
διακωμῳδέω, μέλ. -ήσω, σατιρίζω, γελοιοποιώ, καθιστώ κάποιον 

αντικείμενο σάτιρας, διακωμώδησης, σε Πλάτ.  

διακωχή, βλ. διοκωχή.  

δια-λαγχάνω, μέλ. -λήξομαι, διαιρώ ή χωρίζω με κλήρο, κληρώνω, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ., Ξεν.· δῶμα σιδήρῳ δ., σε Ευρ.· κόβω σε κομμάτια, τεμαχίζω, στον 

ίδ.  

δια-λᾱκέω, μέλ. -ήσω, ραγίζω στα δύο, εκρήγνυμαι, σκάω, σε Αριστοφ.  

δια-λακτίζω, μέλ. -σω, σπάζω με το πόδι μου, με κλωτσιές, περιφρονώ, σε 

Θεόκρ.  

δια-λᾰλέω, μέλ. -ήσω, φλυαρώ για κάτι με κάποιον άλλο, τί τινι, σε Ευρ. — 

Παθ., γίνεται πολύς λόγος για μένα, σε Κ.Δ.  

δια-λαμβάνω, μέλ. -λήψομαι, αόρ. βʹ διέλᾰβον, παρακ. διείληφα, Παθ. παρακ. 

-είλημμαι ή -λέλημμαι, Ιων. -λέλαμμαι· I. λαμβάνω, παίρνω ή δέχομαι 

χωριστά, δηλ. ο καθένας παίρνει για τον εαυτό του, ο καθένας παίρνει το 

μερίδιό του, σε Ξεν. κ.λπ. II. 1. πιάνω ή αρπάζω ξεχωριστά, διαλαβόντες 

τὰςχεῖρας καὶ τοὺς πόδας, σε Ηρόδ.· γενικά, πιάνω, αρπάζω, δράττομαι, 

συλλαμβάνω, τινά, στον ίδ. 2. ως όρος της γυμναστικής, πιάνω από τη μέση, 

κρατώ γερά με λαβή, σε Αριστοφ.· μεταφ., λέγεται για τη ψυχή, διειλημμένη 

ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, σε Πλάτ. III. 1. διαιρώ, διαχωρίζω, τὸν ποταμὸν ἐς 

τριηκοσίας διώρυχας δ., σε Ηρόδ. — Παθ., ποταμὸς διαλελαμμένος πενταχοῦ, 

διαιρεμένος σε πέντε κανάλια, διώρυγες, στον ίδ.· θώρακες διειλημμένοι τὸ 

βάρος, θώρακες που έχουν το βάρος τους κατανεμημένο, σε Ξεν. 2. σημειώνω 

κατά διαστήματα, σε Ψήφ. παρά Δημ. 3. κόβω, αποκόπτω, διαχωρίζω, 

διακόπτω, σε Θουκ. 4. χαράσσω γραμμή, σημειώνω, διακρίνω — Παθ., 

χρώμασι διειλημμένη, ευδιάκριτη, σημειωμένη, με ποικιλία χρωμάτων, σε 

Πλάτ. 5. ξεχωρίζω στη σκέψη, διακρίνω στο μυαλό, στον ίδ.· εκθέτω, 

διατυπώνω, αναπτύσσω με σαφήνεια, παρά Δημ.  

δια-λάμπω, μέλ. -ψω, λάμπω, ξημερώνω, χαράζω, σε Αριστοφ.  

δια-λανθάνω, μέλ. -λήσω, αόρ. βʹ διέλαθον, διαφεύγω την προσοχή κάποιου, 

διαλαθὼν εἰσέρχεται, σε Θουκ.· με αιτ. προσ., διαφεύγω την προσοχή 

κάποιου, σε Ξεν.  

δια-λᾰχεῖν, απαρ. αορ. βʹ του διαλαγχάνω.  

δι-αλγής, -ές (ἄλγος)· I. θλιβερός, βαρύς, σε Αισχύλ. II. αυτός που υποφέρει 

μεγάλο πόνο, σε Πλούτ.  

δια-λέγω, μέλ. -ξω,  

Α. επιλέγω κάτι από κάτι άλλο, κάνω επιλογή, εκλέγω, σε Ηρόδ., Ξεν. Β. 

Αποθ., δια-λέγομαι, μέλ. -λέξομαι και -λεχθήσομαι, αόρ. αʹ δι-ελεξάμην και 

διελέχθην, παρακ. διείλεγμαι, γʹ ενικ. υπερσ. διείλεκτο· I. συνδιαλέγομαι με, 

συνομιλώ με, συσκέπτομαι, τινι, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· πρός τινα, σε Πλάτ.· δ. τί 

τινι ή πρός τινα, συζητώ μια υπόθεση με κάποιον, σε Ξεν.· δ. τινι μὴ ποιεῖν, 

προσπαθώ συνομιλώντας να πείσω κάποιον να μην κάνει κάτι, σε Θουκ.· 

απόλ., μιλώ, συνομιλώ, συζητώ με επιχειρήματα, εξετάζω, σε Πλάτ., Ξεν. II. 

μεταχειρίζομαι κάποια συγκεκριμένη διάλεκτο ή γλώσσα, σε Ηρόδ.  

διάλειμμα, -ατος, τό, διάστημα, απόσταση μεταξύ, σε Πλάτ.· ἐκ 

διαλειμμάτων, σε διαλείμματα, σε Πλούτ.  

δια-λείπω, μέλ. -ψω, αόρ. βʹ -έλῐπον· I. 1. αφήνω ένα διάστημα μεταξύ — 

Παθ., διελέλειπτο, είχε μείνει χάσμα, σε Ηρόδ. 2. λέγεται για χρόνο, διαλιπὼν 

ἡμέρην, αυτός που έχει αφήσει κένο διάστημα μιας ημέρας, σε Ηρόδ.· ἀκαρῆ 

διαλιπών, αυτός που περίμενε για μία στιγμή, σε Αριστοφ.· διαλιπών, απόλ., 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σε Θουκ. II. 1. αμτβ., στέκομαι στα 



μεσοδιαστήματα, απεχω, δύο πλέθρα ἀπ' ἀλλήλων δ., σε Θουκ. 2. με μτχ., 

σταματώ να κάνω κάτι, σε Ξεν. 3. λέγεται για χρόνο, διαλιπόντων ἐτῶν τριῶν, 

μετά από ένα χρονικό διάστημα τριών ετών, σε Θουκ.  

δια-λείχω, μέλ. -ξω, γλείφω εντελώς, καθαρίζω, σβήνω γλείφοντας, σε 

Αριστοφ.  

διαλεκτέον, ρημ. επίθ. του διαλέγομαι, πρέπει να συζητηθεί, σε Πλάτ.  

διαλεκτικός, -ή, -όν (διαλέγομαι), έμπειρος στη διαλογική συζήτηση, ικανός 

στην επιχειρηματολογία (διαλεκτική), σε Πλάτ.· ἡ διαλεκτική (ενν. τέχνη), η 

τέχνη της συζήτησης με ερωτήσεις και απαντήσεις, η τέχνη της διαλεκτικής, 

στον ίδ.· επίρρ. -κῶς, κατά τρόπο λογικό, με επιχειρήματα, στον ίδ.  

διάλεκτος, ἡ (διαλέγομαι),· I. ομιλία, συζήτηση, συνομιλία, 

επιχειρηματολογία, σε Πλάτ. II. γλώσσα· γλώσσα μιας χώρας, διάλεκτος, 

τοπική λέξη ή φράση, ιδιωματισμός, σε Πλούτ. III. ιδιαίτερος τρόπος ομιλίας, 

προφορά, σε Δημ.  

διάλεξις, -εως, ἡ (διαλέγομαι), ομιλία, συζήτηση, επιχειρηματολογία, σε 

Αριστοφ.  

δια-λεπτολογέομαι (λεπτο-λόγος), αποθ., συζητώ με λεπτολογία, λεπτολογώ, 

ψειρίζω, κομψολογώ, τινι, με κάποιον, σε Αριστοφ.  

διαληπτέον, ρημ. επίθ. του διαλαμβάνω, πρέπει να διακρίνουμε, σε Πλάτ.  

διαλλᾰγή, ἡ (διαλλάσσω),· I. ανταλλαγή, αλλαγή, σε Ευρ. II. αλλαγή, 

μετάβαση από εχθρότητα σε φιλία, συμφιλίωση, ανακωχή, ειρήνευση, σε 

Ηρόδ., Αριστοφ.· στον πληθ., σε Ευρ.· διαλλαγαὶ πρός τινα, σε Δημ.  

διάλλαγμα, -ατος, τό, υποκατάστατο, αντάλλαγμα, σε Ευρ.  

διαλλακτήρ, ὁ, διαμεσολαβητής, σε Ηρόδ., Αισχύλ.  

διαλλακτής, -οῦ, ὁ, = διαλλακτήρ, σε Ευρ., Θουκ.  

δι-αλλάσσω Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, παρακ. δι-ήλλᾰχα — Παθ. μέλ. δι-

αλλαχθήσομαι και -αλλᾰγήσομαι, αόρ. αʹ -ηλλάχθην και -ηλλάγην [ᾰ], παρακ. -

ήλλαγμαι· I. Μέσ., ανταλλάσσω κάτι με κάτι άλλο, κάνω ανταλλαγή, σε 

Ηρόδ.· απόλ., κάνω ανταλλαγή, σε Ξεν. II. Ενεργ., δίνω κάτι σε ανταλλαγή· 

1. δίνω ως αντάλλαγμα, τί τινι, σε Ευρ.· τι ἀντί τινος, σε Πλάτ. 2. παίρνω ως 

αντάλλαγμα, στον ίδ.· δ. τὴν χώραν, ανταλλάσσω μια χώρα για μια άλλη, 

αλλάζω μια χώρα με την άλλη, δηλ. περνώ, διασχίζω μια περιοχή, σε Ξεν. 3. 

απλώς, παραλλάσσω, αλλάζω, τοὺς ναυάρχους, στον ίδ. III. μετατρέπω την 

εχθρότητα σε φιλία, συμφιλιώνω, συμφιλιώνω τον ένα με τον άλλο, τινά τινι, 

σε Θουκ.· τινὰ πρός τινα, σε Αριστοφ.· ή με αιτ. πληθ. μόνο, σε Ευρ. κ.λπ.· 

απόλ., συμφιλιώνω, σε Πλάτ. — Παθ., συμφιλιώνομαι, γίνομαι φίλος, 

μονοιάζω, σε Αισχύλ. κ.λπ. IV. αμτβ., με δοτ. προσ. και αιτ. πράγμ., διαφέρω 

από κάποιον σε κάτι, διαλλάσειν οὐδὲν τοῖσι ἑτέροισι, σε Ηρόδ.· απόλ., τὸ 

διαλλάσσον, η διαφορά, σε Θουκ. V.Παθ., είμαι διαφορετικός, Λατ. distare, 

στον ίδ.  

δι-άλλομαι, αόρ. αʹ -ηλάμην, αποθ., πηδώ δια μέσου, τάφρον, σε Ξεν.  

δια-λογίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι, αποθ.: I. 1. λογαριάζω κάτι με κάποιον, 

σταθμίζω κάτι στο νου, πρός τινα, σε Δημ. 2. σκέφτομαι σφαιρικά, σταματώ 

για να συλλογιστώ, υπολογίζω με ακρίβεια, στον ίδ.· διακρίνω ανάμεσα σε, σε 

Αισχίν. II. συνδιαλέγομαι, επιχειρηματολογώ, εξετάζω, περί τινος, σε Ξεν.  

διαλογισμός, ὁ, στοχασμός, συλλογισμός, σε Δημ.  

διάλογος, ὁ (διαλέγομαι), συζήτηση, διάλογος, στιχομυθία, σε Πλάτ.  

δια-λοιδορέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., κατηγορώ μανιωδώς, καθυβρίζω, τινι, 

σε Ηρόδ.· διαλοιδορηθείς, σε Δημ.  



δια-λῡμαίνομαι, αποθ.: I. 1. κακομεταχειρίζομαι επαίσχυντα, καταστρέφω 

ολοσχερώς, αφανίζω, σε Ηρόδ., Ευρ. 2. εξαπατώ αγρίως, σε Αριστοφ. 3. 

παραποιώ, παραχαράσσω, διαφθείρω, στον ίδ. II. δεν απαντά στην Ενεργ., 

αλλά μτχ. παρακ. διαλελυμασμένος χρησιμ. με Παθ. σημασία, σε Ηρόδ.· αόρ. 

αʹ διελυμάνθην, σε Ευρ.  

διάλῠσις, [ῠ], -εως, ἡ (διαλύω),· I. απελευθέρωση αποδέσμευση του ενός 

από το άλλο, διαχωρισμός, ξεχώρισμα, τῆςψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, σε Πλάτ.· 

δ. τοῦ σώματος, η αποσύνθεσή του, στον ίδ.· ἡ δ. τῆς γεφύρας, η κατάρρευση 

της γέφυρας, σε Θουκ.· λέγεται για διασκόρπιση στρατευμάτων, σε Ξεν.· ἡ δ. 

τῆς ἀγορᾶς, η ώρα της διάλυσής της, σε Ηρόδ.· τὴν δ. ἐποιήσαντο, διέκοψαν, 

τελείωσαν τη μάχη, σε Θουκ.· δ. γάμου, διαζύγιο, σε Πλούτ. II. τέλος, παύση, 

διακοπή, λήξη, κακῶν, σε Ευρ.· πολέμου, σε Θουκ.· απόλ., κατάπαυση 

εχθροπραξιών, συνθηκολόγηση, ειρήνη, σε Δημ.  

διαλῠτέον, ρημ. επίθ., πρέπει να διαλύσουμε, φιλίαν, σε Αριστ.  

διαλῠτής, -οῦ, ὁ, διαλύτης, καταλύτης, παράγοντας, το μέσο που προκαλεί 

διάλυση, αυτό που συντελεί στην αποσύνθεση, σε Θουκ.  

διαλῠτός, -όν, ικανός να αποσυντεθεί, σε Πλάτ.  

δια-λύω, μέλ. -λύσω [ῡ], παρακ. -λέλῠκα· — Παθ. αόρ. αʹ -ελύθην [ῠ], παρακ. 

-λέλῠμαι· I. 1. χαλαρώνω το ένα από το άλλο, διαχωρίζω σε κομμάτια, 

καταστρέφω, σε Ηρόδ.· διαλύω μια συγκέντρωση, στον ίδ., σε Θουκ. κ.λπ.· 

τὴν σκηνὴν εἰς κοίτην δ., χαλώ, σχολάζω τη γιορτή και πηγαίνω για ύπνο, σε 

Ξεν.· δ. τὴν στρατιάν, τη διασκορπίζω, σε Θουκ. — Παθ., λέγεται για μια 

σύναξη, συνέλευση, διαλύω, σε Ηρόδ. κ.λπ.· λέγεται για άνθρωπο, πεθαίνω, 

σε Ξεν. 2. διασπώ, αναλύω στα συστατικά μέρη, σε Πλάτ. 3. τερματίζω μία 

φιλία, καταπατώ μια ανακωχή, σε Θουκ. κ.λπ.· ομοίως στη Μέσ., διαλύσασθαι 

ξεινίην, σε Ηρόδ. 4. α) τερματίζω την εχθρότητα, σταματώ τις εχθροπραξίες, 

συμφιλιώνω, σε Θουκ.· και στη Μέσ., σε Δημ. κ.λπ. β) με αιτ. προσ., 

συμφιλιώνω, τινὰ πρός τινα, στον ίδ.· οὐ γὰρ ἦν ὁ διαλύσων, σε Θουκ. — Παθ. 

και Μέσ., διαλύεσθαι νείκους, αποτραβιέμαι από μια διαμάχη, δηλ. 

συμφιλιώνομαι, σε Ευρ., Ξεν. κ.λπ. 5. γενικά, τερματίζω, εξαλείφω, 

εγκαταλείπω, διαβολήν, σε Θουκ.· ομοίως στη Μέσ., στον ίδ. κ.λπ. 6. επιλύω 

μια δυσκολία, σε Πλάτ. 7. δ. τιμάς, πληρώνω το συνολικό τίμημα, εξοφλώ, 

αποπληρώνω ένα χρέος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· με αιτ. προσ., τον ξεπληρώνω, τον 

εξοφλώ, σε Δημ. II. απόλ., εξασθενώ, μειώνω, κάμπτω, χαλαρώνω τις άμυνες, 

τις αντιστάσεις, ξεσφίγγω, σε Θεόκρ.  

δι-αλφῐτόω, μέλ. -ώσω (ἄλφιτον), παραγεμίζω (φουσκώνω) με κριθαρένιο 

γεύμα, σε Αριστοφ.  

διαλωβάομαι, αποθ., επιτετ. τύπος αντί λωβάομαι, σε Πλούτ.  

δι-ᾰμᾰθύνω, αόρ. αʹ -ημάθῡνα, κονιορτοποιώ, αλέθω κάτι ώσπου να γίνει 

σκόνη, καταστρέφω ολοκληρωτικά, σε Αισχύλ.  

δια-μαλάττω, μέλ. -ξω, επιτετ. τύπος του μαλάττω, σε Λουκ.  

δια-μαντεύομαι, αποθ., καθορίζω μέσω χρησμού, τι, σε Πλάτ.  

δι-αμαρτάνω, μέλ. -αμαρτήσομαι, αόρ. βʹ -ήμαρτον· 1. ξεστρατίζω, 

παραστρατώ, παρασύρομαι από, τῆς ὁδοῦ, σε Θουκ.· αποτυγχάνω να 

αποκτήσω, τινός, στον ίδ., σε Δημ. 2. απόλ., αποτυγχάνω εντελώς, σε Πλάτ.  

δι-αμαρτία, ἡ, πλήρες, μέγα σφάλμα, σε Πλούτ.· δ. τῶν ἡμερῶν, εσφαλμένος 

υπολογισμός των ημερών, σε Θουκ.  

δια-μαρτῠρέω, μέλ. -ήσω, 1. ως Αττ. νομικός όρος, μεταχειρίζομαι μια 

διαμαρτυρία (βλ. αυτ.), σε Δημ. 2. με απαρ., επιβεβαιώνω μέσω μιας 

διαμαρτυρίας ότι ένα πράγμα είναι, με αιτ. πράγμ. και απαρ., στον ίδ. — Παθ., 



τὰ διαμαρτυρηθέντα, τα πράγματα που έχουν βεβαιωθεί με αυτό τον τρόπο, σε 

Ισοκρ.  

δια-μαρτῠρία, ἡ, ως Αττ. νομικός όρος, ένσταση, απόδειξη που παρέχεται για 

να εμποδίσει μια υπόθεση να εκδικασθεί, σε Δημ. κ.λπ.  

δια-μαρτύρομαι[ῡ], αποθ.: 1. επικαλούμαι θεούς και ανθρώπους ως 

μάρτυρες, Λατ. obtestari, σε Δημ.· δ. μή..., με απαρ., στον ίδ.· δ. τινι μὴ ποιεῖν, 

εγείρω ένσταση εναντίον της πράξεώς του, σε Αισχίν. 2. γενικά, 

διαμαρτύρομαι, διακηρύττω σοβαρά, σε Πλάτ. 3. απόλ., ζητώ επίμονα από 

κάποιον, εξορκίζω, σε Ξεν.  

δια-μάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, ζυμώνω εντελώς, καταζυμώνω, σε Αριστοφ.  

δια-μαστῑγόω, μέλ. -ώσω, μαστιγώνω αυστηρά, σε Πλάτ.  

δια-μαστροπεύω, μέλ. -σω, προάγω σε ατιμία, προωθώ, εκπορνεύω, 

διαφθείρω· δ. τὴν ἡγεμονίαν γάμοις, ξεπουλώ το κράτος με ένα γάμο, σε 

Πλούτ.  

διαμᾰχητέον ή -ετέον, ρημ. επίθ., πρέπει να καταπολεμήσουμε, σε Πλάτ.  

δια-μάχομαι[μᾱ], μέλ. -μαχέσομαι, αποθ.: 1. παλεύω ή αγωνίζομαι με, 

αντιμάχομαι, τινι ή πρός τινι, σε Ηρόδ. κ.λπ.· πρός τι, σε Δημ.· δ. μὴ 

μεταγνῶναι ὑμᾶς, ανθίσταμαι, αντιστέκομαι με σθένος εναντίον της 

μεταβολής της γνώμης σας, σε Θουκ.· δ. τὸ μὴ θανεῖν, σε Ευρ. 2. αντιπαλεύω 

με κάποιον άλλο, ανταγωνίζομαι, στον ίδ. 3. πολεμώ μέχρι τέλους, 

αγωνίζομαι ανένδοτα και επίμονα, Λατ. depugnare, σε Αριστοφ. 4. 

καταβάλλω μεγάλες, υπέρμετρες προσπάθειες, ὅπως τι γένηται, σε Πλάτ. 5. σε 

διαλογική αντιπαράθεση, υποστηρίζω ή ισχυρίζομαι ότι..., δ. τι μὴ εἶναι, σε 

Θουκ.· ή χωρίς μή, σε Πλάτ.  

δι-αμάω, μέλ. -ήσω, 1. κόβω πέρα-πέρα, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. 2. σκαλίζω, 

γρατσουνίζω, διασκάπτω, στον ίδ. — Μέσ., διαμᾶσθαι τὸν κάχληκα, το χαλίκι 

έχει αποτριφτεί, σε Θουκ.  

δια-μεθίημι, μέλ. -μεθήσω, εγκαταλείπω, παραιτούμαι, αφήνω, παραχωρώ, σε 

Ευρ.  

δι-ᾰμείβω, μέλ. -ψω, 1. ανταλλάσσω, τι πρός τι, ένα πράγμα με κάτι άλλο, σε 

Πλάτ.· επίσης στη Μέσ., διαμείβεσθαί τί τινος ή ἀντί τινος, σε Σόλωνα, σε 

Πλάτ.· διαμεῖψαι Ἀσίαν Εὐρώπης, να ανταλλάξει, να αντικαταστήσει την Ασία 

με την Ευρώπη, δηλ. να μεταβεί στην Ασία, σε Ευρ. 2. δ. ὁδόν, τελειώνω, 

ολοκληρώνω ένα ταξίδι, σε Αισχύλ.· ομοίως στη Μέσ., στον ίδ. 3. στη Μέσ. 

επίσης, μεταβάλλω, μετατρέπω, αντικαθιστώ, αλλοιώνω, σε Ηρόδ.  

δια-μειρᾰκιεύομαι, αποθ., φέρομαι σαν παιδί, παιδιαρίζω, τινί, σε Πλούτ.  

διάμειψις, -εως, ἡ (διαμείβω), ανταλλαγή, σε Πλούτ.  

δια-μελαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, σκουραίνω, κάνω κάτι ολότερα μαύρο, μαυρίζω, σε 

Πλούτ.  

δια-μελεϊστί, επίρρ., κατά μέλη, κομματιαστά, σε κομματάκια, σε Ομήρ. Οδ.  

διαμέλλησις, -εως, ἡ, αναβλητικότητα, αργοπορία· πολλὴ δ. φυλακῆς, 

μακροχρόνια αναβολή μέτρων προφύλαξης, σε Θουκ.  

δια-μέλλω, μέλ. -μελλήσω, έχω πάντοτε την πρόθεση να πράξω, δηλ. 

επιβραδύνω, αναβάλλω συνεχώς, επανειλημμένως, κωλυσιεργώ, σε Θουκ.  

δια-μέμφομαι, μέλ. -ψομαι, αποθ., ψέγω, κατηγορώ σφόδρα, επικρίνω, σε 

Θουκ.  

δια-μένω, μέλ. -μενῶ, παρακ. -μεμένηκα· παραμένω διαρκώς, αναμένω, τινί, 

σε Ξεν.· επιμένω, ἔν τινι, σε Πλάτ.· ἐπί τινι, σε Ξεν.· απόλ., τηρώ τη θέση μου, 

μένω σταθερός, σε Δημ.· με μτχ., δ. λέγων, συνεχίζω να μιλώ, στον ίδ.  



δια-μερίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, I. διαμοιράζω, διανέμω, σε Πλάτ. II. διαχωρίζω, 

διαιρώ — Μέσ., μοιράζομαι μαζί με άλλους, σε Κ.Δ.  

διαμερισμός, ὁ, διαχωρισμός, διαίρεση, διαφωνία, ασυμφωνία, διχόνοια, σε 

Κ.Δ.  

δια-μετρέω, μέλ. -ήσω, 1. μετρώ ανάμεσα, καταμετρώ, υπολογίζω, χῶρον δ., 

μετρώ τις παρυφές για τη μονομαχία, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., ἡμέρα 

διαμεμετρημένη, υπολογισμένος χρόνος από την κλεψύδρα, σε Δημ. 2. διαιρώ 

μετρώντας σε μέρη, διανέμω, σε Ξεν. κ.λπ. — Μέσ., έχω αποδώσει σε 

κάποιον κατά το ισχύον μέτρο, εκλαμβάνω ως μερίδιο, Χρησμ. παρ' Ηροδ., σε 

Ξεν.  

διαμετρητός, -ή, -όν, αυτός που έχει μετρηθεί και διαχωρισθεί, 

καταμετρημένος, σε Ομήρ. Ιλ.  

διά-μετρον, τό, μετρημένη, υπολογισμένη μερίδα, στρατιωτικό σιτηρέσιο, σε 

Πλούτ.  

διάμετρος (ενν. γραμμή), ἡ, διάμετρος ή διαγώνιος ενός παραλληλογράμμου, 

σε Πλάτ.· κατὰ διάμετρον, διαμετρικά, στον ίδ.· ομοίως ἐκ διαμέτρου, σε 

Λουκ. II. χάρακας που χαράζει τη διάμετρο, σε Αριστοφ.  

δια-μηχᾰνάομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., εφευρίσκω, μηχανεύομαι, κατορθώνω, 

επινοώ, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

δια-μῑκρολογέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., συμπεριφέρομαι με μικρότητα, 

αντιμετωπίζω με μικροπρέπεια, πρός τινα, σε Πλούτ.  

δι-ᾰμιλλάομαι, μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ -ημιλλήθην, αποθ.: αντιμάχομαι 

ένθερμα, φιλονικώ, αντιπαλεύω με ζήλο, αγωνίζομαι πρόθυμα, τινι ή πρός 

τινα, σε Πλάτ.· περί τινος, στο ίδ.  

δια-μιμνήσκομαι, παρακ. -μέμνημαι, αποθ., διατηρώ ζωντανά στη μνήμη, σε 

Ξεν.  

δια-μῑσέω, μέλ. -ήσω, μισώ από καρδιάς, μισώ βαθιά, σε Αριστ., Πλούτ.  

διαμιστύλλω, αόρ. αʹ -εμιστῦλα, κατακόβω σε τεμάχια, κομματιάζω, σε 

Ηρόδ.  

δια-μνημονεύω, μέλ. -σω, 1. ανακαλώ στη μνήμη, θυμάμαι, σε Ηρόδ.· με 

γεν., σε Πλάτ.· με αιτ., σε Ξεν. κ.λπ. 2. καταγράφω, αναφέρω, σε Θουκ. — 

Παθ., διαμνημονεύεται ἔχειν, αναφέρεται ότι έχει, σε Ξεν.  

δια-μοιράω, μέλ. -ήσω, I. διαμοιράζω, διαχωρίζω, τεμαχίζω, καταμερίζω, σε 

Ευρ.· ομοίως στη Μέσ., στον ίδ. II. στη Μέσ. επίσης, απονέμω μερίδιο, 

διανέμω, κατανέμω, σε Ομήρ. Οδ.  

διαμπάξ, επίρρ., επιτετ. τύπος του διά, πέρα ως πέρα, απ' άκρη σε άκρη, 

εντελώς δια μέσου, με γεν., σε Αισχύλ., Ευρ.· επίσης με αιτ., σε Ξεν.  

δι-αμπερές (ἀμ-πείρω=ἀνα-πείρω), επίρρ.: I. 1. λέγεται για τόπο, πέρα ως 

πέρα, εντελώς δια μέσου, ολωσδιόλου ανάμεσα, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· 

με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. II. απόλ., αδιάλειπτα, συνεχόμενα, 

επανειλημμένα, σε Όμηρ. 2. λέγεται για χρόνο, από την αρχή ως το τέλος, 

αιωνίως, στον ίδ.· διαμπερὲς ἀιεί, πάντοτε, αιωνίως, σε Ομήρ. Ιλ.  

δια-μῡδᾰλέος, -α, -ον, καταβρεγμένος, διαποτισμένος, νοτισμένος, σε 

Αισχύλ.  

δια-μῡθολογέω, μέλ. -ήσω, ανακοινώνω κάτι δια στόματος, εκφέρω δια του 

λόγου, σε Αισχύλ.· συνδιαλέγομαι, συζητώ, σε Πλάτ.  

δια-μυλλαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, κάνω γκριμάτσες (προς χλευασμό), σε Αριστοφ.  

δι-αμφίδιος[φῐ], -ον (ἀμφίς), ολότελα διαφορετικός, σε Αισχύλ.  



δι-αμφισβητέω, μέλ. -ήσω, διαφιλονικώ ή διαφωνώ, πρός τινα περί τινος, σε 

Δημ. — Παθ., τὰ ἀμφισβητούμενα, θέματα για τα οποία γίνεται η συζήτηση, 

στον ίδ.  

διαμφισβήτησις, -εως, ἡ, φιλονικία, λογομαχία, σε Πλούτ.  

δι-αναγιγνώσκω, μέλ. -γνώσομαι, διαβάζω από την αρχή ως το τέλος, σε 

Ισοκρ.  

δι-αναπαύομαι, Μέσ., ξεκουράζομαι για λίγο, σε Πλάτ.  

δια-νάσσω, μέλ. -ξω, φράζω τις ρωγμές, καλαφατίζω, πλοία, σε Στράβ.  

δια-ναυμᾰχέω, μέλ. -ήσω, διεξάγω ναυμαχία, συγκροτώ θαλασσομαχία, σε 

Ηρόδ.  

δια-νάω, ρέω ανάμεσα, αναβλύζω, σε Πλούτ.  

δι-άνδῐχα, επίρρ., κατά δύο τρόπους· διάνδιχα μερμηρίζειν, διχάζομαι, 

αμφιταλαντεύομαι ανάμεσα σε δύο απόψεις, διχογνωμώ, σε Ομήρ. Ιλ.· 

διάνδιχα δῶκε, έδωσε ένα από δύο πράγματα, στον ίδ.· δ. ἔαξα, το έσπασα στα 

δύο, σε Θεόκρ.  

διᾱνεκής, -ές, Δωρ. και Αττ. αντί διηνεκής.  

διανέμησις, -εως, ἡ (διανέμω), διανομή, διαχωρισμός, σε Πλούτ.  

διανεμητέον, ρημ. επίθ. του διανέμω, πρέπει κάποιος να διανείμει, σε Ξεν.  

διανεμητικός, -ή, -όν (διανέμω), κατανομικός, επιμεριστικός, σε Πλάτ.  

δι-ᾰνεμόομαι, Παθ., κυματίζω, φτερουγίζω στον άνεμο, σε Λουκ., Ανθ.  

διανέμω, μέλ. -νεμῶ, παρακ. —νενέμηκα· διαμοιράζω, καταμερίζω, τί τινι, σε 

Αριστοφ., Πλάτ. — Μέσ., μοιραζόμαστε ανάμεσά μας, σε Πλάτ., Αριστ. — 

Παθ., απαρ. αορ. αʹ διανεμηθῆναι, μεταδίδομαι, διαδίδομαι, εξαπλώνομαι, σε 

Κ.Δ.  

δια-νέομαι, Παθ., διέρχομαι, διαπερνώ, σε Ανθ.  

δια-νέω, μέλ. -νεύσομαι, I. κολυμπώ απέναντι, ἐς Σαλαμῖνα, σε Ηρόδ. II. με 

αιτ., διέρχομαι, επεξεργάζομαι, σε Πλάτ.  

δια-νήχομαι, μέλ. -ξομαι, αποθ., = διανέω, σε Πλούτ.  

δι-ανθίζω, μέλ. -ίσω, διακοσμώ, εξωραΐζω, στολίζω, κοσμώ με λουλούδια, σε 

Λουκ. — Παθ., είμαι ποικιλόχρωμος, πολύχρωμος, στολισμένος, σε Πλούτ.  

δι-ανίστᾰμαι, Παθ., με Ενεργ. αόρ. βʹ και παρακ.· στέκομαι σε απόσταση, 

στέκομαι μακριά από, απομακρύνομαι, αποκόβομαι από, τινος, σε Θουκ.  

δια-νοέομαι, μέλ. -νοήσομαι, αόρ. αʹ διενοήθην, παρακ. διανενόημαι, αποθ. 

(νοέω)· I. διανοούμαι, προτίθεμαι, σκοπεύω, μελετώ· με απαρ., σε Ηρόδ. 

κ.λπ. II. ξανασκέφτομαι ή λαμβάνω υπόψιν, Λατ. meditari, τι, στον ίδ.· με αιτ. 

και απαρ., σκέφτομαι, στοχάζομαι ή υποθέτω ότι, σε Πλάτ. III. με επίρρ., 

είμαι πρόθυμος ή προδιατεθειμένος έτσι και αλλιώς, καλῶς, κακῶς δ., στον ίδ.  

διανόημα, -ατος, τό, σκέψη, ιδέα, γνώμη, θεωρία, αντίληψη, απόφαση, σε 

Πλάτ.  

διανοητικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή χαρακτηρίζει τη σκέψη, νοητικός, 

νοησιαρχικός, πνευματικός, βαρυσήμαντος, σε Πλάτ., Αριστ.  

διάνοιᾰ, ἡ, I. 1. σκέψη, πρόθεση, σκοπός, αντίληψη, γνώμη, σε Ηρόδ., Αττ.· 

διάνοιαν ἔχειν = διανοεῖσθαι, με απαρ., σε Θουκ. 2. σκέψη, γνώμη, έννοια, 

Λατ. cogitatum, σε Ηρόδ., Πλάτ. II. αντίληψη, διάνοια, νοημοσύνη, ευφυία, 

στον ίδ. III. νόημα ή σημασία μιας λέξης ή ενός κειμένου, στον ίδ.· τῇδιανοίᾳ, 

σε ό,τι αφορά την έννοια, τη σημασία, σε Δημ.  

δι-ανοίγω, μέλ. -ξω, I. ανοίγω κάτι λίγο, σε Πλάτ. II. ανοίγω και ερμηνεύω, 

τὰς γραφάς, σε Κ.Δ.  

διανομεύς, -έως, ὁ (διανέμω), διανομέας, σε Πλούτ.  

διανομή, ἡ (διανέμω), σε Αισχύλ., Πλάτ.  



δι-ανταῖος, -α, -ον, αυτός που εκτείνεται από άκρη σε άκρη, αυτός που 

βρίσκεται ολότελα στη μέση, διαπερνά ολωσδιόλου· διανταία πληγή, καίριο 

πλήγμα, τραύμα, σε Αισχύλ.· ομοίως, διανταίαν οὐτᾶν, στον ίδ.· δ. βέλος, στον 

ίδ.· ὀδύνα, σε Ευρ.· μεταφ., μοῖρα δ., που είναι αδυσώπητη, που πλήττει 

καίρια, σε Αισχύλ.  

δι-αντλέω, μέλ. -ήσω, εξαντλώ, αποστραγγίζω· μεταφ., όπως το Λατ. 

exhaurire, πίνω μέχρι και το κατακάθι του μούστου, μέχρι και την τρυγία, 

αντέχω, υπομένω ως το τέλος, σε Ευρ.  

δια-νυκτερεύω, μέλ. -σω, διέρχομαι, περνώ τη νύχτα, σε Ξεν.  

δι-ανύω, έπειτα -ανύτω [ῠ], μέλ. -ανύσω [ῠ]· φέρνω εις πέρας, τελειώνω, 

αποπερατώνω, ολοκληρώνω, κέλευθον, ὁδόν, σε Ομηρ. Ύμν. κ.λπ.· από όπου 

(το ὁδόν παραλείπεται), διὰ πόντον ἀνύσσας, έχοντας ολοκληρώσει το ταξίδι 

του στη θάλασσα, σε Ησίοδ.· με μτχ., σταματώ να κάνω κάτι, σε Ομήρ. Οδ., 

Ευρ.  

δια-ξῐφίζομαι (ξίφος), αποθ., πολεμώ ως το θάνατο, μέχρι θανάτου, σε 

Αριστοφ.  

δια-παιδᾰγωγέω, μέλ. -ήσω, επιτηρώ, ανατρέφω παιδιά· γενικά, ψυχαγωγώ, 

περιποιούμαι, τέρπω, σε Πλούτ.· δ. τὸν καιρόν, Λατ. fallere tempus, στον ίδ.  

δια-παιδεύομαι, Παθ., διέρχομαι από μία εκπαιδευτική διαδικασία, περνώ 

από ένα χρονικό στάδιο εκπαίδευσης, σε Ξεν.  

δια-πᾰλαίω, μέλ. -σω, συνεχίζω να παλεύω, εξακολουθώ να παλεύω, σε 

Αριστοφ.  

δια-πάλη[ᾰ], ἡ, σκληρός αγώνας, μάχη, σε Πλούτ.  

δια-πάλλω, αόρ. αʹ -έπηλα, διαμοιράζω με κλήρο, κληρώνω, σε Αισχύλ.  

δια-πᾰλύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, θρυμματίζω, θραύω, κομματιάζω, σε Ευρ., 

Αριστοφ.  

διαπαντός ή διὰπαντός, τελείως, καθ' ολοκληρίαν, εξολοκλήρου, πέρα ως 

πέρα, ολωσδιόλου.  

δια-παπταίνω, κοιτώ συνεσταλμένα ολόγυρα, σε Πλούτ.  

δια-παρα-τρῐβή, ἡ, βίαιη διαμάχη, σφοδρός αγώνας, σε Κ.Δ.  

δια-παρθενεύω, μέλ. -σω, διακορεύω παρθένα γυναίκα, σε Ηρόδ.  

δια-πασσᾰλεύω, Αττ. διαπαττ-, μέλ. -σω, τεντώνω καρφώνοντας τα άκρα 

σταυρωτά, όπως κατά τη διάρκεια της σταύρωσης, σε Ηρόδ.· τεντώνω και 

καρφώνω μια προβιά για να την κατεργαστώ, σε Αριστοφ.  

δια-πάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -πάσω [ᾰ], αόρ. αʹ -έπᾰσα· ραντίζω, καταβρέχω, 

πασπαλίζω, σκορπίζω, δ. τοῦ ψήγματος ἐς τὰς τρίχας, πασπάλισε λίγη σκόνη 

πάνω στα μαλλιά, σε Ηρόδ.  

δια-παύω, μέλ. -σω, ανακόπτω, καταπαύω — Μέσ., αναπαύομαι στα 

μεσοδιαστήματα, κάνω παύση, κατ' εναλλαγή, σε Πλάτ. — Παθ., παύω να 

υπάρχω, διαλύομαι, σε Ξεν.  

δι-απειλέω, μέλ. -ήσω, απειλώ βιαίως, εκβιάζω, σε Ηρόδ. — ομοίως στη 

Μέσ., σε Αισχίν.  

δια-πεινάω, απαρ. -πεινῆν, συναγωνίζομαι στην πείνα με κάποιον άλλο, 

διαπεινᾶμες (Δωρ. αʹ πληθ.), λογοπαίγνιο σε σχέση με το διαπίνομεν, σε 

Αριστοφ.  

διά-πειρα, ἡ, πείραμα, δοκιμασία, σε Ηρόδ.  

δια-πειράομαι, μέλ. -άσομαι, αόρ. αʹ -επειράθην [ᾱ], παρακ. -πεπείρᾱμαι, 

αποθ., δοκιμάζω ή αποδεικνύω, έχω εμπειρία ενός πράγματος, με γεν., σε 

Ηρόδ.· με αιτ., σε Θουκ.  

δια-πείρω, μέλ. -περῶ, διαπερνώ, διατρυπώ, τι διά τινος, σε Ευρ.  



δια-πέμπω, μέλ. -ψω, I. στέλνω, αποστέλλω προς διαφορετικές κατευθύνσεις, 

στέλνω προς και μακριά, διαβιβάζω εδώ και κει, σε Ηρόδ., Θουκ. II. στέλνω 

δια μέσου, σε Αριστοφ., Θουκ.· μεταβιβάζω, διαβιβάζω, μεταδίδω, ἐπιστολήν, 

στον ίδ.· ομοίως στη Μέσ., στον ίδ.  

δια-πενθέω, μέλ. -ήσω, πενθώ βαριά, διατηρώ το πένθος, ἐνιαυτόν, σε Πλούτ.  

δια-περαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, καταλήγω σε συμπέρασμα, συζητώ διεξοδικά, 

διέρχομαι ενδελεχώς, συζητώ συνολικά και σφαιρικά, σε Ευρ.· διαπέραινέ 

μοι, διηγήσου μου τα πάντα, στον ίδ. — Μέσ., διαπεράνασθαι κρίσιν, 

αποφασίζω για ένα ζήτημα, το φέρνω εις πέρας, στον ίδ.  

δια-περαιόω, μέλ. -ώσω, μεταφέρω κάτι, μεταβιβάζω στο απέναντι μέρος, 

περνώ αντίκρυ, σε Πλούτ. — Παθ., διαβαίνω απέναντι, σε Θουκ.· 

διεπεραιώθη ξίφη, τα σπαθιά αποτραβήχτηκαν από τις θήκες τους, σε Σοφ.  

δια-περάω, μέλ. -άσω [ᾱ]· I. 1. διαβαίνω από πάνω ή απέναντι, διαπερνώ, 

ῥοάς, οἶδμα, σε Ευρ.· δ. πόλιν, τη διασχίζω, σε Αριστοφ.· επίσης, διαπερᾶν 

Μολοσσίαν, βασιλεύω, άρχω, βασιλεύω σε ολόκληρη τη Μολοσσία, σε Ευρ. 

2. διαπερνώ, διατρυπώ, στον ίδ. II. μτβ., μεταφέρω απέναντι, σε Λουκ.  

δια-πέρθω, αόρ. βʹ -έπρᾰθον, Επικ. απαρ. -πραθέειν, Μέσ. αόρ. βʹ -επράθετο, 

με Παθ. σημασία, καταστρέφω ολικά, αφανίζω εντελώς, εξολοκλήρου, 

εξολοθρεύω, ερημώνω, λέγεται για πόλεις, σε Όμηρ.  

δι-απέρχομαι, αποθ., διαφεύγω ο ένας μετά τον άλλο, σε Δημ.  

δια-πέτᾰμαι ή -πέτομαι, μέλ. -πτήσομαι, αόρ. βʹ -επτάμην και -επτόμην, και 

σε Ενεργ. τύπο -έπτην· I. πετώ δια μέσου, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.· με αιτ., στον ίδ., 

σε Αριστοφ.· διὰτῆς πόλεως, στον ίδ. II. πετώ μακριά, εξαφανίζομαι, σε Ευρ., 

Πλάτ.  

δια-πεύθομαι, ποιητ. αντί διαπυνθάνομαι, σε Αισχύλ.  

δια-πήγνυμι, μέλ. -πήξω, μπήγω, σταθεροποιώ, καρφώνω — Μέσ., δ. 

σχεδίας, τις στερεώνω μαζί, σε Λουκ.  

δια-πηδάω, μέλ. -πηδήσομαι, υπερπηδώ, τάφρον, σε Αριστοφ., Ξεν.· απόλ., 

κάνω άλμα, πραγματοποιώ πήδημα, άλμα, στον ίδ.  

δια-πῑαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, καθιστώ κάτι πολύ παχύ, λιπώδες, παχαίνω, σε Θεόκρ.  

δια-πίμπλᾰμαι, Παθ., είμαι αρκετά γεμάτος, ξεχειλίζω από, τινόςσε Θουκ.  

δια-πίνω[ῑ], μέλ. -πίομαι, αόρ. -έπιον· ανταγωνίζομαι, παραβγαίνω με 

κάποιον στο ποτό, προκαλώ σε «αγώνα ποτού», διαγωνίζομαι σε αγώνα 

«οινοποσίας», σε Ηρόδ., Πλάτ.  

δια-πῐπράσκω, πουλώ στη λιανική, ξεπουλώ, σε Πλούτ.  

δια-πίπτω, μέλ. -πεσοῦμαι, I. ξεγλιστρώ, εκπίπτω, διαφεύγω, δραπετεύω, σε 

Ξεν. 2. λέγεται για διαδόσεις και ειδήσεις, διαδίδομαι, εξαπλώνομαι, στον ίδ. 

II. 1. σπάω σε κομμάτια, κομματιάζομαι, τεμαχίζομαι, σε Πλάτ. 2. 

αποτυγχάνω ολοσχερώς, αποδεικνύομαι εντελώς λάθος, απατώμαι, σφάλλω, 

σε Αριστοφ., Αισχίν.  

δια-πιστεύω, μέλ. -σω, αποδίδω σε κάποιον εμπιστοσύνη, (του) δείχνω 

εμπιστοσύνη, τί τινι, σε Αισχίν. — Παθ., εμπιστεύομαι κάτι σε κάποιον, σε 

Δημ.  

δι-απιστέω, μέλ. —ήσω, δυσπιστώ εντελώς, τινι, σε Δημ.  

δια-πλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -πλάσω [ᾰ]· διαμορφώνω, σχηματοποιώ 

ολοκληρωτικά, διαπλάθω, σε Πλούτ. κ.λπ.  

δια-πλᾰτύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, διευρύνω, διαστέλλω, επεκτείνω, φαρδαίνω, σε 

Ξεν.  

δια-πλέκω, μέλ. -ξω, I. συνυφαίνω, συνδιαπλέκω, συνδέω στενά, πλέκω 

κοτσίδα (τα μαλλιά), σε Ηρόδ. II. μεταφ., δ. τὸν βίον, Λατ. pertexere vitam, 



αφού ξετύλιξε, τελείωσε το «κουβάρι» της ζωής του, στον ίδ.· έπειτα, απλώς 

περνώ τη ζωή, ζω, διέρχομαι το βίο, σε Αριστοφ.  

δια-πλέω, μέλ. -πλεύσομαι, πλέω δια μέσου, ταξιδεύω, θαλασσοπορώ, σε 

Θουκ.· εἰς Αἴγιναν, σε Αριστοφ.· μεταφ., δ. βίον, κάνω το ταξίδι της ζωής μου, 

ζω τη ζωή μου, σε Πλάτ.  

δια-πληκτίζομαι, αποθ., λογομαχώ, λογοφέρω με, αψιμαχώ με, τινι, σε 

Πλούτ., Λουκ.  

δια-πλήσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, σπάζω με χτύπημα ή ξεσχίζω σε κομμάτια, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

διά-πλοος, -ον, συνηρ. -πλους, -ουν· I. 1. ως επίθ., αυτός που πλέει 

εξακολουθητικά, αυτός που πλέει διαρκώς· διάπλουν καθίστασαν λεών, τους 

διατήρησαν στα κουπιά, τους ανάγκασαν να κωπηλατούν συνεχώς, σε Αισχύλ. 

II. 1. ως ουσ., διάπλους, ὁ, πέρασμα, διάπλευση, διάβαση, πρὸς τόπον, σε 

Θουκ. 2. τόπος ή μέρος από το οποίο μπορεί να περάσει κάποιος πλέοντας, 

πέρασμα· δυοῖννεοῖν, για δύο παραπλέοντα πλοία, στον ίδ.  

δια-πνέω, Επικ. -πνείω, μέλ. -πνεύσομαι, I. πνέω ανάμεσα σε, πνέω δυνατά 

— Παθ., αὔραις διαπνεῖσθαι, σε Ξεν. II. αναπνέω με διαλείμματα, «παίρνω» 

ανάσα, σε Πλούτ. III. αμτβ., διασκορπίζομαι σαν ατμός, εξατμίζομαι, σε 

Πλάτ.  

δια-ποικίλλω, μέλ. -ῐλῶ, ποικίλλω κάτι, στολίζω, διακοσμώ, σε Πλούτ.  

δια-πολεμέω, μέλ. -ήσω, I. φέρνω τον πόλεμο εις πέρας, ολοκληρώνω, 

τελειώνω τον πόλεμο, Λατ. debellare, σε Ηρόδ.· δ. τινί, πολεμώ μέχρι τέλους 

εναντίον κάποιου, σε Ξεν. — Παθ., διαπεπολεμήσεται πόλεμος, ο πόλεμος θα 

σταματήσει, θα ολοκληρωθεί, σε Θουκ. II. εξακολουθώ τον πόλεμο, τον 

συνεχίζω, στον ίδ. III. ξοδεύω, δαπανώ κάποιο χρόνο στον πόλεμο, σε Πλούτ.  

διαπολέμησις, -εως, ἡ, τελείωμα, ολοκλήρωση του πολέμου, σε Θουκ.  

δια-πολῐορκέω, μέλ. -ήσω, πολιορκώ εξακολουθητικά, διαρκώς, 

παρεμποδίζω, παρακωλύω, φράζω, αποκλείω, σε Θουκ.  

δια-πολῑτεύομαι, αποθ., είμαι πολιτικός αντίπαλος, σε Αισχίν.  

δια-πομπεύω, μέλ. -σω, οδηγώ την πομπή σε περάτωση, (την) ολοκληρώνω, 

σε Λουκ.  

διαπομπή, ἡ (διαπέμπω), αποστολή εδώ και εκεί, εναλλαγή μηνυμάτων, 

πρεσβεία, διαπραγμάτευση, σε Θουκ.  

δια-πονέω, μέλ. -ήσω, I. 1. δουλεύω με μόχθο, κάματο, εργάζομαι συντόνως, 

Λατ. elaboro, σε Πλάτ. κ.λπ. — Μέσ., γίνομαι εκτελεστός, εκδουλεύομαι, 

στον ίδ., σε Ξεν. — Παθ., χειραγωγούμαι, διευθύνομαι, εξουσιάζομαι, σε 

Αισχύλ. 2. Παθ. επίσης, είμαι συντετριμμένος από θλίψη, υποφέρω, σε Κ.Δ. 

II. αμτβ., εργάζομαι σκληρά, μοχθώ, κοπιάζω συνεχώς, σε Ξεν., Αριστ.· οἱ 

διαπονούμενοι, αυτοί που εργάζονται βαριά, αυτοί που μοχθούν πολύ, 

σκληραγωγημένοι, σε Ξεν.  

διαπόνημα, -ατος, τό, σκληρή, επίπονη εργασία, άσκηση, σε Πλάτ.  

διά-πονος, -ον, I. λέγεται για πρόσωπα, εξασκημένος, σκληραγωγημένος, 

ταλαιπωρημένος, σε Πλούτ.· τι, στον ίδ. II. λέγεται για πράγματα, επίπονος, 

κοπιώδης, κουραστικός· επίρρ. -νῶς, με μόχθο, επίπονα, κοπιαστικά, στον ίδ.  

δια-πόντιος, -ον, υπερπόντιος, Λατ. transmarinus, σε Αισχύλ., Θουκ.  

δια-πορεύω, μέλ. -σω, I. μεταφέρω στο απέναντι μέρος, σε Ξεν. II. Παθ., με 

Μέσ. μέλ. και Παθ. αόρ. αʹ διεπορεύθην, διαβαίνω, ἐς Εὔβοιαν, σε Ηρόδ.· με 

σύστ. αντ., διέρχομαι, βίον, σε Πλάτ.  

δι-απορέω, μέλ. -ήσω, I. βρίσκομαι ολοκληρωτικά σε απορία, αμηχανία, σε 

Πλάτ.· ομοίως στη Μέσ., με Παθ. αόρ. και παρακ., στον ίδ. II. εγείρω απορία, 



παρουσιάζω δυσκολία, σε Αριστ.· ομοίως στη Μέσ., σε Πλάτ. — Παθ., είμαι 

υπό αμφιβολία, στον ίδ., σε Αριστ.  

δια-πορθέω, μέλ. -ήσω, = διαπέρθω, σε Ομήρ. Ιλ., Θουκ. — Παθ., 

καταστρέφομαι εντελώς, αφανίζομαι, σε Τραγ.  

δια-πορθμεύω, μέλ. -σω, I. 1. διασχίζω ή διαβαίνω, περνώ απέναντι ένα 

ποτάμι ή πορθμό, μεταφέρω απέναντι, σε Ηρόδ.· μεταφέρω ένα μήνυμα από 

τον ένα στον άλλο, στον ίδ. 2. μεταφ., μεταφράζω, διερμηνεύω, επεξηγώ, σε 

Πλάτ. II. δ. ποταμόν, λέγεται για τις διαπορθμευτικές λέμβους, μεταφέρω 

στην απέναντι όχθη, σε Ηρόδ.  

δι-αποστέλλω μέλ. -στελῶ, στέλνω πρέσβεις, απεσταλμένους, σε Δημ.  

δια-πραγμᾰτεύομαι, μέλ. -εύσομαι, αποθ.: I. εξετάζω, διερευνώ 

εξονυχιστικά, σε Πλάτ. II. κερδίζω μέσω εμπορικής συναλλαγής, σε Κ.Δ.  

διάπραξις, -εως, ἡ, διεκπεραίωση επιχείρησης, αποπεράτωση εργασίας, σε 

Πλάτ.  

δια-πράσσω, Αττ. -ττω, Ιων. -πρήσσω, μέλ. -πράξω, I. διέρχομαι, με γεν. 

διέπρησσον πεδίοιο, πορεύονταν μέσα από την πεδιάδα, διέσχιζαν την 

πεδιάδα, της Ομήρ. Ιλ.· επίσης, δ. κέλευθον, ολοκληρώνω το ταξίδι, σε Ομήρ. 

Οδ.· επίσης λέγεται για χρόνο, με μτχ., ἤματα διέπρησσον πολεμίζων, 

περνούσαν οι μέρες πολεμώντας στη μάχη, σε Ομήρ. Ιλ.· διαπρήξαιμι λέγων, 

ήθελε να τελειώσει λέγοντας, σε Ομήρ. Οδ. II. πραγματοποιώ, κατορθώνω, 

εκτελώ, τακτοποιώ, σε Ηρόδ.· δ. τί τινι, εκτελώ μια πράξη για χάρη κάποιου, 

στον ίδ.· επίσης στη Μέσ., στον ίδ.· Παθ. παρακ. με Μέσ. σημασία, σε Πλάτ. 

κ.λπ.· με τη στενή έννοια της Μέσ., κατορθώνω για τον εαυτό μου, κερδίζω, 

έχω σκοπιμότητα, επωφελούμαι, σε Ηρόδ., Ξεν.· με απαρ., κατορθώνω να, 

στον ίδ. III. φέρνω σε τέλος, καταστρέφω, αποκτείνω, Λατ. conficere, στη 

μτχ. Παθ. παρακ. διαπεπραγμένος, σε Τραγ.  

δια-πρεπής, -ές (πρέπω), διακεκριμένος, εξαίρετος, επιφανής, ένδοξος, 

λαμπρός, σε Θουκ.· τινι ή τι, σε κάτι, σε Ευρ.· τὸ δ., μεγαλοπρέπεια, σε Θουκ.  

δια-πρέπω, μέλ. -ψω, 1. ξεχωρίζω, διακρίνομαι, εξέχω, διαπρέπω, «χτυπώ 

στο μάτι» (είμαι δηλ. ευδιάκριτος, καταφανής, χαρακτηριστικός), σε Ομηρ. 

Ύμν.· διαπρέπον κακόν, σε Αισχύλ. 2. είμαι πιο επιφανής από άλλους, 

αριστεύω, με γεν., σε Ευρ.  

δια-πρεσβεύομαι, αποθ., ανταποστέλλω αντιπροσωπείες πρεσβευτών, σε Ξεν.  

δια-πρηστεύω, βλ. διαδρηστεύω.  

δια-πρίω[ῑω], μέλ. -πριοῦμαι, I. χωρίζω στα δύο με πριόνι, τεμαχίζω 

πριονίζοντας, διχοτομώ, σε Αριστοφ.· μεταφ., διεπρίοντο ταῖς καρδίαις, 

τρύπησαν τις καρδιές, σε Κ.Δ. II. δ. τοὺς ὀδόντας, τρίζω τα δόντια, σε Λουκ.  

διαπρό ή διὰπρό, ανάμεσα, ακριβώς δια μέσου, πέρα ως πέρα, με γεν., σε 

Όμηρ.  

διαπρύσιος[ῠ], -α, -ον (διαπεράω),· I. αυτός που διαπερνά, διαπεραστικός· 

ουδ. ως επίρρ., πρὼν πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς, ένας λόφος που εξέχει και 

τίθεται ανάμεσα στην πεδιάδα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για ήχο, 

διαπεραστικός, ανατριχιατικός, οξύς, μεγαλόφωνος· ἤϋσεν διαπρύσιον, έβγαλε 

διαπεραστική κραυγή, στον ίδ. II. 1. έπειτα ως επίθ., λέγεται για ήχο, δ. 

ὄταβος, σε Σοφ.· κέλαδος, σε Ευρ. 2. μεταφ., δ. κεραϊστής, ολοφάνερος 

κλέφτης, σε Ομηρ. Ύμν.  

δια-πταίω, μέλ. -σω, σκοντάφτω, ψευδίζω, τραυλίζω πολύ, σε Λουκ.  

δια-πτάσθαι ή -πτέσθαι, απαρ. αορ. βʹ του διαπέτομαι.  



δια-πτοέω, μέλ. -ήσω, Επικ. αόρ. διεπτοίησα· εκφοβίζω, τρομάζω, 

αποδιώχνω, διώχνω μακριά, αποπέμπω, απομακρύνω και διασκορπίζω με 

πανικό, με φόβο, αφηνιάζω, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.  

δια-πτύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, ανοίγω και ξεδιπλώνω, αναπτύσσω, 

αποκαλύπτω, γνωστοποιώ, σε Σοφ., Ευρ.  

δια-πτυχή[ῠ], ἡ, πτύχωση, δίπλωση, «δίπλα», σε Ευρ.  

δια-πτύω, μέλ. -ύσω [ῠ], φτύνω, περιφρονώ, τινά, σε Δημ.  

δια-πυκτεύω, μέλ. -σω, πυγμαχώ, λογομαχώ με, τινί, σε Ξεν.  

δια-πυνθάνομαι, μέλ. -πεύσομαι, παρακ. -πέπυσμαι, αόρ. βʹ ἐπυθόμην [ῠ], 

αποθ., ερευνώ μέσω ερωτήσεων, ρωτώ να μάθω, ανακαλύπτω, εξευρίσκω, τι, 

σε Πλάτ.· τί τινος, κάτι από κάποιον, σε Πλούτ.  

διά-πῠρος, -ον (διά, πῦρ), 1. ερυθροπυρωμένος, πυροκόκκινος, σε Αναξαγ. 

παρά Ξεν., σε Ευρ. 2. μεταφ., θερμός, σφοδρός, φλογισμένος, διάπυρος, 

ασυγκράτητος, σε Πλάτ.  

δια-πῠρόω, μέλ. -ώσω, καταφλέγω, κατακαίω, πυρπολώ, σε Ευρ., στη Μέσ.  

δια-πυρσεύω, μέλ. -σω, ρίχνω φως πάνω σε, φωτίζω, με αιτ., σε Πλούτ.  

δια-πωλέω, μέλ. -ήσω, πουλώ δημοσίως, σε Ξεν.  

δι-ᾰράσσω, μέλ. -ξω, συντρίβω, διαρρηγνύω, σε Ησίοδ.  

δι-άργεμος, -ον, αυτός που φέρει λευκά στίγματα, λευκόστικτος, σε Βάβρ.  

δι-αρθρόω, μέλ. -ώσω, 1. χωρίζω μέσω αρθρώσεων, αρθρώνω, συνδέω με 

αρθρώσεις, συναρμολογώ, σε Πλάτ. — Παθ., μτχ. παρακ. διηρθρωμένος, καλά 

συνδεδεμένος, ενωμένος σφιχτά, συμπαγής, στον ίδ. 2. προικίζω με έναρθρη 

φωνή, σε Λουκ. — Μέσ., φωνὴν διηρθρώσατο, εφηύρε έναρθρο λόγο, σε 

Πλάτ. 3. συμπληρώνω με λεπτομέρεια, διασαφηνίζω, σε Αριστ.  

δι-ᾰριθμέω, μέλ. -ήσω, 1. λογαριάζω ένα προς ένα, απαριθμώ, καταμετρώ, σε 

Ευρ. 2. διακρίνω, διαφοροποιώ, θέτω διακριτικά γνωρίσματα, σε Πλάτ. — 

Παθ., είμαι χαρακτηριστικός, διαφορετικός, προεξέχων, διαπρεπής, 

διακρίνομαι, εξέχω, σε Αισχίν.  

δι-αρκέω, μέλ. -έσω, I. 1. αρκώ, είμαι αρκετός, επαρκής, σε Ξεν. κ.λπ.· δ. 

πρός τινα, είμαι ισόπαλος ή αντίπαλος, σε Λουκ. 2. λέγεται για χρόνο, 

επιμένω, «βαστώ», διαρκώ, υπομένω, καρτερώ, σε Αισχύλ.· με μτχ., δ. 

πολιορκούμενος, σε Ξεν. II. προμηθεύω, χορηγώ τροφή, διατρέφω, τινί, σε 

Πλούτ.  

διαρκής, -ές, 1. αρκετός, επαρκής, υπεραρκετός, σε Θουκ. 2. συνεχής, 

μόνιμος, διαρκής, αδιάκοπος, επίμονος, εξακολουθητικός, σε Δημ.· επίρρ. -

κῶς, υπερθ. διαρκέστατα, επαρκώς, αρκετά, ικανοποιητικά, σε Ξεν.  

δι-αρμόζω ή -ττω, μέλ. -σω, διαχωρίζω, εξοπλίζω, διαθέτω, εφοδιάζω, σε 

Ευρ.  

δι-αρπάζω, μέλ. -άσομαι, I. σχίζω σε κομμάτια, σε Ομήρ. Ιλ.· απαλείφω, 

αφαιρώ, σβήνω, τὰ ἴχνη, σε Ξεν. II. 1. λεηλατώ, λαφυραγωγώ, καταστρέφω, 

συλώ, πόλιν, σε Ηρόδ. 2. παίρνω ως λάφυρα, λεία, χρήματα, στον ίδ.  

διαρ-ραίνομαι, Παθ., ρέω προς όλες τις κατευθύνσεις, διασπώμαι, σε Σοφ.  

διαρ-ραίω, μέλ. -σω, σπάζω, συντρίβω σε κομμάτια, καταστρέφω, 

εξολοθρεύω, σε Όμηρ. — Παθ., με Μέσ. μέλ., εξολοθρεύομαι, αφανίζομαι, σε 

Ομήρ. Ιλ.· διαρραισθέντας, σε Αισχύλ.  

διαρ-ρέω, μέλ. διαρ-ρεύσομαι, αόρ. βʹ δι-ερρύην, παρακ. δι-ερρύηκα· I. 1. ρέω 

ανάμεσα, δια μέσου, σε Ηρόδ. 2. διολισθαίνω, ξεγλιστρώ, τῶν χειρῶν, σε 

Λουκ. 3. λέγεται για πλοίο, έχω διαρροή, βάζω νερά, στον ίδ. 4. λέγεται για 

φήμη, διαδίδομαι, εξαπλώνομαι, σε Πλούτ. 5. χείλη διερρυηκότα, με ανοιχτό 

το στόμα, σε Αριστοφ. II. διαρρέω όπως το νερό, εξαφανίζομαι ή φθείρομαι, 



χάριςδιαρρεῖ, σε Σοφ.· λέγεται για κάποιον που νοσεί, ιδροκοπώ, σε Αριστοφ.· 

λέγεται για χρήματα, ξοδεύομαι, σε Δημ.  

διαρ-ρήγνῡμι, μέλ. -ρήξω — Παθ. μέλ. βʹ -ρᾰγήσομαι, αόρ. βʹ δι-ερράγην 

[ᾰ]· ξεσχίζω, διασπώ, σε Ομήρ. Ιλ. (στη Μέσ.), σε Ηρόδ., Σοφ. — Παθ., 

εκρήγνυμαι, ξεσπώ, σκάζω, από την πολυφαγία, σε Ξεν.· από το πάθος, σε 

Αριστοφ.· διαρρᾰγείης, λέγεται ως κατάρα, «να σκάσεις!», στον ίδ.· παρακ. 

διέρρωγα, με την ίδια σημασία, σε Πλάτ.  

διαρρήδην, επίρρ. (βλ. διεῖπον), ρητώς, σαφώς, ορισμένως, κατηγορηματικά, 

Λατ. nominatim, σε Ομηρ. Ύμν., Αττ.  

διάρριμμα, -ατος, τό, άτακτο πήδημα εδώ και εκεί, αναζήτηση, σε Ξεν.  

διαρ-ρίπτω, ποιητ. δια-ρίπτω, Ιων. παρατ. διαρ-ρίπτασκον, μέλ. -ψω, στην 

Αττ. επίσης ενεστ. διαρριπτέω· I. 1. ρίχνω ή εκτοξεύω δια μέσου, σε Ομήρ. 

Οδ. 2. ρίχνω το βλέμμα τριγύρω, λέγεται για σκύλο, κουνώ την ουρά, σε Ξεν. 

3. διασκορπίζω, ρίχνω, πετώ, όπως καρύδια ή χρήματα ανάμεσα στο πλήθος, 

σε Αριστοφ. II. αμτβ., βουτώ, ρίχνομαι, σε Ξεν.  

διάρριψις, -εως, ἡ, διασκορπισμός, διάχυση, σε Ξεν.  

διαρροή, ἡ (διαρρέω), αυτό δια μέσου του οποίου κάτι ρέει, σωλήνας, 

αγωγός· πνεύματος διαρροαί, τραχεία, αναπνευστικός σωλήνας, σε Ευρ.  

διαρ-ροθέω, μέλ. -ήσω, κάνω θόρυβο διερχόμενος, βουΐζω, βροντώ, 

βρυχώμαι· διαρροθῆσαι κάκηντινί, εμπνέω φόβο μέσω κραυγών, σε Αισχύλ.  

διάρροια, ἡ (διαρρέω), ιατρική πάθηση «διάρροια», ευκοιλιότητα, σε Θουκ.  

διαρ-ροιζέω, μέλ. -ήσω, σφυρίζω ανάμεσα, με γεν., σε Σοφ.  

διαρ-ρύδαν, Δωρ. αντί -ρύδην, επίρρ., ρέοντας μακριά, με σταδιακή 

απομάκρυνση, εξαφάνιση, σε Τραγ.  

διαρ-ρυῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του διαρρέω.  

διάρρῠτος, -ον, κατάρρυτος, αυτός που τέμνεται, διαβρέχεται από ποτάμια, 

σε Στράβ.  

διαρρώξ, -ῶγος, ὁ, ἡ (διαρρήγνυμι), αυτός που έχει σχιστεί, που έχει 

διαμελισθεί, διασπασμένος, σε Ευρ.  

δι-αρταμέω, μέλ. -ήσω, κατακόπτω σε τεμάχια, διαμελίζω, σε Αισχύλ.  

δι-αρτάω, μέλ. -ήσω, I. εξαρτώ, κρεμώ, διακόπτω, παρεμποδίζω, σε Πλούτ. 

II. αποχωρίζω, στον ίδ.  

δια-σαίνω, επιτετ. τύπος του σαίνω, κολακεύω με δουλοπρέπεια, σε Ξεν.  

δια-σαίρω, επιτετ. τύπος του σαίρω, μτχ. παρακ. διασεσηρώς, έχοντας το 

στόμα ανοιχτό αποκαλύπτοντας τα δόντια όπως ο σκύλος, γελώντας 

χλευαστικά, σε Πλούτ.  

δια-σᾰλᾰκωνίζω, μέλ. -σω, επιτετ. τύπος αντί σαλακωνεύω, σε Αριστοφ.  

διᾰ-σᾰλεύω, μέλ. -σω, ταρακουνώ βίαια, οδηγώ σε αναρχία, σε Λουκ.· 

διασεσαλευμένος, ασταθής, στον ίδ.  

δια-σᾰφέω, μέλ. -ήσω (σαφής), καθιστώ κάτι σαφές, ξεκάθαρο, διασαφηνίζω, 

αποδεικνύω απλά, καθαρά, τίμια, διαλευκαίνω, σε Ευρ., Πλάτ.  

δια-σᾰφηνίζω, μέλ. -ίσω, καθιστώ κάτι αρκετά ξεκάθαρο, διευκρινίζω, 

επεξηγώ, σε Ξεν.  

διάσειστος, -ον, αυτός που σείεται, που τραντάζεται, αυτός που κλονίζεται, 

κλονισμένος, αναποδογυρισμένος, σε Αισχίν.  

δια-σείω, μέλ. -σω, 1. κουνώ βίαια, τραντάζω, τι, σε Πλάτ.· δ. τῇ οὐρᾷ, κουνώ 

την ουρά, δηλ. συνεχίζω να κουνώ την ουρά, σε Ξεν. 2. αναστατώνω, φέρνω 

σε σύγχυση, συνταράσσω, συγχύζω, σε Ηρόδ.· αποσπώ χρήματα από ένα 

πρόσωπο, εξαπατώ, σε Κ.Δ.  



δια-σεύομαι, γʹ ενικ. Παθ. Επικ. αορ. βʹ διέσσῠτο — Παθ., εκτινάσσομαι δια 

μέσου, εφορμώ, πηδώ απέναντι, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.· με αιτ., δ. λαὸν Ἀχαιῶν, 

στο ίδ.  

δια-σημαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, 1. επισημαίνω, ξεκαθαρίζω απερίφραστα, σε Ηρόδ., 

Ξεν. 2. απόλ., κάνω σινιάλο, κάνω νεύμα, τῇ χειρί, σε Αριστ.  

διά-σημος, -ον (σῆμα),· I. καθαρός, σαφής, ευκρινής· ουδ. πληθ. ως επίρρ., 

διάσημα θρηνεῖ, σε Σοφ. II. διακεκριμένος, σπουδαίος, έγκριτος, σε Πλούτ.  

δια-σήπομαι, Παθ., με παρακ. διασέσηπα, σήπομαι, αποσυντίθεμαι, 

φθείρομαι, καταστρέφομαι, σε Λουκ.  

Δῑάσια, τά, γιορτή του Δία μειλιχίου, σε Αριστοφ.  

δια-σίζω, σφυρίζω ή συρίζω με δύναμη, με Αριστ.  

δια-σιωπάω, μέλ. -ήσομαι, I. παραμένω σιωπηλός, σε Ευρ., Ξεν. II. μτβ., 

αποσιωπώ, παρασιωπώ, σε Ευρ.  

δια-σκανδῑκίζω, κυρίως, βάζω μια δόση φραγκομαϊντανό (σκάνδιξ)· στους 

Κωμ. αντί διευριπιδίζω, μιμούμαι τον Ευριπίδη (του οποίου η μητέρα ήταν 

λαχανοπώλης), σε Αριστοφ.  

δια-σκάπτω, μέλ. -ψω, ανατρέπω σκάβοντας, με γεν., σε Πλούτ.  

δια-σκεδάννῡμι, μέλ. Αττ. -σκεδῶ, αόρ. αʹ -εσκέδᾰσα, γʹ ενικ. ευκτ. -

σκεδασεῖεν· I. διασκορπίζω μακριά, στους ανέμους, διασπείρω, διαχέω, Λατ. 

dissipare, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. 2. αποδεκατίζω, διαλύω μια στρατιά, σε Ηρόδ. 

— Παθ., διασκορπίζομαι, μτχ. αορ. αʹ και μτχ. παρακ., διασκεδασθέντες, 

διεσκεδασμένοι, στον ίδ.  

δια-σκέπτομαι, μεταγεν. τύπος του διασκοπέω, σε Λουκ.  

δια-σκευάζω, μέλ. -άσω, I. τακτοποιώ, βάζω σε τάξη, εξοπλίζω, 

προετοιμάζω, σε Λουκ. — Παθ., μτχ. παρακ., διεσκευασμένοι, ντυμένοι, 

εξοπλισμένοι, σε Πλούτ. — Μέσ., προετοιμάζομαι, παρασκευάζομαι, προνοώ, 

σε Θουκ.· εξοπλίζομαι, σε Ξεν. II. Μέσ., διασκευασάμενος τὴν οὐσίαν, 

έχοντας διαθέσει την περιουσία του, σε Δημ.  

διασκευωρέομαι, Μέσ., προετοιμάζω, σε Πλάτ.  

δι-ασκέω, μέλ. -ήσω, καλλωπίζω, διακοσμώ, στολίζω, σε Λουκ.  

δια-σκηνάω ή -έω, μέλ. -ήσω, I. διασκορπίζομαι ολόγυρα και εγκαθίσταμαι 

σε σκηνές (σκηναί), κατασκηνώνω, καταλύω, σε Ξεν. II. αποχωρώ από τη 

σκηνή του συντρόφου, στον ίδ.  

διασκηνητέον, ρημ. επίθ., πρέπει να καταυλιστούμε, σε Ξεν.  

δια-σκηνόω, μέλ. -ώσω, = διασκηνάω I, σε Ξεν.  

δια-σκηρίπτω, στηρίζω εκατέρωθεν, υποστηρίζω, υποστηλώνω, σε Ανθ.  

διασκίδνημι, = διασκεδάννυμι, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. — Παθ., σε Λουκ.  

δια-σκιρτάω, μέλ. -ήσω, πηδώ ολόγυρα ή απομακρύνομαι πηδώντας, σε 

Πλούτ.  

δια-σκοπέω, μέλ. -σκέψομαι, παρακ. δι-έσκεμμαι· I. κοιτάζω προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις, βλέπω ολόγυρα, εξετάζω ή υπολογίζω 

προσεκτικά, σταθμίζω, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· επίσης στη Μέσ., διασκοπεῖσθαι 

πρός τι, σε Θουκ. II. απόλ., συνεχίζω να παρακολουθώ, σε Ξεν.  

δια-σκοπιάομαι, αποθ., παρατηρώ ολόγυρα όπως σε σκοπιά, κατασκοπεύω, 

σε Ομήρ. Ιλ.· παρατηρώ, διακρίνω, σε ίδ.  

δια-σκορπίζω, μέλ. -σω, διασπείρω τριγύρω ή μακριά, διασκορπίζω (ό,τι και 

στη Ν.Ε.), σε Κ.Δ.  

δια-σκώπτομαι, μέλ. -ψομαι — Μέσ., αστειεύομαι, περιπαίζω, ανταλλάσσω 

περιπαικτικά σχόλια, λέω χωρατά εδώ και εκεί, σε Ξεν.  

δια-σμάω, Ιων. -έω, σφουγγίζω ή ξεπλένω, σε Ηρόδ.  



δια-σμήχω, τρίβω καλά, Παθ. αόρ. αʹ -εσμήχθην, σε Αριστοφ.  

δια-σμῑλεύω, μέλ. -σω, λειαίνω, στιλβώνω με τη σμίλη, μεταφ., σε Ανθ.  

δια-σοφίζομαι, μέλ. -ίσομαι, αποθ., στρεψοδικώ όπως οι σοφιστές, σε 

Αριστοφ.  

δια-σπᾰθάω, μέλ. -ήσω, σπαταλώ, διασπαθίζω, σε Πλούτ.  

διασπᾰρακτός, -ή, -όν, ξεσχισμένος σε κομμάτια, κατακρεουργημένος, σε 

Ευρ.  

δια-σπᾰράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, σχίζω σε τεμάχια ή κομματιάζω, 

ξεσχίζω, κατακρεουργώ, πετσοκόβω, σε Αισχύλ.  

διάσπασμα, -ατος, τό, σχίσμα, χάσμα, κενό, σε Πλούτ.  

δια-σπάω, μέλ. -σπάσω, Αττ. -σπάσομαι, αόρ. αʹ -έσπᾰσα· — Παθ. αόρ. αʹ -

εσπάσθην, παρακ. -έσπασμαι· 1. τεμαχίζω, διαλύω με δύναμη, Λατ. divellere, 

σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· δ. τὸ σταύρωμα, ρίχνω κάτω, γκρεμίζω το χαράκωμα, σε 

Ξεν. — Παθ., μτχ. παρακ. διεσπασμένος, τεμαχισμένος, κατακερματισμένος, 

σε Ηρόδ., Δημ. 2. με στρατιωτική σημασία, αποκόπτω κομμάτι, αποσπώ 

μερίδα του στρατού, σε Ξεν. — Παθ., στράτευμα διεσπασμένον, 

διασκορπισμένο και άτακτο, σε Θουκ.· λέγεται για στρατιώτες, ομοίως, είμαι 

διαιρεμένος σε μοίρες, σε Ξεν.· μεταφ., αποσπώ, επιφέρω σύγχυση και 

αταξία, στον ίδ.  

δια-σπείρω, μέλ. -σπερῶ, εξαπλώνω, διασκορπίζω τριγύρω, σπαταλώ, 

καταξοδεύω, λέγεται για χρήματα, σε Ηρόδ.· δ. λόγον, σε Ξεν.· σπαταλώ, σε 

Σοφ. — Παθ., διασκορπίζομαι ολόγυρα, αόρ. βʹ, διεσπάρην [ᾰ], στον ίδ.· 

λέγεται για στρατιώτες, σε Θουκ.  

διασπορά, ἡ (διασπείρω), διασκορπισμός, εξάπλωση, διάχυση, διασπορά 

(ό,τι και στη Ν.Ε.)· περιληπτικά, = οἱ διεσπαρμένοι, σε Κ.Δ.  

δια-σπουδάζω, μέλ. -σω, ασχολούμαι με ζήλο, καταπιάνομαι με κάτι με 

ενθουσιασμό — Παθ., πραγματοποιούμαι με θέρμη και ζήλο ή φροντίζομαι με 

προσοχή, τίμάλιστα διεσπούδαστο;· ο Δημ., επίσης χρησιμοποιεί το 

διεσπούδασται με Ενεργ. σημασία.  

διᾴσσω, Αττ. διᾴττω, συνηρ. αντί διαΐσσω.  

διασταθμάομαι, αποθ., κανονίζω, ρυθμίζω, καθορίζω σύμφωνα με τους 

κανόνες, ζυγίζω, σε Ευρ.  

δια-στᾰσιάζω, διαιρώ σε χωριστές φατρίες, εξεγείρω κάποιον, σε Αριστ.  

διάστᾰσις, -εως, ἡ, (διαστῆναι),· 1. το να στέκεται κάποιος μακριά, 

χωρισμός, απόσταση, διάσταση (ό,τι και στη Ν.Ε.), σε Ηρόδ. 2. διαφορά, σε 

Πλάτ.· στον Θουκ. έχει Ενεργ. σημασία, η απόπειρα να κινηθούν κάποιοι 

εναντίον άλλων, στάση· 3. διαζύγιο, σε Πλούτ.  

διαστᾰτικός, -ή, -όν (δι-ίστημι), διαχωριστικός, αυτός που προκαλεί έριδα, 

διαφωνία, επαναστατικός, σε Πλούτ.  

δια-σταυρόω, μέλ. -ώσω, οχυρώνω με πασσαλοπήγματα, οδοφράγματα — 

Μέσ., διασταυρώσασθαι τὸν ἰσθμόν, να τον οχυρώσουν, σε Θουκ.  

δια-στείχω, αόρ. βʹ -έστῐχον· 1. διέρχομαι ή διαβαίνω, με αιτ., σε Ευρ. 2. 

πηγαίνω, βαδίζω στον δρόμο μου, σε Θεόκρ.  

δια-στέλλω, μέλ. -στελῶ, 1. χωρίζω, εκτείνω, απομακρύνω, αποχωρίζω, σε 

Πλούτ. 2. διαχωρίζω, διακρίνω, διαφοροποιώ, ορίζω, τὰ λεγόμενα, σε Πλάτ.· 

ομοίως, αποφασίζω, στον ίδ. 3. δίνω ορισμένες και ρητές διαταγές, στη Μέσ., 

σε Κ.Δ.  

διάστενος, -ον, εξαιρετικά στενός, σε Γαλην.  

δι-άστερος, -ον, κατάμεστος από αστέρια, καταστόλιστος, δ.λίθοις, σε Λουκ.  

διάστημα, -ατος, τό (δια-στῆναι), διάκενο, μεσοδιάστημα, σε Πλάτ.  



δια-στῆναι, απαρ. αορ. βʹ του δι-ίστημι.  

δια-στηρίζω, μέλ. -ξω, στερεώνω, ενισχύω, σε Ανθ.  

δια-στήτην, Επικ. αντί δι-εστήτην, γʹ δυϊκ. αορ. βʹ του δι-ίστημι.  

δια-στίλβω, μέλ. -ψω, στίλβω, ακτινοβολώ, αστράφτω, λάμπω, ακτινοβολώ 

ανάμεσα από, σε Αριστοφ., Ανθ.  

δια-στοιβάζω, μέλ. -άσω, στοιβάζω, παραγεμίζω κάτι με κάτι ανάμεσα, σε 

Ηρόδ.  

δια-στοιχίζομαι, Μέσ., τακτοποιούμαι, τακτοποιώ με ακρίβεια, ταξινομώ, 

ορίζω επακριβώς, ἀρχήν, σε Αισχύλ.  

διαστολή, ἡ (διαστέλλω), εντομή ή χαρακιά, εγκοπή, σε Πλούτ.  

δια-στρᾰτηγέω, μέλ. -ήσω, I. υπηρετώ ως στρατηγός, αναλαμβάνω τα 

καθήκοντα του στρατηγού, σε Πλούτ. II. μτβ., «οδηγώ» τον πόλεμο προς το 

τέλος του, στον ίδ.  

δια-στρεβλόω, επιτετ. τύπος του στρεβλώνω, σε Αισχίν.  

δια-στρέφω, μέλ. -ψω, 1. γυρνώ σε διαφορετικές κατευθύνσεις, συστρέφω, 

στραβώνω, παραμορφώνω, σε Ξεν. — Παθ., παραμορφώνομαι, αλλοιώνομαι, 

εξαχρειώνομαι, σε Πλάτ.· λέγεται για πρόσωπα, το να έχει κάποιος τα μάτια 

παραμορφωμένα, αλληθωρίζω, σε Αριστοφ. 2. μεταφ., διαφθείρω, 

διαστρεβλώνω, σε Δημ.  

διαστροφή, ἡ, διαστρέβλωση, παραμόρφωση, σε Αριστ.  

διάστροφος, -ον, διαστρεβλωμένος, αλλοιωμένος, παραμορφωμένος, σε 

Ηρόδ., Τραγ.  

δια-σύρω[ῡ], μέλ. -σῠρῶ, παρακ. -σέσυρκα· σχίζω σε κομμάτια, ξεσχίζω, 

διαλύω· μεταφ., κάνω κομματάκια, δηλ. εμπαίζω, περιγελώ, χλευάζω, σε Δημ.  

δια-σφαιρίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, ρίχνω εδώ και εκεί σαν σφαίρα, σε Ευρ.  

διασφακτήρ, -ῆρος, ὁ (σφάζω), φονικός, μοιραίος, σε Ανθ.  

δια-σφάλλω, μέλ. -σφᾰλῶ, ανατρέπω εντελώς, σε Λουκ. — Παθ., 

απογοητεύομαι από, τινός, σε Αισχίν.  

δια-σφάξ, -άγος, ἡ (σφάζω), κάθε άνοιγμα που προκαλείται βίαια, σχίσμα, 

ρήγμα, βραχώδης χαράδρα, σε Ηρόδ.  

δια-σφενδονάω, μέλ. -ήσω, διασκορπίζω εκσφενδονίζοντας — Παθ., 

εκτινάσσομαι σε κομμάτια, σε τεμάχια, σε Ξεν.  

διασφηκόομαι, Παθ. μτχ. δι-εσφηκωμένος — Παθ., (σφηκόω), γίνομαι όπως η 

σφίγγα, δένομαι σφιχτά, στη μέση, σε Αριστοφ.  

δια-σχηματῐζω, μέλ. -σω, σχηματίζω εξολοκλήρου, διαμορφώνω, διαπλάθω 

— Παθ., είμαι ολοκληρωτικά σχηματισμένος, σχηματοποιούμαι, 

μορφοποιούμαι, σε Πλάτ.  

δια-σχίζω, μέλ. -σω, σχίζω στα δύο, διαχωρίζω, διχοτομώ, σε Ομήρ. Οδ., 

Πλάτ. κ.λπ. — Παθ., κόβομαι στα δύο, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για στρατιώτες, 

χωρίζομαι, αποχωρίζομαι, σε Ξεν.  

δια-σῴζω, μέλ. -σω, I. διατηρώ, περισώζω μέσα από κίνδυνο, σε Ηρόδ., Ευρ. 

— Παθ., διέρχομαι με ασφάλεια, καταφθάνω με ασφάλεια, φτάνω σώος, σε 

Θουκ., Ξεν.· συνέρχομαι από ασθένεια, στον ίδ. II. λέγεται για πράγματα, 

διατηρώ, διαφυλάττω, συγκρατώ, συντηρώ, σε Ευρ., Ξεν.· διατηρώ στο μυαλό 

μου, στη μνήμη μου, στον ίδ. — Μέσ., συγκρατώ, διατηρώ, εξασφαλίζω, 

κατέχω, σε Θουκ.  

δια-τᾱγεύω, μέλ. -σω, διατάζω, παραγγέλνω, σε Ξεν.  
 


