον, τό (n,d+(JVqa)' ή έμπροσδΙα Μρα, 

ή θύρα της ούλης (αύλ6δυρο, έξώπορτα). 2) ό 
πρό της Μρος ύπόστεγος XQρoς, ε Τδος προστΙ;ΙΟυ, 
λιιτ. vestibulum. 
ιrρo-δύω' δύω (δυσιάζω, προσφέρω 8υσΙον) πρό

τερος i) πρG)τoς.- 11 προοφέρω δυσΙαν ύπέρ τινoc; 
(έν όνόματΙ τινος, διό λΟ'ι'αριασμόν του). 
ηρο-δώμαι, ()ΠΟ1:. μία. ιiop. ΙΙ' ,;ου π,οτΙθ,lμι, 
ιrρoΙ, ίπΙρρ. (ΠQ6γ-nQωl (ΙSλ. λ.). 
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ιrρo-ίάllω' προπέμπω, προεξαποστέλλω n άπο
στέλλω. 

ιrρo-ίάιrτω, μίλλ. 'ψΦ' ιiόp . !χ ' πιοίαψα' στέλλω 
έμπρός 11 στέλλω τινα πρότερον (πρό της ώρας του) 
εΙς τόν ".Α,.δην. 

ιrρo-ίδώτ, ο;;οα, ό", μτχ . το& ιioρ. ~' ΠΡΟΒϊδο". 
ιrρo-Iειτ, Β'Ι;, ε" Ιων. καιΙ ιiττ. ΠΡ •. τοίι πιοίημ, 

(βλ. λ.) . 

ιrρo-ίείς, είοα, i", μτχ. ίν. "tCi& πιοίημ, (6λ. λ.). 
ιrρo-Iςω' 6όλλω τινά να Kαθίσr:Ί έμπρός, τόν το· 

ποθεΤώ. έμπρός .- μέσον, κάθημαι έμπρός, λαμ6όνω 
τήν πρώτην ~δραν (τήν πρωτοκαθεδρΙαν), προε· 
δρεύω. 

ιrρo-Iημι, γ' έν. πιοί." χαΙ ε~κ •• πιοίο, (ώσεΙ ίς; 
Βνισ • . πιοίω) ' ιiτ • . πρτ . πιο,ε,,,, ε,ι;, ε,' μιλλ. πιο
ήαω' ιiόρ. α ' πιο;;κα, έπ. προέηκα' γ' πλ'ljθ. ιioρ. ~. 
πι6.αα" . πpo~τ. πι6ει;. πιοέτω. ιiπρψ. ΠIoέιu". _π. 
ιiντί πιοεϊ"α,.- μέσον , ιiόρ. 6' πιοηκάμη,,' ε.:ικτ. ιioρ. 
~' πιοείμη" iι πιοο{μην.- παθ'lj Τ., πρχ. ΠΙΟΒϊμα, ' 
ΙΙπιιρσ. πeoεΙμη,,' στέλλω πρότερον, προσποστέλλω 
ΙΙ στέλλω πρός τα έμπρός, προπέμπω 11 γεν., άπο
πέμπω, άπολύω, τινά, τόν άφΙνω νά άπέλθr:Ί 11 ώσ. 
άποστέλλω πρός τινα. 2) όφίνω να πέσr:Ί, όφΙνω 
νό 6λισθήσr:Ί (να γλιστρήσr:Ί) 11 έποι; πιοέηκε=άφι;
κε νό τοΟ πέσr:Ί λόΥος (<<πέταξ' ένα λόγο» ) U QI)XVιk 
χαΙ μι.' ιiπρψ. : αΙε .. ώ :προέηκc πέτεα-θα, = έστειλε 
τοuς άετούς του να πετάξουν 11 :πιοέηκε" O~IO" άή
"α,=έστειλε να πνεύσr:Ί οϋριος άνεμος. 3) ρΙπτω 
έμπρός, άπορρΙπτω \Ι έπ Ι 6λ 'ιjμciτων δπλων; ρΙπτω, έξ
ακοντΙζω, έκσφενδονΙζω. 4) παραδΙδω 11 ώσ. άφ
οσΙΟΟμαι, άφοσιώνω έμαυτόν είς τι, ασκοΟμαι είς 
τι.- • μίσον , στέλλω τι μακράν άπό έμέ, παραιτού
μαι άπό αύτό, τό παραδίδω 11 παραδίδω εΙς τόν έ
χθρόν, προδίδω 11 ώα. έΥκαταλείπω τι, τ6 παραιτώ, 
«τ6 ρΙπτω είς τήν θάλασσαν », «τ6 πετώ ). 2) έπί 
πραγμciτων , δίδω άφθονα, εΤμαι δαψιλής (c κου6αρ
ντΟς») U έν xctx1j ένν. σπαταλώ, κατασπαταλώ, δια
απαθΙζω U },6yovr; :πιοίημ,=«πετώ» ( << ξεφουρνΙζω») 
λόγlα 11 ώσ. άφΙνω τι να έκφύγQ , να έξολισθήσQ. 
3) παραδΙδω τι είς τινα, τού τ6 έμπιστεύομαι. 4) 
ώθώ πρός τα έμπρός, έξωθώ, έκ6ιάζω. 5) έπιτρέ
πω εΤς τινα να πρόξΓ;] τι.- ιι παθ'ljΤ., ρΙπτομαι μα
κρόν, άπορρΙπτομαι, «πεηέμαι ) U παραμελούμαι, πε· 
ριφρονούμαι. 

ιrρoIητι, δωρ. ιiν.Ι :πιοίηα" γ' έν . • 0& :πιοίημ,. 
ιrρoίιια, έπιρρ. (κυρ. αίτ. του :πιοΙξ)' δωρεάν, «χά· 

ρισμα ) , λατ . gratis. 
' ιrρoIιιτης, -ov, δ (:πιοιξ, :πιοιααομα,)' ό ζητών 

να λά6r:Ί τι δωρεάν, ό ζητών έλεημοσύνην, ό έπαι
τών, ό έπαίτης. 

ιrρoίξ, 'iι, γεν . πιο,κ6ι;, δο • . πιο,κ{, αΙτ. πeOϊκα, 
Ιων. α ίτ. πe6ϊκα (:προιοοομα,)' δώρον, δωρεά 11 
πeO,κόι; Υ.vομα,=άπολαύω δώρου, «τό γεύομαι).
ίν.ιiίθιν, 'iι γιν. :πιο,,,όι; ίν Ι οτε ώ~ έπΙρρ., δωρεάν, 
«χάρισμα) , όμισθΙ, άνευ άνταποδόσει.ις, λατ. gratis 
ιι ώσ. ότιμωρητl \Ι έπιρρ . /J' ώσ. μετιΧ των οι.:ιτων O'lj
μοισ . κιtται κοι! 'iι οιΙ •. :πιοϊκα.- U μεθ' σομ. τ6 κατά 
τούς Υάμους διδόμενον μερΙδιον,' ώ. χοιΙ ν&ν προΙξ, 
cnR<>IKQ», λοιτ. dos. 
Έτvμ. t πeoίξ' :πιοίοοομα,' :προικτηι; (:πιό+ριζ. 

alq- (τεΙνω τήν χετρα)' 6λ . καΙ έν l'χω, Ικέτηι;. 
ΠΡΟΨΊΣΟΜΑΙ' μιλλ. :πιοιξομα" ιiτ.. πeOΙξo

μα', ιiπoθ.· ζητώ δώρον, έπαιτώ. 
ιrρo-Iστημι;: μελλ. :πιοοι:ήοω' ιiόρ. οι' πeOνατηoα, 

ιiιφ:p. πeoαι:ijαα" μτχ. :πιοατήααι;' ιiόρ. ~' :πιοϋατη", 
Ιπρψ. :ΠIoαι:ij_" μ.χ . πeOα .. ά,· παθ. ιiόρ. οι' :πια
ιιατά8-η" καΙ :πιονατά8-η", μ.χ. πιοατα{)οε{ι; ' πρχ. 
neΟeατη,.α, Ιων. ~ ' πΑ1iθ. ΠIOBιtt:έαΤB, μτχ. :πιοεατη
Ηώι;, Ιων. :ΠIo.ατε~ iι :ΠΙΟΒατώι;: Ι ώ~ μι.οι6οιτ. ίν 
ιργιΙoι~, ίν τφ ένεστ., πoι~oιτ., μιiλλ ., χοιΙ ιioρ. οι', Τ
στη μΙ τι (τ6 στήνω, τό ταποθετώ) έμπροσθεν. 2) 
tijv α~τijν πlρΙπου σ'ljμαισ. Αχιι καΙ ώ~ μίσον Π(lΟίατα
μα', ιiόρ, οι' :ΠΙΟllοτηαάμ",,' τοποθετώ τι(να) ένώ
πιόν μου, τό(ν) στήνω έμπροσθέν (μου). 3) 6όλ
λω τινά έμπροσθέν μου, ήτοι τόν έκλέΥω ώς όρ
χηγόν μου. 4) ώ. μίσ. ώσ., θέτω πρό τών όφθαλ
μών μου (ύπ ' όψιν μου), προ8όλλω 11 προ6άλλω ώς 
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δικαιολογΙαν (ώς πρόσχημα).- 11 ώ~ ιiμτ~ . , ιiν τιjl 
ποιθητ . , μιnά. ένεργ. ~op. 15', πρχ. κοι! ΙΙπιρσ: Τσταμαι 
έμπροθέν τινος (ένώπιόν τινος, κατέναντΙ του), 
προσέρχομαι, έμφανΙζομαι, παρουσιόζομαι n Τσταμαι 
πλησΙον. 2) μετ' αΙ • . προσ. πλησιάζω. 3) μIΤιk 
-Υεν. , εΙμαι τεθειμένος ύπερόνω τινός (ώ~ cέπl κε
φαλης» ), εΤμαι 6 άρχηγός 11 :πρoαι:ij"α, φόΥΟυ=νά 
γΙν ω 6 αύτουργός τού φόνου 11 οΕ πιοεατώτε., Ιων. 
πeoεατεώτει;=ol όρχηΥοί, οΙ πρώτοι, οΙ ΠΡΟίστάμε
νοι.- δθδν , δΙΟΙΚώ, διευθύνω, κυβερνώ, τακτοποιώ, 
κανονίζω.- 4) Τσταμαι έμπροσθέν τινος, ώστε νά 
τόν προφυλάσαω n προφυλάσαω, προασπΙζω, προ
ατατεύω, uποστηρΙζω, φρουρώ. 
ιrρo-Iσιω' = :πιοέχω (βλ . λ . ), κρατώ τι έμπρός 

(cμπροατά μου » , τό έχω προτεταμέναν, προτείνω, 
τό έκθέτω ένωπι6ν μου (πρός θέαν).- • μίσον , 
:πιοίαχομαι, κρατώ τι έμπροσθέν μου, τό 6άλλώ 
(τοποθετώ) έμπρός μου, τό ξεδιπλώνω, τό όπλώνω. 
2) προτεΙνω, προσφέρω. 3) μτψρ., τtρo6όλλω ώς 
δικαιολΟΥΙαν, ίσXUΡΙζoμαι, προ6όλλω ώς πρόφασιν, 
προφασίζομαι. 

ιrρo-ίώτ, -,οϊίαα, -,6", μτχ. το& :πe6ιι,μ, (ιιΙμ,). 
ιrρo-Iωξις, 'iι (:πιό + Ιώχω = διώκω)' καταδΙωξις 

πρός τά έμπρός, ιiντΙθ . τφ πα}.{ωξ,ι; (βλ. λ.) . 
ηράιιδ ij ιrράιιατε, ίων. ίπΙρρ. (πe6)' εύθύς, παρα

χρημα, αίφνιδΙως. 
'Eι:vμ. : Kl)p. ε!νοι ι άνομ. πλ'ljθ. iπιθ. τινό~ *:πιοκο-., 

Ι!Χπ . *pro-qo- (6 κατευθυνόμενος πρός τά πρόσω) , 
π ρβλ. λ!Χτ. reciprocus (κυρ.=ό κατευθυνόμενος πρός 
τά όπίσω καΙ πρός τ6 έμπρός ( *re-co-+·pro.co-), 
proceres, ποιλ-σλοι υ . prokll, ποιλ-ρωσσ. ρroH (6 άπο
μένων, διαμένων). 

ιrρo-ιιαθ-εύδω, μελλ . -κα{)οΒvdήαω ' καθεύδω (κοι· 
μωμαι) πρότερος rϊ πρώτος.- 11 κοιμwμαι έμπροσ' 
θέν τινος. 

ιrρo-ιιάθ-ημαι, ίων . ηρο-ιιάτημαι, κυρ. πρκ . • 0& 
προκα{)Οέζομα, (β λ. λ): κάθημαι πρό τινος , iι κεΤμαι 
έμπροσθέν τινος 11 (οΙ Θεααα}.οί) τοαοϊίτο" :πιό ι:iί. 
α},}.η. 'Ε},}.άδοι; :πιοκα{)οήμ"ο, = κατοικούντες τό
σον μακράν πρό της άλλης Έλλάδος 11 κάθημαι (κεί · 
μαι) έμπροσθέν τινος ώστε νά τόν ύπερασπίζω, έν
τείίθεν δέ χοιθόλοιι ύπερασπΙζω, προστατεύω, προ
φυλάασω. 

ιrρo-ιιαθ-ίςω, Ιων. ηρoιιατfςω, μιλλ. -{αω' ώσ. 
μέσ. :πιοκα{)οίζομα,' κάθημαι πρό τινος ri έμπρο' 
σθέν τινος 11 έΥκαθΙσταμαι έμπρός.- 11 κάθημαι δη
μοσία, κάθημαι έπισήμως. 

ιrρo-ιιαθ-ίημι, μιλλ. -χα{)οήαω' xoι{)o{ημl τ, (~ηλ. 
τό ρίπτω κάτω, τ6 καταβυθΙζω, τό καταβι6όζω) έκ 
τών προτέρων 11 μτφρ., έμπλέκω, c:μπερδεύω).- 11 
προαποστέλλω τινό. 

ιrρo-ιια&-ίστημι, μελλ . -καταατήαω' τοποθεΤώ τι
(να) πρότεοον ri έμπροσθέν rινoς n μέσον, τοπο
θετώ έμπροσθέν μου.- 11 ι!ν τφ ποιθ'ljΤ. καΙ ίν τoί~ 
ιiμτΙS. ένεΡ-Υ. χρ. (ητοι :iop. β' -χατέατη", πρχ. -χα {)ο
έα .. ηκα, καΙ Ur.apo. -χα{)οΒαι:ήχιι,,,)' τοποθετούμαι 
πρότερον 11 καθορΙζομαι έκ τών προτέρι.ιν. 
ιrρo-ιια8-0ράω, μελλ. -κατ6ψομα, ' κατοπτεύω 

(έπιθεωρώ: έρευνώ, έξετόζω) έκ . τών προτέρων. 
ιrρo-ιιαιω, μβλλ. ·χαιίαω · καΙω πρότερον (άπό 

πρΙνl. 
ιrρo-ιιδιιo-ιrδ&έω, -ήαω' κακοπαθώ πρότερον. 
ιrρά-ιιδιιoς, ο,,' ό κσθ' ύπερ60λήν κακός, ό 

πoΛU κακός. 
ηρο-ιιδΙCω, μβλλ. -έαω' καλώ τι(να) νό -έλθl) 

έμπρός (νό έξέλθq, νά πρo6όλr:Ί), τόν κόμνω να 
έξέλθr;ι, τόν προσκαλώ, τόν φωνάζω.- μίσον, πρα
καλώ τινα (τόν καλώ νά έλθr:Ί έξω, πρός με) U τόν 
προκαλώ εΙς μάχην, ytv. τόν προκαλώ, λατ. ΡΓΟ' 
voco. 2) προσκαλώ έκ τών πρoτέρι.ιν.~ 11 μιτ' 
ctti;. · πριiγμ., προτεΙνω, πρoσφέρι.ι.~ 111 προκαλώ :rI~ 
(να) ν6 έμφανισθr.\, έξεγεΙρι.ι, όφυπνΙζω. 

ιrρo-ιιδlίςoμoι, ιiπoθ . , μόνον κοιτ' ίνιστ. κοιΙ ΠιΣροι •• 
έν χρ'ήσal '=ιqοχαUομα' (βλ. λ.), προκαλώ εΙς άγώναι 
πρρκαλώ. 

ιrρo-ιιδlιτδέω' κόμνω τι νά κυλΙσi;l πρδς τ6 έμ· 
ιφός, fι νά Kυλισr;ι έμπροσθέν μου (πρό τών ποδών 
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μou).- Πα&η~., κυλΙομαι πρό τQν ποδών τινος, πΙ· 
"τω πρηνης πρό των ποδών τινος. 
ηρο-ιιάΙυμμσ, ~O (.πΡOΚΩ~ν.πτφ)· παν τό κρεμό· 

μενον fμnpQoMv τινος διό νό τ6 KαλύΨr;ι n ώ. χοι! 
νίίν, προκόλUμμα, παραπέτασμα, περικόλυμμα, σκέ
πασμα Ω μ~φρ. , πρόσχημα, πρόφασις, ύπεκφυΥή· 

ηρo-ιιΙlιίaτω, μaλλ. -1pOJ' κρεμω Ιμπροσθέν τι
νος ώς κόλυμμα.- μίσον, 66λλω τι έπόνω μου ώς 
κόλυμμα (διό νό καλύψω, νό προφυλόξω, έμαυτόν) 
11 'inI γυναιχό. , o~ .προκα~vnτομi"α [ΤΙ] nσρηίoo~= 
μη τοποθετόΟσα κόλυμμό τι Ιμπροσθεν τοΟ προσ
ώπου της .- 11 .. , χαΙ νυν, καλύπτω, περικαλύπτω. 
ηρο-ιιάμνω, μ.λλ. -κ"μονμαι' ιiόρ . ΙS ' neovxa

"ιι., ' πρχ -",ιΙχμηκa' έργόζομαι Τι κοπιόζω πρότε' 
ρον.- Η έργόζομαι δι' δλλον, κοπιάζω ύπέΡ δλλου. 
- 111 κουρόζομαι πολύ, έξαντλοΟμαι πολύ σύντο
μα, όποδειλιω.- ιν έχω προτέρα ν άσθένειαν 11 στε
νοχωρούμσι (θλΙ&>μαι) έκ των προτέρων. 
ηρο-ιιαμών, οϊιοα, ό", μtχ. ιio~_ ΙS' ~oϋ nροιιάμ"φ. 
nΡO-KIpιιvoc;, ο., (,πeo+"άρη"o.,)· μέ τήν κεφα· 

Μν πρός τό έμπρός (ώ, 1:0 ,πeη"ή,,), «κατακέφαλα, 
όρ80κέφαλαι. 

ηροιιάς, -dooS', "ι'-nρόξ (βλ. λ.).!ί: cϊlδoς δορκό 
δας [δι' Ιτυμ. βλ. πιjόl]. 

' ηρο-ιιατ-αΥΥέl1ω' όναΥγέλλω Τι διακηρύσσω έκ 
των προτέρων. 
ηρo-ιιατ-αyέτlς, -ιdo". i), Ιων. ~ύπo. ιiντί ηρο

ιιαΙΙΙΥέτις, (πgo + xαIhyγΙoμαι)' γυνή προπορευο· 
μένη , Υυνή άρχηγός (ήγέτις). 
nρο-ιιατa-ΥΙΥvώσιιω, Ιων . χοιΙ μΤΥν. -Υίνώσιιω' 

μιiλλ. -Υ.,ώοομαι· προ -έΥ"φ"α' ψηφΙζω έναντΙον τι · 
νός προκατα60λικως, καταδικόζω τινό (τόν κηρύσ
σω ένοχον) συμφώνως πρ6ς όπόφασιν είλημμένην 
έκ των προτέρων 11 προδικόζω . προτού άκούσω τήν 
κατηγορΙαν η την άπολΟΥΙαν 11 προκαταΥΙΥ"ώοχφ 
φό .. ο" τι"ό,,' έκδlδω έκ των προτέρων έτυμηγορlαν 
έναντΙον τιν6ς ως φονέως (τ6ν καταδικάζω προ
kατα60λικως ως φονέα) 11 ώσ. μετ' ιiπρφ. , καταδικά
ζω (κατακρΙνω) τινό έκ των προτέρων (λέΥων) δτι ... 
ηρο-κατ-άΥω, μέλλ. -ξΦ' φέρω τι(νά) κάτω (συν. 

εΙς τόν λιμένα) προτοΟ, τ6(ν) έπαναφέρω.- 11 μέ
σον, κατέρχομαι (είσπλέω) προτοΟ. 
nρo-KαTa-liw, μελλ. -lkVooμoI' τρέχω πρός τά 

κάτω πρ6τερον. 
nΡO-KαTa-Kaiw, μιιλλ. -ΧΩνοφ, κοτακαΙω πρότε

ρον 11 in! χώροι., έρημwνω διό πυρός τό πόντα πρ6 
τινος. 

nρο-ιιατά-ιιclμσι, ποιθ.· κατάκειμαι (εΤμαι άνακε
κλιμένος) πρό άλλου τινός Τι tvwnI6v τινος. 
ηρο-ιιατα-ιιΙΙνω' κατακλΙνω τινά (τόν βόλλω 

νό Kαθlσr;ι) πρ6 των δλλων (Τι είς τήν πρWτην Τι 
είς τήν τιμητικωτέραν θέσιν της τραπέζης). 
ηρο-ιιατα-Ιαμβάνω, μδλλ. -.ι.ήψομαι· καταλαμ· 

6άνω έκ των προτέρων, Τι καταλαμβάνω (γΙνομαι 
κότοχός τινος) πρΙν άπ6 άλλους U μ~φρ. , προλαμβά · 
νω, ματαιwνω, έμποδίζω. 
nρο-κατa-ΙέΥω' περΙΥρόφω (λεπτομερώς) προ· 

ηΥουμένως (έκ των προτέρων), έκθέτω λεπτομε
ρώς πρό δλλου (η πρώτος). 
ηρο-κατα-Ιύω' καταλύω (κοταΡΥω) έκ των προ

τέρων ('ii πρό τινος).- μέσον, έξομαλύνω (διευθε
τω) έκ των προτέρων ιι προκατσlιίομαι τη" lxlJ.ea" 
=παύω την άμοιβαlαν έχθραν πρότερον. 
ηρο-ιιατ-άριω, (x~Ι συν . μέσ . -ομαΟ' άρχΙζω 

τφωτος, προεξόρχω U όρχ/ζω πραγμά τι πρ6 των άλ
λων 11 Χα τα ~o πλ.tσtον δμω; . ώ. τεχνιχΟ. δρο. (έπΙ 1:ων 
(ιIJQιων) , προσφέρω την πρωτην (Τι τήν καλλΙστην) 
μερlδα τοΟ θύματος. 
σρο-ιιατa-σιιcuά~ω· παρασκευάζω έκ των προ

τέρων, προπαρασκευόζω. 
ηρo-ιιατa-φεύyω' καταφεύγω εΤς τινα τόπον 

πρότερον, διaφεύyω εΤς τι μέρος (πρός άσφάλειαν) 
προηγουμένως. 
nΡO-KαTa-xpάoμαI, ιiπoθ. · καταναλΙσκω έκ των 

προτέρων . 
ηρo-ιιαT-εσlΙω, μ.λλ. -.10114 ι . κατεσδ/ω (κατο

τρWyω) πρότερον. 

~ r -= Q , - aC. 
ηρo-ιιατ-iιω, ιiόρ . ε' -χατέσχο,,' όποκτω την κατ

οχήν τινος (τ6 καταλαμ6όνω) έκ των προτέρων, 
τ6 προκαταλαμ6όνω.- μΒσον, προκαταλαμ6όνω τι 
δι' έμαυτόν (πρός ωφέλειόν μου) . 

ηρο-ιιαΤ-ΙΙΥορέω' κατηγορώ έκ των προτέρων 
(προκαταβ0λικώς). 
ηρο-ιιαΤ-ΙΙΥορία, i) (ΠΡΟΗΩτηΥορέω)' ή προτέρα 

κατηΥορlα. 
ηρο-ιιάτ-ιιμαι, Ιων. ιiντΙ πρo"άlJ.ημαι (βλ . λ.). 
nΡO-KαT-f~w, Ιων . ά,ντΙ πρ .... αlJ.{ζω (ΙSλ . λ.). 
ηρο-κατ-όψομαl, μΒλλ. τ"ίί π!!οχαlJ.οράω. 
ηρ6-ΙΙΕlμαl, πρτ. nρου"ε{μη", Ιων. ιiπρφ . προ"έ· 

εσlJ.αι· μΒλλ. -χε{σομαι' εν χρήσε ι ώ~ π oc θ'ljΤ. 1:0U προ
τΙlJ.ημ.ι · εΤμαι τοποθετημένος έμπροσθέν τινος, κεί · 
μσι ένωπιόν τινος 11 προεκτεlνομαι, προεξέχω.- 11 
εΤμαι τοποθετημένος (κείμαι) έμπροσθέν τινος (έν
ωπιόν τινος) 11 μτφρ. προτεΙνομαι, προ6άλλομαι, είς 
τινα, συζητοΟμαι 11 πρόκειται περ' οωτηρΙας=ώ; χοι ί 
νίιν , πρόκειται (δ'ljλ. τ6 ζήτημα εΤνσι) περl σωτηρίας 
11 αεlJ..ι.ος προχε{μιι.ος=προταθεlς όΥων, προταθέν 
έργον 11 τό προχεΙμε"ο" πραΥμα=τ6 περl ου πρό
κειται ζήτημα, ή περl ης πρόκειται υπόθεαις, τ6 
συζητούμενον θέμα.- 111 κείμαι ένωπιόν τινος, 
κεΤμαι έκτεθειμένος 11 κεΤμαι έκτόδην (νεκρός) : ό 
προχε{με-νος=ό νεκρός, τ6 πτωμό του.- ιν συνε
χΙζομαι, ύφlσταμαι, ύπόρχω. 

ηρo-ιιCΛεUΙoc;, ο" (πρό+χέ.ι.εvlJ.o~)· προηΥούμε
νος , πρόδρομος, προάΥγελος. 
ηΡΟ-ΚΕΙΕuσματlιι64;, δ (ενν . nοιίς)' (προκέ~εv

σμα,' έν τ~ μετρικ"Ώ, ό μετρικός πούς ό συΥκεΙμε· 
νος έκ τεσσόρων 6ραχειων συλλα6ων, π. χ. χατ
έβαλε. 
ηΡΟ-ΙΙΕΥόω, μελλ. -ώσω' κενω (<< όδειαζωι ) έκ 

των προτέρων . (προκστα60λ ικως). 
ηρο-κήδομαl, inoO.· φροντlζω περl τινος, σκέ

πτομαι περΙ τινος, μεριμνω περl τινος. 
ηρο-ιιιιραίνω (προ+κήρ) ' εΤμαl όνήσυχος διό 

τινα, εΤμοι πλήρης άνησύχων φροντlδων περl (ύπέρ) 
τινος. 

ηρο-ιιηρϋκcύομαl, μελλ . -εύσομαι, μΙσ. , ιiπoθ. · 
προκηρύσσω διό κήρυκος, γνωστοποιω δημοσΙQ διό 
κήρυκο:; 11 διαπραΥμστεύομαl διό κήρυκος. 
ηρο-ιιιιρύσσω, ά,ττ. -ττω' μελλ. -ξω' ώς xoc! νίίν . 

προκηρύσσω, διακηρύσσω δημοσΙQ, διακηρύσσω διό 
κήρυκος. 
ηρο-κινδυνι:ύω, μελλ . -σω' διακινδυνεύω (ριψο· 

κινδυνεύω) πρ6 άλλων 11 άΥωνίζομαι ως πρόμαχος 
ύπέρ δλλων, Ιύπεροσπίζω δλλους U 6αστόζω δλον 
τό βόρος της μάχης. 
ηρο-ΙΙίνέω, μελλ. -ήοω ' κινω πρ6ς τά έμπρός 11 

όναΥκόζω (έκ6ιόζω) τινά νά πρoxωpήσr;ι πρός τό 
έμπρός.- Ποιθ'ljΤ. , μετα μΙσ . μελλ. -χι .. ήοομαι, κι
νοΟμαι πρός τό έμπΡός, πρ06αΙνω, προχωρώ. 
ηρο-ιιΙαίω, ιiττ. -κΙάω, μελλ . -κλαύσομαι' κλαΙω 

έκ των προτέρων, κλαΙω φανερό.- 11 μτβτ . θρηνω 
τι(να) έκ των προτέρων . 

ηρο-ιιΙΙΙΙείς, μ1:Χ. π~θ. ιioρ. οι' 1:0ίί πρoκα~έω. 
ηρό-κΙιισις, -εω~, Ιων. ' ιo~, 'ij (πρoxα~έω)' ώ; χοιΙ 

νυν, πρόκλησις, τ6 προκαλείν 11 πρόκλησις είς μο
νσμαχΙαν : έχ προχλήοεω,=κατ' όκολουθΙαν (Tj : 
κατόπιν, συνεπεlQ) προκλήσεως.- 11 πρόσκλησις, 
πρότασις, προσφοΡό.- 111 ώ. δικocν ιχό. δ ρο; , δικα
στική κλήτευσις Υινομένη ύπό τού έτέρου των δια
δίκων, Τι καΙ ύπ' όμφατέρων, καΙ περιέχουσα ωρι
σμένας προτόσεις πρός λύσιν όμφισ6ητουμένων 
ζητημάτων (δπω. π . χ. να ποιροιδώσ'!j δ ά,ντ Ιδιχο. τ06. 
δούλου. του πρό. διχοιστιχήν ά,νά.χρισιν δια βoισcινισμων, 
Tj να δεχθij να δποβλ'ljθij el. lvopxov χοιτά.θιισιν χ.τ.δ . ). 
ηρο-ιιΙΙνω, μελλ. -r"ώ' κλlνω ' (<<γέρνωι) πρός 

τ6 έμπρός. 
ηρό-ιιΙίίτος, ο" (προχλύω)' ό άκουσθεlς πρότε· 

ρον, ό έκπαλαι περΙφημος 11 θρυλικός , μυθολογικός. 
ηρο-ιιΙύω' άκούω τι μανθόνω έκ των προτέρων. 
ηρο-κόΙπlον, το (πρό+xό~πo~)' τ6 πρό τού 

x6~nov (δ'ljλ_ τοϋ στήθους) διπλούμενον μέρος τοΟ 
lματΙου. 
ηρo-ιιoμf~ω, μaλλ. -{οφ· φέρω πρ6ς τά έμπρός, 
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έξόγω (c6γόζω»), 7j έξόγω πρότεpoν.-π~θητ., μετα
φέρομαι έξω, όποκομΙζομαι μαKρQν. 

ηρο-ιιόμιον, τό (nρό+κ6μ'1) ' ή κόμη (ή πΙπτουσα 
έπl) τοΟ μετώπου τοΟ Τππου 11 ξένη (πρόσθετος) 
κόμη τών γυναικών (κcιΙ μά.λιστcι 'ij πιρΙ τό μέτωπον, 
oΙcιν συν'ήθιΙ;;ον νeι φέρουν cιΙ ΠερσΙ~ε. κcιΙ Έλλ'ΙJνΙ~aς). 

nρo-Konit, 'ij (nροκ6nrω)' ή πρόοδος (1'1 προ
χώρησις) ή έπιτελουμένη έν ΠΟΡεΙα.- Ι μτφρ., ώ. 
κcιΙ νον, προκοπή, πρόοδος, έπΙδοσις, 6ελτΙωσις (εΥτε 
ΙΙλικη εΥτε πνευμcιτικ'ή). 

ηρo-ιιόtιτω, np'l:. nροvκο:πτο,,' μελλ. -ψω' ώς 
μτδτ. κυρ. όποκόπτω (καί όπομακρύνω) τό έμπρο
σθέν τινος, i'i KαθapΙζω τήν όδόν τήν όνοιγομένην 
εΙς τό έμπροσθέν τινος n έντευθεν, προόΥω, προωθώ, 
έργον τι, τ6 κόμνω νό προοδεύσο.- πcιθητ., προ· 
όΥομαι, προχωρώ, προκόπτω, εύδοκιμώ, σημειώ έπΙ· 
δοσιν, εύτυχώ.- U ιiμτΙS . ένSΡΥ. , ώ. κcιΙ νυν, προκό
πτω, κόμνω προόδους, προοδεύω ιι επι χρόνου, έχω 
προχωρήοει πολύ, εΤμαι πολύ προχωρημένος. 
ηρό-κρΙμσ, -Δτος, τό (nροκρl"ω)' ή έκ τών προ· 

τέρων κρΙσις ' 1 έσπευσμένη (πρόωρος) όπ6φασις,-
11 προτlμησις, μεροληψία. 
ηρο-κρΙνω, μελλ. -κρr"ώ' ώ. κcιΙ νυν, προκρΙνω, 

προτιμώ, έκλέΥω κατό προτlμησιν.- πcιθητ., προ· 
τιμώμαι, θεωροΟμαι όνώτερος όλλων.- Η κρΙνω έκ 
τών προτέρων, όποφασΙζω έκ τών προτέρων. 
nρό-κρΙτCH;, ο" (nροκρl"ω)' ώς καΙ νίΙν, πρόκρι

τος, έκλελεγμένος, έ:Κλεκτός, ό προτιμηθεlς Ο έξο
χος, έξαΙΡεΤος. 
np6-KρooaCH;, ('1), ο" (nρό+κρόσσΔ'+i'i κροσσοl), 

κcιΙ κcιτeι τό πλεt"τον εν 'ι:ψ πλr,θ. ηρόκροσσοι, (Δ&), 
Δ=οl προεξέχοντες πρός τ6 έμπρός δΙκην κροσ
σώ1' (δπω. π. χ, αΙ ιiνειλκυσμέναι είς τ-ην ~ηpeιν v7je. 
των 'Αχαιων, των δποΙων αΙ uψηλαΙ πρψραι, εΙς μΙαν 
ΥραμμΤιν παpατετcιyμέν~ι, !δι~oν τ-ην έντύπωσιν 'ι:εΙχου<;; 
μaτι'L ε;εχουσων ίπά.λΙ;εων 11 ΟΙ τεταyμΈVoι κατό μικρό 
διαστήματα ώς α1 έπόλξεις, i'i κατό σειρός ιι ο&τω 
έπΙ πλοΙων, "έες ne6KeoOOIΣ' Ις nd"ro" ini όκτω= 
α1 παρατεταΥμέναι κατό σειρός, μέ τός πρΥΡας 
πρός τ6 πέλαγος, καΙ εΙς 6όθος όκτώ νεών 11 ώσ. 
επι ποτηρΙου, :πέρ,ξ «vrov yevnci)" Kεψcιωί ne6-
κροσσο, 7}σΔ,,=όλόΥυρό του (τοΟ πλουσΙως ~ηλ. Υε
γλυμμένou ΠOΤfΊρΙoυ) ήσαν κατεσκευασμέναι (γε
γλυμμέναι) κατό κανονικό διαστήματα κεφαλαl 
γρυπών. 

ηρο-κϋλινδCω, μελλ. x~Atoιo' κυλΙω πρό τών 
ποδών τινος, κυλΙω τι πρός τό έμπρός.-παθ. (μετά. 
lΙο-τ;.), κυλΙομαι πρ6 τών ποδών τινος, έρπω iΊ προσ
πΙπτω γονυκλινης πρό τών ποδών τιν~ς. 
, ηρο-κυητω, μελλ. -ψω ' κύπτω πρ6ς τό έμπρός 
(καΙ κυττόζω πρός τό έξω), προ6όλλω πρός τό fξω. 
ηρο-κVρόω, μελλ. -ώσω' έπικυΡω πρότερον, 

προεπικυρώνω, προεπι6ε6αιώνω. 
ηρο-κύων, Υβν. -HV1'6Ij, δ' όνομα τοΟ όστερισμοο 

(i'i 6στέρος), τοΟ όνατέλλοντος πρό τοΟ άστερισμοο 
τοΟ, κυνός.- 11 6 γρυλλΙζων ώς κύων (έπΙ των Γραμ
μα1:ικων π. χ., 1:ων Xpt'l:tItwv δ1jλ. 1:ης ιiΡχcιιόΤ1j'l:ος, οΤτι
νι<;; ιinoXΙXAoίIv'l:ιxt 6πό 'ι:ινο<;; <ΣKν"ιiΡ,Δ ιJηKηKιI ΚΔί 
yev).λl ζΟ"ΤΔ» ). . 
nρο-κώμιCH;, ο" (nρό+κώμος)' ό προηγούμενος 

(6 πρό) τοΟ κώμον (6λ . λ) 11 ώ<;; ουσ . τό nρOKώμιo" 
(κυρ. ίνν. ~σμι:ι): iίμ"oν nροκώμ,ο" = τό προανό
κρουσμα τοΟ ϋμνου, cϋμνου πρόασμα», ζJσμα ςιδ6-
μενον ώς προανόκρουσμα τοΟ ϋμνου. 
npό-KwnCH;, ό" (nρό+κώn,J)' 6 κρατών (τ6 ξΙ

φος) όπ6 της κώnης ('Ι:.!. της λα6ης).- 11 παθ1jΤ., 
6 όπ6 της κώn'1ς (όπό της λα6ης) κροτούμενος. 
ηρο-λαΥιάνω' ωΥχά"ω ne6raeo", λαμ6άνω τι 

διό κλήρου (διό λαχνοΟ) πρότερον.' 
ηρο-λάζϋμαι, ιiπoθ: λαμ6όνω πρότερον, λαμ6ό

νω έκ τών προτέρων, ΠΡοαπολαύω. 
ηρο-λΙλέω, μΒλλ. -ήσω' λαλώ πρότερον U φλυα

ρώ έκ τών προτέρων. 
ηρο-λαμβάνω, μιλλ. -λήψομι:ι,· ιiόp . δ' nρoνλΔ

βο,,' ΠΡΧ. -εΙλ'1ΨCΙ, παθ. -εlλ'1μμIΣΙ ' λαμ6όνω πρότε~ 
ρον; λαμ6όνω έκ' τών προτέρων, λαμ6όνω προκα
ΤOδoλΙKQς U λαμ6όνω ώς προκαταδολήν (ώς όρΡα-

6ώνα, cκαπόρο»). 2) ώ~ καί νυν , προλαμ6όνω, λα μ-
6όνω πρότερον i'i ταχύτερον άπό όλλους,προφθά
νω U προλαμ6όνω καΙ φεύΥω προτοΟ... 3) λαμ6ό
νω (όποκτώ) πρώτος, έξευρΙσκω.- 11 προλαμ6όνω 
(προφθόνω τινά) KOI τόν (ξεπερνώ», ύπερτερώ, 
«προσπερνώ» 11 nροωμβά"ω της dδοv=«τΙθεμαι έπl 
κεφαλης της ΠΟΡεΙας». 2) άξιώ -η λαμ6όνω τι πρό 
της ωρας, προλαμ6όνω, άσχολοΟμαι μέ τι i'i ύπο
στηρΙζω τι προκατα60λ~κwς 11 hντευθε'Ι, προδικόζω, 
μεροληπτώ, μερoληΠTΙK~ς κρΙνω (καΙ όποφασΙζω). 
- 11 έπαναλαμ6όνω έξ όρχης. 
ηρο-λέΥω, μελλ. -ξω ' παιθητ. πρκ. nροUλεΥμαι ' 

έκλέΥω (διαλέΥω) πρΙν όπό άλλους, έκλέγω κατό 
προτΙμησιν, προτιμώ.- 11 ώ~ καΙ νίΙν, προλέΥω, λέΥω 

, έκ τών προτέρων 11 προφητεύω, προμαντεύω, προ · 
λέγω τό μέλλοντα ΙέπΙ ΧΡ1jσμου). 2) λέγω (δηλώ, 
διακηρύσσω) δημοσΙQ προκηρύσσω n καθιστω τινα 
προσεκτικόν, τόν νουθετώ, τ6ν προειδοποιώ, τόν 
όποτρέπω 11 όμολογώ, δηλώ 11 διατάσσω, έπιτόσσω, 
nρo-lcfnw, μέλλ. -ψω' πρκ. nρoUAo,nIΣ' προχαι

ρών άφΙνώ τι(νά) όπίσω, όφΙνω, έγκαταλεΙπω 11 μiiής 
σε neoUAo,na=r'} φρόνησις σέ έχει έΥκαταλεΙψειl\ 
ώσ. έγκαταλεΙπω έκ τών προτέρων 11 χώΡΔ" neoM[
nω=έγκαταλεΙπω τήν θέσιν μου. 2) παραλεΙπω 
νό πρόξω τι.- 11 ιiμτ6. , παύω, έξαντλοΟμαι, έκ των 
προτέρων 11 ιiπoλ. λιποψυχώ, λιποθυμώ. 

ηρο-Ιι:κτικός, ή, ό" (neoUy.,)· 6 προλέγω", προ
φητικός. 
nρo-liloma, πρχ. του nρoAalnιo. 
ηρo-λι:σxιινι:ύoμaι, παιθ. ΠΡΧ. nρολaλaCJWεv,ιιαι, 

ιiπoθ: συνδισλέγομαι μετό τινος όπ6 πρΙν, προλο
λώ, προφλυσρώ. 
ηρό-λι:σχος, ο" (nρό+Uσm) ' 6 ρέπων εΙς φλυa-

ρΙαν, 6 φαφλατας, όπεραντολόγος. 
ηρο-λι:ύσαω' προ6λέπω Υ) κυττόζω έμΠΡοαθέν μQΙJ. 
ηρο-λΙηι:ίν, ιiπρφ. ιiαρ. 6' του neoAlilnω. 
ηρο-lΙηών, ovoa, ό", μτχ. ιiop: !S' ~oίί neolclnOJ. 
nρό-λΟΥCH;, δ (ΠΡC!UΥω)' ώ<;; κοι:Ι .,δν, πρόλογος, 

εΙσαγωγικός λόγος 11 Ιν 'l:1j ψxyψ~Ι~ xcιΙ 'Ι:'{ί cipxιxlq. 
κωμφ~Ιι; πρόλογος έκαλεΤτο 6λόκληρον τό μέρος 
τΟΟ δρόματος, τό πρ6 τοΟ πρώτου χορικοΟ ζΊσμα · 
τος (πρό τη<;; nae6ιJov)' ιiπό '1:011 E~ριπΙδoυ κα ί έφ· 
s~7j<;; δ πρόλΟΥος ιiπέΙSη μι:ινόλΟΥΟ<;; περι'χων «φ'ήΥ'1σι. 
των σχετικων πρό;; 'ι:ην δπό9ιισιν 'l:oiί δριiμα1:o<;; ysyovc" 
των (ιiντΙθ . τφ inlAoyoIj). 
ηρο-λοιίζω, μελλ. -[σω' παθ. πρκ. nρoλελ6x.σμαι,· 

στήνω ένέδραν έκ τών προτέρων.-πcιθ1jΤ., ΔΙ nρo
λελοχ,σμέ1'Δ' Ι."έδρα, = σι έιι:: τών προτέβ.>ν τοπο- ' 
θετημέναι ένέδΡαl.- .1 πολιορκώ δι' ένεδρQν, προ
καταλαμ6άνω εν μέρος καΙ στήνω ένέδρας. 

nρο-μiiΙι:ίν, ιiπp:p. ιioρ. β' 'l:ou ne0μIΣ"iJ.ά"m. 
nρο-μiiΙάσσω, ιiττ. -ττω, μελλ. -ξω' μαλόσσω τι 

(τ6 καθιστώ μαλακόν) έκ τών προτέρων. 
ηρο-μανδάνω, μελλ . -μι:ι-lHισoμι:ι,' ιiόρ. β' neoiί

μι:ιο{}οο." . μανθόνω προηγουμένως, έξακρι6ώνω έκ 
τών προτέρων , έξευρίσκω έκ τών προτέρων. 
ηρο-μαντι:Ια, Ιων. -ιιίιι, 'ij (neoμIΣ."rwoμIΣ')' τ6 

δικαίωμσ τοΟ νό έρωΤζί τις τό μαντεΤον πρώτος. 
ηρο-μαντι:ύομαι, ιiπoθ.· προλέΥω, προφητεύω. 
ηρο-μαντιιίιι, 'ή, ίων . ιiντΙ ne0μIΣn"IIΣ (βλ. λ.l. 
ηρό-μαντΙC;, -εως, Ιων. -ιος, δ, 'ij ' 6 προφήτης, iι 

ή ΠΡαΡητις, κατ' έ;οχην δ' εχαιλεtτο nρ6μIΣntIj -11 Πυ
θΙα, δ1jλ. i) Ιέρει~ του ΜαντεΙο!) των Δελφων.- 11 ώ<;; 
έπΙθ., προφητικός, προμαντεύων. 
ηρο-μαρτυρομαι, ιiπoθ.· μαρτυρώ, παρέχω μαρ' 

τυρΙαν, ποότερον. 
ηρο-μaτωρ, -ορος, 'ij' δωρ. ιiν'l:Ι nρομήrωρ. 
ηρο-μΙχCω' == προμίί.χΙζω (βλ. λ.), μόχομαι έμ· 

προσθεν (ώ;; πpόμcιχo~ ) . , 
ηρο-μΙιι:ών, -ώ1'ος, δ (nρoμάxoμΔΙ)' πρόμαχών, 

πρoπιJργιoν, π:Ιχος, f:τιαλξιςι πύργος, λα'l:. ΡΓoριr 
gnc1cιilum. 
ηρο-μΙιίζω, μ.λλ. -αω (nρόμιtχος)' μόχομαι πρόο 

τερow iΊ fμπροσθεν (εΙς την πρώτην γραμμην τl'jς 
μάχης 11 ώσ. μάχομαι έμπροσθέν τινος ώς πρόμΟ' 
χός του. . 
ηρο-μδχομαι, μελλ. -μίί.xήαoμIΣΙ, ιiτ~. "~xιWμαίι 



ίιρ&μσχος-προνοiω 

ι1ποθ.' μόχσμαι έμπρός, μόχομαι εΙς τήν πρώτην 
γΡαμμήν, μάχομαι εΙς τός προφυλακάς.- U μόχο
μαι έμπρός άπό τινc:ι, πρός ύπεράσπισΙν του, τόν 
ύπερασπΙζω. 
πρό-μΙχος, ο" (προ+μάχομαι)' 6 μαχόμενος έμ

προσ8εν, 6 μαχόμενος εΙς τήν πρώτην γΡαμμήν 11 
ώ, o\lo., κ~τ& το πλείστον έν τίj> πλ1jθ., ώ, κσιΙ νύν, 

ΟΙ μαχηταl της πρώτης σειρδς (Τι γραμμης), ΟΙ πρό
μαχοι.- U ό μαχόμενος ύπέρ τινος, προασπιστής, 
ύπερασπιστ"ς. 
προ-με(Υνυμι· ορθότερον τοίί προμlγ"vμι (5 βλ. 

/Μ: σΥΙμσισ.). 
προ-μεΙετάω, μ5λλ. -ήοω' ώ; κσιΙ νυν, προμελετώ, 

μελετώ έκ τών. προτέρων, προασκούμαι, ΠΡΟΥυ
μνάζομαι. 
ηρο-μΙνεlα, "ι (μέ"ο.)· δνομσι πρoφYιτι~o; τή, Δω· 

ΙΙών1j.· ή προαισθανομένη, ή προβλέπουσα. 
ηρο-μεριμνάω, μsλλ . -ήοω' μεριμνώ (λαμβάνω 

μέριμναν, φΡοντΙδα) έκ τών προτέρων. 
προ-μετωηΙδιος, ο" (προ+μέτωπο,,)' ό φερόμε

νος (Τι ύπάρχων) πρό τού μετώπου (Ύ) έπl τού μετ· 
ώπου).- 11 ώς; o~σ. το προμτωπlδιο" = τό δέρμα 
τΟΟ μετώπου. 2) επί tππων, κόσμημα τού μετώπου. 
ηρο-μήθcια, δωρ. ηρομαθcια, ίων. ηρομηθίη, ιiττ. 

ΠΟ(7)Τ. προμηθ'α, -Ι, (προμη6ή.)· πρόγνωσις, προ· 
αΙσθησις, πρόβλεψις, πρόνοια, προμελέτη 11 περΙσκε · 
ψις, στοχαστικότης. 

Προμίιθcια, τiι (Προμη6εν.)·ή έορτή τού Προ
μηθέως (κιιρ. δχ τοίί Ιπομ . ). 
Προμήθcιος, cι, ο" (Προμη6ενς)' 6 όνήκων εΙς 

τόν Προμηθέα, i) προερχόμενος έκ τού Προμηθέως. 
ηρο-μηθCομαι, μaσ. μέλλ. ·μη{J.ήooμαι· πσιθ . ιiόρ. 

σι' προνμη6ή/hι1l, ιiπoθ . (πρoμηfHις)' φροντΙζω έκ 
τών προτέρων, προνοώ περl τινος 11 έπιδεικνύω 
ΠεΡlσκεψιν (μεΥ6λην προσοχήν) διό τι, προσέχω, 
λ~τ. ca vere 11 μετ& σιίτ. προσ., δεικνύω σεβαομόν 
πρός τινα. 
Προμηθεύς, Υεν. -έως, ίων. -ηος, δ (προμη6ή., 

κιιρ.=ό προνοών, ό προβλεπτικός, ό λαμβάνων έκ 
τών προτέρων τά μέτρα του)' ιιίο, τοΒ 'ΙιτιΧνος Ίσι
πιτου κ~ί τΥί, Κλιιμέν1j', ιiδελφoς; τoίi Έπιμη6έω. 
(βλ. λ.)' έφ&ιιρέτΥΙ. πολλων ":εχνων, κσιΙ κιιρ . των έχοιι· 
σων σχι!σ.ιν μέ τ& μέτσιλλσι χα.! τον π'l)λόν, διό κσι! φέ

ρετσιι πλCΙσσις τον a.νθρωπον έχ Tt'l)AoB κσι! Ecroatcιooι. 

σι 'Jτον δι& τορ «έ""έχ"οv πvρό.», το δποίον εκλεΨεν 
ιiπo τόν ·Ολιιμπον (βλ. Κ . Ε.Λ . ).- 11 ώς npoo'l)yop., 6 
προνοητικός, προβλεπτικός, προσεκτικός. 
ηρο-μηθιίς, δωρ. ηρoμiίθής, έ. (πρo+μητ~)' 6 

έκ τών προτέρων σκεπτόμενος, προσεκτικός, σώ
φρων 11 6 φροντίζων περl τινος, 6 όνησυχών δι6 τι. 

• Eτvμ.: "ρoμη{J.ής· προμή6εια' Προμη6εν., -έω.· 
• Επιμ,,6εύ., -έω.· προμη6eύ.· προϋποτΙθετσιι τόπo~ 
τ : ;; • μη60ς, ~ωp. μiί.6oς (=μέριμνα, όνήσuxoς φρον
τίς), έ~ ίσιπ. *mii-dh-os, &τινσι έν oxaOEt προ, το πσιρ' 
'Ησιιχ. μ1l6ήρη ( Ι σιπ. *men-dh- πσιρέχοιισι τΤΙν ΙδΙιχν 
ιiντιστoΙXΙσιν. 1)ΤΙ;; (ιπCΙpXει π. χ. μετσι~ίι των *gva -: 
*gvem-, *ν1ί-: *νθΠ- (πρ6λ. έλλ. Ιβσ-βαl"ω-βω
μός)' a.λλοι σιι~x!τΙζoιισι το Προμη6ευς πρό~ το σσινσκρ. 
pramanlhas (= ράβδος παράΥουσα πΟρ διά της 
τριβης). 

ηρo-μηθfα, ίων . -'η, fι'=πρoμή6εια (Ολ. λ.). 
προ-μιιθικός, ή, ο., (πρoμηfHι.) · 6 έχων κλΙσιν 

πρός τό προνοείν, προβλεπτικός, σώφΡWν,- έπΙρρ, 
-κώ.=μετά συνέσεως. 
ηρο-μηνύω, μιiλλ. -ιΙοω' μηνύw (είδοποιώ, πληρο

φορώ) έκ τών nΡOTtpWY, προσημαlνω. 
ηρο-μήτωρ, -ορος, fι , δωρ. προμάτωρ (προ+μή

τη!?)' ή πρώτη μήτηρ, ή άρχηγέτις, μιάς γενεάς (Υι 
μιάς φυλη,:;), π;;~λ. προπάτωρ. 
ηρo-μlyίjναι, ιiπpφ . πσιθ. ιiop. ο' τοΒ προμ(ε)lγννμι. 
ηρο-μ(Υνυμι, (όρθ6τ. προ-μ/Υ"vμι, βλ . μl""vμι), 

μελλ . -μείςω ' μειγνύω (άναμεΙΥνύω, άνακατώνω) έκ 
τών nPOTtpWV.- Πσιθ'l1Τ .• ιiπρφ. ιioρ_ β' προμryij"'cιι' 
έχω έπικοινωνlαν μετό τινος όπό πρΙν ~ συνουσι6-
ζομαι μετά Υυναικός προτού ... 
ηρο-μι σθόω, μελλ . -ώοω' μισθώνω (ένοικιόζω) τι 

έκ τών πρατέρων, ΠΡοενοικιόζω. 

. 
ιιρο-μνάομσι, ιiπoθ . · ζητώ την χείρα κόρης διά 

λΟΥαριασμόν άλλου τινός, τοΟ τήν προξενεύω 11 Υενι· 
xω~, προσπαθώ νά όποκτήσω τι, έξαιτούμαι, ζητώ ιι 
συνηγορώ, συμβουλεύω (μετ!L δοτ.).- 11 προοιωνl
ζομαι, προμηνύω, προμαντεύω. 
ηρο-μνηστίνοι, σι, α' 6 είς μετά τ6ν δλλον, 

όλλεπόλληλοι (όλλά κατά σειράν καί ούχ' ολοι μαζl). 
Έτvμ.: ιiβεβ. ετιιμολ. · Ι;Ι ιipXσιϊoι ετιιμολόΥοιιν τουτο 

έκ τοΒ προμέ.,ω, οΙcνε: ιiντί τοίί πeομ"ετί"ο, \ =έκα
στος όνσμένων τόν προηγούμενον, πρ6λ. ΣοιιΤδ. 
cΠΡOμtιηστΊ"OΙ' κατά τάς,,,, εφεξης», κσιΙ Ήσυχ. 
cπ(!ομ'ν,l(lτί"αι' έπί μ/α,,' άπό το;; προσμέ"ε.,,-. 
διiι δέ τήν y-ιxτCΙλ. πρελ . αγχ,οτί"Ο')' Kσιτiι τοίι. νεω
τίpoιι~ 8μω. έτιιμoλόyoιι~ "ι σ'l)μσισΙσι «6 εΙς μετά τόν 
άλλον» πρέπει ν& ιiνσιχθij εί. τΤΙν ιil'Xoιfoιv σιινΥιθεισιν 
,yί~ *προμ"ηστelα., κ~θ' 'Ι/ν πΙ'ο τyί~ πρα.γμσιτικ~; 
μ1lηστης π:ltρijλσιιινον προ τoίi npo~av'l)toίi πολλσιΙ Υιινσιϊ
κε;, Υι μΙσι μετ& τΤΙν a.λλ'ΙJV (πρβλ. κα.Ι μ"άομαι). 
ηρο-μνήστρια, fι, κσι Ι ηρo-μνηστρiς, -/δος, fι 

(προμ"άομαι)' ή προξενήτρια, ή προξενεύουσα γαμ· 
βρούς μέν είς τάς γυναΤκας, νύμφος δέ εΙς τούς 
άνδρας. 
πρό-μοιρος, ο" (προ+μοίρα)' 6 πρό τοϋ ύπό τiΊς 

μοlρας ώρισμένσυ χρόνου, πρόωρος (έπΙ τοΒ θιzνCΙ
τοιι π. χ.). 

ηρο-μοΙcίν, ιiπρφ. ιioρ. 6' του προβlώιιχω (Ολ . λ.). 
προ-μοlή, fι (προμοlε''')' τό προαύλιον, τά πρό

θυρα, cτά έξώπυλα μέρη) (κιxτiι τόν ιil'X. Σχολ .).-
11 έν τίj> πΛYjθ. , αl προμοlαί=αί ύπώρειαι όρους 11 
ώσ. αl έκβολαί ποταμού. 
ηρο-μοlών, μτχ. !Χορ, ο' τ"ίi προβlώοχω. 
πρόμος, δ (πeό)' 6 προηγούμενος, 6 πρώτος 11 

ό πρόμαχο. (βλ. λ. ) , ύπερασπιστής.- 11 άρχηγός, 
λσιτ. primus, princeps. 
Έτvμ.: πρόμος : γοτθ fram-aldrs (δ πρoεΞ6'1)κιιΙσι~ 

~,λικΙσι~ ) , όμ5ρ . prumum, promom (=λ<χτ . primum), 
ία.π. *pro·mo-· πρ6λ . *ρς -mo- έν τίj> Υοτθ. fruma, ι:ί.ΎΎλ~ 
σσι~' forma, πσιλ-σσιξ. formo, λιθ . plrmas (6 πρώτος), 
εΙτσι πρβλ. λσιτ. prandium (πρόγευμα) ( *pram-[e]d-
ίjo-m, ίσιπ . *pf-m-)' τό π~όσφ. -mo- δπCΙpχει ώσ. εν t<'[i 
λσιτ. prlmus (*pris·mo-s), pelign. prismu (=λσιτ. ΡΓί
ma), δπερ, ώ~ κιχ! τiι prlscus, pristlnus, πρo~λθεν !χ 
τινo~ σιιγκριτικου σχ'l)μσιτ ισμοίi (*pri-is-) έν ouvoιιpafq; 
πρό. το ΡΓίΟΓ (*pri-jOs). 
προ-μοχθCω, μελλ. -ήοω' μοχθώ (κοπιάζω) έκ 

τών προτέρων. 

πρό-νaος, i) ηρό-ναιος, α, Ο", Ιων.ηρο-νήιος, 
'1, ο" (ιτρο+"αός) ' ό πρ6 τού ναού, τά έμπροσθεν 
τού ναοΟ εύρισKόμενα.-ώ~ o~σ.: Ι ό πρό"αο. (ίων. 
το ΠΡΟ1lή,Ο1l)=πρ<'δομο. (ελ. λ.) , ή πρό τού ναού 
εΤσοδος, δ'ljλ. ή πρώτη διαlρεσις (τό πρώτον δια
μέρισμα) τού ναού, διiι τή;; διtοίσι. είσήρχετό τι. εί~ 
τον κιιρίω; νιχόν.- U Heo'lloιlα, ίων . Προ"ηlη, fι, ό
νομα της 'Αθηνάς έν Δελφοίς, διό τ ι EXEC ΙΙπήρχι 
νσιΤσκo~ i) a.Υσιλμα. τ~~ Άθ'l)νιΧ; , κεΙμενον πρό τoίi με
yCΙλoιι Νσιου τοΒ 'Απόλλωνο •. 
προ-ναυμδχCω, μελλ. -ήοω' ναυμαχώ ύπέρ τινος 

(μετiι Υεν.). 
ηρο-νCμω, μελλ. -"εμώ' όπονέμw (διανέμω, δια

μοιρόζω) έκ τών προτέρων 11 έμφaνΙζω, napcUOI6-
ζω ...... 11 μέσον προ"έμομαι (έ11'Ι xt'ljVWV, ποιμνΙων κ.τ.δ.) 
=πpoxωρW βόσκων n όθεν, κερδΙζω έδαφος, έκτε Ι
νομαι, άπλώνομαι. 
προ-νεύω .. μελλ. -οω' νεύω (κλΙνω) πρός τό έμ-

πΡός· 
ηρο-νήιος, η, ο", Ιων. ιiντΙ πρό"αιο. (βλ πρ6"ιιος). 
ηρο-νιιστεύω, μελλ. -οω' νηστεύω πρότερον. 
ηρο-νίιιάω, μελλ. -ήοω' νικώ έκ τών προτέρων. 
ιrρo-νocω, μελλ. -ιjoω' ώσ. μέσον,. ηρονοCομαι, 

μιλλ. -ήοομαι, μετ& μέσ . ιΧΩΡ. σι ' προν"οηοάμη" κσιΙ 
πσιθ. πρoν"oή/hι.,· όντιλαμβάνομαι, παρατηρώ, πρό
τερον, πρ06λέπω.- 11 σχεδιάζω τι έκ τών προτέ
ρων, προνοώ. 2) μιιτ& Υιιν. , προνοώ, λαμβάνωπρό
νοιαν, ύπέρ τινος, φροντΙζω περΙ τινος, μεριμνώ 
περl τινος. 3) ιiπoλ. εΤμαι προνοητικός, λαμ6ό
vc.J προφυλακτικά μέτΡα, προφυλόgσομαι, nΡOoέXc.J. 
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ηρο-νοητέον, Ρ'Υ}μιχτ. έπΙθ. τοlJ προ'llοέω' .,.. δεΙ 
προ'llοεϊ1l=πρέπεl νά λαμ6άνι:) τις πρόνοιαν. 

nρο-νοητιιι6c;, ή, 0'11 (προ'llοέω)' ώ~ χιχΙ νυν, ό 
προνοηrικόc, προορατικός, προ6λεπτικός, προσεκτι
κός.- ΙΙ έπί π~ιxγμ. , ό μαρrυρQν πρόνοιαν 'ij προ· 
Οπαρξιν σχεδίου.- έπΙρρ. -Ηώς (ώ~ χιχΙ viiv), μετά 
προνοητικότητος. 
ηρό-νοια, ίων. -νοiη, -IJ (πρ61100ς)' τό νοεΤν 

(άντιλαμ6άνεσθαl, κατανοεΤν) έκ τών προτέρων.
ΙΙ ώ; ΧΙΧί νίίν, πρόνοια, πρό6λε.ψlς 11 έΗ ΠΡΟ1l0lας = 
μετά πρ06λέψεως, έκ προμελέτης, έπίτηδες, έσκεμ· 
μένως, λΙΧ, . ex consulto 11 ώσ . έπl κακουργημάτων, 
διαπραΧθέντων . έκ προμελέτης : τραύμα.τα έΗ προ-
1Ι0ίας, φό"ος έΗ προ"οίας. 2) ή τοϋ θεοϋ πρό
νοια.- ΙΙΙ Πρό"οια 'A{JrJ"a., ώς θεά της πρ06λέ
ψεως καΙ της συνέσεως, λιχτρευομέ"'Υ} ΙΙπό τό δνομιχ 
τοίι,ο έ" ΔΞλφσί~ . 

ηρο-νομαία, fι (προ'llέμομα.ι)· προ60σκΙς. 
προ-νομι:ία, -IJ (ΠΡΟ1l0μενω) ' έπιδρομή είς έχθρι

κήν χώρυν πρός όρπαγήν νομης (φορ6ης) n λεηλα
σΙα, διαρπαγή. 
ηρο-νομι:ύω, μελλ. -οαι' κάμνω έπιδρομήν εΙς 

έχθρικήν χώραν χάριν ΠΡΟ1l0μεlας (βλ . λ.), ~'Y}λ. όρ
παΥης φορ6ης 11 δισρπάζω, λεηλοτώ, έρημώνω. 
ηρο-νομή, fι (προ"έμομα.ι) - έπιδρομή πρός προ

μήθειαν φορ6ης (ΧΙΧί yav. τροφΙμων) 11 διαρπαγή, λε
ηλοσΙα, λr:1στρική έπιδρομή . 2) έν τφ πλ'Υ}θ. προ-
1Ι0μαί = στροτιωτικά άποσπ6σματα όποστελλόμενα 
πρός προμήθειαν τροφΙμων.- ΙΙ ή πρ06οσκΙς τοϋ 
έλέφαντος. 
ηρό-νομος, 0'11 (προ'llέμομα.ι)· ό προχωρών έν Υ 

66σκει, ό 66σκων καΙ προχωρών (έν ιiντιθέσει πι;ό~ 
τό dπιο-{}οο'llόμος (βλ. λ.)=ό 6αδίζων πρός τά όπΙσω 
έν Υ 66σκει, ό όπισθOXωρQν κατά τήν 60σκήν). 

nρό-νοος,ο'll, χιχΙ ouV'IJp.npόvouς, ου'ΙΙ(ΠΡΟ+1Ιόος)' 
=προμη-θης (βλ . λ.), ό σκεπτόμενος έι< τών προ· 
τέρων, πρ06λεπτικός, προνοητικός.- σuγχΡΙΤ . προ
ιιονοτερος . 

ηρo-νωηΙ;C;, es (προ + &>Ψ)'=ΠΡ,,1Ιής, δ κλΙνων 
τήν κεφαλήν πρός τό έμπρός (<<6 γέρνων τό κε
φ6λι έμπρός») 11 σκυφτός, «καμπούρης». 2) μτφρ., 
έπιρρεπής, έτοιμος, πρόχειρος. 
Έτυμ.: ΠΡΟ1lωπής' προ"ώπιος' πι;lSλ . Ήσυχ . 

C,llε,llώπ",αι ' τεταπεl1lωται,.· πιθ. έΧ τή~ προ + lJψ 
(=μέ τό πρόαωπον πρός τόέμπρός), δπότε Τι υπιχρ
~ι~ τοίι -'11- έΡμ'Υ}νaιJaτιχι ώ; χιχΙ έν τφ πρη-1Ι"ς xιxl 
λιχτ: pro-nus. Ίπ' ~λλων συσχετΙζοντιχι τό πιχρ' Ήσυχ. 

,,"ήϊοτα' [οχατα, χατώτατα,., χιχΙ τό δμ'Υ}Ρ. 1Iει6ι'Joε" 
(·'IIeJ · Fo-)· χιχτ' ~λλoυς πpoίίπήp~ε τιJπo. *προ-ε'llωπής. 
*προ-ε1lώΠΙΟς, έ~ελιxθεΙ~ εΙ~ ·πρ-ε"ω- (χιχτ' (Χθλι
ψιν τοίί -0- τΥ,ς πρ"θ. προ πρό toii ιipχιxoίί φωνήεν το; 
toii β' σtινθετ. ) , χιχΙ έν συνεχεΙq; χιχτιχλής;ιχς εις προ'llω

ύπό τΤιν έπ'ιΙ;~ιxσιν τj)ς πρό. 
ηρο-νώηιος, ο" (προ + έ"ώπια)' δ €μπρooθεν 

της οΙκίας, i) ό έξω της οΙκίας 11 γεν. , ό έμπροσθεν 
τόπου τινός r, ό έξω τόπου τινός, ό έξωτερικός.
ΙΙ ώ; O~c. το ΠΡΟ1lώπιο1l (OUY. έν τφ πλΎjθ., τά προ
"ώπια)=τά έμπροσθεν της οlκΙας, τά πρόθυρα, τό 
nρoOTQOY , oίK Ια~ [χατ' ~λλotι; έΧ ti). πgο+έ"ώπια 
(βλ . λ.), χιχΙ χατ' άλλ"υς έχ τή~ πρό+&>ψ, ώς το 
προ"οοπής, ~λ . λ.)] . 
ΠΡΟ'Ξ, γε·ι. ΠΡΟΗ6ς, fι, χαΙ ηροκάς, -ά"ος, fι 

(βλ. λ . )' εΊδος δαρκάδος 'ij έλάφου 11 μτφρ . , ό δειλός 
άνθρωπος [~ι' έτuμ. βλ. περχνός1. 

ηρό-ξι:ινος, δ, Ιων. ιiντΙ πeόξε1l0ς (lSλ . λ .). 
ηρο-ξι:νέω, πρτ. προvξέ'ΙΙοv,,' μeλλ. -ήοω ' ιiόρ. ιχ' 

προνξέ1Ι'Ιοα' πρχ. προνξέ1Ι"χα (πρόξε'llος)' εΊμαι πρό-
ξενός τινος, ό έκπρ6σωπος τών συμφερόντων του 
καΙ ό μεριμνών δι' αύτό U χιχθόλοu, εΊμαι ό προστά
της του, δ ύπεροσπιστής ΤΟΟ.- • διαπραγματεύο
μαι, οlκσνομώ, ένεργώ καΙ κατορθώνω δ,τιδήποτε 
ύπερ άλλου τινός (καΙ διό λογαριασμόν του) " παρ
έχω, χορηγώ, προμηθεύω, έφοδιάζω, προσφέρω, πaρα
χωρώ, χαρίζω. 2) με τ:); ~oτ. χιχΙ ιiπpφ., έπινοώ χά
ριν τινός ωστε ούτος ... 11 ώα. παρέχω όδηγΙας, δΙΔW 
κατεvθύνσεις, νουθεΤώ, συμ60υλεύω. 3) συνιστώ 
τινα εΙς άλλον, Ηοϋ τόν συστήνω). 

ηρο-ξι:νία, fι (πρόξε"ος) ' ή σχέσις τού Προξέ
,IIOV ( βλ . λ.), 1;Υ)λ . ή συνθή , η 'ij ή σύμ6ασις φιλΙας 
μεταξύ πόλεως (κράτους) κσl πολΙτου άλλης πό
λεως, πολιτική (κρατική) φιλΙα, λα,. hospitium.- ΙΙ 
τά δικαιώματα Yj τό προνόμια τού Προξέ1ΙΟύ, 'ij φΙ
λου της πόλεως KOI ίδίζ] ΓφΕσ6ευτοϋ. 
ηρό-ξι:νος, ίων. πρό-ξι:ινος, ό (πρό+ξέ1Ιος)' ό 

ξένος (τ. ε . φΙλος) της πόλεως (τοϋ κρότσυς), δημό
σιος φΙλος, καθιστάμενος τοιοϋτος δι' άΠOφάσεWς 
της πσλιτεΙας. Ή λέ~ι; ~τιλ. πρόξεtfο, έ~'ή).oυ τΤιν 
ί~Ιαν σχέσιν μετιχ~iι μια.; πόλεως (κpιiτ oυ ;) χιχΙ ένά, 

π"λΙτοΙ) ~λλ'Y}Ι; πόλεω. , ti)v δπο Ι ιχν έ~Yιλoυ fι λέ;ις ξέ
'ΙΙος προχειμένσΙ) πε~ί Μο dτόμων - πολιτών Μο eιιχ

φόρων πόλεων~ δ πρόξε'llος ε/χε μεγιiλιx προνόμ:ιχ εΙ. 
τΥ,ν πάλιν, τής δπσΙιχς τιΧ συμφιίροντιχ ί~επpocώπει ' Υι 
προξενία (fι ιllιάΤ'Υ}ς eΊlA, -τc;ι llpo~evOtι) μετε6ιδιiζετo 
σU ',i;θως χλ'Υ}ρονομικώ;: lxJto :ιtιχτι;ός ει, υΙόν .- ΙΙ γεν., 
προστάτης, 60ηθός, ύπερaσnιστής, φρουρός, κηδε
μών, έπΙτροπος. 2) ώ~ έπΙθ., ό 6οηθών, ό tnIKOU
ρQν, ό όνακουφΙζων. 
ηρο-ξυράω, μελλ. -,,000' ξυρΙζω έκ των προτέρων. 
ηΡΟ-ΟΥιιάομαι, ιiπoθ.· όγκώμαι (όγκανΙζω) έκ τών 

προτέρων 11 προαΥγέλλω δι' όγκηθμοϋ. 
προ-οδι:ύω, μελλ. -οω' όδεΎW πρό άλλου, ταξι

δεύω πρό άλλου 11 προπορεύομαι, προηγσομαι έν 
όδοιπορίq. 
ηρο-οδοι-ηορέω, μeλλ. -"οαι' όδαιπορώ πρό όλ· 

λου, όδοιπορών έχω πολύ προχωρήσει' 
ηρο-οδο-ηοιέω, μελλ. -ήοαι' παρασκευάζω τήν 

δδόν έκ τών προτέρων, προπαρασκευάζω τήν 6δόν, 
έξομαλ6νω τήν δδόν όπό πρΙν, προεξομαλΙζω τήν 
όδ6ν.- ΙΙ μτφ. , προετοιμάζω τι, προπαρασκευάζω τι, 
ηρό-οδος (Δ), 011 (πρό+όδός)' δ προπορευόμενος 

11 ώς ο·)σ. οΙ πρόο"οι=τμημα στρατιωτών προπαρευο
μένων (άνιχνευτών). 
ηρό-οδος(Β), -IJ (πρό+cJδ6s-)' τδ πραXwpε:Tν, τό προ-

6aίνειν 11 ή έκ στρατοπέδου έξοδος ιι μτφρ . , ώ, χιχΙ 
νίίν, πρόοδος, έπΙδοσις. 
ηρό-οιδα, ιiπpφ. πρoειδhα.ι, μτχ. προrrι"ώ~' bJtapo. 

προπδη (κΧ ί προfJδει1l), μελλ. προείοομα.ι (~νευ ένιστ. 
έν χρΥισει) ' γινώσκω έκ τών προτέρωΥ' πρ6λ. προ· 
είδο'll. 
ηρο-οιμιάςομαι, πιχρ' ιiττ. χιχ! σ!)νεπτ. φροιμιά

ζομιχι' μiλλ. -άοομα.ι (προοlμιο,,)' :Χποθ.· κάμνω προ
οΙμlον 11 πρόλογον (εlααγωγήν, προανάκρουσμα), 
λιχτ. prooemior 11 μετ' ιχ Ιτ., προοιμιαζόμενος (εν είδει 
προοιμlαυ) λέγω τι 11 φροιμιάζομα.ι Θεους=άρχομαι 
έπικαλούμενος τούς Θεούς.-δ τι;:.χ . 3(εφeοιμlασμα.ι 
(μετιί πΙΧθ . ένν . ): πεφροιμίαατα. τά 'iiv" εΙρημέ'ΙΙΙΧ= 
τά νϋν είρημένα έχουσι λεχθη έν προοιμίΥ. 
ηρο-οίμιον, τά, ιiττ. σuνεπτ. χιχ ! φρofμιον (προ+ 

οlμος)' ώ; κΧί vuv, προοΙμιον, εΙσαγωγή 11 έν τij Mcι!)· 
σιχ'ij, προανάκρουσμα, προεισαγωγικόν μέλος, πρό
Qσμα 11 έν τοί. Ρ'Υ}το;:.ιχοίς λόγοις , προοΙμιον, πρόλο · 
γος 11 έπί νόμων, αΙτιολογική tκθεσις" μ τφρ., κάθε 
αρχή . 2) ϋμνΟζ (6ρaxύ ποΙημα). 
προ-οίχομaι, μελλ. -ο ιχήοομα. ι , ιiπoβ .. έχω όπέλ-

θει πρότερον. . 
ηρο-όμνυμι, χιχΙ -ύω' όμνυμι (δρκΙζομαl) πρότε

ρονl16ε6αιώ ένόρκως άπό πρΙν (έκ τών προτέρων). 
ηρο-οητέον, (:-'Υ}ματ. έπΙθ. toii προοράοο' "εί προ

ορα1Ι, πρέπει νό πρ06λέπι:) τις, νά λαμ6όνι:) τ6 μέ· 
τρα του έκ τών προτέρων. 
ηρό-οητος, 0'11, ιiττ . OUVl1p. ηρoUιιτoς, 0'11, ρ'Υ}

μιχτ. έπΙθ. τοίί προοράω (ώσε! έ~ ένεστ_ ·προόπτομα.ι)· 

δ δρώμενος έκ τών προτέρων, δν έκ TQv προτέ· 
ρων δύναταί τις νά πρcΤδr:111 κατάδηλος, καταφα
νής 11 δ διακρινόμενας, διαπρέπων, έπΙ τινι. 
npo-oρiT6c;, ή, 6'11, Ρ'Υ}μ έπΙθ. τοii προοράαι' ον 

δύναταΙ τις νά προΤδr:1 , πρ06λεπτός. 
ηρο-οράω, μιιλλ. πρ06ψoj.ιαι· ιiόp. IS· προείδο,,' 

πρχ. πρoεόρiίxα' 6λέπω έμπρός, 6λέπω πρ6ς τό έμ· 
πρδς 11 μτφρ., πρσ6λέπω, εΤμαι προ6λεπτικός (προ· 
νοητικός). 2) 6λέπω έμπρός πρΟς μέρος τι 11 d'ισ. 
6λέπω μακρόθεν. . 3) μετιΧ γεν., προναώ, φροντΙ
ζω, περΙ τινος (προσ. i) πpιiγμ.). - ώσ. ώς; μΙσσν, neo
οeάο:uιx •• 6λέπω έμπρός μου, 6λέηω τό fμπροσ8tν 
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μου. 2) πρ06λέπω. 3) προνοώ περl τινος, φρον-
τΙζω περl τινος, λι&"'. (Αν.Γ •• 
., •• ρις .. , μιλλ. -f1,.' όρΙζω έκ των προτέρων, 

ιιροαιτοφοσ/ζω • 
• ~ .ρμάω, μιλλ. -ιflJ'" ώθQ (κινω) τι πΡός τό 

έμnρός.- Jt(lθYj't . , όρμω πρός τό tμπρ6ς, κινοΟμαι 
πρός τό έμπΡ6ς, έξορμω, προχι.ιρω • ...,.... ~μoς6. ίν 
'1:, ίνιρτ., έκKινQ πρός τό έμπρός, έξορμω, πρo6aΙ
νω 11 ,πΙ φυτΙδν, αύξάνoμaι • 

.,0 oρμfς .. , μιλλ. -ΙfI'" μ,l:δ't., προσορμΙζω (6-
ρόζι.ι) έμπΡ:ός όπ6 τι. 

ιrρΌ o,dlw, ιiτ"," xιιtΙ . ouν'(jP. ιrρoιj9cllω· μιλλ. 
-oφ.ιlιffl"· ώ, χι&Ι '1111'11, ΠΡοοφεΙλω, 6φεΙλω (χρεω
στω) έκ των -"ροτέΡων.- JtIIιO'lj"'" ώ, Χι&Ι "11'11, προ. 
οφεΙλομαι, 6φεΙλομσι έκ των προτέρων, όnoμένω 
ώς ~Ιλ6μενoν . όπ6λοιπον. 
ιr~tις, -aCIIS. -Ιι <n,όt-8ψι,)' πΡό6λεψις.-. 

τό 6λέπειν πρότερο" (πρό δλλου τινός). 
..... ' ...... μιλλ. "'011 lCfοοιά" <ώαιΙ " 'ν. *πeo-

6Iπομσι) . 
ιrρo-ιrΙyι\ς, i, <.+lIiί7'1_ι, -ςοσ mΠννμι)' ό 

έατερεωμένος (έμπηγμένος) ΙμΠΡοσ8εν 11 ΠΡοέχων, 
προεξέχων. 
nρo-nIIciY, ιiπρ; ~oρ. δ' ",οσ #gomfl%f». 
προ-πσιδ_, μιλλ. -fl,.· διδάσκω έκ των προ-

τέρων, προδιδόσκω, "προγυμνάζω. . 
πρό-πΙΑσι, ίπΙρρ.· πρό noλλοο, πρό πορό πολ

λοο χρόνου. 
ηρό-π6ρ (ngό+-ιά), ώ, πρόΟ. μι'tlk ΥΙ": Ιμπρο

σ8έν τινος.- • ώ, ίπΙρρ. (ιiπoλ.)· πρότερον, IΜτ
το" (=ταχύτερον), μαλλον. 
ηρo-ησρcι-δάAlω· 8έτω τι πλησΙον (η παραπλεύ

ρως) τινός έκ των προτέρων. 
nρο-πσρσ-σιιcuάςω, μιλλ. -άflΟΟ' ώ, χCltΙ ~ίiν, προ· 

παρασκευόζω, παρασκευόζω έκ των προτέρων, έ
τοιμόζω έκ των προτέρων.- Πι&θ'ljΤ., προπapa
σκευόζομαι. 
ιrρo-πσρ-Cιω· παρέχω πρότερον, χορηγω (έφο' 

διό ζω) έκ των προτέρων Ι προσφέρω πρότερον. 
nρo-nόρoιIc, Χι&Ι πρό φων. -Icy: πράΟ. μιτlk Υ.ν., 

Ιμπροσ8έν τινος Ι ngondeoa •• nοδώΥ=πρό τωΥ ΠΟ· 
δων τινος, rιaρό τούς Γιόδaς τινός, πρόχειρος 11 ngo
nάeo •• ι -B-v,άαw=fμπροσ8εν της 8ύΡος, πρό της 
ΜΡος, Ιξω8εΥ.- Π ίπφρ.: 1) ίπΙ 1:όπου, fμπρο· 
σ8εν, πρόσω, πρός τό έμπρός. 2) fπΙ χρόνου, πρό
τερον, προηγουμένως, -πΡΙν. -' 

ιrρό-.ΙΙiίς, -πσαα, -ncι" (ngόt-nci,), .ΠΙΤΙ1:. 1:όπο, 
-1191: Ι nci,: ngόπα" ~μ., = δλην τήν 'ήμέραν Ι n;cι, 
n,omacι, ~ δλα τό πλοΤα όμοο Ι ούδ. ngόnσ" (ώ, 
έπΙρρ.)=όλοσχερως, τελεΙως. 
ιrρo-ηάσιω, μιλλ. -n.4f1ομσι· πόσχω πρότερον 

(έκ των προτέρων), πόσχω πρώτος Ι τυγχάνω κα· 
κης μεταχειΡ/σεως έκ των προτέρων. 
ηρο-ηάτωρ, -oeo" δ (ngc} + -I,ιf,)' ώ, XCltt νίiν , 

προπάτωρ, ό Ιδρυτής ένός γένους (μιας οίκογε
νεΙας), ό πρώτος πατήρ τοΟ γένους, ό γενάρχης 11 
έν 1:ψ πλ'ljθ. οΙ ngο:πάl'ο,ι, -= ΟΙ πρόγονοι, ώ, χCltΙ 
νυν «προπότορες». 
nρo-nciΙW, μελλ. -αοο' πεΙ8ω έκ των προτέρων. 
ηρό-ηΕΙρσ, 'ij' ή προτέρα δοκιμή η άπόπειρα 11 

πe6.πει,cι" nοιοvμσι = κόμνω μΙαν δοκιμήν (μΙαν 
άπόπειρον), λι&'t. experlmentum fAcere. . 
nρo-ncIpάw· = ng6nιI(l4" noιοVμσι".. δοκιμάζω 

όπό πρΙν 11 ώσ. 'tCΣ, ιι~τCΣ, σ'ljμι&σ. Αχει χιιΙ ώ, ιiπoθ. 
ngοnιιράομσι μιτCΣ "ι&θ. ιioρ. ι&' Χι&Ι Πι&θ_ πρχ. ngo· 
«nιι,ιflhι", π,οnιnιl,cμσι. 
nρο-ncμnω, μιιλλ. -ψf»' ιiόρ. ι&' n,oiίnεμψcι' 

πέμπω (στέλλω) πρότερον {η έκ των προτέρων) 11 
στέλλω μακρόν, έκπέμπω η όποπέμπω, άπολύω 11 
στέλλω πρός τό πρόσω Ι στέλλω fξω U Π(lomμn,. 
Ιo~=έξαπoστέλλω (έκσφενδονΙζω) 6έλη υ ώσ. παρ.. 
έχω, χορηγω, προσφέρω, έφοδιόζω.- • ώ, XCltl νυν, 
προπέμπω, συνοδεύω, «ξεπρo6aδω» lιίδ. συνοδεύω 
έν πομrn:\, συνοδεύω νεκρ6ν εΙς τόν τάφον, λι&1:. 
efferr •. - ΙΗ όκολουΟΟ κατό πόδας, έπιδιι.:ικω, κοτα-
δΚ::κω. . 
ιrρo-ncoώy, oWcι. 6ιι. μ"'χ. Αορ. Ρ' 'l:ollllfOlIllΠOtI. 

ηΡΟ-ΠΕτάννυμι, μ~λλ. ·πετ:ι'ioω · πετ:άννυμ. (τ . Ι. 
έκτείνω, άπλι.:ινω) πρό τινος ι'\ έμπροσθέν τινος. 
ηρο-ηέΤΕΙΩ, Τι (προπετ:ής)' ώ; xClti ~υν. προπέτεια, 

άπερίσκεπτος σπουδή, όρμή, βία . 
ηρo-ηEΤΉC;, ες (προπ/πτ:ω)' ό πίπτων πρός τά 

έμπρός, ό κλΙνων πρός τά έμπρός, ό κύπτων πρός 
τό έμπΡός, λ'%τ. prociduus, proclivis 11 ό κεκυφι.:ις, 
σκυφτός, ό εύρισκόμενος έν καταπτι.:ισει, ό έ'{γΙ
ζων είς τόν θάνατον.- 11 μτφ~ ., ό εύρισκόμενος 
είς τό χείλός τινος, ό προσεγγίζων είς τι, ό πρό-
8υμος διό τι, ό έπιρρεπής είς τι. - 2) όρμητικός, 
αlφν/διος, ριΨοκ/νδυνος, άπερ/σκεπτος, βΙαιος.- &
πΙρρ. προπεl'ώς=r.ιρός τά έμπρός.- 11 μετά μεγό
λης σπουδης (<<μέ τό κεφάλι κότω καΙ πολύ β!αστικό»). 
ηρo-πέφaYΤΩΙ, γ' έν. ΠCιtθ. πρχ. 1:αυ nροφαΙνω. 
nρο-ncφρσδμένος, ", Ο", μτχ. ΠCltθ. πρχ. ,oίi 

n,οφράζω. 

ηρο-πηδάω, μελλ. -ήσομιΖ" πηδώ πρός τά Ιξω 
πρότερον 11 πηδώ πρός τό έμπρός έκ τινος. 

ηρο-πηΑ6ιιίς"" μελλ. -/σω, ciΤ1:. -rcii (προ+π",ιός)' 
καλύπτω (έπιχρΙω) μέ πηλόν 11 μτφρ., περιλούω τι
νό μέ όνειδιστικός έκφρόοεις, τόν μεταχειρΙζο
μαι κακως ii ύβριστικως.- n μι't' Cιtίτ. πράγμ . , όνει
δΙζω τινά έπΙ ηνι. 
nρο-nηΑάιιiσις, -"ως, Τι (π,οπη,ιακίζω) , χClt Ι ηρο

ηη16ιιισμός, δ' ύβριστική (χλευαστική) μεταχείρισις. 
npo-nfvw, πρτ. προνπ,,,ο,,· μελλ. neonloμιza' 

ciόΡ. β' n,ονn.ο,,· ένεΡΥ. πρχ. n,οπέπωκα, TιCltO. πρχ. 
π,οnέnομσ.· π/νω πρότερον, πίνω πρωτος 11 ώ, χιιΙ 
~υν, προπΙνω, π/νω είς τήν ίιγεΙαν τινός, προπΙνω 
εΙς ίι'r'εΙαν του, λCltτ. propinAre, διότι 'ij έλλ'ljνιχΤι 
σιινήθειιι' ~1:0 νCΣ πΙν,!! η, πρώτο, xClt1 εΙ τιι νCΣ δίδ'!! 1:0 
ποτήριαν ιιί; 1:0. !λλον, δπερ 1:Yj; byelCIt; 'tou δποΙου 

προέπινεν. 2) έπει~Tι συXνCΣ τδ ποτήριον, δι' ου εΥΙ
ν6ΤΟ 'ij πρόποσι" ιimIIeto ώ, δώραν εΙ, τον ίιΠ6Ρ ου 
έΥΙνι;το Τι πρόπασι., 1:0 n,οn/"ω έσ"ήμCltνε χCltΙ το 
«δι.ιΡΟΟμαι», «xαρlζω», πaραδΙδω: nροn/"ω n}" έ
lev.ee/cι" φ.,ιίππιρ = χαρΙζω τήν έλευθερ/αν είς 
τόν ΦΙλιππον ι:ις δώρον προπόσεως, lΙ'1) λ. την παρα
δΙδω άπερlOκέπτως είς αύτόν, τήν προδίδω 11 ώσ. 
ngοmnοτ:cιι I'ci Πίς πό,ιιιως neά"l,μστ:α = τά συμφέ
ροντά της noλιτεΙας fxoυv προδσ8η (έχουν δο8η 
ώς δωρον). 
nρo-nfnTw, μιιλλ. -nιαoνμσι' ciόρ. 6' Π(lOvnlWf)", 

ciπρφ . π,οπιαι-;,,' πρχ. ngοmnτ:ωκcι' πίπτω (πρ'ός τά) 
έμπρός, ρΙπτω έμauτόν πρός τά έμπρός 11 όρμω πρός 
τό έμπρός, κινοσμαι όρμηΤΙKωςt(<<μέ τό κεφόλι κάτω») 
πρός τό έμπρός. 
nρo-nιoτcιiw, μΒλλ. -α,.' πιστεύω (έχω έμπιστο

σύνην) έκ των προτέρων. 
ηρο-ηΙΤΥω, ΠΟΙ'lj1:. ciντΙ ngomnl'aJ (βλ. n/τ:tιω)' 

προσπΙπτω, πίπτω πρηνής, πρότερον Τι fμπροσ8έν 
τινος (έπ Ι [χετών). 

ηρο-ηΑέω, μελλ. -nl.vaoμoa· ώ, χιιΙ νυν, προ
πλέι.ι, πλέω πρότερον. 
ηρό-ηΙ0ος, Ο", ΧCιtΙ συν'!!ρ . -ηAouς, ου" (ngοπ,ιΙω)' 

ό προπλέων, ό πλέων πρότερον των άλλων, η πλέων 
πρό των άλλων ( <<έπl κεφαλης των»). 
ηρο-ηΙώω, ίων. civtl π,οπΜω. 
ηρο-ηοδ-ιιΥός, ό,,' ό προπορευόμενος καΙ δει· 

κνύων τήν 6δόν, ό όδη'{ός. 
ηρo-ηoδiςω, μελλ. -/σω (π,ό+πo~)' θέτω τ6ν 

πόδα (κινώ τόν πόδα) πρ6ς τό έμπρός, βηματΙζω 
πρός τό έμπρός. 
ηρo-ηoιiω, μέλλ . -';αω" ποιω τι πρότερον η έκ 

των προτέρων, προπαρασκευάζω 11 κόμνω τ6 πρώτον 
6ημα. - π'%θ'l)τ . , ποιΟΟμαι Τι παρασκευάζομαι έκ των 
προτέρων, προπαρασκευάζομαι. 
nρo-nolcμiw, μελλ. -';αω' πολεμω πρότερον iι 

έμπροσθέν τινος. 
nρo-n61cuμcι, -CΙI'O" 1:ό (Π(lonol.vaJ)" όνταπο

δο8εΤσα ύπηρεσΙα. 
ηρο-ηοΑcύω. μιλλ. -αCΙD (ngόnο,ιος)' εΤμαι ngόo 

πο,ιο, (βλ. λ.), εΤμαι όπηρέτης D ύπηρετω ι.:ις Ιερεύς. 
εΤμαι Ιερεύς fv τινι lερQ. 
ηρό-ηοΑος, δ, -ιι (ngc} + nοΜω)' ίιπηρέτης δαδΙ

ζων πρό δλλου, προπορευόμενος, είιρισκόμενος fμ-
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προσθεν 11 όκόλουθος, συνοδός, θερόπων n ναύτης, 
έρέτης. 2) ό ύπηρετών θεότητά τινα, Ιερεύς Τι 
Ιέρε ια" ύπηρέτης ναοϋ, νεwι<όρoς, εΤδος σημερ. 
(κανδηλανάπτουι.- 11 ώ;; έπίθ. ό υπηρετών εΤς τι 
πραγμα, .ό άφωσιωμένος r. καΙ άφιεΡωμένος εΙς αύτό. 
προ-πομπή, 1) (προπέμπω)' τ6 προεξαποστέλ

λειν, ή έκ τών προτέρων άποστολή.- 11 ώς κσι: νυν, 
ή προπομπή, ή τιμητική συνοδεlα, τ6 cξεπροβό
δημαι . 

προ-π.,μπίσ, ~ (προ+πομπή)' i; πρώτη θέσις έν 
τινι πoμπιj, ώ, το προεδρία. 
προ-πομπ6ς, ο" (προ+πέμπω)' ώ~ καοΙ νυν, προ

πομπός, ό προπέμπων, ό συνοδεύων έν πομπι:! 11 μετ' 
«Ιτ., προπομπος χοάς=ό φέρων (μεταφέρων) χοός 
έν πoμπιj.- 11 ώς o~σ., ό συνοδός, ά συνοδεύων, ό 
φύλαξ, φρουρός, ύπερασπιστής. 
προ-πονέ:ω, μελλ. -ήσω' πο"ώ (τ. ε. μοχθώ, κο· 

πιόζω) έκ τών προτέρων.- 11 μοχθώ δι' άλλον (χά
ριν άλλου, όντl άλλου).- • μετ& γsν., μοχθώ (κο
πιόζω) διά τι .(~-ηλ. διό νό τό όποκτήσω).- lν μετ' 
«ίτ. πραογμ., άποκτώ τι διά προτέρου μόχθου" όθεν 
εν τΊ) μτχ. παθ. πρκ. τά πρoπιrπo"ημέ"α=ol πρότε
ροι κόποι, πράγματα έπιδιωxflέντα πρότερον μετά 
ζήλου, διό τήν άπόκτησιν τών όποίων κατεβλήθη
σαν πρότερον πολλοl κόποι .- ν μέσον, προπο."έο
μαι=όποκόμνω πρ6 τών άλλων (<<κουράζομαι πολύ 
γρήγοραι).- νι παθ-ητ., προκαταπονοϋμαl, καταπο· 
νοϋμαl έκ προηγηθέντων δεινών. 
πρ6-πονος, ο,,' λlαν έπlπονος, λlαν έπlμοχθος, 

πολύ κοπιώδης. . 
Πρo-πoντfς, -/δος, -IJ (πρό+Πό."τος)' ή πρό τοϋ 

Πόντου θάλασσα, ή θάλασσα τοϋ Μαρμαρα, κλ-ηθεί
σα olίτω διό:τ:ι κείτor:ι ιiκριβιiί~ π?ο του E~~είνoιι Πάν.ου . 
προ-πορcύω, μελλ. -σω' κάμνω (βόλλω) τι νό 

προπορεύεται, τό όδηγώ (τό διευθύνω) πρός τό έμ· 
πρός .- παθ-ηι. , μετ& μ;έσ . μελλ . -noeWOOμo' καΙ 
παθ. μελ λ . -noeelJlJ.ήaoμo, · ώ;; καΙ vu.v, προπορεύ
ομαι, πορεύομαι πρότερον Τι πρός τό έμπρός, προ
ηγοϋμαl. 

προ-πορίζω, μελλ. -'σω· προσπορlζω, προμηθεUω, 
έφοδιάζω, έκ τών προτέρων.- παθ-ητ., προσπορί
ζομαι (προμηθεύομαι, έφοδιάζομαι) όπό πρΙν. 

πρό-ιιοσις, -εως, 1) (προπ/."ω)· ώ;; καΙ νυν, πρό
ποσις, τό προπΙνεlν εΙς τήν ύγεlαν ' τινός, Τι τ6 πΙ· 
νειν πρότερον.- ιι cι~τo τουτο τό ποτόν. 
προ-π6τιις, δ (πeοπ/."ω)· ό προπlνων εΙς ύγεlαν 

τινός. 

πρ6-ηouς, -ποδος, δ' ό προεξέχων πούς όρους, 
ή ύπώρεια όρους. . 
προ-πράσσω, ιiττ. -ττω, μελλ. -ξω' πράττω πρό· 

τερον, έκτελώ πρότερον.- • όπαιτώ κcιΙ λαμβάνω 
έκ τών προτέρων. 
nρο-πρcών, -ώ."ος; δ' ώ~ το προπρη"ις (6λ. λ . ) , 

ό κλΙνων τήν κεφαλήν πΡός τό έμπρός, «μέ τ6 
πρόσωπον πρός τό έμπρός» 11 μτψρ . , πρόθυμος, πρό
φΡων. 

προ-πριινής, ές (έπιτεταομ. πeηοιής)' ό έχων τό 
,ι~όσωπoν πρός τό κάτω, «σκυφτός», μέ τ6 πρόσ
ωπον πρός τ6 έδοφος Ι«πρόμυται) , λor:τ. pronus 
11 ό λυγισμένος πρός τό έμπρός.- το o~δ. προπρη
."ές ώ;; έπ(ρρ.=πρός τό έμπρός, αντίθ. τψ όπΙσω. 
προ-πρ6, Sπιτετor:μ. tuJtO' του πρό' δλως διόλου 

έμπρός, άκρι6ώς έμπρός" όκρι6ώς πρότερον, έν
τελώς πρότερον. 
προ-προ-κύΙΙνδομσι, πσιθητ . , έπιτβτ. tuItO' ιiντΙ 

ΠΡΟΗIJ'J.ί."δομαι (βλ . πeΟΗIJ'J.ι."δέω)' έξακολου8ώ νό 
κυλΙωμαι έμπροοθέν τινος (πρό τών ποδών του) 11 
προσπlπτω καΙ Ικετεύω τινό (cτoϋ πέφτω στό πό· 
διαι " μτψ~. περιπλανώμαι άπ6 τόπου εΙς τόπον. 
πρά-πρυμνσ, έπίρρ. (πeΟ+πρVμ."α)' έκ θεμελl

ων, παντελώς , όλοσχερώς (έπΙ ιiψιxνισμoil, όΗ· 
θρου). λιχτ . funditus, prorsus (κυρ. κατό τρόπον w
στε τό κατώτατον άναδύεται, όνέρχεταl, ώ, iv τοϊ. 
πeο(J.i'J.vμ"'ο" πρόρe,ζ-ς) ιι μέ τήν πΡύμναν πρός 
τό έμπρός, -t. Ι. πρός τό όπlσω (~-ηλ . όδεξlως) (κυρ. 
,πΙ πλοίου κ>xτdι τΥιν στιγμΥιν τ1), XαtΤΙXδllθΙαιω,) Ι δθιν, 

εΙς τό χεΤλος τοϋ κρημνΟϋ, όλοσχερώς κατεστραμ
μένος. 
προ-πτσΙω, μδΗ. -σω' προσκόπτω (<<σκοντάφτω ι) 

προηγουμένως. 
ιιρο-πύΙαιος, ο." (πρό+π1ίΑη)' ό πρό τών πυλών. 

- 1I o~~. πλ-ηθ. ώς; o~~ .. ,"ά προπ';Ααια=ώ. χ'%Ι νυν , 
τό προπύλαια, πυλών, είσοδος 11 έν Άθiιναoι~, τό πε · 
ρίφημα Ποοπύλαια (είσοδος) της 'ΑκΡοπόλεως, τό 
οΙκοδομηθέντα ύπό τοϋ Περικλέους. 
ηρ6-πυΙ0ν, το (προ+π1ίΑη)' ώ; xor:l νilν, πρόπυ

λον, είσοδος, στοό, προστΥον, προπύλαια. 
προ-πυνδάνομσι, μελλ. -πε';αομαι' ιiάρ. 6' προν

πυ{Joόμη.,,· αποθ.· πυνθόνομαι έκ τών προτέρων, μον
θάνω ζητών Πληροφορίας έκ τών προτέρων, ό
κούω ,Τι έξακριβώνω έκ τών προτέρων. 

,προ-πυΡΥος, ον' ό έμπροσθεν τών πύργων (γι
νομενος) ιι ό ύπέρ τών πύργων τ. Ι. ύπέρ της πό
λεως γινόμενος : ifvala, πρόπvρ)'oι=θυσlαι προσ
φερόμενΙ;Η ύπέρ τών πύργων (τ. !. ύπέρ της πόλεως), 
RΡO-Pcw, μελλ. -ρεVσομιι." έπιχ. (1)μιχ (ιiντΙ του 

πιχρι'.< Π,εζ. προρρέω) ' ρέω πρός τό έμπρι. ~, έκρέω 
καΙ τρεχω μετό πάσης δυνατης ταχύτητος, λιχτ. 
profluere. 
προ-ρρέ:ω' 6λ. προρέω. 
πρά-ρριισις, Yj (ΠΡO+ρησι~)' ώ. κιχ! νlΙν, πρόρρη

σις, τό προειπείν τι, προμαντεlα, προφητεlα. 2) 
προηγούμεναι (πρότεροι) όδηγίοι, ουμ60uλαl η καΙ 
διαταγσl.- • προκήρυξις, δημοσία γνwoτοποlησlς, 
διακήρυξις, 
πρ6-ρριιτος, ο." (προ + ρηrός)' προειρημένος, 

προλεχθεlς- 11 προκηpuχθεlς, διοταχθdς, προσ
τοχθεΙς. 
πρά-ρριζος, ο." (προ+ρΙζα)' ώ, κιχ! νβν, πρόρρι· 

ζ,?ς, φέ τΙς ρΙζες μaζl» , όπό της ρlζης, σύρριζος, 
συρριζα 11 το o·j~. πρόρριζο." η πρόρeιζα (ώς ίπιρρ. ) 
=μέ τός ρlζας, σύρριζα, παντελώς, δρδη>ι', λσιτ, 
radicitus, fundίlus. 
ΠΡΟΊ, πράθ. μετιΧ γιν., δοτ., χιχΙ σιΙτ., χιχ{ δή: μΒΤιΧ 

γεν. μεν πρός δήλWOlν κινήσεως έκ τινος τόπου, 
μετ& ~oτ. πρός δήλωσιν της έν τόη~ στόσεως, κσι ! 
μsτι'.< ΙΧίτ. πρός δήλωσιν κινήσεως πρός τινα τόπον. 
- ~ω? RΡOTI κιχ! ποτι [,-,,-,]. 

Α'. ΜΕΤΑ ΓΕΝΙΚΗ2: Ι ίπΙ τάπου, έκ τινος 
τόπου, έκ ... , όπό ... 11 όπό τό μέρος (όπό τήΎ πλευ
ρόν η άπό τήν περιοχήν) τινος, Τι πρός τό μέρος 
(πρός τήν πλευρόν) τινος: πρo~ ΝόrΟIJ=πρός τήν 
πλευρόν τοϋ Νότου, τ. !. πρός τήν κοτεύθυνσιν τΟύ 
Νότου Ι φVAαHαί προς ΑI6,όπω." = φρουραl πρ6ς 
τό μέρος τών ΑΙθιόπων Ι W Αβδηριχ fcJevra, προ. τον 
C Ε'J.:Ιησπό"rοv μιiA:Ιo" ;; τον .Στρvμό."ος=τό • Αβδηρο 
κείνται πρός τήν πλευρόν τοϋ Έλλησπόντου μόλ
λον παρό τοϋ Στρυμόνος, τ. Ι. κείνται πλησιέστε
ρον πρός τόν Έλλήσποντον. 2) μτψρ., πρός πα
τρΟ.=ώ; χσι! ν&ν , πρός πατρός, έκ της πλευρδς τΟύ 
πατρός, έκ της πατρικης γρομμης n ώσ. έκ μέρους 
τινός, άπό τινος, παρά τινος: Ιχω τ'μ,," πeό, 
Ζη"ος=έχω τιμήν (έχω τιμηθη) έκ μέρους τοϋ Διός 
(πσρό τοϋ Διός, όπό τόν ΔΙα, έκ τοΟ Διός) 11 ώσ. 
πρός Διός ela, ξιrί."ol τιr πτωχο( τc=ξένοι καΙ πτω
χοl έχουν σταλη έκ μέρους τοϋ Διός (η έξαρτCιν
ται έκ του Διός, προστατεύονται όπ6 τόν ΔΙα) . 3) 
ένώτiιόν τινος, έπl παρουσlςι τινός, έν όνόματl τι· 
νας (έπΙ ό;:.κων κιχ! ~ι>xμαopτυριιίlν): μάρι;veοι neος 
-lJoecU.", προς ά.,,6eώπQ)tf = μάρτυρες ένώπιον θεων 
καΙ όνθΡώπωνlΙο! ιiττ, πσιρsμ6ά.λλοιιν Ινίοτ. τΥιν προαωπ. 
ιiντων. σέ μετιx~ύ τΥι;; προθ. προς κσιΙ τ1), γιν,: ned, 
σ8 -lJoecU." αΙτώ = σέ Ικετεύω ·έν όνόματι τών δεCι\' 
(λσιτ. ρeΓ te deos oro).- • μετιΧ παοθ-ητ. Ρ"lμά.ΤCιιν 
ένΙοτε κεΙται 1) πρo~ ιiντ! τΥις; νπό: δ,δάσχομιί, πρό, 
τι."οs=διδόσκομαι ύπό τινος Ι άτιμάζομιι.ι πρ6, τ,· 
1ΙΟ.=δέν τιμώμαι (καταφρονοϋμαι) ύπό τινος.- ·'1 
ίΧ τή. τοπικ1);; ενν. του έκ. τινος μέρους (η το[l πρός 
τι μέρος) προ1)λθβν Yj lννοισι τοϋ όρμ6ζοντος καΙ 
προσήκοντος: ov πρός τον απα."τος ΙΙ."δeό,=δέν 
όρμόζει (δέν ταιριάζει) εΙς τ6ν κάθε δνθρι.ιπον Ι 
neo, δlH"ς=σύμφwνoν πρός τό δικαιον (πρός τι'ιν 
δικαιοαύνην), όρμόζον εΙς τήν δικαιοσύνην Ι ~r 
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γV~ΙΗό, έατι,,=εΙναι δμοιον πρός γυναίκα (ταιρ!ά
ζει εΙς γυναίκα) . 

Β'. ΜΕΤΑ ιJOTIKHΣ: γενιχω" πλησΙον, πολύ 
κοντά, έπί παρουσΙο τινός. έπΙ τινΟζ. είς τι(να): 
βά},λ;ω ποτ. yαin=plnrw (πατάσσω) κατό γ/Ίςll.πeo, 
ci}.}.ή}.nαι" 'χο"ται = προσκολλQνται σφιγκτό ό εΤς 
εΙς τόν άλλον.- 11 έπιπροσθέτως, πρός τούτοις, έπί 
πλέον, πλήν. παρεκτός: προ, τούτοι, (ώ. χcιί νυν) 
11 προ, τοί, &}.}.ΟΙ' )(αΗΟ" = έκτός rQv άλλων κα
KQv (δεινQν, συμφoρQν).- 11 έπί έντατικης ένασχο· 
λήσεως περl τι, χcιθ' 'ιν 6 ιiσxoλoύμενo. πcιpΙστcιτcιι 
τρόπον τινά. ώ. εfιpισχόμενo. ίπιiνω 6Ι, το ιiντιχ.Ιμενoν 
"tij, ίρβύ'/1j, "tou: γΙγ"ομαι προ, τφ αΗοπεϊ,,=εΤμαι . 
ένησχολημένος μέ τήν έρευναν (έξέτασιν) . 

Γ'. ΜΕΤΑ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΣ δ1jλοt κlνησιν πΡός τι 
μέρος ij διεύθυνσιν πρός κάπου: Ι iIt! "tOItOU , 
πρός ... , εΙς •.. : προ, ήώ=πρός Ά νατολός Ι Η}.αίβακε 
.πeo, ονρα"ο,,=έκλαιε 6λέπων πρός τόν ούρανόν . 
2) μ.τ« iχθΡιχij. ένν., έναντlον τινός, κατά τινος: 
προ, Τρώα, μιί.xβo{Joαι = μάχεσθαι έναντΙον TQv 
iρώων 11 έν τcιί; ίπιγpcιφcιΙ, Ρ1jτοριχων λόγων: πρό, 
τι" ... έν σχέσει πρός τινα, εΙς άπάντησιν πρός 
τινα (Τι κατά τινος), λcι •. cιdversus (o~χ!: πρός κατ· 
ηγορlαν στρεφομένην κατά τινος, ijτι, lvvotcι έλί
γaτο atc!t τoίi: κατά τι"o,=λcιτ. ίn). 3) ιJ.VEU εχθρι· 
xij, ίνν.: άγορευω πρό, n"α=όμιλ" άποτεινόμενος 
πρός τινα.- Ι ΙΙπ! XPQVou, κατό τήν δεΤνα ωραν 
(έποχήν, χ.τ.δ. ) , περlπου τήν ... : προ, έοπέρα,=κατά 
τό βράδυ Ι προ, γηρα, = έν τΥ γήρατι. κατά τά 
γεράματα, «στά γεράματα».- 111 ysvtxw" έπί σχέ
σεως μεταξύ δύο άντικειμένων, έν σχέσει πρός ... , 
ως πρός ... , όσον άφΟΡ9 είς .... όπό άπόψεως ... : προ, 
ταντα=ως πρός αύτά, κατό ταΟτα. έπομένως, δθεν 
11 τά προ, το" πό}.εμο,,=τό όφoρQντα εΙς τόν πό
λεμον, τό σχετικό (τά έχοντα σχέσιν) πρός τόν 
πόλεμον, τό πολεμικά, αl πολεμικαl παρασκευαl 11 
τά προ, τον, 8οεον,=τό άφOρQντα εΙς τού) θεούς, 
αl σχέσεις μας πρός τούς θεούς, τό πρός τούς 
θεοός καθήκοντά μας. 2) συμφώνως πρός .. :, πρός 
τόν σκοπόν νά ... : προ, τη" φrίμ",,=συμφωνως πρός 
τός εΙδήσεις Ι ώσ. προ, τί ;=πρός τΙνα σκοπόν ; 
διατΙ; 3) έν συγκρΙσει πρός ... , άναλόγως πρός ... : 
κοϊό, τι, ιΙ"'ιΡ δοκέοι εΙ"αι προ, το" πατέρα κν· 
eo" ('Ηροδ.)=όποΤός τις άνθΡι.ιπος φαΙνεται δτι εΤ
ναι έν συγκρΙσει πρός τόν πατέρα του τόν ΚΌρον 
11 .πeo, mtfTII, τον, ci}.}.ovs=tv συγκρίσει (συγκρι
ΤΙKQς) πρός δλους τούς ύπολοΙπους (σuνuποa1jλοuμί· 
νη, 6πεpoχfίς; τινι;ς;) = λcιτ. pr4e cιliis omnibus.- ιν 
Ita.p' l1ττ • .πeO, + cιίτ . χείτcιι ouxvc!t ιiντ! επιρρ . (δ1jλ. 
μ.τ« ίπιρρ. ίνν ./: neOs βία,.=6ιαlως, διά της βΙας Ι 
προ, dtιd7Η"tf=άναγκαΙως, κατ' άνάγκην. ovaYK'J
στικQς Ι neo, χαιρΟ,. = έπικαlΡι.ις, έγκαίρως 11 προ, 
χάρι. CItf .... διό νά πρoξενήσr:ι εύχαρίστησιν είς 
τινα 1I .πeO, το βίσ.ο,.=β.σΙω,. 

ιJ" {ιΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑ (τ. ε. χεΙμ.νον ιiπoλ.)·ΠΡOσ
έτι; πρός τούτοις, έπί πλέον, έπιπροσθέτως. 

Ε'. ΕΝ ΣΤΝθΕΣΕΙ iι προ, σ1jμcιΙνει: Ι κΙνησιν 
πρός τι μέρος: προαάγω, προαέρχομαι.- 11 προσ
θήκην, έπιπροσθέτως. προσέτι . έπί πλέον: προο
κτάομαι.- • τό είναι (εύρίσκεσθαι) πλησΙον. xcι! 
ίντ.υθ&ν, τό ποραμένειν πλησΙον ως καί τό ένασχο
λεΤσθαι εΤς τι: πρόαε.μ., προαγίγ'l10μσι χλπ, 

Έ",..., 31'0' χcιί προτ. (ί Χιτ. ·ΡΓοΙί (μετά των oι~
τcί\ν 01jμ.), πριϊλ . oa.vcxp. ΡΓόΙί (δμ . 01jμ. )· προ, ( .πeorj 
πρό φων. "ρχιxoίi Ιποl •. λέι';. (προαετί80ετο,,: σcινσχρ . 
ρrάtΥ _dh&tt_m, ώα. πρΙSλ. πρόαωπο" ( προτjωπο,., 
!cιπ. *ρrotjδqvo-m: σcινσκp. ρrcιtϊkcιm (ί cιπ . ' ΡΓο!ί
qvo-m.)· πρό, τό προτί τoίiτo π~έπει ν& σuσχετισθ~ 
-ιό χρητ. noec., It;ASA. τ-ίjν ιXντια,:oΙXΙcιν προα(a)ω: 

MeoOJ, Mle., χοι! έχ πcιρcιλλήλοu εν cι!oλ. πρε, xa.! 
τό πcιρ« "tot, rρa.μμcιτ. Πcιμ~uλ. περτ-έιJωκε ("πρ_τι, 
λ.ττ. ρrett· πριϊλ. ώσ. λcιτ. pretium, ποιλ-ολοιu. ΡΓοΙί
νυ' βλ. ~ι ίν :ιuρί (ίν τίλ.ι). 

• ρo4άlδστoς, 0'11 (προ+Σάββστο"γ ό πρό τοΟ 
Σα86ότou Ι cΊι, o~σ. το προαάββστο,,=:ή πρό τοΟ ·Σ.α6-
6ότou ήμέΡο, ή παΡομονή . τοΟ ΣαΟΟότou, δ1jλ. ή 
Παρoσιcεuή. 

ηροσ-aΥΥΕΙΙω, μελλ. -ε}.ώ· άγγέλλω πρός τινα. 
όναγγέλλω. καταμηνύω . 
ηροσ-αΥόρι:uσις, ·εως, ή (προααγορεύω)' ώ. χοι! 

ν~ν, προσαγόρευσις, προσφώνησις, χαιρετισμός. 
ηροσ-aΥορι:uτΕος, α, Ο", Ρ1jμ. Sπίθ . του προα

αγορεύω ' ον πρέπει τις νό Kαλέσr:ι η όνoμάσr:ι. 
ηροσ-δΥορι:ύω, μελλ. -αγορεύαω' ιiόρ. -ηγόρεvασ ' 

πρχ -ηγόρεvκα' πcιρ' :Χττ. δμω:; 6 μελλ .• Ι ν cι , προσερώ. 

6 ιiόρ. c' προοεϊπο,. , κcιί δ πρχ. προσεί.ρ"κοι · ώ;; χcι! 
νυν, προσαγορεύω, nροσφωνQ, χαΙΡΕΤΙζω, άποτεΙνο· 
μαι πρός ... - 11 όνομόζω, καλ" όνομασ"ΤικQς. 
ηροσ-άΥω, μΞλλ . ·ξω · :Χάρ. 6' προαήγαγο". σποιν . 

ιΧάρ . cι' προοηξσ' μέσ. μέλλ . μετά. πcιθ. σ1jμ. προαάξο
μα.' ώ; χcι ! νυν, προσάγω, αγω (φέρω, όδηγQ) τι(να) 
πρός τι(να) 11 προσκομlζω, έφοδιάζω, προμηθεύω, 
παρέχω. 2) 6άλλω τι είς τι, προσθέτω. 3) φέρι.ι 
εί:; ... , κιν" τι(να) πρός ... , μεταχειρΙζομαι. 4) εΙσ-
άγω, παρουσιάζω. 5) παρασύΡι.ι, παροτρύνω.- ιι 
ώ; ιΧμτ6. (φcιινoμενιχ'ίi~, διότι xup. ενν. t, οιίτ . lσvτόtf, 
ατρσ~ό,. χ. ιJ..). άγω (φέΡι.ι, όδηγQ) πλησlον, πλησιά
ζω : πρόααγε=πλησΙασε, «έλα κοντά» !.- 111 μίσον, 
άγω πρός έμαυτόν, φέρω πρός τό μέρος μου, προσ
ελκύω πρός τό μέρος μου. 2) έλκω (σύΡι.ι) πρός 
έμαυτόν, έναγκαλlζομαι, χαιρετΙζω. 3) μετ' ιiπp~" 
παροτρύνω, παΡοσύρω, τινά νό... πράξr:ι τι. 4) 
λαμ6άνω τι δι' έμουτόν, προμηθεύομαι, κάμνω είσ
αγωγήν πράγματός τινος έκ της ξέν,ης 11 εντείiθaν έν 
τφ πcιθητ. , τά προασχ80ι,.τα=τό έκ της ξένης είσ
αχθέντα, αl εΙσαγωγαl. 
ηροσ-δΥωΥι:ύς, -έια" δ (.πeoαάγω)· ό προσ6γων 

τι είς τινα 11 ό είοσγωγεύς, ό είσάγων, ό μεσΙτης. 
ηροσ-δΥωΥή, iι (προοάγω)' ώς; xcι! νίiν, ή προσ

αγωγή, τό προσάγειν (τό ~ρειν) πρός .. . , όπόκτη
σις.- 11 ( έχ "tij. ιiμτιϊ. 01jμa.σ. τoίi προαάγω), προσέ
λευσις, προσέγγισις, παρουσΙασις 11 τόπος προσεγγΙ
σεως, έπ! πλοΙων , τόπος πρός προσόρμισιν 11 τ6 δι
καlωμα προσεγγΙσεως (τό δικαΙωμα εΙσόδου). 
ΩρcHι-δyωy6ς, Otf (προαάγω)' ώ. το έπσγω"ο, 

(βλ. λ . ), . προσελκυστικός, έπαγωγός, θελκτικός 11 
πειστικός. 
nρoo.qIω, δωρ. μελλ. ποτ-σείαομιιι' ξ1δω πρός 

τινα : τί" ποτσείσομα., δωι:>. ιiντ~ αοί πρoo~ooμαι= 
πρός σέ θέλω νά τραγουδήσω. 2) προαq.δω τρσl'
ψδlσtf=ξ1δω τό έν TI1 τραγΥδΙQ ύπάρχοντα ξ1σμα
τα συνοδεΙQ μουσικης.- U συμφων" πρός τινα, ευ· 
ρΙσκομαι έν άρμονlQ πΡός τινα, λcι τ. concinere. 
ηροσ-αίξας, μτχ. άορ. οι' τoίi .πeoααίασω (βλ. λ.). 
ηροσ-αιρΕομαl, μίσον' έκλέγω δι' έμαυτόν έπι

προσθέτως, προσθέτω τι είς έμαυτόν, προσλαμ6άνω, 
- 11 χa.θόλοu, έκλέγω (npoTIμQ) προσέτι (έπl πλέον. 
έπιπροσθέτως). 
ηρoσ-CίTσσω, χοι! ιiττ . .qσσω, μελλ. -ξω' πηδ" η 

όρμ" πρός τι 11 έπέρχομαι (έξαπλοΟμαι) ταχέως. 
ηροσ-αIτΕω, μελλ. -ήαω' ζητ" προσέτι, ζητ" έπl 

πλέον (έπιπροσθέτως) 11 άπαιτ" έπl πλέον, προσαπαι
rQ.- 11 συνεχΙζω (έπιμένω) νά ζηΤQ, παρακαλ" τι
να, τόν ΙΚΕΤεύω, έπαιτ" 11 ιΧπολ. αίτ" έπιμόνως, γΙ
νομαι φορτικός tnaIvQv. 

ηροσ-αίτιις, -ov, δ (προασιτέω)' ό έπαΙτης. 
ηροσ-δκοντίζω, μελλ. -αω' ρΙπτω τό άκόντιον 

πρός τό μέρος τινός, άκοντΙζω κατά τινος. 
ηροσ-δκούω, μελλ. -σκούαομα.· άκούω προσέτι, 

άκούω έπιπροσθέτως. 
ηροσ-ακτΕΟΥ, Ρ1jμ. έπΙθ, τοίί προαάγω ' δ_, τItfot 

προαάγει" (προασγαγεϊ,.γ πρέπει νά πρoσαγάγr:ι τις. 
ηροσ-δΙι:ίφω, μελλ. -ψω' έπαλεlφω, άλείφω τι 

έπΙ τινο:;. 
ηροσ-δΙΙσκομαι' πcιθ1jΤ. · συλλαμβάνομαι προσέτι 

ΙΙίν τiί διχcιν . γλώσο'ΙJ, καταδικάζομαι έπl πλέον. 
ηροσ-άΙΙ0μαl, μελλ. -α}.ονμσ&· ιΧόρ. cι' -,,~άμη,,· 

ιiπoθ.· πηδ" έπάνω είς τι(να). 
ηροσ-αμι:Ι80μαι, δωρ. ΠΟΙ1jΤ. ιiόp. οι' ποτσμε.ψά· 

μ,,'" μίσ. · άποκρlνομαι πΡός τινα . 
ηροσ-δμΙΙΥω, μελλ . -ξω ' όμέλγω (ιάρμέγω») 

. πράς τούτοις 11 δωρ. μίσ. μίλλ : (έν π;cιθYjΤ. ένν.) ΠΟτ
αμέΙξετσ.=-cθά όρμεχθι:! όκόμαι, Τ.!. θό δωσr:ι καΙ 
άλλο γάλο. 
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ΙΙΡοο-σμιι-έlομσι, (neι}s+ι!,ιωdχΦ). πιιθητ.· πρρό
κqλλώμαι στερεό εΤς τι, εΤμαι έμπεπλεγμένος εΤ~ τι. 
ίιροσ-ΙμΟνω, μaλλ. -tlYCii' Ιρχομαι εΙς 6οήθειόν 

ΤΙΥος, προσβοηθώ, ύπερασπΙζω τινό. 
ίιροσ-σμφι-Cννϋμι, Ο:ττ. μaλλ. -α.μφ,ώ· ιΙμιΡιΝ- , 

""μ' Ι6λ. λ.1 έπl πλέον, ένδύω τινά έπιπροσθέτως 
έΚJ;Ινων πού ήδη φορεΤ. 
ηρoσ-σνσ-8σfνω, μ.λλ. -Ρήtιομα.,· 'όναβαΙνω πρός 

τι (έπάνω είς τι), όναρριχώμαι U 'π~ Ιππίων, Ιππεύω 
πρός τούτοις . 

• ροσ-σνά-δΙσις, ποιητ. ιιροσάμβασις, .• ~. t. 
.(n,Οtlσ"α.βσl"ω)· όνό6aσις, δνοδος ιι προσέγγισις ιι 
Hλlμα.HO~ πρotlσμβάtl.,~=αl άναβόσεις διό κλΙμα
κος, iι αl βαθμΙδες κλΙμακος, όνα6όθρα, όνεμό
σκαλα. 
"ροσ-σνά-διιδι, Προατ. ιioρ. ΙS' τoίi ΠΡΟtlσ"σβαΙ"ω. 
ιrpoσ-σνσ-yιyνώσιιω' όναΥΙΥνώσκω έπl πλέον 

. (έπιπροσθέτως) . 
ιιροσ-ΙνσΥιιάι;ω, μaλλ. -άtlω' όναΥκόζω τινά 

προσέτι, τόν έξαναγκόζω έπιπροσΜτως νό... 2) 
ύπόΥω τινά ύnό τάς διαταγός μου, τόν χαλιναγω· 
γώ, τόν καθυποτόσσω.- μετ' ιιΙτ. χιιΙ ιiπρφ., άναγ
κόζω τινά νό πρόξr:ι τι. 
ιιροσ-σν-δΥορcύω' όναΥορεύω (δηλ. όνακηρύσ

σω, διακηρύσσω) έπl πλέον. 
ιιροσ-σΥσ-Υρδφω, μιιλλ. 'ψΦ' άναΥρόφω (έπι

Υρόφω, καταγρόφω) προσέτΙ. 
ιιροσ-σν-σιρέω, μβλλ. ·ήtlω· όνεγε[Ρω (οηκώνω 

έπόνω) προσέτι.- μίαον, όναλαμ6όνω, έπιχειρώ, έ
πΙ πλέον.- 11 ιπΙ μιιντι(ου , δΙδω άπόντησιν προσέ · 
τι, χρησμοδοτώ έπl πλέον. 
ιιρο-Ιν-σισΙμόω, μιιλλ. -άJιιΦ' πρoσaναλΙσKω, δα

πανώ έπιπροσθέτως. 
ιιροσ-σνά-ιιΑΙμσ, τό (neοtlα"αΗlΙ"ομα.,)· τό έφ' 

00 τις άνακλΙνεται, έπΙ τοΟ όποΙου έπακκουμβςι τις, 
προσέρεισμα, έπιστήριγμα. 
ιιροσ-σνσ-ιιΑΙνομσι, πιιθητ.· clWΙΙHll"Oμα., έπΙ 

τινος, όκκουμβώ έπόνω είς τι. 
ιιρoσ-σνά-ιcAIσις, -.ω~. t. (ΠΡOtlα.tισHll"oμαι)· 

τό άκκούμβημα, τό έπακκουμβαν είς τι, ή οτήρι
ξις, ή άνάπαυσις, έπάνω είς τι. 
ιιροσ-σνa-Αaμδάνω, μελλ. -,ιήψομα.,' λαμβάνω. 

Υ; άναλαμβόνω προσέτι. 2) μτφρ. όνακτώ προσ· 
θέτους δυνόμεις, άναλαμ6όνω. 

ιιροσ-δν-ίίΑΙσιιω, μβλλ. -σ"α,ιώtlω' μτχ. ιioρ. ιι' 
neOtlotιtIotoJtltI~ ' καταναλΙσκω προσέτι, δαπανώ (κα
τασπαταλώ) έπl πλέον • 
. ιιροσ-σνa-ιιΑιιρόω, μιιλλ. ·άJιιφ· όναπληρώνω 
προσέτι, γεμίζω, άπογεμΙζω, συμπληρώ. 2) μέσον, 
προσθέτω ωστε νό γεμΙσω τι. 
ιιροσ-σν-σρτάω, μελλ . -ήtlω' όναρτι;) τι προσέτι 

έπΙ τινος (<<κρεμώ τι όκόμη»). 
ιιροσ-σνσ-στέΑΑω' όναστέλλω (όνακόπτω, άνα

χαιτίζω,' κρατώ όπΙσω) τι(νό) προσέτι, τό(ν) έμποδΙ
ζω όκόμη. 

ιιρoσ-σνσ-τfδιιμι, μιλλ. -..,."tιω· α.tια.τ{-θημ, (όνα
θέτω, όφιερώ, προσφέρω) έπl πλέον.-μβσον, «παΙρ
νω έπόνω μου», άναλαμβάνω πρόσθετόν τι (βά
ρος), έπιφορτΙζομαι μέ τι έπΙ πλέον, άναδέχομαΙ τι 
προσέτι 11 συνεισφέρω.- 11 ιίΙα. συσκέπτομαι μετά 
τινος. 

ιιροσ-aνδρδ-ιιοδΙι;ω, μιλλ. -(tlQ), ιiττ. -rώ' όν
δραποδΙζω τινά (τόν καθιστώ δοΟλον) προσέτι. 

ιιροσ-άΥ-ειμι (πeόs+άtιά+εΙμ,)' όνέρχομαι (πο
ρεύομαι πρός τό δνω) προσέτι. 

ιιροσ-aΥ-cίΙΙΟΥ, ιiόρ. ΙS' «νΒυ ιίνιατ; Ιν χρ'ήαιι (λιιμ
ΙSιινoμίνoυ ώ, ένεατ . τoίi neotlatια.yoenH»)· όναγΥέλ
λω, διακηρύσσω, έπιτόσσω, προσέτι. 

ιιροσ-iiΥής, έ~, δωρ. ιiντΙ neOtl'1tιι}~ (ΙSλ. λ.) . 
ιιροσ-άΥΤΙΙς, ε~, Υιν. -εo~ (neds+c!"ΩItι)' ό ύψού

μενος πρ6ς τά δνω έκ παραλλήλου πρός δλλο τι 
όμοΙως ύψοίιμενον, iι ό ύψούμενος κατό τρόπον 
ώστε νά τό συναντήσr.1, όνωφερής, όνηφορικός, 
όπ6κρημνος, όπότομος, λιιτ. 4rduus.- 11 μ.τφρ., δύσ
κολος, σκληρός, τραχύς, .έπαχθής, έχθρικός 11 όνι
ορός, όχληρός, δυσάρεστος, άπαρέσκων.- .1 ΙπΙ 
προα., έναvτΙoς, έχθρικ6c;. 

wρoσ-σn-σyyiAlw, μελλ. -.lώ' όναγΥέλλω προσ-
έτι. 
ηρoσ-aιι-Ιyoρcύω' άπαΥορεύω προσέτι. 
ιιροσ-σιι-aιτέω, μελλ . -ήtlω' άπαιτώ προσέτι. 
ιιροσ-διιειΑέω, μελλ. -ήtlω' άπειλώ προσέτι. 
ιιροσ-σιι-cίΙΙΟΥ, ιiόρ. β' «νευ ένεστ . εν χρΥισει (λιιμ.-

βιινομίνου ώς ένεστ. του πρotlαπαyoρΕVω, βλ. λ.). 
ιιροσ-σιιο-βάΑΙω, μελλ. -βα'λώ ' άποβάλλω (άπορ· 

ρΙπτω, πετώ μακρόν) iι χάνω, προσέτι. 
ηροσ-σΙΙΟ-Υρδφω, μβλλ. -ΨCO' όΠΟΥράφω (έΥ

Υράφω, καταχωρΙζω, καταγράφω) έπ! πλέον. 
ιιροσ-aηο-δε'ΙΙΥΟμι, μελλ. -&ίξω' άποδεικνύω 

προσέτι. 
ιιρoσ-σιιo-δfδωμι' πληρώνω ώς όφειλήν προσέτι . 
ιιροσ-aΙΙΟ-ΙΙΡΙΥομaι' άποκρΙνομαl έπιπροσθέτως 

(~ηλ. καΙ είς δλλα διό τό όποία δέν ήρωτήθην). 
ιιροσ-aηο-ιιτεΙΥω, μελλ. -Hτεtιώ' άποκτεΙνω προσ

έτι (έπ! πλέον) . 
ιιροσ-σιιο-Ασύω' άπολαύω προσέτι. 
ιιροσ-aη-όΑΑΟμι χιιΙ -ύω' μελλ . -OMtlΙO' όπόλ

λυμι (καταστρέφω, φονεύω χλπ.) προσέτι ιι χάνω 
προσέτι.-μίσσν, μδΤΟι ΙΙνεΡΥ. β' πιιριιχ. πρotlαπόlω.tα, 
χάνομαι (καταστρέφομαι, άφανΙζομαι) προσέτι (τ. Ι. 
μαζΙ μέ άλλους). 
ιιροσ-aιιο-ηΕμιιω, μιλλ. -ΨCO' άποστέλλω προσ

έτι ( << άκόμα »). 
ιιρoσ-aήo-στiAAω, μελλ. -tιτ.,ιώ· όποστέλλω 

προσέτι ( << άκόμα») . 
ιιpoσrσιιo-στερEω, μιιλλ. -t7t1ω' όποστερώ έπl 

πλέον. 
ιιροσ-σιιο-τίμάω, μιλλ. -r,tlw' άποτιμώ (έκτιμώ) 

προσέτι . 
ιιροσ-σηο-φΕρω, μελλ. -αποΖtlω ' άποφέρω (όπ· 

άγω, άπομακρύνω) προσέτι 11 έκβόλλω τι ώς περίτ
τωμα. 2) άπόΥω τι πρός χρησΙν μου, λαμβάνω 
προσέτι. 

ιιροσ-άιιτω, δωρ. ιιροτι-άιιτω, μελλ. -ψω' ώς χσιΙ 
νίiν, προσάπτω, στερεώνω τι είς τι iι έπΙ τινος, 
πρσσαρτώ, παρέχω, χορηγώ 11 εν xtIxij ένν., όποδlδω 
τι είς τινα, «τού τό προσάπτω», «τού τό κολλάω 
ρετσινιά». 2) έπιθέτω, προοθέτω ιι παρaδΙδω τι 
είς τινα, τοο τό έμπιστεύομαl.- ιι ιiμτo. προσεΥ' 
ΥΙζω, πλησιάζω είς τινα.- 111 μίσον , προσκολλώ έμ
αυτόν (προσκολλώμαι) είς τι, άπτομαΙ τινος, τό 
έγγΙζω U όναμειγνύομαl, έπεμβαΙνω, είς τι ι σχετΙζο· 
μαι (όποκτώ σχέσεις) μέ τινα. 
ηρoσ-δρCίρίσιιω, μελλ. προοάΡtlω' ιiόp . β' ΠΡΟtl

"ραρOtι' προσαρμόζω, ένώνω, συνάπτω, ταιριάζω τι 
μέ τι άλλο, τό στερεώνω έπάνω είς άλλο (μετά 
δοτ.).- ιι ώς ιiμτΙS . έν τφ πρχ. β' προtlάραρα. ίων . 
-άΡ'1ρα' Υ' έν. έπ. παθ. ΠΡ Ι! . neOoae"e8Ta,' προσαρ
μόζομαι είς ... , συνάπτομαι (συνδέομαι) στενώς μετό 
τινος. 

ιιροσ-σράσσω, ιiττ. -ττω, μελλ. -ξω' ρΙπτω (ώθώ) 
τι έπόνω είς τι μεθ' όρμης, ώς χσιΙ νίiν τό προσ
αρόσσω (χυρ. έπΙ πλοΙου) 11 προσαράοtlω τ,tι, Πιtι 
8>ύραtι=KλεΙω τήν θύραν κατά πρόσωπόν του μεθ' 
όρμης καΙ πατάγου. 
ιιροσ-άριιρσ, ίων. πρχ. τοίί προtlαραρίtlκω. 
nρoσ-ipίιpcTaI, Υ' Ιν. έπ . π·ιιθ . πρχ. τoίi ne0tl

αραρΙtlΗΟ>. 
ιιροσ-αρι:Εω, μελλ. -έtιΟ> ' παρέχω τήν όναγκαΙαν 

6οήθειαν, συντρέχω, βοηθώ !μετά δοτ. ).- 11 μβτά 
σιΙτ . ΠΡΙΙΥμ., παρέχω, χορηγώ, παραχωρώ, παραδΙδω. 
ιιροσ-σρμόςω, νεώτ. ιiττ. -σρμόττω' μελλ. -όtlω' 

πσιθ . πρχ. -t7eμοtlμα.,· ώι; χιιΙ vuv, προσαρμόζω τι είς 
τι, τό. συναρμόζω, τό ταιριάζω 11 μτφρ., καθιστώ τι 
σύμφωνον πρός δλλο Τl.- ιι ιiμτ6. , προσαρμόζομαι, 
άρμόζω, ταιριάζω, συμφωνώ, πρός τι . 
ιιροσ-σρτάω, μιλλ. -ήtlω ' ώ, χσιΙ νίiν , πρσσαρτώ, 

συνάπτω, προσδένω, στερεώνω τι έπάνω είς ΤΙ.
πιιθητ., ως χιιΙ νίiν, προσαρτώμαι, πρσσγΙγνομαι i'I 
όνήκω εΙς ... 11 εΤμαι άφωσιωμενος είς .. . 
ιιροσ-4jσσω, ιiττ. ιiντΙ ΠΡΟtlαϊtltlω (βλ. λ.). 
ιιροσ-δτίμόω, μελλ. -ώtlΟ>' άτιμόζω, στερώ τινα 

rQv πολιτικών του δικαιωμότων, πρoσέτr. έπΙ nMC)V 
. τόν KαθaιρG) (όπό τ6 όξΙωμό· rou).;· 
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ιιρoσ-σuσlνoμσι, παιθ. (~eό~Vσι/w»γ όποξηραΙ
νομαι, μαραΙνομαι, ~εΙρoμαι (προσ'l] λωμίνο, ίπιiνω 
ιΤ, τι). 

ιιρoσ-σUΔΆω, μιλλ. -ήσω' πρχ. neoa".uδow, Υ' Ιν. 
-ηύδα , Υ ' δυϊχ. -ηvδιjτη,,' όμιλώ πρός τινα, άπευθύ· 
νομαι πρός τινα, τόν προσφωνώ, τόν προσαγορεύω. 
ιιροσ-σύlcιος, ο" (neό,+cιvλή)' ό εύρισκόμενος 

πλησίον έπαυλεως, άγροτικός. 
ιιροσ-συΙCω, μ&λλ. -ήσω' συνοδεύω με τόν αύλόν. 
ιιροσ-σίιξάνω χοιί -σύξω, μιλλ. -CΙVMaQJ' άι, χot Ι 

ν ίJν , nροσοιvξάνω, αύξόνω έπl rιλέoν, ένισχύω.
rtotO'l]"t. , ώ, χοι! νίiν, προσαυξάνομαι, γΙνομαι μεγαλύ
τερος (περισσότερος), αύξόνομαι άκόμη, μεγαλώ
νω όκόμη. 

ιιροσ-σύω' άνόπτω, καΙω, τι προσέτι. 
ιιροσ-σιΡ-σιρΙω, μιλλ. -ήσω' άφαιρGJ έπl πλέον, 

άφαιρGJ πρός τούτοις.- μισον, άφaιρώ προσέτι δι' 
έμαυτόν.- πotθ-ητ ., άφαιροϋμαΙ τι (μοϋ άφαιροΟν 
πραγμά τι έ πl πλέον) , μΟϋ τό άποστεροΟν, χάνω τι 
έπιπροσθέτως, 

ιιροσ-σιΡ-ιιι:νέομσι, μ.λλ . -CΙφ/ξOμιι." ιiπoθ.· άφ
ι κ νοϋμαι είς τι μέρος, φθάνω είς τι μέρος. 

ιιροσ-σιΡ-ίστιιμι, μβλλ. -στήσω' κινώ έπl πλέον 
εΙς άποστασίαν, κάμνω καΙ δλλους νά άποστατή
σουν.- πotθητ. μΒτα ένΙΡΥ. ιioρ. δ' -cιneστη,,' πρχ . 
-αφέστηκα' άπομακρύνομαι άπό τινα, άποστατώάπό 
τ ι νος, έπαναστατώ έναντΙον τινός (έπ\ πλέον τών 
άλλι.;ν άποστατησάντων). 
ιιροσ-βσίνω, μελλ. -βήσομιι.,· πρχ. βέβηχσ: ιiόρ. 

6' -έβην, μέσ . ιiάρ. οι ' -ιβησάμη,,' 6αΙνω (6αδΙζω) πρός ... , 
ύπάγω πρός (εΙς) ... 11 άνα6αΙνω έπάνω εΙς ... , άνa6aΙ
νω. 2) έρχομαι έγγύς τινος, φθάνω εΙς ••. υ μ1:φρ. , 
έπέρχομαι, έπιτΙθεμαι. 
ιιροσ-βάΙΙω, μελλ. -βαλώ' ιiόρ. δ ' -έfJcιlo,,' πρχ. 

-βέβληΗα, noιe'l]oc. -βέβλημιι.,· ρΙπτω εΙς (πρός) ... , ρl
πτω έπΙ τινος 11 έπι8έτω, έφαρμόζω. 2) προσάπτω, 
άπoδΙΔW, άπονέμω, έκχωρώ, παρέχω, παραχωρώ. 3) 
μετ' οι ί τ. 1:0ίJ προσδοιλλομίνοlJ πριiyμoιτo,: (4 ήλ,o~) 
ngοσβάU., dροveσ,-ή "λιος πλήπει τήν γην διά 
τών άκτΙνων ταυ Ω πρoσπlπτω εΙς τάς αίσθήσεις (εΙς 
τά όρyaνα τών αΙσθήσεων). 4) μτφρ. , ngοσβάλλω 
η=6όλλω τι εΙς τήν καρδιά μου, τό ένστερνΙζομαι, 
προσέχω εΙς aύτό, τό έννοώ.- μίσον, ρΙπτω έμαυ
τόν κατά ηνος (έπάνω εΤς τινα) , έπιτΙθεμαι, έφορ· 
μώ.- 11 ιiμτδ. , έπιτΙθεμαι κατά τινος, κάμνω έφa
δον, έπιπΙπτω, έφορμώ" προσεγγΙζω, πλησιάζω 2) 
ίπΙ πλοΙων, προσορμΙζομαι, εΙσπλέω εΙς τόν λιμένα, 
καταπλέω. 

ιιροσ-βάι;, «σσ, ά", μτχ. ~oρ. δ' ... 00 ngoafJal"QJ. 
ιιρόσ-βΙσιι;, 'Ij (προσβαΙ"ω}' μέσον προσεγγΙ

σεως, προσέλευσις 11 μέσον πρός άνά6aσιν, άνωφε
ρής άνάβασις. 
ιιροσ-6Ιτός, ή, ό" (προσβα.Ι"ω)· προσιτός, πρός 

ον δύναταί τις νά πλησιόσΓ,\ Ι όνα6aτ6ς, δν δύνα
ταΙ τις νά άνα6~. 

ιιροσ-βΙάςομσι, μιλλ. -ά σομιι. , , ιiπoθ.· έκ6ιόζω, 
άναΥκάζω, έξαναγκάζω, πρός τι 11 ιiπoλ. μετέρχομαι 
6Ιαν.- Ποιθ'l]τ . (έν τφ ποιθ. ιioρ. οι' neοσβ,α.σ{Jij"σ,)· 
έκ6ιάζομαι, έξαναγκάζομαι, πιέζομαι Ισχυρώς. 
ιιροσ-βΙβάςω, μελλ . -β,βάσω, ιiττ. -βιβώ' μεΤotδοι

τιΧόν ένεργε Ι otι;; ΤOίJ προσβα.Ι"ω· κάμνω τινά νά πλη
OI6ol], τόν φέρω εΙς ... , τόν πλησιάζω εΙς ... U μτψρ., 
πεlθω, καταπείθω. 

ιιροσ-βΙCιιω, μελλ. 'ψω' ώ, χοιΙ νΟν, ΠΡOσ6λέπw, 
6λέπω πρός τι(να), 6λέπω πρός τό μέρος τινός. 
ιιροσ-60άω, μιλλ. -βοήσομιι.,· 600 πράς τινα, 

καλώ, προσκαλώ.- μίσον, ί ων. ιiάρ. οι' ngοσεβωαά
μη'" καλώ πρός έμαυτόν, προσκαλώ. 

ιιροσ-βοιιδέω, ίων . -βωδέω, μιλλ. ,ήσω' έρχο
μαι εΙς βοήθειαν, προσέρχομαι φέρων 6οήθειαν 11 

φέρω 60ήθειαν εΤς τινα. 
ιιροσ-δοlή, 'fI (neοσβάUaι)' τ6 6όλλειν (τοποδε

τεΤν) τι έπΙ τινος 11 έφορμογή.- 11 ώ, χοιΙ νίίν, προσ
Βολή, έφοδος, έπΙθεσις, τό έπιπΙπτειν έναντΙον τι
νός: n(!οσβολή · ΆχαιΙ, = έπΙδεσις τών. 'Αχαιών. 
2) yllνιχώ~, τό δαδΙζειν πρός τό μέρος τινός, προσ-

έγγισις n μέσον προσεγγΙσεως, 3) έπΙ πλοΙων, τό-
πος προσορμΙσεως, λιμήν. 

ιιρόσ-60ρρoc;, ο" (neοsrβοeέα,)' ό πρός 6ορραν 
κεΙμενος, ό έκτεθειμένος είς τόν βόρειον άνεμον . 

ιιρόσ-ΥΙ:ιος, ο" (neΟS+Υέα-Υη), δω;>. πρo"ίyε,o~' 
6 πλησlον της Γης (ίπΙ τη, σελ -ήνη~ ) 11 ό πλησlον της 
ξηρός (έπΙ Ιχθύων , έν ιiντt~tοιστολfj πρό, 1:ou. c,πελα-
ylov~,.. 'tou, t;wvocoι, «στα: βoιθ1ιi ») . . 
ιιροσ-Υι:Ιάω, μελλ. -6.σομιι., · γελώ πράς τινα, 

προσ6λέπω τινά μειδιων, προσμειδΙώ U μτψρ., εύφραΙ-
νω, χαροποιώ, λοιτ. Arridere. . 
ιιροσ-ΥίΥνομαι, Ι ων. χοιί μτγν. -Υfνομσι' μιλλ. 

'Υι"ήσομιι.ι· πρχ. -Υηέ"ημιι., , ιiπoθ.· έρχομαι πρός ... , 
προσέρχομαι πράς τι(να), Tj ύπάγω πρ6ς τι(να), προσ
κολλώμαι είς τινα. 2) γινιχώ" προστΙθεμαι, λοιτ. 
Αccederι:. 3) φθάνω Ι ίπΙ.προιγμ., συμ6aΙνω, γΙ
νομαι, εις Τινα. 

ιιροσ-Υράφω, μιλλ. -ψω' πρχ. 'ΥέΥραφα, ποιθ. 
-ΥέΥραμμιι.,· γράφω προσέτι, προσαρτώ KWΔΙKελλσν 
11 τιi πρoσyεrραμμi"α.=δρoι προστιθέμενοι εΙς OJv
θήκην τινά. 
ιιροσ-Υυμνάςω, μελλ. -άσaι' νυμνόζω προσέτι, 

γυμνάζω (άσκώ) είς τι. 
ιιροσ-δΙνειςω, μελλ. -σω' δανεΙζω έπιπροσθέ· 

τως.- μέσον, μετα ποιθ'l]τ . πρχ. πρoσιJεδά"ε,σμιι.,· δα
νεΙζομαι έπί πλέον, λαμ6άνω έπιπΡόσθετα δάνεια. 
ιιροσ-δΙιιΙνάω, μελλ. -ήσω' δαπανώ προσέτι, 

δαπανώ έπιπροσθέτως. 
ιιρόσ-δΙ:Υμα, -α"ο" τό (προσδέχομιι.,) · ύποδοχή. 
ιιροσ-δι:ί, ιiπρoσ. (τoίJ προσδέω Β)' ύπάρχει χρεΙα 

προσέτι, ύφΙσταται πρόσθετος άν6γκη. 2) μετα 
γεν. πριiγμ. , ύπάρχει προσέτι (άκόμη) άνάγκη (έλ
λειψις) πράγματος 6λ. χoι ~ προσδέω Β. 

ιιροσ-διΕιι:ομαι, Ιων. ιiντΙ προσδέχομα, . 
ιιροσ-δέομαι, δωρ. ποιτιτ . πoτ,-δΕVoμ4Ι' μιλλ. 

-δεήσω ' ποιθ. :iόρ . οι' -εδεή{}η,,' ιiπoθ.' εύρΙσκομαι (δια
τελώ) έν άνάγκl] πρόγματός τινος έπl πλέον, έχω 
πρός τούτοις χρείαν πράγματός τινος 11 ιi πoλ ., έχω 
έλλειψιν, έχω χρείαν, χρειάζομαι.- 11 μετα γιν. 
προο ., παρακαλώ τινα (διό τι έπί πλέον), έχω τήν 
άνάγκην τινός διά τι προσέτι, ζητώ παρακλητικως 
άπό κάποιον κάτι έπιπροσθέτως 11 παρακαλώ τινα 
νά πράξη τι. 
ιιροσ-δέρκομαι, δωρ. ιιοτι-δiριι:ομαι' μΙσ. μιiλλ. 

-δέρξομα,' ποιθ. ιiά p . οι' -ε5έρχθην' μετα τ Υι , ιt~τη, 
στιμ. χotί έν~?γ . ιi άρ. 6' -έδραΗΟ", πρχ. -δέδορχα ' ιiπoθ: 
προσ6λέπω, παρατηρώ. 

ιιρόσ-δι:τος, ο" (προσδέω Α)' ό προσδεδεμένος 
είς τι. 

ιιροσ-δι:ύομαι, ποιτιτ. ιiντΙ προσδέομιι." δωρ. #'&0-

",δ-. 
ιιροσ-δέχομσι, ίων. ιιροσ-δέκομαι' μελλ. -δέξο

μιι.,. πρχ. -δέδεΥμιι.ι· έπιχ. ιiά p . 6' προσεδέΥμη", μετά 
δωf'. μτχ. nοrιδέΥμε"οs· δέχομαι, άποδέχομσι, εύ · 
χαρΙστως, παραδέχομαι άσμένως, ύποδέχομαι φιλι · 
κώς U έπιτρέπω ε:ίς τινα νά έμφανισθιj ένώπιόν μου 
11 ysv. , άναγνωρίζω, παρaδέxoμαι.- 11 άναμένω, πε· 
ριμένω, προσδοκώ 11 ιiπoλ .. άναμένω μεθ' ύπομονης, 
διαμένω. 

ιιροσ-διΕω (Α), μελλ. -διjσω' ποιθ. πρχ. προσδέδε
μιι.,. προσδένω τι είς τι Tj έπΙ τινος, τό στερεώνω 
έπΙ τινος. 
ιιροσ-δέω (Β),μελλ . -δεήσω ' χρειάζομαι έπl πλέον 

11 χοι τά τό πλείστον ώ;; ιiιφάσ . προσδεϊ ( β λ. λ. ). 
ιιροσ-διιΙΕομαι, μελλ. -ήσομα" ιiπoθ.' 6λ6πτω 

προσέτι 11 καταστρέφω έπl πλέον . 
ιιροσ-δισ-βάΙΙω' διαβQλλω (συκοφαντώ) προσέΎΙ. 
ιιροσ-δι-αιρέομαι, ιiπoθ.· διαιρώ (έν -ci;j ' ιiνν. τοϋ 

.διαχωρίζω, διακρΙνω) περαιτέρω. 
ιιροσ-δια-ΙΙΥομσι, ποιθ. iόΡ. οι' -διεJ.έXθη", ιiπoθ . · 

διαλέγομαι πρός τινα, συνδιαλέγομαι μετά τινος, 
συζητώ, συνομιλώ. 
ιιροσ-δισ-μσρτυρέω, μελλ. -ήσω' μαρτυρώ έπι

προσθέτως (προσέτι). 
ιιροσ-δισ-νCμω' διανέμω προσέτι.- μέσον, δια

μοιράζουσι (διανέμουσι) μεταξύ των . 
ιιροσ-δισ-ιιασσΙΙι:ύω' προσήλώ (καρφώνω, οτε-
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ρειί.!νω) τι έπΙ τινος δι' έμπηγνυομένων πασσάλων. 
ιιροσ-δια-ηράσσω, μελ. -ξω' κατορθώνω (έκτε

λώ, συμπληι:;ώ) προσέτι.- μίσον, κατορθώνω δι' 
έμαυτόν προσέτι. 
ηροσ-δια-φθείρω, μιιλλ . -φθερώ' πρχ. -iφ{JαρκtI.· 

ποιθ . πρκ. -έφ{J.αρμαι· πcιθ. ιiάρ. ο' -ιεφlMρ",,· δlαφθεΙ
ρω (καταστρέφω, άφaνΙζω) προσέτι,- πι:ιθητ., κατα
ατρέφομαl προσέτΙ. 
ηροσ-δίδωμι, μελλ. -δώσω' δΙδω έπlπροσθέτως. 
ιιροσ-δι-ηΥέομαι, μιλλ. -ήσομαι, ιiπoθ.· διηγού

μαι προαέτl. 
ηροσ-δΙιιάζω, μελλ. -άσω' έπιδlκάζω (άπονέμω) 

τι είς τινα ώς δlκαστής.- μέοον, εί~αι έμπεπλεγμέ
νος εΙς δΙκην. 
ηροσ-δι-ορθόω, μΒλλ. -ώσω' δισρθώνω προσέτι. 

- μέσον, διορθώνω έμαυτόν (διορθώνομαι) προσέτι. 
ηροσ-δι-ορίζω, μελλ. -σω' ώ;; κιχι νυν : προσδlορΙ

ζω, όρΙζω, καθορΙζω, προσέτι. 
ιιροσ-δΙώιιω, μελλ. -ξω' καταδιώκω προσέτι. 
ηροσ-δοιιάω, ίων. -Εω' μελλ. "ήσω' ιiάρ. cι' -ιεδό

Η"σι:ι' ώ~ ΚCΙί νυν, προσδοκώ, άναμένω, περιμένω 
(σιιν . μετ' ιiπpφ. μελλ.) 11 μετ' ιiπ"φ. ιlνβστ., νομΙζω, 
στοχάζομαι, ύπαθέτω, δτι ... 
ηροσ-δοιιέω, μελλ. -δόξω' ιiάρ. ι:ι' -έδοξα' φαΙνο

μαι, νομΙζομαl, θεωρούμαι, προσέτι, δτι ... (μετ' (ίπρφ.). 
ηρoσ-δoιιητόci, 17, ό" (προσδσκάω)' πρoaδoKώμε

νος, άναμενόμενος. 
ηροσ-δοιιία, Τι (προσδοκάω)' ώ~ χι:ιΙ νυν, προσ

δοκΙα, τό προσδοκαν, έλπίς, άναμονή (είτε καλΟύ 
είτε κακού) 11 πρό~ ΠΡOσδOκίCΙ" = συμφώνως πρός 
τάς προσδοκίας, κατά τά άναμενόμενα, κατά τάς 
ύπσρχούσας έλπίδας. 
nροσ-δQιιιμος, ο" (προσδοκάω)' 6 άναμενόμε

νος, ον προσδοκζΙ τις 11 έπΙ Mlλ"τo" πρoσδόKιμo~= 
οστις περlεμένετο (άνεμένετο) δτι θά έπέλθr:ι έναν· 
τΙ:::> ν της Μιλήτου. 
ηροσ-δόρπιος, ο", χιχΙ δωρ. ηΟTlδόρηιος, ο" 

(πρό.+δόρπο,,)· ό άνήκων εΙς τό δόρπο" (εΙς τό 
έσπερινόν φαγητόν, εΙς τό δεΤπνον), Υι ό χρηοι· 
μεύων δι' αύτά . 
ηρoσ-δρ~ιιείν, ιiπρφ. ιioρ. ο' ,ου πρσσδέρκομαι 

(~ί .. λ . ) . 
ηροσ-δραμείν, ιiπρφ. ά.ορ . β' του προστρέχω' μτχ . 

προσδραμών' έOΧYιμcιτισμένcι έκ του ιiχp. δρέμω. 
ηροσ-εάω, μελλ. -aσω' άφίνω νά ΠΡOXωρήαr:ι 

πφαlτέρω, επlτι:;έπω νό πλησlάσr:ι. 
ηροσ-έ6ην, CΊάp. β' του προσβαί"ω. 
ηροσ-ε6ήσετο, έπ. jντΙ -ατο, γ' Ιν. μδσ. ιioρ . α.' 

τού πρoσ~·αί"ω . 
ιιροσ-εΥΥίζω, μελλ. -σω' ώ~ κιχΙ νυν , προσεγγΙζω 

τι, τό φέι:;ω πλησΙον, τό πλησιάζω.- 11 ιiμoτ . , προσ
εγγΙζω, πλησιάζω. 
ηρo,σ-εy-yρlίφω, μελλ. -ψω' εγγράφω ΠΙ:;Ο Jεrl 

έπl στήλης 11 είδ. προσθέτω περιοριοτικήν Τ1να διά 
ταξιν (πρότασιν). 
ιιροσ-εΥΥυάομσι, μ.λλ. -ήσσμαι ' γίνομαι εγγυ

ητής προσέτι. 
ηροσ-εΥ-χρίω, μελλ. -ίσω' έπlχρΙω έπlπροσθέτως 

(όλλην μΙαν φοράν), έπαλείφω δπαξ έτι . 
,,'ρoσ-εδ~φίζω, μελλ. -σω' προσηλώνω (ατερε

ώνω) επl τού εδάφους 11 καταρρΙπτω επί τού έδά
φους il γεν .. στερεώνω τι. 
προσ-εδρείσ, Τι. χα.Ι -ία (προσεδρεύω)' τό νά 

προσεδρεύr;1τlς, δηλ. τό νά κάθηται πλησΙον 11 κι:ιί 
· δij : 1) πολlορκΙα, άποκλεισμός, λι:ιτ. obsessio. 2) 
μεγάλη προσοχή είς τι πραγμα, λι:ιτ. assiduilas.
ιΙ~. τό ν6 κάθηταΙ τις παρό τήν κλΙνην άσθενΟϋς. 
ιιροσ-εδρεύω, μελλ. -σω (πρόσεδρo~) ' έδρεύω 

(κάθημαl, διαμένω) πλησΙον, παρσκάθημαl, εΤμαl 
πλησΙον τινός, λι:ιτ. assidere. 2) παρακολουθώ 
συνεχώς, ποραφυλάττω έπιμόνως. 
προσ-cδρία, Τι'=προσεδρεία (βλ. λ.). 
ιιρόσ-εδρος, ο" (πρόS+Ιδρα)' 6 παρακαθήμενος 

ό διαμένων (κατοικών) πλησΙον 11 ne6ιIItιJeo, .ι.,.."v, 
=6 περιβάλλων καπνός. 
ηροο-έι:ιηε, έ·π . CΊντΙ nρoσιιϊπιι' βλ. neoarti#CO". 
ηροσ-ιΕΙΙΙιια, ιioρ. 11' 1:0U nιιoιι~ίlhιμι_ 

ιιροσ-cθίζω, μιλλ. -σω' συνηθΙζω τινό εΤς τι . 
ηροσ-ειδέν,ι, -ειδώς, ιiπpφ. κcιΙ μτχ. τού πρόσ

οιοο ( β λ. λ.) . 

ηροσ-είδον, ιiπρφ. neoarιYIti", μτχ. προσιδών' 
CΊά;ι. β ' ιiνειι ένεστ. έ., xpijoet (χ;;ησιμοποισιιμέ 'IΟ!) ώς; 
ένεστ. τoiί προσοράω)' μια . (ίπρφ. προσιδέσ {}α. ι , 6λέ
πω πρός τι(να).- 11 πι:ιθητ., προσείδομαι ' φαίνομαι 
δτι πλησιάζω τι, είμαι πσρόμοιος , όμοιάζω. 

ηροσ-είιια, in. CΊντί προσέοικα (βλ. λ.). 
ιιροσ-ειιιάζω, μελλ. -σω' CΊάρ. cι · -πκa.σα ' καθιστώ 

τι ομοιον πρόι:; τι, τό έξομοιώνω, τό κάμνω νό ό
μοlάζΙ;Ι, πρός αύτό.- Π~θητ. , είμαι , δμοιος, «όμοl
άζω».- 11 μτφρ., παρομοιάζω, παραβαλλω, συγlφΙνω. 
nρoo-cfKcAoς, ", σ", ώσ. κι:ιΙ -O~, -ο,,' δ προο· 

ιεοικώ. ( ~λ. λ . ), ό προσομοιάζων, ό κάπως Ομοιος. 
ιιροσ-ειΑέω, ~ωρ . ηΡΟTl-ειΙέω' άναγκάζω τι νά 

νά τραπ~ πρός ... , συμπιέζω, συστρέφω, στενοχωρώ. 
ηροσ-είΑηφα, -είλημμαι, πρχ. ένεργ. χι:ι Ι ποιθ. του 

προσλαμβάνω. 
ηροσ-ειΑόμην, μέα. ciόρ. β' τοϊ! προσαιρέω. 
ηρόσ-ειΑος, ον (πρό~ + εϊλ,,)' 6 πρός τό μέρος 

τού ήλΙου, προσήλιος, «προσηλιακός» 11 θερμός 11 φω
τεινός . 
ηρόσ-ειμι (Α) (πcιpιX 'tot~ ciττ. ώ; μΞλλ . τι:.υ προσ

έρχομαι) ' CΊπρφ . προσιέναι' πρτ . προσ-Πει". ίων. 
-ήια, CΊττ. -fja ' μτχ. προσιώ.,,· (neό~+ εΙμι) ' ύπόγω 
πρός (είς) τινα τόπον 11 πλησιάζω τl(νά ). 2) έν 
έχθ;;ικ~ ένν •• υπάγω Υι έρχομαι εναντίον τινός, επ
έρχομαι. 3) ερχομαl πρός τι μέρος (έμφaν ΙζOμαl, 
παρουσιάζομαι) διό νά όμιλήσω.- Η έπΙ χρόνσιι, επ
έρχομαι, πλησιάζω.- 111 έπΙ ε:σοδημiτων κοιί προ:;
ά~ων, προέρχομαι, όποφέρομαι, εΙσπράττομαι : τά 
προσιό"τα χρήματα, Υι κιχ! ιXπλώ~ τά προσιό"τα= 
ΟΙ δημόσιοι πόροι, τά εΙσοδήματα, λι:ιτ. reditus. 
ηρόσ-ειμι (Β), CΊπρφ. ΠΡOσιεϊ'IIΩΙ' πρτ. προση,,· (πρό~ 

+εΙμί)' εΤμαl πλησΙον, εΤμαl παρών εΤς τι 11 άνθΙστα· 
μαι, άντεπεξέρχομαl.- 11 προσυπάρχω, συνυπάρχω, 
άνήκω, προστίθεμαι . 
ηροσ-είηον, CΊπpφ. προσειπεϊ,,' ιiάρ . ο' ιiνειι ένεστ. 

έν χρ'ljοε< (χρΥ)Οιμι:.ποιο,ιμένο!) ώ~ έν. του προσαΥορεύω)' 

ώ; κcι ί νυν, προσαγορευω, ΜΥω πρός τινα, προσ
φωνώ 11 χαιρετίζω. 2) καλώ, άποκαλώ, όνομάζω, 
τινά οϋτω 1, οϋτω 11 όνομάζω. 
ηροσ-εισ-πράσσω, μελλ. -ξω ' εΙσπράττω προσ· 

έτι (έπί π λέον). 
ηρο-σείω, μελλ . ' σω' κρατώ τι έμπροσθεν καί τό 

σεΙω, σείω (τινάσσω) τι κρατών αύτό έμπροσθέν 
μου (Υι έμπροσθεν άλλου τινός) 11 neoaEiQ) χεϊρα= 
κινώ τήν χείρά μου πρός τό μέρος τινός με άπειλη
τικήν χεlρονομΙαν. 
ηροσ-ειι-6άllω' έκβάλλω (άπορρίπτω, «πετώ») 

προσέτι (επί πλέον). 
ηροσ-ειι-ηέμηω, μελλ . -ψω' έκπέμπω (έξαπο

στέλλω) προσέτι (έπlπροσθέτως). 
ηροσ-ειι-ηυρόω, μελλ. · ώσω· έκπυρόω (άνάπτω, 

άναφλεγω, πυρπολώ) προαέτl. 
ηροσ-ειιτέον, ρημ. έπ ! θ. του προσέχω' δεϊ προσ

έχει,,=πρέπεl να πρoσέXr:ι τις. 
ηροσ-εΙΙTlκός, 17, ό" (προσέχω)' ώ; χ~ί νυ ·" 6 

προσεκτικός, ό προσέχων. . 
ηροσ-ειι-τίΑΑω' έκιίλλω (μαδώ) προσέτι. 
ηροσ-έιιυρσα, ιiά~ . ι:ι' του προσκυρέω ( βλ. λ.). 
προσ-ειι-χΙευάζω, μελλ. -σω' χλευάζω (γελοιο-

ποιώ) προσέτι. 
προσ-εlαύνω, μελλ. -ελι'fσω, in. -ε!ώ' CΊάp. cι· 

-ή"λa.σα' ώ;; μτ6τ .. έλαύνω (ώθώ, όδηγώ, φtρω, κινώ) 
τι(να) πρός τι μέρος.- ciμτε;. (χι:ι τ Ιι τό πλ Ξι:;,:ον ) : 
1) (έ~uπ~χ. τη~ ι:ιίτ . ϊπποtl, αρμα χ.τ . δ. ) · έφιππος 
προχωρώ πρός ... , έφορμώ έφιππος, λι:ιτ. adequitare 
11 πλησιάζω έφιππος. 2) (i~uncιx. της ι:ι ί τ. στρα
τό .. , έπΙ στρ.χΤΥιγου) προελαύνω, προχωρώ, πορεύομαι 
11 φθάνω, άφlκνοϋμαι. 
IIΡOa-iAcKTo, r' Ιν. έπ. πι:ιθ. ιioρ. 6' του προσ

λέγω . 
ηροσι:Ιέω, έσφι:ιλμ. τύπo~ ιiντΙ neovaItUQ) (δλ.λ.). 
nροσ-εΙδcίν, nροσ-cΙ&ών, ιiπρφ. xc:ιl μ1:Χ. ιiop. 

15' 1:0υ nιιΙΙΙΙ.(!1.oμ <ι. 
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προσ-ί:Αιιω, μsλλ. -έλξιιιι ii -ελ,,&αιιιι' ιi6p. α.' -εΙλ
,,~αα' έλκω (σύρω) πρός τι(να), σύρω πλησΙον.
μέσον, tλκω πρός τό μέρος μου, προσελκύω. 
προσ-ι:Α-Αcίπω, μελλ. -ψω' έχω όκόμη έλλειψιν 

όπό τι 11 μένω όπΙσω όκόμη. 
πρoσ-ι:μ-6CΉνω, μελλ. -εμβ-ήαομα.ι · ιiόp. ε' ·ε"έ

)'1'" πατώ έπί τινος, καταπατώ, λα.τ. insulta.re. 
προσ-ι:μ-6Αέπω, μελλ. -ψω' έμβλέπω (βλέπω 

μέσα είς τι) προσέτι. 
προσ-cμ-πιιιρσίνομαι, πα.θ'ljΤ., μδΤ& μίσ. μΙΙλλ. 

-ίi .. Oνμα.ι πικραίνομαι έτι μάλλον έναντίον τινός. 
προσ-ι:μ-φcρής, ές (6λ. έμφεeής, προαφεeή,)' ό 

προσομοιάζων, παρόμοιος. 
ΠΡOσ-ένCΊXΙ:, δωρ. ιiντΙ neOCJi"'1XS, Υ' έν. π~ •. • οίι 

πeΟΟ .. -ήχω . 
ΠΡOσ-ι:ν-δι:ίιινίiμι, μελλ. -ε .. δείξω· διακηρύσσω 

προσέτι.-μέσ<:>ν , έπιδεικνύω έμαυτόν πρός τινα, έ
πιδεικνύομαl ένώπιόν τινος. 
προσ-ι:ν-ι:χυράςω, μελ. -αω ' λαμβάνω ώς πρόσ

θετον έγΥύηοιν (περί της καταβολής όφειλομένων 
χρημάτων). 

προσ-ι:ν-aiiμέομαι, μΙΙσ. μι!λλ. -ε .. θvμ-ήαομα.ι χα.Ι 
:Τ~~. ·ε .. θvμηfJ.ήαομα.ι, α.ποθ.· συλλογΙζομαι έπlπλέον, 
λαμβάνω άκόμη (έπιπροσθέτως) ύπ' όψιν. 
προσ-ι:ννέπω' προσαγορεύω, προσφωνώ, τινα. 

2) παρακαλώ η διατόσσω (κελεύω) τινά νά πρόξr;ι 
τι (με τ ' α.π ρ ,1, .). 3} καλώ τινα όνOμασΤΙKWς. 
προσ-ι:ν-νοέω, μελλ. -ήαω' σκέπτομαι περl τινος 

έπl πλέον 11 παροτηρώ προσέτι. 
προσ-ι:ν-τcίνω, μελλ. -τε .. ώ· έντεlνω έτι μάλ

λον 11 προξενώ άκόμη: πeοαε .. τεl."ω π1ηΥά, ΤΙ"'ι= 
τοΟ προξενώ κα! άλλας πληΥός, τόν δέρω όκόμη 
περισσότε~oν . 
προσ-ι:ν-τέΙΑομαι, ά,ποθ.· έντέλλομαι όκόμη 

(προσέτι), παραγγέλλω (διατόσσω) έν συνεχεlQ . 
προσ-ι:ξ-σιρΙομσι, μίσ: έκλέΥω δι' έμαυτόν 

προσέτι. 

προσ-cξ-δμσρτάνω, μιλλ. -μα.eτ-ήαομαι· όποτυΥ' 
χάνω έτι μδλλον. 
πρoσ-Cξ-σνδρδπoδlςoμσι, ιi ... μtλλ. -ιονμα.ι, 

ιiltoθ.· έξανδρonoδlζω (σκλαβώνω) καΙ άλλους όκόμη. 
ιιροσ-cξ-σν-'στιιμι, μελλ. -ατ-ήαω' κάμνω νά 

έnαναστατησouν όκόμη (ξεσηκώνω όκόμη, έπl
πρo~έτως).- πιιθη •. , με.& ένεΡΥ. ά,ορ. ο' -α .. έατη .. · 
έξaνlσταμαι (ξεσηκωνομαι) nρooέTI Ι φθόνω όκόμη 
ύψηλότερα. . 
προσ-cξ-Ι:ΡΥάςομσι, μιλλ. -άαομα.ι, ά,ποθ.· έξερ

Υάζομαι (έπεξεΡΥόζομαι) προσέτι U κατορθώνω (έκ, 
τελώ) έπl πλέον ιι δ πρχ. πeοαεξε'Ι!1'αομα.ι έχτός .ής 
ΙνεΡΥ. σημ. X!t.αoL χα.Ι με.& π~θTι" οτιμα.σ., έχω κατορ
θωθt=:\, έχω έπιτευχθt=:\, έnI'πλέoν (βλ. χιιΙ έerάζομαι). 

προσ-ι:ξ-ι:τάςω, μελλ. -αιιιι' έξετάζω, έρευνώ, 
προσέτι (έπ! πλέον). 

πρoσ-ι:ξ-εUΡΊσιιω, μ!λλ. -εve-ήαιιιι' έξευρΙσκω (έφ· 
ευρΙσκω, έπινοώ) έπl πλέον. 

προσ-έοιιισ, πι;χ. μετ& στιμα.σ. ένεστ. (ιiνευ ιΙνεστ. 
πeοσείκιιιι έν xpijOEL)' ιnτ. πρχ. πeοσεϊκα., ά,πρφ. neoa
εικέ .. αι· uItcXPXEL α.χόμτι τύπο. rtctB'lj" πρχ. πeοο-ήΙΥμαι' 
εΤμαl δμοιος Yj παρόμοιος πρός τι(να).- 11 φαΙνο
μαι άρμ6διος (κατάλληλος).- 11 φαΙνομαι δτι πρότ
τω τι (μετ' ιiπpφ.). 
προσ-cπ-αινCω, μελλ . -έαω' έπαινώ nPo:JtTI. 
πρoσ-επ-αιτιάoμaι, μελλ. -ιiooμα.ι· αίτιώμαl (κατ-

ηΥορώ) προσέτι. ' 
προσ-cπ-ι:μ-6α'νω, μιλλ. -β-ήοΟμα.ι· = .πe0αεμ

βα ... ω (βλ . λ.) . 

προσ-cπ-cξ-cuρiσιιω, μ.λλ. -εve-ήαφ' έξευρΙσκ:.ι 
(tnIVoQ) πρός τινα σκοπόν nρootTJ. 
προσ-Ιπι:σον, ά,όρ . ε' .ou, προαπίπτιιιι. 
προσ-ι:πι-βάΑΑω, μ.λλ. -βα"λ.ώ· έπιρρΙπτω nρoo

έτι l l πρo~έτω έπ! πλέον, 
προσ-Ι:ΠΙ-Υρδφω, μιλλ. -ψω' έΠΙΥρόφω προσέτι. 
προσ-cπί-ιιειμαι, πα.θη.: έΠΙΗειμαΙ τινι προσέτι, 

nItcw διά πρασθέτων έπιμόνων nαραΚλησεων, έπι
. μένω έnαιτων. 

ΙΙΡοσ-cιιι-ιιτάομσι, μιλλ. -tjαομα.ι, -«lto8.· όnοκτώ 

προσέτι, όποκτω έπl πλέον Ο κόμνω περαιτέρω προσ
θήKaς εΤς τι. 
προσ-cπι-Ααμβάνομal, μj~οv' βοηθώ είς τήν 

όπ6κτησιν πρόΥματός τινος 11 έπιλαμβάνομαι ΙΙ:αl 
δλλου πράΥματος έπl πλέον U βοηθώ, συντρέχω (έν 
πολίμφ χυι;Ιω.). 

προσ-cπι-οριιέω, μελλ. --ήαω ' έπιορκώ προσέτι iI 
Ψευδορκώ δι ' άλλην μΙαν φοράν (<<παΙρνω άκόμη 
~να ψεύΤΙΚΟΥ δρκον») . 
προσ-ι:πι-πνΙω, μελλ. · -π .. ε1ιooμα.~· όκόμη πνέω 

όντιθέτως Η άκ6μη φυσώ εύνοίκώς. 
προσ-cπι-πονcω, μελλ. ·-ήσω· κοπιάζω έτι περισ · 

σότερον. . 
προσ-επl-σιιώπτω, μελλ. -ψω' έΠIΠΡOσθέτWζ έπl

σκώπτω (χλευάζω, έμπαΙζω) τινά, τόν όστειεύομαι 
έπ! πλέον. 
προσ-ι:πίσταμσι, μεσ. μελλ. ·οιήοομα.ι, πα.θ . ά,όρ . 

οι ' - ηπισιήθη .. , α.π<:>θ.· lπΙαταμα.ι (ΥνωρΙζω) έπl 
πλέον δτι ... 
nρoo-cne-aTiAAw, μελλ. -οτελώ' έπιοτέ1λιιιι (nap· 

αγγέλλω, γνωστοποιώ, έντέλλομαl, χυρ. δι' έπιστο
λης) έπl πλέον (έπ lπροσθέτως, άκόμη) . 

ΠΡOσ-ι:πι-σφρCΊyίςoμαιl άττ. μελλ. -ιονμα.ι, α.ποθ . 
έπlσφραΥΙζω (θέτω τήν αφραγίδά μου, έπlβεβαΙώ, 
έπικυρώ) τι ΠΡσσΙ τι, προσεπιθεβαιω τι. 
προσ-ι:πι-τέρπομαι, πιιθτι.: τέρπομαι έτι μάλλον. 
προσ-ι:πι-τροπι:ύω, μελλ. -σω' έπl πλέον έπι

τροπεύω τινά (ένεΡΥώ ώς έπΙτραπός τινος).-παιθητ., 
έπιτροπεύομαι ύπό τινος, διατελώ ύπό τήν έπιτρο
πεΙαν τινός. 
προσ-ι:πι-φωνCω, μιλλ. ·-ήαω· λέΥω τι έν προσ· 

θήKr;ι, προσθέτω.τι είς τήν όμιλΙαν μου. 
προσ-ι:πι-χδριςομσι, μελλ. -Ιαομα.ι. ιilto8: xαρl

ζομαι (κόμνω εΤς τινα χόριν) έπl nλέον, εύφραlνω 
τινά προσέπ 
προσ-ι:πτδμην, ιi6p. β' .06 neοαπέταμα.ι. 
προσ-Ι:ΡΥάςομαι, μελλ. -άαομα.ι· πρχ. -εΙeΥα.αμα.ι, 

άποθ: έργόζομαl έπl πλέον, κατορ8ώ (πραΥματο
noI(j) κα! άλλο τι 11 κερδΙζω tnl πλέον. 
πρόσ-Ι:ΡΥος, ο .. (πρός+έ'erο")' φιλόnονος Ι tnI-

τήδειος διά τι να έργασίαν. 
προσ-ι:ρι:ύΥομαl, α. ποθ: έρεύγομαι (έξεμώ, «ξερ

νώ» ) πρός τό μέρος τού npoownou τινός n μτφρ., 
κύμα.τα πeοσερεύrεται πέτeη .. =τά κύματα θραύον
ται έπ! τών βράχω" άφρΙζοντα. 
προσ-ι:ρέω, ΧΗ. συν-ιιρ . πeοσεeώ, μιλλ. τοί) .πe0α

είπα .. (βλ. λ . ). 

προσ-ι:ρίςω, δωρ. πoτερiσδω, μελλ. -αιιιι' έρΙζω 
πρός τινα 11 άμιλλώμαι πρός Τινα. 
προσ-έρομσl, μελλ. ·ε2ήσoμaι· ιiόp. β' -ηρ6μη". 

α.π!'φ . ·ερέσθαι, ιiπoθ: έρωτώ τινά τι έπ! πλέον. 
προσ-έρπω, δωρ. ποθέρπω" μ.λλ. -ψω ' α.όρ . α.' 

πeοσεleπr,αα' tpnw πρ6ς τl(να), κρυφΙως πλησιό
ζω, φθόνω που tpnwv (ςιυΡόμενος) 11 δ πeαοέeπω" 
χe6 .. 0,=ό προσεχής (6 έρχόμενος, 6 έπ6μενος) 
χρόνος 11 τό πeαοέeπο .. =τό έπερχόμενον ΥεΥονός, 
τό μέλλον Υενέσθαl. 
πρόσ-έρρηξα, <Χόι; . α.' .oU πeοσe>1r .. vμι (βλ. λ). 
προσ-Ι:ΡUΥΥάνω·=πeοσεeεύγομα.ι (βλ. λ.). 
προσ-Cρχομαι, πρτ. -ηeχ6μη", μελλ. ·ελεναομαι 

(ιtllP' ci ... 6μω; πρτ . neoofιSI" χα.Ι μελλ. πe6αειμι), 
α.ποθ. μετ" ένεΡΥ. α.ορ. β' -ήλθο .. , π!'χ. -ε1ήλ.v{Jα· ώ~ 
χα.Ι νυν , προσέρχομαι, έρχομαι η ύπάΥω πρός τι(να), 
προσφεύΥω εΤς τινα U ά,πολ. πλησιάζω, προσεγΥΙζω 11 
εύρΙσκομαι πολύ πλησΙον. 2) έπισκέπτομαΙ τινα, 
συναναστρέφομαΙ τινα, τόν προσεταιρίζομαι. 3) 
έν έxθ;:ιχ~ Ενν., έπέρχομαl έναντΙον τινός.- ιι ίπΙ 
προσ6δων, sίσοδτιμiτων, εΙσέρχομαι (είς τό ταμείον), 
λα. •. redire. 
προα-ι:ρωτάω, μιλλ. --ήσω' έρωτώ nρoσtTI (tnl 

πλέον). 
npoa-ioncρoς, δωρ. πΟΙ-έσπι:ρος, ο.,,' ό Υειτνιά

ζων (ii 6 κλΙνων) πρός τήν έσπέραν 11 ό κλΙνων (η 
γειτνιόζων) πρός 'τήν δύσιν, 6 δυτικός ο.ό oiJe. 
πλτιθ . τά ποθέοπεeα ώ. έπΙρρ. = πρός τό έσπέρας, 
«κατά τό βραδάκι» . 
πρoσ-ετσιρiςoμσι, μία.' 11Ι_ xcιΙ ν6ν, nPoσεTaιpI-
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ζομαι , λαμβάνω τινό μέ τό μέρος μou ι:ις φΙλον, 
έκλt:γω ώς φΙλον μου, τόν προσκολλώ πλησΙον μου 
( c τδν παΙρνω μαζΙ μου ι). 
ηρoσ-Eταιριστ6eϊ, ό" (προσεταιρΙζομαι)' ό συν

δεδεμένος μετά τινος ώς σύντροφος, ό προσκε
κολλημένος είς τήν αύτήν έταιρΙαν Υι είς τόν αύ
τόν σύλλογον. 

ηροσ-ί;τl, επιρ.· ώς; χοιΙ νίίν, προσέτι, όκόμη, έπl 
πλέον. 
"ρ6σ-Εuξσι, προστ. !Χορ. οι' τoίi προσ..uχομαι. 
ηρoσ-ι:u-~oρί;ω, μελλ. -ήσω ' προσπορΙζω, προ

μηθεύω προσέτι, έφοδιάζω έπl πλέον, πσρέχω (χορ
ηγώ) έπl πλέον llιiμτ6., εΤμαι έφωδιασμένος μέ τι . 
ηροσ-ι:uρίσκω, μελλ. -ευρήσω' εύρΙσκω έπl πλέον. 
ηροσ-ι:uχή, ή' ώ; κοιΙ νίίν, ή προσευχή.- 11 τόπος 

προσευχής εχ τoίi 
ηροσ-ι:ύχομσι, μελλ. -ενξομαι' ιiπoθ: ώ. χοιΙ νίίν, 

προσεύχομαι, κάμνω τήν προσευχήν μou 11 προσφέ
ρω ταξίματα (<<τάματα ι ) 11 ιiπoλ . λατρεύω 11 ώσ. μsτ' 
οι!τ., προσεύχομαι (παρακαλώ) διά πράγμά τι. 

ηροσ-ί;φιιν, ηι;, η, ιiόρ . 6' 1:oίi "ρ6σφημι. 
ηροσ-ι:χής, έι; (προσέχω)' έπ! 1:όποιι , ό πλησΙον 

τινός, Ο συνεχόμενος, Ο συνορεύων, γειτνιάζων, Ο 
πλησιέστατος, Ο έπόμενος.- 11 έπΙ χρόνοιι, ώ. κοιΙ 
νίiν, ό προσεχής, Ο εΙς τό έγγυς μέλλον όνήκων. 
ηροσ-ί:ιω, μιλλ. -ξω' ιiόρ. 15' προσέσχο,,' πρκ. 

προσέσχηκα' έχω προσέτι, έχω έπιπροσθέτως.- 11 
κρατώ τι (καΙ τό προτεΙνω) , πρός τι(να), τό φέρω 
πρός τι (μέρος) 1ι πλησΙον τιγός 11 προσέχω "αν.,= 
φέρω τό πλοίον είς τόν λιμένα 1ι πλησΙον της ξη
ράς, τό προσορμΙζω 11 ιiλλ:X κοιΙ άνευ tc;ίi "αν.,· προσ
ορμΙζομαι, προσεγγίζω είς τινα τόπον 11 προσέχω 
τiί Yiί, πρσσέχω τiί "ήσιμ=προσεγγΙζω εΙς τήν ξηρόν, 
εΙς τήν νησον 11 ιiπoλ., άρόζω, έξέρχομαι είς τήν 
ξηρόν, όποδιβόζομαι 11 μετά. των οιίιτων σTjμor.σ. ενΙοτε 
χα! "αυσί προσέχει".- 11 προσέχω τό., .,ονν=στρέ
φω τόν νοϋν μου (τάς σκέψεις μου, τήν προσοχήν 
μου) πρός τι πράγμα, προσέχω είς τι, λοιτ. animum 
&dverIere n W.:l. ά,ειι τΥι. αίτ. "ον" , άπλώι;; προσέχω 
=ώ. χαΙ νίίν, προσέχω, προφυλάσσομαι 11 προσέχω 
Ιμαντφ-δlδω προσοχήν εΙς τόν έαυτόν μου, τ. ε. 
σκέπτομαΙ τι κατ ' έμαυτόν. 2) δ/δω δλην μου τήν 
προσοχήν, άφοσιοϋμαι, είς τι, λοιτ. Ιό'υs esse ίη 
&Iiqu& re. 3) περιποιοϋμαΙ τινα.- lν μίσον , προσ
κολλώμαι εΤς τι πράγμα, έμμένω είς τι 11 μτφρ" 6φ
οσιοϋμαι εΙς τήν υπηρεσΙαν τινός.- V Παθτιτ., 
συγκροτοΟμαι στεΡεώς υ 1ό τινος πράγματος ιι μτφρ. 
έμπλέκομαι είς τι. 

nρoσ-ccjtoς, ο" (πρόι;+lωι;)' Ο πρός όνατολάς. 
ηρoσ-~ι:ύyνϋμι, μsλλ.-ζ..uξω· ζευγνύω (στερεώνω) 

τι είς ΤΙ.- Παθτιτ., ζεύγνυμαι είς τι, προσδένομαι 
είς τι. 
ηρ~ιιδoc;, ο" (πρόι;ΗΙΡ,.,)· ό πλησιάζων πρός 

τήν έφηβικήν ήλικΙαν . 
ηΡοο-ήΥδΥον, ιiό;ι. 15' τοίί προιιάΥΟΟ . 
ηροσ-ΙΙΥορί:ω, μελλ. -ήιιω (προιιήΥορος)' προσ

αγορεύω, προόφωνώ, φιλοφρόνως 11 παρηγορώ. 
ηΡοσ-ΙΙΥόριιμσ, · ατος. τό (ΠΡΟΙΙ"'Υορέω)" τό προσ · 

αγορευόμενον (το προσφωνούμενον) πρόσωπον. 
ηΡοο-ΙΙΥορίσ, ή (πρΟσηroρCω)' φιλική προσαγό

ρευσις (προσφώνησις, χαιρετισμός).- 11 όνομασΙα, 
δ'νομα. 
Ωροσ-ήΥΟρος, ο" (nedι;tdrOe..uco)" Ο προοσγο

Ρεύων, ό προσφωνώ ν 11 αΙ πεοιιήΥΟΡΟ' δρνες=αl 0-
μιλοΟσαι (έχουσαι φωνήν) δρύες 11 μετ~ γεν. , ..u.,μ4-
τω" ΠσΗάδοι; προσήΥορος=όπευ8ύνων προσευχάς 
εΙς τήν Παλλάδα 11 γενιχω., εύπροσήγορος, ' προση
νής,Ομιλητικός.- 11 παθΤΙ1:., προσφωνούμενος, προσ
αγορευόμενος.-ώι;; o,j~. d προσήΥΟΡΟΙ; -= γνώριμος, 
φΙλος. 
ηροσ-ιιδάφισμσι, παθ. πρχ. τoίi προιιε&ιφ{ζω. 
ηρoσ-iιιξσι, β' Ιν. παθ. πρχ. τoίi προιιέοικσ. 
ιιροσ-ιικαμιιν, μίσ. ιiόρ. α' 1:0ί! nροσΙ,.,μ,. 
ηροσίίκον, o~e. μτχ. ίν. τoίi προιι';κω, ΧΒΙμενον 

ιιι. αίτ. ιiπόλ. : π~oσηκo" - ' λα •. quum convenl&t η 
cοnven'reΙ=έnειδή (δν καΙ) όρμόζει. 
ηροσηΙΙόντως, ίΠιρρ. μτχ. ίν. τοil π~oιrι7κω' ciι, 

χοι! νiίν , προσηκόντως, όρμοδΙως, ΠΡεπόντως, KαλCις. 
ηροσ-ΙΙιιω' έχω έλθr:ι είς τινα τόπον, έχω φθά

σει κάπου ιι έχω έλ8r:ι πλησΙαν, εΤμαι πλησΙον, εΤμαι 
πρόχειρος. 2) μτφρ. όνήκω είς τινα.- Ι ιiπρoσ ., 
άνήκει, άρμόζει ιι προοήκει πρός τι'l'α =άναφέρεται 
είς τινα, έχει σχέσιν πρός τινα 11 προιιήκε, μοι = 
άνήκει είς έμέ, εΤναι Ιδική μου ύπόθεσις. 2) άνή
κει εΙς τι(να) , όρμόζει, πρέπει ( <<ταιΡ!άζει »)' βλ. 
προιιηκο".- 11 Υι μτχ. προσήκω." ουιια, 0'1'=0 άνή
κων είς τινα, Ο άρμόζων είς τινα 11 χοι! επί προσιί,
πων, ό συγγενής, ό έχων συγγενικήν σχέσιν ιι ο{ 
προσήκο"τες (πλΥΙμ.: ο{ προιιήκο"τες Υέ.,ε,) = ΟΙ 
συγγενεΤς τινος, ΟΙ οίκείΟΙ τινος 11 το προaij"ο., iJ 
τα προσήκο"τα = τό άνήκοντα είς τινα, τά ύπάρ
χοντά του 11 έκπορίζομα, τYι'l' προσήκουσα., ιιωτ,,
ρΙα,,=μηχανεύομαι τρόπους διό νά έξασφαλΙσω τήν 
σωτηρΙαν μου ιι τα προσήκο"τα=τά όρμόζοντα είς 
τινα, τό πρέποντα, τά καθήκοντό του. 
ηροσ-ήlιος, ο., (πρόι;+ηλιος) ' Ο πρός τόν ηλιον 

έστραμμένQς, Ο έκτεθειμένος εΙς τόν ηλιον, «προσ
ηλιακόςι, εύήλιος . 
ηροσ-ιιΙόω, μελλ. -ώαω' καρφώνω, στερεώνω 

τι δι' ηλω" (καΡφίων), περονών χ. τ.6 .. - n κλεΙω τι 
στεγανώς (έφaρμoστ6) διό καρφίων. 
nροσ-ήΙu60ν, ιiόρ. β' τoίi προσέρχομα, . 
ηροσ-ήΙϋτος, ο" (προιιήλυθο.,)· ό έλθών εΤς 

τινα τόπον, ό άφιχθείς όλλοθεν.- ώ; ο-:Ισ. ιJ προιι-
ήλtτος=ό νεωστl έλθών όλλοθεν , ξένος, πόροικος, 
λGl;Τ_ advena 11 eντεuθεν , ό προοελθών είς τόν Ίου
δαϊσμόν, ό άσπασθείς τό Ίουδαϊκόν δόγμα. 

ηρ6σ-ιιμσι, χιι ρ. πρκ. το& πρσσέζομα, ' είμαι καθι
σμένος (κόθημαι) έπΙ 'Τινος iJ πλησίον τινός 11 κεί
μαι (μένω, διαμένω) πλησίον τινός.- Ι πολιορκώ, 
λατ. obsidere. 
ηρο-σημαίνω, μελλ . -α"ώ' ιiόp. οι' προεσήμη"α' 

διό σημεΙων δηλώ έκ τών προτέρων (προαγγέλλω) 
ΙΙπρολέγω, άναγγtλλω - 11 προκηρύσσω, δημοσιεύω. 
ηροσ-ήνεΥκα, ~ν x~Yισε, ώ. <Xό~ . α' τ.,ίι προσφέρω. 
ηροσ-ήνι:μος, ο., (πρόι; + a..,,,μος)· ο πρός τόν 

όνεμον έστραμμένος, ό έκτεθειμένος εΙς τόν όνε-
μον, ιiντΙθ. ,ιρ υπή"εμος . 
ηροσ-ιινί:Χδιιν, ιiν ΧΡ'ήσaι ώ ;; παθ. ιiόp. οι' του προσ

φέρω_ 

ηροσ-ιινής, δωρ. ηροσ-ανής, ές' ώ. κοιΙ ν &ν , 
προσηνής, εύνους, πράος, εύπροσήγορος , μαλακός, 
φιλόφρων, ιiντΙθ. τφ απ",,>}ς (βλ . λ. ) Ι! εύμενώς δια
τεθειμένος, εύμενης 11 εντεύθεν , πρόσφορος, κατάλ
ληλος.- επ ιρρ . προσ""ώς . 
Έτνμ.: Koιτιi , t ',or.~ εν τοϊ. προσ-,.,,,ής, απ-ηtt1}s 

(πιθ. κοι! υπ-ή.,,,) bπόχε ι τοιι όνομοιτ. θέμα *""0- = 
σχνσκρ. *ana!:ι (πρ6λ . anc1n&m=στόμα, πρόσωπον). 
ηροσ-ήρτημαι, ποιθ . πρκ. τoίi προσαρτάω. 
ηροσ-ιιύδσ, Υ' έν. πρτ. το& προιιαυδάω. 
προσ-ηνος, ο" (πρός+ήώι;), ίων. ιiν τ! προιιεΨΟι;' 

Ο πρός τήν ήώ (τήν πρwίαν), ό πρός άνατολός 11 τό 
ο-:Ιδ . ώζ επί?ρ. εν τφ δωρ. τύπφ τό ποταφο" = πρός 
άνατολός. 

ηρ0σ-9δκί;ω, μελλ. -ήσω' κόθημαι πλησΙον Τι 
έπάνω είς τι. 
ηρόσδι:, ίων . κοιΙ πσιτι • . ιiντΙ πρdσθ.". 
ηροσ-δείνσι, ηροσ-δεΙς, iπ;ιφ. καΙ μτχ. !Χορ. δ' 

τoίi πρoιιτ'(J.ημι. 
ηρ6σδι:ν, ίων. καΙ ποιτιτ. ηρ6σδΕ' (πρ6) ι 
'!2. πρόθ. μsτά. γεν. : Ι έπ! τόπc;ιι , έμπροσθέν τινος, 

πρός ύπερόσπισΙν τινος.- 11 έπΙ χρόνοιι, πρότερον. 
'!2. ειtΙ p.: Ι τόποιι, έμπροσθεν, έμπρός, πρός τό έμ

πΡός, ένώπιον n μΒΤά. του ιipθp . εΙι; τό πρ6σθε,,=πρός 
τό έμπρός, έμπρός, περοιτέρω.- 11 x~όνoιι, πρότε
ρον, προηγουμένως, δλλοτε, παλαιότερο ν 11 ώα, μaΤQ: 
τ06 ιipθpoιι , t} πρ6σθε" t}μι!ρσ=ή προηγουμένή ήμέ
ρα 11 ώα. τό πρ6ιι(J.ε" (ώ, ίπΙρρ.)=πρότερον, δλλοτεί 
προηγουμένως.- 11 ώσ, ίν .ij ίνν. τoίi μδλλον, προ
~ιμότερoν, λοιτ. potlus: πρ6ιιθ." ιIπo-θcι.,.,,, 11 ... = 
προτιμότερον νό όποθόνω παρό ... 
Έτνμ. ι πρ6ιι-θa(,,). ιiργ. Ιμπρoιι-θa. διι.ρ., λισδ. 

ne6f1-θcι, <f!ραχλ . lμπρoιιθα (Κρτιτ. Π4/0θ-θcι, Διλφ. 
Πfoιr.-σ) l-δμηρ. πρ~ιr(ιι)ω(Ιων·",ττ. "ρ"ΟΙΙ) (·πeo.-Joιι, 
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lιιπ. *-t-jo-, πρδλ. CΙCltνcιxρ. όpA-tyt- (01 έπΙΥονόι), 
10"C6. nl-pJa (-σνγ,..ι<ιtι;)' ",ό -σ- "Cb6 ne6:cr1H προ
'PXI"CCltL ώα. ie Ινό, -t- πρδλ. 8πι-IΗ(,,}, 8πισ6ι(,,}, &
nicr(t1)oo' XClt"C' !.λλου. ίν τφ ne6crfJ8 πl"ιίχιιτCltι iπΙρρ. 
*ne6Iί, δπιsρ Ιχιι πρό. τό nάeoIϊ οΤCltν cιxίαιν Ιχιι τό 
λCltτ. prae Itpt, ",ό mIeIIIi' δ πcιρcιλλtιλιαμό~ δμω. cιυ
τό. ciItoxpoUι"Ccιt 6π' !λλων, ",οαούτφ μι!λλo~ xcιθ' δαον 
'ι:ό ne6cr68 OUVCΙv"C/ioτcιt ιΙ. πιριox~. δπου μόνον "Cdt 
ποτι "ι ΠΟ/ί ιiΠCltντιίlαιν. 
ιιρ0σ-8Εοιτο, Ιων. ciν"CΙ neοσ611;το, ι!ίκτ. μΙα. ιιορ. 

δ' τoίl neοστΗhιμι. 
ιιρόσ-&cς, προατ. ΙΙορ. 5' τoίl neοστΙiHιμι. 
ιιρ6σ-δcσις, iJ (προστl6ημι)' τό δέτειν τι έπΙ 

τινος, έφαρμΟΥή.- U ώ. xcιΙ νυν, πρόσθεσις, προσ
θήκη. 
ιιρoo-δcΤέOν, ρημ. 8πΙθ. τoίl neοστΙiHιμι' δι; 

προστιθΙ"αι, πρέπει νό πρoσθέτr;ι τις 11 ώα. πρέπει 
νό διδόσKr;ι τις. 

ιιρ6σ-Ιι:τος, (η), ο", ρημ. SnlQ. τoίl πρoστΙiHιμι' 
ό προστεθεΙς, ό προσορμοσθεΙς, ό έφαρμόσας, ό 
κατάλληλος 11 ώ; κcι! νϋν , πρόσθετος, προστεθειμέ
νος έκ τών ύστέρων (δπω; π. χ. επι Φευ~oiί, κόμη.). 
προσ-δέω, μελλ . -θεύσομα,' τρέχω πρός τι. 
προσ-δήκη, 'ij (πρoστίiHιμι)' ώ; x~ί νυν, προσ· 

θήκη, !1αρόρτημα, συμπλήρωμα. 2) &πλω., περι
στατικόν τι. τυχαίον συμβάν.- U 6οήθεια, συνδρο· 
μή, έπικουρ/α. 
πρόσ-Ιημσ, -ατος, τό (πρoστίθημ')'=πρoσfJt!ικη 

(6λ . λ.), τό προστεθειμένον. 
προσ-δΙΥΥάνω, μελλ. -θΙξομα,' ιiόρ. 5' προσ

ΗΗγο", ιiπρ . neoalJ",yei,,' έγγlζω, ψαύω, προσψαύω. 
πρόoδιOCί, α, ο" (πρ6σθ."γ ώ. κcιΙ νϋν , πρόσθιος, 

έμπροσθινός, « μπροστινός), ιiντΙθ. τψ όπlσθιοr;. 
προσΙό-δομος, δ (πρ6σθε,,+δ6μΟ/ί)' ό άρχηγός 

(ij ό προστάτης) οίκου 11 ό πρώην κύριος οίκου. 
προσ-θοϋ, προ"τ. μβσ. ιioρ . 6' του πρoστIiHιμ, . 
προσ-θροέω, μελλ. -ήσω' όμιλώ πρός τινα, προσ

αγορεύω, προσφωνώ. 
προσ-Ιύμιος, ο" (προι; + θVμ6r;)' ό σύμφωνος 

πρός τήν έπιθυμlαν τινός, κατα6ύμ,οι; (6λ. λ.), εύ
άρεστος, εύπΡόσδεκτος. 

προσ-Ιδι:ίν, ιιροσ-ιδών, ιiπρφ. xcι! μτχ. 'tf)ίi ιio~. 
6' προσείδο". 
nροσ-ιr;άνω' προσκόθημαι, κάθημαι πλησΙον, πα

ρακάθημαι.- 11 εΙμαι πάντοτε πλησΙον. άκολουθώ 
έκ τού σύνεΥΥυς, προσκολλώμαι, ACΙ"C. inIt.re. 

nροσ-ίr;ω, μελλ. -,ζήσω' κάθημαι πλησΙον, παρα· 
κάθημαι 11 μτφρ. , προσκολλώμαι. 

ιιροσ-ίημι, μελλ. προσ-ήσαι, μια. προσ·ήσομα,· 
ιi6p. οι' πρoσ-iίκα, μισ. προσ-ηκάμη,,· πέμπω είς. ... 
στέλλω πρός ... τι μέρος, όφΙνω νά έλθr;ι τις πρός 
τι 11 έφαρμόζω.- 11 μεαον, neοσlιιμα" άφ/νω νό έλ· 
θr;ι τις πρός τό μέρος τινός (πλησlον τινός), άφίνω 
νά πλησιάσr;ι, άνέχομαι (έπιτρέπω) νό πλησιάσr;ι 
τις . 2) παροδέχομαι, άποδέχομαί; έπιτρέπω, προσ
χωρώ είς τινα δποψιν, πιστεύω 11 έπιδοκιμάζω. 3) 
παραδέχομαι, ύποτάσσομαι είς ... , ύποκύπτω εΙς ... , 
άντέχω. 4) μετ' ιiπρφ., άναλαμβάνω νό πρόξω τι, 
άποτολμώ, ριψοκινδυνεύω 11 μετ CΙΙτ. προα., προσελ
κύω πρός έμauτόν, εύαρεστώ (εύχαριστώ, εύφροΙνω) 
τινά: f" ου προσ{ετα{ μ=εν πρόvμα δέν μέ εύ
χαριστεί. 

προσ-ικ νΕομαι, μελλ . -lξομα" .cinoQ: έρχομαι 
είς ... προσέρχομαι, φθάνω, είς ... I1 μ.τ& Υιν., φθάνω 
~ 'έxρι ... , έκτεlνομαι έως... 2) προσέρχομαι ως Ικέτης. 
προσ-'κτωρ, -ΟΡΟιϊ, δ (προσ,κ"Ιομα,γ ό προσ

ερχόμενος εΙς τούς ναούς ως lκέτης.- U πCltθητ., 
ό πΡός ον προσέρχεταΙ τις ως Ικέτης, ό προστά-
της, φρουρός . φύλαξ (ίπ! θ.ου). ' . 
nρoσ-Inncw, μβλλ. -σω; Ιππεύω πρός ... , Ιφιπ

πος μεταβαlνω που 11 έψορμώ έφιππος. 
προσ..ίστιιμι, μελλ . -σ-rήσOΙΙ' τοποθετώ πλησΙον, 

φέρω έγΥύς.- Ilποιθητ., neο.l.~αμα" μιτdι ιiμτ5. 
8νεΡΎ. χρόνων, ιiaρ. β' -Ιστη", πρχ. -ΙστηΗΙΙΙ' 1σταμαι 
(στέκομαι) πλησΙον τινός, παρΙσταμαι I1 ώα. προσ
εγγΙζω, πλησιάζω, φθάνω, εΙς... 2) μτφρ., nlo,,
Ι,,~ιιιταί ~Ι μι - μοϋ έπέρχετaΙ τι, μoQ · ouμ6aΙνει 

κάτι. 3) τοποδεΤώ έμauτόν έναντlΟΥ τινός, τοπο-
8ετοΟμαι ώς έχθρός D ίντ.ίiθεν, δυσαρεστώ, όπαρέ
σκω, πρ0σ66λλω. 
ιιρoo-ιστoρeω, μ.η. -ήσω' Ιστορώ, διηγοϋμαι, 

έπl πλέον. . 
ΙΙΡ08-1σχω'=neοσΙχω (βλ . λ.), κρατώ (τηρώ) κατ

εύθυνσιν πρός τό μέρος τινός iι έναντlον τινός 11 ώς 
ciμτ5. προσεvv/ζω εΙς τήν ξηρόν, ΠβΟΟορμΙζομαι 
εΙς λιμένα.- μέσον, προσκολλώμαι είς .. 
προσ-ιτός, ή, 6", ρημ, επ!θ. του πρ6σε,μι (εΙ/λΙ)' 

ώ~ X~! νίiν, προαιτός, πρός ον δύναταΙ τις νό πλη
σιάσr;ι . 
προσ-ιών, -,ovoa, -,6", μτχ. τοϊ! πρ6σε,μ, (1ι1μ,). 
nροσ-ιιαl-ir;ομσι, μιsλλ. -καθεδοvμαι' άόρ. β' 

-_θεζ6μη", ιiπoθ: κάθημαι πλησ/ον, παρακάθημαι. 
. -- U κάθημαι ένωπιον πόλεώς τινος, πολιορκώ, λcιτ . 
obsidere. 
nροσ-καl-iΙιιω, ιiόρ. cι' -καθιιΙΑ.κυσα· καθελκύω 

(καταβιβόζω) έκ της ξηρός εΙς τήν θάλασσαν καΙ 
δλλα πλοτα. 
nροσ-κάl-ημσι, Ιων. -κάτιιμαι, κυρ. πρχ. τ05 

προσκαθέζομα" πcιθητ.· κάθημαι πλησ/ον, μένω 
πλησlον τινός, ζώ μετά τινος.- 11 κάθημαι ένωπιον 
πόλεώς τινος, τήν πολιορκώ, λ~ τ.~ obsidere. 
nροσ-καl-'r;ω, μιλλ. -σαι' καθίζω πλησΙον, παρα

καθΙζω, παρακάθημαι U ώα. μετα. συατ. cιΙτ. (Jίϊκo" 
προσκαθΙζαι=κ68ημαι εΤς τινα θέσιν. 
nροσ-καl-'στημι, μβλλ. -στήσω' καθιστώ, διορΙζω, 

προσέτι. . 
nροσ-κσ8-0nΙίr;ω, μ.λλ . -σω' καθοπλΙζω (έ~ 

οπλlζω) προσέτι. 
πρόσ-ιιαιρος, ο,,' ώ; κιχι νίiν, πρόσκαιρος, ό έπΙ 

τινα μόνον χρόνον διαρκών, προσωρινός. 
προσ-ΚΩ'ω, κιχ! ιiττ. -κάω, μελλ. -καύσ()μα,' καΙω 

προσέτι, πυρπολώ προσέτι .- π~θητ ., πρκ. προσκΙ
κ<ιυμαι ' έχω καη δλως διόλου 11 σκεύη προσκιικαυ
μι"α = πήλινα άΥγεία κεκαυμένα είς τό πϋρ (τ. Ι. 
«ψημένα στό φοϋρνο») 11 ώα. διακαίομαι ύπό έρωτος 
πρός τινα. φλέγομαι έξ έρωτος, εΤμαι έρωτευμένος. 
ηροσ-κaλέω, μελλ . -Ισω' ώ; κοι! ν&ν, προακαλώ. 

- μέσο_ . καλώ πΡός έμαυτόν, προσκαλώ, καλώ εΙς 
βοήθειάν μου. 2) π~ρ' ιiττ., έπί τοίί κcιτηγ6ρo!) (του 
ενιiγoντo. ), έΥκαλώ, ένάγω εΙς τό δικαστήριον, κα
λώ τινα εΙς τό δικαστήριον, τόν καταγγέλλω, κατα
θέτω μήνυσιν έναντίον του ιι nA1jpe; : δΙκη" άσι
βεΙαι; προσκαλεί" προι; το" {Ηι.σ,Μa. = ένάγειν τόν 
βασιλέα (καταγγέλλειν τόν βασιλέα) έπl άσεβεlςι 11 
αuνijθω;; δμω~ κοι ! <Χνευ του δΙκη,,' προσκαλεϊ" n"ιιι 
ά"α"δρΙαι; (ενν . δΙκη .. )=καταγγέλλειν τινό έπl δει
λίςι.- πcιθητ ., ό προσκληθεii=ό κληθεlς είς τό δι
καστήριον διάδικος. 
προσ-κάρδιος, ο", ~ωρ. ποτιιιάρδιος (προι; + 

κa.ρδΙα)' ό πρός τιj καρδΙςι εύρισκόμενος ιι ό καρ
διακός. 
nροσ-ιιαρτcρiω, μελλ. -ήσω' έγκαρτερώ είς τι, 

έμμένω εΤς τι πρόγμα μετά καρτερlας. 2) προσ· 
κολλώμαι σταθερώς εΤς τι πρόσωπον, εΙμαι πιατό
τατος εΤς τινα. 
ιιροσ-καρτέρησις, 'ij (προσκαρτlιρέω)' tVKaPTt

ρησις εΤς τι, καρτεριll.ότης, καρτερlα. έμμονή. 
πjoσ-ιιστcι-6α'νω, μιλλ. -βήσομα,' καταβαΙνω 

προσέτι. 
προσ-ιιατσ-βάΙ1ω, μίλλ. -βαΑ.ώ · καταβάλλω έπl 

πλέον, καταβόλλω έπl πλέον (πΡός συμπλήρωοιν έλ
λεΙμματος). 
προο-ιιατά-61ημα, -α το" τό (προσκαταβάλΑ.ω)· 

τό έπl πλέον καταβαλλόμενο ν, τό καταβαλλόμε
νον (δλλ08εν) πΡός συμπλήρωσιν τοϋ έλλεΙμματος 
τών εΙσοδημάτων. 
προσ-ιιατσ-ΥΙΥνώσιιω, μίλλ. -,."ώσομα,· κατα

δικάζω προσέτι.- 11 έπιδικάζω είς τινα. 
προσ-ιιατ-σισχύνω, μίλλ. -~ώ' KC:ΙΤC:ΙΙOXόνω πε

ραιτέρω (έτι μάλλον). 
ΙΙΡOσ-ιιατcι-lΙyω, μίλλ. -ξω' κaταλέγω προοέτι, 

έΥγράφω εΙς τούς καταλόΥους έπιπροοθέτως. 
nροσ-κaτcι-Ιc'nω, μίλλ. -ψω' άφlνω όπlοω μου 

προσέτι, καταλεΙπω προσέτι ι.:ις κληρονομΙαν, κλη-
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ροδοτw έπl πλέον 11 ώο. όφΙνω, καταλεΙπω, χόνω, 
προσέτι. 
nροσ-ιιατα-νcμω, μιλλ. -"εμώ' όnOνέμω προο

ttI, κατανέμω έπιπροο8έτως, έKXι.ιρQ πρootτι. 
nροσ-ιιατ-αριδμcω, μέλλ. -ήοω' καταριθμw, λο

γαριάζω, προσέτι. 
nροσ-ιιατα-σιιcuάςω, μέλλ. 'οω' προμηθεύω fι 

προπαρασκευάζω προσέτι.- μίοον, προμηθεύω είς 
(τι δι ' ) έμαυτόν, προμηθεύομαι.- παθ'ljΤ . δημιουρ
γούμαι έπl πλέον, προσόπτομαι έ"ιπροσ8έτως. 
nρoa-KaTa-aUpω· σύρι..ι πρός τό κάτω προσέτι. 
ιιροσ-ιιατα-ηδημι, μίλλ. -κατα8>ήοω' καταβ6λλω 

(πληρώνω) έπί πλέον, πληρώνω ώς πρόσθετο ν κατα-
6ολήν. 

nροa-ιιατ-ηΥορcω, μελλ. -ήοω' KατηγOρW -έπι
προσθέτως, τού άποδΙδω τήν πρόσθετον κατηγο
ρΙαν.- Dαθ'ljΤ . , ώ. δr:-ο. "tfj~ ΛΟΥικη., λέγομαι πε
ρΙ τινος προσέτι. 

ιιροσ-ιιάτ-ημαι, ίων. ciντΙ προ Oκά.(J.ημ4 ι. 
nρόσ-ιιcιμαι, ίων. nροσ-ιιcομαι, μελλ. ·κε[ΟΟμ4Ι, 

λαμ6ανόμβνον ώ;; παθ'ljΤ . του πρooτ[(J.ημι· τσποθε
τούμαι, ε1μαι τοποθετημένος, ευρίσκομαι, ε1μαι, κεί· 
μαι, πλησΙον τινός fι έπl Τίνος : πρόοκειμαι τfί {}-ύ.. 
ρ~=KεTμαι πρός τό θύρςΙ, ευρΙσκομαι πλησΙον της 
θύρας. 2) ε1μαι, ευρΙσκομαι μαζl μέ τινα.- 11 ε1-
μαι συνδεδεμένος μετά τινος, συμπεριλαμβάνομαι 
είς ΤΙ.- 111 ε1μαι προσκεκολλημένος είς τινα, εΤ· 
μαι όφωσιωμέ'lος είς τινα 11 πρόοκεΙμ4Ι τφ λε)'ο· 
μέ"φ=δlδw πΙστιν εΙς τό λεΥόμενον n όφιερώνω 
έμαυτόν είς τι, όφοσιοΟμαι εΤς τι 11 ώο. έν xιxx7j !νν., 
εΤμαι έκδοτος είς τι, εΤμαι παραδεδομένος είς τι, 
ε1μαl έπιρρεπής είς τι, κατέχομαι ύπό τινος πά· 
θους.- ιν έπιμένω, πιέζω ιι παρακαλw, Ικετεύω 11 
πιέζω, στενOXωρW, διώκω κατό πόδσς.- V έπ! πρα.
yμιiτων, άνήκω είς τινα, εΤμαι έργον του (ίδlκή του 
υπόθεσις), άφOρW είς αυτόν I1 6)σ . προστΙθεμαι είς 
τι(να), άποδίδομαι εΤς τι(να) , έπιβάλλομαl είς τι(να) 
11 ώο. προστΙθεμαι είς τι(να) (ώ~ Υνώρ:αμα χαρακτ'l]· 
ριοτικόν -ιη. έννοία., του, Ψ~ δρο. έν τύ AoYLx7j). 

ιιροσ-ιιcιιΙημαι, πα.θ. πρκ. του προοκαλέω. 
ιιροσ-ιιcρδαίνω, μελλ. -κερδήοω' κερδαΙνω έπl 

πλέον. 

ιιροσ-ιιι:φάΙαιον, τό' ώ; κα.ί νίίν. προσκεφάλαιον, 
εμαξιλόρl» ( ,η;; κε:ρα.λη.) 11 δμοιον διό κάθισμα. 

ιιροa-ιιηδήc;, ές (πρός + κηδος)' φlλόσΤΟΡΥος, 
περιπαθής, άφωσlωμένος είς τι{να ).- • συγΥενής 
"ρός τινα, ούμμαχός τινος. 

ΙΙΡOσ-ιιηρUΙΙEύoμaι, iποθ: άποστέλλω κήρυκα 
πρός τινα. 

ιιροσ-ιιηρύσσω, ciττ -ττω, μελλ. -ξω' προκηρύσ· 
σω προσέτι, ΠΡοσκαλw διό κήρυκος. 

ιιροσ-ΙΙΙΥιιΙίςω (πρός + κ[)'κλος)' KI VW έδw καΙ 
έκεΤ, οείω τήν ουρά ν μου ώς ό ΚΙΥκλος (ή σεισο
πuyΙς), σείω τήν όσφύν μου (ικάμνω τσακΙσματα»). 
- Παθ'ljΤ., .lι πoτεκι)'κλ[oδεv ( β ' έν . δωρ. πρτ . ciντί 
προοεΚιΥκΗζου) = μετό κομΨότητος έοειες τήν 
όσφύν σου (cκουν!όσουν»). 

ΙΙΡοσ-ιιΙάω, μελλ. -&οω' θραύω (KαταΣUντρΙ&ι) 
τι K"unWV αυτό πρός τι (έπΙ τινος). 

ιιροσ-ιιΙηρόω, με/.λ, -ώοω' άπονέμω διά κλήρου 
11 έκλέΥω διά κλήρου πρός τι .- Π2θητ., όπονέμο
μαι διό κλήρου 11 έκλέγομαl διά κλήρου πρός τι 11 
προσκολλwμαl, ένούμαι μετά τινος. 

ιιρόσ-ιιΙη-σις, iJ (προοκαλέω) ' πρόσκληοις ένώ
πιον δικαστηρίου, δικαστική κλήτευσις. 
nροσ-ιιιtνω, μελλ. -κλr"ώ' πα.θ. πρκ. προοκέκλr

μαι, δωρ. Υ ' έν. ποτικέκλιτα,' κάμνω τι νό KλΙνr.ι 
πρός τι, τό άKKOυμΒW, στηρΙζω τι είς τι.- πιχθητ., 
εΤμαι έστραμμένος πρός τι, κλΙνω πρός τι. 

ιιρόσ-ιιΙlσις, -εως, -IJ (προοκΗ"ω) ' κλΙσις πρός 
τι, ροπή, όκκούμβημα 11 μτφρ. , μεροληψΙα. 

ιιροa-ιιΙύςω, δωρ. ΩΟTlκΙύςω, μελλ. -!ίιααι ' καλύ· 
πτω διό κυμάτων, κατακλύζω ~ όρμw έναντΙον τινός 
('π! των κυμιiτων). -
ιιροσ-ιινάω, μaλλ. -κ""οω' ξύω τι tπάνω εΙς 

δλλο ΤΙ.- μίσον, ξύσμαι έπΙ τινος. 

ιιρoo-ιιoιμfςoμσι, πΙΧ8ητ" κατακλΙνομαι (<<πλα
γιάζω») πλησΙον τινός. 
ιιροσ-ιιοινόω, μιλλ. -ώαω' όνακοινώνω τι πρός 

τινα 11 δlδW εΤς τινα υερΙδlον έκ τινος πρόΥματος. 
ιιροσ-ιιοllάω, μελλ. -ήοω ' ώ; καΙ νίiν, προσκολλw, 

κολλw τι εΤς ΤΙ .- πιχθ'ljΤ., προσκολλwμaι είς τι, στε· 
ρεούμαι έπάνω εΤς τι. 

ιιροσ-ιιομίςω, μελλ. -[οω, ιiττ. -ιω· ώ; Χ!Χ! νlίν, 
προσκομΙζω, κομΙζω (φέρω, μεταφέρι..ι) εΤς τινα τό
πον.- μίσον, φέρι..ι μαζΙ μου, φέρω εΙς τόν οΤκόν 
μου, προμηθεύομαι, πορΙζομαι 11 εΙσάγω. 
ιιρόσ-ιιομμα, -ατος, τό (ΠΡΟΟΗόπτω)' ώ~ καΙ νίίν, 

πρόσκομμα, τό έφ' οδ τις προσκόπτει, κώλυμα, έμ
πόδιον n αΙτία τΟΟ προσκόπτε ιν, τό αίτιον τού σφάλ
ματος.- 11 τό άποτέλεσμα τού προσκόπτειν, βλάβη, 
κτυπημα. 
ιιρο-σιιοncω, μελλ. προοκέΨΟμ4Ι καΙ ciόΡ. α' 

προύοκεψάμ'1" (ώαε! έ~ ι!νεατ. ΠΡΟ-ΟΗlπτομ:ι.ι, μή 
iΠGI,ντωντοι;; δμω. ίν τιji δοκΙμφ ciH. λόΥΨ)' πρκ. 
προύοκεμιμι.,· έξετάζω μετό προσοχής έκ Twv προ
τέρων, πρ06λέπω 11 προνOW.-μίσον, παρaτηρW, λαμ
βάνω τά μέτρα μου, φροντΙζω διά τι(να).- 11 κατα· 
σκοπεύω, κατοπτεύω, έκ Twv προτέρων. 

ιιρo-σιιoιιiι (Α) , ή (προοκο.πέω)· ή προκατόπτευ
σις, ή έκ Twv προτέρων κατασκόπευσις. 

ιιρoσ-ιιoιιiι (8) , -IJ (προοκόπτω)' = πρόοκομμ4 
(βλ . λ_Ι. 

ιιρό-σιιοιιος, α" (προοκο.πέω)· ώ. καΙ νίiν , ό πρό· 
σκοπος, ό nPOOKOnWV, ό προβλέπων.- Η ώ~ o~σ. 6 
πρόοκοπος=ό προπορευόμενος πρός κατόπτευσιν 
11 εν τφ πληθ. πρόοκοποι (οΙ)=αl προφυλακαΙ, ow
μα (τμημα) άνιχvευτwν. 
ιιροσ-ιιόΩτω, μελλ. -ψω' ώ~ Κ!Χ! νίiν, προσκόπτω, 

ισκοντάφτω), πΙπτω έπάνω εΤς τι, προσκρούωιιπροο
κόπτω τό" πόδα=ισυπw τόν πόδα μου, προσπταΙω, 
<σκοντάφτω », λα.τ. offendere.- 11 μτφρ., κάμνω 
λάθος, πλανWμαι. 2) προσβάλλομαι, δυσαρεατού
μαι, όΡΥΙζομαι. 
ιιροσ-κορής, ές (πρός+κορέ""υμι)' ό προξενwν 

κόρον, όηδής, σιχαμερός. 
ιιρόσ-ιιρQνoς, ο" (πρoς+κρίi,,[o,,)' 6 πρός τό κε

φαλ!j, 1ι ό έπl της κεφαλής, Τι 6 διό τήν κεφαλήν. 
- ώς o~α . τό πρόoκρίi"α", δωρ . ποτ[κρ- =προσ
κεψόλαιον. 
ιιροσ-κρούω, μελλ . -οω' ώ; κιχ! νυν, προσκρούω, 

πΙπτω έπάνω είς τι 11 έρχομαι εΙς σύΥκρουσιν πρός 
τινα, φιλοvικw πρός τινα. 

ιιροσ-ιιτάομαι, μελλ. -κτήΟΟμ4" πρκ. -κέΚΠfμ4Ι' 
ciποθ: άποκτw τι έπ l πλέον, κερδίζω προσέτι, λαμ· 
βάνω προσέτι 11 κερδΙζω μέ τό μέρος μου, ιπαΙρ· 
νω μέ τό μέΡος μου) 11 μτχ . πρχ. έν πα.θητ. έ-νν. τιi 
προοκεΚΤ'1μέ .. α=πρόΊ'ματα άποκτηθέντα έπί πλέον. 

ιιροσ-ιιυΑίω, μελλ. -Κllλtοω' ciόρ. α ' -εκ';λίοα' 
κυλίω Τ ι πρός τι . 
nροa-κuvr:ω, μελλ. -ήοαι' ciόρ. α' προοεΚ';"'10α, 

πo~y,Τ. πρooέ,,~oα' ώ; κ:Χί νίi 'I, nPOOKUVW, προσπΙ· 
πτω (Ί'ονυκλινής, πρηνής) εΙς ένδειξιν σεβασμού, 
κάμνω υποκλΙσεις είς τινα. 2) ίπί θεων, λατρεύω, 
σέβω, τιμώ 11 δι ' υποκλΙσεων ( ι μέ μετάνοιες») προσ
ποΟΟ νά έξευμενΙσω τους θεούς, νό άποσοβήσω 
τήν έκρηξιν της όΡΥης των. 

ιιρoσ-ιιυνrιτΉC;, -oiί, δ (ΠΡΟΟΗιι"lω)' ώ, καΙ νυν, 
6 προσκυνητής, ό nΡOOKUVWv. 

ιιροσ-ιιύιιτω, μελλ. -ψω' πρκ. ·κέκίJφα· κύπτω 
πρός τι(να) Τι έπάνω όπό τι(να), κύπτω καΙ τοο ψι
θυρΙζω εΙς τό οδς. 

ιιρoσ-ιιυρtω, μελλ. -ήοω' μετ& τριων ciνωμιiλων 
χρόνων, πρτ. neooix~eo", μιλλ. πρooκtιρoω, ιiόρ. α' 
προο.κιιροα· προσεγγίζω, φθάνω, εΙς (μετ~ δοτ.) Ι, 
εΤμαι πλησΙον τινός 11 σuμ60Ινω 11 συναντwμαι μετά 
τι ν o.S , ouvavrw τι(να), μΟϋ συμ60Ινει τι. 

ιιροσ-ιιύσαι, ιιρόσ-ιιυσον, ciItpq;. κΙΧί προοτ. ciop. 
α' τοίϊ προοκυ".ω. 

ιιρόσ-ιιωιιος, ο" (πρός+Ηώπη)' 6 πρός Tt;1 Kωπr:ι 
CJv ή έργαζόμενος U ώι;; ούο. δ πeόΟΗωπο,=έ~τηςΊ 
κωπηλάτης. 

ιιρoσ-l~βι:ίν, 4πρφ. ιiop. δ' του ΠfOιι1σμβά_. 
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ιιροσ-ι .... ν, ηρoσlαΙΌΜCνoς, μ-;χ. Ιν.ΡΥ . .• οιΙ 
μίσ. ιiσ;>. 6' '1:0υ neοσ~μβά'llω. 
ηpoσ-lαyιCινω, μιλλ. -l"ξσμσι' ιiόρ. 6' -ιl1iίX0,ll' 

πρχ. -./Α'1χα· λαμ8άνω προσέτι διό κλήρου Ι ~σσ
lιxyxd'llOJ δlχ,,'ΙΙ=άποκτQ προσέτι τό δικα/ωμα νό 
κινήσω άγω γην κατά τινος. 

ηρoσ-lά~ίiμσι, ιiποθ:=neοσlαμβά'llω (6λ. λ.). 
nροσ-λiΙιiω, μκλλ. -"σω' λαλώ (6μιλώ) πΡ6ς τι

να η μετά τινος. 
ηροσ-Ιαμδάνω, μελλ. -lήψομαι' ιiόρ. 6' -έλαβο,,' 

πρχ. -ε/Α"φα.· λαμ8άνω προσέτι, λαμ8άνω έπl πλέ
ον (έπιπροσθέτως) 11 άποκτώ έπl πλέον, κερδΙζω 
προσέτι 11 τCι~ ιx~τCι~ σ'/jμαο. Exet χαΙ ώ~ μeσον. 2) μετ' 
οιίτ. προσ, λαμ8άνω τινό μετ' έμοο, λαμβάνω ως 
βοηθόν μου.- • ώ. τό σuΙlσμβά'llω (βλ. λ.), «π!ό· 
νω», «άδράχνω» 11. λαμβάνω μέρος είς τι.-λαμβάνω 
προσέτι υπ' όψιν μου δτι ... - 11 ώσ. ώς μέ:Jον μετCι 
γεν. πρriγμ., εΊμαι συνεργός είς τι, λαμβάνω μέρος 
είς τι !ιχαΙ μετci, δστ. πι-ο σ., βοηθώ τινα, έπικουρώ 
τινι. 

προσ-λΕΥω, μελλ. -ξω' θέτω τι πλησίον.-παθ'/jΤ . , 
κατακλίνομαι πληοΙον τινός 11 Υ' έν. έπ. παθ'/jΤ. ιio~. 
β' neοσέλεχτο=κατεκλιeη πλησίον.- 11 λέγω πρcς 
τινα, άπευθυνομαι πρός τινα, προσφωνώ, προσαγο
ρεύω.- μέσον, διανοοΟμαι κατ' έμαυτόν, συλλογί
ζομαι, σκέπτομα1. 
προσ-Ιι:ύσσω" προσβλέπω, βλέπω πρός τι(να). 
πρόσ-lιιΨΙC;, 'ιι (neοσλαμβάvω) ' ώ. χαί νυν, πρόσ

ληψις, τ6 λαμβάνειν έπl πλέον , ή έπιπρόσθετος Μι
ψις 11 ίδιοποίησις, σφετερισμός. 
προσ-lϊπδρΕω, μελλ. -ήσω' έπιμένω, έγκορτε

ρώ, έμμένω, είς τι.- 11 έπιμένω μέχρι φορτικότη
τος, άπαιτώ μετ' έπιμονης (μετCι δο •. ) 11 Ικετεύω θερ
μώς, έπιμένω Ικετεύων . 

πρoσ-λϊπάριισιc;, 'ιι (neOOAanιxeiOJ)' έπΙμονcς 
πσράκλησις, φορτικότης. 
προσ-Ι0Υίζομαι, μελλ. -ίσσμαι, ιϊττ. -ιοϊίμαι, 

ιiπoθ: ύπολογίζω η λογαριάζω έπl πλέον.- 11 κατα- . 
λσγΙζω, άπσδΙδω, τι είς τινα. 
προσ-10ΥιστCον, Τι nA'/jO. -έσ, Ρ'/jματ. έπΙθ. τοίί 

neολΟΥlζομαι' πρέπει νά υΠOλOγΙσι:J τις έπl πλέον. 
προσ-μδθιιτCον, Ρ'/jμιχτ . έπΙθ. '1:0υ neοσμαv{J.ά"ω· 

πρέπει νό μόθι:J τις έπl πλέον. 
προσ-μανθάνω, μελλ. -μίί.l}ήσομαι· μανθάνω 

προσέτι. 
προσ-μσρτύρCω, μελλ. -ήσω' ώ. χΙιΙ νυν, προσ

μαρτυρώ, προσεπιμαρτυρώ, φέρω πρόσθετον μαρ
τυρΙαν 11 έπιβεβαιώ διό προσθέτων μαρτυριών. 
προσ-μάσσω, μελλ. -ξαι' ιϊόρ. οι' -έμαξα.- ποιθ'/jΤ., 

ιiόρ. ιχ ' neοσεμάχiJ."v· πρχ. -μέμαΥμαι' προσκολλώ 
τι έπΙ τινος, τ6 συμπιέζω, τό συγκσλλώ: το" Πει
eaaίi ττί πόλει neοσiμαξε = προσεκόλλησε (προσ
έθηκε) τόν Πειραιθ εΙς την π6λιν.- παθ'/jΤ., προσ
κολλώμαι στερεώς είς τι (έπΙ τινος) : nλεveαίΌι 
neοσμαχiJ.ίv=προσ!(ολληθέν εΙς τός πλευράς 11 μετCι 
παθ. ώσ. (;'/jfl. YosLtett χαί 'ιι μτχ. του μίσ. ιiop. α' ποnμσ
ξάμεvσs=προσκολληθεΙς. 
προσ-μδχομσι, μελλ. -μαχέσομαι, ιϊττ. -μαXoiί

μαι' ιϊποθ: μάχομαι έναντ/ον τινός Illίδ. προσβάλ
λω τά τεΙχη πόλεως, έΠΙXειρW νό τήν καταλάβω έξ 
έφόδου. 
ΠΡοσ-μι:ίΥνϋμι χοιΙ -ύω (όρθότ . τοίι neooμJ)"II-)' 

μελλ. -μείξω' ιϊόρ . -έμειξιι.· άναμειγνυω προσέτι, 
προσθέτω ώς πρόσθετον μεΤγμαέν τινι, συνενώνω. 
- 11 έρχομαι εΙς έπαφήν μετά τινος, έρχομαι Τι 
υπάγω είς τι μέρος 11 ώα. άγκυροβολώ, καταπλέω 
είς τι μέρος, άποβιβάζόμαι. 3) ΑπΙ προσώπων, συν
αναστρέφομαΙ τινα, συναντώμαι μετά τινος.- _ν 
iχθριχij evv. έπέρχομαι έναντΙον τινός, συναντώμαι 
μετά τινος έν μάXι:J, συμπλέκομαι, μάχομαι. 
προσ-μι:ίνσι, ΠΡοσ-μι:Ινας, ςίπρφ. ItOtΙ μτχ . . ΙΙορ. 

χ' του Ιπομ. 

ηρόσ-μι:ιξις, fι (neοαμel)"llvμ .. )· ή 6νόμειξις, τό 
όνaKότευμά τινος μετά τινος δλλου.- • προσέγ
γισις, προσέλευσις. 2) έπI8εσ·ις, fφoδoς, σύγκρου
οις, μάχη. 
ΙΙ"'''νω, μaλλ. -μnώ. 1) ~μ'τδ ... μtνφ πρός 

τινι, παρoμtνω, διαμένω. 2) μτδτ. ώ. χαΙ νϋν, προ<)
μένω τινό, όναμένω (περιμένω) τι(νά) 11 περιμένι'> 
τινά πρός μάχην. 
nΡοσ-μcτa-ncμιιομaι" στέλλω καΙ προσκαλώ τl

να προσέτι. 
σροσ-μιιχανάομαι, μΒλλ . -ήσομαι, flSO.· μηχανQ· 

μαι (μηxανείJoμαι, έπινοώ) έπl πλέον δι' έμαυτόν.~ 
11 ποιθ'/j't., εύφυώς στερεώνομαι είς τι YJ έπl τινος. 

nροσ-μiΥνiiμι" Οι-θάτ . προσμείΥ"υμ., Ο βλ. 
ηρόσ-μιξιc;, 'ιι' Ορθότ. πρόσμeιξ.ς, δ ~λ. 
ηρoσ-μiσyω, ίων. τύπος τοίι πρoσμεIyνvμι (μ.λ . ). 
ηροσ-μϊσέω, μδn. -ήσω ' μισώ προσέτι. 
προσ-μισθόω, μελλ. -ώσω' δίδω τι προσέτι έπl 

μισelQ, έκμισθώ προσέτι, τοκίζω.- μΞσον, λαμ8άνω 
τινό έπl μισδΥ, ώς μισθωτόν. 
· προσ-μοΙι:ίν, ιϊπρφ. ιϊορ. β' του neοσβλώσχω 
(δπερ ,δμω>. δέν ciποιντ~)=nρσαέeχομαι. 
προσ-μοροι;, σ,,' 6 καταδικασμένος είς θλίψιν 

καί όδύνην, 6 έχων κακην μΟίρον, δυστυχής, «κα
κόμοιρος». 

πρoσ-μiίδcoμσι, μελλ . -ήσομαι' δωρ. ηOTιμUΙ-" 
ιΧποθ.· προσαγορεύω, προσφωνώ. 
προσ-μϋθο-Ι0ΥCω, μελλ. -"σω' φλυαρώ πρός 

τινα. 

nροa-μυρομαι, ιΧποθ.· ρέω πρός τινα YJ μετά τι
νος, προσρέω, είσρέω. 
nρoa-vau-nIIytu, μΒλλ . -"σω' ναυπηγώ καΙ δλλα 

σκάφη, κατασκευάζω καΙ άλλα πλοία. 
προσ-νaχω, δωρ. αντ! neοοvήχω (βλ. λ . ). . 
προσ-νΕμω, μελλ. -"εμώ' ιϊόρ. α' -έ"ειμα' όπο

νέμω, παραχωρώ, έκχωρώ, μεταβιβάζω, άφιερώνω, 
είς τινα ιι προσθέτω.- παθ'ljΤ., άπονέμομαι, παρα
χωροΟμοι.- μέσον , παραχωρώ, χαρίζω, άφιερώνω. 
2) προσvέμω nοiμ"αs 6δηγώ πο/μνια πρός βοσκή ν, 
ποιμαίνω ποίμνια. 

πρoσ-νEc.ι (Α), μελλ. -"εύσομαι' = neοα"';χομαι 
(β λ . λ . ), κολυμβώ πρός τι μέρος. 

προσ-νΕω (Β), μδλλ. -""σαι' έπισωρεύω, συσσω
ρεύω, προσέτι. 
προσ-νΙ;χω, ώσ. ώ. ιiπoθ. ηροσ-νήχομσι· "';%0-

μαι (δ'/jλ. κολυμβώ) πρός ... - 11 ίπ! Mritwv, κατα
κλύζω, είσορμώ. 

προσ-νίσσομαι, δω;:;. ηΟTlν-, ιiπoθ.· προσέρχο
μαι η υπάγω πρός ... - 11 έπέρχομαι. 
προσ-νοΕω, μιλλ. -"σω' νoCι (όντιλαμ8άνομαι) 

προσέτι. 
πρoσ-νc.ιμάω, μιλλ. -"σαι' θέτω εΙς τό χεΙλη μου. 
nροσ-ξuν-, διCι tdt, ο(ίτω ιipχoμ'yα, λ'~.ι, βλ. 

προσ-συΊ/-. 

προσ-όδιος, ο" (neo;l-ocJao,)' ό όνήκων εΙς 
πανηγυρικήν πομπήν 11 το neoodcJao'll (ivv. μiλo,) = 
σεμνοπρεπής εύχαριστΙα, ςισμα ςιδόμενον έν πομ
παΤς συνοδεΙςι ούλοΟ, λατ. suρρlicatio. 
πpόσ-oδaς, 'ιι' τό υπάγειν η έρχεσθαι πρός τι, 

τ6 προσέρχεσθαι, ή προσέλευσις, προσέγ\'ισις 11 προ
χώρησις, πρόοδος 11 8ν τψ πλ'/jθ. αΙ neόσοδσι=έφο
δοι, έπιθέσεις . 2) σεμνοπρεπής πομπή πρός ναόν. 
3) έμφάνισις ρήτορας ένώπιον 6μηγύρεως μέ τόν 
σκοπόν νό δημηγoρήσι:J 11 ή άδεια πρός τό δημηγο
ρεΤν.- U ώ, χοι! νυν, πρόσοδος, είσόδημα, δημό
σιον έσοδον, ένοΙκιον, μlσθωμα n χατCι το πλιΙστον 
ίν τφ πλ'/jθ., εΙσοδήματα, κέρδη, άφέλη, λατ. redi
tus, proventus. 
· ηρόσ-oιδa, πρχ. ιiνΙI) Ιν.στ. 'ν xp'ijoet {neo;l-olcJα)' 
οlδα. (γνωρΙζω) προσέτι. 2) neόσσιδα. xdeI'll - ό-
φεΙλω προσέτι ΕUxαριστΙας. . 
· προσ-οιιιι:ιόω, μ.λλ. -ώσω' άπονέμω τι είς τινα 
ώς οlκετόν του (ώς Ιδικόν τοο).- μίσον, KaelIOTG! 
τινα οlκεΤόν μού (φlλον μου, lδrκόν μου, συγγενίΊ 

.μοο).- πOtθ'/jτ.,οlκειοΟμαι πρός . τινα, γ/νομαι οlκε;τος 
πρ6ς τινα. 

ηροσ-οιιιΙω, μ.λλ. ·ttoOJ· κατοικώ πλησlον n 'πΙ 
πόλιων, κεΤμαι πλησ/ον, σuνoρείJw.- Ι μ.6τ. (μιτ' 
α!τ.), κατοικώ εΙς ... , Τι πλησΙον τινόc; (μέρους).- 11 
:ποιθ'/jΤ., τοπο8ετοΟμαι έν τινι Tόπ~ Τι πλησΙον, κατ-
οικ/ζομαι. 2) 'πΙ τόπο!), εΤμαι KάΤ\ιIΚημένoς, 
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ηρoσ-oιιιo-δoμiω, μβλλ. ·ήοω· οlκοδομΟ (κτΙζω) 
προσέτι Τι πλησΙον. 

ιιρόσ-οιιιος, ο ... (nec)s+OlxiaJ)" ό κατοικΟν πλη
σίον, ό γειτονεύων, γειτονικός U ώ~ o~". ό ne6ooI-
Ho~=ό γεΙτων. 
ιιροσ-οιστέος, cι. ο .... Ρ1jμcιτ. aπΙθ . • OU neooφieaJ' 

δ προσκομιστέος, προσθετέος. 2) o~~. πeοοοιοτέο ... 
~πρoσθετέoν, πρέπει νό προστεθι:Ί, πρέπει ν6 προσ· 
Mσr;ι τις. 

nρoa-ofaw, 'ν χρ'ήσει ώ~ μ'λλ .• οϊί πeοοφέeω. 
ιιροσ-ofχομσι, άποθ.· όπέρχομαι πρός τινα τόπον. 
ιιροσ-οιιCllω, ιΧόρ. cι' -ώκειλcι' μτ6 •. , ρΙπτω 

πλοΤον fξω εΙς τήν ξηρόν 11 ιΧμτ6., βπΙ .ου πλοΙου, . 
έξοκέλλω, πΙπτω fξω. 
ιιροσ-οΙ0φυρομσι, ά-ποθ.· όλοφύρομαι πρός τινα, 

λέγω εΤς τινα τ6 πόθη μου θρηνολογΟν. 
ιιροσ-ομσρτCω, μελλ. -ήοω' συνοδεύω, παρακο· 

1-0υθΟ, ηνα. . 
ιιροσ-ομϊΙέω, μελλ. ·ήοω· συναναστρέφομαι με

τό τινος, διαμένω μετά τινος, συνομιλΟ μετά ηνος. 
- n μετά. δοτ. τόπου, διαμένω εν ηνι τόπ~,συxνάζω 
κόπου, εΤμαι τρόπον τινά προσκεκολλημένος εΙς 
αύτόν.- 111 με.iι δο •. π;;cιγμ., καταγΙνομαι μέ η, 
όσχολοϋμαι περΙ τι. είμαι άπησχολημένος εΤς τι. 

ιιρoσ-όμνίiμι' όμνύω προσέτι, όρκΙζομαι έπι
Προσθέτως. 
ιιροσ-όμοιος, (cι), ο ... · ό προοομοιόζων, ό σχεδόν 

δμοιος. 
ιιροσ-ομοιόω, μελλ . -ώοω (πeοο6μοιοι;)' καθιστΟ 

τι δμοιον πρός τι. 
ιιροσ-ομο-10ΥCω, μελλ. · ήοω· όμολογΟ προσέτι, 

παραδέχομαι προσέτι, άναγνωρΙζω άκόμη n άναγνω· 
ρΙζω ώς περαιτέρω όφειλήν. 2) ύπισχνοϋμαι περαι-
τέρω. 3) ύποχωρΟ, συμβιβάζομαι, παραδΙδομαι. 
ηρoσ-όμouρoc;, ο.... ίων., ά-ντί .ου μή ά-πcιν.ων.o~ 

ιιροσόμορος' ώ; .ό ne6ooveoI> (βλ. λ.), γειτνιόζων, 
'ι'ειτονικός, παρακεΙμενος. 
ιιροσ-ονομάζω' καλΟ όνομαστικος η neooo"'o' 

μaζω 'ι7-εούι;=δΙδω εΙς αύτούς τό όνομα ιΘεοΙ •. 
ιιροσ-οητάζω, δωρ. ιιοτοη.τ-, Itot7j" άντΙ neoo

oeάω (βλ. λ · l. 
ηροσ-οράω, μελλ. -6ψομιι.ι· ά-6ρ. β' ·e,cJo ... · προσ· 

Βλέπω, παρατηρΟ, θεoμαι~- .ά.~ cιUτiι. σ7jμασ. Ιχει 
χα! ώ~ μέσ. προοοeάομιι.ι . 
ηροσ-ορέΥω' έκτεΙνω (όπλώνω) τήν χεΤρα πρό~ 

τι.- μΙΙσον, πeοοοeέΥομιι.ι=έκτείνω τήν χεΤρα πρός 
η διό νά τό λ6βω, προσπαθΟ νό έλκύσω τι(νό) 
πρός τό μέρος μου 11 μιτck /)Ot ., παρακαλΟ έπιμόνως 
πφΙ τινος . 

ιιρόσ-ορδρος, ο ... (nec)!> + Ife'l7-eOlJ)' ό πρός τόν 
δρθρον, ό περl τήν αύγήν, πρωινός n.ό oi)/) ώ~ 
'πΙ;;ρ. ίν .ψ δωρ. ττίπφ τι) n6roe'l7-eo ... = πρω/, πρός 
τό πρωΙ, «κατό τήν αύγούλαι . 
ηροσ-ορίζω, μβλλ . -οω' καθορ/ζω προσέτι τό δ· 

ριό τινος, όρ/ζω προσέτι.- μβσον, όρίζω προσέτι 
δι' έμαυτόν 11 πeοοορlζομιι.ι oΙκίcι... (ώ,; ά-tτ. διxcινι· 
Χό. δρο,)=σημειΟ (έπισημαΙνω διά λιθΙνων σημεΙων) 
τό ~ρια της οlκΙας μου ώς τεκμήριον (νέας) ύπο
θήκης. 
ιιροσ-ορμΙζω, μελλ. 'οω' ώ. χαΙ νίΙν, προσορμΙζω, 

όδηγο τό πλοΤον πρός άγκυροβολΙαν, Τι τό φέρω 
πλησΙον τόπου · τινός (πλησΙον όγκυροβολΙου).
πcιθ7jΤ. xcι! μέσ. , μιλλ. ,οeμιοvμιι.ι. ά-6ρ. cι' -ωρμισά
μ"l'" χσιΙ -aJeμlo17-'1 ... • προσορμίζομαι, όγκυροβολώ, 
πλησΙον τόπου τινός. 
ηροσ-όρμΙσις, -εωι;. 'fι (προσοeμlζω)' ώ, xGtl νυν , 

προσόρμισις,. τό προσορμΙζεσθαι, τό όγκυροβολείν. 
ιιρoo-oυδfζω, μελλ. 'σω (nec)s+ol.icJcιlJ)· καταρρΙ· 

πτω εΙς τ6 έδαφος. 
ιιροσ-ουρCω, μιλλ. -ήοφ' κατουρώ πλησ/ον fι 

έπΙ τινος. 
ιιρόσ-ouρoς, ο .... (ων. ά-ντΙ ne6aoeoI> (neos+8qoIt)' 

δ συνορεύων, ό · γειτνιόζων. δ γειτονικ6ς, 6 παρα· 
κεΙμενος Ι τσ πe600ρcι-=τό γειτονικό μέρη Ο r ... · cι~' 
wc)~ ιj" πe6σoνIoι;=δπoυ δέν εΤχεν δλλον γεlτονα 
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π~ήν τΟΟ έαυτοΟ του (δπου έζη έν όπολύΤΥ μο
νωσει). 
nρoσ-oφc.lw, μελλ. ·ήοω· όφεΙλω προσέτι, όφεl

λω όκόμη, εΤμαι άκ6μη όφειλέτης.-Πcι67j'" όφεΙλο· 
μαι άκ6μη, ύπολεΙπομαι ώς όφειλή, άπομένω ώς 
πρόσθετον χρέος. 
ηροσ-οφΙισιιάνω, μελλ. -οφλήοω ' ά-6ρ. 6' -aJφλoy. 

ά.πρψ. ·οφιεί ... · ώ, .ό πρoooφεlλω (6λ . λ.) , XPEWOTW 
προσέτι, ύπέχω πρόοθετον όφειλήν 11 γενιχώ., χρε
ωστΟ, άποδεικνύομαι δξιος προσέτι 11 ώ. νομιχi;ς Q. 
ρο., χόνω τήν δΙκην καΙ ύπόκειμαι είς χρηματικόν 
πρόσημον έπιπρoσθέτwς. 
ηρoσ-oxδfζω, μελλ. ·οω· είμαι έξωργισμένος κα

τ6 τινος, βδελύσσομαι (σικχαίνομαΙ) τινα. 
ηρόσ-οψις, fι (πeοο6ψομαι)" ώ~ xcι! νίίν, πρόσ· 

ΟΨίς, έμφ6νισις, δποΨις, θέα 11 σή πe6σοψιι;=ή παρ
ουσΙα σου (6 έαυτός σου, σύ).- 11 τ6 βλέπειν, ό
ψις, βλέμμα, δρασις. 

ιιροσ-ησΙςω.l μελλ. -παίξoμcιι' ιiόρ. cι' -~πcιιocι. 
χαί rtcιpck μη~. ·έπcιιξα · παΙζw μέ τινα, όστεΤζομαι 
πρός ηνα. 2) περιγελCJ, γελοιοποιΟ, έμπαΙζω, πε
ριπαΙζω. σκωπτω, είρωνεύομαι, «κοροϊ&ύω •. 
ηρόσ-ηαιος, 011 (πρόι;+πcιlω)' 6 προσπαlσας (/)"ιjλ. 

προσκρούσας) 11 μτψρ. , αlφνΙδιος, όπροσδόκητος, τυ· 
χαίος, πρόσφατος, νωπός 11 έχ πeοσπcιlοv=αίφνι· 
δΙως, προσφάτως. 
ηροσ-ηaλαίω, μελλ. -οω' παλαΙω πρός τινα (έν' 

αντ/ον τινός), άγωνίζομαι κατά τινος. 
. ηροσ-ηαρσ-Υράφω' γράφω προσέτι, γράφων 
προσθέτω. 
ηροσ-πσρσ-ιιαΙέω, μελλ. ·έσω· προσκαλΟ έπl 

πλέον, καλΟ προσέτι. 
ηροσ-ησρσ-μΕνω' παραμένω προσέτι, έμμένω 

πρός ηνι μέχ ρι τέλους. . 
ηρoσ-ησρσ-σιιε:UΆζω, μελλ. -οω' παρασκευάζω 

(έτοιμάζω) προσέ τι. 
ηροσ-ησρδε:ίν, ά.ιt~ψ. ά-ορ . 6' τοΠ nqoaniqcJaJ. 
ηροσ-ησρ-Εχω, μελλ. -ξω' παρέχω, προμηθεύω, 

προσέτι. 
ηροσ-ηασσaΙcύω, ά-ττ. -ησττaΙcύω, μελλ. - σω' 

ώ, τό πιοσ"lλόω. καρφώνω στερεό, στερεώνω, δι' 
ηλwν (καρφΙων) πρδγμά τι έπ/ τινος δλλου.- Ι. 
καρφώνω Τι άναρτο είς πάσσαλον. 
ηροσ-ηάσχω, μβλλ . -πείοομιι.ι· πάσχω προσέτι, 

έχω πρόσθετον ψυχικόν πάθος (σφοδρόν έπιθυ
μΙαν, πόθον) διό τι(να). 
ηρ6σ-ηε:ινος, ΟΥ (πeόS+πei"1'CI)' πειναλέος, πει

νασμένος. 
ηροσ-ηε:lδζω, μελλ. ·ι'ισω· πελάζc:σ τι πρός τι (να), 

τό κάμνω νά πλησΙΟΟr:1, τό φέρω πλησΙον. σπρώχνω 
τι καΙ τό κάμνω νό προσκρούσr:l έπόνω εΤς η.- Ι 
ά-μτδ. , πλησιάζω, προσεγγΙζw, έρχομαι πλησ/ον τι νός. 
ηροσ-πέμηω, μελλ . -ψω' πέμπω πρός τι(να) 11 

προπέμπω, συνοδεύw. 
ηροσ-ηΕρδομσι, μεtOC ένε;;"(. ά-ορ. 6' ·inaecJoy· 

πέρδομαι, χοιν . «κλάνω», λcιτ . oppedere. 
ηροσ-ηε:ρι-βάΙΙω' περιβάλλω προσέτι. ρΙπτω iI 

τοποθε τΟ τι προσέτι πέριξ τινός . -μέσον, τοποθετΟ 
τι έπιπροσθέτως γύρω μου, έγεΙρω Τι κτΙζw όλό· 
γυρά μου.- παθ7jΤ., τοποθετοϋμαι (κτΙζομαι, έγεΙρο
μαι, οίκοδομοϋμαι) όλ6γυρα.- 11 μ~σoν , ζητο· νό επι
τύχω τι, προσπαθώ νό λάβω τι. 
ηροσ-ηε:ΡΙ-ΥίΥνομαι, ά-ποθ.· άπομένω ώς περΙσ· 

σευμα, περισσεύω, μένω ώς ύπόλοιπον (ώς καθα
ρόν κέρδος) . 
ηροσ-ΙΙΣρι-lσμ6άνω' περιλαμβάνw (έναγκαλ/. 

ζομαι) προσέτι . 
ηρoσ-ηε:ρι-ηoιiω' κόμνω ι':ιστε νό περισσεύσι;ι 

τι, οίκονομΟ προσέτι. ' 
rιρoσ-ηι:ρoνάω, μελλ . -ήοω' προσαρμόζω διό 

περόνης, στερεώνω τι διό περόνης έπΙ ηνος. 
προσ-ηι:σών, Oνocι. 6.... μτχ. ά.ορ. β' τοίΙ neo", 

πlπτr.o . . 
nροq-ncτομσι, μιλλ. -πηfσομιι.ι· ά-6ρ. β' ·,πf:ι'ιμrj .... 

OCντί τοΟ δποΙου xείτcιι auxvoc δ ίνεΡΥ. ά-όρ . β' πρoo~ 

έπΠι ... • ά,π.οθ: πετω πρός τό μέρος τινός U έρχομαι 
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αίφνιδlως, έμφaνΙζoμαι έξαφνικ6 (σάν νά πέφτω 
όπό τόν ούΡανό». 

προσ-πcύθομσι,ΠΟΙ'l'jτ.ciντΙ :πeοαπv"δάWJJA4ι(βλ.λ). 
προσ-ΠΙ;Υνίϊμι, χαΙ -ύω· μελλ. -nήξω' έμπήΥω, 

κορφώνω, τι έπΙ τινος fι είς τι 11 καρφώνω εΙς τόν 
σταυρόν, σταυρώνω. 
προσ-πιιςω, μελλ. -έαω' πιέζω προσέτι. 
προσ-π'Ανδμσι, cittoe.· = .πeοα.π_Uζω, πλησιάζω 

τσχέως, πλησιάζω πρός που όρμητικώς. 
προσ-πΙπτω, μελλ. -.πεαοϊίμιιι· άόρ. β' -έ.π_αο,,· 

ώ;; XCΙΙ . νϊϊν, πpoaπΙπτω, πΙπτω έπΙ τινος, έπιπΙπτω, 
προσκρούω. 2) έπιπΙπτω, έπιτΙθεμαι, έφορμώ. 3) 
«πέφτω» έπάνω εΤς τινα, τόν έναΥκαλΙζομαιllένοΟμαι 
μαζΙ του, προσχωρω εΙς τήν μερlδα του. 4) έμ
φανΙζομαι εΤς τινα αΙφνιδlως, τόν συναντώ έξα
φνικά.- 11 'πι ΠΡCΙLΎμιiτων, 1) _πΙ συμ6ιiντων, έπ
έρχομαι αlφνιδΙως, συμβαΙνω. 2) περιέρχεταΙ τι 
αίφνιδlως εΙς Υνωσlν τινος.- 111 προσπΙπτω εΙς τούς 
πόδας τινός, πpaσnΙπτω γονυκλινής, πΙπτω πρηνής 
11 μεt' CΙΙτ. προσ., πΙπτω κάτω ένώπιόν τινος, Ικετεύω 
τινά. 
προσ-ιι',νω, TtOt'l'jt. civti :πeοα.π{πτω (βλ. λ.). 
προσ-πΑάςω, πόιητ. συντετμ. άντΙ .πeOαπε~ιίζω, 

άμτ6.· έρχομσι πλησΙον, πλησιάζω, προσεγγΙζω. 
προσ-πΑάσσω, άττ. -,τω· μελλ. -.π~ιtαω· παθ. 

π~x. -:πέπΆ.α.αμιιι· πλάττω (<<πλάθω»), η σχηματΙζω 
( << χύνω, KαλoυΠlαζω»~ έπάνω είς τι. 
npόσ-nAiί,oc;, ο" (.πeOαπλιίζω)· προσιτός, ον 

δύναταΙ τις νό πλησι60r:ι. 
ηροσ-πΑέω, μελλ. -.π~εVαομαι ίων. έν . προσ

πλώω' πλέω πρός τινα 11 πλέω έναντΙον τινός. 
ηροσ-ηΑιιρόω, μελλ. ·ώαω · συμπληρώ άριθμόν 11 

έπανδρώνω (έφοδιάζω δηλ . διό πληρωμάτων) περισ
σότερα πλοτα II χαΙ ώς; μιiσoν, άποκτώ έπηνδρωμένα 
πλσΤα. 
ηροσ-πΑωτός, ", ό,,' πλωτός, έπl τοΟ όποΙου 

δύναταΙ τις να πλεύσr:ι. 
προσ-πΑώω, ίων. civt! neοαn~έω. 
ηροσ-πνέω, έπ. -πνι:ίω· μελλ. -π"ε-ύαομα,' ώς; 

κ~Ι νiίν, προσπνέω; πνέω πρός ... , πνέω έπl τινος, 
φυσώ πρός ... , έμπνέω 11 ciTtpoo. μ~~ Ύεν., neOan"si' 
μοι κeι:ώJl=μοl έρχεται εύωδΙα κρέατος. . 
προσ-ποιέω, μελλ. -ήαω' παραχωρώ, προσθέτω, 

προσαπτω.- μiσον, πeοαπο,έομαι, προσάπτω, προσ
θέτω, εΙς έμαυτόν 11 έπΙ προσώπων, προσελκύω πρός 
τ6 μέρος μου, λαμβάνω με τ6 μέρος μου. 2) επί 
πραγμιiτων, άντιποιοΟμαι, lδιοποιοομαΙ τι, εγείρω έπ' 
αύτοο άξιώσεις, οΙκειοποιούμαι, σφετερΙζομαι, λι:r.τ. 
affeclare. 3) Ύε"ικω., προσποιούμαι, ύποκρΙνομαι 
11 μετ' ciπρφ" προσποιούμαι δτι κάμνω τι 11 ώσ. χρησι
μοποιώ ώς πρόσχημσ, πρ6βόλλω, lσχυρΙζομαι ιι μετ' 
ά;;ν-ίj σ ., ώς; τό λ~τιν. dissimulare: dei δέ, εΙ καΙ ήδ[
κ"αα", μη πeοαποι.ίαθαι=πρέπει δέ, καΙ αν άκόμη 
ήδΙκησαν, να προσποιηθώσιν δτι δεν ήδΙκησαν. 
πρoσ-ηo'ιισ~ -εωι;, ή (πeοαnοιέω)' τ6 λαμβά

νειν τι δι' εαυτόν, πρόσκτησις, άπόκτησις, κέρδος. 
2) άντιποΙησις, οίκειοποΙησις, σφετερισμός, Ισχυρι
σμός, τ6 έΥεΙρειν άξιώσεις διά τι. 3) ώ, χαΙ νυν, 
προσποlησις, ύποκριοΙα. 
προσ-ποιιιτός, (ή), ό", Κ!ΧΙ χατ' άλλου, προσ

ποίιιτος, ο" (.πeoαπoιέω)· ό προσληφθεΙς, άποκτη
θεΙς, ό Υενόμενος δεκτός, ό θετός. 2) ό κατό προσ
ποΙησιν, ούχΙ όληθής, ψευδής, ύποκριτικός. 
πρoσ-πoAι:μeω, μιλλ .. -ήαω' πολεμώ πρός τινα, 

διεξάγω πόλεμον έναντΙον τινός, εΤμαι εΙς έμπό
λεμον κατάστασιν πρός τινα, έχω πόλεμον κατά 
τινος. 2) έπιτΙθεμαι κατά τινος Τι τόν καταπονώ 
έν πoλέμ~ . 
προσ-ηοΑι:μόω, μελλ. -ώαω ' καθιστώ τινα πολέ

μιον (πΡόσθετον, έπl πλέον τών ύπαρχόντων πολε
μΙι.Λι).- μίσον , καθισΤώ τινα πρόσθετον πολέμιόν 
μου, όνσλαμ6όνω πρόσθετον πόλεμον έναντΙον 
τινός. 
προσ-ποΑΙω, μιλλ. -"ααι (ne6ano~oι;)' εJμαι .πeόα

πo~oς (βλ. λ.), ύπηρετώ τινα ως θεράπων, τόν ouν~ 
οδεύω ως άκόλουθος, τόν ύπηρετώ, . τόν παρaKO
λουθ_ώ, τ6ν περιποιοϋμαι.- Tt~e'l]t., συνοδεύομαι, 

παρακολουθούμαι, ~π6 !;)εραπόντων, διακονΟύμαι, 
ύπηρετοΟμαι. . 
πρόσ-πολος, ο" (.πeOΙ;+ΠO~έω)· ό ύπηρεΤών, δια

κονών, περιποιούμενος.- ώς; 0\1'. ne6ano~0", δ, -lj 
~ύπηρέτης, θεράπων ιι ίδ. ό έν ύπηρεσίQ ίερεύς 11 
Ιέρεια n .πeόαπO~O" φό"ου=ύπηρέτης φόνου, λειτ
ουρνός θανάτου. 
προσ-πορcύομσι, μιλλ. -evαομαι, iιtοθ: πορεύο

μαι πρός τι(να), πλησιάζω. 
προσ-ηορίςω, μελλ . -[σω, ciττ. -1'ώ' ·ώ~ Κ!Χί νυν, 

προοπορΙζω, πορΙζω (προμηθεύω) προσέτι . 
ηρoσ-πoρπiίτός, ή, Ο" (πeοι;tποeπιίω)' ό έστε

ρεωμένος έπΙ τινος (Υ. είς τι) διό πόρπης (περόνης), 
ό διό πόρπης προοηρμοομένος (συνδεδεμένος). 
προσ-πράσσω, citt. -ττω, μελλ. ·ξω· είσπράττω 

προσέτι, άπαιτώ πρός είοπραξιν έπl πλέον 11 t:i:;; α~
τάις; O'IJJl. εχει καΙ ώς; μΞσον. 
πρόσ-ηταισμα, -ατοι;, τό (πeοαπτα[ω)' τό προσ

κόπτειν, τό «σκόνταμμα». 
προσ-ητσίω, μελλ. -αω' πpoaκρούω, κτυπώ τι 

επάνω ε7ς τι 11 XUp. κτυπώ τόν πόδα μου έπόνω εΤς 
τι, Κ!ΧΙ άπολ. προσκόπτω, « σκοντάφτω», χωλαΙνω 
(<<κουτσαΙνω»). - 11 μτφρ., άποτυγχάνω, ύφίσταμαι 
καταστροφή ν (συμφορόν) ij ητταν. 
. προσ-πτηναι, ίπρφ. του πeο"έπτ"", ένεΡΥ. iόρ. β' . 
το!) πeοαπέ7:0μαι. 
προσ-πτήσσω, μίμο -ξω' ζαρώνω πρός ... , ζαρώ

νω ιι άκταΙ ~φέ"oς ΠJ!nπεπτ"vίαι (δωρ. καΙ έπ. ciντΙ 
πeοαπεΠΤ'1κvίαι, θ'l]λ~ πλ'l]θ. μτχ. πρκ.)=άπόκρημνοι 
άκταί (<<πούντες » ) κλΙνουσαι πρ6ς τό μέρος τοΟ λι-
μένο)_ τ. ε. περικλείουσαι αύτόν. . 
προσ-ΠΤUΥμα, 'ατι>ς, τό (πeοαΠ7:vααω)' τ6 άΥ

κόλιασμα, τό πρόοωπον 1) τό πράγμα τό όποτον 
έναγκολίζεταΙ τις Ύι θωπεύει . 
προσ-πτύσσω, με/,λ. · ξω, ciιIp . !X' -έπτυξα' έναγκα

λίζομαι.- 1I ώ~ ιiπoθ. προσ-πτύσσομαι, δωρ. π<ρ)ο
τι-πτύσσομαι, μελλ . -πτύξομαι ' π?κ . . έΠ7:υΥμαι' έπ! 
Uφά.σμ;ΧΤG. , συμπτύσοομαι πέριξ, προσκολλώμαι γύ
ρω. . 2) έπί πpo~ώπων, προσκολλώμαι εΙς τ6 OTl,\
θός τινος, τόν έναγκαλΙζομαι Ο ένtευθεν, χαιρετ/ζω 
θερμώς, ύποδέχομαι θερμώς, άσπάζομαι, φιλώ. 3) 
επί έορτων, εορτάζω. 
προσ-πτύω, μίλλ. -πτΙαω' πτύω πρός ... , πτύω 

έπΙ τινος n μτχ. ciop. α' πeοσπnίσαι;=πruσας εΙς έν
δειξιν έσχάτης περιφρονήσεως. 
προσ-πuνθάνομαι, μελλ . -πε-ύαομαι; iόρ. !)' -επΙΙ

",όμ'1'" ζητώ πληροφορΙας προσέτι, ζητώ νό μόθω 
προσέτι, Τι μανθάνω προσέτι. 
προσ-ρσΙνω· προσραντΙζω, ραντlζω προσέτι i') 

πέριξ. 
προσ-ραπτέον, ρημ. έπΙθ. του neοσριίπτω ' πρέ

πει νό έπιpράψr:ι. 
προσ-ράπτω, μελλ. -ψω' ράπτω τι πρός τι, ρό

πτων προσκολλώ τι έπΙ τινος αλλου. 
προσ-ρέω, μελλ. -eεύαομαι' π~θ. cio;;. 6' (μιτάι ίν

εΡΥ. σημ.) -eeev",,' ~ω πρός τι σημεΤον, χα! ιντιυ
θεν «χύνομαι), συΥκεντρώνομαι, συνέρχομαι, συν
αθροΙζομαι. 
ηροσ-ρήΥνίϊμι, μιλλ, -eήξω' ciόρ. α' -έee'1ξα' κτυ

πώ Ύι ρΙπτω τι μεθ' όρμης έναντΙον τινός, τό προσ-· 
αράσοω. 
πρόσ-ριιμα, -«το" τό ' προσαγόρευμα, πρόσρησις, 

προσφώνησις, χαιρετισμός 11 τό δι ' ου προσαΥορεύ
εταΙ τις, όνομα, έπΙκληοις, είδική επονομασία. 

πρόσ-ριισις, -εωι;, fι' ώ. καΙ νίiν, πρόορησις, προσ
αΥόρευσις, προσφώνησις, χαιρετισμός 11 όνομα, τό 
όνομάζειν. 
nροσ-ρΙ;σσω'=πeοαe""."vμι. 
προσ-ρίπτω, μελλ. -ψω' ρίπτω τι πρός τι(να), 
πρoσ-σαίνc,ι' σοίνω t'tρός τι ν α, περισαlνω τινά, 

θωπεύω, χαϊδολογώ (xup. επί xuvrov) 11 μτφρ., σανη
νεύω, καλοπ!άνω, κολακεύω 11 επι πραγμιiτων, εύαρε
στώ, λατ . arrideo. 
προσ-σέβω· σέ6ω, · λατρεύω, τιμώ, προσέτι. 
ηρόσσοθι:ν, π?ιητ. civt! πeόαω"'." (=μακρόθεν), 

xcιί χα,' 4λλου, ciντΙ του ne6a"'e" (=πρός τό έμ
πρός). 
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ηροσσοτΙρω, eπΙr;ρ. ΠΟΙ'lj" ιiν.Ι neooσn-IlOJ, 
ηροσ-σιισΙρω' σπαΙρω (<<σπαρτoρG)ι) πρός τι, 

διαKaGις ποθώ τι. 
ηροσ-στάςω, δωρ. ηοτι-στ- στάζω πρός τι, έ

rίισταλάζω τι προσέτι 11 μτφ". , έπιχέω (xaρΙζω) τι 
προσέτι. 
ηρoσ-σταUΡΌΩ~ μελλ. -ώσω' σΧl1ματΙζω σταύρω· 

μα (δ'ljλ. χαράκωμα) κατά μηκός τινος, περιχαρα
κώνω τι διά σταυρών, τοποθετώ φράκτην έκ σταυ
ρών (πασσάλων) (μετ' οιίτ.Ι 
ηροσ-στι:ίχω, ι:iόp. 6' -έστΥχο,. · 6aδΙζω (πορεύομαι) 

πρός τι(να) 
ηροσ-στέΑΑω, μελλ. ·στελώ· συμπιέζω είς μικρρν 

χώρον 11 μ,χ. ποιθ. πρκ. προσεσταλμέ"Οi=συνεσταλ
μένσς, συνεσφlγμένος (λοι, . a.dstrictus).- ΙΙ προσ
αρμόζω (ταιρ!άζω) τι είς τι (πρός τι) 11 μέσον, παρα· 
μένω πολύ πλησίον . 
ηροσ-σϋκο-φαντέω, μέλλ. ·ήσω· αυκοφαντώ 

προσέτι . 
ηροσ-συμ-βάΑλομαι, μέσον' συμβάλλομαι ( •. !. 

συνεισφέρω) προσέτι '1ι συγχρόνως (με,Οι γεν. ) . 
ηροσ-συν-ίστημι, μελλ. -συστήσω ' συνlστ~ προσ· 

έτι '1ι περαιτέρω. 
ηροσ-συν-.ικέω, μελλ. -ήσω' συνοικώ μετά τι

νων άκόμη fv τινι τόπ~, άπαρτΙζω μετ' δλλων αυν
οικισμόν. 
ηροσ-σφάςω, rι -σφάττώ, μελλ. -ξω' σφάζω έπ

όνω είς τι iι πλησΙον τινός. 
ηροσ-σωρι:ύω' σωρεύω τι προσέτι , έπισωρεύω τι 

έπΙ τινος, συσσωρεύω. 
ηρόσ-ταΥμα, -ατοi, τό (προσι:άσσω)' ως κοι! νυν, 

πρόσταγμα, διαταγή IIlx προστάΥματος=κατά δια· 
ταγήν. 
ηρο-σταθι:ίς, μτχ. ποιθ. ι:ioρ. οι' του προίστημι . 
ηροσ-τακι:ις, ηροσ-τακηναι, μτχ. κσιί ι:iπρφ. πσιθ . 

ιioρ. 6' του προστήχω. 
ηροσ-τσκτέον, Ρ'ΙJμ. έπΙθ. του προστάσσω' πρέπει 

νό διατάσσr:ι τις. 
nροσ-τδΑαmωρέω, μελλ. ·ήσω· έμμένω (έπlμένω, 

έγKαρτεpGι) fTI μθλλον. 
ηρ6σ-ταξις, -εω" iι (προστάσσω) ' τακτοποίησις, 

διάταξις 11 προσταγή, διατσγή 11 πρ6σταξι,. ποιουμαι 
-προστόσσω τινΙ, διατάσσω τινά (:iλλΟι κοιΙ; κάμνω 
μΙαν έκτΙμησιν κατ ' άναλογΙαν καΙ καθορΙζω τό 
όναλογΟύν έKάστ~) . 
. ηρο-στδσία, t, (προίστημι)' τό προίστασθαι, τό 
νά εΤναΙ τις έπl κεφαλης τινος, προεδΡΙε)Ια, ήγε
σΙα, όρχηγΙα 11 άι; κοι ! νυν , προστασΙα, ύπεράσπισις, 
πατρωνεΙα. 2) κομματισμός, φατριασμός, κόμμα, 
φaτpΙα.- ΙΙ τόπος πρό τινος οίκοδομήματος, αύλή, 
προαύλιον. 
ηροσ-τάσσω, ιi ... -ττω' μελλ . -ξω' ι:iόp. οι' -έτα

ξιι' ποιθ'l'j'" ιiόρ. 0: ' ·ετάχQoη,. · πρκ .. τέταΥμα ι . τοπο· 
θετώ t.v τινι τόπω. 2) τάσσω πλησΙον, προσαρτώ 
εΤς τινα U όποδίδώ, παραχωρώ, άπονέμω, έπιδικάζω, 
τι εΤς τινα τάξιν rι είς τι κόμμα 11 πσιθ'ljΤ. ()περσ . : 
Ί,.δοl neοσετετάχατο . .. Φαρ,.αζά8-Ρl1 (Ήροδ.) = οΙ 
Ίνδοl εΤχον παραχωρηθη •. . είς τόν . .. 3) δlορΙζ<.ι 
ώς~δΙOΙKητήν (δρχοντα, κυ6ερνήτην).- ΙΙ άι, κc:ι! 
νυν, προστάσσω, διατάσσω, δΙδω διαταγάς, διατάσ· 
σω τινά νά πρόξr:ι τι U τά προσταχ8-έ,.τα=αl δοθεί
σαι διαταγαΙ . . 

ηρο-στδτι:ίά, iι (προιιτάΠΙi)'=προοτaσ[a (βλ.λ.), 
προεδρΙα, έξουσία Η πατΡωνεΙα, ύποστήριξις, ώ~ χοιί 
νυν προστασΙα. 
ηρο-στατcύω (προοτστης)' εΤμαl neOOTdnti 

(βλ. λ.), εΤμαι 6ρχηγός n ιiΠOλ.όσKώ άρχήν, άσκώ 
έξouσΙαν U προστατ";ω 8πιuς ... = Ιχω έξουσΙαν νά 
φροντΙσω (φροντΙζω), δπως ... , φροντΙζω νό ... 
ηρο-στδτΙω, μιλλ. ·ήσφ (neοο"πις)' εΤμαι n(!O' 

ιιτcίπις (βλ. λ.), προΤσταμαι, ΤQταμαl πρό (rι έπΙ κε
φαλl'}ς) τινος, εΤμαι 6 ~xηy6ς, KuBtpvQ, δlοικ," 11 
6 lΤf/οοτιιτciW-ό tvεpywv ως δρχων.- ποιθ'ljΤ., κυ
&:ρνωμαι (δίοlκοομαι), όδι')γοΟμαl, ίιπό Τινος.- ΙΙ 
Τσταμαl Ιμπροοθέν τινος ώς δπερασπιστής, φρουρώ, 
πΡόστοτεόι.ι (μt'tli Υιν: ) n ποιρ' ιl."I:. εΤμαι ό προστό- ' 
της, φύλαξ, φρουρός, κηδεμt:Jν (τινος) ..... ΙΙ d nflO-

ιιτατφ" xe6,.ος -- ό πλησιέστερος χρόνος, ό προσ
εχέστερος. 
ιrρo-στδτιUNoς, α, ο,.· ό lστόμενος ένώπιόν τι· 

νος 11 ό Ιστάμενος fμπροσθέν τινος, ό ύπερασπΙζων, 
ό φρουρών, προστατεύων.- ΙΙ ό Ιστάμενος έμπροσ· 
θεν Τι πολύ πλησΙον τινός, ό αίωρούμενος, ό πτε
ρυγΙζων ύπερόνω τινός. 
ηρο-στδτιις, -ov, 6 (προίσταμαιγ ό Ιστάμενος 

fμπροσθεν, ό παρατεταγμένο,? είς τήν πρώτην 
γραμμήν.- ΙΙ άρχηγός, κυβερνήτης, διοικών 11 ό άρ
χηγός μερΙδος τινός κομματικης, άρχηγός κόμμα· 
τος.- ΙΙΙ ό fμπροοθεν Ιστάμενος καΙ οlονεΙ προ
φuλάσσων, ύπεpaσπιστής, προασmστής, πρόμαχος, 
φύλαξ.- Έ" Άθήνοιις; προστά"'li έκοιλείτο ό πσλΙτης 
τόν όποΤσν μέτοικ6ς τις είχεν έκλέξεl ώς προστά
την του (ώς « πάτρωνό. τou,οπως;Ηγομεν σήμε~oν)' ij δε 
σχέσις μετο[κου πρό~ τόν προστάτη,. τοιι έ~ • Aei)voι t; 
7ιτο ι:iκριΙ;ώ~ οΙοι Τι σχέσις; του «cliens» προ; τόν «pa.tro· 
nus» εν Ρώμ"!) ιι Υράφομαι neοστάτου = άναγρ6φω 
(καταχωρΙζω) τό δνομά μου πλησίον τού όνόματος 
ενός « προστάτου», προσκολλώμαι είς τινα «προστά
την » 11 έν τφ ποι6-ητ ., ο'; ΥεΥράψομα, προστάτου=δεν 
θό (δεν θέλω νά) έγγραφω ύπό τό δνομα προστάτου 
τινός (ώς προστατευόμενός του ~'ljA.) 11 οlΧώ έπί Π(!Ο' 
στάτου=διατελώ ύπό τήν προστασΙαν προστάτου.
ιν ό Ιστάμενος t vt:JnIOV θεού τινος, ό Ικέτης. 
ηΡο-στάτις, -,δΟi, e'ljA . • οίί προστάτηi (βλ. λ.)' ώ~ 

κc:ι ί νυν , προστάτις. 
προ-σταυρόω, μβλλ. -ώοΦ' κατασκευάζω σταυρώ

ματα έμπροσθεν (rι κατά μηκ6ς) τινος, περιχαρα· 
KιJνω διά πασσάλων. 
ηροσ-τεθΙ;σομαι, ποιθ. μέλλ. τοίί πρoστ[Qoημι . 
ηροσ-τειχίςω, μελλ. 'σω' περιτειχΙζω προσέτι, 

προσθέτω εΙς τό τείχος, περικλεΙω έπΙ πλέον έν
τός τών τειχών. 

ηρο-στι:ίχω' 6aδΙζω (πρός τά) έμπρόζ, προχω-
ρώ, npo6aIvw. ' . 
ηροσ-τι:κταίνομαι, μέσον ιiπoθ.· μηχανώμαι προσ' 

έτι, προσθέτω καΙ νέας έπινοήσεις. 
ηροσ-τι:λέω, μελλ. ·έσω· ΤΒλω ("Ι:.!. πληρώνω Τι 

δαπανώ) προσέτι. 
προ-στέλΑω, μελλ. -οτελώ' φυλάττω ri καλύ· 

πτω έμπροσθεν, προφυλάσοω, σκεπάζω.- μέσον, 
π(!οστέλλομα!. Ηιια=έξοπλΙζω τινά καΙ τόν στέλλω 
εΙς τόν πόλεμον ι"υτω έφωδιοισμένον πλi)ρω;).-πc:ιθ'ljΤ., 
ι:i6ρ. ο' πρoυστιtλη,. .. βαδΙζων προχωρώ πολύ, κάμνω 
μαι:ρινήν πορείαν. 
ηρο-στι:νάζω, μελλ. -ξω, xc:ι! ηρο-στένω' στε

νάζω i'j θλίβομαι ΠΡOKατα60λΙKWς. 
ηρο-στερνίδιος, ο,. <nQo + σι:έ(!,.ο,.) · ό πρό τοΟ 

στέρνου (πρό τοίι στήθους) U άι~ o~σ. το προστερ,.[' 
δ,ο,.=τό κάλυμμα (iι κόσμημα) τού στέρνου (κιιρ. 
επί Ιππων). 

ηρό-στι:ρνος, ο,. <πρό+στέρ,.ο,.)' ό πρότούστή· 
θOUΖ, Τι ό έπl τού στήθους. 
ηροσ-τέρηω, δωρ. ηοτι-τέρηω· τέρπω (εύαρε

στώ) προσέτι. 
ηροσ-τεταΥμένος, μτχ. ποιθ. πρχ •• oU π(!οστάασφ. 
ηροσ-τι:χνάομaι, ι:iπoθ: έπινσώ, σχεδιάζω, π~ 

έτι, έφευρΙσκω καΙ δλλα τεχνάσματα. 
ηροσ-τΙ;κω, μελλ. ·ξω· τήJ(w "Cλut:Jνω) προσέτι.

ΙΙ ι:iμτo. έν ,φ ένεργ. πρ~. ~ρoστέτηxα, έν τφ ποιθ. ι:ioρ. 
6' πρoσετίf.x",.· τήκομαι (λυώνω) έπΙτινος καΙπροσ- ' 
κολλώμαl. .,' 
ηρσ-στΙ;σσς, μτχ. ιidp. οι' .ου προίστημι. 
ηροσ-ΤΙθημι, μιλλ. ·8-ήσω· ιi6p. c:ι' -έ8-ηχα (πλ'ljθ. 

neοσέ8-εμε .. άισε! ι~ ιioρ. 6' πρoσέQoη,.γ ώς; .κc:ιΙ νυν, 
προστΙθημl, προσθέτω U κυρ. θέτω τι πλησΙόν τινός, 
έπιθέΊ:ω, έφαρμόζω, προσαρμόζω, ταιρ!άi:ω . 2) 
παρέχω, άπονέμω, δΙδι.ι, παραδΙδω, πσραxωpGι U _ν 
xoιxi Ινν. έπl6όλλω, έπιφορτΙζω. 3) 6ποδΙδω εΤς 
τινά Τι. - • μ60ον, neoaT{ 8-εμαι' ιiόρ. 6' -έθέμη,,> 
πr;οσt, '8-0v, 6πο" neοσlJ.ώμαι IΟ'}χΙ πρ6σ8-ωμαι), s~κτ. 
γ' Ι"'. προ8-είτο (ιlAAdt ne6a8-0ITo)' προσθέτω ·έμαυ· 
τόν είς τι(να), .. αυνδέω έμαυτόν μέ τι(να), προστΙ .. 
θεμαι, όυνένοΟμαι, συνδέoμQι 11 όυμφωνω, συναινώ, 

. OUVκατανεύω Ι εΤμαι ευνοίκώς διατεθειμένQς πρός ... , 
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ε:Τμaι εiJvοϊκός πρός τι(να) Ο ciπολ., Uποτόσσομαι. 2) 
λαμβόνω τινά πρός τό μέρος μου, τόν πρoaεταιρΙ
ζομαι, τόν ΠΡοσλαμβόνω ώς φΙλσν, σύμμαχον, βοη
θόν 11 πeοrιτΙ-θeμαΙ ΤΙΥΩ ποUμιο" = τόν κόμνω έ- . 
χθρόν μου (έπιπροσδέτως, έπl πλέον δηλ. τών άλ
λων) 11 πeοrιτl-θeιιαι cMμαgτα=λαμβόνω τινό ως σύ· 
ζυγον. 3} έπιθέτω εΙς έμαυτόν, έφαρμόζω εΙς 
έμαυτόν 11 έπιφέρω κατ' έμαυτοο (κακόν τι), προ' 
καλώ τό κακόν μου . ...) έπιφέρω έναντΙον άλλου: 
πeοrιτ[-θιιμαι πόΙιιμό" τι"ι=κηρύσσω πόλεμον έναν
τΙον τινός. 
ηροσ-τϊΑάω, μaλλ. ·ήrιω· κατατιλόω, «πιτσυλΙζωι 

τινά μέ ύδαρεί<;- όκαθαροΙας, τόν cτσιρλΙζωι, τόν 
ι:κουτσουλΙζωι. 
ηροσ-τϊμάω, μιλλ. -ήrιω' έπιβόλλω πρόσθετον 

χρηματικόν πρόστιμον (πέρσιν τoίi προ6λεπομένομ ύπο 
1:oίi νόμομ) .- μέσον, προτεΙνω πρόσθετον πρόστιμον. 
- πσιθ'lj't., έπιβάλλομαι ως πρόσθετος ποινή . 
ηροσ-τίμιιμα, -ατοι;. τό' τό έπιβαλλόμενον πέραν 

τοΟ κανονικού προστΙμου τού έπιβαλλομένου. ύπό 
τού νόμου, το πρόσθετον πρόστιμον. 
ηρο-στόμιον, τά' τό στόμιον (χμρ. ποταμΟϋ). 
ηροσ-τρεηω, μελλ. -ψω' στρέψω (στρέφομαι) 

πρός τό μέΡος τινός έν στόσει ΙκεσΙας (ως Ικέτης), 
Ικετεύω.-οl>.ω χσι! ώ. μέσον, στρέφω έμαυτόν πρός 
τινα ίκετεύων, τόν Ικετεύω. 
ηροσ-τρέφω, μιλλ. --θeeψω' όνατρέφω τινό προσ

έτι (συνάμσ). 
ηροσ-τρέιω, μιλλ. -c'leαμoVμoI' ιioρ.6' -έc'ιραμο,,' 

ώ. χσι! νtιν, προστρέχω, τρέχω πρός τι(να), προσέρ
χομαι 11 <Χπολ. τρέχω πρός ... , άνατρέχω, προσφεύγω. 
2) ε ·, έχθρ. ίνν. έφορμώ, έπέρχομαι ως θύελλα, έπι
χειρώ έξό;:μησιν. 
nΡOO-TptIw, μελλ. -ψω' πσιθ'lj't., Ζάρ. 6' -ιτρtβ",,' 

πρχ. -τέτρψμαι' ώ, χσι! νίίν, προστρΙβι.ι . τρΙβω τι 
πρός τι rι έπΙ τινος, rι μέ ΤΙ.-μιiσoν. προστρίβω έμ
αυτόν έπΙ Τίνος 11 έπιβάλλω (έν xιxxij ένν.) rι ένερ
γώ, ωστε νό έπιβληθι1 τι είς τινα 11 προσάπτω είς 
τινα τήν καλήν ιϊ κακήν σημασΙαν πρόγματός τι
νος.-Πσιθ7j't" έπιβάλλομαι.- Ι δν τψ πσιθ'lj't. ώσ. ΧΙΧΙ: 
έχω έπικοινωνίαν (σχέσιν, συνάφειαν) πρός τινα. 
ηρόσ-τριμμα, τό ( πρorιτρίβω)' τό έπιτριβόμενον 

έπί Τίνος 11 τό προσαπτόμενον, έπι6aλλόμενον είς 
τινα 11 στΙγμα, όνειδος. 
ηροσ-τρόηαιος,ο1', δωρ. ποτι-τρ- (προστροπή): 

Ι ένΟΡΥ . , ό στρέφων έαυτόν πρός τι(να), χσιί δ-i) : 
1) πpό~ θε6ν. '(να έπιτύχι:1 καθαρμόν καΙ έξαγνισμόν 
έκ μιάσματος όφειλομένου εΙς φόνον Τι άλλο έγ
κλημα. Ικέτης έπιζηΤών τήν έξάγνισίν του ιι ώ. ί
π!θ. πρoστρόnαιoι Ιιται=lκετευτικαl προσευχαl. 2) 
ώ~. έπ! τoίi μr,πω ΙΙ;σιΥνισθέντο. έΧ .οιοι)των ίΥχλ'ljμci.
των, ό μεμιασμένος άνθρωπος. λσιτ. homo piacuIa
rIs 11 ώ. έπίθ., προστρόπαιο" αΙμα=τό μιαΤνον αΤμα. 
ένοχή έπl φό νω.- 11 πσιθητ. , ό πρός όν στρέφεταΙ 
τις δεόμενος (Ικετεύων) Ο -θεόι; προστρόπα.οι;=ό 
έκδικητής θεός, πρός όν στρέφεται ό παθων ζη
τών έκδΙκησιν.- ώ. έπΙθ .• ό άδυσώπητος, ό ένσκή
πτων μετό πολλης άγριότητος. 
ηροσ-τροηή, Τι (~ρoστρέπω)' τό νό τραπι:1 (στρα

φω τις πρός τινα διό νό προσευχηθι:1, νό Ικετεύ
σι:1 11 ίν τψ πληθ. , μαγικαl προσευχαl (ιμόγια. ξόρ
κ!αι) ΙΙ πό}.εω. προστροπή" έ'χω=άπευθύνω Ιύποβόλ
λω) αίτησιν πρός τήν πόλιν. 2) προστροπή yv-
1'α.κώ1'=δμιλος γυναικών Ικετευουσών (χορός Ικε
τΙδων). 
ηρόσ-τροηος, 01' (προrιτeέπω)' ό στρεφόμενος 

Τι έστραμμένος πρός τι(να) 11 όθεν; ώ; το πρorιτρό
πα.οι;. Ικέτης. 
ηροσ-τυΥιάνω, μελλ. -τευξομα.: ιiάρ. 6' -έτ~xo'" 

έπιτυγχόνω, εύστοχώ, συναντώ κατό τύχην, μετι!: 
yev. 2) ι!π! Υε')""ιάτων, συμβαΙνω είς τινα. 3) & 
προσηιΥχά1'ω ... & πρorιτvxώ,,=ό πρώτος τυχων, ό 
πρώτος άνθρωπος πού συναντζl τις. ό τυχαΤος, οΙοσ
δήποτε ΙΙ τά προστυχ61'τα ξέ".α=τό δώρα «πού πέ
φτουν εΙς τό μερlδιόν» τινος (φιλοξενουμένου), δ.τι 
παρατΙθΕΤαι είς τόν φιλοξενούμενον (πρός τρο
φήν του). 

' 1W 

ηροσ-υ6ρ1ςω, μελλ. ·Ιrιω· καθlJβΡΙζω. προσβόλ
λω, προσέτι. φέρομαι καΙ προσβλητικώς έπl πλέον. 
ηρο-συΥ-ΥΙΥνομαl, ιiττ. προ-ξυΥΥ-. ιiπoθ' συν-

ομιλώ μετό τινος (έρχομαι εΙς έπαφήν μαζΙ του) 
άπό πρίνο 
ηρο-συμ-μίσΥω' άναμειγνύω άπ6 πρΙν. 
ηρo-σuν-OΙKέω, μελλ. -ήοω' συνοικώ μετό τινος 

(συζώ ως σύζυγος) πρότερον. 
ηροσ-υη-άριω, μελλ. -ξω' ύπάρχω προσέτι, συμ· 

βαΙνω έπΙ πλέον. 
ηροσ-υη-έχω, μελλ. -υφέξω (ένν. },όΥΟ1')' ύπέχω 

έπιπροσθέτως εύθύνην διό .... εΤμαι WΣ. ύπεύθυνος 
(ύπόλογος) καΙ διό .. . , έγγυώμαι προσέτι καΙ διό ... 
ηροσ-υη-ισινCομαι, ιiπoθ. · ύπισχνοϋμαι (ύπόσχο

μαι) έπl πλέον. 
ηροσ-φάΥιον, τό (πρόι; + φαΥεί1') ' πάν τό τρω

γόμενον μαζΙ μΙ δλλην τροφήν, χοιν. «προσφόγι. 
11 φαγητόν, έδεσμα. 
ηρό-σφαyμa, -ατοι;. τό (προσφάζω)' τ6 σφαζό

μενον (τό προσφερόμενον πρός θυσΙαν) ύπέρ άλ
λων, -ij τό θυσιαζόμενον πρότερον U θϋμα, σφόγιον. 
2) θυσΙα, σφαγή. 
ηρο-σφάς:ω, νεώτ. ιiττ. -σφάττω' σφάζω (θυσιό-

ζω) έκ τών προτέρων - 11 θυσιάζω ύπέρ τινος. 
ηρoσ-φcιίνoμαι, πσιθητ .• φαΙνομαι προσέτι. 
ηροσ-φάσθαι, μιi". <Χπρφ .• ου πρόσφημ.· 
ηpόσ-φtίτoς, 01' (πρόι;-j-πέφαται. Υ' έν. πσιθ. πρχ. 

τoίi *φέ1'ω)' ό νεωστl σφα'(εlς ιi φονευθεlς tt ώ, χσιΙ 
νυν, πρόσφατος, νωπός. νέος, «καινούργιοςι, λσιτ. 
recens.- τό o~~. πρόσφατο" ώ, ίπΙρρ.=πρoσφότι.Jς, 
έσχότως, νεωστΙ. τελευταίως Ι! IίJO . χσινον. έπιρρ.
προσφότως (ώ; χιχ! νίi ·ι). 
Έτυμ. : πρόrιφατoι;. πρ6λ. Ήσμχ. cπρόrιφατo,,' 

τό άρτίωι; Υ'1'6με"0,,. "έο", .. εαρό .... Έξ σιΙτ(σι. oτ9j. 
έπ! .oίi έν Ίλ. !.! ί57 ΥλΙΟ:ΙC'ιjς πσιρι!: Φωτ(φ (C1'εωστi 
ά1"!lρ"μέ"οι;») έ~ημι~!>pγY,θη Τι ΟΥιμσισΙσι "t9j. λ. πρόrι
φατοι;=ό νεωστl φονευθεΙς, οΙ"νε , πρorι-φατoς < ίσιπ. 
*gVhQ.-tό-s, πρ6λ. iJE{1'Q) χ<Χ : φόνο; ' ~λλ? ι , ηττον όρ
θώ;;, σμVSσΧ6ησσιν τήν λέfιν προ, τό πρόrι-φrιμ. (πρ6λ. 

λσιτ. affabiIis), κΙΧί κσιτ ' ~λλoυ;; ne6!Jιpαror; <πeό + 
*rιφατ6ι;, ενθιχ σφ- ( pqvh ·, q"ph -, 6περ etV<XL .ό ιiρ
χιχόν ψήμσι τη; λ. φ{}Οl'1.1'ω < *φ{}οα"Fω. 
ηροσ-φι:ρής, έι; (προσφέρω)' ό φερόμενος πλη-

σΙον. ό πλησιάζων. 2) δμοιος. παρ6μοιος,- 11 """ 
πρόrιφoρo •• χρήσιμος, συντελεστικός. 
ηροσ-φέρω, ~ωρ . ηοτι-φέρω' μελλ. πρorιolrιω' 

πσιθ . ιiάρ. σι' προσ-ενέΥχ{}ην, ίων. -E"elXiJ",,' φέρω 
τι πρός τι, φέρω τι έπΙ τινος, φέρω τι πλησίονΙΙπροσ· . 
αρμόζω, έφαρμόζω. θέτω τι έπάνω είς τι . 2J προσ
φέρω. npoTεIvwlIIίJQ. τοποθετώ τι ένωπιόν τινος. παρα' 
θέτω φαγητόν Τι ποτόνl!χσιΙ έν Τ ιίι μΞοφ . λαμΒόνω δι' 
έμαυτόν Εραγητόν Τι ποτόν. 3) δίδω προσέτι, προσ
θέτω. 4) φέρω f.μπρός •. παρουσιόζω. προβάλλω 
ως μαρτυρίον 11 κάμνω προτάσεις. 5) συνεισφέρω, 
εΙσφέρω, παρέχω, παραχωρώ. 6) ε1μαι προσφε
ρήι; (όμοιος) πρός τινα, προσομοιόζω .- Ι πιχθ'ljΤ . , 
μετι!: μέσ. μελλ. πρorιo{rιoμαι ' φέρομαι πρός τινα 
τόπον 11 έπ! πλοΙων. προσορμίζομαι. 2) όρμώ έναν
τΙον τινός, έφορμώ. έπιτΙθεμαι, έν"ργώ έπΙθεσιν. 
3) πλησιόζω, συνομιλώ. έχω δοσοληΨΙας μέ τινα . 
... ) ιiπoλ., φέρομαι πρ6ς τινα κατό "'ρόπον τοιοϋτον 
rϊ τοιοϋτον. συμπεριφέρομαι. 5) ερχομαι πλησΙον 
τινός, πλησιόζω, είμαι προσφερής, προσομοιάζω 
(πρβλ. προσφερήι;. έμφερής). . 6) έπιβάλλομαι έπΙ 
τινος. 7) κυβερνώμαι. διοικοϋμαι. 
ηροσ-φι:ύΥω, μελλ. -φενξομαι. φεύγω, καταφεύ

γω, πρός τι(να). ζητώ καταφύγιον. 
nροσ-φcuκτιΕον. Ρ'ιjμσιτ, έπΙθ . • ου πeοrιφεv,lω' 

. πρέπει τις προσε: ι ι νά εΤναι ύποκεΙμενος είς κατα
δΙωξιν (!i't't. νομ . όρο;;) 11 πρέπει νό πρoσφl!ιγι:1 (κατα
φύγr;ι) τις πρός τινα. 

ηρόσ-φιιμι' φημl (λέγω) πρός τινα , προσφωνώ 11 
ιiόe. β' πρorιέφrι1'. "ι;, "υ ιi'ψ:p. μέσ. προσφάσ{}οα •• 
ηροσ-φθέΥΥομαι δωρ. ηοτι-φδέΥΥομαι' μελλ. 

-φi}έyξoμα •• ιiπoθ.· φ~έγγoμαι πρός τινα, προσφ;..>νώ, 
ΠΡοσαγορεύω, χαιρετιςω.- 11 καλω τινα όνομαατι
Kwς. όνομόζω. 



ηροσφ8CΥιιτός-ηρόσω 8Ι! 

ηροσ-φ8CΥκτ6ς, ό .. , ~ωρ. noTIcp8-' ό πρός ον 
φθέγγεταΙ τις, προσφωνούμενος, χαιρετιζ6μενος.
U ε νε ~γ., χαιρετΙζων. 

nΡ6σ-cp8CΥμα, 'ατος, τό (προοφlJ.έΥΥΟfλD.')· προσ
φώνησις, χαιρετισμός, προσαγόρευσις 11 ξν τφ πλ.,.ιθ. 
σ7jμ . καΙ λέξεΊς, τόνοι. 
ηροσ-φθι:Ιρομαι, παθ. · φθείρομαι, καταστρέφο· 

μαι , προοέτι 11 πορεύομαι είς όλεθρον, «πηγαlνω 
κατά διαι3όλου», «τυχαΙνω έπάνω είς κακήν . Wpav:t. 
ηΡόσ-φθΟΥΥος, ο .. (προσφlJ.έΥΥΟfλD.') · ό προσ

φωνών, ό χαιρετΙζων. 
ηpoσ-φaoνέω, μελλ. ·ήσω· έναντιοομαι πρός τι

να ένεκα φθόνου. 
ηροσ-φΤλι:ια, f; (πρσσφιΑής)' καλή (εύμενης) διό

θεσις, καλοκαγαθία. 
ηροσ-φlλέστι:ρον, ΠΡοσ-φlλέστατον, συγκρ. 

κοχί ίιπε~ θ. του προσφ,Αώς. 
ηρoσ-φlλΙ;C;, ές (προς+φ,Αέω)' ώ, καΙ νυν, προσ

φιλής, όγαπητός, φιλικός 11 ι!πΙ πραγμιίτων, εύχόρι
στος, όγαπητός, εύόρεστος, λα,. grcι.tus.- 11 επ! 
προσώπων , εύμενής, φιλικός, καλοκόγαθος, στορ· 
γικός. 
ηροσ-φlλο-σοφέω, μελλ. -ήσω' φιλοσοφώ προσ

έτι, σπουδόζω έπ1 πλέον τήν φιλοσοφίαν, ένασχο
λοΟμαι περl τι φιλοσοφικώς περαιτέρω. 
ηροσ-φlλώς, ι!πΙρρ. ,ου πρoσφ~λής (βλ. λ.) ' ώ, κα: 

νίiν, προσφιλώς, εύμενώς, καλοκαγόθως 11 προσφ,Αώς 
'χω Τ''''=διόκειμαι εύμενώς πρός τινα. 
ηροσ-φοιτάω, μελλ. -ήσω' ύπόγω συχνά πρός τι· 

(να), συχνόζω, συνεχώς έπισκέπτομαι (π. χ. Σχο
λεΤον, έμπορικό καταστήματα κ. τ.δ.)· βλ. καΙ φο,τιίω' 
npoσ-φopά, fι (προσφέρω)' ώ, καΙ νίlν , προσφορό, 

δωρεά 11 κυρ . τό φέρειν τι πλησΙον δλλου κα1 προσ
αρμόζειν αύ.τό, έφαρμογή, προσαρμογή. - 11 τό 
προσφερόμενον πράγμα, όνόθημα, όφιέρωμα, προσ
θήκη, αΟξησις 11 ώσ . εύεργεσΙα. 
ηΡοσ-φοΡιω'=προσφέρω (51.. λ.) , φέρω πρός τι, 

πλησΙον τινός, έφaρμόζω. 2) προσφέρω, χαρΙζω. 
ηροσ-φ6Ριιμα, -ατος, το (προσφορέω)' τό προσ

φερόμενον είς τινα, τροφη, τρόφιμα. 
ηΡόσ-φοΡος, ο .. , δωρ. ηoτfφ- (προ"φέρω)' χρή

σιμος, ώφέλιμος, έπ'ι.,ιφελής, έπικερδης. 2) ώ, καΙ 
νϋν, πρόσφορος, κατόλληλος, «ι30λικός:t, προσηρ
μοσμένος, όρμόδιος, πρός τι.- τα πρόσφορα = τό 
πρέποντα κα1 όρμόζοντα (διό τούς νεκρούς π.χ. ) 11 
ηΙ πρόσφορα (ΙπΙρρ.)=προσφόρως, καταλλήλως. 

. ΠΡοσφϋCως, ίων. έπΙρρ. τoίl πρoαφVής, ιiντ! προα
φVώ" (βλ. λ.) . 

ηρoσ-φϋΙ;C;, ές (πρoαφVω)' ό φυόμενος έπΙ τινος, 
ό προσκεκολλημένος εΙς ... , προσπεφυκώς, συνηνω
μένος, προσηρμοσμένος.- n ό έκ φύσεως όρμό
διος rι κατάλληλος πρός τι . 
ηροσ-φύς, μ,χ. ιΧορ . β' ,ου προαφVω. 
ηρ6σ-φϋσις, fι (πρoσφVOfλD.,γ τό προσφύεσθαΙ 

τινι, προσκόλλησις, συνένωσις κα1 συναύξησις. 
ηροσ-ιΡύω, μελλ. -φύσω ' ciόρ . α' προσέφνσα ' κά

μνω τι νό φυτρώσι;J, τό προσκολλώ είς τι(να), τό 
συγκολλώ, τό συνδέω στενώς πρός τι, τό στερεώ · 
νω 'κόπου.- 11 ποχθ7jΤ., με,ιΧ ciμτ5. ενεργ. χρόνων , τ . ε. 
ιΧορ. β' πρoσέφfi .. , μτχ. neoo-:p{Jo, ;;σα, v .. · π~κ. προσ
πέφνχα' φύομαι Γι φυτρώνω έπΙ τινος 11 προσκολλώ
μαι, προσπλέκομαι, εΊμαι προσηρμοσμένος (προσ
κεκολλημένος). 
ηροσ-φϋώς, ίων. -έως, επιρρ. ,oίi πρoσφVής' ώ, 

κσι:Ι νυν, πρoσφυQς, μετά φυσικης δεξιότητος, πρε
πόντως, όρμοδΙως, καταλλήλως, δεξιώς. 
ηροσ-φωνέω, μελλ. -ήαω' ώ, καΙ νυν, προσφωνώ, 

φωνώ πρός τινα, τόν προσαγορεύω. 2} καλώ 
ΤΙνα όνομαστικώς, τόν όνομόζω. 3) άφιερώ πρα-
γμά τι είς τινα. . 
ηροσ-φωνήι:ις, εοαα, ε .. , δωρ. ηοτιφ- (προσ

φω .. έω)· ό προσφωνών, ό δυνάμενος νό προσφω
νήσι;J, κατάλληλος διό προσφωνησεις. 
ηροσ-φώνημσ, -ατος, τό (προαψω7Ιω)' τό προσ

φωνούμενον, τό ' λεγόμενον έν τΙ:Ι προσφωνήσει 
πρός τινα, προσφώνησις. 
ηροσ-φώνησις, -.ως, 1ι (njlOoφcιιwICD)' ., xcιl 

νίlν, προσφώνησις, τό προσφωνεΤν. 2) 6φιέρωQις. 
ηροσ-χάσιιω, μελλ. -xα .. oiίμαι· ιiόρ. 15' προ.σΙχΩ

..ο .. ' πρκ. !μδ,ιΧ σ7jμασ. ίνκσ,.) neoaιcIX'l".· ΧάQ.κω, 
μένω μέ ανοικτόν τό στόμα, ένώπιόν τινος, λα,. 
inhicι.re. 
ηΡο-σχι:δι:ίν, JtOI7j" ιΧν,Ι προαχεί", ιΧπρφ. ciap. 

6' τοίί προέχω (βλ. λ.).-μέσον, ΠΡ08σχ.8οόμ,l .. =όπ
εμάκρυνα (άπέκρουσα) όπό κοντό μου. 

nρoa-xcCot, μελλ. -χ.ώ· χύνω πρός τι Τι έπΙ τινος. 
ηΡό-σχημα, -α τος, τό (προέχω)' τό κρατούμε

νον έμπρός άπ6 τινα ιι δθεν : Ι ώς; καΙ νυν, πρόσχη
μα, πρόφασις, ψευδής αΙτΙα, τό πρ0ι30λλόμενον ώς 
κάλυμμα, προκόλυμμα, προφυλακτήριον, μανδύας: 
πρόσχημα το;; .ποΑέμοv=ή φαινομενιι<η αlτΙαΊ (ή 
πρόφασις) διό τόν πόλεμον.- ιι ή έξί,περικη έπί· 
δειξις, ή έξωτερική όψις, τό έξωτερικώς προι30λλό
μενον, κόσμημα, «στολlδι» U ουτω t, Μιλ7j,ος; ίκcιλιί
το πρόσχημα τijς Ίω .. Ιαι;=τό κύριον κόσμημα της 
Ίων/ας. 
ηΡοσ-χόω, ιΧρχαιό, . τύπο, ,ou neοοχώt'ννμι (βλ.λ). 
προσ-χρ6ζω, μελλ. -πσω' ίων. ηιιοσχΡηιςω, μιλλ. 

-ηίσω' έχω χρεΙαν προσέτι, χρειάζομαι έπl πλέον 
έπιθυμώ έπιπροσθέτως, άπαιτώ προαέτι "neooxefIl-' 
ζω υμέων neilJ.8DlJ.aa .Μαρdο .. Ιφ=έπιθυμώ προσέτι 
(ζητώ έπl πλέον άπό σδς) ν6 ύπακούετε εΙς τόν 
Μαρδόνιον . 
πρόσ-χϋσις, 'iι (προαχέω)' ή έπΙχυαις, ή περlxυ

σις (τό χύνειν τι έπΙ τινος, Τι τό περιχύνειν τι μέ 
τι), ό ραντισμός. 
ηροσ-χώννίίμι, καΙ -ύω' μ.Η. -χώαφ (ίκ τοil 

.προαχόω)· ciόρ . α' .προαέχωαα· έπισωρεύω πρσσtτι, 
δημιουργώ προσχώσεις U ίπ! ΜιΧ,ων ποταμοΙί, κατα
θέτω lλύν, άφΙνω κα1 σωρεύεται Ιλύς (πηλός, λό
σπη, ι3όρι30ρος): τα;;τα τα χωρ/α προαέχωοα .. οΙ 
ποταμο'=τός έκτάσεις αύτός της ξηρδς τός έδη
μιούργησαν ΟΙ ποταμοl διό τιϊς καταθέσεως Ιλύος. 
2) όποφρόσσω τι (γεμΙζι.ι τι) διό συσσωρεύσεως ι
λύος (λάσπης, πηλοΘ).- 11 ρΙπτω χώμα πρός τι 11 
παθ7jΤ . , το τείχος nροο.χοiίl'ο=έρρΙπτετο χώμα πρός 
τό τείχος. 
ηροσ-χωρέω, μsλλ. -ήαω Τι -ήαOfλD.'· χωρώ πρός 

τι(να), πλησιάζω (με,ιΧ δο,.).- 11 ώ, καΙ νυν, προσ
χωρώ, πηγαΙ\(ω πρός (μέ) τό μέρος τινός, συντςισ
σομαι μετά τινος 11 παραδΙδω έμαυτόν εΤς τι(να). 
2) προσχωρώ, συμφωνώ, παρα~έxoμαι 11 δΙδω πΙστιν 
(πιστεύω) είς τι(να). 3) πλησιάζω, εΊμαι έγγύς, 
συμφωνώ πρός τι(να), εΊμαι δμοιος . 
ηρ6σ-χωΡος, ο .. (.προ,+χώρα)· ό πλησΙον κεΙμε

νος, πλησιόχωρος, γειτονικός, παρακεΙμενος.- ώ, 
o~σ. ό πρόσχωρος=ό γεΙτων. 
ηρόσ-χωσις, 'ή (προσχώ"_μι)' ώ, κα! νDν, πρόσ

xωσι ~, πρόσθετος έπισώρευσις (συσσώρευσις) U έν
απόθεσις (συσσώρευσις) Ιλύος κ.,.6.- ιι σωρός χώ· 
ματος (γήλοφος), τόν 6ΠΟίον έγεΙρει τις έναντΙον 
μιας τοποθεσίας. . 
ηροσ-Ψαύω, δωρ. nοτιtαύω' ώ, κιχ! νDν, προσ

ψαύω, ψαύω, έγγΙζω είς τι, δπτομαΙ τινος. 
προσ-ψηφίςομαι, μελλ. ·Ισομα" ιiττ. -tovμo" 4-

ποθ. · άποφασΙζω τι προσέτι ψηφΙζων (διό της ψή
φου μοu\ 11 παρέχω τι έπ1 πλέον διό πλειονοψηφΙος. 
ηpoσ-ΨI8iίpίζω, μελλ. -σω' ψιθυρΙζω πρός τινα, 

«τού λέω στ' αύτl» , «σουπσουρΙζω:t, λατ. Adsusurro. 
ηρ6σω, ΠΟΙΥ]Τ . πρ6σσω, lJωρ. κα! ιΧττ. η6Ρσω, 

νεώ-:. iττ. n6ppω, λατ. porro, ίπιρρ. (πρό, πρ6ι;): 
Ι ώ; έπΙρρ. (iπολ.), 1} aJt! τόπου, έμπρός, πρός τό 
έμπρός, περαιτέρω 11 ciν,Ιθ. ,φ eΥyVς, μακράν, πολύ 
μακρόν 11 ώα. μετi του Ιίρθρ. το πρόαω = πρός τά 
πρόσω, πρός τό έμπρός. 2) ίπΙ χρόνου, έμπρός, 
εΙς τό μέλλον, άπό τούδε καΙ εΙς τό έξης.- 11 
μετιΧ .γεν. : 1) επ! τόποιι, πολύ' μακρόν πρα; τό μέ
ρος τινός, (<<πσρέκει:t): μή πρόσω τοv noταμον 
.προβαl"ει" = νό μή προχωρήσουν περαιτέρω (δηλ.' 
άκόμη ι3αθύτερα) μέσα εΙς τόΥποταμόν n προβαΙ .. φ· 
πόρρω τijι; μοχ(J.ηρlαι;=προχωρGJ εΙς μέγαν ι3α8μόν 

. κακΙος (μοχθηρΙας) 11 έπΙ ιΧποσ,ιΧσsως;, μακρόν 6π6; .. ι 
οιί nedaUJ "EAA'1andt"C"ov = ούχΙ μακρόν όπό τόν 
·Ελλήσποντον. 2) ίπΙ χρόνοιι., nedae» τ#ιι; ""κτδ, 
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_εις προχωρημένήν ~ράν Tf\ς νυκτός, έν6αβεΙQ 
νύκτΙ.- ncιpcιen. ~IOO; neo_amf~oo • 

. _ρ •• rιιΙΙσ, fι (lffc)N-.... )· ~σμα Qδ6μενoν συν
oδεIQ μouσΙKGΊν δρνόνων.- Η δ · τόνος, i'j ή χρονική 
ποσότης . μιδς συλλα6ι'\ς. 
_ρ •• ,..16ς. δ" (~"")' δ {ιδων i\ ήxCιν έν 

όpμovlQ πρός τι (ouvoδεIQ μouoικοΟ τινος δργόν~υ). 
......... Υ, 41:'f •.• 6pρUlcy, 'π. n6pρoδcy, 'πΙρρ. 

(ne6cJoo)' 'πΙ 1:6που, μακρόθεν, cόπό μαΚΡ1ό».- n 
·kI χρ6νου, όπδ μαlφοΟ (πολλοΟ) χρόνου, άπδ πο-
λόν καιρόν. . . 
nρoo.ωyioμaI, μιλΑ. -tjooμoJ' ι11108. . ώνοομαι 

(όΥορ6ζω) προσέτι. 
σρoσώσστa, 1:ct, 'πιχ. πλ'ljθ. 1:06 neo--' 411, 

μ~ νΟν, cnρooώnoτa», πρόσωπα. 
_poσωncioy, 1:ό <ne60_,,)' ιb, μΙ ν6ν, προσω

πεΤον, cnρoσωnlδa», cμ6σκα». 
.Ροσω .... ιιισπω (n(IOooonoltt~R''')" εΙμαι προ

σωπολήπτης, χαρΙζομαι εΙς π;>οοωπα, έπηρεόζoμaι 
. όΠό προσωπικό, μερoληπτCι, εΙμαι μεροληπτικός. 

, .Ροσώσο-ΙIΙιπιις, -ov, 6 (nI60_t+Ul,,_J. 
Υ' Αν . . πcιθ. ιιρχ. ,1:01) 1ιι.μμ-γ δ πρoσωπoληπτCιν, 
6 χαριζόμενος εΙς ορ6σωπα, μεροληπτικός. 
. .Ρσσωιιο-ι .... a, t (neoooonol';~ioo)' ιb, xcιΙ νΟν, 
npoσIι.IΠOληψΙα, τ6 xaρlζεσ8αι εΙς πρόσωπο, τ6 μερο
ληπτεΤν. 

• ρ6o-ωnoy, 1:6' πλ'ljθ. ",60_. 'π. neo_ιίmσN. 
'11 .. 1501:. n(IOrιJmaoJ. (nec)r+4tp)' ιb, xcιΙ νυν, πρόσ
ωπον, δψις Ι Ha'l'cl ne60ιιono" = ιb; μΙ ν6ν, κατό 
πρόσi.ιπoν, μέ τ6 riρόα.iΠOν έστρoμμέvoν κατέναντι, 
κ.αταντικρύ, κατό μέτωπον.- 11 ή δψις τινός. ή 
μορφή του, ή φuσl::>γνωμlα του, λCΙ1:. νυltuι • ~ι) οΜ 
.,6000110", πι"ιφρ. ι1ν1:Ι n.- • -neoo_aio" (Ρλ. 
λ.), πρoσωπlς, c μόσκα» 11 πρόσωπον δράματος, λcιτ. 
ρerSOΓIA.-'vuOQav, άι, 'fc) nl60J.flμo n (ρλ. λ.), έξω
τερική έμφόνισις, λαι1:. forlll&.- ιν πcιρ& μΤΥν., ~ν-
8pwπoς, δτομον, ιb; xcιΙ νl)ν «δύο πρόσωπα» ι1ντΙ δύο 
δτομα • 
. ιι~, μ.λΑ. -000' έπισωρεύω (σuσσωρεύc.ι) 
έμπρός όπό τι(να), i'j σωρεύω όπό πριν. 
ιιροσώτaτος, ",0", flπap8. 'πΙθ. ίαΧ'ιjμcιτιαμnον 

ί; 'ιιιρρ. n,6cJoo' όπώτατος, ό πορό πολύ μακρόν. 
- ivtelleav. 'IιΙρρ •. neooamf~, fι τό oUΔ. πλ"ljθ. lffO" 
oQnCΙ'l'CΙ {άι, ίιιιρρ.}-όπώτατα, πορό πολύ μακρόν. 
ιιpoσωτcpoς, cι, Ο", αuyxρ. ίllΙθ. ίαχ'ljμcιτιαμΑνον 

~ ~πι;:.ρ. ne6q,.· όnώτερoς, 6 πορρωτέρω κεlμενος, 
δ πλέον όπομεμαιφuσμtyος.- Μιl)θιν. 'πιρρ. n(IO
-oιnι,,.. fι ό neoσ--". - όπωτέρω, περαιτέρω. 
περιοσότερον μακρόν. 
.ρ •• ωφcΙiω, μιλλ. -tJσo,.· ώφελCι (6οηΟΟ) προσ

έτι, συνεισφέρω τήν 6οήθειόν μου πρ6ς τινα, εΙμαι 
έπc.ιφελής, . 
.ρο. ω.cΙΙΙμσ, -σ"", οςό (neoCJClllφ8U")' ή πρός 

. τι(να} ώφέλειa, 6οή8εια. 
.ρ •• ιιφfιιι-;, t (neooιoφιU,.)· ώφtλεια, 8οή

θειο, κέρδος, πλεονέκτημα. 
ιιρο. ιιφcΙΙΙHoy, Ρ'ljμαιτ. ίπΙθ. 1:06 ",HιoφιU,.· 

δaί neo-.a"i,,=npέΠEI νό 6oηθfισι:ι τις. 
.ροταΙΥ', 'IιΙρρ.· tμπροσ8έν Τινος (λ. ίΧ ... civ Ιπαι; 

aΙΡ"IjμΑνCιιν, E~ρ. P'ljo. 623 _l'&'(loNιtoΙ ~ιίξ_ •• [neo
~CΙιtol=nιδ (+Υιν.), βΟΙCll1: , _,o,l"l"l (nιδ ΝΙ (1:0Ilιχή, 
ίνν. Ιμiecιι) + -toι (μ6ριον, πρδλ. Υιν. Αν. cipx_ ~,.,.ι>
πρό Tt\C; ήμέρος ταύτης. Kcι1:' Ιλλου, neoNιtol (*ne6-
ΝΙ"" (πρδλ. &μι_.Ι , ιlμι_~) (*nlo~cι"'Jo-" π~ρι
'χοντο, Ιν .-tQno- (:*-tno-), ' πρδλ. αcιναxρ. Ρι'Α-Ιηό-1;ι 
(όπ6 δλλοτε, παλαιός) ' πρδλ. Ήαυχ. cn(lO~cιl"Jo,,' 
ιισ1ιι.ι6ιιιt. 

npo-TaKTiov, Ρ'ljμ. ίπΙθ. 1:00 ",o'l'da_,.· δaί 1'&'(10-

ό_o.ιto · πρέπει νό πρoτόξr;ι ' τις τι 11 πρέπει νό τ6 
ΠΡΟTlμήοι:ι, νό τό έKλέξr;ι . 
. ΙΙΡο-τΙικ'" (.+~αμlα,,)" όποταμιεύω "ΡOKQ
τ.a(loλ ΙKGις. 
wpo-τάμΥω, ίCιιν. ιiντΙ ",o~Ιμ_ (βλ . λ.). 
apo-τiμol ... y, ι~x1:. μ4α. ιioρ. Ι' τ06 neodμ

(βλ. λ , ) . 
• Ρο-τΙμών, μτχ. ιioρ. δ' τοΟ «ιloάμ_. 
_po-τσp8tω, μιλΑ. -tj.,.. ~.,,, (δ,lλ. φο8ο0μαι) 

πρoKατα60λΙKCις.- Ι φoδoOμaι, όγωνιώ, Τι εΙμαι όν
ήσυχος, διό τι(να). 
npo-TipixcUΩ, μιλλ. -_00' ταριχεύω πρότερον. 

όλατΙζω όπό πρΙν Ι yινιxιil, διατηρGι, fι τό προπαρα
σκευόζω διό νό δύναται νό διατηρη8t.\. 
ιι~τlσις, 1ι <l'&'(IoτI~α_cιι. δ' 'ν. πcιθ. πρχ. τ06 

nl0,l,.'_)· τό έκτεΙνειν τι πρός τό έμπρός.- • τ6 
προτεινόμενον, τό προδαλλόμενον, ώ, xcιΙ ν6ν πρό· 
τασις, D ίν τi) AOYLxi) ne6'1'σοι, χαιλιΙταιι τό δεδομέ
νον έν τΥ συλλονισμQ (cne6'1'~J'Oi _τcι
φCΙ,l,IHc), ff &noφσzι~ τιlfO, ΗαΜ ~ι"o,»). 2)'ν 
'ti) rPCΙΜΜcι'ftx1!, ή προηγουμένη πρότασις έν6ς συγ
κροτήματος προτόσεων (ύπ08ετ. λόγου) ίν ciY1:L&LaL
α~ολi) πρό, τήν ίπcιχολοuθci)αcιν πρ6τ=ιαιν, 1:iιν cln6cJoeJιto. 
ΙΙΡο-τάσσω, ci1:Τ. -ττω' μιλΑ. -ξι»' ιi6ρ. cι' -Ιτcιξα' 

πρχ . .o:~ΙΩίxα· π=ιθ'ljΤ., ιi6ρ. cι· -«ά".",,' ΠΡΧ. -ai'l'cιyμoJ' 
τ6σσω (8έτω, τoπ08ετCι) tμπρο08εν.- μ'αον, προ
τ6σσω: l'&'(Ιοιτιίξιιτο τiί, φά1ιι.γγο" ~oiι, Ι_Ιcι~ 
έτοπ08έτηοε τούς lππεΤς του πρό τι'jς φόλay'{ος.
llcιQ'lj1:., εΙμαι τοπ08ετημένος πρCιτoς (εις τήν πρώ
την σειράν), λαμ66νω (όναλαμ66νω) τήν δρχη
γΙαν. 11 ~ι) 1'&'(I0,l,CΙX/H" η οΙ l'&'(Io~a-nιyμiIfOJ = αl πρCι
ται γρομμαl Τι'\ι:; παραιόξεως, ΟΙ παροτετα'{μένοι 
εΙς τήν πρώτην γραμμήν, έμπροσ8οφυλακή, προ
φυλοκή, πρωτοπορΙα.- 11 yινιxιil" Kα80ρlζω έι< τCιν 
προτέρων, όπoφaσΙζω όπό πρΙν, κovονΙζω (τακτο
πOΙCι, διευ8ετCι) πρότερον . 
ιιpo-ΤC(yω, μιλλ. -'I'."Q'j' ci6p. δ' -i~aJ_' ιιρχ. -~I

aιi_' πcιθ"ljτ., ι16ρ. cι' -πι.",,' πρχ. -~ΙΩίμιιι' έκτεΙνω 
πρός τό έμπρ6ς, προ6όλλω πρ6ς τό έμπρδς 11 έκ-
8έιω εΙς κΙνδονον. 2) μ1:φρ., προ6όλλω ώς πρό
φασιν, προτεΙνω ώς ~KαΙOλO'{Ιov.- Ι τεΙνω πρός 
τό έμπρός (τήν χεΤρα, ώς Ικέτης). 2) προτεΙνω, 
προσφέρω. ιbα. πρ066λλω, δεικνύω εΙς όπόoτασΙV, 
λcιτ. ostentAr • . - • μΙαον, μι_(J.c)" neo'l'al"oμoJ-cn
αιτCι η ζητCι ώς όμοι6ήν.- ιν ιiμτδ., έKτεΙνOμaι 
πρός τό έμπρ6ς, προεκτεΙνομαι, προέχω, έξέχω. 

ιιpo-τι:ιιfςω, μιλλ. -CJI»' όxUΡΏνω (πρoaτατεύω, 
προφυλόσσω) διό προτειχΙσματος. 
npo-Tcfxισμa, τό (neo~aι%lt,.)· ιb, xcιΙ νυν, προ

τεΙχισμα, τό πρό τινος τεΤχος, όχύρωμα πρό το6 
KUΡΙoυ τεlχouς, έξωτερικ6ν όχύρωμα, προμαχών. 
wpo-τtlcιoς, ο" (nlc)f-d~)" ό ηΡ6 8ρr)σκεuτι

Κt\ς τινος τελετt\ς.- Ι ~oά"ιcι, τ« ('νν. Ιι")' eu
σΙαι i'j8ρr'ισκεuτικαΙlερουργΙαι, τελούμεναι φό lε· 
ρδς τινος πρόξεως: ",οτΙ"ια -,dμι»to - ή πρό τοΟ 
νόμου προσφερομένη 8uσΙα 11 (J{ιφ _ neod"ICΙ
τελCι προκαταρκτικήν 8uσΙαν όπέρ τινος. 2) Υ.νι
χ0" neο~i"ιcι=όρχή, tνaρξις. 
ΙΙΡο-τcΙiω, μ.λΑ. -i_oo' έκ τCιν προτέρων πλη

ρώνω ώς φόρον (ώςδιόδιαi'j ώςφόρονύποτελεΙας), 
11 Υιν. "ληρώνω, δaπανCι, έκ τCιν προτέρων. 

ΙΙΡο-τc1fςω, μιλλ. -Ι_,. (nec)f-,I,ilo,,)' προσφέρω 
πρό τινος (π. χ. πρό τοΟ γόμου) τήν νεόνιδα εις 
8εόν Τινα (άι, δ0ρον): neo'l'aUtoo n)tι "aά"ιιισ ήι 
·AI~Ιμι~ι. 
WPO-TcμtYlaμo, -στο". τό (nιc)f-τiμι"ο,,)' ό περl-

8ολος Τι ή εΤοοδος εΙς τέμενος fι εις Ιερόν τόπον 
I1 δ πρόναος iJ τό πρό8uρa νaoO (iνΘCΙ 'Τ1jριtτο τό 
lίδCιιΡ &-rνιαμoυ). 
ιιpo-τtμyω, μιλΑ. -'I'aμiδ' ιi6p. β' neoΙSacιμo". ' τέ

μνω (κόπτω, όποκόπτω) έκ τCιν προτέρων.- • κό
πτω (όποκόπτω, περικόπτω) τι έκ τοΟ tμπροσ8εν 
μέρους, i'j CΙπλιil, κόπτω, διακόπτω, λcιτ. ρrAeclder8_ 
- • κόπτω πρός τό έμπρός r'Ί κόπτω πρό τινος 
: .1 c51Hcι 'J""aHIcι ",o~αμoΙμ",,-έόν μακρόν (εύ-
8εΤαν, δνευ διαKOΠt\ς) ώλακα Μ ι'\νοιγον tμπροσ-
8έν μου. 
npo-τcvkUιι· προλιχνεύομαι, δ'ljλ. γεύομαι όπό 

πρΙν, δοκιμάζω τι έκ τCιν προτέρων (πρΙν μα'(ει
pεu8t.\) cόπό λιχουδ1ό» Ι μ1:φρ . <ι'6λογόω πρCιτα τά 
Υέν1α μου» εις κό8ε τι, κυττόζω τ6ν έαυτόν μου 
πρCιτα. 

ιιpo-τty .... -ον, δ' ό προλιχνευόμενος, 6 λΙχνος 
(λαlμαργος, cλιχούδης») πού δoKι~ει έκ τCιν προ
τέρων [ci-rν ..... υμολ.]. 
.ρoτcρaloς, ., ο" (ne6~aeo,,)' ό' τt\ς προη'{ου-
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μένης ή μέρας, ό πρό μιδς ήμέρας, ώς &vΤ8eσϊο~, 
"eHaiO~ Χλπ. 11 ή neΟΤ8eσlσ (ίνν. ήμέeσ) .... ή προ
ηγουμένη 11 ήj neοτιιeσiα. (ένν. ή,ιdeιιι)=λιχτ. pridle 
-= κατό τήν προηγουμένη ν ήμέραν U μιιτίL Υιιν., ήj 
neο"'eσΙα. π;~ Hστσo .. άoιo~ (ΉροΙΙ.)=κατό τήν προ
τεραΙαν της έμφανΙσεως πρό τοΟ όκροατηρΙου. 

ιιροτι:ρσΙτι:ρος, σ, ο", συΥΧΡΙΤ. ,;οil neοτιιeσi'ο~, 
ιiντΙ ,;οil πeότεeο~ (βλ. λ.). 

ΙΙΡOτι:ρeω, με~),. 'Vαm ~eorY iπΙ ,;όπου, ε1- -
μαι προτερος, προηγοομαι, προπορεύομαι U neοτιιeiω 
π;~ όδου=προπορεύομαι, έχω προχωρήσει εΙς τόν 
δρόμον. 2) Επ! χρόνου, εtμαι προγενέστερος, έχω 
πΡοτερσιότητα, εtμαι όρχαιότερος. 

ιιΡότι:ρος, σ, ο", συΥΧΡΙΤ. ι1ν6υ θετιχοil ,;ινο; ιiν 
·χρ1\σει (τό 6περθετ. πeώτο~), ιiντιστoιχoilν πρό~ τό 
λιχτιν. ΡΓίΟΓ: Ι έπί τόπου, έμπροσθινός, «μπροστι
νός», ό ιμπροοτόι, ό «παρεμπΡός», ό «πιό μακριόι : 
neότεeοι πόδε~=έμπρόσθιoι πόδες, «μπροστινό πο
δόριαι.- 11 ίπ! χρόνου, ώ~ χα! νilν πρότερος, πρω· 
τύτερος, προηγούμενος, προγενέστερος, πρεσ6~ 
τερος 11 πλ'ljΡ1j~ iι περΙφριx~ι,: πeότιιeο~ "."εjj=πρε
σ6ύτερος τήν ήλικΙαν Β πeότllllΟΙ πσϊδε~=τέKνα έκ 
προτέρου γόμου 11 ήj πeοτieπ (ίνν. r)μέe'Ε) = κατό 
τήν προηγουμένην ήμέραν (ώ~ τjj πeοτερσiα.). 2) 
ώ, συΥΧΡΙΤ. μιτά. yavtxjj;: lμέο neόΤ8eο~=προγενέ
στερός μου, παλαιότερός μου, μεγαλύτερός μου. 
3) τό oUIJ. πeόΤ8eο" συχν. χιχ! ώ, έπΙρρ.=ώ; χιχ! νυν, 
πρότερον, πιό πρΙν, ένωρΙτερα, πρωτύτερα (Υριχφ. 
χιχΙ προτητερα), παλαιότερον n πeότιιeο" η (ηπιιρ)= 
λιχ,;. prlusquam - πρΙν .;, προτΟΟ Η ώσ. χιχ! μετά. του 
Ιρθρ ... ό πeότ~" ώ, ιίπιρρ. 11 συχν~ ιίπΙσYI~ Χιζται τό 
ίπΙρρ. neόΤ8eο" μιτιx~iι -τοil ι1ρθμου χιχ! τοii Οtlσιαστι
χσυ: d πeότιιeο" βαoι1ιιV~=δ ΠΡΟΥΙΥούμενο, βιχσιλιύ,. 
- ιι ίπ! xotVIIIvtxfj, θίσ8111' (τciΙ;ιω,), 6νώτεΡος, υπ
έρτεΡσς. έπισημότερος, σημαντικώτερος. Βλ. χα! 
neώτοS'. 

'Enιμ. t ne6 .. 8e0S' t Ζιν/). fr"t"r". σιχνσχρ. ρΓ"Ι"
r6m (ίπΙρρ., «πιό μακριό»)' βλ. ί~ ne6' πρδλ. σιχνσχρ. 
ρΓΙί-ΙόΓ (είι8ύς, έντός όλ/vοu). όσχ. pruter (=λοιτ. 
prlus) (*ρΓδ-ΙβΓ. 
ΙΙΡOτfρω, έπΙρρ. του neότιιeοS' (τι ax 'tfj, Π(l6, dι, 

τό dπω..Ιeφ ax 'tjj, &πό): 1) aπΙ 't6ποu, περαιτέρω, 
προσωτέρω, όπωτέρω, παραπέρα, παρεμπρός, «πιό 
μηρός». 2) ίπΙ χρ6νου, ώ, χα! -τό ίπΙρρ. ne6Τ8/lO" 
(βλ. Πf6Τ8IO~). . 
ιιροnρω8Ι:, ίπιρρ. (neο-ιΙρω)' πρός τό έμπρός, 

Ιμπρός. 
ΙΙΡΟ-ΤΕύlω, μιλλ • • ξω· ποιώ (κόμνω, κατασκευ-

6ζω) έκ των προτέρων Ι ιiπρφ. παθ. πρχ. Π(lΟ-ιιιni
J"IIσI-neonllno,;;fI{kιI, neΟΎΙΙΥο""'σι. 

ιιροττ, ιiρχ. ιίπ. τύπο, 1:fj, neόι; (βλ. λ.). 
ιιροτι-άιιτω, δωρ. ιiν1:Ι πeοοάπτφ (βλ. λ.). 
ιrρoτ .. 8άlloμσι, ιiπoθ. ιiντΙ neoofldUoμoιJ. 
ιιροτ..ιΙΥμcνος, /)ωρ. μτχ. ,;οil ίπ. ποιθ. ιioρ. Ι' 

osου neoo"xoμoιJ. 
npoy .. cIlciv, /)ιιιρ. ιiντΙ neoollJUω. 
ιrpoτκlιroι, /)ωρ. ιiντΙ neOtllllnOJ, .ύx~. 'toD neoo

ιιίπο". 
ίrρ6-ΤΙΙEν, ίπ. ciντ! neοcτΙikοσ" , Υ' πλΥΙθ. πρ-τ. 

τ06 neοτΙ{hιμι. 
ιιρο-1i8ιιμι, μιλλ. -6tjom' ιi6ρ. οι' neoi{hιxa. ci't't. 

neOtJ{hιHa, ιiπρφ. neoiki"aJ (ώσιΙ ίΙ; ιioρ. δ' neo' 
Ι{hι,,)' μισ. ιi6ρ. οι ~ πeοll{hιχάμ",,' ποιθ. ιiόρ. οι' neolι
-ι_{hι'" 8έτω, τοποθετώ, έμπρός, έκθέτω 11 δΙδω εΙς 
τήν χετρό τινος, ΠαΡαθέτω, παρέχω. προσφέρω.
μ'σον, παραθέτω (τι βόλλω νό παρα8έσουν) έμπρός 
μου (τι χοι! έμπρός εΤς τινα) φαγητόν. 2) έκ8έ
τω νήπιον 11 neοτΙ{hιμΙ τι_ Η1Ιοι" ... ρΙπτω τινό εΙς 
τούς κύνας (cτόν ρΙχνω στό σκuλιό») Ο έκ8έτω εΙς 
κ/νδυνον. 3) προβόλλω, όρ/ζω ώς σημεΤον iι ώς 
6ρa6εΤoν, προτεΙνω U ώσ. όρ/ζω ώς ποινήν Ι Υιν., 
κοδοΡ/ζω, προσδιορ/ζω, στσ8ερGις.- Ι μ'σον, προ
βόλλω έκ μέρους μου, έΠΙ~ΙKνύω Ι ώσ. έμβόλλω 
εις τόν νουν μου τήν Ιδέαν δτι .... μελετώ, σκέπτο· 
μαl.- Ι. έκ8έτω, 6ναπτύσσω, δημοσΙςι Ι πeοι:i{hιμι 
"IΙΗeό,,=έκ8έτω νεκρόν κεκοσμημένον πρός τα· 
φήν a ώσ. έκ8έτω τι πρός έπlδειξινί 6ρνσνώνω CK-

8εσιν έμΠοΡευμότων πρός πώλησιν, έκ8έτω πρός 
8έαν.- ΙV προτεΙνω πρός συζήτησιν, παρouσιόζω 
πΡός έξέτασιν D έκ8έτω πρός θέαν, προσφέρω. 2) 
προβόλλω ώς πρόφασιν.- ν θέτω Ιμπρσσθέν τι
νος η έπΙ τινος.- νι προτιμώ τι(να) όπό τι(να). 

ιιροτ .. μάσσω, /)ωρ. ιiντΙ neοομάοοω ιελ. λ.). 
ιιρο-τϊμάω, μΒλλ. -"οφ' τιμώ τινα πλειότερον 600 

δσον τιμω. δλλον, τόν προτιμώ όπό δλλον. 2) 
ε .. τιμώ περισσότερον ν έχω τινό έν TIμr:i, τόν έκτι, 
μω, περισσότερον, τι τόν σέβομαι πε~loσότερoν.
Πa;θΥιΤ., προτιμώμαι, τιμώμαι περισσό Γερον, θεωροΟ
μαι όνώτερος Ο πeοτιμώμσι I~ τα Ηο,.,α=προτιμώ
μαι δημασΙQ, προκρ/νομαι κατό τός δημοσΙςι όπο
νεμομένας τιμός, τι προκρΙνομαι διό τό δημόσια ό
ξιώματα. 3) μaτcX Υ.ν., φροντΙζω πφΙ Τινος, τό(ν) 
προσέχω, τό(ν) σκέπτομαι. 4) μ.τ' ιiπi'~. <Ιπομ'· 
νου lJ)' έπιθυμω πέρισσότερον, προτιμώ, νό. .. παρό ... 
ΙΙ ώσ. έπιθυμώ σφόδρα, θέλω πολύ, νό .. 

ιιρο-τΙμιισις, ή (neo-ι,μάω)' ώ; χοιΙ νf.lν, προτΙμη
σις, τό προτιμόν τι όπό τι δλλο. 

ιιρο-τΙμΙΙτCος, σ, ο"; ΡΥΙμ. ιίπΙθ. -τοf.l πιοτιμά.· 
ώ, χαΙ νίΙν, προτιμητέος, τόν όποίον πρέπει νό προ
τιμ/) τις. 

ιιρο-ΤΙμιον, -τό (neό + -ιιμ,,)'=deeσβΙ»ΙΙ (βλ. Α.), 
τό έκ TwvnpoTtpωv Kaτα6aλλόμενoν χρηματικόν 
ποσόν. 

ιιρ6-τίμος, ο" (neό+τιμΙ;)' ό προτιμώμενος, τι· 
μώμενος περισσότερον δλλου, ό πλε/ονος τιμης 
δξιος. 

ιιρoτ .. μii8Coμσι, /)ιιιρ. ciY1:! neοtlμiiHομιι., (βλ.λ.~ 
ιιρο-τί.....cω, μW.λ. -ιftlOJ' 6οηθώ πρότερον, fι 

βοηθώ πρWτoς.-ιιΙooν, έκδικοΟμαΙ τινα πρότερον. 
τόν έKδΙKOOμaι προτοΟ ... , τόν τιμωρW έιc Twv προ· 
τέρων. 

ιιρoτf-oιrτoς, cw. /)Cιιρ. ιiν1:! ΠIo_nτoι; (δλ. λ.). 
ιιροτι-6σσομσι, ίπ. ciποθ., ίν χρήσ.ι μ6νον xoι'tιJr; 

ίνιστ. χοιΙ ποιριχ-τ: (πeοι:l=ned.-+8000μσιι)· 6λέπω 
πρός τινσ. προσ6λέπώ, 6λέπω. θεώμαι.- • ίπΙ 1:08 
νου, πρo6λtπω, προαισθάνομαι, προλέγω, όναμένc.ι, 
πρoeδoKώ; 

ιιρο-ΤΙω, μιλλ. ·Ιοφ· πρoτιμG'ι, τιμω περιοσότε
ρον Ι neοτΙφ τι"cί ι:σφoυ=8εωρQ τινα μδλλον δ· 
ξιον ταφής όπό Ινα δλλον. 

ιιρ6-τμιισις, 'ιι <neο-ιΙμ-γ ή όσφύς, ή μέση Ι 
τό νεφρό. 
ιιρο-τοΙμάω, μ.λλ. '''001' τολμώ έκ τών προτέ· 

ρων, Τι τολμώ περισσότερον όπό δλλους.- Ποι"ιτ .• 
όποτολμώμαι, ρίΨΟκινδυνεύομαι, πρWτoς. 

ιιρο-τομ"ί, fι (neο"μ"φ)· τό δνω (ij τό πρόσ8ιον) 
μέρος πρόγματός τινος Ι ώ, χοιΙ νίΙν, ή προτσμή (τό 
πρόσωπον, ή κεφαλή, όνθρώπου fι καΙ ζc;ιoύ όΚό· 
μη) Ο ή npQPo ΠλοΙου. 
ιιρο-τονιςω, μιιλλ. -flfD (ne6τcwοι;)' άνέλκω τι τα

νύω διό προτόνων (δλ. λ . ), διό σχοινΙων. 
ιιρό-τονος, δ (#/lOni"w)' τό σχοιν/ον (Kaρσ6ό· 

σχοινο) μέ τό όποΤον τ6 δνω μέ~ τΟΟ laτoo προσ
εδένετο εΙς τήν πρQραν (έν/οτε καΙ τήν πρίιμναν) 
του πλο/ου' fισa;ν ouvijOCIIC διSo οΙ πρ6-τονοι χοιΙ /)1' oι€ι· 
-των χοι τaΙSιδci~e:το δ Ισ-το, lΙπlιρ' E~Ρ'_ΠI6τo,,0, 'ijooιv τά. 
σχοινΙα δι' ών όνυψώνοντο τό laτ/α. 

ιιρο-τοϋ, iντ! Π4!ό "οΒ'-πιό -ιοιί-ιον, προηγου
μένως, μόλιc πρό όλ/vou. 
ιιρο-τρδηέσ6σι, "πρφ. μΙσ. ιiop. δ' -το5 Π(lΟ-ιe-_. 
ιιρο-τρι:ιιτιιι6ς, ιf, ό" (ΠIo~,,_)' ώ; χιχΙ νf.lν, 

προτρεπτικός, παραινετικός, διεγερτικός, ένθ.:1ρΡυν
τικός, κατόλληλος εΙς τό νό πaρoρμ/), νό προτρέ
m:ι, πειστικός,- ϊπΙρρ. -ιι.;ς-πεισΤΙKG)ς. 

ιιρo-τρiιιω, μιλλ.~. ιίι, χοι! νf.lν, προτρέπω (xup. 
τρέπω, στρέφc.ί. τι π τ6 έμπρός), παρακινώ, ' έξ-
ι.ι8ώ, πaρopμGί, πρασ \Ιό πε/σω τινά νό πρό· 
ξΓ.l τι Ι 1:&' oιtl1:ιJr;, σΥΙμοισ. Ιχιι χοιΙ ώ; !1'σο', n ιίι; 
μ'~' χιζ-τοιι χa;Ι μι-τcX /)uo σΙ,;: τα "στα .. ό" ΤΙ11ο" 
:ιreοιιτeέψστο ιJ .%61 ... τό" Κeοίοο.,-ό Σόλων παρ. 
εκΙνησε τόν ΚροΤσον (τόν παρώτρυνε, τοΟ διήγειρε 
τήν π .. ρIέΡΥειαν) νό ζητήσΓ.l νό μό8Γ.l (νό έξετόσr:ι) 
τό κατό τόν Τέλλον.- Η ποιρ' Όμ. μόνον ίν ,;41 ΠιΖ8., 
μΙ1dt μΙο: ιioρ. 6; rrι/Οll"fl.πόμ"" 'ν πιι8. 'νν., · τρέπο-
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μαι πρός τό έμπρός, τρέπομαι είς άτακτον φυγήν 
11 μτφρ., ι'J.Xεϊ πρoτ:ραπέσiJ.σ., = νά τραπω είς θλίψιν , 
ν6 παραδοθω είς θλίψιν. . 
ηρο-τρΕχω, μsλλ. -δραμοίίμα,' ιiόρ. 6' προυδραμο .. 

(έ"Χ'1)μι:ιτισμένοι εχ του άχρ. δρέμω)' τρέχω πρός τ6 
εμπρός, τρέχω εμπρός, τρέχω πρό άλλου τινός.
ΙΙ ύπερτερώ τρέχων, «προοπερνω », προφθάνω, κατα
φθάνω. 
ηρό-τρΙτα, επιΡΡ. {προ+τ:ρίτος)' πρό τριων ήμε

ρων, η έπl τρεΤς ήμέρας κατά συνέχειαν. 
ηρο-τροπδδιιν, έπιΡΡ. (προτρέπω)' έστραμμένος 

πρός τό εμπρός, δρομαΙως, «με τό κεφάλι εμπρός» 
(χωρΙς νό γυρΙζl) νό βλέπl) πρός τ6 όπΙσω). 
προ-τυΥχάνω, μελλ. -τεvξομαι' ιiόρ. 6' -έτ:~xo .. · 

συμβαΙνω η γίνομαι έκ των προτέρων (η πρότερον, 
πρό άλλου τινός) 11 ώ::ι . συναντωμαι ( << λαχαίνω» ) πρω
τος 11 το προτιιχο .. = τό πρωτον τυχόν πραγμα, τό 
προστυχόν, τό παρατυχόν. 
προ-τύπτω, μελλ. -ψω, ιiμ τ6: σπεύδω, δρμω, πρός 

τό εμπρός, εξορμω, έκρήΥνυμαι ιι Τρώες δέ προυτιι
φα .. άοΑΑ.έες=οl δε τρωες έξwρμησαν (προεχwρη
σαν) είς πυκνός μάζας ιι κτυπω πρωτος,-. ΙΙ μτ6τ. 
βιάζω, ώθω, διwκω, πρός τ6 έμπρδι::; ιι μτχ . πocθ. ιiop. 
6' πρoτiίπεΙς: προτιιπέ .. στόμιο .. μέΥα Τροίας=τό 
κτυπηθεν προώρως (η κατό πρωτον) μέγoc στόμ,ο .. 
(<<χαλινάρι), βασανιστήριον) της Τροίας. . 
προϋβαλον, ηροϋβιιν, ιiντ : προέβαΑο .. , προέβη .. , 

«όριστοι 6' των προβάΑΑω, προβαΙ .. ω. 
ηΡOϋyρaφoν, ιiντίπρoέyραφo .. , πρτ. του ΠΡΟΥράφω. 
προύδΙδάξατο, προϋδωιια, προίίδΕΤΟ, ιivτΙ προ

εδιδάξατο ; προιέδωκα, neoiiJ.ero. 
προϋδιικι:, ιiντΙ nροέiJ.ηκε, γ' Ιν. ιiop. oc· του προ

τliJ.ημ,. 
προύδϋμήδιιν, ιiντΙ προεiJ.vμ~, ιiόρ. α' του προ

<{Jovμέομα,. 
προύδϋμούμιιν, ιiντΙ προlιfJol1μουμη .. , πρτ. του προ-

lJ.vμέομα, . , 
προίίκδμον, ιiν:ι:Ι προέκαμο .. , ιiόp. 6' του προ

Ηάμ .. ω. 
προϋΚΕΙΤΟ, προύκινδύνι:υι:ν, ιiντΙ προέκειτο, 

neoeHt .. ΔV .. eve ... 
προϋλδβον, ιiντΙ προέΑαβο .. , ιiόp. 15' .ου προ

Ααμβά .. ω. 
προϋμαδον, ιiν.Ι προέμαfJoο .. , ά,όρ. 6' τ01l προ

μα .. fJoά .. ω. 
προύμιιδήδιιν, «ντΙ προεμη{Joή{Joη'll, «όρ. «' του 

προμηfJoέομαι. 
προϋμολον, «ντΙ προέμοΑο .. , «όρ. β' του προ

βλ.ώσκω. 
προύΥνΕπω, «ντΙ προε .... έπω (βλ. λ.). 
ηρούνοιισάμιιν, «ντΙ προε .. οησάμη .. , «όρ. «' τ01l 

προ .. οέομαι . 
προύξένιισε, «ντΙ προεξέ .. ησε, «όρ. oc ' του προ-

ξενiω. 
προύξ-επίσταμαι, ιiντΙ προεξεπlσταμα,. 
προύξ-εΡΕυνάω, ιiντΙ προεξερεl1 .. άω. 
ηρούξ-εφ-ίι:μσι, ιiντΙ προεξεφΙεμα,. 
προ-ϋπ-άΥω, μελλ. -ξω' δδηγω τι(να) όλΙγον 

κστ ' όλΙγον ε ίι::; ... , φέρω τι(νό) βαθμιαΙως είς .. .. -
μέ::ιον, ύπάΥω τι(ν6) ύπό τήν έξουσΙαν μου πρώτον, 
ύποτάσσω τι(ν6) προτοΟ ... 
προ-ϋπ-άρχω, μελλ. -ξω' πocθ., πρκ προνπηΡΥμαι 

(πρό+υπάρχω)' μτ6τ .. εΤμαι ό πρώτος εΤς τι πρα
γμα, ' προηγοΟμαι εΤς τι πραγμα, άρχομαι, κάμνω 
άρχήν πράγματός τινος 11 μετ~ . γεν . , εΤμαι νό τό 
πράξω πρωτος.- Η «μ,Ο. , ώς xoc! νυν, προΟπόρχω, 
ύπάρχω πρότερον (άπό πρΙν, πρΙν όπό ... ) 1/ τά · προ
νπάρξα .. τα=τό· πρότερον συμβάντα, παρελθόντα 
γεΥονότα ιι τά προνπηΡΥμέ'ΙΙα=τό προηγούμενα, τό 
προηΥηθέντα ιι τά ΠΡΟνnάΡΧΟ'llτα = τό πρότερον 
ύπάρχοντα κτήματα, ή προτέρα περιουσΙα. 
πρOUnεμΨα, «ντΙ προέπeμψα, «όρ. α' ,;011 προ-

πέμπω. . 
ηρo-ϋn-ι:ξ-oρμάω, μιλλ. -tjom' έξορμω πρότε-

ρον κρυφίως. . 
πρolίπι:σoν, «ντΙ .Bnaoo'll, «όρ. μ' 1:011 προ

".Ιπτω. 

προ-ϋπηΡΥμέΥος, μτχ. π~θ. πρχ. τοίί πρoii~άρxω. 
προϋΠΙΥον, προϋπιον, ιiντΙ προέπι .. ο", προέπ,ο .. , 

ΠΡ'. χ~ί ιiάρ. 6' ,oi) προπl .. ω. 
προύπιστήδιιν, ιΧν,Ι ·προεπιοτήiJ.η ... άόρ. oc' του 

προεπ[ σταμα Ι . 
προ-ϋπ-ισχνέομαι, ιiπoθ: ύπισχνοϋμαι έκ των 

προτέρων. 
προ-ϋπο-βάλλω' ύποβάλλω (βάλλω ύποκάτω) άπό 

πρίν wc; θεμέλιον (βάσιν). 
προ-ϋπό-ιιι:ιμαι, μελλ. · κεlσομαι, ώ;; π~θητ, του 

προνποτlfJoημ, ' ύπόκειμαι (ύπόρχω wc; δόσις) έκ 
των προτέρων, προϋποτΙθεμαι, προϋπάρχω. 
προ-ϋπο-λαμβάνω, μελλ. -ΑήψομίΗ' ύπολcμδάνω 

(άναδέχομαι, παραδέχομαι, νομΙζω, φρονω) εκ των 
nPOTtRWV. 
προUπτος, ο .. , χ!Χ,ά, χρCΊσιν , ιiντί πρόoπτo~ (βλ. λ.) 
πρoύπiί8όμιιν, «ντΙ προεπιιfJoόμη .. , ά,ορ. β' τ01l 

προπ vνtJ.ά .. ομαι. 
προύΡΥιαίτι:ρος, α, 0'11' βλ. προυΡΥΟI1. 
προϋΡΥου, χ~τά. χ~CΊσιν, «ν,Ι προ εΡΥΟI1' χυρ. 

ύπερ έΡΥου, δθεν χρήσιμος δι' εν έργον, επωφε
λής, έπικερδή ι::;, άξιος τοϋ κόπου, πρόσφορος διό 
κάθε τι 11 προυΡΥου δρώ τι=πρόττω τι ώφέλιμον 11 
ώσ . ώ;; έπ(p~., χρησΙμως, επωφελως, προσφόρωι::;.
συγχρ . "'ΡΟ;'ΡΥ,αίτερος. α. ο .. =ωφελιμWτερος, χρη
σιμwτερος, σπουδαιότερος, σημαντικwτερος 11 προ;'ρ
Υιαlτερο .. πο,οvμαl n=θεωρω τι ώς σημαντικώτε
ρον (ώς μεγσλυτέρας άποτελεσματικότητος).
ύπερθ. ΠΡΟ;'ΡΥιαlτατος, 'Ι' ο .. ·=χρησιμWτατος, άνο
γκαι6'τατοι::;. 
προύρρήδιιν, τCocθ. ιiόp . oc' ,oϊi προερέω (βλ. λ.). 
ηρουσΣλΕω' κακομεταχειρΙζομαι, προσβάλλω, 

[ιiγν . ετυμ.] . 
προύστάλιιν, «ντΙ προεοτάΑη .. , πocθ. «ορ. β' τ01l 

προστέλλω. 
προϋστησα, προϋστιιν, άντΙ προέστησα, προ-

έστη ... · ιiόρ. oc' xoc! β' του προίστημ,. 
προύτίδι:ι, προϋτυΨα, ά,ντΙ προετίfJoει, προέτl1ψα. 
ηΡΩϋφαινε, ιΧν, Ι προέφα, .. ε . 
προ-ϋφ-αιρέω, μελλ . ·ήαω· άφαιρQ τι ύποκάτω

θεν (κρυφΙως) πρότερον, ύποκλέπτω έκ των προ
τέρων. 
προύφι:ίλω, ιiντΙ προοφεlΑω. 
προϋχω, προϋχουσι, προύχοντο, «ντΙ nf!OiXm, 

προέχοιισ,. neoixo'llro. 
πρo-φaίνω, μελλ. -φCi .. ώ· άόρ. oc' -έφηνα' φέρω 

εΙς φως, φέρω εΙς τό φανερόν, έμφανΙζω, φανε
ρώνω, ποιω δηλον, έπιδεικνύω. 2) δηλω (καθιστω 
φανερόν) διό λόγου έκ των προτέρων, διακηρύσσω 
άπό πρΙν . -Π!Χθ'1)Τ., ά,όρ. β' προ;'φ6. .. η .. , μ,χ. προ
φανείς. είσα, έ,,' γ/νομαι προφανής, δεικνύομαι, 
φανεΡωνομαι (εκ των προτέρων), ερχομαι εΙς φως, 
εμφανΙζομαι 11 προ;'φά .. η κτVπoς = ήκούσθη σαφως 
κτύπος.- ΙΙ δεικνύω εκ των προτέρων, προδηλω ιι 
μ cφρ., έκθέτω (άναπτύσσω) έκ ' των προτέρων μΙαν 
άποψιν, ύπόσχομαι.-Π!Χθ'1)Τ. xoc! μέσον, δεικνύομαι 
πρότερον, έμφανίζομαι άπό πρΙν, άποκαΜπτομαι 
έκ των προτέρων.- ΙΙΙ ιiμτti. (φCl:ινομενιχως, διότι 
έ~υπocχοι)ετocι Υι OC Ι Τ. φάος. η φώς)' έκπέμπω φως, 
φέγγω, λάμπω 11 κρατω φως πρό τινος, δQδουχω. 
προ-φδνίίναι, ιiπpφ. nocO. ιioρ. 6' 'tGB προφαl"ω. 
πρo-φδνΉC;, ές (προφα .. η .. α.)· ό δεικνύων έαυ

τόν έκ των προτέρων, Yj δ φαινόμενος μακοόθεν 
11 ώι;; xoc! νον, προφανής, καταφανής, κατάδηλος, 
φαινόμενος έναργως 11 άπο (Yj έ1') τοίί προφα .. οίίς 
=φανερQς, φανερά, όλοφάνερα, άπροκαλύπτως. 
ηρό-φαντος, 0'11 (προφαl .. ω)' ώι;; ,;ό ",ροφα"ηι; 

(l5λ . λ.), ό μακρόθεν δεικνυόμενος η όρώμενος (φαι
νόμενος, όρατ6ι::;) ιι δθεν διάσημος, περΙφημος.- ι. 
ό εκ των προτέρων δεικνυόμενος, προδηλούμενος, 
προλεγόμενος, προφητευ6μενος (χ!ΧΙ κυρ. δι~ χρ'1)
σμου). 
ηρο-φδσίςομαι, πρτ. προ;,φαΟ,ζόμη'll' μιιλλ, -ίσο

μαι. «ττ. -rovμo,' άόρ. oc' προ;'φασ,οάμη .. · άποθ. 
(π,όφαο,ς)' ώι;; XCl:l νυν, προφασΙζομαι, προβάλλω τι 
ως πρόφασιν (πλαστήν αlτΙαν), δικοιολογοομαι ψευ
δGJς (μιτ' «Ι1:" ώ, χιιΙ μ.τ' «πρφ.) Ι ι1πολ., εύρΙσκω 
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προφόσεις ΠlΣθ. ά:ορ. ΙΣ' πeoνφαoΙo{hι" μετι'L ΠlΣθ. 
σ7jμ:χσ.; εlιρo" απα" τοντο neoιpαacaiN:,,=cuΡOV δτι 
δλον τοΟτο ητο όπλη πρόφασις. 

ιrρό-φaσις, -ιι~, ίων. -ιος-, iI (προφαΙ"ω)' ώ~ 
χ:χΙ νίiν, πρόφασις, τό έμφανιζόμενον ώς αίτιον (εΙ τε 
εΙνlΣΙ ΠΡlΣγμlΣτιv"i) ΙΣΙΤΙΙΣ, εΙΤβ ΠΡΟQciλλsτlΣΙ ώς ΤOΙlΣύΤΎj 
πpό~ ιiπόxpυψιν της ιiλ7jθοίiς), αlτΙα, λόγος, άq:oρμή, 
πρόσχημα 11 XlΣτι't τό πλείστον έν XIΣXΎ,J ένν., άπλοΟν 
πρόσχημα, πρόφασις,. δικαιολογΙα, ύπεκφυγή 11 ιiπoλ., 
XIΣΤ' α ίτ., πρ6φσαι,,=κατό πρόφασιν, κατό τό φαι
νόμενον, ώς διατείνεται (διισχυρΙζεταΙ) τις, φαινο
μενικώς 11 ώσ. κατι'L δοτ., προφάαει (ιiπoλ.)=έπl Tf.j 
προφόσει, μέ τό πρόσχημα δτι .. . , μέ τήν δικαιολο
γlαν δτι ... ΙΙΙπΙ πeoφάαιι~ Χ!ΣΙ ΙΠΙ προφάαει=έπl Tf.j 
προφόσει, μέ τήν δικαιολογΙαν ... n προτιι;"ω (η παρ
• χω) πρ6φααι"=προ8όλλω ώς πρόφασιν (ώς δικαιο
λΟΥΙαν) 11 ιλλιιπτιχως; μή μοι πρ6φααι,,=παροκα
λώ, όχι πραρ6σεις (κατό μέρος τός προφάσεις), 
μή μοΟ προφασΙζεσαι, μή προ8όλλr:1ς ώς δικαιολο
γΙαν 11 προφάαιος- εχομιι.ι = προσκολλώμαι είς τή ... 
δικαιολογΙαν, cπιόνομαι) όπό τήν δικαιολογΙάν. 
ιrρό-φδτoς, ο" (πρoφ;.ιΙ"0μιι.ι)·=πe6φα,,τoς- (βλ . λ.). 
ιrρo-φCίTcUΩ, αιιo-9dτιις, δωρ. civoτt προφητείιω, 

προφήτ.". 
ιrρo-φcρlις, Α, (πρoφaρω)' προφεΡόμενος, προ

τιμώμενος, πρόκριτος, έξαΙρετος, έξέχων, έξοχος 
II συΎΧΡ. χοιΙ 6πιρθ. πeοφeρaατιιρο" α, ο", πρoφeρέ
ατcιτo" ", ο" (=έξοχώτερος, έξοχώτατος, ύπέρτε
ρος, ύπέρτατος) Ο τό (ιπιρθ. σ7jμ. ώσ. κοιί: ό παρά 
πολύ προχωρημένος εΙς τήν ήλικΙαν, ό πρεσ6ύτα
τος 11 ώσ. ΚIΣΙ τό συγχρ. iνΙοUl χι!τοιι ώς συνών. τψ 
πρεαβίιτΙ:ρο,- ώσ_ ciποιντωσι ΧΙΣ! συΥΧΒΧ. πoιρoιθβτιxι'L 
προφέρτερο" πρoφeρτcιτ~. 
ίιροφCρμι, έπ. civoτt nι!"', τ' Ιν. ιiποτ. τoίi 

προφέρω. 
Ι ιrρo-φcρu, μελλ. πeooΙαω' ά:όρ. ΙΣ' πeoή"βyκcι, cicIp. 

6' προή"εΥΚΟ,, ' φέρω ένώπιόν τινος, φέρω (άγω) τι 
εΙς τό έμπροσθεν, παρέχω, προσφέρω, χαρΙζω. 2) 
έπΙ λί~εων, τός ρΙπτω κατό πρόσωπόν τινος (κυρ . 
έπ! όνει~ιστικιίiν λέ~εων) : πeoφeρω ΤΙ""=καταιφΙνω 
η κατηγορώ τινα, όντιτ!θεμαι πρός τινα, διαπλη
κτίζομαι πρός τινα, λοιτ. objicere, exproba.re 11 ώσ. 
ι1πλως, προφέρω, έκστομΙζω, διατεΙνομαι, διισχυρΙ
ζομαι, διακηρύσσι..ι n κόμνω μνεΙαν, όναφέΡω, μνη
μονεύω; πapa8έτω ώς παρόδεΙΥμα. 3> έπί μαντε ί ου, 
παραγγέλλω, προστόσσι..ι.- Ι παρουσιάζω, δεικνύω, 

. έπιδεικνύω n πόΙιμο" πeoφeρω τι"ι=κηρύσσω πό
λεμον κατό τινος.- .1 φέρω (μεταφέρω) μακρόν 
I1 μτιγρ. , έξαφaνΙζω (ιξεκαθαρΙζω, ξεπαστρεύω», έπ! 
'to!) θοινιίτου).- l:ν μτφρ., κινώ τι πρός τό έμπρός, 
προι..ιθώ, προόγω, βοηθώ, λοιτ. ρroferre, promovere 
I1 n(}oφCeOJ τι" ιJδoν=φέρω τι"ιl πρ6αω τη, ιJδoiί= 
τόν πρα.ιθώ εΙς τόν δρόμον.- ν ιiμτ6. , ύπερτερώ, 
ύπεp/3aΙνω, τινό. 
ιrρο-φcύΥω, μ.λλ. -φaVξoμιι.ι· cicIp. β' n(}oiί~yo,,' 

φεύγω πρός τό έμπρός, φεύγω μακράν, φεύγω.
ΙΙ μετ' αίτ., φεύγω όπό τινος, φεύΥω μακράν άπό 
τινα, τόν όποφεύγω. 

αρό-φιιμι' λέγω πρότερον, λέγω προηγουμένως, 
προλέγω. 
npo-φιιycia, tI (πeoφητWΩ)' ώς _Ι νυν, προφη

τεία, τό χάρισμα τού έρμηνεύειν τήν θέλησιν τών 
θεών, τό χάρισμα τοΟ προλέγειν τό μέλλοντα. 2) 
έν 'tiJ · Κ . Δ., τό χόρισμα τού έρμηνεύειν τήν Ά γίαν 
Γραφήν, i) τοΟ λαλεΤν καΙ κηρύσσειν Ι:;πό τήν έπΙ
δρασιν τού ΆγΙου Πνεύματος. 

ιrιο-φιιτcύω, δωρ. πρoφQΤ-· μιιλλ. -αω' ιiόρ. οι' 
Ιπρo~τευσα (01 ιiν τo!~ Έ6δ. χαΙ τ'iί Κ. Δ. τύποι πρτ. 
πeo-εφήτευo" χ:χΙ ά:όρ. οι' πeo-.φήτευαcι, ώσεΙ έΧ Ρήμ. 
φητιιίιω, εΙναι · Ισφ!Σλμίνοι)' (προφήτη,)' εΤμαι έρμη
νευτής της θελήσεως τών Θεών, έρμηνεύω τούς 
λόγους των (τούς χρησμούς των) 11 ως χαΙ νίiν, προ
φητεύω, προμαντεύω, προλέγω.- • ίν 'tij Κ.Δ., έρ
μηνεύω τήν Γροφήν, κηρύασω ύπό τήν έπΙδρασιν 
τοο ΆγΙου Πνεύματος, κηρύσσι..ι δημοσΙςι. 

ιrρo-φιiτιις, -ου, δ, δωρ. ιrpotpδτιις (πe6Ψ'1μ&)' 
b όμιλGιν (λαλών) όντΙ δλλou (όντΙ 8ε:οΟ τινος), ό 

έρμηνεύων τr'Ίν θέλησιν θεοΟ εΙς τούς όνδρώπους : 
προφήτης Διο§" καλε!τaι δ ΤειρεσΙας; Ι Διός- πeoφή
της έσ<ί Λοξία§" πατρό,=δ ΛοξΙας (δ7jλ . ό έν Δελ
φοίς Άπόλλων) είναι ό προφήτης (έρμηνεύς) τού 
πατρός του Διόζ 11 ίύσ . οΙ ΠOΙΎjΤOΙί χCitλοuνται Μουαώ" 
προφηται (τ . ε. έρμηνευταΙ, διερμηνείς, τών Μου
σων) 11 γ6νικως , έρμηνευτής, κηρυξ.- Ι έν τΎ,J Κ. Δ. , 
έρμηνευτής της Γρcφης, θεόπνευστος διδόσκαλος, 
κηρυξ.- ΙΙΙ ώ; κ:Χί νίi 'Ι , προφήτης, μάνης. 
προφητιιιός, ή, ό .. (προφήτη.)' ώς καΙ νυν, προ· 

φητικός, μαντικός. 
προ-φητιι;, -.δος, θ7jλ . του (προφήτη.) (βλ . λ . ). 
προ-φδδνω, μελλ. -φfJ.άαω χαΙ -φlJ.ήαομιι.ι· ιi6p. 

β' πρoυφlJ.η .. · ό); καΙ yi)v, προφθάνω, φθάνω πρό 
άλλου, προλαμβάνω, «ξεπερνώ». 
προ-φδάς, μ τι.. ιioρ. ΙΣ' τoίi πρoφfJ.ά"ω • 
προ-φδΙμενος, ", ο,,' προαποθανών, Τι ό φονευ· 

θεlς πρότερον. 
· ιrρo-φoβέω, μελλ. -ήαω' έκφα6Ιζω τινά πρότε

ρον.- J] aIιYJ~ . . μsτ~ μδσ. μέλλ. -ήαομιι.ι· φοβοομαι 
έκ των προ Γέρων. 
ιrρo-φoρέω' φέρω πΡός τό έμπροσθεν.- μέσον, 

προφορέομα.=ώ; τό σημερ. ι διόζομαι), ητοι πορευ
όμενος (πηγαΙνων) πέρα-δώθε στήνω τόν στήμονα 
καΙ τόν παρασκευάζω, όπως τεθf.j είς τόν lστόν 11 
μτφρ., τρέχω πέρα· δώθε. 
ιrρο-φrάζω, μελλ. -σω. ποιθ. ΠΡΧ. -mφραδμιι.&· 

πΡΟλέγω. 

ιrρό-φρασσα, ά:νώμ. έπ. θηλ . του πρ6φρω... (βλ.λ.) . 
ιrpo-φρόνως, έπ. -έως, Ii1tιpp. toίi πρ6φρω...· ως 

καί vuv, πρoφρόνWς, πρoθLιμως, έτoΙμWς, εύμενώς, 
εύχαρίστως. 
πρ6-φρων, -0"0,, δ, fι (πρό+φρή,,)· μέ τήν καρ

δίαν (ψυχήν) κλίναισαν πρός τό έμπρός, πρόθυμος, 
εCινουc, εύμενής, ένθερμος. 
Έτυμ.: πρ6φρω" (πρό+φρή,,)· δμ7jΡ. θ7jλ. πe6-

-φραααα (πρό + *φρQ-τjα. nfo6A. δοτ . πλ7jθ. φρααΙ .. 
(*ιpe'!J-al> καΙ είιφραΙ .. ω (*ιpeg- jQJ)' πι;ιiλ. Περαιι
φ6"" : Π8ραέφαααα (*-φ'!J-τjα, ίaπ. *gvhg.- *gvhen
(φονεύω), βλ. xal lJ.el"OJ, φ6."ος. 

ιrρo-φiίyείν, ιiπρφ. ιioρ. 6' τοί) προφ8ίιΥΙΙΟ. 
ιrρoφύyoισδα, έπ. civt! πeoφίιyoι" 6' Αν. δι}ΧΤ . ciop. 

6' του προφευΥω. 

ιrρo-φiίλaKή, -ιι (προφυlάααω)' ως XIΣΙ νίΙν, προ
φυλακή, έμπροσθοφυλακή, προκεχωρημένη φρουρό 
11 αΙ προφυlακαί = ώ; xal vi)v, προφυλακαί, έμπρο
σθοφυλακαί, ΟΙ προπορευόμενοι φρουροΙ, πρόσκο
ποι, όνιχνευταl ιι διά προφυ.Ιακης = έν έπιφυλαΚ(j, 
μέ τεταγμένους προσκόπους. 

ιrρo-φiίλδιύς, -Ιδο •• Υι, θΥιλ. έπΙθ. ~oίί προφίιlαξ ιι 
"αν. προφυΜικΙς=πλΟίον χρησιμεΟον ώς σκοπός, 
φυλακίς . 
πpo-φGλaξ, -«κος, δ' πρόσκοπος, προπορευόμε

νος σκοπός (φρουρός) U οΙ πeoφVlcικες = αl προ
φυλακαί. 

πρo-φiλάσσω, ιiττ. -ττu' μελλ. -ξω' φυλόττω έμ
προσθέν τινος ώς φρουρός, προφυλάσσω τι ώς φύ
λαξ, φρoυρCι 11 προφυλάσαω έπί τ .... = τηρώ φυλα
κήν, φρουρώ, τινά (πρόσ.) η τόπον τινά 11 (i1t~i. .. φυ
λάττω, φρουρώ, άγρυπνώ, προσέχω.- μέοον, φυλάσ
σω έμαυτόν, προφυλάσσομαι, λαμβάνω προφυλα
κτικά μέτρο, έναντίον τινός, ACitt ca.vere (με τ' :Χ ίτ .). 

ιrρo-φiίράω, μελλ . -ιίσω' ΠCitθΎjΤ. πρκ. πρoπεφVρα
μιι.ι · ζυμώνω' πρότερον.- ΙΙ μτφρ., μηχανορραφώ, 
σκευωρώ, « μαγειρεύω» . 

ιrpo-φiίτεύω, μελλ . -αω' φυτεύω πρότερον 11 μτφρ., 
προκατασκευάζω, προετοιμάζω. 

ιrρo-φύω, μελλ -αω' γεννώ (παράγω) Τι'προτοΟ ... 
- ΙΙ ποιθ7jΤ., μετιΧ ένεργ. ιi"ρ. ο' προέφυ .. , ΠΡΧ. προ
πέφΒκα' φύομαι (γεννώμοι) πρό άλλου. 
προ-φωνέω, μελλ. -ήαω' φωνάζw (λέγ~, διακη

ρύσσω) έκ τών προτέρων.- ΙΙ παραγγέλλω δημοσΙςι, 
προειδοποιώ, διακηρύσσω έκ των προτέρων. 

ιrρo-xα'ρu'. χαίρω έκ τών προ Γέρων U γ ' 'ν. πρατ. 
Κ(Joxcιιρ.ιτω=έστω μακράν όπ' έμοΟ! (πρ6λ. ,cιί,ιι. 
%fI.,Ι~ω. ιν λ. χ,σ;,ω). 
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wρo-xalKcw, μιλλ. -σω' χαλκεύω προηγουμέ
νως, σφυι:ηλατώ όπό πρΙν. 

lΙρο-χδνιι, 'fι (neoxal .. w)· πρόφασις, πρόσχημα 
[έχ το!ί neοχαl .. ω, πι;6λ. ΕiJοτ. cπροχαΙ .. ω· neoφσ
σίζομιι,ι .. (πeo + χα{ .. ω (οΙονεΙ προτείνω τό στόμα 
καΙ τό κρατώ άνοικτόν : Ήσυχ. cπροφάσκω' neοφα
σίζομαΙJ»' χοιτ' ιiλλoυ~, Τι •• ον ό?θω~, έχ τoίi προΙΙχω]. 
npo-xcIpi~w, μελλ. -{σω, ' ,χ.τ. -ιώ' 6όλλω εΙς τήν 

χείρά τινος, παΡσδlδω.- ποιθ1j'" μτχ. ,χορ. οι ' neo
χειρισlJoε'~ κ-χΙ πρκ. neοκεχεΙ2ισμέ,,0,=ό ληφθεΙς (~ 
εΙλημμένος) εΙς τήν χεΤΡσ, ό άναληφθεΙς (~άνει
λημμένος) ~ ώα. ό τακτοποιημένος, ό ώρισμένος έκ 
τών ΠΡστέρων, ΠΡσωρισμένος, προητοιμασμένος.
Ι ώ; ,χποθ. n;eοχειρ{ζομαι, ,χ.τ. μελλ. -ιονμαι' λαμ

l3άνω εΙς τήν χετρά μου, έτοιμόζω δι' έμαυτόν, προ
ετοιμάζω, κάμνω χρηο/ν τινος, χρησιμοποιώ. 2) 
έκλέγω.{Προτιμώ, όρΙζω, έγκαθισΤώ, 
n,o-lcIPoς, ο" (προ+χεΙρ)' ώ~ κοι! ν!ίν, πρ6χει

ρος \ ,ό πρό τών χειρών μας εύρισκόμενος, πρόσ· 
φΟΡσς, κατόλληλος n έπιδtξιoς, ταχύς, πρόθυμος. 
2) πρόχειt)ος, εΟκολος, κοινός, συνήθης. 3) έπΙ 
προσώπων, fτοιμος νό πρόζ/] τι, πρόθυμος (διατε
θειμένος) νό τό πράζ/].- έπΙρρ. nροχεΙρωι;' ώ~ χοιΙ 
νίiν, προχεΙρωζ, έκ τού ΠΡσχεΙρου, άνευ προμελέτης, 
προθ~μwς.- συΎχρ. προχtιροτέρωr; . 
ηΡο-χΕω, μιλλ. -χεώ' ,χάρ . σ' neoax.a· ΠΡΧ. -Η.

~Hα' ποιθ1jΤ. , ,χάρ. a,' neoIlxtJlJoη,,· , ΠΡΧ. -κΙΙχ4ίμαι' 
Xtw (χύνω) πρός τό έμπρός, τό άφΙνw νό έκρεύσ/]. 
- πσθη •. , μ.φρ. _π! μεrάλου πλYιθoυ~ ιiνθρώπων, έκ, 
χέομαι πρός τό έμπρός, «χύνομαι» : Ιι; nεδΙο" n;eo· 
χΙΙο .. το=έξεχύνοντο εΙς τήν πεδιόδα καΙ έκόλυπτον 
αυτήν. 
ηΡόινυ, _ιnρρ (πιο +Ύό,.",)· ώ, το Υννξ' μέ τ6 

γόνατα πρός τόέιJπρός, εΙς τ6 γόνατα «στό γό· 
νατα». γονατιστά 1I .πρόχ,.", ό'uσlJoαι=νό πέσ/] κατό 
γης καΙ νό ' XCl8e.\, νό χaθr.i εΙς κατόστασιν γονατΙ
σματος, τ. l . έν όθλΙQ καταστ6αει 11 μτφρ. , έντελώς, 
παντελώς, τελεΙως. 
Έτvμ. ι n;eόχnι' χιιτci 'tLVαo~ auroy. 'tlj\ χ"αιίω (6πο· 

ξέω, l3αθμηδόν ' έξaφaνΙζω), σσνσχι;. k~(lu (τρll3ω, 
άκονlζω)., ,61Ji'uU cn;eό~"v d'uua, τι.. θit έσ-ήμσινε 
xUf'. «νό προκαλέσω τήν πλήρη φθορόν πράγμα
τός τινος διό της τριl3ης»' ιiλ,.' έν Ίλ. Ι 570 .ό 
n;eόχ .. v ,xρχιχω~ ~τo neόΥ'Ι'V (: Υό"ν, βλ. λ.) ' 'fι ιιε 
οημσσΙσ .ου neόχ"v (<<διό της πλήρους, lΙηλ. ύπερ
l3ολικης, XρήσεWς"') i~&ιλΙχθ1j ίν .ιji Ιπει εί~ .ήν ση· 
μσσΙσ'Ι του «παντελώς .... 

ηΡο-ΧΟι'ι, 'fι (n;eοχέω)' τ6 χυνειν πρός τό ~ξw, 
τό χυνειν πρός τό έμπρός 11 συν. έν .Ij\ πληθ., αl έκ-
130λaί (ποταμού), τ6 μέρος fνθα ποταμός έκ6όλλει 
εΙς τήν θάλασσαν. 
ηρο-χό", 'fι (nροχaω)·=nρόχοο, (βλ . λ . ). 
ηρο-χοΤς, -ί~o" 'fι, δποκορ. τού πρόχοο,'-ι'μι" 

ούροδοχεΤον. 
nPό-xooς, ,χττ. auv'!lp. -ιouς, 'fι' ΙτεράΧλ. ΙΙC;Τ. 

πληθ. πρόχονσι' (προχέω)' υδροφόρον άγγετον, 
~ιdι .ου δποΙου Ιχυνον UIIωρ πρά;; νΙΨιν τών χει ρών, 

ύδρΙα, λόγηνος , «κανότι» U ώσ. οlνοφόρον άγγεΤον 
(οΙνοχόη, «φλασκΙ, τσότρα ... ), εκ .ου δποΙου δ ο Ινο
χόo~ εχυνεν ο!νον εί, .dι πο.'ιjριοι. 
ηΡΟ-ΧΟΡΕύω, μελλ. -σω' xoPEUw πρGιτoς (xopεuw 

«μπροστό.), oupw τόν χορόν ΙΙ .προχορειίω κώμο .. = 
ΠΡQεξόρχw κώμου, ήγΟύμαι όμlλοu κwμαατών. 
ηρ6-ιouς, ,χ.τ. liv.! nPόxooς (βλ.λ.), Ι.εράχλ. ~o't. 

πλ Υιθ. πρόχονσ&. 
npo-xpfw, μολλ. -Ισφ' χρ/ω πρότερον, άλε/φω 

πρότερον. 
ηρό-χρονος, ο,,' προτερόχρονος, προγενέστε

ρος, πρότερος ό όνήκων εΙς προτέρους χρόνους, 
ό τών προτέρων Xpbvwv. 

lΙρό-χυσις, ' 'fι (προχέω)' fκχυσις, τ6 χύνειν fξω 
~ εΙς τό έμπροσθεν, τό' χυσιμον D πeόxvσι, Πί, Υη, 
-=κατόθεσις ΙΜος έκ τοΟ Cιδaτoς, γη σχηματισθεΤσα 
έκ προσχώσεwς 11 o~lά, Ηe,lJoώ .. n;e6xvοι" 8πο,I • .,0 

(Ήpo~. )=o~1ιi, κριfJ.ilw ~oal-ε .. = έπέχυνεν (έπα
ιΙπόλιζε: τqς κεφαλάς των θυμάτων πρός της θυ
.Ιας μc) χονδροaλεαμtνο ιφιeάρι (ItfIIA ••• ωμ...). 

ηρο-ιΙΙται (ένν. He,~l), ι:ι! (χυρ. θ1jλ. πλ1jθ. 'to!l 
nlOXΙΙtio, ij n;eόχιιτο" βλ. λ. )' - οΜ.οχιίται (ΙSλ. λ.), 
χονδροαλεσμΙνο κριθάρι (ij χσ! πλακοοντες Ιξ 
αυτοο) ριπτόμενον (πασπολιζόμενον) πρός τ6 έμ
πρός πρό της θυσlας. 
η~IIIτης, -ov, δ (προχέω)' = πρόχοοι; (βλ. λ.), 

λόγηνος, ύδρΙα, «σταμνΙ, κανότι». 
ιιρο-χυτός, ι7, Ο .. (χσί χστ' ιiλλoυ~ ηρόχυτος, ", 

ο .. )· κεχυμένος έμπρός, σχηματισθείς έκ προχυσεως. 
ηΡ6-χωλος, ο,,' πoΛU χwλός, δλwς διόλου χwλός. 
ηΡο-χωρCω, μελλ. -ήσω' ώ~ χ-χΙ νυν , npoxwρGι, 

χωρώ πρός τό έμπρός.- 11 μ.φρ., ίπΙ lIυνcXμεω~, 
προχωρώ, xwρGι πρός τό έμπρός ιι μ.φρ., προοδεύω, 
nPOKbnTW, γ/νομαι μεγολυτερος: προχωρώ 'nl 
μέΥα-=προοδευw μεγόλως, φθόνw εΙς μέγα σημεΤον 
δυνόμεwς a ίπΙ ίπιχaφ-ή:Jεω~ (πp"σπσθεΙσ~ δ'ljλ. πολβ
μιxή~ 1; ιiλλη~ φόσβω~), προχωρώ, ευδοκιμώ, έπιτυγ
χόνw, txw καλήν έκβασιν ι .lί προχωeώ=πηγαΙνω 
καλό 11 ιiπρoσ. , προχωe-' - nPOxwpεi καλώς, «π6ει 
καλό ή δουλιό» Ι ω, οΕ C)όΙφ o~ neοεχώeεε = δτε 
« ή δουλιό δtν πήγαινε καλό... δι' αυτόν μέ τόν 
δόλον ( •. Ι. δτε δέν ήδύνατο νό έπιτυχ/] διό δό
λου) Ι ον προν1,ώeει δ προοεδέχο"το=τό πράγματα 
δέν έπήγαιναν καλό, δπWς lΙηλ . αύτοl cτό περΙμε
ναν .... - 111 nΡOXwpQ (έμφανΙζομaι) διό νό Cμιλήσw . 
ΙΙΡο-ωΙέω, μΒλλ. -ωlJoήσω χσ! -ώοω' ιiόρ. σ' n;eo

έωοα' ωθώ (<<onpώXVw») πρός τό έμπρός, l3ιόζw, 
έκl3ιόζw, έξwθώ 11 neοωlJoώ έμαν.,Ο" = ώθώ έμαυτόν 
πρός τό έμπρ6ς, όρμώ πρός τό έμπρός, έφορμώ.-
11 ώθώ μακρόν, όπwθώ (πσλσιστιχό~ δι;o~). 

ηρο-ώΙιις, ε, Cn;eο+ό',ιlvμι) ' ό έκ τών προτέρων 
κατεστραμμένος, ό καταστροφεις πρoώρwς. 
ηρο-ώρισα, ,xά~. σ' .οϋ n;eοορ{ζω. 
ηρό-ωρος, ο .. (neό+ώeα)' ώ~ κσΙ νilν, πρόωρος, 

ό πρό της ωΑας, ό πρό τοΟ καταλλήλσυ καιροΟ, 
ΔWρoς, δκαιρος. 

ηρo-ωιpcιλόμιιν, πσ8. 7φΤ •• οl! πeοοφ_Ι,ιφ. 
ηρilEι:ς, .ω .. , οΙ' πεζοl όπλίται, όπλοΤ σΤρaTιώ

ται, έν α.ν'τιδiαστoλι:\ πρός τους όρχηγους, τούς 
μaχομένqυς όπό τών άρμότwν. 

.. ΈτΙΙμ.: σχοτειν. έτυμολ.· nev'uει;' πρΙSλ. χυπρ. netJ
lr" -εωr;', 'fι (=όρχησις έν δπλοις), Ήσυχ. cneov
Aiσι' πεζο" dnllταιι; .. • 'fι πpό~ τό λστ. proelium 
συσχ8τισ Ι •• ου ε!νσι έσφσλμέν1j. 
ηρύμνα, ίων. κσΙ ποιητ. ηρύμνιι, 'fι (χυρ. ε!νσι θΥιλ . 

.ου έπιθ. n;evμ"ό" έ~υπoιχoυoμένoυ τοϋ 05σ. "αν., χn ί 
n;evμ"ή .. αν,)· ώ;; κσΙ νϋν, πρυμνα «πρίιμη», τό όπιο 
σθεν μέρος τού πλοΙου, λστ. puρpis, ιiντΙθ. τιji neii>
ea 11 επ. πριίμ"α" ά"ακροιίομαι = κόμνω τό πλοΤον 
νό όπισθοχwρι:\ μέ τήν πρυμναν πρός τό έμπρός, 
χwρlς νό στραφΙ:;, όπισθοχwρGι διό της πρυμνας (βλ. 
χοιί ά"κροιίω) 11 ίί."εμοι; επείΥει κα.,ά n;evμ"α" = ό 
άνεμος μας «σπρώχνει» όκριβώς εΙς τήν πρυμναν 
(έπί ο\ιμου liνέμGυ) 11 Ύενικω~, τό πλοΤα προσεδένον· 
το εΙς τήν ξηρόν όπό τήν πρυμναν, δθεν : πριίμ"αι; 
,ινοα,=νό λύσwμεν τό πρνμ"ήοια (βλ .λ. ), νό όποπλευ; 
σwμεν.- Ι μτφρ ., 3'ff1vμ"α πόΙεωι;=ή όκρόπολις, ,χλλ' 
ώσ. χσ! τό σκόφος της πολιτε(aς 11 Ύεν., τό κάτw μέ· 
ρος : neVμ."α ''Οσσαι;=ο! πρόποδες της "Οσσης (τού 
όρους). [lΙι' έτυμολ. βλ. πρνμ"ός]. 
IIΡUμναίoς, Ρ., ο" <πριίμ .. α)· ό όνήκwν εΙς τήν 

πρυμναν τοο πλοΙου, ό της πρύμνης. . 
ηρύμνιι, 'fι , ίων , χσΙ ΠΟΙ1j Τ , ,χντΙ πev.μ"α. 
nρύμνιιΙcν, έπΙρρ. του πριίμ .. ,1' όπό τήν πρύμναν 

τοΟ πλοΙου, έκ της πρύμνης 11 Ύεν., έκ τών όπισθεν. 
ΙΙΡUμνήσιoς, α, ο .. (πριίμ .. ,,)· ό της πρυμνης, ό 

όνήκων εΙς τήν πρυμναν, ~ ό προερχόμενος έκ 
της πρυμνης.-ώ~ o~σ ., τα .'evμ."ήσισ (ένν . σ1,οι .. Ια) 
=τά Kαλt;ιδια (01 κόλοι, τό «σχόιν!ό»), ' διό τών ό
noIwv προσέδενον τήν πρυμναν τοΟ πλοΙσυ εΙς τήν 
ξηράν, λσ~. retlnacUIA. 

ηρυμνι'ιτιιc;, -ov, δ <n;evμ",l)' ό δνθρwπoς της 
πρυμνης, ό πηδαλιούχος U, μ.φρ., ό πηδαλιούχος, ό 
κυ/3ερνήτης, της χώρας.- " ώ, ,χρσ. έπΙθ, ό έξηρ
τη μένος έκ τi'jς πρύμνης τοΟ πλοΙου, ~ ό προσδε
δεμένος εις αύτι'ιν (τ. Ι. δ,τι χοιΙ το ~vΡ,;,fοιΟI). 
" ,wιwιινόIcv, Μι". (neνμ"")·-neVμ .. "lJo.,, (8λ.λ.), 
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έκ τι'jς πρύμνης.- 11 άπό τοΟ κατωτάτου μέρους, 
όπό τού πυ8μένΟζ, λιΣ.. fundltus U παντελώς, όλο
σχερώς, πρόρριζα. 
ηρuμνόν, .ό· τό κατώτατον μέρος, τό Ισχατον , 

τό δκρον {χυρ. εΙνιΣΙ 011~ . • οίι έπιθ. πρνμ"όι;. ώ,.ό 
πρίιμ"α (6λ. λ.') εΙνιΣΙ .ό θ'Υ}λιιχό" .οίί ιxl1.0U έπιθ . ) . 
ηρυμνός, ι7, ό,,' ό Ισχατος, ό δλως διόλου τε

λευτατος, κατώτατος ιι ΠιΣΡ' Όμijρψ χεε.ιΣΙ ίν χρijσει 
περ ί τω ·ι δΙιΣφόρων μελων του σώμιχτος; ΧιΣ ! δ'l)λο! τό 
πρό;; τό σωμιχ εσΧιΣτον μι! ρο, τοίί μέλους;: nρνμ"όι; βρα
χΙω,,=τό Ισχατον μέρος τοΟ δραχΙονος (εχll! lνθιχ 
σιινδιiετιΣΙ πρό, τόν ώμον) Ι πρνμ"η "Αώααα=ή ρίζα 
της γλώσσης n όθεν, πρνμ"η" ϊίλη" IΗτάμ"ο"τ.ι;= 
κόπτοντες τό δένδρα τοΟ δάσους άπό τήν ρΙζαν 
των.-ίιπερθ. ιτινμ"ότατοι;=(ό) εΙς τό Kcπώτατoν 
δκρον. 

"Ετνμ.: πρνμ"όι;' ol1a. ιτρνμ"ό,,' ίων-αιττ . nρίιμ"". 
8[ΤιΣ ciττ. πρίιμ"ίί. ( πρνμ"η ""iίι; (δπrlθεν τιΧ : πρίι
μ""iJ.ε,,· πρνμ"ι7τηι;' πρνμ"ι7α,α)' ιτρνμ"όι; εΙνιΣΙ σιιγγ. 
τφ ίιχπ. *per -, οπερ έμφ<χνΙζετιχι ίν ciφθονΙq: εΙ. τα 
.οπιχα έπιρρ . κ<χ Ι rtpcO. (σιχνσχρ. Ρόra.-=λιΣt. ulterior, 
βλ. χα! εν περΟ' ιiις; πρό; τό φων. του θίμ. πρ6λ. ",α
πρίια,οι;, πρίιτα",ι;. δμ'Υ}Ρ . :π.Ιρατα ( *nse-F-IIra' ΧΙΧί 
χιχτα τόν Μ. Ε. έΧ των πεΙρω, περάω, πέραι;' fι πρό. 
τό πρέμ"ο" όμω;; σιιγγέν. iμφισ6'Υ}τε!ταιι. 
nρuμν-oiχος, ο" (πρίιμ"α+έ'χω)' ό Ιχων (τ. i. 

κρατών) τήν πρύμναν τοΟ πλοΙοο (π. χ. Ηάλωι;).-
11 ό κατακρατών στόλον (έπί λιμένα,. διότι τα πλοειχ 
ΤΙσιΣν iιrxuρ060λ 'Υ}μ'νιχ Τι Υισιχν προσδιΙΙιμΙναι ιΙ;; τiιν ~'Y)
ριΧν ax <t7j;; πρύμν'Υ}'). 
ηρuμν-ώρcια, fι (nρvμ"όri-8,οι;)' ΟΙ πρόnοδες, 

αl ύπωρειαl, όρους, τό κατώτατον μέρος τοΟ όρους. 
ηρϋτΙνεία, Ιων. -.,ί." fι (πρντα"είιω)' προεδρΙα 

(προεδρική 8ητεΙα) δ ιιχρχοίίσιχ έν 'AOijvιxt;; lrtt 35 Τι 
36 fιμίριx;;, κιχτQt τdι;; δποΙΙΧ, οΙ Πpυτιiνει, ΙχιΧστ'l);; Φιι
λ 7j. προ'ήδρευον ίν 't'iJ Βοuλ'iJ χιχΙ ιiν <tij Έκκλ 'Υ}σΙ" τοίί 
Δijμοu Η ΗατΩ πριι~α"εΙα"=Kατό πρυτανεΙας, κα8' έ
κάστην πρυτανεΙαν, κατό διαστήματα, ών Ικαατον 
άπετελεΤτο έκ 35 ή 36 ήμεpCιν.- 11 παν δημόσιον 
όξΙωμα καταλαμ6ανόμενον έκ περιτροπης καΙ δια
τηρούμενον έπl ώρlσμένον χρονικόν διάστημα : :7 
ιτρντα"εΙα Πίι; ήμέρας=ή όρχlστρατηγlα, ή διαρκοο
σαν μΙαν μόνον ήμέρον καΙ άσκουμένη έκ περl
τροπης υπό έκάστου έκ τών (δtKα) στρατηγών. 
ΠρUτδνείoν, Ιων. -ιίιον, τό (Πρίιτα",ι;)' ή αΥ-

80υσα τοΟ Πρυτάνεως, δημόσιον οίκοδ6μημα Εν 
ταιί;; 'EH'l)VIXIΣt;; πόλιισιν, cicplapoιμavov ε Ι, τήν θεαν 
'ΕστΙιχν, πρό, τιμήν ,7j;; δποΙαι;; σuνεΤ,l)Ρaίτο ciκο Ιμ'l)τον 
πυρ, δπ.ρ δlsτ'l)ριΤτο ΚιΣΙ bιtό τ&\ν Ιδρυoμιiνων ΙκιΧστοτε 
ιίποιχιών, μετιχφιρόμενον ιίρχικω, έΧ του ΠρυτιχνεΙοιι 
'tfj;; Μ'Ι)τροπόλιω;;. 'Εν τljί ΠριιταινεΙψ ιτριiφoντo lΙ'Υ}μο · 
αΙ" IICIItιXv'fl οι ΙχιΧα.ΟΤ8 ΠΡυτιΧνιιις; κιχ! iφιλο~ενουντο 
οΙ έν • AOijVIΣtI; πιχρεπιδ'l)μουντι;; Ι;ιiνoι πρέσ6εις;. ΤΥι ς; 
αιtίτfj, 'Iμ7j, iιΙ;ιoίίν,o ';πΙ πλίον κιχΙ πολtτιΣΙ, μεΥΙατιχ;; 
προ;; τΤιν πιχτρΙδ:ιι 6Π'l)Ρ.αΙαι, προσΒνεΥκόντες; , κιχθως; 
καιΙ τα τίκνιΣ των ίν πολβμψ πεαόντων.- 11 ώα. κιχ ! 

δικαστήριον έν Ά8ήναις : τό έπΙ Πρντα".'φ &ΙΗα
ατήριο", ο; ΙΗ Πρντα"ιιΙΟν Η/ιτα"ΙΗααiJ.Ι"τες. - ΗΙ 
n(tιιτα"ε,ιι, τα = χρηματικόν ποσόν κατατιδέμενον 
ύπό τών διαδΙκων πρό της δlκης, λιχτ . sa.cra.mentum 
11 niJ.i"a, nρντα"εϊά τι"ι = κατα8έτειν χρήματα 
έναντΙον τινός, έγεlρειν όγωγήν κατά τινος (=λιχτ . 
sa.cra.mento a.liquem provoca.re). 
ηρϋτΙνεύω, μελλ. -αοιι (πρVτα",ι;) ' εΤμαι Πρότα

νΙζ Υι πρόεδρος, κυ6ερνώ.- U εν Άθijνοι ι ς; , Ιχω τό 
άξΙωμα τοΟ Πρυτόνεωζ, ώς Πρύτανις 8έτω ζήτημά 
τι εΙς ψηφοφορΙαν, δέτω πρότααΙν "τινα ύπ' όψιν 
της 'Εκκλησίας τοΟ Δήμου n πρντα"siιoνaα έκαλείτο 
καΙ ή φυλή, εΙς τήν όπcΙαν άνηκον ΟΙ έκάατοτε: 
50 Πρυτάνεις (βλ. Πρίιτα"ιι;, πρντιι"εΙα) " πρντιι"εiι
οαι; δ' ίΧΙΧλείτο δ θέαιχ, ~ijτ'l)μιΧ τι βΙ;; Ψ'Ι)φοφορΙιχν .-
• Υενικω;;, διοικώ, κυ8ερνώ, διευ8υνω, ρυ8μΙζω. 

ηρuτδν.,ί." -ιίιον, Ιων. ciντΙ π,ντιι".lσ, πρντα".,0,,_ 
ΠΡΙτδνις, -.ωι;, δ , πλ'l)θ. ιτ,ντιi".,ι;, ώσιΙ ι~ dνσμ. 

~ντα"ήι" (πρό, nρότιι,οS')' rιγεμών, όρχηΥ6ς, κύ
ριος, όρχων, κυ6ερνήτης.- 11 cί>, l<αιΙ νOν,. IIρiιzcι,,~ 

η Πρόε"t/ΟΙ;' 'ν ' A,ijVIΣL, ΙΙ,ντά"ειι; ίκ · πιριτροπfj, 
ήσιΣν ίΠΙΤΡοπij (δμ4ις;) ίκ 00 βουλευτων, οtτινι, Υισ:ιιν 
.,Ι πλ 'l)pε~oύαισι μιΙΕς; Ικαtατoτ. εκ των btixCI φυλών, 
ιΧπετβλσιιν δέ τ.ο Ίιό τΥί;; « Βοιιλή, των πεντιχκοαΙων»' lx 
των πεντijκσνται του των ΠρυτιΧνβων εΙ. έ;Βλ8Υετο διιi 
χλijροιι ώ, d ΈΠΙ/fτάτηι; δια μΙιχν μόνον ~μιραιν, χιχ Ι 
iιτo οίιτο, δ 'tfj, fιμίριx, Π~όε~ρo, 'tfjI; Βοιιλ η, κιχΙ τΥι' 
Έκκλ'l)οΙαι, του Δijμοu , αιινιΧμιχ Μ κιχΙ κλειδoφυλιx~ ,7jI; 
'Ακροπόλεως; καιΙ του Γραιμμιχτο:ρυλιχχΙοιι κιχΙ αφΡΙΧΥΙlΙο
φ ύλιχΙ; τΥί\: ΠολιτεΙιχς; . 'Από των cipxw... του 40\1 π. Χ. 
ιΣΙ π.ρΙποιι δ Έπ,ατάτηι; ουτο; ιΞ~έλεyε δ:α κλijροu 
έννΙιχ ΙΙροέ&ρον" (~νιx ιi~ ΙκιΧστ'Υ)' Φυλή;; πλΥιν τYι~ 
lbtx7j;; του) . Ό ΈπιατιΧτ'l)ς; ο ίι τος; χιχΙ οΙ εννέΙΧ Πρόεδροι , 

αιινεπικουρούμΒνοι Κ4! ίιπό Ινο, Γραμμα-τέωs-, ciπiJ~τ t 
ζον 'tijv ΙΙριι&α"εΙα". Ή Φιιλή ~ πριιτιχνεύοιιααι πρώτ'l) 
χιχτα τήν ΙνιΣ~~ιν ΙχιΧστοιι Ιτου;; ώρΙCsτο διιΧ κλ ij"ou 
χιχΙ ~ θ'Υ}τεΙιχ 't'l);; (ιι ιιχρκουααι πέντε έ6aομιiδιχς;) sxιx

λεΙτο πρντα"εΙα. κιχτα το Ι:ιιΧσΤΥιμιχ τοίιτο όλΙΧ τα δη
μόσιιχ lyypιxrfιx αιινετιΧασοντο έπ' ό,όμοιτΙ των κιχτα τόν 

ciΧόλοuθον πsρΙπcu τύπον : -'Λκαμα-"τΙι; [ίΡνιη] EIΠl!v
τά"ενε, Φαί",ππος l"ραμμάτενε, Ν'Ηιάδης lπεατά
τ.,~· βλ. χιχΙ πρντα"εία, Πρντα"ε'ο'" 

Έι:vμ. : πρίιτιι"ιι;, ΛΒα6. προτα"ιι; (ίν ciΤ't. έΠΙΥΡ. 
neora"slII, προτα"είιω)' φιχ Ινετιχl αΤ6νως; συΥΥενες; 
πρό;; τό ιίττ. nρoτ:ιι"Ι ( βλ. λ . )' διιΧ τό φων. εν τφ 
πρν- πρ6λ. Πf/νμ"oι; χιχΙ "Ia-nevo,oS'. 
ηρω Υι nρy, έπ Ι ρρ., ιί ... ciντ ! :π~ωΙ (β λ. λ.). 
ηρώιιν (κιχ Ι κιχτιΧ τινιχ;; Ορθότ. ηρΥ.,ν), lΙωρ . ηρώαν 

(:πρωΙ)" άρτίως, νεωατΙ, πρό όλΙγου, τώρα μόλις, 
μόλις πρό όλlγοιι, λιχτ. nuper.- 11 κατά τήν πρό 
της χ8ές ήμέραν, προχθές D εντείi6εν ΙΧΙ Υνωα'tαι Ι 
ΠIIpιφρ ιiσε ι, : μέχρ, ον πρώt,,, τιι H .. i XiJ.efj = μέχρι 
χθες ή προχ8ές (<<μέχρι τώρα τελευταία» ) Ι πρώη" 
Ηα, xiJ.efj Ι χiJ.έι; τε ΗαΙ πρώη" [ιιια 'tqiι, lΙεχομβνου, 
δτι nρώ'1" (:πρωlη" (ενν. ιIίeσ~), Αν. ιχΙτ. θ'Υ}λ. του 
πρώιοι;, ΥΡΙΧπτιΕον πρώη,,). 

ηρωδ-ιίβιις, -ον, δ' (πρώτοri-ιJPιt>· ό έν τt.\ πρώτι;ι 
άKμιj της ήβης. . 

ηρώ&-.,βoc;, Ο", ώα. ΚιΣΙ -η. -ο" (πeeίjrom!hl), ό 
είς τό δν80ς της ήλικΙας του . 

.. ρωΤ, ιΧττ. nΡY, κιχΙτοι οΙ κώδll<ες; ΠιΣρίχοιιαι ιτρώι, 
Τι πρωΙ, Τι πρΙΡ' ιiπιpp . (nρό)' ώ;; χαι ! νυν, πρωl, έν~ 
ωρΙς τήν πρωΙαν, τό πρω!, πρό μεσημ8ρΙας, λιχτ. 
ma.ne n μετα Υεν. , πρωΙ έη τ;;ι; ήμέρας=ένωρΙς ά· 
κόμη τό πρωl U ήμέραι; το πρωΙ=τό πρό της μεσημ
δρΙας χρονικόν διάστημα της ήμέρας ιιαμα- πρωi==a 
«πρωΙ'πρωΙ» , μόλις έξημερώσr:ι, κατά τά έξημερώ
ματα U από πρωΙ=ώ. χιχΙ νυν , όπό τό πρωΙ. 2) 
Υενικω" έΥκαΙρως, ένωρiς, πoΛU ένωρΙς, λιχτ. rnι.tu
re, tempestive.- 11 αυΥΚΡ ΙΤ. ΠΡαHαΙτ.ρo,,=ένωρlτε
ρον, δπερθ . πρω,α[~ατα=πaρά πολυ ένωρlς, ένω
ρΙτατα (εσχ'l)μιχτ ιαμίνον έκ ,ου πρώιοι;). 
Έτνμ. πρωl. ιiττ. πρφ=παιλ-Υ!ρμ. frυo, μεΘ-Υιρμ. 

vrίieje (πρωινός)' σΙΙΥΚΡ. κιχΙ πρqxι.lτερoι; (κιχτ' ιίνιχ
λΟΥΙ <χν πρό;; .ό naAα.loτeeoi)· ci't't. πeφ"" (*πρωFιίi,,). 
~ωρ. πρώii". πρ6ίi", πρίi" (π:ιιρόι θΒΟΚΡ. ·πρωFίi"', 
i rrολ ιθωθ . ιχ Ι τ . έν . ( i~uItΙX1;L. ήμέρίi"γ δμ'l)Ρ. πρωιζιi 
(o~~. πλ'Υ}θ. ώ~ έπιρρ .=προχ8ές)· βλ. κιχ! έν πρό. 
ηρωΤα (ένν. ωρα), fι, θ'Υ}λ. του πρώ,οι; (δλ. λ.)' ώ~ 

κα:Ι νυν , πρωΙα, πρωl (κιιρ. ή πρωινή wρo). 
ηρωισίτερον, ηρωιαίτατα, αυΥΧΡ . καιΙ lΙπερθ. τοίι 

πρωΙ. 
ηρωιςός, ό", ιίττ. ηρΥςός, ό"'=πρώιοι; (δλ. λ.) . 

-έπΙρρ. πρω,ζιi=πρώη" (6λ. λ.) 11 ποΜ ένωρΙς, πρό 
ωρα. [έν τσΤς; χεΙΡΟΥΡ. ιίπιχντωαι κιχΙ πpoπαιρo~tίτoνoι 
τύποι πρώ,ζo~, πρώιζα). 
ηρώιμος, ο" (πρωΙ)' ώ, καιΙ νυν, πρώ,μοι;, ό ένω

ρΙς, πρωινός (ιίντΙθ. τlji όψ'μοι;) . 
ηρωΙνός, ι7. 6"'~πρώιoς (6λ. λ.). 
ηρώιος, ci't't. ηΡΥος, α, 01' (πρωΟ' πρωινός, ό 

ένωρΙς τό npωI, ό κατά τήν πρωΙαν 11 ".αη neoιιla. 
=τό πρώτον τμημα τοΟ άπογεύματος (τό ένωρΙτε
ρον, τό άμέσως μετά τήν μεσημδρΙαν), ιί,·τΙθ. τψ 
δεΙλη δψΙα=τό δεύτερον τμημα τοΟ άπογεύματος 
(τό μετά τό προηγούμενον, τό πρός τό 8ρ6δu). 1I 
11 Υιιν. πρωlαι; (ιiπoλ. ώ;; έπΙρρ.)=τό πρωΙ, ένωρΙς.
• ό ένωρΙς εΙς' τήν έποχήν του (Υινόμενος, παρa· 
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γ6μενος), πρώιμος: .πgψcι τα;,. χσ/?πα;,.-οl πρώιμοι 
καρποl. 
nρωιιτο-ncντ-cτηρίς, -lδοs, 'iι (π/?ωχτοs+πe"τ

ετηρίς)' κωμικ'ij λί~ι~ (πόιρ ' Άριστοψ.)· ή κατό πεν
τσετίαν έορτή τού πρωκτοϋ, πέντε έτη άκολασίας. 
ηρωιιτός, δ (προάΥω)' nό όπίσθια» τού άνθρώ

που, ό ~ώλoς (Kόλo~) [,Jtf'ιJ~. ~oυ'(~. cπe~χτοs Π/?"': 
σχτόs ηs Ιατι' πcιρσ το δι σντοtl πρoαyεα{)ocιι τα 

περ&ττώμcιτσ.· πρωχτοs (ίαιπ. *ΡΓ8ί(ιο- Τι *p(kto-, 
πρ6λ . Giρμ. eraslan-kh <*erAst, *prASt.]. 
ηρών, nerij"os, δ, OUV'!lP τύπo~ το!) πρεώ". i') πρη

ών, -ό"οs' δνομ. πλ1)θ . πeώο"ες ωσεί έ~ δνομ. πeώων' 
παν τό προεξέχον μέρος γης, προεξοχή, κορυφή, 
λόφος, άκρωτήριον (λGn. ρrοmοnlοrίum)lΙιη.ιοs πρώ" 
dμφοτe/?ι1s χοι"ος αίσς ΙΑ!σχ. Περσ. 132)=ή έπl της 
θαλόσσης γέφυρα ΓΙτις ΓΙνωνεν όμφοτέρας τός ξη
ρός (έκτεινομένΥί GinQ tYj~ μιdς; GixtYj, του Έλλ1)σπόν
.ου εί ς .ήν GivtInt~av), Τι και.' άλλoυ~: ή προεξέχου
σα γη της Θρςικικης χεροονήσου, οΙονεΙ ω~ Κβιμιiν1) 
μετα.;ίι atJo 1ιπιΙρων καιΙ ., Τσου ιΙ, ιiμφoτίραι, ιiνή· 
κουσα. . 

Έτυμ. : πρηώ", -Q;,,0S' (-6,,0S') • .πgn1w. -6,,0S'. 'Ομ
Gitt. πρώ", Υεν. nerij"os. ao •• .πgώ"ι. πλ1)θ. δμ1)Ρ. 
πeώονες' θεωρεΙταιί συΎΎ. τίj\ π/?ό. ιiλλ' 'ν .α.Ις; λΒ- . 
πτoμε~ε ( αις lIπιi~χoυσι auaxipaIOΙI' 6π6 τινων συσχιτΙ
ζΞται τό πα.~' Ήσυχ. «πρήιο,,' .πg6τιeοΥ •• " οδ ιί
κ:ζε:αι .ύπo~ *.πgηα-Faw. 
ηρώξ, Τι, -yav. π/?ωχόs. Giπαινtιί)ν μ6νον 'ν τ$ πλ1)θ. 

πρωχες' σταγόνες δμόσου [aI' _.υμολ. ιJλ. πl/?χ"όs' 
πp~λ . 'Ησυχ. cneΏXes' aτcιyHls. ψεxιi&.,. οτσω
Υμοί»] . 
ηρΥος, σ. οΙ" Gitt. GiVtl πρώιο,. 
ηρΥρα, -ας, ί ων. -ηs, 'iι (πeό)' ως καιΙ ν8ν, ή npl;)

ρα, τό πρόσθιον μέρος τού π λσ/ου , κοιν. cπλώρη», 
ιΧ ·/τ!θ . τψ πρυμl'σ, λα. •. ρΓΟΓΑ 11 ωσ. καιΙ "ηiίs- πρφρη 
(ώ~$! έ~ έπ ι θ. π/?φ/?οs)=ή πρQρα τού πλοίου, ω;; τό 
"ηυς πeυμ-n, (βλ. π/?υμ"σ, π/?νμ"ος) U π"εiJμcι τρύχ 
πρφeας=έναντΙος δνεμος, (<<πού Χ ϊυπζl κατόπλω
ραι), εν GiντιΟίσιι προς το π"εiJμcι Χατq πρυμ"η", 
a1)λ . τόν ούριον δνεμον.- 11 Ύβνικώς;, κόθε τι τό 
πρόσθιον, TC έμπρ0σ8έν τινος 11 ίντιθθιν, πρόαωπον, 
κεφαλή. 

'Ετυμ. ι π/?φeσ (Ιων. π/?Φeη καιτc!t το GiνtΙθaτόν 

του π/?υμ"η) <·.πgωFσιeσ, *neωFca/?ja, Ια.π. ·pfvfja, 
πα. ρσιχθεν έκ του *pfro-s (aαινακρ. Pίi'rva-Q, πα.λ
σλ<Χυ. pruvu) = έμπρασθινός, . προηγούμενος.- τό 
λα.τ . prora ~Ινιxl δctνειον ίκ ,fj, Έλλ1)νικYί~. 
ηρΥραθι:ν, ίων. -ηδεν, Τι προ συμφ. -Ic, ίπΙρρ. 

(neΙPea) " Θκ της .. πρ~ τού πλοΙου, όπά τό πρό
σθιον μέρος. 

npypaTcw, μελλ. -αOll' ιΙμαι: .πgφράτης (βλ. λ.), 
έκτελώ χρέη πpyρέΩC;, κατοπτευω τό πρό της np<;J
ρας πέλαγος , ίχ του ' 
ηΡΥρδτιις, -ον, δ (π/?ιfJecι)' ό πρyρεUς, ό lστό

μενος επί της np<;Jρoc; τού πλοΙου άξιωματικός Τι 
ναύτης, διά νό δΙδr:l σήματα εΙς τόν πηδαλιούχον, 
ό ΠΡΥρεύς, ό όνιχνείιων τό πρό της π~ρας πέ-
λαγος. . 
nρ~ρcύς, -έωs, δ (πρφρα)'=π/?φράτης (βλ . λ.). 
ηρΥρηθι:ν, έπφρ. Ιων. iντΙ netPe ... {JoIil,. 
ηρωσαι, ηρώσας, ηρώσον, auv'!lP. άντ! τών : 

.πgo-ώααι, π/?ο-ώαας • .πgό -ωαo", Giop. αι' Ginpιp., μ.χ. 
και Ι προστ. τοίϊ π/?οω{JCω. 
ηρώτα, o~a. πλ1)θ. τοο πρώiος • • , 'πιρρ.' κατό 

πρώτον , έν πρώτοις, πρώτον. 
ηρωτ-άΥρια, ,c!t (π/?ώΤΟS+«Υρσ)' αl όπαρχαl της 

δγρας (της θήρας), τό πρώτα άΥΡευθέντα ζQα, 
nό πρώτο κυνήγι». 
ηρωτ-δyωνισ~ -οίί, δ (.πgώτοs. &yawιατής) ' 

ώς κα. Ι νίϊν, ό πρωταΥωνιστής, αύτός πού παΙζει τό 
κύριον μέρος ένός δράματος, ό ύποκρινόμενο,? τό 
κύριον πρόσωπον τού έργου, ό κυριώτερος ηθο· 
ποιός τού 'έργου (λα.τ. primArum PArtium 4ctor)' εν 
Giντlaια.στοΧ~ προ; τoiις; Μο άλλoυ~ IιItOKΡΙΤct~ , τόν 
δlvτl,αyawιατ,;Ι' καιΙ τον τιιτσΥOWΙΟπj", 1 ' 'Ι'aνικιί)" τό 
κύριον πρόςχ,.ιπον, 

ιιρώτ-αρχος, ο" (π/?ώrοs+«ρχω) ' δ άρχΙζων πρώ
τοι;, ό π~ώτoς, ό άρχηγός, ό άρχ ικός, άρχεγονος. 
"ρωτcιον, το (πρωτευω)' ή π~ώτη τάξις, ή πρώτη 

θέσις D συν. έν τφ πλ1)θ. τά π~ωτεία = τό πρώτον 
6ρa6είoν, Τι ή πρώτη θέσις, ή πρώτη τόξις. 
ιιρωτcύω, μιλλ. -αω (πρώΖος) ' ώς κα.Ι νίίν, npw

τεύι.', εΤμαι πρώτος, προέχω, εξέχω, εΊμαι . ύπερο
χος. 2) εΤμαι δ πρώτος μεταξύ πολλών, εΤμαι ά
νώτερός τινος (μ6Τc!t Ύεν.). 
ηρωτ-ηρότης, -ου, δ (πρώτοs + ιΙ/?ότης) ' ό άρό

σας (καλλιεργή:Jας) πρώτος 1j παρό πολύ ενωρίς. 
ιιρώτιστος, '1. Ο", ωσ. κα. Ι -os, -Ο", ΠΟΙ7jΤ. lIπερθ. 

τοίϊ neQiros' ω~ κοιΙ νίϊν, πρώτιστος, ό πρώτος άπά 
δλους, πόμπρωτος, όλόπρωτος 11 τό o!1~. π/?ώτι"το" 
κα.Ι -τα, ώ; έπιρρ., πρΙν όπό δλα, πρώτιστα . 
ηρωτ6-βολος, ο" (nerijros + βαλε.,,)' ό πρώτος 

6ληθείς Τι πρώτος 6αλλόμενος (κτυπώμενος).- 11 
.6 πιxpo~ύτ. ηρωτο-βόλος, Ο", ώ, ε,βΡΎ.' ό 6όλλων 
(KΤUπών) πρώτος. 

ηρωΤΟ-ΥλϋιΡι\ς, Ας (π/?ώτο, + y.\νφcu)· ό κατά 
πρώτον (Τι ό νεωστί) γλυφεΙς. 
ηρωτ6-Υονος, ο" (πeώΤΟs+Υε"έ,,{)ocιι)' ό γεννη

θεΙς πρώτος, πρώιμος, πρωτότοκος, πρωτογέννητος. 
2) _πΙ κοινωνικΥί, τιi~εως , ό ύψηλης κοταΥωΥης, έπι-
φανής. 3) ό όρισθείς πρώτος. 
ηρωτό-ςϋξ, 4SyoS' (neώτοS+ζυΥ;;ΙΙCΙΙ)' πρωτόζευ

κτος, νεωστί εΙς γόμον έλθών. 
npωT6-aρovoς, ο" (π/?ιDτοs + (Joρ6"ος)' ό κατέ

χων τόν πρώτον θρόνον (τήν πρώτην θέσιν) 11 έτε
ρ6κλ. πλ1)θ. πρωτό{Jo/?ο"εs (ωσ.Ι έ~ άνομ. πρωτ66eω,,). 
IIpωΤO-Kae,.cδpίa, 'iι (πρώτοS+κα{Joέδρα)' ω; καΙ 

νον, πρωτοκαθεδρΙα, ή πρώτη έδρα, ή πρώτη θέσις, 
ή ΠροεδρΙα . 

'*pω:ro-KAIσfa, 'iι (π/?ώτοs+χ.\l"ω)' ή πρώτη (τι
, μIΊΤΙKή) θέσις παρό τήν τρόπεζαν (εν δεΙπνΥ). 

. ~ρωτo-.. τ6νoς, ο" (π/?ώτοs+κτεl"ω)' δ φονευων 
'Πρώτος, ό διαπρόξας τόν πρώτον φόνον. 

ιιρωτο-ιιύων, δ (π/?ώτοs+"tίωtr)' ό πρώτος κίιων, 
τ . t. ό όρχηγός τών Κυνικών. 
npωT6-AcIa, 'Ct (πρώτοS+Μiα)' τό πρώτα λόφυ

ρα έν πολέμΥ, Ύεν. ΟΙ πρώτοι καρποΙ, αl άπαρχαl
ως; ίπιρρ. εν T.f'J πρώτι:1 θέσει. 
ηρωτο-λΟΥια, 'iι (πρωτο.\όΥος)' τό δικαΙωμα τοϋ 

νό όμιλήσι:1 τις πρώτος. 
ηρωτο-λ6Υος, ο" (πρώτος + λέΥω)' ό όμιλών 

πρώτος. 
ηρωτ6-μαντlς, -εωs. δ (πρώτος+μιi"τιs)· ό πρώ

τος προφήτης i') ό πρώτος μόντις. 
ιιρωτ':μορος, ,ο" (.πg<?Tos + μ6ροs)' ό όπσθνQ

σκων πρωτος, ό αποθανων πρWτoς. 
ηρωτο-ηδΥής, is (.πgώτoς+πα ; η"σι, .οί! πήΥ"υ

μι)' ,ό τό πρώτον κατασκευασθεΙς, ό νεοκατασκευ
αατος. 

ηρωτο-ιιήμων, -o"os, δ, 1ι (πeι,;;τοs+nι7μα)' δ 
6λόπτων πρώτος (τ) πλεΤστον, τό μέγιστα) U ό πρώ· 
τος οΤτιος τού κακού. 

ιιρωτ6-ιιλοος, Ο", Giττ. auv'!lP. -ηλους, ον" (.πgώ
τοS+πλόοS')' ό διό πρώτην φορόν διαπλέων τήν 
θόλασααν, ό κάμνων τό πρώτό του ταξΙδι, πρωτο
τόξιδος.- • ό πλέων πρώτος, δ πλέων πρό τών 
δλλων. 
ιιρωτό-ρριςος, ο" (nιrωτoς+/?lζσ)' ό ων ή πρώ

τη ρ/ζα η ή πρώτη όρχη. 
ηρώτος, '1, Ο", 6περθ. τYί~ πρ6, ώσεΙ συν-ι)ρ. έκ 

τοίϊ πρόατοs, δωρ. ηράτος, (βλ. κα.ι τό συΎΚΡ . π,/?ό
τερος)' ω. κα.Ι νυν, πρώτος, πρWτoς είς τήν σειράν 
i1 πρώτος κατό τήν θέσιν, ηρόσθιος, έμπροσθινός, 
«μπροατινός» (έπΙ Giριθμοί! Τι τόπου) 11 έπΙ χι;όνου, ό 
πρώτος (χρονικώς), ό παρό πολύ ένωρίς, ό πρωιμώ
τατος, λαιτ. primus ~ έ". :π:ρώτοιαι, με .. α. πηώτοιαι 
=μεταξυ τ'!ν πρώτων άγ<;->νιστώ,l" έν τι1- πρώτι:1 
γραμμr.\, «στο μέτωπο», «ατη γραμμη της μόχης». 
2) οί;δ. πληθ. τα. .πgώτα (βνν. αt1oΛCΙ)=τό πρCιτoν 6ρο
βεΤον U τα. πρώτα φέΡOΜCΙΙ=KεpδΙζω το πρώτον 6ρα-
6ετον U ls '&'α. .πgώτα=είς μέγισΤ'Jν 6αθμόν ! ίπΙ 
προσώπων, Ιών τq Zf/?Q;rca τώ" Έeετeιέων (Ήρo~.)_
Qv ό πρώτος (ό έπισημ6τερος) μεταξύ τών Έ~-
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τριέών 11 ~d ,πρώ~α ~η, eχεί μο'1.lhιe(σ~ό όρxηγ~ς 
της .κεΤ φαυλότητος. 3) τη" ,πeώ~"", ίΠ\9Ρ. (χυρ. 
ένν. d)ea" Τι cJδο,,)=κατό πρώτον, τήν πρώτην φο
ράν, τώρα, μόλις πρό όλ/γou · 11 ώσ. κιχ Ι μετόt του 
ιiπρφ. εΙ"αι: τη" .neώr"" εΙ"α, (κιxτόt τό l~ω" εΙ"αι) 
=κατό npGJTov, τήν πρώτην φορόν. 4) o~~. Αν. 
κιχΙ πλ"ljθ. ,πρώτο", ,πeώra (ώ_ ίπΙρΡ.)=πΡώτον, κα
τό πρώτον, λιχτ. primum 11 παρό πολύ ένώρΙς=προ
ώρως 11 πρώτος δλων, ύπερόνω δλων. 5) ώσ. ώ~ 
επιρρ., κατό πρώτον, διό πρώτην φοΡόν 11 συχν. κιχ 
τόπιν «νιχφορ. «ντων. κιχΙ ι!πιρρ. : 1Ι"",,,α ,πeώrο" λά· 
βωσι" ιfελλαι=δπoιoν περιαρπάξουν αl θύελλαι διό 
πρώτην (καΙ τελευτα/αν) φορόν (<<μιά KOI καλή, 
μιό γιό πόντο»). 6) έ" ,πeώrοι~=λΙΧΤ. ίπ primls= 
μεταξύ τών πρώτων, κυρ/ως, πρό πάντων (πρό παν
τός) U έ" "οϊ, ,πeώrοι, έλλδΙΠΤ. περίφρ. ιiντΙ τΤί_ πλΥι
ρου_ έ" "oϊ~ ,πeώrο" ,πρώrοι=πρώτοι μεταξύ τών 
πρώτων.- ΙΙ ,πρ,ώrο~ χεΙτιχι ένΙοτε ώ~ συγχρ. μιτiL 
Υιν., ώ~ τό .nρ6reeo~ (-ο,,), πρότερος, πρΙν όπό, προ
γενέστερος όπό ... , ένωρΙτερον όπό ... U ώσ. ,πρώτο" 
•••• -,πρι" 11 ... (βλ. λ.)=λοιτ. prlusquc1m. 

Έπη,..: nρώrο, (θεσσ. neovro~), δωρ., βοιtιιτ. ,πρα
"S" 6περθ. δμ"ljΡ. ,πρώr,σrο,' i) πpoίλευσι~ του δν ιip
x"tj τμΥιμιχτο_ ,πρ_, ,πρα- δεν εΙνιχι ιiκpι6ω_ Υνωστή' 
τ:' τμi'jμιχ -'1'0- εΙνΟΙι πιθ. τό ιx!JOΤ'; πρό_ τό ΙΙπάρχον ε ί . 

τόt. λi~eι_ "Ρ('Ι'Ο" rtiraero,' τό έν ιipxij πeω-, ,πρα
θιωΡΒΙΤΟΙΙ συγΥ. πρό. t'iJv δμιiδιx των λέ;εων, ιχ(τινες 
σημΙΧΙνουν «πρώτος» κιχΙ εΤνιχι συΥΥ. πρό. τό σιχνσχρ. 
Ρrό-, τό έλλ. πρ6, σιχνσχρ. purιt, γοτθ. faura (=πρό, 
πρότερον)' xιxti τιν:ι; ,πρώrος ( *πρωF-αrο, (*πρω

Fo-~ (ίιιχ. ·P[VO-s=aιxvaxp. pιJΓνΔ-1). (ό προηγούμε 
νος), Ζενδ. paurva-, π:ιλ.περσ . ΡΔΓυνΔ- (= λ:ιτ . prior), 
πΙΧλ-σλιχυ. pruvu, ιiλ6. i-pare (=λ:ι τ , primus)' χιχτ' 

ΙΙλλου. δμω_ ταίίτοι έμφοινΙζουσιν ώρισμένοις φωνYιταόt. 
δυσχερεΙιχ •. Ή ιino~ oy.'iJ ένό_ *rceoFo-!; ( ίοι π. ·pro·vo-s 
(πρ6λ. πιχλ-σιχε. frao, .,οτθ. frauja (κύριος, αύθέν
της), κΙΧί έλλ. πρ6-μo-~, όμΙ;ρ . promom, λιθ . pJrmas 
(=πρώτος), j~ελιχθέντο. εί; *neoFaro-" θiL 'i/ρμήνευεν 
!xιxvoJtOI"ljtIKW_ t'iJv προίλευσιν τοίί ιiττ. πρώrος, ιΗλ' 
Ο!JΧΙ χιχΙ τοίί δωρ., βοιωτ. πeίirος, ~ιότι οα )ω πιχντιχ
χου' ώ. πρό. t'iJv πιχριχγώ.,'iJν του πρώτo~ < ·προ-ατο-ς 
ιτρδλ. iin·aro-,· κιxτιi τινιχ. τό neQro, ( ίΙΧπ. *P[to-s. 
nΡUT6-cmoρoc;, ο" (πρώrος+σπεiρω)' πιχθ"ljΤ, 6 

σπσρεΙς (-η πσραχθεΙς, -η γονιμοποιηθεlς) πρώΤος.
ΙΙ ώ. ίνερ., . , πιxρo~ότ., nρuτο-σn6ρος, ο,,' ό σπε/
ρω" (γεννών -η παρόγων -η γονιμf)ποιών) πρQτρς. 
npωTo-aTITIIC;, -ov, δ (πρώτος+ϊσταμαι)' 6 Ιστά

μενος πρώτος, 6 κατέχων τήν πρώτην θέσιν είς 
τό δεξι6ν της πρώτης γραμμης μιας φάλαγγος 
11 πρόμαχος 11 εν τφ πΑ"ιjθ. οΙ πρωrοσ-ι:άrαι = ΟΙ της 
πρώτης γραμμης άνδρες.- ΙΙ μτφρ., 6 πρώτος, 6 
όρχηγ6ς. 

nPWTo-"oιda, i) (πρωrοr6Ηος)' :6 πρώτος τοκε
τός, ή πρώτη γέννα. 
πρuτo-τ6Kιa, τά, γεν. -ω,.' ώ~ χιχΙ vuv, τό πρωτο

τόκιο, τό δικαιώματα τοΟ πρωτοτόκου' έχ τοίί 
πρωτο-τόκοc;, ο" (πρώrος+rεΗ_ϊ,,)· ώ_ χ-:ιΙ νίίν , 

ή ΠlDWτοτόκος, ή γεννώσα (-η γεννήσασα) διό πρώ
την φορόν, «ή πρωτόγεννη, πρωτάρa».-ΙI προπιχροε . , 
ώ. πΙΧθΥί Τ., nρωτότοκoc;, ο,,' ό γεννηθείς πρώτος. 
πρωτό-τομoc;, ο" (πρώrος + "εμεϊ,,) ' 6 τμηθεΙς 

(όποκοπεl :; ) πρώτος. 
nρω1'6-φuτoc;, ο" (πρώrοr+φtίω)' ό πρώτος φVεί" 

γεννηθεΙς πρώτος. 
nPWTόooxvooc;, ο", κιχΙ συνΊJΡ. -XνOUς, ο.".' ό 

fXWV τόν πρώτον χνοον, τό πρώτο χνούδι. 
npωTόooxuToc;, ο" (πρώτο, + χέω)' 6 χυθεΙς η 6 

χυνόμενος π,)ώτος. 

nρωύδciν, κατόt κρι!αιν ix του .nρo-ανιJίi", ιiπρφ . 
του προαυδάω., 
πρώων, -0"0" δ, έπιχ. jΠΙΤ8τιχμ. τόπο. ιiντΙ .nρω" 

(βλ . λ.) . ' 
nTaioIaa, μτχ . θ"ljλ . δωρ. ίν. τolί- n'l'a(aJ. 
ΠΤΑΙ'ΡΩ, μελλ. πταρώ' ιiόρ. ιχ' lnrαea' ιiόρ. Ρ' 

Ι,πτα.20" · πταρνίζομαι, «φτερνΙζομαι» U μέγ,' lnraec 
=«φτερνΙσθηκε δυνατό:. (oJtap iθaωρatτ~ ΙΙλλΟΤ8 ώ. 

ΧΙΧλΟ. οΙωνό. xcιΙ Ιλλοτι cΊι. κιχχό.) n μτφρ. , ίπΙ λύ· 
' χνου , πτυαλ/ζω, «σολιοτυπώ, πρωτσαλrζw» [δι' έΤΥμ. 
βλ. ,πr6ρ"vμα,]. 
n,τσίσμσ, τό (,πταlω)' «σκόνταμμα», πρόσκομμα, 

«παραπάτημα» Η μτφρ., σφάλμα, λάθος.- ΙΙ ότύ· 
χημα, δυστύχημα, ότυχ/α. 
ΠΤΑΙΏ, μελλ. πrαiοω' ιiόρ. 11.' Ιπrαισα.· ιτιχθ"ljΤ., 

ιiόρ. ιχ' Inralo{hι", πρκ. Ιπταισμαι' κόμνω τινό νό 
πρooK6Ψr:ι, νό «σKOντόΨr:Ί», νό πέσr:ι , λ-:ιτ. offendere. 
- ΙΙ ιiμτδ. (ίνν. π6δa.), προσκόπτω (χιιρ. « χτυπώ τό 
πόδι μου»), «σκοντάφτω», σφάλλομαι, πίπτω 11 ,πrαίω 

,πρό~ "ι"ι=προσκόπτω έπ/ τινος, «πέφτω έπάνω σέ 
κάτι, σκοντάφτω πάνω σέ κάτι» 11 ώο. πταίω περί 
"Ι"Ι : μή περΙ ΜαeδιJ"lφ nraiarI ή 'Eλλιi,=μήπως 
ή Έλλός σKOντάψr:ι (<<σπάσr:ι τό μοοτρά της») «πόνω 
στό Μαρδόνιο» (τ. Ι . μήπως ήττηθr:'j ύπό τοΟ Μαρ
δον/ου). 2) μτφρ. , κόμνω έσφαλμένον 6ημα, κό
μνω ' σφάλμσ, άπoτuγXόνω. 

'Εrvμ.: πrαiω, πΙΧθ. ιi6ρ. lnra(o{hι,,· nrai"μoι : 
δμ"ljΡ. ,'f}v-πrtω" (μελ/,,) Ίλ. φ. 169 (=δόρυ lπτό
μενον κατ' εύθεΤα ν γραμμήν)' nr{Ao", πιθ. λιχτ. 
vesperl1lϊo (νυκτερΙς) ( *vesp[e]ro-[p]lllio (6 πτε
ρυγίζων τό έσπέρας)' έπεκτετ. κ:>. : Ζ gv -i- ax τοω 
ίιχπ. *peI(e), ·ρeta- (τρέχω, Τπτομaι, πΙπτω). 

ιιτδμενοc;, ", Ο", μτχ. ιioρ. β ' του mraμoιa (,"τΟ
μαι) (6λ . λ . ). 

nTav6c;, δωρ. ιiντΙ nrtJ"o~ (βλ. λ.). 
nτάξ, γεν. πrίncό" δ, iι (πrήσσω)'=πrώξ, τό δει

λόν (τόζαρώνον όπό τόν φόβον του) ζώον, τ. i. 
ό λαγω6ς [δι' έτυμολ. βλ . nrola κοιί πτώξ]. 
nτσρμ6ς, δ (πrαiρω)' άι. χιχΙ νίίν, πταρμός, «φτέρ-

νισμα». 

nτάρνuμσι, ιiπoθ. = πrαίρω (βλ. λ.)' πταρνΙζο
'μαι, «φτερνΙζομαι». ' [πrάe"vμaι. π"αίρω' πrαρμ6ς, 
nr6eo> : λιχτ. sternuo, ΠΙΧλ·φλ . sreod, 9αll. ystrew 
κιχ Ι trew ( << φτέι:ινισμα») (χελτ. "[Ρ]sΙreu-ο=«φτερνΙ-

ζομαι»), ιiρμ. phrn~em (=cφτερν/ζομαι») ' ίιχπ. *pster
(δνοματοποιΙα). ' 
nτάς, μτχ. του lnr"", ivapy. ιioρ. β' του ntiroμoιa. 
nTba8aI, ιiπρφ. ιioρ. β' 'tοίί mraμoι •. 
πτάτο, έπ. ιiντ! lnrαro, .,' έν. ttOP. β' του ntiraμoιa. 
nτέΙδς, δ' κόπρος, σύαγρος, άγριόχοιρος. [nrti-

λα, (πιχρ' Ήσυχ. «,π'l'ελέα' σν, ν,πο ΔαΗώ"ω".) · σχο· 
τειν. δτυμολ.]. f 

ΠΤΕλΕ' Α, Ιων . -έιι, i)' ώ_ κιχ! νυν , πτελέα, «φτε
λιά», λιχτ. ulmus cc1mpesIris [: rtιχλ - γaρμ. felwc1, felc1-
Wc1 (ίτέα), λ:ιτ. ρορulus=λεύκη (*ptoptol-, fι, εόtν τό 
έλλ. n'I'- εΙνιχι u:lτερογeνέ;; , ·pO-Pol-)· 'i/ δμiL. τών λί
~εων τούτων , /)"ιjλοuσων δίνδρα tt.,ιχπώντιχ τΥιν ΙΙγριχσίιχν 

χιχΙ τόt u.,piL t/)ιXcp"lj, θόt 'ijt:l συΥΥ. τφ λιχτ . palίis, λιθ. 
pe/ke, σιχνσχρ . Ρalνalάm (έλος, τέλμα)' δυσχέΡΕιιχν 
πιχρίχει i) ιi?x'iJ nr-' i) ΙΙπόθεαι. ένό, !ιχπ. *'Ρνθl- (βλ. 
χαΙ έν πόλι,) δέν εΙνιχι πειστικΥι]. 

nTiplvoς, ", Ο", ώα. κιχΙ -ο,, -ο" (n'I'Be6,,)' 6 έκ 
πτερών κστεσκευσσμένος 11 πrέρι"ο, Ηιίκλο,,=ριπΙ
διον έκ πτερQν.- ΙΙ6 έχων πτερό, πτερωτός. 

π"cρίς, ·(δο" i) , κιχ ! nTipις, -.ω" i) (n'I'Be6,,)' 
«φτέρη», όνομασθετσα οϋτω έκ της' 6μοιότητος τών 
φύλλων των πρός πτερό πτέρυγος (<<πούπουλα»). 
Έrvμ. : ,πrέρις, «!τ. nrtiea", όνομ. πλΥιθ. ,πrέρει~ 

: nr.e6,,· πρ6λ . πΙΧλ. Υερμ. far(a)n, ιiyyλ-σιx'. fec1rn, 
γερμ. *fc1rna=aιxvaxp. ρarrιό-m (πτερόν, φύλλον). 
ΠΤΕ'ΡΜΑ, ίων. -νιι, i) ' άι, χιχ! νυν, πτέρνη, «φτέρνα». 

- ΙΙ = πέe"α., κωλr"'!, -η χοιρομήριον. 
Έwμ. : Ιων-ιχττ. n'l'ie"'l, βΙτα nrce"α <·IΠ'&"lea,.a: 

λιχτ. pernc1 (*persna), Υοτθ. falrzna, ΠΙΧλ-frαnc. fer
sna, ΠΙΧλ-Υaρμ. fersc1nc1, ιiyyλ-σιxε. flersn (*fersni-), 
Zεν~. pa~nc1-, σιχνσκρ. pιtr§nl-1}. (par~nn, !ιχπ. πιθ. 
*pIer~sna, -s"I-, -sno-. 
nTcpvo-ylIiφoς, δ (,π,l,Cρ"α.+"λνφω)' ό γλύφων 

πτέρνας (τ. Ι . ό κοιλα/νων χοιρομήρια), δνομα μιιο, 
ίν Ba.τ~ιxχoμυoμ. 9'27. 

nTcpvo-Tpώ.:rιIC;, -ov, δ (,πrΙρ"α.+~ρώ)'Φ)' ό rίερι· 
δόκνων (τρωγαλΙζων) πτέρνας, δ"ljλ. χοιρομήρια 
(δνσμιχ μυό_ έν ΒocΤριχχομυομ. 29). 
nTcpvo-φδyoς, δ (n'I'itN+φayci",. ό τΡώΥων 



ncρoUvIIYOς-nτIocN 

πτέρνας, τ. Ι. χοιρομήρια (δνομαι μιιος; ίν Baι,;paι
χομ.230). 
πτερo-δόνrιτoς, α" (πτεeο"+δα,,Ιω)' ό κινούμε

νος διό της δονήσεως των πτερύγων, πτεροκ/νη
τος 11 μτψρ. ό ύψηλά πετων, μετέωρος. 

πτερόεις, εοαα, ε,,' σιινΊJp. -ysv. #Π.eαv"τα~, σιινΊ/Ρ. 
θ1jλ. πτεeαναα (πτeeό,,)' ό έχων πτερό, πτερωτός, 
πτεροφόρος 11 ώσ. έλαφρός ώς πτερόν, δμοιος ώς 
πτερόν κατό τό βάρος 11 πc:φ' Όμ. ίν ΧΡi)σaι κιχ,;ά: τό 
πλείστον ίν τ~ φpιiσιsι Ιπεα πτεeόε"τα = πτερωτοί 
λόγοΙ. 

πτερόν, τό (ΠΙταμαι, πτέαlJ.aι)· ώς; κοιΙ νσν, πτε
ρόν, «φτερό», κιχ,;" τό πλείστον έν τψ πλ1jθ. πτaeά. 
2) =πτέevξ (βλ. λ.), ώ~ κιχΙ 'ιίίν, πτέρυξ, «φτερούγα», 
καΙ έν τφ πλ1jθ. «φτεροογες».- Ι παν τ6 mEpωTbv 
πλάσμα, τό φέρον πτέρυγας, δπως; -ιι ΣφΙγ~. 2} 
ιiντΙ τοσ αlαwoς (ΙSλ. λ.), λα •. avis, mηνόν παρέχον 
προφητικόν σημεΤον 11 προφητεΙα, μαντεΙα, οΙωνός. 
- 111 παν τό όμοιάζον πρ6ς πτέρυγας r. πτερό, δπως; 
π. χ. τά eeετμ4, αl κωπαl, cτά κουΠ1ά»: leετμά, τά 
τι ΠΤ8eά "ηναΙ πέλα"ται = αl κωπαl, που διά τά 
πλοΤα εΤ .... αl πτέρυγες. 2} &έθλαw πτεeά"",τ66ρa-
6ετον, τό όποΤον είναι διά τ6ν ποιητήν πτέρυγες 
μέ τάς όποΙας πετζi εΙς τά ϋψη. 3) τ6 φυλλωμα 
των δένδρων (ώ. κα! -ιι λ. ο<όμη). 4) 'Εν τ 'α Άρχι · 
τεκτoνικ~, σειρά κιόνων περιβάλλουσα έξωτεΡIKWς 
τόν άρχαίον ναόν έξ όλοκλήρου iJ μόνον κατά τά 
πλάγια, όθεν κιχΙ οΙ όροι (αΙ όνομασΙαι) ιiπτεeα~, δ,
πτeeας, πεe'πτεeα~. 

• Eτvμ.· : πτεeό,,' πτέevξ' ΠΤ8eό" Ι παλ-σλαιι. pero 

( : λιθ. sparnas, σανσχρ. Ρar!1άm (πτερόν), παλ·Ύδρμ. 

farn=«φτέρη»), πρ6λ. Zεν~. fra-Pfar~-Jat (πτηνόν), 
λαιτ. propfervos (=έλλ. πeαπετής) «'pro- pferg
-vo-s), ώς; κιχ! σαινσχρ . Ράfra-m (πτέρυξ), έλλ. (έν 
Άλχμ.) νπα-πτεeιδiω'll ό'llε'eαw (=πτερωτων όνεΙο 
ρων), λατ. accipίler (Iέροξ), ncxA·gall. eterinn, πληθ. 
atar (=λιχτ. volucres), ncxA-franc. fethera (=λατ. 

penna), παλ·Ύερμ. fedara, ιiΎΎλ-σoι~ . feder, παλ·ΠΟΓΓ. 
fio.dr (πτερόν, πτέρυξ)· ι!~ ίαπ. *pet(e)·r· κα Ι 
*p(e)te·r-· πρ6λ. ώσ. σανσχρ. ΡΔfarά-1J. (Ιπτάμενος), 
λιχτ. penna (*pefna), !ρλ. en (πτηνόν) (χελτ. *[ρ]
efno-s)' πιxριiγωΎιx είς; 'Γ-Ι-ηο ie !οιπ. ·pef(e)- (ϊπτa
μαι) βλ. έν ΠΙτομαι' τό πτεevοααμαι ιiνά.γεται είς; 
θίμ. *πτεe-vκ-, δπως; το λατάcrαω είς; θέμιχ *λατ-αΗ. 
ηΤΕΡΟ-ΙΙο{ΚIΙος, α" (πτεeο~παικ,λα~)' ό έχων 

ποικ/λα (ποικιλόχρωμα, «παρδαλό») πτερά, ό έχων 
ποικιλόστικτον πτέρωμα. 
ητερό-ηους, -πoδα~ (πτεeον + πανς)' ό έχων 

mερά εΙς τούς πόδας του, ό έχων πτερωτοίις πό
δας, ό «φτεροπόδαρος». 
ητερο-ρρίίΕω, μιλλ. -ήαω (ΠΤ8eο" + eέω)' όπο-

6άλλω τά πτερά μου, άλλόσσω τά πτερό μου, μαδώ 
11 μ,φρ., λlJστευομαl, κλέπτομαι, «μαδ!έμαl σόν κοτό
πουλο». 

ηΤΕρ0-φ6ρος, α" (πτειον + φeem)" ώς; κιχ! νσν, 
πτεροφόΡος, ό φέρων (~Xων) πτερό, πτερωτός, 
«φτερωτός» n πτεeαφόeσ φiίλα=αI πτεΡWταl φuλαΙ, 
φυλαl των πτερωτων. 
ΙΙΤEρo-φuέω (πτιeο,,+φ6ω)' φύω πτερά Τι mtpu· 

γας, «6γόζω φτερό». . 
ηΤΕρο-φίίι\ς, έ~ (πτteο~φύωγ ό φι'.ιων mερά iJ 

πτέρυγας, πτερωτός. 
ητερόω, μελλ. -ώαω (n~ee6,,)' έφοδιόζω τινό μέ 

πτερά Τι μέ mέρυγας, παρέχω πτερά, πτερόω, 
«φτερώνω» n πτee6ω β,βΜαν=προσ'δένω έπιστολήν 
εΙς πτερωτόν 6έλος καΙ τήν έξαποστέλλω μαζ/ του. 
- πΙΧθ'/)τ., εΤμαl ιϊ γ/νομαl πτερωτός, έχω iJ όποκτώ 
πτερά Γι πτέρυ'{ας. 2) έπΙ πλοΙων, πτεeόω _νν= 
έφοδιάζω τ6 πλοΤον μέ κώπας, Τι κρατω τός κώ· 
πας τεταμένας ώς πτέρυγας, έτοιμος νό τός 6u
θίσω εΙς τ6 ϋδωρ.- 11 μτφρ., κάμνω τινό νό πετά
ξr:1, διεγε/ρω, «τοΟ δΙνω φτερό».- πΙΧθΥιΤ., όνα· 
mερούμαl, (άνaφτερώνOμal» . 
πτερύΥΕσσι, έπ. ~.,τ. nA"lje. τ(;ίί πτΙevξ. 
tιτερίίyίςω, ' μιλλ. -Ιαω (πτΙeιιξ)' κινω Τι KΤUΠώ 

_ _ , • • ο 

τός πτέρυγας (7j τό πτερό μου), δπως κάμνουν τά . 
μικρά πουλ1ά, δταν πρωτοδοκιμάζουν νό πε rόξουν. 
ΙΙΤΕρΟΥιον, τό, ()ποχορ 'toti πτΙevξ' μικρά πτέρυξ. 

- 11 παν δ,τι εlναι δμοιον πρός πτέρυγα, δπω, Π.χ. 
πυργlσκος Τι ~παλξlς τεΙχους Η ώσ. στ-έγη άπολήγουσα 
εΙς όξεΤαν γων/αν, πυραμιδοειδής ΠUΡY/OKoς. 

ιιτcρίίΥ-ωκύς, έ~ (πτΙevξ + ώκ~)" ό ταχυς τός 
πτέρυγας, ό ταχέως πετόμενος. 
ηΤEρίίyωτ~, ή, Ο" (πτεeVΥόω)' ό fXWV mtpu

γaς, πτεeωτο~ (βλ. λ.), ό έχων σχημα -πτερύγων. 
ιιτέρυξ, ·~"α~, -ιι (ΠΤ8eόν)' ώ~ χιχ! νίίν, πτέρυξ, ή 

πτέρυξ πτηνοο, «φτερούγα».- U παν τό όμοιάζον 
πρός πτέρυ'{α, δπως;: 1} τό πηδάλιον. 2) έν Τ/ji 
πλ1jθ., τά Kρόaπεδα τοΟ φολιδωΤΟύ θώροκος, Υιτοι 
ταlνΙαl έκ μετάλλου Kρεμά~.Iεναl άπ6 τού θώρακος 
καΙ καλύπτουσαl τό κάτωθεν της όσφύος μέρη μέχρι 
των γονότων, χωρίς νά κωλύωσl τός κινήσεις των 
σκελων 3) πτέρυξ οlκοδομήματος.- 111 παν δ,τι 
καλύπτει iJ ΠΡοστατεύει δίκην πτερύ'{ων, δπως; π.χ. 
αίπτυχαl πέπλου, Τι δκρα ξηρθς προεξέχουσα πρός 
τήν θάλασσαν είς σχημα πτέρυ'{ος : Eiιβα'rι~ καλ
πώδης πτέevξ (τ. Ι. ή ΑυλΙς).- ιv μτφρ., πτΙeιι"ε, 
"όω'll = αl πτέρυγες (τ. f. τό πέταγμα, ή πτησις, ή 
ροή) της λύπης. [δι' Ι,ιιμολ. βλ. πτεeό,ll] , 
ιιτερύσσομαι, ιiτ,;. -ττομαι, μελλ. -ξαμαι, «ποθ.· 

πτερν"ίζω [δι' έτιιμολ. βλ. πτεeο'll έν τίλει]. 
ητέρωμα, -ατα" 1:0 (πτεe6ω)' τό έχον πτερό, Π.χ. 

τό πτερωτόν 6έλος.- 11 τό mερά, ή πτέρωσlς, τ6 
έχειν πτερά. 
ητΕρωσις, -ιι (πτιeόω)" τ6Όυνολον των πτερών, 

τά πτερό 11 ή πτεροφυΤα. . 
ητερωτός, (ή), 0'11 (πτεeόω)· ώς; καιΙ νίίν, πτερω

τός, «φτερωτός», έπτερωμένος, έχων πτερά U ό ~
χων πτέρυγας, πτερυγοφόρος. 
ητέσ8αι, ιiπpφ. ιiop. β ' τοίί πέταμαι (βλ. λ.). 
ιιτηναι, ιiπρφ . τοί) επτrι,ll, ένεΡΥ. ιiop, β' τοίί ΠΙταμαι. 
ητrιν-olέτις, -,δας, -ιι (πτη'llo~ + όλλνμ,)' ή φο-

νεύουσα τά πτηνά. 
ητrιν6ς, ή, ό'll, ~ωp. ητανός, ά, Ον (πτη'llαι, τοί) 

πέταμαι)' ό έχων πτερό Τι πτέρυγας, ό δυνάμενος 
νά πετζi, «πετούμενος, πετάμενος» 11 έν τφ πλ1jθ. 
ο ,jδ. ώ;; o~σ. τά πτη'llά = ώς; κιχ Ι νίίν, τά πτηνά, τά 
πουλ!ό, «πετούμενα».- έπ! VE?:JQW .. , τά πτερωτό 
γενόμενα, τά όΠOKτήςJαντα πτερά «μαλλιοομένα»). 
ητηξαι, ιiπρφ. ιioρ . ιχ' τοίί πτήαοω. 
ητησις, -ιι (nrijvaa)' ώς; χαΙ νίίν , πτησις, πέταγμα 

11 [nrijo,o ' πτηνό., δωρ. πτα'llό. t ΠΙταμαι, ίαπ. 
*pet(e)-, *peta-]. 
πτήσομαι, μιλλ. τοίί ΠΙτομαι. 
ΠΤΗΊΣΩ, μελλ. ππίξω' ιiόp. ιχ' επτ: ηξα , έπιχ. 

πrijξα' ιiόp. β' επτακα", ciπιχντων μόνον έν σιινθιiαει: 
καταπταχώιι' πρκ. επτη1.α, έπ. μτχ. πεπτrιώ., ·ώτας· 
ώς; μτ6τ. έμ6άλλω φό60ν, έκφ06ίζω, τρομοκροτω, 
καταπτοώ, λιχτ. terrere.- ιι ώ;; ιiμτ6. ζαρώνω άπό 
τ6ν φό60ν μου, συμμαζευομαl (π~6λ. πτώααω) 11 ώα. 
μδΤ" ιχί,. τόποιι, πτήαοω βωμΟ,ll=καταφεύγω ζαρω
μένος είς τόν 6wμόν. 2) μιτi ΙΧί • . πριiγμ . , ζαρώνω 
όπ6 τόν φ660ν μου διό Πρθ'{μά τι. [δι' έτιιμολ. βλ. 
πταία]. 
ητηται, ίων. «ν,;Ι πτστσι, Ύ' 4νιχ. όποτ ciop. β' τofί 

ΠΙταμα,. 

ΠΤΙ·ΆΟΜ, τό (πτΙσlJ.aι, ΠΙταμαι)" ώς; κιχ! νυν, 
το πτtλα", «πούπουλο», λέγετιχι δέ έπΙ των μοιλιχκων 
χνοιιδω1:ων πτερων, των φιιομβνων χιiτω cin'; -ri μιγά.λιχ 
κιχΙ OXA1jP~ πτερ" 11 ό χνΟΟς, τ6 «χνούδι», αl λεπταl 
τρ/χες αl φu6μεναl εΙς τόν πώγωνα νεανΙου.- • 
πτέρυξ. [δι' ίτιιμολ . βλ. πτα/ω' ι!νιχι Ιπoμίνω~ σιιγγ. 
τψ Π«αμαι, n~iolJ.aa, -ιι ~. προς; ;:αί)το σιισχΙΙτισις; 
τοίί τ,Ηω .Ινιχι έσφοιλμέν1jJ' 

ιιτlΙό-νωτος, ο" (πτίλα" + "ώτα,,)" ό ~xων πτε
ρωτά νωτα, ό ~xων τριχωτήν (χνουδωτήν) ράχιν. 
ητlσδνrι, -ιι (Πτίααω)' έκλελεπlσμένη (<<ξεφλου

δισμένη») κριθή.- 11 ποτόν καΤ.;Jοκευαζόμενον έξ 
αύτης, κρΙθlνον ποτόν, «κρI8αρόνεΡο», χυλός, ιπλη· 
'(OUPI;t. . 
ΠΤΙΊΣΩ, άττ. ιιτfττω, μ.λλ. πτΙαω' αόρ. ιχ'Ιπτrαα' 

ItOΙe1j"" «όρ. οι' lπτΙαθη'll' πρχ. επτ,αμαι' έκλεπΙζω, 
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άnoφλoιώ, «ξεφλουδ/ζω» U λιχν/ζω (όνεμ/ζω) οΤτονυ 
8ιιι. χονδροκοπανΙζω, χονδραλέθω, κονιοποιώ. 
Έτν~.: πτ{ααω' πτ{αμα (=«ξεφλουδισμένη κρι

eι'ιι)' :ιcτ[α&,; ii nτ&α~O'; (-«ζεφλούδισμα»)' πτιαά",,· 
:ιccl!&nΙαματα ( ,nεe&-nτ{αματα xιx~' dvoιJ.. )· 1:ό nτ[ααω 
(*:ιcτιατ·jω xιx~ώι;θωσε vi δποχιχ~ιχση'ισ'{j !!ν *:ιcτΤ1'OJ 
,*:ιcτΙ1'αω ii .. :ιcnνα joo, χιχΙ ν~ σuνιχφθ'ij πρό~ ~Cι 1-
πτΙαα, nτ&α{Joijνα&, l:ιcτιαμα&, xιx~' dvιxAoyLιxv πρός; 
~Cι έλλΙαά~",,: λiααoμαι <"ιτ-), l:ιcααα, :ιcαa{Joij"aa, 
mnaaμoa : :ιcάααω (:ιcατ-)' πρ6λ. σιχνσχρ. Ρίnόslί (τρ/-
&ι.ι, κοπαν/ζω), ρίstό-}:ι (όλεσμένος), ρίstό-m (δλεύρι), 
ΖινΙΙ. pί~Aηl- (KόrίανΙζων, όλέθων), λ~~. pinSQ, ·ere 
(κοπαν/ζω), pisQ, ·ere, pisQ, -are (κοπανΙζω, cλέθω), 
pistor (μυλωθρός) (: σιχνσχρ. pestar-), ρϊlΑ (*plns-Hi) 
= όμμοκονΙα, pilum, Pisti1lum (<<Υουδόχεροι), λιθ. 
paisyti (ιξεφλουδ/ζωι), πΙΧλ-σλιχυ. plchati (κτυπώ) 

(βλ . κιχΙ έν πα{ω), pT~eno (άλευρον), σλο6. p~sta, 
πολ. piasta (<<γουδόχεροι)' ItciV~<1 i; 1<111:. *p(t)els-. 
1:0 έλλ. πΙαο,; δεν ιiνδ'jκιι ίν~<1υθιx, 
πτόα' ~λ. πτοΙα. 
πτοΕω, μελλ . -ήσω' d6p. ιχ' έπτ6tιαα, ΠΟΙ'1lΤ. Ι:ιcτol

"αα .- παθΎjΤ., ddp. <1' έπτοή{}-ην, ποι-ητ. επτοιή{}-η1" 
πρκ. επτό"μα&, πoιYI~. επτοΙ"μαι' ώ~ ~ό γίίν κατα
πτοώ, έμποιώ τρόμον, έκφοθΙζω.- Π<1θ'1l~" έκφοθ/· 
ζομαι, φοθοομαι, τρομάζω.- 11 μ~φp., κινώ, δονώ, 
ται:;άσσω, συγκινώ.- πΙΧθΥΙΤ ., ταράασομαι, αυγκινοο
μο ι, ,διατελώ έν ταραxΓ.i n το πτο"t'J.i1' = Q πτόησις, 
δ: αταραξις. 

'Ετvμ. : πτοέω, χιχΙ :ΙCΤO&εω' :ιcτω- ιΙν<1Ι μΙ<1 βoιθμΙ~ 
μι :oιπτώσεω~ ~oίi πτίϊ-, ~oυ βν ~'ij δμ-ηρ. μτχ. π:;πτηώ,;, 
-ωcες, Υ' lJυϊκ. ιioρ. "αΤΩ-πτήτη". Τι ρΙζ . πτα· (=κι
νοϋμαι πρός τά κάτω, πρός τό έδαφος, συμμαζεύ
o~αl, ήΤΙζ ιiκoλoΙ>θω. έσ'ήμιχνε : εΤμαι καταθεθλημένος, 
εΤμαι δειλός) ε!νιχι έπέκτιxσι~ τi'jζ ίαπ. ρ. • pet- (=κι
νΟϋμαι κατά μηκος ένός διαστήματος, πετώ, 1πτα
μαι, πΙπτω) (πρ6λ. πέτομα&, π{πτω)' πρ6λ. ώσ. τά~ 
ίn;!κτciσει~ των ίιχπ . ' pta-, ·ρΙθ-, ·ρfδ- τά~ έν τoί~ 
πτήααω (*πτα,,- joo' ΙΧ ίολ. πp~. έπταζον), μιλλ. πτήξω 
(io? έπτηξα, δωρ. έπτίϊξα), μτχ. άορ . "ατα-πτίi"ών, 
πτάξ, <1ίτ. nrll:xa, δμΥΙΡ. κλπ. πτώξ, Υεν. πτω"ό,;, 
πτω"ά,;, -άδο,; ' πτώααω (*nrroa"jro, πρ6λ. πτωα"ά
ζω)' πτωχός' πτωχεΙα' πτωχεύω' βλ. κα Ι' έν πτόeω. 

πτόιισιι; ii πτοίιισις, -εω,;, Τι (πτοέωγ τρόμος, 
φΜος 11 πόσα σφοδρό συγκ/νησις, ταραχή, έξαψις. 

πτοία, ίων. πτοΙη (~τ,. *πτ6Cί), Υι (πτοέω)' φό· 
8ος, τρόμος, «τρομάρα», ταρα χή , έκπληξις έκ φό
θου . [~ι' έτυμολ. βλ. πτοέοο' πτοΙα ( *nrooF&ii, π~6λ . 
Λ"τω πτιρα, 'Απόλλων πτφο,;' συ'('(. τψ λοιτ . pa.vere 
(·povere), μεσ. ίρλ. uath (φόθος, φοθούμενος), 9αll' 
ulhr :φοθούμενος) . 

πτοιΕω, πτοίιισις, nToIIIT6c;' βλ. Ιν :ιcτoIOlJ. 
πτολι:μίζω, πτoλι:μιστrις χλπ . , Ιπιχ. dv.l πο1 .. 

μΙζω, πoλεμ&ατή~. 
πτόλι:μος, δ, επιχ. dvt! πόλιιμo~. 
πτολί-αρχος, 01', έπιχ. α:ντΙ πολΙαρχο,;. 
πτολίι:&ρον, τό, ίιποχορ. το& πτόλ,ς, ιiλλ' κν χρη-

σ5Ι Uι~ ~ό πόλ&,;. [πιθ. πτολlεθeο" < *πωλlεθλo'll χι",,' 
dνομ: *έ{Ηο" < *lθλο1', iιxJt . *sedhlo·m ' ·sed-dhlo-m.]. 

πτολl-πόρδιιιο, -ον, δ '=ΤΨ έπομ. 
nToAt-nopaoC; κιχΙ πτολl-πόρδιος, 01' (πτόλιn

nie19>ro)' ό πορθών (έκπορθών, Kυριεύc.ιν, λεηλα
των, κατερημώνων) πόλεις. 

πτόλις, -fI, έπικ. dντΙ πόλι,;. 
πτ6λισμα, έπ. dvtl πόλ,αμα. 
π'τόρδος, δ' νεαρός κλάδος, θλοστός, «6λοστ6ριι, 

πσραφυάς 11 δενδρύλλιον.- 11 τό 6λασtάνειν, θόλ
λειν. [xιx~ci ~ινας τό πτόeθο,; προϋποθέτει ~ρxικόν 
~tίπoν *πj .οeθο,; (πρβλ. πτνχ- , *nJ-vx-, βλ. πτvxη) 
Χ<1: εΙνιχι συ'('(. τφ ίσιπ. *ered(h)- (αύξάνω, άνέΡχο
μαι), τφ εν τφ zeva. er"δwa (ύψηλός), λ<1Τ. &rduos 
(βλ. εν deθό,;)]. 
πτύΥμα, -ατο,;, ~ό (Π'τναα~' πδν τ6 σuνεmυΥμέ· 

νον, τό διπλωμένον, δίπλωμα, πτυχή. 
πτυκτός, ή, Ο" (πrύααω) ' 6 διπλι.ιμένος, διπλω

τΟς U πτν"το,; πlNξ - δέλτος δmλc.ιτή (~ '1:~ μι~-

Ι 'ΠIΙ~<1 &l:ιcτvxσ). συνισταμtνη έκ ΔUo λεπτών ξuλΙ
νων πινακ/δων, ιcηρωτών (όλειμμένων μέ ΙCηρόν), 
αΤτινες έδιπλ~νoντo ι:.κ; 6ιθλΙογ καΙ ΠΡοωρΙζοντο 

, πρός γρaφι'ιν. 
πτύξ, ΠT~xό" -11, μεθομ. nTϋxft, -;;,;, -fι (πWααOlJ)' 

ώς 1:ό νυν πrvxή, πδν τ6 έν πτυχαΤς έπτυγμένον, 
mυχή, δ/πλωμο, «δΙπλαι, φύλλον, στρώμα, «πατCιJ
σ1ά», φύλλον έιc μετάλλου 11 nnJxE, αCΊX80ς=ατρω
ματα έκ μετάλλου ii δέρματος, έξ ων συναποτε· 
λεΤται ή όσπ/ς.- • έπl τών φαράγγc.ιν (ρωγμών, 
σχισμών, κρημνών) τών πλευρών δρouς, αΤΤινες 
μακρόθεν φα/νονται ώς πτυχαΙ' φάραγξ, λαγκάδι, 
χαράδρα 11 ώσ. ΟΙ πτυχαl τών νεφών είς τό στερέ
ωμα.- Ι. έν τφ τuπψ πτvxη=πτv"τo,; πΙ"αξ (βλ. ίν 
πτv"τό,) .- ιν έν -ci;j χωμψΙΙίq; πτνχε,; έχοιλσυντο αΙ 
ποικ/λαι μΟΡφαΙ καΙ στροφαΙ της ποιήσεως, ,,<1Ι ΟΙ 
ποικιλΙαι τών μέτρων καΙ της μouaικης. [δι' έτυμολ. 
βλ. nnJaaoo]. 

πτύον, τδ , ιπ. '(ιν. π~όφι1" ώς "οιΙ νΙJν, πτύον, 
πτuάριoν, χρήσιμον εΙς λΙκμησιν (<<φτυάρι λιχν/σμα' 
τοςι), λ<1Τ . vannus [ππίο" , dττ. πτέο,,' πρ6λ. πΙΧλ
yε~μ. fowen (*fa w jan), μεσ-Υερμ. voewen (κοσκι
ν/ζω), σανσχρ. Ρόνale, ρυπιΙΙί (καθαΙΡω, έξαγνίζω), 
pόvana-m (κόσκινο)' δυοχίρβιιχν ίμφανΙζβΙ μόνον τό 
ίν ~pxi;j πτ-]. 

ΠΤY~PΩ, μελλ. πdιeω' καταπτοω, έκφοθΙζω, τρο
μοκρατώ.- πΙΧθΥΙΤ., πτόeομαι, ά:όρ . β' έπτtJρ"". ΠΤΟ· 
οϋμαι, φοθοϋμαι, τρομάζω. 
Έτνμ. : nrt1eoo (*πτvejω)' π,τvρτικό,; (=6 εύκό

λως καταπτοούμενος)' nnJeμo, πτvρ~ό,; (=φρίκη) ' 
ιiνηκει εί~ τ-ήν δμia<1 tciΊv πτοέω, πτο{α, πτήααω 
(βλ. λ. λ.). 
πτύσμα, -ιιτο,;, ~O (πnίω)' ώς χιχ! νίίν, πτύσμα, 

«φτύσμα», τό πτυόμενον, τό πτύελον. 
ΠΤΥ'ΙΣΩ, μελλ. -ξοο' ddp. α' έπτvξα' π~θYIΤ . , ά:δ? 

α' εΠnJχθη,,' πρκ. πέπτvyμα&' ώ~ κιχι νυν , πτύσσω, 
διπλώνω, «μαζεύω στά δ.:ιο ».- IlπαθΥΙΤ . , διπ ~ ώνo
μαι, « μαζεύομαι στά δύο» 11 έπ ! αΙχμων Mpσιτo~, όνα
διπλΟϋμαι Yj λυγίζω πρός τά όπΙσω. 2) διπλώνω, 
περιβάλλω, f) προσκολλώμαι γύρω όπό ΤΙ.- 111 μέ· 
σον, τυλίσσω γύρω άπό τόν έαυτόν μου, περιθάλ
λομαι, σκεπάζομαι, ένδύομαι. 

• Ετvμ.: πτνααω ' πτvχ.η χιχΙ πnJξ· (*nJ-vx-: 
σανσκρ. ΡΥ- ύksrιa · (θήκη τόξου) (ίιχπ. *epi, *ρί=έκετ 
έπάνω), π~6λ: il'hati (όλισθαίνω, « ξελουλουδίζω»). 
- Κιχτ' Iίλλoυ~ τό πτ· < *φθ- κατ' ιiνoμ.: σιχνσκρ. 
bhuj-, γοτθ. biugan, πΙΧλ · σλαυ. gUna.li gybali (δι
πλώνω). ΠαΡ:ΧΥωΥα : πτvκτ{ον, πvκτloν )<~ Ι πv"τΙ,;, 
·{δος (πτvκτ- χατ' ά:νομ.)=πινακΙδε, πρι;., γρaφήν. 
πτυχή, -fI (πrνααω), 6 μεθομΥΙΡ. τύπος .ου ππίξ . 

(βλ. λ. ). 

ΠΤY~Ω, μελλ. πτδαω ' dόρ. <1' lπdιαα' ποιθ. ΠΡΧ. 
lπτναμα, ' 6,~ κιχ ! νυν, πτύω, «φτύνω», άποπτύω, λιχτ. 
spUO.- 11 Ε ξεμώ (<<ξερνώ»), έκβράζω, έκθάλλω, ά· 
πορρίπτω.- 111 μτφ;> ., πτύσα,; = άποπτύσας (<<φτύ
σα:; » ) μετά έκδηλώσεως άποστροφης ii θδελυγμοϋ 
11 πτύαιχ,; πeοαώπφ = πτύσας κατό πρόσωπον μετά 
θδελυγμίας. 

'Ετvμ. : πτ~ω (·[S]pjil-jO), μaλλ. :ιcτδααι χιχΙ :ιcτι
αομα" πτύαλο", πτύελο,,' πντΙζω «*πτvτlζω χιχτ' 
ιiν oμ . ) · π~6λ. Ήσυχ. cψύττει ' πτύει .. καί λιχτ. spuo, 
ΥG tθ. speiwAn, παλ·nοrr. spy'ia, dHA'OΙX~, π~λ-Y5ρμ. 
spiwAn, λιθ. sρίόuju, SΡίόull, πΙΧλ σλιχυ. ρlyuja. 

(·spJuJa.) plj7vali (πτύω) ' πιθ. έ~ ιιχπ. *psIJu-, *pste
jevaJι- ' f) sptJu-, ·spteievax., -fI δμάς των λι!;εων ~oύ
~ων φαΙνετιχι δτι βoισ Ιζ8~ΙXΙ ιΙ, δνομιχτοποιίιχν' βλ. κιχΙ 
αΙαλο,;, (Ιπι-)φ(J.{ιζω. 
πτωκάς, -άδο,;, fι (πτώξ, πτώααω)' δειλι'ι, περΙ. 

τρομος, περΙφοθος, φοθισμένη. 
πτωμα, -ατο" to (πέπ .. ωχα, πΙπτω)' πτώσις, «πέ· 

σιμο'ι 11 6τυχ/α, δυατυχΙα, δυστύχημα, συμφορά, κατα
στροφή, λιχτ. casus.- Ι iπΙ ιiνθρώπων, ώ, "ιχΙ νυν, 
πτQμα, τ6 ιiεπτωK6ς σQμα, νειcρόν σώμα. [ΙΙι' '~υμ, 
βλ. πΙπτω]. 
πτώξ, δ, -1), τι.,. Π~OIJ"O' (πτώααOlJ)' όις; 1:6 πτάξ 

(_λ. λ,),. '1:6 tK φ660u σuνεςπαλμένoν ζC:;ΙOν. 1:. Ι. ό 



λο'(<.Ιός. [πτώξ' norώoaQJ' πτωχ6,· ttcivoτcι τcιυτcι π.ρι
'Υ'οιιν ίπεxτιiαιι~ oτ1jt; ~ . πτω-, μιτιιπτωτ. βcιθμΙδo, oτ1j, 
πτίi-, εν τ~ μτχ. πεπτ,,~' βλ. xcιΙ n-rala]. 
ητώσιμος, σ" (,,"πτωχα, τoίi π/πτω)- ό πεσών, 

, ό πεπτωκώς, ό φονευθε/ς. 
ητωσlς, -ε~, Τι (,,"πτωχα , του π/πτω)' ώ, κcιΙ νυν, 

πτώσις, ( πέσιμο» , τό π/πτειν [δι' ίτιιμ. ~λ. π/πτω). 
ητωσκάςω, ΠΟΙ'l1τ ; ιΧντΙ πτώσaωι ζαρώνω όπό 

φόβον. 

ΠΙΩΊΙΩ, Itlltp(iH. τύπο, του nnjaaw' συστέλλο· 
μαι « μαζεύομαι, ζαρώνω~) άπό φόβον Ο ώα. περιφέ
ρομα ι «ζαρωμένος» ώς έπα/της, έπισκέπτομαι ως 
έπο/της, έπαιτώ. 2) φεύΊ'ω (τρέπομαι εΙς φυΊ'ην) 
περ/τρομος 11 μ5Τ' ιιΙτ. προα., άποφc:ύΊ'ω τινά έκ φό
βου [δι' έτυμ. βλ. πτήσσω, πτώξ, πτl)έω, n'rola]. 
ητωχε'α, t" Ιων. -ιι'ιι (πτωχενω)' τό έπαιτεΤν, 

έπαιτε/α. 

ητωχεύω, ίων. πρτ. πτωχειίεσχο,,' μελλ. -σω (n'rw
χ6,)' εΤμαι πτωχός, διατελώ έν nrWXE/Q (έν πεν/Q), 
εΤμαι έπαίτης, έπαιτώ.- 11 μτ6τ. : 1> μετ' cι (τ . 
πpιiγμ., λαμβάνω έπαιτών . 2) μετ' ιιίτ. προα. έπαιτώ 
(ζηΤώ έλεημοσύνην) παρό τινος. . 
ητωχ"ί", Τι, ί ων . ιΧντΙ πτωχεlα. 
ητωχικός, ή, Ο" (πτωχό,) ' ό άνήκων εΙς έπαΙ· 

την, 'i) ό άρμόζων είς έπαίτην, έπαιτικός. 
ητωχΙστερος, ιΧνώμ. συγκρ . του πτωχός. 
ητωxo-ηoιΌC;, ο" (πτωχος + ποιέω)' έπ Ι ΠΟΙ'l1 τ οίί 

(κιιΙ δΥI έπί τοίί κωμ Ι Υ.ου Άριατοφ.), ό ποιων (6 χρη . 

σιμοποlών είς τάς Kωμ~δΙας του) έπαΙτος (έπαιτl· 
κους χαρακτηρας). 
πτωxόc;, ή, ό", ώα. κιιΙ -6" -ο" (πτώσσω)' δ 

πτώοσω'l'. τ . ε. 6 συστελλόμενος, 6 «ζαρώνων » 11 

ώ, o~σ. ό πτωχΟ. = έπαΙτης, ι ζηTlδνος», πτωχός 
11 ώα . πτωχος ά'l'ήρ = έπαΙτης.- 11 ώ, έπΙ θ., έπαlTl-' 
κός, « ζητ!άνικος » , ταπεινός (η κιι ί χαμερπής), a
θλιος.- μτγν. κcιΙ, πτωχικός, (φτωχικός» , πενιχρός. 
- αυγκρ . κα. Ι δπιρθ. πτωχ6τεeος, -6τατο"lΙιΧνώμ. αυγχρ. 
πτωχlστεeος. 
ΠUσνέψια (ίνν. leeti), τιi (πιία"ο" + Ιψω)' έορτη 

τελουμένη έν Άθήναις, κατά τόν μηνα Πνα"εφ,
ώ"α, πρός τιμην τοϋ Άπόλλωνος' λίγΕΤΙΙΙ δτι ώνο
μιiσθ7j ο!ίτω lx τινοι; φιιγ'l1ΤΟίΙ, αuν7jθι~ομένοu τόΤΕ, πιιριι
αχευιιζομ.ι!νου δέ Εκ κυιiμων 'i) (κιιτ' &λλουι;) ιΧπό ι;.
φλοuδιαμβν7jν κριθ'ήν χιιΙ δαπριιι. 

πuσνεψlών, -ώ"ο" δ' τέτtJρτoς μην τοΟ όττl
κοϋ έτους, όνομιιαθεΙ, ο!ίτω ιΧπό τ'ήν κιιτ' α;~τόν ΤΕ
λουμέν'l1ν Ιορηjν, τιl Πνα"έφ,α (βλ. λ.), ιΧντιατοιχών 
δέ π ~iι ; ,ο χρονικόν διιiα''I1μιι 15 Όκ,ω6ρΙου-15 Νο
εμβΡΙ~U . 
ΠY·λ~MOI, 6' ό κύαμος, (τό κουκκl. [δι" 'τυμ. 

βλ. χ ~aIλoS'). 
ηίίαρ, γεν. πύατο", ,ό·=πvo, (βλ. λ.), τ6 πρωτόρ

ρυτον Ί'άλα, τό μετό τόν τοκετόν [δι' 8τιιιιολ. βλ, 
πvός] . 

ηϋΥαίος, α, ο" (πϊίΥ.;)· ό όνήκων εΙς τήν πυγην 
(ε ίς τόν Ί'λουτόν), 'i) 6 έπl της πυΊ'ης (έπl τοϋ γλου· 
τοΟ) 11 το πυΥαϊΌ" Qxeo" (επι Π''Ι1νου) - η δκρα της 
ουράς του. 
πίίΥ-αΡΥος, ο" (m;Υή+άι>Υ6,,)' ή txouoa λευκήν 

τήν πυγήν (ούράν), όνομα άντιλόπης Τi\ς Λιβύης 11 
λευκόουρος, ε Ι ~,,~ θιιλιισαιιε,οίί. 
ΠΥ-ΓΗ", -ης, Τι' ό γλόυτός, δ πpCιlltτ6ς, (τό ό· 

πΙσθlα» . 
Έτυμ.: πϊϊΥή' xaHl-nvyoS" "" ιΧΡΧΙΚ1) Ο'l1μα;σ. φιιΙ

νετιιι δτι εΙνιι ι «έξόγκωμα» (πρΙSλ. αιινακρ. ΡU1au, Ιλλ. 
n-U",I,O')' π~!5λ. σα;ναχρ. Pίiga.-h (σωρός, όχλος, 

τύρβη), PU~cl ' J:! (σωρός, όχλος: ι3ώλος, «μπάλα»), 
λ5ΤΤ. pa.ug4 (προσκέφαλον)' Ιιιπ. *ρeug" *ΡUg_· 
κιι,' «λλoυ~, Tι't~ov όρθώ., πνΥή=τό προεξέχον μέ
ρος τοΟ σώματος: πvyμή, πvyώ", πύξ,-λσιτ . pungo 
(παρακεντώ), πpΙSλ . νεο-γερμ. steiss (ό πρωκτός) : 
slossen, γο,θ. sla.ula.n (ώθώ, κτυπώ); 

nίiΥtδιον, ,ό , δποκορ. ,Ο,υ πΘΥ'" λΙΠΤ1) ΠVf'}, 
Ισχνά όπΙοθlα. 
ηυΥμαίος, α, ο" (πνΥμι) 11). ό Ιχων μi\κος fJ 

μέΊ'εθος πvyμη, (βλ. λ.)- 11 Π1Ι)'μοίοι, QΙ, μu8ικόν 

ytvoς νάνων, κατοικούντων είς τός περιοχάς τοΟ 
δνω Νε(λου καΙ καταστραφέντων, κατά τήν παρό
δοσιν, ύπό τών Ί'ερόνων. 
ηυΥ-μσχCω, μιλλ. -ήσω (πvyμάxo.)· μάχομαι διό , 

της πυγμης, εΤμαl πυγμάχος, πυκτεύω. , 
ηυΥ-μ6χ'α, Τι (πvyμάxo.)· ώ, κα.ί νυν, πυΊ'μαχ/α, 

τ6 πυγμαχεΤν, λιι,. pugila.tus. 
ηυΥ-μδχος, ο" (πvyμη+μάxoμα,)' ώ, κσιί νυν, ό 

πυΊ'μαχών, ό μαχόμενος δια τών πυΊ'μών 11 ώ; ουα. 
d πνΥμάχος' ώι; κιιΙ νυν, λιι,. pugll. 
ηυΥμή, Τι (miξ)' ώ, κιιΙ νίιν. πυΊ'μή, γρόνθος, 

C Ί'ροθιά » , λιιτ. ρugnus 11 ώα . η διό των Ί'ρόνθων 
μάχη, πυΊ'μαχΙα 11 πvyμή" ",χώ (κιιΙ πν'-μ;; ",xώ)~ 
νικώ έν πυΊ'μαΧΙQ, εΤμαl νικητής πυΊ'μαχlκοϋ όΊ'ώ
νος.- Ηώς μΙτρον μ-ήκουι;, ή όπόστοοις όπ6 τοΟ 
άΊ'κώνος μέχρι τοϋ μέρους όπου άρχ/ζουν ΟΙ δά
κτυλοι = 18 cJάxnι},o" π.ρΙπου 0,35 ,ου μέψοιι. [δι' 
έτυμ. βλ. πιίξ]. 
ηίiyo-στ6λoς, . ο" (πvyη+στo},ή)' ίδΙω, _πΙ Υυνα;ι

χό" ή στολΙζουσα τό περΙ την πvyή" μέρη, η έν
δεδυμένη μακρά καΙ μέχρι τοϋ έδάφους συρόμενα 
ένδύματα, κα;,α. πα;ριρδ !ιιν του Ι1xεσΙnεπλo", μ.τα. 
αuμπα~ομ.ιιρτοόσ'1j' εννοΙιι, ιΧκολααΙιις κιιΙ ιιίαχρό,'Ι1'Ο" 
ηυΥούσιος, α, ο" (πvyώ"γ ό έχων μηκος πν,..6-

"ος' 6 έχων μηκος πήχεως, πηχυαΤος. 
ΠΥ-ΓΩ'Μ, -6"ος, 'ιι' ό όΊ'κών 11 ό πηχυς τi\ς χει

ρός.- 11 ώ, μέτρον μ-ήκου" ή άπόστασις όπό τοϋ 
άΥκώνος μέχρι τοϋ πρώτου άρμοϋ των δακτύλων 
(= 20 δάχτυλο, η 5 πα'-αστaΙ, η,οι 0,38 του μίτρου 
πε?ίΠΟ'J) . [~ ι ' έτυμολ . β λ . πνξ]. 

ηίiδσρί~ω, μελλ. -Ισω' σκιρτώ, πηδώ, χοροπηδώ, 
χορεύω. [«<Χ,α. ,όν JιI. Ε . ιιίολ . ιiντ Ι τοίί ποδαeίζω, 
έχ ,o~ ποιί,' κιι,' «λλους κείται ιΧντί τ?~ πυΥαρίζω, 
έκ του πυΥή, δπότε σΥΙμ. τόν ΧOΡOΠ'Y)δ ιif<ί'τ<x κιι Ι κιι,ιi 
,ό Χ(jροπή~7jμιι χτυπών,σι τιi onlaOIci του δια. ,ών πο 

δών τr.ιυ. 

ΠΥ·ΕλΟI, Τι' ώ, κσι! νυν, πύελος, κάδος, έπιμή· 
κης σκάφη έν δ έτ/θετο τροφή διά τ6 ζQα 11 λου
τήρ 11 πΙδος, λέβης μαΊ'ειρε/ου U θήκη νεκροϋ, λάρ
ναξ, οαρκοφάΊ'ος. 
Έτvμ. : ιχτ,. π*'ε},ος' (μτγν. κcιΙ έν ίπιγρ. πύα},ο", 

πρeiλ. Ήσυχ. cnUa},o,,' Τι ιlσάμl"~,,. η Aάe"aE. 
< cn1ve10" κιιτ' ιΧνομ. ( ι π16"ω). 
Πίiθσyόρας, -ov, δωρ. -α, 6' ό φιλόσοφος Πυθα

Ί'όρας (βλ . Κ . Ε. Λ.). 
Πϋδσyoρί~ω, μελλ. -/σω (Hv/Jαy6eaS') ' εlμαι ό

παδός , η εΤμαl μαθητής, τοϋ ΠυθαΊ'όρου, φρονώ 
τά τοϋ Πυ~αyόρoυ. 
πυδαΥοριστής, -ο;;, δωρ. -ιιιτάς, -α, 6 (Πν/Jα

Υοe{ζω)' ΠυθαΊ'όρειος, όπαδός 'i) μαθητής τοϋ nu
θαΊ'όρου. 
ηυθέσθαι, ιΧπρφ. ιΧορ . β' ,οίί πv"iJ.ά,l,ομα,. 
ηύθ'ευ, δωρ. iντΙ πtί~;;, προα, . μίο. ciOp. β' τοίί 

πv"iJ.ά"oμιIO . 
Πϋθία, (έν-Ι . Ιέeεια) . "" , θ'Υ)λ. τ?ίί Hu{J.,o,,· η Ιέρεια 

τοϋ Γlυθίoυ Άπόλλωνος έν ΔελφοΤς, ή καταρτ/ζουσα 
καΙ δίδουσα τάς άποκρίσεις τού Μαντείου. 

Πίίθια (ένν. laeti), ti , o!)/j. πλ7jθ. του πνθ,ο,,' ΟΙ 
Πυθlκοl άΊ'ώνες, ΟΙ τελούμενοι κατά παν τέταρτον 
έτος έν ΔελφοΤς (έν Πυθο;:, βλ. Πν{Joώ), πρός τι
μήν τoiί ΠυθΙου 'Απόλλωνος. 
Πϋδιάς, -άδο", Ιδιότυπ?ν θ7jλ. ,οϋ HUiJ.,oo: Πν

iJ.,a" βοά = t;Jδή είς τόν Άπόλλωνα.- 11 ώ;: oίJα. : 
1) (ίνν . Ιέeεια) = Τι HviJ.la, ή έν Δελφοίς Ιέρεια. 
2) (ένν. Ιοeτη) = τιl HviJ.oa, οΙ Πυ~IKOΙ άΊ'ωνες. 
3) (ένν. ,,(χη) = ν/κη έν τοίς ΠυθlκοΤς άΊ'ωσlν. 
4) aνν. πομπή)=lερό άποστοΜ η θεωρ(α έξ Άθη
νών εΙς Δελφούς. 5) (Ινν . dδΟ,,)=ή Ιερό 6δός ή 
έκ τών Τεμπών μέχρι Δελφών. 6) (ένν . περΙοδο,) 
-περ/οδος τεσσάρων έτών, μετά τά όποΤα έωρτά
ζοντο οΙ Πυθlκοl άγώνες (πρβλ. Όλνμn,ά,,). 

ΠiiδΙKΌC;, ." Ο" (ΠuiJ.ώ)· ό όνήκων είς την Πν(J.ώ 
(βλ . λ.), Πυθικός, Δελφικός. 

ΠiiδlOν, ,ό' ό ναός τοΟ ΠυθΙου Άπόλλωνος έν 
ΔελφοΤς. 

Πiiδιο-vfιιιις, -ον, 6 (HviJ.,a+",xtiw)· ό νικήσας 
(6 νικητης) κατό τούς ΠυθικοΙΙς άΊ'ώνας. 
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πuιιό-νίΙΙoς, ο,. (πνθ.α+".Ηάφ)· 6 ""ι'ικων εΙς 
νΙκην κατ6 τούς Πυθικούς όΊ'ώνος. , 
ΠΟθιος, α, ο,. (HfJ(J.ώ)· ό όνήκων εις τήν Πυ(J.Φ 

(τ . i. εΙς τούς Δελφούς), Πυθικός, Δελφικός.- • 
HiιfJ.o., οΙ, έν ΣπόΡτι:ι, τέσοαρες όξlωμaτOOXOI, ών 
έρ'{ον "'το νό συμ60υλεύωνταl τό μαντετον τών 
ΔελφQν (μετα60Ινοντες έκετ) έπl ύποθέσεων της 
Πόλεως. 

ιιuθμήν, -1"0,, δ (βvθ6t;) ' ώ, κα! νιiν, ό πυθμήν, 
τό κοΤλον κατώτατον μέρος οΙουδήποτε δοχεΙou, 
ό 6uθός, ό .. πότος » , λσιτ. fundus Ν πv-θμη" δσJ.άo
οηt;~ό βυθός (6 .. πότος») της θαλόοσης 11 μτφρ., τ6 
θεμέλιον παντός πρό'{ματος 11 έν τιρ πλ'l]θ., τό βόθη, 
τό θεμέλ,α.---ο 11 τό κότω μέρος, ή Ρ/ζα, δένδρου I1 
Υιν. , ρΙζα ιι μτφρ., κορμός, τό όρχικόν οτέλεχος 01-
κο'{ενεlακΟΟ δένδρου. 

'Enιμ., mι-θμη" <*φV-θμή,.. πν"δαξ (·ψυ"δαξ 
χατ" ιΙναλΟΥΙαν πρό. τό πυθμή,,· τό σανσκρ. budhn6-l), 
Ιλλ. mι-θμιr.., παλ-Υερμ. bod4m dνliΥοντα ι ιΙ; Ιαπ. 
·bheudb· 'ιι iναλλαΥi) τω~ προσφ. -mo- καΙ -nQ- ε!ν.\ι 
πιθ. Ιαπ., ιIμφό~ιρα ea , ιΙνιίΥονταιι ιΙ. πρόοφ. -mno-, 
σΙΙΥΥ. -ι;tj:ι -men- -ι;ιji ίν -ι;ιji πνθμfι,,· πρβλ. τα. μετ' έρρ. 
ίπι " θ. Ζ-νe. bun4 (=βυθός, βόθος ( *bhundhn4-), 
Ιλλ. πν,,&ιξ, λα-ι; . fundu$, Ι~λ. bond (πέλμα τοϋ πο
δός).- -ι;ό ιΙΥΥλ-σαι' . bolm (πυθμήν) προϋποθίτβι Ιαπ. 
*bheud-'- -ι;α. βυ θ6,. , Ιων. βνοοοι; ί;;'Ι]ΥοDνται έκ τοσ 
Ιαπ . *beudh.- πρtί.λ. lΙπ! πλίον Υοτθ. diups, παλ-Υερμ. 
tlof, (60θύς). λιθ' dubύs (βαθύς, κΟίλος), dύgn4S 
(:iντΙ ·dύbn4S) = βαθύς, παλ-ολα.ιι . dubrJ (φόΡΟΊ'ξ), 
duno, gaul. dubno-, gall. dwfn, ίρλ. dom4in fudu
m4in (χιλτ. *dubnί-)=βαθύ., Ιίτινα πpoϋΠOθιiΤOιιν Ιαπ. 
*dheubh-, *deubh-, ~ ·dheub-, εΙτα. παιλ-σλαιι. du
pTnU' duρlϋ (κοΤλος), dupuk4 (όπή). 

ηί;)οί, έπιρρ., κιιρ. eοτ. τoίi Πν(J.ώ · έν ΠυθΟί, έν 
ΔελφΟίς. 

ιιυθoiατo, Ιων. y~ ItA'l]e. 6~X-Ι;. ιΙορ. β' -ι;οl) ΠV,,{}ό,
"ομα •. 

Πίί80ί-δc, ίιtφρ. - Πvθώδa' πρός (είς) Πuθώ, 
n~CC; (είς) Δελφούς. 
ΠίίΙό-κραντος, ο" (ΠνιJ.ω + κeαl"ω)' κeα,,-θeΙt; 

(τ. i. τ< λεσθεlς ~ έπlκυρωθεΙς, δεβοlωθεΙς) όπό τοϋ 
ΠυθΙου θεού (ΤΟΟ 'Απόλλωνος) 11 'l'd Πv-θ6κtlα'l''Ι'α= 
οΙ Πυθlκοl χρησμοΙ. 

Πίίθό-μαντις, -el:O$, δ, -ιι (Πνθω+μά"τ.,), δ' Πυ
θιιι:ός μόντις, 6 μόντις (6 προφήτης, ό χρησμολό· 
'{ος) τών Δελφών, 6 μόντις τοϋ Πυθ/ου Άπόλλωνος. 
- 11 ώ~ ίπΙθ., ό τοΟ Πυθlκοϋ προφήτου U πυθ6μα,,
η,. 10τΙα=προφητική έστ/α τών Δελφών. 

Πίίθo-xρiιστιις, -ov, eωΡ. -τaς, -α, δ (ΠΙΙ-θω-!
xe7ω)' ό ποιούμενος χρηαιν τοϋ Μαντεlου τών Δελ
φών, ό συμβουλευόμενος τόν έν ΔελφοΤς δεόν. 

ΠίίΙό-χριιστος, ο" (Πυ(J.ώ + χeιίω)' ό χρησθεlς 
Ιφ.,σμ~λOΊ'ηθεlς) όπό τοϋ ΜαντεΙou των Δελφών. 
- U = πvθοχefιοτηt; (βλ. λ.). 
ΠΥ".Ω· μ.λλ . .πόσω· ιΙόρ. lnfJoa, ίπ . .πϊίοιι · κά

μνω τι νό oant:j, τ6 σαπ/ζω, διαβιβρώσκω.- παιθη-ι;. , 
σήπομαι, σαπ/ζω, μουχλιόζω, φθΙνω, παρακμάζω. 

'Εwμ.: ίχ. ρΟ;; . .πυ-, πρδλ . oΠvθoad6", .πνοιο, οαιν
αχ;>. ρΟΥΙ (=pulreιco-) -ι;ου ρO-Y4S, ρΟ-Ιί (-puS), 
pb-tls, ρO-tlk4S (-ΡUdituS), zεve. ρΟ, λαι-ι;. ρυ-ι, pu
-teo, λιθ. ρυ-ιι (=λιιτ. foed4re), Υσ-ι;θ.fu-Ιs (όζω), 
~ρx-Σκιιν/)_ fu-I (putredo), fQ ·ki (foetor). 
πν~.ΩΊ 'ιι, Υ.ν. Πυ-θοϊί" eο-ι;. HV(J.oi· παλαlδτ~ 

τον όνομα της , περιοχης της ΦwKlδoς, έν δ Ικειτο 
'" πόλις τών Δελφών. Άι:;χιχώ. Πν(J.Φ 'χαλ.Ττο καιΙ 
oι~tij -Ιιπόλις των Δβλφων ' ί~ α~τ'.)υ τό 

Πiiθώδc, ίπΙρρ: εΙς (πρ6ς) Πυ8ώ, ~. Ι. εις (πρός) 
Δελφούς • . 
Πiiθώθcν, 'πΙρρ., έκ Πυ800ς, έκ ΔελφQv. 
Πίίδών, -ώιιο" ή '=Πυθω (βλ . λ . ) . 
Πίiθωνόθcν, ίπΙρρ._Πυ(J.ώθe" (βλ. λ.). 
πν-ΚΑ-, πιχητ. έπΙρρ. ί, Υι. ρΙζΤι\; καΙ,;ct: πvκ.,,6~, 

mικ"ό, (βλ. λ.)' πυκνώς, «πυκνό», στερεώς Ο ouχνό. 
2) . σωφρόνως, . φρονΙμως, αυνετώς. 

'Ε'ι'Vμ.: πνκιι' .πυκιίζω· ΠVHJ"O, (πρtίλ. και! ίπ . 
nvΗι·μfιδnt;=συνετός) 'χαΙ δμ'l]ρ., 4-ι;-ι;.· πvκιo6,· ή πρό; 
"ό ~ σΙΙΥΥ'ν.ια θεωρ.Τ-ι;αι. (ιπό τινων ιίμψιtίoλo," : 

UEIKON ΑΡΧΑΙΑΖ ΕΑΔΗΝ. I'.ι1UZZll~ 

nlΙΙ't .. , ι1ρχ. δοιρ. -ι;ιίΠΟ; ιιuκόσδω· μsi.λ . -ιίοω ' 
4όρ. α' ImHaoa, ιiπ. πνκαοα' πα.θ7) ~. ιX~? α' lπvιcά
ο-θηιο" πρχ • .πeπνκασμα. · (πνκα)' καθιστώ τι πυκ νόν 
(παχύ fι στερεόν), περlβ6λλω στενώς, περικαλύπτω 
πυκνώς, περικλε/ω στενώς 11 πυκιίζω οτεφά"ο.ι;
καλύπτω ΠUΚνώς διό στεφόνων, περlστέφω 11 καλύ · 
πτω κατό τρόπον ώστε νό προοτατεύσω, σκέπι.ι, 
προφυλόσα..ι Ι ιΙπολ . στεφgνώνι.ι, περlστέφω 11 μ,;χ. 
παθητ. ιΙορ. α' καιΙ ποιθ. πρχ . πνκασθε/ς κοι , πεπvκα
ομlt'οt;=κατακαλυφθεlς, κατακεκαλυμμένος, κεκρυμ
μένος ~ καλώς ένδεδυμένος. 2) μ . ψ;;. έπισκιόζι.ι, 
ρΙπτω (όπλώνω) σκιόν έπl τινος (έπόνω είς τl).
l1εοον, . προπαρασκευόζω τι δι ' έμαuτόν, τό πρ::σαρ
μόζω έπόνω μου.- 11 κλεΙω στερεό, κατακλε Ιι.ι, 
φρόσσω, φιμώνω. . 
nuκόσδω, /)ωρ. ιίντΙ πvκιίζω. 
ιιυιc.I-μιιδής, έt;, κοιΙ ιιυιc.I-μήδιις (_",όt;+μη · 

cJot;)'=nvHJ,,6φeow (βλ. λ.), ouνετός, σώφρων, δια
κριτ . κός. 

ιιύιιΙν6ς, ιt, 6,., ποι'l]-ι;. Ιπ.κτ. -ι;ιίπ~ CΙν-ι;! __ "., 
(βλ. λ. ) 11 τό o,}~ . πνΚ.1Ι0" κοιΙ πνκ."ά ci>;; ίπΙρρ. πu · 
κνώς, στερεώς, ' καλως 11 μετό όξυνοΙας, διοραΤΙΚώς. 

ιιυιc.1νό-φρων , '0"0t; (πvx."Ot;+φe"")'=-IIAIJCJΙUΙ
δη .. (tίλ . λ.)' ό σοφός φρένας έχων, ό σοφά σκε
πτόμενος. 

ιιυιc.Iνώς, ΙπΙρρ. του ΠVHJ"6,, ιί'ΙΤΙ πvκιι8s. 
ιιuιc.νά, o~/). πλ 11θ . , Ιν χρήσει ώ. lπΙρρ. , -ι;0ΙΙ ιρι, 

κ"ο,. (δ ) .. λ.). 
ιιuκνfτιις, -ov, δ·=.π"υκΙπι, (πννξ) ' δ αlfνaθρol

ζόμενος, συνερχόμενος, έν τιJ ΠνυκΙ. 
ιιuιc.νόν, o~~ . t"u Πtlκ,,6ι;, ίν χρήσει ώς ίRΙΡΡ. cw-ι;ι 

του πvκ"ώι; ( )λ. λ.). 
nuιc.νό-ιιτι:ρος, ο" (πvκ"ός + oΠτee6,,)' ό Ιχων 

πυκνό πτερό, πuκνόν πτέρωμα . 
nuκνο-ρράξ, -eeiiYOt;, ΤΙ nuιc.vo-ρpώξ, -Illlιi'ηιoι; 

(πvκ"όt;Ηιίξ, η eώξΥ ό Ιχων πυκνός ρόγας (ρώ
Ί'ας) . 
nuκν6ς, και! ίπ. 'κ,;ι-ι;, -ι;ιίπο, nuιιlνός, ιf. ό" 

(πνκα)' ώς κ:χΙ νΒν, πυκνός, συμπεπυκνωμένος, ιIντCΒ. 
τψ μα,,;',. ιι έπΙ τη. zeIoOιI :nιxaIιx. πρctΥματό. -ι;ινο., πυ
κνός, στερεός, συμπαΊ'ής U πυκνός, χονδρός, παχός, 
σφlΊ'κτό συνεσκευασμένος, συμπυκνωμένος, συμπα
Ί'ής 11 ιΞπΙ φιιλλώμαι-ι;ο, ~ πτιρώμοι-ι;ος, παχύς, πυκνός. 
2) συχνός, πολύς, λαιτ. creber, ff'equens U ταχύς, 
'{ΟΡΊ'ός 11 πvκ.'I'ά βΙΙλειι=βροχή βελών.- • ό καλώς 
συνηρμοσμένος, καλώς κατεσκευασμένος, συυπα· 
'{ής, πό'{ιος, στερεός, Ισχυρός Ο δθ8ν, ό καλώς έσχε
διασμένος 11 καλώς ήσφαλισμένος, καλώς φρουρού
μενος.- I~ μέΊ'ος, όπερβολlκός.- ΙΥ μ-ι;φρ ., 'πΙ -ι;η, 
~ιανoΙιx, . προσεκτικός, έπlφυλακTlκός, προφυλακτι
κός 11 δθεν, όξύνOUς, είιφυής, διορατικός, συνετός, 
φρ6νιμος.- V έκτός των δμ:xλ6\~ Ιπιρ'ρ. πvκ"ώ, χαιΙ 
πvκ."ώς, πα.ρ' Όμ. κείνται ώ; ίπιΡΡ. καΙ -ι;& ο!}/) . πv
κ"ό" κα ί πvκιιά, πvκ."o" χαΙ πvκ."σ=1) πυκνώς, 
στερεώς, σταθερQc; . 2) πολύ, λΙαν συχν6κlς, έξ· 
αιρετlκώς, ύπερβολlκό. 3) σoφQς, συνετώς, σω' 
φρόνως ~ εύφUώς, πανούΡΊ'ως. 

ιιuιc.νός, Υιν. ,oίi π"νξ (βλ . λ.). 
nuιc.νό-στιιιτος, ο" (πvκ"O,. -+ ιnΙ'ω)' δ nυιc:νως 

έστl'{μένος, ό Ιχων πυκνό στΙ'{ρατα, ό κατ6στl· 
κτος, ποικιλόχρωμος, «παρδαλός). 

nuιινότιις, -ηΤΟt;, 'ιι (πvX1l6t;)' ώ, "οι! νυν, ΙΙυκνό
της , ή Ιδιότης τοΟ πυκνοϋ, στερεότης, πόχος- U 
συχνότης, λαι-ι;. crebrlt4S.- 11 μτφρ. σοφΙα, σύνεσις, 
φρόνησις, εύφυΤα, όξύνοια ιι πανουΡΊ'Ια. 

ιιuιc.νόω, μΒλλ. -ώσω (.mIH,,6t;)· ποιώ fl πυκνόν 
(συμπαΥΈς, στερεόν) U συμπυκνώνω, συμπιέζω, Ο\)μ
μα,ζεύω, συστέλλω.- uιxe'l]'t., ' συμπιέζομαι, συμπυ
κνώνομαι, εΤμρl πλήρης fK τινος πρόΊ'ματος, 

ιιύιc.νωμα, -ατο" -ι;ο (.πνκ,,6ω)· πυκνόν κάλυμμσ, 
τό πυκνώς περlκαλύπτον, περιβολή, Ινδυμα. 2) 
συμπύκνωσις. ' . 

nuιι'(ώ.ς, lιnρρ. 'CoG πvκ"ό,. (βλ • . .mIH"a, V). 
nuκτδ1fςω, μιλλ. -οω'=πvκτcvω (6λ. λ.). 
ιιύιιτας, elllp. ιiντΙ .π1ικι:η, (tίλ. λ.). . 
nuιc.τcύω, μaλλ. οοω' (nVHΤ'1t;) ' εΤμαl πύκτης, ε1-

μαι πu'tμόχος, πυΊ'μαχώ υ κτ.υπώ , διό τΟΟ 'r'Qόνθou. 

δ6 



·,. 
ιιύιιτιις, -ον, 6 (n1'ιξ, mιy.N't>· 6 πvνμόxoς, 6 διό 

της πυνμ"ς μαχόμενος, λατ. pugll' . 
__ τιιι6ς, ιj, ό. (n1'ιHΤ"~)' 6 όνι'ικων Τι όρμόζων 

εΙς ",v"τα, (πυνμόXαtις). 2) 6 r'ισKημένoς (6 fμ-
πειρος) εΙς τι'ιν πυνμαχΙαν. 
nuιιnoy,-τό , Φα. χαΙ nVHΤΙΟ"'_ΠVΜτό"(=nnιΜτ6,,, 

πτιιαα6μινον) βιβ1/0", 6ι6λΙαν [δι' Ιτυμολ . βλ. ",τνxιj]. 
ηuιιτlς (Α), -/10" Υι (nnίooω)'-mιKΤ/o" (βλ. λ.) , 

πινaκlς πρός νΡαφήν. 
n_τIς (Β), -110" "ι ' ζ90ν μνημονευόμενον ύπ6 

τοΟ Άριστoφ6νouς, πιθ. 6 κόατωρ, 
Πil-δyόρaς, -ov, ώα. χαΙ ΠUl-αy6ρoς, Τι ΠUl

-άΥορος, Τι nul-IIy6pηc;, -ov (HvlaJ + ιly_Iρω)' ό 
πεμπ6μενος ι.;ις ρήτωρ εΙς τ6 έν Πύλαις Άμφικτιο
νικόν Συνέδριον, 6 όντιπΡόσωπος έλληνικΓις τινος 
πόλεως εΙς τό Άμφικτιονικ6ν Συνέδριον. 
ηυl-αyOρiω, μιλλ. -Ι;οω (Πνlay6ρίJ,) · εΤμαι Πυ

λσνόρος, εΙμαι 6, όπεσταλμένος πόλεώς τινος εΙς 
τό Άμφικτιονικ6ν Συνέδριον. 
Πϋl-δy~ Τι ΠuΙάΥΟpcNN Ι' - ΠνιaΥ6ρα, 

(βλ. λ.). 

ΠίιΙσι, cιιΙ ' βλ. nvl" ., 
Πiίlcιfα (ένν. οv.οδο,), "ι , θηλ. 'to!! nvlaio,' ή 

συνεδρ/α τών Άμφικτιόνων έν Πύλαις (r, μδλλον 
έν Άν8ήλΓ,1 παΡό τός Πύλας) ~ γενικιίι~ , τό Άμφι
κτιονικ6ν Συνέδριον 11 ώα. τό δικαΙωμα τοΟ πέμπειν 
όnεσταλμένoυς εΙς τό Συνέδριον τοοτο. 
ΠUlαι-μάιoς, ο. (Hv10, Τι n1'ιlη + μάχομαι)' 6 

μαχόμενος εΙς τός πύλας (πρό Τι έπl τών πυλών) 11 
ό μαχόμενος έν ΠύλΥ , έπl τοΟ Κλέωνος, δστις έδο
ξόσθη έκεΤ (χωμιχΥι λί;ι~ πα?' Άρι σ τοφ.) . 
ηυΙαίος, α, ο. (πVlη)' 6 κατά τήν πύλην, Τι 6 

fμηροσθεν της πύλης. 2) (HvAaJ), ό έν Πύλαις, 
έν ΘεΡ}Jοπύλαις 11 βλ . ιiν ΠυΙαία . . 

ιιυΙ-σρτιις, -ov, δ (πVl,,+ιlραρΙoιιω)' ό συνκpa
τών τός πύλας τοΟ V,*-δου συνηρμοσμένας (κεκλει· 
σμένας), 6 φυλάττων αύτάς 11 ΙΧ ί ολ . γεν . πvlάρταo. 

niίΙi-ωρός, δ (πv1,,+ώeα)' έπικ. ιiντ! πvΙωe6S" 
6 φρουρών τήν πύλην 11 ώ~ ο>}α . 6 πvlαωρό, ~ 6 
θυρωρός, λατ . jAnitor. 
nr λΗ, 'ij' ώ~ καΙ νίlν , πύλη, ΧιΙρ. τ6 l':v έκ τών 

φύλλων διφύλλου πύλης i ίν τφ πληθ. αl πύλαι πό
λεως, 'ν ιiντιθί αιι πρό~ τό fJ.Vea (= θύρα οlκΙας).-
11 1'ινιχω;, είσοδος, ανοινμα, στόμιον. 2) HvlaJ 
χώριχ, τινό~ ίκαλζ,ίίντο ώα. αl όρειναl δια6όσεις (Τι 
X\1t! μΙα τοιαύτη), ΟΙ 6δηνοοσοι εΙς τ6 έΣWτεPΙKόν 
της χώρος n δθεν , αΕ HvlaJ (τό αυντιτμ. δ 'ιομα ιiν,;Ι 
οτο[) ItAYjpou; ΘεeμοπvΙαι)=ή διό μέσου τών όρέων 
στενή διό6aσις άπό της Θεσσαλίας εΙς τήν Λα
κρΙδα, ή θεωρουμένη καΙ ώς Πύλη της δλης Ν. Έλ· 
λάδος ~ ώσ. ΠύΙα.ι έκαλεΙτο κα ! τ6 πέΡασμα όπό 
τ"ς ΣυρΙας ε ίς τήν ΚιλικΙαν. 3) HvlaJ 'χαλοσν,;ο 
ώα . καΙ ΟΙ στενοl πορθμοΙ. 
Έτυμ, : nvl.,· ,χ,;,; πνΙωρ6" δμ. mιlaQle~ (πρ6λ. 

ώρα, 'fωeα=φροντΙς, μέριμνα), ίων. nv1eve6,' 6π
ε~τηρ Ιxθη σιIyγιiνιια τοϋ πVlη πρό~ τό π6,ιι, (βλ. λ.) , 
έ ν ιcrχuσμίν7j κυρΙω, δπό ,;ou o\1tvxp. goρurA-m (·ρΙlο-) 
-πύλη της πόλεως' (ιπ' &λλων δέ αυyγιiνιιcιι πρό, ,;6 
π6,ιο, (ίαπ. *qvel-)' ιiμ<ρότερ\1t ιiμ<pΙδoλoι. 
Πiίl-ηy6ρης, -ου, δ. ίων . ιiντ! Hv1ay6eII,. 
ηiίlιι-δόιιoς, δ (πVl., + δixoμαι)' ό φυλόττων 

(φΡ::J uρών) παΡό τήν Πύλην. 
ηiίlίς, -Ιδο" Υι , ίιποχορ. τοϊ) πVl,, · μικρό πύλη, 

8υρίδιον , « παραπόρτι». 
Πiίlδδι:ν, έπ Ι ρρ,' έκ Πύλου. 
ΠύΙΟΙ-Υι:νής, Β, (ΠvΙ0'+Υ_"ΙΙο-θαι)' ό γεννη

θείς έν ΠύλΥ, Τι ό προελ8Wν έκ Πύλου. 
ΠύΙ0ν-δι:, ίπΙρρ. (Hvlo,)' πρός τήν Πύλον, εΙς 

τήν Πύλον. 

πύΙος, δ·=.mί1" (6λ. Α.). 
Πiιlος, δ χα! Υι ' Φ, χα! νίlν, ή πόλις Πύλος KOI 

όμώνυμος περιαχή της ΤριφυλΙας έν ΠελαποννήσΥ, 
Ινθα ίδcιιαlλΙιIιν δ Νέατωρ' τό cιι ')τό δνoμcιι Ι<ριρον χα! 
δύο ΙΙλλ\1tι πόλιι" ίν ΜεσαηνΙιι: κιχ! av WΗλιδι . 

nil-ou~ δ (n1'ιl.,+olie0S' - φύλαξ)'- πv"~ό, 
(δΑ. Α.), ό φύλαξ της πύλης. 

. « 

ιιίil6ω, μιλλ. -ώοω (πV1.,) · έφοδι6ζω μέ πύλας, 
ένKλεΙι.J διό πυλών, άσφαλΙζω διό π·uλών.-Παθ7j'; . , 
όσφαλΙζσμαι διό πυλών. 

ιιΟΙωμσ, ,ατοr, τ6' πύλη, πυλών (εΤσοδος, fι 6 
περl τ~ν nύλην τόπος) . . 
ιιϋΙων, -ciWo" δ (πV1,,)' ιb, xeιΙ ν!!ν, πυλών, ι'ι 

πύλη (μενόpou, ναού, φρouρlou χ.τ.δ.) μετό τοΟ nερl 
αύτήν χώρου Ι τό προπύλαια 11 ιbα. προστώον. 
nϋΙ-ωpeω (mι1ωρ6,)' εΤμaι πυλι.ιρ6ς,· εlμaι φύ

λαξ της πύλης, φυλόσσω τήν πύλην. · 
ηυΙ-ωρ6ς, 6 (nV1,,+~a)' 6 φUλόττων (φρουρών) 

τήν πύλην, φύλαξ. . 
ηilμδτος, ", 07' fσχατος, τελευταΤος, δκρος 11 

~όι o~Θ. πVματO" χeιΙ πVμaτα ώ, ίπιρρ .=διά τελευ
ταΙαν φοράν, εΙς τό τέλος, έπl τέλους. 
, Έτvμ.: πVματοr ι ααναχρ. ρύΠΑΓ Ιέκ νέου), πα λ-
1'ιρμ. ΙΟΠΑ, fon, 'ΠCΙΙλ-σα'. f_nA, fAn' .pu- χατ% μι~ιi
ιtτωαιν < !ιιπ . • AΡU, το[) μαρτuροuμίνοu 'ν τljί Ά ρχ., 
ΚιΙπρ., Λιαδ., θιαα. &mι (=&",6)' πιθ. X\1tI ίχ ~. noo-, 
-cYj, ίν τljί λατ. pos-t, Όαxcιιν. pos-mos (ρostremus), 
Όμ6ρ. ρuι, ρus-tru, αανσχρ. pAs'-kAS (-ρone, post), 
PAS' -kΊΠΑS (=extremus), δπ6τι δ ιiρx ιχό, ΤόΠO~ θόι 
1)';0 π60ματο,' ΙΙλλοτ., πcιιλαιότιρoν, 'θιωι;ιΤτο πρόιλ
θόν h ,;ο[) mι""μιj,,, οΙονιΙ ιiντ! ';06 πV,,"ματor, ιiλλ' 
"ι 'ΤιΙμολ. ΙΙΙΙΤΤ, ~iιν 6ποαΤ7jΡΙ~ΙΤIΙΙ πλ'ον. 
ηύΥδσξ, -aH0S', δ (mι,,"μι;.)· 6 Β.ι8μήν(ό (πότοςι) 

όννεΙau [~ι' ίΤιΙμ . ΙSλ. mιθoμΙ;,,]. 
ιιυνδάΥομαι, έπιχ,;ιοτ. τύπo~ Ιχ 'tO!! ftOI7j't. nev{}oo

μαι' μιλλ. nwooμaJ, ~ιιιρ. π_ιιοοίίμαι, ιi6ρ. δ' Ι3&
""6μη", προσ,;. mι{}ooίί, διιιρ, πVlhv. ιiItplf. ntί,,"ιo{}ooι, 
ίπ . Υ' Ιν . ι>}κτ. ",_πV,,"oιτo' πρχ. Mmιoμαι, δ' Ιν. 
""ntίoαι, ίπ. Mπvooαι ' (ιπιρσ. ΙπεπVoμrι.", 'π. τ' 
Ιν . mnuοτο, 'π. Υ' eutx. n_nvo/J-ιι.· έΡι.ιτώ, ζητώ 
νό μόθω, έξετόζω, ίντείi θιν διΙ , μανθόνω, πληροφο· 
ροΟμαι, έξακρι6ώ έρωτών iΊ έρευνών U άκούω, ' μαν , 
θ6νω 11 μιτόι 1'ιν. , άκούω περΙ τινος, λαμ6όνω εί5ή
σεις περΙ τινος 11 ώα. μιτ' α!,;. , ζητώ πληροφορΙας 
περΙ τινος, έΡWτώ νά μόθω διά τινα 11 μιτ' ιiπρ<p , ά
κούω iΊ μανθάνω δτι ... [eL' ίτuμολ. δλ. navθooμaJ]. 
ΠΥ'Ξ, ίπΙρρ.' μέ σφινμένους τούς νΡόνθcuς, πυ

Υμfj, yρ6"iJψ, έν πυγμαχΙα, μέ τούς νΡόνθους, «στl; 
νροθ!έςι 11 πνξ ιlyαB-ό,=Iιc:ανός εΙς τήν πυνμαχΙαν, 
fμπειρος πυνμόχος. 

Έτυμ.: π1ίξ, ίπιρρ. (χυρ .• Ινcιιι άνομ. ιiπoλιθωO.Τσα 
.!~ ίπ!ρρ.), πρ6λ. Ήσυχ. cπvξ ' πvyμιj_' πvιμιj' πv
Υώ.· πvyμάxo,' ΠVΚΤ,l, : λα,;. ΡUgnus, ΡUgno, pu
gll' βασικΥι σ7jμασΙα oτjj, δλη~ δμιillo, .Ινιχι «.νΡόνθος 
κλειστός διό πυνμαχΙαν», 'ντεϋθεν δ. χα! 1ι ουγΥί, 
νιια πρό, ,;ό λατ. ρungo (κεντώ), puglo (ένχειρΙδιον), 
!απ. ·peu~- (κεντώ) καΙ *peuk- 'ν τljί Ιλλ. nWH_
&ιι.6" ixe-neVKtj" n.vx" χλίΣ . · 'ντοισθα πιθ. ιiν'ήxoυαι 
,;ιi: ιiρχ-yιρμ. fust (fAust, flst), αλαυ. ρeι'-I (πυνμή). 

niίξlycoς, ιι, Ο", καΙ ηύξIΥος" ." ο" (πVξo,)' 6 
έιc: ξύλου πύξου ιc:ατεσKεuασμένoς. 
ΠΥ'ΞΟΙ, "ι, λατ. buxus· τό δένδρον πύξος, χοιν. 

«πυξάριι Ι τ6 ξύλαν του. ["ι λ. θιωpιΤτcιιι ειΙνη; προ
ελιτlσιιιι., πιθ. θρq:κοφ~υΥιχYj~' '~ (l~OΤi'); πvξι"ο" πυ
ξΙ,' αuνιαχιτΙαθ7j ύπ' ΙΙλλων πρό; τό n_VK", υπ' δ.~
λlJιν πρό, ,;ό πnίooω, χιχ! ()π' l1λλιιι.ν πι:ό; οτό πVHα 
καΙ mιH.6,· πιiντα ταϋτιχ δΙν ιιΙνcιιι πιιατικιi]. 

nloy, τ6, χαΙ ιιilος, -_ο,, ,;ό (.mίθoω) · ώ; χα! ν[)ν, 
τό πύον, (έμπυον ι τό έκ πληνης έκρέαν σεαηπός 
αΤμα, λcιιoτ. ρus. 

'Eτvμ. t πVo", nvo, (τό)' πVη, "ι , nv"oJ" η' πv
ονμαι, 6IanviOJ' πσf1.ω· nfjθο_δώ." : αιχνσκ:;. . pIl'yAtl 
=Ζενδ. ρuyei'l, o\1tvoxp. pu'yA-I,ι, pll'tl-I,ι (σαπρός), 
zsve. putAY- (σηψις), λ\1tτ. ΡίίS, 1'6ν. ρίίΓIS (!\1tIt. 
·ρίί-ι), pllteQ Οκ τινο; ό', όμ:ι,ο , *putOS), piίter, 
ρutris, -e. μεσ-φλ. othAr (·[ρ~υIΓo-ι)=ν6σoς, oth.r 
-llge (ιc:λΙνη όσθενεΙας), othrAch (κόπρος), παλ-ηΟΓΓ . 
fuenn (σαπρός), fue (άποσύνθεσις, σηψις), ΙύΠΑ (00-

πΙζω), λιθ. ρηνύ, Pu'ti (σήπομαι), pίιdau, pudytl 
(σήπω), .Ιτα 1'οτθ. ffils, παλ-ηοπ. ful!, ιiyyλ-αα;. ful, 
παλ-Υει:μ. fίiI (σαπρός) ( !\1tIt. π~oσ<p. '10-) λιθ. ρίιll"ι 
(=λιχτ. ΡUS), PIAuIAi (σεσηπός ξύλον))' ί, !απ . ·ΡU-· 
Υι ρΙ~ . β"σΙ~.τoιι ίπΙ όνομα ΤΟΠ"Ι' Ι\1t~. 



.. 
ηUός, δ' τό πρώτον γόλα μετό τόν τοκετόν, λcι~. 

colostrum. 
• Enι1": δ nD6~, τό nwe. Υ.ν. nVcιι-o~. η6.ι-Ιο 

(ZI6τlcι). fι' fι fIIldt, cι!)~η ιΙνCΙ\ II\ci~opo, ~~, προηΥου· 
Iljy'l), (βλ . .mίo,,). liνciΥΙΤcι\ ΙΙ. ιί, ίcιπ. ·ρeυι-, ·ΡUι
(όγκώ), ίνυπιiι-χoν ίν σ:χνσχ. pύsy&tl (ΡδΙ&ΙI, ρus(latI) 

-εύημερώ, εύτυχώ, ΠCΙλ-OλCΙΙΙ: ΡUCh&tl (πνέω, φίισeι), 
O·ΡUCM&.ΙI (φουσκι:'νω διό φυσήματος). 

ηύηηaξ,IπιφώνΤIμCΙ θcιιιμcισμoυ,ίχπλ 1j,ιω"(μπρό60:ι! 
nr" m;16~, τό' ώ, χcιΙ νυν, πΟρ, (φωτ!όι Ι m;1 

Α •• ,=τό πΟρ τοΟ Διάς. τ. Ι. ή όστραπή.- • Il~cpr;., 
ό πυρετός. ή 8ερμότης τΟΟ π.,ιρετοο, (8έρμη:ι Β ώσ. 
πυρετώ3ης έλπ/ς.- 11 πι-ό; ~1jλωσιν 1Ι:Ρ&'1μliτaιν τρο
μιρων: Ηι.'ασο" άμαιμαατοv nvιό~/σχuρότερον 
όπό τ6 όκaταμόxητoν πΟρ Ι διΑ nveό~ Ιi"cιι-=cδι
έρχεσδαι διό πυρός καΙ σιδήρου», ~. Ι. όρμδν πρός 
πόντα κ/νδυνον. 

'1Iτv1'. : m;e: ιiρμ. hur,YIY. hroy (·ΡUΓ·o-)=δςις, 
τoχcιp. ρor (πΟρ), δμ6ρ. ρlΓ (πορ) , ρurom-. (-Ιπ 
Ign8lll), Ιρλ. α; (πΟρ), Kcιλ-ηoΓΓ. furr (πΟρ, <·furl-), 
τσιχ. py'r (δερμοοποδ!ό), ιΙτcι πcιλ-yιpμ. fnlr, flur, 
ncιA-Oc" flur,IiYYλ-Ocι;' fy'r (πορ) «germ. *fu[v]lr[&]-). 
Ή δλ'! tIIldt, ιiνιiy.~cι\ ιΙ, Ιcιπ. *ρeν&Σ: ·ρυ- (κα8α
ρ/ζω, έξαγν/ζω), πρ6λ. σcινσχp. ρυηΙΙIi (pόvaIe)=Ka
βαρ/ζω, στραγγ/ζω, λcιτ. ρurus, πcιλ-yιpμ. fowen 
(κοοκιν/ζω τ6ν σΤτσν)' πcιpιiyωycι: nved. Ιων. nve7). 
'Ιι. _,Icι. 'iι, nvetτ,,,, .mίI'''o" nverlι,. nve6cιo. 
-e.1"6" -106,. nvee6~. 

ΙΙΙρlι, -05", "tdt (m;e)' ώ, χcιΙ νΙJν, τό πυρό, xcιΙ 
ΙΙΙΙ, "tdt χρησιμOKOΙOι!μινcι 6πό των ιiypυKνOι!ν~ων oτρcι
τ\ιιιτων χΙριν συνθ1jμcιτο, Τι πρό, ί,cιπιiτησιν των πολι
μΙοιψ (μόνον χcιτdt πι. 'ι)θ.). 

nupe, -i:c. ίOlν.ηuρiι, -;;~, 'iι (m;e)' τ6 μέρος (ό 
τόπος) fv8a όνόπτεται πΟρ 11 νεκρική πυρό, λcιτ. 
bustum Η τόπος ταφι;ς. τύμ60ς, τό έπl της πυΡδς 
συσσωρευόμενον χώμα, λcιτ . buslum, fumulus. .2) 
ό δωμός έφ' ου έτελοοντο fμπυροι 8υσ/αι 11 ώσ. τό 
έπl τΟΟ δωμοΟ καΤον πΟρ. 
ηUρ-άΥρσ, 'iι (m;e+dyeiQJ)' λα61ς διό της όπο/ας 

συλλαμ66νει τις πεπuρaKτωμένOν δν8ρακα Τι σ/δη
ρον. ώ, xcιΙ ν!ίν πυρόγρα. cτσιμπΙΟΟ, μασ!ό». 
ηu~σyPέτrις, -ov, tI'-nvedyecι (βλ. λ.). 

. ηup-σf8ω (nvρci+cι,6ω)' όνόπτω (καΙ κα/ω) νυ
κτερινό πυρό ώς φύλαξ στρατοπέδου. 
ηup-σKτiω, μελλ . -7)οω (πνΙ+ΙΥω)' περιστρέφω 

Ί'Ι . εΙς τό πΟρ, τ6 σκληρύνω (στή φωnό:ι. έμπυρεύω 
11 όπoτεφρQ. όν8ρακοποιώ. 
niiΡ-σκτ6ω'=nveαΗτiφ (βλ. λ.). 
ηϋΡδμlνος, '1. ο" (nve6so)·=.mίeI"os Β (βλ. λ.), ώ;; 

τό Ηeιlk1.1'Ιtlο~ άντΙ ΗιΙ-θ,,,ο,' ό έκ σΙτου, σΙτινος, 
(σιτσρένιος:ι, (σταρήσιος». 
ηOpδμfς, -Ιδαι;. 'iι' ώ, xcιΙ νΟν, πυραμΙς, «πυραμΙ

δα», τό γνωστόν αίγυπτιακ6ν οΙκοδόμημα 11 τό γεω
μετρικόν σχημα της πυραμΙδος [CΙΙΥtJπτ. "',ι,]. 
ηϋΡδμοϋς, -0;;t11"0~, δ, otJv'Op. τύπο, ιiντΙ nvla

~ε., (nve6ι;)' εΙδος πλακοοντος κατοοκευαζομέ
νου έκ πεφρυγμένου σΙτου καΙ μέλιτος, δστις έδΙ
δετο ώς 6ρα6εΤσν (Τι δώρον) εΙς τόν περισσότερον 
όντt)(οντα κατό νυκτερινήν όγρυπνΙαν (YυKΤOΦU
λακΛν) Ι Υινιχω" τ6 6ρa6εToν (τό fπa8λον) ν/κ ης. 

ιιip-συy(ις, I~ (m;e + cι~yι)' ό φεγγο60λών, ό 
λόμήων ι:ις πΟρ. . 
nupyιιI6v, ίΠιρρ. (.mίI70,)· ώς πύργος, όμοΙως 

πρός πύργον.- 11 ίπΙ στpcι~ιωτων, κατό μόζaς, κατό 
φόλαγγας, έν ΠUKVt,1 πcιpατόξει. 
nupΥ-ιιPiω, μιλλ. -7)αω (nveYΙ)e',,)' έγκλεΙω έν 

nύpY!tJ, πεΡΙKUΚλώ (όποκλε/ω, πολιορκώ) τινα έγκε
K~εισμένoν έν nύpy!tJ.- πcιθητ., έγκλε/ομαι ώς έν 
ΠVΡV!tJ, πολιορκΟΟμαι. 
nupy-~ ε, (.mίeyo,+~er,,)' 6 έγκεκλεlσμέ

νος (όποκεκλεισμένος) έν πύργ!tJ. ό πολιορκημένος 
έντός πύργου 11 ίπΙ τόπc;tJ Τι χώpcι" 6 fxIAJV ώχυρω
μένους πύργους. 
ηυΡΥ'δlον, τό, f)Itoxop. τοlJ .mίρyo,. μΙK~ πύρ

γος, πυργΙσκος. 
ηύΡΥlνος, '1. ο" (.mίI70Ι;)' όμοιος πΡός πύργον 11 

!οχυρός ώς πύργος 11 6 όνήκων εΙς πύργον, 

." , 

η..,ΥΙον, τό, 6ποχορ . το& nVΡΥοr;' πυργΙσκος. 
ηυΡΥο-δδίκτος, ο" (nνρyo,. + δαίζω)' ό κατα

στρέφων τοuς πύργους. 
nUPΥο-μΙliω (.mίeΥοΠμάχομaι) · μάχομαι έναν

τΙον πύργου, προσ66λλω πύργον, έφορμώ κατό πύρ
γου. 2) μόχομαι όπό πύργου. . 
ΠΥ'ΡΓΟΙ, δ' ώ; χcιί νίlν, πύργος, xcιΙ IlctλIotcι πύρ

γος τειχών της πόλεως U ίν τcρ πλrιθ. , τεΙχη της πό· 
λεως μετό τών πύργων των U Υινιχω;;, πον όχυρι.ι
ματικόν fpyov, πόσα όχύρωσις, φρούριον 11 ώσ. κι
νητός πύργος, τόν δποtον ίπλησΙcι~oν ιΙ;; "tdt ~ιΙχrι τ~;; 
πολΙΟΡΧGtJμjνη, πόλ.ω;; , ώ~τι ιiπ' cιuτοiil vdt .Ινcιι δυνcι· 
τόν vdt iν.γyηθ~ ίπΙθισι, ίνcιντΙoν των. 2) μ~φp., 
πύργος όμύνης, όνήρ ύπεραμυνόμενος της παρα
τόξεώς του όπoτελεσμαΤΙKQς ώς πύργος, ώ;; δ 
AΤcι, xcιλattcιI ηνΙΥΟΙ; 'Axcιιoί~ D τεΤχος, fπαλξις, όχύ
ρωμα, προπύργιον: nνIyo, -θCΙHI"ΦιI - προπύργιον 
κατό τοΟ 8ανότου. 3) τό δνω μέρος παντός 01-
κοδομήματος.- 11 τμημα στρατΟΟ παρατεταγμένον 
εΙς πυκνήν φόλαγγα (βλ. χα.Ι nve""δ6,,). -

'Κτv1": .mίIyo,· otJyy. τφ lΙieya1'Ο" (Π.I,l,cιμα 
TIo{cι~)' πιθ. IIιivsIov ίχ εjνη, Υλώσση" Τσαι, 'Aσιcιτ ι 
xYj,' πρ6λ. Ήσιιχ • • φVΡHO~· τείχοι;.· χcιτιt ~ινcι, ouyy. 
xcιΙ τφ Υοτθ. b&urgs (πόλις), KCΙλ-yιpμ. burg (πόλις, 
φρούριον), ιiyyλ. burgh, τά. δποtcι πΙλιν ιΙνcιι πιθ. 
συΥΥ. τψ Υερμ. βΜ; (όρος). 
nupyo-φόpoς, ο" (nVlya,tφIeQJ)' ό φέρων πύρ

γον (εΤτε έπl της κεφαλης. ώς ή Ku6έλη. εΤτε έπl 
τών νώτων ώς ΟΙ έλέφαντες). 
ηυpyo-φiJlσξ, -αHO~, δ (πνIyoπ~)' ό φύλαξ 

(φρουρός) nupyou. 
ηυΡΥ6ω, μιλλ_ -ώαφ (ΖΙιίΡΥΟΙ;)' περι66λλω διό 

πύργων, · όχυρώνω διό πύργων.- μ'σον, οΙκοδομώ 
(κτΙζω) πύργους.- πα.θη~., έφοδιόζομαι διό πύργων. 
- 11 όνυψώ εΙς μέγα ίιψος, εΙς ίιψος πύργου U μτφρ., 
nvey6e» ρήματα αε1'tlci=οlκοδομώ (έπισωρεύω) δΙκην 
πύργων πομπώδεις φρόσεις 11 δθιν, όνυψώνω, έγκω· 
μιάζω, μεγαλοποιώ.- παθητ., έξάΙρω έμα.ιτόν, έπ
αΙρομαι, εΤμαι ύπερφΙαλος, ύπεροπτικός. 
ηυΡΥ-ώδιις, ε~ (.mίIyo~ + .1δα,)' = nveΥο.ιδή,. 

όμοιος πρός πύργον. 
ηύΡΥωμσ, -ατο,. τό (nvey6cιo)' τόπος έφωδιασμέ

νος διό πύργων, πόλις ώχυρωμένη διό πύργων Ο ίν 
τφ πληθ_, πύργοι καΙ τεΙχη όμοο. 
ηυΡΥωτις, -.δα,. θηλ. ΙπΙθ. τοίί (xcιΙ σ"ιμιρον λΙΥΟ ' 

μένου) ~yωτό, (nvey6QJ)' πυργωτή. 
ηυρ-δο'Κ, I~ (m;e+JαlQJ)' ό καlων έν πυρΙ, καυ· 

στικός, πυριφλεγής. έμπρηστικός. 
ηUρι:ίον, Ιων. ηυρiιιoν, το (m;e), Iτλ'l)e. nveιI,o' 

τεμάχια ξδλου προστριβόμενσ μεταξύ των έως δ
του άνσδώσουν φλόγα, λ«τ. igniari& U Υεν., παν μέ· 
σον χρησιμοποιούμενον πρός δημιουργίαν φλογός. 
ηυρiσσω, cin. -πω" μιλλ. nveέξω' ιiόp. cι· Ι.mί

ρεξcι (nvecτ6ι;)' ώ, xcιΙ νίlν, πυρέσσω, έχω πυρετόν, 
πάσχω έκ πυρετοο. 
ηυρι:τ6ς, -ον, δ (m;e)' πυρώδης 8έρμη, καΙουσα 

δερμ6της, καυστική cζέστη».- Ι χυρ. ώ, χ:χΙ vuv, 
πυρετός, πυρετική 8ερμοκρασΙα, (8έρμη» 11 .Τδη πυ
ρ.του: άμ.φt1μceι,,6~, ΤI'''cι,o" τετοeτa,οι; κλπ.=ό 
Ka8' έκόστην ημέραν (κα8ημερlνός), ό έπανερχό
μενος κατό πδσαν τρΙτην ημέραν, 6 κατά πάσαν 
τετόρτrιν ήμέραν ... 
ηupcuς, -i~. δ (m;e)' έμπρηστής, nuρπoλητής 11 

όγγετον όντέχον εΙς τ6 πΟρ. 
nuP'\, -;:;" -ιj, ίων. x.cιΙ 'π. ιiν~Ι nveά. 
ηυρiιιoν, ~ό, Ιων. ι1ντΙ nve_'o" (δΙ.. λ.~ 
ΠΥ-ΡΗ'Μ, -;:;"0,, δ' τ6 έντός καρπών TIVIAJv.fj όπω

ρικών όστε~ες μέρος, τό (κουκκoUτσι:ι (έλαιών π.χ ). 
ηuρ-lινcμoς, ο" (m;e + Ι".μo~)' ό όναρριπΙζι.ιν 

(όνόπτων) τό πΟρ. 
nUPl)-T6Iιoς, ο" (m;ρ+~.Η.''')'' 6 ' πaρόyων πΟρ, 
ηBιMt-9Ιτoς, 0'11 (nveό*niφcιτcι., Υ' Ιν. πα.θ. πρχ. 

τοlJ *φi"Φ)' ό φσνεύων (συντρlδων) πυρούς . (τ. Ι. 
τόν σΤτον), ΙΚΙθ. τ~, cμυλόπιτρcι,-. 
ηΟΡιι-φ6Ρος, ο", ΠΟΙl1Τ. άντ! nveοφ6eοι; (nvρόπ 

φiIω)' ό φέρων (παρόγων) πυρούς (~'ψ oTrov). 
ηUΡΙσ, 'iι (m;e) ' λουτρόν δι' ότμοΟ, δπερ ποι» 



σκεύαζον ρΙπτοντες σπέρματα καννά8εως Τι δλλας 
εύι:ιδεις ϋλας έπΙ διαπύρων λΙδων. . 

ιιϋριδτιι, tι (nv6s-)' τό καλούμενο ν πρωτόγαλα 
(<< κολάστρα»), τό ευθύς μετά τήν άποκυηοιν άμελ
χδέν γάλα, πηγνύμενον διό θερμάνσεως (έπΙ θερ
μοσποδ!Ος). 

ιιίίριiίτήpιoν, ~6 (Π~1.'lόω)' λουτρόν δι' άτμοΟ, 
ότμόλουτρον . 

ιιίίριάω (nv1.'1a)' έμ86λλω τι(ν6) εΙς ότμόλou
τρον (ε Ι;: πυ1.'lατή1.'IΟ", 6λ . λ . ) . 

niipί-61IITOC;, ον (Π;;1.'+βάΗω)' 6 8ληθεΙς (κτυ
πηθεΙς ) διά πυρός. -ΙΙ <i>~ ένεΡΥ.=πυ1.'οβ6λοςο=6 8άλ
λων (κ τυπων ) διά πυρός. 
ιιϋΡΙ-Υενέτης, -ου, δ'=πυ1.'ΙΥενήςο (6λ . λ. ). 
πϋρί-Υενής, έςο , (Π;;1.'+Υενέσθαl)' 6 γεννηθεΙς 

έν πυρΙ Τι έ κ τοϋ πυρός Ilό είργασμένος (κατεσκευ
ασμένος , οφυρηλατηθεlς) διά τοϋ πυρός. 
πϋΡI-Υόνος, ον (Π;;1.'+Υενέσθαl)' ό παράγων πϋρ. 

- ΙΙ πρoπσ. ~o; . ώ~ πσ.θη τ . , πυρί-Υονος, 0,.=6 γεν
νηθεlς έκ τοϋ πυρός. 
πϋρΤ-δαπτος, ό" (πν1.'+ιJιίπτφ)' 6 ύπό τoO πυ

ρός καταναλωθείς. 
πϋρίδΌν (Α) , τό, δποχορ. ~oυ nν1." μικρόν (όλΙ

γον) πϋρ, σπινδήρ. 
ιίυρίδιον (Β) , τό , δποχορ. ,.oi} πfJe6s' όλΙγος σΤτος. 
πiίρl-ήKιις, es, όρθ~~. τοεί πuρι.-ιικης (Π;;1.'+&Ηή) ' 

ό ήκονημένος (ώξυμμένος, έσκληρυμμένος) έν πυ
ρl , ό έχων πυρΙνην (πεπυρaKτωμένην) όκήν, /)ηλ, 
αlχ μήν, λ σ.τ . prAeuslus, 

η.ϋρI-Kiίής, i,'=πv1.'lxavaras ( 6 λ. λ .) . 
πϋρΤ-καυστος, ο,. (niί1.'+καZω)' ό έν πυρ1 κεκαυ

μl;νος, πεπυρακτωμένος.- ΙΙ 6 ύπό τοϋ πυρός προ· 
ξενούμενος. . 

. πϋρΙ-κοίτης, -ov (nν1.'+κolτη)' ό έν ι:;ι τό πϋρ κοι
μάται 11 ό έμπερlέχων καΙ διατηρων πΌρ (έJt ! του ,.ά1.'
θηΗΟΙ;, /)ηλ. του κσ.λiμο υ, του Πρ~μηθέωs . 
πϋρI-λαμnής, ές (31;;1.' + }.άμπω) ' ό λάμπων έκ 

τοϋ πυρός, ΤΙ ό λάμπων ώς πΟρ. 
πυρΙνος (Α) , η, ' ο,. (πν1.')' ώ. κσ.! ν!lν , ΟΟρlνος, ό 

έκ πυρός, πυρώδης U φλογερός, σπlνθηρΙζων, σπιν-
θηρ080λων. . 
nQpJvoς (Β), 'Ι, ο" (π1l1.'6s) ' 6 έκ πv1.'ov, /)ηλ , 6 

έκ σίτου κατασκευαζόμενος, σ/τινος, «σταρένιος», 
«σταρήσιος». · .' 
ηϋρι-πνΙων, ov.cι, ο,. (πϋ1.'+π,.έω)· = πυ1.'Ιπνοος 

(βλ , λ . ). 
ηϋρί-πνοος, ο,., χσ.! συντιρ . -ηνους, ov" (πν1.'+ 

π,.έω) · ώ~ κσ.Ι νυν , πυρΙπνους, πνέων (άποπνέων, 
φυσων) πϋρ ιι πύρινος, πεπυρακτωμένος, φλογερός 11 
σφοδρός, όξύδυμος. 
πϋρί-σηαρτος, ο,. (niί1.'+oπεl1.'ω)' 6 πυρ1 έσπaρ

μένος, Τι ό σπείρων πϋρ, ό φλογlζων, 
πϋρι-σηείρητος, ον (Π;;1.' + οπεl1.'άαι)' d nv1.'l 

lσπεΙ1.'αμέ"ος , τ . ! . ό περιτυλιγμένος έντός πυρός, 
ό περικυκλωμένος άπό φλόγας. 
πϋρί-στακτος, ον (niί1.'+στάζω)' ό στάζων (στα· 

λάζι,\ν ) πϋρ, ό έκ8άλλων πΌρ . 
nϋρfτιις (Α) , -συ, δ , θΥιλ. ηϋρίτις, -100, (nν1.')' 6 

περΙ τό πϋρ καταγινόμενος, 6 σιδηρουργός τρόπον 
τlν6 .- ΙΙ πv~lrης }./θος=δ χαλκοπυρΙτης των δρυ
κτολόγων, εΤδος λlθου, δστις κρουόμενος όναδΙδεl 
σπινδηρας. 
πυρίτης (Β) , -ov, δ , μΤΥν, (πυ1.'ός) ι nve(r'1s 111.' 

το.=ό έκ σ/του (ιix πυρω,,), «σταρένιο Τι σταΡήσιο 
ψωμΙ ». 

πiίρι-τρόφoς, ον (πiί1.'+Τ1.'έφω)' Θ τρέφων (όναρ
ριπ /ζων) τό πύρο 
ηϋρί-φ~τoς, ο" (πν1.'+πΙΙφατιιl, τοί} ·φι"cα)' 6 φο

νευθεlς ύπό τού πυρός, δ Kaε/ς, 6 πυρ1 όναλωδεις, 
έρημωθεΙς δ~ πυρός. 
Πϋρι-φλεΥέ8ων, -ο,.τος, δ (πν1.'+φ}.έycα)' εΤι; έκ 

των ποταμων τοϋ • ,*δou (Χυρ. ό φλεγόμενός)' ιχ του 
ηίίρι-φ1εΥέ8ων, ουσα, ο,.' δ λάμπων ώς φλόξ 

πιιρός U έ~ σ. ';το ϊϊ τό npc'l)y, )ιύρ . δν. . 
ηίίρι-φ1εΥής, έ. κσ.Ι ηiίρι-φ1έyων, · -ο,.τοι;, δ, -iι 

(niί1.'+φλέyω)' ό φλέγων (καΙων) ώς πύρ, διάπυρας, 
φλΟΊ'ερός, ' . 

. ,. ~ .... ) - ' .,... ... v_ 

ηϋρί-φ1εκτος, σ,. (πϋ..>+φλΙΥω)' δ 6νημμένος, δ 
φλεγόμενος, άναδΙδων πφΙνας φλόγας U πύρινος, 
φλογερός , διάπυρος, έξημμένος. 

πυρΤχιι, "iΊ . ποιητ. ιiντΙ πv1.'1.'{1.'1 (βλ. λ . ) . 
ηϋρ-καεύς, -εως, δ (n-ii1.' + κα{ω) ' δ έμπρηστής, 

πυρπολητής. 
πϋρ-καΙά, !ων . -ίή, -iι (nv1.'+ HCIlOJ)' πυρά , τόπος 

ένθα όνάπτεταl πΌρ, νεκρική πυρά. 2) ώ~ κσ.Ι νίίν , 
πυρκαϊά, « φωτιά», έμπρησμός. 3) μτφρ . , ή φλόξ 
τοϋ έρωτος, έρωτική φλ όξ, πυρκαϊό έρωτική .- ΙΙ 
έλαΙα καείσα μέχρι ρΙζης καΙ πάλ!ν όναφυείσα, 
άγρΙα έλαία 
ηυρναίος, α, ο" (πνρνο,.) · κατάλληλος πρδς 8ρw. 

σι ν, ωριμος, έδώδιμος. 
ηύρνον, τό, σuντετμ . τύπο; ιiντ ! 3161.'1,,0,. ( ενν. 01-

τΖο,,), o~δ. τοίί πν1.'lνος' (π1lρός)' σΙτινος δρτος, 
«σταρήσ!ο ψωμΙ ». 2) παν τ6 κατ6λληλον πρός 
8ρώσlν, έδώδιμα Υενικώ •. 
ηυΡΟ-Υενής, ες (πvρόS+Υε"έοθαl) ' 6 έκ πυ1.'ώ,ι 

(έκ σΙτου) γε γενημένος (~ηλ . κατεσκευασμένος), 
πϋρόεις, εσσα, ε1Ι (niί1.') , πυρώδης, διάπυρος, πλή· 

ρης πυρός.- ΙΙ ιJ πυ1.'6εlς. ό πλανήτης "Αρης, κα
λούμενος ούτω ώς έκ τοϋ έρυδροΟ του χρώματος, 
πϋρο-κλοηία, 1, (ΠV1.'οκλ6πσs)' ή κλοπή τοϋ πυρός, 
ιιiίρo-ιι1όπoς, ο" (πiί1.' + κ}.ιίπτω)' ό κλέπτων 

τ6 πύρ, 
ηυρο-1όΥος, ον (πvρόs+λέΥω)' 6 συλλέγων πυ

ρούς, δηλ. ό θερΙζων . 
πυρο-πω1έω, μελλ. -ήσαι (πυ1.'οπώ}.'1ς)' πωλΟ 

πυρούς ( ~YI λ . σίτον), σιτοπωλω. 
nυρο-nώ1ηc;, -ov, δ (πυρό; + παι},έω)' ό πωλων 

πυρούς (~ηλ. σίτον ), σιτέμπορος, 
ηϋρo-ρριlyής, ές (π;;] + eαyijναl, τ"ίί eήΥ,.vμl) , 

ό έν TQ πυρΙ ρηγνυόμενος , ό δραιΙόμενος κατά 
τήν δπτησιν (περl τΟν κεράμων) U τό ο !ίδ . πv1.'o1.' -
1.'ΙΙΥες ώ. επ (ρ ρ. 
πυρός, δ σΤτος, «σlτ6ρl, στάρι) ~ εν τ (jl πληθ . , κόκ

κοι σ/του, 
Έτvμ. t πvρόs, /)ωΡ. οπ1l1.'6ς' πiί1.'ή", -;;νος' &ιόο

-πυ1.'ος, ο,. ' πυ1.'ν6,. : λιθ. Piirai (σίτος έσπαρμένος 
κατά 1'ό φδ ι νόπωρον), λεττ . ρύΓΙ (σΤ τος), πσ.λ-πρωσσ, 
pure (σΙκαλlc), πσ.λ-σλσ.ιι. ργγο (=λ~τ. f.r, mllium), 
σερ6. ρίΓ (εΤδος ofrou), νεο · σ λ ο lS . ρίΓΑ (έριιθρός σΤ
τος, ζειά ) , ιinλ-σσ.~, fyrs (=Iolium), σσ.ν σχρ , ΡίiΓ&-1} 
(πλαΚΟϋς), 
πϋρο-φόρος (Α), ον (πν1.'+φέ1.'ω)' δ φέρων πύρ, 

6 πυρφόρος 11 ήφαιστειώδης. 
πυρο-φόρoc; (Β) , ο,. (πti1.'ό.+φέρω)'=nv1.''1φόeοs, 

6 φέρων (παράγων) πυροί!ς Τ. Ι . σίτον. 
πϋρόω, μελλ . -ώσω (πνρ)' καlω διό πυρός, πυρ

πολω 11 καίω εΙς εμπυρον θυσίαν, 2) μτφρ . , όνά
πτω, φλέγω,- ΙΙ δυμιάζω, καπνlζω, χώρον διό . νό 
άΠOKOθαρδιj όπό νόσημά τι . 

ηϋρ-ηίSι1ίSιμάω, μελλ. -ήσω (πυρ + πα1αμάομαl)' 
χειρΙζομαl πύρ, κ6μνω τεχν6σματα (έξαπατω) ' διό 
τοΟ πυρός, μετέρχομαι σκανδαλώδεις πανουργlας. 

ιιϋρ-ηδ1ίSιμoς, 'Ι' ο,. (πυ1.'+πα1&μη) ' ό κατειργα
σμένος διό πυ~ός, Τι έκ πυρός, δ έμπυρος, 
ηύρ-ηνοος, ' ον (πt'e+π"iOJ)'=nvelπvoos (βλ . λ . ), 
πυρ-ηο1έω, μελλ. -ήσω (πυρπόλσς)' όναστι:: έφο

μαι περΙ τήν πυρόν, πυροεύω, καlω πϋρ, κάμνω πύρ 
11 κυρ, διατηρω τό πύρ, τό άναρριπίζω, τό συντηρωll 
πυ1.'πο}.ώ τοvs α,.θ-1.'ακιις=φuσώ (ριπίζω) τήν φλόγα 
των,- ΙΙ ώ~ χιχ Ι ν ίίν, πυρπολώ, καταστρέφω διό πυ-
ρός, κατακα/ω, έξαφaνΙζω διό έμπρησμοϋ. . 
ηυρ-πό1ιιμα, -ατος, τ ό (πv1.'πaUoo)' φρυκτωρΙα, 

συνθηματικό νυκτερινό πυρά, πυοσο/. 
πυρ-ηό1ος, ο,. (niίρ + πολέω)' δ περΙ τό πϋρ 

πολεvOJt' (., Ι. ένασχολούμενος, Kaταγlν9μενOς εΙς 
αύτό) 11 ό πυρπολων, καταστρέφων διά πυρός, καυ
στικός, 
πυρράςω, μιλλ . ~oω (πυ1.'ρός) , εΤμαl πυρρός, εΤ· 

μαι έρυθρός (κόκκινος) , εΤμαι κατέρυδρος. 
πuρρίας, -ov, δ (πv1.'1.'ds)' δνομα δούλων, χσ.! 

κυρ, έπΙ , των έκ Θρςικης καταΊ'ομένων πυρροτρΙχων 
δούλων (πe6λ, τό σημeΡ . « κοκκινοτρΙχ ης ») . 

aupptXII, 'iι (ivv, Ο1.'1.'1σl.)' εΤδος ένοπλlου πολf:-
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μΙKrις δρχήσεως, ό πυρρ/χιος χορός, κληδεΙς ούτω 
έκ τοΟ όνόμοτος ' τοΟ έπινοήσο'lτος ούτόν, τού 
Πυρρ/χου' δ χoρό~ oίιτo~ ~ιεκρ(νιτo ~ιιJt τ1ιν ζω'Υιρότ'l)τ~ 
των κινήσεων κι:tί τόt~ πι:tρι:t/)ό~oυ~ συστρσφόt~ τoίi σώ ο 

μι:tτo~ 11 ποφοιμ. nvee1X'l'" βΙέπeι'll=ένοπλον KOI πο
λεμικόν τι 6λέπειν. 
πυρρΙχΙδκός, ή, ό" (πvee'χιο,)' ίν tij Ms tpLxij, 

ό όνήκων εΙς τό πυρρ/χιον μέτρον, η ό πεποιημέ· 
νος κατ' αύτό . 
πυρρΙχίςω, μΒλλ . -lαω (nvee1Xf/)' χορεύω τόν 

πυρρ/χιον χορόν. 
πυρρΙχιος, δ (nVee'Xf/)' ό όνήκων Τι όρμόζων 

εΙς τήν nVee' Xf/'II (βλ. λ. ). /)'Ι)λ. είς. τόν πυρρίχιον 
χορόν Ο ΠVee'χιΟ'" οeχ"μα = ό πυρρ/χιος χορός.
ιι πο", πveelχιος (i, tij MEtPIxij), μετρικός πους 
συΥκε/μενος έκ δύ06ραXειίJν συλλα6ίJν (- - , π . χ. 
μετά), τσίi δπο Ι ου έγ Ι ν ετο συχνOΤ CΊ τ 'l) χρrισ ι~ &ν tij 
nvee'xn, τ . ε. έν τι;> πολεμικΥ ξισματι, τφ 4~oμβνφ 
κι:tτόι τόν πυ~ ρ Ιχ ι oν χ!)ρόνllδ πveelχιΟΙ; ποίιι; έκι:tλιΤτo 
κι:t ί παe'αμβος. 
πυρρΙχlατής, -OV, δ (πvee'(χΙζω)' ό όρχοιίμενος 

τήν ΠVρfll Χ'ι'ΙΙ (τ. Ι . τόν πυρρ/χιον χορόν). 
πύρρΙχος, 'ι, Ο", ~ω? ιiν τί πveeός (βλ. λ.). 
πυΡΡΟ-Υί:νι:ιος, ο" (nveeόι; + Υέ"ειο,,)' ό έχων 

πυ,Jρόχρουν Υενειόδα. 
πυρρό-&ριξ, -τerχοι;, δ, η (πveeός+lJelξ)' ό έχων 

πυρρός τρ/χας; ό έχων πυρρόχρουν κόμην, κοκκινο
τρ/χης. 
πυρρ-οπfπrις, ·OV, δ (πveeός + &nιnτevωγ ό ό

σελyίJς προσ6λέπων πυρρότριχας πατδας, παιδερα
στής, μετόt λογο :t ι:tικτικοίi 6πι:tινιγμoίί πρό, τΥιν λ. 
πϊίρ-oπίπrις=ό Υλυκοκυττάζων τόν σΤτον (ιiπoΙSλt
πων /)'Ι)λ . ε ί ς; 1:1ιν ί ·, τφ Πρυτιχνι(φ σ(τ'l)σιν) (πρΙSλ. κι:t ! 
Υu"αΙΗοπlnf/ς, παρlJε"οnln"ς, οl'llοnΙnf/ς). 
πυρρός, ά, ό", ίων . -ή, -ό ... , πι:tλι:tι61:. ιi1:1:. πυρ

σόι;, ή. ό" (nve)' ό έχων τό χρώμα πυρός (φλο
γός), πυροκόκκινος, έρυδρωπός, λιχτ. rufus, όλ/γον 
σκοτεινότερος τοΟ ξoνδoϋl!γινιxcίί,. πυρρόχρους, ύπ
έρυδρος, έρυδροκ/τρινος. 
πυρρΟ-τρΙχος, 0,ll'=πvee6lJeιξ (ΙSλ. λ . ) . 
πυρσαΙνω ' (nveσ6ς)' KOδιστίJ τι (να) πυρρ6ν (έ

ρυδρόν) , cτό(ν) βόφω κόκκινο» . 
πυρσcύω (nveα6ς)' βάλλω πΟρ, όνόπτω'πυρσούς, 

κόμνω νό ' λάμΨr:1 διό πυρoCιν.- n με τα δ/δω εΙδή
σεις διό πυρσCιν, κόμνω σημεΤο (cσινιόλα») διό 
πυρσCιν Τι πυρών . 

. πuρσo-δόλoς, ο" (πvραόΙ;+βαλcί'II)' ό έξοκοντ/
ζων πϋρ (πυρώδεις άκτΤνος). 
πυρσό-κομοι:, ο" (nveαόι; + Η6μ,,)' ό έχων πυρ

ρόν κόμην, ξονΜκομος. 
πυρσό-νωτος, ο" (πveαός+"ώτο'll)' ό έχων πυρ

ρό τό νώτα, έρυδρόνωτος , ό έχων ύπόπυρρον τήν 
ρόχ ιν . . . 
πυρσός, -ov, δ. ιiνώμ. πλ'l)θ. τΩ nvead (nve)' ώ, 

Itι:t! νίiν , πυΡ::Jός, δαυλός καίων, δςις φλεγομένη, 
λομπός, λαμπτήρ.- ΙΙ τό έν KαιρQ νυκτός ύπ6 φρου· 
ρούντων στρατιωτίJν διό πυρών (διό πυρσCιν, δζ1-
δων) διδόμενον σημεΤον εΙς άλλους μοκρόν εύρι · 
σκομένους (ιiλλόt εί, θδσιν δπδθεν ~ύν~ντιxι νόt Τ/)ου ν 
1:ήν πυρCΊν), φevκτός, φeVΗτωeΙα ( ΙSλ . λ . λ.). 
πυρσός, ή, 6'11, πιxλι:tιόΤΌ citt. χιχ! ~ωρ. ιiντΙ nve

eός (ΙSλ . λ . ) . . 
πυρσο-τόκος, ο" (nιιραός + Τ.Ηei''ΙΙγ ό γεννCιν 

(παρόΥων) πυρ. 
πυρσ-ώδιις, ες (πvραόι; + .1&ος)· ό όμοιος πρός 

πυρσόν, ό λαμπpίJς κο/ων, λαμπρός. 
πυρσ-ωρός, δ (mιeαός+cI)eα )' φρυκτωρός, φρου

ρός δστις δΙδει σημεΤα διό πυρσίJν. 
πυρ-φορέω, μ.η. ·ήαω (nvρφόeος)' ε1μαι n,ιρ

φόρος, φέρω (KρατCι) πυρσόν 11 πυρπολώ. 
πυρ-φόρος, 0'11 (πtίe+φέeω)' ό φέρων πΟρ, ό έφ

oρμίJν διό τοΟ πυρό~ I1 ώ;; o~σ. cJ Πveφόρος=ό φέ
ρων τό πΟρ, 6 κομιστής τοΟ πυρός, δνομα τοΟ Προ
μηδέως {';ν τινι σστυρικΙ;> δρόματι τοΟ ΑΙσχuλου 11 
nveφόeοι οΙατοΙ=6Ιλη μέ εύφλέκτouς ϋλος προσ
δεδεμένας έπ' αυτίJν, ώστε 6ναπτόμεναι καΙ έξ
aκoντιζόμενoι μετό τώνβελών νό πυρπολQσι πδν 

ξύλινον κατασκεύασμα τοΟ έχδροο. :'" ΙΙ 6.ός nve
φ6eοι;=ό φλέγων δεός, τ . ! . ό ΠΡς>KαλίJν λοιμόν Τι 
πυρετόν.- ΙΙΙ nveφ6~.ος ίν τφ στρ ΙΧ tφ τιΡν Λι:txε~αι· 
μονΙ ων έxι:tλιίτo ό ίερευς ό διατηρCιν τό . πρ6::; δυ
σ/ας ίερόν πΟρ, σ"ερ o~Mπoτε εσΙSίννυ τ o 11 δθΒν , έπl 
όλοσχεροϋς ·ηττης, Τι ΠΙΧΡΟψ . ϊxφρι:t"ι~ έδει μηδε 
nveφόeο'll πεeιrε'llέσ6αι= ήτο πεπρωμένον νό μή 
tπιζήσr:1 ούτε ό Ιερεύς ό διoτηρίJν όκο/μητον τό 
Ιερόν πϋρ τίJν δυσιCιν. 

πυρ-ωπΌC;, -ο;;, δ (πve+&>ψ} ' ό f:xwv πυρώδη τήν 
όψιν (τό 6λέμμοτο, τους όφδαλμoίJς), ό φοινόμε
νος ώς πΟρ. 
πύρωσις, -εωs, Τι (nveόω)' κοΟσις, πυρπόλησις. 
πύστις, -εως, ΤΙ (πv,,6ά'llομαι) ' έρώτησ ις , έξέτα

σις, έρώτημα, αίτησις διό πληροφορΙας.- Ι δ, τι μαν
Μνει τις έρωτίJν, ή πληροφορίο, είδήσεις, άΥγελlα. 
πύσω, με λλ τσίi πύ6ω (βλ. λ.) . 
πiίτίζω, μελ λ. -lαω (πηω)' όποπτύω ύδωρ έκ τοΟ 

στόμοτός μου [/)ι' έτυμ. βλ. πτυω]. 
πiίτϊναίoς, α, 0'11 (nv~l,ll,,)' ό πεήλεγμένος έι< 

νεορών κλάδων lτέας (η λυγαριάς). 
ΠY-T1~NH, η ' λόγυνος (ή φλοσκ/ον) κεκαλυμμένη 

διό πλέγματος έκ Kλόδj.Jν lτέας η λύγου. [πντl",, · 
πντ,'ΙΙαίΌς ' σχοtειν. έτυμολ: πιθ . τό ιν ιiρX~ 1ιχηρόν 
σύμφωνον Ιχει μetι:ttρι:tπη xι:tτ' ιiφoμ. πρός; tό εν μέ~φ 
όλ ιγώτερον 1ι χ 'l) ρόν (-τ-), πρΙSλ. Ήσυχ. cβv~l'll,, ' Αά
Υν"ος ;; άμ'ι; . Ταeα'llτ';'ΙΙΟΙ.· d nVτι'llος=ε1δος Ιχθυος, 
πιθ . όναμασθδντσ;; ο!lτω ίΧ 1:0i! σx ήμι:tτ6~ του] . 
πύτισμα, -ατος, τό (nvτΙζω)' ό,τι τις όποπτύει, τό 

όπόπτυσμα, πτύσμο, «φτύμα». 
πω, ίων. κω, έγΧλιτ. μόρ ιον' άκόμη, μέχρι ΤΟΟδε, 

fως τώρα' xι:tτιX tό πλιΙστον μετ' ιipνήσεω;; (μεθ' ής 
χα! 'νοuτι:tι πολλοίΧΙ, εί, μ(ι:tν λί, ιν : οόίπω, μήπω. 
οvUnω, μ"δtnω, πώnoτe), ίν(01:8 ei xι:t! ιi νιυ ιi ~ ν ή
σιω" ιiλλ' ίν aΡωt-ήσsι 6πο~'Ι)λοuσ"!j ΙΙρν'l)σιν. [έ~ ίιχπ. 
*qVQ-' πω, "ω. οvnω' ci1:1:., ον nώnοτ, (δωρ. πώ
,no"a, λι:tx. nη-nΟΗΩ)]. 
πώ, ίπιρρ. ~ωρ. (Σιχιλ.) ιivt! που ,=ώ, xι:t! νίίν, 

ποΟ; είς ποΤον μέρος ;-0 nώ ' μάλα; η πώμαλα;= 
ποΟ έπl τέλους, πίJς τέλος; (ΙΙνιlJ δί iρωt-ήσ.ως; =-
oύδαμίJς, ούδόλως, διόλου). . 
ΠΩ'ΓΩΝ, -ω"οι;, δ' ώ, xι:t! νσν, πώγων, γενειός, 

γένειον 11 nώΥ_ πvρόι; Τι φλΟΥός = γλώσσο πυρός 
(φλόξ άνερχαμένη εΙς σxrιμα πώγωνος)' [πώΥω" 
(nω-, πρΙSλ. λιθ. ρο (προθ. ) + -Υω"- ι Ιλλ. Υέ'ΙΙν, lβλ. 
λ . ), λι:tt. genA' ητο ι εν χιιριολε~(Cf nώΥ_=δ,τι εΤναι 
έμπρός όπά τό πηγούνι η συνέχεται μέ αύτό]. 
πωΥωνΙας, -ov, δ' ό {';χων πώγωνα, πωγωνοφό

ρος, « γενθτος) , λι:tτ . bArbAtus Ο άατηe nωΥω ... ia.ς= 
=άστήρ έχων (φέρων) πώγωνο, ~'I)λ . κομήτης. 
πωΥώνιον, τδ, ύποχορ. 1:0ίί nώyω" (βλ. λ.) ' μικρός 

πώγων, «γενάκι), 

πωΥωνο-φόρος, ." (πώΥωιι + "ιριιιι)' ό φέρων 
(τρέφων) γένειον. 

πώι:σ, t:i. πλ 'ι)θ . αν. toG nώv (βλ. λ.)Ό 
πωΙι:ία, η (πωuvω) ' τό άνατρέφειν πώλους. 
πωλί:ομσι, ίων. ηωλι:ϋμαι, έ; ου ή μ1:Χ. πωλ.tί-

με ... ος, χιχ! ΠΡ1:. nωΑεtίμf/'" ώσ. !ων. γ' 'ν. 1Ι:Ρ1:. nω
ΙέσΗετο ' μελλ. nωλήαoμαι' ιiπoθ.- ιΤνι:tι ίπιlt. ΡYίμι:t, 
χυ" . θιχμιστιχόν τοίί nοUομαι (nοUω). δπω, tό πω
τάομαι του πέ~oμα" 1:ό ατρωφάιιιι ~oίί στeaφω' περι· 
διαβάζω (περίφέρομαι δνω - κότω, πέρο - δCιδε) είι; 
τόν ίδιον ~ ':'πον, συχνάζω, λΙΧ1:. versArl Ιη loco U 
πηγαΙνω 1ι fρχομαι είς τινα τόl!0ν συχνό n μεtόt γιν., 
dyreHf/' nωλέομαι=πορεοομοι6γγελ/ος fνεκο (Τνο 
άνογγε/λω τι) .- ΙΙ όδεύω ώρισμένην όδόν, όκολου
θίJ ώριαμένον δρόμον τrις ζωrις [δι' '1:υμ. βλ. Μ-
10μαι]. 
πωΑcύμrιν, έπ . ιiντΙ lnωλοvμ"", ΠΡ1:. tOU nω!έομαι. 
πώλι:υσις, η (nωΙεύω)'τό δσμόζε ίν πώλους, τό 

ήμερώνειν νεαρούς Tππouς, ό lπποδαμασμός. 
πωΙι:ύω (πώλος) ' ncoλο&αμ'llώ (βλ. λ.), δαμόζω 

(ήμερώνω, γυμνάζω) νεαρόν Τππον. . 
πωΑέω, ίων. πρτ. nωλέεα"ο'll ' μιλλ, ·ήαω' (·no~ 

λάω. δπιρ ίνιιπCΊpχιι έ, τψ έμ-ποlάω)' όνταλλάσσω 
έμπορεύματα, ώ, χΙΧ ί νυν πωλίJ, προσφέρω πρός 
ΠΙJλησιν, ciνtΙθ. 1:41 ώ"έομαι (= όγορόζω) : πωλώ 



870 

WA'fl{ τι, πωλCι τι πρός τινα 11 _1Φ τΙ1t7-πωλCι τους 
φόρους, λοιτ. locare.- ποιβφ., πωλΟΟμαι, προσφέ· 
ρομαι πρός πώλησιν D ΙπΙ. πρoσώπlι)ν,. άγοράζομαι καΙ 
πωλοομαι, δΥιλ. προδΙδσμαι, άπατωμαl ' πρδλ. nι
neCΊ.,NΩI. ., 

Έτιιμ. ι Ilι)ν·οιττ. nCIO,uCIO' · · δωρ. nωλιf, ιiH. nιιol,1 
nc».t"i, -ov (μεταπράτης)' . .nάJl,,"'i· πωλ"τ.tti ι ix 
~Ιt;. n_λ-~ τ'!, Ιν tot; ΠΙλω, nιίλομα" lμ;nολαω, χοιΙ 
χιιρ. iν tot, d.μφ'-nολΟi, no%JCIO, noλ~",ω, nCIOUo
μα' ι πρ6λ. ποιλ"ΥΙΡμ.. f3:11 (ό πράς πωλησιν), πι:ιλ
ΠΟΓΓ, falr (δμ. : 0Υι'μ.,), λιθ. pelny'fl (κερδΙζω), ποιλ-ολι:ιιι . 

pl_ni1 (λεΙα, λάφυρον), οοιναχρ. ράηΔI~ (·ριrιΔI~ 
<.ρι .η-)-άγοράζω, άνταλλάοσω), paoa-I}.· i; . Ιοιπ. 
·pel-' βλ. χοιΙ ΙΙΙλω. 

ιιώΙιις, -ov, δ (ncu'ucu)' ό ιιωλCιν, πωλητι'ις, fμ-
πορος. • • 

ιιώΙιισιι;, ~ (nCIO,uCIO)' ώ, χοιΙ νΟν, πωλησις (ιπου' 
λησιςι, ιπουλημαι), τό πωλεΤν. 

ιιωΙιιdιριoy, τ6' τόπος έν Φ γΙνεται ή πώλησις 
πρανμότων (έμπορευμάτων), προτΓ. ρι:>ν, άγοΡό, άno· 
6ήκη έμπoρεuμότων , έμπορικόν κατάστημα φα
ναζΙι.- U έν 'Αθήναις, ό τόπος έν ~ συνηθΡΘΙζοντο 
οΙ _l"ni (βλ. λ.), Τνα έκμισθώσουν τούς φόρους. 
έlς τόν πλει0δ6την (βλ. χι:ιΙ nCIOl"nji). 

ιιωΙιιτiκ, -ο;:;, δ (nCIO,uCIO)' ώ, χοιί νΟν, ό πωλη
τής ό πωλCιν, ό Ιμπορος.- 11 ίν Άθήνι:ιι" οΙ πω
λ"τ~, -ljooιv eixoι &ρχοντι; (ιivctAoyoL πρό, .oiι, Ιν Ρώμ.l1 
ημ,lτά~), οΤτινες έξεμΙσθουν ,(ιπώλο",,,=λι:ι •. loca· 
banl) εΙς τούς πλειοδότας τους φόρους καΙ δλλας 
προσόδους. 

ιιωλJκός, tt, ό,, ' ό άνήκων εΙς πώλους fι φορ8ά
δας 11 Υινικως; ό άναφερόμενος εΙς Τππους fι ό κατ
άλληλος δι ' ϊππους 11 d.ntf." πωλ'Ν" - δμαξα (τετρά
τροχος) συρομένη ύπό πώλων fι ήμιόνων.- • ΠΟΙΥιΤ. 
παρθενικός, έντροπαλός. 

ιιωΙΙον, .6, ίιιtοχορ. τ08 nci10f' μικρός πCιλoς, 
«πουλάρι». . 
ιιωΙο-δσμνέω, μιλλ. -ή.,φ (πωλοιScίμ""f)' δαμάζω 

κοί έκγυμνόζω νεαρούς Τππους. 2> μτφρ., παιδ-
αΥωγω, άνατρέφω. 
ιιωΙο-δάμνιις, -Ο"". δ (mlJlof + Icιμdω)' ό δαμά

ζων (ήμερί:ινων, έκνυμνάζων) νεαρούς Τππους, Inno
δσμαατής. 
ιιωΙο-μδlος, h (nci1o" + μdxoμaι)' ό μαχόμε

νος όφ' Τππου fι άπό άμόξης. 
nn-λΟI, δ, κοιΙ iJ' ω, χι:ιΙ νυν, πCιλoς, ιπουλ.άρι» 

(.Τ τι &ρρβν .Τ.ι θηλιι) 11 yινιxιίl" νεαρόν ζQoν.- 11 
1tΙ:Ι;;ΙΧ ΠΙ;;Ι1j.ι:ιt" Ιν .cρ θΥιλ. , νεδνις, κορόσιον, μικρά 
κόρη (ω; .ιi: &iμαλ,~. μό.,xo~, πόeτ'~), λι:ι • . ju
venc" n απι:ινιώτ . ω, ιipα. νεανΙας, νέος, υΙός. 

• Εwμ.: πωλo~ : λ« •. pullus. Υο.θ. fula. πι:ιλ·Υιρμ . 
folo, ttoιA·norr. fol. (germ. ·fulan-). μια-ΠΟΓΓ. fyl 
(*fυί)a-)=πώλος· ί~ ίι:ιπ. *Ρδ(υ)-: *p!i, βλ . ίν naif. 

ιιωΙίΙ-ιιος, δ, ι:ιίολ . χι:ι! δωρ. , χι:ιΙ nWlu., ιiντΙ 
.froltί·nov~ (βλ. λ . ) [~ι' ίτιιμολ. βλ. πoλtί,,] . 
ιιώμσ (Α), -αΤΟf, .6' ω, χοιΙ ν!iν, πCιμα, κάλυμμα, 

σκέπασμα, «καπάκι» [πωμα' πρδλ. nΏV. πο,μ,," (βλ. 
λ . λ . ); σι:ινκρ. pιfll, Zave. ρ3: I ΙI (προστατεύω, φυλόσσω), 
σι:ινσχρ. pιttra·m (δσχεΤον, άποθήκη), Υο.θ. fδdr (= 
B>ήιc". «θηκάρι»), ιiyyλ·ooι;' fόdder, f6dor, πι:ιλ ·Υιρμ . 
(fedar-) fδΙar (8ήκη, «θηκόΡΙJ)' ;; (CΙΙΤ. ρδ(l)- (φυ
λάσσω, ΠΡOOτατεUω) J. 

ιιώμα (8), -σ",. τό (lIO·, ρΙ~. χρόνων .ινιί)ν < .oίi πί
'fI0»)' ποτόν, «ρouφηξιάι, ·tι6σις [~ ι' Ιτυμι;). βλ. πίνω]. 
_ώ-μΙΙδ, 'πΙρρ. δlι)ρ. ιiντί πωs- μάλα; (βλ. πω ;) ' 

ποΟ έπl τέλους; πα!; έν τί;> κόσμΥ, πόθεν; 11 ivtI(j· 
θιν πι:ιρ' ιiτ • . !νιll 'ρlι)τYιOιω~ = oνδσμώ~, δλως διό
λου, ούδ6λως, ·κατ' ούδένα τρόπον. 

ιιώ-ιιοτc (m»f-ποτΙ) ' πο" fως τώρα, κάποτε 
Ιως τώρα, κάποτε, xoι.dι το πλιΙσ.οι ίν ιiρνYιαι\ Τι ίν 
;ρωτΥιαιι υποδ1jλούσl1 &ρνΥιαιν. 
ιιώρΙνος, ", O'fl (πώeo~)' ό κατεσκευασμένος έκ 

πώρ<κι λlθου, πώρινος, (άπό πoυρl»~ 
ιιώρος, δ' ώ, χι:ιΙ ν6ν , πώρος, (πουρlι, ε1δσς μαρ

μάρου όμοΙου πρός τ6 Πόριον κατά τό xρGJμα καΙ 
τήν πυκνότητα άλλο έλαφροτέρου, λι:ιτ. tophUI, 
ί.«λ. tufa' ιΙνοιι ι!lθρυπ.o~ χι:ι! πορώδη, [πωeο~' 
nJιeI'fIO'" nΦQόω' σXOtιιν. Ιτυμολ. πιθ . αυΥΥ .• φ 
π6ρο,,] . 

ιιωρόω, μιη. -ώσω (πωeο~)' λιθoπoιCι. όπολιθώ
νω, μετα6άλλω εΙς πωρον (λΙθον\.- 11 Υινιχω;, 
σκληρύνω, καθισΤώ τι τυλωδες.- 11 μ τφρ. ; ·, .ψ 
ποιθ. , σκληρύνομαι, νlνομαι σκληρός, Υlνομαι άναΙ· 
σθητος, πωρώνομαι (ίπ Ι της κιxρ~ Ια;). 
ιιώρωσις, -.ω~. iJ (πωρόω)' σκλήρωσις, σκλήρυν

σις, μετατροπή εΙς λlθον, άπολlθωοις 11 μτφρ. (5Χ του 
ποιθ . πωeόομσ,). σκλήρυνσις της κορδΙας, cIι. χοιί 
νυν πώρωσις (ήθική), όναισθησlα. 

ιιώς, Ιων. κώς, ίρωτ. Ιπίρρ . • ρόπου· ως κιχι νίlν, 
πCις; κατά ποΤον τρόπον ; λι:ι •. quomodo? πι:ιρ' ιiττ. 
;νΙο.ι μιtdι yav. : πω" d.Υω.ο~ ηΙCOΜC'fl ;= «πώς ήρ
θαμει (δΥιλ . εΙς ποΙαν σειράν έπιδόσει.ις ηλθομεν) 
κατά τόν άγCινα.- U ίν ιiρχiί λ6Υου' πως τώρα .. ; 11 
πω~ yCΊe ; (ίν ιiπoκρΙαιι, ω, ίdιν ιΙχι ΠΡοηΥ1jθtj .ι .0 
μή διινιiμ.νoν νdι ΥΙνl1)=διότι πώς ε1ναι δυνατόν ... ; 
πCις ήδύνατο νά fXr:l οδτω; πω~ yae Νcίτο,c1a;= 
διότι πώς ε1ναι δυνατόν νά ννωρlζω ;=πω, ιι'ρα ; (Ιν 
ιiπoxpΙαι\)=πCις λοιπόν; Ι πιZs δ?ί ;=πCις τQ όντι ; 
πCις μά τήν άλήθειαν; 11 πω~ rάe dή ;-διότι πCις 
μά τήν όλήθειαν ;- ιο πωc &" μι τ' .~x •. δηλοt ι~
χήν : πω~ 8" όλο'μ"" ;=«άλήθεια, πως 8ά ήτο δυ
νατόν νά άποθόνω;ι · (μακάρι 'νά μποροΟσα νά πε-
8άνωι !.- lν ΝαΙ πωc; ε ί αιiyιι Ινατι:ιαιν' δμως πGJς 
ε1ναι δυνατόν νό ε1ναι οϋτω ; άλλά πCις ;.- ν πω, 
oiJ ;-λοι •• quldnl ? πώς όχι; διατl όχι; 6εβαΙως! ά· 
oφaλCις ι- νι nω, δON.ί~; = πώς νομ/ζεις ; πCις 
σκέπτεσαι; τΙ στοχάζεσαι; • . Ι . δέν δύνασαι νά 
σκεφθl:\ς πόσον ... , &ρι:ι: λ/αν, πολύ. [ie Ιαπ. *qvo·· 
δλ . πό8-.,,· χυρΙω, IIinatv .0 ~ ιΙνι:ιι ΙπΙρρ. .ου 
*316, ;=quls? δθεν κι:ιΙ .~ πο;:;, ποί, πίί Χλπ. ]. 

ιιως, Ιων. κως, ίΥχλιτ. ίπΙρρ: κατά τινα τρόπον, 
κάπως, λι:ι •• aliquo modo. 
ιιωτάομσι, μιιλλ. ·ή.,ομα" ίπ. ΙΙν.Ι mτομαι. "ο

τCΊoμα, (δλ. λ . λ.), .ιίΙν δποΙων είνι:ιι θι:ιμιατιΧόν, ω~ .ό 
.,τgωφ«ω ιΙνοιι θι:ιμιοτ. τ06 "τecφw, τό πω'uομαι .ου 
no'uομαι χ. !: περιΙπταμαι, Τπταμαι πέριξ [δι' Ιτυ · 
μολ. δλ. ΠΙ~oμα,]. . 

ιιώτιιμσ, -στο, •• 6 (πωτΩoμa,)' τ6 ιπέτανμαι, ή 
πτησις. 

ΠΩ-Υ, -110,", τό, πλΥιθ. πώ.cι. τιι' ποΙμνιον πρ066-
των, ποΙμνη (μ •• ~ fι !νιυ 'tfj, Υιν. οlω". ίν «ν.ιθ. 
πρό, w βoιί!w d."ιflaa). [πω"" Υιν. ntb[j]_[F)Of, πλΥιθ. 
nώ_σ' πρδλ. σι:ιναχρ. ΡΙΙΥύ-1}. (προστάτης), ix ρΙ~. ncι
Ι=ΠΡOOτατεUω). π.ρ! -lj, δΑ. ίν "οιμή". πωμα Α]. 
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Τ6 γ~μμα "t:ι (MIOTOIXtT ηρός τό τoCιόΡXαΙOυ ΣημιflΙΙόΟ 6λiι>όδήToυ resh ( 4). έμφσνΙζετσί δέ εΙς 

τός όρχαlοτέρος έ.πlγρaφ6ς tr'ίς νήααυ Θήρας. τr'iς Άττll<r'iς, τής Κορίνθου , ύπό τό αύτό αχεδόν σχήμα (βλ. 
nIVOKQi. Τό οvνηθέοτερaν έν τοΤς έλληνll<οτς άλφαβήτοις σχήμα του γρόμματος ήτο ρ, μέ τό σχήμα δέ 
τΟΟτο άπανΤ(Ί καΙ έν TQ ΛυδlΚQ όλφaβήτ4l. "Αλλα σχήμα. ύπ6 τό όποΤον τό όνευρίσκομεν είς τ6 όλφάβητα 
τ!'iς 'Ανατολικής καΙ τής Δυτικής 'Ελλόδος, εΙνΟι τό oxr'iμo D ' τό όποίο ν παρελήφθη καΙ ύπό τού Όμ-
6ρικοΟ καΙ 'OoιCll<OO όλφaδήΤOυ,· έν ι;ι ε ίς τ6 'Ετρουσl<ικόν άλφό6ητον έπεκρότησαν τ6 σχήματα Ρ η 
q. ΕΙς τό Χαλκιδlκόν άλφό6ητον Ι:ΙΡlσμένης περιόδου εύρlσκομεν καΙ τό οχήμα' (μέ τήν πρόσδετον 
μικρόν ,c:cρalav), αύτό δέ όκρι8Wς εlναι τό σχήμα τό παραληφθέν ύπό τού λατινικού όλφαβήτου, ένθα 
καΙ διεμΟΡφώθη είς τό σχήματα R .1< • R . έκ Τών όποΙων έπεκράτησε τελικώς τό τελευταίον. 

"Εχει πoρaτηρηθη ήδη ύπ6 τών 'Αρχαlων ποιό τις διαφορά περl τήν προφορόν τοΟ eώ παρ' "Ελ· 
ληαι καΙ ·Ρωμαlοις. Τό Έλληνικόν 'ώ ηροεφέρετο nιl)ανώς ώς άφωνον ιϊ t:ις ήμίφωνον, ή τοιαύτη δέ προ
φορά παρέχΕΙ έξή'ι'ησιν 100 δασέος πνεύματος ":00 πρoστιθ~μένoυ ύπεράνω τού έν όρXιj λέξεων eώ (ιΗ .. 
c:.κ; καΙ τοΟ ότι εις τός έλληνικ6ς λέξεις, τόc; ειλημμένος υπό τής Λατινικής καΙ τών ΛατινoyενCιν γλc.ιa· 
oQv, τό ρ μεταγρόφεται ώς rh. 

'0 πaρaTι8έμεν~ πlναξ παρέxcι rό σχήμα τοο γράμματος διαφόρων όλφο6ήτCJV κατά "ρισμέ· 
ναι; περι6δ.ους: 

"Ονομσ όλφα6ήτου 
ΧρονσλaγΙα 

Σχήμα τού κατό 
πρααέγγισιν ,1ρόμματος 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ · · n. χ. 1.201) ~ 
ΚΡΗΤιΚΟΝ • · 1.100-900 4 
ΘΗΡΑΙΚΟΝ. · · 700-600 q 
ΑΡΧΑΤΚΟΝ ΛΑ ΤιΝΙΚΟΝ . 700-500 Ρ 

ΑΤΤΙΚΟΝ · · · 600 q 
, 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ · · 600 ~ 
ΧΑΛΚIΔΙΚα-ι , · · 600 Ρ 
IONIKO"f. · · 403 q 
PΩMAfKON, Άποικιών ~ rι RR 
ΡΩΜΗΣ • 

πρaKλoσσι, 

R . · KCιν καΙ 

ΦΑΛΙΣΚΩΝ · · q 51 JJ KλoσαΙKCιν 

ΟΣΚΙΚΟΝ • · · χρόνων ~ Ο Q 

ΟΜΒΡΙΚΟΝ. · · ο Ο 
ΚΛΑΣΣ. ΛΑ TINIKOt.J R καΙ έφεξής . 
ΚΛΑΣΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 

Ρ ιcαlέφεξής . . 
", ", "." -τόί 4Χλι-τΟΥ. τό δέκατον t6δoμov 

yρ6μμa τf\ς Έλληνικf\ς Άλφαδι'ιτou' ~ όριeμητι-
ιcόν ,'-100, 4λλdι ,,=100,0110. 

&.uoAcUo.A~ τον 11 h τσί~ ιJισφ6eοι~ ιJACIUHorOI, t 

Ι ίν τ~ ιΣΙολ. δΙιΣλ. Ct) ίν «ρχ~ των «πρ e «ρχομίνων 
λί~ιων αυχν« προτιίαΟΙ1:ιΣl β ./~ iv.lxCt.io.Cto tv t o!i 
ύπιΧΡ'ιΣν.ό. πα •• δΙ"(ιΣμμιΣ: PedιJo" «ντ! edιJo", βράχος 
ιχν.! ecιxo~, βelζσ ιχντ! eΙζα . β) ίν .φ μία φ i.έ;εω~ 
1:0 -.ae- ίΥΙνιτο '.ee- ι lyieeQ) ιΧ:ν.! Ir2leω, φ{Jέρρω 
«ντ! φθ2Ιρω. "() ίν 1:ίλιι λί,εω, τ ό ς μ_τε6ιiλλετo 
ιΙ. e ι oVoroe . iV1:! οvτος, Τ,π,πορ ιΧντ! ϊ,π,ποςο. σχΑ.'7' 
ρότ'7Ρ ιχν1:! οχΑ."ρόΤ'7ς · 1:0ιοίί.ο. eωταχισμοs δ :δχρινβν 
ΙδΙ; 1:'ijv ΥλώαΟιΣν 1:ών Έριτρ ιίων (π~Ι;λ. ΧιΣ ί _ν τ ~ 
λιΣτίν. arbor arbo., honor honos).- η ίν oιij νsmτ. 
«-Τ1: .• 1:~ lων . ΧιΣΙ 1:~ ΠιΣλιΣΙΟΤ. iτ τ. το -ρο' ίτριiπη 1/. 
-ρρ- ι llee,," ιχντΙ /lfo"", -θάρρος ιχντΙ {Joάρσoς • .πvρ
,ος «ντΙ .πvρoός.- 1I ΠιΣ~' ιχττ . .0 Ρ ιχνΤΙΧιΣΟΙατιΣ 
ίνΙι;τll .ό Α.: χριβα"ος «ντ Ι ΧΑ.Ιβα"ος. "avxeαeoS' ιχντΙ 
"oVXA."eor. Ο''Υ'Ιρος «ν1:Ι ΟΙ'Y'l,ιός . - ιν ΠιΣρ,;., πoιη.cιτ. 
,ό e ίνΙων λί~εων μιτιτΙΟε, ο διΙΧ με,ριχοίι, λόΥου ; : 
xάeτoς «ν.Ι xedoror. {JoάeooS' ιχντί fJ.eάσοr, &τσρ,πος 
:i.ν,Ι &τeαπός, xeaιJl" ιχν.! xaeιJ'a.- ν το e 1:ών 
ιχπό e ιipxoμίνών λί'.ων jδιπλcιαιιi~6ΤO xιΣ1:dι xcινόνcι 
ίν 1:0Τ; αυνΟί1:01" δσσίΧI' 1:ό πρώτον ουνΟβ'ωιόν ~,o πρό 
Οιοι, (Τι xcιΙ οΙcιδiJποτι λί,ι.) AiJyouocι .1. βριΣΧίι φων~.ν · 
ώσιΣύ,ω, μι.dι .ό στιρη,ιχόν σ, Τι μι.ΙΧ τήν συλλll:ΙStχήν 
cι~~ησlν ίπ! τcίlν ρημCΙ1:ων: aiιlJ.1ι-eeιζος. βσfJ.V-eeοος, 
&no'eelπτoιι. ΙΙ-ee.οτο". ι..eρ8ξα, Ι-ρeιψα.· ivfota ιχπ
cιντΙUσlν ίξιΣlρίσιl, το& ΧιΣνόνο. τούτου πcιpdι ποlηΤιΣΤς; • 
- νι το ίν «ρχ~ λίΙ;lω, e XCΙOIOΤιJ ένΙοτι «Οίοll μιΣ 
x~όνι το 1:ιλlΧόν βριΣΧίι φωνrιεν τ~, π~oη"(oυμίνη, λί
'ιω.: ~.πδ· 4Am;r. &.πδ' evΠIeo~.- νll τό Ρ ίχιΣ' 
λιΤ,;ο 6,πο των πιΣλιΣl6)ν c"(pciIlIlCt 1:0!ί χυνΟ." λιΣ1:. IIt
ter4 (4ΠIΠ4 (πpΙSλ. LucII. «IrrIt4ta (ι.πl. qυod «π» 
quam plurIm& dIcaI». 

μι, ί"(χι.ιτ . μόριον, ίπιχ. inL ... (JA, λ.), [(ι&". 

*t-Ale. Ι; (χιιΙ)' βλ. ι1iσ]. 
,., fι Η fι Η, ίπΙρρ. ΚOL,I't. ~ντI . Hlιcw' ,>.. 

~σ, Ι-ίσ. 
'Ε"μ, ι 44' ίπ. Ι-ίσ (τ. Ι. Ησ), Iiσ. ιιΙΟλ. hB 

(==ε:όκόλι.ις) <·fei[ο)σ· HHμor <·',σο.·· συ'ΡΡ· 
41:1:._ Ht-. δμ. irιfπ,.~, 6aρθ. «-Τ-Τ. 110"" 6μ. irιf
τστο,,' ιχ1:1:. IiΤ'., π:;ΙSλ. Ήσυχ . cIIeαru.A · IσΤζ.ι . 
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άπό ,,60011' 'Ηλιιiοι"" αττ. 2~διo,., lων. ρ"ϊδιο,· . 
ιχ!ολ. ΒπΙρρ. βeαϊδlω,. 

ραδδί, δ , ~χλιτoν, ttip. λί~ι; (=w διδάσκαλε μσυ). 
- ώο. χιχ! ~ββo", 11 ρΙΧββ011'llί. (-διδόσκαλέ μου), 
ttipιx'lxΙX! ώο. λβ~ει., αλλό< ~YIλoίjoιxι μeΥιχλtJ"Ι:sριχν τι

μ'i)ν &πό δΟΥΙν 'iι λ. ~ββί. 
ραβδΙςω, μιλλ. -οω (ράβδο,)' · ώ; χιχ! vuv, ρα6δΙζω, 

κ,τυπώ (δέρω) διό της ράβδου, ραβδακοπώ, ξυλο
κοπώ 11 έπ! aivapwv, κτυπώ ν διό ράβδου τό δένδρα 
καταρρΙπτω τούς καρπούς των 11 ώο . έπ! ο Ι "1:0 tJ , τόν 
κοπανΙζω διό νό άπελευθερwσω τούς κόκκους των. 
ρaδδioν, τό, ίιποχορ. τοί) ράβδος' ώ;; κιχ! viJv, 

ραβδ/ον, μικρό ράβδος, «ραβ:: άκιι, (βεργlτσα». 
ραδδο-νομέω, μaλλ. -ήσιο (ραβδΟt'όμος)' εΤμαι 

ραι3δονόμος, κά8ημαι ως άγωνοδlκης (διαιτητης 
άγώνος). 
ραδδο-νόμος, ο" (ράβδοn-"έμω)'ό κρατών (καΙ 

κινών) ράβδον, ρο6δαφ6ρος 11 ώ • . o~o. ~βδo0;6μoς, 
ό=ροβδονχος (βλ_ λ.), λιχ"l:. lictor. 

'PA'BAOI, 'ιι' dI. χιχ! νυν, ράβδος, (ρα6δΙ). (μπα
στούνι). (μαγκούρα». «βέργα). 2) μαγικη ράβδος 
(οπως 'ιι "I:f). KIe"", χιχ! "I:oiJ 'ΕeμοV) . 3) ράβδος 
η κάλαμος όλιευτικός. 4) τό ξύλον τοϋ άκοντlου 
τό στέλεχος τοΟ άκοντ/ου. 5) ράβδος wc; σύμ· 
βολον άξιwμοτος 11 σκηπτρον. 6) εν τιμ . πληθ. eά
βδοι=ΙΧ! fδosces (δέσμαι ράβδων) των PωμαΙw.ν ρα
βδούχων. 

, Εtvμ. : ράβδος' ίc!ιν aιχθωμεν πρόοφ. -00-, τό -β
εΙνιχι αμφ(60λον χιχ! ιiν'!:πpooωπεύει ίιχπ. b 11 ρ (*vrb-

'ίj * ν [ρ-), πρ6λ. λιθ . virbδos (κλάδος. Ράβδος). ώ; χιχ! 
,v.. λέξει. εν ράμ"ος «*eάβ-"ο-s, Ιιχπ. ·vrb-no-s), 11 
Ραπίς.- ~tJνιχτόν αχόμΥΙ ράβδος (ίΙΧπ. ·v{b-jo-s (-bj-) 
-βδ - : -pj-) -πτ-). 
ραβδ-οuχέω, μελλ . -ήοω (ραβδονχος)' φέρω ρά

βδον , φέρω σκήπτρον. 2) εΤμαι ρα6δοϋχος, φέρω 
δέσμας ράβδων (toc. fδosces, έπ! των Ρωμοιίων) .- π:χ
θ '1~" συνoδε~oμαι ύπό ρo6~oύxων ~ρoπoρευoμένων. 
ραβδ-οuχια, 'iι (eαβδοll1.ιιω)' τό αξ/ωμα τοΟ ραβδ

οίι χου (εν Ρώμll) ιι τό σQμα τών ραβδούχων. 
ρα6δ-ουχος, ο" (ράβδοπlχω)' ό έχων (φέρων. 

κρατών) ράβδον.- ώ. ot}o. ιJ ραβοονχος=ό κρατών 
ράβδον wc; σύμβολον όξΙWjJατος. ό διαιτητής, ό 
άγωνοδίκης. 2) θεράπων δρχοντος, εΤδος άστυνο 
μικοϋ κλητηρος Ι ίν Ρcbμ'g, ρa6δo0xoς. ό φέρων 
fasces. 
ραβδο-φ6ρος, o"'=ρaβooνxo, (βλ. λ.). 
ραδδωτ6ς, ή, ό" (ράβδος)' ώ, χιχ! νυν, ραβ&ι

τός, φέρων ρoβδWσεις. φέρων vραμμάς. γραμμω
τός, λιχτ . virgatus 11 ίπί χιόνων, ο(ιλακωτός. 

ρCiΥάι;, -Ιtδος, 'iι, χΙΧί ρ&yiι < ραrfί"α ι , τοί) eήΥtfVμι)' 
ρωγμή, ρηγμα, σχισμή. «χαραμόδα» [ραΥά" ραΥή' 
ράΥδηΥ (=βιαΙως. σφοδρώς)' ρaYHiOi: ι?ήΥtfVμ,. 

έξ !ιχ;τ. *vre~-, vra~-]. 
ραΥδαίοι;, α. ο" <ράοοω)' άι, χιχΙ νlΙν, ραγδαΤος. 

όρμη r ι κόc;. βΙαιος, σφοδρός. όξύς_ 
ραΥηναl, απρφ. ποιθ. ιioρ. ti' του ιΜΥννμι. 
ρaΥίςω, μελλ. -'σω (ράξ)' συλλέγω ράγας (ρG:ιvac; 

σταφυλών), ραγολογώ. 
ρaΥο-λόΥΟΙ;, ο .. (ράξ+λέΥω)' ό ρaγoλoλών. ωλ

λέγων Ρόγας (ρώγας σταφυλών). 
Ραδ.νάιιη, 'iι, περσικόν δνομα μέλανος καΙ δυσ6-

σμου πετρελαlου, όρυσοομένου έν ΆρδερΙκκΓ,Ι πορό 
τό Σοϋσα. 

'ΡΑ ~ Αlν"ΟΣ' ή, 6", ιχίολ. δρδδΙνος, α. ο,,' λε
πτός , Ισχνός 11 λεπτοφυής, λεπτομήκης. cντελικδ
τος», τρυφερός, όπαλός [δι' 8τtJμ. βλ. ίν nιιeιιe"δής). 

ρqδιος, ο, Ο", "'ττ. fu:J. χιχ! -o~, -Ο". lαιν. Ριι1δ.ος, 
'ι, ο .. , r, ρόδιοι;, ", Ο" <ρEi. ΙΙα, eII{ci)' εΟκολος. 
εϋκολος νό τόν κόμι;ι τις, εηκολος νό γ/νι;ι Ο olμo, 
ρ,I,δl,l=εϋκολος όδός, εύκολοδιά60τος Ι μιτ' ιiπρφ. 
τάφρος t!,1ιδl" .πεeησαι=τόφρος ην ευκόλως δύνα
τσΙ τις νό περόσι;ι (νό διαβ~) 11 ώο. έλαφΡός, κοΟ
φος , άπλοίκός, δι' ον όλΙγη σκέψις όπαιτεΤται.- 11 
έ ;τ ί πρ !) ο. , εύκολος, fτοιμος, πρόθυμος. cι)ποχρεω
τικός », εύπροσήγορος, προσηνής, λΙΧ-ι:. fι.cl1ls, com
modus. 2) ίν xoιx-g ίνν. , άπερΙσκεπτος. όμελής, 

άδιόφορος.- 'fIι πιxριxθιτ~χι:i του ε ίναι ιiνώμ:xλιx, οχ j
μoιτι~όμaνιx ίχ ρΙι,;. IIE~: οtJΥχριτ., Ρ4ω .. , o~ . ρEio'" 
ίων. ρη{Φtf. ρή,ο", ίπ. k'-rBeo, χΙΧί otJvllp. 14τιeος. 
- 6π.ρe. ρEiαyoς, '1 • . 0". lων. lή,σyo~. δωρ ." Ρ~ϊστoς. 
ίπ. e"Ι-πιτος. . 

ptjιδι-oUΡyΙω, μιλλ. -ήσω (kδΙΟVΡΥ6ς)' πράττω 
(ένεργώ) μετ' ευκολΙας (εύκόλως. έκ τοϋ προχείρου). 
- 11 ίν xoιx1l ίνν., πράττω τι άπερισκέπτως (άσυλλό
γιστα) U φέρομαι κακώς. 2) διάγω βΙον εϋκολον 
(δνευ φροντίδων), εΤμαι όKνη~ός. 

ι\qιδι-oυρyιιμα, τό (ρ~διoυρyέω)' πράξις άπερΙ
σκεπτος. 

ι\qιδι-ouρyία, 'iι (e~διοveΥέω)' τό πράττειν τι εύ
κόλως. εύχέρεια έν τι;> πράττειν τι, εύκολΙα.- 11 εν 
xιxxlj ενν., όπροσεξΙα. όπερισκεΨlα. 2) ΡQθυμΙα. 
όκνηρlα, νωθρότης. 
"δΙ-ΟUΡΥόι;, ό" (e4διος+έ'eΥω) ' ό πράττων τι 

l)ς1δΙως (εύκόλως, άκόπως), fτοιμος, πρόθυμος.- 11 
εν χιχχ'.! ίνν ., ό ένεργών άπερισκέπτως. άσυλλογΙ-
στως, έπιπολαΙως. . 

ι\qιδIωι;, έπ. χοι! Ιων . ρ",δ{ως, ίπΙρ. τοϊ) ρ~διoς 
(6λ . λ.)· εύκόλως, προθύμως: ρ~δ{ως φΙeω=φέρω τι 
ευχερώς, τό υποφέρω. τό ύπομένω. τόόντέχω 11 
έν χιχχ1] ενν . όπερισκέπτως 

ρCiθδμΙΥξ, -ΙΥΥος. 'iι (ραΙ"ω)' στογών.- U in:t 
οτ_ρεΙilν, κόκκος (σΙτου, κόνεως χ.τ.6 . )". 

ΈΤllμ.ι ρα-θάμηξ' ρα-l)αμίζω (=ραΙ"ω)' πρtiλ. 
'HotJx. cρα-θcι006μιι"oc' ρα,,,6με,,οι,.. cΡα-θcιμlζ.α-θcιι · 
ρα'"εo-θcιc,., ceαfJ.αΙ"εται· ΡαΙ"ιιται. βeέχεται,. < !οιπ. 
*vrQdh-, πρtiλ. *vrQd- ίν τιμ δ,l'1j? leeάδαταc, ie
eάδατο, ·vrendh- χ:χΙ ·vrend-, Ii ιΙνιχl ίπιχτ. τοϊ) 
*vren- ίν τψ ρal"ω (6λ. λ.), Ρα"Ις. 

. ρCiθCi-niίΥfςω (ράοσω+πυΥή) ' κτυπώ τινα μέ τήν 
παλάμην 11 μέ τόν πόδα εΙς τό όπΙσθια. 

• Eτvμ.: ρα-θcιπυyΙζω (πιχρ/ι ΣΟtJ"ίδ . eofJ.onvI'Itιo. 
κοι! πoιpdι θωμ. ΜΟΙΥ. eοfJ.ΟΠllΥισμός) ( *ρα-θcιyo-πιι
Υ{ζω' πρΙSλ. 'HotJX. ceάf1.αΥος· -rάeαχος. t}xoi. 1).6-
evβος, ψ6φος., κοιΙ πiίyι} (tiλ. χιχΙ eόfJ.oς). 

ι\qι-θiίμcω, μελλ. -ήσω (e~lJ.lΙμος)· εΤμαι ρ<ιθυμος 
(tiλ. λ.), εΤμαι άφροντις (<<ξένοιαατος», όπερ/σκε
πτος.- ΙΙ εΤμαι όκνηρός, άργώ, ματαιοσχολώ. «τεμ
πελιάζω). 

ι\qι-θiίμfa, 'iι (e~-θiJμέω)' ευ8υμΙα, διασκέδασις 11 
άφροντισΙα. άμεριμνησΙα, όπροσεξΙα, άμέλεια.- U τό 
νό τό παΙρνι;J κανεΙς τό πράγματα άπό τήν ειίκολον 
πλευρόν των. άδιαφορΙα, νωθρότης, όκνηρΙα.- • 
χαλάρωσις, δνεσις, διασκέδασις, άναΨUxή. 
~θiίμoς, ο" (e4διος+fJ.1Ιμ6ς)· άμέριμνος. δφρον

τις, εηθυμος.- ΙΙ ίν xιxxlj ίνν., νωθρός, όκνηρός, 
όκνός. 

ι\qι-θυμωc;, ίπΙρρ . του e~""'μος(tiλ. λ .)' εό8ύμως, 
όφροντΙστως. · μετ' άμεριμνησlας n όκνηρώς 11 e~fJ.iJ
μαι; φΙeω τ,=«παΙρνω κότι στό έλαφρά», δεικνύω 
όδιaφoρΙαν διό τι. 

ι\αι6ό-ιιρQνoς, ο" (ραιβό, + Hea"tO")' ό έχων 
ραιβην (στρεβλήν) κεφαλήν. 
'ΡΑΙΒΟΊ, ή. 6,,' καμπύλος. κυρτός. «στραβός). 

«στΡ060πόδης). 

°Eτvμ. : ραιβό, εΙνοιι otJyY. τιμ Υοτθ. wrι.lqs (
σΗολι6ς)' ραιβός χοι! wrc1iqs (ιιχπ. ·vrδolgvo-s fι 

*vralgvo-s' χιχτ' ιiHotJ, otJYY. τψ !οιπ. *vrei~- (tiλ. εν 
ρΟΙΗ6ς)' 6 ιiΡXιχός τόπο, πιθ . t)το FeαΥ-6,. πρtiλ. λαιτ . 
vc1lgus. 
ρaιςω, Ιων. ι\ιιΙςω, μβλλ. -ϊαω (e~διος)' γ/νομαι 

ήσυχwτερος, περισσότερον ύποφερτός 11 εύρΙσκω ά
νσκούφισιν, όναλαμβάνω έκ νόσου 11 άναπαύομαι. 
'ΡΑΙ'"Ω, μελλ. ι?ά .. ώ· αό('. οι' Ιeeα"α, ίπ. ti' πληθ. 

προοτ. ράσσα'rιι (άισιΙ εχ *ράζω)' ποιθ . πρχ. Ιeeααμαι 
(ώοι! ίχ *eάζω). έπ. Υ' πλ'ljθ. π('χ. χιχ! 6πβρο. leeάδα
ται. leeάδατο' ώ. χιχ! νίiν, ραΙνω, ραντ/ζω (έπΙ (). 
Υρων) n ίπ! σΤΙΡ5ών, διασκορπΙζω. πασnαλΙζω ιι μτφρ., 
δροσlζω. 
Έτvμ.ι ~Ι"ω' ρα"Ις' ράμα' IάΙ"ω (Ιαιπ . • vrQ-jo. 

πιιtiλ . oAιxtJ. ronltl (άψΙνω τι νό . πέσι;ι χόμώ) Ιοιπ. 
·vren-, ίχτιτ. ιις; *vrend- ίν, τιμ ~μ'lj ;. πρχ. Ι~eάδα
τα'. 6πιρσ. 'ιιιιάδαΥΟ. προοτ. ίνιρ,\,. · ιiop, lάαoαyιι, 



(ΡΔδ- -<*vrQd-), κοι! . 8Ι' *vr.ndh- iν 1:$ IΔ"-όI,ΙΥΙ 
χα! τοΤ, μ8Τ ' α~τoίi (6λ . λ.) ' κοιτ' 4λλοιι;, "ιτ'l:ον oρ8ΙU" 
ραΙΥω (*ραd-Υjω: lίρdω, άρcJ.tίω. 
ραισcμcναι, Ιπ. ιiντ! ea1aaa", μ8λλ. ιiπρφ. τοί) ΙαΙω. 
ρσίσa, Υ' Ιν. ύποτ. ιioρ. α' του ea1tJO. 
ρσιοτήρ, -;;ρο" δ (eaitJO)' ό κατασυντρl6ων 11 

σφϋρα. 

'ΡλΓΩ, μ8λλ. -σω' ιiόρ. α'Ιρρα,σα ' κατααυντρl6ω, 
θραύω, Ησακlζω., κατακερματ/ζω.- παθη'l:., θραύο · 
μαι, αυντρl80μαι. - 11 Υεν., κατοοτρέφω.- ποι8ητ., 
κατοουντρl80μαι, καταβάλλσμαι. 

'Enιl": eaiQ) (*Ρα.ίσ-ω ij *eaia-jtJO), ποι8. ιiόρ.lρ
ρα.ίσlhιY · Ιαιστήρ' χν"ο(ρ)ρα,στι}, (~λoιτ. rlclnus)' 
Ημο-ραϊστή,' πρ6λ . σανσχρ. ΓΙ§ΥΑΙΙ, re'OAti (εΙμαι 
άφωτηριασμένος), Z~νδ. rAe~- (δοκιμάζω ουμφοράν). 

ραιιά, δ' ό άνάξισς, άχρηατος, «τιποτένιος. ιι κα· 
Ι(οήθης (Α6ρ. Η;ι;). 

ρδιιιον, τό, ύποχορ . τοίί e<ίXO" ώ, _ι νιiν, μικρόν 
ράκος, κουρελάκι, όnόKOμμα Ι XCX'l:& 1:0 KλΙΤCΠOν .ν 
τιjΊ κληθ., κουρέλια. 

ρδιιιo-σuppσητδδιιc;, -ov, δ (~xaot+aveeCΊnrtJO)' 
6 αυλλέΥων καΙ σιιρρόnτων ρόκη (περΙ τοli E~ριπΙ
~oιι λίΥ8Ι τοιiτο δ 'Αριστοφ. ίν Bcx'l:p. 842, πρβλ. 
'λ~~ρ. 411). 
ρoιιό-δiτoς, Ο" (~ιco, + ΔVΩ)· 6 ένδεδυμένος 

ράκη, ρακένδυτος, 6 . δλος Ράκη Ι κουρελιασμένος, 
κουρελι'Ίς. 

ρδιιΌCιι;, ισσα, ΙΥ (ecίιcO,)' ρακώδης, κουρελια· 
σμένος, καταξεσχισμένος. 
·ρ.·κοι, -ιο" τ6 ' ώ, καιΙ νιiν, ρόκος, έσχισμένον 

i': vΔUμo, κομμότι, κουρέλι II.ν '1:$ πληθ., τά ~κια, ιiττ. 
~",,-έσxισμένα ένδύμοτα, κουρέλια n Υεν., τεμό
χιον fλwρlς, ταινlα) Uφόσματoς. 2) ίν Τlji πληθ. ώσ . 
χαι! ΡUτlδες προσώπου. 3) μτφρ., σι:όμιιτο, ~ιco,= 
λωplς σαρκός Ι e<ίΙCO' d'uoao βίον=κουρέλι θαλασ
σιν",ς ζ~ς (ίπΙ yipov'l:o, ναυτου). 

'Ε'ΠΙI'" ~ιco" α.Ιολ, βράκο,' ιακ6ιιο' πρ6λ. '1:0 πα.ρ' 
Ήσιιχ. αιΙολ. cβράΚΔΙ0'" '6παΙ0Υ.· αΙολ. cβρCΊκιτOY' 
dρΙ_"ο", ιc1ι:ιdιtιτ;ρlo". (καιτ' ιiνoμ.. ,l:cί)ν ρ-ρ)=~κ .. 
τρο" <Ιοικ, *v[-q-: σοινοχρ. ν[ιφό-l} (έσχισμένος), 
vrIίclιtJ (·v[-k-slt· )=-σχlζειν, VrΌCCAna-IJ. (*vrAsk-)-
6 Qχιζων, Kόnτων, ολαιιι. *ver-sk-.v τ$ ολοιιι. vr'sknitj 
(6ρώoμaι μετό πaτόγou), vr'skAtl (σxlζoμαι), vor,sk 
ίν '1:$ ποιλ-ολοιιι . vraskA (-~τΙ,)· _~' .πjχτ. n '1:06 
ίαπ. ·ver-, ·vere-,.v ~φ l1λ6. VΑfe(πλη'{ή)(·vοr-na), 
:lcxv!lxp. νΓApό-J;ι (πληγι'ι) (*vreno-). 
ρσιι6ω, μ8η. -ι:όσllll <~ΚO')' σχ/ζω εΙς Ράκη, καταρ

ρακώνω.- 11 μ~φρ. Ka8IOτGι τι ρυτιδώδες Ι ποιθη •. , 
Ιρ~ιcωιJ"α nρ6σωmι=έρρυτιδωμένα πρόσωπα. 

ρσιιτός, ή, όΥ <edaotJO)' τραχύς, Kρημνώδης.όnό
τσμος.- 11 ώς; oίJσ. ίν 'Ι:/Ρ πλη8. Ήοιιχ., ceaιcrol' φd
eaπq. ΠΙτραl. XaΡCΊdetaI •. 

'Enιl'" Iαιcτ6,· edHrel"" .0 Iaκ~ό, φαιΙν8,1:αιι νdι 
ο!ναι μ~x. 81' -τό, ίσχηματ ,ισμtνη 'κ δΙI;' τοli ",,,,,ιιμl' 
σΙΙΥΥ. ~/jI οοινοκρ. srakt/-l} (γων/α), Ζινδ. srAxtAY 
(γων/α). 

ρδιιωμσ, '",το" '1:0 (l",κ6ω)'-lάιco, (Βλ. λ.). 
'Ρλ:ΜΜΟΣ, 'iι' εΙδος όκανβώδαις bδμνou, δστις 

ιΞ:καλε1το καΙ mιMoνρo, (βλ. λ.). 
'Eτvl,.: ,άμ"ο, <*e<ίβ"o-" ·Ιαιπ. v(bno-s: λι8. 

virbAs (κλόδος), verbό (6λαστός), vl;baJAI (κεν
τρl), λ8,1:';. wlrbs, wlrbens (μικρός κόλαμος), παιλ·ολαιιι. 
vr\ibA (=λαιτ. sallxJ, δωοο. verbA (κλόδος Ιτέας), 
λοι'l:. v.,benA (*verbes-n~o, v.rber- (verberJs, .• , -Α), 
ίκ θέμ. ·verbes-, πρ6λ. sub-verbύstus (όχΡεΤος, μηδα
μινός)' iI ιipxικTι σ'ljμοχοΙοι τη, δμΙΙΙδο, "ιτο «εύλύΥΙ
στος, εδKαμnτoς.· ίς; lαπ. *v.rb- (στρέφι.ι, περι
στρέφω), πρ6λ. λιθ. vlrblnls (κορδόνι, παγlς πρός 
&t{ρov πτηνών), ποιλ-πρωοο. wlrbe (χορδή, σχοινΙον), 
δIDΟΟ. νΟΓόω (σχοΤνος), νoΓδby (όνέμη, έξελlτρα), 
κοιλ-norr. v8rp& (στημονlζω l:v ύφαντόν~ πoιλ-o~. 
WΑrρ,ποιλ-Υaρμ. warf (στημόνι ύφόσμaτoς),ιiyyλ-oιι~. 
W.&rp (εδκαμπτος διό πλέξιμον), 10'1:8. wAlrpAn (ρl· 
nτω), (μa8'~, οημοιοιολ. ~8λΙ'8ω, χοιΙ ~O λαί1:, tOrqu.:' 
r.Y 'χ ~Ti, IIU,l:ij, PIt. _ι ,;6 14~ . (βλ. λ.)' v.,-b
• (.,.1 μΙ/& ,Χ 'ι:ΙΙν κολλαιπλΙΙν 'MX,l:OΙ08IDV ,1:9), {ΙΙI;. ·v.,-
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(στρέφειν), πρ6λ .• νΜΡ·, .·vrep- (λυγ/ζω, στρtφω ' 
κλώ8ω, ρ6nτω) , (λιθ. ν.ΓρΙI-νήδειν, πρ6λ. Αλλ. μ
Ζιω, iάzπω, eanl,), *ver-t-, *νΓ.-Ι-, (Αλλ. eard,"l), 
*ver-d-, *vre-d- (Ιλλ. iσδ,y6,), *v.r·g-, *vre-g
(οανσχρ. varj-, v[pόkti=orpέΨW, λατ . verqδ .. -στρέ
φω, ('{έρνω., ρέπω, παλ·σλΙΧιι . vriigA., vre~lI- ρ/-

πτω), ·v.r-~h- (λ8Τ'l:. wertt = στρέφι.ι) · πρ6λ. 8{'ι:ΟΙ 
'ι:ού, .ρρ. τύποιις; *vretag- (ιiyyλ-oaς. wrίncle=ρυτ/ς) . 

vrengh- (yo'l:8. vruggQ= παΥlς)' παραλλήλω; προ, τiι" 
ΡΙt. *ver- βσισι, *v(e)rei- ΎΓί. μιιρ'l:ιιρουμtνη διdι του 

*vreit- (παλ-noΓΓ. rIdA, r..αλ-ΥaΡμ. ridan=orplφEIV), 
·vrelk- (Ιλλ. ,οικό" ρ, ..... όs J . 'νΓϊρ- (ιλ : .. ,ίψ, el' 
nή, ρΙπτω)' βλ. χα! eάβδο •. 
'Ραμνούς, ·ο;;"το" δ (eάμ"ο,)' ~μoς Τι περιοχή 

της Άττικης κιιρ. OUV't/p. ίχ τoiί Iαμ"6ιrι,, ισσαι, ε .. 
(=ά'{καθωτός) . Βλ. Κ.Ε.Λ . 
'Ραμνούσιος, α, ο" ('Pαμ"o~>' ό έκ ΡαμνοΟν

τος 11 τό θ'l)λ. ώ, o~σ. ι) ·Ρ",μ"ονσΙΔ. 'πΙθ. 'tfj, 88d; 
Nιμιiσιω~, ίχ ~oυ .ν Ριχμνοίίν'l:ι δμωνυμοιι ναιοil 1:"". 
'ΡΑ'ΜφΟΣ, ·εο" τό' ώ, καΙ vi)v, ρόμφος, χαιΙ κορ . 

τό έπικαμπές ράμφος των όpπaκΤΙKών πτηνών. 
'Enιμ.: ~μιpo, ' e"'μφιIι ' eaμφl,· Iαμφcίζo~ι ' 

πρβλ. Ήσιιχ. ceaI,Ψ6t'· καμnιίlo", βΙαισ6".· 'iι ρ . 
eaWP' KpotPXIoτcxt πι8ιxνω~ 8Χ ουμφιιρμοίί 1:ij, lιμφ
(ιi~ Τlji e-μφο,' πρ6λ. Ήσιιχ . cecμιpo,· ~ό στ6μ.. 17 
Ρί,,,., χιχ! 'ι:Τι, Ιαφ- (Ιαφή, eaφΙ,), .e lαιπ , *verbh-, 
παραλλ. 'I:/jI *verp-, *vrep-. *verb- (διπλώνω, στρέφω), 
βλ . xoιl Ιν ~I'''o" 
ρδν'ς, -Ιδα" 'iι (Ιαί-γ ciI, _! νιiν, ρανlς, στα

Υών, «οταλαΥματιό. (βρox~, Χ. τ. δ.) Ι 1n. κόβε τι 
τό ραντισμένον. [δι' ί'l:ιιμ . βλ. ΙαΙ"IΙΙΙ), 

ρσντ{ιpιoc;, αι, ο,. (ραιΙ"ω)' ό έρραντισμένος, 
Kaτα6pεyμένoς 11 ό έπιτήδειος πρός κατό6ρεγμα. 
ρσyτfςω, μιλλ. -οω (Ιαl"ω)' ώ, κοιl νίίν, ραντlζι.ι, 

ραlνω, ύ'{ραlνω, μουσκεύω Ι δθ8ν, Kαδaρlζω, έξ
. αΥνlζω, διό ραντισμοΟ. 

ραντισμ6ς, δ (eanlCtJO)' ώ, χαιΙ νίlν, ραντισμός, 
ράντισμα, κατ66ρεΥμα Ι κα8aρισμός. 

Pi'ξ, eαy6,, ·iI, Ιων. xoιl μ'Υν. Ρώξ, r»,ιSc' ή «pQ'(α. 
της σταφυλης πρ6λ. λαι~. racemus. . 2) εΙδος δη
λητηριι:.ιδους όράχνης, κλη8ιΙοη, 01l'l:1D 'χ ~oίl οχή
ματό, Τ1;'. 
Έτνμ.: ράξ' eσ,Ιζω' Iόιf. Υ8ν. ellll,6, ' 'iι χλΙοι; 

~ξ, eaΥόi διινοιτόν νdι οφε/λ8'1:αι ι1, ιiναιλoyΙαιν. ιiν.Ι 
'ι:η, Ιάξ. Υ8ν. Ιακό, (πρ6λ. oρnιξ, -v_, Ί -νro" 
1άτ",ξ. -"'''0'' λα'l:. latex, icis): λατ. rAceιnus' ιι:ιθ . 
νdι ιΙναι λ6e5Ι, προ'ίνδοsιιρωπαLχα! χα! μιΟΟΥ8ΙΙΙ_Ι. 

Ρ;,ον, oUΔ, ,;oίi e40w. oιιxνeι ίν χρ-ήΟ81 ciI, oιιyxρι~ . 
βαθμοίι _πΙρρ.· εύκολώτερσν. 
"όνως, _πΙρρ. 'ι:ου ρψrw' ευκολώτεΡον. 
ρδηΙςω, μιλλ. -/σω ' παθ. πρχ. ,ιeάπισμιιl (;anl,) ' 

κτυπώ τινα διό ρa6δloυ, ραβδίζω, μασΤΙΥώνω, δέpw. 
κοπανίζω, ξυλοκοπώ.- 11 ώ, καιl νϋν, ραπlζω εΙς τ6 
πρόσι.ιπον, Koλcιφlζω. cμπατσlζω •. 

ρδιιfc;, -Ιδα" iI (iάβδα,)' ρό6δος; cpa6δI •. 
ΈΤVI,. e",nl,' eamζω' UiJa6-(e>eanl" -100,' Ρό· 

_λ,ο". lόnτιο". ίν .ΠΙΥΡ. 'Επιδ. ;6πτο" (χα,' ιiνoμ., 
κρ6λ. {}-uetJOro" ι Ηρωτρο,.) · πρ6λ. 'Ησυχ. clonrioy' 
HU,dio".· Ηcι1cιvροψ (6λ. λ.)' eΦψ, πληθ. Iόmas ' 
ρωπή,ο" ι παιλ-noπ. orf, μιο..,ερμ. sensen-worp, νΕΟ' 
Υιρμ. worb (λαδή δρεπόνou) (Υιρμ. *νurbA-, ίοιπ . 
*ν{ρό·), λιθ. νόΓΡδ (στάχυς), iάβOO,. (.dιν πρ06ρχι
'ι:αι ίκ 'ι:όϋ *v{p-do-s), ltι8. δ_ χιχl 'ι:ό λατ. vepres 
(.cp' δσον προtρχιτιιι XCL'l:' ιiνομ. ίκ 'ι:ου *vrepreI)' Ι"Π. 
*verp-, *vrep- (στρέφω, · .,' δοον iI ιiρxιxTι οημαισ. 
'l:ΙUν λt'.ων 1:1j, δμά.δο, 8Ινιιι ίεύλύΥιστος κλόδος, 
66τος.)· 6λ. και! ~I'''o,' πρ6λ. χα! ~ZΙ~IIII, μΖιω. 
ρδηισμα, -ιι~o,. '1:6 <lanICtJOj' κτύπημα διό τ"'ς 

παλόμης της χειρός, ciI, χαιΙ νΟν, ράπισμα, κόλαφός, . 
«μπότσισμα, μπάτσος •• 
ρσητός, tj, "(~_)' έρρaμμένoς, «ραμμένος., 

«ραφτός., αυνερραμμένος, «μπαλωμένoς.IIY8νιxιi" 
6ρμαθιασμένος, όραδ.1ασμένος κατό σειΡόν.- :8 ό 
διό 6ελόνης . εΙΡΥασμένος, κεντητός, κεντιαμένοςΙΙ 
IaΖιτι} σφσί,.-σφaTρα auνερρομμένη tK δερμό 
των διaφ6ρwν χρωμότων • 
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'ΡΑ'ΠΙΩ, μ.Η. Idψoα' · ιΖ6ρ . ιι' lρl!«ψσ, ίΠ. Ι«ψσ' 
πιιδ1jt . ιΖ6ρ. &. lρρ4φt1,,· ΠΡΧ. lρρσμμαι' ώ~ χιι! ~!I~, 
Ρόπτω. συΡρόπτώ.-μ'οον, ρόnτω (συρρόπτω, «μπα
λώνω») δι' έμαυtόν.- Η μτ'(~. ίργόζσμαι μέ τήν 
6ελόνην, κεντώ.- 11 μτ~ρ .• σχεδιόζω. μηχανεύομαι, 
έπινΟώ, μηχανορροφw., σκευωρώ, λιιτ. suere dolos. 
~πιι~oιμ.: τοVrο . . τό v"6cJ,,μo ' leραψσ, 'μi" αν, Vn
ec!vαατο cU Άριατcιι6ρσ, (τ . i . σύ κατέστρωσας τ6 
σχέδιον, όλλ' ό Άρισταγόρος τό έξετέλεσεν).- lν 
oyν~ρμoλoγώ,συν6πτω,συγKoλλώ,cόραδ!6ζω»Kατ6 
οειΡόν . 

. Ι»δηυς, -νο" "ι' ραφαν/ς, γογγυλ/ς, λιιτ. rlpa, 
raρum. 

Έτvμ.ι eάπν, κιχ! etiφv,' itiφo"o" eσφά",,' eσ
ψcι"ι,: λιχτ. rlρum, Γ§.ΡΙΙ, rapistrum, rapina, πιιλ-

Υ8?μ . ruob&, rlba, πιιλ-ολιιu . Γeρ&, λιθ . rόρe (ραφα
ν/ς)' πρδλ. ώο. 9011' erfin, v.o-brett. ίΓνίη (γΟΥγύλι)' 
Υ-Gtθόλοu .ιπ.ι. πρόΧιιτΙΧΙ πι?! ciPXιxtotιit1j~ δμιiδo~ 
λί~aωv. 

'PA'PIOI, σ, ο" ("Pιiρo,)' ό έκ Ρόρσυ: 'PtieIo" 
(ένν. πeδίο ... ), τό=ή πεδιός τοΟ Ρ6ρου, πλησ/ον της 
ΈλευσΤνος, 6φιερωμένη εΙς τήν Δήμητρα" ί, ου χιιΙ 
ή θεά ίΧΙΧλ.ιτο 'Ρσριά,. 
'Ράρος, -ον, δ' πατήρ τοΟ Τριπτολέμου. 
l»άaaaTc, inJ προοτ. ιioρ. ιι' τοί! eσl- <ώοιΙ " 

ίν . ·eάζω). 
'ΡλIΣΩ, μ,Χλ. etieQJ' ιi6ρ. ιι' lρρσξσ ' ώ, 'tό &

ράααω, κτυπώ, τύπτω, πατ6σσω, καταρρ/πτω, ρΙπτω 
μεθ' όρμης Ι oU'('Y. τψ ίων. ,erlaaw, eήΥ"νμι. 
Έτvμ.: etiaaw, ιin. eιiττω' eαxl6.. ίιιιν. e"xi,,· 

ίων. eIjaaw, ιi ••• Iιlnω=K,υπώ τό έδαφος μέ τ6 
πόδι ' ιi ... κστσ<ρ>ρδκτιμ;, -ον, Ιων. Κστσ(ρ>eήιcτη, 
(πιχρ' Ήροδ., δνομιχ ΠCi.ιιμοίi τινo~ τ~~ Φρ\ιyΙιι~): πιιλ-

ολιιu . u-razltl (=λιιτ. ρercutere), Ιιιπ. ·vri~h-, 
·vre~h-. 

1»9στσ, oUδ. πλ1jθ. τoίl Ηατοr, ., ηιρρ. r:ύKo
λώτατα. 

ρqστCM;ι 'Ι, Ο", ιiνώμ. Οπιρβ. tOIi WIo" xcxtck 
οuνGtΙΡ . ax tOIi l«ϊατo~εύKoλώτατoς. 
"στωνcύω (I~ατώ"")'=I~Hμiω' δι6γω έν lf

στώ"11 (δλ. λ.), εΤμαι I4ΘVμo, (δλ. λ.), εΤμαι όκνη
ρός (νωθρός), 6διόφορος, 6μέριμνος. 
"στώνιι, "ι, Ιων . Ι»αστώνιι <e4ατο,)' εύχέΡεια 

εΙς τό πράττειν τι, εύκολ/α.- U εCιθυμoς διόθεσις, 
πραότης, ήπιότης, λιιοτ. facilltas "Κ Ιl1ατώ"", πι, 
Δ"μοκήδ.ο, ΙΉι;οδ.)=έξ 6'{αθι'Ίς διαθέσεως πρός 
τ6ν Δημοκήδην.- .6νοκούφισις όπό τινος δυο
αρέστου πρόγματος, παΟσις όπό τινος Ι ιiπoλ. 6νό
πουσις. 6νόπαυλα, ήουχ/α, εύκολ/α Ι etElJ.v,Jcz (βλ.λ.), 
νωθΡότης, νωχέλεια. . 
"Tcρoς, σ, Ο", ιiνώμ. ουΥΧΡ. to!i Hc'JO, (βλ. λ.). 
l-6φ6νiδ6ω (eσφσ"Ι,γ τιμωρώ τινα ώς μοιχόν 

(xuIϊ . 01jμ. cέμπήγω ραπάνι εΙς τ6ν πρωκτόν τινος., 
ίιφΙοτιχντο &ε toίlto πι;ό, ~ιμωρΙι&ν 'τιιιν οΙ μοιχοΙ). 

ι\6φ6νΙς, -ίιJo" "ι' τ6 cραnόνι», λι&οτ. ΓΑΡΜηυι' 
ίΧ του 
'ΡΑ ·.λ "'1401, "ι' citt. ιiνoτΙ Ηedμβrι (βλ. λ.), λ6χα

νον [δι' 8τuμ. βλ. eσπν,] . . 
ι\6φcύς, -ι~, δ <Ιάπτω)' ρόπτης.-. μ,;φρ., 

μηχανορρόφος, συνωμότης, έπινοητής: φ6'1foν ισ
~=ήθΙKός αύΤOUΡγός φόνου. 

Ι»δφι\, 'ij <Ι«πτφ)' ώ, χιιΙ νιiν, ροφι'ι, τ6 ρόψιμον U 
;σ~ κρσ"Ιον δ,οτι χιιΙ ν!lν Ιοτι λ'ΥΙΤΙΙΙ olltlll. 
ρο"'νaι, ιίπρφ. πιιθ. ιioρ. β' tO!l 1«_. 
ι\6.Ιkύς, -Ι~, δ'=eα~ (βλ. λ.). 
,.....ς, δωρ. ι\awfς, -ΙιJo" "ι <ldιr_)' δελόνη, 

καρφΙς, περόνη, cκαρφΙτσα». 
lNiIIa, Ιων. ι'ιιιfιι, 'ιι <Ι«_"ω)' ώ~ -τό ηΥμΙ" (βλ.λ.), 

ή έπl τrις 6Kτrις δραΟοις τών 8αλαοσ/ων κuμότων, 
r'ι κυματωγή Ι τ6 ρηγνύμενον (8ραuόμενoν) κομα, 
χιιΙ μctλιοτιι "ι «φουσκονεριά», ίν ιiντιNoιι πρό, 1:ό 
'"'-" (βλ. λ.) Ι yινιxόl" πλημμύρα, Kaταιc:λυσμ6ς. 
- • πρoε~tχouσa 6κτή, πετρώδης a1ΥΙολός, Υιν. 
όκτr'ι, έφ' ~ bcσnQσI τό κύματα. 2) ρόχις δρouς, 
6ροσειρό. . 

..-ιtς .. , ιιalλ. -1_ <481,,)' &aτtμyω ,ιιι.ιων 

, διαχωρ/ζω) κατό μι"\κος τι'ις ρόχεως Λ διασχ/ζω εις 
δύο, διχόζω, κόπτω εΙς τεμ6χια, κομματι6ζω.- Η 
μoτψ~, φέρομαι αλαζoνΙKWς, κομπόζω. 

ροιις, γιν. -Ior, litt ... ~, 'ij' ώ, χιιΙ νΟν, ρόχις, 
cρόχη. (ίπΙ IivQp. χιιΙ ζφιιιν), ή σπονδυλική στήλη U 
ώο . τό λΙΥ6μινον CΡαXOKόKKαλO», λιι •. φlηιι dorIi 
11 νπό I«XJ" _rjf"CII - νό όνασκολοπισθοΟν.- 11 
πδντόπροοομοι6ζον πρός ρ6χιν (πρόςcραχοκόκκα· 
λο») κατά τ6 σXrιμα, δπω; π.χ. ρόχις όρους, όροσειρ6. 

ι\aι6ς, !ιιιν. ι\ιιι6ς, -ον, 'ij' Μμνος άκανθώδης. 
2) φραγμός (φρ6κτης) έξ 6KανΘWν. 3) 6καν8ώ-
δης ρό6δος Ι Kλrιμα όμπέλου, c6μπελ6δεργα •. 
Έτνμ.: citt. ΙΩχό, <lιixo,), Ιω~. Ι"χό, ('Οροδ: 

ΙVρρ"xo" e"χώιS"r)' eσXΙ" -ιο" ιitt. -.~. eσXΙ'ω 
(βλ . λ.λ.): πιιλ·ιΡλ. fracc (δελόνη), λιθ. rιiias (·νΓ.
~hο-)-κλώνος 4νιυ φόHIII~, r&iis (δχυραν, καλόμη 
όχύρου)' ίε Ιιιπ. vra~h-, ·vre~h- (νίιασω, κεντώ) . 

Ι»άtσι, ιiιtρφ. ciop. ιι' to!i Ιάπι:ω. 
I»σΨ-ΥδΙω, μιη. -ήαω (eσψφιJ6,)' όπαγγέλλω 

ποιήματα.- Οιιθηοτ., ίπΙ -τόlν ΠΟΙ1jμιitlιιν, όπαγγέλλο
μαι. 2) έπαναλαμ66νω όnό στή80υς, μανθ6νω 
6πό στή8ouς, 6ποστη8Ιζω, ρητορεύω 11 έπαναλαμ-
66νω τι, λέγω «τά Τδια καΙ τ6 ίδια».- U μat' οιΙοτ. 
προο., Ι)δω περΙ τινος, έγκωμι6ζω τιν6. 

I»σt-yδia, 'ιι (eσψφιJιω)' 6παγγελΙα bιιιcων ποι· 
ημ6των Ι έπική ποΙησις fι αύν8εσις, ίν civttNoII πρ~ 
τήν λυρικήν Kι~αν. 
I»σ~ δ (ldπτιιο + φιJή)' ό ρόπτων (συρρό

πτων, σuνεΙρων, συναρμολογών) ι;ιδός Ι ό 6παγ
γέλλων έπικά ποιήματα, ώ, χιιΙ ν!lν ΡOψCjιδός 11 Μο'\:ι 
ίλ'ΥΙΤΟ χσΙ ίπΙ -τοβ ποιηοτοli, toii ιiπιιyyίλλoντo, tck 
LIJtxct ,;ου ιtoιήμιιτι&, χι&τck 1:ό πλιΙοοτον δμ~ ίλ'ΥΙ1:0 
ίπΙ 1:~ιω, civQpιMCl)v, οΤοτινι, ίπoρΙ~oντo τck πρό, 1:6 
~~ν ιZπιιyyίλλoνWς; 1:ck δμηριχck ποι ήμσ'\:ι&. 'Κντι!lθιν 
tck δμηριχck ποιήμσ,;οι δΙ'f/ρίθ-ηοιιν ιΙ, άιριoμtνιι τμή
μσ1:ΙΙ, 4τινι& ίχλήθ-ηοοιν c~ΨφΙJΙιιι~, txcto';1j τόlν δποΙlιιν 
ι1πηΥΥίλλ.tο ίν ΙνιιιΙφ 1:μήμιχοτι χρόνοu.- • Ή ΣφΙγξ 
ίΧΙΙλιΙοτο χι&Ι eσ~ HVoιw, ίπιιδή προ'δι&λλι -τό 
ιιΤνΙΥμ" ΠΙ, πρό, nctvtOΙ, θν ouvTjvtιx, δπCl), οΙ ριιψφIJoΙ 
cin'ήyy_Hov ,;ck πη 'tCl)Y. 
"ων, Ο". ι1νάιμ. Ouyxp. toii WJO,' εύκολώτερος. 
~δ, ίπ. ίπΙρρ, ι1ν1:Ι e4 (ί, οδ ,;ό 14cJJtI,), Ι.ίσ · 

εύκόλως, εύχερώς, Cε(jKOλα» ['"' '"', ιiλλ' ιbo. ΧΙΙΙ 
χιιτιχ οuνΙζ1jοιν ιb, μΙιι μιιχρck ouH.]. 

'Pii, 'ij, iπ. Χι&Ι !CI)y. 'PcfII Τι 'ΡCιι' Θε6. 8υγ6-
τηρ τοΟ' 00 KOI της ΓαΙας, σύζυγος τοΟ Κι:-ό-
νου καΙ μήτ τοΟ Διός. [πιβ. <'Ι!« (="1). XCXtdt 
μιtιiβιoιν φβ6 Υιιιν]. 
'ΡΕ'ΓΚΩ, ιη. ~yξιιo' ΡέΥχω, cρoxαλ/ζω~ Ι ίΧΙ 

Τππων, φυσ- ΡWΘWν/ζω, φρυόττω. 
, Ετνμ.: Ιyιcω (~yxω) ' ΙέΥΜΟ" iέyξι, ι πιιλ-ιρλ. 

srennim (. eηk-ηa-ml-λιιτ. sterto=pέvxw), πιθ. δε 
χιιΙ πΙΧλ-ιρλ. ΙΓδη (ρΙς), 9αll. ffroen, fro&n, fron 
(ρώ8ων) (·srokni).- tck λιιτ. ΓΙηgoΓ (·Γ.ngδΓ), πι&λ
ολιιu. re,gna,tl (-λιιοτ. hiscere) &av ιivijxouotv ίν
'τιιίiθιι, ιiδίδιιιoν δε ιΤνιιι ι!ν ιΖνιχι ouyy. tck AOΙ'l:. ran
cens, r&ncldus (σεσηπώς)' βλ. χιιΙ evYXor. 

'PFrOI, -nr, ,;6'=e;;yo, (βλ. λ.), τόnης, σιctna-
σμο, έφόπλωμα, κλινοσκέπασμα. 
{ιiYΙ"'=μ""ιιo (βλ. λ.). 
~διι, 'ιι, b ';06 λι&οτ. rhed&' δμaξα. 
.wcIΡOV, -τ6, Ιιιιν . . χιιΙ not1l';. ΙΙνοτΙ e.iιJ.,tW (βλ. λ.). 
'PFm, LCI)v. πρτ. "'e"ιcoy' μιΗ. "'ω' ι16ρ. οι' 

I,e.ecz χιιΙ 'e.· ΟιΧ -τόlν πιιθ-ηοτ. -τόπιιιν μ6νον ,;ό ι1ιtpφ. 
ι10Ρ' ιι' 1.%iHί-• .ινοιι ίν χρήοιι.- ιb, -τό ",. (βλ. 
λ), πρ6πω, Ι'Θ'''', ένεργώ Ι ι1πολ., riHck xιx,;ck tό ΧλιΙ
OtOV μoτΙSoτ., Π'ιΥ.ιττω, έκτελώ, συμπληρώ, τελειώνω, 
κατορ8ώνω Ι μιtck διπλ~, :ιιΙοτ. (προο. Χι&Ι npctyμ.), κό
μνω τι εΤς τ.ινα Ι ώο. μιοτ' ίπιρρ., _H~ "'ω WJ"o 

-ΚOItομεταχειρ/ζομαΙ τινα.- Ι Z.eti ",ω ι'Ηφ
τελω (ΠΓόσφέρω) 8uσΙαν πρός τιμήν 8ε0Ο τινος, 
λιιοτ. la,,4 facer. Ι δθιν ι1πολ., 8uσιόζω, πρoσφtρω 
8uσIav,kC 1:ό λι&'t. operarl, fac.r •• [δι' 'tuμ. βλ.',,..,]. 
'ρ.'ωl, ·eor. ,;6' μtλoς τοΟ σώματος (χιιΙ Iij ίν 
~ ιtλ'ljβ~.- • ίν ~ ..,., τό πρ6σωnoν, * ΙtJIrI. 
iτ .. 1.): 



~I.. I~a;;o<; 'π. ~ύπo<;, ιiντΙ ~., Η, ΙπΙρρ. τοl) 
~4~~' είιχόλως, είιχερώς, όφροντlστως, όμερlμνως. 

'ΡκΙιι, ή, ίπ. χοιΙ ίων. ιiντΙ 'ΡΙ. (βλ. λ.). 
ι)cIlρoν, τό, ιiττ. χοιτά. αυναιΙρ. 'χ το!l [ων. ~.""o" 

(18->' ~ χοιί νυν , ΡεΤ8ρον, ΡεΟμα, ποταμός. 2) 
μΤΥν. ή κοlτη ποταμ : Ο 11 ώα. πoρeμ6ς, πόρος. 

ιWιιτcιρσ, ή, Q'ljA. το!l ~aΗΤ~' (βλ. λ.). 
ι)cιι'ήιρ, -ή,ο" δ (~ζω)' ό πρόττων, δ έΡΥαζό

μενός τι, ό έΡΥότης (π"δλ. ne"Hnt,). 
/tiμΙομαι, ιiπ~θ,' περιφέρομαι, περιπλανQμαι, πφι· 

ΤΡΙΥυρΙζω Ι ένεΡ't'Q εΙς τήν τίιχην (<<στό KOUΤOUΡOOι). 
Έnιμ.ι IΙμβομαι' ,6μβο,' ιiττ. μιμβο,' μaα-Υaρμ. 

wrImpen, wr.mρen (-λαιτ_ dlstorquer.), wremρlch 
(-λαιτ_ dlstortw), Ιαιπ .• vr.mb-, Ιρρ. τόπο<; 'χ τοl) 
·verb- ·vreb-, βλ. eσμ",. 

/tiξαι, ιWξας, ιiπρφ. _ι μτχ, ιioρ •• ' wiI μ'ω. 
ιWoς, τά (~ω)' ρεΟμα, puόKΙOν. 
'"ΏΩ, μaλλ. -ψω' χυρ. 'πΙ 'tf), XAIYOιIo'lj' πρά<; 

~ά. χι&τcιι πλι:iατlyyO', κλΙνω, «'{έρνωι, πρός τό κότω, 
πΙπτω, Kατσ6aΙνω, λαιτ. v.rg.r., Inc"R&r. Ι ίντaυΙΙaν 
ιiπλ~, nlmw . fι στρέφω (κλΙνω) πρός τό κότω. 2) 
'πΙ τΥι, μl~, ix τά)ν δύο ιiντlμαιΧOμ'νιι.ν μaρΙδων, έπι
KpατG), ύπερισχίιω. 3) iπΙ προαώπων, ώς; χοιΙ v!lv, 
Ρέπω nρός τι πρδΥμα, fχω ροπήν πρός τι, κλΙνω 
πρός τι, εύμεν(ί)ς διόκειμαι πρός τι. 4) 'πΙ δπο· 
xρaιίIoaaIY, χαι&ηχόY'tων, πΙπτω έπl τινος, περιέρχομαι 
εΤς τινα, μετa6ι66ζομαι εΤς τινα_ 5) 'πΙ ΥaΥονό
τφν, πΙπτι.ι, σuμδαlνω, κατό τινα τρόπον Ι σuνη8Ιζω 
νό καταλήΥω εΤς ΤΙ.- Ι μτδτ., κόμνω τήν πλόσΤΙΥ
γα νό κλlνι;ι πρός τοΟτο fι έκεΤνο τό- μέρος 11 ίντa!l
eav iν τ' παιθητ., rar»e ~nομαι=ΙσΟΡΡΟΠοΟμαι, 100-
φαρlζoμαι, εύρΙσκομαι έν laopρonIQ. 

• Β"μ.: μnαι' Iomf' d"τΙ-"οnο,' lτa,ο-"amt,· 
'Ι-<·F,I_. Ιαιπ. ·v.rp-, ·vrep- (κόμπτω, στρέ
φω)' βλ. I-nl" Idnται. Idβδο" 'άμ"οι;. 
=ωμivος, μτχ. παιθ. πρχ. του evn6ω. 

, ·.το" τό (μαι)' CΊΙς: χαιΙ νυν, τό ρεΟμα, τό 
Ρέον, yav. ρεΟμα, ρεΟμα ποταμοΟ Ι ώσ. ρεΟμα (Ρύαξ) 
λό6ας Ι μτφρ., ρεΟμα (κομα, πλf\βος) όν8Ρώπων. 2) 
πλήμμυρα. 

ι)cic!aμαι, ΙΜλλ. τ06 μαι. 
~IΙCις, μ'tX,. παι8_ cloρ. αι' τοll μ,αι. 
"WQ (-λέΥω)' ie cιl1τοβ 'crχημαιτΙαθ'ljααιν χρόνοι 

τlνa" πaρΙ cfιν 'Υ'ν.το λ6Υος; iν ι,ιαι, 8lno" (βλ. λ. λ.). 
....... , ΙΜλλ. Ι"οομαι' ΙΙπ. μιλλ. IVΉαoμαι χαιΙ 

ιWρ. δ' Ι".fιιp, ίν παιθητ. 1:6πφ ιiλλά. μ.τά. 'ν.ΡΥ. σημ; 
πρχ. IIl""".· 11Ι' χ.Ι νllν, ρέω, τΡέχω, έκρέω, ρέω 
ποταμηδ6ν, όνa6ρύω Ι ".r. ~Ι" cιΤματι ... τό αΤμα 
fρρεε noταμηδόν έπl τοΟ tδ6φouς ιι 11Ι0. μ&"Cά. ι:ιιΙ;. 
αιιατ. IlY't,x. : Ι-Ιτι» Ι. "dla (μιι χ.τ.δ.)-δς όνο-
6λίιζι;ι (6 τόπος) Υόλα, μέλι. .. 1 μαι ιInό %I6He
λaμ6όνω τό Oδaτό μου όπ6 τηκομένης χιόνος. 2> 
μτφρ., 'Iι:Ι ρaόμαιτo, (ρo~,) λ6Υων, ρέω, κuλQ_ 3) πΙ
πτω, στόζω, σταλόζω, φ81νω, χάνομαι. 4) λUΏνω, 
διαλύομαι, τηκομαι.- • μ1:δ-c., χννω, 6φrνι.ι (κόμνω) 
τι νό Ρεύσι;ι, τό έκχέω. 

·Enιμ.: μ. (·ο,.Fcu)-αι:ιινοχρ .• rδvatι· δμηρ.I60, 
(XUll:p. 16Fοι;), ι1ττ. Ioie: αcιναxρ • .,av&-J]., ιι:αιλ·αλαιυ. 
o,.strovli (vf\ooς, δηλ. κάτι πέριξ τοΟ όποΙου ύπόρ
χέι ροή)' Iott:. σαινσχρ. glrl-srava, λl8. .,avό· Ι""' 
-αοιναχρ_ .,utά-1;1· naeI-"ιnoe-oCItνoxp. parlsrut&-1;1' 
Ι"ιισ: πcιλ-ιpλ. srfi_lm, nCItA-bret. struιn (-copla 
I&ctls), ποιλ-"(κρμ. sI,oum, ΙΙπλ-ααιξ •• treaΠl, _λ-ηοπ. 
straumr (germ. ·str&um&, [αιπ. ·.troυ·mo), BpIJX. Ζτ,. 
,. (6 ποταμός, μ&Τά. προαφ .. ιnen-), Z-qι6μrι (δνο-

. μα πόλεως), λ.η;. sIr_um. (προαφ. -mι->, πολ. stru
mlen' (lWf)' f(ισι, t ααινσχρ. .rutlJ;ι· pd" -άδ~. 
P-f, 1"0" ~, 1v&W' ιι_1ιι".ι"", /1σ6v".ι
"Κ. 1fJιl,.Ιπι,: αοιναχρ. ιr&vάt- (ποταμός)' lC.lJoιO'l', 
ιi1:1:. I-i4J,o,,' μaτά. μαιχροl) ρl~. φalν. Iώoμcι, ααινοχρ. 
μτδ. ΙνaρΥ.ΙΙ:ΙΙ, "ΙΙV&Υatl, -ιrιινa-);ι, λ18. s(I>rove (πο. 

lα~, λaΤ1:. It,&w. (ποταμός) ' πρδλ. 11:1 _ναχρ. 
ΙI'δ'ta1;ι, παιλ-π.ρο. raut&h- ν.ο-π.ρα. f'δd (ποταμός), 
[ρλ. ιruth (ποταμός), 9011. ffrwd, nCItA-com. frol, bret. 
froud (χι:lμαρρος)' .e Ιαιπ .• ι(.)r~, δαρ .Ιν81 .Αχ1:. 
ix w8 ..... (.>- 1:01) 'ν τοΤ,: σcινoxρ. .all, 'I1.artl, 
'λλ. .."". δλ. 'Itllll 'ν ρ*μ,. 
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ι\ι'ΙΥμα, -ιιτο" '1:ά (I"Υννμι)' cίι, χαιΙ ν6ν, Ρι"ιΥμα, 
8ΡοΟσις, κόταγμα, διόρρηξις, «ρόγισμα», ΡωΥμή, 
«χαραμόδα». 
"yμfν, fι "yμfς, Υιν. -ϊ"'ο"δ (Ι';1"'νμι)' τόέπl Tf\c; 

όκτf\ς ρηγνύμενον (έκσπών) κΟμα, ή κορυφή τοΟ έκ 
ρηΥνυμένου καΙ όφρlζοντος κύματοι; " ό τόπος (01 
όπορρ(ί)Υες ι3ρ6χοι όκτf\ς); δπου έκσπώσι τό κύματα . 
2) μτφρ .. τ6 χεΤλος (τ6 δκΡον) ένός πρόΥματος. 
"ΡΗ'ΓΜΥ-ΜΙ fι -W' Ύ' 'ν. π,,~ Itί""νO"8, ίω·,. 

«ντΙ I,lltt1"'v ' μ.λλ. Itίξφ· ιiόρ. αι' '""ξιι' πρχ. 6' 
Ι",.". (μ.τά. . nCIt8fj~ . σ'ljμ.).-μ'σον, μιλλ . Ιήξομαι ' 
ίπ. iόρ. οι' l"ξιίμ"".-Παιθ'ljΤ., μ.η. δ' ;a",;οομαι' 
ιiόρ. αι' Ι""x6tιt>, σιιχν. ιiόp. δ' I,,41"t'" πρχ, Ι",,
,μαι' διαρΡηγνίιω, σuντpΙ&.ι, 8Ράύω, όπόζι.,ι, κόμν!.) 
κομμότια, «τσακrζω», κατακερματΙζω U ιiπΙ ίνδuμCΙτων, 
σχrζω τό ένδίιματό μου (cτό κουρελιάζω, τό κόνω 
λouρΙδεςι) εΙς fνδειξιν λίιπης, fι έξ αlτΙας τΙ'\<; λίι
nηc; μou. 2). ώ, δρο; πολ,μιχό" διαΡρηΥνίιω (δια
onQ) τήν έΧ8Ρικήν πσρότqξιν 11 Ι';"""μι τό μαο,,-
διoon(ί) τό κέντρον Τι"\ς έΧ8ρικf\ς παpστόξεwς " ώ=. 
'ίν τφ μίσψ; ,,,,,,νμαι ατ{x«~=όνoΙyω δρόμον (δη · 
μιουΡΥώ ρήγμα) καΙ περνQ διό μέσου τών τόξεων 
τοΟ έχt)ροϋ.-ώσ. ιΧπολ. ίν τιjί 'νΙΡΥ. χαιΙ μ'αψ (Iιi 
Υννμ., Iιi,,,,,μαι)=όνoΙγ!.) διό Tf\c; eroς δρόμον διό 
μέσου τινός. 3) όφlνω τι νό έκρεύσr;, (νό έξαπολυ
θι:\) διό μέσου ρήγματός τινος, τ6 έξαπολίιω. cτό 
ξαλυσιδώνω» Ι Ι';Υ"νμι φω"";,,=δΙΔW διέξοδον εΙς 
τήν φωνήν μου, cξεφωνlζω», _ι ίδΙI ίπΙ π~oσώπων 
δμιλούντων διά. πρώΤfjν φορά.ν Ι 'ytai1eav, όμιλQ έλευ-
8έΡως, όμιλQ μετό πσρΡησίας, ώ, τά του ΒΙΡΥlλ . 
rumper. vocem Ι ώα. eιΠννμι β,ο"",,,,,, έξαπαλύω 
τόν κεΡΟυνόν σ '"Υννμι &ίΗι_=όναλύομαι εΙς δό
KΡUΑ, έξαπολίιω (όνοΙγω) τός πηΥός τών δακρύων. 
4) ίν 1:Ιί) τόπφ Ι"οααι, ιiπoλ., Kτυry(ί) τό f1Saφoς έν 
ρu8μQ, όρχοΟμαι. 5) 'πl πυyμιiχφν, KΤUn(ί) τινα καΙ 
τόν ρΙπτω κάτω.- • παι&η1:., 8ρaύoμαι, διαρρήγνυ
μαι; συντρΙι30μal, ΥΙνομαι κομμότια ιι ρήΥνυμαι δι
αΙως, όνοΙγομαι, όποκτQ χόσματα (ρι..ιΥμός), δπω, 
'fι yf) ' 'νΙοτ. χι:ιιτά. τοΙ:Ι, σκιαμού,. 2) έκΡήΥνυμαι 
ώς ή 6ροντή καΙ ή 6στραπή. 3) 'πΙ πλοΙων, συν
τρΙι30μαι, vauayQ.- • cίμτδ., ώ, τό Jtllle., έκρήΥνυ
μαι, καιΙ κυρ. iv τιjί πρκ. 'fe-,II==fxw έκραΨί Ι iπί 
πο-;οιμοil, διaρρηγνίιω τός δx8aς μου (τός έξαφανΙ· 
ζω καΙ δημιουργώ νέας).- μτφρ. , fxw έκσπόσει , 
έκσπώ. . 
'Εημ. : eιt",ιμι ' eιtαoαι (χαιΙ μτ"(ν. Itfπω, δlι:iφo 

ρον ~o!l Ιων. ,,,οαω, ιi-;τ. ,άπω, π.ρΙ 06 δλ. Ιν ldo
οαι)' ιiττ. Ιήξι" λισδ. FerJf.,· Iώf, yav. eω,6,· ιω
", eω,μ", ΙΦΥμ6" IωxμD~ (μιτά. -χμ- < -"ομ-)' ιω
".Uo,· Iισ-eιώf, -ώγo~' ,,,,,μL,,, -i."o,· ear,,' ί; 

Ιαιπ. ·vreg-, ·vrog-, ·vr.g-, τ. ι . • ~ Ιλλ . ρΙ~. FICI,-, 
πρδλ. χαιΙ λαι1:. ρ. fr&g- ίν το!, fr_ngo, f,egl. fr&g
men, frag-m.ntum, f,_g -ΙΙΙΙ' πρδλ. σλ1tu . br.g-& (= 
λαιτ. rlpa>, ΥΟ1:θ. brlkan (-Η1άφ), παιλ-ηΟΓΓ. bruk-a, 
ιiη>:-ααιΙ brec .... n. 
"yνσaιι., . Ιφν. ιiY't! Ι",;""., Υ' 'ν. πρτ. 1:01I;.t· 

Υννμι. 

"....,.01, -.0" 1:ό' σκέπασμα, κόλυμμα, έφόπλω
μα Ι χαιβόλου, κόλυμμα κλlνης Τι κα8Ισμστος (όνα
Kλlντρou), .Ττ. χαιΙ Ιμότιον (ώ,- τ!ι φiίIo,). 
Έnιμ.: Hroe lχ τινο, ,Ι'ω=δόπτω (ποιρά. Φωτ. 

χαιΙ Κ. Έτυμ., δπ.ρ .(ναιl aICΙrpO,eOV του I~,φ=πρόττω, 
πoιCι' ίΧ τοil ,Ι'αι τού1:0υ πoιρι:iyoνταιl τά. Iα,aiι, χοιΙ 10,",· (6aφεύς)' IΙ,μα (δεδαμμένον ίιφaσμα)' πρδλ . 
Ήαυχ. cuvoo,eσYΙ, ' uvοο/1σφi,.· .I-"ιήι~· βσ
φ8V,-: οαιναχρ. rόJΥatl (ΧΡωματΙζομαι, κοκκινΙζω), 
rag&-1;1 (χρωματισμός, χρ(ί)μα) ' ;Ι,ω < ίαιπ. ·sr.g-jδ 
(·sr-: ·r-): 
Ηδιος, 'Ι' ο", Ι.ν. αυνΊ/Ρ. 'χ το!ί lιrίδιo~ (βλ. λ.). 
IMιδcις, μτχ. παι8. ιioρ. αι' τοΒ 'eatIII, 'ιιΦ' ιiπρφ . 

iιι6;j".I. 
~διoς, ιr, Ο", Ιφν. ιiντΙ ΗΙιο, (βλ. λ.). 
~oς, ιr, ο". Ιφν. ιiντΙ "ατο" Cιπ.pθ. το!l Ι4lιο,. 

Ξ
τατος, ιr. ο". 'π. δll.ρθ. τοϋ 14d.o,. 
τcpoς, If, ο", ά. αυΥχρ. τοΒ Ι4Ιιο,. 
τ6ς, tj, ό" (Η"""μι)' 6 διερpηγμtνoς, toxI

σμtνoς, «σn~ένoς, ξεσxισμtνoςι Ι δν δύναταΙ τις 
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νό διαρρήξι;ι (νό συντρΙΨΙ;Ι), τρωτός, κατεσκέυασμέ· 
νος άπό εύκολοδlαπέραστον ύφασμα. 

,Μίμα, - ατo~, τό (*eiOII - lρώ)' τό λεΥόμενον 1j 
λολούμενον, λέξις, λό'{ος, άπόφ8εΥμα, φράσις. 2) 
ώσ. τ6 πΡδ'{μο περl ου '(/νετοι λό'{0ς, πρδΥμα.- 11 
ξ, τ1) !'ΡcιμμαΤ'.κj), ρημα, έν .χντιθίσaι πρό, ,ό όνομα. 
[δι' έτυμ. βλ. ε,ρω Β] . 

ρημάTlc»ν, τό. ίιΠΟΜΡ. ,oί:i ~μα.' μικρά λέξις, λε
ξίδιον 11 φράσις προσφιλής είς τινα καΙ συχνότατα 
διό τοΟτο ύπ' αύτοΟ έπαναλαμ6ανομένη. 

·'ΡΗ'Μ, 'i
" 

Υε,. ρη"ό~, ~ίτ.ρη"α · πρ66ατον,άρνΙον. 
'Εtνμ ,: *ρ';" , -11 Υεν. ρη"ό~, cιίτ . ~"α, δο, . πλ'l)θ . 

ρ';"εσοι .Ινcιι τuποι ΙΙστεΡΟΥ_ν_Ι; σχ'l)μ'Χτισθίντβ; 6ιiσε ι 

του συνθ. πο'λ.Vρρη,,· βλ . εν άρ';", Υεν. &ρ"ό~' ax ~ou
του τό ίων. eη"ικόS', ~"ιξ. 
Ρηνο-φοΡΕύς, δ <ρή,,+~ρω)" ό φέρων (ένδεδυ 

μένσς) δσρόν προ6ότου . 
Ρι;ξαι, Ρήξας, .χπρφ. κcιί μ,χ . .χορ. cι ' ,oί:i Ρι7r..vμι. 
ρηξ-ηνορία, ή (ρηξ';"ωρ)' ή δύναμις τοΟ νό δ,αρ

ρη'ι'νύι;ι τις τός τόξεις τών πολεμιστών (νό τός 
διασπζi). 
Ρηξ-ήνωρ, -oρo~. δ (ρ,;rιινμι + &",;ρ). ό διoρρrτ

'ι'νύων (ό δ,ασπών) τάς τάξεις τών πoλεμiων. 
Ρηξι-~cΙcuδος, ο" (Ρ';r..vμι+ιdλaν800~)· ό διανο/

Υων όδόν, ό άνΟ/Υων τόν δρόμον U μ,φρ. cίι, xcιΙ 
'10, •• ρηξlκέλευ8ος, Πj:)\)OδευTlKός. ' 

Pηξf-νooς, ο" (ρ.;rιινμι+"όo~)· ό διαρρηΥνύς τόν 
νοΟν τοΟ άν8ρώπσυ, ό φέρων πα~ρoσύνην. 
"~, -.~, -11 <Ρ';Υ"Ψ&)" διόρρηξις, σπόσιμον.-

11 σχ/σμα, σχισμή, ρω'ι'μή. 2) ή διόρρηξις τών έν-
τοσθ/ων τών 8υμότων. 

ΡίΙσις, ·aωS', ίων. -ιo~, -11. ("ρiOll=lρώ)' cίι, )ιαΙ νσν, 
ρησις, λόΥος, όμιλ/α U καταnUκω π7" ρησι,,=όπο
τελειώνω τόν λ6,Υον, περα/νω τόν λό'ι'ον μσυ, δ/
δω πέρας εΙς τήν όμιλ/αν.- 11 διή'ι'ησις, μ08ος,-
111 ρητόν 1j χωρ/ον συY'ι'ραφέWς Ι δημηΥορlα Ι μονό
λoy~ς έν δρόματι. 
~σσω (Α), Χ'ΧΙ ρήττω, σπcινιιiι,. παρΙΙλλ, τύπο. ,οίί 

ρή1'"νμι [δι' 'τυμ. βλ. Ρ';rιινμι). 
ρι'ισσω (8), ιiττ. ρα"ω' κτυπώ τό έδαφος διό 

τών πoδCιν [~ι' ίτυμ. βλ . ΡιiσρOll). 
ραστώνη, tι, ίων. ιiν,Ι Ρ~ΡΤώnι (βλ. λ.). 
PΙΙTcov, ρ'Ι)μ. 'πΙθ. ,οσ "ρέω' λεκτέον, μνημονευ

τέον, πρέπει νό εΙπι;ι τις. 
Ρητήρ, -ηρo~, ό (*ρέOll=lρώ)' ώ, τό Iήτι»tl (βλ.λ.), 

ά'{ορεύων, όμιλών. 

pηTfVII, τΙ' ώ~ xcιΙ νί:iν, ρητ/νη, .pεTo/vr:t. 
Έτνμ.: Ρ"τΙ",,· μ,χ. παθ. rι:ρx. eρρ"τr"οιιμl"οS" ,ό 

λαι,. resinA .Ιναιι διiνειoν ix ,fj, 'En'IJvtx9j,' ,ό λαι,. 
ΓΑΙΙΙ (κόνις π/σσης άναμεΙΥνυομένη εΙς τόν οΤνον) 
πρΙπει νάι εΙναιι δάνειον Ιχ ,ινο, tλλ. *ρ4Ρ&" <·sr8-
-ti·s ίν συναι~,ήσιι π;;ό, -,;ό Ρ"τl".,· δίν .Ιναι "πΙθ. -11 
~υyyΙν. ,ων ·sre-, ·sre- πρό; ,άι *ser(e)" ·s(e)reu
(ρέειν, τρέχειν). 
ΡηΤΟΡΕύω, μελλ. ·ρω (ρήτωρ)' εΤμαι ρήτωρ, δημη

γορω, όμιλw δημοσ/Q, όσκώ ρητορικήν.- D«e'l),., 
έπ! τoίi λόΥου, λέ'ι'ομαl, άΠαΥΥέλλομαι. 

ι\ητορικός, Ι;. Ο" (ρι7τωe)' ώ. χαιΙ νσν, ρητορικός, 
όνι'!κων εΙς τόν Ρήτορα, κατόλληλος διό τόν ρι'!
τορα 'ij τήν Ρητορικήν n δεινό; ρήτωρ, fμπειΡος εΙς 
τήν ρηΤΟΡικήv.- tι ρ"τορικη (ίνν. ~ι%"l), cίι, χαΙ 
·,υν, ρητορική τέχνη, ή Ικανότης του ρηΤοΡεύειν. 
ρητ6ς, Ι;, Ο'" Ρ'l)μ. ίπΙθ. ,ο!! *ρέω-'ρφ' εΙΡημέ· 

νος, λεχ8εΙς, ρη8εΙς Ι ώνομοσμένος, ώρισμένσς, 
συμπεφωνημένος, , λιn. Γι.ΙUι .'πί I,,~oϊ, ,ιeaρι
μέ ώρισμένας προνομΙας Η .π; erιτoί,=έπΙ ώρlσμέ
νοις δροις, κατό τό συμπεφωνημένα. 2) περΙ οδ 
'ι'Ινεται λόΥσς, περ/φημος, διόσημσς. 

ι\iιτρσ, lων. Ρι'ιτριι, -Ij (*ΡΙOll=Ιριi'ι)' λέξις, λό'{ος, 
όnόφδεyμα, ΥνωμιΚόν. 2) δyρaφoς νόμος, 'κΙ 
,ων νόμων ,οσ Aoxoupyou, οΙ,ιν., 'χαιλοσν,ο H~eaι 11 
oυμφwνΙα, ΣUνeήKη. 3) προφορική σuμφwνΙά, ώμ-
6ασις. 
ρ~τωρ, -010', ό (·,ιOll=I,ώ)· ώ, xcιΙ ν!!ν, ρήτωρ, 

ό δημοσ/Q όΥορε:ύων, δικηΥόρος, λσιτ. Of&tor ...... 
ρητοροδιδόοκαλος, λατ . rhetor_ 
~ 'rι:ι~ρ. ,ο!! h~dS" σαφQς, διαPPf\δην, ιtι, 

xcιΙ νΟ,ν «ρητώς», «ρητώς καΙ Kατη'ι'OΡημαΤΙKQς». 
Ρηι'η, tι, Ιιιιν. ιiντΙ ραχΙα (βλ. λ.) . 
ΡΙΙιός, -11, Ιων. ιiντ! ραxo~ (βλ. λ.)_ 
ι\ίΥΕδδνός, ,;, ό", ώσ. χαιΙ -ό~, ο" (ριrέώ)' 6 κ6· 

μνων τινά νό όνατριχιόσι;ι έκ τοΟ ψύχους, πα'ι'ετ
ώδης 11 μ'φρ. φρικτός, φ06ερός 11 ιZιrεδα"ή Έλi"η= 
ή Έλένη ή κ6μνουσα τούς άν8ρώπους νά φρικιοϋν 
(εί, ,ij, δποΙ., ,ό ονομαι ο ί ιΧ ',θ?ωποι ιxίσθoίνoν,cιι 
tfpEx'l)v). 

piycw, μsλλ. -"αOll' .χάρ . αι' 'ρρ'Υηαα, ίπ . ρ'Υηαα' 
πρχ_ ΙρρϊΥα, δωρ. Υ' πλ'ljθ. έΡΡ'Υα"", (.χντΙ -iίρι), ίπ_ 
Υ' Ιν . ίιπ!;τ. ιρρ,'Ι'110&, έπ. δοτ . μτχ . έΡΡ'ΥΟ"", , μετόι 
σ'l)μαισ . ένεσ,. (ρϊ1'o~)' τρέμω έκ τοΟ Ψύχους, αίσ8ό
νομαl ρΤγος, κρυώνω I1 μ,φρ. τρέμω άπό τόν φ660ν 
μου Τι όπό φρ/κην, φρ/σσω, όναΤΡlX1όζω 11 μετ' .χπρφ., 
τρέμω 1j φο6ο0μαι νό πρόξω τι, άποφεύΥω νό τό 
πράξω άπό φό60ν 1j φρ/κην. 2) ΨUXρα/νoμαι, πα_ Ο 
Υώνω, ό ζηλός μου (ή προ8υμία μου) καταπίπτει.-
11 μτ'5τ . μετ' αιΙτ .. φρίτrω, όνατριχιόζω, διό τι. 

ρίΥηλός, ,;, ο" <ΡΙΥέοιι)' ό προξενών ρίΥας (φρί
κη ... ). φρικώδης. 

Ρ'Υιον, συΥΧΡ· ιirι:ιpρ. ίσχ'l)μαιτ~σμίνον ίΧ ,oίi ρίΥΟ, ' 
ΨUXρότεΡOν, πα'ι'ερώτερον.- n μ,φρ., φο6ερώτε
ρον, φρικτ6τερον. 

ρlYIσToc;, ", Ο", 1Ιπιρθ. ίπΙθ. έσχ'l)μαι,ισμΙνον .χ 
,oίi ρί1'Ο, (ώ, χαιΙ τό συΥΧΡ. έrι:Ιρρ. ρ'1'&Ο", βλ; λ.) ' ψυ
χρότατος, τρομερώτατος, φρικτότατος. 

ι\ίΥο-μδιης, -ον, δ (Ρϊyo~μιixoμα.ι)' 6 μαχόμε
νος έναντ/ον τΟΟ Ψύχους. 

'PI-rOI, -.o~, ,ό, λαι,. frlgυs' ώ, xcιΙ νσν, ΡΤΥος, 
ψοχος, παΥετός.- 11 τ6 τρέμειν έκ τΟΟ ΨUxoυς, τρό
μος, λαιτ. horror. 

• Ετνμ.: ρϊyo~ < lαιrι:. *sriges- = λαιτ. frigus,-_ orl$. 
ΡΙΥόω, elriOII ι λαι,. frigeo, frrgidus, λιη , stregeΙe 
(κρύσταλλον), λιθ. stregti (·sre[i)g-)=παΥώνω' i, lαιπ . 
·sreig-, *srl~.- -Ij πρό, ,αιυται συΥΥ. ,ων λαι,ιν. rigeo. 
rlgidU$ δέν θεωρ.Ι,αιι l!ial!iatlat. 

ι\ίΥόω, μιλλ. -ώαω <eiyoS')' ώ, -τό ΙΙΥεω (βλ. λ.) · 
fXW (αΙσθάνομαι) ρί'ι'ος, εΙμαι πα'ι'ωμένος, τρέμω 
άπό τό ' ΨΟχος, όνατΡlX!όζω άπό φό60ν rϊ φρ/κην.
,ό ρΤΙμαι ,oίiτo παιρουσιιίΙ;;ιι ϊνΙoτ~ ιi 'lιίιμCΙλOν συναιΙρ .• ί, 
-Φ- ιiντΙ -ον- (ώσ.Ι tjτο ΡιΥάω): μ,χ. ΡΙΥώ", ρι,ι»ασ, 
δοτ. ΡΙΥώ"τι ' ώσ. so)x,. ΡΙ1'φ"". 

'ΡΙΊ'\, ο"" -11 . ώ. xcι~ νίίν. ρΙζα 11 XattιX τό rι:λιΙσ,oν 
ίν ,ιjΊ πλ'l)θ., αΙ ρ/ζαι Ο ' μ,φρ., αl ρ/ζσι τών όφθαλμών 
11 μτφρ., ώσ. ΟΙ ΡΙζαι 1j τά 8εμέλια της 'ι'ης (όρους 
χλπ.).- 11 τό πΡδΥμα έξ ου όναπηδζi (άναφύεταΙ) 
τι ώς άπό ρlζης 11 μ-ι;φρ., ρ/ζα (κορμός, στέλεχος) 
μιός ΟIΚΟΥενεΙας, λαι,. stirp$ 11 '(ένος, οίΚΟΥένεια. 
2) ή ρ/ζα 1j ή όρχή παντός πρόΥματος. 
Έτνμ.ι ρl~α, λεσ6. ΡρlΡδα (*vredjA)' ριiιJιξ, -Ικo~: 

λαιτ. ra:dix, -icls, r1imus (*vriίd-mo·s), πιθ. rAdius, 
Υο,θ. wι.ύrts, ιiyyλ-σαι'. wyrt, παιλ-Ύιρμ. wurz, πΙΧλ

·norr. urt (Υερμ. *vurtl-, ίαιπ. vrdi-1j *vfdi-), παιλοποπ. 
rόt (germ. "vrot-I-, ··vrίid-), πρ5λ. iΥΥλ. root·.e lαιπ. 
*vriίd- *νred-. 

ι\fςΙoν 1j ριςΙον, ,ό, I)rι:oxoρ. τοίί IΙ~α' μικρό ρ/
ζα, ριζ/διον, ριζΙτσα. 

ριςcSιcν, 'πΙρρ. (ρΙ~α)' όπό τήν ρΙζαν, πρόρριζα, 
σύρριζα. 
ριςο-τ6Ρος, ο" (eΙζα+τaμai"γ ό τέμνων (κόΠΤ4lν) 

ρ/ζας, ό συλλέΥων ρΙζΟζ, χυρ. πρό, xpfjaLV ,fj, Ιαι· 
'ΡΙΧijς Τι πρό, μcιyιΙαιν. 

ριςόω, μ.η. ·ώρOl· παι&. ΠΡΧ. Ι,ρΙ~OIμα.ι (e1t.)· 
ριζώνω, κόμνω νό Ρrζο60λήσι;ι, 8εμελιώνω, φυτεύω ΙΙ 
μ,φρ., στερεώνω 11 τνρα"",,, lρριζOllμi",1 = τυραννίς 
έστερεωμένη, στερεό, fxouoa 6α8ε/ος τός ρΙζας.
παιθ'l)τ., ίrι:Ι δίνδρων" φυτών ,χ . ,.δ., ριζο60λω, «πιόνω 
Τι ρ/χνω ρ/ζες» Ι ώσ. εΤμαι έρριζωμένος, εΤμαι έστέ
ρεωμένος.- • 'ν ,φ παιθ. ώσ., 'πι 'διiφoυ" εΙμαι φυ
τευμένος μέ δένδρο, 'φυτό. 

ι\fςωμσ, -ατο" τό <ριζόω)' ή ρ/ζα, τό έρριζωμέ
νσν έν τι:! Υι:!, τό σύνολον τών ριζών.- 11 μτφρ., 
ρ/ζα, Υένος, 'ι'ενεό, καταΥωΥή, ΥενεολΟΥ/α. 

ι\ις-ωplιoc;, ο" (,l~a+b'voCJOll)' ό όνασκ6πτων 
διό νό όνεύΡι) τός ρlςας Twv λέξεων (iιςι-ι;tίiνrρσμ 
μα,ιχιiν). 
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~ν6ς, tt, ό" (;,yOi)' άι, )\cι! νίίν, ρικνός, κατά
ξηρος, ζαρωμένος "6πό τό ψ(ιχος 11 μαραμένος, κυρ· 
τωμένος. 
Έτνμ.: ;~,."ό,,=μισ.,I,.ρμ. rlc, 'ι'ιν. rJckes (λαιμός)' 

ί~ Icιπ. vr.lk- (σ1ρέφω). 
l»ιιιν-ώδιιςΊ ., (I,ιc"ό,+ιΙ60,,)' ό φαινόμενος ώς 

ρικνός, κυρτός, ρυτιδώδης, ζαρωμένος. 
1".,.6, ί~!pp . (glnτιιο)' έλοφρώς, ταχέως, ΥΟΡΥώς. 
Enιμ.: e'μφα. · ι,μφαλίο,,' πcιλ-,I,ιρμ . rlngi (=λιιτ. 

I.VIs>, gl-rlngo (ταχύς), λιβ. rengtis (προσπαθώ, 
όΥωνΙζομαι), Ρarangύs (ταχύς, ΥΟΡΥός, πρόωρος). 
l»ιμφ-άρμ6τος, ο" (elμφα+ceμα)' ό έηl ταχέος 

δρματος έποχούμενος 11 ;,μ.φι!eματο, ιlμιUΑ,==τα
χεΤαι όρματοδρομΙαι. 

ΙΗν, Τι , μΤΥν .• ύπο; ~ν1:Ι el". 
Ι»ίνάω, · μιλλ. ·ήοω (ρ'"η)' ρινΙζω, λιμόρω.- Πιι-

0,,11:., ρινΙζομαι, λιμόρομαι 11 εΤμαι τό όποτέλεσμα λι
μσρΙσματος. 
'ΡΙ"ΜΗ, Τι' ώ; xιι~ νίίν, ρΙνη, «λΙμα». 
Έτνμ . : ρ,'"η ' 4ΗΤινισ1:. ι,,,α (*vrr-na: άyyλ·σcι'. 

wrlt_n ι χαρόσσω, σχεδιάζω), πcιλ-σιι~ . wrrtan, μεσ
'Ι'.ρμ. wrrten (δμ. σ,llμ. )· ιι,- Ιιιπ. *vrr-, *vrld , Ii ιι 

νcιι 8π'χτ. τοίί *ver· ίν τφ άλδ. vare (*νΟΓ-ηϊί), σιιναχρ. 
v_r[1_·\1 (πληΥή, τραΟμα) (ιίλ. χιιΙ iάκo,,). 

ι\ίν-ιι.Α6τCω, ~ελλ. -ήοω (e'''7J},άτ'1'') ' Ιχνηλατώ 
(όνιχνευω) διό της ρινός (l}'ΙΙλ. διό της όσμης, διό 
της όσφρήσεως), άνιχνεύω, κυνηΥώ. 

ι\ίν-ηΑδτης, -ον, δ (eis-+lotCItWιιo)' ό διά της ΡΙ· 
νός Ιχνηλατών, ό όνιχνεύων διό της όσφρήσεως. 
ι\ίνό-βοΑος, ο" (;iS-+Ρcίλ,ιω)' πιι8,,1τ., ό έκ της 

ρινός (6ιαΙως) έκδολλόμενος Ο ό ύπό της ρινός (ύπό 
τη<; όσφρήσεως) πληττόμενος. 
~ίνόν, τό ' =ι!,,,ό, (6λ. λ.) , δέρμα, δορά (cnρo-

61ά, ιπετσΙ»). 2) 6οός δέρμα, όσπΙς. 
'ΡΓΜΟΊ, ·ov, δ Χ'ΧΙ ή ' τό δέρμα ζώντος όν· 

θρώπου .- ΙΙ δέρμα ζt;ιoυ, χυρ. 6οός 11 δέρμα λύκσυ. 
2) όσπlς έκ 6οεΙου δέρματος. 

'Enιμ.: ,ι"ό, ( *VH-no-s, πρδλ. 'Ησυχ. (ιιΙολ.) 
cyei"oS" δι:eμα», τ. !. Fei."o", δμ. 'fCIMtίel"o" (βλ.λ): 
πιιλ-αιι'. wrrt_n (χαράσσω)' πρδλ. dέeμα : δl:etJO , λΙΙ1:. 
scortum: πιιλ-Ύερμ. sceran, Ιλλ. "eletJO. 

ι\ίνο-τόρος, ο" (e,,,όs+τοeίφ)' ό διατρuπών δέρ
ματα, ό διαπερών όσπΙδας. 
'ΡΙΌΜ, 1:ό' η κορυφή (ή όκρώρεια) δρouς Ι τό έξ

έχον μέρος τοΟ δρους (εΤτ! πρό, 1:& 4νω ΙΤ1:1 πρό, 
τ& _μπρό,). 2) άκρωτήριον. 
. ·Ετνμ.: ;/0" (*Fe'oo,,), n'XA-ιppa,l"l,. wrisll (ΥΙΥαςl, 
πιιλ-σιιΙ wrlsilrk (ΥΙΥαντιαΤος), πιιλ-Ύ8ρμ . rlso- πιιλ
norr. ris. (ΥΙγας)' ίιιπ. *νΓίι- , *vrels-, ίrτίxτ. Ιχ 1:0ί! 
*v.r- (ιλλ. άaίeω)' πρδλ . *ver-s- ίν τφ Ιων-ΙΙ1:1:. 
'eμιι, *νer(.)dh- (αυξόνω), δλ. be66". . 

"'ηcοοι, έπ. δΟ1: . nA"l8. 1:0ίί eiψ (βλ. λ.). 
JίnΙ;, Υι (ιZΙn~ω)' ή όρμή μεθ' ης φέρεται πρδ

vμό τι ριπτ?μενον, όρμητική κΙνησις, ρύμη, φορά, 
όρμή, λιιτ. Imρelus 11 ΙΙ,ΠΙ} nνeό,=ή όρμή τοΟ πυ
ρός. 2) όρμη τικός l'Ιχος, θύελλα, συΡΙΥμός όνέ
μοο n e,n;' πτ.etίrω,,=όρμηΤΙKή κ ίνησις τών πτερύ
Υ':!ν 11 ό 6όμ60ς I(,~νωπoς ιι ωα. ΟΙ τρoμ~δεις ηχοι της 
λυl:>ας Ι ίπΙ χρόνου, έν ριπι:1 όφθαλμσο, έν όκαρετ. 
3) πδ~o τρoμ~~ς κΙνησις, σπινθηρισμός φωτός, ώ, 
ίπΙ ιισ1:ίρων Ο ωσ. ή ταχεΤα κΙνησις τών ποδών 

ι\in.ςω, μελλ. -/οιιο. (ρ,nω ' όερΙζω, όνεμΙζω, 'τήν 
φλόΥα, όνόπτω, λιιτ. conflAre. 

ι\ίηΙς, -ido", fι (;,nή)" ό ,τι χιι Ι νίίν , ριπΙς ριπΙ
διον! πρός όναζωπύρησιν της φλΟΥός πυρός, φυ
σητηριον. 2) ριπΙδιον γυναικός (c6εντόλLα»). 

ι\fnισμσ, -Ω ΤΟ,'" το (;,nlζω)' τό όνέμισμα, ή ό 
ναρρΙπισις, τό φυσημα. 

ι\ίηος, -.0", τ6 (ι/ψ)' ΨΙα8ος, ψάθα, πλέΥμα έκ 
καλόμων [δι' · ί1:uμ. δλ. Ι/ψ]. 
I»mτάςω, μιλλ. -cΊoφ, θιιμιστ. το!}, ι/πτ,.· ρΙπτω 

έδώ KOI έκετ, «.πετώ δεξιά καΙ όριστερ6», λιιτ. J-
ct_re.- "Ιιι8ητ., ριπτόζομαι Τf.jδε κόκεΤσε, όμφι, 
τqλονΤ.ευομαι. 
ρητασκον, . ίω". ΠΡ1: . 1:0U Ι/nτ,.. 
lMnτcω, πιιρι.ίλλ. τόπο, 1:06 ;/πτφ, Ιν Xpf!CΙlt μ6νον. 

χ'Χτ' .ν.στ . χιιΙ ,ψ~.' ρ/mω (πετώ) έδώ καΙ έκετ. . 

", • .,6ς, ιJ, 6., ~,IIμσιτ . ίπΙθ. 1:0ί) Ι/ΠΤOJ' έρριμμtνoς, 
έκσφενδονημένος, έξηκοντισμένοςll"nτό" μ6eο,
eόνατος τοΟ κατό κρημνών τρόπον τινό ριφθ.έντος. 

'Ρι 4ΠΙΩ, μ.λλ. ;lψΦ' άόρ . (1': 'ee'ψeι, ίrτ . ;ίψιι ' 
Π"Χ. i'eerφιι' πιι8,,11: ., μιλλ. ιι ' I,~ooμα" μa).,λ. β' 
;rφιJσομαι, '1:11:8λ. μ.Η. Ιee/ψομιι;'· ιiόρ. a' lee/φ#rι" 
χιιΙ άόρ. β ' Ieetφrι,, ' ΠΡΧ. Ιee,μμα,' -π. Ύ' 'ν. ~Πlγ'σ. 
Ιtl~e,nτο' ρΙπτω, έκσφενδονΙζω 11 ,/nτφ x8'0"l-pI
πτω κατά Υιϊ<; Ι ρlπτω δΙκτuoν : 'ee,n~CI' 6 β6'λD,~ 
έχει ριφθη τό Ό δΙκτuoν. 2) όπορρΙπτω, όπο6όλλω, 
ρΙπτω έξω. 3) ρΙπτω μακράν όη' έμαυτοο, _πετώ» 
11 διασnα8Ιζω, κατερημώνω. 4) ρ/πτω (c"ετώ») 
πρός διοφόρους κατευθύνσεις. 5) ίπΙ λό,l,ων, έκ-
στομΙζω λόΥους, τούς έξαπολύω (c μου ξεφεύΥοον»), 
τoUς έξακοντΙζω Ι Ι'nτφ τΙ τ,,,ο,,=ρΙπτω τι εΤς 
τιvα. 6) ρΙπτω κότω, κατα6όλλω 11 ;/n~OJ lμσντό" 
-ρlπτω έμαυτόν (ρ/mομαι) έδώ καΙ έκετ, κινοΟμοι 
όνησύχως. 7) ;lπτΦ xί"dν"o" - διακινδυνεύω, 
ριψοκινδυνεύω, όναλαμ6όνω κΙνδυνον.- 11 άμ1:δ. , 
ρΙπτω .έμαυτόν , π/πτω. 
Έτνμ. : etn~tJO l*Fern-JtJO) χιιΙ ;ίnτί,,· · lιnτιiζω· 

Ιίnή' ,rn'S" ,ίn'ζω' i~ !ιχπ. ~. *νΓί~, ίχτιτ. ίχ τη, 
*v(e)rei-, Ο νΓί ( βλ. χιι Ι ιν ι}άμ"ο,,)" πρδλ . "(01:8. νΙΙΙΓ~A 
(6όλλω) , naA-norr. verpa, ιinλ-σιιε weor~_n (άΥΥλ. 
warp), πιιλ"Ύ8ρμ . werph-an (werfen). 
'ΡΓΣ, Τι , el,,6S', ιιί t . ,ί"Ω' πλ,llθ. 'ί".", Ισιν. 'ι'ιν. 

e,,,έωΥ· ώ~ χιιΙ νίίν , ρΙς , ιμύτη», λιιτ . nASUS.- ίν 1:φ 
nA"l8., οΙ ρ~θωνες, μυκτηρες, λιιτ. nares' [el" (!ιιπ. 
*srei-, *sr Ι-, ιϊχτ ε1:. ίΧ τοίί ·ser- 1:0U ΙΙν · τιjί σιινσχρ. 
sόrιιtί, sIsarti (ρέειν, τρέχει ν)' βλ . ίν CΙeμή) . 

ρ,φacίς, ι\lφc'ς, μτχ. πιι8 . ιiι;ρ. ιι ' χιιΙ β ' τοίί Ρ/nτω . 
·ΡΙ·., Τι , Ύεν . ;ίn6., πλέγμα έκ καλόμων ij 6ούρ· 

λων, καλαμωτή, Ψόθα, λιιτ crat.s. [elψ, Τι , Ιων. 
τό ,;noS' , tJ einoS" ( *wrrp- (βλ. ρίnτω) 8Χ1:IΤ. ιix 
1:0U :ν(e)rei-, *νΓί- (περιστρέφω)' βλ. ιiν ,CΊμ"o,. 
ριΨσ, ίπ. άντΙ leeIψιI, ιioρ. ιι ' τ oίi ιΖΙnτω. 
ι\ίΨ-ασηις, -,d0S', δ, fι (e'nτω+άοnlS')' ό άπορ· 

ρΙπτων τήν όσπΙδα τοο κατά τήν μάχην, ψοφοδεής, 
δνανδρος, μικρόψυχος. 

ρίψις, -ιω, , 'fι (,lπτφ)' άι, χιι! νίiν, ή ρΤψις, «τό 
ρΙψιμον» 11 ή έξακόντισις, τό έκσφενδονδν. - υ τό 
ρΙπτεσθαι, τό πίπτειν. 

ι\ιΨο-κΙνδίϊνος, ο .. (,lnτω+κΙ"dv"ο,,)' ώ, χιιΙ νί!ν , 
~ΙΨOKΙνδυνoς, ό παρατόλμως διακινδυνεύων, ό δνευ 
ανόΥκης όναλαμ6όνων έπικΙνδυνον δρδσιν, όπερ Ι
σκεπτος ( β λ. elnrtJII 7). 

"' ... -onAoς, ο" (e/nτφt8nλο,,)' ό όπορρΙπτων τό 
όπλα κατό τήν μάχην, ό πdVικό6λητος. 
ρόα, Τι βλ. ρo,CΊ . 
ι\οδάνη, fι <eOΔCΙ,,6i) ' ώ, 1:ό "e6>c'1 (βλ.λ. ), ύφόδι, 

νημα , κλωστή [δι ' ίτ υμ. βλ. ι!ιιdι,,6S']. 
ι\οδ6ν6ς, ή , ό" (ead,,,6S', HeadcίOJ)' τρυφερός, 

όπαλός, ευδιάσειστος, εύκόλως δονούμενος. . 
ι\oδca, χιιΙ συν'tιρ. ι\oδiί, fι (;600,,)' ή τριαντα 

φυλλιό . 
ι\όδcος; Ω, ο" (,660,,)' ό έκ Ρόδων, ό άν~Kων 

εΙς ρόδα , λιιτ. roseus. . 
~, Τι , συν'tιΡ. άντ! eoδl:CI (βλ. λ . ). 
ι\όδlνος, '1, ο,, ' ό κατεσκεUQσμένος tιc ρόδων, 

~ ό πεπλ~yμένoς έκ ρόδων. 
'Ρόδιος, Ω, ο" ('P660S')' ώ, χιιΙ νllν, Ρόδιος, ό 

έκ Ρόδου, Yj ό κατοικών έν Ρόδω. 
ι\οδο-δάκτυιος, ο" (;660~dcίκnιλοS')' ιϊι, χαι! ν!}ν 

ροδοδόκτυλος, ή έχouoα ροδΙνους δακτύλους. ' 
ροδο-ι:ιδιίς, ι" (ed.,0,,+6lδoS') · δμοιος πρός ρό

δον, ρόδι~oς. 

ι\oIόcIς, .ΟΟΩ, ι" (;660,,)' ό έκ ρόδων. 
ι\οδό-κισσος; ό (;600" + ,,'006,)' ροδι'\ δμα · καΙ 

κισσός '«τριαντσφυλλ!ό μαζl μέ κισσό»; . . 
. ΡΟδό-μηΑον, τό, ~ωρ. -μσΙ0ν '(,660" + μίJλo,,) ' 

τό. ρό~ινoν μηλo~ U μτφρ. ροδόχρους παρειά. 
ΡΟ .ΟΜ, 1:ό ' ω~ χιιΙ ν!}ν, ρόδον, τριαντάφυλλον, 

λιιτ. ΓΟΙΙΙ. 

Έτνμ. : ;dδcι", ιιΙολ . Pe660" (*F,,060,,' bHι,,, 
Io~-dάxnιλo,,) θιωριΤτιιι δ«νιιον lχ τινο, ίi.νσιτoλ~ 
"(AWCΙO,ll" πρδλ . νιο-πιρσ. 91.11 (πσιλ-πιρσ. *ν[dι.:-),. CΙρμ. 
v_rd . (δόνειC?ν) . (Ι"cι.ν. *v{d&-, ΙΩΠ. *ν{dhό- ΊόκΑV-



.,. 
~ βόμνoς)-ιiyyλ-σ~. word (ι,. 0'llι&.), ν-ο-Νορδ. 
δr (όΠό φραγΚQf:1τόφυλο), λσι1. rubuι (apSA ocινoxρ. 
νI'ιc.-ιι: Ιλλ. iwO'S', λσι1:. Ιuρuι)" κρδΑ. ΙΙ1σι Ασι1:. 
<rδN) 'l'Ubft~ (πρoσινo6ότρaxaι;) (1'Ut* <·v(dhe-), 
Α18. ν&,Ι. ('"v&rdIe), λΙ1:1:. w." (8ότρaxoc;).-
1:6 λσιτ. rOI& ιΙνσιl διiνιloν .. 1~ ΊΑΑ'ΙΙ'Ι,.'" (-ι-

(-1- - -e!-). 
ι)oδ6-ιιιιιuς, Ι.ρ. -ιιδιuς, v. Υιν. -110, (l6ιSo,,+ 

.mιZVS')· ίκΙ8. '1:11, ΊΙοι" ι'ι Ιxouσα ρoδoxρ6ouς 
6ροχΙονας. 

ι)οδ6-ιινοος, οιι, oUV1lP. -ιινο.ς, ρ"" (16c1ot+ 
π"Ιφ)' ό άναδΙδων πνοι'ιν ρ6&ιν, 6 Ι:κπέμπων εύ
ι.ιδΙαν ρόδων. 
'Ρόδος, -ov, -Ij' ή νι'\σoc; Ρόδος, λσι1:. RhociAι. 
Joδό-ιρως, -Φ.Ο'S', δ, . tJ (16ιSoΙΙ+u~)' - ι)οδ6-

-ιΡοος, 0''', ΧιΖ! οιινΊ/Ρ. -ιρouς, ρ"" <16ιSoΙΙ+uι6cι)' 
ό fχι.ιν τό χρώμα των ρ6&ιν,6 fχι.ιν ροδ/νην τήν 
χροιάν τοΟ προσώπου. 
~δων!ά, tι (16ιSo,,)' Kι'\noς ρόδων, τόπος κατ6-

φυτος άπό τριαντaφυλλιές, ροδών, λσι1:. ,0ιaΓlυIΩ. 
~ιι, δωρ. ~, tι (IΙφ)' ροΟς, ρεf8ρον, ρε:Ομα, 

ρε:Οοις, ΡOr'ι, ποταμός, χεΙμαρρος Ι ιIμnilO'ν 100η
ό χυμός τι"iς σταφuλι'\ς.-μ1:φp. 100σ,=ρεύματα (χεΙ
μοοροι) ΥεΥονότι.ιν, ό ροΟς των ύποθέσει.ιν. 

fκιδcw, μ.λλ. -Ι;Ο'Φ <16-θο"γ δημιουΡΥω (nαρόyω) 
~6-θo" (δηλ. κρότον, δόρu60ν, . 60ήν), θoρu6ώ, ρο
χθω 11 χιιρ. ίπΙ 1:0σ Υρ61:ΟΙΙ 1cί1ν xωπιiίν, πλαταΥω, πι
τσυλω Ι ίπΙ ΠιΖντό, ΟΙΙΎΧιχιιμ'νοιι 80putiou, ψιθυρΙζω, 
μoυρμouρΙζω, φλυαρCι. . 

fκιδιάςω, μιλλ. -άΟ'ω (16θιΟ',)' ίΠI1:Ι1:. 1ιiπo, τ06 
προηΥ. · ίπΙ ΧωΠ1jλιΖτcίιν, χειρΙζομαι τήν παταγοΟσον 
κώπην, κωπηλατω έντόνως. 2) ίπΙ χοΙρων ίοθl6ν
'twv μ8Τιi 80putiou, κατα6ροχθΙζω θoΡU6ι.ιδως. 

fκιδιάς, ·ιίδο" -ιj, ItOI1j"l:. 81jλ. "1:06 Ι6θιΟ',' ή κωπη
λατοΟσα, πλήττουσα μετά ρόχθου, ή παταγoOσa 
(ίπ! χώΠ1j,) 

fιόδιoν, τό (χιιρ. οΜ. 1:06 'πομ. "6θιο" βλ. λ.)' τ6 
όρμητικόν (6ρuxώμενoν, θορυ6ωδες, ροχθΟΟν) κΟ
μα, πελώριον κΟμα. 2) μεΥόλη κρauΥή (ώρυγμ6ς, 
6οι'!) έπιδοκιμασΙας, eoρu6ώδης έπεuφημΙα Ι yινlxcίl" 
86Ρ'!60ς, ταροχή. 

"όδιος, (σ), σ" (16θο,)' 6ρμητικός, δρuXώμενoς, 
θοΡu6ώδης. 

'PO'801, δ' eoρueι:ιδης ~xσς, ό ρόχθος των κυ
μάτων, θόρυΒος, πάταγος, τ6 πλατάΥισμα των κω
πων Ι If Ι"ό, 16-θo,,~μέ fv κτύπημα τι"iς κώπης, δηλ. 
δλοι συΥχρόνως, 2) συγκεχυμένος, δναρθρος, ~ 
χος, πάταγος.- n όρμητική κΙνησις (xcιΙ 4ρσι θο
ρu&:.ιδης) . 

'Bnιμ.: ;6θof' ;6θoIO'f' πρδλ. π6~oν, 41.-,,6-
{Jov, (Α!οχ. . n,po. 367, πι-ιίλ. λCΙ"l:. νlΑΙ mA'II slr.
ρeηllι): πcιλ·oλcιυ. Ilr&d& (= ... ό ~"I6ιι), το.χ .• tred 
(μέλι), πcιλ·cοrn. slr.1 (-λσι1:. IΑΙeχ),μ.ο-cοrn. streylh 
(ποταμός), πριίλ . ΠιΖλ-Υ.ρμ. slred&n (!σιπ. ·"81-)
άναδΙδι.ι πομφόλυΥας, παφλάζω' ίξ !cιπ. ·Iredh-, 

· .ΙΓ.Ι·, &1:lνCΙ .Ιναιι ίΠ'Χ1:. "I:oi! *ser· ίν 'tljl οOlνοχρ .• Ιι&,-
11, ιάΓΑΙI (ρέειν, τρέχειν), 'λλ. cJeμΙ;' f, λ. cμΙνl1σιl 
π.ποιημ'νη ίΧ τοσ fιx.oιι. 
~ιά, \'j iΚκι, Ιων. ~ .. , -Ij' ή ροδιά (καΙ (ρογδιά., 

τό δένδρον).- 11 τ6 ι:ρόίδι., \'j ι:ρόδι., δ χcιρπ6,. 
~IIIcw, μ.η. -Ι;Ο'Φ (;Ο''ίβδο,,), ώ; 1:ό ;O'φCφ, ρο

φώ, καταπΙνω, κατα6ροχθΙζω, λαιμάΡΥως, (8oρu6ω
δως) Ι ώο. κάμνω τι νά ρoxθr'ισι:ι, κάμνω νά έξορ
μr'ισι:ι όρμηTlkως (μετά θορύ6ου). 
. ι\oΙΙoιιcι •• ν, σΙολ. Υ' 'ν .• ο)χτ. ιioρ. σι' 106Iοιβ&801. 
ItoiIlιιoις, -aΩJf, -Ij <;Ο'ιβ&8Φ)' ΣUΡΙγμός, ~xoς, 

αCιλησις. . . 
~Iδδoς, δ' nδς όρμηTlκός eόρu&)ς, fι eιa/a κΙ

νησις Ι ό 86ρυ6ος όδημιουργούμενος έκ TI'\C; BIalac; 
Kινr'ισεως των πτερύγων 11 τ6 αφύρΙΥμα των όνέμων. 

'Enιμ" 10 'ίβδο " (*-gvdo-I)' eοιβ&8Ο1'IΟ'i"οs<*-gνJ
-0·$)' ιο.,ιφ· λ';ιι, πmοl,lμ'νιΖ~ ίΧ τοσ fιxoιι. 
~ςσσιιc, Υ' 'ν. Ιων. ΠΡ1, 100 lοιζΙΦ (βΑ. ).,). 
ι.οιςc .. , μ.λλ. -Ι;Ο'Φ <loi"Of)' παράγω lοί'ΟΙΙ, 

παΡ6Υω σuριγμ6ν, σuρΙζω, αφuρlζω, πcτQ δοΤζων, 
«σ6ouρΙζ~., λιΖΤ. Ilrlder.. . 

ι\ΟΙς .... ν, .u! ι\ΟΙςιιδά, 'ιςΙρρ. ( .. ;οι "ι,",) , 
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μι:τό 10/'-, μετό πατάΥOU, eoρu6ωδως, μετό eo
ΡU6ώ&υς t\xou, μετά ΒlαΙας Kινr'ισεως. 
~ιιμo, -a"'O'f, 1:ό (lοιζΙω)' θορυΒώδης ~xoς fι 

6ρμητική ιι.Ινηοις, συρΙΥμός, σφύΡΙΥμα, ι:σ60ύρισμα», 
ό, έκ Τι'ις BιαΙaς καΙ όρμηΤΙKι"iς Kινr'ισεως των πτε
ΡUyων ~ημιoυρyoύμενoς θόρυ6ος. 

,· .. ΟΓ,ΙΟΙ, 6, Ιων. tι· πδς συριστικός ~xoς, τό 
ΣUΡΙyμα . τοΟ έκτοξευομένου βέλους, τ6 σύρΙΥμα 
των ποιμένων, ό θ6ρu6oς των κινουμένων πτερό
Υων, ή 8oρu6ι:ιδης κΙνησις ρεύματος f\ ρUoKoς, ό 
σuριyμός ' δφεως χλπ. [λιlel, π.ποιημ'νη ίΧ τοσ fιxoυ' 
~I' ί ,ιιμολ. βλ. χιΖί ;Ο''ίβδΟ'f). 

'ΡΟΙI(ΟΊ, ι;, 6,,' ώ; "ιό lσ,β6", καμπύλος, κυρτός. 
• Enιμ.ι eΟ'ικόf-λιθ. ,όIΙΖΑΙ (πaρόλυτoς), neerl. 

wr.eg (όλύΥιστος), Ζ.νδ. υΓν&βι&- (δΙνη, στρό&

λος), ΙιΖΠ. *vrolko- (κυρτός), πριίλ, μ.Ο·Υιρμ. wrfch 
(στρεeλός)«·vr.ιkΌ. ),' Ζινδ. urvlsye'll (περιοτρέφο
μαι) (*vrlk-), πσιλ-Υ.ΡΥ. ,rh& (- λστ. SUΓ&, ρορΙ.ι, 
Iocus corrlglAel, IirrAeOιze. wrIon, w,6on, w,άh (κα-
λύπτειν), 1.11:1. rlItu (·vrlk-Ito·) - προσαρμόζομαι, 
Α18. 'I$Z~ (*ν,lkο-)-δένω, ,y'kII. (Βέργα)' βλ. xcιΙ 
ίν I'ΙΗ,,6,' ισο. πρδλ, τ« ίν lσιβ6,' ί, Ιcιπ, ·νr.ιίc-

~ , 
·vrlk- (περιστρέφω, συνδέω), δπιρ .Ινσιι ίΜχτ. οιο& 
*ν(β)Γ.I· Ιστρέφειν), βλ. χσΙ ίν ldμ"Ο'S', 
~μδιιτός, Ι;, ό" (;ομβΙΦ)' 6 περιδινοόμενος 

(περ!στρεφόμενσς) ι:ις Ι6μβο" (βλ. λ.). 
j)6μβος, 6 (ΙΙμβω)' πδν τό δυνάμενον νό περι

στραφr:l, στρόβιλος, σ60Uρoς, σ60ύρa, λσι"l:. turbo. 
2) μαΥικ6ς τροχός, χρησιμοποιούμενος ύπό των 
μάΥων καΙ των φapμαKευτριων, λιΖΤ . rhombl rol&.-
11 περιστροφική κΙνησις Ι ;6μβΟ'" σι .... ον=ή κυκλο
τερής τροχιό Τι"iς πτήσεώς του.- 111 iv 1:1) rIlllμI
'tpLq., ρ6μβο" χιΖλat"ιcιι τετράπλευρον σXι"iμα μέ δ· 
λας τός πλευράς 1σας, ι:ις έπΙσης καΙ μέ τάς άπέν
αντι γι.ινΙας Τοος. [δι' ί1:ιιμ. ιίλ. ;CμβΟ'μιι..). 
ι.ομβόω, μιλλ . ·ώΟ'ι» (16μβΟf)' δlδω εΤς τι άντι

κεΙμενον τ6 σxι"iμα ρόμ6ou. 

Joιiβvτός, Ι;, ό" (;Ο'μβ6Φ)' ρημ. αI8.· ρσμ6οει
δής, κατεσκευασμένος εΙς σxι"iμα ρόμΒου. 
~μ.aΙa, tJ· πλατεΤα μάχαιρα (<<κάμα.), πλστύ 

ξΙφος δπλον 1:ών epq.xάIv 8 Υιν., ξΙφας [~'νη λι,ι,], 
ι\όος, -Ο'ν, χOlΙ οιινΊ/Ρ. /HMiς (iiω)' cίι, ΧιΖΙ νΟν, 

ροΟς, ροή, ρεΟμα 11 κσ ... ά ;60" (χσιΙ ίπ. H~ ;6οιι)= 
κατά τό ρεΟμα, πρός τήν κατεύθυνσιν τοΟ ρεύμα
τος Ι ΙΙ"ά Ι6ο,,=-άντιθέτως πρός τό ρε:Ομα, όντιθέ· 
TIιιS _ πρός τήν κατεύ8uνσιν τοΟ ρεύματος. 

j)6nilov, "Ι:ό (ΙΙπφ)' ώ, ΧιΖΙ ν6ν, ρόπαλον, ρόeδoς 
Ισχυρό μέ παχύτερον τό fv δκρον a ρόπαλον πολε
μικόν, κεκαλυμμένον διά μετάλλου.- 11 = I6πτ~O'" 
(βλ. λ.), άι, ΧιΖ! νσν ρόπτρον θύρας [δι' ί1:ιιμ. ιίλ.ισπι,,). 

JonιTι, tJ (;Ιπφ)' ι'ι πρός τά κότω ΚλΙσις, Υ.ν. κά
θε κλlσις, ή πρός τά κάτω φορά, τ6 «γέροιμο». ι'ι 
κλΙσις τ"ς πλόστΙΥΥος, «τό Υέροιμο. τοΟ ζυΥοΟ. 
2) μ1:φρ., ή κλΙσις Tl'\c; πλάσΤΙΥγας, τό κρΙσιμον ση
μc:τον, ή κρΙσιμος σΤΙΥμή, έξ ~ς έξαρτδται ή fK-
6aσις μιδς ύπqδέσεως, λσι1:. mcmentum Β lπΙ ;O'.mι, 
μ.ίif 10'.1 τι=έξαρτδται έκ Τι"iς έλαχΙστης τρoπι"iς 
των περιστάσεων, εύρΙσκεται εΙς τό κρισιμώτερον 
σημεΤον ιιοπη β/ον-ή κρΙσιμος σΤΙΥμή Τι"iς 'ζωι'\ς, 
ή καμπι'ι τοΟ BIou.- 11 τό 6όρος τ6 όΠΟΤον κάμνει 
τ6ν ζυγόν νά KλΙνr;ι πρός τό κάτω, τό αΤτιον τό 
προκαλοΟν τήν κλΙσιν Ι Ο'μΙΗιά ιΟ'πη wιod'.I nσ-
1σιά Ο'CIOμστσι-ή παραμικρά όφορμή στέλλει στόν 
-*-δη «Υέρικα κορμιάι. [δι' Ι1:ιιμ, ·ιίλ. μπφ]. 
ι\όητρον, τό (μ_)' ρόπαλον, ροπαλοειδές πλl,\

κτρον, 6ακτηρΙα.- 2) τό έν τι:\ παΥΙδι ξύλον, τό 
όποΤον μόλις ψoυo8t.l όναπηδζι καΙ συλλαμ6όνει τ6ν 
μΟν. 3) ισ, χσι! νΟν, τ6 ρόπτρον (τ6 σιδηΡοΟν) διά 
τοΟ όποΙου κρούομεν τήν θύραν οlκΙος (τήν έξωτε
ρικήν) διά νά μδς όνοΙξουν. 4) μικρόν τύμπανον, 
εΤδος μouσικoO όΡΥάνου των Κορυ6όντων. 

/HMiς, δ, i1:'t. οονΊ/Ρ. ιiντ! e60'f (δΙ. . λ.). 
~ω, μιΑΑ, -ιtO'oμσι' cίι, χσι! νΟ.ν, ρoφG:ι, (ρouφG:ι, 

ρouφόω», λαιμόρΥως, κατonΙνω, (χάφτωι, ιcoτα
eρσxM;ω. 



'Erv,..: 1Oφ8t», lσιν. pφe. (MΡιk 11. Ε. μφ.,,,, 
ιιρδλ. roιA . clonr6, ~ loφrιr6,.)· 16φf1μσ, lσιν. ι/ι

"μα (ίαιπ . ·srobh· : "oι't. sorbeo '*sfbh-), μaςι-ιρλ. 
srub (ρύγχος), λιθ . srebit:ι, sr~ti (ροφώ), SIrR& (τό 
καταπινόμενον), παιλ-σλαιlJ. sriibcιli (ροφώ)' -ε lιιπ. 
·serbh- ·srebh- (χαιΙ *surbh·, *srubh-). 
ιMxIcw, μιλλ. -,Oc» <16Ζ60,)' έKσπCι μετό ρό

χδου (ίπΙ 'tw. χlJμάtων) . 
·ΡΟ·Χ.ΟΣ, δ· ώ~ χαιl vllv, ρόχβο<;, πόταγος, 6οή, 

XIJΡ. ίπl των χlJμΙΙtων . 

'Eτvμ. ι ;6,,60,· ;oxΙU.· πι8. ΠΙΠΟΙ'ημ'ν'η h ~oll 
~OIJ (όνομαι τοποιΙ:ι).- λιι~. ringor (όνοlγω τό στόμα 
καΙ τ~ω τούς 6δόντας), παιλ-σλαιlJ . re.gncι.1i (XόσKω~ 

Ιιο-ωδιις, ι, <;60n-.lcJo,,. ρέων, ρευστός, υγρός 
11 κυματώδης, όρμηΤΙKCις ρέων, τρικυμιώδης. 
~Ιξ, -iixo" δ (;Ιω)' ρεΟμα όρμηΤΙKCις ρέον, 

χεlμaρρoς σχηματιζόμενος μεταξύ τCιν όρέων καΙ 
έξογκούμενος έκ τCιν 6ρoxCιν 8 ρεΟμα λό6aς ή
φaιστεlou (δι' ίtlJμ. βλ. μω]. 

lMiδτο, Υ' πλ'ηθ. ίπ. ιioρ. β' ~oO ;νομσ, (βλ. λ.). 
ι)u~x-ι:1έ.aς, -σπ-ο" 6 (;νΥχοn-IUφσ,,)' ό fχων 

ρύγχος έλέφαντος. 
t\uyX'OY, ~ό, ()ποχορ . ~oί! e{ΙYxo" (βλ. λ.). 
,",ΥΧος, -10", τδ (evζω 1)' ίπΙ XOIρOlJ, ώ~ χαιl νί!ν 

ρύγχος, ή ρΙς, ό μυκτήρ, «μούτσουΥΟ, μούρηι 11 ίπΙ 
ΠΤ'ηνων, ρόμφος, «μύτηι . 

• Ετνμ.: ;νγχο" (σ:ινσχρ. *sruJagh-, πρ6λ. ιiρμ. ru
gun·kh.- χαιτΙΙ -.;ιναι, OlJrr. τφ ;Ιγχω <;έΥ"ω), χαιΙτοι 
ίν tf) πιριπτώσιι ~αιύηι και,,'χιι δlJσχολΙαι~ tό -~. -Ij 
'ν ιi1JX~ ΙΙπo~'ηλωθιΤσαι προ'λιtlσι, 'χ toi! rζω δΙν 
ι!ναιι βιl!)αιΙαι. 

~δδιιY χαι Ι ~υδόy, 'πιρρ. (;έω)' ρευστCις, κε-
χυμένως, σωρηδόν, όφ8όνως. 

ι)uι:'ς, μ τχ. παιθ. ιiορ. β ' tr..U Ι/ω. 
~υήσoμσι, litt. μίλλ. τoίi ;Ιω, 
'ΡΥ'ΙΩ, rι ~ςΙω' γΡυλλΙζω, «γouρλιόζωι, ώς ό 

έξωργισμένος κύων, ό δεικνύων τούς όδόντας, f
τοιμος νά όρμήσι:! κατά τινος. rλί;L~ ΠΙΠΟΙ'ημ'ν'η ίχ 
τoίl fιXOIJ' βλ. χαιΙ ίν leavyoμo,]. 

lMiιι, ίπ. ιiν,1 leev'1, Υ' Ιν. παιθ. ιiορ. β' τοί! ;έω. 
ι)uΙμiςω, μιλλ. -/οω' παιθ. πρχ. 'eeVθμ,ομq., <;ν

θμ6,)' ώ~ χαιl νίiν, ρυθμΙζω, φtρω τι εΙς ρυθμόν, τό 
έναρμονlζω, τ6 φέρω εΙς όναλογlας (σuμμετρlαν), 
Τι εΙς ρυθμόν χρόνου.- -yινιχιil" ταKΤOΠOΙCι, διευ· 
θετCι, χαλιναγωγω, έλέγχω : ώδ' leeνθμιομq.,= 
τοιουτοτρόπως έχω έλεγχθη. 

. l-υΙμός, Ιων. ι\uσμός, -ov, 6 (δ.ω)· πόσα κΙνη· 
σις έπάναλαμ6αΥομένη κατό τόν Τδιον τρόπον, τό 
ΧΡΟΥικόν μtτρoν (ό χρόνος) τCιν κινήσεων (X01JO!l 
π. χ., μΟUCΗχfj~ x.-t.6.), λαιτ . πumerus, ώ~ χαιΙ νίίν «ρυ
θμόςι (ιΤοςι ιiν tqi πι~Φ λ6-ΥΨ ιtΤτι _ν tij πι:ιιijσιι) III~ 
eνθμφ-λαι't. ίη numerum = μετά ρυ~μoϋ ('πΙ δρχij
σιω~, βαι!ΙΙςιμαιτO~ χλπ.) n δνθμό, ;'πάΥω = τηρCι ρυ
θμόν, «XτυπCι χρόνο» 11 -fJoι:ίττo~α ;νθμό" lπάγω= 
εΙσάγω ταχύτερον Ρυθμόν (εΙς τόπαΙξιμον), παΙζω 
μέ ταχύτερον «χΡ6νον ι.- 11 όναλογlα Τι συμμε
τρΙα τCιν μερCιν μεταξύ των 11 iv,sίiQsv , σχημα, μορφή 
πρόγματός τινος.- 111 -Υινιχω" άναλογlα, δlευθέτη· 
σις, τόξις, μέθοδος. 2) ή κατάστασις οΙουδήποτε 
πρόγματος: ίπΙ ivQ~iliIfOIJ, ή κατάστασις της ψυχης, 
ή ΨUXΙKή διάθεσις 11 ή διαμόρφωσις πράγματός τινος. 
[;νθμό, < δέω (Ιαιπ. *sreu]. 
·ΡΥ-I{,ι·ΜΗ, -Ij' το «ροκάνιι, ή «Πλάνηι, λαιος. 

runcin.. . 
'Eτvμ. : ΙνΧά",,· ;νχα"Ιζω: λαιτ. runco, -cιre, 

runco, ·onis, σαινσχρ. lίI"c .. Ii (όνασπCι, έKριζCι), lun. 
ccιn.m (έκρlζι.ισις)· ιfαιΙνK'αιι δ'tΙ eXIL 'χπίσιι φωνΥιίν 
~ι ίν liρxfj .fj~ λ: π"l!)λ. ίν όρνοοω' .δ λαιτ. runcincι 
!{ναιι δΙΙνιιον ix tfj, Έλλ'ηνιχfj~ μιtdι ΙπιδρΙΙσιω; tι:ιu 
runcCΙre. 

ιΝμσ, -ατos-, τό (*eνω"""eνω)' τό συΡόμενον, τό 
ελκειν, τό τράβηγμα 11 r6lov evμα-ή fλξις τοΟ τό
ξου, t. ι. ΟΙ τονύονΓες τό τόξον δνδρες, τ. !. ΟΙ 
Πέρσαι τοξόται, iν IivtLe'a.L πρό~ τό 16Υ",," lt6xVr
ΟΙ λογχcφόροι "Ελληνες (χtlΡ. ή δύναμις της λόγχης)' 
11 έκ τ6ξον δνμ~ το,,- έξ . άποστόσεως 6tλοuς, δσον 

·7. 
φθόνει δη).. τό 8tλoς τοΟ τ6ξou.- Η (iVo~,) 
ύπερόσπισις, ΠρQOτaσlα, όχύρωμα. 

·E~νμ.ι rμσ , ι (*F,.-)=vεuρό τόξou' i-"." <=4φ
οδος)' lIμ6,,· "I~oιo~' .. l9rrt" -#leo,' ;'''''' -ο,.,,' 
lΙτιί, 'ti' ;νοτιίζω (*vru-,-to-)' Ινοτσχτ6" -ιο", 1,' 
βλ. χαιΙ'ν Iρiιω.- evμo 11 (·Fe'-)-KaTOcpUytov, σκέ
παστροΥ' i60'0", τdι ;60'. (-όπoλύτρι.ισις)'I~, 
-0,0" 6 (σωτήρ, όπελευθερι.ιτής)· ifo/n01I-'~ -.OIS' 
(=πολιοoiχος)' evoμo" ιiπρφ . ρο80ι, π"οσ •• IνOΙC8., 
μιλλ, ινοομσ,' ( Ιαιπ. vrii, δαιςι. v.rAxu (πρ6Φuλόσ-
σω)' βλ. χαιΙ lιινομσ" Ι,.., .-

lMiμ8ος, -ον, 6, ιi.~. ιiντΙ 16μ'0". . 
ι\Ομιι, -Ij ι*Ivφ=I,νω)' ή δύναμις, όΡμή, φορά 

(<<φόραι) σώματος έν κινήσει εύρισκομέΥου, r'\ όρ
μητικότης, λαι •. Imρetus Ι πτιιινΥω" evμ'1 - ή όρμή 
τCιν πτερύΥων (τό όρμητικόν τΙναγμό των) 11 ιiπoλ., 
fφοδος, έπΙθεσις n 'ν tf) δο •. ;νμπ-μεθ' όρμf\ς, μετά 
φορδς.- 11 στενη όδ:)ς, στενωπός, δρομΙσκος, ί:σο-
κόΚtι (δι' 'τυμ. βλ. evμq.). . 

lMiμμσ, -«το", τό -<;νπτφ)· πδν τό χρησιμεΟον 
πρός πλύσιν ένδυμάτων, δπω, π.χ. ~δlllρ, σάπων Χλπ. 

ρiiμός, -ov, 6 (*eve» = IeVQJ)' ώ. χαιΙ νίiν, ρυμός. 
cτιμόνιι, τό πρός τό έμπρός έκτειν6μεΥον ξύλον 
της όμόξης, όπό τοϋ μέσου τΟΟ δξονος μέχρι τΟΟ 
ζυγοΟ (~ι' ίτtlμ. βλ . ;Vμq.]. 

'ΡΥ'ΟΝ,ιι, μΗλ. ;(Jooμq., · ιi6ρ. αι' έee'οdμ"", ίπ . 
Ιβοάμ'1'" Υ' Ιν. «οΙ' . δ' 'eeiJro, έπ, lefJro, Υ' πλ'ηθ. 
'eιwro, _π. ρiιaτo ' ιiπρφ. evofJoa,' ιiποθ: σύρω (fλκω, 
cτρo6Wι) πρός τό μέρος μου, σύρω τι(νό) fξω τΟΟ 
κινδύνου Ι δ8_ν, λυτρώνω, α;,ζω Ι μετ' ιiπρφ . , evoμq.' 
τ,_ δα~8r~=σΙ;Ιζω (λυτρώνω) τινά άπ6 τόν θόνα
ΤΟΥ.- ιiπoλ., θεραπεύω, lατρεύω.- 11 έλευθερώνω, 
όπελευθερώνω, άπολυτρώνω, έξαγορόζω.- 111 προ
φυλόσσω, προστατεύω, ύπεροσηΙζω D aIfI δπλων, προ
ασπΙζω, καλύπτω.- lν σύρω πρός τά όπlσω, KρατCι 
όπΙσω, όναχαιτΙζω, έμποδΙζω.- ν έλκω τόν ζυγόν 
πρός τό κότω, Ισοζυγlζω, όντιοταθμlζω. 

(Τό iνΙΡΎ. ",νω ~'ν liπαιν,;~ , liλA' <Σντ' II.jto!J ιΤναιι ίν 
χρ-ljσιι το; ievQJ' tdι παιΡΙΙ-ΥωΥαι ιSμω, ρνο,ο", ;vn1e, 
eiιrQJe, ;ντ6", ρvτί" προϋποθί.ι:ιIJΟΙ ίνΙΡ-Υ. τύπον Ivφ' 
πρδλ. χαιί tdt ίν ιιινω, Ρίίμq.]. 

lMiησ, τά, ' .. ρόχλ. πλ'ηθ . τοϊ! ρνπο". 
~ϋηafyω, μιλλ . -ίί~ώ' ιiόρ. αι' 'eeVnii". (rno,,)' 

καλύπτω τι μέ ρύπον (όκαθαροΙαν), μολύνω, κόμνω 
τι ρυπαρόν, τό λερώνω.- π~θ'ηΤ. , εΤμαι ~ γΙνομαι 
ρυπαρός (όκόθαρτος), λερώνομαι. . 

ι'iiηδρfσ, -Ij (Ινπι:ιρ6,,)' ή ρυπαρότης, όκαθαροΙα, 
ρύπος. 

~ηδρός, ά, ό" (;νπο,) ' ώ, χαιl νυν, ρυπα06ς, όκά· 
θαρτος, μολυσμένος a μτφρ., ρυπαρός τήν ψuxήν, 
όγενήc, χυδαΤος.- ίπΙρρ. ·ώ". 
~ηάω, ίπ. ~ηόω' Ifρt. ieevnQ)t' (;νπο,)' εΤμαι 

ρυπαρός, εΤμαι πλήρης ρύπou, εΤμαι όκάθαρτος. 
~υη6ι:ις, -ιοοα, "' (evno,,)' ρυπαρός, όκόθαρτος, 
ΡΥ·ΠΟΣ, 6' όι~ χαιl νί!ν , Ρύπος, όκα"θαροΙα, ρυπα

Ρότης Ι Ιtιρόχλ. πλτιθ. τά ινπα, ciH' ωσ. χαι! 66μαι· 
λό~ οΙ ινπο,.- 11 κηρός πρός σφρόγίσιν. 

Έτνμ. ι ;vno,,' ;νπάω ' ;νπ6ω' ;υπαl"ω' Iνπc
e6,· ;νπο,,· ;νπτω (·ιΓuρ-,πι8. 'MX't. ax τοιϊ *sreu·, 
*sru- (ρέω, τρέχω). 

ι'iiη6ω (Α), μιη. -ώοω, παιθ. πρχ. Ιιρνπωμσ, (ρ
πο,)' πoιCι τι ρυπαρόν, ρυπαΙνω, λερώνω.- Παι8'1j~., 
εΤμαι ρυπαρός, όκόθαρτος. 

~υηόω (8), ίπ. ιiν,;1 ;νΖΙάω (βλ. λ,). 
ι)uηηδησΙ,tπlφθεγμα χρησιμοποιούμενον ύπό 

των νΑVΤΙKCιν ώς παραKελεUΣΤΙKόν της κωπηλασΙας 
(π~ι5λ. τό ~π) Ο ίηιΟθιν, χωμιχω;, ~ό Ιν.lrπι:ιπι:ιί
ΟΙ ναΟται, τ6 πλήρωμα τοΟ πλοlου. 

lMiπτω, μιλΑ. -ψιο (ινπο",. όφaιρώ (άπομακρύνω) 
όκαθαραΙαν όπό τινος, τό Kcιθaρlζω, τό πλύνω.
Παιθ'η'" λούομαι, πλύνομαι. 

~Ι;σσΙyoμσι, παι8'η1:. (;ν06,)' ρυτιδοΟμαι, ζαρώνω. 
ι\iiσ&σι, 'πιχ. CΙπρφ . παι8. χι:ιρ. 6' -ςοί! evoμo, (βλ.λ.). 
ι\iiσΙάςω, μ.λλ. -ιίοφ (ίνo,o~)' ό,>πόζω τι ώς λό-

φυρον, όρπΆSω (σύρω, όπoσπCιI τι διό τfjς δΙας 11 
λαμ6όνω τι ως ένέχυρον, t:Jc; l:γγύηοιν. 
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_Ι-8ιιtιoς, ο,,(,..,...+~μ4r)"' ό .:ιnφacmlζων 
τούς δωμούς. ' : 
~Ι διfρo~ ο" (ρο,...+ιι",.,)" ό , διaφuλόσ

σων (δι~ων) τόν δ/φρQν, δ"λ. το Ορμα. 
"'ΙΟΥ, 1:ό (*ρ'-ιρ')' τ6 όρπaζ6μενoν καΙ 

σuρ6μενoν lSιό 1'Ι'ις 6Ιας n λΌφUρoν, λεΙα (XCΙ1:dt 1:ό 
πλΙΤΟ1:0ν ίπΙ χτ"νων).- Ι τ6 όρπaζ6μενoν ώς έγ· 
γύησις, ώς όοφόλεια, ή όσφόλεια, τ6 ένέxuρoν ΙΙ 
τα p..cι-ένέxuρα έμnεπιστευμένα εΙς τινα ΙΧ6ν, 
τ. Ι. ΟΙ IKtTaI.- ΙΙ τ6 λαμ6αν6μενον ώς όποζη
μ/ωσις, fι καΙ αύτή η όποζημΙωσις. 2) ,"cl Iιίoιcι= 
όπα/τησις όποζημιΙ:ΙΟεως διό πρ6γματα καταληφθέν
τα , 6ια/ως, );CΙ1:. Γ.Ι r,.ρe!und&.. 3) ίν 1:/j) sι:λ"θ. 
τά ρvοιcι-όnολύτρωσις, όπελευθέρωσις. 
ρΟσιος, ο" (;vo,..,)" ό όπολυτρώνων, ό όπελευ

θερώνων, ό διασιjιςών •. 
~,.ηoΙις, -8ωf, 6, "ι (1Vo,...+Μ,ι,,)' , ό σ!jιςων 

την πόλιν. 
~.ηoyoς, ο" (;vομcιι+n6tιο,)' ό όπελεu8ερQν 

(όπoλuτρώνων, όπαλλόοσων) τινό όπό τούς KόπOUς 
κοl τ6 6όσσνα. 

ι\ισις, "ι (~φ). ώ, χοιΙ , ν6ν, ρύσις, ρε90ις, ροη ΙΙ 
ό ΡοΟς ποταμοΟ, ρεΟμα, ποταμός, ροη ποτομοΟ. 
~ιιoμσl, ncιpctλA. 1:UItO, 1:0ίί fVO,..a, "ποθ.: σΙ;Ι· 

ζω, διασι;ιζωυ evaxn, ίπ. δ' Ιν. ΠΡΟΟ1:. 
t\uσιιός, 6, oπcινιώ1: . 1:UItO, 1:0ίί evfJ.μ.ό,. ' 
lMiσ6ς, ιf, ό" (*evφ-l,vΦ)' συμμαζευμένας, συν

εσταλμένος, ρυτιδωμένος, ζαρωμένος. [~α6,· e~' 
1'6,· evacιl_' δι' ί1:υμ. βλ . ίν evτt,]. 
_τάςω, μιλλ. -cίαΦ, θcιμΙ01:ιxόν τ06 *iV_lιιVω' 

σύρω τι(νό) 6ιαΙως, ισέρνω, σούρνω), σύρω τι(νό) 
τι:\δε κόκεΥσε σuVExQc; Ι noUd evατιί,ιαχι (Υ' Ιν. 
ίων. ΠΡ1:.) .. ,l a;;μcι-fσupε (σύρων περιέφερε) πολ
λός φορός γίιρι.ι όπ6 τ6ν τόφον (τοο Πατρόκλου). 

ΙΜιστσιιΤΟς, -'0', "ι (;vατιί'ια)' τ6 σύρειν (Ιλκειν) 
τινό 6ιαΙως, τ6 6/αιον σύροιμον n Υ.ν., η 6ιαΙα συμ
περιφορό, ή κακομεταχεΙρισις, αlκ/α. 
~διις, ι, (evciόf+ιΙdο,γ ρuτιδc:ιδης, ρυτιδω

μένος, Πλήρη~ρυΤlδ<ι.ιν, ζαρωμένος. 
lMiτ-δΥωΥC -"", 6 (*;vΦ+-ciΥaιr.v,)· τ6 σχοι-

ν/ον τοΟ όγωγι του (μέ τ6 όnσYoν όδηγεΥ τ6ν Τπ
πον του), τ6 ΙKΡΠΙστρ~). 

lMiτiιP, -';,0" 6 Ι·Ρ--I,{ΙΦ)' ό σύρων fι όπλώ
νων (τεντώνων) τι. 2) τ6 σχοινΙον (ό lμός, τό 
λι..ιρΙον), διό τοΟ όποΙου ό Ιππεύς fι ό όμαξηλότης 
κόμνει τ6ν Τππον νό τρέχι;ι όργό fι γρήγορα, μέ 
τό νό τ6 tvrEIvr.1 fι νό τ6 χαλαρώνι;ι, ην/αι, ιγκέ
μια): dnό ~τileo~Aa.1:. ImmlsIls h&benίs-μέ χα
λαρωμένα τό ήν/α, έν πόσι;ι δυνατf.j ταχύτητι, ιστό 
τέσσερα) a ώ, 1:ό 1μιJ." τ6 λωρΙον δι' οδ ό Τππος 
σύρει τήν δμαξαν.- Ι (lofJo,..a)· ό σι;ιζων, διαφu-
λ6πων, ύπερασπΙζων . . 

ι\δτΙδό-φloIOCίt ο" (evτlf+φ.ιο,6,)· ό fΧων τ6ν 
φλοι6ν πλήρη ρυτΙδων, ό fχων 'φλοιόν ζαρωμένον. 

ι\δτfς, -Ι&~, "fι (*evω=l,vω)' ώ, χαοΙ ν6ν, ρυτΙς, 
πτυχή, ιζόΡο, ζαΡ<ι.ιμαηό), ιpuτΙδαι, λαο1:. rυg&. 

. 'Ετνμ. t etίτΙ, (αοΙολ . ΡevτΙdι, πληθ. tta.pdt Η.Ε.)· 
ρuτιd6Φ' evτΙ'φ <*νΓiί- (πρδλ. *νΓα- 'ν 1:' lfτ6~, 
lδαlSf) ι β~oι, ν.Γlχυ (σύρω)' βλ. 'ν , l,w.. , 

ι\δτ6ν, 1:ό' βλ. 'ν Ιvτδ, Β. 
lMiτc\ς (Α), ιf, ό" (*;vΦ-I,vΦ)' 6 (σε)σuρμένoς, 

συρτός, έλιcυστός, εlλKυσμtνoς.-. ΙΙ ιtι, oUΔ. ό~o. ,"cl 
i'τά-αl ήνΙαι (πρδλ. Ivτιfe). 

ι\δτlM;(B), Ι;, 6", ώο. xcιΙ -6" -όt'(IΙφ)' 6 ρέων, τρέ
χων, ρευστός, ύγρός.- ΙΙ1:6 oUΔ. ,ώ; o~o_ τό I~τό,,
εΙδος ιιοτηρ/ου, καταλήγοντος εΙς όξύ κότω, πλατέος 
δέ 6νω, έν εΤδει κέρατος' εΙς τ6 όξύ κότω δκρον 
ύnι'\ρxεν 6πή, διό Τ/Ίς όποΙας ό οΤνος fρρεεν είς τ6 
στόJ,Jα τοΟ nΙνοντος.Ηvτ6~· , ~6",lVα,,' βλ. jflΦ] , 
ι-ιn., ·o,o~, 6 ('Ιιίω -1,Vcσ)' ό Ιλκων, σύρ<ι.ιν 

(πρδλ. χαοί ~Πι,) Ι Iιί~ιιoe ~όξoν - ό τανύ<ι.ιν τ6 τό
ξον, τοξότης.- ΙΙ (;voμII'.) ' ' σc.ιτήρ, λυτρωτής, 
προστότη-:;, ύπερασπιστής. 

Iιtί ..... "ι (IVΠ~Φ)" Kα8c:ιρισμός, Kό8aραις, έξ
αγνισμός. 

· ,·l,rQ -1tι1H» (βλ. λ.), σύρ<ι.ι, t1κω' δ,ν , IΙνcιι · ίν 
x.ρή~ιι ., ίνΙΡΥ.· βλ. 'ν 1'0".,. 

~yIAioς, cι, ο" (fιιOf)' διερρωγώς, διερρηγμέ, 
νos" διεσxισμtνoς, ρακώδης, κουρελιασμένος. 
, ιΚtyiC;, -ddo" 6, "ij (eώξ), θηλ. iπΙθ:=eωΥCΙUΟ" 
έσχισμένος, ρακώδης 11 ΡωΥά, niτecι = έσχισμένοc; 
6Ρόχος, κρημνός πλήρης ρωγμών. 

'ΡωμδΙιιός, ή, 6,., Χ/Χ! 'Ρωμαίoc;, α, ο" ('PΙ»μrι)' 
ώ, χαοΙ νίίν, Ρωμαϊκός, ό όνήκων (1'1 ό όνοφερόμε
νΡς) εΙς τούς Ρωμαίους 11 ώ, ουa , ='Ρωμιιίο,.- Ιη:Ιρρ. 
-X~-Kατό τ6ν τρόπον τών ΡωμαΙων. 
'Pωμαίστf, ίπΙρρ. ('Pωμcιϊo~)' εΙς την γλΟσααν 

τών 'ΡωμοΙων, λατινιστΙ. 

;ωμδΙΕος" cι, ο,. (fώμ,l)' ώ; χαοΙ νtlν, ρωμαλtoς, 
πλήρης ρώμης, Ισχυρός εΙς τ6 σώμαIIΥ •• ιχω;, Ισχυρός, 

,δυνατός, πλήρης δυνόμεως, εύρωστος, κραταιός. 
~μιι, "ι (fώoμιιι)' σc.ιμαΤΙKή Ισχύς, δύναμις, σω

ματική εύρωστΙα Ι y~ν., δύναμις, Ισχύς, σδένος.
ΙΙ στρατιωτική δύναμις, στρότευμσ.- ΙΙ 'Ρώιιιι, ~ι 
(ή περΙφημος πρωτεύουσα τών ΡωμαΙων, η Kaρδ/α 
Τl'ις F'<ι.ιμαϊKrις ΑύτοκρατορΙας). 

~YYiίμl, Τι -ύω, μιλλ. efbaoo' "όρ •. cι' 1ft-a 
(ρtόoμcιι)' έπιρρι.ιννύω, στερεώνω, δυναμώνω, Ka8-
IorQ τ~να) lσχυρόν (ρωμαλέον χλπ.), τοΟ διδω δύνα 
μιν (ρώμην, σθένος), τ6(ν) δυναμώνω Ι ένισχίιω, έτιι-
6ε6αιώνω.- • παοθητ. efbtt.tIμcιa, ουν. δμOl, 6 πcιθ. 
π~x. Ιeeφμιιι ina.Y1:(J μΙ1:a. ο"μ. ίνιοτ. χαοΙ 6 , 6Π8ΡΟ. 
igefbμJI" μιτα. 07jμ. ΠΡ1:.· "όρο cι' 'eetόofJ.,1,,· εΙμαιΙσχυ· 
ρός, έχω lσχύν, εΤμαι ρωμαλέοςllΠFΧ. προοτ. 'e,-o= 
fXE ύγεΙαν, χαΥρε, Aa.t. ν&l. (ούν"θ., "Iιifoμα. iItto1:oAWV) 
ιι ώο. φeιί,ω ~J"l ιfeeι.Oα(J.cιa=v&I.re jubeo' βλ. 'IlIlφ
μέtιo,. 

• Eτvμ.: fώηιfJμι (xa.1:dt 1:ό ,ΆW"θμι), παιθ. ιiόρ.'ρ
ρΙ»o(J.oη,,· ρΙ»μ,,' eQ)μιιΙ.0~· eΦartj2co,., πcι"oρμ,l,",, 
ριο,. · ρωσταξ, -αχο,' πγδλ . Ήουχ . ceoo;!6,' οφοdgό,,. · 
ΙΙρeΦaΤΟ~' OXO"t. ίτυμολ.· πιθ. ίκ του ρώομιιι (*srov-) , 
- τό λαο1:. ΓδΟΟΓ, -orls ο"μ. χυ:;. cκαρδΙα τι'\ς δρυός» 
χαοΙ «νήΧ8Ι πιθ .• Ι; 1:6 ίαοπ. *(.1reudh- (έevθe6,>, βλ. 
όIφtf6,' xαo1:σt τιναo~ edwtnιμι (*Feφ{Jo-nι·μι: οαονοχρ. 
vradh-&nt-, i1rdhνό-l). (μέγας, Ισχυρός)' και1:' !λλου; 
ουΥΥ. ' Τ/jl eιίdαμ"ο~ fι 1:/j) e4dao~. 
~ξ, ή, Υ.ν. eoo1'Iι~ (eή,..vμι)· Ρι'\γμα, δνοιγμα,στε

ν6ν πέρασμα U ρω"" μIrdeoao=-ol στενοl διόδρομοι 
ένός δ,αμερΙσμοτος (οΙΚήματος) [δι' ίτυμ. ΙSλ etjy"v1"] . 
'ΡΩΌΝΑΙ, Υ' πληθ. ΠΡ1:. 'eeώο"το, ίιτ. etόo,,~o- Υ ' 

πλ"θ. «0.1'. α,' .ρρώαα,.το· "ποθ: κινοΟμοι μεθ' όρμής 
(μεθ' όρμητικης ταχύτητος), όρμΟ, έφαρμώ, έπιτΙ8ε , 
μαι, 6ιόζομαι, σπεύδω ιι ρtόo""αι π,ρΙ ""veJf"~KIVoOv· 
ται έΡρωμένως (ταχέως, μετό οπουδής) γύρω όπ6 
τήν πυρόν 11 μεtα. ουοτ. αοΙ1:. %OeIι,. ieefbocι""o = έχό
ρεuσαν έρρωμένως cτooτρωσαν στό χορό γιά τό 
καλό) Ι ίπΙ xόμη~, Ιρetόo"το μιτd π"oιiί, ci"Ιμοιο (cιΙ 
μίται)-αl τρίχες της κ6μης έσε/οντο (ήνεμ/ζοντο) 
εΙς τόν όέρα (iνα.λόΥω; πρό, τήν χαοτ.ύθυνοιν 1:06 ιΧνΙ · 
μου, μα~Ι μ. 1:όι; πνοόι, τοtl ciνiμου) [etόoμII' (·ΙΓδν-)· 
δι' 81:υμ. δλ. cJeμιf, eέΦ]. ' ' 

;ωιιήιον, 1:6 (eώψ), έπ. χαοΙ ίων. "ν1:Ι 1:06 "Τ1:.lφ
.. ίο,,, (δπ.ι: δμιο, δίν "παιν1:ιJ)' θαμνών, λόχμη Ι ." 1:41 
πλ"θ. 8όμνοι, χομόκλαδα. 

;ωηιιιΌC;, ιf, ό" (eωno,)' ό όνήκων iι όρμόζων i'; δ 
μοιος πρ6ς εύτελή έμπορεύματα,(πρ6ς μικροπρόγμα
τα) Ι δθιν, εύτελής, μηδαμινός, τιποτένιος, δχρηστος. 
'ΡΩ-ΠΟΙ, δ' μικρό καΙ nαντoειδl'\ έμΠοΡεύματα, 

εύθήνό στολΙδια Ι μτφρ., ματαΙOλOγ/αt, ικούφια κα
Ρύδια». [οχΟ1:. 81:υμ.· 1:ό 6μ. ;Φπι, (βλ. ;ώψ) χαοΙ 1:ό 
λ. "Γρδ, -.r. 0~8μΙαo" οχΙοιν Ιχουοι πρό, 1:6 eΌSπo,,]. 
ρωσιcfς, ,Ταα,"', μ1:Χ. παοθ. «ορ. a.' 1:06 law.eμι. 
Itωιιιlι. "ι'=-eφχμό, (βλ. λ.). 
;ωιιι6c;, -ο;;, 6 (I~)' ώ; 1:ό Hyμcι, σχισμή, ισχι· 

σμόδα», ρωγμη IlΦxΜΌ, YCΙΙ'If=-Χόσμα γι'\ς, ρωγμή 
έδόφouς. . 
·ΡΩ'., "ι, '(.ν. IφnlSf' '86μνος, χαμόδενδρον, χα

μόκλαδον Ι Ιν 1:41 πλ"θ. 8όμνοι, χαμόκλαδα. feΙ»Ψ, 
πλ"θ. ;ιi .. ,· Ιοιν. fφπιfιo" <*νΓδΡ- ' βλ. ίν , λ. Icι:ιι;~· 
δΙν θιιορ06ν1:αοι ' ουΥΥ. , 1:ό λαο1:. Ι&ΓΡΟ, -er., I&rm.n, 
s.i.rmentuιn, 061:1 -"Ι:ό λαο1:. r!ρo, ..... ι λιθ . Γ~116ΙI, λΙ1:1:. 
Γάρ' (fρnωη 



Σ 
Τ6 γρόμμα τοΟτο όντιστοιχεΤ "ρός το σημιτικόννν(ιΙη). Ή μετσχειρισις, τ"ς δnοrσς Ιτυχον !ν Τφ 

"EλληνΙK~ όλφgδήτ~ ΟΙ oopισΤΙKol φδόγγοι τοΟ ΣημιτικοΟ 6λφαδήτου, εΙναΙ πως περΙπλοκος. Τό σημιτι
«ον" (samech) έμφaνΙζεται έν τt!J Έλλην. όλφaβήτ~ ώς : (li'), προφερόμενον όpXΙKGις μέν . ώς δι
πλΟΟν οΤγμα (-00-), έπειτα δέ ώς όπλοΟν ξ ή ως δlπλοΟν χα. Τ6 δέ δνομα samech, τό διό μέσου τής 
'ΑΡαμαϊκης τoo όνομαοΙας έξελιχ8έν εΙς τ6 έλληνικόν oϊy~, έχρησιμοποιεττο διό τ6 γράμμα ι" τό 
όποΤον όντεστοlχει "ρός τό σημιτ. W(Sin) καΙ πρoεφέp~τo ώς ,. Είς μερικό έκ των έπl μέρους Ιλλην. 
όλφαβήτων τ~ γράμμα τοΟτο ώνομόζετο ΙΑΠ. Τό αημιτικόν ssade έμφaνΙζcται είς τός άρχαιοτέρσς 
φόσεις των όλιw6ήτων τfjς Θήρας καΙ της KopΙν8oo μέ τ6 σχήμσ Μ καί προφερόμενον ώς , . Τό όλφό
δητα αυτό δέν Ιxooν oίyμa, tν ι;ι δσa έχουν στγμα δέν έχουν Μ . 
< 'Εν τοΤς έπ\ μέpouς έλληνικοΤς άλφα6ήτοις τ6 αίΥμα έμφaνΙζεται ύπ6 τ6 σχήματα $ . Ι, s.. ~ . 

. ~ ζ,. Τό όπεοτρογνυλωμένον σχήμα έμφaνΙζεται έν τ~ XαλKιδΙK~ 6λφα6ήτ~. όπά δπoo καΙ παρελήφθη 
-uπό. τΟΟ ΛατινικΟΟ όλφαβήτου. 

Ό όκόλqu80ς πΙναξ δεικνύει τ6 σχήμα, δπερ προσέλαβε τό αΊΥμα εΙς τ6 διάφορα άλψό6ητα κατό 
~ιoμένaς πεΡι6δοuc;. . . 

-Ονομο όλφα6ήτoo 'Εποχή κατό Σχήμα τοΟ 
προσέγγιαιν γράμματος. 

ΦΟ/Ν/ΚΙΚΟΝ , , · π. χ. 1.200 ~ 

ΚΡΗΤιΚΟΝ • , - 1.100-900 ?1 
ΘΗΡΑΤΚΟΝ. · - 700-600 ?S 
ΑΡχΑΤΚΟΝ ΛΑ Τ1ΝIΚΟΝ 700-500 Ι 
ΑΠΙΚΟΝ . · · 600 S \ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ - · 600 1 i 
χΑΛΚ/ΔIΚΟΝ . , · 600 t 
~ 

~ ΙΩΝΙΚΟΝ. . - , 405 ~ 
~AIKON. 'AnoII(IGIv ~ C; j 5 
ΡΩΜΗΣ. , , -

προκλασσι· 

J · 
ιcOν καΙ 

' ΦΑΛΙΣΚΩΝ · , , 
κλασσικών ι S 

ΟΙΚΙΚΟΝ , , . , 
χρόνων !, 

ΟΜΒΡΙΚΟΝ. · , , Ι, 
ΚΛΛΣΣ. ΛΑ ΤΙΝ/ΚΟ,"" S καΙ έφεξης 

ΚΛΑΣΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Σ. . ιcαl έφεξl'ις . ... . 
Ι, ., .',μα, τό, ιixλιτoν, τ6 δέκατον δΥδοον 
~ τt\ς Έλληνιιcl'ις όλφo&'Jτou' ώ; ιiριθμη't. ο' 

, xι:tι ,0-200.1)()(). . 
Tiι τ.λιχόν 0&1114 ίΥΡΙΙ:Ρ.ΤΟ , (ιJι. χιιl oijμapov). Τό 

ιiEEIKON ΑΡΧΑΙΑΖ ΒΑΛ.ΗΝ. ΓΔnzzιιz 

τελιΧόν τοί!το ,e!v πρίπει vck ι;ιυΥχίιτσιι πρό, τό yριiμμσι 
ς (ιΙιιυ), τό δποΤον ίν tij πρσιΥμσιτιχότητι ~τo τό δΙ· . 
Υαμμα (F, νιιυ), χσιΙ χσιτεΤχι τήν !χτην θίι;ιιν Ιν tij Έλ
λην. ιiλφσιδijτφ (δθεν!ί' =6.). ·rJt~px. ~έ χσι! &λλο ι;ιx~μι:t, 
χσιλούμενον αά" (~ωριxό, τύπο, τ~, λ. ο'Υμα). τό δ
ποΤον ~τo Τι;ιως; "εύτ.ερον σΤΥμot, δμοιον xoι tck τόν ~xoν 
πρό, τό Ιδρ. shin (άι, τό 0'1114 ~τo δμοιον πρός; τό 
Ιδρ. samech) .• ~. ιiριθμητιχόν τό οά" ιiπσιντ~ ίν τέλει 
τ~; ιiλφσι6ijτοu , χσιλι:;ύμsνον οιιμπ' η αιιμπί (=900), 
πιθσινιii, λόy.lρ τοίί ι;ιχ.ijμσιτός; του (i'b) . 

ΜετιιβοΑιι, τον ο ι" τιι" δ,ιιΑέχτο,,: Ι εν τij 
ΑΙολ. , Δωρ. , . χσιΙ Ίων. τρίπετσιι εΙς; δ: όδμή, ,{δμαw. 
ιiντΙ dομή, '{oμαw.- Ι ίν t1j Λι:tx. τό ο χεΤτσιι ιiντΙ 
του θ: ο,ό,. Άοά"ιι , άΥιιοό" nιιgoi"o,. ιiv't! θιιό" 
Άθή"". άycιθό,. nιιρIH"o,.- ΟL έν t1j Α ίολ. χσι! 
Δωρ . τρΙπ.τ« ι εΙ, τ: τν. τέ, φιιτί, '{ττω, Ποτ/δα", 
ποτί, :iντ! ατί, ο., <pfIol, '(πω, Ποο.,δώ", πρό,. 
2) 'fι tpoJt'ij ι:tllτη τοί! ο ιΙ; τ ιiπι:tψι~ χσι ! πσιρΟι τι:;ε. 
ν8ωτί~oι, ιiττ. : μέτ-ιινΑο,. τημιrρo", τVHO", :ivt! μο
cιινAo" οι7,18qο", ονχο",- ο!lτω πσιρΟι τοΤ, νιωτ. ιiττ. 
τό "ιπλο!ίν 00 iτρίπιτο 'νΙοτ. ιΙ~ ~ιπλoυν ττ, xoιtck 
τό πλιΙστον μέν εν ρήμcιισιν: πeάττω. τάττω. ιiντΙ 
πeιΣooφ, τάοοω, ιiλλ' ϊνΙοτ. χσι! ί~ o~σισιστ, χσι! έπιθ: 
ΘCΊAιιττιι, δ,ττό" lIτταw, ιiντΙ ΘCΊ1αoocιι. δ,οοό" 110-
01»1',- lν έν τ~ Αίολ. χι:t! Δωρ. τό ο συχν:Ι Ι"ιπλσι· 
σιcf.r;:.το : 8000" μέοοο" ιiντ! 1100" μέοο" ί"Ιιι: ~έ ί.ν 
τοτ. ίπ. τύποι, τιiiν μιλλόντω., χσι! ιioμσ,ων ιί, -ασω, 
·ιroω. -roQ) ι διιμάοοω, Ι1.00ω, χομίοαω, ιiντΙ δΩ
μάοω, dUοω, χομΙοω' 0&.00 χι:tl dn/aocu :iντί όπΙι,ω. 
~ ν tck 00 xι:t! πτ· ίνηλλΙΙοσοντο έν Ιοτι μδτίιΙ;ύ των : 
πιooω-ΠΙIΠfIt), Ι,,/οοω-',,/πτω.- νι ίν τ~ ΔωΡ. -τό ο 
τρίπιταιι .1. ξ ιί. τόν μίλλ. χαιΙ ιiόρ . σι' τιίlν ρημ.: 
θιroπ,ιΦ ι1ντΙ θ.οπ/οω, Ι,yάξoιuι' ιiv't! 'eΥάaομίι" 
Ιμέρ,Ιιι ιiντΙ ΊιιJρ'oιι' ώο, χσιΙ διξό" τe,ξό,. ιiντ! ~ιo' 
06" ""I.o6c, 2) ίν τ~ πι:tλι:tιoτ. 'Α ττ. 11 πρόθ. '"'" 
(μ.θ' δλcιιν Τ'ΙJC ~Θν ουνθίτοον) iΥΡιii'ΙΤο ξτί".- νΗ ίν 
t1l ΑΙολ. -.:ό • ιλ.μδ~νιν ίνΙΙ:;Τ6 τΤιν θίσιν του "«οίο; 
πνιιίμαι-.:ο, ίν ut, ιiπό ".ι:tσιινoμίνoυ q:wvijavto, «ρχομί
ναιι. λί,ισιν 1&' ουνίδσιινι χι:t! ίν 't1j Λ~'Ι·IΙxτi) :. ~ιr1-
Αο! ivt! Έ1 ΌΙ, Ζιι1μνδ,,00ό, :ivt! ΆΑμνδ"οοό •• ον. 
(λ~-.:. ιυι) ΙΙντΙ ~,' ο!ίτω χι.ιΙ: α1~ιιιl, fi·sex. Ιπτά
ιeρtem, Ι,,..· .. ,ρο, 61xό~ιυlcυι, .ϊ"ω· .. ,ο, 111'0,· 
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,όά μiιν-σlιιιιιo( 

501, ΙΙλη·ΙΥlν&. 2) ο προοιτΙθsτο κιχ! ιΙ, λί,ιι, ιiρ· 
χoμ'νιx~ ιiπό συμφώνου, κιχ! aij ιiπό μ iΊ τ: ομάρα"δΟi 
-μάραyδo~, σμνραι'llα-μνριχι'llα, ομ,κρδ.-μικρό., στέρ 
φο.·τέeφοi, στέΥω ' (στιί"η)-τέ"o~, λΙΧΤ.18gΟ· σπιχνιώ
Τ8~oν προσετΙθετο touoro εΙ, τόι~ iΡχομένας ιiπό κ iΊ φ: 
oκΙδ'llαμαι-κlδ'l'αμαι, σφάλλω· fΑIIΟ, σφe,llδό,llη-funda . 
3) .ό • πιχρενεOdλλliΤΟ (πίχρόι ποι·ιj:tιχ{,) έν .ιjι μέοφ λέ
~εω~)τρό του θ, έν τφ ιχ' π λ1j~ . προσ. πΙΧθ. κιχ! μSσ. i'1jμ.: 
τυπτόμεσθα ιiντ! τυπτόμεθα (διόι μετριχοίις λόΥους )' 
ώσ. κιχ! έν έπιρρ. εΙς ·θε'll: 8πισθε'll ιiντί 8πιθι'll.
νlll ~ν τισι των ~ωρ. διΙΧλβκτων τό σ μεΤΙΧ6iλλετΙΧΙ είς ρ: 
",eAae"di, ' θέρμιοι;, ιiντΙ πιλασΥόι;, θέ"μΙΟi. 2> πρό 
1H~ντων έν Τ'Ώ Διχκων. διΙΧλ-. ενθιχ ΙΧΙ κιχτΙΧλ. -αι;, -ης, 

-ο" ·ως έτΡcίΠ1jοιχν εΙς -αρ, -ηρ, -ορ, -ωρ_ 3) ώσ . 
έν τ~ Δωρ , κιχ! Ά ττ., δσCΊκις ΠΡOΎjyείτιxι ~τεpoν Ρ : «ρ
eη'll ιiντ! α.ρ ση '11 , θάρρο. ιiντ! θάρσΟi.- ΙΧ σ προο
τΙθετιχι ΕΙ, τόις λέ~ε ι; οϋτω, α.χρι, μέχρι δσiκι, ιχυ
ΤΙΧι κείνται πρό λέ~εων ιΧρχομένων ιiπό φωνήεντος; 

σά μάν; δωρ. ιiντ! τΙ μην (πιχρ' Άριστοφ. 'Αχιχρ. 
757, 784) [σιi (=τί'llα;) <*uja, Ιιχπ. *qvJa, πρβλ. 
Ι ων. 11-"oa, ιiττ. I1na (=Τ;Ι,llά), ιiντων. θίμ. *qvi: 
Ζιi νδ. ~ί [-~A], λΙΧτ. quiA ' βλ. av 'rl~]. 
Σαβάζιος, δ (Σαβό,)' Φρυγική θεότης, τό πρός 

τιμήν της όπο/ας μυστήρια ώμο/αζον πρός τό τοΟ 
Βόκχου, διό κιχ! μεΤΙΧΥιινιοτ'ρω, ίλήφθη ώ, δνομοι ιxu
του τι;ι).του του BCΊκχoυ_ 

oaaaK6c;, ή, 6'11 ' ώς τό σαθρ6ς, σεσαθρωμένΟζ, 
έτοιμόΡΡΟΠΟζ 11 συντετριμμένος, έκνευρισμένο:;. [σΙΧ
βακός' σαβάκτης' σκοτειν. έτυμολ . ] . 
σαβάκτης, ·ου, δ (σαβάζω = κατασυντρ/βω)' ό 

συντρΙβων, καταστρέφων, καταστροφεύς, όνομα κα· 
κοποιοΟ δαιμονΙου συντρΙβοντος τό πήλινα σκεύη, 
Σάββασι, έτερόκλ. δοτ. πί. ·(,θ. του Σάββατο'll. 
Σαββατί(ω, μιλλ. -[σω (Σάββιχτο,ll)' φυλάττω τό 

Σάββατον. 
Σαββατιιιό4;, ή, ό'll (Σάββατον)' ό άνήκων είς τό 

Σάββατον, iΊ ό όρμόζων είς αύτό. 2) ό όρμόζων 
είς Ίουδαϊον, ό πρός Ίουδαϊον, 
Σαββστισμός, δ (Σαββατίζω)' ή τήρησις της έορ

της τοΟ Σαββάτου 11 ή κατά ΣάΒβατον άνάπαυσις . 
Σάββατον, τό' τό έβρ. Sa:bbalh (=άνάπαυσις) 11 

δθεν , ή έβδόμη ήμέρα, Υι ή ήμέρα της άναπαύσεως. 
- ώα. κιχΙ κιχτόι πλ1jθ. ,ιi σάββατα=ή έβδόμη ήμέρα, 
τό Σάββaτoνllέτεpόκλ. ~oτ. πλ1jθ. Σάββασι ώσεί ε~ άνομ. 
ΣάβΡαi. 2) έβδομός, χρον. διάστημα έπτό ήμερών. 

σαyαρΙC;, ·eωi, !ων. -,ος, 7ι . πλΎjθ. σαΥάρε,ς, ίφν. 
. Ι,' δπλον χρησιμqποιούμενον ύπό τών Σκυθικών 
φυλών Ι ώσ. ύπό τών Περσών, 'Αμαζόνων κ. /ϊ. 11 πέ
λεκυς μέ μΙαν μόνον κόψιν. 
σάΥη Υι σαΥή, 7ι (σάττω) ' τό σάγμα, τό έπ/σαγμα, 

ή 1πποσκευή, «τά χάμουραι (TnnOlJ Υι ήμιόνου).11 έν
τευθ!ν έπ! ιiνθρώπoυ , οίκοσκευή, έπιπλα, σκεύη, άπο
σκευαί 11 κυρ. όπλισμός. 

, Ετνμ. : σά",,· σάΥμα' βλ. "άττω.- τό μ-ΤΥν. "άΥος 
!ΟΙνχι 8ivetcv έκ τι;~ λιχτιν. sagum, δπερ εΙνιχι δciνειον 
Ξ:ι. τινο; yλά'OOΎjς Γιχλιχτικ9)ς Υι Κελτιβ1jρικ9)~. 

σαΥηναίος, α, 0'11 (σαΥήνη)' ό όνήκων εΙς οσ"ή
νην (~ί .. ί .. ). άλ ιευτικός. 
σaΥηνεύς, - έως, δ ' =σαyη .. εvπ}ρ (βλ. λ.). 
σayη~εUTήρ, -ηρο" δ' ό όλιεύων διό τοΟ δικτύου 

σαΥή,llη. (~ί., λ. ) 11 έντευθιν κιχ! τό κτένιον χοιλιιΙτιχ\ 
,ρ.χώ .. σαγηνΙ1Jrήρ . 

σαΥηνεύω, μελλ. ·σαι (σαΥή",ο' περικλεΙω (κιχ! 
=U'IE;tw; άΥρεύω) ίχθος διό τοΟ συρομένου δικτύου 
(:j;; σαγήνης) 11 μη)~. , έπ! ιΧνθρώπων, τούς σαρώνω ώς 
νό τούς συλλαμβάνω έντός δικτύου, έκδιώκω πόν
τας τούς κατο/κους χώρας τινός έξ αύτης σχημα
τΙζων στ-ρατιωτικήν Υραμμήν , διό της όπο/ας τους 
περισυλλέγω δλους, δπως διό τών δικτύων τών συ· 
ρομένων συμπαρασύρουν ΟΙ όλιετς τούς lθχος. 
ΣA~ΓH'MH, 1, ' μέγα δlκτυον όλιευτικόν, κάθετον, 

συρόμενον έπl τοΟ βυθοΟ (ώς τό τ9); σr,μερ. «τράτας»). 
Έτνμ.: σαΥήνη' σαΥη'llευω' πρ6ί .. Ήσυχ . «σαΥίς' 

πήρα,>, «σάΥουρο'll ' rvΡΥάθιο".· πιθ . ουΎΥ. τφ :iιxvoxp. 
sνάjaΙe (συνοφρυοϋμαι, συσφΙγγω τός ρυτίδας τοΟ 
προσώποι; ). . 
σaΥηνο-βόλος, ο .. (σαγήνη + βα"εϊ .. γ ό ρ/π των 

τήν oayή,ll,l'll (τό δ/κτυον) διό ψάρευμα, ό ψαρεύων 
μέ σαγήνην 11 ώς o·jo. ό όλιεύς, ψαρός , 
σaΥην6-δετoc;, 0'11 (σαΥήνη+δέω)' ό δεδεμένος 

είς σαγήνην, ό προσδεδεμένος, προοηρτημένος, 
είς δΙκτυον. 
σάy~α, -ατo~, τό (σάττω)' ώς κιχ! νuνJ τό σάγμα 

Ίππου (ό «χασδς»), τό έφΙππιον (σέλλα, σαμάρι).-
11 έπ! !iνθρώπων, κάλυμμα, έπένδυμα, εύρύχωρον έ 
πανωφόριον_- 111 τό περικάλυμμα r. θήκη όσπίδος. 
- lν σωρός πραγμάτων, στοίβα. 
Σαδδοuιιαίος, -ου, δ, κιχ! δ-η κιχτόι πλΎjO.· όνομα 

'10υδαϊκης αΙρέσεως, τόι μέλη τΤίς δπoία~ aev έπΙ
στευο 'ι εί; τ-ην ίκ νεκρων ιivCΊO'tιxaLV, ο!ίτε εΙς τΥιν IJJt
αρ;ι 'Ι <ΖΥΥέλων κιχ! πνauμCΊτων_ 
σαθη, 7ι' τό άνδρικόν αΙδοίον, τό πέος [σάθη 

(Ά ~ιστo:ρ. Δυσ. 11]9)= «πόσθηι> (6λ. λ.)' σάθω'll, 
· αινος (=πόσθω .. )· άνδροσάθω'll, -σάθης (ίπΙθ. -του 
Πριάπου)' σα- <* IVIJ- · βλ. έν σιχΙ'llω) . 
σαθρός, ά, ό'll'=σαπρ6ς, σεσηπώς, «σάπιος», χα

λαομένος, έφθαρμένος, ραγισμένος.- 11 μτφρ., μή 
ύΥιής, νοσηρός, παρηκμακώζ. [σαθρό", πρ6λ. Ήσυχ. 
«σάθραξ' φθιΙe.: ψαθυρ6i]' 
ΣΑΙ'ΜΩ, μελλ. "ανώ' icip. ιχ' l"ηνα, δωρ. Ισα'llα' 

xUp. έπί κυνων, σεΙω τήν ούρόν, κολακεύω, ώς κιχ! 
νυν σαΙνω, περιοαlνω.- U μτφρ., φέρομαι θωπευτι
κώς, περιποιοΟμαι (διά νό κερδΙσω τήν ευνοιάν τι
νος), θωπεύω, χαϊδολογώ, καλοπιάνω 11 σαί .. ω μό
ρο'll=καλοπ!άνω τόν θάνατον διό νό μοϋ φειοθι]. 
2) cΧπoλ., εΤμαι μειλ/ΧΙΟζ, φέρομαι εύγενικό 11 επί τοίι 
μή τρικυμιώδους ΠΞλά.Υους, μειδιώ, χαμογελώ.- 10 
φαιδρύνω, ευφρa/νω. τινά" τοϋ προξενώ εύχαρΙ· 
στησιν. 

Έτυμ.: σα['ΙΙω (*oa'll-jω, Ιαπ. *lvQ-jo), cΧoρ . Ισ,l
να, δωρ. Ισα'llα: λιθ. twl,lu, IwinaO, twinli (έξογκώ 
διά φυσήματος, μεγεθύνω), λεtτ. lvans, Ivana. (ά
τμός, καπνός), λιθ. lνanύs (ό εύκόλως πλημμυρΙ
ζων), tvainylis (φουσκώνω)' έν τ'iι έλλ1jν. ΙΙπΥι : .χε τύ
πος *0';''11 < ίιχπ. *IVen (=λιχτ. penis, πέος, φaΗός): 
' Ιν-, *Ievax (φουσκώνω) (6λ. κιχ! εν λ. λ_ σάος, σώο., 
..-ανς, τύ",1 κλπ.). 
ΣΑΙ'ΡΩ, μελλ . σaρώ ' πρκ . (μετόι σημ. ενε.,τ.) σέ

",1ρα, μτχ. σεσηρώi, ~ω? σεσαρώ" υϊα, 6ς, έπ. θ1jλ. 
σεσaρυϊα' δεικνύω τούς όδόντας, κυρ_ εΙς ένδειξιν 
θυμοϋ iΊ άγανακτήσεως Υι καΙ κακεντρεχεΙας (ώ;; δ 
κύων), λιχτ . ringi 11 ιiλλά καί έν κΙΧλ'Ώ ενν., μειδιώ (μέ 
διεσταλμένα τά χε/λη). - 11 σαρώνω, σκουπ/ζω, κα · 
θαρά, καθαρίζω 11 σαρώνων άπορρ/πτω. 
Έtυμ.: oaleω Γ σάρμα (=οχισμΥι του έδιXφoυ~) : 

σηραΥξ, -αΥΥος (βλ. λ.) ' cΧyν. έτυ,.ι.- σαΖρω 1I (= 
σαρώνω)' σάρον κιχ! σάρο,' ' σάρματα, σαρ6ω' πιθ. 
σαίρω ( Ιιχπ . *sVf-jo' ίιχπ. ·sver- κιχ! κιχτ' έπέκτ. 
*sver·bh- έν τψ έλλ. συρφος, συρφετός, Υοτθ_ af
-svalrbAn (άφαν/ζω).-φων1jτικω;; θi -ητο έπΙσΎj;; δυνιχ
τόν σαίρω ( ΙΙΧΠ_ *Iur-jo.-e!vιxI λ!χν ιΧμφΙ60λον τό ιι
Itoo't1jPLxesv δ'tΙ oalero κιχ! ψα['eω συμπΙπ'tΟtJν έτυμο· 
λΟΥικως_ 

σακέσ-nαΙος,ο .. (σάΚΟi+πάλλω)· ό πάλλω ν τήν 
άσπlδα, όσε/ων (ό χειριζάμενος) τήν όοπΙδα, ό 
πολεμικός. 

σσιιι:σ-φ6ρος, 0'11 (σάκσi+φέρω)' δ άσπιδοφόρος, 
ό φέρων σάκος (τ. Ii. όσπ/δα). 

σαιιίον, tci'=oaHHlo'll (βλ. λ.). 
σαιιίτας, -α, δωρ. σηκ' τ'l~, -ου (βλ. λ.). 
σαιιιιέω (σάκκος)' στραγγΙζω, « σουρώνω:., 
σαιικίον, ιiττ. σαιιΙον, τό, δποκορ. 'tou "άκκο!; iΊ 

"άκος' μικρός σάκκος. 
σαΙΙΙΙΟ-Υενειο-τρ6φος (σάΚΗσς, Υέ .. :;ισν, τρέφω)' 

ό τρέφω ν μεγάλην Υενειάδα (cgvιx σιχκκ! γέν!ιιχ») . 
ΣΑ'ΚΚΟΣ iΊ σάκος, Ι· χονδρόν ϋφασμα τρ/χινον, 

κυρ, έκ τριχών αΙγός, λατ. cilicium 11 ράσον, σακκό · 
πανον.- 11 παν τό πεποιημένον έκ τqιούτου ύφά· 
σματος! 1) σάκκος, σακκΙον. 2) κόσκινον, «σήτ· 
τα», στρaγγιoτήριoν.- 111 τραχεΤα γενειός όμο/α 
πρός τρΙχινον Cιφασμα [δπό των ιiρχιχΙων Γ-ριχμμιχτι· 
κων θaωρεfτιχι ώς ιitτ . μιiλλoν δ τύπος , σάΚΟi, δ δ! 
"tuIto, σάΚΚΟi ΧΙΧΡΙΧΚΤ1jρίΙ;;ετ~ ι ώς δωρ ;κός (ΙΙπό '-τινω, 
~ιi ώ~ κωμικός, και! υπ' /ϊλλων ώς ιέλληνικός»)' φιχΙ · 



oαKός-lάiμo< 

ν,,'" δ~ι fι AieI" δπcιι, χαι! 1:ό ~pΙΙ1'μ«, ιιcιp8A~,e,loCIIV 
'χ 1:fj, CPOIν\XIxfj, fι -AΙSPCIItxfj, T>'ίIoo'I!C. ~WL .ιfHHO~ 
(ιιρ..φοιν. s' &1:1 (ΙΙντ! s' <lqq». 

σδKΌC;, δ, δcιιρ. «ντ! σrιxό, (βλ. >..). 
σIKoc; (Λ) , δ'=σΙΙκχο, (βλ. >..). 
_iKoc; (Β), '1'&'1, σάχ.ο" [ων. '(8'1. σΙΗ"", τό (σά~

~Φ)' όσπΙς, κατεσκευασμένη έκ πλέΥματος (κλά
δων λυVC!ριας) τι έκ ξύλου, κεκαλυμμένη δέ έξωτε
ρtKQς ύπό ένός η πλειόνων δερμάτων 6ο6ς, καΙ έν
ισχυμένη ένΙοτε διά μεταλλΙνων πλακων (-11 ~oσ ΑΤαιν
~~ ιi~.τ.λ.Ττo I~ Ιπτόι βoιsΙων διρμιiτων XCII! ie Ανό, ό
τ/)όou μau),λΙνOυ στρώμα.το,· tι δ. ~oβ Άχιλλίω; ax πίντιs 
ιi),λιπα.λλ ήλων μιτα.λλΙνων πλα.χάlν)· ~ό σάΧο, -ΙΙτο 
χοΤλον χαιl 'νΙοτ. iχρ,lσιμ.οltοl8lτο cίι, ΑττιΤον πρό, 
4ντλ1jοιν fι διαιφύλιχeιν lΙδα.,ο,. 
Έτvμ.: σάχο, <"'rFCIXO': οαινσχρ. tνάk (δέρμα, 

φλοιός)' βλ. έν σάττω' σαxέσ-πcιλo,' fJfΙΗ.σ·φό,ο,· 
.. ,.-σσαχη, (πα.ρ' Ήο.). 

σάKΤCHί, -ov, δ (σάττω)' οάκκος. 
σ4ιικτωρ, -010" δ (σάττω)' ό φορτώνων, ΥεμΙζων, 

στοι6όζων 11 u~~ov σάχτω, = ό πληρών τόν "Ι,\δην 
μέ νεκρούς, 'Ι ' Ι . ό φονεύων πολλούς. 
σaκχ-ίίφάντης, -ov, δ (σάχχο, + iiφcιl"fO) ' ό ύ

φaΙνων σάκκους 1) καραβόπανο 11 ό κατασκεΥαστής 
Ιστίων. 
. σΙΙδκων, -ω,.ος, ό (σαλάσσω)' ό άλαζών, μεΥόλ
αυχος, μεΥαλοπιανόμενος, ματαιόφρων, ό εΙς όλας 
τός έκ(5ηλώσεις της ζωης, άκόμη καΙ εΙς τόν τρό
πον τοο βαδΙσματα;, naptxwv δεΙΥματα της ματαιο
φροσύνης του. {δι' ιiτυμ. βλ. σάλος]. 
σδΙΙκωνι:ύω, με),λ. -οω (σαλάκω,,)' κάμνω τόν 

σπουδαΤον, παΙζΙ.) τόν ρόλον πλουσΙου καΙ σημαΙ
νοντα; προσώπου (εί~ όλα. μου ,σι cφβροΙμαιται., όμι
λΙ.αν., βcίtιομαι. xιsιρoνoμΙαι;;). 

σιιaμάνδρα, Υι' ε1δος οαύρας, ή «ΥουστερΙτσα .. , 
π.ρ! 'Ιή; όπoΙαι~ ItID,stis'tΙXI δτι ~χει 'Ι'ήν Ιδιό'1jΤα. νdι 
σΙSήν"!1 'Ιήν πυρΟΙν . [σχο,ειν. S'tuμολ. · χα.τιΧ τινα.ς; α.' συν
Οι, •• lνα.ι 'Ιό σάλη (=ούρά ζ~υ), «λλdι 'Ιό β ' συνθιs, . 
πα.ραιμίνει σχοτιινδν' έκτό. έdιν Υι λέ~ις ε[να.ι ,IiV1j. 
προιλεύσι<ι>.]. 
σΙΙάμβη, Υι' όπή, φεΥγΙτης, καπνοδ6χη, θύρα. 
Έτυμ.: K~,!i 't\vιx. α.Ι σ1jμα.σΙΙΧΙ t1j. Η;εω. θdι .η,ο 

δυνα,ον νσι προβρχωντα.ι έ~ έκεΙV1j. του «γυναικεΙου αί

δοΙου», ijtot σα-λά(μ)βη=cη~" σά/Jη" (βλ. λ . ) λαμβά
".,,., πpΙSλ . Σαλαμβώ χα. Ι ΣαΑαμβά" όν6μα,α. 'Ι7)ζ' Αφρο
at't1j;.- κα.τ' ~AA1jV ίτυμολΟΥΙα.ν εΙ 'ΙΙΣΙ "υΤΥ. ,ψ πα.λ

norr.suoeIa. (πυκνός καπνός), «'YYλ·oα.~. fοrswόeΙa.n 
(Ka(W, φλέΥομαl), λιθ. swlfti (καΙω άνευ φλΟΥός), 
α.ετινε; ε[ναι συΥΥ. 'tων ιΙΑέα, είΆη . Ιλά"η. ήλ,ος, σέλαι;. 

ΙiΙδμίν-δφιΕτηc;, -ov, ό (Σαλαμιι; + ιΙφ'ημ,), δ 
προδότης της Σα λα IJivoc, ό έγκαταλεΙψας τήν Σα
λαμΤνα. 
ΙiΙδμfνιος, α, ο". ώσ. χα.! -ο,. -ο" (ΣαλαμΙι;)' 

ό έκ ΣαλαμΤνος ΚάταΥόμενος, 1) δ δlαμέvwν έν 
ΣαλαμΤνι.- 11 ι) Σαλαμ,,,lα (ένν. "α..vς 1) τι,ήιη,)' 
ι;lΙτω, ίκα.λιtτο Υι μΙ,; ιiκ των Μο Ιερων ,ρι i)ρων των 
'AQ1jvcιtCIIV (~ ~λλ1j έκα.λεtτο Πάιαλο,), α.ι δποΙα.ι έ
ΧΡ1jοιμοποιοί!ντο δι' ώριομaνα.. έπισΥιμουζ xpα.τικdι, ci
πάοτοΗ, . 

ΙδΙΙμΙι; (κα.! lαlαμfν), γεν. -ϊ"ο" Υι' ώ, χα.Ι νσν, 
νι'jσoς καΙ δμώνυμος πόλις, έναντι τών παρaλΙων 
τι'jς Άττικης.- 11 πόλις της Κύπρου, Ιδρυθείσα ύπό 
Τεύκρου τοΟ έκ της νήσου Σαλαμτνα; βλ . χα.! Κ.Ε. Λ. 
. σάΙaσσα, emp. ιiντ! -θάλασσα (βλ . λ.). 
σΙΙάσσω, «ττ. -ττωο μΒλλ. -ξω' πα.θ1jΤ. πρκ. σ.

σάλαyΜCΙ' (σάλος)' παραΥεμΙζω, στοιβόζw, ύπερπλη
ρώ, παραφορτώνω. [eI' ί,υμ. ΙSλ. σάλο,]. 
οΙlcύω, μΒλλ. -ow··cibp. αι'lσάλnισα' πα.θ1jΤ., «δρ. α.' 

lσαλaVfJ.η,,· πρχ. σιισάλevμα. (σάλο,)' όJ' κα.Ι νσΥ , σα
λεύω . τι, κάμνω τι νό σoλευθι';j, τό κινώ έδώ κι έκεΤ, 
τό σεΙω, τό κινώ, τό «κουνάω .. , τό κλονΙζw.- Πα.
lI1Joτ., σεΙομαι, κλονΙζομαι, KραδaΙνOμαι .- U «μτΙS .• 
., χα.! νΟν. σαλεύω, κινοΟμαι έδQ κι έκεΤ, ταλαν
τείιομαι, κυμαΙνομαι, κλυδωνΙζοι:ιαι (ώ. TtAQtov έν και ι
ρφ τpιχυμΙ~.) Ι μτφρ., CΤΡΙKλΙζω .. , naρonaIw, εύρΙσκο
μαι έν lIμηχανΙςι. [δι' 'τυμ. βλ . σάλο,]. 
'. σδΙ0ς, δ, Ιτιρδχλ. ίlt. ~o,' πλ1jθ. σά,ι.σσ,,,, ώοι! ie 

6νομ. 'ι'ό oCotOi ( • .ι.ιOΜcιΙ)· ή έν Τι';j eaλ6σοr.1 έnι
κρατοΟσα ένΙοτε όνατaρaxη, c:φουσκοθQλQOοιό. U 
ίντιiίθιν, άνοικ Γή 8όλασσα, πέλαΥα; (ίν ιiνtιθ80ιι 
προ. τόν λιμίνα.). . 2) όρμος, όραξο6όλιον, όyKUΡO
δόλιον.- • 'πΙ πλόΙων, ό .κλυδωνισμός τοΟ σκά
φους, τό «σκαμπανέβασμα» Η ή έκ τοΟ Kλυδωνι~ 

. προκαλουμένη ναυτΙα (καρηβαρΙα μετό τάσεως πρός 
έμετον) Ι μτφρ., άνησυχΙα, ταροχή. 
Έwμ. : σάλο, · σαΑέομΙΣΙ ' ocxAcvro' σάλη (=σάλο,)' 

σαλαίζω' σάΛCΙξ, 'αχος' σαλάΗω", -ω,.ο,· οαλαΗω
"lζω, -lζομαι, -1I1ίoΜcιΙ' σαΑάσσω (*-xjQI)' πρελ. Ήσυχ. 
cσαλαΥιϊ' ~αIάσσε,,.· χο"lο-σαλο,.-πιθ . σάλο, (Ια.π. 
"'IveIos: Ιρλ. tuile (*luΙjο-)=πλημμυρίς, λατ. ΙυΙliω! 
(*Ιυl-n-), πρ6λ. ία.π. "'Ieu-, * leνaΣ , * Ιυ- (έξογκώνω), 
βλ. χοι! ίν ~vAη.-lJiv φα.Ινιτα.ι πιθοινή ." flTtoot1jpIxQet
σα. συττίνιια. πρό. το λα.τ. s&Ium και! '1:ό πα.λ-τιρμ. 
sweIIa.n (schweΙlen)=φοuσκώνω' ιi1ioPPIIt'1:icx inΙO'rj; 
χα.Ι ." συσχί'τισι. τοΟ σάλο, χαΙ OCIIMVfO πρό. το ψά.u.. 
σαΙΠΙΥΥο-10Υχ-ίίπηνάδαι, οΙ (σά,ι,π'Υξ+,ι6"n+ 

15,πή"η)' σαλΠΙΥκταί έχοντες λoνxoειδι'j Υένεια. 
σαΙnΙΥκτήc;, -ov, ό (σαλ,πΙζω)' ώς; κα.! νίίν, σολ

ΠΙΥκτής, ό σαλπΙζwν, ό κοό[ων (δlδ<.ιν παρayyέλ
ματα) διό της οάλΠΙΥΥος. 
σάΙΠΙΥξ, -,,,,,οι;. ή (σαλ,πΙζω)' CΊΙ; χοι! νσν, σάλ

ΠΙΥξ, πολεμικόν (μουσικόν) όΡΥανον δι' οδ δΙδον
ται προστάΥματα 11 νπό σάMHyyo~διό τού ftxou 

.της σάλΠΙΥΥος.- 11 τό σάλπισμα, τό διό της σόλ
ΠΙΥΥος διδόμενον σημεΤον. 
Έτυμ.: σάλ,π,,,ξ (*aFaAn-)' σαλ,πΙΥΗτήι;: λιθ.SΖνίΙ-

ρίίι, szvίlpli, λε,τ . sweIpt (συρΙζω) (1α.1t. *ksvlp-), 
Itαλ-Υερμ. swa.lv·e (=cilha.ra.)· κα.τ' ~λλoυ; ouyy. ,;ψ 
οα.νσκρ. sva.r (=sonare) κα! τψ έλλ. σve,,,ξ.-ώζ προ;; 
τήν xcxti>" - ,γξ πρβλ. φόeμι"ξ, ,πλάστιγξ κ . ~ . 
ΣΑλΠI'lΩ, ' μελλ. -,,,ξω, ιiδρ. α.' έσάλΠΙΥξα' μ'τ'ι'ν. 

μελλ. σαλ,π,σω κα Ι ά.όρ . α.' έσάλ,π,σα ' ώ. καΙ νίίν , σαλ
πΙζw, δΙδω σημεΤον διό της σόλπ ιγΥα;, φυσώ τήν 
σόλΠΙΥΥα U έnl της 8ροντης λαμβανομένης ώς σαλ
πίσματος.- ιiπpoσ. ε,πιιί εσάλ,π'Υξε (ένν. δ σαλ,πΙΥ
Ητήι;)=οταν Ι;χησεν ή σόλΠΙΥξ.- μιτ' α.Ιτ., προαΥ
Υέλλw, άναΥΥέλλω, τι (π. χ. την"',μίρα.ν, επ[ «λ8Χ'τρυ6-
νΟζ). [aI' ί'τυμ. βλ. αάλ,πιΥξ]. 
σαλπικτής, -ov, δ'=σαλπι",,~η, (βλ. λ.). 
σάΙπιξ, -rΥος, .", ΠΟ Ι1jΤ. ιiντ! σάλ,π'Υξ. 
σαΙnlστήc;, -ov, b·=acxAn.""n}ιo, 
σάμα, τδ, δωρ. IiV'tl σημα. 
σαμαίνω, δωρ . ιiν'τ! σημαl"ω. 
ΣΙμαρείτηc;, -ov, δ' ό κότοικα; της ΣαμαρεΙας, 

χώρα. κε ιμίV1j' μεταξύ 'lοuaαΙα.; κα.Ι Γα.λ ιλα.Ια.Ιί· οΙ 
Σα.μα. ρείται -ησιχν ~σπoν~oι έχθρο! των 'Iοuδα.ίων.-θ1jλ. 
ΣαμαρείTlC;, -,δοι; . Βλ . Κ.Ε.Λ. 
σάμβαλον, 'Ιό, α.ίολ. ιiν'τ ί σά"δαλο" (6λ. λ . ). 
σαμβίίκη, -η' ΤΡΙΥwνικόν μουσικόν όργανον έχον 

τέσσορας χορδάς, λα.τ. s4mbuc&' aιιsκρΙνιτο διdι ,ήν 
O~ti,1jtιx 'tων πα.ΡΙΧΥομένων 'Ιόν ων. [σαμβvχη χα. Ι πα.ρ' 
'Hc;ux. ζαμβVΗη ' ~έν'rj λ., πιθ. 'AOIoιτIK1j, ΠΡΟβλlιύοιως;, 
πρ6λ. συρ . sa.bkδ, έβρ. s' ebaka (δρύφρακτον).] 
σάμι:ρον, aCIIP. ιiν,;Ι σήμaIo". 
Σάμιι, ή' tb ιipχα.ιδτ. δνσμα. 'tfj, Κιφα.λλ 1jνΙιχς;. 
σαμι:ίον, 'Ιδ, ~ωρ. «ντΙ σrιμεϊo". 
Σάμιοc;, α, ο" (Σάμο, 3)' ώζ χα.! νσν, Σάμιος, ό 

καταΥόμενα; έκ Σόμου. 
Σδμο-Ιρ9κη, Ιων. -Ιρηίκη, Υι'=Σάμο, eeqHlcz, 

χα.! viiv Σαμοθρςικη χα.λοuμίν1j· (v1joo, ~λ1jσΙον t1j, 
θΡ~Χ1j')' βλ. Ι{ .Ε .Λ. 
IΙμο-δρ9κιος, α, ο",·[ων.· -6,,,IH.o,, '1, ο,,' ό έκ 

ΣαμcθρQκης. . -

ΣΙμ6-'ρcιιξ, τιν. -6,qxo~, !ων. -δρiιιξ, -.χο" δ ' 
δ έκ Σαμοθρςικης. 

Σδμoc;, Υι' δνομα. tλA1jV:XιίIv νήσων, χα.! δή , 1) άρ-
χαΤον δνομα της ΚεφαλληνΙαg (~'tt, ixc;ιιA.tto χαιΙ 
Σ«μη). 2) Ζ,ιμο, eeηaxl" - Σαμo6,ΨCη. 3) 
μεγάλη νησος όπέναντι της 'Εφέσου (βλ. Κ.Ε,Λ.), 
Έτυμ.: χαι'1:1 τόν ΣτpιtΙSωνα. σάμo~ "ι,ο «ρχα.Ιαι λ, 

σ1jμαίνοu::lα lΙψος;, χα.! μΟΙλιστα. πα.pdι 'Ιήν «κτήν (όμμώ. 
δης λόφος αΙΥιαλού) ' .φΟ δσον Υι λ, θdι .η'τΟ .λλ'rjνιχή ,. 
θ. 1jΟύνα.tο νιlι ιiνιxχθΌ !1. !α.~ . *tv.-mo-s Ι λατ. t&ma 
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(πρήξιμον) (: lοιπ. *Ιν.-mιi), δCΙα. Ι.νl. (φουσκώ
νω), πρδλ. Κιρχ. riiμor (-nιμβοr), λαι~. IumuIuJ' Ζά.
μos, Ζσμ" ώ, ονόμΟΙ1:ΟΙ νήαιιιν βιί "ιαοιν αιινών. προ, 
τιί: noιA-norr. hoImr _ι hoImI (προεξοχή, μικι:;ός 
λόφος, καΙ νησ/ς), μια-Υιρμ. hoIm (νησlς ποταμού) 
(Ιοιις. *qel.--ύψοομαι, βλ. iωlΙ Ηο.ι-6r).-_1:CΙ 1:ινοι, 
ή ~. οαμ' ιΙνοιι α"lμΙ1:ιχfj, προιλιύαι",. 
σσμηί' βλ. Ιν Ζ, ο, οΊΥμαι. 
.. μ-φόρας, -Ο", δ (οάtΙ+~'C»)' Tπnoς φέρων έν

κεκauμένον στ/γμο πaριστόνOν τό όρχαΤον νρόμμα 
ΌΙΙ" (βλ. Ιν οΊΥμαι)' πρδλ . χοιΙ Ηο_ατ'α,. 
Ωάν, διιιρ. ιinΙ οΊΥμαι (βλ .• λ). [ή λ •• Ινοιι δCΙνιιoν 

Ιχ 1:ινο, α"lμι~ιχi'j, Υλώααη; ' πρδλ. ΙΙSρ. Jin.- ~ οιl1-
1:011 ~ιί : οοιμ-φόια,' οαμπΊ.]. 
αανδδΑlον, ~ό, 6ποχορ. τοll oΩ"cJcι.ιo" (αιιν. Ιν 1:' 

πληθ.)· ώ; χα. Ι oίi_, σανδόλιαν, πέδιλον, εύμαρΙς, 
έμ6ός (<<παντοί.φλαι). 
.σνδδΑ'σιιος, δ, 6n;0 ..... τοl ."cJcι.ιo,,· - οα,,&ί

.ιιο" (βλ . λ.). 
• άνδδΑον, τδ, .10>'. οιμβο..ιο,,· ξύλινον πέλμα 

(<<σόλα, πατούναι) προοδενόμενον εΙς τό δνω μέ · 
ρος τοΟ ποδός (νUρι.ι όπό τόν ταρσόν καΙ '1'6 σφυ
ρό) διά λωρΙων, πέδιλοψ [ή λ. aIvOtL διίνιιον ί; 'ACILOt
'tLxfj, Υλώαα"l', πριs>.. νιο-κιρα. S4nd4I (σόνδaλoν, 
πέδιλον)]. 
σσνδδρδιιιι, ή' όρuKτόν (eειοΟχον όρσενικόν) 

όνοικτοΟ έρuθρaO χρώματος, Ιν Φ τό xOtOOttI~O χΙτρι
νον ιi"αινιxόν ίχι:ιλιt~ο άΙΟ."ίΗδ" 11 άIO."'ΙCΙO" Ι τ6 
έξ ούτης παρσγόμενον χρώμα, τό έρυθρόχρυσον, 
λι:ιτ. S&nd4r4C_. [oα"cJcιIά.κ" χι:ιΙ -ed"", διίνιιον 
Ιχ 1:ινο, 'Ααιι:ιτ. γλ., πρελ. CIOtvaxp. c4ndr4-r4g_- (ό 
fχων τήν λόμψιν της σελήνης]. 
σσνδδρδιιΙνος, ", ο" (οα"δαιΩΗ,,)-' ό tκ σαν· 

δaρόKης, Τι ό όμοιόζων πρός αύτήν κατά τό χρώ
μα, έρυθρόxρuσoς, πορτοκαλόχρους. 
σάνδuξ, -"ΗΟ" ή, Xot! αάνδιξ, -IHOr' λαμπρόν 

έρu8ρόν χρώμα, πιθ_ μ/λτος, χOtλοuμaνον χι:ιΙ άIμi
"ΙΟ", λOtμeiOtνciμsνον δ* ίΧ oα"cJcιIάH", μεμιιγμίνη, μετ,): 
ίρυθρΙΙ:, ωχρ:ιι, (rubriC4)' [αxo~sιν. ί~uμoλ: πιθ. δι:ίνει~ν 
ί; 'AaLOtt'- γλ., πρδλ. s/ndUr4m (μ/λτος, κοκκινόχωμα)). 
σδνΤδιον, τό, 6ποχορ. 1:0υ οα"Ι, ' ώ; χι:ιΙ νυν, σα

ν/δι, σανιδόκι n κρεατοσόνιδο Ι μικρός π/ναξ, πινα
κΙς πρός γρaφήν. 
σδν'ς, -/80" 'ιι' ώ, χι:ιΙ νlΙν, «σαν/δι, σαν/δα., 
«μαδέρι» 11 ήδν τό έκ τοιαύτων ύλικών κατεσκευα
σμένον 11 θύρσ, θυρόφυλλα, AOt~. fοresllξύλlνον lφ/
ωμα, ξύλινον πότωμα σκηνης 11 ξύλινον πότωμα δα
πέδου i ξύλινον κατόστρωμα πλο/ου. 2) Ιν ~ijΊ 
πληθ., ξύλιναι πινακΙδες πρό~ γραφή ν, πινακ/δες κε
καλυμμέν.αι μέ γύψογ, έφ' ων έγρόφοντο παντός 
εΤδους δημόσιαι όνακοινώσεις. 3> τό μαδέρι έπl τοΟ. 
όπο/ου έδένοντο, έν/οτε δέ καΙ έKaρφώνOντO, οΙ 
κατόδικοι ώς εΙς σταυρόν. . 
Έτιιμ. : οα"Ι" -Ιδοι; (οτα,,(ιό, παιρ' 'Ηαυχ., ,,6 Ic

ομφrιιcδ" Itί.ιo" TIOtpdι Φω~.) (ίι:ιπ. *Iv'l)- βλ. ίν .αΙ_ 
x~! π~6λ. ττιν ciντιατοιχΙ~ν φάωΥΙ ι φα11όι;, φάΙ,,,, 
Ιι:ιιι. *bh.I- (φουσκώνω) . 
αάννσς, -Ο", δ' ό γελωτοποιός, λOtτ. Ι4ΜΑ. 
Έ"",μ.: οά",,", (TIOt",): KΡiIL~Ινφ), οο.""Ι.", -."οι;· 

οά""ο(lο, (=μωρός), π"ΙSλ . .1:ά"""" .1:α""αίο" Ζα,,
"ΙΟΙ", .1:ά""ιο" .1:α"ννιΙ"" .Σο. .. φ (όνόμGnOt π"οαώ
πων)' fι δλ"l δμιί, ιiνcί.γ.~ι:ιι, XOt~ci ,;ινιι" ιl, ~ό πot,,' 
Ήαυχ. _οά""ιο,. · αΙδοίο"., μ' τήν διι:ιφοράιν δ~ι το 
ΧΙ:ΙΡOtχ~η"ι~όμ8νον διιί τolί οα""'ο,, 8Ιν~ι αυΥχρόνω, 
χι:ιΙ μωρόν, ήλ/θιον καΙ γελοιώδες, 6ωμολόχον, 
ιιρΙSλ. χσιΙ ~ό δcί.νιιoν "fj, AOt~LYLxfj, S&nn4 (μορφα
σμός), ι_ηηίδ (γελωτοποιός, Βωμολόχος), ιΙτot τό 
πι:ιρ' Ήσυχ. _.α"ιιάcJcι,· τά, άγιΙα, αΙyaι;., δπιρ προ-
6ποθΙτιι ~ύπoν *oti"tti, Τι ·οά""ο, Τι ·οά. .. ." (-τρό
γρς)' τό ocί""ιo" (IOtIt. *tν'l)-, πρΙSλ . • ." ( Ιι:ιπ .• Iven, 
μ.οα/"ω. 
σάντδΑον, τ6 ' δένδρον εύώδες 'Ινδικόν (χοιν. 

σaγαλ/να) , Xot l ασντάΑινος ό tK τοιούτου ξύλου 
κατεσκευασμένος. 
σαοί, γ' 'ν . ~oυ 00.6c». 
I~:OΙ, ώ, θ8τιχόν ιiπ~ν~ μόνον 'ν 1:9 OUY1!P_ 1:ύκφ 

oόίf (βλ. λ.)' συγχριτ. οαώτ.,οι;. 

- οΙ . r __ ο -

• Ε"",μ.ι οά.οι;· (*.ciFos, πρδλ. χΙ/π" . .ΣαFο - ".ι.f",), 
αυγx"ι~. σοώτ.ιοι;, lων-ι:ι~τ. οώοι; ( > lων. 060,,) oόίf 
(*τFα-Fο., (*Ιν.νο-ι) *rF_Fo-o ι αι:ινQΧΡ. Ι4νΗΙ (εΤ
μαι ίσχυρ6ς, fX!.) τήν δύναμιν), luν/st4m_ · J;ι (ό Ισχυ
ρότερος), Υοτ8. PW4StiP4 (όσφόλειο) ' l σιπΌ *Ι.νΙΧ
(φουσκώνω)' ίΧ ~oύτoίι Ιιιιν . oΏc., οιΙτ. Ιν. ώQΙΙ Ι; 
'πι8. ·oaιFt}r-*ιIώFo", χι&~' iItI~~OtQLV ~oυ ~lΙιJι; ' δμηρ. 
oa[F]dc», δμηρ. ιί~~. οΦ'ω (*οω',φ), μιΗ. oιιHc», ιί1:Τ. 
'ν ίΠΙΥΡ, ._ (~. Ι. οωώ)' oc»nj,l, -ij,os ΙπΙθ. (-ό 
σι;ιζων)' oanIί,lJo,. οOlτ,,(Ι'α- οώοτ,Ια, .ιί (-προσφο
ρό ε/ς τούς θεούς λόγ~ /όοει.ις)· πγελ. oa_qaJ" 
(-deo dedlc4r. 411quld pro s"Iute)' οώ-φIlOW, -0,,0, 
<οα6 -9'(Ι"'- γΟΡ1:. οφ-μ.ι., (=εlς δθlκτα μέλη)_ 
σδό-φρονCω, aio-φρoaύνιι, σδ~ν, noL"l~. 

ιiντΙ οωφ(lο"lω, οωφ(lοο""η, οώφ,l"" 
σδόω, ίπ. σώω'=οφ,ω (βλ. λ.).- Υ' 'ν. Ιν. o.o'i, 

Υ' nA"lO. οαονοι' Υ' 'ν. πρτ. 'οάΦ, -iK. οσω' ΙS' 'ν. 
πρoα~. οάο" Τι οάOl' μιΗ. ααώοω' ίνιργ. ιίόρ. οι' IοΩφ
οα, πι:ι8 . 'οαώ6η", μια. μιΗ. οαώοομαι • 

σδηcίιιν, Itιχτ. TIOt8. ιiαρ. β' 1:06 oιJπφ • 
σδηc'ς, μ~χ. ItOtO. iop. ΙS' 1:0i! cnt-. 
σδnΙ;Q, ίπ. Υ' Ιν. ()πo~. -Π\ΙL8. ιioρ. ΙS' ~oll ή_. 
σδηηναι, ιiπρφ. παιθ. ιioρ. ΙS' τοll oιJπφ. 
σδηρός, ά, δ" (οαπη"αι)' ώ, χι:ι! νίΙν, σanρός,σε

σηπώς, «σόπιος» 11 γοoWν, πόσχων, ό08ενικός, λι:ι~ . 
t4bldus U (με)μαρομένος, παρηκμακώς, σαeρός.-
11 Υενιχ6)" άχρηστος, τιποτένιος.- I11 πaλαιός, πε
παλαιωμένος, έφθαρμένος, μουχλιασμένος. 

Έt:1Iμ., οαπι6,' οήπOl, δω;;. odnω' ΙΠ;νιι,' oιtψ, 
Υιιν. ο"πό, ι aOtvaxp. kyaku- (μανιτόρι), Ισιπ. *qJiqv-, 
*qjequ-.- x~,;' 4Hou, αυΥΥ. τljl λιθ. ΙΖφιl (σαπ/ζω), 

ίι:ιπ. *ksv-. 
σά-ηφcιρος, 'ιι ' πολύτιμος λΙθος, ~oί! δποΙοu I')n;fjpxov 

δύο .{δη, ή ιcvα,,;; Xot! 'ιι ","ΙΠ; Iμ/lHov δ* o~x Ι ό 
νΟν καλούμενος σόπφειρος, ιiλλ' δ /4pis 14Ζυ/Ι). Ι διί
νιιον Ιχ ~ινo, ΣημΙ~ΙΧij, ΥλώσQη" π"ελ. 'δρ. Ι_ΡΡϊΓ, 
δπ_ρ slvOtL ~cί.νιιoν (CIOtvoxp. ς_nl-ρrIΥ4-m]. 
Ισπφώ, -ov;, 'ιι, χλη1:. .1:απφοί· ή ννι.ιστή ποιή

τρια (βλ. Κ.Ε.Λ.). 
IanWOfί. α, 01' (.ΣσnφΦ)· ό της ΣαπφοΟς, Σαπ-

φικός. . 
σδηών, μτχ. ιiορ. δ' "00 ή_. 
σΟΡΥδνιι, 1)' ώ, 1:ό .-αιγά"" (β>'. λ.), πλένμα, πλε

κτόν καλό810ν D πλόκαμος, «πλεξούδα., δεσμός, 
ταιν/σ. [οαι"σ"", rιαI"O"Ι" -'60" ΠF-ΙSλ. Ήσιιχ. _το.(Ι
γάιιαι' π.ιο"α', OV1fδloaI" mcJcιI. , λι8 . ΙΓ.νlύ, !ν.ΓΙI 
(περιφρόττω, περικλε/ω), 1ι:ιπ. *Ιγ.Γ-, ·ΙγΙ -]. 
σσρδδνιος, α, ο" (οαΙιφ)' ιiν χρήσ_ι μόνον ιiπΙ Υ'· 

λω,;ο, πιχροll Τι _Iρωνιxolί χι:ιΙ χλ_UΙ:ΙQ~ΙΧΟIΙ: o~ιW
"ιο" (ίνν. )'ι.ιωτα) Υ • .ιώ=-γελώ γέλωτα πικρόν έξ 
όργης Τι έξ έκδικήσει.ις D μ/διroε U lkιμφ OB,lιW
"ιο" μάω τοίο,,=έγέλασε δέ «μέ τήν καρδιό του» 
fva νέλωτα πoΛU πικρόν.- Έyριίφ_~o δ' ιiIttCI"l, Xot! 
οαιδό"ιο" α, ο" ώα_! ίΧ ~ij, λ. -οαι66",ο,.. (φιι~όν 
~ι ~i'j, .Σαιδον., 1:. i. ,;fj, ΣOtρδινΙι:ι" Π_"Ι ~oίl δποΙcυ 
iA'ya ~o δ~ι πOt,,_μόρφlιινι κρό, ~iι ΥιλοΤον ~ήν δψι ν 1:0υ 
~ρώyoν~o,)_ . 

'Eτvμ. : οαιΜ",ο., x~Ι oaιδόνιo. (μ~yν.) _τ' ήΙ
IIPOtCILV ~Θν: ZBIlU"IO" Zall&», όφιιλομ'Υ"Ιν ιl, 1:ήν 
γνώμην δ~ι ~ό μιιδΙαιμοι' Ot!)τό ~o οαι&ί"ιο" ώμοΙσιr;ι 
πρό, ~όν μορφ~Qμόν 1:όν προχOtλούμ8νον ιix ~fj, Υιύα8ω;; 
~oυ φυ.οσ, δπιρ iXOt>'lt~O otill6Io" Τι oac!δd",,' πρδλ. 
χοι! ~ό παιριί Φω~. -ociι&ί,.,,· μιΙΙ nIHllla,; y.lci7., 
gall. chw_rddu (γελώ), ίι:ιπ. *sv_rd-.- JtIO. αυΥΥ. τ~ 
μ~x. u.o",I~ (=μέ διεσταλμένα τά χε/λη, χλευα· 
ΟΤΙΚ& t:) ~oίί οαΙιι» Ι (βλ. λ.). 
IάpδcIς, -.01", lων. Ιάρδιcς, -Ιφ", oιl' ι\ πρω- . 

τεύουσα της Λυδίας Σόρδεις (βλ . Κ.Ε .Λ.).- ιν~_l}θιν 
ίπΙ8 . Ισρδιδνό4;, ίων. -ιιινός, Χ\ιLΙ laρδιδνιιι6ς, 
ή, δ" (ό όνήκων εΙς τός Σόρδεις, ό διαμένων έ 
κεΤ, Τι κατσγόμενός έκεΤ8εν) Ι βά.μμαι Σαι6ια"ικό" 
-=φοινικοϋν χρώμα, πορφύρα Ι ίντιυθ_ν χι:ιΙ έnl ζωη- ' 
ροΟ (<<χτυπητοΟ») ηχου ιτόνου, φθόγγου). 

aapIfVII, fι, 11 ααρδΙνOfί, δ' ή σαρδέλλα. 
αάρδιον, ~ό (ZCΊ,llc~,)· πολύτιμος λ/8ος, ό Σάρ

διος λ/80ς, [,Ινη λ,;ι,]. 
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.σρδ-6νUΞ, -UXOr, δ (crd,.saot+Iννf)· ε1δος «δ
νυχος) (πολυτ/μου λ/8ou), οητω καλουμένου όσδ
κις τ6 διάφορα χρώματά του ~αν τακτοποιημένα 
κατά στρώματα παράλληλα. 
lσΡδώ, ~,Y&'1. -όοr χαι! OUνΊlP. '-ο{ί,- ή Σαρδιν/α (ΙSλ:' 

Κ.Ε.Α.) II&ντll&8Iν ίltΙθ. lσρδΥος, α, ο", lσρδων ... 
ιι6ς, ιt, 6", lσΡδώνιος χαι! lσρδ6νιος, α, ο" (6 
άνήκων εΙς τήν Σapδιν/αν). 
IσΡδών, -ιhιo" δ' τ6 άνώτατον δκραν τοΟ κυν

ηΥετικοΟ δικτύου. 
• ρΙσσ, χαι! ~ττoν δρ8ΙΙ, σiιιρισσσ, tι· μακρόν 

δόρυ ΧΡησιμοποιοίιμενον όπό της Μακεδονlκης φά
λαΥΥος, λόΥχη μακρά . 

• σριι6ςω, μaλλ. -crllll (crdll)' κατασπαράοσω σάρ
κας ώς ΟΙ κύνες. 

'Enι",., craeHd,1III Ι σι1ιΙ (Ρλ. λ.)' craeΗacrμόr <!αιlt. 
·'vrcι- (*Iv.rq-, μαιρτuροuμΙνοu &χ τοίΊ Υοτθ. pwalrhs 
(όΡΥΙλος), pwalrheI (όΡΥή, 8υμός), παιλ - nοrf_ puerr 
(tyK6paIoς, ό έμποδών κεΙμενος, κωλυσιεργών)' 
Ρλ. χιχ! cιιfll· 
σαΡιισσμο-nJτΙο-ιι6μnτιις. -ov, δ (οaΡΗάζω+ 

_wsi-JCdμιna)' ό μετά ΠΙKρ/aς καΙ έμπαιγμών κάμ· 
πτων τός πΙτυς, ό χλευόζων πιτυοκάμπτης (χωμιχτ, 
λ'Cι, _ρ' Ά.ριοτοφ.). 
σαριιfςω, μaλλ. -crllll (crdef>" όφaIpQ (άποξέω) τός 

06ρκας, σc:ιρκoσx1ζω, έκδtρω, «.Υδέρνω) (Ι οaΡΗ/ζω 
.. ό IIιμιa). 

.σΡιι.6ς, ιf, ό" (crdll)' ό έκ σαρκός άποτελού
μενος.- 11 εOoaρKoς, &ς; χ.Ι νΟν «σαρκικός), ήδυ
παei'ις, ίιλιατικός, ιiν-τΙ8. -τ/j\ n""μιa .. ,H6" λαι-τ, car
ηδllΙ. 

σiιιριιΙνoς, .,. Ot' (crdef)' ό έκ σαρκός, fι ό δμοιος 
πρός σάρκα, ώ, χ«! νlΙν «σάρκινος), κρεάτινος.- 11 
εΟοαρκος, πα~ύσαρKoς, σωματώδης, 

aapιιo-1Jnftι;ι Ι' (σι1ιΙ+λ,_ί,,)' - λιn6cralΗΟ~ 
(βλ. λ.), όλΙΥόσαρκος, Ισχνός. 

.apιιo-niyfις, Ι, (crcι,ξ+ni"t'αι τοΟ nιf)"'Vμ,)' ό 
έκ συμπαyoUς σαρκός συγκεlμενος, σαρκώδης, ο 
.σριι ..... Υiω, μ&λλ. -ιtσllll (oaΡHoφCΊ"o,)' τρώγω 

οόρκας, ε1μαι σαρκοφάγος n κατα6ραχθΙζω. 
.σ,.ο-φδΥΟς, ο" (σcι,ξ+φσ".ί,. τοίΊ I'IcΌyΦ)' ώ. 

xιxt νΟν, σαρκοφάγος, έσθ/ων σάρκας, κρεοφάγος. 
- 11 λΙ{Joo, OalHoφά"Or' &[δο, 'tItιxνouxou λΙθου Ιχον
το, -τήν !δι6-Τ1j-Ται vdt ιiποοuνθΙ-τΊl oτdt, o~ρχαι, τιί)ν &'1 α~τ;,) 
ίν-τιe.ιμ'νιιιν . ν&χρ6)ν. etdt τόν λ6Υον δΙ -τοl)τον χαι! προ
-τιμιιιμΙνοu etdt -ττ,ν' οχαι-ταιοΧ&uην λαιρνctχω~ Υι ν&χΡοθ1jχων, 
αιl-τιν&, ο 8χαιλοl)ν-το χιχι lIτhαι! CΟCl(lΗοφά".,. (χυρ &πΙθ. 
8~UΜχοuομ'νου -τοll cσοlοΙ.), 
σα,,'ω, μ&λλ. -cόcrllll (οάρξ)' κάμνω τινό σαρκώ-' 

δη (εCισaρκoν), ~-τoι Ισχυρόν, τόν ένδυναμώνω.- Ι 
πCΙΡΌγω σάρκα, σaρKoφυω, καλύπτω καΙ κλεΙω πλη
Υι'ιν διά σapKός.- 11 μετcι6όλλω εΙς σόρκα (ΙπL «ν
δρι«ν-τοποιοϊΙ). 

σαΡιι-ώδιις, ., (ocι,ξ+.ldo~)·"""σσΡHO.'ιJιt,. δμοιος 
πρός σάρκα, κρεατώδης, εύσαρκος 11 δ.οΙ ;"«,,,,0' 
_l oaeHCΌM,~=θεol έχοντες σάρκα καΙ α1μα. 

U'P:!, ~, y.v.oCJeH6r· ώ, xcιL νυν, σάρξ, «σάρκα», 
Kρi;aς, λll-τ. caro Β ίν τψ πληθ . δλαι αl σ6ρκες ii οί 
μίΑνες τΟΟ σώματος Ι δθ&ν, σώμα, κορμός, ικορμΙ», 
2) σάρξ, ή όνθρωπΙνη φύσις, τό άνθρώπινον εtδoς, 
ό δν8ρωπος. ο 

• Ε-τvμ. Ι oιlII <·ΠσΙΗ-. !αιπ. ·Ivrk·· IτllpciTIIITΙX: 
crCl(lHd'" (βλ. λ.), oάIHΙ"O~; οαΙΗ61111, σάIHCΙOμιa. σΩl!
Hoφdyo~. ο 
_ρον, "τό (craIellll)' σόρωβρον, «σκούπα). 
.1Ρ6ω, μ&λλ. -cόcr,. (oσlIcιo)' σαρώνω, σκouπ!ζω, 

κa8aρ/ζω. ' 
Ισριιιιδών, -ιhιo" &0. χαιL Υ&ν. Zaenιtdono" χαι! 

~-τ. -ιtdo,.I,Ι. 6' Χλ1j-Τ. Zaem;do" (ώα&! ίξ όνοΙ'. Ζσι
nιfcJaW)' ό. γνωστός όμηρικός ~pως, σύμμαχος τοΟ 

ο ΓΊρtάμσυ (βλ. Κ.Ε.Λ.). 

σΙ,.., μιλλ. τοll σαΙ,.. 
lδτΙνάς, -ίi, 6, ώο. xcι! lστ6ν fι lστ6ν' ΙΙSp. 

J •• σ-rιμαιΙνOυOIl τόν έναντΙον, τόν έχθρδν. 
σΙτΙνιι, '1)' πολεμικόν δρμο, πολεμική δμαξα 11 

Υινιχll" δμαξσ, δ/φρος. 

'Ε"μ. Ι σ ... Ι"Ι· ιτρδλ. 'BouJι. cοΙΙl'ι1.ισ· nA.aιl, '-0" cf6t'(M'". o~ιi. ouyxuotν προ, .0 ~Fμαι)' διtνιιoν 8Χ 
tij, ΦρυΥιχή, Υλ., πρΙSλ. ιiFμ. ιaΥΙ (δρμα) . 
σότΟΥ, τ6' έ6ραίκόν μέτρον, Τσον πρός lva καΙ 

~μισυν μό.sιο" (βλ. λ.) περ/που. 
σδτρδπcΙσ, ίων. -ιιίιι, ~ (oCJl,ecιn.vω)" τό άξ/ωμα 

τοΟ σοτράπου 11 ή περιφέρεια της δικαιοδοσlας τοΟ 
σατράπου. 
aiypincίIω, μ,η. -crllll (cr«"edn"," «μτΙS., ε1μαι 

σατράπης, ένεργώ ώς σατράπης.- μτΙSτ ., μ&τ' cι!τ. 
η Υ&ν . , κυ6ερνώ ώς σατράπης χώραν τινά Υι έπαρχlαν . 
σδτρδπιις, -ov, δ'. ώ, χαιL νυν, σατράπης, λαιτ. 

ιaΙΓΙΙρa, τΙτλος Πέροου άντι6aσιλέως Υι Ku6ερνή
του κοΙ διοικηταΟ έπαρχ/ας • 

• Εwμ.: οατιάπ,l', lfCJl'edn.". fol'edn'lr, αι!ολ. 
oαδρσπσ~, !ιιιν. lECJ'l'ean,l~ (It&FO. λί;ι, .(πcιλ-πιιpo. 
x~aθΓa·pϊίνaη- (=regnl tutor) (Χ§δθΓa .... imp.rlum, 
regnum) [=οαινοχρ. k~δtrό-m, βλ_ xcιL ίν Η .. άόμσι] + 
pa(y)- (φυλάσσω, προστατεύω) [- οllνοχρ. pιtΙί, βλ. 
Ξν πο,μή", πώμα. πΏu]' οσl'ρσ_Ια, 111Ι'1. -'Ι'''' _
τeαπεvω, Ιξααl'eαπηϊω, Ιfσιδeσnwcιo (&ν διαλ. 'ItΙΥΡ.). 
ΙΑ'ΤΤΩ, μ.λλ. oάξcιo' «6p.cι' lοαξα' πcιθ1jΤ. , ιi6ρ. 

~' έoάxlJ.rι,.· ΠΡΧ . o/oα"μιaι' Ιων. Υ' πλ1jθ. πcιθ. 6π&ρα . 
έο.οιίχστο· συσκευάζω, φορτώνω, χη. δ! σαμαρώνω 
καΙ φορτώνω φορτηγό ζΥα Β έντιιίΊθ&ν χι.ι::L ιϊπL πολι
μιοτων, φορτώνω μέ πανοπλlαν, έξοπλlζω, όρμα
τώνω Ι χαιL παιθΥίΤο , έξοπλΙζομαι, όρματώνομαι. 2) 
έφοδιάζω (έξοπλΙζω) μέ δλα τ6 άναγκατα.- • φορ
τώνω 6αρέως, ύπερπληρώ ·llπcιθητ., nrιμιίl'- σι
οα"μέ1'οr=φορτωμένος παθήματα (συμφοράς, δυσ
n.ιχΙας) 11 o.Oayμi"oi πλοvl'οv=παρaφορτωμένος άπό 
πλούτη.- 11 συμπιέζω, συνθλl6ω, συσσωρεύω καΙ 
«πατικώνω). 

• Ετvμ. ι σά .... cιo. Ιιιιν, crdcrcrllll. Ιιιιν. μ&λλ. crdcrllll. cΊop. 
Ιααξα. !ων . lοσοα' πρΙSλ. ΥΟΡ-Τ. crv...oCJιJδπ (-ocrv".,,
οά .. ..,,· ΥΟρτ. ίν. σάUcιo, 411, χαιl neιί.sιJcιo) ' craHI,6r' 

oιίτ .. cιo (·οaΗjω, Ιιιπ. *lvt3q·JO: λιθ. tvlnktl (έξΟΥΚώ' 
διαφυσώ), tvankus (6aρύς, φορτικός), ίαιπ . ·Iv.Jί)q-, 
lpp. τόπο, τoiί *Iveq- ίν -τljl οαιναχρ. IVAnakti (πιέζω)' 
τό . !οιπ. ·fve(Jί)q- &[ν:χι ίπίΧ1:_ -ΤΟίΊ *Ι.vaχ- (φουσκώ
νω)' βλ. odKor, 0,lH6" crClOH6" ιιαιl οά".,. 

Ιδτίίρικ6ς, ή. ό" (Zdweor)· ό δμσιος πρός Σά
τυρον, ii ό όρμόζων (Τι ό άνήκων) εΙς Σάτυρον. 
2) ό ~νι'ιKων εΙς τό σατυρικόν δρδμα. 
lδτϋρlοκος, -ov, δ. 6ποχορ. -τοίΊ Ztinlf0" μικρός 

Σάτυρος. 

ΣΑ ·TY"'POI, δ' ό σύντροφος καΙ άκόλσυ8ος τοΟ 
Βάκχου, παριστανόμενος μέ μακρό καΙ εΙς όξύ ό
πολήγοντα ώτα, ρΤνα αιμήν, ούράν τράγου, καΙ 
κέρατα πολύ μικρά' βρcz~ύτει:ον lt~οσetiθ1jσΟΙν χοι! π6-
δε, tpciyou. Ό Σάτυρο, /)ιίφερ& του Πανό, χα! -τοίΊ 
Φαιόνου χcz-τά. τό δ-τι io't!Fatto (μ&Υάλων τo~λάχιoτoν) 
χεριiτω 'ι . 2) λάΥνος καΙ άοελγής δνθρωπος.- 11 
είδος δράματος, τ6 οστυρικόν καλούμενον δρόμο, 
ιϊν Ψ δ xop~, «πιτ&λιιτο 'χ Ιατόι:ων. 
'Εwμ.: odweor χυρ. αημ. (xιxorct τιναι,) -τόν Ιχον

-τα . διωΥχωμίνον το πΙο, (<<cui ο membrum IurgeI») 
(οα- « !czn. ·tvQ-: *cr,l" (!αιπ. *tven=penis, βλ. xczl 
σσΙ-rω, oιίlJ.rι) + -nιIo" πpΙSλ • .. ΙnιIα, (τράΥος, σά
τυρος), ίαlt. *tu-, *IevαX- (είμαι φουσκωμένος, πρη · 
σμένος), βλ. xcz! πίλ,l, πί10" Κιρχ. Πίμo~. lαιν αιττ . 
πίμl!οr, ι-iίρ6" .. CJVIO,. 
σσυl60μaι, πcιθ. (οσvλο,)' κινοΟμαι 8ηλυnρεπG:ις, 

φέρομαι ώς Υυνή, άκκ/ζομαι. 
σσuΙο-nρωκτι6ω (οaVλοn-neωΗ .. 6r>· περιπατΙ:Ι 

σεΙων τόν πρωκτόν έδιJ καΙ έκεΤ, ικουνώντος τά 
όπlσθια) . 
ΣΑ Υ-λΟI, 'Ι' ο,,' έπηρμέν'ος, φαντασμένος, 

προσπσιητός, «καμαρωτός), έκτεθηλιιμμένος [σσ,," 
Aor ' οαvλόομαι' ασvλοπecιoκτιά.cιo· Ινταιϋθα ciνήχοuοι 
χι:ιΙ τά. OCIVIOi, oavea, οσ';,.6" oaUHI6,' crcιv..,6-
nov~' οcιvχμόr]. 
ΣΑ Υ'ΡΑ, ίων . σσυριι, Τι' ώ, χαι! νίiν, σαίιρα, Υου

στέρα, γουστερΙτσο, λαι-τ. lac.lra. 
U Y-POI, δ·=σσνρ. (δλ. λ.), λαι-τ, t.cerιus-I,o 

(.,.Ιa; 
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σσυρωτ"ρ, -;;ρo~, δ, λΙΥόμlινο~ &λλω~ Χ(Χ! ουρΙα
xo~ Χ(Χ! σπίραξ' εΤδος σιδηράς αΙχμης προοηρμο· 
σμένης εΙς _ό όπΙσω δκρον τοΟ δόρατος, διά της 
όποΙας τό δόρυ ένεπηγνύετο έπ! τοΟ έδόφους κατά 
τός Wρας της άναπαύσεως [δι' έτυμ. 6λ. σωλήv]. 
σσuτοϋ, σαUτης, χ(Χτα συν(ΧΙρ. ιiντ! οεαιιτου, σtι

αvπjς. 

σδφδ, ποιητ. έπΙρρ. του . σαφή.' σαφώς, φανερά, 
καθαρά, εύκρινώς, δεβοΙως, άσφαλώς 11 σάφα εΙδως 
=γνωρΙζων άσφαλώς, γνωρΙζων μετά 6ε6αιότητος 
(πολύ καλά) 11 ώσ. άληθώς, πράγματι: σάφ .. εΙπεί" 
=εΙπεΤν έν άληθεΙςι (άληθως, cπαοτρικό, καθαρά»). 
ΈΤVμ., σάφα' σαφής' tJαφ'1)'ής, δωρ . -α"ής' σα' 

φη"lζω' σαφήτωρ' ιiyν. ίτυμολ . · x(Xτιi τl.ν(Χ, -σα 
«·τFα-) .Ιν(Χ1 έΠIΤ(Χ'l:ιχόν στοιχεεον συσχετιζόμενον πρό~ 
τό !(Χπ. *tevίix • (εΤμαι δυνατός, πρήσκομαι) ( : σάος, 
ταfJ~ χλπ.)· *·fvebhe (λΙαν φωτεινώς, λΙαν έναργως) 
θdι πaPIItx, τιlπoν μιτaσχημα.τισμένον ax τoίi *bhe
(φCις φέγγω, λάμπω) (, φά[F]ος, φαΙ"ω Χλπ.)· ΙΙπ' 
l1λλων συσχιτΙζιτ(Χι πρό, τό λ(Χτ. '41ρ-ίο, S41p·or, '41Ρ
lens, 4Η. σοφ6ς. 

σδφaνΙ;C;, ei, δωρ. ιiντ! σαφηttt}ς (βλ. λ.). 
σδφCσΤΕρος, -στος, συΥΧΡ. χα! bnspe. τοσ σαφή •• 
σδφέως, !ων. ιiντ! σαφώ •. 
σδφ-ΙΙΥορίς, -(δα., ιiνώμ. θηλ. 'πΙθ. το!) ·σαφήΥΟ

ρο. (σάφα+άΥορ.νω)· ή λαλοΟσα σαφώς (καθαρό), 
ή λέγουσα τήν όλήθειαν (έπ! "t7j~ Σιβόλλη~). 
σδ"νΕια, -ιι (σαφη"ή.)' καθαρότης, εύκρ/νεια, 

διαύγεια (ιiντΙθ. τψ άσάφΒια) 11 ή άλήθεια. 
σαφιινCως, ίων. ιiντ! σαφη)'ώ. (βλ. λ.). 
σαφηνΙ;C;, lJωρ. σδφaνΙ;C;, ες (σαφή.)' ώ~ τό σα· 

φη. (βλ. λ.)' σαφής, καθαρός, διαυγής, εύκρινής, 
εΙλικρινής, δηλος 11 άληθής U τό σαφα"ε.=ή καθαρό 
άλήθεια. 
σαφιιν'ςω, μιΗ. ·fC» (σαφη"ή.)· ώ~ Χ(Χ! νυν, άπο

σαφηνΙζω, διοοαφηνΙζω, καθιστώ τι σαφές, έξηγοο
μαι σαφώς, έξηγώ, άποκαθαΙρω. 
σδφιινώς, ιΙπΙρρ. τοί! σαφ'1"ή.· ώ~ τό σαφώς (βυ,, ) . 
ΣΑ .... ΗΊ, έ., Υ,ν. -έο. Χ(Χ! κα.τdι OUVΙXlF. ,ου.· ώ~ 

κα.! νυν, σαφής, καθαρός, εύδιάκριτος, δlακειφιμέ · 
νος, πρόδηλος 11 άαφαλής, 6έβοιος 11 τό σαφές=ή ά· 
λήθεια U επί μιiντεων, πρc.φητων, μιχντεΙων" ό μή πλα
νώμενος, όσφαλής, 6έβοιος, μ;i σφαλλόμενος (πρβλ . 
τό πotρα ΒIΡΥιλΙφ certu5 Αροllο).- αυΥΧΡIΤ. κιχ! bΠSΡθ. 
σαφέστερος, σαφeστατο •• 
σσφώς, ίων . σαφCως' .πΙρ. τοσ σαφή.' ώ~ τό σά· 

φα (βλ . λ.), σαφώς, καθαρώς, εύκρινώς, διακεκριμέ
νως, εύδlακρΙτως U 6εβοΙως, όσφαλώς.- αυΥΧΡ. σα
φέστερο", ΙΙπερθ . σαφέστατα. 
σσχθcΙς) μτχ. πα.θ . ιioρ. ιχ' τοσ αάττω. 
IΑΏ'(Α), ρΙζιχ τοσ σή8-ω=κοσκινΙζωΎ' πληθ. αιiWι. 
σάω (Β), προστ. έπ. έν. κιχ! Υ' Ιν.τι;ρτ. τοσ αα6ω(βλ. λ.). 
σσωθcΙς, σσωθηναι, μτχ. χιχ! ιΣπρφ. πΙΧθ. ιioρ. (χ' 

του οα6ω . 
. σαωσCμΕν, έπ. ιiντ! ααώσΒι,,;μιλλ. CΙπρφ. τοίι αα6ω. 
σσώσω, μελλ. τοίι αα6ω. 
σδώΤΕρος, συΥΧΡ. 1:0U αάος. 
σδωτ"ρ, -iίΡo., δ, ποιητ. ιiντ! oam)e (βλ. λ.). 
σ~ώτιις, -σιι, δ (αα6ω)' ποlη1:. ιiν1:! αωτήρ (βλ. λ.). 
σβΕίιιν κιχ! σ6Ε'ς, s,jxoτ. Χ(Χ! μτχ. ιioρ. ΙS' τοί} σβέ". 

"ιιμι, 

σδέννίiμι, κ~Ι -ύω, μιΗ. οβέοω' ιi6ρ . . α' ΙσβΒσα, 
• π. αβέσα, .π. ιiπpφ. οβέοσαι' σ6ήνω, σ6εννύω, έξ
αλε/φω, λιχτ. extinguere. 2) Υιν. σ6ήνω; κατα6όλ
λω, KaTanvrVW, κατευνάζω, κοταπραΟνω.- Ι πΙΧθ. 
οβΙ""νμαι' ιiόρ. ιχ' Ιαβl:αθ'1'" ΠΡΚ. Ισβεομαι' μιτ& 
ιiμτΙS. ίνεΡΥ. χρόνων, του ιio". β' lαβ"", δωρ. loβα'ιl, ' 
aUxoτ. αβεl'1)', iπ~φ. οβ;;_ι' πρχ. 10β'1χα' σ6ήνομαι, 
χάνομαι , έξαφανΙζομαι, λιχτ. extingul a άπoθν~σKω. 
2) ίπ! (ιΥρων, όποξηρα/νρμαι, πήγνυμοl, έξαντλοΟ· 
μαι, στειρεύω. 3) yενlxω~, κοπάζω, παύω, ήauxάζω. 

. Eτvμ. : σβέ""ιιμ. (εχιl "ντιxιxτ(Xα"t'ι'lαιι ιiΡX(Xιό1:IIΡOν 
!CllV-(XOΤOΤ. ,ΙΙπον ·ζεΙ1ffjμι, τ. Ι. *ΖδΒl""μι (!απ. zgve ... 
·neu·mi, πρβλ. '.Ησυχ. CΖBl"αμι,,' σβΙ""ιιμ."., μιλλ. 
οβΙσω, ιΣπρφ . ιioρ. σβΙoσαι~ ιΣμτΙS. ιiόρ. έαβ"" (σχη. 
μcll1;lσθεΙ, 'π! ·oτ~ ΙSctoaI τοσ ΙS' προ.. IOp;'f' χατ' l1λ· 
λοιι, (ίαπ. ·zgv·e παρdι τ6 *zgv·es·),. μ6σ. ΠΡΧ. Ιοβ.-

αμαι' lJ.-oΒCo-rOf· πρδλ. λιθ. gestίI, gesau, geslί (σ6ή

νω, φ8/νω), geSAij, gesy'tl (σ6εννύω), πα.λ-σλιχυ. ga~41., 
g415111 (*gνδs·)=σ6ήνομαι· ί, Ι(Χπ. *(Z)gves-, *(z)gVOS-. 
σβcσσaι, ίπ. ιiντ! οβΙοα., ιiπρφ. ιΣορ. ιχ ' τοσ σβέ)'· 

"νμ •• . 
σβΕστ"ριος, σ, ο" (σβl:""l1μι)' ό χρησιμεύων είς 

κατόσ6εσιν, ό κατάλληλος πρός κατάσ6εσιν, σδε· 
στικός, κατασ6εστικός. 
σ6ηθι, προστ. ιioρ . β' του οβe)'"vμι. 
-σΕ, 6πlρρημ. x(Xτιiλη'l' δηλoiίαιx κΙνησιν πρός τι 

(μέρος Τι πρόσωπον): ιiλλo-σB=πρός δλλο μέρος. 
σΕσuτοϋ, !ων . σΕωuτοϋ, -ΤΙ;ς, -του, ιx~τoπ(Xθiι, 

ιiντων. β' προα.· σοΟ αύτοΟ, τοΟ έαυτοο σου, εν χρ"ή
σει δέ μόνον χιχτα γιν., δοτ . , κα.! α.Ιτ. έν. άρα. κιχ! θηλ. · 
Ιν τ<]\ πληθ. ιiιΙπoτ& χιχωρισμίνω,: υμώ)' αvτQ)" κλπ. ' 
χεχωρ ισμβ'ιω, ιiπιxν~,* χιχ! 6 Ιν . π(Χρ' Όμήρφ : αο; αύτφ. 
σ' αύτ6" . ΟΙ Τδιι;ι ΧΒχωριαμίνοl τύπo~ τoίi Ινιχοίί (οον 
αύτσν, αύτον αον Χλπ.) ιiπιxντωαι χιχ! πιxρdι 'tot, ιiττι· 
xoί~ ιiλλ' ώ~ προσωπι)(Χ! μ.τ' ίμφιiαBω" χιχ! o\ix Ι ώ, 
ιxύτoπαθεί~ . 
σΕ6άςομσι, μεΗ. ~σoμαι' ιiόρ. α' έσΒβασάμ"", 

έπ. Υ' έν. αεβάοσατο' ώα. παθ. ιiόp. ιχ' έσεβάσ8-",,· 
ιiπoθ . (σέβα.)' αΙσθάνομαι σέ6ας, αΙσθάνομαι φό-
60ν, φο600μαι, έντρέπομαι νά πράξω ΤΙί συστέλ
λομαΙ. 
σέβας, 1:6 (αέβομαι)' ώ~ χιχ! νυν, σέ6ας. αίσθημα 

όνάμεlκτον έκ σεβοομοΟ καΙ φό60υ 11 Υινlχύ'Jς. σέ· 
βος, σε6ασμός, προοκύνησις, λατρεΙα, μεγάλη τιμή, 
έκτΙμησις.- 11 τό άντικεΙμενον τοΟ σε6ασμοΟ, με· 
γαλεΤον, μεγαλοπρέπεια, όγιότης, Ιερόν πράΥμα.-
2) άντικεΙμενον θαυμ9σμοϋ, θαΟμα.- 111 τιμη άπο. 
νεμομένη είς τινα . 
σcβασμα, -:ιτο" τό (οεβάζομαι)' τό άντικεΙμενον 

σε6aσμοϋ καΙ λατρεΙας. 
Σcβσστιάc;, -άδο •• 1ι. ιiνώμ, θηλ .• πΙθ. τοσ Σεβα' 

ατός, λιχτ. August41 (ΑυΥονατα), τ/τλος της ΡωμαΙας 
ΑύτοκqατεΙρας. 
σcβσσ,.ός, tί, ό" (σεβάζομαι)' ώς; χιχΙ νυν, οε6α· 

στός, σε6όσμιος, δξιος σε6ασμοΟ.- τό λιχτ. Augu· 
stus, ώς τΙτλο;; χρησιμοποιούμενο, δια τού, PωμxΙoυ~ 
Aιίτoκpιiτoριx., ιiπεδΙδετo Αλλ ηνιστ! δια τού Σεβαστ6ς. 
σΕ6ίςω, μ"λλ. ·[σω· ιiόρ. ιχ' έσέβισα' λατρεύω, 

τιμώ, λcιτ. revereor. 
ΣΕ'ΒΟΜΑΙ, ιiόρ. ιχ' έαέφθ'1'" ιiπoθ.· αίσθάνομαl 

σε6ασμόν Τι φό60ν καΙ συστολήν ένώπιον τοΟ 
θεοο, αίσθάνομαι θρησκευτικόν φόβον, αlδοΟμαι. 
έντρέπομαl, εύλα600μαι. 2) λατρεύω, όπονέμω μF;
γάλην τιμήν ιϊ μέγαν σεβοσμόν πρός τινα [δι' ίτυ
μολ. βλ. σέβω]. 
ΣΕ'ΒΩ, μaΗ. σeψω' δ μεθ' "Όμηρον τόπο" ιiπιxντων 

μόνον χιχτ' ίν. χα! ΠΡ1:., aντελω~ δέ ouvciJV. τψ ιiπoθ. 
σΙβομαι (βλ. λ.)' λατρεύω, τιμQ, εύλα60ομαl, θρη· 
σκεύομαι (κιχ! χιχτα τό πλatατον επ! θεων) .- εντείiθιν 
χιχ! αέβομα. ώ~ πιχθητ.=τυ\'χάνω σε6ασμοΟ, μέ σέ· 
60νται. 
Έτνμ, : ιiΙβω, αέβομαι' σΒπτός (=σιχνσχρ. tY41-

kt6-J.ι μτχ.)· θaο-σΙnτωρ, ·ορ.ος (=αιχνσχρ. ty411tt41r·)· 
oIPai' αΒΡά.ζω· σeβαaτ6~' αεβlζω' Βύσεβή.· αΒμ"ό. 
(·ΟΒβ"ο., !ιχπ. *tjegv-nO-s)' αοβέω. - τό αέβω χυρ. 
αΤιμ. ιόπισθοχωρώ ένώπιόν τινος» (=σιχναχρ. ty6-
J41II - έγKαταλε/πc.ι, άπολύω, άπαρνοΟμαι), ί~ [απ . 
*tjegv-. 

aiacv, ιiρx. π(',ιητ. τιlπo~ τοϊ! αον, Υιιν. "t7j~ ιΣντων. αν. 
lcιΙιιν6ς, δ (χα! 6ρθότ. ΣιΑ",,6.)· ό όχώριστος 

σύντροφος τοΟ Βάκχου, ό περιφημότατος τών Σα
τόρων. [el' ίτιιμολ. βλ. Σιλ",,6ς]. 

OCiO, ίπ. ιiντ! αον, Υεν. ",7j~ ιiντων. αν. 
σΕίος, ΣC'α, σΕίον, λ:ιιχων. ιiντ! 8-ΒΊο., α, οίι. 
QCIpά, !ων. σΕΙρ{ι, -ιι (ιιΤρω)' σχοlνΙον, λωρΙον 1I 

ώα. δλυσις.- 11 σχοινΙον όποληγον εΙς 6ρόχον, τδ 
I41S50 άvρ/ων λαών της Νοτ/ου 'Αμερικής τοlοϊΙςόν 
τι .χρηαlμοποΙουν xllI οΙ ιipxιxtot Σ(ΧΥctρτlοl XOl! Σιιρ· 
μιiτ(Xι, δαιiXI' ίπaχιΙροuν νιΣ ίμπλ'~ωσι χιχ! ιiπαΥctΥUlαl 
τ06ς; 'Xθρoιl, 1;lιιν. 

'Zτvμ.,· σΒΙ,ιί (!απ. *tverjίi: λιθ. IveriίI, tv'rtl 
(όρπόζω, συλλαμ6άνω, περιφρ6ττc.ι)· οaιeσΊο •• αιιι,σ-
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φόρο" :παρά-σειρο, (fnnoςo)=funa.lis equus' πρ6λ . 
το ~ιxρ' Ήσυχ. «σερίδες' σΕιραί, καΙ σερ;ς' ζωσtήρ_' 
βλ. κιχ ! σορός. 

σειραίος, α, ο .. (οειρά) ' ό πρόσδεδεμένος διά 
σειράς (~ηλ. σχοινΙου η δεσμοο) 11 σειραϊ:ος i'ππος= 
ό προοδεδεμένος διά σχοινΙου έξωτερικCJς, δηλ. έξω 
τοΟ ζυγού, καΙ παρατρέχων τοίς έζευγμένοις κανο
νικCJς βλ. κιχΙ σειραφόρο,. 

σειρCί-φόΡOς; Ο", ίων. σειρη-φόρος, ο" (σεcgά+ 
φέρω) ' ό φέρων (έχων) σειρά" (δηλ . σχοινΙον συν· 
δεδεμένον), ό όδηγούμενος διά σχοινίου 11 ό σειρα
φόρο, (δηλ. i'nnO,)=b σύρων δμαξαν διά σχοινίου 
(η lμάντος) μόνον, ό παρεζευγμένος εΙς τους κα
νονικούς δύο Τππους, τους ύπό τόν ζυγόν, ο'(τι νες 
διό τοΟτο καΙ ζίι)'ιοι έκαλΟύντο 11 μτφρ .. ό ουνέται
ρος, ό σύντροφος, ό 6οηθός, συμβοηθός. Τ? οιίνη
θε~ άρμιχ ε!χε Μο [πποu~ , ά.μφο.Ξρου; ζυ)'ίους, εν Φ 
τό tHJ.ecnno" εΙχε τ§::ισα:ριχι; Ι:ιίο ζυ)'ίου, έν τφ μιiσφ, 
κσι! δύο οειραφόρου, έκα τΕρωθΞ ·Ι . 

Σειρήν, -""ος, 1,' πληfί . Σειρ""ες, ιχΙ' νύμφαι TCJv 
νοτίων παραλίων της Ίταλ ίας, αϊTlνες διό της γλυ
κ ύτητος τού ξισματός των παρέουρον προς τό μέ· 
ρος των τούς παραπλέοντας καΙ τούς έφόνευον.
Ι! μ ιφρ., σειρήν, γυν~ γοητευτική άποπλανCJσα τούς 
άνδρσς 1I μτφρ. ώσ., η γοητεία καΙ τό θΙλγητρα της 
εύγ λωττίας. 

αειριό-καυτος, ο .. (σείρcο, + κα/ω)' ό κεκαυμέ
νος ύπό τοΟ ήλιακοΟ καύοωνος Τι ύπό τΟΟ ΣειρΙου. 

σείριος, α, ο .. (σειρό,) ' ό καΙων, κατακαΙων, καυ
στιο<ός, θερμός 11 έπΙθ . τ6η ου;;ανΙων σωμciτων, τιΧ δπο!ιχ 
πρ?κιχλοuν τ~ν θε?μότητιχ ιx~τ~ν: σείρcος άστηρ == ό 
ηλιος 11 άλλ' δμω; ώ~ x Iί F' . δν. ιJ Σείριο, (ένν. doτTιe) 
=6 όοτερισμός (η ό άστήρ) τού κυνός, λα,. Sirius, 
κιxλoιίμενo~ ώα. κιχΙ κυω" σείριος η ιiπλώ~ Kυαw. 
Έτυμ.: σ.ίριο, (ήέλιος, άστήρ, αστρο", κυωΥ' ιJ 

Σ.ίριο,)· σείρι .. ο,· σειρόω' πρ6λ. 1:συ'ίδ . cσ.Ιρ σει
ρό,' ιJ 7Ιλιος καΙ σείριος_' *aCLG-eo-: σείω, πρ6λ. 
παθ. σέ-σεισ-ται (βλ, σείω)' xιxoτci ,ινιχ; έnιxiίθιx ιiν'ή· 
κιι κιχ! τό Σειρή", -;;"ος, δπότ. iι ιiρx.ικ~ σημιχαΙιχ θ& 
~w cή φaνερώνoυσα τήν δύναμΙν της διό τοΟ κού
σωνος τοΟ ήλΙου κατό τήν μεσημβρΙαν». 

111Ρ0'l, ά, 6tι' ό θερμός, 6 καψαλΙζων, καυστικός 
(έπΙ τσίί θιρινοσ ΚΙΧόοωνος). 
σc!pO .6ρος, ο,. (σ.ιρα + φέρω)' - σειραφόρος 

(δλ. λ.). 
σcΙσατσ, 'π. τ' 'ν. μ'σ. ιioρ. ιχ' του σείω. 
σcισ-άχΙclσ, fι '(σε/ω + ίlxlJ.o,)· τό άποσύρειν 

(άπορρΙπτειν) Βάρη' δνομιχ διcxτciζεώ~ τινο; τη~ νσμο
θsαΙοι, '1:011 1:όλωνo~, διά: τTι~ δπoΙιx~ έπε~ιώχθη κιχ ι έπε
τεύχθη 1) .λιi'l:τωσις; τli\ν μβχρl τότε όφιοτιχμένων χρεών, 
κιχι 1) !ρσι~ τών σuνaπsιων των, καΙ t~iq. έκε( γη ς καθ' 
-νιν 6 διxνεισ,~~ ίδικιxlσiίτo νά: Αιχμ6ΧΥ'!) έ>έχ υρον τ? σα-)
μιχ 'l:OU χρεωφ6ιλ''ι:ΟΙΙ. Ή διcitιχζ ι~ έχεΙνη -Ιιτο ιiν'l:Ιστοι
χo~ 'ι:ων πονΑθ ta.bula.e τοίί 'Pωμα'ίκoiί ΔιχΙΧ ί ου. 

. Kισf-Xθων, -o .. oi, δ (σείω+x~,,)' ό σεΙων τήν 
γην, ό κοσμοσε/στης. 
σcισμ6ς, δ (σε/ω)' ώ~ χιχ! vuv, σεισμός, τό σε/ειν, 

ή κΙνησις της γης, σεισμική κΙνησις, 2) ΥΕν., κάθε 
βΙαι6ν τΙναγμα, κ/νησις, ταραχή, διάσειοις. 

σcιστόc;, ι7, Ο" (σείω)' ό οειόμενος, ό κλονούμε
νος, ό σεσεισμένος. 
-σcfω, ρημιχ'. xιxτιiλ'1)~Ι~ δηλοίίσιχ έπιθυμίαν η σκο

πόν (πρόθεσιν), ΧΙΧ,ciλ'lj~Ι~ τών εφετικών ΚΙΧΑοuμένων 
pημιi.ων, ιiνΤIO,OΙΧOίίσOl πpό~ τ-ljν ΚΙΧ,ciλ. -υΓίο έ 'ι 't1j 
AΙX,lvlxij' σχημιχτΙζοντClι δέ τά: έφε,ικά ρ'ήμιχ,α έχ τoiί 

μΙλλοντος; τών πρω,οτόπων ρημciτων : decIw-deciaw
dρασείω, . yeUw-)'eAciaOJ-yeAaae{w. 
IlrΩ, μιλλ. σείσω' ιiόp. cx ' έσεισα' πιχθ"YjΤ . , ιiόρ. ιχ' 

lσε/σlhι'" πρκ. σέσεισμαι' ώς; κιχΙ νυν, σείω, KIVCJ, 
έδCJ καΙ έκεΤ, πάλλω, τινάσσω. 2) ιiπoλ. , Q~icc= 
γΙνεται σεισμός (6λ. σcισμός), ώς; '1:0 vCL = βρέχει, 
πΙπτει βροχή. 3) πΙΧθητ . κιχ ! ιιέσ., κινοΟμαι άποτό
μwς, εΤμαι σεσειομένος, σείομαι, κραδαΙνομαι, δια
σε/ομαι Η κΙΧθόλου, σεΙομαι (κινούμαι) έμπρός καΙ ό
πΙσω (έδCJ καΙ έκεΤ), αlωροΟμοι (πέρα-δCJθε» ιι έπΙ 
τόπων .. αΙσ8όνομαι (δοκιμάζω, πάσχω άπό) τό τράν
ταyμct μιδς σεισμικης δoνήσεwς.- • παιρ' «t'l:. συ-

κοφαντCJ (τόν πιέζω, τόν oτενoxωρCJ, διά ψευδCJν 
μηνύσεων), προς έκβιαομόν, διά νά τόν όναγκάοω 
δηλ. νά έξσγοράσι:ι τήν σιωπήν μου (διό νό τΘIJ 
άποοπάοω χρήματα). 

Έτυμ.: σείω, π~ κ. σέσεικα (κιχτ' ιiνιxλoy(αν πρό; 
τόν )1Ξλλ. σείσω χαί ιiόρ . έσεισα), πΙΧθ. πρκ. σ/σ".
σμαι' ώ ; iμτ6. ( ίαπ . *tve i s · O= oιxvoxp. tVe§Iimi (εί

' μαι λΙcιν τεταραγμένος, άναστατωμένος), πρ6λ. Ινί
~άΙί, tvi~yati, ΙνίΞ?ά-l.ι ( θυελ λώδης, σπινθηροβόλος), 
λ: θ. tvisketi (τρεμοοβήνω , Ξπ ! φλ ο'(ός , φωτΙζω)' έξ 
ίcxπ . *tveis- !πέκτ. έχ τoiί *tvei· Ξν -:φ Z~ν~. eway 
(έγεΙρω τόν φόβον) ' Ι:ΙΧΡ ciΥωγα : σείσμιχ, σεισμός 
(ά.ντί *σειμός) , σείστρσ", σεισ( -άχ-θε;α) . 

σέλι;ι, ιi"ί σέλαί', ~oτ . το σ σέλας ( β λ. λ,). 
σελCΊyέω, μελλ . -ήσω (σέλας )· φωτ ίζω, διαφωτί· 

ζω, κα τα uγάζω. -ΙΙcxθ ·ιι t . , όκτ ι νοt30 λCJ λαμπρCJς, φέγ
γω λσμπρCJς , φλέγομαι, φεγγοβολCJ , άστράπτω.-
11 έν "<ψ έ 'Ι ΞΡΎ . άμτ6. \ ώ~ τό ;ταθητ .) άκτlνΩ60λCJ, φεγ· 
ΥοβολCJ, λάμ πω . 
σελαη-Υι:νέτης, -ov, δ (σέλ.a,+* )'έ"ω) · ό γεννή · 

τωρ (ό πατήρ) τού φωτός . 
σελανα, σελαναία, δωρ. άντ ί σελήνη, σελη"ιχία. 
ΣΕ'λ"Σ,-αος, τό' έπ. ~oτ. σέλα " κα ! συν'!)ρ. σέλψ 

λαμπρό φλόξ πυρός, λαμπρότης, λάμψις, λαμπρόν 
φCJς, φλόξ ιι λά μψις άστραπης, άσΤΡαπή n πυρσός, 
λαμπάς . 

• Eτvμ. : σέλας' σελα)'έω (πρ6λ. οιχνοκρ. sνa.rgά-Ι.l 
=ο,jριχν ός , οiιρ iν :ος ) ' ί ων-ιχη. οελή"η, δωρ. οελίί"ιϊ, 
ιχ!ολ. σελά""ίi (*σελασ'''ιϊ) ' σέλαχσ" σέλα, ( *σFελ·, 
!ιχπ. ·svel- (=a.rdere)· πρ6λ . Ιενδ . Xvar"na.h (λάμ · 
ψις, μεγαλεΤον), κιχΙ τCι έν εnη, ηλιος. 
σcλασ-φόρος, ο" (σέλιχςτφέρω) ' ό φέρων λάμ

ψιν, λαμπροφόρος, φωτοβόλος, φεγγοβόλος. 
σcλδχος, τό' κοιν. (οαλάχι», συν , κιχ,ιΧ πληθ. σι' 

λάχη' εΊδος Ιχθύων έχόντων χόνδρους άντl OaTCJv. 
ΣεληναΙη, ή, !ων. κιχ! ί~. !iv'l:l Σελή"η, ιi'l:oτ . Σ.· 

λη"αία' ή οελήνη . 
σεληναίος, α, " .. (σελή .. η)· δ ίιπό της σελήνης 

φωτιζόμενος, σεληνοφώτιστος 11 σελη .. αΙα "iιξ=νίιξ 
σεληνοφώτιστος. 
σελήνη, ή (σέλας), ~ωρ. σελά"α, ιχ ! ολ. σελάννα' ιb, 

κιχ! ν~ν ! οελήνη, «φεγγάρι» 11 σελή"η πλή-θσυσα= 
πανσέληνος 11 προ. τή" σελή"η .. =μέ τό φCJς τι"ις 
σελήνης.- 11 μήν, «μήνας) : δεκάττι σελήηl=κατά 
τόν δέκατον μήν α. 
σεληνιάζομαι, ιiπoθ. (σελή .. η)· προσβάλλομαι ίιπό 

της οελήνης, καταλαμβάνομαι ύπό σεληνιασμοΟ η 
έπιληψΙας. 

, σι:λϊδη-φαΥος, ο" (σελΙς+φαΥε''')· ό καταβρο
χθΙζων τά φύλλα TCJv βιβλίων, ό σκώληξ TCJv 6ι
βλ ίων, σής. 

ΣΕ' λΓΝΟΝ, τό ' ώς; χαΙ vQv, σέλινον, πετροοέλι
νον, λιχ τ . a.pium 11 διά οτεφciνων έκ φύλλων σελίνου ί
σΤΞφανoiίντo ο( νιχητιχ! τών 'Ιι;θμΙων κιχ! -:ων Νεμίων 

(iΥώνων) . [σέλι .. ο,,· πετροσέλι"ο,,' ί~ Ιιχπ. ·svel- (πε
ριτυλίσσω) , π ιχ ραλ λ. πρό. τό *vel- εΥ τιμ ειΑέω (πρ6).. 
κΙΧ ί έλιξ, έΗσσω), λόΥΨ ~ών σΥουρών κα! ουνεοτριχμ
μένων φιίλ λων του] . 

ΣΕλl'Σ, ·/δος, iι' τό διάστημα τό μεταξύ δύο σελ· 
μάτων (τ. ε . καθισμ6των κωπηλατCJν) 11 ουν. κι:r;τά: 
πληθ. , αl σανΙδες TCJv κωπηλατCJν.- 11 τό διάοτημα 
τό μεταξύ δύο σΤQλCJν έν σελΙδι 6ι6λΙου 11 Υεν., σε
λίς η στήλη 11 6ιβλ1όγ • . [δι' έτυμ. 6λ . σέλμα]. 
ΣΕλλΟI', οΙ ' ΟΙ npCJToI κάτοικοι της Δωδώνης, 

φύλακες τού έκεί ι.ιάντε(ου τοΟ Διός (6λ. Κ.Ε.Λ . ). 
σcλμα, -ατος, ,ό (συΥΥ. τιμ σελίς ?) ' τό σανΙδωμα 

τοΟ καταστρώtJατος, τό κατάστρωμα τοΟ πλοΙου. 
2) έν τφ πλ"Yjθ . τά σέλματα=τό καθίσματα τών κωπ
ηλατCJν,. λιχτ . transtra.. 3) Υεν., κάθισμα, καθέδρα, 
θρόνος.- 11 πάν ξύλινον κατασκεύασμα, έξέδρα, 
Ικρ(ωμα. . 

' Eτvμ.ι σέλμα' w-ασελμος' πρ6λ.'Ησυχ, clJ.ματα· . .. 
σα"ιδώματα_, cσελμίς· . .. καΙ τα lκρlα_,cσaλμώ,,· 
σα"{δOfJ,,.· σέλμα < ίcιπ. *svel-mI}, πρ6λ. ~ιxλ"yερμ. 
sweIII, μεσ·Υερμ. swelle (δοκάρι), ιiyyλ·σιxΙ;. syII, πιχλ· 
norr. ιυίll, syII (δοκός), 51 τα ιiyyλ-σιxΙ;. se/ma., se_l
m_, ,τιχλ·σς. selmo, λΙΧτ. solium (*sol-jo-), λιθ. ιΙΙ/ι 



δδ. σcμΙ,-aΑις-~μσ 

(*ΙΙ-jο~)bφότνη, Άιτ. 111. (δμ. αημ.)· tι:ρ6λ .. Ιτι ιιχπ. 
*seul·, ·ιουl- ίν τljl Υοτθ. ι&υlι, παιλ-yaρμ" .IBI, ιiπλ
αιχ;. ΙΥΊ, πιχλ-norr. ' SΎΙ, SΎΙ& (κ/ων, στήλη)' ." !ΙΧΙΤ. 
·sevel- (τεμόχιον ξΙΙλου, ·δ~K6ς)·. 
σcμΙδδΙις, -ιο, χΙΧί -.a>f, -Ij' τό λεπτότατον σ/

τινον δλευρον, λιχτ. slmll., Ilm"ίigo. [πιθ. ~~νιιoν 
Ιχ τινοι; με~ΟΥιι:ιχ9j; Υλώααηι;' ίν 'rf) Ιν~OΙΙΙΡ. θdι ήΜ

νιχτο ν& πιριίΧΊ/ αΤΟιχ.tον ~eιn- (*bhs-eιn- (, ψωμό,>, 
nptJJ" *bh&S- (Tp/&.J, όλέ8t.J)]. 
σcμνό-kσμος, ο'" (α .... "Ο.Η"αμό,)' ό λαΤΡευ

όμενος διό σεμνών τελετών. 
σcμνο-Ι0Υέω, μ.η. ·ήαω (α.μ",οlόΥΟ,)· όμιλώ 

σεμνΟΠΡΕπώς, όμιλώ μετό προσποιητfiς σσι3αροφα
νε/σς καΙ έπισημότητος.- ώ~. χιχΙ cbιo ιiπoθ. α.μ",ο-
10Υέομιιι=;όμlλώ σεμνός φΡόσεΊς. 
σcμνο-lόΥος, ο" (O""",O;+18yco)' ό όμιλών μετό, 

προσποιητης καΙ έξεζητημένης σεμνΟΠΡΕπεΙας. 
σcμνό-μαντις, -"COi, δ (ο.μ",Ο, + μά"'~Ιi)' ό σε

ι3όοl;ιιος μό'ντις (προφήτης'. 
σcμνο-μίϊ8έω, μ.η. -ήοω·=α.μ",010ΥΙΙ» (βλ. λ . ). 
σcμνο-nρcσωnέω, μ.η. -ήαι» (O.μ",oπρό~ιfί,.,)' 

λσμ6όνω δψιν , έκφ;>σσιν) έπΙσημον καί σoι3aρόν. 
: σε:μvο-nρόσωnοc;, ο'" (o.μ",O~πρόoω.πo",)' 6. f· 
)(ων πpόαι.Jπoν σο6αρ6ν (σεμνοπρεπΓι όψιν, έμφό
νιριν), ό αε6αστός τήν όψιν. 
. σcμνός, ή, ό", (οέβομιιι)' σε6αστός, σει3όσμιος. 
σεπτός, δγιος, Ιερός 11 έν 'Αθήνιχι, 'πΙ θβιiιν, χιχΙ δή 
των • Ee,,,v>J'" ή Eiιμιι"ίdαw, ιχΤτινιι; ίχΙΧλοίίντο α.
μ."αί θ.αΙ ή ι!ιπλlil; 2εμ",αΙ .- 11 ίπΙ ιiνθρώπων, σε-
6όσμισς, σεΒαστός, μεγαλοπρεπής, σο6αρός U εν 
xαχ~ ίνν., ύπεΡόπτης, ύπερφΙαλος, όλαζών, κομπα
στής, έπιδεικτικ6ς η οεμ.",ό", βΙέπι»=έχ!.) έμφόνισιν 
σο6αρόν καΙ έπίσημον, φοΙνομαι σσι3aρός καΙ σπου
δατος.- I1I ίπί lφιxyμ~τωνι πολυτελής, μενaλειώ
δης, μέγας, κολοσσιαΤος, λαμπρός. 
Έτνμ. : 0.μ.",0, (·tjegv-nO-I)· •• μ",6π,,· _.""ff600' 

αεμ.",V",ω· Ρλ . ίν αέβω. . 
σcμνό-στομος, ο'" (α.μ",ό,+0 .. 6,cίcι)· ό σεμνοπρε

πώς λεχ8είς (λσλη8εΙς, cεΙπω8εΙς»). 
σcμνότιμ;, .,,1:0', -Ij (0.μ",6,>, σσ6aρότης, άξιο

πΡέπεια, μεγαλοπΡέπεια, μεΥαλεΤον D ίν ICΙXXf) ίνν., 
τό πομΠώδες, τό έπιδεικτικόν, ύπεροψlα. 
σcμΥ~τϊμος, ο'" (οeμ",Ο~ .. ιμή)· ό τιμώμενος 

διό σε6ασμοΟ, σει3όσμlος. 
ΣCμνόω, μιη. -ώοω (α.μ",6,>, . Kα8ιστCι τι σ~ι3a

στόν (σει3όσμιον, μεΥ.::ιλΟΠΡεπές), τό μεγαλύνω, τ6 
έξυψώνω, τ6 τιμώ ιι χιιρ. ίν etYJyijOIL, έξωρaTζω τι, 
τό περικοσμQ, τό έκ8ειόζω, τ6 ποριοτώ σπουδαιό
τερον όπό δ, τι εΤ"αι ' (χα! ίπΙ προα.). 
ΣCμνυνω, μιλλ. 4ί",ώ (οeμ",ό,)' κα8ιστώ μεγαλο

πρεπές, μεγαλύνω, έΥκωμιόζω, έπσινώ, έξυΨώνω.
μέ:10ν , .0ιμ.",Vιιομιιι, !iόρ: ιχ' έοιμ",νιιάμ"ιι' εΤμαι' οι
μιιό, (δτιλ. σο6σΡός), χιχ! αιιν.Υ,θως; έν ICCΙχ~ Ινν. προσ
ποιούμαι τ6ν σoι3apόν, ιποζ6ρ!.) γιό σπο.υδαΤος» 11 
εΤμαι ύπερφΙαλος, έπιδεΙKΤΙK6ςΙΙβντεϋθaν , μεγαλαυχώ, 
εΤμαι ύπΕC ήφονος, διό τι. 
σcμνώς, ε_πιρρ. τοϋ οβμ.",6, · σol3apώς, έπιοήμως, 

μεγαλοπρεπως. 

σΙο, έπ. ιiντ! σοίϊ, Υιν . τή; ιiντων . OV. 
ΣCιιτός, ,;, 6"" ρημιχτ . ίπΙθ. του oiPofA4I' άι, lcιχΙ 

νίiν, σεπτός, σει3aστός. 
,ΖΕ'ΡΙΖ,. -SWi, χιχ! - ι60", '1). εlδος κιχ6ρΙδος fI )(0-

νυζης, ή cπικραλΙδα», [σχοτ. ίτιιμ . ]_ 
σCΡφος, δ ' μικρόν πτερωτόν έντομον, εΤδος κώ-

Vt.Jnoς (COKvIna») Τι πτερυγcφόρου μύρμηκος. 
σeσαyμαι, π:ιθ. nplC. ~oσ .ά .... ι». 
σcCfΙρωμcνος, μτχ. πΙΧθ. πρχ. τοίί αα,6ω. 
ΣCσσΡΏC;, νία, 6i, δωρ. ιiντ! σ,σ,,~, μ~. ", .. 

τοσ οαl,ω. - ο,οαρν,ιι ίπ. θηλ . . 
'. σΙσcισιίαι, πΙΧθ. πρχ. τ06 σ.Ι •• 
σeσιιιια • . πριc. 'tou ο';πι». 
ΣCσιιρώς, ~τX. πρχ. τοΟ ααΙ,ω. 
ΣCσ04p-.ΙΙΙνως, ίπιρρ. ίχ 'tfj, μτχ. τοll .σι8. "ρ,&. 

τοϋ σOφlζCΙΙ' ,ΕUφuΏς, μΕτό δεξιότητας, tnι«ξ/ως 11 
δολ/ως, όπστηλώς σοφιστικως. 
σcσύlιι~ι, πΙΧθ. ΠΡΙ!. '1:00 .v1d. (δλ. Α.Ι • . 
σιΣUρ_.-;. σΙΣUΡμαι, ίνΙΡΥ. lcιχΙ "σι8. ιι" .. τοο"". 

σeσωσμσι, πΙΧθ. πρχ. τ06 "φζι». 
σcσωflρOνισμiνως, ίπιρρ. 'tfj, μτχ. το!! πΙΧθ. π~x. 

τοσ flΦφfO",lζψ σι.ιφρόνως, μετό σωφροσύνης, με
τριοπα8ως, tYKρarGIC;, σεμνως. 
σeτω, λιχιcων. ιiντΙ 1H~ι», Υ' 'ν. προατ. ιioρ. 15' τοσ 

TΙihιμι. 
σcii, Ι.ν. _Ι δωρ. ιiντ! fιον, τιν. 'tf)ιo ΙΙντlιιν. αtί, 
aciia, ίπ. ιiντΙ lοσ.να, ιiόρ. ιχ' τοEl .εtίω· μτχ. O.Vcti. 

, σcuμa!, αΙΙΥυχ. ιiντ! OSVOμιza, πΙΧθ. ίν. τοό orvιu ' 
Υ 'ν. onι .. αι. 
σcϋτAoν, τ6, Ιων. ιiντΙ .. .v~10", (ΙSλ. λ.). 
ΙΕΥ'Ω, μιτ& fIfI (lΙιπλοϋ .) ίν 'tot, η~~ημίνoι", χρό

νοι" πιοτ. 1008110"', πcιθ. χιχΙ μέα. lοο.νόμ"",· ιiόp. α' 
'οα._, μία. lα •• νάμ.'1"'· ώα. ίπ. 4νβιι oιoj~ijo. o.iία, 
oεiί., • .vII~O· πΙΧθ. πρχ. lootίμιιι, μτχ. 10ο1ιμιι"'Οi' 

. (ιπιρα. (μιτ& αημιχα. ιioρ.) 100Ιμ.,1"', 15' 'ν. 100& ιiντΙ 
lαοναο, τ' ΙΙν. I.otί~o, ίπ. ov .. o· μτχ. ovμB"'o,' πΙΧθ. 
ιiόρ. cι' 10ιιtJθ'1"" ιiπαιντ~ ώα. Υ' ΙΙν;ϊν. o.ν~ιιι ίχ αΙΙΥχεΥ • 
ίν.ο,νμιιι· ώα. οονμιιι, Υ' πληθ. αον .... ιιι· προατ. οοίϊ, 
τ' ΙΙν. οοvοθω, 15' πληθ .• 0vo{Jo.; ιiπρφ. ooνolXιι' 8έ
τω εΙς ταχεΤαν κ/νησιν, έλαύνω, διώκω, κυνηγώ, 
8ηρεύω. 2) παρορμώ έναντΙον τινός, έξεΡεθ/ζt.J. 
3) άποδιώκω, έκδιώκt.J, όπομακρύνω. 4) ίπΙ ΠΡΙΧΥμ., 
έξακοντ/ζι.', έκοφενδονΙζω 11 ώα. κόμνω (γΙνομαι αl
τ/α) νό όνα6λύσι:t (νό όναπηδήσι;)) τι: ιιΙμιι looεvιx 
...fκαμα νό όνα6λύσι:t αΤμα.- μεσ. ιιΙμιι .tί .. o=αΤ
μα όνεπήδησεν (όνέ6λυσεν). Ι IIΠι1θητ. χαΙ μίσον, 
τ/8εμαι εΙς ταχεΤαν κΙνησιν, άναπηδω, έξορμώ, όνα-
6λύζt.J, έκτινόσσομαι Ο οv{Jo8Ιi=έξορμήσας, έκκινή
σος, όπελθών. 2) μιτ' ιiπρφ., σπεύδω νό ... : 6~. 
σε-ύαι .. ο δ,ώχ.ι", - δτε έσπευδε νό Kαταδιώξι:t. 3) 
μτφρ., εΤμαι πΡό8υμος, πο8ώ σφόδρα, λαχταρώ, νό ... 

Έτνμ.ι • .νω· IIiιr6-00v~0,' OOiίi (·060S'> - όρμή, 
οφοδρότης σονμιιι (σ60μιιι (·00[F]60μαι) = Βιάζο
μαι ' αώομιιι (=έφορμώ).' πρΙSλ. Ήαιιχ. .αι»ή' lξορ
μ';.' ·οοΙι» (-ώ8ώ), πρΙSλ. Ήσιιχ . • 10.0'1"".",0",· ... -
{JooevP""".",o"" ώρμ'1""''''Ο'''.· ποιητ. δορν-αοόο,' _π. 
Ισο-0060,' πρΙSλ. Ήσιιχ. ' .ιοοηιιι· lχχΙαι. (τ. Ι. ·Ιξ
-σηαι)' I:ιrΙ-oαω .. ρo",.- .εtίω(*oεtί-σ-ι» ι αcινσχρ. (Υό
vate (τ/8εμαι εΙς κ/νησιν), παλ-πιρα. A~ly&v&m (60-
δ/ζω), αιχναχρ. CΥ&utnάm (κλονισμός)' i; ίαπ. *qjeu-, 
δπιρ .[νιχι ίπιχτ. (·qel-, *ql-, *qj-, π.ρΙ ών βλ. '~ 
χΙι» (χcιΙ μιτ& ίρρ. ίπινθήμιχτο, ίν 'rot, χι",.ϊ"" χΙ",ν
μαι (*qi-n-eu-)' βλ. χαΙ -ιnιμώμιιι, ιiτ~. · ynι .. άζι». 
acφBcfς, μτχ . πΙΧθ. "ορ. ιχ' τoίl .ιβι». 
σΙω, δωρ. ιiν~Ι {JoiOJ (βλ. λ.). 
σcωuτoi, θηλ. σcwuTiiς, Ι.ν. ΙΙντΙ flεσντoiί, '" 

αν";;,. 

σιιιιάςω, μιη. -ά.ι» (σ"χ6,γ όδηγώ καΙ έγκλε/ω 
εΙς Ο'1χό. (σταΟλον, μόνδραν), «μαντρώνω», περι
κλεΙω. 
aIι_aaIcv, ίπ. Υ' πληθ. πΙΧθ. «ορ. ιχ' τοEl α"Χάζω. 

- σιι_Ις, -/δο" fι (."χ6,)' φύλαξ της οΙκΙας, OIKO
νόμος, 8υΡι.ιρός. 

σιικΙτιις, -ον, δωρ. σαάτας, 'α (.,1χ6,)· ό έν τώ 
σηΚQ (σταύλlj.l) τρεφόμενος (ίπΙ ~φων). ό 8ηλόζων 
όκόμη : οαχl .. α", Ιρ_=-όμνόν ΤΡοφέντα έν TQ σταύ
λlj.l (8ηλόζοντα όκόμη, cμαννόρι»). 

σιιιιο-_όρος, ο'" (P'1XQi + χορ80J)' ό κa8αρ/ζων 
σταΟλον (7) μόνδραν) υ ώι; o~α. ιJ .'1xox6ρo~ό 6ου- ' 
κόλος, ποιμήν. 
ΖΗΚΟΙΖ, δωρ. σσιιός, δ' μόνδpa, cμαvτρ/, στά

νη» δι' όμνoUς καΙ έρΙφια (πΡό6ατα καΙ αΤγας). 
2) πδl; τόπος διαμονής.- 11 πδν περ/φρaγμα, ~ 
τόπος περ/φι:ακτος 11 Ιερός περΙ60λος, ναΤσκος, lερα

.φυλόκιον Ι ώα . χαΙ τόφος, μνι'\μα, fι χιχΙ κοιμητή
ριον, νεκροταφετον.- 11 ό κοΤλος κορμός vηραιδς 
έλα/aς. . 

'Ετνμ. , 0'1,ι6" δωρ. oίix6r' ."Χάζι»' ."χι,· δωρ. 
aσxΙ .. ιι,· orιxό, ( ΙΙΧπ. *tviiq-, πιxρcιλλ. τφ ·tveώq- iν 
τφ .ά .... ω (*tvJ3q-jδ). 

σlJιι6ω, μ.η. -ώοOJ (."x~ 1) ζυΥ/ζω, ζυγσστατώ. 
σtι-ωμσ, δωρ. σ6_ωμα, -σ .. ο" τρ (d'1x6co)' τ6 

ι3όρος τό χρησιμοποιούμενον διό τ6 ζύγισμα, «βa
Ρόδι», όντισήΚt.Jμα.- • ώ, τ6 Ο'1χό, (βλ. λ.), Ιερός 
περΙ60λος, ναΤσκος. 
ΙΙΓΜΑ, δφρ. σάμα, -~ .. o" τ6' cbς· gΙ νον, οl\μα, 



σιιμσΙνοισσ-.σιισσμ6c~ . ., 
σημεΤον, «αημάδιι, δεΤγμο, . τεκμι'ι!'ιον, Ινδειξις II ό
ατεροεlδές σ"μα έπ1 τοΟ μετώπου τοΟ Τππου. 2) 
σημεΤον έξ ούρανοΟ, οΙωνός (καλός i\ κακός), διο
σημΙα. 3) σημεΤον, σί'jμα (σύν8ημα) πρός fvαp
ξιν i\ λί'jξιν μόχης. 4) όνόχωμα, γήλοφος, σω
Ρός, λcιτ. tumulus, τυμ6ος, σί'jμα, πρός όναΥνώρισιν 
τόφου, ιixόμ'!) xcι! έπιτυμ6ιος στήλη. Υιιν., τόφος, 
μνί'jμα. 5) γραπτό σημεΤα, τ. Ι. ζωγραφιστό συμ-
6ολικό σημετα κ<;ι1 ουχ1 συνή8η γρόμματα όλφα6ή
του: αήματα .Avyed (το& BsλλeΡοφόν'l:οu). 6) τό 
σημεΤον, τό fμ6λημα, τό ισί'jμα κατατεΜνι τρό
πον τινά, τό έπ1 της όσπlδoς ώρlσμένων ήΡΏWν 
πολεμιστών, πρός εCιKOλOν όναννώρισΙν των D ώσ. 
τό fμ6λημα έπ1 σφραΥΤδος f\ καΙ αύτή ή σφραγΙς. 
6) όστερισμός 11 συν. ίν τιj) πλ1jθ. , τό ουράνια σώ
ματα, λcι •• 5Ign&. 
Έτυμ.: α;;μα' 8.a"μoi· α"μαΙ_' α"μά"τωe' α,,

μeϊo,,' αημα (ίcιπ. ·dhJίi-mQ=acιvaxp. dhyίim& (σκέ
ψις, λογισμός), πρ6λ. σιχνσχρ. dhyίitl dhyιty&tl (δια
λογ/ζομαl) dtdhye (παρατηρώ, σκέπτομαι). 

σιιμafνοισσ, lΙωρ. θ1jλ. μτχ. ιΙν. τοil α"μαΙ"ω. 
σιιμσlνω, μιιλλ. -ίi"ώ, Ιων. -ίi"έω' ιiόp. CΙ' lαήμ,,'Ifα 

A'αήμίi"α, ιiπpφ. α"μ;ι"αι' ΠCΙθ'lj'" ιiάp. cι' lα"μά.". 
, /hι,,' ΠΡΧ. αιιαήμαιιμαι, ιiλλ" Υ' Αν. αιιιιήμαnαι, ιiπpφ. 

α.α"μιί"ιισι· (afjμα)' δεΙKνΥW διό τινος σημε/ου (i\ 
δι' οlωνοο), φανερώνω, έμφα/νω, ποιώ γνωστόν 11 
ιiπoλ. δ/δω σημεΤον {i\ οll"'νόν).- ιι δ/δω σημεΤον i\ 
συν8ημα νό εTπr.ι i'I νό πράξr.ι τ/ς τι • ΙΙντιιilθ8ν, δι · 
οικώ, κυΒερνώ, έκδΙδω διαταγάς 11 ιίπολ. ιι"μαΙ"αw= 
ιι"μιί"τωe (6λ. λ. ), όρχηγός, στρατηγός. 2) ίν πο
Ημφ i\ ίν μciχ'fJ, δIδw τό σημετον της έπι8έσεως 11 
ιiπpoσ. ιι"μαΙ"lιι (ίνν . δ ιιαΙ.πΙΥΗτήi), ώ;; τό ααΙnΙζιιι 
-δ/δεται σημεΤον (συν8ημα διό της σόλπιγγος1 : 
τοίi -ΕλΙ"σι" ~i lαήμ"" .... δταν έδό8η εΙς τούς 
·Ελληνας τό σημεΤον της έφόδου.- 11 σημα/νω, 
δηλώ, ό'{γέλλω, διακηρύσσω, ύποδεικνύω, ύποδηλώ 
11· μ.τ" μτχ., φανερώνω δτι πρδνμό τι fχει κατό τινα 
τρ6πον.- ιν σφραγ/ζω (χαράσσω, έντυπώνω) διό 
σφρανΤδος i\ δλλου τινός σημεΙου, λιχ'l:. obslgn&re 
I1 ποιθ . ΠΡΧ. τά ιιιισ"μααμέ'Ifα=τό έσφραγlσμένα όν
τικε/μενα (π. χ. νομ/σματα), ίν ιiV,l:IO'aIL πρό;; '1:" 
dαtίμα"τα (=όσφράγιστα).- V μ.σ. αημσΙ"ομαι, ώς; 
'ι:ό ΤΙΙΗμαΙeομσι=συνόγw συμπέρασμα έκ ση με/ων, 
συμπερα/νω, εlκόζω. 2) σημειώνω δι' έμαυτ6ν, κρα
τ" σημε/WOlν πρός χρησΙν μου. 

σιιμσντι'ίριον, 'ι:ό (α"μαΙ_)' σφραγlς τι8εμένη 
έπ/ τινος πράνματος (i'ι xcι! οΙονδήποτε σί'jμα) πρός 
τόν σκοπόν νό έλεγχ8f,j ένδεχομένη παρα6/ασις. 
σιιμσντρfς, -lδoi, -ιι (ιι"μαι"ω)' θ'ljλ. ίπΙΟ: ή κατάλ

ληλος πρός σφράνισιν: ιιημσneίi rfί = χώμα χρη-
σιμοποιούμενον πρός σφράγισιν_ _ 
_σντρον, τ6 (ιιημαΙ"ω)'=α"μα"τtίeιο" (βλ. λ.), 

σφραν/ς· 
σιιιίάντωρ, -oeOi, δ (α"μσl"ω)' ό δlδwν τό ση

μεΤον Ο δρχηγός, στρατηγός a 66δηγός U ίπ! ciΥ'λ'lj;, 
ό 6ουκ6λος. 

σιιμδτιον, 'ι:ό, 6ποχορ. τ06 afjμσ, 
σfιμΙτ6cιι;, "ιισ, ." (afjμσ)' ό πλήρης τάφων. 
σιιμΙτ-oUΡY6ς, ό" (afjpσ+·'eyω)· ό κατασκευό-

ζων σήματα, σφραγίδας, χιχ! ΙΙΙΙως; 6 κατασκευόζων 
έμ6λήμaτα δι' όσπΙδας. 
σιιΜCΙO-Yρδφoς; ο"(ιι"μaίΟ~Υeσφω)' 6 γράφων 

διό ταχυγραφικών σημε/ων, ταχυγράφος, στενογρά
φος, κρυπτογράφος. 

σιιμcfον; τό, Ιων. σιιμ6ιον (ήμσ) , ώ;; xcι! νilν, 
σημεΤον, ~μα, χαρακτηριστικόν ισημάδιι, διό τοΟ 
6πο/0\.Ι ν/νετα/ τι γνc.ιστόν i'ι διακρ/νετα/ τι. 2) ση
μεΤον όπΟ9Τελλ6μενον έκ μέρους TG)v 8εG)ν, οΙω
νός. ' 3) σημεΤόν i'ι σύν8ημα διό νό πρ6ξΓ,1 τ/ς τι · ιι 
σημεΤον μόχης (πρός fvapξIV fι Μξ/ν της~ 4) 
σημafα i'ι σύμδολον (fμ6λημα) έπl τι'jς ναυαρχ/δος 
i'ι έπl τt\ς ακηνt\ς τοΟ στρατη'{οΟ n Υ.ν., σημα/α, σύμ
δολον, σύνορον, δριον, 5) εΙκών (fμ6λημα> έγ
κεχαραγμένον έπ1 όσπ/δας, fι έπ1 τΤ\ς πι:x!Jpας πλο/ων 
11 ιΙΙσ. εΙκών. έπl σφpayTδoς 8 αύτη αδτη ή σφΡο'{/ς. 
- ιι ίν -.:11 AoylxiJ, σημeToν fι όπόδειξις. 
....... , μιλ" .... (CI",.Iro,,)· Ibc xσtΙ ν6ν, CIr'\-

μειώ, σημειώνω.- μιiαoν, σημειώνω δι' έμαυτδν, 
παρατηρώ n ώα. δlδw εΤδησιν. περ/ τινος: 
σiιμcρον, lΙωρ . σάμcρoν, ιίπ. ~ρoν, ΙπΙρρ. 

<ήμleσ μ.τCι προθεμ. α)' ιCς; xcι! ν6ν, σήμερον Ι ώσ. ι) 
ιιήμeeο" (ίνν. ήμέea) xcι! τδ τήμeeο" = σήμερQγ. 
«σήμερα». 

Έτυμ. : ιιήμeeο " , τήμιιeο" (Η* jίiμaeο", Ιcιπ. ~kjo
(=8ΔC, πρ6λ . *ke ίν .φ Hllί-ιιo~, l-ιclli, Ηιιϊ"'lι>+ι)μC
eίi (6λ. χιχ! av ΙΙ;;ΤΙΙi), 

σιιμiιιoν, .ό , Ιων. ιivτί .ημeίo". . 
σΙΙμιινσ, ΙΙπ. ιiν.! lα,;μ,,'Ifα, ιiόp. cι' 'l:oil α"μσΙ-ιιω. 
σιιμι-ιdν8ιoν, "Ι:ό, λcιτ. seml-clnctlum' «ποδιό, μπρα-

στέλλαι. 

σιιμ6-&cτος, ο" (afjμα+τl/hιμι)' 6 txwv σημεΤον 
έπιτε8ειμένον i\ προσκεκολλημένον, ισημαδευμέ
νοςι, κατεσκευασμένος διό γραμμός κανόνος. 

aIJncwv, ·ό"Οi, -ιι <atίπω) ' σΙ;ψις, «σαπ/λαι, παρ
ακμή n ίπ! ζώσ'ljς; σιχρΧό., νέKΡWΣlς, όΠOνέKΡWΣις, 
γάγΥραινα. 

IHnr Α, "ι' ώς; xcι! νilν, σηπ/α, ισouΠIό», τό Υνω
O'l:OV μcιλciχιον, δΠΒΡ. baciXLI; χcιτοιalώΧ8ΤCΙL, ΙχπΒμΠ8Ι 

μβλcιν '1:1 δΥρόν IIICι ν" Οολώσ'(j ." νιpCι xcι! o~'l:ω ν" IIlcι
φόΊ"!l.~XOλώΤlPOν 'ι:ον IΙlώΧ'Ι:'ιjν 'l:OU [πιθ. συΥΥ. τιj) αtίπω]. 
ΙΗ'ΠΩ, μΗλ. αtίψaJ' ιί6ρ. οι' Ιαηψιι' έπιφέρω (προ

καλώ) σηΨιν, σαπ/ζω τι, τό κόμνω νό σαπ/σr.ι Ι τό 
κόμνω νό δlαπυη8ι:\ (νό έμπυόor.ι), νό όΠOνεKΡW
θf,j, νό π68r.ι γόννραιναν_- • ποιθ'ljΤ. αtίπoμσι' ιiόp. 
6' lιι!nη", Ιπιχ. Υ' ιiν. 6ποτ. aamm ιίντ! ιιαnίί' ίν8ΡΥ. 
πρχ. (ίν πΙΧθ. jvv.) ιιcιι"nα.· εΙμαι i\ γ/νομαι cσόπιοςι, 
εΙμαι πλήρης σήψεως, ' όποσυντ/8ε;μαι, «σαπ/ζω», 
ιμουχλιόζωι Ι ίπ~ voaoua'lj' σcιpx6" όπονεΚροΟμαι, 
πα8α/νω γόννραιναν [111' ί'l:uμ. βλ. αα.πeό,,] , 
ΙΗ"Ρ, Ζ"eό", δ, xcι,l:" -.:~ πλιΤσ-.:ον Ιν 'l:ιj) πλοηθ. Ζ;;

elli, 0[' λαός TG)v 'IνδΙG)ν, ύφ' 00 KaτεσKεuόo8η τ6 
πρG:ιτoν ή μέταξα.- 11 6 Σηρικός σκώληξ, ό μετα
ξοσκώληξ, [Ζή,' α"eΙΗόi, τό a"eIH6,,' πιθ. δΙΙνιlον 
ί~ ιiνcι'l:ολΙΧfjς; τινος; Υλώασ'ljς;]. 

σι'ίΡ, δ, λcιxων. ιiy,l:! 6tίe. 

σiiρσyξ, -αyyoi, -ιι (aaleOJ , σέιι"ea)' κοΤλος δρά
χος, σπήλαιον, ρωγμή, κοιλότης δημιουργουμένη έπl 
6ρόχων έκ TG)v :ύδότων της 6ροχης i\ έκ τών κυ
μότων της 8αλόσσης. [111' ί'l:uμ. 6λ. CIfIlee»]. 

σιιρΙ.cSς, ή, δ" (Ztίρ)' μετόξινος, έκ μετόξης, 
μεταξένιος. 

σιιρο-ιιτ6νος, Ο", λcιxων. ιiv'l:! δtιι,ΟΗτ6"Οi, 
ΙΗΊ, δ, Υ.ν. ιιιόi (ώσl! ί~ άνομ. a.vi), άνομ. Π)'"ιιθ. 

ιIUi, Υιν. acow' μ'l:γν. xcι! γιιν. a,,~6i' 6 σκώληξ ό 
κατατρώγων τό μόλλινα, «σκόροςι, λοι'l:, tlne& .1 ιί)α. 
χιχ! 6 σκώληξ τών 6ι6λ/ων. [aι)i (·Ιν~[I]-ι- -ιι Υιν, 
πλ'ljθ. ιιέow xcι! 'fι cιΙτ. ahi IIύvCΙV,l:CΙI ν" civcιxOoιIv ιί, 
Ιοιπ. ΟΙVejδm, *tvej-Qs' ο[ μΤΥν. 'ι:όποι Υιν, 'ν. fIfJ.6s, 
όνο πλ 'ljQ. afjτ." άφιιλον'l:cιl ιΙ, ciνοιλΟΥΙcιν (ΙντισΟιν '1:6 
ποιρ" 1:outll. α,,"ω=τρώΥω, ."τ6-fJe-οr, ιι".6-_
ΠOi)" μΙοι Ιπιixτ. xcι'l:" Μν -n- ciπcιν,l:4'ν "i:ιj) alf'OμιII 
(*ΙνlοΠ-jO), τόπο, 11' l1νιυ τόil :v. ciπcιν"i:4 'ν. ~φ λcι"i:. 
ΙΙη.&]. 

σiς, Ιφν. civ"l:! aaii, aO,l:. πλοηθ, θοη)., '1:011 -6i, ιnf, σ6". 
σιισΙμσίος, α, ο" (σιιασμrt)' ό έκ σησάμου κατ

εσκευασμένος. 
σιισδιιιι, -ιι. ή «σουσαμιό», φυτόν 'τtjς Άνατoλtjς, 

ό καρπός τοΟ όπο/ου (τ6. atί-μα., «σouσόμι») ΙSIO
μηχανοποιετται καΙ σ~μερoν fTI πρός έξαyωYι'lν 
έλα/ου (ισουσαμόλαδο_) [ιιι,σcEμ,,' cnfιIaμo", IImp. 
ασ_μα., λαtχ. 'ΠΙΥΡ. αίίομα,,' ΙΙΙΙνιlον ί~ ΙΙνοι'l:ολ. Υλ.· 
πρ6λ. ciρcιμ. ~tJm§emiί (σήσαμόν)]. . 
σιισΙ .... , 'fι, ' xoι,l:" συνcιΙp. 'It "1:011 α"ιιαμ1σ- μέΤγμα 

σησαμοσπ6ρου (ΠΕφΡUγμένoυ καΙ κοπανισμένου) 
μετό μέλ,τος, εΤδος ,χαλδδ»' προσιφ'Ρ.ΤΟ χυρ. χα,;&: 
'ι:οίι, Υdμοuς;. 

σιισδμΙνος,." ο" (α"ιιιiμ,,)' ό έκ σησόμou κατ
εσκευασμένος, i'ι έκ σησ6μou ΠαραΥδμενος 11 ..,. 
σciμι".." l1oιo,,= ισουσαμόλαδοι. 

σιισΙιι'cις, ,ιιασ, .. (ηoιiμιr)' ό έκ oη~μou παρ
εσκευαομένος, «~μtν.ιoς» ιι ", .110. • • ... -
μο-Ι, (Ινν • .,.0' i'ι ιr18,..ιr>-γλ(ιί<ιαμα tK t7ησ6μoυ, 
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σ~μoν, ~O (σ"οάμ,,) ' ό σπόρος τι ό καρπός τιΊς 
.Θιjσάμης (του δέν~poυ, της «σουσ()tμιι!;;')' 
. σιισ~μό-τίiρoν, το (0"οάμ,,+ .. υρ6.) · μεΤγμα ση· 
σάμου καΙ τυρού . 
σιισ~μOϋς, - oiίν .. o., OUV'IJp. έΧ τοίί οηοαμ6ει •. 
Σηστός, 1) , χα : δ ' πόλις τού Έλλησπόντου έπί 

της Εύρωποίκης άκτης, άπέναντl της Άβύδου (δι'. 
Ι\.Ι<;.Λ.) . 

σi;τες, Χττ. τi;τcς, δωρ. σaτcς (έτο.)· τούτο τό 
έτος, έφέτος Ιλ. x()tl ..η .. ε •. [οη ..... ..ητε. ( *HjίiFe
τε •• χι:ιτ' ιiν()tλογ (αν ΠFόι;; τό Ιω·ι. οήμερον. Χττ . .. ή
μερον ( ·Ηjίiμaρον ιi:;χ. ()tit. (οιiχ ί τ~π.) · έΧ ,,,ίι.ου 'tIL 
σήτειο., άn . τήτε&ο., ιiττ . τήΗνο., δω? OιfHνO •• 
ίων. οη .. ·άν-&ο •• ση .. άνε&ο., οη .. ανώδη.]. 
σιιτ6-βρωτος, ον (οη. + β&βρώοκω)' 6 ύπό τών 

σητών καταβlβΡωσκόμενος, σκωληκόβρωτος. 
σιιτό-κοπος, ον (οη. + κοπήναι)' ό κοπτόμενος 

(η κεκομμένος) ύπό οητών, σκωληκόβρωτος. 
σθcνδρός, ά, ον (ο-Ο-ένο.)· Ισχυρός, κρατερός, 

δυνατός. 
ΙΘΕ''''ΟI, -εο •• τό ' ίσχύς, δύναμις. παλληκαριό 11 

Υ.ιnά τό πλεΙοτον έπΙ έμΦύχων, χλλ' ένΙοτε x()t! έπ! 

ιiΦύχων (π.χ . πoτιxμoίi) 11 οθένο. άελ[ου = ή δύναμις 
τού ήλΙου (6 άφόρητος καύσων) 11 οθένε&=δlό της 
βΙας (χυρ. διά της δυνάμεως) 11 παν"ί οθένε&=πάσΙ) 
δυνάμει, μέ δλην τήν δύναμιν. 2) Ισχύς , δύναμις 
παντός εΤδους ιήθlκή, όλlκή), κρότος. - 11 δύναμις 
άνθρώπων, ::JτραTlωτlκή δύναμις, στράτευμα.- 111 
Ξν Π5ριφ~άσει (ώ;; κιχΙ τά βΙη, μένο.. τ.). μετΙL γιν .: 
οθένο. υΕκ .. ορο.=αύτός 6 "Εκτωρ. 
Έτυμ. : ο-Ο-ένο. ( ίαπ. *zgvhenos: σανσχρ. IAgh

πδ'!l (εΤμαι εΙς τό ϋψος τινός, οξιός τινος, άνα
λαμβόνω τι), έ; ()tutoi) tIL οθέ'ΙΙω. 0-Ο-.'ΙΙ6ω, ο-Ο-."α,ρό. 
( πιθ . χατ' ιiνιxλoγΙαν lψός τό βρ&α,ρό.). 
σθcνόω, μελλ. -ώοω (οθένο.)· καθιστώ τι Ισχυ

ρόν, ένισχύω, δυναμώνω. 
oaivw, μόνον κιχτ' ένεστ. χιχΙ πρτ . έν χρήσει (οθέ

νο.)· εΤμαl Ισχυρός, δυνατός (έχω Ισχύν, δύναμιν) 
11 o{Joένω χε&ρ/., ποοί=εΤμαι Ισχυρός εΙς τός xεΤρaς, 
είς τοός πόδας 11 ~t κά .. ω οθένΟ,ll"8-=01 κυβερνών
τες εΙς τόν "Ι,>.δην, ΟΙ Θεοl τού "Ι,>.δου. 2) με.' 
απρφ ., {;χω τήν Ισχύν (τήν δύναμιν) νό πράξω τι, 
εΤμαl Ικανός νό ... 

σιά, fι , /'()tχων. ιiντ! -Ο-εά. 
11 .... Α -Γη'.,., ίων . σΙΙΙΥών, -6νο., Τ, ' ώ;; κιχ! νυν, 

σιαγων, τό «σαγόνι», τό όστούν τιΊς σιαγόνος. 
IΓΑ"'λΟ.,., Ιων. σiε10ν, τό ' τό cσ6λιο», όφρός 

έκ τοΟ στόματος, λιχτ . so1liVA.- 11 =μνξα,. κόρυζα, 
(βλ . λ . λ . ) . 
Έτυμ. : οΙα,1.0'll · πρδλ. Κυπρ. ·ο/ω (=πτύω), Ήσυχ. 

«οΙα& (Χορ . ( ·οι-οα,&)· πτν04& . Πάφ&ο&-.' τό σ εΙ ιιχι 
τό ίιπόλι;'ιμμιχ ένό~ συγχροτήμ()tτο;; δμοήχων φθόγγων, 

τω,ι δποίων 'iι ivιxIt~pci.otιxot~ εΙν()tΙ δυσχι;ρij;;' πρδλ. π.χ. 

Ήσυχ . «ψVττε& ' πτν.&:., πτUΩ (Ιπ&->φiJ.t'ιζω, ιiρμ. 
thwkh (σόλιο), λατ. spuO, γοτθ. spelWAn (πτύω), 
σανσχρ. "SthtVAti, kstVo1ti (πτύω)' βλ. πτνω' χιχτ' ιiλ-

λl)υ~, Yιτ'τ~ν 6:;θώ;;, 'ο/α10ν < ·Ινί· (pι~ . lνί=όναλύω, 
λυωνω, θιωρουμί'l'η συΥγ. τ1) οία,10.=λΙπος, πόχος) . 
- πρδλ . x~! α;γΥλ. slo1ver, παλ-γερμ. slim, σλ()tυ . slinA. 
IΓAwAOI, δ' παχός χοΤρος 11 ιiπιxντ~ ώσ. x()t! μΒΤ' 

ιiλλoυ o~σ.: ον. οlα,1.0S', ώς τό ον. κάπρ&ο. (πρδλ. 
x()t! ιΙν1)ι? βoa&1aV" ϊρ"Ι κ/ρκο.).- U πόχος, λΙπος 
(cξύγ'{ιι), 

• Ετυμ.: 0/α,10" ον, α/α,1.0, ('1λ. Ι 208, Όδυσ, :Ε 
,(1)' χιχτά τινιχς οία,1.ο. ιΙνιχι bποκοΡ. (·oF-I-a1.o-, 
(π:;οσφ. -&ο-+προσφ. ·α1.0-), πρδλ. Ήσυχ. «α/κα,' lί •. 
MHawc.-., οΥοτθ . swein (*sν-ϊnο-)=χοτρος, πα,λ-σλ~υ. 
sv-I",ii, sv-iniJ&.- ιiλλoι α;νάΥουσι τό 0/α,1.0' (δπω, 
και! τό προτιγ. 0/α,1.0'll) εΙς Ι()tΠ .. ·Ινί- (άναλύω" λυι:.ινω), 
ιiν τιji ιiyγλ-σαιΙ pwlnAn (γΙνομαι μαλακός, έλατ
τοΟμαι, φθΙνω, τήκομαι), (·Ινί- ι!ναιι ίπίκτ. ίΧ τοίί 
·Ιο1u-, κΙΧί χαιτ* μatci.πτ. *tu- = λυι:.ινω· βλ. ίν ήκΦ)' 
οί τιλιυτιχCοι δηλ. θΒωροσσι τr.ι 0/α,10" χιχ! α/α,1.0' 
δμόρρι~αι. 

It6uΙ1σ, 'ιι' ή '{νωστή προφητις (βλ: Κ. Ε. Δ.)' 
[ιiΙιδ. ίτυμολ: οΙ ιiρχι:ι.fοι ίθadιρoυν τΤιν λieιν zιβ"Uσ. 

πι;oε:;χoμιiντιν εκ τη, δωρ. Ζ&ο-βο11α" ioτt . Θεοβον1η 
(=ή όγγέλλουσα τήν βουλή ν τοΟ Θεού)' χιχτ' ιiλ
λου;; Υ, λ. ΠΡ08ρχετιχι ιiκ 'ti'j, Έ6ρ()t'ίχη;; τι 'ΑΡ()t6ιχης] . 

ΙΙβύΙΙειος, α, 0'11 (Ζ/βυ11α) ' 6 άνήκων εΙς τήν 
Σίβυλλαν, ό τιΊς Σιβύλλης, Σιβυλλιακός. 

. ΙΙβυ11ιάω (Ζ/βυ1.1α,)· μιμούμαι τήν Σίβυλλαν 11 
έχω κλΙσlν πρός τός Σιβυλλιαι<ός προφητεΙας 11 μτφρ. , 
εΤμαl δμοιος πρός τήν ΣΙ6uλλαν, φέρομαι ώς γραΤ· 
διον, εΤμαl μωροπΙστευτος, μωρός. 

IΙβυ11ιστήc;, -oiί, δ ' ό πιστεύων είς τήν Σίβυλ
λαν 11 μόντις, προφήτης . 
Ι ..... Υ".,.Η, r., χα ! σιβύνης, -ov, ό' θηρευτική 

λόγχη 11 γεν. λόγχη, δόρυ. 
σίΥδ (Α) , έπΙρρ. (0&"")' σιωπηλώς, έν OIYf.'j, cσιγό», 

ήσύXWς, όθορύβως n ώσ. ώ~ επιφών'l)μ~ : οϊΥα, Ι=αιω
πή ! « σούη! <σιγά» ι 
σiyδ ΙΒ), πρι;στ. 't(ju Ο&Υάω' σιώπα! έσο ~συxoς ! 
σiyδ (Γι, ιίπ. ιiντΙ έσΙΥα, ί' έ'Ι . πρτ . του Ο&Υάω. 
σίΥ9, γ' έν. Ιν. τoiί Ο&Υάω. Υι ~ωρ. δοτ . τοσ oιyιj. 
σίΥάςω, μελλ. -άοω (0&"") ' διατόσσω τινό νό σl-

γήσr:1, τοΟ έπιβόλλω σιγήν, τόν άνα'{κάζω νά σιγήσr;ι . 
σίΥδΙiος, α. 0'11 (ο",άω)' σιωπηλός, ησυχος. 
σίy~lόεις, εοοα , ε'll (οΙα,10.)· στιλπνός, λεΤος, 

γ!αλιστερός. λόμπων, σπινθηροβολών 11 κυ ρ. επ! τω·ι 
χ()tλινων Τππου, 6 λαμποκοπών άπό τό μετόλλινα έ
λόσματα μέ τό 6ποΤα εΤναl στολισμένος. 2) πλού
σιος, παχύς, λιπαρός, λαμπρός, μεγαλοπρεπής. πο
λυτελής. [Έτυμ.: 0&yσ.1.6e&.· 0&Υα,16ω' ν.Ο·ΟΙΥα,10.· 
σχοτειν. έτυμολ.] . 

σίΥδ1ός, δωρ. ιiντ ! ΟΙΥη16 • . 
σίΥάω, μελ), . -ήοομσ.&. μτγν. -ήοω ' πρπ . οεοίΥηκα' 

ΠΙΧθ'l)τ., ιiόρ . ()t' έO&""iJ.η,ll· πρκ. οεοΙΥ"μσ.& (O&yιj)' εΤ
μαι σιωπηλός, εΤμαl ησυχος, σιωπώ, τηρώ σιγήν' 
προστ. Ο/Υσ. (=σιώπα! (;σο ησυχος !).- ΠΙΧθ'/jΤ ., τη
ρούμαι έν OIYf.'j, τηροΟμαl μυστικός, λατ. tAceri' ιiλλ' 
δ πρχ. οεσίΥημα,& iπ()tντ4 x~ ι εν ένΙΡΥ. στιμ . (εΤμαl 
~συxoς, σιωπηλός). 

oJyciv, λι:ι.κων. ιiντΙ θΙΥείν. 
σίΥι\, fι, δωρ . σΙΥά (ο/ζω)' ώ; xι:r.! ν~ν, σιγή, σιω

πή, ήσυχlα n 0&Υ1)" έχω=τηρώ σιγήν, σιωπώ, διόγω 
έν εlρήνr:111 0"''''11 πο&ονμσ.&=σιωπώ, κόμνω σιωπήν . 
- 11 δοτ. oIrfj ώ;; έπΙρρ. = έν σιγό, σιωπηλώς, έν' 
OIwnf.'j U ώσ. ώ~ ιπιφώνΥιμαι (δπω~ τό οίΥα. 6λ. λ . ) : 0&
ΥΠ 'IIv'll Ι = σιώπα λοιπόν! 11 O&rfj πo&oiίμσ.& 161'0'11= 
συνεχΙζω τήν συζήτηοιν (τι συζητώ) xαμηλr.ί τr.ί φω
ν!1, ψιθυριστό. 2) μυστικώς : Ο&ΥΠ έχω τι = τηρώ 
τι μυστικόν 11 ώσ. ώ~ πρόθ, μετOC γεν . : o&rfj τ&νο, = 
λ~τ. clo1m ο1lίquο=κρύφα τινός, έν άγνΟΙQ τινός. 
Έnιμ.l or,.", δωρ. oιyιl ' οϊΥάω' Ιων-()tττ . or",,16., 

δωρ. -ίi1ό.· π:;δ) .. Ήσυχ. ce/yσ. (τ _ Ι. Flyσ.)· ο&ώπα.:.· 

οιΥ1) ( *οFr,.α, ί~π. *svig- Τι *svig-, It()tpιxH. τοίί δ-
1t~Ιου εν !()tJt. ·sviq- τι *svik- ιίν τψ πΙΧλ-γερμ. SwΊgen-. 
(π.ρt5λ. γερμ. schweigen). ιiΥΥλ-σ()tε. swi'zio1n (όπο· 
σιωπώμαl). ιiPX-σxι:r.νδ. sveig-jo1 (= flectere)' δλ. 
ο&ωπώ. 

σjΥηθc'ς, είοα, .'11, μτχ. παιθ . ιioρ.~· τοίί ΟΙΥάω. 
σΙΥη1ός, ή, όν, δωρ. σίΥοδ1ός, 6" (0&1"7)' ώς κα! 

νυν, σιγηλός. σιωπηλός, ι'ισυχος, δφωνος.- ηί' 0&-
""lά=ή σιωπή . . 
σίΥηρός, ά, ό"'=o&",,1.ό~ (δλ . λ . ). 
oiyqTiov, ρ'l)μ()tτ. επΙθ . τοί! σ&Υάω' πρέπει τις νό 

σι'{ζι Τι νό σlγήΟr:1. . . 
σfy10ς τι σfιc1oς, δ, τό Ιδρ . shekel' βάρος καΙ 

νόμισμα. !σον πρό;; dldeσ.%JAD'II (πιχρά. τοΙς Έδδομ.) τι 
πρό, .. eτeάdρα,χμο'll (κιχτ' l1λλ~~ μ~ρτυρΙιx~) 11 περσ&
κό, 0/Υ10. μν'l)μονεύεt~ι noιplL :Εονοφώντι ώ; !σo~ πρό, 
7 '/2 τι 8 όιΙολούς. [i) λ. θιωρεtΤ()tι δci.νιιον έκ σ'l)μιτι
χη, γλώσσ'rj\;, ώ~ δaιχνuει τό Ιδρ. shekel (βάρος, 6ά
ρ/δι, ζυ'{ι).- Ο/ΥΜι&, ιχ! (=ένώTlα) κι:ι.τά. τιχυτιχ o!}~έν 
άλλο .tv()tt· πιχρά α;σι~τιxά. νl)μΙσμ~τιx ΧΡ'/jσιμοπ"ιοόμaν~ 
ώ, κοσμijμιχτιι). . 

σίYl.ι~, κ~! σiyμσ (ο/ζω)' τό γράμμα τοΟ όλφα-
6ήτou '~λ. Ζ, ο). . . 

σΙΥΩνιις, -ov, δ, Κυπριιχχ'ή λίει, ιiντΙ δόρυ, ώ~ i) 
O&/l(w" (βλ. λ .),- D ο,'''''''', _ΧΙΧλιΙτο χιχ! δ ιcά.nη10. 
(βλ. λ.) 6π:ό ,,/δν Διγόων,. τιiν ο!χοόντων πι:ι.ρά. ττ,ν 11010-
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οιιλΙιιν.- 1I Z,rWσί (χιιΙ Z,y{wwι" Ζ,,,ννο,, Z,γiί. 
1'0', ΖΙΥ,ννο,) 1ιοα.·ι. χαιΙ λαός τις οlκ"ν κατό τό 
μέσον τοΟ ροΟ τοΟ ποταμοΟ ·Ιστρου (βλ. Ήραδ. V 9). 
σΙΥώΥΤΙ, δωρ. Υ' πλ1jθ. τoiί α'Υιίl»\\ώο. δοτ. Ιν. μτχ. ίν. 
σfδCiρoς, δ, lJωρ. ciντΙ αΙ δrιρo,' IJtιk τoίι~ δωρ. τό· 

πoυ~ α,διίρ.,ο, χ. ά. βλ. ιΙ, τoίι~ Τόπoυ~ α,ιJι;ρ·. 
ΙΙ'ΆΗ, tι (χαιί oιpδrι)' >= ρ6α, eo,a (βλ. λ. λ.), τό 

δένδρον καΙ 6 καρπός, cpwδιόlt, «ρώδι», CΡόίδoι, 
cρόίδιlt. [πρβλ. Ήσυχ . • ξΙμβΑα, · Ρο,οΙ. ΑΙοΜί,.· 
,iV1j λIi;ι~, ΦρυΥιχ'ή 'ij Κα.ριχ'ή). 

σΙδηΡCία, tι (OIδrιenH»)' ή έπεξεργασΙα τοΟ σι· 
δήρου. 

σlδηΡCία, "ti' μεταλλεΤα σιδήρου, τόπος έν8α 
καμινεύεται ό σΙδηρος. 
σlδήΡCoς, ο (Ιων. ,,), 01', cin. ouV't/p. σιδηρσύς, 

ά, ow, an. σιδήρι:ιος, ", 01', IJwp. σιδ'ρcος, ο, ο" 
(o(δrιρo,)' ό έκ σιδήρου κατεσκευασμένος 'ij έκ χό· 
λυ(30ς, ώ~ χα.Ι νiίν σιδηροϋς, ισιδερέν!οςlt, λα.τ . fer
reus 11 oιιJι;ρ_o, OVg01'O, = τό οτερέωμα, τό όΠΟΤΟΥ 
ΟΙ παλαιοl έφαντάζοντο ώς μετόλλινον 11 μτφρ., οι· 
ιJι;ρ_o, 8'1Ιμο,=ψυχή σιδηΡδ, τ. Ι. κατεσκευασμένη 
έκ σιδήρου, σκληρό, δκαμπτος 11 oιιJι;Ρ.'01' t}τορ = 
σιδηρδ καρδΙα, καρδΙα έκ σιδήρου.- 11 οιδάριοι, σΙ 
=σιδηροΟν νόμισμα τ"ν Βυζαντινών. 
σΙδηρcύς, -έι»" δ (αΙδrιρo,)' ό έργαζόμενος τόν 

σΙδηρον, 6 σιδηρουργός. 
σΙδήριον; τδ (o/δrιρo,γ έργαλεΤον έκ σιδήρου 'ij 

έκ χάλυι3ος 11 δπλον σιδηροΟν 11 τεμόχιον σιδήρου 11 
ξΙφος η μάχαιρα. 
σΙδηρfτης, -Ο", δ, θ1jλ. σιδηρίτις, ·ιδα" lJωρ. σι

δδρlτας, -ο (olδrιρo,)' 6 έκ σιδήρου κατεσκευο
σμένος, ό διό σιδήρου. 

σΙδηρο-βρίβής, Α, (olδrιΡo, + βρl6OJ)' ό 6p18wv 
σιδήρου, ό περιέχων σ(δηρον, 6 φορτωμένος μέ 
σlδηρoν, ό πλήρης σιδήρου. 
σΙδηρο-βρώς, -ώτο" δ, tι (olδrιρo, + βιβρόκιΗOJ)' 

6 τρώγων (περιτρώγων, 'ρινΙζων) τόν σlδηΡOν (ίπΙθ . 
'tfj~ 6tιyά1'''', τiίς άκόνης, cλΙμας.t). 
σΙδιιρο-δάιιτυΑος, ο" (αΙδrιρoς+δάHnιAo,)' ό έ

χων δακτύλους έκ σιδήρου. 
σΙδηρ6-δr:τος, ο" (αIδrιρo, + ιJέl») ' ό διό σιδή

ρου δεδεμένος "πεταλωμένος διό πετάλων έκ σι· 
δήρου Ο . σιδηροδέσμιος. 

σΙδηρο-ιιμής, -ήτο, , δ, tι (αIδrιρo, + Ηάμ1'Φ)' 6 
φονευ8εΙς διό σιδήρου, ό σφαγεlς διό ξΙφους. 
σΙδηρο-μήτωρ, ·ορο" δ, tι (αIδrιρo~μήτfJΡ)' μή. 

τηρ τοΟ σιδήρου, ίπΙθ. "tfj~ r1j~. 

σΙδιrρo-νόμoς, 01' (olδrιρo~1'έμc»)' ό διανέμων 
διό 'roO ξΙφους, 6 κραδαΙνων τό ξΙφος. 
σΙδηρ6-νωτος, 01' (αίδ"ρο,+"ωτο1')' ό έχων σι-

δηρδ νώτα. . 
σΙδηρό-ηΑαιιτος, IJwp. ciντΙ -ηΑηιιτος, 01' (αΙ· 

δrιgos+nAyJaoOJ)' 6 διό σιδήρου (διό ξΙφouς) πληγεlς 
, (κτυπη8εΙς), ό φονευ8εΙς διά πλήγματος ξΙφους . 

σΙδηρό-ηΑαστος, 01' (οίδ"ρο, + πλάοαω)' ό πε
πλασμένος (ικαλouπιασμένος», κατεσκευασμένος) 
έκ σιδήρου. 

D' .HPOI, lJωΡ. σfδσρoς, δ' ώ, χα.Ι νiίν , σ/δηρος 
χa.τιk τήν δμ1jριχ'ijν ίποχήν 1Ιτο πσλότtμO" μίτα.λλον, 
ciιp' ου τιμιiχ trL ο .δήρου ίlJΙ"οντο ώ, βρα.διϊα. Ο χα. τιk τό 
πλιίοτον n~oijpxI'to _χ τιUν βοριΙφν χα.1 ciνατολιχιUν 

μβpιUν τοίί Ε!}ειινου Πόντου .- 11 ώ. τδ λα.τ. ferrum, 
πδν τό έκ σιδήρου κατεσκευασμένον, σιδηΡΟΟν έρ· 
γαλεΤον Τι σκεΟος, ξΙφος, πέλεκυς, αΙχμή 6έλους 
Τι δόρατος U ώσ. μάχαιρα, δρέπανον.- 10 τόπος έν-
8α έξετΙ8εντο ' πρός nώλησιν άντικεΙμενα έκ σιδή· 
ρου; μαχαιροπωλεΤον. [ciΥνώο-τ;οu nr;oalaιioaw, fι λ: 
xα.τιi τινα.. ouyy. τφ οα.νοχΡ. svid·it4S (λυωμένος, 

χωνευμένος), sv'ed.4nl (πλάξ σιδήρου), πα.λ-Υιρμ. 
sweiZ-4n (=frlgere)' πι-δλ. χα.Ι .τδ δνομα. "tfj, Σου· 
"IδΙ~, Swed-en). 
σΙδηρ6-σnσρτoς, ο" (ιιlδrι,oς+α.πεlρφ)· n έσΠ,αρ

μένος Τι παραγόμενος διό σιδήρου. 
olδIιρo-nKTωY, '01'0~, 6 (σΙδrι,o, + ΩΗΤΦ1')' ό 

κατεργαζόμενος τόν σΙδηρον. 

σΙδιιΡΟ-τόιιος, 01' (αlδrιΡO~Τ.H.Τ,,)' 6 γενν"ν 
(παρό'{ων) σlδηΡOν. 
σΙδηρο-τομΙω, μΒλλ . ""αφ (α,δrιρoτ6μo,)' τέμνω 

(κόπτω, σχΙζω, XWΡΙζω) διό σιδήρου. 
σΙδηρο-τομος, ΟΥ (αΙδ"ροι; + τεμ;;1')' ό τέμνων 

(κόπτων) διό σιδήρου. . 
σlδηρσ-φoρiω, μελλ. -ήοιο (α,δrιρoφόρo,)' φέρω 

σΙδηρoν~ φέρω δπλα έκ σιδήρου, όπλοφοΡώ Ο τιi, 
α.!}τιk~ 01jμα.ο. Ιχιι χα.Ι ώ. cinoQ. ο,δ"ροφορΙομαι. 
σΙδηρο-φόΡος, 01' (αίδrιΡO~φ8ρl»)' ό παράγων 

σΙδηρον (an! "ti'j. f1j.) U ό φέρων (φορών) σΙδηρον, 
δπλα έκ σιδήρου, 6 πάνοπλος, ό φέρων έργαλετα. 
σΙδηρό-φρων, Ο", Υιν. '01'0, (αlδrιρoς:+φρή.)· 6 

σιδηροος τός !J)Ρένας, ό έχων σιδηράν καρδ/αν, 
σκληρόκαρδος.' 
σΙδηΡό-χαΑιιος, 01' (0Iδrιgos+xa}.H6,)· ό έκ σι· 

δήρου καΙ χαλκοΟ. ' 
σΙδιι~xάρμης, -Ο", δ (αΙδrιροs+χιίρμ,,)' ό_ μα

χόμενος έν τςι σιδήρ~, σιδηρ6φρακτος (ίπΙθ. των 
τιθωρα.χισμ4νων πoλBμιxιUν Τππω ... ). 
σΙδηρόω, μιλλ. -ώαω (oίδrιΡo,>, έΠΙKαΛUπτω διό 

σιδήρου, κατασκευάζω έκ σιδήρου.- ίν τφ πα.θ . 6· 
πιρο. ώ; ιiπp6σ. lα.α,ιJήρωτo ΙπΙ ιdyα ΗΟ' τοv &Α
}.ο" ξV}.ο,,=σιδηρδ έλάσματα εΤχον προσαρμοσ8r.\ 
(προσκολλη8ω καΙ εΙς μέγα μέρος τοΟ έπιλοΙπou 
ξύλου. . . 
σ1διον, τό (ο/δ,,)' φλοιός ροιδς (pwδl00). 
lίδονΙηδι:ν, ΒπΙρ,,: έκ της Σιδωνος, 
IΙδών, -ω"ο, , tι· μΙα τών άρχαιοτότων πόλ<:ων 

της φοινΙκης _πΙθ. ZrlfW,o, x~Ι μΤΥν. ZίιJάw,oι;, σ, 
ο,, ' ό κάτοικος της Σιδωνος' θ1jλ. ι!πΙθ., χα.Ι Z,ιJφ",ά,' 
βλ. χα.Ι Κ.Ε.Λ. 

D'ZO, πρτ. lα,ζο", 8π. αϊζο1" 4νιυ μιλλ. ίν χρή. 
α_ι' έκπέμπω συριγμόν, κόμνω «τσΙζ ... », χα.Ι πρδ πιiν
των ίπΙ -τ;oiί fιχ ου &ν πα.pιiYΙΙ πιπυρα.χτOlμ'νον μa-τ;α.λ
λον ίμδα.πτιζόμινον 81' ψυχρδν ~lJwp: ιιίζ' dφlJσAιAό, 
IΑοί1'Ιφ π.ρΙ μοχΑφ=6 όφ8αλμός (τοΟ Κύκλωπας) 
έσιζε γύρω όπό τόν έμπηγμένον διάπυρον κον· 
τόν.- 11 παρορμ" κύνα [οlζl»' ciop. lοιξο' α'Υμ6,' 
αΙξ,,· Π8ΠΟΙ1jμΙΙνα.ι ίΧ τoiί fιxoυ' 6νομα.-ι:οπσιΙα.ι). 
lίδωνfα, -11. μέρος της ΘρQKης, χ~Ι ΠΟΙ1jΤ. ή κα8-

όλου ΘρQKη.- ίπΙθ. lίδώνιος χα.Ι lίδόνιος, ο, 01' 
(=ΘpQKΙKός)' lιδών, -61'0' Χα.Ι -ω"ο" δ (=Θρζιξ)' 
χ~Ι lιδονΙς, -ίδο, (=γυνή έκ Θρςικης, Θρζισοσ) . 

lίιιδνΙα, tι· χυρ. μέρος της ΣικελΙας παρό τόν 
'Ακράγαντα" ciH' ώσ. XrLI ή δλη ΣικελΙα.- -τ;δ ;πΙθ. 
IΙιιδνιιι6ς, ι7, 01'=Σικελικός (δλ . Κ.Ε.Λ. ). 

IΙιιδνός, -ov, δ' 6 Σικελός. 
σίιιδριος, δ, λ:ιτ. sicίirluι ' δολαρόνος, φονεύς. 
IIar:Afa, fι (Ζ,Η.Α6,)· ή νησος ΣικελΙα (δλ. Κ.Ε.Λ.) . 

- ίπιθ. IΙιιcΙιιιός, ι7, 01' (δλ. λ.). 
IΙιιcΑΙςω, μελλ. -ίοl» (Ζ,,,.ΑΙσ)· πράττω Τι όμιλώ 

δπως ΟΙ Σικελο/, μιμοΟμαι τους Σικελους Ο φρον" τ6 
τών Σικελών, εΤμαι μέ τ6 μέρος των, τούς εύνoGι, 
λα.τ. sicellsso. 

ΙΙιιr:ΑΙκ6ς, ή, 01' (Z'Hr:'!Ss>' 6 της Σικελ/ας, 6 
παρά τήν Σικ. n 6 όνήlC" JV εΙς τούς Σικελους η 6 
δμοιος πρός αύτούς. 

ΙΙκcΑιωτιις, -Ο", (Ζ,Η8llσ)' 6. "Ελλην τΙ;ς Σι· 
κελΙας, lJ1jl. ~EλλΓ έγκατεστημένος καΙ ΖWν έν 
ΣικελΙςι, 6 κότοι\<.ος τ"ν έν ΣΙKελΙc;:ι 'Ελληνικών άπ
οικιών, ίν ciντιδιαστολt πι-δ; τόν ΖΙΗ.Α6", τ. Ι. τ6ν 
αύτόχ80να lιιΧτοικον της ΣικελΙας (πι-δλ. 'ΙτοΑ,ώτfJS). 
Ilκι:Ι" ή, 61" ό κάτοικος της Σικελ/ας 6 00" 

τ6χδων ~ εξ ΊταλCΊν (καΙ ούχl 'Ελλήνων, πρδλ. Ζι
Η.}.,ώ-eιr--) όπο/κων καταγόμενος, λα.τ. Slculus. wΗτ"ι 
z,H<40~ μtν ώνoμιiζoντo ΟΙ γηγενεΤς ΤΙ παλαιότατα 
έξ >jtαλΙας μετοικήσαντες, .ΕΙΗεΑιώτο, IJt ΟΙ 6ρο
δύτερον μετoΙKήσaντες εΙς ΣικελΙαν έξ 'Ελλάδος. 
, σfιιcρσ, τό, Υιν. αΙΗ.ΡΟ,· γλυκό με8uσΤΙKόν πό· 
τόν παρασκευαζόμενον διό ζυμώσεως καΙ 6ρασI:!Οϋ 
[ίΧ τoiί 4δρ. shδk4r). 

σ1ΙΙΙΥνΙ.; Τι σfKίνις, ·,δαι;, fj' εΤδος χοΡοΟ .τ"ν 
Σατύρων έν τςι σατυρικςι δράματι , όνομασ8έν oCιτω 
έκ τοΟ έφευρέτou του ΣικΙννου: [lJt' ί-τ;υμ . δλ . .. " .. Ι9Ι']. 

σfιιAoς, δ~αlyAιι, (δλ. λ.). 
.'ΚΙσ, Ιοιν. -UΙΙ, fι' καρπός τις δμοιος πρός τό 
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όγγούριον, τρωγόμενος δμως μόνον έν ώρΙμ~ κατο
στόσει, Τσω; ό πέπων.- 11 ή «βεντούζο», ύάλινον 
σκεΟος χρησιμοποιούμενον πρός όφoΙμoξιi.Ύ;δ.να~ 
σθέν δ' οΟτι.ι λόγ/.ι) τοΟ σχήματός του. [δt' ' ί,υμ. 
βλ. olxvos]. . 

σιιισος, OV, δ (Χ'Χ! σιιισός, δι Κ'Χ! σΙιciίς, δ, "ι)' 
τό κοινόν άγγούριον ' "ι α,χνα (βλ, λ.) Υιτο δtιiφοΡΟ; 
κ'ΧΙ έτρώΥβΤΟ ώ?ψa. (O'HV" = oiHVOS απ.ρματΙαs, Τι 
oiHVOS πέπωtl Τι χα! &πλιί);; ΠέΠωtl)' το λατ. cucumis 
ΠΙ~tλαμι'Ηνβt, liμφ6τl;:.α τ(ι ~ί~Y) . , , 

Ετιιμ,: α,χιιο;, -οιι, α'ΗιΙ" -vo. · α'ΗΙΙΙΙ' α,χιιω", 
-ώ"ο •• πρβλ, Ι,χιιώ". Ιιχιιώ", πρΙS λ. Ήσυχ . Cα.HOVcι· 
α,xVcι»' πιjντα τ:xίiτα alvιxt πtθ. IIιi '/Etιx θΡq;χοφ;:.uγ" πρ6λ . 
Ήσυχ. CXVXVO" χvχvί'ζα». λατ. cucumis (άγγούριον), 
παλ-σλαυ, tyky (κολοκύνθη) , 

Σlιciίών, -ώ"ο., 'fι ' πόλις καΙ χώρα της 6ορε/ας 
Πελοποννήσου.- έπΙθ. Σιιιυώνιος, α, ο,,=κάτοικος 
Σικυώνος.- !πΙρρ. Ι,χvω"6ik,, = έκ Σικυώνος [et' 
έτυμ. βλ. αΙ xvo.]. 
σlιιχαΙνω (α,κχ6.)' σιχο/νομαι , 6δελύσσομαι, άπο, 

στρέφομαι. 

ΣιΚΧΟ'Σ, δ' ό σιχαινόμενος, ό «σιχασιάρης" ό 
ρέπων είς ναυτ/αν ι ό μή εύκόλι.ις εύχαριστούμενος, 
δύ(Jκολος, δύστροπος [O'HX6S' σ,κχαί"ω' α,κχάζω, 
πρ6λ . Ήσυχ. cσ'κxαζ6μa,,0. · ακωπrόμa"ο •• · α,κχό. 
(μετ(ι IivιxetotA. χεtρ')τερευOόαη;; τήν λιi~tv) ιipxtxw;; ίσή
μ'Χtνι «6 σκυθρωπάζων», «6 στραβομουτσουνιάζων»)' 
τύπο;; *α,-χό. slvιxt συΥΥ. τψ αι-μό. χα! "αΙ-Ιό. (βλ. 
6ν σ/110.». 

ΣϊΙιινός, δ (χα! Υιττον ορθώ; Ι.,l""ό,,)· ό άχώ
ριστος σύντροφος τοΟ Βάκχου, ό άρχηγός τών Σα
τύρων [ιι.ι""ό., δωρ. Ιι1α"ό. <·01los (-αίμα,,) Τι 
αιlιf ίν·ι . δΙs-j-προσφ. -a"ό.~λατ. -iinus (ιφδλ. ιΙκμ,,
"ό. ι ιΙχμή χλπ.)-ό έφι.ιδιασμένος μέ ρτνα σιμήν 
(δηλ. πλακωτήν)' κατ' άλλου. t. λ . a!vιxt δcivatOv Opq;xo-
φρυΥ. *αΙ1α"ο", θιμ. α11-, Ιαπ . *kel', βλ. ί'l κιj1ω,,' 
χ'Χτ' άλλου;; το Irl""ds alvιxt παρctΥωΥον τoίl Opq;X. 
ζι1α- (=οΤνος). 
σΙΑιι-ηοΡδCω, δωρ. σίΙδ-ηορ- (σ/110" + meOO

μα,)' φέρομαι χυδαΙι.ις KOI άπρεπG:ις, «τσιληΠOυρδG)>> 
[χυρ. α,l"πoιιιUω (= ΠOρδW έμπρός εΙς τήν ρτνά 
τινος πρός χλευασμόν) <*α11ό. (=χλευαστής, βλ. 
ίν oI110s>+neeιJoμo" πoιιιJti]. 

σi11, τ6'=α,11,κνπιι,0" (βλ. λ.)' τό αίγυπτ. κΙκι, ό 
κρότι.ιν, εΤδος δένδρου η . χα! καρποΟ (το άλλω, λι
Υ6μινον χαΙ αεαllΙ, Kvne'O,,). 
σιΙΙαίνω (olHos)' σκώπτω, έμπαΙζω, χλευάζω, 

φέρομαι ύβριστικώς πρός τινο, διασύρω. . 
σιΑΙιιιύηριον, .6·=αΙ1, (βλ . λ.) . 
zr λλΟΣ, δ ' 66λέπων λοξώς, πaρaβλι.Jψ, cστρα

δοκυττάζων», cάλλo!θwρoς» U σιλλΟΥρόφος, OQτυρι
στής.- 11 σατυρικόν ποΙημο, σκωπτικόν ποΙημα. 

Έτιιμ. ι α/110" iottO. -α,llό" (=χλευαστής)' αι1-
1α1"ω' α,llόω' d"d-o,llos (= ό Ι;χων άναδεδεμέ
νην τήν κόμην εΙς λόφον πρό τοΟ μετώπου)' ιIt'ά
α,110" (<<περτσές», λόφος τριχών πρό τοΟ μετώπου)' 
αI110" *cJI11ds (μιτιΧ etotActo. του συμφώνου πρό, 1)

lι:οδ1jλωσtν Ι)ποχορtσμοίl Τι χιtρo.ιριόσιω,): ·σ11." 
<) λα •. silus)=μ,κκόs: μfΧόs' πρδλ. αf-μόs' χιχτ' 
άλλου, συΥΥ. κιχ! .φ αl"ομα, , τό α[110" θιωριιtτιχt 
Ιnι6 ttvrov Ι)ποχορ_ τoίl I1l""ds, πρδλ. Ήσυχ. «ιJ,o,.,,;;,,· 
ιJ Υν"α,κΙα, xcιΙ _ed""'lv~» ι Δ,ό"ιαοs_ 
σi1Auloς, δ, χιχ! olUvpo", τ6' κ;:>οσοός, θύσανος, 

φσύντα- • τεμόχιον περγομηνι'\ς προσηρτημένον 
Ιξωθεν τοΟ 6ι6λΙου καΙ περιέχον τόν τΙτλον αότοο 
(λιχ •. Index)_ [σχσ •. ίτυμ. ' πρδλ. Πολυδ. ccJlUvflα' 
-θVαcι,,0,. ]. 

U-λ-ΟΥΡΟΣ, δ' ποτάμιος lχ8ύ<;, ntO. το ιμερσΙνι», 
λιχτ. ιίlυΓυι_ [ollo"eos (-ό Ιχων τήν ούρόν lσxυρCχ; 
κεκαμμένην πρός τό Ινδον)' πρδλ. τ-ην 6μctδιx α1-
μόs. *α,lό,-j-οt'ί,σ' xιxτ~ τον Άθήν. «ντ! τ06 cJIloveo" 
cιl. ~oϊί CItW.xciiS' α.ΙIl,. ~" ot'ieCΙ •• J. 

ΣΙ" λ"', -Ij ' δύσσομον Ιντομον, ή c6ρι.Jμoύσαι 
Aιx't. blι.tlι.. 2) _ βιδλι0φ6γος σκώληξ, «σκόρος», 
λΙΧ •. Ilη.ι.. [αΙ.ιφ" (καΙ ~Ι1"" πιχρι1ι λουχ. 'πΙ 'to6 
"Ιλιοσχιbλ,lχο,)' -φιt «Ιιχπ. -bhli) ι{νιχ, π18. πρ60φ. 

"χτιμcι.tClτtκόν όνομιί,ςων ~φων' .ι1ι ίν ιipxjJ α,l-, ~,1-
otΙXptO'&lCII""C :4PXLXiJv συλλΙΧδήν -'νί- (πρδλ. αι)" <-Iν~

:{i]<s): .. :~ ~m'IL'PIIcιt πιχριχμ'νουσt βιδ'ΧΙω, OXOtatvιxl' 
ή προ, .ό ψ,lόs συσχίτtσι, iAiXIotιx ntO'Xv1j, μή 'ρ
μηνιύουσα άλλω, .ι το ~119"1]' 

ΣΙ' λ"ΟΜ, τ6, λcιτ. - I&serρllium' φυτόν, τόϋ 6-
ηοίου τόν χυμόν μετεχειρΙζοντο εΙς κατοσκευήν 
τροφΙμι.ιν καΙ είς τήν φορμακευτικήγ άφρικανικόν 
φυτόν, παρόγον τόν cΚυρηναίκόν όπόνι, ή Ferulι. 
tingit&na (i'j "ι Thapsiι. gummlfer&)' καΙ Περσικόν 
φυτόν, παρόγον τόν «Μηδικόν όπόν», ή &ss&foetld&' 
eivetov ίΙχ 'ttvO; Υλώσση; μή l'Χπιτ., ώ. χ'Χ ! τCι λcιτ. 
sirpe (<<I&serpitium»). 
σι1φιωτός, ή, ό" (αΙ1φ,0,,)' ό διό σιλφΙου παρ

εσκευασμένος. 
σιμΙΙcύω, μιλλ. -αω (αlμβ1όs)' σχηματΙζομαι Τι 

ούξάνομαι έντός κυψέλης . 
ΣΓΜJιλΟΣ, δ (ΚΙΧ! σiμΙlιι, 'fι, Χ'Χ! σΙμβΙ0ν, .6)' 

κυψέλη μελισσών, κόφινος μελισσών, «μελισσοκό
φινο» 11 μτφρ . , άποθήκη, ταμεΤον, θησαυρός. [αΙμ
P10s' α,μβ1.vω· ιiyν. ί.υμολ: xιxti ttvΙX αΙμβ10" <* ... ιμ-10: σανσκρ. tlmy&tl (άποβαίνι.ι ~συxoς, ήσυ
χάζι.ι, pt~. stel- (συμπυκνοομαι)). 

σιμι-ιcΙνΙιoν, όρθ6τ. ΥΡ. σ"μ,-χ/"θ,ο" (βλ. λ.). 
ΣJιι'cιc;, -ό."τοι:, χιχΙ συν'!lρ . ΣlμoUς, -οv~τοs, δ' 

ό ποταμός της Τρο/ας.-ΙΙπtθ. ΣιμοΕντιος, κ'X~ OUV"(jP. 
Σιμούντιος, α, ο,,' ό έπl τοΟ Σ,μ. ij παρά τόν 
I,μόa" ... α ποταμόν' θηλ. ώσ. χαΙ Σιμοcντfς, .IιJos_ 
ΣΓΜΟ'Σ, ιj, 6,,' ό Ιχων τήν ρΤνα σιμήν (πεπλα

τυσμένην), ιπλατσομύτης» Ι Υ_ν., πλατUς, πεπλα
τυσμένος.- Ι ίπΙ άλλων ΠΡΙΧΥμ. , ό κεκλιμένος πρός 
τό δνι.ι, άνωφερής, όνηφορικόΙ;, λα •. &cclivis U πeό" 
τό α,μό. ιJ,ώ"ω - καταδιώκω πρός τό δνω . (nόν 
άνήφορο»). 2) ό κεκαμμένος πρός τά μέσα, κοΤ
λος, βαθουλός . 
Έτvμ, ι α,μόs' α,μόω (ιΙποσ,μόω, Ιπ,α,μόω): 

πιχλ-Υδρμ. swinan, παλ-ΠΟΓΓ. sulna (έλαττώνομαι, 
καταπΙπτι.ι, κατακρημνΙζομαι). 

σίμ6τιις, -"τοs; 'fι (σ,μόs)" τό σχι'\μα τι'\ς σιμι'\ς 
(πλoτεΙaς) ρινός 11 ΙΙν yivat, κυρτότης, καμπuλότης. 

ΣIμoiίς, -ov" ... o., δ, OUV"(jp. τόπο; τoίl Ι,μό.,s. 
σίμόω, μιλλ. -ώοω (ο,μό,,)' ποιώ τήν ρΤνα σιμήν, 

τήν ιζαρώνω» 11 Υιν., κάμπτω πρός τό δνω. 
σΙμωμα, -ιιτοs, τό (αιμόω)' παν πΡΟγμα κεκυρ

τωμένον ij άνεστραμμένον πρός τό δνω. 
σIνδ-μωρeω, μιλλ. ιjαω (cJ,mμωeos)' βλάπτι.ι, λυ

μα/νομαι, καταστρέφι.ι όκολάστι.ις n Υινtχω; , μετα
χειρ/ζομοΙ (τινα), φέρομαι πρός τι να, άκολάστι.ις, 
αΙσxρQς.- παθητ., τυγχάνω αΙσχρός μεταχειρΙσει.ις 
έκ μέρους τινός. 
σΙΥδ-μωρος, ο" (οl"οΝ-μώιιο.)· 6λαβερός, βλα

πτικός, όλέθριος n μιt& Υιν. πραΥμ.: τω" Ιαvι:οv 
α,,,άμωιιο,=βλάπτων τάς ΙδΙας ύποθέοεις του 11 άκό
λαστος, άσελ γής. 
σΙΥδηl, -.ωs. τά, χα! σΙνδΩυ, -vo" το ("ιiπιι)' 

ώς; κα! ν6ν, τό σινάπι, ή μουστάρδα, λατ. slnapl 11 
παριΧ τοΤς; δοχΙμοt' των ιi'1:'tt~wv ιi7tιxvtif, μ6νον δ τόπος; 
"ιiπv. [et' ίτυμολ. δλ, "απv]_ 
σινδώ, -ov" +Ι, ιiττ. ιiντ! cJI,,&/w. 
σινδώΥ, -ό"ο., 'fι' ώ, κα! νίlν, σινδών, «σεντόνι», 

λεπτόν Ινδικόν Oφaσμα, εΤδος ιμουσελΙνος.,-. 
Ινδυμα, φόρεμα χ.τ.θ., κατεσκευσσμένα έκ τοιούτου 
ύφόσματος n μάκτρον, χειρόμακτρον, έΧ tOt~Utou 
ΙΙφctσμιχtο, ['fι λ. ι[ναιt δάνιιον Ιχ ttvO; ιiνα.oλ . Υλώσσ,l,]. 
σiΥiομσι, ίων. ιiντ! αl"ομα, (βλ . λ.). 
σΙν .. η', -,ο", ίων. ιiντ! olyαn, (δλ. λ.), χιχ! afVIIIIU, 

-vo", .ά, ίων. ιiν.ί αl.απv. 
σινιάι;ω, μaλλ: -αι»(α,,,Io")'-αιjθω (βλ. λ.), κοσκι

ν!ζω, ριπΙζι.ι, λιχ,-:ιςω, άνεμΙζω. 
ΣιΜΥΟΜ, τά' κόσκινον, κρησάρα [ιiyν. ίτυμολ.-κιχtιi 

ttvΙX yPΙXntiOV 0",,10", ΟυΥΥ. .ιρ ίων. αιίω, αιjθc»]. 
σΙνις, ·,10", δ, ιχΙτ. α/",,, (Ο/ΥΟμα,)' ό κσταστρο

φεύς, ό κατερημώνων, λQστής, δρπαξ n ώ, ίll:Ιθ. 
καταστρεπτικός, 6λέ8ρι~.- 11 dις; xup. δν.' ι/"", 
6, διa66ητος λQστής πορό τόν Ίσ8μόν της ΚορΙν-
80u (χυρ. ο,lμ. aΟλε8ρσς προσωποποιημένος), λerά-
μινο, 4λλω, χσιΙ 11.nιo-ιuιπιr. . 



';νομσl-σ'τος .ιΙ 

II"MOMλl, ίων. σΙνΙοιισι, ίων. π .. ,. οί".0,,6μ,,"· 
ciOp. ~' 101WΊμ",,· inoQ.· συλώ, λεηλατώ, λι:ιστεύω, 
λαφυραγωγώ 11 φ8εΙρω, Βλάπτω U διαρπάζω', άφανΙζω, 
έρημι:.ινω 11 ίνtιUθι.ν, ίπΙ ciIptwv θηρΙων, κατασπαράσ
σω. κατακομμαηάζω, καταΒροΧθΙζω.- 11 ίν γινιχω
• ipCJ ένν., Βλάπτω, 6ασανΙζω. 2) ώα. τραυματΙζω, 
πληγι:.ινω. 

, Enιμ.: 0["01"1" 0/,,0,' d-o,,,,;,' ο/"ι" -,00,' 0/"
π,,' or;'allo,' ο,,,άμωeο, (διQι .0 .μ~μ~ -μωIlΟ, t π~λ· 
-ι"λ. mίir=μέγας, ελ. l6-μωeοι)' 0/,,01"l' < *οι,,· jo-, 
Ιιχπ. -Ινl·η : λΙΧ., Ilnea (ελ. οή,), 

σΤνο«;, -.0', ,6 (0/"01"lC)' πληγή, πληγμα,6λά6η, 
φ80ρά, ζημΙα.- 11 παν τό 6λα6ερόν, πανώλης, δ
λε8ρας. 
σfντης, -ov, δ (σ/"ομαι)' ό Kατασπcρ6σσων, άρ

πακτικός, αlμ06όρος, κατα6ροχ8Ιζων. 
σfντις, -ιο" δ ' =Ο'"Τ''' (βλ. λ.)' μονον δμω~ ίν τφ 

πληθ. ώ; χύρ. δν . ιI~τιι:ς, οΙ (=01 άρχαιότατοι κάτ
οικοι της Λήμνου. κλη8έντες ούτω, δχ τoίi 01,,0-
μαι, διότι ήσαν πειραταΙ). 
σfντωρ, -oeo" 6=α{"τ", (βλ. λ.). 
ΙΙνώπη, ofι' πόλις της ΠαφλαγονΙας έπl τοΟ Εύ

ξεΙνου Πόντου · (~λ . Κ.Ε.Λ .).- ΙΙνωnfτης, -ov, δ , 
χιχΙ ΙΙνωηι:ύς, -έω" δ=ό κότοιιιος της Σινώπης.
ΙΙνωηΙς, -,~o, κιχ! ΙΙνωηίτις, -,00, = ή χι:.ιρα,
ίπιθ. ΙΙνωηιιι:6ς, ή, Ο" = ό όνήκων εΙς τήν Σινώ
πην, ό έκ Σινώπης καταγόμενος. 
ΙΙΌΜ, ,ο' φυτόν φυόμενον εΙς έλώδεις περιοχός. 
σιός, Λιχκων. civtl 6.6,. 
σlηύη, ofι' όγγε:ον πρός διαφύλαξιν όλεύρου, 00-

χεΤον άλεύρου, κάδος. 
ΙΙ·ΡλIΟΜ, το ' νέος οΤνος 6ρασμένος, μοΟστος 

6ραστός, «πετμέζι~, λ~,. defrulum. 
σΙρός, δ' λάκκος τι κοΙλωμα έν ~ έναπο8ηκεύε

ται σΤτος U ώα. λάκκος ώς παγΙς, λ~,. slrus. 
σΙσύμβριον· ΤΟ '=αlαvμβeο" (βλ . λ.). 
ΙΙ·ΙΥΜΒΡΟΜ, .6' φuτόν εύώδες, Τ.,ω~ δ ήδύο· 

σμος (<<διόσμος»), δηλ. ofι μι"lJ.η, Τι δ iJ.Vμo, (<<τό 
8υμάρι»). 

σΙσlίρσ, ofι, τι σfσυρνσ· έπενδύτής, f:πανι.χρ6ριον, 
έξ αΙγεΙων τριχών, φορούμενον τήν ήμέραν καΙ 
χρησιμεΟον ι:.ις σκέπασμα τήν νύκτα 11 τραχύμαλλον 
δέρμα αΙγ6ς (<<γιδιά, γιδοτόμαρο») μετεσκευασμέ
νον εΙς έπανω:ρόριον. [cirv. ι!τυl1: πιθ. QPCJXOqIpUj. λ. ]. 
σΙσυρν0-φ6ρCN;, ο" (οΙοve"+φιfeω)' = oCOVeo

φ6eο, ιβλ. λ.). 
σΙσiίΡO-φόρCN;, ο" (αιοveα+φέeω)' 6 φορι:ιν αι

av(Y'ιx" (βλ. λ.). 
Ιίσlίφι:ιoς, α, ο" (ΖΙαοφο,)' ό τοΟ Σισύφου n θηλ. 

χ~Ι iiσiίφfς, -ΙδΟί, 
Ιf-σiφoς, -ov, δ' μυ8ικός Βασιλεύς της Κορlν-

80υ, φημιζόμενος ι:.ις ό πανουργότερος τών όνο 
8ρωπων, διό κ~Ι β~αα,νιΙ;Oμ.νo~ ίν ,1jI .*~'!j. [πιθ. ίκ 
του αοφο, μι τ' ciνα,διπλ. ,ου ciPXLxoίi αυμφ. τ~~ ΡΙΙ;1Ι. 
μ.θ' ίνo~ -ι- χαι:Ι μιτQι τoίi αι:Ιολ. -v- civtL -0 0' 6 λlαν 
σοφός, πανοΟργος]. 

σίτσ, τι%, Ι~ιρOχλ. πλ1lθ. ,οίί α&το, . 
σί:r-δΥωΥcω, μιλλ. -ήαω (σιταΥωΥ6,)' φέρω (με

ταφέρω) σίτον είς τινα τόπον. 
σΙΤ-ΙΥωΥ'σ, ofι (οιταΥωΥΙω)' ή μεταφορό σΙτου 

εΤς τι μέρος. 
σίΤ-ΙΥωΥός, Ο" (oϊτo~clrω)' 6 μεταφέρων σί

τον είς τινα τόπον 11 ΟΗαΥωΥά πΑ.οϊα=φορτηγά 
πλοΤα μεταφέροντα σΤτον (τι -ΥΒν. τρόφιμα), σιτοφό
ρα πλοΤα. 
σιτάδην, tJω;;. civ,l Ιο ι τήlJ.η" , παι:θ. ciop. α, ' τoiί 

αΙτέω . 
.σίτι:ύσιμος, η, ο" (αιτ_6ω)' = οιτεv~Οi (βλ. λ . ) Ι; 

ό καλώς τεθραμμένος, παχύς. 
σίτcυτός, ή, ό" (οιτ_νω)' παχύς. παχυν6μενος 

(τρεφ6μενος) έν τςι σταύλ~, «τοΟ σταύλou», ώ, χ~Ι 
νίiν «σιτευτός», λα". allills. 

σίτι:ύω, μιλ) .. -οω' ίων. πρ~ .. οιτ_6_0"0" (οίτο,)' 
τρέφω, παχύνω.- παι:θ1l', τρέφομαι fK ηνος, η:χ.:ιγω. 
σίτCω, μιΗ, ·ήοω (ο&το,)" τΡέφω, cταΤζωι.

αυνήθω, ώ, dnoQ. οίτΙομαι, ίων. γ' πλ1lθ, πρ~, αιτΙ-
0)(0"1'0' μία. μίλλ. οιήαομαι' ποιθ. ιi6ρ. Qt' 10ιήlJ.η~ · 

λαμ6όνl.l τροφή ν, τρςφομαι, τρώγω, έσ~o/ω U μιt'IκΙt., 
ιίι. "ςΟ λαι:t, vescor, τρέφομαι Ι:κ τινος, έσ8Ιω, τρώγω τι. 

σίΤ-ΙΙΥΙω, μ*λλ. -ήαω (oιτ"y~)·",oιτ.",Ιι»· KQ
μΙζω (μεταφέρω) σΤτον Τι σιτηρά υ εlσόΥω σίτι,) .... 
σΙτ-ηΥΙσ, ofj (oιτ",ιfφ)' ή μεταφορό σΙτou, ή εΙσ

αγωγή σ/του . 
σίΤ-ΙΙΥός, ό" (Ο&ΤΟi+cI"ω)'-οιτα,ω"6,, ό φέρων 

'(μεταφέρων) σΤτον. 
σίτιιρiσιoν, το (arOC'1edf)' τροφοΙ, τρόφιμα, ζωσ' 

τροφlαι, ηρομή8ειαι, έφόδια 11 ή μισ80τροφοδοσΙα 
τών στρατιωτών. 
σίτιιρός, ά, Ο" (α&ΤΟί)' 6 έκ σΙτου ιι 6 όνήκων 

εΙς τόν οΤτον U ό πρός τροφήν κατάλληλος, έδώ
διμος. 

σfτιισις, ·_ω" t, (oιτιfω)' τ6 έσ8Ιειν, τό λαμδά
νειν τροφή ν , τ6 τρέφεσ8αι Ο ώα. τρόφιμα, προμή-
8ειαι υ οlπιοι, Ι" Πevτα".Ιφ=ή δημοσΙα διατροφή 
έν τςι ΠρυτανεΙ~. 
σίτίςω, μιλλ. -/αω (α&το,)' τρέφω, παχUνω.

πα,θ1lΤ . , τΡέφομαι fK τινος, τρώΥω. 
σίτίον, ,ο (ο&το,>· χαι:τ« -ιό πλιΙσ,ον έν ~1jI πλ1lθ. 

σιτίσ· τροφή KατεσKεuασμένη έκ σΙτου, άρτος 11 

γενιχω;, τρόφιμα, ζωοτροφΙαι, πρ::ψή8ειαι, έφόδια 
11 ΟΗ/α τe,ώ" ι)μ.eώ,,=τρόφιμα διό τρείς ήμέΡOς!lτιi 
Ι" Πevτα".lφ σιτlα=0(Τ'10', Ι" Πllvτα".tφ=ή δη
μοσΙQ δαηάνι;] συντήρησις έν τςι ΠΡUτανεΙ~ . 

σίτιστ6ι;, ή, 6", Ρ1Ιμαι:,. έπΙθ . • ου σ,τlζω ' ώ, ΤΟ 
σ,τεvτ~, παχύς, «8ρεμμένος», «ταϊσμένος» 11 ώ, 
ο:Ια. «μανόρι», «8ρεφτόρι». 

σίτο-δι:Ισ, Ιων. -δηΙη, t, (o&τo,+~oμαι)' fλλειΨις 
οΙτου (σιτηρι:ιν, δρτου, Τι χ!ΣΙ γιν. τροφΙμων) U λιμός. 

σίτο-δ6ιι:ο«;, ο" (αϊτο, + ~%oμαι)' 6 περιέχων . 
περιλαμ66νων, τροφήν. 
σίτο-δοτCω, μΒΗ. -ήαω (OHo~6τ'1') ' παρέχω σΤ

τον τι ζωοτροφΙας Η έφοδιάζω μέ τρόφιμα.- nιxQ1jt. , 
έφοδιάζομαι μέ ζωοτροφlας, λαμ66νω τρόφιμα. 

σίτο-δ6τηι;, -ov, δ (Ο'ΤΟi + ~/~μι) ' 6 παρέχων 
τρόφιμα U 6 έφοδιόζων τινό μέ ζωστροφΙας, τρα
φοδότης. 
σίτο-μCτριον, "ςΟ (οiτο~μτeιfω)' μεμετρημένη 

ποσότης (δόσις) σιτηρών. 
σίτο-ν6μος, ο" (ο&το,+"έμω)' ό διανέμων (καΙ 

κατανέμων) τόν σίτο ν τι τό τρόφιμα, 6 διανομευς 
τών τροφlμων, τροφοδότης ιι αιτο,,6μο, ΙΑ.π" = ή 
έλπΙς τοΟ λαμ66νειν τροφός. 
σίτo-πoιeω, μιΗ. ·ήσω (αιτοπο,ό,)' παρασκευά · 

ζω καταλλήλως τόν σΤτον διό τροφήν (τόν κατερ
γάζομαι, τ6ν άλέ8ω), κατασκευάζω όρτον υ έτοιμό
ζω ζωοτροφΙας (τρόφιμα) .- μ.αον, παρασκευάζω 
τροφήν δι' έμαυτόν 11 λαμ66νω τροφήν. 
σίτo-ηoιfσ, +, (οιτοποιΙω)' ή κατασκευή δρτου, 

τό κατασκευόζειν δρτον, όρτοποιlα U προετοιμασία 
τροφlμων. 

σίτο-ποιιιι:ός, ή, Ο" (αιτοπο,Ια)' 6 χρησιμεύων 
πρός όρτοποιίαν. ' 
σίτο-ηοιός, Ο" (α,τo,+πoιιfω)' 6 κατεργαζόμε

νος (όλέ&ιν) τόν σΤτον πρός παρaσKευήν τροφi'iς 
11 ώ; ο'}α. οιτοποιό, (Ινν. "ιwιt>, ofι-'fυνή άλέ80υσα 
τόν σΤτον εΙς τόν χειρόμυλον U γΒν. 6 κατασκευα
στής δρτου, ό άΡτοποιός. 2) α'ιτοποιο, ci"d"",,= 
τ6 fpyov τσΟ άλέ8ειν καΙ ψήνειν. 
σίτο-πομπΙσ, ofι (αίτo~.nιfμ.πω)· ή μεταφορό (με

τακόμισις) σlτου ύπό .έξασφαλιστικήν συνοδΙαν U ώα. 
πρόνοια διό τήν όσφαλη μεταφορά ν του, συνοδΙα, 
φρουρό (eqφα,λμ. γρ. -_Ια). 
σίτο-ηώΙης, -ov, δ (αίτο~,nωUσο)' 6 πωλών σΤ-

τον, fμπορος σ/του. ' 
ΙΓΙΟΙ, δ, Ιτιροχλ. πληθ. τΩ αιτιχ' ώ, χ~Ι νυν, σΤ· 

τος, «σιτάρι, στόρι ι, τό σιτηρά, τό γεννήματα U ώα . 
Χόνδράλευρον, δλευρον, καΙ 6 έξ αυτών παρασκευ
αζόμενος δρτος 11 iv~.M.v, γδνιχω" τροφή, τρόφιμα, 
προμή8ειαl, ζωοτροφlαι, έφόδια Ο ciλλQι χυρ, iπΙ τοίί 
ιlptou ίν ιivtLQiaIL προ, ,~o "eia, U ιiλλ' ίπΙα1l~ χαι:Ι έπΙ 
παντός τρωγομένου έν άντι8έσει πρός τ6 , ποτ6,. ι 
α,το, ή& ποτη,-φαγητόν έκ κρέατος καΙ 01νος. 

'Επιμ,: oito,' αιτΙο,,' αιτΙιιο' oιπι~6,. τσ οιπι
ρά ' OJΠIeIO'O'" αχo~.ιν9)~ I~"μ. · χαloςάι "ςινοι, οίτο, <·"ι· 



1'0", φι. (τρΙ6ω, κοπανΙζω), φις, Υ.ν. ψιxό~ (ιιψl
χouλο»)' χιιτ' ΙΙλλοιι, ιIνcιι διiνιιoν jx ~'νη, Ύλιίιοοη;, 
πρ~λ. παιλ-cιλαιιι. Ilto (-λαι~ . fructuι), πιιιλ-πριοοο. gey
tys, gelts (δρτος) .( : 9αll. bWΥd-τό τρώγειν, Ιρλ. 
bΙ'&th&lm-τρtφι.ι, !αιπ . ·gνeΙ-ζt\ν), ιiλλi πιιριιμ'νιι 
ιiν_ρμtιν'II~oν τό α- ' ΧΙΙ1:' ΙΙλλοιι, αί1'O~ (SvItos IιΙνιχι 
διiνιιoν lχ τινΟ, 1:cflv satam- Υλωοοιί)ν, πρ~λ. ΥΟ1:θ. h&l
Ι.ίι~ πιχλ-Υιρμ. weIzzl, weizi (οττος)' ΙΙλλοι τό 8_11Ι
ροσν διΙΧλιχτιΧόν πιχριχοχιόιχομιχ Ιχ 1:IVC, 1:όποιι *1"1'0' 
( !ιχπ. "νηο·ι: ΤΟ1:θ. h&itefs. 
σlτο-φδΥος, ΟΥ (αί1'Ο' + φιι"ιίΥ)' ό τρώγων οτ

τον i'ι δρτον. 
σΙτ0-4Ρ6ρος, ΟΥ (αί1'O~ + φC(lct)" (Υ φέρων (μετα

φέρων) σττον fj όρτον.- 11 ό πaρόyων οΤτον. 
σΙ,....uιιιιcς, οΙ (αϊ1'o~φV1αE)' οΙ έπl τοΟ σΙ· 

του (τG:ιν σιτηpG:ιν) έπόπται' «ρχΥι ίν Άθijνιχι; χιχΙ 
ΠιιραιιιΤ ιποπτιόσοιισιχ 'toi; atoιxyιoyci, 1:0i! οΙτοιι χιχ! 
τήν xιx.ιxνιiλωoΙν 1:0ΙΙ (ώ, χιχΙ 1:0ίί i; ιx~l'toίί πιχραισχ_υ

αι~oμ'νoυ ΙΙρτου), Uισ.ι νdι 1:ηpωνtΙXΙ ΙΧΙ ιiyoριxνoμιxιxΙ 
διcι.ιi~ιι, ΙΧΙ ΟΧI'1:ΙΧΙΧΙ πρό, 'Υιν πoιό,η~ιx, τήν τιμ'ljν, 
χιχΙ .Τιν χιχτα .12. νόμιμιχ μ'1:ΡΙΧ χιχΙ Ο'ΙΧθμci. πώληοιν 
οΙ.ου χαι! ΙΙρ~oυ . Ήοιχν δ' οΙ ΟΙ1:0φύλΙΧχι; ιν 'AQijvιxI' 
μΙν. τρ.Τ, XCΙ1:' ιipxci; χ::ι.! ιΙ~αι δίχαι, ίν ΠιιραιιιΤ δΙ 
πίν1:Ι . 

σfττδ- ίπιφώνημαι 1:ιί)ν βοσχιί)ν , !eIq; 1:ων ποιμίνων 
ΠΡO~ιi1:ων, δσιixι, θίλουν νά. παιραιχι vijaouv 1:Υιν ιiyίλην 
(fι μίρο, (III~fj,) πρό; 1:ιναι χα.ιόθυνσιν Τι χα! να τήν 
ιiΠ01:ρίψOυν. 
σΙτ-ώνης, -ον, δ (αί1'O~ + C»yeOμιI')' ιJ ΦYOV/UYO' 

(άΥορόζων) σΤτον, ό άπ08ηκεύων οιτηρά 11 ό προ
μη8ευτής σιτηρG:ιν a σιτέμπορος. 
σΙτ-ωνΙσ, ' tι (α,τώΥ'1')" τό άξ/ωμα τοΟ D'1'an'ov 

(βλ. λ.) U ή άΥορά σΙτου, ή προμή8εια σιτηρG:ιν. 
IlφλΟΊ, ιj, 6Υ' άνάπηρος, «σακάτης», ήιφωτη

ριασμένος ιι χωλός, «κουτσός» U ίπί 1:ων όφθαλμων, 
6 6ε6λαμμένος τούς όφθαλμούς, μύ'ωψ [α,φ16,' 
αιφ16ω' αΙφ10' (χλευασμός) ( !αιπ. ·tvI-bh-: α{ΥΟ
μα' ( !απ. tvi-n-jo]. 
σ .. 1όω, μιλλ. ·ώa01 (αιφ16~)' άκρι.ιτηριάζω, «σα

κατεύω», κολο&:ινω n έμβάλλω τινά εΙς δυστυχlαν, 
τόν ταρόσσω, τόν άφανΙζω, τόν καταΟτΡέφι.ι. 
OIφVcιiς, -e01" δ (α,φΥ6" α,φ16S') ' ό άσπάλαξ, 

cτυφλOπόνΤΙKaς» (δια .ήν τυφλό,η1:ιi 1:0υ) [α,φyιV,: 
α{φΟ1Υ, διότι ιiνoρόσσει o,oιi;]. 

lΙφνιος, α, ΟΥ (ZlφYoS')' ό έκ Σίφνου καταΥόμε-
νος, Τι ό KαΤOΙKG:ιν έν Σ/φν~. 
ίιφνος, tι· μΙα τG:ιν Κυκλάδων (βλ. Κ.Ε.Λ .). 
σιφνός, tf, 6Υ'=α,φ1ό, (βλ. λ.). 
σfφων, -01YO~, δ' κάλαμος, καλάμη, κ68ε εΤδος 

σωληνος (ώ, χιχ! νίΙν «σΙφων'»), χαιΙ χυρ. σωλήν δι' 
οδ μετήΥΥιζον οΤνον άπό ένός δοχεlου εΙς δλλο. 
2) ό άναρροφητικός σωλήν άντλΙας. [α{φωΥ' α'φ_ 
Υ/ζΟ1, πρ6λ. Ήσυχ. ca'φY6,' HCy6S'., ca,φyνc,' ΗΙΙ
yoi.· αΙφ- (!αιπ. *tVlbh-: λαι,. tibI& (*tvIbhi&]. 
σlφωνΙ~ω, μιλλ . -αΟ1 (α{φΟ1Υ)' άντλG:ι ύγρόν (συν . 

οΤνον) διά α/φΟ1ΥΟ, (~λ; λ.). 
σΙωπάω, μιλλ. -ιjαoμα,' ιiόρ. αι' lα,ώΠ'1αα' πρχ. 

αιιι,ώΠ'1κα (α,Ο1πι7)" ώ; χα! νϊΙν, σιωπG:ι, εΤμαι σιω
πηλός, εΤμαι ι'\συχος, τηρG:ι σιγήν Η ιι,ω,πώ 1""'= 
τηρG:ι ΟΙΥην πρός τινα 11 ΠΡΟΟ1:. α,ώπα-ώ, χαι! νίίν , 
σιώπα! «οώπα!» ' οιωπή! φυχΙα!- • μt~,., τηρG:ι τι 
έν OIYr.\, τηρG:ι τι μυστικόν, τηpG:ι ΟΙΥήν περ/ τινος, 
λιχ,. t&cere.- Παιθη1:., τηροΟμαι σιγηλός, τηροΟμαι 
μυστικός, άπoσιωπG:ιμαι, λαι1:. t&cerI , 
ιινΩΠΗ', tι, ώ, χαιί νίίν , σιωπή, σΙΥή, ι'ισυχ/α U δο,. 

αιωπ;; ώ, anIpp.=tv σιωπ'.\, έν oIyt:\, σιωπηλG:ις. 
Έτνμ. Ι · α,Ο1πή ' αιΟ1πάΟ1' αΟ11'- ιν 1:ψ δ,ααωπάαο

μα" α8αωΠCΙμeyOY' πρ~λ. -Ησυ;( . cήαωπΙα' ι)ανχ{α.· 
πιθ. συπ. ..ψ Υοτθ. sweIb&n (παύω) (!ιχπ. ·ινϊρ-, 
παιριχλλ . 1:ψ ·ινϊςι- εν ,ψ αΙyιj, χαι! 1:ψ *svrk- ίν 1:ψ 
πιχλ-Υιρμ. sw rgen=(άποσιωπG:ιμαι), πΙΧλ-Υιρμ. gI-swif
ton (άπooιωπG:ιμαι)' ιΙνιχι nIQCIV'ij tι IinCIpeI, 1:όπων 
( "'aF,-aF01n- χα! *aFaJn- ( !αιπ. *svίixI·p-: ·ινι-ρ· 
πρ6λ. !αιπ. "sve<I)-, ·ινδ(I)- ιν ,φ παιλ-Υιρμ. ιυοπ& 
(συνδιαλλαγή, συμφιλΙι.ισις), No~6. διαλ. · ιν&&π& (ή
συχ6ζω, κατευνάζομαι). Τά: 1:ιλιυ'!:ιχΤαι δμω, 1:CΙίI1:IX 
ι!ναι λΙαι '~ ιi6ί6ιxlαι. 

σι ... ιιιι1ός, ιj. όΥ (α,.π-'.)· ιίι, χαι! νΙΙν, σιωπη
λός, oιωπG:ιν, ι'\συχος. 

oIulll)pός, ά, 6,.' παιριiλλ. οςύπο;; 'τοίί α,ωmι16,. 
σΙωιιtιocισν, Υ' πληθ. s~x't. αι! .. λ. «Οι'. αι' 1:0i) 

αιΟ1πάΟ1. 
oIunIIrioc;, α, ΟΥ, ρ'l)μαι,. ίπΙθ. 'τοίί α'Ο1πάω' δν 

πρέπει νό πapέλθr.ι τις έν οιωπ'.\ , ό 6ποσιωπητέος. 
- • α,ωΠ'7τeΟΥ-πρέπει νό σιωπςι τις . 
ΙΚΑΊΩ, μιλλ. σκάαω ' χωλαινω, cκουτσαΙνω».-

11 αΗάζΟ1Υ ώο. χα! Xω1Ιαμ{Jo" (ίνν. πο",,) - ό lαμ6ι
κός στlχος τοΟ Ίππώνακτος, δστι; "ι,ο χιχνονιχό; τρΙ· 
μι,ρο; ίιχμ6ιΧό" μΙ 1:Υιν ΙJιιχφρρά:ν δ1:Ι sv 1:1j) 1:6λ8ΙΙ,αιΙψ 
ποδ! civ,! !ιiμ~oυ ιΙχι οπονδιΤον Τι 1:ρ~χιxΤoν: [αιιdζω 

( ίΙΧπ. *SkQg-jo: σαινσχρ. khά"j&ti (χωλαίνω), πΙΧλ 
norr. sk&kkr (χωλός), πιχλ-Υιιρμ. hInk&n (χωλα/νω»). 
IΚλIΟΊ, ά, 6Υ, λαι,. sc&evus' 6ριστεΡ6ς, ό 

κατά τι'ιν άριστερόν χεΤpa η κατό τό άριστερόν 
μέρος.- ώ, o~o. tι ακα,ά (ίνν . xa'e) = ή άριστερό 
χεΙρ, τό όριοτερό χέρι.- 11 δυτικός, δυσμικός, 6 
πρός δυομάς, aIdtI δ ·Ελλην οΙωνοσχόπο, μιχν,ιιιόμι
ν,,; Ισ1:ριφι nιivto1:I . πρό, βορρl1v, ιtί, 1:ρόπον dίσtε "ι 
ιiρισ,ιψX ,ου χαιΤ'/jυθύνΙ1:0 αι},oμ~1:ω; προ; δυoμιi, 11 
ΖΗα,αί mί1cι,=ι'ι δυτική (ή πρός Δυσμάς) πύλη τr'}ς 
ΤροΙας. 2) άτvxής, άπα/σιος, δυσο/ωνος, ιπιlδΥι 
1:dι π,ηνά: 1:ci προμηνιίΟΥ1:αι 1:0 Χαχον (οΙ κακοί olO1yol) 
eνlφαινΙζονtο ciPI::J,_Pdι (Τι πρό, δυσμdι,) 1:0υ μιχν1:ιιιομ6-
νου, ίν Φ οΙ αΤα,ο& olO1Yol (,dι π,ηνdι 1:(ι προμηνύον1:α 
1:ό' χαλον) ένιφιινΙζον,ο πρό, 1:dι aeeI~ 1:0υ (Τι πρό, ιXν~
τοΗ,)' πρ6λ. και! δ8ς,6~.- 10 μ,φρ., ίπ! προο" ώ; 
χιχ! 1:0 Υαιλλ. g&uche, ό άριστερόχειρ, δυσκ/νητος, 
άδέξιος, άνεπιΤΙ;δειος. 
Έτνμ. : OHcι&[F]6S'· σoACIt. sc&evos (διά. ,ό ΙπιθΙ1: . 

πρόσφ. -νο- πρβλ. Ιαιό, = , λαι,. I&evos)' ακcι,61"1', 
-Τ'1το,=λΙΙ1: . sc&evit&s' sc&ev-oI&, πρ6λ. λιθ. k&Ire 
(άριστερά χεΙρ), ιι,αι νιο-ιρΛ. ciot&ch, cίοtόn, cίοtόg 
(=ή άριστερά), 9αΙΙ. chwlth (άριοτερός), παιλ-Υιρμ. 
scheib, μεσ-Υιφμ. schlefι schI&,c (πλαΥ/ως)' ί, !ιχπ . 
"sqei-: "sqaI-' πιθ. ουΥΥ. χιχ! 1:1j) ακαν-20" Sc&u·rus. 

σιιαιοσύνιι, "ι'=ακα,6τ'1' (βλ . λ.). 
σιιαιότιιc;, ''71'0', tι (ακα&6,)' ή άριστει=,οχειρΙα 

(1:0 v:k μΙ'tCXΧ6ιρΙζι'tαιΙ 1:Ι; 1:'ijv ιiριo~ιριiν ,ου χlΤραι), ά
δεξιότης Ο ήλιθιότης, 6λακεΙα. 
OKaι-oupyiu, μιιλλ. -ιjαω (ακαιό~+Ιe10Υ)' ένερyG:ι 

άδεξΙως (ώς άριστερόχειρ) Ο φέρομαι σKαιG:ις (άΥΡΟΙ-
κως, 6πρεπG:ις, άτόπως). ' 
IΚλΓΡΩ- σKΙΡΤG:ι, πηΟΟ, χορεύω. [ακ:ιΙeω' βλ. 

κ6eιJcιξ ' ακάΒΟ', ακαeδμό~ (πήδημα, σκ/ρτημα) ' 
ακάeο, (6 /χθύς, χυρ. ό OKιρτG:ιν) ' ιI-aXCIe{~, -/00" 
ι!ακαelζω (ι!- προθεμιι,.)· ax'eroo (βλ. λ.)]. 

σιιαιΩC;, ίπΙρρ. 1:0i) ακα,6,' μετά όδεξιότητος, άν 
επ)τηδε/ως ιι ώ; χιχ! νυν, OKαιG:ις, τpaχέως . . 

σιιδι11&υρμσ, 'CI1'0S', τό (ακa1cιδιί(lω)" λεπτολό
Υον ζήτημα, μικρολΟΥΙα, μωρολογΙαι, φλυapΙαι. 
σιιδ1Ι&uρμάτιον, .ό, 6ποχορ. 1:0ίί αχcι1άiJ.νeμα · 

άναξΙα λόΥου λεπτολΟΥ/α, σοφιστική λεπτολΟΥ/α, 
γρτφος. . 
σιιδι1δ&oρu-=ιικά11ω (βλ . λ)' σκάπτω, οκαλlζω 11 

μ,φρ. , έξετάζω μετά ύπερ60λικr'}ς λεπτολΟΥΙας. 
σιιδ1cύς, ·e01S', δ (ακάΙ1Ο1)' ό σκαλΙζων, ό «τοα

π/ζων» U ό σκαλιστής, η xGti ,ό «σκαλιστήρι, ή Γσόπα •. 
σιιδ1cύω-=ακάΙ1Ο1' άναKινG:ι, άνασκάπτω, σKaλΙ

ζω U ύπoδauλΙζω (τήν πυρ6ν) : ακιιlιVιιιy l1yIJ.eCIHCI' 11 
μtφρ., πVI! μcιxα{ρ~ μη αΗά1ιν. = νά μή έρε8Ιζr.ις 
όνθΡι.ιπον ωΡΥισμένον. 

σιιδ1ιινόc;, ιj, 6Υ, η -6" -όΥ (ακάζΟ1)' χωλός, 
«κouτσαΙνων».-, Ι άνωμαλος, όνισος, άκανόνιστος, 
μή έπΙπεδος " ι!ιι,fJ.μό, ΙΙΗαΙ'7Υό,=περιττός άριθμός 
(μονός, όζυΥος)!lτeIΥΟ1ΥΟΥ αχα1'1"όΥ=ΤΡ/Υωνον έχον 
τάς τρεΤς πλευρός άνΙσους [CI' έ~υμ . βλ . axe10,]. 
ΙΚΑ' λλΩ- άναKινGι, άναταΡάσσω, σκόπτω, «τσα· 

π/ζω», 6ι.ιλOKOΠG:ι. 

Έτνμ. ι ακά11Ο1 (·sql-jQ)· ακα1ί" -'δο,' axCIuvs' 
OHIIUVC<!!' ακάΙwθοeΟΥ' ακαΙμ6,' ακαΙlζΟ1' aXCI1~6V
e01' ακά10Ψ: ιiρμ. ceIum, !ρλ. sc&llIm (δΙQ9κορπΙζω, 
άποχωρlζω), sc&lIt (σχlομα, ρωΥμή), παιλ-nΟrr. skIII& 
(οχ/ζω, διαρρηγνύω), sk&lm (κοπτερόν ξ/φας, δόντι 
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σKaλlδoς): OIICfX. oKdl~,I (-μόχαιρα, ξΙφος), γο,;Ο. ι 
skIIJA (ταπώνω), πσιλ·γιρμ. scAIA, «γγλ-ασι~. sc.AIu 
(λέπυρον όσπρΙου, σκελΙς σκορόδου), γΟ'1:θ. skAIJA 
(=κέρομος)' πσιλ-ηΟΓΓ. skeI, ιirrλ-σσιΙ 5cl.II (-δστρα
κον), πσιλ-ηΟΓΓ. skόl, πσιλ-γιρμ. sciilA (ποτήριον), πσιλ
-γιρμ. scollA (γιρμ. ·skuln·, Ισιπ. *sqΙ-n-)=όπλή, λιθ. 
skellu, skelti (σχΙζω, ρηγνύω), skι.lά (θραΟσμα ξύλου), 
πσιλ-αλσιu . skAIA (λΙθος, 6ράχος), skolίkA (-05treum) 
(: λσι,;. slllquA, δποκορ. · ,;oi) scillquA, *sceliqua)' ix 
πσιρσιλλ. κα! ,;όποι ΙΙνεΙ) 5-: πρΙSλ. 'Houx. _KBlιΙ~· &'ξΙ
",1., κ610~ (= κολο6ός, ήκρωτηριασμένος), πσιλ-αλαυ. 
kolJA (κεντώ, φονεύω, κρημνΙζω)' i~ !απ . *(5)qel·, 
*sqeliί. (σχΙζω), παρΙΧλλ. ,;ιji *(s>qer- (Αλλ. xaleco, 
πσιλ-γιρμ. 5ceran, λιθ. sklrtl, κλπ.' πρΙSλ. παλ-πρωασ. 
kAlmus: Ιλλ . κοeμ6~)' βλ. καΙ ακά10Ψ, οκ6.ι.οψ, 
axcU10S'. 
σιισλμός, δ (οκά11co)' ώ, κσιΙ νίΙν, σκαλμός, ισκαρ

μός)' ό πόσσαλος έπl τοΟ όποΙου προοηρμόζετο 
διό τοΟ τeοπcoτijeο~ r'ι κώπη, λ σι '1:. scalmus, paxillus .. 

ΈΤ1Jμ.: αKα1μ6~: παλ·γιρμ. scalm (=λοι,;. navi5), 
ρωαα. Nilniί (λέμ60ς), ποιλ-ΠΟΓΓ. 5kAlm (τό ~ν τμημα 
διχοτομημένου πράγματος), skalmA-tre (έσχισμένον 
δένδρον) ' έκ παροιλλ. κα! τόποι ΙΙνεΙ) ,;οίί 5-: ιiπλ-αoι;. 
helma, !Χ-Υγλ. helm (ρυμός όμόξης, «τιμόνι», «χού
φτα», λαβή), ποιλ·ΠΟΓΓ. holm (κορΙνο), ποιλ-π;;ω:)σ . 
kalmu5 (ρόβδος), λιθ . kelmas (τό κάτω μέρος τοΟ 
κορμοΟ δένδρου)' Ιοιπ. ·(5)qel-, *sqeliί-, (σχΙζω), βλ. 
ακά11co. 

σιιάλοψ, -οπο" δ (οκά11co)' ό σκάπτων, σκαλΙ
ζων, ,;. ε. ό άσπάλαξ, ό «τυφλοπόντικας». 
Έτvμ.: οκά10ψ' πρ6λ. οκ610ψ, λοι,;. scalPD 

(*sqolp-), sculpo, ποιλ-γερμ. scelίva, μβσ·γερμ. schelfe 
(=λοιτ. sίliqua, putamen), ποιλ-ΠΟΓΓ. skίάlf, ιiπλ·σoιζ. 
scelfe, scylfe (=λοιτ. scamnum, tabuIatum)' έκ ποιροιλλ. 
κσιί τύποι &νειι τοίί s-: σοινσκρ. kΙρtά-Ι:ι (τακτοποιη
μένος), kάΙρate (διαμοιρασμένος), kaIpάy"ti (τα
κτοποιώ, διανέμω), Ζενδ. hu-kar" (καλοσχηματι
σμένος), γοτθ . , h"Ibs, ποιλ-ΠΟΓΓ. hόlfr, παλ·γερμ . h"lρ 
(ι'ιμισυς κιιρ. δΙι:1ρημένος) ' το Ιοιπ. *ιs)qele-ρ- (καΙ έκ 

ποιροιλλ. *sqle-m-p- έν τijί λιθ. sklemρίύ, skIempti) 
.Ινοιι έπίκτ. τοίί ιqeIe- ίν τijί tλλ. οκά11co. 

lΙCάμσΥδρoc;, δ' ό περlφημος ποταμός της ΤροΙας 
c8" Ξά"θα" κα}'έoνα~ θεο', ίί"δeε~ δέ ~κάμα"δeο". 
('11.. r 74).- έπΙθ. lιιδμάνδριoc;, α, ο", δθεν κοι Ι δ 
ΟΕκτωρ ώνόμασε τον ιι Ι όν τοιι ~Kαμά"δρ~o". 
σιιανά, δωρ. ιiντ! ακη"ή . 
σιισνδδληδρον, τό ' τό έπικαμπές ξύλον της πα

γίδας, εΙ, το ΙΙκρον του δποΙου σ~ερεώνβ'OΙΙ τό δόλω
μα, χοιΙ .6 δποίον μόλι, 7)πΙζβτο δπο τοίί ζψου ιiνετι
νciσσιτο χοιΙ Jtpoexiλet ';0 κλείσ ιμον τΥι. πα-ΥΙδο;' τό 
ίλατ7ιριον τρόπον τινιit .ij, πoιγ Ι~ oς (τό σκοινΜλι), κοι 
λοι\μενον &λλω; κοιΙ .πάσσσλoc; i) Ρόπτρον 11 μτφρ. , 
ακα"δά1η{J-ρ ' ίοτάς έπώ,,=στήνων παγΙδας λόγων, 
IJ'ljλ. λόγους, είς τούς όποΙους έμπΙπτει (ως είς πα
γΙδας) ό άντΙπαλος, καΙ οϋτω ήπαται . [!iyv. ΙΙτιιμολ., 
κoιΙ~ oι Τι πρό, το ακά"δα10" .σχίσι. του εΙναι Π"Ο:ΡΟΙ·Ι7ι.] . 

. σιισνδδλιςω, μελλ. -οω (οκά"δα10")' κάμνω τινό 
νά ΠΡOOKόΨr:ι, τόν έμβάλλω είς πειρaσμόν, τοΟ παρ
εμ6όλλω προσκόμματα εΙς τόν δρόμο ν του, τόν 
κάμνω νό πέσι:1 είς τήν παγΙδο. 
t σιιάνδδλον, τό '=οκα"δά1η{J-ρο,,' παγίς στηθεΤσα 
είς έχθρ6ν (i) ύπό έχθρΟΟ). -πέτΡ.:ί σκανδόλου, ώζ 
κοι! νυν σκάνδαλον, πειρασμ~ς. [σκά"δα10'" σκα"δά
},fJ{J-eo" : σανσκρ. skάnd"tί (πηδώ, σΚlΡιώ), ίi-skand"ti 
(έπιτΙθεμαι, έφορμώ), λοιτ. scando, ίρλ. ΓΟ sesc"ind, 
(έπήδησε), έν. scendim, (πηδώ), sceinm, (πήδα)]. 
σιισνδίκο-πώλης, -ου, δ (oκά"δ~ξ+πω}'έω)' ό πω

λών σκά"δ~Kα" (τ . l . άγρια λάχανα) . 
ΙΚΑ'ΜΑΙΞ, ·ϊκο" Τι' εΊδος' άγρΙου λαχάνου , λατ. 

sCAndix. . 
σιιδπδνη, Τι (οκάΠ1'ω) ' ιίι, κα! Υυν, σκαπάνη, σκο

λις, t:τσόπα», γεν . . πδν έργαλετον σκαφης.· 
OKjRCToc;, δ (ακάπτω)"=Kάπετo~ (βλ. 1..). 
σιιάπτειρa, fι , θηλ .• ου ακαπ"ιe (βλ . λ . )' γυνή 

σκόπτοuσα. 

σκσιιτι\ρ, -iJeoS', δ (οκά.1lΤ_)· ό σκόπ-των, ό σκα 
φεύς. 
. σιιάπτον, τό , δωρ. ιiντΙ ·oxiJ:rnlo". 
σιισιιτός, ή, ~" (ακάπτco)' έσκαμμένος, ό δuνό· 

μενος νό σκοφι:\, δν δύναταΙ τις νό σKόψΓ,l .- Ζ .. ",
.1Ιτι} Ι1η=χώρα έν ePQKIJ κληθετσα o~τ<ιις έιc τι
Υος δόσους έντός τοΟ όποΙου ύπηρχον παλαι6τε
ρον μεταλλWΡυxετα έν ένεργε/Q. 
σιιάπτρον, ,;ό , δωρ. ιiντί οκ;;πτeο" (β} .. 1..). 
ΙΚΑ'ΠΤΩ, μελλ. οκάψω' Π!.ιθ. ιiόρ. β ' ~oκ4φη,,' πρκ. 

Ιακαμμαι' ώ. κα! νίΙν, σκόπτω, «σκό6w», σκαλΙζι.ι 11 
CJKd:rnQ) τάφeο,,=σκόπτων άνοΙγω τάφρον ~ ώσ. χοιΙ 
το ,μιiσ . σκάπτ~μαι μετιit, ίνιργ. σ1jμ . , 

Eτvμ.: οκαπ1'CO' ακαπ.το" κάnετο,· οκαπα",,' 
oκαπα"ειί~, -έcoς (πρ6λ. Καπα"ειί,)' οκαφεν, Ι 'λα •• 
sc"PUIA, άμερ. scapI" (ώμος ιiPXικ'ή σ1jμ. «λισγόρι», 
«φτυάρι», ποιλ-σλαυ. koPAtl (κοιλα/νω, όρύσσι.ι), γη
kop"tl (ένταφιόζω), ποιλ-πρωσσ. enkopts (ένταφια
σμένος), λιθ. kap6ti, λ~ττ. kApάt (λιανΙζω), λιθ. kιi
p"s (γήλοφος τάφου, τύμ6ος), λβΤΤ. kAPs (τύμΒος), 

λιθ. kapIys (πέλεκυς) (βλ. καΙ .ν κάπη10') '- το σιιγ
κ"όΤ'ljμα ,;ων έπομένων δμορΡΙζων τύπων (: Ιακάφη", 
ακάφο" κατα-ακαφή, ακαφή, ακαφενς, ακaφιϊ:07, 
οκαφητ6" oκαφ~ά) οφa!λει .0 -φ- είς ιiνoιλoγΙαν προ. 
,;ιit σιινώνιιμοι -θάπτω, έ-ι-άφη", τάφος, ταφή, ταφεν~, 
ταφήιο" (βλ. κα Ι · ίν κiίπo~)' xoιtci τινα. συπ. κσι! τijί 

axέπιxe"o", 
σκσρδδ-μύσσω, «,;τ . -πω, μιλλ. -ξco (axa1eat+

μνco)' όνοιγοκλεΙω τούς όφθαλμούς, καμμύω τούς 
όφθαλμούς, 6λεφaρΙζω, λοιτ . nlctare. 

σιιδρίφισμ6ς, δ, κοιΙ -ήΣΜΌC;' τό έπιξέειν , ή έπΙ· 
ξεσις, έγχόραξις 11 ακαe~φ,σμοl 1ήeC07 ~ φλυαρΙαι 
περl μικρό KOI ούτιδανό πράγματα, λεπτολόγοι έπι
κρΙσεις. 

Έτνμ. : ακαe~φιομ6S" πρβλ. Ήσιιχ. cακαerφίί
αikι.~· ξνε~". ακάπτε~". reάφε~".' ακαeιφwε~,, ' 
οκάerφος (πρΟλ. 'Houx. «ακάe~φοS" ξέo~~; reαφή. 
μιμ,lα~~ &'κe~βηS' τνπου_: λα,;. scrίbό, άσκ. scriftas 
(άνομ. Itλ'ljQ. = scriptAe), άμΙSp. screihtor (=scrlpti), 
μ_σ-ιΡλ. scrrpalm (~skrrbhno' )" iξ Ιαπ. *sqerrbh- (χα
ράσσω), δπερ ιlνοιι έΠ.ΚΤ8'; atdι τοίί προσφ. -bh- ίχ 
,;οϊι ·sqer-el, *sqer-r (κόπτω) (πpΙSλ. Ιλλ. κεleω, 
λοιτ. crevr, excrementum, Ιλλ. HIl,l-oιEea), πρΙSλ. 
*(5)qrr·po ίν τφ λεττ. skrlpάt (έγχοράσσω), ποιλ
norr. (h)rlfA (σκαλΙζω)' *sqerr-, *sqrr- IιΙν«ι iItIxtci
σ8Ι' έκ του *sqer- (ποιλ-γιρμ . sceran κλπ. ), δπ_ρ _[ναι 
σΙΙΥγ_ τφ *seq- (λατ. secD). 

σιιάρϊcpoς, δ ' = κάρφo~ (βλ . λ . ) 11 γραφlς (κονδύ · 
λιον, μολυ6δοκόνδυλον) πρός έγχάραξιν 'χνΟΥρα
φημότων 11 σχέδιον, Ιχνογρόφημα. 
σιιδτός (κοιΙ OKάτoυ~), -Υ-ν. τοί! ακώe (βλ. 1..). 
σιιδτο-φδΥOC;, ο" (ακα1'ό~ + φayε,,,γ ό έσδΙων 

κόπρον Γι άκοθαρσΙας. 
σιιδφι:uς, -έως, δ (ακαφiJ"α~, του σκάπτω)' ιίι, 

Κ!.ιΙ νυν, σκαφεύς, ό σκόπτων, άνασκόπτων, ό όνοΙ
γων τάφρον. 

σιιδ ... , Τι (oκαφiJ"αι)' πδν τό έσκαμμένον, τό 
όποΤον έχει διό της έκσκαφης . καταστι:1 κοΤλον, 
τό κοΤλον (60θουλόν) όγγεΤον, κόδος, ώ, χαΙ νiίν, 
σκάφη , λεκόνη . 2) έλαφρά λtμβος, μικρόν σκό
φος, λα τ. sclίρh" . 

Έ-nJμ.: οκάφη' οκαφΙ" -{δοS" σΗαφΙο" (δποκορ. )· 
πρ6λ. Ήσυχ. _ακάφa10~' , &"τ1ητtιe-' ακάφο,' xoιti 
τινοι, IJsv ε!νοιι ouyy. τφ Ιλλ. ακάπτω, ιiλλιit Itpotpxa
ται έμμΞσ ω;; μέν εκ τινο. ίοιπ. *sqAbh-, *sqobh-, (όπο
ξέω), ιiμaσω;; δέ εκ των λχτ . scAbo (σκαλΙζω), sca
bies (ψώρα), ' sc"ber (ψωριών), scobis (ρινΙσματα 
μετάλλου, πριονΙδια), scobrnA (τρΙφτης, ξύστρο), 
sc"mnum (*scab-nο-m)==«σκαμνlι καΙ bJtoxop. sc"b
-ellum, γο,;θ. sk"bAn (=ξυρCiν), ποιλ-ποrr .. skafA, 
ιi-yγλ-σoι~. sc"fAn, παλ--Υaρμ . . skab"n, skaPAn (άπο
ξύειν), παλ-γερμ. skAb" (ρυκάνη, «Πλόνη»), παλ·ολαιι. 
skobIi' (=λοιτ. r"dul,,), ιiλλ' Τι σημοισιολΟ-ΥΙΧΤι ίνοιλ
λΟΙΎΤΙ μa,;οι~ίι ,ων σΤιμοισιων «άποξέω) χα! «τέμνω
IJtv 'rtfXp'xat τι ';0 ~avl~ov, χα! Ιπομtνaι, Ιλλ!.ι πΡο'Ρ
χοντσιι ίκ τοϋ Ιοιπ. *sqAb.h- (όποξέειν, τέμνειν)' Ιλλαr. 



ίΧ 'tciii ·sqAP-· Αλλιι ίχ ·SCΙAb· χιι! clHcι ίΧ τοίί 
*sq&ph- (dt, τ~ 10..dφ1jΙΙ, ."CΙφo,)· nKV'tcι τιιilτιι ,clλ
λ., τι Ilνιιι διCΙφoρoι iItIXtCΙOlL, ίχ ΤΟ!) Ιιιπ. *.eq. 
(κόπτε:ιν, τtμvε:ιν) (λcιτ . ικδ). 

....... ,181, ciπρφ. πιιθ. ιioρΌ β' 'tol! oιcdfJ&'oo. 
σιιΙφιο,l (xcιΙ ο,}χΙ oιcaφlotl), 1ό, 6ποχορ. τoίi oιcά

'Ρ'Ι' μικρό σκάφη, «oιtaφ/glt, μικρό λεκάνη, μικρόν 
δοχεΤον 11 μικρό λέμ6ος; ι(aρο6όκι.- ΙΙ'τρόπος κου
ρδς της Kεφαλrις (IΙλημμίνο. πcιρ~ τ/ί)ν Σχυθ/ί)ν), 
xcι't~ τον 6notov ixlIplto 'cιl!τη μίχρι τoίi δίρμcιτo~ 
6λόyυρcι ItlP! 'tijv χιφcιλijν xcι! μόνον ίπ! 't1), χορυφ1), 
ιiπίμ8νιν cixoupluto, 1) Χόμη,IΙ, 'tρόποv cilQ'tI1) χο,.uφij 
iqICΙIvl'tO ώ, λιχGtν'lj. 2) ή κορυφή της κεφαλης
ΙΙΙ ννιtτερlνόν ούροδοχετον των γυναικων, λcιτ. 
scaphlum . 

• ιιδ4plς, -/40" 1)' ώ; ΤΟ oxCΊφιoιι (βλ. λ.), δποχορ. 
"ColI οxιiφ,l' ,μικρός κάδος, μικρό λεκάνη, μικρόν 
άννεΤον. 2) μικρό λέμ60ς, ι6αρκ/τσaι, μονόξυ
λον.- • έΡΥαλεΤον σKaφiΊς (έκσκaφης), σκαπάνη, 
πτύον, «τσάπα), δ/κελλα, λΙσγος. 

• ιιΙφος, -10" 'to (oxaφfJιιιιι)' τό σκάπτειν, τό 
σκάψιμον Ι ώα. ή έποχή ή κατάλληλος διά σκόΨI
μον.- • πδν το έσκαμμένον, τό Βα80υλωμένον, 
τό κοΙλον, ώ; ή κοlλΙα πλοΙου, τόκύτος, λcι't. ΑΙ
Veu., xcι! YlY., πλοτον, λέμΒος, πλοιάριον, ώ, χcι! 
vDv σκάφος.- • έργαλετον σκαψΙματος, σκαπάνη, 
δΙκελλa, «τσάπαι. 

... cδιιννiίμl, xcιΙ -ύω, ίχτιτο:μ. ίΧ 1:oίi "πηρχ. 
*OxlcJΩOO' μιλλ. OXI&"fIOO, ιiΤ1:. fIXlcJcii, q" q' ιiόρ. cι' 
10xi4ooa, ίπ. oxΙι5cιoσ' ncιQ'/jt., "όρ. 0:' 10xlcJΩσihιtι· 
πρχ. lσxΙ~σoμιιι' σκορπΙζω, διοοκορπΙζω, διοοπεΙρω 
11 Υιν. δlοοπεΙρω (διασκορπ/ζω) κατά διαφόρους δι
εu8ύνσεις, περιχύνω, χέω όλόΓUρα U 8ραύω πρόγμά 
τι.- • llcιQ'/j't ., σκορπΙζομαl, διασκορπ/ζομαl, δια
σπε/ρομαι • ίπΙ 1:/ί)ν ιix.!νων τoίi 1)λΙου. διαχέομαι 
πρός δλaς τός Kατεu8ύνσεις 11 ίπΙ 'φ'ήμ'/j' (czaTjolw, 
χ.τ.6.), διaδlδoμαl εύρέως, κοlνολογοΟμαl, διαφη
μ/ςομαι . 

Εnιμ;lοχιcJΩιιννμι (ίπιχ. χο:Ι x.~-) Ι λδ"CΤ schke
,dens (8ρaOσμα ξύλου), kedefl (ρηγνύομαι, σχ/ζομαι), 
μισ-Υcρμ. schιϊferen (διαρρηγνύω μετά πατάγου)' 
πρ6, 1:0ΙΙ, πο:ρο:λλ Υιλου; "Cuno'J, ΟΧ/d",,1μι, (o)x/dtιαμιιι, 
ΙΙντια1:0ΙΙOίiν 't& λιθ. skltdzu, skestl (διαlρεΤν, χωρ/
ζειν), pA-sky'stl (διοοκορπ/ζομα: ), skιdrό (8ροοσμα 

ο 

ξύλου), su-klde,s (ρακένδυτος), λΙ1:1:. schkΊst (δια· 
σκορπΙζεlν), πρδλ. Ήσυχ. caxaι5cιe6tI' deCItI6",.·· πρδλ. 
ώσ. οχ/ζοο, σχ/ζσ, σxι"'cJΩ1cιμo,. oxι",cJΩ1cιμo" λCΙ1: . 
sclndδ Χ. 11: ί~ ίcιπ. ·sqed-, *sqld·, ίΠΙΧ1:, ίχ 1:oίi 
ιcι;π. *seq- (λcι,;, secQ). 

... Ιδα.σ, ίπ. ιiόp. 0:' 1:oίi ΟΧιcJΩ""Vμι. 

... Ιδδ.ις, -11 (OXlcJΩtιννμI)' ή διασκόρπισις, ή δια
σπορό, ή διάλυσις . 

•• cIώ~ !1: •. μιλλ. ';00 σHlcJΩιιννμι. 
ncIpot;, ά, 6"" ουνεσφιγμένος, KαλGις πρaσηρ

μοσμένος, άκρι6ής, έπιμελGις ηαρεσκευασμένος, 
προοεκτικός.- ίπΙ;;ρ. σ,"θeώs'=άΚΡI6ως, έπlμελGις, 
έντελGις. [ίΧ τoίi σχ,ιΗϊ"" ιiπρφ. ποιητ. "ορ. β' 1:oίi 
Ιχοο, XCΙ1:' ιiνoμ. σχιθeδ, (*axl-Bo(/o·,. 

I .. cfpωv, -OOtιO,. 6' λr;ιστής λυμαινόμενος τά 
μεταξύ ΆΤΤΙKrις καΙ Μεγάρων παράλια (βλ. Κ. Ε.Λ.)· 
Zxl/eOOtιO' clx&'CItl - ,τά παράλια των Μεγόρων, xcι
λoόμινcι ώ". xcιΙ ZxlIeOOtιI ~I' ni&,eCItc Ι ZxIIeOOtιIxiιtI 
oldjUI = ή δόλασσα ή 6ρέχouσα τός Μεγαρικός 
όκτός. , 

•• cllς, -Ido" -II·-ιiΤ1:. axl1" (βλ. λ.). 
... clf.Iιoς, -ov, 6, bnoxop. 1:oίi oxilo, (βλ. λ,). 
ΙΚΓ λλΩ, 'μιλλ. ο,"lώ, Ιων. ox,Uoo' ιiόρ. cι' 1-

ax,l1cι' ξηρο/νω, άποξηρο/νω, στεγνΙ:Ινω, μαΡο/νω_ 
- • πcιθητ., σχΙ110μιιι' μιλλ. σΗ,10ίίμιιι' μι,;dι ιiμ1:δ. 
χρόνων ίνl;>Υ. ciop, δ' lσxl,1"" ιiπρφ.oxl;;tιaι (ώσιΙ ί; 
ίν. *σχΙ;;μι)' ΠΡΧ. 10χΙ,1χσ (μιτ& αημ. ίν.)· εΤμαl 
κατάξηρος, στεγνός, Ισχνός, μαραμένος. 

'Enιμ. ι σχεΙΙω' οχιlιψeδ, (ξηρός, κάτισχνος)' 
fIxl1aI,~,' οχl'1ψe6,' οχl,1(/6,' claxllιt,' nI(lI'OXI
llt,· nI(/ιoιciMισ ι πο:λ-ιρλ . Ic.ll. (-ACΙ1:. m&cerl.s, 
ml .... IA), Σοu,l,l~. skΙSII (Ισχνός), μιo-yι~μ . SChAI (ξη-

ρός)' ωα. ΙνΒΙ) .oίi ιiρχιxoI) ι-ι λΙ1:Τ. kAls, kAlstu, 
kAIst (Ισχνός, IOXvalvliJ, ξηρα/νομαι), μια-Υιρμ. hel 
(όΔUνατoς)' ί; Ιcιπ. *sq.li. 

11:1· λΟI, -10" 1:ό' ώ; xcι;! ν!!ν, τ6 σκέλος, fKa
στον έκ TQv δύο κάτω δκρων, χο:Ι aij "πο 1:1). xo:.όt 
.6 ΙαχΙον ιiρθρώσιιιι, μιiXΡΙ 1:00 xυ;:>Ιω~ πoδό~ U lπΙ 
σχΙΙ0, ιItιdyΦ=ύπoXωρCι μέ τ6 πρόσωπον έστΡαμ
μένον πρός τόν έχ8ρόν, ύπoXωρCι έν πόσr;ι όνέ
σει (κανονικως) U μI1:όt ~1), cι,j.1), σ'/jμ. lπΙ σΗΙΙ0, 
πάΙι" χοο(/ώ.- • μΤφρ., &'ci oxil,1 = τά δύο μακρό 
τε/χη, τό ένοΟντα τάς Ά8ήνας μετά τοΟ έπινε/ου 
των, τοΟ Πειραιως, 
Έnμ, : σιci1o, · σχοlι6,· οχσl,1ιι6,: λι.ι1:. sceIus, 

πcιλ ·yιρμ. sceI.h (κυρτωμένος, κυρτός, λοξός), ιiyyλ
σcι;. sceolh (σuνεσΤΡOμμένoς, λοξός), πcι;λ-nοrr. 
sklAIgr ('ΤΙΙ; CΙ~1:1)ς; σημ.)' ί; ίcιπ. *sqele- (κυρτω, 
κόμπτω)' χριΙ lΙνιυ 'tou "ΡXιxoίi s- πρδλ. xv116" Hιilo",. 

... Ιμμσ, -a&'o" .6 (Ιο"ιμμσι, πcιθ. πρχ. 'toO oHe' 
π&'ομιιι)· άντικε/μενον σκέψεως, ύπο8έσεως πρός 
σκέψlν, ζήτημα. 

• .. ΙνOfί, cιΙoλ. ΙΙν,;Ι ,"ο, • 
σκΙηδ, ,;Gt, nOL'lj1:. όνομ. xcιΙ cιΙτ. πλ'/jθ. "Coίi σΗΙ

πσ, (βλ. λ.) . 
... cnάςω, μιλλ. -άοοο (σχΙ_,)' ώ. 16 axlndQ) (βλ. 

λ . ), ώ; χο:Ι νίiν, σκεπάζω, καλύπτω, σκέπω, σrεγόζω, 
προφυλάσσω, συγκαλύπτω. 

... Ιηδνον, .0 (OXlnCΊ,w) ' σκέπασμα, κάλυμμα. 
• .. cnδν6ς, ιt, διι (σχέπσ,>, ό κεκαλυμμένος. ακε

πασμενος Ο ώ; ίνβ?Υ" ό σκεπάζων, ό καλύπτων, ό 
στεγάζων. 
ΙΚΕ'ΠΑΡΜΟΜ, 1:ό, fι ... Ιιισ,νος, 6' ώ; xcιΙ νΙΙν, 

τ6 σκέπαρνον, τό ισκεπόρνι) τοΟ ξυλουργοο. 
Έnιμ.: aιcinaetIo, Τι -0",1 ρωσσ. ΙΙ<!epά (8ραΟαμα 

ξύλου), ΙΙ<!βρΙΙI, ιI<!epόtl (σχ/ζω), πο:λ·σλο:υ. skopici 
(εύνοΟχος), skopltl (εύνουχlζω), λιη. schkΌΡs (λόγ-

χη, δόρυ), πcιλ·σλcιυ. ΙΙΙAΡUY « *sk;piiJ, σλοδ. S/!AP 
(ρόΒδος), πcιλ-yι;;μ. h&mmer (άκρωτηριασμένος, κο
λοΒός, έλλιπής), ska.mmer, πcιλ norr. ska.mmr (6ρa
χύς, συντομΟζ), «Ιcιπ. *(S)qΟΡ-mό-s), πcιλ-yιρμ. hA
mA,1 (*hAmmIA-) = άνάπηρος, άκρωτηρlασμένος' έ; 
Ιcιπ. *(s>qep-, ·(s>qop-, *(s>qep-, *(s>qep. , (κόπτω)' 
Ιcιπ. δε *sqep- βΙνcιι ίπίΧ,;. xcι.& ~ν χιιλιχον πρόσφ. ίΧ 
.~, Ιο:π. ρ. ·seqe- (λΟ:1: . seco, κ6πτω, αχ/ζω)' δλ. xcιί 
ίν ox6nllo, χο:Ι ίν χ6πl'ω. 
ΙΚΕ'ΠΑΙ, -σο" 10 (σχέπω)' τ6σκέπασμα, κ6λυμ

μα, σκέπη ~ lπΙ σχέ_,=ύπό τήν σκέπην, ύπ6 τήν 
προφύλαξιν D σχΙ_, cI",Ιμοιο=σκέπη (προφύλαξις) 
άπ6 τοΟ άνέμου. . 

• Εl'νμ.: σχέ_,· oxIfn,l' fIxlndw' oxιnιίζω' nl(/l- . 
σx.~o, (σκεπασμένος, ΠΡαφυλαγμένος, άπό δλας 
τάς πλευράς)' ί; Ιο:π. {ιΙΙ;. *(s)qep·· xcι.~ 'tLVcι~ συΗ' 

τφ ριιισσ. cepltci1, 1:σεχ. cepec, πολ . (zeρθ' (πΤλος, 
καλύπτρο), λιθ. kepόrΙ (πΤλος), λιττ. zθΡUΓ. (ακοΟ
φος, πΤλος) . 

... Ιησ.μσ, -σ&'ο" 1:6 (οχιnά.ζω)· ώ; xcιΙ ν!!ν, σκέ
ποομα (βλ xcιΙ σχέ_,) . 

... cnάω, ίπ .... cn6ω· - OXlnd,OO (δλ. λ . ), συ'ι'
καλύπτω. 
ΙΚΕ'ΠΗ, 1)' ώ; 1:6 σΧέπσ,' σκέπασμα, κάλυμμα 11 

μ.φρ., Ι'" axenn I'OV πολέμΟΥ-εΙς προφύλαξιν (εΙς 
άσφάλειαν) άπ6 τοΟ πολέμου U Ι'" o.HΙπrι &'ov φ6-
βον=εΙς ΠΡοφύλαξlν όπό τοΟ φό60υ. 

... cnH.I, ίπ. ιiν,;Ι oxlnOΚιI, Υ' nl'/jQ. ίν. 1:011 
OXlnιίOO . 

• .. cnTio'l, ρημ. ίπΙθ. τoίi σΗΙΠ&,Ομιιι ' πρέπει νό 
σκεφ8t:\ τις, ,fι νό έξετόσr;ι . 

... Ιητομσl, μaλλ. σχεψομιιι' ιiόρ, σ' lοχιψdμ,l",· 
πρχ. lσχ,μμιιι, ιiπoθ: οΙ ίν. xcιΙ np't. σxΙ~oμσι, 1-
οχι~6μ,l'" απcινΙιιι, ιiπcιν1:/ί)σι πο:ρ' ιiΤ1:., Quν'/jθιΙ;ομιi
νιιιν ciν1:Ι ΤOό1:ω~ ./ί)ν oxonώ xcι! ΟΗοποίίμιιι.- Ι "μτδ., 
Βλέπω όλόΓUρα, παρατηρώ μετά πpaσόxrις, κυττά· 
ζω γύρω ώς KατόσKoηqς, κατασκοπεύω.- ΙΙ ίπΙ 1:1), 
διcινoΙo:;, παραΤηΡω ~Iά Τ,οΟ νοΟ (μέ τήν ακέΨιν), 
έξετάζω, ώ; χcιΙ νίiν (σκέπτομαιι, κρΙνω. 

'Enιμ.: ΟΗΙΠ&'Ομιιι ' σιcoπ6,· σΗόΜοο' σxoπιt, -11. 
oιcoπιά, 1)' !,xoπΙCΊ~oo' ιιιcεψι~' σχΙμμιι: οιιινοχρ . 



όιι~ηω-σιιιινoηιιyΙσ 

sράς_ΙΙ, ράςΥ_tΙ (όρδν), Ζινδ. ιΡ_ΙΥβIΙΙ (κατοπτεύω), 

QOΙVQXP., sρΆΙ, Ζινδ. sp/l.;- (: λοιτ. -SΡeχ)=ό κατοπτευ
τής, QOΙVQXP.· ιρ/l.ς/l.-1.ι (: Αλλ. OHoπ6~), λοιτ. specIo, 
specuIum, ποιλ-'Ι'ιρμ' speMn (κατασκοπεύω), ποιλ-σοιΙ;., 
ποιλ-'Ι'8ρμ. spiίhI (όξύνους, εύφυής), ποιλ-ηΟΓΓ. spόr 
(προφητικός), spδ (προφητεύω, προφητεΙα)- ιiΙ; Ιοιπ. 

·sρek-. 
ΣΚΙ'ΠΩ' onliv. ριζ. τιί-πο, ι1ντΙ ΟΗιπάζΦ (βλ. λ.), 

ι1ποιντΦν μονον χοιτ' Ινιστ. χοιΙ πρτ. 
σιιcρδ611ω (oκέρβo10~)' σκώπτω, όνεlδΙζω, ό-

6ρΙζω. 
σιιCρβοΙος, ώ, τό Hέρτoμo~' έπιπληκτικός, κακο

λ6Υος, ύ6ρlστής [πρ6λ_ Ήσυχ. Coxέρβo10~' 10lδα
ρO~.· βλ. ιν Hέρτoμo~ (oxέρβo10~ (ox1e-: OxίOe + 
·gvoI- : βά11ω)]. 
σιιιυ-δΥωΥέω, μιλλ. -ήaω (oxavayOJy6~)' συνόΥω 

καΙ μετακινώ τά όΥαθό καΙ τό σκεύη τινός. 
σιιεu-iΥωΥ6ς, ό" (oxavo~ciYQJ)' ό σκευσφόρος, 

ό τό σκεύη μετακομΙζων, όχθοφόρος, «Βαστάζος». 
-ώ, OUQ. d οχεvαrΦ)'ο~=ό έπιτετραμμένος τήν έπι
τήρησιν τών άποσκευών, ό έπl τών όποσκευών. 
σιιιUΆςω, μελλ. -άοω ' ~όρ. α' loxΕVαoα' naO'!JOΤ., 

πρχ. loxrUaoμaι, Ιων. γ' πλ'!Jθ. laχεvάδαται' Ιων. γ' 
πλ'!Jθ. ύπερσ. έΟΧΒvάδατο' (oxevo~. axεVΉ)' παρα
σκευάζω, έτοιμάζω 11 κυρ. παρασκευάζω φαγητόν, 
μαvειρεύω 11 γιν., προμηθεύω, προνοώ, έφοδιάζω.
μ'Qον, παρασκευάζω δι' έμαυτ6ν, έπινοώ, μηχανεύο
μαι, έξευρΙσκω.- n ΙπΙ προσ. , προμηθεύω, χορηΥώ, 
παρέχω, έφοδιάζω μέ τι . 2) ένδύω, μεταμφιέζω U 
μ;;χ . ποιθ. πρκ. lοχιιvαομέ"ο~=παρεσκευασμένος, έν
δεδυμένος. 
σιιcυδριον, τΟ,6ποκορ. τoίi oxliio~ Τι OXBVΉ' όσή

μαντον σκεΟος Τι όΥΥεΤον Ο μικρόν (η δνευ όξΙac;) 
ένδυμα. 
σιιευαστeον, ΡΤιμ. έπΙθ. τoίi oxιnιdζΦ' πρέπει νό 

παρασκευασθq τις νό πΡόξι:ι τι, Τι πρέπει νό παρα
σκευάσι:ι , 
σιιεubστ6ς, ιt. ό" (oHιvάζΦ)' παρεσκευασμένος 

διό τέχνης, τεχνητός. 
σιιευή, ij (oκεiίo~)' παρασκευή, έτοιμασΙα, ένδυ

μασία, στολή, ένδυμα, λοιτ. _pρ&ratus 11 τό αύνολον 
τών ένδυμασιών ύποκριτοΟ (ήθοποιοΟ), Ιματιοθήκη 
(κοιν. «Βεστιάριον»). 2) 6 τρόπος τοΟ ένδύεσθαι, 
ή «μ6δο».- 11 έρvαλετον παντός εΤδους (άι, τό 
oxIIiίo~) 11 ή «όρματωσιό, τό ξόρnα» πλοΙου. 

σιιευο-θήιιιι, 'fι (oxεiίo~+6ήxιO' όποθήκη δι' δλα 
τό είδη lματισμοο Τι έπΙπλων καΙ σκευών, όπλoφu
λόκιον 1; όπλοστόσιον. 
σιιευο-ποιCω, μ8λλ. -ήοφ (OHΙVOΠOιό,)' κατα

σκευάζω δπλα Τι σκεύη, κατασκευόζω. 
σιιευο-ηοιιιμα, -aτo~, τό (OHΙVOΠOιέω)' τό προσ

ωπεΤον Τι ή ένδυμοσΙα ύποκριτΟΟ 11 τέχνασμα, δό
λος, πανουΡΥΙα. 

σιιευο-ηοι6ς, ό" (oκήίo~πoιιφγ 6 KατασKΕUό
ζων δπλα, έπιπλα, σκεύη, προσωπΙδο<;, στολός Χ.I1.τ. 
θεατρικό σκεύη. 
ΣΚΕΥ-ΟΣ, -10" ';0' όyVΕToν Τι έΡΥαλεΤον πσν

τόq εΤδους. 2) ιν τιρ πλΤιθ. τα ox.vι,=ώς; xcx! νί!ν, 
σκεύη, έπιπλα, έργαλετα παντ6ς εΤδους, αl άποσκευαl 
κοδόλου, πδσα έν Υένει ή κινητή περιouσΙα, ίν ιiντι
βΙσει πρός; τόι ,xoτYι\l1j xcxt την ι1κΙν1jτον ΠΕριουσΙοιν U 
αl όποσκευαl Ότρατεύματος, λοιτ . imρediment& 11 τά 
«χάμουρα» , τΟΟ 1ππου 11 cή όρματωσιό» τοΟ πλοίου, 
ναυτικό έφόδια 11 αl στολαl (ένδυμασΙαι) τών ύποκρι
τών τοΟ 8εότρου.- 11 τ6 όνθρώπινον σώμα Ώc; τό 
περιέχον τήν ψυχήν Κάl συνόμα ώς δργανον αύτης. 

~Ετvμ.t oxιιiio~' ΟΧΒvάζω' oxιvOJe6~' ΟΗιvωeοv
μαι' ι1μφιδ. ίτυμολ.· xcx'1:li 'ttvcx~ QU,l,,I,. τψ ocxvoxp. sku, 
sku-nδmί (=λοιτ. tegO), λcxτ. ob-scurus, SCίi-tum, 
cti-tIs' cinλ-σcx;. SCU-A (=λοιτ. umbr&), hύd (hlde)' σλcxυ. 
ιΙΙ-Ν (όσπΙς)' λιβ. sku-r/l. (δέρμα). 
, σιιcuo-φoρiω, μιλλ. -ήοω (-oxιvoφ6ρo,)' φέρω 
(μεταφέρω) σκεύη Τι όποσκευός, εΤμαι σκευοφόρος. 
-Πcxθ1jΤ., μεταφέρονται αl άποσκευαΙ μου. 

σιιι:υο-φοριιι6ς, ή, ό" (ΟΗιvοφ6ρο,)' 6 όνήκων 
η'όρμόζων εlςQκευοφορΙαν (μεταφορόν όπΟQκευών) 

ΔΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑ:Σ ΕΑ.ΔΗΝ. r AnZZH~ 

U βάρo~ οκavοφοeικό,,-τ6 φορτΙον έν6ς φορτηΥΟΟ 
ςΙ;Ιου. 
σιιευο-φ6ρος, ο" (oκεiίo~φιρω)" ό φέρων (με

ταφέρων) σκεύη, όχθοφόρος U οΙ οκεvοφ6eοι-οl ό
κολουθοΟντες τ6ν στρατ6ν παντοπώλαι (6ψοπώ
λαι), lδΙω~ δε σΙ ()Π'ΙJρέτcxι τΦν dπ1ιτώ". o~τινιli !φl
ρσν τόι~ ciIIoox.ui~ των κcxΙ τόι~ ιiσπΙδcx~ 11 οκιvοφ6eοι 
χάμ'110ι=αl μεταφέρουσαι τάς άποσκευός κόμηλοι 
ιι τιi oxιvoφ6ρα=τό πaραKOλOυθOOντα τ6ν ότρα
τ6ν φaρτηvό ζQα, τό ύποζύΥια, τό κτήνη τοΟ 
στρατοΟ. 

σιιcuo-φϋlδιιέω, μβλλ . -ήοΟ) (οχ,vοφVΑαξ) ' φu
λόττω τός όποσκευός, εΤμαι σκευοφύλαξ. 
σιιεuo-φUlδξ, -iiκo~, ό (OXιιiίO~Aαξ)' ώ, κοι! 

νίiν, ό σκευοφύλαξ, ό φuλόπων τό σκεύη, ό φύλαξ 
(6 έπιστότης) τών ακευών (χυρ. νaoϋ)_ 

σιιι:υωρεομαι, ι1ποθ. μaτόι μίσ. μιλλ . -ήooμaι, ,cι:β. 
Itρ~. έοχεvώe'1μαι (οκεvωe6~)' χυρ. έπιμελΟΟμαι των 
σκευών, έχω τήν φροντΙδα των, φροντΙζω περl αύ
τών 11 τό έπιθεωρώ, τό έξετόζω μετό προσοχής.
ιι μτφρ., έπινοώ, μηχανεύομαι, δολιεύομαι, ώ, xcι:Ι 
νίiν σκευωρώ, καταστρώνω σχέδια μέ πολλήν παν
ουργΙαν.-ιiμt6., ένεργώ πανούργως. 

σιιcUΏριιμα, -ατο" τό (ΟΧΒvωρέομaι)' navOOpvov 
τέχνασμα (έπινόημα), δόλος, όπότη. 

σιιευωρία, ij (οχιvωeέομaι)' προσεκτική φύλα
ξις τών άποσκευών (προσοχή περl τήν φύλαξιν τών 
όποσκευών), μεγάλη φροντΙς, ύπερ60λική μέριμνα. 
- 11 ω. κcxΙ νilν, σκευωρΙα, τέχνασμα, πανουΡΥΙα, 
PQδιουργΙα. 
σιιεu-ωρ6ς, ό" (οχήίο, + c6ea)' = d ΟΧΒvοφιίλαξ 

(6λ. λ.), ό φροντΙζων διό τήν φύλαξιν τών όπο
σκευών. 
σιιεψάμcνος, μτχ. ι10Ρ. «' του OXBΠΤOμaι f} του 

οχοπέω. 

σιιεψις, -BΦ~, fj (oxέΠΤOμaι, οχοπώ)' ή παρατή· 
ρησις (τ6 παρατηρείν, τ6 άντιλαμΒάνεσθαι) διό τών 
αΙσθήσεων.- 11 έξέτασις, τ6 έξετόζειν νοερώς ιι 
ώ. xcxt νίiν, σκέψις, στοχασμός, συλλΟΥισμός, λο
γισμός. 

σιιίίΙαι, inpςp. ι10Ρ. «' τoίi οχέ11ω' (δλ.λ.) · σιιήΙειε, 
τ' 'ν. ε!ίκτ. 

σιιιινάομαι, ι1ποβ. μιτόι πcxθ. πρκ. έoxή"'1μaι' κατ
οικώ, διαμένω, ζώ.- 11 ώα. ώ. μίσGν, οΙκοδομώ δι' 
έμαυτόν . 

σιιιινεω, μιλλ . -ήaω (οχη",,)' εΤμαι'ij κατοικώ έν 
σKηνιj, εΤμαι έστρατοπεδευμένος 11 είμαι στρατωνι
σμένος 11 'Ι'ενικω. , κατοικώ, διαμένω, εΤς τι μέρος. 
ΣΚΗΜΗΊ ft' ώς; xcx! νυν, όκηνή, «τέντα», παρά

πηγμα, ' «παράγκα» U Ιερόν σκήνωμα Ο έν τψ πλ1jθ., 
στρατόπεδον, λcxτ . c&str&. 2) τόπος διαμονης, 01-
κΙα 1I ναός.- ΙΙ ξυλΙνη σκηνή 'ij παράπηγμα χρησι
μοποιούμενον ώς θέατρον D ίντευθΕν , ή κυρΙως σκη
νή, έπί της όποΙας έδΡι..ιν ΟΙ ύποκριταΙ, ιν civoτtOioat 
πρός; την 6vμ.έ1η" (IvOcx lδρcx ό χορΟς;).- 11 τ6 έν 
σχήματι σκηνης έπικόλυμμα όμάξης 11 ώσ. παρα
πέτασμα κλΙνης.- ιν εύωχΙα διδομένη ύπό σκηνός, 
συμπόσιον. 

·Ετvμ. t ΟΚ'1"ή, δωρ. OHίi"ΙΙ' oκη"o~, lJωρ. oxίi"o~' 

OXlffcJ.e· οχαι6,' Ιοιπ. "skaI-jδ- 1) ·skai-vo-: πcxλ-
σλοιυ. senI (σκιό) <·sk~i-ni-s· oxίi"ιl (·ska(ί), ίν ,;ψ 
ocxvoxp. cha:Ya (λόμψις, φως, σκιό)' βλ. έν oxιιi. 

σιιήνιιμα, -ατo~, τό (ΟΧ,l"έω)'=αΚ,l .. η (βλ .λ.), κατ: 
οικlα, τόπος διαμονης U ίν τψ πλ1jθ. φωλεά. 

σιιιινΤδlον, το, bnoxoρ. τοί! aχη1'ή' μικρό σκηνή. 
σιιιινΙς, -{~o~, fj"=οκη"η (βλ . λ.). 
σιιιινfτιις, -ov, ό (οχη1'ή)' ώς; χcxΙ νην, 6 σκηνΙ

της, ό διαμένων (κατοικών) έν σκηναΤς η έv κο
λύΒαις, ίπί νομιiδων U 6 ,έν σκηναΤς, ό όνήκων εΙς 
σκηνός. 

σιιιινο-ηΙΙΥεω (ox,l"oΠfly6,γ στήνω σκηνήν (παρό
πηΥμα, cμπαράγKαν.ι) . 

σιιιινο-ηΙΙΥΙα, ij (οχη"Οπ,IrΒQ)' τ6 στήσιμο" σκl'\.
νών, ή σ(ιμπηξις καλύΒης (Τι φωλεδς).- ΙΙ ή έορτή 
τών σκηνων (κοιλουμίV1j κcxΙ τά σιιηνοπήΥια> πα-ρόι 
τοι, 'lcιρ«τιλlτcxι., ίπΙ 6χτοιήμιρον eIcx('xoίiocx, 11ς; ιivci· 
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μ.νηοι ν τη" 6πό . oxηνιk" διιι:μονjj" των ίν tlj έρi)μφ. 
oιuιν~ηoιός, δ" (ακηη}+ποιέω)' ό κατασκεuά· 

ζων οκηνός ιι ώ .. o~o., ό κατασκευαστής σκηνών. 
σΙΙΙΙΥΟ-ρράφος, ο" (ακη".,;+eαφη"α" τoίi ~πτω)' 

ό Ρόπτων σκηνός 11 ώι; o~σ., δ σΙΙΙΙΥΟΡράφος = ό 
κατασκευαστής σκηνών. 

σιιiίνoς, ~ωρ. σιιάνος, -aος, τ6' ~; τ6 ακη"η 
(βλ . λ.).- 11 τό σώμα τοϋ όνθρώπου ώς ακη"ή (κατ
οικΙα) της ψυχής. 

σΙΙΙΙΥο-φΙϊλαξ, -ακος, δ , ή (ακη"ή + ψύλαξ)' ό 
φυλάττων (φρουρών) σκηνήν (η σκηνός), ό φρου
ρός στρατοπέδου 11 ό φρουρών έν σKηνιj (έν κα
λύβlJ)· 

σιιιινόω, μελλ . -ώα ω (ακη"ος)' στήνω σκηνάς, 
οτρατοπεδεύω.- 11 ζώ -η διαμένω (κατοικώ) έν σκη
v!j ιι ΥΞν,χω;; , καταλύω, κονεύω, στήνω τήν φωλεάν 
μου (τήν κατοικΙαν μου), όΡΥανώνω τήν διαμο
νήν μου . 
σκιινύδριον, τ6. ίιποχορ. του ακη"ή' μικρό σκηνή. 
σκήνωμα, -οιτος, τό (ακη,,6ω) ' σκηνή, ακη"ος 

(Ρλ. λ.), Ιερόν σκήνωμα, σκήνωμα (τό σώμα) U κατ
οικΙα, διαμονή 11 Sv τιμ πληθ., καταλύματα τώΥι στρα
τιωτών. 

σ.uιπδνιoν, τ ό'=ακηπτρο" (βλ. λ.). 
σκιιητο-6δμων, ο", Υεν. · ο"ος (ακηπτο" === ακη

πτρο"+βσl,,ω)' 6 έπί τού σκήmρου στηριζόμενος. 
σκiίπτoν, τό' = ακηπτρο" (βλ . λ.), ιχποιντω ·, μόνον 

iv τιjΊ δωρ. τύπψ ακαπτο" κοι! έ" όλΙyoι~ ου',θέτοιι; 
(οκηπτου;ιος, ακηπτοβάμω" κ. ά. ). 

σκιιπτΟς, δ (ακήπτω)' θυελλώδης άνεμος έν
σκήπτων αίφνιδίως καΙ βιαίως 11 κεραυνός.- 11 μτφρ., 
ή αίφνιδίως ένσκήπτουσα συμφορό, θεομηνΙα . 
σκιιπτ-οuχία, ij (σκηπτουχος)' τό φέρειν ράβοον 

Τι σκηπτρον (ώς σύμβολον άρχης, έξουσΙας) 11 άρχ· 
ηΥΙα, στρατηΥΙα. 
σκιιπτ-οϋχος, ο" (ακηπτο,,+Ιχω)' ό φέρων (κρα

τών) ράβδο ν -η σκηπτρον ώς σύμβολον έξουσΙας, 
ό σκηπτροφόρος. 2) ώ. οιίσ. d ακηπτουχος=άζι
ωματοϋχος της Περσικης αύλης, κρατών σκήπτρον 
ιι Υβν. εύνοϋχος. 
σιιιιπτο-φ6ρος, ο,,·=σκηπτροφόρος(βλ. λ . ), ακηπτ· 

ουχος (βλ. λ.). 
σκiίπτρoν, δωρ. σκάπτον, τό (ακ';πτω)' ράβδος, 

Βακτηρία, έπΙ της όποΙας στηΡΙζεται ό φέρων αύ
τήν ιι ράβδος όδοιπορική.- 11 ράβδος όποτελοϋσα 
σύμβολον όξιώματος (άσκουμένης έξουσΙας), τό 
σκηπτρον βασιλέως (ήΥεμόνος), Ιερέως, κήρυκος, 
δικαστοϋ κλπ. 11 σκηπτρον έπΙσης έλάμβανον άπό 
Τών χειρών τοϋ κήρυκος ΟΙ έΥειρόμενοι διό νά ό
μιλήσουν (κατά τός συνελεύσεις). 2) συχνιΧ ώ .. 
κοι! νίiν; ακηπτρο,,=βασιλική έξουσία, ΒασιλεΙα. 
'Εwμ. ι ακηπτρο", ποιροι Πινδ. ακαπτο" (=ίων. 

ακηπτο", έν τιjΊ ακηπτουχος, ακηπτσβάμω'l')' πρβλ. 

Ήσυχ . «ακιiπoς' κλάδος», cακσπά",ο,,' ή βσκτη
ela, άλλο, σκ{πω"α»=δμηρ . ακηπά",ο", 6ποχορ. του 
σΚ,lπά"η' αχJtπτω' ακηπτός' πρβλ. Ήσιιχ. cακιi
πος·... και Ιί."aμος πο,6ς». - Ιων·oιττ.oκlπω'l', -ω"ος 
(,00. δέ "«Ι σκήπω", ακlμπω'l', τύποι φ,φόμενοι av(ots 
{ν ιχγΤΙΎράφQ~ς . EcX'l]Ilcιt.OjlιivoI δέ ίΧ των ακήπτω, ακη
πτρι1", σκΙμπτω, σκόμπους)' ακ{μπω -η ακlμπτω' 
ακiμπους, -οδος ( *σκιμπε-πους=κράββατος), λοιτ. 
sc<ipus, scop,,-, scopius, scQpiQ' ιcιpίδ, sc,,-mnum, 
πcxλ-Υsρμ., sk"- fl, ιχnλ-σcι~. sceaft, noιA-norr. skapl 
(δόρυ, κοντάρι), ί:χπ. *$kaO)p-: ·skδ(ί>ρ-. ·skrp
(ράβδος, βακτηρΙα, μικρός κλάδος). 
σκιιnτρο-φορsw, μιλλ. -ήαω (σΚ,l3lt:ροφόgο,)' 

φέρω σκήπτρον ιι 6θ3'1, είμαι βασιλεύς, άρχω. 
σκιιπτρο-φόρος, α" (σκηπτρο,,+φέρω)' ό φέρων 

(κρατών) σκήπτρον, βασιλικός, ήΥεμονικός, ΠΡΙΥΚΙ' 
πικ6ς. . 
ΙΙ(Η'Π'Ω, μελλ. -ψω, ιχόρ. οι' ;οκηψα, ι μτΙΙτ., 

(ύπο)στηρΙζω, στερεώνω, στυλώνω, στήνω τι (τό 
κάμνω νό σταθιj, τό άναχαιτΙζω) U έντευθεν, άφΙνω 
τι νό πέσΓ,1 έπΙ τινος, έξακοντΙζω, έκτοξεύω, .έκσφεν
δονΙζω U τιk .. oιutιXt; στιμοισ . ίχιι xcι! ώ~ μέσον. 2) 
ιiμτΙS., ένσκήπτω, έπιπΙπτω, έξακοντΙζομαι, όρμώ.
Ilμ'α. χοιΙ πcιθ., στηρΙζω (στερεώνιu) έμαυτόν διό 

βακτηρΙας, άκκουμβώ έπΙ τινος q μτφρ., έξορτώμαι 
εκ τινος, στηρΙζομαι έπΙ τινος, έμπιστεύομαι εΤς τινα. 
2) σκήπτομα, μετ' cι!τ ., προβάλλω τι πρό έμοϋ πρός 
ύποστήριξιν (ύπεράσπιαΙν) μου, άναφέρω πρός δι
καιολΟΥΙαν μου, διισχυρΙζομαι, ΠΡOσπoιoϋμαιίlώo . μ.τ' 
ιiπρφ., προσποιούμαι δτι εΤμαι. 3) ιiπoλ., ύπερασπΙ
ζω έμαυτ6ν, δικαιολΟΥΟΟμαι U αΗήπτομα, lιπέιι τ,,,ος 
=συνηΥορώ ύπέρ τινος, υπερασπΙζω τινά ιι ακήπτο
μαι πρός τ,,,α=δικαιολΟΥώ έμαυτόν έναντΙ Τινος, 
δικαιολΟΥοϋμαι πρός τινα. [δι' ίτιιμολ. ΙSλ . οκηπτιιο,,], 

σιιήπων, -ω'Ι'ος, δ (ακήπτωγ ώ~ το ακijπτιιo" (ISA. 
λ.) καΙ αιcίπω'l' (βλ. λ.). 
σκιιΡίπτω' ώ~ το οκήπτω (βλ, λ.), στηρΙζω, στε· 

ρεώνω, στυλώνω.- μίσον, στηρΙζι.> έμουτόν, οτηρΙ
ζομαι, έρεΙδομαι, άκκουμβώ' [σκηρΙπτω: noιA·norr. 

skorda (στήΡΙΥμα, υποστύλωσις)' έ~ ίοιπ . ·sker-, *sk[,), ' 
σιιiίΨις, -εως, fι (σΗήπτω)' πρόσχημα, πρόφασις, 

δικαιολογΙα, έπιχεΙρημα, lσιcυρισμός. 
11(1"'''', -ας, i" ίων. σκ.." -η,' ώς; χοι! νίiν, σκιό, 

«Τσκ!ος» 11 ή σκιά, τό φάσμα, νεκροΟ, τό φάντασμα, 
λοιτ. umbra I, έπ! npoιYIltitwv, όπλη σκιά, φόσμα, φόν
τασμα. 2) ή σκιό δένδρων n πετραΙη ακ,η=σκιό 
Βρόχου (ριπτομένη υπό βράχου) 11 h ακ,π=κατ' σΤ· 
κον. 3) σκιερό τοποθεσΙα, θέσις καλumομένη 
υπό σκιάς. 

Έτυμ., ακ,ά (*CJH&j-ii)' ΟΚ&Βιι6" ακ&σιιό,: οοινοχρ. 
chaya (λάμψις, φώς, σκιά), νιο-π.ρσ. siiY4 (σκιά, 
προστασΙα), (npISA. έλλ. OH,l"tl, δωρ. ακίί"ιt), ιiλβ . h€ 
(σκιά), πoιλ-σoι~ . skimo, ιχnλ-σoι~. scima, μεσ-Υερμ. 
scheme (σκιά), πcιλ-nοrr. skime (λάμψις), Υοτθ. skelma 
(δQς, πυρσός), παλ-Υερμ. scϊmo, ιχnλ-σα~. scima 
(λάμψις) (ίcιπ. ·ski-mon-), Υοτθ. κλπ. skeinan (φωτΙζω, 
λάμπω), Υοτθ. skeirs (φωτεινός), noιA · norr. skoerr 

. .. ... 
(καθαρός, φωτεινό ;; ), ποιλ-σλοιιι. senr (*skai-ni-s)= 
σκιό, sijali, 5ίηδ,!1 (λάμπω) ' ί, Ιοιπ. ·sk1ί(ί)-: ·skai · 
: *ski-. 
σκΙci-Υρaφέw, μιλλ. -ήαω (σκ,αΥράφας)' ζωΥρα

φίζω μέ άποχρώσεις φωτός καΙ σκιάς, ζωΥραφω 
έπιπολαΙως (έλαφρώς, υπό τύπον Ιχνογροφήματος), 
lχνΟΥραφω, «σκιτσάρω», λιχτ. adumbrare. 
σKIa-yραφfα, fι (ακ,σΥραφέω)' ζωΥροφική μεlό 

φωτοσκιάσεων, πρόχειρον ίχνΟΥράφημα, «σκΙτσο». 
σκιa-Υρaφος, ο" (αΗ,α + Υράφω)' ό ζωΥραφών 

διό φωτός καΙ σκιάς (6 Ιχνογραφών άνευ χρωμά · 
των) «σκlτσΟΥράφοςι, ίχνΟΥράφος. 
σιιΙδδcιον, τό (ακ,ά)' πδν τό σκιάζον, τό ρΤπτον 

σκιόν 11 άνθήλιον, άλεξήλιον, όμβρέλλα. 
σκιαδίσκιι, ή' =ακ,άδε,ο" (βλ. λ . ). 
σκιάςω, μελλ. ακ,άαω, ιχττ. ακ,ώ' ιχόρ. οι' ΙακΙααα 

(ακ,.)· ώ;; κcι! νυν, σκιάζω, έπισκιάζω, ρΙπτω σκιάν, 
έπισΚΟΤΙζω, σκοτειν!άζω.- 11 καλύπτω, σκεπάζω, πε
ρικαλύπτω. 

σκιa-μαχέω, μελλ. -ήαω (ακ,α+μάχη)' μάχομαι 
έν τϊj σκιζ} (ύπό σκιάν), δ'l]λ . μάχομαι πρός άσκησιν 
κατ' οΤκον -η έν είδΙΚQ σxoλεΙ~ καΙ ούχl έν πρα
ΥματικQ πεδΙ~ μάχηςllπυΥμαχώ μέ τόν άέρα (κτυπώ 
τόν άέρα).- U μάχομαι έναντΙον σκιάς 11 δθεν, άΥω · 
νΙζομαι ματαΙως, ματαιοπονώ. 
ικισ-ποδcς, οΙ (σκιά+.πονς)· οΙ έχοντες τούς 

πόδας ώς ακ&άδιι,α (βλ. λ.)' μυθικός λαός της Λι· 
βύης μέ πέλματα υπερμεΥέθη, τό όΠΟία έχρη
σιμοποΙουν ώς άλεξήλια κατό τός ωρας τής ανα
παύσεως. 
σκιαρό-κομος, ο" (σκ,αρός+κόμ,l)' ό έχων φύλ

λα σκι6ζοντα, ~φoυντωτός». 
σκιαρός; ά, 6".- δωρ . ιχντ! ακ,ερός (βλ. λ.). 
σKlδς, -άδος, fι (ακ,ά)'πάνσκέπασμα προκαλοϋν 

σκιάν, πάν δ,τι χρησιμεύει πρός σκιάν, «σκιόδα», 
στέΥασμα, περΙπτερον, «ΚΙόσκι», cτέντα» μέ θολω · 
τήν όροφήν. 
σκίασμα, -ατος, τό (ακ,άζω)' ή έπιρριπτομένη 

σκι6, -η παν δ,τι ρΙπτει σκιάν. . 
σκιa-τροφέώ, ίων. σιιιιιτρ-, μελλ. ·ήαω· ποιρ' 

ιχΤΤ. κοι! σιιιατρσφ- (ακ,ά+τριfφω)·. άνατρέφω έν 
Tf.i σκιςί r, έντός της ,οlκΙας, άνατρέφω ΤΡuφηλώς.-
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~.' μέν'ω έν τ/1 σΚΙζ!, αποφεύγω τόν ι'\λιον καΙ 
τΟν- μ6χ&ν, ζCι μαλδακΙ:;>ς.- 11 ιiμτeί., φέρω κόλυμ
μα, φορώ καλύπτραν, έχω τήν Kεφαλr'ιν κεκαλυμ-
μένην. ' 
σκιάω, ίπ. σκιόω' =,κιάζιυ (βλ. λ.) . 1I ΙΥ τιj'ι ποι

θτιτ. , γΙνομαι σύσκιος, έnισκιόζομαι, σκοτεινιόζω. 
σκΙδνσμαι, ώ~ τό κΙ~"oιμαι, ποιθτιτ . , :ΧΠι&ν1:ων μό

νο'Ι χοιτ' ιΙνιστ. χοιί πρτ.- σκορπlζομαι, διασKOΡrι!ζo
μαι, διασπεΙρομαl, πρός διαφόρους κατευδύνσεις 
11 -σκιhοιμέ"η~ Δήμητρo~ = δταν ό σίτος διεσκορ
πΙζετο (τ .!_ κατα τόν χρόνον τοΟ σπορητοο) Ι ιiντιθ. 
~v"ιοvοη~ Δήμητρος=κατα τήν συγκομιδήν τοΟ σl
του ιιαμα ήλΙφ οκιδ"αμέ"φ=μόλις ό ΓΊλιος αρxlσr:ι 
να διασKoρπlζr:ι τας όκτΤνός του (τ. Ι. κατά Τι εύ
δ\ις μετα τήν όνατολήν τοΟ ήλΙου) [δι' 'τυμ. βλ. 
ακε&ί""ίΙμι]. 
σκΙι:ρός, άι 6", δωρ. σκΗίρός (ακιά)' ώ~ χοι! ~σν, 

σκιερός, cύσκιος, κατάσκιος, , ρΙπτων σκιάν. 2) ό 
έν σκιζ!, ό έσκlασμένος. 

σKΙiι, rι. !ων . ιiντί ακια (Εϊ λ λ . ). 
ΣΚΙ' λλlιι., -ης, τΙ' τό «σκιλλοκρόμμυδο) (λaγόμβνον 

άλλω;; χοι! αχϊ"ος), λιχτ. squilla. 
σκιμσlΙςω, ' μeλλ . -Lacu, ιiη. -lώ' δΙδω είς τινα 

ένα κόλαφον (Ύ, « μια μούντζα ), ενα «φασκέλωμα » , 
Τι τοΟ κτυπώ τήν μύτη ν μέ τόν μεσαίον δόκτυλον 
πρός κατεξευτελισμόν, «κιχτιχδακτνλΙζω» 11 γινιχω~, 
φέρομαι ύ6ριστικώς (προσ6λητικώς). [ακιμαλLζω' 
ακιff}oαρlζω (Πotρομ. οτιμ.)· σχοτ. έτυμ) . 
σκιμβάςω' χωλαίνω, κόμπτω τά γόνατα, όκλόζω' 

[ακιμβάζιυ- πρeίλ. Ήσυχ. cκιμβάζει ' ατραΥΥwε'l'αι» , 
«όκιμβάζει" καί ακιμβάζει,,' τό ατραyyενεα{Joαι» (ό
ιίλτ,μμίνον έχ του ουνων. όκλάζει,,)' ακιμβό~ (=χω
λός): πιχλ-ποrr. skeifr (κωλύω, κείμαι έγκαρσΙως), 

λεη. schk'Ibs (ποιρ!)μ. οτιμοισ.), schk'lbt (χόνω τήν 
lσΟρΡοπΙαν), ίιχπ. *sqeibh-, *sqI-m-b(h)-). 
σKIμπouς, -oδo~, δ (ακΙμnτω) ' =δ όκλαδΙα~ (ιiνν

δΙφeoς Τι ,'}ρό"ος), «σκαμνl» διπλωτόν, Τι εΤδος χαμη
λοο καΙ όναπαυηκοο κρα66ότου (φορεΙου) χρησιμο
ποιουμένου κατα τήν μεταφοράν άσδενών, λοιτ. 
9rabaIus. 
σκfμπτω, μιλλ. -ΨΟΟ' =ακή.π'l'aJ (βλ. λ.) [δι' '1:uμ. 

βλ. ακη.πτeΟtι] . 

σKινδδA.iiιμoς, δ, κοι! ουΥχιχ. σκινδαΑμός, ιiττ. 
σχινδάλαμος, κιχ! ουγκιιχ. ' σχινδαlμός· (σχLζω)' τε
μάχιον ξύλου, λεπτή σΧΙζα, ξυλάριον, λοιτ . scindu· 
14 Ι μτφρ., λ6γω" &.κριβόW αχι,,&ίλαμοι = λεπτολο
γΙαι, σοφΙσματα [~I' Ι1:υμ. βλ. αχ/ζω]. , 

σKινδiiιliiιμo-φράστης, -ov, δ (ακιtι&ίλαμoς+φρά
ζΦ)' ό, λεπτολόγος, ό «διυλΙζων τόν κΙ:Ινωπα», ό 
μωρολογίας φληναφών. 
σιιινδαΙμός, δ, ouyxax. ιiντ! ιικι"δάλαμος (βλ. λ. ). 
σκΙο-cιδiις, l, (ακια+eΙδος)' ό σκιΙ:Ιδης, ό παρερ

χόμενος Ι:Ις σκιά, Q δμσιος πρός σκιάν, όμιχλΙ:Ιδης, 
σκιερός. 

σκΙόι:ις, eaaa. "(CIHID)' σκιερός; σύσκιος 11 σκο-
τεινός, σκοΟρος. " 
σκf-ouρoς, δ (CIHIcί+oveD)' ό διά της ούρδς κό

μν<:Ιν εΙς έαυτόν σκιάν (πρeίλ. ιικιά-.ποδες), δ χιχ! 
κιιμψΙοveος κιχ! rnnoveo, !λλω~ λΒγόμ&νο" ή «6ερ-
6ερΙτσα) (λΙοιν μικρόαωμον ζψον ίν αυγχρΙσιι προ, τ1jν 

~υσοι~ωτijν o'}pciv του, διιΧ 1:f); προ, τιΧ ΙΙνω κciμψιω, 
τη, δποΙοι, φοιΙνΒΤΟΙI ποιουν tOΙU1:Iji <IXlciv). 
" Έnιμ_: ακlοvρος (ιικιd+οveά' πρeίλ. 6ποχορ. λοιτ. 

sciur·Iolus ( ιiγyλ. squIr-reI' κοιτ' ΙΙλλοu, αυγΥ. τljl ποιλ
·γερμ. sCerI (ταχύς)' !λλοl δ'χοντοιl ριζ. βCΙoιν *-FBeo
κιχ! το σuοχιτΙζουν πρό, τιΧ ιiγγλ-αoι~. όcweο"n •• γιιρμ. 
·4Ikvern4-: ποιλ-σλοιυ. v6veric4 (σκΙουρος), λιθ. vo
ν.,. (δμ.), V4iverIs (τό δρρεν της ΙκτΙδος)' συνΒΟΧΙΙ
τΙοθη κοιΙ πρά, το cιllλoνρo,. ιφ' δαον τοϊί1:0 πρo~p
ΧΒΤΙΧI κοιτ' ιiνOμOΙωOlν <: *αllρoνρo~, θιμ. *FatFaeo-' 
διιΧ τό α1:0ιχιΤον -ονρο- 11:ρΙSλ. κlλλοveος, μόλοvροS'. 

σιιι6ωντο, _π. Υ' πληθ. ποιθ. πρτ. του σκιάιυ. 
, "σιιΙιίων, -CU"0S'. δ (ακ{μπτcu)'='=ΙΙΚil.π'l'ροtι tβλ. λ.), 

'Ρό6δος; 6άκτηρΙα, ' λοιτ. scIpio [δι' aτuμ. eίλ. CIHilnτeotι]. 
ΣκΙρσ, τιΧ (ακlρotι) '-=:$κιρoφ6ρια (βλ. λ. ). 
ΙιιΙράς,' · ά&ο,ς, rι, Ιπ/θ. τη; Άθ'ljν!1~' βλ. 2κι;οφ6ριιι. 

.ιιίρiiιφι:ίoν, τ-ό (ε~ τoί~ "νΤΙΥΡ. iνΙοτι 1ΙοιΙ αΗιρά
φιο,,)' τόπος ένδα παΙζσυσι τους Kύ60Uς, κυ6ευτή
ριον ' έχ τοίί 

σιιΙρiiιφoς, δ' τό σκεΟος (σχήματος ποτηρlου), 
έντός τοΟ όποΙου άνετόρασσον τους κύ60υς καΙ 
εΤτα τούς όνερρΙπτουν U μτφρ. , όπότη, δόλος, έμ

, παιγμός [ιiΙSεEϊ. Ετuμ . ]. 
ΣΚίρίται, οΙ ' τμημα τοΟ ΣπαρτιατικοΟ στρατοΟ, 

auνιστ'.iμε·ιον ί~ 4ξοιχοο Ιων 11:lιζων μoιχoμιiνων πλτιοΙον 
1:0U Βιχο ιλέω, κοιί πpoερχoμέ~ων !χ -ι;ι "'ο, διοιμβρί ομοιτο, 

(τij, ΆρχοιδΙοι,), οπερ έκοιλείτο 2κιρίτις. 
ΣΚΙ·"ΟΗ, τό- τό λευκόν όλεξήλιον (ακιάιJcιόtι, 

βλ. λ . ). τό άποΤον έκράτει ή Ιέρεια κατά τήν έόρ.
τήν της 2ΚΙ{!f&δος Ά,'}"I'1fiίς, έ, οδ t, μ~ν ΙορτΥ, Ιχιχ· 
λείτο τα 2χ/ρα '1; τcί 2κΙροφ6ρια. 6 δέ μijν. χοιθ' δν 
ιΞτελείτ() ιχϊιττι , 2κrροφοριώ-ν . -
Έτvμ.: σκΙρο,, ' σκια (βλ . λ .)' κoιτCΙ τlνoι~ τdι ιiνω

τέρω όνόμcιτoι πιx ρiιχθτισoι~ lx τινο; δΙδώλου ' 'tij~ Άθ-η
νιX~ χιχτaοχεuοιομένοu εκ ΎύΦο!) (ακ'ieος), δπότι δμω, 
θά. Μεl νά. ypoιζpij σκίρο,,' άλλοι Ετυμολογουσιν έκ του 
2κlρος, 0::11:1' ijto μciντις οίχοδομήοOlς δμώνυμον νΙΧόν 
πpό~ tIμ'iJv 1:1)ς Άθη~ιX, εν σuvοιχΙ~ , 11-ι;ις ίκΙΧλ.Ττο 2κl· 
ρο" (=συνοικΙα δυσωνύμων οΤκων)' χοιτci τινιx~ oUYΎ. 
τφ πιχλ-γερμ. scirm, scerm (όλεξήνεμον, όλεξΙπυρον) 
( : σΙΧνσχρ . ςόrman- = προστέγασμα' f) οοινσχρ . cόΓ' 
man-, λοιτ . cοrίum=δέρμa, ίcιπ. ·sqer· = κόπτω)' υπ' 
άλλων τέλο; θεωpείτ~ι σημιτ. χoιτoιγωγ'iί,. 
σκίρον, τό' ό σκληρός φλοιός τοΟ τυροΟ, οΙ ά

καθαρσίαι τοΟ τυροΟ. 

ΣΚΓΡΟΣ, δ. ώσ. χιχ! σκίΡρος' γύψος, μaρμαρο· 
κονlα, στόκκός (λεΎ. άλλως xcι ! J.ii..vπη) U σκληρόν 
έπικάλυμμα, σκλήρωμα, λοιτ. scirrhus (πρΕϊ λ . χαι! γη 
ακιρράιϊ) ' [σχοτειν. έτυμολ . - κιχ-ι;ci τινιχς σημιτ . προ

ελεuσεω~' πιχρciΎωγοι : ακιρρός' ακLρρος, OHIeeLa' 
σκιρρoνσ{Joαι' ιικίρος (γα)' πpΙSλ. Ήοuχ . «σκεϊρος' 

άλσος καί δρνμός . Φι},ητας δέ τή" evπώδη "η,,»] . 
Σιι'ιΡο.φόρια; τά. (σκlρο,,+φέρω)' έορτη της • Α

,'}η"ας 2κιράιJoς, ιiγoμιντι ίν ~Aθήνoιι, χιχτά. τόν μij~οι 
2κιρoφoριΌWα. 

Σκlρο·φοριών, -ώ"o~. δ (2κιροφόρια)' ό δωδέ· 
κατος άττικός μήν, "ν.lo-ι;!)ιXιίi~ πρό, τό ιi11: '; 16 'lou· 
νΙου-1 0 'IοuλΙοu διciστημοι. 

Σκlρτιιι.Ώ, μελλ. -ήσω (β!δο, θαμιστιχο ίί τιίπο!) του 
axaLecu)' ώ~ κοι! νυν, σκιρτώ, όναπηδω, τινάσσομαι, 
Βπ! νίω~ [ππων «τσινάω) [δι' έτuμ. βλ . axaLecu]. 
σκίρτημα, -ατος, τ6 ' ώ~ κοι! vi)v. οκlρτημα, πήδη

μα, τΙναγμα. 
,σκιρτητής, -ο;;, δ (σκ,ρτάιυ)' ό πηδώ ν, ό τιναο 

σόμενος, πηδητής, χορευτής. 
σκιρτο-πόδης, -ov, δ (ακιe,l,άω + .πονς) · ό έχων 

πόδας Ικανούς (ήσκημένους) εΙς τό σκιρταν, έλα-
σηκούς, ό δεινός χορευτής. " 

ΣκιτσΙ0Ι, οΙ, λόγνα πρόσωπο μνημονευόμενα ώς 
κακοποιοl δαΙμονες ποιρ' ΆΡΙΟ1:0φ. (Ιππ. 634) . [ιiyν. 
itυμολ.] . 
σKlφfςω, δωρ. άντ! ξιφlζΦ (eίλ . λ.). 
σκfφoς, τ6, δωρ. ιiν1:! ξΙφος (βλ. λ.). 
σκΙ-ώδιις, εS"=ιικιοιrιδης (βλ. λ . ), σκιερός n σκο-

τεινός, δολός, μαΟρος. ' 
σKliίναι, ιiπρφ_ ιΙορ. β' του ακέΗφ (βλ. λ.)
σκΙηΡ-ΙΥωΥΙω, (ιικληeός + άγωΥή)' άνατρέφω 

σκληρώς (δτιλ. μέ aύoτηρότητα, μέ τραχύτητα", μέ 
σκληράν άγωγήν). 

σιιΙηρο.καρδία, ." (ιικλη~ός+καρδlα)' ώ; χοιΙ νσνΊ 
σκληροκαρδlα, σκ-ληρότης καρδΙας, άσπλαχνΙα. 

σιιΙηρ6ς, ά, Ο" (ακλiltιαι)' ώ~ κ~! νσν, σκληρός, 
τραχύς, δκαμπτος, ~ηρός, λοιτ. durus ' 2) in! fΊxou . 
σκληρός, όξύς, τρσχυς 11 6αρύς,6ραχνός, 6οθύς. 3) 
ίπϊ' γβύσεω, ΧοιΙ όσμη~, δριμύς, στυφός," δυσόρεστος, 
πνιγηρός. 4) δκαμπτος, όλύγιστος, τραχύς, , λcιτ . 
rigidus U ρωμαλέος, εύτολμος, σκληρός (δυσκολό
δpαuστoς).- 11 μτφρ. , 1) ιiπΙ πριχγμ., δύσκολος. 
2) 'π! 11:ΡΟΟ., αύστηρός, δύσκολος, τραχύς, σκληρός, 
Ισχυρογνώμων, σκληροτρόχηλος [δι' i1:uμολ. βλ. 
ΙΙHIUcσ]. ' 

σιίΙηρ6τιις, -ητος, ." (ακΙΙηρ6ς); ώ~ χιχ! νίίν . σκλη 
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ρότης Ι 8ΠΙ γιιίσ.ω~, τραχύτης, δριμύτης, στυφότης 
11 ίπΙ προσ., αύστηρότης, τραχύτης. 
σιιληρο-τρδχηλος, ο" (σκληρόΙ;+τράΧ'1λος)' ό έ· 

χων τόν τρόχηλον σκληρόν καΙ δύσκαμπτον 11 
μτφρ ., ώ~ κσιΙ νυν, σκληρατρόχηλος, Ισχυρογνώμων, 
οιιληρυνω, μβλλ. -ι!"ώ' ιiόρ. σι' έσκλήρ""α' π~θ. 

πρχ. έσκλήρ"μμαι' (σκληρός)' ώ~ χσιΙ νυν, σκληρύνω, 
κa8ιστώ τι σκληρόν U μ.φρ., σκληρννιD. τη" xaeala" 
~ι"ό,=πoιώ τινα σκληρόν κατό τήν καρδιαν U μ'lφΡ. 
ώα., ποιω τι(να) πυκνόν, χονδρόν, όνόητον. 
σιιληφρ6ς, ά, ό. (σ"έΑλω) ' ίσχνός, λεπτός, «ΚΟΚ

καλ.ιάρης» [σκληφρό, t σκελιφρός' δι' i'llJμολ. βλ. 
QJCtλAw]. 
σιινίπσίος, α, ο" (Q""ιπό, Β)' ώ, '10 ""εφαϊΌς 

(βλ. λ.), σκοτεινός, ό κατό τό σκιόφως πλανώμενος. 
σιινίπΌC; (Α), ή, ό" (σκ"lψ)' μικρολόΥος, γλΙ

οχΡος, κυμινοπρΙστης, φιλάργυρος. 
σιινίπΌC; .(Β), ή, ό,,' ό έχων άμυδρόν τήν δψιν 

~ τήν δρασιν, ό όμυδΡώς όΡών, μύωψ (πιχρ ' ΉσIJΧ . 
σκ"ιφός κα:Ι cσ""Ιφο,' τό σκό~oς»)' π~6λ. κα:Ι 
σκ"ιπαΟος. 

σιιν'Ψ, δ, yav. Q""rπός' Ονομ. πλ-r,θ. σκ"ίφε.· έν
τομον κωνωπώδες ευρισκόμενον ύπό τόν φλοιόν 
τών δένδρων, όνακαλυπτόμενον δΙ καΙ έσθιόμε· 
νον ύπό "00 ·δρυοκολάπτου [δι' έ'ΙlJμ. βλ. κ"lψ]. 

σιιολιό-8ριξ, -rerXO" δ, i) (σκο.λιό. + (J-ρίξ)' ό 
έχων κόμην OCιλην (συνεστΡαμμένην, βοστρυχώδη), 
ισΥουρομόλλης» U ό έχων φύλλα ούλα, ισΥουρωτά». 

σιιόλιον, τδ, XlJp. ουδ. 'Ιου σκολιό. (έϊ;IJΠσικ. ΤY;~ 
λ. μέλο.: σκολιό" μέλο.=σκόλιο,,)· ςισμα ςιδόμενον 
ύπό άλλου έκάστοτε έκ τών συμποσιαζόντων, έν
ολλάξ, συνοδεΙQ λύρος λίγετιχι O'lt 'Ιό εΙδo~ τουτο 
!Itevo'ijG-r, ίιπό του ΨερπιχνδροlJ, κιχ! δη ώνομiσθΎ] olίτω 
διόι 'Ιόν ακιχν6νισ τον τρόπον, κιχθ' ον τό if~μιχ μετε6ι6i

ζετο από του ένό~ εΙ~ 'Ιόν !λλον' δ ι!κiστοτε δΎ] λ. q.δων 
έκριχΤΒΙ eΙ~ 't-iJv χείρα: κλιχδον μlJρσΙν-r,~, διεΙΙ6ιχζε δΕ 
τουτον εΙ~ δποιον ίχ των αlJνδα:ι ΤlJμδνων ήθελε , . ίιπ.,
χρεούμενον νόι σlJνεχΙσΊι με Ιδικόν τοlJ cJσμιχ (τΥι; Ι~ι
κYί~ τοlJ δ-r,λ . έμπνβύσεω~), α:ύτo~ δέ πιχλιν μετε6 ίl!)α:ζε 
τόν κλιχδον τη~ μlJpσΙνYI~ κα:Ι το cJσμα: βΙ, τρίτον της 
iκλQΎη~ ΤΟΙJ Κ.Ο.κ. 

ΣΚΟλΙΟΊ, ά, ό,,' κεκαμμένος, κυρτός, λοξός 11 
συνεστραμμένος, ιμπερδευμένος».- Ι μτφρ . , δι
εστραμμένος, άδικος 11 αίνι'Wατώδης, σκοτεινός, 
άσοφής [~ ι' έΤlJμ. βλ. QHtolo.]. 
σιιολόπΙξ, -ακος, δ' εΤδος μπεκότσας, Τσω~ ή 

ξυλόκοττα [Υ) λ. προjjλθιν Τσω, έκ του cσκόλοψ» 
λ6ΎΨ του μιχκρου pιχμφolJ~ του ΠΤΥΙνοί: , ~ οφεΙλετα:ι ε!~ 
λα:"ίκ1jν πα:ρεΤlJμσλογ!α:ν]. 
σιιοlόπεσσι, έπ_ ~oτ. πλ'ljθ. 1;OU σκόλοψ. 
σιιολοπίςω, μελλ. -QQ) (Qκόλοψ)' όνασκολοπΙζω, 

ιπαλουκώνω ». 
ΣΚΟ' λΟ., -οπο., δ' πόσσαλος, «παλούκι», γιν. 

παν τό όπολήΥον είς όξύ, τό «σου8λερόν» 11 έν τψ 
πλΥΙθ. οΙ σκό10πε.=πάσσαλοι πρός όχύρωσιν, περΙ
φραΥμα έκ πασσάλων, χαράκωμα 11 εν llepaIq. έπl 
τοιούτων σκολόπων ένεπήΥνυον τός κεφαλάς των 
καταδικαζομένων εις τ6ν «δι' όναακολοπισμοο» 
θάνατον, έντευθεν δ~ κα:Ι σκολοπlζω κα:! ιΙ"ασκ010-
πlζω (πρ6λ . τά σΥΙμερ. «παλουκώνω» κα:Ι «παλούκω
μαι) .- ΙΙ δένδρον . [δι' έΤlJμ. βλ. Qκάλοψ] . 
ΣΚΟΆ Υ-ΜΟΣ, δ' εΤδος όκάνθσυ έδωδΙμου, όν· 

θοίίντος κατά τό θέρος Ι ή άΥκινάρα. [αγν. έΤlJμολ.]. 
ΣΚΟ'ΜΒΡΟΣ, δ' εΤδος θαλασσΙου Ιχθύος ζώντος 

κατ' όγέλας εΙ~ τό α:~τό eΙδο~ άνήΚΟlJσιν δ iJ-ύ",,0. 
κα:! tι πηλαμν •• [σκ6μβρο,) λα:τ. scomber' πιχρα:δό 
~ω~ σlJνεσχιτΙσθΥΙ πρό~ τό πιχρ' ΉσIJΧ' .σκομβρίσα.ι· 
ΥΟΥΥύσαι», πα:λ-σλσισ. skomAtI (στενόζω, ΥογΥύζω), 
skomljAti (ΥρυλλΙζω)]. 

Oιιoπ-άρXηc;, -ο". δ (σκoπός+ιiρxω)' ό όρχηγ6ς 
.,ών κατασκόπων (τών όνιχνευτών, τών ένεΡΥούν
των κατοπτεύσεις). 
σιισπCΛ~δρόμoς, D'I" ό τρέχων διό μέσου σκο

ιιιέλων (8ρόχων). 
σιιόncλΟ4;, -011, δ (σκοπέω) ' τόπος κατόλληλος, . 

6π6 τοΟ όποΙου δύναταΙ τις νό περισκοπι:! τό πέριξ 
CιiI, w σκοπιά), άπόκρημνος t3ρόxoς, όκρωτήΡιον, 

λα:τ. scopulus 11 γ8νικώ~, ύψηλός Βρόχος, κορυφή [1) 
ίκ των σκοπιά, σκοπό" σκοπέω, QHtnrOμoιI πα:ρα:
γωγr, τ~~ λ. οκόπελο. εΙχeν IJΙoθετr,θη δπό των ιiρ· 
χα:Ιων ijδYj' νεώτε?GΙ 'ttvs; απop~ΙπτOlJo< τήν ίΤlJμολο
γΙα:ν τα:ιίΤΥΙν κα:Ι 't-iJv ιipxtx-iJv σΥΙμα:σΙα:ν (<<τόπος παρα
τηρήσεως») κιχ Ι π~oτεΙνolJ:;ΙΙ 't-iJv σΥΙμα:σ. «πέτρωμα 
κεκομμένον καθέτως» (ί~ ία:π. ·sqep-, *sqop- = 
κόπτειν' πρδλ'. σκέπαρ"ο., '0.)]. 

OKOnCUW" Qxomoo (βλ. λ_Ι. 
σιιοπCω, κσι! σιιοπCομaι ώ~ άποθ. · οΙ τύποι οΙΙτοι 

!ίπα:ντωσι μόνον ίν τψ ένεστ. κα:Ι πρτ . , των δπολοίπων 
χρόνων (τ. Ι. μιλλ. σκέψομαι, άορ. ιχ' έσκεψάμη", 
πρκ_ εσκeμμα,) πα:Ρc:tλc:tμ6α:νομΙνων _κ του σκέπτομα.ι· 
(σκοπό.)' βλέπω πρός τι πρδΥμα 11 βλέπω, θεώμαι, 
παρατηρώ, θεωρώ, έξετάζω, έπισκοπώ 11 yevtxtiJ. , κυτ· 
τόζω, στρέφω τό βλέμμα, άΥρυπνώ.- ΙΙ μτφρ . , προσ
έχω είς τι, σκέπτομαι, άποδΙδω σημασΙαν είς τι U σκο" 
πώ τά lμα"l'οϊί=έξετόζω (προσέχω) τός ίδΙας μου 
ύποθέσεις.- ΙΙΙ έρευνώ, έξετάζω, έξακρι6ώνω, βε
βαιώνω. 

σιιοπι1, i) (Qκοπrω)'=Qκοπιd (βλ. λ.)' τόπος όφ' 
ου τις παρατηρεί ~ κατασκοπεύει, πύΡΥος κατ
οπτεύσεως. 

σιιοπιά, ίων. -ιή, i) (σκοπό.)' ώ, κα:Ι νυν, σκοπιά, 
τόπος ύψηλός, έξ ου δύναταΙ τις νό napornp!j ~ 
νό κατασκοπεύl), κορυφή όρους. 2) πύΡΥος κατ
οπτεύσεως, λc:tτ.sρecula .- ΙΙ φυλακή, φρουρό, άΥρυ
πνΙα 11 σκοπιά" εχω=φυλάττω, άΥρυπνώ. 

σιιοπιά.ςω (σκοπιά)' βλέπω περί έμαυτόν γύρω, 
κατασκοπεύω άπό πiιργoυ κατοππύσεως 11 "(5vtxffi~ . 
κατοπτεύω, άνερευνώ, έξετάζω.- ΙΙ μτl!)τ ., όνιχνεύ<.ο) 
τι μετά προσοχής, άναζητώ τι,·άνακαλύπτω. 

σιιοπιάω, μην. ΠΟΙ1jΤ. 'tun()~ ιiντ! σκοπιάζω. 
σιιόπιήτης, -Ο", δ (σκοπιάω) ' κατάσκοπος, πρό

σκοπος, σκοπιωρός.- Η όρεσίβιος, ·έπίθ. του Πα"ό, . 
σιιοπι-ωρέομαι, μελλ. -ήσομαι, αποθ. (σκοπιά + 

ωρα.)· κατοπτεύω (παρατηρώ) όπό σκοπιάν, περι
σκοπώ όπό παρατηρητήριον. 

σιιοπός, δ κα:Ι i) (σκέπ- τομαιγ ό σκοπώιι (ό παρα
τηρών; ό φυλόττων, ό προσέχων) 11 έν xιxxij ένν., ό 
παρaφυλάττων,όένεδρεύων , διά τινα. 2) έπί θεων, 
ό διαφυλάττων, ό φύλαξ άΥγελος, προστάτης, πο
λιοϋχος, τόπου τινός. 3) εν πολέμψ , ώ~ κσιΙ νυν, ό 
σκοπός, 6 φρουρός, ό δγρυπνος φύλοξ, λα:τ. spe
culator 11 ώσ. ό έπισημαΙνων καΙ υποδεικνύων τ6 θή
ραμα κατά τό κυνήΥιον 11 κατάσκοπος, ,ι1ρόσκοπος, 
άνιχνευτής 11 όγγελιαφόρος:- ΙΙ τ6 σημείον 'ίJ τό 
όντ,κεΙμενον, έπί τοίί όποΙου προσrj'λώνει τις τό 
βλέμμα του, τό «σημάδι», ό στόχος, λα:τ. ιcoρu, 11 
άπό σκοποϊί = μακράν τοΟ στόχου. 2) μ-:ψρ., ιί)~ 
xc:t! νυν, ό σκοπός, χάριν τοΟ όποΙου πρόττει 1j λέ
Υει τΙς τι. (δι' έΤlJμ. βλ. σκέπτομαι] . 

σιιoρ~ιι,ςω, μελλ. ιiττ. -r ώ' στέλλω τινό έ, κό
ρακα., «τόν στέρνω είς τόν διάβολον», τόν μετα · 
χειρΙζομαι περιφρονητικώς.- nΙXO'ljt . , τυΥχάνω περι· 
φρονητικής μεταχειρΙσεως έκ μέρους τινόΥ λc:tτ. confumelia Affici. [σκορακlζω <<Β). κόρακα, κα:'!;' 
!λλΟlJς , o~xΙ όρθω,, <σκώ~+κla~αμα, Ι]. 
σιιορδΙνάομal, ίων. -Ιομα., μελλ. -ήσομα,' ιiπoθ: 

έκτεΙνω τό μέλη μου, τεντώνομαι, τανύομαι, χα
σμώμαι, αίσθόνομαι υπερ60λικήν κόπωσιν 1j χαύνω
σιν (<<τεμπέλιασμα»). [ιi6ε5. 8ΤlJμ: 6λ. κόρaαξ]. 
σιιορδυλη, i)' μικρός Ιχθύς έκ τοΟ είδους τoCί 

θύννου' [δι' ίΤlJμ. ΙSλ. ~oeavolfI]. 
σιιοροδ-άλμη, i) (σκόeοaο" + (ίλμη)' δλμη (σάλ

τσα, σαλαμούρα, τουρσl) όπ6 σκόροδον (ισκόρδο,), 
εΤδος σκορδαλιδς. 
σ'ιιοροδ'ςω, μελλ. -{σωΌ πα:θΥΙΤ. πρκ. έακορόa,σμα, 

(Qκόροaο,,)' (δια)τρέφω μΙ σκόρδον 11 εΙς όλέκτο
ρας προοριζομένους διό όλει<τορομαχΙας δίδω ώς 
κυρίαν τροφήν (όλΙΥον πρό της μονομαχίας) σκόρ
δον, τό όποΤον τούς παροξυνει πρ6ς μόχην .IIΙσ"ορο
δισμέ"ο.=παρεσκευοσμένος πρός μάχην διό σκο
ρόδου (<<ταΥισμένος μέ σκόρδο»). 
σιιορ6διον, τ6, ύποκορ. του σκόροΟΟ" 11 Ιν τΙU πλ 'ljO., 

βλαστόρια, φύλλα, "ι καυλοl σκορόδων. 
ΣΚΟ'ΡΟΑΟ", '16, κα:Ι σlJγκεκ. σιιόρδον· ώ, κα:Ι 
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νίίν, σκόρδον, λαιτ. &Ilίum 11 σιιχνα. μν'l)μονeuaται ι δμοίί 
μaτα. τοίί κρόμμνου καιί το ίί πράοου ' 8~ αι!ιτοίί τό 
σιιοροδο-ηανδοιιι:υτρι-αρτόηωlις, -ιδo~, iι(oκό

ροδο,..f-πα"δοκεVτeια+άρτόJtωΑι~)· ή ξενοδόχος ή 
πωλοϋσα σκόρδα καΙ δρτον •. 
ΣΚΟΡΠΙ'ΣΩ, μeλλ. -ίοω' ώ. και! νίίν, σκορπΙζω, 

διασΚΟΡΠΙζω, διαχέω 11 εΤμαl σπάταλος 11 πρβλ. οκε
δά""iίμι . 
ΣΚΟΡΠΓΟΣ, δ ' ό «σκορπιός» (είτε της ξηρός 

είτε της θαλάσσης, ή «σκορπlνα» ) . 
Έτυμ. : oκoρπίo~' ί~ αιίιτο ίί και ! τ ό οκορπίζω=δια

σκορπΙζω (δ ι ότ ι oHoen'o~ έκαιλ εi: το και Ι π ολεμ ικ"lj τι \: 
μ'l)χαινή ίκτo~ε ιίσεω. 6ελων ) : άΎYλ-σαι~. sceorfan (ρο
κανΙζω, Xapόoow),scearfian (άΠΟξέω, ιcoμματιάζω), 
παιλ-Ύερμ. scirbi (θραΟσμα), scarbon (τεμαχ Ιζω), scre
νδΠ (inc'idere), λεττ. schk'erpis ( χορτοκόπος μάχαι
ρα), schk'erpet (κόπτω τήν χλόην), schk'erpele 
(θραΟσμα ξύλου), schkΊrρl& (άπoστόμωμ~ μαχαΙρας )' 
πρ6λ . και! τήν δμciδαι λέ~εlllν άνειι του άρχικοίί s- έν λ . 
καρπό~, κeώπιο,,' 8πβκτ. καιτα. Ην χβιλ ικόν πρ όσφ. έκ 
των *(s)qer(e)-, *(s)qere, "cs)qeri-, *Cs)qeru· (σχΙζω, 
κόπτω). . 
αιιοταϊος, α , ο" (oκ6τo~)' ό έν σκότει ων , σκο

τεινός U ό πρό της αύγης, κατά τό λυκαυγές, 'ij ό 
μετά τήν δύalν τοΟ ήλΙου, κατά τ6 λυκόφως, ό έν 
τω σκότεl της νυκτός. 
Όιιοτι:ινός, ή, ό" (σκότo~) ' ώς; καιΙ νσν, δκοτεινός , 

μαυρειδερός ιι ό έν τQ σκότει ων, τυφλός.- 11 μτφρ . 
σκοτεινός, όσαφής.-έΠΙΡΡ. -"ώ~ . 

σιιοτία, iι (oκ6τo~)' σκότος, «σκοτάδι_, γνόφος, 
άχλύς , ζόφος, «σουρούπωμα». 

σιιoτί~ω, μελλ. -ίοω (oκ6τo~)' κάμνω τι σκοτει· 
νόν, συσκστΙζω, έπισκστΙζω.- παιθ'l)τ ., εΊμαι 'ij γl
νσμαι σκοτεινός, σκοτεινιάζω. 

αιιότιος, α, Ο", ωσ. χα! -o~, -ο" (οκότοS')' σκο
τεινός, μαυρειδερός ιι ό ΖWν 'ΙΊ γινόμενος έν τQ 
σκότει, ό έν τQ σκότεl διατελων 11 κρύφιος, κρυφός, 
μυστικός. 
σιιοτο-δδσϋ-ηυκv6-θρΙξ, -τerχοS', δ , tι (OH6τo~ 

+διιοv,+πvκ,,6s-+8-ρίξ)' σκοτε ινός έκ της πυκνότη
τος καΙ δασύτητος των τριχων (με ΠUKνά μαΟρα 
μαλλιά) . 

σιιοτ,.-δϊνέω,. (οκ6τοS-+δi,,0~) ' πάσχω έκ σκοτο
δΙνης, «'ζαλΙζομαι», «άντρσλλίζομαι ». 
σιιοτο-δϊνία, iι (οκοτοδ,,,έω)' σκοτοδΙνη, ίλιγ

γος. ζόλη , « άντρόλλισμα • • 
σιιοτο-δϊνιάω'=ΟΗοτοδι"έω (ΙSλ . λ.) . 
σιιοτο-ι:ιδιίς, ε" (οκ6το" + elδoS')' ό φαινόμενος 

οκοτεινός. 
σιιοτόι:ις, εοοα, ε", ποι'l)τ. άντ! OHότ&o~ (οκ6τοS')' 

σκοτεινός ιι σκοτισμένος, κατηφής. 
σιιοτ6-μαlνα, tι'=OHOΤOμή,,'1 (βλ . λ. ) . 
σιιοτο-μήνη, tι (οκ6τοS-+μή ,,'1)' νύξ άσέληνος. 
σιιοτο-μήνιος, ο" (ΟΗοτομή,,'1)' άσέληνος , σκο-

τεινός. 
ΣΚΟΊΟΣ, -011, δ (και! σπαινιώτ. oκ6τo~, -e0S', τ6) ' ώ. 

χαι! νίίν , σκότος, «σκοτάδι- , έλλειψις φωτός 11 παιρ' 
'ομiJρφ : a6xva. έπΙ τοΟ σκότους τοΟ θανάτου, χαι! ω. 
έπ! 'τ6 ιfλεΤστoν ίν t1J ςppciOEt τό" δε OHότo~ οοοε κά
Ανψε" (=σκότος · έκόλυψε τούς όφθαλμούς του, άπ
έθανεν) Ι ίπ! τιιφλδτ'l)το., οκ6το" βΜπω = 6λέπω 
σκότος, . δ'/jλ. δεν 6λέπω τΙποτε, εΤμαl τυφλόςlΙμτφρ., 
οκ6τφ ΗeVπτω=λαιτ. nocle premere=KpύnTW έν τQ 
σκ6τει.-δ τιΙπο, -.:oίl ο!)δ. (τό οκότοS') σπαινΙω. άπαιντ~ 
παιρ' ιί-.:τιχοΤ •• [σκότοS" σΚOΤ8ι"ό~' ΟΗ6τιο,' ΟΗοτ6ω ι 
παιλ-ιρλ. scalh (σκιά), -yot.Q. sk&dus, άΎΎλ·σαι~. sce&
du, παιλ-Υιρμ. scato (σκιά), άλδ. kot (σκοτεινότης)). 

σιιοτ6ω, ιιελλ. -ώοω (οκ6το,)' ποιω τι σ~oτεινόν, 
σκοτlζω, όμouρώνω, τυφλώνω. 

σιc.oτ-ώδης, ε~, σιινΊjρ. άντ! ΟΗΟΤ08'17), (δ).. λ.), 
σκοτεινός, μαΟρος 11 όσαφής. 

σΙΙιiβδ10ν, -.:ό · κόπρος, ρύπος Ο όπομεινάρι, άπόρ
ριμμα, .σκouπlδι, ώ, χαι! νίίν «σKύ6aλOν», όπολέπισμα} 
τσώφλι. (σιιν"ljθω. · έ-;lψολΟΎεi:-.:αιι ax -':ou «1,,- Ην"α" 
βfιMϊ,,», πρδλ. ΟΗοραΗΙζω' 6πό -.: ινων -.:ων νιω-.:ίρων 
σιισΧΙ-;Ι~I-;αιL προ, -.:6 ·~LQ.skubUs-rUs (προσεκτικός, 
δΥρυπνο<;), skUbtl (6ιόςομαι), ίOlπ . "squb: Υο-;θ. '.f-

skiub&n (άπωθω πλαγΙως), ίαιπ. *squp-' 6π' άλλων 
θεωρείτοχι σημι-;. χαιταΎωΥΥί. ] . 
σκυδμαίνω'=οκνζομαι (βλ. λ. ). 
ΙΚΥ'ΙΟΜΑΙ, άΠGθ. · όργίζομαι (η εΤμαl ώργισμέ

νος) έναντΙον τι νός, άγανακΤώ έναντΙον τ ι νός. 
. Έτυμ. : οκυζομα. , οκυδμαί"ω' σκυ8-ρό, (κατ' 

όναμ. < * σκυο-8-ρος < ' oκυδ-8-ρo - ~) ' οκυ8-ρωπό,' οκυ· 
8-ράζω: λ ιθ. skaudus (άλγεινός, όδυνηοός βίαιος) , 
Ikusli (καταπονοΟμαι) , praskudlmas (νευρικός κά

ματος) skundzu, sku,sli (μεμΨιμοιρω διά τι) , λεττ. 
skunde! (έπιπλήττω, εΤμαι χ ολωμένος), ska 'udel, 
ska ' usI (φθονω, ζηλεύω ) ' Εξ ί οχπ . ·squd. 

Σιιiϊδαινα, i) , θηλ. του ΣκV{Joη,. 
IKiϊδης, -ov, δ· Χλητ. ΣκυfNί. ' ό κατοικών έν Σκυ, 

θ lQ, ό κότο ι κός της, 'ij ό καταγόμενος έξ αύτης 11 
παιραφ. φρ, Σκυ8-ώ" έρημία ω; θό: έ λέΥαμεν σ'ljμε;;αν 
« 'Αφρικανική έρημ Ια » . 2) ώ. έπίθ. , Σκυθικός . - 11 
έν Ί~ θ'ljνα ι ς, άστυνομικός (η δικαστικός) κλητήρ' 
διότι τ ό σωμα των όΡΥciνων τούτων τ1). τciςεως (είδα. 
παλιταφυλαΥ.Υίς ) άπετελείτ ο έκ Σκυθών δούλων κατcX τό 
πJ~ s:~στον . 

ΣKυθί~ω, μελλ . -ίοαι (Σκν{}oη~) ' εΤμα ι Σκύθης, η 
φέρομαι ώς ΟΙ Σκύθαι 11 καταμερίζω μέ τούς Σκύθας, 
2) πΙνω ώς Σκύθης. 3) έπειδή α ί Σκύ θοχι συν 'lj θιζον 
να. ciποσπc; ίι ν το tέρμαι άπό τα.ς χεφαλό:. των έχ θρών 

των, τό οκυ8-ίζω και τ'ljνΤ'ljOε νά ΠΡο"λci6v χαι Ι τ ήν 
σ'l)μαισίαν τοίί « ξυρίζω τήν κεφαλήν μου » . 

ΣιιϋθlστΤ, έπιρρ. (Σκυ8-ίζω)' κατά τόν τρόπον 
των Σκυθων ιι έν Tij γλώσσι;ι των Σκυθων. 
Σιιϋθο-τοξότης, -ov, δ' ό Σκύθης τοξότης, 
σKυθρά~ω, μελλ. -άοω (oHν8-ρ6~) ' εΤμαι ώρΥΙ

σμένος, είμαι λυπημένος, είμαι σκυθρωπός, 01'11-

8-eωπάζω (βλ . λ.). . 
ΣκνΘΡΟ'Σ, ά, 6,, ' ώργlσμένος, κατηφής, μελαγχο' 

λικός; oHv8-erondS' ( βλ . λ.) ' [tt' ε,;ιιμ . βλ . οκνζομα,], 
σιc.υθρ-ωηά~ω, μελλ. -άοω (okv8-eron6S') ' ως ΧΚ! 

νίίν, σκυθρωπάζω, εΤμαι σκυθρωπός, « κατσουφlάζω», 
έχω όψιν κατηφη, φαΙνομαι δυσηρεστημένος iΊ ώρ
γlσμένος, έχω όψιν περΙλυπον. 
σιιυθρ-ωη6ς~ (ή), ό" (ΟΗυ8-ρό,+ό}ψ)Ό ώς και! νίίν , 

σκυθρωπός, λυπημένος η ώργισμένος τήν όψιν , 
κατηφής, μελαγχολικός.-επφρ . ΟΗυ8-ρωπώ" l"ω= 
εΤμαι περΙλυπος την όψιν. 

σKiίlδιιαινα, tι , θ 'l)λ . -.:o ίi οκνΑαξ ' «σKύλα~. 
σιιiίlδιιι:υμα, ·ατο" τ6 ' τό « σκυλάκι», το νεο

γνόν τού κυνός Εκ ταίί 
σιιυιακι:ύω, μελλ. ·οω (ΟΗύλαξ)' ζευγαρώνω κύ 

νας πρός πολλαπλασιασμόν των 11 Ύεν., άνατρέφω 
(διατηρω) κύνας. 

σKiίλαιι-ώδης, ες (oκνMξ+εlδo~) ' ό όμοιος πρός 
σκύλακα (νεαρόν κύνα) 11 τό o~δ. τό oκυλακώδε~ ώς 
o~σ ,=ή φύσις (ό χαρακτήρ) των σκυλάκων. 

σKiϊlαξ, -ακo~, δ , iι · τό νεογνόν τοΟ κυνός , τό 
«σκυλάκι » , λοχτ. c&lulus 11 ω, -;ό oκνμ"o~, τό νεο
γνόν (cτό μικρό») οΙουδήποτε ζι;.,ου, παν νεαρός 
ηλικΙας ζQoν. 

• ΕnJμ. , σκνλαξ ' όπ6 -.:ινων σΙΙΎΎ. -.: φ norv. skualdra 
( γαυγΙζω άκαταπαύστως), παιλ-nοrr . skualdr (=λ αι-; . 
garrilus, crepitus), sku&ldr& (όμιλω είς έπΙσημον 
γλCισσαν), sku&1 (=λαι,;. νοχ, sonus, loquel&, sermo), 
ίαιπ. *ιqvel- (εν με-;αιπτω-.:. βαιθμ. * sqvol- εν τψ οκυ · 
Ααξ), πρ6λ. προ, -.:ο!ί-;οις λιθ. skallk&s (κυνηγετικός 

κύων, γαυγΙζων συνεχως), skalyti (γαυγΙζω άπαύ
στως) • ....., χαιτ' άλλ οιι. , o~χ! ορθως, ΟΗνΑαξ άν-;! *οκο
Ααξ χαιτ' άναιλΟΎΙαιν προς -.:α. κνω", κν,,-, μεσ- ιρί .. 
cuilen (=λαιτ. c&lulus), 9αll' colwyn (σκύλσξ) (Κελ-; . 
*kοl-eίπο·.-ίιπ' /ίλλων ιXv "ljxQ'/j ε ί, τόπον *σκυδ-Αακ-, 
ΟΗνζώ (=μαλλώνω)' άλλ' . εχ -.:οιίτο ιι oat άνέμενί 1:\. 
τύπον *οκυΑΑαΗ- (με-; α. διπλοίί -λλ-) , πρδλ. λαιχ. έΑΑ4 
(=εδρα, κάθ ισμα) <*έδ-Αα (=λαι-.:. sell&)' εν τοιί-;οις 
δι' αι!ιτ οίί ' ε~7ίyoίίν-;αιι ,;ύποι ώ~ οΙ ΣΗνλΑα, 2ΉνΑλ'1, 
χαιΙ τό παιρ ' Ήσυχ. αι ί ολ. _κνλλα ' ΟΗνΑαξ» . 

σιιυΙι:υμα, -ατοS', -':0 (ΟΗνΑενω)' τό σκυλευθέν, τό 
λαφUΡαγωyηθεν n και-.:α. -':0 πλεΤστον έν τφ πλΤιθ: λό
φυPQ, σκΟλα, λεΙα, λαφυρογωΥηθέντα δπλα φονευ
θέντος t;. '900, σκυλεuθεfσα πανοπλ/α. 
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σκuλcύω, μιn, ·αω (ακϊίλ,ο,,), όπoγuμνώνω φο' 
νευθέντα έχθρόν όπό τήν πανοπλ!αν του, τόν λα
φυραγωγω, λιχt . spoIiare 11 μετα. Ιύ~ ιχ ί τ . (προσ, κιχΙ 
πριχγμ.) : KvWllo" τεύχιια άπ' &>μow ακυλ,ιιύαα"τε,= 
περιαφοιρέσαντες τό δπλα τοϋ κυκνου όπό τoUς 
ώμους του. 

σιιυλιι-φόρος, 0,, ' =ακυ10φόι?0, (βλ, λ . ). 
σκύλιον, τό' τό «σκυλόψαρο», λιχτ, canicuIA' [έχ 

του ακtί1αξ (βλ. λ,)' πρΙSλ. κιχί το πιχρα. Να. «ακιίλ,1α' 
και?χαgίαςJ> ' τΟ τι!"μιχ -ιΟ" εΙνιχι των δπ()~κo ... -oυΎγ. 
τψ λιι,. squalus (=σκυλόψαρο) (ίιχπ. *sqvollo-mJ, 
ι5:τε~ πcn ιν εΙνο:ι OUH. τψ πα-λ·nοrr . hualr (φόλαινα), 
μεο-γaρμ. wels, πο:λ·πρωσο . kaIis (Ιχθύς ποταμων, 
ό σΙλουροςΙ, πρ6λ. Ήουχ, «&απαλ,ο,' lx8-Vs",] . 

Ιιιύλλδ iι ικύλλιι, 'ι', ij' θηλυκόν τέρας κατοι
κοϋν έν σπηλαΙ4>, κατά τόν Σικελικόν πορθμόν, ύ
λακτοΟν ώς κυων, μέ δώδεκα βραχΙονας κοl εξ αυ· 
χένας, κατο!<όπτον δέ τήν λεΙαν του εΙς τεμάχια 
(lJιο κο:ί έκλΥιθ-η 2κιί1λ,cι, ax το!ί ακιίΗω βλ, λ.) [lJι' 
έτυμ. βλ. ακιίλ,cιξ], 
ΙΚΥ' λλΩ, i6p. 0:' έακΙλ,σ' σπαράττω, «ξεσχΙ

ζω » , έκδέρω, «γδέρνω» 11 μτφρ" ένοχλω, βασανΙζω, 
δυσαρεστω, έμβάλλω εΙς ταραχήν, λιχτ. vexare. 

, Ε .... υμ.; ακιί1λ,ω ' ακύλ,·μσ' ακv1-μόs' κο·ακv1-μάτια 
. (βλ. λ.)=λιχ t. qui-squil-Iae' πρ6λ. μεo-γε~μ. schiel 
(θεμ . *sqeulο-)=θραϋσμα, τεμόχιον' ει; !ιχπ. *!qeul ·, 
*sqveI-, *squl-, τΟι δπο!σ; ιXνιiΎoντσ;ι ε!~ Ισ;π . *sqevel· , 
έχτετ. εκ τοίί *sqeve:, *sqeu-, *squ· · ΙSλ. κσ;! ακυι? ς ' 
το λσ;τ . quisquiliae ()π' &λλων θεω~ε!τσ;ι Μνειον έκ 
t'ij~ Έλλ-ηνικΥι;;, χσ;! δπ' &λλων συΗ, τψ 4λλ . xoaHv1· 
μάτια, περιέχον tijv μ~σ;ν *sqvel-, ιΧντί τοίί *que
squeliae τ ρόπο'ι τινιi. 
σκύλμαί -ατος, το (ακιίλ,λ,ω)' τ6 άποσπασθέν (έκ

ριζωθέν) τεμάχιον 11 ή όπότιλσις (τό ξερρΙζωμα) της 
κόμης, τό μόδημα. ' 
σκuλμόc;, δ (ακιί11ω)' σπαραγμός, τό «ξέσχισμα» 

11 μτφρ ., ένόχλησις, βασάνισμα, κάκωσις. ' 
σκϋλο-δcψtω, μιλλ. -ήαω (αΚ1l10δέΨ'1ς)' κατερ

Υόζομαι δέρματα, 6υΡσοδεψω. 
σκuλο-δtψιιc;, -ου, δ, κσ;ί σιιiίλ6-δcψoc; (axιI10s+ 

δέψω, μιλλ. τοίί ~φω)' ό κατεργαζόμενος δέρματα, 
ό 6υρσοδέψης (λεΎoμενo~ &λλω~ χσ;Ι ακ;;τoδέψf1ς). 
σκύλον, το (σκύ1λ,ω), χσ;τΟι το πλεtστον έν τψ πλ-ηθ. 

τσ οκνλ.σ · ώ, το έ"αι?α (τιi), τά δπλα τοϋ νεκροϋ 
ήπημένου τό λαμβανόμενα υπό τοΟ νικητοϋ ώς 
λόφυρα της νΙκης του, γιν. λάφυρα, λσ;τ. spolla 11 
ακν1α yι?άφω=έπιγράφW τό δνομά μου έπl όπλων 
ληφθέντων ώς λαφυρων καΙ άφιερουμένων εΙς ναόν 
θεοσ τινος 11 σπιχν. έν τψ Ιν., λαφUρoν, λεΙα. 

σκiiλoc;, -εος, το (ακιίΙΙω)' δέρμα παντός ζι;χ,υ 
φoνευ~έντoς 11 εΙIJ. δορά λέοντος. 
σKίiλo-φ6ρoς, ο" (ακiίλ,o.+φέι?ω)· ό λαμβάνων (iι 

ό δεχόμενος) τό ακiίλ,α, ·~1jλ. τ6 λάφυΡσ. 
σιιίiλo-xδρι1c;, -ες (ακiίλo"+Xαι?η"σι)' ό χαΙρων 

(είJφραινόμενoς) έπl τοΤς λαφυροις. 
ΙΚΥ'ΜΜΟΙ, ·ov, δ' ώ~ το α..vλ,αξ (βλ. λ.), νεο· 

γνόν ζΙ;ΙΟυ 11 Υυρ. το νεογνόν λεαίνης (άπω, ακιί1αξ 
χιιρ. έχσ;λείτο τό νεογνόν κυνός). 
Έτvμ. : οχοτ. Ιτυμολ.· ΙΙπό τ ι,νtι, , ijκιστσ; πιθιχνω; , 

σιιαχε'l:Ι~εtσ;ι προ; 'l:G ακιί1αξ (βλ . λ.) ' δπ' &λλων ιXνCΊγ5-
τιχι εί~ *ακvδμ"οι; (νεαρόν ζQον ευκόλως έρεθιζό
μενον) : ακυδμcιΙ"ω (έρεθΙζομαι) . 
σιιύμνως, lJωρ. άντΙ ακιίμ"ου" σ; Ι '1:. n).1je. ,l:oi) 

ακίιμ"ο,. 
Σκύρος, 'ιι' . ή γνωστή νησος των Σποράδων, ou 

μακρόν της Ευ60ίας, κληθεΤσα oCιτω λόΥ4> τοΟ πε
τρώδους τοΟ έδόφouς της (βλ. Κ.Ε.Λ.).- Ιιιυρ6θcv 
=6πό τήν ΣκΟρον. 
σιιiρoς, -ου, δ, κιχΙ ακιίι?ο,' ώ~ '1:0 λστιί,π'1, τά 

κατά τήν λόςευσιν των λl8ων έκπΙπτοντα τεμόχια, 
τ6 σKOρa (cb, χσ; Ι νϋν Ιτι λιiγoντσ;ι). 
Έτvμ.: ιικνι?o.· ακvι?οvμαι (=εΤμαι λlθσστρωμέ

νος)' αΚ1/ι?ωτιi όδός (ΠινlJ) = λσ;τ. νίΑ sfrafA (λιθό· 
στρωτος)' ακυι?ώδης (= πετρώΕης) : λιθ . kίόuras, 
λε'l:'Ι: . zaurs (τρυπημένος), λιβ. skiaure (λέμ60ς διό
ΤΡΓ1Τος χρησιμευουσα ώς lχθυοφυλάκιον)Ί πιχλ·ΟΟUYje. 
skδr (*skΟΥrr)-εϋθραυστος, παλ-nοrr. skor (ένιtoπή, 

πληγή, τρaOμα), μaο ·γaρμ. schore (διάρρηγμα, σχΙ
σμα), γοτθ . -skaurQ, πσ;λ-γιρμ. ιcoΓA (πτυον), μισ-Ύερμ. 
schorn (οαρώνων συναθροιςω)' έΙ; ίσ;π. ·sqeve·, *squ
εΚ,ΕΤ. κσ;τα. !1ν ·r-· εκτετ. eέ χσ;τα. ί!ν -1- ίν ,ψ λιθ. skutu, 
skusti (όΠΟξέω, ξυρίζω), skufas (μικρόν, τεμόχιον), 
ski6uli (<<τό χαρχάλι τοϋ πετεινοϋ»)' έν,l:σ;ίίθιχ πιθ. 
άνΥιχει το παρ' Ήο:.χ . «ακvτίζει' απαι?άααει"" !cιπ. 
·sqevel-, ει; οίι ·sqeul-, *sqvel- έν μετσ;πτ. βcιθμ, 
·squI- έν τφ ακίι11ω (βλ. λ . ). 

σκυτδλιι, Υι' ρόβδος, 6ακτηρΙα, ρόπαλον, κορυ
νη 11 εν ΣπιiΡΤ"(j ακvτά1'1 έκσ;λεί,ο ριi6~0; χuλινeρική 

XPYIσιμoπoιoυμί~-η πι;ο, Ύρσ;φΥιν μυστικων eισ;'CΙΎων, των 
δποΙων ij ιXνCΊγνωσι~ '1)'1:0 πρίiγμcι ciνίφικ'l:ον lJιiι nιiv'l:cx 
&λλον έκτό, τοϊ) Axov'l:o, oςijv ριiolJoν ii &H'YjV των ΙIJΙων 
lJισ;στιiσεων' περιιιτύλιο"ον IJΥΙλ. τήν ριiΙSlJoν λο;ω, μέ 
lJερμσ;'ι:Ιν'Yjν λωρΙIJσ; iι μ. τσ;ινΙσ;ν xιiρτoυ, κσ;! εΙ'ι:ιχ ΙΎρσ;
φον κσ;τά. μ'ijκο, ,Yj, ρCΊΙS~oυ, δποτl ii'l:o cieύνσ;'ι:ον να. 

ιXνcιΎνωσθoυν 'ι:0ι ciνOCΎρσ;φΙντσ; έπ! 'l:Yί~ 'l:αινΙιχ~ μετΟι tijv 
έκτύλιΙ;Ιν 'Τ;;;. 'Εν τ~ πρσ;Ύμσ;,ικότΥΙ'Ι ΙJ-ηλ . οί Έφοροι 
oςij, τσ;ι.,Ισ;ν σ;~τήν (μετα. 'tijv 'Ypaςpijv χιχΙ 'tijv εκ τΥι;; 
σκuτιiλ'Yj' ίκτύλιΙ;ιν) άπΙστελλον προ, τού, εΙ;ω <t'ij, 
Σπιiρτ-ης lJρωντσ;~ aoςpcxt1jOYou" οΙ δποίοι iiacxv κσ;Ι 
οΙ μονοι ~υνιiμινoι να. ιΧνιχΎνιίισουν τΟι cστσ;λίν,l:σ; yριiμ
μσ;τσ;. (lJια,σ;ΎCΊ~), ~ιότι μόνον cxuto! χατι!χον σκυτιiλ-ην 
των ΙlJίων lJισ;σtiσεων ιtρo~ 'l:ijv ψυλσ;οσ)μίν-ην ()πο των 
'Εφόρων, κσ;Ι lJεν εΙχον πσ;ρΟι νά. π&γι'l:uλΙΙ;οuν τήν ίlJι
xi;v 'ι:ων σκuτιiλ'Yjν με 'tijv ίν6ΠΙΎρσ;φον τσ;ινΙσιν. 11 aV'l:iu
θεν κσ;'ι:Yjν'l:'Yjσa αιcvτά1" νΟι σ-ημσ;Ιν"(j e,ισ;ΤΙΙΎijν των 'Εψό
ρων τη~ Σπιiρ'l:Yj' (iι &H'Yj~ ά.ρμοIJΙσ;, ιΧρχΥι,), iι κσ;ί Ύινι
Χιίιτερον πίiσσ;ν πσ;ρσ;nελΙσ;ν iι &nιλμσ;. r ακυτάλ,,,' αΗιί· 
ταλο,,' ακυτσλ,/,' οκο,. Ιτυμολ.· πρβλ. λσ;τ. scutula, 
λιθ. skutule (Ι;ύλινον κυτΙον μετ?ι σκιπCΊσμσ;τo~)]' 

σιιίίτδλιον, το, ΙΙποκορ. 'l:oi) IIκιίΤCΙλ,O" (μικρό ρά
βδος, ραβδΙον) . 

σκίίτάλίς, -/δο., '1'1, bnQXop. '1:00 ιικ"τάλ,'1 (βλ. λ.). 
σιιύτδλον, τό '=αιcυτάλ'1 (βλ. λ.), ρόπαλον, «μα 

γκουρα». 
σΚίίτι:ύς, -έως, δ (ακv,ος)'=αΚVI,Οl,όμος (βλ . λ.), 

υποδηματοποιός, σανδαλοποιός, «μπαλωματης», 
«παπουτσης». 

σκuτcύω, μιλλ. -αω (σΚllτείις)' εΤμαι υποδηματο
ποιός, εΤμαι ακvτοτ6μος. 
ΙΚΥ'ΤΗ, ~ωρ. σιιύτCί, -/j' ή κεφαλή 11 ό τρόχηλος. 
σκυτΙνος, '1, ο" Ιακντοι;)' δερμάτινος, πεποιη· 

μένος έκ δέρματος 11 τό ακιίτι"ο" (ώ, οUσ.)~δερμό
τινον στό'>- ισμα iι έξόρτημα. 

σκϋτoc;, το (κιίτος, έ~ cίί> '1:0 λσ;'Ι:. cutis)' δέρμα, 
καΙ μάλιστα κατειργασμένον, βύρσα, «τομάρι, πε
τσΙ •. - 11 παν τ6 κατεσκευασμένσν έκ δέρμαΓος, 
μάστιξ, λωρΙον. 

• Eτvμ.: ακντοι;' ακυτwς' έΙ; Ιcιπ. *sqeu-I-, δπιρ 
ε!ν~ι έιτ&κ,l:. έκ 'l:ou 'Iqeu-, *sqeva- (καλυπτω), μσ;~. 
τυρουμένου ι!κ τoίi σσ;νσκρ. skunιifi, skunQ"i, skauli 
(καλύπτω), iλλ. αιcνλ,o" (βλ. λ), λσ;τ. οbSCϋrus, μεσ-φλ. 
cίiίl (*kίili-), goll. cil ysgiI (μικρό κρυπτη), μaσ-gαll. 
eskit esgil (=calceus), ,60-goll. esgid, corn. eskil 
esgis (υπόδημα), παλ·nοrr. skaunn (υπερασπιστής, 
πρόμαχος), μισ-γερμ ' schiune (άποθήκη σταXΥWν), 
πσ;λ'Ύιρμ. sciir (υπόστεγον), sCίira, sciurA (άχυρο· 
βολών), πσ;λ-nοrr. skίόl (ύπόστεγον), skίδla (καδί
σκος), μισ-γιρμ. schίil (μικρά κρύπτη), ncx;'·norr. sku
me (σκοτεινός)' i, ίσ;1Ι. *sqeudh- (ιπιiΡXIΙ ίν τψ "yo'l:o. 
skauda-ralp (=Ιμάς), πιχλ·nοrr. skaudir (δερματΙνη 
σέλλα Τππου), skίδda (μικρός δερμότινος σόκκΟς), 
μ.ισ-γερμ . schote (τσώφλl), λsττ. skaut (περιπτύσσο
μαι, έναΥκαλΙζομαι), skumt (άποβαΙνω περΙλυπος), 
λιθ. skiira (δέρμα), ciwkh (όροφή)' πpΙSλ. τάι, l1νιυ 
τοίί ιXρx.ιxCιύ s- ;'ί~ει;; έν ιcιίτo ••. -'l:O λσ;ος. SCiitum ee.v 
εΙνσ;ι βί!iιχ:ο·ι. δ'l:ι ιΧνΥικει 'ν'tιχiίθσ;. 

σιιuτο-τομcίοv, 'ι:ό (ακvrοτομcιo)' τό έργαστή· 
-ριον τοϋ .• σκυτοτόμου (υποδηματοποιοΟ). ' 

σιιίiτo-τoμέω, μaλλ. · ήαω (αιcυτoτ6μo,γ κόπτω 
δέρμα πρός κστασκευήν υποδημότων, εΤμαι ΙΙΜυ
τοτόμος (υποδηματοποιός). · 

σιιuτο-Τ,ομικ6c;, ti, ό" (αΙCVI,,στ6μl,,,)' ό όνήκων fι 
όρμόζων εΙς σκυτοτόμον. 



σκuτoτ6μος-σμfaιw 903 

σιιυτο-τ6μος, 011 (OH;;rOS+r~IUi"', το!ί τΙμ1lΦ)' ό 
κόπτων δέρμα 11 ώ; oUa. cJ ΟΗιιτοτόμοι;-ό έργαζόμε· 
νος είς δέρματα, ύποδηματοποιός, ό διορθωτής πα
λαιών ύποδημότων, « μπαλωματης» . 

OItuTo-Ypaycw, (ΟΗ;;ΤΟΙ; + rIlaYEi'", τοίί τρώγφ)' 
κατατρώγω (<<ροκανίζω») δέρματα 11 καταατρέφω 
δέρματα. 

σιιύφος, -οιι, δ, καο Ι σιιύφος, -εοι;, το (σιιγγ. τφ 
Ηύπελλο", Ηύπη, έκ του Ηύω)' ποτήριον, « κούπα» 11 
ξύλινον ποτήριον, « καυκl » [όπό τινων σιινεσχετΙσθη 
πρo~ το ΟΗάπτω] . 
σιιωΙηιι6-6ρωτος, ον (σκώληξ+β,βρώσΗω)' σκω

ληκοφαγωμένος 11 πλήρης σκωλήκων. 
ΣΚΩ' ΑΗΞ, -ηκος, δ' ώ~ καο Ι ν ίίν, σκώληξ, «σκου

λήκι» , λαο τ. lumbricus. [σΗώληξ' ΟΗωληΗόομα,' ΟΗω
λήπτσμα, ( << ξαναλυγίζω » )' σΗωλ- εΙναοι Υι έκτιτ. βαο
θμ Ι ;; τοίί ί2 Π. *sqele ' (κάμπτω , λυγίζω)' 6λ. έν σκέλος] . 
ΣΚΩ-λΟΣ, ~ . ώ~ το σι<όλοψ' πάσσαλος άπολή

γων είς όξύ, « παλούκι » 11 άκανθα, «άγκάθl ι , « κεν
τρί». [ΟΗώλοι;' σκώλο" (=κώλυμα)' σκώληξ (πrrΡ ' Ή
σ ιιχ .=σωρός σίτου κοπανισμένου είς τό όλώνl)' 
σκωλ- ( : λ ι θ . kulas=πάσσαλος) εΙναο ι έκτετ. βαοθμ ί. 
το ίι ί α.π . *Cs )qel-, 'I'sqela- (σχίζω) , μα.ρτυ?οιιμένοιι βγ 
ΤΙ;) iρμ. c.elum (σχ ίζω), λ ι θ . skelti (σχίζω)' 6λ. βν 

σκάλλω] . 
σιιώμμα, -ατος, τ ο (σκώπτω)' ώ~ κοιΙ νίίν, σκώμ

μα , . πείραγμα » , έμπαιγμός, χλεύη, χλευασμός, παι
διά, όστεϊσμός. 

σιιωμμlίτιoν, τά , Uποκορ. τοϋ οκώμμα (ΙSλ. λ.). 
σιιωπτόλης, -ου , δ (οκώπτω) ' ό σκώπτων, ό χλευ

αστής, βωμολόχος, γελωτοποιός. 
ΣΚΩ'ΠΤΩ, με).). . σκώψομα,' i6p. οι' lΟΗωψα' παοθ . 

iG p. ,,' έσκώφ/Jην ' 6'. κα. ! νυν, σκώπτω, έμπα/ζω, 
περιπαίζω, περιγελώ, Xλευάζω.-ιiπoλ. όστεΤζομαl, 
λέγω όστεΤα [~ι' έτυμ . ~λ . σκ6ψ] . 

ΣΚΩ-Ρ, (κα.Ι ~ωp. σκώρ), -:ό, γεν, ΟΗατοι; (κοιΙ 
οιιάτοιιι;)' κόπρος, περίττω μα, όποπάτημα, «σκατό » . 
'Ετυμ . : οκώρ: σα.νσκρ. apa a va-skara -1.1 (περιτ

τώματα), πα.λ - nοrr. skarn, ιiyγ λ- ;; 2;; . scearn (κόπρος), 
λα.τ . mίiscerda (κόπρος ποντικών), sucerda (κόπρος 
χο(ρου), ποιλ-σλοιιι. skare,di:i (=foedus) ( : σαονσχ" . 
chrrιatti chardayati = έξεμώ, μεσ-ιρλ. sceirdim = 
πτύω), ίοιπ. *sqer- (χωρΙζω, άποχωρίζω) (6λ. χοι ί κρι · 
"ω χοιΙ κεΙρω).-Υι ιiντιστ o ι χί α. σκώρ: οκατόι; iνα 
λογεί πρo~ ,τιν ιiντιστoιχία ', ϋδωρ: ϋδατοι; ' ί;;ω, ~E 
δ τύπο; οκώρ ένεφσ.νΙσθη τό :τρωτον εί~ σ ύνθε ταο , οΙα. 
τάι υποτιθέμενοι *μνσ-χωρ . *βουο-κωρ κ. ά . , & όι -/ι το 
~έ πε~ ιoσότει:-oν νοητ6 ι;; . έόι ν πα~α.λλYlλω~ π~ό, τόν τύ
πον . κόπροι; όπi')ρχε κα.Ι τύπ!); 'κόπωρ, -ατος (π ~ 6λ. 
σα.νσχρ. ςόkrt, ςaknόl) ' κόπροι;: *κόπωρ=ϋδροι; : 
ϋδoιιe) ' έχ τού σκώρ παρ«γετα ι .ό σκωρία. 
σκώψ, δ, γεν.οκωπός, Ονφ. πληθ. σκώ~, (εχ το& 

σκέπτομα" ώ~ το Ηλώψ έχ του κλέπτω χαοΙ το φώρ 
έχ το ίι φέρω)' εΤδος γλouκός. 

Έτυμ.: ακώψ (καΙ κώψ παορ ' Άριοτ.), γιν . σκω· 
πόι; ' χυρ. σ'l)μ . έμπαlκτικόν πτηνόν (ώ~ μιμούμενΌν 
τ ο κε}.ά.δημα. άλλων)' εΙ τα. _σ'ήμ, χα Ι χοΡόν έμπαlκτι
κόν (καθ' 0'1 ΟΙ όρχ ούμεν!)ι έμιμο ίι ν το Ύλα.ύχαο)· ,χττ . 
οκώπτω ( * σκωπ-jω)' οκώμμα ' αΧώπτ", ' οκωπα
λέοι;' χα.τά. nvas; έ~ ία.π . *skoup-, τού δπο ίοιι !χι με τα.· 
π τωτ . βοιθμ iόε; 'skaup- (*skaub-) χα. ί *skup-C*skub-) 
θόι ι!ϊ;ε;φooωπoίίvτo ύπο των παλ-nοrr. skaup ( σαρκα
ομός), skop (δμ . Ο'l1μ.) , παλ · Ύερμ . scopf (=λα.τ. ludi
brium), jlεσ-Ύερμ . schumpe (γυνη χαρίεσσα)' μεσ·γερμ. 
sch"mpf (προσβολή) , πιιλ -Ύερμ . scimρh, μεσ -γερμ. 
schimpf (χλευασμός ) . 
σμάνος,δφρ . ιiν ~ ~αμιj"oς (~λ .λ ) · ~οτ .π λ Yiβ. αμά".οο,. 
σμδράΥδΙvος, η, ο" (αμάραγδος) ' ό έκ σμσρό

γδοv ιι ό πράοινος ώς ομόραγδας. 
ΣΜΑ'ΡΑΓ ΑΟΣ 'ή μάραΥδος, δ κοι Ι Υι, λCltτ. sm"ra

gdus, πολύτιμος λΙθος, εχων χρώμα όνοlκτόν πρά
σινον. 

Έτυμ. : ομάραγδο" ~«νιιo " ε χ τινο, ΠFοσα.νσχρ. 
maragada-, Τ:FΙλ . σοινσχρ. m"rak(")t,,ιtι, ~ιiνlΙOν οη
μιτ. "bIιragt, Ι6ρ. bareqet (: bar"q=λόμπω) ' ομά
eayδo~ <*αμαμάραγδος \χ«τ ' ά νομ.) : aςma maraga-

dδ' Υι ()ποστηριχθa-tσClι οιισχΙ-,;ισι, προ, -,;ό ομάω (όλε/
φω, χρίω, καθαρίζω) ε!νοιι ιiΙSιiσtμ.o~ , ~ιότι δ τύπο; 
σμάω εΙνα.ι ciπλή έπινό'l)σι~ των Γρ'αμμ!Χτιχων (ιiττ . 
ομώ <·ομήjω) · οσΤΕ _ΚΟΙΙ Υι πpo~ -,;ό όμηρ. σμαραγεϊ:ν 

(έπιπλήττειν) σιισχίτι σι~ ε~στoιθεΙ. Πρόχιιται προq;ανώ;; 
πει:-Ι oιινιιπιiρ~εω~ τύπων ιiρχoμένων ιiπό μ' ij σμ-, δπως 
μ,κροι;-σμ,κρός χ . ά. 

D4A. -ΡΑ. -ΓΕΏ, μελλ. -ήσω' κροτώ, παταγώ" ίπ Ι 
τΤι. θα.λιiσσηι;; , ροχ8ώ "έπ Ι πτηνων, όντηχώ έκ τών 
κρωγμών, κρώζω. [σμαραγέω, ο/ζω (σμαράοοω Μ. Κ , 
μαράσσω)' πρ6λ. ομάραγος' Υι λ. ε Ιναι πεποιημέν 'l) ίκ 

του rιxoιι, ώ~ -ι;ο οφαραγέω] . 
ΣμαρδΥΟς, δ (σμαραγέω)' δαίμων τις, 80ρυδώ' 

δες φάντασμα, «στοιχειό ». 
σμδρίς, -lδοι;, Υι' ώ;; χα.Ι νυν , «σμαρΙδα, μαρΙδα ι 

[ιiγν. ~τιιμoλ .] . 
σμάω, μελλ . ομήσω, δωρ. ομάσω ' ιio? ιχ' εσμησα ' 

έν τφ ένεστ. παο ρ ' ιiττ . χαο Ι συν\l~· σμώ , σμπς , σμπ , 
ιiπ ρφ. σμή,,· (μάω) ' χρίω, έπιτρίβω , άλεΙφω, τριβω ιι 
μίοον, σμώμα, τή" κεφσλή,,=όλείφw τήν κεφαλή ν 
μου. 2) τρίβω, σπογγίζω, άποσπογγίζω, πλύνω, 
καθαρΙζω' πρελ. σμήχω . 
Έτυμ.: σμάω' σμήχω ' ομώχω' σμήλη ' σμήμα 

(=σμήγμα, καθαρτική άλοιφή) ' σμώδ,ξ' σμώι; , σμώ
νη' έ;; ϊα.π. ' smei- (τρίβω, στ/λβω, κοπαν ίζω, κονιο
ποιώ)' πρβλ. χα. ί τCι έν σμ,κρός, ομίλη, ομΙ,,/Jος' 
xα.τιi -,; ι να.~ ίν τοι υ θα. ιiν'ήκει πιθ. χαΙ το λ οιτ. macula ' 
πρ βλ. χαΙ γοτθ. bi-smeίlan (=ln'xeiE,,,), ιX yyί.-σα. ~. 
smitan (όλείφω, έπιχρ/ω, ρυπα/νω, μουντζουρώνω! , 
(ciγγλ. smite=nMTTW, κτυπώ), ποιλ-γSFμ. sm1zan (τρί
βω, άλείφω) (γερμ . schmeissen=prnTW, έξακοντ/ζω , 
κτυπώ), λεττ. smaidit (θωπεύω, κολακεύω). 
σμcρδδΙέος, -έα (ίων. -e,,) , -έο,,' φοβερός, φρι

κτός, φρικαλέος, τρομερός .-'tΟ oύ~. ομερδαλέο" ώ~ 
έπΙρρ.=κατό φρικτόν τρόπον, φρικωδώς, τρομερά . 
Έτιιμ . : ομερδaλέοι;' oμ~ρδ,,~ ι πιχλ-Υιρμ. smerzan 

(νεσ-γερμ. schmerzen) = κ6μνω τινό νό ύποφέρι;ι 
smerzo, smerza (δλγος, πόνος, όδύνη) ιiγγλ -o α.Ι 
smart (δριμύς, καυστικός, όλγεινός, όδυνηρός ) , λα.~ . 
mordeo' έντα.ίίθοι ιiν 'ήχoιισιν ώσ. τιi: σ α. νσχρ . m l' dnιiti, 
mάrdatί, mόrdaΥatί (θραύω, συντρ/βω), Ζενδ. mar~d
(δlαφθεΙρω, λυμαίνω, έξοντώνω, έκμηδεν/ζω), λα.τ. 
morbus, ί α.π. *smerd- (πρ6λ. *mer- = τρ/βω, στΙλβω, 
κονιοποιώ, άναλ/σκω), εν τφ σοινσκρ. mrnιtti=OUVTpi
βω, έ ;' λ. μαραΙ"ω (6λ . λ . ) . 
σμcρδνός, ή, 6"'=oμερδαλέo~ (βλ. λ . ). 
σμέω' ί ων . ιi ν τ Ι ομάω (βλ. λ . ). ' 
σμηνο-δόκος, ο" (σμη"oι;+ιJέxoμα,γ ό περιέχων 

σμηνος μελ ιοσών . 
σμηνος, -εοι;, το (έκ του lομό,γ κυψέλη μελισ

οών (π~6λ. χα. Ι σΙμβλος), λιχτ. alve"re.- 11 ώ~ χοιΙ 
νίιν . σμηνος μελισσών (πρ6λ . κοιΙ lομοι;) 11 γεν. , ώ;; 
χαΙ νίιν σμηνος, σ τίφος, πληθος, δχλος. 
'Ετυμ.: αμή"ος, lΙωρ. oμίi"oι;' πρΙSλ. Ή"υχ. cσμή

"α, ' τώ,ι μελ,σσώ" οΙ κηροδόχο" ήτο, αΙ -lHjκα,.· 
β χσιι τή ;; σ 'ljμασ. «όνaουναγωγή» διiχoνταΙ τ ινε . τ -η ν 
έ ν τ'!) λί,ει Iίπαρ~ιν -ι;ου τόποιι ·sma-, σιιγγενεtίoντo~ 
πρό~ τ-ην δμi~a. λέ~εων, ~ν εl1l0μεν έν λ . εΙι; ( 6λ. λ . ) 
χ« ί πρό;; τ ο οα',σχρ. sama-πά-!:ι (δμοιος , ό αύτός, 
της αύτης φύσεως, κοινός), γοτθ. sam"na, πιχλ-γερμ , 
saman (όμοU, μαζ /), Ιρλ. samain (ή περίοδος τών 
έορτών Tara), (χελτ. *samani = ή όνοσυναγωγή, 
ξανασύναγμα) , ίοιπ . *seme- (έν6της, μονός ταυτό
της ίσόίης όμοιότης). 
σμηΡΙΥξ, -,γγος, 1ι , χα.Ι μήρ,)ιξ' θρlξ σκληρό καΙ 

ήνωρθωμένη ώ<; δκανθσ 11 εΙδος άκόνθης [πρ!lλ. 
Ή"υχ . «μήριγξ' α.κα"fJα Υε"ομέ"" Ι" τοϊ, έρΙο,ι; τώ" 
προβάΣω,,»' ιiγν. έτυμολ.] . 
σμήριv&ος, -ου, ή ' =μή(!,,,/Jοι; (ΙSλ. λ.) ιι εΙllo~ Π't'lj ' 

νο ίί [σμήρ,,,/Jος (μήe,,,/Jοι; < ίαπ . *mer:- (πλέκω, δένω, 
πρ6λ . χα Ι μέρμ,ι;, -c/Joi, μρμl/J,,), τοίι δπσίοu Ικτιτ. 
τύπo~ ' meregh· φα. (νετα.ι μοιρτιιρούμινο, ί.ν τφ SΛλ. ιι,ό
χοι;· τό αίιτό ία:τ. *mer- {)πιiρχει εν τφ Ιλλ . μη,iιω, 
-ομα' (ιiλ. λ.) . 
σμtιιω, μελλ. -ξω · παοθ ιiόρ . οι ' iομ;,χlJ>",,' παoριiλλ . 

τόπο;; τοίί αμάω ΙΙSλ . λ.) , μεθ' οίι Ιχιι χoινιit, κοι! τ~ς; 
σ'l)μσ.σ(οι~ [lΙι' 'τuμ. η. ομάω) . 



σμικρο---eι& λί~βΙ' ο!l.ω :iρχομίναι, 6λ. μ'χeο
σμIKιt'ς, ά, 6", Ιων. και! παιλ·αι't't. ιiV'tt μ'κeο~ (δλ.λ.). 
cηιiKιMτικ, σμΙκρύνω, δλ. ιiν μ.κe -. 
8μΙΚΡώς, ίπΙρρ. 'toii αμ'κe6~. 
σμίλσξ, -~κo~, Tι·=ιi't't. μ,Α.αξ (δλ~ λ.), λαι't. taxus. 
σμΙλεUΜσ, -ατο" 'tό (αμr~nίω)' έργον γλυφής, 

πάν τό γεγλυμμένον, ξόανον" μ'tφΡ., αμ.1eVμιιτα 
lerωtι=fpya λεnτώς διό της σμΙλης εlργασμένα. 
σμΙλευτΟς, ;, ό", Ρ1jμ. &πΙθ . .ου αμ.~nίω· γε

γλυμμένος, σκαλισμένος, σκαλιστός, κοίλος. 
σμΙλειίω, μaλλ. -σω (σμΙ~"I)' γλύφω διό τrις σμΙ

λης λεπτώς (τεχνικώς), σκαλΙζω, λαξεύω. 
ΣΜι4 λΗ, Τι ' ώ, και! νίϊν , σμΙλη, μαχαιρΙδιον πρός 

γλυφήν, γλύφανον, λαι't. scalprum 11 χαρακτικ6ν έρ
γαλεΤον, έργαλεΤον γλύπτου ι, Ύ.νικώ" μαχαιρΙδιον. 
Έτ"μ. : .μιΑ"Ι· ιi't't. σμΥ,,(ιη και! σμYνν~ (ιταάπα», 

«διχάλι») ( !ιιπ. sm~i-, *smi-, (κόπτειν), ου inix't. φαιΙνs'tαιι 
δν 'tiji .OYII,I-I.*smip-, π,ΙSλ. "Y0'te. aίΖι.smίρa (=xα~κtiι~)= · 

παιλ-ΠΟΓΓ. smldr (έργάτης ξύλου η μετάλλου), ποιλ
-ΎΕρμ. smid (σιδηρουργός ιipχική σ1jμ . «κόπτης, σχΙ· 
στης»), smidI. (μέταλλον, κόσμημα έκ μετάλλου), 
smeidar (= λαι't . artifex), εΙ.ίχ Ύο.θ. maitan (!αιπ. 
*mid-) Ύβρμ. *mit-), παιλ-nοrr. meita, · παιλ-Ύερμ . mei
zan (τέμνειν). παιλ-nοrr. meitill, παλ-"(ερμ. melzll (αμΙ
λη)' βλ . και! "μ'κe6~, σμl"Qoo" σμιίω. 
Σμινθεύς, -έ~, δ, έπΙθ. του Άπόλλ. ίκ~ τoίl ΣμΙ,,

ihι η Σμl"Qoo, (πόλις τiΊς Τρw6δoς)'=ό ΣμΙνθιος, ό 
κατοικών έν ΣμΙνθr;ι fι ό καταγόμενος έξ αύτiΊς.-
11 (έκ το!ί αμΙ,,{}-o~) ό μυοκτόνος, ό φονεύων τούς 
ποντικούς. 

σμίνθος, δ' μυ" πον'tικό,· [oμl"Qoo,' πρδλ. Ήσιιχ. 
_σμl,,{}-cι' 6 κατo.κΙιJ.o, μν,_, _αμΙ,' μiίs- ( ίαιπ, 
*smei-, *~ml- (φθεΙΡW τι διά τής τριβής, Kararpi8w, 
κονιοποιω, μεταΒάλλω εΙς ΨΙχουλα), πι-ΙSλ., σμl~"I, 
σμ."ν"l, λιθ. smlllus (λιχούδης, λαΙμαργος, ό δάκτυ
λος λιχανός fι δεΙκτης) (πpΙSλ. και! ' ~'xα"CΙ, :. ~ε'xι»), 
smailus (όξύς, αΙχμηρός λαίμαργος)). 

σμΙνύιι, -Ij' " σκαπάνη ή έχουσα δύο μακροίις 
όδ6ντΟζ πρός ακαφήν, δΙκελλα, διχαλωτή τσάπα, 
λαι •. bldens. 
σμϋΥερός, ίπιρρ. -eιi" Ttot1j't . ιiv't! μογee6" -e~. 
CΗΙϋξσι, ιiπpφ. ιiop. αι' τoίl σμνχω (βλ. λ.). 
σμύρις, -.ιJo,. 1)' κόνις έκ πέτρας σκληρός σιδη

ροχάλκου, χρησιμοποιουμένη ύπό τών λιθοξόων και! 
ύπό τών έπεξεργαζομένων πολυτΙμους λΙθους. 
Έτ"μ.: σμveι~' (α)μ"elζω (άλεΙφω άρώματα)' μν

eo" , -σμ"e- ( lαιπ. *smOr-: *smer (άλεΙφω) .. ν τιji Ύο.θ. 
sm~lrpr (λΙπος, δλειμμα), παιλ-nοrr. smio,r (λΙπος, 
Βουτυρον), ιiΎΎλ-σαι~. smeoru, παιλ-Ύερμ. smero (λΙ
πος),παι?- · nοrr. smyria, παιλ·ΥaΡμ. smirwen (άλεΙφω), 
παιλ - ιρλ. smir (μυελός), λιθ. smarsas, smarstvas, 
smarste (λΙπος μαΥειρεύματος)' βλ. και! μορνσσω . 
σμύρνσ, !ων. -"'1, Τι (μύρρα)' ώ,.ό μύρρα, τό ρη

τινώ&ς κόμμι ένός 'Αραβικού δένδρου (τής Άρα
Βικής μύρτου), τό χρησιμοποιοίιμενον κατά τήν 
Βαλσάμωσιν τών νεκρών [δι' ίτιιμ. βλ. μνρρα). 
σμυΡΥσίος, α, ο" (σμυρ-;cι)' ό έκ σμύρνης, ό έκ 

μύρρας (βλ. σμύρ.,α, μυρρα). 
Σμυρναίος, α, ο., (Σμύρ.,"Ι)' ό έκ Σμίιρνης, ό 

κάτοικος Σμίιρνης. 
σμυρνιςω, μελλ. -Ισω C"μνρ-;cι)' όΡWματΙζω με 

σμύρναν. 
ΣMY~XΩ, μιλλ. -ξω' ιiόp. cι' Ισμ"ξα' noιe1j'" ιiόρ. 

αι' lσμνxiJ.η.,· πρκ. Ιαμ"γμιιι' καΙω διό πυρός ήσίιχου 
(άνευ μεγάλης φλΟΥός) καΙ Βραδέος, κουφοκαΙω, 
σιγοΒράζω, καΙω όλΙγον κατ' όλΙΥον 11 μ.φρ., φθεΙρω 
(τήκω) .. μικρόν κατά μικρόν.- 11 πcιθTjΤ., κουφοκαΙο
μαι, τήκομαι (λυώνω) όλίΥον κατ' όλΙΥον. 

• Eτvμ. t "μνχω: ΙΙρμ. mux, παιλ-ιλρ. mίich, 9αll. 
mwg (καπνός), !«π. *(s)muqh-' πρδλ. *smug- (*smeug
·smoug-) ίν .φ πcιθ ιiop. σμvyiί_ι, ιiΎΎι.-σαιΙ smo
(ίΔΠ (Ύερμ. *smukon), μaσ-ΎaΡμ. smoken (καπνίζω), 
ιiΎΎλ-σoι~. ιmoca (κanνός),μsσ-Ύ'Ρμ. smouch, ιίΎΎλ-σcι;. 
smIec (*smaukl-)=κςιπνός, ότμός, Κάτω Χωρ, -amuuc
ken, ιiΎΎλ-σαιt. smeocan (·smeukan)=καπνΙζω. 
ΙΜΩ-ΑΙΞ, -Ih Ύrι. αμό1d,γ,.,· οΤδημά (πρήξιμον). 

μώλωΨ, προξενοίιμενός όπό κτύπημα, λcι •. vibex 
[δι' '.ιιμ. βλ. σμιίω]. 
σμώχω, μβλ. -ξω'=αμ;χω (δλ. λ.) Ο κάμνω κομ

μάτια (λιανΙζω) 11 μτφρ. «λιανΙζω» 'τινά μέ τήν ίιΒρι
στικήν μου γλωσσαν. [δι' !τιιμολ. δλ. αμιίω). 
σοβδρεύομσι, ιiπoθ. (σοβαρ6,)· ώ, και! νυν, σο-

6αρεύομαι, φέρομαι μετά σοβαρότητος, περιφέρο· 
μαι μέ άΥέρωχον Οφος, όλαζονεύομαι πoμπιJδWς, 
μεγαλαυχώ. 
σοβδΡο-βlCφδρας, ο., (σοβαρο, + (JUφcιeO.,)· ό 

έχων τά Βλέφαρα ύψωμένα καΙ ύπερήφανα, ύπερή
φανος, πομπώδης, γαύρος. 
σοβ.δρός, ά, Ο., (σοβέω)' κιιρ. ό έκφο6Ιζων καΙ 

διό τού έκφοΒισμού άποδιώκων ΙδΙως πτηνά U _ν-τ;ιίl · 
θ.ν, παταΥώδης, μεγάλαυχος, πομπώδης, έπι&ικτι
κός, ίιπεροπτικός, αύθάδης, προπετής, ίιβριστικός. 
2) ίπ! πραιΎμi.ων, ΒΙαιος, ταχίις, όρμητικόΊ;, σφο
δρός. [δι' ίτιιμ. δλ. σοβΙω) . 

aoIcu, μ.λλ. -ήσω' έκπέμπω τ6 ουριστικόν έπι
φωνηματικόν σύμπλεΥμα «σού, 000., tKφoBIζ!oJ (καΙ 
άποδιώκω) πτηνά 11 Ύιν. άπομακρύνω διά τής "ΒΙας, 
«διώχνω», η κάμνω τι διά της ΒΙας νά σταματήσr;ι 
(τό άποσο6ω).- Ι διεγεΙρw, έρε8Ιζω, ταράσσω.'-:' 
I1I Φ, :iμ.δ. ιiνΙPΎ., 6αδΙζω μέ Βάδισμα πομπώδες, 
ΒαδΙζω ύπερηφάνως καΙ μεΥαλοπρεπώς (<<σειέμαι 
καΙ λυΥ!έμαι»), 6οδΙζω γαυριών' [σοβέω = σαινσκρ. 
tΥajόΥatί (διατάσσω τινά νά παροιτηθι) άπό τι), σο
βαροι; (βλ. λ.)' σοβά" -άιJo" Τι (=aίιMδης, άναιδής)' 
αόβ"l (=ούρό τοΟ Τππου)' ιΙ"ασ6β" (=θόρυΒος, τα· 
ραχή, σύγχυσις)' βλ. κcι! αΙβαι). 

σof, δο.. ,η~ ιiντων . .v. 
σοίο, ίων. Ύ.ν. ιi,σ. xcι! oiδ . <t9j, x't,lt. ιiντCllν. α6,. 
σoloιιdα, Tι'=αo~o'H,αμc), (βλ. λ.). 
σολοlκΙςω, μaλλ. -;"αι, cίη;. -,ιi (,,610,ΧΟ,)' ό

μιλώ η γράφω ούχl όρ8ως άnό ΣUνταKΤΙKiΊς άπό
ψεως, διαπράττω συντακτικόν σφάλμα, ίιποπΙπτω 
είς σo~o.κισμc)" (8λ. λ.) Ο φαwfj Σκtlδικίί σo~o,κ'~ω 
=όμιλώ κακώς τήν Σκυ8ικήν Υλωσσαν, cμιλω σπα
σμένα Σκυθικά». 

σολοικισμ6ς, δ (σo~oικΙζω)' άμάρτημα (σφάλμα) 
π<:ρl τήν σύνταξιν τών προτάσεων, συντακτικόν 
.σφάλμα, ώ, και! νυν σολοικισμός, ίν ιiν'tιδισισ.ολij 
πρό, .όν βαρβαρισμ6", IIa'tt, ή.ο Ύpαιμμcιτικόν σφάλμαι, 
περ! τήν χρΤΙσ:ν τών λί;ιων (κcι! ουχ! πιρ! ,Υιν πλοχΥιν 
.oίi λόΎΟΙΙ). . 
σο10lκιστής, -ον, δ ("o~oικ;ζω)' ό όμιλών οίιχl 

όρθώς, ό ίιποπΙπτων είς συντακτικά σφάλματα, ό 
διαπράττων σολοικισμοίις. 

σ6λοικος, -ο,,' ό λαλών ούχl όρ8ως, ό κατά τήν 
όμιλΙαν του διαπράττων σολοικισμοίις καΙ Βαρβαρι
σμούς 11 δθιν, βόρΒαρος.- • μ.φρ., άδέξιος, ό ό-

. ΥροΤκος τοίις τρόπους, ό «χωριάτης», προσβλητι
κός. [Τι λί~ι, λίΎεταιι δ.ι n«pYιxe1j ιiκ .Yj, παιpcιφθopιi, 
.η, ιinικη, διαιλι!χ.οιι .ή, λcιλοιιμίνllj' ΙΙπό .ων _ν 
Σόλοι, .η, ΚιλιχΙαι, iΥκαι.εσ'1jμίνων Άθ1jνcιΙων ιiπoΙκων. 
ΣΟ' λΟΣ, δ' όγκος σιδήρου, ριπτόμενος κατά τούς 

όΥώνας Wς δΙσκος, ιiπό ,όν δποΙον διίφιρ. και! κcιτόι 
τό σχΤΙμαι, διό.ι ή.ο σφαιιρικό, και! ουχ! πλcιτiι, ciι, δ 
δΙσκο, [σκοτ&ιν. ί.ιιμολ.). . 
σομφ6ς, ή, ό.,· σΠΟΥγώδης, πορώδης, όραιός.

Ι μτφρ., ίπ! iixou, βαρυηχής, βαθύφωνος, 6ρaxνός. 
Έτvμ.ι σομφο, (lαιπ. *sνοmbhΟ-=ΎΙΡμ. ·svamba

iν .φ παιλ-Ύερμ. swamp (σπόγγος)' πρδλ. Ύβρμ. *svam
pu- (lαιπ. *swom-bu-) ιν .ιji παιλ-nοrr. suo.ppr (μα
νιτάρι, σφατρα), ΎSΡμ. *svamma- ίν 'Φ Ύο.θ. swι.mm· 
(σπόΥγος)' ίν.αιυθcι ιiνYιxoιισιν !σω, και! τό ιiYΎλ. swamp 
(τέλμ9, 6άλτΡς)' βλ. και! σπ6γγο" σφCΙγγo,. 
σ60ς, ", .". ίπικ. τόπο, τοϋ σώο" σιis (βλ,λ.λ.)· 

ciι, xcι! νυν, σQoς, ύγιής σωματικώς, όκέραιΟς, άΒλα-. 
6ής, λcιτ. integer. [δι' ί'tιιμ. βλ. αάο,]. . 
σoρo-δcιlμων, -0"0,, δ' σκωπτικόν δνομα ση μαΤ

νον δν8ΡWπoν εύρισκόμεΥον εΙς τό χεΤλ6ς τοΟ τά-
φου, «σαράΒαλον». . 

σσρo-ιrιιy6ς, δ (αΟΡΟs1-nήγ-;"μι)' ό κατασκευα
στής ooeιitι (τ. Ι. νεκροθηκών, φερέτρwν). 
10ΡΟΊ, -Ij' όγγεΤον fι ίιδρΙα (Ύ.ν~ σκεύος) πρός 



διαφύλαξιν τέφρας ' νεκροΟ, τεφροδόχος κάλπη .\\ 
σαρκοφάγος, φέρετρον, νεκρο8ήκη, «κάσσα». 1\ σκω
πτικόν όνομα γέροντος Τι γραΙας (=OO(!O&αΙμαw). 

'Ε1'vμ.: ooeoS' ( *lvor6-s: λιθ. lνβΓίύ, lν'ΓΙί (φ 
πάζω, λαμ6όνω, περιφρόσσω), tvά~tΔS (περΙ60λος, 
περΙφραγμα), ΔΡ tVArAs (δμ.). δλ. xcιΙ ίν ' ο_ι,σ. 
σός, οή, 06", xτrι'. ΙΙν.ων., _χ .οil lιau.'pou προο. 

'11' προοωπ. flV· 6 lδικ6ς σου, Aαo •. . tuus, Δ, um 11 ώο. 
ώ, ciν.txaIμ.νtxi)· 6. διά σέ, 6 περΙ σοϋ: 00S' n6{Joo, 
=ή λύπη μου διά σέ' πα.λα.ι6τ.ρο, ιiπ. χα.Ι lιωρ .• ιίπο, 
1'-6" τ"'; (δωρ. τ_σ), 1'_6". [06S', οη (*τF"., *τFίί-· lιι' 
έ'tιιμολ. δλ. ov]. 

σoίi, γιν .• οίί oiι Ι ώα. γιιν. .oiί 06S'. 
σοϋ, σοϋ Ι κραυγή πρός έκδΙωξιν πτηνών (<<ξιοΟ, 

ξιοΟ»)' χιι;ι. προα •.• οίί οονμαι [δλ. οοβΙαι). 
oouδάριoν, .6' χειρόμακτρον (<<πετσέτα»), ριν6-

μακτρον (<<μαντήλι, μυξομάντηλο»), tι πανΙ πρός 
άποσπογγισμόν τοΟ lδρώτσς, λα. •. Sίidarium. 

σoίiμαι, αιιν'ΙΙΡ. _χ .oίi 060μαι ·cooο"ω, ο_vομαι (βλ. 
λ. λ.) [δι' Ι.ιιμ. βλ. fI.vaι]. . 

..uvcKa, χα.τιΧ xptiaL ν «ν.Ι οον "'_χσ (=έξ αlτΙας 
σου, διά λoγaριααμόν σου). 

loυν..cιρCίτoς, ο" (.Σ'oVιιιοt+cIeσομαι)' 6 _ έν Σου
ν/~ λατρευόμενος. 
Iouνιάς, -σιJo" -11 . ή τΟΟ Σουν/ου, ή έν ΣouνΙ~ 

λατρευομένη (ιίπΙθ •• 91' 'ΑθηνΙΙ" ίχ .oίi ix.t να.οίί τη;). 
loυy-ιCραιιoς, 6 (.Σ'ον"ιο" + Ιιeσξ)" Ιέραξ τΟΟ 

Σουνlσυ. 
IoUYΙOY, τ6' τ6 νοτιώτστον άκρωτήριον της .' Α τ-

τικης. . 
σoίiσδαι, ΙΙπρφ • • oίi οονμαι • :ooioθc, ooVo(J.aι ιτροατ. 

• oίi fιονμιιι (δλ. λ.). 
lουσΙ -ycv'" ., (.Σ'oVoιι+1'PIo8cιι)· 6 γεννη8εΙς 

έν Σούσοις. . 
σουσον, τό' τό κρΙνον (Π.ραιχή λ"ι,).- ιε ιχ\ιτου 

τά loUσα, ή κατά τόν χειμώνα καΙ τήν δνοιξιν έδρα 
τών Βασιλέων της ΠεραΙας, πόλις της έπαρχΙας Σου
σιανης (shushAn) 11 ώα. ΙOUσιoς -- 6 κάτοικος τών 
Σούσων, tι ό έκ Σούσων καταγόμενος U θηλ.loυσfς, 
·Ιδος' (ίνν. """η) = ή έκΣούσων καταγομένη, Τι ή 
έκετ κατοικοΟσα 11 tι louσlς (ιiνν. ιώeσ)=ή έπαρχΙα 
της Σουσιανης. [tJιiνaLoν _χ οημι-ς. γλώοαη" πρδλ. .ό 
Ιδρ. ~ίi~ΔΠ (κρΙνον»). 
σo6στf, χα..ιΧ χρ/!αιν ΙΙντΙ ΟΟΙ lol:l, ΙΙλλ& μ6νον δτα.ν 

τό 00' εΙνιχι ιiyχ),ιτιχ6ν. 
σσφία, Ιων. -Ιη, 'iι (00φ6,)" ώ, χα.Ι νίiν, σοφΙα, εύ

φυΤα, δεξι6της, έμπειρlα fv τινι τέχνι;ι. 2) εύφυΤα 
(<<έξυπνάδα»), δεξιότης (εΙς τά συνή8η πράγματα 
τοΟ β/ου), όρθότης κρΙσεως, σύνεσις Ι ώσ. πανουρ
γΙα, πονηρlα, άγχlνοια, όξύνοια. 3) έντελής (πλή
ρης) γνώσις τών έπιστημών, cII, χα.Ι νίiν σοφΙα, μά
θησις, φιλσσοφΙα, παιδεΙα. 
σoφfςω, μεη. -ίοω (00φ6S')' ποιώ τινα σοφόν, 

έκπαιδεύω, διδόσκω.- • ώ, «ποθ. tιοφΙζομαι=εΤμαι 
Τι γΙνομαι σοφός 11 εΤμαι εtιφυής Τι έπιδέξιος είς τι. 
2> κάμνω τόν σοφιστή ν U σοφιστεύομαι, μεταχειρ/
ζομαι σοφιστικά έπιχειρήματα, λεπτολογώ, φέρομαι 
μέ •• πανουργΙαν. 3) δ πιχθη •. _ «ορ. α.' ΙfloφloiJ.rιιι (ίν 
α.UΣτY)ριίί, πα.θη •. ιiνν. )=έσχεδιάαθην, έπενοήθην, κατό 
εύφυδ τρόπον.- 11· ώ, «ποθ. ίπΙση" μηχανώμαι εύ
φυδ τεχνάσματα, έπινοώ, οχεδιόζω. 2> άπατώ, 
έξαπατώ. 
σόφισμα; -στο" τό (ooφl~αι)· πδaα εύφυής fI 

πανοΟργος έπινόησις, σχέδιον, έφεόρεσις, τέχνα
σμα, δόλος, όπά τη Ι τέχνααμα U ώο. τέχνααμα ύπο· 
κριτοΟ έπΙ της σκηνης (δπως έπευφημη8~). 2)ιiν 
τϊ Λογιχϊ, ώ, χ!ΧΙ νilν, σόφισμα, έπιχεΙρημα ψευδές fI 
έσφaλμένoν λογικώς, παραλογισμός U α1νlγμα, γρτ
φος 11 01l'II) χα.Ι Ι!ν πρόσωπον χΙΧλιΤ.α.ι 06φιομ' 810" (
ή άπάτη προσωποποιημένη, όλος άπάτη). 
σoφισTcN (ooφιoτιt,)· φέρομαι ώς σοφιατι'ις, 

ένεργώ (fI σκέπτομαι) ώς σοφιστής, διδάσκω ώς οΙ 
σοφισταl. . 
σοιιηιΚ, -ον,. 6 (tloφl~αι)· 6 KαλQς κατέχων την 

τέχνην του (ιiπΙ noL'lf.ιiν, μouoIlUiν). 2> γ.νιιι.liI:, 6 
εύφυής, 6 έπιδέξιος, 6 fμπειρος, 6 συνετός εΙς ζη
τήματα τtjς ζωl\ς Ι 01l'II) ΟΙ έπτc~ σοφοl KαλoOvται 

,ιι 

floφIOWal Ι iv~aίie.v, ώ, .ό οοφ6" σοφός δνδρωnoς, 
φιλόσοφος.- 11 _ν 'Αθήνα.ι" ό έπαγγελλόμενος τό 
ποιεΤν τούς άνθρώπους σοφούς, 6 έπl πληρωμr:j δι
δόσκων Γρομματικήν, Ρητορικήν, Μαθηματικά. Kα.1:ιiι 
μιχρόν πει-ιίπισιχν 81' «νιιπολτ.ΨΙιχν, χιιρ. ιiφ' -iι, ήσχη
αιχν δριμίιν ίνιχν.Ιον των lλε"(",(ον δ 11ω:.ιριi"ί', δ Πλιi
των, δ 'Aριστoφιiνrι, χ. /ί. Μ έν.είίθιν, 2) εν xαox1l ιiνν., 
cII, χιχΙ νϊϊν, σοφιστής, άπατεών. 

σοφιστιιιός, ", ό" (οοφ'fI&,ήS') ' ό άνήκων Τι άρ
μόζων εΙς σοφιστήν 11'0 fιοφ,οτιχό" yιO"or='" τάξις 
τών σοφιστών Ο ι) οοφΙfιτ,χή (ίνν. τΙχτη)=ή τέχνη 
τών σοφιστών. 

lοφο-ιιΙΙης, OUV'!lP. -ιι1ίiς, δ' γιν. -xUovS' χιχΙ 
-xUoS'· «.τ. -χλισ (Ooφόs+XM0S')· 6 τραγικός ποι
ητής Σοφοκλής (βλ. Κ. Ε. Λ. ). 
σοφό-νοος, Ο", χιχ! ouv'!lp. -youς, ov" (ooφOs+ 

,,60S'"1'ov~)· 6 fXCJV σοφόν τόν νΟΟν, 6 σοφός τόν 
νΟΟν, έχέφρων, σώφρων, νουνεχής. 
10.ΟΊ, ή, ό,,· ώ, xcιΙ νυν, σοφός, 6 εύφυής Τι 

fμπειρος εΙς κάθε τι, 6 έπιτήδειος εΙς τήν τέχνην 
του Ι χιιρ. 6 fxwv φυσικός Ικανότητας διό τ6 κά8ε 
τι ιι μι τ' «π~φ. οοφός' ΜΥ_,,,=σοφός (Ικανός, δεινός) 
εΙς τό λέγειν (εΙς τήν ρητορικήν). 2) 6 εύφυής 
εΙς τό συνή8η πράγματα της ζωής, συνετός, φρό
νιμος, όξύνους, πανΟΟργος, έπιτήδειος. 3) 6 κατ
έχων τός έπιστήμας, πεπαιδευμένος, πολυμαθής, 
ώ, xcιΙ νίίν σοφός li ίnεϊϊθεν δ' χα.Ι είρωνιχιίί" δυσ
νόητος, σκοτεινός, άσαφής.-. ΙπΙ πριxyμιiτων , ό 
εύφυώς έπινΟΓι:ΠΙς, συνετός, σοφός.-ίπΙρρ . ooφι:Os-. 

'Eτvμ.: οοφ6S'· iιoφΙσ, ίων. -ι,,· floφlζαι' xcι.ιι 1;1-

να., fιοφο, ( *tvogvhό-s (6 βλέπων καθαρά, νοήμων, 
εύφυής), πι-5λ. Ιπ,-οοοφος' (έπόπτης, έπιστάτης), πρδλ . 
Ήσιιχ. cοέοvφοS'· nιι"ονρΥοS'., zt-ovφoS', Όμ. d-cnί
φηλο, (6 άσεβής), λα.τ. tuor (in-tuor, ob-tuor, (οπ
-tuor), -tueor· χα.τιί τιναι, σιιπ. xcιΙ .ιρ λα.τ. sAplens, 
Ι6ρ. ~ouph (Ια.π. ·tvA-bh·6-s (δυνατός εΙς φώς. εΙς 

. τό νοείν). 
σo~ρyός, ό" (οοφόS+*Ιρycιo)' 6 σοφώς έρνα-

ζόμενος, ό δεξιώς έργαζόμενος. 
σόω, βπ. «ντΙ οφζαι. 
σιιiίδ'ςω, μελλ. -Ιξω (οπσω)' άπσσπώ, έκδέρω. 
σιισδιξ, -lxo" 'ιι (οπάω)· κλάδος άπεσπασμέν6ς 

(ιςρδλ. xλάιJoς' ίχ .ου Χλάαι, βλ. λ .) n ιΙlι. κλάδος φοΙ
νικος. 2) ώ, ίπΙθ., 6 fxCJV τό χρώμα τΟΟ φοΙνι
KOCj, πυρρόχρους (<<ρούσσΙ0ς»), λΙΧ •. sPAdix, spAdl
ceus. [οπάδ,ξ' οπσδΙζω (όποσπώ, έΚδέρω)· οπάδαι", 
·aιyo~ χιχΙ -o"1'0S' (εύνοοχος)' eL' ίτιιμ. βλ. οπάω). 
αηaδΟΥίςω, μaλλ. -00) (οπάω, οπσδdw)' κατα

κομματιόζω, ξεσχΙζω, διααπώ Ι 1}ιο" oπαιJo"Ιζαι = 
Ιχω ήχον όδύνατον. 
σηaδόνισμα, -ΩΤoS', τό (οnιιιJo"lζαι)· ή άπόσπα· 

σις, διάρρηξις, ρηγμα, τ6 σχΙσιμον" χαλαρότης, 
μαλακότης. 
σιιδδων, 6, γιν. -aιyO, χιχΙ -ο"τ0S'· ό εύνοΟχος, ό 

εύνoυxισμtνoς, ό έκτομΙας, λα. •. spAdo. -
σιιαδών, -6t'O~, -11 (οπάαι)· συστροφή, σύοπααις, 

σπααμός U σπάραγμα, ράκος. 
σιιΗάω, μ.η. -ήοω (οπά.",,)· ύφαΙνων κτυπώ 

πρός τά κάτω τό ύφόδιον διά της fιπό."", (βλ. λ.), 
tι διά κτενΙου, διό νά γΙνεται τό ύφασμα πυκνόν 11 
μ1:φρ., Μσ" onιι808αι-KαταναλΙσKω άσωτεύων, κατα
σπαταλώ, κα8ηδυπαθώ (allι. φριiσι, πρό, ei)λωσιν χρη
μα.,;ιχj), σπα..ιiλη,).- • μ.φρ., ύφαΙνω, έξυφaΙνω, 
σκευωρώ, μηχανορραφώ, λα... texer. U βλ. χιχΙ eσ
nι:αι, fxpσΙ"αι. 
ΙΠΑ-.Η, -11. πδν πλατύ Ιλασμα έκ ξύλου tι έκ 

μετάλλου, xρησιμaiίoν cίι, χοπΙ, U πλαΤύ καΙ έπΙπεδαν 
ξύλον, δπερ μετεχειρΙζοντο οΙ ύφανταl έν τΙ;Ι πα
λαιQ όρ8Ι~ lorQ (<<όργαλειQ») άντΙ τοΟ κτενός Τι της 

- κερκΙδος, διό νά έπικρούωσι τήν κρόκην καΙ κα8-
ιστώσιν οΟτω ΠUKν6ν τό Oφaσμα. 2) πλατύ κο
χλιόριον έν ε1δει πτυαρ/ου (λα.1:. sρ.ιtuIA), δι' οδ ά
-νακυκ(Ί (όνακστεύει) τΙς τι. 3> τό στέλεχος (6 μΙ
σχος) φ(ιλλou φο/νlκος. 04) ή πλατεΤα κοπΙς ξΙφaυς. 
5) τό πλατύ μέρος τι'jς κώπης (ttFΙSA. n1άη). 
'Ερμ., οα.",,· 0_8080)· onιι"'~αι· onιι80l"'fS' 

-ον (μικρά lλaφoς λa6oOσo τό όνομα έκ τΟΟ σχή-
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ματος τών κεράτω\(.).. : ΠΙXλ-σCΙ~ _ spado, ιiγyλ-σcι~. 
spadu, ίιχπ. *spe(ί)·, *spa- (έκτε/νω, έξαπλώ' δλ. ίν 
σ,rιδι7s)' πρ6λ. "Χ!tΙ Ασιτ. spatha, !τcιλ. spada, ΥΙΙf-μ. 
spafel, ιiyγλ. spade, padde' χ~.n' «λλoιι~ σπά""ι (ίιχπ. 
*spQdh·: λcιτ. sρonda, πσιλ-σλΙΧιι. $p~diί (=λιχτ. mo
dius), Δcιν. ιpand (κάδος), (χ!tτ' ιx!ιτoiι~ δ1jλ. -Ιι βcισι. 
κή σ1jμ. τη~ λ •• Iνcιι «τό πεποlημένον έκ σαν/δων»)' 
χσιτ' «λλoιι~ τ'λο, (iItI01j~ ιiπιθάνω,) σπάθη, ΠCΙλ-σCΙ~. 
spado (l!tIt. 'spe-, spa- (=σχ/ζω). 

σιιδΙιον, τό (χιχ ! σπίi-θ/o,,), ΙΙποχορ. τοσ σπά""ι' 
, μικρό σπάθη, σπαθόκι . 

IΠΑI'ΡΩ'=άσπαlρω (6ί .. λ.) , κινούμαι σπασμωδι
κώς, άσπαίρω, «σπαρταρ':;'», σφαδάζω, έχω σπα
σμούς, «σπαρόζω». 
ΈΤVμ.: σπα.lρω (π~6λ. κ!tl άσπαlρω, άσπαρ/ζω) 

< * σπαρ-jω, ί ιχπ . *Spr-jQ= AL e. spir-iu (ώθώ διό τοΟ 
ποδός, «κλωτσώ»), πρΙSλ. σιχνσκρ. sρhurάΙί ( ίιχπ. ' sphr
Γέ!-)=πατώ, λακτ/ζω, άναπηδώ, τρομόζω, sphUra-l.l 
(τρέμων), vispharita.m (καΒέλκυσις πλο/ου), Z5ν~. 
φδΓδl Ιί (λακτ/ζω), '- !t~ . sperno (πρχ. sρreν;)=όπ
ωθώ, όΠΟρΡ/πτω, περιφρονώ, ί~λ. seir (*speret-)= 
ή πτέρνα, 9αll . ffer (= A!tt . talus, maIIeolus ;, ιiγγλ
σιx~ . ιpeorna.n, πιχλ-ποπ . sperna (άπολακτΙζω), πΙΧλ
γερμ. firspirnit (προσκόπτει, σκοντάφτει), ιiγγλ-σιx~ . , 
πaλ-σιx~. , π'Χλ-γερμ . spurnan (άπ()λακτίζω), πιχλ-Υερμ. 
spornon (άπωθώ μέ την πτέρναν), ItιxA-norr. sporna 
(σκοντάπτω), spyrna (δμ . σ1jμ.), πιχλ ·γερμ. sρoro 
(πτερνιστήρ), λιθ. spόrdyli (κτυπώ άδιακόπως τό 
πόδια ) ' :;ρδλ_ ιiχόμ'l'j έλλ . σφαίρα, σφυράs, σπvρά" 
anvea(Joov, σφυρόν , σφυρα' ίιχπ. ' sp(h)er-, ·sp<h)re
(τέντωμα, έλαστικότης, άπότομος κ/νησις) ' ΙSλ. χιχΙ 
σπεlρω . 
σιιάκα, ΙΙεΡοι<]τl=τόν "v"a ' έΧ τούτοιι οΙ fριχμμιχτ. 

έσΧYίμoί~ι,,'Xν "'1. σπάξ , γεν. σπα"ο, (=6 κύων). , 
σιιδΑδξ, -ίiKOS, Τι. χιχ! άσπά'-αξ' 6 «ΤUφλoπόν-

τιl..σς .> . • 
Έτυμ.: σπά"αξ, ώα. άσπά'-ι.ιξ, σφάλαξ, άσφάλι.ιξ· 

πρελ. Ί[σ~χ . _σφι.ι"άσσει,,· τέμ"Β''', "ιι"τιιϊ"., clσπCΊ· 
'-a(Joos (=όκανθωτός σπάρτος χιιρ. σ1jμ. 6 όνο· 
σπώ '.' , ό έκριζών ), πρΩ .. Ήσιι)( . «άα.πι.ι'-ο,,· ακVι-Ο,., 
conaAvooera, ' σπαράσσεται ' τι.ιρcίααιιτα,., «σπ6-
"ιu ' Ηί παραnΗόμε"α lelιJAι.ι όπο ~ών οκιι'-ών ~ών 
προβάτων», anci'-ι.ι(Joeo" (πιxpίt Πολιιδ. ) Τι απάJ.cι"" 
(Joeov (π'Χ~i Φωτ. ). ιiττ. σπoλCΊ" -άιJo, (δερμάτινον 
ένδυμα), i.!tt. spoIium, σιχνσχρ. sphat- (*speI-t.) 
sphut, phal-, phal- (σχ ίζω, σχ/ζομαl, 'δlαΡρηΥνύο
μαι !, 'ph6lakam (σχ/ζα ξύλου) (βλ. ιίν σφe,-ι.ι" σφι.ι· 
"ός ) , pa.tati (σχ/ζομαl, δlαρρηΥνύομαl), patay~ti 
(σχίζω, διάρρηγνύω, κατασπαράσσω) (πρδλ. ε,ι σ;';νσχρ. 
PδIυ-l;ι=στυφ6ς, δριμύς, Ιλλ . π'-ατiι,=ΠIKρός, δρl' 

μύς, άλατlσμένος), ΠΙΧ). -Υερμ. φδltδΠ (σχ/ζω), π«λ· 

σλΙΧιι. pIeva, pleli (καθαρ/ζω έδαρος, 6οταν/ζω), 
ΡΙ~νθιυ (6ρωμόχορτο), ΙΧίολ. onct"'s, ιiτ-τ:. φα'-',,' , 
ε; !ιχπ. ·sp{h)el(e)-, *sp(h)eIax (σχ/ζω, κομμαnόζω, 
«γδέρνω».-Υ, σχδaι, μaτιχ~iι ·sqeI- (α"ά'-'-ω, σ"ά
"οφ) χιχΙ *spel- (σπ6λαξ) .Ινcι;ι τιιχΙΧΙΙΧ_ 

οιιΙλc'ς, ΙΧίcλ. ιiντί ατα'-εί" μτχ. π«θ. ιίορ. 6' τοί) 
στιiHω . 

σιιδνί~ω, ιiττ. μελλ. -rώ (οπά",,)' ίπΙ ΠΡΙΧΥμ., εί
μαι σπάνιος, εΤμαl 6λιγοστός, ώ, χ«Ι "ο" «σπαν/ζω». 
2) itt! προσ., έχω έλλειψιν πράΥματός τινος, πάσχω 
όπό σπάνιν (έλλειψιν) πρόΥματός τινος 11 μ"ίt τ;Ι~ 
01jμ. !t')Τ1); χιχΙ δ πιx~. πρχ' Ιαπcί",oμι.ι, Ι ιiπoλ., εύρ/
σκομα ι είς 6νάγκην, Τι εΤμαl σπάνιος. 
σ"δνΙος, 1.1 , Ο", ώσ. χιχΙ -ο", -ο,,' ώ, χ!tΙ νσν, σπ6-

νιος. όλίγος, όλιγσστ6ς, Ιπομ. πολύτιμος (πρδλ. χιχΙ 
Qna"osJ 11 f; δοτ. 81jA. απα"Ι~ ώ, ίπ(ρρ.=σπαν/ως.-
1I &π ί προ., . , 6 σπανΙως φαινόμενος. 
σn6νlότ'Κι -'11,0" Τι (σΠCΊ.,o")·-σπCΊιι,, (βλ. λ.), 

έλλειψις, στέρησις, χρε/α, άν6γκη. 
σιι'νις, -ι:ω" -Ij (α.πίi,,6,)· ίπΙ πριχγμ., ώ. χιχΙ νί)ν 

σΟΟνις, σπανιότης, έλλειψις, όλlΥότης ~ ον απCΊ." 
' Icn' μιτ' 2:πρφ.-δέν εΤναι δύσκολον νό .. : (πΡόξΓ,Ί 
τ/ς τι) .- • 'πΙ προσ., τ6 μή έΧΕιν τι, τ6 στερεΤσθαΙ 
τινος (μιιτίt Υιν. ) [crnCΊ.ιc· σ""ι.,· σ_ιιΙ'.· σ_-

,,0, (πρδλ. χιχΙ ίν λ . .πaϊ"ι.ι)· χιχτi τ ι_ιχ σπCΊ"ι, ( ίΙΧπ 
·spe-, spa· (μαλακός, όπαλός)]. 
σnδνιστός, .;, Ο" (απι.ι"lζω) · έπί πριχγμ . , σπό· 

νιος, όλ/γος, όλιγοστός, μικρός, γλ/σχρος 11 6θεν : 
πτωχός, π~νlxp6ς, χαμερπής, ποταπός. 
σιιδνίως, έπ ί ρ~. τοϊ) σπά"ιο, (μ. λ.) . 
ΙΠΑWΜΟΊ, ή, 6ν' έπ! πριχγμ. , ώ ; τό σπά"ιο, (βλ. 

λ.), σπάνιος, όλιγάριθμος, όλιγοστός.- 11 ίπΙ προσ. 
6 έχων έλλειψιν, ό πάσχων άπ6 σπόνιν, ένδεής, 
πτωχός. [α.πι.ι"Ο," < 'onct"Fo-c, ίιχπ. *spanvo-s: πΙΧλ
Υβρμ . span, ιiyyλ -σσι~ . spόn (σχ/ζα ξύλου) ' ί~ !ιχπ. 
·sp(h)e-, ~ί .. χιχ! εν σφή".]. 
σιιδνΟ-Οίτ'α, iΊ (σπι.ι"Ο,+αi'τοs)· έλλειΨις σ/του, 

έλλειψις τροφίμων. . 
οιιδραΥμα, -ατο" τό (σπα.ρCΊασω)' τεμάχιον άπε

σπασμένον διά σπαραγμοϋ, άπόθρaυσμα, τεμάχιον, 
λωρ/ς, άπόκομμα . - Η ό οπαραΥμό" τ6 έλκειν, τ6 
σχ/ζε ιν, τ6 άποσπάν 6lα/ως, τ6 διασπαρόσσειν_ 
σιι6ραΥμός, δ (οπαράααω)' ώ; χΙΧί ' νί)ν , ό σπα

ραγμός , τ6 κατασπaράσσειν, τό καταξεσχ/ζειν.- 11 
σπασμωδική συστροφή , σπασμός, σπασμο/. 
σ"δράσσω, ιiττ . -ττω' μελλ. -ξω' ιiόρ. ιχ' Ια.

ραξα (σπάω)' ώ; κ:χ! νσ ·" σπαράσσω, κατασπαρόσσω, 
δ,ασπαράσσω, κατακομματ!άζω, καταξεσχ/ζω, λιχτ. 
JAcerare' μέσ~ν , οπαράσαομαι "όμα,,=τίλλω, μ~, 
την κόμην μου. 2) γεν. σχ/ζω, χωρ/ζω εΙς δύο, 
άνοΙγω είς δύοll μ,φρ . , έnιτ/8εμαι όγρΙως, λΙΧ •. (οη
viclis lacera.re. 
Έτvμ. : απα.ράσαω (-ττω)' σπCΊραyμι.ι· ο.πι.ιρι.ιΥμό,: 

πΙΧλ-ΠΟΓΓ. spIo,rr (·sρerrΟ)=ράκος, κουρέλι, ιiρμ., 
pherth (κομμότl ξεσχισμένο) ' (-rlh ( -rkl-)' I~ ίιχπ . 
*spereg·, ιiπεχτ. ax τοί! ·s(ph)er(e)- (σχ/ζω, κόπτω), 
πρΙSλ. *sphereg·· δλ. χιχ! ίν σφαραΥέομαι . 
σnαΡΥδν'r;ω, t-IeH. -ίαω (oπCΊρyα"o,,)·=απα.ρyα

"όω Ολ. λ. ). 
σιιαΡΥδνιώτιις, ·ου, δ (απιίΡΥανο,,)' παιδ/ον έν 

σπαΡ'(όνοις, (φασκιωμένο». 
σιιάΡΥδνον, τό (οπάρΥα:ι)' ώ. κ!tΙ νυν, σπόργα

νον (φασκ!ά » , ταιν/α μακρό καΙ πλατεΤα έν fl περl
τυλ/σσΌνταl τά νεογέννητα n σιιν. εν τφ ItA1je .. σπάρ
γανα, «φασκ!ές» U ουτω, παpίt τo~; ΤΡΙΧΥιχοΤ;; , πάν 
δ,τι ύπομιμνοσκεl είς τινα τήν ηα,δ,κην του ήλl · 
κ/αν, τό τεκμήρια (ένδε/ξεις) έξ ων άποκολύπτε
ται καΙ έξακρl600ταl ή καταγωγή τινος, λιχ,. mo· 
numenta, crepundia [δι' ετιιμ . βλ . σπCΊρyω] . 
σιιαΡΥδνόω, μελλ . -οω (σπCΊρyα"o,,)' περιτυλ/σσω 

εΙς σπάργανα, σπαpγανt:ινω, (φασK!t:ινω». 
ΙΠΑΡΓΑΏ, μaλλ. -';οω' εΤμαι πλήρης μέχρι διαρ

ρήξεως, Υέμω, 6ρ/θω, εΤμαl έξωγκωμένος, 6γκοΟ
μαι, φOUOKt:ινω 11 εΤμαι Cιριμoς, λιχτ. turgere. 
Έτυμ.: σπαργCΊω' πρδλ. Ήσιιχ. conaeyal' όΡΥι.ι/· 

dρμα/" , cσΠΟΡΥαl' έρε-θ,σμο& .Ι' το reKIIi",,' άoπCΊ
ραΥΟ" άττ. άσφάραΥΟ' : λβττ. spregstu, sρregt (τρΙ
ζω, θραύω), λιθ. SΡrόgsΙu, sprόgtί (/3λαστόνω)' ί~ ίιχπ. 
*spereg- :tσιΡσ.λλ. τφ ·sphereg-, βλ. σφαραΥέομα,' Τι 
σ'l'jμιχσ. «διασκορπίζω, ραντ/ζω» φιχίνl.ΙΧΙ έν τιjΊ λιχτ. 
spargo, λιθ . spargintl (ακορπίζω όλάτι έντός ύγροΟ). 
λεττ. spurgt (κόμνω νό όνσ6λύσο ύδωρ), sρrΙgάt 
(άνα6λύζω, παταΥώ)" -Ιι lννοιιχ τη, τιχχεΙιχ, χινΥlσ ; ω, 
έ. 1<1' :t!tA·norr. sparkr χιχ! sproekr (ταχύς, ζωηρός, 
δραστήριος), λιττ'. spirgs,spirgts (ζωηρός, όκμαΤος, 
ύγιής). 
ΙΠΑ'ΡΓΩ, μιλλ. -ξω·-απα.ΡΥα"όω (βλ. λ.), τuλΙσσω 

εΙς σπόΡΥανα, σπαργανωνω, «φασκ!ωνω». 
Έτυμ.: amieyα:ι(·sp!g-)· απCΊρyανo,, ' σπα.ΡΥα,,6ω· 

·sperg- .Ιναιι iIttx •. έχ των *sρeΓ· , ·ρΜΓ-, μιχρτιιροιι όο 

μtνων ίν τοΤ; α.πaϊρα, απείρο" (β λ. λ . λ.), ιipμ . pha
rem, pharim .(περl66λλω, έναγκαλίζομαl), πρδλ. λιθ . 
springstu, IpΓIι"iφί (πν/Υω, σΤροΥγολ/ζω), sprengeti 
(δμ.), ).βη . sprangάt (έγκλε/ω). 

, σnδρc'ς, σnδ"ναι, μ,χ. χιχ! άπρφ. πΙΧ8. ιiop. δ' 
'1:011 σπιιΙρω. 
σnαρνός, .;, ό", It~ L 1j't. ά '/ΤΙ oπανό~, απάνΙΟi (μ .. 

λ. λ . ). [πρδλ. Ήοιιχ. «σ.πι.ιρ,,0.π6'-ισs · ό'\'Υοπ6'-,ο,.). 
σιιδρος, δ' ώ, χιχΙ ν&ν , σπάρος, θαλάσσιος ίχ8ύς 

μετό χΡUΣlζoUσης Kεφoλrjς, διάφoρo~ το.υ oxιipι;ιι, λαιτ. 
.. ruι .w.tuι [ουπ. , '1:' λΙΧτ ΙΡΔΓυι, φΔΓυlυι, χcιτj( 



onάp.,..-oιιc',", 907 

μτφρ. χρfjαιν (tPfro (κάμαξ) (λαιτ. sp&ruι, -um ... άκόν
τιον), αυΥΥ. τφ παιλ-Υιρμ., παιλ-ααιΙ φ.Γ, ciΥΥλ-ααι~. 
sρeΓ., παιλ·nοrr. φίΟ.Γ(Γ), SPArr (δόρυ, άκόντιον). 
σιι'ρτη, ij'-ome'l"o" (βλ. λ.), σχοιν/ον KατεσKεua

σμένον έκ τοΟ θάμνου σπάρτου (<<οπαρηδς»). 
lιιάρτη, ij' ή ένδοΕ:ος πόλις της Λακωνικης (βλ. 

Κ.Ε.Λ.) . -έπΙρρ. lπάρτηδι:ν=έκ της Σπάρτης Ilιιά~ 
τηνδ,=εlς (πΡός) τήν Σπάρτηγ ax τούτου 
lπ.ρτιδτης, -ον, δ (ZnιXeΠI)' άι, χιχΙ νίίν, Σπορ

τιάτης (ό κάτοικος της Σπάρτης ij ό έκ Σπάρτης 
καταγόμενος)' θηλ . lπαρτιaτις, -ιοο, (ivv. Υνη)= 
γυνή έκ Σπάρτης ij κατοικοΟα έν Σπάρτι;ι, Σπαρτιά· 
τισσα' 'iΊ lπαρτιaτις (ίνν. χώeα) = ή Λακωνική, ή 
Λακεδαίμων.- ίπιθ. lπαρτιστικός. 
σπαρτίον, τδ, uitaxop_ τοίί onιXe .. o" (βλ. λ,)" μικρόν 

σχοινίον . 

σπάρτον, -ον, τό' οχοινΙον, καλt;Jδιον, «παλαμά
ρι» (κιχ: χιιρ. τό κιχτισχειιιχσμίνον ίΧ του θiμνου onip
του, cσπαφΤlft~., βλ. onιXe'l"O,), λιχτ. SPArtum, sparteA 
[δι' _τιιμ, βλ . onιXe"o.]. 
σιιδρτός, ή, ό", ώα. χαι! -ό" -ά" (οπεleω)' ό έ

σπαρμένος, ό έκ σπόρου φυόμενcς, ό Βλαστήσας 11 
ό γεννημένος.- • ό διεσπαρμένος.- ιι ίν e'ljI5IItL. , 
lπαρτοl (οΙ) έxαιλoίiηo οΙ Kαδιu;:oι, ώσβ! ΙΙσπαιρμίνοι 
τρδπον τινιi, διδτι xαιτι!t τήν παιpιiδoσιν ι!φύτρωσαιν ίκ 
των οδόντων τοίί δριixoντo" τού, δποΙου, .Ιχι σπιΙρlιι 
δ ΚilJμο, · ίντείίθεν, yllνιxιίl, Znae .. ol= Θη6αΤοι. [δι' 
έτυμ. βλ . σπιleω). 
IΠΑ'Ρ'ΟI, δ, χαι! ij' άι, χαι! νίίν, σπάρτος, «σπορ

τ/, σπαρτιά», ιΙδο, θdμνου φυομίνου χιιρ. ίν ΊσπαινΙq. 
και! χρησιμοποιοιιμίνοll προ, χαιταισχιιιήν σχοινΙων fι 
καιλιρδίων, 

, Έ.-vμ,: onιXe'l"o.· σπάρτfJ, ome-ro,,' ona;:eIIt' fIn'U
Ρl" -Ιδο,' σπveΙδιο" (Clnoxop.), λιθ, spArtAs (δεσμός), 
,ρlΓά (6ωλάριον)' το λαιτ. SportA (πλεκτός κόφινος), 
εΙναιι πιθ, δdνaιον Ιχ 'tfj, Έλλ. αιΙτ. ·ιιπvρΙ&ι,· πιiνται 
~ιxσται χ!ΙLτd τιναι, ί, ίαιπ. ·sper- (εΤμαι νηματώδης 
ξεφτΙζω' πλέκω), προ, 8 συσχιτΙΙ;;ουν ίπ! πλίον το λιττ. 

ο 

spurstu, spurt, spurut (ξεφτΙζω), spurι (μεμ6ρaνQ-

δες mερuγιον), το παιλ-nοrr. sρordr (ούρό lχ8ύος), 
:iΥΥλ-σαι~. feArn (πτέρις). 
σιιασδc'ς, ιίοα, i", μτχ. παιθ. ~oρ. αι' του ιιncίIII. 
σιιa.σμός, δ (οmω)' ώ, χαιΙ νυν, σπασμός, σπα

σμωδική κ/νησις.- • τανυσμός, τέντωμα, Ιντασις, 
διάτασις. 
σιιασσάΜCνoς, ίπ. ciντ! σπασά~, μτχ. μσ. ~oρ. 

α' τοίί σπάω. 
σιιδτδΙάω, μιλλ . -ήοω(οπα .. άλ,,)· ζώ όκολόστως, 

άσώτι.χ;. 
σπδτδΙη, ή (oπα6cίω)' όκολοσία, τρυφή, άσωτΙα 

:1 ιίI~ χα ! νύν, σπατάλη, ιίπεΡ&λική δaπόνη. 
σιιδτδλημα, -α .. ος, τ6 (οπα .. α},άω)·=οπα .. άΙ", 
σπδτδλιον, τΙ; , 7j σπαδάΙl0ν' εΤδος ψελλ/ου. 
σπδτaλος, Ο", χαιί σπαταΙός, cW (οπαmι,,,· ό-

l<όλασΤΟζ, δσωτος, φιλήδονος. 
Έτνμ.: οπά .. α.ιος· ο,πα .. άλ,,· οπα'l"αωοι· αχοτιιν. 

tτιιμολ.· πιθ. οπαταλός (*ο.πα}.τα.ιο, (χαιτ' ciνομ. ), χαιΙ 
σιιπ. πρζ., τό παιλ-Υερμ . SpiIdAn (διασκορπ/ζω) (=ciΥΥλ

. :ιαι~. φίldΑn=καταστρέφω, ίαιπ. *sρel--σχ/ζω' πρl5λ. 
χαιΙ τ~ ίν ο,πά}.αξ). 

σιιδτΙΙιι, i,' κόπρος, άποπάτημα, χαιΙ χυρ. άπο
πάτημα διαρροίας (<<τσίρλα») ' [ίχ τ~, Υ_ν . ... α .. Ο, 
(τοίί ιιχΟ;ρ) χαι! 'ι"ιωω' βλ. χαιΙ ίν ol-ΙΙ-OτfJ' • .. α,,: 
rιlιi" (έχω διάρροιαν)). 
ΙΠΑΏ, μελλ. οπ/!:οω' ciOp. αι' Ισπίί.οα, ίπ. σπάοα' 

πρχ. ΙΙΙ"4χα' μίοον . ιΧόρ. αι' ΙσΠ40άμ"", ίπ. σπασά
Ρ"", Ιπ. μτχ. ο,παοοάμε"ος' παθητ., ciop. αι' lοπά
ofh,,,- πρχ. lαnαΟμ4Ι' σύρω, cTρo6Q», Ιλκω, όνα
σύρω, άνασπώ (τό ξίφος π.χ. χ:τ:.6. ).- 11 έκριζώνω, 
άποσΠώ, δρέπω, όποκ6πτω. 2) σχ/ζω, cξεσχ/ζω», 
κατασπαρόσσω. 3) σύρω Βια/ως, όποσπώ Βια/ως, 
όρπόζω, όποχωρ/ζω διό Τί"ις Β/ας 11 μτφρ.;. cna/pYω 
κατά μέρος», παρασύρω, παΡάφέρω, διαστρέφω, 
διαστρεδλώνω . ....:. ΙΗ μυζώ, ροφώ, θηλόζω, Βυζαίνω IJ 
έξαντλώ, όποξηΡα/νω, π/νω άΠλήστως.- ιν σύρω 
σΦικτό, lλιcω, τεντώνω, tλKω τό "'ν/α. 2) 'πΙ Α-

λιίω., Tpa6Q, όνασύρω τήν πετον!ά, «π!άνω» 11 ί'l
τιίίθιν ή παιροιμ. φρ. oV.. /ο:παοc ταύτ!/ yc = «δέν 
Ιπιασε τ/ποτε» διό της προτάσεώς του . -' ν εν τψ 
παιθητ., διαστρέφομαι, στρεΒλώνομαι, έξαρθροϋμαι, 
στραγγουλ/ζομαι (ίπΙ oστoίi). 
Έτνμ.: αmω-οπώ (*spa-so? Υι spa-jo ?)' ο:πα· 

ομός ' οπάΟμ4' om .. o, (πρΙλ. Ήσυχ. cαπά .. ος· δέρ-
1'4, αxiίι-o,,.)· 'Houx. cσπα .. ίζει· ,"<dv οπα .. έω .. l}.
χει, ... 0;" δερμά .. oιw, Ι-ΙΟ" τιτθόW,. · οπαδώ", -ό"ος ' 
ιιnάδιο,,' οπά8-η (βλ. λ.), πρβλ. Ήσιιχ. «ιιπάζει' οκν
ζ~. 'λχαιοΙ,.· παea-am., -άδος: λαιτ. spa.tium, παιλ
Υερμ. spati (Βραδέως), Υaτθ . spedi- χαιl σΙΙΥΧΡ . spe· 
diz" (=6ραδύτερον), ύπερθ. sρedists (τελευταΤος), 
μεσ-Υερμ. ,ρϊίη (διένεξις, φιλονικία), λαιτ. contentio, 
παιλ·Υβρμ. SPAnAn (=λαιτ . soIIicitare, ifIicere), μεσ
Υερμ. SpAnen (έλκιίω, έξεγείρω), πιχλ-Υερμ . SΡAnst, 
gi-sPAnst (δέλεαρ, δόλωμα, παρόρμησις), παλ·Υιρμ. 
ΙΡΑΠΠΑη (=λατ. tend.re, intendere), μισ-Υιρμ.φ"η· 
neη(έl(τε(νω, έξαπλώ, τεντώνω), μ.σ-Υερμ. SΡΑη(τάοις, 
Ιντασις, διένεξις), παιλ-'(ερμ . SPAnnA, μεσ·yε~μ. ΙΡΑη 
π. (σπιθαμή, παλάμη) ' πiντα έ; (απ. *SPe-, "Sp.
(τεντώνω) καΙ παραιλλ . lΙχ τινο; σuνων. *(s)pen-, 
'(S)pon- ίν τιμ λατ. SpOnS (παρόρμησις, κ/νητρον, 
έλατήριον) (πρl5λ. το sponte mea.), '(οτθ., παιλ·Υερμ. 
,ρΙηηΑη (νήθω, κλώθω, χυρ. τεντώνω τό νί"ιμα) ' 

*sρeη-νO- πρβλ. Zιν~. spanVAt: spa-=proficere, παλ. 
norr. sρuηθ (τρόπος κλώσεως, κλώσιμον) καΙ τά ίν 
λ. πέ"ομιιι.- *(s)ρeηd-, ·sΡOnd-, χαΙ *spendh-, 
*spondh· ίν τφ λατ. SΡOndA, animum despondeo 
(χάνω τό θ6ρρος μου' χυρ. -ξετεντώνω») , λιθ. 

spendzu, sp~sti (στήνω παν/δaς), SΡAndyti (τεντώνω), 
παιλ-σλαιυ. SPA,di1 (=λαιτ. modius, XII~. σπιθαμή), 
σαινσχ. sPAndyιI (σχοινΙον, σπάγΥος), λαι'l. p.ndo, 
pendeo, παιλ·σλαιυ. P8,dT (σπιθαμή)' βλ. οφαδάζω. 

oιιciv, ci~eφ. ciop. β' τοίί Ιπω. 
oιιcio, in. «ντΙ άΠΙο, προστ. «ορ. β' -τοίί 13101'4 ι , 
oιιcioς, -τδ, ίπ. ι1ντΙ σπ~o, (βλ. λ.). 

ΙΠΕΙ-ΡΑ, ij, λιιιτ. splrA, πδν τό έλικοειδώς συνε
σΤΡαμμένον fι τυλΙΥμένον πέριξ τινός. 2) ίν τφ 
πληθ., αl σπεΤραι (Ιλικες, συνεστραμμέναι πτυχαί) 
τοΟ όφεως. 3) ώα. iv -τιμ πλ-ηθ., αl συστροφαί 
(cκουλοΟρες») δικτύου ij σχοινlου (XIII! δή Kαλ~δΙoυ 
πλο/ου). 4) oιι.;:eσι βόιιαι-Ιμόντες fι λωρία έκ δέρ
ματος 6ο6ς, διι!t τιίlν όποΙων οΙ ΠIΙΥμdχοι ΙνΙσχυο " 
τού, Υρδνθοll, των διι!t νι!t ιΙναιι τι!t πλ'lj'(μαιτi .ΤΩlν ί"χυ
ρδτ_ραι, λιιιτ. cAestυs.- • σώμα ένόπλων στρατιω
τών έκ δύο έκατονταρχιών όποτελούμενον, -τ6 λσιτ. 
mAniρulus 11 άισ. χαι! an.;:ea-cohors. 
Έινμ.: ona;:ea (*σιι.e·jc)' ιιιι.ι(!άω· ιιπείeσμιι, 

ιΧρμ . ρΜ rem, ρh&rlm (περι66λλω, ένανκολ/ζ ομαι)' Ιαπ. 
'sρer-: (βλ. λ., κρδλ. χαιΙ .ncίe)'ll"o,,)· ιιιι.ίρο,,· απει
ρα/α: *pher·· βλ. χαΙ ίν fIWde'l"O" σncίeΥω. 

σιιι:ίρδμα, δCιιΡ. χlllΙ ciτ-τ . ciν-τl σΠΙΙΡ"μ4 (βλ. λ.). 
σιιι:ίΡC_OY, ICιιν. np'l. τ06 ιιπcίeω. 
σιιι:ιριιδόΥ, 'πιρρ. (onaiea)' χατό σπε/ρας, έλι· 

κοειδώς.- Η ίπΙ ο-τραιτιωτ. παιραιτci~.ω., κατό σπε(~ 
ρα:;, κατά διλoχ1aς '(mAniρula.tim). 

σπι:ίριιμα,δCιιΡ. χαιΙ cin. ίίμα, -α~o" τ6 (οπιίρα)' 
έλικοειδής συσΤΡαφή, Ιλιξ, σπείρα, (κουλοιίριασμα»' 

σπι:ιρloν, τδ, Clnoxop. τοϊ; onc;:eo" (βλ. λ.) ' έλα
φρόν Ιμάτιον. 
σπι:ίΡΟΥ, το (fIna;:ea) ' ίιφασμα διά περιτυλιγμα, 

τ6 περιτυλΙσασν ϋφaσμα, ή περι60λή, τό fνδυμα, 
φόρεμα. 2) lστ/ον πλο/ου, c καραβόπανο ». 
σπι:ιρ-οϋχος, δ (ο,πιϊρα+Εχω)' ό περιέχων (ij ό 

διαγρόφων) σπειρoειδi'\ μορφήν (τι κύκλον), κυκλικός. 
ΙΠΕΙ'ΡΩ, μιιλλ. σπιeώ' ιiδp. αι' /οπιιρα' παιθητ., 

ciό~ . β ' 10nl1.ρ",,· πρχ. Ιοπαeμ4.· ώ( χα! νίί'Ι, σπείρω, 
ρ/πτω σπόρο ν fι σΤτον. 2) σπε/ρω ή φυτεύω όγρόν 
11 t) σπιιρoμi"" Αryvnι-ο,-τό καλλιεργήσιμον τμί"ι
μα τt\ς ΑΙγύπτου Ι nό"ι-ο" ιιπιΙ,ω=ρ/πτω σπόρον 

. εΙς τήν θόλσασαν, τ. i, χάνω τόν ιcόπoν μου, μα
ταιοπονώ, πρl5λ. λαιτ. ser.r. .r.nAm.- 11 μ-ιφρ., 
onε/ρω fι Υεννώ τέκνα.- παιθητ. φύΟjJαι, γεννώμαι, 
Βλαστόνω.- 11· διασκορπ/ζω ώς τ6ν σπόρον, δια
σπε/ρω, tκσφενδoν/ζω, ρ/πτω πέριξ, περιρρα/νω 11 
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έξσπλώνω, διaδlδω, φήμην.- πaθητ . διαδΙδομαι δια
σκορπΙζομαι. 

'Eτvμ.: azreleOfI' ρημ. ΙπΙθ. aπιιeτό,· ameμιIo' σπ:.
eII10,' azroed' (Ιπόρο,' azroed" ·CΊδo,· (IΠ:oρCΊδt,ιι' 
πιθ. τό (ΙπεΙρφ ιivi)KEt ιΙ, τό σUΥΧΡ6τημa' τοϊί oaVOKP. 
sρhurόti, Ιλλ. (ΙπιιίρΦ (ΙSλ. λ.), Aat. sρerno (ιΤτι 
δ,ι6τι δηλοΤ κΙνησιν της χειρός κατ6 τήν σπορόν, 
ιΤτι δι6τι tι Ιννoι~ του σπιΙρ&ιν npoapXEtat aK 'tfj, ση
μaσ. του ι:κόμνω ν6 πηγαινοέρχεται, κάμνω ν6 δια
σκορπΙζεταιι ' πpΙSλ. μ~σ-Y6pμ. spriίt (ζωηρώς, έντό
",ως), ν~o-yιpμ. sprUhen (άναβλύζω) (π~λ-yιpμ. ·spu
oen, lan. *sprD- ένaλλaοσ6μβνον μιτά τοΟ ·spre-), 
iΡμ. pharat (έοκορπισμένος), sphrem (διασκορπlζω), 
sphir (διεσπαρμένος) sphirkh (διασπορά) ' lan. ·sp(h)
er- *sρ(h'eI'e-'-SK τούτων μΙa ριζ. βιΧσι, 51, -Ι- δ:a
φaΙνιτaι έν τφ oavoxp. pharpharayate (κινουμαι βιαΙως 
έδCι καΙ έκεΤ), .λλ. (Ιφρ,ά (πpΙSλ . 'HoUX. _a.peIal· ά
πaι1.cι/, δΡΥ"/., Ιρλ. srelm, sredim (άκοντίζω) πα λ
γ~?μ. ιρrβIz, μεσ-γ.ρμ. sprizen (περιρραίνομαι, έξα
κοντΙζομαι εΙς θραύσματα), παλ-Υερμ. , με~ - yεpμ. sprel' 
ten (έξonλώνω)'- μΙα άλλη ριζ. βιΧσι, εί~ -U- ίιπιΧρχει 
ίν τφ πaλ-Υιρμ. sprlu (μπάλλα, δέμα, σ/του πού 
διαακορπΙζεται), μεσ-γερμ. sproewen (άναβλύζω) , 
gall. ffrau (=λατ. fIuor, fluxus, prof/uvium), Aat. 
sρra'ujύs (άνεγεΙρομαι)' πρβλ. χαΙ tft έν oπαρyCΊω, 
(ΙφιιραΥΙΦ, .tta πeρκ ... ό" πeόξ, πρώκε, (ίαπ' *pe;k-, 
·prek-). 

σIICiaaI, σncfσας, ιiπρφ. καΙ μτχ. :iop. α' "tOU 
οπέ ... δω. 
σnciaaaKC, ίων. γ' έν. ιiop. α' του (Ιπέ ... δω. 
σncfaw, μιλλ. τοίι (Ιπέ ... δω. _ 
σιrcιιοuλάτωρ, -ωρο" δ·=Αατ. speci1lator ' σωμο-

τοφμλαξ (φρουρός) έχων ώς έργον ν6 άναζητr;j τούς 
προγεγραμμένους καΙ καταδικασμένους εΙς θά· 
νατον. 

σniλc8oς, δ' διιΧφ. γρ. τοίι ΠΙ.1εθο, (ΙSλ. λ.). [(a)n. 
.1ι6ο, (=κόπρος τCιν ζι;χ.ιν, βό.1ιτο,)· lιaniMθo, 
(=κόπρος χοΙρου)' 'Houx. cαπΙ.1.1"ξι. σπι.1έθοι,.· 
«π • .1.1lcι· omMθoI.· ιiγν. a"tυμολ: πιθ. σημιτ. Kat
!Xywy9j;:]. 
ΙΠΕ'ΜΔΩ, μιλλ. (Ιπι/αω' ιi6ρ. a' lαπι&σα' 8π. 

οπι,αα ' πaθη't., ιi6ρ. a' lanaioihι'll' πρχ. lan.IfIμιIoI. 
- 6πιΧρχουσι προσίτι ίων. τύποι τ06 πρτ. Kal ιiop. a' 
om,lldaaΚI, aπaloaaHe, κοιΙ έπ. ΙS' έν. Ιν. 6ποτ. am,ll' 
dnaiJ.α · κάμνω σπονδή ν, χύνω σπονδήν, προσφέρω 
σπονδήν (τ. Ι. πρΙν πΙω οΤνον, χύνω έκ του ποτη
ρΙου ώς προσφορόν εΤς τινα θεό ν), Aat. Ilbare, xat& 
τό πλεΤστον μετά δοτ. του θεοϊΙ ε!~ 8ν _γΙν_το tι σπον· 
&i) : am'lldaI'll -θεοϊ" αΠ8,11δει" Διί Κ.Ο.Χ.- Ή θρη
αΧ8υτικ'ij Ivvota 't9j~ λΙ'. δέν ύπι&ηλουτο πιΧντοτ., Ka! 
ένΙοτε ή . λ. ioi)Ilatvav &πλω, «χύνω, ραντΙζωι.- 11 μί
σον, μιλλ. (Ιπε, οομιι.&· ΠΡΚ. lαπιιομιι.ι (δστι, KEttat 
)(αl ίν πaθητ. ivvollJ)' κάμνω σπονδάς, προσφέρω 
θυσΙαν μετά σπoνδCιν, έν 6μοιβαιότητι μετά τινος 
άλλου (δηλ. δπω, ίχιτνο, o~τω κοι! 8γώ), Kal in8t~'ij 
'totaut'!) ouvi;Oata _πεχράτει Kat& 't'ijv σuνομολόΥησιν 
των συνθηχων, χaτi;ντησε αm'llδω=κάμνω συνθήκην, 
συνθηKOλOγCι, κλεΙω εlρήνην 11 o~τω xa! ιiπoλ., απΒ'ΙΙ, 
δoμιι.ι=συνθηKOλOγCι U Ka! μ8ΤCι δοτ. πρ~σ. am'llδo
μιι.Ι τι'llι=συνθηΚΟλΟγCι μετά τινος Ι )(al μ8Τ' alt. 
om'llδoμo& εlριj'll,,'ΙΙ=συνάπτω, (κλεΙω) μΙαν τυπικήν 
εlρήνην 11 αm'llδομαι Ii_'e8aI'll τώ" ,IIIHeaw - συν
άπτω (κλε/ω) άνακωχήν ύπό τόν δραν νό έπιτραπι:\ 
ή παραλαβή καΙ ταφή τCιν πεσόντων Kaτό τήν 
μάχην. 

• Enιμ. ι am,ll.· CJno'lllιt: λaτ. ιpondeo, sponsa, 
re·sρondeo. 

ΙΠΙ''ΟΙ, τ6' 8πιχ. ττίποι: όνομ. σIICioς, γιν. azralov" 
δοτ. αΠ;;ι, γεν.πληθ. (ΙΠ8Ι_, δοτ. an.aa. xa! antiaaaI' 
σπήλαιον, δντρον, Aat. Sρecus, spelunca, spelaeuιn 
[δι' ίτuμ. ΙSλ. omf1.cιIO.]. 
σnέρμα, ·στο,. τό (iιmliOO)' τό σπειρόμενον fι 

τό έσπαρμένον, ό σπόρος, τό σπέρμα παντός πρά
γματος a ίν, τιjιπληθ., σπέρματα, σπόροι, KaρπO/. 2) 
ώα. ,πΙ r,;Φοιν, τό σπέρμα TeO ΔΡΡΕVoς (τό γονιμο
πο,οllν), Λοιτ! sem.",- μ μτφρ., σt1tρμa, oτιQPό, γε. 

νεά, γέννα, γέννημα, γόνος, τέκνα U ώσ . ή πρώτη 
,όρχή πρόγματός τινος, ή καταγωγή, ή οΙκογενεια-
κή προέλευσις. _ 
σncρμ-aΥοραιο-λcιιΙlο-λ6χ6νό-ιιωΑις, -ιδο" ή 

(anieμιιo+dyoeaiOi+UHIθo, + .1cίXCΙ'llO'll + πω.1έομιι.ι)· 
γυνή πωλουσα είς τήν άγορ6ν λάχανα (κωμιΧ'ij λ. 
nap' 'AptotGip. Δυσ. 457) . 
σιrcρμαΙνω (ameμιιo) ' σπεΙρω, yoνιμoπoιCι U μτφρ. 

παρόγω. • 
σncρμo-Aoyiw, μιλλ. ·ιjσφ (οπερμο.1όΥΟ,)· συλ

λέγω σπέρματα, σπόρους 11 μτφρ., σταχυολογω, συλ· 
λέγω όλΙγον κατ' όλΙγον. 2) εΤμαι σπερμολόγος 
(λάλος, φλι'.ιαρος), φλυαρCι. 
σιrcρμo-λoyΙα, tι (απερμο.10Υέω) · φλυαρ/α, (κου· 

τσομπολ!όι . 

σncρμο-λόΥος, 0'11 (οπέρμιι.+.1έΥω)· ό συλλέΥων 
σπόρους.- 11 ώ, o!JG. δ οπερμο.1όΥο,=εΤδος κόρακος 
συλλέγοντος σπόρους, «κουρούναι U μτφρ. ό συλλέ
γων κσl μεταδΙδων δ,τι άκούει, ό φλύαρος. 
σιrcρμο-φόρος, 0'11 (anieμιιo + φέρω)' ό φέρων 

σπέρμα. 

lπερχειός, δ' ποταμός της ΘεσσαλΙας (ΙSλ. Κ.Ε.Δ.)· 
xup. ό Cρμητικός, ό σπεύδων [Ικ του οπέρχω, δλ. λ.]. 

σιrcρχνόc;, ιj, 0'11 (οΠΙρχω)' βιαστικός, σπεύδων, 
ταχύς, όρμητικός Β γεν., ζωηρός, όξύς, βΙαιος. 
ΙΠΕ'ΡΧΩ, μιλλ. -ξω' πaθητ. ιiόρ. α' έοπέρχ-θη ... · 

θέτω είς κΙνησιν, έλαύνω, βιάζω, έπισπεύδω, έπι 
ταχύνω, παροτρύνω, παρoρμCι.- Παθητ., κινουμαι 
μετό σπουδης, κινοϋμαι ταχέως, σπεύδω, έπε/γομαι, 
βιάζομαι : οπέρχομιι.ι Ιeετμοi',=έπεfγομαι τοΤς κώ· 
παις, KωπηλατCι μετό σπouδης.-μτχ. ποιθ. έν . onae
zόμeιιo, ώ, Βπιθ. = ταχύς, βιαστικός, έπειγόμενος, 
όρμητικός (xa! ώ, ίπιρρ. κaτηγορ.=έν σπoυδι':'j, μετά 
σπουδης) U έπ! του νου, πρόθυμος, διακαής, σφοδρός, 
fνθερμος U έπΙ Ψuχικ~, κaτοιστciσεω" εΤμαι όξύθυ
μος, εΤμαι έξωργισμένος: απέρχομιι.Ι ΤΙ,llι=εΤμαι 
έξωργισμένος έναντΙον τινός. - 11 τό ίνιργ. ώ~ ιiμτΙS . 
=τψ ποιθητ., όρμω, φέρομαι όρμηΤΙKCις. 

• Eτvμ. aniezOfI' ΟΠΙiχ ... ό,· oπιiρyδη" (πρΙSλ. Ήσυχ: 
«απέΡΥδ,,'ΙΙ' 'ρeωμi."φ,.· ά-απιρχε, (ΙSλ . λ.): oaVOKp. 
sparh, sp[hayatl (έπιθυμω), Ζινδ. a-spar~z- (Δ-ιρe-

r;>Ζata)=άσχολοϋμαι· ιiε laIt. ·sper-gh- (όρμή, ΒΙα), 
ίΧΤ8Τ. ix τοϊί .sp(h)ere-, βλ. iv οπαΙρω. 

σιrέσΙαι, ιiπρψ . iop. ΙS' του Ιπομιι.ι (ώ, τ6 (Ιχέ
a{JaI Etvat ιiπρφ. ιioρ. ,ΙS' του 'χομαι). 
σnέσσι, έπ. δοτ. πληθ. τοίΙ οπΒοι;. 

IΠΕν' ΔΩ, μελλ. aπεvοω' ιiόρ . a' lonevoa, a' πλ ηθ. 
ίπ. ()ποτ. οπινοομε" (ιiντ! -ωμε,llγ ποιθ. ΠΡΧ. lon.v
ομιι.ι : Ι μτΙSτ., θέτω εΙς κΙνησιν, έπισπεί:δω, έπιτα· 
χύνι..', έπεΙγω, παροτρύνω U ώσ. (έπι)ζητCι τι προθύ
μως, ιlγωνΙζoμαι διά τι, προσπαθω νά τό έπιτύχω 11 
πρoωδCι τι ένδέρμως, τό προάγω.- 11 ιiμτβ., ώ~ κοιί 
νυν, σπεύδω, βιάζομαι, έπεΙγομαι, εΤμαι βιοστικός, 
κινοϋμαι ταχέως n άγωνΙζομαι, πρoσπαθCι, καταβάλ
λω προσπαθεΙας 11 εΤμαι πρόθυμος νό ... , άδημoνCι 
νά ... , πράξω τι, άνυΠOμO\lCι νά .. . 11 ώσ. κaΙ ίν '!:1jI μί· 
σφ, σπεύδω, Βιάζομαι. 

• Eτvμ.: οπι-ύδο>' aποvδή' αποvδάζω' onovδai'o, : 
λιθ. sρudluti (σπεύδω), ιiλΙS. ρuη. (θεμ. ·spud-n1H= 
όσχολΙα, λιθ. spόudzu, sρόusti (πιέζω), sp4uda (πιε
στήριον), sρaustύνas (δμ.) (δι6τι ή Ivvota τη, onou
δfj" "t~' ΙSιaσuνη" IIIvat αυγγ. πρό, .'ijv Ινν. t9j, .ντιΧ
σ.ω" τ~, πιίσεω,), πpΙSλ. Kal "tό παρ' Ήσυχ. «onov
διιΙ' ά.1ιΤi'βσ'llσ,.· 'tautOt, ae !~π. ·speuct-, δπερ ιι[ναι 
_πΙκτ. Ικ του .sρeu-, sρu-, napaH. τψ ·spei·, ·spi· 
(βλ. Ka! οπιδή,)' πρΙSλ. Κ!Χ! λοιτ. stud-eo, stud-ium (-t
ιiντl -ρ- xat& '!:ci: aloA. απιι.1ιί, ιiντl ατα.1ιΙ" anoU, 
ιiντl (Iτo.1cί" αΠCΊδιO" ιiντl aτCΊδιο'll)' πιθ. ivtauOa ιiv'lj· 
κουσι κa!.ό πaλ-γιρμ. spu-on, spuo-an, spua-tδn 
ιiyγA-oae. sρed'Δη, ιiΎΎλ. sρeed. ' 

σιrcιίδωμcς, δωρ. οι' πληθ. Ιν. 6ποτ. τοll (Ιπι1ιδο>. 
aιrcuσTέoy, ρημ. ίπΙθ. τοll (Ιπινδω' πρέπει τις νό 

σπεύοΓ.!. - , 
_~σσι, 8π. δο'!:. πληθ. το!! CJmo" 
~ .. ι, iΠo δο" 4ν. "tC16 ","0(. . 



σιιι\lσlOν, τό (απΙο,)· ιb, xcιl '10'1, σπι'ιλαιον, δν· 
ΤΡUν, κοΙλωμα, κοιλότης γης, λcιτ. spel&8Um. 
Έ1νμ.: απή1α,0,,· am;1vyE, -νγγο,· απio,· πι8. 

σΙΙΗ. τφ πcιλ-σλcιιι. ~hyri (-λcιt. bull&, πομφόλυξ), 
P&Ch&ti (=λcιτ. ventil&re), P&Chiί (=λcιτ. odor), 9αll . 
ffltln (·SPOis-n: λCΙΤ. ΙΡΙΓδ (*ίρeIι-o (=λcιτ. h&iitus, 
&nhelllus, spiritus), !cιπ. *(s)ρes- (πνέειν), 'ιtτετ . καιτdι 
~ν .d- iν τφ λcιτ. Pedδ (*ρezdQ) Ιλλ. βδέω (*bzd-eS-δ). 
. σιιίilυyξ, -vyyo" -iι (απΙο,)· - απή1α,0" (βλ. λ. ), 

λcιτ. ιpelunc&. 
ΙΠΓ ΑΗΊ, ι,, γιν. -10" ιiπcιντων μ6νον iv Ίλ. Λ 

754 δ,ά απ,δέο, πιδ/ο,ο = διό μέαου της λlαν έκ
τεταμένης (όχανους) πεδιόδος. 
Έτvμ.: απ,δή,' απ/δ,ο,· απ,δ66ι" (=μαχeόlJ.ι,,)· 

απΙζω (=lχτιl"ω)· ·απ,δ· (=λcιτ. Ir&cIus, έλξις, 
όλκή) ίν Τ'Ϊi cιίτ. πλτιθ. 11ιαπ/δα, (*11ια-απ,δ·) = 
Βαλτώδεις τόπους πρtJλ. 'HQI)X. can,.w6,,· πνχ ,,6 .. , 
σνΥΙ"." ΠΙΠ,lΥό,., cαπ.δ6ε" :.. πνχ .. 6".: },cιτ . 
SΡissus (*spid S-O·), λκττ. sp&ids (πιεστηριον), sp&i
dit (πιέζειν)· i~ ίcιπ. ·spei-, 8 spai-, *spI- (*sph-) 
(τεντώνω)· βλ. xcι! σπcίω, σπCΊ/Jorι, σφΙδη. 
ΙΠΙΊΟ- κελαδώ ως ό σπΙνος, ώς τό π.ππΙζω 

(βλ. λ.), τερετΙζω (έπΙ τoiί &ιcιπιρcιστικoίί f)xoIJ μικρων 
π-ι:τινων), λcιτ. ρίρίο. 

IΠI~.A~MHΊ 'ιι. ώς xcιΙ νίϊν, σπιθαμη, cπιθαμή), 
τό διόστημα τό περιλαμΒανόμενον μεταξύ του όν rl
χειΡος καΙ του μικρου δακτύλου, λcιτ . dodr&ns.
ώ, μΙτρον μ'ήltοιις=Ο, 18 μ: [σπ.θαμή: σπ.δ7,,=έκ
τεταμένος (ώς πρός τΤΙν iνcιHcιyi]v -dh-:-d-, πρβλ. άλ
ΔCΙ .. ω , 6.λ60μα., μJ1δω: μα1iJoαx.6,- -ι:ό -6- των πσι:Ραι
ΥΦΥων δπιΧΡΧ8Ι xcι! έν τψ απCΊθ,1, βλ.}..) ' βλ. κιχ! σπ/1σ,]. 
ΙΠΓ ΑΑΊ (Α), -CΊδα" 'ιι ' Βρόχος, Bpaχώδης όκτη, 

η XCΙ! σκόπελος, ενθcι έχσπωσι τά κύμιxτcι .- γιν., 
λΙθος n ΚΟίλος Βρόχος, σπήλαιον (βλ. και Ι σπlλo,). 

·Ετνμ.: σπ,1ιΙ, Itαι! σπlλo,: μεσ-γερμ. spll (αΙχμή), 
sprle (ό&λΙσκος), γερμ. (~ιιxλ.) speil ΙσχΙζα ξύλου), 
πιχλ-norr. ιρίl& (τεμόχιον ξύλου στενόν καΙ λεπτόν), 
Τσ8Χ. spiIe (αΙχμή, αlχμηρόν ξύλον), Αε-ι:τ. spIle, 
spIIiS (ξύλινος γόμφος), εΙτcι λcιτ. Spϊn& (δκανθα, 
Βότος), ιριπυι (κορομηλ!ό, SprC&, -us, -um (στό
Xuς), ιprculum (όκόντιον, κεντρΙ, αΙχμή Βέλους, 
Βέλος), secespίl& (μόχαιΡα θυοΙας) «*sece-, *seces-, 
πρtJλ. ιecQ+spi(tii = έργαλετον ήκονημένον πρός 
κοπήν, μδσ-Υερμ. ιρϊ, (αΙχμ~, κιιι;. τών σιτηρών καΙ 
τοΟ στελέχους τών φυτών, στόχυς), ιiηλ-σcι~. spir 
(στέλεχος ρόδου), πcιλ·nοrr. Spir& (στέλεχος, κορ
μός), μισ-γιρμ. spidel, ιpedell, speldel (σχΙζα ξυ· 
λσυ), πcιλ-σcι~. spenul&, spinel& (πόρπη, περόνη)
πcιλ-γερμ. spenul& (=λ~τ. 4CUS, &CUS crin .. lis, fibu-
1&), μεσ-γερμ. specel (καρφΙς, περόνη), νεσ · γ!ρμ. 
spllle (*sρίnle)=άτρακτος, μεσ-raρμ. spillinc spinlinc 
(μικρόν δαμόσκηνον), πιχλ·γιρμ., μεσ-γερμ. SpiZ (ό&
λ6ς, σούΒλα), ιiγγλ-σιx~ . spίtu (όβελ6ς), πcιλ·γερμ. 
splzzi (αΙχμηρός) (ΙCΙπ. *spi-d-), πcιλ-γερμ. speihh&, 
ιiηλ-σ~~. sράc& (όκτΙς), μεσ-γερμ. ΙPiCher (καρφΙον), 
ιiηλ-σιx~. spicing (αΙχμή, κσρφΙ), πcιλ-ποrr. spikr 
(καρφΙ)· πρtJλ. Ηλ. σπ.θΙα. ('Ησ!)χ. cσπ.θΙα.· σα
.. l~ "ι~).- ιiνιιι του έν ιiΡΧ'Ϊi s- ίν τψ λcιτ . ρίπη& 
(*pitnii) = έπαλξις τεΙχους, pilum (Βέλος)· πιXν-ι:CΙ ί~ 
ιιχπ. *spei- *spl- (εΤμαι αΙχμηρός) (Ιιχπ. *speI- *SPI
(έπιμηκύνω, έκτεΙνω). 

CΊιιllάς (8), -ιίδα" 'ιι. = σπί10, 8=x,l1" (βλ. λ.). 
σιιΙλάς (Γ), -άδα" 'ιι. καταιγΙς, θύελλα. 
σιιΙλος (Α), 6· = σ.πιλιΙS" Α (βλ. λ . ), Βρόχος, κρη

μνός [~ι' Ιτιιμ. βλ. ι,π.λd, Α]. 
ΙΠ" ΑΟΙ (8), 6 (κcι! Τιτ-ι:ον ορθ6i, crni'1o,)· κηλlς, 

στΙγμο, ρύπος, «λέρα), cλεκές) ιι μ-ι:qιρ., κηλΙς παρα
νομίας, μΙασμα, έλόττωμα. [σπlλo,· crπ.Ιόω· ~ι' 
έτ!)μ . βλ. οl-σπώτ,l ' δ-ι:ι 6 -ι:ονιομό, απ/λο, εΙνcιι όρ
θ6τε~0, ,;οίί σπϊ10, &ιΙχν!),;σιι ίκ ,;σiί anrλd, 8 χιχ! 
_κ -ι:οίϊ σ!)νθ. 6.σπΗ0,]. . 

σιιl16ω, μaλλ. -ώaω· πcιθ. πι;χ. lσ:ιr/λωμα.· κηλι
δώνω, μια/νω, μολύνω, ρυπαΙνω, ιλερώνω),· ιλε-
κιόζw). . 
σιιινδάρUΞ, -ΙΙΥΟ,", -1;, xcι! σιιινΙΙΡΙς, -/Io" ,tj· 

~an ... {Hιe (βλ . λ), cσπ(80). 

;0, 
IΠΙΜ8Η'Ρ, -;;eo" δ· ώ, κcι! νσν, σπιν8ήρ, coπI8QJ, 

λιχτ. sclntill&. 
Έτvμ. : an, .. iJoήe· σπ, .. lJ.cίρVΞ, -νγο, ('ιι). απ ... iJoα· 

elι;, -/δα, (πιθ. δν. μικρcί! πττινου) : λιθ. ιpI , stu, ιρτ.ιΙί 
(λόμπω, σπινθηροΒολώ), λεττ. spIdu, spId6t (6μ.), 
spfidrs (*spandr&s· xcι,;i τινcις; έν τφ έλλ. an, .. lJηe 
κcι! -ι:/ρ λcιτ. sclntiII& Ιχομιν ~ύo ιiνc:;μσιώσεις; !χ τινo~ 
πρoϊcιπ. *stintch)-. 

σιιΙνος, δ (σπΙζω)' ώ, κιχ! νίιν, σπΙνος, μικρόν 
πτηνόν, όνσμcισθέν ο!ίτω ίκ του πιππισΤΙltοίϊ τοιι ·κελΙΧ
~'ήμcιτoς, λcιτ. fringill& splnus. 
Έτvμ.: σπ/ .. ο, (πcιρ' Ήσιιχ. χιχΙ σπί .. α, σπ,,,θΙο,,, 

σπΙΥγο" σπνΥΥα" :ιrΙyyα,)· σπΙζα (*an.yja 1ι *σΠ'Υ
yja) (κΙδσς σπΙνοιι, fringiII& c&eleps)" σπ.ζΙτ,l, (πτη· 
νόν τι, μελισσοφ6γος· λcιτ. p&rus major)" σπ.ζ/α, 
(μικρός Ιέραξ, διώκτης τών σπΙνων κα) τών σΤΡΟΥ
θlων, λιχτ. &ccipiter nisus L 1ι F&lco nisus)· όe6·απ.
ζο, Ί=σπΙνος τών όρέων): ΣOΙΙTI~. splnk, πcιλ·γιρμ. 
fincho, ιiηλ-σcι~. finc· σΙΙ 'ι'ήθως θεωρεΙτcιι όνc:;μιχτο· 
πoιΙcι, ιiλλά τό *spl- (π.ππΙζω), ιiντιθέτως πρό. ,;ό 
·ρί, δέν μcιρτιι~εΙτcιι xcιτ~ τρόπον ιiσφαιλή , κcι! τό σπΙ
ζω (*σΠ'Υjω 1ι *σΠ'ΥΥjω) (=πιππ!ζω) ~ιινcιτόν νά ~l
νcιι δστερογενή; τύπο. έν -ι:'ij στιμcισ. τοίϊ c πιππΙζw ως 
σπΙνοςι · εΙνcιι πιθαινώτcιτoν δτ ι τό σόjσ . σπί"ο, (=μικρόν 
πτηνόν) προηλθεν ix -ι:oίi έπιθ. απ, .. ό, (=λεπτός) βλ. 
λ: κcιτιi -Ι:Ινcις; καιΙ -ι:ό π~λ-γε;;μ. fIncho εΙναιι σιιη. πρός 
-ι:ό ].ΙΧ-Ι: pingo (χΡWματΙζω, ποικΙλλω, κεντώ) , σcινσκρ. 
pit3g&-J.ι, ρίJ3g&lό-J.ι (π~6λ . και! ΠΙΥΥαλο, έν π~,xΙ1~~). 

σιιΙνός, ή, ό"·=lσ,, .. ό, (βλ.λ.)· [σπ,,,6ι;: ι;;λ . seIm 
(*spei-mi-, "spei-mi- (=λcιτ . exilis, macer), seime 
(Ισχνότης, όδυναμΙα), Ιcιπ. *spei· , *spi- (όπλώνω, τεν
τώνω) (πρ6λ. σcινσχρ . I&ηυ-J.ι, λcιτ. tenuis: ί ~π. "ten
σCΙνσltρ. Ι&ηδΊί, ~λλ. τεΙ .. ω)· εΙς τύπον ρ ΙζΤΙ;; έκτε, . 
κcιΤό: Ι!ν -k-, -g- ιiνιXγoντιxι τά πιχρ' ·Ησ!)χ. cαπΙχα"ο,, ' 

σπcί",o ... , cσΠ'Υ..6 .. · μ'κe6", fJeaxV-, πρ6λ. ΣOΙΙTI~ . 
~ιcιλ . · spikjin (Ισχνός, λεπτός)' βλ. κcι! απΙ,,~,] . 
σιιλσΥIΥι:ύω, μελλ. -σω (σπ1CΊy""o,,)· τpwγω τό 

σπλόγχνα (τό έγκατα, τό έντόσ8ια) του θύματος 
μετό τήν θυσlαν. 
σιιλσΥlν'ι;ομσι, μελλ . -.σ{J-ήσoμα.· ιioρ . σι' έσπ1αΥ

" .. Ισ{Joη .. , ιiπoθ: (σπ1CΊy""o,,)' αΙσθόνομαι οΤκτον (συμ' 
πόθειαν, έλεος), ευσπλαγχνΙζομαι, έλεώ, συμπαθώ. 
σιιΙaΥlνισμός, 6 (σπ1αΥ" .. Ιζομα.γ τό έσθΙειν !ό 

σπλόγχνα του θύματος (μετά τήν θιισΙιχν), λcιτ. VIS
cec&tio.- α εύσπλαχνΙα, οΤκτος, έλεος. 

σιιΙάΥlνον, ,;6 ' κιxτdι -ι:ό πλβίστσν έν τφ πλΥΙθ. τιι 
σπΛCΊy" .. α· ώς Itα! νiίν, σΠλόγχνα, έντόσθια, τό έν
τός καΙ δή τό εύΥενέστερα αύΤών, ~τoι ή καρδΙα, 
οΙ ~νεύμoνες, τό ήπαρ, οΙ νεφροl (λcι-ι:. viscer& tho
r&cis) ώς κιχ! τdι σ!)ντελ05ντcι εΙς <ti]ν λεΙΤC;!)ργ t αι v τYι~ 

πέψεω~ (κοιλΙα, έντερα, στόμαχος), λαιτ. viscer.& &.b 
dominis. 2) ι!ντιίϊθβν, ή μετό την θυσΙαν ευωχια, 
λcιτ. viscer&tlo. 3) oloνδr'jπoτε μέρος τών έντο
σθΙων. 4) μ-ι:φρ., ώς; πcιρ' 'ιιμϊν, ή καρδΙα, ή έδρα 
τών συναισθημότων, αΙσθήματα, συναισθήματα, έπι
θυμΙαι, 6Ρέξεις, ή ψυχική διό8εσις κ;ιθόλου 11 ώσ . It~Ι 
ίν τψ Ιν. ά .. ιJeόS" α.πλcίγ" .. o" lχμαθι,,,=νό κατανοη
σr.ι τις τήν έσωτεοικήν φυσιν τοΟ άνθρώπου (τCν 
χαρακτηρ6 του). [~ι' ίτιιμ. βλ. σπ1ή .. ]. 

σιιΙιιδός, 6 (ΧΙΧ! απλ,lδώ, 'Ιι)=σποδό, (βλ. λ.) , σ~ά. 

κτη [πρtJλ. λοιτ. splendeδ (λόμπω), λιθ . splendzu, 
splen~ti (φωτΙζω), !ρλ. less (φώς) (·plentto-, *plend
to-), λι-ι:τ. spulgut (λόμπω, σπινθηροΒολώ)]. 
ΙΠΑΗ'Μ, δ, γεν. σπλ,l .. 6,· ώς κcι! 'ιίiν, σπλήν, 

cσπλήνα). 

Έτvμ.:σ.πλή" . (·απ1,1Υ,,), γιν . σπ1,1 .. ό, ί; ι!Πι~ριi
~8OIς της όνομ.· anΛCΊyvo" (ιiσφιxλω; σ!)νCΙνηXσν ~.-ι:ιι
μολ.) : . σσινσκρ. ρlϊhάη-, Ζινδ. spar·~&n-, λcιτ. IΙΘη, 

Ιρλ. selg, πcιλ-σλoιιι. slezen&, λιθ. bluznls, πcιλ-πρωσσ. 
blusne (σπλην). 

σιιΙιινΙον, 'to· έπ!δεσμος έμποτισμένος μέ φόρ
μακον Τι όλειμμένος μέ όλοιφήν, πρός έπΙθεσιν 'έπl 
πληγης, κοτόπλασμα [ΙΙποκορ. ,;οίϊ σπ1ή", -,;ό δποίον 
ιΤχιν ίνΙΟ-Ι:8 -ι:i]ν cι!3τi]ν στιμcισ.]. 

σιιΟΥΥιά, 'ιι (xcι! σφoγy.CΊ, ίων. crno"y,ιj)·_an6y· 
10'; ('βλ. λ.), λςιιτ. spongi&. . 
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σηΟΥΥ,ςω, μ.λλ. -ι •• (απόy"o~) ' όπομάττω διά 
σπ6'('(ου, Φ;; 1ΙαιΙ νl!ν σπογγΙζω, ισφουγγΙζω» . 

.... ΥΥΙον, -;ό , (ιποκορ . -;ου απόyyo~ ' μικρόν τε
μάχιον σπόΥγou. 
ΙΠΟ"ΓΓΟΙ, δ, II-;t. κ~! σ.όyyCHϊ ώ, και! νυν, 

σπόγγος, σφ6γγος, «σφουγγάρι». τ 
'Eτvμ., oπό"yo~ (Ιτ-;. 1<ΟΙ! αφ6""0,, δ τύπο, ουτο, 

μιiλισ-;CIt .Ινοιι {σω; δ ιiρχoιιό-;εpo.) : πιθ. ιiρμ. sung, sunk 

(σπόγγος).-τά πCltΑ·σλαιυ . 9~b4(σπόγγος), λι~. gumb4s 
(δψωμα, έξόγκωμα) θlω;;oυvτoιι υπό ηναιν συγΥ., ιiλλ' 
ουχί υπό πiντων.-τά λιχτ. fungus (μανιτάρι) εΙνιχι διi· 
νιισν ΙΚ -;rι, Έλλ'l)νικη~' βλ. κιχ! ooμφό~. 
σηοδά, t.. λοικων. ιiντ! οπον"'" (t5A. λ.). 
σηοι..cύνιις, -.~ (OnoδO~+w,,';)' ό έπΙ σποδοϋ 

(τέφρας) εχων τήν εύνήν, ό κοιμώμενος έπάνω εΙς 
τήν στάκτην. 
σηοδΙω μβί.λ : -';αω (οnο"ό,)' έκτινάσσω τήν έ

πικαθημένήν σποδόν {κόνιν), «ξεσκονΙζω», ιξεκορ
νιαχτΙζω» 11 ί ·/τιυθε ·ι , κοπανΙζω, τριβω, συντρΙβω, 
θραύω, κτυπώ ιι ΠΟΙ81)Τ . απο"ονμε'llο. 'ΙΙιφάδι=χιονι -
ζόμενος (κυρ. κτυπώμενος ύ~ό Tt?v νιφάδω~.Xιoνo
~υέλλης) ιι oπoδoνμε"o~ πρo~ πετρας=ριrπC?μενος 
κάτω άπ6 τούς βράχους, κτυπών τήν κεφαλην του 
Έίς ' τούς βράχους ιι ιiπσλ., oτρατό~ κακώς οποδον
μ,,,ος=:οστράτευμα κακώς διοκείμε νον (κοτοτρυχό-
μενον κοτασυντετριμμένον).- 11 τρώγω άπλήστως , , 
(λαιμάργως), καταβροχθιζ(.}. _ 
σποδιά, ίων. -ιή, Yj (οποδός)' σωρός σποδου (τέ-

φρας), τέφρα, στάκτη . , 
σηοδίζω, μελλ. -[οω, itt. -ιώ (αποδός)' ψηνω έν

τός σποδοϋ, φρυΥανΙζω «στή στάχτη ».- • κοτο
/(αίων μεταβάλλω είς σποδόν, κατακα/ω μέχρι τέ
φροc, καίω, « τοουρουφλύζω» . 
'ΣΠΟΑΟΊ, ή ' ή έκ ξύλου 'ίj ανθρaκoς τέφρα ή 

ΤΙμίσβεστος, ιχ660λη., ιθερμοσποδιά» ι: ή έκ της 
Ι\:άύσεως τοϋ νεκροΟ τέφρα.- 11 κόνις.- 11 μτφρ., 
σποδός κνΑικων ('ίj πί6ω,,)= ή έKKενώνoυσa τάς 
κύλικας (τι τούς π/80υς), έIt! γυνΙΧικά, 8κΜτου δΙ. 
Jtολυ ltοα ί Cltν, ή cμπεxρoϊI» [αποd6ς' οπο"ιά ' οnοδόω 
(δλ. λ.)' αποδΙζω' CJnodCw (t5A. λ. λ.)' ιiyν. ί-;υμοi..]. 
σηοδόω, μ.λλ. -ώα_ (oπoδόs')' καΙων μεταβάλλω 

εΙς οποδόν (τέφραν), κατακα/ω εΙς τέφρaν, όποτε
φρώνω, άπαν8ροκώνω.- μίαον, κατακαΙομ,αι καΙ 
μεταβάλλσμαι εΙς CI.nOδO" (τίφΡCιtν), όποτεφρωνομαι, 
άπανθρακΟΟμαl. 

σπολός, -ddo" "ι' πιθ. ΙΧίσλ. (ιiν-;! οτοΜ, ix το!! 
οτ • .1..1.ω) , δερμότινον lμότιον, διφθέρα, δέρμα, σι
σUρo, χιτώνιον (η ζακέττα) έκ μαλαΚΟϋ κατειργα
σμένου δέρματος. [~ι' Ι-;υμ. t5A. αnά.1.αξ' ή πράς; -;ό 
οτο.1.άς συ:ιχί-;ιοι, !)ίν ΥΙνιτCltι δδΚΤ'i) ίιιtό Itιiντων). 
σηόμcνος, μτχ. μεσ. ιioρ. ε' τοϊ! επομιι.ι. 
σηoνδ-cιpιfσ, t,'·=ano"δ;J. άρχ';, ή ~ναρξις τiΊς 

σπoνδiΊς, τ6 δικαίωμα τοΟ νά κόμνr:1 τις CΙΎτ6ς πρQ
τος ~ναρξιν τών σπονδών. 
σηονδcfος, CI, ο" (CJno,,"'f)' ό έν ~I?ι'ισει κατά 

τήν σπονδήν, ό όνήκων εΙς τήν σπονδήν (Τ) εΙς τά 
κατό τάς σπονδάς τελούμενα).- 11 Ιν τ~ )(.-;ρικ~ , 
ono,,"'ίo~ (ίνν. πoiι,) lxCltAar-;o δ σιιγκιΙμινο. ax Μα 
μCltχρών συλλιιδών (π. χ. τlμ1i), Ιχλήθη !)' 06-;ω !)ιότι 

κοιτ& -;ά~ αno"δd, -;σιCltυται σαt5C1tρClt! μΙλφ!)Ιαιι f)ρμοΙ;;ον . 
σηoνδlι, i; (onέ"δω)' τ6 προσφερόμενον ποτόν, 

ή προσφορά ποτΟΟ, σπονδή, xot) (t5λ. λ.), ό οΤνος 
τ6ν όποΤον fXUVov έν μέρει έκ τΟΟ ποτηρΙou πρός 
τιμήν θεοο τινος, πρα-;σϊΙ γβυθωσιν οΙ Τδι(,ι, πρός; .e
~γ ι ιxσμάν τρόπον -;ινά -;011 ποτοϊι, λCltτ. IIb4lio' 'Ιι -;οιαιό
τη οnο"δή ίλιiμΙSιινι χάψιιν κι:tτ« 'tYιv σιiνCltψιν συνθ'lj
καιν ιίρ'ήνης;, ιivιxxwxj);, fι 4λλαιι Itδou; συμδdσιως;. 2) 
ίν τΦ πληθ. 11.1 Ο.7Cο"δcιΙ-έn/σημος συν8ήκη η όνα
κωχι'ι, διότι ΧΙΧ-;ά t'i)v σuνομ~λόγ'l)σΙν των Ι-;ιλουντο ΙπΙ
σημοι απoνδ~Ι Ι ΙΚf"ΤΟΙ ClΠO"Δcιι = όνακωχή (η χCltΙ 
εlρfινη) συνσφ8εΤσα έπισήμως διά τiΊς έκχύσεως 
όκρότou οΤνου (-; .•. διά σπoνδiΊς έξ άκρότου οΤνou) 
11 ono"dιi, τέμ"ω (κn' ιiνιxλoyΙαιν πρός; τό 8eHaCI Τ.
μνω) ~ κλε/ω συν8ήκην, συνάπτω συν8ήκην, συν
θηκολογώ. 

φηόνδό-4fόρoς, ο" (σπο,,"'> + ψέΙ_)' ό φέρων 

(πρσaφέρων, Kάμνων)~απo'llδάς (t. Ι προτάσειςόνα
κωχης η εΙρήνης) ιι ώ; o~α. ιJ oπo'llδoφ6ρo~=ό κομι
στής προτάσεωνάνακωχ;;ς Τι εlρήνης.- 11 ό κήρυξ 
(η ό άρμόδιος όρχων) ό δημοσιεύων τάς Ι.ράς απο,,
&ί" τ. ι . τήν μεταξύ τών Έλλήνων κηρυσσομένην 
έκεχειρΙαν κατά τήν διόρκειαν τών 'Ολυμπιακών t. 
δλλων όγώνων. 
σηονΙΟΙ .. , 'iι, i.-;-;. οψο"δ-ύ.1.17 (;!λ. λ.). 
σηόνδυλος, δ' βλ.οφ6"δνΑος. 
σηοΡά 'iι (απιΙρω) ' ώς κιχ! νlι·l . σπορά, τ6 σπε/

ρειν U ή ~πoρά τέκνων, η γέν~ησις τέ!<νων, ~ τ::
κνογογΙα U γέννησις, καταγωγη. 2) η έποχη της 
σπορδς, ό απορητός.- 51 ό ~σπαρμ.ένoς oπό~oς, τ6 
σπaρέν σπέρμα. 2) Π~II ;0 γεννωμενον, ~I έκγο, 
νοι, άπ6γονοι, γενεό, ο από τι vος_ Kαταγoμ~νoς, 
γόνος ιι έν -;ιji ItA'l)e., τό νεογνό 11 {}ijAVs ΟΠ02α=τ6 
θηλυ γένος, οΙ γυνατκες. [δι' Ι-;υμ. ~ί.. CJnctew]. 

σιίορδδιιν, έItΙρ ρ . (οnοράς, απε'ρω)' σποραδΙΚώς, 
διεσκορπισμένως, «σκορπιστό», «σκόρπια » , λαιτ. 
p4ssim. 
σηοράς, -άδος, δ, 1, (απε'ρω)' ό διεσπαρμένος, 

διεσκορπlσμένος, σποραδικός, σκορπιστός, ισκόρ
πιος» ιι αΖ ~πoρά"'ς (..ηαοι) · κυρ. νΤΙσοι διεσπαρμ~
ναι κα! μή άποτελοϋσαι σύνολόν τι' συγκρότημα νη
σων, κστά τά δυτικό παράλια της Μ. Άσ/ας (iv 
ιiν-; ι θιiσs ι Itρά; τά; Κ νιc.1.άΔCΙς). 
σηoΡCύς, -έω" δ (οnορά)' ώς κιχ ! νυν, σπορεύς, 

ό σπε/ρων . . 
σποριιτός, δ (αnορά)'σϊτος έσπαρμένος, σίτος φυο

μενος ιί συγκομιδή, έσοδεία. 2) ή σπορά γεννημά
των, σποοά. 3)ή έποχή της σπoρδς.-~λ ,; )\ιx! ιIμ,,~6,. 
σηόρlμος, ο" (απε'ρω) , ό σπειρόμενος, ό ?υνό. 

μενος νό σπαρ!), ij ό κατάλληλΟς διά σ.ποραν 11 ό 
έσπαρμένος 11 τά απόριμα = οϊ κολλιεργησιμοι δ.ιό 
σιτηρό άγρο! ιι μέτρο" απόριμο,,=μέτρον σίτου προς 
σπορόν. . 
σηόρος, δ (οπιΙρω) ' τ6 σπείρειν. 2) _ η Ko:ό~-

ληλος πρός σποΡόν έποχή.- 11 σπέρμα, ωι; κιχι νυν 
ό σπόρος 11 γεννήματα, καρπός, πρΟϊόν, έσοδεΙα, 
συγκομιδή. . 

σηοίί- έν '(~ Σκυθικ~ γλώ:ισΊι, όφθαλμος. 
σηουδάζω, μιη . -άαομαι' ιiόρ. (1' ΙαπoνΔCΙαα' 

πρκ. ΙαπoυΔCΙκα' ItCltQ'l)t., ιiό~. cIt' Ιαπoιιδιία{hι,,· πρκ. 
ΙαπoνΔCΙαμαι' (απoνdή): Ι ιiμτt5., σπεύδω, έπε/γο' 
μαι εΤμαι πολυάσχολος, εΤμαι πρόθυμος (άποφασι
σμένος) νά πρόξω τι 11 ιiltoλ . , όμιλώ σoβαρQς, εΤμαl 
σοβαρός, εΤμαι σπουδαΤος.- • μ-;t5>t., πρόττω τι μετό 
σπουδΙ;ς η μετό προθυμΙας n έπιδιώκω τι μετό ζή. 
λου. - lt~θYιΤ .. έπιδιώκομαι μετά ζήλου, 
σηουδσιο-λΟΥιίω, μ.η. -ήαω (οποιιΟΟιο.1.6,,_ος)· 

όμιλώ σπoυδaίως (μετά σπουδαιότητος), ποιουμοι 
Μγον περΙ σπουδα/ων ζητημάτων.- ItClttI'l)t .. τυγχά
νω σπσυδα/ας καΙ σoβaρδς διαπραγματεύσεως (μετα
χειρΙσεως\. 
σηουδαιο-ΙόΥος, ο" (απoιιΔCΙίo, + 1."ω)· ό όμι

λών σπουδα/ως (σ06αρQς), ό σπουδαιολογών. 
σπουδαίος, α, ο" (απoιιdή): Ι ιiπ! ΠΡοα . κιιρ. ό 

μετά σπουδΙ;ς, ό σπεύδων, ό τoχ~ς 1\ ώ. κιx~ νiίν . 
σ πουδαΤος , σοΒαρός, σοβαροφανης ιι δροστηριος, 
φιλόπονος, πρό8υμος. 2) καλός, όγαΜς, χρη. 
στός, f:ξοχος είς τ6 εΤδός του.-: 11 ίlt! ~ραγμ .. ό 
άξιος λόγου, άξιόλογος, σημανΤΙKO~, βαΡU~, .σπου
δαίος, πολύτιμος Ν γιν ., έξα/ρετος εις τό ειδος του 
11 oπoνΔCΙίoς .l~ όψι" = ώροΤος τήν όψιν, χαρ/εις 
τήν έμφόνισιν.- συγχρι-;. xclt! ύιtι;:.θ. απoιι~ιότ.ρoς 
'ότατo~ U ώα. Xclt! ιiνώμ. παιρΙΧθετ . οπονΟΟιεοτερος, 
-.oτατo~.- ΙπΙρρ. oπoνΔCΙl~=μετά σπoUΔΗς, μετό 
ζήλου, ' μετά 'σπουδαιότητος, μετό σοβαρότητος, 
i<αλGJς, προ8ύμως.- σιιγκριτ. κιχ! (ιιtε:;θ . απον&ιι.ότε
eo", απoνδcιι6τ'C1τα . 
σnouδ-άpιιις, -ον, δ (ο.nον"'> + άρxιJ)' ιό σπουδ

aPXGJv, ό μετά σπουδης καΙ διό παντός μέσου έπ~. 
διώκων νά καταλό&:l δημοσlαν τινά ' θέσιν τι 
όξΙωμα, ό θεσι8ήρας. 
σηouδ-αpιfδικ, -ον, δ (αποιιδιίρχl7ςο)' κωμικόν πα

τρωνυμικ6ν τοΟ σπouδάρxoυ (πιχρ' 'Αρισ>tοφ.) , 71ΤΟΙ ό 
υΙός τοΟ έπlζητοΟντος δέσεις, ό μικρός 8εσι8ήρας. 



Μ ' 

.-δσσμσ, -στο" 'tb (σπoνδd~ω)' πρδγμα (ή 
fpyov) γινόμενον (έπιδιωκόμενον) μετά ζήλου κα) 
πΡΟθυμίας 11 τό έσπουδασμένον, σπουδή, μελέτη. 
σιιoUΔσστιEoς, 11ι, Ο", Ρ'ιjμ. ίπΙθ. 'tOU oπoυδά~ω' 

ό tπιζητητέος (έπιδιωκτέος) μετά σπουδής KOI ζήλου, 
Tq(v) όποΤον πρΙπει νά έπιζητήσΓ] (έπιδιώξΓ]) τις 
μετά ζήλου.- Η οπουδιιο&'έο,.=πρέπει τις νά σπου
δόσr:ι (νά φαν!) δραατήριος ή πρόθυμος) . 
σηουδαστΙ;ς, -ου, ό (οπουδάζω)' ό πρόθυμος 

ύποστηρικτήζ, ό μετό ζήλου έπιζητών τό καλόν 
τοΟ άλλου, φατριαατής, όπαδός. 
σπoUΔ", Τι (οπενδω)' ώς χιχΙ VUV, ή σπουδή, τό 

σπεύδειν, ή βιασύνη, ταχύτης, ζήλος, προθυμία 11 

οπουδ;; (~oτιχι;φ . έπΙι:-ρ.)=έν σπουδι), έσπευομε,νως, 
μετό σπουδής 11 μΞτά ,ης οι\ιτi'jς ιν'" ώ:7. χοιΙ td : δ.ιi 
oπoυδη~, HIIIΤιi οπουδή,.. - 11 ζήλος, προσπάθεια, 
προθυμία, δραστηριότης 11 δοτ. SπίΡΡ· oπoυδfl=μετό 
ζήλου, μετά προθυμίας 11 ώο. οπουδl1=μετό μεΥά
λων κόπων καΙ βασάνων, οθιν δυσκόλως, μόλις κα) 
μετά βίας, σχεδόν, σπανίως. 2) ίν τιjΊ πλ'ljθ . 11Ι1 
οπονδιιι=έ':ντονοι προσπάθειαι, όνταΥ\oJνισμοί, πι· 
κρίαι.- 111 σοβαρότης, σπουδαιότης 11 άπο oπoνδη~, 
μετΩ oπoυδή~, oπoνδfl=μετά σπουδής, σπoυδaίως, 
~o6αρώς, μετά σπουδαιότητος, μετό σο6αρότητος. 
ιv σεβασμός πρός τινα, έκτίμησις 11 ίν τφ πλ'ljθ. , 
φατριαστικό αΙσθήματα, όντιζηλίαι : HIIIΤιi o"oυOO, 
=λόγι;ι συμπαθειών ή άντιπαθειών, έξ αΙτίας τών 
κομματικών άντιζηλιών. 
σπΟρΙΙθος, δ χοιΙ Τι'=σφαιρίδιον κόπρου (προ8ά

των καΙ αΙγών), «κακαράτζα», « βιρ6ηλ!ά»' [οπ';ρlll
{J.o,· oπυρά~, ιiττ. οφυρ4., -άδος (Ιμ. σ'ljμ.) (ί~π . 
*sp(h)or-: οψιι'ρα (*sphr -j,,)' βλ. χιχΙ οπα'ρω, 
ΟΨΙΙ'ρlll]. 
σπυρ1διον, τό, Υποχορ. τοί) σπυρίς (βλ. λ.). 
σιιυρίς, -,δσ" 'ij, Ιων. σφυρίς (σπεϊρlll)' κόφινος 

κυκλοτερώς πεπλεΥμένος 11 Ψαροκόφινο' [oπνρί~
-oφveΙ, (*sρ<h)οrίd·)' δι' έτυμολ. βλ. οπάρτο,]. 

στΙΙΥίίνσι, ιiπpφ. ποιθ. ιiop. β' του ο&'άζω. 
στάΥμσ, -ιιτo~, 'tb (οτάζω)' τό ατάζον, σταΥών, 

στάλα, σταλαΥματιά, ύΥρόν n oτιiyμα t'ή. ά,.{J.εμουρ
Υοv=τό μέλι. 
σΤΙΥών, -6,.0" 'ij (oτά~ω)' ώ,~! νσν, σταΥών, 

cσταΥόνα», σταλαΥματιά, στάλα. 
'EwIλ.' οταΥώ,,' οτάΥ.' (πλ'ljθ., δμ. στ,μ.) · oτά~ω, 

.&'σΗ&,ό,· t) οτσΗή (ένν . ΗΟ,,/ιιι), &'Ω οτιιιχτΩ (=τό 
διυλιστήρια): λοιτ. st"gnum, ποιλ-bret. I'aer, νεο · 
bret." sfer (ποταμός) (*s'"g-ra-), 9αll. '&en (=λοιτ. 
consρerslo)' χoιτcί τινοι; οτσΥ- (ίοιπ. 'sfJί)g-, συΥΥ. τφ 
πιιλλ-nοrr. stokku". (κινοΟμαι αlφνιδlως, άναπηδώ, 
διαρρηΥνύομαι). 
στΙΙδσίος, 11ι, ο,. (oτάδt,,,γ ό Ιστάμενος όρθιος 11 

;Υχη οτιιιδαi'α=δόροτα διό τήν έκ τοΟ συστάδην 
μόχην χρησιμοποιούμενα (ίν ιiν.ιθΙσιι πρό~ τό μα
κρόθεν βαλλόμενα).1Ι Z.iι~ οτσδσϊο,=Ζεός όρθιος κσl 
~τoιμoς νά έξακοντίΟΓ] τόν κεραυνό.ν του. 

στδδιιν, έπίρρ. ιι'οτημιγ έν όρθίQ στάαει, όρθο
οτάδην, όρθlως. 

στΙΙδιο-δρΙΙμοϋμσι, ιiνώμ. μΗλ .• 011 Ιπομ. 
στδδlο-δρομιΕω (Οτιιιδ.ο"ρόιιο.)· τρέχω έν τι;> 

σταδίω, άγωνlζομαι (μετέχω είς) όΥώνα δρόμου. 
στδδιο-δρόμος, ο" (ο..-ά",ο" + "ραμί,,)' ό έν Τι;> 

σταδίι;ι τρέχων, ό σταδιοδρομών, ό περl βραβεlου 
διαΥωνιζί.μενος είς άγώνα δρόμου. 

' στδδιον, τό' εν τφ πλ'ljθ. στάδ.ο., οΙ, tι ο&'άδισ, 
τcί' χυρ. τό lστάμενον άκίνητον, σθεν : Ι ώς ώριομέ
νον μέτρον μήκους, 1 στά"ιο,,=lΟΟ δΡΥυ.σΙ, ή 6 
nAέ{J.elll, Τι 600 Έλλ'ljνιχοί (χοιΙ 60() 3/. ΆΥΥλιχοί) πό
δε~, 'iΊ 184,87 Υοιλλ. μΙτροι, 'iΊ '/. περΙπου ;;ου ρωμαι'ίχοί) 
μιλΙου 11 (ποιρ' Άριστοφ,) έχατο" ο&'α,,'ο.ο .... &ρ.στo~= 
κατό έκατόν στάδια άριατος, δηλ. καθ' ύπερ6αλήν 
όριστσς ιι πλ.ϊ ... fj ο&'lιιδΙφ λαλΙστ.ιιιo~=περισαότερoν 
φλύαρος κατό έ:ν στάδιον « κα] άκόμα πιό πολύ» 
(ώσ. ποιρ' 'Αριστοφ.).- ιι δρόμος ή άΥών δρόμου 
(διότι -ιι ίν ΌλυμπΙιJ ' διlΣ~ΡOI!Yι τοί) ιiyωνίyμoιτo~ τούτου 
.Ιχιν ιixριι5ω, ΙΙνό, σ.οιδΙου μi'jκο;) ιι ίντεuθιν, ιiyω,.{~o· 
μαι οτάδιο,.=όΥωνΙζομαι (μετέχω είςι άΥώνα δρό
μου Ι ".Χώ οτά".ο ... =άνακηρύσοομαι νικητής (νικώ, 

κερδlζω τήν νlκην) εΙς άΥώνα δρόμου. 2) πδς τό
πος έπlπεδος καΙ όνοικτός 11 μτφρ., ΞVλι,.o" οτάδιο" 
=-τό άδόκιον τών πεσόών. 
Έτυμ.: οτάδιο,,' δ . ιiρχαιιότ. ,όπο, ιinoιvt,* ίν oς"{J 

ΙΙωρ. διοιλ. οπάδιο" (πρ6λ. λοιτ. sp&tium), πι?! ι:,δ βλ. 
ίν οπάω' πιθ. οτάδιο,. ίλΙχθ'lj χοιτ' ίπΙδ~oισιν ίχ 'tou 
ιι&'άδιo~ (6λ. λ.). 
οτδδιος, Ω, ο,. (Υστ",μι)' ό lστόμενος στερεά, 

σταθερός, εύσταθής, όκλόνητος 11 σ&,lιιδΙ", νσμΙ"",
μόχη έκ τοΟ συστάδην, «ατήθος πρός στήθος», 
«στά χέρια», λοιτ. pugna st& '&Γί". 

• Ε..-υμ.: οτάδιο,· οτσθερό.· οτάθμη' CJΤΩ{J.μΟt; '(κοιΙ 
πλr;θ. τά Οτlιι{J.μιί)· ~ι' έτυμ . βλ. ϊο&,,,,μ •. 
ΣΤΑ'ΖΩ, μ.λλ. οτάξω' ιi6ρ. οι' έΟ&'Ωξlll, έπ. οτάξlll : 

Ι μτ6τ ., άφίνω τι νό στόξr:ι, τό κάμνω νά πέσr:ι στα· 
Υών πρός σταΥόνα (κατό οταΥόνας), χύνω κατό 
στaΥόνας, άποστάζω τι .- ιι ιiμτ6., ώ. χοιΙ νυν , στά
ζω, σταλάζω, πΙπτω κατό σταΥόνας 11 oτά~ω x.'elll. 
ιιιl'μαr.=fχω τός χείράς μου βεβαμμένας εΙς τό αΤμα, 
«στάζουν τό χέρ!α μου αΤμα» 11 oτά~ω Ηάρlll Ιδρώτι= 
ή κεφαλή μου στόζει ίδρώτα. 2) πlπτω, πίπτω κάτω 
άπό ... (r.:. χ. ιπί ώρίμων καρπων). [δι' έτυμ. βλ. ΟΤΙΙΙΥώ,,] . 
στδθεν, ιχ ί ολ. ιiντl έστάiJ.ηOIll" , Υ' πλΥlθ. π~θ. ιiop' 

οι ' τ()ϋ 1'σ.ημ • . 
στδθιΕν, o~~. μτχ. πιχθ. :Χο? οι ' τ05 ϊοτημ •. 
στδθερός, ά ( ί ων. -ή), ό" (ϊσ&,ηιι.)· ώς κ~Ι νυν, 

οταθεΡός , ό στερεώς Ιστάμενος, στερεός, άμετα
κΙνητος, προσηλωμένος, στερεωμένος, άκλόνητος 11 
έπΙ δΥρων, πεπηΥως, πηΥμένος, παΥωμένος 11 ιίισ. i1ou
χος, ηρεμος, Υαλήνιος (ι!πΙ τijς θoιλάσση~) 11 Oτ:III{J.ερiι. 
μεσημβρίιιι=όκρι6ώς μεσημέρι (δπότι δ τ,λιο; q:oι!ve
τ(χι ώ; νά ~στ~τ(Xι τρόπον τινά ιiX!V'ljto; επί του με:",ιμ

β~ ι νOί) Χόχλου) 11 t) οτ:lιι{J.ιeιi (ένν. Υη)=ή στερεό Υη, 
ή ηπειρος, «στεριά». 
στδ8εuτός, ή, ο" (οrσ{J.ενω) · περικεκαυμένος, 

καψαλισμένος, καθ' ύπερβαλήν θερμανθείς. 
στδθεύω, μιλλ. -οω (CJτσ{J.ερόt; 1)' διαθερμαlνω, 

καlω, καψαλίζω, τηΥανΙζω, όΠΤώ, ψήνω. 
στΙθήσομσι, ποιθ'ljΤ. μβλλ. tOU ι'ο&,ημι. 
στίίθι, δωρ. ιiντΙ ot'ή{J.a, npoa't . ιioρ. 6' τοί) ϊοτ",μι . 
στCΙΙμάω, μιλλ. -ήοω (οτά{J.μ",) · μετρώ, καταμε-

τρώ, διό της οτά{J.μηt; (δ'ljλ. διά τοΟ κανόνος) .- ποι
e'ljt., μιtdt μΙσ. μιλλ. (ίν παιθ'lj1:. ίνν.) οτlll{J.μήοομαι· 
μετροΟμαι, έκτιμώμαι.- Η σuν'ljθaσt. ώ, ιiπoθ. οτσ
{J.μιίομαι, μιλλ. -ήοομαι' ιi6ρ . οι' 10τα{J.μηοάμη,.· με
τρώ, καταμετρώ, έλέΥχω διά της στάθμης (διά .ou 
χοινόνο;) Ι ίν~ιϋθιν, ύπολΟΥίζω, έκτιμώ κατ' εlκοοlαν 
(!νιυ ιixpI60!l, χοιτοιμετρήσεως). '2) μτφρ .. έκτιμώ, 
θεώρω πολλΟΟ όξιον, άπoδlδw βαρύτητα είς τι(να) . 

στάθμιι, 'ij (ιοπιμι) ' ώ; χαιΙ νυν, στόθμη, «στά· 
φνη», ό Υνώμων, ό Ι(ανών τοΟ τέκτονος ή κτlστου, 
τό cάλφόδlJ, διόι .oU δποΙου μ5~ροuν ή σ'ljμοιδι:ίοuv, 
λοιτ . &mussfs' ιΙδιχωΤ8ρον δ ~υλou?yό, η δ π.λεχητYι~ 
λΙθων ςμι τή ΥωνιιΧ» ςyωνlCΊ~ouν» τdι πρός έπι~εpyoι
σΙιιιν ,ύλοι η τοΙΙς λΙθους των yωνιιiΊν τοΒ ο!χοδομijμοι· 
το,' μι 'tb cιiλφciδι» ί,oισφαιλΙ~oυν 'tijv ίπιπίδωσιν τTί~ 
ίΠΙ1>αινιΙοι, 'tlllv Τι .Τιν δρι~oντΙωσιν χοιτόι τήν τοποθίτ'lj' 
σΙν 1:ων' μ' c't'ήν otcicpv'ljV» 'tίλο; (Τι τό cβοιρΙ1Jι') ί;(Χ· 
σ1>oιλΙ~oυν "t"ijv χοιtοιχόρucpον χοιτιόθυνοιν,- ποιροιμ. πιρι

φpcίσεις : nσ(»σ οτά{J.μ",,,=λοιτ. Ad &mUSsim=KarCJ 
μήl(ος τοΟ κανόνος, κατά τόν κανόνα, άκρι6ώς, 
κατ' εύθείαν U ιiλλdι χtιΙ ιiντιθίτως (ίν χοιχτί ίνν.) πιιιρΩ 
οτά{J.μ",.=παρά τόν κανόνα, δηλ. έκτός τοΟ κανό
νος, έσφαλμένως U Ηα&,Ω οτάθμ"" ,.οώ=είκόζω όρ" 
θώς.- 11 άι, .ό Υρσμμή, ή Υραμμή ή περιορlζουσο 
τόν όΥώνα τοΟ δρόμου, τό .τΙρμα, λtιτ. mef&.- • 
μtφρ., διάταξις, διαταΥή, κανών, νόμος, λοιτ. norm&. 
στσθμόν-δc, ίπιρρ. ' πρός (εις) τόν σταθμόν, εΙς 

τήν μάνδραν, πρός τό κατάλυμα ~ οΤκαδε' ίΧ 'tou 
στσθμ6ς, δ, μιτά ι!τιροκλ. n).'lje. τσ οτσ{J.μιί, ιiλλά 

χοιΙ μιτόι δμοιλοΒ ΟΙ οεσ{J.μοl· CΤο&'lιιμαι)' σταθερός 
τόπος διαμονής ζι;χ.ιν ένός lπποστατικοΟ, στaGλος, 
μάνδρα, ατάνη, ώ, 'tό λοι't. st&bulum (έΧ 'toi! st&r.) 
Ι 'Yινιxω,~ διαμονή, κατοικlα. 2) κατόλυμα .(διαμε
ρlσματα) διά διαμονήν όδοιπόΡων Τι στρατιωτών 
(χοι! χuρΙιιι, IIlc\ IIIoιvux"tιipauoIV), λοιt. ιΙι.Ιlο, castrA 
l'/If,!'!f!O,-''I' ΠιροΙq; ιιτσθμοΙ ίxoιλo!lν'to ο!ΧήμΙΙ111 ~ 



σχηνοιΙ χοιτ« μfjχο, 'tfj, δδοll, Ινθοι χοιτ6λιιιν δ ΒοισιλιΙΙ, 
πρ~, διοινιιχτ6ριιισιν fι χοιΙ προ. «νιiΠOΙιισlν, δσCΙxl, ίπι
σdπ'tι'tΟ τdι. ίποιρχ Ιοι. του ΒοισιλιΙοιι τοιι. 3) yινIxιίl" 
τ6 τaξlδιoν (ή όδός, ή πορεΙα) μιδς ήμέΡος, f)';01 
χοιτ« μ6σον δρον μfjχο. π6ντι ποιροισοιπ/ί)ν, i'j 15 μl
λΙιιιν, i'j 150 στοιδΙων.- 11 σΤΟλος lστόμενος δρ8ιος, 
ό στολος, ό κυρΙως ύπο6αστόζων τήν στέΥην 11 φσ. 
σΙ mιIσιι~ά6ι, τt'\ς 8ύρας (οΙ παραστόται 8ύρας).-
1Μ ό ζυΥός, ή «ζυγαριά», διπλοΟς ζυΥός, τ6 «καν· 
τόρι» (d CJ~an)f) Ι τ6 δόρος (<<τό δρόμία»), τ6 το· 
π08ετούμενον έπΙ τt'\ς μιας πλόσΤΙΥΥος τοΟ ζυγοΟ 
καΙ όΡΙζον τ6 6όρος τοΟ ζυΥιζομένou όντικειμένου 
I1 tnσ(J.μό" 'χφ "ωΠ'ο,,-έχω δόρος ταλόντου, ζυ· 
γΙζω f:v τόλαντον D "πολ. ήμ,nι/,,(J.,σ tι~σ(J.μό" 6,
~άωΠ'σ=6όρouς δύο ταλόνΤων . 
."cιδμ6ω, μιλλ. -όχιφ (ιιτσ(J.μ6f)· φέρω εΙς τήν 

πλάστιγγα, ζυγΙζω Ι φέρω είς τ6ν στα8μ6ν (εΙς τ6 
κατόλυμα, εΙς τ6ν σταΟλον) .- • μ6σον, χυρ. ιΙ~ τον 
"6ρ. οι' Itι~σ{Joμt»flάμ,l", συμπεραΙνω, κρ/νω, έκτιμω, 
συνόΥω τ6 συμπέρασμα, εlκόζω. 

."cιlιιν, 'ι', 'ι, lυχτ, "ορ. δ; τοll Τtι"lμι. 

."αίμcν, σταίτc, naicv, iπ. τύποι "ντΙ ιι~σ',1-
μι", α~σ',1~Ι, ιι~σ',1ασ", πληθ. aUx't. "ορ. δ' 'ςου Τιιτ,lμ,. 
ΙΤΑΓΙ η σταΙς, 't6, ΥΙΥ. tι~σ,~6,' δλευρον έκ τι

νος εΤδouς σΙτου (ζειας), όνaμεμειγμένον με8' δ
δατος εΙς φύραμα (<<ζυμόρι»). [δι' ί'tιιμ. βλ. CJ~ιfae]. 
στάfτIνoς, ", ο" (tι~σϊ,)' ό έξ·όλεύρου η φυρό

ματος ζειδς. 
8Ταιιτός, ι7, ό" (tι~άζΦ)' ό διαρρέων κατό στα· 

γόνας, 6 στόζων, 6 όποστόζων, 6 σταλόζων. 
στάΙα, ofj, δωρ. ciy'tt ατή"'1. 
."δΙαΥμα, 'σ~αςo, το (α~α1άιιιιφ)' ώ, χα.Ι νlΙν, στό· 

λαΥμα, τ6 πΤπτον κατά σταν6νας, στανών. 
."δΙαΥμός, 6 (α~σlάιιιιω)' τ6 σταλάCειν, ή στό

λαξις, τ6 στόξιμον 11 ώσ.=ιιτάΑιι)'μα, σταλανμαnό, 
σταγών. 
."δΙάσσω, μιλλ. -ξΦ, χα.ί σταΙάω' σταλόζω, 

στάζω, πίπτω εΙς (κατά) στανόνας.- 11 μτδ,;., άφ/· 
νω τι νά στάξr;ι, νό πέσr;ι κατά σταγόνας. 

'E~νμ.: μεθομ. tι~α1άαιιω, ci't't. -ΤΤΦ (μ';Υν. ιι~αlάφ, 
-άζΦ)' tι~άω)'μσ ' ιι'ταΙα)'μ6ςο' ιιτάΙνξ (-α~σlα)'μ6,)' 
πρδλ. Ήσιιχ, c"aoa~dlvf' "IOcJάxev~o,. : Ιλλ. ~ιflμα 
(βλ. λ.) , μισ-bret. StAUf, vao·bret. ΙΙΑΟΙ (κάτουρον), 
ιiyyλ , ΙΙΑΙ. (6μ. ), μισ·Υ,ρμ. ΙΙΑΙ (δμ. ), ΙΙΑΙΙ.Π (ούρεΤν, 
χιιρ. ίπΙ ,;/ί)ν (ππων, πρδλ. sfAII-sf&bulum), λιθ. t.l· 
ίυ, ι.IΖιl (ούΡεΤν) . 
στδΙί\ναι, "πρφ. πα.θ. "ορ. δ' τοΙ) tι~.11φ. 
8ΤδΙιξ, ·lHO" -ΙΙ , δωρ. ciν'tΙ σταllς, -160, CΤιι"lμ, 1)' 

παν τό στηνόμενον (η τό έστημένον), πάσσαλος 
εΙς δν προσδένονται δΙκτυα. 
στδlfς, -/6of, ofι'-tι~άl,ξ (βλ. λ.). 
στδl-oUΡyός, 6", δωρ. ciν'tΙ στιιι- (α~ι71,1+'", 

)'ΙΙ")' ό σεσημασμένος δι' tπιτυμ6/0υ στήλης, ό έφ
ωδιασμένος δι' έπιτυμ6/0υ στήλης. 

*στIμfν, 1) στδμfς, -ί"ο" 6 CΤtιτ"μ,)' ίπιχ. ao't. · 
πληθ. tι~a.μΙ"ιtιιι, ' παν τό έστημένον δρ8ιον 11 ίν ,;Φ 
πληθ. , «τά πλευρό τοΟ πλο/ου», τά ξύλα τά άποτε
λοΟντα μετά της τρόπιδας τ6ν σκελετόν τοΟ σκό
φους, έπl τοΟ όποΙου προσηλοΟντο τό σανιδώματα, 
λοι,;. stAtumlΠA Ι ΤΗι,a ."Αw iJσμιftι' tι~aμl"4aa,=s 
προσαρμΟΟας σανlδας εΙς τ6 πυκνά δρ8ια ξύλα (τό 
σταμινόρια). 
."αμν(ον, ,;6' ΙΙποχορ. τοll tιτάμ"o, (δλ. λ.) . . 
στάμνος, 6, χα.Ι ofι (Τtι~"μ,)' ώ, χοι! vDv, στόμνας, 

ιστόμνα», «σταμν/», πήλινον όγγεΤον, εΙς δ μετ· 
ηγγΙζετο οΤνος πρός κα8αρισμόν (διά νό κατακα-
8Ισr.ι). [tιτσμ"oςo, Τtι~"μ" tιτήμΦtr' πρδλ. ώσ. ποιλ"Ύιρμ. 
.ΙΑΠΙΑ (δαρέλι 6ΡασμοΟ τοΟ οΤνOU)Ί λιθ. ΙΙΑΙΙΜ (<<ξύ
λινη 6αΡέλαι). 
στάν, α.Ιολ. «ν-τ;! Itι"", lσwμισ., Υ' πληθ. ci.op. δ' 

~oυ Τtι"lμ,. 2) ου!). μ'tχ. cio". δ' τ06 Τιιτ"μι . 
στaξcίίμcς, δφρ. ci.v'tt tιτιqOμltr, μλλ. του στάζΦ. 
nIιξις, -ιcιor, -ιι (tι"ζω)' τ6 στόζειν, τό «στό

ξιμσν». 

στ6ς, tιMtιιι, tιτά", μ't)(, «ορ. δ' 'toO ΤιJ.~"μι . 
·nlσι6ςu, μιλλ. "tιω (σ.ιι,,)· «μτδ. , ώ, χα! vDv, 

= . - ' : ' . Ι'Ι='-

στασιόζω, κόμνω στόοιν, έπoνaστατ" IμI'tdι ao't. τ~yί 
=έναντΙον τινός) ιι Υ.ν., έρ/ζω, φιλονικώ 11 ιι~αιι,ά'ω 
μιτά τι"oςo=πρoσXωρGι πρός τό μέρος τινός έναν
τ/ον δλλου (ένοομαι μaζ/ του εΙς έπανάστασιν έναν· 
τ/ον δλλου) Ι ίν 'toιt. Ιλληνιχαιt, πολι-τιΙαι ι" εΤμαι 
διr;ιρημένoς εις πολιτικός φατρΙας, διχονοω, σπα· 
ρόσσομαι όπό έμφυλ/ους (φατριαστικάς, πολιτικός) 
έριδας. 
στIσf-σριoς, δ (σ.tιιι+tl,xφ)' ό όρχηγός στρα· 

τιωτικού σώματος, όnoσπασματάpxης 11 ό άρχηνός 
πολιτικης μερlδας, κομματάρχης 11 όρχηνός έπανα
στατικης μερΙδας, άρχηγός έπαναστόσεως. 
στδσισσμός, 6 (tιταιι,άζω)' ή ύποκ/νησις έπανα

στάσεως, ή έπανόστασις. 
στΙσισστιιιός, ι7, ό. (tι~αtιιάζφ)' ό έχων κλΙσιν 

καί ροπήν είς τ6 έπαναστατεΤν, ταραχοποιός. 
."δσΙμος, ο" (a~άa,,), Ι ενΙΙΡΥ., 6 κάμνων τι 

νά ora8f,i, ό σταματων ΤΙ.- • ώ, ποιθητ . , ό περι
ερχόμενος εΙς όκινησΙαν, ώ, χοιΙ νυν στάσιμος, ό· 
κΙνητος, λιμνόζων a σταδεΡός, εύστα8ής , στερεός, 
όκλόνητος. 2) ίν 't1) TpoιyιpδICJ , τό στάσ,μο" (ίνν. 
μiloςo)=ςισμα τοΟ χοροΟ, χληθίν ο!i'tω sl't. at6'tL 
taI 'to εν auvaxaICJ, χωρΙ, δηλ. νdι ιILoιx6n't8'tOΙL διόι 'ςου 
διοιλ6Υου η διdι τή, ποιριμδολ 7j, 4λλοιι μι'tριχου σιισ'tή
μα.,;ο" at'tl! δι6.ι τό χοριχον 'tou'tO tδι,;o μι't« 'ςήν 

nάeo6o" (βλ. λ .) , δ,;οιν δ χορό, .!χι λiδιι πλ'ον 'ςήν 
ίν 't1) δρχ -Ijo,;pCJ μόνιμον θ'σι ν 'ςου. 
."δσις, -ιω" ofι : Ι αστ"μ,)' τό Ιστόναι, τό στή

σιμον, Tδpuσις, τοπο8έτησις. 2) τ6 ζύνισμα, ή 
ζύγισις, τό ζυνΙζειν, ή καταμέτρησις (πρδλ_ Τα"lμ, 
Α IV).- • αιι~α.μιι, ) · τό Τστασ8αι, ή 8έσις, ό τό-. 
πος έν 4ι ΤσταταΙ τις 11 οημείον τοΟ 6ρ/ζοντος: 
στάο,ςο τοv ,,6τον, ατάαιςο τη. μεo"μ~ρίαςo (νότος, 
δύσις). 2> ή κατάστασις (ή καλή η ή κακή) εί<;; 
ην εύρΙσκεταί τις, ή κατάστασις έν6ς άν8Ρώπου (η 
ή8ική, κοινωνική, πολιτική του 8έσις), λαι't. stcιtus.-
11I κόμμα, φaτpΙα, μεΡΙς, 6μάς, δμ ιλος U Χίιρ .. πολι
τικόν κόμμα, φατρΙα έπιδιώκουσα πολιτικάς ζυμώ
σεις (άναταραχάς). 2) έπανάστασις έσωτερική, 
έμφύλιος έρις, πολιτική όναταραχή, κα8εστωτικοΙ 
όνωνες . 
Έ~νμ. : οτάο,ςο (πpΙSλ. χοιΙ o~αιι,άζω, ατσα,ώ"l,> 

-σοινσχρ. sthlti-!.l (ή όρθΙα στάσις), y,,'tQ. ΙΙΑΡS, 

ποιλ-Υιρμ. ΙΙΑΙ'ι ci.ΥΥλ'σa.~. stede, πa.λ-nοrr . stcιdr (8έ
σις), πρΙSλ . λ ~:n. statio ( ίχ.ι,;. έχ τoίi ' sfAIi-, πρδλ, 
stcιtim), Ι:ι:π. * stha · tί-s· πρδλ. ία.π . ·sthίi-ti·s ίν 'ςψ 
ZavιI . stίiiti- (όρ8Ια θέσις , κατόστασις) , ποιΑ-σλαι ιι . ρο
ΙΙΑΙί (όρισμός, προσδιορισμός, άπόφασιςl ' ιιτα~όςo= 
σοινσχ;ι . sthlt6-i) (στάσιμος, άκΙνητος άλύνιστος), 
βλ: 1Ότ"μι ' ιιταΗκόςο (βλ. λ.)' οτάαιμο, (βλ. λ . ) . 
στΙcn-ώδης, 8ς' (ιι~άα" + IΙδο,)' στασιαστικός, 

έριστικός , 'ψιλοτάραχος. 
στΙσι-ωρός, δ (o~άα,ςo + ιZea)' ό φρουρών τόν 

στα8μόν i) τήν μ6νδραν (έσΧ1Jμ· xoι'tdt 't:X (J.veωe6S'. 
nvΙωρ6S'J. . 

."Ισιώτιις, -Ο". 6 (ιιηχιι" 111)' ό όνήκων είς 
φaτpΙαν, ό όπαδός πολιτικοΟ κόμματος 11 ίν τφ πληθ . , 
τά μέλη έπαναοτατικης τινος πολιτικης όρνανώ
σεως, συνωμόται. 
στΙσιωτιΚ,ός, ι7, ό" (o~αιι,ώτ".)· ό αίσ8ανόμενος 

κλΙσιν (6 ρέπωνl πρ6ς έπαναστατικός σκευωΡΙας, 
στασιαστικός, έπαναστατικ.ή (συνι.ιμοτική) φύσις. 

."άσιιc, Ιων. ciν'tΙ 10"1, Υ' Αν. ιio;ι . β' ,;ου Τιιτ"μ, • 

."σσω, δωρ. ciν'tΙ στήtιΦ, μιλλ. ,ου Τo~"μ, . 
στδτlιρ, -η,οςο, 6 (Τιιτ,lμ,)' πδν 6όρος.- • νό· 

μισμα ώΡισμένου 6όΡOUς, "ρχιχω, 'ν Άθήνοιι., ίε 
«ΡΥύροιι, ~)'veoiί. ιιτα~" , χα.λούμινο, ώσ. χα.Ι τι' 
τeάι!ρσχμο., ίσοδυνοιμων πρ~, 'ς~ Ιν 'tρισχιλΙΟΟ'tον 'tou 
τα1ά,,~oν . 2) βροι~ύ τs ;ιον σιινηθις;ι'tο ίν Άθήνα.ι, 6 
XfVtιovS' tnαηe ί~ισoύμ8νo, προ, 20 «'t'tIXdι, δρα.χμci,· 
χριισοll, CI'tOΙ't7jpoι. Ιχοψιν 6 Kpotao, 'tfj, ΔιιδΙαι, πρωτο" 
ίΠ8χpιi,;1Iσιν δμφ, τό νoμισμα.τιx~ν σύσ'tημ'ΟΙ το χοιθ

ιιρωθίν ΙΙπο τοίΙ μι'tα.Υaνισ't6ΡΟΙΙ 'ςΟΙΙ ΔοιριΙοιι ,;oll'ro'tιi
σποιι" χα.Ι Ιχα.λαυν,;ο ix,;o'tI ..ιIae.'Hol o~aΠfeI~ i'j &
πλ/ί), ..ιIae"Hol. [tιΜτ,;e: σοινσχρ. sthιtt&r-, Ithίίtr (ό 
Ιστόμενος δρ8ιoς~ λοι't . ιισιο" ί~ !οιπ. ·sthi·· βλ. 
Τtιτ"μ,). 



8τ.ΤΙςω-nCΥavlH; 

στΙΤΙ[ω, ΠΟΙ 'ljΤ . αντΙ Τ"Τ'1μι' στήνω, τοπ08ετW.
ιtαθ'ljτ.=rσταμαι, στέκομαι.- 11 τήν α1iτ'ijν μέ "1:0 παθ. 
ενν . (τ . !. οτέκομαι) lx e~ χαίώς άμτδ. ένΙΡΥ . 

στδτιll.ός, ή , δ" (1'στημι)" ό στήνων τινά δρθιον, 
ό βόλλων lάναγκάζων) τινό νό σταθΓ,i όκΙνητος.-
11 ό ήσκημένος (ό έμπειρος) είς τό ζύ.γισμα 11 ή σ~α
τικη (ίνν . ~έx"η)=ή τέχνη τοΟ ζυ'{ίζειν 11 (έν τΥ;) Φυ
o ~ xYJ) ή έπιστήμη ή ΠΡαγματευομένη τός Ιδιότητας 
rwv σωμάτων έν στάσει (iv cioytteioat προ, τΥΙν Δ""α
μικι7,,). 

στΙτός, ή, ό", ρτιμ: SπΙθ. του 'ίστημι' τοποθετη
μένος, «στημένος., Ιδρυμένος, όρθιος, άκ/νητος 11 
στατδ; Τππος=Τππος διαρκwς παραμένων άργός έν 
rw σταύλω κα! τρεφόμενος , χωρ!ς νό χρησιμοπόιη
τόι, δχρηότος, «κριθιασμένο άλογο » 11 στατδ" ϋdωρ 
=στάσιμον Οδωρ, «στεκούμενο νερό». 

σταύ' μ.l, σ. 
σταυρός, δ ('ίστημι)' όρθιος πάσσαλος, σκόλοψ, 

παλούκι 11 ιiν τψ πλ'ljθ., περίφραγμα έκ πασσάλων, 
χοράκωμα.- 11 cίι ; χιχ ! νυν , σταυρός (δύο ξύλα σταυ
ροειΟΟς καρφωμένα, πρός άνααταύρωσιν) . 
Έτ"μ.: στα"ρό.: λ~~. slaurare, παλ-nοrr . ιlιιυΓΓ 

(πάσσαλος), ίιχπ . ' sthan-, "'slhu- (εί μαι όρθιος), μαρ 
τιιροόμινον χαΙ ι!ν oανσχ~ . slhavarQ-!.1 (σταθερός, άκί 
νητος) , άyyλ · oα~. st6w (θέσ ις), stbwiAn (λαμβόνω ό -

ΠΙσω), λιθ. sIoVQ (θέσις, τόπος διαμονης), stovis 
(κατάστασις), stovus (στάσιμος, άκίνητος), sl6viu 
(εΙμαι δρθιος), stAunu (όμ. Ο'ljμ. ) , λεττ . stows (δ::Ηις 
ε1ναι δρθιος, εύθύς, όπόκρημνος), παλ-oλ~υ. stA viti 
(=λατ. stc\tuere, constituere), σιχνσχρ. sthu'[lCI. (πάσ
σαλος), ZEY/J. stuna-stuna- (κίων), έλλ. στtJω, -ομαι, 
πρχ. lστiίκα (ε1μαι έν διεγέρσει) , στνμα (=ereclio pe
πιι), στνΙ0., στυραξ (=σα"ρωτήρ, βλ . λ.) , σανσχρ. 
sthtlrQ-I.1 (πυκνός, χονδρός), slhuIQ-i). (δμ. G'ljIl) , 
Ιενδ . ιlυΓΙΙ- (όγκώδης, lσχυρός, όδρός) , άρμ . · sluar 
(παχύς, πυκνός), παλ-σοu'ljlJ . slur (μέγας, Ισ χυρός, 
βαρύς, άγΡαίκος), πρ6λ. ώσ. σιχνσχρ. ni-~~hura · J:ι (σκλη -

ρός, τραχύς, βάρι3σρος), πιχλ·nοrr . slύra (κατάπτω
σις, χαύνωσις), λaττ. ιΙύrι (Ισχυρογνώμων), σιχνσχρ _ 
su ~I.M (KαλCις), ιιηυ-~I~ (παρευθύς), λα • . prae·slu 

(άρχαιότ. τύπο; του ρri.e-sto), λιθ. ιιΙ-ιΙό (=μακράν) , 

πΙΧλ-ηΟΓΓ. stud, stod (ύπσστήριγμα, ύποστύλωμα), 
ίiπλ-σα~. studu (πάσσαλος) , λεττ. stule, slulCI. (ύπό · 
ι3σθρον- ράβδος, βακτηρία)' βλ . χα ! έν σnJπο. · 
πιχ?αλλ. τω (απ. slhau-, · sthu· άπαντ~ τύπος · stau· , 
"sIu- lσυμπυκνούμαι) ' πρ6λ . χα ( τ6ν πιχριχλλτιλισμόν 
μ&τα~ίI : 10'1 "sthai-, 'sthi-, (εΤμαι δρθιος) χαΙ · slai -, 
· stjci-, · sIi- (συμπυκνοΟμαι), πιρ Ι ου έν λ. στέαρ 
πρ6λ . τέλι;, ( απ. ' stheu έν τφ Ιλλ . στενμαι' ciHIi 't li 
ίιχπ. 'sthciu-, ·slhαu-, · stheu- Χλπ . εΙνα ι Βπεχτάσει, τΥ) . 
ίιχπ_ ρ. ' sthίi-, τη, iv τφ Ίστημι' β λ . χαί στοά. 
σταυρο-φδνής, έ. (στα"ρOς+φα"η,,~ι)· ό έμφανι-

ζόμενος ώς σταυρός, σταυροειδής.- έπ Ι ρρ. -"ώ • . 
σταuρο-φόροc;, ο" (στα"ρο.+φέρω)· ώ, χα! νϊί'ι , 

στσυροφόΡΟζ, ό φέρων τόν οταυρόν. 
σταυρόω, μελλ . -ώσω (στα"ρ6.) · περιφράοσω διά 

στα~ρώ-ν (παοσάλων, σΚΟλόπων), περιχαρακώνω τό
πον τινά .- 11 ώ; τό O'ljIlap. σταυρώνω, προσηλώνω 
έπl τού σταυΡΟύ, άνασκολοπίζω. 
σταύρωμα, -«το., τ6 (στα"ρόω)' τό διό πασσά

λων. περίφραγμα, τό περιχαράκωμα, λατ . vc\IIum ιι 6 
οΟτω (διό πασοόλων) περίφρακτος τόπος, ό διό 
πασσάλων ώχυρωμένος τόπος. 

στάύρωσις, 11 (στα"ρόω)' ή διό πασσάλων (σταν
ιιώι» ' περίφροξις, όχύρωσις. -- 11 ώ, χιχΙ νυν, ή σταύ
ρωοις (τοΟ Κυρίου r'ψwν Ίησοο ΧρισΤΟύ), ή έπί τοΟ 
ΣταυροΟ καθήλωσις, ή άνασκολόπισις . 
στδφίς, -ίΟΟ., 'ij Ix~ ! άσταφ/., βλ. λ. )' ώ; κιχ! νίιν . 

οταφίς, ~σταφίδα., άπεξηραμμένη σταφυλή [συΗ_ 
-τ(jΊ ατα:ρ"lή ' β λ . χα! άσταφί.J. 

ITA':'.Y~λHΊ 'ij ' ό καρπός της άμπέλoυ,6ότρuς, 
~τσoμπ'Ι», «τσάμπουρο» , «σταφύλι». 2) ή πρό 
τoO-'φgριJyγO"ζ σταφυλή τοΟ στόματος , 6 ~σταφυλί
της., · :διόΤι δταγ πρήσκεται (λόγΥ φλεγμονης) 

ΔΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΖ ΕΛΛΗΝ. ΓΑΩΖ:ΖΗ:Ζ 

όμοιάζει ί'ιρός στaφυλήν κρεμαμένην Ι:κ της ιcλη -
ματ/δος, λ4τ; υνυ/Α. ' 

" Έτυμ. ι α ... αφvA.η < Ιαπ. · stipbh., πρδλ • .... ΙμφίΙ},α 
(6λ . λ.), ΙSιδ. stabhuyan stabhuyQmίina-1}. (6 πqραμέ
νων εΙς τήν θέσιν του), πιχλ-πa~~. staΙ;Ιar.ι. (σταοlα-
σε)' 6λ. 'Κα! ,ιστεμφή. . , 
στδφiAη, 'ij ' ή στάθμη, ό κανών ό μολύβδινος, 

(ό δεικνύων τήν εύθεΤαν γραμμή ν), η τό «μολυβένιο 
βqρίδι., ή μολύβδσινα της στάθμης τών τεκτόνων, 
ή χρησιμοποιουμέν'] πρός tπίτευξιν της κατακορύ
φου γραμμης : 'ίππο". σ ... αφνλ11' έπ' "ώτο" i.loa~= 
Τππους ίσου άναστήματος, Twv όποίων αl ράχέις 
είίρίσκονται έπί τού aύτoύ έπιπέδου ωσάν νό 
f:xouv κανονισθη διό στάθμης. . 

• Eτvμ. : /J ιiφΟΡον τι;u Tt ~o'ljY. χ~τli τόν τονισμόν μό' 
νον , όφειλόμενι;ν δέ πι8σr. νώτιxτ ιx εΙ, JlI'tIΣq:optxTιv χρησ ιν , 
6ιχσιζομέν'ljV ίπ! της όμο ιόΤ'ljτ?ς τή. σ,τά.θμTlΙ; πρόι; Τ1ιν 
ίχ του λεπτου μΙσχου 't 'lj' ί~αρ.ωμ*v"Ιν στσr.φυλ 'ήν' πιθ . 
<·stc\gha ) Αλλ . 'στάφα: λιχτ . st.1gnum (χορ . =κρδμα 
άργύρου κα! μολύβδσυ ' ε!τιχ= κ ασ9ίτερος), 9αl.l . 
ystaen (κασσίτερος), Κελτ. $tc\gno-' "ι λιxτ ~ )'ί~ ι ς εΙ
να~ πιθ . ?jci.VE t.~ ·, Εκ της Κελ τιχτ,;). 

στΔφU1ίς, -/00 • • "ι ' =σταφ"lή Ι~λ . λ . ) . 
στΔφUAo-1I.1oπίδιις, -O",~. (σταφυΙ';+κΙ0πή)' ό 

κλέπτων σταφυλ6ς. 
στδχϋιι-τόμος, 01' (σι-ά~ς+τcμε,,,) ' ό ιtOπτων 

στάχυας σ!του, ό θερ/ζων: 
στδχϋιι-τρόφος, σΥ (cJτάxvς+τρaφcu)' ό τρέφων 

στάχυας σίτοι' 
στδχϋη-φόρος, ο" (ατάxν.+<pιtρω) · d φέρω" "τά· 

χ"α; σίτο". 
στδχυ-μήτωρ, -ορο., 'ij (στιiX"ς+μήτηρ)' ή μήτηρ 

Twv σταχύων σίτου, ή μήτηρ τού σίτου. _ 
στaχϋό-θριξ, -~xo., δ; -fι (σι-άχ"ς+-8-ρΙξ)' ό έχων 

φύλλα δμοια πρός στάχυος σίτου. 
στδχϋο-στΙφδνος, ο" ("τάχν.+ στέφα"ος)' 6 έ

στεφανωμένος διό σταχύων σ/του (φέρων στέφα 
νον έκ σταχύων σ/του). 
ΣΤΑ "χ Υ-Ι, -ΙΙσ., δ ' Ttl''lje. όνομ. xιxl αΙτ. στιίχ"ε., 

-α., κα ί (;UV1Jp. ΙΧίτ. στάxiί. · ώ; x~ ί vUv, ό στάχυς, 
ό στάxuς σίτου, τό ~στάxυ » , λιχτ . SpiC&.- 11' Υεν_, 
φυτόν 11 μτφρ _, βλάστός, τέκνον, έΚΥονος. 
Έτ"μ.: στάχν. (ασταχν. ( &- π~oθεμ . + στάχυς) 

(ίαπ. · steI3gh- (αίχμηρός, όκανθώδης), πρ6λ . άΥΥλ 
σα~. stinzc\n' (άΎΥλ. stlng), παλ-ηΟΓΓ. sllnga (KEVTW, 
νύσοω1, πιχλ-Υερμ. stc\nga, πΙΧλ-ηΟΓΓ. sto.ng ( πάσσα · 
λος, κάμαξ), παλ-Υερμ. slengi/ (κορμός δένδρου, στέ
λεχοςl.-.Uπο, ρΙζ'ljς ι1ν~υ iΡρΙνοu φθόΥΥου δπάρχε ι Ιν.ψ 

ιiττ. στ6χο. (βλ. λ . ), λ ιθ_ stAgc\rc\s, stegerYs, λιτ •. 
stega, slegs (μακρός μάμαξ). 
στιαρ, τό, Υεν. στiίiτσ., σUν'gΡ . στίjρ, Υιν. στ;; ... σ. 

(Τστημι) ' σκληρόν πάχος, πάχος, λίπος, ιξύγγι», 
λιχτ. sevum, sebum' ιiντΙθ. τιΡ nCμIlr} (=μαλακόν 
πάχος, λατ. adeps). 
Έτvμ.: στέαρ (ξινή ζύμη)- .... αϊ~, Υ.ν. σταιτΟ. 

< ".,τηjαρ , *orajae: ΖlνΙΙ. stiί(y)' (σωρός, δγκος, μά 
ζα), σανσχρ. ιtlyίi (στόσιμον δδωρ1, ' styιtYi.be (πη
γνύομαι , σκληρύνομαι), πιχλ · ηΟΓΓ. stlm (προσπάθεια, 
πάλη, άγών), μsσ-Υερμ. stlm, steim (θόρυβος, δχ λος), 
yo"l:Q. stAins, πιχλ-ηΟΓΓ. sleinn, ciπλ· σα~ . ιlάη, παλ-

Υιρμ. stein (λΙθος), πιxλ-σλ~υ. stena (ΤοΤχος', sleniniί, 
(βραχώδης), υ,λ. στΙα, στϊσ" (μικρός χάλιξ1, στl1η, 
στϊφο., ,φτιφρ6., "τ/βη. σ .... Ιβω, στιβαρός, άΥΧΙ 
"~ί,,o.· πάντα ταϋτιχ ί~ ίαπ . ·ιΙίil-: *stejiί-, *sIJci-, 
·ιΙί- (συμπυκνοΟμαι), πιχρΙΧλλ. /J_ .~ Ιιχπ. *ιΙΜI- ίν τψ 
σιχνσχρ . sthαyin- (ό διαμένων ~συxoς), Ιρλ . '''υ- (εΙ. 

. " μαι) (*sthCiJQ), λιθ. st6Jus, πΙΧλ-σλΙΧιι. st"ja (tone>eE-
ΤΟΟμαι) : * sthα- ιiν τφ Ιλλ. ΙσΤ'1μι;-
σΤΙ:Υάςω, μελλ. ·ιiaω· =- " ... Iyαt (βλ. λ.), σκεπόζω, 

καλύπτω, προφυλάσσω.- DιxQ1j~., καλύπτομαι Η . 'πΙ 
πλοΙοιι , εΤμaι έστεγασμένος, έχω κατάστρωμQ. 

σΤΙ:Υδνιι, "ι (ατεΥα"ό.) · τό σκέπασμα,' κάλυμμα. 
σΤΙ:ΥΙν6ς, ή, ο" (στiyω)' ό κεκαλυμμένος, ρκε

πσσμένος Ι ό έστεγασμένος, ό καλυπτόμενός' ύiτό 
στέ\;ης. 2) 6 άεpoστεγCις κεκλεισμένος (κεκΟλυμ. 
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μtνOς), 'ι όερoorεyώς κλεΙων (καλίιπτων) C:ΙOτε νό 
μή διtρxεται ΤΙnoτε, όδιά6ροχος, όδιαπtραστoς δn6 
τfk ι)Υρασ(ας.- Η dις; ίν8ΡΤ. ό καλίιπτων 11 ό περι· 
ορΙζων, έvκλεΙων, nεΡΙKλεlων. 
8TCΥΙνως, ίπΙρρ. -τοll "Τ8yσ"ι6~' περιωρισμένως, 

έντελώς κλειστό, κατό ατεvανόν τρόπον, διό μέ
oou στενtjς fι κεκαλυμμένης διόδου. 
-"Υ-αρχος, 6 (.,τ~"" + ιι.ιφ)" ό όρχηνός τrις 

στέvης, ό KUριoς τrις οlκΙας, ό οlκσvενειόρχης. 
στΙΥασμσ, -στo~, -τό (στ.l'ιίtc»)· πδν τ6 καλίι

πτον fι προφυλόσσον τι, σκέπη, κόλυμμα, dις; χαιΙ 
νlΙν στέvασμα, λαι-τ. tectuιiι. 
oτcyαoτiov, ρημ. ίπl8. -τοίι στ."ιίr.· πρέπει νό 

ότενόσι;ι τις, νό καλίιΨι;ι. 
· oτcyαoτp'ς, -Ιδo~, ofι (στ.,.άrc»)· 8ηλ. ίπΙ8.· ή 
στεVόζouσα, ή καλίιπτοuoα, ή XρησιμείιoUΣΑ πρός 
.κόλυΨιν. . 
· oτiyaoT,.y, w (.,τ."άrc»)" ώς; χαιΙ νΙΙν, στέvα
στρον, κάλυμμα, σκέπασμα, περικόλυμμα, nεριτU
λιvμα. 

στiJII, ofι (στqc»)' ώς; χαιΙ νίΙν, στέΥη, όροφή, 
«σκcπf\-, ).cI,l. tectum.- • τόπος έστεΥασμένος, 
KεKαλυμμtνoς διό στέΥης, θόλαμος, δωμότιονllτέντα, 
σκηνι'ι. 2) ίν -τιi) πλη8.; οlκΙα, κατσικΙα, κατοικη
τήρlOν, τόπος διαμονl'jς Ι _τΩ σΤ.Υσ, - οΤκοι, κατ' 
OtKOV, έν τ9 oTK~. 
crτCΥν6ς, ", ό", xαι1:dι aoyxon'ijv ax τοίί oτ.yσ,,~· 

έστεvασμένος, κλειστός, όδιό6ροχος, όδιαπέρa
στος, ύδατοστεvής. 

στcyνo-c,iιΚ, ... (οτ.,."ό .. + φvι7). ό πυκνός τήν 
φύσιν, σφιγκτός. 
στCΥος; -80" 1:ό' - οτ."" (βλ. λ.). Ι ρlκΙα, οΤκημα, 

μέγαρον. 2) ίιδρΙα περιέχουσα τέφpaν νεκροΟ. 
· . ΙΙΕ'ΓΟ, μ8η. -l.· καλίιπτω έρμηΤΙΚ"ς, κλεΙω ά
εpoστεvCις, C:ΙOτε νό μή διέρχεται ύvρaσΙα U ιiltoλ . , 
;,;;8 .. . olιιJi" ΟΤ.Υονσσι=πλοτα οίιδόλως ύδατoστεvrϊ 
(μη όποκλεΙοντα την εlσροήν τ"ν ύδότων, ΟΙρα 
nXoTa «πού κόνουν νερό_ι. 2) γ8νlχως;, κραΤ" 
1;l9Kpόv, άπw8", όποκρούω, όποκλεΙω.- μίαι)Υ, στl:
Υομαι G,..Peovr = ΚΡατ" τήν 6ραχήν μακρόν άπ' 

. έΙ;ΙΟΟ, την όποκραύω.- • καλύπτω, σκεπάζω, προ' 
φύλόσσω, προστατεύω, ύπερaaπΙζω. περιέχω, περι
λ9μ6όνω, έμπεριέχω, ύπo6aστόζω. 2} συγκαλύ· 
πτω, κρύπτω, τηρώ μυστικόν.- παι8η1:., τηροΟμαι μυ· 
στικός.- 11 OUΥΚρατ" τ6 Οδωρ Ι τό μfι στ~,.o,,=τό 
διερρωvός όvvεΤον (τ6 KαταΤΡUπημένoν).- ιν μ-τφρ., 
άντέχω, 6aατώ, ύποφέρω. 
· 'Ετνμ.ι ΟΤ.Υ. = ααναχρ. sthAgAli' σΤ.ΥΟ" τqο,' 
στ."" (τ.",,) ( > λαι-τ . stegA)' οτ."σ"ό" σΤ81,,,ό .. • σΤ8-
xτιιcό .. (=στεvανός, ύδατοατε'{ής), λαι1:. te9O, te
glmen, t.gUΙum, teges, t.guIA, t.ctum, togA" tugu-
rium' όμΙSp. tehte;lm (=teglmentum, tectorium), ποιλ
lρλ. teg, tech (=τέ70,), ποιλ-gαll. tig (οίκΙα), παλ-ιι;λ. 

·'tύlge (=λαι-τ. strAmen), 9αll' to (στέγη), παιλ-ιΡλ. 
1uIglm-luglm (*Iogejo)= στέvω, conίitgim (con-ud
-teglm) (= Architector, construo>, Παλ-ποrr. pAk, 

· ·ΙΣγγλ-αοι' . ρoec, παιλ·γ8ρμ . dAh (στέvη), παιλ'γaρμ. 
clecchιl)n (στέγω), λιθ. slegtl (καλύπτι.) στέvην), 
stogAS (στέvη), stektojls (στεγαστής), παιλ-αλαιu. 0-
-stegO. (=vestis), stogfi (=AmAs), ίοιπ. *st<h>eg
(-καλύπτειν, σκεπόζειν). 

1111'80, μ8η. οτ./ψc»·tόρ. 15' ΙοτΙβο,,' πατ", κα
ταπατ", «τσαλαπατώ» ύπό τούς πόδας μου 11 στ.'
βο" Ι" βόΙJ.1l0ΙΟΙ" 8Ιμστσ-κατεπότουν τό ένδύμα
τα έντός τ"ν 6όθρων (fι τό έ6aλλoν εΙς τούς πλυ
νΟύς, δηλ. «σκάφες_, καΙ τό έκτύπων διό τών κο
πόνι.ι.ν πρός Kαθaρισμόν). 2) μ8τόt οιί-τ. -του aua •. 
«ν1:IΧο, ποτ" fι 6aδΙζω, 6ηματΙζω, περιπατ" Ι I~ό" 
στ.Ι,. _ιJo,,,-Kιν" ριιδμΙKCις τούς πόδας, 6aδΙζω 
μέ ρu6μόν, χορεύι.) 11 δοδΙζω, περιπατ", έπΙ τινος 
όδοΟ.-μ'σον, &:ιδΙζι.) έπI τό Τχνη τινός, πapακολou
eo, όνιχνείιω, ζητω νό όνακαλύψω. 

'Βτνμ" στ.ιβφ· στοιβ,,' στoιβtί.ζ.· or:IPo .. • στι
ιu,. fιτιι-.' .. · .,τιιπό .. · or:IfJ,l ι λ18. SIAlbuι (πυκνός, 
Ισχυρός), .1ιΑ.,αΑ.αιο. stJbli, stiblo (ΚQρμός δένδρου), 
λ81:1:. stlb& (ΔCΙΚτηρlα); λll-τ. tlbla (βλ. δμω, χαιΙ ίν 

σΙφtιtw), ιiρμ. steρ (ρώμη, IoXUc;, έξάναvκασμός), 
stίpι.W, stlpow lζηλωτής, έν8ερμος)' ί, ίιιπ. ·st.lb-· 
πρΙSλ. ·st.lbh- ίν τljl ίων·αιΗ. οτ'ίφο" οτeιφe6" 
ααιναχρ. stlbhi-J:ι (θυσανοειδής 6λόστησις) χαιΙ *ιfeΙρ 
ίν -τιi) λοι-τ. stϊpeS (κορμός), s'lpδ (ουμπυκνwνω), παιλ
πorr. s"fr, iΎΥλ-αα'. sIIf (δύσκαμπτος), λιθ. stlpti 
(vΙνομαι δύσκαμπτος, ξυλ1άζω), stlρtύs (δυνατός, Ι · 
σχυρός)' αι! μν1jμοvιuθslααιl ίοιπ. ρΙ~αιι 8Ινoι~ ίπcχuα8Ι, 
ίΧ -των ίοιπ. ·stjσ(l)-, ·SI.jA- (αυμπυκνοομαι, σuαφΙV' 
γομαι)' βλ. χαιΙ ιν σr:έσe. 
στcίΑσ, Ιπ. tντΙ ΙΟΤ8ιλσ, ιioρ. α' -του ο.τ.λλφ;-
αTcιAcIά, ίων. -C", ofι, χοιΙ oτcAclI (στ~λλ.)' ή 

όπή ή έπl τοΟ πελέκεως ύπόρχουσα, είς ~ν εΙσ
έρχεται καΙ στερεώνεται τό έτερον δκρον τοΟ ξυ
λΙνου στειλεοο (τοΟ «στειλ!ά0100»)' βλ. οτ.ιλιιcS", 
στειΑειόν, 1:ό, χοχ! ατεΑεόν, ώα. και! ipa. OTCI

AcIός, δ, χαΙ στεΑεός' (ΟΤ8,λε&ή)' τό ξύλον τ6 είσ· 
ερχόμενον (καΙ κατά Ί'6 Ιτερον δκρον στερεού με' 
νον) εΙς τήν όπήν τοΟ πελέκεως (-τ'ijν στ.ιλ8ΙCΊ", 
βλ. λ.), τό «στειλ1άρι). 
στcιν-σuχιιν, -8,,0., 6, ofι (σΤ8ι"ό, ίων. tv.! ΟΗ-

"ό .. )+σlι~1I· 6 έχων στενόν αίιχένα στενόν λαιμόν). 
στcιν6-nορος, Ο", ίων. ιiντ! στll"όποeο ... 
στcινός, ή, ό", ίων. ιiντΙ στ."ό .. (βλ. λ . ). 
OTcivoς, -110" -τό (οτl/".)· μέρος στενόν (κλει-

στόν, περιωρισμένον), πορδμός, ιστενοπόριι Ι.τ.'
,,0, δδoiί=τό στενόν μέρος rι'iς 6δοΟ, στενόν πέ· 
ρασμα, στενωπός.- 11 μ-τφρ., στενοχωρΙα, δυσκολΙαι, 
ταλαιπωρΙα, όνόvκη, λοι-τ. AngustlAe. 
στειν6ω (IJr:8I,,6.), ίων. ιiν-τ! IJr:8,,6.· = στ.ι"OJ 

(βλ. λ . ). 

στε'νω (στει"ό,)' καδιστώ τι στενόν, τό «στε
νεύω), τό στενοχωρ", τό περιορίζω, τό συστέλλω.
n«81j1: ., γΙνομαι · στενός, στενοΟμαι, « στενεύομαι » , 
στενοχωροϋμαι δι' έλλειψιν χώρου. 2) εΤμαι iι '1'/
νομαι Πλήρης, πληθύνομαι, συνωστ/ζομαι, συνωδΟΟ
μαι. 3) μτφρ" στενοχωρΟΟμαι, υποφέρω, δεινοπα· 
δω, ένοχλοομαι, έπι6σρύνομαι. 

στc·ιν-ωnός, ίων. ιiντΙ ΟΤIl1'Φπό, (βλ. λ . ) . 
στι:'ομει-, έπ. ιiντΙ στ';',..", οι' πλ1jθ. i>πο-τ. «Οι' . 

β' τοίί ϊΟΤ'1μι. 
στείρα (Α), ίων. -ριι, ofι (σΤ8'eο,)' ή . κυρΙα (καΙ 

παχεΤα) δοκός της τρόπιδος (της καρ/νος) τοΟ 
πλοίου, λατ. cArinA [IJ~II'eCI, πρΙSλ . 'Haux. «καΙ τό 
lξέ;;01l τη. neφga, ξ1ίλο" κστά ιή" τe6πι,,'" πρΙSλ. 
παΑ-Υερμ, storro, μεα-γa~μ. storre (κορμός δένδρου , 
δvκος ξύλου), ώς; χοιΙ τσι Ιν σΤ8'eσ (8) . 
OTcipα (8), ofι' Ιδιό?ρuθ. 81jλ. -το!! στll'eο .. (βλ. λ . ) 11 

6σος μή τεκοΟσα μόσχον, χαι! γενιχω, παν etjXu 
ζQον στερούμενον της Ικανότητος τοΟ vεννδν Ι ώα. 
έπΙ γuνοιιχός;. 

Έτνμ.ι οτll'eσ (*ΟΤ8e-jσ' σΤ8',10,)' πρΙSλ . 'Haux. 
«σΤ8'ίeσ' t} ι!τoιco, .. ' οτέe,φο,,: αοιναχρ. starl-I;ι, άρμ. 

ster j (δγονος, δκαρπος), λ«-τ . sterίlls, yo~8. stalro,. 
παιλ-γερμ. stero (κριός), μια-γ8ρμ. sterke, stirk. (= 
λαιτ . juvencA), ιiΎΎλ-αoι~. slyrlc = *slierc (μόσχος)' 
!οιπ. "ster- (εΤμαι δύοκαμπτος)' βλ, xα~ ΟΤ8eεό,. 
*Tciρoς, σ, Ο", ώα. κοι! -o~, -ο" (στ.ee6" στ."εόs:)· 

ώς; και Ι νίίν, στεΤρος, δγονος, λαι •. slerills. 
ΙΙΕΙ'ΧΩ, μελλ . στιll.' ιiόρ. οι' έσΤ8ιlσ' ιiόρ. β' 

lor:l".,,· δοδΙζω, περιπατ", πηγαΙνω iι tρχομαιl πλη· 
σιάζω 116aδΙζω (πορεύομαι) κατά σειρόν, έν γραμ
μf,j, έν τόξει. 2) ίνΙΟ1:8 μιτσι σοaτ. οι!-τ., ΟΤ8Ι". 
dcJό1Ο=πορεύομαι όδόν (<<πηvαΙνω ταξΙδιον») υ ώα. 
&",,11' δπλ/τ'1' κλ'μακο, πeooσμβtί.oει, σΤ8118ι=όνήρ 
ώπλισμένος όνα6aΙνει (όνέρχεται) τήν κλΙμακΟο 
Έ~μ.: στε/"ω' *στΙξ, Υ.ν. ση"ό" πλ1jθ. στΙ" ... · 

ΟΤΙΙΟ'" oτιltί.oμαι · στο,,,ο,' oτoι"tί.,· ΟΤΟ,,,8,0,,: 
ααιναχρ. stIghnδtI (άνα6αΙνω), ιiλι5. Mek (*steg-u>«lCIn. 
*stolgho-s = ιη. στο,,,ο,), παιλ·φλ. tr_gu (χιλ1:. 
·st.lg-)-6aδΙζω, techt (-λαι-τ. Adventus, ·aditio, Itlo), 
gall. tAilh (=λοι-τ . ίΙ.Γ), γο-τ8. St.igAn (=οτ.Ιρ), 
noιA-norr. s"g_, άΎΎλ-αοι," _"ΙΑΠ, παιλ-Υ8ρμ, strg'" 
(όνa6aΙνw), ποιλ-γ8ρμ. steg (vεφυρΙτσα), Υο.8. st_lga, 
ποιλ",l,8Ρμ. sl~lga (δρομ/σκος), λ18. st_lgά (a1φνιδ/ως) , 
stA.lgy'tI-s (διάζομαι), λ8-Τ • . stelgtis (6ιόζομαι), st&I, 
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gόI (6αΙνω, δaδlζω) , stig& (δρομΙσκος), παιλ-gλαιll. 
stigna,tl (fρxoμαι), strdla, ιΙτιιι (ότρaπός), strgna 
(6δός) ' i~ !ιχπ. ·steigh·· λιχτ. ve,stig-ium, fa·stig-ium. 
οτεΙω, ιΙπιχ. liντΙ οτώ, Ι)ποτ . ιiορ. δ' τοίί rοπιμ,. 
ouΑεά, ίων. -είι, "ι· .... οτ.ιΜ'ή (βλ. λ.)' [δι' ί,υμ. 

δλ . οτέλλω]. 

οτεlε6ν, .6· -στε,λ.,ό" (δλ. λ. ). 
οτεlε6ω, μ.η. -ώσω (στ.λ.6,,)· έφΟΟιόζομαι μέ 

«στειλιόρι. τι μέ «χερούλι». 
οτεlεlιι-τ6μος, ο" (στέλεxo~+τ.μ''')' ό Kόnτων 

στελέχη, κ6πτων κορμούς δένδρων. 
ΙΤΕ' λΕΧΟΙ, .6' ή στεφάνη (δηλ. ή κορυφή) της 

ρΙζης, έξ ης άρχεται φυ6μενος 6 κορμός, λιχτ . co· 
dex Β τ6 τμημα τού δένδρου τ6 όπ6 της ρlζης όρ
χ6μενον καΙ έκ της γης προεξέχον, ώ~ χιχΙ νυν, 
στέλεχος, κορμός, λΙΧ •• fustis . . 
οτεlεl6ω, μεη . -ώσω (oτέ1.xo~)· σχηματΙζω στέ

λεχος, έκφύω στέλεχος. 

οτε11διον, ΙΙποχορ .• ου οτ • .ι.ό". 
oTclACot, μιολλ. στ.λώ, έΠ.oτε.tέω· 1i6ρ. οι' Ιοτ.,Α.ιι· 

πρχ. Ισrαλχα' πΙΧθητ., 1i6ρ. 6' έοτι'l1η,,' ΠΡΧ. lσταλ
μα,' ίιπε;:.σ. έστάλμη,,· τοποθεΤώ (στ.Ινω) έν τάξει, 
δlε",~τQ, τακτοποιώ, παρατάσσω, εύτρεπΙζω ιι έφ
οδιόζω, έξοπλlζω, έτοιμόζω ιι έπί πλοΙου , έξαρτύω, 
«όρματώνω», τό έξοπλlζω 11 σ ... όλο" (orea ... d", D"'ea
τ,ά,,) σ ... έλλω = έτοιμόζω (παρασκευάζω, έξοπλlζω) 
στόλον 7) στρατό ν ( <<όρματώνω καράβια» ).- μεσον, 
0 .. έλλομα,=έτοιμ6ζω έμαυτόν, έτοιμάζομαl, παρα' 
σκευάζομαι, έξοπλίζομαl 11 ένδύομαl.- ncxB'Jjt. , έτοl
μάζομαl, έξοπλlζομαl, όρματώνομαl, ένδύομαl, ύπό 
Τινος.- 11 άποστέλλω είς πόλεμον, χιχΙ γιον. άπο· 
οτέλλω, πέμπω.- μεσο-πΙΧθ . , έτοιμόζομαl δι' έκστΡα
τεΙαν (διό πόλεμον), άναχωρώ, έκκινώ 11 δθεν πο· 
ρεύομαι, άπέρχομαl, ταξιδεύω. 2) liμτ6. ένε;:.γ., άνα
χωρώ , έκκινώ.- 111 φέρω έπl τ6 αύτ6, συνόγω έπl 
τ6 αύτ6, φέρω τινά εΤς Τινα τόπον.- ιv μέσον , σ ... έλ
λομαί ... ,,,α = στέλλω καΙ πρσσκαλώ τινα, στέλλω 
διό τινα (ώς .ό μετ;απέμπομα,).- ν ώ~ νιxυ. ιxό~ 
δρο. larla στέλλω=συστέλλω τό lστΙα, «μαζεύω τό 
παν ιά» 11 γεν., συστέλλω,όναστέλλω, άναχαlτlζω, έμ
ποδίζω 11 μεσι;ν, άποφεύγω. 
Έτvμ.: σ ... έλλω (·σ ... έλ-jω)· στ6λo~' στολή' στοΜζω' 

στολμός' σ .. όλ,σμα, στολιομός, . στολίς· σ ... aλ ... ,xό~: 
~ιx ·I:)κρ. slhάlam, sthali (προεξοχή, ύψίπεδον Χλπ.), 
i ;.μ. slelcanem (δημlουΡΥώ, πλόττω), πιχλ-πρωσσ. 
stallit (είμαι όρθιος), λι ••. 5ΙΙΙΙΙΙ (έπlβληTlκός, με
γαλοπρεπής), πΙΧλ-σλιχυ. steljA (άπλώνω), slolii (= 

{J-eό"ος, σχαμ"ίο,,)' ί~ ίοιπ. *sthel· (κρατούμαι όρ
θιος, άκίνητος, άνcρθοΟμαι) ίχτε,. ix .οίί *slhii-, εν 
τίj> ϊσ ... .,μ, κλπ: π~6λ . πρό:; ,οιίτοι, σcινσχρ . ιlhιirιύ·1:ι 
(6 !στόμο:νος όρθιος, άκΙνητος κορμός δένδρου, 
ξυλόκαρφο, πάσσαλος), Ιλλ. o~.λ"ά, ο ... ελεό". a ... i
.;ιεxo~· ~ωp . θεσσΙΧλ. oταλλiί (*sth 1 ηα), ~ωp. σ ... ιtλα, 
ί ων-ιχ ... στήλη, ιiρμ. steln (κλάδος, .κορμός), λcxc. 
5tolo, -onis (κλόδος, παρaφυός), stullus χιχ Ι ι!οli
dus (βλόξ, εύήθης), ιiγγλ-σιχ;. stela (χε φΙς, « μα · 
vIKIJ), πcιι.-πoΓΓ. sliolr (θιμ. stelu-)=τό όπΙσθlον μέ
ρος, λl ••. stulms (κορμός δένδρου, μέλος τού άν
θρωπΙνου σώματος) . 
σΤΕΙμονΙαl (χοιΙ σ~.λμω,oία,), οιΙ (τεΑ.ιιμώ,,)· πλα

τεΤαl ζώναl, δι' ων περlέβαλλον τούς θηρευτικούς 
κίινας, 6σάκις όπήρχοντο είς θήρα ν όγρίων ζΥων. 
οτ_μδω" κινώ έδώ καΙ έκεί, σεΙω, άνακινώ 11 

«τσαλαπατώ), κακομεταχεlρlζομαl. 

Έτvμ.: οτΙμβω' ατ.μβάζω (πρΙSλ . Ήσιιχ. _στεμ
· βάζε,,,· λο,δορ.ί", χλ.υάζε,,,.)- άσ .. Ιμβάχτος (=ά· 
στ.μίΡής): πιχλ·γιρμ. stιιmρfδη, πcιλ-πoΓΓ. ιΙ.ρριι 
(κτυπώ μέ τ6 πόδι, λακτΙζω)' ί~ Ιιχπ. ·stemb-· _χ .oU 
ποιρι:ιιλλ .• ύπου Ιqιπ. *stembh- ,ιi: άστ."φής· στΙΜφV-
10"" στ6μφo~' o~όμφαξ' στομφάζω ' σιχ.σχγ. stambh, 
stιιmbh-ηδml, stιιmbh·ηδmί (=λιχ •• fulclo, ίηηίΙογ), 
stAmbh·as (=λιχ •• postiS), πιχλ-γιρμ . stamph (=λιχ •• 
pilum)'- ώσ. ίιχπ. ρ. *sleb- (!νιιιι ίρρ. φθ.) Ιν ,ot, 
στ6β~ (πρδλ. Ήσυχ. _στ-όβος' Aoaδoela, ό".,δo~.)' 
στοβέω (Ε. Μ.)' Βτοβάζω (Ήσυχ.) = χαχολοΥΦ (πρδλ. ι 
'8συχ. cστοβασμι1.τ(J)1l· λο,δΟιίΙ,ώ".). 

... 
oτiμμα, '.ps. τό (ΒΥ_φω)' πΟν τό χρησιμεΟΟν 

πρός στέψlν, στέφανος, «οτεφόνl, Υιρλόντα» 11 'y .,1j\ 
πληθ. , στέφανος έκ δάφνης περιτυλιγμένος μέ λευ
κό Ιρια (σύμΕϊολον .ών Ιχll.ών) , 7) xcιΙ αuτό τό Ιρια 
11 Ιν ,/ρ πληθ. ιίισ. χοιΙ ή βακτηρΙα fι xcιΙ κλόδος έ
λαΙος περιτυλιγμένος μέ λευκό Ιρια (xcι~" ,a, 
θυσΙoι~). 
οτεμμδτ6ω, μκλλ. -άιαω (στέμμα)' έφοδι6ζω μέ 

στέμμα, στολlζω διά στέμματος, στεφανώνω; 
oTcμφiAov, το, xcx.:X .ό πλ.ίστον ίν .ίj) πλ1)θ. τΔ 

οτέμφυΑ.ιι (στέμ,fJω=στείβω)' σωρός έλαιων έξ cJv 
έξάγεται δι' έκθλΙψεως τό Ιλαιον, αl έκτεθλιμμέ· 
ναι έλαίαl, τά άποπlέσματα τών έλαιών (<<πυρηνό· 
πιττες» ), λιχτ. fraces (8Χ του fran90).- Ι ώσ. ιν τίj> 
πληθ., τά όποπιέσματα των στaφυλών μετά τήν tK' 
3λιψιν τοΟ οΤνου, τό «τσΙπουρο», λοι,. floces' [δι' 
Ι,υμ. βλ. οτέμβω χι:ιιΙ ιIστ.μφή~]. 
οτCναΥμα, -at:ος, .Cι (στε1lάζCIIJ)' C!I, χοιΙ ν6ν, στέ

ναγμα, στεναγμός, άναστεναγμός, γογγυσμός. 
ΟΤΕναΥμ6ς, ό (στε"άζω)' ώ~ χιχΙ vuv, στεναΥμός, 

όναστεναγμός, τό στενόζειν, τό 6ογγητόν. 
στΕνάςω, μελλ . -άξω, θιχμισ.ΙΧόν .ου στέ"ω (βλ.λ.)· 

ώ~ χιχΙ νίίν, στενάζω, όναστενόζω (συχνό , βαθέως) 
II'{ογγύζω, οΙμώζω, όδύρομαι, όλοφύρομαl.- • μ.δ'!:., 
άναστενάζω διό τι(να), θρηνώ, όδύρομαl, κλαΙω. 
oτcvaKTcov, Ρ'ljμcx •. 8πιθ .• ου σ~ .... άζω· πρέπει 

νά στενάξl) (νά θρηνήσr;ι) τις. 
ΟΤΕναιιτ6ς, ή, ό" (οτ.1ΙάζCΙΙJ)· ό δι' δν στενόζει 

καΙ θρηνεί τις, 6 προκαλών τούς στεναγμούς (θρή · 
νους) 7) χιχΙ 6 άξιος αύτων Η πένθιμος, θλιβερός, 
λυπηρός, θρηνητικός. 

οτι:ν-αύχιιν, -ε"ος, ό , 'fι (στ."6~α';ri") · ό έχων 
στενόν αύχένα, στενόλαιμος. 
οτι:νδιίςω 7) οτοναιιςω, μβλλ. -lσω·=σ ... ε"άχω 

(βλ. λ)' στενόζω, όναστενόζω, θρηνώ, όδύρομαl, 
οlμώζω. - ιι μτ6τ. , άναστε,νόζω διό τι(να) , θρηνώ, 
όδύρομαl, διό τl(να) . 

oτι:νlίXω, έχ.ε • . • ύπo~ .οίί στέ"ω'=στε"άζω (β λ . λ . ) 
11 μ.φ~., επ! χειμιiρρoυ, βρυχώμαι, ροχθώ, ώρύομσl, 
μυκώμαι 11 έπ! χιχλπιχζόν.ων [ππων, φuσlόω, φρυάττω 
(άναπ νέω θορυβωδώς). 
οτι:νο-λΕσχέ:ω (σ ... ε"ολέσχης)· 6μιλώ μετά περισ

σi'jς λεπτότητας, σοφιατεύομαl, λεπτολογιj . 
oτι:νo-1έ:σXΙΙCΊ, -ov, ό (σ ... ε"ός+.tέσχη) · 6 όμιλών 

μετά πανουργΙας, 6 σοφlστευ6μενος, στρεψόδικος, 
μικρολόγος, λεπτολόγος. 
oΤEνό-ηoρθμoCΊ, ο" (στε"ός + ποe{J-μός)' 6 έπί 

(πλησίον) στενού πορθμού κεΙμενος, 6 έχων στε
νόν πορθμόν . 
oΤEν6-ηoρoCΊ, Ο". !ων. oΤEιν6-ηoρOCί (στε"ό~ 

ndeo~)' 6 έχων στενόν ndeo" (~1)λ. πέρασμα, δΙο· 
δον).- τά σ ... ε"όποeα=τά στενό περόσματα, cτό 
στενά» 11 ώσ. κιχ! επί ~1j~ θιxλιiσσrι:; , « στενό», πορ
θμοΙ, διώρυγες. 
ΙΤΕΝΟΊ, (ων. ΟΤΕιν6ς, ή, 6,,' ώ~ χιχΙ νlΙν, στε

νός, στενόχωρος , λεπτός, ούχl εύρύς, ούχί πλατύς, 
λιχτ. anguslus 11 έ" στ."φ=έν orEVf.j nEPIOXf.j U ~ό 
στε"ό" (τ . ε. ό Έλλήσποντος) U τά στc"cl=ώ~ χι:ιιΙ νυν , 
«στενό», στενόν πέρασμα, στενή 'δΙοδος, πέρασμα 
(έπ: όρΞων , θcxλ<iσσ1J~, πο.ιχμοίί χ. τ . Ι.) ιι ι) στε,.ή=στε
νή λωρlς γης.- 11 μ.φρ ., κλειστός, περlκεκλεlσμέ· 
νος, περlωρlσμένος ιι όλl'{ος, όλιγοστός, γλΙσχρος, 
άνεπαρκής.-ουγκ;;. ΟτεlιότεeΟ~, (ιΠ8;>θ. ora"drat:os
( ίων. σ .... '''ότιιeος, στιt,,,ό ... α ... oς)· liπιxν~ώσιν δμω~ χι:ιιΙ 

οΙ όμιχλοΙ .ύπι;L στε"ώ"'''eος, ' ·ώτατo~ . 
Έτυμ . : ο ... εν6ς, ίων . στ.Ι"ό~, ΙΧ ί ολ . στέ""o~ (*orw

Fo·~)· οτ.Τ"ος, .ό (=Ii... στέ"ος) ' στεί"ω (=i ••• 
σI,έ"ω)' στε,,,ωπό~' στεννreός' ~τ.ννχληeο~· πρδλ. 
Ήσυχ. «σl,ά"c'" στεΙ"ετα,' συμ{Jέβυστα, •• 

oτivoc;, Ιων . oτςίνOCί, -εo~ • • Q' βλ. o~.'"oς, στε· 
νότης, ότενοχωρlα, δυσχέρεια. 
oΤEν6ΤEΡOC;, συγχρ •• ου στιt,,6~, ιt, 6". 
στεν6τιιι;, ίων. oτςιν&τllCί, 'η~oς, 'fι (στ.,,6ς)~ C!I, 

χοιΙ νiiν, στεΥότης, στένευμα, τ6 νά ε1ναί τι στε
νόν, στενοτοπlα, στενοχωρΙα (liν.Ιθ .• φ ε';evχωρlα) . 

OTC., .. lu,cw, μιη. -ήσω (σrε"ός+χωeέω)' μ.6τ., 
ποιώ στε:νόν, στενεύω, συνωστΙζω, συμΠlJκνω, γε:-



μ/(ω. δημιόuρyω στενότητα xώρou.- • ιiμ-ιδ., εΤμαι 
fι εUρlaκoμαι έν στενcϊJ x~, πόσχω όπό στενό
τητα χωpou, στενε:ίιομαι, στενοχωρούμαι, ΔUαKo
λcloμQl όπό τι'ιν στενότητα τοΟ χώρου. 
στcν .. ι ..... o, ofj (ατ."οχωeΙω)' ιίι\; χιχ! νΙΙν, στε· 

νοχωρ/a, lJηλ. στενότης XΊ:.ΙΡOU, στενός καΙ περιω· 
ρισμένος χQρoς, στενοτοπΙα.- 11 μ-ιφρ., ιίι~ χαι! νΙΙν, 
(ΨUXΙKι'ι) στενοχι.ιρΙα, δυακoλlα, δυσχέρεια, 6μη
χανΙσ. 

• τcνόω, μιΗ. -ώαω (ατ • .,6,,)· ποιώ τι στενόν, τό 
στενεύω, τό περιορΙζω. τό συστέλλω. 

ITivTUP, -0,0" δ' εΤς τών έν ΤΡOΙςJ 6Υωνιοο· 
μένων 'Αχαιών, 'Αρκός τό Υένος, περι6όητος διό 
τι'ιν ίσχυροτότην τοο φωνήν' ix 'tou'tou 'fι παιροιμ. 
φ~. cΖτ • .,τ6e8ΙΟ,. βoa., •. βλ. Κ.Ε.Λ . 
.ΤCV-UΥρ6ς, ", 6tι, Ιων . ιiντ! ατ.,.ό, (βλ. λ.) . 
στένω, μ6ν~ν xGt't' ιiν. χ~Ι π,:;τ. ιν χρΤιαιι (ατ ... 6,,)· 

~ατ.oιcίζω, ατι .. άχω (βλ. λ . λ.), οτενάζω, άναστενά
ζω, '{ΟΥΥύζω, c60ΥΥώ». 2) μ'tδ't., θρηνώ, κλαΙω, 
τινό, τόν πενθώ, 6δύρομαι δι' αύτόν. 
Έτνμ.: ατέ .. ω ( ! ων. ατ.[ .. ω (Ισιπ. *5teη·jδ=πσιλ· 

~λαιιι. steηj.ι)=ασι·;~χρ , slόη.ιΙί, (slόηίt, sl.ιηόγ.ιtί)= 
6ροντώ, έπιπλήττω, 6ρu~QI-jQI, 6οΥΥώ, πr-f':i .. gall. 
s.lnlo (=λαιτ. sοη.ιre), ι.ιΙη (=λσιτ. 50ηυ5), Π<Χ/' · nοrr. 

ΙΙΥηl", ιiHλ·α~~ . slunl.n, μεα·χαιτ. Χ. stenen (στενά
ζω), πι.ιλ·αλι.ιu. stenjqL. 51.η.ιtl, λιθ. slenu (άναστενά
ζω)' πρΙSλ. ΙΙνειι 5- iY ιiρχ~ αιχνσχρ . Ιόηγ"Ιί (=οιίολ . 
;τσιρ' Ήσ"χ. _τέ,.,.8Ι· ατέ,..ι, Ρeνχ.ταΙJ> , π~δλ. {σιπ . 
' Ien-jo), t.ιηγύ-Q.. νιο-περσ. tuηd.ιr (βροντή), Aat. 
Ion"re, ΙοηllΓυ, gaul. Τ.ιη.ιΓ05 (δνομα ποταμοϋ ώς 
θoΡUβoϋντoς), ιiHλ·σσι~. ΡUηί.ιη (βροντώ). ρυηΟΓ, 
;τι.ιλ·γερμ . dοη.ιr (βροντή), π<χλ · nοrr. p6rr (ό θεός τη ~ 
6ροντης)' i!; ίσιπ . *(s)ten- (60μβώ) . - ατ" .. άχω, -[ζω, 
ατ ... ιίζω (βλ.λ.λ.), ατ ... cιyμ6", ατέ .. cιyμcι· Ζτέ1Ιτωe' 
ατ6"0" (πρδλ. σι.ινσχρ. sl.ιηό-!;ι ιίν τίjι .ιbhί·sl"ηό-J:ι 

=μυκηθμοΙ, ~ωσσ. st6ηίι=μυκηθμός, Ιρλ. sοή~ήχος, 
πι.ιλ·nοrr. 5ΙγηΓ= μυκηδμός, ιiπλ·αι.ιΙ;. Ζ.ιlυη=θόρυ-
6ος, στρόβιλος), Όμ. ιΙΥά·ατο .. ο" ('ΑμφΗe[τ,,)' ατο ... 
αχι7' ατoιιcιxέω' ατο .. 6.ιs- . 

aTcv .... nΌC;, Ιων .• τcιν .... ηόc;, ό,. (ατ.,.όs-+ ώψ)' 
ό φαινόμενος στενός, ό κατεσκευασμένος στενός, 
ό περιωρισμένος τοπικώς, στενός, λι.ιτ. "rclus. 2) 
ώ; ούσ. 'Ι) ατ.νωπό" (χ"ρ. τό θηλ. τoίi Ιπιθ., i~"πσιχ. 
τοΟ ouo. ιJδόs-)=ιίι; χι.ιΙ νΙΙν, ή στενωπός, στενή δΙοδος, 
πέρασμα, ΠΟΡθμός, «στενόν», ότραπός, δρομίσκος, 
«οοκόκι., λοιτ, "nglportus. 
στcητΌC;, ", ό,. (ατι!φω)' έστεμμένος' 
σΤΙΡΥΙΙΙΡΟΥ, τό (ατΙeΥω)', θέλγητρον, φΙλτρον, 

«μόΥ!α •. - 11 fρι.ις, άΥάπη, αΤΟΡΥή. 
σΤΙΡΥιιμα, ·ατοs-, τό (ατέeΥω)' φίλτρον, «μό'jiα». 
.τί:ΡΥοισο,lJωρ. ιiντΙ αΤι!IlΥοναcι, θηλ. μτχ. του tπομ. 
ΣΤΕ'ΡΓΟ, μιλλ. ·ξω · ιiάp. σι' ΙαΤ8eξιι' πρχ, δ' Ιατοe' 

)ια' πι.ιθηt., ιiόρ. ι.ι' ~ατέιιχiJo",.· πρχ. έαΤllerμcιι ' όΥα· 
πώ (iltl .1), ιiμoιδoιΙ~, ιiγιiπTι\; μιτι.ι~iι γσνέων χι.ιΙ τ'
Κ'ιιων) 11 ωα. όΥαπώ ('πΙ οίι.ισlJΤΙποτι φιίoιω~ otιμπoιθεΙι.ι~, 
δ~ΩI' μ.ται~ίι ofjγιμάνο; χοιΙ δπηχόων, Πιϊλιοιίχο" πρό, 
τόν ΠΡΟΟt~τ."όμινον λι.ιόν χι.ιΙ τιi.,ιiΠιΣλιν , χλπ.).- 11 
(ιΠCραyαπώ τι(να), όΥαπώ τι(να), αlσ86νομαι (η χι.ιί 
δεικνύω) σΤΟΡΥήν πρός τι(να).- 111 εΤμαι εύχαρι
στημένος, εΤμαι lκανοποιημένος,6ρκοομαι, συναινώ 
11 μι,' ιιίτ., ατέeΥω τcΊ ΠCΙIl6 .. τcι=εΤμαι εύχαριστημέ· 
νος μέ tήν ποροΟσαν κατόστασιν τών πΡαΥμότων, 
άρκοομαι εΙς τό παρόντα (μοϋ 6ρκοΟν, μοϋ εΤναι 
όρκετό), 6νέχομαι τήν παροΟοάν κατόστασιν των 
nΡΟ'jμότων 11 a_illYI» ΤΙ},. nιecι,.,.Ιcfcι~ύποφέρι.ι τήν 
τυρaννlδa 11 ωσ. μιτc1t ~o't., ατέe". 'Cois _eoiίoI"
εΤμαι εύχαριοτημένος μέ δσα fχω, μΟΟ 6ρi:σoυν . 
(μοΟ EtvoI όρκετό).- ιν παρακαλω, Ικετεύω (μ.τ' 
<ΧΙ •. ΧΙΧΙ ιiπpφ. ). 

'Ε"μ., ατΙeΥω' OTieY71iJoeoιι' oocoey". ' παιλ-ιρλ. 
58rc, 9αll' serch (σταρ'jή, fpως), bret. ιerc'h (πaλ
λακ/ς). 

ΙΤΕΡΙΟΊ, ά, 6ιι' ., ΧΙΧΙ νθν, στερεός, . ΙσxuP6ς, 
σκληρός, δκαμπτος, όλύΥιστος, σταθερός, oψna
VΉs. λιΣΤ. rlg/dus. 2) μτφρ., δόοκαμπτος, Ισχυρο
yνωΜWν, σKληρcτ!16!!Γ! .λ.oς, όνένδοτος, όδύοώήητος, . 

σκλη:Χχ;, όπόν!)ρι.ιπος, ....,;. 11 ,πΙ. oωμιi,ων xcιΙ ποαιΖν, 
στερεός, αuμπαvής, Ίtυ6ΙKός (ιiντΙθ, ' τφ InI~δos) 11 
O.81l"r i(»ι.μό,,:-κu6ικ6ς όρι1)μός . 

. 'B~1ψ • .ι Doc-e86i, ιi'tt . χσιΙ αΤ8eιιό" «OOC8IlJOr)' ατέ
eaΨOr, α.Τ8eί;μ,.tοr' lpA.5elrt (*slertl-)-Ισχύς, δύνα
μις, σι.ιναχρ. sthlr"s (στερεός), st"ri (=λ:χτ. ν.ιcc.ι 
st.rlIis, robur), λσι,. sterllis, γοτθ. st"lro, ιiτγ).·σoι;. 
ste.ιrc (stArk)' 9αll. serth (δκαμπτος, στερεός), 
ιiγγλ·σoι~. sllerne (αύστηρός, σκληρός, πικρός), γοτ8. 
.ιnd·st.ιύrr.ιη (μεμψιμοιρώ, τονδορύζω), πιιλ·γ.ρμ . 
slorren (έΥεΙρομαι μεθ' όρμf\ς), μΒα-γ.ρμ. stArren 
(ΥΙνομαι δύσκαμπτος, ξuλiόζω) ' i~ Ιοιπ, ·st.r· (εΤμαι 
δύσκαμπτος), οπιρ πιθ. Ιχl< σχίσιν τινιχ πρό, τό 
*st(h)ii· (εΤμαι όρθιος)' βλ. χσι ί a .... rtcι· ατηeΙζω, 
ατ6ι!iJoνΥξ, α"'e",.ή", ατeΙψ'Υόs-, 'Cie,.cιf. 
στcρcότιις, -"τοs-, 1) (ατεe"ό"γ ώ~ χι.ιΙ νilΥ, στε

ρεότης, σταθερότης, σκληρότης, δuoκαμΨΙα. 
στcρcό-φρωΥ, -o"0s-, δ, 1) (ατιιe.ό" + φeήιι)' ό 

fχων οτερεός τός φρένας (σκληρόν ΨUxήν, ΚΟΡ
δΙαν), ίσχυΡΟΥνώμων, άδυσώπητος. 
.τcρcόω, μιιλλ. ·ώαω (αΤ8e.6,,)· ποιώ τι στερεόν 

(σταθερόν) , ίοχυρόν 11 στερεώνω, ένισχύω. 
.τι:ρί:σαι, έπ. ιiπρφ . ιioρ. οι' του ατεeέω. 
ΣΤΕΡΕΌ, μελλ. ατ.et7αω, ιiHc1t χι.ιΙ aoc.eάI • ιi6ρ. ιχ' 

~ατέe'1αα, !π. <ίπρcγ. ατ.eέαιιι.- Πι.ιθητ ., αΤ8eί;OμCΙΙ, 
ατceοvμcιι, μετι7. πι.ιρσιλλ. τύ;το" ατέeομcιι' μΙα. μιλλ. 
ατ.et7αομcιι, ιiάp. οι' 'ατεer,iJo",.· πρχ. έατέe"μcιι' ω, 
χι.ιΙ νίiν, ατερώ, όποστερώ, λοστεύω, όΠΟΥυμνώνω 
τιν6 όπό τι (μετόt οι!τ. π~oσ. χοι ί γιν. πι;ιiγμ.).- π<χθητ., 
στεροϋμαι, όποοτεροϋμαι, άΠΟΥυμνώνομαι (άπό τι
νος πρiγμ.).- 11 σπι.ιν. μεt' cι:ίτ. προιγμ. , όφαιρώ (όρ· 
πόζω) τι lΙπι.ιθητ .. άφαιρείταl τι παρ' έμοϋ. 
Έτνμ. : αΤ8eέω (α ... ερίακω, στέeομcιι): μεσ-ιρλ. 

serbh (κλοπή, κλοπιμαίον), γοτθ. stiI"n, πιχλ·nοrr . 
5teΙ.ι, παλ-γερμ., ιiπί. -σoι~ . steI"n (κ λέπ·τω). 
στcρί:ωμα, ·ατο., τό (ατεeεόω)' στερεόν σώμα . 

2) θεμέλιον, βάσις 11 μτφρ. , εύστάθεια, άκι νηοία , ά
ταραξΙα. 2) ώς χι.ι! νίiν, τό στερέωμα τοϋ ούρα· 
νοϋ, Ο ούρόνιος θόλος, ό ούρανός. 
.τcρι:ώς, !πΙρ" . του ατεeιιόs- (βλ . λ . ) ' ω~ χι.ιΙ νυν, 

στερεώς, « στερεό. , σταθερώς, ίσχυρώς. 
στέρημα, ·cιτοs-. <ό (α ... ε~έω)· δ, τι έχει άφαιρεθη, τό 

όφαιρούμενον, τό όποστερούμενον, λάφυρον, λεΙα. 
στέρrισις, 1) (α ... εeέω)· ιίι, χι.ιΙ νυν, ή στέρησις , 

όποστέρηοlς, άφαΙρεοις η όπwλεια, ζημΙα. 
.τι:ρiισoμαι· μίσ. μιiλλ. (μιτιχ πι.ιθητ. ένν . ) του 

ατεeέω . 
aTCpίOKU, ιiττ. πι.ιpιiλλ. τιίπ~; τoίi στεeέω, 
στέρΙφος, ". 0,.=a ... eee6., ατερeό. (βλ.λ . λ.), στε

ρεός,οταθερός, συμπαΥής, σκληρός.- 11 =στεi'eο" 
(βλ. λ . ) , ΟΥονος, άκαρπος, λατ. 5t.riIIs 11 έ;τΙ τ"νι.ι:· 
χων , οτείρα. . 

σΤΙ:ΡKΤόc;, ή, 6,., ΡΥιμι.ιτ . ιiπΙθ. του ατέeΥω' άΥα
πητός. οξιος άΥόπης. 
ΙΤΕ'ΡΜΟΜ, ~~. ως κι.ι! νίiν, τό στέρνον, τό στη-

1)ος, τό tμπροοθεν μέρος τοϋ θWραΚΟς. 2) τό 
στέρνον ιίιι; Ιδpcι: των σιι ·,ι.ιισθημ"των χαί .ων ΨUx.ιxιi)ν 
χιΣθόλο" lJιι.ι6έσsων , ή «καρδ!ά •. 
Έτνμ.: ατέe"ο'" ενeV ' στεe"ο,, ' πρ6λ. τού, μaτόt 

-η- ίσxημσιτισμένotι~ τύπο,,;; ' σι.ινσχρ . stϊr·ηό· .!:ι (διε
σκορπισμένος, διαδεδομένος), gall. 5.ιΓη (=λι.ιτ . slr.ι
tum, Ρ.ινίmeηtum), πσιλ·γερμ. stirnA (=λι.ιτ. frons), 
ιiπλ-σι.ιΙ; . ίπιθ. st.ornede (=frontosuS), πι.ιΑ·σλσι" . 
str"n.ι (πλευρόν, θέσις xι.ιθάλOtι), πσιλ-π:;ωσσ. 5IΓ.ιη
π.ιΥ (νεφροl), λιθ. stren05 (νεφρο/) ' έ~ Ισιπ. ·ster
(βλ. _ν ατ6e,ινμι). 

oτcpvo-Tunιiς, ." (ατιle,.ο,.+ ... νπιj,.CιιΙ)· ό άνήκων 
εΙς τυπτ6μενα ' στήθη U ό προερχόμενος όπό στηθο
κοπήματα U ό στηθοκοπημένος. 
στcρyo-τίhιfα, t, (ατιιρ"Ο"'''m1r)' τό κτύπημα τoιi 

στήθους, τό στηθοκ6πημα (i; δπιρ60λΙΧ1), θλΙψ_ω,), 
λαι~. pI"nclus. . 
. .TCPv-oUXoς, ο" (ατιΙ,,.οt+lχω)· ό fχων εύρύ 
σ-τ~ U αΤ8e"οvχο, yif = χώρα εύρεία καΙ ήρέμα 
έξO'{Kooμtνη Ω x6ώtι αΤ.,l"οVχοr (ίπί ,~, Άθηνσι'ίχ~ι; 
π.lJιΙΙlJo~)-ή fxouσa εύφ6ρους καΙ . εύρuxΏΡΑUς πε
δι6δaς. 
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ΙΤΕ'ΡΟΜΑΙ, μόνον x~τ ενβστ. χσι! πρτ. ιlν χρήσει 
(των &λλων χρόνων ΠΙΧΡΙΧλcιμβιχ '/ομένων ax τoίi ιιτερeο
μι, 6λ. λ.)' εΤμαl έστερημένος πράγματός τινος, 
εΤμαl άνευ πρόγματός Τινος, έχω έλλεlψΙν τινος, 
τό στεροϋμαl, λιιtΤ . carere. 
στςροπή, 'ϊ=άσ"εροπή, άστραπ" ιβλ. λ. λ.) ' άστρο· 

πή , λάμψις φωτός 11 γενιχώ;, κάθε λάμψις, άκτινο60-
λία, αϊγ λη [~ , ' έτυμ . βλ. άστραπή). 

aTcpon-IIycptTCi, δ (ιιτεροπη+άΥείρω), ΙΧίολ. ιiντ! 
στεροπηγερέrης' ό αυνάγων τά.:; άστραπάς 11 (r, ax 
του έΥείρω), ό έξεγείρωΥ τήν άστραπήν. 
lτερόnηc;, -ου, t (σ"εροπή) ' 6 άστράπτων, όνο-

μα ένός των τ~ιώ ... Κυκλώπων. 
οτέροψ, -οπος, δ, Υ, (σ1iεροπή)" 6 όστρόπτων, 

έξαστι:;άπτων, φωτεινός. 
στερρό-Υυιοc;, -ον (στερgός+Υυϊο .. )· 6 έχων στερ

ρό γuία (στερεά, ίσχυρά, μέλη τοΟ σώματος ) . 
στερρΌC;, ά, όν, ώα. x~l -ός, -όν'=στερεόι; (βλ . λ.), 

στερεός, σταθερός, δύσκαμπτος, άλύγιστος 11 (ιiντΙθ . 
τιjΊ μCl').ακός, υγρός) 11 ώα. τραχύς, σκληρός 11 ρωμα
λέος, σωματώδης n ίπί Iίδατo~, πεπηγός, παγωμένον. 
- υ έπί χωρών, σκληρά, βραχώδης, πετρώδης, ά
γονος, άκαρπός, λcιτ. sferilis.- 111 άρτnριοσκληρω
τικός.- lν μτφρ. ίσχυρογνώμων πεΙσμων, σκληρο
τράχηλος, σκληρός. 
στcρρώc;, έπίρρ. του oreeeO. (β λ . λ.)' πεlσμόνWς, 

άκάμπτως, μετά ίσχυΡΟΥνωμοσύνης. 
ΙΤΕ'ΡΦΟΣ, τό (α"ερρός)' δέρμα, δορά, 6ύρσα. 
Έτυμ. : σ"έρφος ("έρφοι;)' δωρ. ατρέφος' πρδλ. 

Ί:Ισυχ.. «ατέρφν,ον' ακληρόν, στερεόν», ίρλ. uss .. ,b 
(*ud-sferbhίi)=οάνατος e~ ίιχπ. ~slerbh-, 8Χ1:.1:. ίΧ 
του ' st(h )er- (εΤμαι άκαμπτος), πρδλ. στέlιφος, ιιτeι
φ .. ός (βλ. καί έν ιιτερεός)' πρ&λ. ώα . (έ; ίαπ. ·sterbh-
7) ·sferp-: λCΙ1:. torpeo (εΊμαι μουδ!ασμένος), πσιλ-

ολιχυ. υ-IΓυρ~lί, λιθ. tirpsfίι (γΙνομαι δύσκαμπτος), 
rtatA·norr. stiarfr (6 έχων σκληρ6ν τ6 στόμα Τπ· 
πος), sliarfe (τέτανος) , stirfenn (ίσχυΡΟΥνωμων)" 
II .. rf (μόχθος), παλ · Υερμ. sferban, άyyλ·oιx~. SI80'
f&n (θν qοκω, γίνομαι άλύγιστος, ξυλ!άζω). 
στςυμσι, έπ ιχ . <Χποθ . , έν χ.ρήοει μό'ιον xιxτιit 1:ό γ' 

Ιν. ένιοτ. χΙΧί ΤΙΡ1:. α .. εiί "cι, , ατεϊίτο. xcιί γ ' πλ 'ιjθ .• νIΟ1:. 
στ.iί .... cιι· (ϊατημ,)' χυρ. λαμβάνω στάσιν τοιαύτην 
ή τοιαύτην 11 μιτ' ciπρ:ρ. μίλλ., αl κινήσεις μου δει
κνύοuν δτι ... , φαΙνομαl δτι θά ... , κάμνω πώς τάχα 
δέλω νό .. ., ίιπισχνοϋμαl δτl Μ ...• όπειλώ νό ... 
Έnιμ.: ot'aiίμo" γοτθ. stiur ja" ιίδρύω, έΥκαθι· 

στώ), πα.λ-γιρμ. stiurA (ύποστήΡIΥμα, στϋλσς, πηδό
λιον). ιlίυΓΙ (Ισχυρός, άλαζών, μεΥαλοπρεπής)' ίΙ; 
ίσtπ. • slheu-, πσιρΙΧλλ. 1:φ *sthίiu-, περί ών 6λ. έν ιιτcι1l
eός. orvOJ. 
στcφανcuντσι, ίων. ciντΙ στεφα .. oiίνιcιι. 
στεφδνιι, iι <στέφω)' πδν δ,τι περιβάλλει τήν 

κεφαλήν (πρός προφύλαξιν i) διακόσμησιν) 11 ό '{Ο
ρος της περικεφαλαίας, 'ή κcιί αύτή ή περικεφαλαΙα. 
- Ι μέρος τσϋ κεφαλοδέσμου Υυvoικός, διάδημα, 
στέμμα 11 γενιxω~, κεφαλόδεσμος.- 111 τό χεΤλος, ό 
Υϋρος, οlοι:δήποτε πρόγμqτoς, τό χεΤλος κρημνοΟ, 
ή όφρύς δρους, τό κρόσπεδον, ή παρυφή n ώο. 6 
προμσχών, ή έπαλξις, τείχους, 
στεφCiνιι-nΙ0κιtω, μελλ. -ι!σω (σt'aφα""nΙόΗος)' 

πλέκω στεφάνους. 
στεφάν,,-ιι16ΚΙΟΥ, 1:ό (ιι.ε:pcι .. ηπlόHo,)· τόπος 

ένθα πλέκονται (τι χιχ! πωλοΟνται) στέφα'νοι. 
. στεφCiνιι-n-Ιόκος, ο .. (αr.φάν,,+nΜχω)· 6 πλέ
κων στεφάνους. 
στcφCiνιι-φορcw, μιλλ. -ήοφ (στεφα".,φόρος)· 

φέρω (φορώ) στέφανον. . 
στcφδνιι-φορίσ, iι (ατεφαν"φορέω)' τό φέΡειν 

(φορεΤν). στέφανον νΙκης.- • τό δικαΙωμα τοΟ φα
ΡεΤν στέφανον Υι στέμμσ. 
στcφδν,....όΡος, ο .. (ατεφάνη + φέρω)' ό φέρων 

(ό φορών) στέμμα Τι στέφανον, ό έστεμμένος, ό 
έστεφανωμένος 114yόw στεφα""φόe05=ο(dΥΩw) σ ... -
φσt>Ι."r-όΥών έν τι;> όποlΥ τό6ρά6ε:Τον εΤναι 
στέφανος, όγων τοΟ όποΙου 6 νικητής στεφανΟΟ
τοι.- ......... ".,.4 ••• , oι-ωρισμtνoι όξιωματοΟχοι 

έχοντες τό δικαίωμα νά φopώul ατέφανον ιέφ' δ· 
σσν ησαν έν ύπηρεσίφ, άι~ οΙ Iieχα .. τl, ιi .. Άθ~να.ι,. 
στεφaνίζω, μβλλ. 'αω' δωρ. ciόΡ . cι·· lσt'.φά,,'ξσ 

(ατέφcινo.) · στεφανώνω. 
στεφδνιον, 1:6, ίιποχορ . 1:oίi ιιτέφcι .. o,. 
στεφaνίσκoc;, δ, ίιποχορ. του ατέφανος. 
στεφCiνfτιιc;, -ο". δ, θΤιλ . -ϊτ", -,δας (σι;έφα"05)' 

ό άνήι<ων είς στέφανον. i) συνιστάμενος έκ στε
φάνου 11 aτεφα"lτης (άΥώ .. )=6 άΥιjν κατά τ6ν ό
ποίον 6 νικητής έ6ραβεύετο διά στεφάνου. 

στέφCiνoc;, δ (ιι:τέφω)' χυρ. παν δ,τι περι6όλλει 
άλλο τι ιι στέφα.νο, πολέμα,ο=ή μάχη ή συναπτο
μένη Υύρω άπό τινα καΙ περιβάλλουσα αύτόν ως 
στέφανος, τό κύκλΥ μαχόμενον πλί'jδoς Ι τό τετ
χος τό περιβόλλον πόλιν.- 11 άι, χσιί νίiν, στέφα · 
νος, στέμμα, «στεφάνl» U ό στέφανος νικητοΟ κατά 
δημοσίους άγώνας, 6ρaβείoν της νΙκης, ό στέφα
νος της νίκης, λσι1:. paImA. Κσt1:ΙΙΟΧΞυciζοντιι δέ ο' 
01:ίφιχνοι cιύτo! xcιτόt 1:ό πλείστον ιίχ :ρ ύλλων χο ri νου 
(βλ. λ.) μέν ίν τοί; ΌλlJμπιcιχοί, ciYWOL, δάφνης δί εν 
τoί~ Πυθ ιχo~;, σελl .. oν έν τoί~ Νιμε ίοι., ΧΙΧί χ,σσο;; :rι 
π[τνο, έν τoί~ '10θμΙοι,.- 11 στέφανος ως ση μα 
(Υνωρισμα) κατεχομένου άξιώματος U (χρυσοϋςί στέ· 
φανος άπονεμόμενος είς πολίτας ως ήθική όμοιβή 
διό τός ύπ' αύτών προσενεχθεΙσας εΙς τήν Πολl
τε/αν ύπηρεσΙας (πpΙSλ . 1:όν λόγον 1:0ί! Δ'ιjμοοUίνοlJ' 
c'rnip Κ1:'ιjοιφ!ίν,;ο, Τι πιρΙ 1:oίi o1:acpcivolJ., χα! τόν 1:0υ 
Α!οχ.Ινου «Xα;1:ιit ΚΤ'ljοιφ/ί)ν1:0,-), πρ6λ. χα.! σrιφά.",I. 
στcφCiνόω, μελλ. -ώαΦ' ιίνιρ'Υ . ΠΡΧ. IΙΙt'εφάνωχcι. 

πσιθ. π~x. έστεφάνωμ&' (ιιτέφα. .. ος)· θέτω τι πέριξ 
τινός ως στέφανον, χυρ. δέ ιiν τφ πα;θ'lj1:., περlτlθε
μαι ώς στέφανος, περlτlθεμαι, περίκειμαι, λΙΧ1:. cir
cumdari: nee' ";;αο." πόντος έαt'εφάνanα&=ή θάλασ
σα κεΤται 6λόγυρα περl τήν νησον.- • ώ" Υ.α! νυν, 
σΓεφανώνω, στέφω, περιοτέφω 11 μι,' σι!1:. ιιτεφα."όω 
εVcιΥΥέΙ&cι=στεφανwνω τινά διό καλήν όΥΥελΙαν 

. (διό τός καλός είδήσεις πού μοϋ έφερε).- nΙΧθ'ljΤ., 
στεφανώνομαι, άνταμεΙ60μαι διό στεφάνου.- μέσον, 
στεφανώνω έμαυτόν, λαμβάνω στέφανον ώς βρα
βείον, κερδΙζω τόν στέφανον της ν/κης . 2) στε
φανώνω, τιμώ διό στεφόνou.- 1I1 ίν 1:φ πΙΧθητ. ώc . κσt( 
φορώ στέφανον (ώ~ οήμα; 1:oίi ciΙ;ιώμσtτ6~ μcυ , έπl ώρι
ομίνω'/ ιi~ιωμ~τoύχων, χιχ! δ~ επ! προσφιφ6ντων ~υσΙcιν) . 

στεφCiν-ώδιιc;, ες (ιιτέφα.."οs+.Ιδος)· δμοιος πρός 
στέφανον, στεφανοειδής, ό στέφων. 
στcφάνwμσ, -στο" τό (σrεφα. .. όω)" κάτι τό όποΤον 

περιβάλλει (περlοτέφει) τι ως στέφανος, τό περl
βλημα, τό περικλείον.- 11 στέφανος ως 6ρa6εΤoν 
νίκης. 2) γενιxώ~ όμοι6ή, άνταμοι6ή, τιμή, δόξα. 
στεφάνωc;, δωρ. σιΙ1:. nA'lje. ΙΙντ! στεφά."ου, . 
στέφoc;, -.ος, 1:ό (ατέφcιo)" ItOL'lj1:. ιiν1:! στέφα."ο, 

(βλ . λ.). 

ΙΤΕ'.Ω, μaλλ. -ψΦ' ιi6ρ. rι: 'σ .. εψα · πιχθ'ljΤ., ιi6p. 
α;' Cατέφ/hι.,,· ΠΡΧ. lατlμμcιι' δέτω τι Υύρω Υι πέριξ 
ώς στέφανον, περιτίθημι, περlστέφω. λCΙ1:. circum
dAre.- 1I περικυκλώνω, περlκλεΙω, στεφανωνω.
μίοον, στεφανώνω έμαυτόν, 6άλλω περl τήν Κεφα· 
λήν μou, στέφω τήν κεφαλήν μοu.- πιχθ'lj1: .. στε· 
φανώνομαl, στέφομαι. 2) Ύ.ν., οτέφω, τιμώ (διό 
στεφάνου, διό σπονδών). 

Έτυμ.: ιιτΙφω' ιιτΙφο,- στέφCΙνoς' αΤ8φάν,l' ιιτε
φα.ν6ω· πρδλ_ ocινox. sthδρ-ΑΥδmί (=λΙΧ1:. stAr., fA
(ίο, colloco), λα. •• stips, stlρo, stiρulor, stlρes, πσιλ
γερμ. stift. 
στέωμcν, ίων. ιiν,;! ιιτώμι.... rι: πλ'ljθ. 6ΠΟ1:. «ορ. 

δ' 1:0ίi i'ιιr"μ,. 
στί'i, ίων. ιiν1:! lar", γ' Ιν. cioρ. δ' 1:0U ίστημι. 
στιίας, στήσ, έπ. άντ! στπ" στj, ΙS' χα;ί γ' Ι ·ι. δΠΟ1:. 

cXop. ΙS' 1:oίi ίστ"μι. 
CΠ'I\δC"'I, ίπ. δοτ. πλ,lθ. ' 1:0ίi στij-θo,. 
στίiδι, προστ. ιioρ. δ' τοί! Τστημ&. 
στιιlo-μcΙIις, .~ (σπj-θo,+μέλo,y ό ςιοων μέ τ6 

στηθος ij έκ τοΟ στήθους. 
IΤΗ-80I, -.o~, 1:6' ώ; χαιί νυν . τό στηθος, τ6 

πρόσθιον μέρος τοΟ θώρaKOς.- 11 μτφρ ., τ6 στη· 
θος ώς fδρo τών συναlσθη.J1άτων, τό αΙσθήματά, 
πόδη, συγκινήσεις lπρδλ. <ιτέe"ο"" 



9,. σWιιιω-στίlιω 

στιίιιω, (Ισχημσι,ισμ . δχ ,ου εατη .. α, πρχ. ,oiί 1'στη · 
μι), μόνον xcιτ' ίνισ, . έν χρήσει ' Τσταμαl, «στέκομαι». 
ΙΙΗΆΗ, δωρ. στάΙα, 7; ' ώ; X<:t! νίίν, στήλη, κΙων, 

κολώνα, δρθιος λΙθος, λcι, . CipΡUS 11 σΤΟλος υποστη
ρΙξεως, άντηρlς 11 όγκώδης λΙθος.- 11 στήλη ij πλάξ 
ένεΠΙΥραφος (φέρουσα έΠIΥραφήν), μνημεΤον, έπl
τύμ61ος λΙθος. 2) στήλη ij πλάξ έστημένη έν δη
μoσΙ~ χώΡ\!1 μέ έΠIΥραφάς, περιεχούσας τά κεΙμε
να συνθηκών, ψηφισμάτων, 1) άλλων παρομοΙων 
δημοσΙων έγΥράφων 11 σθε., κατα τη" ατήλη,,=συμ 
φώνως πρός τήν συνθήκην (κατά τούς έν τl1 στή
λι;) άναγεγραμμένouς δρους της συνθήκης).- Ι. 
στήλη τοποθετημένη κάπου πρός δήλωσιν όρίου 
(συνόρου) 11 στήλη ίδρυμένη εΙς έκάτερον άκρον τοΟ 
σταδΙου 1) Ιπποδρόμου, περl τήν όποΙαν έκαμπτον 
ΟΙ άΥωνlζόμενοl (λΙΥομένη άλλω; χcιΙ "ιίααα χσι~ .. α.μ
Πτήρ), λσι,. met&.- ιγ 2Π;λαι Ήρα .. Αήιαι (i'j Ή
ριί .. λειαι)~αl «Στηλαl (01 κΙονες) τσΟ Ήρακλέους» 
(τά όρη τοΟ Ήρακλέους, δηλ. -ιι Κιίλπη , ,ο σημιρ. 
Γιβραλτάρ, χcιΙ -ιι • Αβν'-η, ,ο σημιρ. δρος τών πιθή
κων) [δ ι' έτυμολ . βλ. ατέλλω] . 
στιιΑΙΙΙΟΥ, ,6, Γιποχορ. ,όυ ατή'-η' μικρο στήλη, 

μικρός κίων, μικρόν μνημεΤον. 
στιιΑιτι:ύω, μελλ . -αω (σι-ηλtι-η~)' άναγράφω έπl 

σΥήλης 11 γνωστοποιώ δημοσίQ, τοιχοκολλώ 11 ίΙν xσιχ~ 
ένν . στηλιτεύω. 

στιιΑfτιις, - 011, δ, χσιΙ θηλ. -ϊτις, -.δo~ (ατή'-η)' 
ό άνήκων εΙς στήλην, 1) ό δμοιος πρός στήλην (i'] 
κΙονα) . - 11 ό άναγεγρσμμένος έπl στήλης 11 ίν xoιxi,j 
ένν . ό τοιχοκολλημένος, ό στηλιτευμένος (ώς δ
τιμος). 

στήμι:ναι, στίίμι:ν, ίπ. ιiπρφ. ιioρ. β' τοίί Ιστημι. 
στιιμο-_ρaΥCω, μελλ . ·ήσω (στήμω" + ρα)'ή"αι)' 

δlαρρήΥνυμl (σχΙζω, κομματιάζω) τό νήματα τοΟ 
στήμονος.- Ι ιiμτδ. , σχΙζομαl εΙς τεμάχ ια (εΙς ρά
κη), κ ομμαnάζομαl, κουρελ!άζομαl. 
στήμων, -o"o~, δ ιιατημι)' ώ; χ<:tί νυν, . ό στήμων, 

« τό στημόνι» τοΟ άρχαΙου lστοΟ ( << άργαλ!οο» ), οτε 
ό ίιφ«Ι νων δέν ίχciθη,ο ιiλλ' ϊσ,cιττo όρθιο;; (έν Ψ το 

. (ιφιiδ ι» έχcιλεΙτo .. ρόκη, βλ. λ.). 2) νημα, κλωστή . 
ΈΤllμ. : ατήμω" : λcι,. st&men, έχ ριζ. sthίi-' πρβλ. 

οανσχρ. sthιim"n- (τόπος διαμονης), Υο,θ. slom" (= 
νπ6στασι~), λιθ . stomu (άνάστημα), ρωσσ. διαλ. st,,
mIk (εΤδος ξυλΙνου κΙονος) . 

στίίναι, ιiπρφ. ιioρ. β' τoίi ί'αι-ημι. 
στiίρ, ,ό , Υεν . σι-ήΤΟf, συηίΡ. έχ ,συ στέαρ, ατέα

.o~ (ώ~ τ(; κήρ ιi"ί κέαρ) ' βλ . στέαρ. 
στήΡΙΥμσ, -ατo~, ,ο (ατηρίζω)' ώ;; χαΙ νίi" , στή

ριγμα, ύποστήρl'(μα, έρεισμα. 2) =σΠ;ρι)'ξ (βλ. λ . ) , 
δίκρανον, δlκρανοειδές ξύλον, λσιτ . furc"_ 

σΤΙΙΡΙΥμός, δ (στηρίζω)' τό στηρίζειν άσφολώς, 
τό όντιστηρίζειν, ή ύποατύλωσις.- Πσιθη,., τό νά 
εΙναΙ τις έστηρlγμένος, ΌτεΡεότης Ι σταΙΧρότης, 
εύστάθεια. . 
σήΡΙΥξ, -')')'O~, t, (ατηρίζω)' υποστήριγμα, άντ

έρεισμα, άντηρΙς. 2) τό δlκρανοεlδές ξύλον (1) υπο
στάτης), έπί τοΟ όποΙου έστηρΙζετο ό ρυμός τοΟ 
δlτρ6χου δίφρου, tως ού ζευXθWΣlν ΟΙ Τπποl, λιι't. 
furca . 
ΙΙΗΡΙΊΩ, μελλ. -ίξω (χσιΙ -ίαω, χσιΙ -ιώ)' ιiόρ. σι' 

έστήριξιι, έπ. στήριξα' πσιθτι, . , ιiόρ . σι ' lσι:ηρίΥ:8η,,' 
πρχ . έσι:ήρημαι' γ' Ιν. ()πε~σ. έστήρι .. το· ώ~ χσιΙ νυ·" 
στηρ!ζω, καθιστώ τι δι ' ύποστηρΙγμοτος στερεόν, 
στερεώνω, στυλώνω, στήνω δρθιον, τοποθετώ στε
ρεό U μτφρ., ένισχύω, έπl6ε6aIώνω, υποστηρΙζω.- U 
It'Xe,ll" : τοποθετοΟμαl στερεώς, στερεώνομαι, έμπή· 
yqμαl , Υσταμαι σταθερώς, fXW στερεόν πάτημα,εΙ
μαι ριζωμένος είς τι μέρος 11 χρονΙζω, 6ρaδύνω, άρ
γοπορώ, χρονοτρI6ώ.- 11 το iVItρ'r. χσιΙ ώ~ ιiμ,δ., 
Τ.στομαl ( << στέκομαι») ._ στερεώς (στα8ερώς)" εΙμαl 
έστερεωμένος εΤς τι • μ,φρ. άπολήγω, καταντώ 11 ίπΙ 
,Φν .ουρσινΙων σωμciτων, παύω νό κlνοΟμαl, ήσυχάζω, 
σταματώ. 

' 'ΒΤllμ. : στηρίζω' στ;;ρι"ξ' πρι5λ. Ήσυχ. cσΠ;ρ«' 
τα "'-8ι"α πρό-8vραJ>' ατ.ρ.6, · στ.ίρ« (βλ. λ. λ.). 
~σσ, έπ . «ντ ί Ισησα, ιiόρ. 11 ' τ06 Τtιnιμι . 
στiισoμσι, μ_σ. ριλλ. του Τσι:,Ιμι. 

στιίτιι Τι σ~τσ, -ΙΙ, ewp. «ν,: )'lΙ"ή. 
στι\ωσΙ, ίπ. «ντΙ στώσι, Υ' πληθ. !Jtto,. ιiop. /j ' του 

Τστημι. 
στΙΙΙρ6ς, ιί, Ο" (στeίβω)' ό πυκνώς έστι6ασμέ· 

νος, συμπεπlεσμένος, συμπαΥής, πάγιος 11 ρωμαλέος, 
πυκνός, παχύς, σωματώδης , δυνατός, lσχυρός.
συ-ΥΧΡ. σr:ιβα,ώτεeο, = 6αρύτερος, όγκωδέστερος. 
- έπΙρρ_ αnβαρώ~=στερεά, σφιγκτά . 
στΙβάς, -άc1o~; -ιι (στείβω)' στρωμνή, κλινοστρω· 

μνή, άχυροστρωμνή, ύπόστρωμα έξ άχύρων (σπάρ
των i'] φύλλων). 

στΙΙι:ίΥ, ιΧπρφ. ιioρ . β' ,ου ατείβω. 
στΙ6εω, μιλλ. -ήσω' πσιθ. πρχ . έατίβrιμαι (αι:ιίβω) ' 

πατώ, περιπατώ, 6ηματΙζω 11 πα" έατίμητα.ι πic1o,,= 
δλη ή πεδιός έχει άνιχνευθη (fXEI έρευνηθη). 
.τΙ"', tι (στ.ιβω)· ή παγωμένη δρόσος, πάχνη 

[δι ' ε-ιυμ. βλ. ατ.ίβω (διόι τόι~ σημσισ . πρδλ. πιί)'o~, 
πιίχ"η: .. ή)'''lΙμι)]. 
στΙιος, δ (στείβω) ' 'Πεπατημένη όδός, άτραπός, 

τρΙ60ς, ιμονοπστι».- 11 ίχνος, «χνάρι», πάτηματοΟ 
ποδός, «πατησ!ά» 11 .. ατα στίβο" = έπl τό Τχνη, 
κατά τά ίχνη.- 111 τό 6αδΙζειν, πορεία, βάδισμα 
[aτίβo~' αnβαρ6~' δι' ιΙ,υμ. βλ . ατείβω]. 

σΤΙΥι:ύς, -έω~, ό (ατίζω) ' ό στΙζων, .ό ποιών στί
γματα. 

στίΥμσ, -ατo~, ,ι:; (στίζω) ' τό κεντρΙ, 1. τό κέν
τημα όξέος έΡΥαλεΙου, ώ, χσιΙ νυν στΙγμα (τό άφl
νόμενον σημείον, «σημάδι ») 11 γιν., σημεΤον, «ση · 
μάδl » , σΤΙΥμα, κηλΙς. [δι' ε,υμ. βλ. ατίζω] . 
σΤΙΥμaτιι-φορεω (στι"ματηφ6ρο,)' φέρ;.ι σΤΙΥμα· 

τα, εΤμαl κατάατικτος. 
στιΥμaτ .... όρος, ο" (σι:ί)'μα + φέρω) ' ό φέρων 

στΙγματα, ό έστlγμένος, ό κατάστικτος. 
σΤΙΥμΙτίας, -011, δ (στί)'μα) ' ό φέρων σΤΙΥματα 

διά καυτηρlασμοΟ, ό έσTlγμένοςlΙό δραπέτης δοΟλος. 
σΤΙΥμή, -ιι (ατίζω)' τό στΙγμα (τό σημείον) τό 

Υενόμενον δι ' έΥκοπης Τι νυγμοΟ υπό όξέος όργά· 
νου, κέντημα, σημείον. 2) μαθηματικόν σημείον, 
λσι,. ρunctum. 3) έν 'τι l'ρσιμμσιτιχi,j, ώς σημείον 
στΙξεως, ατι)'μή 1) τελεία στ')'μη=ή τελεία, ή κάτω 
στιγμή (χωρΙζουσα περιόδους), μαη ατι)'μή=ή άνω 
στιγμή 1) άνω τελεία (5ν τέλει κώ'-οv).- 11 μ'ΨΡ., 
έλάχιστον μόριον, πολύ μικρόν πραγμα 11 έπΙ χρό
νου , ώ; χσι ί νίiν , στιγμή χρόνου, « στιγμούλα». 
ΙΙΙΊΩ, μελλ. στίξω' ιi6ρ. σι' Ιστιξα ' πσιθ. πρχ. 

ΙσnΥμαι, ιiπpφ. έατίX(J.αι· ώ~ χσι Ι νίιν, οτίζω, κάμνω 
στίΥμα (οημεΤον, «σημάδι») δι ' όξέος όΡΥάνου, 
νύσσω, κεντώ, κεντρΙζω, όγκυλώνω, λσι, . pungere 11 

σθεν, σΤΙζω σχήματα έπl τοΟ δέρματος 11 σημιουργώ 
σημεΤόν τι δι ' έΥκαύματος , σημαδεύω διό καυτηρι
άσεως (anI δ ριχπε τευ σαν ,ω', δο ιίλ ω ν ) 11 ώς; . κάμνω ση
μάδι δι ' έγκαύματος έπί ζι;κ,υ (.φό, IILciXPLotv :ΧπΙ:; 
dXλoι δμοι«) 11 ατί)'ματα στίζω τι"α=στlγματΙζωTlνά, 
τόν σημαδεύω διά σήμείου, τό όποίο ν δημlουΡΥώ 
εΙς τό δέρμα του διά καυτηριάσεως. 2) κάμνω 
τινά κατάσκτικτον : βα .. τηρί~ στίζω τι"ά=τόν δέ
ρω μέχρι μελανώσεως, τόν κάνω «μπλέ-μαρέ» στό 
ξύλο.- Πιχ.θητ., yΙνCΨαl κατάστικτος. 3) έν 'τι 
l'Ρσιμμσι-ιιχi,j , σημειώ διό τελεΙας στιγμης, λσιτ. inter· 
ρunger •• 
Έτvμ. : αι:ίζω' ατί)'μα ' αΤΙΥμή' στι)'μό,· στι)'μα

τία.~ · στί)'ω,,' στι"ειί~' ατικτό~' λσιτ. di·sIing-uo, ίπ
-stinc-tus, in-stig-o, sti-Ius (\ stig ' lus), -Υοτθ. sliks, 
ιiyyλ-σσι'. stice, πσιλ--ΥΕρμ. slίh( h) (σημείον), ιiyyλ · σσι~. 
stici&n (κεντώ, νύσσω), ιi;;χ--yερμ . sl"ch-il" (st"chel 
=κέντρον), λιθ. stίngύ, stigan, stigti' άνευ :Χ ρχιχου 
s- ίν ,;φ σσινσχρ. teg" tig-ami (=λσιτ. "CUO), tig'
-mas (=λσιτ. "CUtU5), tik-t"s (=λσιτ. "marus), Ιενδ . 
tigh-r& (=acutuS), tigh-ri (=λιι, . s"gitI,,)· έ, ίσιπ. 
*(s)telg-, *(s)lig-, έχτιτ. έχ 1:oίi *stei-, *sti-, εΙ, τό 
όποΙον ιivciYEtotL ,ο λσιτ. stilus (*5Ιί-lο) = πάσσαλος, 
ό6ελός, stlmulus (κέστρον, KEvrpl), Ιενδ. (s)t"era-
(κορυφή δρouς). . . 
στιιιτΟς, ή, ό", ρημ. 8πΙθ. '(ου στίζω (βλ. λ.) ' έ

στιγμένος, κaτ6στικτος, πλήρης στιγμάτων, ποlκΙ
λος, «παρδαλός» • ισημαδεμένος, μαρκαρισμένος». 
ΙΠ λlΩ, μaλλ. -ψΦ' ώ, χιιΙ νβν; οτΙλ6ω, λ6μnω, 
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6κτιν08ολω, 6παστρόπτω, σπιν8ηρο60λω, μαρμαίρω 
11 ατ'''βω CΙατeαπά~=έξακοντrζω 6στραπάς, όστρό· 
πτω: 2) μτφρ ., λάμπω, εΙμαι λαμπρός [ατΙ"βω' 
ατΙ"β" (=λαμπηδι:ιν, λάμψις)' στι"π .. ός: πα.λ·ιρλ . sell 
(όφθαλμός), sellaim (παpατηρGι), 9αll . ιiπρφ. syllu, 
(orn. sylly, bret. sellout «κιλτ. *stil(p)n-]. 

ΙΤΙ· λΗ, -lj' σταΥών, «στάλα», «σταλιάι, λα.τ . stiIIa. 
11 μτφρ., ώ;; το σΤΙΥμή, έλάχιστον χρονικόν διάστη
μα, «μ!ό σΤΙΥμούλα», ι μομέντοι. 
Έτνμ.: στα" περιΒχ ει τήν μετιχπτωτ. βιxθμΙ~α. *st1-, 

τοίί Ιαιπ. *stjίi(i)-, *stejίi- (συμπυκνούμαι), πε~Ι ου 
βλ. ίν στέαe' πρδλ. τΥ,ν βΙΧθμ . *stϊ·, τήν ίν τψ λα.τ. 
stiria (κρυσταλλωμένη σταΥών ϋδατος) (δπoκo~. 
λα.τ. stίlla), πΙΧλ-ΠΟΓΓ. stlrur ιάκινησΙα τού 60λβού 
τοϋ όφθαλμοϋ), λιθ. sty'ros cikys (καρφωμένα βλέμ· 
ματα), stΥrιtύ, sty'rtl (παθαΙνω όκαμΨίαν, ξυλ!άζω, 
παΥώνω). 
σTlΑπν6ς, ή, ό .. (στl1βω)' ώ. καιΙ νίiν , οτιλπνός, 

λαμπρός, λόμπων, γυαλιστερός, όκτινοβολών, σπ.ιν-
θηροβόλος. -

*σΤ'ξ, ή, ίν χρήσει μόνον ίν tij Υιν. ι!ν. σnχός-, 
α.1τ . ΙΙν. στ' χα, , καΙ Ονομ . κα.Ι α.ίτ. πλ 1jθ . ar:l χες, ar:l
xα~. ΑΙ λοιπα.! πτώσιι. πα.ρα.λα.μΙSciνοντα.ι εκ τ()ίi ar:l
xo~ (βλ . λ.). 
σTlπτός 1) σΤ8Iπτ6ς, ή, ό .. (στεΙβω)' καταπατη

θεΙς, κατα(πε)πατημένος n συμπεπιεσμένος, έστιβα
Υμένος, σφιγκτός, στερεός, συμπαγής, λα.τ. stipa.
tus 11 έντείiθεν, τραχύς, έσκληραΥωΥημένος. σκληρός 
11 σωματώδης, ρωμαλέος. 
στίφος, -εo~, το (στεΙβω)' ώ. κα.! νίiν, στΤφος, 

πληθος άνθρώπων πυκνό ν, συμπαΥές 11 τμημα στρα· 
τιωτών έν nUKvr:i παρατάξει, φάλαΥξ 11 .. εώ .. στϊφος 
~πυKνή παράταξις πλοίων 11 στίφοr πoιήσασt7-αι= 
νό παρατάξουν τόν στρατόν είς ΠUKνόν σχημα
τισμόν (είς φόλαΥΥα). [στϊφος' στιφρόι; (βλ. λ . ) ' lJι' 
ί'1:υμ. βλ. στεΙβω) . 
στιφρός, ά, ό .. (στεΙβω)' συμπεΠUKνωμέ"oς, συμ

πεπιεσμένος, συμπαγής, στερεός, σφΙΥκτός 11 /Ηφρ. 
έπΙμονος, ίσχυΡΟΥνώμων. 
στΙχ-αοιδ6ς, δ ( στΙχος+άεiδω)' ό i;lΔWv στίχους, 

ό ποιών στίχους, ποιητής. 
στίχος, α.ίτ . πλ1jθ. τo~ *στίξ (βλ. λ . ) . 
στΙχάω (στΙχοι;)' τοποθεΤώ (παρατάσσω) είς στΙ· 

χους (δ1jλ . κατά σειρός, κατά τάξεις). -μέσον, στΥ
χάομαι (έπ. Υ' πληθ . πρτ. έσnχόω-νr:ο) ' τάσσομαι (πα
ρατάσσω έμαυτόν) κατά σειράς 11 ' βαδίζω (πορεύ· 
ομαl, προχωρώ) κατό σειράς 'ij κατά τάξεις. 

στίΧΕς, α ϊ' όνομ. πλΥιθ. τoίi *στlξ. 
σΤΙΧΟ-Υρδφος, ο .. (στ' ΧΟΙ;+Υράφω)' ό γράφων στl· 

χους, (ο. κΙΧί νίiν στιχογράφος, στιχουργός, ποιητής. 
στΤχος, ·ov, δ (στείχω)' ιiπιχντq: ώσ . κιχ! Υεν. Ιν. 

στιxό~, ώ. κΧί όνομ. κcι, ιχίτ. πλ1jθ . στ/χες, στ/χαι;, 
ώσεί έ~ ιiρχ. Ονομ. σr:/ξ ' σειρά, γραμμή, τάξις (στρα· 
τιωτών, δένδρwν κλπ.).- Ι ώ. καί 'ιυν , στΙχος ποιή · 
ματος, Υραμμή Ι « άράδα») πεζού κειμένου: πρ6λ. 
χαΙ σr:οiχος, Ότίξ [δι' έτυμ. βλ. σr:ε/χω). 
στΙχός, τΤΙ;;, Υεν. τoίi *σr:lξ (βλ . λ.). 
IΤλΕΓΓΙΊ, -ίδαι;, ή (φεΡομέV1j iνίοu κα.Ι ιiι. ατε"

y'~, στελεΥΥίι;, οτεΥΥίς, στ"έyyo~, ar:eeyl~)' εΙδος 
ξVστeας (βλ. λ.), κοιν . ιξυστρΙ», έν χρήσει πρό. ιiπό
,εσι'l του έλα.Ιου κοιΙ κονΙΟΡΤδίί (του Υ"οιό;;) ιiπo τοίί 
δίρμα.το. των ιiyωνιζoμίνων, λα.τ . strigiI. 2) ε1δος 
τιάρας τήν όποlαν έφόρουν οΙ lJ.EOJ(!ol, οΙ πεμπό
μενοι εΙς μαντείον κατ' έπΙσημόν τινα έορτήΨή 
ί!)Ια. προεΚ1jρuσσιτο χα.! ώ. βρα.δβίον [σκοτιιν. ίτυμο)..· 

-ιι πρ~, τ« λoιτ~ strigil, tergo, tergeo συΥΥίν. ιiμφι
σΙS1jτείτα.ι). 

• τοά, 1) στοι', -iί" -lj αστ"μ,)' έnιμήκης χωρος 
έοτεΥασμένος, τοΟ όποΙου τήν στέγην κατό τήν 
μΙαν πλευρόν (τήν της προσόψεως) ύno6αστόζouσι 
κΙονες, ύπόοτεγος περΙπατος, κιονοστοιχΙα, ώς; κα.! 
νίίν στοό, λα.τ. portίcus.- 1I ίν 'Αθήνα.ις; to δνομοι 
τοίίτο Ιφερον διιiφoρoι lJ1jμόσια. οίχο!)ομήμα.τα.: 1) ό
ποθήκη τις τροφΙμων καΙ δή σιτηρGιν .. 2) -lj βσσl
λειo~ στοά, Υίτοι τό δικαστήριον fνθα ι'ιδΡευεν ό 
αρχω.. βασι"εύ, . 3) iι ποικ'''" στοά, όνομασ8εΤ-
00 ,οϋτω διό τός περιφήμους ΤΟΙΧΟΥραφΙος -Της, fp-

Υα τού ΠολυΥνώστου' ιϊφ' ~, lJa Ζ-ήνιιιν δ Κιτιaίις; χα.ί 
οΙ ~tci~oxo! του ίδΙδα.σκον ίν α.iίτ1i, οΙ δ-.:ι:ιιlJοΙ tOU ixA1j
θησιχν col άπα (έκ) r:ής Ζτοά,_ 1) Ζτωιχοl. 

'Εr:vμ.: or:od (πιχριχλλ. τψ στοιll, ΙΧίολ. στωιίi)' 
σr:ω/διο .. ' σr:ωικόι;' δ τύπο;; *ατωF-ιίi(-σειρ6 κιόνων) 
< *σr:ωF·ό-ι; (=κίων) < ία.π . *stou·: *sthίiu-: *sthu-, 
είνοιι έπομ&.-.ιω. συΥΥ. τψ σοινσκρ. sthn'[\ίi (ίιποστύλωμα), 
έλλ. στ;;λος κιχΙ άλλ. λε!;, πιρ ί ών βλ. Ιν ατσveός' t, 
μεΤΟΙιtτωτ. βιχθμί. *sthc(u)- ιiJtoιvtq: ώα. κιχ! ίν τφ στώ
μιξ (π;.6λ. Ήσυχ. ,"στώμιξ' δοκί, ξvJ.Ι .. ,I_). 
στόβος, δ' άλαζονεlα, καυχησιολΟΥlα [lJι' ίτυμ. 

βλ. σr:έμβω). 
στοιά, Υι' βλ . σr:οά. 
στοιβάςω, μελλ . -άαω (στοιβή)' ώς; κα.Ι ν!lν, στοι

βάζω, έπισωρεύω, συσσωρεύω. 
στοιβάς, -άδος, -lj (σr:ε/βω)' πσν τ6 κατα(πε)πα

τημένον , τό συμ(πε)πιεσμέΥον, στρωμνή έκ φύλ
λων Υ.. ιi. 11 έντεΙΙθιν, κλώνοι (κλάδοι) διεσπαρμένοι 
κατά Υης. 
στοιβή, fι (σr:ε/βω)' θαμνώδες φυτόν, τοΟ όποΙόυ 

τό φύλλα έχρησιμοποίουν πρός έμφραξιν όπών, 1; 
πρός Υέμlσμα ατρωμνών, 1) κα.Ι πρός κατασκευήν 
σαρώθρων. 2) μτ:ρρ. , παΡΟΥέμισμα, τό συμπλήρω· 
μα, κάθε τι πού χρησιμεύει ώς συμπλήρωμα. 

IΤOίKΌC;, ή, ό"'=Ζr:ωιχό~ (βλ. λ.). 
σΤΟIΧΕίον, τά , ύποκο? τoίi ar:oixo,' μικρός κον · 

τός ίστάμενος όρθιος, κυρ. δέ ό στϋλος (Υ .. ώμω-ιι) 
τού ήλιακοϋ ώρολΟΥΙOU, δστις plmwv τήν σκιόν 
δεικνύει τός ωρας της ήμέρας U στοιχεϊο .. ώσ. ίκιχ
AettO κα.ί ή ίδΙα ή σκιά.- 11 τό έλόχιστον μέρος, 
ή πρώτη άρχή, τό πρGιτoν ouστατικδν σώματός τι
νος : π.χ . ό άπλούς ήχος της φωνης θεωρούμενος 
ώς τό πρώτον στοιχείον της Υλώσσης. 2) τά ατοι
χεϊα=τό πρώτιστα καΙ όπλούστατα συστατικό πρ6· 
Υματός τινος : εν τοιτ. Φuσ ΙΚΙΧί;; έπιστήμοιις;, ar:oaXeia 
=ή πρωταρχική ϋλη τών διαφόΡι..Jν ύλικων πραγμά
των, ώ, κχ ι νίiν στοlχεΤα, ΟΙ πρώται 0lτΙ0Ι, α; πρGι · 
ται όρχαΙ, τών σωμάτων. 3) τό στοιχετα της Υνώ· 
σεως καΙ τών έπί μέρους έπιστημων, αl πρώτοι όρ
χαl τών έπιστημων, τό στοιχετα των έπιστημών 
(δπω;; π. χ . ίν _ij ΓεωμετρΙ~ τό μ08ηματικό σημειq, 
αl Υραμμαl, αl έπιφόνειαι' έν 'tij Άριθμ1jτιχij ή μονός 
av τ~ rριχμματ ικ~ τό μέρη τοΟ λόΥου). 
στοlχέω, μελλ. -ήσω (στοίχος)' Τστα'μαι fι πορεύο · 

μαι κατό στοίχον (Korq σειΡόν, κατό γραμμήν, 
παραπλεύρως 1) όπισθεν άλλου) n Τσταμαι 1) βαΙνω 
έν τάξει μάχης.- 11 6aδΙζω κατ' εύ~Ταν, βαδΙζω 
παρά τινι, συμβαδΙζω, συμφι.ινώ. 
σΤΟIΧ-ΙΙΥορέω, μελλ. -ήσαι (ατοiχο~CΙΥοe.vω)· λέ· 

γω έν KaVOVIKr:i τάξει, λέΥω κατό σειρόν, διηΥΟΟ· 
μαι κατά τάξιν. 

στοιχίl;ω, μελλ. -'σω (or:oixo,)' τΙθημι είς στοΤ· 
χον, θέτω (τάσσω) κατά σειράν, «όραδ!άζω», χυ~. 
έμπήΥω κατά σειράν πασσάλους μειό δικτύων, 1να 
έΥκλείσω (περικυκλώσω) είς αύτό τό θήραμα 11 μτφρ .. 
κατατάσσω, διευθετώ, συστηματικώς. 
στοίχος, ό (σr:ιι{χω, πρβλ. κα.ί στ/χος) ' σειρό, 

γραμμή, cάρόδα», τάξις 11 ini. στοΙχοv Τι κατά σ~oϊ
χο .. =είς μΙαν Υραμμήν, ό εΙς όπισθεν τού δλλου, 
στοιχ"δό .. 11 ιίπΙ στρα.τιωτων , πλοΙων κλπ., Υραμμή.
• σειρά πασσάλλων μετό δικτύων (δρόχων) πρός 
σύλληψιν θηράματος [δι' ίτυμ. βλ. στε/χω]. 
στοΑ-άρχιις, ·ov, δ (στό"οι; + αρχω)' ό στόλαρ· 

χος, ό διοικητής τοϋ στόλου, ναύαρχος. . 
στοΑάς, ·άδo~, ή (σr:έΗω)" τό βαδΙζειν έν σώ· 

ματι, ή έν πυκνι:\ παρατάξει κΙνησις.- 11 ώ. 0:Ι~. ι7 
στολά,=ό έπενδύτης (άμπέχονον) τοο lππέως (πρδλ . 
απο"άς). 

c,τολή, iι (στέUω)' παρασκευή, έξοπλισμ6ς, έφο
διασμός, έτοιμασία.- • ένδυμασΙα, στολισμός, lμα· 
τισμός 11 ένδυμα, φόρεμα, έσθής, λοιτ. stol,a . 
στολΙδ6ω, μβλλ. -ώσω (ατoλl,) ' ένΔΎW, cφοραΙ · 

νω» τι είς τινα, περιβάλλω τινά μέ ΤΙ.- μίσον, έν· 
δύομαΙ τι, περι66λλομαl τι, στολΙζομαι μέ τι, ιφα
ραίνω» κάτι, φορώ. 
στoATδωμcι~ -ατο" ~ό (στo",ιUc.)' ή ,Ι:ΠUXή ΤοΟ 

φορέματος, ή ιδΙπλα •. 



OTolIIuYiς-OToρiv,vuμI 

στOllΙUτό4ι;ι 'ί, :όΥ; ' p1jJi· ' έπίθ. τoίi στόλιl6ω', ό 
χιτών . ό σχ ημOτΙζωiι ήoλXόςατόλlδα. (βλ. λ.), e1jA, 
ητυχρς, πολύπτυχος. 

OTolir;w, μελλ. ο/ρω (ρl'όλί.) ' έτοιμόζω, παρα
σκευόζω, έφόδιόζω Η ώ, χα! νίiν, στολΙζω, καλλωπΙζω, 
διεu!')ετώ, έ'ν'δύω,- παθ1jΤ. , όπλΙζομαι, έξοπλΙζομαι. 
στόΙιον, τό, 6ποχορ , . ,;oίi ατολ'; ' έλαφρόν καί όνο 

επαρκές ένδυμα, ϊπ! του Ιμα,; Ιου των q>\λοοόφων . 

στοlίς, -/00., '" (ατολ';)' ένδυμα, έαθής 11 "EPeι1w 
στoλί~ε.=ένδύματα όπό δέρμα νε6ρΙδων 11 "ηώ" στο
λίδες=ίστία, « πανιό» 11 οτο"Ι. tixea = άχeοστόλιο" 
(βλ λ , ),-- 11 i" τψ πληθ. ρτoλlδε.=πτυxαl ένδύματος. 
στόλισμα, -στο.,..:6 (ρτο},ίζω)' στολή, Ιματισμός 11 

ένδύμσΌ μσ νδύαs, 
στολμός, 6 (ρτcλ"ω)'=ΡΤΟ"';, ένδυμα, ένδυμα

'οία, στολισμός Ι ίν τφ ttA1jQ, ΡτΟ"μο,=πτυχαl' 
. στόΙ0ι;, δ (ρτΙUω)' προπαρασκευή (έτοιμασΙα, 
έξοπλισμ6ς) διό πολεμικούς σκοπούς, έκστρατεΙα 
~()τό γην ή (συχνότερον) κατό θόλασσαν 11 όδοιπο
ρΙα, πορεΙα, ταξΙδιον 11 Ιιiφ ατόλφ=έν ταξιδΙΥ Ιδιω
τικΥ, τ6 όποίΟ ν έπιχειρεΤ τις δι' ότομικός του ύπο
θέσεις, ιiν ιiντ ι θίOΙ\ πρό, τό χοι"Φ ρτ6λφ Τι δημορΙφ 
στόλφ, επ! ταξιδΙου, τ6 όποΙον όναλαμ6όνει τις 
'δι ' ύποθέσεις τοΟ Κρότους. 2) ό σκοπός iι ή ΌΙ
τία ταξιδΙου τινός, ή όποστολή. 3) ή στρατιό ή 
όποστελλομένη εΙς έκστρατεΙαν, η τ6 σύνολον τών 
πλοίων (ό ::J1jμερ . «στόλοςι) των όποστελλομένων 
δι ' έπιχεφήσεις κατό Μλασσαν, στρατός, στόλος 11 
δμιλος, πληθος, όνθρώπων, λαός: πeόπσ. ατ6-
λο.=δλος 6 λαός, δλος ό κ60μος.- • τό έμβολον 
τοΟ nXc Io.u, κεκαλυμμένον διό χαλκ/νων πλακων. 
[δ ι' έ τυμολ. βλ. ατΙλλω). 

στόμα, αίολ. στύμσ, -01'0" ,;6' ώ, χαΙ νlΙν , στό
μα, λαιτ. os, Υεν. orls. Ι Φc:ι. τ6 δλον πρόσωπον 
11 έ ν! οτε χιΤταιι 'ν ,;ιj) "A'lje. ρ,,6ματα χαΙ έIιI ένός 
προσώπού (ώ, χlιιΙ -,:ό λα,;. or&) Ilπ, ατ6μα=κατό 
πρόσωπον, «κατδμουτραι Ι _τά ατ6μα=πρ6οωπον 
πρός πρόσωπον (-λα,;. &dνMH fronte) Ι μ,;φρ. ρ,,6-
J'A ποlΙμοιο=-al σιαγόνες τι'\ς μδχης (ώσεl θη
ρΙου τρόπον ,;\νιί), 2) τό στόμα ώς κυριος xGιρoς 
σχηματισμοΟ φωνt\ς, ι'ι γλώσσα 11 68sv, λαλιδ, όμι~Ια, 
λέξεις, ή λαλουμένη γλωσοσ Ι ale\XOΙ! περ'ιφρ. μa-τ2. 
προ8.: άπό ρ~6μα,,0, .1#Αϊ,; (ώ, ,;6 άπό "ΛCΙΊΙαα", .1-
,"ί,,)-έ~ στόματος, έκ στήeους (cδπ' έξωι) εΙπεΤν, 
όπoστηθlζειν , δπ6 μνήμης λέΥειν Ι d"d α~6μα 'χω 
Υι Ι" ατ6ματι 'χω-έχω συνεχως εΙς τ6 otόμα μου 
όναφέρω, τι πάντοτε (η πολύ συχνό) Ι διά Ρ~6~ 
λι"ω η Ι.. .,,6μα Ι.,. - έχω πόντοτε εΙς τό στό
μα μου, όναφέρω πόντοτε Ι διΩ ρ,,6μα .'μ'=εΤμαι 
εΙς τήν γλωσοσν τοΟ καθενός, «μέ γλωοσοτρώει δ
λος 6 'Κόσμος» Ι πiίΡι δ.ά ρ~6ματoι; (Ινν. lρτl ~ι)= 
ειναι ή κοινη όμιλΙα, ι'ι γενική συζήτησις II~ ι"ό, 
ρτόματο.=μιQ φων~.- • τ6 στόμιον τοΟ ποταμοΟ, 
αί έκδολα! τοι:ι (ώc:ι . 'XIII! _π! θαιλ ιiC:ΙC:Ι1j" ό κόλπος) 
~otΤ . osli&, fAuce's Ι ώc:ι. χόσμα, Ρ;;Υμα, έν τ~ γι:\ ~ 
εν 6ρόx~ 11 πόσα έξοδος η εΤσοδος.- 1Μ τ6 πρό
σθιον μέρος τ;;ς ιcεφαλfις τοΟ όνθρώπου, τ6 πρόσ
I;JIJ~V, ή δψις, τ? μέτωπον 11 iπ! οπλων, τ6 δκραν, 
η αιχμή Ι ή όκμη (Kόψις~ ξΙφouς, λατ. &cies ιι ώc:ι. τ6 
μέτωπ.ον μιδς στρατιωτικής παρατόξεως, μέτωπον 
στρατσΟ : οΙ άπό ρ~6ματo,=01 'δνδρες των πρώ
των Υραμμών τοΟ μετώπου {«ν,;ίθ. τφ οΙ CΊπό nι, 
o'eCΊ,=ol δνδρες των όπισδoφuλαKων) I1l1xeo" o~6-
μα nιί(»)If»t'-ήδκpa (τ6 χεΤλος iι ή κορυφή) των 
πύργων. ' 

• Ετιιμ.: στόμα: Zave. slAmAn- (στόμσ σκύλου), 
gall . s~fn (σιαγών), (orn. slefenic ΊούρανΙσκος), 
1'ΟΤ& , sIIbn&, :iYYA-C:Ιιx" stefn, ncxA-fris. slifne (φωνή), 
παλ-γaΡμ· slimm&, παλ-oα~, stemma' '~ cxu,;oiί χαιΙ "'6 
οτομ6ω . 

στόμ-σΡΥος, ~τ,;. ιiντ! στόμσΙΥος, ο" (ο,,6μα+ 
CΊλ"iω)' ό . όλγων· κατό τ6 στόμσ, ό συνεχGις 6μι
λων, ,ό καταΥτων όνιαρός μ~ τήν πολυλογΙαν του, 
όχληρός, φλυαρος (τ600ν που τοΟ πονεΤ τ6 ' στόμα) 
IΙ ό, ~ισoκως μούΡμουρΙζων . 
.,....τ .... y~ ιho (.~6μα + *tfrw)' ό έΡΥαζό- . ι 

μενος μέ τό στόμο ixcx!. 0&';11Ι ποριζόμενος .τ6 TJρQς 
τ6 ζην) 11 6 ποιων λέξεις. 
στόμiιoς, 6 (ατόμα) ' ό λαιμός, ό φόρuγξ, ό 

οΙσοφόΥος U ιr, χα Ι νίίν, στόμαχος, «στομόχι» (παριit 
μη·ν.) . [α~όμαxo, : ρτόμα' -αχο- ( ίαιπ. QghΟ-=ΥaΡμ. 
-υIOΖι.- · πριίΛ. Ιρλ . men (στόμα), 9αll. min (χεΤλος), 
bret. mfn (ρύνχος) (χιλτ . *mekno- Υι *meknii): πιιιλ
Υερμ. mAgo (ατόμαχος)). 
στ6μιον, τό, ίιποχορ . τοίί ατόμα' μικρόν στόμα, 

στοματάκι.- • τό στόμα άνΥεΙου 11 τ6 στόμα σπη
λαίου, σπήλαιον, ύπόΥειον χάσμα (οίονεl είσοδος 
εΙς τ6ν "Α,.δην) U κοΙλωμα ε Ις δ εΙσέρχεται ό μο
χλός , θύρας (6 «μόντσλος»).- 11 τό έπιστόμιον 
τοΟ χαλινοΟ (e1jA. τ6 εΙς τ6 στόμσ τοΟ 1ππου εΙσ
ερχόμενον σιδήριον τοΟ χαλινοΟ). 
στομ6ω, μ.λλ. -ώα ... (α~όμα)' κλεΙω τ6 στόμα, 

φιμώνω, στομώνω.- n έφοδιόζω μέ στόμα iι μέ 
δνΟΙΥμα, σχηματΙζω δνΟΙΥμα, άνοΙγω.- 111 έφοδι
όζω τι μέ αΙχμήν 'iι κόψιν, τό σκληρύνω ώστε νό 
δύναται νό όκονηθ;:\ 'iι νό γΙν/) αlχμηρόν, τό χαλυ-
6δώνω, τ6 «άτσαλώνωι Ι μτφρ .. «ότσαλώνω», σκλη
ρύνω, προπαρασκευάζω Τ1(νό) διό τι. 
στομφάςω, μελλ. -άαω (ατόμφο.) · ώ, χαιί νϊϊν, 

στομφόςω, 6μιλω μέ στόμφον, κομπόζω, KαυxGιμαι 
μεΥαλσυχώ. 
στ6μ9CΙξ, -axoS'. 6, fι (ρτόμφο.)· 6 όμιλων μετό 

στόμφου, ό χρησιμοποιων πομπώδεις λέξεις καΙ 
φρόσεις, κομπαστής, μεγαλορρήμων. 
στ6μφος, δ (ατ6μα) ' ώ~ χαι! νίίν , στόμφος, πομπω· 

δες ύφος, κομπορρημοσύνη, κομπασμός [δι' έ.υμ. 
βλ. ατέμβω]. 
στ6μωμα, -aτ0S', .ό (ρ .. ομ6ω) ' στόμσ, στόμιον 11 

σΙδηρος έσκληρυμμένος Cιστε νό δύνατσι νό άκο
νησ~ καΙ νό όξυνθ;:\, τ6 χαλύ6δωμα, τ6 «άτσόλωμα». 
στ6μωσις, -.ω •• fι (ρτομόω)' ή σκλήρυνσις τΟΟ 

σιδήρου, τό «άτσδλωμό» του διό νό Μναται νό 
άKoνηθ~ 11 ατόμα πο"}'"" ατ6μωαι" Ιχο,,=στόμα έ
χον μεγάλην όξύτητα (δριμύτητα) Υ λώσσης. 
στο,νδχέω, μελλ. -ιίαω (ατο"σχιί)' = ατέ"ω, ρτ.

"άχω (βλ. λ . λ ), άναστενόζω.- 11 μ,;ιίτ, στενόζω διό 
τινα, θρηνώ, «6ογγωι διδ τι να. 
στονδχή, Τι (ατ."άχω)· ώ,,;ό ρτό"ο, (βλ. λ.), στε

ναγμός, θρήνος, όδυρμός Iliv ..:ιji nA1je., στεναΥμο/, 
θΡι'ίνοι, δόΚΡυα. 
OTov6cIς, .ασσ. .,. (ατ6,,0ι;)' ό προκαλων στε

ναγμούς καΙ θρήνους, πρόξενος δεινων 11 yav, ό 
πλήρης στεναγμών, τεθλιμμένος, πλήρης πένδouς, 
θρηνώδης, περΙλυπος, έλεεινός. 
στ6νος, 6 (ατΙ"ω)' στεναγμός, γογγυσμός, 

θρηνος. 

στ6νuξ, -~xo" δ ' ώ~ τό G'IIVE, όξετα αίχμι!ι (6-
κωκή, δκρον) 11 όξύ tpyat.Eiov, αΙχμηρόν έργαλεΤον, 
μαχαίριον, ψαλlς [ρτό'ΙΙVξ' πρδλ . Ήc:ιυχ . -ατό'ΙΙVχc.· 
.. ιi .1, όltι λιf)'O"τσ, χα, "ιi αxea τιυ" ό"ιίχω" •• 
cα .. ό'ΙΙVξι· *eαρι.' xαι..:ιi τιναι~ ιι!; !αιπ . ·slenugh-: 
·steJίlgh-· XIII';' !λλου, c:ιυyy.,;ιji ατάχιι, «ίαιπ. *stlOgh-), 
ttClA-norr. stingA (νύσσω , κεντώ)]. ' 
στορ", Υι (ρτέe"ω) ' ώ, χαι! νυν, στοργή, όΥόπη, 

χα : XU~. ή άμοι60ία φυσική στοργή μεταξυ γονέων 
καί τέκνων. 
ΙΤΟΡΕ'ΜΜΥ-ΝΙ, συντ •• μ. στ6ρνίίμι, χα! χαι,;Ι 

με~ιiθ. φθόΥΥων στρώννίίμι χαιΙ στρωννιΚι· μιλλ. 
αι:οeCaω. ιiΤΤ . ρτοeώ, ώ"_ χα ! ατeώαω' ιiόp. αι ' lοτ6-
e.aa, χα! Ιστeωασ' παθ . ΠΡΧ. Ιστeωμαι' Ότρώνω, 
δπλώνω, έξαπλώνω, έκτεΙνω, ξεδιπλώνω καΙ όπλώ
νω Ι "χο, σ"οeέ'II'II1Jμι (λαιτ. lectum slernere)=OTpW
νω τό κρε('!6ότι , έτοιμόζω τήν κλίνην 11 στρώνω (έπι
στρωνω) τι μέ κάτι : cJcJi" μveαl"παι ρτοeaασι=cνό 
στρώσουν τ6ν δρόμον μέ κλαριό όπό μUΡτ.ιές». 2) 
Ισοπεδώνω, έξομαλύνω τήν έπιφόνειαν: cJc1ό" ατο
e.ασι~νό στρώσουν τόν δρόμον (νό τόν Ιασπε~ 
σουν, νό τόν όπαλλόξouν όπό όνωμαλΙας, νό τ6ν
κόμουν λι86στρωτον), λιιτ . viAm st.rner •. '- μτφρ., 
κατα6όλλω εΙς τό έδαφος, καταρρΙπτω, έξουδετε-' 
ρώνω, νικω tl ιιιο. μ,;φρ .• πραΟνω, KOτσπρaCινω, καθ-
ησυχάζω. ' 

• Ει:vμ, στοec""uμι' tιι'όe~vμι (μόνον χα,;' 'ν. χαΙ 
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npt .... στο,,,- ( OT<Ol,,-. Ισιπ . ·5tf-".)· του στορi"νvμ, ό 
ev. δέιι ιίπα:ντ~ πCltρ' Όμ: ίσ j("ιjμCltτΙαθη επι τ~ βαίσ ει του 
ι:ίορ. έστόρεασ. χCltΙ ΠCΙΊΙ Itpx . . lατόρεαμσ. , , :nίμφωνcι μέ 
τΤ;ν σχac; ιν π.χ . τάΙν /ιμφίιισσ. χcι ! /ιμφ{εαμσ., ιφ~ τό 
αμφ,έ""υμ,' μaθομ"l)ρ; ατρώ""υμ, (χcιτdι τό ζώ" .. υμι. 
πρ6λ . στρώασ.ι: ζώσα, ) -ΚαΙ μΤ-Υν . σrρωntίω ' στρω-

τ~ς' ·ίcιπ. *slrI6-5= λ'ατ. 'strAlu5, Zιν~. SIAratA- (σκε
πασμένσς), πρβλ. σcιναxρ . slίr{Ίά·!:ι (διαδεδομένος, 
διεσκοι;-πισμένος)' 'iΊ E~ ί cιπ . · strO-, μετcιπτ . βCltθμ. E~ 
Ι ·,ό . ·sl(e)re-- ατρώμσ.· ατρωμ .. ή : . αανοχρ. Slf{ΊδΊί, 
strnιili (όπλώνω), slάrϊmιι.π- ιέξάπλωσις, διασκορπι
σμός), Zεν~. 51Ar- (=λιιτ. slerπel'e),ιίλ6. !ΗΓίπ' (άπλώ
νω), λατ. slerno, strAmen (άχυρον έσΤΡωμένον 
κατά Υης), slrAges, slrAgulus, slruo, μεσ-φλ. fo-ser
nAim ιόπλώνω), 5rAth (αίΥιαλός, πεδιάς), 9αll . 5ΑΓΠ 
(=λCltτ . slrAlum. PAvimenIum), -Υοτθ. slra.ujAn, παλ
-norr. slrά. ι:ίΎΥλ-crα~ . slreowiAn, πcι λ- y_pμ. strAw jAn, 
slrewen (όπλώνω), ΠCltλ-Ύ-Ρμ.. slrcXo (άχύρινον στρώ
μα), betti - streuui (=λιιτ, Iectisternium), πCltλ,nοrr, 
stro.nd, ci:πλ-σα~, 5trAnd (παραλία), παλ-αλcιυ. -5IrI-

r., - streti (=Ι-ατ, sternere), ίcιπ. *5IerAX(u)-' βλ. 
χαί έν ατέρ"ο .. ; ιιτρσ.τό,. 
στορCσαι, ci:ΠΡφ. ci:op. cι' του στορέ" .. υμι. 
στoΡEσEίivτι, δωρ; ci:v,;l ατορέαουαι, -Υ' πληθ. μaλλ . 

,;ου ατορέ .. "υμι . 
στορcστι\ς, -ο;;. δ (στoρfιινvμι)' 6 κοταστρώνων, 

ό καταπραϋνων. 
στόρδυΥξ, -vyyo" δ, -Ι}. όξύ δκρον, αίχμή, άt.w

κή U κυρ. τό «δόντι» τοΟ κέρατος της έλόφου Τι 6 
χαuλιόδoυς τού όγριoxoΙΡOU 11 δκρα 'iΊ γλώσσα Υι'\ς 
11 κόσμημα κόμης . 

• Ετυμ.: στόρ-θυΥξ (πρβλ. Ήσυχ. cατόρ-θη' το όξιι 
το;; c1όρστo, χαο έπιδορ.τΙ,.)' ίαπ ·stherdh- ,!ναι 
ίπΙκτασι;; Ιχ του Ιαπ. ·slher- (βλ. εν ατεΊρος, ατιιριιό,), 
.πρβλ. Υ8j:1μ . ·stert· ( ίcιπ. *slherd- Ιν τφ παλ--Υιρμ. , 
μεα-Υιρμ. sIerz. ci:-Υ-Υλ-οcιΙ steorl, παλ · nοrr. sterlr (ού · 
ρ6), μΙΟ-Υερμ_ stArzen, 51erzen (έκτινόσσομαι, έγεί
ρομαι μεθ' όρμης), παλ norr. slerIA (έκτεΙνω, τεντώ
νω), slirfIA (Ισιάζω) , uppstertr (όγέρωχος, άλαζώνι, 
μεC;--Υιρμ. stUrzel (τό όποτρ6Υημα, τ6 όπομένον έκ 
καρπού). 

στοχάζομαι, μελλ . -σσομσ.ι· μία . ci:όΡ . α' Ιατοχα 
αάμη,,' π!ιθ. πρχ. έατόχααμαι' ci:ποθ. (ατόχο,). σκο
πεύω τι, δηλ. τό «σημαδεύω», cτ66όζω (στ6 · σημό
δι», πυροβολώ καΓά τινος (μετ&. -Υιν .) ιι μτφρ. , άπο
βλέπω είς τι, ζητώ νό τ6 έπιτύχω, τ6 έπιδιώκω. 2) 
φαντάζομαΙ τι, τό είκόζω, τ6 μαντεύω, τό συμπε
ραΙνω (μετ' Cιt ί τ.) . 
στόχασμα, -ατος, τό (ατοχάζομσ.ι)· 6έλος, όιιr..όν

τιον, ριπτόμενον έναντίον στόχου τινός. 
στοχαστικόι;, ή, ό" (αι:οχάζομσ.ι)' Ικανός, έπι

τήδειος, είς 1ό νά ΟΚQπεύr.\ (νά σημαδεύr.\) τι, Ικα
νός σκοπευτής 11 ίκ ανός είς τ6 νά είκόζr.\, νό ουμ
nεpaiV r:1. όξύνους, διορατικός, εύφυής.-έπιΡΡ. -κ~. 
στόχος, δ ' ως χα ί ν Ιί" , στόχος, τό σκοπευόμενον 

(σημαδευόμενον) οημεΤον, τό «σημάδι». 2) τό 
στοχάζεσ8aι, εΙκασία, στοχασμός . [Ιχ ρ. CJT8%- Τι 
αταχ-' πρβλ . -ΥΟJθ . 4US-StiggAn (έξαιρCι), πcιλ-noπ. 
sling-A, όγyλ-σα~ . stingAn' βλ. καΙ έ " ατάΡι,]. 
στραβόι;, ή, ο.. (στρέφω)' ιίι, τό ατριιβ~' δι

εστρcιμυέ νoς , έστρεβλωμένος, λοξός Ι ιίι, χσ.Ι νυν , 
οτραβός , λοξώς βλέπων, πσρa6λώΨ, όλλo/8wρoς 
[δι ' έ.τυμ . δλ . αreεβλός]. 
στραΥΥcύω, !-,!.ι.λ. -αΦ (σΤΡ«Υξ + ατράyycιo)' συ

στρέ φω, περιτυλίσοω.-μίαον, στραyyΕVoμσ.ι=στρέ
φw έμαuτόν γύρω-γύρω, συστρέφομαι, στρεφογυρl
ζω 11. μΤΥ;'. , ταλαν.τεύομαι, βραδυπορώ, χρονοτριβώ 
[Ιι' ξτυμ . βλ. ατράΥξ) . 
στραΥΥ-ουρία, νι (αΤΡ«Υξ+ΟV,8Φ)' έπΙσχεσις Τών 

ούρων, δυσουρία , ίοχουρΙα (τό ούρεΤν σταγονηδ6ν). 
eτραΥ.ΥουΡιάω (ατρα-ΥΥουρΙσ) ' πόσχω {ύποφέΡω 

όπό) στραγγουρίαν. 
στράΥξ, ή, τεν . στρσ.ΥΥό,· τ6 διό στραyylσεWς 

(πιέσεως, έκθλίψεως l λαμβανόμενον, αταγών. 
Έι:υ)'. : αrράΥξ' στeαΥΥο, (=στραΥγισμένος στα

νόνα~σταγόναI' aceayyWoμca' .τeσyycίl, (=αχοl-

νΙον άγχόνης μ"φρ. όδημονΙα)' στραyyαlι~ (δμ. σ"l)μ.) · 
ατραΥΥαΙόω (~στρα'rΎoυλlζω) ( )λ cι τ: 5IΓAΊιgύΙO)' 01-
πo-ατραyyαλlζω (=στραγγαλΙζωι' ι ν τ!ιίιθα ιi.ν'ijκε ι κιι ί 
,;ό ατρoyyύλo~ (μετOC -ο - r.i lτ Ι -α- προ του -v-): μεσ
ιρλ . srengim (έ λκω, τραβώ), λεττ. 5tringl (ΥΙνομαι 
όλύγιστος, ξυλιάζω, όπoξηραίνoμαι)'!~ lcιπ. ·slreJί)g-, 
ί~ ου κcltΙ τό λ :χ τ. strIngo « ' slrengo, μετά -ί- Χ(l,τ' ci:
ναλΟΥ_ πρό, ,;ήν μ -::χ . 5lrictus- εΙνcι ι Μ τό slringo του · 
το , όπερ αημ. «σφlΥγω, συνθλΙβω», ~ ,άφopoν 'tQij sIrin
go, δπιρ σημ. cξελουλουδΙζω, δρέπω τό άνθη) ' {ofί 
ίcιπ . *5treng- πιιραλλα-Υή τCι *stre13gh- εν τφ παλ
norr. slrengr, ci:nλ-αα; . strenz, π!ιλ --Υερμ. 5trAnc 
(σχοινΙον), πcιλ-nοrr. strAngr (βΙαιος, σκληρός, δ
καμπτος), πcιλ-yεpμ . slrAngi ( ίσχuρός, δυνατός, ρw
μαλέος)' πρβλ . *sI(h )ereg- (εΤμαι άκαμπτος) εν τ ι!> 
-Υιρμ. *stArIcA- (δυνατός), *strAIcA- (άκαμπτος), πάντα 
έχ{ετιιμ . έχ του ί CΙIt. ' sI(h )er- (είμαι όλύγιστος) '_ β λ. 
εν αι:ε/fεός. 
στρaπτω, μελλ. ψω ' =άαι:ράπτω (βλ . λ . ) [δ ι ' ίτυμ . 

βλ. άατραπή) . 
στρaτ-άρχηι;, -ov, & ( ατραιo~ +-- αρχω)' 6), χο:ί 

νίiν , στρατάρχης , όρχηγός τού στρα ΓΟύ, στρατηγός. 
στράτ-αρχοι;, δ'=ατρατάΡΧ'1ς Ι βλ . λ . ) . 
στρατάω (σ~ρατό(' ) ' στρατοnεδεύω_ -lΙcιΙΙ'YjΤ., κεΤ

μαι tείιρίσκομαιι έστρατοπεδευμένος 11 επ . Υ' n:λ "ι) θ . 
la~ea rό(tW1:"Ο. 
στρδτεία ( Α) , ί ων . ..μη, Υι ( ατρατείιω)' έ ,<οτρατε ία 

" έπι ατρατείας εΙμι=είμαι εΙς έκστροτε ίαν, έκ
στρατεύω, εύρlσκομαι έξω Τι'\ς πατρΙδος (της χώ
ρος) "ο1'κο, κα' έπι αι:ρατείας= λατ . domi βΙ mi
Iίliae=tv τιJ πατρΙδι (εΙς τό έσωτερικόν) καΙ είς 
τό έξωτερι κ όν 11 ίν τφ πΑ"Ι)θ .. υπηρεσΙα έν τι;> στρα
TQ, έκστρατεΤαι, πολεμικαl έπιχειρήσεις, πόλεμος. 
στραΤΕΙα (ΒΙ, 1), ιίι, e"l)A . aJtIe: ή πολεμική, ή φιλο

πόλεμος (Ε π ίθ . {jj, 'AeYJva, ). 
στράΤΕυμσ, -α το" τό (ατρατWΩ)' ώ,,;ό fιτeσ-ι:clα 

(βλ~λ . ), έκστρατε Ια.- 11 ιίι, xcιί νΟν , στρ6τευμο, στρα
τός, στρατ,ωτική δύναμις, τμημα στρατοΟ. 
στρατεύσΙμος, ο" (ατρατιιtίω) ' ό όνήκων εΙς (η 

κατάλληλος διό) στρατιωτικήν ύπηρεσlαν" "ριμος 
τή ν ή λ ι~ Ια ." 11 ίκανός διά στρατιωτικήν ύπηρεσΙαν. 
στράτευσις, 1) (ατρατιιtίω) ' έκστρατεΙσ. 
ατραΤΕυτί:οv, ρημ. ίπίθ. του αι:ρατεtίω' πρέπει νό 

έκστρατεύσr.\ τις_ 
στραΤΕύω, μελλ. -flc» (ατραιό,) ' εΤμαι στροτιώ

της, ύπηρετώ είς τόν στρατόν, έκτΙω θητείαν D έκ
στρατεύω, έξέρχομαι είς πόλεμον, έπέρχομαι κατά 
τινος. - 11 :Χποθ., ατρατειίομα,. μεσ. μιλλ. α lΙ(Ια ι-εtί
αομαι' :i ό~ . ιι' έατρατενfJ-η,, · πρκ. έατράτεvμαι' έκ
στρατεύω, ύπηρετώ ώς στρατιώτης b μτχ. ItCΙe"l)'t. πρχ. 
ιrατρατεvμέ .. oς=ύπηρετήσας ώς στρατιώτης. 
στρατ-ηΥΕίον, τό' _σφαλμ. -ΥΡ. ci: II oτ l ατρατtjΥ'Ο" 

(βλ. λ. ) . 
στρ6Τ-ΙΙΥCω, μcλλ. -"αφ (ατραΤ'7Υό,)' είμαι αι:ρατ

'7ΥΟ, (βλ. λ. ) 11 μετιΧ -Υιιν., εΤμαι όοχηγό :; (στροτη
Υ6ς) στρατεύματ6ς τινος, τ6ν διοι κώ . - 11 μετ' cι ! τ . 
πρα-Υμ_, πρ6ττω τι ώς στρατηγόζ.- 111 μετ ' cιί τ . ttpocr ., 
ίιπερ6αΙνω τινά εΙς στρατηγικήν δει νότητα, τόν υ
περτερώ (ύηεΡβάλλω, νικώ) ώς σΤΡατηγός. 
στραΤ-ι\Υημσ, -ατος, τό (ατρατηΥέω)' ή πρδξις 

(ΥΙ ή ένέργεια) στρατηγού, κυρ. w~ χα Ι νυν , a"l)A. 
στρατήγημα, στρατηγικ6ν τέχναομα, πανουΡΥΙα, 
δόλος. 
στρατ-ηΥ'a, Ιων. -Ιη, -Ι} (ατρατηΥ6ς) ' τό άξΙωμα 

τοΟ στρατηγού, 6 βαθμός του, τό έργον του, τό 
νό εΤναΙ τις στρατηγός, ή δι οίκ ησι ς, ή όρχηΥlα. 
2) αl Ικανότητες ένός στρατηγού . ή στρατηγική 
δεινότης του. 3) ή περίoδo~ καθ' ην διατελετ τις 
στρατηγός. 
στρατ-ηΥιάω, ιiψaτ. {οΟ ατ,ατηγέω (βλ. λ. )' έπι · 

θυμώ νά εΤμαι στρατηγός, έπιθυμώ νό πολεμήσω. 
στραΤ-ΙΙΥιιιόι;, ή, Ο" (ατρατηΥός)' ό 'άνήκων Υ, 

όρμόςων είς στρατηγ6ν 11 ή αι~ατηγ.κ;' (ίνν . ι-έχ .. η), 
Ti τά ατραΤ'7Υικ«=ή τέχνη τού στρατηγεΤν, τά' κa8 -
ήκοντα (τό έΡΥα) τού στρaτηyoO (=λατ. 5cientiA 
Γθί lI,IilitAriS).- '11 ίπΙ προσ. , ό έμπειρος της τέχνης 
τοΟ στρατηΥεΤν, ό Ικανός στρατηγός, 6 ήσκημένος 
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εΙς τό tpya τΟΟ στρατηγΟΟ Ι μτφρ., ευφυής, . παν· 
ούργος . 

στρΙτ-ιίΥιον, τό, ίν "tot. ιiν-';ΙΥΡ. ίν!οτ. ίαφαιλμ. 
στeΔΠΙΥaίο" (σΤIΔτ"y6~)' ή σκηνή τοΟ στρατηγοΟ, 
τό στρατηγεΤον, λαιτ . pr.etorlum a ίν Άθήναιι., 6 τό
πος tV~Q σuνεδρΙαζoν οΙ στρατηγοΙ.- ΙΙ =σΤΙΔ
τ6πε"0" (βλ. λ.). 
στρiτ-ιιyfς, - Ιδo~, 'fι, Q'JjA. ίπΙθ. (σΤIΔπιy6~)' ή τού 

στρατηγού, ή στρατηγική n πνΜιι στeΔτrιr'''.S'=ή 
πύλη (ή είσοδος) εΙς τήν σκηνήν τού στρατηγοΟ 11 
.. α;:;; στρατηΥί, (η ι1πλώ; σΤIιιτ"yί~)=τό πλοΤον τού 
ναυάρχου (τού όποΙου έπι6αΙνει ό ναύαρχος) , ή ναυ
αρχίς.- U ώ;; o~:ι . (θ"/jλ . τοίί oreαr"r6S'), ή στρατη
γός , ή διοικούσα γυνή, ή ιστρατηγίνα .... 
στραΤ-ΙΙΥός, δ (στρατοs-+CΙΥω)' cJ CΙΥω" το" στια

rό ... ό άρχηγός (6 διοικητής) στρατεύματος, ώ. καιΙ 
νίίν ιστρατηγός .... ιΧντΙθ . τqι "αtίIIexoS' .- ΙΙ ίν ΆθΤι
ν ιx ι~ στραΤ"Υοί ίκαιλοίίντο δίκιΣ ιipχoντε. , Εκλιγόμενοι 
ίτ'l)σΙως; διΟι ψ'l)cpοcpορΙαις; ώς; διοικ'l)ταιΙ "'I:OU o-,;pOΙ"'l:Oίί και! 
τοίΊ σ.όλου, καιΙ ώς; IJtocxetpLo"'l:oι t .ων o-ι:pGntw"'l:txιίIv χαι! 
VOΙU"'l:tItιίIv bnoQioswv, IJ"/jA. ώς; στρατηγοΙ, ναύαρχοι, 
καΙ υπουργοl τών Στρατιωτικών καΙ Νauτικ:ών.- ΙΙΙ 
στραrrιΥΟ, νnατo" iχΙΧλεϊ"το ό Ρωμαίος consur U σΤΙΔΤ
"ΥΟ, δέ ι1π λ ως; ό ΡωμαΤος Praetor. 

στρaτιιίη, 'fι, ίων. ιΧν.! στριιτεΙα . 
στρΙτ-ιιlΙσfα, ίων. -ίιι, ή (στρατ,,1Δτεω)' έκ

στρατε/α, τό όδηγεΤν τόν στρατόν εΙς πόλεμον.
ΙΙ αύτός ουτος ό στρατός, ό άπερχόμενος εΙς έκ
στρατεΙαν. 
στρΙτ-ιιΙΙτCω, μβλλ. -ήσω (στρατrι"άτ"S')' όδηγώ 

στρατόν είς πόλεμον (εΙς έκστρατε!ανl, έκστρα
τεύω. - 11 μ"'l:6-,;. , δΙΟΙΚώ, εΤμαι άρχηγός, txw τό πρόσ
ταγμα, δρχω, ήγεμονεύω (μι,Οι γεν.) 11 ώσ. και! με.Οι δο,. 

στρΙτ-ιιΙδτιις, -ov, δ (στρατοs-+Ι~αv"ω) ' ώς; χαι! 
vuv, στρατηλάτης, ό 11av"ωO' (όδηγών) στρατόν, 
στρατηγός, διοικητής στρατοΟ n ώσ. χοι! ναύαρχος Ζ 
στριιτ"1άπι,, ".ώ1ι . . 
στρΙτιά, 'fι, ίων . -ιit (στιοιτ6,)' ώς; χιχ! vuv, στρα

τιό , στρατός, στράτευμα b χαιθόλου, τμημα στρατού, 
στρατιωτική δύναμις.-. =oreΔrala Ιβλ. λ . ), έκ-
στρατε/α. . 
στρδτf-αριoς, δ'=σΤIάΤΔIXO~, στeοιτάρχ", (βλ. λ.). 
στΡδτιος, α, ο" (στρατόS') ' ό τού στρατοΟ, ό 

άνήκ:ων είς στρατόν Υι εΙς έκ:στρατεlαν, φιλοπόλε-
μος , πολεμικός 11 στιάηο" ώ;; ίπΙρι;.=στρατιωτικώς, 
γενναίως, άνδρεΙwς. 
στρδτιώτης, -ov. δ (στριιτιά)' πολ/της ύπηρετών 

έν TQ OTΡOTQ, ό στρατευόμενος, ώ. και! νυν στρα· 
τιώτης. 

στρδτιωτιιιός, ή. Ο" (σΤΡΔτιώτ",)' ό άνήκων εΙς 
στρατιώτην, iι ό άρμόζων εΙς στρατιώτην ιι το στια
ηωτικο" . (ένν. derVtao,,)=b μισθός τών στρατιωτών 
11 τό στρατιωτικό .. (ίνν . n1ήθοS')=01 στρατιώται, ό 
στρατός ιι τα στρατ,ωτ,κα <ένν. 'ΙΥα ii πράΥματοι)= 
αl στρατιωτικαl ύποθέσεις.- 11 6 κατάλληλος διό 
στρατιωτικήν ύπηρεσΙαν, ώ. "'1:6 σΤIΔτeύσ,μo~. 

στρδτιωτιιιώς, έπΙρρ. -,;ou στρατ,ωτικ6~' ώς στρα
τιώτης, κατά τόν τρόπον τών στρατιωτών, U όγροl
κως, τραχέως, 6aναύαwς" συΥχριτ. : στeατια>τ,κώ
τειο" nαeεσΗεvασμi"ο,=παρεακευασμένοι μάλλον 
πρός πόλεμον κατό ξηράν (παρά πρός ναυμαχΙαν). 
στρiτιώτις, -ι"o~. O"/jA. του στeατ,ώτ",· γυνή ύπη

ρετοΟσα έν TQ OTρoTQ ώς στρατιώτης. πολεμΙστρια 
ιι ώ~ θ'Jjλ. ίπΙθ., πολεμική: στeΔτ,ώτι~ deα>Υά=πολε
μική &ήθεια. 2) στeαηώτι" (ίνν. tισ~)=πλoΤoν 
μεταφέρον ατρατιώτας, όπλιταγωγόν. 
στρΙτσ-Ι0ΥCω, μ.λλ. -ήσω (στιατό, + Uyω)' ώς; 

και! νίίν, στρατολογώ, έγγράφω ατρατιώτας εΙς τούς 
στρατολογικούς καταλόγους. 

στριτι.;.μσντις, -8ΦS'. δ (στeατόs-+μάnι,γ 6 μάν
τις τού στρατού. 

oτρiToncWPIIΚ, -ov. δ (στeατ6.πcι50"+CΙeχQl)· 
ώς; _! νίίν. στρατοπεδόρχης, '6 άρχηγός (διοικητής) 
τοΟ στρατοπέδου. 6 στρατιωτικός διοικητής, 6 όρ
χηγδς τών πραιτωριανών φρουρών (έν Pώμr;ι), λιχ-τ:. 
ΙΓίΟΟηυι leglonl5. ' 
oτρiT .. IIcIcfσ, #j' - 1:4) 6πομ. 

. στρΙτ .. ηέΔCυσις, 'fι (στeα~oπε"eύα»' ιiι, χαι! v(lv, 
στρατοπέδευσις, τό στρατοπεδεύειν ιι στρατόπεδον. 
ή θέσις στρατοΟ τινος Ι ώα. ή θέσις έν ~ ναυλοχεΤ 
στόλας τις . . 

OTpiT .. ncIcIίω, ώα. χαι! ώ, ιΧποθ. στeΔΤο_ι5eύο
μα, (στecι-r6πει50"γ ώ. και! y(ly, ατρατοπεδεύω, κατα
λαμβάνω θέσιν τινά μετά τοΟ στρατού καΙ καταλύω. 
στρδτό-ncδον, τό (στρΔτοs-+m"ο,,)' ώς; κcι! νυν, 

στρατόπεδον, Ίό έδαφος έφ' ου έχει καταλύσει τό 
στράτευμα ~ Ζτeατόn.δα (-,;dt) ώ~ χυρ. όν .=μέρας τής 
ΑίΥύπτου, τό όΠΟΤον εΤχέ πατε παραχωρηθη ύπό 
τού ΨαμμητΙχου εΙς τούς μισθοφόρους του Κάρας 
καΙ ·'ωνας πρός έγκατάστασιν. 2) Υεν ιχως;, στρα
τόπεδον, στρατοπέδευσις, στράτευμα έστρατοπεδευ
μένον που, σ;rρότευμα, στρατός. 3) ώσ. ναυτική 
μΟίρα, στόλος. 
ΙΙΡΑ. ~ΙOΊ, δ (σ-.:οe.""vμι)· ώς; χαι! vuv, στρατός, 

δύναμις στρατού, στράτευμα έστρατοπεδευ'μένον, 
στρότευμα. - 11 ΟΙ στρατιώται, ίν ιΧν-τ:ιθέσει πpό~ -τ:oύ~ 
άρχηγούς 11 έν.ιίίθεν, ό λαός, τό πλήθος, ό όχλος. 

'Ετvμ.: ιιτeατό, (αιίολ. στρ6ΤΟf. πρβλ. χp"/j-';. σταe' 
το" < στeα-rό, χιΣΤΟι μs-τ:ciθ.αιν φθόΥΥων , παιρ' Ήαυχ . 
«o-.:ae-.:o/· οι; τάξε" τον nJ.tj60v,,.) < Ιαιπ. strt6-s 
(=ααινακρ . strt.-l). =έστρwμένoς, έσκορπισμένος), 
ίχ ΡΙ~. sler- (άπλώνω), π.ρ! iι. βλ. ίν στ6Ρ"vμ,).
xcι,ci τινcις; στροιτό" , *5trQt6-s, αυΥΥ. ιipαι -τ:φ !Ρλ. tret 
(στράτευμα) ι *trento-m), ποιλ-αλοιυ. Ir •• tu (=λαι •. 
.gmen), (*tronto'$), νορ6. strind (σειρά στρατιωτών, 
πλήθος)' ιiλλoι ίΠ,l)ΡΙΙΧ~όμ.νοι ίΧ του cιίoλ. στe6το, 
φρονοίίσιν δ-τ:ι -eα- < -r-·- llcιpciyIIIyoι : στeατ,ά. Q~ea
τεΙα. στeαηrVω. στeατcίομαι, στeσηώτ",. στeΔτ6-
ncδο ... 
στρατόφι, ίπ. Υ.ν. του ιI'reQ'r6,. 
lτρΙτ-ωνΙδης, -ov. δ' χωμιχΟν παιτρωνυμ. ίαχημαι

τισμένον ώσ_! εχ ,ινο. 

lτρατ-ώνιις (στeατο,+όw.ομαι)=ό έμπορεu6με- . 
νος στρατεύματα, έμπορος ατρατευμάτων. 
στραφείς, στρδφίίναι, μ-τ:χ. χοι! ~π?φ. παιθ. ά.ορ. β' 

-,;οίί στρέφω. 

στρ~φδείς, μ-τ:χ. παιθ. ά.ορ. οι' τοϊ) στιέφα>. 
~τρεδlιι, -iι (στe.β16,)· δργ~νoν κατάλληλον 

προς στρέβλωαlν (πρός συστροφην, περιστροφήν) 
στροφείον, όνος, «μόγγανον ... , « άργότης., 6aΡaϋλ~ 
κον, έργατοκύλινδρος, « μποτζεργότης ... , κοχλΙας, 
τροχός, ικαρούλι » , «μαKaρδς .... - 11 δΡΥανον βασα
νιστήριον (χρησιμοποιούμενον πρός βασανισμόν) 
ιδοκαρόξυλο». • 
στρεβΙός, r7. ό" (uτeeφoo)' 6 συνεστραμμένος, ό 

διεστραμμένος, καμπύλος, κυρτός, cστρa6όςι. 
Έτvμ.: στρεβλό, · στιεβ1όα>' στρέβ1,,· σ-.:ρ6βo~ 

στρ6β,λοs' στροβ,10, (έπΙθ ., 6 περιδινούμενος, περι
στρεφόμενος)' σ-.:ροβέα>· σ-.:ραβό, (*st[b·)· σ-.:ράβrι-
10, · σ-.:ράβωll (=στριιβό,) (Ζτρciβω .. , Ζτράβαξ)'στe6μ
PoS" ί~ ί ι:ιπ . *streb- (στρέφω, περιστρέφω, στρεθλώ
νω, στραγγαλ ίζω), πι:ιραιλλ. ~ε *strebh- εν "'Ι:φ "'τei
φα> (βλ. λ .) ' πρβλ . και ! άστeάβrι. 
στρεδΙόω, μελλ. -ώσω (στρεβ1ό,)' ατρε6λώνω, 

συστρέφω μέ τήν σ-.:ρεβ1".. ιβλ . λ.) , iι συατρέφων 
έκ τού ένός άκρου έκτεΙνω (τεντώνω) ίσχυρώς 
τό ύπόλοιπον, σφίγγω (τεντώνω) τι στρέφων κο
χλ/αν (ώς; τάς χορδάς τών μοι.ισικών όργάνων μέ 
τά ιατριφτάρια » ), τεντώνω.- Ι συστρέφω 6ιαΙως, 
διαστρέφω, στρε6λώνω, έξαρθρώνω, «στραΥγουλΙ 
ζω ... D ίν-,;είίθ.ν, έξαπλώνω τινά έπl &σανιστηρΙου όρ
γόνου πρός 6aσανισμόν, στρε6λώνω, 6aσανfζω.
πcιθ"/jΤ., στρεβλώνομαι, βασανίζομαι, έξαρθρώνομαι. 

11 μ-,;φρ. , διαστρεβλώνω, διαστρέφω, τούς λόγους 
τινός (-,;Τιν ιΧλήθsιαιν κλπ. ) [δι' έ-τ:υμ. βλ. oτeιoP16S'J . 
στρέμμα, -ατo~. ,ό (στeeφω)' τό συνεστραμμέ

νον ~ διεατραμμένον (έξηρθΡWμένoν) Ι έξά~ΡW
σις, ιστραμποίιλισμα .... 
στρeητ-αιyloς, α. ο" (στeέφΙΟ+ΔrΥ1,,) · ό περι

στρέφων, 6 περιδινών. τήν λάμψιν (,Τιν ΔϊΥ1",.). 
στρcητ{ιρ, -iίIo,. δ (στeΙφα»' δ στeοφciJ, (β~. λ .), 

ό. στρέφων, πάν δ,τι στρέφει δλλο τι, εΤς τών σπον
δύλων τοΟ τραχήλου Ι ώα. κάθε κο/λωμα, εΙς δ εΙο
έρxετι;ιl τι. 
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σΤΡCΩΤ6ς, ", cW, ώσ. xσcΙ ·6" ·όΥ, ρημa.τ. έπΙθ. τοϋ 
στρέφω' ό εύκ6λως στρεφόμενος, εϋκαμπτος , δυνά · 
μενος νά συστραφl:j ιι στρεπτό, χ,τώ" = (XΙX'tιX τόν 
ΆρΙσ'ta.ρχον) θώραξ άλυσιδωτός 1) πλεκτός, έκ OlJl.l
πεπλεγμένων σιδηpGιν κρ/κων συνιστάμενος, ό άλ· 
λως καΙ «θώραξ 6λυσιδωτός 1) λεπιδωτός» λεΥόμε
νος, εύκαμπτος, εύλύΥιστος, λιχτ . lorica annulata' 
χa.τ· άλλου. στρεπτό, χ,τώ" 7jτο χιτών (ύποκάμισον) 
πλεκτός iι ύφοσμένος. 2) ώ. o,jQ . ό orgEnro, (ένν. 
κνκλο,) = περιλα/μιον, περιδέραιον, κόσμημα τοΟ 
λαιμοϋ, έκ συνεστραμμένου μετάλλου η έξ 6λύσεως 
(<<άλυσ/δο τοΟ λαιμοΟ»), λιχτ. torques 1I τιi oreEnrιi 
(ή οΙ στρεπτοί)=τά περιδtραια.- 11 μτφρ .. ό δυνά
μενος νά Kαμφθιj, νά μετα6ληeιj, νά μετατραπιj : 
oreenr;' Υλώσσα = εύστροφος (ρευστή, Υλαφυρά) 
Υλώοσα, λocτ. versabilίs.- 111 κεκαμμένος, κυρτός . 
στρε:Ωτο-φόρος, ο" (σrρεπrος+φέρω) ' ό φέρων 

(φopGιν) περιδέρα ιον, λocτ. torquatus. 
στρι:ύΥομal, πocθη't. (στραΥΥενομαι, στράΥξ) ' έκ

θλ/60μαι, έκπιέζομαι κατά σταΥόνας 11 μτφρ . , όπο
στραΥγίζομαι, έξαντλοομαι, χάνω τάς δυνάμεις μου, 
καταπονοομαι, κατατρ/βομαι, φθίνω, κατατήκομαι. 

'Ετvμ.: στρείηομα" στρεvrεδώ", πρ6λ. Itocλ-norr. 
strlι'.ιka (τρ/βω, στιλ6ώνω, άποσΠΟΥΥ/ζω), πι:ιλ · Υερμ. 
striihhon (προσκόπτω, «σκοντάφτω»), λ εττ. strύgaίnι 
(ραβδωτός, χαρακτός), πocλ·σλocυ . stru:l~, stri1gati 
(=λa.τ. radere, tondere)" ί~ Ιocπ. · streug- (πocρι:ιλλ . 
τίjί *streig· ίν τίjί έλλ. σΤΡΙΥξ, λocτ. striga=xoPTo
κόπημα), έχ'tετocμ. χocτιΧ Ιν -g- έΧ τοί) ·st(e)reu- (ό
πλώνω)' βλ. έν στ6ριovμ, . 
στρι:φι:-δίνCω, μελλ. '''ιIllO (στρέφω+δ,,,έω)' πε· 

ριστρέφω τι , περιδινώ, τ6 στρ06ιλ/ζω κύκλΥ.-ΠΙ:Ι
θη1: . , περιστρέφομαι όλ6γυρα, στρεφΟΥυρΙζω. 

στρι:φδι:ίς, μ'tΧ. πι:ιθ. ιioρ. a.' το\) στρέφω. 
ΙΤΡΕ'ΦΩ, μελλ. -ψω' ιi6ρ. a.' έστρεψα, έπ . oreiψo' 

π~χ. έσrροφα . - πocθητ . , ιi6ρ. a.' έσrρέφf}η" , δωρ. έ· 
στράφθη,, ' ιiόρ. β' έστρ6.ψffIf· πρχ. έσrραμμα,. 

Α' ένε~y. , ώ; χocί νίΊν, στρέφω, συστρέφω, «στρΙ6ω», 
ΥυρΙζω, κάμπτω, λυγΙζω U fnnov, στρέφω = στρέφω 
'(ππους, όδηΥώ Ίππους, ήνιοχώ 11 έπί στΡoctιω'tων, τούς 
διατόσσω νά κάμουν στροφήν (μετα60λήν).- 11 
κάμνω τι(νό) νά στραφι:! περl τόν δξονά του 11 μετα
βάλλω, τροποποιώ, τι(να) 11 ώσ. άναστρέφω, όνα
τρέπω, κάμνω . δνω-κατω.- 11 συστρέφω, (κλώθω) 
σχοινΙον 11 συστρέφω, διαστρέφω, στρεβλώνω, βασα
νίζω, τυραννώ.- ώσ. έπΙ xa.λa.totWv, συστρέφω τόν 
άντΙπαλον πρός τό όπ/σω, τ6ν όνατρέπω.- lν μ τφρ. , 
άναστρέφω κατό νοΟν, σκέπτομαι, διανΟΟΟμαι, όνα
πολω, άνακuκλώ τι κατά νοΟν, λοιτ. (consilίum) animo 
voIvere.- V έκη5έπω 'τινά έκ της όρθης τροχιaς, 
μεταστρέφω, παρεμποδ/ζω 11 σφετερίζομαι ξένα χρή
ματα, KαταxρGJμαι, ίδιοποιοομαι.- νι ώζ ιiμτ6. εχε : 
-τιX~ a.i)τιΧ~ σημocσ. μέ τά πocθΤιΤ., περιστρέφομαι, περι
φέρομαι τιjδε κάκείσε. 

Β' πc:ιθητ. χιχί μιiσoν, στρέφω, συστρέφω, έμαυτόν, 
σuατρέφoμαι περιστρέφομαι, στρέφομαι έδώ καΙ 
έκεΤ, ριπτάζομαι τιjδε κάκεΤσε, Υυρίζω άπ ' έδώ καί 
άπ' έκεΤ n ιiπoλ. στρέφω (Yuι:'/ζω) όπΙσω, έπισιρέφω 
11 γυρΙζω καΙ φεύγω, τρέπομαι είς φυΥήν ιι &πί των 
ο.JρocνΙων σωμciτων, περιστρέφομαι έν κύκλΥ, άκο 
λουθώ κυκλικήν τροχιάν. 2) μτφρ. , στρoφα~ στ:ρέ· 
φομα,=περιστρέφομαι, κάμνω γύρους, δπως όπα· 
λαιστής ό προσπαθών νό διαφύYr:Ί έπικΙνδυνον λα
βήν τοΟ όντιπάλου, μετακινοΟμαι διαρκώς, λοξο
δρομώ, έκφεύγω, προσπαθώ νό ύπεκφύΥω ιι πάσα~ 
τιi, στ:ρoφα~ στρiφoμα,=πρoσπαθώ νό _ξεφύΥω μέ 
κάθε τρόπο» 11 μ'tφρ., μεταστρέφομαι καΙ μεταβάλ
λομοι. . 3) μετιΧ '1'&'1., στρέφομαί τ ,,,ο,=στρέφω έμ· 
OUΤ9ν (στρέφομαι) πρός τι(να), προσέχω είς τ~ να). 
- • προσκολλώ έμα'π6ν (προσκολλώμαι), προσ
πλέκομαι, συνάπτομαι, «πιάνομαι καΙ κρατ!οΟμαι» 
όΡό τι(να).- 111 έπΙ μελιίίν τοί) σώμocτο;, συστρέφο
μαι, διαστρέφομαι, στρεδλώνομαι, έξαρθρώνομαι.
ιν περιπλανώμαι (περιφέρομαι) τl:jδε κόκεΤσε ιι ξπΙ 
. πραΥμ"ΤCΙΙΥ, εΤμαι δφ80νος, .έπικρατώ, έπιπολάζω. 

'Eτvμ.: στρέφω' στρέψι,' σ~Iέμμα' στιοφ';' στ:ρό
φ"ξ' στροφάλ'Υξ' σ-.:ρo~,· ιi, ίc:ιπ . "strebh-, ιίν-

c:ιλλocσσoμ. μετιΧ τοί) ·streb- _ν τιρ Dre.PAOi · (βλ. λ.). 
στρέ"'ασιι:ον, Υ' πληθ. ίων. ιic;p. oc· τοί) στρέφllO. 
στρέψις, -εως, iι (στρέφω)' ώ; χoc! νυν, στρέψις, 

στροφή, ουστροφή, περιστροφή. 
στρ«ψο-δΙκέω, μδλλ. -"σω (στρέφllO + δίκη)' ώ~ 

χιr. ί νίίν, στρεψοδΙΚώ, διαστρέφω, άνατρέπω τό δ/
καιον. 

στρι:Ψο-δΙκο-η6ν-οuρΥία, iι (στρεψοδιΧέω+πα,,
overLa.)' ή πανουργ ία έν rQ στριΨοδικετν (έν Tl:j 
διαστρoφιj τοΟ δικα/ου), 
ΙΤΡΗΜΗΊ, έ,· έπί ηχφν, Ισχυρός, δυνατός, όξύς, 

δυσάρεστος ιι τραχύς, σκληρός, άΥροΤκος. 
Έrvμ.: στρη"", χocί arerJ"O' (πρΟλ. Ήσυχ. _ν λ. 

στρη"έ" στρη,,6,,)' oreii"o~, 't6' στρη"ο" δ' σΤΡ,l"ό
φωιοος' στρηνtίζω' σrρη",άllO: λοι.. strenuos, 9αΙΙ. 
ΙΓϊη (μάχη, άγών, μόχθος) (*[s)stren1i), πocλ-norr. 

strrdr, strId (ίσχυρός, τραχύς, ίσχυρογνώμων, ιiyyλ
σoι~. styrne (αύστηρός, σκληρός), ΠΟΓν . sterva (δια
τεΙνομαι, άγωνΙζομαι, προσπαθώ), λεττ . starigs (άκρι
βής, έπιμελής), πoιλ-π ~ωσ" . sturna wiskan (σοβαρός, 
σπουδαίος), ρω:ιc . starάtrsja (ένασχολοϋμαι, φρον
τ/ζω)' έ~ ίοιπ. *slerei- (έκδηλώνομαι μετά ζωηρότη
τος) , ιiχτετ . έχ τοί) *ster-, 'tou έν τφ στ:ερεό, (βλ . λ.) , 
Aoc't. strenuus. 
στριινιάω, μελί .. -ίiσω (στρη"ος) ' άσωτεύω, όκο, 

λασταΙνω, Υίνομαι όσελΥής.- U άλαζονείιομαι, κομ
πάζω. ' 

στρίίνος, -εο", δ , ιiλλιX χocΙ ~ό στρη"o~ (στρη"ής)' 
ίιπερβολική ρώμη (δύναμις) a όλαζονεία , αίι8όδεια, 
θράσος 11 άκολασία, άσέλγεια. 
στρΙ61-ΑΙκίΥξ, χωμιχή λέ~ι. (ποιρ' Ά~ ισ'tοφ.)· τό 

έλάχιστον μέρος η μόριον η οvδέ στ:ρ,β,λ'Κ'Υξ= 
ούδέ γρο, ούδέ κατ' έλάχιστον, ούδόλως [χOΙΤiι. τόν 
Σχολ. ίχ τοί) στρίβο, (=όσθενής φωνή) χocΙ λlΚ'Υξ 
(=φωνή πτηνοΟ), ώστε τό δλον=ό έλάχιστος (όσθε
νέσ Γατος) κρωΥμός όρνέου). 
στρίΥξ, iι, Υεν. αΤΡ'ΥΥ6,' νυκτεριν6ν (νυκτό6ιόν) 

τι πτηνόν, χλΤιθέν olίτω _χ τoίi ό;έο. χpωyμoίi τσυ, 
«νυχτοκόρακαςι, Ac:ι't. strlx. 2) σειρά, στ/χος (βλ. 
έτυμολ.). . 

Έτ:vμ.: στρίΥξ, σΤΡ'ΥΥ6" iι (τό πτηνόν) φΙΡ5ΤΟΙ Ι 
χocΙ ώ; στρίξ, στλΙξ, πρβλ. Ή"υχ. cσΤρίrλος · .. . οΙ δέ 
"vκrοκόρακα», λocτ. strix, Υεν. strigis (cμποΟφος_)' 
ίξ ίοιπ. *strei-g- (σφυρίζω, παράΥω ήχον κραδοινό
μενος), χocΙ πι:ιρocλλ. *(s)trei-d- εν -τφ "ρ/ζω κι:ι ί λc:ιτ. 
strJdeD.- τό aέ σrρίΥξ (-11 στ:ρ/ξ), "(εν. σΤ:ΡΙΥΥό, (=ρά
βδωσις κίονος, αίιλακ!ά. άρότρου, σειρά, Υραμμή, 
στ/χος) εΙνι:ιι συΥΥ. τίjί λι:ιτ. stringo (=δρέπω τά αν
θη, ξυρΙζω, απτομαι έλαφρώς), striga (χορτοκόπημσ 
αύλακ!ά, Υραμμή), Itrigilis (ξύστρα ϊππου, σΤλεΥγΙς), 
ποιλ ·Υε:;μ. strihhan, inA·ooc~. str[can, ποιλ-ποπ. stry
kua, (έπιτρίβω, γυαλίζω), "(οτθ. striks, πι:ιλ-yε~μ. strich , 
(Υραμμή, χαραΥIl), πocλ-σλιχυ , striga, stri~ti (=λιχτ. · 
tondere), πι:ιλ-π~ωσσ. strigIi (σκόλυμος, «Υα"ίδουράγ
κaθοι)' ι!~ ίι:ιπ. ·streig-, ιiχτετι:ιμ. εκ του *st(e)rei- iι 
*st(e)rei- ίν τιjΊ πocλ-Υερμ. strimo (σειρά, Υραμμή), 
λc:ιτ. stri. (χάραγμα, ράβδωσις κΙονος, σειρό) ' βλ . 
χοι ί έν σrρWrομα,. 

στριφνός, ή, Ο" (στ,βαρό~ ?)' σταθερός, τραχύς, 
στερεός, σφΙΥκτός, πυκνός, στιβαρός. 
Έτvμ.: are'tp1'O, ( ίocπ, *str-i-bh- (π~βλ. *ster-i-bh

έν τίjί στέφιφος, *ster-bh- Εν τίjί στ;έρφο,): μεσ·Υερμ . 
χ~ί νεo-yε~μ. (δ"ljμο,,: . ) stref (sΙrίf=άλύγιστος), μεσ
neerl. streven (προσπαθώ, άνTlτίθεμαι είς ... , άνθΙ
στα μαι), μεσ-Υβρμ. streben (προσπαθώ, άΥωνίζομαι, 
έπιδιώκω), βλ. κocΙ έν στρvφ,,6ς' iι πράο τό σHβαρό~ 
σχέσι, ιiμφισ6YjtεLΤOCL. 

στρο.6έω, μελλ. ·"σω (ore6Po,)' συστρέφω, περι
στρέφω, περιδινώ, τι wς σΕ!ούραν ιι μτφρ., στροβιλί
ζω τινά, τόν κάμνω νό ζαλισθιj, νά αίσθανθιj Τλιγ
γον.- παθητ . , μs'tiι. μεσ. μίλλ. στ(!οβήσομα,' περιδι· 
νοομαι, περιστρέφομαι, στρε'φογυρ/ζω' i; ι:ι~τ~ί) τό 
στρο6ιιτός, ", 6,,' ό περιστρεφόμενος, ό πεΡι· 

εστραμμένος,6 στρεφογυρισμένος, ό τεταραγμένος . 
στρο6ίΑίςω, μ.η. -ίσω (ore6P,Ao,)' ώ. χαΙ νσν, 

στρ06ιλ/ζω τι, στρεφογυρίζω τι, τ6 περιστρέ.φω;· 
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στρόδΙλος, 6 (στρομω)' παν τό περιστρέφόμε
νον, τ6 στρο6ιλιζόμενον, ij τό συνεστραμμέΥον 
(τό άπεστρογγυλωμένον, δπω, π. χ. δ ΙΙχαινθόχοlρος;) 
11 ρόμδος, c:a6oύpa» n aytsiieav, ax oτjj; δμοιότ'r)ΤΟ; .οίί 
σχΥιμαι,ο;, ό κώνος της π/τυος 'iJ κουκουνόρας, ή 
«κουκουνάραι. 2) ώ; χαΙ νυν, άνεμοστρό6ιλος, 
δίνη όέρος. 3) χορός συνιστάμενός εΙς ταχεΤαν 
περιστροφήν, ι6άλς», χορευτικη περιστροφή. 
στρο6ίλός, ή, Ο" (οτροβέω)' ό περιδινούμενος, 

περιστρεφόμενος κυκλοτερώς, συνεστραμμένος. 
στρο6ίλ-ώδιις, c:~ (στρόβ,,,ο·~c:ιδο~) ' στροβ,,,οc:,

διjς, δμοι", πρ6; oτpόβ,,,otι (βλ.λ.) , κωνικός, κωνοειδής. 
στρό6ος, δ (στ(!έφω)' συστροφή , κυκλοτερής πε· 

ριστροφή, δ/νη [~ι' έtuμ, βλ . στρc:β"ό~) . . 
σΤΡΟΥΥύλλω (ΟΤΡΟΥΥιί"ος)' στρογγυλώνω, στρογ

γυλεύω, ποιώ στρσγγύλον 11 περιστρέφω, συστρέφω, 
Κλώθω. 

OTΡOyyiilQC;, η, ο" (στράγΥω)' ώ; χα Ι νίίν , στρογ
γύλος, στρογγυλός, άπεστρσγγυλωμένος, κυκλοτε
ρής, σφαιρικός 11 στρογΥιί ·1 η "α;;ς ij στρoγyιί"otι n"οϊ
otι=έμπσΡΙKόν πλοΤον, φορτηγό ν (ό"κάς, οπω, ιίλ
λω, Ιλίγβ.ο), λόγιρ .oίi σr-Υιμα.ό, tou , τoίi πλ'r)σιάΙ;;ον
το; πρό; .ό ατρογγύλον διCι λόγο!); μεΙζονο; χωΡ'r)'ΙΧό· 
't'r)t9;. j<Gt i έν 2ντιθέαιι otr;ιI;; τό μακρά. "clVs (λα., ηιι
vis lοngιι)=τό πολεμικόν πλοίον.- 11 μτφρ., κα
λώς άπεσΤΡΟΥvuλωμένος, καλώς έξειργασμένος, 
τετορνευμένσς, έπιμεμελημένος, γλαφυρός (xup. 
tr.:i λί~εων χαιί ίXφριiσ8ων) . [δι' 6τυμ. βλ . οτρά"ξ). 
στρομ6Ιω, μaη, -ήσω (στρόμβος)' = στροβέω 

(~λ, λ . ) . 
στρομ6ιιδόν, βπι;;ρ . (στρομβέω)' εν εΊόει στρόμ

βον, όμοlως πρός σ~ρόμβo" (σ60ύραν), περιστρο
φιΚώς, ί.ιιτ . lurbina.tim. 
στρόμβος, δ (στρέφω)' ώ, τό στeόβος, στeόβ,

"ος (βλ. λ. λ.), παν , ό συνεστραμμένον, σώμα ItU
κλοτερές, c:a6oύpa», λαιτ. Iurbo lι άνεμοστρό6ιλος. 
2) σπειροειδές δστρακον κοχλlου. 3) δτρακτος. 
[δι' έτυμ . βλ. οτρaβ"ός). 
στρού&cιος, α, otι (στeοv6ός)' ό άνήκων (η άρ· 

μόζων) είς στρουθούς (μικρό πτηνά, σπουργΙτας) 11 
οτ,οv/J:a,ο" μη"ο,,=κυδώνιον. 
στρoUΙΙoν, τό, lΙποχορ. τοίί στιονθός (βλ. λ.)' cΊι, 

κιιί νίιν, στρουθ/ον, νεαρός στρουθ6ς, σnouρvΙτης. 
- 11 (στeοvθόr-εtδος 6οτάνης), σμηκτρlς 60τ6-
νη, c:σαπουνόχορτοι, ΧΡ'r)αιμοποιοuμaνον πρό, χαθαι
~ιαμ6ν μαλλΙνισν CιφασμOΙ.ων, C:TaouέVI». 
IΤΡΟΥeΟΊ, δ, χα! -Ij. ώ;; χαΙ νίίν, στρoUΘΌς, 

σπουργΙτης, πδν μικρόν mην6ν.- 11 ΙΙλλCι χαΙ πδν 
πτηνόν, δπι.ις ό άετ6ς.-d μΥας στeοv6ός=τό μέ
γα πτηνόν, ή στρουθοκάμηλος, χαλοuμίν'r) χαΙ 
οτιονθό, κατάΥα'Ο' ώς τρέχουσα έπl τοΟ έδόφους 
καΙ μή 'πετώσα n μετCι τ~, σ'r)μ. α~τfι, χαΙ &πλώ; ι} 
στeοv6ός. - 111 oτιιoν-lJoό" -i)' εΤδος dοτάνης (βλ. 
οτροv610tι ll). 
Έτvμ.: στιιov{Joός (ά..~. χαιΙ στιιοv60ι;)' χατά ο;ινα; 

npoUnjjpe •• όπο, *ατeοvο60ς: παιλ-γaι;μ. droSCa., ΙΙγγλ
ααιΙ drιιesce, λιθ. slriiΖdιιs, λ.τ;;. slra.fds, παλ·πρωσα . 
Iresde, πΙΧλ·ηοπ. prO,sIr, λατ. Iurdus, «*Iordus 
<*trzdo-s), 9αll' drudwy <ψαρώνι)' π .. ΙSλ. χα! Ήσυχ. 
«στeοv~' ό στρον6όι;.. . 
στρoφcιίoς, α, ο" (στιι.οφή)· εΟΟτροφος, πανο\ιρ' 

γος 11 ώα. (ίΧ του στeοφ.vι;)· ό lστόμενος παρό τΙ;Ι 
στραρεΤ (παρά τι:! arpόφIVYI) της θύρας ώς θuρw
ρός (επΙθ. του Έ~μoίi). 
στ~δλlyξ,-,γyoς, -i) (στρoφcUlζω)' περιστροφή, 

δΙνη, στρό6ιλος Ι στρόφιγξ 8ύρας, άξων όμάξης. 
στ~Iλιςω, ίχο;εταμ. τύπο, .οίι ατιιέφω' στρέφw 

συχνό Υι πολύ, στρέφω ταχέι.ις U ';"ά><ατα στeoφcι
Ηζω=στρέφω τήν δτρακτον, κλώθω, νήθω. 
στροφά", -άιJoς, δ, -Ij (στeaφω)' ό περιστρεφό

μενος όλόγυρα, ό nεριδινoύμενoς, περιστροφικός, 
ό όκολουθών κυκλοτερη τροχιόν U ι!eκτoν στeοφd
Μς κa"c:v60,=ή κυκλική τροχιά της δρκτου Ι ~ΤIO
φdMς (ίν',. ";;σο,), νησΤδές τινες πλησΙον της Ζα· 
κύνθου, κληθεΤσσι οϋτω ώς περιστρεφόμεναι ο;ι:ό
πον τινai, διότι έ8εωροϋντο ώς έnιnλέOVOQΙ' πtιλσιιό
Τ.Ρ'" .yoμOΙ~OY10 π"ιιοτ"ι. 

στpoφcIoν, .6 (στιέφω)' συνεστραμμένος 6ρό· 
χος, «θηλ!ά». 2) έργαλεΤο.Υ ·Ρι· οδ συοτρέφεταί 
τι, ξύλινον 6aρoύλKOν, έργατοκύλινδρος. 
στ,οφcύς, -έωι;, δ (οτιιέφω) ' εΤς τών σπονδύλων 

τού τραχήλου ij της σπονδυλικης στήλης. - 11 κοι
λότης (θήκη) έν ~ περιστρέφεται ή στρόφιvξ της 
θύρας (π~ΙSλ. στιιόφ,γξ) . 
στρoφCω'=ατeέφω (βλ. λ . ) 11 xup. έχω κωλικόπο

νον (πόνους είς τήν κοιλ/αν, c:κοψ/ματα» . 
στροφ{ι, ή (στρέφω)' ώ; x~Ι νίίν. στρο:οή, 'τό στρέ

φειν " περιστροφή, τό στρέφειν κύκλΥ, κυκλική περι
στροφή, τό στρεφΟΥύρισμα. 2) συστροφή, «στρί · 
ψιμ::J., «κλώσιμο» " έξαποτητικός έλΙΥμός, τέχνασμα 
χρησιμοποιούμενον έν πολέμΥ πρός έξαπάτησιν 
τού όντιπάλου. 3) εν .7.; Mouatxij, συστροφή, κάμ · 
ψις .- Ι ή όρχηστική κίνησις τού χορού πρός τήν 
μΙαν πλευρόν της όρχήστρας b βν.ιυθιν δέ χα! τ6 
μέλος τό ςιδόμενον ίιπό τού χορού κατά τήν κΙνη
σιν τaύτην, Tj «στροφή. οπως λiγετιιι , .ί; ηlν όποίαν 
iντιστοιχεί 'Ιι «ιΙ"τ,στροφή.,7ι.οι τό μέλος τό ςιδό
μενον κατό τήν άν,lθετον κίνησιν (πρός τήν όλ
λην δ-η).. πλευρόν της όρχήστρος). 
στρόφΙΥξ, . 'Υγος, δ (στρέφω)' ώ, ·χα! νίiν, στρό· 

φΙΥξ (oτρoφaVς, βλ . λ. ), ό άξων περί ον στρέφεταί 
τι, 1ι -Υ-ν. τό σημείον πέριξ τοο όποΙου στρέφεταΙ 
τι. 2) ίν τcjι nA'r)e. στρόφιγΥει; έχι:ιι.aϊιντο μοχλίσκοι 
στρεφόμενοι έντ6ς θηκών (κοιλοτήτων) άκινήτων 
καΙ χρησιμεύοντες ώς στρόφΙΥγες πι;6λ ατροφενι;. 
3) μ.φρ., οτeόφ,,,ξ ,,"ώττης=εύχέρεια γλώσσης, εύ
φράδεια. 
στρόφιον, τό, ύποχορ. τοϊϊ:ατρόφος ' μικρός δεσμός, 

τ. ε. ταινΙο τήν όποΙαν αl γυναΤκες έφερον περl την 
κεφαλήν η nερl τό στηθος. 

στρόφιc;, -,ος, -iι (ατeέφω)' άνθρωπος εϋστρο · 
φος, ευκόλως διολισθα/νων (c:nOtJ ξεγ λιστρQ οόν χέ
λι»), πανούργος, όπατεών. 
στ~ς, -l&ος, Tj·=στeόφ,ο.,. (βλ. λ.). 
σΤΡοφο-δίνCομαl, naQ'r)t. (στeόφος + δΤιιέομσ,) ' 

περιδινοϋμαι, περιστρέφομαι, c:κλωθΟΥυρίζω) (xup. ι!π : 
γυπιU" ίιεριιπτaμένων Υύρω άπό τήν φωλεάν των) . 
στρόφος, δ (οτιιέφω)' συνεστραμμένος lμάς η 

δεσμός (δερμότινος ij έξ έρΙου), ζώνη D σχοινίον. 
2) «φασκιάι, Οφασμα είς λωp/δaς διό σπαργάνωμα 
Τι φάσκ!ωμα.- 11 συστροφή τΟν έντοσθ/ων, κωλι· 
κόπονος, λαι •• tοrmίnιι. 
lτρυμονΙος, ίων. ~ικ, δ (ίνν. ά"εμος) ' άνεμος 

πνέων όπό τό μέρος τοο ePQKIKOO Στρυμόνος πρός 
τήν Έλλάδα, f)to: ΒΒΑ. !νιμο,. 
lτρUμόνιoς, α, otι (~ΤIνμώtι)' ό άνήκων εΙς τόν 

Στρυμόνα ποταμόν, ό τοΟ Στρυμόνος, ό περl τ6ν 
Στρυμόνα. 

lτρUμών, -όtιoς, δ' δ χα! α'ljμ&;;ον f1:L (ιπό ο;ό δνο
μα .oίiτo φ8ρ6μινα, ποταμό; 'iΊ~ θ,,4κτι, 
σΤΡUφνός, ή, ό" (στVφω)' ίπί χυμoiί προχαλοίίν

το, σuαπάαι;ι; .oίi ατόμι:ιτο" ώ~ χαΙ νίίν , στρυφνός, 
«στυφός», όξύς (<<ξινός»), c:δvουρος», δριμύς τήν 
γεύσιν, στυπτικός.- U μ.φρ., _πί τoiί xapιxxtjjpo" 
τραχύς, αυστηρός, δύστροπος, «γκριν!άρης». 
στρώμα, -στοι;, τό (στeώntιμ,) ' παν τό έξαπλού

μενον (έκτεινόμενον), παν δ,τι στρώννυται (στρώ
νεται), διό νό πλαΥ!άσl) (κοιμηθι)) κανείς Υ, νό ΚΟ
δΙσl) έπ' ooτoO, στρωμνή, c:στρωσΙδιι , τάπης, κοίτη, 
λατ. straguIum, vesIis sIra.gula Ι ίν τφ πλ'r)θ. τά. στeώ
μσιτσ"'CΊΙ~ χαΙ νσν, στρώματο, σκεπόσματα τrις κλΙ
νης, Τι καΙ άναKλlνΤΡWν πρός δείπ νον. 
στρωμIτό-δcσμoν, τό, χαιΙ -δcσμος, δ (στιώμα 

+Nσμόtιγ εύμεγέθης δερμάτινος Υ, πάνινος οάκ
κος, έντός τοο bnofou οΙ δούλοι έναπέ8ετον καΙ 
έδενον τυλιγμένα τό στeώμστά τaw (τό κλινοσκε-
πάσματά των). . 
στρωμI~λcιξ, -σκος, δ (ατeώμσ + φ-ίιΛCΙξ)' ό 

φuλάττων (φρουρών) τά στιώμστα (βλ. λ.), ό φύ).aξ 
(ό έχων τήν έπιστΟΟΙαν) τΟν KλινoσΤΡWμνών, τρα· 
πεζομανδήλων Χλπ. . 
στρωμνlι, f) (ατecmινμ,)' ή έσΤΡWμένη κλΙνη 11 

κλΙνη, όνάκλιντρον I ·CΊΙ, χαΙ νσΥ, σΤΡWμνή, OτρQμo, 
ατρώμστa ιcόlσκι:n6σ.μaτσ, C:QτρωσΙδια», 



·στρώννίϊμι χαΙ στρωνν';ω, μ.η. O~IιιH.· iox.'Ij
μα-ςΙαθl1 χα ,ο: μι,iθιι;ιιν γραμμαί,ων ix τΙΙν ο~όf1~vμ,. 
oτoιι.~~υμ,· βλ. oτoιιΙ,,~μι . 
στΡώσον, προο,. ι:iop. α' ,οίί OΤIoό~~μ,. 
στρωτός, ι7. ό~ (ΟΤe<Aw"vμι)' ciις; χαΙ νilν, στΡω

τός, έστρc..ιμένOς, έξηπλc..ιμένOς, έκτεταμένος, κε
καλυμμένος, λιιιτ. stratus (ουν. ίπΙ τών Χλινοοχ.πα
ομiτων) . 

στρωφάω, ·lων. θ:φιο,. τοίί ατιιέφω (ciις; τό ~ιιωπCΊΦ 
του τιιέπω)' στpέφc..ι (περιστρέφω συνεχώς Τι ήολ
λόκις : ατρωφά.ω ήΛCΊκιιτιι = στρέφc..ι συνεχώς τήν 
δτΡακτον, νήθc..ι, Kλώθc..ι 11 ατρωφάω πηδάλιο" πιι
λάμl1=κυ&:ρνώ, δΙΟΙΚώ, διευθύνc..ι.- Παθl1Τ., στρέ
φομαι πέριξ, περιφέρομαι γύρc..ι όπό τι, «Kλc..ιθOγυ
ρΙζc..ι., ciI, δι χαΙ τό λα,. verso1rl, διαμένc..ι Ιν τινι 
τ6π~ (a'ljA. περιφέρομαι μέν, «φέρνω γύρες., άλλά 
πόντως έντ6ς ώρισμένης περιοχής, δπου έπoμένwς 
καΙ ένδιατρI6ω). [~ι' έτυμ. βλ . ατΡέφω] . 
σ.ύΥ-ίνωρ, 'oρo~, δ, '1ι (ατυΥέω+ά"ι7ι)' 6 μισών 

τ6ν δνδρο (Τι ταJς δνδρος γενιχώ" τ6 δρρεν γένος) . 
. στύΥι:ρός, ά, ό" (ατυΥεω)' ό μισούμενος, μιση
τός, ό έμποιών είς τινα μΤσος καΙ άποστροφήν, 
βδελυρός, όποτρόπαιος, άπεχθής, 6ηδή::; 11 με'tα: δοτ., 
πλήρης μΙσους κατά τιvoς, Τι ό έμποιώ ... μΤσος είς 
τινc. 

στίiyι:ρ-ώηiμ;, ι~. χοιΙ στυΥι:ρωηός, ό" (ατvyι
ιιό~ώψ)' ό Ιχων στυΥερ6ν (φοθερόν, στυγνόν) τό 
όμμα, ό τρομερός (άποτρόπαιος) τήν όψιν ί l μιοητός, 
όπεχ~ής· 
στυΥΙ:Ρώς, ίπΙρρ. -ςου oτvyιιρό~ ' όθλΙως, κατά στ\; 

γερόν τρόπον, πρός μεγόλην λύπην τινός. 
στυΥCω, μελί-. -,-οω' icip. οι ' εατVy"αιι' ciια. ci6p. 

α' Ιατυξιι (ιί)o~ί ί; εν. αnίΥω) ' .χάρ. ρ' έΌτ~.'·_· παθ'lj,. 
μι λΑ. ~. ατ~rι7σoμιιι' (ατνγo~)' μισώ, 6δελύσοομαι, 
όποστΡέφομαι 11 ίσxυ~?τ~;;o " ~r.ii l'ιαέω, ~LcitL διν OΊjμ . 
ΙΙπλω; «αίοθόνομαι μΤο6ς καί αποστροφήν. ιiηαι 
χοιΙ ιέκδηλώνω την άπέχδειόν μου •. - 11 ποιώ (καθ
ιστώ) μιοητόν '11 φρικτόν \φ06Ερόν). 
Έτυμ.: οτυΥέω ' ατVyo~' oτvyιρό~' ατυγ't'ό,' oτVξ, 

_τvyo, (πρlSλ. ZτVξ)' ψιιυαί-οτυξ (ο μιοών τό ψεϋ
δος)' ~ (απ. *sfug- (είμαι ακαμπτος), .x~a't. έχ ,ου 
*st(h)u- ,οίί ίν ,ψ ιλλ. ατνω' xατιi "να, ιiν1ιxCιυσιν 
'νταi)θα ιιιΙ IίxoAou~oi)oaL H;st. (μαί.oνότ~ ίμφανΙΙ;;ουοιν 
ποιχιλΙοιν α'ljμαο . ) : οανσχρ_ tυjάΙί (ώδώ, κτυπώ), Σου'ljδ. 
stuko1 (νικώ), ΠΟΓν. stcιuko1 (ώδώ, πλήττω : , γ_ρμ. slAu
chen (λακτίζω), παλ-ΠΟΓΓ. stokkr, ι:iγγλ·oα;. slocc 
(δοκός), παλ·γε~μ . stoc (ρό6δος, 6ακτηρΙα), !ρλ. tUo1g 
(πέλεκυς), tuo1gaim (πλήvμα πελέKεWς), locht (τμή' 
μα, τεμάχιον) . . 

στΙίΥημα, -ιιτo~. τό (ooτvyi:OJ)' τό ·μισοίιμενον όντι
κεΙμενον, θδέλυ)'μα, μισημα. 
σΤίίΥητός, ό" ( ατνΥέφ)' 6 έστuγημένoς, στυγε

ρός, μεμισημένος, μισητός, βδελυρός, «σιχαμερός:., 
λοιτ. odiosus, horribllis Β πλήρης μίσους, μισών. 

lτiίyιoς, ιι. Ο", ώα. χοιΙ ·os. -ο" (ZτVξγ ό όνήκων 
εΙς τήν Στύγα. 6 έκ τοΟ Κότω Κόσμου.- • = oτv-
Y'1τό~ (βλ . λ .). . 
στυΥνάζω, μιλλ. -άοφ (ατv",,6,)' Ιχω δψιν σκο

τεινήν, κατηφή, Είμαι περίλυπος (κατηφής). 
.στυΥνός, ή, "" (ατvyέω), συγχ'Χ' ax ~oίί .avyσ

"ό~ ·=o .. υyερό~ (β λ . λ.)' ό μισητός, 6δελυκτός, όπ
εχθής 11 πλήρης μίσους διό τινα, έχθρικός πρ6ς τινα 
(μl,α: δo~ .).- 1I ώς χιχ ! yi)v, στυγνός τήν όψιν, κατ· 
ηφής, δυοηρεατημένος, λατ. tristis, cίν~lθ. τ, φαι
ιJιιό,. - ,ό ουδ. ατυγ't'ό". ώ, έπΙρρ. 
. στυΥνόω, μεi.λ . -οόαω (ΟΤV1'"όs)' K~ιστώ τινα 
οτυγνόν (κατηφή, περίλυπον, σKυθΡWπόν).- πιιιθYjΤ., 
είμαι Τι 'ι'Ινομαι στυγνός (κατηφής Χλπ.). 
στυy~δι:μνoς, 0;0 (oτvyέω+ιJeμ"ιo,,) ' 6 στυγών 

(e'ljA. μισών) τόν γόμον (χυρ. τήν συζυΥικήν κλΙνην). 
στύΥος, -εo~. 'Ιό (ατυΥέφ)' μΤσος, όποστροφή, 

δπέχθεια, άντιπόθεια 11 κατήφεια, δυσαρέσκεια Ι φρΙ
κη, τρόμος.- • τό όντικεΙμενον τοΟ μΙοους, δδέ
λυγμα_ 
ΙΤΥ-λΟI, δ' ciις; χοιΙ ν!ίν, στϋλος, ύποοτήΡΙ'ι'μα, 

σtήλη. KΙc..ιν n ώα. στϋλος, πόσοολος, δοκός, Ιστός 
(cκατάρτι.) πλοίοίι. [δι' ί~υμ. βλ. OΠIVf6,). • 

στίϊΑόω, μ.λλ . -ώαω (αήίλo~)' ίιποατηρlζω διό 
στύλων, στυλώνω, ύποστυλώνι,.ι. . 

στiίμα, -.το" -ςό , αΙολ. ιi"Ι oτόμa (βλ. Α,). 
ΙΤΥ'!, 'Ij, γιν. Zτ~yό~' (χυρ. ή Μισητή, ή ατυγou

μένη, ή φρικαλέα), ποταμός Τι κρήνη τοΟ -Ρ,-δου 
(βλ. Κ.Ε.Λ.), είς τά ύδατα τής όποΙας οΙ Θεοl ώρκl
ζοντο τούς ·πλέον φρικτούς όρκους τc..ιν.- 11 πόν 
τό στυγερόν (τ6 μισούμενον, τ6 άποτρόπαιον), βδέ· 
λυγμσ. 

στUΞαιμι, εόJxτ. ιiα? α' τοϋ ατvyέω. 
_tiinciov τι στυηηι:ίον, ~6' = ατVπrι (βΑ. Α.). 

«στουπΙ. , τραχύ (σκληρό) λιvόρι iι καννά6ι U σχοι
νΙον Υ; οπόγγος όπό όκατέργαστον (χονδοό) λινάρι 
[δι' έτυμ. βλ. ατνπrι). 

στίϊηι:ιο-ηώΑης iι στυηη-, -ov, δ (ατvπεZΌ~+ 
πωλέω)' ό πc..ιλών oτvπείo". ό έμπορος σχοιν/ων . 
ITY~ΠH, 'ιι (χαί στ';ηη,,)' τό «στουπΙ., ,. Α. τ6 

άδρομερές Ιχονδρόν) μέρος τοΟ λιναριοϋ η τοϋ 
καννα6ιοΟ , η κοπανισμέ\η λινοκαλόμη, Τι τ6 καν
νό6ίνον στέλεχος, λα,. SIUPΡo1. . 

- Έτυμ.: oηίπ(π)rι' ατVπ(π)ι"o,' Clτvπ(π)πcίo,,' 
ατVπ(π)ιιξ ' xατιi "να, συΥγ. τιjι """σχρ . sΙuρά · l,ι (τού
φα τριχών κεφαλής), Stu'Po1-l,l (κορυφή, κΟλοφών. 
κεφαλή), sfuka (τούφα ~αλλ!ών, πλόκαμος, πλεξού· 
00).- ,ό λ!X~. Sfuppo1, ιlυΡδ ε!νιιι ~iyltov ίΧ ,fj. 
ΈλλΤινιχΤι;. . 
στύηος, -.oS. τό (ατVφφ)' στέλεχος, καλόμη, 

κορμός. καυλός, μ ίσχος, λα~. stipes I1 ώο. ρό6δος. 
Έτυμ .. : o .. iιπo~· πρβλ . Ήουχ. cαnιπάζιι' βρο"τ;;' 

ψοφεΖ' ώlJ.είr.· άποατυπιίζΦ (-«διώXνc..ι μέ τό ξύ
λο») : παλ-nοrr. slUfr. i.aτ~. stups, stupe, siυpure 
(πρέμνον, η 66σι ::; τοϋ οτελέχους, τετριμμένον 06-
ΡWθΡOν), slupas Ιπ>,ηθ_=ρίζοι πτερών ' μικρές t3έρ 
γες)' ί; ίαπ . *(s)fup. (πλήττc..ι), . έν τφ οανσχ!'. ΡΓδ

-slumpAti, Ηλ. τνπτω ' βλ. ΧΙΧί ατνφω. 
στύπηaξ, 6 (χαΙ "aνπιιξ)' - οτιιπ(π)ι.οποόλ"" 

(βλ. λ.) . 

στίiιrαι:ίόν, -ς6' βλ . ατvπείo". 
στunncιοnώΑης, βλ. αnιπιιoπoόA"", 
στύηηη, 1,' βλ. ατνπrι . 
στυητηρία, ίων. -'η, (ίνν. ";;), 'Ij' 11Ι' .οιΙ ~lIν, 

ατυπτηρία, Χοιν. «στύψη., οτυπτιΧόν χώμα χροεΡχόμa 
νον _χ %«λκΙτιιJo~ (δηλ. Χιιιλχανθιχοίi ciAa,o,J, IfaPLi;(ov 
δέ ιiλOυμ!νlOν χαΙ βιτριόλιον' χυρ. ,Ιναιι β-ηλ. 'toίi Ιπομ. 

στuητήριoς, cι. ο" (ατVφω)' στυπτικός, στυφός. 
_TUpδKIOY, τδ, (ιΠΟΧόρ . το!ί o .. iιριιξ Α (βλ. λ.). 
ΙΤ'·ΡΑ -! (Α), -σHO~. δ' ώ, τό αιiυιι_ήιι, τ6 6πl-

σθιον όξυ δκρον τοο δόρατος. [δι' .τυμ. βλ. οτουρό,]. 
lτrPA -! (Β), -ιϊκo~, 'ιι ' θάμνος: ή δένδρον, έξ 

ου . πaρό'ι'ετ01 ήδύοσμόν τι ρητινώδες κόμμι χρησι
μεΟον ώς θυμΙαμα.- Ι ούτό τΟΟτο τ6 ρητινώδες 
κόμμι τ6 πορογόμενον έκ τοΟ μνημονευθέντος 
δένδρou fι CΌμνou. ['Ij λ. ι{νοιι διiνaιον Ιχ .. νο. OΊj-

μι'tιχfj, YAιίloo'lj', πρlSλ. ιlSp. ~OΓl (ρητίνη έκ μοστι
χοΜμνου καΙ τερε6Iνθov)). 
.,.ΑΙΥμός, δ (oτvφιλlζΦ)' κακή Xρt)σις, κατό· 

χρησις [φίρaται _Ι ciI; o .. υφελ,αμό~Ί. 
στiφCAίζω, μιη. -ξΦ (oτvφιλό~)' ώδώ τι Ισχυ

ρώς, .σπρώχνω. άγροίκως, κλονΙζω, τρoντ6ζc..ι, κτυ· 
πώ Ι iπΙ τοϋ ιiνίμoυ, διασκορπlζω τ6 νέφη U yaVLXcil,. 
φέρομαι κακώς, κακομεταχειρίζομαι. 
στiφcΑός, ι7, ό", ώο. χα! -ό~. -ό" (ατvφω)' σκλη

ρός, τροχός. δυσκολόθραυστος, στερρός, « γερός •• 
· συμπαγήςlΙΙπΙ yauoaw;, οτυφός, όξινος, «ξινισμένος:., 
«ξινός., ΔWρoς, «δγουρος., στυφός. 2) μτφρ., 
τροχύς, CΙΎστηρ6ς, δριμύς, σκληρός, άπόνθΡWΠoς. 
Έτvμ., onιφιλό~ xllli ατυφλό~' ατυφιλίζω' I~ Ιιχπ. 

*stu-bh-, παραη. πρό, -ςό *(s)fu-p-, ώ; 'ν ,φ olllvαxp. 
prίI-slumqAfI, ·ιη. τVπτω, λατ. SIuρrum χλ11:., ώο. 
;tQt~<:tλA. πρό, τό *(s)fu-b- iv ~φ λατ. tilubδ χ.I1., πρό ; 
,ο *(S)tu-g- 'ν τcjι αανοχρ. fujόΙί Χ. ci. (βλ. iv oτv
ΥΙ''')' πρό. τό *(s)tu-d· 'ν ,ψ λα <. lundG, 'λλ. Tiι· 
ιJιιV~. Τυ"δάιιιω, Χ. ci., πρό, ~ό *(s)lu-m- ί~ τφ λιθ . 
stumίύ. sfύmtί (ώδώ, σπρώXνc..ι), σανοχρ. lδmόΓo1 (ό · 
κόντιον), ciτινα ε!ναι πιiν,1II iπaχτιiσιι, ΑΧ τινο; ' sj(h)u
( : sth!iu, Τι ·stheu-). 



σnιφlός, (!f), 6,., ουΥχιχ. ιΙχ τοίι "nι,..l~i (δλ . λ.). 
σ1'i9o-ιιόnος, ο,. (στVΠΟi + H6π~ω)" δ H4πτcw 

,,~tί3UO, •. Ι. ' ό KτυπC;Ιν διό ξίιλου (διό ρό6δou). 
σιV9ός, ,., 6,.' ώ, χαιΙ νίiν, στυφός [δι' ίτυμ, βλ. 

στV~). 
στίiφω, μιλλ. -ψοιι' ώ, χαιΙ νίiν, στUφc.J, «στυ6<.;_, 

συΘτέλλω, ουμμαζείιω" ίπΙ oτυπ,ιx~, χαιΙ δπο;Ινου 
-yιυoιω~, έν .cjι παιθ1JΤ., χιαι ... σnιφ6cίi=ΤΟΟ 6ποΙου 
τό χεΙλη συνεστόλησαν (συνεσφΙχθησαν) όπ6 την 
«στυφόδα» της γευσεως." 

' Ετιιμ .' ατtίφω' .αΠίμμσ.· αΠίψ.~ · ατιιΠ"'H6~' onι
ππιρ,,,,' ατιιφο, .... ατvφl'6i, αΤVφ(ιόi)' (*ατvφμ_i)' 
ί~ ίαιπ . 'stu-bh, Ο.περ εΙ ναιι iniXoC10t~ !χ τινo~ *st(h)3:u-, 
*st(h)U· (συμΠUKνOOμαι) (π~5λ. οαινοχρ. st.:ιka, stuρό-1} 
Χλπ., πιρ! Μν βλ. ίν ατvn,,)' βλ . χαι·Ι λ. ατσ.VΡΟi (έν 
τ'λιι). 
στUΩ, μιλλ . ατίJaω, ιioρ. Ιαήία ... · κόμνω τι νό ση

Kωθ~ , νό. στσθ~ όρθιον, τ6 « κορδώνω_ (χυρ. βν αιΙ
oχρ~ 01Jμαιο. ίπί τοϋ ιiν/)ριxoϋ μορΙου , i.C1O, pen.m 
.riger.).- n παιθ1JΤ. μβτά ιiμ,6. ΙνεΡΥ. πρχ. ΙαΤVH ... · 
Τσταμαι όρθός, σηκώνομαι, κορδώνομαι [/)ι' Sτuμ. 
βλ. ατavρ6i)' 

στωά, τ,. "ωρ. ιiντΙ ατοά (βλ. λ.) . 
στωικός, fί, ο,. (ατοά)' 6 όνήκων εΙς στοόν, f) ό 

6μοιόζt.J" nρός στοόν (Τι ΠΡOστC;:Ιoν).- 11 ό έκ (όπ6) 
της στοάς, ό στωικός φιλόσοφος, όπαδός της στωι· 
κης φιλοσοφΙας : 6 Στω'Κ~i=ό στωικός φιλόσοφος. 
στωμuΑέω'=ατωμtίΙΙω (βλ . λ.). 
στωμυΑ'α, Τ, (α .. ωμιιΙέω)· πολυλογΙα, φλυαρΙα, 

σπερμολΟΥΙα, γλωσσοφαγ!ό. 
στωμuΑιο-σuΑΑcκτάδιιc;, -οιι, δ (ατωμιιλ&a+αιιΙ

Ιέ"ω) ό συλλέγων πολυλΟγΙας Τι τό έν ταΤς όδοΤς 
φλυσρήμστα. 
στωμύΑΑω, 'Υι ώ; ιinljQ. στωμύΑΑομαι (δχ του bτω

"tίλo~ , ώ ; ~ό ο"ρο"ΥιίλlOl έΧ τού οτeοπtίlΟi)' εΤμαι 
λόλος, εΤμαι φλύαρος, λέγω πολλό, φλυσρώ ιι εν χαλ Τ; 
ο ·,1μ. , είμαι εύτρόπελος , γλυκσμιλώ, όμιλC;Ι .τερπνά 
καί κολσκευτικά, συνδιαλέγομαι , συνομιλώ. 
στώμυΑμα, -aτοg, τό '=ατωμιιlla (βλ. λ. Ν έπ! ΠΡΟΟ· 

ώπων, λόλος, φλύαρος. 

. aTwμiiAoc;, ο .. (α ... όμσ.)· εϋστομος, εόφραδής, ευ
Υλωττος 11 λόλος, φλύαρος, πολυλόγος. 
ΙΥ" ΙΙωρ. ΥΥΊ προοωπ . ιiντων. 5' προα.' ., χαιΙ ν!)ν, 

σύ, « έσύ» 11 ίπ. άνομ. τύνιι' -Υιν. aov, δο,. flo/, αιΙτ. 
α. (i,,;,xλto . αοιι. 00 •• Ο.) ' ύπά.ρχουοιν inlO1J, ίπ. ,σποι : 
Υεν. αaiί, αέο, α.'ο, οέ6 ... · (a-Υκλ ιτ. αεv, αιο' /)ωρ. 
•• v. απr.ιν . ... Ιο. δχτιτ ..... ov καιΙ .... 0.0· αιΙολ. χαιΙ δωρ. 
... aiί. XC1i ... aov. (ώο. xr.ι Ι .. ίω, ... ίως. ,,{ος, xρ,ι~. ι:έοe, 
ΕΥχλιτ. τ.ος).- ίων . ΚιΣί έπ . δοτ . ... ο{· /)ωρ. τ.ί,. ΧιΣΙ ... i". 
-δωρ . α'τ. "έ ' ί1'κλιτ "tί . -δυ·ίχ. άνομ. , αιί~. οφώ •• αφώ. 
γιν . , δο τ. οφω.". οφφ ... -πλ1Jθ. υμε'i. αιίολ. καιί ίπ. 
ϋμμεi. ~ωρ . υμές, Ρο ιωτ. ο{)μέ" :iσυνιΣίρ. ίων . υμέaι;. 
υμώl' (XC1: υμέω", υμε'ω.., « ί ολ. νμμέω... βοιωτ . oV
μ'ω..). υμ .... 1) υμ'" (ώα. Vμ ... , Vμ.", ιΣ ίολ. ϊιμμ. χαιΙ 
.ίμμι .. ). υμάς, ίπ . υμεα~, «101.. XC1 i έπ. ϊιμμε, δωρ . υμ. 

Έτιιμ.: ον (μετά α- ΠFο&ρχομaνοu ίκ .ων πλαι-Υίων 
π.ώσιων , όπου α- ( Ιν-), δω;> .... ν ( βοιωτ . ... ον" μετόι ου 
=fi), δμ1JΡ· "tι .. η, λαιχ . ... otί .. η, XC10dt ~όι έyΌW, έ"ώ"η ' 
i~ ίC1Π. *Iu, 'ίi ίν .φ Ζενδ. Ιίi (καιί ax παΡιΣλλ ., μsτόι 
ττιν ιiPIta:vijv περΙοδον *Ιuν-όm εν τφ οανακρ. Ι(υ)νόm, 
Ιιν/). tίim. παλ-πιρσ . luvam), ιiρμ. du. ιiλ6 . lί ( * ιη). 
λC1O. lii, lFλ. lu-ssu, fusso χαι ί 'ίi (ίαιπ, *Iίi 'ii *tU), 
-Υο.θ. Ρυ, παιλ-Υιρμ. dίi du, παιλ-σαι~. thίi, na:λ-norr. 
Ν, pu, Ρο, λιθ. Ιό (1a:n. *ια Τι *tu), παλ-?tρωαα. Ιου 
(oυ=ίi>, παιλ-αλαιυ. ΙΥ.-αι!τ. ο. (* ... Fιr), /)ωρ . ... έ (ίa:π. 
*Ie), καιΙ τiι (άνομ. ίπίχουααι θία:ν C1l •. )· τό βο ιω τ .... ,,, 
aiv Ιρμ1Jνιύιταιι [καινΟΠΟΙ1Jτιχw,. -δμ1JΡ. -Υιν.οείο (· ... Fa.o) 
αέο, αaiί, ιiττ. ooV. δωρ . ... ίο ..... iί, ι:/ω, τιroς. πρδλ. 
Ήαυχ. cι:έορ' "oV .. κρη"'Ci-, ΤΙVi, ... iWiό- /)οτ. αο, 
(*Πο.=οαινσκρ. IVe'), ~ω;; . ... ο{, καιΙ _-Υχλιτ . ... 0. <)ιiττ. 
... οι=βε5« Ιω,)=ααιναχρ. te ' /)ωρ. τΙ .. , δμ1JΡ .... εί", * ... "",,), 
ώα, ... εί χa: Ι ... i..".- X~1JO. ιiπ ί θ . adi. 1.105., δωρ. "C.6i, 
βοιώτ, .... 0' ( ίαιπ. *Ινο-ι, *tevo·s: OC1vaxp. tνό-l), ιiλ6. 
U-I. αιί, . ten·t, 1.«,. lονοs (- ... aόi), tuos, άαχ. lυνι.Ι 
(=λαι •. tuAe). άμeiρ. Ιου.Γ, luer (=λαι"" Ιυl'), Ιυυι., 
'!.!~ (- ι..a:τ. ΙυΔ), λιθ. ιανΔΙ (-06,), 

Πi'21i'<r" 

σi-σYΡCσlσ, ." (air+'"cι)' όγρa συών, κυνή'ι'ιον 
όΥΡιοχοΙρων. 
σδ-σΥρος, δ (αVri-ΙΙ"ea)' ό dyeεtίω" oii (6 κυνη

γών όγpιoxoΙρouς), ό a"eevn}g oιιώ'tl (ό θηρευτής, 
6 κυνηγός, όγριοχοίρων), ίπΙ e1JFIUttxoO χυνό, (χυν· 
1]ΥΙΤΙΧΟίι οχσλου).- 11 -αiί, ΙΙΥΡ'ΟΙ; , άγρι6χοιρος. 

ιiiδιριςω, μιλλ. ·Ιαω·, ζώ ώς ΣυβaρΙτης. '. i . ζω 
6Ιον μαλθακόν. φιλήδονον, ζω τρυφηλώς. 

1iiδ6ρις, Υιν . -aWi, ίων . -ιο • • χa: Ι -.δΟi, .". πόλις 
έν τ~ Μεγάλι;ι Έλλόδι (της Κότω Ίταλίας), κειμένη 
έπl όμωνύμou ποταμοΟ καΙ διόσημος διό την τρυ
φηλότητα καΙ τήν όλαζονεΙσν τών κατοΙκων της. 
- • ώ, npoo1JYOP., πολlJτέλεια, φιληδονΙα, τρυφη-
λότης . 

liiδlΡfτιις, ·OV, 6 (ZVPae'i)' κάτοικος της Συο 
6όρεως, Τι έκεΤ8εν καταγόμενος" ό ζων πολυτελώς 
(καΙ τρuφηλQς καΙ άκολάοτως), ό μαλ8ακός, ό φιλ
ήδονος, 6 ήΔUπαθής. 

ιiiδδρϊτιιr;ός, ιJ, Ο" (Z"Pat'i)' ό όνήκων fι ό 
όναφερ6μενος εΙς την Σύ6aριν, .11 ό δμοιος πρός 
Συ6σρίτην. 

liiδifIpiTIςι ·.00" 81Jλ. ~oβ ~vpcιe{y:'1,' νυνή έκ 
Σu6όρεως. 

σu6ήνιι, 'ij' 8ήχ" (ιiyν. ί-.:τιμολ.]. 
ΣUβίνιι, +Ι. βλ. a.{Jtίtι,l . 
σΟ-βόσιοΥ, τό (α~βόακoo)' ό'ι'έλη χοΙρων.-' 

χοιροστάσιον, μάνδρα χοΙρων. 
I~βoτa, τιi (av>tPdaHW)' όνομα νησίδων τινών 

παρό τήν νησον Κέρκυραν μετό τμήματος της άπ
έναντι παραλίας (tnl της Στερεάς) 11 ιiρχιxω, .ΧΡ'Ι1-
αιμοποιοϋντο ιiναιμφι6όλω, ώ, νομαιΙ χοΙρων. 
συ-ιοτικ- βλ. avΡώτης. 
συ-βώτιις, -ov, δ (αiίι; + βόακω)' ό δοακός χΟΙ-

ρων, χοιρ060σκός. . 
σύy-y~μoc;, οΙ' (ανl, + "αμέω) · . 6 ήνωμένος διό 

γόμου (έν γάμ~), ό εγγαμος, συνεζευγμένος, σίι
ζυ\,ος, νυμφευμένος, ϋπσνδρος 11 ώ~ o~σ . otίy)'af&Oi, 
δ. +ι (=6 σύζυγος, ή ούζυγος, άνήρ, γυνή). 2) ό 
μετέχων της ' συζυγικης κοίτης il ίν τcjι nλ'IJQ., αl 
όντΙζηλοι σύζυγοι τοΟ αύτοϋ άνδρός. 
σUΥ-Υcίτων, -o .. og. δ , -Ι, (αν,,+Υε .... ω .. )· ό γειτνιό

ζων, ό όμορος, ό γείτων . 
συΥ-ΥcΑάω, μελί. . -άοομσ., (ον.. + ".lάω) · γελώ 

όμοο με-ι;ά τινος, γελώ συγχρόνως μέ δλλον. 
συ~-yενεια, 7) (oιι",,~ .. ιJ~)' ώι; καί νίιν , συγγένεια, 

τouτοτης γένους, κοινη καταγωγ ή . 2) ΟΙ τοΟ ού
τοΟ γένους: συγγενείς. «συγγενολόγι » , σίκογένεια . 
συy-yεν~σ8αι, ιiπρφ . ιiop. β ' τοϋ αιι""'"I,Oμa • . 
aυΥ-Υενι:τειρα, τι ( θ1J λ. το Π οv)l"ε"έτηi. πρ6λ. "ι

"Ι"''1~) ' κοινή μήτηρ !! συγγενής γυνή. 
συy-yι:νήCΊ, ές (ον" + "e .. iaiJ-ao)· ό σύν τινι \,ε

γενημένος, ό συμπεφυκώς, ό συνυπόρχων μετό τι
ν?ς_ έκ .γενετης, εμφ_υτος .. φυσικός.- 11 ό έκ της 
αυτης οικογενείας. της αυτης καταγωγης, ώ~ XC1 l 
νσν συγγενής 11 ΟΙ αv"" .... ,g=ώ~ κα: : 'ι ϋν, συγγενείς, 
μέλη της αύτης οίκογενεΙας, ΟΙ συνδεόμενσι μεταξύ 
των διό συγγενείας 11 ... 0 αιι"" ... έι; = ή συγγένεια , 
συγΥενική σχέσις. 2) μτφρ., ό τοΟ ούτοΟ ε1δoUς, 
ό της αύτης τόξέως, δμοιος. παρεμφερής, όμοειδής 
11 ό άρμόζων, ό πρέπων, 6 φυσικός : αΙΙ"l'ε .. η, .ιμ
ooe{α=ή άρμόζουσα, ή φυσική , τιμωρία. 
συY-YΙ:VΙKός, fί. ο" (αιι""ετηι;)' ό άνήκων 11 όρ

μόζων είς.συγγενετς, 6 ώς συγγενής.- 11 σύμφυτος, 
συμπεφυκως 11 κληρονομικός (έπί ;:ρo~ιαθέσεω~ δί; 
νόσον) .- ι!πίρρ. -κώi=κaτό συγγενικόν τρόπον. ώς 
συγγενείς. 

auΥ-Υέρων, -O" ... Oi, δ (aν..+Υέρow)· 6 συ\''ι'ηρά
σκων (ταυτοχρόνως γηρόσκων) μετό τινος, ό όμοϋ 
μετό τινος δλλου κοινωΥός rcO γήρατος, ό της αύ
της γεροντικης ήλικΙσς, ό 6μοΙως γέρων. 

auy-ycwpycw, μελλ. -ιJαω (ovy"ewe"di)' 'ι'εωρ\,ώ 
όμοο μετό τινος, auγκαλλιεργώ. 
aυΥ-Υι:ωΡΥός, δ (αν~Υιωe,,6ι;) ' 6 γεωργών όμοο 

μετό τινος, ό 60ηθός είς τήν καλλιέργειαν άγροο. 
σuy-yιιδtω" μιλλ. -ιJαω' χαίρω μετό τινος. 
συy~yιιράσιr;ω, μιλλ -ιfαoμσ..· γηράσκω συγχρό

νως μετά τινQς. 'ι'ηρόO~1ιI καθ' δν χρόνον γηρό-
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σκει καΙ δλλος τις Ι fι ""eάDHQI Dv .. ώ" ι"ι"ι (πι;.οα. fι 
πρr.iγμ.)=διέρχομQΙ τ6 γι'jρoς άσχΌλoUμενος περl τι 
fι διαμένων παρά τινι. 
σν'Υ-ΥΙΙΡ04;t ο" '(DV,+y;;eQ~)" ό γηράσκων όμου, 

ό συγγηΡ6σκων, ό σύντροφος τών γηρατεΙων. 
σuΥ-yfΥνομαι, μτγν. -ΥΙνομσι· μ5λλ. -Υε""Dομαι' 

«όρ. 6' -εΥε,,6μf1'" πρχ. -ΥΙΥο"α' εΤμαι μετά τινος, 
fρχομαι είς έπικοινωνlαν πρός τινα, τόν συνανα
στρέφομαι, τόν συμ80υλεύομαι, μαθητεύω παρά τι· 
νι, συζητώ μετά τινος. 2) συΥΥΙΥιι-Υυ"αΙΗ,=συν
ευρΙσκομαι μέ γυναΤκα, fρχομαι εΙς σαρκικήν μεΤξιν 
μετ' αυΤι'jς, συνουσιόζω. 3) fρχομαι εΙς 8οήθειαν. 
4) «πολ .• συνέρχομαι, συναθροίζομαι, συναντώ. 
σuy-yιyνώσιιω, μτγν. -Υr"ώDΗQI' μaλλ. αυΥΥ"ώ

ααμαι' ιiόρ. 6' αυ"έy"ωtι' ΠΡΧ. συ"έΥιιωΗα' εΤμαι της 
αJτι'jς γνώμης μέ τινα, φρονώ τά αύτό, συμφωνώ, 
όμογνωμονώ, όμοδοξώ 11 «ποί-., συναινώ, συμφωνώ. 
- 11 ύποχωρώ, ύποκύπτω, άναγνωρίζω, παραδέχο · 
μαι, όμΟλογώ n ώα. Ιν τφ μίσφ, παραδέχομαι, όνα
γνωρΙζω.- 11 ανΥΥΙΥιιώαΗω Ιμαvτφ=fχω τήν συν
αΙσθηοιν δτι ... --:- ιγ τρέφω φιλικά αΙοθήματα διό 
τινα, διάκειμαι συμπαθWς πρός αύτόν, κόμνω ύπο
χωρήσεις χάριν δλλου τινός, τόν συγχωρώ, του 
παρέχω τήν συγγνώμην μου.- naoe"!)'t ., λαμβάνω τήν 
συγγνώμην τινός, τυγχάνω συγγνώμης έκ μέρους 
τινός, συγχωρουμαι ύπό τινος 11 Εν ιiιψoα. χρήσε, αν,.· 
ΥΙΥιιώαΗεταΙ JUιΙ = λα.τ. ignoscitur mihi = γΙγνεταΙ 
μοι συγγνώμη, μοl παρέχεται συγγνώμη. 
σνΥ-Υνοια, ofι'=αυyy"ώμ" (6λ. λ.). 
σuy-yνώμιι, t, (αυπ"ώ"αι)' όμολογία, άναγνώρι· 

σις, συμφωνΙα 11 σΙσθήματ.) συμπαθείας πρός τινα U 
cΊι, χα.Ι νυν, συγγνώμη, συγχώρησις, «δφεσις άμαρ
τιώνι D άξΙωσις πρός παροχήν συγγνώμης, δικαιο· 
λογΙα. 

σuΥ-Υνωμονιιι6f;, rί. δ" <αυΥΥ-,ιώμω,,)' ό πρόθυ
μος (διατεθειμένος) νά παρέXr:ι συγγνώμην, έπιει
κής, συγκαταβατικός.- 11 ίπί πρσιγμr.i'tων, δξιος συγ
γνώμης. συγγνωστός. 
σUΥ-Υνωμοσύνn, ofι (Dvyyt'ώμω"γ = συΥΥ"ώμη 

(ΙSλ. λ). 

σUΥ-Υνώμων, Ο". γ5ν. ·Ο"ΟΙ; (συΥΥ"ώ"αιγ ό έχων 
τήν αύτήν γνt:ιμην μετό τινος άλλου, ό όμογνώ· 
μων, ό σύμφωνος.- 11 ό διατεθειμένος νό παρέXr:ι 
συγγνώμην, έπιεlκ,ής, συγκαταβατικός.- ιι ώς πα.
θητ .• ό τυχών συγγνώμης, ό συγχωρηθείς Ι ό δξιος 
συγγνώμης, συγγνωοτός. 

ouy-yvwvaI, :inpcp. ιiορ. 6' τοί) αυΥΥΙΥ"ώσκω. 
σUΥ-Υνωστός, rί. 6". ρημ .• πΙθ. _οί! αυΥΥι,."ώακω · 

ό άξιος συγγνώμης. συγχωρητός, ό δυνάμενος νά 
συγXωρηθιj. 
oύy-yovoC;, ο" (σΙΙ" + Υ,,,έσθαι)' ό όμοϋ (ουγ

χρόνως) γεννηθεΙς, συμπεφυκώς, ούμφυτος, έμφυ
τος, έκ γενετης, φυσικός. 2) ό συνδεόμενος μετά 
τινος διά συγγενεΙας έξ αΤματος, ~ χα.Ι νίίν συγ
γενής, λα.'t. cogna.lus 11 ώ~ ο')σ . συΥΥΟ"ΟΙ; (δ, t,)= 
αδελφός, άδελφή . 

σύΥ-Υρσμμα, ·ατοι;. τό (αVΥΥeάφω) ' τ6 καταγε
γραμμένον, γε~'ραμμένoς χάρτης ij έγγραφον (έπίση. 
μον) 11 ώς χα.ί ~lιν , σύγγραμμα, βιβλίον 11 xup. σύγ
γραμμα γεγρομμένον έν πεζςι λόγΥ, έν ciντtθ. πρό;; 
τό ;πoΙrιμα . - 11, γραπτή διάταξις, νόμος, κανονισμός. 

σUΥ-Υρiίφεύc;, ·έωι;, δ (αVΥΥeάφω)' ό συλλέγων 
καΙ καταγράφων ίστορικό γεγονότα, Ιστορικός, ίοτο· 
ριογράφος ~ yav.. ό πεζογράφος, εν ιiV'ttθέαΙΗ πρό~ 
τό ;ποι"τ"ι;. ώ, XcιΙ νίίν- ό συγγραφεύς.- 11 ovyyeII' 
φεΊι; έχl. Υιθ"!)σσιν ιν 'Aeij'Iaot, οί xao'tOt τό 250ν Ιτο, του 
Ilελοπονν'ljιηα.χοί! πολιiμc;ιι ίxλ~x θ*ντε, μέ την έν'tολ ην 

οπω;; πα.~α.σxευάσωσ, σχίδtον μΙ'tα.ΙSολi'j, του πολt't~t)
μα.τo~. 

σUΥ-ΥρiίφΙ;, ofι (σVΥΥeάφω)' τό καταγρόφειν τι Τι 
κρατείν σημειώσεις περΙ τινος.- 11 τό γεγραμμέ
νον, γράμμα, βlβλΙον, xcιί μciλtσ'tClι ιν πaζ;ιΡ λό",φ , 
Tjτοt lσΤΟΡΙα, διήγημα χ.τ . δ . 2) fyyρoφoς συμφω
νΙα, συμβόλαιον, ούμβασις, συμφωνητικόν.- 111 fp
'ίον κατασκευασΙ:Ιέν βάσει συμφωνΙας. 
σUV-ΥρΙφικόc;, ιt. ό" (σνΥΥιάφω)' ό κατα'ίινό-

μενος εΙς τό συγγρόφειν ίν πεζφ λόγφ, Ιστοριο.ό 
γράφος. 
ouy-ypiιpω, μελλ. -ψω' καταγρόφι.ι, αημειώνω, 

λα.'1:. conscr/bere 11 περιγρ6φω.- 11 ώ, κα.Ι νί!ν, συγ' 
γράφω. συλλέγω καΙ συνθέτω εν fp~ov, μΙαν πρα
γματεΙαν, έκ8έτω Ιστορικό γεγονότα, Ιστοριογρα· 
φώ. λα. '1:. comρonere Η μι'tOt «i't . .π6.a.εμο" ξVΥΥeάφω 
=γρόφω τήν lστορΙαν ένός πολέμου 11 γεν., γράφω 
έν πεζςι λόγΥ, εν ιiν"θίσε, πρό; _ό ;ποιώ ("';γράφω 
ποιήματα).- ΙΗ κόμνω γQOπτήν συμφωνίαν, ύπο· 
γράφ!.) συμ66λαιον (συμ6aσιν, συνθήκην), καΤ.αγρά· 
φω τούς δρους συνθήκης 11 εν τψ μεσφ, τακτοποιώ 
(κανονΙζω, διευθετώ) τι σύμφωνα πρός τούς όρους 
γραπτης συνθήκης . 2) διατυπώνω (καταγράφω) 
τό σχέδιον ψηφίσματος (ύποβληθησομένου πρός 
έπιψηφισιν).- ιν ζωγραφώ κατά , παραγγελΙαν (έπΙ 
τιj β6σει γραπτης συμφι.ινΙας). 
σUΥ-Υuμνάςω, μελλ. -άαω' γυμνάζω (έξασκώ) ό

μΟϋ ij συγχρόνως, λσιτ. coexerceo. 
σUΥ-καθ-σιρέω, ίων . σUΥκαταιρCω· μελλ. -rίαω' 

ιiόρ. ΙS' avYHafJEiAO'" καθαιρώ (καταβάλλω) όμοϋ, 
ήνωμένος μετ' άλλων καταβάλλω ij ύποτάσσ!.) τινά 
11 γεν., έκτελώ τι, έπιχειρώ τι, όμοϋ μετ' δλλου Tj 
μετ άλλων. 
σUΥ-κσθ-αρμόςω· μαζl μέ άλλους περιστέλλω 

τά μέλη νεκροϋ, βοηθώ είς τήν έτοιμασlαν νεκρου 
πρός ταφr'1ν. βοηθώ εΙς τά της κηδείας, συν θάπτω. 
σUΥ-κσδ-έςομαι, μελλ. -καfJεδοvμα,' καθέζομαl 

(κάθημαι , όμοϋ μετά τινος (παρά τινι), λσιτ . consideo. 
σUΥ-καθ-είΡΥω, ίων. σVΥ-καr-εΙΡΥω' έγκλεΙω τι· 

νά μετ' άλ λων, cτόν κλεlνω μέσαι μαζΙ μέ δλλον 
Τι δλλους , 

σUΥ-καθ-έλκω, με}.).. ·ε.a.κlJαω· άόρ. α.' -εlλκ~σιι' 
πα.θ . μελΙ .. -εΛκυσ{JήσOμαι ( μ. lfΛκω)' καταβιβάζω 
(σύρω 6ιαΙως κάτω) μαζί μέ άλλους. , 
ΣUY-Kσθ-εύδω, μελί.. ·ήσω· καθεύδω μετά τινος, 

συγκοιμώμαι, κοιμώμαι μετά τινος. 
σUΥ-κάθ-ημσι, y-up. πρχ. τοί) αVΥκαfJέζομαι' κάθ

ημαι μαζί μέ άλλον τινά, δηλ. πλησΙον του, παρα· 
πλεύρως του (κοντά του) 11 παρακάθημαι μετ' άλ
λων εΙς σύσκεψιν, συσκέπτομαι, συνεδριάζω μετ' άλ· 
λων, μετέχω συνελεύσεως. 

. σUΥ-καθ-ίςω, μεί-λ. -ιζήσω ' βάλλω τινά νό καθ
Ισr:ι όμοϋ μετ' άλλων.-ώς; μέ~oν. κάθημαι μετ' άλ
λων (παρακάθημαι μετ' άλλων) πρός σύσκεψιν, 
συνέρχομαι μετ' άλλων είς συνεδρίαν, συσκέπτομαι, 
συνεδριάζω.- 11 τCι ~ σ"!)μσισίσις τοί) μέσοιι έχε, χσι ί ώ; 
ciμτΙS , έ ',εΡΥ. 

αUΥ-καθ-ίιιμι, μΩ. λ . '-καfJήσω' καταβιβάζω (ρΙπτω 
κ6τω) όμοϋ η συγχρόνως μετά τινoς.-μέ~oν, ρίπτω 
έμαυτόν κάτω, όκλάζω, ύποπτήσσω :1 κύπτω, «σκύ
βω», ταπεινοομαι, συγκατανεύω, ύποκύπτω 11 κατα
δέχομαι . 

σUΥ-καθ-ίστιιμι, μελλ. -καταατήσω' έγκαθιστώ είς 
τινα τόπον μαζί μέ άλλους, μαζί μέ δλλους προ
βαΙνω εΙς τήν έγκατάστοσιν (τακτοποΙησιν, διεύ· 
θυνσιν, διαχεΙριοιν) ~ έγκαθιστώ πολλά όμοϋ ij συγ· 
χρόνως. 
ΣUY-Kαίω, ιi'tτ . -κitωο μελλ. -καύαω' καΙω (βάλλω 

εΙς πυράν) μετό τινος 11 καΙω πολλά μαζl 1) ταυτο· 
χρόνως, πυρπολώ, άποτεφρώνω, κατακαΙω, λσι't. 
comburo. 
σUΥ-κiίιιο-niίθcω, μιλλ. -ήσω' κακοπαθώ μετά 

τινος, μετέχω τών κακοπαθειών άλλου.- 11 συμ
πάσχω, αΙσθάνομαι συμπάθειαν πρός τινα διά τά 
παθήματά του, συμπαθώ. 
αUΥ-κiίιι-οuχiομσι, πα.θη't: κακουχοϋμαι όμοΟ 

μετ' άλλων. πάσχω κακά, ίιποφέρω, μαζl μέ δλλους, 
συμπάσχω, συνταλαιπωροϋμαι. 

σUΥ-ιιiίλέω, μελλ. -ιiDω. ιi't't. ·καλώ· πρχ. -κιiκΛη
ΗΙΙ' ΠCΙθ. -κέκλημαι ' ώ~ xCΙΙ νίίν, συγκαλώ, . καλώ είς 
τό αύτό μέρος, καλώ εΙς συνεδρΙαν (σύσκεΨιν).
μaσον, καλώ παρ' έμσΙ, προσκαλώ τινα νά μέ έπι
σκεφθr.l κατ' οΤΚον. 2) προσκαλώ τινρ μαζl JIR 
δλλους εΙς δεΤπνον (εΙς συμπόσιον). 

"'Υ-ιιiΙunΤΙσt;, α, ο" (ι;.ημα.'tο ΙπΙθ. _ου αυ)'κσλ';. 



,ιί 

nτω)' δοτις πρέπει νά συγκαλυφ8ι:!ϊ τόν όnoΤον 
πρέπει να συγKαλuψ:! τις. 
σuy-ιιΙλυητ6ς, ιj, ό" (P1jjoL~~. iJtL&. τοίί οvyκatλiί. 

πτω) ' δ συγκεκαλυμμένος, περικεκαλυμμένος, παν
ταχόθεν σκεπασμένος, περιτυλιγμένος. 
συΥ-ιιΙλύητω, μιλλ. -ψω' ιίι, χιχΙ ~iίν, συγκαλύ

πτω, καλύπτω (σκεπόζω) έντελως, περικαλύπτω.
μ'αον, συγκαλύπτω ,(καλύπτω, σκεπάζω) έμουτόν, 
καλύπτω τ6 πρόσωπόν μου. 
συΥ-ιιάμνω, μιλλ. -HiiμovμcιI' ιi6p . β' -Ικίίμο,,' 

κοπιόζω μαζί μΙ κάποιον άλλον, έργόζομαι μαζί 
Του, όποφέρω μαζί του. 2> συμπόσχω μετά 'τινος 
έκ συμπαθεΙας πρός τό παθήματά του, τ6ν συμπαθώ. 

σιίΥ-ιιομηή, ΤΙ (ονΥκάπτω)' ή σύγκαψις, δρθρω
σις, «κλείδωσις», όρμός . 
συΥ-ιιάμητω, μιη. -ψω' κόμπτω όμOU, καμπυ

λώνω, συγκλείω U χυρ. κάμπτω (λυγΙζω) τό γόνυ. 
συΥ-ιιΙσΙΥνήτιι, fj' ή oύταδtλφη. 
σύΥ-ιιΙσις, -ιο" 6 lιοιΙ fι (oiw+HCΊoIr>" ούτόδελ· 

φος, αύταδέλφη, 
συΥ-ιιοτο-Ιofνω, μιλλ . -Ηο-rοβήοομαι' ιi6p. β' 

-κατέβ.,,,· It~Χ. ·Ηοτοβιβ.,κο · καταβαΙνω Τι κατέρχο
μαι μετά τινος (η αυγχρόνως μέ τινα) 11 Ιρχομαι 
(κατέρχ'ομC3l) εΙς 6οήθειόν τινος 11 κατέρχομαι εΙς 
όγώνα πρός τινα, ώ~ -ι;ό λοι-ι;. deacendere ίη &ren&m. 
2) μτψ? ΣUγKατατΙθεμαι, ι:Ιμαι αuyKατα60ΤΙKός, συγ
κατανεύω, συναινώ. 
σUΥ-ιιοτο-βάλλω, μaλλ. __ nβίίλώ' ιiόρ. 8' -Η4Τ

έβαλ.ο,,· καταβάλλω (ρΙπτω κάτω) όμοΟ μετά τινος 
(η συγχρόνως μέ τινα) Ι πληρώνω δμοΟ μετ' άλλων 
χρήματα, ουνεισφέρω. 
σUΥ-ιια"ά-ΙΙσις, 'iι (οvyκ • .,;a.β.'''Φ)· τό συγκατα-

6αίνειν, τ6 κατα6αΙνειν όμοΟ ~τ' άλλων. 2) ώ, 
χ,,-Ι νϋν, συγκατά6ασις, tπιεΙκεια, μακροθυμΙα, συγ
κατάθεσις, συγκατόνευσις, ΣUναΙνεσις, ύποχώρησις, 
σJμβl600μ6ς 
σUΥ-ιιατα-Υηράσιιω, μ.all. "7'I,ιtooμcιι' ιi6p. οι' 

-εΥήeαοο' καταγηρόσκω όμοΟ μετά τινος, σuCω 
μετά τινος μέχρι γήρατος. 
. σUΥ-ιιοτ-άΥω, μιλλ . .,.· κατάγω όμοΟ, όδηγώ 

τ ,να πρός τό κάτω μαζΙ μέ άλλους, . φέρω τινό δ
πΙσω μαζί μου η μαζl μέ άλλους, συνεπαναφέρω, 
βοηθώ (συντελώ) εΙς τήν άιαναφορόν τινος, 6οηθω 
τινα εΙς τά νά έπανaφέρι;ι κάποιον (έκ της έξορίας). 
συΥ - ιιατα - δαρ8άνω· Ha..,;aΔCΙeoθά_ (κοιμώμαι, 

καθεύδω) μετά τινος, συγκαθεύα.ι, συγκοιμώμαι. 
συy-.ατa-δΙώιιω" μ.η. -ξΦ' καταδιώκω μετό 

τινος, Τι καταδιώκω άθρόouς (δλouς μαζ/) . 
συΥ-ιιατο-δουλόω, μιλλ. ·ώοω· όποδουλώνω μετά 

τινας, βοηθώ εΙς τήν ύποδούλωσΙν τινος εΤς τινα. 
συΥ·ιιατο-δυνω, χοιΙ ..:..δύω" ιiόρ. δ' 'HOτέΔV,,' 

καταβυθίζομαι όμοΟ μετά τινος, Τι δύω (<<6ασιλεύω») 
μαζl Τι συγχρόνως μέ τινα U Kατα6uθίζoμαι (πνΙγο
μαι) μαζl μέ δλλον (ηδλλouς). 

συy-ιιατα-ζι:ύyνίiμι, μιtλλ. -ζιιιίξΦ' συζευγνύω, 
συνενώνω διό τοΟ ζυγOU, συνδέω εΙς γόμον, όπ
ανδρεύω, στεφανώνω I1 μτψρ. , ΟVΥΗατέζΙΙ"Υμcιι II.ro 
ΗαΗϊ = είμαι συνεζευγμένος μετά δεινης δυστυ · 
xΙaς, έχω κατοδικασθΙ:Ι νό ζήσω δλην μου τήν ζωήν 
μέ σύντροφον την δυστυχΙαν. 
ουΥ-ιιατο-δάητω, μελλ. - ψω' (κατα)θάητω όμοΟ 

μετό τινος, θάπτω μαζι. 
συΥ-ιιατά-δι:σις, -ιιωr, Τι (ΟVΥΗα.,;a.-rΙιΗ,μι)' cb, 

X~ι νυν , συγKατό~εσις, συγκατόνευσις, έπlδaKιμα· 
σία, συναΙνεσις.- 11 ύποταγή. 

συΥ-ιιατα-διΕω" ΗοταlJ-έω (δ1jλ. κόμνω έπιδρο· 
μήν) όμοΟ μετό τινος, έφορμώ μετά τινος (fι ωγ
χρόνως μέ δλλον τινά). 
συΥ-ιιατσ-δνάσιιω" όποδνόσκω συγχρόνως ~έ 

δλλον, συναπoθνόσιc:ω . 
συy-ιιατ-α,aω' H4ΤΙΙΙlJ.αJ (δηλ. κατακalω) όμOU, 

ΣUγKαταKαΙω. 
σuy-ιιατ-cιινcω, μιλλ. ·Ιοω fι ·ιjoφ· συναινώ (συμ

φωνώ) μετά τινος.- U μετ' οι!-ι;. ΠΡΟΙΥμ., έπιδοκιμό· 
ζω τι, τ6 έγκρίνω, τό έπικυΡώ, συναινCι (-συγκατα· 
τΙθεμαι) είς τι. 2) πCΙΡΈxω, «χαρΙζωι. .' 

σUΥ-ιιάτ-σινoc;-, ο,,' ό σύμφωνών μετά τινοζ', ό 

συναινών, ό ' OUYKaraVEWY, ό συγκατατιθέμενςις. 
. συΥ-ιιατ-αιρCω, ίων. ιiν-ι;Ι ' οvιι_fJoι,Ιω (βλ . λ.). 

συΥ-ιιατα-lιαίω, (ίττ .• ιιιI~" μιη. -Η.ιίοφ· κατα, 
καΙω δλα όμοΟ, κόμνω τι παρανόλωμα τοΟ πυρός 
(τ6 άnoτεφρώνω) μα ζ' μέ δλλα .- πιχθ'ljΤ. άποτε· 
φρώνομαl μαζΙ μΙ .άλλα. 

σuy-ιιατά-Kι:ιμαι, ποι8'1jΤ: κατάκειμαι όμοΟ μετό 
ΤΙΥΟζ, ΣUγKαταKλΙνOμαι, συγκοιμώμαι ( aπ Ι GOΙPXLXfj, 
,..Ι~ιCII,) n ιiλλi!ι χιχί in! διΙπνο,-, τι συμποοΙο<) , είμαι 
όνακεκλιμένος: οΙ ΟVΥΗa.τοχιιiμε"οι= οΙ συνδαιτυ
μόνες. 

OUY-KoTa-KAc'w, ίων. -ιιλη'ω· κατσκλείω όμοο, 
έν TQ aurQ τόΠΥ έγκλε/ω πολλά όμοΟ. 

OUY-KaTa-KAtvW" κατακλΙνω τινό (δ'ljλ . τόν βάλ
λω νό KOιμηθιj Υι νό καθ/σΙ) μαζl μέ άλλον (η δλ
λouς).- ItΙΧθ'ljΤ ., πλαγιόζω μετά τινος, κατακλίνο
μαι μετ' άλλων 11 ώ:J . κατό τ6 δεΤπνον εΤμαι άνα
κεκλιμένος έπί τοΟ αύτοο όναKλΙντΡOU μετ' άλλων. 
συΥ-ιιατα-ιιόητω" κατακ6πτω όμoQ μετά τινος, 

κατακόπτω πολλό όμοΟ, ιc:ατακoμμαnάζω πολλό 
όμOU. 

συΥ-ιιατα-ιιτάομaι, μι).).. -ήσoμcιι, ιiπo8: κατα
κτώ τι όμοΟ μετά τινος, ουναποκτώ, συγKUΡΙΕUΩ, 
συμμαχών (συμπολεμών) μετά τινος κατακτώ. 

συΥ-ιιατα-ιιτάς, «ο., ά", μ-::χ. ιioρ. δ ' -ι;ου 'πομ. 
OUY-KaTa-KTcivw, μιλλ. -κτιι"Φ· κτεΙνω (φονεύω) 

όμοΟ . ΤΙ συγχρόνως. 
συΥ-ιιατα-λαμΙάνω, μιλ)., -λήψoμcιι' καταλαμ

βόνω τΊ όμοο 11 συγχρόνως μέ τινα άλλον, λαμ
βάνω εΙς τήν κατοχήν μου συγχρόνως (Υι όμοΟ 
μετ' δλλου) U λαμβάνω (όφαιρW) όπό κοινοΟ μετ ' 
όλλων . 
. ouY-KaTa-lcinw, μ.λλ. 'ψω' καταλείπω (tyKQ
ταλείπω) συγχρόνως Τι όμοο. 
σUΥ-ιιατα-λύω' Kαταλύc.ι (καταστρέφω) όμοο 1Ι 

συγχρόνως, βοηθώ εΙς τήν κατόλυσιν (όνατροπήν, 
καταση:ίοφήν) I1 ιiμτδ., καταλύω (<<κονεύω») άμou μετά 
τινος (έν rQ αύτQ πανδοχεΙΥ). 

σUΥ,.ιιατα-μcίΥνίiμι (όρ86τ. -ι;οίί -μίyνUΜΙ>, )(α ϊ -ύω" 
μβ),,). . ·μίξω · άναμειγ"ύω τι μέ άλλο (1') άλλα), άνα
κατώνω 11 μτφρ. εν τφ ποιθ'ljΤ., όπορροφώμαι είς τι. 
σUΥ-ιιατα-μύω, μβλλ. -οφ' ιiμ'tδ., συγκλεΙομαι έν

τελώς, KαταKλεΙOμaι. 2) μ-ι;δ-ι;., κόμνω τι νό κλεί
σΙ) έντελώς . 
συΥ-ιιατα-ναu-μΙχcw, μ.λλ. -ήοω' καταναυμαχώ 

έν ouvcpyaoIQ (έν συμμαΧΙQ) μετ' άλλων, βοηθώ εΙς 
την καταναυμόχησιν. 
σuy-ιιατo-νcμω· κατανέμω (άπονέμω, παραχωρώ, 

διαμοιρόζω) όπό κοινοΟ, σuνδιoμoιρόζω, σuγKαΓα
ριθμώ.-μ'σον διαμοιράζομαΙ τι όπό κοινΟΟ μετ' άλ· 
λων . 
συΥ-ιπιτα-ηίηλημι, μιλλ. -πλήοω' γεμΙζω όμοΙως 

καΙ μέ δλλο τ ι IfI συγχρόνως) 1I συγκαταμολύνω. 
σUΥ-ιιατα-πλς'ιιω, μιλλ. ·ξω· έγκαταπλέκω . (συν

υφαίνω) όμοlως (Υ/ συγχρόνως) καΙ τι άλλο, Ουνα
ναμειγνύω. 
συΥ-ιιατα-πράσσω, μδλλ. -ξω' κατορθώνω όπά 

κοινοΟ μετά τινος ( .Τι συγχρόνως μετ ' αύτοΟ), συμ · 
πράττω εΤς τι κατόρθωμα, ένεργώ όπό κοινΟΟ. 
συy-ιιατα-ρρfητω, μιη. -ψω' καταρρΙπτω όμoCΊ 

(η συγχρόνως). 
σUΥ-ιιατα-σιιάητω, μιη. -ψω' κατασκάπτω (κατο

κρημν Ιζω, καταστρέφω) όπά κοινοϋμετ' άλλων (η 
έντελώς), κατασκόπτω συγχρόνως 

σuy-ιιατα-σιιι:δάννίiμι, μβΗ . -ΟΗΙΙιΜοφ' έπιχέω 
(έπιχύνω, χύνω τ, σκορπίζω έπάνω εΤς τι) συγχρόνως. 
συΥ--ιιaτα-σκcuάζw,μιη. -οω' βοηθώ εΙς τήν 

κατασκευήν (Τι · εΙς τήγ διευθέτησlν καΙ ΠΡοετοιμα
σΙαν), όπό κοινΟΟ κατασκευόζω (παρασκευάζω, όπα
τελώ), συνεργω, συμ60ηΘW 11 ncί".o OνYHαΤOOHΕVάζω 
τι"Ι=60ηθώ τινα εΙς ' τήν έκτέλεσιν τών σχεδΙων 
του. 2) έφοδιόζω πλήρως. . 
συΥ-ιιστα-σιιηνόω, μιλλ . -ιJxιΦ' τοποθετώ τινα 

εΙς τήν αύτήν σκηνήν μετ' άλλων Ι ιίι, ιiμ-ι;δ . , συ-
σιcηνω, OI.iγKαΤOΙKCι. . ' . . 
, συΥ-ιιατα..σιιtnτw, μιλ>'. ·.ψω· όρμω (ένQκήπτω, 

επιπΙmω)-' όμοΟ μετ' δλλων (fι συγχρόνως). . 
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σuy.ιcστσ·σηάω, μιη, ·/J:OrD· Ηιιτιιοπώ (άνασΠώ, 
:)uoπώ, συνέλκω, «τρα6ώ), «ξεριζώνω» όμοΟ Υι συΥ-
χρόνως, συμπαρσσύρω·, . 
συy.ιcστσ.στρέφω, μ.η. -ΨΟ" φέρω εΙς πέρας 

(τελειώνω, άποτελειώνω) όμοο Υι συΥχρόνως.-μ'
σον, KαθυΠOτόσΣW όμοο Υι συΥχρόνως, συνυποδου· 
λώνω. 
σuY·ΙCστσ.τάσσω, ι:ίττ, -ττω, μ.λλ. -lrD' κατα

τάσσω όμοΟ, τάσσω (τακτοποιώ) εΙς τr!ιν αύτήν τά
ξιν, συΥl(ατσριθμώ 

σuy-ιcστσ·τι:Ιειμένoς, μτχ. ΠCΙΙθ. πρχ. τoίi 
σuy-ιcστσ-τfΙ .. μι, μιλλ. -6ιtoΦ' καταθέτω όμοΟ Τι 

συΥχρόνι..χ:;, καταθέτω άπό κοινοΟ Υι έκ συμφώνου, 
έναποθηκεύω μαζΙ.- Η μ'σον, ΟV'1_τcιιτiiJ.ιμ:ι.ι. ΠΡΧ. 
ΟνΥΗιιτατί6ιιμιιι. ώ, xcιι! νίίν, συΥκατατΙθεμαι, συμφω
νώ έντελώς μετά τινος, συνεπιδοκιμάζω, συνεπι6ε-
6aIGJ, συναινώ (χυρ. σ1jμ . _τατί/J.fιμι (καταθέτω) 
τήν αύτήν Ψήφον Υι Υνώμην μέ άλλον τινά. 
συy.ιcστσ.τρώyω, ι:ί6ρ . 11· -έΤρaΥΟ'" κατατΡώνω 

όμοο Υι ' συγχρόνως. 
σuY·ΙCστσ-φδyι:ίν, ιiπρφ. ι:ίορ. β' τοli OV'1HaT'OiJ.laJ· 
σuy-ιcστa-ψευδoμaι, μ.η. -οομαι, ι:ίποθ: ΗΙΙΤΙΙ

ψrίJδoμαl τι"ο, (=λέΥω Ψευδη κατά τινος, τόν 
κατηΥΟρώ ψευδώς) όμοΟ μετά τινος (Υι μετ' δλλων). 
ψευδώς συΥκατηγορώ τινα (μc;τ' δλλων). 
σuy.ιcστa· ... ιplςoμσι, μιλλ. -ίοομα, ι:ίποθ.· ΗΙΙΤΙΙ

ynιφlζoμα{ τ,,,ο, (τ.ε . διά της ψήφου μου καταδικάζω 
τινά) όμοΟ μετ' άλλων Υι συγχρόνως. συΥκοτοδικ6-
ζω.- ιι πcιιθ1jΤ .. συγκοταλέΥομα • συΥκατοριθμοΟμαι. 
. σuy-ιcάτ-ειμι, (oiι,,+Hιιτά+,lμι)' Ηάτι:,μ, (=κο
τέρχομαι) όμοΟ μετά τινος. συγκατέρχομοι. συΥ
l(ατα6αΙνω. 
σuy-ιcστ.ε'ρyω, Ιων. ιiντΙ fIV'Y"alJ,leyaι (βλ. λ.). 
συΥ-ιισΤ-Ι:ΡΥάςομaι, μιη. ·άοομαι· πρχ. -,ieyσ

ομα" ιiπoθ: κατεργάC:ομαΙ τι μετά τινος. κατορθώ
νω τι, 60ηθώ τινα (συμπράττω μετά τινος) εΙς τήν 
έπιτέλεσιν fpyou τινός, συνεΡΥώ 11 συνερνάζομαι, 
συνεργώ,60ηθώ.- 1160ηθώ εΙς τήν KαΘUπόταξιν 
χώρος.- 111 συναποκτεΙνω τινά, φονεύω τινά όμοο 
μετά τινος, 6οηθώ (OUVEpyQ, σuντελQ) εΙς τόν φό
νον τινός. 
σuy-ιcστ.-ιΡIOμσι, μ.λλ. -Ηιιτ,.\ιιίοομαι· ίν.ρτ. 

ιi6p. β' ·HIIpj'-iJ.O"· ΠΡΧ. 'Ηιιτι'-tJ'-v6ιι ' fΡχομαι qnI
σw (έπιστΡέφω εΙς τήν πατρΙδα έκ της έξοριaς) 
όμοΟ μετ' δλλων n κατέρχομαι έν --"συνοδεΙςι (όμοΟ 
μετ' δλλων). 
σuΥ·ιιστ-cσafω, μ.η. -.Ιομα,· ιi6ρ. δ' -ίφίί'1Ο'" 

χιιτ,06lω όμοΟ μετά τινος. σuντρώyω μετά τινος, 
η κατα6ροχθΙζω πολλά όμοΟ. 
σuy-ιcστ-εύxoμσι, μ.λλ. ·ιιίξομαι, ι:ίποθ: ,νχομα, 

(δtoμαι. παρακαλώ) όμοΟ μετό τινας (τι συΥχρόνως). 
- 11 προσεύχομαι εΤς τινα μετό τινας, έν τΓ,j προσ
ευxΓ,j συνεπικαλοΟμαι. 
συy-ιcστ-ιιyoριω, μ.λλ. 'r;oQI' κατηΥΟρώ όμοΟ 

μετό τινος, Υ, κατηΥΟρώ συΥχρόνως. 
συy-ιcάτ-ιιμaι, Ιων. ιiντΙ ΟV'1Χά/J.fιμα, (βλ. λ.). 
σuy-ιcστ-oιιcέω, μ.λλ. -tJoQI' κατοικώ όμοϋ μετό 

τινος. συνοικώ. 
συy·ιcστ-oιάςω, μ.λλ. ·/σω· κaτοικΙζω όμοΟ, 6όλ· 

λω νά κατοικήσουν (έΥκαθιστώ πολλούς) έν τι:1 
αύτΓ,j κατοικΙςΙ Υι έν τΓ,j σύτι:1 χώρςι. 6οηθώ εΙς τήν 
Τδρυσιν άποικΙας.- 11 έγκαθΙσταμαι εΙς τινα χώρον 
όμοο μετ' δλλc.ιν.- Ι. Ιδρύω άπό κοινοΟ ii Ιδρύω 
συγXρόνc.ις . . 

σuy.ιcστ-oιιιτfςω, μ.λλ. '{οω' οΙκτΙρω (εύσπλαγ. 
χνΙζομαι. λυποΟμαι) όμοΟ μετ' δλλων. ΣUνOΙKΤΙρω. 
συλλυποΟμαι.- μiσον, θρηνολογώ όμοΟ μετ' δλλων. 
συy-ιcστ-oρύσσω, ιiττ. -ττω, μ.η. -ξco' _Toevo

σΦ όμΟΟ, θάπτω όμοΟ n παραχώνω μοζΙ. 
σuy-ιcaττύω' σUΡΡΌπτω (μπαλώνω). ίπl 6ποδ1jμcιι

ΤΟΠQ;ιων , σ.λλοποιciιν χ.τ.6. 

ΣUy-ιcέσς, μτχ. ιioρ. cιι' τοί) ον'Υ"αΙco. 
σUΥ-ιccιμσι, πcιιθ: κεΤμαι όμοΟ μετό τινος. ~ κεΤ· 

μαι πορό τινι.- Ι ώ, πcιιθ. το!) oν .. τι/J.fιμι . - ώ, x.cιι! 
νσν,σύΥκειμαι. εΤμαι . συντεθειμένος, όποτελοΟμαι.· 
συνΙσταμaι.- 11 συμφωνοΟμαι έκατέΡι.ι8εν. ΥΙνομαι 
άντικεΙμε·νΘ,\( . σuμφωνΙας : d oιιy",Ιμno, χ,6..ο,-

ι1EzirON A.PJCArAZ ΕΔ.ΔΒΝ. ΓΔRZZllZ 

ό συμπεφωνημένος (όπό κοινού καθωρ,σμένος) χρό
νος Ι τό ΟV'1χι:lμε"ο" xrDe{o" = ό συμπεφωνημένος 
τόπος (ή έκ τών προτέρων όπό κοινοΟ προκαθωρι
σμένη θέσις) 11 χατά τά ΟV'1χεiμενα=κατά τά συμπε· 
φωνημένα, συμφώνως πρός τούς δρους της συμ
φωνΙας. 2) ιiπρι;σ. οιί'1ΧΙΙΤΙΙΙ = fxEI συμφωνηθΓ,j, 
εΤναι συμπεφωνημένον. 
συy-ιcειcσAuμμcνoς, ". Ο". μτχ. πcιιθ. πρχ. τοίί 

Ο1/Υχιι'-ιίπτω. 
σuy-ιcιιcAαμαι, 4-;τ. πιιθ. πρχ. τοli αν'1ΗΙ,Ιφ. Ιων. 

σ·ΙΙΥΗ,χλήιμαι . . 
σUΥ-ιccιιομμcνος, μτχ. πιιθ. ΠΡΧ. τσίi ον'1,,6πτω. 
συy-ιcέιcρCiμσι, πcιιθ. ΠΡΧ. 'toi) ΟιιΥχ'eά ... ννμι. 
σUΥ·ιccιcρCiμένως, ίπlΡΡ. 'tfj~ μ'tχ. τοίί πcιιθ. πρχ. 

τοli ΟV'1Χ'eά .. ννμι· κατό σύΥκροσιν, όνακατωμένα 11 
μτφρ., εΙς μετριασμένον 6αθμόν, λcιιτ. attemper&te. 

σuΥ-ιccιcροτιιμcνως, ίπΙρρ. τfj; μτχ. 'tou πcιιθ.π~x. 
'toίi ΟV'1χeοτ.ω· ώσεl συΥκεκολλημένος. τ. i. σuμ
παΥώς, στεΡεώς. σταθερώς. 

σuy·ιccιcύριιιcσ, πρχ. 'toi) ov'1xvelco (βλ. λ.). 
σuy-ιcιEιcu.σ. πρχ. τοσ ον'1Χιίπτω. 
σuy·ιccAcW, μ.η. -ΟΦ' κελεύω όμοΟ. διατόσσω 

όμοΟ μετά τινας, ένώνω τάς διαταΥός μου. 
συy-ιcεντiω, μ.η. -ήοω' κεντώ όμοΟ, ~ κατα· 

τρυπώ (κεντ" κατ' έπανόληψιν). διοτρuπQ. 
σuy-acpάvviiμI, Υι -uω, μ.η. -xιρdoφ' πρχ. -χέ· 

HeiiHCI' πcιιθ. -Xίxeίiμαι ' πιιθ. ιiόρ. cιι ' "Heιf/J.fι .. • !ων. 
·'χetJ61ι ... · άναμεΙΥνύω μετό τινος, συΥις:ιρνQ, όνο; 
κατώνω U μετριόζω διά ΣUYKεpασμoO.- μίοον, ov'1-
Η.eά ... ννμαι φιλ/ιι .. ne6, τι..σ=σuνόπτω στενήν φι· 
λlαΥ μετό τινος.- 11 πcιιθητ., όναμεΙΥνύομαι. όνα
κατώνομαι, σuνενooμαι. συνδέομαι. 2) γΙνομαι 
στενός φΙλος τινός, σχετΙζομαι στενά μέ τινα, έ;ρ. 
χομαι εΙς στενήν συνάφειαν μέ τι(να). 
σUΥ-ιccρσuνόω, μ.λλ. ·ώοω· κατακερouνώνω. κτυ· 

πώ διά κεραυνοΟ. κατασυντρΙ6ω, μετα6άλλω είς 
σuντρΙμματα. -πcιιθ1j't., πλήττομαι ύπό κεραυνοΟ, εΤ
μαι κεραυνόπληκτος Ι μτφρ., μέγω έμ6ρόντητος 
(ώσεl κεραυνόπληκτος). 
σUΥ-ιccφ6Ασιόω, μιη. ·ώαco· ώ, xcιι! νίίν, συΥκε

φαλαιώνω, ύπάΥω ύπό fv καΙ τό OUTq κεφάλαιον. 
κόμνω περΙληψιν, έκθέτω περ,ληπτικQς. 
συy·ιcέxυμσι, πcιιθ .. πρχ. τoίi oV'1X8rD. 
συY-ΙCέxωσμσι, πcιθ. πρχ. 'toίi Οv'1χώ .... vμι. 
σUΥ-ιιινδiiνcύω, μιλλ. -οω' κινδυνεύω όμοΟ μετό 

τινος. διατρέχω κοινόν μετ' δλλων κΙνδυνον, ύφΙ· 
στα μαι τόν αύτόν κ/νΟΟνον. μετέχω τών αύτών 
κινδύνων. 
auy-ιcivcw, μ.η . ·tJorD· κινώ όμοΟ. θέτω' εΙς κΙ· 

νησιν όμοΟ μετά τινος Ι άι' χιχΙ νίiν , συΥκινώ, προ
καλώ (διεγεΙρω) τήν συΥκΙνησΙν τινος, συνταΡό,=,σω. 
συy-ιcAaίω, ιi'tτ . ·ιιΑδω· μ.η. ·,,'-ιιιίοομαι· κλαΙω 

(θρηνώ) μετ' άλλων. 
συy-ιcAάω, μ.η. ·/J:orD· πcιθ. πρχ. ·"ιfH'-ΙΙOμαι· συν· 

θλώ, θρcΊΙW, CΤσαKΙζω», κόμνω κομμόnα. πολλά 
όμοϋ. 
wy-aAcισIς, ιiττ . ΣUyιιAαόις, .~. tι (ov'Y"'-alco)' 

τό ουΥκλείειν. τό κλε/ειν έντελώς. 
ouY-KAc'w, !ιιιν. σuyιcAιιlω, ιiρx . ιi't't. ξυΥιιΑάω' 

μιλλ. -~λι'oφ' !ιιιν . -χ'-,,(οω. <ίρχ. ιiτ't : -χ'-ποω' πcιιθ1jΤ . , 
ιi6ρ. οι' αν".xλ,Ιo/J.fι .... άρχ. ιiττ , owaxliιo/J.fι,, · ΠΡΧ. 

. -χέχλ.,ομαι ij -H~x'-rιμαι. Ιων. -χ.χλή,ομα, ii .χ •• 
κ'-ή,μα,' κλεΙω Ι έΥκλεΙω. κλεΙω έντός, περικλεΙω, 
κατακλεΙω) όμοΟ, πεΡΙl'υλΙσσω, έμπλέκω. 2) κλεΙω, 
«σφαλώ». 3) κλεΙω στενQς (σφΙΥκτά, Ι;πω, π .χ. στό· 
μα, όφθαλμούς, θύρας χλπ.) 11 κλεΙω όμοΟ . συμπυ· 
κνώ : OV'Y"'-'(CO τά, ιΙοπΙIσ,=συμπυκνώνω τάς όσπΙ· 
δος (τάς τόξεις τών μαχητών).- υ πcιιθ ·Γι; .• έγκλεΙο' 
μαι. περικλεΙομαl. περικυκλώνομαι. 2) εΤμαι στε
νQς συνδεδεμένος (συνηνωμένος) . 
σuy-ιιAέητω, μ.λλ. 'ψCIO. κλέπτω όμoCι μετ:ά τι· 

νος, 6οηθώ εΙς τήν κλοπή ν, 
σuy-ιcA,,'ω, Ιων. ιiντι ονΥχλιΙco. 
σuy-ιι1 .. ρo-νόμoς, σ .. ' ώ, xcιιΙ νίίν, συγκληρονό· 

μος •. ό όπό κοινοΟ μετ' δλλου (Υι μετ' δλλων) μετ· 
έχων κληρονομΙας τινός. . 

ΣUy--iι1ιιρoς, σ .. ' ό dμ6Η'-"eα,. fχων κοινόν Kλrι· 
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ρον μετ' άλλων, ήτοι τήν αύτήν μέ έκεΙνouς τύ
χην, όμότυχος.- 11 ό συμμεριζόμενος τόν αύτόν 
κληρον, ή ό έχων γειτονικόν Kλr'jΡOν, ό γειτονικός. 
σuy-ιιl~ρόω, μελλ. -ώοω (OV)'Hl'1eOSO)' συμπερι

λαμδόνω (συνενώ) εΙς ενα κληρον.- ιι άπονέμω 
(έκχωρώ) διό τοΟ αύτΟΟ κλήρου, συνδέω, συνάπτω, 
κάμνω τινό νό συμμετάσΧr:1 διό κλήρου. 2) έκλέ
γω διό κλήρου. 

σύΥ-ιιΙασις, ci"t"t. (ίντΙ ού)'κ,ιειοις (βλ. λ.). 
σiιy-,ιλητoς, ο .. (Oυ)'καλ.iω)· ό συγκληθεΙς, κλη

θεΙς όμΟύ, ό συγκεκλημένος, ό προσκεκλημένος.
Ο άι, o~σ . ή ουΥκ,ι'1 ... 0ς (ένν. έκκ,ι'101α) = εlδικη έκ
τακτος συνέλευσις (σύΥκλησις της ΈκκλησΙας τοΟ 
Δήμου) , ην συνεκάλει ό σΤΡCΥηγός (έν (ίντιθίσει 
;τpό~ τOC~ χCΙθιερωμινσι~ τσιχτιχoc~ σιIνελεύσει~, atoτtνe, 
έχσιλοίίντο "'Vecac) 11 χσιθόλοιΙ . «Σύγκλητος», νομοθε
τικόν σώμα, γερουσΙα. 
συΥ-ιιλΘω, (ίττ . (ίντΙ ου)'κ,ιείω. 
συΥ-ιιλινίaι, σι! (ου)'κ.ι; .. ω)· αl ιJυγKλΙνOυσαι κλι

τύες όρέων, ή Υραμμη εΙς ην καταλήγουσιν αl 
κλιτύες όρεων ή ύψωμάτων 11 στενόν, πέρασμα. 
συΥ-ιιλΙνω, μελλ. -r .. cAj· δόλλω νό κατακλιθοΟν 

(νό πλαγ!άσουν) εΙς τό αύτό μέρος, συνευνάζω.
πσιθΥιΤ., κατακλΙνομαι (πλαγιάζω) εΙς τό αύτό μέ
ρος μετ' δλλυΝ, συνευνάζομαl. συγκοιμώμαι. 2) 
το ίν~py. άι;; (ίμτδ. , έχω κλΙσιν, ε1μαι έπιρρεπής, εΤς 
τι U προσκλΙνομαι, όκκουμβώ όμού. 
συΥ-ιιλονCω, μελλ. -ήοω ' συγκλονΙζω, συνταράσ

σω, συγχέω, έμβάλλω εΙς σύγχυσιν. 
σύΥ-ιιλυς, -~δoς, δ, 'Ιι (oiι~+κ,ιυζω)' κατακεκλυ

σμένος ύπό τών κυμάτωνllμτφ ;;., ό έρριμμένος όμΟΟ 
μετ' άλλων, όνάμεικτος: 11 .. -ΙJeωποι ουΥκ,ιυδες = 
όχλος όνάμεlκτος, συρφετός, «μαζώματα», χυδαίος 
όχλος, λατ. coIIuvies hominum. 
σUΥ-κοιμάομaι, ιταθΥιΤ. μετσ. μέσ. μελλ. -κοιμήοο

FC ' πσι!ι. πρχ. -κεκοΙμημαι' κοιμώμαι όμού μετά τι
νος, είμαι σύγκοιτος, συγκατακλΙνομαι. 

σUΥ-ιιοίμημα, -α ... ος, τ6 (ουΥκοιμάομαι)' ό συγ
κοιμώμενος, σύνευνος.- Ι ό μετέχων της αύτης 
κλίνης μέ τινα, σύζυγος, ούντροφος. 
συY-Koίμ~σις, 'Ιι (ου)'κοιμάομαι)' τό συγκοιμδ-

σθαl, τό κοιμασθαι άμοΟ. 
συΥ-κοιμίζω, μ.λλ. -οω' θάλλω τινό νό κοιμη8f.j 

μετά τινος, τόν συνευνάζω 11 τόν συνδέω μετά τι
Ιιος (γυναικός) διά γάμου, τόν νυμφεύω. 
συΥ-κοινόΟμαι, (ίποθ . · καθιστώ τι κοινόν μετά 

τινος, κοινοποιώ, όνακοινώ, κοινολογώ. 
συΥ-κοινωνέω, μελλ . -ήοω (ου)'κοι .. ω .. ός)· εΤμαι 

κοινωνός τινος, έχω μερΙδιον έκ τινος, μετέχω τι
νός, συμμετέχω είς τι (μετCι γεν. πρcιγμ.) 11 εν oτtJ Κ. Δ. 
l~ε:Cι . aooτ. πριχγμ . , λαμβάνω μέρος είς τι, λατ. par
tIcΙPIo . . 
συΥ-κοινων6ς, ό .. • ό μετέχων εΤς τι μετ ' άλλου 

τινός (π ;- οο . ), ό συμμέτοχος, λιχτ . particeps, consors. 
σύΥ-ΚΟΙΤος ο .. (οίιΙ+κοί ... η) · ό μετέχων της σύ

της κοίτης (κλΙνης) μετ' άλλου, σύνευνος. -- 11 ό 
όνήκων 7j όρμόζων εΙς την συζυγικήν κλΙνην 11 ό 
όνήκων ή άρμόζων εΙς σαρκικήν μείξιν. 
συ Υ-κολλάω, μελλ . -ήοω' ώ, χcιΙ νίίν, ουγκολλώ, 

κολλώ τι μαζ) μέ άλλο, συνάπτω, συνθέτω. 
συy-ιιoλλ~τής, -ο;;. δ (ουΥκο,ι,ιάω) ' ώ; χα! νυν, 

ό συγκολλητής, ό συγκολλών 11 μτφρ., ό έπινοητής,' 
ό κστασκευαστής, ό σκευωρών, ό μηχανορράφος. 
σύΥ-κολλος, '0 .. (ο" .. +κό,ι,ια) · δ συγκεκολλημέ

νος, ό συνηρμοσμένος.- επιρρ. ου)'κό,ι,ιως = συμ· 
φώνως πρός ... , έν συμφωνΙQ πρός ... 
συΥ-κομΙδή, "Ιι (oιιyκoμlζω)' ώ~ χσιΙ νϋν, συγκο

μιδή, τό συγκομΙζειν (μεταφέρειν) τούς καρπούς έκ 
τών όγρCιν εΙς τάς όποθήκας U χιιρ. τό φέρειν έπl 
τό αύτ6, ή συγκέντρωσις. 
σuY-Koμιςω, μελλ. -lοω, άττ . -ιώ' κομΙζω (φέρω 

μεταφέρω) εΙς τό αύτό μέρος, συνάγω, συναθροΙ: 
ζω, OUYKEvtpώvw, συλλένω 11 έπ! ίσσδεΙιχ" άι, χιχΙ νυν 
?Uγκ~μΙζω, Υί;σι θερΙζω καΙ συγκεντρώνω εΙς τός 
αΠOθηKaς τους όποκομισθέντας καρπομς.- εν τφ 
πιχθΥιΤ., ίπΙ . τοϋ χιχρπου: &ρ)'ίj οv)'κομ'ζι:ο-θα·ι~eΤναι . 
~ριμoς πρός συγκομιδήν.-μ'οον, φέρω 6μοΟ πΡός' 

έμαυτ6ν, συνάγω περl έμαυτόν, έφοδιάζω έμαυτόν 
μέ τι, άποκτώ 11 στέλλω διά τι (στέλλω νό μού τό 
φέρουν) 11 oυ)'κoμlζoμα~ πeόS' έμαυ ... ό .. =οlκειοποιοΟ
μαΙ τι ώς ίδικόν μου, τό άπαιτώ ώς Ιδικόν μου, τό 
Ιδιοποιούμαι, τό σφετερίζομαι. 2) έν τφ πιχθΥιΤ . ΟΥιμ. 
χιχ! «κερδΙζομαι (άποκτώμαι) άπό κοινού».- · ιι συγ
κηδεύω, μαζl μέ δλλους κηδεύω τινά, βοηθώ είς τ6 
νό Kηδευθιj τις. . 
συΥ-κοπή, 'Ιι (ου)'κόπ ... ω)· τό κ6πτειν εΙς μικρά 

τεμάχια.- 11 ή περικοπή, ή κολόβwoις, βράχυνσις, 
σμίκρυνσις, ή όποκοπή 11 έν oτ7j ΓριχμμΙΧttχtJ, ουΥΚΟπη 
=άποβολή (Ικκρουσις) ένός 7j πλειόνων γρομμά
των έκ τού μέσου λέξεως.- 111 αΙφνιδΙα κατάπτω· 
σις δυνάμεων μετά λιποθυμΙας. 
συΥ-κ6πτω, μελλ. -ψω ' πρκ. 'κέκοφα' κτυπώ όμΟύ. 

συγΚΡΟύω, θραύω. 2) κόπτω είς τεμάχια, κατακό
πτω, κατακομμαnάζω.- 11 κοπανΙζω δυνατά, δέρω 
σκληρώς, κακομεταχειρΙζομαι. 
συΥ-κοαμέω, μελλ. -ήοω' συναρμολογώ, διευθετώ, 

θέτω έν τάξει, τακτοποιώ. - U περιποιώ τιμήν εΤς 
τινα, τιμώ τινα. 

συΥ-κουφίςω, μελλ. -/οω ' όμού μετ' άλλου ση
κώνω (rι έλαφρύνω), συνεργώ εΙς έλόφρυνσιν (άνα
κούφισιν), άνακουφΙζω. 
αύΥ-κρασις, -εως. Υι (ΟvΥκεeά .... vμ.) · τό άναμει

γνύειν, άνάμειξις, όνακάτευμα, μεΤξις, μείγμα, κρδ
μα 11 μετριασμός. 
σύY-Kρiίτoς, ο .. (οv)'κεeά .... vμι) · ο συγκεκραμέ

νος, ό όνάμεικτος, ό όνακατωμένος 11 ό στενώς 
ήνωμΙνος μετά τινος, στενώς συνδεδεμένος. 

OUY-Kpfvw, μελλ. -Her .. cAj· συνθέτω, συνενώνω, 
(τό χωρισθέντα όπ' άλλήλων τό συναρμολογώ έκ 
νέου).- 11 ώ;; κσι! νίίν , συγκρίνω, παραβόλλω 11 έκτι
μώ, ύπολογίζω. 
σύΥ-κρiσις, -εω~, iι (Ο ;Jγκeίνω) ' Γό θέτειν όμού, 

σύνθεσις , συνένωσις.- 11 (ίι;; χσιΙ νϋν, σύγκρισις, πα
ραβολή, παραλληλισμός . 

συΥ-ιιροτί:ω, μελ λ . -ήοω' παθ . Π;;Υ.. -κεκeό ... ημαι ' 
κροτώ (κρούω, κτυπώ) όμού ιι ov)'Heo ... ιA; τω xeiee= 
κροτώ (κτυπώ) τός χείρας άπό χαράν, χειροκροτώ 
11 (ίπσλ., χειροκροτώ, έπιδοκιμάζω μετ ' ένθουσια 
σμού, έπευφημώ.- 11 σφυρηλατώ, συγκολλώ, συνε
νώνω διό σφυρηλασίσς. 2) μtq;Ρ " συνάπτω, :ιυν
θέτω (λέξεις Π.χ. ) 11 έπ! σ,ρσιτιωτων έκγυμνόζω, άι. 
χσιΙ νυν συγκροτώ στρατιωTlκόν τμήμα, καταρτίζω, 
όργανWνω.- πcιθ"ljΤ., ώ ; κιχ! νΟν , συγκροτΟύμαι, ό
σκοΟμαι (γυμνάζομαι) καλώς, όργανούμαι. 3)μτφ~ . 
ώσ. , μηχανορραφώ , σκευωρώ. 
σύΥ-κρουσις, -εως. fl (ΟVΥκeοvω) ' ώ, χιχ! νυν , 

σύγκρουσις.- 11 έρις, δισμόχη, διαπληκτισμός. 
συ Υ-κρούω, μελλ. -ow' κρούω όμού (τό κτυπώ με

ταξι'ι των) 11 ου)'κρουω ... ω xeieE=KPOTCJ τός χεΤρας, 
χειροκροτώ.- Ο φέρω εΙς σύγκρουσιν, προκαλώ 
αύγκρουσιν 11 φθείρω (καταστρέφω) διό ουγκρούσεως. 
2) συγχέω, έκπλήττω, συνταράοοω, ρίπτω εΙς σύγ
χυσιν, προκαλώ ταραχήν. 3) αμτ6. , έρχομσι εΙς 
σύγκρουσιν, συγκρούομαι . 

συΥ-κρύπτω, μεΗ . -ψω κρύπτω (καλύπτω, σκε
πάζω) τελεΙως, συγκαλύπτω έντελώς, ι<αταKaλύπτω 
όλόγυρα, περιτυλΙσσω 11 άποκρύπτω δλως διόλου . 

συΥ-ιιτάομαι, μει.λ . -κτήοομαι, άποθ.· κτώμαι (όπο· 
κτώ) όμού μετά τινος, συνσποκτώ , συγκυριεύω, βοη
θώ είς τήν όπόκτησιν . 

συΥ-ιιτίςω, μελλ . - /σω ' κτίζω όπό κοινού μετ ' 
άλλων, βοηθώ (συνεργώ) εΙς τήν κτΙσιν (Υδρυσιν 
πόλεως rι όποικΙας), συμμετέχω εΙς τόν όποιι<ιομόν. 
συΥ-κτίστης, -ov. δ (ου)'κ ... Ιζω)· ό συνοικοδόμος, 

συνθεμελιωτής, ό άπό κοινού μετ' άλλων κτίζων 
(1δρύων, θεμελιώνων) πόλιν,'άποικίαν κ.τ.δ. 
συΥ-ιιϋβευτής, '0;;. δ (ου)'κυβευω) - δ μεθ' ού 

παΙζει τις τούς κύβους , συμπαίκτωρ. 
συΥ-ιιυβεύω, παίζω τούς κύβους μαζ) μέ άλλoυ~. 
συΥ-κυιιάω, μιλλ . -ήσω' έμβάλλω εΙς ουγχυσιν. 

συνταράσσω. 
συΥ-κϋλινδέομαι- κυλίομαι όμού μετ' άλλων, συγ· 

,<υλΙομαι (<<συγκοκυλ!έμαι») . 
σuy-ιιίIν-~yός, δωρ. χΙΧΙ ιiττ. (ΤΡΙΧΎ . ) συ)'Hυιιιϊ)'ό~ . 
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6, ή' ό σύντροφος κατά τό κυνήΥιον, ό κυνηΥών 
όμοϋ μετ' δλλων (η ή μετ' άλλων 8ηρεύουσα). 
συΥ-κύητω, μελλ. -ψω' πρκ. -KiKUφCΙ' κύπτω πρός 

τό έμπρός μαζί μέ άλλους, κύπτω πρός τό αύτό 
μέρος πού κύπτουν καΙ άλλοι 11 Υ) κύπτω πρός τό 
έμπρός εΙς τρόπον ώστε ή κεφαλή μου νό συναν
τήσr.Ί τήν κεφαλήν άλλου, «σκύβω τ6 κεφάλι» καΙ 
συναντώ τήν κεφαλήν καί όλλου κύπτοντος 11 μτφρ., 
πράττω ΙένεΡΥώ) άπό συμφώνου μέ τινα καί έκ προ
συνεννοήσεως, συνωμοτώ 11 τοϊίτο δ' c~ Ι" cαη αυΥ
KεKυφό~=δλα αύτά καταλήΥουν εΙς τό ΟΟτό (ένώ
νονται, συναντώνται εΙς τό αύτό σημεΤον), (δλοι 
εlναι μισ φάρα ».- U μτφρ. , γονατΙζω, λυΥΙζω, «ΥΙ
ναμαι κουλούραι ώς κάτω ύπό φορτΙον, «σκύβω», 
συΥ-κϋρέω, μελλ. -κυρήαω η -κνραω' «όρ. a.' 

-eκvρηαα Υι -έκυραα' πρκ. -κεκvρηκα' συναντώμαι, 
«άνταμώνομαιι, κατό τύχην, συντυνχάνω, αυμπΙπτω 
11 συναντώ, εύρΙακω, τι κατό τύχην.- 11 έπΙ ΥεΥονό
των κ(Χί συμ6:i.ντων , ώ~ τό αυμβαί"ω (βλ. λ.) , συμβαΙνω 
κατό τύχην, συμβαΙνω, ΥΙνομοι, έν τΥ αύΤΥ χρόν4> 
11 ώσ. ώ;; «πpόσ.+ιiπp'P.: αv"εκvρηαε ye"io{JoUo&=ouvt
βη (να γΙνr.Ί) ώστε νά .. 
συΥ-κυρία, ή (αυΥχυρέω)" σύμπτwoις. 
συΥ-ιιύρσειαν, Υ ' πλ ηθ. εύκτ . ιioρ. a.' τοίί αυΥκυρεω. 
σύΥ-ιιωλος, ο" (αυ" + κώλο .. )' ό fXWV τό μέλη 

ήνωμένα (καί ούχl πολύ άπ' άλλήλων απέχοντα), 
ό συμμαζευμένος. 
συΥ-κωμάζω, μελλ . -άσω, δωρ. -άξω' 6αΙνω όμοο 

έν κώμφ ( ~λ. λ.) , πηγαίνω i) εlμαl μετ' όλλων έν 
κώμφ, λαμβάνω μέρος εΙς ξεφαντώματα, όΡΥιόζω, 
κορυβαντιώ, Υλεντοκσπώ (βλ . κωμάζω). 
σύΥ-ιιωμος, ο .. (αύ"+Xι.ϋμO~)· ό μετέχων εΙς κώ. 

μο .. (β λ.λ .), ό μετ' άλλων όμοϋ Kωμάζω"ll (τ.ε . παρα
διδόμενος είς κραιπσλην)' βλ. xa.l Kώμo~. 
συΥ-κωμ-Υδέω, μΞλλ. -ήαω (αύ" + χωμφδέω)' ό 

μετ' άλλων παίζων (λαμβόνων μέρος) έν κωμ4>δΙQ. 
συ Υ-χαίρω, μέ~. μίλλ. -Xίίeήσoμαι' πa.θ. ciόF. β' 

-εXίtρη .. · χαΙρω μετά τινος, λαμβάνω μέρος εΙς τήν 
χαρόν τών άλλων, μετέχω της χαρός άλλων.- 11 
έt<φράζω είς τινα τήν χαράν μου δι' έπισυμβόσαν 
αύτΥ εύτυχΙαν, «τόν συνχαΙρω», ΗΟΟ δΙνω συνχα· 
ρητήρια». 
auY-XapiίTc, β' πλ'ljθ, 6ποτ. πa.θ. "ορ. β' "CoIί ovy-

χαίρω. . 
συΥ-χέας, μτχ. «.,ρ. a.' -cc;u ουΥχέω. 
συΥ-χcιμάζω, μιλλ. -άοω' διαχειμάζω (διέρχομαι 

τόν χειμώνα) όμοο μετά τινος.- πa.θη't., ύφΙσταμαι 
τήν ίδΙαν καταιγΙδα πού ύφΙστανται καΙ άλλοι, κακ
ουχοϋμαι άπό τήν θύελλαν μαζί μέ άλλους. 
συΥ-χειρ-ουΡΥέω, μελλ. -,.,οω' φέρω τι εΙς πέ

ρος (έκτελώ) διό τών χειρών έν συνεΡΥαΟΙζ] μετ' 
άλλων, συμπράττω, «βάνω καΙ έΥΙ:Ι χέρι » . 

auy-xcuaI, ιiπρφ. _π. ιioρ. a.' του ι!πομ . 
συΥ-χέω, μελλ . -χεώ' ιiόp. a.' ου .. έχεα, ίπ. αυ .. -

έXεVΑ, ,χπρφ. oυYXΕVαι' πρκ. -KέX~Kα ' πa.θητ. , ιiόρ. a.' 
-εX&iJ.η .. · Υ' ίν. έπ. πa.θ . ιiop. ρ' ovYX~"o' πρκ. -κέ
x~μα,' χέω (χύνω) όμοΟ, αναμεΙΥνύω μαζl (όνα
κατώνω) τό χυνόμενα εΙς τ6 αύτό δοχεΤον " δθεν, 
ρΙπτω εΙς όταξΙαν i) σύνχυσιν 11 φ(ρω εΙς σύνχυσιν, 
συνχέω, κάμνω άνω κάτω, ανακατώνω, άναταράσ
σω, ένοχλώ, προκαλώ άνησυχΙαν 11 έπΙ πρa.Υμiτων, 
ματαιώνω, κάμν4> νό έξανεμισθό (έκμηδενισθl)) τ6 
άποτέλεσμα πράΥματός τινος, έξουδετερώνω, παρα
βιόζω 11 κυρ. iπΙ συνθηχωΥ χ. 4, τ., προκαλώ σύγχυσιν 
περί αύτάς, τός παρα8α/νω, τός παραβιάζω. τός 
καταπατώ, τός αθετώ, 
συy-xoΡCυτ'" -OV. δ' 6 χορεύων μετ' δλλων, δ 

συ'(χόρεύων . 
auy-xopcύIιI, μιλλ. -οω' χορεύω μαζl μέ δλλους, 

11 ανήκω εΙς τόν αύτόν χΟΡόν. 
συΥ-ΧΟΡ-ΙΙΥέω, μελλ, ·,.,οω· όμοΟ μετ' άλλου χορ

ηΥώ (τ . ε. δαπανώ εΙς τόν καταΡTlσμόν τοΟ χοροΟ 
δράματος) ιι βοηθώ εΙς τό χορηΥεΤν(εlς τ6 έφοδιά-
ζει ν μέ τρ::>φός) 11 συνεισφέρω. . 
συΥ-ΧΟΡ-ΙΙΥός, 6 .. ' ό μετ' άλ~oύ δαπανων διό 

τόν καταρτισμόν 10ϋ δραματικοΟ 'χοροΟ 11 6 συΥ
χορηΥών, 6 συμ60ηδών χρημαTlκώς, 6οηδός, σuμ-

μετέχων εΙς τήν διάθεσιν τώνάπαιτουμέν.ων ·δα
πανών. 

σύy-xoρτOCί, ο .. (oiι'+x6ρτo~)' χιιρ . ό έχων τήν 
χλόην ήνωμένην ιι συνορεύων , '(ειτονικός . 
συΥ-χόω, ίων. ιiντΙ συΥχώ .. "υμι. 
συΥ-χράομαι, μιλλ. -χρήοομαι, ιiπoθ: μεταχειρ/· 

ζομαι όπό κοινοϋ μετά τινος, ένοϋμαι μετ ' άλλων 
έν τι) χρήσει πΡόΥματός τινος, καταναλίσκω 11 ό
πό κοινοϋ μετ' άλλων ίl ιiντείίθε'l, έχω έμΠOΡΙKQς 
σχέσεις πρός τινα, συναλλάσσομαι, ouvaVCorpt
φομαι 11 xa.L ΞπΙ σσφκικής με ί;;εως, έχω ένόχους σχέ
σεις.- 11 δανε/ζομαι άπό κοινοϋ μετ' άλλων (τι 
παρό τινος) . 

. σύΥ-χροος, ο .. , χσι: ί σιιηιρ. -XΡOuς, ov .. (αυ,,+χρ6α)' 
6 έχων όμοίαν χροιάν, δμοιον χρώμα, ό τοϋ αύ
τοϋ χρώματος, ό fXWv' δμοιον έξωτερικόν. 
συΥ-χUνω, μΤΥν. τuπος τοίί ουΥχέω. 
σύΥ-χυσις, -εω~," 1ι (αυΥχέω)' τό συνχέειν (=χέ

ειν όμοϋ), ή σύμμειξις, όνάμειξις, άνακάτωμα ιι τό 
προκαλείν σύνχυσιν, ή όναταραχή, δλεθρος , κατα
στροφή ιι ή παράβασις, παραβίασις, καταπάτησις, ό
θέτησις (έπί συνθηκών). 
σύΥ-χϋτο, Υ' έν. επ . πσιθ. ιiop. β' τοίί ουΥχέω. 
συΥ-χωνεύω, μεΗ. -οω ' λυώνω όμοϋ, συντήκω, 

τήκω. 
συΥ-χώννυμι, χσι:Ι -Uω' ίων. ιίν, συΥχόω, dr.p'P. 

ovyXOV'" μελλ. ουΥχώαω' ιioρ. a.' ου'l'έχωαα' πσιθ. 
π"κ. αυΥκέχωομαι' αυΥχ6ω (χύνω όμοϋ), σωρεύω 
(έπισωρεύω) όμοϋ, συσσωρεύω, δημιουΡΥώ σωρόν 
χώματος, καλύπτω τι δισ ρωροϋ χώματος, κατα
σκευάζω τύμβον.- 11 μεταβάλλω είς σωρόν έρει
πΙων, μεταβάλλω εΙς χοϋν, κατεδαφΙζω, κατσστρέ
φω.- 111 σωρεύω εν πρόΥμα έπl τοϋ άλλου, έπι
φέρω σύγχυσιν. 
συΥ-χωρέω, μaλλ. -;οω χσιΙ -"'οομαι ' χωρώ έπί 

τό αύτό, συμπορεύομαι, συμ6αδΙζω, συνέρχομαι, ένώ
νομαι, συνάπΤομαι.- 11 παραχωρώ τήν θέσιν μου, 
παραμερΙζω, όποσύρομαι, κάμνω τόπον 11 μτφρ., κά
μνω ύποχωρήσεις, ύποχwρQ, προβαlνω εΙς συμβι6α
σμούς, συμβιβάζομαι, συμβιβάζω τό διεστώτα, λα.τ. 
concedere 11 έν xa.xjj ένν., ΥΙνομαι συνένοχος, συν
επιβουλεύομαι, εΤμαι σύμφωνος εΙς τό κακόν, δέν 
φροντίζω νό τό όποσοβήσω. 2) μετ' a.ίτ . πριΧΥμ., 
ύποχωρώ εϊς τι, τό παραδέχομαι, κάμνω παραχωρή
σεις είς τι (ώς πρός τι), παραχωρώ τι , τ6 παραδίδω. 
3) προσχωρώ, συμφwνώ, συναινώ, συ'(κατανεύω, 
συ )(κατατίθε μαι, όμολο)(ώ 11 μετ' ιiπ;;φ. συμφωνώ (συΥ
κατατίθεμαι,. άναλαμβάνω) νό πράξω τι 11 ιiπoλ., συμ
φωνώ, συναινώ, συ'(κατατίθεμαι . 4) ιiΠPoσ., αυΥχω
ρεϊ= «yίνεTαι~, .στέκει, πηγαΙνει » , έπιτρέπεται, εΤ
ναι δυνατόν (:ιό γΙνω · 
συΥ-χωριιτεον :;) πληθ. -έα, ρημ. έπΙθ. τοίί αυΥ

χωρέω ' π,:. έπει νό συμφwνήσr.Ί τις (νό όμoλoγήσr.Ί), 
συδιιν, έπιρρ. (οεvω)' ταχέως, όρμητικώς, μετό 

σπουδής. 
συειOCί, α. ο .. (αϊί~)' ό έκ oυ6~, χο/ρειος, χο/ρι

νος, « χοιρινός , '{ουρουνήσιος», λσιτ. suillus ιι χρίαμσ 
ονειο .. =λίπος χοΙρειον (χοιρινό λαρδΙ). 
συ-ζάω, ιiπρφ. "συζ;; .. · μελλ. -ζήαω' ώ, χα. Ι νίίν, 

συζώ, ζώ μετά τινος, ζώ μαζ/. 
συ-ζεύΥνυμι, xa.L -ύω' μελλ. -ζεvξω' πa.θητ. , ιiόp. 

β' αυ .. -εζ&Υη"· ζευγνύω όμοϋ' « ζεύω μαζΙ», συνδέω, 
ένώνω (χυρ . εί. ΥcXμσν) . - π(Χ9ητ., ζευΥνύομαι μετά 
τινος, ένοϋμαι εΙς ζεΟ'(ος, συνδέομαι στενώς-μί
σον , ζευγνύω δι' έμαυτόν. 

συ-ζιιτέω, μελλ. -,.,σω· ζητώ (έρευνώ, έξετόζω) 
όμοϋ μετά τινος, βοηθώ εΙς τός άναζητήσεις. 

συ-ζiιτιισις, ή (αυζη"έω) ' ή άπό κοινοϋ ζήτησις 
(fρευvα, έξέτασις) ιι ώ~ Κ(Χ Ι νίίν , συζήτησις 11 φιλονικΙα, 

συ-ςιιτιιτιίς, ·ov, δ ' ό όμοϋ μετά τινος άναζη
τών 11 ό φιλονικών, φιλόνικος . 
συ-ζοφόομαι, πa.θητ . (oiιV+t6φo~)' συσκοτίζομαι, 

Υ/νομοι σκοτεινός. 
συ-ςϋyiίναι, ιiπpφ. πσιθ. ιioρ . β' τσυ ουζήΥ""μι. 

. ~iiyia, 'iJ (σvζεVΥννμι),,=σύζευξις, ένωσις= 
σύνδεσις, όρμός, δρθρωσις.- Ι ζεϋ'(ος ζΥων, «ζευ
'ι'6ρι) ". τ6 -ζευ'ι'άρωμα». . 
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συ-ζίίΥιος, α, Ο .. , ποιητ. ιiντ! σvζvΥοr' συνεζευ
γμένος, συνημμένος,ήνωμένος . 
. σύ-(υΥος, ο .. (σνζν";; .. αι τοί) σιιζctίytινμι)' ό συν· 
εζευγμένος, ό συνηνωμένος εΙς ζεύγος, ό συνδε
δεμένος διό Υόμου, ό νυμφευμένος.- ώ~ οιίσ. θηλ. 
ή σvζΙΙΥοS"=ώ~ χιιί νυν, σύζυΥος, Υυνή έγγαμος, 
ιipσ. cJ σvζVΥοS"=ώ~ χιιΙ vuv, σύζυΥος, «άνδραςι. 
σύ-ζUΞ, ·(ίΥΟS", δ , -fι' =σvζvΥοS" (βλ. λ.). 
σύ-ζωμσ, -στo, , τό (σνζώ .... ιιμι)' τό ζώνειν όμοΟ, 

fι καί τό όργανον δι' 00 έπιτυγχόνεται τοΟΤΟ, ζώνη, 
ζωστήρ. . 

συ-(ώννίίμι, μιη. -ζώσω ' ζώνω όμοΟ, συνόπτω 
διό ζώνης.- μίσον, ζώνω έμαυτόν, ζώνομαι, περι
ζωννύομαι, ιζώνω γύρω-Υύρω τή μέση μου (τά νε
φρό μου)>> 11 ζώνομαι τήν πανοπλΙαν μου. 
σu-ζωo-πoιέω, ζωοποιώ (δΙΔW ζωήν, ζωντανεύω) 

όμού (1, συγχρόνως) μετά τινος, 
συδΕίς, μτ.χ. πιιθ . ιioρ . ιι' 1:0υ oavOJ. 
σύδΕν, ιιίολ. ιiντ! lovlhιoa .. , Υ' πληθ . πιι8. ιiσρ. rι.' 

του σcvω. 
σίίιιάζω, μιλλ. -άσaι (σνΗ;;)' δρέπω (συλλέΥω) 

ώριμα ούκα. 
σίίιιδμίνον, τό' ό καρπός τ"ς συκαμΙνου (Tt;c; 

«μουρ!ος), τό συκόμορον, τό μόρον (Χοιν . «μοΟροι), 
λιι •. morum: [ε/νσι ι διiνειoν Εχ σημι •. Υλώσση., πρ15λ. 
'15ρ . !Hqma (μουρ!ά), ίιποσ.ιχν ίν 1:fj 'EHYjvtxfj χιι! oτijv 
ίπΙ~ριι~ ι ν τή;; λ. αiί"o,,] . 

σίίιιδμίνος, 1ι (χα! σπιινιώ •• δ)' ή ouκομορέα, 
(σκαμνιό», ή μορέα, ιμουρ!όι, λα •• morus. 

σίίκέα, ·έαS", ίων. χαΙ ίπ . σίίκιίη, -ι'1', σιινΊιΡ. συιιίi, 
-;;S", Υ,' ίων . γεν. πληθ. σΙΙΗέω,,' (σiίκo .. )· ώ, χιι! vllv, 
συκ", (συκ!άι, (σουκ!όι, λ:n. ficus. 

σίίκΙδιον., .ό, ίιποχορ. τοί! σiίHO'" μικρόν σύκον, . 
συκόκι. 

σίίιιίζω, μελλ. -Ιllω (σiίHO"γ· τρέφω μέ σΟκο, πα· 
χύνω IΧΟίρόν) διό ούκων. 
συκΙνος, '1, αν (σνΗΟ")' ό έκ συκ"ς, ό έκ σύκων 

κατεσκεύασμένος, (συκέν!ος» : IIVHI"Ot' ΞVλo,,=τό 
ξύλον της συκης.- 11 μ.φ .. . (έΧ τή. σΠΟΥγώilοιι. φύ
σιω. τοil ~ύλOI) .ή. σιιχΤι.) oVHI"OI ιί"δeεr-=άνδρες 
όνΙσχιιροι (μΟλ8aκοΙ) όνάξιοι, άχρηστοι 11 ώ". (μι.ιχ 
()παινιγμοϋ πρό. το OVHOφCΊ"r,lS"), ψευδής, κ/δδηλος, 
δόλιος, άπιστος. 
σϋκίς, ·/δoS",'" (σνΗέ,Ι)' νεαρόν βλάστημα (πα

ροφυός) συκης πρός μεταφύτευσιν , νεαρό συκ". 
σϋκο-10Υιίω, μιλλ.. -ιJσaι (IΙVΗολ6Υοr)' συλλέγω 

(δρέπω) ούκα. 
σίίKo-1όy~, ο" (.iίκoν+λέyω)· ό συλλέΥων σο· 

κα 11 ό έξευρΙσκων ouκοφαντΙας, ό συκοφόντης. 
σϋKO-μOρeα, i'ι'=σVΗ6μοeο, (βλ. λ.l. 
σϋιιό-μορος, +. (σiίHO" + μόρο .. )' ouκη άμα καΙ 

μορέα, δένδρον τ"ς ΑΙΥύπτου όνομαζόμενον καΙ 
σνκά~H"O' ή ΑΙΥιιπτΙα, λσι •. ficus sycomorus, συκο
μορέα , (συκαμιν!άι, μορέα, ιμουριά ι. 
ΣΥ-ΚΟΜ, ." ώ; χα Ι νύν, σύκον, «oOKOJO, ό καρ

πός της συκης, λσιτ . ficus [lIiίHO", βοιω •. τiίκo,,' σίί
Η_σ, ίων σΟΗέ,Ι > σίίΗ;;' σVΗινα,' σνΗάζω ' αΙΙΗαλ" 
(=λατ. ficedUI4)· τCι ιη. σiίHO", λα.. ficus, ιiρμ. 
thuz. (σύκον) εΙν~ι πιθ ιiνι~άp.ητιι "π' ιiλλήλων διi
νιια έχ τη5 ί δΙ~; μεσογ. Υλώσοη;;] . 
σϋΚΟ-ΠΕδϊ1oc;, δ (σiίHO"+πέδιλo,,γ ό έχων πέδι

λα εκ συκής ι σύκιναι, πσιpφδΙ~ .ού δμηρ. xevooni
'ιλο, μιιτιχ λογΟΠΙΧΙΧΤΙΧΟί) υπαινιγμοί) πρό·, τό σνΗΟ
φCΊντ,l' (οΙονεΙ «6 έν πεδ/λοις συκοφόντου βαδ/ζων, 
ό ouκοφάντηςι). 
σίίιιο-τρ6Υέω, μιη. :tioe» (tιiίκo. + ~Iσy.ί •• 'toll 

~eώyQJ)' τρώΥω σΟκο. 
σίίιιο-τρ6Υίδης, -οιι, δ' ό τρώγων σοκα, ό τρw-

γαλ/ζων σύκα Ι χωμ. ίπΙ8. φιλαΡΎύροιι). . 
σίίιιο-φαντέω, μιη. ~tiOQJ (αVΗΟφCΊ"τηr)' εΙμαι 

συκοφάντης 11 μ.τ· αΙ •• , ώ~ χαΙ νί)ν, συκοφαντώ τινα, 
τόν κατηγορώ ψευΔWς, τόν διαβάλλω, τόν δυσφη
μώ, τόν κακολογώ ψευδWς (πιιραλόΎω,). 2) μ_τ' (111:. 
πρσιγμ., παριστόνω τι ψευδώς, δΙδω ψευδετς πληρο
φoρΙaς περ/ τινος πρόγματος 11 ιiλλ' δμω, ανιcoφσ,,
~Φ τeιάιcο ..... σ μΗ, = λαμβάνω (έκβιαστικώς) τριό· 
κοντα μνδς διά ψευδών κατηνοριων Ι CI1IιcOf(Cl".cii 

τΙ r, .. οS"=εκβιάζω τινά νό μού δώσι;1 χρήματα ό· 
πειλών αύτόν διό ψευδών κατηγοριών. 
σϋιιο-φάντημα, 'ar0S", τό (σΙΙΗοφα"τέω)' συκο, 

φαντία, συκοφάντου τέχνασμα , Ψευδής κατηΥορ/α, 
διαβολή,- 11 παραποίησις τής άληθείας, σοφιστι· 
κόν τέχνασμα, σόφισμα. 

σίίιιο-φάντης, ·ov, δ (σiίΗοto+φσΙ"ω)' xup. ό τά 
σΟκ α φσΙνωtι (δηλ . δεικνύων, φανερώνων), τ. Ι. ό 
σε/ων τό δένδρον της συκης καΙ κατσρθώνων διό 
τούτου νό ΥΙνωνται άντιληπτό τό πρότερον κεκρυμ
μένα εντός τού φυλλώματος σύκα 11 iJ ό ύποβάλλων 
μήνυσιν εναντ/ον ότόμων έξαγόντων κρυφΙως (διότι 
i'ι έ~αΎωΎij ιiΠYjγορεU8ΤΟ atCι νόμοιι) σύκα εκ της Άτ
τικης, χα Ι o~τω φά.Ι"ων τά αiίκα n yενιxιίi" ώ. χιιΙ 
yi)v, ό συκοφάντης. ό συκοφαντών, ό καταΥγελλων 
ψευδώς, ό διαβάλλων ιι ,bo. ΎΕν., ψευδής, ψεύστης, 
άπατεών. 2) μτφρ., ό δι' άπειλών περl ψευδων μη
νίισεων όπoσΠWν χρήματα άπό τους πλoυσ/oUΖ, ό 
εκβιαστής. 

Oίίιιo-φaντία, i'ι (σνHoφσ .. τέaι) · ώ, χιι! νίlν, συκο, 
φαντ/α, ψευδής κατηΥορΙα, διαβολή, τό έΡΥον τσύ 
συκοφάντου.- • παροποΙησις (διαστροφή) τ"ς όλη
δε/aς' σόφισμα, άπάτη. 

σίίιιo-φaντίας, -ov, δ' δνεμος συKOφαντ/aς, ρεο· 
μα συκσφαντ/ας. 

σίίιιo-φaντιιιός, ti, ο" (σΙΙHOφCΊ"I,,I,)' ό συκοφαν
τικός (ώ. χσιΙ νί)ν), ό συκοφαντών, ό επιρρεπής εΙς 
τό συκαραντεΤν, ό διαβολεύς.- ίπιρρ. -ΗΦ,' κατά 
συκοφαντικόν τρόπον. 

σiiιιo-φCιντρια, 'ij, θΥΙλ. το!! IIνHOφCΊ"τ'1" 
σίίιιό-φδσις, 'S"", .". ποιητ. ιiν.Ι σνκοφσ"τΙσ. 
σiiιιo-φoρeω, μιη, ·tiOQ) (lινΗοφόρο,) ' φέρω (κου-

βαλώι) σΟκα. 
σίίιιο-φόρος, ο,. (σvΚΟ,.+φέρω)' ό φέρων (παρό· · 

'{ων) σΟκα. 
σίίιιόω, μ_η. -ώσω (αiίHO .. )· τρεφω μέ σΟκα. 
σύ1α, έπ. ιiν.Ι έσvλα, γ' Ιν. πρτ. του σΟλάω. 
σϋλ-6ΥωΥCω, μ.λλ. -ήσω (σiίλo,,+αyω)' άποκομΙ· 

ζω ώς λόφυρον, λαφυραγωΥω, διαρπάζω ώς λάφυ
ρον.- λεηλατώ, λφτεύω, συλώ, σκυλεύω ιι όπόγω 
τινά ώς cίχμάλωτον. 
σύ1ασιιc, Ι ων. ιiντ! έσvλcι., Ύ' Ιν. πρτ. του σιιλιίω. 
ΣΥ-λΑΏ, μελλ. -ήαω' ιiόp . σι' IOVl'1oa ' παθητ., 

«όρ. α' έαιιλή{J,Iν' ΠΡΧ. oeoVl,lμt!.I (OVl,l)' 6φαιρώ 
τό δπλα φονευθέντος νεκρού 11 μετ' σιίτ. προσ. x~! 
αίτ. πρσιΥμ., όΠΟΥυμνώ τινα άπό τό δπλα του, τοΟ 
όφαιρώ τό δπλα 11 "tijV σι~.-;ιν σημσισ . Ιχβι ώσ. χαΙ μβτιχ 
αίτ. π~oσ. χαΙ γιν. πραγμ.- πσιθητ ., μετ' α ί τ. πραγμ., 

άποστερΟΟμα/ τινος, άπογυμνώνομαι άπό τι 2) 
με.' αΙτ. προσ. μόνον, εκδύω (όΠΟ'v"Jμνώνω) τινά, 
όποστερώ τινα, τόν σκυλεύω, τόν λεηλατώ, τόν 
λαφυραΥωγω, ιόν διαρπάζω. 3) με.ά. σιίτ. πραΎμ. 
μόνον , άφαιρό, άρπάζω, άποσπω διό της βlας.- πα
θη •. , ύφΙσταμαι διαρπογήν, λεηλατούμαι, λσφυρα· 
γωγούμαι 11 γεν., όποστερούμαι !1ράΥματός τινος διό 
της 6ίαι; [δι ' ιi.ιιμ. βλ . oVl'1]. 
σu1cύμcνος, ~ωρ. liν.Ι αιιλοvμενος, μτχ. παθ. 'ν. 

του σιιλέω. 
aiAcw χιιΙ σίίλέω, παράλλ .• ύποι .ου σνλάω (βλ. 

λ.). 2) λαφυΡΟΥωγώ κριιφ/ως, όποστερώ . δι' άπά-
της, έξαπατώ. 

σύλll, i'ι, χα! σϋλον, τό, ιiηιχ σχεaόν μόνον χιιτά. 
πληθ. ίν χρΤισει , σΙ αiίλαι χα! τά oiίλα' (σvλάω)' τό δι
κα/ωμα τοΟ «εγγράφειν προσημεΙωσιν» έπl τού πλοΙου 
Τι επl τού φορτ/ου εμπόρου τινός, ώς ενεχυρον τρό
πον τινό δι' όψειλόμενον χρέος Yr δι' άπcζημΙwσιν 
επl προσγενομένι;1 ζημΙQ, τό δικαΙωμα κατασχέ
σεως τρόπον τινά, τό δικαίωμα τού ένεργεΤν όν· 
τ/ποινα έν περιπτώσει πολέμου, τό δικοΙωμα τοΟ 
προβα/νειν πρός άντεκδ/κησιν εΙς πειροτικός έπι · 
δρομός κατά τού έμπορικού στόλου τού άντιπάλου. 

'E-nιμ.ι · IιVλ,l· αiίλo,,' σιιλάaι χαΙ σvλεvω, ποιη •. χαΙ 
διαλ. xrι.! ιιvλέω' πρβλ. Ήσιιχ. cΙσσvλλσ' άφΟρει ... », 
c~λιiτσι' lor.etilhι, άπέ60".,,"· σχο,;ιιιν. ί.ιιμολ. 
σίίληΙcfς, .ίΌσ, έ", μτχ. παθ. ιioe . α' τοί! ανλάω. 
σίίλιίτωρ, -oe0S". χσιΙ θYjλ. oiAIίTcIρa (ιινλιίω)' δ 

ιιvλ"τή" λr:ιoτής, κλέπτης, 



σuλλαΙcίv-σuμΙα'vω ,ιι 

σul-lIIciv, ιiπρφ. ιioρ. 11· του ιιν11αμβtί"ω. 
συλ-λδΙCσδαι, ιiπρφ. μίσ. ιioρ . 6' τοσ ιιν1λαμβtί_. 
συλ-λδΙιί, "/j (ιιν}.λαβ.ϊ,,)· τ6 συγκρατοΟν όμοΟ, 

τ6 συνόπτον, δ δεσμός, Τι καΙ ή όφr;ιρημένη ένέρ
γεια, τό συλλαμβόνειν, τό κρατεΤν δμοΟ.- 11 (ίχ 
τοί) πα.θ'!)τ. σν},1αμβά"ομαι)' τό συλλαμ6ανόμενον, 
τό συγκρατουμενον, ίδΙως έπl γραμμάτων όμοΟ 
λαμβανομένων καΙ 9χηματιζόντων fva ήχον, τήν 
συλλαβήν: Ι" Υραμμάτω" ιιν","αβαϊ, = έν γεγραμ-
μέναις λέξεσιν. . 
συΙ-λδΙίςω, μβλλ. -σω' (σνλ1αμβά."ω, ιινλ1αβή)' 

όναγινώσκω είς συλλαβός, συνόπτων τά γρόμμα
τα άποτελώ σιιλλαβός. 
συΙ-λδΙέω, μβλλ . -ήιιω' συνομιλώ μετό τινος, 

λα.τ. colloquor. 
συΙ-λaμΙάνω, μSλλ. -λήψομαι' ιiόρ. 11' ιιν"ΙΙλίί

βο,,' ιiπρφ . συλ}.a.β.-;,,· πρκ. 'συ"εαηφα, πα.θ . πρχ. 
συ"εαημμα, (πρ6λ. λαμβά"ω)' λαμ6άνω καΙ φέρω 
όμοίί, φέρω έπl τ6 αυτό, συγκεντρώνω, συνάγω, 
συναθροΙζω (π.χ. στρατευματα).- 11 ουνάπτω, κλεΙω, 
«σφαλΙζω., ένώνω (π χ. τό στόμα καί τους όφθσλ
μους νεκροίί).- ΙΗ ώ~ κα.ί νυν, συλλaμβόνω, όρπό· 
ζω, «πιάνω», «όδρόχνω», βόλλω χείρα έπΙ τινaς, 
άναχαΙΤΙζω, φuλαKΙζω.- lν έπΙ ,ou πνευμα.,ικοίί ίπι
It8/jOU, συναρπόζω τήν σημaσΙαν τινός, όντιλαμ66-
νομαι όξέως, έννΟΟ, κaταλαμ66νω.- ν δέχομαι 
δλα δμΟίί, άπολαυω.- νι έπΙ γυνα.ιχό~ , συλλαμ6ά
νω έν γαστρΙ, μένω fYKUoς, «γκαστρώνομαι» - νι 
μβ...:dt "οτ. προσ., λαμβόνω μέρος μετό τινος άλλου, 
βοηθώ τινa είς τι 11 ιiπoλ., συντελώ, βοηθώ n ο!ίτω 
κα.Ι ίν τlj) μίσιρ, συUcιμβιί"oμαι ... λαμBόνω μέρος εΤς 
τι, βοηθώ, συντελώ. . 
συΙ-ΙέΥω, μιλλ. -ξω' ιiόp. α.' συ."ιl1.ξ~· πρχ, σν,,

• /λο xll· πα.θ'!)τ., μιλλ. 11' ιιυλMytίαoμαι ' ιiόp. α.' αν,,
.!lx6t,,,· ιiόp. 11' ιιν".λl7'1"· πρχ. α1l".lλ.Υμαι· χα.Ι 
σπα.ν. αvΙUλ.Υμαί· ώ~ χα. Ι νΟν, συλλέγω, συνόγω, 
συναθροΙζω, ουγκεντρωνω Α ίπΙ προσ ., συγκαλώ, συν
ο8ροΙζω, χα.Ι ίπΙ στρα.τιω,ων, στρατολογώ, έπιστρα
τεΥW, λα.τ. conscribere,- πα.θη-τ:., συνέρχομαι, συν
αθροΙζομαι, συγκαλοίίμαι . 2) ίπΙ πρα.γμιΣτων, συλ
λέγω, συναθροΙζι.ι.- πα.θ'!)τ., ίπΙ πρα.γμ., γΙνομαι 
συνήBη~. 

σύΙ-λcιιτρος, α" (σ1w+λIιcτρo,,)- ό συμμετέχων 
τοίί αυτοο λέκτρου (της αυτης κλ/νης), δ συνευνος 
ιι ώσ. o,ja . d (r» σνλlειcτρo, = ό 'σύζυγος (όνήρ), ή 
συζυγος (γυνή). . . 
συΙ-1ι\Ιδην, ίπΙρρ . (συΙΙαμβά."ω)' δλα μαζ/, έν 

συνόλ4!, έν περιλήψει, περιληπτικώς, έν συντόμιιι. 
συλ-Ιι\Υω, μελλ. -ξω ' ιiμτσ., λήγω (τελευτώ) όμοΟ, 

παυω συγχΡόνως με όλλον Τι κατά τόν αύτόν τρό
πον με έκεΤνον.- 11 μτ6τ., κόμνω τι νά σταματήσr;ι 
(νά ήσυxόσr;ι, νά παυσr;ι) μαζl (τι συγχρόνως) μέ 
όλλο τι. 

σuλ-ληητέoν, ρημα...:. ίπΙθ. ...:ου ανλ1αμβιί_' ιJ.ϊ 
συUcιυβά".ι" = πρέπει νά συμβοηθι:1 τις. . 
συΙ-Ιι\ητρια, f" θ'!)λ . -τ:οίί συλλήπτωρ. 
συΙ-λιίητωρ, -ορο, (αυλλαμβά"ω) ' ό λαμ6όνων 

μέρος είς τι, ό συμμετέχων είς τι, συντροφος, κοινω-
νός 11 ό βοηθός, ό συνεργός. ' 
συλ-ληφδίίναι, ιiπpφ. πιιθ . ιiop.· α.' τοσ αυλ1αμβά"ω. 
σύΙ-1ηψις, -.ω" ή (σνΙλαμβά."ω)' τ6 λαμ66νειν 

πρόγμαΤά τινα όμοίί, τό συνδέειν, συνδεσις, σύνα-
Ψις ... • • ώ, _ί 'Ιίσν, τ6 συλλαμΒόνειν, σύλληψις καΙ 
φυλόκισις, τ6 βόλλειν χεΤρα έπΙ τινος.- 11I τ6 συλ
λαμβάνειν Τι διά τοίί νοϋ, άντ/ληψις, κατανόησις. 
- lν ώ~ χα.Ι νίίν, ή συλληψις, έγκυμοσύνη. 
oul-λiιψoμαι, μελλ. τοϋ σiιλλαμβά"ω. 
σuλ-λoyι!ι, ή (συλΜΥω)' ώ. )taol νυν, συλλογή, 

«μάζωμα». 2) τ6 συλλέγειν στρατιώτας, ή στρατο· . 
λογ/α, ~α.τ_ conscriptio.- 11 (ίΧ -τ:οί) πι:iθ'!)τ.), σίιλλο
γος, συ.νόθροισις, συνέλευσις, συρροή πλήθους, συΥ
κέντρώσις. 

. σuλ-AoyIςoμαι, μ.λλ. -Ιαομαι, ιiπo~: λΟΥI'ομαι 
(ύπολογΙζώ, λογαριόζω) δλα όμοο, συYKεφaλαιώ, 
άδρolζω, «σουμάρω», έξάγω τό όλικόν δδροισμα..1 σuν6yω, συμπερα/νω, έκ δεδομένων, τεκμα/ρομαι, 

λατ. colllgere 11 δν ,1) Λογιχ1), διό σειρδς συλλογι
σμών φθόνω εΙς συμπέρασμό τι. 
συλ-Ι0ΥΙμσίος, α, ο" (ιιυ1λέΥω)' ό συνειλεγμέ

νος έκ διαφόρων τόπων 11 δ,τι συνήθως συλλέγεται 
(συναθροΙζεται), δ, τι συνήθως συρρέει. 
σuλ-loyισμός" -ov, 6 (αυλ10ΥI'ομαιγ τ6 λογα

ριόζειν δλα όμοΟ, ό όλικός όπολογισμός.- • ή έπl 
Τι:16όσει ώρισμένων δεδομένων (στοιχε/ων) έξαγω· 
Υή συμπερασμάτων, τό σκέπτεσθαι λογικώς, τ6 
συλλογΙζεσθαι.- ώ~ χα. Ι νϋν εν τ1) Λoγι~1), συλλογι· 
σμός, συναγωγή συμπερασμάτων διά διανοητικης 
έργασΙας, καθ' ην ΟΙ ύπόρχοντες δεδομένοι δροι 
συγκρίνονται πρός τρΙτον η μέσον δρον, 
σύl-loyOCίι 6 (αυαιΥα>)' συνέλευσις (συνόθροι· 

σις, συγκέντρωσις) άνθρώπων n σ1iλ10yσ" nοιοvμαι 
=συγκαλώ συνέλευσιν.- • μτφρ., ή δύναμις της αυ
τοσυγκεντρώσεως : λαμβά"ω σ1i'-λoyo" ψvx.ii~=tρχο
μσι εΙς τόν έαυτόν μου, συνέρχομαι, όναθαρΡώ, 
άναλαμβόνω θάρρος. 
σul-λoύoμαι, μεσ. η πα.θ'!)τ., λούομαι όμοϋ. 
σuλ-λoιΙτης, -ov, 6 (σiι .. + λόxo~)' .στρατιώτης 

(πολεμιστής) τοϋ αυτοϋ !όχου (τοϋ OOτoϋ στρατ. 
τμήματσς),συστροτιώτης, συμπολεμιστής. 
συl-lίiηέω, μιλλ. -ιίσω' λυπώ (προξενώ λύπην, 

πικροΙνω) όμοϋ μετά τινος (όμο/ως δπως καΙ άλλος 
ή άλλοι).- πα.θ'!)τ ., μιτά μ.η. -!νπ.,,{J-ήιιoμαι, xa;! 

. μΒσ. ·!νπήαομαι· ώ~ χα.Ι νσν, συλλυποϋμαι, μετέχω της 
ΛUπης τινός, αίσΜνομαι ΛUπην διό τι να, συμπαθώ, 
συΙ-Ιυσσάομαι, πα.θ'!)τ: καταλομ6όνομαι καΙ έ'(ώ 

όπό λίισσης μαζί μέ όλλΣUς, λuoσQ (<<λυσσιόζω») 
καΙ έγώ (δπως καΙ όλλοι) . . 
συλ-Ιύω, μίλλ. ·ι)σιο· βoηθQ εΙς τήν ΛUσιν (όπο

ΛUτρωσιν, c.πελευθέρωσιν), 
σύΙ0ν, τό' βλ. σνλ." • 
σίiλ-όνUΞ, -~xo" 6, ή (σvλιίω + ό'ννξ)' ό περικό· 

πτων (ψαλιδΙζων) τούς δνυχας. 
συμ-Ια'ην, , ειJx...:. ιiορ. β' τοΟ αυμβαl"ω. 
συμ-βαΙνω, μΒλλ. -βήσομαι' ιiόρ. 6' αυ"ιιβ."", ιiπρφ .. 

ιιυμβη"αι' πρχ. -βlβηιcα, συγΚΕχ. γ' πλ'!)θ. -β.βαιιι, 
Ιων. a.πρφ. ανμβ.βά"αι, μτχ. -β.βώ,· πα.θ'!)τ., γ ' Ιν . 
ιiπο-τ:. ιiορ. α.' σvμβα{Jjj' ιiπpφ. πρχ. συμβ.βάσfJ.αι· 
(πρ6λ. βαl"ιο)' Τσταμαι μέ τούς πόδας ήνωμένους 
(fXc.> κλειστά τά πόδια, δπως τά παλαιότερα άγόλ
ματα της πρώτης περιόδου της Έλλην. τέχνης).
• Τσταμαι όμοϋ t, πλησΙον, συμπαρΙσταμαι, βοηθώ. 
ι. 6aδΙζω όμοο μετό τινος, η συναντώ τινα 11 Ιντισ
θιν ώ~ τ6 συμμΙαχιο, φθάνω είς... η εΤμαι είς Τίνα 
τόπον (μετά "~τ.) 11 συμβαί"ω καιcoϊς=εTμαι ήνωμέ
νος με τάςσυμφοΡός, συνεργώ εΙς τήν aϋξησΙν 
των. 2) έρχομαι είς συμφωνΙαν μετό τινος, συμ
φωνώ, λα.τ . convenire 11 συμφωνώ πρός τούς δρους 
συμβιβασμοΟ τΊνος, κλεΙω συμφων/αν U γ.νιχω~, συν· 
διαλλόσσομαι, συμφιλιώνομαι, μετό τινος Ο τό ιiπpφ. 
πρχ. αυμβεβά.'ΙΙα, κιχ! εν τψ πα.θ., έπΙ -Τ:cUν ορων τ9). 
::ιυμφωνΙιχ., έχω συμφωνηθη: ooιcέo"τ., πά"τα συμ
βεβά"α,=με τήν Ιδέαν δτι δλα εΤχον συμφωνηθη Ι 
τα αυμβα-θέ"τα=τά συμφωνηθέντα, αl συνθηκαι 3) 
συμφωνώ, άρμόζω, (ταιριάζω», εΤμαι δμοιος n συμ· 
πΙπτω, Yj άντιστόιχώ πρός ... 1Ι εΤμαι nροσηρμοσμέ
νος, προσαρμόζομαι, όρμόζω άκριβWς (π. χ. ίπί των 
λΙθων ...:ι.ιχο/jι.μΙα.~ τινό,ι.- lν π/πτω εΙς τόν κληρόν 
τινος.- ν 'πΙ γδγονό,ων, ώ~ χα.Ι νiίν, συμβο/νω, Υ/' 
νομαι (τυχα/αις), λα...:. contlngere U ιiπρoσ . σνμβαί".ι, 
αυ"έβ." (ιiXPLllcU~ ώ~ κα.Ι νσν) U ώσ. χα. Ι ανμβαl".ι .l
ΝΙ η yl'γ".α-θαι=σuμ6αΙνει νά εΤναι η νά γΙνεται, 
-τ. Ι. εΤναι, γ/νεται.- τό ανμβ.β."ιcό~ = τ6 τuxαΤoν 
συμ6όν, τ6 κατά τυχην συμβαΤνον, σύμπτωσις U και-α 
αυμβ.β."ιcό,=έK . συμ6εβηκότσς, τυxα/wς, κατά τυ · 
χην. 2) μΒΤ' inιpp. ή _πιθ .. bno6a/vc.> κατό τινα 
τρόπον (κολώς Τι κακώς), fxc.> τoιOOτην τι τοιαύτην 
fKβoOIV Ο iπολ., όποβο/νω καλώς, εύδοκιμώ, έπιτυγ
χόνω, προκ6πτω, fxc.> καλήν έκβοσιν, λα.τ. CUCCe
dere: fj,. ξvμβij t) πaϊρcι=δν ή όπόπειρα έπιτυxr;ι . 
3) έπΙ ίπα.κολουθήμa;...:ο~ (inl συν.πεΙι;ι.), έπαKOλOUΌW, 
όπo6a/νω, προκυπτω, προέρχομαι R ίπΙ συμπιρα.σμά
των, όKOλΣUΘW ως όποτέλεσμα, fπομαι ως συμπέ
ρασμα. 
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συμ-βακχεύω, μ.λλ. -σω' συμμετέχω εΙς τός έορ
τός (πρός τιμήν) τοΟ Βόκχου, Βακχείιω μετ' δλλων, 
λαμβάνω μέρος εΙς τό όακχικό δργια. 
σύμ-βακχος, δ, 'Ij" ό συμΒακχεύων, 6 μετέχων 

βακχικών 6ργ(ων. 

συμ-βάΙΙω, ·μ.λλ. ·βlί.A.ώ· ιiόρ. δ' σ""ΙβίiAo?, ιiπρφ. 
ιιυμβ;;'Α.ε'Ι'ΙΙ· πρκ. -βέβΑ.ηχα· μίσον, μ.λλ. -βA.tlιιιομαι' 
πιχθητ., ιiόρ. ιχ' ιιυ",βλή{}η".- δ ·Oμηpo~ συνηθΙζιι έπ. 
πΙΧΟ. ιiόρ. β' ΙΙV'llιιβΑ.ήμ"", κιχΙ δ-ή εν ΤOί~ ΤόΠOΙ~ ξνμ
βΑ."το, -βΑ.ήτη'll, -βλ,,'ΙΙτο, ύποτ. ξνμβΑ."ται, ιiπρφ. 
-PAIιμI'llaa, μτχ. -PAIιμa'llOfi' βά'λΑ.ω (ρΙπτω, χίινω), 
όμοο, εΙς τό aUτό μέρος, συνενώνω U ε!δ . 8ΠΙ ποτιχ
μών, ΟΙ όποΤοl ένώνοuν τό ρείιματό των 11 ρΙπτω 
όμοΟ, συνάγω, συλλέγω n ιιυμβάΑ.Α.ει" doniδofi=tvW
νειν τός άσπΙδας, ~'1jA . συμπυκνοΟν τός τόξεις τών 
πολεμιστών 11 ιιυμβάΑ.'λει" τά βΑ.έφαρα = συνάπτειν 
τό βλέφαρα, τ. Ι . κλεΙεlν τούς όφθαλμούς (κιχτόι. τόν 
ϋπνον ) 11 Ύ!νικω" συνάπτω, ένωνω 11 έπ! σuμ6οίσεων, κά- . 
μνω σύμΒασlν, ύπογράφω συμβόλαιον, μάλιστο: δέ 
δανεΙζω χρήματα διό συμβολαΙου έπl ένεχύρω (έπl 
ύποθήκω.- μέσον, συνεισφέρω έξ Ιδίων (έκ ' της 
περιουσίας μου), καταβάλλω (συνεlσφέρω) ' έ':ν μέ
ρος 11 γενικω~, συνε :σφέρω. συντελώ κατά έ':ν μέρος, 
καταβάλλω μέρ\!)ς " U συμβά'λ'λεται πολλα τoiίδεδεί
ματo~=πoλλό πράγματα συντελοΟσlν (τ . ε . συνεισ
φέρουσl τό μερίδιόν των) εΙς αύτόν τον φόβον, 
πολλό δηλ. έ νΟΟνταl εΙς το νό προκληθι) (νό προ' 
κύψω ό φόβος αύτός U συμβά'λ'λομαι ξε"ία" = συν
άπτω (διό γραπτης συμβάσεως) φιλ ικός σχέσεις 11 
συμβάλλομαι 'λόΥΟVfi (τι κιχ! όι.πλώζ συμβά'λ'λομαι)= 
ερχομα l ε Ις διαπραΥματεύσεlς πρός τινα. άνοίγω 
συνδιάρκεΨlν μετ' άλλων, συνδιασκέπτομαι 11 γενι
κ6)" πόΙζω (παΙρνω) τό μέρας τινός. εΊμαι ι:.:φέλl
μος.- 11 έν έχ θι; ι κij έννο Ιq., έμβάλλω δύο εΙς έριδα, 
Ηούς βάζω νό τσακωθοΟν » (κυ ρ. τούς βάλλω μαζΙ, 
«τόν ένα κοντό στόν άλλο »), έξερεθίζω τόν ένα 
κατά τοΟ άλλου, λιχτ . commltto 11 ώα. συμβάλλω μd
χη,,=έμπλέκομαι εΙς μόχην, συνάπτω μάχην κατό 
τινος. όρχΙζω τήν μάχην 11 ιιυμβάΑ.'λω ex{J.ea", έρι" 
=προκαλώ έχθραν, έριν (γίνομαι αlτ/α νό άΡXΙσr:ι 
μΙα κατάστασις έχθρας. έριδος). 2) συναντώμαι 
μετό τινος, συναντώ τινα κατό τύχην.- I11 βάλλω 
όμοΟ, τοποθετώ τι παραπλεύρι.ις άλλου, παραβάλ
λω, συγκρΙνω.- μέσον , ύπολογΙζω, λογαριάζω.- πιχ
θ'1jΤ .. συγκρΙνομαl, άνόγομαl εις.. .. άντιστοιχώ: το 
Βαβυ'λώ"ιο" τάΑ.α"το" συμβαΑ.'λεόμε"ο" προ, το ElJ
Ροειχ;'" (Ήροδ.)=τό τάλαντον της Βαβ. συγκρινό
μενον προς τό Εύβ. (άναγόμενον εΙς ... , έν άντι
OTOIXfQ πρός .. . ). 2) έκ της συγκρΙσεως τών γεγο
νότων συνάγω (συμπεραΙνω, εlκάζω) 11 μετ' ιχ!τ., μαν
τεύω ΤΙ ; τι συνάγω τι κατό συμπερασμόν, έρμη
νεύω, καταλαμβάνω, έννοώ.- ιν μίσον, συμφωνώ 
έπΙ τινος, όρίζω άπό κοινοΟ.- V ιiμτδ. , συνέρχομαι 
11 συναντώμαι. 

συμ-6άς, αιια, d'll, μτχ. ιiορ . . δ' τοίϊ ιιυμβαί"ω. 
συμ-6ασεΙω, Βφιιτ. του συμβαΙ"ω' έπιθυμώ νό κά

μω συμμαχΙαν τι συνθήκην (σύμ6aσιν) μετά τινος. 
συμ-βασIΙεύω, μελλ. -ιιω ' ώ, χι:r.Ι ν!!ν, συμΒασι

λεύω, βασιλεύω όμοο μετά τινος. 
σύμ-6ασις, -ιιω., 'ιι (ιιιιμβαι"ω)' ιi>, κι:r.Ι νilν, σίιμ

Βασις, συμφωνΙα, συμβιβασμός, συνθήκη. 

συμ-6ατήριος, Ο" ' =συμβατιχο, (βλ. λ.). 
συμ-66Τ1κός, ή, 0'11 (σιιμβα/"ω)' ό τείνων (6 6-

γων) εΙς συμφωνΙαν, ό συμ6ιΒαστικός. 
σuμ-δε6δναι, Ιων. ιiντΙ σvμβιιβηχt'llαι. Ικρφ. κρχ. 

τοίι ιιιιμβαί"ω. 

συμ-βcβάσδαι, ιiπρφ. πι:r.θ, πρχ. τοΟ σvμfJαΙ .. , 
συμ-δΙ6ιικα, πρκ. τoiί σιιμβα/'ΙΙO/J. 
συμ-6ίίναι, ιiπρφ. ιiQP. ιι' του σιιμ{JαΙ ... 
συμ-δlά~ω, μιλλ. -άσω' έξαναγκάζω εις fνωσιν, 

συνάπτω διό της 6Ιας, cστρυμώνω). 
συμ-βlβάςω. μελλ. -βιβάιιω, ιiττ. -β.β,;,' μιτι:r.δι:r.

τιχόν ένε"γε (ιχ, τοί) ιιιιμβα/"ω' φέρω (δγω) .έπ\ τ6 
ΟΟτ6, συνάπτω, συνενώνω U μτφρ., ιi>, ~ι:r.Ι νilν, συμ
βιβάζω, συνδιαλλάσσω, συμφlλιώνω.-παtθ., συμ61β6-
ζομαι, συμφιλιωνομοl.- • 6άλλω όμοΟ, παρα6όλ-

λω, συγκρίνω, όντιπ.αραβάλλω.- .1 όπoδεΙKΝUω λο· 
γικώς.- ιν διδάσκω Ι'Εl'.iδ). 
. συμ-βlόω~ μιλλ. -βιάισομα.· ιiόρ. δ' σ"".βιρn;, 
ιχπρφ. ιιιιμβι_ι' πρχ. συμβιιβΙωχα' ώ, tι4Ι νiίν, συμ-
61ώ, συζώ, ζώ μετά Τινος 

συμ-βιωτίις, -oiί ~ δ (ιιιιμβιόω)' ό σύμβιος, ό ΖWν 
όμοΟ μετ~ τινος, 6 σuζών, σύντροφος, συνεταΤρος. 
συμ-61ιιμενος, μτχ. έπ. πΙΧθ. ιioρ. δ' τοίϊ σvμβά'λA.ω . 
συμ-δλήσcαι, ίπ. δ' Ιν. πΙΧθ. μιλλ. του σvμβάA.Ά.ω. 
συμ-δΙιιτός, ή, ό$', Ρ'1jμ. έπΙθ. το!! ιιιιμ{JάA.A.ω' πα-

ραβλητός, δυνάμενος νό παραβληθ~, " δυνάμενoς 
νό συγΚΡι~ό. 
συμ-60αω, μιλλ. ·βοήιιομαι· βοώ lσXuρWς, φω

νάζω δυνατά, fι κραυγάζω όμοΟ μετά τινος Ι μετ' 
ΙΧίτ ; προσ . , 6οώ πρός τ~νσ, καλώ ΊΊνα όμοο η συγ
χρονως, τόν προσφωνω, τόν έπικαλΟΟμαι. 
συμ-βοήδεια, 'ij' ήνωμένη 60ήθειο, τι βοήθεια 

παρεχομένη όπό κοινοΟ μετ' δλλw\l, συνεπικούρη
σις, όλληλοβοήθεια. 
συμ-6οιιθΕω, μιιλλ. -ήιιω' ώ~ χιχΙ νiίν, συμβοηθώ, 

βοηθώ όμοΟ. έρχομαι καΙ έγω εΙς βοήθειάν τινος 
μαζl μέ άλλους, συντελώ (συνεργώ, συνενώνομαι) 
είς τήν πρός τινα παροχήν βοηθείας. . 
συ~6όλαιoν, τό (ιιιιμβάΑ.λω) · σύμβολον (σημεΤον) 

έξ ου τεκμαίρεταί τΙς τι (συνάγει συμπεράσματα), 
τεκμήριον, ένδειξις, γνωρισμα Β σημεΤον, σύμmωμα. 
- 11 κιχτόι. τό πλείστον ev τιμ πλ'1jθ. , τα ιιυμβό'λαια= 
ώ~ χιχΙ νίϊν, τό συμβόλαια. τό συμβόλαιον, συμφω· 
νητικόν, σύμΒασις, συμφωνΙα, όμόλογον U συμβό
λαιον (όμόλογον) εΙς άνcγνώρισιν 6φειλομένου 
χρέους τι δανείου, cχρεωσTlκον» 11 τά 'AlJ.ή"ηζιι χαΙ 
τά 'λlJ.ή"η{J.ε" σιιμβόΑ.αια=όμόλογον (συμβόλαιον) 
διό χρήματα δανεlσθέντα έπ\ ένεxόρ~ τών φορ
τίων τών έΙσαγομένων εΙς 'Αθήνας τι καΙ τών έξ
αγομένων έξ 'Αθηνών U συμβόλαια άποστ.ρείΎ= 
όποστερεΤν την άπότισιν τών δανεισθέντων διά 
συμβολαΙου χρημάτων U πράξ.ιr σvμβο'λαlOlJ1l=είσ· 
πράξεις τοιούτων δaνεΙων. 2) Υενικώ" υποχρέω
σις, ένασχόλησις, συμφωνΙα. 3) ή κοινωνική όνα
στροφή: τα τoiί XΑ{J.' ήμέρα" β/οιι συμβόJ.αια=αl 
ύποχρεωσεις τοΟ καθ' ήμέραν' 6Ιου, κοινωνικό τι 
κοινό πολιτικό δικαιωματα. 
συμ-6όλαιος, α, ο" (aVμpoA.o'll)· ό άνήκων fι άρ

μ6ζων 7j όναφεράμενος εΙς συμβόλαιον, 
συμ-βολέω, μελλ. -ήιιω (ιιιιμβάΑ.Α.ω)' ώ, μτδτ, ρl

πτω όμοΟ 11 ώζ ιiμοίδτ. συναντώ, συναντώμαι. 
συμ-60λή, 'ιι (σιιμβάΑ.Α.ω)' τό φέρειν (βάλλειν, ρΙ

πτ.ειν) όμοΟ, τ6 συμβάλλειν.- U (ίΧ 'tOU πΙΧθητ.), τό 
έρχεσθα, έπ\ τό αύτό, συνάντησις, fνwσις, συνέ
νωσις ιι τό συναπτόμενον μέΡος, ό άρμός, ό σόνδε
σμος, ό δεσμός, τό άκρον. 2) ίν Ιχθρ. ένν., έχθρική 
συνάντησις, συμπλοκή, μάχη, 3) συνεισφορά, έρα
νος.- έν τιji πληθ. , αΙ ιιιιμβοΑ.αί = τό συνεισφερό
μενα προς κοινόν συμπόσιον, έρανος : δειπ'llιι'" άπο 
ιιιιμβo'λώ'll (=λιχτ. de symboIis esse) Ι ιιυμβoJ.αί _xa
λείτο ώσ. κιχΙ ι:r.ίιτό τ6 έξ έράνou συναποτελοόμενον 
δεΤπνον . 
συμ-βοΙlκός, If, 0'/1 (ιιιιμβοΑ.ή)· ό όνήκων fι όρ

μ6ζων εΙς σνμβοΑ.ο" η σιιμβολή" ι ~ΤOI 1) ό ση
μαΙνων διό σημεΙου τι συμβόλου, άι, χι:r.Ι νilν συμ60-' 
λικός. 2) ό όνήκων fι άρμόζων εΙς ιιιιμβοΑ.ή$' (τ. Ι. 
συνεισφοράν, έρανον) πρός κοινόν.. συμπόσιον. 
σύμ-βοΙ0ν, τό (ιιυμβάλΑ.ω)· τό σημεΤον έξ οδ τις 

εΙκάζει (συμπεραΙνει) τι, γνώρισμα, σ(ινθημα, ' τε
κμήριον, ένδεlξιςlιιινμβοΑ.ο" Α.αμπάδΟfi=τ6 σημεΤον 
(τό σημα) τό διδόμενον διό πυρσοΟ καιομένou 
κατόπιν εΙδικης συμφωνΙας, τ6 της φρυκτωρΙας 
ση μα (σύνθημα) . 2) · ιι-ύμβσJ.α ίχι:r.λoυντo inIo'1j' 
τό δ(ιο τεμάχια νομΙσματος η . όστραγάλou, fι όλ
λou τινός πράγματος, fKaOTOV έκ τών όποιων 
έιφάτει έκάτερος των διό φιλlaς συνδεθέντων προσ
ωπων, κατόπιν κσινης συμφwνΙας, Φστ. '1). μ.τ~ πο
λiιν χρόνον χι:r.Ι μ.τόι. πολλόι., πlIριπιτιΙι:r.~ ίνδιχομ'ν'1j ν'ι:r. 
σιινιiνΤ'1jσΙ, tιi)v .,~ πιστοποιfjτι:r.ι liσφι:r.λιD, δι~ 'tfj, i~ι:r.

σιινι:r.ρμo).oyYισιω, τιDν!ltlo τιμιχχΙων (-λι:r.τ. Ι.sιeΓδ. 
hoιpltalltatls, ΙΙλλ. x«l- Mσnα.), 3) ίν 'AB'ijY«L" 
σνμβοΑ.ο" _κι:r.λιtτο 'πΙση. χ«Ι τ6 δελτΙον (etδoς εΙσ-
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ιτηΡ/ου, δελ τΙον ταυτότητος, λrιτ. t.SS8f&), τό ό
,ποΤον έλάμt3aνεν εκαστος τών δικαστών δμα Τf.ι 
είσόΔCΙΙ του είς τό δικαστήριον, καΙ 'έπl τι:\ έμφανΙσει 
τοΟ , όποΙου έλόμβανον CιστεPOν παρό τηςόρμοδίας 
όρχης τόν δικαστικόν μισθόν 11 πrιr-όμοιον αίιμβoλotι 
(δελ τΙον) aΧΟΡ1jΎΙΤΤΟ xrιΙ .Ι;; clHoι, περιπτώσει,' ~xoι
στο;; π.χ. τών βουλομίνων νόt μιιτάσχωσιν εΙς συμπό
σιον διόt χοινη;; σuνεισφΟΡii;; !διδβ τοιοi)τον αίιμβoλotι 
.ι, τσν «νοιλοιtiόν"τοι 'tijv πpoμ~θειoιν τών «νΟΙΎχοιιούντων 
διιΣ τσ σuμπόσιον ύλιχων, μβτόt τσ τβλοι;; δ6 τοϊ) συμποοΙοΙ) 
χοιτί6οιλλ. τσ «νοιλΟΎoί)ν οι:Ιτψ μέρο;; τηι;; δ οιπctν1jΙ;; clμq; τ τί 

έπιδΙΙ~EΙ τοϊ) αvμβόλοu Ι τοιοί),ον αvμβολο" ίΧΟΡΥ/Ί εί,ο 
ώσοιύ,ω, διιΣ 'tijv συμμετοχήν είς τήν ' Εκκλησίαν TOQ 
Δήμου, διόt τijν έξασφόλισιν νυκτερινοϋ KαΤOΛUμα
τος (XALV1j,) εΙ, ,ούι;; εΙ;; Ά8~νoιι;; «φιχνοuμέν οuι;; ~ έν oιIΙ;; , 
χοι! εΙι;; clAAoιt;; τινlι ι;; περιπτώσιι ι;; 11 όθεν xoιτ~ντησε αύμ
βoλotι νιΣ σημοιΙν"!l κοι! c:άδεια :t, «προνόμ ιον :t.- 11 "α 
αίιμβοlα=αl διατόξεις έμπορικης συνθήκης, συ να
πτομένης μεταξύ δύο πόλεων πρός άμο ιβαίαν προ
στασΙαν τών έμπορικών των συμφεΡ6ντων : σύμ· 
βο1α ποιονμσ., πeός πόλι,,=συνάπτω έμπορικήν 
σύμβασιν μετά τινος πόλεως. 
σύμ-60λος, ο" (αvμβάλλοο)" ό συμβάλλων, ό όμοϋ 

έρχόμενος, ό συναντώμενος, ό κατά τύχην συναν
τών U ό τυχαίος.- ΙΙ αίιμβολο, (ένν, oΙootιός), δ ' ση
μείον, οίωνός, μαντεΙα, προφητεΙα. 
σuμ-βoύλευμα, 1ΤΟ" τό (αvμβοvλεVω)' δοθείσα 

συμβουλή. 
σuμ-6oυλευΤEoς, σ, ο" (αvμβοvλcίJω)' ό f:XWV 

άνάγκην νά τύxr;ι συμ6αυλης τινος, η ή συμ60υλή ή 
όποΙα πρέπει νά δo8f.i εΤς τινα 11 οιίδ. πλ1jθ. αvμβοv
λιrυτέσ=δ πρέπει τις νό δώσr;ι ώς συμβουλή ν U αvμ
βοvλεvτέσ,,=πρέπει νό συμ6oυλε;ύσr;ι" τις. 
σuμ..60υlευTlK6fμ ", ό" (αvμβοvλιιvφ)' ώι;; κοιΙ 

νϊΙν , συμβουλευτικός; ό έπιτήδειος είς τό συμ60υ
λεύειν, παραινετικός. 
συμ-βουλεύω, μελλ. -αφ' ώι;; xrιΙ νυν, συμβσυλεύω, 

δΙδω συμβουλή ν (με,όt δοτ. προσ .. ώι;; τό λοιτ. consu
Iere a,lίcui)" μβτ. «πρφ., συμβουλεύω τινά νό πράξr;ι 
τι" με,ιΣ οι!,. πράΎμ., δΙδω συμ6αυλήν τινα, συνιστώ 
ΤΙ.- ΙΙ μδοον, ζητώ συμβουλήν παρό τινος, συσκέ
πτομαι μετά τινος, ζητώ τ~ν γνώμην του, τήν συμ-
6αυλήν του, τόν συμ60υλευομαι, λοιτ. consuIere ΑΙί
quem 11 iItoA., συμ6αυλεύομαι, συσκέπτομαι. ' 

συμ-60υλι\, -Ij (aiIV+POVltj)· ώ;; κοι! vi) '" συμ6συ
λή, υπόδειξις, γνώμη (συμβουλή) δοθείσα, παΡαΙνε
σις, σύστασις, νουθεσΙα.- 11 σύσκεψις, συμβούλιον, 
διάσκεψις. 
συμ-60υλΙα, -Ιj'==αvμβοvλη Ι. 
συμ·βούλlOν, τα (ανtι + POVltj)· ώι;; χοιΙ νυν, συμ

βούλιον, συνέλευσις πρός σύσκεψιν, συνέδρισν.
ΙΙ =αvμβοvλη Ι, συμβουλή, όδηγία, σύστασις. 
σuμ·ΙOUloμαι, μελλ. -βοvλήrιομαι, «ποθ: βούλο-

μαι (θέλω. έπιθυμώ) όμοϋ μετά τινσς U συμφωνώ 
μΕτά ,τινος Ο ciItOA" συγκατατΙθεμαι. 
αιύμ-ΙΟυλος, δ (aiIto+Povltj)· ώι;; κοι! νiίν, ό σύμ-

6ouλος, ό συμ6συλεύων, ό παρέχων συμ6αυλήν. 
ΣUμ-δύω; μιλλ. -σαω' συνωθώ, στοι6όζω, « στου

nWvw:t. 
σuμ-μΙΙείν, ciΠΡφ. «ορ. β' τοϊ) αvμμσ.tι{J-άtιω. 
σuμ-μHιιτiιc;, -ον, δ' ώι;; κοιΙ νυν, συμμαθητής. ό 

μετ' δλλων .μανδάνων, Aoι't. condiscipulus. 
συμ-μαίνομαι' πρχ. β ' αvμμέμ"tισ' παθ. «όρ. Ρ' 

av"IIμ(ttι"tι' μαΙνομαι όμοο μετά τινος, μετέχω της 
μανΙας άλλου τινός. 
σuμ-μανδάνω' μιλλ. -μίΗΗ,αομσ.,· «όρ. β' ιιv..,Ιμσ.

IJ.otι · μανθάνω όμοϋ μετά τινος, μανθάνω μετ' όλ
λων, μετέχω της μαθήσεως 'Υι τών γνώσεων τών όλ
λων.-d rιvμμσ.(J.Qw=ό έχων συνηθΙσει εΤς τι πράγμα. 
cnιμ-μάριιτω, μ.λλ. -ψω ' όρπάζω, « όδράχνω:. ό

μοΟ μετά τινΟ<ϊ, συναρπάζω, συνδρόττομαι. 
cnηι-μαρτιρCω, μ.λλ. -ήαφ' μαρτυρώ μετά τινος, 

φtρω μapτυρΙαν εΙς ύποστήριξΙν τινος, συνεπι6εβαιώ, 
συνεπ,ιμαρτυρώ. ' , 

•• ~μαρτOρoμαι, ιiπoθ. (ιιvμμάgΤVi)'=αvμμσeτv
eifIO (βλ. λ.) Ι διαμαρτύρομαι μετ' όλλων. Λrιt, (οηΙ.
.tor (Κ, Δ,). 

συμ.μάρτυς, -~eος, δ, -Ij. ό συμμαρτuρών, ό μετ' 
δλλων φέρων (καταθέτων) τήν α:T~ν μσρτυplαν. 
ΣUμ-μΙXEω, μιΑ):. -ήαφ (aVμμσ.JOς ) · εΤμαι σύμ· 

μαχος, εΤμαι συνδεδεμένος διό συμμαχΙας n χοιΙ -Υ.
νικώ" 6οηθώ, συντρέχω. 
συμ-μΙχία, -Ij , κοι ! ίων. -ΙΙΙ (αυμμσ."έω)" ώ, χαΙ 

νσν, συμμαχΙα έπιθετική καΙ άμυντική, συνασπισμός 
έπιθετικός και όμυντικός (έν Φ έnιμσ."'σ έχοιΑεί,ο 
-1ι «μuντιχij μόνον σιΙμμaχΙοι).- -Υενιχωι;;, βGήθεια, ύπο
στήΡΙξις, συνδρομή .- U =01 αίιμμσ."ο" τό συμμσ.
"ικόtι, Τ . i. τό σύνσλον τών συμμάχων U ώσ. έπι
κουρική δύναμις Ο Ύ.ν ιχως;, τό σύνολον τών φΙλων, 
οΙ φΙλοι . 

συμ-μΙχιιι:ός, ή, όtι ' ό όνήκων Τι όρμόζων εΙς 
συμμαχΙαν, ό όναφερόμενος είς ουμμαχΙαν ~ {J-soi 
αvμμσ."ικοi=ο! θεοl τούς όποΙους έπεκαλοϋντο κατά 
τήν σuναψιν συμμαxΙaς.- 11 τό αllμμσ."ι .. σtι=oE 
ιιίιμ"μσ."ο" αl συμμαχικαί δυνάμεις, τά αυμμαχικό 
στρατεύματα. 2) συνθή~ συμμαχ Ιας " τcί αvμμα
",κα=τά άποβλέποντα ε ίς συ~μαxίaς. 
συμ·μaχίς, -ιδo~, ίδιό 'tuπον θηλ: τoίJ aVμμσ"Οi' 

ή σύμμαχος, ή συμμαχούσα, ή σιψμσχική n ή rιvμ
μα"ι. (ένν. π6λι~)=ή συμμαχική πόλις.- ΙΙ τό σύν
ολον τών συμμάχων, τό σώμα τών . συμμάχων. 
συμ-μδχομαι, μΒλλ. -μ4χονμσ.,· «όρ. οι' αννιrμσ.xιι

αάμ"tι, «ποθ.' μάχομαι όμοϋ (tν OU~XIQ) μετ' όλ
λων, συμπολεμώ υ εΤμαι σύμμαχος, εΊμαι 6αηθός, 
έπ Ικουρος D Ύενιχώ;, συμμετέχω είς τήν ΠΡοσπόθειάν 
τινος, συντι:*;χω. 
σύμ·μaχος, ο.., (aV"f-μάvι)' ιb, xoι~ yi)~ , σύμμαχος, 

ό μαχόμενος μετά τινος, ό συμπολεμιστής, Ο συν
επΙκουρός τινος, 6αηθητικός.- ώ. o~σ. d αύμμαχο, 
=ώ, χαΙ νiίν , ό σύμμαχος, ό συνδεδεμένος διά συμ
μαχΙας, ό σύντροφος έν πoλέμ~ ιι χοιθόλου, 60ηθός, 
όpwγός, , υποστηρικτής. 
σuμ-μEμειyμαι (6ρθ6τ. toi! συμμίμ'Υμσ.ι), ποιθ. 

πρχ. τ~ίι οvμμε'rtoVμι. 
αυμ-μεΙ.ΕΩω· διέπω, τ, Ι. διοικώ (διευθύνω, κυ

βΕρνώ) ομοϋ μετ' άλλων. 
συμ·μΙ:ΙΥΥυμι, Τι ·uu (6ρθότ. τoiί συμμίΥν-)' μ.λλ. 

avμμείξοο' έπ. χοιί Ιων. ίν . αvμμlαrω ' με,ιγνύω ομοϋ, 
όναμειγνύω, (<< 6vaKarwvw:t) τι μαζΙ μέ δλλο n φέρω 
τι εΙς σχέσιν πρός άλλο τι, τό συνδέω, τό συνενώνω, 
τό συνάπτω, τό cσμΙγωι U άνακοινώ (μεταδΙδω) τι 
εΤς τινα.- ΙΙ ποιθ1jΤ ., μι,όt μίσ. μελλ . αvμμεlξομσ.ι· 
όναμειγνύομαι μετά τινος, συναναμειγνύομαι, όνα
κατώνομαι "σχηματΙζσμαι δι' ένώσεως (διό συνδυα
σμοϋ) 11 έπ! ποτοιμών , ένοϋμαι μετά τινος (χύνω τά 
ίίδατά μου, χύνομαι εΤς τινα) U έρχομαι εΙς έπαφήν 
η είς σύγκρουσιν πρός τινα.- 111 «μτ5. έν τψ _νΙΡΎ. , 
f:XIoJ σχέσεις μετά τινος, έπικοινωνώ μετά' τινος, 
συναναστρέφομαΙ τινα, συνδιαλέγομαι μετά τινος 11 
διαπραγματεύομαι μετά τινσς. 2) f:ρχσμαι εΙς χεΤ
ρας, συμπλέκομαι" πρός τινα, τόν όντιμετωΠΙζω 
(έXθΡΙKGις). 
σύμ·μειιιτος, Otι, 6ρθό1:. τoiί σύμμικτος (rιvμμε,

rtιvμι)' ώι;; χοι! νίΙν, ό σύμμεικτος, άνάμεικτος μετ' 
όλλων.- 11 ό σύνθετος f:K τινων ύλικών, ό συνιστά
μενος έκ τινων (ύλών). 
σύ~μειξις, -ιιοο" -fι , 6ρθ6τ. τoiί αvμμ,ξ" (αvμ

με'rtιvμι)' ή συνανάμειξις, ή μετ' όλλων μεΤξις, 
άνάμειξις, cόνακάτευμα:t.- Ι συναναστροφη. έπι
μειξΙα, σαρκική συνουσΙα, σύζευξις, 
σuμ·μεlετάω, μΒλλ. -"αω' μελετώ (έξασκοΟμαι. 

γυμνάζομαι) όμοΟ μετ' άλλων. 
συμ-μΕνω, μ.λλ. -με"Οι ' μένω όμσϋ, διαμένω 

όμοϋ μετ' άλλων, συναναστρέφομαΙ. 2) έμμένω, 
έπιμένω, εΤμαι Ιμμονος. διαμένω, συνεχΙζω, έξακο
λουθώ. 
σuμ-μερiςω, μελλ. -αφ (aiιΥ+μίeος)' διαμσιράζω. 

μερΙζω (χωρΙζω) εΙς μέρη καΙ δΙδω καί εΙς άλλους.
μίσον, ώι;; χοιΙ νσν, συμμερΙζομαι, λαμ6όνω μερίδιον 
f:K τινος πράγματος μαζΙ μέ άλλους, συμμετέχω 
(μ.τιΣ δΟ1:. ). 
σuμ-μcτa-6afνu, μιλλ. -β"αομσ.,· μετα6αΙνω κά

που ομοϋ μετ' άλλων . 
..... μετα·.άΑιω, μ.λλ. -βσ1.Gι· μετα6όλλω όμοΟ 



'" 
('ι συYXρόνt.Jς) μετ' όλλων, ένοομοι μετ' ·δλλων 
(τους 6oη8Gι) εΙς τήν όλλαγήν.- πσι8ητ., με1αδόλ
λω 8έσιν (Τι Υνώμην Χλπ., μετα6όλλομαι) καΙ Χαμ-
6άνω τό μέΡος τινός. · 
σuμ-μcτσ-χcιρfςομσι, μιλλ. -.ομαι, dι, ι1ποθ.' 

διqχεΙΡΙζομα{ τι (φροντ(ζω περΙ τινος) όμοΟ μετ' 
δλλων. . 
σuμ-μcτσ-χcιριςω· - .νμμnσχιι,ιtομαι (βλ. λ.), 
σuμ-μcτ-cιω, μιλλ. -μιH~φ (σν,,+μιτ~xωγ μετ· 

έχω σύν τινι, λαμδόνω μέρος εΤς τι μετό τινος, dι. 
χσιΙ νσν συμμρέχω. 
σuμ-μcτ-lσιω·-.vμμn~χφ. 
σuμ-μcτ-οχCH;, ο" (ovμμιτ~xω)' cb. χαιΙ yl}y, συμμέτ

οχος, μετέχων εΤς τι 6μοο μετ' όλλων, λαμδόνιιιν 
μέρος εΤς τι, 6 οόντροφός τινος. 
σuμ-μcτρCω, μaη. ";οω' μετρQ όπό κοινοΟ Τι όμbΟ 

μετά τινος n κσ8ιστΟ τι σύμμετρον (όνάλΟΥον) πρός 
τι 11 μετρQ τι έν συγκρΙσει πρός τι.- μίαον, ύπολο
γΙζω κατ' όναλΟΥΙαν, προσδιορΙζω τι κατ' όνσλο
γΙσν 11 ύπολογΙζω, συμπεραΙνω, κόμνιιι τήν έκτΙμη
σιν πρόγματός τινος κατά συμπερασμόν.- παιθ-ητ., 
εΤμαι σύμμετρος, μετΡοΟμαι (καΙ προσδιορΙζομαι) έν 
συ'(κρΙσει πρ6ς τι n ι}μσιι σvμμιτeοVμrιιο,, · xe6'tlq> == 
ή ήμέρα αύτή ύπολσγιζομένη (λογαριαζομένη) έπl 
τι:! 8όσει τοΟ κρό'fου τι'jς όπουσΙας του (έν όναλο
yIQ πρcς τόν χρόνον τι'jς όπouσΙας του). 
σuμ-μcτρησις, -ιω~, 1) (ovμμιτρ~ωγ ή καταμέ

τρησις ή γενομένη δι' ύπολογισμοο στηριζομένου εΙς 
άναλογΙαν (παρa60λήν, σύγκρισιν), τό μετρεΤν καΙ 
vπολογΙζειν έπΙ τι:! 6όσει γνώμονος. 
σuμ-μcτρίσ, 1) (οvμμιτeο~) ' dι. χαιΙ yl}y, συμμε

τρΙα, ή όρμόζουσα (πρέπουσα) όναλογΙα (ι1ντΙθ. τφ 
dοvμμιτρlα, tlμIιoe1a). 
σuμ-μcτρΟς, ο" (οVt+μι-eο")' dι, χαιΙ νσν, σί;μμε

τρος, fxIojy τός πρεπoUσας όναλΟΥΙας, συμμετρικός, 
όνόλογος, t:ταιριαστόςι, εύόρμοστος, πρέπων (χιιρ. 
ό (με)μετρημένσς 6μοο μέ τι καΙ ύπολογισ8εΙς έν 
συγκρΙσει πρός αύτό) n 6 έχων τό αύτό μέτρον Τι 
μέγεθος μετό τινος, Ισόμετρος, Ισομεγέθης. 2) 
προσομοιόζων, δμοιος, παρεμφερής U ό τι'jς oόΤι'jς 
ήλΙKΙaς μέ όλλον τινό, Ισόχρονος. 3) «πολ. , ό έ
χων τό ΠΡOσι'jKOν μέτρον, τήν πρoσήKOuσαν όνα
λογΙαν, μέτριος 11 χαιθ6λΟΙΙt 6 προσήκων, ό πρέπων.
ΙΙ ίπ(ρρ. ovμμ~τιιω,-έν προσήκοντι μέτριιι, καταλ
λήλως, συμμετρικό 11 οvμμτιιω, 'χφ= εΤμaι σύμμε· 
τρος, όνόλογος, συμμετρικός 11 οvμμτeφ, '1.Φ mί
xov, -- έχω τ6 όνόλογον πόχος.- ΟΙΙΥχρlτ. οvμμι
τeότceο,,=όρμοδιώτερον, μετό μεΙζονος συμμετρΙaς. 
συμ-μητΙάομσι, μελλ. -ιfooμσι' σκέπτομαι 6μοΟ 

μετό τινος, συσκέπτομαι. 
σuμ-μιιιlνάoμσι, μιλλ. ";οομσι' μηχσνΟμαι (μη

χανεύομαι, φροντΙζω) 6μοΟ μετό τινος, συνεπινaCι, 
60ηθΟ εΙς τό νά όχθι:! τι εΙς πέρας (εΙς τ6 νά γΙνι;} τι). 
σύμ-μIΥI, ίπ(ρρ. (σvμμιyiί"αι, τοll σvμμιl'f"Vμι)' 

συμμεΙκτως, όναμεΙκτως, μΙγδην, όναμΙξ, «όνα· 
κατωτόι. . 

συμ-μIyίiνσι, «πρφ. παιθ. «ορ. 15' το[l . 0vμμιl1""μι. 
συμ-μΙΥι\ς, ~,(ovμμιyiί"σι)' ό 6μοΟ μεμειγμέ

νος, ό συμμεγειγμένος, οόμμεικτος, όνόμεικτος Ι ό 
άνευ διακρΙσεως, κοινός. 
σUΜ-μίyνυμι· βλ. τ6 όρθ6τ. οvμμιl'1'ΙΙVμι. 
σύμ-μιι(τος, ο,,' βλ. τ6 δρθ6τ. οVμμιΙΗΤΟ~. 
συμ-μίμCομσι, «ποθ.··. μιμοΟμαι όπ6 κοινοΟ μετ' 

δλλων (Τι συγχρόνως). 
σuμ-μίμητής, -ο;;, 6. (o"μμι~oμσι)' ό μιμoUμε

νος όπό κοινοΟ. 
συμ-μιμν6σιιομσι, πρχ. 'μΙμ""μσι, «ποθ, (ο"ιι+ 

μιμ"ποχΦ)' όνα~ιμνόσKoμαι (φέρω έν vQ, ένθυ
μοϋμαι, όναπολΟ) όμοΟ μετ· · δλλων. 

σίιμ-μιξις, -ιιω" tι· βλ. τ6 δ;;θ6τ. ovμμIIfI~. 
συμ-μfσyω, ίπ. χαιΙ Ιων. ι1ντΙ οvμμιl1""μι. 
σύμ-μοΑηος, ο" (σVιι+μoMPt)'-σv"φIc}~ (βλ. λ.), 
σfμ-μoρlσ, 1). (αν,,+μιιo~)' χιιρ. tνωσις μερQν, 

ήνωμένα τμήματα Ι ίν . Αθήναιl, οΙ πρ/ί)τοl χαιτ& ,;δν 
πλοϋτον ]200 Άθ-ηναιtοl ~α«ν δl,llρ-ημίνοl ιl,. 20 . 0'111' 

μοe'~ 'iι αωμcιτιtαι (δμ(λοιι,), ~τol 'xctot"!) οιιμμορΙαι 
«πιτιλιΙτό " 60 μιλιί)ν, ιiνιλ6τoιιν . Ο' . δύο . οιιμμορΙαιι . 

.1' Ιxιiατην φιιλ ήν- Ιχιiατ-η ίΧ 'Ι:/ί)ν οιιμμορl/ί)ν cιl1τAν 
«νίλiίμΙSαινι μ' τήν α.lpιiν τη, την cίντιμιτώπιαιν τΑν 
'χΤιiχτων πολ.μιχ/ί)ν ιiναιyx/ί)ν. 

ΣUμ-μopoς, ο" (αν" + μόeο~)' ό συμμετέχων είς 
τήν κατο6ολήν φόι::ιιιν, ό αυνεισφέρων, 6 κατατε· 
ταν.μένος εΙς φΟΡΟλογικούς καταλόγους μοζΙ μέ 
δλλους IlοΙ ~μμοeοι-αl όμόσπονδοι (φόρου ύπο
τελεΤcj πόλεις τι'jς Βοιωτ/ας. 
συμ-μoρφfςω'-=oνμμoρφόφ (15λ. λ.). 
σύμ-μορφος ο" (ο"" + μοeφ,;)' ό όμοιόμορφος, 

όμοιόσχημος, πρός τινα U ciπολ . δμοιος, παρόμοιος. 
σuμ-μoρφ4ω, μιη. -ώσφ (οίιμμοιιφο,) ' δΙδω 6-

μοΙαν μορφήν, σχηματΙζω όμoΙως.-Πcιθτ,τ., διαμορ
φοΟμαι 6μοΙώς, σχημaτΙζομαι όμοΙως. 
ouμ-μoXIcw, μιΗ.- ιtoφ' μοχ8Ο μετό τινος, συμ' 

μετέχω εΙς τούς μόχθους τινός. 
σuμ-μίκι, μιη. -Θοω' «μτΙS . , συγκλεΙομαι, κλεΙο

μαι τελεΙιιις (ίπΙ τΡαuμ:i'l:ων χαΙ πλ-ηΥων) ~ ώα. έπΙ τΟν 
6λεφ6ρων καΙ χειλέων.- 11 ώ, μτΙSτ., κλεΙω τελεΙως, · 
ένώνω, «σφαλΙζώι (τ& χια-η π.χ. χλπ.). 
σuμ-nIIcIa, 1) (οvμπσ,'J.,ω· όμοιοπό8εια, όμοΙα 

διόθεσις, δμοιον αΤσθημα, dι, χοιΙ νΙΙν συμπόtiεια, 
cσυμπόνιαι. 

σuμ-nIΙcω, μ.λλ. -"οω (ovμd.,.,.,)· ώ, χαιΙ νl!ν 
συμπαθΟ, συμπόσχω, συμπονΟ, αlσθ6νcμαι τά ούτό 
αΙσθήματα μετό τινας, txIo) όμοΙον διόιεοιν, εΙμαι 
εΙς τήν lδΙαν κατόστασιν Ι μ.'l:dι δοτ. πι;ιiyμ., συμπα
θΟ διό τι U άπολ., αΙσθόνομαι συμπόθειαν . 
σuμ-ηlllις, ~~ (σνιι+mϊ6eί,,)' ό ύπό όμοΙων αΙ

σθημότων κατεχόμενος, ό συμπόςιχιιιν, ό ουμπο· 
νΟν, ό συμπα8Gιν Ι cb, xaιΙ vl}y, συμπαθής, ουμπα
θητικός. 
συμ-ηΙδΙα, 1), κοιη,l:. CΙντΙ O11μιr46eIOΙ. 
συμ-ηιιώς, 'πΙρρ. τοl} ovμnσ""',' dι, χαιl yl}v, 

συμπαΟΟς, μετά συμπα8ε/ας, συμπα8ητιΚΟς. 
συμ-ηαιaνιςω, μιη. -/οφ· παιανίζω (<:Ιδω τόν 

παιδνα) όμοο μετό τινος 11 τιν., KΡOUγόζω όμοΟ μετ' 
όλλων. . 
σuμ-nαιδcuω, μιη. -tιω' παιδεύω (διδόσκω) όμοο, 

συνδιδόοκω, συμπαιδοΥωγο.- Παιθητ., έκπαιδεύομαι 
μετ' δλλων, συνεκπαιδεύομαι. 
συμ-ηαΙςω, μιιη. -nal~ομαι' παΙζω μετό τινος, 

cb. χαιΙ νυν συμπαΙζω 11 μιτσι οιιατ. αΙτ., ovμnσ"fIO loe
ι-r)" μιτά. τι"o~-συνεoρτόζω μετό τινος. 
συμ-ηαΙιιτικ, -0'11, ό ·-οvμnσιοn}~ (βλ. λ.), cb, χαιΙ 

yl}y συμπαΙκτης θηλ. ovμnσIHιoec.a. 
σuμ-ησfιιτωρ, -oιιo~, 6'-σvμnσιo"" (,λ. λ.), dι, 

χαιl ν6ν συμπαΙκτωρ. 

σuμ-nσfσδcν, δωρ. CΙντΙ σvμnaltII", 
συμ-ησιστιίς, ·ov, 6 (σvμnσl,φ)' ό συμπο/ζων, 

συμπαΙκτωρ, συμπαΙκτης, σύντροφος έν τΥ πα/ζειν' 
θ-ηλ. oιιμnσloτιιισ., 1). 
σuμ-ησίστωρ, -oeo,. ό'=ov~αιoτή, (βλ. λ.). 
συμ-ηαίω, μεη. -.πσ.ιήοω· «6ρ. cι' -~naIoa' πο/ω 

όμοο, συγκρούω fv πράγμα έπί τοϋ δλλου.- • άμτΙS., 
πΙπτω έπόνω εΤς τι καί ·κτυπΟ. 
συμ-ηlν, τ6, οίιδ. τoiί ovIUta, (βλ. λ", 
συμ-ηαρα-βύω, μ.Η. -(ιοω' στρυμώνω όμοο fι 

πλησΙον, στουπώνω. 
συμ - ηαρσ· ΥΙΥνομσι, ιiπoθ.· συμπαρεUΡΙσKoμαι, 

συμπαρaστατO, έρχομαι ij φθόνωόμοϋ(συγχρόνως)ll 
συμπαραστατΟ, fρχομαι εΙς 6οήθειαν, 6οηθΟ. 
συμ-ησρσ-δΙω, μ_λλ. -{hVοομσι' τρέχω όμοο 

καΙ παραπλεύρως τινός. . 
σuμ-ησρ-σινcω, μιη. -~oω' παραινΟ (παρακινΟ, 

προτρέπω) όπό κοινοΟ μετ' όλλων, συμ60υλεύω, 
συμπαροτρύνω 11 ένοϋμαι καΙ έγώ μέ τους συνιστΟν-
τος Τι έπίδοκιμόζοντός · ΤΙ. . 

. συμ-ηαρσ-ιιαΙ-Ιςομαι· συμπαρακό8ημαι, παρα
κάθημαι μετ' δλλων, κάθημαι καΙ έγώ πλησ/ον 
όλλων. 
ημ-ησρσ-ιιαι-fςω, μιη. -/οφ' 6όλλω ·τινά νά 

παρακα8Ισι;ι (νό καθΙσι;} πλησΙον όλλων).- μίοον, 
ώα. καθlζω τινά πλησloν δλλou.-- 'ΙΙ dι, ι1μ~ΙS~, κόθ
ημαι πλησΙον τινός. 

...... ησρσ-ΚlλΙω, μλλ, -~tliιιι· ΣUμπρoόKαλ~, πρaσ-
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καλώ τινα μετ' όλλων fι συγχρόνως 11 παρακινώ τι
να μετ' όλλων. 
σuμ-ηαρα-KK1Kύoμα., μίaον' όπό κοινοΟ μετ' όλ

λων παρακινώ (παρορμώ), παροτρύνω, τινό. 
συμ-ηαρ-ακοΑουΙΙω, μελλ . -ήσαι' ώ~ ΧΩΙ νυν, 

συμπαρακολουθώ, παροκολουθώ KOI έγω έκ τοΟ πλη
σ/ον, συνοδεύω έκ τοίί πλησΙον, συμ6aδΙζω μετό 
τινος, εΤμαι ΠΡοοκεκολλημένος εΤς τινα. 
συμ-ηαρα-κομίςω, μιη. -σαι' παρακομΙζω όμοο, 

φέρω (όδηγώ) μαζί καΙ πλησΙον όλλήλωνΙΙίπl πλοίων, 
συνοδεύω κατά μηκος της όκτης, πομποοτολώ. 
συμ-παρα-ιιύπτω, μιλλ. -ψω' παρακύπτω συγχρό

νως, ή κύπτω (<< σκ66ω») πληοΙον άλλου. 
συμ-ηαρα-Ααμβάνω, μιλλ. -ΑήψσμΩΙ' cIι, ΧΩΙ νυν, 

ΣUμπαραλαμ6όνω, παραλαμ66νω μαζΙ μσυ (η έπι
προσθέτως), προσλαμ6όνω Wς 6οηθόν μου. 
σuμ-παρα-μKίyνίϊμι, fι ., μιλλ . -μΙξtιι' όνα· 

μειγνύω όμοΟ προσέτι. 
συμ-παρα-μΙνω' παραμένω όμοο, παραμένω έν 

μέσω όλλων (μετιk eοτ.) . 
σύμ-ηαρσ-νκύω, μελλ . ' -σω' συγκατανεύω, συγ

κατατΙθεμαι, ωσούτως καΙ έγω 11 κλΙνω πρός όμφο
τέρας τός έρμηνεΙας (ίπl ~ιφo~oυμίνων ΧΙ;'Yjσμων), 
συμ-παρα-νήχομαι, μιη . -"ή~oμαι, απσθ: "ήχο

μι (κολυμ6ώ) παραπλεύρως όλλων, συγκολυμ6ώ. 
σuμ-ηαρσ-ηιμπω, μιλλ, -ψω' συνοδεύω όμοίί 

μετ ' όλλων, συμΠΡοπέμπω. 
σuμ-ηαρ-απ-6AAίϊμ., μελλ. -οΑέσω' καταστρέφω 

όμοΟ μετό τινος, συνοποκτεΙνω.- παθ'YjΤ. ΧΩΙ μί~oν, 
μιτιk ΠΡΧ. 6' -6AQ)M' καταστρέφομαι (χόνομαι) όμοίί 
μετ' άλλων, η έπl πλέον άλλων καταστραφέντων, 
συναφσνΙζομαι . 
σuμ-παρα-σιιιυάςω, μιη. -σοι ' παρασκευ'όζω ό

μοίί μετό τινος, 60ηθώ (μετέχω) εΙς τός προετοι
μασΙος, προετοιμόζω (η ΧιΣί έκ τελώ) τι μετ' άλλων, 
σuμ-ηαρα-στ6τιω, μ.η. -ήσω (συμπαραστάτη,)' 

συμπαρΙσταμαι εΤς τινα, τοσ εΤ~αι συμποροοτ:άτης, 
τ6ν 6οηθώ, «τοίί συμπαραστέκομαι •. ; , 

συμ-παρα-στδτΗC;, -ov, ό (συμπαρΙοταμαι)' ό 
Ιστόμενος πλησΙον τινός πρός 6οήδειόν του, συμ· 
6οηδός, 6οηθός, ώι; χιΣΙ νυν συμπαραστότης. 
σuμ-ηαρa-τάσσoμαι, αττ. -&'τομι' παρατόσσο-

μαι (πρός μόχην) όμοϋ μετ' άλλων U Υιν., τόσσομαι 
παραπλεύρως όλλων εΙς γραμμήν. 
συμ-ηαρa-τιιρΙω, μιλλ. -ήσω' Ταταμαι πλησΙον 

κοί παρατηρώ . • 
συμ-ηαρα-τρΙφω, μ!η. -(JoρΙψω' όνaτpέφω συγ

χρόνψς Ιη έπί τιλέον άλλων ) . 
αυμ-παρα-φΕρω, μελλ. -παροίσω' φέρω όμοϋ καΙ 

πλησΙον άλλήλων ιι παραφέρω (~ . Ι . παρασύρω) όμοϋ 
μετά τινος . -παθητ., φέρομαι όρμητικώς (όρμώ) όμοΟ 
μετό τινος. 
συμ-παρ-cδριύω, μιη. -σω' ώ, ΧιΣΙ νfίν, συμπσρ

εδρευω, παρακάδημαι όμοϋ μετό τινος. 
συμ-ηάρ-ι:ιμι (Α) , απρφ, συμπ~ci"αι (ιΙμΟ' πάρ

ιιμι όμοίί μετ' άλλων, εΤμαι ώσαύτως παρών, εΤ
' μαι συγχρόνως μετ' άλλων παρών 11 παρ/σταμαι Wς 
6οηθός, 6οηθώ. 
συμ-πάρ-κιμι (Β) , απρφ, συμπΩΡΙιί1lΩΙ (ιΙμι)' πο

ρευομαι όμοίί (η συγχρόνως) μετό τινος, συμπο
ρευομαι, συμ6αδlCωΙΙπροσέρχομαι όμοο η συγχρόνως. 
συμ-παρ-cισ-EΡXoμαι, μιλλ. -παeιισιAινσoμι

_νΙΡΥ. αόρ. β' -παριιaijAθa,,' πι;χ' -ΠΩρεισcAήAυ{Joα, 
αποθ: πσρεισέρχομαι (παρεισδυω) όμοίί μετά τινος, 
ΣUμ-ηαρ-ιηoμαι, αποθ. · παρέπομαι (παρακολου-

θώ) όμοΟ μετά τινQς, συμπσρσκολουθώ, συνοδεύω. 
συμ-παρ-Ιχώ, μ.λλ, -Ιω' παρέχω (προσφέρω) 

όπό . κοινοίί μετ' άλλων. 
συμ-παρ-'πταμaι, ' αποθ,' παρΙπτσμαι καΙ έγώ, Τ- , 

πταμαι (πετώ) καΙ έγω πλησΙον άλλων . 
σuμ-ηαρ-fστιιμι' 6άλλω τι(νό) νό σταθι:ί πλησΙον 

δλλου (νό , σuμπαρσταXθι:ί).-μ'σoν χιχΙ αμτβ. χρ. 
(iv.p'Y' ςίόρ. β' -ΠΩρΙστη", πρχ. -ΠΩρΙσΤ"ΧΩ)' ώ~ χιΣΙ 
ν6ν. , συμπαρΙσταμαι , qυμπαραστέκομοι, ' 60ηθώ. 
συμ-παρ-ομαρτΙω, μιιη, -ήσω' ώ~ ΧιΣΙ νiίν, συμ

παρομαρτώ, παρέπομαι μaζl μέ άλλους (η όλλα), 
συμπαρακολουθώ, συνοδευω, συνακολουθώ, 

σuμ-παρ-oξύνω, μιη, -ΙΙ"ώ' Π9ροξυνω (πσρορ
γ/ζω, έρεθΙζω) όμοΟ μετ' άλλων (η όμο/ως), 
σύμ-πaς, ίπ. ΧιΣΙ αττ. ξύμ-ηας, -πσσΔ, -niί", δλος 

όμοϋ , δπας, όλόκληρος, δλος συγχρόνως, Wς εν 
σώμα, (ΧιΣτά: τό πλlιΙστι;ν _ν 't/j\ nA'Yje , ΠΩΡ' Όμήρφ δέ 
πCΊντoτιι) Η _ν τφ Ιν. μιτά. πιιι;ιλ 'ηπτιχων όνομ!iτων=τό 
δλον, έν δλ~: cJ σνμπΩ, στρα_ό,=τό σύνολον τοΟ 
στρατευματος Ι ξνμΠΔσΩ π6Αι,-ή πόλις Ώc; εν δ
λον.- 11 τό aVμnΔ,,=τό δλον όμΟίί,'6 συνολον 
της ύποδέσεως.-τό aVμπA" χιΣί ώ; ι!rτ!pρ.-Kαθόλoυ, 
γενικώς, έν γένει, όλοτελώς, καθ' όλοκληρ/αν, έν
τελώς. 
συμ-πάσχω, μ.λλ. -sulaoμo.,· xup. πάσχω τό αυ

τό, πάσχω όμοίί U cΊι, χΩ ί νiίν, συμπάσχω, διατ/θεμαι 
όμο/ως, αΙσθάνομαι τό αυτό μέ άλλον, τΡέφω συμ
πάθειαν πρΌc; αυτόν, τόν συμπαθG' . 
συμ-πδτάσσω, μ.λλ. -ξω ' πατάσσω τινό όμοίί 

μετά τινος (τ. ε. fι έγώ 6οηθουμενος καΙ υπ' δλλου 
πατάσσω τινά, ή πατάσσω τινά δπως KOI άλλους). 
συμ-πδτΙω, μελλ. -ήσΟ)' πατώ όμοϋ, καταπατώ, 

συνθλΙ6ω (π.χ. ένδύματα κατά τήν πλύσιν). 
συμ-πατριώτιις, -ov, ό ' ώ; χιχ l νυν, συμπατριώτης, 

ό έκ της αυτης πατρΙδος. 
συμ-πcδάω, μελλ. -ήσω ' δένω όμοΟ, δένω χεΤρας 

καΙ πόδας 1I μτφρ. , aπ ί πaΥεταυ , άποναρκώνω τινά, 
«τόν κάνω νό μουδιάοlj», τόν κάμνω άν/κανον νά 
κινηθι:ί . 
συμ-ηcίδω, μιη. -00)' πεlδω όμοΟ, συγκαταπεί· 

θω, κερδίζω τινό μέ τό μέρος μου. συντελώ (60η
θώ) είς τό νό πεισθι:ί τις.- ΠΙΧθ'YjΤ. , πεΙθομαι συγ
χρόνως μέ άλλους , (ή μαζl ' μέ άλλους) . 
σύμ-ΜΙΡος, ο" (av,,-j-nai'ρA) ' ό 'Πεπειραμένος είς 

τι, ό εμπε ιρός τινος, λιΣΤ. exρertus rei. 
σuμ-ntμnω, μ.η . -ψω' πέμπω όμοΟ, όποστέλλω 

όμοο Τι σ~γxρόνως, συναποοτέλλω. 2) μετέχω της 
ΠΡοπομπης, μαζl μέ άλλους συνοδευω τούς προ
πεμπομένους. 
συμ-πcνθΙω, μΒλλ. ·ήσω· μτΙSτ . , πενθώ (θρήνw, 

σίιλλυποϋμaι) διό τινα όμοΟ μετ' άλλων.- 11 αμτΙS" 
πενθώ (θρηνώ) όμοΟ μετά τινος. 
σύμ-ηcντc (aiι"+πI,,τι)' πέντε όμοΟ, κατό πεν-

τάδας. ' , 
σuμ-ηKραΙνω, μιλλ. -a"Qi' περα/νω (τελειώνω) 

όμοϋ Τι συγχρόνως; συναποτελειώνω, 60ηθώ (συν
εργώ) εΙς τήν όποπεράτωσιν, συναποπερατώνω, ooμ
πληρCι.- Ι φέρω εΙς πέρας, έξασφaλΙζω, στερεώ
νω, fι όποφασΙζω σταθερCις 11 ώ~ ΧιΣΙ νυν ίν τ'Ώ ΛΟΥΙ
X~, συμπεραΙνω, συνόγω λογικόν συμπέρσσμα.-πιΣ
θ'YjΤ ., συμπεραί"ετα,=συνάγεται έκ τoυτoo τό συμ
πέρσσμα δτι ... , επεται δτι.- 111 μί~oν, σvμπιeΔΙ"Ο
μο.ι=ένοομαι τελείως μετά τινος πράγματος, έχω 
τό αυτό πέρατα, έχω ίσην έκτασιν U τιk, Ω~Τά.; σ'Yjμ, 
ΙJιει ΧιΣΙ ώ; αμτΙS. ένΙΡΥ. 
σuμ-niρ&ω, μ.η . -σΟ) ' πορθώ (καταστΡέφω) όμοΟ 

μετό τινος, συνεργώ (60ηθώ, συντελώ) εΙς τήν 
καταστροφήν. , 
auμ-ncPHYW, μιλλ. -ξω' περιάγω (περιφέρω) 

όμοίί η συγχρόνως.- μίσον, περιάγω μαζ/ μου, περι
φέρω μετ' έμοϋ.- Itcxe'Yj't., περιάνομαι (περιφέΡο
μαι) όμοο μετό τινος. 

σuμ-ncρi-cιμι, dΠΡφ. συμπιριί"ΩΙ (ιΙμιγ περιέρ
χομαι μετό τινος. 
σuμ-ιιερι-Aαμβάνω, μιλλ. -At)ΨOμAI' cίι, ΧιΣ Ι νυν, 

συμπεριλομ6όνω, περιλαμ66νω (περικλε/ι,ι, περιέχω; 
όμοϋ, (συμ)περιλαμ6όνω διό μιδς συγχρόνως Ι περι· 
λαμ66ν.ω έν τι:ί σUΝθήKι:! όμοΟ μετ' άλλων. 
αυμ-ηCΡΙ-ΥοστΙω, μιλλ . -ήσΟ)' πιιρ,,,οστώ (IJr,A. 

περιέρχομαι) όμοίί μετά τινος, ταξιδευω (περιοδεύω) 
εΙς διαφόρους τόπους' μαζΙ μέ άλλους. 
σuμ-ηcρι-φΙρw' περιφέρω όμΟΟ (11 μετό τινος).-

11 πιχθ'YjΤ. , περιφέρομαι μετά τινος, περιάγομαι (ύπό 
τινοςΙ μαζl μέ όλλους, περιτριγUΡΙζω μετ' άλλων. 
2) περιφέρομαι μετά τινος, συναναστρέφομαΙ -τιναι 
cτόν κόνω παρέα», έχω σχέσεις μαζ/ τ.ou n προσαρ
μόςομαι, συμμΟΡφσϋμαι (πρός τός περιστόσεις π.χ. η 
πρός τούς τρόπους τινός). 
σuμ-πισσω, CΙoςoς, -ΤΤW' μιλλ. -mψω' 6οηθώ είς 
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τ6 nioo.a" (εΙς τ66ρόσιμον, εις τ6 μayεΙρευμo) n 
χωνεύω έντελως. 

..... -ηc.pcισμaι, πρ •. ' τοβ σ_μιpffίζoμιιι. 

..... ηcφuρμcιι, πιίβ. ' πρχ. του -ΜφVρω. 
σuμ-nι\Υνiμι, .οιΙ .:ιιω. μ.η. -~ω' ιΩt"".,μι (έμ-

πήνω, στερεώνω) όμοΟ, συναρμόζω, συνόπτω, κατα
σκευάζω. 2) ποιώ τι στερεόν, συμπαΥές, .πήζω., 
τ6 κάμνω νά πήξΓ,l, τό πανώνω, τό συμπυκνώνω.
Ι ΠΟΙθ'lj-Τ: ., μ.τOt εν.ΡΥ. πρ)( . 15' σl1μnέπηyα' συντΙ8ε
μαι, σUνKειμαι 2) νΙνομαι στερεός, πήζομαι, πή
ζω (ά,μ-τ:ιs.), πανώνω, συμπυκνΟΟμαι. 

σύμ-πιιιιτος, ο" (αl1μn,;yιιvμ,)' ό όμoCί συντε8ει
μένος, ό συμπεπηνμένος, συνηρμοσμένος, έστερεω
μένος, συμπαΥής, κατεσκευασμένος. 
σuμ-ηΙEςω, μaλλ. -εαω' ώς; )(οιΙ νίiν, συμπιέζω, πιέ

ζω όμοΟ, συν8λΙt3ω, συσφΙΥΥω, ιστρυμώνωι Ο μτφρ., 
στενOXωρCι, ένοχλώ. 
σuμ-πΙνω, μcλλ. -nΙομιι,' ά,όρ. 15' αl1".n,ο", ιίπρφ. 

αvμπ,,,i,,' πίνω όμοϋ, λαμ6άνω μέρος εΙς πότον η 
εΙς συμπόσιον (εΙς άγώνα πότου/. 
συμ-πίπτω, μελλ. -nEαoiίμα,' ά,όρ. 15' αl1".nεαο,,· 

π~χ. αvμnέπτω"α' πΙπτω όμοΟ, συΥκρούομαι μετά 
βιαιότητος (έπΙ ά,νβμων π.χ ), λοιτ. concurrere 11 συν· 
αντώμαι έν μάXr:ι, Ι;οχρμαι εΙς xεΤρaς, συμπλέκο
μαι, άντιμετωπΙζω έχθρικώς . 2) Υενιχω;, ώς; )(οιΙ 
νίiν, συμπίπτω, συναντώμαι. 3) ίπί ~'tυχ'ljμGi'tων , έν
σκήπτω, συμ6αΙνω, είς τινα, έπέρχομαι κατά τύχην 
" εύμίσκω, συναντώ, πΙπτω έπάνω εΙς άτυχήματα 
κατά τύ)(ην. 4) ά,Μλ. , ' συμ6aίνω · Τι Υ/νομαι συΥ
χρόνως, συμπ/πτω κατά τύχην. 5) ιίπροσ. αvμπΙ· 
πι:ε" av"in,n"., αv"έπcαε=συμβα/νει (συνέ6αινε, 
συνέ6η) κατά τύχην Τι συΥχρόνως (<<τυχαΙνει Τι έτύ· 
χαινε iι έΤύχε νά ... ι\.- 1I συμπίπτω, συμφωνώ, εύ
ρΙσκομαι έν συμφωνΙςι πρός τι(να)" ιίπολ .. συμφω
νώ άκριβώς. - 111 καταπ/πτω, καταρρέω, σωριάζο· 
μαι, κατακρημνΙζομαι, λαιτ. concidere: αώμιι αvμ
πεαό,,=σώμα κατα6εβλημένσν ύπ6 νόσσυ, σώμα 
καταρρεϋσαν, σωριασμένσ. 
συμ-ηΙτι-ω, ΠΟΙ'lj-Τ:. i'iOΤ! αvμnΙnτω (βλ . λ.), ένσκή

πτω, έπ,π/πτω, έφορμώ, έκσπώ.- 11 συμφωνώ, συν
τρέχω, βοη8ώ. 
σuμ-ηλδιιiίναι, ~πρφ. ποιθ. ά,ορ. 15' τoίi avμnU"OJ. 
σύμ-ηλΙΙνος, ο" (αiι,,+n1ά,,0,)' ό περιπλανώμε

νος όμοϋ μετά τινος, 6 περιφερόμενος μετ' δλλων. 
συμ-πλδσας, μ-τ:χ. ά,ορ. οι' τοίι αvμπλciασω. 
συμ-πλάσσω, ~-τ:τ. -ττω· μιλλ . -πAc!aOJ' , ά.όρ. '11. 

av"iniiiaa ' πρ)(, -πέπλίi"α' πλάττω όμΟΟ, διαμορ-
φw (δ/δω σχημα) : αvμnλάααω Υαί,,,=πλό8ω άπ6 
χWμα.- 11 μ-τ:ψρ, tnIVow (έφευρΙοκω, κατασκευάζω, 
«φαμπρικάρω» πλaoτήν lστοριαν) όμoCί μετά τινος. 
σuμ-ηλΙΙτΙΙyέω, μιιί./ .. ·ήaω · πλaταyώ (συΥκρσύω, 

KTunWJ όμοΟ, χειροκροτώ. 
σύμ-nλcιιτoc;, ο" (avμnU"OJ)' ό 6μοο συμπεπλε

Υμένος, ό παρεμβε6λημένος. 
σuμ-πλE_ω, μιη. -ξω' ιίόρ. οι' _"έnιaξα' ποιθTjΤ., 

ά,ό:;. 6' av .. enλc!,,'7" · πρχ. αvμnenιaΥμα, ' ώς; )(οιΙ νίiν, 
σμμπλέκω, πλέκω όμοϋ 11 ώσ. συστρέφω δμΟϋ, συν
άπτω (αυνδέω) διό της 6Ιας.- 11 ποιθη-τ:., συμπλέ
κσμαι, συστρέφομαι, πλέκομαι 6μοϋ Ι: ίπι ποιλοιισtων, 
ιίι~ )(οι! νilν, συμπλέκομαι, έχω έμπλοκη εΙς δεινήν 
πάλην 11 Υ.ν., ΙπΙ μοιχομένων πολιμιστών, μάχομαι έκ 
τΟΟ συστάδην, έρχομαι εΙς χείρας 11 ίc,Ι πλοΙου, έμ
πλέκομαι εΙς όΥώνα μετά τοϋ όντιπάλου πλοΙσυ, 
ναυμαχώ Ι μτφρ. , περιπλέκομαι εΤς τι (εΙς περιπέτειόν 
τινα) Ι fV'7 _μnan~.,μi_=ίxνη διασταυρούμενα 
κατά διαφόρους κdτευθύνσεις, λa6ύρινδoς Ιχνών 
(ά,ντΙθ. -τ:ψ defJ.ά r %"'1). 
σuμ-ηlcω, μ.η. -πAmOJIIIa' .ς; _Ι νυν, συμπλέω, 

πλέω όμσϋ μετό τινος. · ' 
..... ηλιιylις, -άlo" θ'ljλ. ;πΙθ. ( •• μπλΙ;σσω)· ή 

όμοο πληττομένη, ή συΥκρουομένη.- 11 ώς; ο!1σ., τό 
συγκρούειν, ή σύνκρουσις, ή συμπλοκή, ή μάχη.-
11 Zvμn""1CiIc, (ίνν. nέaeaa), οιl=αl ΣUYKρσυόμε
ναι πέτραι (6ρόχοι), )(oιλoιiμιναιι ιηως; )(σιΙ Zv"dflo
μ4δa,' tισσιν σιl KvcιI",α, ";;σο, , π.ρ! cbv ίπιο-τ:ιΙίιτο, 
δτΙ ουνaχροιiοντο μιτοι;Ιί ΤΩlφ "οιΙ συν'τριΙSoν πciντοι ίπι· 
χιιροilντlll νιί κλιΙίο1l "ιιί ι&'σου 1II~~βν. . 

....... l(ιΥδιιν, έπΙρρ. (σνμnA,;ααω)' μετό συν
κρούσεως Twv xειρCιν, μετό χειροκροτημάτων. 
.....ηλ .... ν .. • πληθύνω iι αύξάνω όμσCί, πολλα

πλασιάζω όμοΟ • 
cnήι-ηlιιΙW· συνεΡΥώ εΙς πλήρωσιν, φουσκώνω, 

tπαυξόνω. 
σuμ-ηλιιρόω, μιλλ. ·ώιJω· ώς; )(οιΙ νίiν, συμπληρώ, 

συμπληρώνω, συνεργώ εΙς πλήρωσιν, πληρw (Υε
μΙζω) τελεΙως σ ίπΙ πλοΙων, έπανδρWνω (:r6 πλοΤον) 
μέ πληρες πλήρωμα. 
σuμ-ηλoκι\, .;;" tι (σvμ.πU"c»)' τό συνδιαπλέ

κειν, τ6 συνδιυφaΙνειν.- 11 ώς; )(οιΙ νίiν, . συμπλοκή, 
σύνκρουσις, μάχη έκ τoCΊ συστάδην. 
σύμ-ηλοιιος, ο" (avμnU"OJ)' συμπεπλεγμένος, 

περιπεπλενμένος, περιτυλΙΥμένος, περΙπλοκος, ουν
υφασμένος. 
ΣUμ-ηλooς, Ο", συνΊ/Ρ. -ηλους, 0_ (αvμπUω)' 

ό σ..ιμπλέων, ό όμ06 μετό τινος πλέων έν πλoΙ~. 
- ιίις; ο!1σ. , ό συν ναύτης, ό συμπλωτήρ n μ-τ:ψρ., 6 
σύντροφος είς τι, ό μέτοχος, συμμέτοχος. 
συμ-ηλώω, ίπ. "οι! [ων. ά,ν-τ:Ι avμnUOJ. 
σuμ-ηνέω, μιη. -:ιwnιαoμιι,' πνέω όμoCί μετό 

τινος, συμφυσώ.- 11 μτψρ., συμφωνώ μετά τινος, 
λοι-τ:. consρirareI σvμn"έω lμn;aίo" nίxα,,~ πνέω 
όμοϋ μέ άπότομα ρεύματα της τύχης, παρασύρο· 
μαι άπ6 τός όποτόμους καΙ όρμητικός της τύχης 
μεταπτώσεις (ύποκύπτω εΙς τήν τύχην). 

au"';nvfyv, μιλλ. -n",ξο;;μιιι' συσφΙννων πνΙνω, 
δΥχω, άπάΥχω" κάμνω τι νά σταματήσr:ι άπστόμως 
;(αl τελείως. 
σuμ-ηoδlςω, μιλλ. -Ισω, ιιττ. ·ιώ· δένω όμΟϋ 

τούς πόδας, δένω xεΤρaς καΙ πόδας, ιδένω χειρο
πόδαρα» 11 μτφρ., περιπλέκω, έμπλέκω, .μπερδεύω», 
λοιτ. impedire. 
σuμ-ηoιιω, μ.λλ. -ιjσω' ποιώ τι όμoCί μετά ΤΙΥΟς, 

συνεργώ (60ηδί~) εΙς τό ποιεΤν τι.- U ποιώ πο/ημα 
άπό κοινοΟ μετό τινος. -
συμ-ηοιμαίνομ.ι, ποιθΤιΤ. ισiιtι+ nοιμιιΙ_>' 310'

μιιl"ομf1,Ι (τρέφομαι) όμoCί, αυμ66σκομαι Ι πηΥαΙνω 
εΙς τήν 6οσκήν όμοΟ μετ' δλλων. 
συμ-nολcμiω, μ.λλ. ""αω' πολεμώ όμοο μετά 

τινος, ιί)~ χοιί νίιν συμπολεμώ, συναΥωνΙζομαι, λαμ
δόνω μέρος εΙς' πόλεμον έν συμμαΧΙQ μετά τινος. 
συμ-ηολι-οριιCω, μ.λλ. -ιjσω' πολιορκώ άπ6 ΚΟι

νoCΊ μετό τινος (Τι συγχρόνως), μετέχω (OUVEPYw, 
6σηθώ) είς τινα πολιορκΙαν. 
συμ-nολίτcύω, μaλλ. -αω (σvμnολlτ'7')' εΤμοι 

συμπολίτης τινός, εΤμαι πολΙτης της αύτης πόλεως, 
έχω τό αυτά μέ τινα δλλον πολιτικό δικαιώματα I1 
-τ:Ot~ oι~τOt~ C;'ιjμοισ. Ιχι, )(οιΙ τό μέσον σvμn01,τειίομιι& 
11 οΙ avμnoA",,v6μa,,oa=ol συμπσλΤταΙ τινος. 
συμ-nολfτικ, -ov, δ (σiιtι + 3161,,>, ώς; )(οι! Υιiν, 

συμπολΙτης, πολΙτης της σUτης πόλεως, λοιτ. concivis. 
σuμ-nομπcw, μaη. -σω' συνοδεύω έν πομπ.:!, 

δΥω6μΟϋ πομπήν, πηΥαΙνω εΙς πομηήν. 
συμ-ηονΙω, μιη. -';αω' nο"ώ (voJ.~UJ κοπιάζω, 

ταλαιπωΡοϋμυι) όμοο μετό τινος, συντa.λά~Cί
μαι, συΥκοπιόζω "λαμβάνω μέρος εΤς τι, ~~ Ei6 
τι, άνoKouφlζω υ ά.πολ., πάσχω, ύποφέρω. 
σuμ-ηoνηρcύoμαι, ιiπoθ.· όμoCί πονηρεύσμαι, συμ· ' 

μετέχω εΙς τήν πόνηρΙαν (εΙς τήν όχρειότητα). 
σuμ-nορcιίομαι, μίσ, μελλ. -nοe.vaομαι· π~θ. ιίόρ. 

οι' tJv".noeatilhι,,· ώς; )(οιΙ νιiν, συμπορεύομαι πορεύ· 
ομαι μαζΙ μέ ΤιΙια, συνοδαιποΡώ, συνταξιδεύω, .πη
ναΙν;.) μaζΙ». 
σuμ-ηoρδιω, μ.η. -';αω' ώς; τό trvμnέfllko (βλ . 

λ.), πορ8ώ όμοϋ, συYKαταστρέφc.ι, συνεΡΥώ (6σηθώ) 
εΙς τήν κατεδάφισιν (τήν καταστροφήν, τήν έρήμω
σιν, τήν λ[ ηλaoίαν) . 
συμ-ηoρfςω, μ.η. -Ιαω' πορΙζω (παρέχώ) όμoCί, 

συνεΡΥώ εΙς τήν προμήθειόν τινος (πραΥμ. ) , - μί· 
οον, προμη8εύομοι (λομδόνω) 6μοϋ μετά .τινος. 
σuμ-ηoσlα, tι (avμn;l"OJ)' τ6 πΙνειν όμoCί, τ6 

συμπΙνειν, ανμ"6α,0,, (βλ. λ). 
, σuμ-ηoσf-αριoς" -ov, δ (trvμn6aao,,+&elOJ), )(οι! 
~ριιις, -ov, δ' ό πρόεδρος ουμποοΙου Τ, ουμπσ
των, ό ,Qρxην6ς συμποσΙσυ, ό διευ8ύνων καί διευ· 



f)ET"V τ6 κατό τ6 συμπόσιον, λOl'l:. r.x ιοηνΙνΙΙ f) 
maglsf.r blbendl. 
σuμ-η6σιoν, τό (oιιμnΙ"co)' άι_ χOlΙ νΙίν, συμπό

σιον, ε~ωx/α, συνδιασκέδασις, «φαγοπότι», λOl'l:. ιοη
vivlum.- 11 ΟΙ όποτελοϋντες τ6 συμπόσιον, ΟΙ συμ
πόται .- 111 ή αΊθουσα τοΟ συμποσ/ου. 

...... η6nις, -ov. δ (oιιμnl.,ω)· ιii; χOlΙ νυν, συμ
πότης, ό συμπΙνωΥ, 6 μετέχων συμποσΙou, 6 σύν
τροφος έν πότ~, 6 συμποσιόζων, ό συμποσιαστής. 
σ~ηoTlΙΙός, ή. Ο" (oιιμn61:,1~)' ό όνήκων η 6 

όρμόζων εΙς συμπότην f) εΙς συμπόσιον D διασκεδα
στικός, φαιδρός, εϋf)υμος, «χαρούμενος». 
σuμ-ηράιιτωρ, -oρo~, δ, [ων. -ηρ{ιιιτωρ (OVIA-

πρσοοco)' ό συμπρ6ττων, συνεργός, 60η86ς a οιιμ
πράκτωρ dδο~=συνοδοιπόρος. 

σuμo:-ηράσσω, dn. -ττω, ίων. σuμnρ{ισσω· μ.η. 
-'co' «όρ. σι' ο_έπραξα' ώ;; χσιΙ ~ίj'I , συμπράττω, πράτ
τω άπ6 κοlνοΟ μετά τινος, συνεργώ (συμ60ηf)ώ) εΤς 
τι Ο ένεργώ όμοϋ μετό τινος, τόν e'σηθώ 11 συνεργώ 
εΙς διαπραγμότευσιν, συνδιεξάγω διαπραγματεύσεις. 
2) συντάσσομαι μέ τό μέρος τινός, «παΙρνω. τ6 μέ· 
ρος του», καταμερίζω μέ αυτόν, υποστηρΙζω τό 
συμφέροντό του.- 11 μίσον, oιιμnρσoooμαι=60ηθώ 
εΙς Γήν εΤσπραξlν χρέouς, 6oηf)ώ εΙς έκτέλεσιν έκ
δικήσεwς. 
σuμ-nρcnής, ι~ (οvt+nρέnω)' έμπρέπων , όρμό

ζων, όρμόδιος. 
σuμ-nρcσδcuτι\ς, ον, δ (oνμnρεoβtύω)' ώ_ χσιΙ 

νί)ν. συμπρεσ6ευτής, συναποσταλεlς μετ' δλλου ώς 
πρεσ6ευτής, ό συμπρεσ6ει'.ιwν, μετέχων πρεσ6εΙος, 
μέλσς πρεσ6ε/ας. . 
σuμ-nρcσΙcUu· ε1μαι συμπρεο&υτής μετά τινος, 

συναποστέλλομαι (η ε1μαl ουναπεσταλμένος) ώς 
πρεσ6ευτής.- μΙσον, oιιμnρεoβ.νoμαΙ=συναπoστέλ
λω πρεσ6εΙαν 
σύμ-ηρcσδuς, -ccor. Ο'-ό οvμnρcοβcvτή~ (βλ. λ.). 
σuμ-nρcσΙΙτcρος, δ' ό CJv καΙ αυτ6ς πρεσ6ύτε

ρος ώς καΙ τις δλλος. 
σuμ-ηρ{ιιιτωρ, -oρo~, δ, [ων. «ν1;Ι οvμn(HiκτClJf 

(βλ. λ.). 
σuμ-ηρ{ισσω, ίων. «ντΙ οιιμπράοοω (βλ. λ.) . 
σuμ-ηρfσσΙσι, . ιiιφ,l,. 'tQU «οι;. σι ' oVfl-cnelaIA,l". 

τoίi aν.,-ω"έομαι (!)έν ύπιX~ί(&I ίν. *πρίαμα, ίν χρ1jcat)' 
όγορ6ζω όμοο 11 άγo~ άζω δλα (δ,τι υπόρχει) καΙ τό 
συσσωρεύω είς τός άπ08ήκας. 
σuμ-ηρo-δϋμcoμσι, μεσ. μίλλ . -ήοομαι' πσιθ. «όρ. 

01' -προιιθ-νμή6η". «ποθ.· έχω τήν lδ/αν η όμοΙαν 
προθυμ/αν (καΙ ζήλον) μετό τινος. προθυμοποlοΟ' 
μοl καί έγω δπως κοl έκεΤνος. συντελώ μετό θέρ
μης καΙ ένθουσlασμΟϋ εΙς τήν πρoaγωγήν πρ6-
γματός τινος 11 iπολ., συμμερ/ζομαl τόν ζiΊλόν τινος. 
συμnρ6ττω προθύμως. 
σuμ-nρο-ξc"cω, μ.η. -rίoco' 6οηθώ εΙς τήν παρ

οχήν τών μέσων διό τι, συμπρ6ττω είς τι. 
. σuμ-ηρo-ηέμηω, μελλ. ·ψω· προπέμπω (συν ο
δεύω) όμι"Ο, μετέχω εΙς τήν προπομπή ν τινος. 

σίtμ-ητuιιτoς,o., (oνμπι:Vo.oω)·ό συμπτυσσόμενος, 
6 συνεπτυγμένος, 6 διπλωμένος, συμμαζευμένος. 

σ.μ-ιιτίισσω. πτύσσω (διπλωνω) όμοϋ, άι;; χOlΙ 
..,Ον .. ~vπτύσσω», συμμαζεύω, dv'l:tQ. τfjl &.,σnι:Vααco 
(βλ. λ). . 
σuμ-ιιnιkν. ·όUΔ. IA'l:X' πOlθ. ιioρ. 11ι' τοδ ανμnΙιπιισ. 
-"'ητωμσ • ... ι:~. 'ι:ό (ιινμnlιπιισ) ' δ,τι έχει πέ· 

σεl έπόνω εΙς τινα (δ,ΤI έχει σιιμ6iΊ), περιστατικόν, 
συμ6ε6ηκός. τ6 κατ6 σύμπτωσιν (κατά τύχην) συμ
ι!aΤνoν (Υ; συμ66ν). ή τύχη τινός 11 ίν χσιχ~ ίνν., δυσ
τύχημα, ότύχημα, ότυχΙα, συμφορά - • ίπΙ νόσων, 
dι, χOlΙ νυν, σύμπτωμα, σημεΤον, έκδήλωσις (τiΊς . 
νόσου,_ 
cNμonuKyoς, ο" (m + πνκ"ό~)' πολύ πυκνός, 

κατόπυκνος, σφιγκτός, ΠUKνώς σ_ μπεπlεσμένος. 
σuμ-ιιυνδάνoμσι, «ποθ. · όμοο μετ' δλλων tpωTQ 

νό μόδω (ζητQ πληροφορΙος) περΙ · τινος. μετ' δλ
λων nΡOonaeQ νό έξακρl8ωσω τι. 
σuμ-ιrIP6ω, , μaη. -ώοco' KατaκαΙω όμοΟ μετό τι

νος, συγκατακαΙω. συναπoτεφρWνω. λOlτ. comburo. 
88μ-9δΥciΥ, ιίπρφ. ιioρ. δ' τοί) tnWCfl{H.,. 

,ιι 

........,ιρσν, -fI"Of. ,1:15' βλ. ovμιΡιρ.lι S· ie ίιί)'ι:οθ '1:6 
σuιι-.cρ6ντως, ίπΙρρ. t,,!i IτPO'iY. (ο!1/), IA'l:X' 1-1. 

του ovΜφCIφ)· μετό συμφέροντος, κατό τό συμφέ
ρον, δπως συμφέρει, Wφελlμως. έπωφελώς. λOl'l:. 
commode. 

σuιι-9Cρτ6ς, rί. ο" (ανμ.φCρco)' δ α.,μφoI"Ι:O~ 
(βλ. λ.), ό σιιμπεφaρημένoς, συνηγμένος, συνημμέ
νος, συνδεδεμένος. 
. σu.,...τρω, μaH. CIv"oloco' ιίόρ. οι' ov.";,,.,_. Ι0Ι1. 
ον"';.,.ικσ· «όρ. β' ον"';"ε,,)(ο.,· πι;χ. ο_.Φοχσ (πρδλ_ 
φeρω)' φέρω όμοο, φέρω έπl τ6 ("ύτό, συνόγω. συν
αθροΙζω, συλλέγω 11 συνεισφέρω. 2) φέρω εΙς σύγ
Kρouσιν. 3) φΙ~ μετό Τίνος, 6οστάζω όπ6 ΚΟΙ
νοϋ μετά τινος, 6οη8ώ τινα είς τό νά φέΡΙ:1 (νό 
ύΠOφέρΓ,l παθήματα χλπ.) ιι aνμφiρω κακά = όμοϋ 
μετ' δλλων ύπσφέρω (ύπομένωl δεινά ιι δ!ιδν, άνέχο
μαι, ύπομένω, συγχωρώ.- .2μτ6. , εΤμαl ώφέλιμος, 
εΤμαl χρήσιμος, φέρω ώφέλεlαν, συντελώ είς τό 
συμφέρον (εΓς τήν ωφέλεlόν τινος. 2) ιίπροσ. ανμ
φέρει=ώ;; χοιΙ νυν, συμφέρει. εΤναl συμφέρον, ώφε
λεΤ, εΤναl ωφέλιμον, είναι χρήσιμον. 3) μτχ. ανμ
φέρω.,. ovaOI. Ο", ώ. χοιΙ νίlν, σιιμφέρων, χρήσιμος, 
ωφέλιμος Ι ούδ.-rΟ CIvμ.φiflo", ώ, χσιί νίlν, συμφέρον. 
ωφέλεlα, ή χρησιμότης, 16 κέρδος, δ,τι WφελεΤ, δ,τι 
συμφέρει . 4) συμφωνώ μετά τινος 11 6oηf)ώ, συνερ
γώ, έργόζομαl μετά τινος 11 έρχομαι εΙς συνεννόη
σιν (είς συμφωνΙανι μετά τινος, ύποχωρώ είς τινα. 
5) ίπί '(εΥον6των, συμ60/νω, λαμ6όνω χώρον, γ/νο
μαι, όπο8αlνω.- IIlπoιθ'ιjτ . , aνμφέρομαι. μία. μιλλ . 
ον.,οίοομαι· ποιθ. «':'ρ. α' 01Wf1"iχ6η.,. ίων. o1Wf1"cl· 
χ6η,, ' 1Ι:ρχ. ον.,ε"".,."μαι· έρχομαι όμοο, συναντώμαι 
μετά τινος έν μόXΓ,l, συγκρούομαι, συμπλέκομαι, 
όγων/ςομαl, λOlτ. congredi. 2) συμφωνώ, όμσφω
vQ, έχω τήν αύτήν γνωμην μετά τινος, έπlτρέπω 11 
ύπσφέρω, όντέχω. 3) Υενιχ6);, εΙμαι έν όpμoVIQ 
πρός τι(να), προσαρμόζω έμαυτόν πρός τι(να), 
(ταιριόζω». 4) ίπΙ Υ_Υονότων, συμ60Ινω, vΙνομαl, 
όπο60lνω 11 χιιιl ιίπ~oσ .. oνμφέρεται=oυμι!aΙνεl, όπα-
6αΙνεl Ι olιΔC., αφι ΧΡ,lοτο" av".φέρ.τοc:«δέν του::; 
πήγαινε καλό», «τήν εΤχαν Ι)::>χημa» . 
σuμ-φcύΥω, μ_η. -φεύξομαι' φεύγω όμοΟ μετό 

τινος U εξορίζομαι (τι εΤμαl έν έξορ/φ μετό ,ινος. 
σύ ....... μι· λέγω ναΙ, σιιναινώ, έπιδοκιμάζω πλή· 

ρως ιι συμφωνώ μετά τινος (μετό: δοτ.) U μΒΤ' σιί,; . 
πρσι-Υμ. , συμφωνώ είς τι, τ6 παραδέχομαι ιι μ.τ· «πρφ., 
συμφωνώ δη .. U μιιτ' ιiπpφ. μ.η., υπlσχνοΟμαl δτι 86 ... 
σuμ-φδέyyoμσι, μ.η. -'ομαι' χιιρ. συνηχώ, ήχώ 

έν συμφωνlQ (όρμονIQ) μετό τινος. IA'l:ςpp., συμφωνώ 
πρός 1lνα. 
σuμ-φδc'ρω· φθεΙρω (κατσοτρέφω) 6μοΟ τι έν

τελως. 
σuμ-φδΙνω· φθΙνω (έξαντλοϋμαι) όμοΟ n τήν οιύ

τ'ήν σημοισ. Ιχ_ι χαΙ ίν τφ ποιθ. «0;1. δ' .ν.έφθ-Ττο. 
σύμ-φδΟΥΥος, ο"· 6 όμοϋ ήχών. όμόηχος U σύμ· 

φωνος. . 
σuμ-4pIAέω, μ.λλ. -ήαco' φιλώ όμοϋ μετ' δλλου, 

φιλω άμοl60/ως, συναντώμαι μετά Τινος έν TQ 
όvαπδν. . 
σuιι-.IAo-νίιιέω (ό;;8ό'l:. 'ι:ου -".,Hcco). μιλλ. ·'οφ· 

φιλονικώ μέ τινα, λαμ6όνω μέρος εΙς φιλονlκ/αν 11 
λαμ66νω τ6 μέρος τινός έν φlλονlΚ/Q U όμιλλώμαl 
πρός τινα 2) λαμ6όνω ένεργόν μέρος εΙς συ-
ζήτησιν. . 
σuιι-.ΙAo-σoφέω, μιη. -rίσφ· φιλοσοφώ μετό 

τινος, συνεργόζομαl μετό τινος έν Tf.\ φιλοσσφlκr.\ 
έρεύνΓ,l. . . 
σuιι-φΙAo-τίμέoμσι, μιλλ. -ήoo~σι. inoQ.· . φιλο

τlμοΟμαl όμο/ως, ποιώ τι καΙ έγω έκ φlλοτlμΙας, 
συναντώμαι μετά τινας εΙς φlλOτΙμOuς ΠΡOςιπaδεΙας 
(όγώνας), κατο6όλλω όμοΙας φlλOτΙμouς προσπα· 
θε/ας. . 
σuμ-φAέy .. , μ.λλ. -foJ' κσΙω όμοϋ, καΙω τελεΙως, 

KoτaκαΙω, άποτεφρWvw. 
~ .. , μ.λλ • ."oco· έκφ06Ιζω (έμδόλλω εις 

φ660ν) όμοΟ.- D0ι8η'l:.. φo6oOμal 6μοϋ, φo6oOμaι 
συγχρόνως. 
σιιμ-φοιτάω. Ιιιν ...... μaλλ. -".φ . . φoITQ (ou-
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χνάζω) εΤς τινα τόπον όμοΟ μετά τινος ιι συμφοιτώ 
μετά Τίνος εΙς τό σχολετον, «πάμε μαζl στό σχο
λεΤσι. 
σuμ-φofτιισις, '«ωs, '" (σvμφοΙΜωγ ώ, _Ι νίlν, 

συμφο/τησις, τ6 . συμφοιτάν, τό συχνάζειν που όμοϋ 
μετά τινος (χυρ. σχολιχή συμφΟΙΤ7jσι~). 
σuμ-φoιτ,ιιτής, -οίί (σvμφοι&'cίω)' ώ, χοιΙ νιiν, συμ

φοιτητής, συσπουδαστής. 
σuμ-φονcνν, μ.λλ. -σω' φονεύω oUν τινι, φο

νεύω όμοϋ. 
συμ-φορά, ίων. -ρiι, '" (σvμφeeω)' τό φέρειν ό

μοϋ, συμφόρησις, συσσώρευσις, συναΥωΥή, συνά~oι
σις.- 11 συμΒεΒηκός, συμΒάν, σόμπτι.ιοις, περιστα· 
τικόν, περ/στσσις, τύχη (ΙΤΤ6 Ιν χcιλ'{j ιίνν. είτε έν 
xcιx'{j) 11 συν. ίν xcιx'{j ιίνν. ώ, xcιΙ νίϊν, συμφορά, δυσ
τύχημα, άτύχημα, «6νcίΠOδlάι, άτυχ/α 11 σπcιν. ίν χcιλ'{j 
iV-I., άΥα8η τύχη, εύτυχης έκΒασις, εύτύχημα, εότυ
χ/α, «τόχηι. 
σuμ-φορcύς, δ (σvμφieω)" Λακεδαιμόνιος άξιω

ματοϋχος, οΙονιΙ άκόλου8ος i'I ύπασπιστής. 
συμ-φορCω, μΒΗ. -ήσω (σνμφοeος)' φέρω 6μοΟ, 

συλλέΥω, συνάΥω, έπισωρεύω, συσοι.ιρεόω, συν· 
α8ρο/ζω. 

συμ:.φόριισις, .-«~, '" (σvμφοeέω)' τ6 φέρειν 
(συνάΥειν) 6μοΟ, συσσώρευσις, συγκέντρωσις, συν· 
αΥωΥή.- Ι τό 6μοϋ συμπεφορημένον, τό συνεσω
ρευμένον, σωρός. 
συμ-φοΡιιτός, ιt, ό" (σvμφοeέω)' ό συμπεφορη

μένος, ό άναμlξ συνειλεΥμένος, άνάμεικτος. 
σΙΙμ-φορος, ο" (σvμφέeω)' ό όμοϋ μετά τινος 

φερόμενος, ό συνημμένος μετά τινος, ό συνοδεύων 
oUτόν.- Ι ώ, χοιΙ νίlν, σύμφορος, συμφέρων, ώφέ
λιμος, χρήσιμος σ πρόσφορος, κατάλληλος, όρμό
διος, καλός . 
συμ-φόρως, ίπΙρρ. τι..iί σvμφοeο,' συμφερόντως, 

έπι.ιφελώς, έπικερδώς 11 σvμφόρως 'χω = εΙμαι αυμ· 
φέρων, συμφέρω.- συΥΧΡ. αvμφοeώ&'εeο", 6περθ. 
ovμφoeflJ&'o&'a. . 
σUΜ-φράδμων, -0"0,, δ, '" (σvμφρcίζομαι)' ό ουμ· 

6ουλεύων, ό 8οη8ών διό καλών συμ80υλών 11 ώ; 
ούα., 6 σύμ80υλος. 
σuμ-φράςoμσι, μιλλ. -άσομαι' «όρ. cι' αv"ιφρα

αCΊμ"", Ιπ. Υ' 'ν. fIvμφeσooa&'o' πcιθ. πρχ. αvμπέφeΩ
σμαι, «ποθ.· συμΒουλεύομαΙ τινα, συσκέπτομαι μετά 
τινος Ι σκέπτομαι κατ' έμαυτόν, συλλΟΥ/ζομαι 11 έπι
νοώ, μηχανεύομαι, έν συνερyασίC;Ι μετά τινος,- • 
ποιρΟι μΤΥν. χοιΙ τ6 ίν.ΡΥ. σvμφρcίζω=μνημονεuω, ά· 
ναφέρω, συγχρόνως, συνεκφράζω.- πcιθητ., &'cΊ σvμ
φeαζόμ"α (ώ. xcιΙ νiίν). 
συμ-φράσσω, «1:Τ. -ττω" μιιλλ. -ξω' «όρ. cι' ov,,

έφeαξα' φρόσσω πανταχό8εν, άποφρ6σσω έντελQς, 
συμπιέζω, συμπυκνώνω.- U διό της Β/aς περικλε/ω 
(κλεΙω) έντός περιωρισμένου χώρου. 
cιuμ-φρoνTIςω, μιλλ. -ίαω' φροντΙζω όμοϋ μετό 

τινος, φροντΙζω συΥχρόνως. 
σύμ-φρουρος, ο" (cήw+φeoveCΊ)' 6 φρουρών όμοΟ 

μετά τινος 11 μέlα(J.ρo" ξtίμφροveο" lμοi=κατοικΙα 
συναyρυπνoOσa μετ' έμοϋ, τ. Ι. έν τι:\ όποΙςι δια
μένω δyΡUπνoς. 
σύμ-φρων, -0"0,, δ, '" (αν" + φριt"γ 6 έχων τ6 

oUτό φρόνημα, όμόφρων, σόμφι.ινος 11 εύνοϊκός, εϋ-
νους, εύμενής. . 
σuμ-φiyάς, -ά'ο" δ, 'fι (αν,,+φvY'i)' 6 συμφυ..,α

δευ8εlς, 6 συνεξόριστος. 
σuμ-φucfς, μτχ. ποιθ, CΊop. δ' τoiί σvμφUω, 
σuμ-4piiις, ., (αvμ-φνομΩΙ)" ό φv«ός 6μοΟ μετό 

τινος, συμπεφυκώς. φύσει συνημμένος, έμqχιτoς, 
σύμφυτος, έΥΥενής, στενώς συνηνωμένος. 
σuμ-φllσξ, -ΟΗΟ" δ' 6μοΟ φυλόσοι.ιν, 6μοο φρου-

ρών, σύμφΡOUΡOς· 
σuμ-φilάσσω, μ.λλ. -ξω' φυλ6σσω 6μοΟ μετ' 

δλλων., συμφρουρώ. . 
σuμ-φiiιcτιις, -ov, δ' 6 όνήκων εΙς τήν αύτήν 

qχιλήν, ό έκ της oUτης φυλης, λοιτ. contribcl!is 11 Υ.ν., 
συμποτριώτης, συμnoλΙτης. 
_μ-φίίΙος, ο" (αίιι+φvλή)' ό έκ Τι'\ς αύτiΊς φυ

λl'jς μετό τινος ' όλλου, όμόφuλoς 11 ώ, ούο. οΙ ΑVμ-

φvλoΙ .-ι"ο,=οl όμ6φυλοι, ΟΙ 6μΟΥενεΤς, συΥΥενεΤς. 
- • μτφρ., σύμφυτος, φυσικός, προσφ::ής, όρμόζων. 
σύμ-φuρτoς, ο" (αvμφύρω)' ό συμπεφυρμένος, 

όνάμεικτος 11 μτφρ" συΥκεχυμένος, τετσραΥμένος. 
σuμ-φliρω, πcιθ. «όρ. ΙS' σv"ιφ~ρη,,' πcιθ. π:;.χ. αvμ

mφveμαι' ώ; XCΙΙ νίlν, συμφόρω, όνσμεΙΥνόω, όνο
κατώνω, ζυμώνω μαζl, συΥχωνεύω, αυνενώ 11 μ-ι:φρ . , 
συγχέω, φέρω εΙς σύΥχυσιν, προκαλώ ούγχυσιν. 
ΣUμ-φίίσάω, μ.λλ, -ήσω' φυσω 6μοΟ, φυσώ συΥ

χρόνως, ώ~ XCΙΙ νίϊν συμφυσώ, συμπληρώ, λcιτ. con
fIclre.- Η μτφρ., συμφωνώ πλήρως, συνQδω. 
σuμ-φϋτcνν, μιλλ. 'αω' φυτεύω όμοο μετό τινος 

11 μ-ι:φρ., συμμηχανώμαι, . συναπεΡΥάζομαι, σκευωρώ 
6μΟϋ μετό τινος, μηχανορραφω έν συνεpyασΙC;Ι 
μετ' δλλου. 
σύμ-φυτος, ο" (σιιμφVψ)' ό φυεlς μετό τινος (i'I 

συΥχρόνως), ώ, χCΙΙ .Ον σύμφυτος, συμπεφυκώς, - έμ
φυτος, φυσικός 11 ανΜφVΤOς αΙώ,,=ή φυσική ήμων ή
λικΙα (χcιτιX τόν Σχολ., ή Υεροντικη ήλικ/α) Illς &'ό 
αvμφvrο,,=κατό την φόσιν τινός, «σόμφωνα μέ τό 
φυσικό του». 
συμ-φύω, μελλ. -νσω' «όρ. cι' σv"έφvσα' κ6μνω τι 

νό αόξη8ίj όμοϋ, συσσωματώνω, συΥκολλω.- 11 ΠCΙ
θ7j-Ι:., μιτιΧ ένεΡΥ. πρχ. σvμπεφVΗα, %01'. δ' ov"iφij", 
μτχ. πcιθ . ιΧορ. δ' σvμφvιΙς' φύομαι όμοΟ iι συΥΧρό
νως, συνάπτομαι, συνδέομαι στενώς, συνενοϋμαι. 
συμ-ιΡωνέω, μιλλ. -ήσω' φωνώ όμού, συμφωνω 

έν τι:;:ί ιϊχ~, εΤμαι όμόηχος, εΙμαι 6μόφ80ΥΥος, εΙ
μαι έν όρμOνΙC;Ι πρός τι(να).- Ι y.νικω~, ώ; XCΙΙ 
νίlν. συμφωνώ, εΙμαι ούμφωνος, έχω τήν αύτή ν Υνώ
μην 11 κάμνω συμφων/αν μέ κόποιον. 
συμ-φώνιισις, -«ω" '" (αvμφω"έω)' τό σuμφι.ινεTν 

έν τΙ? ηχ~, ήχητική όρμονΙα 11 συμφωνΙα, όμοφωνΙα. 
ΣUμ-φων'α, '" (ανμφω-ιιος)' συμφι.ινΙα ιϊχου, όρ

μον/α 11 μουσικη συμφωνΙα (όρμονία), όρμονlα ηχων 
iι όΡΥόνων, μουσική αυναυλία.- 11 μτφρ., συμφω

. νΙα, όρμονΙα (ώ, χοιΙ νίlν). 
σύμ-φωνος, ο" (σν~φowt})· ό έκ8όλλων τόν 

aίιτόνiι δμοιον ήχον, 6μόηχος, ό συμφωνών κατό 
τόν ήχον, όρμονικός Ι 6 όντηχών είς τούς 8ρήνους 
καΙ τδς κΡαυΥός 11 ω, οl1σ. 6 μουσικός.- 11 μτφρ., ό 
έν όρμoνίc;ι μετό τινος ζών, όρμονικός, φιλικός 11 
6μόφωνος, 6μ6φρων, μή διαφωνων, 6μόδοξος. 
συμ-ψαύω, μελλ. -σω' ψαύω τινό καΙ ψσύομαι 

ύπ' αύτοίί άμοι80lως, συνεφόπτομαι. 
ΣUΜ-ψάω, «πρφ. σvμΨ;;,,' μιλλ. 'vnJσω' «όρ. cι·' 

σv"έψησα' όποξέω όμοο, όποσΠΟΥΥΙζω, έξαλεΙφι.ι, 
συμπαρασύρω (ώ~ ιίπΙ δρμ7jΤΙΧΟU xε~ρρoυ). 
συμ-ψηφίςω, μελλ. -Ιαω, «Τ" -ιω· ω, xcιί νiίν, συμ

ψηφ/ζω, σuνυπολΟΥΙζω, συναρι8μώ, λο..,αριόζωόμοΟ, 
- 11 μίσι;,ν, ψηφΙζω μετά τινος, ~7jλ. δΙδω τήν lδΙαν 
μέ αύτ6ν ψήφο ν, . εΙμαι όμόψηφός του. 
σύμ-ψιιφος, ο,,' 6 ψηφlζων όμοlως, 6 δΙδων την 

αύτην μέ δλλον τινό ψηφον, ό όμόψηφος, ό σύμ
φωνος. 

σύμ-ψίίΧος, ο" (αν.+ψvχή)· ό έχων τήν αύτήν 
ψuxήν, τ6 αύτό φρόνημα, 6μόφρων, σύμφωνος, όμό-
8υμος. . 

zr.,., «ρχ. «ττ. ξύν: Α' ώ, ΠΡΟθΕΧΙ2. μι-ι:Οι 
δοτ., λcιτ. cum' όμοΟ μετό τινος, όμοΟ, μαζΙ, έν σuν~ 
οδεlα τινός. 2) μιτΟι πcιρcιλλ ήλου ίννoίcι, της 8oη~ 
8ε/ας (όΡωγι'\ς): αν" -θ.φ = μέ τήν 8οή8ειαν τού 
Θεού (μέ τήν εύλογΙαν τοϋ Θεοο), δστι, θεωρεtτcιι 
ώ~ ο!ονΒ! πcιριστιXμινo. i'I ίστιίμενο, μιτci τινο; 11 ιΙμι 
αν" &,ι"ι=εΤμαι μετό τινος, εΙμαι μέ τό μέρος τι
νός. 3) έφι.ιδιασμένος μέ τι, (πε)προικισμένος μέ 
τι 11 αiι" 6πΑοι,=με8' δπλων, .. , ίπί των άναΥκαΙων 
συνεπειων καΙ όποτελεσμάτων : . αν,. &'φ αφ &"αlJoφ 
-πρός ώφέλειόν σου (λcιτ, fυο cum commodo) Ι αν.
ι"μοαlφ ΗΩΗφ-=μέ ζημΙαν τοϋ δημJσ/ου (δλου τοΟ 
λaoϋ), λοι-ι:. ΡUbIico cum incommodo D xcιθόλoυ πρό; 
δήλωο,ν αυμφωνΙας, συμφώνως πρός τι · : αν,. &'oi, 
,,6μαι,=συμφώνως πρός τOUς νόμους; . νομΙμως, δι
καΙως. ' 5) σr:οινιώΤ.Ρον έπl τοΟ όΡΥόνου i'I έπl τών 
μέοι.ιν, διΟι τω" lInr.l!WV yΙν.τcιΙ ,ι: σν,. ,,«φιισσι HCΊ-
1vψ." .ycιϊα" ΗΩό πιWΙOO'-=KατεKόλυψε ξηρόν κοl8ά· 
λaσσαν διό νεφών (μέ νέφη). 



'oUν-σύνσιιοiΟUΙCώ t4f 

Β' Φr EΠIPPHJJι1A' όμοο, άπό κοινοΟ, έν TQ 
δμα. 2) προσέτι, έπl πλέον, έπιπροσ8έτως; περαι
τέρω, ωσαιτως, όμοΙως. 
Γ' """-. Ι" ΖΥΝθΕΤΟΙΖ' μετά τινος, όμοΟ 

μετά τινος, όμοΟ, άπ6 κοινοΟ, συγχρόνως, δμα' Ιν 
οιινθ'οlι μlτdι μτβτ. ρήμοιτο; ~ "iι" διiνoιτoιι νdι ciyoιcpi
ρητοιι τόοον 111; τό 6ποχlΙμινον τοϊί ρήμοιτο, δοον χοι! 

11' τό ciνΤΙΧIΙμινΟν' π.χ. ίν Τlj\ p'ijIL. ""ΥΗ'ΙΙ'Ι"Φ ~ "iιtt 
δυνοιτοιι νdι 'ρμ1jνιιιθ1j διττ/ί),: 11 φονεύω τινά όπως 
(έχω φονεύσει, καΙ δλλους, Τι φονεύω τινά συνερ
γαζόμενος πρός τΟΟτο μετ' δλλων. 2) ίπΙ οιιμ
πλ1jριίιοιω, μι«, πρci,ιιιι, 11 μι«, ίνιΡΎIΙΟΙ,' τελεΙως, 
έντελQς, όλως, όλoτελCJς, παντάπασιν, όλoσxερGις, 
πλήρως. 3) οιιντιθίμινον μιτ' 2,ριθμ1jτιχ/ί)ν προολαιμ
δciνιι οημοιοΙοιν χωριοτιχήν ij διοινιμ1jτιχ'ijν: M-ιJιιo
«δύο-δύο μαζl. (δ1jλ . δύο μαζΙ, καΙ δλλοι δύο μαζl 
'11.0.'11.), τ. Ι. «άνά δύο •• - ΙΙ ~ σiι,.. (ώ, οι' οιινθιτ. ) 
μιτοιδciλλιτοιι ιΙ, ""μ- πρό τciιν β. μ. n. φ. Ψ Ο πρό 
τciιν 'Ι. Η. ξ. % μιτοιδciλλιτοιι 11' ""'Ι" 11 πρό τοϊί 1 μιτοι
δciλλιτοιι ιl, ",,1- Β χαιΙ πρό τοϊί "μιτοιδciλλιτοιι ιΙ, ,,""-. 

σίίν, οιΙτ. τοϊί cήί~ (βλ. λ.), 
σuv-IyIyciv, cittpcp. lνΙΡΥ. ιioρ. β' τοα "V1'ά)'Φ. 
σuν-άyδyoν, δωρ. ciντ! ""tιttyσ"o". ciop. β' τοα 

"""ιί,lφ. 
σuν-άΥΥCΙος, ,. ό άγγέλλων τι όμοΟ μετά τι

νος, Τι ό άγγέλλων συνάμα U ό συναπεσταλμένος, 
ό συμπρεσβέυτής. . 
σuν-δΥC'ρω, μιλλ. -α,lιρώ' cidp. οι' "Vtfή"ιιρα. ίπ. 

ξ"ttιί"ιιρα ' ποιθ1jΤ . , :idp οι' "".""ielhι". 8π. Υ' πλ1jθ. 
"V1'ά,lltJiJ.,,· συναδροΙζω έπl τό αύτό, συνάγω, συγ
καλω 11 μία. χοιΙ παιθ., συνα8ροΙζομαι, συνέρχομαι. 
συγκαλοΟμαι: "VtfΩ""ρόμa"o,=ol συνΟΟροιζόμενοι 
11 "VtfCIt"e6μa,,0, (ίπιχ. μτχ. ποιθ. ciop. β')-οl συνα8ροι
αδέντες, συνό8ροισις, σύλλογος.- ΙΙ ' συλλέγω πρά
γματα (τά πρός τ6 ζην π. χ. ) ιι ίν 'tlj\ μίοφ. συλλέγω 
δι' έμαυτόν.- ΙΙ μτφρ., """α",'ρφ lμα"το" = συγ
κεντρώνω τόν έαυτόν μου, έρχομαι εΙς έμαυτόν, 
συνέρχομαι" ίν τlj\. ποιθη'1:., άναλαμβάνω (έπανευρ/
σκω) τάς δυνάμεις μου, συνέρχομαι. 
ΣUν-σYίνCω, μδλλ. -ήσω' συνάγω, συνα8ροΙζω . 
σuν-άΥιιcισ, ~ ("V"+&YHOi). μΤΥν. τύπο, τοίι δμηρ. 

'μ,,,Υ4ΥΗι,α (βλ. λ. )' φάραγξ, κοΤλος τόπος. 
σuν-άyνυμι, μιλλ. -άξω' cidp. οι' σVtfέαξα' 8Ραύω 

εΙς πολύ μικρά τεμάχια, συνrρΙβω, «τσακlζω •• 
σuν-δΥορcύω, μιλλ. -"Φ' άγΟΡεύω όπό κοινοΟ 

μετά τινος, όμιλω περΙ τινος άπά κοινΟΟ (άπό συμ
φώνου) μετά τινος, συνηγOρGι, συμφωνω, άποδέχο
μαΙ τι D συμ60υλεύω άπό κοινοΟ.- Ι όμιλω ύπέρ τι· 
νος, συνηγοΡω ύπέΡ της ύπ08έσεώ<; του, ύποστη
ρΙζω, ύπερασπlζω, τινά. 

ouv-aypcIiw (aiιtt+4yρα)' άγρεύω (κυνηγω) μετά 
τινος. 
σuν-σΥρόμcνOfί, ίπ. μοςχ. ποι8. «ορ. ,. οςο!ί ,,_-

ΥιΙeω . 
σuν-άΥW, μaλλ . -άξω' :idp.OΙ' ",,";;ξα' «όρ. β' σ1Itf

ήΥαΥον' ci't't. πρχ. ο,,";;χα. μΤΥν. """αΥήΟ%Ω ' .ποι8. πρχ. 
"""ήΥμα,' δγω (όδηγω, φέρω) έπl τό αύτό, συν
αδροΙζω, ισυνάζω», συγκαλώ Ι! "VtfciyCIO • Aρt7α {Τι nd-
1,μο,,)=συνάπτω μόχην, ουμπλέκομαι, μάχομαι 11 ώο. 
άρχΙζω τήν μάχην ij τόν πόλεμον ij τήν l:PIV (ιτόν 
κουγα», 6όλλω τινά νά· συγκΡουσ81:\ μετ' δλλou 11 
ώα. ώ~ «μτ6., έρχομαι εΙς xεTρaς, συμπλέκομαι.
ΙΙ δ',/ω έπl τό αύτό, ένι.:ινω, συνάπτω, συνενω ιι "",,
ιίΥω Υ4μΟ"i = συνάπτω εΙς γόμον. 2) μτφρ., δγω 
έπl τό αύι6, δηλ. συνδιαλλόσσω, συμφιλιι.:ινω.- ΙΙ 
fλκω όμοο, συστέλλω, στενεύω, στενοχωρω.- ιγ 
ώ, χοι! ν!ίν, συνάγω έκ δεδομένων, έξάΥω συμπέρα
σμα, ' συμπεραΙνω. 
σuv-iywycIίς, -Ιω~. δ ("""ά)'Φ)' ό συνάΥων έnl 

τ6 αύτό, ό συνα8ροΙζων D ό ένι.:ινων, συνάπτων, 
συνδέων. 
σuν-δyωy{ι, ~ (cnι"άyω)' τ6 συν6γειν έnl τ6 αύτό, 

συγκtντρωσις, συγκομιδή, συνά8ΡΟJOις, συλλογή U 
ίπΙ προο., συγκέντρωσις, συνέλευσις U noUμo" "Vtf
αyωγι}-τtOλεμΙKή στΡαΤολσΥ/α. 2> ό xWρoς της 
συνελεύοεως, π. χ. συναγωγή έ6ραίκή (Κ. Δ.). 3> 
σύμπτυξις, συστολή. 

σuν-δyων.ςoμσι, μιλλ. -·Ι"ομα,. ·ιioςΤ. -,ονμα" 
«ποθ.· όγων/ζσμαι (έν συμμαΧΙQ) μετά τινος ιι λαμ
e6vw μέρος εΙς όγωνα Ι 6oη8Gι εΙς ένα άΥωνα, 
συντρέχω, συμπράττω. 
σuν-δyωνιστιΚ, -ον. ~ (οVtfιι)'Φ"Ιζομαι)' ιΙι, χοι! 

ναν, ό συναγωνιστής, ό όγωνΙζόμενος (ό διεξόγων 
όγωνα) όμοΟ μετά τινος (ώς; ούμμοιχο,) .. ό συμμαχη
τής, σύντροφος έν μάχι;ι Η Υ-ν., ό συμ60η8ός, συν
εργός, σύμμαχος. 
σuν-άδcΙφος, ο,,' ό έχων άδελφόν ιi άδελφήν, 

ciyoςI8. οςφ CΊttιίcJc.ιφo~ (βλ. λ.l. 
σuν-δδΙιιcω, μιλλ. """ω' όδικω σύν τινι, συνερ· 

γω εΙς τήν όδικΙαν. 
σuν-9δ"ω, Ιιιιν. σuν-σdδω' μβλλ. "4"0_" l;ιδω 

όμσΟ μετά τινος, fι ξιδω συγχρόνως, συνοδεύω τινά 
εΙς τό Qσμα. 2) Υ,ν., συμφωνω, είμαι έν συμφω
vIQ (έν άρμονΙQ) μετά τινος Ι ένεΡγω έν συμφωνΙQ 
μετό τινος.- U μιος. οιΙτ. , όμοΟ μετά τινσς έξυμνω 
τι(να), συνεξυμνω. 
σuv-ic'pω, cidp. οι' -ttιιecι. ποιητ. τύπο, oςoiί """, 

αΙeω.- • οοζευΥνύω Ι ίν τ41 μίοφ, οοζευΥνύω δι' 
έμσυτόν. 
σuν-σcξω, ΠΟΙ1jΤ. «πΙ _";110. 
σuν-σδlcω, μaλλ_ -tfσ1lO'-_ycιιwlζoμα, (βλ. λ.). 
σuν-6δρoίςω, μaλλ. -"110' cb, XQ;! νϋν, οοναδρο1ζω, 

ό8ροΙζω έπl τό αUτό, συνάγω. 
σuν-αΙYδιιν, iπΙρρ. <.,;"...rcίi"oCIO)· μετά βια/ας όρ

μης,. όρμηΤΙKQς, έν KOIVI:\ όρ~ 
σuν-σιμoς, ο" (cWt+σlμα)' ό έκ τοΟ οοτοο αΤμο

τος συγγενής έξ αΤμστος, ~μαιμoς, συγγενής Ι ".i
HO~ ξ""α,μο,,=έρις μεταξύ συγγενων Ι Zιiι, ξW
α'μo~ = ό Ζεύς ό προστάτης της ouγ'ι'ενε/ας.- ώ, 
o~o. d (ι» ξ"tfΩ,μo~=άδελφ6ς, όδελφή. 
σUΥ-σfμwν, -o"o~. δ, ~'="""α,μo, (βλ. λ.). 
ouv-aIvtw, μιλλ. -Ι"ΙΙΟ' αΙνω (έnαινω, άνυμνω, 

έξυμνω) μετ' άλλων~ συνεπαινω, συνεξυμνω U συμ
φωνω μετά τινος, έρχομαι εΙς συνεννόησιν μαζΙ 
τοο.- υ ώ, χοι! νίlν, συναινω εΤς τι, συμφωνώ εΤς 
τι (ι.:ις πρός τι), τό παραδέχομαι, συ'ι'κατανεύω. 

σuν-σινίiμσι, ciiι:οθ.· λαμΒάνω όμοϋ, συνάγω, συν
α8ροΙζω U ίπ. Υ' 'ν. πρτ. "Vtfαινντο. 
ouv-aIρCw, μΒλλ. -""ω. μιλλ. 6' """.lώ· «όρ. δ' 

σ"".ϊλ.ο". ιπ. 0"",10"'. μτχ. "Vtf,JoώY' (πρδλ. a1eICIO)' 
λαμd6νω (άρπάζω, συλλαμe6νω, «όδρόχνω») όμοΟ, 
συλλαμ6όνω όμέσως. 2) περιορΙζω, συστέλλω ε/ς 
μικρόν χωρον, συσTtλλω, περιλαμe6νω, συμπερι
λαμβάνω 11 δ8βν, eνν,lώ" Uyω = λέγω έν συντόμ~ 
(έν όλΙγοις, , ιένl λόγ~.).- 11 6oη8Gι (συνεργω) εΙς 
κατάκτησιν (εΙς κα8υπόταξιν) υ μ,φρ., συντέμνω, φέ
ρω τό .τέλος τινός, έξαλεΙφω παν Τχνος. καταστΡέφω. 
σuν-σίρω, ΠΟΙ1j\. σuν-σcίρω (βλ. λ,)' αΤρω (ση

Kι:r.ω, έγεΙρω, ύψι.:ινω) όμοο μετά τινος a ""να/ρω 
1όΥΟ" - κάμνω λογαριασμούς, λογαριάζω, 8εωρω 
τούς λογαριασμούς πού έχω μέ κάποιον.- 11 μί · 
σον, λαμe6νω μέρος ·εΤς τι ΠΡό'ι'μα (μιτάι Υ.ν. ΠΡΥμ.) 
U βοηΟΟ τινα νά σηκι.:ιοι;ι τι fι νά τό 6αστόζι;ι. άνα
λαμβάνω άπό κσινΟΟ μετά τινός·.- • ποι8111:., ένΟΟ · 
μαι όμΟΟ. συναινοομαι. συνάπτο'μαι, συμπλέκομαι. 
σuν-σισδ.Cίνoμσι, μιλλ. ·α'0ι'Μ700μα, · άντιλαμ

βάνομαι (διό των αlσ8ήσεων) ι.:ισαύτως η συγχρόνως. 
σuν-σιτιoς, (α). ο" (Μ + αΙτ{α)' ό όμοΟ μετά 

τινος δλλου αΤτιος διό πραΥμά τι, ό συνεργήσας fι 
συνεργων εΤς τι. συνεργός, συντελεστής U ό συμ· 
μετέχων εΙς τήν ένοχήν. συνένοχος.- ώ, oua. d: 
(ι» """α'τι6~ 'ΙΙ,,,ο,=ό (ή) συνεΡΥός εΤς τι πρδγμα 
(φόνον Χλπ. ). 
σuν-σιιμάςω, μιλλ. -ά"ω' μάχομαι όμοΟ . μετά 

τινος, συμπολεμω. 
ΣUy-oιιμ-άlωτoς, Otf' ό όμοο μετ' δλλων αΙχμά

λωτος, ώ, χοιΙ νυν συναιχμάλωτος. 
σuν-σιωρέομσι, ποιθ. · αlωροΟμαι όμοΟ μετά τινος. 
σuν-σιιμάςω, μιη. -"ω' άκμόζω. όμοο μετά τινος, 

όκμάζω συγχρόνως. 
σuν-διιoAσστσινω" άκολασταlνω (ζι;, άκολάστως, 

. οοι.:ιτως) μετά τινος, διάγω καΙ έγι.:ι β/ον άKόλqσΤOν. 
ouv-~: ,AoUΙΙω, μιμ. -""ω' άKoλoυ~ όμοΟ" 

όκολοοΟΟ έκ τοΟ πλησΙον, συνοδεύω Ι πaρc:ικoλoυ-



eω .την διαrίιπωσιν έπιχειρημάτων, κατανοώ, έν
νoCι. 2) μένω σύμφωνος, εΙμαι σύμφωνος, συμ
φωνώ.- .• . έπaκoλou8ώ ώ<; άποτέλεσμα, εΙμαι έπ
,.:ικόλου8ος. 
σu""ιι."YIςω, μaλλ. -ι".' ρ/πτω τό όκόντιον 

όμοΟ μετ' δλλων η συνχρ6νι.ις Ι πλήπω διό πολ· 
λών όκοντ/ων U φονεύω δι' όκοντ/ου. 
.,,"ιιούω, μιη. -αMoν"oμcιι' άκοίιω όμοΟ μετό 

τινος Τι συνχρόνως. 2) όκοίιει ό εΤς τόν δλλον, 
όλληλoaκούονται. 

σu"-αιιτio,,, ρημα"1:. _κΙθ. "1:01) σvttάyω' ιJcί _
d"aa,,-npέnEI νό σuνα8ρο/ζr;} τις Κ πρέπει τις νό 
συμπεΡόνι;ι. 

σu,,-σιιT8ι6ς, ιt. ό" (σvttάyω)' Ικανός fι έπιτή
δειος εΙς τό νό συνάνι;ι (νό συνκεντρώνι;ι, νό συν
αθρο/ζι;ι)l�~c) αtlναJC~ΙJCό,,-ι') δύναμις (ή Ικανότης) Τ/Ίς 
έπισωΡείισει.ις έν τι:Ί ρητορικr.i (χ.αραχτηΡΙΟ"1:ιχόν "1:1)~ 
Ρ'ΙJτοριχ1j, διινό"1:'ιJΤΟ;. 
ΣU,,-δΙδΙάςω' άλαλόζω όμοο μετ' δλλων, κόμνω 

όλαλανμόν μετ' δλλων, φωνάζω μaζl μέ δλλouς. 
σu,,-alyctI, μιλλ. -,;σω' άλνω .(πονω, λυπoOμaι) 

όμοο μετά τινος, μετεχω των κακουχιων τινος fι 
τ/Ίς λύπης ΤOU.- • αlσοάνομαι συμπά8ειαν, συμ
πάσχω, συμπονω Ι «ιφλ.,. μετέχω τ/Ίς 8λΙψει.ις. 

σu"-σΙy,,&:',,, -6"o~. -11. ή συμμετοχι') είς τήν 
8λΤψιν η εΙς τούς πόνους των δλλων, κοινή άλνη
δών, κοινή 8λΤψις.-jν"1:Ψ 1Ιληθ .=αl συναλνοΟoaι, 
αl συμμετέχουσαι εΙς τός 8λΙψεις. . 
σu,,-Ildιpω, μιλλ. -ψω' όλεΙφω όμοο, συνχέω 

(όποκρύπτω) δι' έπιχρΙσεως, έπ,χρΙω Ι 6οη8ω εΙς τήν 
έπΙχρισιν. 2) 1Ιαρσι "1:0Τ, rραμμα,., συνχωνεύω δύο 
συλλα6ός εΙς μΙαν. 
σuν-δiιάςω, μιλλ. -ξ. (oVt+cUla)' =σtl"α"Ιζ. 

(βλ. λ.). 
σu,,-δAIςω, μιλλ. -Ισω' «όρ. α' α",,';",αα. Ιων. 

«όρ. α' αvttά.l.ιαα' φέρω (όνω) έπl τό αύτό, συνόνω, 
συναθροΙζω, συνκεντρώνω, συλλέ'ι'ω.-ΙΙαθητ., συν
έρχομαι, συνα8ροΙζομαι, συναντωμαι. 
ΣUν-αΙΙδy';, -11 (atlt<α1.1.άaOQJ)' άνταλλανή 116-

Υ_ αtlt<α.l.Αα"αΙ-άνταλλανή λ6νων, φιλικαl δια
ΠΡονματεύσεις (συζητήσειςι U a.1I0A., συνδιαλλα'ι'ή, 
ουμφιλΙωοις, συμΒι6ασμός U α""α114"αl. αι-συν8ή· 
κη εΙρήνης, συμφwνΙα, συμ6όλαιον. 2) έμπορική 
έπικοινωνΙα, έμπ:::ρικαl σχέοεις, ώ; χαΙ ',ίiν έμπορι
καΙ συναλλα'ι'αl (δοσοληψΙαι).- • πapέμ6aσις, με
σολό6ησις, έπέμ6ασις U "6αο,, Ev"aAAarfi =διά της 
πapεμ6όσεwς της νόoou, τι:Ί έπεμβόσει της νόσου 
(πρι;σωπ.οποιοιιμίν'ΙJ' τρόπον τιν«). 2) συντυχΙα, σύμ
πτωσις, συμ6όν, τό άποτέλεσμα δηλ. τοιαύτης έπ
εμ6όσ ' ως. 
σuν-άΙΙσΥμα, -α~o,. τ6 . (αv"αλ1ιίααω)' άμοι6aΙα 

συμφωνιο, σΙΝ8ήκη, συμ6όλαιον. 
σu,,-αΙΙάσσω, «'Τ;Τ. -ττω' μιιλλ, -ξ.' ιiόρ, α' av,,' 

';Uαξα.-Παθητ., ά,όρ. α' fIV"'1WXBo'1'" πρχ, αιι"ι;λ
Aα"μcιι' όλλάσσω τι μέ τι δλλο, δΙδω τι καΙ άντ' 
αύτοΟ λαμ6όνω δλλο, όνταλλάσσω, κάμνω όνταλ
λανήν. 2) a.μτδ., διαΠΡο'ι'ματεύομαι, έμΠΟΡείιομαι, 
fxw έμπορικός δοσοληψ/ας μετά τινος, συναλλόσ
σομαι μετό τινος.- 11 φέρω τινά εΙς έποφήν μετό 
τινος Ι τόν συνδιαλλάσσω. τόν συμφιλιώνω μέ τι
να.-μίσ. χι.ιιΙ παθ., συνδιαλλάσσομαι, συμφιλιώνο
μαι· μετά τινος 8 fΡχομαι εΙς διαΠΡονματεύσεις πΡός 
τινα, πΡ06αΙνω εΙς συμφωνΙαν (κλεΙω συμφwν/αν) 
μετό τινος Ι κλεΙω εlρήνην, συνάπτω σuμμαxΙαν 
(συν8ήκην), εΙρηνεύω. . 
σu,,-δΙσάω, ΠΟΙ'ΙJΤ . "Ιοιάω' μιλλ. -Ι;α.· ΙΙόρ. s' 

CΠW'1'1'oΙιrocι' όλωνΙζω όμοο Ι σuντpΙδω, Kατaσuν
τρΙδω 
σu,,-δμδ, χα! _"δμΙ, ί1lΙΡΡ' ΙΙν"1:ί "" &μcι' όμaO 

συνχΡόνωι:;. . 
συ,,-δμιΑΙάομσι, μισ. μaλλ. -ιtσoμcιι' παθ. ΙΙόρ. ",' 

-'1μιμΙ;θη", ά,ποθ. όμοο μετά τινος άμιλλωμαι πρός 
τινα, συνανωνΙζομαι. 
""-σιιΜιω, μιη. ·-a~E.· ΙΙό'Ρ' -Ι;μnaαx"'" 

ΙΙ.πρφ. -cιμnaaxai,,' καλύπτω τελεΙι.ις, κατοκαλύπτω, 
π.tρlKαλύπτω, περιτυλ/σσω U μ"1:φρ., oa6aνώνώ. 
""~-Ι8lω·---~1..' 

σu,,-aμφότcρoς, α. ο". χαΙ συν. χατσι πληθ. ·~aeoa. 
ιιι. α ' άμφότεροι όμοϋ, καΙ ΟΙ δυό όμοΟ. ' 

σνν-ανCι-δcίl"ω, μιλλ. -a"afJr,aoμcιa' «όρ. β' -4"Ι
β"" 'άνa6aΙνω όμοΟ μετά τινος, χιιρ. _πΙ των 1Ι0ριυ
oμt .... wv jx "1:ων παραλΙlιιν :π;ρό, τα ιi .... δ6τBρι.ιι τ1), 'ΛσΙα,. 
ΣU,,-αηι .. βoάω, μ.λλ. ·fJor,CJOμιIoI· άνα60ω (όνα

κράζω) όμοϋ μετό "τινος. 
σu"-δ,,αΥιιάςω, μ.Η. -ιίσω' όνανκόζω όμΘΟ μετό 

τινος, συμπιέζω, συν8λΙδω U άναγκάζω άπό κοινΟΟ 
(μιτ' ΙΙπρφ.).- 1Ιαθ'ΙJΤ., άνα'ι'κάζομαl συ'ι'χρ6νως.- • 
έκ6ιόζω, κατορ8ώνω (έκτελω) διά της 6ίας. 
σuν-αν-άyω, μιιη. ·ξω· φέρω έπόνω (τι φέρω 

όπΙσω) όμοΟ η έν ταύ1ψ.- 11 παθ'Jj1: . , όποχώρω ό
μοϋ, έπιστρέφω, 2) ό νό'ι'Ο μαι (έξέρχομαι εΙς τό 
άνοικτόν πέλα'ι'ος) όμοΟ μετά τινος. 
σuν-ανcι-δfδωμι' δ/δω όπίσω όμΟΟ U διαμοιράζω 

(διανέμω) όμοο μετά τινος. 
σu,,-αν-σιριω, μελλ . .."σω· όναιρω (καταστΡέφω, 

έξαφανΙζω) όμοϋ μετά τινος, καταστρέφω έντελως.
U δΙδω τ"'ιν αύτήν όπάντησιν, τόν αίιτόν χρησμόν. 

συν-ανά-ιιι:ιμαι, παθητ. του αv"α"ατ:lθημι' όνά
κειμαι όμοΟ μετό τινος, δηλ . συνανοκλΙνομαι παρά 
τήν τΡόπεζαν (χα"1:σι"1:σι συμπόσιαι)llεΤμαι άφιερωμένος 
όμοο μετ' δλλων. 

ΣU"-α"σ-ιιΙf,,ομαι, παθ"l)"1:: Πbανιάζω όμοϋ μετά 
τινος, lδΊι.ις όνακεκλιμένος παροκά8ημαι εΙς δεΤ
πνον όμΟΟ μετ' δλλων. 
σuν-δ,,-δAIσιιω, μιλλ. -Ω"αλώαω' άναλΙσκω (έξο

δεύω) όμοΟ i'ι πaρoμoΙως.- 11 6οη8ώ σπαταλών καΙ 
ένω χρήματα, συμμετέχω εΙς τήν σπατάλην. 
συν-ανσ-μc'Υ"ίίμι, μ_λλ. -μεlξω' όναμειννύω 

(όνακατώνω) όμοΟ.- μ_σ. χαιΙ πα θ., συναναστρέφο 
μαι μετά τινος. 
σuν-α"σ-ηαύoμaι, παθη"1:.· άναπαίιομαι όμοϋ μετά 

τινος, συ'ι'κοψωμαι. 2) άναΨύχομαι (δροσίζομαι, 
άπολαίιω όνέσεων) όμοϋ μετά τινος. 
ή"-α,,α-ηcίιω, μlΗ. -αω' άναπεΙ8ω (καταπεΙ-

8ωι όμοο i'ι συνάμα, συνερνω είς τό πεΙθειν. 
συν-aνα-ηΙμηω, μιλλ. 'ψω' άναπέμπω (πέμπω 

πρός τό δνω) όμοϋ μετό τινος i'ι έν raUTQ. 
σu"-α,,α-ηΙιιιω, μιλλ. -ξω' όναπλέκω (έμπλέκω) 

όμΟϋ i'ι έν TaUTQ. 
συν-ανα-ηράσσω, «Τ"1:. -ττω' εΙσηράττω όμοϋ , 

συνεισπΡόττω 11 όμοΟ μετό τινος ένε/Ρω άπαΙτησιν 
εΙσπράξεως χρημάτων. 
ouv-ava-PPIΩTctI' άναρρ/πτω (ρΙπτω πρός τό 

δνω) όμοϋ i'ι έν ταύτώ μετά τινος. 
σu,,-αvάσσω' ι%Υιίααω (6ασιλεύω, όρχω) όμοο 

μετά τινος ή συνχρόνως πρός αύτόν, ουμ6ασιλείιω. 
ouv-ava-aTPcιpω, μελλ. -ψω ' 'ι'υρΙζω όπΙσω (έπι· 

ατρέφω) όμοϋ μετά τινος.- 11 μεσ. χαιί παθητ., ώ, 
χαί νυν, συναναστρέφομαι μετά nvoc;, ζω έν μέσω 
όλλων. 2) άνων/ζομαι έναντίον τινός (Έ6δ.). . 

σuν-ανα-τ';ιιω, μιλλ, -ξω' τήκω (άναλύω) όμοΟ 
μετά τινος. 
σuν-ανσ-τρCιω, μιλλ, -BoecErD' όνατΡέχω όμΟϋ 

η έν ταύτι:;> μετά τινος. 
σuν-ανα-yfΙ"μι, μιΗ. -""'αω' μαζl μέ δλλον 

τοπο8ετω τι έπΙ τινος, φορτώνω όμοϋ.- • άνα8έτω 
(όφιερώνω) όμοΟ μετό τινος. 
σuν-σνσ-.aCΥΥομαι, a.ποθ.· όναφ8έ'{'{ομαι (όνο-

6οω) όμοϋ μετ' όλλων. 
ouv-a"cι-φGpω' ζυμώνω fι άναμειννύω όμΟΟ.

μία. χαΙ 1Ιαθητ., εύρΙσκομαι εΙς συνεχη έπικοινωνΙαν 
μετά τινος, συνανελάζομαι μετά τινος. 
σu,,-ανσ-ιρeμιιτoμσι, ά,ποθ.· συνόμα η όμοϋ με

τό τινος · άnoχΡέμmομαι, έκπτύω, δήχω, συνXPόνΩC; 
μέ τινα. 

σuν-σ,,-ίστιιμι' ι%"Ια~'1μι (άνενεΙΡω) όμοο, συν· 
ανενεΙΡω, 6οη8ω τινα νό σηκω8ι:Ί U 6οη8ω εΙς τήν 
όνέ'ι'ερσιν fι εΙς τήν έπανοικοδόμησιν. - 11 παθ'ΙJ't., 
μaτιX _νΙΡ-Υ. ΙΙορ. β' -4"Cα~'1", π~x , -α"έα""Ηα·· ένεΙρο
μαι (σηκώνομαι έπάνω) όμοΟ μετό τινο::; τι διό μιδς. 
σu"-α,,τάω, Ιων. -Cω' μaλλ. -Ι;α.· a.dp. α' -ιj"τ:ηαcι' 

συναντω πρόσωπον πρός πρόσωπον Ι -Υιν., συναν· 
τωμαι, . συνέρχομαι, σuναBΡOΙζoμαι.- 11 ώ~ χαΙ ν6ν , 
ouναντω.- • _πΙ π~α"(μ" ουμ6aΙνω εΤς τι να. 



.. ν-άνtιισις, tι (σv_ιιτάω)" ώς; καιΙ νϊΙν, οονάν-
τησις, συναπάντησις. 
συν-ανnιτιιν, Ύ' δυ·ίκ. aπ. πρ't. 'toii σvιιαιιτάω. 
σuν-αντιάςω, μ.η. -άαω'=αvιιαιιτάω (βλ. λ.). 
σuν-σντ~lδβιιται, Ύ' Αν. 6Ito't. ciop . β' 'tou Ιπομ. 
σuν-αντι-lαμβάνoμaι, cXποθ: λαμβόνω καΙ έγι.:, 

μέρος εΤς τι 11 συμβοηθώ εΤς τι, 6οηθώ. 
σuν-αντlcω, μελλ. -tίαφ ' άντλώ μετά τινος, έξ

αντλώ όπά KOινOCΊ n αvιιαιιτΑώ ndIIov" τιιιί=συμμε
ρΙζομαι τούς μόχθους τινός, συνυΠαΡέρω, συνυπΟ
μένω (=λιχ't. υΠ4 exh4urire Icιbores). 
συν-άντομαι, ciποθ. , iv xp'ijaE' μόνον xat't' ivsa't. 

χιχΙ ΠΡ't.·=αvιιαιιτάφ (βλ. λ.), συναντώ, συναπαντώ 11 
ώσ. συναντώ έν μάΧQ. 
συν-δνΙϊτω' φθάνω είς έν τέρμα όμοϋ μετά τινος. 
σuν-aξfόω, μιλλ. -ώαφ' όμοϋ μετ' δλλων κρΙνω 

δξιον U όμοϋ μετ' δλλων όξιώ (προΒάλλω άξΙwaίν, 
θέλω), i'j άπαιτώ τ6 αύτά δ καΙ δλλοι 11 Υ.ν., έπιδο
κιμάζω, έπιτρέπω. 

συν-60ιδ64;, dII'-avIIΙPcJo" (βλ. λ.). 
συν-όOρoc;, οιι, δωρ. ciν'tΙ αvιιήοροι; (δλ. λ.). 
σuν-αιι-όyω, μιλλ. -ξω' όπάγω όμοϋ η έν τοοτι;> 

μετά τινος.- nιxOη't., άπάγομαι δμοϋ μετ' άλλων 11 
μ'tφρ., άποπλανώμαι όμοΙως. 

σuν-άΙΙίίς, -aαα, . -σιι· ώ~ 'tb ανμπαι;' δλος, τ6 
σύνολον 11 συν. xat",Q: πληθ., δλοι όμοϋ. 

συν-άιι-ι:ιμι, ciπρφ. -απιέιιαι (εΙμι)' άπέρχομαι 
όμοΟ μετά τινος, συναπέρχομαι 11 μτφρ., ουναπο
θνόσκw. 
σuν-α,,-ι:ρyάςoμaι, μιη. -άαομαι, ciποθ.· όπερ

γόζομαι (όποτελειι.:,νw) όμοϋ μετά τινος, ουναποτε· 
λειώνω, 6οηθώ εΙς τήν κατεργασΙαν (έκτέλεσιν). 

συν-αιι-ίσταμaι, ίων. ciντί συναφΙαταμαι . 
συν-αιιο-βα'νω, μελλ. -βήσομαι' άπο6αΙνω (έκ-

6αlνw, όποβιβόζομαι, έξέρχομαι είς τήν ξηρόν) ό-
μoCί μετό τινος, συναποβιβάζομαι. 
συν-αιιο-διδράσιιω, μελλ. -δριfαoμαι' ciό~ . δ' 

-αΠΙδραιι' άποδιδράσκι.> (δραπ'ετεύω, φεύγω κρυφΙως) 
όμου μετά τινος 11 διαφεύγω, διασΙ;Ιζομαι, όμου 
μετά τινος. 
συν-αιιο-δοιιΙμάςω, μελλ. 'αω' άποδοκιμάζι.> όπά 

KOινoCί μετά τινος, συμμερίζομαι τήν άποδοκιμα
σΙαν Ι κατακρΙνω, άπορρΙπτω, όμοο μετ' δλλων. 
συν-αιιο-δδνι:ίν, ciΠΡφ. ιiαρ. δ' ",.,υ avJIano{J.JIiJaxm. 
συν-αιιΟ-Ινάσιιω, μιλλ. ·αnο{J.iί.νοί·μαι· ciόρ. 6' 

-αΠΙlJ.iί.ιιoιι· όποθνόσκι.> όμοΟ η συγχρόνως μετά 
τινος. 

συν-αιι-οιιι,ςω, μιλλ. -Ιαφ' μαζl μέ δλλσυς όπ
έρχομαι ώς δποικος, συμμετέχι.> εΙς τήν Τδρυσιν 
όποικΙας. 
συν-αιιο-ιιάμνω' άποκόμνι.> (κουράζομαι) όμου 

μετά τινος. 
συν-αιιο-ιιτι:'νω' όποκτεΙνι.> (φονεύω) όμοο μετά 

τινός. 
συν-αιιο-Ιαμβάνω, μιη. -Atίψoμαι' όπά KOινoCί 

μετ' δλλων ,η συγχρόνως) λαμβόνω πορό τινος 
(κάτι ώσόν όφειλόμενον), λαμ6όνι.> πάλιν fι όπΙσω 
τό όφειλ6μενον . . 
συν-αιιο-Ιάμιιω, μιλλ. -ψω' λόμπι.> όμου fι ταυ

τοχρόνως . 
συν-aιι-όllίiμι,.μελλ. -αποΑώ' καταστρέφω (όφα

νΙζω) έν oυνεργασΙςJ μετό τινος 11 αvιιαnόΑΑvμι το"ι; 
φlAοvι;' συμπαρασύρω τούς φΙλους μου εΙς τήν κατα
στροφή ν μου.- πιχθη",., μ8'tQ: πρχ. δ' -απόΑΦ1α' άπόλ
λυμαι, καταστρέφομαι, όμοο μετ' δλλwν, συγκατα-
στρέφομαΙ. . 
~ν-αιιo-l0ycoμαι, μίλλ. -ήαομαι, ciποθ: άπ6 

KOινoCί άπολογοϋμαι (ύπερασπlζι.> έμαυτόν). 
συν-αιιo-μδρa'νω' άπομαραΙνι.> τι (τό κάμνι.> νό 

μαρανθι:\) συγχρόνwς i'j μαζl μέ τι δλλο.- 11 χαι"," 
",ό πλιtσ",ον iv ",Ij) ΠΙΧθ'l)'t, μαραΙνομαι (όπομαραΙνό
μαι, άπ08νf,)σκw, έκλεΙπw) όμοΟ ~ σuYXρ6νWς μετά 
τινος. 

σuν-αιιo-νι:ύω, ·μιλλ. -αφ' παρεκκλΙνι.> μετά τι
νος ΟΟτε νό όποφύΥι.> πλi'\γμα, όποκλΙνι.> όμoCί μετά 
τινος Ι άνανεΎW (διό νεύματος άπαρνοΟμαι) όμοΟ 
μετ6 τινος. . 

σuν-αιιo-ιιcμιιω, μ.λλ. -ΨCO' συνάμα πέμπω όπΙ
σω i'j μακράν, άποπέμπι.> όμοΟ. 

συν-αιιo-ρρι\yνίiμι, μιλλ. -ρρt!ξφ. 6πoρρηyνΎw 
(διαρρηγνύw, σχ/ζω) όμοΟ i'j συγχρόνως, συναποσ πώ 
συν-αιιο-στCΙΙω' άποστέλλι.> όμοο μετά τινος. 
συν-αιιo-σΤEρiω, μβλλ. -ήαφ' έν συνερyαolςJ. 

μετ ' δλλwν όποστερώ τινά τινος, συνεργώ εΙς τήν 
όποστέρησΙν τινος 6π6 τινος (εΙς τήν ύπεξαΙρεσιν) 
11 άποστει:ώ δι' 6π6της τήν όποΙαν διαπράττι.> έν 
σuνεργασΙζ) μετ' άλλων, 6πατώ μετ' δλλων. 
συν-αιιo-φaίνoμαι, μ'σον' όποφαΙνομαι όμοΟ μετ' 

δλλων, όποφαΙνομαι (έκφέρω Υνώμην) άπά κοινου 
μετ' δλλων. 
συν-αιιo-φCρω· όποφέρω (άποκομΙζw) τι όπό κοι

νοΟ μετά τινος, συναποκομΙζω, ουμπαρασύρω. 
συν-αιιτ64;, tί, όιι, ώσ. χιχΙ -όι;, -όιι, ρημαι't. ίπΙθ. 

",oii αvιιάπτω' ό όμοΟ συνημμένος, συνδεδεμένος, 
ήνwμένος 11 συνεχής, όδιάκοπος Ι δν δύναταΙ τις νό 
συνάψQ, νό ένώσQ. 
συν-άιιτω, μιλλ. -άψω' ιΧόρ. αι' avιιt;ΨO' παιθη",., 

πρχ. αυνijμμαι' ώ~ χαιΙ νυν, συνάπτω, σuνδέw, ένώνω, 
συναρμόζι.> ~ αVΙΙΆπτω πόcJα - ouvaVTQ 11 αvιιάπτφ 
βΑέφαρα=κλεΙω τ6 Βλέφαρα, κλεΙι.> τούς 6φθαλ
μούς ~ αυιιάπτφ ατόμα=ένώνω τ6 χεΙλη, φιλώ D av". 
άπτω μ'7χα"η,,=καταστρώνι.> σχέδι6ν τι, μηXaνεύo
μαί τι, έπινοώ τι, σΧξ:διάζι.> 11 ξvιιάπτφ τιιιl χαχa = 
συνδέι.> τινό πρός τός συμφορός (του πρασδένω 
έπάνω του συμφοράς).- • iπΙ προσώπων, κάμνω ώ
στε νό συμπλακοϋν μεταξύ των, τό όδηγώ εΙς ρί'\
ξιν πρός. άλληλα n αvιιάπτφ μάχfI1' (ώς; και Ι νίίν). 2) 
εν.φιλιχt/ ίνν., προσκολλώμαι εΤς τινα, συνάπτι.> φι
λικός σχέσεις μαζΙ του, συνδέομαι μαζΙ του Ι CJv". 
άπτω έμαυτοιι ιιιι; ΑόΥουι; τιιιί (χαιΙ αvιιdnτφ ΑόΥοιαι 
η εΙι; ΑόΥουι; "ΙΙΙ{' ίνν. έμαvτόιι)=«όνοΙγw συζήτη
σιν μέ Kόπoιoν~ 11 αvιιάnτΦ μ;;θοιι-άρχΙζι.> συζήτη
σιν 11 αυιιάπτω yάμoυι;=ώ~ xcιΙ vuv, συνόπτι.> Υάμον, 
συνάπτι.> σχέσεις διό γόμου 11 παιθ'lj"'" αvιιdnτομαΙ 
τιιιι=έχω σχέσιν μετά τινος, συναναστρέφομαΙ τι
να .- lυ ciμ",6 . , έπΙ χωpιilν , κεΤμαι πλησΙον τινός, 
συνέχομαι, συνορεύω n όρΙζομαι ύπ6 τινος ('tΟΠΙ
xώ~) . 2) ίπΙ χρόνου, εΤμαι έγγύς, εΤμαι πλησ/ον, 
έγγ/ζω.- ιv μέσον, συνόπτω τι δι ' έμσυτ6ν (φιλ/αν 
π. χ.) 11 έπιφέρω τι είς έμαυτ6ν, φθάνι.> εΤς τι, έπι
τυγχόνω τι Η έπιλαμβόνομαΙ τινος, λαμ6άνι.> μέρος 
εΤς τι, συμβοηθώ, . συνεισφέρω πρός τι. 
συν-αραι, ιiπρφ. ciοι:;. αι' ",ου avιιo{em. . 
συν-6ρδρίσιιω, ciόΡ. cι' aVII;;eaa, m. αVιιαIαιι' 

συνάπτω, ένώνω, συνδέω, συναρμολΟΥώ.- 11 iiμ",δ., 
ίν ",φ ΠΡΧ. OVIIάe'7eιs' εΤμαι καλώς συνηρμοσμένος, 
συναρμολογοϋμαι καλQc. 
συν-δράσσω, ci,l:",. -πω' μ.λλ. -ξω' όμοΟ i'j πρός 

δλληλα κτυπώ δύο πράγματα, τό συγKΡOΎW, τό κά
μνω νό συγKρoυσθoCίν, τό OUVTpI6w, τά θρυμματΙ
ζω, τά άφανΙζω.-παιθη",., συντρΙ60μαι, ΥΙνομαι κομ
μάτια Ι ciAλ' δμω~ crvιιαράασoιιται HlφαAά~=«σπoυν τό 
κεφάλια τouς~, έχουν τά κεφάλια τους σπασμένα. 
συν-δρeσιιω, μ.λλ. -σρΙαω' άρέσκι.> η εύαρεστQ 

όμοΟ.- παιθ'lj't" άρέσκομαι, εύαρεστοϋμαι, μετά τι
νος.- 11 ciJtpoa., ώς; 'tb λαι",. pI4cet, · σvιιαρΙαxlι μαι 
=άρέσκει καΙ εΙς έμέ 6μo/Wς, εΤμαι καΙ έΥώ εύχα
ριστημένος (μι",' ιiπρφ.). 

συν-άριιρι:, Ύ' Ιν. πρκ. δ' "'011 ovιιoeaelCJHfJlI. 
σitν-αρδρoc;, ot' (CΉΙιι + clelJ.eot')· ό συνηρθρωμέ

νος, ό δι' δρθρων (δι' άρθρώσεwν) συνδεδεμένος U . 
ό έν συμφWνΙI,I πρός τι, ό σύμφWνoς πρός τι. 
συν-δρι&μCω, μ.λλ. -';αfJll (avιιάIι6μα,)' όριδμQ 

όμοο, σuμπεριλαμβόνι.> εΙς την άρlθμησιν, συγκατ
αριθμώ, συνυπQλογΙζw. 
σuν-δρι&μoς, οιι (αVιι + qι{J.μ6t)· ό περιλαμ6α

ν6μενος εΤς τινα άριθμόν, συγκαταριθμούμενος, 
σuνυπoλoyιζόμενoς.- U ό Τασυ i'j όμοΙου άριδμοΟ, 
Ισάριθμος. 
συν-aριστάω (cΠιt+cfeιaτοt')·. qιατφ (ΥευματΙζω, 

προγεwματΙζw) όμου μετά τινος. 
σuν-δριστι:ιH,t' qιστιVω (εΤμαι δριστας όμοΟ 

μετά τινος), διαπράττι.> όνδραγαδΙας όμοΟ μετά 
τινος. 
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σuv-ilριOτoς, ο" (σ""+cI,,ισ~o,,)' .. σ""CΙ"ισ~ΆW ."",IνHσιn,,,, πιιθη~.ό αύλ/ζομαι (κατοικώ) όμοΟ, συγ-
(δηλ. ό π~υμαΤ/ζι.ιν) μετό τινος. κατοικώ, συνδιαμένι.ι, dυνδιατρ/&ι, σχετ/ξομαι, συν-
ΣUν-. ω, ιiτ~. -'I'TCιt' μ.λλ. -Ηφ, διιιρ. -6ξΦ' αναστρέφομαι. 

πιιθη't" ιiop. ιι' σVtf · 91"μόσfJ.",,' πρχ. -""μοσμιιι' ώ, .uv-.uloς (Α), ο" (σVt<+ιιv.ιό,)· ό πα/ζι.ιν τόν αύ· 
XCΙΙ ν6ν, συναρμόζι.ι, συναρμολογώ. συνόπτι.ι όμοΟ, λόν όμοο μετό τινος n ό έν συμφι.ιν/ςι πρός ΟΟλόν, 
ένώνι.ι όKρι6Qς 11 σ""aeμόζφ βUtpCtfCI-κλε/ι.ι τό 6λέ- ό συμφωνών πρός ΟΟλόν Ο Υ.ν. , ό έν όμΟφι.ιν/ςι, έν 
φαρα Ι μτφρ., συμμορφώνι.ι, κόμνι.ι τινό νό συμμορ- όρμον/ςι, ό όρμονικός, ό σύμφι.ινος. 
φω8ι:\ (νό προσανατολισ8ι:\) πρός τι: .v"8{l,l~ _... .uv-σuΙος (Β), ο" (σW+ιινl")· ό ουναυλιζ6με· 
ιι"μόζφ β"ΟΡv,-κόμνι.ι τούς 8νητούς νό όδιαφο- νος μετό τινος, ό έν τι:\ ούτι:\ αύλf,j κατοικών, ΟΟν
ροΟν πρός τό έγκλημα, τούς κόμνι.ι όδιαφόpouς οικος, όμόκοιτος 11 .v-vAo, μιι"Ι, - ό συζών μετό 
πΡός τό ΙΥκλημα. 2> συνενώνι.ι, ένώνι.ι εΙς Ιν μαν/ας, ό μανιακός. 
ώνολον. 3) τοπο8εΤώ όμοΟ, συμπήγνυμι, κατα- σuν-σUΞάνω, χιιΙ Λν-.UΞω, μιλλ. ·cιVΙ"σφ' 00-
σκευόζι.ι, συναποτελώ τι.- 11 ιiμ~δ., όρμόζι.ι, εΤμαι ξόνι.ι τι όμΟΟ μετό τινος, 'τό μεΥαλύνι.ι, τό μεγα
όρμόζι.ιν, εΤμαι κατόλληλος Ι μτφρ., συμφι.ινώ. λοποιώ, τό εύρύνι.ι.- πιιθη~., αύξόνομαι μετό τινος, 
σuν-σρμο-ΙοΥcω, μιλλ. "'σο.' ώ, χιιΙ ν6ν, συν- cμεΥαλώνι.ι:t μοζΙ του. 

αρμολογώ. .uv-cιφ-cιιρCu, μ.λλ. -"σφ' όφαιρGι όμοΟ fι συγ-
σuν-.ρμoστιίς, -ov, δ (_"aρμόζΦ), ό συναρμ6- ΧΡόνως.- μίσον, 6οη8ώ εΙς διόοι.ισιν. 

ζι.ιν, ό συνόmι.ιν U OiWσeμoIJn), πo.ιι~.ιιι,=ό μεταρ· σuν ...... ,πIμΓ συναπομακρύνι.ι, συναποσΠώ\lκό
ρυθμιστής (όναμορφι.ιτής) fι καΙ ό Ιδρυτής ένός μνι.ι τινό νό όl]οστατήσΓ,1 μαζl μέ δλλους, κινώ συν-
πολιτεύματος (fι χιιΙ μιδς πολιτε/ας). όμα εΙς όποστασ/αν, συμΠαΡασόΡι.ι εΙς όποστασ/αν. 
σuν-αρμόπω, ιioς't . ιiνι! ΟVtfcιeμόζφ. - 11 πιιθη't., μιτ<i ίνΙΡΥ. ιioρ. β'.ιι.πέo~'1'" πρχ. -ιιφl-
σuν-αριιάςω, μιλλ. -άσΟ) 1: -ιίοομιιι' ιi6ρ. ιι' σν". οηΗΙΙ' συναΠOμαKρUνOμαι, συναπoχι.ιρCι (όμοΟ μετ' 

"'enaoa.' όμοΟ μετό τινος όρπόζι.ι τι διό της 6/ας, δλλι.ιν fι συΥχρόνι.ις) U έξεΥεΙρομαι εΙς όπαστασ/αν 
όποσπώ διό της 61ας..- Πιιθητ . , όρπόζομαι 6ια/ι.ις όμοο μετ' δλλι.ιν, συνεπαναστατώ. 
καΙ φέρομαι μακρόν. · 2) όΡπόζι.ι καΙ καρφώνι.ι δύο σuν-αx8ilναι, ' ιiπρφ. πιιθ. ιiop. ιι' τ06 σν"άΥω. 
πρό . ματα μαζ/, τό ένώνι.ι στερεό.- μίσον, ίπΙ πιι- σuν-6ιδoμαι, μισ. μιλλ. -ιι"fJ.Cοομιιι· πιιθη~. μιΗ. 
λιιιστων, όρπόζω τινό ~αl τόν κρατώ στερεό. 3) -a"fhσlHιοομιιι' πιιθ. ιi6ρ . ιι' '91X{Joioιn,,,' ιiπoθ.· δ· 
μτψρ., συλλαμ6όνι.ι διό της διανο/ας, όντιλαμ6όνο- χδομαι όμοΟ μετό τινος, συνόχδομαι, συλλυποομαι, 
μαι ταχέως, κατανΟΟ εύ8ύς συμπεν8ώ· 

ΣUν-σρ'l'άω, μιλλ. -"'(0)' ιi6ρ. ιι' IJ"""e~91oII' όμοΟ σuν-δσιςω, μιλλ. -fO)' φονεύι.ι όμοΟ μετό τών 
fι έν ταότι;, κρεμώ U συνόπτι.ι, συνδέω, συμπλέκι.ι. δλλι.ιν, συνaπoKτε/νω. 
- Πιιθητ. , συμπλέκομαι, συνόπτομαι περιπλέκομαι, σuν-δσfνυμι, μιΗ. -δαΙσΟ)' έορτόζι.ι όμοΟ μετ' 
cμπερδεύομαι:t a προσκολλώμαι. δλλι.ιν n σVtfδαlt<νμι yιίμovr ~ι"Ι=συνεOΡτόζω δι' 
σuν-άρχω, μ,λλ. -ξΟ) ' ώ, χιιΙ νσν, συνόρχι.ι, δρχι.ι εύι.ιχΙας τούς γόμους μετό τινος, συμμετέχι.ι εΙς 

(6aσιλείκιJ, κυ6ερνώ) όμοΟ μετό τινος, συμ6aσιλείκιJ, γαμήλιον εύι.ιχ/αν, συνευι.ιχοΟμαι. 
συ'ι'κυ6ερνώ n εΤμαι συνόρχι.ιν τινός, εΤμαι σόντρο- ΣUν-δα''I'ωρ, -oeo" 6 (σν"δσ/t<νμι)' ό συνδαιτ~ 
φας (συνόδελφος) Ιν τινι όξιώματι n ιJ ov';de"O)" - μών, ό σύνδειπνος 
ώ, χιι! ν()ν . συνόρχι.ιν, συνόδελφός έν όξιώματι. σuν-δάιινω, μιιλλ. -δt7ξoμιιι' δ6κνι.ι (δαγκόνω) ό-
σuν-δρωy6ς, 6,,' συμ60η8ός. μοΟ μετό τινος, κρατώ τι σφιγκτό μεταξύ τών όδόν-
σuv-iσcIcu, μιλλ. -"σΟ)' όπό κοινοΟ μετό τινος τι.ιν μου. 

όσε6ω. συνεΡΊ(ώ εΙς , τήν 6σt6ειαν, συμπρόπω εΙς σuν-δαιιρUω, μιιλλ. -6σΟ)' δακρύι.ι όμοΟ μετό 
τό όνoσιouργήματα. τινος. 
σuν-σσιιέω, μιιλλ. -"σω' όσκώ (έξασκώ, γυμνόζι.ι) σuν-δcmvέω, μ.λλ. -"σΟ)' ώ\: ~ι νσν, συνδειπνώ, 

τινό όμοο μετ' δλλι.ιν, συμμετέχι.ι εΙς τήν έξόσκη- δειπνώ όμοο μετό τινος, συντρώγι.ι. 
σΙν τινος. σύν-δειηνον, ~6' τό κοινόν δεΤπνον fι συμπό-
σuν-δσoφέω, μιλλ. -"σΟ) (oV,,+Sσοφο,)' εΤμαι fι σιον, λιιτ . convivium' χιιρ. o~δ . 'toG ''';ομ. 

Υ/νομαι δσοφος (δηλ. μι.ιρός) όμοο μετό τινος. σύν-δειηνος, ο" (σW+cJιί'π"o,,)' ό συνδειπνών, 
σuν-ασιrΙδόω, μιλλ .. ώοω (σνν + ιΙσπ/,)' κρατώ ό δειπνών όμοϋ μετό τινος ιι ώ; o~σ. ό συνδαιτυ-

(τηρώ) τός όσπΙδας συμπεπυκνι.ιμένας, τ . Ι. κειμέ· μών, ό όμοτράπεζος, λιι~. cοηνίνΔ, concaenator. 
νας πολύ πλησΙον τήν μΙαν πΡός τήν δλλην 11 μό- συν-δειcάςω, μ.Η. -άσΟ)' δεκόζω (διαφ8ε/Ρι.ι διό 
χομοι .πολύ πλησ/ον τινός, Όυμ80η8ω έν πολέμΥ. δώΡι.ιν, δωροδοκώ) πόντας όμοϋ, δωροδοκώ όμαδι · 
σuν-σσιιίςω, μιΗ. -Ισω, ιi~τ. -ιώ (ov" + ιΙοπΙ,)' κώς (όλου, Π.χ. ~oύ, διχιισ.<i,). 

συγκρατώ τός όσπ/δας συμπεΠUKνι.ιμένας, μόχομαι σuν-δέομαι, μεσ. μελλ. -cJιtjσομιιι ' πιιθ. ιi6ρ. ιι' 
έν ΠUKVf,j τόξει U Υινιχω" εΤμαι συναγι.ινιστής τινος ·.cJ.tjιn, .. · ιiπoθ: όπό κοινοΟ δέομαι (παρακαλώ, ζη. 
έν πολέμΥ, μόχομαι πλησ/ον τινός Ο μ~φρ., σν"ιισπ/- τώ), ένώνω τήν πaρόKλησ/ν μου μέ τήν παΡόκλη· 
ζίιο ~ι"l-εΤμαι συνδαιτυμών τινος (~. Ι. συναγωνι- σιν δλλou, παρακαλώ μετ' δλλων. 
στής έν τι;, συσσΙΤ/Υ). σύν-δεσμος, δ, 'τ.ρ6Χλ. πληθ. σν"cJισμα, τ!&' ό ό· 

σuν-σσιιισ'l"iις, ·ov, δ (σVtfcισnΙζω) ' συμπολεμι· μοΟ συνδέων, μέσον συνδέσει,ις (η ένώσεως), ώ, 
στής, συναγι.ινιστής. χιι! νίlν σύνδεσμος, δεσμός, σύνδεσις, Ινι.ισις σύ-
σuν-σσXIlάω' όγανακτώ όμοΟ μετό τινος. έξ- σφιγξις. 2) ίν 't,!l Xatpoupytx'!l, δεσμός, έπ/δεσμος. 

οργ/ζομαι καΙ έΥώ διό τι. 3) Ιν τ'iί rριιμμιιτιχ,!l . μόριον (λεξ/διον) χρησιμεΟον 
σuv-i...uxiCot· ότυχώ (εΤμαι ότυχής) όμοΟ μετό πρός σόνδεσιν λέξει.ιν fι προτόσει.ιν πΡός όλλήλας, 

τινος δλλου, συμμετέχι.ι εΙς τήν ooστux/αν τινός' ' ώ, χιιΙ νσν cσύνδεσμος:t. 
σuv-.ua'vu, μ.λλ. -ίί"ώ' καταξηρα/νι.ι, μαραΙνι.ι. σuv-δcσμώnις, -ov, 6' ό συγκρατούμενος, ό δε· 

- πιιθ1j~. , ξηρα/νομαι, μαραΙνομαι, έντελQς. σμώτης (fι δέσμιος) καΙ αύτός. 
σuν-σuδlιω, μιλλ. ·tjIJO)· ιινcJώ, δηλ. όμιλώ, όμοο σύν-δε'l'ος, ο" (oVtfcJιfQI)' ό συνδεδεμένος, ό όμοο 

11 συμφι.ινώ, όμολογ", παραδέχομαι. δεδεμένος, ό «δεμένος χειροπόδαρα:t, λιιτ. cons-
σuv-σuΙέω, μιλλ. ,,,ocII· αυλώ όμοο μετό τινος, trictus.- 11 ώ, o~σ. ~ό cnί"cJ.το,,~δεσμός, ταιν/α. 

συνoδείκιJ QOJ!Q πα/ζι.ιν τόν ΟΟλόν Ι ~ τι:\ σuνo- σuν-δέω, μιλλ. ·δt7σO)· δένι.ι όμοο, συνενώνι.ι, 
~/ςι ΟΟλοΟ, ζ1δω πρός αύλόν. . συνόπτι.ι, ώ, χιιΙ ν6ν OVtfιUω I · έπΙ προσ. σVtfδ.Ο) ~ι"ά 
σuν-cιull., ή (ιJVNvUO»· ή συμφι.ιν/α δι'Jo fι πλει- -δένι.ι τός χεΤρας καΙ τούς πόδος τινός, . aτόν δέ· 

όνι.ιν ΟΟλών, ώ, χιιΙ νίlν cσυναυλ/α:t, CKOvoέPTO:t 11 νι.ι χειροπόδαρα» 8 δένι.ι τρΟΟμα, πρασδένι.ι πληγήν 
_v1ia" HUc» Oν.ιιίμnoν Ημο_κλα/ι.ι f; 8ρην" (δηλ. τόν έπ/δεσμόν της). 
λέγι.ιν fι ύποτον8ορύζι.ιν έν σuνauλ/Q μ/αν τών σuν-διcι-δα'νω' δια6a/νι.ι όμοο μετό τινος, cπερ-
μουσικών συνθέσει.ιν τοΟ Όλόμπou. 2) μτφρ., πδσα νώι διό μέσου τινός μαζl μέ δλλον ii δλλouς. 
συμφι.ιν/α, συναδέλφωσις, κοινότης, Ινωοις. σuν-δια-Iάllω' μεταφέρι.ι(δlα6ι6όζω) διό ' μέσου 
φιιν...ιlςoμσι, μ~σ. μιλλ. -Ισομιιι" πιιθ. «6ρ. οι' . όμοΟ μετό τινος, λιιτ. un. tr&jicere Ι χιι! ιiμτδό, διέρ· 
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χομαι όμοϋ . μετά τινος, λΙΧ1:. fr.jicio.- U ώ~ ΧΙΧ! 
'ιδν, διαΒάλλω (κατηγορώ, συκοφαντώ) όμοΟ μετά 
τινος.- πιχθ1)1:., διαβάλλομαι (συκοφαντοομαι) όμοο 
μετ' άλλων. 
ΣUν-δια-yιyνώσιιω, μελλ. ·δ,α.Υ"ώαομιι,· όμοο 

μετά τινος όποφοσ/ζω, συναποφοσ/ζω. 
ΣUν-διαιτάOμαι, μιλλ. -δ,,",τιjαoμιιι, ιiπoθ: διαι

τώμαι όμοϋ, συγκατοικώ, συζώ. 
ΣUν~ιαιτιιΤΊΙC;, -ον, δ ' ώ~ χιχ! νυν, συνδιαιτητΓκ, 

άπό κοινοϋ μετ' άλλων ένεργών διαιτησ/αν. 
συν-διa-ιιινδίiνcύw- διακινδυνευω (διατρέχω κ/ν

δυνον, ριψοκινδυνεύω) όμοο μετ' άλλων, συμμετέ
χω εΙς τούς κινδυνους. 
συν-δια-ιιοσμέω, μlOλλ. ·ήαιο· διακοσμώ (τάκτο

ποιώ, l3άλλω εΙς τάξιν) όμοϋ μετ' άλλων. 
ΣUν-δι-άΙΙΤOΡOfί, δ' ό διαBιeόζων (μεταφέρων) καΙ 

αυτός (επΙθ. 1:0ϊι Έρμου ώ~ σuνΙΡΥci.1:0U 1:0ίi Χci.ρόV1:0' 
ει, τή~ μετιχ:ροράν των νιχρων εΙ~ ο ~δ1jν). 
συν-δια-λύω, μελλ. ·'-όαιο· βοηθώ εΙς τήν αυν

διαλλαγήν (συμφιλ/ωσιν), συμφιλιώνω.- μίοαν, συν
εισφέρω πρός έξ6φλησιν. 
συν-διa-μcνw, μελλ. -μ"ώ' διαμένω (παραμtνω) 

όμοΟ μετά τινος, έξακολουθώ νό ΚOQτώ τήν θέσιν 
μου πλησ/ον τινός. 
συν-δια-μνημονΕύω- διαμνημονεύω όμοΟ μετά 

τινος, ,φέρω τι εΙς τήν μνήμην (άνάμνησ/ν) τινος 
μαζl μέ άλλα. 
σuν-δια-πολcμcw, μ.λλ. ·ήαιο· συμπολεμώ μετά 

ΤΙΥος μέχρι πέρατος τοΟ πολέμου, έν συμμαΧ/Q μετ' 
άλλων διεξάγω πόλεμον (αυμμετέχω εΙς πόλεμον) 
άπ' άρχης μέχρι τέλους. 
ΣUν-δια-πράσσω, ιi1:Τ. -ττω, μιλλ. -ξω' διαπράτ

τω (έκτελώ, φέρω εΙς πέρας) όμοο μετά τινος 11 μΒ· 
οον, συγχρόνως διαπραγματεύομαι μετ' άλλου τινός. 

!ιΝν-δια-σιιοπCω, μελλ . 'αΗέψομιι,' συνδιασκέ· 
πτομαι, ουνεζετάζω. 
ΣUν-δια-σyςω' όμοΟ μετά τινος διασι;,ζω, συνερ

γώ εις διάσωσιν. 
σuv-IIa-TIlaInwpcw, μ8Η. ·ήοω· όμοο μετ' άλ

λων υπομένω ταλαιπωρ/aς (ταλαlπωροΟμαι) . 
ouv-IIa-Tcliw, μελλ. -τεΑέοω, ιi1:1:. μlJλλ. -τε'-ώ' 

διατελώ (έξακολουθώ, συνεχ/ζω) μέχρι τέλους. 
συν-δια-τίδημι, μελλ. -δ,α.'ι7-ήαιο· διαθέτω (διευ

θεΤώ, τακτοποιώ) όμοΟ μετά τινος, βοηθώ εΙς τήν 
τακτοπο/ησιν. 
ouv-IIa-Tpfβw, μεΗ. -ψoJ' διατρ/βω (<<περνώ τήν 

ωρα μου» όμοΟ μετά τινος, συναναστρέφομα/ τινα 
ιι ζώ διαρκώς μετά τινος Ο ouv. Ιπ! μιχθ1jτων χιχΙ δι· 
δαιΟΧci.λαu : οΙ τφ .ΕωΗeιίτε, av"δια.τeΙΡοnΙi=ΟI μαθη
ταl τοΟ Σωκράτους.- 11 ίπΙ πραιΥμci.1:ΟΙV, άσχολοΟμαι 
εΤς τι. 
συν-διa-φIIρω, μlJλλ. ·δ,οlαιο· φtpω (μεταφέρω, 

διακομ/ζω) τι όμοΟ μετά τινος.- • φέρω (6αστά
ζω, uπομένω τό βάρος) όμοΟ μετά τινος μέχρι τέ· 
λους, συντελώ εΙς τήν διατήρησιν (τήν άντοχήν). 
σuν-διa-φ8ι:Ιρω, μιλλ. -φ{J.ιeώ· διαφθε/Ρω (κατα

στρέφω) όμοΟ μετά τινος, Τι διαφθε/Ρω αυvχρόνως 
11 συντελώ (συνερvώ, αυμβοηθώ) εΙς τήν κατα
στροφήν.-πιχθ1)1:., συvκαταστρέφομαι, διαφθε/ρομαι 
(καταστρέφομαι) όμοΟ i'j συγχρόνως μέ τινα. 
συν-δια-φϋΙάσσω, μaλλ. -ξω ' διαφυλάσσω όμοΟ, 

βοηθώ (συντελώ) εΙς τήν διαφυλαξιν. 
συν-δια-XEιρlςω, μιλλ. -/αω' διαχειρ/ζω (διαχει

ρΙζομαι, διοικώ) όμοΟ μετά τινος, βοηθώ εΙς τήν 
διαχε/ρισιν. 

σuν-δι-cξ-ι:ιμι, ιiπρφ. -δ.ιΕ.Ι'ΙΙα.' (ιl~,)' διεξέρχο
μαι όμοϋ 1) συγχρόνως_ 
συν-δι-ιιμερεύω, μ.λλ. -οω' διημερεύω (cπερνιϊΙ 

τήν ήμέρο μου» μετά τινος. 
σuν-δι-lινειιια, !ων. liν1:Ι ·ιf"Ι7JCα., 1i6ρ. ιι' 1:0υ 

οu"δια.φΙeω. 
σuν-δlιιάςω, μιλλ . -ιίοω' δικάζω άπό κοινΟΟ μετό 

τινος, ώς δικαqτης μετέχω εΙς την έκδ/κασιν, παρα
κό8ημσι ώς πάρεδρος δικαστοΟ. 
σuν-δlιιασn\ς, ·ον. δ (αν"δ&κιί,.)· ό ΣUΝδΙKό

ζων, δστις εΤναι καΙ αύτός δικαστής fι fVOΡKoς. 
8ν-δΙιιl., μιλλ. ·ιtoω (ov"cS&HOf)' ίν.ρycίl &~ otW-

ΒΖΙΚΟΝ ΑΡΣΑΙΑΖ EΔ.AIl](. r ~ZZIlZ 

cJHCOi (βλ. λ.), συνηvοΡώ υπέρ τινος έν δικαστηρ/ιιι, 
υπερασπ/ζω fva κατηvορουμενον n Υεν., όμιλώ υπέρ 
τινος (πι-οο. τι χαι! π;;:iΥμltτο~), πρός υποστήριξ/ν τινος. 
σύν-δΙιιος, ο" (ανν+δίoc'1) , ό 60ηθώ.ν τινα έν 

δικαστηρ/ιιι, ό συνηγoρQν 11 ώ; o!Jo. ιJ οv"δ'ΗΟf=ό 
συνήvορος, ε!δlxcίl~ ίν Άθήναιl~ ό συνήvορος τοΟ 
κατηγορουμένου. 'ν ιiντlθίO.Ι πρό~ τόν συνήγορον 
τοΟ κατηvόΡου, 60ΤI' ίλ4Υιτα OU'llrj)'o,o. (~λ . λ.) Ι Y.v., 
συνήvορος. υποστηρικτής, βοηθός, (όβονταδόρος». 
2) ίν Άθήναιl~, μΙ1:ά τΥ;ν τuραι'ινΙ~αι των 'rptci.XOYoςClι 
Ζν"δΙΗΟ' 8XClιλoίiY1:α ΟΙ δικασταl ιΙ~ 1:.,ύ~ δποΙοu, -Ι) 
Πoλl1:ΙΙCIι ιiνίθ81:Ι νdt λ.ιχμΙΗνωοιν ιiπ.,φaίOΙI~ 8Π! 1:cίlν 
6Π8Ρ -ςοί! Δ1)μοοΙοu ίνlΙΡΥοuμίνων δ1jμιύοβων U πρό -ςcίlν 
Τριci.χον1:αι .Εν"δΙΗΟ& ώνoμιiζαντo οΙ συνήγοροι τοΟ 
Δημοσ/ου, 1:.1. οΙ ίxπρoσωπoiίντι, τά οuμφίρον1:ΙΧ 1:i'j~ 
Πόλιω~ χιχΙ ΠΡΟΟ1:ΙΧ1:.ύονΤ8, αι~τci..- 11 ό όπό κοινοΟ 
άνήκων εΤς τινα, fι ό όπό κοlνΟΟ άρμόζωνεΤς τιναΙΙ 
ίπιρρ. αu"δIΗQJi=όπό κοινοΟ, διό κοινής άποφ6σεως. 

σuν-δι-οιιιcw, μιλλ. -ι}αιο' ώ~ χαι! νυν, αυνδιοικώ, 
διοικώ όμοϋ (αυγχρόνως) μετά τινος, 1'1 τακτοποιώ 
όμοϋ μετό τινος. 
συν-δι-οράω, μΒλλ. -δι6ψομιιι' διορώ (όιαθλέπω, 

έξετάζω) όμοΟ μετά τινος. 
συν-δισΙΙΕύω- δισκευω (πα/ζω τόν δ/σκον, cπαΙζω 

τΙς όμόδεςι) όμοΟ μετά τινος. 
συν-δΙώκω, μελλ. -διώξω τι -δ,ώξομιι,' διώκω . 

(καταδιώκω) όμοΟ μετά τινος.- 11 ώ~ διχαιν. δρα" 
συγκατηγορώ τινα, τόν tvKoλQ καΙ tVc.:, εΙς τό δι
καστήριον, έν συνερvασ/Q μετ' δλλου τόν κατηγορώ. 
συν-δοιιCω, μελλ. ·δ6ξι» χαιΙ μΤΥν. -ΟΟΗήαω' φα/

νομαι εΤς τινα όμο/ως ι:χ; καΙ εΙς δλλΘν D φα/νομαι 
όμο/ως (τι έπ/σης) εύλογος, καλός (ιiπρoσ. φα/νεται 
καΙ εΙς έμέ καλόν, άρέσκει καΙ εΙς έμέ), λΙΧ1:. pI4cet: 
αυ"ΟΟΗεϊ ήμί"'=εΤμεθα δλοι· σύμφωνοι n έγκρ/νω τι 
καΙ έγώ, όμαρρονώ. όμογνωμονώ. συμφωνώ.- τό 
ουδ. 1:i'jς μτχ . βΙνιχl εν χρήσβl χιχΙ ιiπoλ: aU'llOOHoiί" 
clnιια,,, νμί" = άφ' όυ' (έπειδή Χλπ.) εΙς δλους σας 
φα/νεται καλόν, άφ' ου δλοι σας συμφωνεΤτε Ι αν,,
δ6ξα." nα.τei=έπειδή καΙ εΙς τόν πατέρα έφάνη κα
λόν (μέ τοΟ πατρός τήν συγκατάθεσιν). 
σuν-δoιιlμάςω, μ.λλ. -40ΙΟ' δοκιμάζω (έξετάζω) 

μετά τινος, συνεξετάζω. 
συν-δοξάςω, μελλ. -άαιο' όπό κοινοΟ έπιδοκιμά

~ω, Ι:χω τήν αύτήν VΝώμην, σuμφωνώ, παραδέχο
μαι την γνώμην τινός.- 11 iv,;fj ίχχλ1)σ. Υλώοο,l/, 
όπό κοινοϋ μετ' άλλων δοξάζω (έξα/Ρω, έξυμνώ, 
έγκωμιάζω). 
συν-δόξαν, oUΔ. μ1:Χ. ιiop. αι' 1:0υ OV'/IOOHeιo .• 
σύν-δουλος, δ, -1). ό αυνδουλεύων, ό όμοΟ μετά 

τινος δουλεύων εΙς τόν αύτόν δεσπότη ν n ώ, ουσ. 
ιJ aV"δοv'-ο.=ό όμόδουλος, συνάδελφος έν δουλε/Q, 
. σuν-δράω, μιλλ. -ιiαιo' δρCι τι όμοο μετό τινος, 

συμπράττω, OUVEpvQ, συμβoηθG'l σ α.Ιμιι OU'llδeci= 
βοηθώ (συνεργώ, σιJμπρόττω) εΙς τό νό χυθr.\ αΤμα' 
συν-δρομάς. -dcJOi. ίδιότ. θ1jλ. 1:0i! σlwδIoμιι.Ι.I· 

oU'llδeoμdcSa. nΙτeα.ιcaαuμn'-ίιΥάιJιf (βλ. λ.). 
σuv-δρομι\, t. (αiw+δe6μoi)' ή εΙς l:v καΙ ' τό αύτό 

(ή έπl τό αύτιΙΙ ) συρροή D αυνέλευσις λαοΟ. 
σύν-δρομος, ο" (αiιt+δeα.μιί.", τoίl 'Cl!i".)' ό τρέ· 

χων όμοΟ μετά τινος, ό συνάμα τρέχων Μ ό συναψ 
τών 11 ό αυνοδεύων. ό όκολουθών τι να έκ τοΟ πλη
σ/ον D a,j"cSeoμoI mτeα.,=οvμn].'1ΥιίιJιi (βλ. λ.). 2} 
ώ, o!Jo., σημεΤον αυναντήσεως πλειόνων όδών. . 
σuν-δρόμως, ίπΙρρ. 1:oίi nP01jY.· έπl τό ΤΧνη, «όπά 

κοντά). 
σuν-δίίάςω, μιλλ. ·ιίαιο (av"cJuo)' OUvQmw (ένώ

νω. συνδέω) άνό δύο όμοΟ, ζευvαΡώνω, αυζευγνόc.ι, 
ένώνω διό γάμου. 
σuν-δίίάς, -dOOi. -Ι) (ov"cJuo)" ή συνδεδυασμένη, 

ή «ζεuγαρωμένη), ή σύζυvος. 
aUν-δUa, οΙ, αιΙ, 1:dι (aiw+Ho)' άνά δύο όμοΟ, 

άνό ζεογος, κατό ζεύVΗ, «δυο-δύο». λClιΤ. blnl. 
σuν-δuσ-τίίxcω, μ.λλ. -ιfoι»' ε1μαι ΔUΣΤUXι\ς ό· 

μοΟ μετό τινος, μετέχω τ"ς δυστυχΙας του. δυστυ-
χώ kal έ'('ώ δπως καΙ έκεΤνος. . 

σιιν-δώδι:ιισ, οΙ, ClιΙ, ,;ιί' άνό δώδεκα, δώδεκα ιι. 
μΟΟ, "ατό δωδεκάδας. 

tJf;) 



_ν46Iλον, Ii'p ~' ,ο!) ",,~, 
.. ν .. Ι6δν, δωρ. ιiν,Ι ,ο!ί "νν~ΙΙ"", ιiep. ,. WIt .. μ-, 

βα/_. 

_ν-Η"ν, ΙΙ6ρ. β' του σνμβο.ί"ω. 
oύv-cyyίiς, ίπΙρρ: ΟΟς; χο.Ι νυν, συνεγγυς, πλησΙον, 

πολύ πλησΙον, πλησιέστατα, πολύ cκοντόι. 
συν-ΕΥΕίρω, μεΗ. -.Υ.ρώ· άις; κιχΙ νυν, OUVEVEIpω, 

ΙΥεΙρω όμοΟ,60ηΟΟ εΙς τήν Ιγερσιν, ιτόν ξυπνόωι 

όμοΟ μετά τινος, τόν συναφuπνΙζω 11 έγεΙρω έκ νε· 
lφων καΙ δλλον τινά. 
_Υ-ΙδρδμοΥ, ιiόp. β' του σvnρέχω. 
_y-ι:δΡCύω, μελλ. -οαι (O';"."eOi) · συμπαρσκάθ

ημαι έν συμ60υλΙ<,> πρός σύσκεψιν, συμπαρεδρεύω, 
εΤμαl σύνεδρος 11 οΙ ο",..δρεVΟ"Τ.i=τό μέλη συνε· 
δρ/ου, οΙ σύνεδροι . 
_Υ-cδρiα, 'iι (οίι"."ρο.), κιχΙ συYEδρcία (OV1'

_"ρείιω)' τό να κάθηνταl πολλοl όμοο, ιίις; ίπΙ συνΙΧΥβ
λιχζ"μΙΙνων ΠΤ'ηνω,I. - 11 ώ~ κιχ! νίiν , συνεδρΙα, τό συμ
παρεδρεύειν , ουνέλευσlς, συνέδριον, σύσκεψις. 
συΥ-έδΡΙΟΥ, τό (οίι,.ε"ρο.)· ώ~ χιχΙ νυν, συνέδριον, 

άριθμός προσώπων συνεδριαζόντων (συνηγμένων 
έν συμ60υλΙ<,> , συσκεπτομένων), συμ60ύλlον, ~νέ
λευσις.- έν Κ. Δ. τό Ίου/) , Sanhedrin. 2) ό τοπος 
τοΟ συνεδρΙου, τό Βουλtυτήριον, λιx~ . curla . 
σύν-ι:δρος, ο,. (οiιt+έ'δΡο.)· ό συνεδρεύων, μέλος 

συνεδρΙου, ό συμπαρακαθήμενος μετ' αλλων 11 ώ. 
ouo. d οίι"."ρο.=ώς; κιχ ! ν ίιν . ό σύνεδρος, σύμ60υλος, 
vερουσιaστής, 6oυλευτrΊς, συγκλητικός. 

συΥ-ι:ι:ίκοσι, ίπ. ΙΙν1:! ο",.εΙκοοι (βλ . λ.). 
ΣUν-Ι:Cρyδθoy, ,π. ΙΙπe;ΚΤ8 Τ . TtI,1:. ,ο!) ov,..lΡΥω. 
συν-ι:CΡΥω, ίπ. ΙΙν1:Ι σν,..lργω. 
συν-έζEUΞα, ιiάρ . ιχ' 1:0ίi ο"ζΕV'f'I'Vμι. 
συν-C"κα, Ιων. ιiν1:! οιι";;κο., ιiop. ιχ. το!) αιι,.lrιμι. 
συν-Ε&Ιλω, ΠΟΙ'η1:. συy-ιtλω' txw τήν αύτήν 

θέλησlν, θέλω τό αύτό, συμφωνώ ώς πρός τήν έπl
t:lυμΙαν. 
ΣUν-Ι_Eνyo, Υ' πλ'ηθ. 1:06 μiσ, ιiop. ΙS' τoίi aνν

ι://htμι. 
ΣUY-EΙΙΙKάμιιν, μίσ. ιi6ρ, ιχ' 1:oίi αV11ι:Ι/htμι. 
ΣUν-ι:&ίζω, μιλλ. -/αω' συνηθΙζω τινά, τόν κά· 

μνω να συνηθΙσr;ι, τόν έξοlκεlι;,ινω.-πιχθη1: . , γΙνομαl 
(ono6aIvw) συνήθης 'iI συνεlθlσμένος, συνηθίζομαι. 
ΣUY-Eιδέyαι, ιiπpφ. 1:0υ οίι.,οιοο (βλ. *σ""εl"ω) . 
σuν-Eίδιισις, 'iι (ανν.,&,.ο.ι)· γνωσις κοινή μετά 

τινος, συναΙσθησlς. 2) ώ. κιχΙ ν!)ν, συνεΙδησlς, συν
αΙσθησlς καλi'\ς 'iI κακi'\ς πράξεως, έσωτερική έπΙ
γνωσις τοΟ ποlοΟ των πράξεών μας. 
*συν-Είδω, ΙΙΠΙΖν1:ων ίν 1:φ ιioρ. ΙS' αιι",.ί"ο,., ιiπpφ. 

αννι"εί,. (ώ. Ινεσ1:ω,ο. λιχμδιχνομίνου ,ου ανν0ράω)' 
Βλέπω όμοΟ μετό τινος, ' cΒλέπω μέ μ!ό ματιά», 
Βλέπω ευκρινως Ο έννΣW, καταλαμ6όνω, κατανοώ 11 

ίν 1:ιxt~ σ'ημιχσ. 1:ιχό1:ΙΧΙ' δ ίν xpijOSI ένεσ1:ω. εΙνιχι αιι,.. 
οράω, μιλλ. ov,.-6ψομαι. πρκ. αιι,,-.6ρακο. .- Ι πρκ. 
σύν-οιδα μl1:dt σημ. ι!νιστ., ιiπpφ. tI~IU"o.I' ()πβρσ, 
μΙ.1:ΙΧ σημ. πρτ., """'V&cI", ci.1:. Ov11v"rι, Ιων. ΙS' πληθ. 
αΙΙ"11~ατι' μιλλ. α"",./σομα,· txw καΙ έγώ γνώσΙν 
τινος, συμμετέχω εΙς τήν γνωσιν περΙ τινος, εΤμαι 
καΙ tVW γνώστης πράγματός τινος, εΤμαl ένήμερος 
(εΤμal μεμυημένος) εΤς τι n μτχ. ov".,,,ω.=συνένο
χος 11 ι:ό σιι,..ι~-"ιι"εΙ&rιαι, (βλ. λ.). 2) μll1:ΙΧ δΟ1:. 
προσ., γνωρΙζω τό αύτό μετά τινος (δηλ. δσο καΙ 
tκεTνot;) 11 αίι"οιΟΟ Ιμαιιτφ ο;'δ' dι:ιoW αοφόi c9tι= 
έχω συναΙσθησlν τοΟ δτι δέν εΤμαl σοφός ούδέ κατ' 
έλάχιστον (έχω τό «vνώθι σαυτόν.ι) n ,,';"οιΟΟ Ιμ
ο.ιιι:φ ο;,,,.,. Ιnιαι:α.μέ"ιΡ=tχω συναΙσθησlν τοΟ δτι 
δέν γνωρΙζω τΙπστε (συναισδόνομοι τήν δγνοιάν 
μου) U cεΤμαl της έμπιστοσύνης» τινός, εΤμαι δν
θρωπος Τi'\ς έμπιστoaύνης τσυ 11 εΤμαι έν γνώσει τών 
οχεδΙων καΙ Τών σκέψεών τουl'εΤμαl συνένοχός του. 
_Υ-ι:ίκοσι, ίπ. σιι,,·.ε'Hoσ~· εΤκoaιν όμοο, άνό 

ε1κoalν, κατό εΙKodόδας, λιχ,. vlcenl, 
_y-Eιλι:yμiνoς, μ1:Χ. πρΙ(. ,οί} σιι11~,... 
_Y-CιAiw, μιλλ. -!ftIcII' συqσωρεΎW όμοο, συστρέ

φω, nερlΤUλΙΣΣW σφΙΥκτό, συνωθω, «στρυμώνωι.
'πΙ ΠΡΙΧΥμ., συνδέω, δένω στερεό τ6 tν μαζΙ '\.Ιέ τό 
δλλο, δένω εΙς ~ν δέμα.-· πΙΧθητ., OIJOQωρEUoμαι, 
συμπιέζομαι, συνwoτΙζoμαι. 

.. y-c'λιι4fσ, ΠΡΧ. 1:06 ασΗομΙΙά"ω. 
_.-cfAIIXa, ΠΡΧ. 1:0υ ασ11αyXιίt.ω . 
_Υ-Είλκυσσ, «6ρ. ιχ ' του σν,.έ1κω. 
_ν-Είλοχα, πρκ. 1:0υ ο"ΗέΥω. 
ΣUY-EΙμι (Α), «πρφ. οιι,,-ιι.,.ο.. · μ.λλ. ·Ισομαι (ovt+ 

.ΙμΙ)· εΙμί όμοΟ μετά τινος, εΤμαl ήνωμένος' μετά 
τινος, όναστρέφομαι μετά Τινο; U σίι,.ειμι ,.6σφ= 
νΟΌω Η σίι".,μ. μcρΙμ"ΟΙi=tχω λά6ει γνώσιν τών 
φρoντΙΔWν 11 σίι,..ιμ. neάΥμαοι=όσχολοομαl εΙς ύ
ποθέσεlς (εΙ μαι άπησχολημένος μέ διαφόρους ύπο
θέσεις). 2) ίπ! προσ. , εΤμαl μετά τινος, ζώ μετά 
τινος, έχω σχέσεις πρός τινα, txw έπlκοlνωνΙαν 
μετά τινος, τόν συναναστρέφομαι 11 ίπΙ Υυνιχικό. , 
ζω μετ' άνδρός, «ζευγαρώνομαι» 11 συνουσιάζομαι 11 

γβν ιl(ω; , συναναστρέφομαΙ τινα, έχω νό κάμω μαζΙ 
του, λαμ6άνω μέρος μετά τινος, τόν εύνοώ, άκο, 
λουθώ 11 οΙ ov"6,,rIιi=01 όπαδοΙ, έταΙρσl, μαθηταΙ, 
όκρσαταΙ. 

σύν-Ειμι (8), ιiπpφ. ΟιΙ1'-.Ι"ο., (αiι,.+ιιlμ.)· πορεύο
μαι όμοΟ, tρχομαι όμοΟ U δθ!ν , συνέρχcμαl, συν
αθροΙζομαl. 2) εν έχθρ . ένν . , συναντωμαl μετά τι · 
νος έν μάxr;ι, συγκρούομαι 11 έπΙ πόλεων , περιέρχο
μαι εΙς πόλεμον (πολεμώ) έναντΙον τινός. 3) ίπΙ 
etP1jvtxTi . έννoΙσι.~ , συνέρχομαι πρός σύσκεψιν, συσκέ
πτομαΙ. 4) ίπ ! εΙσΟ/)Υιμά.των, συνάγομαι, συλλέγο
μαι, συγκεντρώνομαι . 

auy-cinov, ιiπpφ. ·ειπε'''' ιiόp. 6' (6. ·l ε υ ενιστώτο; 
ίν χρ-ήσε ι, ώς ένεστωτο. λιx μΙ:;<xνoμ~νoυ 1:0υ α",.σι.Υορενω 
'ij 1:0ί) αίιμφημι) ' όμιλώ μετά τινος, συμφωνώ μαζί 
του, έπlβεβaιώνω δ,τι αύτός λέγει 11 συνηγορώ ύπέρ 
τινος, ύποστηρΙζω τός άπόψεις του 11 γβν ικω;; , 60η
θώ, προάγω, προωθώ. 2) λέγω όμΟύ, συνεκφρά
ζω, 60ηθώ τινα νά διηγηθό. 

σUΥ-cίΡΥνυμΙ'=αvvείΡΥω (βλ . λ . ). 
σUΥ-cίΡΥω, έπ . ,εΙΡΥω, ιiΡXσι.ιότ . τύπο. -έΡΥω, 

έπ . πρτ. οιι,.έCΡΥΟ,.· επ . ιiάρ . β ' α",.εέρι α{)οο,, ' μιλλ. 
αιι,.είρξω· κλεΙω μέσα, έvκλεΙω όμοΟ, συγκλεΙω U συν· 
δέω, συνάπτω, δένω μαζl U Υιν., συνάπτω, ένώνω. 
στερεώνω μαζΙ 
σuν-cίρ"κα, ίν XpijOit ώ. πρκ. του αίιμφrιμι. 
aUV-Cipw' συνάπτω κατά σειράν, «άρσδιάζω, όρ

μαθ!άζω) , προσθέτω άνευ διακοπής, λιχτ . conne
ctere.- 11 έπ! 1:Yι~ συνεχβΙιχ. έν 1:ιjι λόΥΨ, «άραδιά
ζω » λέξεις καΙ φράσεις δνευ τέλους, όμιλώ συνεχως . 
συΥ-εΙς, εϊ'σο., έ,.. μ1:Χ. ΙΙορ. ρ ' του α",.ί'1μι (βλ . λ . ) . 
συΥ-ι:ισ-άΥω, μβλλ . ·ξω· ώ. κιχ ! νυν, συνεισάγω, 

είσάγω όμοο iJ έπl πλέον, εΙσάγω συγχρόνως. 
συν-εισ-βαίνω, μβλλ. ·βήαομ.αι· είσέρχομαlόμοΟ, 

έμ6αίνω όμοΟ 'iI συγχρόνως μετά τινος, συνεπlΒI
βάζομαι. 

συν-εισ-βάλλω' ιiμ1:6.; εΙσ6άλλω (εΙς χώρσν τινά) 
όμοο μετά τινος, συμπράττω μετά τινος (τόν 6οη

- θώ, μετέχω) είς είσ60λήν, ένεργω έπιδρομήν έναν
τΙον χώρας τινός όπό κοινού μετ' άλλων, ciι~ κιχ! 
νίίν συνεlσ66λλω. 
σUΥ-cισ-έρlομαι, ένΒΡ. ΙΙάρ. β' -.ισ;;l8-0", πρχ. 

-Bισεlήl"o/Joα.. ιiπoθ: ώ. κl1tΙ νυν συνεlσέρχομαl, ,είσ· 
έρχομαι ,όμοϋ μετά τινος. / 

συν-ι:ισομαι, μίλλων 6.νιυ ίνισ1:. ίν χρ-ήσι'ι' βλ. 
*αιι".ί,Jω 11. 
συν-εισ-πίΩτω, μελλ. -π.αονμαι· ιiάp . β' -έπεαο,,' 

πΙπτω (ρΙπτομαl) μέσα εΤς τι όμοΟ μετό τινος,- • 
εΙσορμώ όμού μετά τινος, είσ6άλλω άπό i olvoo. 

ΣUy-ι:ισ-πλέω, μιλλ. -π,ιείιαομα,' είσι1λέω όμοο 
μετά τινος. 

συΥ-ι:ισ-πράσσω, in. -TTW, μιλλ. -ξω' 6οηΟΟ 
εΙς τήν εΤσπρσξlν χρημάτων παρ' δλλων. 
σuν-ι:ισ-φιρω' ώ. κιχ! νίιν, Όυνεlσφέρω, εΙσφέρω 

καΙ έvώ δπWς καΙ ΟΙ δλλοl, συμμετέχω εΙς πολεμι
κός συνεισφοράς, πληρώνω καΙ έγω τήν .ΙαφορΩν 
(δηλ. τόν πολεμικόν φόρον, βλ . • Ιαφορά), 
OUY-CK-6cιIYw, μιλλ . -ιεκβήαομαι' έκΒαΙνω (έξέρ

χομαl) όμοΟ μετά τινος. 
ΣUν-EK-δάλλω, μιιλλ . -βίί.1ώ· έκ6όλλω (ρΙπτω έξω, 

«πετω μακριά ι) τι όμοΟ . μετά τινος 11 OUVEPVGJ εΙς 
την, έκδΙωξlν(έξωσlν, έξoστρaKισμόν) τινος.- Η 



.. νcιιίιΙCΙΙς~-σύνcνclιιομCίI ... , 
"μτl5., ,πΙ ποτοιμοu, cίI, χοιΙ νli'l, έκ6άλλω (έκρέω, χύ
νομαι) όμοο μετό τινος. 
σuν-cιι-ΙIΙάςω, μελλ. -εΗβιβάαtllJ, "ττ. -ΒΗβιβώ, 

μετοιl5οιτ. ίν.ΡΎβΙοι, τοϊί ο_eιcβaΙ"ω' 60ηθώ τινα (εΙς 
τ6) νά έκ6ι6άσι:ι (νά έξαγάγι:ι). 

ΣUν-ειι-διιμoς' δ αΙΙ"ΒΗδημώ", ό όμOU Ιxδrιμm", 
ό συνταξιδεύων Ι ιb, ουα. , ό συνταξιδιώτης, ό συν-
οδοιπόρος. . 
σuν-cιι-δfδωμι, μελλ. -εκ&boω' έκδιδω όμοΟ 11 60-

ηθώ mwXOV Τίνα εΙς τήν προlκισιν της θυγατρός 
του πρός γάμον, συνεισφέρω διό τήν προίκά της. 
σuν-Eιι-δύω, μελλ. -eιcδf!οω' έκδύω όμοο, έξάγω 

ένδυμα συγχρόνως μετά τινος.- μία ον, έκδύομαι 
συγχρόνως μέ τινα. 

σuν-Eιι-δνάσιιω, μελλ. ·axH"ovμιza· άποθνόσκω 
όμOU μετά τινος, έκλεΙπω όμοΟ μετά τινος U μτφρ., 
έκλεΙπω, έξαντλοΟμαι, όμοΟ μετό τινος. 

ΣUν-Eιι-ιιoI-δEΙΙo' δεκαέξ όμοΟ, όνό δεκαέξ, 
κατά δεκαεξάδας. 
σuv-cK-KlcnTW, μελλ. -ψtIIJ' όπο κοινοΟ μετά τι

νος κλέπτω καΙ φεύγω 11 oιι"ειcιcλ8πτω Υάμοιιςο=συν
εργώ (60η8ώ) εΙς τήν όπ6KΡUψιν γάμου. 

σuν-cιι-ιιομfςω, μεη. -αω' έκκομlζω (κομlζω έξω) 
όμοο μετά τινος, συνεξάγω, 60ηθώ εΙς τήν συν
εκφ0ρ6ν.- 11 60ηθώ (συνεργώ, συμπράττω) εΙς τήν 
έκτέλεσιν (εΙς τήν κατ6ρθωσΙν) τινος Ο συνυποφέρω, 
ουνυπομένω, 6aστάζω όπό κοινοΟ. 

ouV-CK-K6nTW, μελλ. -ψtIIJ' άποκόπτω όμοΟ μετά 
τινος, 6οηθώ εΙς τήν όποκοπήν. 
auv-cιιAcIao, ci.6p. οι' τoίi αν)'Χ1εl",. 
σuv-cK-lcKTOς, ιj, h' ό έKλεxθεlς όμσΟ μετά 

τινος. 

σuν-Eιι-lύω, μιλλ. -1f!fIΙO' έκλύω (παραλύω, δια
λίιc.ι, έξαοθενώ) όμοΟ fι συγχρόνως.- παοθτιτ ., όπο
λUoμαι (όπελευθεραΟμαι) όμοο μετά τινος 11 διαλύ
ομαι όμοΟ. 

σuν-cιι-μ6Icω, μβλλ. ·ιjαl» (cΉι" + ix + μάχομαι)' 
έξέρχομαι πρός μάχην (πρός πόλεμον) όμοΟ μετά 
τινος. 

σuv-cιι-μοιΙcύω, μελλ. ·α",· έκμοχλεύω (προσ
παθώ νά άνοlξω διό μοχλοΟ) όμοΟ μετά τινος, συν
εργώ (60ηθώ) εΙς τό νό έκ6ιαοθι:! μΙα θύρα «μέ 
λοστό») . 
σuv-cιι-ncμnω, μελλ. -ψtIIJ' έκπέμπω (στέλλω 

fξω) όμοο μετά τινος, συνεξαποστέλλω. 
σuv-cK-ncpάw, μβη, -ιfoω' έξέρχομαι όμοΟ. 
σuv-cK-ntvw, μιη. -πΙομιιι' έκπΙνω (πlνω έξ ό

λοκλήρου) όμοο μετά τινος. 
σuv-cK-mnTW, μελλ. -neoovμιza' έκπlπτω (έξέρ-

. χομαι, έ'κ6όλλομαι, άποσπώμαι) όμοΟ μετά τινος 11 
έξορμώ όμοΟ μετά τινος 11 έξορlζομαι όμοο μετά 
τινος 11 έξσφανΙζομαι όμοο μετά τινος.- Η έπΙ των 
ψήφων των ί,ΟΙΎομίνων (11 ί,εί'χομίνων) _χ τΥϊ. ΦΤιφο
δ6χοΙ) χ«λπη" έξέρχομαι έν συμφωνlQ (σύμφωνος) 
πρός τός δλλας, συμφωνώ 11 μιτιΧ δοτ., έξέρχομαι, 
Τσος πρός δλλον, άποδεικνύομαι Τσος.- 11 έκρlπτο
μαι, όποδοκιμάζομαι R άποσπώμαι όμοο Ι έκπΙπτω, 
καταπΙπτω, άποτυγχάνω, όμοΟ. 
σuv-cK-nliw, Ιων. -ηΙώω, μελλ. -n1rVσoμι:ιι' 

έκπλέω όμοο μετά τινος, ώ, xcιΙ '111'1 συνεκπλέω. 
σuv-cιι-nvcω, μελλ, -π"rύooμιιι' έκπνέω όμοΟ 

μετ6 τινος, ouvanoθvf.lOKIιI. 
. σuv-cK-noviw, μιλλ. -';οφ' έκπονώ τι (το έκ
τελώ, τό έξεργάζομαι, τό κατεργάζομαι, τό κατ
ορθώνω) όμοΟ .,ι.ιετά τινος g συνεργάζομαι μαζΙ του. 
σuν-cιι-nοριςω, μιη. -οω' 6οηθώ· εΙς τΟν προα

noρισμ6ν, εΙς τήν έξεύρεσιν έφσδΙων. εΙς τον έφ
οδιασμ6ν. 

σuv-cK-noTcov fι -έο, ρημοιτ. ΙΠΙθ. τοδ ""aX,"
'If(J(j' πρέπει τις νά έκπlι:ι (νό πΙι:ι έξ 6λοκλι'ιΡου, _μέ
χρι τρυγός») όμοο μετά τινος. 
σuv-cK-npάaoω, :i.ττ. -ττω,· ·Ιων. -π,.,..., μελλ. 

-fίιo' εΙσπράττω χρηματα (άπαιτCι τήν εΤσπραξιν ΧΡ!1-
μότων) όμοΟ ·fι συγχρόνως μέ τιναί 6ργuρoλoγώ.
Η ιίi, μ'οον, ον"εχneάοαομι:ιι' 6οηθώ τινα νό λό6ι:ι 
έκδΙιιιησιν διά τι (πρδγμα). . 

σuν-cιι-σΥςω, μβλλ. -000 ' συνεργώ εΙς · τήν διό
σωσιν (διατήρησιν iΊ όπελευθέρι.ιοΙν) τινος. 
συν-εκ-τάσσω, cί:,;τ. -ττω, μιλλ. -ξοιι' παρατάσσω 

εΙς τάξιν μάχης, όμ"όίί μετά τινος (δTlλ. εΙς τήν αύ
τήν γραμμήν εΙς τήν όποlαν έχουν παραταχθι:! καΙ 
δλλοι). 
σuv-cKTiov, ρημαοτ . ίπΙθ. του ον"έχω' δεϊ ov"i-

χει", πρέπει νό OUYKΡOTr:1 τις. , 
auV-CK-Ttvw, μιλλ. -τε'σω ' έκτlνω, /)Τιλ. πληΡWνω 

όμΟΩ, 60ηθώ εΙς τήν πληΡWμήν . 
ΣUν-Ι:K-τρiφω, μελλ. ·{Joρέψω' έKτρέφW (άνατρέ

φω) όμοο μετά τινος.- παοθτιτ:, έκτρέφομαι (αύξά 
νομαι, «μεγαλώνω») όμοΩ μετά τινος. 
ΣUν-Ι:K-τρέιω, μελλ. -εxδραμoiίμα, ' :i.ιIp. β' -εξέ&ρα

/Α4'" έκτρέχω (έξέρχομαι, κάμνω έξοδον) όμού μετά 
τινος, έξορμώ όμοο μετά τινος. . 

συν-ι:ιιύριισα, χαοΙ ουνέιιυρσο, "όρ. 11' ,;οi! ον)'-
χνρέω (βλ. λ.). . 
συν-έιιυΨο. ιiι.lp. a.' του ον,.,wnτω. 
συν-εκ-φέρω, μελλ. ·εξοlσω· Ικφ 'ρω (έξάγω πρός 

ένταφιασμόν) όμοΩ μετά τινος 11 συνοδεύω (όκο
λουθώ) κηδεlαν.- 11 συνυποφέρω, σι,νυπομένω, ύπο
μένω μέχρι τέλους μετά τινος.- 111 έκφέρω, έκ
φράζω, όμοΟ μετά τινος.- ιν παοθTlΤ., συμπαρασύ· 
ρομαι . 

συν-έ~aΙoν, :i.όΡ. 6' τοίί ον11.«μβά"ώ. 
συν-ελάλουν, πρτ. του ονΗαΑέω. 
συν-ι:λαύνω, μ.λλ. -εΑι!οω' ι:ί6ρ. οι' -ήλασα, έπιχ . 

-έ1αoσcι ' πρχ. -εΑήΑακα' έ1cιννω (δΤ)λ . φέρω 1) ώθώ 
διό της 6lας) πρός τό αύΤ9 μέρος, συνάγω, συνωθώ, 
συμπιέζω D OνιιεACΙύ"ω &δό"r:αS'=ουγκρούω τούς 6δόν· 
τος μου, τρlζω, τριγανΙζω 11 παρορμώ (έξωθώ) εΙς 
συμπλοκήν, « τούς 6άζω νά τσακωθοΟνι. 2) ιiμτ6., 
Ιρι&ι ξνιιε1cιύ"ω=περιέρxoμαι εΙς έριν, έρΙζω. 

συν-ελι:ίν, σύν-ι:Ιι:ν, έπ. :i.ΠΡφ. χαοΙ Ύ ' Ιν. :i.op. β' 
1:0υ oνιιcι,ρέω . 

~υν-ι:lι:υθερόω, μιλλ. -ώαω' έν συνεΡγασlQ μετ' 
δλλων έλευδερώνω τινά όπ6 τινος, συνεργώ (60η
θώ) εΙς τήν άπελευθέρωσΙν τινος 11 :i.πολ., συναπ
ελευθερώνω, έλευθερώνω όμΟύ. 
σuν-cΙι:ύσομοι, μελλ. του ουιιέρχομαι. 
συν-ι:λήλυθο, πρχ. τοίί ον"έρχομα,. 
σuv-cΙήφδην, παοθ. ιi6p. (1;' του σvΗαμβά'ΙΙfJΙJ. 
συν-ΕΙθι:ίν, :i.npcp . rί.op. 6' του συ"έρχομαι. 
συν-ι:λκυατέον, ρτιμαοτ. aπΙθ . ay; τ ου ιi o~, a.' ,;oίl 

αν"έΑκω' πρέπει νά συνελκύσι:ι τις Ινό συναγάγω. 
συν-έΙκω, μελλ. -ξω' :i.ιIp. a.' oυ"Eαιc~αα (ώσεΙ έ~ 

ίν.ατ. ον"ΕΑκύω)' fλκω όμσΟ, συνόγω έπΙ τ6 αύτ6. 
2) συστέλλω, συμμαζεύι.;.- 11 σύρω έξω' όμοΟ 

μετό τινος . 
συν-ι:Ιών, μτχ. ιiop. 6' του ο_α,ρέφ. 
συν-ι:μ-6άΙΙω, μελλ. -βαΑώ' έμ6όλλω όμoCΊ, όπ6 

κοινού τοποθετώ τι μέσα εΤς ΤΙ.- 11 :i.μτ6., όπό κοι
νοΟ μετ' ·δλλων εlσ6όλλω (είσορμώ, έπιτlθεμαι) , 
συνεπιτlθεμαι , συνεφορμώ ~ ένεργώ κοινήν εlσ60-
λήν (έπιδρομήν). 
σuν-εμ-Ιolή, ." (ου"ιμβά11ω)' τ6 όμοΟ έμ8άλ .. 

λειν, συνεισ80λή ~ ον"εμβ01ή Χώnrιi=ή σύγχρονος 
καΙ ρυθμική δύθισις δλων τών κωπών όμοΟ εΙς τήν 
θάλασσαν, συμφώνως πρός τ6 παράγγελμα. 
σuν-έΜCν, ποιητ. "ντΙ fltWBi"aa, ιiπpφ . τoίi ci.op. β' 

ιnwί#ιcα του ον"lrιμι. 
σuν-έμcιξο, ιiόρ. οι' τoίi σνμμeΙ)'"νμι • 
σuν-cμ(c)ιιδcν, n, Υ' πλTlθ. παοθ. ι:10Ρ. ιι.' τoίl 

ανμμe')'ννμι. 
σuν-cμ-mπρημι, μιιλλ. -εμneιfσφ' ci.6p. οι' -.,,1-

ngrιoιI ' Iμnlnιιrιμι (ιι:αΙω) όμoCΊ, . 
συμ-έμ-ηoρoc;, ο,,' 6 συνταξιδείιc.ιν 11 ω, oiία., .. 

fιtWΙμποeο,-συνταξιδιώτης. συνοδοιπόρος, σύντρο· 
φος, θεράπων. όκ6λουθος ιι fIV"Ιμπoeο, χορεlαςο=ό 
συγχορευτής, σύντροφος έν TQ . XoρQ Β 1'8'1. συν
έταιρος, μέτοχος. 
συν-εμ-ηρησaι, ίiπpφ . . ~op. ιι.'. 1:oίi ._aμπlπerιμ~· 
σuν-CVCl.ιιον1'cς, πλ'l'jθ. μτχ. οιορ. ιi'~oo _uφέρω' 
au.,-cyc ιι:ομοι, έπ. "ντΙ ονμφCf!ομαι, πcι.II.· σίιρο-

μαι (φέρομαι) όμοΟ, _πΙ πιπτ6vτ",Υ ΠPcι.η.ιι;ιτ~ν . ιι 
μτφρ .. έήιφέρομαι (όρμώ) ~ατό lIVoς. 
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σuν-ι:νίouσιάςω κσι! -ιάω- έν8ouoιώ όμοΟ υετό 
τινος, μετέχω τοΟ έν80uσιασμοο τou. 
σuν-cξ-άΥω, μβλλ. -ξω' έξάγω όμοΟ μετό Τίνος 

D nΙXQ'lj~.. έξόνοuoι όμοΟ μετά τινος συμπαρασύ· 
ρομαι. 

σuν-Ι:ξ-α"'ω, μ.η. ""σω' έξόγω όμοΟ μετό τι
νος,- συνεργώ εΙς τήν όπομόΚΡυνσιν (μετσκlνησιν 
πρός τά έξω) . · 2) συγKυριεΎW, όμοϋ μετό τινος 
κυριεύω, 6οηθώ εΙς τήν έκπόρθησιν.- • μaσο"', διό 
τι'\ς 61ας όφαιρώ (όποσπώ) όπό τινα Ο διoot;ιζω, όπο
λυτρώνω. 

σuν-Cξ-iκούω, μβλλ. ·αχοVσομαl· όμοο μετ' δλ
λων όκούω πφΙ τινος πρόγματος. 
σuν-Ι:ξ-iμαρτάνω, μελλ. -αμσιeτήσομαι' dμαeτά

"ω (δ'ljλ. σφάλλομαι, σφάλλω, πλανώμαι) όμοο μετά 
τινος, διαπράττω κοινόν μετά τινος σφάλμα, συμμετ
έχω εΤς τι σψάλμα. 

συν-ι:ξ-αν-ίστιιμι, μεη. -α"αστήσω' όμοΟ (όπό 
κοινοϋ μετό τινος) έξα,,/στημΙ τι"α (τόν κόμνω δ'ljλ. 
νό έγερθr.\I.- 11 JtatQ'lj~., μsτ!i ένεΡΥ. αορ. β ' -α"έσ""1'" 
πρκ. -_έστηχα' έγεlρομαι καΙ προσέρχομαι μετά 
τινος, έγειρομαι συγχρόνως. ' 
σuν-ι:ξ-in6τάω, μ.η. -ήσω' έξαπατώ όμοΟ (fJ 

όμοΙως). • ' 
συν-έξ-ι:ιμι (aΙμι)' σύνεξέρχομαι, έξέρχομαι ό

μοϋ μετά τινος. 
σuν-Cξ-cΙαύνω, μ.η. -aξελάσQJ' έξελαύνω (έκ

διώκω) όμοϋ μετά τινος.- 11 (ένν . CJoιeaoι6", ίππο" 
κ.~.δ . )· έΙ;:ορμG\ έπέρχομαι, όπό κοινοϋ μετ' άλλων. 
σuv-εξ-cρύω- όμοϋ μετό τινος έξέλκω (σύρω l:ξω). 
συν-εξ-έρχομαι, αποθ. με~' ένεΡΥ. αορ. β' -εξήλθο", 

πρχ. -aξελήλvθα (JtpISA. Ιeχομαι)' ώ~ κσι! νυν, συν-
εξέρχομαι, έξέρχομαι μετά τινος. 
σuν-ι:ξ-cτάςω, μελ λ. -άσω' ώς; κιχ! νυν, συνεξε

τ6ζω, έξετάζω (έρευνώ) όμοο μετό τινος.- πσιθ'lj~., 
έξετάζομαι ιύπολογίζομαι, μετροϋμαι) όμοϋ μετά 
τινος, συγκρlνομαι, όμιλλώμαι πρ6ς τινα, συν εξ
ισοΟμαι. 
σuν-cξ-cuρfσκω, μ.λλ_ -afBVeoίCJQJ' ' όμοΟ έξευ· 

ρlσκω. 

συν-εξ-ορμάω, μβη. -ήσω' ώ, μ'tδ't., συμπαρορ
μώ, συμπαροτρύνω.- • ώ~ αμ'tδ., ώς; κσι! νiίν, συν
εξορμώ, έξορμώ όμοϋ μετά τι νος , έξέρχομαι μεθ' 
όρμης 11 έκ6λαστάνω, έκφύομαι, όμοϋ μετά τινος. 
συν-εοχμός, δ, ΠΟΙ'lj~. ιin! συνOXμΌC; (βλ . λ.) . 
σuν-εη-άyω, μl!λλ. -ξω' όπό κοινοΟ μετό τινος 

όδηγώ έναντΙον τινός 11 άπό κοινοΟ μετά Τίνος προσ
καλώ Γινα. 
σuν-cn.qδω, ΠΟΙ'Ij't. -αι:Ιδω- έξυμνώ τινα καΙ 

έγώ (δπως καΙ άλλοι), σννεξυμνώ. 
σuν-ι:η-σινcω, μελλ. -έσω, ίπ. -ήσω' συνεπιδο· 

κιμάζω, συγκατανεύω, συναινώ, συμφωνώ" ουνιστώ 
καΙ έγώ τι.- • ώ, κσι! νυν, συνεπαινώ, έπαινώ όπό 
κοινοΟ. 

σuv-έη-σινoς, ο,,' ό συνεπαινών, δ'ljλ. συναποδε
χόμενος, συνεπιδοκιμάζων, συγκατανεύων, ό συμ
φWνών. 
συν-ι:η-αΙρω, μελλ. -anα.ecd· έπαlρω (ύψώνω) όμοΟ 

fι συγχρόνως.- 11 όπό κοινοΟ (η όμοΙως) παρακινώ 
(παρορμώ, ' προτρέπω, διεΥείρω) .- Jt~Q'lj't . , όπό κοι
νοΟ μετά τινος έγεΙρομαι (έξεγεlρομαι), αυνεnαν
lσταμαι , συνεπαναστατώ. 

.συν-έηαισσ, αόρ. σι' 'tQίI συμπαΙω, 
συν-εη-αιτιάομαι, μεη. -«άομαι, ιiπoθ.· όπά ΚΟΙ

νοΟ μετά τινος αίτιώμαι (κατηγορώ) τινα, έπιρρl
πτω καΙ έΥώ τήν αlτΙαν (η τά σφάλμα) εΤς τινα, 
συγκατηγοΡώ. 

συν-ι:η-6KolOUΙcω, μaλλ. ·tfσω· έπaκoλσυ8ώ 
ώσαύτως, όκολοu8ώ όμοΟ, όKoλou8ω tκ τοΟ πλη
σ/ον, συνοδεύω. 

σuν-ι:η-δμβνω, μ.η. ·.nαμ~"Φ' όπά κοινοΟ In
αμ{wω (όnoΚQOύc.ι, όπw8ώ).- 11 όπό κοινοΟ 6οη&l, 
CΛJμ6oη8ώ. . 
_ν-cιι-σν-ίcmιμι, μιλλ. -σιιoστtfσ .. • όπά ltοινοΟ 

μετ' 6λλων έξεγεlρω τινό ένσντ/ον ' δλ~oυ.- Ι 
u8'lj~., μιώ: ίνΙΡΥ. ιioρ. β' -."ΙσΩΡ _ι 1Ι:Ρχ- -σ"Ι.η-

χα' όπό κοινοΟ μετά τινος έπανασταΤώ, συνεπανα
στατώ. 
σuν-ι:η-σν-opδόω, μιλλ. -ώσω, α6ρ. σι' av".an

-7'1,,·rbelJωσa· έπανορδώνω (διορθώνω) όπό κοινοΟ 
μετά τινος άλλou. 
σuν.cniίξα, δωρ. ciόρ. σι' 'toίi oυμ:mhι.,υμι. 
σuν-cn-άnτομαι, !ων. ιiV't! σννεφιiπτoμαι (βλ. λ.). 
σuν-ι:ηέδιισα, ci6p. σι' του συμnιιJάω. 
συν-Cη-ι:ιμι (σV"""έπi+εΙμι) · έπέρχομαι (έπrτ/8ε-

μαι) όπό κοινοΟ μετό τινος. 
σuν-ι:η-ι:ισ-φcΡOμαι, μa:Jον' συνειΟΟγω, συντελ" 

εΙς τό νό είσέλ8ι:ι τις εΤς τι. 
~v-cn-cK-nfvCot, μβλλ. -π/ομαι' έκπ/νω τι (πΙνω 

έξ όλΟΚλήρου, τό έξαντλώ) όπό κοινοΟ μετ' άλλων. 
σuν-cn-εΙαφρuνω' έλαφρύνω τι (τό κόμνω έλα

φρότερον) έν συνεργασίζ1 μετό τινος, συνεργώ εΙς 
την έλάφpuνσιν, 60ηθώ είς τό νό φερι:ι (6αστάζr:Ί) 
τ/ς τι. 

συν-ι:η-ερiςω- συναμιλλώμαι, φιλονικώ, cσυνερΙ-
ζομαι). 

ouv-encaov, ιi6ρ. δ' ~oυ συμnΙπτω. 
σuν-ι:η-ι:σηόμιιν, α6ρ. δ' 'toίi σvιιaφέπoμαι. 
αuv-cn-cOTIIV, (i.όρ. 6' 'toii συ"εφίστημι. 
σuν-cn-ι:ύχομαι, μελλ. -.vξομαι, ιiπoθ: συνεύχο-

μαι, όπό κοινοΟ μετά τινος (η συγχρόνως) προσ
εύχομαι ιι συνυπόσχομαι. 

αυν-ι:η-ιιχCω, μιιλλ . -ήσιο' ήχώ όμοο, έπηχώ συγ· 
χρόνως μετά τινος, αυμψάλλω, συνοδεύω παιάνα 
μέ τόν ηχον της φωνής μου, «κροτώ τό ίσον της 
φωνης η τοΟ ήχου ». 

σuν-ι:ηι-6αΙνω, μιλλ. -βησομαι' έπι6σ/νω (όνα· 
6αΙνω η έπιβιβάζομαι) όμοο μετά τινος.-. έπι
.χειρώ όμoCί μετά τινος. 

συν-ι:ηΙ-60υΙι:ύω, μελλ. -σω' όπό κοινοΟ μετά 
τινος έπιβουλεύομαΙ τινα, συμπράττω (συνεργώ) εΙς 
τήνκατάστρωσιν έπιβούλων σχεδίων. 

σuν-εnΙ-Υρaφι:ύc;, δ ' ό μετ' άλλου τινός έπιγρα
φειΊις (όρχειοφύλαξ, ληξΙαρχος), ό συγγραμματεύς. 
συν-εηι-δυμέω, -ήσω' όμοϋ μετά τινος έπιθυμώ τι. 
συν-ι:ηί-ιιειμαι, μελλ. -κε[σομαι, πσιθητ,' έπΙκει

μαι (έπιτΙθεμαι) όμοο μετά τινος, συμπράττω , είς 
έπΙθεσιν. 
συν-ι:ηι-κοσμέω, μελλ. -ησω' όπά κοινοΟ έπικο

σμώ (τακτοποιώ , στολίζω). 
συν-εηι-ιιουρέω, μιιλλ. -ήσω' εΊμαι συνεπlκου

ρος, όπά κοινοΟ έπικουρώ, προσέρχομαΊ ώς έπΙκου
ρος (συνεπ/κουρος), βοηθώ, όνακουφ/ζω. 

συν-ι:ηι-ιιουφίςω, μεη. -ίσιο' έπικουφ/ζω (έλα
φριΊινω) όμοΟ μετά Τίνος fι συγχρόνως, συντελώ 
εΙς όνακούφισιν. 
συν-ι:ηι-ιιρ~δαΙνω' όπό κοινοΟ μετά τινος κρα

δαΙνω (έπισε/ω, κινώ) ήρός τό όπ/σω καΙ πρός τό 
έμπρός. 
συν-ι:ηι-Ιαμ6άνομαι, μελλ. -επιΙήψομαι, ιiπoθ: 

όμοΟ μετά τινος λαμβάνω μέρος είς τι, έπιλαμ6ό
νομαΙ τινος έν συμπράξει μετά τινος , συμμετέχω 1I 
λαμ6όνω μέρος μετά τινος, «παΙρνω τό μέρος ΤOU», 
τόν ύποστηρ/ζω. 
συν-εηι-μαρτυρCω- όπό κοινοΟ έπιμαρτuρG.ι (έ

πι6ε6σιώ), συνεπιβε6αιώ, συνεπικuρώνω. 
συν-ι:ηι-μι:Ιέομσι, ιiπoθ. μιιτά μέσ. μΕλλ. -ησομαι, 

πσιθ. ci6p. σι' -anεμελήθη,,' όπό κσινοΟ μετά τινος 
έπιμελοΟμαι (φροντ/ζω περΙ) τινος, φροντlζω συγ
χρόνως, μετέχω εΙς κοινήν φροντΙδα 11 προνοώ (λαμ' 
6άνω πρ6νσιαν) όπό κοινοΟ μετ' άλλων. 

σuν-cnι-με~ιιτι\c;, -οϊί, δ ' ό άπό κοινοϋ φροντ/
ζων περl τινος, ό συμ60η8ός έπιμελητοο, ώ, κιχι 
νυν συνεπιμελητής, σύντροφος. 
σuν-cηιoν, ιiόρ. δ' 'toiί σvμnl.,ω. 
σuv-cnI-nlcKW, μ.λ,λ. -ξω' πλέκω όπά κοινοΟ, 

συνυφα/νω. 
σuν-ι:ηι-ηlcω, μ.λλ. ·πλ.tίσoμσιι· όπά' κοινΟΟ έ

πιπλέω κατό τινος, συμπράττω εΙς ναυτικήν έκ
ατρατεlσν. 

. σuν-ι:ιn-ρpώννOμι, μ.λλ. -InaeeίboQJ' έπιρρωννύω 
(ένδυναμώνω) όμοΟ μετ' δλλων, συμ6όλλω εΙς τήν 
tιJ/ΡΡWΣιν, ένισχύω. . 
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συν-επι-σιιοπΕω, μελλ . -επισκέψομιιι' ΠΡΧ. -επέ
σκεμμιιι' έ πισκοπώ (έξετάζω) άπό κοινοΟ μετά τι
νος, συνεξετάζω. 
συν-επι-σπάω, μελλ. -ιfσω' έπισπώ (έπισύρω, σύ

ρω, έλκω) όπό κοινοΟ μετά τινος.- μέσον , συμπαρα
σύρω μαζΙ μου (καΙ μάλιστα έπί κακςι) 11 προσελΚ4ω 
τινά πρός τό μέρος μου, cτόν παΙρνω μέ τό μέρος 
μου», τόν κάμνω νά δεxθιj τάς άπόΨεις μου. 
συν-επι-σπΕσ8αι, σuν-επι-σιrόμενoc;, ιiπρφ. χιχΙ 

μτχ. ιioρ. 6' του σν'llι:φέπομιιι . . 
συν-ι:πι-σπεύδω, μελλ. -σω ' έπισπεύδω (έπιτο

χύνω) όπό κοινοϋ μετά τινος, συντελώ εΙς τήν έπι
τάχυνσιν, λοι;:. a-((elero. 
συν-επίσταμαι, ιiπoθ: μαζl μέ δλλον (i) άλλους) 

γνωρΙζω τι καλώς, γινώσκω τι άπό κοινοΟ μετ' άλ
λων ιι εΤμαι μέτοχος (κάτοχος) τών μυοτικών τινος 
11 εΤμαι μεμυημένος εΤς τι 
συν-ι:πι-στέλλω, μελλ. -στελώ' έπιστέλλω όμοΟ 

μετά τινος, παραγγέλλω άπό κοινοΟ. 
συν-επι-στρδτι:ύω, μελλ. -σω' έκστρατεύω άπό 

κοινοΟ, συνεκστρατεύω. 
συν-επι-στρέφω, μελλ -φω' έπιστρέφω όμοΟ (i) 

συγχρόνως). .2) μτ6τ., μαζl μέ άλλους κάμνω τινά 
νά στραφιj πρός τι, τόν καθιστώ προσεκτικόν. 
ΣUν-επ-ισXύω, μελλ. -t)oro' άπό κοινοϋ ένισχύω 

(ύποστηρΙζω, 6οηθώ) n ένώνω τός δυνάμεις μου 
μετά τινος. 
ΣUν-επι-τελCω, μελλ. -έσω' tπιτελώ (έκτελώ) 

όπό κοινοΟ μετά τινος a συνεργω (συμπράττω, συν· 
τελω) εΙς τήν έπιτέλεσΙν τινος. 

σuν-cπι-τf8ιιμι, μβλλ. -επι"'7σω' έπιθέτω δμοο i) 
έν τςι αύτςι τόΠΥ.- μ'αον, έπιτΙθεμαι (έπιπΙπτω, 
έφορμω) άπό κοινοΟ μετά τινος Ο μεταχειρΙζομαΙ τι 
πρός lδΙαν μου ώφέλειαν. 

ΣUV-cnI-Tpf8Cot- μ.λλ. -ψΦ' έξολοθΡεύω, κατα
στρέφω έντελώς, Τι συγKαταστpέφW (μετ' δλλου). 
συν-επ'-τροπος, δ' ώ, χιχΙ νυν, συνεπΙτροπος, 

έΠΙΤΡσπος μετ' δλλων, έπΙτροπος καΙ αύτός. 
σuν-Eπλδσα, ιiόρ. ιχ' του Όνμ.πλ4σσω. 
συν-έπλεξα, «όρ. ιχ' του σvμ.πUκω. 
συν-έπομαι, ιiόρ. fj' -εσπόμ'1'11, ιiπoθ: άκολοιιθώ 

έκ τοΟ πλησΙον, συνακολουθώ, άκολουθώ κατά πό
δας, συνοδεύω 11 ποίμ'll(1.&' σν'llέπομιιι = άκολουθώ 
τά ποίμνια, τά ποιμαΙνω, τά βόσκω.- • άκολουθώ 
κατά διάνοιαν, παρακολουθώ διανοητικώς, καταλαμ' 
6άνωί έννοώ. 
σuν-επ-6μνίίμr έnόμ'f11Jμι (δ'ljλ. όρκΙζομαι) έπι-

προσθέτως. 
συν-ΕΠΥιξα, ιiόρ. ιχ' του σνμ.π"ίΥω. 
συΥ-Επριιξα, Ιων. ιiόρ. ι:ι;' του σνμπe4σσω. 
συν-ι:ραστιiς, -ον, δ (a.V"ee4ro)· ώ~ χιχΙ v!lv, συν· 

εραστής, ό τοΟ αύτοΟ προσώπου έραστής, όντ
εραστής. 
συΥ-εράω (Α)' όγαπώ άπό κοινοϋ μετό τινος, 

όγαπώ τό αύτό πρόσωπον πού όγαπζι καΙ δλλος 
ΤΙ" .- μΙσον χιχΙ ποιθτιτ., σν"ερωμιι; :t"ι"ι=άγσπώμαι 
μετά τινος άμοιβαΙως, άντσποκρlνομαι εΙς τόν έ
ρωτά του n άπολαύω άγάπης όμοϋ μετά τινος. 
συν-εράω (Β)' σΥλλέγω, συναθροlζω, συμφέρω' 
συν-Ι:ΡΥάι;ομαι, μελλ . -άσομιιι ' πρκ. -είΡΥασμιιι' 

(έν svapoy. κιχΙ ποιθ. έννoΙ~)' ιiπι:; θ.· ώ~ κι:ι;Ι νυν, συνερ

γάζομαι όμοϋ μετά τινος, συμπράττω, συνεργώ, 
συντελώ ιι 6οηθώ, συνεισφέρω εiς τι ιι μτχ. πρκ. εν 
πΙΧθ. ενν . : Μ8-οι ξν"εΙΡΥασμέ"οι = λlθοι έπεξειργα· 
σμένοι πρός οΙκοδομήν. 
συΥ-εΡΥδτιις, -ov, δ' ώ~ κιχΙ νυν , συνεργάτης, 

όμοϋ μετά τινος έργαζόμενος, συνεργαζόμενος, 
συμβοηθός, συνερ"ός, ούντροφος. 
ΣUν-ι:ρyδτTνιις, -ον, δ, ΠΟΙ'ljΤ. ιiντΙ σv'llεΡΥά-ΠΙi . 
συν-ι:ρyδτlς, -ιδΟi, Τι , θ'ljλ. τοίί oV'lleeytiT'1i' 
ΣUy-ερyέω, ΠΡΤ. σν'llήρyoν" (σv"ερrόi) ' έργάζο-

μαι δμοϋ μετά τινος, συνεργάζομαι, ώ~ καΙ νυν συν
εργώ, συντελώ, συμπράττω, συμ60ηθώ, συμπράττω 
ώς 60ηθός 

ΣUy-ι:ρyι\τιις, ·Ρν, δ , ΠΟΙ'ιjΤ. «ντΙ ov"εΡΥά-πι,. 
σuy-cρyία, · Tι (σV'llεΡΥό,)' ώ, χιχΙ v!lv, συνεργΙα, 

συνεργασΙσ, έργασΙα άπό κοινοΟ γινομένη, 6οήθεια 

11 ίν χιχχ'Ώ ένν., συνωμοσΙα, συνεννόησις, συνεπιβουλή . 
συy-cρyΌC;, 0'11 (ov,II+lero'll)' ό όμΟϋ (όπά κοινού) 

έργαζόμενος, συνεΡΥότης, συμβοηθός, ώς χαΙ νυ ·, 
συνεργός 11 ό λαμβάνων μέρος εΤς τι, ό συμπράτ· 
των, ό συνειοφέρων είς τι (πρός τι).- ώ. o~σ. ό (ή) 
σν'llεΡΥο,=δ συνεργάτης, ό 60ηθός, ό συμπράκτωρ, 

. ό συνεργός. 

σuν-cρyω, πΙΧλι:ι;ιότ. τύπο. τοίί ov'llεΙΡΥω (βλ. λ.). 
συΥ-έρδω, μελ. -ξω' συμπράττω εΤς τι, συνεργώ, 

συνεργόζομαι. 
συΥ-ι:ρι:ίδω, μιλλ . -σω' ιiόρ. α' σν"είΡ'1σα' έρεΙ· 

δω όμΟϋ, orEρEWVW τό ~ν έπΙ τοϋ άλλου 11 tvWVW 
στερεά , συνσρμόζω, συοφΙγγω.- πιχθητ., ιi6p. α' σν,,
'1ρείσikι'" πρχ. σν'llήρε.σμαι Τι σν'llεΡiιρισμιιι' συν
δέομαι στερεό, συοφίγΥομαι, συγκλεlομαι . 
συΥ-ι:ρCω, ιiττ . συΥ-Ι:ρώ, μέλλων άνευ ενεστ . ί. 

ΧρΥισει (ώ~ ιϊνεατ. ΧΡ'ιjοιμοποιουμι!νου τοίί QV,llaroeeVw 
Τι τοίί συμφ'1μι)' θά συνηγορήσω, lJά ύποστηρίξω 
δι' .άγορεύσεως, θά όμιλήσω πρός ύπεράσπισίν τινος. 
συΥ-έρϊ8oc;, -!Ί' συνεργάτις, βοηθός, καΙ μιίλιστοι 

έργάτις μεμισθωμένη δπως βαηθij εΙς οΙκιακός έρ
γασlας (εΙς τό νήθειν, υφαΙνειν χ. ά. ) . 

συΥ-εριιτιιιός, iι, 0'11 (σν,llέΡΥω)' έπΙ ρΥιτορος φέ
ροντος τόν ιiντΙπαλOν .ι. ιiδιιi~o~oν, «πού τόν κολλάει 
στόν ΤΟΤχο», ό πειστικός, δ 6Ιαιος, ό ουναρπαστικός. 
συy-Cριrω, μελλ. ψΦ' έΡπω όμοϋ, σύρομαι όμού 

μετά τινος. 
συy-Cρρaξα, ιiόρ. οι' του σνρράσσω (βλ. λ.). 
σuν-cρρηyμαι, παθ. πρχ. του σνρρiι'Y"νμ4. 
συΥ-έρριιξα, ιiόρ. ιχ' τοίί σvΡΡiιΥ1'Vμ •• 
συν-CρρωΥa, ιiμτΙS . πρκ. β' του σveρiι'Y1'Vμι. 
συν-Ερχομαι, μιιλλ. -εΑ.ε1ίσομιι.· avepy. ιί-:ίρ . β' -ηλ· 

8-0", πρχ. -ελiιλν8-α' ιiπoθ: έρχομαι i) ύπάγω όμοο 
μετά τινος .- 11 όμοΟ μετ' δλλων έρχομαι ε Ις εν 
καΙ τό αύτό μέρος, ώ. χιχΙ νυν συνέρχομαι ιι έχω 
σχέσεις, έχω δοσοληΨΙας, μετά τινος. 2) έν έχθρl
xiJ ένν., συναντώμαι μετά τινος έν μόχι:1, έρχομαι 
εΙς χείΡος, συμπλέκομαι, άντιμετωΠΙζω, λατ. (οπ" 
currere 11 έπΙ μciχ'lj', συνάπτομαι, διεξάγομαι, γΙνο
μαι, λαμ6άνω χώραν. 3) μβτσι οιιοτοΙχ . ιχΙτ. , στρα
τεΙα" σν"έρχομιι.=λαμ6άνω μέρος εΙς τήν έκστρα 
τεΙαν (ώ. τό άδο" έρχομιιι) Ι σν"έρχομιιι λέΧΟi το 
σο,,=λαμ6όνω μέρος (συμμετέχω) ε Ις τήν κλΙνην 
σου.- 111 επι πραΎμci.των, ουνδέομαι εΙς εν, tvwvo· 
μαι.- ιv έπΙ σιιμΙSci.ντων , συμ6αΙνω, συντρέχω, συμ
πΙπτω, λαμβάνω χώραν, όμοϋ (Τι συγχρόνως). 
συΥ-ερωτάω, μιλλ. -iισω' άπό κοινοΟ (1) συγχρό

νως) μετά τινος υποβάλλω έρωτήσεις.- 11 έπιβε-
6αιώ (καθορΙζω) τι δι' έρwτήσεων καΙ όποκρlσεων : 
σν"ερωτω λόΥΟΥ=δι ' έρωταποκρΙσεων συμπεραΙνω 
(έξάγω σιιμπέρασμα).-πιχθτιτ .• έπιβεβαιοϋμαι (καθ· 
ορΙζομαι, συμπεραΙνομαι) διά τοιούτων έΡωταπο
κρΙσεων. 
σύΥ-ες, προατ. ιioρ . 6' τοίί σv"lημι (βλ. λ.) ' cnpό

σεξε ! πσρατήρησε! έννόησέ το! κατάλσ6έ το»! 
συΥ-ι:σθίω, μελλ . -έδομιι. · ιi6ρ. 6' -έφαΥΟ'" έσθΙω 

όμοϋ, ουντρώΥω. 
σύΥ-ι:σις, :Χ.ττ . ξύν-ι:σιc;, -εω~, Τι (σV'llί'1μιγ συμ · 

6ολή, συνάντησις, ένωσις, συρροή.- 11 μτφρ. , Ικα
νότης (δύνσμις' τοϋ άντιλαμ6ό'lεσθαι καΙ κατανο· 
είν, όξύνοισ, εύφυΤα, κρΙσις, κατανόησις 11 ώ~ χοι ! 
νίίν , σύνεσις, φρόνησις. 2)=σv'llεlδησ.~ (βλ. λ.). 
συΥ-εσπάραξα, ιiόρ. ιχ' τι:;υ σνσπαράσσω. 
συν-εσπόμηΥ, ιi6p . 6' του σνΥέπομιι. (βλ. λ.). 
συν-Εσταλμαι, ποιθ . πρχ: του σνστέλλω. 
συν-ι:σταότι:ς, πλ'ljθ. έπ. μτχ. πρχ. τού σv'lllσΤ'1μι. 
συΥ-εσταυρωμΕΥος, μ τχ. ποιθ. πρχ. τοίί σvστqvρόω . 
συν-εστδλιιν, παθ. ιi6r-. ΙS' του σνστέλλω. 
συΥ-Εστι:ιλα, ιi6ρ. ιχ. του στίστέλλω. 
συν-ΕaτηΥ, ιiόp. fj του σv.'ΙΙlσΤ'1μι. 
συΥ-ι:στΙάω, μελλ. -ιfσω ' έστιώ (φιλοξενω, φι

λεύω, περιποιούμαΙ) τινα έκ τςι ΟΤΚ4! μου μαζΙ μέ Ολ
λους.-ΠΙΧθτι τ., συνευωχοϋμαι , συντρώΥω, μετ' δλλων. 

συΥ-εστίιι, Τι (σiιι>t-έστlα)" συνευωχΙα, συμπόσιον, 
συνεστΙαοις ιι συνανάστροφή. 
ΣUy-CaTIoς, .. 0'11 (σvι>t-έστlα)' ό μετέχων της έ

στΙας 'τινός, ό κατσικών έν Tf,j αύτι:Ί OIKIQ μετά τι;. 
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νος, ό σύνoιιφςjl ώ~ o·ja. 6 σιι",.σno~=6 συν.δαιτυ
μων, 6 6μoτράπε~1 6 σύνοικος, ό ένοικος 11 6 φι
λοξενούμενος, ό ιμΘυσσφlρης». 2) πιρΙ .ου Διό; , 
6 προστάτης της. έστlqς. 
συν-ι:στώς, μ.χ. πρχ . • ου σιι",ίστ"μι . 
συν-έσχον, ιiόρ. 6' τςι5 συ",.χω. 
συν-έταιρος, δ (aiι",t1Tαi'eo,)' ώ~ χaιΙ νυν, συν~ 

έτοιρος, σύντροφος, μέτοχος, συνάδελφος, φlλος. 
oυν-ι:τiίράXθιιν, παθ. ιiόρ. α' .05 σιι",ταιιάσσω . 
συν-Eτlίφιιν, _θ. ιiόρ. ·6' .05 σιι",D-άπτω . 
συν-Ετάχθιιν, πlΧθ. ιiόρ. ιχ' .05 σιι",τάσσω. 
cnlV-ETieEIYTO,"(' πλΥιθ. πlΧθ. δΠΒρσ .• ου σv",τ,l{J.ημι. 
συν-έτλαν, awp. ιiόρ. 6' .05 σu"τλάω. 
σύ,,-ΕΤΟ, ιπ. ξυνΕΤΟ, "(' 'ν. μίσ. ιioρ. 6' 1:0U σιι"'-

ό"μι. . 
συν-ι:τός, ή, ό", (σιι",Ιημι)' 6 ταχύς εΙς τ6 άντι

λαμβόνεσθαι καΙ KaraVCETv, όξύνους, εύφυής, νοή
μων ιι ώ~ χcιί .ν5ν, συνετός, oWφΡων, νουνεχής, φρό
νιμος ιι μι.ό: "(βν. πρcι"(μ., ό δεξιός είς τι, ό άξιος διό 
τι.- 11 πcιθη1:. , ό εύκόλως κατανοούμενος, εύνόη· 
τος, νοητός, καταληπτός.- m .ό οό)a. πληθ. σιινετα. 
ώ~ έπΙpρ.=σιι",ετώ.=εύνoήτwς, καταληπτώς 11 μετά 
συνέσεως, ώ~ κcιί ν5ν συνετώς. 

σuν-ι:τρtβιιν, πlΧθ. ιiόρ. 6' 1:o!l av...TeiPw. 
συν-Ευ-δαιμονέω, μιλ~. -nσΦ' εύδαιμονώ όμοΟ 

μετά τινος, συμμετέχω εΙς τήν εύδαιμονlαν τινός, 
εΤμαι καΙ έγω εύδαΙμων. 
συν-ι:υ-δοκέω, μελλ. ·ήσω· όπό κοινοΟ μετά τι

νος έπιδοκιμόζω, συγκατανεύω, συναινώ. συμφωνώ. 
συν-ι:ύδω, μελλ . -ειιc$ήσω' συγκοιμώμαι μετά τινος 

11 ό ξυνενδωοι χιι6,,0,=ό χρόνος ό συμπΙπτων μέ τόν 
ϋπνον τινός, ό χρόνος κατά τόν όποΤον κοιμάταΙ τις. 
συν-ι:υνάςω, μ.λλ. -σω' βάλλω τινά νό KαταKλιθι':j 

(νά πλαγιάσι:) νό KOιμηθι':j) εΙς τήν αύτή ν w"η", (κλl· 
νην) μετά τινος, τόν συγκοιμlζω .- πcιθητ., συγκοι
μώμαι μετά τινος, πλαΥιόζω εΙς τήν lδΙαν μέ αύ· 
τόν &"ή", (κλΙνην). 

συν-ι:υνέτιις, -οιι, δ' ό όμόκοιτος, 6 μετέχων 
της εν_η, (κλίνης), 6 σύζυγος, σύντροφος της ζωης 
11 θηλ. σιι"-εv"έτι,, -ιδο" ij=ή σύζυΥος Τι ή παλλρκή. 
σύν-ι:υνος, ο'" (aiι"t&"tl)· ό συΥκοιμωμενος, 

ό μετέχων της εννη, (κλlνης) ιι ώ, oi}a. δ (ij) oν",εv
",ο,=σύζυγος, σύντροφος της ζωής. 
συν-ι:υ-πάσχω, μελλ. -πε{σομαι ' 6μοΟ μετ' άλ-

λων εύεΡΥετοΟμαι (τυΥχάνω καλης μεταχειρΙσεως, 
άπολούω συμπαθειών). . 
σuν-Eυ-πoρέω, μΒλλ. -ήσω' άπό κοινοΟ μετ' άλ

λων συνεισφέρω, συμπρομηθεύω (μετιΧ CΙΙ1:. πριχ"(μ . ) 
11 μβτιΧ "(εν. πριχ"(μ. , προμηθεύω (παρέχω) μέρος 
πράΥματός τινος, συνεισφέρω είς (τοΟτο Τι έκείνο) 
11 μβτό: aοτ. προσ., ύποστηρΙζω, βοηθώ. 
σu,,-ι:μ-τϋxcω' εΤμαι εύτυχής 6μοο μετά τινος, 

ώ~ χcιί νυν συνευτυχώ. 
σuν-ι:ύxoμαι, μελλ. -ξομαι' ιiπoθ.· εCιXOμαι (προσ 

εύχομαι) όπό κοινοΟ μετά τινος, ένωνω τός εύχάς 
μου μέ τάς ίδικός του. 

' ΣUν-ι:υωXέoμαι' ώ~ κlΧΙ νυν, συνευωχοΟμαι, εύω
χοΟμαι όμοο μετά τινος. 
συν-Ιφiίyoν, έν χρή~ιι ώ~ ιiόρ. β' .05 σu"εσ{Jo{φ. 
συν-ι:φ-άπτομαι, Ιων. -ι:πάπτομαι' μΒλλ. -εφά

ψομαι' ιiπoθ.· όμοΟ μετά τινος βάλλω χεΤΡα έπl 
τινος (<<πιάνω» τι, λαμ8άνω μέρος ,Τς τι), με.ό: 
"(ιν. πρcι"(μ. 2) με.ά. "(ιιν. προσ. , όπό κοινοΟ μετ' άλ
λων έπιτΙθεμαι κατά τινος, ' συμμετέχω εΙς . έπΙθε
σιν κατά τινος. 
ΣUν-Eφ-Ιλιιω, μελλ, -ξΦ' ιi6ρ . ιχ' -εφε{λΗΙΙσα' έφ- . 

έλκω (σύρw, έπισύΡW) 6μοΟ, όπό κοινοΟ σύρω κα
τόπιν μου (Τι πρός τό μέρος μου), συμπαρασύρω. 
συν-ι:φ-έπομαι, ιi6ρ. Ρ' -εφεσΠQμtι"', Ιω~. ·.nε

σπ6μ'1"" ιiπoθ. · συνεπακολουθώ, έπακολουΟΟ όμοΟ, 
συνοδεύω μετ' δλλ~ν. 
συν-έφ-ιιβος, ο",' ό έφη60ς καΙ αύτός, συνομ"'

λιξ έφήβου, σύντροφος της έφη6ικης ήλικίας. 
ΣUν-ι:φ-ίστιιμι· όμoQ η σuYXρόνWς Ιφlστ"μι (8όλ

λω, τοποθετώ, καθορlζω) τινό c:χ; τι U μ~φρ., καθιστώ 
τινα προοεκτικόν, τοΟ έφιστώ τήν προσοχήν του 11 
ώσ. φCltt~ομ.ν. ιiι, ciμ1δ. σv....φ{σ~"μf (ίν" •. τό", "'OW) 

=όμοΟ μεΥ' άλλων (Τι συYXρόνWς μέ αύτούς) έφιστω 
τήν προσοχήν μου εΤς τι, προσέχω εΤς τι, παρατη
ρώ. ΤΙ.- πcιθη.,, σv",εφlστa.μαι, μετ' .'βΡ"( ., ιio? 6' 
-.πέστη", πρχ. -εφ.σΤ"Ηα' όμοο μετά τινος τοπο
θετοΟμαι ώς έπιστάτης, Θυνεπιστατω, συνεπιτηρώ, 
συνεπι8λέπω, 2) όμοΟ μετά τινος έΥεΙρομαι καΙ 

. έπιτΙθεμαι έναντΙον άλλου. 

συν-έφραξα, ci6p. ΙΧ· .ο!l σιιμφgάσσω. 
συν-ι:ιδριιν, πlΧθ. i6p. β' .ου σιιΥχαίιιω. 
συν-ΙΧΕα, ιiόρ. ιχ' .ου σΙΙΥχέω. 
συν-έΧΕ.α, tι (σιι",.χή,)· ώι; χlχΙ ν5ν, συνέχεια, έξ

ακολούθησις, άδι6κοπος σειρά πραΥμάτων, συνοχή. 
- • σuνεχής προσοχή, έπιμονή, καρτερικότης. 
σuy-έxι:υα, 'π. ιiόρ. ιχ' .ου σΙΙΥχέω. 
συν-ι:χέως, Ιων. ιi~~Ι σu"εχώ,. 
σuν-ι:xιΚ, ., (σιι",.χω)· ό auvtxwv, ό συγκρατών 

11 ό συνημμένος, πυκνός 11 ώ, κα! νυν, συνεχής, άδιά
κοπος, ό άποτελών άδι6σπαστον σειρόν 11 μβ'toc ~oτ., 
ό έχων συνέχειαν μετά ' τινος, ό σ~νημμένoς εΤς 
τι(να), ό συνεχόμενος, δμορος, ΥεΙτων, παρακεΙμε
νος.- • έπΙ χρό~oυ , ώ. χcι! ν5ν, συνεχής, άδι6κο
πος, άνευ διαλεΙμματος η .0 oua. σιι".χέ, ώ~ έπΙρρ.= 
συ"εχώ" άδιαλεlπτWς, άδιακόπως, άνευ διακοπ"'ς . . 

.συν-ι:χθαΙρω· όπό κοινοΟ μετά τινος μισώ (αίσθ6-
νομαι μίσος έναντΙον τινός). 
συν-έχθω, ποιη1:. ιiν1:Ι συ",εxofJoαόρω (βλ. λ.). 
σuν-Exίiθιιν, πlΧθ. ιiόρ. ιχ' .ου σΙΙΥχέω. 
συν-έχω, ιin. ξυν-' μ,λλ. -ίξω' ιiόρ. IS' σιι",έσχο",' 

κρατώ 6μοΟ, συΥκρατώ, συσφΙΥΥω, συνδέω fl au"CXO) 
π)", εΕιιεσία" = τηρώ ήνωμένους τούς κwπηλ6τας, 
τούς κάμνω νό κωπηλατοΟν έν ρυθμQ. 2) περι
έχω, περιλαμ8όνω, έμπεριέχω, συμπεριλαμβάνω. 3) 
έξαναΥκάζω, έκ8ι6ζω, καταπιέζω, καταδυναστεύω 11 
πcιθη •. , καταπιέζομαι, άναΥκόζομαι, στενοχωροΟμαι, 
έπηρεάζομαι fK τινος, ένοχλοομαι όπό τι. 4) _v 

. • ίji πcιθητ., ov",c'l.aμoc alxμfjac = συνάπτω μάχην έκ 
τοΟ συστάδην (μάχομαι) διά δοράτων. 
συν-cχώς, Ιων. -Ιως, _πΙρρ. ~o!l συ".χή,· συνεχώς, 

άδιαλεlπτwς, άδιαKόπWς. 
συν-ι:ψιάω (σν...tΙψιάομαι)· παΙζω όμοΟ, συμπαΙζω. 
συν-cώνιιμαι, πρκ .• ου σιι",ω",Ιομαι. 
συν-ιιβάω, μελλ. -ήσω' όμοϋ μετά τινος διέρχο

μαι τήν έφη8ικήν ήλικΙαν, εΙμαι καΙ έΥω έφη6ος 
(δπWς καΙ άλλος τις). 

συν-ιιβολΙω' συμ86λλw, συναντώ. 
σύν-ιιβος, ο'" (σiι",Hιβη)' ό έχων τήν αύτήν έφ

η8ικήν ήλικΙαν, συνέφη80ς, ό τή~ ΙδΙας νεανικης 
ήλικΙας 11 ώ, oό)~., d ιrι'w"βo,=ό νεαρός φΙλος (σύν
τροφος. έταίρος). . 
συν-ι\yiίyoν, ιi6ρ. 6' ~oί! . σιι",άΥω. 
συν-ΙΙΥορέω, μελλ. -ήσφ (σιι...ήΥΟΙΙΟ,)· ώ~ xcι! νυν, 

συνηΥορω, εΤμαι συνήΥΟρQς τινος. ύπερασπΙζω τινό 
έν δικαστηρl4l, IJtciφ .• 1ρ σιι",δΙΗέω 11 σΙΙ""Υοιιώ τ-φ 
ΗατηΥόιιφ=ύποστηρΙζω τόν κατήΥορον. 
συν-ΙΙΥορία, ij (av...'1yogim)· ώι; κcιΙ νυν, συνηγο

ρΙα, τό συνηΥορεΤν ύπέρ τινος, άνόρευσις ύπέρ .τι
νος έν δικαστηρl4l. 

σuν-ιιyoριιιός, t7. 6",· ό άνήκων Τι όρμόζών εΙς 
συνήγορον 11 rό σΙΙ"'"ΥΟΙΙΙΗό", = ή άμοι8ή τοΟ συν· 
ηΥόρου (συνισταμένη εΙς μΙάν δραχμήν ήμερησιωζ , 
άλλά κατα8αλλομένη μόνον είς τούς δημοσlους 
συνηy6ΡOUς, καΙ μόνον καθ' ας ήμέnΠΓ πιινεδρΙαζε 
τό δικαστήριον). 

συν-Ι;ΥΟΡος, ο'" (av"t&yoeww)' ό συμφωνων, ό 
όμιλών κατά τρόπον συμφωνοΟντα πρός άλλων ά
Υορεύσεις. 2) 6 συνηγορών ύπέρ τινος, ό ύπερ
ασπΙζωΥ ' τινά, κυρ. έν δικαστηρl4Ι11 ώι; οι)σ . , d συ,,· 
ήyoιιo~ = ώ~ χlχΙ νυν . συνήΥορος, ' ρήτωΡ ' ύπερασπl
σεωςl συνήΥΟρος της Πολιτείας, ύπερασπΙζων τούς 
νόμους έναντlον τών προτεινομένων μετα80λών Ι 
συνήΥΟΡος τοΟ κατηΥορουμένου, aιciφ. 'ίji σν"δι
ΗΟ, (βλ. λ.). 

σuν-άδι:ιν, ιin. ξυνάδιι,· δπερσ . • ου σν"οιδα (βλ. λ.l. 
σuν-ιιιδΙατc, Ιων. β' πλΥιθ. bItapo. τoίi *σιι"είδω. 
σuν-iιδoμαι, μ,Η; -"σlHισσμαι' ιi6ρ. cι' -ήσδt,,,,· 

ιiπoθ,' ~δoμoι (τέρπομαί, χαΙΡ\ιΙ) 6"6 · κοινοΟ μετό 
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τινος, τόν συγχαίρω 11 ώσ. 1151:& δο,;. ΠΡCltγμ . , χαίρω, 
(τέρπομαι, εΙ'J χσριστοΟμαι) διό τι. 
συν-ή&εια, 1ι ( cnιιιήθ-η.) · τό ζi'jν iι διαμένειν ό· 

μοΟ, τό συγκατοlκεΤν, συναναστροφή, στεναl σχέ
σεις, γνωριμΙa, φlλΙα , οΙκειότης, λClt1:. consuetudo.-
• ώ, xClt! νυν, συνήθεια, fξις, έθος, έθιμον. 
συν-ήβης, ε., ' γεν. -εο., xClt! σιιψ!lρ . ·ov.· γεν. πληθ. 

σv ... η{Joέω-ν xClt! atJv'!lp. σvιιή{Joω-ν' (o1.o ... t'l}{Joo.)· ό συν
διατρί6ων μετό τινος, ό ουνδιαιτώμενος (συγκατοl' 
KWV) μετ' αύτοΟ, ό οΙκείος, φΙλος 11 ό έχων τά αύτό 
ήθη καΙ έθιμα μετό τινος, δμοιος, συγγενής 11 ό 
καλwς προσηρμοσμένος είς τι Η σvιιή1J.ης nιιι = ό 
γνώριμος (φΙλος) τινός, ό συνδεόμενος διό στενηι;; 
φlλΙας μετό τινος 11 xeae1 σv~ή{Joη.=χειeοήfJ.η. ( βλ . 
λ.), τιθασευμένος, rΊμεpoς.- 11 ώ, xClt! νiίν, συνήθης, 
συνηθισμένος 11 οlκεΤος. 
συν-ηδροισμένος, μ1:Χ. πCltθ. πρχ. 1:0υ σv ... α{JoeοΙζω. 
συνήaως, έπ(ρρ. 1:0υ συιιήθ-η. ( βλ. λ.). 
συν-ίίκσ, ιi6p. CIt' τoiί συιιΙημί. 
συν-ήκωο έχω έλθει όμοο (έπl,:ό αύτό), έχω συγ-

κεντρωθη . 
συν-ήλδσα, ιi6p. CIt' 1:0υ συιιε},αύιιαι (βλ. λ.). 
συν-ίίλθον, ιioρ. β' 1:0υ σvιιέeχομα •. 
συν-ηλlκιώτης, -ου, δ·=συ".ηλ.ξ (βλ. λ .). . 
συν-ηλιξ, -rκο., δ , 1ι (σ1.οιιtή},ιξ)' ό έχων τήν αύ-

τήν ήλlκΙαν, ό συνομηλιξ, !.Cιtτ . aequaIis 11 ώι;; oojo. ό 
(ή) συ".η},ιξ=ό συνομήλικος, σύντρ::χρος, φΙλος, συμ· 
παΙκτωρ. 
συν-ηλϋσfη, xClt! συνήλϋσις, 1ι (σvιιέeχομαι, συιι

ε},εtίσoμαι)' συνόντησις, συνέλευσις. 
συν-ημερεύω, μελλ. -σαι (σ1.οιιtήμέeα)' διημεμεύω 

(διέρχομαι τήν ήμέραν) μετό τινος, συζώ, συνδιόγω, 
συναναστρέφομαι. 
συν-ημοσύνη, tι (συιιήμω-ν)' ένωσις, συνένωσις, 

δεσμός, σχέσις U ιν 1:ιj\ πληθ. , συνθηκαl, συμφωνΙαl, 
έπΙσημοl ύποσχέσεlς. 
συν-ήμων, Οι', '(εν. ' 0 .. 0. (συιιΙημι)' ό συνηνω

μένος, συνδεδεμένος 11 σύντροφος , έταίρος. 
συν-ήορος, δωρ. XClt l ιiττ . συν-άορος, 0 ·1' (oIιιιt 

alooetoo, σvναε[eαι)' συνηνωμένος, στενά συνδεδε
μένός, συνεζευγμένος 11 ώ ι;; ooj". δ (tι) σvιιήοeο. = ό 
σύζυγος (άνήρ), ή σύζυγος (γυνή). 
συν-ηηεροηεύω, μελλ. -σαι' όπό κοlνοΟ μετό τι

νος έξαπατw διό τεχνασμότων . . 
συν-ηρι:τέω, μελλ. -ήσαι (σ1.οιιtέeέτη.)· συγκωπ

ηλατώ ~ μτφρ., συμπράττω, συνεργώ, συμ60ηθw, συμ
φωνώ. 
συν-ηρεφέω, μΒλλ . -ήσαι (σvιιηeεφή.)· έπιρρ/πτω 

πυκνήν σκιόν, έπισκιόζω. 
συν-ηρεφής, έ. (σ1.οιι t έeέφω)' ό πυκνwς έσκια· 

σμένος, συνεσκlασμένος, συγιι;εκαλυμμένος. 
συν-ήριθμος, ο ... , π() ιητ. σ.ηΙ σvιιάeι{Joμο. (βλ. λ.). 
συν-ήρηδκσ, πρχ. του σvναeπάζαι. 
συν-ήρησσσ, 26ρ. (It.' του συΥαρπάζω. 
συν-ήρτημαι, πCltθ πρχ. του σvιιαeτάω, 
συν-ήρων, πρτ . του σvιιεeάαι. 
auν-ησσάομσι, ιiττ. -ηττάομσι, πCltθη-ι:.· ήττwμαl 

όμοΟ, νl κώμαι καΙ έγώ δπως καΙ άλλοι. 
συν-ηυλίσθην, ιiόρ . . σ.' τοίι σVΥσ.v.llζομαι . 
συν-ηχCω, μελλ. · ήσω· ήχώ όμοϋ, ήχw έν όρμο-

vIQ μετά τινος, όντηχώ. 
αυν-ήχθην, πCltθ. σ.όρ. CIt' του συ...άΥαι. 
συν-ηψα, ιiόp.· CIt' -ι:ου συνάπτω. 
συν-θακέω, μελλ. -ήσαι (σύιι{Joακo.)· κόθημαι όμοΟ 

μετ6 τινος, συμπαροκόθημαι, συσκέπτομαι . 
σύν-θακος, Οι" ό καθήμενος μετό τινος, σvγ· 

καθήμενος , συμπαρακαθήμενος, συσκεπτόμενος • . 2) 
ό συμμετέχων, ό Qυμμέτοχος, κοινωνός. 
συν-θάληω, μελλ . -ψιο ' θερμαΙνω όμoCΊ μετό τι

νος 11 έ~ τιjJ πληθ., θερμalνουσlν όμοl6αΙως όλλήλους 
11 μτφρ., θόλπω, κατάπραΟνω, διό κολακευτικwν λό
γων, κολακεύω. 
συν-θσμβέωο σαμ600μαl (έκθαμ6oQμαl) 6μοο μετά 

τινος, συνεκπλήττομαl·. 
συν-θάητω' BqnTW όμοΟ fι έν TaύTQ, θάπτω J.ιετ· 

δλλου.- πσ.θητ., θόπτομαl όμοΟ η μετ' δλλou. 
ouν-θεάομσι, μιλλ. -aσομαι, ιiπoθ: θεwμσι όπό 

κοινοΟ μετά τινος, 6λέπω (παpατηρQ) κοινόν θέα
μα. 2) έξετόζω όμοΟ, συνεξετάζω, έξετόζω μετό 
προσοχής . 

συν-θεατής, -ο;;, δ (σvιι{Joεάομαι)' ό θεώμενος 
όμΟϋ μετά τινος, ό συμπaραKαθήμενoς έν TQ 
θεότρω . 
. συν':'θεάτρισ, t" θηλ. 1:0υ συιι8-εαη}" (βλ. λ.). 
συν-θείς, μ,χ. ιioρ. 6' του σv ... τlθ-ημι . 
συν-θέλω, ποιη1: . ιiντί συιιε8-έ},ω. 
σύν-θεμσ, -ατο., -ι: ό, ποιητ. ιiντΙ συιιθ-ημα. 
συν-θέμι:νος, μτχ. μεσ. ιiop. 6' τοσ συ ... ~[θ-ημι. 
σύν-θεο, έπ. άν,;Ι συιιθο;;, προστ. μίσ. ιioρ. 6' του 

συιιτίθημι. 
συν-θεσία, -ιι (cnι .. ..:lθ-ημι)· τό τοποθετεΤν όμοΟ, 

τακτοποίησις, διευθέτησις , συνθήκη , συμφωνlα, σύμ-
6ασις 11 έν τψ πληθ. , έντολαl, δlατα'{αΙ, παρa\ΎελΙαι, 
όδηγΙαl. 

σύν-θι:σις, tι (σv...τlδημι)· τό τιθέναl όμΟϋ, τό 
συντιθέναι, ώ, XClti . νυν σύνθεσις, συνδυασμός, συν · 
ένωσις, συναρμογή n oW{Jor;oa. Υeαμμάτω" = 6 συν · 
δυασμός (ή πλοκή Twv λέξεων καΙ φράσεων) έν TQ 
λόγΥ.- 11 μτφρ., συμφ<.,>νΙα, σύμ6aσις, συνθήκη (πρ6λ. 
συιιD-ή><η). 
συν-θετικός, ή, ό .. (σv.nίθ-ημι)' ό έμπειρος ε Ις 

τ6 συντιθέναl (εΙς τό συνθέτεlν). 
σύν-θι:το, tπ. ιiν,;Ι cnι ... W"o, Υ' 'ν. μίσ. ιioρ. β' 

-ι: ου σv .. τlθ-ημι . 
σύν-δετος, ο ... (θηλ. ιbσ . _ι O1I1f'lHΠI η σvιι{Joετή) 

(σv"τlδημι)' ώι; χσ.Ι νυν, σύνθετος, συντεθειμένος, 
συγκεΙμενος έκ μερQν, ωχl όπλΟΟς U πολύπλοκος, 
πολυσύνθετος.- 11 μ1:φρ., δ πεπλοσμένος, πλαστός, 
πλαστογραφημένος ,προσποιητός.- 81 ώσ. μ1:φρ., ό 
συμπεφωνημένος, ό κατό συμφωνΙαν γινόμενος U έκ 
συιιθέτου=κατό συμφωνΙαν=λa;1:. ex c.ompacto. 
συν-θέω, μβλλ. ·{Jor;Vσομαι· {Josoι (δ'ljλ. τρέχω) ό

μοϋ μετό τινος 11 ίπΙ πρσ.γμά.τω~, συμ6aδΙζω, έξελΙσ
σομαl σύμφωνα πρός τι, hpoxwρQ σύμφωνα μέ τήν 
έπιθυμΙαν τινός, όπο6αΙνω κατ' εύχήν U τρέχω 6μοΟ, 
συναντωμαl είς τό αύτό μέρος. 
συν-θεωρέω, μελλ. -ήσαι' όμοΟ μετό τινος (iι συγ

χρόνως) παρατηpQ (tnIOKOnW, μελετw) n μετέχω 
μετ' άλλων εΙς άποστελλομένην {Joeoιelaιι ( βλ . λ. ) , 
στέλλομαι μετ' δλλων ώι; {Jor;αιeό. εΙς σρησκευτικήν 
τινα έορτήν. 
συν-θήκη, tι (συιιτίθ-ημι)' τό θέτει ν (όμοΟ, τό 

ouντιθέναl 11 σύνθεσις ιλέξεων καΙ προτόσεων).- 11 
ώι;; χσ.ί ~υν συνθήκη, σύμ6ασις, συμφωνΙα, διευθέτη
σις, τακτοποΙησlς 11 έν τψ πληθ. , δρθρα (διατόξεις) 
μιδς συνθήκης, όλλά καΙ ή συνθήκη έν TQ συνό
λω της. 

·σύν-θημα, -ατο., 1:0 (σv...τ[θ-ημι)· τό .συντεθει
μένον, τό συνηρμολογημένον.- 11 ώ, XClt! ν6ν, · σύν· 
θημα, παν τό έκ Twv προτέρων συμπεφωνημένον, 
οημείον 11 γε~.. σημεΤον, ένδειξις, τεκμήριον, (ση
μόδι». 2) λέξις έκ Twv προτέρων συμπεφωνημέ
νη, ώι; χσ. Ι νυν «σύνθημα» (XClt! «παρaoύνθημα» έν 
TQ στρατεύμαTl), λCltτ. tessera. 3) συνθήκη, σύμ-
6ασις συμφων ία : άπό σvιιD-ήμα,,:οS'=κατό συμφω
νΙαν (1) συνεννόησιν) γενομένην έκ Twv προτέρων. 
συν-θημδτισίος, α, Οι' (σύιιθ-ημα)' συμπεφωνη

μένος, ώρlσμένος έκ τών προτέρων 11 παρηγγελμέ
νος εΙς συμπεφωνημένην τιμήν, δοθεlς έργολα6lκώς . 
συν-θηρCίτής, -ο;;, δ (σvιιθηeάω)' 6 όπό κοινοΟ 

μετό ΤllιOς θηρεύων, συγκυνηγός. 
συν-θηράω, μελλ. -dσω' κυνηγώ (έξέρχομαl εΙς 

θήραν) όμοο μετά τινος.- μέσον, όμοο μετό τινος 
συλλαμ6όνω (θήραμa).- πCltθητ. , συλλαμ6όνομαι (καΙ 
δtνoμαl) 6μοϋ μετό τινος. 
συν-θηρι:υτής, -ο;;, δ (σv,,{Joηeεvω)'=σvιιθ-ηeα

..:;'. ( β λ . ί. . ). 
σuν-θηρεύωΟ=σvιιθηeάω (βλ. λ . ) , συγκυνηγW.

μέσον , όναζητώ, συλλαμ6όνω, κερδΙζω όμοϋ κατό. 
πιν όγώνων καί npoσnaBEIWY.- ποιθη •. , άνακαλύ-
πτομαι δτι εΤμαι. . 
σύν-θηρος, Οι' .(σ1.ο ... t{Joήeα)· ό θηρεύων μετά τι · 

νος, ό' συ. γκυνηγός U ό όμοϋ με τό τινος όναζητwν 'i 
έπιδιώκων τι 
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σuν-ΙΙΙσώτιις, -ου, δ' 6 μετέχων εΙς ιΗσοο" 
(βλ. λ.), μέλος {Jo,άοοv (ΙεροΟ 6μΙλου) 11 YSVIXcD" σύν
τροφος, έταίρος, φΙλος. 
συν-Ιλάω, μκλλ. -40ω ' άπ6 κοινοΟ μετά τινος 

θλώ (συντριβω). 
σuν-Ιλt6ω, μιλλ. -ψω' ώ, χ!:tΙ νiίν, συνθλΙ6ω (θλΙ· 

δω, πιέζω, όμοΟ μετά τινος) , συμπιέζω. 
συν-Ιν6σκω, μελλ . -6(i"ovμιz,' ιίόρ. ΙS' -~6(i"o", 

ιίπρφ . -1kι".ϊ,,· άποθν6σκω μετά τινος, σuναπo
θν6σκω. 
συν-&οινaτωρ, 'O(?o~, δ (ο"t+</Joo,,,άω)' 6 συμμετ

έχων εΙς εύωχΙαν, 6 συνδαιτυμών έν εύωχΙςι, 6 
συνευωχούμενος. 
συν-Ιρίiνόω, ,μελλ. -ώοω' συντρΙ6ω εΙς τεμάχια, 

κατασυντρΙβω . 
συν-θραύω, μελλ. -οω' θραύω εΙς τεμάχια, κα

τασυντριβω, « τσακΙζω», 
σύν-θριινος, ο,,' 6 συνθρηνών, 6 θρηνών μετά 

τινος , ό συμμετέχων θρήνου. 
σύν-&ρονος, ο,,' ό κcθήμενος έπl τοΟ αύτοο 

θρόνου μετά τινΟζ, όμόθρονος, συγκάθεδρος, συν
άρχων, συμβασιλεύς. 
σύν-θροος' ό όμοϋ ήχών, ό τον αύτόν ήχον έκ

πέμπω ν, ό έν όρμονlςι μετά τινος ήχών. 
συν-θρύπτω, μελλ. -ψω' συντρΙ6ω, cτσαKΙζω», 

μεταβόλλω είς θρύμματα (εΙς συντρΙμματα) 11 μ.φρ., 
μαλαK~νω, άπoxαυν~νω. 
συν-θύω, μελλ . -{JoUow' προσφέρω θυσίαν 6μοο 

μετά τι νος, θυσιάζω άπό κοινοϋ, συνθυσιάζω 
συν-Ιδείν, άπρφ. ιίορ. ΙS' .ου ·ου".ίδω, 
συν-ίει, ;τροσ τ . εν., ii Υ' ~ν. πρ ••• 05 οv"l"μ,. 
συν-ϊέμεν, Ξπ. ιίντί ου",Ι"σ" iItpCf. _ν. του ov",,,,,,. 
σύν-Ιεν, έπ, Ύ' πλ'/jθ. πρτ. του ο"l"μ,. 
συν-ιερο-ποιέω, μιλλ. -ήοω' όμοΟ μετά τινος 1.-

eοπο,ώ (δ ·η). . προσφέρω θυσΙας). 
συν-ιζάνω' όμοΟ μετά τινος κατακαθιςω (κατα

ι:limw), όμοϋ κατασταλάζω 11 συγκαταπΙπτώ, συγκα· 
ταρρέω, σωΡlόζομαι δπως δλλοι U συστέλλομαι, ζα· 
ρώνω. 2) πlπτω, κατευνάζομαι, ήσυχόζω (ΙΠ! ιί
νtμοu) . 
συν-ίζω, μιλλ. ,_,ζήοω ' ιίμτ6., καθΙζω όμοΟ, συγ· 

κάθημαι, συνεδΡιόζω 11 καταβυθΙζομαι, καταπlπτω.-
11 μτ6 τ . ένεΡΥεΙας , κάμνω τινό νό βυθισθι':j, νό κα
rantol). 

συν-ίημι, ιίττ. ξυνίημι (bI& τΤιν προσφδ. δλ . Τ,lμ,) ' 
πρτ . ου"-ί",, ii ου"-ί.,,,· μελλ . . ,",,,·ήοω η ου,,·ήοο· 
μιι,' ci6p. α' ον,,-ή .. α · πρχ. oV'l'-liHa·-Wa. (ώσε ί ει; 
ev. ου",έω) Υ' πλ'/jθ. έν. O"'OVO" ιίπρφ. ov",.i", 
;τροστ . ου"'.,, ιίπρφ . ον",Ιμ.,,· Υ' Ιν. πρ •• ου"'.,, 
Υ ' πλ'/jθ . ον"ίεοα", επ. ξύ",ε".-ωσ. (ώσεΙ ει; ένεστ. 
ου"ίω) Υ' ;τλ1jθ. πρτ. ξύ",ο,, ' ιiόρ. α.' ξυ"έη .. α· προσ •. 
ιίόρ. 6" ξύνε~' Υ' Ιν. μέσ. ιίορ. 6' ξύ".το, Υ' πλ1jθ. 6-
ποτ. oν"ώμε1kι' πέμπω όμοΟ, συνεκπέμπω, έκφέρω 
όμοϋ, συνεκφέρω, λατ. committere 11 εν έχθρ. ίνν . , 
κάμνω νά l:λθουν είς χείρας, τούς έρεθΙζω έναν
τΙον όλλήλων.- 11 μτφρ. , άντιλαμβάνομαι, λαμβά
νω γνώσΙν τινος, παραtηΡώ, νοώ, κατανοώ U μαν· 
θόνω, άκούω,- 111 μέσον, έρχομαι (καταλήγω) εΙς 
συμφωνΙαν περ/ τινος πρόγματος. 

σuν-tμι:ν, έπ. ιίντΙ ον",έ"σ" ιίπρφ .• ου oVιι.,μι 
Β (εΙμ,). 

συν-ιοϋσι, Υ' πλ1Jθ. 'ν • • oiί ου"l,lμι (ώσι! '~ _ν. 
ονν,έω ) . 

συν·ίππ-αρχος, δ' 6 μετ' όλλou τινός Τποορχος, 
συναρχηγός ιππικοο. 
συν-ιππεύς, ·έω~. δ' ό σύντροφος lππέWς, Ιπ

πεύς καί αύτός, ό άνήκων εΙς τό Ιππικόν καΙ ούτός, 
ό συστρατευόμενος Ιππεύς. 
σύν-Ισαν, έπ. Υ' πλ1jθ. πρ •• του trίw.,μι Β (.Ιμι)· 

έπορεύοντο όμοΟ.- 11 Επ. Υ' πλ1Jθ. 6πιρα .• οί! m-
0'00 ( βλ . :\.) 

σuν-ίσίiσι, Υ' πλ~θ . • ου oVιιo,&σ. 
σύν-ισΙι, προστ .• ου ον"ο,&σ. 
σύν-ισμεν, α' πλ1jθ . • ου ού"ο,δσ. 
σuν-ίστημι, πρτ. ου"lοτη,,' μελλ.ουοήοΦ' c!6p. 11· 

oυνέonιoα : στήνω (τοποθετώ) όμοΟ, συνάπτω, συν
EVWVW U συνδυάζω, συνδέω 11 ώσ, προσαρτώ, προσ· 

κολλώ. 2) βάλλω όμοΟ, συν8έτω εΙς έν δλον, 
όργανώνω, συγκροτώ, δημιουργώ, σχηματlζω, συν· 
αρμολογώ 11 OOliy, τακτοποιώ, διευθετώ, μηχανεύομαι, 
σχεδιάζω, έπινΟώ, καταστρώνω σχέδια 11 μτφρ., κρα· 
τώ 6μοο, έπιμένω, ύπομένω, έξακολουθώ, 3) φέρω 
εΙ, φιλικην έπaφήν, εlσόγω ~ς φΙλους, συνιστώ ώς 
φΙλους ιι συνιστώ εΙς τινα (τ6ν συμβουλεύω, τόν 
παρακινώ) νά πράξl) τι. 4) παοόγω, παρέχω, έκ
θέτω, παρουσιάζω εΤς τινα. 5) καθιστώ τι στε
ρεόν, συμπαγές, σκληρύνω, στερεώνω.- 11 παθ1JΤ. 
μετόι ένΙΡΥ. ιίορ. β ' oυ"έo~",,' πρχ. ου"έοτ"κα' πρχ. 
ου"cοτ"κώi, -υ,α, -ό, χα.Ι συΥΧΙΧ. ov"coT~. -ώάσ, 
-~ (χα. Ι -6~). ίων. oυ"εoτ.ώ~, -.ώοσ (&V!U o~1I .)-· τ
σταμαι όμοο μετ' δλλων, Τσταμαι έν παρατόξει μετ' 
δλλων, παρατόσσομαι, συμπαρατόσσομαι ΙΙ ώσ . Τστα
μαι εΙς τήν θέσιν μου. 2) έρχομαι έπl τό αύτ6 
μετό τινος, τον συναντώ ιι έν έχ'θριx~ ivvotq;, συναν
τώ τινα έν μόχl), άντεπεξέρχομαι κατό τινος, έρ· 
χομαι εΙς χεΤρας πρός τινα, τόν όντιμετωπΙζω έ· 
χθρικώς, συμπλέκομαι 11 χαΙ επι 'tij, μιiΧ1j, . συγκρο· 
τοομαι, νΙνομαι, λαμβόνω X~ραν, όρχ lζω νά έξελlσ
σωμαι n ιίπολ. , ον"εοτ" .. 6τω" τώ" oTeaT"yώtι = δτέ 
ΟΙ στρατηγοί διεφώνουν. 3) έπΙ φ(λων, όποτελώ 
(συγκροΤώ, διοργανώνω) δμιλον (σύλλογον, σύν
δεσμον, έταιρεΙαν, συνασπισμόν), συνεταιρlζομαι, 
συΥασπ/ζομαι U τό ξυ",οτάμ"ο" Υι τό ου".οτ"κό,= 
ή όυνωμοσlα, ΟΙ συνωμόται 11 δθιν yενιxιίi;, σχετΙζο
μαι, συνόπτομαι, στενώς, συνδέομαι διό συμμαχΙας. 
4) έμπλέκομαι, περιπλέκομαι, είς τι, ένΟΧΟΠΟΙΟϋμαι. 
5) συντΙθεμαι, συν/σταμαι, σχηματΙζομαι, συναρμο· 
λογΟΟμαι. 6) συστέλλομαι, συμμαζεύομαι, συμπυ· 
κνοΟμαι Β.εΤμαι κατηφής, μελαγχολικός. 
συν-ίστωρ, 'Ο(?Ο', δ (oVιιo,δσ)' 6 γιν~σKων 6μοΟ 

μετά τινος, ό μετ' δλλων όμοΟ έχων γνώσιν πρά
γματός τινος U ""01 o"loτo(?~=oΙ θεοl εΤναι μόρο 
τυρες (γινώσκουσιν, έχουσι γνώσιν τοΟ πράγματος). 
συν-ισχναΙνω" συνεργώ (συντελώ) εΙς τήν όπ

Ισχνανσιν Ο μοςφρ. όμοΟ μετ' δλλων συντελώ εΙς τήν 
σμ/κρυνσιν (μεΙωaιν, περιστολήν) πράγματός τινος. 

σuνioισΧίiρfςω, μιλλ. ·'οω, ιί... .,ci)' συνεργώ 
(βοηθώ) εΙς τό νό γΙνι;ι τις Ισχυρός, 6μοΟ μετ' όλ· 
λων Ισχυροποιώ τινα. 
συν-ναίω" κατοικώ όμοΟ, συνσικώ, συγκατοικώ. 
συν-νάσσω, μιλλ. -ξω' "άοαω (βλ. λ.) όμοΟ, συμ. 

πιέζω, συμπυKν~νω, σuσφΙγγω. 
συν-ναu-6δτης, -ov, δ' 6 συνεπιβάτης πλοΙου, 

συνταξιδι~της, ii 6 συνναύτης. 
συν-νΕάςω, μΒλλ. -οω' εΤμαι καΙ έγώ νέος (δπWς 

καΙ δλλοι), όμοΟ μετ' δλλων διέρχομαι τήν νεότη
τά μου. 
συν-νενέΙται, Υ' πλ1Jθ: πα.θ1J't, πρΙ(. .oiί ου""έω. 
συν-νΕύω, μsλλ. -οω' 6μοΟ κλlνω τι, τό συγκλΙ

νω, τό λυγΙζω, τό συμμαζεύω, τ6 περιστέλλω, τ6 
«σουφρώνω». 2) ιίμτ6. , κλΙνω (<<γέρνω») πρός έν 
καΙ το αύτό μέρος, συγκλΙνω.- 11 συναινώ εΤς τι, 
συνκατανεύω, έπιδοκιμόζω διό νεύματος. 
συν-νέφελος, ο" (οw+"cφέλ,l)' πλήρης νεφών, 

συννεφώδης, « συννεφιασμένος». 
συν-νεφέω, μβλλ: .ήa.ω (συ"".φή~)' συνάνω νέ

φη, μαζεύω σύννεφα, δημιουργώ οv""έφc,σ", «συν
νεφιόζω».- 11 ιίμτ6., εΤμαι σκεπασμένος άπό σύν
νεφα, εΤμαι «συννεφιασμένος» 11 ιίπροσ., O"".φtι;= 
εΤναι . «συννεφιό» .- 111 μτφρ., εΤμαι κάτω άπό νέφος, 
διατελώ έν δυστυχΙςι 11 μτφρ. ώσ. «εΤμαι συννεφια· 
σμένος», έχω δψιν κατηφη. 
συν-νι:φής, έ~ (oiι"+,,.φo~) · κεκαλυμμένος ύπ6 

νεφών, νεφελώδης, «αυννεφιασμένος» U μ.φρ., σκυ
θρωπός, λυπημένος, κατηφής, «ουννεφlασμένος». 
συν-νέω ("Ιω Β), μsλλ. ·"ήοοΊ-,· κολυμβώ όμοο, 

συγκολυμω. 
σuν-νέω ("έω Δ), μιλλ. ·"ήοω· πα.θ. πρΙ(. 0"·,,1-

"'1μσ,. Ιωv. Υ' πλτιθ . ου"-".,,ιστσ,· συσσωρεύω, έπι
σωρεύω. 
συν-νήχομαι, μιλλ. -ξομιι" ιίποθ: ""χομιιι (κο

λυμω) όμοϋ μετά τινος, συγκολυμ6Q. 
συν-νίκάω, μιλλ. -ήοω' νικώ όμοΟ μετά τινοΙϊ, 

QUvεpyGJ εlΙϊ τήν έπΙτευξιν τηι; νΙκηc;. 



σuννοcω-σuνομιλέω "Ι 

..,ν-νοΙω; μβλλ. -ήοφ' σκέπτομαι κατ' έμάυτόν, 
συλλογΙζομαl, παραβόλλω κατά διόνοιαν, όντιλαμ
βόνομαl,. εννοώ n τιX~ CΙ~τιX~ σ1jμ. εχει xcιΙ ώ~ μβσον. 
σύν-νοιa, Ιων. -ofη, 'fι (oιw"oέφ)' σκέψις, μελέ

τη, δlανόησlςllόγωνlώδης σκέψις, όγωνΙα, όνησυχΙα, 
στενοχι.ιρΙα. 2) συναΙσ8ησlς, τύψις συνειδήσεως. 
ouv-voμo-δcTctoJ, μβλλ. -ή"φ' νομσ8ετώ μετό τι-

χαλδς».- n ό τόπος (ό xCιρoς) έν ~ κατοlκοΟΟι 
πολλοl 6μοΟ, cίις; xcιΙ 'iuv συνοlκ/α, . cμαχαλδς» Ο 01' 
κ/α έν δ διομένουσι πολλαί οlκογένεlαl, οlκΙα δlr:\' 
ρημένη είς δι.ιμότια ij δlαμερΙσ~ατα Τι πατώμaΤΌ, 
ιν α.ντιθSσ6Ι πρό~ ~ό oΙx/ιa (= οΤκημα κατεχόμενον 
ύπό μιας οίκογενε/ας μόνον), ώς; ίν τ~ Λcιτινιx~ τό 
jnsul4 α.ντ'θιτον πpό~ τό domus (=οΤκημα μιCις ο/κο
Υενε/ας). 2) πaρoKεΙμενOν δι.ιμ6τιον, έκτισμένον 
δ1jλ_ "ορό τήν κυρΙως οίκ/αν, συνεχόμενον δι.ιμό· 

νος, συνεογάζομαl μετά τοΟ νομσ8έτου. 
σύν-νομος, ο .. (oiι,,+ .. έμφ)· 6 όμοϋ μετ' άλλων 

(6 όγεληδόν) 60σκόμενος, Τι 6 έν όγέλr:\ (κατ' όγέ
λας) βόσκων, συναγελαζόμενος, άγελαΤος D ό συν· 
τροφεύων U μτφρ., ό συζευγνύμενος μετά τινος. 2) 
ό λαμβόνων μέρος (ό μετέχων) εΤς' τι. 3) ώ~ oua., 
d (t) otι....uμΟF-ό σύντροφος, έταΤΡος n ό (ή) σύ· 
ζυγος 11 ώσ. έπl πτηνών, φων a Υβν . , σύντροφος συν
έταιρος, συνάδελφος, συγγενής.- 11 _πΙ πpcιyμιiτων, 
δμοιος, τΟΟ αύτοΟ ε7δους, τοΟ αύτοΟ μεγέθους, 
εύπροσόρμοστος. 
σύν-νοος, Ο". ιϊττ. auV'lJp. -νους, -ov .. • ώ, xcιΙ 

νίίν, 6 βυθισμένος εΙς σκέψεις, σκεπτικός, περΙφρον· 
τις, κατηφής, άνήσυχος, άνυπόμονος. 

i τιον (ή διαμέρισμα). 

Ι
, ΣUν-oίKισ (ιiνν. iaeι:ί), τιΧ (01/tlocxico)' έορτή τε· 
λουμενη κατ' Ιτος εν 'Αθήναις, καΙ δή τήν 17ην 
BoηδpoμlCινoς, είς όνόμνησιν της ύπ6 τOU Θησέως 

, συντελεσθεΙσης ένώσεως τών κατό τήν 'Αττικήν 
Ι διεσπαρμένων συνοικισμών εΙς μΙαν πόλιν, τός 

Ι 'Αθήνος. σuν-οικfςω, μιλλ. -{οφ, ιϊπ. -ιώ ' κόμνω τινό νό 
Ι συνοικόσr:\ μετό τινος Ο τόν συνδέω διό γόμου, δlδw 

Ι 
εΙς ·γόμον. 2) συνενώ εις μΙαν πόλιν, OU'iKEvrpώ.. 
νω τούς έν δloσπaρQ κατοlκOUντας εΙς μΙαν καΙ 
τήν αύτήν πόλιν n owocx'oιaa n}.. ΔJoβo.. Ι, π}ιι 

; Μvτιλή,.",,=νό συYKεντρώσQ δλους τούς κατοΙκους OUv-vooitoJ, μβλλ. -ήοα>' νοσώ καΙ έγώ, νoσCι 
6μou μετά τινος δλλov, νοσώ έπΙσης. 
oύv-vouc;, ov .. , Q~V,llP. ιϊντ! ονν"οοι; (βλ. λ.). 
σuν-νuμφο-ιι6μος, ο,.' ό μετ' δλλων τήν νύμ

φην κοσμών (Τι ύπηρετών καθόλου), 6 μετ' όλλων 
νυμφογωΥός. 
σuν-Οδcύω, μιλλ. -οφ' 6δεύω όροο, συνοδοιπο· 

Ρώ, συνταξιδεύω lί μτφρ., συναναστρέφομαΙ τινα. τ6ν 
cσυντροφεύω., «τοϋ κόμνω συντροφ!ό». 
ΣUν-oδίσ xcιΙ σuνoδεΙσ, "fι (owoιyeVco)' τ6 συν· 

οδοlπσρεΤν, τ6 συνταξιδεύειν, ή συνσδοιπορΙαlΙμτφρ., 
ή ουνανΟΟΤΡοφή.- • τμημα ταξιδιωτών, CKopoβόVI •• 
σuν-oδΙτιμ;, '0". δ' συνοδοιπόρος, συνταξιδιώ

της. . 2) μέλος συνόδου. 
.. σuν-oδo .. ιroρeω, μιλλ. -ιfoφ (owoδoan6eo,,)' 61. 
χ«ι νΟν, συνοδοιπορώ, όδοιπσρω (πορεύομαι) όμοο 
μετό τινος, συνταξιδεύω. 
σuν-oδo .. ιroρfσ, "fι' ώ, xcιΙ νΟν, τ6 όμοΟ όδomo

ρεΙν, τ6 συνταξιδεύειψ 8Χ τοβ 
σuν-oδo .. ιr6poς, δ' cb, xcιΙ ν6ν. συνοδοιπόρος, 

συνταξιδιώτης. 
σύν-οδος (Α), δ, 'Iι'-owoδoIoΠ6eo!>' (βλ. )..). 
σύν-οδος (Β), 'fι' ώ~ xcιΙ νίίν, σύνοδος, συνέλευ

σις, συγόθοοισις πρός σύσκεψιν n ώσ. έταl~εΙα, σνν
τεχνΙα. 2) _ν ιiχθp . avv., σύΥκρουσlς στρατευμό
των, μόχη, συμπλοκή, λcιτ. concursus. 3) έπΙ πρcι
yμιi1:ων . συγκέντρωσις, συναΥωγή, συγκομιδή, αl 
πρόσοδοι: ΧΡ'1μάτω,. οννοδοι=χρηματικόν εΙσόδη
μα. 4) συνόντησις, fνωσις, συνάφεια, έπαφή. 
σύν-οιδσ, πρχ. μετιΧ σ1jμcισ. ίν. τοίϊ *ov,.eiιYco (βλ.λ.). 
σuν-oΙKει6ω, μελλ. ·ώοφ· συνδέω τινό πρός τι· 

να διά δεσμών φlλΙας, τοΟ τ6ν καθιστώ οlκεΤσν, φΙ
λον, τόν προσοlκειώνω, τ6ν έξοlκειώνω, τ6ν προο
αρμόζω. 
ΣUν-oΙKέω, μβλλ. -ήοφ' πρχ. -φX'1Xιa' olKCι (κατ

OΙKCι, διαμένω, ζCι) όμοΟ μετό τινος; ΣUγKαΤOΙKώ, 
συζώ n ίτι:! των xcιτoιxoύντων χώρcιν τινιi, σχηματΙζω 
κοινωνΙαν, συγκροτώ συνοικισμούς (κοινότητας) n 
έπΙ προσώπων, συζCι, ζcι '6μοΟ έν oυζuyIQ γόμου 11 ιϊτι:ο).., 
ζώ ώς έγΥαμος, ύπανδρεύομαι, νυμφεύομαι Ι μτφρ., 
συνοικ" μέ τήν δυστυχΙαν π. χ. , εΤμαl όχώριστος 
σύντροφός της.,:"" 11 όπό κοlνOU μετ' δλλων κατο
λαμ6όνω xώpov τινό κα) τήν KαΤOΙKCι Ι _e1j~., iτι:Ι 
χώρcι" κατοικοΟμαι ΠUKνώς, εΤμαι . ΠUKνOKαΤ~Kη
μένος. 
σuν-ofκημσ, -στο". τό (σ1/tl0ΙΗέφ)' τό με8' οδ t'J 

τις, πaΡιλ1jΠΤ. ιϊντΙ ΟΙ σννοικοΟντες, όθροισμα oυ'i
κατοικούντων όνθρώπων Ι σv .. o{X'1μιa 'ιιaeι"ο)τιa..,. 
-6 πλέον δυσόρεστος σύνοικος. . 
σuν-ofκησις, 'fι (owoaxccu)' . τ6 ζην όμοο, Τ6σw. 

οικεΤν, ή συγκατοΙκησις Ι ό fγγαμoς βΙας, '{όμας. 
ΣUν-OΙKήτωρ, -ορο". δ, fι (σv .. oιxέco)' ό συζ"ν, 

σύνοικος, αυγκότοικος. 
σuν-oικfσ, "fι (01ltrOIH.ΩιI)·-OWOI",Ioa, (βλ.λ.)" 2) 

σύνολον 6νθρώπων" κατοικσύντων όμοΟ, ώ, )1ιιΣ ν6ν 
συνοικ/α, συνοικισμός, κοινότης, cVΕ;ιτονιόι, «μα-

Ι της νήσου Λέσβου εΙς τήν πόλιν τηςΜυΤΙλήνης.-
11 μετέχω εΙς τόν όποlκισμόν μιδς χώρας (Υι εΙς τήν 
Τδρυσιν μιας πόλεως, μιδς όπσικίος). 

Ι ΣUν-oίKΙOις, 11 (CJVt'O&ΙCI~co)' ή εις μΙαν πόλιν 
συγκέντρωσις, ή ύπαγω'{ή πλειόνων πόλεων ύπό 
μΙαν πρι.ιτεύουσαν. 
σuν-oΙΙUΣΤΉρ, -iίeo", δ (owoaxl~co)' ό σuνolKlζων 

πόλιν, ό θεμελιωτής (Ιδρυτής) πόλεως ιι ό μετέχων 
τi'jς Ιδρύσεως όποικ/ας ώς δποικος. 
ΣUν-oΙKo-δoμέω, μελλ. :.,foΩιI· οΙκοδομώ όμοΟ μετ' 

δλλων.- πcιθ1j~., οlκοδομοΟμαl μοζl μέ δλλα ύλικό, 
χρησιμοποlOUμαι εΙς τ6 οΙκοδομεΙν όμοο μετ' όλ
λων ύλικών. 
σύν-οικος, ο,. <oVιr+oΙ".φ)· cb, χ«ι 116'1, ό σύνοι

κος, ό συνοικών, ό συγKατσΙKCιν, ό KαΤOΙKCιν όμΟί' 
μετό τινος 8 ιίις; oua., σύνοικος, συγκότοικος, Ινοl. 
κος.'- μτφρ., ιv..OΙHO, 4λιa"q βΙοv-ό συνδεδεμέ . 
νος μετό της όλλαγης τοΟ τρόπου της ζωής, ό έξ
οικειωμένος ισυνειθισμένος) εΙς όλλαγήν τοΟ 6Ιου. 
ΣUν-OΙK-ouρ6ς, 6,.' ό οΙκουρών (διαμένων 07KOI) 

όμοο μετό τινος Ι CJVt'όΙΗοveόι; xσxιi>tι=συνέταιρoς 
(συμμετέχων) εΙς τός συμφοράς (εΙς τ6 δεινό). 
σuν-oΙKτfςω, μ.η. ·ίοφ. ιiττ. -ιώ' όπό κοlνοΟ 

μετ' δλλων οlκτlρι.ι (έλεώ, λυποΟμαΙ) τινα, α/σθό
νομαι οΤκτον διό τινα, τόν εύσπλαΥχνΙζομαl 

σuv-ofotoJ, μιη. τοσ σvμφέρφ. (βλ. λ.)' μισ. μ.ιλλ 
CJVt'-ol 00 μιa &. 
σuν-oλισθCινω (χ«ι -σΙνω)· ώ, xcι! νilν, owολι

σ{JoσI,.φ, όλισ8αΙνω (γλιστρώ και πΙπτω) 6μοο μετό 
τινος. 

σuν""ΙΙilμι, μιλ).. -ολέοφ, ιϊττ. -ow' όλλvμι (κα. 
ταστρέφω) όμοΟ, συνεξολοθρεύω, συνεξαφaνΙζω.
μaσoν, μιτdι πρχ. β' -όλφιa' καταστΡέφομαι όμΟϋ 
μετό τινος" σuνεξaφoνίζOμαl, συνεξολσ8ρεύομαι . 
σuν-ολοιuςω, μ.Η. ·ύξφΆ όλολύζω (θρηνώ Τι έκ, 

πέμπω 6λολυγμόν χαρός) όμοο μετό τινος (ΧΙΙ' 
iτι:! yιινcιιχων). . ,. 
σύν-Ολος, Ο", ,cba. θ1jλ .• xcιΙ ovtt61,1' δλος όμοϋ , 

όλόκληρος Ι τό οVt'Oλο,.=ω. xcιί ',ίίν, τό σύνσλον 
τό . δλον όμΟΟ, τ6 σύμπαν Ι ώ~ lπ'ρρ., έν συνόλω' 
συνολικώς. . , 

.σuν-6λως, 'πΙρρ. τοil Itpo1jY.· έν συνόλ~, γενικCιc 
U διό μιας, πciντελώς, 6λοτελώς. . 
σuν-oμ-σfμων, Ο", YII'l. -ο,.οι; (oiιtt+6μιaaμoS') ' ό 

tκ τοΟ .aύτoo αΤματος, συΥγενής έξ αΤματος Ι dις; 
ouo. d (t) CJVt'Oμιaίμω .. =άδελφός, όδελφή. 
_ν-ομ-άΙιξ,. δωρ . ιiν.ί οvιιομιjλιξ (βλ. λ.). 
σuν-oμ~ρτiω, μ.ιλλ. -ήοφ' συνακολουθώ, συμ. 

πaρoμαρτω. 

σuν-oμ-ίίlιξ, -rxo,. διιιρ. σuνoμάlιξ, δ,. fj' ό της 
ώτi'jς ήλικΙας, ,cb, xcιΙ νΟν συνομηλιξ, .cσυνομήλl-
κος., φlλος, συντροφος. . 
_ν-ομίλ.έω, μιλλ . ·ήοφ· dμιλώ (ΙSλ.λ.) μετό' τι

νος, συναναστΡέφομαΙ τινσ Β ώ. )lcι! νίίν, σuνOμlλCι, 
σwδισλt'iομσl. . 
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συν-όμνίiμι ~ -ύω- μ.η. -ομόσω' ιi6ρ . α' -ώμοσσ ' 
συνομνύω, δρκΙζομαι δμοο μετά τινος 11 ένοομαι εΙς 
συνασπισμδν Τι ουμμαχίαν 11 μετ' άλλων ίιφaΙνω συν
ωμοσΙαν, συνωμοτώ.- 11 6ε6αιώ τι μεθ' δρκου, 
ύπισχνοϋμαι έν6ρκως 11 σv.,6μ.,vμι 6ά.,ιιτ61' ΤΙ1'Ι=
άπό κοινοΟ μετ' άλλων δρκίζομαι νό θανατώσω 
τινά. 
συν-ομο-10ΥCω, μΒη. -ήσω' λέγω τό αύτό μέ 

5λλον τινό, συμφωνώ μαζΙ του 11 συνάπτω άμοι6αΙαν 
συμφωνΙαν μετά τινος.- • συμφωνώ (συναινώ) νό 
πράξω τι, ύπισχνοΟμαι δτι θά πράξω τι, κόμνω σύμ
βασιν μέ τινα . 
συν-ομ-ορCω, ι!&λλ. -ήσφ (σν1' + oμoeOt;)' ε1μαι 

δμορδς τιν ι , ουνορεύω μέ τιν.α, γειτνιόζω, Υειτονεύω. 
συν-οπαδός, 61" δ όήαδός τινος, δ συνακόλου

θος, δ σuνοδεύων, δ σύντροφος. 
σύν-ΟΠλOC;, ο., (συι+οπλο1')' δ μετ' άλλου ώπλι

ομένος, ό σύντροφος έν δπλοις, συστρατιώτης, συμ
πολεμιστής, όύμμαχος. 
συν-οράω, μελλ. σV1'6ψομα.ι (ώσε Ι έ~ ίν. σv1'6 -

πτομα,J' ιiόp. β' οvνεiδοl', ιiπρφ . ΟV1'rδεi1', (ώσεί ί, 
iν. οv)/ ·εlδω ,; δρω (6λέπω) όμοϋ Τι συΥχρόνως.- • 
6λέπω διό μιας ώς έν συνόλ~, « μέ μ!ά μαnό 6λέ
πω τό δλον» 11 λαμ6όνω Ιδέαν πρόγματός τινος. 
συν-ΟΡΥίςομαι, μΕσ , μελί-ο -lσομσι' παθ. ιiόρ . α 

OV.,ωer/o{hι1', ιiπoθ.· όΡΥΙζομαι όμοϋ μετό τινος . 
σύν-ορθρος, 01'" ό δμοϋ (Τι συΥχρόνως) μετά 

τινος άνατέλλων. . 
συν-ορΙνω- διεγεΙρω (έξεΥεΙρω) δμοΟ Τι 6ιαΙως. 

- παθΥΙ Τ., διεγεΙρομαι, συνταράσσομαι. 
hv-oPKoc;, 01', (σν,,+ό'ρκσι;)' δ συνδεδεμένος δι' 

δρκσυ, ό δμοϋ , ώρκισμένος. 
συν-ορμάς, · άδοι;, 'iJ (ονΙ+deμή) ' ή ουΥκροuoμέ

νη, ή ΟV1'δeομcίι; (βλ. λ . ) , σvμΠ~"Υcίι; (βλ. λ.) . 
συν-ορμάω, μ.η. -ήσω' όπό κοινοΟ παρορμώ 

τινα 11 ιiμτ6., δρμώ δμοο μετά τινος, συνεξορμώ. 
σuν-όρμcνoc;, ίπ. μτχ. παθ. ιioρ . β' του ΟV1'6e1'vμι. 
συν-ορμCω, μ.λλ. -ήοω' ε1μαι ήγκυρο60λημένος 

όμοΟ μετό τινος. 
συν-ορμίςω, μ.η. -ίσω' πρσοορμlζω δμοΟ. 
σuν-όρνυμι-=σV1'οeί1'ω (βλ . λ.) 11 ιiπ. μτχ. παθ . ιioρ. 

β ' σV1'6eμε1'0Ι; = έκκινήσας δμοΟ μετ6 τινος, συν
εξορμήοος. 
σύν-ορος, 01', ίων. σύνουρος (οίι,,+ό'ροι;)' δ έ

χων τά ::ιύτ6 δρια (σύνορα, δ συνορεύων, δμορας 
ιι κ6ν,ς π,Ιλο;; κάσιι; ξν1'ΟVΡΟΙ; ~ ή κόνις δίδυμος 
αδελφή τοΟ πηλοο. 
σuν-oρoφόω, μΒλλ. -ώσω (ov"t-deoqnl)' έπιστεγά

ζω τό δλον (Τι τελείως) δι' όροφης. 
σύν-oυρoc;, -Ο", ίων. ιiντΙ σν"οροι;. 
συν-ουσία, !ων. -ίη, iJ (ι!χ του ΟV1'ώ1', ov"o;;OfI. μτχ. 

τοίί σν1'ειμι)' τό ε1ναι δμοϋ μετά τινος U συμ6Ιωσις, 
κοινωνικη άναστροφή, συναναστροφή, αl σχέQεις, 
έπικοινωνία, κοινωνΙα.- • τά μέλη της «παρέας», 
«.ή συντροφ!ά ., « ή παρέα • . 
συν-ουσιάςω, μελλ . -σω (OV1'OvolfI)' σVΥΥΙ,."ομσΙ 

r."ι, συναναστρέφομαΙ τινα ιι έρχομαι εΙς σαρκικήν 
μείξιν, ουνευρίσκομαι μετό Υυναικός, ώ, χαΙ νυν 
συνουσιάζομαι .- 11 μτδτ " κάμνω τινό νό συνευρεθr.\ 
μετό γυναικός. 
συν-ουσιαστι1ς, ·ον, δ (σV1'οvσιάtω)' δ συζών 

μετό τινος, σύντροφος, έτατρος, συναναστρεφόμε
νος Ο μαθητής, όπαδός. 
ΣUν-Oυσιαστιιιός, 1f, ό1' (OV1'o.,oafIDrή~)· δ όρμό

ζων (f! κατάλληλος) εΙς συναναστροφήν, κοινωνl
κός.- 11 δ συντελών εΙς σαρκικήν μεΤξιν Ι λόγνος, 
όσελγής. 
συν-οφρυόομαι, μιισ. μβη. -ώοΟμ&Ι' ποιθ. πρ • . 

σV1'·ωφρVωμσ" iποθ. ' (σίι1'+όφριί~)' ώ, χσΙ "η", συν· 
oφρuoOμαι, συοτέλλω τός όφρϋς , ζαρώνω τό φρύδια. 

συν-οχ';, i) (ov)/ixco)' τ6 συνέχειν, τδ συγκρα
τεΤν, ή συΥκράτησις, συνένωσις U σύΥκρουσις. 2) 
μτφρ., δυσχέρεια, στενoxwρΙα, όμηχανία, θλΤψις, 
ψυχικόν άλγος. 
σuν-oιηδόν, ίπιρρ. (σν".χή)' μετόσuνoX"ς, οτε

ρεώς, σφΙΥκτό. 
συν-οχίιός, δ, 8π. σuτεoιμός"=ovιιozι) (Ρ).. λ.). 

σύνδεσις, άρθρωσις, fνωσις , [σχοτ. ιiτυμoλ.· ιuθ. ίχ 

του ίαπ. ·se~h- (έχω, κρατώ), π"n. OV1'oxΉ, βλ. καί 
'tck βν λ.Ιχω· χατ' &λλου" ~ττoν ό"θ6\" <·ve~h- (άνω), 
π.ρ! ou βλ. 81' όxo~] . 

σύν-οχος, ο" (ov"cXco)' ό συνεχόμενος, δμΟϋ 
συνδεδεμένος 11 μτφρ. , ό συμφωνών μετά τινος, δ 
όρμόζων είς τι(να). 

σuτ-όxωιισ, ιiντί σV1'6κωχσ, ίπ. ιiμτ6. πρχ. του 
OV)/Cxco' ε1μαι ον1'οχσς (βλ . λ.) , έχω συγκρατηθη, ε1-
μαι συνδεδεμένος : ώμω έπί σΠ;Doι; σv.,οχωκότll= 
ώμοι συνεσταλ~ένoι (ουμμαζευμένοι) έπl τοΟ στή
θους (Σχολ. Ίλ . Β 218 -σvμ.πεπτωκότιιι;, εΙ, fΠlI1'ό1' 
οv.,ηrμέ1'ΟΙ. ). 
συν-όψομαι, μελλ. του ΟV1'οeάω. 
σύν-ταΥμα, -στος, τό (οv"τάσσω)' τό δμοο συν

τεταγμένον, τό τεθειμένον εΙς τάξιν 11 στρατιωτι
κόν τμημα παρατεταΥμένον εΙς τ6ξιν μάχης, Τλη 
InnlKOG, τό'ι'μα στρατοϋ' η γενικώς τμημα στρατοο. 
2) τό σύνταΥμα πολιτεΙας τινός, τό πολίτευμα, ή 
νομοθεσία. 

συν-τδιιίίναι, ιiπρφ. ποιθ . ιioρ. δ' του σvnήκω. 
συν-ταιι.τέον, ΡΥΙμ. ίπΙθ. του σv"τάσσω' πρέπει 

τις νό συντόξr.ι (~ά ταKΤOΠOιήσr.ι, νό διευθετήση). 
συν-τδlaιπωρcω, μaλλ. -ήσω' ταλαιπωροΟμαι 

μετά τινος, μετέχω εΙς τός ταλαιπωρΙας τινός, συν
ταλαΙΠWΡOOμαι, ύποφέρω (όντέχω) ταλαιπωρlας, 
συμπ6σχω. 
συν-τάμτω, Ιφ,,_ ciYtL 01Wdμ"ω (βλ. λ.). 
συν-τδνύω, Ιω". «",;ι CJ1WrU1'CO. 

σύν-τaξιCί, -ιιω,', iJ (ο""τάοσω)' ή κατά τάξιν (κα· 
τά σειράν) τοποθέτησις, τακτοποΙησις, διευ8έτησις 
11 ίπΙ στρατιωτ6\ν. παράταξις, τελεΙα (πλήρης) διότα
ξις 11 όθεν : 2) τάξις, τακτοποΙησις, διοργάνωσις, 
όργάνωσις, σύστημα. 3) στράτευμα παρατεταγμέ
νον, τμημα στρατοΟ. 4) ίν ,;~ Γρoιμματιχ~ , ώ; χαΙ 
νυν, ή σύνταξις (τ. Ι. ή πλοκή) λέξεων καΙ προτό
σεων, ή διάταξις τών λέξεων.'- 11 συνθήκη, συμ
φωνία, σύμ6ασις, συμ66λαισν. 2) έπι6ε6λημΙνος 
φόρος, ouνδρομή, συνεισφορά. 3)=σννrσYμ& (ίπΙ 
στρατοσ'. 4) καθωρlσμένη όμοι6ή τών στρατιω
τών, μισθός, σιτηρέσιον. 
συν-τδράσσω, «ττ. -ττω' μελλ. -ξω' «όρ. οι' -aτά· 

ρσξσ' παθΥΙΤ . , ιiόρ. α' -ιιτσράxlhι1" πρχ. ·τιιrάρσyμσι· 
ώ. καί νυν, συνταρόσσω, έμ6όλλω εΙς ταραχήν καΙ 
σύΥχυσιν, διαταρόσσω, «τό κόμνω όνω, κότω., λατ . 
conturbc1re Ii ταράσσω, ένοχλώ, λυπώ, συΥχέω, πε
ριπλέκω, σαστίζω, προκαλώ άνησυχΙαν.- 11 πcxθ1j1:., 
ώ. καΙ νσν, συνταράσσομαι, περιπίπτω εΙς πλήρη 
σύγχυσιν υ ένοχλοΟμαl ύπερ60λικό, στενOXWΡΣOμαι, 
λυποϋμαι, άνησυχώ, πaρoρyΙζoμαι . 
συν-τάσσω, ι:1τ't . -πω- μελλ. -τάξω' ιiόρ. α : 

"τσξσ · παθΥΙΤ., ιiόρ. cx' -ιιτάxlhι'" πρχ. -τέτσΥμσι' τα · 
κτοποιώ (6όλλω εΙς τάξιν) δλα δμοϋ 11 κυρ. ώ. οτρατ. 
δ"ο;, παρατάσσω πρός μόχην, , τακτοποιώ εΙς τό~ιν 
μόχης 11 ώσ. εύθυ'ι'ραμμΙζω, φέρω τι «εΙς τήν αύτην 
γραμμήν πρός άλλο τι (τό Ιππιχόν π. χ. πρό, τό πιι
Ι;;ιχό~). 2) διευθετώ, τακτοποιώ, OU'ι'κροτώ, διορ
γανώνω, λα,;. conItttuere 11 κανονίζω, συστηματο
ποιώ, πρσαδιορΙζω, καθορΙζω (ίπί φορολΟΥΙα, π. χ. ) 
11 διατΟΟσω, παραγγέλλω.- 11 παθΥΙΤ., παρατάασο
μαι πρός μάχην. 2) συντάσσομαι, συνδέομαι, με
τό τινος, εύθυγραμμΙζομαι (τάσσομαι εΙς τήν 00-
την γραμμήν μετό τινος). 3) μτφρ., συλλέγομαι, 
εΙσπράττομαι. '4) καθορΙζομαι φορολογικώς, φο
ρο8ετοΟμαι, έκτιμώμαι φορολ,ργιΚώς (εΙ, ποΙcxν 'tci
etv IJΥΙλ. φορολΟΥουμίνων ιiν'ήχ"".- 111 μίσον, παρα
τάσσω έμαυτόν (παρατάσσομαι) πρός μόχην, σχη
ματΙζω .γραμμήν μάχης. 2) τακτοποιώ (διευ8ετώ) 
δι' έμαυτόν, τακτοποιώ τός ύποθέσεις μου. 3) συμ
φωνώ πρός τινα, παζαρεύω καΙ καταλήΥω εΙς συμ-
φωνΙαν. 4) όποχαιρετΙζω τινά. 
συν-τδχΟνω- έπιταχύνω, έπισπεύδw, συντελώ εΙς 

τήν έπΙσπεuoιν.- 11 ιiμτδ., σπεύδω, 6ιόζομαι, σπεύ
δω πρός τό τέλος. 
σιιν-τεδρσμμΙνος, μ,;χ. 1'Ι«θ1lΤ. πρκ. το!! • .,,,τιΙφc». 
συν-τc'τω, πρκ. -ΤΙ""CI, π«θ. -ΤΙΤΙμ&Ι' όπό KOI-



cnιντcιχίςω-σuντρσΥΥδέω 9" 
νοσ μετό τινος τε/νω Ιτανίιw. τεντώνω), σφ/νγω 11 
μ1::ΡF·, έντε/νω τός δυνόμεις μου, προσπα8ώ. όνωνί. 
ζομαι.- μιοο·παιθ.. Βάλλω εις ένέργειαν δλtκ, μου 
τός δυνάμεις. ε1μαl εΙς κατάστοσιν διεγέρσεως, 
κατα66λλω πόσαν προσπάθειαν. - • ιiμτδ., προσ:τα· 
δώ, όγωνlζoμαι, λαι1:. contendere. 2) κατευ8ύνω 
τός δυνόμεις μου πρός ,;.φισμένον όντικειμενικόν 
σκοπόν, τεΙνω πρός τι, σπεύδω πρός τι, λαι1: . con
t.nder. ad ... 
σuν-τcιιfcω, μιλλ. -Ιιιω, ιiΤ1:. -ιώ' τειχίζω όπό 

κοινοϋ μετ' δλλων, 6οηδώ (συμπρόττω) εΙς την όν
οικοδόμησιν τειχών. 
σuν-τcκμσίρoμaι, ιiόρ. αι' -ΙΤΙHμ.rιράμ,ly, ιΣποθ: 

εlκόζω, συμπεροίνω, ' μαντεΊΙW, υπολογ/ζω, τεκμα/ρο
μαι (ίχ πολλ6l" δμοίι διδομΙνων). 

σuν-τcκνο-nοιiω, μιλλ. '1fιICIII' τεκνοποιώ όμοϋ 
(~ συγχρόνως μέ δλλον). 
σuν-τcκν6ω, μελλ. -όκιω' γεννώ (~όνατρέφω) τέ

κνα μετά τινος όλλουllσυνεργώ εΙς την τεκνοποιΙαν. 
σuν-τcΙέιω·=σνντιUω (.χμ1:δ., δλ.λ), όνηκι.) εΙς •. 
σuV-TέAcIa, fι (cnιyτιlή,)' κοινη κατα60λη χρη

μάτων, κοινη συνεισφορά υπέρ τών όναγκών τοϋ 
δημοσ/ου, συνδρομή.- 11 ίν Άθήναιις;, σώμα έκ 5,6, 
10 ~ περισσοτέρων πολΙΤών, οΤτινες συνεισέφερον 
όπό κοινοϋ διό τόν έξοπλισμόν πολεμικοϋ ΠλΟ/ου, 
έκαλοϋντο δ. ιινντιλεϊ, χαιΙ όπετέλουν μέρος της 
cnιμμσρΙ., (βλ. λ.).- 11 σύλλογος (έταιρΙα. αυνεται-' 
ρισμός, λέσχη, δμιλος) σwοσπισ8εΙς πρός όνόλη
ψιν δαπανών δι' Ιργα κοινης ώφελεΙας. - ιν έκ
τέλεσις. συμπλήρwσις, συντέλεσις. τερματισμός. 
σuν-τclέω, μιλλ. -Ιιιω' φέρω εΙς πέρας όμοΟ 

(έν συνεργaσΙQ μετό τινος), όποτελειώνω έντελώς, 
συμπληρώνω, όπonερατώνω.- 11 κατα66λλω KOI
vf\v συνεισφορόν, συνεισφέρω έξ Τσου διό τός κοι· 
νός όνόγκας (τl\ς πόλεως) ίl ΙΙVΥτι1ώ - .rs τόΥ πόλε
μΗ = ουνεισφέρω (κατ066λλω χρηματικήν συνεισ- 11 

φοράν) διό τός όνόγKaς τοϋ πολέμου. 2) σνν + ι1άi 
ats 'ι'οiι" , lπnιis=ε1μαι κατατεταγμένος (ταξινομη
μένος) εΙς τήν, τόξιν των lππέων (διό τήν όνόλΟ-I ' 
'(ον φορολογlαν) Ι δθιν, όνήκι.) εΤς τινα τόξιν, κατα· 
τάσσομαι (συνορι8μοΟμαι) είς τινα τόξιν ιι av"ralci j 
ΙΙ" • A~s, ιl, ΌΙΙΧΟμιΥόΥ χλπ.-εΤμαι φόρου υπο· , 
τελf\ς εΙς τός Ά8ήνας Χλπ. (ίπΙ μΙΧF6Ιν δηλ . πόλιων Ι 
φ6ριιυ 6ΠΟ1:ιλ6)ν ι!~ μΙΥιιλυ1:6ραι" ii ciνηχοuοων 5Ι, δ· 
μοοπόνδΙαιν 1:ιλοlJοιιν 6πό 1:Τίν ΠΡΟΟ1:ιιοΙαιν !oxu"a, πό· 
λιω,) Ι c1πολ. οΙ cnι".,ιlοv"τι,-οl φόρον 'ι'ι10ν"τι" t 
ΟΙ φόρου ύποτελετς. " 

_uV-Tcl.., ., (oiιt+.,il0,)· ό όπό κοινοϋ τιΙώ" . 
(δηλ. καταΒάλλων κοινήν συνεισφορόν), ό συνεισ- • 
φέρων τ6 όναλογοϋν εΙς αυτόν χΡηματlκόν ποσόν 
I1 μ1:φρ., ow.,alt}~ π61ι,=πόλις συνένοχος μετό τι
νος προσώπου, ~τις Ιπρεπε νό πληρ<.JO!) καΙ αύτη 
τδ όνaλoyooν εΙς αύτην μερΙδιον έκ τοΟ προστΙ
μου. 2) ό όνήκων εΙς την ούτήν cnιντeλε'.Υ (βλ. 
Α.) δηλ. σύλλογον (δμιλον χl.π,). 3) ό φόρου υπο
τελι'ις εΤς τινα: π61ι, owr.lt}~ ιΙ, ·Aιnι".iov~= 
φόρου ύποτελι'ις εΙς ταις Ά8ηνα/ους. -
σuν-τέμνω, ίων. -τάμνω· μελί.. -τιμώ' c1όΡ. β ' 

-~.,ιμσy· τέμνω (κόπτω) εΙς τεμόχια, κατακόπτω, 
«λιαν/ζω».- • περικόπτω, όποκόπτω, λαι1:. concider. 
11 μτφρ, περικόπτω, ομιΚρύ ... ·w. έλαττώνω. κολ06ώνω, 
ώ; και! νυν συντέμνω.- 111 ιΣμτ6., cnι"τΙμyω (ί·,ν. τ~, 
αιΙτ . dUΥ)=συντομείιw τόν δρόμο ν ii cnιniμ_ (ivv. 
λι)'ΟΥ)=sλέΥW έν ' συντομΙQ, λέγω διό 6ρaxέων, ό· 
μιλQ περιληΠΤΙKWς g τον U6"ov cnιnάμ"ΟΥΤΟS = 
κα8ώς ό χρόνος έγlνετο συντομώτερος (ήλαττοϋτο), 
λαι~. ίΠSΙΑΠΙ. tempore. 
σuν .. τι:ρcτfςω· τερετΙζω όμοϋ (έν auvoδεIQ όλ· 

λων). , ψάλλω μουσικήν συνσυλ/αν (βπ! 1:6)ν 1:Ι1:ΤΙΥων, 
κτηνων Κ. ά . ). : 
σuν-τέρμων, ΟΥ, Υιν. -OYO~ <αiι,.f-.,ι"μtι)· ό όμοϋ Ι 

καταλήγων. ό συνoρεΊΙWν, γε/των, πλησιόχωρος. , \ 
σuν-τcτaΥμcνωc;, ίπΙρρ. 1:fj; μ1:Χ. ItClte. Π;;Χ. 1:011 

cnι"τάσσω ' έ.ι τόξει, κατό συμπεφwνημένoυς δρους. 
σuν-τcτδμiνως, ίπΙρρ. 1:fj, _μιχ. -πιιθ. ΠΡΧ. 1:0IJ 

cnιy.ιΙ_· συντόνWς, μετό Προθυμ/ας καΙ ζήλου, 
oetvaρGις. 

σuν-τcτάραΥμσι, παιθ. πρχ. του ανΥ' Ωράσο,.. 
σuν-τcτiΙcσμσι, πιιθ. πρχ. τ .... ο 01lι'τιMω. 
auV-TiTfIKa, rι:px. 1:0υ OV)/"';HQ) lμι-tά. ιΣμ 1:6. οημ.). 
σuν-τcτρaίνω, μεμ.. οvn"ι7οω' ιiό;>. αι' σv"eτ",1-

σιι' παιθ. πρχ . cnιyτΙτρημtι,' διατρυπQ πέρο-πέρα 
ώστε νό ένώσω,-::- παιθΤι1: ,συνόπτομαι (ένώνομρι) 
δι' · όνοιγμότων (όπQν) η δι' αύλάκων (οηρόνΥων). 
- • μτφρ., ovnIr(!.l"w μνtJ.oΥ ιJ,' dS.,ω" - κόμνω 
ώστε ό λόγος νό διαπερόση διό TQv ώη,.ιV (νό είσ
δύσ!) εΙς τό μυχlαΙταταl. 
σuν-τcτριμμeνος, μτχ . παιtl. πρκ. του cnιy.,ρ'ΙΙCIII. 
σuV-TcTpίφ6cιI, ιΧπρφ. παιθ. πρκ. τoίi σνντρίβω. 
_V-TcIVOCί, δ. Τι (σνν+τιχ".,,)· ώ; χαιί νΟν , σύν-

τεχνος, όμότεχνος, όσκών τήν αύτήν τέχνην, σύν
τροφος έν τι:\ τέχν!) λ ώ, ο!Χ7. d σνντcrιιo~=pυνόδελ-
φος. συνεργάτης. .. 
σuν-τήιιω, μελλ . • ξω· c1όΡ' ιι' -.,,1ξ. ' τηκι.! (<<λυω· 

νωι) όμοϋ, χύνω εΙς fv μεΤνμα, συΥχωνεύω.- • 
ύνροπΟιQ. διαλΊΙW διό τήξεως ~ μτφρ_ . κατατήκω, 
φ8εΙρω, έξοφανΙζω. 2) πιι{ιητ., σvnι7Ηομαι, ιiόp. 
ιι' σννετι;xιnι,. · ιiόρ. δ' cnιycτIIH,I,,· μετά. ιiμτδ. ιiνιρy. 
πρχ. σννrέΤ,IΗCΙ' τήκομαι καΙ ουνενοϋμαι μετά τινος 
εΙς μΙαν μδζαν (εις fv σύνολον) Ι μτφρ., φδεΙρομαl. 
καταστρέφομαι, έξaφaν/ζoμαι. χάνομαι, «λυώνωι 
(ώ. x~ί νΟΥ) . 
σuν-τιιρiω, μιλλ. -tfow' φρουρώ όΥρ(ιπνως Ι τη

ρQ (διαφυλόττω) όσφαλώς" παρατηρώ μετ' όκρι-
δείας . 2) KaIρoφυλΑΙCTQ, περιμένω εύκαιρίαν . 

σuν-τfΙιιμι, μ_λλ. -""iow' 8έτω (τοπ08ετώ) όμοϋ. 
προσ8έτω. 2) '8έτω όμοΟ (σuναρμολογQ, συναρ
μόζω) πρός όπαρτισμ6ν ένό<; δλου, σχηματlζω, 
κατασκευάζω, οlκοδομω Ι συν8έτω (δλον τι έΙ( δια
φόρων μερών). 3) συyγρόφW 6tδλΙον ... ) έπινoW, 
μηχανQμαι, κατασΤΡ'.:ινω οχέδια. 5) Μτω όμοϋ, 
συνενl.ίινι..l, συνόπτω, συμπεριλαμ66νω.- 11 μ.οον, 
cnιyτί -IJ.Iμtι ι' ιΧόρ. ιι' ov"ιfhιΗσμ,lΥ' c1όΡ. δ' ov"a{H
μηΥ' συνάπτω όμοϋ έν έμavτC;Ι, 66λλω εΙς τ6ν νοϋν 
μου, όντιλαμ66νομαι, κατανoW, παρατηρώ. προσέχω, 
δ/δω ΠΡοοσχήν : cήι ιJi ανν(J.ιo - πρόσεξε, «δόσε 
προσοχή». λάΒε Ι:Ιπ' δψιν. 2) τακτοποιώ, διΜε
τω, διοργανώνω. 3) συμφwvQ, κλεΙω συμφωνΙαν 11 
συμφωνώ μετά τινος νό πρόξω τι. 
σuν-τϊμάω, μιλλ .• "σω' όπό κοινοϋ μετό τινος 

τιμQ, έκτιμώ, ύπoλήπτoμαι.-μiooν, ιι:α8ορ1ζw στα8ε· 
ρώς μΙαν τιμ ην (κατό την έκτίμησ/ν μου).- πιιθητ., 
αύξάνω εΙς τιμήν. άνα6aινει ή τιμή μου. «όκριδα/
νωι, γΙνομαι όιφι66τερος. 
σuν-τlνάσσω, μ.η. -ξω' τινooσw 6μοϋ, σείω, 

διαοεΙω μέχρι σεμελ/ων, σε/ω δια/ως, λαι •• concu· 
t.r. 11 συγχέω. τCΙΡΌσσω. 
_uV-TITpώaKW, μελλ. σVΠΡrPσι» ' τιτρώσκι.! (τρου , 

ματ/ζω) είς πολλά σημεία όμοϋ, καταφέρω πολλό 
όμοϋ. πλήγματα (δημιουρνώ lσαρί8μους πληγός). 
*σuν-τlάω, ιΣό;ι. 6' ovΗτΙ,1Υ ' όπό κοινοΟ τολμώ 

(ριψοκινδυνεύω) . 
σύν-τOJlOCί, ο" (σv"τιμιiΥ)' ό συντετμημένος , 

όποκεκομμένος Η μτφρ., αις; x~ί ",Ον, σύντομος (χρο
νιχως; ij τ.,π ιχω;). 6ροχύς, όλΙγος: OUI'τOμιIS (dιJό~> Ι 
σ1wτoμo, άτρ.πό.=«σίJντoμo ,l.!ονοπάτι JO Ι ,crvντοJ'Ο$ 
μνtJ.o~ (16yo,>-6ρaxεΤα όμιλ/α. 2) , περιεκτικό". 
περιληπτικός, 6ρaχύς. , 
σuν-τόμως, iItLpp. 1:0U προηΥ. σίιy.,oμo~· ώ, Ιιαι ί 

νυν, συντόμως, έν ουντομlQ, διό δΡοχέων, δι' όλί· 
γων, έν περιλήψει Ο συΥΧΡ. σv".το,:ιω . cρο" χαι: ·ωτέ· 
fr»f Ι χαιί bπιρθ. (.,α) σv".,ομώτ.,α χαιί -ωΠίτω •. 
σύν-τονος, ΟΥ (OVyr_jyw)' ό τετομένος Ιαχυ

ρώς, συντεταμένος, πορό πολύ , τεν Γωμένος. 2) 
μ1:φρ., Ιντονος, σύντονος, δυνατό:;, δριμύς. ύπερ-
6ολικδς Ι irtl προσώπων, οπουδαΤος, σo6aρ6ι;', 00-
στηρός, όρμητικ6ς, ζωηρός, πρό~υμoς U οιίδ. πληθ. ' 
omo_' dι; ίπΙρρ.=κατό τρόπον σύντονον, σφο
δρώς, όρμηΤΙKWς, ΟΟστηρώς,' προ8ύμως.- 11 (ou"f
τ6Η,) ό έν όρμονΙQ μετά τινος, 6 σύμφωνος πρός 
τι(ναι. ' , 
σuν-τρΙy-yδέω, μιλλ. '1fOCIII' λαμ66νω μέρος 

εΙς τρaν~Ιc;ιν όμοϋ μετό τινος, συνυποκρΙνομαι 
μετ' δλλων έν Tρoy~IQ. ' ' 
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σuν-τρδncςος, ο" (αv,,+τράπaζα)' όμοτράπεζος, ' 
ό έσθΙων έκ της αύτπς τραπέζης U ώ, ο!}α . δαv,,· 
τράπεζο,=ό συνδαιτυμών, όμοτράπεζος. 
αύν-τΡCιc;, 0[, cιί, σύν-τρια, τ« (αv~τρεi,)' τρεΤς 

όμοϋ, άνά τρεΤς, c:τρεIς- τρεΤς». 
συν-τρέφω, μελλ. -(J.ρέψω· τρl.φω όμοϋ, συνερ

γω εΙς τήν διατροφή ν (i) . άνατροφήν) τινoς. -πcιθητ., 
άνατρέφομαl όμΟϋ μετά τινος, μεγαλώνω μαζΙ του, 
ζω κοντό του. 
συν-τΡέχω, μελλ. -(J.ρέξομαι, xcιΙ αυνηθδατ. -~ρίί

μοvμα, ' ιiόp. ΙS' -έδρίίμο,, ' τρέχω όμοϋ, τρέχω έπl 
τό αύτό μετ' άλλων, συναθροίζομαι, συγκεντρώνο
μαι 11 άναμειγνύομαl. 2) έν έχθρ. ενν. , όρμω πρός 
τό πεδίον της μάχης, συναντωμαl έν μάXr:ι, συμ
πλέκομαι , άντεπεξέρχομαl, λcιτ. concurrere. 3) έν 
:ριλ ιχ1j ίνν " έρχομαι έπl τό αύτό, συνέρχομαι μετ' 
άλλων, συναντωμαl, συμφωνω U Ύενιχω" συμφωνω, 
συμπΙπτω. 4) όμιλλωμαι. 5) συστέλλομαι, «συμ
μαζώνομαι ». 
συν-τρησαι, ιiπρφ . ιioρ . cι' τοίί α~τετρα{"ω (βλ.λ.). 
συν-τρϊaινόω, μιλλ. -ώαω (αv~τρ,α,,,α)' συν

ταράσσω διά της τρlαΙνης, c:τό κάμνω δνω-κότω»1Ι 
κατασυντρΙ6ω, καταστρέφω, 
συν-τρI6ήσομaι, πcιθ.φIOλλ. ;oii αv"τρiβω. 
συν-τρΙ6ω, μελλ. -ψω' ιiόρ. cι' -έτρ,ψα' πcιθητ. , 

ιiόρ. 1)' -ετρΙβη,,' πρχ. -τέτριμμα,' τρΙβω όμοϋ, τρΙβω 
τό εν έπl τοϋ δλλου, προστρΙβω. - 11 ώ, xcι! νίίν, 
συντρί6ω, κατασυντρίβω, θραύω, KαταθΡUμματΙζω, 
μεταβάλλω εΙς συντρΙμματα, λcιτ . conterere 11 α~
τρΙβω τιί, "αv,=τός κατοσυντρΙβω διό προσαρά
ξεως Ι μετ« Ύβν. τοίί μίρου" αv"τρ'βω τii, ΗιιφαΑη,= 
« τοϋ σπάζω» τήν Kεφaλήν .- • μτφρ., καταστρέφω, 
όφaνΙζω 1I συγκρούομαι, άνTlτΙθεμαι. 
συν-τρΙη~αρxιω, μ.λλ. -ήαω ' εΤμαι τριήραρχος 

όμΟϋ μετά ' τινος έΧ του 
σuν-τρΙή~αρxoς, δ ' ό συμμετέχων εΙς τόc δα

πάνας πρός έξοπλισμόν τριήρους. 
cNν-τριμμα, -ατο" τό (αv"τρ'βω)' κάταγμα! θρaO

σις Ι καταστροφή, όλεθρος.- • μτφρ., πέτρα σκαν
δόλου, σκάνδαλον, πταίσμα. 
ΙUν-τρ.ψ, -rpo" δ , 'iι (α~τρ'βω) ' ό συντρΙβων 

(όνομα κακοϋ τινος δαΙμονος συντρΙ60ντος τός 
χύτρας καΙ τό λοιπό σκεύη τοϋ μαγειρεΙου, άναλο
γοϋντος δέ πρός τούς παρ' ήμΤν καλλlκαντζάρους). 
συν-τροφ(α, -Ij (αν"τροφο,)' τό τρέφεσθαl όμοϋ, 

κοινή άνατροφή, συναύξησις, συμ6Ιωσις, συνανα
στροφή, σχέσις 11 θρέμμα, γέννα (<<γενιά»), γένος. 
σύν-τροφος, ο"(αv,,τρέq,ω)' ό τεθρσμμένος (άνα

τεθραμμένος) όμΟϋ μετά τινος, ό της αύτης κατα
γωγης. 2) Ύενιχω, ό συζων μετά τινος 11 οΙκείος, 
συνήθης, συνεlθισμένος, κσινός 11 έπΙ χcιτoιχlΙHων ι;;φ 
ων, ό όμοο άναπτυχθείς, σύσσιτος. 3) φυσικός, 
Ιμφυτος, έγγενής, συνήθης, κοινός,- υ αν"τροφα, 
ζωή,=ό συμ6άλλων (60ηδων) εΙς τήν συντήρησιν 
(διατήρησιν) της ζωης. 
σUν-τρoxάςω, (xcιΙ αv..τροχάω)· =αv"τρέχω (βλ.λ.). 
σuν-τuYXάνω, μελλ. -τενξομα,' ιiόρ . β' -ofwxo,,' 

συναντω τινα κατό τύχην ιι συνομιλω μσζί του, συν
διαλέγομαι μετά τινος n δ αv"τvχάw=ό Ηυχών, ό 
πρCJτoς πού θό συναντήσr;ι κανεΙς, ό «πρώτος τυ
χών», πδς τις D τό σv"τvχό,,=τ6 πρCJτoν πΡδγμα 
«πού θό πέσr.ι στό χέρια ένός», τό «πρCJτoν τυχόν», 
τό πaρατυxόν, τ6 κοινόν, τ6 άσήμαντον.- 11 ίπΙ 
τυxcιΙων γΙΎονότων χcι[ αuμΙS:i.ντων, συμ6aΙνω, γΙνομαl, 
συμδαΙνεl νό γΙνω (νό λάβω χώραν), συμπΙπτω 11 
ιiπoλ., συμ6αΙνω, άπο6aΙνω ιι w ξv"τvχό"τω,,=δν τό 
ήράγματα άπο6Wσι καλως 11 ιiπ~oα., α~ετνyxα"ε, QV,," 

έτvχll=-συνέ6αlνε ωστε ... , fτυχε νό ... (μετ' ιiπρφ. ). 
σuν-τuμδ-ωρυxιω, μsλλ. -ήαω' τuμβωρυxω όμοΟ 

μετά τινος, άνασκάπτω τάφον μετ' δλλου. 
σuν-τυρaννο-ιιτονcw, μβλλ. -ήσιο' συνερ'{ώ εΙς 

τόν φόνον των τυράννων, γΙνομαι τυραννοκτόνος 
άπό κοινοϋ μετ' δλλου (η δλλων). 
σuν-τiiρ6ω, μελλ. ο-ώαω ' (αv,,+τvρο,J' TυρoπoιGι 

(μετa6άλλω εΙς τυΡόν, «τυροκομω») όμοΟ μετά τι
νος Ι 6θκν μτφρ., μηχανορραφώ, σKευωρQ, cμα'{ει
ρεύωι, λ«~. concoquere. 

ouV-Tuxciv, ιiπρφ. ιiop. β. τοίί ΟΙΙ)lΤΙΙΥχά"ω. 
συν-τUXίσ, Ιων. -ίη, -Ij (OVtfτvxei,,) ' τυχαίον περl · 

Qτατικόν, συγκυρία, τυχαΙα σύμπτωσις 11 εύτυχής σύμ
πτwoις, εύτυχές συμ6άν, εύτυχής fκ6ασις 11 δυστύχη
μα, ότύχημα, άτυχΙα, όπροσδόκητος συμφορά . 
σuν-unο-ιιρfνομαι, ιiπoθ.· ύποκρΙνομαι μετά τι

νος, όμοΟ μετ' δλλων ύποδύομαl καΙ έγώ εν των 
πρσσώπων τοΟ δράματος 11 60ηθω τινα είς τ6 νό 
προσποlηθ!1 . 

συν-υπο-τΙ&ιιμι, μελλ . -(J.ήαω · όμοϋ μετά τινος 
θέτω τι ως 6άσιν 11 ώ, μίαον , (προ:ϋποθέτω τι όπό 
κοlνοΟ μετά τινος, δέχομαι (λαμ6άνω) κοινήν προ
ϋπόθεσιν, λαμ6άνω καΙ έ'{ώ ώς δεδομένον Ι συν
θέτω όπ6 κοινοΟ μετά τινος. 
σuν-un-ΟUΡΥcω, μελλ. -ήσω' συνυπηρετω, συμ

βοηθω. 
σuν-ίίφaίνω, ιiόp . cι' Θφη"α' πcιθ. ιί6ρ . :ι' -iίφά,,-

6η". ύφαΙνω όμοϋ μετά τινος 11 μ-;φρ . , μηχανορρα, 
φω, περιπλέκω τό πράγματα ώς νό ύφαΙνω ϋφα
σμα, καταστρώνω ϋπουλα καΙ πανοϋργα σχέδια. 
συν-ωδΙνω· (/)δ,,,ω (κοιλοπονω, ύποφέρw) όμοϋ 

μετά τινος, συμπάσχω, συνυποφέρω, μετέχω είς 
πάσαν άγωνΙαν, 
συν .... δός, ό" (α~Φδή)· ό ξιδων i) ήχων άπό 

κοινοϋ Τι έν όρμονΙQ μετά τινος, ό όντηχων i) όντ
αποκρινόμενος είς τι 11 μτφρ., ό έν όρμονΙQ (~. ι. 
ό σύμφωνος) πρός τι(να). 

σuν-ιjtιιησα, ιiόρ. cι' 'tou αV1l0ιχέω. 
σuν-ωμcδα, cι' πληθ. 6ποτ, μία. ιioρ. β' 'toi! _ 

/ημι. 
συν-ωμoaία, -Ij (αιι"όμ"vμι)' ώ;; χα! νίiν, συνω. 

μοσΙα, τ6 νό εΤναΙ τις συνδεδεμένος μετό τινος δι' 
δρκου, ή δι' όρκου fνωσις πολλων έναντΙον τινός 
11 όμοσπονδΙα. 
σuν-ωμότης, -ov, δ (σ~όμ"vμ,)' ώ, xcιΙ νυν, συν· 

ωμότης, μετέχων εΙς συνωμοσία ν, ό δι' δρκου συν
δεδεμένος 11 σύμμαχος, όμ6σπονδος. 
συν-ώμοτος, ο" (αιι"όμ~μ,) ' ό δι ' δρκου συνδε

δεμένος, i) καΙ όμ6σπονδος, ούμμαχος 11 τό ξv"ώμο
το" = όμοσπονδΙα, Τι xcιΙ συνωμοσΙα.- 11 ιπί πpcι
"(μάτων, ό δι' δρκου (ένόΡKWς) συμπεφωνημένος. 
σuν-ωνcομαι, μ8λλ. -φ"ήαομα.· πcιθ. πρχ.- aώ",1-

μα', ιiπoθ.· ό'{οΡάζω όμοϋ μετά τινος, συναγορό
ζω U συλλέγω διό κατα6σλης χρημάτων: "ησ,ώτα, 

. ίππο" ov..QJ"ofo"m. μvΡ'η" = οΙ νησιωται συγκατα · 
6όλλουσl χρήματα καΙ καταρτΙζουσι σωμα δεκακιο
χlλΙων Ιππέων.- 11 6'{οράζω όμοΟ, όγοράζω χον
δρlκώς (π. χ. σΤτον), λcιτ. coemere 11 δ πρχ. ιiπcιντ~ 
χcιΙ εν πcιθητ. ίνν.: tJ σVt'lιφ"ημέ"ο, αίτο, = ΟΤτΌς 
ήγορασμένος. 
σuν-ώνυμoς, ο" (αtι,+ό'""μα, cι!oλ. ιiντΙ ό"ομα)' 

ό έχων δμοιον δνομα Τι όμοΙαν σημασΙαν, όση
μαΙνων τ6 αύτό. 
σuν-ωριαστήc;, -ov, δ (αv..ωρ',)· ό όδη'{ων (έλαύ· 

νων) ov"we/δo (βλ. λ.), τ. Ι. όρμα συΡόμενον ύπό 
δύο Τππων, ό όχούμενος έπl αv"ωρ/δοι;, 
σuν-ωρfςω, μιsλλ . -αω (αv"ωρi,)' ζευγνύω ' όμοο. 

- μίσον, συνδέω (συνάπτω) τι πρός έμαυτόν, τό 
ένώνω μέ τι Ιδικόν μου ...... 11 ιiμτΙS. τΙθεμαι ύπό τόν 
ζυγόν, «ζεύομαι». 
σuν-ωρΙιιcύομαι, ιiπoθ. (σ~ωρl,)· όδηγω (διευ· 

θύνω, έλαύνω) σιι"ωρΙδα (όχημα αυΡόμενον ύπ6 
δύο Τππων). 
σuν-ωρfς, -/60" -Ij (αv"άορο,)' ζεΟγος Τππων i) 

ήμιόνων 11 δχημα (δρμα, δμαξα κλπ. ) ουρόμενον ύπό 
δύο Τππων.- 11 Ύβνιχω" οΙονδήποτε ζεϋγος, λcιτ. 
bigA.- 111 τ6 συνδέον όμοΟ, ' ζεϋγος δεσμων, 
σuν-ωφι:Ιcω, μελλ. -ήαω' άπό ' κοινοϋ' μετά τινος 

ωφελω (εΤμαl ώ:ρέλιμος), συμ60ηθω, συναναΚΘυφl
ςω U ιiπoλ., ωφελω, 60ηθω, όμοϋ:- π:ιθYjt . , όμοϋ 
ωφελοϋμαl (άποκομΙζω κέρδος). 
σuν-ωφρuωμcνος, μτχ. πρχ. του αv"Όφριιόομα, 

(βλ. λ . ). 
σuν-ωxδδόν, έπΙ~ρ. πο ιητ. άντΙ συνοχηδόν (ov,,· 

έχω)' ait! χρόνου, συνεχως, διαρκώς, όδιακόπως , άδια
λεΙπτως U χcιτ' lΙίλλου; , τοΟ λΟίποϋ, έν τςί μέλλον τι, 
παρευθύς. 
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..... ή τlσfa, i) (cWs+x~81t'QJ)' cnιox~oιιloι. φόνος 

(οφαγη) .χΟ/Ρων. 
...... Υτιις, -ov, 6 (oiirt-*φIfIM)' ό φονείιων 

(οφδζων) χο/ρους. 
.... Υτις, -ιιJo,. i)' 8ηλ .• oίl σvoφό"-r,,, (βλ. λ.). 
Iiιρcι, 'ιι, θηλ. 'toίl ZίIeo, (βλ. λ.)' νυνή έκ ΣUΡ/ας. 
ιιρdKouσaι, οιΙ, Ιων. Ιυρι\ιιουσαl, lJωρ. Ιυρ(ικο-

~σιo ή μεγαλυτέρα καΙ Ισχυροτέρα πόλις τ"'ς Σικε
λ/ας (βλ. Κ.Ε.Λ.)· i, οιΙίτου 't6 
IiΡικόσ.ος, (χοιΙ -κούσιος), α. οιι, Ιιι>ν. ιυΡιι

κόσ-ο ό κότοικος των Συρακουσων, Τι ό έκεΤ8εν 
καταvόμενος (βλ. Κ.Ε.Λ.). 
σύΡ8α, 'ιι' βλ. rίJρβ". 
σσp-yαaτpoι;, δ (σίιρω. σVeoμoιI+yaonfe>, δ σύ

ρων τήν '(αστέρα, fι ό συρόμενος (fpnwv) διό της 
γσστρός (ίπ! σχωλΥιχων 7ι δφιων). 
σύΡδΙΙΥ, ΙϊπΙρρ. (ovem)' έν μακρ{ι σειpQ fι γραμ. 

μι:\, Αιχτ. tra-ctim Τι a-gmine longo. 2) ι:Jσπερ 6ια/ως 
(σφοδρώς, όρμητικως, λυσσαλέως) συρόμενος (έφ
ορμών). 

ιυρία, 'ιι (ZίIe0S')' ή καΙ σήμερον fn τοΟτο τό 
δνομα φέρουσα Xt:lpa της ΆσΙας, ή xt:ιρα τών Σύ
Ρων (βλ. Κ.Ε.Λ.). . 

σίϊΡΙΥμα, -a-r0S'. 'tό (ovel~-rm)' ώ, xcιΙ νΙΙν, τό σύ
ριγμα, τό συρΙζειν, ό ~xoς σύρινvoς, τό «σφύρι
γμα», συριστικός ήχος. 

σίiριyΜΌC;, δ (ovel~-rm)' ώ, xcι! νυν, συριγμός, σύ
ριγμα, «σφύριγμα», τό συρΙζειν (<<σφυρ/ζειν»), ό ~xoς 
σύριγγος Τι πθς ι::nιρ/ζων (συριστικός) ήχος . 

σίiριyξ, -ι,."ο,. iJ (oveltm)' ό ποιμενικός αύλός, 
δ σίιλός τοΟ Πανός (δστι, εθβωρείτο ώ, έφευρίτη;; 
'tou)' auvIatcι'to i, 'π't« Τι όχ.ω xcιλάμων lJιcιqιόρoυ μ"i)
xou, xcιΙ πάχου" στερεω, συνδεδεμένων.- U πθν τό 
fxov σχημα παρόμοιον πρός τό τοΟ σίιλοο, τ.!. 
σωληνοειδές: 1) 8ήκη δόρατος, δορατοθήκη. 
2) ή όπή ή έν τι;> κένΤΡΥ τού τροχού εύρισκομένη, 
έντός της όποΙας έστερεt:lνετο τό δκρον τού δξο· 
νος. 3) τό κοΤλον μέρος στρόφιγγος θύρας. 4) 
μ'tφρ. , οΙ ρώθωνες Τι ό λόρυγξ. 

Έ~ιιμ. : σiίρ,yξ' oveltm, ciτ't. συρ'~~ω. lJωρ. συ
elσδω. μ.λλ. σιιρΙξομαι' oίIeIYμoι xcι! συΡ'Υμό,' lJι' 
ί'tuμ. βλ. σω1ή" ΧΙΧί σvelζω. 
ΙΥ-ΡΙΊΩ, ci1:'t. συρίττω, lJωρ. συρίσδωο μιλλ . 

-Ιξω. ciτ't. -lξομαι' ciόρ. ιχ' Ισίιρ,ξα, μ.γν. eoveIoa. 
<Χπρφ. OVIl[Oa., · πα/ζω τήν oίIecyrα (βλ . λ . ), lJηλ . τόν 
ποιμενικόν αίιλ6γ, αύλω διό της σύριvγος.- 11 ώ, 
xcι! νίίν, συρ/ζω, «σφυρ/ζω», έκπέμπω συριστικό ν ή. 
χον 11 δθεν, διό συριγμών όποδοκιμόζω ύποκριτήν έν 
τΥ 8εόΤΡΥ, cτόν σφυρ/ζω», λCΙ1:. explodere. ι 
Έτιιμ.: oveltoo. σiίeΙΥξ' oίIeIYμoι' ΟVΡιΥμόS': 

σcινσxp. sva-r, sv[i, sva-rami (=λCΙ1:. ca-nto), sva-ra-s (= 
λcι •• sonus) ' λcι.ιν. su-sur-rus, a-bsurdus' σλαυ. svir
a-ti (=λατ. tibia- canere)· λιθ. sur-me (=-Acι't. tlbia-). 

ιυριιι-yι:yι\ci, ει; (.εvelα+Υέ"οS')' ό καταvόμενος 
έκ ΣυρΙας, ό γεννηθείς έν IUP/Q. 
συρικτήρ, σίiΡΙKτήCΊ· βλ. aveID-rήe, σve,στή,. 
IuPIoc;, α, ο,.' ώ. χαΙ νίίν, Σύριος, ό έκ ΣυρΙας 

(πρ6λ . .εύeοι;)' έν Φ 
IuPIOc;, α, ο,.' ό έκ της νήσου Συρου, «Συρια-

νός» (βλ . .εύροι;) . 
συρίσδω, Ιωρ. \ciyt! avelζω (βλ. λ.l. 
συρισμα, -ατοS', .ό ·=aίιeιrμα (βλ. λ.l. 
αυρισμόι;, -oiί, δ'=οveιrμόι; (βλ. λ.). 
σίiριστήρ, -ηeοι;. δ'=οve,οτήS' (βλ. λ.). 

. συριστι\ci, -ον. δ (avρlζω) ' ό παΙζων τήν OVIl')')'4 
(βλ. λ), lJηλ. τόν ποιμενικόν αύλόν, ό αύλητής. 
ιυριατi, ίπΙρρ. (ZίIe0S')' έν τι:i Υλt:lσσr.ι των Συ

ρΙων (κατο/κων της Συρ/ας). 
σίiρlπω, μελλ. -(ξω' =ove1tm (βλ. λ.). 
σύρμα, -στοS', 1:6 (oίIero)' πθν τό συρόμενον κατό 

ytίς Μ ΙΙσ8ής ύποκριτών 8εότρου μετό μακρός ού
ρδς, νυναικεΤον Ινδυμα μακρόν. 
ΣUΡΜafα, ίων. -αίιι, fJ (σveμό,)' έμετικόν Τι κα· 

.ecιρτικόν ποτόν, χρησιμοποιούμενον ύπό των ΑΙΥυ· 
πτ/ων, συνιστόμενον δέ κυρΙως έκ ζωμοΟ ραφaνΙ
δoc; ("τις έκεί έκαλεΤτο ώσ . oveμoιl.,) όναμεΙκτου 
μετά άλμύρaς. 

σuρμaιςω, μβλλ. -σω (oveμoιUι)' μέταχειρΙζομαι 
την aVf!μoι(a.tI (βλ. λ.), 1jτοι «παΙρνω» καθόρσιον 
(πcιρ' ΑΙγυπ.Ιοι,). 

σuρμάι;, ·άδοS'. i) (ΣVρω)' παν τό συμπαρaσυρό
μενον, όπορρΙμματα (ισκουπΙδια, φρόκαλα, σκύ6cJ. 
λα») "σωρός σχηματιζόμενός έκ τοιούτων η παρ· 
ομο/ων ύλlκων παρaσυρoμένων όπό τΟΟ όνέμov. 

σupμόc;, δ (σίιρω)' πάσα κΙνησις σaρώνoυσa fι 
σύρouσα (έλκουσα) Τι σχηματιζομένη διό τΟύ 00-
ρειν η τΟύ σύρεσθαι, λcιτ. tractus, δπω;; π.~. ή τρο· 
χιό των καταπιπτόντων μετεt:lΡων, ή συρ1ή πορεΙα 
τοΟ όφεως x. ιi..π.- 11 -=συρμαΙa. (βλ. λ.), Ιμετος, κό-
8aρσις. 
σύροιαα, lJωρ. civt! ΣVeovoa, θηλ. μ't)(. τoίl overo. 
Iϋρoc;, i) (χα! δ) ' νησος τών Κυκλόδων, καΙ σή

μερον €τι ούτω όνoμaζoμένη (βλ. Κ.Ε.Λ . )· πcιρ' Όμ. 
χα! Ιυρίιι (Όδ. Ο 403), πιχρά μ.γν. xcι! Σύρα, -ιι (ώ. 
xcιί . νiίν) . 

lUρoc;, δ' ό κότοικος της ΣυρΙας. 
συρο-φofνιξ, (χιχ ! -φοίνιξ), ,r .. 0S'. δ' ό κατα· 

'(όμενος έκ Φοινίκης της Συρίας (~ιό: ι δπηρχον xcιΙ 
ΦοΙνιχε. τη, ΛιΙ;ύη.) · θηλ. ιυροφοίνισσα. 
σuρ-ράητω, μελλ. -ψΦ' ρόπτω όμού, ώ; xcιΙ νΙΙν 

συρρόπτω, λcιτ . consuo.- 11 μ1:φρ., μηχανορραφω, 
μηχανώμαι, έπινοω, σKευωρQ. 
σuρ-ράσσω, cin. -ττω' μβλλ. -ξω·=dμ't6. oveetj

)'1'Vμ' (βλ. λ . ), συΥκρούομαι, μόχομαι πρός τινα, συμ
πλέκομαι, λα •. confllgere cum a-liguo. 
συρ-ρέςω, μελλ. .ξω· όπό κοινοΟ μετό τινος 

πρσσφέρω θυσΙαν, ιτελώ όμοϋ Ιερό», συνεορτόζω. 
συρ-ρέω, μaλλ. -1l~tjooμoιI' πρχ. -aeev"xa.· «όρ . δ' 

μετά πιχθ. Ινν. -lIeetι",,' ώ. xcιΙ . νίiν, συρρέω, ρέω ό
μοΟ μετό τινος, σχηματΙζω κοινόν ρεΟμα, χύνομαι 
εΙς τό αύτό μέρος 11 μ.φρ., ίπΙ ciνθΡώπων, ώ. xcιΙ νίίν, 
συρρέω, μετό πολλών δλλων συναθρσΙζομαι εΙς τό 
αύτό μέρος, πολλοl δνθρωποι φερόμε8a πρός τήν 
αύτήν κατεύθυνσιν t:ις ρεύμα ποταμΟύ. 

συρ-ρήyνίiμι, Τι -ύω' μελλ. -eήξω' ιiόρ. οι' σvήe
e"ξα ' πcιtlη •. , ciόρ. δ' ov"aeel!,.,,"· πρχ. ovfIIfee,lyμoι,. 
ά;λλ' ώσ. xcι! πρχ. 6' <Χμτ6. avιιέρeωΥσ' διaρρηyνύω 
(8ρaύω, ισπόζω») εΙς τεμόχια U oveejjfaI εΙι; Ειι= 
νό KατασυντρΙψr.ι όλα όμοΟ καΙ νό τό Kόμr.ι ένα 
σωρόν ~ μ.φρ., ίν.φ πcιθη1:., KατaσυντρΙ60μαι όπό 
τών συμφορών.-ώ, πιχθητ. χιχΙ ciμ.δ. ίνβΡ-Υ •. (χυρ. ίν 
.ιji δ' ΠΡΧ. ov"ieemya.) · έκρήΥνυμαι, διaρρήyνυμaι, 
8ραύομαι εΙς τεμόχια, KaτασυντρΙ60μαι, διαλύομαι 
είς μέρη καΙ όνακατώνομαι U ΙπΙ πo~cιμων, χύνομαι 
εΤς τινα, έμ6όλλω εΤς τινα (ποταμόν), ένοΟμαι με
τό τινος n έπ! πι:ιλίμου, έκρήγνυμαι, συΥκρούομαι έν 
μόxr.ι, συμπλέκομαι. 
σuρ-ριςόoμaι (σiιιι+διζιlω)' πcιθητ. ριζοΟμαι (ρι

ζ060λώ) όμοΟ μετό τινος, Ιχω τός ρ/ζος υου ήνω
μένας μέ τός ρΙζaς δλλου. 

Ιύρτlc;, -ιιω" :ων. -ιοι; xcιΙ ·ιιJoι;. ij (ΣVe,;o)' όμ
μωδες τέναΥος 8aλόσσης Ι o~.ω;; ώvο:;μ(iζοντο lJύο 
-τ;ινά;γη ' -τ;ων βοριΙων πcιριxλΙων ,η; ΆφριχΤ,., xcιΙ δτ, 
ίπΙ 'tij, Λι6υχη. θcιλciσσ"l)., i) ιu1ζων .είιe-rιS' (Τι μ. 
Υά1" .είιρτιι;) xcιΙ 'ιι ΙΜίσσων (η μιχρά) ΖίιeτιS'. 
σύρφaξ, -ix0S'. δ (οveω)'=σveφaτοι; (βλ. λ.).- 11 

ιίι, ίπΙθ.=σveφ8ΤώΜ,S' (βλ. λ.), όμοιος πρός σuρφε
τόν, συσσωρευμένος όπως τό σκουπΙδια, όνόμει' 
κτος, χυδαΤος, πρόστυχος. 

συρφι:τΌC;, δ (οveω)' πθν τό ύπό τού όνέμov συ· 
ρόμενον καΙ φερόμενον έnl τό αύτό, όποτελοον 
δέ έκεί σωρόν (ξηρό φύλλα, δχυρα, φρύγανα, «φρό
καλα», γιν. σκουπΙδια), λΙΧ •. quisquilla-e.- • μ'tφρ., 
όνόμεικτον πλήθος, δχλος. 
ΙY~PΩ, μιλλ. σ~eώ' ciόρ. 11' lo6eα' πρχ. o1ovexa.· 

πcιθητ., ά;όρ. β' loIe"fI' ΠΡΧ. oIfaveμoιI" ώ, χαΙ νΟν, 
σύρω, ισέρνω», fλκω, cTρo6QJlI σύρω διό τ"'ς δΙας, 
συμπαρασύρω 6ιαΙως:1 όποσπώ διό τ",ς 6Ιας, διaα;ι
ζω Ι συμπaρaσύρω, διaσKoρπΙζω (ιίι, 6 !ν.μο, ις;χ. 
'~ νίφη). 

·Ε-rvμ., σίιρω' σVeμα ' σveμ6,· σveμaΙο" qve~,' 
σίιρ~ι,' oίIeφoi. OV(!φ"ό,' ΣV;φΣξ" δι" ί-ςυμολ. βλ. 
oa1em• Ό . ' 

ιrι, 6 υΙ '*Ι' -Υ.ν. dόs, Iιιlτ '""~ .ιςΑ'Ι'/8. δwjι, 



, .. 
"'r, σιl". C!I~, χαιΙ οι>ντιρ. ον;, δοτ . πλΥΙθ. 0"0(, iπ. 
ΜtHΙι.- λOlτ. SUS-lί~, (βλ. λ ,) 'χοΤρος (ιγOυρoVνι»), 
τόσον ό CΎνOUXιoμένoς δσον καΙ ό κόπρος, όιο. 
δ. _Ι ι'ι CYOUΡOuva, σκρόφα» Ι σiί~ xdn{lOr = ό 
όyριqς κόπρος.- πρδλ. χαιΙ lίr. _ 

• Bnμ., .ir' lί, (Ιαιπ. qjίjS : λ\θ . kl&UI., λιττ. zQk& 
(χοτρος)' xσιτιi τιναι, τό Ιαιπ. *Sίjs, Υιν. *SviIS) ιη. 
6',Υιν. ·oF~, *σοο, προεκόλεσε διό οuμφuρμοΟ 
μΙσιν &ιπλi'jν ΧλΙοιν ~-~O' χαιΙ oVi-ov6i, ciHιk τούτο 
δiν ι!}οτιιθιΤ, διότι 'iι Υιν. ·ινόι δεν [)πιiΡXιι' χιιτ' &λ
λοι>, -fι διαιτ7ιρΥΙΟΙ, του σ- θό: ήΜναι το νdι θlιωρτιθΤΙ ώ, 
όφιιλομ'ντι ιl, τΤιν ατιριότι>πον όμηρο φριiαιν ov, σΙ
A10i, «λλdι χαιΙ τοίιτο δεν Ilν(Χι βέδ(Χιον (π~δλ. χαιΙ lίr). 

σu-σιιcδάννίiμι, μιη. -oxεcJάoω' 6μοΟ μετ' δλλων 
διοοκορπΙζω. διοσκορπΙζω έντελώς. 

σu-σιιcuάςω, μsη. -άοω' ι3όλλω 6μοΟ καΙ έτοι
μόζω τός όποοκευός μou, «δένω» τό πρόγματό μou, 
ώ, χιιΙ νυν συσκευόζω (ουγυρΙζω, τακτοποιώ, έτοι
μόζω) τό πρόγματό μου 11 Υενιχώ" έτοιμόζω, προ
ετοιμόζω, προπσρασκευόζω Ι έν xIΣxtj ιiνν. μηχανώ
μαι, σχεδιόζω, έπινοώ, έν συνεργασΙI,1 καταστρώνω 
σχέδιο.- ΙΙ μίαον, συσκευόζω (έτοιμόζω) τό πρόγμα
τό μου πρός όναχώρησιν, έτοιμόζομαι πρός όνα
χώρησιν, λαι1.'. (onν&ιaΓβ, vasa colligere Η μτχ. παιθ. 
ΠΡΧ. ΟΙΙ"ΒΟΧΒllσομέ"ο, iΊ μία. ά:αρ . ιι' οιιοχsνσοάμst'Or 
=fτοιμος καθ' δλσ, fToIμoς πρός όναχώρησιν, έν 
τόξει πορεΙος . 2) έτοιμόζω, παρασκευόζω, έφοδιό
ζω. 3) ίν xιxxij ίνν., έπινΟώ, μηχανεύομαι, μηχανορ
ραφώ. . 4) Υινιχώ" φέρω έπl τ6 ούτό (συνόγω, 
συλλέγω) πρός ίδlαν μου χρήσιν (πρός ώφέλειόν 
μου, πρός τό συμφέρον μου), έξοικονομώ. 
σu-σιιcuδσfσ, Τι (oιιoxSΝΆζω)' ώ, Χ(ΧΙ νυν, συσκευα

σlα, έτοιμασΙα όποσκευών διό ταξlδιoν η πορεΙαν. 
σu-σιιcuo-φoρiω, μsη. -ήοω' μεταφέρω τό σκεύη 

καΙ τό ι3όλλω 6μοΟ. 
σu-σιιcuωρeομσι, μιη. -ήοομσι, «πα!!: σκευωρώ 

(μηχσνώμαι, έπινοώ, έφευρΙσκω, σχεδιόζω) όμοο (έν 
συνεργασΙQ). 

OU-OIUIVcu, μ.η. -ήσω ' διαμένω έν τι:\ αύτι:\ σκη· 
νι:\ μετ' δλλου, συζGι, συγκοτοικώ D συντρώγω μετό 
τινος. 

ou-σιιιινιιτν, -jj,or, δ (Οllσχ""ΙΙω)' ό έν τι:\ αύτι:\ 
σκηνι:\ διαμένων, σύσκηνος, συγκότοικος Β όμοτρό
πεζος, συνδοιτυμών, λαιτ. contubernalis. 

σu-σιιιι.,{ιτρισ, 'iι, θτιλ . του ΠΡΟΤΙΥ. ollox"""nte. 
σu-σιιιι,,'σ, 'iι (cnίox""or)' τ6 διαμένειν έν τι:\ 

αύΤι:\ ~Kηνι:\ Ι 'πΙ ατριιτιωτιίιν, τ6 . συνδιαΙΤδσθαι, τ6 
συντρωγειν. 

σu-σιιiιι.,ιoν, τό, χαιΙ Χι>ρ. χαι-.:« πλ 'ηθ. συσιιήνισ, 
τcι· τό σιισσΙτια τGιν Σπαρτιατών, -.:& χαιΙ φιδΙησ (βλ. 
λ.) Itλλιιι, λΙΥόμ.νιι· 'χ του . 

σ6-σιιιινος, ο" (CΉΙt+ox""tl)' ό ζGιν (διαμένων) έν 
τι:\ αύτι:\ σκηνι:\, 6 συγκατοικών, 6 συζών 11 ώ, ol)Cf. 6 
cnίσΗ'Iιιοr-όμοτρόπεζος, συνδαιτυμών, σύντροφος, 
λιιτ. contubernalls. 

σu.σιιιι.,όω, ιι-λλ. -άκι. (ovox,l"or)' = οιισ,.""εω 
(βλ. λ.). . 
σu-σιιΙάςω, μ.η. -άοφ (CJVOX.Oi)· σκίόζω έντε

λώς, ρΙπτω σκιάν πανταχό8εν, καλύπτω (σκεπόζω) 
καθ' όλοκληρlαν. 

σU-crιιΙoς, ο" (CΉΙt+oxad)' ό ΠUKνώς έσκιασμένος, 
πανταχόθεν έσκιασμένος, κατάσκιος Ι τΟ OVo,.ao,,= 
ή nUKV'" σκιό δένδρου iΊ τόπος πυκνώς σκιοζ6μενος. 
σu-σιιοncω' όμοΟ μετό τινος θεωρώ (έξετόζω), 

συνεξετόζω. 
σu-σιιoτάςω, μιλλ. -ι%οφ' μτδτ., συσκοτΙζω τι, τό 

καθιστώ έντελώς σκοτεινόν (κατασκότεινον) Ι άμτδ., 
γlνομοι έντελώς σκοτεινός, κατοσκοτεινιόζω Ο ιi
npoo., σνσχοΜζει-σκοτεινιόζει, γΙνεται σκοτόδι. 
σu-σιιUΔΡΩηάςω, μιλλ. -~ω' σκυ8ρωπόζω (γΙνο

μαι σκυθρωπός) όμοΟ μετό τινος, cnoIpvw» δψιν 
περlλυπον. . 
σu-σιιΙράσσω, ci-.:-.:. -πω, ιι-λλ. -ξω' κατοσπα-

ρόσow, κατακσμμαTlόζω. . 
σv-σwάω, μιλλ. -lIσφ' συνέλκω, συν8λΙ6ω, συ

στέλλω, cσυμμαζώνc.ι, σouφρώνωι I'~Ι δ.ρμcίoςων, 
σuρρόmω. 

σu-σιιcιpάu (ovt+onaiecl)' ώς; _ι νσν, συσπειρώ, 
QuonEIpώvw, ουστρέφώ, σ"μμοζεuω, περιτυλΙσσω.
n\ltθ1jΤ., σ_oιu.ιιάoμσι· tb, 1ιιιΙ νίίν, συσπειροΟμαι, συ
σπειρώνομαι, ο:οuλσυριόζομciΙJ 11 ίπl οτ~αιτιωτώv, σχη
ματΙζομαι εις πυKνr'ιν παΡόταξιν, 8οδΙζω έν πυKνι:i 
τόξει • 

σu-σιιcfpu' σπεΙρω όμοΟ, ραντΙζι..; 6μοΟ. 
σu-σιιcvIω, μ.η. -σnε,oω' σπένδω όμοΟ μετά 

τινος, λαμι3όνω μέρος εΙς σπονδός.- μία ον, συμ
πρόττω εΙς τήν σύνοψιν εΙρήνης, συνθήκης Χ. τ. δ. 
CRMJncύδω, μsη. -οω ' όμοο μετ' δλλων σπεύδω 

καΙ έγώ (νό παρόσχω 60ήθειαν), συμπροθυμοομοι, 
συμ80ηθώ προθύ}Jως, συμπρόττω μετό σπουδής. 
. σu-σιιlayXVcuω, μεη . -οω (oiι"+oπωYX,,σ)' ό
μοΟ μετ' δλλων τρώγω τό σπλόγχνα τοΟ θύματος 
(μ.τ&: 'tiJv θι>οΙιιν). 
σU-σno.,δoς, ο,. (cMι+oπo"διj) ' ό όμοΟ μετ' δλ

λων κόμνων σπονδός, · ό 6μοο οπέ"δω,. 11 ό περι
λαμ80νόμενος εΙς τήν αύτήν συνθήκην, δ dμ60ΠΟ"-
80, (βλ . λ.). 
σu-σιιoUΔΆςω, μ.Η. -«ίοω' όμοο σπεύδω, όπό 

κοινοΟ ένεργώ μετό ζήλου, ένδιαφέρομαl ζωηρώς 
περΙ τινος.- ΙΙ μτ6τ .• όπό κοινοΟ μετά τινος έπι
διώκω (έκτελώ) τι μετό ζήλοu. 
σuσ-σc'ω, μ.η. -οοι' σεΙω όμοΟ 11 κόμνω τι να 

τρέμι;ι. 
συσ-σιιμσfνω' ο"μσΙ"ω (σημειώ) τι όμοο μετά 

τινος.- ΙΙ μίααν, σφραγΙζω καΙ έγώ, υπογράφω ό
μοΟ μετ' δλλων, συνυπογρόφω.- παιθητ . , σφpaγΙζο
μαι όμοο Τι συγχρόνως. 
oύCMnlμov, τό (oνν+σjjμσ)' = cnίμβ010" (βλ. λ.l. 

συμπεφωνημένον σημεΤον, σύνθημσ. 
συσ-σίτέω, μsλλ. -ήοω (οvσCJΙΤΟ,) ' σιτoiίμα. όμού, 

τρέφομαι όμοΟ, συνδιοιτώμαι, συντρώγω. ώ, καιΙ 
νυν συσσιτώ μετό τινος, εΤμαι όμοτρ6πεζός τινος 

σuσ-σΙτιισις, -εφ~, -Ij (oιιooιτεω)'=Τιjί Ιπαμ. οιιο
σΤτΙσι (βλ. λ). 
σuσ-σίτfσ, 'iι (σιιοο,τεω)' τ6 συσσιτεΤν, τό συν

διαιτασ8αι, τ6 συντρώγειν (άπό κοινοΟ μετ' δλλων, 
όπ6 κοινης τραπέζης) . 
σuσ-σΙτιoν, το (σιισοιτΙΙω) ι Ι αι>ν. εν τφ πλτιθ. 

1'« σιιοσlτια=κοινόν φαγητόν, κοινόν δεΤπνον, κόι
νι'ι τρόπεζα (χι>ρ. ίν Σπιiρτ,!l, Ινθαι Ι'ά ουοοΙτιιι. ' sIxov 
O.onLoQfj 6πό ~η, Λι>xαΙ>~YIΙoυ νoμoθιo(αι~).- υ αΤθou· 
σα συσσιτΙου, cτραπεζορΙα». 
σύσ-σίτoc;, ο" (οv,,+οfτοr)' 6 όμοο σιτούμενος, 

ό ουντρώγων, ώ~ χαιΙ νίίν ό συσσιτών 8 ώ~ oi)". d 
ΟVΟΟΙΤΟi=ό όμοτΡόπεζος. 
συσ-σΥςω, μιΗ. -οω' όπό κοινοΟ μετ' δλλων 

ot;X;w. μετ' δλλων διασt;X;ω (όπελευθερώνω) τινό, 
συνεργώ είς τήν διόσωσΙν τινος. 
σύσ-σωμος, ο" (0ii1+0ώμσ)' ό συνηνωμένος εΙς 

Ιν σώμα, ώ, χαιΙ νυν σύσσωμος. 
συσ-σω-φρονέω, μιλλ. -ήοφ' σωφρονώ καΙ έγώ, 

εΤμαι καΙ έγώ σώφρων, μετέχω καΙ έγώ της σω
φροσύνης (έγκροτεlας) . 
σu-σΤδδόν, έπΙρρ. (ov"loI,AμAI)' έκ τοΟ συστό

δην, έκ τοΟ πληοΙον 11 ίπΙ μιiXΤΙ~ , έν πυκνι:\ πορατό
ξει, εΙς πυκνός γρομμός, έκ τοΟ συστόδην, λαι-τ. 
comlnus. 
ou-στδδc'ς, μ-.:Χ. παιθ. «ορ. 4' τοίί σll"'ΟI,,,μι. 
σu-στδλcfς, μτχ. παιθ. «ορ. δ' -.:ου ovol'i11ιo. 
συ-στδσιάςω, μεΗ. -άοω' όπό κοινού μετό τι-

νος στασιόζω (έπαναστατώ), συνεπαναστατώ, λαμ
ι3όνω μέρος εΙς στόσιν (έπανόστασιν,.- • μ-.:ιiτ . , 
συνενώνω τινός πρός έπαναστατικούς σκοπούς. 
σu-cnΙσισστής, -ov, δ (οιιοτσοιάζω)' ό 6μοΟ στα

σιόσας (έπαναστατήσας), ό συνεπαναστότης. 
σύ-στδσις, Τι (ο""lοτ"μι)' τό όμοο τιθέναι, σύν· 

θεσις, διοργόνωσις, συναρμολόγησις, κατασκευή.
ΙΙ (cnwΙσl'ιι.μσι)· τό Τστασθοι όμοΟ, συνόντησις Ι Ιν 
'Χθριχtj ίνν., μόχη έκ τοΟ συστόδην, συμπλοκή, μό
χη Ι cnίoταoι, ,."ώμ",-σύγκροuσις σκέψεων, μεγό
λη όνησυχΙα, tvroΤIKi! . . φροντΙς. 2) συνένωσις, 
συνayωγι'ι, έταιρεΙα, δμιλος όνθρώπων, σύλλογος. 
3) μ-.:<Ρρ., iπΙ τοli νου, oύστηρότης, · 0Q6aρ6της, τρα
χύτης. 
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συ-στΙσιώτιις, -ον, 11· μέλος τrjς aύτrjς πολιτι· 
Κι'\ς μερΙδος, 6παδός τοΟ αύτοΟ κόμματος, συμφa· 
τριαοτής ιι ουνωμότης. 
σu-στIτιιιός, ιt, ό" (αιι.ΙαΤ'1μι)· 6 όνήκων εΙς 

·fνωσιν, iι ό κατάλληλος νά έπιτυγχάνΓ,) αυτήν, ΣvΝ
εκτικός, συνθετικός, συνδετικός n εΙσαγωγικός, συ
στατικός: αιιατcιτικι} lπ,ατο1" (ώ, και! νυν). 
σu-στσυρόω, μaλλ. -ώαω' στouρώνω τινό (Wv 

καιρφώνω ίπΙ ταυ o~αιυραθ) όμοο μετά τινσς. 
σu-σΤΣyά~ω, μιλλ. -άαω' ώ. και! νθν, συστεγόζω, 

fι περικαλύmω έντελώς, σκεπάζω δλως διόλou. 
συ-στέλλω, μιλλ. -ατι1ώ' ιiόρ. a.' -aατιι1cι' ίνΙΡΥ. 

πρκ. -έατcι1κcι, και! παιθ. πρκ. -ιiατcι1μcι,' ώ. και! νΟν, 
συστέλλω, συνέλκώ, συμμαζεύω, σμικρυνω 8 συστέλ
λω τό Ιστ/α (μαζεύω όλΙγον τ6 πανlά, τ6 κοντα/νω). 
2) περιστέλλω, συμπιέζω, συμπυκνώ.-παιθητ., συ
στέλλομαι, περιστέλλομαι, έλαττοομαι, σμΙKρUνO' 
μαι, «συμμαζώνομαιι, «ζαρώνωι Ι αιιατιiUομcιι 11, 
Mέ1ι,cι,,=περιoρ/ζω τ6ς δaπάνας μου, περιορΙζο
μαι OίKOνOμΙKWς U α!ίτlll και! _ν "t'/j μτχ. παιθ. πρκ . οιι,.
lατcι1μi,,0,=6 περιωρισμένΘς εΙς τό Ιξοδό Ίου, i) 
και! ό «συνεσταλμένος τούς τρόπουςι (ώ, και! νυν), 
ό μετριοπαθής. 3) μτφρ., ύποΒιβάζω. ταπεινώνω, έξ
ευτελ/ζω.- παιθητ., ταπεινώνομαι, έξευτελlζομαι, 
καταρρ/πτομαι.- Ι περιτυλlσσι.ι στενώς, περικαλύ
πτω. περιζώνω.- μέοαν, αιιoτέ110μcι, fJ.olμιIno1'= 
περιτυλlσσω τό Ιμάτιον σφιγκτό γύρω εΙς τ6 σώμά 
μου (περl τήν όσφύν μου) !Ι α!ί~ω iv.'/j μτχ. παιθ. 
ιiαρ. β' αιιoταλε,~=περιζωσθεlς, περισφιγχ8ε/ς, fToI
μος πρός ένέργειαν (πρός δρασιν).- σι ί ·, .'/j l'ραιμ- . 
μαιτιχ'/j, χρησιμοποιώ συλλα6ήν τινα ώς 6ραχεΤαν. 
σu-σΤΣνά~ω, μιη. -ξω' στενάζω (θρηνώ) όμοϋ 

μετά τινος. 
συ-σΤΣφΙνόω, μβλλ. -ώαω' στεφανώνω όμοΟ. 
σύ-στημα, -ατo~, τό (ΟΙΙ"Ι"Τ'1μ,)' τό συνιστάμε· 

νον (i) συντεθειμένον) έκ πολλών 6μοΟ, tv σύν
δετον δλον, όργανικόν τι δλον, ώ;; και ! ·ιυν σύστη
μα Ι σύνθεσις, σύγγραμμα ιι πολ/τευμα, σύνταγμα 
noλιτεΙας ιι σύλλογος, έταιρε/α, συντεχνΙα. 
σu-ΩτoΙXέω, μsλλ. -ήαω (oιι,,+ατoϊxo~)' Τσ!'αμαι 

(ώρ/σκομαι) εΙς τήν αυτήν σειρόν (γραμμήν) μετ' 
δλλων Ι μτφρ., ευρlσκομαι έν συμφωνΙQ πρός τι(να), 
όνταποκρ/νομαι πρός τι(να). 
αu-στολf~ω, μ.η. -lαω'=οιιατέ11ω (βλ. λ.) 11 συν

δέω, συνάπτω. KατaσKευάζω.- 11 ένώνω, συνενώνω . 
συ-ατΡΙΤΣΙα, ή (οιιοτecιτ.vω)· κοινή έκστρατε/α . 
συ-στρδΤΣύω, μ.η. -.voQJ· ουχνότ. ώ. μΕοι;ν αιι

ατeατtUομcι" μ.λλ. -tUOOμcι,' άπ6 κοινοΟ έκστρα
τεύω, λαμ6άνω μέρος είς έκστρατεΙαν. 
σu-aτρδτ-ηycω, μιλλ. -ήοω' εΤμαι συστρ6τηγ6ς 

τινος.- 11 μτδτ., ένει::γώ τι μετά τινος ώς συστρότ
ηγός τou' iK ταυ 
σu-aτρδτ-ηyoς, 11· dι, μΙ νlΙν, συστρ6τηγος, δ 

μετέχων της στρατηγΙaς, δ στρατηγών μετά τινος. 
σu-στρδτιώτης, -οιι, δ' ώ, και! νiίν , συστρατιώτης, 

6 στρατιώτης καΙ αύτός, δ όμοΟ μετά τινος ύπηρε
τCιν, ό «σύντροφος» έν πoλέμ~, συμπολεμιστής. 
σu-Ωl'ρδτo-ηΣδlEύoμaι, ιiπαθ.· στρατσπεδεύω δ

μοΟ μετά τινος. 
συ-στρiφω, μιλλ. -ψΦ' παιθητ., ιi6ρ. β' ιnwιατe!

'Ρ'1", πρχ. αννέατecιμμcιι' ώ~ και! νiίν, συστρέφω τι, 
τ6 στρέφω 6μοΟ, τ6 στρεφογυρlζω, τ6 συστρέφω 
εΙς fνα . δγκον . συμπαγη, λαιτ . conglobAre Ι Υsνιχω" 
συνα8ροΙζω, έπισωρεύω, συνάγω, συνενώ Ι 'π! οτραι
τιωτων, συγκεντρώνω, τούς δΙδω τ6 σχήμα ένός 
συμπαγοΟς σώματος ιι αιιατeέφω lμcιιιτό,,=όναλαμ-
6όνω έμαυτόν (τός. δυνάμεις μου), συνέρχομαι.
παιθη~., συνενοΟμαι εΙς lv όργανικόν δλον, συνδt
ομαι ~ όποτελώ σύλλογον, συνεταιρ/ζομαι, συνωμο
τώ. 2) έπ! πρατ«σειιιν, ιiφηyήoιων κ .•• ΙΙ., συμπυκνώ, 
;,υμπιέζω, κάμνω έπιτομήν (περ/ληψιν) 11 αιι"ιατecιμ
μi"" 1έξ" ... ή όπεστρογγυλωμένη φράσις (πλοκή 
λόγου), συνεσφιγμένη, νευρώδης (iv ιiντιθ. πρό, "ti)v 
&ΙΠΡ"Ρ""''' λέξ,,,).- ·11 συστρέφω; περιστρέφω, περι
διγώ, δκσφενδονΙζω.- 11 κόμνω τι νό περιστρέφεται • . 
συ-στροφή, fι (αιιοceέφω)' ώ, και! νθν, ή οuoτρο

φή, τ6 στρlψιμον, τ6 στρεφογύρισμα, ΠΕριστροφή, 

;5, 

τ6 περιτύλιγμα · εΙς σφaTραν.- ιι ~ πυκνός καΙ 
συμπαγης όγκος, σχηματιζόμενος διό συστρoφtΚ 11 
πληθος όνθρώπων, δχλος, στΤφος, λαιτ. globus 11 συν 
άθραισις, συγκέντρωσις. 
συ-σφά~ω, μιη. -ξω' παιθ. ιiόρ. β' αιι,..αφl1'1'" 

ιiπρφ. αιιoφαyιj"cι, ' σφόζω όμοο μετά τινος, συμ
πράττω εΙς φόνον. 
σu-a.yyω, μaη. -rξcιo' dι, μ! νθν, αuσφ/γγω, 

δένω 6μοΟ σφιγκτά. . 
σu-σxημδτf~ω, μιλλ. -αcιo' σχηματ/ζω τι (τ6 ~ια

μορφώνω) συμφώνως πρός δλλσ τι, συνδιαπλάσ9ω. 
- παιθητ., διαμορφώνομαι (σχηματΙζομαι, διαπλάσ· 
σομαι) συμφώνως πρός ύπόδειγμά τι . 
συ-σxoλά~ω, μιλΑ. -αω ' διέρχομαι τός ώρας της 

σχολής (άναπαύσεώς) μου 6μοο μετά τινος, διέρ
χομαι τόν ιcαιρόν μου συναναστρεφόμενός τινα. 
σΙτο, _π. ιiντ! Ιoo~τo, Υ' 'ν. πΙΧθ. 6Π8,,0. (μιτdι οη

μ!ΣΟ • . ιiαp. ) ~αυ οtUω . 
σϋφ.ειός, δ , έχτετ. ίπ. τύπα; ταϊι αιιφεό, (βλ. λ.). 
σϋφΣός, δ (O;;~)' σταΟλος χοΙρων, μάνδρα χο/

ρων U οιιφaό"&ε=εl~(neο~)αιιφcο,, [ανφι,ό~, αυφcό" 
oιιφό~' καιτ« τ ιναι, τό τμημαι ·-φεF,ο~ .Ιναιι ΟΙΙΥΥ. τιjι 
φίχ», !αιπ. · bhi1- (*bheva-) (=εΤμαι, γ/νομαι, τρέ
φομαι, μεγαλώνω).]. 
σϋ-cpόρ6ιoν (και! σuo-φόρβιoν>, .ό (αiί~φέeβω) ' 

όγέλη χοlρων . 
σϋ-φορβός, δ (αiί,+φaeβω)'-=αvο-φοeβό~, .vφoe-

βo~ ~( βλ . λ.), αιιPώτ'1~ (βλ_ λ . ), χο'eοβοοκό,. 
σ~ δ'=oιιφεo~ (βλ . λ.). 
~, cι, ο", ιχίαλ, ιiντ ί ooφό~. 
ΣUxν6ς, ή, ό,,' in l χρόναυ, μακρός, ό έπΙ πολύ 

διαρκών, άδι6κοπος 11 μετ' α!ιο. πληθ. ιiριθ . =πoλλoί 
όμοο : ήμέeα., oιιx"ά~=πoλλός ήμέρας μαζ/. 2; 
6Π! ιipιθμαυ χαιί πασότητα" πολλοΙ, πλήθος, ΠΟλύς, 
πολύ, ώ~ χιχ! νυν συχνός, μεγάλος: αιιχ"α l(haa. 
(Ήρα~.), αιιχ"α1 πό1,., (Ήραδ.), αιιχ"ο, πό"ο" OV · 

χ"α1 π1'1"α, , Χ.λ.π. ιι χπαλ" αιιχ"ο,=πολύς κόσμος 
μαζ) n μετιk IJUO. έν. ιiριθ., πολύς, πολυάνθρωπος, συ
χνός, μέγας, έκτεταμένος : οιιχ"ο" πο1Iχ",0,,=πο
λυάνθρωπος πολ/χνη, οιιχ";' o~o'cι=μεγάλη περιου· 
σ/α, αιιχ"ο" &εϊπ"ο,,=δεΤπνον δφθονον. πλούσιον. 
σιιχ";' Mι1'αμ,~ κ. λ.π. 3) ή δατ. αιιχ"φ (δπω, και! 'i. 
δατ. ποΗφ) ιiπαιντ~ oυXνιk οιινημμΙνη μιτdι ουΥΚΡ. 
~πιθ .: οιιχ"φ β.1τlω,,=κατό πολυ καλύτερος. 4) 
τό olJe. σιιχ"ο" και! πλ ηθ. αιιχ"α λαιμ~άνανταιι χαι! 'πιρ
ρημιxτtxω~ (=πολυ, συχνάκις, συχνά) , οπαινιώ .. ραν 
δ' ιiπαιντ~ τό δμιχλόν ίπ( ρρ. αιιχ"ώ; . 
Έτιιμ, : οιιχ"ό, <·τιικ-α"o-~ ( -χ"- <~κα,,-, αιι

,*ΤV)' έ~ Ιαιπ. *Iuq-, μεταιπτ. 6αιθμ. τ<:>ίi *Iveq- (πρδλ. 
oαιν~xρ. Ivι.πakΙί=πιέζω, ρrA-Ivak~aJ1a-l:ι=noΛU ι
σχυρός, δραστήριος), και! μιτdι ίρρ. *lveI3q- iv ~φ 
αάττω (*fv1ίlq-jQ). . 
σφαΥΣίον, το (αφcιyιj1'α')' τ6 6γγεΤον εΙς δ έχυνε· 

το τ6 αΤμα τών κατό τός θυσ/ας σφαζομένων ζώων. 
- Ι =οφά",ο" δηλ. αύτό τό θυσιαζόμενον ζ~ν. 
σφδΥΣΙς, μτχ. παιθ. ιiαp. β' τοιϊ αιpιί'cιo. 
σφαΥΣύς, -έαιf, δ (οφά'ω)' ώ, καιΙ ·v!iv, σφaνεύς, 

φονεύς, 6 σφάζων, 6 δολοφόνος Ο ιJ αφcι,,~ Ιοπικε 
(.Σαφ. ΑΙ 815)=6 σφαγευς (δηλ. τό ξΙφας) Ιχει στη
θΙ; (l(ατ6 προσωποποιΤαν) U θυTlκή μόxαιρa. 
aφαyή, ή (oφαyιj"cι,)' ώ, και! νiίν, σφαγή, σφά

ξιμον, τ6 σφόζειν 11 ή θυσΙα Ι ούτό τ6 σφάγιον, τ6 
8Ομα 11 αφα,.αΙ nιιρo~=τό πΟρ (ι'ι πυρό) της θuσ/aς. 
2) πληγή, τραΟμα.- n τ6 κοΤλον τοο τραχήλOU, τ6 
μtρoς τοΟ λαιμοΟ, εΙς δ έμπηγνυει τήν μάχαιραν 
ό σφόζων ζΥα, λαιτ. jugulum (ουν. _ν 1:Φ πληθ; ). 

σ.ii.Υιά~ομαι, μιη. -άαOΜCΙΙ, ιiπαθ: (οφά",Ο1')' 
σφάζω θΟμα, προσφέρω 8ϋμα, θυσιάζω.- 11 οπαινιώ
Τδραν ιiπαι~τ~ και! ώ, _νΙΡΥ. αφα",CΊ'ω μι~dι 'tfj, αιlJτfj, 
οημαιο. ιθυσιόζω), έντιiίθιν δ. ή μτχ. παιθ. «αρ. αι' αφα-
",cιoθ.1~=8υσιασ8εΙς. . 
αφayιaσμός, δ (αφα",ΙΙ,oμcιι)' r'ι σφαγή, τ6 σφό· 

ξιμον. ή δυσ/α. 
αφδΥιον, . τό, καιΙ xαιτdι 'ι:ό πλιtο-i"αν 'ν .φ πληθ. τα 

αφά"ιcι' τό σφαγιαζόμενον, τ6 πρός θυσ/αν σCpo
ζ6μενον ζQoν, .. τ6 8Ομα U ιJoil1cι αφά",cι =σφaγή 
δoύλ~ (ώς 86ματος)' χυρ. ιΙναιι ou, . • οθ Ιπομ. 
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"',ιος, (4), 09 (σφάζω)· .6 σφόζων, 6 θυσιό· 
ζων n Υ.ν. 6 · φονεύων 8ανατηφόρος, 6λ~~ριoς. 
.yfς, -lδof, 'ιι (σφάζω)" μόχαιρα 8υοΙας, μόχαι

ρα διό τ"ς όποΙας σφόζονται τό 8uσιαζόμενα (εΙς 
8υoΙdν ιφσσφερόμενα) ζQa n Υιινιχώ" μόχαιρα. 
Ι •• '" ... ΊΩ .(χσι! σφcιιι;ςω), μ.λλ. -αΦ' ω\; χσιΙ 

νυν, σφαδόζω, κινοCiμαι · σπασμωδιKWς, κτυπώ XεTpaς 
καΙ πόδας, «σπαρόζωJl', πόσχω έκ σπασμών, παλαΙω, 
όπελπΙζομαι Ι σφαδόζω όπό άνυπσμονησΙαν. 
ΈΤVμ. , αφσ&άζΦ' ix .ινος; *αφ\j.δ-, πρΙSλ. ασιναχρ. 

sp&nd&te-II (όναπηδCι, μετοκινουμαι έκ της 8έσεώς 
μου), spand&-);ι (σκΙρτημα), spandanό-1}. (άναπηδCι), 
έη. αφa.δό.'1, σφa"δσμ.oς, αφό.δν10" από.δ- (βλ. 
λ. λ. )' πιθσινιό,.ρον χσι.' ι!λλου\;!χ .ινος; *sphed- (η 
*sphed- μ •• & άφομ.) . πρΙSλ. αφa.δσ.ό, χσιΙ σφοδeό,' 
ιiλλoι .ό άνι:ίΥουσιν ιιΙς; Ισιπ. *sp(h)end·, πιιρΙ ου βλ. έν 
σπάω. Kσι.dι .όν Ήρωa. Υρσιπ.ίον αφσδ4ζω χσιΙ αφσ
~αμό, ωσιιΙ ίΧ σφσδσϊζω, αφσδσ,'σμό" ώ, χσιΙ μιιτ4-
ζω, τεe4ζω (βλ λ. λ .). 
σφαδασμός, δ . (αφσ&άζω) = σπααμό, (βλ. λ.), ώ, 

κcιΙ νίiν σφαδασμός, σύσπασις τών μελων, σπασμω
δική κΙνησις, « σπαρτόρισμα~. 
1.",'IΩ (πσιρ' ά.,;. xcιΙ σφάττω)' μιιλλ. σφάξω' 

ιiόρ. σι " έσφαξα ' πcιθητ . , ά6ρ. cι' Ιαφάx{hι. · ά6ρ. 15' 
έαφ!'Υ'1'" μελλ . aφίίΥήaομαι' ΠΡΧ. ΙaφσΥIA4Ι ' ώς; χσιΙ 
vuv , σφάζω (κυρ . διό άποκοπης του λαιμοCi), λσιτ. ju
gulare 11 σφάζω ζQα πρός 8υσΙαν, προσφέρω 8υσΙαν, 
θυσιάζω 11 Υεν ιχώς; , φανεύω, άποκτεΙνω, σκοτώνω. 
Έτυμ.: σφάζω (* aφάΥ-jω), νεο-σι,;,;. σφάττω' (πι(,. 

xcι. ' CΊΝΙΣλ. πρός; τό φeάτ-τω), μεη. σφάξω' αφσΥή' 
σφά"ιο,' aφάΥΙΟ,,' σφαΥευ,' πρΙSλ . σπΙ10" απι1ά" 
λcιτ . spina, spica' βλ. κσιΙ φάσΥα"ο • . 

Ι .... Ι-Ρ ... , -α" 'ιι' ώς; κσιΙ νίίν , cφαΤρα, κυρ. ή σφαΤ· 
ρα (cτόπι~) δι ' ι'ις παΙζεται τό όμωνυμον παιγνΙδιον: 
σφσlerι παΙζει" (πρΙSλ . ftπαΙζω τό τόπι~)' aφαieα" 
elπτει". 2) πάν ε1δος σφαΙρας, ύδρόγειος σφαΤ
ρα, γη. 

·Ετυμ.: σφαίeα, Ιων . αφαΙe'1 (*sphf-)' αφαιeόω 
(βλ . κσιΙ ίν tIπaleιo, σφveά" σφveό,,). - Ζιινδ. skar'"na
(στρογγύλος) συπ .• φ ιη. axaleQJ, λιΙΙ. skreti (κι
νοΟμαl κυκλικως)' ίΙ; Ισιπ. *sqer-, *sqo,·, *sq(e)rel-. 

σφcιιριιδ6ν, ίπΙρρ. (σφσίecι)' δΙκην σφαΙpaς, ώς 
σφαΤρα. 
σφcιιρlςω (λσικ. φσιeΙδδω), μ.η. -lαω, ά,;,;. ·ιφ 

(οφσi'eα)' παΙζω τήν οφαΤραν (ftπαΙζω τόπι»). 
σφσιρι.ός, ιt, ό. (σφcιi'eα)' ώ; κσιΙ νσν, σφαιρικός, 

σφαιροειδής, έχων σχημα σφαίρας, (όλoaτρόγγυ
λος» 11 ό όνήκων εΙς τήν γηΙνην η τήν ούρανΙαν 
σφαΤραν, η ό πραγματευόμενος περ] των αφαιpCιν 
αύτών: '1a αφcιιeιχσ = ή γεωμετρική διδοσκαλΙα 
περΙ σφaΙρας, ή έπιστήμη της γηΙνης σφαίρας η της 
ούρανΙΟ<ϊ σφαΙρας, ή άστρονομΙα. 

σφcιιριoν, ,;6, 6κοχορ. ';011 αφαi'eα (καιΙ αφαιelιJιοιι)' 
μικρό οφαΤρα. 

σφσιριστι\ς, -οίί, 6 (otpcιIeitoι)' ό παΙζων τήν οφαΤ
ραν, ό οφαιρΙζων, 

σφcιιρo-ειδΙΙς, j, (σφσίeα + .lδo~) · ιϊι, κσιΙ νΙΙν, 
.::ιφαιροειδής, σφαιρικός, δμοιος πρός σφαΤραν, σΤΡΟΥ' 
'{ύλος, άπεστρογγυλωμένος, 
σφaιρ6ω, μ.η. -ώαω' πσιθ. πρχ. laφcι1eQJIA4J' 6π.ρα. 

lσφcιιeώμ". (σφσίecι)' ποιώ τι σφαιρικόν, σφαιρο
ειδές.- πσιθη,;. , στρονγυλεύομαι, γΙνομαι στρογγυ
λός: ατή"εcι δ' lσφσ'eιιοτο=τό στ"8aς ~τo όψιδω
τόν (80λωτόν) .- 11 έφοδιόζω τό δκρον μέ σφαΤ
ραν 1'1 μέ κομΒΙον όντΙ αΙχμης: ΙΙχό"τια lσφσιe_ 
"d- (=έχοντα σφαΙρας 1'1 κομΒΙα όντΙ αlχμης). 
σφσιρωτ6ς, ιf, όιι (αφσιe6ω)' ό όπεστραΥγυλω

μένος, ό ~xων σxrιμα oφαΙpaς, σφαιρικός, σφαιρο
ειδής, στρογγύλος.-. ό έφwδιασμένoς κατό τό 
δκρον μέ σφαΤΡον fι κομ6l0ν (όντΙ αΙχμΙ;ς), 6lαφσι
eιιo"d"os (βλ. οφσ",όοι 11). 
σφi.εllςω, μ.η. -αω (σφάx.10~γ πόσχω έκ 

σφακέλου, πόσχω Υόγγραιναν, ΥαΥγραινιόζω, όπα
νεκροΟμαl, σήπομαι, σαπΙζω : lοφσJd1ιοΙ 'Ι. 'Ι. όοτιο. 
HΙΙΙ . ιJ μ"eό, loάΠ'l/-τό όσ100ν ένεκΡώ6η (fπcι8ε 
'(όγγραιναν) καΙ ό μηρός toόnIoεv (έrιa6ε: σιίψιν) , 
.... cloς, 6' ΥόΥγραlνα, νέκρωσις. 2) σπα-

.. -. :), . .. 
σμός, σπασμωδική KΙνrισις, σφαδασμό<i 11 σπασμωδης 
μανΙα (ΠαΡοφοΡό, όρμη). Γ 
Έτυμ.: σφάχε10ς ' οφσχεUζω' ί; Ισιπ . ·sP(h~k- , 

·sρ(h)&g· , πρΙSλ. Υερμ. (δισιλ . ) spachten (έμφανΙζω 
έντασιν μυων, φλεΒών) ' τ~ Ι«π . *spek- xcι Ι *sρeg_ . 
.Ινσιι ίπιχτciσ_ι\; ίκ ,;ων Ισιπ . *spe-, ·spe- (τεΙνω, τεν· 
τώνω, βλ. κσιΙ 'ν απάω)' διαι τήν ίνσιλλσιΥήν .sph- : 
.sp- πρΙSλ . ·iH. αφσδάζΦ ι σσινακρ . spandate, Αλλ . 
σφό"δν10ς, από1'δν10ς, απαieω t σφαίeα, aφved". 
Ι •• *KOI, δ' τό φυτόν έλελΙσφακος, (φασκομη

λ16ι, ftonbKa», λσι,;. ι.lνίΔ [πιθ. 'i) όνoμσισΙ cιι του ό· 
φ.α.τ«ι εΙ \; ,;αι, σ,;υπτιχι:ί\; του ΙδιόΤ'ιjτσις;' πρΙSλ. χσι! 
αφάχε10,]. . 
σφσιιτός, ή, όιι (αφάζωγ ό έσφαγμένος, δ σφα

'(ε Ις, ό 8υαιασ8εΙς. 
σφαλεΙς, μτχ. πσιθ. ιioρ. 15' τοί! σφά11ω, 
σφiλcρός, ά, όιι (σφά11ω) ' ό κόμνων τινό νά 

σκοντόψr;" 1'1 νό KλOνlσ8ιj 11 μ.φ". , όλισθηρός, έπι· 
κΙνδυνος, άκροσφαλής, όβέ6aιος, άπατηλός, λσιτ . 
lubricus.- άμτΙS. (σφά110μαι)' ό έτοιμος νά ntor;" ό 
έΠιΡρεπής εΙς πτωσιν, ό κλονιζόμενος.-έΠΙj)j). -eώf . 
σφαλίjναι, άπρφ. πσιθ . IiCj). 6' του αφά11ω . 
Ι •• ' λλΩ, μιη. -aιpίίJ.a;· ά6ρ. σι' ΙσφηJ.α, άπρ:ρ . , 

σιpii14ι ' πσιθ'lj' " μετ& μέσ . μβλλ . σφαJ.ήσομιιι, αφίί-
10iίμαι' άόρ. 15' lσφ!l",,· ΠΡΧ. ΙaφαJ.μαι· Υ' ~ ν. [ιπβρσ . 
Ιαφα'λτο' κόμνω τινά νά ntor;, (νό σκοντόψr;,) 11 XUj) . 
παρεμβόλλω τόν πόδα μου κα] τόν κάνω νό ntor;, 
(<<τοϋ βόζω τρικλοποδ!ά » ), τόν άνατρέπω κατά τήν 
πόλην, τόν καταρρίπτω, τόν καταβάλλω, τόν νικώ 
11 κόμνω τινά νά κλονΙζεται (νά «τρικλΙζφ). 2) 
μτφρ., καταστρατηγω τι, τό ματαιώνω, τό σταματώ, 
διαταράσσω, προκαλώ σύγχυσιν, άπογοητεύω.- 11 
noιQ'IJ t., όνατρέπομαι κατά τήν πάλην, προσκόπτω, 
(σκοντάφτω », κλονίζομαι, «τρικλίζω » 11 πίπτω, καΓα
στρέφομαι (χιι ρ. όπά κτυπήματα κα] συμφοράς). 2) 
μ,;φρ., καταστρατηγοϋμαι, ματαιώνομαι , έξαπατώμαι 
11 όποτυγχάνω είς τι, όπατώμαι είς τι , «πέφτω έξω~ 
εΤς τι 11 ου τι μή σφα1ώ Υ' Ι" σοΙ ποτε=ποτέ μου 
δέν 86· κόμω σφάλμα πού νά σέ άφορζΙ.-μβτ& Υιν. 
πρσιΥμ., άπατωμαι 1'1 άποτυγχόνω είς τι πράγμα. 
3) όποτυγχόνω, σφόλλομαι, πλανώμαι, έξαπατώμαι. 
Έτυμ, , σφά11ω' οφά1μιι' αφιι1εeόs ' ΙΙσφσ1ή~' 

CΙσφά1εια' σφηJ.6, · έel-σφη10,' πρ6λ, aoιvaXj). sph&I. 
sphul, sρhal-όmi, SΡhul-δmί (=λσι •. v&cilo, concutlo), 
λσιτ . faIIo, fall&x, ιiΡX-yιpμ. f&II&n (faIIen, fehlen), 
ciΥΥλ. faII, fail ' τό s- ί;ίπεσεν ίν τοΙ, φη1ό, (βλ.λ . ) , 
φη1'1τής, φ'116ω' λσιτ. funda=σφε"δό,,'1, fungus= 
αφόΥΥΟ" 
σφάλμα, -ιιτοs, τ6 (aφά11ω)' παραπότημα, σκόν

ταμμα.- υ μτφρ., άποτυχία, άτυχία, ι'ιττα, συμφορά, 
καταστροφή. 2) ώς; κcιΙ vi!v, σφάλμα, όμόρτημσ . 
λό80ς , παρό6οσις. 
αφάξ, δωρ. άν.Ι σφήξ (βλ. λ.ί. 
σφάξας, μτχ. άορ. σι' του αφάζω. 
σφiρiΥcομσι, άποθ. (σφάeαΥΟ,)' έκρήγνυμαι μετό 

80ρύβου, τρίζω, κροτώ, σίζω μετά Βροσμοϋ τινος . 
ώς δrαν pInrr;, τις υγρόν τι έπΙ τou πυρός : eίζα • 
αφσeαγ.w'lο (·Οδ. Ι 390) = α] ρίζαι τοΟ όφ8αλμΟϋ 
έσιζον μετά 6ΡοσμοΟ τινος (ότι δ 'OauaaBU\; ίνίπη' 
Ι;.ν ιΙς; ,;όν όφθσιλμόν τόν Π8Π 'J ~σιχτωμίvοv μοχλόν).-· 
11 σΠαΡΥώ, σφΡιγω, ε1μαι πλήρης μέχρι διαρρήξεω-:, 
[δι' έτυμ. βλ. αφάeαΥΟ']' 
σφiρa,ιςω, μ.η. ·σω (σφάeαΥΟ,) ' δονώ, κινω 

μετά Ψόφου, διεγεΙρω ταpaχήν μετά δυνατοο 80 ' 
ρύ6ου. . 
Ι ••• ρ", νΓΟI, δ' έκρηξις μετά 80ρύ60υ, συρι

γμός, κρότος, .τριγμός [λί~ι, ΠIΙΠΟΙ'ljμίνη ίχ .ου ijxou]. 
Έτvμ.: σφάeαro~' αφαeα".ομαι · αφσeαΥΙtω ' βα

e_~fI"o~ (Πινδ.) , leι-αφάeα"οι; (Gμνος; 5Ι, ΈρμTjν): 
ασιναχρ. ιbhu'rj&t� (κροτώ, 80pυ6Cι), λιθ. sprageti 
(τρΙζω), spύrg&S (6φ8αλμός δν80υς, Βλαστός), λοι •. 
sp&,go, παιλοηΟΓΓ. spr&ka (κροταλΙζι..ι, σπιν8ηΡ060-
λώ), πcιλ-αoιΙ; . sp,ekan, ά"('Yλ . αcιε. sprecan, πιιλ-Υιρμ . 
ιprehhδ.n (όμιλεΤν), 9αll' ffrec (== λσιτ . garrulit&s), 
(K.λ~, ·s[p]regnlΣ), ff,aeth (-λ«,;. eloquens, dlser
fuι) (Κ.λ,; . ·ι[ρ]r&ktο·s, Τσιπ. · sphrakl-), πoιλ-I~λ . 
&1'9 (αταΥών), galI. .Ir& (θ.μ • • Ι, -jo-), (orn. irch) βΓ, 



bret.erch (χιών) (Κιλ1:. 8[p]argo-, ~p]argJO)' '; 
.1&11:. *spher8g-' βλ. χοιΙ ίν ιιπα~.,Φ; 
.... _Ι ..... , αtΙ1:. 1:011 σφciς (βλ.λ.) · ''1 ιb .... 

ιIνcιl θηλ. CΙΙ1:. πληθ. 1:011 ..... (βλ. λ.Υ. 
.ΤΤV, 11'1:1:. ι1ν'1:Ι ιιφCΊζΦ. 

. 09&, k. "οι Ι Ιιιιν. iΥ"λι,. ΟΙΙ'1:. πληθ. ι1ρα. _ι θηλ • . 
'1:011 ΣφCΊ~' ούτους, ούτάς.- • ποιρ' «1:1:. "οιΙ μ'1:Υν. 
ποιη,οιt, ιΙνClι "CιΙ CΙΙ,. 'ν. (-ΟΟτόν, ούτήν) • 
... , δνομ. "οιΙ ιiΙ1:. πληθ. oUΔ. 1:011 fIqni~. 
.ις, ίπ. "οιΙ Ιων. CιΙ1:. πλ'ljθ. ιi.ν,Ι σφίi~. 
-.cΗν6ς, ,;, 61', ποιριΙλλ. τιίπο, τοί) oφo&ρό~ 

(ΙSλ. λ.)' σφοδρός, όρμητικός, 6Ιαιος Ι τό o!ie. fIqn
&ιιιό. ώ, iπΙ;;ρ. · σφοδρώς, μετά σπουδής, συντόνWς, 
έπιτετoμένWς. 

Έτιιμ.ι σφι&ιιι6~' ίιιιν-ΟΙ1:Τ. σφo~ό~ (δμ. αημ.) · '; 
Ιοιπ. ·sphed-, μιιτ' ίρρ. ιΙ~ ·sphend- ίν 1:1j1 σφιιιιJόιι,l, 
σrph&ιμιιο~' βλ. Ιν oφ«ιJdζoo. 
Ι.ΕΓΙ, άνομ. πληθ. ιiρα. "οιΙ · θ'ηλ. 1:fj, προαιιιπ. ιi.ν-

1:11Ι'1. Υ' προα. (=οοτο/, αύταΟ, o~δ .• φca (-ούτά)' 
Υιν. oφQW · δο •. οφΙοι' οιΙ •. σφ(ί" . χοιΙ οΜ . oφCcι.
ΟΙ ίπ. "οιΙ Ιων. τόποι βΙνοιl : άνομ. oqni,' Υιν. oφCooιι, 
ίπ. "οιΙ OφCΙooιι · δΟ't.οφr χοιΙ οφr" χοιΙ χοι,' · Ιχθλl
ψιν οφ' (ίν χρ'ήσιιl ίνΙο,ι χοιΙ ιi.ν,Ι δο,. 'ν.) · οιΙ,. oφiαι;, 
ίπ. χοιΙ οφιίαι;, ώσ. χοιΙ οφι (Αν. χοιΙ πληθ. ).- ιιπιχρ
χοιισιν ΒπΙση; χοιΙ ,ινβ, οιΙολ. χοιΙ δωρ. τιίποl: άνομ. 

oφC" δοτ. φr" χοιΙ ψr", οιΙτ. ψι.- ΔιιΊΧ. ποιη •. oφool, 
oφoot".- Ποιρ' Όμή('φ ή ιiν.ων. ΟΙIl''η εΙνCΙI πιΧν.ο .. 
προσωπιχij, δι' οι!i.ό δί χοιΙ δεν χι;ιιιιΧς;l.οιι 1:όπον oUΔ. 

Υ'νοιι" ίν 1:1j1 δποΙφ ιi.πoιν.ίJ ποιρ' Ήροδό1:φ 1:ό πρωτον. 
- 1;uxvck ή Αννοιοι 'tfj, ιi.ντωνιιμΙoι, OΙUtfj, ivlaxuatOΙI 
etck ,fj, α~τόι;, άι, ίν ,ot, 1:ιίποl, σφa;" σ~τώιι, oφCcιι; 
σ~τoVι;. ΈνΙοτl xat,oιL χοιΙ ιi.ν,Ι .fj, δ;;ιατιχfj. σ~τoI, 
αποινιώ'tιρον δΙ ιiν.Ι .fj, οιύ'ιΙποιθοll, lαvτaw.- 11 σποι
νιώ,οι.cι t, οφιίι; ιiπoιν,ίJ χοιΙ ΙπΙ β' προσ.: μιτά σφΙ
σι" ιiν.,Ι ,..8-' {ιμίιι. 
Έτvμ.I οφιίι;, οφέσ' Χ1:'η' . ιiν.lllν. oφέτιeoι; ("οι.' 

ιiνoιλoyΙoιν πρό; 'tck tjμέ'ιeοι;, {ιμτιeοι;), ίπ. σφόι; 
(β~. λ.)' σφιτιeΙζομσι. ΟΙ τύποι ουτοι με,ck .011 σφ
φcιΙνον'tοιlΎCι εΙνοιι χινΥιμοι,οι .ων ,ύπων οφΙ χClΙ οφ'ιι' ο
ιΙνοιl μl.οιπ,ω, . _ βοιθμΙ, .011 ·se- ,οίί ιiν 1:1j1 λοι't. si-bi, 
ποιλ-αλοιιι. se-be, ,ck δί -φ. χClΙ 'φιιι ijaoιν προαφύμοιτοι' 
1:ό σφ- iθaωρijθη άι. θεμοιτιΧόν a,oLxstov (οφΙ, οφ{ιι ι 
ιι'μμ" ιίμμι, ιι'μμιιι, iίμμ,ιι χλπ. ), χοιΙ ίc:χημοι,ΙσθTj oφC 
χοιτ' ιiνoιλoyΙoιν πρό, τCι μΑ χοιΙ ι'μμι, ιΙτοι οφιίι; χλπ. 
χοιτ' ιi.νoιλoyΙoιν πρό, toίI, πλ'ηθ. τύποιι, t}μIiIi, {ιμιίι; Χλπ. 
- xoι1:ci 1:ινοι, οφ- ( zbh-, μl1:ΟΙΠ1:. βClθμ. (·sebh·, ίν 1:1j1 
σοινσχρ. sabhιt (σειρό), ΥΟ1:θ. sibJa (συγγένεια). 
Ι.ΕΆΑΙ, τό , ίπ. πλ'ηθ. auv'!lp. σφέλίί, δΟ1:. 'ν. 
~ω,' ύποπόδιον, ijtot σκαμν/ον έφ' ου έρε/δον
ται ΟΙ πόδες τοΟ έπl ~ρόνoυ κοθημένου. 2) ή 6ό
σις όγόλμοτος. 3) κοΤλον τεμόχιον ξύλου χρη
σιμεΟον ώς 8ήκη. 
Έτvμ.: oφCωι;' σφαΙόι; (=noιJo"d",I, στρογγύ. 

λον ξύλον μέ δύο όπός, έφ' ών διεπερGιντo ΟΙ πόδες 
τών κρατουμένων): λΙ-Τ:1:. 5ρΑIΙ (χειρ/ς, δρόξ, δΡά
γμα), .ΥΟ1:. ιpllda (πινακlς γρoφfις), . ποιλ-ηΟΓΓ. spiald 
(πινακlς φέρουσο τετράγωνα), μισ-Υιρμ. spelte (οχΙ
ζα ξύλου, έργολεΤον ύφαντοΟ), σοινσχρ. phάlakam 
(σον/ς, ύΠ0π6δlον), ποιλ-ηΟΓΓ. flo , l «*Ρheliί-=σαν/ς), 
ποιλ-σλοιιι. polica (σον/ς), 9αll . fflochen (σχ/ζα) ' έ~ Ιοιπ. 
·(s)phel-, "(s)phel-t- (οχ/ζω) ' βλ. χοιΙ σnιίωξ, ψσ1Jι; • 

• φcνδάμνΙνoς, 'Ι, ο" (σφC"&ιμ_ι;)' ό κατεσκεua
σμtνoς έκ ξύλου σφενδόμνου, λοι-τ:. acernus 11 μ-τ:φρ. , 
σκληρός, 'τρcixύς, Ισχυρός: s,,&ριι; σψι"ιJάμ",'tIO.- . 
δν8ρωπcι σκληρόκαρδοι. 
Ι.Ι'ΜΑΑΝΜΟΙ, ή' τόδtνδρoν σφένδαμνος, χοιν. 

cσφεδόμνι ij σφενδόμιι, λll1:. _cer (Υνωσ1:όν χιιρ. λό
Υφ 1:fj, οχλ'ηρότη1:0, 1:0i) eUAou ,οιι). 

'Ο9&νδονάω, μ,λλ. -';000 (fIqn"U"",. σφενδον/ζω, 
χρηοιμοποιώ τήν σφενδόνην, ρ/πτω διό ' τι'Ίς σφεν
δόνη<i.- υ ρlnrw ώς διό σφενδόνης, έκσφενδονΙ
ζω, έξοκοντ/ζω. 2) κινώ τι ώς σφενδόνην, περι· 
στρέφω, σε/ω, πάλλω, τινόσσω. 3) κτυπώ (φονεύω) 
διό σφενδόνης. . 

. 89Cνδ&νιι. -~'δ,τl ΜΙ vllv, σφενδόνη, «σφεντό
να., λΟΙ1:. fund&, δερμοτΙνη λωρlς πλατεΤο εΙς τό 
μtgov καΙ στενή εΙς τό δκρα,- • πδν τό Ιχον 
oxl\μo δμοιον πρός τό τt\ς σφενδόνης: . 1) . :O;"--.,μΌC; 

A1Izrro. APUIAZ ZdA1lIr. rAJlZZ1I~ 

κρεμόμενος 6πό τοΟ τρax",λou, καΙ ' χρησιμono.oo. 
μενος διό τήν όνoπαUΤΙKήν 8έσιν κοl στάσιν 
πασχούσης χειρός. 2) γυνοικεΤον διόδημα fI ΤΟΙ-
ν/α της κεφαλης. 3) ή 6πή (ή κοιλότης) δaKΤU
λΙου, έν ~ ως έν oφEvMvr;, έτοπο8ετεΤτο ό πολύ
τιμος λ/80ς, χοιΙ χιιρ. τ6 περl τ6ν πολύτιμον λl80ν 
πλατύτερον KόπWς τμημο τοΟ δαKΤUΛ/oυ, λοι-τ:. fυnda 
iι pala Annυll. 4) τό έκτός της κόρης λευκόν μέ
ρος τοΟ 6ολ600 του όφθαλμοΟ'- οι ιιι 'ένέργεια τοΟ 
σφενδον(ζειν, τό σφενδόνισμο, τό ρ/ψιμον διά σφεν
δόνης.- ιν τό έκσφενδονιζόμενον, ό διό σφενδό· 
νης ριπτόμενος λ180ς ij σφΟΤρο. 
Έτvμ. t σ-φI'tIιJ-6",1 ιΙνοιι ΟΙ!}1:ό -;011'1:0 τδ ).Cl1:. fund&, 

ίχπισόντος; του ίν ιi.ρχ~ s- (πρΙSλ. ΣφCΊ.ucu-faIIo)· ί1:ΙΙ
μολ. σιινοινήχβl μΙ1:ck -τ:ων σφαιJιί~oo, σφc&ι,,6ι;, οφο
&ρ6ι;, oφ6ιιιJvloι;, xolvfj, οσαη, ίν !;πιΧσοιl, toιt, λ'eιοl 
ταύ-τ:οιι, τi'ι, ίννοΙοι, tfj, πιρια1:ροφιχfj, χlνήσlOlb' βλ. 
χοιΙ έν σφιιJα,,6,. . 

σφcνδoνίιτιις, -ov, δ (oψι'tlιJo"άφ)' δ σφενδονων, 
ό έKQΦενδoνΙζων λΙ80Uς διό σφενδόνης, 6 ώηλι
ομένος διό σφενδόνης. 
σφcνδονιιτιιιός, ", 6,, ' ό όνήκων εΙς τό σφεν· 

δονθν iι εΙς τόν σφενδονήτην g σφιιιιJoιι,lηχη (ίνν. 
τέχ"'Ι)=ή τέχνη του σφενδονδν (τΟΟ χειρ/ζεο80ι 
δηλ. τήν σφενδόνην). 

. σφΕ6ς, σφ";' (δω ι; . σφιά), ιIqn6'tl, ποιητ. ιi.ν1:Ι σφ6ι;, 
σφiτεeοι; (βλ. λ. λ ) Ι =οό,. 
σφeς, οιΙολ. χοιΙ διιιρ. ιiν-τ:Ι σφιίι;. 
σφcτcρfr;ω, IlaλA . -'000, δωρ. -Ιξω (οφiτιl;1οι;)' lδιο

ποιοΟμα/ τι, κοθιστώ ίδικόν μου κότι τό μή όνηκον 
εΙς έμέ, τό οlκειοποιουμοι, τό οφετερlζομοι a -τ:Cι, 
OΙrι1:Cι~ σημοισ. Ιχιι χοιΙ άι, ιiπoθ. σφ&τcρfr;ομaι, ί; ου 
'iι δωρ . μ-τ:χ. ιi.oρ . οι' οφ.τιρ,ξάμειιο,. 
σφiτcρος, σ, Οι', Χ1:'ιjΤ. ' ιiν1:ων. 1:fj, πληθ. προσ. 

ιiν1:ων. Υ' προσ. σφι;,' Ιδικός τ..ιν, ό όνήκων εΙς ού· 
τούς, 6 έαυτών, λοιτ. suus 11 ώσ. Χ1:ητ. ιi.ν-τ:ων. tfj. 4'11-

xfj. τριτοπροσ. ιiν,ων. ιiντΙ 1:ων 16ι;, Οι;.lδικός του, 
Ιδικός της.- · R βνΙΟ1:1 xsttoιl χοιΙ έπΙ l1λλων προσώ
πων ίχτό~ -τ:οίί 1:ΡΙ1:0ΙΙ: 1) ίπΙ toiί eautipou προα. πληθ. 
ιi.ριθ. (=~μτιeοι;, λοιt. νester=ίδικός σος) n χοιΙ ίπΙ 
1:0ί} διιιτί('οιι προσ. Αν. ιi.ριθ. (~σ6ι;, λΟΙ1:. · tuυs, Ιδικός 
σου). 2) ίπΙ 1:oiJ πρώ1:0ΙΙ προσώποιι πληθ. ιiριθ. (= 
ήμτιeο" λοιος. ποsler=lδικός μας) 11 χοιΙ ίπΙ 1:0ί) πρώ-
1:0ΙΙ προσ. 'ν. ιiριθ. (=Ιμόι;, λοιος. meus=lδικός μου). 
σφcων, ΙΠ. χοιΙ Ιων. ιiντΙ oφcZ'tl, Υιν. 1:0υ oqni,. 
σφi, δΟ1:. θηλ. 'toiJ οφ6ι;. 
Ο9ΙΙιιιά, ή (οφ,;ξ)' φωλεό σφηκών, σφηκσφωλJ6. 
σ"ιdσιιoς, δ (οφ';ξ)' ξύλον μακρόν όποληγον 

εΙς όξύ ώς ή ούρά του σφηκ6ς, οlχμηρόν ξύλον, 
οlχμηρό ρό6δος, αΙχμηρός πάσσαλος. 
σ"ΙΙΟ-Ειδίις, έι; (σφ,;ξ+ιΙιJoΙ;) ' -oφrιxώιJ"ι; (βλ.λ.). 
σ"ιιόω, μιλλ. -ώσοο (οφ,;ξ)' κόμνω κόποιον δ

μοιον πρός σφηκα, τόν περισφ/γγω περl τήν όσφύν 
11 yaVLXιO" περιοφ/γγω, δένω /OXυρGις.- ποιθητ., πΙ0-
χμοΙ xevoqJ τι xcιι derιίeιp Ισφ"χφπο (Υ' πλ 'ηθ. 6Πιρα.) 
=01 πλόκαμοι ήσαν συνδεδεμένοι (πεπλεγμένοι) 
μέ ταιν/ας έκ χρυσοΟ κοl όργύρου. 

σφηιι-ώδfις, ιι;, σιιΨΙΙρ. ιiν1:Ι σφrιxoιιδr,ι; (οφι}ξ+ 
ιlιJo~)' δμοιος πρός σφι'Ίκα, συνεσφιγμένος περΙ 
τήν όσφύν Wς ή σφήξ. 

σφι'ιιιωμσ, -στοι;, tό (σφrιx600)' ή κορυφή τι'\ς πε-
ΡΙKεφaλO/ας, Ιίνθοι aa'tIplwvato δ λόφο,. 

σφi;laι, ιiπρφ. ιioρ . οι' τοl) σφάΙlcu. 
σφίΙΙa, 8π. ιiντ! Ισφrιlσ, ιiόρ. οι' 'toll σφά.ucu. 
Ι.Η'Μ, oφrιιιόι;, δ' άι, _Ι νίlν, σφήν-, «αφή ναι, 

).ΟΙ1. cuneus 1I εΤδος 6οσανιστικοΟ όργόνου. 
Έ-.:vμ.t σφ,;,,· σφrι,,600 ι αClνσ"ρ. sphΥό-J, (σχ(ζα 

ξύλου εΙς σχι'Ίμα μαχα/ρας), ποιλ-nΟΓΓ . spόnrι, spδM, 
ποιλ·Υιρμ. span (Υl;;μ. ·spenυ-Ζ)-σχ/ζα, ΙΙπλ-σοι'. 
sp6n (ροκανΙδι), μβσ-Υιρμ. spat (8ραοσμο)' ~ Ιιιπ. 
*sp<h>el- (ΙSλ. ίν σnιίiJ.rι, σπιιJ,,~, σπίί,,~), πcιρoιλλ. 
1:1j1 ΙCΊπ. *sp<h>endh- ίν,;1jI lρλ. ιonπ (πόσaoλoς), πιιλ-
9011. ffonn lρό6δος) (.sρondh->. 
σφην6ω, μιλλ. -ώo~ (oφιj.)· σφηνώνω, . κλι:'ω 

. (σuνδέω, ένώνω) διό σφηνός, όποφρόπω διά όφηνός. 
2) πoιGί τι cφηνοειδές, τοΟ δ/δω τό αχt\μα σφηνός. 
Ι ... ·Ι, Υιν . σφιι,,~, 6' ., ΜΙ ' νΟν, οφι'ιξ, .σφή

κα, oφήYKQt, Acιτ. ν8ιpa. 



'Βρμ., οφι)Ι (δatρ. oφdl)' οφ",,6ω' σφ""ώδιι,' 
0""18, ο""" .... · .""I.No~· ciδιδ. _,;ιιμολ.· ΚιΣτci ,;ι
vc&, δ δlll,. 1:'K~ oφάf (oφ-ιlf) θ~ lίΙφ_ιλι ,;6 δνομά. 
'l:ou ι~ 'ι:ό σx~ 1:011 Μ6μοιι XCΙ1:~ 1:6 σημ_tc.ν Ινώ-
0_11Ι, 'ι:ών δΗ 1:μημcf.1:cιtν 1:06 σώμιι'l:~ τοιι ΚιΣΙ θ~ ~τo 

ourr-vYιi 1:01) 1:τSKOII ο",,' δι~ 1:6- πι;οοφ. -ιιk(ο)- πρΙSλ. 
,;~ _ν ..v,,-f, Uβιισf. μ(ιlμίiI.- ΧιΣτ' dλλοu. δ δωρ, 
1:ιΙπο. οφΩΙ (ίφ' δσον ιημ. χιιρ. τ6 ζΥον, τΟύ όποΙου 
τό σώμα εΤναι συνεσφινμένον) εΙνιΣΙ σιιπ . . ~φ οφά
".10, (*sph8k-, μΙ1:CΙΠ,l:. βcιθμ. ';01) ·sρhek-), π~oίiπo
τιθ_μΙνη, evcHcoyfI, μι,;ιι,ύ ,;ών Icιπ. ·sρhak-: ·sphek
-' εσχci,;ω, "ν ΎΙνι,;cιι διιχ,;'ή 'ij θβωι;Ιcι δτι ,;ό λιΣ1:. 

vespI. εΙνοιι ΙΙΙΥΎ. ,;Φ oφtjι, ';0 δποίον ~,;o τρόπον 
,;ιν " χρχιχω, F~on-" xcιΙ ΧιΣ,;' ϊπ'χ,;. Fέοn-"Ι, μεθ' 11 
'ij μέν πρώ,;η σιιλλα.6ή ι,'πεσε, ';0 δέ -0- i,;pcinTI εΙ, -φ
(ώ. ίν τοί. oφιιdάζω-oπάω, οφόΥΥο,-οπόΥΥΟ'), OU';III 
δ' ιiπετελέ~θη δηlΙεν το oφtjι. 
Σφηττός, δ' Δήμος (καΙ κώμη) της Ά ττικης, της 

ΆκαμαντΙδος φυλης U ίπιΡΡ. 2φrι~~oί = έν Σφητ
τΥ 11 έπίθ . Σφή~~ιo" ci, ο,,=ό έκ ΣφηττοΟ, ό δημό
της τσύ δήμου Σφηττοο. 
σφi, σφlν, έπ. ΚιΣΙ Ιων. δΟ1:. πληθ. 1:01) oφeϊ, (6λ. 

λ.) ιι ώσ. χοιΙ ώ. δοτ. έν. (ιiλλάι σπα.νιώτα.τα.). 
σφΙΥΥία, 'ij (οφίΥΥω)' φειδωλΙα, φιλαργυρΙα, (τσιγ

νου ν 16 », πλεονεξΙα. 
σφΙΥΥίον, τό (oφlyyω)' Ψέλιον, περιδέραιον 

(χοομ ήμα. τα.). 
ΣΦΙ'ΓΓΩ, μβλλ. οφlΥξω' ci6p. α.' Ιοφ'ΥξCl' ΠιΣθητ., 

ιiόρ. <7: έσφlyX{Jorι,,· πι;κ. Ιoφ,yμ.a.ι· ώ. χα.Ι νίiν, σφΙγ
γω, δένω σφιγκτό, δένω δυνατά, δένω μαζl 11 συμ
πιέζω, συνθλΙβω, «ζουλώ», άπόγχω, πνίγω , 6θεν ΚιΣΙ 
βασανίζω 11 περισφΙγγω, κλεΙω παντελώς U ώσ. στε
νεύω, στενοχωρώ, συμπιέζω. 
Έτυμ.: σφίΥΥω ' σφ'Υ"τήρ' οφίΥμα ' Σφlrξ, γεν. 

Σφ'ΥΥος (Βο ιωτ . Φtξ), οιίτ. ~ϊ"α' σφ'Υγ- εΙlιοιι πιθ. 
ερρ. τιίπο. τΥίς ρίζ'lj;; τΥίς μοιρτιιρουμένης έν τφ λ,εττ. 
spa igIis, spaigIe (λαβίς, περόνη) , παλ ·γερμ. speihha 
(άκτlς τροχού κλπ . ), παλ-ΠΟΓΓ. splkr (κσοφίον) (βλ. 
έν σπίλος)' έ~ ίαπ . *speig -, ·sphaig·, ' sphig-, έχ παρ
αλλ. πρό, τό *sp(h)i-d- έν τφ έη. σπιδής, · sp(h)i·dh
έν '4> έλλ σπι{Joαμή (βλ . λ . ) . 
σφΙΥκτήρ, -ήρος, δ (σφίΥγω) ' ώ. καί ,βν, σφιγκτήρ, 

συσφιγκτήο, δεσμός, ταινία, Ισχυρός δεσμός. 
σφΙΥκτός, ή, 6", ρημ. έπίθ . το β σφίγγω' ιίις κα.! 

νίίν, σφιγκτός, συνεσφιγμένος, σφιγκτά δεμένος 11 
t7-ά ... ClΤOς σφΙΥΗτο,=θόνατος διά πνιγμού (δι' άπογ
χονισμού) . 

σφίΥιιτωρ, -ορος, δ, ποιητ. αντ! σφ'ΥΗτήρ (βλ. Χ.). 
ΣφίΥξ, 'ij, γεν. Σφ'ΥΥ6ς' ή περιβόητο:; μυθολογι

κή ΣφίΥξ, θήλυ τέρας, τό δποίον π~oέ6αλλεν εΙ. τού. 
θη6α.Ιους α.ΙνΙΥμοι πρό. λοσιν χα.: κατaσπciρα.σσa 1:0ύ, 
μΥι .~ρΙσκoντα, ΙXUtTιv, μ'ΧΡι; ου δ Οί'-ίπο ιι. ευρε τΥιν 
λόσιν τοl) α. ίνΙγμα.τος ΚιΣΙ 'ij :Σt>Ιγ~ η!ι:οχτόνησεν' εΙ. 
τ" εργιΣ ,;η. τέχνη, έμφα.νΙζΕΤιΣΙ μέ πρόοωπον κα.Ι στΥί
θο, γιινιΣιχ6., με σιϊψα. λsα.Ινης, ΚιΣΙ μέ πτέ;:,υγCΣ. έπΙ των 
liιμων [έκ τοίί οφlΥΥω, ιίισ.ε ΣφΙΥΙ χιιρ.=δ ciπciΥχων, 
δ ιi'πoπνΙΎων. βλ. χα.Ι Κ.Ε.Λ.]. 
σφlν- ιsλ. οφr . 
σφlσl, σφlσlν, 1J0τ. του σφείς (βλ . λ .). 
σφοΥΥιά, σφόΥΥιον, σφόΥΥος, iH. χντ! onoyy
σ.'δρΙ, έπΙρρ., κιιρ . ot}a. πληθ. τοίί σφo~ρό,· άι, 

χα.Ι νσν, σφόδρα, σφοδρώς, λΙαν, πολύ, κα8' ύπερ
&λήν, Ισχυρώς. 

1.0.,0,1, ά, 6", ώσ. χα. Ι -6ς, · 6,,' ώ, ΚιΣΙ νl)ν, 
σφοδρός, όρμητικός, δΙαιος, ύπερdOλΙKός,- 11 ίπΙ 
ιiνθρώπων, δΙαιος, όρμητιΙ<ός, παρόφορος \Ι ώσ. δρα-
01ήριος, ένερνητικός, πρόθυμος, ένθερμος [δι' i
τιιμ. βλ. .φ.~ιι"~,, o".dάζω]. 
σφοδρΟν .. (oφo~ιι6,)' καθισΤώ τι σφοδρ6ν, όρ

μητικόν:-πιι:θη,;. , oφo~Iιί"oμ.a.ι=εΤμαι 61αιος, εΤμαι 
ύπερφ(αλος Ι νΙνομαι (καθΙσταμαι) σφοδρός, έπαΙ
Ρομαι, άΠOθρaσ(ινOμαι U Oφo&,ΊWOμCl{ ~ι"Ι (πρα.Ύμ.) 
=ατηρlζι.! όπερφlaλoν πεποΙθ"σιν εΤς τι. 
αφοδρώς, ίπΙρρ. ';06 oφo~,ό,· ώ, κιιΙ νσν, σφο

δρQς, σφ6φa, καθ' όπερ60λήν, διαΙως, όρμητικώς-
πρδλ. xcιΙ oφόlι.. -
σφονΙΙΙΙΙ, 11, 41:'1:. 4ν,;Ι οπ""διίl,,' tVToJ,lov τρε· 

φ6μενον tκ φUTIKQV ριζQν, εΤδος Kανθ6ρou έκ-

πέμποντος λΙαν δυσώδη όσμήν 6σάκις διώκεται 
[Ιτιιμολ. συΥ.Υ . 1:tp ."0010', βλ. λ.]. 
-· ... νδΙιο-δΙνιιτος, ο" (οφό ... ΟΟΙ0, + ~ι,,~ω)' 6 
περιστρεφόμενος περΙ- δτρσκτσν. 
σφ6νδδΙος, δ, ιiττ. 'αντ! onch'OOl0,' ώ, χα. Ι ν6ν, 

σπόνδυλος, τ6 ννωστον 6στοον της σπονδυλικΙ;ς 
στήλης. Ιν ,;φ πληθ., ή σπονδυλική στήλη.- • πδν 
δ,τι όμοιάζει πρός σπ6νδυλον τΙ;ς σπονδυλικης στή
λης U δθ_ν, σπόνδυλος κΙονος ιι ώσ. κα.Ι τό στρον
νύλον 6όρος, δπερ στερεώ\ εΓαι εΙς τό κότω δκρον 
της ότρόκτσυ καΙ έπιταχύνει τήν περιστροφήν της, 
χοιν. (σφονδύλιι, λα.τ. verticiIIus [δι' ετιιμσλ βλ. 
oφιιdάζω]. 

σcpός, σφι;, σφόν (o~)' Αν. ιiρσ., Ιδικός του " 'ν. 
θ7jλ., Ιδικός της.- 11 (oφeίς)=0~~4ΡO'. Ιδικός Twv. 
σφρCίΥfδιοv, ,;6, 6ποχορ. τοίί σφeαγΙ,. 
σφρaΥϊδ-evul-σΡΥο-κομίιτης, -ov, δ (σφeClyί, 

+ό ... vξ+αρrΟs+"σμω)· κωμικόν έπώνυμον όνδρός 
καθ' ύπερ60λήν καλλωπΙζοντος έαυτ6ν (δπει;€oλιx& 
κσμψευομένου), κοιθ' Ήσυχ. «δ - ;χω ... οφραΥϊδα.ς Ι" 
~oϊ~ δα."ι;υλ[ο,ς, ό"υxα~ ~ευHoιίς, και XOμWΝ7> (= 
όκνηρός, φιλόρεσκος, τρέφων μακρόν κόμην, φα
ρών δακτυλΙδια κοι έχων πόντοτε περιποιημένους 
τους δνυχός του). 
σφρaΥίςω, ίων. σφρηΥ_· μελλ. -/σω' πα.θ . πρκ. 

έσφράΥ,σμα, (oφραyί~)' ώ, ΚιΣ ! νίiν, σφραγlζω, έπι
θέτω σφραγΤδα, 60υλλώνω 11 κλεΙω καΙ cφρσγΙζω.
ιι γενικως, σημειώνω διά σημεΙου ώς διά σφραγΤδος 
(<<μαρκόρω», «σταμπάρω).- ΗΙ μτφρ .. έnισφραγΙζω, 
έπικυρώ, έπι6εβαιώνω, έπιδοκιμ6ζω, περιορΙζω, προσ
διορίζω, καθορίζω. 
ΣΦΡΑ -ΓΙ'!, ίων. σφρηΥίς, -ίδος, ij' ώ, κα.Ι νσν, 

σφραγlς διά της όποΙας σημαδεύει τις κότι καΙ έξ
ασφαλlζει τήν άναγνώρ ισΙν του η τήν γνησιότητό 
του, «βσύλλα» , « μόρκα», σφρσγιδόλιθος, δακτύλιος 
μετά σφραγιδολΙθου (σφρσγιδσφόρος δοκτύλιος) ιι . 
γεν., δακτύλ ιος 11 ώ~. ό πολύτιμος λΙθος, ή (πέτραι, 
ή έντιθεμένη εΙς δακτύλιον, ό σφρaγιδόλιθoς.- 11 
τό άnοτύπωμα τοΟ σφραγιδολΙθου, τό όποτύπωμα 
της σφραγίδος, ή οφραγίς.- 111 πάν τό έσφραγι
σμένον, τ6 φέρον σφραγΤδα, τεκμήριον, δελτΙον, 
είσιτήριον, CΜπIλ1έτo», διαβατήριον, «πασαπόρτιι, 
άδεια [οκοτ. έ,υμολ.· χα.τά τινα., δι;μώμενον ix 1:η, 
σημα.σ. τoίi θροιιίει 'ι, ιiπoσφpα.γΙζειν, εΙνιΣΙ συγΥ. πρό. ';0 
λιθ. sproga (χαραμάδα, σχισμή), λεττ. SΡrόdfe (πόρ
πη, περόνη, κλειδαρ!ό) κα.Ι πρό. τάι, _ν λ. oφιιρCly~
ομαι μνημονευομ'νοι;;]. 
σφρδΥισμα, -α τος, τό (οφρίi.Υlζω)' ώ, χα.Ι νίίν, 

σφράγισμα, ή έπίθεσις της σφραγΤδος n τό όποτύ
πωμα της σφραγΤδος Τι κα.Ι αΙJΤΥι ή σφραγΙς. 
σφρηΥ,ςω, σφΡΙΙΥίς, ίων. αν,;Ι σφΡClΥ-. 
σφρlΥάω, μελi.. · ήοω · ώ, κα.Ι νl)ν, σφρινώ, εΤμαι 

πλήρης ΌφρΙγους, 'σπαργώ, εΤμαι πλήρης ζωτικών 
χυμί;'ν, εΤμαι άκμαΤος, ζωηρός, ίσχυρός, λιΣΤ. tur
gere, turgescere 11 κιιρ. &πί Τππων, εΤμαι ζωηρός, θυ
μοειδής, πλι'ιρης ύγεΙας καΙ άκμης, λα.τ. vigere.-
11 μτφρ., εΤμαι πλήρης πΜου διά τι, έηιθυμώ (ποδώ) 
τι διακαώς 11 οφρ",ώ" μiJfJoο~=λόγος πλήρης έπόρ
σεως (φαντασμένος), ζωηρός λόγος. 
Έ~υμ.: οφρrΥάω' aφρlΥΟ" οφρr)ΙCΙ,,6s ~- norv. 

sprikja (έξαπλώνω, παρα;..ιερlζω), sprIkjen (έξωνκω
μένος, γηρασμένος), :Σσυη~. sprikI. (όπλώνω), h 

- 1:ινο, βάσεως εΙ, -ί- ένα.λλα.σσομ'νη, προ, ,;ήν βάσιν 
·sp(h)ere εν ,;φ οφιιΡClΥέομClι (βλ. λ.). 
σφυΥμός, δ (οφιίζω)' ό τινανμός (παλμός, σφυ

νμός) τών έν φλεγμονf,j διατελούντων μερQν τΟΟ 
σώματος 11 ώ, ΚιΣί νίlν, ό σφυγμός, ό παλμός της καρ
δΙας Τι καΙ όρτηρΙας Τι φλεδός. 
σφύδόω- σφριγώ, εΤμαι ' πλήρης σφΡ/νους, εΤμαι 

εCιΡWΣΤoς (Ισχυρός). , 
Έρμ.ι oφVdόω, μ1:Χ. ποιθ. ΠΡΧ. 'Oφv&o,""o,- πρδλ. 

'Ησυχ. ΙΙΑφvcJόW' lOxlleOi, weαιo~o" ο"l"ρό,7>, ιι',.~ 
oφVδώcrClι ' CI/ιξiioClΙ7> : GGtvoxp. SΡh!lVΑVι.ΙI (ένισχόω, 
ο:.ιξόνω), SΡhίίv4yIt4r- (κτηνοτρόφος), ciΎΎλ-σοιe sρδ . 
W4n (εύτυχώ, είιημε'ρώ)' ιi~ Ια.π. ·sρhe .... , .sρhu-, 
πcιρα.λλ. 1:ot,· *sρheΙ·, *sphl- (τεΙνω, τεντώνw)' βλ. 
ΜΙ oIIΙIι)~ xcιΙ 6.φV~ __ _ 

, σιΡ6ς .. ,. μιλ),. -f18' πόλλομαι, τινόσσομαι; KΤUrι(ί) 



iρjJηΤΙKως (ίπΙ "ων ίν φλaΥμονu "ΙΙΧ"Βλούν"ων μBριiίν 
".0 ocDμa"o,) Ι ΚΤυπώ όμαλGις καΙ κανονικώς, iπΙ "oiί 
oφυyμoiί "ων CΙρ"ηριιiίν υ 1"4 σφιίζo"l"cι = αl όρτηρΙαι Τι 
αΙ φλέβες. 

':11"1'" "φ(ιζοο' αφUyμ.ό,· αφιίξι,' ιiαφUxτ.ϊ,,· αφUy
(Ισιπ. ·sphυg-, πιχριχλλ. ,,1jΊ ·sp(h)eg· τljΊ ίν ~1jΊ Υβρμ. 
sρ&chten (δοκιμόζω τήν τόσιν των φλε6CJν) (βλ. αψά
χ"σ,) •• χιχΙ .... ,,1jΊ ·~ρ(h)ίg-. ΠΒΡΙ ou βλ. Βν αφΙπω. 
Ι.Υ 'λ ι "ι' ω, χιχΙ νiίν, σφύρα, ·«σφυρΙι.- 11 έρ

γαλεΤον γεωργικόν, κόπανος, διό τού όπσΙου συν
ετριδον τους &:ιλους της γης. 
σφiράς, -άδο" "ι, ιi"τ. ιiντ! σπνeά" σπύeα-θοι;, 

ή κόΠΡος,αlγων καΙ πρ06ότων [~ι' ίτuμ. βλ. α.weα-θος]. 
σ..,ρ-ιιλδτος, ο" (σφίίeα+έJ.αtί .. ω)' ό κατειργα

σμένος διό της σφύρας, 6 σφυρηλατημένος.-11 μτφρ., 
λΙαν 9ψρεός, 6 ώσεl έ~· σιδήρου κατεσκευασμένος. 

CJ9uρις, -ldoo'=on"e', (βλ. λ. ). 
σφiίρόν, τό' ώ, χσι! νϊΙν, τό σφυρόν, τ6 «κότσι ι, 

Τ09 ποδός " μ~φp., όe-θφ αΠίααι έπι αφveιρ=«νό τόν 
σ!ησr:1ς στό πόδια τουι, νό τόν κόμ'Jς να όρθοπο
δησr:1.- 11 μτφρ., τό κατώτερον μέρος η ή βόσις 
εν~,:; πράΥματος, ώς ΟΙ πρόποδες όρους, ή ύπώρεια. 

Ετvμ.: αφvρό .. : σσινσχρ. sphuroti (ι:χπ. ·sphrre·) 
=λακτΙζω, καταπατω, πιχλ-Υερμ. spuri·halz (χωλός 
τόν πόδα, xu;;. με παράλυτα τό σφυρά),sΡοrο, πσιλ
ποπ., spore (όνυξ άλέκτορος, πληκτρον)' βλ. κιχ Ι έν 
απαιρω' πσιp~Ύωyσι: αφνρcι (*αφvρ-jα), αφιίeα,,,α 
(ιiτ~. ?,έοι:ecι, εΊδος ίχθύοςl, αφvρήλα-rος . 
σφ~σδω, ~ωρ. «ν~ί αφtίζω (βλ. λ.Ι . 
σφω, συΥχεκομ. ιi~τ. όνομ. XOt! :χΙτ. «ψιΙ αφώι Β Υιν. 

χσι! ~oτ. αφΙΡ .. ιiντΙ αφGιι". 
Ι.ΩΕ" άνομ. χσιΙ ιχΙ.. ιiρσ. χσι! θηλ. <ti'j, προσωπ. 

ιi"ων. τοίί ΤΡΙΤQU προσ.· Υεν. χσι! ~OΤ. αφωΙ,,' αυτοl ΟΙ 
δύο, άμφότεροι. 
Ι.Ω-Ι, άνομ. χιχΙ σιΙτ. ~υϊκ. άρσ. κιιΙ θηλ. <ti'j, προσωπ. 

ιi.ντω.ν. τ~ίi ~~UΤ8ΡΟU προσ: Υεν. Υ-ιιί δοτ. αφίjι,,' ύμετς 
ΟΙ δύο, αμφοτεροι ύμετς. 
σφωΙτι:ρος, cι, ο" : 1) κτητ. ιiν-των. έχ τοϊ! αφώι 

(~υϊx. 'ti'j; npooWJtLxi'j, ιiντων. ~EUtipou προσ.)· 6 όνή
κων εΙς ύμος τούς δύο. 2) χττιτ. «ντων. ιiχ τοίί 
αφωέ (IJu·(x. 'ti'j, προσωπ. «ντων. ,ρΙτο!) προσ.)· 6 όνή
κων είς αύτούς τούς δύο.- U ιiπιιντ~ ώσ. χιιΙ ώ, 
χτητ. ιiντων. Ιν. ιiριθ. διuτίροu προσ. ίδικός σου, αός, 
λιχτ. tUU5. 2) ώσ. χσιΙ ίπΙ Ιν. άριθ. τρΙτο!) προσ,' Ιδικός 
του, Ιός, λιχτ. SUU5. 
σφΥν, ouv~p. ιiττ. άντΙ αφώι", Υεν. χιχ! ~oτ. του αφώι. 
ΙΧΑ - ΔΩ'Η, -ό"οs-. "ι, ώσ. χιιΙ σχάδων' 6 σκώληξ 

της μελΙσοης η της σφηκός.- 11 τό κελλΙον της κη
ρήθραs (τό κυψελΙδlον) έν 4ι τρέφεται ό σκώληξ, 
ή κηρηθρα, λCl:τ. fc1VUS [ιχ τοίί αχάζω, 1; βλ . ]. 
IX~Ί~, μεΗ. n-άαω' ιiόp. ιι' Ιαxcιαα' σχΙζω (ξέω, 

κεν τω), ανοΙγω (ωστε έκ τού άνοίγματος να δια
φύγr:1 τι) U οχάζω φλέβcι=νυστερΙζω (όνοΙγω διό νυ
στερΙου) τήν φλέ6α, φλε60τομω.- 11 όφΙνω τι νό 
πέσr:1 (νό στάξr:1 χόμω), όφΙνω χόμω, παραιτω 11 μτφρ., 
όφΙνω, παραμελω, έγKατaλεΙπω: οχάζομα, Πι" Ιπ
πιχή,,=έΥκαταλεΙπω τήν όγόπην μου διό τούς Τπ
πους (τό πόδος μου διό τήν lππασΙαν 7ι διά τός lπ
ποδρομΙας). 2) όναχαιτΙζω, έμποδΙζω, συγκρατω. 
3~ χαλαpwνω, όφ/νω έλεύθερον: αχάζω Πι" φeο"
τιδcι=όφΙνω τήν σκέψιν μου έλευθέραν (όχαλΙνω
τον), Τι χαλαρώνω τήν σκέψιν μου. 
Έι-vμ. : αχάζω' σχάσι,' αχάαμα' αxcιαμό,· αxcιατη

e{cι' αχcιατι7eιο" t οιινσχρ. chΥάtί (τέμνω, κόπτω), λιιτ . 
5clo, 5CiSCO, descl5co (Ινθιι ή ιipXική στιμ. Υιτο ή τοίι 
«άνο/γω, δlαχωρΙζω, διακρΙνω» χιιί ~πoμι!νω, «άποκτώ 
πλήρη γνΟΟιν), π«λ-;.Ρλ. scicιn (μάχαιρα), 9αll' ysgien 
(ξ/φας)' " Ιιχπ. ·sk(h>ei-· πιθ. ouyy. τφ λιχτ. seco, 
παιλ-oλcιυ. sl!kcι. ·(τέμνω, κόπτω)' δι& τήν ίνσιλλ:ΧΥήν 
μ&τιχ;ί) "011 Φιλοll ΧΩΙ του διχσ'ο, οι)ριχνιχοϊΙ πριlλ. σιχνσχρ. 
c.hlnlIttI (σχΙζω), 'λλ. σxl&ιιrιμ" αχΙζοο, λιθ.skedΖU δια· 
xwρlζω). 

QA: ΜΙ, ·lδos-, ~. διχαλωτός πόσσαλος χρηοι
μσποιουμενος πρός υποστήριξιν των όπλουμένων 
πρός c!ιερισμόν δικτύων, λεΥόμβνο, !λλω, χσι! ol"cιllS' 
(ίχ τοll rfJΠIIU) Ι μονοσκελής κλΤμαξ, λCl:τ. Kcιlcι. 

'.'"'1'" fJl.US" fJχσJ.l&ομα· !ιχπ. ·sk"ll.Id- θ& iJt .. 

". 
lΙεΙΙιιΙωνΒ ",ΙΙπον skhe! πιιρΙΧλλ. τφ .. thel· (τέμνειν, 
κόπτειν) _ν τljΊ λιθ. zlrkles (πληθ.-γλύφaνα iΊ Ψα' 
λΙδες), λιχτ. furculc1 (όντέρεισμα, ύποστύλωμα), 'Ι'οτθ· 
gilpa (δρέπανον), οιινσκρ. hcιlά-J;ι hcιlά-m (δροτρον), 
ιiρμ. Jfem (όροτριω, όΡΥώνω, αύλακώνω). 
σx~ω, πρτ. Ιαχω", οπάν. ιi~~. ~ύπo, του σ,«,"οο. 
σx~, προστ. ιioρ. β' τoίi Ιχοο, ιiντΙ αχ.,. 
σχεδ!ιν, ίπιρρ. (αχε'" τοίί Ιχω)'66δην, ήσυχι:!, ό~γό. 
σχι:δΙσ, ίων. -ΙΙΙ, ή (axidIo,)" ώ, χιχΙ νlJν, σχέδ/α, 

έλαφρόν σκόφος (πλοιόριον, λέμ60ς), πρόχειρον ζεΟ
Υμα έκ ξύλων, τουρκ. cσόλιιllαχ.Ilcι dιφ-θεel",1=σχε
δΙα έκ δερμότων n ποιητ., πλοΤον. 2) έλαφρό γέφu
ρα, έκ πλοΙων ~ γεφυροπακτώνων, πλωτή Υέφυρα. 

Ετvμ.: αχεdια' πιθ. θηλ. "'011 "xid,o, (ί~υπιxχ. του 
"cιv> η 'jIέφUΡcι), Ιφ' δσον xup. σημ. cέλαφρά κατασκευή 
συντελεσθεΤσα έσπευσμένως».- πιχρ& μΤΥν. ax.d1cι 
έσήμιιινβ χιι! «δγκιστρον, όρπάγη, γόντζος», έν 'U ση
μασ. · ae: τιιύτ~ ouvιxvijXBL iτuμολ, μδΤ& τιiίν ίχ ~i'j, ρΙζη, 

τοίί ιioρ. ,ιiπ~φ. αχεϊ" προερχομίνω. (δλ. Υ-ΙΙ! εν αχεdό,,). 
σχεδιaςω, μελλ. -άαω (αχέδιος)' πρόπω τι έκ τού 

προχεΙρου, κατα τός έμπνεύσεις της στιγμης (έπιπο
λΙ:'r:ις, άμελετήτ~ς), ώ, χσι! νίi~ αύτοσχεδιόζω 11 6μι· 
λω η γρόφω έκ του προχεΙρου, ανευ προπαρασκευης. 
σχεδίην, έπ. έπΙρρ. έσχημιχτισμ.ένον έκ τoίi θηλ. τοίι 

ιϊπιθ. αχέδιος (βλ. λ .) : έπΙ τόπο!) έκ τού σύνεγγυς 
«άπό κοντά », πλησΙον, εγγύς, λ;τ . cominus.- 11 έπ! 
χρό'IΟ?, πάpauτα, παραχρημα, εύθύς, άμέσως. 

σχι:διος, cι, ο .. (αχεdό,,): Ι έπ! τόπο u, πλησΙος, 6 
πλησΙον (6 έγΥύς) εύρισκόμενος: αχεδία μάχη= 
μόχη έκ τοΟ συστόδην, «στηθος πρός στηθος ».- 11 
έπ! Χρόνοu, όπροσδόκητος, αίφνΙδιος U ό έκ τοΟ προ· 
χεΙρου, πρόχειρος, λιχτ . extemporali511 πεποιημένος 
έκ τού προχεlρου, πρόχειρος, συνήθης. 
σχεδ6θι:ν, ίπίρρ. (οχεdό,,)' έκ τού πλησΙον, «άπό 

κc;>ντόι, έκ τού σύνεΥγυς 11 ώσ, ιiντΙ του οχεδ6ν. έγ
γυς, πλησΙον, λιι,. cominus, 
σx~δόν, !π~ρP. (αχε;", τoiί Ιχω): 1) έπΙ τόποu , 

πλΤΊσιον, έγγυς, «κοντά», λιιτ. cominus 11 ενΙοτε εν 
χρήσει χιι! ώ, πράθ. μΒΤ& δοτ. χιιί Υεν. 2) έπΙ χινή
σε~" π~ός τό έΥγύς τινος, πρός τό πέριξ τινός, 
προς το μέρος τινό;. 3) έπΙ βιιθμοίί , ώ; κσι ! νΟν, 
σχεδόν, περΙπου, έπάνω-κότω, ώς €:γ'ίιστα: αχεδό .. 
πά"τ.,=σχεδόν δλοι, δλοι περΙπου 11 GXedo" έπίστα
μαι=εΤμαι 6έ:6αιος περΙπου, γνωρΙζω όρκετό καλά. 

'Ετvμ.: αχεdό .. · αχεδό-θε,,' αχέdιος' αχεδίη .. · cιυτo
αχεdό,,' αvτοαχέdιος ( 'Ιλ. Ο 510 cιvτοαχεδίπ μεϊξαι 
χε'ieας, Μ 192 CΙύτoαxεδίη,,)' Ιξ αv-rοαχεδίοv, -Ιη
(= έκ τοΟ προχε/ροιι)' cιVτοαχ.d,άζω (ώ, χιιΙ νυν)~ 
βχ τη, ρι5. του άορ. α~ε;", βλ. Ιχω. 
σχεθει νι έπ. σχι:θι:ειν, άπρφ. ποιη",. άορ, β' τoiί 

'χω' βλ. lox.iJ.o". 
oIέ~oν, έπ. ιiν~! lοχ.-θο", ποιητ. ιioρ. β' του Ιχω. 
σχι:ι!, άπρφ. ιioρ. β' τοϊ! Ιχω. 
σχι:λις, -ldo" "ι. ιiττ . ιiντ! αΗ.1Ι, (βλ. λ.), κιιτιΧ 

τά πλεΙστον ίν τψ πληθ. αχε1ί&,· πλευρό 6α6ς, έπι· 
μήκη τεμόχια κρεότων.- 11 πιχρ& μΤΥν. σχεΙΙ, ιiντΙ 
αΥλι!>, καιν. «σκελ/δαι. 
σχέμι:ν, σχέμcνσι, ,π. ιiν~Ι σχ,ϊ", «πρφ .. ιioρ. β' 

του Ιχω. 

σXένδίiλσ Τι σχι:νδϋλιι, "ι (Ο'χ.ϊ,,)· έργαλεΤον 
ξυλουργΟύ καΙ σιδηρουργοΟ, Τσω, λα6Ις, «ταναλιαι, 
πυρόΥρα (~μασlό»). 
Έτ1Jμ . ι αχενdVλ,l' ()ποχορ. ax."dV1Io,,· oxo't. 8'tU- . 

μολ.· χιχτι:( τινιχ, ouyy. τljΊ Jt:xA-ttpwoo. 5crundus (πλτιθ. 
=ψαλΙδες, γλύφανα), ίκ του ίιιπ. ·sqend-, *sqhend
πιχριχλλ. πρό, τό *ghend- (όρπόζω, γραπώνω), · ί~ 
-τ1jΊ λατ. pre-hend(i, έλλ. xcι"M"ω. . 
σχέο, έπ. άντΙ oxov, npoo't. μίσ. ιioρ. β' τοίί 'χω. 
Ιχι:ρίσ, "ι' ή νήσος των ΦaιάKων, ι'ι μετό ταύτα 

ΚέeΗveα. λιχτ. Corcyrc1 (βλ. !'. Ε. Δ.). 
σχι:ρ6ς, δ, ίν χρήσει μόνον ίν -τ~ ΠΒριφρΙΙσει Ι" 

ox.eίp=tv μιςί γραμμι:\, ό εΤς μετό τόν δλλον, δια· 
~XΙKGις, όλλεπαλλήλwς, όδιαKόπWς, όδιαλεΙπτwς, 
cτόν δπαντα χρόνον»' πρΙΙλ lπισΧΒllάι. 
σχΙς, πρoσ~. ι!ορ : β' του F,oo. 
σχέσ&σι, «πρφ. μίσ. ΙΙ.ρ. β' τοl! 'xlll. 
σχέσις, ~_" '1ι (οχε''')· κατόστασις, κοτόστaoις 



σxc""V--ΣXOIVOTcv~ 

τοΟ σcfιματoς, ou'flitv. "'. 'ιιίΙΗοι,. cίν",Ιθ. ",φ ifI~ 
(κρδοις. φυσίιcl\ σύσταρις), i\TIC; παραμένει όμετά· 
6λητος. έν Φ fι oxloa, (-'ιιίΙΗσι,) εΤναl ρεΥστή 11 
ή φύσις (ή ποι6της, τ6 εΤδος) πρόΥματός τινος 
ΙΙ βι.v Oxlo'i=Tpόnoς ϊ:ωrις · 
8ICT{ιριoV, ' οοςό (σΧ81",γ τ6 μέσον διό τοΟ όποΙου 

άναχαιτ/ζεταl τι. 8εΡοπεlα, άντιφόρμακον. 
σιcτΙιάςιι, μ8λλ. -οι» (CJXI,l,AIO,)' παραπονοΟμαl 

(μεμψιμοιρώ) διό σκληρότητα η όσπλαΥχν/αν, παρα· 
πονΟΟμαι μετ' όρylΊς η μετ' όyαναKτήσεω ~ . 
σιcτΙlσσμ~ δ (ΟΧ8,1,Αιιί,"ω)' τ6 σχετλιάζειν. 

μεμψιμοιρΙα, άΥανάκτησlς, λοιδορ/α, ΟΟρις. 
σιCτΙιος, ., Ο"', Φσ. xcι! ,oi, -ο .. (σχεϊ .. γ χυρ. ό 

Ικανός νό φέρΓ.1 (νό ύποφέρΓ.1), 6 όντέχων, ό όντο· 
χης: Ι έπ! προσ., σκληρόκαρδος, όπάνθρωπος, άν
οικτ/ρμων, όνελεήμων, όνηλεής, δγριος, 66ρ8αρος. 
2) καρτερικός, πολυπαθής, όνένδοτος όκατάβλη· 
τος. 3) άδλιος, δυστυχής, έλεεινός, άξιολίιπητος, 
κακορρΙζικος.- 11 'πΙ ΠΡCΙγμά.ων, σκληρός, άπόν
θρωπος, άποτρόπαιος, φρικτός, βδελυρός. [δL' '.υμ. 
βλ. [χω]. 

σχι:τΙίως, ίπΙρρ. -ι:oίl σχέ'Ι'Αιο,' κατά τρόπο,ν σκλη
ρόν (άποτρόπαιον, 6δελυρ6ν χλπ.)· bna~e. σχε'l'Αιώ
ταΤΏ. 

σχΕτο, έπ. ιivit lάΧ8'1'Ο, Υ' Ιν. μίσ. CΊoρ. β' .oίl 'χω. 
σιημα, -CI'l'O" .6 (σχεϊ",)' ώ~ ΧΙΧί νίΙν, σχημα, μορ

φή, έξωτερική έμφόνισις, είκών, πρόσωπον. 2) τ6 
έξωτερικόν, Γι μορφι'ι, τ6 φαινόμενον, έν CΊV'LBaOEL 
πρo~ .0 πρδγμα, πρός; τ~ν πραγματικότητα 11 τ6 φαι
νόμενον μόνον, πρόσχημα, πρόφασις :'σΧι1μαη ξε
"ία.=ύπό τ6 πρόσχημα της φιλοξενίας. 3) ή 
συμπεριφορά, ή έκφρασις τού προσώπου, τ6 ϋφος ιι 
μεγαλοπρέπεια, μεναλοπρεπές παράστημα, άξιο
πρέπεια, άξίωμα n ίν τιjι πλ'ljθ., χειρονομ ίαι, μορφα· 
σμοl. 4) ό τρόπος πράγματός τινος, ό συρμός, 
ή μόδα: σχημα σ'l'0}.ηi=6 τρόπος (ή μόδα) τού έν
δίιεσθαι. 5) ή κατάστασις, ή φύσις, ό ΧQρακτήρ, . 
ή lδιοσυστασ/α, ένός πράγματος, τ6 χαρδΚτηριστι
κόν του ννώρισμα, ή χαρακτηρισ, ική Ιδιότης του. 
6) τρόπος όρχήσεως n εν .ιjι nA'ljB. , τά βήματα τοΟ 
χοροΟ, αl ' παντομιμικαl κινήσεις, χει;:>ονομ/αι, στά· 
σεις τοΟ σώματος (<<πόζες»). [οχήμα ' OXiO'i' δL' ί
τυμολ. 6λ. [χω]. 
σιημ6τίςω, μaλλ, -Ισω, ιΧτ-ι:. -rrU: Ι μτΙSτ., ώς; 

χιχ! νϊιν, σχηματΙζω, (!)ιαμορφώιrω, δΙδω μορφήν εΤς 
τι, δ/δω σχημα, διαπλάσσω, σχηματοποιώ, σχεδιάζω, 
κανονlζω, τακτοποιώ, διευθετώ 11 .ά; ιχ'}τά; σ'ljμ. I!XEL 
xιxl το μέσον: σχηματίζομαι χ6μη .. =διευθεΤώ τήν 
κόμην μου, λΙΧ •. fingere. 11 ιΧμτlJ., λαμβάνω μορφήν 
τινα η σχημα, λαμ66νω θέσιν τινά ij στόσιν 11 κά
μνω σχήματα (χειρονομΙας, κινήσεις τού σώματος), 
όΡΧΟϋμdι ποιών παντοΤα σχήματα (<<φινοορες»).-
111 πιχθ'lj'" διαπλάσσομαι, διαμορφούμαι, ένδύομοι, 
περικοσμΟΟμαι, στολίζομαι (κατά τρόπον τοιΟΟτον 
η τοΙΟΟτον).- ΙΥ μ'σον, σχηματΙζω έμαυτ6ν κατά 
Τινα τρόπον, πρoσnoιoOμαι ότι εΤμαι ij δτι κάμνω 
τι, ιJnoKρ/νOμαι, διισχυρΙζομαι : σjιημστ{ζo"τα, άμα
t7-ai'i .Ι"αι=προσποιοΟνται πώς εΤναι άμαθεΤς, «κά
νουν τόν άμαθη». 2) χειρονομώ, κάμνω χειρα
νομΙας, «παΙρνω πόζες». 
σιημlτιoν, -,:6, 6ποχορ. ",oίl σχήμα (βλ. λ.) 11 'ν τιμ 

ItA1jB., σχήματα όρχήσεως, «φινοορες»: σχημό.'Ι',α 
ΔcιΙCOlJ1O'Χd=Λακωνικο\ χοροl, ύπΟΡχήματα. 

σιιιμ'το-ηοιCιι, μ.λλ. ·ιtσω (σΧ;;μα+ποιΙω)" άι, 
XΩLΙ νυν, σχηματοποιώ, σχηματΙζω, δ/δω μορφήν εΤς 
τι, τό διαμoρφc:;ι, τό διαπλάσσω.- πιχθ'lj'" ώ., τό σχη
μA'l'I,"oμιIoI (βλ. λ.), λαμβάνω (υΙοθετώ, κcθιερW) ώρι
σμένον σχήμα (ώρισμένην θέσιν ij στάσινJ, προσ
λαμ6όνω Wρlσμένην ΙKφρaσιν προσώποο.- μ'σον, 
παριστόνω τι μέ παντομιμικός κινι'ισεις. 

σιιι\σω, μλλ. "'011 'XOll. 
σιΙδaξ, -8ιc.r. 6 (_χΙ,"οιι)·-σχΙ,". (βλ. λ.). 
8Ιfςσ, !ιον. σιfςιι, .η" fι' ώ, χιχ! νίΙν, σχΙζα, «σκΙ

ζα., τεμ6XIΘν έσχισμένou ξύλου, λcιτ. κίηΟΟI& U ίν 
τ. KA1j8 ., ξύλα έσχισμένα εΙς μικρό τεμάχιο, και-
σόξυλα.- ιι δi:λoς, δ6ρu. . 
011Δ, μΑ).. -%1_. «6ρ •• ' Icι.XΙ_· πcιθ'1j-ι:., ιi6ρ. 

ΩL' l_χ/σ..",· _ρχ. lσχισμl' ιι., χαί ' νυν, σχΙζω, δι-

αlρCι, διοχωρΙζω, λΩL'I:, Klndo Ι σχΙζω εΙς δύο Ι ~ 
xιίl" XWΡ/ζω (μοιράζω, μεplζω) εις δύο, διαχwρΙCω. 
διαμοιράζω, διαιρQ.- Itcr.87jOΙ., σχΙζομαι εΙς δύο, ~
αιροΟμαι, διαχωρΙζομαι: Ν.;Αο, σΧΙ,"8'1'αι 'ι'ιιφσol., 
cJδοiιr-ό ΝεΤλος διαιρετται (διακλσδΙζεται) εΙς τρfo 
ρεύματα (τρεΤς κλάδους, τρετς ποταμσός) Ι IOxl -
,"σ,,'Ι'6 Οψ8Φ" αΙ yttφμαι=αl yνώμal των έδlχάζΟντο 
(διι;ιροΟντο), δέν συνεφώνοον. . 

'Ε'Ι'vμ.: σχ',"ω' CJXaCJ,l,Oi (=σιχνσχρ. ό-chitta·1)>- -1/
,"α' ox/ιJcιξ' ιΧττ. σχι .. ιJcιΑμ6i, oxιy~}.αμo,· Ι",ασχι",
δυΑειίω' οχ/δα (ιχΙ •• π~ΙSλ. Ήσυχ. ceJxlιJcι' σχ"ο' σι"'
'6"ai' n;;Υμα (ΥΡ. fiίyμα)., COX'δoi' τη .. Ιπ6σχισι ... , 
σιxνσx~. chid- chίnόΙΙί, chintte (τέμνω, σχίζω), AI&'I:. 
scindG, πρχ. scidi. πιχλ·ποπ. sklt&, ~yyλ-σιx'. scltan, 
πιχλ-γιρμ. sciz&n (=λcι •. cac&re) (πρ6λ. σιχνσχρ. &ρο. 
skara-!;ι, 4λλ. CJιcrul, πΙΧλ · ΠΟΓΓ. sk&rn, Ιιχπ. *sqer· = 
σχΙζω, χωρΙζω), λLθ. skediu, skesli (χωρΙζειν), ske
drό (σχίζα), λa.τ. skόΙda (θραοσμα}, Ι~λ . (έΞΙι, 9αll. 
cwys (αύλακιό άρότρου), μεσ·brel. squeigaff (ιίλ. ίν 
σχάζω)" ί, ίιχπ . *sk(h)id., *sq(h)id- (σχ/ζω, διαχWΡI' 
ζω), πιχ;>ιχλλijλω, τιjι *sk(h)iI-, *sq(h)iI- ίν -ι:ιjι γο.θ. 
sk6ida.n, ιΧπλ-σιχ'. sceadan, ΠCΙλ·γ6;;μ. sceid&n (χωρΙ
ζω), πιχλ-γ6ρμ. scϊl (<<κούτσουρο»)' βλ. χιχΙ οχεδά""vμ,. 

σιινδά16μoc;, ιΧτ.. ιiν-,:Ι σιcι,,&ά1ιιμοi (βλ. λ.). 
IXI-1t40I, 'ij' ώ, χαι! νίiν, σχΤνος, cσκΤνος), «μα

στιχ6δενδρο), «μαστιχιά), λιχτ. Iβηliιcuι,- • σχΙΑ, 
Αα (βλ. λ.), «σκιλλοκρόμμυδο». 
σχiνο-τρώιιτης, -ov, δ (οχi"Οr1-'Ι'eώΥω)" ό τρώ

νων (ό μασώ ν) ξύλον σχ/νου (μαστΙχην), διό νά 
λευKάνι:l τούς όδόντας του. 
σχισδηναι, cίπρςp. πΙΧ8. CΊoρ. cι' τoίi σχ',"ω. 
αχΤσις, -SOIJi, fι (σχΙζω)' ώς; χα! νίiν, ή σχΙσις, τ6 

σχΙσιμον, τό διασχ/ζειν, «τ6 ξέσχισμα), τ6 διαχωρΙ· 
ζειν, διαίρεσις. 
σιΤαμα, -α τος, τ6' τό έσχισμένονΙΙώς; χιχΙ νίίν, σχl

σμα, ρωγμή,σχισμή, σχΙσιμον, διαχωρισμός, διαίρεσις. 
-11 μΤ:f;:>., διαΙρεσις, « σχίσμα», διχόνοια, διχοστασΙα. 
αιlσμ6ς, δ (οχίζω)' σχΙσις, σχΙσιμον, τ6 διαχω

ρΙζει ν , τό διαιρεΤν. 
σχίασα, ΠΟL'ιjΤ. ιίντΙ Ισχ,σα, ιi6ρ. ιχ' -,:oίl σχΙζOll. 
σχιατός, ι1, 6", Ρ'ljμ. ειτΙθ. τοίι οχ/ζω ' ώ~ χΙΧί νίlν, 

σχιστός, Ιέ)σχισμένος, (κε)χωρισμένος, διι;ιρημένος 
ιι ό δυνάμενος ~ά σxισθιj (νά xωρισθιj, νό διαιρε8f.j)11 
σχ,στή &δΟi=ή χωριζομένη, διακλαδιζομένη, 6δός. 
σχοί6το, ItOL'Ij" Υ' πλ'ljθ. a.Jx't . μίσ. ιΧορ. 15' ΤOίllxω. 
σχοίπν, a.JXt. ιΧορ. ti' .0ίΙ [χω . . 
σιοίνΙνος, η, ο .. (σχοϊ"ο,) ' ό έκ σχοΙνων «(βούρ

λων») κατεσκε).JOσμένος. 
σχοινίον, το (Oλ.~ϊ .. oς)· ώ, χιχ! νίlν, σχοινΙον, τ6 

έκ οχοι"ω .. '« βούρλων») πεπλενμένον η περιεστραμ
μένον καλι;ιδιον .11 Υεν. , «σχοινΙ». 
αχοινίς, ·ϊdoς, fι (CJx0i'"ai)"=CJxo, .. loy (βλ. λ.). 
σχοινΙτης, -ov, δ (οχοί"ο.)· ό κατεσκευασμένος 

έκ σχοίνων (<<βούρλων»): σχο,,,,'Ι'ι, HαMιβrι=Kαλύ· 
βη κατεσκευασμένη έκ σχοΙνων. 
αχοινο-βδτιις, -ov, δ (σxoϊ",σ~βα{",ω)" ώ, xcι! 

νί!ν, ό βαδίζων η χορεύων έnl τεταμένου σχοlνΙου, 
λιχτ. schοenοbιίtes. 

001-1t401, ·ov, δ (ΧΙΧ! fι)' φυτόν Ιχον όντl φύλ
λων βλαστήματα μακρό καΙ άπολήνοντα εΙς όξύ, 
XOLY. «βοlJρλον», λcι •. juncus η scirρus. 2) ή σκλη
ρά καΙ εΙς όξύ άπολήνουσα καλάμη τοΟ σχοΙνου, 
χρησιμοποιηθεΤσα ύπό τών βατράχων (της θατρα
χομ.) ώς βέλος 11 ώσ. ως ό6ελός (<<σ0ύ6λα». 3) 
τόπος ένθα φύεται ό σχοΤνος, τόπος κατάφυτος έκ 
σχοΙνων, cβουρλότοπος) Τι c60υρλιόι.- 11 πδν τ6 
πεπλενμένον έκ σχοΙνων, OXOJvIOV U' nUHn) -χ.ί
"'Οi=κόνιστρον (καλάθιον) πεπλενμένον έκ σχοl· 
νων.- 111 Ιν 'Ελλάδι CJxoi'",oi ixcιAIt'l:O χσι! μtτρoν 
καταμετρήσεως έδaφΙKών έκτόσεων, χρηαιμΟΠΟLΟ~
μενον χιχτά τ~ν χιχτιχνομην χιχ! δLιχνομ'ijν y.aιpy,LxιDv χλή· 

ρων εΙς; νίου, ιXπoΙxoυ~' πιχρ' Ήροδ. το μίτρον τoίl-,:o χα
λιί.ιχι AI"vΠ'l',ai Oxoi"Oi χιχ! χιχθορ!Ι;;.τιχι ιι., Τσιον _ρό, 
2 na~OLxoίI~ πιxρcιαά"{"{ιx, η 60 οτιχδΙοιι" χιχτ' 4λλοll, 
δμω~ σu"{"{p'Xψ'Iί~ τoίl.o Ισoίiτo πρό, 40 'fι 80 CI"ς4(δΙοιι,. 

OIoIvo-rcvitc;, i, (σχοί"0Ν-'Ι'8/_i'ό 6κτεταμέ· 
νος ώς ό σχοΤνος, διό 'τοο όποΙου μαρεΤ τις tKTb· 
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σεις Ι ό τεταμένος κατ' εδ8εΤαν. γραμμήν, εδ8ύς. 
2) μτφρ., ό έκτεταμένος κατά μf\κος, ό λΙαν έκτε
'ταμένος. μαKρός.~ 11 ό πεπλεγμένος έκ σχοΙνων. 
σχο1άςω, μιλλ. ·άσφ (σxo~ή)' δγω σΧολι'1ν. ούδε

μΙαν έχω όσχολΙσν. όναπαύομαι, δέν έχω έργα· 
σ/αν, έχω ώρας σχολης, εύκαιρώ νό πρόξω τι, μοΟ 
περισσεύει ώρα νό τό χάμω. 2) χρανοτριβώ, Βρα
δυπορώ, άργοπορω, άναβ6λλω.- II · σxo~άζΦ "'"Ι'" (
λα.τ. VACAre rei)=fxw εύκαιρΙαν διά τι, δισθέτω χρό· 
νον (έχω εΙς τήν διάθεσΙν μ : υ τόν άπσιτούμενον 
χρόνον! διά τι, όφιερώ τόν χρόνον μου είς τι, κσταγΙ
νομαι είς τιιιωσ. μιτck δατ. προσ., άφοσιοϋμσι είς τινσ. 
σχο1aίος, α., ο,,(σχολή)' ό axo~ii ποιών τι, Βραδύς, 

όργ6ς, νωθρός, άργοκΙνητος .- auyxp. σxo~αίτερoς. 
σχο1αlότης, · ,1τοι;. 'ιι (σχολαϊοι;)' 6ραδύτης, μiλ· 

~,1CJt!t, όκνηρΙσ, νωθρότης. 
σχο1αΙως, έπΙρρ. του σχολαΤοι;' βραδέως, νωθρώς, 

όκνηρώς.- auyxp. σχολαίτερο" Τι -αίτερα, ()πβρθ. 
σχοJ.αiτατα (έσx-ηματισμέν~ κιχτιΧ τό παλαίτεροι;). 
σχο1αστικός, ή. ό" (σχολάζω)' ό διόγων έν σχο

λι:Ί, ό έχων σχολή ν, ό δνευ άσχολΙoc;, ό ήσυχάζων. 
ό όνσπαυόμενος, λcιτ. otlosus.- 11 ό άφιερών τός 
ώρας της σχολης του εΙς τήν μόθησιν, ό πεπαιδευ
μένος, λόγιος, λατ. scholasticus, schoIAris 11 έντευ
θιν διi, ιiν κcικΌ ίνν., «σ χολαστικός» ω, κcιΙ νυν λί
γομεν, τ. ε. λόγιος μέν άλλό καΙ μωρός, ό λεnτo
λόΥος περl άσήμαντα καΙ δχρηστα, κσυχώμενος δέ 
διό τήν τοιαύτην σοφίαν του. 
ΣΧΟλΗ" 'ιι' τό σχολάζει ν, τό μή έχειν άσΧΟλ/αν 

τινά , άπραξΙα, όργΙα, ήουχΙσ, καιρός, λcιτ . otium. νΑ
(ΑΙίο, άvτΙθ. τφ άσχoλiα (βλ. λ.) U σχολή" αΥω=σχο
λάζω (βλ. λ.), έχω αχολήν, εύκσιρώ, άνσπαύομαι, 
όπρσΚΤώ LΙ σχολήι; έργο,,=έργον όπσιτοϋν διαθέσι
μον χρόνον (χρονικήν IJY)A. όνεσιν κσl ούχl σπου
δήν) 11 έπ, σχολήι; ('1j έπ, axolii, Τι μετα. σχολήι;, Τι 
.,ατα. σχολή,,)=καθ' ήουχΙαν, έν πόΟr:1 όνέσει, δταν 
έχη τις καιρόν, όνέτως.- 11 δοτ. σχoλiί, ιiπoλ . ω, 
.πΙ~ρ . , = 1) σχολαίω, (βλ. λ.), μετό σχολης, 6ρα
δέwc;, έν όνέσει. 2) μόλις καΙ μετό 6Ιας, ούδό
λως, ij σχεδόν ούδόλως.- 111 μετck γεν., ήσυχΙα, 
δνεσις. άνάπαυσις, άπό τινoc; πρόγματος.- lν 
όκνηρΙα, άΡΥία.- ν έργον δι' δ έχει τις άCΡιερώ
σει τάς ώρας της σχολης του, σπουδαΙα συζήτη
σις, σπουδαlα μελέτη, λιχτ. schoIA.- νι ό τόπος 
έ"θα έΥΙνοντο τοιασται συ~ηTήσεις Τι παρεδΙδοντο 
μα~ήματα, σχολή, σxoλεTO~. 

'Ετυμ.: σχολή' σχολάζω' σχοΑαϊοι; ' άσχοΑΙα' βλ έχω. 
σχ016, lJοτ . του προ-ηγ. σχολή, _ν xpijos! κα.Ι . ω, 

'ΠΙ ;;Ρ ' βλ. σχολή ΙΙ. 
σχό1lον, τό (σχολή)' ώ, xcι! νυν, σχόλιον, σημε/ω-

σις, έρμηνευτική' έπεξήγησις, παρατήρησις. 
σχόμcνος, μτχ. μέσ. ιio~. 6' τοι) έχω, 
σχοϋ, προστ . μίσ. ιioρ. 6' του έχω. 
σχώ, ()ποτ. ίνεργ. άορ. β' του έχω' σχώμaf1, οι' ιςλ'ηθ. 
σχών, μτχ. ίνΙΡΥ. ιioρ. 6' το& έχω. 
σcf, ιiττ. όν"μ. πλΥ)θ., σιιν'!1Ρ. «ντΙ σώοι. 
owcaKOY, ίων. πρτ. του σώω. 
σΥςω (μιτck. ()πογΒγρ. ίωτcι δποu μετά τό ζ «xOAou

Oat φ ίν έΠΙΥΡ. xcιΙ π(Xπύρoι~ μέχρι του 30ΙΙ π. χ αΙ, 
γραφόμενον σωιζ-' fxoτooτa παρημελ-ήθΥ)) ' κα.τ' &πέκτ. 
ίχ τ0ν σάΦ, σα6Φ, σώω' μελλ . σώσω ' ιiόρ. cι' έσωσα' 
πρχ. σΙσω.,α' πcιθητ., άόρ. cι' έσώ-e:,;,,···πρχ . σέσωσμαι' 
dττ. σΙσωμαι. Έχ του ιiχρ. σα6ω έσxY)μcιτΙσθY)σιxν δ 
μιλλ, σίiώσφ, δ '.νιργ. ιiόρ. α.' 'σ4ωσα· μέσ. μελλ. σίiώ
σΟμ4Ι' πα.θ. άόρ, cι' 'σίiώ6η". 2) έχ του οιιν'!1Ρ. ι!ν, 
σιΟΟο 'ιι μτχ. σcιbo,,~I,. !ων . πρτ. σφεσ.,ο". 3) ίχ του 
σ6Φ, tι ΙΙποτ, σ6rι σ6πι;, σ6Φσι,- ω, xcιΙ νίίν , σΥζω. 
διασι;>ζω, διατηρώ, διαφυλόσσω U xup. σΥζω τινό όπό 
τοϋ 8ανότου. διατηρώ έν ζωι:\, διασ4>ζω.- πcιθ-ητ,. 
σ4>ζομαι, διασ4>ζομαι, διστηραΟμαι έν ζωf.i Ι σφζεο=
λcιτ . SAIVus ιΙι-χαΤρε! ύγ/αινε! ό Θεός νό σέ δια· 
φυλόττr;ι ! 2) ίπΙ ΠΡΙ:ΙΥμci-τ:cιιν, διαφυλόττω. διατηρώ 
τι όσφαλές. 3) ,π! νόμων, τηρί;) τούς νόμους, 
τούς έφaρμόζω, δέν τούς παρa6σΙνω, 4> διατηρώ 
έν τι'3 μνήμr:1, ένθυμοϋμαι (χcιτιX τό πλιΤοτον ω, μί
οον).- • τό σφζφ auxvck χιΤτα.ι _ν χρΤισει μιτck τ1j, 
ItFOIJθnOIJ ίνν. oτfj, xtvijaIaI,. πρό~ τινcι τόπον, φέρω 
τιvά oQoν dy •• - ιςι:ι8ητ.. διaσC;Ιςoμαι ι:1ς τινα τδ-

πον, καταφεύγω κόπου πρός σωτηρlαν μου 11 ιιφζο' 
μαι ιιι; οΙ"ο,,=κοταφεύγω (καΙ εύρΙσκω σ:.ιτηρΙαν) 
εΙς τόν οΤκόν μου. 2) σφζι» • ., nοUμοv=δlαa4J' 
ζω τινά όπομακρύνων αύτόν όπό τήν μάχην, τόν 
διασ4>ζω άπό τήν μόχην Μ 'x6ρlιlw σφζΦ t;θ-ό'l!α= 
σ4>ζω χώραν τινό (i) τήν πατρίδα μου) άπό τόν έ
χθρόν. τήν όπαλλόσσω όπ6 τούς έnιδρoμεT<; [lJι' 
8τιιμολ. βλ. σάος). 

σω8ίίνσl, άπρφ, πcιθ. ιiορ. α' τοlJ σ~φ. 
σωκΕω, μελλ. -ήσω (σώκοι;)' ιίι, τό lσ:ιr.Vω. έx~ 

δύναμιν iJ σωματικήν ρώμην Ι μιτ' ι1πρφ . , ε1μαι Ικα· 
'Ιός νό πράξω τι. 
ΣΩ-ΚΟΣ, ό (xcιoτci τινcι, ό~ότoνα~ , 1ι_6ς)' Ισχυρός. 

δυναΤός , σωματwδης (iπΙθ. τοlJ Έρμο!) [σώκος ( Ιcιπ. 
*tvoq-o-s, σΙΙΥΥ. τιji σ,l.,ό, (βλ, λ . )' xCLoτci τινας σιιγγ. 
τφ ίcιπ. *tevax - (έξογκώ), δπότε σώ.,ος (*tvo-qo-s]. 
ΣωκρατΕω, μελλ. -ήσω (χωμιχη λι~. πcιρ' Άριστοφ.)· 

πρόττω δ,τι κσl ό Σωκρότης , τόν μιμσΟμαι (μιμοΟ· 
μαι τήν περι60λήν του, τό β6δισμό του, τήν όμl' 
λΙαν του κλπ . ) ' έκ του 
Σωκρaτ"ς, δ , γεν . -10,. σιιν'!1Ρ. -ο., . cι!τ. Ζωκρά· 

-r,l ιiλλά κ~ ί Ζωκράτ,l'" χλητ. ΖΙ»Κρατl,' ό μέγα; 
φιλόσοφος ιβλ. Κ.Ε.Λ.) . 
Σωκρδτίδιον, τό, ()ποχσρ. του Ζ_ράπις (χωμιχΥ 

λί~ . πα~' 'Αριστοφ.), cΣωκρaτόκη μου, μικρέ μου Σω
κρότη». 
Σωκρατικός, ή, ό,,' ό άνήκων εΙς τόν Σωκρό· 

την, όποδός της φιλοσοφΙας του 11 ώ, ουσ . : οΙ Ζω· 
κρατικο, = ΟΙ όποδοl της Σωκρατικης φιλσσοφΙoc; 
ΟΙ φιλόσσφοι της Σωκρατικης Ιχολης. 
ΣΩλΗ'Η, -ij'l'O" δ ' ·ώ~ χιχΙ νυν, σι..ιλήν, «σωλήνα» 

«σωληνάρι», ύδρορρόη, όχετός, aύλ6ς, φλΟΥέρα. 
χα! γεν, πδν κοΤλον Τι διατρυπημένον σώμα.. 
Έnιμ.: σωλή,,· xatci τινσις (*τFωλ-η'l'-, ίcιπ. * lνδΙ-' 

πσι λ-γερμ . doIa, έΧ ρΙ~. tvel-' α.λλοι θεωροίίν τό λ ώ~ 
π~οσφuμ . στοιχείον xcιί ίπικσιλουνται ω~ δμ"ιον τι: 
σν 'Ρ-&Υς, -ΙΥΥΟ.. 1>ποκορ. του *σν-ρος Τι ·σν-ρο .. Τι 
av-eίi' π r;6λ . τήν βσιθμΙIJΙΧ -θυ- ίν τιji σαvρω-rήρ, -ijeo!t , 

δπερ πr;c9ιλθεν έκ του *σαυρόω (=έφοδιόζω μέ σπλη
να), π ι;.6λ. μτχ. σαυρωτοί. δόρασι=διά δοράτων έφ· 
ωδισσμένων μέ σωληνα, κσι! τό πσι ρ' Ήσιιχ. cσσιυ20' 
βρ&{Joέι; έΥΧΟ,' έκ τον σαυρωτijρoι; βα.ρoύ'Jlι . πρ6λ. ώσ . 
χιχΙ aav'l'lo'l' (=βέλος), οποκορ. του * σαυ-"ο., *aav-"a. 
σώμα, -ατο., τ6' ώ~ κcι ί νυν, σώμα, τό σώμα τοί 

όνθpWπου' παρ' Όμijρφ δμω, τό νεκρόν σώμα (τό 
πτώμα), έν Φ τό ~ων σωμcι xαλεΤτcιι δέμαι;' μ.θ' ·Ομ-η· 
pc;v ιiδΙCtφόρω~, τόσ"ν ιπ! νεκρο& δσον κιχ! ίπ! ~ωντo, 
σώμcιτo;. 2) τό σώμα έν άντιθέσει πράς τό πνεϋ· 
μα (τήν ψυχη,,) U τα. τον σώματος έΡΥα = τό σωμα· 
τικά έΡΥα, ΟΙ μόχθοι 11 αΕ τον σώματοι; ήδο'l'α'=σω
ματικαl (OOPKIKDI-) άπολαύσειι:; (ήδοναΙ) . 3) σωμα· 
τική ύπαρξις, ζωή.- If πον ύλικόν σώμα, ύλική ού
σΙα, ύλη, τό δλον σώμα πρόΥματός τινος.- 11I άν
θρωπΙνη ύπαρξις, άνθρWπινoν όν, δνθρι.ιπoc; 11 au
χνά έπl δούλων έν dντιθέσει πρό, τά δλλα κτήματο 
(res) τοϋ έλευθέρου άνθρWπoυ. 

, Ε-rvμ.: σώμα πιθ. (* tvomQt- (όγκωμα), ίcιπ. *tevax-
(φυσώ, φουσκwνω) _ν τφ σώοι; (*τFω·Fοι;) σάο, (*τFα
Fo-It), τα.υι;, τύλ,l χ,λ.π . · τό λατ. tomentum (παραγέ
μισμα) lJεν σΧΙΤΙ~Bται xaoτck τρόπσν !μισον, ciAAck προ· 
'ρχετcιι (χ τινo~ *tovementom χα. Ι ίμφα.νtι;;ιι !λλην 
6cιθμ ΙIJcι τη, cι~τη~ 6Ιίσεω;. 
σωμ-ασκΕω, μ.λλ. -ήσφ (σώμα+CΙσκΙφ)" έξασκ" 

(γυμνάζω) τό σώμα, κόμνω σι..ιματικός όσκήσεις, 
Υυμνόζ(,) τό σώμα, Υυμνάζομαι εΙς τΓιν πόλην. 
σωμ-ασκΙα, 'ιι (σωμασκέω)' σωματική δσκησις, ~ 

μνασις τοϋ σwματος, ώ, xcιΙ νυν σωμασκΙα, yύμν~ 
στική τοϋ σώματος, Υυμναστική. 
σωμδTlκός, ή, ό" (σώμ4)' ό όνήκων fι όρμόζων 

εΙς τό αώμα, ω~ χα.Ι νυν σωματικός, λcιτ. corporeus, 
corporAlis. ιiντΙθ. τφ ΨVXικ6,. - 2) σωματικός, όλι
κός, άντΙθ, τφ άσώμα-rο •. - ΙΙπΙρρ., σΦμ4-rιχφς - tν 
μoρ~ (ύπό μορφήν) σι;'ψατος, ως χα.Ι ν!)ν σωμαΤΙkQς. 
cn"μδτιον, τό, ()πσχορ. τοlJ ΙΙΦμ4' μικρόν al.ilμa, 

σωμάτιον •• κορμόκι». μικρόΥ fι εύτελές σώμα. 
σωμ6το-cιδής, i, (σώμ4+_Ιδοι;)" ό fxwv τό "χη

μα σώματος, . ό σωματικός τι'ιν φύσιν" lιλικ6cϊι ... 
ματικ6ς. 



σωμiτo .ιορι .. , μιλ>'" -~αφ (αΌSμ. + φ{kίρflO)' 
φδεΙρω τό σώμα, έκνευρlζω (6ποχαιινώνω) τό σOμa. 
8ώμΙτο-φδΙδ.ιον, τό (αώμα + φιιΜιΗt7)' τόπος 

(xQρoς) έν Ijι . φ,ιλQσσεται σώμα (νεκροΟ), τόφος, 
μνi'\μα. 
σώος, σ. Ο". συνΊlp: α~ (βλ. λ.). 
σ .. πάω, δωΡ. ι:1v;! αιφπίίΦ (βλ. λ.). 
cNPCUIMl, -.Q&'or. τ. (cJCD(!cVflQJ)" σωρός, .τό σεσω-

Ρευμtνον, σωΡεΙα. > 

σωρcυω, μιλλ, -αΦ (cJI»(l6,>- ώ, xeι! ν6ν, σωρεύω 
(έπισωρεύω, συσσωρεύω) l:v πράγμα έπΙ τοΟ δλλου, 
coωpώvw», κόμνω αωρ6ν.- Ι καλύπτω διό σωροΟ 
έκ τινος πρόνμ-, καλύπτω μέ τι κατό σωρούς. 
!Ω'ΟΊ, 6' ώς; xcι! νίίν, σωρός, λcιτ. cumulus, 4cer

vus υ σωρός σΙτου 11 Υ_νιχως;, σωρός, συνανωγή ; με
νόλη ποσότης, ποσόν, όποθηκευμένον πράνμα, όπα
θήκη a σωρός χώματος, λόφος, νήλοφος, υψωμα 
νης 11 Υιν . πληθύς, άφθονΙα. 

Έ&'vμ., οωρο, <.tvD-ro-s, Ιcιπ. *tevax (φουσκώνω 
πρδλ. xcι! ίν οώμα)' .ό λcιτ. ob-tίjrD (κρεουρνός) 

'έσΧYIμcιτΙσθYI ix .ινος; "'tίi-ro-s (κου6aρ!ασμένbς), δΠΒΡ 
πιxριστ~ μΙcιν ciλλ7)ν βιχθμΙδΙΧ της; βχσεως;' ίντεuθsν το 
οώρσΗΟ, (=κόφινος έν Ijι έτοποθετοοντο τά σκεύη 
τΟν ύποκριτΟν)' +ι σI.ιΥΥΙν. προς; το οορο, (βλ. λ.) ~μ
φισ6Yjτεtτιχι . 

!Ω-Ι, δ , κιχ! o~δ :σων, το' ιχ!τ . Ιν. ο..",· ιχ!τ. πλ 7)θ. ~ρσ. c 

κιχ ! θ 7) λ. oώ~' ίλsιπτ. βπΙθ.=οώο,=060' (βλ. λ . λ . )' δ 
ρ ιζ ικος; .ύπο; oάo~ διεΤYj ρi)θ7) μόνον ίν τψ δμΥΙΡ. συΥΚΡ. 
oιxώ.ερo~.-ώς; κιχ! νσν, σΟος, σΟος καΙ όβλαβής, σΟος 
καΙ ύγιής, λιχτ . ιιιlνuι U έπ! ΠΡΙΧΥμctτων, καλΟς έχων, 
ύγιής, όλόκληρος, άκέραιος, ό μή παθών βλό6ην, 
λΙΧτ . integer, incolumis. 2) μ.φρ. , άσφaλής, βέ· 
6aιος, όκΙνδυνΟζ, cσΙνουροςι [o~· οφ,ω, έπ. οώω ' 
δι' έτυμολ , βλ. οάο,]. 

σωσt-nοlις, ·ιδο" χιχ! -Ior, δ, +ι (οφζω+πόλι,)' 
ό σt;.>ζων τήν πόλιν (τι τός πόλεις), ό διαφυλόσσων 
την πόλιν. 
σωστCον, Ρ'ljμ. ίπΙθ. τοίί aφζω' δι; αφ,ιι". πρέπει 

νό σt;.>ζr;ι 'Τις. ' .. . .... . c 

σωστρον, τ6, xιxtdt τό πλεtστον έν τφ πλ7)θ, &'α 
oώa~ρσ (aφζω) ' όμοι6ή έπΙ τιj διασώσει της ζωης 
τινος, Έ;ύχαριστηριος προσφορά i) θυσΙα έπl τιj σω· 
τηρΙςι όπό τινος κινδύνου : οώοτρσ &'oiί πα,δo~ (J-{,cu 
-8-εoϊ~=πρoσφέρω εύχαριστήριον θυσΙαν εΙς τούς 
θεούς έπl Trj διασώσει τού τέκνου μου.- 11 ή άμοι· 
6ή ή διδομένη έπΙ rrj συλλήψει καΙ έπαναφορζΙ όπο
δρασ6ντων δούλων. 

σώτcιρσ, .+ι, θΥΙλ_ του αωτήρ' ή σt;.>ζουσα, ή δια
φυλάττoίJσα.- U έπ/θετον προστατ/δων θεαινΟν. 
σωτήρ, -ήρο" 6' Χλ7)Τ. cl) οώ&'ερ (fJιptcu)' ώς; κιχ! 

νυν , σωτήρ, ό σt;ιζων, ό διατηρQν,- ό έλευθερQν, ό 
άπαλλόσσων, ό λυτρωτής U με~dt Υ_ν. ιiν~ικεtμ., οω
Πι. "E.uάδo,=ό διασt;.>ζων (1) διασώσας) τήν ' Έλ
λόδα, ώ, χιχ! νίίν σωτήρ της Έλλόδος 11 ώσ. μετά Υεν. 
ίσι:.δl.lνcιμ"ύσYIς; πι-ος; _μπρόθ. προσδιορισμ6ν: οωΠιρ ,,6· 
oov (ΗσΗ""', βΜίβ,,,)=ό διασt;.>ζων όπό νόσου (όπό 
κακΟν, όπό 6λό6ης). 2) ώς ίπΙθ. τοΟ προστατεύ
οντος δεοΟ (τοΟ πολιούχου ώ, ΗΥομεν σi)μιρον), κιχ! 
χιιρ. τ06 ..ιII6r, _ι, τόν 6ποtον (6πό τό ίπώνυμo~ cZw, 
σφΠιρ-) ~φιι~oυ~o τό τρΙτον ποτήριον τοίί olvou 11 Υ5" 
νιxΙU" φρουρός, φύλαξ, κηδεμών, προστότης θεός 
(πολιοΟΧQς) Ι ώσ. ώς; ίπΙθ. τη, T~x'1', ιiντ! του οώ
&'ι,(»σ.- ιι ΠΟΙ7)Τ. ώς; iπΙθ., σωστικός, σωτήριος 11 ~
χομ7) χο:! μιτdt θηλ. ούσ. : οωΠ;ρι, τιμαί (=τό ύπ:" 
ούρνημα fι τό προν6μίον τοΟ σιίιζειν, ίπΙ των Διο
σχο!lρων). 

... "..ρfσ, Ιων. -Ιιι, ~ (oc»τηρ)' ώς; χο:! ν6ν, σωτη
ρla, τό διασιίιζειν, ι'ι δι6σωόιςί όπαλλαγή, λύτρωσις; 
μέσον fι τρόπος σωτηρ/aς, τρόπός όσφaλε/ας, ό· 
αφ6λεια, λο:τ. s.&lus. 2) όσφαλής έπ6νοδος : ι) οΤ
__ αomι('Ισ-ή 6σφaλι'ις έπ6νοδος εΙς τήν πα
τρlδa. 3> ι'ι διατήρησις (διαφύλαξις) πρ6νματός τι
ν~ tν άαφαλεlQ Ι όσφ6λεια, ένΥ(ιησις 'ΤιερΙ 6σφο,. 
~: lιιΙ ..... 'ι.-ηρός όαφ6λειαν .. δι' έννύησιν 
~I'IΙ 

'σωτήριος, ο" (oc»τηρ)' ώ, χο:! ν6ν, σωτήριος σωστι-
. κ6ς, σt;.>ζων, διασ<ίιζων, άπαλόττων, 6πελευθερQν, 
6πολυτρώνων U οΜ. πλΥΙθ. τα οωτήρ,σ=ι) οωπιρΙα 
(βλ. λ.), δηλ. ι'ι διόσωσις, άπαλλΟΥή, όσφάλεια. 2) 
οωτήρισ (ίνν, Ιιρά), τdt=εύχαριστΓιριος θυσία προσ-

, φερομένη έπΙ Tr.i διασώσει.- 11 πΙΧθ7)Τ. , ό σωθε/ς, ό 
σεσωσμένος, ό όσφολής, ό διασωθε/ς, ό όπoΛUτρω
θεΙς. 

σωτρον, τό (aφζω)' ή ξυλΙνη περιφέρεια τοΟ 
τροχοΟ, ό \'Ορος τοΟ τροχοΟ, ή ι1ψ'~, (έν Φ 6 περι, 
δι:tλλων τήν ~υλΙν7)ν περιψέ,.ειιχν σιδΥΙροσς κύΧλος; έκα
λεtτο (IΠΙοω&'ρο,,) [κατ' ιU.λoυς; ax του οώομα, (ooiί· 
μαι, οήομαι) λόΥφ τής; τιχχεΙιχς; Πlιf'ιοΤΡοψ7jς; τοί) τρο

χoiι ' χιχτ' ciλλοl.l, ax τοσ οώ" διότι τρόπον τινά ΧΙΧ.
.σxεl.lι:t~ετo έε 'νο, τεμιχχ Ιου ~ύλol.l' χιχ! χιχ.' ciλλοuς ax 
του οφ'ω (δι6τι τρόπον τινά τό ~ύλoν σΦ~8ΤΙXΙ όπό τοσ 
σΙ~YIρoσ κύΧλοιι). 

σωφρονcστcρον, -έοτατα, ΟΙΙ-ΥΧΡ. κιχ! 6πει:-θ. του 
ίπιρρ. oωφρό,.~. 

σω-φρονέω, μιλλ. -ήσω' ΠΟΙΥΙΤ. σσοφρονέω (οώ· 
ννωv)' εΤμαι σώφρων, ω. κΙΧ Ι νυν σwφρoνO, έχω 
σώας καΙ ύγιείς τός φρένας, εΤμαι φρόνιμος, cεί· 
μαι στό καλό μου» 11 είμαι κύριος του έαυτου μου , 
ν/νομαι κύριος τοΟ έαυτου μου, κυριαρχ" έπl τΟν νεύρων μου (καΙ τΟν παθΟν μου), συνέρχομαι, γί 
νομαι (i) είμαι) μετριοπαθής. 
σω-φρόνημσ, -ατo~, τό (οωφρο,.έω)· πράξις σω

φροσύνης, παράδειγμα (περίπτωσις! έγκρατείας (ή 
μετριοπαθεΙας). πράξις αύτοκυριaρχίας. 
σω-φρονητέον, ρηl,- . έπ ίθ . τoiι οωφρο,.έω· "εϊ οω

φρο,.εϊ,.=πρέπε ι νά εlναί τις σ(jφρwν. 
σω-φρονηTlκός, ή, Ο,. (οωφρο,.έω)' ό φύσει σώ ο 

φρων, ρέπων πρός τήν κοσμιότητα, ό μετρlOηo~ής, 
ό νηφάλιος, ό έγΚΡΟ 1 ής, ό έχων αύτοκυριαρχίαν. 
σω-φρον.ςω, μελλ . ·{οω, ιiττ. ·rώ (οώφρω,.) · 

καθ ιστΟ Τίνα σώφρονα, ως κιιί ν ίίν τόν σωφρονΙζω, 
τόν κόμνω νό συνέλθr;ι, νά συνετισθιj, νά 8όλr;ι 
γνΟσιν, ' τόν τιμωρΟ τόν χαλιναγωγΟ. 2) τιμωρQ, 
κολάζω, διορθώνω, ώς; χιχ! νσν ιιτόν έσωφρόνισα 
γιό τό καλόι. 

σω-φρονικός, ή, ό,. (οώφρων)' δ φύσει σώφρων 
(μέτριος, έγκρατής, μετριοπαθής, νηφάλιος).- ί· 
πtρρ. -Ηώ •• 

σω-φρονισμός, δ (οωφρο,.[ζω)· ως; κιχ! νυν , σω
φρονισμός, σωφρόνισις, τό νό σωφρoνΙζr;ι τΙς τινα, 
ή τιμωρία 11 νουθεσΙα, βελ τΙωσις. 
σω-φρονιστής, -oiί. δ (οωφρο,,{ζω)' ώς; ΚCΣ! νυν, 

σωφρονιοτής, ό σωφρονΙζων, ό ποιΟν Τίνα σώφρο
να, ό κολάζων, ό κολαστής 11 ό νουθετΟν, ό διορ
θΟν, ό 6ελτιΟν. 

σω-φρόνως, έπΙρρ. τοίί οώφρω,,' μετό σωφροσύ
νης, ώς; κιχ! νυν σωφρόνως, κοσμΙως, μετριοπαθΟς, 
μετό έγκρατεΙας, μετά νηφαλιότητος.- σΙΙ-ΥΧΡ. οω
φρo,.έo~ερo,., δπιρθ. οωφρο,.έοτατα. 

σω-φροσΟνη, έπικ. σσοφροσύνιι, +ι (σώφρΦtl')' 
ως χιχΙ νυν, σωφροσύνη, φρόνησις, κοσμιότης, τό 
έχειν ύγιείς τός φρένας, ό χαρακτήρ (ή qiισις καΙ 
ό τρόπος ToG φέρεσθαι) τοΟ σώφρονος 11 αύτόκυρι
aρxΙα, μετριότης παθΟν καΙ έπιθυμιΟν, ένκρ6τεια, 
νηφαλιότης, όννότης, λιχτ. temper4nl14, modestla. 
σώ-φρων, ίπιχ. σσό-φρων, -o"or, .6, +Ι. ούδ. οώ

φρο", το (oφ,+φ~,,)' ό έχων σώας τός φρένας, 
ώς χιχ! νίίν σώφρων, ύνιής τός φρένας, νουνεχής, 
φρόνιμος, συνετός, κόσμιος Ι πιχρ' citt. χυρ. ό όσκον· 
έγκρότειαν, ένκι:;στής, ό ύποτ6σσων τό π6θη του 
εΙς τόν λόνον, ό νηφ6λιΟς, ~ρέμoς.- συΥΧΡ. α_ 
φρο"έοτιeο" 6ΠΒρθ. αωφρο"έο&'a&'οr. 
σώl .. , Ιων. τ!lπο, ιiντ! -ψώχω' τρΙ6ω, σuντρ/6ω, 

κατατρΙ6ω, εΙς τεμόχια, κομματι6ζω. 
. 'Εημ.ι οώχφ < Ιο:π. *bhs§. -Ι ~Nδ-, .πρδλ. OCΣνσxρ. 
bhas- (~pύmw, τρΙ6ω, κοπανΙζω, μασσG:ι) (pSc'ltl, 
bάbhastl)' διdt τήν _ ι:1ντιστοιχΙο:ν α: Ψ πρδλ. Zσnφώ ι 
.ιΡάπφιιο, 'Ράφιιο" (iv ίΠΙΥρο:μ.), "σφΙ, 'Pσφllσι (δι\- ' 
μος Άττικης), 'Pωφ;~. -
σών, n\x. Ιν-τ! α~ •• 
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Τ 
Τ6 ΥΡ6μμσ 1ΟΟτο δντιστοιχεΤ "~ς τό σημΙΤΙK~' Υρδμμα 'AU, τ6 σΧ'Jμα τoCι όποΙου είς τδν 

Μωιι.βΙΤΙΗό7 1/δό7 ήτο Χ Τό σχημό του εις τ6 έπl μέρους 'Ελληνικό όλφ66ητα, ως καΙ είς τό Λυδικ6ν 
καΙ τ6 Λατινικόν. εΙναι ΟΟτ6 τΟΟτο τ6 καΙ σήμερον έΠΙKρaτooν. ήτοι Τ . Είς τ6 ΈΤΡOUOKIΚ6ν όλφό8η· 
τον εlχε τ6 σxf'ιμα ~, έκ τΟΟ όποΙου πι8ανωτατα έξεπήΥασαν τ6 σχημα'l. • ύπ6 τ6 όποΙον άπαντζι έν 
τζι Όμ6ρικζι όλφα8ήτ~, καί τ6,. καΙ ~ , τ6 όποΤα ΙΧε1" έν τQ όλφα8ήτ~ τΟν Φαλ/σκων . 

Ό παpaτι8tμενος πΙναξ παρέχει τ6 σχημα rQi) AIIV διαφόρων όλΦQ6ήτων κατό τήν έναντι αιιι-
στου σημειουμένην έποχήν; . 

·Ονομα όλφα6ήτου 'Εποχή κατά Σχημα τοΟ 
προσέΥΥισιν γρόμματος 

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΝ . π. χ. 1.200 .χ 

ΚΡΗΤιΚΟΝ . 1.100-900 Τ 
ΘΗΡΑ!ΚΟΝ . 700-600 Τ 
ΑΡΧΑ!ΚΟΝ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ 700-500 Τ 
ΑΠ/ΚΟΝ 

-
600 Τ 

ΚΟΡίΝΘIΑΚΟΝ · 600 Τ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΝ · 600 Τ 

) 

ΙΟΝΙΚΟΝ. . 403 Τ 
ΡΩΜΑΙΚΟΝ. 'Αποικιών -( } 
ΡΩΜΗΣ. 

προκλασσι-

Τ . · 
ΦΑΛΙΣΚΩΝ · . 

κών κα! 

κλασσικών 
γ 

ΟΣΚΙΚΟΝ • . · χρόνων 1τ 
ΟΜΒΡΚΟΝ . · 1-1-1 
ΚΛΑΣΣ. ΛΑ ΤΙΝΙΚΟ"l 

Τ καΙ έφεξης . . 
Κι\ΑΣΣ. EΛΛtfI.IIΚON Τ καΙ έφε:ξl'Jς • • • 

Τ, τ, Τ_, -ι;ό, 4χλι-ι;ον, τ6 δέκαιον ένατον γρόμ
μα τ"ς Άλφαδήτου, ., ιiριθμη-ι;. τ' =300, ίν Φ ,τ 
-300.000. . 

&Uoa".ar · τoίl' τ ι" ~ir διαλ.ΗΤΟΙ, ι ί~ -ι;ij Α !ολ. 
_! Δcoρ.,- -ι;ό τ ίνΙο-ι;. 'ΙΙν-ι;Ι -ι;οί) α, δπω~ π.χ. nι (πρδλ . 
λατ. fu), τοΙ, ΤΙ, ήίΗΟ". φCΙτl Χ. !. ΙΙν-ι;Ι ον, αο', α., 
OVHO", "",αΙ 2) ίν -ι;~ νaω.cι;q. Άnιχ1), ττ liν-ι;. Ι αα, 
δlMDC ,.cΠCl', ΤΙΙπφ " ΊΙν-ι;Ι nroooo, τσαοcιι. 3) ίν 

-ι;ij Ίων. τ Xδ!Τ~Ι έν Ιοτ. iν-ι;! -ι;08 {)Ο, &, 5fτιr ΙΙν~ Ι 
α{iι'J.ιι;, 'ιι o~"ι~"τ. xα:,>ιiλ . -ΤΡΟ7 ΙΙντΙ -θρο", ώ, Hc!
ομηteo,ll, φόβητρο", μlαητρo" ΙΙν-ι;Ι Ηόαμη<{Joρο", φ(
βη{J.ΡΟ7 , μlαηι'J.eΟ.7. 4) -ι;ό τ π:xρβν56ιiλ λι-ι;0 ιίνΙΟ1Ε 
εις μερικ4ς λιI~εις δι4 μβτρικοΙΙ, λόΥΟιΙ" ώ, nτόλ.r, 
πτόλε~oι; liντΙ πόλι., πόλιιμο.. 5) ιiν -ι;1) Δωρ . )( α:Ι 
Ίων. τό τ ίκπΙπτει εκ -ι;ων πλ:ΧΥΙων ι:-ι;ώσιιων 01Jδε-ι;έ
ρων -ι;ινων τ1j. τρΙ-ι;η, χλΙσβωι;: , ώ, κέραο., τέραοι;, 
κρέα:οι; liντΙ κέeσ.τοι;, τέeσ.τοι;, Ηeέα-ι;οι;. 

τΊ κοιτ' εκθλιψιν ιίντΙ -ι;οίί ΤΕ (βλ. λ.). 2) -ι;ό μό-
ριον τοl ένοίίτα:ι δι4 τ1j, κριiσεω~ μιτ' !λλων μσρΙων 
ιχρχομέ'ιων ιίπό φων-i)ενtοι; εΙ, μΙα:ν μaτ' ΟΙ1Jτων λέ~ιν, 
ώ; τα", τιlρα, με7τα" ciντΙ τοι α", το, liea, μi"τoι 
α,ll, τ4 δποΙ:α: έσφα:λμένω, ιiyριiφoντo !λλο-ι;ιι χaχωρισμί
νω. (τ· α", τ ' αρα , μi7Τ" /i7) ώ, προϊόντ:χ έχθλΙ
ψεω;. 3) οΙ τύποι τοίί ~pθpotl τό, τά olιδβπιιτε εχ
θλΙ60ντα:ι, ένφ ένοίίντ:χι μ.τ' !λλων λέ~εων _-ι;4 xp<i· 
σιν, ώ; τιlyα{M7, τιlycιθά άντΙ τό ιlΥαt7-ό'll, τά ιlyσ.
θά. 4) σΙ τόποι -ι;1j, _ρω-ι;. ΙΙντων. τΙ χ:χΙ -ι;i'j, liop. 
τΙ ουτε εκθλιψ ιν πiσχοu ::nν ου., χρ"-σιν. 

. τά, o~~. πλ'l)θ. wv d, 11 χ:χΙ 8, . 
τa8Ιρνα, -ηι;, 'ιι' ώ, χ:χΙ νίiν, ταβέρνα, τα8ερ

νετον, οίνοπωλεΤον, καπηλεΤον, πανδοχετον, ξενο
δοχείο'l (Πρ . Άποσ •• X'l)" 15), λα:'1:. 'aberna 11 ~e.ir 
ταβέΡ7σ.ι (θέσι~ -ι;ι, ίπΙ -ι;i'j, ΆππΙα:, δδoίi) . 
τάΥaθά, ιΧττ. κα:τ« χρ"-σιν ΙΙντΙ τα dycιθd. 
ταΥΥή, 1)' ώ, κα:Ι νίiν, χοιν. cταyyόδo», cτσαyγlλα» 

[τσ.ΥΥ" · κα:Ι τάΥΥΟ" -ι;6 , χοιΙ τιΙΥΥΙσ.αι. μι-ι;« -ι;η,:χι}τfj, 
σ'l)μ: ταΥΥός (ώ, χ:χΙ νίiν, ταΥΥός, cτσαγγ6ς»' Τ«ΥΥ'
ζω (εΤμαι ταΥΥ6ς, ΤαΥγιόζω. cτσαγylζω»)' ταπ- .ι~ 
να:ι ~p p. τύπο. -ι;οίί !α:π. *(s)leg-, *(5)189- ίν -ι;ιjί !σλ. 
5toekr (δυσώδης, βρωμερός), ΠΟΓν. 510ek (πικρός, 
ταΥγός), sloekja (δζω, 8ρωμόω) , !ρλ. loch' (συσι.ιδΙα). 

ταΥι:Ια, f, (ταΥευω)' τ6 όξΙωμα fι τ6 ύπούΡΥημα 
τοϋ ταΥον (βλ. λ.), δ'l)λ. τοϋ όρχηγοΟ (ι'ιΥεμ6νος). 1Ι τaν., 
όρχηΥΙα, ήγεμονlα, κυριαρχΙα. 

ΤΙΥι:ίς, -είαα, -έ,ο, μ-ι;χ. ποιΟ. ΙΙορ. S' τ08 ΤΙΙιι-. 
ταΥι:Uω, μελλ. -αω (ταΥόι;)' εΤμαι τα"δ.(,λ. λ.) Ι Υιν., 

όρχω, κυ6ερνώ, δυναστεύω, διoτόoow.- π:Χθη-ι;., εΙ
μαι ήνωμένος ύπό fva ταΥό", διοικοομαι, κυ&;ρνώ
μαι~έπΙ θισσα:λιχων πόλιισν) .-μiσoν, διατόσσω(παρay
Υέλλω) νό ταx8Cισιν OTρaTIQraI (νό ~αταλόδoμν τ~ 
8έσεις των). 

Tii,iu, μιλλ. -ιjoι» (_~)' εΤμαι ' ~~r (δηλ. δρ
χων, κυ6ερνήτης). 



t •• ~-τσlcnιcνιlις 

. ΤΙ" (Α), 'fι (ιd., •• ), - -rdfIf (βλ. lJ, nαρότόξις. 
διευ!)tτησις lliσr.oyι'ι. 
: ΤΙ" (8), 'fι ( .. ,,~)' έξouolα, όρΧι'\ Ι ~ ΙCSPIl,l-

1Ι:οςι1&όν δνομ«, ΟΙ δρχοντες, ΟΙ όρχηΥol. 
. ΤΙΥιινον,. oςd. cΊι, w ή)'σ.ο". (βλ. λ.), τηγόvιoν, 

_ιν. _τηyΌVιι [~Ι"".o" < ή,.σ.ο" /)ι' r1μοιδσιΙσι, μ.tσι-

~ "l6ττίιlν: iΥΤλ.σ~. ~c_n (καlω, Kαuτηριό
ζω), 1k»κ.1. (δQς, nuρσός), 1Ι:σιλ-ΥιΡμ. d&hhazz_n 
Ιέκδόλλω φλ6Υαςl, · lσι1l:. ·I~-). 

.,Ιydιιιcι, -.~or. t6, ci.t't. xCIttlk 1tρΙΙοlν. ci.vt! ~δ 
ι"χΙ'1μιι . 
τ6Υμσ, "'~or. ",δ (ιd.,σl»)" διόταξις, 8εσμός, δια

ταvή, έντοΜ. 2) σώμα στρατιωτών, τμfιμα στρα.·· 
τοΟ, 11Ι; χιιΙ νΟν τόVΜα. 

Tδy6t;, δ ("&'άσ.,ι»)" 6 δlOτόσσων,6 Ku6ερνών, κυ-
6ερνήτης, όρχηγός, ήvεμών Ι XII~. t!tlo, t06 r1pXoη
ΥΟΟ "1:fj; θ800ctλιΧfj, δμΟ01l:0vΙJΙσι, [",,6,' "".v.' "- ' 
"ια, . /)1' ίtιιμ. βλ. "σσl»]. 
ΤΙΥ-ουlος, δ ("",)+111»)' 6 έχων τήν ταvήν (βλ. 

λ.) , 6 ταγός, 6 όρχηΥός, 6 όρχων. 
r6Icl..u, Xct~1k χρΙΙοlν ιivtI' "&'OV clcJalφoiί. 
τ_διιιον, x"oτlk χρΙΙοιν,. ιiντΙ "&'δ I.cJcxo". 
rIk'c;, -είσιι, ' ".",' μtχ. 1Ι:ρθ.~ ci.ό~~ σι' τοΟ "&'8lf1fi. . 
τδ8ιιν. 8π. πctθ. ci.6ρ. "' "1:00 "&'8Ι"I». 
τaf, 'π. Xct! Ιων. ci.vt! ιιΙ, δνομ. πληθ. "1:00 4ρθ. d. 
Τafνδρος, δ, iι, ώ:!. Xct! Ια'νδρον, τ6' τό Υνω-

στόν όκρωτήριον της νοτιωτότης δκρας της Λα
ΙC;ωνΙKης. 

ταιν'α, iι (τεΙ"ω)' ώ, Xct! νίlν, ταιν/α, στενή λω
ρίς ύφόσματος λινοΟ i'j μαλλ/νου. περΙδεσμος, lct~ . 
taenia 11 χιιρ .. ταιν/α πρός όνόδεσιν της κόμης, κε
φαλόδεσμος φορούμενος ως έμ6λημα νΙκης [τιιι,,/ιι 
(επ!θ . *τιιι"όr ( *τιι"j6-" (ctIt. ·ty-jo-s : 'ral"cuJ. 

ταινιό-πωΙιι;, iι (τιιι"Ιιι+πφλ8φ)' ή πωλοΟσα ταl
νΙας, ή πωλήτρια ταινιών. 
ταινιόω, μ.η. ";'σl» (τιιι"lιι)' δένω διό της ται · 

νΙας, περιδένω (περιστέφω\ τήν κεφαλήν τινος καΙ 
δή τοΟ νικητοΟ.- μΙοον, δένω τήν κεφαλήν μου καΙ 
δή μέ ταιν!αν, φέρω ταινΙαν περΙ τήν κεφαλήν.-
ItΙXD"IJ~. , ότέφομαι. στεφανοϋμαι. . 
ταΙτιον (Xct! "qτIO", βλ. λ.), U"1:1k xpli.otv, ci.ν-ι:Ι τό 

"ίτιο". 
TiKcJ, τ6ιιdνων, X"-ι:dι Xp/lOIY, ιΧν-ι:Ι τά Ιχeί, τά 

ixal"Wt'. 
τδιιcρός, ά, ό .. (ττ'ίHίj_ι τοΟ ήχl»)" ό τηκόμενος 

έν τί;) στόματι, όναλελυμένος, ρευστός. ύποκεΙμε
νος εΙς τηξιν, μαλακός, όπαλός, τρυφερός U μ~φρ., 
ό τηκόμενος, · λυωνων όπό τ6 πό80ς, όπομαραινό
μενος, φθ/νων.- 11 'ν.ΡΥ., 6 αυντελών εΙς τήν τη
ξιν (εΙς τήν διόλυσιν, εις τόν 6ρασμόν) [/)1' Ι-ι:ιιμ. 
βλ . π7ΧΙΟ]. 

τδιύίναι, ci.Itpιp. πΙΧθ. ιΧορ. δ' -ι:oίl ""ΧΙ». 
TaιcnK6t;, ιJ, ό.. (τΙσσφ)' 6 όρμόζων (6 κατόλ

ληλos) εΙς τήν τακτοπolησιν i'j διόταξιν, ό Ικανός 
εΙς 16' πσρqτόασειν στρότευμα πρός μόχην n τιιχτι
xό~ &ιοι)ρ=-Έμπι.ιρος στρατιωτικός Ι ~ιi 'rII'tτIH.ιi'" t) 
τσχτιχι7 (Ινν. 'r.V"I)=όI, xcι:Ι νl!ν, ή τακτική (iV"1:1I 
ο-ι:;;ct-ι:. ΥλώοοΊι). 
τακτ6ς, ~, 6ν, ρημ. ΙπΙθ. "1:06 Μσσl»' 6 τεταΥμέ

νος, διατεταΥμένος, προδιοvεΥραμμέ-.ιος, κα8ωρι
σμένος στα8ερός 11 "&'αχτδ.. ~"ιίριo" = ωρισμένον . 
πσσόν χρημότων . . 
τάιιω, /)ΙΟΡ. ci.ν-ι:Ι ήχl» .. 
τIlkpy6t;, ό .. (*"&'1ciω+'e"ο")' καρτερικός, ύπα

μονητικός, δυνόμενος νό ύπομένι;ι τους κόπους διό 
πδν tpyov, έρvατικός. 
(Ε"μ.ι 'rII1a-[f]ce,,6r' "1a-NciecJao,"' δμηρ. "&'ιιω· 

--'ecor' ~.1a-nw6ιJ,· ~a1ci-φf_ <-"&'ιι1afJlφe_J' 
"ωό, (- .. 1 .. ..-..)· βλ. ·τ1cil». 
ΤΙΙσινα, θηλ. toO ~o,; 
Tδ1"~"ω, μ.ΙΙ ..... 1». πρχ. ""ω~"N •• 

- ~αθηt. μaoς. μα. μιλ)... -ιtσoμιιι' παθ. ιΧορ . ' .. ιιΑαι-
118ftHt""'" ιςρχ. _ωιnάJ(''1μιιι (M1aln~or>" cΊι, 
ιIjAte . , όφlσταμαι (ύnόκειμάι εΙς) 'ταλeιιπιJpΙcις ~Kακ-· 
αuxΙac;~ έρy6ζoμaι σιcλrp;ις 11 όΠ~WL&σανά, δα
ιcιμό(ω λtιnaι;.- • · ιι'lh.ι ωuρ6ζω TIVg, τ6ν κστα-

. τρύχω" τ&ν φeεlρω, τ6ν κατατρl6ω, τόν καταπονώ, 
τόν ένοχλώ ' κατά τρόπον πού προκαΜΤ την όνΙαν 
ταυ, ., xct! νίlν _τόν ταλαιπωρώ». 

. τllcιι-ιιωρlσ, !ιιιν . ..... ~ iι' άι, Xct! ν!lν, ταλαιπι..ιρlα, 
eσρετα καΙ έπΙμοχ6ος tpyao/a, πολυς κόπος, κακο
πό8εια,κοκουχΙα. 1 iv -ι:φ πληθ., σωματικαl KαK~x/αι, 
ΔΌΣΑVa. 2) aωpατι"ή νόσος, σωματικός πόνος U 
όeλι6της, δuστux/α. . 

τllσf......-oς, ο.. (rci1a,)' ιb, χσι! νΟν, ταλαlπω
ρoc;, ό ύποφέρων (ύπομένων) 6αρε:lας Kα\.Ιπιπόνouς 
έΡΥασ/ας, ό ύπερ6όλικό μοχθών.- • ό πόσχων δει
νό. δ8λιος, δυστυχής, δεινοπα8ών.- 11 χ"Ι iπΙ ItpctYjA., 
"MιΙπιιJ(!o, β/ο,=6Ιος πλήρης ταλαιπωριGιν. -Ι1l:IPΡ. 
n1a cnώgao.- . 

'E-nιμ. , τiιωι-_ρo~' τσωιπψω' τιιωιπφρΙα' 
πρδλ. τιιωι-μι"'1'", 'ταΙιιl-φρ_, -0 .. 0,", "1aal-φe_, 
-0"0,"' βλ. Xct! ιν *τlάω".-διdι τό τμfjμct -m»eo~ πρδλ. 
Ήοιι)(. CnI»Il8i,,' Χ'7".νι:,,,, nw{Joai ... , cnωe;;οιιι' 
lνm'ϊσιιι., c_e'1τύ~' 'rIItacncuelιx, 3d,,{Joo,., cnώ
ρο.' d 'rII1alncueo,.: Π'7Εό, (=όνόπηρος). βλ. Ιν 
m'ϊμιι . - ιiλλoι, δρθόΤΕρον, δέχoντ~1 θιiμct -ncueo- (πό 
νος, κόπος, κ/νδυνος). ουΥΥ. τφ πctλ-Υa;;μ. fara (κ/ν
δυνος). ιiyyl-oct'. foer (KΙνΔUνoς, έπ/8εσις). Itctl
ΠΟΓΓ. fόr (6λό6η, δυστυχΙα, δλ Υος, όμηχανΙα, έχ8ρα). 
yo~θ. ferja (πρόσωπον τοπ08ετημένον πρός τινα 
σκοπόν\. 
τδΙαί..φρων, -0"0,, δ, iι (*τΙάω+φρή .. )· κaρτερό · 

ψυχος. ό πολλό ύπομένων (καΙ ύποφέρων) ψυχικώς, 
έλεεινός 11 ώσ . γενναιόψυχος, τολμηρός. 
τaλδ-κάρδιος, ον (*τΙάω-/-καρ"'α)' ό έχων ύπο

μονητικήν τήν καρδΙαν, μεΥά8υμος, μεΥαλόκαρδος. 
2) ό πολλό ύποφέρων, ταλαΙπωρος. έλεεινός, όξιο-
8ρήνητος. 
τδλάντcρος, ιι, Ο", ουΥΧΡ. του τάΙα" χ"Ι τa16ν

τατΟ4ί, 'Ι' ον. υπερθι-;. ~oυ τάMι~' δuστυxέστερας, 
. δυστυχέστατος. 

. τδΙαn8uω, μaλλ. -σι» (τάί4.ιι .. το"γ ώ, Χ(ΣΙ νίίν, 
ταλαντεύω τι. τό κινώ «πέρα - δώθε., τ6 δονώ.
πctθ"l)~. κυμαΙνομαι, κινοΟμαι TijδE κόκεΤσε. κραδαΙ
νομαι, αlωροΟμαι, ώ, χctΙ νυν ταλαντεύομαι 2) 
ζυΥοστατω, ζυΥΙζω, στα8μΙζω. μετρώ (ύπολΟΥΙζω) 
διό τοΟ 6όρους. 
τδλαντιαίος, ιι, ο" (τάΜι"ονγ ό έχων όξΙαν 

ταλάντου. 2) ό έχων 6όρος ένός ταλόντου, 6 
ζυΥίζων εν τόλαντον . 
ταlαντ'ζω·=τιιMι .. τι:VI» (βλ. λ . ): 
ΙΑ"λΑΗΤΟΜ, -ι:ό ' ζυΥός, ζυΥαριό, _ζύΥΙ» 11 'ν -ι:1jI 

πληθ., (εϋvος δ/σκι.;ν διπλοϋ ·ζυvοΟ. πλόστιvγες, 
πλόστιγξ.- 11 παν τ6 ζυΥιζόμενον 11 xιxτdι -ι:ό πλιΙ· 
στον ιiμω; _ν χρήσιl ίπΙ ώριομίνοιι βiΡΟΙΙ" τό 6όρος 
έν6ς ταλόντου, τgλαντον (00' βιipo~ 11 'ν -ι:ο[. μ.θ' 
·Ομηρον χρόνοι,," iι λ. τάΜι .. το ... εΙχιι IJlπλfjν οr,μctσ(ctν: 

1) τάΙιι .. το.. ώ, βάf/Ο' (1Jlctιpapov xctoτdι τιΧ IJlιiφop" 
μιτριχιΧ οllο-ι:ijμctτct), Χ(ΣΙ 2) τάλιι"ο" ~ xe;;μιι (11'
ιο06μενον πρό; το ιΧν-ι:(οτοιχον βiΡος; χρυοου Τι ιipyo
ρου), -ι:. i. 6όρος έν6ς ταλόντου έξ όΡvύρου, iΊ πο
σόν χρημότων lσοδυναμούντων· πι;>ός τ6 6όρος έ
νός ταλόντου. Τό "&'άω .. το .. ιοουτο προ, 60 άπιxιi, . 
μ"l1iί." 6xιioτη δί μ .. α πρό, 100. &ι;τιxιi," cJeIIxμ.ά,. 3) 
τ6 κατ' όναλογ/αν κατανεμόμενον ε1ς τινα. 

'E-nιμ. : τάΜι"το", -ιι' τάω"ιι χιιρ. ι!ν"ι 6 1Ι:λη8. 
-ι:οΟ τCΊlιι .. , Υ.ν. τά1a .. "&'οr (ι;ι}ΙΙ. "1:00 "&'ά1ιι,)' . δ 'ν. "&'ci
ω"το ... rvctl '~8pόxλ.· 'ντιΟ8,ν "1:0 δμηρ. CΙιd1a"τοr, 
, Aτιιlιί .. τ'1. 
rIlavr-oUI04ί~ ο" {"i'dAcι,,~oto+'%I»)' 6 κρατών τό 

τόλαντα (~ηλ. τούς δ/σκους της πλόσΤΙΥΥος) ιι μτφρ., 
6 μετατρέπων τόν ζυΥόν της μό.χης, 6 κρατών εΙς 
τός χεΤΡός του τήν έκ6ασιν τ.,ς μόχης. 

rI1I6t;, ιJ, ό .. <·~lιίe»)·-"&'ιUσr (βλ. λ.), ~l"μaw 
(βλ. λ.), ταλαΙπωρος 11 ύπομονητικός, KαρτεΡΙK~ U 
δθ.ν, δύστηνος. δυστυχής. δ8λlος. έλεεινό<;. 

ΤΙΙδ-ιιc'ριος, ο" (*"&'Uω+naΙf/C1)' ό πολλό πα-
8ών, πολλό πόσχων, πολλό ίιποστός, noλλό δοκι
μόσας, την πεΤραν πoλλCιν δEIVQv όnoκτήσας (οllν. 
,πΙθ. -ι:06 '0'1100'",,) Ι "u.v μτyv., τυχοδιώκτης, άλι'!
της. όvύρτη::;, πλανόδιος. 
TΙ1~ιιcν~ Ι, (·~ω,*"",,)· ό πολλό ntv-
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θη (θλιψεις; συμφορός) ύποστός, ό ύπομονητικός έν 
ΔUΣ~XΙαις. 2) ίπ! πραιΥμ., έπ/μοχ8ος, KOπιώδr!ς. 
Ι. · Αλ'?Οι, 6· πλεκτός κόλa8ος, λαιτ. quAluS 11 

Kόλaeoς πλεκτός έκ κλόδων λύνou, ίν Φ .τΙθ"ο δ 
ν'" ,;up6, πρ6, ιiπoo,;ραιπιoμό. ίΧ τοίι όροίί [δι' ίτυμ. 
μ. ·~AΔφ] .. 
τιι.'ρως, δσιρ αιΙτ. πληθ. τοίί τιΗ.αρο • . 
τ11δς, (δσιρ. ΧΙΙΙ Tc!Ai,), τάΑ.αι"α (iνΙοτι χαιΙ τά· 

'1.,), mAi,,· '1'1'1. 1"0,, -σΙ,."" -α"ο,' χλητ. .άΙα" 
fι Mlcι, (·~1άφ)· ~1ήμωιo Ιδλ. λ.), ταλαΙπι.ιρος, 
πόσχων, KαKoπ~ν, δυστυχής, λαιτ. miser ,Ι ύnομο· 
νητικός, καρτερικός, KαρτερόΨUχO;, γεννοι;')Ψυχος 
11 .0. χαιΙ πεΙσμων, Ισχυροννώμων, σκληροτρόχηλος 
11 8ρασύς, όναιδής,- ουΥΧΡ. ταΙά"ηιροςο, ΙΙπ&οθ. τα
U"TCIToS" [τάΑ.αςο · Υ.ν . χαι! τάΙσ"τοςο (πιχρ' Ίππών.)· 
τσUαααι, τlιj"σι' χυρ. ιιΙνοιι ιiρχ. μτχ. εν . , ίΠTι~6αι· 
ομ'νη έχ του μΙΑ.αςο, -σ,,,α, -α,,]. 
Ti1IαcIoς, α, ο", Ιω.,· χαι! ι!π. τ616αιίιος, ", ο" 

(τιι1αα/ιι)' 6 άνήκων εΙς τήν τα1ιιαιουρ lιι~ (τ. i. 
εΙς τήν κλωσιν κα\ · λοιπήν κοτεργοσΙαν των έρΙων). 
τ616afα, ή (·τUω)·=τιιΙασιοvρrΙιι (βλ . λ.ι , ή των 

έρΙων κατεργασΙα, τό κλώθειν .έ!-,ια (τό γνέσιμον 
καΙ ή ξαντική των), 
Έτυμ.ι τn1ααΙα ' ταUα,οS" τιι1ασ,ουΡΥ6ςο' τα1α

σ,ουΡΎ'ιι (=ταΙααΙα)' τΙΧίίτ.οι προί)ποθΙΙ ,ουσι ΛS;ιν ·τα· 
UηS' (=6 κοπιόζων, μοχθ(;ιν), δεδομaνοu δτι ή χιχτ-
8ΡΥοισΙαι των έρΙω. 1Ιτο ή ΧΙΙ.(' ί;δχ"ιν ιiσχoλΙιx χιχΙ δ 
χοιτ' ί~oχήν μόχθo~ των 'Ελλην(δων ,;η, Ά?χιχιότητο\;. 

τδ16cn-ouρycω, μ.λλ. -ήαω (ταlσα,oυ~y6ςoΙ' κλώ
θω fPID, τό έπεξερνόζομοι, τό κατεργόζομαι 11 Υaν. , 
κλώθω, νήθω, «γνέθω». 
τ6Ιδaι-oυρyIα, ή ('Ι'ιιΙιι α ,0υΡΥΈω)' ή κατεργασΙα 

των έρίων. • 
τδΙ6αΙ-OUΡΥΙΚός, ή, 6,, ' δ iνήχων εΙ; τΥιν τιιΑ.α

α,ουΡΎΙΙΙ" (δλ. λ.), 6 όσχολούμενος (χαι! ιΙπομίνω; 
έμπειΡος) εΙς τήν κοτεργασΙαν των έρ/ωψ ΙΧ τού 
τδΙδaι-oUΡyός, δ, t, (τα1ααΙα+·'ΡΥωΙ · 6 όaKων 

τqλασιoυpγ/αν (βλ. λ.), 6 Koτεργα~όμενoς έρια (τ.Ι. 
ό νήθων, κλώθων χ.λ.π . τό έρια), ό κλώστης (ύφαν
rής) μαλλ/νων. 
τδΙδaf-φρων, -0"0" δ, ή (Ο'l'lάw+φρή,,)· 6 καρ

τεοικός τός φρένας, ό KαρτερόΨUxoς.. γενναιόψυ· 
χος ύnOμOνηΤΙKός, ό όπτ6ητον έχων τήν ψυχήν 
(τό φρόνημα). 

ταΙάααaς, "11, ίπ ... , Υ' Αν. ()ποτ . άορ. αι' τοίι *τUι.ο. 
τδΙcιύ-ρίνoς ο" (·TUι»-te,,,6S')· 6 φέρων όσπ/δα 

έκ οκληροΟ δέρματος ταύρου U μτ:ρρ., όκαταμόχη
τος, ότρόμητοςllταλανρι"ο" .πOMμ/ζ.,,,=KαpτεPΙKWς 
(νενναΙως, μετό τόλμης) μόχεσθαι [τιι1ανρι .. οςο ( τιιΙα
(βλ. 'ν ·"1dι.o>+*Fei,,0S' (π~6λ. Ήσυχ. αι!ολ. «Ύρϊ"ο,' 
1111114-), δμηρ. Χ.λ.π. er"dS' (βλ . λ Ι] . 
τΙΙά-φρων, -0"0", δ, ή, συντ.τμ. ΙΧντί τιι1cιαlφeoι". 
τ6Α1ι1Ις, xαιτdι χρl10ιν, iyt! τό d1"a-.S'. 
Ια1ιδά, }Jυριοιχή λ'ξι;' νεδνις, κόρη. 
Ιλ-ΑΠ, -,ιJo" ή' κόρη έπΙγαμος (ούσα εΙς ή

λικΙαν νόμου), ψιμος διό γόμον, «της πανδρειδςll 
U μελλόναμος, μελλόwμφος, μνηστευμένη, νύμφη. 

·Ζ-πιμ., Ti1.,· ή1ι,", -.oιS, Ιων. -,ο,' τή1ι,,0,' τ,,
UDI" (.1",)' η~ά., λΙΧτ. tIΣ-I.&, t&/IA,· !ΑIΙ&ι λιθ. 
.f(t>6t •• (νε66λαaτoν χόρτον), t.lokAS (έφη6o<j, ω
ριμος πρός γόμον), σοινοχρ. tlίl.-},t (οΙνοφόρος φο/νιξ), 
tlli (δtνδρoν τι), βαιοιΧή οημαισΙοι ιΙναιι ή τοίι «8λσ
στόνω, πρασινΙζώll' χ«,;' IHoll, ή λ . "λι," .Ινοιι δά.
νeςoν 'χ αημι,;. Υλt&oοη" ουπ. τφ ιi;ϊαμ. τα·Ιι'l7-d (βλ.λ.), 
οορ. tell8a (=λαι,;. .nclll., Βεράπαινα, δούλη)' ή 
οχ,οις δμ~ .Ιν_ι μlλλον τοχοιlαι, xι&L δίν πρόΧιιταιι ιtι;ι! 
δαιν-..!οιι. 
"Ι1σ . (f! ΤΙ11α), xoι,;dι χρΙΙσιν, ιiντ! d ιΙλΑ.α. 
'rtμ6, 1(8'1:4 χρ4ιιιν, _ν,;! d lμά, 

Ylιιcί ι..,. τ' Ιν. Ιορ. 11' ,;C!iI τΙμ"φ. 
ΎΙΙΙC ., k •. τ ....... , ιiπpφ. _ορ. 11' -τοil .τΙμ".; 
τ .... ι •• , -τ6·-~.~.ϊo" (βλ. λ .. ), ., χαι! νi'lν τα· 

μι:τον, ~λόKιoν Ι σκΕUOθι'ιKη, όπ08ι'ικη. 
τιμισ8σι, ιiπρφ. jι60. _ορ. δ' ,;ου τΙμ_ο 
"Iμiι"ιρως,. τ.ν. -0o", δ, tι (Mμ-+~)' ό τέ

ΜWΝ (τρcaιμστ/(ων) τ6 δtρμa. 

τ6μία, .π. ...., ή, 8ηλ.. -τοil τ.μI_,,· ·~ οΙΚονόμος; 
ή διευjύνουσq τόν 01KQV, ή διoxειριζ4μtνη ·τό οι
κονομι<ό του U ώα. χαι! Yιwr7 τσμ/" (δμ. '1)μασ.) • . 

τ6μtCίc;, έπ . χα! Ιων. -Ιιις, -ov, δ (τό.ιι_γ ό τέ
μνων ( Ι(όπτων) κα\ διομοιΡόζων, ό ~ιαY~ι· ό 
διαμ :>ιροσιής, διανεμητής U ό διεu8uν1fις :(κάl έπι
στότης καΙ έ:πόπτης, έπψελητής) των' τΟΟ οΤκου 
Ι των οΙκονομικων τού οΤκου).- • 6 φποταμιε{ιων 
τό εlοπροιτ6μενα καί πληρώνων τό &!πaνώμενα, 
6 θησουροφύλοξ Η τιιμ/". τον Ι.ροίί-6 tαμ/Θς (διευ
θυντής) τού έν τ~ άκροπόλει των Άeηνων . lεροΟ 
θησαυροϋ . 2) =λα,. quAesIor. . 
Έτvl": ταμΙαf' ταμ/α, -/j ' ταμι.ϊοιο· .σ,ιu~· χιι

τά. τινοιι;: ριC . βά.σις; ταμ- ( ίαιπ. *tem-, ou-fy. ,;cji .t~
έ" τψ τ"μεΜω (βλ. λ.)' χοιτ' άλλου • . συΥΥ. τlj\ τΙμ"φ 
(εφ' 000'/ 'l'αμiαςo=ό τέμνων καΙ διανέμων). 
τ~μΙεία, 'i, (ταμ,εύω) ' τό έργον τοΟ ' ταμΙου, ή 

διαχεΙρισις των οίκονομικων, ή διεύθυνσις, έπο
πτε/ο, έπιστοσlα (των OΙKoνoμΙKων).~ 11 - λοιτ. 
quaesIura, τό όξΙωμο τού ταμίου. 
τ6μΙείον, ιό (τιιμ,ενω)' ώ, χα! νίΙν, ταμεΤονι 

θησαυροφυλόκισν 11 όπσθήκη. 
τ6μΙευμα, -II,l,OS', τό 'ΤΙΙ ,u,.Vι.o)· τό οΙκονομεΤν, 

τό διευθύνειν τό τοΟ οίκου Ι δ,τι τις 6ποταμιεύει, 
ίll. ιiν τιj) πλ ηθ. , ώ, χα! νϋν, τό όποταμιεύματα, αl 
οίκονομ/α. 

τδμΙευτικός, ή, ό" (τιιμuVtια)· 6 έnιτήδειoς (Ικα
νός, έμπειρος) είς τ6 όποταμιεύειν, άποτσμιευτι
Kό~, οlκονομολόγoc,- 11 =λατ. quAestorius, 6 άνο
φερόμενος εΙς τό όξίωμα (τό ύπούργημα) τοΟ ταμΙου. 
τ6μΙεύω, μ&λλ . 'αω' μίσον (χοιί ώ; :iπ'tιθ . ) ταμ,εν-

0114" μελλ -αομιι,' ιiόρ. οι' έτιιμ,nιoάμ" .. · _θ. «όρ. 
α.. έταμ, ' νθ-",,' πσιθ. ΠΡΧ. τ.τιιμ/εvμα, , ε1μαι ταμ/ας, 
εΤμαι θησαυρο(j)!Jλοξ, διευθύνω τό οΙκονομικό, δια
χειρ/ζομαι, 'διοικω 11 ovHi" τιιμιcνα.ι, ,uoι=είς τ6 
έξης δέν θό ε1σο! ",.,έον ό 8ησαυΡοφύλοξ μου. 
2) ΙΙν Ρώμ"!j , :εΤμαι qu.ie.tor.- 11 μτδτ., διανέμω (δια
μοιράζω! πρρμll'Jε/ος (ζωοτροφΙας) .- 111 κανον/ζω, 
ρυθμ/ζω, διciιθ\Jνω, κυ.8ερνω. 2) ώ, χαιΙ νυν, άπο
ταμιεύω, συλλέγω ol~oγoμ/oς, έναπσθΘτω, όπο(}η
κεύω .1 μτφρ. , δίδω καλήν έκ8ασιν, διαχειρΙζομαι έ
πιτυχως. 

τδμίη, ή, 'έπ. xa.! ίων. ιiντ! τιιμ/σ (βλ. )..). 
τ6μίrι«ί, -ov, δ, ίων . χαιΙ ί~. ιiντΙ τιιμ/α,. 
τδμίαoc;, i) , δωρ. λί;ις; ιi<ιτ( πυετΙα (~λ.λ.)· ή 00-

τ/α ( << πυnό»). 
Έτυμ.: 'ι'άμ,αοςο' τιιμ,αό""ςο "ρό, (=~ διό πυτ/ας 

παροσκευαζόμενος)' 6πό τινων συσxιτΙ~.ται πρό, τό 
πα.ρ' Ήσυχ. ."αΑ.ατμ6,,· UXcI .. o" Ii.ΎΡ'Ο" · (οίι"νο, (). 
nOXOj: . ιΙνιχι Υι:ίΙ,ο" ~ ναλατοπήκτρο γαλατσΙδο) 
«Υι:ίΙσ+Τέμ"ι.ο), .ψδλ. ώσ. αχΙζ.,,, τό Υι:ί14, αχιστό .. 
Υι:ί1α, α"Ια,ςο 'l'qv yι:ί1cιxΤ0ςo.- χαιτ' ιiλλoί, συΥΥ. τιj) 
σαινσχρ. tιtmy&tI (νοΡκούμαι, λιποθυμω), tAmi~ici 
(όστις ναρκώνει, πνΙνει, 6aσανΙζει ΧλΠ.) , λαιτ. te
merum (ποτόν καρη6αρικόν), temulentu' (μέθυσος), 
4bsIemius (6 όπέχων τbO όΤνου, νηφ&λιος); ν.ο
Υερμ. dδmisch (καταληιίιθε1ς ύπό σKOτά!lνης), δ.lΙο
μίνου δτι βσιοιχή Ιδ,αι .Ιναιι ή τοο σκότους (της ου 
σκοτ/σεως τοΟ νΟΟ). 
τάμνω, Ιων. ιiν,;Ι ' 'Ι';μ". (~λ. λ.). 
τciμoc;, 1}lιιρ. ιiντ! ήj,uoςo (βλ. λ.). . 
τΙμηδΙι,,; xαιτdι χρl10ιν, ιίντ! τα Ιμmι1ιtι. 
τδμώ", μi.χ. Ιων. ιiόρ. β' τοθ τΙμtH8. 

τάν 1ι. τtιν. ·;-ΙΧλ .. . ~ν ~ρήα.ι μόνον π_ρ' ιi,;τ. 'ν ,;11 
:ι:ρι:iσει . • ώ ταtιιι '~.ccδ "". ., προσφώνησι, (xαιτdι 
τό πλιtστc;. ίν χαι'λ 11 ίνν.)· ώ φΙλε, φ/λε μOUι όναπητέ 
μου [ώ τα" (ώ ' τιίΑ.α" xαι,;dι β~ά.χυ.νσιν]. 
ταν, xαιτdι χρι!σιν, ιiντΙ τοl ιι". 
τάν, xa.tdt χρl10ιν, ιiντΙ τα Ι". 
Τάναyρa, ή' πόλις; tfj, ΒοιωτΙα, (βλ . Σ.Κ:Λ). 
Iαvαyρaioc;, σ, .0'" ό κατοικων t:ν ΤανόγρQ. ~ 

ό καταγόμενος έίcεT8εν. . 
τ~~δ-iιιuις, ." (τιιt'llό~ +: dxιJ)' 6 έχων έοιμήκη 

καΙ ήκονημένην τήν όκωκήν (τήν αΙχμή\,).- • μέ· 
γος, μοκΡόζ, μακρόν έκτεινόμενος. 

τΙνάf-μiιιας, οιο (-ιιd,+μu*'oμιιι)' ό μuκώμι:-
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νος τόσον Ισχυρώς "οτε νό όκούεται όπό μακρόν. 
Nyayna, xα,;dι χρ!σιν, ciν,;Ι ~ίi l"α,,~Ια. ' 
NYΙό-δcιpoς, ο" (τα"ιιΟri'δ.,ρή)· ό μακρόν δ.,

,,,,, (βλ.λ.) έΧ<-ιν, 'δ CΜαKΡOλα/μης» . 
ΤΙΥ'Ιός, ,,:: 6", ' ώά. )1.«11 -6" -ο" (τα",;ω, τ.Ι_)' 

τεταμένος, ' τ.ς:ντωμένος; έκτεταμένος, έξηπλωμέ
νος, έπιμήκηι;;, μακρός, ύψηλός [~ι' ';τυμ. βλ. τα"νο]. 
NycιU-πOUς, -no&o,,' ·b. tι (τ. Ι. Tat'CIF+no~ < τα

"cιQ(+nov,)' ίπ , , ciντΙ τcι'~πoιι, (βλ. λ.). 
τ.νδοΥ Τι ,lίYδOY, χατΟι xpliaty, ciντΙ τά "'δο". 
τ.yδρl, τ'νδρ64;, χατΟι χρ/!σιν, ciντΙ τφ ά"διΙ, τοv 

cI"δe~· 
rlyciaI, «1Ι' οοκο/, cδοκόρια». έπιμήκη ξύλα, χρή-

σιμα εΙς τήν να.ιπηγικήν καΙ τήν οίκοδομικήν, lκρ/α 
[θ'ηλ. 'πιθ. ,;ιν~ς; *τcι"", , (=σανσχρ . taηίιJ:ι=λεπτός), 

' ~ιαι"φθίντoς; 'ν συνθίτοις; (βλ. τανν-)]. 
rIYlI-lcyIίς, ., (T«1"aori''uyω)' ό έκτε/νων (έξ

απλώνων) τινό κατό μήκος, κατό γής (έπΙθ. τοίι θαινά.
τοll), ό θανατώνων τινό.- U ό έπιφέρων (προξενών) 
δεινό κακό. 
Έννμ.: ciβaβ. Ι,;ιιμ: χατά. τινας; 6πόχει,;αιι μaταπτωτ. 

βαθμΙς; 'tij, ρΙζ'l1ς; ten- (=τε/νω, π~6λ. Ίλ. Π 365 «Οτ. 
τε z~ ΑαΙλαπα τcl"l1l> )+λί~ει τι νΙ συγΥ. τοΙς; άλέΥω, 
cu.."a,,,6,, ΙΙλΥΟ, , πρβλ,' καΙ διιοη1.""'· χατ αιίιτοίις; 
μά.λισται τatιηλ.εyή,=ό προκαλών (προξενών, έnιφέ
ρων) Τι ό έπεκτε/νων τήν θλίψιν (ΤΟ άλγος), χαΙ 
οίιχΙ cb έξαπλώνων τινό κατό γής», διότι ,;ό λέyαi 
δέ~ Ιχει (χατ' α!3τοίι.) 'tr,v 01jμασ. «έξαπλώνω, ρ/πτω 
κατό γης» (δια τόν ιiόρ. lλεξα βλ, έ 'ι Uxo,)' βλ. δμως; 
χαΙ λέΥω. 

ταΥ&αρύςω 'ij ταν&αλύςω· τρέμω 1) 6σπα/ρω, 
Έτιιμ.: τό ρijμα ιiπαντ~ παρα τοϊ. ΓραμματιχοΙς; 

μόνον ' cinayt~ δμω';; τό Ρ1jμ . ίπΙθ. τα"θa!!ΙΙO~ό, (=ό 
έμποιών τρόμον, ό διασαλεύων), πρ6λ. και! Ήσυχ , 
«lχτα"θaElvζω' ~ρiμω .. , «τα"θαλVζ.,· τρέμε, , .Δω· 
"εί,. ο; δε αΠυΙρε, .. · πρoφι:r.νώς; ~ λ. έμq;αvΙΙ;;ει ίπι
,;α,;ιχήγ ιiναt ίπλωαιν' χα τά. τινας; ιΙνταίίθα ιivijX5t κcι! 

~ παρ' 'HOfJX. γλώσσα ΤQ.lJ.oρVααω (πε"ί ου δμω; ~λ. 
ίν το"lJ.oρVζω) ΚΙΧ Ι τό naA-oAafJ. drugatl (τρέμω, 

σεΙομαι), λιθ. drugys (πυρετός) κλπ. (βλ. Ιν ~O'lliJ.o-
ρVζω). ' 
τάν&i:νδε, χατά κρά"ιν, ιiντΙ τα έ'ΙΙfJέ"δ.. 
τσνίιια, δωρ. ιiντί τη'lliκα . 
TaVTlίlcιoς, χαΙ -:'I~oς, ο, ον, ώσ, χαΙ -ο" -ο" 

(ΤάπαΙ0')' ό άνήκων (1) όρμόζων) είς τόν Τόν
ταλον_ 
ιαντδλίς, -Ιδος, Τι (Tίi"Tιx1Q,)' θυγότηρ του Ταν

τόλου, ή Νι66η (βλ. Κ.Ε , Λ,), 
Ιάντδλος, ·ov, δ' ό κατό τήν ΜυθολογΙ9ν 6αοιλεύς 

της ΦρυΥlας, προγονος τών Πελοπιδών (βλ, Κ.Ε.Λ.). 
Έτιιμ. : Τά",αλ,ο., προ'ίό " έπιτα.τ, ciναδιπλώσaως; 

(τα"ταλ- (*ταλ-ταλ- κατ' ιiνoμoΙωσιν) έχ του Ιαπ. "Iela-
(.t1I ', πρ6λ. ~άλα"τo1') = φέΡειν" 6aστόζειψ ' πρβλ. 
ΤΔ,,~α1atίω, -/ζω (=ταΑα"τειί ... ), τα"τα16ω (-σε/ω, 
κινώ, ταλαντεύω, τινάσσω). 

rivU-, niv~otI ίν OfJvIιiOSt, π. χ. τανν-ΥΙωασο" 
τcινν-ΥΙώχr" τα"v δρι,μο" τανν-ήκη" τα"v-6e,ξ, 
τα".;-mπΙ0" τα"ιί-πτερο, (-πτέΙΙΙΥΟ" -π,έιιιξ)' 
πρβλ. τα"α6" τα"α-ήκ'7', τα"α6-δειρο" τa"αν-ποιι" 
ταt'CΙ.iIφr}, χλπ. : σανοχρ. ΙΔηίι-1;!. (θ1jλ. laηνf-)(=λε
πτός, όνlσχυΡος, άσήμαντρς), λαιτ . tenuis μa,;ά ,;ών 
CΙ!Jτιδν 01jμα,. ' χαΙ,;ι;ι .ό λα •. tenuis ciνά.γaτοιι μl1λλον 
ιΙ, Ιαπ. *ΙQηό-s παρά ει,,;6 θ,'Ι1λ. *tenvi τοίί ίαπ. 
*Ienu-s, fJ χατ' I1AAofJ' Ι.ηιιlι;&,~7.. 'ia"a(f]o, χλιθέν 
χαι:τά ,;cIt ιΙς; -1- θίμοι,;οι' χατ' IHofJ,' μάλισ~α τό tenuis 
/lLcι~"Ipar ,;ήν χανονιχήν βοιθμΙδα' χαΙ τό ~α"αo,< ·τε"α
For χα~' ιiφOμOΙIII"ιν τοίι -ε- πρ6ς; ,' ,;6 -cι~). πρβλ. ώσ. 
ιι:αιλ-ιρλ. ΙΔηΔ, CΟΓη. Ianow,gqll. teneu, brel. ΙΑηΑδ, 
Ι_ηΑ ν (λεπτός), πcιλ-γιρμ. dunnl, νιο-γ_ρμ. dOnn, ποιΑ. 
-norr. ~, (-nn-( -ην7) (Ισχνός), ποιλ-σλΟΙfJ. tiniίki:i 
(χαΙ tinikii' χαΙ χα~' ιiφoμ. φιιιν. Iiίniikii = σαιναχρ_ . 

ο 

Ιάnuk_-O), λιθ. Ienv_. (Ισχνός), λιτ,;, tIws (Ισχνός)' 
βλ. τcyVφ, τιΙ_. 
τlνu..Υλωσσος, ο,. (Η"ιίω+ΥΑώααα)" ό έχων μα- ' 

ιφόν γλQσoαν, φλύcιρoς,δoρu6ώδης. 

τδνU-Υλώχίς, -r"o" δ , ή (τcιννω+y1ωxl,)- ό έχων 
μακρόν Ιέπιμήκη) καΙ όξεταν Υλωχί"α (αίχμήν). 
τδνύ-δρομος, ο" (τα"vω+δρ6μο,)' ό τρέχων πό

όι:! δυνόμει (cόπό ρυτήρο:;») 11 ό τόν δρόμοντανύων 
Τι έκτε/νων ; ό τρέχων πολύ μακράν. 
rivu-c&cIρoς, ο" (τα1'vω+έ'fJειρα)- τανύθριξ (βλ. 

λ.), cμακρομάλλης», ό έχων μακρόν κόμην (Τι όνε
μιζομένην) 11 O1jA. χαΙ τα"vέt'}oεcρα. 

τδνυ-ι;ιι'Κι ε, (το",;ωt-άχή)' ώς; τ6 , Μ"αήχη, (βλ.Κ.) 
, τδΥυ-ίίΙιξ, -rκο,. δ, 'i! (τα"tίω + "λ,ξ)' ό , ~xων 
μακροχρόνιον ήλικ{αν, ό πρ06ε6ηκώς τήν ήλικΙαν. 

τδyiί-&ριξ, -τerχο" δ, ~ (τα"';ω+"ρΙξ)' ό έχων 
μακρός τρ/χας, μακρόν κό'μην, cμακρομόλληςι, 
cμαλλιαρΟς» (βλ. καΙ τα"ιιέ"ε,ρο,). 
Tiy!i-KpσIρoς, ο" (TaYtίω+xearea)' ό fXWV μα

κρό (XfJP. τεταμένα) κέρατα. 
τάνυμαι, παθ1j,;:=ταννομα, (βλ. τcι"vω)' έκτεΙνο

μαι, τεντώνομαι. 
τδΥυ-μιίιιιις, ε, (τα"';ω+μ"χο,)' ό έκτεταμένος 

είς μήκος, έπιμήκης, μέγας, ύψηλός. 
τανυν, ΙΙπΙρρ .• όρθότ. χllχωρισμιiνως; τά m - Μ, 

τώρα, πρ6ςτο παρόν. 
τδνδ-ηεηλος, ο" (τα"vω+nέπλΟi)' ή φοροΟσα 

μακρόν πέπλον, μακρόν έσθήτα. 
τδνύ-ηλΕΙΙΤος, ο" (ταννω+πΑίχω)' ό έκ μακρών 

πλεγμάτων άnoτελoύμενoς, ό σχηματ/ζων μακΡΌC; 
πτυχός. , 

τδYi'ί-ηλEυρoς, ο" (m"vωt-πλειιρά) ' ό έχων έκ
τεταμένας (μακρός) πλευρός, τεράστιος, πελώριος. 
τδνδ-ηouς, ίπ. ταναύ-ηους, -πο&ο" δ, ~ (ταννα, 

+nov,)' ό τεταμένοις τοίς ποσl 6αδ/ζων, ό 6ημα
τ/ζων μέ μεγάλα 6ήματα, ό ταχύπους 11 ό έχων έκ
τεταμένguς τούς πόδας, ό έχων μακρούς πόδας, 
μακροσκελής. 
τδνi'ί-nτcρος, Ον (τα"tίω-t-πτερό,,) ' σfJγΚ6κομμίνος; 

τύπος;, CΊντΙ τα1'ιιαΙπτερο, (βλ. λ. ,. ό έκτεταμένας 
(μακρός) πτέρυγας έχων, ό ταχέως lπτόμενος. 
τδνii-nτcρiiΥος, Ο", κα! τδνυ-ητιΕρυξ, -~yo" δ, 

iI (τα"vωt-πτέριιξ) ' =τα1'vπ,eeο, (βλ. λ.), τα"ιια'πτε
eo, (βλ_λ.), ό έχων έκτεταμένας (μακρός! πτέρυγας. 

τΙνi'ί-ρριςoς, ο" (ΤCΙ1'ιίω+ρ'ζα) ' δ έχων έκτετα-
μένας (μακράς ή 6aθείας) ρίζας. 

Tiviiacιcy, αΙολ. γ' Ιν. εύχτ. ιioρ. ιχ' του ταννω. 
τΙνύσδιιν, έπ. παθ. ιiόρ, α' του τα"vω' ίπ. γ' 

πλ1jθ . τάννα8οε". 
Τδνυσf-ητερoς, ο" (τα1'Vω+πτερό .. )' 'ό έχων έκ

τεταμένας (μακρός) πτέρυγας, μακρόπτεΡος, τα
χύπτερος, ταχέως Ιπτάμενος. 
τΙνυστύς, -vo,. ~ (Ta,llVQJ)' ΤΟ τάνυσμα, τανυ

σμός , τάνυσις, τέντωμα II,τα"ιιατiι, τ6ξοιι=τό τόνυ
σμα (τέντωμα) τόξου. 
τδνύ-σφυρος, ον (τα'llvωt-αφvρό,,)' δ έχων τε

ταμένα (μαι<Ρό, λεπτό) τό τοΟ ποδ6ς σφυρό (δ'l1λ. 
τους όστραγάλους), ή καλλίσφυρος U ή έχοοσα ώ
ροίους πόδας. 
τδνύ-φλοιος, ο" (ταννω t- φλο,ό,)' ίπί ~ίν~ρlllν. 

ό έχων έκτεταμένον (ή~oι μακρόν, ύψηλδν) φλοιόν, 
γεν. ύψηλός, ευμεγέθης. 

τδνIί-φUλλoς, ο" (t'α"vω+φvUο,,) , ό έχων φύλ
λα τεταμένα (μακρά. έι:ιιμήκη, ώς τό τής έλαίος 
π.χ ).- 11 ό έχων πυκνόν φύλλωμα, πυκνόφυλλος. 

τΙνi'ίω' μaλλ. -vαω, ίπ. χιχΙ -vιιo χοιΙ vaoιιo' ιiόρ. α' 
Ιτιi .. ~αα, έπ_ Ιτάννααα ΧΙΧί τcί"ιιααιt · πcιθ. ιiόρ. α' lτα
ννσlJ.η,,· π"κ. τετά"ιιαμα,' ίπ. ~ύπo, ~oίί "εΙ"ω' έκ
τε/νω, τεντώνω, ώς; κ'Χί νυν cτανύζω .. U ταννω τ6ξο" 
=cτανύζωι τό τόξον (έλκω τήν νευΡόν τού τό· 
ξου πρός τό όπ/σω πρός έξαπόλυσιν τ~O δέλους) ιι 
~i)v αύτi)ν σημ. Ιχει χα! ώ~ μίσον : ταννομαι τ6ξο,,= 
τεντώνω (τανύζω) τ6 τόξον μου, τρα6ώ την χορ
δήν τοο πρός το μέρος μου Ο ίπΙ Ιππων, τα,,", ΙμJi
o,,,-cTρa6Cι» ~ιό τών Ιμάντων, δ'l1λ. τεντώνων τό 
f.\via Οδηγώ τούς 1 ππους , ii τούς ουγκρατώ, ταJς 
όναχαιτ/ζω (έλκων τό ήνΙα πρός τό μέρος μοο, τεν
τώνων αίιτά πρός τό όπ/σω). 2) έκτε/νω κατό μΙ'\
κος, άπλώνω. 3) μτφρ., , έπιτείνω, έκτε/νω, θέτω 
εΙς 'όρμητικήν κ/νησιν (εΙς ταχεΤαν ί</νησιν).~ 11 
ΠΟΙθ'l1Τ., άπλώνομαι, έκτεΙνομαι, τεντώνομαι, , cιύξό-



tα(ιαρllω-τ6ρσξις 

νω dc; δγκον. 2) (κατό)κειμαι (εΤμαι, είιρ/σκομαι) 
-tξηπλωμtνος, ε1μαι έκτεταμένοςllμτχ. παθ. άορ. α' τα
ιιvσOel,-έξrιπλωμένος χαμαΙ, κεΙμενος έΚΤQδην, 
«φαρδύ-ς-πλατός., νε:t<p6ς. 3) μτφρ. , άγωνΙζομαι, 
άσκ" (γυμνόζω) qιαυτόν. 
'ΕTVμ. 1 TCΙννΙO (*τά",μ,)=σανσχρ. ·ta.nu·te' ( *tQnu-, 

;ιΙ~ . ten- (-τεΙνω, τεντώνω!, πρβλ. τ~ ίν TEl.,ιo· "11 
ρlΙ;. tSc:tal, TCΙ""- iπsξιτ:iθη ΜΙ εί~ dλλοu~ xρόνoυ~, 
π.χ. ιΙ, τόν ciόρ. 'Tά""ααcι, Υ' Ι". π«θ. πρχ. τιτά",,· 

. ατ., OUVlItBlq; τ9j~ δμοιόΤ1JΤΟ\: τ9j~ δπtφχούσ1Jς μl!τα~iι 
τciιν TάY1lτCΙ'-ΤCΙννΙO χα Ι εlρνμεtlcι,·lρνω (άπρφ. άορ. 
lρvααcι,, · παθ . πρχ. ιΤρνατCΙ,) . 
τaξΙ-αρlcω, μιλλ. "'αιο (τcιξ,άρx',,)' εΤμαι τοξΙ

αρχoc;, εΤμαι διοικητής τμήματος στρατοΟ, διοικ". 
τaξΙ-άρxικ, -ον, δ' =τcιξ/cιρxo, (βλ. λ.) , άντ! τοli 

δποΙου χεΙται ένΙοτε. 

Taξt-ciploc;, δ (τάξ,;t-ιiρχω)' ώ~ χα! νίΙν, ταξ/aρ
χος, διοικητής (όρχηγός, ήγήτωρ) στρατιωτικοΟ 
τμήματος (τάξεω" βλ.λ.) .- 11 έν • Αθijναtς , ό διοικη
τής Tάξε~, ήτοι στρατιωτικής φάλαγγος πεζικοΟ 
παρεχομένης ίιφ ' έκάστης τ"ν δέκα φυλ"Υ' διό χα! 
αl τάξε" αό)τα! χα! οι τcιξ/cιρxo, ήσαν eέχα , ciHI
στοlχοοντβ, πρό~ τoiι~ δ4x~ φtίλάρxoν, (διοικητάς lπ
πικοΟ). 
Τ8ξΙ-Ι010ς, ο,; (τάααω+16χο,)' ό (δια)τάσσων (δι · 

οικ"ν) 16χο .. (Υεν. τμημα στρατοΟ) . 
ταξιόω, χα! συν. μίσ. τaξιόoμαι (τάξι,γ t3όλλω 

είς τάξιν, παρατάσσω (πρός μάχην).- παθ., παρα
τάσσομαι, τlδεμσι εΙς τάξιν μάχης. 

τάξις, -ειο" ίων. -'0,,"11 (τάααω) ' τακτοποΙησις, διευ
θέτησις, διάταξις ΙΙ-π! στρατιωτων , στρατιωτική πα
ράταξις, ή στρατηγική διάταξις τμήματος στρατοΟ. 
2) τάξις (παράταξις) μάχης, λατ. a.cles. 3) άπλη 
τάξις τι σειρά στρατιωτ"ν, λατ. ordo. 4) θέσις τις 
τι σημεΤον της δλης γραμμης μάχης, λα't . sta.tIo : 
lχΑ.Ιπιο π}., τάξ, .. =έγκαταλεΙπω τήν έν τr.Ί γραμ
μι:\ της μάχης θέσιν μου. 5) ώ, -ς6 τάγμcι (βλ. λ.), 
τμημα στρατοΟ, φ6λαγξ 11 έν 'ABijνal~ , φάλαγξ πεζι
KOCΊ παρεχομένη ίιφ' έκάστης έκ των δέκα φυλ"ν 
(βλ. TcιflcιflXo,) 11 ώσ. χ« : έπl μικροτέρων τμημάτων 
στρατοΟ (σίινταγμα, τάγμα, λόχος) Ι ώσ. χα! ϊπ! 
πλοΙων, μοΤρα στόλου U Υεν. δμιλος, όμός, σωμα
τετον, θΙασος.- 11 διευθέτησις, τακτοποΙησις, διά· 
ταξις, τάξις. 2) 6 κατ' όναλογΙαν καθορισμός 
φ6pou (6όσει έκτιμήσεως της περιουσιακής κατα
στόσει.ις) . 3) πολlτευμα, πολιτικόν σίινταγμα.
ΙΙΙ μ'tφρ., ή θέσις, ή τάξις, τό άξΙωμα, δπερ κατέχει 
τις, ή κοινωνική θέσις. ή Ιδιότης, τό έπάγγελμά του 
n ι., 'x6eov τάξ.,=ώς έχθΡός, έν τl:\ ίδιότητι έ
χ8ροΟ. i ).. τό καθήκον έκάστου πρός τούς δλλouς: 
t} εlι"o{α, τάξ,,=τό καθήκον της εύνοΙας (ή ίιπο
χρέωσις της πρός τούς δλλους καλωσύνης).- ιν 
τάξις άν8ρώπων (τ"ν άρχόντων π. χ.). 
Τ ... ·ΣΟΙ, δ ' ή σμτλαξ (τό δένδρον), λ«'t. ta.xus. 
Tλ~ΠEIMOΊ, ", ό., · χαμηλός, λατ. 'humilίs: 1) 

ίπ! τόπου, ό κεΙμενoc; χαμηλό, χαμηλός U έπ! «να· 
οτήμα'l:ο" μικρός τό ύψoc;, «κοντός». 2) ίπ! xa'tCI
οτc:tΟIIll', XOtνwνixfj, ' eiOSIII" ό ταπεινωμένος, άσήμou 
καταγωγης, ποταπός, «τιποτένιος». 3) ίπΙ ψuχιχij, 
δl«βiσllll" ό διατελ"ν έν ά8uμlQ (έν όπογνώσει), 
ό fχων πεπτωκός .τό φρόνημα, έξηυτελισμένος U ήθl
x«ll" 'ν x«xfj ίνν;, δ8λιος, «πρόστυχος», άχρετος I1 
ήβl~~, ίν χαλfj Ινν., ώ, χ«Ι νιiν, ταπεινός, ταπειν6-
~ν, μετρ~ν. . 

• ΕΤνμ., Tcι_,.,6, ι παλ-norr. ~fl& (πατ", κατα-
ΠΟΤ", κciταπιέζω), f)iIf (όδιάκοπος άγωνΙα τι πάλη), 
ίΧ ρΙ~. t"p- (=πιέζειν)· πιθ. οιιπ. χα! τφ σανχρ. tά
patl (σφΙγγω, πιέζω) . 

τδιιcινiτιις, -"το" "11 (Tcι_,.,6,)' ή χαμηλότης, 
σμικρότης (ίπ! ι1ν«0'tήμα1:0,). 2) ίπ! χατασ'tc:tσιω, 
(χοινιιιν. β'οlω,), ταπεινή κατόστασις (τι προέλευσις), 
ε{ιτέλεια , 6γtνεια, ταπεΙνωσις. 3) ίπ! φuχlχ9j, xa'tCI
ατιio.άι" κοτόπτωσις .τοΟ ή8ικοΟ (τσό φρονήματος), 
ά8u.ρlo, όπδγνωσlζ, όπογοήτευσις, κατήφεια. -4) 
fν xaxfj ήβ. ίνν. , .χαμέρπεια, άθλιότης, φαuλ6της Ο εν 
xaιλ fj . ~ό Μ., ταπεινοφροσύνη, μετριοφροσίινη, με· 
τριonMcιcι. 

ι ΤΙ1ΙΕινο φροσύνη, ."11 (τσ_,HφfΩ"")' ., ΜΙ νβν, 
ταπεινοφροσίινη. ό χαρακτήρ καΙ ή τqκτική τοΟ τα
πεινόφρονος, μετριοφροσίινη. 
Τ6ηεινό-φρων, -01/0" δ, 11 (nιna,.,;,+~)· ό 

ταπεινό φρονών, 6 ποταπό φ)ονήματα ·fXIιIv, χαμερ
πής, μικροπρεπής, ποταπός. 2) ώ~ ,φΙ '10'1, ταπ.:ι
ν6φΡι.>ν. ταπεινός. μή ίιπερφlαλος, μετριόφρων. 
τ6ηεινόω, μεη . -ώσω (Tcιπε, .. 6,)· καθιστ" τι χα

μηλόν. τό χαμηλώνω 11 μ'tφρ . , μειώνω, έλαττώνω,έr;
ευτελΙζω. ίιπ06ι6άζω Ι ώσ. - θεωρώ ώς ούχl πoλλoCΊ 
λόγου δξιον. 2) ώσ. μτφρ. άπο8αρΡίινω, όnoγoη
τείκ.ι, καταρρΙπτω τό ήθικόν. 3) ίν ήθ. ίνν., κα8ιστω 
τινα ταπεινόν (ταπεινόφρΟνα). 
τ6ηεινώc;, 8πΙρρ. του τcιπε,.,ό, (βλ. λ.). 
τΙηεΙνωσις, "11 (Tcι"".,.,6ω) · τό χαμήλωμα, ή χα

μήλωσις, ή κατσ6Ι60σις 11 μτφ? σμΙκρυνσις, μεΙωσις 11 
μτφρ.· ώα. ύπο616οσμός, έξευτελισμός. 2) όπο8όρ
ρuνσις. άπογοήτευσις U ταπεινοφροσύνη. 
ΤΑ·ΠΗΙ, -,,~, δ, λα't. t.1pes· ώ, χ«Ι νΟν, τάπης, 

«χαλΙ», «ταπέτο », ύnόστρωμα, «κιλΙμι». 
'ΕTVμ.: τάπ"" -"το, (χα! τά""" χα! -Icίn:", -,δο,), 

/Jc:tvIIOV ίΧ ~tV1J~ Υλώσσ1J', πιθ. ax ·τfj, 'IpaνIXfj,' Jι:ρβλ. 
νaο-πaρσ. tatta.n χα! tabidan (στρέφω, νήθω, ciμ'tβ. 
κλώθομαι) εκ τινος μ't6 . ένεΡΥ. παλ · ιραν. ,·ts:pa.ya.-, 
σΧ1Jμ!ιτ:σθέντος έχ θέμ. *tap- < ίαπ. *ιφρ· : ρι.~. temρ
(τεΙνω' διά: oτr,v π!)tραλλο:γiJ~ των 01Jμο:σιων πρ6λ. Υοτθ . 
spinn4n (νήθω, κλώθω), λιθ. plntl (πλέκω), νεΟ·Υιρμ. 
sρa.nnen, παλ-σλαυ. pe,ti (=τεΙνω, τεντώνω), πρβλ . . 

· λιθ. temρίύ, templί (τεντώνω δι' fλξεως), tίmΡstύ, 
lίΠίρΙί {έκτεΙνομαι, έπιμηκύνομαι), tlmpa. (τένων), 
tempty'va (χορδή τόξου), παΑ·σλαυ. te,tiv& (σχοι· 
νΙον, χορδή, τέ"ων), διαλ. tepslI (τεΙνω, τεντώνω), 

.παλ-nοrr. (f)ambr) 'B1Jλo ~,mb(έξωγκωμένη, Ιγκυοςl, 
po.mb (germ. *f)ιιmbο-)-«φouσκωμένο στομόχι». 
ACI't. temρus, -ΟΓίs (χρόνος, χυρ. 6 έκτεταμένος). 
temp-Ium (χώρος Ιερός, όφιερωμtνoς), templa, -orum 
(χυρ. δοκοl τοποθετημέναι 6ριζοντΙι.>ς έπί τών ψο· 
λlδι.ιν) , «ρμ. tha.mb (σέλλα, χυρ. προσκέφολον παρα
γεμισμένον) « Ιαπ . *lφΡΑ=λlθ. tlmρa=Tέvwv)' 11 δί 
!απ. *temp- (ί~ -Ιjς π.ροίρχον'tαl) .Ιν«ι ίπίΧ'tασι, "t9j, 
ρΙ~. *ten- (=τεlνω), βλ . ι!ν τεΙ.,ιο· παρΙΙγΙΙΙΥα: Ιμφί
τcιπ", "11, 6,μφ{-τcι""o" δ , 6,μφι-τάπ"" δ (-τάπης 
μόλλινος εΙς όμφoτέρaς τός πλευρός).- τό λατ. 
ta.pes ιιΤναl /Jά~ειoν fX 1:1), <ΕΗήνIΧ1), (ίχ 1:0ότου δέ 
-ςό ν8Ο-Υιιρμ. teρpich). 

τάnf, X«'toc xρίiσιν, ciντ! τα 'πΙ. 
τάηιειιιiί, χατOC Xρίiσlν , «ν't! τα .π,.,κij . 
τδηις, -,δο" "11 . = &ίπ" βλ. λ. (δπιρ φαΙν81:αl δτι 

-ιjτο δ παλαιόοι!φο, άΤ1:. "ςόπo~) ,. τάπης. 
τάηό, χατOC xρίiσιν, «ν't ! τα 6.",,6. 
τα-ηρώτα, ιJπιρρ., ιiν't! τα .πec»τcι (=-κατό πρώτον). 
τάρα (η τδρσ), _1:« χρι1σlν, ciν-τ:Ι το, II.(1CΙ. 
τδρσΥμα, -cιτo" τό (MedClCJm)' ταραχή, σύνχυ-

σις, άνησυχΙα. . 
τ6ρayμός, δ (MeciCJCJιo)' = τσροξ" (βλ • .λ.), δια

τόραξις, ταραχή, σίιγχυσις. 
τδptιKτρoν, τό (TCΙeciCJCJΙO)' τό πρδγμα (έργαλεΤον) 

δι' ου ταρόσσομεν (άνατορόσσομεν, όνακατεύομι:ν) 
ιι σκόλευ8ροΥ, «χουλιόΡο», «κουτάλα». . 
τδράιιτωρ, '0(10,,6 (MedCJCJQt)' ό ταρόσσων, δια

ταρόσσων, προκαλ"ν ταραχήν, ταραχοποιός, ταρα· 
ξlaς . 
ΤΙρσντίν,διον, 1:ό (Tciρor), .Ι)ποχορ. 1:011 Tciecι,,

τϊ"'ο .. , -ςό' λεπτόν ένδυμα τ"ν ΤαραντΙνων γυναικ"ν. 
ΤΙρσντίνοι, οΙ (T.r)· οΙ tκ ΤόΡοντος Ιχυρ. 

έλαφρόν lππικόν έκ ΤαραντΙνων Ιππέων φερόντων 
λόγχας. . 
τδρσξΙ-ιιάρδΙος, ο., (Mfl4ciCJQt+ Xae"'8)' ό την 

καρδlαν ταρόσσων, ό npoκoλQv καΡδιακήν ταραxr'ιν. 
τΙρσξ-ιmrό-στρΙτoς, otι (τσeciCJCJω+Τπ.nos+cnρο. 

. τ6,)' ό aiIaTDpόoowv τήν InπΙKήν παρόταξιν, τήν 
παρόταξιν τ"ν lπ"έων (ίπΙ 1:00 δημayaιyoo KλίO)ν~, 
«οπόνδου ιiχθρoίi τη, -ςιi~ιω, τ«llν ΊιuA_>. 

τδραξις, t, (lΠΙράααιο)' ταραχή, δΙOΤόραξlζ, ούγ-
χυσις, . άνηουχΙα, 86pu6oς, όχλαΥωΥΙα. . 



. ιι,..ς, 1""f. 6, .Ι . "ι' πόλις τΙΚ ~yόλης 
"Ελλόδος ·(έν Κότω ΊταλlQ~ βλ. Κ. Ε. Α.). 
ι ...... Ί., 4ττ. ~"'I (πιιρ' 4ττ. χιιΙ σοντιτμ . 

ι,ιιι • ..,)· ~λ. ~ω, σΟΥΧΙΧ. ~. «όρ. ιι' ,. 
...,.. 1ς4ιθητ.; 'μ,~:λ. .%~oμιιι, CΊλλdι xcιΙ μ'σ. 
μaλλ. w~μ.ι μaται παι9,11Τ . 'νν: CΊόρ. fI'ldg4X"'" 
ιςρχ. uNta1iσI' ~ xιiΙ νΟν, ταρόσσω, CΤaρόζω~, 
διαταρόσσω, '~νακατώνω, ~OI(αλώ ταρσχήν (σύΥ· 
)(UOIV), ΠΡOK~ώ όνη~lόν 11 τσ~σιιφ .. δ. 6ίιισ= 
bνaταρόσσω mv δμμον11 μτφρ .. διεΥεΙρω, έξεΥεΙρω, 
nφoρylζω, · έξς:ρε8Ιζω, Π~Kαλώ. 2) (δια)ταρόσσω 
τtιν νοΟν, συ.ν.Ταρόσσω, > ιlμ6όλλω εΙς όνησυχΙαν, 
rιρoκαλGι aύyxυσιν, φο6Ιζω, έκφ06lζω, τρομόζω 11 
'\'8'#, ταρ6σσω, tμ6όλλω εΙι; όταξΙαν (τaραxήν καΙ 
06vxuaIV).- πιιθ1jτ., εΤμαl tv rapoxt:j, εΤμαι τεταρα· 
Υμtνος, ταρόσσσμαι. 3) ,πΙ πολιτιχών 6ποθjσιων, 
όναταρόσσω, i'lΡOKaλGι όγαταρσχός, συνταρόσσω. 
- πιι8τιτ., εΤμat έν τετc:ιρdyμtνr.ι καταστόσει, τελώ 
έν καταατόσει όνaρxΙας.- 11 ιΙ~ τό ρ9jμιι τοΟτο !Χν
ήΧΙι χιιΙ 6 πιιρ' ΌμΥιρφ cίπcιντών !Χμτ6. πρχ, τΙτρrιxιι 
(-εΤμαι έν καταστόσει ' ταρσχΙ;ς καΙ συΥχύσεως, 
εΤμαι δνω-κότω' Ιπ. Υ' 'ν: · Cιπιρσ. τιτρήχιι' μτχ. τι
",,,Σιiι,, ""ίσ (- τεταραγμένος, ταραχώδης, όνο 
ήσυχος). 

'Β'ΠΙμ.ι dedιιιιΦ. «Τ1:, -cΊπφ' τσρσxιl' δι' 'τυμ. 
δλ. /Joeάσιιφ, 

τΙρδιι\, -11, χαιται συΥχοπήν παιρ' Ήσυχ. χαιΙ τάριιι 
(d~OOm)' ώ, χαιΙ νυν, ταραχή, σύγχυσις, όνατα-
ραχή, όνησυχΙα. 2) πολιτικαl άνωμαλlαι, ταραχαΙ, 
όχλαΥωγlα. . 
τδρΙιος, δ (τσeσοιιω)'=τσρσzt} (βλ . λ. ). 
τΙρδι-ώδιιt;, -ι~ (τσρσχι}+ιΙdoS')' ώ~ χαι! νυν, τα· 

ρσχώδης, τα,::αχοποιός, ό όρεσκόμενος νό δημιουρ
vt.\ τcιρaxήν καΙ σύγχυσιν, νό προκαλι:\ περιπλοκός. 
- ιι ό τεταραΥμένος, ό διατελών είς τσραχήν καΙ 
σύΥχυσιν, ό έν πλήρει συγχύσει εύριοκόμενος υ ό 
συΥκεχυμένος,-ίπΙρρ. -~=έν συΥχύσει, έν τα-
ρoxt:j· . 
_ τσρΙΙΙCος, σ, ο .. (r:άeΙΙοS')' ό π~φ06ημένoς, ·τε-
8opu6ημένος, πλήρης . φό80υ.- 11 φο8ερός, τρο
μερός. 
τσρ'δCω, μιλλ. ·"ιιω (τάρΡοr;)' !Χμ τ6 . , κατέχομαι 

όπό τcίeβoν, (ύπό φό6ou, υπό τρόμσυ), εlμaι περl· 
φο6ος, φο6ο0μαι, τρομόζω, όνησυχώ ~ τό τσρβιί .. 
-τό διατελεΤν ΙΙΠό · taAi:pόrqς τού φ66ou, κατό
στασις τΡόμou Α ώα. αισσόνομαι σέ6ας. 2) μτδτ., 
μaτι!ι αιίτ. , φο60ύμαl τι(να). τρέμω Τι(νό). 
ΙΑ"80Σ, -ιo~, τό' φ66ος, τρόμος, όνησυχΙαΙΙώσ. 

σt6aς, αε6σσμός.- 11 τό όντικεΙμενον τών όνη· 
συχιGιν, τό αΤτιον τού φ669υ. 
Έτνμ,ι .. ά(!βο,' tiσρβΙω' r:σρβσΙέοS': οαινσχρ. Ι.,

j.'1 (όπειλώ, προσ6όλλω), . λαιτ. ΙΟΓνos (to,ΝUS)= 
6λoσuρ6ς, όγριωπός, δΥΡΙCX:, στυγνός ί, Ιαιπ. *'ergv, 

*'[9'" (τρσμ6ζω, όπειλώ). 
τσρδoσUνιι, 'fι, ItOL'ljt. CΊν-τ! τCΊρβo~ (βλ. λ,). 
TaρIMuvoς, 'Ι' ο. (τcίρfοr;)' ό έμπoιGιν Μ,βο, 

(φ680ν), δεινός, τρομερός ίν παι8τιτ, Ινν., ό πλι'w:>ης 
τρόιιou, Ιντ~μoς, πεΡ!φο6ος, 
τipy. fι τδΡ,οι_ xαιτdι "ρ«σιν, :iν-τΙ " 'n«. 
τ6ρ,Ινον, τ6' οι;.ος, cξlδι~, λαιτ. 10,. Ι τιτσΡ1f&

_μho, 01 .. 0, (_ρdι Dλιiτ.)-cξινιoμένo Kρσσl~. 
·.τν,.., ~,.",.. df1CItI60μιII (=Υlνομαι όξος, 

(6)ξινlζω)' wpδA. Ήσυχ, cτa,,.t •• a.· ",σιιοιι •• Ι 

.tςoιA-norr:. ~.kkr (pregerm. *I,.gno- τι *t,.knO·), 
J&80 ..... ρμ. drK-cke. (t.κKρlμιfaτα, περιπώματα1, 9αll. 
troeth (όλιοI6a, eoλ6ατα)tτη), πιθ. τό μΤΥν . λαιτ. 
tro". (ιyouρoύνa~, χυρ. ζψον τρεφ6μενον μt πε
ριττώματα, μt. όηoπλόμaτα), · πιθ . ώα. τό !φν-αιττ. 
...,. '\'8'# ... ,., (ιμoOστoς~, cξlδι~, CKαταKόδι~, 
ιμoφyα~) (Ιιιπ, ·trof·· πρδλ.ιI~αι . τό πιιρ. 'Κσοχ, 
..... ,. ..... 6,...,.. ιc 1" .. ρΙ~. ( .. )t(e)r.~· xcιΙ τfj, 
αρ8λλ. *(.I)ter(e>k-, .., τφ iι9. J" • .uc), Ι';,ΖΙΙ Ιριι· 
ιιaIYω, ιtonρlζω τοόι; λειμGινoς), 'Irήfu, ' tιpz,I (πα· 

~ι), fίjιzΙ_, (παχύς, 8ολός). Ι,I,zI~ Ι,ΙΙΖΙΙ Ιλι
ίίσIw 6Υροόι; διό κόπρου, . τoUς κοήρlι"ω), Ι'Ι'ΖΙ_. 

.. . - Ρ- Π· =gςm - ~ 

(κόπρος), Jrls,lma, (κόπρισμα), λιιτ, It.,cus, ·orfs (πε· 
ριττώματα, K~Πpoς, σκωρlα)' Πρ6λ. · χαιΙ τοι), ίρρΙνου, 
τύπου, ιίν τφ 9αl'. trwnc (κ6τουρο, κατακό8ιαμα), 
bret. stronk (όν8Ρώπινον tκκριμα, περlπωμα), λ~8, 
Ι,&ΙΖι.Ι (πδν τό φ8ειρόμενον), Ι,ό,ΙΖΑ (πηλός, 66ρ-
6ορος). 
τάρΥύΡιο", χαιται xpa:~LY, CΊντ! τδ ιΙρΥιί,ιο •• 
T6pixe'a, !ων. τΙρϊlιιίιι, . -11 (τσ(!ιιιVω)' τδ τaρι· 

χεύειν, ή ταρΙχευσις, τό ταρΙχεψα, τό πόστωμα 11 
τσριιιίσι (τι "(!ιχ"lοι), αιΙ' έΡΥοστόσια (χαιτ' Ιλ· 
λoυ~ τόποι) έν ΑlγύΠΤΥ, έν οΤς έΥΙνετο τaρlxευσις 
Ixδuων (6ιομηχανlα 6λιπόστων). 
TIpfxeuoIς, -11 (τσριxaVω)'=τσριxιlσ (βλ, λ,), τό 

6ολσόμωμα . 
τΙρϊιcuτ{ις, ·ov, 6 (τσρ&χεοίω)' ώ~ xcι! νilν, ό τα· 

ριχευτής, ό ταριχεύων, ό όλατΙζων, ό παστώνω'ι 11 
ό 6σλσαμώνων, ό 6aλσαμωτής. 
τΙρϊιcuτός, ", 6", ΡΥιμαι.. ίπΙθ. τοί! τσρ&ιινω ' 

τεταριχευμένος, cόλατισμένος, όλατιστός, παστός~ 
ίΧ του 
τΙρϊιcύω, μελλ . - ιVoω (τάρ&χος)' ώ, χοι! νiίν, 

ταριχεύw, δlΟφυλόσσω (πτώμα όνθρώπου τι ζΙ;ΙΟυ) 
όπό της σήψεως, τό διατηρώ διό της χρήσεως δια
φόρων φαρμόκwν, τό 6αλσαμώνι.) (δπω;; π. χ. τός 
ΑΙγυπτιακός μομμΙαςl.- U ταριχεύω (όλατΙζω, κα· 
πνlζω, παστώνω) κρέατα ij ίχθύς 11 τεμάχ" τιτσρ&
ιευμt"σ. = παστό κρέατα.- 11 μτφρ. , ίν .φ παιθ" 
φθεΙρομαι, μαραΙνομαι, φθΙνw, τήκομαι, λυώνω. 

τlιρΙXIOν, .ά . ()ποχορ. τοσ τάρ&χο" (βλ. λ.). 
τ6ρϊιο-nωleίον, τό (τσ.ρ&χο,πωλiω)· όγοΡό (τό· 

πος nωλήσεως) τεταριχευμένων Ιχθύων (cπaστGιν 
ψαριών ), όλ ιπόστωνι. 
τlιρίlo-ηωlcω, μελλ. ·ήοω (τάρ&xoς+,πω~έω)' πω· 

λώ t'πα:Jτό ψόρια ) ij «στεγνωμένα στόν όέραι.- 11 
όσχολούμαι εΙς τήν ταρΙχευσιν πτωμότων. 
. τδρϊιCMί, -ov, δ (ij τδρϊιος, -Ι0" .ά , χαι! τάρι
ιον, .ά) · πδν τό διατηρcύμενον διό ταριχεύσεως, 
(διό 6σλσαμώματος), μομμΙα (cμούμ!αι) .- Ι Υινι
χώ;, κρέας (7j ψόρι) παστό (όλατιστό, καπνιστό Τι 
τού άέρος). 
Έτvμ. : τάΡ&IO~ ' ταριχ.Vω~ σχοτιιν, _.υμ. (βλ. χαι! 

ίν τσρxΝΙU)' τ6 'Αρμ. ΙΑΓθΧ (εΤδος Ιχθύος), χαιΙ τό 
1)υρ. !ari~ iψόρι όλατιστό) εΙνοιι δάνειαι ίχ τ1), Έλ

λτινιχ~ί; ' 
ταρμύοσω- έμ6όλλω είς φόl3oν, έκφ06Ιζω, τρο

μοκρατώ. [τσ.ρμνσοω (*trm-)' πρ6λ. Ήσυχ. cτσρμν
EczolJoa&' φοΡ"fHjνσ.&_, ιΙ· τάρμνκτο, (=lI.φoβo~)' 'λλ. 
τ(!έμω, λαιτ. tremo]. 

τάρηιι, -Ι, . μέγα::; κόφινος πλεκτός έκ λύΥων. 
[r:cίemr' τιιρ,πcί",,· τσρ,π6,' οΙ τύποι ου.οι (μιτά: τfj, 
α'ljμαισ. του πλεχτου 1CοφΙνου πάν'8~) ιι!νοιι πιθ. !Χττ. το· 
ποι (!ω ... ·ιισρ,π-) !ΧνιΖΥάμενοι ιί, !οιπ. *tvr -ρο, δπιρ 
ιΙναιι ίπίχ •. τoiί .Ιν.,- Τιϊυ ίν τφ λιθ. tverIu, Ιν"'Ιί 
(περιφΡόττω) (βλ . τιi ίν λ, ιιιιρά)' πρΙSλ. τήν 4λλτιν 
ίπίxταrαιν *Ivr-g- ίν τ1l !ων . λ. oaerά .. ,I, ιiττ. τσ(!
rά"" (πρβλ. χαιΙ Ήσυχ. cdden,,' oczerά"", χόφι.ο,.], 
τΙρηηνσι, ίπ. τσρnι\μcνσι, !Χπρφ. παι8. !Χορ. ΙS' 

τοΟ τΙρπω, 

τσρρός, δ, !Χττ. ιi:ντ! ",ιιδ" (δλ. λ.). 
Ιαροeύς, .~, 6' ό κότοικος (fι ό καταΥόμενος 

έκ) τής Ταραοο τl'jς Κιλικlας, 
τcιpoόf;, !Χττ. τσρρ6ς, δ (ώσ, χοιΙ μιτdι 'ΤΙΡΟΧλ. 

πλτιθ. τα τσριισ) (τΙροομιιι)' πλέγμα έκ καλάμων, 
CKαλαμωτή~, fι καλάμινος κόφινος, χλτιθιΙ, οδτal διότι 
ίν αι~.φ ί.oπ08ιτofιντo οΙ ,τιραιινόμινοι (τι(!ιιιιι.όιuιιoι) 
τυι;ο Ι (cτό ξηρoτύρια~), λιιτ. cr.t., Ι ώσ. πλtyμα έκ 
καλόμων (CKαλαμωτή~) ένοικοδομούμενον έvτΘς 
πλιν81νων το/χω ν διό νό συνδt.Γ,J τός πλlν8ouς· 
καΙ νό τός OUYKρort:j Ι ώο, Υ.ν., K6λaeoς πλεκτός 
έκ κλόδων λύΥOU, ώ, τό mlαI(!or;.- • πόσα είιρε:Τα 
καΙ όναπεπταμένη έπlπεδος έπιφόνεια Ι .. aecrδc no." 
Μ,=τό πλατύ μέρος τΟΟ ποδός, τό πρός τούς δα-

. Kτύλouς. τό μεΤQξύ τGιν δακτύλων καΙ τl'jς πτέρ
νης μέρος 100 ποδός (τ6 cίν-ι:ισ,;oιxoθν πρ6, τόν _,.
nδ • . τfj, xιι~ό,). 2) τσeιιδ, x-iωr-τδ πλατύ μέ· 
ρος 11\ς Kώnη~ λ"τ, ρ&lπιυΙ_1 Υ8VΙΧ"', ~ώιπι. . I~. 



'apnιρcιoς-'t"avρ6nouι; "Ι 

..,. .. ιnleV1Of-Tl> πλατό μέρος τ"ς όναπεπτα
μένης πτέρυγος, 1U1t! .Τοςαι ΥΒν. ή δλη πτέρυξ.-τ'λο> 
t. π6λι, TαIσό~ ώνoμιiσθη oIί'tw ίΧ τoίi 6:τ;1, χαιτ& τΤιν 
μσθολΟΥΙσιν, ιix.τ lπ.σ.ν "Ι} πτ'ρυ, τ06 Πηyιiσι:.υ. 

'Enιμ., aea6~, ιiη. ταeeόi, πληθ. οΙ ταιαοί χαι! 
(ΙνΙοτ.) τιi ταιαά' ταια60μαι, ιiη . ταιιόομαι (=έμ
πλέκομαι)' .V1fτιιeeΟ, (συμπεπλεγμένος, περΙπλοκος)' 
ΣVyταII6ω (-πληρώ συμπεπλεγμένων ριζών)' τια
σι. (Ιων. ταιαι,," τ_ιοια) (=πλέγμα έκ καλόμων 
nρός όποξήρανσιν σύκων): παιλ-Υερμ. dι.rrι., μ.σ-

Υ.ρμ. , ν.Ο-ΥΒρμ. darre (germ. ·~AΓzo· , (αιπ. ·ΙΟΓΙ3.)= 
κλΙ6ανος όποξηράνσεως, σουηδ. Ι"ΓΓθ (ξηραντήριον), 
ιiρμ. Ih,,; (δοκός έπl της όήοΙας όνήρτων τό πρός 
στέγνωμα) (Ιαιπ. *trsa, Τι *Ι!sja=τeασΙ4)' Ιαπ. ·t.rs
(στεγνώνω), βλ. χαιΙ τέισομαι. 
ta,TIPCIoς, α, ο,, ' ό όνήκων εΙς τόν Τόρταρον, 

" ό δμοιος πρός τόν Τόρταρσν, τρομερός, φρι
κτός έΧ τoίi 
Τάρτδρος, δ, και! 'fι, μιιος& 'οςΒροΧλ. πληθ. τα Τάι 

ταια (ώ, χαιΙ ίν "ς~ λαιτ . TarI"rus, πληθ. ΤΑΓΙΑΓι.)· 
Τόρταρος, ά6υσσος σκοτεινή, τόσον 6aθυτέρα όπό 
τόν "ι,..δην-ΟΟον ή Γη άπέχει άπό τόν σύι;ανόν, τό
πος έγKαθεΙρξεWς roG Κρόνου, τών Τιτάνων χλπ. 
·rστερον Tdetaeo, ~καιλeΙτο 11 ό «Κότω Kόσμoς~ 
Υ.νικω" η ή «Κόλσσις » (τόπος βασανιστηρΙων), ίν ιiν · 
"ςιβίσιl π~ό, 'tGi Ήλνσια. πεδΙα.· βλ. Κ . Ε.Λ . 
Ταρτδρόω, μελλ. -ώσω' έκσφενδονΙζω εΙς τόν 

Τόρταρον, ρΙπτω (φημνΙζω) είς τόν Τόρταρον. 
ταρφΙ:cς, οΙ, ταρφέα, τ:Χ, πληθ. το& τα.eφVi (βλ.λ.). 
ταρφι:ιός, ά, ό,,·=τα.ρφυ, (βλ. λ.). 
τάρφδι:ν, ίπ. Υ' πληθ. παιθ. ιioρ. αι' -ςoίi τέρπω, 
τάρφ8ιι, ait. Υ' 'ν. παιθ. αορ. αι' -ςoίl τέρπω. 
τάρφος, -_oi, τό (τα.eφv,)· θαμνών, λόχμη, πυ-

κνόν φύλλώμα [τάeφο,' τα.ιφν" πληθ. ταρφέε~, τα.ρ
'-ΙΔΙ, ταρφέα (βλ. λ. λ.)' δι' ιΙτυμ . βλ {}ρόμ.βος]. 
',.Ρ.Υ·Ι, _,α. (11 -νς), v' πυκνός, συμπεπυκνωμέ

νος, συχνός U τό o~δ. πληθ. ταρφέα χ.Ιταιι χαιΙ ώ, 
ίπΙρρ.· συχνό, συχνάl<'ις, πολλόκις τό πaιρ' Όμ'ήρφ 
απaιντων ιιπ. πληθ. τα.eφε.rι.l (ο!ίτω δ ΆρΙστaιpχo,) αν'ή· 
Χ81 .Ι, ΙΙν. όνομ. τrι.ρφ •• ός (πρ6λ. Q-αμέες κaιΙ Q-αμε.όi)· 
δσοι δμω, tivGiyouat -ςoίiτo εΙ, -ς6 ταρφυς ypGi tpouot 
ταρφεϊrι. •. 
τσρχύω, μιλλ. -νσω' Μπτω (κηδεύω, ένταφιόζω) 

σεμνοπρεπώς. 

Έτνμ.: τα.ιχ6ω· d-τάρχiJτος' πρδλ, Ήσυχ. -ται
χ.",ο,,· Ι"τάφ.ο"., _τάρxrι.νo,, · πi"(J.o,, χήδος.· σκο • . 
_τυμ: _θεωρ'ήθη αυΥΥ . τφ τάefχο" δπ6Τ5 xιΙoςaιl ώ, 
αυΥχικομ. -ςύπo~ ανος! 'tou ταριχlνω, δπως; -ςό ταρχη
,ό~ ιiνoς! 'to& τrι.Ρ'xηIός· κ~.· ιiλλοu, συΥΥ. "ςψ "aιρ' 
Ήσιιχ. τeρχ"arι. (cτcρχ"ια ' Ι"τάφια.), ώ, χαΙ "Φ παρ' 
Ήσ. ώσ. cστέeχα-,σ' :πειΙδει:π"ο,,' Ή1είοι. (μδος& s
ίν ιiρx~)' πρ6λ. κaιί στορχάζω (Ήσιιχ.) = έγκλεΙω' έ; 
Ιαπ. Ρl', *sIer-gh- (έγκλεΙω, ένταφιόζω). 

τδσις, -_ως, 'fι (τ_ί"ω)' ώς; καιΙ νΟν, τάσις, fKTa
σις, «τέντωμα» ιι ϋψωσις, fντασις [τάσι, - σaινακρ. 
tati-l}. (σειρό, άγέ,>.η, θυσία), λaι •. -tenti- ίν 'tql Ιπ
Ι.ηΙίο, cοηl.ηΙίο (fντaσις, προσπόθεια)' i; Ιαιπ, *tQ.tl-, 
παιραιλλ. τιj) *ΙθηΙί-· ίν τφ σαινσκρ. ΙάηΙI-1;ι (κορδόνι, 
σειρό, σχοινlον)' βλ. καΙ τl/"οο]. 
ΤΑ'ΙΣΩ, αοςος. -ττω' μιλλ. τάξω' α6ρ. α' Ιταξα' ΠΡ". 

τiτΩχα' πaιθηoς. , μιλλ. ταχ(J.tjσομα. (μ'Υν. ")'ήσομαι). 
και! -ς.οςβλ, μιλλ. τιι;άξομα.' αόρ. α' έ"άx(J.η,,· α6ρ. 6' 
lτ&""", πρκ. τέτc."μα.· θέτω (66λλω) είς τάξιν, σσν. 
ίν σοςραιος . ιiνν. τάσσω εΙς τόξιν μόχης, παρατόσσω 
(ίπΙ 'τ. οοςραιτιιιμιΣτων και! πλοΙων), τακτοποιώ,- τό μί· 
σον, τάσσω έμauτόν, παραΤόσσσμαι. πρός μόχην 11 
έ:πΑ τισσά,ω" ταξάμatooι τα, "oιv' - πaρατόξαντες 
τός ναΟς εΙς τέσσαρας γρομμός 11 και! iπολ. τάσσο
μαι-παρατόσσομαι πρός μόχην, σχηματΙζω γραμ
μήν μόχης.- τό · παιθητ., τόσσσμαι (παρατάσσομαι) 
όnό τινος εΙς τόξιν μάχης. 2) 66λλω, :τοποθεΤώ, 
3) όρΙζω τινό νό πρόξι:J τι, τοποθετώ τινα εΙς ώρι
σμtνην θέσιν.- 1tαιθηt . , όρ/ζομαι διό νό πρόξω τι, 
τοποθετοΟμαι εΤς τινα θέσιν: τοV .. ο τι .. ά)'μaι9-σ= 
τοΟτο fχσμέν ταχθη νό κόμωμεν, μΙ: τοΟτο Ιχο
μεν έπιφορτισθη. 4) διατάσσω, παραγγέλλω, έν-

τέλλομαι, δΙΔW έντολός. 5) κατατάσσω, θέτω τι 
κατό τινα τόξιν. 6) κςι8ορΙζω ώρισμένον . ποσόν 
φόρου, φοροθετώ κατ' όναλογΙαν, η Υ.ν. κα80ριζω 
τ6 πληρωτέσν ποσόν.- Ιν τql μίσψ, συμφωνώ (συν
αινώ, δέχομαι) νό πληρώσω χρηματικόν τι ποσόν: 
xe"ματα ιΙποδοΙΙ"αι ταξάμa"oι = δεχθέντες (συμ
φωνήσσντες) νό όπoΔΏΣWσι · . (νό έnιστρέψwaι) τό 
όφειλόμενα χρήματα Ι καΙ ιiπoλ. , ταξάμa.,oι κατα 
xeό"οv,=σuμφωνήσαντες νό ήληρώσου'ν κατά χρο
νικό διαστήματα (κατό δόσεις). 7) έπι66λλω ποι
νός. 8) Υεν., δρΙζω, KaθOρΙζω, προδιαγράφω 11 όπο
καθιστώ, έξομαλΙζω: ιJ τιrα.)'μέ"Οi xed"o, = δ τα
χτό" ό έκ τών προτέρων καθωρισμένος χρόνος . 
Έτvμ.: τάσσω, αΗ. τάττω, μιλλ. τάξω, παιθ. α6ρ. 

β' ι .. ά""", ρημ. έπΙθ. τα.κτός (δ _ν. τάασω ίαχημαιοςΙ· 
σθη πιβ . καιτ' αναλΟΥΙαιν, αντΙ ·τάζω)· ιΩ"';' τάΥμα' 
τάξις' τrι.xτ_xός· τό τii)'di (βλ, λ.) δημlουΡΥΒ! «VΤI
στοlχΙαιν ρι,. τίi)'-: τΩ)'- (=τό:Jσω, κανονΙζω, δια
τόσσω), π~Ι;λ. λιθ. ΡA·logύ! (πρέπων, όρμόζων, d
ταχτο,)=λl1:t. ρι.Ιόgs (πρόσφόρος, εϋχρηστος), λιθ. 
su-tόgΙί (συμ6άλλομαι μετό τινος)' ώ, πρό, -ςό τίi
)'di ύπεστη?Ιχθη κaιΙ iι απΙθανος; προΙλ.ιισΙ, τοι> ίκ τoίl 
στρατrι.)'ός κατιΧ σιίνψησιν. 
τaτaΙίςω' καλώ τινα (τόν φωνόζω) διό &ιπευ

τιιc:oϋ (χαϊδευτικοϋ) όνόματος, κολακεύω, καλοπιό
νω [rα.τrι.λiζω (=λαιτ. blande compello, adulor, 
suppalpor) έo χ..ημaιτΙαθη ItpotpoιvidIO _κ τoίi ΤΔτα (προσ
φωνΥ,αεως; Xaι'ί/l!υτικTι, Τ8κνου πρός; μηoςιiρα), πρ6λ. χλη., 

τίiτί (δlιΧ τή, δποία; -ιι ~oύλTι «πηυθύν •• ο πρό, τΤιν 
oΙΚOδέσπolνaιν)' βλ. χαιΙ τέπα.]_ 

τaτάω, δωρ. ιiντΙ τιμάω (βλ. λ.), 
τάτιον, xaιoς& κρCίσιν, ιiν-τ;! τό αΖ'τιο", 
τάττω, αττ. αντΙ τάσσω. 
ταυ, -ςό' ώ, κaιΙ νίiν, τό yριiμμα τα; (βλ. Τ, τ) [διi

νιιον fx "ςινο, σημlος, Υλώσση,' πρ6λ. Ι6ρ. law). 
τaιiρι:ιoς, α, Ο". ώα. xaι! -ο" '0" (ταV/ld,)' ό τοΟ 

ταύρου, ό άνήκων εΙς τόν ταΟρον, fj Υιν. εΙς 600ν 
η όγελόδα, λrι. •. · taurinus 11 παρ' Όμ-ή~φ, δ κατεσκευ
ασμένος έκ δέρματος ταύρου. 

ταυρ-cΙδτιις, ·ov, δ (τrι.Vρο, + Ιλσννω)' δ έλαύ
νων ταύρους, ό λαμβόνων ένεργόν μέρος εΙς τauρο
καΜψια, ό ταυρομόχος. 
τaύρcος, α, ο" (τα.Vρο,)·=τα.Veε.ο, (βλ. λ.). 
τaυρηδόν, ιϊπΙρρ. (τrι.VρΌi)· ώς ταϋρος,δlκην TaU

ρου, άΥρΙως, λαιτ, lorvo vυlΙυ. 
ταυρο-β610ς, ο" (ταvρο, + β(ίλc,,,)' δ JlάAAow 

(φονεύων) ταύρους, δ σφόζων ταύρους . . 
ταυρο-δ6ρος, ο" (.τιzVeOi+ poed, βιβιΦσΗω) , ό 

καταβι6ρώσκων ταύρους. 
τσυΡΟ-Υάστωρ, -oeo" δ (ταveο, + yaστtjI)' ό f

χων γαστέρα ταύρου (δηλ. κοιλΙαν μεγάλην ώς ή 
τοΟ ταύρου) ιι μτφρ., ύπερμεγέθης. 
ταυρο-δCτης, -ov, δ (ταveο~ιUω)' ό δένων τοο

ρους 11 θηλ, ταveοδeτι~, -ιδo~. 
ταuρ6-κcρως, -ωτο" δ, 'fι (ταv,οn-*eας) ό Ιχων 

κέρατα ταύρου. 
ταυρ6-κρaνος, ο" (ταveοn-χeα"Ιο,,)' ό fXWV κρα

νΙον (δηλ. κεφαλην) ταύρου, ΤOUΡOKέφaλoς. 
ταυρο-κτονCω, μβλλ. ·"σω (τανΙΟΗτό"ο,γ ΗΤΙΙ_ 

(φονεύω, σφόζω) ταύρους, η θυσιόζω ταJραυς Ι ώσ. 
κaιΙ μετιΧ σσα •. αιΙος. (λησμανηθεΙση, "η, ΙννοΙαι, 'toi! 11ι. 
συνθ6oςlκoίl): τrι.νIoxτo"ώ βοVς. 
τσuρo-Kτ6νoς, 0Υ (~aveo, + χτι/_)' ό κτεΙνων 

(φονεύων) ταΟρον η ταύρους.- • προ"αιρο;. τσuρ6-
ιιτονος, ο,.' ό φονευθεlς ύπό ταύρου, 
ταυρ6-μορφος, 0Υ (τrι.iίeοn-μοeφtj)· όΙχων μορ

φήν ταύρο·.: 
τσυρο-ηόΥωρ, -oeo" ~, iι (ταveοn-mτtje)' ό έκ 

ταύρου γεννηθεrc;, ό TaOQOV έχων ώς πατέρα. 
ταυρο-ηόΙος, 'fι, ώα. XCi\! ταυΡOίr61α, 'fι t~av,o~ 

+πo~ω)' ίπΙθ. "η, Άρ,τίμιδο" ποικ!λω, Ιρμ'l)ν8ιιόμa
νον: ή λατρευομένη έν Ταύροις (~6λ. παρ' Ήσιιχ. 
_Τανρώ' ή Ι" Ταιίροι, 1Α,τιμ.,.)· Τι ή όχουμένη 
έπΙ δρματος συρομένου ύπό ζεύγους. ταύρώγ' fι ή 
θηρεύοοσα ταύρους, ή κυνηγός ταύρων, 

τCl.uρ6-nouς,· ποδο" δ,'Ι -:πο."., το (ταVfοn-πoVr)' 
ό έχων πόδας ταύρου, . 



.,. Τ.OςLqplρ6μoς 

, ,. noiι Ι· ~ .. Ι VΙΙν, ταΟρος, ό δρΡην 6οϋς n '1:$ πλ η9., ή δημοσ/Q δΦόνr,ι 'ι'ινομένη τaφι'ι ' ΤCΙν ' .0. Ιι&ι μ.τ' IUou οΔο. δa6ta 'ιWxιι "OI'l ΙπI8.: nfJ- ήεσόντων όΠtρ πατρ!δcς, iν '1:' πλη8. &0., τόπος 
~ /lo~ (πρδλ • .ιJr ~f, XlffOf r",f). έντaφιaσμoO, νεKρoτaφεTOν, κοιμη'τήριον: 
'Β"μ., .... ft0, - λcιι'1:. Ι_uruι, όμ6ρ. Ιorυ, krυf τιφιιΜΜ;ι ", Ο", έπ. xcιΙ Ιιιιν. «ν'1:Ι τσφCίOι (nt"t)' 

(-λιιι'1:. t_wo.), .ρδλ. πιιιλ-αλotο- turiί, λ18. t .. wa. · ' ό όνήκωγ 'fι όρμόζων εΙς ταφήν (εΙς κηδείαν, εΙς 
(yaν. πληΙ. t_wlu), aιA·"pllllOO. ι .. uΉs (6oOς.Aμερt- ένΤόφιοσμόν) Ι φαeοs ταφιJιo,,=σινδών δι' ~ς πε-
ιd\ς, δόνaσoς), Zn& •• t_or_ (με'ι'aλόσωpoν ΚTt\voς, ριετυλΙσσετο ό νεκρός, σό6aνον, νεκρικός πέπλος. 
δeOς, Tnnoς χλπ.). ΤΟ'1:8 .• thw, πcιλ...,ιρμ. .'Ior, ιiπλ- , τ~yαl, ιiπpφ. πcιθ. ciop. 6' τolί θά.n:τω. 
ας. ιΙΗ, (τ~), KCllA-norr. PIόrr (τοΟρος)' ί, lcιπ. τδ4pιoc;, α, ο. ( .. άφοs)·=ταφιJιοs (βλ. λ.), ό τοΟ τ.ό-
-(s)teur~, *(s)teuro' πρ6λ. άIo:gauI. t .. rvos, Ιρλ . t .. rb, φou ιι τάφιοs U60s = έπιτόφιος (έπιτύμβιος) στήλη, 
gal'. '_rw «W'1:. ·t .. rvo (-tAur~ XCII" ιiνcιλΟΥΙCιιν σfιμα, μνημετον. 
πρό, ,'1:ό *vervl) Ιρλ. ferb = ό'ι'ελός)' Ιχομιν δηλ. ίν τάφόδ,«l, X(lt.ιx Xp~aI'l. «ν.ί τά έφόδ.a. 
π4αl 'ςO~'1:01' .δ~o αιιΡά., nCllpcιyιίIywv '1:9), ίcιπ. ρΙΙ;;ης;. Ι&*.ΟI (Α) . δ (t?-ά.n:τω) · ταφή, έντοφιοσμός, Kr,-
μΙCII'I μι'1:όι ' ιiPXlxolI ι- .. Ι i'1:'PCII'l ιiνΙI) cι~.oiί. προφcι'lciίς; δεlα, λιχτ . ίυηυ, U ώ". ΟΙ έπικήδεισι τιμοl. αl έπική-
ίχπισόν'1:0ς;. δειοι τελεταΙ: τάφοv τvxεϊ,,=νό τύχω των έπικη-

'τσuρo _.Iyi .. , μ.η. -tjaaJ (ταveοαφάΥΟS)' σφό- δεlων τιμων, νό έντα<ριασθω κατό τό κεκανονισμέ-
ζώ ταΟρον, όποκόπτω τόν λαιμόν ταύρou: τoveo- να, μέ τός ouνήθεις καΙ καθΙεΡωμένας νεκρικός τι-
aφoyao> 'S αάκοs-όποκόπτw τόν λαιμό ν τοΟ ταύ- μάς n ώσ. χιχ! δ πλ"lθ. ένΙο.ε έπl μιας κηδεΙας (τα-
ρou καΙ συλλέγω τό χυνόμενον αΤμα εΙς τό κοΤλον φης).- 11 ώ; κιχΙ νίίν, τόφος, τύμ60ς. μνημεΤον (τά· 
τfις όσπΙδος. φοs μεν δ τόπo~ Ινθcι ένιχποτΙ8ι;ντιχ, τιΣ π.ώμιχ.ιχ. αημα 
τσuρo-..ιyoς, ο" (ταveοf'tαφιίπω)' ό σφόζων δέ δ υπέρ .όν τάφον σχημ~'ttΙ;;όμενο~ χωμάτ.νο, Υήλο· 

ταύροος, ώ, τό ταveοκτ6,,0~ Ο ό θυσιάζων τα,ορον, Τι φo~) 11 ώα. κιx~ δ πληθ. :Ιθsτ~t. έπΙ 4,1ό, τ~φοu. 
κcιΙ ysv. ό προσφέρι.ιν δυσ/αν. Eτvμ . : ταφοs' ταφη' δ, 8τιιμ. βλ . t?-άπτω. 
τ.uρo-φδyoς, ο" (τα;;eΟs+φαΥ8''') , ό έσθ/ων ταο. ΙΑ·φοl (Bj .• 6, γεν. -80S (τέ."..,πα) · θάμβος, fK-

ρΘν Tj ταύρους (ίπΙ8. 1:oίl I!dx'J(ou) 11 ό μά'ι'ειρος 60- πληξις, κατάπληξις [IJt' έτuμ. βλ. θάμβοs]· 
εk.ιν κρεότων. ,άφος ;1') , ΤΙ· τό άρχατον όνομα της μιας έκ 
ταυρο-φόΥος, ο" (τoveos + "φhoo)' ό φονευων των μΙKρWν νήσων των μεταξύ 'ΑκαρνανΙας καΙ 

(οφάζων) ταύρους, ώς; '1:ό ταveοαφάΥΟS 11 ό θuσιάζων, Λευκόδος, ΒΑ των Έχινόδων' xιx.:i 't1,lGIt, τό οημε;.. 
προσφέρων θυσ/αν. cΜεγανήσι». ΟΙ xci'1:otxo! '1:η, Τάφιοl 'ljOCΙ'l πιριΙSόητoι 
ταυρόω, μιη. -ώαοο (ταveο,)' μετα6όλλω εΙς τcιo- νιχιιηχοί κΙΧί πβΙΡΙ:ΙΙ1:CΙΙ. 

ρον, έξαγριώνω.- πιχθητ .. ταveόομιι.=εΤμαι 11 'ι'/νο- ταφρcύω, μβλΑ. -αΦ (~ci~Of)' όνο/νω τάφρον, 
μαι δγριος ώς ό ταΟρος, λαμ6όνω τήν μορφήν τώ· όρύσσω τάφρον. 
ρου, έξαγριώνομαι, άγριοκυττόζω. τάφριι, 'iι, ίων. ιi'l'1:! τάφeο~ (βλ. λ.). 

τσϋc;-=μiYσs, .n;oA~ (κιxτ~ 'Ησύχ.). ι&'φροl, ΤΙ· ώ, xcι! νίlν, τόφρος, όρυ'ι'μα, χόν-
·Eτvμ., ταν, (Ιι:ιιπ . *Iav-U-s)' πρη. 'Haux. «τα&- δαξ, κοιν . « χαντάκι» υ τάφeο" lλαννω = όρύσιιω 

aas' μayαAv"af, ""Αεο.,άαας-: σ~νσxρ . ιιινϊΙί, ιιυιl (όνορύσσω) τάφρον κατά μηκός τινος (τεlχους π.χ . ) 
(εΤμαιlσχυρός, δύναμαι), tava1} (Ισχυρός), tavl~t .. ma-},t [δι' έ-:ιιμ. βλ. t?-ά.n:τφ]. 
(Ισχυρότερος), tόνl~man (Ισχυρός), tιινl,ά-h . (δυνα- τΙφών. μ.χ. τοίί άορ. β' Ιταφο,, · βλ. &'1 τέ{hι.n:α. 

Ιό 11. δύ "'-λ Ι τδΧ6, έπΙρρ . (ταχνς) ' ταχέως, «γρήγορο), δρο-
τός), νl"ι ( ναμις, σφοvtJVτηc;), υνί- (i'l OUvOitOI, μοΙως. όμέσι.γ, εύθύς, πόρουτα, Aιx •. sta.tim.- 11 Εν 
-λ/αν, πολύ), Ζινδ. Ιιιν- (=λCΙ'1:. poI.nI.m .. se), Ι .. - -., 
y_h. (δύναμαι, δύναμις), Ι.νϊ~ϊ (φυσική δύναμις), '1:Φ πιΙ;;Φ «τ •• λόγφ .ό τάχα auXVιX auvcinoιa.GItL μετιi 

... t..... '1:011 Β. π~ό, δήλωσtν '1:0U πιθιχνου' πιθανως, Τσως, 
Ιρλ. Ι.ο (δύναμις), ΥΟ'1:8. yilιundl,πcιA·norr. yύsund. δυνατόν ... ιι.όι, CΙ~'1:ιΣ, σTιμcισ. εχει κι:ιιΙ 4νεΙ) '1:0U ιί." . 
«πλ-οα'. Ι>ύι.πιι, πcιλ...,ιpμ. dfisund (χ/λιοι, πρ6λ. - δπιρθ. τάχιατα' βλ. κcιί τάχοs. ταχνs. 
'ΙΙΟΥιρμ. t .. usend), πcιλ-nοrr. Ρίό, «πλ·αcι'. Peoh, τIXΙωCί, ίπιρρ. το& ταχν. (βλ . λ.). 
πσιλ-Υιρμ. dlόh (μηρός), ΠCιιλ-αλCιιU. ΙΥΙΙ ('ι'/νομαι πα- τ6χΙνός, tj, 6", ποιη •. (κcι ! 1:oiί μ'Υ'l. πεΙ;;οll λόΥΟU), 
χίις), tukii (λ/πος, πάχας), λ18. ΙύkΙI (παχύνομαι), «nί ταχν, (βλ . λ.). 
t6ukas (μερΙς λIΠΘυς), t .. uk .. i (τό λ/πος), ΙνlηΙί (έξ- τδχίΟΥ, -0.,0" ο!}δ. '1:0U ταX1αw (βλ. λ.), <IUYXP, '1:0& 
Ο'ι'κοΟμαι), tvcinas (κατακλυσμός, πλημμύρα)' ί, !ι:ιιπ. ταχνs, λcιμΙSι:ιινόμι'lον auxvιX ΧΙΧί ώς; auyxpt'1:. ίπΙρρ. '1:0ίί 
ρΙΙ;;. -Ι.νιι:ι:-, *teu-, *tu (εΤμΘΙ έξω'ι'κωμένος fκ τινος)' τάχα. 
π,δλ. χιχ! '1:ά. ίν αάοs, αφμιι, Tnιταμlδιr" n'ιλ". ~ τάχιστα, ouyxp. ίπΙ~ρ: βλ. ταχιί,. 
λο" τνμβο" αιί"~o,. ταveοs : τάχιστος, '1, ο., 1ιπιρθ. '1:0ίί ταχν,' ώς; xcιΙ νiίν, τόχι-
τσiτα, οι}δ. πληθ . • 0& ο~τοs. στος. ταχύτατος, γοργότατος, παΡό πολύ γρήγορος. 
τσ6τά, XCΙ'1:~ χρι!σιν, iν'tΙ '1:0U τσ σντιί. τδχΙωΥ, -o"o~. o~. τάχ.ο", συΥΧΡ . '1:0U ταχVs. 
ηιUτι, αια. xcιΙ τ.uτιι, δο •• 8ηλ. 'tfj, οlίΤΟf, ouxv. '.·)(01, -10" .6 (ταχνς)' ταχύτης, ταχετο κ/νη-

ώς; , ίπΙρρ: κατ' αύτόν τόν τρόπον, τοιουτοτρόπως, σις, γοργότης, «γρηγορόδα-, ώ, xcιΙ νiίν τόχοςll τά-
οΟτως. xos ψvχι1ς=ταχύτης σκέψεως, ταχεΤα όντlληψις.-
τσuτf, ίπl'1:Ι'1:. «'1:'1:. αΙ'1:., ιi'l'1:Ι τα;;τcιι . • "άχοs (<<πολ , . ΧΙΧ1:' ι:ιιΙτ.) oUJιvιk xat'tcιt 6), ίπΙρρ. c:iν'tΙ 
τ_Ν, Ιιιιν. τ.vτ6. «'ς'1: ... Ι τσντ6", xcι.dt χρι!οιν, ~Q"aCίlf (βλ. ταχvs) 11 μιτιΣ .'1' CΙU'1:ij, ίπιρρημ. _νν. xet-

ιiν'1:Ι .. ό σντ4 ... ό αντ6.. Τά.'Χ '1:0ύτοΙ) σύ'l8Ι'1:α ίπι- .ΙΧΙ ΧΙΧί σuνημμ'νον μετιΣ π,Ροθέα. : άπό τάχοv" διά 
χρσιτηοι αχιδ'ν νά. Υρcίφιιι'l'1:CΙΙΙ ΙνιΙ) χορωνΙ/)ος;. τά~οvs, Ι" τάχ.ι, χατά ταχοs. αυ" τάχει 11 ώα. ~S 
~~, XCII'1:άo XpιIOI'l, «'Ι'1:Ι τό avl'6 yl. Ι'ά"οs (8,τι τάχοs) = ώs τάχιατα, Ο, τι τάχιατσ (= 
.,..., __ 16yeς, ." (τ_v..ό:/-UΥΦ)· ό τouτολΟ'ι'Qν, μετά πόσης δυνατης ταχύτητος, όσον τό δυνατόν 

ό λtyων (έrιaναλaμ6όνωνι τό λεχθέντα, ό λέ'ι'ων τα)(ύτερον, έν πόα!) σπουδι:\) 11 ώs- 8ΙΧΟ. τάχοvs=δ-
(διaρκQς) τά, αότά., , οσν ήδύναντο ταχύτερον, μέ όσον τό δυνατόJ 

, ι.Ι μΙτ8'" U'1:dt χριaιν, «'Ι'1:Ι τό ανπμCIIΤO,, · μεγαλυτέρον ταχύτητα. 
τό ~μ6α'νoν κατό συμπτωσιν, τό τυχαΤον, τό κα- τΙxίi-δl .. TCMί, ο., (ταxVf'tάλΙακομιιι)' ό ταχέως 
τά',τύχην σuμ~ • Μό ~σντoμάτoν (<<ν'1:Ι ' Μό ~oν (καΙ είικόλως) όλισκόμενος (κupιευόμενoc, κατα-
..... μιιι_>-άφ. έο.ιτοΟ, τuxα/c.ις Ι' .ρ'λ. χOlΙ σντ6- κτώμενος),είιόλωτας, εύκολοκυρ/ευτος. "'"f. ' τΙxll..ιouAoς, ο" (ταxVf'tβοvλ,f)' ό ταxέc.ις (μετό 
.,., .. ,. B~νδ. iv't! ...... τ' ιν. ΙΟρ. .., Ηο ' με'ι'όλης σπouδt\ς, πολύ 6ιοοτικό) 60uλευόμενος (σκε-

iνao'1:. iν xpi!I,IL.· δλ. I'~..,,_. πτόμενος) καΙ όποφασΙζων, ό λαμδόνων ταχε/ας 
.... Iec. σ • .,,' 'λ. τα".οι. (έσπεuoμένας) όnoφόσεις. 
~ ~. δ (HIn8). ό eόmων νειφοός, , τ6x ..... ιιρuς, ". YI'l. -110, (~α~"",,)' ό τα-

νacρoM,ιτη.r ' , ' ' xΈΩC;δαιφύc.ιν, ό ε(ιKόλc.ις κινοόμενος εις δόtρuα. 
' ....... 1:/1 (Hιn8>' 6c .. Ι νδν, τcιφι'ι, tv'Faφla- , _ τΙιl-δp6μoς, Ο" (l,.xWs + .,.-r.)' ό ί'αχέως 

ομ6ς, τ6 HιrTeIν, τό eόψιμoν, Αστ. ιeρυIMA,'" τρtxων: 



τcιxιιcpyIσ -ΤC8ά4fΩΤ8Ι .,. 
τ'ι~~yI8, fι (~axtιs+I~J'O;')' ή ταχύτης έν τΙ;Ι 

έργόζεσ~σι, ταχεΤα έκτέλεσις. ' 
τΙιΙ-fιpιιc;, ., ("xtιS+leΙοοΟ1)' δ ταχέως έρtσ

σων, ό ταχέως κωπηλατών. 
τδιl-μιινιι;, -.~, ό, ή ("axtιn-μ""'Ι')· ό ταχέως 

μήν/ων, ταχέώς όργιζόμενος, όξύθυμος, είιεPέ~ιστoς. 
Ύδιl-μοΡος, ο ... (" .. xtιn-μ6eο,)· ό ταχέως όπο-

8νQoκων, 6Ραχύ6ιος. 

Y',xi-vauTctot ("αxtι,+ ..... ν"'1~)· πλέω ταχέως. 
τδιυνω. μελλ. -~"ώ ("αχν,)' ποιώ τι ταχέως, έπι

ταχύνω, έπιοπεύδω,- α ιχμτδ. , ώς; χιΖ! νυν , ταχύνω, 
Kόμl,ιω γρήγοΡα, σπεύδω, εΤμαι ταχύς, ένεργώ τα· 
χέως. 

τδιi-ncιδι\ς, έ, (ι-αχiι,+π.l6ιο) · ό ταχέως πειΜ
μενος, εύπιστος, εύκολόπιστος, μωρόπιστος (<<μωρο
π/στευτος»). 
τδιll-ηομηος, ο ... ("αxtιS+πΙμπω)' ό ταχέως πέμ· 

πων, ταχέως συνιaδεύων. 
τδιl-ηoρoc;, ο" ( ... αxiι,+π6ρo,)· ό ταχέως πορευ

όμενος, ταχέως κινούμενος. 
τδιl-nοτμος, ο" ("αxtιn-π6"μο,)' = ταχtίμoρo, 

(βλ. λ . ) , ό ταχέως όποθνόσκων, ό 6ραχεΤαν ζωήν 
έχων, 8ρaxύ6ιoς. 
τiιl-nοuς, -ποδο,. ό, ή ("axiιn-novςo)' ώς; χιΖ! νίίν , 

η.χύπους, ό ταχύς (εΙς) τούς πόδας, ό τρέχων μετό 
μεγάλης ταχύτητος (πρΟλ. χ-.ι! ώκtίπoιι,). 
Tixl-nTCpvoς, ο ... ( ... αxtιn-π"έe ... α ), ά έχων τα

χεΙας πτέρνας, ό ταχύς τός πτέρνας. ~ηλ. ταχύς 
τΟΟς πόδας, ταχύπους. 

TIxll-mc,oς, ο" ( ... αxtιn-πι-.e6 ... )· ό έχων τα
χε/ας πτέρυγας 11 ό ταχύς. 
τδιll-ηω1ος, ο" (ι-αxtι,+nώλo,)' ό έχων ταχεΤς 

(δηλ. ταχύποδας) πώλους (Τππους). 
Tixl-ppoδoc;, ο" ("αχtί'+ί0-8-έω)' " τρέχων μετό 

μεγάλης άρμης, ταχύς, όρμητικός. 
τδΙI-Ρρωστος, ο" (ι-αχiι, + ρώoμaι)' ά ταχέως 

πετών, ταχέως κινούμενος, ταχυκ/νητος. 
Τ. ~X"'I, εί'a. v' ώ~ χιΖ! νυν, ταχύς, γοργός, «γρή. 

γορος», 6ιαοτικός. 2) έπ! Υιγονότων , ταχύς, αlφν/
διος, όρμητικός.- 11 βιΖθμο! ΠιΖΡιΖθίσlως; (ΠιΖΡιΖθΒτιχΟΙ) : 
1) ,;, όμιΖλ . συγχριος. "αχν",.ρο,. α. ο" ιχπιzνoς~ χυρ. 
ΠιΖρ' Ή~o~ότφ. 2) ιχνώμιΖλ. συΥχριος , 8oιfαoω". ιχοςος. 

-...... 01". o~~ . /Ni.ooo" , ιioςτ. /Ni.""'0". Υ.ν. -o"o,' τό o~δ. 
/Ni.ooo ... (χιΖ! /Ni.ι:ro ... ) ιχΠιΖντ,* _! ώ~ έπιρρ. (=ταχύ
τερον, περισσότερον τσχέως). 3) ό συγχριος. -ςιίπo~ 
... αχfω", οι}!) . "άχ,ο" εΙνιΖΙ συχνδ~ πιzρCι μΤΥν. πιζο
ypιXφoι~. 4) τό όμιΖλ. (ιπεr-θ. ταχtίται-o, l!νιΖΙ σπciνιον, 
τό δε ίπιχPc:ιτYίσιιιν 6περθ. εΙνιΖΙ "άχιοτο" '1, 0 ... 11 τό 
ούδ. πληθ. τάχιοτα χ6ΙΤιΖΙ ώ; ίπΙρρ . (=ώ~ χιΖ! νυν, 

τόχιστα, έν μεγ/στι:J σπουδι1, μετό της με γ/στης 
ταχύτητος) 11 πc:ιp' Όμ. Ο ... η τάχιο"α=δσον τό δυνα
τόν τόΧJστα, δσον τό δυνατόν ταχύτερον, μετό 
πόσης δυνατης ταχύτητος (πρ~λ. 8.η "άχο" βλ. 
τάχο,), λ ιιτ. qUAm (eIerrlme 11 ΠιΖρά π.~oyp. χβΙ,;ιΖΙ 
ώ, έιtΙpp. χc:ι! 71 ιΖίος. τ7)" ταΧlο~'1'" (ίνν. CΙdό,,)~διό 
της ταχ/στης όδοΟ, δηλ. ώς τόχιστα, δσον τό ΔUνα
τόν ταχύτερον. 

'Εrvμ.: ... αχtί,· ... άχα· "ά%ο,' σχοος. iτuμ.· πιθ. τα
xiι, ( ίαπ. dhJίjglHι-s. έχ ρΙΙ;. dhA Ogh-' συΥχρ. Hoo1»7 
Ιιitτ . Η ... τω,,) '( *-8-aYX-jωt'. 
τδιl-σκσρθμος, ο" c ... axtιn-oxa{eoo)· ό ταχέως 

σκιρτών, ταχυκlνητος. 

τδιυτής, -ή ... 'ο,. ~, δωρ. -τάς, -ιi ... o,. ή (χιΖ! τσιύ
τικ, ώ~ pραδvτ7), χιΖΙ Peadtί...",)' ώς; xa.! νυν, ταχύ
της, «γΡηγορόδα» , γοργότης, τόχος, 

τδιυ-ιςι1ιk, έ, c~Qxiιn-x.iJ.o,) · ιίπ! του ιΖΙΙλ"υ, ό 
Γαχέως (η καΙ εύκόλως) διό τών χειλέων φυσωμε
νος (η παιζόμενος), έπl της έπlφανεlος τοΟ όποίou 
ταχέως κινοΟνται τό χεΙλη τοΟ αύλητοΟ (πρό~ 'ta .. 
xata.v ίνa.λλa.Υ'i]ν τ/ί)ν ΠιΖΡιΖΥομ'νων ηχων). 
τάων, δωρ. χιΖ!' ιΖ!ολ. Υεν. πλη8. 'toi) θηλ. 4ρθρου. 
Τ.WΩΊ, η τδώς, ό, Υβν. ταω (η ... αώ). a!'t. ταω" 

(η ... αώ ... ) · δνομ . πληθ. ταφ (η "αφ. χιΖ! "ο,) ' Υιν. πληθ. 
ταώ .. · ιΖ[Τ . πληΙΙ. ~α:ώs- (1) τσώs-).- "ιiλλ' ώσ. χιΖ! άνομ. 
'ν .... αώ,,· γιν. ταώ7ος-' /)ΟΤ. ταώt'ι' δ,νομ. πληθ. "αώ
• .,. Υ,ν. _~αώ1ι"",' δοος. ~CllιiicJI ' or.I't. ",ΌWΣi' ., XOl! 

νυν, ό ταώς (χιΖ';' 4Hoυ~ ΥΡ' τoGις), τό «ΠΟ'ίώνί», λσι. 
PAVO Ι μοςφρ., ό Koμψεuόμενoς. " 

• Εrvμ. t "αώ,· ... αώ,ιe-ιo,· "αιUs- (ώς; χιι! -ςά; λιΖ';. ρlνδ, 
-Onls, xa! ριινυι) ιΙνιΖΙ διiνιίιz '~ ιiνιzτoλ, -ςινο, Υλ., 
Τσως; ίχ 'tfj~ Ίνδιχfjς; , φοιΙνιτιΖΙ t. δοςι rcρόχιιτor.ι κιρ Ι 

όνομΙΖοςοποιΙοι" πρ~λ. χιΖ! κοιλ·Υιρμ . phίiwo, νΙΟ-Υιρμ. 
pfAU (ταώς), λοιος. ΡΔυρυΙδ (κρώζω, ίπ! τιιώναιν). , 

ΤΙ, ίΥχλιος. μόριον (=κα1) ιχντιστοιχι;iιν πρδ, τiι λιΖΤ. 
qυe, δπωι,; τό χαΙ ιχντιστοιχιΙ πρό~ -ςά .t· όσιΧχι, μιτCι 
,;ό ηι ιiχoλoυθεΤ ~τ&ρoν ι-. η χα,. δTιμιo'~y.Ττιzι ιΖύτο· 
μOΙτω~ ή Ινν. του άμφ6 .... ροι (-αι. 'α)ι .Ιδ6, .... μi., .. 
-8-6, ".=κατ' όμφότει:;α, τόσον κατό τήν μορφήν 
δσον καΙ κατό τ6 όνόστημα Ι α"το{ ". χαΙ rII>l'oI 
=«καί τό δuό» (η καΙ ΟΙ δύο), αύτοl οΙ Τδιοι καΙ ΟΙ 
Τπποι των.- R ΠιΖρ' ίπιχ. ποιηΤιΖΤς; χιΖΙ ίν,;1) [ων. δΙιΖλ. 

τό μόριον τε συνciΠΤ6ΤΟΙΙ μετCι iνοιcpορ . ιχντων. , της; όπoΙιz~ 

δμως; oύMλ (ι)~ ιiΠ1J~.ciζιι 't'ijv σημοισΙιΖν: 80"ι. 600' ". 
κλπ : ή συν:ίρτησ ι. c:ιIίt'i] a; ηysCoτa.t ίχ του ΥΙΥονότος; 
δτι ιχΡXιχω~ ιχΙ ιίνιΖφοριχιΖ ! ιχντων . ησιΖν δlιιχτιχιΖ( , όπότι 
ιXnlltELtO fι σιίνδεσί ς; . των tt' ένό~ συνδίσμου (χαΙ οΙ;το, 
=O~). ή τoιc:ιύτη δέ δειχτιχ'i] ΜνιΖμι; ,;/ί)ν ιχνιΖφορ. ιχν· 
των . ()φ Ιστοιτιχι εν τφ όμηρο χεψένφ' όΤιΖν δμω;; βΡιΖδύ
τε~oν fι δειχτ ιχ'ij aύt 'ij χροιά; έ;1)φιΖνΙσθη χιιι! ιΖΙ ιiνιzφoρ . 
ιχν των. ιχπιiμειν c:ιν ιχμιγω;; ιχνaφοριχci, ώι,; πιχρ' ιioςτιχoΙς; , 

τ ό μόριον τ. ε;έπεσιν ώς πιρι,;τόν , /)ιεοςηρήθη ".' ώ( 
d ltAoίiv πρόσφυμιΖ s lI,; τι νιχ, μόνον πεpιπτώσllι~ : ώα"., 
οΙό, .... , έφ' φτ., ιϊ"., 10".' χιΖθ' δμοιον τρόπον συν· 
cinta t c:ιt ώσ. τ ό μόριον .... μιιτιΧ τινων ίπιρρ. (ιiνιιφoρ. 
χιΖ! dλλων): h-o-a .... , oτc' ..... ώα.Ι " •• r_ ι-., ΙΙΙ1ά 
τ. κλπ. 
ΈΤVμ.1 ". (!ιΖπ. *qve==oavoxp. (Α, Ζενδ. l!&, παλ

π!ρσ. ~a, λΙΧτ. -que, ΠιΖλ-ιρλ. -ch (nA-ch=oίIX/), Υοοςθ. 
-h (ni-h=oίIXI ( *ni·hvi=Aa't. ne-que), φΡUΥ. χλπ. χ.' 
ιiνήxBΙ E!~ -ςCι προ'ίόντιχ τ/ί)ν ιχνοςων. θ8μιioςων 'qvQ-, qve-' 
ΠιΖλιΖιοτίριχ σημιχσ . (ιδπως») ίν τφ σιχνσχρ. k6s'kA, 
4λλ. 0'-1'., λιΖΤ. quis·qυe, y(;'t. hVAzu·h (=;-6 πρώτος 
τυχων).- έν -ςoΙ~ ... 6"., 11..... λεσ6. οτα, f)wp. ,,6χα. 
ΟκιΖ. τό δεύτερον τμημQι, C ο .... i) -χα) εΙνιχι dπλουν πι;όσ
φυμιχ xa.! ο,jδεμΙaν !ΧδΙ σχΙΙσιν πρδ, τδ μόριον ". (πρl5λ. 
όμηρ . ο ..... τ.). 

τΙ, δωρ. ιiντΙ οΙ, a!'t. 'ν. ,;ου aiι (βλ. λ . ). 
τΙ', χιΖΤ' ~χθλιψιν, ιiνoς! .... ά. οΜ. πλΤιθ. -ςου ι-.ό,(βλ,λ.). 
τΕΥΥω, μδλ • ... έΥξω · ιχορ . a ' ιτ • .,ξα· ΠιΖθ . ιχόρ. a' 

ι"ι.,χ-ο-",,· 6ρέχω, ύγΡαίνω, «μουσκεύω», «νστ/ζω», 
συχν. διCι διχκριίων 11 δροσlζω μέ τό δόκρυό μου 2) 
μBΤCι συστ. c:ιίoς., ΤΙ.,.,ο1 c!άxρvcι=xύνω δόκρυα, δα
φύω 11 ΠιΖθητ .. όμβρο, έτΙιΥ .... ο=έχύνετο (έπιπτε) 
δροχή.- • nOIW τι μαλακόν, μαλακωνω, μαλόσοι.ι, 
τήκω Ii μτφρ " μαλόσσw, KIVW εΙς εύσπλαγχν/αν, κόμ· 
πτw, κόμνω νό καμφθι1.- 11I δόπτω (<<δόφωι), χρω
ματ/ζω, κηλιδωνw, λιχτ. tingere 11 μτφρ. , όναμειγΝΎW 
τι μέ τι, κηλιδώνω μέ τι, λιχτ. imbuere. 
Έrvμ.: τέπω: λιΖΤ . tlngo C(tinguo (*tengδ χιΖος' 

ιχνιΖλογίιχν πpό~ -ςό *υηgυδ). ΠιΖλ-Υ8ρμ. thunkon, dun
kon (6υθ/ζω, ιδουτώι, «μουσκεύω»)," [ιΖΠ. *t.tίtg
(<<μουσκεύω»). 

Tcyca, [ων. -ill, o/j' ή γνωστή πόλις τi\ς Άρκα
δ/ας (~λ , Κ.Ε.Λ.). 

ΤΙ:Υςίτικ, [ων. -#ιτιις, ό (Τ."'α)' ό έν TEytQ 01-
κών, ό έκεΤθεν καταγόμενος, ώς; χιΖ! νδν Τεγεότι:κ 
11 θηλ. T • .,.ιiτις. -ιOO, (iνν . .,;;). ή χώρα τών Τεγεα
Twv, ή περιοχή της Τεγέας. 

Τι:yςiίΤΙKΌC;, !ων. -ιιτιιι6ς, ". ό... (T • .,aάτικ)· ό 
όνήκων (i) όρμόζων) εΙς Τεγεότην, 
ΤΙΥςος ο ... (Ι-ΙJ'O')· ό έστεγασμΙνος, ό έχων 

στέγην, η ό πλησ/ον της όροφης (της στέγης). 
ΤΕ'ΓΟI, -.0'. τ6' ώς; τό oτέyqς- (~λ . λ.), · ή στέγη, 

όροφή, σκεπή (οίκ/ας η θαλόμου), Aa't. tectuιn.- • 
παν τ6 έστεγασμένον τμημα 0iκ/oς, δωμότιον, Μ
λαμος, ύπερQoν, σοφlττα 11 ΠC:ΙΡ:X μτγν. πορνεΤον, 
χαμαιτυπεΤον, 01κος όνοχης [δι' ίτυμ. ~i. ο"ι,.]. 

Τέ&iί1σ, τςΙiί1ώς, -6"o,. δωρ. ιχντ! "ι-ο-",.. Χλπ. 
τςΙδ1υίσ, ίπ. ιχνt! ".8oίιA.vi'a. μτχ. βηλ. -ςοβ .ρχ. 

-ςοίί -8-άA.J.ω . 

"161 ..... , ιχπρφ. ΠQιθ. ΠΡΧ. 1:0υ 8ά.ΙιιΟ1. 
τiΙσμμσι, -ψcιι. -ιιι-αι. πaι8. πρχ. -ςοίί 'ι9rdιι_. 
,clά4pδτσι, ιών. Υ' πλη8. πor.8. πρχ. τοδ H~ 



ε Ι 

'Ν ........ -cnaλo _θ. μaλλ •. 1:01) 6cίιπΦ. 
τe*iCIY8IJ cin! p.s.,,,τ_,. Υ' πλ'ηθ. ποιθ. πρ .. '1:0& 

τΙ.",... 
"'ΙC •• , "'ΙC ...... iνιρy .• οι! ποιθ. 11:1> •• τοί} τΙ/J.rιιu. 
ΤCΙCΜCίJt,ιΤO, Υ' Ιν. ποιΙ ()πι;ια. τοΟ 6,."'1,600. 
"Ξ~ ποιθ. ΠΡ" "'00 6ιtyClO. . 
.,. ο, "ρχ. τοΟ HUΦ' Υ' Ιν. Ιπ. ()πιρα. τ,.",l ... 
ΤC . .... ιίπρφ. _θ. ΙΙο;ι . οι' 1:0ίί τΙ/hιμι. 
n ..... , ~ρ .. μaτdι . αημοια. Ινιατ. (ιiλλ' ιivau Ιν. Ιν 

χρήαιι) ' ώ, ~μτδ., εΙμαι Κάτόπληκτος, μένω Ικδαμ-
6ος. έKπλήqσoμαι, 8auμόζω (ίν χι;ήσιι xup_ χΙX1:dι τ-ήν 
Il'l:X. τ'/J.rιπ~) Ι ώα. ίν τ4) ίπ. ()πιρσ . ΙΤ,6ήπια (μιτdι 
Ο'ημ. np'l:).~, n ίχ '1:9), ιχuτij, ριΙ;. αΧ1jl1ιχτΙζaτιχl δ ιiόρ. 

P'lMφotf p.fτdι ,τ9), μ1:Χ. τίiφΌW (=κατόΠληκτος, fK
δαμ6ος, όn9060λωμένoς). [δι' ίτuμ. δλ. {Mμβo~]. 

'Νι.\σομ.ι, πΙΧθ. μaλλ. τοίί τl/J.rιμι. 
, τςΙΑ •• μι.ος, μτχ. πΙΧθ. πρχ_ τοίί 61άClO. 
τcίAιμμcνoς, μτχ. πΙΧθ. πρχ. του 611βοο. 
τέΙμιος, cι, Ο", δcoρ. ιiν~Ι lHσμιo~ (ι)λ . λ.)' δε

σπισμένος, τεδειμένος, ώρισμένος, νόμιμος, κανο· 
νικός, λιχτ. soIemnII U y.ν~χώ" πρέπων, όρμόδιος, 
όφειλόμενος. 
τεΙμός, • (τΙ/J.rιμι) , δΩlΡ. 7,ντΙ 6,σμό~ (βλ. λ.)' τό 

τεδειμένον, (τε)δεσπισμένον, θεσμός, νόμος, Ιδος, 
Ιδιμον, διόταξις [τ,6μιό~ .(λιχχ. ιiΡy. 6, ~μ6~)' 7:C-
6μ..o~ (λοχρ. ΙΗ6μ.ο,,)· δι' i:tuμo . βλ. 6,σμόs]. 
τtΙνδΙι, προατ. πρχ. τοί! fj."iιtIHOO. 
τςΙναΙιιν, β~χτ. ΠΡ" του 6"iισHω. 
τεΙνάιιαΜCς, δΩlΡ_ a.ντΙ 7:,6ιιήHCΙμι", ιχ' πληθ. πρχ. 

~oυ ""'iισHω. 
τςΙνδΜC., τςΙ.δμς.οι, ιiπρφ. Ιπιχ. πρ" 1:0υ 

6ιιfισHOO. 
τεΙνδναl, a.πρφ. πρχ. του fJ.'IIfιtIHcIo. 
τςΙνάοι,' iντΙ τεΙ.ήιιαοι, Υ' πλ "Ιθ.πρχ.του fJ.'IIfιtIHcIo. 
τεθνειώς, δωρ. κιχΙ έπ. ιiντΙ 7:,fJ.'II,rUs (βλ. λ.) . 
τcΙνεώς, -ώτΟS, δ, μτχ. Πί-χ. του t'J"iι0HCIO' 'θ-ιjλ. 

τ,fJ.'II.ώσcι· QM. τ,6ιιc~ χιχ! τ,θo",ό~. 
τέδνιιιια, πρχ. τc;υ fJ.'IIiιtIHOO. 
τcΙν~o.,αι, a.ττ. μ.λλ. του 61IiισHω, 
τcΙνιιως, -ώτοs , έπ. ιiντΙ 7:,fJ.'II,ώ~, cipa. χιχl oUΔ. 

μτχ. nl,X. 'tc;ίI fJ.'IIiJOHOO· ίπ. Υεν. 7:,θο"'1ότο" ιχΙτ. -67:cι' 
τό θτ,λ . δμω. 7:.61I'1Hvicι (ώσεΙ ί~ ιiρσ. 7:,61I"H~). 
τcδνώς, ποιητ. a.ντί 7:'{Jo"c~. 
τcΙορςίν, χιχτ' a.νιχδΙπλ. ιiντΙ fJ.oe,i". ciπρφ. ιioρ. 

~ ' τoίi 'iJ~ώσΗΟΟ 
τcΙρaμμeaι, πΙΧθ. ΠΡΧ. τoίi 7:e-φαo. 
τςΙρ-ιηηΟ-ιδμων, -0"0,, δ (7:έ6ρι,nnοri-βcιΙ"cIo)' 

ό έπι6αινων (έποχούμενος) τεδρΙπποο (ήτοι δρμα
τος σuρομένου ύπό τεσσόρων Τππων) U ό ήνΙοχος 
τεσσόρων Τηπων. 
τcδρ-ιηηο-βΙτιις, -ov. δ (7:_6ριππο, + βcι/"cIo)' 

ό ήν/οχος τεθρΙππou, ό όδηγων τέδριπnoν (fj.Ot 
ιipμoct oupC;;μoavov 6πό τισσCΙρων Εππων). 
τεΙρ-ιηηος; ο" (7:CJ'ταecι + r"",nos)' ό συρόμενος 

υπό τεσσ6~ν Τππων έζευγμένων παραπλεύρως, ό 
Ιχων τέσσαρας ΤΠΠOuς U ώ; o~σ 7:ό "6ea,n,no" (ίνν. 
σ;μα)-τό δρμα τό συΡόμενον ύπό τεσσόρων Τπ
πων, cΊι, κιχΙ vtiv τέδριππον lι τέ6ριππο" r,n,nClO1l = 
τέσσαρες Τπποι συνεζευγμένοι παραπλεύρ<.;ς. 

τςιρ.. .. ηο·τροφcω, μιλλ. -';αοο' διατηρω τέθριπ
πον, τρέφω τέσσaρας Τππouς διό τέθριππον δρμα' 
h _00 Ιπομ. 

ΤCιρ.. .... τρcMpoς, ο" (7:HJ.e.,nno" + τecφοο)' ό 
τρέφων τέσσαρας Τπnouς διό τέδριππον δρμα, ό 
σμντηρών τ~θριππoν 11i,θ-e.n,nοτeόφοs ol"lcι=oIKo
'(ένεια (πλoi.ισ/α) ΔUναμΙνη νό διαη::έφr;ι Τπnouς δι' 
όΥωνος ,όρ~τoδρoμιων ΎεδρΙππων (oΤτινa, fισcι ... χοιι 
σΙ δoιπcι"'η~ό.,.ρoι δλΩlν τά)ν ιiλλων) . 

τcδiμtνcιις. μ-χ. ποιθ. π"χ. τοΟ, ... _ 
τcδlιιμi"oς, μ-χ. _θ_ πρχ. τ06 fJ.vόoo, 
'ΝΙ ή 'ΝΙ. ΠΟΙ'ηΤ. a.V'l:! τ •• δφρ. ΙΧί τ. Ιν. -9), ιιν_ιιι .... ή, 
'NIΔC, D8I!P. ciντΙ ήJ~ (βλ. λ.). 
'ΝΙ. (f). δ_ρ_ Ιν. δοτ. ΙΙν_Ι σοΙ, δοτ. τ9), ciντιιιν_ ή. 

''ΝΙ •• , iις.. cin! h"ιιcι. ΙΙόρ. ιχ' ;ι:ου 1'.1,,00. 
'''ΜΩι ~λ. nHι' cic5p. ιχ' lτ,~ιιcι' πρ" τ,ΜΗ _ 

_ θ-ιj'l: .. ιωρ. . ω..,,- πρ .. "_μα,' ίπ. Υ' Ιν. r.apα. 
.... , .,. • τχ. nn ...... τ' κλη8. ~NO' ., χοιι 

νυν, τεΙνω, έKτε/ν~, όπλώνω, τεντώνω, σφlyyω, TCV
τώνω με δλην μου τήν δύναμιν: τ.ι_ J'όfo
τανύω τό τόξον, τό τεντώνω ' έντελQς (&0'1:8 .... 
«πoxτήσ~ τ~ν μo.yιxAU,'PΙXV δuνct_ήν ίλιχοτιχc5_ητcι χοιΙ 
δύνιχμιν π;;ό~ ίχσcγινMνισιν).- πιχθητ, τανύομαι (έκ
τε/νομαl, τεντώνομαι) εΙς τό μή περαιτέρω (εντε
λως) 11 Ιστία 7:έ7:CΙ7:o=τό πανιό ι'ισαν όπλωμένα τεν
τωτό, ήσαν τανυσμένα U ""ό, π6δcι ",l_=διατηρώ 
τεταμένον τό ΙστΙον (όπλώνω, όνοΙγω, τό navl) U 
ννξ τέ7:CΙΤCΙΙ βeο"ο,σι,,=ή νύξ εΙναι ήπλωμένη ύπερ
όνω των δνητων .- 11 έκτεΙνω κατό μi'\Κος, όπλώνω 
κατό γi'\ς, καταρρlπτω χαμαl (έκτόδην, «προύμυτα». 
- Π<J.θ1j <., έξαπλώνομαι, ρΙπτομαι (καΙ παρομένω) 
έκτόδην χομα! : 7:cι6c,_ έπ, .,.111 = έξηπλωμένος 
(Kαταρριφbεlς καΙ κεΙμενος) Cφaρζ)ύς-πλατύς).- • 
μτφ!i ', τεΙνω (έντεΙνω) εΙς τό Ιπακρον, καταδόλλω 
συντόνους ΠΡοσπαθεΙας.- πΙΧθη •. , έντεΙνομαι εΙς 
τό έπακρον, εΤμαι Ιν70νος, πεισματώδης, σφοδρός, 
δριμύς : τέ7:CΙ7:0 HΡCΙΤCρή ναμl"'1=ή μόχη εΤχεν έν
ταθr:i εΙς τό έπακρον (έμαΙνετο πεισματώδης) U ίν 
τφ πctθ1j" ώ~. άγωνΙζομαι, έντεΙνω τός ΔUνόμεις 
μου, εΤμαl άνήσυχος, όδημονω, όγωνιω.- ιν ίπΙ 
χρόνοu , παρατεΙνω τόν χρόνον, έπιμηκύνω, «μα
κραΙνωι. 2) διευδύνω πρός τι σημεΤον, «σημα
δεύωι, σκοπεύω U δθιν, σχεδιόζω, μελετω (Ιχω κατό 
νοΌν νό κόμωl, κότι. 

Β' ώς; a.μ.6., όπλώνομαι, έκτεΙνομαι (πρός .. _), txw 
έκτασιν, φθόνω μέχρι .... - 11 άγωνΙζομαι, ΠΡοοπα
δω, έπιδιwκω (νό κόμω κότι ... ) U Υ.ν. , έκτεΙνομαι, 
φδόνω, έξικνοΟμαι.- 111 όνaφέρoμαι, όνόγομαι, όν
ήκω, 6φορω, είς τι (λιχτ. spectcιre ad. .. , ΡθΓΙίηθΓ. 
cιd ... ): 7:ΙΙΙ"ει ιιl, αιl=αύτό άναφέρεται εΙς σέ, έχει 
σχέσιν πρός σέ, άπ06λέπει εΙς σέ, σε όφοΡζι. 2) 
7:./,,00 ,ne6, τι("cι) = πλησιόζω εΤς τι(να), όμοιόζω 
πΡός· .. 

'Eτvμ.: τεl"ω' μΙσ. πρχ. 7:Ιτcιμαι (*Ιe-Ιι;}-), Χ«1:' 
ιχ\ιτόν δέ ισχημιχτΙσθη κιχΙ ΙνΙΡΥ. πρκ. 7:έ7:CΙ_. ρημ. 

' επΙθ 7:CΙ7:όs (=σιχνσκ. Ia.Iόol;1, λΙΧτ, Ienlus)' δμηρ. not1j,l:. 
7:Ι7:CΙΙ"oo, Χόρ. έτΙ7:""cι' 7:ά"vμ.cιι, τcι"Vω' 7:CΙ",," ίν 
σuνθaτοt, · ΤCΙ1lClόs ' 7:CΙ",&CΙΙ' 7:CΙΙ,,{CΙ' :τάσι,' τό"ο, (
χ!ΧΙ μουσικός τόνος, ίν 'iι iVVOlCJ αχετΙζδΤΙΧΙ πρό, τό 
λιχτ. toncιre χΙΧί Ιλλ. α7:έ"οο) ' 7:C"CI01I' 7:i"os (=τένων, 
νευΡό) ( = λιχτ . Ienus, ·oris = σπόγγος με δηλιό)' 
ιI-7:tνή~ (d- (*sΙP-)' εΙ1.-7:ε"ή,· 7:ε7:CΙ"ό, ' 7:έ7:CΙ"O,' 
ι:εΙ"ω ( *7:.,,-joo: σιχνσχρ. Ι"ηδΊΙ (πρχ. ΙδΙιiπcι, ta.tne') 
(=7:ιι/"ω), Ιόπ- (fκτασις), Ιόπa·l;1 (κατιών), Ιόπ,,-m, 
Ιόηα (01 όπόγονοι), tiincι - l). (νi'\μα, τόνος), ΙόπΙI-1;ι 
(σειρό, σχοινΙον), tanIu-l). (νημα, σχοlνΙον χλπ.), 
tcιntra.-m Ιή τέχνη τού ύφαΙνειν, τό ύφόδι), Ζινδ. 
Ιδη-, ΙcιπcιolΙί (έκτε/νω), '180-πll"σ, ΙcιηιδAη (περι
στρέφω, πεΡΙKυKλGι), ι.i.λδ. ndeή (τεΙνω, τεντώνω~ 
λιχτ . Ieneδ, π~χ. ΠΑΙ-λιχτ. ΙθΙI"Ι I-c:cιvox". IaICΙne'). 
όμδρ. tenitu (=λιχτ. IeneIO), ),οτ. /ιtnoΓ, -δΓίι (δρό
μο::; συνεχής), IeflUS, -Oris (σχοινΙον ... ), Iendo, π" .. 
tetendr, όμΙSρ. a.n-dendu, δηlβηΙυ ( *tend[e]tod (
λιχτ. intendίlo, Imponlto), πρ6λ. σ!Χνσχρ. tAndcιte (χα· 
λαροομαι), ta.ndrii, Icιndrt (έξόντλησις, χαλάρωσις)· 
ί, ίιχπ. *Ien,d, ΠΙΧλ-breΙ . tlnsit (=λιχ •. sp"rSit), πΙΧλ
ιρλ. Ιcιη (*ΙΑηΩ)=χΡόνος, gaUI. T.ni-genonl& (·tenl-
-ι=τpuφερός), YOtO. panJa.n, πιχλ·nοrr. 1>eni&, ΙΙπλ
σιχ'. Penia.n, Penna.n, πιχλ-ΥΙρμ. denen, dennen (tκ
τε/νω), πιχλ·nοrr . Ρίηυll (τό δκρον σχοινΙον δΙKτUou), 

ΠΙΧλ-σλΙΧU. teneto (σχοιν/ον), λιθ. tl,stu, tln&u. ,tJntl 
(έξOγKt:ινω), tιincιs (έξόγκωμα), λ&τ • . Ιlηυ ΙΙΙ (πλtKω, 
οοστρέφω, περιτυλΙσσω), λιθ , tIi'\kl&I ΜΊμα, nλέyμa)' 
πιtντιx ίε !οιπ. *Ι.η- (τεΙνω). 

ΥςΙος, ίπΙρρ., ίπι •. civt! τ.Ιαos. J'Cαo,. 
Τξ'ρc., 'πιχ. πληθ. τoίl τieσt· τά όlιρlινια , σώ

ματα, ΟΙ έν τC;Ί OύpανC;Ί όστερισμοl [τalfl-CΙ. "σ81 
.ε Ιν. όνομ. τ,i'eοs. τό, ιiντΙ ΤCflCΙS' a.ποιντ4 μc5νον 1!ι~1:A 
πλη8,: τ.Ιρια (Ίλ. Σ 485), rJοτ. πληθ. ",Ιρ_σι" ('(ψηρ. 
!\μνΟ/ό , νιι 7), xιxτdι μaτρ. Ιχ1:οιοιν (πρδλ .• Ιoλ~ Τ8f'" 
πcιp" Αλχ.): αιχνοχρ. tarιt (όστήρ), W. &λ1lθ. tlr.h 
(όστtΡες), Ιλλ. dOτIte. (βλ. λ . ).-· οςήν κρό, τό .... 
οuαχ"τισtν Oiv τ~ν δίΧGντοιι οΙ vacίt'l:lρOt). 
'''ΡΩ, πρτ. h"fl0'lι' ci-"'1:4 μc5νον χοιος' iν. ΧΟΙΙ IIp't. 



τcιμσιnllιτικ-τiKμσ., ", 
iνίρy. χιι! πιιθ.· τρΙ6ω, προστρΙΒω, άπoτριeω, τρΙ6ων 
έξaφονΙζω Ι μ.φ., κατατρΙ6ω , κατατρύχω, 8αoaνΙζω, 
ταλaιπωρG:ι, καταπονώ, κατεξαντλώ.- πιιθΥί'" κατα
τρl60μαι, κατατρύχομαι, 6ασανΙζομαι, δεινoπα8Cι.-
• "μ.δ. ύ,ιοφέρω μεγάλως, πάσχω πολύ. 
Έτνμ. ι τ.'ρω (*τιrρjω)' τaρ.τρο'll · τιrρ,,&άw, -6'110" 

τae,," (βλ. λ .) ' τaeν, (Ισχνός, λεπτός)' τόρμο, (βλ. λ . )' 
r6e"o, (βλ. λ.)' τορο, (βλ. λ.)' τορέω (βλ. λ.)' *τΙτρ". 
,", τιτράω' τeτeαl'llω' tf;;μ4' τρ"τό,' τιτράισΗω' 
τρcΊ"," (βλ. λ. λ.)' πρδλ. σιινσχρ. ΙυΓά · Ι). (τραυματισμέ
νος), ιtIura-l,ι (όσθενής), λα •. ΙθΓΟ (πι;χ. trrvr, έΧ 
βιtσ. feri-), πρδλ. de-Iri-menlum (6λά6η, βλ. _ν τρΙ
βω), tenebra (τρύπανον), Ieres, -et�s, tarιnes, -Ifls, 
!ρλ. tara-Ihcιr (τρύπανον), gall. tcιrcιdr (=λαt •. Iene
br&), παtλ· bret. toreusit (=λαt •. a-tlrivlt), gall. frewls, 
παtλ-yιρμ. draen (περιστρέφω), (ά.πλ. throw=pInTIιI, 
νΙΟ-Υιρμ. dreheη=στρέφω), drat, νεσ-γιρμ. draht ιiπλ-
σαt'. Ρrάw&ή (περιστρέφω), π(,tλ-γεΡμ. driit, ιiHλ-σαt'. 
pr6ed, παtλ-nοrr. Ρrάdr (νήμα, κλωστή), παtλ-σλαtυ. 
tir&. ΙΓ~ΙI (μεταχειρΙζομαι), Αιθ. ΙΓίηυ trlnti (μετα
χειρΙζομαι), λεη. truts (*Ira-nta-s, ίαtπ . *ΙΓο-η-Ιο) = 
άκόνη' πιiν.αt έ~ Ι(,tπ . ρ/ζ. , *ter-, *tere-, *Iere-, *tera 
(μεταχειρ/ζομαι, διατρυπώ), 7j'L~ ε Ιναtι πιθ. 'ιι (,t!1ti) πρό; 
τ-ήν ριζ. *ter- (όνοΙγω δρόμον διό μέσου, περνώ είς 
τό όπέναντι μέρος), έν .φ σαtνσxp . ΙόΓΑΙI (διέρχομαι 
διό μέσου), μτχ. ΙΙΓrιό-I}. (ύπερ6άς , ύπερπηδήσας), 
ta-rmcιnn- έλλ. τέρμα (β λ. λ . ) , λ r.t • . terminus, -triire 
χλπ .- iTtIix'tαtot; 'Yί~ Ιαtπ. ριζ. xαt'tIi: εν -d- έν τφ σαtνσxρ. 
tardάΙΙ (σχΙζω, τρυπώ), πρκ. Ιcιtάrd& χ(,tΙ Ηl'όΗί 
tardma-n- (όπή , άνοιγμα, σχισμή), λιθ_ trendu trendeti. 

ΤΕΙIΕσι-ηΙήτιις, -ον, δ (τεϊχος+πελάζω) ' ό προσ
εγγΙζων είς τό τε ίχη (ώς εχθρός), ό έφορμών κατό 
τών τειχών, ό 6ιaΙως έπιτιθέμενος ( έπ ί θ. <σϋ "Αρsω;). 
ΤΕιIέω, μελλ . ·ήσω (τείχος)' κτ ίζω (έγεΙρω,οίκο

δομώ) τεΙχη 11 οίκοδομώ, κτΙζω.- 11 μ't Οτ., περι6άλ
λ,,) διά τείχους, τει xlζ~ όχυρώνω διό τεlχους(μετ' αtΙ • . ). 

ΤΕιl-ήρης, ες (τεϊχος+αραρεί1' ) ' έγκεκλειομένος 
έντός τ~ιxών, έγκaθειργμένος διό τειχών, περι(τε)
τειχ ισμέ νος, πολιορκούμενος . 
ΤΕιχίζω, μελλ. -/σω , ιiττ . -ιώ ' ιiσρ. r.t ' ετεΙχισα- πρχ. 

τιrτείxικα ' πr.tθ1]Τ. , πρχ. τετείχισμαι' γ' έν. ί ων. (ιπερσ. 
τετεΙχιστο' (τeiχοS')' οίκοδομώ (κτlζω, έγεΙρω) τεΤ
χος ιι γεν., οίκοδομώ ιι έν τφ μί::>ψ : τειχlζομιιl τεϊχος 
=οίκοδομώ δι' έμαυτ6ν τείχος ιι ,ό γ ' έν: πGtθη τ. 
ίιπερσ. ιiπρσσ. τeτεlχιστο = ύπηρχον οίκοδομαΙ- 11 
περιτειχΙζω, περι6άλλω (περlκλεlω) διά τε ίχους, όχυ
ρώνω.- 1tr.tOYjt ., περικλεΙομαι διό τεΙχους, όχυρώνο
μαι διό τειχών. 

ΤΕιllόΕις, εσσα, ε,. (τεϊχο,)' ό (τε) τειχισμένος, 
ώχυρωμένος διό τειχών_ 

ΤΕιιΙον, .6, ΙΙπσχσρ. <συ -rei'x0S" μικρόν τετχος, 
περιτεΙχισμα, περΙ60λος Ιδιωτικής οΙκίας Τι δποχσρ. 
σ1]μαtσ. εΥΧΕΙΤ(,tι εΙ. τC .Οτι τειχίο1' ελέΥετσ έπί τών περι
Βόλων (το/χων) τών κτιζqμένων πέριξ Ιδιωτικής οί
κΙας, ίν Φ τιrϊxo, έλ βγΕτσ έπl τών τειχών τής πόλεως. 

ΤΕΙIΙσις, ή (τειχίζω)' ή περιτεΙχιοις, τ6 κτίοιμον 
τεΙχους, ή όνέγερσις τεΙχους. 

τeΙlισμα, τό (τειχΙζω)' τό όνεγειρόμενον τεΤ
χος, όχύρωμα, φρούριον. 

τειιισμός, δ (τιr,xΙζω) ' =τιrΙxισ,~ (βλ. λ.). 
τειlο-δομέω, μιλλ . -ήσω (τειχοδόμοS') ' οΙκοδο

μώ (κτΙζω, όνεγεΙρω) τεΤχος η όχυρ6ν (φρούριον). 
. ΤΕιlο-δόμος ο" (τεϊχο, + δΙμω)' ό οίκοδομών 
(ΚΤΙζων, όνεγεΙρων) τε/χη. 
τcιlo-μΙIέω, μιλλ . -ήσω (τειχομάχ",)' μάχομαι 

έναντΙον τειχών, πολιορκώ καΙ έφορμώ κατό θέ
σεως ώχυρωμένης διό τειχών n δν'llατοί τε,χομαχεϊ" 
=έμπειροι εΙς τό τειχομαχεΤν (δ1]λ. εΙς τ6 <-κπορ
θεΤν τειχισμένος πόλεις) . 

τcllo-μδlιις, -ον, δ (τeiχοri-μάχομα,)' ό έφορ
μQν έ.ναντΙόν , τειχών Τι γεν_ έναντΙον ώχυρωμένων 
θέσεων Ι πολιορκητής, μηχανιl<ός, ώ; xGtl νίιν τει
χσμόχος. ' 
ΤCllo-μδιfσ, Ιtιlν. -Ιη, ή (τιrιχομαχaω)' ώ; xαt! νυν, 

τειχομαχ/α, έπΙθεσις (έφοδος) ~αντΙo" τειχών, 
σολιορκΙα πόλεως i:ιχυρωμένης διό τειχών, μάχαι 

4ΖΖΙΚΟll ΑΡΣΑΙΑΖ Ε.4ι1ΗΝ. Γ.ιωΖΕΗΕ 

nερΙ τό τεΙχη n όνομασΙα της δωδεκ6της ~ΨIι'δΙας 
της Ίλιάδας (Μ). 

ΤE1lo-μcliις, i, (τ.rχοri-ιdlοf)' ό τειχ/ζων (άν
εγεΙρων τε/χη) διό της μουσικης, ._ Ι. τι:! συνοδεΙQ 
μouσΙKiiς (aπΙ <Yί~ λόραt. <οίί • ΑμφΙσνσ.). 
τcllo-ηo~, ό" (τιrrχοri-nο,aω)' δ ποιών (δηλ . 

κτ/ζων, όνεγεΙρων) τεΙχl1 fι όχυρώματα xαtθ6λoυ 11 
οΙ ~ε,xoπoιoΙ έν Άθήν(,tι; fισαtν 4ρχσνΤΒ' 6πεχοντι, 
.-ήν ι!ίθόν1jν .7j; συ'ΙΤ1]pήσ&tιI, XαtΙ 'πισχευη, .ιίiν τει
Χ liIν .ij, πόλιω; . 

ΤΕΓΧΟΙ, -e0S', 't6' ώ; xαtΙ νσν, τεΤχος, χαt! χυρ. 
τεΤχος πόλεως, περι6όλλον πόλιν U τειχέω. κι{/οώ
".~~xιτώνες (ένδύματα) έκ τειχών, •. ~ . τεΙχη όλ
λεπάλληλα, τ6 εν έντός τοΟ δλλοl) U τεΙχεα eήξα
σθαι-=νό δημιουργήοουν ρηγμα είς τό τεΤχος, νό 
τ6 κρημνΙσουν. -'tό τ.Ιχο, διαtφίρει aπό.eι τοϊχο" 
τ.ιχιο" όσον διαtφίρσυσ ι <ά: λαt •. murus, moenla- ιiπό τό 
pa-rles, η 6σσν τό .εΙχσ; (η .ά: .sLX1j) πόλεω; ά.πό .όν 
τοιχσν (η .σίι. τσΙχου ,) σίχΙαt;.- 11 παντός είδους 
όχύρωμα, φρούριον, όχυρόν (CκάστΡΟ~) 11 πόλις ώ
χυρωμένη διό τειχών, πόλις (τε)τειχισμένη U πας 
ώχυρωμένος τόπος. 
Έτνμ.: τciχος' τ.ιχΙζω (Ιιιιν. τε,χέω)' τε,χιό.,,, 

(πρ6λ. τιιιχ,ονσσα, πλΤισΙσν .ης; Μ:ιλή'tσ u , nr.tpIi: θσυ
χυδ .).-τοϊχος: oGtvoxp deh.-l)., de.ha-m (σώμα, κορ
μός), dehl' (τείχος, άνάχωμα), de' hmi (έπιχρΙω), 
Ζινδ. -da-ezayeili (έπ ισωρεύωΙ (=σιχνσχρ. dehAya-ti, 
ένεΡΥ. μ.6. ) , uz-daeza- (έπισώρευσις), pa 1ri-da-eza 
(κυκλικός περΙ60λος» έλλ. ncιeάδeισoς (βλ. λ . ), παtλ
περσ . didίi- (όχύρωμα), νεσ-περσ. diz dez (φρούριον), 
ιiρμ . dizanel (=εnα6eοlζΟμ4'), dez (σωρός), θρ~x. 
-διζο" -διζιι (φρούριον, όκρόπολις), λαt't. fingo, fl
gurcι, figulus (κεραμεύς), όσχ- felhύss (=λαt •. mu
ros), Υστθ . pamma- digandin (=τφ nλάσα'lln), gcιdi· 
gls (=πλάσμ4), ' d'igs, παtλ·nοrr. deig, ιiyyλ-σαtξ. 
dάz, π(,tλ-γερμ. Ieig (ζύμη), Υοτθ. digrei (=dδeότ"S', 
άφθον lα), παtλ-nοrr. digr (παχύς, μεγαλόσωμος), 

παtι.-ρωσσ. d~~a (*dez-jίi (Ιαtπ. *dhοί~h-jα)=σκάφη 
ζυμώματος, λιθ, 'dizu, d~zti, dizti (κτυπώ, ρα6δΙζω), 
Π(,tλ-σλr.tυ . zIdaIi (οΙκοδομώ), zidu (τεΤ)(Θςt, λ ι θ. 

zedzu, iesti (σχηματΙζειν)' πΙΙν.αt 'tιχυ.αt έ~ !r.tn. 
"dhei~h- (όλείψι.ι, έπιχρΙω, φρόττω διό κολλητικοΟ 
πηλοΟ, ζυμώνω, πλάθω, πηλοπλαθώ) ' βλ. XαtΙ 6,'1-
"ά,llω . . 

τι:ιlo-ιpiiλαξ, -ίίκo~, δ (τιrϊxo~φιίλι&ξ)' δ φυλάτ
των τό τεΙχη, ό φρουρός τών τειχών, σκοπός, φρου
ρός (τοΟ τεΙχ,ους). 

τι:ιιύδριον, τ6 , δπσχσρ .• οσ τιιϊχο,- μικρόν τεΤ
χος, μικρόν όχυρόν, μικρός έκτρσεως ώχυρωμένη 
θέσις. . 

τι:Ιως, :επφρ. έπ. xαt! ·Ιων., ά.~,τΊ ra~ (βλ. λ . ). 
τέκι:, 'π . Υ ' έν . ιiσp . ο' .συ τΙκτι». 
ΤΕκι:ίν, τι:κέσθαι, _νεΡΥ. χαtΙ μίσ. ιiπρφ. · ά.σρ. δ' 

του τίκτω . 
ΤΕκμαίρομαι, μιλλ. τaκιUίeοvμιιι ' ά.όρ. (,t' έτε .. μ,,

ράμ.",, ' /i"σθ. (τέκμαρ) ' καθορΙζω διό σημεΙου r. ό
ρΙou, δrι>lώ, έμφαΙνω, διατόσσω, όποφαοΙζω (μiλ ι
στιχ ' ιiπl θειίiν xαt! 't1l; MσΙραt;) 11 Ύιν\xιίi~, έντέλλομαι, 
παραγγj;λλω, παρατόσσω, διοΡΙζω, προδιαγράφω 11 
όρΙζω κατ' έμαυτόν, σχεδιάζω, όποφασΙζω (νό ... , 
μετ' ιiπρφ.) .- 11 έξ ώρισμένων σημεΙων (xαtΙ δεδο · 
μένωνι συνόγω (εlκ6ζω, συμπεροΙνω, σχηματΙζω 
γνώμην, . κρίνω) 11 τεκμαΙΡΟμ4Ι τιl HtIt,lld το", πάλαι 
=σχήματlζω γνώμην περl τών νέων 8ασιζόμενος 
έπ) τών πολαιών ουμΒάντων 11 ΤιrHμ4ΙΡOμ4' τcί ιdλ
λο .. τα τοίς '1εΥε1''1μέ1'οιS'=ε lκόζω τό μέλλοντα στη
ριζόμενος είς τό παρελθόντα,- • σπαtνΙω, ιiπαtν.~ 
χιΧι' ~ ενεργ. <όπσ; τεΗμ4ΙΡΟμ4Ι = δεικνύω (φανερώ
νι.ι:Ι, διό σημεΙου τινός (διό Τεκμηρ/ου τινός). 
ΥΕ'ΚΜΑΡ, έπ. τCκμωρ, .6, 4χ.λιτσν' ώριόμένον ση

με1Το" η δριον, τέρμα, τέλος 11 ΊΜον Τ8ΚJWJtl -- ' τό 
τέλ~ (ή καταστροφή) τής Τρο/ας ιι γ_νιχΘ" συμπλή
ρωσις; όποπεράτι.ιΟις 11 μτφρ, σκοπός, όποσκοπούμε
νον τέρμα.- Ι ώ; .ό τιικμήριο" (βλ. λ.), ώρισμένον 
σιψεΤον, σταθερ6ν σημεΤον (γνώρισμα), όσφαλής 
όιiόδειξις, τεκμήριον, έπΙσημος έννύησιι;. 

• 



'" 1iιιμσΡσις-ΤCΙ.cις 

·11,","" ά"μιι." T4"μαι(l' "8,,μιι.I,φ (ιi6ρ. .-.:4-
.. ,.."σ)· -.:4"μ4f (*-,:4"α,.., (!~π. qveks-men-: Ζ_ν!l . 
~.Am&n- (όφδαλμός), (!a~lte (διδάσκω, ννωρΙζω), 
α~ναxρ. cάk:j-&t~ (6λέπουσlν), ί~ !~π. ρζ ~v.ks-, 

~ΤI' 4ποτελ.Τ ίπ'xτ~αlν τfj, ·qvek/~-, *qVδk/~- ίν 
τ, οιιναχρ. kιlςate (νΙνομαι όρaτός, έπιφaΙνOμαι, λάμ
πω, φεύνω), z.ve. ίik&S&t (εΤδε, παρετήρηοεν), π~λ· 
αλ~o. k&f&., k&zatl (δεικνύω, παροτρύνω), υ-k&Zu=
όn6δειξις. 

τCιιμαρσις, 11 (Τ8",..IΡΟ,..Ι)' τ6 κρΙvειν καΙ συμ
περaΙνειν έξ ώρισμένων σημείων (δεδομένων) ΙΙ 

·Υ.νιχω" ή άποδεΙΚΤικότης, ό τρόπος τού έλένχειν 
καΙ άποδεικνύειν.- 11 ή δεξιότης εΙς τ6 τεκμαΙρε-
08aι, 6ξύνοια, άνχΙνοια. 

TCKμIIpάμIIV, ίπ. ιiόρ. ~' το!! τι",..lρομσι, 
τcιιμήριον, τό (Τ8κ,..lρο,..ι)· ώ~ τό -.:έκ,..ρ (βλ. 

λ.), 6έ6αιον σημεΤον, άοφαλής άπόδειξις, άσφaλές 
ννώρισμα υ -'C'llκμΙ;ριο" δε. ε!νcιι σuν1jθsστciΤ1j ΠBρΙφp~
σι, ιiπoιντωσ~ συχνότ~τ~ cb, ιiνι~ciρΤ1jΤΟ' πρότοισι. (προ
SeOΙHEA τιχή πcιρciθεσι,), μετ" τήν δπoΙ~ν επ~x-oλoυθ.Τ 
.,. χυρΙω, ιiπό!lBΙ~~' 6ίσ~Ύομίν1j l'Jι& τoίi "άρ i) l'Jι& τoίi 
8", i) xcι! ιiσυ νl'Jίτω, [=άπόδειξις δέ (τούτου) εΤναl ... 
ή: ώς άπόδειξις δέ χρησιμεύει (τ6 έξης)].- n ίν 'tfj 
Aooytxll, όναντΙρρητος όπόδειξις, ίν ιivτιθέσει πρό, 
τό o",...io", δπ.ρ !ι.ν ίνίΧΒΙ τόσ1jν 4σφciλειcιν χιι! β •• 
δcιόΤ1jΤCΙ. 

τι:ιιμιιρι6ω, μaλ).. -Φcrφ (τικμ",ιο,,)' άποδεικνόω 
διό τεκμηρΙων, παρέχω άποδεΙξεις, όποδεικνύω κατό 
τρόπον μή έήιδεχόμενον όμφισ6ήτησιν.- μίσον, ώ, 
τό ".",..lρομιι.ι (βλ. λ.), ouμπεραΙνω έπ\ Ta 6όσει 
όσφαλών σημεΙων. 

τι:ιινΙδιον, τό·=".κ"/ο" (βλ, λ.). 
TCKVίov, τ6, 6ποχορ. το!! "4,,,,0. (βλ. 1.), μικρόν 

τέκνον cπαιδόκιι. 
TcKVo-yov'Iι ("I""0,,6toOIO' νεννώ τέκνα, π;. 

κνοποιώ. 
TcKvo-yovIa, fι (ΤΙ""0"0ι'4ω)' ώ, χιι! YUy, τεκνο

νονΙα, τεκνοποιΙα, τ6 νενναν τέκνα. 
τcιινΟ-Υόνος, Οι' (,,_κ,,0,.,..*,,4_)' ό Υεννών τέ

κνα, 6 τεκνοποιών, παιδοποιός. 
τcιινο-ιιτόνCME, ο. (-.:4κ,,0""'κ.I/_)' ό όποκτεl

νων τέκνα, παιδοκτόνος. 
TcKv-olcτcIpσ, fι (τ4κ,,0,.,..8ΑΑvμι)' ίπ! 'tfj, 4'1-

Μνο" ή όπολέσασα (χ~τ' 4λλοο" ή φονεύσασα) τό 
τέκγα της. 
ήιινον, -ον, τό (τικι'., τιΟ "I""Q»' τό τεχδέν, 

τό νεννηΜν, τ6 νεννώμε;νον, τ6 νεοννόν, ό νό
νος, cb, X~! νΟν τέκνον (υΙός fι ΘUγότηρ) ιι σοχν& ίπ! 
προαφlιινΥισβω, 'χ μίρου, Υ.ρον'(οτίριιιν πρό, νιωτίρου; 
~ήν fιλιχΙ~ν: "4""0,, ('μδ,,)=ώ; xcι! νίlν, τέκνον μου, 
cπαιδl μουι ιι ίνΙο'(l μ.τdι ιiρα, 'πιθ.: φlΑ. ι:Ι""ο" (= 
όναπημένο μου παιδΙ). 2) &α. χ~! ίπ! ~ιjιων, τ6 μι
κρό (fι τό μικρό) τΟΟ δεΤνα ζc;ιoυ (fι χαι! δι' ()ποχορ. 
χαι~λή~. 11' c·όκι, ·πουλο»). 

'Ενν,." τ4",...: πιιλ-nοrr. ~egn (μενιστόν, όπ· 
ελεύδεΡοι;, έλεύδερος δν8ρωπος), ιXyyλ·σoι~. ~ez(e)n. 
~'η (δοΟλος, 8ερόπων, noL'rJ'(, Ι'ιρι..χ;, πολεμιστής), 
παιλ·Υερμ. degIon, μισ·Υ.ρμ, degen (δμ. σ1jμ.). σcινσχρ. 
tάkm& (τέκνον. όπόνονος)' .~ !~π. *teg-: βλ, xcι! 
-,:ι"τί», 46ρ. "1H8i'", 
τcιινo-ηoιCω, μ.λλ. -,faaJ (τικ"οnοιόS')' ώ, χαι! 

νδν, ΤΕκνοποιώ, τlκτω (νεννω) τέκνα, παιδοποιώ, «'κό· 
μνω παιδ,ιό» ('πΙ Ύoν~ιxό. nciv'to'tI ώ; ίνIlΡΎ.).- ίν τφ 
μια., 'κΙ τοΟ ΠΙΙ1ρ6" όποκτώ τέκνα U ώσ. χ~! 'π! ιΧμ· 
fOτ'ιι" τΑν Υον'ιιν tν τφ ' μ'σφ, άνατρέφω τέκνα. 

ΤCιινo-σOΙΙσ, fι ("IΚ"ΟΠΟΙ4ω)' ώ, χοιΙ νυν, τεκνο
ποιlα, τ6 νεννδν τέκνα, ή όπόκτησις παιδΙών, παι· 
δonoιlα. 

τcιιν6-ιιoινoς, Οι' (a .. ot+noatotJ)· ό έκδlκούμε
νec; τc!ιι τtκνα. 
τcιινo-ιιoι6ς," (dH"" + noa_Q»' ό ποιων (ή 

πoιoOσa) , τtKνα, όπ:κνοποιών (έπΙ πατρός), ή τl
ΙCτouσo τtκνα ιιπι μητρός), παιδοποιός. 
nιι .... .,ισ, fι (n,,"fIιrό,0S', T4,,"0""'onaleφ)· 

τt cιncIρcιν τtιcVQ, ... onooc!ι τέκνων. ή παlδοποιΙα. 
• .κνeιιαιl& 

τcιινο-τροφέω,μιλλ. ·ιjαω ~"Η"Ο""''''4φQ»' τρl:· 
<Ρω τέκνα, όναΤ,:Jέφω τέκνα. 
TcKVoϋς, ονοοα, ο;;" (ι:έκ"ο,,), σοψιιρ. ιiντ! τcιιν6· 

Εις, εοοα, ay' ό έχων τέκνα, ό όποκτήσας τέκνα. 
τι:ιινο-φδΥος, ΟΥ (ι:έκ"ο"+φσ,,.''')' ό έσ81ων (τρώ

νων) τ6 τέκνα του. 
τι:ιινο-φονέω (ι:β .. "οφό"ο,,)· φονεύω τό τέκνα. 
τι:ιινο-φόνος, ο" (ι:_κyo"+*φιf,,ω)' ό φaνευων Td 

τέκνα, ό φονεύς τών τέκνων. . 
ΤΕιινόω, μιλλ. -ώαω (-.:έκ"ο,,)· έφοδιόζω μέ τέ· 

κνα, παρέχω τέκνα.- 11 Υεννώ (πaρόyω, σπεΙρω; 
όποκτώ) τέκνα, τεκνοποιώ (έπΙ ποιτρό,) .- ίν τφ μ" 
σφ, έπΙ μ1jτρό., τΙκτω τέκνα, «νεννο60λώ» 8 μτφρ.,. 
x{JoOJ" ε-.:ε .. "ώοσι:ο -.:έ .. "α=ή Γη ~Kαμε νό όνα6λα· 
στήσουν τ6 τέκνα της U ώσ. επι πλοι)του Χλπ.-π~θ'rJΤ. 
τlκτομαι, Υεννώμαι. 

τέιινωσις, -.ως, 'iι (-.: ... "όω)· ή νέννησlς τέκνων, 
ή όπόκτησις τέκνων. 

τέιιοlι:ν, Υ' πλΤιθ, E~χτ. ιioρ.6' το!! ,,{Κ-':Φ. 
τέιιον, 8π. ιiόρ. ο' τ?ίi τΙκ τω. 
τέιιος, -Βος, τά, έπ. δοτ. πλ1jθ. -.:Ικ.οαι, Τ8"Ιιααl 

(-.:ικιϊ,,) · JtOL1jt. ιiντ! τέχ"ο" (βλ. λ.). .. 
τcιιτaΙνομaι, ιXπo~. ( .. έκτω,,) · χυρ. ι!π! τ'χτονο •• 

κατσσκευάζω, «φτιάνω», κτΙζω, οίκόδομώ. συνσρμό· 
ζω i μτ,lφ" οχεδιάζω. μηχανεύομαι, έπινοώ. χαλκεύω, 
δολοπλοκώ. μηχανορραφώ.- 11 ItCLp" μην. ιiπcιν'(ιJ 
x~Ι ώ. ίνΞΗ. μιτ" των οι!Jtων σ1jμcισ. U δθεν ίν τlj) π~θ., · 
κατασκευάζομαι, χcιΙ μ t'l>P. , έπινΟΟύμαι. σχεδιάζομαι. 
χαλκεύομαι: -.:ά 1Οε .... σ,,,ό,...,,σ (ώ. χοι! νίιν). 

ΤΕιιτήνalτο, Ύ' 'ν. β~χτ, ιioρ. ~' '(ου τ.κτσί"ο,..ι. 
τι:ιιτήνaτο, έπ. Ύ' Ιν. ιioρ. α' του -.:ε .. ι:σί"ομι!.Ι . 
τι:ιιτονι:ίον, "ό (-.:έκτι.ιnι)' τ6 έΡΥαστήριον τρΟ 

τέκτονος, ξυλουΡΥεΤον. 

ΤΕιιτονιιιός, Ι;, Ο" (τέκτι.ιnι)· ό όνήκων (η όρμό
ζων) είς τέκτονα, ό ήσκημένος (δεξιός. έμπειρος) 
εΙς τ6 οίκοδομείν 11. ώ. o!Ja. ό -.:εκ-.:ο",κΟς=ό καλός 
ξυλουΡΥόι; 11 ή τε .. 1ΟΟ",><'; (βνν. ι:έχ"η)=ή ξυλουρν· κή. 

τι:ιιτοσύνιι, Υι Ιτέ .. τω,,)· ή τεχνη τού τέκτονος, 
ι'ι τεκτονική, ή ξυλουΡΥική, ή οΙκοδομική. 

τέιιτων, -ο"ος, δ' ό άσχολούμενος είς τήν κατ· 
ερνασία.ν τού ξύλου Ύενιχω" ό κατοοκευαοτής έρ
νων έχόντων σάσιν τήν ξυλεΙαν, ξυλουΡΥός (<<μα
ρανκός»). λεπτουΡΥός, έπιπλοποιός, .χλλ" χcιΙ ό οί
κοδόμος, άρχιτέκτων. κτΙ"της, ναυπηΥός U "ηώ" -.:έ
Η-.:ω,,=ναυπηΥός. 2) πας έΡΥάτης, i) χειΡώναξ. 
i'j άσκών οίανδήποτε τέχνη ν ΙΥλυΠΤ4κήν Π.ί'.') U Ιν
'(.υθιν χcι! ίπΙ των ΠΟΙ1jτων: -.:έκτονες έ:ιr.έω" i) v
μ"ι.ιnι=ol ποιητσΙ, οΙ στιχοπλόκοι,- 11 μτφ~ " ό έπι
νοητής, ό σχεδιαστής, ό μηχανορράφος. ουνωμό
της 11 Ύενιχω~, δημιουΡΥός, αίτιος, πρωτουΡΥός. 

Έ-.:vμ.: -.:έ .... ων=σοινσχρ. tάk!!an·, Ζενδ . . tai!&n-
(δημιουρνός), πρΙλ . OCLvaxp. tόk~aΙί, Ιίi' ~Iί( (*tekP-ti) 
(=ξυλουρνώ, οίκοδομώ. KατaσKευόζω,, ' Ιό~IΔΓ- (τέ
κτων)=λοιτ. Iextor, Ζινδ. tai!- (κόπτω, ψαλιδιζω), t&i!& 
(πέλεκυς). λοιτ . texQ (ύφaΙνω, πλέκω, οίκοδομώ), te-
Ι& (ύφασμα) (*lekSI&. subtemen (ύφάδι), test& (μα
νειρικό οκεύη), ποιλ·ιρλ. Ι&Ι (σκέπαρνον), π~λ-Ύllρμ. 
dehs&l& (πέλεκυς), dahs (ψήκτρα). μισ-Υερμ. dehsen 
(κοπανΙζω λινάρι). λιθ. Ι&SΖΥ'ιί (άποκόπτω. κλαδεύω), 
π~λ-σλoιυ. tes&tl (=λcιτ. c&edere), tesl& (πέλεκυς), 
testl. (δοκός)' ί~ !~π. *Iek~ (ξυλουρνώ, πελεκώ)' πιι~ 
pcioywoy~: θ1jλ . τέκτσι"α < *-':EHTQ-ja , αιιναχρ, t&kInr', 
-.:ε"1Οαί"ω, τέχ"" (*-.:εκo"ίi). 

τcιιών, μτχ. ιiop. 6' τoίi -.:Ι"'CΔJ. 
ΤΕλλ -ΜΩ'Μ, ·ώ"οS', δ' πλατύς δερμάτινος Ιμός, 

κατάλληλος διό νό ύπο6αστάσr:1 δ. τι δήποτε. δερ· 
μότινον λwρΙoν, δερματίνη ζώνη, έξ ης έκρέματο 
ή άσπΙς. i) τό ξίφος. 2) πλατύς λινους έπΙδεσμος, 
χρησιμοποιούμενος εΙς έπlδεσιν πληνών Ι ωα. μα
κρόν στενόν λινοΟν Cιφaσμα (.Ιδο, cφασκ!δςι), διό 
τού όποΙου περιετυλΙσσοντο αl ΑΙΥυπτιακαΙ μομμlαι. 
Έτvμ.: .IΑσμώ", -ciWoS' (*t.18·» λ~'(, Ι.Ιι.rnδη 

(πcιρ& Βιτρ.), πρ6λ. TelamO=AtI&s, πληθ. clT1cιη., 
1!;CΙ"~ B:τ~. ίχ ριι;. "Ασ-, π.ρ! tι, βλ. tν ·"Αάφ, 

τι:ΙCι:ις, lαοα, ι,,' βλ. ~11Ι;81' . 



τclΙIω-τcl'" ", 
ΒλΕ·.Οο Υ' 'ν. Ιιιιν. προ;. T_U6_ax_' πρ06αΙνω, 

έμφανΙζομαι, Ιρχομαι εΙς τό εΤναι U όθεν , γΙνομαι, 
εΤμαι, ύπόρχω [ιo_UiJoι» (*qvel-)' δι' 'ο;ιιμ. βλ. ni1OJ, 
ni10pa,]. 
τilειoν, o;iι (ιoil_,oS')' πλi'jρες συμπόσιον, 6ασι

λικόν συμπόσιον. 
τiΙειoς Τι τΙΙεος, α, Ο", πιιρ' ιi,;,; . ώα. χllΙ -OS', ' 

-ο" (Ti10S') ' ό φ86σας εΙς τό ώρισμένον τέλος, εl(; 
όκμι'ιν, έντελι'ις, πλι'ιρης, ώ, χlll vuv τέλειος, 6λό
κληΡος, όκέραιος 11 'πl θιιμιi,;ων (των θιιαιων) , 6 δνευ 
μώμου (έλαπώματος), όρτιμελής, δμεμπτος, όλώ-
6ητος n ιiλλ' δμω" 'πl θιιαιων, τέ1_ια Ιερά=θυσίαι 
πλι'ιιΧις (f) ιiπiι ιiπόφεω, ιiριθμou 1) ιiπό ιiπόψεω, πιι
αcίlν ,;ων νομΙμων ';δλδ,;ων). 2) aItI ζιjιων (πι~ιλllμ-

15l1νομ'νων xlll ,;ων ιiνθρώπων), 6 φθόσας εΙς τήν ό
κμι'ιν τι'\ς ήλικ/ας του, ό όκμαΤσς, ώριμος τήν ήλι
κ/αν 11 τΙ1_,0, ιΙ"ήρ=6 δγων τήν ώριμον ήλικ Ιαν 
τΟΟ ανδρ6ς, «σωστός δνδρας~ (xlll δχι πλέον ιiν· 
ήλιxo~ fι χllΙ !φτι150') ' λll,;. Adultus 11 δθΒν, τέλεισς είς 
τό εΤδός του, τελεΙως κατηρτισμένος, μηδεμΙαν έλ
λειψιν έJςων, ώ, κιι! νίiν τέλειος. 3) έπ! ιiρ ιθμων, 
x:t.Q., πληρης, συμπεπληρωμένος. 4) έπΙ ένεΡ-Υε ιων, 
πpιiεεων Χ. τ.δ . , τελειωμένος, τετελεσμένος ιι επ ί ε!ί
χων, npoosuxιίIv κ.τ . δ ., έκπληρωθεΙς, έκτελεσθεΙς, 
πραγματοποιηθεlς 11 ώα. καθωρισμένος, προαποφa
σισμένoς.~ Ι ώ, ενεΡΎ., ό έχων τήν δύναμιν νό 
όγόγr:1 τι εΙς π~ρaς, ό έκπληpWν, 6 έκτελών , 6 
συντελών, 6 τελειωτής 11 άρά τε1εlα=κατόρα κατ
ορθώνουσα τήν έκπλήρωσίν της ( <<πού μόνη της 
φέρνει τό άποτέλεσμά της »). 2) 6 Ικανός νά πρά
ξr;ι τι η νά ΠΡOKαλέσr:ι τι 11 τέ1.,0, ά~ρ=λι:n. ΡΑ ler
fAmilί4s, άρχηγός οίκογενεΙος, οίκογενειάρχης, οί
κοδεσπότης, μέ πλήρη έξουσΙαν. 

τεΙειό1'llς, -ητο" ή (τe1ειο,) ' ώ, xlli vi!v, τελει
ότης, τό τέλειον, ή έντέλεια ιι ή πληρότης, συμ
πλήρωσις, άκεραιότης. 
τελcιόω η τελεόω, μελλ. -ώαω (",έ1ειο,)' ποιώ 

τι τέλειον, τό καθιστώ τέλειο ν , τό τελειοποιώ" 
έγκαινιάζω, καθιερώνω, ΤΙ.- 11 συμπληρώνω τι , τό 
όποτελειωνω, τό έκτελώ 11 καθιστώ τι έπιτυχές, άπο
τελεσματικόν. 2) -Υε νικώ;, έκπληΡώ, έκτελώ, κατ
ορθωνω, πραγματοποιώ . 
τελείται, -Υ ' έ ν. πΧθ. έν . χοιΙ μΙ". μελλ . τσίi τελέω. 
τcλείω, επ. ιiντΙ τε1έω. 

τελείωσις, η τελέωσις, ή (τελε.όω)· τελειοπο Ι
ησις, άπο τελεΙωσις , άποπεράτωσις, συμπ λήρωοις, 
λιιτ. perfectio, consummatio. 
τcλε.ιωτής, -01ί, δ (τελειόω) ' 6 τελειοποιών, 6 

άποπερατωνων. 
τελεό-μηΥος, ο" (τέλεος+μή,, ) · 6 συμπληρωσας 

τόν άπαιτούμεναν ά ;:J ιθμόν μηνών 11 τελεόμηνος ({ρο
το,=πληρες δωδεκάμηνον διάστημα Ι τελ εόμηνο" 
τέΧt'ο,,=τέκνον έχον συμπ λ ηρt:.:σει τό έννεάμηνον 
διάστημα της κυοφορίας του . 
τέλεον, έπ. πρ τ . του τελέω . 
ιελέοντες, ο Ι' μΙα τών όρχ ικών τεσσάρων φυ

λών της Άττικης (πρ6λ . τε1έω 11)' ΟΙ πληρωνοντες, 
οΙ γεωργοl ιι Τι (εχ του τελέω ΙΙΙ) ΟΙ τελούντες τάς 
έορτάς, ΟΙ lερετς. 

τΙλεος, α, ο" (τέ10,)=τέλειο, ( β λ. λ.). 
τελcσδc'ς, μ,;χ. παθ. ιiop . ιχ' ""οίί τελέω. 
τCλεσμα, -α το" τό (τε1έω 11)· τ ό τελουμε"ο" τέ-

1~ (βλ. λ.), φόρος Η πληρωμή, κατα60λή Kαθ~ρι
σμένου χρηματικοϋ ποσΟύ, δαπάνη, έξοδον. 

τiΙεσσα, 8π. ιiόp . α ' τoίi τ,λέω. 
τελεσσι-δώτειρσ, ή , ποιτιτ . ιiντΙ τι:λεσιδ- (τέ-

10n-δΙδωμι) ' ή δ,δο1ίαα τέ10ς, δτιλ . ή συμπληροϋσα, 
έκτελοϋσα, πραγματοποιοϋσα (έπΙθ. ,;ij, Mo Ιpoι~ ) . 
τεΙεσσf-φρων, -0"0,, δ , ή , έπ. ιiντΙ τεΙεσίφρων 

(τ_Ιiω+φρ"") ' ό έκτελών πλήρως τήν θέλησ/ν του 
(τήν πρόθεσΙν του, τήν άπ6φασ/ν του) . 
τελεστίιριον, το (τελέω)' ώ, χllΙ νυν, τελεστή

ριον, τόπος lεροτελεστΙας, τόπος μυήσεως (μυστα
γωγΙας).- • ίν τlj\ πλτιθ . τά τελεοτ"ρ,α (Ινν. Ιερά)= 
εύχαριστήριος EIUQ/Q δι' ~ύτυχι'j έκ6σσιν ύποδέσεώς 
τιναιν 

τcλεσ~, -ο;;, δ ( .. _U.)· δρχων τις. 2> Ιερο
τελεοτής, καθαγιαστής, μuaτayωγόζ, Ιερεύς. 
τεΙΙστωρ, -ορο" δ, ΠΟΙ'Ι'Jο;. «ντΙ τ_1cατι), (βλ. λ.), 

'πΙθ. του 'Απόλλωνο,. 
τcλcσ-φoρέω, μ.λλ. ·tfa. ( .. _1cαφ6ροS')· φέρω 

τόν καρπόν είς πλήρη ώριμότητα, καρποφορώ τε
λε/Wς 11 -Υεν., τελειοποιω τι, τό καθισΤώ τέλειον.- 11 
πληρώνω τό καθιερωμένον τ.Ι0' (φόρον, δασμόν)' 

τι:Ιι:σ-φόρος, ο" (τέ10'~eω)' ό φερόμενος εΙς 
τέλος, ό έρχόμενος εΙς τέλος, ό περατούμενoc;, ό 
συμπληρούμενος (ό συμπληρωθεΙς), ό πλήρης: τε
λεσφόρο, ΙΙ"ιαυτο,=τό διόστημα ένός πλήρους l:
τους.- Ι ένι~-y . ό φέρων είς τέλος, 6 φέρων εΙς 
πέσας, ό συμπληρQν, ό έκτελων, ό όποπερατωνων ι 
ΜοίριΖ τε1εαφόρο, (ή πραγματοποιοΟοα τός όπο
φόσεις της). 2) ό φέρων Kaρπόν εΙς ώρισμένην 
έποχήν, η ό φέρων τόν καρπόν εΙς πλήρη ώριμό
τητα, ό συντελών εΙς τήν ώριμότητα. 3) . ό κυ
Βερνών,'6 έχων τόν έλεγχον (τήν διεύθυνσ/ν) τινος. 
τελετή, ή (τ.λέω)· ή τελε/ωσις, ή τελειοποΙησις " 

ή μύησις εΙς τά μυστήρια, ή μυσταγωγΙα, ό έορτα
σμός τών μυστηρΙων.- • έν ,;φ πλτιθ . , τό τελούμενα 
κατό τό μυστήρια , α1 μυστηριaκαl τελεταΙ, τό όρ· 
για ιι πάσα θρησκευτική έορτή, έορτασμός. 

τcλεύμcvος, Ιων: μτχ. μέσοιι μ.λλ. (iv πιιθ'Ι'J';. 'νν. ) 
του τελέω. 

τελεϋνrι, δωρ. ιiντl τ_λοναι, Υ' πλτιθ. t06 τ,ΙΙω. 
τελευταίος, α, ο" (τ.λI1lΤ")· ιιι, χllΙ νίiν, τελευ

ταΤος, ό πρός τό τέλος, έσχατος, ΟΟτατος, λιιτ. ul
timus, extremus. 2> μτφ" ., έσχατος, χε/ριστος, δει
νότατος, δκρος, ύπερ60λικός.- n ';0 oUΔ. το .. _1811-
ταίο" ώ~ έπΙρρ. (=τήν τελευταιaν φορόν, τόν τε
λευταΤον καιρόν, έσχάτως, τελευταΙwς). 2) εΙς 
τό τέλος, εΙς τήν τελειιτάΙαν θέσιν. 
τελεuτάω, μελλ. -ήοω' ΠΡΧ. τετ_λεV'l"f1Ηα ' μiα. 

μιλλ . τελευιήαομα, (έν πιιθ. ίνν . )· ποιθΥιΤ., ιiόρ. 11' lτ.
λεvτή6ηt" Π ;; Χ. τετε1εύηιμαι' (τε1ευτ,,>, φέρω εΙς 
τέλος, τελειώνω, έκτελώ, συμπληρώ, λιχτ. ρerficere 
ιι έπικυρώ.- πχθ'YjΤ. έκτελούμαι, έκπληροϋμαι, γΙνο
μα ι, συμ6αΙνω.- 11 τελευτώ τό" plo", τελευτώ το" 
αl~t'α=φέρω είς τέλος τήν ζωήν μου, θέτω τέρ
μα εί ::; τήν ζωήν μου, τελειώνω τήν ζωήν μου, τ . ε . 
άποθνήσκω ('il χοιΙ αύτοκτονώ) ιι ιiπσ λ. .._λευτώ= 
άποθν ήσκω, «πεθα ίνω » ιι Hλιnιτώ~πό τι"ος=φονεύο · 
μαι ύπό τινος (άποθνήσκω διό χειρός άλλου τινός) 
ιι κιχ: μη;' '[εν. , <"ελευτώ Plov (χατ' ιiνllλ O'[Ι Xν πρό;; 
τ 6 παυσμαί Η1'ος)=παύω νά ζώ. 2) ιiμτ ε .. έρχο
μαι (φ θάνω) ε Ις τέλος, τελειώνω, λιχ τ . finire: Τ, 
"αυμαχία έιελευτηαε" ές "vκrα=έτελεΙωσεν (έστα · 
μάτησεν, έτερματίσbη) « κατά τό σούρουπο» Ι αl ευ
τvχlσι ές τοϊίιο έτελεύτήοα,,=ή « Τύχη» έφθασεν 
είς αύτό τό τέλος (εΙς αύτό κατέληξεν) . 3> 1ι μτ χ. 
εν. τε1εvrώt' μετά ρτιμ . &χρτιοψοπ?ιε!το εν ε iτι "p. ένν_, 
έν τέλει, εΙς τό τέλος, έπl τέλους : τελευτώ" έλη. 
=έν τέλει (εΙς τό τέλος) έλεγε Ι χιί." έyίγνεt:o πλη
Υή τε1έυτώαα=καl είς τό τέλος «θό έπεφτε ξύλο» 
(86 κατέλη γε τό πράγμα είς συμπλοκήν). 
τελεuτέω, ί ων . ιiντΙ τε1ευ",άω, μτχ. τεJ.εvτέΟ1'τε,. 
τελευ";,11 (τελέω, ",έ10,) ' τό φέρειν τι είς τέλος, 

έκτέλεσις, έκπλήρωσις, συμπλήρωσις.- • τέλος, τέρ · 
μα ( ιiντΙθ . τψ dexr}> ιι Plov τελευη=τό τέλος (τέρ· 
μα) της ζωης , θάνατος n ώα. χιιΙ ιiπoλ. τ.1cvτή=τό 
τέλος της ζω ης, ό θάνατος 11 ώα. 6cιtιάτoιo τε1ευτή 
=τό τέλος δ έπιφέρει ό θόνατος (λιιτ. mortis exl
tus) Ι ! 6" τε1cvrή,,=είς τό τέλος, κατό τό τέλος, έν 
τέλει, έπl τέλους ' 1Ι εν τφ πλτιθ., τό δKρa, τό δρια, 
τά σύνορα (έπΙ xώρll~ π. χ.) 11 μ,;φρ. , τ6 τέλος, τό 
άποτέλεσμα, ή έκ6ασις, πράγματός τινος (ένερ
γεΙος χ.τ.δ). 
τελέω, έπ . χοιl τεΙc'ω· μaλλ. T_UaQJ, ίπ. τ_Μα

σω, ίων. τε1έω XtΣΙ ouv'!lp. τc1φ' CΙόρ. II' ... έλ_αα. 'π. 
τέ1εσαα' πρχ. τε .. Ιλεχα .- πιιθηο;., τ,Μομα., 'π. ~.-
1εΙομα. · μέα . μελλ. έν π1l8. 'vv., πλΙαομαι, 'π . πΜ
όμαι χιχΙ OUV'!lp. τ,λο;;μαι' ιi6p. 11' , .. _Iισ/hι"· npx. 
τ"έλεαμαι' (τΙ10~)' φέρω εΙς τέλος, φtpω εΙς πέ· 
ρας, άποτελειωνω, συμπληρώνω, έKπληρQ Ι Υ.νιχΙΙ" 
ΙΙ:κτελω, διε:νεΡ1(ω, "ραγμoτoηoιQ, κόμνω, λ&ιs. p8f'-



". τclΙως-πloς 

fk"_II τηρQ τ6ν λόγον μou, έKπληρQ τήν ύπόοχε
σfν μου Ι μ*,;& ' δο,;. προα.ι έKπληρQ (έκτελώ) τι χό· 
ριν τιν6ς. «τοΟ κόμνω την χόριν», παρέχω εΤς τινα 
τήν έκπλήρωσιν πρόγματός τινος 11 'Ι'.ν., όπεργόζο-' 
μαΙ τι" τ6 ' όποτελειώνω.- πcιιθτι,; . , συμπληροΟμαι, 
έκπληροΟμαι, έκτελοΟμαι, πραγματοποιοΟμαι U γΙνο· 
μα .. συμ6αlνω Ι μ,;χ. πρχ. τδ χαΙ τπιιλιισμi"o" 'σται 
-πρδγμα τ6 όποΤον eό πραγματoπoιηθι;j έπΙσης. 
2) καθιστώ τι τέλειον, τ6 τελειοποιώ, τ6 φέρω εΙς 
ώριμότητα. 3) φέρω τι εΙς τέλος, τό τελειωνω, 
τό όποπερατωνω, τό όποτελειωνω D ίν ,;/ji πcιιθτι,;., 
φέρομαι εΙς τέλος, όποπερατωνομαι, όποτελειωνο
μαι. 4) ίνΙοτ. ιiμ,;δ., ώ, ,;ό τιιλρτ«ω, tρχομαι 
(φθόνω) εΙς τέλος, όπο6αΙνω (χcιιτi ,;ινΙΧ τρόπον) 11 
ώα. τ.ω .τ~ τι"α τ6πο" (ίνν. π)" δ.,δ,,) .... τελειωνω 
τόν δρόμον μου (τήν πορεlαν μου) εΤς τινα τόπον, 
"'. Ι. φ8όνω εΤς τινα τόπον.- Ι πληρωνω (άποτΙνω, 
κατα6όλλω) τό χρέη μου' iι τούς όφειλομένους 
φόρους, πληρώνω φόρον (δασρόν), πληρώνω χρέος 
11 Υ.νιχω;, δαπανώ, έξοδεύω.- πιχθτιτ., έπΙ χρi)μιχ",ο" 
πληρώνομαι, κατα6όλλομαι, δαπανώμαι, έξοδεύομαι 
11 πcιιθ. ίπΙ προαώπων, φορολογοομαι, ύπόΚΕιιμαι εΙς 
ύποχρέωσιν κατα60λης φόρων. 2) έπιιδ'ή Ίίν 'AOi)
νιχι, χ. ιi. οι πολt",cιιι δι'!lρουν",ο .1' ",ιX~sι" εΙ, τσι, δ
ποΙιχ, ί",cιι~ινoμoυν",o Ιπ! "'1J βιt"ιι "tjj, naptouatιxxjj, 
",ων χιχ",ιχατιΧαsω" τιιλώ=εΤμαι κατατεταγμένος (τα· 
~ινoμημένoς) εΙς ωΡισμένην φορολογικήν τάξιν, όν
ηκω εΙς ... , ύπολογlζομαι μεταξύ :τών ... , λιχ",. censeri 
inter ... : τ.λώ ιιl~ lπnέα~=φoΡOλoγΙKώς άνήκι.. εΙς 
τήν τάξιν ' τών Ιππέων (Xcιι ! ΙπομΙνω, ΙΙπόχειμιχι 51, 
δλΙΧ, ",σι, πρό, τijν πόλιν φορολΟΥΙΧσι, ΙΙποχρεώσει, ",jj, 
τ~ιω, ΤΙΧότ'l), n ώα. χιχ! ΙπΙ πόλιιων, τιιλώ .l~ ~Eλλ,,· 
"α~. τελώ ιιl~ Boιωτoiι~=όνήKω εΙς τΟΟς -Ελληνας, 
άνήκω είς τούς Βοιωτούς (ύπολογΙζομαι μεταξύ τών 
'Ελλήνων, μετα~ύ τών Βοιωτών) 11 ιl~ άστoiι~ τιω= 
άνήκω εΙς τούς άστούς, θεωροομαι άστός, γΙνομαι 
πολΙτης 11 εl~ ιi""ρα~ τιλώ=φ8όνω εΙς όνδρικήν ή. 
λικΙαν, γΙνομαι άνήρ.- 111 ποιώ τινα τέλειον, τόν 
κα8αγι6ζω, τόν μυώ (τόν εΙσάγω) είς τό μυστήρια, 
κατηχώ, μυσταγωγώ.- πΙΧθτιτ., μυούμαι, είσόγομαι 
εΙς τό μυστήρια, λιχτ. initlari: Διοννσφ τιιλιισ{J.;j"αι 
νό μυηθι;j είς τό μυστήρια τού Διονύσου 11 μιτ. ιχΙτ. 
aoιIAιICJ{J.;j..a, Βαχχιιϊα = νά. μυηθι;j εΙς τός Βακχικάς 
τελετουργΙας. 2) τιιλώ Ζιιρά = ώ, xcιιΙ νυν, τελώ 
Ιερός τελετός, έκτελώ lεροτελεστΙας. 
τcΙcως, χιχ! σπιχνιώτ. τιιλείoo~, ίπΙρρ. ",oiί τΙλιιo~ 

1\ τΙλειo~' έπl τέλους.- 11 τελεΙως, έντελώς, όπο
λύτως, παντελώς, δλως διόλου.- συΥχρ. τιιλaώτιιρo", 
δπιιρθ. &'ελεώτατα. -

τcΙήειc;, ιισσα, ιι" (τελέω)· τέλειος, έντελής, πλή
ρης, κατ ' ούδέν έλλιπής (ουτε χιχτσι ",όν ιiριθμόν οδ'1:11 
χιχ",ιΧ τσι ιlλλcιι) : eέζιιι" τελ"έσσα, έxατ6μβα~θυσι
όζειν έχατ6μβα, (βλ. λ. ) πλήρεις κατά τόν όριθμόν 
(η έκατόμ6ας έκ 6οών τελεΙων, δ'l)λ . άρτιμελών, με
γόλου άνοστήματος, καΙ άνευ έλλε/ψεως Tlνo~ χΙΧθ
όλου 11 τελήιι"τε, οIΟΟ"ΟI=οlωνοl (δτιλ. πτηνό), ων τό 
προμηνύματα έπαληθεύουσιν (ιiντΙθ. τφ μαψιλ6ΥοΙ 
olαwol) n Ι_ τιιλέιι"τα=6έ6αιαι προφητεΤαι (ιi, ιiρ
XΙXLo",tpou ",όπου τllλέει,).- Ι τιιλήιιι, ΠΟ1:αμδ, =- cJ 
ώχεα,,6!ί, διότι al, ιχuτον ",ελιχώ, έ~ι!6ιxλλoν πιΧντε, οΙ 
ΙΙλλGΙ πο",ιχμοΙ, 1\ διότι έθsωρεt",ο χυκλο,;ερ'ή, χιχΙ 8Τ8-
),ιΙωνιν cipcιι εΙ, 'ΙCΙΙυ",όν. 

τtl&oc;, -ιιο" τό, σπιΧν. ποι'l)τ, ",όπο, ιiντΙ τέλο, (= 
φόρος) [πρδλ. Ήαυχ. cτέλ-θo~' xρέo~,., 'iι δ' ιiν,;ιστoι 
χΙΙΧ τέλ-8ο,: τΙλ-o~ ιί.νιχλΟΥεΙ προ, τΥιν ιix-8o~: ι!1x·o~. 
- KcιιτιX ",ινιχ, πρoίiπoτΙθιτΙXΙ τύπο, *-θελ-θο, συΥΥ. τψ 
'ι'ο",θ. fr"-gild,,n (πληρώνω τό όφειλόμενα), glld (φ6-
ρO~, δασμός), πιχλ-ΥΒρμ. gelto1n, πιχλ-nοrr. gio1ld", 
ciπλ-σ~. zI_ld"n .,έξοφλώ), Ιρλ . geII (ένέχυρον, 

έχέγγuoν), geIIaim (ύπισχνοομαι), πΙΧλ-σλιχυ. !ledo1 
(εΊμαι όφειλέτης), λιθ. geliutl (εΊμαι δαπανηρός', 
στοιχ/ζω, Kooτlζω). 
'ΕΆλΩ, μaλλ. πω· ιiόρ. οι' Ιτ.ιΙα· πρχ. τέταλχα. 

- μjα-πoιθτιτ. τέλλο,UaΙ' ιiόρ. ιχ' lτιιιλ«μ",,· πρχ. τέ
ιιιλμαι' 6ιι_ρα. Ιτιιτιίλμ",, ' ΠΟΙ'l)"'. ι:fjμιχ, ίν xpi)oat πιχρ' 

,οΟμ'ijρ. μ6νον .., συν"σ_~ μIIΤιk, τ6)ν ιιρ08. II'l'ιί, lπΙ, 

nιιρι (II'l'ατέλλω, lπιτέλλω, πιιeιτέUΦ)' κόμνω ' τι 
νό έγερθιj (νό όνατεΙλω U Υ.ν., φέρω εΙς τέλος (εις 
πέρας, εΙς τόν πρός δν όρον), έκτελώ, όποπερα
τωνω.- ΠΙΧθ'l)τ., έγεΙρομαι, έμφανlζομαι, λαμ6όνω 
ϋπαρξιν, όνατέλλω. 2) ",σι, ατιμιχα. ",ου πΙΧθτι",. Iχ.~ 
χιχΙ το ιϊμτδ. iYiΡY. , άνατέλλώ, έμφaνΙζoμαι: ι)ΑΙ ... 
τέλλoιrτo~=όνατέλλoντoς τοΟ ήλΙου, κατό τήν όνο
τολήν τοΟ ήλΙου. 
Έτvμ.ι Α'. 1:έλλοο (ώ; ιiμτδ ..... έγε/ρομαι, ύψωνο

μαι, άνατέλλω), προχιιιμίνου περΙ ιiατιiρων, ιϊν τοι, τ6-
ποι,: ά"α1:έλλω, έξα"ατέλλω, lπιτέλλομαι (πιχρ' Ήροδ. 
cvπερr:ε,λα!ί cJ ηλΙΟ!ί")' ώς; μτδ. (=έπι6όλλω, δια
τόσσω, έντέλλομαι) έν ",ot, τόποι, έ"τέλλω, l"τέι
λομαι, lπιτέλλω, lπιτέλλομαι' φιxΙνιτcιιι ότι ιί.νήΧ8' 
_Ι, τ'1jν δμιΧδιχ ",ων λΙ,εων ίν ·τλιίω, i, ιιχπ. ρΙζ;. ·'.11-
(ύψωνω, σηκωνω)' ιϊντείiθβν "'ο δμτιρ. ιI'l'ατoλι} (=άν
ύψωσις ήλΙου, σελήνης, άστέρων Χλπ.). ,πρ6λ. χσιl 
τέλο, r'. 
ΒΌ τέλΙω (=έκτελώ, συμπληρQ), μτχ. Ιν. περι-τιιλ

λ6μa,,0~ (l"ιαvτ6" lτo~, ώρα) = ό συμπληρών (ό 
άποτελών) τόν κύκλον του (τήν τροχιόν του, την 
κΙνησ/ν του), ό συμπληρούμενος, όλοκληρούμενος 
(πρ6λ. χ!Χ Ι μ"'χ. ιioρ. περιπλ6μa"0~)' ί, lιχπ. ·qv.l
(περιστρέφω, περιστρέφομαι) ' βλ. XCΙΙΙ ιιν πέλω, ιra
λομαι . 
τΣλμα, -α1:0~, "'ο (1έλλοο)' ώ, χιχΙ νυν, τέλμα, τό 

συνηΥμένον που καΙ στόσιμον όπομένον ϋδωρ, tλος, 
ιΒόλτος», ι60ύρκος».- 11 ό πηλός (ή Ιλύς, ό 6όρ-
6ορος) λιμνόζοντος ϋδατος 11 ό πηλός ό χρησιμο
ΠΟΙQύμενος ύπό τών κτιστών, ή ιλάσπη», άσ6εστο
κονία [τέλμα' τllλμl~, -i"o" δ' δι' ίτυμ. βλ. ιiν στα
λ«οσω]. 

ΤΕ" λΟΣ, ·IIO~, ",ό' ώ, χιχ! νυν, τέλος, τό συμπλη
ρωθέν (άποτελεοθέν, έκτελεσθέν) πέρας, τό τέρ· 
μα, τό πέρας, ή συμπλήρωσις (έι<πλήρωοις,έκτέλε
σις) παντός πράγματος, ή άποτέλεσις, ή άποτελε/ω
σΙς του, τ6 άποτέλεσμό του, λιχ", . effectus (πiντOlς; 
διιΧφορόν πω, των τελιιvr:ή, πέρα" διότι δίν ανιχφίρ.
τιχι, ώ, ίχείνιχ, ιiπoxλιιστιχω, .1' "'ο τιiρμιx, ιί , ",ό 
Ισχιχτον ΙΙχρον) Ο τέλo~ '[χω = txIι) φ8όσει τό τέλος, 
εΤμαι τελειωμένος, εΤμαι fτοιμος 11 ώα. _πΙ ε~xων, 
προσευχων Χ.τ.δ .• ή έκπλήρωσις, έκτέλεσις, πραγμα· 
τοποΙησις U πcιιρ' ιiτ",. , ι!πΙ πριiσ6εων. ή άπόλυτος πληρ
εξουσιότης, ή ύπερτότη έξουσΙα. 2) ή πλήρης 
κατάστασις, τελειότης, τό νά εΤναΙ τις πλήρης, τ6 
νό εΤναι τέλειος : τέΙ0' ά"δρδ~=ή πλήρης όνδρική 
ήλικΙα Ι ήβ", τέλo~ = ή πλήρης έφη6ική ήλιι<Ια Ι τέ
λo~ Υάμοιο=ή διό τού γόμου έπιστέγασις της όν
δρικης ήλικΙας, η γόμος πλήρης (μέ δλας τός νο
μΙμους διατυπωσεις).- Υενιχω" τέρμα, tκ6ασις, όπα
τέλεσμα, λιχτ. eventus, exitus D τέλo~ βlοv=τό τέρ
μα της ζωης, ό θόνατος, ιΙ ... ιχ δί ίλίχθ'l) χιχ! Ινιυ 
τfj, Υ.ν. Piov (οπω, ιί.χριδώ, χιχ! t, λ. τcλεvτή) Ιν "'~ 
ιxoj-:1j σ'l)μ. (ιτέρμα τf'\ς ζωf'\ς, θόνατος») ιι ιί.λλ' ώσ. 
ίλtχθ'l) χιχΙ 1:έλο, -θα'l'ιίτoιo (=λΙΧτ, βχίΙυ, mortIs) = 
τό τέρμα τού θανάτου, δτιλ. τό ύπό τού θανότου 
προκαλούμενον τέρμα της ζωης, αύτός ό δόνατος 
11 ώα. ίλΙχθΥι ,,6στοιο τέλo~=τό τέλος (δτιλ . ή πρα
γματοπο/ησις\ της έπανόδου, "'. Ι. όαφαλής έπόνο
δος. 3) τέλo~ χεί",ιχι .αυχνσι iv inιpp. ίννοΙq. η xcιιΙ 
εν &πφρ. ItIpt:ppdOEaLV: τέλο, liντΙ χατα τδ τιλo~ (
είς τό τέλος, έπl τέλους) Ι ώα . • l~ τέλo~ η I~ τό '1'8-
λo~ Ι ώσ. ίν τ~ δοτ. 1:έλιιι (=λιχ",. οmnlnο)-καθ6λου 
Ι .,ια τιλo~=όπ' 6ρχης μέχρι τέλους, διό παντΌC;, 
καθ' δλην τήν tKTaOIY, παντaχοΟ, έσaεΙ, εις την 
αlωνιότητα.- • ό έπιδιωκόμενος σκοπός, τό κύριον 
θέμα, ή κυρ/α ύπόθεσις, τό κύριον ζήτημα. - • 
τμημα στρατιωτών (πιθ. χαιθωριαμΙνου ciριθμοίi, χοιΙ",οι . 
οoj~ιχμου ανιxφέpB,cιιι ιί.ριθμό,): xcιτσ τέλaσ- κατά κα
νονικό τμήματα στρατοϋ (κστό τόξεις, κατά τc!ι
γματα, κατ' Τλας), λιχ",. turmo1tlm Ι τιιλ., .ιιω,,-μοτ
ραι στόλου (όμόδες πλο/ων) Ι be"l'!Jαw τέλ,,-όΥέ
λαι (ικοπόδια») πτηνών.- ΙΥ ή ύΠεΡτ6τη έξουσΙα, 
ή αJτεξoυσlότης, πληρεξουοιότης, άνωτατον όξiω
μα 1\ άξΙωμα, χιχθόλου , 6ρχή Ι οΙ,., τΙλιιι=οl KaT
έχοντες τό όξιωματα, οΙ διοικοΟντες, ΟΙ όντες ιν 
τοΤς πρόγμασιν (cαJτol πού εΊναι στά πρόγμσrαι), 



τcΙ0σδc-τcμνω 9 ... 

ΟΙ νεμόμενοι τήν έξουοιαν Ι μετόι τη, oι~τη, α'ljμ . οΙ 
~ά ~~λ'1 lxo,,~II, IIIt!l\~' ιiη. τό τέλο,=ή κυβέρνησις, 
~ά τέλ'1=ΟI δρχοντες.- ν τ6 χρηματικόν ποσόν 
τ6 κατα6αλλόμενον εΙς τό δημόσιον ταμείον, ό 
φόρος, ό δασμός, τακτή συνεισφορό (πρ6λ. τlιΜαι 
11) U τέλο, ώ"ο;;μαι η πωλώ = έκμισθώ (ένοικιάζω) 
τούς φόρους τοϋ δημοοΙου, ~'ljA. τούς δΙδω πρός 
ένοικΙοοιν (ίπΙ τη, πόλεω~ Τι τη. πολιτεΙοι, ίχμιαθου
Q'lj' _ίς ίδιώτοις διΔ: δ'ljμοπροιαΙοι. ,0ΙΙς φόρου. τοϋ a'lj
μοαΙου), Τι «παΙρνω στή δημοπραοΙα τους φόρους» 
(ίπΙ ίδιω,ων ιiν!l\λοιμ6οινόν,ων ,ήν έχμβ,;λευαιν των 
ψόρων τοϋ δημοαΙου έπΙ χοιτοι60λij ώριαμένο μιαθώμοι

.0.) n λναι τέλη=πληρώνω τό χρέη μου η τους φό
ρους, Ιnεϋθεν δΙ, ""σιτελώ, εΤμαι έπωφελής, ώφε
λώ. 2) εν Άθ?jνοιις , ή περιουσΙα τοϋ πολίτου, έπl 
τι:! 6άσει της όποΙας οίιτος κατετάσσετο εΤς τινα 
φορολΟ'ι'ικήν τάξιν, ιiχoλoύθως δΒ οιυ.ή ή φορολΟΥΙ
κή τάξις η διαΙρεσις τών πολιτών (λοι.. census, ίν 
ιiμφo.ίρoιις τοιει; α'ljμ.χα.).- νι ή συμπλήρωσις, ή τε
λειοποΙησις, ή έπιτυ'ι'χανομένη διό της μυήσεως είς 
τό μυστήρια, ή μυησις είς μυστήρια, καΙ χυρ. είς 
τό ΈλεύσΙνια 11 ίν τψ πλ 'ιjθ. δέ ώα. χοιΙ αύτό ταϋτα 
τό μυστήρια. 2) γενιχως, πάσα θρησκευτική τελε
τή, πάσα lεροτελεστΙα, χοιΙ δή ή τοϋ 'ι'άμου. 
Έτυμ.ι Α' τέλο, (τέρμα, τέλος, πέρας σκοπός 

άποτέλεσμα) ( ίοιπ. *qveIes- (πιθ. = θέσις ένθα τις 
κάμνει ήμΙσειαν η πλήρη στροφή ν κατό τήν άρο
τρΙωσιν ) , πρ6λ. δμ'lj~. τέλσο,. cάρονρ'1', "ειο.ο) · έ~ 
ί (lΠ. *qvel- (περιστρέφω κυκλικώς) ( : Q(lVXP. c6r.tIi, 
δμηρ. χλπ . ""έλω,- ομαιγ Itoιpci"{WY(l: τελέω, τέλειο" 
τέλεο" τελ'10~ > τελεω, (*τελεσ · Fο-,), τελήει, (*τε
λεο-F."τ-)· τελετή, τελευτή, τελευτάω' πρ6λ. Y(l! τήλε . 

Β' τέλο, (στρατός, τμημα στρατοϋ, λόχος χλπ.) 
( t(lIt. *qveIes-: Q(lvaxp. kύla·m (t(lIt. *qVlIo,) (= 
ποΙμνιον, σμηνος, οίΚΟΥένεια), Π(lλ·ιρλ. cIand (κατα
ί'ωΥή, Υενεά, όπό'ι'ονοι, φυλή), vso·gaII. pIanI (=λ(lΤ. 
Iiberi, fiI.ii, p.trvuIi), λι θ. kiIIls, λεη. ΖίΊts (Υένος), 
It(lA-aA(lU. ~eIjadi (οίΚΟΥένεια). 

r' τέλο, (πληρωμή χρέους η φόρου, δαπάνη κλπ.) ' 
τέλiJoο, (βλ.λ.)· εύ-τιιλή,· πολυ-τελή,' α-τελiι~ (=ούχί 
πλήρης)' α-τέλιια, ατελtη (άπaλλαΥή φόρου) ' <ti'i'!;(l 
έ~ ί(lΠ. *teI(ίi)- (σηκώνω, βαστάζω) ( : ιiop. ταλάσσαι, 
τλη,.αι) · διCι ,Υιν σημ(lΟ. πρ6λ. φόρο, : φέρω, έ; ((lIt. 
*bher-. 
τέΙ0σ-δΕ, ώ~ έπΙρρ., πρός τ6 τέλος, εί~ τέλος, 

μέχρι τc ίι τέρματος. 

τέΙσον, ,ό, ποιράλλ. η)πο; τοϋ τέλο,' τέρμα, τέ
λος, όριον, σύνορον Ilτέλσο,. άρotίBη~=σημείoν τοϋ 
ά'ι'ΡΟϋ, όπου τό άροτρον εστρεφεν (έστρέφετο), 
iΊ τό πέριξ όριον (ή περιφέρεια) τοϋ άγροϋ. 
Έτυμ.: τέλσο" (άρotίρ'1~, ,. .. 0.0)' φ(lΙνεΤ(lΙ σο"{γ. 

τψ τέλο, (=τέρμο) χcι ί τψ πάλ.,. (=όπίσω, έν ιiν,;ιθ. 
~ηλ . σημ. πρός ,ήν τοι) τέλο,' βλ . πάλι,,)' πρ5λ. Ήσυχ. 
_τέλσα,' ατροφά,. τέλη, πέρατα»' ε~ ίcιπ . ~ιζ. *qvel
[στρέφω, περιστρέφι.ι), περί .η. βλ. έν πέλω . -άλλοι 
,υσχa,ΙΙ;;οιισι .ό τέλαο" πρός τό αοινοχρ. k.tr~ίi' -1~ (αύ
λακιό άρότρου, χάνδαξ), H~61i (bPQTPIW), kόrsaΙί 
(αύλακώνω), Ζενδ. karsa- (αύλαξ)'-χιχτ ' ά λ λι:;υς, -1)τ
τον όι;θως, τέλσο" ( *τελσσο,. ( *τελ..9-· jo· < iJ.el-e-jo-· 
ποιλ-ηΟΓΓ. doeId (μικρά πεδιάς) ( t(lIt. *dhoI-dh- jίi' η 
τ~λσo" ( *qveIso-m, X(l,Cι μετά.θε ο ιν φθόγγων ( *sveI
cιo-m: λ(lΤ. sulcus (·sveIqo-s (τάφρος). 

ΤΕΙlίς, μην. τεΙlίν, -.,,0,,' δ (iJoέJ.yιo)· εΤς τών 
7·"λΧ',.ωΥ, τών πρώτων κατοΙκων της Κρήτης (χλη
θιΙσηι; ί~ oιrιτων X(l! Tελxι,.ία~), τοίις δποΙ"υς 1ι ποι
ριiδoσι. θιλει ώς .οίις π ρώτου;; με,cιλλο,εχνΙΤ(l;;, .οΙΙς 
πoιρισ.~ δέ ώς β(lσχά.νΟQ;, γόητα. X(l! φθονεροΙΙ;; 11 It(lPCι 

μΤΥν • . ώς προσηγορ. τελχί,,=βάόκάνος, κακοποιός καΙ 
·χαιρέκακος (πρ6λ. Σχολ. Ιν Αίσχ . Περα. 353 ο<τ"λχ,,, 
τι, ι; &αlμωΥ_) 11 «χολούθωι; δί χα! ώς &π!θ. : τ"λχ.,.ε, 
σijτ", Ρ.ιΡΗω,. καλοϋνται ΟΙ τότε Γραμματικοl (βλ. 
αή,), ώι:; κακοποιοl σκώληκες (σκώροι) τών Βι6λια
θηκών. 

τι:Ι-ωνεω, μaλλ. -ήαω (τιιλώ",,,)' εΤμαι τελώνης, 
εΤμαι ένοικιαστής φόρων, όΥοράζω τους φόρους 
(CΤoύς παΙρνω»), εΤμαι εΙσπρόκτωρ φόρων. . 

τcΙ-ώνιις, -Ο", δ (τέλοS+ώ"έομαι)' ό ά'ι'οράζων 
(ιό παχτώνων ι) τους δημοσΙouς φόρους, ό εΙσπρά
κτωρ τών φόρων τοϋ δημοσίου, ό εΙσπράκτωρ φό. 
ρων, λοιτ. ρubIicanus. 
ΤΕΙ-ωνία, 1ι (τελω,.έω)· τό έΡΥον τοϋ τελώνου, 

ή έκμΙσθωσις καΙ είσπρσξις τών δημοσΙων φόρων . 
τεΙ-ωνιάς, -άδo~, 1ι (τελώ"",)' ή τών τελωνών, 

ή άνήκοuσα εΙς τούς τελώνας: μiiζα τιrλω"ιά,=ή 
καλή τροφή καΙ δΙαιτα τών τελωνών. 
ΤΕΙ-ωνlκ6ς, ", Ο" (τελώ,.η,) · ό άνήκων 7j όρ

μόζων εΙς την τελωΥία" (βλ . λ.): ι-ελω"ιχοί "όμοι 
=01 νόμοι ΟΙ άφορώντες είς τούς φόρους καί 
δασμούς. 
τcΙ-ώνlον, το (τελω"έαι)' ό τόπος ένθα πληρώ

νΟνται ' τό τέλη, τό τελωνείον. 
τiμi!ιICH;, ·εο" τό (τέμ,.ω) · τεμάχιον άποκεκομ· 

μένον 11 τεμάχιον ίχθύος τεταριχευμένου (έν ιiντι
διοιστολ ij πρός .ό τόμo~, δπερ αιινήθω, δλ4γετο ΙπΙ 
χρί(lτος). 

ΤΕμείν, ιiπρφ. ιioρ. 6' τοίί τέμ"ω. 
ΤΕμένιος, α, ο,. (τέμε"o~)' ό όνήκων εΙς τέμιryoι; 

( β λ\ λ.), ό έντός τεμέ,. oυ~ (Ιεράς περιοχης) εύρι
σκόμενος 11 φV11ιi, τεμε"ία=άλσος έντός τεμένους, 
η τό δένδρα τοϋ lεροϋ δλσους. 
ΤΕμΕΥΙτης, ·ov, ό (rέμε"ο,)'=τεμΕ"ιο, (βλ. λ.) 11 

ό θεός τοϋ lεροϋ άλσους, έπΙθ. τοϋ Άπόλλωνος 
έν Συρακούσαις, έ; ο', καΙ όλόκληρος περιοχη της 
πόλεως έκολείΤΟ Tεμε,.,τrι~ 11 θηλ. ή αχρα ~ Τ"μ
,..rι,=ϋψωμα έφ ' ου εύρίσκετο ό ναός η τό τέ
μενος τοϋ Άπόλλωνος . 
τέμΕνος, -εo~ τό (τέμ,.ω)· τό άποτετμημένον 

(καΙ όποκεχωρισμένον) τεμάχιον Υης, προωρισμέ
νον δέ διά τινα σκοπόν 11 εκτασις κολλιεΡΥησΙμου 
γης, παροχωρουμένη είς τινο (π. χ. εις e:oιatAECX) ώς 
ίδιοκτησΙα.- 11 τεμάχιον Υης άφιερωμένον είς τινα 
θεό ν, καΙ έπομένως Ιερός χώρος 11 ή πέριξ ναοϋ τι· 
νος περιοχή Π 6θ!ν , ή ΚΟΙλός τοϋ ΝεΙλου (λοτρεuο
μένοu ώς θεοϋ) έκ~λε:,σ K(l~ oι~,ή τέμι"Ο' Νείλοιο. 
ΤΕ'ΜΗΩ, ίων. τάμνω- μελλ. τεμώ, Ιων. τεμ.έω· 

oc6p. ίων. και! ~ω;:>. έτα.μο,., έπ. τάμο,., «ττ. Ιτεμο,.· 
πρχ. τέτμηχα. · μΞοο" μέλλ. "εμουμα.ι · «ό ρ . β' έτα.μό 
μη", ιiπρ :ρ. ταμ.έσiJoαι · ιiττ . «όρ. ~. έrεμόμ'1'" ποιθητ., 
με λλ . τμη..9-ήσομαι, ώσ. X(l! "ετμήσομαι' «όρ. (l' έ
τμή..9-η,,· ;τ;.κ. τέτμημαι' κόπτω, κομματιάζω, σχΙζω 
11 κόπτω (τραυματίζω, πληγώνω) έν μάXr:ι, άΚf:ωτη· 
ριόζω, κολοβώνω . 2) επί χειρουργοu, κόπτω, · όπα
κόπτω, κάμνω χρησιν της χειρουΡΥικης μαχαΙρας (ίν 
«"'ι θέσει ;τρό; , ό Χά",,=καυτηριάζειν).- 11 έπί ζψων, 
κατακόπτω, κόπτω εΙς τεμάχια 11 σφάζω, θυσιάζω, 
θύω.- ε;ΤΞι~ή δέ (l Ι συν(lπτόμεν(lΙ ιiν (lκωΧ(lΙ, συνθηΚ(lt 
χ.τ.δ. π;;ο:;ελiμ6(lνον έπΙσημον χcιρ.χκτr,ρcι διCι τής Τ5-

λέσεω;; &~σ ιων , ορχια τάμ,.ω κcιτy, νττ,σε νχ σημ.χΙν"ΙJ 

«συνθηκολογώ, έπικυρώ τούς δρκους διό θυσίας, θυ
σιάζω είς βεβαίωσιν όμοιβοΙων όρκων», ώ;; εν 't"i, 
ΛCΙ'!;ινιχ'l foedus ferire, foedus ietum.- 111 έπί tέν
δρων, .~ύλων, κ.τ.δ .. κατακόπτω, κόπτων καταρρίπτω, 
δενδροτομώ, κλαδεύω 11 έν τψ μΙσψ , μετ cιίτ .. δου· 
ρα τάμ,.ομαι=κόπτω ξυλεΙον (ξύλα) πρός χρησίν 
μου ιι lliJoov~ τάμ,.ομαι=βάλλω (άλλους) νό μοϋ λα
τομήσουν μάρμαρα. 2) φάρμαχο,. τέμ,.ω= κατα
κόπτω φυτόν τι πρός παρασκευήν ίαματικοϋ φαρ
μάκου 11 μτφρ. πόρο" τέμ,.ω=έξευρίσκω τρόπον '1/ 
μέσον Ι αχο, τέμ"ω=έξευρΙσκω μέσον θεραπείος. 
3) τέμ,.ω Υη,. , τέμ,.ω πεδίο,,=έρημώνω χώρον 
τινό (Ύι πεδιάδα) κατακόπτων τό δένδρα της KOI 
καταστρέφων τό σπορτά της.- lν άποκόπτω, διο
χωρίζω, κόπτω εΙς δύο (επ ί πο,(lμων , έπΙ σεtρα.ς άρέων 
χ.λ.π . ) 11 άποχωρίζω 11 διαιρW.- ν κόπτω κατό μη κος, 
κόπτων (τέμνων) δημιουΡΥώ Υραμμήν : τέμ"ωαρο,,
ρα,,=άροψιώ τήν 'ι'ην (όΡΥώνω ά'ι'ρούς) U τέμ"ω ~
χnοv~=άνΟΙΥω όχετούς (κόπτων, σκάπτω ν, δημι
ουΡ'ι'ώ τάφρους) ιι ώσ . τέμ,.ω δδού,=κόπτω (όνΟΙ'ι'ω; 
κατασκευάζω) δρόμους 11 μτφρ., τέμ"ω ΊΙδό,,=διανύω 
τόν δρόμον μου, 6αδΙζω, προχωρώ (πρΙSλ. Πflo~ 
κόπτω) 11 μτφρ., μσο" τέμ"ω = τηρώ (όκολουΟΟ) 
μέσην όδόν. '2) ίπί πλοΙων, διοσχΙζω τό κύματα, 
διοοχΙζω τός θαλάσσας, διαπ~έωι Aoι"t. Ι,,&Γ. m&r. 



τiμιrcσ-τcρστώδιις 

8 ιbα. ΜΙ 'KlK'l:Y)Yciiy, διασχΙζω τούς αl8έρας 11 ιiπoλ. 
ριι-6αδΙζω, πορε:ύομαι.- νι ουντέμνω,' φέρω 
εΙ) όπOφaσιστικόν (καΙ κρΙσιμον)σημετον. 

Enιιι., τ_μ"Φ, ιiρχσιιό •• a •. 'ι:ό · ίων . τάμ"ω (ιiντ! 
."-_ (·fql-no, μι'l:ιΧ -1'- πσιρα:λ11φθέντο, ίΧ .οίι Ιμ11Ρ . 
'ν. ι:lμι, 'ν Ίλ. Ν. 707, μελλ. τεμ';', ιiόp. έταμο". 
τ6/111" 'l'0Jιt) χ.λ.ιι:.)· ρ,lμ. 'πΙθ. τμητ~' τμ';'Υω, ιχί')λ . 
'Ι'''ΥΦ' 'I',uιαι,' 'ι'ομό,' τ6/111, ' τομή' τέμαχο,' τέμ
,,0, (ιι:ρδλ. τ6μαeοι, οι lερεΤς της Δωδ<:ινης , xup. ξυλ· 
ουΡγοΙ, μήπως ΟΙ δρuoKόλόπται;): ~ncxλ-~λcxu Hna, 
(*ιφnδ), fe,ft (αχΙζω), πα:λ-ρωσσ. fImeIl (πλήττ~ι, 
KronQ) (: ιiόp .. Iτσμo", Τα:π. *fqlm-), μεσ-ιΡλ. Ι41mη41ιm 
(όκρωτηριόζω)' πpΙSλ. ώσ. λιχτ. temno (περιφρονC'), 
_es-tumo (έκτιμω, ίφ' δσον πιxpιiΎI'I:α:ι Ιχ "νο, ·Αίι
femοs=-ό τόν χαλκόν τεμαχΙζων, 'ij *Αίs-Ιemcl=τε· 
μόχ ιον όρc;ιχόλκou)"~ Τα:π. ριζ. ·fem-· βλ. χα:Ι ίν 
τέ,,&». 

Tcμιrca, χα:Ι auy'fjp. τΕμιιη, .ιι· ώ, χα:! νυν, τό 
Τέμπη, ή μεταξύ 'Ολύμπου καΙ ·Οασης κοιλός, διc'ι. 
μ'σοu oτfj, 6ποΙα:, ρίων 6 Π11νειό, ίxΙSιiλλιι ιΤ, τΤιν θιi 
λα:σσα:ν. 

τcμώ, μελλ. 'ι:ου τέμ"Φ. 
τcνΙΙΥfτης, -ov, δ, χσιΙ &ηλ. -ίτις, ·ι&', (τέ"α-

)'Ο')' άβα8ής, «ρηχός». ' . 
ΤΕ'ΜΑ vrol, -εοι;, τό' ώ, χιχ! νυν, τέναγος, τό ό-

6a8η (ι τό ρηχό» ) νερό 8αλόσσης, ποταμού , λΙμνης 
(λιχτ . V41dum) ' [τέ"α)'οι;' τε"α)'Ιζω ι λετ • . Itgas {·Ιίπ
g41s)=BMoς (μέγας Βυ8ός) μεταξύ δύο 6898ων ' 
μερώγ' το λΙΧ •. stclgnum atv ιiν'ήκε ι ivtCXuocx] . . 
ΤΕ'ΜΑΩ, ιi.t . TcvIω' περιτρώγω, ροκανΙ(ω, τρι.>-

γαλΙζω. . 
Έι:vμ., τ_,,~Φ (6 ιitt. _ύπο. τέ"fJ.ω έσΧ11μιχτΙσθη 

ΚΙΧ τ' ιiνltλoΎΙιxν πρό, _ό τέ,,-θ-ηι; = λαΙμαργος) : λιχτ. 
londeo, totondi, -ere (κόπτw, ι<οuρεύw, ξυρΙζω), Πιtλ
ιρλ. ro·thunnselAr (έκομμόΤ!ασαν), lemm, gall . 141m. 
veo-brel. tAmm (τεμόχιον, θραύσμα), μεσ-Ύε~μ. slunz 
(6ροχύς, κοντός) ' ίΧ ριζ. ·tend-, Τιτι, ε!νιχι έπέκτ. 
'~' ριζ. *tem-, (κόπτω, κτυπώ) -'f" ίν τφ τέμ"ω (βλ. λ.) . . 
τενδε'σ, 'iι (τέ,,8οηι;)' λαιμαργΙα, άδηφαφ!α, γα

στριμαργΙα, λιχνεΙα, ιλιχC?uδιό». 
τένδης, ~ov, δ (τ.,,~ω, τ."fJ.ω)·~ό~λαlμαργoς, λΙ

χνος, «λιχούδης». 
'Eτv".. ι τέ,,-θ-η, ' τε"θrUΦ ' τ."θ./α· bπό τι νων συ· 

σχatΙζε.ιχι τό Τε"θενι; (Bc.twt. Ha"iJ.avI; <ίιχπ . *qven· 
dh-), λΙΧ • . condio, -ίΓβ (ταριχεύw, διασκεuάζw, μα
γειρεύω, καρυκεύω) (ίαιΠ . *qyondhi· (λαψαΡ 'ι' Ια, λΙ
χνευμα) ' Xott' ciλλοu, condire ; condere (uπο"εψίν11. 
.7), βotσικfj, σ11μ. ΙφUλαKlζω, χιχ! μτφρ . έξαπα~ω»), 
XΙXt' ιiνιxλoΎΙαιν χαιΙ πρ6, ,-ην ιiνtιστοιχΙcxν saIIere: 
ιι.IΙΤΓΘ (όλατΙζw, ποοτώνw), farcrr. (παρενείρω, 
παραγεμΙζω)' εν τljl τέ,,8οη, Ιχομaν πιθιχνώτιχtα: ,ήν ίtιtπ. 
ριζ. *tem- (βλ . ΙΙν τέμ"ω) ι!χτa.ιtμιiνην δι' Ανό, -clh
ιΤς; *tem·dh- )*Ien-dh- (βλ. κΙΧί τέ ... ~ω) . 

Tcvuv, -ο"τοι;, δ (τεΙ"aι)' lσXUΡόν καΙ τεταμένον 
νεΟρον πλέγμα νεύρων, ώς; κα:! νίίν Ttvwv ~ auv. τέ
νων πC:δός 11 ίντaυθιν δ. κΙΧΙ, ό τεταμένος πούς [δι' 
ίtuμ. βλ. τε'"ω]. 
τΕξω, τCξομαl, ίνιρ,\,. χα:Τ μίσ. μιλλ. tof) τΙχτφ. 
TCO (Α), Ιιιιν . κιχ! δωρ. ιiντΙ τl"οι;, Ύιν. τ7). ίΡωt11μ· 

ιivtmv . τι, (1Iν . .,c"o,).- 11 τεο, ίΎκλι •. , ίων. κιχΙ δω!', 
ιivt! τ,,,6ι;, Ύιν. tfj. ιiop. ιiντων. τιι; (Ύ-ν . τ,,,όι;). 
τέο (Β), δωρ. ιiντ! αον, Ύιν. τ7)ς; προσ. ιivtwv. αν. 
τεοίο, ίπ. ιivt! αον, · Ύ.ν . • ~, προσ. ιivtwv. ον . 
τέοισι, Των. ιi .. ! τΙαι, aOt. πλ 11θ .• fj. βρω •. ιiν.ων. 

τΙι;.- 11 τcoισl, ίΎχλι • . , ιivt! τιοΙ, aOt. πλ,lθ. tfj. 
ιiop. τΙ,. 

τεός, ή, 6", ΙΠ. χιχ! Των. ιivt! 06" λαιt . tuus. 
τεoUς, δωρ. χα:Τ σιΤολ. ιiντ! αον, Ύιιν. .η, προσ. 

ciνtwv. αν. . 
τcράςω, fι τae4ζΦ, μιλλ. -άοω (τέeσι;)' ιερατεύω, 

δ-r.λ. έρμηνεύω τό ttΡOTa (δηλ. τός διοσημ/ας, τούς 
οΙωνούς) , προμηννω, προσιων/ζομαι. 
τiρσμYOν fι ΤEρcμYOν, _ό' πδν τό έντελως κε

κλεισμένον, 8όλαμος, ΔWμότιoν, οlκΙα Ι μόνον xCIItιX 
• λΥ)8, 'ν xρ~σ., . .... ,..' . ι:l,."...., (*..,.,_) .. Ι Ρ,.ΙWO" u'S· 

ιiφoμoΙωσιν .οίί -α- tfj, πα:ρΙΧλ11Ύοόσ11' πρός; t6 προ.,.
Ύούμ. ·ε-) , λΙΧ.. IΓ41ΡΙ κιχ! trAbes (δοκός, δοκοΙ), 
tabernA (καλύΒη, « μπαρόγκα») < ·tr41berna (Κllι.· 
ιiνoμ . ), όμδ;;. Iremnu (τα6ερνεΤον), trebeίt (=λαιτ. 
νβΓΙΑlυΓ), όσκ. IrlΙbύm (*Irebom) (=λιχτ. domum, 
.cledificium), πcxλ·gαll. Ireb (οlκΙα), ΠΙΧλ-ιρλ. A·trebcl 
ι κέιυηται, κατοικεΤι, gaul. A-trebA tes (= λιχ-ι; . ροι
sessores), πΙΧλ. ι ... λ. dr-thrub. gall. di-dref (έρημος, 
κατοικΙα έρημ/του), ιiΎΎλ-σιx'. ΡCΓΡ, prop, -pΓeρ 
(όγρέπαυλις) , λιθ . trοbά (οίκΙα)' ί, !ιχπ. tereb- (*treb
κιχ .. ιiνιxλoy ί ιx'Ι) (=δοκός, οίκημσ έκ δοκων). 
τερδμων, ο ... , Ύεν. -ο"οι; (τεleω, τέρ,l,,)' ίπΙ 

όσπρΙων κ . ιi ., ό διό τού Βρασμού γινόμενος μαλα
κός, εύκολόΒραστος (*ler8, β:i.σι, tere" &-τεl}άμt»f1' 
&τέραμ, 'ΟΙ;' δι ' έτυμ. βλ. τέρη,,]. 
ΤΕ'ΡΑΙ, Ύεν. ' στοι;, έπ . -αοι;, Ιων.. -.0" .ό' n1,l8., 

όνομ. τέeίiτίi, επ. τέeίiii, κΙΧί auI'f/p. τέρίi' έπ. Ύεν. τε
ράω .. · δοτ . τέρασ" επ. τεράεσσι' σπάνιον (άσύνηθες) 
σημεΤον (φυσικόν φαινόμενον), 8αύμα, οίwνός (κιχ! 
κιχτιΧ τό πλιίστο 'Ι κακός), λιχτ . porlenlum, prodigium. 
- • πδν τό χρησιμεΥον ώς οίωνός. ώς "ΡOVvw
στικόν, ώ, κιχΙ νυν τέρας, «τερατώδες πλόσμα», 
άλλόκοτον , παρόξενον, πελώριον κ.λ.π . , λotτ. mon
s ·rum. 2) ώ. τό λlt τ. signum, ΟUΡιiνιον σημε ίον , διο· 
οημία (βλ . λ . ) , άστερισμός, μετέwροV' π~6λ. τεΙρεα . 
Έτvμ. : . τέραι; ( Υ) Ύεν . τέριχτοι; κΙΧί ΙΧ Ι ιi λλ 7 Ι μBΤc'ι. 

'Τ- πρό 'tfj~ κοιτιχλ 'ή;εω;; πτώσει ~ όφεί λ οντιχι ε ί, κλΙσιν 
κιχτ' q,νιχλΟΎΙιiν πρό, θέμιχτιχ λήΎOVΤIt l ι , · τ · )· τέραι; 
( Ιιχπ. *qver·as, πρδλ. όμηρ. :πέλωρ (έκ τ -:. ίί Ιιχ π . qve
ΓδΓ κιχτ' ιiνc.μ.), ώσ. σιχνσκρ . ίi·ςC41rΥ41 - !:ι (άσυνήθης. 
θαυμάσιος δ!~ομ8νοu δη ιipχικώ.1) λ. τέρα,. έ~ iι μιtιν' 
τι τό μαγιl<άν, τό γοητεύον). πΙΧλ·ΠΟΓΓ. skars Igerm. 
skArsa-n) (=τέρας, γ/Υας ) , skersa ( Υοτθ. *skarsjon ) 
(=γΙγαςl, skyrse (germ. *skursja-n, ί otπ. *sqv Lsjom) 
(=κακός οίωνός, φάντασμα. χ ίμα ι ρα), λ ι ~ . ker.,s 
(ιιχπ. *qvero-s) (=γοητεΙα), keriu, kereli (μαγvα · 
νεύw, κόνι.> μάΥ!α , BaOKaIvW), πΙΧ λ-σλ ιχυ. c41r41, carίi 
(γοητεΙα, θέλγητρον, μάvlO, ι3ασκαν/α) ' έ~ ίιχπ. 
*cs)quer- (κόμνw, ένερVώ, ώσ . xcx l μαγγανεύw, Βα · 
σκα/νω, πρ6λ. κιχ! σιχνσκρ. kΗ'1δΊί. karδΊι)' ίιτΙση, 
πρ6λ. σιxν~ κ". kόrΙra·m (μάvια, θέλγητρον). 

τι:ρα-σκόιιος, ο". ποιη τ . αντ ί TεραΤO'ακό:πo~ (τ.
eαι;+σκοmω)' ό προοιwνιζόμενος, ό προφητεύων, 
ό προμαντεύων, ό προφητικός. 
τεράστιος, α, ο" (τέραι;)' ώς; κlt! νίίν , τερόστιος, 

τερατώδης, ύπερ80λικάς, ύπερμεvέθης ~ ΟΟσοΙωνος, 
όπαΙσιος. 

τερΙΙτείσ, 'iι (τεeατεVομαι)' τό τερατολογεΤν, τό 
διηγεΤσθαι τερατώδη (άλλόκοτα) πράγματα, ή τερα
τολογΙα, άγυρτεΙα. 
τερδτευμσ, -ατοι; .ό (τερατενομαι)' τερατούργη· 

μα, τερατολόγημα, ταχυδακτυλουργικόν τέχνασμα. 
τερΙΙτεύομαl, ιiπoθ . (τέeα,)· τε'ροτολογω, διηγοο

μαι τερατώδη πρόvματα (άλλόκοτα, άπΙστευτα), 
λΙΧ •. portenl41 Ioqui ιι εΊμαι άπατέών, άγύρτης, όaXo
λούμαι μέ ταχυδακτυλουργικός άvuρτεΙας. 

τερΙΙτο-Ι0Υέω, μελλ. -ήαω (τεeστoλ6)'0ι;)' ώ, και! 
νυν, τερατολογώ, όμιλω περΙ τερότων (άλλοκ6των 
πραγμότwν). 

τερΙΙτο-10Υ'α, 'iι (τερστολο)'/α)' ώ, κιχ! νυν, τερα
τολογΙα, τό διηγεΤσ8αι τερατώδη πρόγματα. 
τερ6το-lόΥος, ο" (τέeαι;+λέΥω)' ώ, κιχ! νυν, τε

ρατολόγος, ό τερατολογών, ό διηγούμενος cπερl 
σημείων καΙ τερότwν».- 11 μKΤc'ι. πιχθ11-Ι; . Ινν . , ό τε
ρατώδης, περl ου λέγοντοι τερατώδη πρόγματα 
(όλλόκοτσ , άπΙστευτα). 

τι:ρΙΙτο-σκόιιος, ο" (τέeαΙ;+αχοmω)' ό πaρατη
ρών τέeατα (t. Ι. σημεΤα έν TQ ούρανQ, ούρόνια 
φαινόμενα), καΙ έξ αύτων μαντευόμενος καΙ προ
φητεύων 11 ώσ. οτ}σ . ιJ τaeατοαΧ6nο,-ό προφήτης, 
μόντις. 
τερΙΙτ-ουρΥΙσ, -Ιι {τερστοver6,γ τό τερaτOυργεΤν, 

τό έργόζεσθαι 1<01 δημιοuρvεΤν e-eα" (δ11λ. όλλ6-
κοτα), ή 8aυματοποιΙα. 

τερΙΙτ-ουΡΥός, ό" (τέισ, + *'ΙΥΦ)· ό έργαζόμε:
νος (ό ποιων) 8aύματα, ό θouμαroπoιός, μόvος, γόης • 
τcρΙΙτ-ώδιις, ., (τ4,.1+.,1.,)' ~ .. ι νil'1, τερστ. 
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ώδης, 6 όμοιος πρός τέρας, όλλόκοτος, 8αuμαστός, 
όπαΙσιος 
ΤCρΙτ-ωη6ς, ό ... (τέρcις+&>ψ)' ό ~xων δψιν τέρα· 

τος, τερατώδης τήν δψιν, τερατόμορφος, όλλόκο
τος τήν μορφήν: τερατωπός EδέoiJ.ιι., = όλλόκοτος 
τήν μορφήν (<<πού σοΟ κινεΤ ~να άλλόκοτον !)αu· 
μασμόν νό τόν κυττόζι:ις»). 
ΤCΡΙΕβιν8lνος, ", ο ... , xGtI ΤIEρμfν8ινoς (τεριβ,.". 

60,)' ό λαμ6ανόμενος iι κατασκευαζόμενος έκ ρη. 
τΙνης τοΟ δένδρου 'IIceePl,,6ov (<<άπό τρεμεντΙναι). 
ΙΕΡΕΊIΜΘΟI, 'iι, xGtl σΙΙΥΧItΧ. τΙρβιν8ος, xcιΙ 

τΙρμιν8ος- τό δένδρον «τερέδινθος» (χαιν. CΤσι· 
κουδιό») U ώσ. xGtl 'iι έκ τοΟ δένδρου τούτου συλλε· 
γομένη ρητΙνη, χαιν. CΤερμεντΙνα, xGtl τρεμεντΙνα 
καΙ τσικουδιά». 
Έτvμ.: 'IIeeIpI ... fJ.o" ίΧ το!! τΙρμι"θο, (xGt! τρΙ· 

μrθος) (χιιτά ιiνoμ. μ.." > Ρ· ... )· λ'~ι, πρα.λλ'ljνιχ'l), 
πρδλ. ταπων. Τερμ-,1aοό, (ίν Βοιωτ(,,), Τρεμ,θον, 
(ίν Κύπρφ). 

ΤΙΕρι:βιν8-ώδιις, ., (ιι.ρέβ,,,6ος+cΙ&ι,γ 6 6μοι
όζων πρ6ς τερέδιν80ν Ι ό κατόφυτος έκ δένδρων 
τερεδΙνθου. 
τΙρcινσ, θηλ. το\) ne'l" (β).. λ.). 
τΙρcμνον, τό'c:τέραμ"ο" (βλ. λ.~ 
τΙρι:νος, 'Ι, Ο", ποψΧλλ .• ύπο, τιj\ πρ,," (βλ. λ). 
ΤIEρcτf~ω, μ.η. ·οω· ώ, xGtl ν6ν, τερετ!ζω, μι· 

μοΟμαι τ6 κελάδημα τέττιγος "ι χελιδόνος, χαιν. 
cτιττυδΙζω» [ή λί~ι, .Τν:1ιΙ Π5ΠΟΙ'ljμίν1j ax του fιχoιι (6-
ναμιι,οποιΙιι)]. 

τι:ρέτισμσ, ·ατο" τδ (τερcτΙζω)' ώ,; xGt! νυν, τε
ρέτισμα, ή όπομΙμησις τοΟ κελαδήματος της χελι· 
δόνος (χελιδόνισμα) "ι τl'jς φωνης τοΟ τέττιγος , 
τέρcτρoν, ,ό (τcρέω)' τό διατρuπwν, τό τρύπο

'νον (<<τρυπάνι»)" λιιΤ. Ierebra. [τέριιτρο,,' τερ"δώ,,' 
δι' ίτιιμ. βλ. τεlρω]. ' 

τι:ρΙω, μελλ. ·ήοω xGt( ·_οω (τεΙρω)" διατρυπw, 
διαπερCι, τορνεύω. 

ΤΙΕρηδών, -6"0,, ή (τερέω)' σκώληξ ξυλοτρώκτης, 
cξυλοσκούληκο», λιιτ. Ieredo. 
τΙρην, ·ε,,,(ί, -C'II, ΥΒν. τέρε ... ος, ·εΙ,,"Ις, ·c"ος Χλπ. 

(τε'ρω)' 6 έκ της τριδης λειανθείς, λείος, μαλα· 
κός, λεπτός, τρυφερός, λιιτ. Iener' συΥΧΡ. τερε"ώ
ιιερο,. 

Έι:vμ.: τέρ"l,,' πρδλ. Ήσυχ, cτέρv' άοt'J.ε'llές, λε
"'116,11,.' τεράμω,, ' ά"εράμω'll (=σκληρός), άτέραμ'llος 
(βλ . λ.), sabin. Iereno· ψαλακός), λιιτ. tener (\ *Ie· 
reno· ιiλλά κιχΙ χιχτ' έπ'ήμιιιν έΧ ταίί Ienuίs), σιxν ~ χp. 

Ι6Γυrιιι·~ (νέος, τρυφερός), Ιεν~. lauruna· (νέος, 
~φηδoς), ιiρμ. Iha.rm (νέος, νωπός, πράσινο,)' πρ6λ . 
ιίισ. σιινσχρ. ΙΙΙΓ[1Δ·1]. (μόσχος) χιιΙ τά μετ ιι~τoιι έν 

λ. τ6ρ,,0~, χιιΙ τό πιιρ' Ήσυχ. "'τρα"ό,ll' έξαμη'llια,ο" 
ne6Ρcιτο",,' πιΧντιι έχ ριζ. Ίer· (τρυφερός, άδύνα
τος), πιιριιλλ. <tij *Ier· (τρΙδω)' βλ. χα Ι έν τείρω, τόρ"ος. 

τcρ8ρι:Ισ, 'iι (τερt'J.ρεύομαι)· τερατολΟΥία, ά'(υρ' 
τεΙα "ίν <tij ρη,ορικ], ή χρησις τεχνασμάτων καΙ 
όπά της [τερ8-ρεlα' τερ8-ρεύομαι ' έσΧΥιμιχ" ομέ ',α δι' 
ιiνιιδlπλ.· πρδλ. 'fIo"t'J.eiι~ ( *τορ·t'J.ρVς κιχ .. <Χ ·, ομ . (Ή~υx. 
cτο"θρίι,' φω"ή,,)· t'J.ρέαμαι ( βλ. λ . )' το'llt'J.(ο)ρύζω· 
βλ. 8-ρέομαι]. 

τι:ρ8ρι:ύομaι, ιiπoθ. (τέρt'J.ρο'll)·=τερατεVομα, (βλ. 
λ.), 6σκ" τήν ταχυδακτυλουργίανllκόμνω χρησιν ρη. 
TOΡIKWV τεχνασμάτων καΙ όπάτης καΙ ά'(υρτΙας. 
τeρ8ριος, δ (τέρt'J.ρο,,)· τό σχοινΙον τό άπό τοΟ 

δκρου της κεροΙας (τού τέρt'J.ροv) τού Ιστίου, τό 
χρησιμοποιούμενον διό τήν 'άναπέτοοιν η τήν συστο
λήν τοΟ lστΙου. 
ΙΕΡ'ΘΡΟΗ, τό' χυρ. τό δκρον της κεραΙας ΙστΙου 

(Tl,lc; όντέννας) 11 Υ-ν . , δκρον, τέρμα, τέλος. 
Έι:vμ., τέρ8-ρο'll' 'fIiet'J.eto, ( .. ά}.ωες)· τε~t'J.ρ()DΠιe 

(~ θ'αι, του πρωρέω~, πιιρ' Ήσυχ.)· cτεt'J.ρηδόw (*τιιρ
θρ,l·)· πρωρεtις" (Ήσυχ.): τέρμα, τέρμω", οιινσχρ. 
ΙάΓιιΙί.-τό τέρ·t'J.ρ-ο'll περιέχει συλλ. ιiνιιδιπλ. τcρ- χιιΙ 
Ιν σ.οιχ.τον σΙΙΥΥ. τψ λιθ. durIίI, durti (νύσσω, κεν-

TG)), .φ ιiΎYλ·σιx~. darop, πιιλ·"(ερμ. ΙΑΓΙ (άκόντιον), 
ιbα. δ. χιιΙ .φ 'λλ. 8-ρ,'ΙΙαξ, t'J.ρ,,IIΙσ ('Ησιιχ. ct'J.ρ,,,lα· 
'μnι}.o, Ι. Κρήτ'Ο,.), θ-~,o,,' βλ. xcι! τε"t'J.ρη&»., 
τε.θo,ιJη. 

τeρμσ, ·ατο" τό' ώς; xGtI νυ~, τέρμα, τέλος, δκρον, 
όριον, σύνορον, λιιτ. termlnus 11 tό τέρμα (d χαμ.
πτηρ), περl τ6 6ποΤον ώφειλον νό κάμπτωσι κατό 
τός όρματοδρομΙας οΙ Τπποι καΙ τό άρματα, δ _μ. 
πτηρ, "ι "ιισοα (βλ. λ. λ.), λιιτ. m.ta.. 2> τό ση· 
μεΤον δι' ου έσημειοοτο τό τέρμα της τροχιδς ρι· 
φδέντος δΙσκου.- n τέλος, δριον, σύνορον, τέρμα 
11 κιι! iv τφ πληθ., τό δρια, τό σύνορο. 2) μτφρ., 
τό ~σxατσν σημεΤον, τό υψιστον σημεΤον, ή όκμή, 
τό άκρον άωτον, τό ζενΙθ, 6 κολοφών. 
Έτvμ.: τέρμα' τέρμω,, ' τέρμ.ιο, : λιιτ. termen (= 

τέρμα), IermQ (=τέρμω,,), terminu$, σιινσκρ. t6rmAn
(ή αΙχμή τοΟ ό6ελού θυοΙας), sul6rman· (6 περCιν 
εΙς τήν δλλην πλευρόν)' έ~ Ιιιπ. ριζ. *Ier(ίi)- (περ· 
ν" όπέναντι, φθάνω ~ναντι), πρδλ. σιινσχρ. Ιόra.ti 
(διαδαΙνω, ίJπερ6αΙνω, ίJπερπηΔW, VIKW, διασι;.>ζω), 
ΙΙΙΓAMό-~ (θάλασσα), ΙίΓ6~=Zεν!l. ΙΙΙ,Γδ (διό μέσου, 
άνωθεν, πέραν) ~ Ιρλ. Ιιιγ (ύπέρ), σιινσχρ. ttra.-m 
(παρaλΙα, αίγιαλός), ΙrrΙhό·m (ποτΙστρα ζι;.,ων), Zaνδ. 
Ιιιγ· (άνοΙγω δρόμον), Ιλλ. 'IIlet'J.eo" (δλ. λ.), λ«~. I~ 
tra.re, exIrare, trans = όμδρ. Iraf, tra.ha.f, galL ΙΓι., 

πιιλ·ιρλ. ΙγίΙΙ, 9αll. Irol) Irwy, Υοτθ. pa.lrch, πcιλ·yιPl'" 
dur(u)h, ιiπλ·σιι~. Purh (διό μέσου), ΙΙιιπ. *ter-qv .. 

·tr-qve), πpΙSλ. σα:νσχρ. tίraς-cιi, Ιιν!l . taras·ca : σcινxρ. 
tiry6iic- (6 έγκαρσΙως ών), παλ-nοrr. pro,mr (~ 
ρό), πιιλ·Υερμ. drum (δριον) ' δλ. xGt t τεΙρω. 

τι:ρμίν8Ινοι;, ." ο'll·=τερεβl'llt'J.,'ΙΙο~ (δλ. 1.). 
τCρμινδος, "ι ·=τερέβι"t'J.ος (6λ . λ.). 
τι:ρμιόι:ις, εοσα, ε'll (τέρμα) ' 6 έκτεινόμενος μέ· 

χρι τού τέρματοc 11 άσπίς "ερμι6εσσα=άσπlς καλό
πτουσα τόν φέροντα αύτήν άπό κεφαλης μέχρι πο
δwν, ποδήρης 11 ΧΗω" τερμ.,όε" = χιτών ποδήρης, 
φθάνων μέχρι ποδWν. 

'Ετvμ.: τερμ.ιόεις: .. έρμ.,ος (8 βλ. Ιν τέρμα)' κιιτιi 
τινιι, τερμιόεις=ένισχυμένος διά δερμaτΙνης έπεν· 
δύσεως, χιχΙ πρoέ~ί(ετιιι ~x ,ινο, *τέρμιο, (η κιιΙ * .. -e
μα πιιριχ"(ομένου έ~ Ιαπ. *qvermQ> = σιχνσκρ. c6rma., 

Ιενδ. carama (δέρμα)' xGt.' /ίλλαυς; δμως; ιιΙ H~81' 
ιιίι τιι ι ιiνιίyoντιχι μχλλαν εΙ, Ιιιπ. ριζ. +qer· xGtt ιiνήκαιι
Χοιισιν εΙ, _Υιν δμιίδιι ,η, λ. χείρω. 

τέρμιος, α, ο" (τέρμα)' ϋπατος, ~σxατoς, τελευ· 
ταίος, κυρ. 6 έπl τού τέρματος εύρισκόμενος U .Πl 
χρ6νου . τερμία ήμέριι=ή ήμέρα τοΟ θ9νάτου. 

τι:ρμόνιος, α, 0'11 (τέρμω,,)' 6 πρός τό τέρμα τ~ 
Γης εύρισκόμενος. 
τέρμων, '0,110" 6' - τέ~μα (βλ. )..), δριον.- 11 

τέλος. ' 
τι:ρπΙ-ιιέρaυνος, 0'11 (τέρπω+κεραυ'llός)' 6 τερπ6-

μενος έπl τι;> κεραυνΙ;> (τ. ε. έηl τΙ:; δpovrr,j καΙ ό
στραπω · 
τερπνός, ή, ό'll (τέρπω) ' ώ, κιιι νυν, τερπνός, 

προξενwν τέρψιν, εύχάριστος, χαροποιός, θελκτι· 
κός.- 11 ίν πΙΧθητ. εν_ . , ό πλήρης τέρψεως (χαρός), 
εύθυμος , εύφρόσυνος, εύχαριστημένος.- συ"(χρ. 
τερπ'llότερος, ύπε~θ. τερπ'llότατος. 
τι:ρπνώς, επιρρ . τοίί τερπ"ός' μετά τέρψεως, κα· 

τά τερπνόν τρόπον, εύχαρΙστως, μετό χαράς, θελ· 
κτικώς. 

ΙΕ'ΡΠΩ, μΒλλ • • ψω' ιiόρ. Gt' Ιτερψα. -πιιθητ,. ιiόρ. 
Gt' έτέρφfhι'll, έπ. έτάρφfhι'll κιιΙ τάρφt'J.'1"· ιiόρ. δ' 
έπ. έτάΡΠ,lν χαΙ τάρπ,l'" ιiπρφ. ταρπήναι, έπ. "αρ' 
πήμε"α,' έπ. Gt' έν. κα.Ι πληθ, όπατ . τραπllΙω, τρα· 
πείομε'll.-μδσ. ci6p. Gt' έτερψάμ"l'll' ιiόρ . δ' έταρπ6-
μ,l,,' eπ. ιiνιx!lιπλ. τιιταρπόμη'll, τετάρπετο, Gt' πλ1jθ. 
δποτ. τιιταρπώμεοθ-α, μτχ. τεταρπόμε'llος' ώ, xGtt νυν, 
τέρπω, παρέχω τέρψιν.- ίν ,ψ μέ~ψ xcil πGtθ'ljΤ" εΤ
μαι πλήρως εύχαριστημένος, άπολaύω πλήρους τέρ
ψεως, τέρπω έμαυτόν, εύφρaΙνoμαι, διοοκεδόζω.
ciπολ., πί'llε .. αί τέρποv=πΤνε καΙ διασκέδαζε (εύφραΙ· 
νου. 2) μετά Υεν. του πριίΥμ " ~xω άρκετό ~K τινος, 
εΤμαι εύχαριστημένος μέ κότι, όπολαύω τινός (ij 
τι) κατό κόρον, cτό χορταΙνω». 3) σπιιν. μ.τ' ιιΙτ., 
"ρ.ιroμα, 8t'''Ι0, ... =όπολαύω (~xω) κέρδος. 
Έτvμ.: τέρπω' τcρπ'll6,,' τερπωΑή' τέρψις' τ-ρ· 

.UCΙiΩvt'O,· κρδ)" αcινσχρ. Ι('ΡΥι.fi, Ιl'Ρ[ιδΊI, Ι(ιnpάιι. 



.... yςρηω1ιi~ΤEσσσΡEσιισίΙEιισ 

Ι"ΓΡΑΙΙ (χορταΙνω, ΙκανοποιοΟμαι), trpli-l), ΙΓ'ρll-!) 
(εύχαρΙστησις, ΙκανοποΙησις, κόρος), Z6ν~. θΓαΙδα 

(χορτασμένος, Ικανοποιημένος), γο.θ. pr"fstjan (παρ-

ηγορώ), λιθ. l"rρsΙύ, Ι,,;ρΙί (εύτυχώ, εύπραγώ), I"r
ρά (εύημερΙα, αCιξησις), ΠCΙI.-πρωσσ . en-terpo (εΊναι 
ώφέλιμον), en-Ierρen-on (ώφέλιμος)' έ~ Ιcιπ. *Ierepo. 

ΤΕρηωλιί, Τι, Itot'l) •. ιiντ! τέρψι, (βλ. λ.). 
ΤΕρσαίνω, ιi6ρ . cι' έτέρσ'1να, έπ. τέρσ'1να (τέρσο

J14Ι)' ξηραίνω, άποξηραίνω, άπομάττω (<<σκουπίζω»), 
« στεγνώνω», άποσπογγΙζω 11 αίμα μέ}.αν τέρσ'1"ε= 
άπεσπόγγισε (<<έσκούπισε») τ6 μαύρο αΤμα' πρ6λ. 
~έρσoμαι . 
ΤΕρσιά, Τι (ιέρσομαι)' ώ\; .ό ταρσιά, τρασίά (βλ. 

λ.), ταρσός, ητοι πλέγμα έκ καλάμων, έφ' ου έστέ
γνωνον τά σύμα χ, /ί . 
ΤΕ'ΡΣΟΜΑΙ, ιiπpφ. ιiop. 6' τερσηναι, έπ. τερσήμε

"αι (άλλ' '5μω~ ~εν ιiπα:ν.~ -1ι δριστ. έτέρσ'1ν)' ξη
ραΙνομαι, εΊμαι i) γΙνομαι ξηρός, στεγνώνω (r.ίμ't6.), 
στερεοποιούμαι (παύω νά ρέω) 11 ώ:;. στεγνώνω (ξη
ραίναμαι) άπό τόν καύσωνα τοΟ ήλΙου, « τσουλου
φρΙζομαι, καψαλΙζομαι» 11 μΕΤιΧ γεν., οσσε δακρυόφι1' 
τέρσο"το=τά μάnα του έστέγνωσαν άπό τά δάκρυα 
(έσταμάτησαν νά τρέχουν),- 11 τό ενοργ. τέρσω 
ιiπcιντq. πο.ρ' Άλε~cινllp. itOl'lj.CΙt. (=τερσαl"ω). 

'Ετυμ.: τέρσομαι, πα,,&' μτγν. χcι! τέρσω' τερσαl
,.ω· ταρσός, ιiττ. ταρρός' ,eaola: σcινσκρ . InΥδΙί 
(διΨώ), tarsa- l) IΠrιcϊ (δίψα, πόθος), tr~ίI-l) (δπλη

στος), Zliν~ . tarsna- (δΙψα), άρμ. Iha'ramim, tharsa
mim (άδυνατΙζω), erasl (ξηρασία) «*trast, ίαπ . 
"' t[sti->, ιiλ6. ler (ξηραΙνω εΙς τόν άέρα), termE (έκ
τεθε ιμέ νος εΙς τόν ηλιον), ~-tras (στεγνώνω), λcιτ. 
torreo (στεγνώνω, φρύγω), (*Iors- =:;",νσκρ. IδΓ~ά· 
ΥδΙΙ=κάμνω τινά νά ύποφέρι:! άπό δίψαν, τόν βα
σανίζω, π",λ-γΕ?μ. derr«n, νEo·γε~μ. dorren=orE
γνώνω, φρυγανΙζω, πcιλ - πoΓΓ . ρerra=ξηραrνω, άπο· 
ξηραΙνω, λcιτ. ώσ. torris (δαυλός), πcιλ·λ", τ . torrus 
(=torridus), λατ. terra (γη), παλ-φλ. _ tart (δίψα), 
trr (ξηρός), Irrim (ώσ . ) , ΙϊΓ (κ τημα), ItILA-gaII. ΙίΓ 

(~λcιτ. tellus), γοτθ. gaPalrsan, gaPaursnan, πcιλ
riorrborna (άποξηραlνομαι), πcιλ-γεpμ. dorren (δΙ'. 
σημ.) . Υοτθ. paursjan (διΨώ), πσιλ-γε~μ. χcιΙ νεΟ·Υsρμ . 
dur51 \δΙψα), ιiyyλ·σcι!;. Pursl, pyrst (δμ.) , γοτθ, PAύr
stei, ItGtA-norr. por51. (δΙψα)' I~ ίαπ. *ters- (εΤμαι 
ξηρός) . 

τέρυς, -υος, δ, 'fι, (τείρω)' άσθενής, λεπτός U xup. 
τ.τριμμένο, i) κατατετρυμέν ο., κατε~'ιjντl. ημέν-:.;;. 

Έτυμ.: τέρυς' πρ6λ. Ήσυχ. «τήρυ' ασ-lJ.ε"έ" λ.
πτο1''' (άρχιχω\; oU:;., ίχ του δποΙου δμωζ κ!Χτ:Ι μικρόν 
έσχηματίοθη χα Ι ΙΙπιθΒΤ. περΙφ;χι;σις τέρυε~ ϊπποι=1π

ποι κατάκοποι) ' Ήσυχ. <ι.τερυν'1ς· τετριμμέ"ος ό',IIO~, 
κα. Υέρω1', ΤΙ διισα"ά}.'1ΠΤΟ, Υέρω'll,., «τερυσκετο' έτεί
eero": σανσχρ. ΙόΓυrιδ-!) (νέος, τρυφερός), Zsv~ . 
ΙδυΓυη,,- (νέος, δγαμος) (βλ . χα Ι τιχ ίν τέρ'11')' πρΟλ. 
Ήουχ . cτρυσκει' τρυχει, ξ'1ραί"ει'" τρώω ('τρωFω) 
=κεντρΙζω, διεγεΙρω' τραύμα' τρυω, τρυχω \ fjλ. λ.), 
λιθ. ΙΓυηίύ, truneti (σήπω, σαπίζω), truszkίI, truszketi 
(*Iru-sk-, πr:-6λ. τερυσκω, τρυσκω) (=τρΙζω), ΙΓί
ίIszkInu (θρυμματΙζω). παλ-σλcω. ΙΓονδ . , ΙΓυΙί (μετα
χειΡΙζομαι, έξαντλώ)' ί~ 'cιπ . *teru- [Itr:-6A. "cr.vax~. 
tarute = διέρχομαι, tίi'rvati (δαμάζω, νικώ), Zε'I~. 
t"urv"yeiti \ύπερβαΙνω, ύπερ6άλλω)] , :ψ6λ. tcιIt.*teri
(βλ. τρίβω), *ter(e)- (βλ. τεeάμω1', τείρω, λατ. tero)' 
βλ. χαί ατειρής . 

ΤΕρφ&Είη, Υ' Ιν. εΙίχτ. παθ. ιioρ. α' τοσ τέρπομαι. 
ΤΕρΨ'μ-6ροτος, ο" (τέρπω + βροτός)' ό τέρπων 

τούς l3ρστούς, ό φαιδρύνων τήν καρδlαν τών άν-
8ρώπων. 
ΤΕρψΙ-νοος, cw (τέeπω + ,.όο,)' ό τέρπων τήν 

ιcaρδΙαν. . 
τέρψις, -.ως, χαΙ -ιος, 'fι (τέρπω)' ώ, καΙ νίΙ\l, 

τέρψις, τ6 τέρπεσ80ι, όπόλαυσις, ή'δονή, χορό, ό-
vολλrασις. . '. 
ΤΕ"ι-χόριι, ιΧττ. -XόρCί, -1ι (τέeπω + χορός)' xup. 

ή rEρnOμevrι (cuφραιvομένη) εΙς τό.ν );(ορόν. μΙα 

έκ τών έννέα Μουσών, ή Τερψιχόρη (βλ. Κ . Ε. Λ.). 
ΤΕρΨΙ-χορος, Ο" . (τέρπω+xoρό~)' ό έπΙ τοΤς χο

ροΤς τερπόμενος, \) εύφραινόμενος (εύρΙσκων ήδο
νήνl εΙς τόν χοΡόν. 
τέσσδΡδ, oua .• ου τέσσαρες (μ. λ.). 
ΤΕσσδρδ-lοιος, {τέσσαρα+βούς)' ό έχων όξΙαν 

τεσσάρων l3οών. 
τςσσδρα-ιιαI-ΔCιια, τιi' βλ. τ.σσαρεσ - ιcαl-ΔCKα. 
ΤΕσσδρδ-ιιαι-δΕιιά-δωρος, ο" (τιισσαραKαΙΔCκα 

+δώΡΟ1'γ ό έχων μηκος (iι πλάτος iι υψος) δεΙCα· 
τεσσάρων παλαμών. 
τισσδρα-κaι-δΕιι-Cτης, -ου, δ (~εσσαρ.αKαlδ~Hα 

+έ'τος)' ό ήλικΙας δεκατεσσάρων έτών U θ7jλ. -Ιτις, 
-ιδο,. 
τι:σσδρδιιοντα, ιΧτ,. τcτταράιιοντα, οΙ, cιΤ, 'tιi, 

Ιίχλι.ο:ιν (τέσσαρε~)' ώ~ χα! νυν, τεσσαράκοντο, (σα
ράντα », λατ. quαdraginla. 

τcσσσρCl.κοντα-cτiις, ές (χαΙ -έτης, ες) (τεσσαρά· 
κο·ντα+έ'τος J ' ό ήλικΙας τεσσαρ6κοντα έτών, ό όγων 
τό τεσσαρακοστόν έτος της ήλικΙας του, 
ΤΕσσαρσκοντ-όΡΥυlος, ο" (ιεσσαράκο"τα + de

Υυιά)' ό έχων ϋψος (iι l3όθος iι μηκος χλπ.) τεο
σαράκοντα όργυιών. 

ΤΕσσαρακοντ-ούτης, -ου, δ, ouV'!lP. ίχ 'tOU τ.σ · 
σαρακονταετής (~λ . λ.). 

ΤΕσσαρακοστός, ή, Ο" (τεσσαράκο'llτα)' ώ, χα ! 
ν&ν, τεσσαρακοστός είς τήν σειράν, ό τελευταίος 
(i) ό εΙς) έκ τών τεσσαράκοντα, λατ. quadragesi
mιJs.- 11 ή τεσσαρακοστη (ένν. μοίρα): 1) φόρας 
συνιστ-όμενοςείς τόεν τεσσαρακοστόν (τ.ε. 2'/'"/0)' 
2) νόμισμα της χΙου όνeιμαζtμε'/ον οUτω. 
ΤΕ ΊΣΑ -ΡΕΣ, οΙ at, τέσσαρδ, _i ' γεν. τεσσάρω .. · 

~oτ. τέσσαρσι(,,), ποιητ. τέτρασι.-ιin. τέτταρε" ~έι
ταρα' πcιριX τοϊ. ·Ιωσι πεζογρσ.φΟΙζ τέσσερε., τέσσερα, 
30 •. πl.ηθ. τέσσερσι' aωρ. τέττορες i) . τέ<ορε,' αίολ. 

πtσυρες'-τέσσαρες, cτέσσερες », «τέσσερις., λατ. 
qualuor. 

> Ετυμ . : τέσσαρες, ιi,τ . ~έτταρε" βοιωτ. πέτταρες 
(-α- XCL tιX ,ά δμ1JΡ. τέτρατο, χα Ι τέταρτο,), ίω'ι., ιiρχ. , 
έλλΥlνιοτ. τέσσιιρες ( ·ε- πιΙΙ. χα" ιiφoμ . φων.), ~ωρ. χcιΙ 
~ιαλ. ~uτ. Έλλ. τέτορες (ίαπ. *qvetvor-, μιτά -το, 
ιiντΙ -ττ- ή -σσ-, κσιτά. τΤΙν τοπ. τέτρασι), δμ7jΡ. (αίολ.) 
πίσυρες, λεοε. πέσσυρες ((απ. *qveIur' τό -σσ- χατά. 
τό τέσσαρες)' ΤΟΠ'. τέτρασι, τετρακόσιοι, τετρά-κυ · 
κ}.ος προέι;χονται ΕΥ. τινο:ι;; *rerFea-, ία". *qvelvr
(πρΟλ. χcιΙ τιχ έν τρά-πεζα) ' πρ6λ. σανσχρ. (4I .. ιiΓ4!) 

(cr.ίτ. catural}), catvari, zava. ~aewaro, γεν. catur~m, 
νεο-περσ . cahar, ιipμ. cors, λατ . qual(l)uor (ιiπeιειXν 
!ί.κλιτον χcιτιX τό quίnqύe), όσχ. pelor4, όμ6ρ. pelur-, 
gauI. peIor-, ί"λ. cethir, ItaA-gaII. pelguar. vsc.-goll. 
pedwar, corn. peswar, VEo-brel. pevar, Υοτθ. fidwor, 
ItGtA-norr. fίόrer, πcιλ-σα~. fiuwar, fior, παλ-Υιρμ. 

feor, fior, λιθ . keIurl, ketverl, παλ-σλαυ. celyre, cel
vero' Τι έν ,1) ίcιπ. κλΙσι, του θιΧ εΙχεν ουτω )(~τιx πα
οαν πιθανότητα : όνοΙ'. *qvetvor·es, γιν. *qvelur-om, 
αίτ. *qvelur-Qs, τοπ . ·qvetv( -su.- τό δμηρ_, oiττ. ~ι
ταρτο, (πρ6λ. ιi ... τ,;;π. τέτταρσι) εχει 'tpoItoItotYjOfj 
έχ του όμηρ . τέτρατος (·rE1Fea-, ίαπ. *qvetv[-=AtO. 

ketvi;tas)' -τ- έπίσηζ ιiν,Ι -τF- υπιiΡXβΙ εν τψ *ri~oe
τος, έ~ οίι τετορταίο, · βλ. ώσ. χαί ίν τρυφά}.ιια.
ιiττ. τετταράΚΟ1'τα, ίων. τεσσεράκο"τα, βοιωτ. πετ
ταράκο"τα, ιi~yoλ. τεταeάΚΟ1'τα, δωρ., asAcp., ίων. ~ι
τρώκο'llτα (τετρω- < Ιcιπ. *qvelv(-=Aa't. Guadrίi-gin
ICϊ). - τό τετρακττί" -τίο, ItpofjAeEV ίχ τοϊί έπιρρ. ~έ
<ραχα i) Αχ τινο. ·τετρακο- χατα. 'tόν .ρ6πον · .ών 
"Υιμχτ. ιiψ!lρημίνων (ώ; τό αρwς, denaxw,Y-bJl7jP. 
τετραχ-θά (: διχ-θ-ά, τριχ-θ-ά), ιiττ, ~"ραxα (χατιΧ τιχ 
δ/χα, τρΙχα), τετραξος (χα ,α. τα. Ιων. διξό" τeιξός) 
< *τετραχ6-jo. 
ΤΕσσδΡΕσ-καΙ-δΕκa, ίων. ΤΕσσΕΡΕσ-, οΙ οι!, τιi, 

/iχλΙΤΟ~'=τέσσαeες κα. δέκα, δεκατέσσaρες, cδεκα
τέασερες», λατ. qu"tuordecim' 'tό πρώτον OUVOII't. μ'
νιι ιiμιτιiι:iλYιτoν , εστω χαΙ μι~α. ο,}l: . ο,}σ, σUΥοιπτομ'νοu 
τοii ιiΡιtιμ7j~.; τ.σιιειι.ιι_ίNιui .... ('8ροΟ.)· 6σιi." 



tcσσσρcσιισ.a4ιισΤCH;-τcτρcιΙνω ••• 
oςiι cιι' αιινθιος. μΙ1:,tίαιλλι y'ν~, ίyριiφι.o μΙΙλλον χιχ ω
ριαμ'νω;: Τ8ααClfσ ΝσΙ d8xCI' ίχ 1:0U.OU .ό 
. τcσσδρcσ-ιισ .. δCιιστoς,,,, Ο", Ιων. τCσσcρcσ-· 
ό δέκατος τέταρτος εΙς τήν σειρόν. 
ΤCσΣCράΙΙOντσ, Ιων. ιivt! Τ8αασράΝο"l'σ. 
ΤΙOΣCΡCς, τcσσcρσ, Ιων. ιiν .. Ι τέαασρε" τέαασρσ. 
τcσσcρiιιιοντσ, _αφαιλμ. ΥΡ. ιivt! τεααερ4κο"l'σ 

(βλ. λ.). 
τcτσΥμcνος, μη. ΠCΙΙθ. πρχ . οςου τάααΟ)' .ό ίΙ; αι'}

tOίI ίπΙρρ. τετσY~-Kατό τήν τόξιν, κανονικώς, 
έν τόξει, κατό τόν προκαθωρισμένον τρόπον. 
τcτδΥών, -chιl,o" δ, μ1:Χ. ίπ. ιiνιxδιπλ. ιioρ. β' ~νllιι 

ivaot. ίν xpijOII: [ϊΨ8 nocJiι, τετσΥΜ-=έΡριψε λα-
6Wv αύτόν όπό τοΟ ποδός (cτόν δρπαξε άπό τό 
πόδι καΙ τόν πέταξε»). 
Έρμ.: τετσrώ,. Αχ oςινo~ Οίμ. τσΥ- (άδρόχνω, όρ

πόζω): AΙXt. tangQ, πρχ. te-tlg-f (*tetaga/: τετσΥΜ-) 
=~ιννόνω, δπτομαι (πptίλ. ιiPX-λΙX1:. tagam' in-teger= 
όκέραιος, δθικτος' tagax = δρπαξ, κλεπτομανής)' 
πρtίλ. ώα . ιiyyλ-σιxΙ;. pacclan (έΗΙζω όπαλό, χαϊδεύω)' 
ίΙ; !ιχπ. *t49-, *teg-: *tag-. 

τCτδιια, πρχ. του 1'8/"0). 
τCταΑμαι, πιχθ. πρχ. toii 1'8110). 
τΙταΑτο, ίπ. Υ' 4ν. bnepa. του 1'8110). 
τΙτ6μαι, παιθ. πρχ; τοίί τεΙ"ω. 
τcτδνός, ή, iι" (Τ8ι"ω, τσηίω)' τεταμένος, τεν

τωμένος IlδΟεν, 6μαλ6ς, λεϊος, δνευ ρυτίδων. 
τCτδνος, δ (τεΙ",.,)· τ6 τέντωμα, ή τόσις (έκτα

σις), σπασμωδική κ/νησις τοΟ σώματος Tj μέλοος 
αύτοΟ, συνοδευομένη ύπό όκαμΨΙας D ή τάσις (Ιν- . 
τασις, στΟσις) τοΟ όνδρικοο πέους. 
TcTbvuσTo, 5π. Υ' Ιν. πΙΧΟ. (ιπε;:.σ. ταυ τα..vω. 
τcτάξομαι, "tE"tIA. μιλλ. 1:0υ τάοαΟ). 
τcτδρaΥμcνος, μ"tΥ.. πΙΧΟ. πρχ. τoίi ταράααω.-

ίπΙρρ. τετσρσΥμi"Ο)r;=έν Toρoxr:i, έν συγχύσει 
TcTbpncTo, -nώμcσδα, -nόμcνος, Υ' Ιν. δρισ •. , 

ιχ' πληΟ. (ιποτ., χαιΙ μ"tΥ. . Επ. iν"διπλ. μέσ. ιioρ. tί' 1:oίi 

.. έρnω. 
τcταρταί"ς, σ, ο" (τέ .. σρτοr;)· 6 τεσσόρων ήμε

ρWν, ό κατά τΓιν τετόρτην ημέραν. 
τcταρτιι-μόριον, τό ( .. έ .. αρτο;j-μόρ.ο,,)· τ6 τέ· 

ταρτον μέρος U τ6· τέταρτον όβολοΟ, λ"τ. quadrans. 
τΙταρτος, έπικ. τέτρ6τος, ", ο" (τέαααρεr;)' ώ. 

κΙΧί νίiν , τέταρτος, ό τέταρτος είς τήν σειράν, 6 
μετ' δλλους τρεΤς, λιχτ. quarlus.- o~δ. τό τέτσρτο" 
ώ. έπιρρ. = (διό) τετόρτην φορόν.- 11 ή τετάρι" 
(ίνν. ήμiρσ), ώ~ κ"ί νυν. «ή Τετάρτη» 11 (ένν. μοίρα) 
=μετρον ύγρών, «ενα κόρτο» (βλ. «ένα κατοστό
ρι» της όκδς). 

TcTbaeIIV, ίπ. Υ' διι:ίκ. πΙΧΟ . ()πε"σ. τ~ίί .. εl'l'ω. 
τCτ6τo, έπ. Υ' Ιν. π"Ο. ύΠΕΡΟ. τοΙΙ τεl"ω. 
TcTbX6TaI, !ων. Υ' πληΟ. π"Ο. πρκ. τoίi τάοοω. 
τcτcλεσμένος, μτχ. π"Ο. πρ)(. του rεUω. 
τcτcΑcστο, έπ. Υ' Ιν . π"Ο. ίιπερσ. τοΙΙ τελέω. 
τcτcύξομαl, ΤΙΤδλ. μελλ. τοu τευχω. 
TCTCUXa, πρχ. του ΤVΥχά'l'ω. 
τcτcύχ6ται, τ~τcύχ6το, ίων. r' πΑ YjΟ. πΙΧθ . πρκ. 

χαι! 6πιιρσ. τοίί τευχω. 
τcτcύχcτον, Υ' διι'ίκ. πρκ. τοί; τευχω. 
τcτcύιιιμαι, iπρφ. τε .. εvxfjο/}α., έπ ι κ. πιχΟ. πρχ. 

μΙ1:« αημ. ίνισ1:., σχημοιτιοθε:;; έκ 'toi) oU". τευχεα, ιΧνειι 
ίν. ι:nιXέω ίν χρήοει' εΤμαι ώπλιομένος. 

τιnιιι:α, ιiμτtί. π~χ. 1:0U τήκω. 
τcτΙιιμαι, έπ. ποιθ. πρκ. ιΧνειι ένεστ . τιέω έν χρήσει ' 

ε1μαι περΙλυπος, ε1μαι ΠΙKραμενo~, είμαι ταλαιπw · 
ρημένος, θλΙβομαι, πενθώ.- ιiπ"ντσ,. έν τιjΊ ~υY )( . (6' 
προ α.) τ"l"αfJ.o", οιιχνότερον δμως έν 't r, μτχ. τετιημέ
,,0, (λυπημένος, περΙλυπος, κ"! δij έν ti; φpcίσει τε· 
... "μέ"ο, ιJτoρ=περ/λυπoς τήν καρδίαν (με περίλυ
πον ψυχήν) 11 _πΙ 1:~' "uoτ7j, σημ. ιiπ"ντ~ y',, ~ tι μτχ. 
Τ8Τ."cOs- (βλ. λ.), χοι! &ή ίν 't'jj ΠΕριφράσει τεrι"ώτι 
""μφc..μέ τεθλιμμένην καρδΙαν. 
τcτ~ μτχ. ίπ. ivaFY. π"κ. (~νειι ένΕΟΤ. τιέω ιiν 

XpήoΙI)'=-τ"ι"μi"o, (βλ. λ.). 
τΙτΙμσι, πΙΧΟ. πρχ. toίI 1'10) (βλ. λ.). 
,"τΙμίiσισι, ιiπρφ. πcιι8. πρχ. "'OU τιμάω. 
ΤΙτισμσι, πcιι8. πρχ. oςoβ~Ι_, 

τCτλδ, σΙΙΥχιχ. 1:όΠO~ 4ν",Ι ~8τAσ"ι . (βλ. λ.). 
τΙτΑ6θι, έπ. πρα1:. πρχ. ",ου *τλάω (βλ. λ.). 
τcτλα'ην, ίπ .• ~xτ. πρχ. 1:0υ ·τΑάΟ), 
τcτΑδμεν, τcτΑδμcνcιι, ίπ. ιiπρφ. πρχ. 1:00 ·τ14ω· 

ιiλλ';' τέτλiμcν ιχ' πληΟ. πρχ. ιiντΙ Τ8τ1ήΝσμιι,ι. 
TcTAITW, r' ~ν. προατ. ιioρ. β' 1:0υ *τλάω. 
τέτΑιιιια, πρκ. του τ1ημι. 
τcτΑιιώς, viII, Υιν. -6 .. 0" ίπ. μ-;χ. πρχ. 1:06 *I'18ω. 
τΙτμιιιι:α, πρκ. του τ8μ"ω. 
τcτμιιμένος, μτχ. παιΟ. πρχ. -τοil τ8μΥflll. 

.τcτμιιώς, μ1:Χ. ίπ. πρχ. τοσ ~έμ"O). 
τέτμοιμεν, οι' πληΟ. ι~xτ. 1:0U «τμο" (βλ. λ,). 
τέτμΟΥ, έπ. ιiντΙ 'τετμο", ιioρ. β' ~νllιι ίνια1:. ίν 

χρήσει (ιiπιxντών .πιχρ' Όμήρφ καιθ' δριατ., ~λλoτι μιt' 
,,~~ήo . κ"Ι άλλοτε ιiνιxύ~1/τoς)' Kατaφθόνω, φθόνω, 
προφθάνω, έπιπ/πτω. 2) μιτck Υιν., μετέχω τινός, 
λαμβάνω μερlδlον έκ τινος. 

Έτυμ.: .. έ .. μο", Ι ..... μο,,· ιiόρ. μι .. ' ιiν"διπλ. (χαιτck 
τον τύπον του ιiop. έ-nε-ψ,l,Ο-,,)' ίχ ρΙζ. t.m-, χωρ!ς 
δμως κιχ! ν';' !χωμΕν σιιη. Aιiest, έχ ,;Y'j' ιxiιtY'j. ρΙζη~ 
(κιxτιi τινσις δμως ή ριζ. *tem- ι!ναιι ή οιίι1:ή πρό, ,;';,ν 
*Iem- τοί) τέμ"ω) . 

τετοιιώc;, τετοκυία, μτχ. πρχ. τοίί Τ[Ντω. 
TcTopeC;, οϊ, σι Ι , τέτορα, τά. δωρ. ιiντ! τ6αασριι,. 
TcTopήσw, ιiνώμ. μ~λλ. '!:ου τορέω. 
τcτρά-, σΙΙΥκεκ. ιiντΙ τέτορσ (τέοασρσ), ιiπιxY",ών 

μόνον έ " οιινΟέ τοι., οΙιχ "tCι Ιπάμινιχ. 
τcτρ6-8αμων, Ο", Υεν. -0,,0, (τετecι- + β<ιΙtιω)' 

τετρόπους, «τετράποδο». 
τcτρ6-ΥΑώlϊς, -Ι"ο" δ, ή (τε .. ecι- + ,,'-ωχ',)' ό 

έχων τέσσορας άKω~ός (άκρας) Tj τέοσορος νω
ν/ας, τετράγωνος. 
τετρδ-Υυος, ο" (τετρσ- + Υιίιι)' ό περιέχωγ τέσ

σαρας 1υα, , (βλ.λ.) νης, τετράπλεθρος.- Ι ώς οίια. 
τό ..... eciyvo" = μέτρον γης, τεμάχιον νης δυνόμε
νον νό όΡ'ίωθrj έντός μιας ήμέρας. 

TCTp6-ywviw (τε .. ράΥωο-ο,)· (ιioτρoνoμικός δρος) 
άποτελώ τετρόγωνον μετό τινος άλλου (μιτ' οιϊ1:.) . 
τετρ6-Υωνο-nρόσωnοc;, ο" ( .. ετράyO)"ooΓnρόαω

no")' ό txwv τετράγωνον πρόσωπον (επι ώρισμί
νων ζφων . ο Ι ιχ ΙΧ ί Evu1J pI'-e;; κ"ί ο Ι κάaΤ~"E;J. 
TCTpδ-ywvoC;, ο" (τετρα- + ΥωΥ'σ) ' ώ~ κ"ι νυν, τε

τρόΥωνος. ό EXwv τέσσαρας γωνlας. ό έχων τέσ
σαρας γωνΙας ϊσας, επί ~ έ 'tou κιιρ. «τετραγώνου», 
τό έχον ού μόνον τός τέσσαρας γwνΙας άλλό καΙ 
τός τέασαρας πλευράς ίσας, λ"τ. qua.dratus.- ώ~ 
o~α. , τό τετράΥω'l'ο'l' = σώμα OTponwTWV παρατετα
γμένον έν σχήματl τετραγώνου, λιχτ. agmen qua
drafum.- 11 μτ ,l, Ρ .. τέλειος ώς τό τετρόγ!<Jνον, Πλή
ρης , τέλειος. - 111 τετράΥω'l'ο, άρ./}μόr;=ό άριθμός 
6 παραγόμενος έκ τοϋ πολλαπλασιασμοΟ όριθμΟϋ 
τινος έπί τόν έαυτόν του. 
τετρδδιον, τ6 (τετρά,)' παν τό συνιστάμενον έκ 

τεσσάρωll πραγμάτων 11 επί προσ . , όπόσπασμα στρα
τιwτ ικόv άποτελούμενον έκ τεσσάρων όνδρών. 2) 
ώ. κ"! vuv . τετράδιον, ώς διπλwμένον είς τέσσαρα 
(ώς έχον τέσσαρα . φύλλα). 
τετρσ-έλlκτος, Ο", ΚΙΧ Ι TcTp6-cAIξ, -rxo" δ, "ι 

(τετρα · + έλίοοω)' 6 τετρόκις περιεστραμμένος, i'J ό 
πολλόc: έλικας (συστροφός) ~xων. 

TCTpei-CVIIc;, ες ( .. ετρα- +έ''Ι'0,)·=Τ8τeσε..η, (βλ.λ.). 
τετρσ-ετής, έ" κ"ι τετρ6έτιις, er; (τeτρσ-+Ιτο,)' 

ιίι. κoι~ νυν. τετραετής, ήλικ/ας τεσσάρων έτών.- Ι. 
6 έκ τεοσόρων ετών άποτελούμενος. 

τετρδ-ζUΥOC;, 0'1' (τετρα+ζVΥ6,,)' ό έχων τέσοα
ρας ζυγούς, ό συρόμενος ύπό τεσσόρων ύποζυν/ων 
(Ιππων κλπ. ) 11 c!ις ούο ... ό .. ετράyawο" (ίνν. αρμσ)=τό 
τέθρlππον άρμα . 
τετρα-&έλυμνος, 0'1' (τιιτρσ- + (J.έ!νμ"o")· τετρό

πτυχος, ό έκ τεσσάρων πτυχών (στρωμάτων) συν
κεΙμενος 11 τετραiJ.έλvμ"ο" αάκο,=όσπlς ouνκειμένη 
έκ τεσσόρων όλλεπαλλήλων δερμότων 6ο6ς. 
ΙΕΙΡΑΙ'ΗΩ, μΕλλ . τε .. ρα"ώ · ιiόρ. ,,' ΙτΙτρ""σ' 'π. 

τΕτρ,,'Ι'α' π"Ο. ιiόp. ,,' έτετρά"ιJ.",,· ώσ. (ώα.Ι ίχ ρ ι\:. 
ενΕΟΤ. τράω) κιχΙ μίλλ. τρήαω, χοι! ιiόρ. Ιτe,,_, χαι! 
πΙΧΟ, πρκ. τέτρ"μσι' τρυπώ, διατρυπώ, δtooερώ [Οι' 
ίτιιμ: βλ. τ.Ι"ω]. 



tctpόKaιaCKC7IΚ-ΤCTpάς 

τcTρl-ιιaHcK.cTIΚ, -." χαιΙ θ'ljλ. -ΙΤΝμ -ιοο, 
(~.~eσ- + κσΙ + διΗσ + ί~O')' ό ήλικΙος δεκατεσσά-
ρων έτών. . 
TcTρl-Kcpως, _ (~a~ea- +xaea,)- ό έχων τέσσα

ρα κέρατα_ 
TcTρl-Ki.Iloς, ο" (~.~eσ- + Ηεφσ1ή)' ώ~ και Ι 

νiίν, τετρακέφαλος, ό έXWΝ τέσσαρας κεφαλός. 
ΤCτρδιιις, έπΙρρ. (~ε~eσ-)' ώ~ χαιΙ νiίν, τετρόκις, 

τέσσαρας φορ9ς, λαιτ. qu4ter. 
τcτρlιιισ-μυριοl, σι, σ (~.~Iά.cι,+μνριoι)' τε

τρδκις μύριοι, τέσαορος φορός δεκακισχίλιοι, τεσ
σaρόKOντα χιλιάδες. 

TCTpIKIOrxf1ιoI, σι, σ (~.~ριiKJi+Xi1JOI)· ώ~ χαι! 
νiίν , τετρακισχΙλιοι, τέσσαρες Χιλιάδες. 
TcTρI-Klivoς, ο" (~εΤIα - + χ1[",,)' ό έχων τέσ

OQpac; κλΙνος η άνάκλιντρα (ΙΜ: τού; μετίχoντoι~ συμ· 
ποσΙων)_ • 
τcτρδ-ιινδμος, Ο", Θωρ. ciντ! ΤEτ~ιινιιμoς, (~ιι

~Iα- + Η",;μ,l)' ό έχων τέσσαρας κνημας, .6 έστε
ρεωμένος είς τροχόν έχοντα τέσσαρος ακτΤνας. 

ΤEτρiι-ιιόρυμδoς, ο" (~εΤIα- +Ηόιυμβο,)' 6 έχων 
τέσσαρα ς χορνμβου, (βλ. λ.Ι 11 6 έχων πολλούς (πυ· 
κνούς) Ηορύμβου, . πολυστάφυλος (κισσ6ς π. χ.). 
τcτρΙ-ιιόρωνος, ο" (τ.~ρά-+ κορών,l)' ό έχων 

ήλικΙαν τετρόκις μεγαλυτέρον όπό τό έτη πού ζι:\ 
μΙα κορώνη, τετρόκις μακρ06ιώτερος κορώνης, 6 
ύπέργηροc .. 

ΤEτρlιιόσιoι, αι, σ (τ.~ρα-)· ώ. χαιΙ νiίν, τετρ.:!- · 

κόσιοl . 
τcτρδιιοσιοστός, ιi, ό" (τετρακόσιοι)' ώ~ χοι! 

νίίν, τετρακοσιοστός είς τήν σειράν, 6 έπειτα άπό 
399 άλλους. 

ΤΕτρδιιτύς, ·vo" iι (τετρά,)' ό άριθμός 4 11 (χoιτ~ 
τού. l1υθά.γo~εΙouς) τό δθροισμα των τεσσάρων πρώ
των άριθμών . ήτοι 6 όριθ. 10 (δ1)λ . 1+2+3+4). 

ΤΕτρδ-ιιυιιΙ0ς, ον (τετρα- +KVK10,)' ό έχων τέσ
σαρας κύκλους (δ1)λ . τροχούς). τετράτροχος . 

ΤΕ.τρδ-Ι0Υία, ή (τετρα- + λό)'ος)' σειρά έκ τεσ
σάρων δραμάτων (ψιών ΨOΙΎφ~ιών χ:ι! 4νό~ σοιτυ· 
ριχoiί δpιlίμoι-:;oι;;), διδοισχομβνων (ποιριστωμΙΙ ',ων) οιπο 
σχ'IjVη~ ίν δρ:ιμοιτ.ιχψ ciyUiVL iιoιτ~ τ~~ έopτ~~ :.oίi Διο
νύσου' οιΙ ΤΡ8!~ τpcιγ.φδΙoιι μόνοι ι (ιiνευ δ1)λ. του σοιτυ
"ιχoίi δp~μoιτo;) ι!liιoιλoίiντo τριλΟΥΙα (οΕοι π. χ. ή Ό
ρέστεια τoiί Αίσχύλου, τρ : λογί'Ζ συνιοτοιμέν1) εχ τών 
τριών τρoιγφ~ιών ΤΟll, τ. Ι. τοίι Άγοιμέμνονοι;;, τών Xor,
ψόρων, χοιί τών E~μενΙδων)' ένίΟΤ6 Τ) τετραλΟΥία συν
Ιστcιτo έΧ τεσσάρων τρcιγφ~ιών (ιiνευ ς;cιτυpιχoίι δρά· 
μ<:ιτο;). . 
τcτρδ-μΕΤρος, ον (τει:ρα· + μέτρον)' ό συνιστά

μενος έκ τεσσάρων μέτρωνΙΙέπί τρoxcι 'ίχών χοιί ίcιμ· 
titxwv μίτι;.ων, 6 συνιστάμενος έκ τεσσάρων διπο· 
διών (πρ6λ. λ<:ιτ. versus ocl.onarius) lί έπί ~cιxτυλι
χών , χοριιχμ6ΙΧιίJν, tοχμιcιχών ~έ 'φ~ν, 6 άπ~τελoύ
μενος έκ τεσσάρων πoδών.-ω~ Ο'1σ. ό τετραμε.ρο, 
(ίνν. σ~,xo,)=ό στΙχος 6 άποτελούμενος έι< τεσ-
σάρων ποδών. _ . ' 

ΤΕτρδ-μιινιαιος, α, ον, κ <:ι ι ΤΕτρα-μιινος, ο" 

(τεΤi«- + μήν) ' ό άποτελούμενος έκ τεσσάρων μη. 
νών, 6 διαρκών έπl τέσσαρσς μήνας. 
τΙτραμμαι, ποιθ. πρκ. τoiί τρέπω. 
ΤEτρδ-μoιρlα, ή (τ.τράμο.ρο,)· ή τετραπλη με

ρΙς, τό τετραπλoCΊν. 
τcτρδ-μοιρος, ον <-"ετe« - + μοϊρα)' ό έκ τεσσά

ρων μοιρών (τ. Ι_ μερών), τετραπλούς. 
τcτρσν6Ε'ς, μτχ. ποιθ. ciop. οι' τoiί τετραίνω (βλ . λ.). 
,r'ΡΑΞ, -ΔΥΟ' χοι! -Δκο" 6' πιθ. ό φασιανός (το 

ΠΤ1)νόν), λcιτ. 4 νlι ph4Si4nuS. 
Έ~υμ.ι ",.τραξ { )λοιτ. tetraxy ",.~ρά{;ω· ~.τριξ· 

πρδλ. Ήσυχ. «'~.,&,icicJω..· όi",ό" n. ΆλκαiΌ,., «τ.
τραίΌ,,' δiνι6άeιόι- ~ι. Αάκ_.,., «Τ8τράΑW' Gi"" 
ποιό,- (~ε~ριiαw > λΙΧτ. t.triiO)· (χ τινο;; ~ΙΙ;'Ij~ π,
Π!Η1)μ'ν'lj~ ίΧ τoiί ijxou (όνoμcιτoπoιΙoι). "'Ier-t(e)jo- [δ· 
ΠΩl, χαι! Ιν τψ λ<:ιτιν. tur-tur=TΡUYWV, πρ6λ. χιχ! 
σcινσxp. tlttlr41}., tlttIrl1}. (πέρδιξ), μεσ-ελλ. ~aταρο" 
~.τύtcι, (φασιανός), ν80-π,ρσ. tAdarv . (ώο . )], λοιτ. t.
trlnnio, t,trlsιιtδ (κακκαρΙζω, τσαλαβουτώ) . ίπ! τω." 

ν1)σσων, πΙΧλ-ηΟΓΓ. pidurr ('I'Ι~ραξ, τσαλαπετεινός), 
πcιλ-σλιxυ. telrevl (φασιανός), λιθ. t.terνa, πcιλ··πρClloo· 

tatarwis (6 νεοσσ6ς τσαλαπετεινοΟ), λιθ. teterνlnaI 
(ώσ . ), tytaras (κούρκος, διάνος). 
"EΤρδ-oρiα, ή (~8ΤIάOΡO,)" δρμα τεσσάρων 'π

πων, τέθριππον. 

ΤΕτρδ-ορoc;, χιχΙ συν~ρ. τέτρω~ ο" (~.~Iα-+ 
άεΙρω)' τέσσαρες όμoCΊ συνεζευγμένοl Ι 'l'πριio;oιι 
ιϊρμα=τέθριηπον.- 11 τετρόπouς. 
τπρδ-πδΙαι, _πΙρρ: τετρδκις πάλOl, πρό παρό 

πολλcύ χρόνου. 
τcτρδ-πδΙαιατος, ο" (τε~eα-+nαλαιαπt)" ό fχων 

μηκος (1; πλάτος χ_λ.π. ) τεσσάρων παλαιατώιι (σπι
θαμών). 

τΕτρδ-πιιχυς, υ, γεν. -εο, χοι! συνΎjp. -ου, (~π~
+πήχυ,) ' 6 έχων μηκος (πλάτος Χλπ.) τεσαάρων 
πήχεων (g~ π~ών) ιι ιπ! ciνθρώπων, ·6 έχων άν6στημα 
ϋψους τεσσάρων πήχεων, 6 εξ ποδών ϋψouς. 
τcτρδ-πΙδσιoc;, α, ον (τετρα-)' ώ~ xcιΙ νiίν, τετρο

πλόσι<.ις, τέσσαρας φορός με,αλύτερας (η περισσό
τερος), λ<:ιτ. quadruplex. 
ΤΕτρδ-πΙΕυρος, ο" (τετρα-+πλaViά)' cb~ κιι! νiίν, 

τετράπλευρος, έχων τέσσαρος πλευρδς. 
τι:τρδπliί, έπιρρ. (τ,τρα-)' τετροπλώς, κατά τέσ

σαρας τρόπους, κατά τετραπλούν τρόπον. 
τι:τρδ-πΙόος, 'Ι, ο .. , Χ<:ιί συν'ΏΡ. -πΙοϋς, iί, ov,,' 

ώ, χ<:ιί νσ,ι, τετραπλούς. «τετράδιπλος», λιχτ. qu4dru
plus 11 ώ;; o~σ. τό ~ετραπλoνν=τετραμoιρlα (βλ. λ.), 
τετραπλασία μερΙς, τό τετραπλάσιον. 
ΤΕτρδ-ποδιιδόν, έΠΙj>Ρ. (τετρα-+που,)" έπΙ τεσ· 

σάρων ποδών, δΙκην τετροπόδου. 
'Ιι:τρα-ποδιιτί, έπΙρρ. (τετρα-+ποv,)- μέ τέσσα· 

ρας πόδας 11 μτψρ. cμέ τό τέσσερα» , χερσΙ ~. καί 
ποσί (<<μέ χέρ!,.α καΙ μέ π6δ!α » ). 

ΤEτρδ-πolΙC;, ΠΟΙ1)Τ. ΤΕτράπτοlις, -εω" 'Ιι (~.
τρα+πόλις)' 6 άποτελούμενος έκ τεσαάρων πό
λεων, ό έχων τέσσαρας πόλεις. 
ΤΕΤρδ-ποlος, ον Ι~ετρα+πoMω)" ό τετρδκις ώρ

γωμένος. 

τι:τρδ-πους, δ, ή, -πουν, τό (~8'1'ea-+nov,)' 6 
έχων τέσσαρος πόδας, ώ, Χ!ΧΙ νiίν τετράπους, ιτε
τράποδος., λΙΧτ. quadrupes.- ώ. o~σ. ~ιi Τ8τράπο
δα (ώ;; xcιΙ νίiν)=λoιτ. quadrupedes.- ιι 6 έχων μη
κος (ϋψος χ.λ . π . ) τεσοάρων ποδών. 
ΤΕτρδ-πτι:ρος, ον (τετρΔ-+πτ.ρόν)· ό έχων τέσ

σαρας 11 rtpuyoc:. 
ΤΕτρσ-πτι:ρυΙ1ίς, - ίδος, ή (~ει-ρα-+πτ.ιιόν)' ή έ

χουσα Tέσσα _~ας πτέρυγας. εΊδος άκρΙδος. 
τι:τρα-πτιιος, ον (τετρα- + πτ,λον)' ό έχων 

1έσοαρα πτΙλα (1IΤΟΙ πτερά, πτέρυγας), ώ~ τό τaτρά
πτερο, (βλ. λ.Ι. 

τέτρaπτo, έπ. γ' 4ν. πιχ6 . ΙΙπκρσ. τ oίi τl/.πω. 
τι:τρδ-πτοlις, ή, ΠΟΙ1)Τ. άντί τετράπολι, (βλ .λ.). 
ΤΕτρδ-ρρίίμος, 1j ΤΕτρδ-ρίίμος, ον (τετρα+ρ"-

ι,ό,)' ό έχων τέσσαρας ρυμονς (βλ, λ.), δ1)λ. 6 έχων 
όκτώ Τππους, ό συρόμενος ύπ6 όκτώ Τππων, όκτά
ζυγος. 
ΤΕτρ-αρχΙω ι τετράρΧ'l~)' εΊμαι τετρόρχης 8 πcι

θ1)Τ ,διοικούμαι ύπό τετράρχου, διατελώ ύπό τήν 
έξΟU::Jίαν τετρόρχου. 

ΤΕτρ-άρχιις, -ου, ή (~.τρα-+άρxω)· ό ήγεμών 
τε.ραρxία~ (βλ . λ.), t. Ι. τεσσάρων έπaρxιών Τι έπ· 
αρχίας δΙr:1ρημένης εΙς τέσσαρα μικρότερα μέρη. 
2> ό διοικών τέσσαρος λόiου, (η 64 liνδρcι~) . 

τι:τρ-σρχΙα, 'ιι (ι;ετράρχ,l,)' τό άξΙωμα τoCί τετρ
άρχου υ ή τοπική δικαιοδοοΙα τoCί τετρδρχou.
χυρ . δε ~.τραρxlα έλδγετο ή ΘεσσαλΙα, τήν όποlαν 
συναπετέλουν τέσσαρες έπaρxΙαι, ή Θεσσαλιώτις, ή 
Φθιώτις, ή Πελασγιώτις, καΙ ή ·Εστιαιώτις.- 11 f)πό 
τoύ~ PωμιxΙoυ~ τετραρχ/α ιiχιχλ.fτο χοιΙ πόσα ύποδιαl
ρεσις τών άνατολικών χωρών, δπω~ π. · χ. ή Παλαι
στΙνη.- 11 ~.τeσρx'α ΙππικΙ;-ή διοΙκησις τεσσά
ρων λόχων. 
τΙτρ-αρχος, b·-~.~eciex'l, (βλ. λ.). 
TcTpάc;, -άΟΟ" 'ιι (,I,a",III.,,. 6 άρl8μός 4. 2) 1\ 



τcτρσσιιεllις-τείίΙoς •• 1 

τετόρτη ήμέρα. 3) χρονικόν διάστημα τεσσάρων 
Ι:ΙμερGιν. 

τcτρδ-σιcε1iις, i, (τ.τρα- +oxιfA0S")' ό έχων τέσ
σαρα σκέλη, τετράπouς. 
ΤEτρi-στδτιιpoς, ο" (τ.τρα- + οτατήρ)" ό έχων 

όξΙαν τεσσάρων OτατήρΑW (βλ . λ .) .- Ι άι, o~σ .... 0 
....... ραο ... ά ... ,Ieο"=νόμιαμα τεσσ6ρων στατήρων. 
ΤΕτρδ-σύΙ-Ιδβος, ο" ( ....... ρα· +ου,ι}.αβή)· άι, χοι! 

νσν, τετρασύλ~αβoς, ό ουΥκεΙμενος έκ τεσσάρων 
ουλλα6ών. 
ΤΕτρδ-σώμστος, ο" ( ....... ρα- +οώμα)' 6 έχων τέσ

ααρα σώματα, τετρόσωμος. 
τiτρδτoς, 'Ι' ο", ΠΟ(1)Τ . ciντ! ' ... έ ... αρ ... ο, Ιβλ. λ.).-

1:ό o~~. ' ό ... ιf ... ρα ... o" άι; έπΙ~ρ . ='διό τετάρτην φοράν. 
τcτρδ-τρiilpOς, ο" ( ... ιι ... ρα- +"'evφω)' ό κεκλασμέ· 

νος (τεθρουσμένος), fι ό δυνάμενος νό θραυσθl:\ εΙς 
τέσσαρα τεμάχια. 
τCτρδφσ, πγχ . τoίi ... ρέπω χοιΙ τoίi ... ρέφω. 
ΤEτρi-φδ1ιιρoς, ο", βπ! πε"IXεφOΙλOΙιιx,'= ... , ... eάφα

,ι0' (βλ. λ.) . 
ΤΕτρδ-φδΙος, ο" (τ .... ρα- + φά,ιοS"), έπ! περιχιφοι

λιχ.Ιιχ, · ή έχουσα ' τέσοσρος φάλoυ~ (βλ . λ.), ήτοι τέσ
σαρας μεταλλΙνας προεξοχός (βλ. φάλος). 
ΤΕτρά-φ6τοl, -φα ... ο, ίων . 1" πλ1)θ . ποιθ. ΠΡΧ. χοι! 

bnEPcr. τοίί "'2έπω. 
τcτράφ8ω, γ' έν. προστ. πΙΧθ. Π"Χ. τοίί ... einw. 
ΤEτρδ-φiί~oς, ο" ( ....... ρα- +φυ,ιή) ' ό δΙζ1ρημένος 

εΙς τέσσορος φυλάς, 'iι ό όποτελούμενος ~K τεσ
σάρ...>ν φυλών . 
τCτρ6χ6, ίπΙρρ . ( ... έ ...... αρες) · εΙς τέσσαρα μέρη, 

κοτό τέσσορας τρόπους, τετραχώς. 
τι:τρ6χί, έπι"" . ·= ... έ"'eαχα (βλ. λ . ). 
τι:τραχ8δ, έπιρρ. ΠΟ(1)Τ . ιχντ! ... i"'eax" (βλ . λ . ), (πρ~λ. 

χοι! δ,xlJ.ά, "'e'x{M). 
ΤΕτρδ-χοος, ο .. , χοι! σιιν'!1" . -xouc;, -ov" ( ... ε ... ρα

+χόιι.)· 6 χωρών τέσσαρας χάος (βλ. λ.).- 11 άι, 
o~cr . δ ... ε ... eάχοvς=ποσ6ν τεσσάρων χοών . 
ΤΕτρδ-χορδος, ο .. ( ... ετρα- + χορδή) ' ώ, χοι! νίίν, 

τετράχορδος, ό έχων τέσσορος χορδάς.- ώ;; οόιcr . 
... ό ... ε ... ράχοeδο .. = μουσική κλίμcξ περιλομβάνουσα 
δύο τόνους KOI εν ήμιτόνιον. 
ΤEτρδ-ιυτρoc;, ο" ( ... e"'ea- + XV"'ea)' ό περιλαμ· 

βάνων τέσσορος χύτρας , ό κατεσκευασμένος έκ 
τεοοάρων ΧlJτρών. 
ΤΕΤΡΕμαίνω, ιXνcι~ιπλ . τύπο;; "tc.i) τρέμω, ιΧιτιχντων 

μόνον χοιτ' ενεστ. xoιl π?τ. [ΤΗρεμαί"ω ' τέτρομος (= 
τρόμος)' 111' ετιιμ. βλ. τρέμω]. 

τCτριιμαι, ποιθ. πρχ. του ... ι:τραί"ω. 
τί:τριινα, επ . ιiντ! έτέτρη'llα, άόρ οι' τοθ τετραί"ω. 
τί:τριιχα, άΙ' τβ. πρκ. (μ~ τά 01)μ . ένΞΟΤ . ) τοθ ταράσσω' 

μτχ. θηλ . ... ιι ... ρηχυία· γ' έ.ν. ίιιτερο. τετ:ρήχει . 

ΤΕΤΡΙΥΕΙ, έπ . 1" έν . ύπερσ . του τρίζω . 
ΤΕτρϊΥώς, τετρι"υϊα, μτχ. π.ι;κ. τού τρίζω. 
ΤΕτρϊΥώτας, έπ. ιiντΙ ΤΙΙΤΡΙΥότα., οιίτ. πλ1)θ. μτχ. 

lφχ. τού τρίζω. 
τCτριμμαι, ποιθ. π~κ. του τρίβω. 
ΤΕτρ-όΡΥυιος, ο .. (τετ:eα-+ όρ)'Vιά) ' ό έχων μη-

ι<ος (πλάτος Χλπ. ) τεσσάρων όργυιών. 
τέτρoφa, πρκ. του ... ρέπω, τρέφω (βλ. λ. λ.). 
τcτρϋσ8αι, cinP,I,. ποιθ . πρκ. ,GU τρVω. 
ΤΕτρ-ώβολος, ο .. (τετρα- +όβσλός)' ό έχων βάρος 

~ άξΙαν τεσσάρων όβολών , ό άποτελούμενος έκ 
τεσσόρων όβολών.- (ο, ουσ. τό τετρώβολο'll ·= νόμι· 
σμα τών 4 Μολών (νόμιqμα άξίας 4 ό(3oλίi.ιν) . 
τετρωιιοστός, ή, ό", ~ωρ. ιiντί ... εσσαρακοστός. 
τcτρωμσι, ποιθ. ΠΡΧ. 1:0ίί .... τρώσκω . 
τiτρ-ωρoς, Ο", σuν'!lρ. ιiντΙ ... ετeά-ορος (βλ. λ.). 
τετρ-ώροφος, ο"("''''''eα-+ι!ροφtj)· άι. κοι! νυν, τε· 

Γραώροφος, «τετρόπατος», μέ τέσσερο πατώματα. 
ΤEΤρ-ώρiiyoς, 011, δρθότ. τύπο, τοθ ... ετρόe"v'οS" 

(βλ . λ.). 
TcTTI- προοφών1)ΟΙ' νιωτίροιι π"ό, π;>~σ6tίτε~oν (<< πα; 

Γέρα μου»), πρ6λ. τα οιινών. στ ... α, πάππα κ. τ.6. 
Έτυμ. : ... Ιπα· ... α ... ιi · ... ίi ... α}./ζω: σοινσκ" . IΑΙά-1;Ι 

(πατήρ), lala. ·1;I (πατήρ, υΙός, άγαπητός), :iA6. Iι.Ιε 
(πατήρ), AOΙ'l:. Ιι:Ια (ποτήρ, .ν τ~ 1'λ. των ν1)Π Ι ίiιν, fι 
rρoφδς), kom. Ι.Ι (πατήρ), hend .. ·t (πόππος), ποιλ-

Υιρμ. todo (πατήρ), ΙοΙο (άνάδοχος),' 'ι:σιχ. ΙόΙ. (πα

τήρ), ποιλ-σλ!Χιι. lela. (θεΙα), λιθ. ιβιιι (πατήρ), Ι'ΙΥ'
tis, leΙό (θεΙα), πσιλ-π"ωσσ. thetis (πόππος)' π!σοιl 
oι tιτση ε!νοιl λέ~61' τη, 1'λώσ:ιη, των νηπΙων' βλ. χοι! 
έν αττιι. 
TCTT6pάKoVTα~rTαpεc; χλπ." ci.1:~ ci.V1:I ΤΕσ

σαρ-. 

ΤΙ:ττϊΥο-φόρος, ο" ( ... i ...... ,ξ+φeeι»)· ό φέρων (6 
φορών) τέnΙΥα (ΙπΙθ. 1:ων Άθ1)νοιΙων, ίπιιδή χοιτα τού, 
ιi"XOΙIOτάτOΙΙ, χρόνοιι, lφερον οδτοl ίπί <tfj, χόμ1)' 1:ων 
χριισού; τίττιγοι, ώ, Ιμ~λ1)μιι τοίί 61:1 ijooιv οιυτόχθονι,). 

ΤΕττϊΥ-ώδιις, .ς ( ... έ ...... ,ξ+.Ιδος)· 6 δμοιος πρός 
τέΤΤI Υ , ό έκ τοϋ εΤδους τών τεΤΤΙΥων. 

ΙΕΊΤΙ:!, -;;"ος, t,. ώ, χοιΙ νίίν, τέττιξ, CΤζΙτζΙKaς., 
λοιτ . ciCίida., πτκ"ωτόν lντομον, άρεοχόμινον νάι 'ijAlci
ζετ~1 ίιτί δένδρων 'iι θάμνων, δποιι δ «Ρ~1)ν χοιτάι τα, ώ

. ροι;; τοθ κοιυσωνο, ίκπίμπιl o~ίι τεριΙ1:lσμοι [όνομΟΙ1:0ΠΟIΙΟΙ' 
λi~l. πεποlημέν1) εκ τοίί ijxou (*τε ...... ο]. 
τέτυΥμαl, ποιθ . Π?Χ. τοίι τΕVXω. 
τετύΥμιιν, έπ. ποιθ. ύπερσ . 1:0U ... evXW. 
ΤΕτϋιιείν, ιΧπρ:ρ. 6πικ. άνοιδιπλ. άορ. 6' τοίί ... ΕVZω. 
τι:τuιιcσ8aι, ciΠΡφ. επικ. άνοιδlπΑ, μίσ. άορ. 6' 'ι:οίί 

τευχ(ιι. 

ΤΕτυμμένος, μτχ. ποιθ. πρχ. τοίί wn ... w. 
τετiίφωμcνως,. έπl~ρ. τη, μτχ. ποιθ . πρχ. 1:011 nι-

φόω' μετά τύφου, άνοήτως, ήλιθΙως. 
ΤΕτυχηκα, πρκ. τού τυ"χά .. ω . 
τι:τύΧ8αι, ιiπρ,l,. ποιθ. πρκ. τοίι τεVχω . 
ΤΕ!ύχ8ω, γ' έν. π"οστ. ποιθ. πρκ. τοίί ... evXW. 
ΤΕυ (Α), δωρ . ά ',τί σoiί, γεν. τοθ ... iι (=ov). 
ΤΕϋ (8), ίων. κΙΧί δωρ. ιiντ Ι ",/"os:, 1'εν. <tij, Ιρωτ. 

.../ς. - 11 τευ, εΥκλιτ. civi! ... ,,,ός, γιν. τη, άορ • ... lς . 
ΤΕυΥμα. -οι ... ος, το ( ... BVXW)· τ6 κατεσκευασμένον, 

Kατασ~εύαoμα, έργον. 
ΤΕυ8ίς, -ίδος, 'ij' εΤδος μαλακΙου, άι, ή ση πΙα, χοιν. 

«καλαμάρι», λ!Χτ . sepia., 101190 [τevD-lς, -Ιδος (χοι! 
-ϊδος)' ... εiίθ-oς, -ov ( κοιΙ τεvD-ός, -oiί)=εΤδός τι με
Υαλύτερον της τεvf)oίδο.· σx~τ. έτιιμ: πιθ . προελλ1)ν.· 
χοιτά. τινοις σΙΙΥΥ. τφ f)ova(a)a"o.] . 

ΤΕυιιτός, ή, ό .. , Ρ1)μ. ίπΙθ. του ... εVχω· κατεοκευ
aoμένος, παρεσκευασμένος, έπεξεΙΡΥοομένος. 
τευμάομαι, ιχποθ: = τεvχομα, (·βλ . ... ΕVxω) · κατα· 

σκευάζομαι ' [CΊττ. τευμώμαι=έργόζομαl, κατασκευ
άζω' ιiττ. τευιάζω (=έπί μακρόν άσχολοϋμαι περί 
τά αύτό πράΥματα, ένδιατρίβω)' ιiττ .... - ( *ττ:- ( Ιοιπ . 
*qj-, πρΩ .. σανσκρ. cya vcyu- (θέτω είς κΙνησιψ βλ . 
κοι ! έν σεύω), πρ6λ. κοι! σοινσκρ. ~ya.Oma.n- (έΡΥον), 
CΥάνaΙe (έξoρμζi)]. 

τεϋξα, IiIttX

J 
ιiC:p. οι' του τεVχω. 

τεύξομαι,. ελλ. τοίί l'υΥχά'llω. 2) μίσ. μιλλ. 1:oίi 
τειίχω . 

τευτάζω, μελλ . -άσω·= ... αυ ... άζω=λέΥω 'iι πράττω 
τό αύτά 11 έξακολουθώ νό καταγΙνωμαι είς τι, συν
εχώς καΙ άποκλειστικώς άσχολοϋμαι είς τι [tιι' ίτυμ, 
βλ . ... ευμάoμa,]. 
τευτλίον, τό' ύποχορ. 1:05 ... WI,AO" (βλ. λ.), ciAA' 

ιiπιxν, :!: ώ • . ιΧπλοϊίν οιινώνιιμόν τοιι. 

,ΙΕΥ-Ι λΟΜ, τά, :Χττ. ιiντΙ oέiίτ,ιo,, ' μαγειρικόν τι 
λαχονον, κοιν . « σέσκουλο., λοιτ. beta. [ .... iί ... Ao,,-ocV
I',ιΟ,ll' ιiγν . έτιιμ: tι ένοιλλΟΙ1'ή σ- ι Ι"" ~ρoίίπoθίτι~ -•• -1 
*ττ:- άνοιγόμενοι πιθ. εί, !οιπ. *kj-]. 
τεύχεα, τά' βλ • ... εiίχoς. 
τευχεσ-φόρος, ο," ( ... wxaa+φeeco)· ό φtρων δ

πλα, ό πλοφc ρος, ένοπλος. 
τευχιιστήρ, -ήρος, δ, 'iι τευχιιστι;ς, -ον, δ (I'cv

χεα )' 6 ώπλιομένος, όπλΙτης, πολεμιστής, μοχητής. 
ένοπλος. 
τε!χοισα, ~ω" . θ1)λ. μτχ. avsQ,I:, 1:otl ... cv%,». 
τευχος, -εο., το ( ... ΕVXω)· χιιρ. άι, 1:ό δ'n}.ο,,(Ιλ.λ.), 

έργαλείον, όργανον, «σύνεΡΥΟ», ακεΟος Ι XOt'I:A ' τό 
πλ~rστoν _ν τφ πλ1)θ . , τά ... wχεα=έΡΥαλετο (δργaνα, 
«συνεργα») πολεμικά, δηλα, πανοπλlα (ciι, το ι" ...... 
βλ . λ.) ιι Ιπποσκευή, «χάμουρα.. 2) ~ τ. πλ1jθ. ιίιο" 
τό έξάρτια (όΡΥανα, σκεύη, κώπαι Χ-'ι: . δ.) πλοΙou, Ι) 
«όρματωσιά». 3) άΥΥεΤον παντός εTδouς, λouτήρ, 
τεφρΟδόχος ύδρΙο χ.!. 4) μΙ1:1k 'Co" ·~.c.-AfI. 



δι6λloν, δ8.~ χιχΙ _nιί-~8VxOr, dΙC"-~8VXOr Χλπ. (
δ ΡίΙλΙΙΧ, 6Χ.άι βιδλΙιχ Χλπ.). 

"y~~, μ.λλ. -ξcιo' ιiόρι ao'I~8Vfιz, 'π. τήίξσ' έπ. ιiόρ. 
β' ~o,.· πρχ. ηIΤ8VΧσ' μ'σον. μ.λλ. ~.ίιξoμσι· 'πιχ. 
ci6p. β' ~mιc6μ",.· πΙΧθη ....... λ. μ.Η. τ.r.vfoμιz, . 
ιί'ιι. ιχ' ΠVX""" πρχ. τιnιyμσι' 'π.·( πληθ •. πρχ. 
χιχ! 6Π8ρσ. ~.τnίXίί~σι, ~.τnίxίί~o· ποι". κατασκευάζω. 
olKoδoμG), κτίζ"ω, σφυρηλατw (χιιρ. 'πΙ Ιr;γων ίχ eu
λοιι Τι μι",ιtHoιι)Ι ύφαίνω U μ.φρ,. παρόγω. έπιφέρω. 
προξεν", δημιουργώ Ι διαπλάπω, διαμOΡφW, σχημα
τ/ζω.- πιχθη •.• κατασκευ6ζομαι. οΙκοδομούμαι χ. λ.π. 
ΙΙ (μ.",& ·τ.ν . ",oiί πρα.Υμ.), τ.ίιχομσι xevooio = KqTa
σKεUΌΖOμαι έκ XΡUσOO ιι μτqφ., παρόγομαι, πpo~ε
νοΟμοι, . δημιουργούμαι, ΙΙρα. συμ8αίνω, γίνομαι, ύπ
όρχω • ....:. • μl"l:ck διπλη, ιχ!τ., κόμνω, KoδIOTW, τινα 
τοιοΟτον Τι τοιο(ίτον: τnίXω τ,1I'd ήJδσ,ίμonι U όθεν 
σΙΙXνdι δ πΙΧθ. πρχ . .... wΥμσι=.Ιμl ij ΥΙ'Υ"ομσι (χιιρ. 
έχω ύπόρξει. !ρα. εΤμαl, τοιοοτος Τι τοιΟΟτος): 1"
"σ,ιcόr dnl ~iWfO=ήoO (χιιρ. εΤχες ύπάρξει) δμοιος 
μέ γυναJκα. 2) f, μ.χ. πΙΧθ. πρχ. τεnιyμι"o, σιιχν& σημ. 
«KαλCις κατεσκευασμένος. καταλλήλως έπεξειργα
ομένος», χα.Ι μ.φρ., συμπαγής, εύστα8ής, στ:a8ερός, 
διαρκής. μόνιμος n μ.φρ. ίπΙ ιiyρoβ. ό KαλG)ς καλ
λιεργημtνoς 8 ώσ. μτφρ. 'πΙ .οί! νοΟ. ένεργητικός, 
δραστήριος, ρωμαλtoς. . 

Έ~ιoμ.: r.vxιo, ... ,τίισκομσι· τήί:ιοr: Ιρλ. dίiAn 
(ποίημα) «!α.π. *dhυghniί), dίiAI (όρ8ός. πρέπων), 
(Κελ •. *dhughίό-), πιθ. γο.θ. d&ug (πα.λ-ηΟΓΓ. ιiπρφ. 
dug&, ίν. dugI), .ιiyyA-aaoe . d6&z, nιXA-aaoe. dog, πσιλ
Υιρμ. toug, touc (είναι πρέπων, ωφέλιμος\, πολ. duzy, 
ρωσσ. duzij (Ισχυρός, ρωμαλέος), λιθ. d&ng (πολύς, 
καλός), Ισιπ. *dheugh- (άξίζω, χρησιμεύω, εύδοκιμw)' 
βλ . χσι! τίι:ι". "Υ:ιιί"ω. . 

TCDa, Ιων. TCιpρη,'/J (τίιφω? 6ιίnτω. ~dφor 1): ώ, 
χσιΙ νϊιν, τέφρα, «στάκτη», χαιΙ δΤι 'ij ένa.πομίνοιισσι ίΧ 
τη, χσιόσιω, νaχρoϊι ιι γιν .• τέφρα (cστάκτη, στάχτη») 
ie οίσισδijπο'tι προιλεύσιω, (μ' τΤιν δΠQΙσιν πιριίχ ιινον 
χι:ρσιλ.Τιν χαιΙ ίνδόμι;ιτσι ιΙ, lνδιιeιν λύπη,). 

Έτιoμ~: ... Ιφρσ (*ιkφριι., Ιαιπ. -dheguh-rii, πρδλ. 
Ήσιιχ. c6.πτσ,,6ι;· dn~6μa"or. (=λιθ. cιektίn&s=ό 
πρός καΟσιν, dekllne-οlνόπνευμα έξ οίνου) χσι! 
σσινσχρ. dόh&tI (~αΙω), μ.δ. 'νιργ. diihAy&tI, ΖΒνδ. 

d4Z&ItI (δ~~: · ~.}. σσινσχρ. diih&-J:ι (πυρκαϊά, όφ6ρη
τος καύσων), n~ghά-J:ι (καύσων, 8έΡος), ιiλ6. djek 
(κσ/ω), λσι •. t&viII& (8ερμοσποδ!ά), toveo (άναθερ
μαlνω, άναζωογονw), «Ισιπ. dhogvhejo), toculum 
(πύραυνον). tomentum, fomes (ένavσμα), tebris (πύ
Ρετός) «!α.π. *dhegvhri-s), Ιρλ. d&ig (πύρ, νόσος), 
gall. delfio, brel. cιeνί (καΙω), λιθ. degίι=noιA-aAoιu. 

ieg&, (καΙω). λιθ. c:lcίg&S, dΑgό (καιρός 8ερισμοΟ, 
καύσων), πσιλ·πρωσσ. d&gis (θέρος), λ •••. d&glίs 
(ίισκα), 1'0.8. d&gs (germ.- ·d&z&-z, Ισιπ. dhogvho-s), 
πσιλ-noΓΓ •. d&gr, ιirH-a«e. doez, πα.λ-ΥΒρμ. tAg (ήμέ
ρο, •. Ι. χρόνος καδ' δν ό r'\λιος καΙει)' I~ Ιαιπ. 
*dhcJgvh- (καΙω)' iV1:liίBav χσι! .ό .... φeό~ (=ό τεφρό
Xpouς, cσταχτερός»).- χσι.' !H7jV 8χδοχΤιν rέφρσ 
(*tepι-rii , σσινσιφ. tόΡΑ!.t (καύσων), λΙΧ •. teρor (χλια
ρότης), δσχ. tefύrum (-=λσι •. s&crificium), όμδρ . te
tru-to (λαιτ.=eχ rogo) «*tesro-, ·tepsro-), !ρλ. tes 
(καύσων), «*teps-tu-), πσιλ-σλαιιι. topiti (8ερμα/νω), 
tOΡI\i (8ερμός). 

ΤC!pρόω, μιλλ. -ώαCΙO (~έφριι)' άποτεφρώνω. καΙω 
τι έως πού νά μετα6λή8ι:i είς τέφρον. 
ΤCΙ.EIς, μ.χ. παιθ. ιioρ. σι' .oiί ~Ικτω. 

.πιν.άςω, μιΗ. -cίσφ (τΙ:ι",,)' μεταχεlρ/ζομαι τέ
χνην, μετέρχομσι τεχνάσματα, φέρομσι μετά παν
OUΡγ/ας, tπινoCι τρόπους πρός έξαπάτησιν. 

ΤCινάEΙΙ;, 'CΙσσ. '''. δωρ. ιΧν.! Τ'Χ"";." (βλ. λ.). 
ΤCιYiιoμσι, μιμ. -tfooμιz,' ιiόρ. οι' έ .... :ι""ίJάμ,,". 

ιiπo8.· (~Ι%"'1)' κατασκευάζω lόπεΡΥάζομαΙ) τι . μετά 
τέχνης, τό σχεδιάζω έντέχνως και τ6 έκτελw μετά 
της αύτης δεξιότητος καΙ πε/ρας 11 μ't'fΡ., tnIVOW 
τCXνόσματα, μηχανεύομαι, μετσχειρίζομαl πανOUΡ
ylcιι;, Ι:ΙΟΤε ... - U ~.%f1άoμιι, ιincxv.1j. ώσ. χα.! ,11, παιθ. 

s · 

μl"l:& πρχ. τ.~έ%"'1μσι· KαΤασKΕUΌζOμaι έVTtΧνιιις 
(μέ πολλήν τέχνην). 
τΕινσσμσ, -στοι;. τό (~'%f1ά'CΙO)' πδν τό μετά τέ

χνης εΙΡΥασμένον, κομψοτέχνημα, έΡΥον τέχνης.-
2) ώ, χα.Ι νβν, τέχνσσμα, δόλος, όπάτη, πανουργΙα. 

τCινιι, -Ιι (~.ιc.ϊ" • • οί! τΙιcτcιo)' ώ, χσι! νυν, τέχνη, 
δεξιότης, έπιτηδειότης, ή όρ8ή μέ8οδο<; της κατα
σκευί'\ς ένός πρόγματος U ΤΙΧ"l1-μέ τOUς κανόνας 
τί'\ς τέχνης, μετά τέχνης.- 2) τέχνη, πανουργΙα, 
δόλος, τέχνασμα, πονηρία Ο 'ν τ/jί nA7jQ., τεχνάσμα
τα, πανouργ/αι, μηχαVορΡαφΙαι, 5ολοπλοκΙα., λσι •• 
mc1IAe r.5. 3) γεν., ό τρόπος 1) τά μέσα, διό τGιν 
όποΙων έπιτυΥχόνετσl πΡάΥμά τι (ι1νιιι. ΙΙποχρώσιω, 
δ.eιό'7j'Ο' iι παινοιιργΙσι;) 11 μ"διμ,;; ΤΙ:Ι"l1=κατ' OUδ
ένα τρόπον Ι :ιιάΣV .έ:Ι"l1 = κατά πόντα τρόπον, 
διά παντός μέσου Ι nσ""'Oίl1 ... έΧ"l1=παντοιοτρόπως, 
διά παντός μέσou.- • «τέχνη», έπιτήδευμα, έπόγ
Υελμα.- 1I έργον τέχνης, χειροτέχνημα, έργό
χεΙΡον [aL' έ.ιιμ. βλ. τέιcτOJ1l']. 

τι:ινΙ;Cιι;, εσσιι •• " (τέ:ι",,)' έντΙχνως είΡΥασμέ
νος, τεχνικώς (μετά τέχνης) KατεσKεUΑσμένoς, έν
τεχνος.- ιι ίπΙ προσώπων, έπιδtξιoς. καλός τεχνΙ
της.-ίπΙρρ.. Τ'X""."τωs-=μετά τέχνης, τεXνΙKG)ς, 
έπιδεξΙως. 
τcχνιιμσ, -στοr. τό (τ.:ι"ιίω) · τ6 μετό τέχνης 

(έντέχνως) κατειργασμένον, έργον τέχνης, τεχνOUρ
γημα, κομΦοτέχνημα.- 11 τέχνασμα. δόλιον σχέ
διον, δόλος, πανouργΙα, πονηρΙα, ταχυδακτυλουρ
γΙα, όπάτη 11 ιπ! προσ., άπατεων, πανοοργος Χλπ. 
(χιιρ . «ό δλος όπάτη καΙ πανουΡΥ/σ»). 
π:χνήμων, Ο", ΥΒν. -Ο"ΟΙ; ' =Τ.:ι"";"Ι; (βλ. λ.). 
ΤΕχνικός, ή. ό" ( ... έ:ι",,)· ώ, χι;ι! νiίν. τεχνικός, 

καλλιτεχνικός, έπιδέξlος, έπιτήδειος. 2) ό πλή
ρης τεχνασμάτων, πανούΡΥος.- Ο ίπΙ πραιΥμ., ό 
μετά τέχνης είΡΥασμένος (KατεσKεuασμένoς)llμ.φp - , 
σ ..:στηματlκός, κανονικός.-ίπιρρ., ·κώι;=κατά τους 
κανόνσς της τέχνης, έντέχνως, τεχνικWς. 
τcχνfτης, -ov, δ ( ... ιχ",,)- ώ~ χσι! νiίν. τεχν/της, 

μετερχόμενος τέχνην τινά, έργότης, XεlρWναξ 11 
ό έργαζόμενος κατά τους κανόνας τί'\ς τέχνης, 
καλλιτέχνης. 

π:χνίτιι;, -,δοι;, -ΙΙ , 87jA . • OU τ.vΙτ"r (βλ. λ.). 
ΤΕινοσυνη, 'ij, fCOL7j't. ιiν.! τ.χ"" (βλ. λ.). 
τΕΥ, Ιων. ~ντ! τΙ"" δοτ •• η, έρω •. ~lr. 2) ΤΕΥ 

(ίΥχλι •. ), !ων. ιiν.! τ,,,ι, δο.ιχ .• η, ιioρ . ~lr. 
τΕων, Ιων. ιiν.ί τι"ωt>. Υεν. πληθ •• η, ίρω.ημ. Tlr. 

2) ΤΕων (έΥχλιτ . ), ιiντΙ rι"ώ.". Υεν. πλη8 •• Yj~ ~oρ. ~ir. 
τΕως, ιπ . τiίoς, τι:Ιως, τι:ίος' επίρρ. χρόνοιι, συ

σχε •. τoiί lωr ' μέχρι ΤΟύδε, έως τότε, έπl τοσοΟ
τον, έν TQ μεταξυ 11 ώσ., πρότερον, πρό, πρ6 τού
του.- 11 ιiπoλ., έπΙ τινα χρόνον, διά τινα χρόνον, 
«ένα διάστημα», «fva καιρόν» [τέωι; (--), ιiλλ' i· 
νΙο.ε ιiπσιν.~ χσιί ώ; μσιχρόι μονοσύλλσι60']' 

• Εwμ.: ... έω •• ... εΙω, χσιΙ ... είοι; (όρθότ. Πίοr) , awp. 
~ιiι; ( *rii-For: σσινσχρ . tΑ'ν&t (ι;ιΙ •. Ιν .• οί! *tA'-v&nt
=t&ntus ( θίμ . 'tYj, Ισιπ . Ι:sιχt. ιiν'l:ων. *to-+nPOarp. 
-ves-, -vent-)· βλ. χσι! έν Ιωι;. 

τίί, έπ . ~' Ιν. προστ. ι1νειι ι1λλοιι .ύποιι 'ν xpijasL 
(χσι" IiHou~ ιiρχ . έπ. έπιψών.), πσιρ' Όμ. ιixoλoιιθOύ
μδνον πάν.ο •• 6πό nr;oa.OΙX.Lxjj, 'ι:ινο,. ιixριδ'σ"ΡOν 
πpoσΙ:ιoρι~oύση, -ιό προ:ι.σισσόμβνογ .oιoιι.o.ρόπω~ 'ι:ό 
τi1 βΙνσιι προιιδοποιη'l:ιχόν .ρόπον .ιν& παιρciΥΥaλμι;ι. 
ιiντισ.oΙΧOυν πρό, .ά : cνά! ίδού! πάρε! λό&:! έχε! 
έΔW !» : Πί •.. σrι:εϊσo" Δ,Ι nιι~ρi=«πάρε» καΙ πρόσ
φερε σπονδάς είς τόν πατέρα ΔΙα Ι Πί, πΙ. 01"0" 
=cπάρε καΙ π!έ κρασl», «νά, π!έ». 

Έτιομ.: Πί=λιθ. te «*te), πιθ. πιριΙχιι >tό 8ίμσι 
tYj~ διιχ •. ιiν.ων. *tC> (βλ. το-)· ie atu.ol) ίσχημα..Ισθη 
χσι! πληθ. Πίτ. (πσιρCι Σχολ. Άρια.οφ. Άχσιρν. 2(4), 
πρΙSλ .• & ιiνάλι:ιyσι ιiρχ. "εiίr. (διiίρo χαιΙ .1), νΙαι~ ΙΗ. 
νάτε (νά (=δέστε, δές)' πρδλ. ώσ. χαι! Ηιγσιρ. ή-δι 
=έΔW, ένταΟ8α. 

ΤΙ, aO,l:. θηλ •• 0ϊΙ ι1ρθρ. d. 2) πσιρ& πoιη.α.Τ~. δοτ. 
θηλ. .οl! ιiνσιφoρ. o~.- 11 ώ~ 'πιρρ.=τaίιηι (βλ. λ.). 
έΔW, ένταΟ8α 11 κατ' oUτ6ν τ6ν τρόπον. ' 
τάδΕ, δο •. θηλ •• ρiί 8δι, Ιν xpijaII ώ, . ίπι·ρρ: πρόι; 

<iιτήν τήν κατεύδυνσιν, πρός τό έδGι Ι ",ρoπιχ~, 



'1ΙΙ1-τιι1Ισ '" 
κατ' αύτόν τόν τρόπον, ΟΟτω, τοιouτοτρόπως. 

".11, δΟ1:. θηλ. 1:011 ddl, xaIμt~'!) ώ_ jnιpp: = τfjδε 
(βλ. λ.). 

ΤΗ'.Η Τι τιιδι\, "ι' ή μόμμη, προμήτωρ.- • = 
τΙτIJ." (βλ. λ.), τροφός. [τήιΜ, (1:"1"'7)' ιi1:1: . τ"6Ι,, 
-Ι&', (=6ε{α)' δι' Ι1:υμ. βλ. έ~ 6εϊΌ,]. 
τιι~, -/δο" "ι (τήιΜ,) ' όδελφή τοΟ πατρός Τι της 

μητρός, 8εΙα. 
ΤH~.OI, -εο" 1:6' δστρεον, «στρε!δι) [τιjfJ.o, (Ίλ. 

η 747 τή6εα διφQW)' πρ5λ' τήfJ.vcι, -vω" (εΤδος μα
λακΙωνι' σΧΟ1:ιιν . έ1:υμολ: πιθ. τιjfJ.o, < nifJ.v01' ( *ιΜ,
-fJ.vo" < 6 ήofJ.α ι (~8ηλόζειν) ' διCι 1:ό μ5ΤCι 1:Yι~ "Ι~ . 
fJ.α- τμjjμα. 1:jj. λί~. πρ5λ. ,.tl-6vo" (εΙδος κρομμύου)). 
Τηδύς, -vo" "ι (τήιΜ,)' ή σύζυγος τοΟ 'ΩκεανοΟ, 

8υγότηρ τοΟ ΟύρανοΟ καΙ της ΓαΙας, 8αλαοσΙα 
8εότης, μήτηρ τGιν ποταμΙων ΘεGιν καΙ τGιν 'Ωκε· 
ανΙδων (βλ. Κ . Ε . Λ.).- 11 πα.ρα. μ1:Υν. ποιη1:ΙΧΙ, T"lJV, 
ι!νιχι «!J.'ij ή 8όλασσα. 

τιιιιεδών, -6,,0~, "ι (τήκω)' ή τηξις, cλυώσιμο), 
διόλυσιS"όθaν, φ8Ισις, τό φ8Ινειν, καχεξΙα, μαρασμός. 

τιιιι:τος, Ι;, 6", ρημ. _πΙθ. 1:0U τήκω' τετηκώς, 
ιλυωμένος» n δ υποκεΙμενος εΙς τηξιν, δυνόμενος 
νό λ υώσι:ι , εύδιόλυτος. 
ΤΗ'ΚΩ, δωρ. τάιιω- μ.η. τήξω' ιiόρ. α.' h"ξα: 

Ι μ1:tiτ ., ώ;; χιχΙ νυν, τήκω, «λυώνω), κόμνω τι νό 
διαλυ8r;ϊ, τ6 διαλύω, τ6 διασκορπΙζω 11 τήκω (ιλυώ
νω») μέταλλα n μτφρ., καταμαροΙνω.- 11 μιiσo~ χα:ί 
πα:θητ., μιλλ. τήξαμαι, πα.θητ . ταχήοομαι' πα.θ. ιiόρ. 
β' έτι!χη,,' ώ;; χα. Ι νυν, τήκομαι, ιλυώνω», διαλύομαι 
11 τήιcομαι, φ8Ινω, μαραΙνομαι U καταντώ εΙς τό μηδέν, 
έξαφανΙζομαι .- 111 ό ιiνBΡy, πρχ. τέ1:"Ικα χείτιχι cίμτti . 
χιχΙ xα.τα.·ιτ~ νCι προσλα.μΙScίν'(j 'Υιν σημα:σ. 'Ιου ποίθη1:. 
ι!~ιστ., ό δί δπερσ. έτετήχει" .Υιν του πα.θ. πρτ. (δια
λύομαι, ιλυώνω)-διελυόμην) 11 κρέατιι τετηΧ6τα= 
σόρκες ύδαρεϊς, «νερουλιοομένες). 
Έτvμ.: τήχω' τηκεΔΌW' τακερ6,' τάκωιo~, (πληθ. 

εΤΟος λουκόνικου) ' έΧ ρΙζ. τακ- <Ι ιχπ . t3.·, Ι1ίί- (Ιθί · , 
Ιί·) ίΧΤΗ. χιχτιΧ εν -χ. (χα.Ι σημα.ινούση;; όσα. χα: Ι τό 

τήκω), μα.ρτu~οuμιlνη;; δέ ,ν .φ λα.τ. tiibes (τηξις, 
διόλυοις, έξαφόνισις), tabum (σεσηπός ύγρόν), tabeo 
(λυώνω, σήπω), ί~ λ . tam (=λα.τ . tabes), gaII. lawdd 
(λυωμένος), toddi (ύγροποιώ, λυώνω), πα:λ·σλα:υ. taja. 
lajatί(τήκομαι, τήκω, διαλύομαι),tι.lii (λυωμένος),πρ6λ, 

ώσ . παλ·ΠΟΓΓ. pidr (ίΙΧπ, *Iϊto-)=ύγρσΠOιημένOς Pida 
(ξεπαγWνω, τήκω)' εΙτα: CΊρμ, thanam, ιioρ . Ihaci (όρ-
δεύω, διαβρέχω), ιiyyλ-σα:~. Pan (ίαπ. *Ιθί-ηο)=ύ
γρός, Poenan (μουσκεύω), plnan (γΙνομcι ύγρός).
έν'lαυθα. CΊν'ήXε , έπΙσης "ι όμα. τή. λέ~. τϊλα~ (βλ, λ.), 
ώ. χαΙ 'Ij 'Ijj; λ. τϊφα, (βλ . λ,)' ιτιχρα:λλ 'ήλως πρό. τΥιν 
ία.π. *IΙίιί)-, *Iai-, 'Ιί· μαρτuρεί'la.ι ρΙζα: *11ί(υ)·, *tau-, 
*Ιυ- π. χ. έν τφ πιχλ·ΠΟΓΓ. pevr (λύσις τοΟ πάγου, ξε
πόγωμα), Ρά (*pawQ ' ) (=XWpo έστερημένη χιό
νος), άΥΥλ·σιχ' . Pa Wian (ξεπαγι.:.,νω, λυώνω), παλ· 
Υερμ. douuen, deuuen (τήκω). ιiyyλ ' ~ΙX~ ' pwinan (έκ-
8ηλύνομαι, χαυνοϋμαι, έλαττοϋμαι, μαρα(νομαι), 
pWOeπan (=λα'l . emollire, irrigare), πα:λ·Σοuηδ. 
thwinA (=λατ. tabescere, languere). 

τιιλ-aυy';cί, &~ ι n;λι:+αVΥή) ' δ μακρόν (μακρό8εν) 
λόμπων, δ όκτινο60λών (όπό) μακράν 11 όθεν, ό μα· 
κρό8εν δρώμενος, περΙ6λεπτος, περΙοπτος 11 κατα
φανής.- συΥΧΡ. τηλαv,.Ιατεeο., ύπερθ. τ"λαv,.έατα
τα,. - ίπΙρρ. τηλαv,.~ = σαφGις, εύKρινGις, εύδια· 
κΡΙτως. 
ΤΗ· ΑΕ, ίπΙρρ" ώ •• ό · τ"λαv (βλ. λ.Ι· μuφαν, είς 

μεγόλην όπόστασιν, πόρρω Ο l:ξω της χώρας, εΙς τ6 
έξωτερικόν : τιjM mτρα, 11 μι'lCι Υεν" μακρόν τινος, 
μακρόν όπό τι(να). 

'Eτvμ.: τιjλε, α:Ιολ. nήlva (βοιωτ, nειλι:-ατρατ/dα,J' 
1:"Il66.c:,,)' 1:"Ιλ66ι ' J:f'Il6ae ' τ"λοv' συΥΧΡ. τηλατΙρω, 
6περθ, 1:"Ιλατιίτω' τηMιJαπό, (χα1:α 1:Cι παdαπό" ιΙλ
lodαπ6,)· πρΙSλ. goll., corn., bret. ρβll (μακρόν), (Ι~π. 
*qvel-s-o-' πρΙSλ, χα:Ι Αλλ. τέλα,: *qvel·)' βλ. χοι! ί~ 
πιίλσι, τέλα, , 

TII1c-δόcιt;, ·ov, δ (τιjλ_+βαάω) , ό ήXηpGις 6οών 
fι ό όκ0υ6μενος μακρόδεν, μεγαλόφωνος. 

τιιΑε-βό1ος, α" (τιj.ι.t-ΒCΙι.ί,,)· ό 6όλλων (πΜτ
των, κτυπών) μακρό8εν. 
τιιΑέ-Υονος, α" (τιjλε + ,.."έαfJ.αιΙ· ό γεννηβεlς 

μακράν τοΟ πατρός του, Τι μακρόν της πατρΙδος του, 
τιι1εδδηόc;, tί, Ο" (τιjM)' δ έκ μακρινης χώ

ρας καταγόμενος, ό ξένος Ι ώσ. ό μακρόν εύρισκό
μενος, δ όΠOμεμαKΡUσμένoς, δ μακρινός [δι& 'tό 
1:ίρμιχ -dαπo~ βλ. ιIλλαdαπ6" παδαπό,]. 

τιι1εδάω, έΧ.Β •. τύπο. τόυ {J.άλλω (πρΙSλ, πρχ. τΙ
ιΜ,λα, χαΙ έν. ιΜ,λέω, fJ.αM6ω), :iπαντwν μόνον iv ίπ. 
μτχ. ev. τ"MlJ.άoιw, έπ. ·6ωιο, -6ωαα' δ 8άλλων, ό
κμάζων, δ έν πλήρει όν8ήσει, ό εύδαλής (ίπΙ δίν
δρων χα.ί φuτwν, ώ;; τcί: iίA", έΑαϊΏι, δέ"δρ_α χλπ.) 11 
παϊδε, τηλε{J.άO'llτε. (Τι ·6ω..τε,) = 8αλεροΙ, όκμαΤοι 
11 χαΙτ" 1:"ΙΑε66ωαα =.χα/τη όφ80νος, πλουσΙα [δι' 
ιi.υμ. βλ . tάΊι~J. 

τιιAε-ιι:Aειτόc;, (ή), ά" (τιjλε + κλέο,) ' ό πολλήν 
φήμην l:χων, ό όπολαύων μεγόλης φήμης καΙ είς 
μακρινός χώρα •. 

τιι1ε-ιιλΙΙ1'6«;, 6", Τι χα.Ι τιιλέ-ιιλητος, ο" (τιj1ε+ 
κλ"τό" του χαλέω)' δ μακρόδεν κληδεlς Τι μακρό-
8εν προσκεκλημένος. 

τιιλε-ιι:1υ1'όc;, ά" (n;J.c+Χλvτ6. τού κλVω)·=τ"λε· 
κλειτο, (βλ. λ. ) , μακρόν έξακουστός, πολυ8ρύλητος, 
τηλε-μδχoc;, 0'11, Υι ό?θότ. 1'JIλέμaχος, ΠPΙSλ. τό 

ιivτιυ . άΥχέμαχο.· (n;λι:tμάχομαι)' ό μακρόδεν μα
χόμενος 1I ώ; χύρ. δν_ Τηλέμαχο" δ υΙός τοΟ 'Οδυσ· 
σέως ( βλ. Κ . Ε.Λ.). 
τιιΑέ-η1δνος, ο" (n;λε + πλα..άομαι)· ό μακρόν 

πλανwμενος, περιπλανwμενος, όποπλανwμενος). 
τιιλέ-ηομηος, ο" (n;}.ε+πέμπω) · δ σταλεlς μα

κρόθεν (έκ μακρινης xιJρας) , ό μακρόν (είς μακρι· 
νήν xwpαv) πεμπόμενος, μακρόν φ8όνων, μακρόν 
ταξιδεύων. 

τιι1έ-ηορος, α" (τιjλε+π6ρα,)' ό μακρόν πορευό
μενος, εις μακρινό; χώρας ταξιδεύων, μακρόν φ8ά
νων. 2) δ πολύ άπέχων, μακρόν εύριοκόμcνος. 
τηλέ-ηυΑος, α" (τηλε+nvλη)' ό έχων πύλας μα

κρόν όλλήλων κειμένάς (πολύ όπεχούσας μεταξύ 
των) . 

1'ιιAε-σιιόηocί, α" (n;λε+αχοπέω)' ό μακρόν 6λέ· 
πων.- Ι πρoπα~o~. τηΜσκοπο" ο" (ε ,ι πα:θτ,τ. ένν.)= 
δ μακρό8εν όρwμενος, περΙοπτας, περιφανής. 

1'ιιAc-φ6νΉC;, ε, (n;λε + φανή.,αι) · ό μακρό8εν 
φαινόμενος (έμφανιζόμενος), όπό μακρόν όρώμε· 
νος 11 επι Yιxc;u, ό μακρό8εν όκουόμενος. 
τιιΑέ-φIΑον, .ό (τιjλε+φIλo.) · τό φυλόττον τήν 

φιλ/αν καΙ μακρόν όντος τοΟ φΙλου, ποιητ. δνι.μα: 
φυτου τινο;;, πιθ. <tc,u μ'ήκωνσ; , διιΧ του όποΙου "ι ίριχ 
~'IΙXΙ εμiντευον , a,. cίηηΥaπώντο Τι ου, θίτοντε; (ώ;; χα Ι 
νίiν !'tt) τό φύλλον του ίπ Ι τή. όπτ,. ,Ιή. σxημα.τι~"μένYIς 
μετιx~ίι του ιiντΙxειpσ_ χα. Ι τoίi λιχιχνου τή. cίριστι~ιX;; 
χειρό;;, χα:Ι πλ'ή'l'tοντι;; εΙ~α. α.~τό δια ,Ijj, παλcίμη. τή; 
δε~ιιi. χειρό;;' έαν διερρ'ήΥνυτο μετ<Χ Yιxηρoίi χρότου , 
bnjjpxev έρωτιχΥι ιiνταπόxρισι_, Ιίλλω;; δχι. 
ΤΗΑΓ Α, "ι' πόσα πλατεϊα καΙ έπΙπεδος έπιφόνεια 

μέ έξέχον ξύλινον περι8wριον, ~ιi νιΧ μΥι χυλουν xιx~ 
χα.τα.πΙπτουν .Cι έπ' α.~τη;; ίιλικ<Χ (άλευρα: Τι ά. π,), xcίτι 
ιiνCΊλoyoν πρό;; 1:όν σημερ. τουρκ. «ταβλαν»' Υίτοι : 1ί 
κόσκινον, i) ή στεφόνη τοΟ ",οοκΙνου. 2) πλατεΤα 
σαν/ς, η μάλλον πλατύ σανΙδωμα (εΤδος τραπέζης 
μέ έξέχον ξύλινον περι8ώριαν), έφ ' οίι ιί~aτΙθaντο 1:Cι 
πρό;; πώλησιν άλφιτα: Τι διci.φο;.σ. ζυμαριxcί. 3) τρό
πεζα κυ/3ευTlκή, χαρτοπαικτική, έφ' ή, Ιπα:ιζo~ τοίι. 
xMou;; (διCι τΥιν σUΥχρcί'lησιν τών όποΙων "ιτο ιiπoιραΙ· 
τητον τό έ,ίχον ςύλινον περιθώ? ιον), 4) πώμα iΊ σκέ
πασμα καπνοδόχου (τό ικαπόκιι της γκλα6ανης, η 
δ IKόπaσoς»). 

'Ετvμ.: 'Iηλiα: σοινσχρ . 1ι.IΔ· (πλότωμα, παλόμn 
xειρ6c;, πέλμα ποδός), talu (ή ύπερΙ;ΙΟ τοΟ στόμα

τος), IύIYΔ-l,ι (ίΙΧπ , *t1·) (Ισόπεδος, δμαλός), ιiρμ , 
Ihat (περιοχή),lhalar (χώμ.Ο' πήλινον όγγεΤον), tha
tem (ένταφιόζω), λα.τ. lellus (γη" labula (σανΙς, τρό.
πεζα), Ιρλ. talam, ·Υεν . talman (γη), (πρtiλ, σα:νσχρ, 
tallma-m = όλwνιον, πλατεΤα, σανΙδωμα), tul, tAul 
(μέτωπον, προσ81α δψις), gall. lδl (μέτωπον), ιτα.λ-
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norr. ~II. (σανιδωτόν δlόφρaγμα), ΡίΙΙΑ (αανΙς, πι· 
ναξ, «πόγκοςι κωπηλατών), άγγλ-σιχ~. peI (σανίς), 
π-χλ-Ύιρμ. dlll dIlla (σανΙς), λιlι. IIIes (σανlδες πα 

τώματος λέμβου), tlllas (γέφυρα), p;'·Ia,Ia,s ΙκλΙνη). 
λι-τ:-τ:. 1lllηάl, lellna,1 (όπλώνω), lίlάl, ΙIΙδl (όπλώνω 
εΤμαl έξηπλωμένος), πιχλ-πρωσσ. lalus (σανΙδωμα) 
πιχλ-σλιχυ. Ιiιο (=λιχ-τ: . pavimenlum), tilja, (έδαφος): 

lelo (slmuIacrum, columna, corpus, a,ela,s' διότι xup. 
~ημ. σανΙς τι πλόξ έκ μετόλλου κομμένη εΙς σχημα 
όγόλματος, ίντείίθΞν 118 ισωματική μορφή.)' έ~ ίιχπ . 
*leHi-, *Iele· (όπλώνω' σανΙς), έχ πιχριχλλ . πpό~ τί 
'slela, slele, (i ίν τψ πιχλ-σλιχυ. sleIja, stiIal1 (άπλώ· 
νω), λιχτ. sflala, sIIatta (λέμβος περισσότερον 60-
8εΤα παρά πλατεία), l1ίlus ("stla:fο·s)=εύρύς, πλα
τύς, IΙΙΙus, -eris (*sΙΙaΙes·)=πλευρό, ίρλ. sliss, 9αll . 

YIIIys (πλευρά ; *sl),l(o)$-).- ώ~ πμ,~ τό "ηλ.&α (= 
κόσκινον η στεφόνη κοσκlνου) πρΟλ. χιχί γρ . αη'λlα 
χιχΙ ί ων. αιj6ω (κοσκινίζω), άττ . δ,α-ττα" (κοσκlνΙ
ζειν), ί; ίιχπ. *"F-. 
'ΗΑΙ·ΚΟΣ, η, Ο", δωρ. ταΙΙκος, α, ο,,' τ6σος 

τήν ήλlκίαν, τόοον νέος Τι τόσον ήλlκιωμενος 11 γε· 
νιχωι;, τόσον μέγας, τόσον μεγόλος, λιχτ . lanlus 
(συαχετιΧ6ν του έρωτημ . πηλίκοι; xιx l ~oυ άνιχφορ. ι)λ.&
ΗΟΙ;) ["ηλ.&κοι;: λ'Χτ . t1'ϊiis ' ~ ι' έ ·ωμ. β λ . πη.1.ίΗΟΙ;]. 

τιιΙlιιόσδc, ·ιjδε, -ό"δε, χιχΙ τηΙlκοϋτος, 'αυ"η, 
(η '0;;"0.), -oiiro(,,)' έπιτeτιχμίνr;,ι τύποι 'tQG τηΜΗΟΙ; 
(βλ. λ.): 1) ίπ! προσ. , τόσος τήν ήλlκίαν, τόσον 
ήλlκιωμένος .η τόσον νέος 2) ίπΙ πριχγμάτω", τό · 
σον μέγας, τόσον πολύς. 
τιιΙόδcν τι τιιΙό&ι:, ίπι~ρ. (τη.1.0ϊί)· πόρρωθεν, μα

κρόθεν, έκ ξένης γης, έκ ξένης χώρας U μιτά. ΎI5"·, 
μακράν όπό τινος. 

τιιΙό&Ι, έπιρρ ("η.1.0ϊί) · =τη,ιε, τη.1.οίί (βλ.λ .λ.)· μα· 
κρόν, έν τινι τόπ4' μακράν 6πέχοντι, είς 6π6στασlν 
11 ώσ . μετά γ15ν . , μακρόν (εΙς όπόστοοιν) 6πό τινος : 
Τ'1.1.66, πά"Ρ'1ι;=μακρόν της πατρΙδος. 

τιιΙο-πιΕτης, ., (τή.1.εt-πέτομ,,,)· ό μακρόν πετό
μενος, μακρόν πετών. 

τιιΙ-σρός, 6", πιχράλλ. -τ:τίποι; τοίί τηλοllΡΟΙ; (βλ. λ.). 
τιιΙόσε, ίπιρρ. (τη.1.0ϊί)· εΙς μακρόν 6π6στοοlν, εΙς 

σημετον μακρόν 6ηέχον. 
τιιΙ0τάτω, έπΙρρ . , ύπερΟ . -τ:οίί τη.1.0ϊί· εΙς μακροτ6-

την 6πόσταοιν, 6πωτ6τω, πορρωτάτω (βλ. λ.). 
τηΙ0τέρω, ίπΙρρ .. συγχρ. τοίί τη,ιοϊί' εΙς μακρατέ

ρον 6πόσταοιν, μακρότερον (πpΙSλ . πορρωτέρω). 
τιιΙοϋ, έπΙρρ., ώι; -τ:ό τή,ιε' μακρόν, μακρόν 6π6 ... , 

έν τ6π4' κειμέν4' μακράν, «στό ξέναι Ι ώα . μι-τ:! 
γεν . , μακρόν6πό ... 

τηl-oυρόc;, ο" (τη,ιιt-OρOΙ;)' ό fΧων όΠOμεμαKΡU
σμένα (μακρόν κεΙμενα) δρια ιι γβν., 6 μακρόν άπέ
χων, μακρινQς, όnOμεμαKΡUσμένoς. 

TIIliiYCToc;, η, Ο", ώα. χιχΙ -οι; -Ο", έπlθ. τών τέ
κνων (άρρένων καΙ θηλέων), τό όποΤα δέν fxoυν 
οϋτε άδελφούς οϋτε 6&λφός (τι έπl υΙών μή έχ6ν· 
των άδελφούς, και έπί θυγατέρων μή έXΣUΣΩν ό
δελφός)' λΙαν άγαπητός, χαί&μένος ιι Ινtβίίθlν, Ιν 
xιxxij ένν., τ",ιιίΥετοι; ωι;=ώοόν «μααχανα8ρεμμένος, 
κανακόρης, χαίδομαθημένοςι.- 11 δ γεννη8εlι:; εΙς 
μακρινήν χώραν (όπ6τ. έτυμολΟΎΙΙΤιχι ίΧ -τ:ου τη,ιιt
• ynιιo) , οΙονεί . τη.1.έΥο"ος. Πιχρ. Όμ. δμω~ άπιχντιJ μό
νον ίν τ~ πρώτ'!j σημ:χσΙq:, χιχΙ Ιπομίνωι; άνιχζητητίιχ 

&λλη ίτuμολογ!ιχ. Ή έπιτυχlα-τ:ιiριχ έχ των ηδη ίν -τ:~ 
άρχιχιότητι δ"θε:σω" έ~μην.ιων ιΙνιχι έχεΙνη, χιχθ' 'ιν 
Τ'1,ιιΙΥε"ο,=ό όψε Υε .. "η6ε'ι;, οΙονεΙ όψίΥο"ος, τ. L 
ό γεννη8εις τετευταίος ( .. ό Π;ι; ΥΟ";Ι; τέ,ιο, έχων, 
μ,ι6' 8" Ιτ.ροι; ov ΥίΥ .. εια,.), .Ι"ιχι δέ γνωα-τ:όν δτι 
τά. «στερνοπαΙ(5ια», x~ ί. δ τ, τά. &ρρ.ν~, αuγxaν-τ:ρώνοuν 
τήν μεγιχλΥ-τίριιιν ι6ΔUναμΙαν» (δηλ. ",τοργήν) -τ:ων 

' Υονίων -τ:ων' Ιν -τ:ij ixeoxij τιχύΤ"(j πρoϋΠOΤΙ~Nιχι δτι Τι λ. 

τ"λιίΥ'ΤΟ, Itροi'jλθιν ax τη~ τέΙ0Ι; (τε.1.εll-Πι)+Υ'Υ"ομσι· 
άλλά. χιιΙ -τ:ιιu'tιι πιχρίχουσι πράγμιχτ1Χ (xup. διότι -τ:ό 
τη1ι ιΙχιι μόνον ΤΟΠΙΧ"ijν Ινν. χιχί oojx! χιχΙ χρoνιxή~).

xιz.ci τινιχι; Τι λ. τη,ιυΥ"ΤΟΙ; ιiνιχχ-τ:sιχ ιΙ, -τ:Υιν ~Ιζ. ihd-, 
την Ιν ηλ.6cU8 (ο-τ:ι="'ue6,>, τι lχιι ~χίσιν πρό, 
τό .-ταλ·6ι;. 

τηl-ωπόc;, Ο" (τηJ..t-&)ψ)' ό μακρό8εν δρώμενος 
μακρόθεν όροτ6ς,. μακρινός ιι μτφρ., ίπΙ ήχου, δ μα' 
κρόθεν άκουόμενος. 

τιιμεΙιΕω, μιΗ. -ιjαω (τημε,ιήS')' έπιμελούμαΙ τινος, 
φροντΙζω περΙ τινος (μετ! γεν. ), 2) προσέχω, έπι 
βλέπω, έπιτηρώ (μετ' ιχΙτ.)· [τημ,ι,ιέω' τ"μ,ι,ιήι;' τη . 
μέ,ι."α (τ.,μεΜα, ~ημέ,ιη)' πιθ . ΟΥ"("(. τφ τη-ιέω' &λ : 
λοι τ6 σu~χεtίζ?uσι π~ό; τό ταμiίi" (=οίκονόμος, φρον· 
τιστής) U*lem: *Iam- =κ6μνω τινό νό προσέξr:1 
είς τι" λιθ. temylis (συγκρατώ τι 6KΡΙ6Wς εΙς τήν 
μνήμην μου) . ]. 

τη-μι:Ιιίς, έι;' έπιμελής, προσεκτικός [άΙSε6. Ι-τ:υμ. 
(π~6λ. τ"με.1.έω)· πριίλ. χιχΙ ά-τημι,ιή,' χιχ-τ:ά ηνιχι; ίχ 
-τ:οίί μέλω, μ.ti προστεθεψ'νου εν άρχ~ -τ:οίί iχωρΙα-τ:οu 
π~oσ~. r,,·]. 

τιίμερσ, τιίμι:ρον, ά-τ:τ. άντΙ αήμειο" (βλ. λ.).. 
τ"'μϊί, χ'Χτi χ~ciσ ιν . ιiν,Ι τfί 'μiι· 
τίίμoc;, δωρ. τaμος, έπΙ~ρ. · τ6τε, κατ' έκεΤνον τόν 

χρόνον, εύθύς μετά ταύτα, πάντ~τli άνιχφβ;;όμβνον ιΙ, 
τό πιχ~ελθόν , συχ"ότιχτιχ IJ' άντιχποδιδόμινον ιΙ. -τ:6 ι}μοι; 
iI 'S' τήμοι;=fι..ιc; τότε . 
Έτνμ.: τήμοS', δωρ . τίί.μοι;· πρ~λ. Ιων. ι}μοS', δωρ . 

dμοS' (βλ. λ.l· τό ψιλόν πνείίμιχ των ι}μοS', dμο" χιχΙ 
Τι π-χρ' 'Απολλ . 'Po~. σ1JμιχσΙιχ τοίί τ.ίμοS'= σήμερον (rτρΙSλ . 
χιχΙ τό έν θε::ι::ι~λ. έπ~γp τίί.μο" ψιjψιαμσ=ψήφισμα 
της σήμερον) ίιΠΟ~1Jλc;ίισι συnένειιχν πρ6~ τά ι}μαρ, 
ήμιρα' έν τψ τημο, ειιμσχβτιχι τό άντων. θίμ-χ ·10-, 
χιχΙ ιΙνιχι πιθιχνόν ότι τό τήμος .Ι ·Ι(ΧΙ άρχιχίο, σχημ:χ

τιαμό, π:xριiλλY1λoι; τοΙΙ δμηρ. τηοι; (άττ τ.ωι;, δωρ. 
ται; < τίi-Fοι;) (=έν cσ~, έφ' δσον χρόνον), τό δί τίρ· 
μιχ -FoS' ιiντιστo'.χιί πρό. τό αιχνσχρ. ·manf, χιιθ' δν 
ιiχριΙScίiς; τ~όπoν -τ:ό τίr;μιχ -Fo .. -τ:η. 'τiiFοS' ιiν-τ:ισ-τ:oιχιΙ 
πρό;; -τ:ό σιχνσχρ . -νΑηl- του f1iΎa,I' πρόχβΙΤιχι δηλ. πa~Ι 

συμφυρμοίί λί,ιων ~ιιχφ6;;ol) π~oιλIύolω •. 
τημόσδι:, ~ωp. ταμόσδι:, ίπφρ:~Π;μoι; (βλ. λ.). 
τημοϋτος, έn.φρ.·=τήμο, (βλ. λ.). 
τηνεί, έΠΙΡΡ .• δa;Ρ . άντΙ ·έκεϊ (βλ. λ.) ιι άλλ' ίνΙοτε 

κιιΙ άντί τo~ ώδε (βλ. λ.) . 

τfινι:l1a' λί'ι' σΧΥιμ:χτισθιίσιχ ΙΙπό -τ:οίί Άρχιλόχοl) 
πρός 'άι:tOμΙμησlν τοΟ i'ιxoυ χορδής κιθάρας (πρΟλ. 
X!l:! 6ρεττα"ε,ιο) χιχΙ χρησιμοltΟΙΤιθείσιχ ύπ' ιχ,}του ί. 

-τ:1j :ipx~ ίπινιχ(ου τιν", !ίμνου ιΙ;; Ήραχλιιχ .. τιj"ελ
λα, ώ Κα,ι,ιΙ"'Ηε, χαϊρ ..... • ίν-τ:είίθι. δ' ιχί λί,ΒΙΙ; 
.. ή".,ι~α HαJ..ιί"ΙH." χιχθιaρώθΥlαιχν ώι; άπλ i'j έπευ· 
φημΙα πρ6ς τούς νlκητός άγωνων (πρ6λ, τά. σημβρ. 
«ζήτω! εύγε! «μπράβο» !). βχ τούτου τό 

Tιίvclloc;, ό (η έπιθ. τή"ελ.1.0Ι;, Ο"), χωμιχ'ij).8· 
'ΙΙ;' νικητής άγωνων, ίt. ιiπaU:Ρ1Jμοuμliνο~ διά -τ:οίί προηγ. 
ή"ε,ιΙα (βλ. λ . ). 

τιινΙιιΙΙ, δωρ. τανίιισ, ίπιΡΡ. (1;;"0Ι;)' κατ' έκετ
νον τόν χρόνον, έκεΙνην η ταύτην τήν ωραν της 
ήμέρας, τότε (σUQχετιχόν -τ:ου άνιχφορ. ι)"ίΗα χιιΙ των 
ίρωτημ. πη"ίΗα, όΠ'1"ΙΗα)' Q! άττ. τύποι τη"ΙΗάδε, 
τη"'Ηαvrα (lJt' έτυμ. τaίί τίρμιχ-τ:ο, -Ηα πρ6λ. -τ:! εν 

ανΗΗα, " .. ίΗ"]. 
τηνΙιιδδε, 'π(ρρ. (Τ'1"[Ηα)'=τη,,[κα (βλ. λ.), τότε, 

κατ' έκείνον τόν χρόνον, αύτήν τήν ωραν, τόσον 
ένι.ιρlς (ά'ιτιχΠ<Jδιδόμενον εΙς; ~λλo χ~oνιχόν μόριον) 11 
ave'o" τη .. 'Hάδιι=αCιΡIOν αύτήν τήν ωραν, αύριον 
τήν ίδΙαν ωραν. 
τηνΙιιαϋτσ, σuν1Jθίότ. ττίπο; -του τη"Ικα (βλ. λ. ), 

άντιιπ()χ;;ινόμε 'ιο; εΙ, τι άνιχφοριΧόν' όκρι6Gις τ6τε, 
άκριΒWι:; τήν έποχήν αύτήν, τήν ωρον αύτήν U μιτά. 
γδν. "η"'Ηαϊίτα τοϊί -θέΡΟllι;=όκρι6ώς τήν έποχήν 
αύτήν τού θέρους.- 11 (άσχιiτωι; πρό;; χρον. ενν.) έν 
τοιαύτl) περιπτώσει, ύπό τοιαύτας συνθήκας (ίν 
-τ:οιιχύτ"ΙJ σημιχσ. Χ~1Jσtμοποιοuμaν αήμιρον ίνΙο-τ:ι χιιί 
-τ:ό τ6τ.). 

τηνό&ι, ΙπΙρρ. (πj"oι;)' έν τοιαύΠ) περιπτώσει, 
τ6τε. 

τίίνος, τήm, τij"o, δωρ. ciν-τ:Ι -τoίi ιιΙολ, . κ;;..οι;, 
ίων. ",ιχΙ άττ. ",;,,0S', έκεϊ"ο, (βλ. λ. λ,) 11 ίνΙοτι μιτά 
Ιντόνου e.ιχ-τ:ιχTj; σημιχα. ως; Τι άν-τ:ων. 6&., d&,. 2} 
ώς; ιχΙ λιχτ . IlIe, Iste, 6 γνc..ισrός έκεΤνος, 6 περιώ
νυμος. δ διa66ητος. 
Έτvμ.: τη"οι;, δωριχό. ΟΧΤιμιχ-τ:ισμ"ς; πρoιρχόμινo~ 

ίχ -τοίί άντων. μορΙου ·τε «ίιχlt. διιχ't. θίμ. *10-»-*1· 



"" (βλ. ίν ;"", ι" •• "ο,,) χιχΙ ~ιιχμΟf-:ρωθεΙ~ χιχ.' ,χνιχ
λΟΥΙιχν πρό, τό ";;,,0,,' ίν ouvex sfq: έσΧ'1)μιχτΙσθ'1) κιχΙ 

-τό πιχρ& θβοκρ. τοαα;;"ο" βιχσ'.οθ6ν έπΙ -,;η; τη"ο". 0-
πω, -,;ό τοααοίίτο" ίπΙ -,;η, o~τ-o". 
τηνώ, ίπιρρ. -,;ου τη"οι;, δωρ. ιχντΙ Ι" ••. 
τηνώδΕ, χιχΙ -δεν, ίπιρρ . του t:;;tlOji, δωρ. ,χν-,;Ι 1-

"i.iJ-.". 
τηξl-μEliις, έι; (π7"ω+μilo,,)' ό τήκων τ6 μέλη, 

ό φθεΙΡWν (κατατρώγων) τ6 μέλη τοϋ σώματος. 
τί-ΠΕΡι έπ. κιχ! ίων. ,χντΙ fJncil, δο-,;. θ'1)λ. του οα

πaρ, ιχπαιν.ωσιχ ίν έπιρρ. ίνν. · πρός ην κατεύθυνό.ιν, 
καθ' δν τρόπον. 

τηρέω, μιιλλ. -"αω (τ"ρ6ι;)' ώ\; χιχΙ νυν , τηρώ, έπι
τηρώ έπισταμένως, δΙδω προσοχήν είς τι 11 φροντΙ
ζω περΙ τινος, διατηρώ, διασΙ;Κ;ω, διαφυλάττω 11 ~'1ρώ 
.Ιρή"'1,,=διατηρω τήν εΙρήνην, τηρω τούς δρους 
της, τήν διαφυλόσσω. 2) μτ:ρρ., παρατηρώ, πσρα 
φυλάττω, περιμένω τήν κατάλληλον στιγμήν διά τι 
(πρόσ. Υι πρCiΥμιχ) , καιροφυλακτώ, καραδοκώ, ένεδρεύω, . 
παραμονεύω: Τ-'1ρήααι; "v"τ-α άαέΙ'1"ο,,=πσραφυλά
ξας νό έπιτύχlJ μΙαν νύκτα 6σέληνον (άναμείνας 
έως δτου nOΡOUOIooδ;:j όσέληνος νύξ) .- 11 μέ",ον, 
l'fJρέομιιι Ιώ, τό μισ. φVlάααoμιιι)' προφυλόττομαι 
άπό τι(να), λαμ66νω τ6 μέτρα μου έναντΙ τινος 11 
6 μΙσ. μιλλ. Τ-'1ρήαομιιι χatταιι χαιΙ έν πΙΧθ . έ ·". 

'Eτuμ.: l'fJρέω ' Τ'1ρό, (μ.λ . ): π-χλ ",λΙΧ·J. ~a.ja.. (όνα· 
μένω, έλπΙζι., ), σιxνσx~. caya.li (παρατηρω, μεριμνώ, 
όνησυχω), cϊϊΓΑ-!:ι (έξερευνητής, μυστικός όπεοταλ
μένος), ε~ ίαιπ . ρΙζ. *qve-, *qvei-, *qvi- (πσρατηρCι) 
(πρ6λ. χιχ! *qvei-, *qvi- = έπανορθώ, όποζημιώνw, 
nap! ών βλ. ίν τΙμή, τ/ω, τ-t.,ω) · πρβλ. χιχΙ Τ'1-μ«λέω, 
/ι-τΙζω. 

τiιριισl4ί, -.ωι;, tι (Τ'1ρέω)' φύλαξις, φρούρησις, 
i:πιτήρησις, ώ, χιχΙ νυν τήρησις 11 έπαΥρύπνησις.- 11 
μέσον διαφυλάξεως, ό τόπος ό κατάλληλος πρός 
όσφαλη φύλαξιν, φυλακή, δεσμωτήριον.- .. τ6 πα
ρατηρεΤν, παρατήρησις, παρακολούθησις. 
ΙΗΡΟΊ, δ' ό έπιτηρητής, ό φύλαξ, ό φρουρός. 
τ6ς, τοσι, ίπ. κιχ! Ιων. δοτ. πλ'1)θ. θ'1)λ. -του ιipθp. 6 

χιιΙ -cii~ i-ντω'ι. 0i. 
τητάω, μελλ. ·ήαω· όπoστερCι, όπογυμνώνω (τι

νό όπό τι).- πΙΧθ'1)" τ-"τ-άομαι (μόνον χαιτ' ένεστ. _ν 
xpijOEL)' στεροϋμαΙ τινος, πάσχω όπ6 έλλειψιγ · πρά
γματός τινος, άποστεροϋμαι όπό τι, όπογυμνώνο
μαι όπό τι. 
, Έτνμ.: _l'fJτάω(~ω.ρ. t:iiτ-ώμc,.ο~)· πρΙSλ.:Hoυχ. «π7τ,,' 
απορΙαι, ε"δεια, ατεΡ'1'η,"', «τ-ητει' απα"ει"'Ι σιχνσχρ. 
stenά-!:ι χιχ! ωlϊίΥύ· !,ι (κλέπτης), sleΎa.m (κλοπή), 
Zεν~. layn tΚλέπτης), laya (κλοπή), ΠΙΧλ-ιρλ . t1iid = 
πιχλ-σλιχυ. lali (κλέπτης), πΙΧλ-"λ<ιυ . Ia.ja, ta.jili (άπο
κρύπτω), Ia.j (μυστικόν)' ί~ !ιχπ. ριζ. *(s)l1ii- (όπο
κρύπτω, κλέπτw). 

τiίτcς, έπιρ;:.., ιiττ . <Χντ! του Ιων . α;;τ-.ι; (βλ.λ.) · κατό 
τοοτο τό έτος, έφέτος [έΧ τοίί έτα" ώ~ τιχ αήΜC
ρo.,-π7μcρo., έχ του ήμiρα' βλ, χαιΙ ιiν α;; τε,]. 

τiιτlνoς, 'ι, ο,. (τητ.,}· ό τούτου τοϋ έτους, ό 
έφετ(ε)ινός, φετ(ε)ινός, λιχτ. hornus. 

τηίiσιoς, α, ο., [v]' άπατηλός Ι μάταιος, άνWφε
λής, πρός ούδέν χρήσιμος, δσκοπος.- ίπιρρ. -lωι;= 
ματαΙως, εΙς μάτην 

. 'Εcvμ.: τ-,1ναιο" δωρ. τίiναιoι;' Ιχει σΧ'1)μιχτισθη 
'πΙ 'tij βiσιη θ'1)λ . ο,)σ. "τ-ά'(j)v-τίi- (=κλοπή) ταντιοι; 
) τιιναιοι;, Υι *τ-ίi(j)v-ς = σιχνσχρ. Iίiyύ-!,ι (κλέπτης)' 
πρ6λ. χαιΙ τ"τάω' (τό πιχρ' Ήσυχ_ «τ-α-ύαιμο,. · μ4-
ΝΙΟ". χatτιχι πιθ. ,χντΙ του τίiναιμo.,). 

,; χιχΙ τΙ, olι/J. τοίί _ρωτ. τΙι; χιχ! του ,χορ. τιι;. 
τΙδρδ, tι, Υι τΙάρας, -ov, 6, Υι ίων. τ'ήρης, -cιo, 6' 

ι'ι Περοικη τιάριι, έπΙσημσν κόλυμμα της κεφαλής, 
παρόμοιον πΡός τήν "vepaala" (~λ . λ.)' ό ΙΙ8 '(αι, 

. &αιλεiι, Iιpa~av αιtιτήν άρθΙιχν [τιάρα' διiνειoν ίχ !;βν'1)' 
Υλώσα1j', πιθ. -1l, Περσιχη" &ινιιαι δ' ώα. alvllll χιχ! <tck 
'ν -rij Λαιτιν. IlίiΓδ, tiίirίis]. 

τΙδΙΙΟ-Ειδιίς, i" (τ-ιάρσ + _1ιJo,)' ό έχων σχι'\μα 
Tlά~, ό δμοιος πρός τιάραν. . ' . 

τ .... ν, -;;,.0", 6'=τ,Ιπον, (βλ. λ.) [τιβ"" χcιιΙ cl
Irpof' Q1:OΙ τινcιι, 'χ τ06 1:f~+/l«l_, ιίντΙ 1:06 . cl'I-

'" 
, βή.,. πρβλ. χιχ! Ήσυχ . «τ-ιβή.,· UP"Ii, τ-ρ'πονι;. ' πιθ 

Ιων. λ. IjiV~Lov έΧ Ι;έν'1)' Υλ ώσσ'1)']. 
τίΥρίς, ' ιος χΙΧ ί -ιιJoς, tι· ιχΙτ. ;;ΙΥΡΙ'" άνομ. πλ1jθ. 

τΙΥρει, χιχ , τίΥριδει;' αιΙτ. πλ'1)θ_ τίΥρει,,' τ6 8ηρΙον 
ή τΙΥΡΙ" felis tigris' πιθΙΧνώτCιιΤΙΧ ιiγνωστo, παιρ& τοζ, 
~Eλλ'1)σι μέχ;-.ι τω·, χ~6νων τοίΙ Άλι~iνδρου' 6 ΣΙλaυχο, 
ιχπίστειλε μΙιχν ~ Ι, 'Αθήναι,' [tι λ •• Ινιχι διiνιιoν _χ 't1l, 
ΊριχνιΥ.Υι; , π;:.6λ. Ζενδ. ΙίΥΓί- (π60σαλος), tiyra- (αΙ
χμηρός) ' βλ . ατίζω]. 
τιCμεν, τιέμτνσι, έπ. ,χπρφ. ,χντΙ τl.ι". 
τίεσΚΕν, τιέσΙΙΕΤΟ, Υ' Ιν. Ιων. ίνεΡΥ.χιχΙ μ'σ. πρτ, 

.0:Ι τίω. 
τίη, ιiττ. τιίι, ίπιτετ. 'tUlto, -,;συ ίρωτ. τΙ; (διατ/; 

πώς ;) 
τιήρης, -ov, δ , ίων. ιχντ Ι τιάραι; (βλ. λ,). 
τ'θσιβώσσω- οίκοδομώ, κατασκευάζω φωλεόν I1 

ιπΙ μsλ ισcιί:ν, κατασκευάζω κηρήθραν, έναποδηκεύω 
μελι . (κυρ . άnο,ίtJ.εμαι Πιtι β6αι." τ. i. όποθησαυ
ρΙζω τήν τροφήν, δ-ηλ . τό μέλι).- 11 nopέxw τρο
φήν, τρέφω 11 μτψρ. , περιθάλπω' [σχοτ . έτυμ.· x.ιxτιi τι
ναι~ εχ τινo~ έιtιθ. *τι-iJ-αιβoι;, Ιιχπ. *dhaib-, πρ6λ. 
*dhe(ί)b- S" τίjΊ π<ιρ' Ήσυχ. «({}-ήβη' "ιβώτιο,,),. (άρ
XLx-i) 0'1)1'., συνένωσις, συναγωγή, Υι καθΙδρυμα, χιχΙ 
εΙτ<ι κατοικία, φωλεό χ.λ . π. ), Θηβαιι Χ.λ . π.· ιiλλ' αιΙ 
λ. iJ-ήβη ij iJ-lβη (=πλεκτός κόφινος), ΧΙΧί fJ.lPωyor; 
(πρ6λ . Ήσυχ . «iJ-lpωyOji' .. ιβωτ6ς· Κύπριαι.) εΙνιχι 

πιθ. δiνειιχ ίκ σ'1)μιτ. Υλώσσ'1)', πρΙSλ . • 61'. liΞb1i (κι6ώ
τιον) ' Ύδν . θιιωρεζΤαιι συΥΥ. -τοϊ, [τι{J-ά" τΙτlJ-'f, "ciJ-Ij· 
,.", τιiJ-αα6ι;] . 
τίθάς, -άιJoι;, 'ιι (τιiJ-αα6ι;)' ήμερος δρνις, ή κατ· 

οικΙδιος, ή τρεφομένη έν έπούλει. 
τΙθδσευτής, -ον, 6 (τιiJ-ααι:Vc»), ό τιθασεύων, ό 

έξημερώνων, ώ, χαι! νυν τιθασευτής, δαμαστής. 
τlδδσΕύω (τιiJ-αα6,,)· άι, χαιΙ νυν, τιθασεύω, έξη

μερώνω, δαμάζω. 
τlθδσός, ό.. (τΙτlJ-'f, τι{}-ή",,)' 'πΙ ζcjιων, ό τιθα

σευμένος, έξημερωμένος, ήμερος, κατοικΙδιος U ίπΙ 
φυτων, ό καλλιεργούμενος, κηπαΤος, ήμερος, μετα
μοσχευμένος (ι μπολιασμένος») a ίπΙ ,χνθρώπων, με
τριοπαθής, κόσμιος, πράος U μτφρ. τιiJ-ααό" Ν Αρηι;= 
έμφύλιος πόλεμος (ένδοοικογενειακός τρόπον 'tLvi). 
- πιχριχ μην. έπεχριiΤ'1)oεν 'ιι ypιx~-i) τιiJ-ααα6ι;. 

, Ετ-νμ.ι niJ-ααόι;' τιiJ-όι; (δμ. σ'1)μ.)· nθo.α.tίω· 1'1-

{J-ά" -άδοι;' τό τ-ιiJ-ααόι;, ώ, χιχΙ τιχ τ-ιiJ-ή.,,,, τίτlJ-'f, 
τ-ιτ-t'M" προηλθεν ί~ ιχνιx~ιπλ. ,η, ριζ. IJ-'f- (=8ηλά
ζω, μυζω, πρ6λ. {}-ήαατο, iJ-'Jl;' Χλπ.), πpΙSλ. ώσ. τ-ιiJ-α/
.,ομαι (θηλόζω, γαλουχω), τ-ι8",.έω, -.voJ (περιθάλ
πω, περιποιοΟμαι)' έ~ !ιχπ. ριζ. *dhei- (μυζώ, θηλό
ζw, 6υζαΙνω), βλ. ίν iJ-ίjlνι;, iJ-ίjαiJ-αι.- ιχρχιχω, tι λ, 
~τo πιθ. olισ. ( *τIiJ-αααι; (=τροφή), μιιτlll6ιχλοϋσαι -,;άν 
τόνον ΟΤΙΧν _~.lλΙχθ'1) .ί, έπΙθ. 

τΙδέδμι:ν, ,χντ! τ-Ιδ.ΜC", 01' πληθ. ιiν.1:oίi τ-llJ-'fμ, 
(ώ, διδ6αμaιι ιχντΙ δlιJoμcff). 

τΙ.δέδσι, Υ' πλ1jθ. ιiν. -τ06 .ΙiJ-'Jμι, "ν,;Ι 1:0υ Ιων. χαιΙ 
ιiπ. cciJ-.'ac. 

Τι&ΕΙς, -.'αο., -h, μ1:Χ, 'ν. ';06 .IlJ-'fιIa. 
τίδΕις, τίδΕΙ, ίπ. ~' χιχ! Υ' 'ν. πρτ. 1:0!ί tIL(J-Coι=tI/

iJ-'1μι. 
Τι&Είς, τΙΔCί, β' χαιΙ Υ' 'ν. ιiν. 1:06 cι(J-Cω=τliJ-"μι. 
τι&έμι:ν, ίπ. ,χν-,;Ι cc(J-Cwι.c, ciπρφ. -,;οϊΙ τ-liJ-'J,u Ι ιiν 

Φ τ/iJ-εμ." ιχ' πλ1jθ. ίν. 6ρlστ. 1:06 τΙiJ-'Jμι • 
. ';δεν, ιχ!ολ. χιχ! δωρ. ιiv't! ΙτΙ{Jcαιιιι, 'π. τΙδ.οCιιf'. 
Υ' πλ-ηθ . πρ-,;. -του τllJ-'fμι'- ι 

ιίδεσΙΙΕ, Υ' Ιν. Ιων. ΠΡΤ. ,,011 .ιιhιμι. 
τfδEσo, ίπ. τf.Ιcσσo, προατ. μιiσ. 'ν. τοβ τIIhι~, 
τΙδΕω, ΠΟΙ'1)τ. .ύπο, -τ06 τΙlhιμι, iξ αιuτου /J. ~ 

β' χιχ! Υ' Ιν. έν. τιiJ-ε's, tIi{Jc'i Q! ΠΡ1:. hIlk.". ΙΤΙ-
lkc χΙΧ! ίπ. τ/θειο '. 
τlΙήμΕνσι, ίΠ. ,χν1:Ι τιlNμ.wι.., τ.IHwι.ι, ιχπρφ. wII 

τllJ-'fμι • 
τΙθμνος, η. cin! tI.lHμatfO". μ1:Χ. μjα. iν. 1:08 

τliJ-'1μι. 
τΙδιιμι, cIIJ-'f", .llJ-'fac· Φσ. ίπ. β' 'ν, tIllJ-'folkι (Qt 

η ".ίι;, βλ. ίν ' tIL(J-COJ) - Υ' nλ1jθ. tIL{Jciac, Ιων. cclH· 
Δαι Ι ιiπpφ. τ-ι(J-Cwι.ι, ιiπ •• ι.,.,.μatrα., τ-.IHμatr Ι ιιρ-ι. 
ΙτΙIhι,,; icllJ-'f" j~llJ-'f (ιiλλck Q! icllkc" --ι βλ, •• -
(J-C",), .11:. Υ' nλ1jθ. tIl{Jcoσf' Q! .1...,,· l .. ν. tω-ι. .ι. 



"2 nIιι .. Ιω-τfιιτω 

"σ"Η Ι μιλ>" """σΟ)' ίπ. ci.πρφ. μιλλ. {}οηόέμε'llO.ι 
η ""σ~μιι Ι ci.όρ. α' ΙlJ.η-., ίπ. injHa Ι πρκ. τέθεικα 
Il'Ιπιρο. IΤ8"ΙΙΚ'ΙΙΙ Ι ιiόρ. β' llJ.ηιι, Εν χρήσει μόνον έν 
oςljl πλ7jθ. Ι"μaιι, 'lJ.ι"ε, Ηεσαιι, καΙ έπ. {J.iaato· 
προοος ..... ~. I'IItOt. 1J.ώ, ίων. {JCQJ, α' πλ7jθ. {Joέωμ .... · 
ίπιοςιος. ίπ . (l'Ιποος.) {}οι/ω, β' 4ν. {}oείrι~ κΙΧί iΉιrις, πλ "Ι θ . 
{}οι/ομιι, lJ.ώμιι· ι~κτ. {}οιΙηιι, πλ "Ιθ. {J.εlημειι ή {}οεϊ
μaιι, {}οιί"., {}οείοaιι' ιΧπρφ. {}οεϊ"αι, ίπ. {Joέμεllαι, {Joέ
μιι' μτχ. {}οεΙς.- lJIlΕ:ΣΟΝ, "l{}οεμαι, "l{J.εααι, "l
lJ.ι"αι· προστ. ,,/{}οεαο, ,,{/J.ov, έπ. μτχ. n{J.?μεlιος Ι 
πρτ. I"ι~μηιι Ι μ.λλ. """αομαι Ι ιΧόρ. α' εθηκάμη", 
ίπ. Υ' Ιν. iΉι-.τo· μτχ. lJ.ηκάμ."oς Ι μέσ. άό~. ρ ' lfJi
μηιι' Itpat. {Ηο καΙ auv'l,jp. {J.ov· e~Jtt. {J.εlμη", γ' έν. 
lJ.ιϊτo. - ΠΑθΗΤ., "ΗΙεμαι Ι μελλ. τε{J.ήσίJμαι Ι ιΧόρ. 
α' lτέlJ.η" Ι πρκ. τέ{J.ιιμαι Ι ύπερσ. ετεθεί μη" . 
8έτω, τοποθετώ, βάλλω, φέρω (βάλλω) τι είς 

τινα 8έσιν, λατ . ponere 11 "llJ.ημ( τι"ί "ι ε" χερσ." 
βόλλω τι εΙς χορός τινσς 11 μτφρ., τl{}οημί τι'" έπος 
ι" φρεαί" (η βουλη" έ" ατή{J.εσαι) = έμβάλλω (έμ
φυτεύω) λέξιν τινά εΙς τόν νοϋν τινος ('Ι) πόθον 
εΙς τήν καρδΙαν του) Ι! ιΧλλix 6:πλώ. τίθημι "όφ = 
βόλλω τι εΙς τόν νοϋν μου ('Ι) εΙς τήν καρδίι;:ιν μου), 
έχω κατά νοϋν νά .... - μέσον, τίθεμαι θυμό" ε" 
σ"ήθεααι = έναποθηκεύω όργήν είς τά στήθη μου 
(-βρόζω μέσα μου», - II θέτω, όμίζω, κανονΙζω, 
όπoφaσίζω 11 τίθημι άΥω"α = προκηρύσσω (διοργα
νώνω) άγώνα, ί : ρύω άγώνα U έπΙ β~α6εΙων. τίθημι 
ιϊεθλα=προκηρύσσω βρα6εΤα (λατ. proponere) Ι τί
{J.ημ& ες μέαο",,--, λΧΤ. ίπ medio ponere = προβάλλω 
τό βρα6εΤα (τό εκθέτω εΙς τό μέσον, ένώπιον τοϋ ' 
λαοϋ) πρός συναγωνισμόν διό τήν άπόκτησΙν T1..Jv 
11 ώα. ίπΙ κυριαρχίιχς , vμi" ες μέαο" άEιxrι" τι{J.εiς= 
θέτων τήν έξουσΙαν εΙς τήν' διάθεσιν ύμών δημο
σΙς:ι. 2) άπονέμω, καταλογίζω, έπιδικάζω, παρα
χωρώ 11 τίθημι "όμο" = νομοθετώ, θεσπΙζω νόμον, 
ΕπΙ βιxσιλιtως; (γεν . ci.νωτci.του άρχοντος) ώ. καί inl 
νομοθίτου Ι ίν Ψ τό μιiσoν rl{J.eμo. "όμο" έλέΥετο ίπΙ 
τοί) λΙΧοil καΙ έσήμιχινε «νομοθετώ δι ' έμαυτόν» βάλ
λω νά μοϋ κ6μουν έ:να νόμον πρός χρησίν μου, Tj 
έπικυρώνω διά τΙΊς' ψήφου μου νόμον ύποβληθέντα 
είς τήν ψηφον τοϋ λαοϋ. 3) όρΙζω, 'διορίζω, ίδρύω, 
θεσπΙζω, έντέλλομαι, παραγγέλλω. 4) έν τφ μέσφ, 
καθορΙζω όπό κοινού μετ' άλλων, κλεΙω συμφωνΙαν, 
κανονΙζω.- 111 ώ. τ? ά"ατIlJ.ημι, Ιδρύω έν ναΥ, άφ
ιερώ, όνα8έτω. 2) έπί καλλιτεχνών, παριστάνω, 
όπεικονΙζω, ζωγραφώ.- lν κατατάσσω είς τινα τά
ξιν, θεωρώ, ύΠΟλογίζω, λογαριάζω, έκτιμώ 11 πιστεύω, 
σκέπτομαι, λαμ6άνω ύπ' όψιν, νομίζω.- ν έν τφ 
μιiσφ, τίθιμαι ψijφo,,=βάλλω ('Ι) ρίπτω) τήν ψηφόν 
μου είς τήν ψηφοδόχον κάλπην, δίδω τήν ψηφόν 
μου, ψηφοφορώ ιι tντεuθeν, τ[θεμαι ι:1ι" Υ"ώμη,,=δίδω 
τήν γνώμην μου, έκφέρω τήν άπόφασίν μου, άπο
φασΙζω 11 ,,/θεμα' τι"ι (ένν. τη" ψijφo,,)=δΙδω ψηφον 
ύπέρ τινος, όποφασΙζω εύνοϊκώς ύπέρ τινος, τάσ
σομαι μέ τό μέρος του ιι rllJoaμoI y"ώμrι=συμφωνώ 
πρός τινα γνώμην (όπόφασιν), τήν ύπογράφω. 2) 
καταθέτω είς λογαριασμόν μου, δάλλω εΙς τόν λο
γαριααμόν U ciλλ' ώcr. χ<:ιΙ καταβόλλω, πληρώνω (6-
φειλόμενα).- νι καταθέτω, ώ. εί. oτpci.It!~cxv.- νll 
ίν oτfj οτρατιωτ . Ύλώσσ'l,j, τίθεμαι τα δπλα εχει τρεί. ση
μασΙιι. : 1) άποθέτω τό σπλα, τά στήνω, στρατοπε
δεύω, όΥραυλώ, νυKΤOφuλOKώ 11 Υιν., καταλαμβόνω 
θέσιν, παρατάσσομαι πρός μάχην. 2) λαμβάνω τά 
δπλα, τ!θεμαι είς έμπόλεμον κατάσταοιν, πολεμώ. 
3) καΤΘδέτω τά δπλα, παραδΙδομαι.- νlll το τllJ.ημι 
χρ"Ισιμοποι&Ιται αυχνix έπΙ π~ι;σ(oπων κ<:ιί πραγμci.των ' 

κόμνω τι(ν6) τι, καθιστώ τι(να) τοιοϋτον η τοιούτον, 
τό(ν) φέρω εΙς μΙαν κατόστασιν τοιαύτην Γι τοι
ιiιτην, μεταβ6λλω είς τι, κατορθώ, πραγματοποιω: 
αν~ llJ.ηκa~ lraleovs = κατέστησας τους ουντΡό
φouc; μου χοΙpouς Ι "ail" λα" έθηκε=μετέβαλε τό 
πλοτον εΙς λlδoν. 2) μιιτ' lπιθ.· τIθημl rc'llO. ά{Joά
_ΤΗ _Ι «"eαO" = καθιστώ τινα άθόνατον καΙ 
6Υήροτον (τοιοΟτον ωστε νά μή όπαθν~σKΓ.1, οΟτε 
κδν νό ΥηρόσκΓ.1) . 3) :πaίdcι τllJ.ιμαί τι"α (ώ. τό. 
:πal. 3Jοιοvμαi η"α) = KCψνω τινά τέκνον μου, _ 
τόν υloβετώ.- ιχ επι npay""ci.-;wv, κόμνω, προκαλώ, 

δημιουργώ, όπεργόζομαι, παράγω, κ6μνω νά συμδf,j 
ΤΙ.- lν τφ μίσφ, κάμν(,AJ (έτοιμάζω, παραακευάζω) τι 
δι' έμαυτόν ιι τΙ{}οεμα& δωμα = οΙκοδομώ κατοικΙαν 
δι' έμαυτόν (πρός χρησΙν μου) Ι τ/θεμαι Hιflev/J.oto 
= όνοΙγω δρόμον δι' έμαυτόν (ίδιωτικόν τρόπον 
τινά δρόμον). 2) w 'ij καλωs τΙθεμαΙ η=διευ8ε
τώ, τακτοποιώ, τι, τ.ό διαχειρΙζομαι καλώς (a"lλ. 
καΙ πρός τό συμφέρον μου), κάμνω καλήν xPl'\oIv 
του, τό έκμεταλλεύομαι κατά τρόπον πρακτικόν.
Χ τ/lJ.ημι μετ' α ίτ. συχνά Κδ!ται ιiντΙ μονολ&κτικοίϊ 
ρήματος (Ιμ()ρ ρΙζου πι;.ό. τό κατ' αίτ. ο!ίσ . ): ,,/lJ.ημι 
ακέδα-αιν=ακεδά""υμ& (διαακορπΙζω) Ι τllJ.ημι HeV
φo"=Hevn,,w Ι τίlJ.ημι αΙ"ο"=αΙ,,ώ, κλπ. 
Έτυμ . : "ίθημι, σανσx~. dόdhcίtί (θέτει), πρκ. d4-

dhίi'υ, μτχ. hίtάl), βεδ. dhίΙόJ:ι ( : θετός; λιχτ. (οη
·dilus), zeva. dclda.ili (τοποθετώ), παλ-περα. πρτ. 4d4-
dcί, άρμ. dnem (ci.()p. έ-,εΡΎ. α' Ιν. edί)=τοποθετώ, 
λα~. 4b,dD, conoo, credD (: σανακρ. ςrάd-da.dhίiti= 
έχω πεποίθησιν, πιστεύω), πιχλ-ιρλ. cretim, 9αll . cr.
du (=πιστεύω), perdo, fa.ciQ (έπεκτ. κιιτά gy -k-, ijτοt 
*dha-k-' πι;.κ. fec [ϊ]=έλλ. [lJlJ.ηH[a], πρ6λ. φ~υy. 
αδ-δακετ, έλλ- -{}οήκη, σανσκρ. dhcί-kά-J:ι=άποθήκη), 
9αl'. πρκ. dede (=λιχτ. posuil>, ιXΎ'fλ-σα~, d6n, παλ-

σα~. don, παλ-γε~μ. Ιυοπ (ποιώ), πΙΧλ-σλιιυ. dej~, 
de:ld~, άιφφ. d~ti, λιθ. demi, dedu, άπρφ. deti (τl
θημι), έ~ ίιχπ . *dhe-, *dha-, ciho' (τίθημι)' έντεuVε'/ 
χαΙ τό {J.έμα (τό τεθειμένον, χρημα κατατεθειμέ
νον, βραβείον) ( )λιχτ. thema.), θέαιs, iJεσμόs, θέ
μις, θεμόω, θέμεθλο" (βλ. i.. λ,)' (έκ μς. θεμ- προ
ελθούα"l' έκ συμ:γυρμοί) τΤΙ. ~ιζ. θε' κα ί τ"ί) προσφ. 
-m-), ίων. θωή, ιiττ. έΠΙΎΡ, iJωά (=τιμωρία), θωμός 
(=σωρός), θαμα (βλ. λ.) χ.ά. 

τΙ&ιινΕω, μελλ. ' ήαω (nlJ.ή"η)· λαμβάνω φρον
τΙδα περί τινος, περιποιούμαι, περιθόλπω, τρέφω ώς 
τροφός, θηλάζωllγεν., περιποιούμαι, άνατρέφω ιι κατά 
τό πλείστον έν τφ μέσφ, μετά τών α 'Jτών σΥιμιχαιών. 

τΙδήνιι, -ιι (n-{Joηνόs)' τροφjς, «βυζάστρα» νηπΙου. 
Έτυμ.: η {J.oή"fI , δωρ. τ&θή"ίi, n-{Joη"όs' τιθη"iω, 

-έομα& ' βλ . έν {Jήαθαι' τ~ τlτlJ.η, ΤΗθόs, τιτθεvω 
πε~ιέχoυσι το ΧCX~ΙΧΚΤ"lρtστtκc;v άνιx~ιπλ. σύμφωνον 'tij. 
V"lIttaxr,;; γλώσ:J"Ι; , 

τl8ιινιιτήρ, -ήρο!;, δ (τ&θη"έω) ' =nθη"ός (βλ. λ). 
τΙδιινιιτήρlος, α, ο" (τιlJ.η"ητήEι)· ό τρέφων, θρε

πτικός, περιποιητικός. 
τΙδηνός, ό" (τ/τθη)' ό τρέφων, ό περιποιούμε

νος iI ώ;; O~:J. δ τ&θη"ός=άνατροφεύς, έπιμελητής, 
«ψυχοπατέρας» [at' ετυμ. βλ. τ&{}οή"η]. 

TtBIIoBa, έπ. ιXντ~ τ/{J.ηs, 6' ένιχ. τοίϊ τΙlJ.ημι. 
TtBIITI, δωρ. ιiντΙ τ/θηα&, Υ' Ιν. τοί) τί-{}οημι. 
τl8ίϊμαλλος, δ, έτε~C;κλ. πλ"lθ. τα n{}ovμolla' εΤ-

δος φυτοϋ, «γαλατσΙδα», λιχτ. euphorbia. [7.6,6. ίτυ
μολ: πιθ. έσχ"lμcxτίσθ"l έκ ,ou τύπου nθή"" δι' ιi
να~ιπλ. ] . 
Τϊδωνός, δ ' υΙός τοϋ Λαoμέδαντo~, άδελφός τοΟ 

Πριάμου, αύζυγος της 'Ηοϋς, καΙ πατηρ τού Μέμνο
νος Ι! μτφ;>., έπl ύπεργήρου, έπl παντός γέροντος 
όδυνάτου καί έξησθενημένου, διότι δ Τιθωνό; .Ιχ& 
μέν ί~ασφαλΙσει εκ μέρου; τών θιιών τ'ήν ιXθανrισΙαν, 
ιiλλ' o~xΙ καί τΥιν δtιχρκij νεόΤ"lτα (βλ. Κ.Ε Λ.). 

τίκτω, ιΧντΙ *τιτΕκω, σχ"lματtσθιiντο;; δι' ci.ναatπλ. 
ίκ τοί) ριζ. *τέκω' μελλ, τιfξω. η τέξομαι, ItOt"lOΤ. τ,
κοvμαι, ιΧπρφ. τεκείσθαι ' ιiόρ. t)' έτικο", έπ . τέκοιι' 
πρκ . τέτοκα, μτχ. τε"οκώς, -υί'α, -6s ' - τό μέσον τί
κ"ομα& εχει ,ix. σ"lμ. τοί) ίνεΡΥ,' φέρω είς τήν ζωήν, 
_φέρω είς τόν κόομον», καΙ aiι : 1) IItl oτij; μ"lψό., 
γεννώ, λατ. parere. 2) ίπΙ τοil πατρός;, γεννώ (ci.H' 
ίν oς'f) ένν. τοΟ άποκτώ, . σπεΙρω και' .. θερΙζω, a"lλ. 
άποκτώ), λατ . gignere Ο δθεν 3) οΙ "εκό"τεs = ΟΙ 
γονεΤς 11 ιJ τεκώ't'=ό πατήρ 11 ή Τ8κοναα=ή μήτηρ 11 
ώα. καΙ ώ. ουσ. μετix Υεν. ιJ κεΙ"ου τικών=ό πατήρ 
του.- 11 έπΙ θ"lλ8ων ζφων, γε'νώ νεογνά U ίπΙ Itoτ"l
νΙΟν, γεννώ νεοσσούς, έκκολάπτω 11 "Ικτω Φά=γεν· 
νώ αύγά, αύγοβολώ.- I11 ίπί aivapwv, φέρω, παράγω, 
- lν μτφρ., παρόγω, προξενώ, προκαλώ, δημιουρ
γώ, γΙνομαι αlτΙα νά συμδι:\ τι. 
Έτυμ,ι ΤΙΚΤΟ) «*η-"κφ)' Τ.HO~· τ6κo~' ΤOH/~ •• 



... .,.ιί,· ~aιν. Ι,.Ι-.", ι&Τος. 1m • ..,. (πρδλ. '7"/-.-1, 
ΙΠΙ-ΤΟJCο,>-έπlτοκος: αι&ναχρ. tι.km"n- (τέκνον, γό
νος)' "ΧιΙο.,. βλ. ίν τΙ"",,. 

ιί11oισa, δωρ. ~ντΙ Tl110vCNI, Q1jAo. μτχ. -ςoίi _l11cD. 
Ir λλΔ, μaλλ. tl1ci' ~6p. ι&' lτΙ1cι' π.β. πρχ. τι

τιΙμιιι ' ώ, χαιΙ νυν, τΙλλω, άnoσπώ, «μαδώ», χορ. τάς 
τρ/χας τfις Kεφαλ~ς μου εΙς fνδειξιν ζωηροτότης 
ΛUπης.- μίαον, .1110μσι %.Ι •• ~ =- τΙλλω τήν κόμην 
μou, «τρcι6ώ τό μαλλιά μου». 2) ίχ -ςη, σ1jμαια. -ςolί 
«άποσπώ τήν κόμην εΙς έκδήλωσιν λύπηςι χcιιoςήν
τηαιν ώ, ι!π6λ. νdι O1jμ. «πενθώ, κλα/ω, θρηνώ πι
KρGις διά τιναι. 3) λυπώ, δυσαρεστώ, ένοχλώ, άνι'· . 
Έτvμ.: τl11cD' τΙ1μσ' τ/1ιιι,' σχΟΤ.Lν_ _τυμ,' ίιπό 

-ςινCιιν αuνιαχ.τΙαβη πρό, τό λcιιτ . (Ιllδ (θέτω είς κΙνη
σιν), ~λλCι προσχρούουαιν .τ, δυαχ.ρ.Ι., φθοnολογιχάι. 
χοι! σημcιιαιολογLχCΙ,.- τό λι& •• icp' ΙτiΡΟU ιϊtlllδ (γαρ
γαλfζω) όφ.αιτσιι πιθ • • τ, όνομCΙΙΤΟΠΟLΙαιν' τό lJs λcιιτ. 
ν.llδ (δπ.ρ iχιι χι&Ι α1]μι&σ. τοϋ τlλ1ω) (Τι&Π. velSΔ 
(Ιι&Π. ριζ;. νΑI- (fλκω, άποσπώ 6ιαΙως). 

τι1μ6ς, δ (τΙ11,.)' τό τΙλλειν, τό άποσπδν τάς 
τρΙχας, τό μάδημα τών τριχών. 

τΤΙος. 6' ύΥΡόν όποπότr.μα, «τσΙρλαι, ύδαρής 
κόπρος, λι&τ. ιΙ.Γcυs Ilquldum. 

·Β'ΠΙμ.ι τί10" τΙl9/μσ' τιUω: 9αll. Ιι.ιι (*t.llo-) 
(-λι&τ. st.rcus, flmus), bret. t.11 (κόπρος), πι&λ-σkcιιu. 
tnj4 (άποσύνθεσις, σηψις), ρωσα. IIj" '(σηΨις, σκω-

ρΙα), πρλ·αλι&υ. tlletl (σήπομαι, άπoσυντfθεμαι)' πρδλ. 
ώα. πcιιλ-Υιρμ. th.lsk, delsk (=λαι.. stercus, flmus, 
rudera), λιθ. tyr,,1 (τέλμα πλi"\ρες ίιδρο6Ιων φυτών), 

λ .... tfr.Ilt (μέΥα καΙ βαθύ τέλμα), λιθ. ty 'r"s, t,r' 

(άλευριό, κουρκούτι), πcιιλ-αλcιιυ. time.,o, tlm~nije (= 
/1",,), πcιιλ·αλcιιυ. tln" (=β6IlβοIl0Ι;), λcιιτ, ΙΙπυι (εΤδος 
όΥρΙας δάφνης), tlnc" (εΤδος Ιχθύος), tlneι. (σκώ
ληξ, σκώρσς)' ίε !cιιπ. ρΙζ;. *tl-, ·Ιβί-: *ta(ί)- (=ύΥΡΟ
ποιώ), π.ρΤ aιν βλ. ίν π1Ηω' πρΙSλ. xcιιΙ τίipo,. 
τfA", "ι'~oί""" (βλ . λ.). 
ΤΙ1 .. ν, -_ο" δ' εΤδος ίχΜος τ~ λlμνης Πρα

σιόδος (ΚφκινΙτιδος) έν MaKEδovfQ. 
τl ..... Α.ι .. , μιλλ. -';οω (τιμα1",)' τιμώ, περι

ποιώ τιμήν, κλεΤζω, θεραπεύω, λατρεύω, προσκυν", 
έκeειόζω, έΥκωμιόζω, έορτόζω, δοξάζω. 
τΙμ.σΑ .... i, (τιμ';+'I9Νί,.)· ό fχων τιμήν η ό· 

ξΙαν, ό . εύρΙσκων τιμήν (<<πουπιόνει, πουπιόνεται ι ) 
11 ίντιiίθιν lJi, έκτιμώμενος, πολυτελής, πολύτιμος. 

1'Ιμάν, δaιρ. ά.ντ! τιμ';,.. 
τIιιiντα, δωρ. ά.ν.Ι ~ιμ;;,.τcι, cιιΤτ . του τιμfi, (βλ.λ.). 
τΙμ-άορος, Ο'" δωρ. ά.ν.Ι τιμoιeό, (βλ. λ.). 
τΙμά-οlος. Ο'" ΠΟΙ1]" ~ντΙ YIμov"o, (βλ. λ.) · ·ό 

fχων τιμήν, τιμώμενος, έκτιμώμενος. 
τiμδσciντι, δωρ. γ' πλ1]θ. μ.λλ. 'tO& τιμάω. 
τιμά .. , μιλλ. -';οω' ~6ρ. σι' lτΙμ9/σσ πρχ • ••• Ιμ"HCΙ· 

μί~oν, μ.λλ. Υιμ';οομσι (~λλ' ίν πcιιθ. _νν. πCΙντoτ.) · 
~6ρ. σι' lτιμ"οι,μ",. · πcιιθ1]Τ., μιλλ: τιμ9/-θ,;.ομ.,· τ.
τ.λ, μιλλ. τ.τιμ';οομσι· ~6ρ. cιι' lτ,μ';i/otr,.· πρχ. τ.τΙ· 
μ9/μσι' (τιμ';)' ώ, χαιΙ νυν; τιμ", έκτιμώ, ύπρλήπτο
μαι, tιεωρι;, δξιον τιμi"\ς, δεικνύω σέ6ας, σέ6ω, σέ-
6ομαι, είιλα600μαι, yεpa/~' Κ 'ν .ιj\ πcιιθ1]Τ . , χι&Ι _τck 
τό πλιtατον . ίν τφ πρχ. τ.τίμ9/μσι=εΤμαl έν τι μι:\ , 
όπολαύω τιμi"\ς Ι ίνΙοτε XCΙΙΙ μ.τck γιν. πρcιιγp., τ.τΙμ9/
μσ, . τιμ;J,-έχω θεωρηθ'" δξιος τιμης. 2> ίπΙ 
πρι&γμCΙoςlllν , έκτιμώ τι, του όποδΙδω τιμήν; τό fXt.! 
έν τιμι:!, άποδΙδω άξΙαν εΤς τι U μ •• :k γιν. τοί) τιμή
μcιιτo~ ; έκτιμώ τι ι:ις fxov τήν δεΤνα όξΙαν, όποδΙ
δω εΤς τι τήν δεΤνα όξΙαν 11 "10ίcι τ.τιμ"μι,.cι "e9/
μd_=πλoTα τό όποτα έχουν έKτιμη~η δτι φθά· 
νουν τήν δετνα όξΙαν ιι l1igov, "0110;' τ,μiDμcιl τι 
(cb, '1:ό n01.ιo;; _oιofιμιaΙ τι)-fχω τι έν μεyόλr;ι τι
μ~, τό έκτιμQ πολίι, Το(ί όnoδΙδω μεΥόλην όξΙαν. 
- • μaτck δο •• ηρι.ιΥμ., τιμώ τινα διό τινος (τι μέ τι): 
τι,... τι,.. τciφφ, oτaφcί"oι~ ' χ.τ.λ.=τιμώ τινα διό 
τάφου, διό στεφόνων χ.λ.π .• ίντ.υθ8ν , άνταμεΙ6ω. 
- I11 ώ, ~oςτ . νομιχό, δρο,: 1) ίνιργ" ίπΙ .ου δι
χσιατου, έκτιμώ (καΙ όρΙζω) . τήν εΙς τόν ύπόδικον 
έπιδλητέαν κατά τήν Υνώμην . μου ποινήν, λαιτ. 11_ 
t .... a.stlma,. Ι τι,... n),. cU"",,-έmδικόζω εΤς τινα . 

ΑΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΣ Ε.ΛΔΒΝ. rMlZZB~ 
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τήν καταδικαστικήν όπόφασιν (τόν καταδικάζω νό 
xάσr;ι τήν δΙKην~, τι έκδΙδω τήν έπΙ της δ/κης άπό· 
φaσΙν μου Ι ~ι,... n)" /lUβ",,-καταδικόζω TIva εΙς 
τήν ποινήν νό πληρώor;ι τήν 6λό6ην (τό ftoδa της 
ζημ/ας πού έπροξένησεν) Ι τιμόι n),. μσ." τι"ι
καταδικόζω τινό χσρόσσων έπl το(ί σXεΤΙKOCΊ πινα
κ/ου (χσιλουμίνου τιμ"τιχοv) τήν μακρόν ΥΡομμήν, 
't.. Ι. τόν καταδικάζω είς θάνατον Ι τιμώ τι"ι 1hιtιά
τοv (ίνν. "Ι"9/,.)=έκδΙδω όπόφασιν θανότου έναν
τ/ον τινός, '1:. Ι. τόν καταδικόζω εΙς θάνατον. 2) 
-ςό μίσον, ίπΙ Ιμφoτίρaιν '1:ά\ν~δΙCΙΙδΙXlllν ίνόιπιον τοσ δι
χCΙΙσΤ1]ρΙoυ, xcιι! δή cιι) _πΙ ΤΟί) χcιιτηyόρoυ , τιμόιμσΙ 
τι", (ίνν. τήν · cUH9/") _σμόι,., CJ>V7ίi" .. tιάτo" Χ.λ.π. 
=ώς κατήγορος έκτιμώ τήν έπι6λητέαν εΙς τόν 
Kaτηyoρoύμενoν ποινήν, δτι πρέπει αΟτη νό εΤναι 
δεσμό Τι έξορΙα τι θάνατος (τόν θεωρώ δξιον νά 
τιμωρηδι:\ διό ... , προτεΙνω Τι όπαιτώ νό τιμωρη8ι:! 
διό. , .). . β) ίπΙ 'toii ΧCΙΙΤ1Jγοροuμsνοu (6σCΊxι, ου.ο, xcιι.
ιδιχCΙζ;ιτo xcιι! iBlόIPIL τήν xcιιΤCΙΙδΙX1]ν τοl) δπιρΙSoλι
χήν) , τιμώμ.ι, clriιτιμόιμσι, ;'ποτιμώμσι (-έκτιμώ 
τήν έπι6λη8εΤσόν μοι ποινήν ώς τοιαίιτην τι τοιαύ
την- 6ντl τi"\ς έπι6ληθεΙσης μοι ποινης άντιπρο· 
τε/νω νό ... - ζητώ τήν μεΙωσιν τ~ς έηι6ληθεΙσης 
μοι ποινης. εΙς ... ). 

τίμl\' 1) (τίω)' ώ, χcιι! viiv, ή τιμή, ή άξΙα ένός 
πΡάγμστος , τό κόστα; του.- • μ.φρ., ή τιμή της 
όποΙας όπολαύει τις, ή έκτΙμησις πού τοΟ fxouv, ή 
ύπόληψις, ό σε6aσμός. 2) τιμητική θtσις, κοινωνι
κή 8έσις. 3) γaν., διόκρισις, προνόμιον Ι ίντιίl8.ν, 
ύπούΡΥημα, τιμητικόν όξίωμα, όρχή, έξουσΙα. .ιι) 
προσφορό εΙς τούς 8εούς, θυσΙα, λcιι •. honor n τιμη· 
τικόν δώρον, ή8ική όμοιδή.- I11 τό· ένεργεΤν έκ
τΙμησιν Ti"\C; άξΙας πΡάΥματός τινος, τό κα8ορΙζειν 
τήν άξΙαν του. 2) έκτΙμησις γενομένης ζημΙας 
πρός καθορισμόν τ"ς όποζημιώσεως" δθιιν, όnoζη
μlωσις lκανοποΙησις, χρηματικόν πσσόν καταδαλλό· 
μενον ώς άποζημΙωσις, ποινή. 

. Έτvμ.ι τιμ';' τιμάω' τ,μ,;ιrι, (ouV"!lP. τιμfj" cιι !oς. 
τιμή,.τcι), -.oocι, -.", δaιρ . τιμll.ι,· τfμιο,' ιΙ-τΙμο,' 
ίχ ριζ;. -qv.i-, -qV1- (πληρώνω, όποζημιώνω, τιμω
ρώ)' βλ. xcιιΙ ίν τΙω. 

τίμι'ιι:ις, ιocιcι , .,,' ouv"!lp. τιμίΚ, cιι!τ. ι:ιμrιπcι' 
δωρ. τιμάcις (ι:ιμ';)' ό έν τιμι:! ων, τετιμημένος, 
έκτιμώμενος, fντιμος (έπΙ ά.νθ~ώπων) . 2) ίπΙ -ΠΡι&
γμCΊτων, πολύτιμος, βαρύτιμος, πολυτελής, δαπανη
ρ6ς.-συΎΧ;- . τιμ"l:cιτιrΡO!ό, δπ!ρθ. ημ"Ιοτ.το,. 

τfμιιμα, -cιτoι;, τό (τ,μάω)' ή δι' έκτιμήσεως όρι
ζομένη τιμή (όξΙα) πράγματός τινος, ι'i τιμή, ή ό· 
ξ/α του, τό όντίτιμόν του lIiι τιμή ην περιποιεΤ πρδ 
Υμό τι: τlμ,,~ τνμβου=ή διό τού τύμ6ου nαρεxo
μένη τιμή.- • ή έκτΙμησις ή Υινομένη tnl · τ~ 66· 
σει αυτοψΙας (πραγμστΟΥνωμοσύνης χλπ.) 11 ιδΙ~ ή 
έκτΙμησις ΥΕΥομένης ζημ/ας 11 ίnιuθ8ν, ποιν'" τιμω
ρ/α, πρόστιμον, λcιιτ. IIΙII, "estlmatlo. 2)" ίιπο· 
λσΥιζομένη άξ/α τ~ς rrepIouoIoς Ά~ηναIou πολΙ
του, 6όσει τ~ς όποΙας ΟΟτος κατετόοσε:το εις ώ-

. ρισμένην φορολογικήν τ6ξιν, '1:. Ι. " φορολογήσι> 
μος περιουσΙα του, . λι&τ. cenιus" r) ct.co •• I'fUII& .... 
_l.τ.Ι.=πολΙτευμα, κστό τό όποΤον οΙ · δρΧΘντες 
έξελέγοντο 6όσει τ~ς πεΡΙOυσιαKi'\ς των KCΠαστά
σεως (ιίνι&λ6γω, 'tfj~ φορολογιχη, τ~ιaι, ;ιJC ' Toij,l,: " 
πoΙcιιν ιΙχον χσιτcιιτcιιχθfj). . 
τίμ.ντα, ΠΟΙ1]Τ. OUY"(jP. σιΙ-s. τοΕΙ ... ι~ιj.ι" civoςl ~Ι· 

μιfancι. 
τίμιί-ορος, Ο", Τιιιν. ~νoς! τιμllo,o$, τι,..,ό, (δλ.λ.λ.) •. 
τίμ6ς, ΠΟΙ1]'1: . OUV"!lP. ~ν'1:Ι τιμ'; •• , (βλ. λ.). 
TfμIIσIς, -ιωι;, 1) ( ... ,μdφ)' ή έκτΙμησις, · δ1]λ. ό 

καθορισμός (ή διατΙμησις) τ~ς όξΙας (Τi"\ς τιμης) nρό. 
γματός τινος Ο ή έκτΙμησις (καθορισμός) Υενωμέ
νων ζημιών. 

τίμίlσσα, nOL'ljt. Ql)v"!lp. ιiντ! τιμιj.oσσ, Q'ljA. 100 
.ι~';.". 

τίμιιτcΙσ, τι τιμιιτf., "ι (τιμ"π1r)' τό· άξΙι.ιμα toO 
τιμητού, βν Ρώμ"!l, λcιι • . censurι., 

τίμιιτCος. cι, Ο", Ρ1]μ. ίπΙθ. 'toii τιμάω' δς πρέπει 
νό τιμη8ι:! lνό ; TUΧr:l τιμών 'ij έκτιμήσεως).-. τι' 
μ'1τΙο,.=πρέπει τις να τιμήοι;} (ν.ό έKτιμήσr,ι), 
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Tϊμιιn\ς, -ον, 6 (~ιΜCΊω)'ό έκτιμητής (πραγμα· 
τογνώμων έKτιμήσεWς) ό προσδιορΙζων τήν άξΙαν 
πρόΥματός τινος iι γενομένης ζημ/ας, ό καθορΙ· 
ζων τό ποσόν της άnoζημιώσεως.- 11 ίν Ριίιμ't/. ό 
έκτιμων (ύπολΟΥ/ζων) τός περιοuσΙας των πολιτων, 
λιχ τ. censor. 

τϊμιιτικό4;, ή, ό" (τιμηΤή,)' ό έκτιμQν, ό καθ' 
ιΊπολΟΥισμόν καθορΙζων τήν όξΙον τινός (πριχγμ.) 11 
ό όρμόδιος (τι κατόλληλος) διό -τόν κατ' έκτΙμησιν 
υπολΟΥισμόν της περιουσΙας τινός, iι διά τόν καθ
ορισμό'! της καταβλητέας 6ποζημιώσεως διό γενο
μένην ζημΙαν.-. εν Ρώμ't/, ό άνήκων εΙς τήν 
τόξιν των τ,μητOW, ό χρηματΙσας (διατελέσας) η~ 
μητήι;, λιχτ. νl, censorIuc. 
τϊμητός, ή, ό", ρ'!)μ. ιiπίθ. τοίι τ'ΜCΊω' ό έκτιμη· 

θείς, υπολΟΥιοθεlς καΙ καθορισθεlς "ciJ~ ιiττ. νομι
κ6; ο?ος, δίκ" τ,μ" .. ;' Tj Ι)'ιΟιι ημ"τόι;=δΙκη καθ' ην 
ό προσδιορισμός της ποινης ΈVαπόKειται εΙς τούς 
δικαστός (ε Ι;; 't'ijv κρ!οιν τιUν δικιχοτων), εν ιiντιθέOlΙ 
πρός- τ7ιν δΙκ"" Ιτίμ"το", καθ' Υιν ή ποινή εΤναι προ· 
καθωρισμένη υπό τοΟ νόμου . 
τfμlος, α, Ο", ώα. χαΙ -οι;, -ο" (τ,μή) ' δ Ι έν TIμf.\ 

ων, Ι:ντιμος, τιμώμενος, τετιμημένος, έκτιμώμενος 
(i1l:Ι προοώπων) U έπΙ πραγμCΙτων, ό Ι:χων όξΙαν, πολύ· 
τιμος, όκριβός, πολυτελής, λατ. carus. 2) ό έμ
ποιων τιμήν, παρέχων τιμήν, Ι:ντιμος. 
τίμιότης, -"το" fι (τΙμ,οι;)' ώ;; χαΙ νίΙν, τιμιότης, 

έντιμότης, τιμή.- U πολυτέλεια, όκρΙ6εια (tμεγόλο 
κόστος»), όψηλόν τΙμημα, πολuτιμότης 

τίμος, δ, ποι'!)τ. τιίπο" ιiντΙ τ,μή. 
τίμ~ρέω, μιΗ. -ήαι.ο (τ,μωeόι;)' 6οηθω, fρχομαι 

είς 6οήθειαν, έπικουρω, συντρέχω U 6οηθω τινα (άδι
κηδέντα) διό της έπανOpθώσεWς των προσΥενομέ· 
νων εΙς αυτόν ζημιων, τ. i. λαμβάνω έκδΙκησιν διό 
λογαριασμό ν του, τόν έκδικοΟμαι, iι τόν Βοηθω νό 
λόβr:ι έκδίκησιν 11 ιν πλiι~βΙ OQv'tci~st, τό -It~όσωπoν 6Π5~ 
06 λιxμl5r.ίνlται fι έxδΙχ'l)σΙ' τΙθe,αι χατά δο • . , τό χα θ' 
ou fι έΧδΙΚ'ΙJσι~ χα τ' α!τ ., κιχΙ τό Ιγκλ.'!)μα δι' !Ι fι j)l. 

δΙΚΤισι;; χα,,, γιν . : ημωeω τι'" τον πα,δό, τό" φο
"έα=λαμβάνω έκδίκησιν όπέρ τινος διό τόν θόνα· 
τον τοΟ υίοΟ του τιμωρG'ιν τόν φονέα (iι 6οηθω 
τινα νό λόBr:ι έκδΙκησlν διό τόν φονευθέντα υΙόν 
του άπό τόν' φονέα του).- παθ'!)τ. τ.τ,μώe"μαl τ,,,ι 
-fXtJ τψωρηθη λόΥΥ έκδlκήσεως όπέ~ τινος (fXtJ 
πέσε ι θΟμα, έχω κατοοτη θQμα, έκδιl(ησεως χόριν 
τινός).- Η μίσον, μελλ. -ήαομα" μιτά παθ'!)τ. πρχ. 
(ιiHά μ~τά μίστι;; σ'!)μασ.) τ.τ,μώ,,,μα,· έκδιl(ω έμσυ' 
τόν τιμωρών "τινα, λαμβάνω έKδlKησιν πορό τινος, 
κολάζω, τιμωρG'ι (πρός έl(δΙκησιν) (μι~' ιι!τ. προσ.) 11 
ώα. χαΙ μιτά γιν. ιτράγμιχ το;; ; -τ,μω(lονμαl ~ι"σ ~,,,o, 
(πράyματo~) ~ έl(δικοϋμαΙ τινα διό τι (τιμωρώ τινα 
έκδικούμενος αότόν διό τι) D ιiπoλ., έκδικώ έμouτόν, 
έκδικοΟμαι, ζητω έκδικησΙΥ [δι' &ΤQμ. βλ. τιμωeό,]. 
τίμ-ώρημα, ·ατο" τό (~.μωeΙω)· 6οήθεια, έπι· 

κΟΟρία, συνδρομή.- Ι πρδξις έκδικήσεως 8 ποινή, 
τιμωρΙα. 

τίμωρητέον, Ρ'ljμ. _πΙ8. τοΟ ~,μι»eέ. (βλ.λ.)· πρέ
πει νό 60ηθήσι;ι τις n πρέπει νόέKδΙKηθf,j τις, πρέ
πει νό τιμωpήσr:ι. 
τίΜUρητίιρ, ";;eo" 6 (~,μ",(lΙω)' ό βοη8ός, ύπο-

στηρικτής. 2) 6 έκδικητής, τιμωρός. 
Τίμ-ωρlσ, --ι ... 'i) (τ,μωeΙ.)· βοήθεια, έπικοuplα, 

συνδρομή.- .60ήθεια πρός άδικηθέντα, όnoζη
μΙωσις διό προσγενομένην όδlκΙαν, άνταπόδοσις, 
έκδΙκησις Η ώα. τιμωρΙα, 6ασανιστήριον, 6ασανισμός. 
τΙμ-ωρ6ς, ό" (τιμ;,+decίΟ), QQV't/p. _χ 1:06 -πΜCΊo

f/OS' XQP· ό φύλαξ τ"ς τιμi"\ς, δ8lν: 1) ό 6oηθQν, 
ό συντρέχων, UΠCΡαοnΙζων Ι cίι;; ο!ία. d ~ιμωeό, -
6οηθός, έπΙκουρος, όπεροσπιστής.- 11 ό .60ηΔWν 
τόν όδικηθέντα, ό έκδικων αότόν, ό έκδικοόμενος 
διό άδικΙαν προσγενομένην εΤς τινα τιμωρQν τόν 
πΡΟξενήσαντα αίπήν 1111Ι;; οι}α. ό έκδn<ητής, ό ΚΟο! 
λαστής, ό δήμιος. 

Έnιμ.: τrμωeδ, ( rrμI·O(lιS" δωρ. τΓμi(P]o,o" 
lων. ~Γμήo,o,)' ~rμωeΙ"', -ομα,' Ρλ. "ιμ~ ιιιιΙ d,cι»' 
και1:CΙ τιναι;; h τοσ ~ιμtH-lf",μaι. 

τ'ν, οι; τ6 ".r", δωρ. !iντl αοΙ, δΟ1:. τοσ αν,- .. 
δωρ. !iντΙ αέ. 

τlνσΥμσ, ·στο" τό (~r"ciaaQ)' dι;; χlllΙ νllν, τΙνα
γμα, κλονισμός, τρόμος. 

τΙνσιιτι\ρ, -jJ(lO', χαΙ τινάιιτωρ, -0110', δ (",t'άα-
00)' ό τινόσσων, ό σεΙων. 
τΙναξάσδιιν, 'π. Υ' δQ'ίχ_ ιioρ. ιι' τοί) τι"σασι». 
τΙνάσσω, μ8λλ. ·fI» (Τ8/"ω 1 Μ,,,ώ 1)' dι;; χαιΙ ~σν, 

τινάσσω, «τινάζω», σεΙω, πάλλω, «τραντάζω» 11 τα· 
Ράσσω, διαταρόσσω, άνατρέπω, άναπoδoΓUΡΙζω 11 'πΙ ' 
φόρμιγτο; χ.τ.δ ., κόμνω τάς χορδός της νά ιρέμουν 

-πλήπων ούτός διό τοΟ πλήκτρου.- παθ'!)'t., τινόσ· 
σομαι, οεΙομαι ΒιαΙως Ι ciJa. τρέμω άπό φόβον. 

• Ετvμ.: τιΝααω' τINxr"'e,'OeO" 8'1jλ. τ,t'άMΤ.Ι'O· 
τ,_)'μιSι;, τΙ"αΥμα ' σκo~ειν. ίΤQμ. · 6πό 1:ινων CΣνιiyι· 
ται .1; τό Μίω (βλ.λ.' . κtννμα, (βλ.λ.), MrH", (πρδλ. 
χαΙ τό πιιρά ΕΜ. Ικl"α)'μα=κλονισμ6<;, πιρΙ οδ βλ. 
ίν Ικ,,,άκ,,ς)' χατ' ΙΙλλου, QQYY. τιμ τ.ί"ι»· ciH' ιiμφό
'tI~αι αΙ έΤQμολ. 'ItPOOXPOιIOQotv 11;; μιγCΙλ.x;; IJQOX8p_lOΙ; . 

τΙνσxθcfς, μτχ . ποιθ. ιio". οι' ~oίi ~ι"άααl». 
τΙνάιθcν, έπ. Υ' πλ'ljθ. παθ. ιioρ. α' τοί) τ,..σααω. 
ΤΙνυμaι, μίσον, 1tΟΙ'ljΤ. ιi-/τΙ τίνομσι (βλ. τΙ,,", 11) · 

λαμβόνω έκδΙκησιν παρά τινος, έl(δικοΟμαι, τιμωρQ, 
κολάζω (μ_τ' α!τ. προσ.) 11 cΣπoλ., έκδικω έμαυτόν, 
έκδικοομαι, τιμωρG'ι 11 ίν xαλ~ ίνν. άνταποδΙδω, άντα· 
μεΙ6ω. 2) μ8τά α!τ. πραγμ., έκδικοομαι, λαμ6όνω 
έκδΙκησιν, διό τι.- ιι παρά μτγν. χαιΙ τό ίνΙΡΥ. τ{
"tίμι=πληρώνω, έκτΙνω ποινήν. 
- ΤΙνω (Γ ίπ., r cσΤΤ)' μελλ. rtoO)' ιiό;>_ α' 'τΓαα ' 
ίνΙΡΥ. πρχ, τέΤίκα, παθ. τέτιαμα, ' ίν τοιίτοι; ει; ίΠΙΥΡ . 
1:fJ; ιipΙστ'!), περιόδοΙ) φαΙν.ται δτι δοχιμώ1:ΙΡΟΙ β[ναι 

οΙ μιτά -.ι- ;ιίποι τ.ίαω, ;~.ιαα, τΙτε,κα, τείαομα., 
έτ.,ασμ"", lτ.Ια8η,,:- Ι ένεργ., πληρώνω, κατο· 
6όλλω τ6 τΙμημα (τό άντΙτιμον) πρόΥματός τινας, 
χατά τό πλlΙσ,ον ~μω; ίν xoιx'{j ίνν.. πληρώνω πρό · 
στιμον, όποζημιώνω, κατα6όλλω άnoζημΙωσιν, λcιιτ. 
dare poenas 11 ciJa. πληρώνω χρέος, κατα6όλλω 6-
φειλ6μενον χρέος, όπαλλόσσομοι ύφισταμένης ύπο· 
χρεώσεως n τ{"ι» xcie'" τι"Ι=άνταποδΙδω εΤς τινο 
τήν εόεΡΥεσΙον (πού μοΟ έκαμέ), τήν άντoπoδlδω 
τρόπον τινό ώς χρέος μου 11 τό πρdγμα, διά -ι:ό 6-
ποΤον πλΤιρά)νει (ιiνταμεΙeiιι) τι, τΙθaται χατά Υιν. (Υιν . 

- 'tfj;; αlτΙα~); τl"ω Ιμο,β"" βοOW = πληρώνω (κοτα
Βόλλω) όποζημΙωοιν διό τούς ΒοΟς U iH' 60«χι;; 
παραλβΙπlS,αι τό xατoιδιxλλόμ.νo~ τΙμ'ljμα, τό πρι!γμα 
διά τό δποΤον πλ1]ρώνιι τι; τΙθ.ται χοιτ' οι!τ. (cιι!τ. 'tfj~ 
αΙτΙα;;); rl"ι.o τι = πληρώνω (ίν 'tij ίνν. τ06 ιτιμω
ροlJμαι») διά τι: τί"ω ίίβe.,,=πληΡώνω (δ1]λ. τιμω
ροΟμαι) διό τήν σόθάδειόν μοιι Ι τιΙαε,α" Διι_οΙ 
lμd -ιJciMe_ αοία, βέλιααι=εΤ8ε ΟΙ 'Αχ. νό πληρώ· 
σουν (δ1jλ. νό τιμωρη800ν) μέ τό 6έλησou διό τό 
MKpUa πού fXuoa U ciJo. χαΙ μιτά α!τ. προ". (ιb, αιΙτ . 
τοσ cxlT'OQ); ~Ι"ω τι"α=τψωροΟμαι διά τινα (διότι 
δ'ljλ. τόν έφ6νευσα' πρδλ. τό ότιμιρ. ιτόν πληρώνω» 
-τιμωροΟμαι διότι τόν έσκ6τωσα) 11 ~πoλ, . λαμ6άνω 
έκδΙκησιν, έκδικοΟμαι, κόμνω όντίποινα, κάμνω όντα
πόδοσιν, όνταποδΙδω;- 11 μιΙσον , πληρώνομαι, όπο
ζημιώνομαι n κάμνω τινό νό πληρώoΓ,t διό τι, τόν 
έκδικοΟμαι, cποΙρνω τ6 δΙκ!ο μου», λαμ6όνω παρ' 
αύτοο όνταμοιΒήν, τόν τιμωρQ, τόν σωφρονΙζω, 
λατ. ρoenas sumere de aIiquo.- χα,.& τό πλιΤοτον 
μιτ::Ι α!τ. προσ. χαΙ γιν. πρiγμ, (ciJ;; Υιν. τyι~ αιΙτ/α.): 
τΙ"ομα, ΌΑUξσ"deο" Μακότητοι; = τιμωρG'ι τόν 'Αλ. 
(τόν έκδικοΟμαι) διό τιljν κακΙαν του. Ι μετά ιιΙτ. 
πρcιιyμ. μόνον, τΙ"ομα/ τι ~ λαμβόνω έκδΙκησιν διό 
τι 11 ιiH' ώο. ιιοιΙ μl1:ά Μο α!τ. (π~o::ι. χαΙ πρcιyμ.); 
IΤ8lαατο Ν"Μία Ι.,κ., le)'o'll' = Ικαμε τόν Νηλέα 
νό πληρώσΓ,t (τόν έτψώρησε) διό τό κακόν ΙΡΥον Ι 
ιbσ. τ'"μαΙ τι_ Μκ"" = λαμ6όνω έκδΙκησιν παρά 
τινας 11 ιiλλ' ώσ. χαι μιτά δοτ . τοίι τρόποΙ) Tj τ/iιν μί· 
σω~ -ι:fj, τιμωρΙαι;: τΙ"ομαΙ τ,,,ο φvrtJ - τιμωι:ω τινα 
(τόν έκδικοομαι) μέ έξορΙαν (δι' · έξoρlας) 11 ιiπoλ., 
λαμ66νω έκδΙκησιν, άνταπόδΙδω (άνταμεΙ6ω tμou· 
τ6ν), έκδικouμαι. 
- 'Bτvμ.ι τΙ"ω (~τιtιFω)' - χοιΙ •• / .... μ. (ίν 1:'{j - xp-ιj-Ι:. 
προ"τ. &_","';ΤΟ), μ.Η. τ.Ιαω (χιιπρ. π.Ια.ι), 46ρ . 
.... ιfHΙ (θ8σαcιιλ. ιiπpφ. ".ίασ., προ"τ. naa.C.ov, βοl.τ. 



.-
~nriJdτIIII. πρδλ. Αισδ. 11.ι_ιΙI".). "Ρ)l. ι:~
_ ... "cι8. ιτρχ. ι:~ι:.ι_μ:sι· μ'ο. ι:l"μσι )ιIιΙ ι:./'I'V
ΙΜΙ· . ι:ισι,. -ιο,. -.c»,.' , πλlΙoνcι ίν "Ic». 

_ τι6. όnoμΙμησις κελαδήματος nTΓIVoCl 
ΤΙΟΥ, ίπ. "ν~Ι ΙΤΙΟΥ, ΠΡ1: •• ι:.ίi "lc». n. •• TC, f) τf noTc, χllΙ ιiπ. OllyxlX. τfητc, ίπΙρρ. · 

(ι:Ι+nο",)' διό τΙ όρό γε; διατl; τΙ τάχα ; λll~. quld 
Ι ..... η 1 [δι' ί1:lιμ. βλ. 110'1'.). 

τfιιτc, ίπ. συΥΧΙχ. ιiντΙ '1'/110'1'. (βλ. λ.), XCΙ1:' Ιχθλ. 
ι:Ιnι:' xcιί πρό δcισίo, ι:Ιφ6'. . 

nl, oue. τι (ιiόρ. ιiν~ων., ίΥχλΙ1:. xcιθ' δλcι, .&, Π1:ώ· 
αιι,)' Υιν. ι:ι"δ" ΙΙπ. '1'~'', ιiττ. '1'0'" δοτ. ",,,2, ίπ. ι:φ 
fι ι:ιφ' ι:ιΙ"Ι:. ι:ι"ά, ι:ι' πλΤιθ. ι:ι"ί" ι:ι"ά· Υιν. ι:ι"ώ,, · 

' δot. "'_,. ι:ι Ι "1:. Ι:Ι"CI" ",,,cI· ίν ~φ ιiρo. xcιΙ θΥΙλ. (κά
πσιος, fνας:ι, μΙα (κάποιο:ι: ίπΙ τόπων xcιΙ πρι:ιyμCΙ
.ων: ";;_6, "", φilo~ ι:ι, Χλπ. U ίν ,41 o~. «κότι:ι, 
(κόποιο., cfva.IIer ι:ι" Ir ",-λι:ι'. sl quls, sl quld 

. (-έόν κάποιος, έόν κότι, έόν όποιοσδήποτε. Μν 
ό,τιδήποτε).- • iι ι:ι, χιΤτι:ιι συx~& ιioρΙστω. ιiπΙ μή 
xcι80ριζoμ'νoυ ιiριθμoi} προοώπων: ώδι &έ ι:ι, IΤπl
OHI .. =(fTaI δέ μιλούσαν δλοι τους. (χυρ. ώς έξης 
δέ πάς τις ώμΙλει). 2) ώ;; τό 'χσοι:ο, Τι πίi, (t.l. fKa
στος, «ό καθένας, ό καθεΙς:ι, πάς τις): .lί μέ .. "" 
Uev "'ιξάoι'Joω=ό καθένας σας δς Kυττόξr;ι νά άκο
νlσr;ι καλά τήν αΙχμήν τοΟ δόρaτός του Ι ιI1J.ά ι:ι, 
σ~ι:δ, Τι:ω=όλλ' fKaOToς δς fλθr;ι μόνος τou Ι φο
βι;:ι:σΙ ι:ι,=φο6ετται κανεtς, «ό καθένας φο6άται. 
Ι πlΙοι"σί ι:ι,=8ό πόθr;ι κανεΙς.- III τι" ι:ι (έπΙ προα. 
Τι πρCΙyμ.) λ'Υον"l:ι:ιι ιIvIota μι,' έμφιίαεω. (άι. χι:ιΙ τά 
λcιτ. _llquls, _Ilquld) χι:ιΙ σΥΙμ. «μέγας τις, μέγα τι, 
σΠOUδaΤός τις, σπoυδaTόν τι. : "iS"eI, τι, 11 .. σι = 
έκουχδσο δτι φο κάτι (δτι ~σo σΠOυδaΤός τις), ιiν 
ιiντιθ. πρό. τό o~~.Ι" μ,,&ι, 11i)'QI ι:ι=«κότl:ι (ίνν . 
δξιον λόγου) λέγω, "1:. ι. πλησιάζω πρός τό όρΜν 
('ι τό όλη8ές), «πέτυχα:ι (ιiν ιiν,ιθίσει πρό. ,ό οΜΑ1' 
U,.). 2) μι,' ιiμφCΙσιω. ίπΙση. λ'y.~ι:ιι ιiν τ~ ιiννι:.Ι~ 
(δνδρας. f) «άνθρωπος., ιiν ιiντιθίσιc πρό, ,ό «κτΙ;
νος:ι i ι:ι, fι χvc»,,=cδνδρας» fι σκύλος Ι άλλάι χι:ιΙ 
ιiντιθίτω" μιτCΙ ,ινο. ιiννoΙι:ι. πιριφρονήσιω.: θ.eοΙι:"s 
ι:ι, ""=~ταν cfνας κάποιος» ΘερσΙτης D ivtIίIeev iι 
ι:ι, ΧΡΥΙσιμοποιιΤτι:ιι ιiνΙOΤI ιiν.Ι .oi} «δaoλoς, σκλό· 
6ος».- lν συνι:ιπτομ8νΥΙ μι.' ιiπι8'τoυ t, ιiόρ. ι:ι, χο
λCΙΙ;ιι πιιι, ,Υιν σΥΙμι:ισΙι:ιν .ου XCΙθισ.ιUσι:ι τι:ιύτrιν 1ιπιω
"Ι:'ρι:ιν XCΙΙ μιtριω"ρι:ιν: μσΙ1'6μι1'6, τ., .1 - εΤσαι 
(τρελλoίιτσΙKQς», όλΙγον τι ΤΡελλός. ώοάν τρελ
λός ιiν Φ μσι,,6μι,,0~ .1=εΤσaι μανιακός, εΤσαι πα
ρόφρων (ιέκατόν τοΤς έκατόν) n μιtά iριθμYj.ιχων ij 
Ιπιθ'τcσν ΙJYjλούν.ων ιiριθμόν, μίΥιθο, χ.τ.Ο. iι ι:ι, Ιχιι 
ώο. πιριιιρισ.ιχΤιν δύνι:ιμιν: .1, ι:ι, - εΤς όποιοσδή· 
ποτε (<<fvoς κόποιος, όλλό πάντως fνας:ι) Ι &lΙ)'οι 
ι:.,..' .... μερικΟΙ, (Kόμπσaoι:ι, «άρκετούτσικοι, Ilπτά 
Τ''''~-ΙKόπoυ» έπτά, έπτό περΙπου Ι 016, "I~-fvoς 
τέτοιου εTδaυς δνθρωπος δπως ... :ι Ι ι}ι:τ6" τι"'"'κόπως 
όλιγώτερον.- ν (Ηοι, ι cb, λ,;ι, ιiyxλιτιXYι ή ~ι, 
δ'ν τΙθιτι:ιι 'ν ιiρX~ πρo,;CΙσιω" yινιxιU, δ' .Ιθίτι:ιι ;Υ
yGtGt.Ct "1:06 6π' ι:ι~,;o6 πραο/)ιοριΙ;ομ'νοu ouOLGtO'1:txoίl, προ
,CtσοομίνYj fι Ιπι.ι:ιοοομ'νΥΙ cιuoτoίl.- νι τo"ιoμd, Ι iι 
ι'ι~ ιΙνι:ιι ιiyxλι,;ιxή, ιiλλ' 'ν IiΡX~ προ.«σιω, ιIGtpu-;ovat
τι:ιι (6πό .ινcσν δ', ijoτ,;ιlv όρθlδ" )ιCtΙ ό'u,;ον,t.CtΙ): '1'2, 
ι"",,, ;-εΤναι κανεΙς μέσα; "l φ"μJ; ιiνtΙ .οί! U,. 
'1" ; τό οllτω δ' δcιρυτoνoύμlνoν ι:ι, όνόμiΙ;ιτι:ιι όπό τι
νων cπροχλΙΤΙΧόν:ι ιiiι.ι ΙΙΙΥχλιτιχοi}.· [~ι' ΙΤυμ. βλ. ι:Ι,]. 
"ι, oU'. τf; Ι Υιν. ι:/ffό~: 6μΥΙΡ. ι:~o; συν1/ρ. ι:.ϊί: 

lin. "oiJ; Ι δο,. τΙ"ι; Ιων. t~ιp: ι:ιΙολ. "Ιφ; ιioτ't. Ι:Ψί 
Ι/οι!,. τΙ,.. i ο6/). ι:Ι ; Ι πλΥΙθ. τι"',; ι:Ι,..; Ι Υιν , ι:Ι
"c»t'; Ιων. Τ~c»t' ; Ι δο •. ι:Ιοι; Ιων. ~~oιo.: cιΙoλ. 
ι:Ιοι,: ι:/οιοι; Ι· CtΙt. ι:Ι".~ : ι:Ιwι. ;-ιρωτ1)μ. ιiντων; 
.~ a~hIIJ ιiρωτήσιι, &, χCtΙ νΟν; τΙς; ποΤος: «ποι6ς:ι; 
(χαιΙ oUΔ. τΙ; ποΤον: «ποιό ;J), λcιt. quls 1· qu_e? 
quld 1- ίνισχ..uμ8VYj διdι μoρΙcσν! ι:Ι~ ,ά,; ι:Ι ιιΩι ; 
(-ποΤας τ9 δντι: ΠΟΤός τόχα: τΙς λοιπόν;) 01, τ6 
λΙΙt. qulsn_m 1 quldn_m t II~ ι:Ι; (=μέχρι n~Tt: 
fως ι:ιότε; μέχρι τΙνος σημεΙou ;) Ι ι:Ι~ lιJ; (-ποτος 
λ.οίΠ6ν;) Ι ι:Ι, not. ; (=τΙς όρό γε; ποτας TQ δν
τι;) Ι ι:Ι ,Αι : (-τΙ λοιπόν; ~ιατ( δχι: nως δλλως; 
cί), τ& λιιτ. quld Hlm' quldnl1 OrιtCΣ δ' χ!&τι:ιντ" 9UV- . 
ιόν. τοΤ, ι &6αΙIιJC\, άναμφι6όλως).- ΊΉ -ίριίιτηοι, 

oτportoItoLIt'tcιi . διdι 'tfj, ιΙ, .Yj" ίρω-t1jμ. ' ι:Ι, χροσΙΙήχΥΙ' 
,;οi! . δuνη.ιχι:.6 Ι" (f) Η''') χCtΙ ~ιά .fj, ciHcιyfj, ,;tι, ίΥ
xλίqιω,: ι:Ι~ Ι" (Τι τΙ~ χ.,.) μιτ' Iux.L)lfj, ίxφρCΙ~ιι 
ιiμφ\ΙSολΙCtν (-ιτΙς δά ήδύνaτο νό ..• ; τΙς 86 ..• ;)·- 11 
iι ίρωτ. '1'/' ΧΡYjσιμοποιιt.«ι ίπΙοΥΙ, χ«ί ίν πλΙ:ΙΥΙ, ίρωτ; 
ιίντΙ 'tfj, 80Ι:Ι' ι ';ιιώτσ ~ Inιιι:σ, ι:1, ιί" _l. nIιlH" 
Α60ι .... ήρώτα λοιπόν fπειτα, ποΤος ητο καΙ πό8εν 
ηλθεν.- lν Ινίοτι δύο ίρωτήαει, Ιχουν συYXωνιυθtι 
ιiνΤ~' μιΙΙ, π~oτCΙσιω, ,ίχπροσωπ?ύμινι:ιι, διά !:Ιιι:ιφόρων 
π.ωοιων .tι, CtI,WV. Ι:Ι,: ΙΗ ΤΙ"Ο, Ι:Ι, 1)'"1'1'0;
ποΤος εΤναι καΙ έκ τΙνος κατόγεται;- ν ' ή ι:Ι,χρη
οιμοποιιttcιι ιιισ_ύτω, xcιΙ ιiν.Ι oτfj, πο;:ο,; (=dnoio,; 
τΙνος εTδoUς ;), δπω, ,;ό λCtτ. quls 1 ιi'ιτΙ .oίi qu_Iis 1 
11 ώο. )Ι_Ι ιiν,;Ι tfj. 116ι:ιιιο,; (=-ποΤος έκ τών δύο ;), 
δπω, .ό λι:ιt. qulJ ? ιίντΙ του UΙΜ 1.- νι τΙ i (ιiπoλ.) 
=ώ, )ιCtΙ νi}ν, «τΙ; ποΤον ;».- 6σιίχι, iι ίρώτηοι, ιiνcι
φιiριτcιι ιΤ, τι προηΥ'ljθΙν, Μνι:ιτ«ι νόι π~ο~λι:ιμδiν"{J .ό 

ιiρ!\ρoν: τδ ι:' ;.-. νll .ό o~Ι:Ι. ι:Ι; (ιiπoλ.) χιΙ,;«ι συxνCΊ 
χι:ιΙ ώ, ίπΙρρ. (-πώς; διό τΙ; διό ποΤον λόγον ; πώς 
αύτό ;). 2) ι:ι e8; (=λι:ιt . quid vero 1) XP'ljaIμaiioν 
εΙ, ,ι:ιχεΤι:ιν μιτi~«αιν ι!~ iHo ζήtημι:ι (~άλλά τΙ ; 
τΙ δέ ..• ;) ι:Ι ~, ιΙμή; Ι=λι:ιτ. quld 41iud nlsi ... ?)=τΙ 
άλλο εΙμή ... ; 3) ι:Ι δή i τ, δήιιοι:ε; (=διό τΙ όρό 
γε ; διό τΙ λοιπόν; διατl τόχα ; ) Ι τΙ ιJi;ι:σ ; (=Πώς, 
πaρaKαλώ;) δηλωτιχόν ίχπλ ή;εω.. 4) τί μή .. ; ( .... 
διό τΙ όχι; πώς όχι; πώς άλλως ; ) δπόθιν x«.«n~ 
εΙ, τ1ι-ι σΥΙμι:ιο. του «6ε6aΙως, όσφαλώς:ι Ι τ' ον ;= 
λΙ:Ιt. quldnl 1 (=πώς όχι ;). [.ό 0~'J . τΙ o~iIto"ts .χθλΙ
διτ«ι, ΙνΙοτι διi χιΤ.ι:ιι xcιΙ προ λί~εω. ιίρxoμιiνη, ιiπo 
φωνήινΤDς πCtρά ,Υιν δΥΙμιουΡΥουμ'νην xcιoμωδΙ!Σν: τί 
olί1' i ι:Ι ι1l1σ, ;.- .ό -ι- ολων τιDν ,ι)πων ,η~ τε ίρω 
ΤΥΙμ. τΙ, χι:ιΙ .tι, ιioρ. '1'1, ιΙνι:ιι ιIpCtX ι)]. 

Έι:vμ.: ίρωΤΥΙμ. '1'/' j (θεσσι:ιλ. χι" ήλο "lιI, χυπρ. 
οι,), oue. '1'1; Υιν. Ι:Ι"Ο,ί- ιiόρ. τι" ι:ί, Υιν. ι:ι .. ό~ 
( Ιι:ιπ. *qvl-s, qνl-d=λι:ιτ. 'quls, quld, Οσχ. pjs pld 
(:;::λι:ι,. quls, quld), όμΙSρ. sv.-pls (=λι:ιτ . sl quiS), 
pif-I (=-λι:ι •. quos). πρΙSλ. σι:ινσχρ. cit (-Αλλ. *ι:ΙΙ), 
Ζινδ. ~IΙ, πι:ιλ-περα; ~IY (ΙΥχλι.: μόριον yavtxa~ttxOv). 

Zave. ~ί~ (=qui 1), σι:ινσχρ. kIm (τΙ ;), nά-kίl;ι (με.άι k 
ιίντΙ c)=ούδεΙς, ιiρμ. -i!=ocιvoxρ. clΙ Ιν 'ijί in-~ (πρδ-

, γμό τι), εΙτι:ι, μετάι 6ποδΟλfj, .06 *qv-, Ι(Ζ-Ι) (-τΙ ;), όρο 
Υι:ιν. Ι-ν (διό τΙνος, μετό τΙνος), lρλ. cld (τΙ ;), Υοτθ. 

, hl-Ielks, d.πλ-σι:ι~. hwilc (ποΙας φύσεως ί), πι:ιλ-αλ«ιι. 
H-to (,..,λι:ιτ. quld)' ή ι:ιΙτ. *τι" (Ι_π. *qul-m Ι~ιιλΙxθη 

, ιΙ, τι"ά, '1'1_ πιθ. χι:ι.' ιiν«λoyΙcιν πρ6, "ιk Ι .. σ: f", 
(.1r) ι", έπΙ 'τ~ βCΙσιι '" τιUν τύπων ι:."ά, τίνα ίαχΥΙ
μι:ιτΙσθτ,αι:ιν οΙ ,ύποι ΤΙ1'6ςο, ι:Ι;'οι χλπ.- διόι .6 ΚΙΥ«Ρ' 

. οά (=ι:Ι_> ~. od· ~ι(ι τό 'λλ. αοοσ, ιiττ. ατι:ι! βλ. 
' ίν ίων. lοοσ, ιitt . αι:ι:σ. 
, τΙσaΙaτο, ίων. Υ' πλΥΙθ. aux.. μίο. ιioρ. ca' 'ιιlίI 
ι:Ιω (δλ. λ.). 

τ.Ισις, -ιι:o~, ή (ι:/1'C»)· πληρωμή γενομένη πρός 
άνταμοι6ήν fι πρός όνταπόΟΟσιν, όνtάπόδobις, έκ
δlκησις, τιμωρΙα, ποινή, πρόστιμον: τΙοι" lilωμι 
(λι:ιt. ροen_ι d_re)=τιμωροCίμaι, ϋφΙσταμαι ' 11μι.ι
ρΙαν Ι ΧiltΙ μιτcί Υεν .• oίl ΠΡΟΙΥμ. (tb~ Υιν. tfj, «!.Ιι:ι.): 
τΙοι .. M&ισμl ι:ιιιοr-sτιμωpoCίμαι διό τινο Πρδξιν.
II όνταπόδοσις, ιiν χι:ιλ'δ Ινν., όνταμοι6ή.- ιι Ιν 't$ 
πλ'ljθ., σΙ τιοιι,=αΙ έκδικήτριαι Θεαl,οΙονsΙ αl Έρι' 
νύες (χι:ιτά προσωΠΟΠΟΙΥΙοιν). 

TrOOY (όρθότ. ι:.Τοο,,), πρΘσ.. ιioρ. κ' τ&υ ti"Qj' 
ιiπρφ. ι:;:οάί (όρθότ. ".Τοαι). . 
τ'οω (όρθότ. ι:'/οώ), μ*λλ. ,;ό6 ι:l.;ω, " 6πό't. 110;'. 

Ct' .οί! cιutoO ρ'ήμ . 
τlτσΙν." ιiόρ. «' Ιι:ί"",.., ίπιχ. ιiνι:ιδιπλ. ΙΙντΙ τε;' 

JIQ), Ι:4ννω, 'ν χρήοιι δ. μόνον xii.' ιiVIot., nP"j xcι! 
ιiόρ .• ου ιivaρy., 1I.GttιX ιtρ •. χι:ιΙ ιiόρ. 'tοΟμ'σόU, )ltίΙ χι:ι. 
τdι 'vaot. χι:ιΙ Π~1. "oi} πcιθ1l.ιxoίϊ.~τεΙνω, τεντώνω: 
ι:~ ι:ιι:σΙJIQ)=-τανυω τό τόξον Ι ι:ιNl".μσι nf4-
τοννω τό τόξον μou. 2) έκτεΙνωι tξαπλώνω, τεν' 
τώνω, όνοΙ."ω, ιcξεδιπλώνω,..~μ'σoν, έκτεΙνω tμαι~ 
τόν, tιcτεΙνομαι, όπλώνομαι. 3) σύρω κατά μt\κος. 
άγω, έλαύνω όπό ρυT~ρaς (δρι.ια).-ίν .41 μίhl, έν· 
τεΙνω τός δυνόμεις μου, τανύομσι, τεντώνομαί, 
κοτα8όλλω δλας μοl! τός προσπα8εΙας, όγωνΙζο' 
μαι: · ι:.ι:σ.,,6μnOI ~oιo-(ίπΙ (n:"eu π. χ.) tλούνι..ιν 



," 
άπό ρυτί'jρoς(Kαιπόζων μέ δλας του τός δυνόμεις, 
ιστό τέσσεΡο») διό μtσou τt\ς πεδιάδος Ι 'ψ ~.,. " 
ο". ~ι_ι,,6μyo~όnω&1 (fοπρωχνε) πρός τά ό
πlσω ι6όζοντας δλη του τή δύναμη •. [δι' Πυμ. 'λ. 
~c/"OI). 
Τίτ8ί .. ω .. , μοςχ . ίΧ οςο6 Τr~ά", ΙΙ_νoςιiα. μόνον iν 

τcjί χωρΙφ φΔο,,_ δi ~ι~.I"o"τaI ιl~ao"l/f1 μι,. 
lIfaa Ι,γο" ('00. θaΟΎ. 2Ο9)=fλεγε δέ ότι, Τιτδνες 
δντες, εΤχον διαπρόξει μεγάλην όδικΙαν έν τι;! αύθ" 
αδεία καΙ άφΡOσύνr:ι των. 
Τίτά .. , -a"ol>, δ ,' xoι~c!ι 0;0 πλιΙατον _ν oςqι πλ'JjΟ. Τι

τa"_f, _π. χιιιΙ Ι.ν. Tιτfιιι_", οΙ, ΟΙ γνωστοl έκ τί'jς 
MuδoλoγΙας Τιτδνες, Cεοl ύποτάρτάριοι (έδρεύον
τες ύπό τόν Τάρταρον), καλούμενοι καΙ Oiιea"iOI" 
.. ~, ώς άΡΧIΚώς οlΚοΟντες έν ούρανQ, άnό δπου 
έξεδλήθησαν ύπό τοΟ Διός κατακρημνισθέντες 
ύπ' αύτοΟ εΙς τόν Tάρτaρoγ χοιτ& τόν ΉσΙσatιν οΙ 
ΤIΤliν.; ~σαν 81; υΙοl χαΙ Ι; θυΎσιτ.ρ.. wίi O~ραινoϊ; 
χαl 'tij. rαΙοι,. KατCι τοίι, μΤ-Υν. χf;όνοu, πciνt •• οΙ cί
πόΎονοl τού OΙ;ρoινoίi χαιΙ <tfj, l'αΙαι. ίχlιλGοντο Τιτ/i
νι. , ΛατΙνο, δί ",ιν., ΠΟ''JjταΙ tltAn (Τιτιiνα) ώνόμασαν 
χα! αό}τον 'tον θ.Ον ·8λισν. [δι' ίτυμ. βλ. τι~ώ). 

Tίτανlς, ί ων . Ιmινfς, -Ιδα", θ'Jjλ. τoίi Τιτά" (βλ.λ.). 
ΙΙ·Ι.-"'Οl, "ij' λευκή γη, λευκόν χώμα, δσδε

στος Τι γύψΟς, Τι κιμωλΙα, Τι κόνις έξ άπoτρι60μt
νων μαρμάρων 

'Enιμ.: ~ίτa"o,,' πριi),. 'Οσυχ. c~Ιτa".ι;· _"Ια: 
xe/ομ4' ΙJ.οβ_οτορ· σxoτι~ν. ίτυμολ. πιΟ. ουπ. 'tιj) 
σοινοχρ. ι'νltη~\1 (λευKός~ 
Τίτσν-ώδιις, 8' (T.~άιr+8I'o,)· δμοιος ηρός Τι

τόνα, ΤlτανιΚό), όμοιόζων πρός TnC'lvoς n τιτα'" 
δ_, βλέπ_ι,,=το νό ΙXr.ι τις όψιν Τιτδνος, νά φαΙ-
νεταl ώς Τιτάν. ' 
τ1τας, -ov" δ (~/ιιιι), δωρ. CΊν.l;l ΤΙτιις - ~ιμωeόι; 

(βλ. λ . ), έκδlκητής. 

Tίτiίνcς, οΙ, -π. xoιl Ιων. ' Ιντl ΤιΠί,,_, (βλ. λ.). 
TIT&cfa, -Ιι (τιτθήoJ)' το τι~ιlJ.ήιrι,,; τό παρέχειν 

μαστόν, τό θηλάζειν διά τροφοΟ, τό τρέφειν, τό 
περlποιείσ8αι. ' 
τιτΙcUΩ, μιλλ. -οω (~/."')· EiμaI τΙτ"', εiμαι 

τροφός (cC3uζάoTpa») 11 μ,τιiτ., θηλάζω, παρέχω τόν 
μαστόν, προι3άλλω τήν θηλήν πρός θηλασμόν, 
τρέφω. 
ΤΙ'Ι.Η, 1ι (*-θάω, θ;;σ-θαι)' ή θηλή μαστοΟ γυ' 

νσlκός (<<p!jyci 6uζ!ΟΟ») υ ή τούς μαστούς πc:ιρέχου
σα εις τάδρέφη πρeις 8ηλασμόν, ή 8ηλόστρια, ή 
δηλάζουσα τροφός, τροφός, -«δυζάστρα», cπαΡα
μόννα». 
Έηιμ. : 'tlYf1'f1' Ητθό,' βλ. θijο-θαι, τι-θιt"". 
τιτ&'ον, τό, (ικοχορ. τoίi τιτ-θ6,,' ιΒυζάκl». 
ΤΙΙ.Ο'l, δ (*-θάω, {Hίa(J.ά.ι)· μαστός ij ή 8ηλή 

τοΟ μαστotί γυναικός (cή ρGιγCΙ τοΟ ΒυζιοΟ»). 
ιfτloς, ·ον, δ' ιb, xιxl νβν, τΙτλος, έπιyρaφή, λα~. 

ΗιυΙυι. 
'TITPc8VU, τιτράω, μ~yν. τόκοι ci.v.I Τ_Τf91'_ (βλ .λ.). 
τιτρώακω, μ'λλ , τιιώοOl' ci.όρ. α' ΙΤ(lω<1α' πιχθ'Jj~. , 

μιλλ. τιιω-θήαομιι,ι, ci.H& χα! μ'σ. 'f(lιIιιOOμaa μι~c!ι . 
πΙΧθ. 8νν: ιiόρ . α' -τιιr1ι-θη", · "ΡΧ. ~ΙΤ(lωμaι' (ίσΧ'Jjμ. 
.χ .ou ρ ιζ, *Τ(lώιω. et' ci.vae'ItA.)· τραυματΙζω, πληΥώ
νω : τέ~eωμαι το" ,""eo .. =lxw τpgυματισθl,,\ (εΤμαl 
τραυματισμένος) εις τόν μηρό ν U ίπΙ πλοΙων, 6λό· 
πτω, πρoξενώδλό6ας 11 _πl ot.νoυ , μ~φρ. , Βλόπτω 
τινά, cτόν χαλώ, τοΟ χαλώ τό κέφι, τόν πιάνω», 
πριiλ. ~o σ'l1μιρ . ιτόν fn1ασε τ6 κρασΙ», «τόν χάλα
σε τώ ιφασΙ». 
'Eτvμ. ι τιτeώσΜΙΙΙΙ' Τ(lώΦ (*τιιΩlfOl)' Τlla;;μa, ίων. 

τ(/dιμa, eωρ: ~ιιώμiι' 'feώαι~' πριiλ . χιχl τ& _ν ~i(lV,,' 

χαι.ci τ,wι. τό. r-'Ι;' Qjμοι ~- ci.·IciYI'toιt 5Ι, lαπ. otI-, 
ιcριiλ.a«νοχρ. ,ρrά-Ιi]rΙI-J;t (όγών, πόλη, πρσσπό8ε:ιa , 
(mσδovλώoειιιςl' ιΙν«ι πιθοινόν ιίlaoι6'tCII' δ~1 το -rtt
npoapxa'tctl ' Ιχ .ινο, "I(e)rΔU· , πρ6λ. tru- ίν .φ ~e.w 
1βλ.λ,) , λlΟ. ΙΓυn+ΙI (αήπι.ι, οαπΙζω), °treu- iν .IjIΙλλ. 
~eCli1μιι..' πρ6λ . . Kιxl "ροι, 
TIπi6f~u· xnp. 8πl . τoίi χρlD"'{μου (χιλιχδijμ,οι,;ο,) "l1ιν 

".;;~'xlOν, cκάμνω τιτύ», δ~oιστιλλόμινoν .oiί _MMCI

βΙζ. (ιKOKKaρΙζω») D xιdlό),oυ, ., τό τ.τ~ιιιι. iπl χι-

λιδόνων Χ«Ι &λ"λ18ν J.U1φων Κ';'Jjνιi'Ι, τερετΙζω, ι<ελαδω. 
[τιττvβΙ' .. _Ι ~ιnιβ-' nsrcOtoημ'v'Jj 8Χ ,;ο!) ~oυ (6νιο
ματοποιΙοι), πρ6λ. σ·ανσχρ. tIHIbh&-\1 (πτηνόν τι), λnτ. 
tltllblI, t"lIbIte (ινεροπό6λι», λιθ. tίlvlk&I (ιμιιε
κό τσα »), λιχτιν. circ&bδ (πέρδίξ), tltio (τερετΙζω). 
Ιιτu04Nνoς, δ (Tιnιδ, + ΗΤ.Ι"ΟΙ)· ό '"_Ι ... , 

(φονεύσας) τ6ν Τιτυόν. 
ΙΙτΙ6ς, δ' υΙός τι'ις ΓαΙας, εΤς τών Γιγάντων 

(βλ. Κ . Ε.Δ.). ' 
Ιfτuρος, 6, l)ωρ. ~ν~Ι ΧάIVQOi, εΤς τώνσuy~o

ρευτών τοΟ Διονύσου. 2) δνομα ποιμένος. 3) 
6ραχύουρος πl8ηκος. 4) ό . προπορευόμενσς τoCί 
ποιμνΙου κριός. 5) εΤδος πτηνοΟ. 6) ό αύλός. 
Έτvμ. : τtΤ~'Οi (-ί- x~τCι μιτ~. Ix~ασιν , τι" ci.ναι

διπλ.) · ίχ ρl~. °Ieu-, *tu" (διαφυσώ, φουσκώνω), fjτι, 
[)πι.ipχιι χαl .ίν τψ τveόi, Tvec;, (δνομα ήρι.ιlδoς)· ώ, 
προ, το -Q- πριiλ. σανcχρ . lurόh (Ισχυρός, δυνατός), 
λατ. obffi~o (tμφρόσσω, ιστουμπώνω»), ίχ .ου "tfiros 
(έξωγκωμένος)' ίΟ. ΠΡO~ τήν CΊνα~Ιπλ . πριiλ . Tι-nι6,· 
βλ, χι:ι ί σάτveο,. ' 
τΙτύσκομαl, Εν χρΥισι ι μόνον χιχτ ' ίν.σ~ . χοι Ι π .. τ., 

συΎΎ. πρo~ ~μφότl!pα τόt ρijμ. ,"svxw χαΙ τvYXCΙ",ω, ψν 
συν~υι.i~ε ι τόt. Ο'ημι:ισΙι:ι,: Ι (άι; το τιrνxω) , κάμνω, 
κατασκευάζω, παρασκευάζω, έτοιμάζω.- ΙΙ (άι, το 

' τvYXά",ω) , έπιτυγχάν"" σημαδεύω καΙ κτυπώ «τό 
πετυχαίνω») : Ii"τα ΤΙΤίισHOΜCΙΙ = σκοπεύω όκρι&ις 
όπέναντιl1 μι'tCι -ya,Y., σημαδεύω τι(νά), σκοπεύω έπό
νω του . 2) μτφρ. , φe-αl ΤΙΤίιαHOΜCΙΙ = (σκοπεύω» 
τι (τό σημαδεύω, cτό δόνω σημόδι ») κατά νοΟν, 
διανΟΟΟμαι, σχεδιάζω, νό ... (μι't' ci.πρφ . ) , 
Έτvμ. : ,"IrUOHOΜCΙI (=τιrνχw, τvYXά"ω) ( ·ΤΙ-ΤVH

ΟΗΟ- (πρβλ. "HQt)X. cτετναΗεrο' Ηατ_σΗεvάζιrτο»)' 
δμ'JjΡ. ci.νοιδ ι πι.. ci.όρ. τ_τυHιrϊ'ιι, τετίιΗΟ"το, τετvκέσ-θαι 
(μετCι (ισ~Ι;;OΎ. -Η")' βλ. εν τεvχw, τvYXά",ω. rUX'I . 
τίτώ, -O;;i, "ij =Iιμieca [ουΎΎ' τψ Tιτιf", -a"Oi, Ιων . 

Τίτή", -ij"ol>, δ (=ήλιακός Θεός, χυρ. σ'Jjμ. κυρΙαρ" 
χος, πρβλ. Ήσυχ . • τ'ταΕ · δvιιάατrι,,»): λιθ. tItnAgAS 
(πυρΙτης λΙ80ς, CΤσαKμαKόπετρα»), λΙΧ1: . tltio, "ΟΠIΙ 
(δαυλός).- πρβλ. χαl σανσχρ. tlth'i lίlhi-\1 (περΙοδος 
περιφοράς της σελήνης), tιthό-J.ι (πΟρ)]. • 

TfφII, "ij' εΤδος έντ6μou, Τσως ή αΙΑφ" (βλ. λ.), 'Jj 
ή έπl της έπιφανεΙας τών λιμναζόντων ύδότων τρέ
χουσα άράχνη.- Η εiδος γεννήματος ~ σΙτου (διιi
φορον τ~, όλveα~)' "ij πρσσφδΙα τη. ποιραλ. ~μφΙ60.λo,. 

"'φΙ', ci.ντΙ ~lπτε προ δασυνομίνσυ φων. 
τίφος, -_ο'" τό' έλώδης ij κά8υ'ι'ρος τόπος, λι

μνάζοντα ύδατα, fλος, δόλτος [τίφσ" ( ίαπ. *n-bh-, 
πριiλ. ~ί-λo~ (βλ. λ.) , ώ;; προ; δέ το προσιι: . -bh- πριiλ . 
λιχτ. tAbes (τηξις, σπψις), tabum (σεσηπός ύγρόν)' 
ί, lι:ιπ. *Ιί-: "'ΙΑΙ- (τήκω, ρέω}). ' ' 
ηΏ [πιχρ' Όμ. ίν . X'.lι Ι πρτ. '"tw χαι ! ~tol, ci.ναιλό · 

Ύω. των μΙ1:ριχων ci.ναΎχων ' πιxρCι τοΤ, ΤραιΎΙΧΟΤ' πιiν-
1:0ΤΙ ,"r-· ίν τψ μίλλ. CΊoρ. χ~ Ι παθ. πρχ. π:iντΟΤI τί-]' 
ίπ. ci.πρφ. ~,Ιμa,, ' πρ~ . 11'.0'" παθ'η~., 8ν. τloμaι' ΠΡΧ. 
τέτ rμcιa , πρχ . ~ετΤμι"o".- ίων . ΙνΙΡΎ' χαιΙ 1Ι:αθ . πρτ. 
_Ι_aΗΟ", τιεαΗόμ" .. , Ύ' Ιν. τΙΙσκετο .- όπονέμω τι
μήν είς τινα, τόν 8εωρώ δξιον τιμ"ς, τόν έκτιμώ, 
τόν τιμώ, τόν σέδομαι, τόν ύπολήπτομαι Ο ώα. ίπΙ 
πραιΎμιi,;ων: θ_οΙ Ι/Η,," ,"4'bvo",-ol Θεοl τιμώσι τό 
δΙκαιον. 2) όποτιμώ, διατιμώ, όρΙζω τήν όξΙαν .. -
ΙΙ δ ίνΙΡΥ. μιιλλ. χαΙ ci.cp. α' τtαw, Ιτίαα, χ,;: : δ μίσ. 
μιλλ. xιxl μΙσ. ιίόρ . α' '"tooμcιa, lτΙαά.μ"" iΠQ\ν.ω· ' 
σι μόνον ίπl 1:fj, σ'Jjμαα. ,;oίi ,"l"w χαΙ τ;"σμιι.ι (βλ. 
λ. λ . ), xoιl 'πομίνω. ιl, τό ρfjμιχ τl"w χυρΙωι;; ci.vijxou
Χουσιν ΟΙ χρόνοι OlιτOI. 
Έτvμ.: · ~ιOl (ΙΙ'ρχ. ~./OI, σΧ'JjματιαθΙν πρ c;φιχνώ. χα1:' 

ιiναλoΎΙαν πρό, .0ΙΙ, τόπου, τ_Ιοω, Ιτιισα .ου τ/"οι, 
βλ. λ.)' ix ,;fj, αο)τΥι, ρΙ~. ί; ~. τCι τΙ"ω, τιμή (βλ. λ. 
λ.), πpΙSλ . χαl ποΑίι-τιτο", &-τl.~o~ (βλ. λ. λ . ) , i'j1:0t ί, ' 
lοιπ. 1'11;. "qvei- (αίσ8όνομαι φό60ν μΕτά σε6aσμoO 
διά τινα, τιμώ' τιμι.ιρώ· χυρ. προσέχω εΙς ... ), πΡΙSλ. 
αανσχρ. clke'tl, cΙnο'tί(όν1'lλαμδόνομaι, παρατηρώ)Γ 
c~~ΙI (εύλα600μαl, σέ60μαι), cϊίΥΙ:Ι-1;ι (ό δεικνύων 
οε6ασμόν), CQV~te ιέκδικοΟμαι, ' τιμωρώ), άp~·cltH}. 
(ανταπόδσαrς) «Iί:rJ;, "qvitl"s=IH. τΙοι,), Ζινδ. kΔy-, 

Τι tTC τινα, πλnoώνι.ι CInoCnuIωo 



σιν- τιμωρώ' έκδικοϋμαι), cίθ"Υ- (έξα'ι'νισμός, έξ· 
,λέWOις), ciea:' (όνταπ6δοσις, έπανόρΔWΣις, έκδΙκη
σις, τιμωρΙα)' βλ. χαιί ποι,,';, ΙΙτΙζω.- ΧαιτOt τόν Schul
ze ύπιΖρχουσι δύό ρίζαιι Ιαιπ.: *qVei- (αlσδάνομαl σε-
6aσμόν διό τινα, τιμώ) , (π",6λ . σαι~σxρ. (ιfy"Ιί, 'λλ. 
τ/ω). χιχ Ι *qνel- (πληρώνω, τιμωρω, έκδΙΚΟϋμαι) 
(~αινσxρ . cάΥate). 

τλά-ΙίίμOCΊ, Ο", δωρ. li~τΙ τλ,;ι7ovμo, (βλ. λ,), 
τλafην, ε!}χτ. ιiορ. 6' τoίi *τλάω (βλ, λ.), 
TAi$pωv, ι'Jωρ. liντΙ τλ';μω" (βλ. λ.). 
τλάc;, τλααα, τλά .. , μτχ. ιiορ. β' τoίi *τλάω (βλ, λ.). 
*'λλΏ, ριζ. τύπο; μτ) ά.πιxντιiίν χαιτ' ένιοτ, (slJl'ij 

πιχρ:Χ λίαιν μΤΥν . ουγγριχ :γεu σι), ιiνιχπληρσυμενος; ι'Jε υπό 
τοδ πρκ. "έτληκα i) όπό συνων. Ρ1)μ. ω,. τCι τολμάω, άtιέ
χομαι, όJπoμέ"ω ' μελλ, τλήαομαι Ι ιiόρ. β' Ιτλη" (ωσε ί 
te ξν, ·τλήμι), προστ. ,,}.ij1JI. .~xτ, τλαίη .. , ιiπ, Υ' 
πληθ. τλαίιtι (liντΙ τλα/ηαα,,), ά.πρφ. τλή"αι, μτχ. 
τλιί,. "ωαα, τλΙΙ,,' 1 πρχ. "hA,lHQ (liπιxντιiίν κιχ! ' JlStOt 
σ1)μ. Βνιστ . )· ax τοίι πρχ. 1:0ότου ίσχημΙΧτΙσθ'l) προστ. 

τέτλα:θι, τιτλl!τω' ι~xτ. τι"λ«/",,' ά.π",φ. τ.τλlt"α,. 
έπ~ τιτλάμetι, "nλιIμa1'ClI. _π. μτχ. τπλ"ώ,. τιιτληιιία. 
Υεν . . τιτλ,,6το,.-liπαιν't4 προσί1:Ι ΠΟΙ"lΤ. ιiό",. ιχ' έτιί 
λcIαα (ώσιΙ ae 8V8C:ΙΤ. ταλιίω), 'ΠΙΧ. έτάλαααα, (ιποτ. 
ταλάααω, '11" -π.-«παΙρνω έπόνω μου», ύπομένω, 
καρτερώ, ύποφέρω, ύφΙοταμαι, όν~xoμαι, όντέχω 
(βόσανα) Ο ίνΙο,;ι ά.πολ., χυρ. Ιν τ~ προστ. τλή*,. τέ
τλα*, (=κόμε ύπομονήν) Ι ο()τω χαιΙ Ιν τ~ μτχ. 7tρY . , 
τιτλ"ώτι *ιιμφ=μετό ψυχικης καρτερΙας.- • φέ
ρω (ύΠOφέρw) σ τα8ερως , άντέχω μέχρι τέλους 11 
μιτ' ιiπρφ., τολμω νά πράξω τι (εΤτε καλόν είτε 
κακόν) υ ωc:ι. χαιΙ μιτ' αιΙτ., όποτολμω τι, τολμω νό 
πρόξω τι (lJuvCItJlivou νά. rιJtOVO"le~ του ά.πρφ. δρίi"), 

Έτιιμ.: *τλιίω (ως; πρός; τόν ιπ. ά.όρ. έτάλαααα 
πρ6λ. Ήσυχ. _τιλάαααι' τολμήα., , "lij1'ClI.) · τάλας 
(βλ. λ.)' πολν-τλίί, ' • Α·τλα,· ταλ«·, ταλαι-, ταλααι
έν c:ιυνθ'τoι, (βλ. ιίν ταλα-ΙΡΥό" τιιλανρΙ"ος. ταλα/· 
πωρος)' ,,«λα6ς' ,,1ήμωtι (~ωρ. τλιίμω"γ τιίλα"τα' 
τάλαρος' ι-σλααΙιι' "ιλαμώ,,' Τά"τα}.ος· τόλμ" (βλ. 
λ . λ.), .lται c:ιαινc:ιx",. Iυlιi (πλόστιγξ\, ΙυlaΥaΙί (άνιJψώ· 
νω, ζυ'ι'οοτατω), λαιτ. ΙοΙΙο (*11no), πρχ . ιυιΙυlϊ, παιλ· 
'. αιτ. tulere (φέρw), πρχ. tetuli, xλαιc:ιc:ι. λαιτ. lulί (τoίl 
ferδ.), μτχ. lίίtus(*tlίiΙο·s=έλ λ. τλητός, ι'Jωρ. τλίiτoς= 
9αll' Ιιawd=πτωχόςj, 1011δ, 1011000 ( άντλΙα ύδατος), 
lolero, -aΓβ (ύποφέρω, ύποβcστάζω, άντέχω), πΙΧλ· 

ιρλ. fl.n(A)id (ύποκλέπτει, ύποκρύπτεΙ1, (*11n1(-: λαιτ . 
lolllt(*lolne-ti, ιiρχιχ . *11-ne-), πα.λ-ιρλ. lailm (σφεν
δόνη), 9αll. t.lm (βρόχος, θηλιά), vao-brel. lalm 
(σφενδόνη) (: Ιλλ . τελαμώ,,). Υοτθ. pUΙΔη, πιχλ-ηοπ. 
Pol", IiΎYλ-c:ιιxς. ΡοlίΔη, πιχλ·γερμ. dOlen, (άντέχω, 
ύπoφέΡW), λιττ. ίΖ-Ιίll (ύποβαστάζω, όντέχω)' έe !ιχπ. 
· 1.Ιίi (φέρω, άνυψώνω, ύποστηρlζω) ' βλ. χαιΙ τΙλλω 1. ι 

τλίi, ίπ. Υ' Ιν . άορ. β' τοίί ·τΑάω. 
τλή-lίίμoc;, δωρ. τλaι-, ο" (*τλάω + Ημ6ς)' ό 

έχων καρτερικήν ψυχήν, καρτερόψυχος, 'ι'ενναιό
ψυχος . 

τΙήμcναι, ίπ . άlψφ. liop_ 6' τoίi *"λάω. 
τλιιμ6νΩC;, ίπΙρρ. τοίί τλήμω .. • μετό καρτερΙας 

καΙ ύπομονης. 

τλημοσύνιι, 1ι (τ1ήμω,,)' δ,τι έχει τις νό ύπομεί
νι;J, τ6 όποίον εΤναι ήναγκασμέ:ιος ,νά ύπoφέρι;J, 
ό8λιότης, κακοπάθεια, ταλαιπωρια, λυπη, ουμφορά. 
- 11 καρτερία, καρτερικότης, ύπομονή. 
τλήμων, -0"0,, δ, -ij, χλ'l)τ. τΜΙμοtl ('"λάω) - ό 

πόσχων, ύποφέρων, ύπομένων 11 έντείί θεν διi: Ι ύπο
μονητικός, καρτερικός, KaρτερόψυXoς 11 ωc:ι. τολμη· 
Ρός, ριψοκΙνδυνος, θαρραλέος 11 χοιί εν xιxxij ίνν., 
όπερΙσκεπτος, 8ρασύς, παρότολμος, λαιτ _ auQax.
U πλήρης ταλαιπωριων, δθλιος, δυστυχής, έλεεινός 
[δι' iτυμ. βλ. *τΑ'άω] . 

τλίiναι, liπ~φ. ά?ρ. β' τoίi ~τ-}.άω. 
τlιισΙ-ιιάρδιoc;, ο" (*τλάω+καρδΙα)· . ό ύπομονη

τικός τήν καρδΙαν, ό πράος τήν Ψυχήν 11 ό πολλά 
ύτιοοτός, πολλό παθών, πολλά ύπoμεΙνaς, δδλιος, 
έλεεινός.- • ό δυνάμενος νά ζιπoφέρι;J καΙ ύ"ο-

'" 
μένr;ι πολλά, δ με'ι'όλης ψυχικής άντοχης, σκληρό· 
καρδος. 
τλι\σομσι, μιλλ. τoίl *τ1ιί(.Ο. 
TAiiTc, β' πληθ. προσt. ιiορ. β' του *"tάω. 
τλιιτΌC;, ,., 6", ι'Jιίρ . YλΙτΌC;, ά, 6", ρημ. ιίπΙθ. τοίί 

*"lιίω: Ι ω, ivepy., ό ύπoφέρwν, ύπομένων, ύπο· 
μονητικός, καρτερικός, ό άντέχων εΙς τούς κόπους 
καΙ τό βόοονα.- ιιι ΠΙΧθ'l]τ. , ό ύποφερτός, άνεκτός, 
δν δύναταΙ τις νό ύπoμεΙνι;J. 
τμδΥcν, .π. Υ' πλ1)θ. ΠCltθ. ιiορ. β' τoίi τμ';γω. 
τμδΥον, ίπ. !iντΙ έτμαγο". ιiόρ. β' του "μήγω. 
τμήΥω, μ.λλ. τμt7ξω ' ιiόρ . αι' Ιτμ"ξα' 1i6ρ. β'lτμα· 

)10,,' μeσ. ·jόρ. αι ' e-rμ"ξάμ",, ' πΙΧθ. ιiόρ. β. Ιτμ/!-γη" 
χαιΙ έ.μή-γη". ~π. tCItpiH. τύπο; τoίi τΙμ"ω (βλ . λ. '. 
[τμήΥω' τμήαι,' ι'Jι' ιiτυμ. βλ. τέμ .. ω]. 

τμήδιιν, ·. έπΙρρ. ("μ';Υω)' c'ι'ρaτζoυνιστό~ πριJλ . 
ΉσυΎ •. -τμ';δ",,' 8αο" έπ, τιμaί .. κα' O~H ιΙς μιί*ο, 
τρώααιι>, έπιπολαlωζ, όκροθιγως. 

τμη&ίίναι, ιiπρφ. πΙΧθ. ιiορ . ιχ' τοίι τΙμ"ω, 
τμήξαc;( μτχ. ιiορ. ιχ' του τμ';Υω. 
τμιιτ6c;, ,;, ό" (τΙμ"ω)' ό τετμημένος, κομμένος, 

σχισμένος, ό διό τομι"\ς έσχηματισμένος. 2) ό 
δυνάμενος νό KOnf,i, δν δύναταΙ τις νά χωρΙσΓ,1. 
3) ό aVλακωμένος (κομμένος κατά μήκος), «αύλα· 
Κiασμένος», ώργωμένος. 
τμηΤO~'δ"ρoc;, ο" (τμ'1"ος+αl&"ρος) ' ό α,δήρ,l, 

"μ'1*.ίς, κοπεlς διά σιδήρου, σιδηρότμητος. 
το-, τα-, δ.ιχτ. θίματα. ίν τ~ αιΙτ. τό", ι-ή", ι'Jωρ. 

τιi", το (*τoδ)=c:ιαινc:ιχρ. Ιά-, lιf- ίν τ~ αιΙ •. 16m, Iιfm 
Χλπ. , ZsvlJ. 18m, tam, tal, πρ6λ. ιiρμ. -d (π.χ. ter·d 

= Ιδού ό Κύριος! ι,Υ-d="'aύτός έΔW), da'=αύτός έδω, 
doyn=b Τδιος (*10- ωc:ι. ίν τφ Ihe, e·the=OTI, έάν) ,liλιJ. 
kε·tά,=τοϋτο (*-tod), λαιτ. is-Ium, is-Iam, is-Iud, IAm 
(Μν) (*tίim, αιίτ. Ιν. θ'l)λ.) , παιλ·λαιτ. lopper (=χλαισσ· 
λαι •. cllo, fort"sse, celeriter, temere) «*todper), 
Ιρλ. -d ίν τφ ua·d (~λαιτ. &b .0), ua·tii (=λά.τ.ab 
ea), ua·dlb (~λα.τ. ab eis), Υοτθ. Ρaπ-a Ρδ (αιΙτ.), 
pal-a χλπ., παιλ-γιρμ. der, diu, daz, ποι:λ · nοrr. ΡΑΙ, 
λιθ. Ιάι, tά, Ι&Τ, παιλ-c:ιλαιυ. Iiί, Ιι" Ιο, Ιαιπ. ι'Jιιχτ . 
ιiντων. OeJlCIt *Ιο-, *t.-· βλ. χαιΙ τΙως, ΠΙ, ' ι-ημος, 
τηλ/κος. 

τοδί, 0~ι'J. τoίi dδl (βλ. λ.). 
τ6δεν, ι'Jειxτ. έπιρρ., συσχιτιχόν του ιiναιφορ. 8*ι" 

χιχΙ του έρωτ . π6* ... (χυρ. ιΙναιι πΙΧλ. τόπο, τη; Υιν. 

τoiί)' έντε08εν, έκεΤ8εν, άπ' έΔW, άπ' αύτοΟ.- 11 ώ~ 
τό 8*.", δ8εν, δι' αύτό, διά τοϋτο, τοίίτου fνεκα, 
έξ αύτοο. 

τ6&Ι, δeιχ~ ίπΙρρ.· ΠΟ(1)Τ. ι'Jιιχτ. _πΙρρ. c:ιυc:ιxιτιxoν 
του ιiναι:ρoρ. 8*, χα.Ι τοϊ! Ιρωτ. π6*ι' έκετ, aVτοϋ, 
εΙς έκεΤνο τ6 μέρος.- • ίνΙοτι χ.!ταιι χιχΙ ιiντΙ τoίi 
ιiναιφορ. 8(}ι' δπου. 

το., _Υκλιτ . μό~ιoν ι'Jηλoυν τiϊν πιπι; Ιθ'l)Otv του λίΥον· 
τος; ι'Jι' δ,τι λίγει' τι) άληθεlQ, τQ δντι, όληΟΟς, δε· 
6αίως, άναμφιβόλWς 11 ένΙοτ. βΙσιi-ιει &.πλως; τό συμ
πίραισμιχ τοίί λ'ΥΟντο,' δθεν, κατά ταϋτα, έπομένως, 
λοιπόν, διό τοοτο, τούτου ένεκα 11 oυxν~ έπ(σ'l). ιiπ
σιντι1 συν1)μμίνον μ8Τ' !λλων μορΙων , των δποΙων ιiπι
τεΙνει 'ti]v εννοιιχν: μετ~ του αρα συγχωνεύετιχι χαιτoc 
x~iiotv εΙ, τιΙρα. δπω, τό μι"τatι xαιτι't x",iiotv έκ 
του μi"τo, li" (διότι τό το. &έν :τiσχει Ιχθλιψιν) Ι μετCι 
του ίi" εΙς; τα" Ι πριJλ. ώc:ι. τιi : ητο" καΙτο" μέ"το" 
ΤΟ'Υάρ, ΤΟ'Υάρ"οι, τo,γαρoiί", τοΙ"υ ... 
Έτιιμ . : χιxτιi τινιχ, τό το, εΙνιχι ποι:λοιι';. τύπο; τi'ι~ 

1J0τ. τφ (=διό τοϋτο, κατό τοΟτο, ώς έκ τούτου, έν 
τc ιαύτι;J περιπτώσει, δθεν, λοιπόν), liλλι't -ij έτυμολο
γΙαι CIt lίt"l ι'Jιiν Ι~μ1)νεύιι πλ Υιρως; ,'ijv xι;ηc:ιΙν του. Και-" 
!λλoυ~ εΙνιχι Yσω~ ιiρχσι(αι ~oτ. τη, ά.ντuιν. ον, χαιί Χιι
τοιι ω. -ηθιχ'ή δοτ. πρoc:ιδΙ~oυσιx 't'ijv Ιννοιαιν τη; βεΙSαιι 6-
τητο,. 

το., δωρ., ίων., χιχΙ ίπ. τύπο, liντΙ του αοl • . δοτ. ένιχ . 
της; av (μΒ-:α. τη; IJLιxCfopii. ομως;, δτι -τό τοι τcιίίτo -γ. 
κλΙνετιχι πιiντoτι παιρ' ιx~τoίς;, έν φ 'iι ι'Joτ . αοΙ όρθοτο
νι!τιχι πιiντo-τι παρ~ το!, Ιι'JΙoις;)' τό τ-ο' τoiίτo πιZc:ιxιι · 
ίνΙοτι !χθλιψιν πα.ρ' ΌμΥι",ψ (lJt' έτυμ. βλ. αιί]. 

τof, τσf, Ιπ. χαιΙ Ιων. ιiντΙ οΙ (η 01'). αΙ (η ιιτ>, t. Ι. 
όνομ. πλ ηθ. «ρσ,ν. χαΙ θ'l)λ. τoίl !p8ρcιυ d χαΙ τη, ιiναι_ 
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φορ. ιiντo)ν. 8" ιiλλdι πιiν1:O'Ι μι,dι IιItX1:txf" 8ννοlιι,. 
ΤΟ"Υάρ, ίπιτιτ. τύπο, του ίΥ"λι," μορlου ~oΙ, .. 1-

μ.νο, οιιν . Ιν ιiρχτ/ προτctοιω~' δι' δ, λοιπόν, δδεν, 
έπoμέvως, διό ταΟτα. 

" ΤOI;.,σ~ν, ίων. ΥΟΙ,.,..ν, ~ΠΙΤΙ1:. '~.o, τοσ 
το,ycίe' διό τούτο λοιπόν, τΥ δντι λοιπόν, όσφολως 
κατό ταύτα, όσφaλώς έπομένως. 
ΤΟ"Υάρ-τοι, ίπιτιτ . τύπο, 1:0U ~o,yσ., "αιΙ αιuτό, 

ίν ιiρχΊί npotιiJsw; χιιίμινο, αυνήθω" παιρ' Όμήρψ ΙΙέ 
πιiντoτι πcιριμΙScιλλομίν1j' λί~εώ, τινο, μιταιeίι τοίι 
ΤΟ'Υιίe xcιί 1:00' το, . 

τοίιν, έπ. ιiντΙ τοί,., Υιν. χαιΙ ΙΙΟ1:. ΙΙιι~x. 1:0U lρ8ρ. d. 
τoi-νυν, (τοι+ .. ",,)· ίπιτιτ. τύπο, τοΟ μορlοιι ~O" 

,ιιμΠIIρcιαμαιτlxόν μόριον, ίχφριiζoν την (c;xupdιv πιποΙ
e1jOlV τού λ'Υοντο,' w, πρό; την O1jμσIO. αιινών. αχιΜν 
ΤΙ/> ' το,ycίe, ιiντlθ'τω, δμω, πρό, _χιΤνο οoj~ίποτι τo~τo 
τίθaτCΙI ίν «ρχ i.ί Itpotcioaw, παιρdι τοΤ, ΙΙοχΙμοι,' λοιπον, 
δδεν, δι' δ, κατό ταΟτα λοιπόν. ~) παιρ' ιiττ. oιιχνdι 
IIίoιiYII άπλω, την ίπαινιiλ1jψιν xcιΙ ουνίχιιαιν τοσ λό· 
yol)' περαιτέρω, προσέτι, περιπλέον, πΡ6ς τούτοις. 

ΤΟίο, ίων. xcιΙ ίπ. «ντΙ το;;, Υιν. Ιν. τοΒ lρ8ρ. Ι. 
τοίος, το'σ χαιί lων. το,". τοίΌ,. (Ιχ τη, τοίο. τη, 

ιiρχ. Υιιν. του !ρθρ. d)' ΙΙιιχτιχij ιiντων., ιiνΤCΙΠOXρlνO' 
μίν1j πρό; την ιivcιςpOF. 010" πρό, ,ην ίρω:Τ1jμ. πο'ίο,; 
xcιl πρό; την ιiόρΌ no,6, ' τοιούτος. τοιούτου εΤδους, 
τοιaJτης ποιότητος, «τέτοιο,», λll, .. t"115· "ι τοίΌ!> 
πcιρ ' Όμήρψ ιiνcιφίριτCΙI αυνήθω, ιΙ; XcΊτl ΠΡΟ1jΥούμι
νον, ιixoAcoueat ~ι μιτ' αιιiτην !H1j πρ6τcιαι, ιΙσαιΥομιν-ι) 
διdι 'tfj, οlΌs\lπQtΡIι. τοτ, μΤΥν. σΙΙΥΥραιφιυσιν ίνΙοτι ιiνcι· 
φίριτcιl ιΤ, τι, τό δποΤον πρόχιl τσι ναι _πcιxoλoιιθήσΊι. 
2) τοίο, μετ' ιiπρφ., τoιoCίτoς, ωστε νό .. (πΡόξι;ι τι), 
Ιπομίνω, έπιτήδειος καΙ Ικανός νό τό πΡόξι;ι : τοίο, 
άμvνiμ ... =lκανοl νό 6οηδήσwμεν (νό ύπερασπι
σδώμεν)' πρδλ. 010'. - 11 μllτdι έπιθίτου ουναιπτομίν1j 
'iι ιiντων. το ίο, χcιθιστ/J την IvvOlllt.., τ06 rnle. ίμφαιντι
xωτίρcιν' «όκριδώς τοιΟΟτον, όκριΟΟς τόσον, έντε
λQς OOTW»: lπ,.,χη, τοίο,-μετρ/ου όναστήματος, 
όκρι6ώ<; δσον χρειόζετοι, ουτε πολύ ύψηλός οϋτε 
πoΛU 6paχύσωμος Ι Η.e&ι1l0" ~oίo~αύτό τΟΟτο 
πανούργος, έντελώς πανοΟργος.- 111 πcιρ' Όμ1jρqι 
το OQII. τοίΌιι XIΤΤCΙI χ:χΙ ώ. ίπΙρρ.· οΟτω, τόσον, τό
σον πολύ, πορό πολύ. 
τοιόσδc, το,άδε xcιΙ ίιιιν. το,tiδ •• το,6,.ch. ίll:ιτιιτ. 

, τύπο. , τij, τοίο" Ιχων την ίΙΙΙcιν σχίσιν πρό, τήν ~o,· 
οντο,. την δπolcιν ax,1 'iι lJch πρό, την οliτoc' iχιl ' 
oτTιv σημιιtσ. 'tij. τοίο, ίνισχιιμίν'ljν μβ δΙΙΧ1:lχήν Ιννοιαιν' 
τοιούτου εΤδους (τοιαύτης ψ.jσεως, τοιαύτης ποι6· 
τητος), «τέτοιος δό», τoιoCίτoς περ(που' αυνΥιθω, '1ι 
το,60ch ιiνoιφίριτCΙI 11' τdι ίπ6μlνcι, _ν Φ '1ι ΤOΙoVτo, .1' ται προηΥούμ8ναι. 2) συχ,ν,Ζ μιτ,Ζ _πlτcιτ. ίνν., τό
σον μέγος, τόσον fξοχος, τόσον κακόςΜ' 

τοιοίίτος, το,σιίτ". το,οντο (παιρ' ιiττ. χαιΙ το,ο"
τον)' xcιΙ ίΠΙ1:IΙΤ. ιiττ. τύπο, ,l,O,ovτooΙ' w, χαιΙ νσν, 
τοιΟΟτος, τοιούτου εTδouς, τοιαύτης φύσεως, τοιαύ
της ποιότητος, «τέτοιος. ' ιiναιφίριταιl συχνότιρον .t, 
τι προηΥουμινον χαιΙ οποινιώτερον ιίς; τι Ιπόμ8νον (cτoι
oCίτoς δπως ό προηγούμενος») Ο Ι,. ~φ το,οντφ, h 
τοί, ΤO'Oιίτo,~=έν τοιούτι;ι κατοστόσεl πραγμότwν, 
έν τoιαύτr:ι περιπτώσει. 
τoιouτό-τρoηoς, ο .. (το,ο;;τοc+τιιόnο,)' 6 ΤΟιΟΟ

τος τ6ν τρόπον, η τοιαύτος τό εΤδος, ό τοιούτου 
εΤδους, τοιαύτος.-8πΙρρ. το,οvτοτιιόnωr (ώ, χαιΙ νσν). 
τόιouτ-ώδης, ., (το,ονl"ο, + .lδor)· ό τοιούτου 

εΤδouς, 6 τοιaJτης μορφής. 
τοί.σ. xcιΙ τοίοchοο" τοίοchοο,,., ίπ. 1:ΙΙποι ιiντΙ 

τσί.ch. δοτ. πλ 'ηθ. 'tij, 6ch. 
τοll-.ρlος, δ (τoίxo~cι.%ao)· 6 όρχηνός (έnό· 

πτης) τών κωπηλατ"ν, των έν έKατtρςι πλεupQ τοο 
πλο/ου (Ρλ. ~oίxo, Π). 

τοΙloc;, δ (τ.ίχο,J· ώ, xcιΙ ν!lν, ό τοΤχος (o/K/aς 
η ούλης)" ίν ιiντιθίσll πρό, τό τ.'ίχο, (βλ. λ.) τfjς 
πόλεως, δκφ, ίν ττ/ λcιτlν. pArl .. ίν ιiντlθίσιι πρό, 
τό moenl& II καιροιμ., d .. necfnClOt' τοίχο,-t:ή ύπ· 
ήνεμος πλευρό τοΟ πλο/ου (ή μή KOΤακλUΖOμένη 
ύπ6 τ"ν κυμότων)>>, «ή ~ξιό πλέup6 τοΟ φρόκτου». 
- • 'ν 1:f ItA1jQ .. τό πλόγια (αl πορειαl) 'τοΟ πλolου. 
.[.,' ίταμ. ' _λ. τ.ίχοr]. 

τοιι-ωρδIΙ .. , μιλλ. , -t70Q) (N'XClO(lVI0,)' εΤμαι 
ΤO,ZCΙΙPXOr (βλ. λ:). ε1μαι (νυKΤό)ιcλΙήτης, διορύο
Σw τοτχον ώς κλέπτης ιως δΙοΡρήκτης) 11 μ~Iό., μετ-
έρχομαι πανοοργα τεχνόσμοτο. ' 
τ .. I-ωΡ6I'σ, '1ι (~ο,χωl1vιcω)' τό ΤOΙXωΡUXεJν , ή 

νυκτοκλοπ/α, τό τpuπδν τούς ΤΟ/Χ,ους τ"ν ol,,~ν 
καΙ εΙσέρχεσ6αι πΡός διόπραξιν κλοπης. 
τοιl-ωρδιος, δ (τοίχοc+6.vοοω)· Q διορύσσων 

τοΤχον; ό διατpuπών τοτχον ξένης οlκ(ας 1ιαl λα
δρa(wς εΙσερχόμενος εΙς ' ούτήν πρός διόnpoξιν 
κλοπής, νυκτοκλέπτης, κλέπτης ιι ' μτφρ., όnoτεών, 
κατtργόρης, πανοϋργος. 
"ofως, τoιώoIc, ίπιρρ. του τοίο" το,.οδ •• 
τόκΙ, δωρ. ιiντΙ '1'61' •• 

τοκάς, -άδο" 'iι (τ.χ.ί .. )· ή δρτι (πρδ όλ/γου) , 
γεννήσaσα, λcιτ. fo.l .. 11 ή ~ΠΙΤOKoς, ή έτοιμογέν
νητος, «τοιμόγεννη» U άι, ίπΙθ., ή γεννώσο, ή Υό
νιμος, ή τρεφομένη διό νά yεVVQ Ι το"Δ, lΙσ, ... = 
λέαινο μετό τ"ν σκύμνων της Ι/Η το"ιίδω,.=Ικ 
γενετης. . 

τοιιcτός, δ'-τ6χο, (βλ. λ.), γέννα. 
~cUς, -Ιcιι, δ (Τ.Η8ϊ,.)· ό τ/κτων, ό γενν"ν, 

ό πατήρ 11 ίν τφ πλ1jθ. " 'ι'οχ.ί,. Ιων. 1"0Χ;;-c=vονε.τς. 
τοιύς .. (τόΧΟS)' w, χαιΙ νσν, τοκ/ζω XρήΜCΠό, δα 

νεΙζω έπI τόK~ 11 όσκ" τοκογλυφ/αν. εΤμαι τοκογλύ· 
φος, λιιτ . fo..,_ror. 
τoιuσμός, δ (τοχ"ao)' άι, χαιΙ ν!lν, τοκισμός, τό

κισμα, τ6 τοκΙζειν χρήματο, τ6 δaνε/ζεlν έ_πl -τό-
K~, λcιτ. fo_ner .. tlo Ι τοκογλυφ/α. , 
τόκος, δ (τ.".ί .. ) · τό τΙκτειν, ό τοκετός, ή Υέν

να lίπΙ yuvoιtxt\)y η B1jAioov r;φων) U 6 χρόνος τoCί 
τοκετοϋ. 2) τ6 τεχ6έν. Τ9 νεογέννητον, τό νεο· 
γνόν, τέκνον, υI6ς.- • μτφρ. , τ6 προϊόν (Iι1jA . τό 
κέρδος) τ6 ΠΡ9ερχόμενον έκ δανεισ8έντων χρη. 
μότων, «τ6 διόφορο», λαιτ. υιuΓ& Ι ώσ. 'ν τφ πλ1j~. 
τ6χο, τ6Η_-σύνδετος τόκος, «τόκος έπl τ6K~'., 
«τόκος πόνω στόν τόκο». [δι' ίτυμ. βλ. τι .... ]. ' 

τοιιΟ-4Ρορι .. , μιλλ. -tioao (τόχο, +. φeeaJ)' φtρω 
τόκον; όπoφtpw τόκους (ιcέρδη έκ τόκων). 
ιΟΆΜΑ .... , Ιων. τόΙμιι, δωρ. τόlμi, 'iι, Υιν . _",. 

δ,τl χαιΙ νυν, τόλμη, δόΡΡος, «κουΡόγιο», όφο640. 
2) 'πΙ xoιxfj, 01jμcισ., όπερΙσκεπτος τόλμη, όλόγι:>τος 
τόλμη, ΒΡοσύτης, ίταμότης, λαιτ. "ud .. ci .. Ι τολμηρό 
πΡδξις, παρότολμος πρδξις, τόλμημα. 

• EΤVμ.1 τ6λμ" (-α. -ίί)' τολμti.,,· τολμάω ' (τόλμα, 
ιlνcιl νιωτιρισμό, σxημcιτ:"θ~ί. μιτlι. τό ρημcι, Itf'6A. 
-Y~"N ι "."tιii... δΙσ,τσ ι δ,οιταν χ. &. ' χαιτ' !ί.ι. οιι; 
τόιμα < ·τολμJιι) · ι!χ ριζ. telίi-, βλ. *τΙάω. , 
τolμδσcίς, δωρ. β' ι!ν . μελλ. του τolμάιJιI , 
το1μά .. , ίων. τolμiω, δωρ. β' Ιν. τοlμ6. ιiντί 

τolμίEtι. μιιλλ. τολμήοω, δω? τoλμίioώ' πρκ. τ.1"61-
μ"χσ, ' Οωρ. -ίίχσ (τόΙμσ)' όναλομ6'όνω, λομ(3όνω 
τ6 6όΡρος νό έπιχειι:;ήσω Τι νό ύηομέ/νω τι τό 
φο6ερόν iι δυσχερές καδ6λου11 ύπομένω, όντέχω, 
ύφΙσταμαι. 2) ώ, χcιί νυν, τολμω, άποτολμ", έχω 
(iι λαμ6όνω) τήν τόλμην (τό θόρΡος) νό πΡόξω 
τι, λαμt3όνω τήν όπόφaσιν νό... (μετ' «πρφ . ), λcιτ, 
.. uder. Ι μετ' αιίτ., τολμώ π6λ.μο .. = μετό τόλμης 
όνaλαμ6όνω πόλεμον Ι a-ιί .. τσ τolμciί -- όποτολμ" 
τά πόντα. 

τo1μι\cις, .000. • ... δωρ. -άcις, ίπ. OLIV't/p. τ01μ;; •• 
-i100σ • ..;;" (ί; οδ xcιΙ ύπιρθ. τοlμlΟI"ΩΤΟ' ('Ι'όΙμ,,)' 
ό τολμQν, ό ύπομένων, καρτερικός, καρτερ6Βυμος n τολμηρός, ριψοκ/νδυνος, δαρραλέος. 

τόΙμιιμσ, -στο" τό (τοlμάω)' άι, χαιί νυν, τόλ
μημα. τολμηρό πρδξις, τολμηρό έπιχεΙρησις. 
τo1~ Ω. ό .. (l"olμciω)' ώ. χαιΙ vuv, τολμηρός, 

πλήρης τόλμης, τολμών, όποτολμ"ν.- σΙΙΥ-χρ. Ι"ολ
μ"eό~ .. o,.- ίπΙρρ. -eιiJc (-άι; xcιl νυν, τoλμηpGις, 
μετά τόλμης)" συΥχρ. -ιιότ.ιιο,.. ~πιρθ. -eότσI"8 . . ~ 

τolιιiς, ;;oocι. i1,.. 'π. OUV"!Jp. ιiντΙ τo}.μΙ;.,~ (βλ.),.). 
, τοΙμιιτέον, ρ1jμ . lπΙθ . του , το}.μάω· δ.ί' τo}.μii .. • 
πρέπει νό άπoτoλμήσr:ι τις. 

Τ81μιιτiις,. -ο;;. δ (τοlμάω)' τολμηρός δν6ρωnoς, 
ό τολμηρός, 6 τολμητ/ας, ό ρlΨOΙCΙνδυνoς. 
το1μιιτ6ς, tf. ό,.. ρ1jμ. ίRΙθ. τ06 τo}.~I»· ό άno

τολμη6ε/ς. 6 έπιχεlρηδεlς (f! διαΠΡαχ8εlς) μι:τά 



~ Ι ό δυνόμενος νό άπoτoλμη8~, δν δύναταΙ 
νό Φοτολμήσι:1 . 
,..ιμιστστος, ", Ο", ιiνώμ. ΙΙπιρθ. του 'C'οlμtt.ι,. 
το-10ιηόν Υι χβχω~ιαμίνω, τό λοιηόν (10ιπ6ι;)' 

m, IπΙ~?: τοΟ λoιπoCΊ, άπό τοϋδε καΙ εΙς τό έξης, 
εΙς τό έξης, εΙς τό μέλλον. 2) μιιτιΧ αυμπιρ. 
Ινν., , έπομένως, λοιπόν, δθεν 
τολύηι:ύω, μιλλ. -:οω (τοινπ,,>, όποοπώ μέρος 

ξανθέντων έρΙων KOI τά τυλΙσσω εΙς Ινα κου66ρι 
πρός κλWoιμον, παρασκευόζω τoλUπην, «κόνω του
λoVnαlt.- 11 μ τψρ., μηχονώμοι, έπινοώ, έπιδιwκω 
διό τεχνοσμότων, σχεδιάζω. 2) κατορθώνω, έκ
τελώ, φέρω εΙς πέρας, ΟΟσχερές τι έργον. 
ΤΟΑ"'ΠΗ, t, . ώ, χαΙ νϊιν, τολύπη (<<τουλουπα») 

έρΙων, ήτοι όγκος κοτειργοσμένου (έξεσμένου) 
, έρ/ου, Ιτοιμος πρός κλώσιν, λα •• glomus. 2) όγ · 
κος (μδζα) σφαιροειδής έξ οΙασδήποτε ϊιλης, δμοιο, 
πρό, .ολύnην ίρΙων Ι εΤδος στραγγύλης κολοκύνθης 
έχούσης τό σxι'jμα τολύπης [τοινπη' τοlvπwω ' 
αχο.ειν. ί.υμολ.· π ιθ. τoolvn.tίc» < τvΙvπwω, παp~ ,ό 
τv1l00Φ, τνι,,' βλ. τνιο,. 
τομσίος, α, Ο", ώα. χαΙ -ο" -ο,. (τομή)' άποκε

κομμένος, άποκοπεΙς. 2) κεκομμένος είς τεμάχια, 
κατατετμημένος, κοτοκομματιοσμένος 11 (1κο, το
μαϊο,.=φόρμοκον κεκομμένον (πορεσκευοσμένον) 
κοl Ιτοιμον πρός xρι'jσιν (πρΙSλ. τέμ,.ε.,. φάρμακα.) . 
τομάω (τομή)' δέομοι τoμι'jς, έχω άνάγκην το

μι'jς (έγχειρήσεως), «μοο χρειάζετοι» κόψιμσν U nij
μα τoμιAW = νόσημα δπερ χρειάζεται τομήν, a'ljλ. 
έγχεΙρησιν (τ. i. μόνον δι' έγχειρήσεως 8εραπευό
μενον), νόσημα «πού 8έλει μαχαΙριι. 

τoμiι, 'ij (τΙμ_)' τ6 όπομένον μέρος μετό τήν 
άποκοπήν τμήματος, ΙSπω, π. χ. κορμό, aavapOU με.~ 
τΥ,ν ιiπoχoπτιν χλiaοu, Υι τό 4χρον 't9j, aOXOD, εί; .ό 
α'ljμιίον ιiχριδιil, ιiπό τό δποίον 't9j, ιin!X6n'lj !tv .μ9jμα 
1111601 Ι,. τομij ΙrroWιοι=λΙ80ι «γωνlοσμένοl» εΙς ' 
τ6 δκρον (IΙ, τό α'ljμιίον a'ljλ_ <t9j, ιinoxon9j, των ιiπό 
τόν ()π6λοιπον βρciχον).- 11 τ6 κόπτειν, τό κόψιμον, 
tvκοπή, έντομή, πληγμα, τραϋμο.- 111 ή κοπή, όπο
κοπή, άποχωρισμός, τμησις, έι'χεΙρησις. 
τoμiας, -ov, δ (τομή) ' ό ποθwν έκτομήν όρχεων, 

έκτομΙας, ευνουχισ8εΙς 11 εύνΟϋχος. 
τ6μιον, τό (τομή)' 8ϋμα κατατμη8έν είς 8υσΙαν, 

έφ' ού έγΙνοντο ΟΙ δρκοι 11 τόμιο,. έ"τέμ"oμα~=Kατα
κόπτω τοιοϋτον 8ϋμα εΙς τεμάχια 11 εν 'Ιψ πλ'ljθ. τά 
τ6μιcι=τό μέρη τοΟ θύματος (τοϋ σφαγΙου) τό χρη
σιμοποιούμενο εΙς τοιαύτος τελετός δρκων. 

τομός, ή, 6", ρημ. antO. του τέμ,.φ· ό τέμνων, ό 
όξύς.- αυΥχρ. τομώτεροι;=ό κοπτερwτερος, όξύτε
ρος.- (ιπ, ρθ. τομώτατο,. 

τόμος, -ov, ό (τέμ,.φ)· ή τομή, τό κόψιμον 11 τε
μόχιον όποκεκομμένον, κομμότιον.- 11 ώ, καΙ νίlν, 
τόμος 6ι6λΙου, δ'ljλ. τμημο Υι μέρος συγγραφής γε
γραμμένης έπl περγOμηνOCι χόρτου, περlεlλιγμέ
νου εΙς κύλlνδΡΟΥ, λατ . volumen, sectlo, frustum. 
τονδορύςω Yj -ιςω' όμιλώ όνόρθρως κοl μουρ

μουριστό (o lovel κατ' . έμαυτόν, cάπό μέσα μου»), 
ψι!:luΡΙζω, «μουρμουρΙζω», λ:ιτ. murmuro. 
Έ~vμ.: το,.6ορVζω· π;;6λ. Ήσυχ. -ΤO,.lJ.ρνι;· φω

,.,,_. δι ' έτυμ. βλ. iJ.eiOμcιl.- .~ παρ' Ήσυχ. _τοι-

6o,vOOIII,., ο./ιι,,.., cτοl6ορνκι:ρια· ι) ΤoVΙ; οιι,σμο", 
ποιονοα. ίμψανΙζουν &λλ 'ljv ιiναδΙπλ. χαΙ πιθ. διciφο· 
ρον ρΙΙ;αν' πρδλ. παλ·αλαυ. driig4II, <ΠΙΙΙ4ΙI (τρέμω), 

λιθ. drugys (πυρετός). παλ-πρωσα. drogis (*drugis)= 
κόλαμος, μΙΟ-Υlρμ. turc (κλονισμός, κοτάπτωσις), 
νllο-τιρμ. IorkeIn (κλονΙζω)' βλ. 'ΚαΙ τα';6ceν~φ. 
τ6Υος, δ (ι:,ι,.OJ)· πόν τ6 όποτον τεντώνει (τ./

,..,) πρδγμό τι, Υι τ6 σφlγγει δυνατό, Υι πδν τ6 δυ
νόμΕVOν ν6 τεντω8~, σχοινΙον, δεσμός, ταινΙα, 
«σπόνΥοςι Ι οΙ τ6tιoι τ:φ" ΗΑ,,.Cφ,. (Ήροa.)~:rό σχοι
νΙα (τ6 ύποζώματα) τών κρε66ατιών D ιbα. τό έπl 
μtρoυς νήματα (σπόγγοι χονδροl) έξ ων συστρέ
φονται τ6σχοινΙα: LΚ ι:ρ,φ" τ6,,_=τρlKλWOΤOς, τρΙ
μιτος, έκ τριών .σπόγγων συνεσΤΡαμμένος (έπΙ αχοl· 
νΙ~ν~ 2) ΙπΙ Ι;φων, ΟΙ τένοντες, αl νευραΙ, τό 
-ν.εOρa, λ«~ . .,.,νl. - • fντασις, τέντωμα, σφΙξιμον. 

,,, 
2) ΙπΙ i'ιxων, έντασις, ύψωσις, Τι'\ς φων"ς. ίντιίlθιν 
aa, ιΊχος, τόνος 11 ώα. ίν 'I~ Ms'lpIX~, ό τόνος, (ή έν-

, τοσις) ό πΙπτων έ"ι μιδς συλλο6ίΊς έν τ<;l στίχω 11 
τό,.ο, lξάμε"ροι;=Τό δακτυλlκόν έξάμετρον. 3) 5-, 
τ~ Μουοιχ τί , τό,.ο, 'έχ:ιλοiίνtο αΙ άρμο .. ίαl τoίl Πλά

τωνο; χα Ι Άρια'lοτίλοu; , ήτοι τρόποι Υ, διατονΙαι διc
φέρουσαι κατά τό ϋψος, λα •. modi' 'Ιοι05.οι τό~oι 
παρ~ ,oι~ ιiρχαιοτci'lοιι; Mcuotxcί:; -Υ,ο"ν τ~ εΙ" ό ' Δω 
ρικός, ό Λυδικός KOI ό Φρυγικός (χατώτoι.o~ εί, εν
τααιν δ π~ώτo;, ιiνώΤΟΙΤQ;; δ t,Utεροι;. χα! έν 'Iιji μίαψ 

tou t m" δ , 't"Ι'Ιοι;).- -υl έντασις δυνόμεως, έπΙτοσις, 
σφοδρό της, διανοητική ύπερέντοσις 11 ώσ. διεύ8υν
σΙζ, τήν όποΙον άκολου8εί Τις, τηρουμένη πορεΙο. 
το-νϋνι=τό νiί,,' πρός τό πορόν . 

. τοξάςομal, μελλ. -άοομαl, ιiπoθ , (~όξo,.)· τοξεύω, 
διό τόξου ρΙπτω βέλος 11 μετ~ Υε·, . , τοξευω τινά, τόν 
σημ<;1δεύω KOI τόν τοξεύω,ρΙπτω βέλος ένοντίον του. 

τοξ-σλιιέτηc;, -ov, δ (τόξο,.+άlκή)· ό μετ' άλκής 
τοξεύων, ό δεινός τοξότης . 
τόξ-αρχοc;, δ (τόξο,,+αρχω)' ό όρχων (ό κυριος) 

τοϋ τόξου, ό τοξότης.- 11 ό όρχηγός τών τοξοτών, 
ιiν Άθ-ήναιι; ό άρχηγός τών καλουμένων «τοξοτών » 
(πολιτοφvλόκων). 
τόξι:υμα, -α "ο,, 'Ιό (τoξεtίω)' τό τoξεUΌμενoν, 

τό διό τόξου ριπτόμενον, τ6 βέλος υ 000" τόξεvμcι 
έξ,κ,.έεταl=δσον φ8όνει τό βέλος, ή άπόστοσις 
βολής τόξου, τό διάστημο τό δlοτρεχόμενον ύπό 
τού έκτοξευομένου βέλους.- U ίν .ψ πλ7ιθ . τοξεν
ματα = τοξόταl, στρατ. δύνομις άποτελσυμένη έκ 
τοξοτών. 

τoξι:υτι1c;, -ον, δ (τοξwω) ' ό τοξεύων, ό τοξότης, 
TOξι:υτΌC;, ή, 6,., Ρ'ljμ. ίπΙθ. του τοξενω' ό κτυπη· 

8είς διό 6έλους. 
ΤΟξεύω, μιλλ. -οω (τόξο,.)' ώι; χα! νυν, τοξεύω, 

βόλλω διό τόξου, ρΙπτω βέλος U μετ~ Υεν., τοξιιvω 
τι,.όι;=σημοδευω μέ τό -'fθξoν .k-Qj ρ/ιι.τι,..! βέλο.ς 
κοτά τινος. 2) ιιληγwνω διό ριφθέντος βέλους, 'ι 
κοl φονεύω διό τόξου, κοτατοξεύω.- 11 μ.ψρ. , έκ, 
τοξεύω, έκσφενδονιςω, έκστομΙζω λόγους που πλη
'iwvouv ώς τό βέλη (ώ, ιiπό tci~ou), έξοκοντΙζω (ύ
μνους, 08ρεις χλπ. ) n όποσκοπώ, άποβλέπω, είς τι, 
οχεδιάζω κότι : ταϊίτα ,.ov; έξεr6ξευoε μάτη,,=είς 
τοΟτο μοτοΙως (<<τοϋ κόκου») όπέβλεψεν ό νοΟς 
(μοτοΙως έΡΡιΨε τό βέλη αύτό). 

τοξ-ήρηc;, ει; (τό;ο,,+άρσρεϊ,,)' έφι.;διοσμένος διό 
τόξου. 2)=τοξικό, (βλ. λ .). 

τοξlκόc;, ή, όν (τόξο;.) ' ό όνήκων Υ, άρμόζων εΙς 
τό τόξον 11 ό ήσκημένος είς τήν χρήσιν τοϋ τόξου, 
έμπειρος τοξότης. 2) ι) τοξ,κή (ένν. τέχ,.,,)=ή τέ
χνη τοϋ τοξότου, ή τέχνη τού τοξεύειν, ή τοξευτική. 

ΤΟξο-δδμac;, -α"τος, δ, χαΙ ΤΟξό-δαμνος, ο,. (τ6· 
ξο,,+δαμάω, δάμ"ημι) ' ό δαμόζων διό τοϋ τόξου, 
δεινός τοξότης: τoξόΔCΙμ"oς ~ ΑQης=ό πόλεμος τών 
τοξοτών , ~ηλ. τών Περσών ( βλ . τ6ξο,.) . 

ΤΟ'::;Ο", 'Ιό' ώ;; κα ! νίιν, τόξον, «δοξάρι »,.όι δε 
ati ,<:ou 'tr.:;ou έχτο~εuόμενα σΗ η καλουντιχι όϊστο, Υ, 
Ιοί, κα ί tι xo"ai; ,.Iiveιi Υι ,.Evgo" Ι! ouxvi έν ,φ πλ'ljθ. , 
τιi τόξα, δ ιότι τό δι.-cν τό~oν :ιuνΙαtιχτο έΧ δuο κε?ιχ
τ/νω " Τθμιχχ/ων αuν-ιΤνωμένων ε Ι, .ό μιί:!ον IJti 't'Ju πή
χεω, 11 τόξα τ,τcιί"ω=τoνύω τ6 τόξον Ι μετ~ τΥι. α~
τΥι . IJt πe~Ιποu α'ljμαα. χΙΧί αΙ πιρι,!,;>. τ6ξο" Κλ.κω Ιά"έλ 
κω, τεl"ω, i,.τεl,.ω, ΤCΙ,.νω). 'Επειδή τό τό;ον Yjτc 
χατ' έ;c;χήν δπλον ~ών Λαών τη;; 'Α'lαΤΟλij" τ6ξου 
ρϊίμα=Πέροαl, iv ιiντιθ. πρό •• ό 16Υχη, Ιoxiι, ='Έ1-
λ"",ει;, διότι των Έλλ-ήνων xuptov χιχΙ χα~αχτ'ljΡΙ:ΙΤΙ

χό ν οπλον ήτο 'ij λό'(Χ.'Ij, τό aci~u .- 11 εν τιjΊ πλτιθ . ώ:ι. 
τόξα=τόξον KOI βέλη όμοϋ, ή τό βέλη μόνον. 
Έτvμ. : τ6ξο,,' τοξότ",' τοξevω, τοξάζομαl ' ,έντ, 

λίΙ;ι;; . .Σχυθιχ-ή, π~ελ. αχυθ. *Ι4χ§4- (π~6λ. oxuo. χυρ. 
όν ο Τόξαρις, ΤάξαΗΙΙ;, χαΙ Ι4χ§ = τόξον)' ίχ 'tC ~ 
*Ι4Χ§4- τοuτοu ~υ-,ατόν ν~ προΙ"χε.αι τό λατ. Ι4χυs 
(τό δέ,νδρον τόξος, ή σμΤλοξ), π~δλ . χαΙ ααναx~. 
t4k~&k4- (όνομα δένδρου). 
τοξο-ηοιΙω, μιλλ. -ήοφ (τοξοπο,όι;)' κόμνω τι 

έν εΤδει τόξου, a1Jλ. τό κόμπτω, τό κυρτώνω. 
τοξο-ηοιός, ό" (rόξοyf-nοuφ)' ό κατοσκευόζων 

τ6ξο. 
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τοξοσύνιι, ij (τ6ξΗ)' ή τέχνη τοο τοξευειν. ή 
τοξευτική . 
τοξΟ-ΤΕνl{ις, Ι, (τ6ξο" + τ.vJΙ.)· ό ώπλlσμtνας 

διό τόξου. 
τoξότιι~ -ov, 6 (τόξο,,)' άι, χχΙ νl)ν, τοξότης, 

ώπλlσμένος διό ' τόξου, μαχόμενος διό τόξου.- 11 
ιν '.Αθ"ljνοιι" τoξότσ~ ικοιλοίιντο ΟΙ όστυνομlκοΙ (η ΟΙ 
πολιτοφύλακες, i) χοιΙ ΟΙ δικοοτlκοl κλητηρες), οΙ 
Τ"ιοι ". ίχοιλοίιντο ινΙΟΤ8 χοιΙ' ~.wθo~, ίπιι"ή "ιαοιν 
~"1μόαιoι "οίίλοι, προιρχ6μενοι χοιτά. τό πλιΤατον ιχ 
τιίΙν πρό, Β. τη, Έλλιi"o, χιιμίνων χιιιρων. 

ΤΟξότις, -~δo" θ"1λ. του τοξότ,l" ή XειplζOμtνη 
τό τόξον, ΙπΙθ . τη, Άρτίμι~o, U ώ, ίπΙθ. , τoξ6τ~, χlΙρ 
=ή χεΙρ τού τοξότου, χεΙρ χειρlζομένη τό τόξον. 
- 11 θυρΙς τοξευτική, δι' ης έρριπτον 6tλη, cnoλε
μΙστρα». 

Τοξ-ouΙιι6ς, ό" (τόξο" + l.ιχω)· ό έλκων τό τό
ξον \Ι τοξου.ι"ό" .ιήμσ=ή πεποlθησις (τό φρόνημα) 
τού τοξότου (ίπΙ τών Πιραων, βλ. τόξο,,), ή πεnol
θησrς είς τήν τοξευτικήν δεινότητα, Τι xcx! οιο,;ή ή 
τοξευτική Ικανότης. 
τοξο-φόρος, ο" (τόξtιt+.,eeω)' ό φέρων τόξον 

11 ώ, o\lo. δ τoξoφ6ρo~=6 τοξ6τη, (βλ. λ.). 
"οηάςιον, τό·=τ6.ncιζo, (βλ. λ.). 
ΤΟ'Πλ%ΟI, 6' τό τοπόζιον, πολ(ιτιμος λ18ος, 

διαφανής, χρυσόχρους. 
τοηάςω, J.LsH. -άσω (τόπο,)' εΙκόζω, υπονοώ, 

ύπoπτεΊΙW, στοχόζομαι, υΠΟλαμ8όνω. 
τόη-αριος, δ χοι! -ιι (τ6πο, + ιιρχω)" ό έχων τήν 

κυ6έρνησιν τόπου τινός 11 ώ, ο'}σ. ό τόnιιρxo" δ, -ιι 
(=6 όρχων τοΟ τόπου, ό τοπόρχης). 
ΤΟ'ΠΟΙ, δ' ώ, χοιΙ νυν, τόπος, θέσις, μέρος, λοι,;. 

Iocus, regio 11 χ8<ο,,0, πα, τόπο, = Πδοα ή Vi'\. 2) 
XWΡΙOν κειμένου Συγγραφέως, λΟΙΤό locus.- 11 μτφρ., 
περίστασις, εύκαιρΙα. 
Έτυμ.: τόπο,' τοπάζω' το""ίο,,, -ή~o,,' τoπ~x6,' 

dτοπο~: συγγ. τφ ιiΎΎλ·αoι~. P&fl&n (συμφωνώ, συγ
XwρQ, έπιτρέπω), λιθ. tόρtl (tampiJ) (=γΙνομαι, όπο· 
6aIvw),' ρrl-tόρtl (έννOW, όντιλαμ8όνομαι), λ,ττ. 
tApt (IύOΡU) (=γΙνομαι, συμ6aΙνw, άno6αΙνω), ΡΔ
-IΔΡI (φθόνω, όφlκνοομαι, έχω ευκαlρΙαν), Poltol
Pols ΙάηραξΙα)' ίΧ ρΙ~. ·top- (φθάνω που, συναντώ 
ΤΙΙ ' χcxτi τινσι, τ6πο, (Ιίιπ. *toqvo-s (ρι~. teqv
(όπλώνομαl, έκτεΙνομαι, 1/' \'jv Ii',ιiγoυ:n τό λοιτ. por
licus (ίσιπ. ·p!-Ieqv-u-s iI *p!·toqv-u-S), λιθ. tenku, 
lekti (όπλώνομαl). 
το-ηρίν, ιπΙρρ.· ... τό nel", βλ. ne'''. 
τσ-ηρόΟδcν, ιπΙρρ:=το nρ6σ6.", βλ. ne6fI6n. 
το-ηρώτον, ίπΙρρ.·=τό neώτο", κατό πρώτον, 

έν άρχl:\, εΙς την πρώτην θέσιν. 
τόΡΥος, ov, δ' 6 γύψ 11 6 κυκνος [αυγ-Υ. τιρ ποιλ

norr. slorkr, ιiΎΎλ·αιι~. storc, ποιλ-γερμ. storolh, νιο
"(ερμ. slorch (πελαργός) (germ. ·slurkol-z, Ιοιπ. str.go-s 
=ίσχυρ6ν πτηνόν, πρ6λ. ποιλ·γιρμ. ιt&rc=ισχυρός)' 
ιξ; ιοιπ. ρι~. *ster-g·, ίπιχτ. ίΧ τ7ι~ ·st.,.- "t7j~ ιν τιρ 
στlρεό~]. 
τόρcνμσ, τό (τορεύω)' έκτυπο ν (άνόνλυφον) έι> 

γον, άνόνλυφον, έΡΥον έν όναγλUφ<ι>.- 1= τ6,. 
"ιvμσ (βλ. λ.), περιστροφή. 

ΤΟΡΕιΜ;, -_ω" δ (τoe.vω)· ή yλuφΙς τοΟ τορευτοΩ 
(τού γλύπτου) ιι τρύπαναν. 
τoΡEuτός, ή, ό", ρτιμ. ΙπΙθ. τοl) τορ.νω· ό τετορ

νευμένος, 6 σκαλισμένος, εΙργασμένος έν όναγλυ. 
Φ<ι>, γεγλυμμένος 11 μτ.φρ., 6 έπεξειρyασμtνας με:τό 
προσοχής -καί έπιμελεlας, 6 έπιμεμελημένος. 
ΤOΡCiιω (τ6ρo~), χυρ.-τορ_ω (βλ. λ.)' τρυΠώ πέρα

πέρα, διαπερώ, διατρυπώ 11 μτφρ. , δΔW μέ διαπερα
στικήν (όξεΤαν) φwνήν.- U έπεξερνόζομαl όνόνλυ
φα έργα, έγγλυφω, σKaλlζω, λοιτ. caelaΓe. 
·τoρCω, 4χ:ρ. ίν., ί, ου ci6p. β' «oeo", ώα. 1i6ρ. οι' 

Ιτόρ"σιι (ι:.oe6~)· τρυπώ, διατρυπώ, διαπερώ, εlΣΔΎW 
εΙς ... - • μτφρ., φwνόζι.> δυνατό μέ όξεΤαν καΙ δια
περαστικήν φωνήν. 

• Εcvμ. τotι- (πρ6λ.. μ,τχ. ιΙ"~τοeΜισ, Gμ.ν. ιΙ, 
'8ρμ. 283}, ιi6ρ. e' 11' ... ., (κρδλ. Ήαυχ. ...,..,. ,
.. e-"'., cτιτ6f11' τ,~.), "6ρ. οι' 11'6,.,_, .... 

μ,ο;χ. τlτoριrι,""o" τιτιλ. μιΗ. τιτοeιjσeo' τ-eή-' ~. 
τlΙρω, τορ6,. 
τ6ρμος. ~ (τoeι-)' όπή i) κοιλότης Ι ή κοιλότης 

είς ην εΙσέρχεται ό δξων τροχοϋ, ή π.ιΙ;μ"" δπω~ 
!HIII~ λΙγιτοιι 11 ή όnή εΙς ην είσέρχεται ή στρό
φιγξ θύρας. 2) τό τέρμα, 6 Kαμπ:rήρ τών lππο
δρομΙων, τό σημεΤον lΙ"1λ. ένθα κόμπτουσιν ΟΙ Τπ
ποι, ή καμπή. 
Έτvμ.: τόρμα~: τcΙρω, πρ6λ. ".fe'tρe", τl",ΔΌw, 

τeeμω", τρvμ,l κλπ.' xoινoνιxάΊ~ τ'όeμο, = Roιk"fΊQ[r. 

~olrinr, πσιλ·γερμ. dΔr(A)m, νεο-γ_ρμ. dolrm (έντερον, 
xu;-. 6πή, δΙοδος)' βλ. τρόμο, . 

τορνcuτο-λiiρ-οσnΙδο-nΙΙΥ6ς, b (τοe".vω+.ιVeιι 
+άσπί, + πήyννμ~) ' ό τορνευων λ(ιρας καΙ κατα
σKεuάζων άσπlδaς. 
τ,ρνcUΩ, μιΗ. -σω (τόι"ο,)' άι~ κοι! νυ~, ToρVEUw, 

έργό(ομαι διό τΟΟ τ6e"οv (βλ. λ.). KO'-OOKΕUόζω τι 
διό τόρνου, κα8ιστώ κυκλοτερές, στραγνυλώνω, διό 
τού τόρνου, λιi1:. tοrηι.re Β μτφρ., ιπΙ ΠΟΙΤΙ1:ιχιΟν ατΙ
χων, έξεργόζομαΊ μετό δεξιότητας καΙ φιλOKαλΙCΙΙ;, 
περιτορνείιω, φιλοτεχνώ U χοιΙ -Υ.ν., περιστρέφω. 
τόρνος, δ (τορ_ιιο)' άι, χοιί νίϊν, τόρνος, έΡΥαλεΤον 

ξυλουργΟύ, διό τοΟ 6ποlου, κατό περιφέρειαν κύκλου 
κινουμένου, ξύλινόν τι όντικεΙμενον όποστρογγυ
λοϋτοι, λιιτ. tornus,- • σμlλη τoU τορνευτοΟ, νλU· 
φαν ον, έγκοπείκ;. 

Έτυμ.: τ6ρ,,0, (πρδλ. Ήαυχ. «τ6(»ο"ο,' τ6(»"ο§", 
Τσριι"τϊΎο,., πρδλ. λιix. τoρo"ιvτ~)' «τ6ρο,,' .ι~60· 
"οπ,χό" σ".νο,. (Ήσυχ.), «τό,.,· ιρycι.ιlίO" φeε· 
ωρυχ,,,ό,,. (Ήσυχ.), «τρ6,..· ιΙΥάΙμστσ ή eάμμστσ 
&"6,,,ιι.· "υx.ιoτlett~, λοιτ. teres, -.tls (ατρογΥύλος. 
περιφερής), βλ. τιΙρω' ix τοii τ6ρ,,0, npo7jABov τιi : 
τορ"ευω' τόI"ιvμσ' τοι"Ισχο,' ΤOI,,60μσ~ .- τό λιθ, 

ΙΔ;ηΔΙ (θεΡάπων, υπηρέτης) bnd τινων θβωριΤτιιι ώς; 
τoιυτι~όμιινoν πρός; τό τόe"ο" δl6τι b θιριiπων oueav 
!λλο έν t1j οuοΙq; xιtμνιι ποιρ" xλωθoγυρΙ~ει YUPIll ιiπό 

τον σιuθίντην του' χοιτ' ιlλλoυς;,;ό οιδτό λιθ. tι.rnι.s (θερά
πων) ίφ' δαον εlνοιι αυνών. πρός; τό «νέος, νεαρός:. 
πρέπει νά. αuσχι,;ιαθ1j πρός; τό αοινσχρ. IΔrσ&-J:ι (χοιΙ 
tolrrt&k&-l}) (νεαρόν ζςιον, μόσχος), ιiρμ. thorn (έΥ
γονος) (·Ιογηο-), c!.τινοι npojPXr,vτoιt ί~ ρι~. ter·, κιρι 
fι. βλ. έν Τ.Ι'l". 
τορνόομσι, μlΗ. -ώσoμσ~' ιiποθ: σημειώνω (η 

χαράοσω) διό τοΟ τόρνου, ποιώ τι στρογγύλον, τό 
όποστρογγυλώνω U τορ"ώσιι"το σήμσ=έκσμαν τόν 
τύμβον στρογγόλον, τόν άπεστρογγύλωσαν .'δα.
φο, ,,'Ιό, τοι"ώσ ... σl η,=θό κόμr:1 στρογγόλον (θό 
άποστραγγυλώσι:ι, θό κuρτώσr:l) τό κατώτατον κό
τος (τήν κοιλlαν) τοΟ πλοΙου. 
τορ6ς, ά, ό" (τιlρω)' διαπερών, διαπεραστικός, 

διατρ-'πών Ι ίπΙ φωνη" ή όξεία, ή διαπεραστική, ή 
προκα ούσα άνατpιxΙλί::Jν. 2} μτ<ρρ . , καθαρός, σα
φής, διακεκριμένος.- 11 έπί προσ. όξύς, δριμυς, TQo 

x~, Ιτοιμας. , , , 
Ετυμ.: τορ6,' τορcv,' ~oρl~σ' τοecvω ι αοινσχρ. 

tara.J:ι (όξύς, διαπέρaσΤΙK6ς), tΔrόl} (ταχυς), μια-φλ. 
tolirm (θόρυβος)' πλsιόΤ8FΙΙ βλ. ιν τIΙ,ω. 
τoρoτlξ i) τοροτίΥξ, όπομΙμησlς τοΟ κρωγμΟΩ 

πτηνού τινος. 

τoρUνιι, -ιι (τιΙeω)' cχουλ!όρα:. διό τι"\ς όποΙας 
όνακατεύουν τό έν μεΥόλι:ι XUTPQ μαγειρεuόμενoν, 
χοιν. cξυλοκουτόλα:., λΟΙ1:. tudlcuIol [_,,_, liλΗ χοιΙ -Ι-]. 

·E~υμ.ι τοev"'l' τοev"ω, χσιί ·όω: ποιλ·nοrr. t>ua
ΓΔ, ΡΥΓIΙΙ, IiΎΎλ-α~. pwoer •• pwirel, ποιλ · γορμ. dwl
,ίl, μ.σ.,.ιρμ. twir(e)1 (τόρακτρον), πcxλ-γιιρμ. dweroln 
(στρέΦW, περrστρέφw, ταρόοσω), IiΤ-Υλ·αοι;. ά-Ρwe
ΓΔη (τapόσσω, συγκινώ)' ί; Ιοιπ. ··ΙνΜ·, αυγ-Υ, 'l:1j 
·tru· (όναταPάσσw, όνaκατώνω), πρ6λ. ώα. AOΙ'l:. truI. 
(όρuτήρ, σwλήν), σoι~ρ. tνάrΔte,-tl (σ.πεUδw, 6ι6-
ζομαι), ΙΙΗ. d-τev..ω (βλ. λ.), αVefJ'I, 111:1:. ~β,I (βλ. 
λ.I' πι,ψΧλλ, πρό, <tijv ρl,. *tver- μΙοι !λλτι ρΙ,. ·stv.er
ιν τφ ιίπλ-α~. SΙΥΓίι.η (κινοΟμαι), κοιλ--ΥΙΙ;μ. ιιδr .... 
(έκπορ8ώ, λεηλατώ), noιA·πorr. stomιr, _λ'"'(8Ρμ, • 
ιturm (θίιελλα)' xoιτιi τινοις; lΙιοιφιχΙνονwl μιτOlπo;άl,l: 
βσιβι.ιιιιc "tfjI: ρι,.: ·tνer-, ·tνor· : ·tor.,· οΙ δΙ 4.,CΙyoν 



τε, την λί;ιν .Ι, το 'r.'r!oα, Τ.,.1,Ο" δίχoντcιιι τοι""" 
<*Τ8!,vν" η ι:qV.,1. 

·".ΡΟν., (τορv."Υ όναταρόσσω, όνακατεύω, διό 
τοιννης (βλ. λ.Ι. 
τοοι.Ις, Βπ. ToσσIιιΙ, _πιρρ. (τόοο,)' ώ, xcιιι νίίν, 

τοσάκις, τόσας φοράς. 
Tόσeς, έπ. τόσσος, ", ο", λCΙΙΤ. fantus· cII, χCΙΙΙ ν6ν, 

τόσος: έπί μιy.θ~υ;, τόσον μεγόλος Ι ίπΙ «ποοτi-
0101., τόσον έκτεταμένος, τόσον πολύς Ι ίπΙ xpoyOU, 
τόσον μακρός, τόσον πολύς · 1 _πΙ «ριθμοίί, τόσον 
πολλοl Ι ιίπί ηχοιι, τόσον Ισχυρός, τόσον 6;>οντώ
δηι; Ι Υενιχώ" τόσον πολύς. τόοον μέγας 11 σιινήθω, 
ε1ιρΙοχιι τήν «νΤCΙΙπόδOOίν τι;ιι εΙ,; τό ιivcιι:poi'. 090', ά,λ· 
λ& πcιι~· Όμή~φ o!ix! oπcιινΙως iι τόοο, ιiπ~ν'ίJ μόνη, 
ώ,; aei, τόοοι (ώ; χcιιΙ νυν, τρεΤς φορός τόσον πολ
λοΙ) . Πcιιρ' Όμήρφ το o~δ. τόοο" (η τόσσο,,) οιιχν& ιiπ
cιιντ~ ίν ιίπιρρ. _νν., τόσον πολύ, τόσον μακράν. 
λCΙΙΤ. tAnlum U λJ"" τόσο .. =παρά πολύ τόσον (πολύ). 
2) IK τόοοιι=όπό τοσούτου χρόνου. 

Έτιιμ.: τόοοο, χοιΙ τόοο, ( *Iotj-os ( Ιοιπ. «ν των. 
θίμ. *Ιο-, πρδλ. acιινaxρ. Ιι.Ιί=λοι •. Ιοl (*ΙοΙί), βλ. χοι: 
ίν 6000,.-τooιιij .. o, εΙνοιι νεοοχημοι.ιομό;; δημιoυ~Ί'η' 
8&Ι, β«08Ι τοίί δωρ. ~ .. o" χ.οιτ· «νcιιλoyΙoιν προ, τή'l 
ιiν.ιoτόιχ·ίcιιν .ών olίτoς: τooooVι:o,. 
YOOόσ-δc, ίπ. yooσόσ-δc, -ιjΔc, -ό"ΔC'=τόoo;, 

ιiλλ", μ8Τ& ϊnονωτέροι,; δaιχτιχij,; χροιΙΧ,· τόσον μέ
γας, τόσον πολύς, τόσον Ισχυρός χλπ. Β μετ' cίπρφ. 
τόσον Ισχυρός, τόσον Ικανός, νά πράξr:ι ΤΙ.- • το
σό"ΔC, _π. τοοοό"δ. ώ, ίπιρρ., τόσον πολύ. εΙς τo'~ 
οΟτον 6aθμόν, τόσον. 
Tooouτ-δρι&μoς, ο .. (τοοοVι:οr+cieι6μό,)· ~ τό

σον μέγας (πολύς) κατό τόν όρl8μόν. τόσον πο
λύόρl8μος. 
τοσoUτος, ίπ. τοσσoUτος, -oV8'7, -oVι;o (xcιιΙ ιίτ~ 

-οϊίτο;;)'=τόοο, (βλ. λ.), ιiλλ« μετ& Ιοχιιροτίροι, πω, 
δ8ιχτιχfj, οημοιο.' τόσον μέγας, τόσον πολύς χλπ. U 
ίνΙοτι δμω, tι τοοοϊίτο, Αχ.ι ItEptopto.tx'ijy δuνοιμιν 
xoιθoρΙ~oιιocιι τo~ πολύ μιχρον βοιθμόν, όπόΤ8 το οό)/J. 
τοοοϊίτο" = τόσον μόνον (καΙ δχι περισσότερον) ΙΙ 
Ι, τoooϊίτo-λcιιτ. eAtenus=rόσov πολύ, τόσον μα
κράν, έπl τοσοΟτον, μέχρι τοσούτου, εΙς τόσον 6α-
8μόν IΙlτ.eο .. τοσοϊίτο==δλλο τόσον Ι h.eoI ι:ogov
τοι-δλλοι τόσοl.- 11 τό οό)δ. τoooVι:o (η -atι>, ίπι)\, 
τοοοοντο (η -ο .. ) ώ, ιiπΙρρ.=τόσoν · πoλύ, τόσον μα· 
κρόν (<<τόσο μακΡιό»). 

TOOO"oO*l, τοοοιιιτηι, τοοοιιτο"ι, νεάχ. cιττ. ιiντΙ 
'rooovro. (l5λ.λ.), ιiλλ& μ&τ& 'ντονωτίροι, δaιχ'l:. oημcιιa. 
τοοσδκΙ, xcιΙ τοσσδκΙς, ίπ. 5πΙρρ. ιiντΙ τοοσκι, 

(βλ. λ . ). 

τ6σσας, δωρ. 'r600ctIr (=τvxι.ό,,>, μτχ. «ορ. cιι' cI-
Υνώοτοιι ίνδΟΤ. , δοτι, ητο οιινών. -:ψ Ι:VYXσ .. oα (δλ. λ.). 
Toσσiίνoς, δωρ. ιiντΙ 'roooVι:or (βλ. λ.). 
τόσσος, ", ο", έπ. «ντΙ 'rdoor (βλ. λ.). 
Toσσόσ-ΔC, τooo';·ΔC, τoooό,,-ΔC, &π. ιiντΙ τοοόο-

δ. (δλ. λ.). 
τοοσoUΥος, '«vτ", -oVι:o (xcιιΙ -oVι:o,,), e7\. ~ντΙ 

ι:οοοVτοr. 
T6σuς, ίn;Ιρρ. τοο .. όοο" τόσον πολύ, εΙς τόσον 

&J8μόν. 
τ6'Π, ίπΙρρ., δωρ. τόκΙ, ouoxaoτtxo.. τοίί «νcιιφoρ. 

lτε η dπ6τ. xcιι! τοίί ΙΙρωΤ'ljμ. πότ.· ώ, χcιιΙ νίίν, τότε, 
κατ' έκεΤνον τόν χρόνον ιι οιιχν& πcιρ' «ττ., πρό
τερον, πρΙν, τό πάλαι, πρ<iJην 11 ίνΙΟΤ8 μετ' ιμφ«05ω" 
κατά τούς ένδόξους έκεΙνους χρόνους. 2) ί·IΙο •• 
ιiνcιιφιlρl1:cιιι εΙ; το μiλλο ·.: λέξ.ιr _l ~ότ • • Γοομσι= 
θό 6μιλi'\σr:ις καΙ τότε 8ό μό8ι.ι. 3) i!νωμaνον μετ' 
&λλll>ν μορΙω'l: τότ. &ι;=τότε λοιπόν, τότε πλέον 
ι,ιccιΙ τότ.=άκόμη καΙ τότε (6 _ι ίπιδοτιχο,) Ι τότ' 
'_ι .. σ, &ι; τότ. Υ.. 4) μιτδι τοίί &ρθροιι, οΙ τότε 
-οΙ κατ' έKεΙνOUς τούς χρόνους ζωντες Ι ι" τφ 
τότ. (ivv. "ιό .. φ)=κατό τήν έποχήν έκεΙνην. 
Έι:vμ. : τότ., δcιιρ. , ηλ. τό_' τοτi (βλ. λ.)' ~ Ιcιιπ. 

«ντων. θιlμ. ·10- + π~60φ. -" _Ι -_ (βλ . χcιιΙ 'ν -τ.). 
'Nn, ίπΙρρ. (ϊΧ τοi) .ό" δι& μ&ΤCΙΙδολ'i'jl; Π8ΡΙ τόν 

τονισμόν, πρδλ. xcιι: Ι,ε ι dd)' «κόποτε-κάποτε», 
ιπότε-πότε», «(όπό) Ι\αμμιό φορ6», έν/οτε louxvc!t: 
.., ci,xij Oou ΠΡοτΙΙσ801ν ιiντιO'.στιλλoμιlν.ν πρό, iλ-

λήλcιι,: ~oό μ" ... τοτC δ8 ... -δλλοτε μέν ... δλλοτε 
δέ (ιτή μιό φορό έται ... τήν δλλη όλλοιQς:t, ιμε
ρικές φορές έτσι ... μερικές όλλOΙG!ς») 11 τό ... • fi τ6τ. 
τή μιό φορά Γι τήν δλλη. 

το-τΕτσρ'l'Oν, ίπΙρρ. ·=ι:ό Τ8τσeτο,,=διό n:τόρτην 
φοράν, ώ~ xcιιί νίίν τό τέταρτον (πρβλ. τό ~ώτo .. ). 
το-η,νΙκΙ, η χ8χωριομΒνω; τό τ""lκσ, ιiπΙρρ: .... 

τη .. Ικσ (βλ. λ.). 
'I'OTOβρfξ, όπομΙμησις κρι.ιγμοϋ πτηνοΟ (πcιιρ' Ά-

ριοτοφ.). ι 

το-τιι'τον, έπΙρρ.· - τό τι/το .. (ώ, χοιΙ νίίν), διό 
τρ!την φοράν (πρ6λ. τοτέτσeτο"), 
τσU, Υ8ν. τo~ ίiρθρ. d, χcιιΙ oτfj, βρω.ημ. ιiντων. ~lr. 
YOU, ίΥχλιτ., Υεν. τη, ίΥχλιτ. «ορ. ιiντων. 'ri,. 
'I'o6IoAoi, χοιτ& χριloιν, «ντΙ 'rov όβ010ϊί . 
ιούκ, χcιιτά xριloιν, ιiντΙ τοϊί lκ. 
t'OiΑασσον, χcιιτ& χριloιν, ιiντΙ τό 11σοοο". 
,I,ΌUΙάιισTOν, χcιιτ& xpiioLV, ιiντΙ τό lA.ciχιοτιι". 
ιoύAcύIcpov, χοιτ& xριloιν, ιiντΙ τό 11cV6.eo". 
ιούμόν, xcιιτ& x~ιlaιν, ιiντΙ τό Ιμό ... 
t'OiμηΙΙιν, χοιτ& χριloιν, «ντΙ τό lμmι.λι". 
TOύμnoδών, χοιτ& χρΙΧσιν, «ντΙ τό Ιμπο&;'". 
t'Oiμnpoσδcν, xcιιτ& xptioLY, «ντ! τό Ιμπeοοtk1ι_ 
ιούμφδνCς, χc:tτ& χρΙΧοιν, «ντΙ τό Ιμφσtd,. 
ToϋμφiίΙoν, χοιτ& χρΙΧοιν, «ντΙ .. ό IΜφV10". 
τσύνανιίον, χοιτ& xp(iatv, ιiντΙ τό Ι"σ"τ/ο ... 
t'OiYCKO, χοιτ& xp(ioty, «ντΙ τοϊί Ι"εκσ = τούτου 

fVEKQ, δι' αύτ6ν τόν λόγον, διό τούτο, διό ~ ερω1:Υ,μ. 
.. ον..εκσ ;=τoV ι"cκσ ;-τΙνος fVEKa; fVEKa τlνος ; 
διό τΙ; 
'rOύνΔCνΔC, χcιιτ& xp(ioty, «ντΙ τό ι"iJ.έ .. δε. 
TOϋνOμa, χοιτ& χρ!οιν, «ντΙ εό G"ομσ. 
τ06ντι:ϋΙcν, xc:toτ& xptioty, «ντΙ τό l"τcV6c,,=είς 

τό έξης, cάπ' έδQ καΙ πέρα», όπό τώρα καί εΙς 
τό έ~rις. 

TounCKcIVO, xcιιτά xpl2oty, ιiντΙ τό IniKIι'N (βλ.λ.). 
TOύnoς, χcιι.& χρΙΙοιν, ιiντΙ " lπο,. 
τσύρσνoU, χ<:ιιτά χρΙΧοιν, «ντΙ τοϊί olι,σ"oiί. 
ΥΟύΡΥον, χοιτ& χρΙΧσιν, CΊY'l:! τό 'eyo", 
τουτδιιις η το"δκι, ποιη1:. ίπΙρρ. «ντΙ τότc Η ώ. 

σιιοχετ.4tοU dπότσ" . 2) = oίί-roα" cb, οιιaχετ. του 
ιiνc:tψψ. dιr.- 11 τοσάκις. τόσος φορός. 

To"ci, ίπιΡΡ., δωρ. «ντΙ ~σVηι' πρός a(ιτήν τήν 
κατεύ8υνσιν. έκεΤ, πέραν έΚ:ετ. 

ΤΟΟΤΙ:Ρον, Ιων. χcιιτά xp(iotv, «ν1:Ι τό ΙΙ:.ιο ... 
youy6δc χcιιΙ TouτόIcy, ίπιΡΡ. (ofι:o,)' έντεύ8εν, 

όπό έδώ καΙ πέραν, ' άπ' έκεΤ. 
ΥΟυτώ8ι:ν, δωρ. 8πΙρρ. (olίτo,)' έντεΟ8εν, όπ' έδώ, 

όπ' έκεΤ. όπό αύτοϋ. 
τ6φΡΙ, δβιχτ. ίπΙρρ. xpovou' έπl τοσούτον χρόνον, 

μέχρι τότε, έι.ις τότε, έν τoσoύτ~ XΡOVIKQ διαστή
ματι (συΟΧΒτιχον του ιiνcιιφoρ. όφρσ, χlιιμΙνοιι πρό Τι μΒ,όι 
το .όψισ έν τψ λόΥφ).- 11 τόφeιι xιιζΤCΙΙI βνΙΟΤΕ ιiπoλ. , 
έν rQ μεταξύ, είς τό μεταξύ, έν τoσoύT~.- ιυ π ιηχ 
μΤΥν. ώ~ Τολιχο, οόνδ., Τνα. 

Έι:vμ.: τόφeσ ... oψeσ (Κως)' τό τμf!μcιι 'tfj. π~ρoι' 
λ ηΥ. ιiνιXyιι.cιιι 8Ι, !cιιπ. ά,ντων. θΒμοι *Ιο- (περΙ OiJ βλ. 
χοιΙ ίν Gφect)' διά το 6π6λοιπο', -φeσ πρβλ. Ψoχoι~ ' 
-ΡΓ. ίν τφ Ku-ρre (δταν, πότε), ta:-ρOrk, Ιϊί-ΡClΓ, 
Ιϊί-ρrCl (νύν, τώρα). 
ΤΡiΥΙΙfς"'=~eώycιo (βλ. λ.). 
ΙΡΙΥδσαίος, σ, ο,,' ό κότοικος τών Τρανοοών 

('ΒΠ8ιρωΤΙΧ'i'jς; ItOAawl;). fι ό κατα:(όμενος έκ Τρανα
σQν 11 πcιιρ' Άριοτοφ, δμως;, ίπΙ χοι"ιδιων, ι:ιδr 'rectYIIoIIict 
φσΙl'.ΤCΙΙ, λίΥΙΤΟΙΙ μβΤ:Ι λΟΥοn:cιιιχ.ιχfjl; ιiνcιιφo;;ιi. προ; 
ΤΟ τea".,,, (1:oίi τιώΥοα) 11 ιiφ' 'τ'ροιι .0 . ΤισΥσοσlοιι 
_τeό, (πΙΙλιν πcιιρ' ΆΡΙΟ1:0φ.) «νcιιφίΡBΤoιι λOYOΠCΙΙΙXΤI' 
χω. π;:.ό;; oτ'ijv λ. τeάYo,. 
τρδΥcίν, «πρφ. ιioρ. β' τ06 τιώycιo. 
τρδΥΙ:Ιος, σ, Ο". ποιητ. «ντΙ τιάΥ.Ο, ·(βλ. λ.), 

ό τού τράγου, ιτραγήσιος», «τράγιος» Ι ~y./" 
(ίνν . dοIΩ)=δέρμα τράγου. 
τΡδΥ-ΗΙφος, δ (~~)IOr+l1aφo,)' φανταότικ6ν 

ζQoν, τράγος δμα καΙ έλαφος, Υνωοτόν ~ ιiΠ8ΙXO
νιομ«των ίπΙ ~CΙΙItYιτCIIJI χcιΙ ΙλλOl~ IΡΥων oτfj, Άνcιιτολ1l.'. 
TplyCoς, xcιιΙ ποι7lΤ. ~~y.ιo, (βλ. λ.), ., ." (ε,.

,.,). ό έκ τΡάγou. ό όνiμ<ι.ιν εΙς τΡάγον, «τf'ΩYf\-
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σιος, τρόγιο<;» n 'feCm ' (~cιΙ ιΧουνοιιρ . ι:eσ,ισ) ίνν. 10· 
,cl=δέρμα τρόνου, πρδλ~ ι:ρσΥ.I" (ίν 'f1l«Y.'o,) • . 

τρδΥιιμα, -σι:ο" ,;ό ' (τeσ,eί.), χοι.ιΣ.ό ~λl[o.oν 
ίν .φ πλτιθ. Ι:Icιyι7μιιτσ=ώ; 'tdt τρωγάA.cι, .τό έπιδ6ρ
πια, ξηροΙ' δηλ. καρποΙ ΤρI..JγόμενOΙ μετό τό κύριον 
φαγητόν, η xcιΙ γλυκΙσματα, λcι •• beIl4ri4. 
τρδyιιμδτfςω, μελλ. -0110' 'ι:ρώΥω τeσyι7μσι:σ (βλ.) . 

II 'l:ijν cι!ιτijν oημcιo .. Ιχιι ~CΙί 'ι:ό μaο . ι:eσΥ"μσι:Ιtομσ,. 
τρδΥΙιιός, tt, ό. (τράΥΟ,)' ό όνήκων η .όρμόζων 

είς τρόγον 116 δμοιο<;πρός τρόγον.- 11 ώ, χοιΙ νίίν, 
τραγικός, ό όνήκων ij όmJόζων εις τραγ~δfαν (ΠF6λ. 
'eσyφMσ) 11 ι:ρσΥιΧός :Mίρo~τό πoλυτελι'j καΙ ζωη
Ρών χρι.ιμότων ένδύματα τω,:, ύποκριτών τΙΙς τραγ
ι.JδΙας.- ίντιυθεν δι -yινιx~, μενολοπρεπης , . σε
μνοπρεπής, όξιοπρεπής" ίν XCΙXij '&'1'1. τ1~μπΙ:Ιδης, 
KoμπασTlKός.-KιtΙρρ. ι:ρσΥ,χώr-εlς τρσγικον Ocpος, 
~ατό τρgγικόν τρόπον. 
Tpάyfvoς, ", ο" (Ι:Ρ«Υος)=ι:ράΥι,ος ' (βλ. λ.). 
TρIyfciKoς, δ , δποχορ. ,;οίί τράΥος' μικρός τρό· 

'{ος, «τρανόκι, κατσικόκι». . 
τρaΥο-ιιouρlκ6ς, ή, ό" (τ;ά1O',TXOνριi)' iIt! μcι· 

xcιΙpoι~. ή χρησιμεύουσα διό κούρευμα τρόγι.ι.ν Β -Υιν., 
ό κατόλληλος (η χρήσιμος) είς κουρόν τρόγων. 
τρδΥ6-κτονος, ο" (ι:ράyoς+xτ~',.ιo)· 6 όνήκων 

εΙς έσφαγμένους τρόγouς. . 
τρδΥο-μάσιδΙος, ον (ι:ρά1O.+μσoxά1ιr)· ούτινος 

σΙ μασχόλαι όποπνέουσιν όσμήν τρόγου (c6ρι.ιμοΟν 
τραγlλα » ) . 
τρδy6-ηoUς, -310&" δ, fι (Τ9«1Οn-nο,;,)' ώ; xcιΙ 

νυν , τρα'{όπouς, ό έχων .(1όδaς τρόγου, cτρα'ι'oπό-
δαρΟς». . 
τρδΥος, δ (τισΥιϊ,,)' ώ, xcιΙ ,υν , τρό'ι'ος, λcιτ. 

hircus, c4per.- • ή «τρανΙλα» . τών μαοχαλών, ή 
δομή τών μασχαλών ή 6μoΙ~ πρός τήν τοΟ τρό 
γου, λcιτ. hlrcus &I&rum (πρδλ. ι:ισΥομάοχσ.ιο,). 2) 
λαγνεΙα, όοέλΥεια. . 

Έι:νμ.ι xCι'l:ιi oςινcι, IΙνCΙΙ πιθcινόν 6τι (ίφ' 600'1 ι:ρά
γο, Mνcι,;cιι 'Idt 0Υιμ. ό τρt:ι'ι'ων, ό ροκανΙζων, ij ό μη
Ρυκόζων) τό "fρ«γος πaΡιaχει ριζ. ι:ισ)'·, μlΤCΙπτωτ. 
βcιθμ(δoι τ~, ι:ριο)'- οςοίί ι:,ώ)'ω (ροκανΙζω, μηΡUKόζω), 
βλ. I,ρσγlϊ".-xcι.' Ιλλου;, -η.τον όρθω ;, τράΥος (*nl'ρά-

)'ο-ς <ί,;ιιπ. *qvt(-g-: ποιλ-ι:ιorΓ. huedurr (κριός) : ·Ιλλ. 
nlτeσ (6ρ6χος), πρδλ. -Υιρμ, steinbock, Σουηδ. slen
bock.- 'ij ix 'l:ij; ριζ. tverg-: λcιτ. I~rgeo (εΤμαι 

έξω'ι'κωμένος), fι ίχ ριζ. terg-: ~cιλ-nοrr. ~rekr (δύ
νσμις, γενναι6της).- ίν.αιίίθcι πιθ. ιiνήxιι χ,;ιι ι .ό 

μΤ-Υν . λcι'l:, Iroj& (γoυρoύνo~ πcιλ-norr. '~rekkr (περιτ
τwματα), βλ. ίν τάΡΥσ"Ο".- ΠCΙΡιi-Υωi'CΙ: τράy~,oς, 
τρά1'ιος' 'fefSyιiιo ' "fefSy'tClO· ι:eσΥφδ6S" τρσ}'φδίσ (βλ , 
τeσyφδ6ς). 
τρQyo-σKι:lής, .ς (ι:ριiΥος+οχi,ιος)' ό έχων πό

δας όμοΙους πρός οκέλη τρό'ι'ου, ό έχων σκέλη 
τρό'{ου (ίπΙ 'ι:ου Πcινός). 

ypi!iyw,IIβIp . ιiντΙ τρώΥιο(ώς τό nρίίι:ος iνt! πρώτΟS')' 
τρaΥ..,ΙCω, μελλ. -ήοω (τρσΥφδό,)' παριστόνω 

άπό σκηνης τρανιγδlαν, όναβι8δζω έπl σκηνης 
τρα'ι'ΥδΙαν Ι μI.dt .r.lUιXV,l:Ix. xcι;r.' αιΙτ . , ποριστόνω τι 
έν τρανΥδΙQ : l'eσyφδiOl ή" Α"δeομi&ι.,- ίν τ/jl 
π,;ιιθ . , γΙνομαι ύπό8εσις τρα'ι'ΥδΙσς.- 11 μr.φρ., λέγω, 
διηγοΟμαι, έν τραγΙK~ φρόοει, άπαννέλλω κατό 
τρόπον τραγικόν, όμιλώ πομπωδώς (δπaι; ιί, .ό 
oacnpoν) . . 

τρσΥ..,ΙΙσ, ~ (ίχ το!) ι:tσyφlός, o!JxI t) ι:ριiy_ 
φδι; 'ij "nΙ ι:ράΥφ φδtJ)· ώ, xcιΙ vllv, τρανΥδΙα, η ή
ρl..JΙKόν δρόμα, ίπινοηθίν 6πό 'l:ιiίν ΔώFιaων, πcιp' οΙ, 
διιτήρτιοl 'ι:όν λυριχόν .ου χcιρaιχτfjΡCΙ (refSy,xol %0'0;)' 
iItIItcι μι'l:ιφuτιlΙθη ιΙ, Άθήνcι" οπου xcιΙ βcιθμηδόν ί;· 
ιλιχθίν πpoα8λcιΔC .ήν πλΥιρη δρcιμCXΤΙΧijν .ου μορφήν 
(βλ. "ffCl!)'ιpιU,). 
τρσΥ-Υδιιι'-Ν tt, ό. (ι:eσΥφδ6S')' ό όρμόζων εΙς 

τραγικόν πoιητr'ιν η εΙς τραγ~δΙαν, ό όΥήκων εΙς 
τρa'{~ν Ο -Υιν . , ό τραγικός .. 
τρδy-yIo-δΙδάσκΙloς, 6 (ι:,aιyφ~ς + διδιίΟΗσ

ΙOS') ' ό τραγ~δός καΙ ουγχρόνι.ις διδάσκαλος ό 
'διος των τρa'ι'ιγδιων τou, τ. Ι. ό ποιητής ΤβOν~
διων (τραγικός ποιητης), ό όποΤος' έδlδaoKεν οότο-

πΡοσι:ιπι.ις τό μέλη τοΟ χοροΟ καΙ τo~ ύποκριτάς. 
τρσ,..,ΙΟ-ΩΟιός ο. (ι:eσyφdοS'+no,;ω)' όποιων 

τρa'ι'ιγδJoς, Τρόνικός ποιητι'ιςllάι, o!jo. ιJ 'ffCI!yφδoπe,or 
-6 τρα'ι'ιι<.ός ποιητής. 
ΤιHI~ 6 (_ριiyo,+ιlo,ιUς-ouv"!lp • .μ~). ό 

{ιδων τραγ~Ιας, τι:ονικός ΠΟΊητής (ποιών τρaγ~· 
δΙας) και όυνόμα όοιδός (l:!δIιIv ούτ6ς), Ι\ι6τι, iPXI
xιiί, το~λciχιο'l:ον, 6 ποιη.ij, ιiλιiμδcινι μaΡΟ' ιΙ, 'tijv 
πcιpιioτcιoιν 'ι:ων ,;pcιy!pδιων 'l:OU ώ, 6ποχριοςή, Ι δΡσIlIl
τιρον δ δρο, ι:eσJ'CPdός πι"ιω"Ιοθη lί, ,;όν ύποκριτή, 
τρα'ι'~ιων.- ίν '11.1 χυριολι;Ιφ. .'11' β.δoιίaι, ~ λ. 'ffCl!Y' 
φιό, ' οημοιΙνl, τόν ι:ιδοντα ι;ιδός τρό'{ων (η τόν 
όοιδ6ν τόν έχοντα σχέσιν πρός τούς τρόγouς), 
It,l:� διότι οΙ δπoxpι-τ:cιΙ "ίocιν ίνδιδυμίνοι δίρμcιτoι τρΙί 
yaιν, ΙΤ'ι:1 διότι 'fFιi-yo, ίδΙδι'l:ο ώ, 6ροιδιΙι;ν ιΙ, τόν νι
χητήν τpcι-yιxιiίν ιX-yώνlιlν, ιΤτl /)ιότι cι! πcιρcιοτciΟIΙ, οςών 
ιΧΡχcιιοτaρlιιν 'l:pcι-yιpδιων -ηοοιν οuνδucιομaνcιι μί θυ:ιΙ,;ιι. 

'ι:Ρci-Υων, ιΤτl δι' Ιλλου, ΠCΙFομο(οu, λό-Υου, . Κcι'l:όι .όν 
ΣυνιiδIIλφoν χ. Χcιτt;;S'jν [ΠνlυμCΙ 4 (1914) οlλ. 9 Χ. '.) 
τeσyφδό, <ι:ρσΥος (=φιι,ι.ιός ι δσμσ)+ιlo,cJό,-Φδός' 
bItr.lQ. ιiPXΙx. οςύπο, ι:eσΥσFο,δό, - ό Qδc.ιν τό ςισμα 
του τρόνομ (πρδλ . ~μ.φδό" χ.Ι,)· ουνών. φιιUφIός. 

Έι:vμ.ι Ι:,.Υφδ6,· ι:ρσΥφΜσ ι 'fριi1On-(ιdιt. iνtll). 
θιν ι: , σ)',Χός (πρδλ. Ηιομ,χ6, ι _μφΜσ). 
τρδμις, ~ (χαιΙ τρά ... , ~). ό μεταξύ τοΟ πρωκτοο 

καΙ τών αlδοlων στενός χώρος, τό nιρΙ.lo. (nι,Ι· 
_,ο") η ΙΡί!ος, δπω, Ιλλω, λa-ΥΙ';CΙI' [πρδλ. Ήουχ. 
.τρά~· τό ι:ρ;;μσ ι:ιj, Iδr/σς, ιJ Ge,o,' "f'"S' '''Ι:Ι· 
,0,.' οΙ ~ lo%Io •• • τρσμ,ς (ΙCΙK • • I[-ml-: πcxλ-norr. 

~&rmr, "y-yλ-ocι~. ~&rm, ΠCΙλ-ylρμ. dar<&>m (έντε· 
ρον, χυρ. πέρααμο, δΙοδοςl (πρδλ. germ. *~&rm&·z 
=4λλ. τ6ρμο" βλ. λ.), πcιλ·ιpλ. drulmm, Υιν. drommo 
(ρόχις), gaII. trum (ρόχις, όροσειρό), bret. &dr"" 
ίπ(p~. (6πΙσω)' ί~ ίcιπ. ρΙ~. *Ier" βλ. ίν ι:11,ψ~. ; 
'PA.~MHΊ, ές' ό διατρυπων, ό διοπερών n μτφρ, 

διαυγής, καδαρός, σαφής, εύκρινής (πρδλ. τό ΟYjμllF, 
. cτρανός»~ . 

Έι:νμ. ι τ,α"", (ώα. xcιΙ 'fefS,,6s-) ι )..αι-τ:. ·tr&re ίν 
-τ:aΤ. intr&re, extr&bunl, -Υοτθ. ~ro~jan (όοκώ, γυ. 
μνόζω); πρδλ. λcιτ. Irltus (έξηοκημένος), π«λ-oί.cιυ. 
Ir&titi (=λcιτ. &bsumere)' ί; ίοιπ . ρι~. *tra-, ίνcιλλcιo· 
οομaνη, μιτόι .ων μι.cιπτ. βcιθμ. elre-, *trδ- (*Ior-) .~, 
βcιo . lere- ("Ier- ίν -ιφ ΤΙ/,ΟΙ, βλ. λ.). 
τρδνός, ή, 6., πcιpιiλλ . . -ιύπο, οςοίί ι:ρ.""ς (βλ. λ.) . 
τρδνόω (ι:ρcι.6ς)" κα8ιστώ τι κο8ορόν (σaφές. 

εύκριν";ςι. 

τρδνώς, ίπΙ -, ρ. -ιοί) 'feσιrttS' · ουφι.ις, εύκρινώς. 
τρ~ηι:, ιΧντΙ ll'ριι.πl, ίπ . -Υ ' Ιν. ιiop. δ' τοίί ι:ρέπω. 
τρδ-ηι:ςσ, -"ς, ~. ιίι; χ,;ιιί νυν, τρόπεζα, «τραπέ · 

ζι», )(CΙΙ XUj:. τρόπεζα φαγητού, έφ' ης όπετΙ8εντσ 
φανητό U ξ."ι" ι:eάnfζσ = τΡόπεζα φιλοξενΙα:; , ή 
πρός φιλοξενούμενον προσφερομ!νη τρόπεζα (<<τί 
φιλικό τραπέζωμα») Ι:Ις σύμβολον φιλοξενΙος, τό 
οον Ιερό 8ει.ιρουμένη, ώστε wρκΙζοντο έπ ' :Jύτης I1 
ι:ρcιnιtn χσί Holrn ,uzcιμσ,=ίιποδtχαμαΙ τινα (τόν 
περιποιούμαι) μέ τρόπεζαν (<<τραπέζωμα») καΙ μέ 
κλΙνην (τςι ΠΡOσφέρI..J δΥιλ. φαγητόν καΙ ϋπνον). 
2) τό έπ\ της τραπέζης πaρaτι~έμενα έδtσματα, 
τό δεΤπνον, -Υιιν. φαγητόν.- 11 τρόπεζα ά::>γυρα. 
μοι6οϋ (χρηματιστοΟ Τι τραπεζΙτou), ώ, χ,;ιιΙ Υίίν ιτρό· 
πεζαι, «Έ8νΙKr'ι Τρόπεζα» χ).π . , λcιτ. mens& argen
I&rl& Τι mensa nummul&rll.- • πόσα τραπεζοειδής 
Τι έπlπεδος έπιφόνεια, έφ' ης έτοπο8ετεΤτό τι, σανΙ
δωμα, λαι •. I&bul&. 

Έι:vμ.ι 'fecinltfS (*Ι'.τeσ-nιtσ, xcιθ' «πλoλ?yΙcι'/ 
(ΠFδλ. dρ)'ve6-n~tσ, "vσ.6-nιttS · -nιta < " -nιδjσ : 
λcι-τ: . ped-erM' πι;δλ. oιdt ίν "ττ. ίΠ:-ΥΡ. ι:σeτ'l.uόρIΟ'l 
"'/τΙ τιι:σ,ημ6e,ΟJf' xcιταi .ινcι, Ι',σ - (8nι:eσ- < Ιαι:π . 
*qνtv{- (-4), πρδλ. xcιΙ oςi ίν Ι'iι:ι:σρl" ι:,νιΡιί.ιI,σ' 
ίΧ πcιpcιλλYιλoυ Iill:cιν,;4 χοιΙ agl-nιtfS (βOΙIιl'. χαιτιί 
Ήούχ. ), οπιιρ όφlLλι,;cιι fj 11' τ'ijν ίν oς'/l πραιΥμαιτιΧό
.τ,τι rιπcιρξι '/ ';Ρcιll:ιt;;ιiν ίx.oυoιiν ,l:plt" π6δcι, (πρδλ 
Ι:Ρ'ΟΗ • .ι.ί" ι:ράnιtσ, πcιρdt ΚραιτΙνφ, "ft11nOVς ."311' 
'σ II:cιρ' Άριοτοφ., mensa trlpes πcιp' Όροι.Ιφ), Τι lί. 
τό 6'1:ι οςό "f,.- "ιώδη οχο-ιιιινόν xcιΙ .6I1:oxoιoςlo-:ιi8η 6π~ 
'l:oίl "f'" (ιίι, Υναίοτοτ'ρφιι) , ίν 'ι:οΤ, βOΙIιlΤ. ι:lllnι"". 
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