
Δ, δ, δέλτα, άκλιτο, το τέταρτο γράμμα του ελλ. αλφαβ.· ως αριθμητικό, δʹ = 

τέσσαρες και τέταρτος, αλλά ͵δ = 4.000. I. Το δ είναι το οδοντικό άφωνο 

γράμμα που βρίσκεται ανάμεσα στο ψιλόπνοο τ και το δασύπνοο θ. II. 

Μεταβολές του δ στις διαλέκτους: 1. Αιολ., τροπή σε β, όπως σάμβαλον αντί 

σάνδαλον· αντίστροφα στη Δωρ., το ὀβελός μετατρέπεται σε ὀδελός. 2. στην 

Αιολ. ή Δωρ. τροπή σε ζ, ή ζ τροπή σε δ και σδ, βλ. Ζ, ζ II. 2, 3. τροπή σε θ, 

όπως ψεῦδος, ψύθος, 4. τροπή σε λ, όπως δαήρ, Λατ. levir, δάκρυ lacryma, 

δασύς λάσιος, 5. τροπή σε σ, όπως ὀδμή, ὀσμή, ἴδμεν, ἴσμεν, 6. μερικές φορές 

το δ παρεμβάλλεται, για να δώσει έναν πιο ολοκληρωμένο («γεμάτο») ήχο· 

(ἀνήρ) ἀνέρος ἀνδρός, 7. Το δ μερικές φορές χάνεται, πρβλ. διωγμός, δίωξις 

με το ἰωκή, 8. μερικές φορές αντιπροσωπεύει το j (y) όπως στο ἤδη ή το δή, 

Λατ. jam.  

δᾰ-, επιτατικό προθεματικό μόριο, = ζα-, όπως στα δά-σκιος, δα-φοινός.  

δᾱ, ερμηνευόμενο από τους Σχολ. ως Δωρ. αντί γῆ, στις εκφράσεις δᾶ φεῦ, 

φεῦ δᾶ, σε Αισχύλ., Ευρ.· οὐ δᾶν, όχι, μα τη γη, σε Θεόκρ. Αλλά είναι πιθ. το 

δᾶ ή Δᾶ να είναι μια Δωρ. κλητ. του Δάν = Ζάν (δηλ. Ζήν = Ζεύς), και αιτ. 

Δᾶν = Ζῆν (δηλ. Ζῆνα).  

δᾱγύς, -ῦδος, ἡ, κέρινη κούκλα, μαριονέτα, σε Θεόκρ.  

δᾳδίον, τό, υποκορ. του δαΐς, δᾴς, χρησιμ. για τα καυσόξυλα, δαδί, μικρή 

λαμπάδα, σε Αριστοφ.  

δᾳδίς, -ίδος, ἡ, λαμπαδηφορία, λαμπαδηδρομία, σε Λουκ.  

δᾳδουχέω, μέλ. -ήσω, κατέχω το αξίωμα του δᾳδούχου, μεταφέρω το δαυλό, 

κρατώ αναμμένα δαδιά και φέγγω ιδίως στις πομπές, σε Ευρ.  

δᾳδ-οῦχος, ὁ (δᾷς, ἔχω), αυτός που μεταφέρει το δαυλό, λαμπαδηφόρος, 

λαμπαδηδρόμος, αξιωματούχος στα μυστήρια της Ελευσίνιας Δήμητρας, σε 

Αριστ.  

δᾳδο-φορέω, μέλ. -ήσω (δᾷς, φέρω), μεταφέρω, κουβαλώ δαυλούς, πυρσούς, 

σε Λουκ.  

δαείω, Επικ. αντί δαῶ, υποτ. Παθ. αορ. βʹ του *δάω.  

δαήμεναι, Επικ. αντί δαῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του *δάω.  

δαήμων, -ον, γεν. -ονος (*δάω, δαῆναι), γνώστης, έμπειρος σε κάτι, ειδήμων, 

έμπειρος, ειδικός· ἔν τινι, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., σε Ομήρ. Οδ.· δαημονέστατος, 

σε Ξεν.  

δαῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του *δάω.  

δᾱήρ, -έρος, ὁ, κλητ. δᾶερ, αδερφός συζύγου, ανδράδελφος, κουνιάδος, Λατ. 

levir, αντίστοιχο του θηλ. γάλως, σε Ομήρ. Ιλ.  

δαήσομαι, μέλ. του *δάω.  

δαί, κοινός εύχρηστος τύπος του δή, ο οποίος χρησιμ. μετά από ερωτημ., τί 

δαὶ λέγεις σύ; σε Αριστοφ.· τί δαί; τί; πώς; άραγε, λοιπόν, στον ίδ., σε Πλάτ.  

δᾰΐ[ῐ], Επικ. αντί δαΐδι, δοτ. του δαΐς.  

δαιδάλεος, -α, -ον, I. τεχνικά επεξεργασμένος, ο επιτηδευμένος, περίτεχνα 

δουλεμένος, περίτεχνος, πολυποίκιλος, έντεχνος, λεπτοδουλεμένος, επιδέξιος, 

λέγεται για επεξεργασία μετάλλου ή ξύλου, σε Όμηρ.· λέγεται για την 

κεντητική τέχνη, σε Ησίοδ., Ευρ. II. επιδέξιος, λέγεται για τη δεξιότητα του 

τεχνίτη, σε Ανθ.  

δαιδάλλω, κυρίως στον ενεστ. και παρατ. (δαίδαλος),· δουλεύω περίτεχνα, 

τεχνουργώ, κατασκευάζω, μαστορεύω, κοσμώ, διακοσμώ ή ενθέτω με 

ασυνήθιστη τέχνη, καλλωπίζω, εξωραΐζω, ωραιοποιώ, σε Όμηρ. — Παθ., μτχ. 

παρακ. δεδαιδαλμένος, σε Πίνδ.  



δαίδαλμα, -ατος, τό, έργο τέχνης, κομψοτέχνημα, τεχνούργημα στολισμένο 

με πολλή τέχνη, σε Θεόκρ.  

δαιδαλόεις, -εσσα, -εν, = δαιδάλεος, σε Ανθ.  

δαί-δᾰλος, -ον (αναδιπλ. από √ΔΑΛ), I. τεχνικά επεξεργασμένος ή περίτεχνα 

κατεργασμένος, περίτεχνος, επεξεργασμένος με ακρίβεια, λεπτοδουλεμένος, 

σε Αισχύλ.· στον Όμηρ. μόνο στο ουδ. ως ουσ., δαίδαλα πάντα, περίτεχνα 

παντός είδους έργα, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως στον ενικ., σε Ομήρ. Οδ. II. ως 

κύριο όνομα, Δαίδαλος, ὁ, ο Δαίδαλος, δηλ. ο επιδέξιος τεχνίτης, ο 

καλλιτέχνης, από την Κνωσό της Κρήτης, σύγχρονος του Μίνωα, ο οποίος 

αναφέρεται στην Ομήρ. Ιλ. ως ο δημιουργός του χοροῦ για την Αριάδνη.  

δαιδᾰλό-χειρ, ὁ, ἡ, αυτός που έχει επιδεξιότητα, αυτός που έχει ικανά χέρια, 

δεξιοτέχνης, επιδέξιος, σε Ανθ.  

δαΐζω, μέλ. -ξω, αόρ. αʹ ἐδάϊξα (δαίω Β), 1. διαχωρίζω σε τεμάχια, τεμαχίζω, 

κομματιάζω, ξεσχίζω, σε Όμηρ., Αισχύλ. 2. σφάζω, φονεύω, αφανίζω, 

σκοτώνω, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. 3. σχίζω, ξεριζώνω, αποσπώ, κατακόβω· 

χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., χαλκῷ δεδαϊγμένος, στο ίδ.· 

δεδαϊγμένος ἦτορ, με τρυπημένη καρδιά, στο ίδ.· δεδαϊγμένον ἦτορ, μια καρδιά 

«κομματιασμένη» από τις δυστυχίες, στο ίδ.· δαϊχθείς, σε Πίνδ., Ευρ. 4. 

απλώς, διαχωρίζω, μοιράζω· ἐδαΐζετο θυμὸςἐνὶ στήθεσσιν, η ψυχή του ήταν 

διχασμένη μέσα του, δηλ. βρισκόταν σε αμφιβολία, σε Ομήρ. Ιλ.· δαϊζόμενος 

κατὰ θυμὸν διχθάδια, διχασμένος ή αυτός που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 

γνώμες, απόψεις, διχόγνωμος, στο ίδ.  

δᾰϊκτήρ, -ῆρος, ὁ, φονιάς· ως επίθ., αυτός που σπαράζει την καρδιά, που 

ξεσχίζει την καρδιά, σε Αισχύλ.  

δαιμονάω, βρίσκομαι κάτω από την εξουσία ενός δαίμονα, καταλαμβάνομαι, 

κυριεύομαι από θεϊκό πνεύμα· δαιμονᾶν κακοῖς, υποφέρω από θεόσταλτες 

συμφορές, σε Αισχύλ.· ομοίως, δ. ἐν ἄτᾳ, στον ίδ.· απόλ., κατέχομαι από τη 

θεϊκή δύναμη, καταλαμβάνομαι από θεϊκή μανία, είμαι μανιακός, παραφρονώ, 

σε Ευρ., Ξεν.  

δαιμονίζομαι, Μέσ., κατέχομαι από ένα δαιμόνιο ή διαβολικό πνεύμα, 

κυριεύομαι από δαίμονα, παραφρονώ, σε Κ.Δ.  

δαιμόνιον, τό (δαίμων), I. θεότητα, Λατ. numen, ή θεϊκή πράξη, ενέργεια, σε 

Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· μοιραίο, αναπόφευκτο, σε Δημ. II. 1. κατώτερο θεϊκό 

πλάσμα, δαίμονας, σε Ξεν., Πλάτ. 2. δαίμονας, διαβολικό πνεύμα, διάβολος, 

σε Κ.Δ.  

δαιμόνιος, -α, -ον και -ος, -ον, αυτός που ανήκει ή χαρακτηρίζει έναν 

δαίμονα· I. κλητ. δαιμόνιε, δαιμονίη, κυρίως με την έννοια της επίκρισης, 

«κακόμοιρε!», «ἄθλιε!», «μπα, κυρία!», σε Ομήρ. Ιλ.· σπανιότερα, με την 

έννοια του θαυμασμού, «θαυμάσιε, καλέ άνθρωπε!», στο ίδ., σε Ησίοδ.· 

επίσης με την έννοια του οίκτου, «δυστυχή!»· ομοίως στον Ηρόδ., δαιμόνιε 

ἀνδρῶν· επίσης με ειρων. σημασία, «καλέ μου φίλε!» «καλέ μου κύριε!»· ὦ 

δαιμόνι' ἀνδρῶν, ὦ δαιμόνι', ὦ δαιμόνι' ἀνθρώπων, σε Αριστοφ., Πλάτ. II. 1. 

οτιδήποτε προέρχεται από θεότητα, θεόσταλτος, θεϊκός, θαυματουργός, 

θεσπέσιος, ουράνιος, σε Ηρόδ., Αττ.· εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη, αν δεν υπήρχε 

θεϊκή παρέμβαση, σε Ξεν.· τὰ δαιμόνια, αυτά που έρχονται από τον Θεό, σε 

Θουκ. 2. λέγεται για πρόσωπα, θεϊκός, εξαίρετος, ασυνήθιστος, εξαιρετικός, 

έξοχος, σπάνιος, σε Πλάτ. III. επίρρ. -ως, με θεϊκή δύναμη, θεϊκά, θαυμάσια, 

υπέροχα, σε Αριστοφ.· επίσης ουδ. πληθ. δαιμόνια, στον ίδ., σε Ξεν.· 

δαιμονιώτατα, εμφανέστατα από το χέρι των θεών, στον ίδ.  

δαιμονι-ώδης, -ες (εἶδος), δαιμονισμένος, φρενήρης, σατανικός, σε Κ.Δ.  



δαίμων, -ονος, ἡ, ὁ, I. 1. θεός, θεά, θείο ον όπως θεός, θεά, σε Όμηρ., Τραγ. 

κ.λπ.· στον Όμηρ. επίσης θεότητα ή θεϊκή δύναμη (το θεός υποδηλώνει το ίδιο 

το πρόσωπο του θεού), Λατ. numen· πρὸς δαίμονα, ενάντια στη θεϊκή δύναμη· 

σὺν δαίμονι, με τη βοήθειά του, με την εύνοια του θεού, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, 

κατὰ δαίμονα = τύχῃ, κατά τύχη, κατά σύμπτωση, σε Ηρόδ.· ἐν τῷ δ. = θεῶν 

ἐν γούνασι, σε Σοφ. 2. το «δαιμόνιο» κάποιου ή το πνεύμα κάποιου, τύχη ή 

μοίρα, στυγερὸς δαίμων, σε Ομήρ. Οδ.· δαίμονος αἶσα κακή, στο ίδ.· ως απόλ., 

ευνοϊκή ή δυσμενής τύχη, μοίρα, τύχη, ειμαρμένη, πεπρωμένο, σε Τραγ.· 

ιδίως, λέγεται για το κακοποιό πνεύμα μιας οικογένειας, σε Αισχύλ. II. 

δαίμονες, στον Ησίοδ., είναι το πνεύμα των ανθρώπων του χρυσού αιώνα, το 

οποίο λειτουργεί ως φύλακας άγγελος· μεταγεν., λέγεται για τις ψυχές των 

πεθαμένων, Λατ. manes, lemures, σε Λουκ. III. στην Κ.Δ., διαβολικό πνεύμα, 

δαίμονας, Σατανάς (πιθ. από το δαίω Β, διαχωρίζω ή διαμοιράζω το 

πεπρωμένο).  

δαίνῡμι, προστ. δαίνῡ, Επικ. γʹ ενικ. παρατ. δαίνῡ, μέλ. δαίσω, αόρ. αʹ ἔδαισα, 

Μέσ., βʹ ενικ. υποτ. δαινύῃ, Επικ. γʹ ενικ. ευκτ. δαινῦτο (αντί -ύοιτο), γʹ πληθ. 

δαινύατο, βʹ ενικ. παρατ. δαίνυ', δηλ. -υο (δαίω Β, διαχωρίζω, διανέμω, 

μοιράζω)· I. 1. παραδίδω συμπόσιο ή γλέντι, κάνω τραπέζι, φιλεύω, ευωχώ, 

τραπεζώνω· δαίνυ δαῖτα γέρουσι, σε Ομήρ. Ιλ.· δαίνυμι γάμον, παραδίδω 

γαμήλιο τραπέζι, σε Όμηρ.· δαίνυμι τάφον, παραδίδω ένα επικήδειο γεύμα, 

στον ίδ. 2. με αιτ. προσ., παραθέτω πλούσιο τραπέζι σε κάποιον, σε Ηρόδ.· 

ζῶν με δαίσεις, εσύ πρόκειται να γίνεις το ζωντανό μου γεύμα, σε Αισχύλ. II. 

1. Μέσ., παρακάθημαι σε συμπόσιο, ευωχούμαι, σε Όμηρ., Ηρόδ. 2. με αιτ., 

γλεντοκοπώ, καταβροχθίζω, τρώω, στον ίδ.· μίαν δαίνυμι τράπεζαν, 

παρακάθημαι σε κοινό τραπέζι, σε Θεόκρ.· επίσης, λέγεται για το δηλητήριο, 

καταναλώνω, σε Σοφ.  

δάϊος[ᾱ], συνηρ. δᾷος, -α, -ον, Επικ. δήϊος, συνηρ. δῇος, -η, -ον,· I. 1. 

εχθρικός, καταστροφικός, τρομακτικός, προσωνύμιο του πυρός, αυτός που 

κατακαίει, που «καταναλώνει», που αφανίζει, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ.· δάϊοι, 

δᾷοι, εχθροί, σε Αισχύλ., Σοφ.· στον ενικ., εχθρός, πολέμιος, σε Αριστοφ.· 

από όπου ως επίθ., εχθρικός, πολεμικός, στον ίδ. 2. θλιμμένος, δυστυχισμένος, 

αξιοθρήνητος, άθλιος, σε Τραγ. II. γνώστης, έμπειρος τεχνίτης, ειδήμων, 

έμπειρος, δεξιοτέχνης, σε Ανθ. (με τη δεύτερη σημασία από το *δάω, δαῆναι· 

με την πρώτη σημασία πιθ. από το δαΐς, μάχη).  

δαϊό-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν), αυτός που κάνει δυσάρεστες σκέψεις, αυτός 

που σκέφτεται εχθρικά, άθλιος, δυστυχής, σε Αισχύλ.  

δαίρω, =δέρω, βλ. αυτ.  

δαΐς, δαΐδος, Αττ. συνηρ. δᾷς, δᾳδός, ἡ, (δαίω Α, ανάβω, πυρπολώ),· 1. 

δαυλός, φλόγα, δάδα, πυρσός, δαδί, λαμπάδα, πυρσός από πεύκο, Λατ. taeda, 

σε Όμηρ. 2. ως περιληπτικό ουσ., ξύλο πεύκου, από το οποίο φτιάχνονταν οι 

πυρσοί, σε Θουκ., Ξεν.  

δάϊς (δαίω Α), πόλεμος, μάχη, κυρίως στη δοτ. κατ' αποκοπή δάϊ, σε Όμηρ., 

Αισχύλ.  

δαίς, δαιτός, ἡ (δαίω Β, διαχωρίζω, διαμοιράζω), 1. γεύμα, τσιμπούσι, 

συμπόσιο, ευωχία, τραπέζωμα, φαγοπότι, συχνά στον Όμηρ., ο οποίος 

αποκαλεί το συνηθισμένο γεύμα δαὶς ἐΐση, το ισόποσα διανεμημένο φαγητό· 

Θυέστου δαῖτα παιδείων κρεῶν, το συμπόσιο του Θυέστη με τις σάρκες των 

παιδιών του, σε Αισχύλ.· στον πληθ., σε Ομήρ. Οδ. 2. λέγεται για το κρέας ή 

το ίδιο το φαγητό, τροφή, σε Ευρ.  

δαισθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του δαίω  



Α.  

δαιταλεύς, -έως, ὁ (δαίνυμι), συμποσιαστής, γλεντοκόπος, συνδαιτημόνας, 

ομότροφος, σε Αισχύλ., Αριστοφ.  

δαίτη, ἡ, ποιητ. αντί δαίς, γλέντι, συμπόσιο, συνεστίαση, σε Ομήρ. Ιλ.  

δαίτηθεν (δαίς), επίρρ., από το συμπόσιο, σε Ομήρ. Οδ., Θεόκρ.  

δαιτρεύω, μέλ. -σω (δαιτρός), διαμελίζω κρέας, τεμαχίζω σε μερίδες ή κόβω, 

σε Ομήρ. Οδ.· κόβω, κομματιάζω για να διανείμω, μοιράζω ανάμεσα στον 

κόσμο, σε Ομήρ. Ιλ.  

δαιτρόν, τό (δαίω Β), μερίδιο κάποιου· δαιτρὸν πίνειν, σε Ομήρ. Ιλ.  

δαιτρός, ὁ (δαίω Β), αυτός που κόβει το κρέας, τεμαχιστής, τραπεζοκόμος, 

σε Ομήρ. Οδ.  

δαιτροσύνη, ἡ, τέχνη τεμαχισμού του κρέατος, τέχνη διανομής του στο 

τραπέζι, σε Ομήρ. Οδ.  

δαιτῠμών, -όνος, ὁ (δαίς), αυτός που ψυχαγωγείται, προσκεκλημένος 

επισκέπτης, συνδαιτημόνας, ομοτράπεζος, στον πληθ., σε Όμηρ., Ηρόδ.· στον 

ενικ., σε Πλάτ.· ὁ ξένων δαιτυμών, αυτός που τρέφεται από τη σάρκα των 

ξένων, σε Ευρ.  

δαιτύς, -ύος, ἡ, Επικ. αντί δαίς, γεύμα, δείπνο, συμπόσιο, φαγοπότι, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

δαΐ-φρων, -ον, γεν. -ονος, στην Ομήρ. Ιλ.· κυρίως, λέγεται για πολεμιστές· 

στην Ομήρ. Οδ. λέγεται για τον Οδυσσέα. Στην πρώτη περίπτωση (από το 

δάϊς, μάχη, φρήν), αυτός που έχει μαχητικό φρόνημα, φιλοπόλεμος, έμπειρος 

στα πολεμικά· στη δεύτερη περίπτωση (από το *δάω, φρήν), συνετός στο 

μυαλό, φρόνιμος, προνοητικός. Άλλοι εκλαμβάνουν σε όλες τις περιπτώσεις 

ρίζα *ΔΑΩ, και μεταφράζουν ως ικανός, επιδέξιος, πεπειραμένος.  

δαίω (Α), Ενεργ. μόνο στον ενεστ. και παρατ. — Παθ., γʹ ενικ. υποτ. αορ. βʹ 

δάηται· ομοίως επίσης Ενεργ. παρακ. βʹ δέδηα (χρησιμ. ως ενεστ.), υπερσ. 

δεδήειν (ως παρατ.)· μτχ. αορ. αʹ δαισθείς· I. ανάβω, πυρπολώ, καταστρέφω, 

αφανίζω, αναφλέγω, εξάπτω, φλογίζω, Λατ. accendo, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. 

— Παθ., φλέγω, κατακαίω με αγριότητα, σε Ομήρ. Ιλ.· πυρὶ ὄσσε δεδήει, 

φλέγονταν, λαμπάδιαζαν, σε Ομήρ. Οδ.· μεταφ., πόλεμος, μάχη δέδηε, ο 

πόλεμος φούντωνε, βρισκόταν σε ακμή, σε Ομήρ. Ιλ.· ὄσσα δεδήει, η φήμη 

εξαπλώθηκε σαν φωτιά, με γοργό ρυθμό, Λατ. flagrat rumor, στο ίδ.· II. καίω, 

κατακαίω, φλογίζω, Λατ. uro — Παθ., δαισθείς, σε Ευρ. (√ΔΑϜ, η οποία 

εμφανίζεται στην μτχ. Παθ. παρακ. δε-δαυμένος, σε Σιμων.).  

δαίω (Β), διαχωρίζω, διαμοιράζω, διαιρώ· για την Ενεργ., χρησιμ. το δαΐζω 

— Παθ., δαίεται ἦτορ, σε Ομήρ. Οδ.· γʹ πληθ. Επικ. παρακ., διχθὰ δεδαίαται, 

έχουν χωριστεί στα δυο, στο ίδ. — Μέσ., διανέμω, μοιράζω, κρέα, στο ίδ.· ο 

αόρ. αʹ ἔδαισα, ἐδαισάμην ανήκει στο δαίνυμι· μέλ. δάσομαι, αόρ. αʹ ἐδασάμην 

στο δατέομαι.  

δᾰκέ-θῡμος, -ον, ψυχοφθόρος, αυτός που ταράζει, πικραίνει την καρδιά, σε 

Σοφ.  

δᾰκετόν, τό=δάκος, I, σε Αριστοφ.  

δακνάζομαι, αποθ., = δάκνομαι, μεταφ., είμαι ταλαιπωρημένος, θλιμμένος, 

μελαγχολικός, πένθιμος, πικραμένος· προστ. δακνάζου, σε Αισχύλ.  

δάκνω (√ΔΑΚ), μέλ. δήξομαι, παρακ. δέδηχα, αόρ. βʹ ἔδᾰκον, Επικ. δάκε, 

αναδιπλ. δέδακε, Επικ. απαρ. δακέειν — Παθ. μέλ. δηχθήσομαι, αόρ. αʹ 

ἐδήχθην, παρακ. δέδηγμαι· I. δαγκώνω, λέγεται για σκύλους, σε Ομήρ. Ιλ.· 

στόμιον δ., κρατώ με τα δόντια το χαλινάρι, σε Αισχύλ.· χεῖλος ὀδοῦσι δακών, 

ως ένδειξη αποφασιστικότητας, σοβαρής απόφασης, σε Τυρτ.· δ. ἑαυτόν, 



δαγκώνω τα χείλια μου από το φόβο να μη γελάσω, σε Αριστοφ. II. μεταφ., 

λέγεται για τον ενοχλητικό, ερεθιστικό καπνό και τη σκόνη, τσούζω ή ερεθίζω 

τα μάτια, σε Αριστοφ. III. χρησιμ. για το μυαλό, τη νόηση, κεντρίζω ή 

ερεθίζω, δάκε φρένας μῦθος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἔδακε ἡ λύπη, σε Ηρόδ.· ομοίως, 

στους Τραγ. — Παθ., λέγεται για την αγάπη, δηχθεῖσα, σε Ευρ.· καρδίαν 

δέδηγμαι, τσιμπήθηκα, προσβλήθηκα στην καρδιά, σε Αριστοφ.  

δάκος, -εος, τό (δάκνω), ζώο του οποίου το δάγκωμα είναι επικίνδυνο, 

δηλητηριώδες θηρίο, σε Αισχύλ.· δάκη θηρῶν, σαρκοβόρα, πεινασμένα θηρία, 

σε Ευρ.  

δάκρυ, τό, ποιητ. αντί δάκρυον, δοτ. πληθ. δάκρυσι· I. δάκρυ, Λατ. lacruma 

(βλ. Δ, δ II. 4), σε Όμηρ., Τραγ. II. όπως το δάκρυον, οποιαδήποτε σταγόνα, δ. 

πεύκινον, σε Ευρ.  

δάκρῡμα, -ατος, τό (δακρύω), αυτό για το οποίο προκαλείται το κλάμα, 

λόγος, αιτία δακρύων, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ. II. αυτό το οποίο εκχύνεται, 

δάκρυ, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δακρυόεις, -εσσα, -εν (δάκρυον), 1. λέγεται για πρόσωπα, δακρύβρεχτος, 

γεμάτος δάκρυα, βουρκωμένος, σε Όμηρ.· δακρυόεν γελάσαι, ως επίρρ., γελώ 

μέσα από τα δάκρυα, κλαυσίγελως (ανακατεμένο γέλιο και κλάμα), σε Ομήρ. 

Ιλ. 2. λέγεται για πράγματα, κάτι που προκαλεί δάκρυα, αξιοδάκρυτος, 

αξιοθρήνητος, πόλεμος, μάχη, στο ίδ.  

δάκρυον, τό, Επικ. γεν. πληθ. δακρυόφι (-φιν), (δάκρυ),· I. 1. δάκρυ, σε 

Όμηρ., Ηρόδ., Αττ. κ.λπ. 2. οτιδήποτε μοιάζει με δάκρυ ή πέφτει σε σταγόνες, 

κόμμι, ρετσίνι, σε Ηρόδ. II. = δάκρυμα I, σε Ανθ.  

δακρυ-πλώω (πλέω), «κολυμπώ στα δάκρυα», πλέω στα δάκρυα, είμαι 

βουτηγμένος στα δάκρυα, λέγεται για μέθυσους, σε Ομήρ. Οδ.  

δακρυρροέω, μέλ. -ήσω, χύνω δάκρυα, «λιώνω» στο κλάμα, πνίγομαι στα 

δάκρυα, σε Σοφ.· ἐπί τινι, για ένα πράγμ., σε Ευρ.· λέγεται για τα μάτια, 

στάζω δάκρυα, στον ίδ.  

δακρύρ-ροος, -ον (ῥέω), αυτός που χύνει δάκρυα, σε Ευρ.  

δακρυσί-στακτος, -ον (στάζω), αυτός που στάζει δάκρυα, σε Αισχύλ.  

δακρῡτός, -όν (δακρύω), πολυδάκρυτος, αξιοδάκρυτος, αξιολύπητος, σε 

Αισχύλ., Ανθ.  

δακρυ-χᾰρής, -ές (χαίρω), αυτός που κλαίει με δάκρυα χαράς, σε Ανθ.  

δακρυ-χέων, -ουσα, μτχ. τύπος, αυτός που χύνει δάκρυα, σε Όμηρ., Αισχύλ.· 

τινός, για χάρη, εξαιτίας ενός προσώπου, σε Ομήρ. Οδ.  

δακρύω, μέλ. -ύσω [ῡ], αόρ. αʹ ἐδάκρῡσα, Επικ. δάκρῡσα, παρακ. δεδάκρῡκα 

— Παθ. παρακ. δεδάκρῡμαι· I. 1. μτβ., κλαίω, χύνω δάκρυα, δακρυρροώ, 

βουρκώνω, σε Όμηρ. κ.λπ.· με σύστ. αντ., δ. γόους, θρηνολογώ με δάκρυα, σε 

Σοφ.· με γεν. αιτίας, θρηνώ εξαιτίας ενός πράγματος, σε Ευρ.· επίσης, δ. 

βλέφαρα, τα γεμίζω δάκρυα, στον ίδ.· ομοίως, Παθ. παρακ., είμαι γεμάτος 

δάκρυα, σε Ομήρ. Ιλ.· 2. λέγεται για τα δέντρα (πρβλ. δάκρυον), σε Λουκ. II. 

με αιτ., κλαίω για, θρηνώ, μοιρολογώ, σε Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ. — Παθ., είμαι 

αξιοθρήνητος, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δακρυ-ώδης, -ες (εἶδος), αξιοθρήνητος, αξιοδάκρυτος, γεμάτος δάκρυα, σε 

Λουκ.  

δακτῠλήθρα, ἡ (δάκτυλος), προστατευτικό του δακτύλου, εξάρτημα για 

προστασία δαχτύλου ράφτη ή μοδίστρας, δαχτυλήθρα (ό,τι και στη Ν.Ε.), σε 

Ξεν.  

δακτῠλικός, -ή, -όν (δακτύλιος), ο τοποθετημένος σε δακτύλιο, αυτός που 

αποτελείται από δακτύλους (πόδες), σε Ανθ.  



δακτῠλιο-γλῠφία, ἡ, τέχνη επεξεργασίας πολύτιμων λίθων (λέγεται για τα 

δαχτυλίδια), σε Πλάτ.  

δακτῠλιο-γλύφος, ὁ (γλύφω), χαράκτης πολύτιμων λίθων, αυτός που 

κατασκευάζει σφραγίδες, σε Κριτία.  

δακτύλιος[ῠ], ὁ (δάκτυλος), δαχτυλίδι, δαχτυλίδι με σφραγίδα, χαλκάς, 

κρίκος, σε Ηρόδ., Αριστοφ.  

δακτῠλο-δεικτέω, μέλ. -ήσω, δείχνω με το δάχτυλο, σε Δημ.  

δακτῠλό-δεικτος, -ον (δείκνυμι), αυτός που υποδεικνύεται με το δάχτυλο, 

δαχτυλοδειχτούμενος, διακεκριμένος, Λατ. digito monstratus, σε Αισχύλ.  

δακτῠλο-καμψ-όδῠνος, -ον (κάμπτω, ὀδύνη), αυτός που κουράζει τα 

δάχτυλα κρατώντας τα λυγισμένα, αυτός που λυγίζει τα δάχτυλα και προξενεί 

πόνο, σε Ανθ.  

δάκτῠλος, ὁ, ποιητ. πληθ. δάκτυλα, I. 1. δάχτυλο, Λατ. digitus· ἐπί δακτύλων 

συμβάλλεσθαι, υπολογίζω με τα δάχτυλα, σε Ηρόδ.· ὁ μέγας δ., αντίχειρας, 

στον ίδ. 2. οἱ δ. τῶν ποδῶν, ποδοδάχτυλα, σε Ξεν.· και το δάκτυλος μόνο του, 

όπως το Λατ. digitus, δάχτυλο ποδιού, σε Αριστοφ. II. η μικρότερη ελλ. 

μονάδα για τη μέτρηση του μήκους· πλάτος ενός δαχτύλου, περίπου 7/10 μιας 

ίντσας, ίση με 19,26 χιλιοστά του μέτρου, σε Ηρόδ. III. ένας μετρικός πόδας, 

δάκτυλος, ¯˘˘, σε Πλάτ. (αμφίβ. προέλ., πιθ. από το δείκ-νυμι).  

δακτῠλό-τριπτος, -ον (τρίβω), αυτός που στρίβεται με τα δάχτυλα, σε Ανθ.  

δᾱλέομαι, Δωρ. αντί δηλέομαι.  

δᾱλίον, τό, υποκορ. του δαλός, σε Αριστοφ.  

Δάλιος, Δωρ. αντί Δήλιος· Δᾱλογενής, αντί Δηλογενής.  

δᾱλός, ὁ (δαίω Α), I. 1. αναμμένο ξύλο, κομμάτι ξύλου που φλέγεται, σε 

Όμηρ., Αισχύλ. 2. κεραυνός, σε Ομήρ. Ιλ. II. σβησμένος δαυλός, καμμένη 

λαμπάδα· μεταφ., λέγεται για τον ηλικιωμένο άντρα, σε Ανθ.  

δαμάζω (√ΔΑΜ), μέλ. δαμάσω, Επικ. γʹ ενικ. δαμάσσει, επίσης δαμᾷ, δαμάᾳ, 

γʹ πληθ. δαμόωσι, αόρ. αʹ ἐδάμᾰσα, Επικ. ἐδάμασσα, δάμασσα, προστ. 

δάμασον, -ασσον, γʹ ενικ. υποτ. δαμάσῃ, -άσσῃ· μτχ. δαμάσας, -άσσας· — 

Μέσ. Επικ. μέλ. δαμάσσομαι, γʹ ενικ. αορ. αʹ ἐδαμάσσατο, μτχ. δαμασσάμενος 

— Παθ. μέλ. δεδμήσομαι· ο αόρ. έχει τρεις τύπους: α) ἐδαμάσθην, Επικ. 

δαμάσθην· β) ἐδμήθην, γʹ ενικ. προστ. δμηθήτω, μτχ. δμηθείς, Δωρ. 

δμᾱθείς(;)· γ) ἐδάμην [ᾰ], Επικ. δάμην, γʹ πληθ. δάμεν· Επικ. υποτ. δαμείω, βʹ 

και γʹ ενικ. δαμήῃς, -ήῃ, βʹ πληθ. δαμείετε, ευκτ. δαμείην, απαρ. δαμῆναι, 

Επικ. δᾰμήμεναι, μτχ. δαμείς, παρακ. δέδμημαι, Επικ., γʹ πληθ. υπερσ. 

δεδμήατο· εξημερώνω, τιθασεύω, εξουδετερώνω, ακινητοποιώ· I. λέγεται για 

ζώα, εξημερώνω, δαμάζω, φέρνω κάτω από το ζυγό, τιθασεύω, υποτάσσω· — 

Μέσ., κάνω το ίδιο για τον εαυτό μου, σε Όμηρ., Ξεν. II. λέγεται για 

παρθένες, υποτάσσομαι σε έναν σύζυγο, σε Ομήρ. Ιλ.· — Παθ., 

εξαναγκάζομαι ή παραπλανώμαι, σε Όμηρ. III. 1. υποδουλώνω ή κατακτώ, 

στον ίδ. — Παθ., είμαι υπόδουλος σε κάποιον άλλο, στον ίδ.· (από όπου δμώς, 

δμωή). 2. πλήττω θανατηφόρα, σκοτώνω, σε Ομήρ. Οδ. 3. λέγεται για το 

κρασί και άλλα παρόμοια, υπερνικώ, κατανικώ, εξουδετερώνω, σε Όμηρ.· — 

Παθ., καταβάλλομαι, νικιέμαι, δεδμημένοι ὕπνῳ, σε Ομήρ. Ιλ.· οἱ δμαθέντες, 

οι νεκροί, σε Ευρ.  

δᾰμάλη, ἡ, = δάμαλις, σε Ευρ., Θεόκρ.  

δᾰμᾰλή-βοτος, -ον (βόσκω), αυτός που βόσκεται από δαμάλια, μοσχάρια, σε 

Ανθ.  

δᾰμάλης, -ου, ὁ, νεαρός ευνουχισμένος ταύρος, δαμάλι, σε Ανθ.  

δᾰμᾰλη-φάγος[ᾰ], -ον (φαγεῖν), αυτός που τρώει βοδινό κρέας, σε Ανθ.  



δᾰμᾰλίζω, ποιητ. τύπος του δαμάζω, τιθασεύω, εξημερώνω, υποτάσσω, 

δαμάζω (ό,τι και στη Ν.Ε.) — Μέσ., σε Ευρ.  

δάμᾰλις, -εως, ἡ (δαμάζω), I. αγελαδίτσα, Λατ. juvenca, σε Αισχύλ. II. 

κορίτσι, σε Ανθ.  

δάμαρ[ᾰ], -αρτος, ἡ (δαμάζω), γυναίκα, σύζυγος, συμβία, σύντροφος, σε 

Ομήρ. Ιλ., Τραγ.  

δᾰμᾰσί-μβροτος, -ον, αυτός που υποτάσσει τους θνητούς, ανθρωποκτόνος, σε 

Σίμωνα.  

δᾰμᾰσί-φως, -ωτος, ὁ, ἡ, = δαμασίβροτος, σε Σίμωνα.  

δᾰμάτειρα, ἡ (δαμάζω), αυτή που εξημερώνει, δαμάστρια, σε Ανθ.  

Δάμᾱτερ, Δωρ. κλητ. του Δημήτηρ.  

δᾰμάω, τύπος που εικάζεται ως αʹ πρόσ. του δαμᾷ, δαμάᾳ, δαμόωσι· ωστόσο, 

αυτοί είναι Επικ. τύποι του μέλ. του δαμάζω.  

δᾰμείω, Επικ. αντί δαμῶ, υποτ. Παθ. αορ. βʹ του δαμάζω.  

δάμεν, Επικ. αντί ἐδάμησαν, γʹ πληθ. Παθ. αορ. βʹ του δαμάζω.  

δαμήμεναι, Επικ. αντί δαμῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του δαμάζω.  

δᾱμιοργός, Δωρ. αντί δημιουργός· δάμιος, Δωρ. αντί δήμιος.  

δάμνα, αντί δάμνασαι, βʹ ενικ. Μέσ. ενεστ. του δάμνημι· επίσης, γʹ ενικ. του 

δαμνάω.  

δαμνάω, = δαμάζω, σε Όμηρ.· μόνο στο γʹ ενικ. ενεστ. και παρατ. δάμνᾳ, 

ἐδάμνα ή δάμνα· Ιων. δάμνασκε, σε Ομηρ. Ύμν.· βʹ ενικ. ενεστ. δαμνᾷς, σε 

Θέογν.  

δάμνημι, = δαμάζω, σε Ομήρ. Ιλ.· — Μέσ., σε Όμηρ.· — Παθ., ὑφ'Ἕκτορι 

δάμνατο, σε Ομήρ. Ιλ.  

δᾱμόσιος, δᾶμος, δαμόομαι, Δωρ. αντί δημ-.  

δᾰμόωσι, δαμόωνται, γʹ πληθ. Επικ. μέλ., Ενεργ. και Μέσ., του δαμάζω.  

δᾱμώματα, τά, = τὰ δημοσίᾳ ᾀδόμενα, άσματα που ψάλλονται σε δημόσιο 

χώρο, σε Αριστοφ.  

δᾶν, βλ. δᾶ.  

δάν, δαναιός, Δωρ. αντί δήν, δηναιός.  

Δᾰναοί, οἱ, οι Δαναοί, υπήκοοι του Δαναοῦ, βασιλιά του Άργους, σε Ομήρ. 

Ιλ.· λέγεται για τους Έλληνες γενικά· Δαναΐδαι, -ῶν, οἱ, γιοι ή απόγονοι του 

Δαναού, σε Ευρ.· Δαναΐδες, αἱ, οι κόρες του.  

δᾰνείζω, μέλ. -σω, αόρ. αʹ ἐδάνεισα, παρακ. δεδάνεικα — Μέσ., παρακ. 

δεδάνεισμαι με Μέσ. σημασία — Παθ., αόρ. αʹ ἐδανείσθην, παρακ. 

δεδάνεισμαι (δάνος)· 1. χρησιμοποιώ χρήματα, τα εκθέτω προς χρήση, τα 

δανείζω, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. — Μέσ., έχω δανείσει σε κάποιον, μοιράζομαι με, 

σε Αριστοφ.· ἐπὶ μεγάλοις τόκοις, με υψηλό τόκο, σε Δημ. 3. Παθ., λέγεται για 

τα χρήματα, δίνομαι με τόκο, ως δάνειο, σε Αριστοφ., Ξεν.  

δάνειον, τό (δάνος), δάνειο, δανεικά, πίστωση, σε Δημ.  

δάνεισμα, -ατος, τό (δανείζω), δάνειο, πίστωση· δ. ποιεῖσθαι = δανείζεσθαι 

(με Μέσ. σημασία), σε Θουκ.  

δᾰνεισμός, ὁ (δανείζω), δανεισμός χρημάτων, λήψη δανείου, σε Πλάτ. κ.λπ.· 

μεταφ., αἵματος δανεισμός, σε Ευρ.  

δᾰνειστής, -οῦ, ὁ (δανείζω), αυτός που δανείζει χρήματα (ό,τι και στη Ν.Ε.), 

πιστωτής, σε Πλούτ., Κ.Δ.  

δᾰνειστικός, -ή, -όν (δανείζω), αυτός που αναφέρεται ή προορίζεται για 

δανεισμό χρημάτων, σε Πλούτ.  

δᾱνός, -ή, -όν (δαίω Α), καμμένος, ξηρός, αποξηραμένος, ξερός, καύσιμος, 

σε Ομήρ. Οδ.· υπερθ., δανότατος, σε Αριστοφ.  



δάνος[ᾰ], -εος, τό, δανεισμένα χρήματα, δάνειο, χρέος, οφειλή, σε Ανθ.  

δάος[ᾰ]-εος, τό (δαίω Α), φλεγόμενος δαυλός, πυρσός, δάδα, φλόγα, 

λαμπάδα, σε Όμηρ.  

δᾰπᾰνάω, μέλ. -ήσω κ.λπ. — Παθ., αόρ. αʹ ἐδαπανήθην, παρακ. δεδαπάνημαι· 

μερικοί Παθ. χρόνοι χρησιμ. επίσης με αποθ. σημασία, ενεστ., παρατ., αόρ. αʹ 

(δαπάνη)· I. 1. ξοδεύω, σε Θουκ. κ.λπ.· δαπ.εἴς τι, ξοδεύω, δαπανώ σε ένα 

πράγμα, στον ίδ., σε Ξεν.· ομοίως ως αποθ., ξοδεύω, καταναλώνω, 

διασπαθίζω, σπαταλώ, σε Ηρόδ.· ὅσα δεδαπάνησθε εἰς τὸν πόλεμον, σε Δημ. 2. 

καταναλώνω, φθείρω, εξαφανίζω, εξαντλώ, σπαταλώ, ασωτεύω, σε Αριστ.· 

μεταφ., λέγεται για πρόσωπα, ὑπὸ νόσου δαπανᾶσθαι, σε Πλούτ. II. Ενεργ., 

τὴν πόλιν δαπανᾶν, τη βάζω σε έξοδα, την εξαντλώ, τη φθείρω.  

δᾰπάνη[ᾰ], ἡ (δάπτω), I. έξοδα, κόστος, ζημία, ανάλωση, σε Ησίοδ.· 

χρημάτων, σε Θουκ.· δ. κούφη, το κόστος είναι μικρό, σε Ευρ.· επίσης, στον 

πληθ., σε Θουκ. II. ξόδεμα, κατανάλωση χρημάτων· ἵππων, σε άλογα, σε 

Πίνδ.· δαπάνην παρέχειν, χρήματα διαθέσιμα για ξόδεμα, σε Ηρόδ. III. 

αλόγιστη, άσκοπη δαπάνη, σπατάλη, διασπάθιση, υπερβολή, σε Αισχίν.  

δᾰπάνημα, -ατος, τό (δαπανάω), χρήματα που ξοδεύονται, αναγκαία έξοδα, 

σε Αριστ.· στον πληθ., έξοδα, ζημίες, σε Ξεν.  

δᾰπᾰνηρός, -ά, -όν (δαπανάω), I. λέγεται για πρόσ., σπάταλος, πολυδάπανος, 

σε Πλάτ., Ξεν. II. λέγεται για πράγματα, ακριβός, με υψηλή τιμή, πολυτελής, 

πολυέξοδος, σε Δημ., Αριστ.· επίρρ. -ρῶς, σε Ξεν.  

δάπανος, -ον, = δαπανηρός, σε Θουκ.  

δάπεδον[ᾰ], τό (πιθ. αντί ζά-πεδον, δηλ. διάπεδον, βλ. ζα-), κάθε επίπεδη 

επιφάνεια· πάτωμα ενός δωματίου (ό,τι και στη Ν.Ε.), σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., 

Ξεν.· επίσης, γῆς δάπεδον, σε Αριστοφ.· και απόλ., έδαφος, χώρα, τόπος, σε 

Ομήρ. Οδ.· πληθ., πεδιάδες, σε Πίνδ., Ευρ.  

δάπις[ᾰ], -ιδος, ἡ, = τάπης, χαλί, «πατάκι», σε Αριστοφ., Ξεν.  

δάπτω (√ΔΑΠ), Επικ. απαρ. δαπτέμεν, μέλ. δάψω· καταβροχθίζω, 

καταξεσχίζω, κατακόβω, κατασπαράζω, όπως τα άγρια θηρία, σε Ομήρ. Ιλ.· 

λέγεται για τη φωτιά, στο ίδ· λέγεται για το δόρυ, διατρυπώ, ξεσχίζω, στο ίδ.· 

μεταφ., δάπτει τὸ μὴ 'νδικον, η αδικία «κατατρώει», βασανίζει την καρδιά, σε 

Σοφ.· δάπτομαι κέαρ, σε Αισχύλ.  

Δάρδᾰνος, ὁ, Δάρδανος, γιος του Δία, ιδρυτής της Τροίας, σε Ομήρ. Ιλ.· ως 

επίθ., Δάρδανος ἀνήρ, Τρώας, στο ίδ.· επίθ. Δαρδάνιος, -α, -ον, Τρωϊκός, στο 

ίδ.· θηλ. Δαρδανίς, -ίδος, Τρωαδίτισσα, στο ίδ.· Δαρδανίδης, -ου, ὁ, γιος ή 

απόγονος του Δαρδάνου, Δαρδανιῶνες, οἱ, στο ίδ.  

δαρ-δάπτω, αναδιπλ. τύπος του δάπτω, σε Ομήρ. Ιλ.· κτήματα δαρδάπτουσιν, 

κατασπαταλούν την πατρική κληρονομιά, σε Ομήρ. Οδ.  

Δᾱρεικὸςστατήρ ή Δαρεικός, ὁ, περσικό χρυσό νόμισμα, σε Ηρόδ. κ.λπ. τα 

νομίσματα αυτά λέγεται πως πρωτοκόπηκαν από τον Δαρείο Υστάσπου.  

Δαρειο-γενής, -ές (γί-γνομαι), γεννημένος από το Δαρείο, απόγονοι του 

Δαρείου, σε Αισχύλ.  

Δᾱρεῖος, ὁ, Δαρείος, όνομα αρκετών βασιλιάδων της Περσίας· αποτελεί ελλ. 

τύπο του περσικού darâ, βασιλιάς· — επίσης, Δαρειαῖος, στον Ξεν.· Δαρῐάν, 

στον Αισχύλ.  

δαρθάνω (√ΔΑΡΘ), αόρ. βʹ ἔδρᾰθον, κοιμάμαι, σε Ομήρ. Οδ.  

δᾱρός, δᾱρό-βιος, Δωρ. αντί δηρός, δηρό-βιος.  

δᾴς, γεν. δᾳδός, ἡ, Αττ. συνηρ. αντί δαΐς (Α).  

δάσασθαι, απαρ. αορ. αʹ του δατέομαι· Ιων., γʹ ενικ. δασάσκετο, αʹ πληθ. 

ευκτ. δασαίμεθα.  



δά-σκιος, -ον (δα-, σκιά), αυτός που έχει πυκνή σκιά, σκιερός, θαμνώδης, 

πυκνός, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.· λέγεται για τη γενειάδα, σε Αισχύλ., Σοφ.  

δάσμευσις, -εως, ἡ (δασμός), μοίρασμα, διανομή, σε Ξεν.  

δασμολογέω, μέλ. -ήσω, συλλέγω ως φόρο, ως συνεισφορά, φορολογώ, 

τιπαρά τινος, σε Δημ.· με αιτ. προσ., αποσπώ φόρο από αυτόν, σε Ισοκρ.  

δασμολογία, ἡ, συγκέντρωση δασμών ή φόρων, φορολογία, σε Πλούτ.  

δασμο-λόγος, ὁ (λέγω), φοροεισπράκτορας, φοροσυλλέκτης, σε Στράβ.  

δασμός, ὁ (δατέομαι), I. διαίρεση, διανομή, μοιρασιά λείας, λαφύρων, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ομηρ. Ύμν. II. στην Αττ., εισαγωγικός δασμός, φόρος, 

συνεισφορά· ἀοιδοῦ δ., φόρος αποδιδόμενος σε εκείνη, σε Σοφ.· δασμὸν 

τίνειν, στον ίδ.· δασμὸν φέρειν, ἀποφέρειν, ἀποδιδόναι, σε Ξεν.  

δασμοφορέω, μέλ. -ήσω, υποβάλλομαι σε φορολογία, είμαι υποτελής φόρου, 

σε Αισχύλ. — Παθ., δασμοφορεῖταί τινι, αποδίδεται φόρος σε κάποιον, σε 

Ξεν.  

δασμο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που πληρώνει φόρο, υποτελής φόρου, σε 

Ηρόδ., Ξεν.  

δάσομαι, μέλ. του δατέομαι.  

δασ-πλῆτις, ἡ, τρομερή, φρικτή, φοβερή· Ἐρινύς, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για 

την Εκάτη, σε Θεόκρ.· ομοίως επίσης, δασπλής, -ῆτος, ὁ, ἡ, σε Σίμωνα (πιθ. 

από το δα, πλήσσω, με παρείσφρυση του σ).  

δάσσασθαι, Επικ. αντί δάσασθαι.  

δᾰσύ-θριξ, ὁ, ἡ, δασύτριχος, μαλλιαρός, τριχωτός, λάσιος, σε Ανθ.  

δᾰσύ-κερκος, -ον, αυτός που έχει φουντωτή ουρά· ἀλώπηξ, σε Θεόκρ.  

δᾰσύ-κνημος, -ον (κνήμη), αυτός που έχει τριχωτά πόδια, λέγεται για τον 

Πάνα, σε Ανθ.  

δᾰσυ-κνήμων, -ον, γεν. -ονος, = το προηγ., σε Ανθ.  

δᾰσύ-μαλλος, -ον, πυκνόμαλλος, δασύτριχος, τριχωτός, αυτός που έχει πυκνό 

τρίχωμα, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.  

δᾰσύ-πους, -ποδος, αυτός που έχει μαλλιαρά πόδια, δηλ. ο λαγός, σε Αριστ.· 

λαγωὸς ὁ δ., σε Βάβρ.  

δᾰσύς, -εῖα, -ύ, Ιων. θηλ. δασέα, αντίθ. προς το ψιλός με όλες τις σημασίες: 1. 

πυκνότριχος, μαλλιαρός, τριχωτός, δασύτριχος, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για 

νεαρούς λαγούς, χνουδωτός, σε Ηρόδ. 2. με πυκνό φύλλωμα, πυκνόφυλλος, 

σε Ομήρ. Οδ.· θρίδαξ δασέα, μαρούλι που έχει όλα του τα φύλλα, σε Ηρόδ.· 

λέγεται για τόπους, αυτοί που έχουν πυκνή βλάστηση γεμάτη από θάμνους ή 

δέντρα, δασώδης, δασωτός, δασόφυτος, στον ίδ.· διὰ τῶν δασέων, διαμέσου 

των δασών, σε Αριστοφ.· δ. ὕλῃ, πυκνόφυτος με δεντρύλλια υλοτομίας, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· σπανίως με γεν., δασὺς δένδρων, σε Ξεν.· τὸ δασύ, δασώδης 

χώρα, στον ίδ.  

δασύ-στερνος, -ον (στέρνον), αυτός που έχει δασύτριχο στήθος, σε Ησίοδ.  

δασυ-χαίτης, -ου, ὁ (χαίτη), πυκνόμαλλος, αυτός που έχει μαλλιαρή και 

πυκνή χαίτη, σε Ανθ.  

δᾰτέομαι, μέλ. δάσομαι, αόρ. αʹ ἐδασάμην, (πρβλ. πατέομαι, ἐπασάμην)· 

Ιων. γʹ ενικ. δασάσκετο, Επικ. γʹ πληθ. δάσσαντο, μτχ. δασσάμενος, παρακ. 

δέδασμαι, με Παθ. σημασία (δαίω Β)· — 1. διαμοιράζουν αναμεταξύ τους, τὰ 

μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν, σε Ομήρ. Ιλ.· ἄνδιχα πάντα δάσασθαι, σε Όμηρ.· 

μένος Ἄρηος δατέονται, μοιράζονται, διαπνέονται, δηλ. διακατέχονται ισάξια 

και όμοια από το πνεύμα του Άρη, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για πρόσωπα που 

παρακάθηνται σε συμπόσιο, κρέα δατεῦντο, σε Ομήρ. Οδ.· διδόναι τινὰ κυσὶ 

δάσασθαι, να τον ξεσχίσουν σε κομμάτια, σε Ομήρ. Ιλ. 2. (ἡμίονοι) χθόνα 



ποσσὶ δατεῦντο, μετρούσαν το έδαφος με τα πόδια τους, Λατ. carpebant viam 

pedibus, στο ίδ. 3. κόβω στα δύο, στο ίδ. II. απλώς, διαχωρίζω, διαιρώ ή 

διαμοιράζω σε άλλους, σε Ηρόδ.· παρακ. με Παθ. σημασία, είμαι 

διαχωρισμένος, διαιρούμαι, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Ευρ.  

δᾰτήριος, -α, -ον, διαχωριστικός, διαιρετικός, διαμεριστικός, σε Αισχύλ.  

δατητής, -οῦ, ὁ, αυτός που διαμοιράζει, μοιραστής, διανομέας, σε Αισχύλ.  

Δαυλιάς, ἡ, γυναίκα από τη Δαυλίδα, προσωνύμιο της Φιλομήλας, η οποία 

μεταμορφώθηκε σε αηδόνι, σε Θουκ.  

Δαυλίς, -ίδος, ἡ, Δαυλίδα, πόλη της Φωκίδας, σε Όμηρ. κ.λπ.· Δαύλιος, ὁ, 

κάτοικος της Δαυλίδας, σε Ηρόδ.· Δαυλιεύς, -έως, σε Αισχύλ.· Δαυλία (ενν. 

χώρα), ἡ, η Φωκίδα, σε Σοφ.  

δάφνη, ἡ, το γνωστό φυτό «δάφνη», Λατ. laurus, σε Ομηρ. Οδ., Ησίοδ. κ.λπ.· 

αφιερωμένο στον Απόλλωνα, ο οποίος επέδιδε τους χρησμούς του ἐκ δάφνης, 

σε Ομηρ. Ύμν. (αμφίβ. προέλ.).  

δαφνηφορέω, μέλ. -ήσω, φορώ στεφάνι από δάφνη, σε Πλούτ.  

δαφνη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που κουβαλά, κρατά κλαδιά δάφνης· δ. 

κλῶνες, κλαδιά δάφνης τα οποία προορίζονταν για τη λατρεία του Απόλλωνα, 

σε Ευρ.  

δαφνιακός, -ή, -όν (δάφνη), αυτός που ανήκει στο φυτό της δάφνης, σε Ανθ.  

δαφνο-γηθής, -ές (γηθέω), αυτός που ευχαριστιέται με τις δάφνες, σε Ανθ.  

δαφνό-κομος, -ον (κόμη), στεφανωμένος με δάφνη, στολισμένος με δάφνη, 

σε Ανθ.  

δαφν-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με δάφνη, δαφνοειδής, σε Ευρ.  

δᾰφοινεός, -όν, βλ. δαφοινός.  

δᾰ-φοινός, -όν, 1. λέγεται για άγρια θηρία, κοκκινωπός, καστανόξανθος, 

κατακόκκινος, ολοπόρφυρος, δαφοινὸν δέρμαλεόντος, σε Ομήρ. Ιλ.· δράκων 

ἐπὶ νῶτα δαφοινός, στο ίδ.· ο τύπος δαφοινεός έχει την ίδια σημασία, εἷμα 

δαφοινεὸν αἵματι, σκοτεινό από το αίμα, στο ίδ.· δαφοινὸς ἀετός, σε Αισχύλ. 

κ.λπ. 2. μεταφ., κτηνώδης, βάναυσος, σκληρός, απάνθρωπος, αιμοβόρος, 

αιμοδιψής, σε Ομηρ. Ύμν., Αισχύλ.  

δαψῐλής, -ές (δάπτω), I. πλουσιοπάροχος, άφθονος, πληθωρικός, σε Ηρόδ.· 

επίρρ. -έως, σε αφθονία, πλουσιοπάροχα, σε Θεόκρ. II. λέγεται για πρόσωπα, 

γενναιόδωρος, απλοχέρης, σπάταλος, σε Πλούτ.· υπερθ. επίρρ., δαψιλέστατα 

ζῆν, σε Ξεν.  

*δάω, αρχ. ρίζα, μαθαίνω, πληροφορούμαι, Λατ. disco, το οποίο γίνεται 

Ενεργ., διδάσκω, Λατ. doceo, με αναδιπλ. αόρ. βʹ στο δέδαε και στο διδάσκω· 

I. αμτβ. στον αόρ. βʹ ἐδάην όπως αν προερχόταν από το δάημι, υποτ. δαῶ, 

Επικ. δαείω, απαρ. δαῆναι, Επικ. δαήμεναι, μτχ. δαείς· έπειτα ομαλός αόρ. βʹ 

ἔδαον, μέλ. (όπως αν προερχόταν από το δαέω) δαήσομαι, παρακ. δεδάηκα, 

δέδαα και στον Παθ. τύπο δεδάημαι· μαθαίνω, και στον παρακ., γνωρίζω· με 

γεν. προσ., μαθαίνω από κάποιον, σε Ομήρ. Οδ.· με γεν. πράγμ., 

πληροφορούμαι νέα για ένα πράγμα, σε Ομήρ. Ιλ. Από το δέδαα πάλι, 

σχηματίζεται απαρ. Μέσ. ενεστ. δεδάασθαι, αναζητώ, με αιτ., σε Ομήρ. Οδ.· 

ενεστ. με αυτή τη σημασία είναι το διδάσκομαι· II. Ενεργ., στον αναδιπλ. αόρ. 

βʹ δέδαον, με διπλ. αιτ., διδάσκω σε κάποιον κάτι, σε Ομήρ. Οδ.· με απαρ., 

μαθαίνω κάποιον να κάνει κάτι, στο ίδ.· — ενεστ. με αυτή τη σημασία είναι 

το διδάσκω.  

δέ, αλλά· συνδετικό μόριο, με αντιθετική σημασία·  

Α. I. συχνά έρχεται ως απάντηση στο μέν, και συχνά μπορεί να αποδοθεί με το 

ενώ, ενώ αντιθέτως, απ' την άλλη, βλ. μέν· αλλά ενώ το μέν συχνά 



παραλείπεται, το δέ χρησιμ. απλώς για να δηλώσει μετάβαση από το ένα 

πράγμα στο άλλο· ὣς Ἀχιλεὺς θάμβησεν, θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, σε Ομήρ. Ιλ. 

κ.λπ.· κινεῖ κραδίην κινεῖ δὲ χόλον, σε Ευρ. II. Το δέ συχνά είναι πλεοναστικό: 

1. για να εισάγει απόδοση, στην οποία μπορεί να ερμηνευθεί με το τότε, 

έπειτα, ακόμα· εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι, εάν δεν το 

παραδώσουν, τότε θα το πάρω εγώ, σε Ομήρ. Ιλ.· όπως το at στα Λατ., si tu 

oblitus es, at Dii meminerint, σε Κατ. 2. για να συνοψίσει, μετά από διακοπή 

που προκλήθηκε από παρένθεση, στην οποία μπορεί να αποδοθεί με το λέω 

λοιπόν, έτσι λοιπόν, σε Ηρόδ. Β. ΘΕΣΗ του δέ· κυρίως τίθεται δεύτερο, 

τοποθετούμενο συχνά μεταξύ άρθρου και ουσ., πρόθ. και πτώσης.  

-δε, εγκλιτ. μόριο, προσαρτούμενο στο τέλος, I. 1. σε ονόματα τόπων στην 

αιτ., για να δηλώσει κίνηση, κατεύθυνση προς εκείνο το μέρος· οἶκόνδε (Αττ. 

οἴκαδε), στην πατρίδα· ἅλαδε, στη θάλασσα· Οὐλυμπόνδε, στον Όλυμπο· 

θύραζε (αντί θύρασδε), προς την πόρτα, σε Όμηρ.· μερικές φορές με τις 

κτητικές αντων., ὅνδε δόμανδε· και μερικές φορές ακόμα και μετά το εἰς, 

όπως στο εἰς ἅλαδε, σε Ομήρ. Οδ.· στο Ἀϊδόσδε ακολουθ. τη γεν., = εἰς Ἅιδου 

(ενν. οἶκον). Στην Αττ. προσαρτάται στα ονόματα των πόλεων· Ἐλευσῑνάδε, 

Ἀθήναζε, Θήβαζε (αντί Ἀθήνασδε, Θήβασδε), 2. μερικές φορές δηλώνει 

μονάχα σκοπό· μήτι φόβονδ' ἀγόρευε, μη μιλάς καθόλου εξαιτίας του φόβου. 

II. το -δε χρησιμ. επίσης για να επιτείνει τη σημασία ορισμένων αντωνυμιών, 

ὅ-δε, τοιόσδε κ.λπ.  

δέᾰτο, λέξη αμφίβ. προέλ., ερμην. από το ἐδόκει· ἀεικέλιος δέατ' εἶναι, 

φαινόταν, μου φάνηκε ότι ήταν αξιολύπητος άνθρωπος, σε Ομήρ. Οδ.· πρβλ. 

δοάσσατο.  

δέγμενος, Επικ. μτχ. αορ. βʹ του δέχομαι.  

δεδάασθαι, Επικ. Μέσ. ενεστ. του *δάω· -δέδαα, παρακ.  

δεδαίαται, γʹ πληθ. Παθ. Επικ. παρακ. του δαίω Β, διαχωρίζω, διαμοιράζω, 

διαιρώ.  

δέδασμαι, Παθ. παρακ. του δατέομαι.  

δεδεγμένος, μτχ. παρακ. του δέχομαι.  

δεδειπνάναι, απαρ. ανωμ. παρακ. του δειπνέω.  

δέδεκα, παρακ. του δέω Α, δένω.  

δεδέχαται, γʹ πληθ. Ιων. παρακ. του δέχομαι.  

δέδηγμαι, Παθ. παρακ. του δάκνω.  

δέδηε, δεδήει, γʹ ενικ. παρακ. και υπερσ. του δαίω Α, καίω, φλέγω, ανάβω.  

δέδηκα, παρακ. του δέω Α, δένω.  

δέδια, ποιητ. δείδια, παρακ. με ενεστ. σημασία του δείδω.  

δεδίδᾰχα, δεδίδαγμαι, Ενεργ. και Παθ. παρακ. του διδάσκω.  

δεδίσκομαι, = δειδίσκομαι, χαιρετώ, χαιρετίζω, σε Ομήρ. Οδ.  

δεδίττομαι, βλ. δειδίσσομαι.  

δεδίωγμαι, Παθ. παρακ. του διώκω.  

δεδμήατο, γʹ πληθ. Ιων. υπερσ. του δαμάζω· — δέδμητο, γʹ ενικ.  

δέδμημαι, Παθ. παρακ. του δαμάζω και του δέμω.  

δέδογμαι, Παθ. παρακ. του δοκέω.  

δέδοικα, παρακ. του δείδω.  

δεδοίκω, Δωρ. ενεστ., = δείδω, δέδια, σε Θεόκρ.  

δεδοκημένος, ανωμ. μτχ. του δέχομαι (Ιων. δέκομαι), με Ενεργ. σημασία, 

αυτός που αναμένει, περιμένει σε ενέδρα, αυτός που υποδέχεται, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ.· δεν πρέπει να συγχέεται με το Αττ. δεδόκημαι από το δοκέω.  

δεδόνᾱτο, Δωρ. αντί -ητο, γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. του δονέω.  



δέδορκα, παρακ. του δέρκομαι.  

δεδουπώς, μτχ. παρακ. του δουπέω.  

δεδραγμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του δράσσομαι.  
 


