
δέδρᾱκα, παρακ. του δράω.  

δεδράμηκα, παρακ. του τρέχω· επίσης δέδρομα.  

δεδύκειν[ῡ], Δωρ. αντί δεδυκέναι, απαρ. παρακ. του δύω.  

δέελος, -η, -ον, ασυναίρετος τύπος του δῆλος, σε Ομηρ. Ιλ.  

δέημα, -ατος, τό (δέομαι), ικεσία, παράκληση, σε Αριστοφ.  

δέησις, -εως, ἡ (δέομαι), παράκληση, ικεσία, προσευχή, σε Δημ., Κ.Δ.  

δεητικός, -ή, -όν (δέομαι), ικετευτικός, παρακλητικός, σε Πλούτ.  

δεῖ, υποτ. δέῃ, συνηρ. δῇ, ευκτ. δέοι, απαρ. δεῖν, μτχ. δέον, συνηρ. δεῖν, παρατ. 

ἔδει, Ιων. ἔδεε, μέλ. δεήσει, αόρ. αʹ ἐδέησε· — απρόσ. (από το δέω Α, δένω): I. 

1. με αιτ. προσ. και απαρ., δεῖτινὰ ποιῆσαι, είναι δεσμευτικό για κάποιον να 

κάνει ένα πράγμα, κάποιος πρέπει, κάποιος οφείλει να κάνει κάτι, Λατ. 

oportet, σε Όμηρ. κ.λπ.· σπανίως, δεῖ σε ὅπως δείξεις = δεῖ σε δεῖξαι, σε Σοφ.· 

— σπανίως επίσης, με δοτ. προσ. και απαρ., υπάρχει ανάγκη να κάνει 

κάποιος· δεῖ τινι ποιῆσαι, σε Ευρ., Ξεν. 2. με αιτ. πράγμ. και απαρ., δεῖ τι 

γενέσθαι, σε Θουκ. κ.λπ.· για τη φράση οἴομαι δεῖν, βλ. οἴομαι· όταν χρησιμ. 

ως απόλ, ένα απαρ. μπορεί να εννοηθεί, μὴ πεῖθ' ἃ μὴ δεῖ (ενν. πείθειν), σε 

Σοφ. κ.λπ. II. 1. (από το δέω Β, θέλω, επιθυμώ) με γεν. πράγμ., υπάρχει 

ανάγκη από..., υπάρχει έλλειψη, Λατ. opus est re, οὐδὲν δεῖ τινος, σε Ηρόδ., 

Αττ.· εκφράσεις, πολλοῦ δεῖ, πολύ λείπει, απέχει μακριά· ὀλίγου δεῖ, λίγο 

λείπει, σχεδόν· σε απαντήσεις, πολλοῦ γε δεῖ, πολλοῦ γε καὶ δεῖ, μακριά απ' 

αυτό, χρειάζονται πολλά, σε Αριστοφ., Δημ.· πλεῦνος δεῖ, απέχει ακόμα πολύ 

απ' αυτό, σε Ηρόδ.· ὀλίγου δεῖν, απόλ., με την ίδια σημασία, σε Πλάτ.· μικροῦ 

δεῖν, σε Δημ. 2. με δοτ. προσ. προστιθέμενη, δεῖ μοί τινος, Λατ. opus est mihi 

re, σε Αισχύλ., Θουκ. κ.λπ. 3. με αιτ. προσ. προστιθέμενη, δεῖ σε προμηθέως, 

σε Αισχύλ. III. 1. ουδ. μτχ. δέον, συνηρ. δεῖν, απόλ., όπως το ἐξόν, παρόν, 

είναι αναγκαίο, είναι πρέπον, quum oporteret, σε Πλάτ.· οὐκ ἀπήντα, δέον, δεν 

παρέστη στο δικαστήριο, παρόλο που όφειλε να παραστεί, σε Δημ.· ομοίως, 

οὐδὲν δέον, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη, σε Ηρόδ. 2. αντί δέον, τό, ως ουσ., βλ. 

αυτ.  

δεῖγμα, -ατος, τό (δείκνυμι), 1. υπόδειγμα, πρότυπο, παράδειγμα, απόδειξη, 

δείγμα, Λατ. documentum, σε Ευρ., Αριστοφ. κ.λπ.· δείγματος ἕνεκα, με τη 

μέθοδο του δείγματος, σε Δημ. 2. τοποθεσία του Πειραιά, όπου οι έμποροι 

εξέθεταν τα εμπορεύματά τους για πώληση, παζάρι, σε Ξεν., Δημ.  

δειγματίζω, μέλ. -σω (δεῖγμα), κάνω επίδειξη κάποιου πράγματος, σε Κ.Δ.  

δείδεκτο, γʹ ενικ. υπερσ. του δείκνυμι (σημασία II)· — δειδέχᾰται, 

δειδέχᾰτο, Επικ. γʹ πληθ. παρακ. και υπερσ.  

δειδήμων, -ον, γεν. -ονος (δείδω), δειλός, μικρόψυχος, φοβιτσιάρης, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

δείδια, Επικ. αντί δέδια, παρακ. του δείδω· αʹ πληθ. δείδιμεν· Επικ. απαρ. 

δειδέμεν (με διαφορετική προφορά).  

δειδίσκομαι, αποθ., μόνο στον ενεστ. και παρατ., (δείκνυμι II)· 1. συναντώ με 

απλωμένο χέρι, χαιρετώ, καλωσορίζω· δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρί, σε Ομήρ. 

Οδ.· δέπαϊ δειδίσκετο, έκανε πρόποση για εκείνον σηκώνοντας την κούπα 

(του), στο ίδ.· επίσης δεδισκόμενος, στο ίδ. 2. = δείκνυμι I, επιδεικνύω, 

δείχνω, σε Ομηρ. Ύμν.  

δειδίσσομαι, Αττ. δεδίττομαι, μέλλ. -ίξομαι, αόρ. αʹ ἐδειδιξάμην, αποθ., 

Ενεργ. του δείδω, τρομάζω, φοβερίζω, κινητοποιώ, ειδοποιώ, αφυπνίζω, μὴ 

δειδίσσεο λαὸν Ἀχαιῶν, σε Ομήρ. Ιλ.· Ἕκτορα ἀπὸ νεκροῦ δειδίξασθαι, τον 

τρομάζει από το πτώμα του νεκρού, στο ίδ.· οὔ σε ἔοικε δειδίσσεσθαι, δεν 



φαίνεται να προσπαθεί να σε τρομάξει, στο ίδ.· με απαρ., φευγέμεν δειδίσσετο, 

σε Θεόκρ.· στον Αττ. τύπο, σε Πλάτ., Δημ.  

δέδοικα, Επικ. παρακ. του δείδω.  

δείδω, ενεστ. μόνο στο πρώτο πρόσ., δέδοικα ή δέδια που χρησιμ. πάντοτε ως 

ενεστ. στην Αττ.· μέλ. δείσομαι, αόρ. αʹ ἔδεισα, Επικ. ἔδδεισα, παρακ. με 

ενεστ. σημασία δέδοικα, Επικ. δείδοικα· επίσης δέδια, Επικ. δείδια I, προστ. 

δέδῐθι, Επικ. δείδιθι, απαρ. δεδιέναι, Επικ. δειδίμεν (πρέπει να διαχωρίζεται 

από το αʹ πληθ. οριστ. δείδιμεν)· μτχ. δεδιώς, Επικ. πληθ. δειδιότες· υπερσ. 

(με σημασία παρατ.) ἐδεδοίκειν, επίσης ἐδεδίειν, Επικ. πληθ. ἐδείδιμεν, 

ἐδείδισαν, δείδισαν (για τη ρίζα, βλ. δίω), Φοβάμαι, απόλ., σε Όμηρ. κ.λπ.· 1. 

ακολουθ. από πρόθ., δ. περί τινι, είμαι αναστατωμένος, ανήσυχος για, σχετικά 

με..., σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.· ἀμφί τινι, περί τινος, ὑπέρ τινος, στους ίδ.· 

συνοδευόμενο από δευτερεύουσα πρόταση με το μή..., Λατ. vereor ne..., 

φοβάμαι μήπως..., ακολουθ. από υποτ.· σπανίως με οριστ., δείδω μὴ νημερτέα 

εἶπεν, σε Ομήρ. Οδ.· δ. μὴ οὐ..., Λατ. vereor ut..., φοβάμαι μήπως δεν..., 

ακολουθ. από υποτ., σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. με απαρ., φοβάμαι να κάνω κάτι, σε 

Ομήρ. Ιλ., Θουκ. 3. με αιτ., φοβάμαι, τρέμω, σε Όμηρ. κ.λπ. 4. τὸ δεδιός, το 

αντικείμενο φόβου κάποιου, ο φόβος του, =δέος, σε Θουκ.  

δειελιάω, μέλ. -ήσω (δείελος), περιμένω ως το δειλινό, σὺ δ' ἔρχεο δειελιήσας, 

σε Ομήρ. Οδ.  

δειελινός, -ή, -όν, = δείελος, εσπερινός, σε Θεόκρ.  

δείελος, -ον (δείλη), I. αυτός που χαρακτηρίζει ή ανήκει στο δειλινό· δείελον 

ἦμαρ, το μέρος της ημέρας που πλησιάζει στο βράδυ, δειλινό, δείλι, βράδυ, σε 

Ομήρ. Οδ., Θεόκρ. II. ως ουσ. (ενν. χρόνος), το προχωρημένο απόγευμα· 

εἰσόκεν ἔλθῃ δείελος, σε Ομήρ. Ιλ.  

δεικανάω, = δείκνυμι, I. δείχνω, επιδεικνύω, Ιων. παρατ. δεικανάασκεν, σε 

Θεόκρ. II. ο Όμηρ. το χρησιμ. μόνο στη Μέσ. = δειδίσκομαι, χαιρετώ, 

ασπάζομαι, υποδέχομαι, δεικανόωντ' ἐπέεσσιν, σε Ομήρ. Οδ.· δεικανόωντο 

δέπασσι, έκαναν πρόποση υπέρ του.  

δεικηλίκτας, ὁ, Λακων. αντί ὑποκριτής, Λατ. mimus, υποκριτής, ηθοποιός 

που υποδύεται χυδαίους και ταπεινούς κωμικούς ρόλους, σε Πλούτ.  

δείκηλον, τό, αναπαράσταση, επίδειξη, έκθεση, σε Ηρόδ.· επίσης δείκελον, 

σε Ανθ.  

δείκνυμι και -ύω (√ΔΕΙΚ), προστ. δεῖκνυε, δεικνύτω, παρατ. ἐδείκνυν και -

υον, μέλ. δείξω, Ιων. δέξω, αόρ. αʹ ἔδειξα, Ιων. ἔδεξα, παρακ. δέδειχα — Μέσ. 

με Παθ. παρακ. (βλ. κατωτ. II) — Παθ. μέλ. δειχθήσομαι και δεδείξομαι, αόρ. 

αʹ ἐδείχθην, Ιων. ἐδέχθην I. φέρνω στο φως, εκθέτω, παρουσιάζω, σε Ομήρ. 

Οδ. κ.λπ. 1. Μέσ., παριστάνω ενώπιον κάποιου, σε Ομήρ. Ιλ. 2. υποδεικνύω, 

φανερώνω, στο ίδ., σε Σοφ.· απόλ., αὐτὸδείξει, η πείρα θα αποκαλύψει, θα 

αποδείξει, σε Πλάτ.· ομοίως, το δείξει μόνο του, σε Αριστοφ. 3. εκφράζω, 

διατυπώνω, κάνω γνωστό με λέξεις, εξηγώ, λέω, διδάσκω, Λατ. indicare ὁδόν, 

σε Ομήρ. Οδ., κ.λπ· φανερώνω, αποδεικνύω, με μτχ., ἔδειξαν ἕτοιμοι ὄντες, 

απέδειξαν ότι είναι έτοιμοι, σε Θουκ. 4. λέγεται για τους κατηγόρους, 

καταγγέλω, μηνύω τινα, σε Αριστοφ. 5. προσφέρω, παρουσιάζω, τὰ πιστά, σε 

Αισχύλ.· προξενώ, επιφέρω, πήματα, στον ίδ.· II. στη Μέσ., όπως το 

δειδίσκομαι, δεξιόομαι, καλωσορίζω, υποδέχομαι, χαιρετίζω, χαιρετώ· τὼ καὶ 

δεικνύμενος προσέφη, σε Όμηρ.· ομοίως επίσης στον Παθ. παρακ. και υπερσ., 

δείδεκτ' Ἀχιλῆα, τον χαιρέτησε, ήπιε στην υγειά του, σε Ομήρ. Ιλ.· τοὺς μὲν 

κυπέλλοις δειδέχατο, στο ίδ.· δειδέχαται μύθοισι, σε Ομήρ. Οδ.  



δεικτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του δείκνυμι, I. αυτός που πρέπει να δειχτεί, να 

υποδειχτεί, σε Ξεν. II. δεικτέον μοι, είναι καθήκον μου, πρέπει να δείξω, σε 

Δημ.  

δειλαίνω (δείλος), είμαι δειλός ή άνανδρος, μικρόψυχος, δειλιάζω, λιποψυχώ, 

σε Αριστ.  

δείλαιος, -α, -ον, εκτεταμ. τύπος του δειλός, ταλαίπωρος, θλιμμένος, 

δυστυχής, μηδαμινός, κυρίως λέγεται για πρόσωπα, σε Τραγ.· επίσης, δ. χάρις, 

θλιβερή αγαθότητα, σε Αισχύλ.· δ. σποδός, μηδαμινή τέφρα, σε Σοφ. κ.λπ. (η 

παραλήγουσα είναι συχνά βραχεία στους Αττ. ποιητές).  

δειλακρίων, -ωνος, ὁ (δειλός), φοβιτσιάρης, άνανδρος· συνήθως όμως με 

σημασία συμπάθειας, παρηγορίας και κολακείας, καϋμένε φίλε! σε Αριστοφ.  

δείλ-ακρος, -α, -ον, αξιολύπητος, άξιος οίκτου, δειλός, φοβητσιάρης, σε 

Αριστοφ.  

δείλη, ἡ, 1. απόγευμα, απομεσήμερο, ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ, σε 

Ομήρ. Ιλ.· διαχωρίζεται σε πρώιμο και όψιμο (πρωΐα και ὀψία), περὶ δείλην 

πρωΐην ή δείλης ὀψίης, σε Ηρόδ.· τῆς δείλης, κατά τη διάρκεια του 

απογεύματος, σε Ξεν. 2. προχωρημένο απόγευμα, μέρος της ημέρας κοντά στο 

βράδυ, κοντόβραδο, στον ίδ. (αμφίβ. προέλ.).  

δειλία, Ιων. -ίη, ἡ (δειλός), έλλειψη θάρρους, ανανδρία, λιγοψυχία, σε Ηρόδ., 

Σοφ.· δειλίην ὀφλεῖν, μου προσάπτεται η κατηγορία της δειλίας, σε Ηρόδ.  

δειλίᾱσις, -εως, ἡ, τρόμος, λιποψυχία, έλλειψη θάρρους, σε Πλούτ.  

δειλιάω, φοβάμαι, δειλιάζω, λιποψυχώ.  

δειλινός, -ή, -όν (δείλη), συνηρ. αντί δειελινός, σε Λουκ.  

δείλομαι, αποθ. (δείλη), πλησιάζω προς το απόγευμα, δείλετό τ' ἠέλιος, σε 

Ομήρ. Οδ.  

δειλός, -ή, -όν (δέος), I. 1. λέγεται για πρόσωπα, φοβιτσιάρης, άνανδρος, 

άτολμος, μικρόψυχος, σε Ομήρ. Ιλ.· από όπου, φαύλος, πρόστυχος, 

μηδαμινός, ουτιδανός, στο ίδ.· δειλός τινος, με το φόβο του..., σε Ανθ. 2. 

άθλιος, ατυχής, ταλαίπωρος, δόλιος, δυστυχής, σε Όμηρ.· με τη σημασία της 

συμπάθειας, όπως το Λατ. miser, δειλοὶ βροτοί, κακόμοιροι, δυστυχισμένοι 

θνητοί! ἆ δειλέ, κακομοίρη! δυστυχή! ἆ δειλοί, δυστυχισμένοι! κακόμοιροι! 

στον ίδ. II. λέγεται για πράγματα, άθλιος, ελεεινός, ποταπός, ευτελής, σε 

Ησίοδ., Σοφ.  

δεῖμα, -ατος, τό (δείδω), I. φόβος, τρόμος, κατάπληξη, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., 

Αττ. II. φόβητρο, σκιάχτρο, αντικείμενο του φόβου, τρόμος, φρίκη· ὦπῦρ σὺ 

καὶ πᾶν δ., σε Σοφ.· ιδίως στον πληθ., δειμάτων ἄχη, φοβερές επιδημίες, 

μάστιγες ή τέρατα, σε Αισχύλ.· δείματα θηρῶν, σε Ευρ.  

δειμαίνω, μέλ. -ᾰνῶ (δεῖμα), μόνο στον ενεστ. και παρατ., 1. φοβάμαι, 

βρίσκομαι σε κατάσταση τρόμου, σε Ομηρ. Ύμν., Ηρόδ. κ.λπ. 2. με αιτ., 

φοβάμαι ένα πράγμα, στον ίδ., σε Αισχύλ.  

δειμαλέος, -α, -ον (δεῖμα), I. φοβισμένος, τρομαγμένος, σε Μόσχ. II. 

τρομερός, αυτός που εμπνέει φόβο, φοβερός, σε Βατραχομ., Θέογν.  

δειματόεις, -εσσα, -εν (δεῖμα), φοβισμένος, τρομοκρατημένος, έντρομος, σε 

Ανθ.  

δειμᾰτόω, μέλ. -ώσω (δεῖμα), φοβίζω, τρομάζω, σε Ηρόδ., Αριστοφ. — Παθ., 

είμαι φοβισμένος, φοβούμαι, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δείμομεν, Επικ. αντί δείμωμεν, αʹ πληθ. υποτ. αορ. αʹ του δέμω.  

δειμός, ὁ (δέος), φόβος, τρόμος, πανικός· προσωποποιημένο, Δεῖμος, 

υπηρέτης του Άρη, σε Ομήρ. Ιλ.  

δεῖν, 1. απαρ. του δέω, βλ. δεῖ. 2. συνηρ. αντί δέον, ουδ. μτχ., βλ. δεῖ.  



δεῖνα, ὁ, ἡ, τό, γεν. δεῖνος, δοτ. δεῖνι, αιτ. δεῖνα· πληθ. οἱ δεῖνες, τῶν δείνων· 

αλλά μερικές φορές άκλιτο, I. κάποιος τέτοιος, ένας κάποιος τον οποίο δεν 

μπορούμε ή δεν θέλουμε να κατονομάσουμε· ὁ δεῖνα, σε Αριστοφ. κ.λπ.· ὁ 

δεῖνα, τοῦ δεῖνος, τὸν δεῖνα εἰσαγγέλλει, σε Δημ. II. το δεῖνα στους Κωμ. ως 

επιφών., Λατ. malum! κατάρα! σε Αριστοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

δεινο-θέτης, -ου, ὁ (τίθημι), πανούργος, κακοποιός, κακουργός, σε Μόσχ.  

δεινο-λογέομαι (λέγω), αποθ., παραπονιέμαι μεγαλόφωνα, ελεεινολογώ τον 

εαυτό μου, σε Ηρόδ.  

δεινο-πᾰθέω, μέλ. -ήσω (παθεῖν), παραπονιέμαι μεγαλόφωνα για τις 

δυστυχίες μου, σε Δημ.  

δεινό-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, ικανός στα πόδια· Ἀρὰ δ. (σαν να ήταν 

κυνηγετικό σκυλί που καταδιώκει τα χνάρια του θηράματός του), σε Σοφ.  

δεινός, -ή, -όν (από το δέος, κυρίως δεεινός, πρβλ. ἐλεεινός, ἐλεινός, από το 

ἔλεος)· I. τρομερός, φοβερός, φρικτός, σκληρός, άγριος, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

δεινὸν ἀϋτεῖν, βροντᾶν, φωνάζω, αστράφτω με δύναμη, σε Ομήρ. Ιλ.· δεινὸν 

δέρκεσθαι, παπταίνειν, ἰδεῖν, κοιτάζω με φοβερό βλέμμα, σε Όμηρ.· αλλά 

δεινὸς ἰδέσθαι, φοβερός στην όψη, σε Ομήρ. Οδ.· δεινὸς μὲν ὁρᾶν, δεινὸς δὲ 

κλύειν, σε Σοφ.· τὸ δεινόν, κίνδυνος, δυστυχία, συμφορά, πάθημα, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ. κ.λπ.· ομοίως, τὰ δεινά, σε Σοφ. κ.λπ.· οὐδὲν δεινοί, μὴ ἀποστέωσιν, 

κανένας φόβος αποστασίας τους, σε Ηρόδ.· δεινὸν ποιεῖσθαι, «παίρνω» κάτι 

βαριά, το φέρω βαρέως, αγανακτώ, θεωρώ κακό, παραπονιέμαι για ένα 

πράγμα, Λατ. aegre ferre, στον ίδ. κ.λπ.· δεινὰ παθεῖν, υπόκειμαι σε τρομερή, 

παράνομη, αυθαίρετη μεταχείριση, σε Αττ.· ομοίως στο επίρρ., δεινῶς φέρειν, 

σε Ηρόδ.· δ. ἔχειν, βρίσκομαι σε δυσκολίες, σε Ξεν. II. 1. με την έννοια της 

ισχύος και της δύναμης, δυνατός, ικανός, ισχυρός· δεινὸν σάκος, μεγάλη και 

δυνατή ασπίδα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. απλώς, θαυμάσιος, θαυμαστός, παράδοξος· τὸ 

συγγενές τοι δεινόν, η συγγένεια έχει παράξενη δύναμη, σε Αισχύλ.· δ. ἵμερος, 

ἔρως, δέος, σε Ηρόδ.· δεινὸν ἂν εἴη, εἰ..., θα ήταν παράδοξο να..., σε Ευρ.· 

επίρρ. -νῶς, θαυμάσια, υπερβολικά· δ. μέλας, ἄνυδρος, σε Ηρόδ. III. η 

σημασία του δυνατός, θαυμάσιος, μετετράπη σε εκείνη του ικανός, έξυπνος, 

επιδέξιος, στον ίδ., σε Αττ.· ιδίως, λέγεται για την πρακτική επιδεξιότητα, 

αντίθ. προς το σοφός, σε Πλάτ.· με απαρ., δεινὸς εὑρεῖν, ευφυής, έξυπνος ως 

προς τις εφευρέσεις, επινοητικός, ευρηματικός, σε Αισχύλ.· δεινὸς λέγειν, σε 

Σοφ.· δεινὸς πράγμασι χρῆσθαι, σε Δημ.· επίσης με αιτ., δεινὸς τὴν τέχνην, σε 

Πλάτ.· δ. περί τι ή τινος, στον ίδ.  

δεῖνος, γεν. του δεῖνα, βλ. αυτ.  

δεινότης, -ητος, ἡ (δεινός), I. φοβερότητα, σε Θουκ.· τραχύτητα, 

αυστηρότητα, σκληρότητα, ακαμψία, νόμων, στον ίδ. II. φυσική ικανότητα, 

επιτηδειότητα, ιδιοφυΐα, πανουργία, δεξιότητα, σε Δημ.· ιδίως, λέγεται για ένα 

ρήτορα, σε Θουκ., Δημ.  

δεινόω, μέλ. -ώσω, κάνω κάτι τρομερό, υπερβάλλω, μεγαλοποιώ, διογκώνω, 

σε Θουκ.  

δειν-ωπός, -όν, = δεινώψ, σε Ηρόδ.  

δείνωσις, -εως, ἡ (δεινόω), υπερβολή, μεγαλοποίηση, διόγκωση, σε Πλάτ.  

δειν-ώψ, -ῶπος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει άγριο, φοβερό βλέμμα, φρικώδη όψη, 

λέγεται για τις Ερινύες, σε Σοφ.  

δεῖος, τό, Επικ. αντί δέος, σε Ομήρ. Ιλ.  

δειπνέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐδείπνησα, Επικ. δείπνησα, παρακ. δεδείπνηκα, 

συγκεκ. απαρ. δεδειπνάναι, Επικ. υπερσ. δεδειπνήκειν· 1. ετοιμάζω το δείπνο, 

σε Όμηρ.· στην Αττ., παίρνω το κύριο γεύμα, γευματίζω, δειπνίζω· δ. τὸ 



ἄριστον, χρησιμοποιώ το πρόγευμα ως δείπνο, σε Ξεν. 2. με αιτ., δ. ἄρτον, 

τρώω ψωμί ως γεύμα, σε Ησίοδ.· επίσης, δ. ἀπό τινος, σε Αριστοφ.  

δεῑπνηστός, ὁ (δειπνέω), ώρα του δείπνου, σε Ομήρ. Οδ.  

δειπνητήριον, τό (δειπνέω), αίθουσα του δείπνου, τραπεζαρία, σε Πλούτ.  

δειπνητικός, -ή, -όν (δειπνέω), σχετικός με τη μαγειρική· επίρρ. -κώς, όπως 

ο μάγειρας, με καλαισθησία και τεχνική, σε Αριστοφ.  

δειπνίζω, Αττ. μέλ. -ιῶ, αόρ. αʹ ἐδείπνισα, Επικ. μτχ. δειπνίσσας, δεξιώνομαι, 

κάνω το τραπέζι, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.  

δειπνο-λόχος, -η, -ον, αυτός που επιδιώκει να προσκαλείται στο δείπνο, 

παρασιτικός, χαραμοφάης, σε Ησίοδ.  

δεῖπνον, τό (δάπτω), 1. στον Όμηρ. το κύριο φαγητό, γεύμα της ημέρας, 

μερικές φορές το μεσημεριανό φαγητό, μερικές φορές = ἄριστον, πρωϊνό 

γεύμα, μερικές φορές = δόρπον, απογευματινό φαγητό. Στην αρχ. Αττ., 

μεσημεριανό ή απογευματινό φαγητό, δείπνο ή κύριο φαγητό· ἀπὸ δείπνου, 

κατευθείαν, αμέσως μετά το φαγητό, σε Ομήρ. Ιλ.· καλεῖν ἐπὶ δεῖπνον, δ. 

παραθεῖναι κ.λπ. 2. γενικά, τροφή, ζωοτροφή, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.  

δειπνο-ποιέω, μέλ. -ήσω, παραδίδω, ετοιμάζω δείπνο — Μέσ., δειπνίζω, σε 

Θουκ., Ξεν.  

δειπνο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που κουβαλά προσφορές κρεάτων, σε 

Πλούτ.  

δειράς, -άδος, ἡ (δειρή), κορυφογραμμή μιας σειράς λόφων ή βουνών, 

οροσειρά, σε Όμηρ., Σοφ.· στον πληθ., σε ίδ., σε Ευρ.  

δειρ-αχθής, -ές (ἄχθος), αυτός που βαραίνει τον τράχηλο, σε Ανθ.  

δειρή, ἡ, λαιμός, τράχηλος, σε Ομήρ. Ιλ.· Αττ. — δέρη (όχι δέρα), σε Αισχύλ. 

(πιθ. συγγενές προς το Λατ. dors-um).  

δειρο-τομέω, μέλ. -ήσω (τέμνω), κόβω το λαιμό ενός ανθρώπου, 

αποκεφαλίζω, σὺδ' ἄμφω δειροτομήσεις, σε Όμηρ.  

δείρω, Ιων. αντί δέρω.  

δεισ-ήνωρ, -ορος, ὁ, ἡ (δείδωἀνήρ), αυτός που φοβάται τους άνδρες, σε 

Αισχύλ.  

δεισιδαιμονία, ἡ, φόβος, ευλάβεια προς τους θεούς, θρησκευτικό 

συναίσθημα, σε Πολύβ.· με αρνητική σημασία, προκατάληψη, πρόληψη, σε 

Θεόκρ.  

δεισι-δαίμων, -ον (δείδω), αυτός που φοβάται τους θεούς: 1. με θετική 

σημασία, όπως το ευσεβής, θρήσκος, πιστός, ευλαβής, σε Ξεν. 2. με αρνητική 

σημασία, προληπτικός, θρησκόληπτος, φανατικός, σε Θεόκρ. — Συγκρ. -

έστερος, μάλλον, κάπως προληπτικός, σε Κ.Δ.  

δέκᾰ, οἱ, αἱ, τά, άκλιτο, δέκα, Λατ. decem, σε Όμηρ. κ.λπ.· οἱ δέκα, οι Δέκα 

(άρχοντες), σε Ρήτ.· οἱ δέκα (ἔτη) ἀφ' ἥβης, αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει 

κατά δέκα χρόνια την ηλικία των 20 (δηλ. την ηλικία της στρατιωτικής 

θητείας), σε Ξεν. (μερικοί το συνδέουν με το δάκ-τυλος, από τον αριθμό των 

δαχτύλων).  

δεκά-βοιος, -ον (βοῦς), αυτός που αξίζει ίσαμε δέκα βόδια· τὸ δεκάβοιον, 

νόμισμα αποδιδόμενο στο Θησέα, σε Πλούτ.  

δεκα-γονία, ἡ (γένος), δέκατη γενεά, σε Λουκ.  

δεκαδ-αρχία, ἡ, διακυβέρνηση, διοίκηση από δέκα άρχοντες, σε Ισοκρ.  

δεκάδ-αρχος, ὁ, επικεφαλής, αρχηγός δέκα ανδρών, Λατ. decurio, σε Ξεν.  

δεκαδεύς, -έως, ὁ (δεκάς), αυτός που ανήκει σε μια δεκαρχία, σε μία 

διοίκηση που αποτελείται από δέκα άντρες, σε Ξεν.  

δεκά-δυο, οἱ, αἱ, τά, μεταγεν. τύπος του δυώδεκα, σε Κ.Δ.  



δεκά-δωρος, -ον (δῶρονII), αυτός που έχει μήκος ή πλάτος δέκα παλαμών, 

σε Ησίοδ.  

δεκα-έτηρος, -ον (ἔτος), αυτός που έχει χρονική διάρκεια δέκα ετών, 

δεκαετής, δεκάχρονος, σε Πλάτ.  

δεκα-ετής, -ές ή -έτης, -ες (ἔτος), I. δεκάχρονος, σε Ηρόδ. II. αυτός που 

διαρκεί δέκα χρόνια, πόλεμος, σε Θουκ.  

δεκάζω, μέλ. -άσω (δεκάς I. 2), δωροδοκώ ή διαφθείρω δικαστές, σε Ισοκρ., 

Αισχίν. — Παθ., δωροδοκούμαι, εξαγοράζομαι, χρηματίζομαι, σε Πλούτ.  

δεκάκις (δέκα), επίρρ., δέκα φορές, σε Ομήρ. Ιλ.  

δεκά-κλῑνος, -ον (κλίνη), αυτός που έχει χωρητικότητα δέκα κλινών 

συμποσιαστών, σε Ξεν.  

δεκα-κῡμία, ἡ (κῦμα), δέκατο (δηλ. αυτό που υπερκαλύπτει τα πάντα) κύμα, 

δέκα αλλεπάλληλα κύματα, τρικυμία, Λατ. fluctus decumanus, σε Λουκ.· 

πρβλ. τρικυμία.  

δεκά-μηνος, -ον (μήν), 1. αυτός που έχει διάρκεια δέκα μηνών, σε Ξεν. 2. στη 

διάρκεια του δεκάτου μήνα, σε Ηρόδ.  

δεκά-μνους, -μνουν, (μνᾶ), αυτός που ζυγίζει ή αξίζει όσο δέκα μνες, σε 

Αριστοφ.  

δεκ-άμφορος, -ον (ἀμφορεύς), αυτός που έχει χωρητικότητα όση δέκα 

αμφορείς (γύρω στα 390 λίτρα, 90 γαλόνια), σε Ευρ.  

δεκά-παλαι, επίρρ., προ πολλού, πριν πολύ καιρό, όπως το δωδεκάπαλαι, σε 

Αριστοφ.  

δεκά-πηχυς, -υ, αυτός που έχει μήκος ή ύψος δέκα πήχεις, σε Ηρόδ.  

δεκα-πλάσιος[ᾰ], -ον, δέκα φορές τόσος, πολλαπλάσιος δέκα φορές, Λατ. 

decuplus, σε Πλάτ.· ἡ δεκαπλασία (ενν. τιμή), πρόστιμο του δεκαπλασίου του 

ποσού, σε Δημ.  

δεκά-πλεθρος, -ον, αυτός που περικλείει δέκα πλέθρα, σε Θουκ.  

δεκα-πλόος, -ον, συνηρ. -πλοῦς, -οῦν, = δεκαπλάσιος, σε Δημ.  

δεκά-πολις, ἡ, χώρα που αποτελείται από δέκα πόλεις, Δεκάπολις, σε Κ.Δ.  

δεκ-άρχης, -ου, ὁ, = δεκαδάρχης, σε Ηρόδ.  

δεκαρχία, ἡ, εξουσία, διακυβέρνηση δέκα ανδρών, αρχόντων, σε Ξεν.  

δεκάς, -άδος, ἡ (δέκα), I. 1. δεκάδα, όμιλος από δέκα, Λατ. decuria, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 2. δέκα άνθρωποι που έχουν δωροδοκηθεί, II. αριθμός δέκα, 

σε Αριστ.  

δεκασμός, ὁ (δεκάζω), δωροδοκία, εξαγορά, χρηματισμός, σε Πλούτ.  

δεκά-σποροςχρόνος, ὁ, πάροδος δέκα περιόδων σποράς, δηλ. δέκα ετών, σε 

Ευρ.  

δεκαταῖος, -α, -ον (δεκάτη), I. τη δέκατη ημέρα, σε Πλάτ. II. ηλικίας δέκα 

ημερών, σε Λουκ.  

δεκα-τάλαντος, -ον (τάλαντον), ισάξιος με δέκα τάλαντα· δίκη δεκ., 

διαδικασία, κατά την οποία οι ζημιές υπολογίζονται στα δέκα τάλαντα, σε 

Αισχίν.  

δεκατεία, ἡ, = δεκάτευσις, σε Πλούτ.  

δεκατευτήριον, τό, τόπος στον οποίο πληρώνεται η δεκάτη, τελωνείο, σε 

Ξεν.  

δεκατεύω, μέλ. -σω (δεκάτη), αποσπώ, λαμβάνω τη δεκάτη (ως φόρο) από 

κάποιον, τον αναγκάζω να πληρώσει τη δεκάτη· τούτους δεκατεῦσαι τῷ θεῷ, 

να τους αναγκάσουν να πληρώσουν, να αποδώσουν τη δεκάτη στο όνομα του 

θεού, σε Ηρόδ.· επίσης λέγεται για πράγματα, δ. τὰ ἐξ ἄγρου ὡραῖα, λαμβάνω 

το ένα δέκατο από αυτά (ως προσφορά, θυσία), σε Ξεν.· και ομοίως, Παθ., 



δεκατευθῆναι τῷ Διΐ, σε Ηρόδ.· από όπου, η παροιμ. φράση ἐλπὶς ἦν 

δεκατευθῆναι τὰς Θήβας, δηλ. ότι θα κυριεύονταν και υποχρεώνονταν να 

αποδώσουν τη δεκάτη, σε Ξεν.  

δεκάτη, ἡ, βλ. δέκατος II.  

δεκατη-λόγος, ὁ (λέγω), αυτός που συλλέγει τη δεκάτη, τελώνης, σε Δημ.  

δέκατος, -η, -ον (δέκα), I. δέκατος στη σειρά, σε Όμηρ. κ.λπ. II. 1.δεκάτη 

(ενν. μερίς), ἡ, φόρος δέκα τοις εκατό, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. δεκάτη (ενν. ἡμέρα), 

ἡ, δέκατη στη σειρά ημέρα, σε Όμηρ.· στην Αθήνα, δέκατη ημέρα μετά τη 

γέννηση, στην οποία δινόταν το όνομα του παιδιού· τὴν δ. θύειν, γιορτάζω με 

γλέντι την ημέρα της ονοματοθεσίας, σε Αριστοφ.· τὴν δ. ἑστιᾶσαι ὑπὲρ τοῦ 

υἱοῦ, σε Δημ.  

δεκατό-σπορος, -ον, αυτός που ανήκει στη δέκατη γενιά, δέκατος απόγονος 

στη δέκατη γενιά, σε Ανθ.  

δεκατόω, μέλ. -ώσω, όπως το δεκατεύω, παίρνω, λαμβάνω το δέκατο μέρος 

από κάποιον, τινά, σε Κ.Δ. — Παθ., πληρώνω τη δεκάτη, στο ίδ.  

δεκά-φῡλος, -ον (φυλή), αυτός που αποτελείται από δέκα φυλές, σε Ηρόδ.  

δεκά-χαλκον, τό, δηνάριο = δέκα χαλκοῖ, σε Πλούτ.  

δεκά-χῑλοι, -αι, -α (χίλιοι), δέκα χιλιάδες, σε Ομήρ. Ιλ.· πρβλ. ἐννεάχιλοι.  

Δεκέλεια, Ιων. -έη, ἡ, τοποθεσία της Αττικής γης, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· 

Δεκελεύς, -έως, ὁ, κάτοικος της Δεκελείας, στον ίδ.· επίρρ. Δεκελεῆθεν, από 

τη Δεκέλεια, στον ίδ.  

δεκ-έτηρος, -ον, = το προηγ., σε Ανθ.  

δεκ-έτης, -ου, ὁ (ἔτος), I. αυτός που διαρκεί δέκα χρόνια, σε Σοφ., Πλάτ. II. 

αυτός που βρίσκεται σε ηλικία δέκα χρόνων, σε Ευρ.· θηλ. δεκέτις, -ιδος, σε 

Πλάτ.  

δέκομαι, Ιων. αντί δέχομαι.  

δεκτέος, -α, -ον, ρημ. επιθ. του δέχομαι, αυτός που πρέπει να γίνει δεκτός, 

αποδεκτός, σε Λουκ.  

δέκτης, -ου, ὁ (δέχομαι), αποδέκτης, παραλήπτης, ζητιάνος, σε Ομήρ. Οδ.  

δέκτο, γʹ ενικ. Επικ. αόρ. βʹ του δέχομαι.  

δεκτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του δέχομαι, ευπρόσδεκτος, αποδεκτός, σε Κ.Δ.  

δέκτωρ, -ορος, ὁ, ποιητ. αντί δέκτης, κάποιος που αναλαμβάνει ο ίδιος ή 

δέχεται πάνω του· αἵματος δ.νέου, υπερασπιστής αίματος που χύθηκε 

πρόσφατα, σε Αισχύλ.  

δεκ-ώρῠγος, -ον (ὀργυιά), αυτός που έχει μήκος δέκα οργυιές, σε Ξεν.  

δελεάζω, μέλ. -άσω (δέλεαρ), I. βάζω σε πειρασμό, προκαλώ, ή πιάνω με 

δόλωμα — Παθ., σε Ξεν., Δημ. II. με σύστ. αντ., νῶτον ὑὸς περὶ ἄγκιστρον δ., 

τοποθετώ στο αγκίστρι ως δόλωμα, σε Ηρόδ.  

δέλεαρ, -ατος, τό (βλ. δόλος), δόλωμα, σε Ξεν.· μεταφ., δ. τινος, δόλωμα, 

πρόκληση, θέλγητρο, ερέθισμα για έναν άνθρωπο, σε Ευρ.  

δελε-άρπαξ, ὁ, ἡ, αυτός που αρπάζει το δόλωμα, σε Ανθ.  

δελέασμα, -ατος, τό, = δέλεαρ, σε Αριστοφ.  

δέλτα, τό, I. άκλιτο δέλτα, βλ. Δ, δ. II. οτιδήποτε έχει το σχήμα του· 

ονομασία μικρών νησιών που σχηματίζονται από τις εκβολές μεγάλων 

ποταμών, όπως του Νείλου, σε Ηρόδ.  

δελτίον, τό, υποκορ. του δέλτος, σε Ηρόδ.  

δελτογράφος[ᾰ], -ον (γράφω), αυτός που γράφει πάνω σε πίνακα ή πινακίδα, 

αυτός που σημειώνει, καταγράφει, σε Αισχύλ.  



δέλτος, ἡ, πλάκα, πινακίδα που προορίζεται για γραφή, από το γράμμα Δ 

(παλιό σχήμα των πλακών), σε Ηρόδ., Τραγ.· μεταφ., δέλτοις φρενῶν, πάνω 

στα «φύλλα» της καρδιάς, σε Αισχύλ.  

δελφᾰκόομαι, Παθ., αυξάνομαι, παχαίνω και γίνομαι μέγας χοίρος, σε 

Αριστοφ.  

δέλφαξ, -ᾰκος, ἡ, νεαρό γουρούνι, γουρουνάκι, χοιρίδιο, σε Ηρόδ. κ.λπ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

δελφίν-ῖνος, ὁ, μεταγεν. τύπος του δελφίς, σε Μόσχ.  

Δελφίνιον[φῑ], τό, ιερός ναός του Απόλλωνα στην Αθήνα· τὸ ἐπὶ Δελφινίῳ 

δικαστήριον, το δικαστήριο που υπήρχε μέσα στο ναό, σε Πλούτ.  

δέλφιξ, -ῐκος, ὁ, τρίποδας σε σχήμα δελφινιού, σε Πλούτ. (πιθ. από το 

Δελφοί).  

δελφίς, -ῖνος, ὁ, I. δελφίνι, σε Όμηρ. κ.λπ. II. πολεμικό μηχάνημα μολύβδου, 

πιθ. σε σχήμα δελφινιού, που κρεμόταν στο κατάρτι του πλοίου και ριχνόταν 

ξαφνικά στο κατάστρωμα του εχθρικού πλοίου, σε Αριστοφ.· από όπου, 

κεραῖαι δελφινο-φόροι, δοκοί με τροχαλίες που χρησίμευαν στην εκτόξευση 

του δελφῖνος, σε Θουκ. (αμφίβ. προέλ.).  

Δελφοί, -ῶν, οἱ, I. Δελφοί, περίφημο μαντείο του Απόλλωνα στη Φωκίδα, 

στους πρόποδες του Παρνασσού (το οποίο ονομαζόταν αρχικά Πυθώ, από τον 

Όμηρ. και τον Ηρόδ.), σε Ομηρ. Ύμν., Σοφ. II. οι κάτοικοι, σε Ηρόδ.· στον 

ενικ. Δελφός, βασιλιάς των Δελφών, σε Αισχύλ.· επίθ. Δελφικός, -ή, -όν, 

δελφικός, στον ίδ.· θηλ. Δελφίς, σε Σοφ.  

δελφύς, -ύος, ἡ, μήτρα, σε Αριστ. (αμφίβ. προέλ., από όπου ἀ-δελφός).  

δέμας, τό (δέμω), I. σωματότυπος, ανάστημα ανθρώπου, σώμα, σε Όμηρ.· 

σπανίως λέγεται και για τα άλλα ζώα, σε Ομήρ. Οδ.· κυρίως, λέγεται για το 

ζωντανό σώμα· 1. ο Όμηρ. το χρησιμ. μόνο στην αιτ. ενικ., ως απόλ., μικρὸς 

δέμας, μικρός στο ανάστημα, στο ύψος, κοντός· ἄριστος δέμας, δέμας 

ἀθανάτοισι ἔοικε κ.λπ. 2. στους Τραγ. ως περίφραση, όπως το κάρα, κτανεῖν 

μητρῷον δ., σε Αισχύλ.· Ἡράκλειον δ., σε Ευρ.· Δάματρος ἀκτᾶς δ., δηλ. 

ψωμί, στον ίδ. II. ως επίρρ., δέμας πυρὸς αἰθομένοιο, όμοια με τη φωτιά που 

καίει, στο σχήμα και στη μορφή, Λατ. instar ignis, σε Ομήρ. Ιλ.  

δέμνιον, τό (δέμω), 1. κυρίως στον πληθ. δέμνια, κρεβάτι ή στρώμα, σε 

Όμηρ. 2. γενικά, κρεβάτι, στρωσίδια, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.  

δεμνιο-τήρης, -ες (τηρέω), κατάκοιτος, κλινήρης, κρεβατωμένος· μοῖρα 

δεμνιοτήρης, μοίρα που επιβραδύνει, που παρατείνει το τέλος, σε Αισχύλ.  

δέμω, Επικ. παρατ. δέμον, αόρ. αʹ ἔδειμα, Επικ. αʹ πληθ. υποτ. δείμομεν — 

Παθ. παρακ. δέδμημαι, γʹ ενικ. υπερσ. ἐδέδμητο· χτίζω, κατασκευάζω, 

ανοικοδομώ, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· — Μέσ., ἐδείματο οἴκους, έχτισε σπίτια, 

κατοικία, σε Ομήρ. Οδ.· γενικά, κατασκευάζω, δέμω ἀλωήν, σε Ομηρ. Ύμν.· 

δ. ὁδόν, ἁμαξιτόν, Λατ. munire viam, σε Ηρόδ.  

δενδίλλω, στρέφω τα μάτια ή κοιτάζω φευγαλέα, γρήγορα, λοξοκοιτάζω, 

στραβοκοιτάζω· δενδίλλων ἐς ἕκαστον, σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).  

δένδρεον, τό, Ιων. αντί δένδρον, δέντρο, κυρίως στον πληθ., σε Όμηρ., 

Ησίοδ., Ηρόδ.  

δενδρήεις, -εσσα, -εν (δένδρον), δενδρώδης, δασώδης, σε Ομήρ. Οδ.  

δενδριακός, -ή, -όν (δένδρον), αυτός που ανήκει στο δέντρο, δέντρινος, σε 

Ανθ.  

δενδρίτης[ῑ], -ου, ὁ, αυτός που αναφέρεται στο δέντρο· θηλ. δενδρῖτις, σε 

Στράβ.  

δενδρο-βᾰτέω, μέλ. -ήσω (βαίνω), σκαρφαλώνω σε δέντρα, σε Ανθ.  



δενδρο-κόμης, -ου, ὁ (κομέω), λέγεται για ξυλοκόπο, σε Ανθ.  

δενδρο-κόμος, -ον (κόμη), κατάφυτος από δέντρα, σε Ευρ., Αριστοφ.  

δενδρο-κοπέω, μέλ. -ήσω (κόπτω), υλοτομώ, κόβω δέντρα· ιδίως, αμπελώνες 

και οπωροφόρα δέντρα, σε Ξεν.· δ. χώραν, ερημώνω μια περιοχή 

απογυμνώνοντάς την από τα δέντρα, σε Δημ.  

δένδρον, τό, επίσης δένδρος, -εος, τό, σπανίως στην ονομ. και αιτ., αλλά 

συχνά στη δοτ. ενικ. δένδρει· ονομ. και αιτ. πληθ. δένδρεα, συνηρ. δένδρη· 

πρβλ. δένδρεον· γεν. δενδρέων, δοτ. δένδρεσι· δέντρο, σε Αριστοφ.· δένδρα, 

οπωροφόρα δέντρα, καρποφόρα (αντίθ. προς το ὕλη, ξυλεία), σε Θουκ. κ.λπ. 

(πιθ. συγγενές προς το δρῦς).  

δενδρο-πήμων, -ον (πῆμα), αυτός που βλάπτει τα δέντρα, σε Αισχύλ.  

δένδρος, -εος, τό, βλ. δένδρον.  

δενδροτομέω, μέλ. -ήσω, = δενδροκοπέω, υλοτομώ, αποψιλώνω μια περιοχή, 

σε Θουκ.· μεταφ., δ. τὰ νῶτα, σε Αριστοφ.  

δενδρο-φόρος, -ον (φέρω), περιοχή που έχει δέντρα· υπερθ. -ώτατος, σε 

Πλούτ.  

δενδρό-φῠτος, -ον, περιοχή στην οποία έχουν φυτευθεί δέντρα, σε Πλούτ.  

δενδρ-ώδης, -ες (εἶδος), ό,τι μοιάζει με δέντρο ή με τα χαρακτηριστικά 

αυτού· δενδρώδεις Νύμφαι, Νύμφες του Δάσους, σε Ανθ.  

δενδρῶτις, -ιδος, θηλ. επίθ., καλυμμένη με δέντρα, σε Ευρ.  

δεννάζω, μέλ. -άσω, βρίζω, λοιδορώ, κακολογώ, τινά, σε Θέογν., Σοφ.· με 

σύστ. αντ., κακὰ ῥήματα δεννάζειν, ξεστομίζω λόγια με υβριστικό 

περιεχόμενο, στον ίδ.  

δέννος, ὁ, κακολογία, λοιδορία, ύβρη, σε Ηρόδ.  

δέξαι, προστ. αορ. αʹ του δέχομαι.  

δεξαμενή, ἡ, (μτχ. θηλ. αόρ. αʹ του δέχομαι, με μεταβολή του τόνου), 

«ρεζερβουάρ», μεγάλο δοχείο αποθήκευσης υγρών, στέρνα, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

δεξιά, Ιων. -ιή (θηλ. του δεξιός), ἡ, 1. δεξί χέρι, αντίθ. προς το ἀριστερά, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ἐκ δεξιᾶς, στο δεξί μέρος, σε Αριστοφ.· ἐν δεξιᾷ ἔχειν τὰ οὔρεα, 

έχει τα βουνά στα δεξιά του καθώς πηγαίνει, σε Ηρόδ.· ἐν δ. λαβεῖν τὴν 

Σικελίαν, στον ίδ.· ομοίως, ἐν δ. ἐσπλέοντι, στα δεξιά σου καθώς μπαίνεις, 

στον ίδ.· χρησιμ. στο καλωσόρισμα, στην υποδοχή, δεξιὰν διδόναι, χαιρετώ 

κάποιον τείνοντας, προσφέροντας το δεξί χέρι, σε Αριστοφ. 2. το δεξί χέρι 

που δίνεται ως ένδειξη επικύρωσης ή σύναψης συνθήκης, δεξιαὶ ᾗς ἐπέπιθμεν, 

σε Ομήρ. Ιλ.· δεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες, έχοντας ανταλλάξει αμοιβαίες 

διαβεβαιώσεις, έχοντας συνάψει ανακωχή, συνθήκη, σε Ξεν.· δεξιὰς παρὰ 

βασιλέως φέρειν μή..., φέρνει διαβεβαιώσεις ότι αυτός δεν θα..., στον ίδ. 

Παρόλο που το δεξιά είναι φανερά το θηλ. του δεξιός, χρησιμ. πάντοτε ως 

ουσ. χωρίς το χείρ· αλλά, δ. χείρ, συναντάται σε Σοφ., Ευρ., Αριστοφ.  

δεξί-μηλος, -ον (μῆλον), αυτός που δέχεται πρόβατα ως θυσία, δηλ. 

πλούσιος, άφθονος στις θυσίες, σε Ευρ.  

δεξιο-λάβος, ὁ (λαμβάνω), λογχηφόρος, τοξότης, δορυφόρος· στον πληθ., 

φρουροί, σωματοφύλακες, σε Κ.Δ.· άλλοι δεξιο-βόλοι, ακοντιστές.  

δεξιόομαι, Επικ. γʹ πληθ. δεξιόωνται όπως αν προερχόταν από δεξιάομαι· 

μέλ. -ώσομαι, αόρ. αʹ ἐδεξιωσάμην, αποθ. (δεξιά)· χαιρετώ κάποιον με το δεξί 

χέρι, καλωσορίζω, χαιρετίζω (πρβλ. δείκνυμι II)· με αιτ. προσ., σε Αριστοφ., 

Ξεν.· με δοτ. προσ., δεξιοῦσθαι θεοῖς, υψώνω το δεξί μου χέρι προς τους 

θεούς, αποτίνω φόρο τιμής σε αυτούς, σε Αισχύλ.· με αιτ. πράγμ., ἄμυστιν 

δεξιούμενοι, χαιρετίζουν κάποιον με το σήκωμα γεμάτων ποτηριών, σε Ευρ.· 

ο Πλάτ. έχει έναν αόρ. αʹ δεξιωθῆναι, με Παθ. σημασία.  



δεξιός, -ά, -όν (δέχομαι), I. στο δεξί χέρι ή στη δεξιά πλευρά, Λατ. dexter, 

αντίθ. προς το ἀριστερός, σε Όμηρ. κ.λπ.· τὸ δ. (ενν. κέρας), το δεξί μέρος του 

στρατού, σε Ξεν.· επίρρ. χρήσεις, ἐπὶ δεξιά, στα δεξιά, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐπὶ 

δεξιόφιν (Επικ. γεν.), προς τα δεξιά, στο ίδ.· πρὸς δεξιά, σε Ηρόδ. II. ευτυχής, 

αίσιος, ευοίωνος, αυτός που προμηνύει καλά, λέγεται για το πέταγμα των 

πουλιών, δεξιὸς ὄρνις = αἴσιος, σε Όμηρ. Αυτή η σημασία προήλθε από τους 

Έλληνες οιωνοσκόπους που κοιτούσαν στο Βορρά, με αποτέλεσμα οι αίσιοι 

οιωνοί που έρχονταν από την Ανατολή, να βρίσκονται στα δεξιά, ενώ οι 

δυσοίωνοι από τη Δύση, να βρίσκονται στα αριστερά. III. μεταφ., έτοιμος, 

πρόθυμος, αντίθ. προς το σκαιός (απαίσιος, ολέθριος, απρόθυμος, Γαλλικά 

gauche)· λέγεται και για το μυαλό, τη νόηση, κοφτερός, οξύς, έξυπνος, 

ευφυής, πανούργος, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.· επίρρ., δεξιῶς· υπερθ., 

δεξιώτατα, σε Αριστοφ.  

δεξιό-σειρος, ὁ, ζευγμένος με χαλινάρι στη δεξιά πλευρά, λέγεται για το τρίτο 

άλογο που υπήρχε εκτός του ζευγαριού αλόγων που συνηθιζόταν να υπάρχει· 

από όπου, γενικά, ζωηρός, θυμοειδής, ορμητικός, σε Σοφ.  

δεξιότης, -ητος, ἡ (δεξιός), ικανότητα, εξυπνάδα, ευφυΐα, οξύνοια, σε Ηρόδ., 

Αριστοφ.· αντίθ. προς το ἀμαθία, σε Θουκ.  

δεξιόφιν, Επικ. γεν. του δεξιός.  

δεξιόω, χρησιμ. μόνο ως αποθ. δεξιόομαι, βλ. αυτ.  

δεξί-πῠρος, -ον (πῦρ), αυτός που υποδέχεται τη φωτιά, σε Ευρ.  

δεξιτερός, -ή, -όν, ποιητ. τύπος του δεξιός, δεξιός, σε Όμηρ.· δεξιτερή, όπως 

το δεξιτερά (ενν. χείρ), δεξί χέρι, σε Ομήρ. Ιλ.· Επικ. δοτ. δεξιτερῇφι, στο ίδ.  

δεξίωμα, -ατος, τό (δεξιόομαι), =δεξίωσις, επιβεβαίωση φιλίας, σε Σοφ.  

δεξίωσις, -εως, ἡ (δεξιόομαι), χειραψία, ασπασμός, χαιρετισμός, Λατ. 

ambitus, σε Πλούτ.  

δέξο, προστ. Επικ. αόρ. βʹ του δέχομαι.  

δέον, -οντος, τό, μτχ. ουδ. του απροσ. δεῖ, χρησιμ. ως ουσ.· οτιδήποτε 

δεσμευτικό, απαραίτητο, αναγκαίο, σωστό, σε Σοφ., Ξεν.· τὰ δέοντα, αυτά που 

είναι πρέποντα ή αναγκαία, χρειαζούμενα, δικαιώματα ή υποχρεώσεις, σε 

Θουκ. κ.λπ.· ἐν δέοντι (ενν. καιρῷ), στον σωστό χρόνο, Λατ. opportune, σε 

Ευρ.· ἐν τῷ δέοντι, σε Ηρόδ.· εἰς τὸ δέον, για έναν αναγκαίο σκοπό, επιδίωξη, 

σε περίπτωση ανάγκης, στον ίδ.· από όπου (στην Αθήνα), έκφραση για τα 

μυστικά κονδύλια· εἰςτὸ δέον ἀπώλεσα, σε Αριστοφ.  

δέος, γεν. δέους, τό· σπανίως στον πληθ., δέη· I. φόβος, τρόμος, έκπληξη, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· τεθνάναι τῷ δέει τινά, τρέμουν μέχρι θανάτου ένα πρόσωπο, σε 

Δημ. II. σεβασμός, θαυμασμός, σε Αισχύλ. III. αιτία του φόβου, σε Ομήρ. 

Ιλ.· τρόπος πρόκλησης φόβου, μέσο εκφοβισμού, σε Θουκ.  

δέπας, -αος, τό, πληθ., ονομ. δέπᾰ· Επικ. δοτ., δεπάεσσι και δέπασσι· 

κύπελλο, κούπα, δισκοπότηρο, σε Όμηρ.  

δερ-άγχη, ἡ (δέρη), περιλαίμιο, βρόχος, θηλιά, σε Ανθ.· δερ-αγχής, -ές 

(ἄγχω), πνιγηρός, στενός, σφικτός, στην ίδ.  

δέραιον, τό (δέρη), περιδέραιο, κολιέ, σε Ευρ.· περιτραχήλιο, λαιμαριά, σε 

Ξεν.  

δεραιο-πέδη, ἡ, κολάρο, περιλαίμιο, βρόχος, θηλιά, σε Ανθ.  

δέρας, -ατος, τό, =δέρος, σε Ευρ.  

δεράς, -άδος, ἡ, =δειράς, σε Σοφ.  

δέργμα, -ατος, τό (δέρκομαι), ματιά, γρήγορο βλέμμα, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δέρη (όχι δερά), ἡ, Αττ. αντί δειρή, λαιμός, τράχηλος, σε Τραγ.  

δερκιάομαι, ποιητ. αντί δέρκομαι, σε Ησίοδ.  



δέρκομαι, Ιων. γʹ ενικ. παρατ. δερκέσκετο· παρακ. με ενεστ. σημασία 

δέδορκα, αόρ. βʹ ἔδρᾰκον· επίσης αόρ. αʹ σε Παθ. μορφή ἐδέρχθην, ποιητ. 

δέρχθην· — αποθ., 1. διαβλέπω, βλέπω καθαρά, σε Όμηρ.· δεδορκώς, αυτός 

που έχει όραση, που βλέπει, αντίθ. προς το τυφλός, σε Σοφ.· από όπου, είμαι, 

βρίσκομαι στη ζωή, είμαι ζωντανός, σε Όμηρ., Τραγ.· όπως το βλέπω, με ουδ. 

επίθ., δεινόν, σμερδαλέον δ., φαίνομαι φοβερός, σε Όμηρ. κ.λπ.· με σύστ. αντ., 

πῦρ δεδορκώς, βγάζοντας σπίθες από τα μάτια, σε Ομήρ. Οδ.· Ἄρη 

δεδορκότων, σε Αισχύλ.· σκότον δεδ., είμαι τυφλός, σε Ευρ. 2. με αιτ., 

κοιτάζω σε ή προς, σε Όμηρ., Αισχύλ.· ομοίως, δ.εἴς τινα, σε Ευρ.· κατά τι, σε 

Αισχύλ.· γενικά, διακρίνω, βλέπω, αντιλαμβάνομαι, κτύπον δέδορκα, στον ίδ.  

δέρμα, -ατος, τό (δέρω), 1. δέρμα, πετσί, τομάρι, προβιά, λέγεται για τα ζώα, 

Λατ. pellis, σε Όμηρ. κ.λπ.· δέρμα κελαινόν, λέγεται για την ασπίδα, σε Ομήρ. 

Ιλ.· επίσης λέγεται για επεξεργασμένα, κατεργασμένα δέρματα που 

προορίζονται για ασκιά ή φλασκιά, σε Ομήρ. Οδ.· χρησιμ. και για την εκδορά 

του ανθρωπίνου δέρματος, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 2. έπειτα, δέρμα κάποιου, 

Λατ. cutis, περὶ τῷ δέρματι δεδοικέναι, σε Αριστοφ.· το καβούκι της χελώνας, 

στον ίδ.  

δερμάτινος, -η, -ον (δέρμα), αυτός που είναι φτιαγμένος από δέρμα, 

«πέτσινος», βύρσινος, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.  

δέρον, Επικ. αντί ἔδερον, παρατ. του δέρω.  

δέρος και δέρας, τό, ποιητ. αντί δέρμα, όμως μόνο στην ονομ. και αιτ., σε 

Ευρ.  

δέρρις, -εως, ἡ (δέρος), δερμάτινο περίβλημα ή επένδυση· στον πληθ., 

παραπετάσματα δοράτων κρεμασμένα μπροστά από τα οχυρώματα (με σκοπό 

να εξασθενήσουν τη δύναμη των εχθρικών βελών, σε Θουκ.· πρβλ. διφθέρα, 

κατεργασμένα δέρματα).  

δέρτρον, τό (δέρω), υμένας γύρω από τα σπλάχνα, Λατ. omentum· δέρτρον 

ἔσω δύνοντες, μέχρι τα εντόσθια, σε Ομήρ. Οδ.  

δέρω, Ιων. δείρω, Αττ. επίσης (χάριν μέτρου) δαίρω, παρατ. ἔδερον, Επικ. 

δέρον, μέλ. δερῶ, αόρ. αʹ ἔδειρα — Παθ. μέλ. δᾰρήσομαι, αόρ. ἐδάρην [ᾰ], 

παρακ. δέδαρμαι· I. αφαιρώ το δέρμα, «γδέρνω», λέγεται για ζώα, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· ἀσκὸν δεδάρθαι, να εκδαρώ και το δέρμα μου να γίνει ασκί, σε Σόλωνα· 

ομοίως, δερῶ σε θύλακον, θα κάνω πουγκί από το δέρμα σου, σε Αριστοφ. II. 

επίσης (όπως λέξεις της αργκό, ξυλοφορτώνω ή μαυρίζω στο ξύλο), 

ξυλοκοπώ, δέρνω, μαστιγώνω, συνθλίβω, στον ίδ.  

δέσμα, -ατος, τό (δέω), I. ποιητ. αντί δεσμός, δεσμά, αλυσίδες, σε Ομήρ. Οδ. 

II. το διάδημα του κεφαλιού, ταινία που δένεται στο κεφάλι, κεφαλόδεσμος, 

σε Ομήρ. Ιλ.  
 


