
δῐκαιό-πολις νᾶσος, -εως, ὁ, ἡ, δικαστής πόλεως, πολίτης δικαστής, σε Πίνδ.  

δῐκαιο-πρᾱγέω, μέλ. -ήσω, ενεργώ δίκαια, με τιμιότητα, σε Αριστ.  

δῐκαιοπράγημα, -ατος, τό, δίκαια πράξη, σε Αριστ.  

δῐκαιοπρᾰγία, ἡ, ακριβής ή τιμία συναλλαγή, πράξη, συμπεριφορά, σε Αριστ.  

δίκαιος[ῐ], -α, -ον και -ος, -ον (δίκη),·  

Α. στον Όμηρ. και σε αρχ. συγγραφείς: I. 1. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που 

εφαρμόζει τα έθιμα και τους νόμους της κοινωνίας, πολιτισμένος, 

οργανωμένος με τάξη, νόμιμος, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, δικαίη ζόη, 

αναγνωρισμένος, συνηθισμένος τρόπος ζωής, σε Ηρόδ.· επίρρ., δικαίως 

μνᾶσθαι, ζητώ να παντρευτώ όπως πρέπει, όπως είναι σωστό και πρέπον, σε 

Ομήρ. Οδ. 2. τηρητής του δικαίου, ακριβής, έντιμος άνθρωπος, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· ομοίως, λέγεται για πράξεις, που βρίσκονται σε συμφωνία με το δίκαιο, 

είναι εναρμονισμένες με το δίκαιο, στον ίδ. Β. Μεταγεν. χρήση: I. 1. λέγεται 

για πράγματα, ισόρροπος, ομαλός, σύμμετρος, ισοσταθμισμένος, 

καλοζυγιασμένος, ἅρμα δίκαιον, σε Ξεν.· κανονικός, ακριβής, ορθός, 

αμερόληπτος, ὀργυιαὶ δίκαιαι, σε Ηρόδ.· τῷ δικαιοτάτῳ τῶν λόγων, μιλώ με 

ακρίβεια, στον ίδ.· πάντα δικαίως τετήρηται, σε Δημ. 2. δίκαιος, νόμιμος, 

ορθός, τὸ δίκαιον, το δίκαιο, το οφειλόμενο αντίθ. προς τὸ ἄδικον, σε Ηρόδ. 

κ.λπ.· επίσης, δίκαιη, νόμιμη αξίωση, σε Θουκ. κ.λπ.· επίρρ. -ως, ορθώς, 

δικαίως, νομίμως, σε Ηρόδ. κ.λπ. II. 1. λέγεται για πρόσωπα και για 

πράγματα, όπως το Λατ. justus, πρέπων, ορθός, αρμόζων, σε Αισχύλ.· ἵππονδ. 

ποιεῖσθαί τινι, κάνω ένα άλογο κατάλληλο για να το χρησιμοποιήσει κάποιος, 

σε Ξεν. 2. γνήσιος, αυθεντικός, αληθινός, σε Δημ.· συγγραφεύς, σε Λουκ.· 

επίρρ. -ως, πραγματικά και αληθινά, σε Σοφ. 3. καλός, πρέπων, όπως το 

μέτριος, σε Θουκ.· — δικαίως, με λογική, εύλογα, σε Σοφ., Θουκ. Γ. Στον 

πεζό λόγο: δίκαιός εἰμι, με απαρ., δίκαιοί ἐστε ἰέναι, είστε υποχρεωμένοι να 

έρθετε, σε Ηρόδ.· δ. εἰμι κολάζειν, έχω το δικαίωμα να τιμωρώ, σε Αριστοφ.· 

δίκαιοί εἰσιἀπιστότατοι εἶναι, έχουν δίκιο να δυσπιστούν, σε Θουκ.· δ. ἐστιν 

ἀπολωλέναι, dignus est qui pereat, σε Δημ.· πρέπει να συμπληρώσουμε 

δίκαιόν ἐστι, με απαρ., το οποίο επίσης συναντάται.  

δῐκαιοσύνη, ἡ, ευθύτητα, ορθοκρισία, δικαιοσύνη, σε Θέογν., Ηρόδ. κ.λπ.  

δῐκαιότης, -ητος, ἡ, = δικαιοσύνη, σε Ξεν., Πλάτ. κ.λπ.  

δῐκαιόω, Ιων. παρατ. δικαιεῦν, μέλ. -ώσω και -ώσομαι, αόρ. αʹ ἐδικαίωσα — 

Παθ. αόρ. αʹ ἐδικαιώθην (δίκαιος)· I. καθιστώ κάτι σωστό, επανορθώνω, 

διορθώνω — Παθ., δικαιωθείς, δοκιμασμένος, ελεγμένος, αποδεδειγμένος, σε 

Αισχύλ. II. θεωρώ κάτι δίκαιο, το θεωρώ κατάλληλο, έχω την αξίωση, απαιτώ 

κάτι ως δίκαιο, με απαρ., σε Ηρόδ. κ.λπ.· με παράλειψη απαρ., όπως στο οὕτω 

δικαιοῦν (ενν. γενέσθαι), στον ίδ.· συναινώ, δουλεύειν, στον ίδ.· οὐ δ., 

αρνούμαι, δεν συναινώ, σε Θουκ.· με αιτ. προσ. και απαρ., επιθυμώ να κάνει 

κάποιος κάτι, σε Ηρόδ. III. απονέμω δικαιοσύνη σε κάποιον ή (του) δίνω 

δίκιο, δικάζω, κρίνω, δηλ.: 1. καταδικάζω, σε Θουκ.· κολάζω, τιμωρώ, σε 

Ηρόδ. 2. αποδίδω δίκαιο σε κάποιον, αθωώνω, σε Κ.Δ.  

δῐκαίωμα, -ατος, τό, 1. ενέργεια μέσω της οποίας επανορθώνεται το άδικο, 

κρίση, τιμωρία, ποινή, ζημία, σε Πλάτ. 2. αξίωση, απαίτηση, σε Θουκ.· 

δικαίωση, σε Κ.Δ. 3. διαταγή, απόφαση, διάταγμα, θέσπισμα, στο ίδ.  

δῐκαίωσις, -εως, ἡ, I. 1. επανόρθωση του δικαίου, απονομή δικαιοσύνης, 

καταδίκη, τιμωρία, σε Θουκ. 2. υπεράσπιση νομικού δικαίου, αθώωση, σε 

Κ.Δ. II. δίκαιη απαίτηση, αξίωση, σε Θουκ. III. κρίση περί του δικαίου, 

γνωμοδότηση για αυτό που είναι σωστό, στον ίδ.  

δῐκαιωτήριον, τό (δικαιόω), σωφρονιστήριο, τόπος τιμωρίας, σε Πλάτ.  



δῐκᾱνικός, -ή, -όν, I. λέγεται για πρόσωπα, έμπειρος, επιδέξιος στα νομικά 

ζητήματα, εξασκημένος στην αγόρευση στα δικαστήρια, όμοιος με δικηγόρο, 

σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ. II. λέγεται για πράγματα, αυτός που ανήκει στις δίκες, 

δικαστικός, σε Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ.· όμοιος με δικανικό λόγο ή αγόρευση, 

ανιαρός, φορτικός, στον ίδ.  

δῐ-κάρηνος, -ον, αυτός που έχει δύο κεφάλια (δίς, κάρηνον), δικέφαλος, σε 

Βατραχομ., Ανθ.  

δῐκασ-πόλος, ὁ (πολέω), αυτός που εφαρμόζει το νόμο, δικαστής, σε Όμηρ.  

δῐκαστήρ, -ῆρος, ὁ, = δικαστής, σε Βάβρ.  

δῐκαστηρίδιον[ρῑ], τό, υποκορ. του δικαστήριον, σε Αριστοφ.  

δῐκαστήριον, τό (δικάζω),· 1. τόπος απονομής δικαιοσύνης, εκεί που 

γίνονται οι δίκες, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· ὑπὸ δ. ἄγειν, ὑπάγειν τινά, σε 

Ηρόδ.· εἰς δ. ἄγειν, σε Πλάτ. 2. δικαστικό σώμα, δικαστές, σε Αριστοφ., Δημ.  

δῐκαστής, -οῦ, ὁ (δικάζω), I. 1. δικαστής, κριτής, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. 2. 

στην Αθήνα, οἱ δικασταί, όπως οι Ρωμαίοι judices, λειτουργούσαν 

περισσότερο ως ένορκοι (ο προεδρεύων δικαστής ονομαζόταν κριτής), σε 

Σοφ. κ.λπ. II. δ. αἵματος, εκδικητής, σε Ευρ.  

δῐκαστικός, -ή, -όν, I. αυτός που αναφέρεται στο νόμο ή στις δίκες, έμπειρος 

σε αυτές, σε Ξεν. II. ως ουσ., τὸ δ., μισθός του δικαστή, αρχικά ένας οβολός, 

έπειτα τρεις οβολοί, σε Αριστοφ.  

δῐκάστρια, ἡ (δικαστής), γυναίκα δικαστής, σε Λουκ.  

δῐκεῖν, απαρ. του ἔδῐκον, αόρ. βʹ με ενεστ. σε αχρηστία· 1. ρίχνω, πετώ 

μακριά, σε Αισχύλ., Ευρ. 2. πλήττω, χτυπώ, βάλλω, σε Πίνδ., Ευρ.  

δί-κελλα[ῐ], -ης, ἡ (δίς, κέλλω), τσάπα, ξινάρι, σκαπάνη, αξίνα με δύο 

«δόντια», σε Σοφ., Ευρ.  

δῐκελλίτης[λῑ], -ου, ὁ, σκαπανέας, σκαφτιάς, σε Λουκ.  

δῐ-κέραιος, -ον (κέρας), αυτός που έχει δύο κέρατα, σε Ανθ.  

δί-κερως, -ωτος, ὁ, ἡ (κέρας), αυτός που έχει δύο κέρατα, σε Ομηρ. Ύμν.  

δίκη[ῐ], ἡ, I. συνήθεια, έθος, έξη, αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, αυτή είναι η φύση 

των θνητών, σε Ομήρ. Οδ.· ἡγὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων, στο ίδ.· αιτ., δίκην ως 

επίρρ., κατά τη συνήθεια, όπως, κατά τον τρόπο, με γεν., δίκην ὕδατος, σε 

Αισχύλ., Πλάτ. II. 1. δίκαιο που εξαρτάται από έθιμο, καλή συνήθεια, τάξη, 

αρμονία, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. δίκη ἐστί, όπως το δίκαιόν ἐστι, σε Αισχύλ.· δίκῃ, 

δικαίως, προσηκόντως, ορθά, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ.· κατὰδίκην, σε Ηρόδ.· μετὰ 

δίκης, σε Πλάτ.· πρὸς δίκης, σε Σοφ. III. κρίση, γνώμη, απόφαση, δίκην 

εἰπεῖν, βγάζω απόφαση, ετυμηγορώ, σε Ομήρ. Ιλ.· πληθ., δίκαιες κρίσεις, σε 

Όμηρ. IV. 1. μετά τον Όμηρ., κάθε δικαστική ενέργεια, κυρίως, ιδιωτική 

έγκληση ή δίκη, αντίθ. προς γραφή (δημόσια καταγγελία ή αυταπάγγελτη 

δίωξη), σε Πλάτ. κ.λπ. 2. εκδίκαση της υπόθεσης, πρὸ δίκης, σε Θουκ. 3. 

ποινή που κατακυρώνεται από το δικαστή, πρόστιμο, δίκην τίνειν, ἐκτίνειν, σε 

Ηρόδ., Σοφ.· δίκην ή δίκας διδόναι, τιμωρούμαι, υπόκειμαι σε τιμωρία, Λατ. 

poenas dare, σε Ηρόδ., Αττ.· δίκας δοῦναι, επίσης, να υποβληθούν σε δίκη, σε 

Θουκ.· το δίκας λαμβάνειν, μερικές φορές, = δ. διδόναι, Λατ. dare poenas, σε 

Ηρόδ., Δημ.· αλλά συνήθως, όπως το Λατ. sumere poenas, επιβάλλω ποινή, 

παίρνω εκδίκηση, λαβεῖν δίκηνπαρά τινος, στον ίδ.· επίσης, δίκας ή δίκην 

ὑπέχειν, υποβάλλομαι σε δίκη, σε Ηρόδ., Σοφ.· δίκην παρέχειν, σε Ευρ.· δίκην 

ὀφλεῖν ὑπό τινος, υφίσταμαι τιμωρία, σε Πλάτ.· δίκην φεύγειν, είμαι ο 

κατηγορούμενος στη δίκη (αντίθ. προς το διώκειν, είμαι ο κατήγορος), σε 

Δημ.· δίκας αἰτέειν, αξιώνω αποζημίωση, τινός, για κάτι, σε Ηρόδ.· δίκην 

τίσασθαι, βλ. τίνω II· δίκας διδόναι καὶ λαμβάνειν παρ' αλλήλων, λέγεται για 



υποτελείς πόλεις-κράτη, των οποίων οι υποθέσεις εκδικάζονταν στα 

δικαστήρια της ηγεμονικής πολιτείας, στον ίδ.· δ. δοῦναι καί δέξασθαι, 

υποβάλλουν τις διαφορές σε ειρηνική διευθέτηση, σε Θουκ.  

δῐκη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που αποδίδει δικαιοσύνη, εκδικητής, τιμωρός, 

Ζεύς, σε Αισχύλ.· ἡμέρα δ., η ημέρα της εκδίκησης, στον ίδ.· ως ουσ., 

εκδικητής, τιμωρός, στον ίδ.  

δῐκίδιον[ῐδ], τό, υποκορ. του δίκη, μικρή δίκη, σε Αριστοφ.  

δικλίς, -ίδος, ἡ (κλίνω), αυτή που έχει δύο φύλλα, σανίδες, για πόρτες και 

πύλες· στον πληθ., σε Ομήρ. Οδ.· σπανίως στον ενικ., σε Θεόκρ., Ανθ.  

δῐκο-γρᾰφία, ἡ (γράφω), σύνθεση δικανικών λόγων, σε Ισοκρ.  

δῐκο-λέκτης, -ου, ὁ, = δικολόγος, σε Ανθ.  

δῐκο-λόγος, ὁ (λέγω), αυτός που αγορεύει στο δικαστήριο, δικηγόρος, σε 

Πλούτ.  

δῐκορρᾰφέω, μέλ. -ήσω, «κόβω και ράβω» δικαστικές υποθέσεις, εφευρίσκω 

δίκες, σε Αριστοφ.  

δῐκορ-ράφος[ᾰ], ὁ (ῥάπτω), δικηγορίσκος, δικολάβος, στρεψόδικος.  

δῐ-κόρυμβος, -ον, αυτός που έχει δύο άκρες, δύο κορυφές, δίκορφος, σε 

Λουκ.  

δῐ-κόρῠφος, -ον (κορυφή), αυτός που έχει δύο κορυφές, δίκορφος, λέγεται 

για τον Παρνασσό, σε Ευρ.  

δί-κρᾱνον, τό (δίς, κάρα), ξύλινο γεωργικό εργαλείο, «δικράνι», σε Λουκ.  

δι-κρᾰτής, -ές (κράτος), συγκυβερνήτης στην εξουσία, σε Σοφ.· δικρατεῖς 

λόγχαι, λόγχες που σφάζουν διπλά, διπλά φονικές, λέγεται για τους Ετεοκλή 

και Πολυνείκη, στον ίδ.  

δί-κροος, συνηρ. δίκρους, -α, -ουν ή δικρόος, συνηρ. δικροῦς, -ᾶ, -οῦν, 

διχαλωτός, διχασμένος, σε Ξεν.  

δί-κροτος, -ον, I. 1. αυτός που κάνει διπλό κρότο, «χτυπά» διπλά, κῶπαι, σε 

Ευρ. 2. λέγεται για καράβια, με διπλά κουπιά ή με δύο σειρές κουπιών, σε 

Ξεν. II. δ. ἁμαξιτός, οδός για δύο άμαξες, σε Ευρ.  

δικτάτωρ[ᾱ], -ορος ή -ωρος, ὁ, Ρωμαίος dictator, σε Πολύβ.  

δικτᾱτωρεία ή -ία, ἡ, αξίωμα του dictator, απολυταρχία, τυραννία, 

δικτατορικό καθεστώς, σε Πλούτ.  

δικτῠβολέω, μέλ. -ήσω, ρίχνω τα δίχτυα, ψαρεύω, αλιεύω, σε Ανθ.  

δικτῠ-βόλος, -ον (βάλλω), ψαράς, αλιέας, σε Ανθ.  

Δίκτυννα, ἡ (δίκτυον), η Άρτεμη, ως θεά του κυνηγιού, σε Ηρόδ., Ευρ.  

δικτυό-κλωστος, -ον (κλώθω), μπλεγμένος σε δίχτυα· σπεῖρα δ., κόμποι του 

μπλεγμένου, μπερδεμένου διχτυού, σε Σοφ.  

δίκτυον, τό (δικεῖν), δίχτυ ψαρέματος, «βρόχια», σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ.· 

δίχτυ κυνηγιού, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· μεταφ., δ. ἄτης, Ἅιδου, σε Αισχύλ.  

δικτυόομαι, Παθ., πιάνομαι στο δίχτυ, σε Βάβρ.  

δίκτυς, -υος, ὁ, άγνωστο ζώο της Λιβύης, σε Ηρόδ.  

*δίκω, βλ. δικεῖν.  

δικωπία, ἡ, ζευγάρι μικρών κουπιών, σε Λουκ.  

δί-κωπος, -ον (δίς, κώπη), αυτός που έχει δύο κουπιά, σκάφος, σε Ευρ.  

δῐλογέω, μέλ. -ήσω, ξαναλέω, επαναλαμβάνω, σε Ξεν.  

δῐλογία, ἡ, επανάληψη, σε Ξεν.  

δί-λογος, -ον (δίς), δίγλωσσος, αμφίβολος, αμφίσημος, σε Κ.Δ.  

δί-λογχος, -ον (δίς, λόγχη), αυτός που έχει δύο λόγχες, αιχμές, που έχει δύο 

άκρες, σε Αισχύλ.  



δί-λοφος, -ον, αυτός που έχει δύο λόφους, διπλή κορυφή, λέγεται για τον 

Παρνασσό, σε Σοφ.  

δῐ-μναῖος, -α, -ον ή δι-μνέως, -ων (δίς, μνᾶ), αξίας ή κόστους δύο μνων, 

διμναίους ἀποτιμήσασθαι, εκτιμώ αντί δύο μνων, σε Ηρόδ.  

δῐμοιρία, ἡ, διπλό μερίδιο, διπλή μοιρασιά, σε Ξεν.· διπλή πληρωμή, διπλός 

μισθός, στον ίδ.  

δί-μοιρος, -ον (δίς, μοῖρα), διαιρεμένος στα δύο, ήμισυς διπλός, σε Αισχύλ.  

δί-μορος, -ον, = το προηγ., σε Αισχύλ.  

δίνευμα[ῑ], τό, περιδίνηση, περιστροφή, στροβιλισμός, λέγεται για τον χορό, 

σε Ξεν.  

δῑνεύω, Ιων. παρατ. δινεύεσκον, μέλ. -εύσω· επίσης δῑνέω, παρατ. ἐδίνεον, 

Επικ. δίνεον, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐδίνησα — Παθ. αόρ. αʹ ἐδινήθην, παρακ. 

δεδίνημαι (δίνη)· I. 1. περιστρέφω, στροβιλίζω ή στριφογυρίζω, σε Όμηρ.· 

συστρέφω κυκλικά, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., στροβιλίζομαι ή περιστρέφομαι, σε 

Όμηρ.· λέγεται για ποτάμι, περιδινούμαι, σε Ευρ.· στροβιλίζομαι στον χορό, 

σε Ξεν. 2. Παθ. επίσης, περιτριγυρίζω, περιφέρομαι, περιπλανώμαι, Λατ. 

versari, σε Ομήρ. Οδ. II. αμτβ. στην Ενεργ., όπως ακριβώς στην Παθ., 

περιστρέφομαι, λέγεται για χορευτές ή ακροβάτες, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για 

το περιστέρι, το οποίο κάνει κύκλους στο πέταγμά του, στο ίδ.· γενικά, 

περιφέρομαι, σε Όμηρ.· δινεύειν βλεφάροις, περιστρέφω το βλέμμα άγρια 

τριγύρω, σε Ευρ.  

δίνη[ῑ], ἡ, 1. κυκλική περιστροφή, στρόβιλος, υδατοστρόβιλος, Λατ. vortex, 

σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. ανεμοστρόβιλος, σε Αριστοφ. 3. γενικά, περιστροφή, 

στροβιλισμός, περιδίνηση, στον ίδ., σε Πλάτ.· μεταφ., ἀνάγκης δίναι, σε 

Αισχύλ.  

δῑνήεις, Δωρ. -άεις, -εσσα, -εν, I. περιστρεφόμενος, στροβιλιζόμενος, σε 

Όμηρ. II. στρογγυλός, σε Μόσχ.  

δῑνητός, -ή, -όν (δινέω), περιστρεφόμενος, περιδινούμενος, σε Ανθ.  

δῖνος, ὁ, I. περιστροφή, στροβιλισμός, σε Αριστοφ. II. κυκλική περιοχή, όπου 

τα βόδια αλώνιζαν το σιτάρι, αλώνι, σε Ξεν. III. μεγάλο στρογγυλό κύπελλο, 

σε Αριστοφ.  

δίνω, μόνο στον ενεστ., αλωνίζω πάνω στο δῖνον (II), σε Ησίοδ.  

δῑν-ώδης, -ες (εἶδος), στροβιλώδης, περιστρεφόμενος· τὰ δινώδη, δίνες, 

ανεμοστρόβιλοι, ρουφήχτρες, σε Πλούτ.  

δῑνωτός, -ή, -όν (όπως αν προερχόταν από δινόω), τορνευτός, στρογγυλός, σε 

Όμηρ.· νώροπι χαλκῷ δινωτήν (ενν. ἀσπίδα), καλυμμένη κυκλικά από 

χάλκινες πλάκες, σε Ομήρ. Ιλ.  

διό, σύνδ., αντί δι' ὅ, απ' όπου, εξαιτίας, επειδή, διότι, Λατ. quapropter, 

quocirca, quare, σε Θουκ., Πλάτ. κ.λπ.  

Διό-βολος, -ον (βάλλω), αυτός που εξακοντίζεται από το Δία, σε Ευρ.  

Διο-γενέτωρ, -ορος, ὁ, αυτός που γεννά το Δία, σε Ευρ.  

Διο-γενής[ῑ στον Όμηρ.], -ές (γί-γνομαι), γεννημένος, προερχόμενος, 

σταλμένος από τον Δία· λέγεται για τους βασιλείς και ηγεμόνες, που 

ορίζονται και υποστηρίζονται από τον Δία, σε Όμηρ.· λέγεται για τους θεούς, 

σε Τραγ.  

Διό-γνητος, -ον, συνηρ. αντί Διογένητος, = Διογενής, σε Ησίοδ.  

Διό-γονος, -ον, = Διογενής, σε Ευρ. (με ῑ).  

δι-οδεύω, μέλ. -σω, πορεύομαι ανάμεσα σε, οδοιπορώ δια μέσου, με αιτ., σε 

Πλούτ.  

δι-οδοιπορεύω, μέλ. -ήσω, = διοδεύω, σε Ηρόδ.  



δί-οδος, ἡ, πέρασμα, διάβαση, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἄστρων δίοδοι, οι τροχιές τους, 

σε Αισχύλ.· δ. αἰτεῖσθαι, ζητώ άδεια να περάσσω, ζητώ απαιτώ διαβατήριο ή 

ασφαλή διάβαση, σε Αριστοφ.  

Διό-δοτος, -ον, = Διόσδοτος, σε Αισχύλ.  

Διόθεν (Διός, γεν. του Ζεύς), επίρρ., σταλμένος από τον Δία, κατά το θέλημά 

του, σύμφωνα με τη θέληση ή την εύνοιά του, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ.  

δι-οίγνυμι, μέλ. -ξω, διανοίγω, σε Αριστοφ.· επίσης διοίγω, σε Σοφ., Ευρ.  

δίοιδα, παρακ., βλ. διεῖδον.  

δι-οιδέω, μέλ. -ήσω, επιτετ. τύπος του οἰδέω, σε Λουκ.  

δι-οικέω, παρατ. -διῴκουν, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ διῴκησα, παρακ. διῴκηκα — 

Παθ. αόρ. αʹ διῳκήθην, παρακ. διῴκημαι· I. 1. κυρίως, διαχειρίζομαι το σπίτι· 

έπειτα, γενικά, χειρίζομαι, κυβερνώ, διοικώ, διευθύνω, τὴν πόλιν, σε Θουκ. 

κ.λπ.· ιδίως, χρησιμ. για οικονομικά ζητήματα, σε Δημ. — Μέσ., κυβερνώ 

σύμφωνα με τη θέληση και επιθυμία μου, τὰπράγματα, στον ίδ.· Παθ. παρακ. 

(με την ίδια σημασία), στον ίδ. 2. παρέχω, προμηθεύω, προνοώ, στον ίδ. II. 

διαμένω χωριστά, κατοικώ σε ξεχωριστούς τόπους, σε Πλάτ. — Μέσ., ζω 

χωριστά, σε Ξεν.  

διοίκησις, -εως, ἡ, I. κυβέρνηση, διοίκηση, τῆς πόλεως, σε Πλάτ. κ.λπ.· 

ιδίως, διαχείριση του κεντρικού δημοσίου ταμείου, σε Δημ.· ὁ ἐπὶ τῆς 

διοικήσεως, διευθύνων, διαχειριστής του ταμείου, παρά Δημ. II. 1. μία από τις 

μικρότερες Ρωμαϊκές επαρχίες, σε Κικ. 2. εκκλησιαστική υποδιαίρεση, 

δικαιοδοσία επισκόπου, «επαρχία».  

δι-οικίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, κάνω κάποιους να ζουν χωριστά, διασκορπίζω, σε 

Δημ.— Παθ., σε Ξεν.  

διοικισμός, ὁ, διασπορά, μετοίκηση, σε Πλούτ.  

δι-οικοδομέω, μέλ. -ήσω, χτίζω τριγύρω, περιτειχίζω, διαχωρίζω, φράζω με 

τείχος, σε Θουκ.  

δι-οιστέον, ρημ. επίθ. του διαφέρω (διοίσω, μέλ. του διαφέρω), πρέπει 

κάποιος να κινήσει γύρω, σε Ευρ.  

δι-οϊστεύω, μέλ. -σω, I. διαπερνώ με βέλος, τοξεύω μέσα από, με γεν., σε 

Ομήρ. Οδ. II. απόλ., καί κεν διοϊστεύσειας, θα μπορούσες να το φτάσεις μ' ένα 

βέλος, δηλ. η απόσταση είναι ενός βέλους, στο ίδ.  

δι-οίσω, δι-οίσομαι, Μέσ. και Ενεργ. μέλ. του διαφέρω.  

δίοιτο, γʹ ενικ. Μέσ. ευκτ. του δίω.  

δι-οιχνέω, μέλ. -ήσω, I. διέρχομαι, περνώ μέσα από, με αιτ., σε Αισχύλ. II. 

απόλ., περιπλανιέμαι, περιφέρομαι, σε Ομηρ. Ύμν.  

δι-οίχομαι, μέλ. -οιχήσομαι, παρακ. -οίχημαι, αποθ.: I. έχω εντελώς περάσει, 

παρέλθει, έχω διαβεί, λέγεται για χρόνο, σε Ηρόδ.· λέγεται για πρόσωπα, 

παρέρχομαι, απέρχομαι, χάνομαι, αφανίζομαι, Λατ. periisse, σε Σοφ., Ευρ. II. 

τελειώνω, λήγω, σε Σοφ., Ευρ.  

διοκωχή, ἡ (διέχω), παύση, σε Θουκ.  

δι-ολισθάνω, μέλ. -ολισθήσω, γλιστρώ διαμέσου, ξεγλιστρώ, με αιτ., σε 

Αριστοφ.· απόλ., ξεγλιστρώ και απομακρύνομαι, σε Λουκ.  

δι-όλλυμι ή -ύω, μέλ. -ολέσω, Αττ. -ολῶ, I. καταστρέφω εντελώς, εξ 

ολοκλήρου, αφανίζω, εξαφανίζω, σε Σοφ., Πλάτ. κ.λπ. — Παθ., με μέλ. -

ολοῦμαι, παρακ. -όλωλα, είμαι εντελώς χαμένος, κατεστραμμένος, είμαι 

εξαφανισμένος, σε Τραγ., Θουκ. II. αποβάλλω από τη μνήμη μου, λησμονώ, 

ξεχνώ, σε Σοφ.  

δι-ομᾰλίζω, μέλ. -σω, μένω πάντοτε ο ίδιος, σε Πλούτ.  

Διομει-αλαζών, ὁ, ψευτοπαληκαράς του δήμου της Διομείας, σε Αριστοφ.  



Διομήδειος, -α, -ον, αυτός που ανήκει ή είναι όμοιος με το Διομήδη· ἡ 

Διομήδεια λεγομένη ἀνάγκη, δηλ. απόλυτη, μοιραία, αναπόφευκτη ανάγκη, σε 

Πλάτ.  

Διο-μήδης (μῆδος), -εος, ὁ, αυτός που προέρχεται από τη σκέψη του Δία, 

στον Όμηρ. ως κύριο όνομα, Διομήδης.  

δι-όμνῡμι, μέλ. -ομόσω, αόρ. αʹ -ώμοσα, παρακ. -ομώμοκα, ορκίζομαι 

επίσημα, διακηρύττω και διαβεβαιώνω ενόρκως ότι..., με απαρ. μέλ., σε Σοφ. 

— Μέσ., διόμνυμαι, μέλ. -ομοῦμαι, στον ίδ., σε Πλάτ. κ.λπ.· διομνύμενος, 

ενόρκως, σε Δημ.  

δι-ομολογέω, μέλ. -ήσω, κάνω συμφωνία, συμφωνώ, υπόσχομαι, 

αναλαμβάνω την ευθύνη, σε Ξεν. — Παθ., είμαι συμφωνημένος, σε Πλάτ. — 

Μέσ., συμφωνώ αμοιβαία, συμφωνώ σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα λαμβάνω 

ως δεδομένα, παραδέχομαι, δ.τι εἶναι, στον ίδ.· περί τινος, στον ίδ.  

διομολόγησις, -εως, ἡ, συμφωνία, σε Πολύβ.  

διομολογητέον, ρημ. επίθ., πρέπει να συμφωνήσουμε, σε Πλάτ.  

διομολογία, ἡ, = διομολόγησις, σε Ισαίο.  

δῖον, I. αιτ. του δῖος· αλλά, II.δίον, Επικ. παρατ. του δίω.  

δι-ονομάζω, μέλ. -σω, I. διακρίνω, ξεχωρίζω μέσω ονόματος, σε Πλάτ. II. 

Παθ., είμαι ευρέως γνωστός, σε Ισοκρ.  

Δῐονύσια[ῠ] (ενν. ἱερά), τά, γιορτή του Διονύσου ή του Βάκχου στην Αθήνα. 

Υπήρχαν τέσσερις τέτοιες γιορτές, δηλ.: 1. τὰ κατ' ἀγρούς ή τὰ μικρά, τον 

μήνα Ποσειδεώνα (Δεκέμβριος), 2. τὰ ἐν Λίμναις ή τὰ Λήναια (στο προάστιο 

Λίμναι, εκεί όπου βρισκόταν το Λήναιον), τον μήνα Γαμηλιώνα (Ιανουάριος), 

3. τὰ Ἀνθεστήρια, τον μήνα Ανθεστηρίωνα (Φεβρουάριος), 4. τὰ ἀστικά ή τὰ 

κατ' ἄστυ, που ονομάζονταν επίσης τὰ μεγάλα ή απλώς τὰ Διονύσια, τον μήνα 

Ελαφηβολιώνα (Μάρτιος), όπου η Αθήνα ήταν γεμάτη από ξένους, και 

παρουσιάζονταν νέα δράματα, σε Λουκ.  

Δῐονῡσιάζω, μέλ. -σω, γιορτάζω τα Διονύσια· από όπου, ζω πολυδάπανα, 

άσωτα, σπάταλα, σε Λουκ.  

Δῐονῡσιακός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει στον Διόνυσο, σε Θουκ., Αριστ.  

Δῐονῡσιάς, -άδος, ἡ, θηλ. του Διονυσιακός, σε Ευρ.  

Δῐόνῡσος, Επικ. επίσης Διώνῡσος, ὁ, Διόνυσος, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ., βλ. 

Βάκχος (αμφίβ. προέλ.).  

Διό-παις, -παιδος, ὁ, γιος του Δία, σε Ανθ.  

διόπερ ή δι'ὅπερ, = διό, σε Θουκ.  

Διο-πετής, -ές (πί-πτω), αυτός που έπεσε, προήλθε από τον Δία, σε Ευρ.  

διοπεύω, έχω την επιστασία, έχω την επίβλεψη της φόρτωσης ενός πλοίου, 

παρά Δημ.  

δίοπος, ὁ (διέπω), κυβερνήτης, διοικητής, σε Αισχύλ., Ευρ.  

διοπτεύω, μέλ. -σω, παρακολουθώ, παρατηρώ, εξετάζω, κατασκοπεύω, 

περιβλέπω, στέγος, σε Σοφ.  

δι-οπτήρ, -ῆρος, ὁ (ὄψομαι, μέλ. του ὁράω), κατάσκοπος, πρόσκοπος, 

ιχνηλάτης, σε Ομήρ. Ιλ.  

δι-όπτης, -ου, ὁ (ὄψομαι, μέλ. του ὁράω)· I. αυτός που διαβλέπει τα πάντα, ὦ 

Ζεῦ διόπτα! λέει ο Δικαιόπολις, υψώνοντας ένα κουρελιασμένο κομμάτι 

υφάσματος προς το φως, σε Αριστοφ. II. = το προηγ., σε Ευρ.  

δι-όπτρα, ἡ (ὄψομαι, μέλ. του ὁράω), οπτικό εργαλείο για καταμέτρηση 

ύψους, σε Πολύβ.  

διοπτρικός, -ή, -όν, σχετικός με τη χρήση της διόπτρας, σε Στράβ.  



δι-οράω, μέλ. -όψομαι, βλέπω διαμέσου, ξεκάθαρα, διακρίνω καθαρά, σε 

Ξεν.  

δι-όργυιος, -ον (ὄργυια), αυτός που έχει μήκος ή ύψος δύο οργυιές, σε Ηρόδ.  

δι-ορθεύω, μέλ. -σω, κρίνω σωστά, σε Ευρ.  

δι-ορθόω, μέλ. -ώσω, επανορθώνω, διορθώνω, βελτιώνω, επαναφέρω στην 

τάξη· δ. ἔριν, σταματώ έναν καυγά, σε Ευρ. — Μέσ., διορθώνω για τον εαυτό 

μου, διορθοῦσθαι περίτινος, λαμβάνω πλήρη εγγύηση ή διαβεβαίωση για..., σε 

Δημ.  

διόρθωμα, τό, διόρθωση, τακτοποίηση, τροποποίηση, βελτίωση, σε Πλούτ.  

διόρθωσις, -εως, ἡ, διόρθωση, αποκατάσταση, επανόρθωση, σε Αριστ.  

διορθωτής, -οῦ, ὁ, διορθωτής, επανορθωτής, σε Πλούτ.  

δι-ορίζω, Ιων. δι-ουρίζω, μέλ. Αττ. -οριῶ, I. 1. τραβώ διαχωριστική γραμμή 

ανάμεσα σε, διαχωρίζω με σύνορα, διακρίνω, ξεχωρίζω, σε Ηρόδ., Πλάτ. 2. 

διαφοροποιώ, ορίζω, καθορίζω, διασαφηνίζω, αποφασίζω, σε Ηρόδ., Αισχύλ. 

κ.λπ. 3. ορίζω, διακηρύσσω, σε Σοφ.· με απαρ., αποφασίζω για κάτι να 

είναι..., σε Δημ.· με απαρ., που παραλείπεται, μικρὸν καὶμέγαν διώρισαν με, σε 

Σοφ. — Μέσ., με Παθ. παρακ. με Μέσ. σημασία, σε Δημ. 4. απόλ., κάνω 

διάκριση, αποδίδω ορισμούς, στον ίδ.· ομοίως στη Μέσ., σε Αριστοφ. κ.λπ. II. 

μεταφέρω πέρα από τα σύνορα, εξορίζω, σε Ευρ., Πλάτ.· γενικά, οδηγώ σε 

άλλο τόπο, σε Ευρ.· δ. πόδα, αναχωρώ, στον ίδ.  

διόρισις, -εως, ἡ και διορισμός, ὁ, διάκριση, διαίρεση, διαχωρισμός, σε 

Πλάτ.  

διόρυγμα, -ατος, τό, αυλάκι, διώρυγα, σε Θουκ.  

δι-ορύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, σκάβω και ανοίγω χαντάκι διαμέσου ή κατά 

μήκος, τάφρον, σε Ομήρ. Οδ.· τοῖχον δ. = τοιχωρυχέω, σε Ηρόδ., Αριστοφ.  

δι-ορχέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., διαγωνίζομαι με κάποιον στην όρχηση, τινι, 

σε Αριστοφ.  

δῖος, δῖα, δίον (θηλ. δῖος και δία, σε Ευρ.), συνηρ. αντί δίϊος, (Διός, γεν. του 

Δίς)· I. 1. όμοιος με, προς τους θεούς, θεϊκός, θείος, σε Ομήρ. Ιλ.· δῖα 

γυναικῶν, ευγενεστάτη μεταξύ των γυναικών, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, ευγενής 

στην ψυχή, αξιόπιστος, εχέμυθος, λέγεται για τον χοιροβοσκό Εύμαιο, στο ίδ.· 

λέγεται για ολόκληρα κράτη και πόλεις, σε Όμηρ.· λέγεται για αριστοκρατικό 

άλογο, σε Ομήρ. Ιλ. 2. ομοίως, για πράγματα, όμοιο με τα θεῖος, θεσπέσιος, 

ἱερός, θαυμάσιος, εξαίσιος, σε Όμηρ. II. με κυριολεκτική σημασία, αυτός που 

ανήκει ή προέρχεται από τον Δία, σε Αισχύλ.  

Διός[ῐ], γεν. του Ζεύς, από το *Δίς.  

Διόσ-δοτος, -ον (δί-δωμι), αυτός που δίνεται από τον Δία, σε Αισχύλ.  

Διο-σημία, ἡ (σῆμα), σημάδι από τον Δία, οιωνός από τον ουρανό, λέγεται 

για ξαφνική, αιφνίδια καταιγίδα, σε Αριστοφ.  

Διοσκόρειον, τό, ναός των Διόσκουρων, σε Θουκ.  

Διόσ-κοροι, Ιων. -κουροι, οἱ, I. γιοι του Δία και της Λήδας, ο Κάστορας και ο 

Πολυδεύκης, σε Ομηρ. Ύμν. II. αστερισμός που πήρε το όνομά του από 

αυτούς, ο αστερισμός των Διδύμων, Λατ. Gemini, σε Λουκ.  

δι-ότι, σύνδ. αντί διὰ τοῦτο ὅτι, I. 1. για το λόγο ότι, εφ' όσον, σε Ηρόδ. κ.λπ. 

2. πλάγια ερώτηση, γιατί, για ποιο λόγο, μανθάνειν διότι, στον ίδ. II. = ὅτι, 

ότι, στον ίδ., σε Δημ.  

Διο-τρεφής, -ές (τρέφω), αναθρεμμένος από τον Δία, λέγεται για βασιλιάδες 

και ευγενείς, σε Όμηρ.  

διουρίζω, Ιων. αντί διορίζω.  

δι-οχετεύομαι, Παθ., αρδεύομαι από κανάλια (ὀχετοί), σε Στράβ.  



δι-οχλέω, μέλ. -ήσω, προβληματίζω ή ενοχλώ υπερβολικά, ταράζω, σε Δημ.  

δι-όψομαι, μέλ. του διοράω.  

δί-παις, -παιδος, ὁ, ἡ, 1. αυτός που έχει δύο παιδιά, σε Αισχύλ. 2. δ. θρῆνος, 

θρήνος που εκφωνούν τα δύο παιδιά κάποιου, στον ίδ.  

δι-πάλαιστος, -ον (παλαιστή), αυτός που έχει πλάτος δύο παλάμες, σε Ξεν.  

δί-παλτος, -ον (πάλλω), αυτός που πάλλεται και με τα δύο χέρια, σε Ευρ.· 

δίπαλτος ἄν με φονεύοι, όλος ο στρατός ήθελε να με σκοτώσει ο καθένας με 

δύο λόγχες, δηλ. ο καθένας με όλη του τη δύναμη, σε Σοφ.  

δί-πηχυς, -υ, αυτός που έχει δύο πήχεις μήκος ή πλάτος κ.λπ., σε Ηρόδ. κ.λπ.  

διπλάδιος, [ᾰ], -ον, διπλός, διπλάσιος, ποιητ. αντί διπλάσιος, σε Ανθ.  

διπλάζω, = διπλασιάζω· I. διπλασιάζω, σε Ευρ. II. αμτβ., τὸ διπλάζον κακόν, 

το δύο ειδών κακό, το διπλάσιο κακό, σε Σοφ.  

δί-πλαξ, -ᾰκος, ὁ, ἡ, I. αυτός που έχει δύο πτυχές, δίπτυχος, διπλωμένος, 

αυτός που έχει διπλές πτυχώσεις, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. ως ουσ., δίπλαξ, ἡ, 

μανδύας, χλαίνη διπλωμένη, σε Όμηρ. 2. στον πληθ., σανίδες πλοίου 

(διπλωμένη η μία πάνω από την άλλη), σε Αισχύλ.  

διπλᾰσιάζω, μέλ. -άσω, κάνω κάτι διπλάσιο, σε Ξεν.  

διπλᾰσιόομαι, Παθ., γίνομαι διπλάσιος, σε Θουκ.  

δι-πλάσιος[ᾰ], -α, -ον, Ιων. δι-πλήσιος, -η, -ον (δίς)· 1. διπλός, δύο φορές 

μεγαλύτερος, δύο φορές τόσος όσο..., δύο φορές τόσο μακρύς... κ.λπ., σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· ως συγκρ. ακολουθ. από το ἤ..., στον ίδ.· ή με γεν., δύο φορές το 

μέγεθός του, στον ίδ. 2. ως ουσ., διπλάσιον, τό, άλλο τόσο, Λατ. duplum, στον 

ίδ. 3. διπλασίαν (ενν. ζημίαν), παρά Δημ. 4. επίρρ. -ως, διπλά, σε Θουκ., 

Αισχύλ. (η προέλ. του -πλάσιος είναι αμφίβ.).  

δί-πλεθρος, -ον, αυτός που έχει μήκος ή πλάτος δύο πλέθρων, σε Λουκ.  

διπλῇ, επίρρ., δύο φορές, δύο φορές κατ' επανάληψη, στη σειρά, σε Σοφ., 

Ευρ.  

διπλήσιος, Ιων. αντί διπλάσιος.  

διπλοίζω, = διπλασιάζω, σε Αισχύλ.  

διπλοΐς, -ΐδος, ἡ, διπλό ρούχο, όπως το δίπλαξ, σε Ανθ.  

δι-πλόος, -η, -ον, συνηρ. διπλοῦς, -ῆ, -οῦν, (δίς, πρβλ. ἁπλόος),· I. δύο ειδών, 

διπλός, Λατ. duplex, λέγεται για μανδύα, σε Όμηρ.· ὅθι διπλόος ἤντετο θώρηξ, 

εκεί οπού ο θώρακας συναντιέται με (τη ζώνη), με αποτέλεσμα να γίνεται 

διπλός, σε Ομήρ. Ιλ.· παῖσον διπλῆν (ενν. πληγήν), σε Σοφ.· διπλῆ ἄκανθα, 

ράχη κυρτωμένη από την ηλικία, απ' τα γηρατειά, σε Ευρ.· διπλῇ χερί, με 

αμοιβαία σφαγή, σε Σοφ. II. στον πληθ., = δύο, σε Αισχύλ., Σοφ. III. 

διπρόσωπος, δόλιος, μοχθηρός, απατηλός, σε Πλάτ., Ξεν.  

διπλός, -ή, -όν, ποιητ. αντί διπλόος, σε Ανθ., Κ.Δ.  

διπλόω, μέλ. -ώσω (διπλόος)· I. διπλασιάζω, διπλώνω, σε Ξεν. — Παθ., 

λέγεται για το ξίφος, λυγίζω στα δύο, κάμπτομαι, σε Πλούτ. II. πληρώνω 

διπλά, σε Κ.Δ.  

δίπλωμα, -ατος, τό, διπλό ή διπλωμένο χαρτί, συστατική επιστολή, γράμμα, 

έγγραφο, δίπλωμα, σε Κικ., Πλούτ.  

δίπλωσις, -εως, ἡ, σύνθεση λέξεων, σε Αριστ.  

δι-πόδης, -ες (πούς), αυτός που έχει μήκος ή πλάτος δύο ποδών κ.λπ., σε Ξεν.  

Δῑ-πολίεια ή Δι-πόλεια, τά, συνηρ. από το Διϊπ-, (*Δίς),· αρχ. γιορτή του Δία 

στην Αθήνα, σε Αριστοφ.  

Δῑπολι-ώδης, -ες (εἶδος), όπως το Διπόλια, δηλ. απαρχαιωμένος, παμπάλαιος, 

ξεπερασμένος, σε Αριστοφ.  

δί-πορος, -ον, αυτός που έχει δύο πόρους ή ανοίγματα, σε Ευρ.  



δῐ-πότᾰμος, -ον, αυτός που βρίσκεται μεταξύ δύο ποταμών, σε Ευρ.  

δί-πους, -ποδος, ὁ, ἡ, I. 1. αυτός που έχει δύο πόδια, Λατ. bipes, σε Αισχύλ., 

Πλάτ. κ.λπ. 2. δίπους, ὁ, «δίπους» (μικρόσωμο νυκτόβιο τρωκτικό με μεγάλα 

πίσω πόδια) της Λιβύης, ζώο το οποίο πηδά με τα πισινά του πόδια, όπως το 

καγκουρό, σε Ηρόδ. II. με μήκος δύο ποδών, Λατ. bipedalis, σε Πλάτ.  

δί-πτῠχος, -ον (πτυχή),· I. αυτός που έχει διπλή πτύχωση, διπλωμένος, σε 

Ομήρ. Οδ.· δ. δελτίον, ζευγάρι από πλακίδια, σε Ηρόδ.· ουδ. πληθ. ως επίρρ., 

δίπτυχα ποιήσαντες (τὴν κνῖσαν), έχοντας διπλασιάσει το λίπος, δηλ. βάζοντας 

ένα στρώμα λίπους κάτω από τους μηρούς (μηροί), και άλλο ένα πάνω από 

αυτούς, σε Ομήρ. Ιλ. II. δύο ειδών, Λατ. geminus, σε Ευρ.· και στον πληθ. = 

δισσοί, δύο, στον ίδ.  

δί-πῠλος, -ον (πύλη), I. αυτός που έχει δύο πύλες, αυτός που έχει δύο 

εισόδους, σε Σοφ. II. δίπυλον, τό, όνομα πυλών στην Αθήνα, σε Πλούτ.  

δί-πῠρος, -ον (πῦρ), αυτός που έχει διπλή φλόγα, ο δύο φορές ψημένος, σε 

Αριστοφ.  

δίρ-ρῡμος, -ον, αυτός που έχει δύο τιμόνια, δηλ. τρία άλογα, σε Αισχύλ.  

δίς (αντί δυΐς, από τα δύο), επίρρ., δύο φορές, διπλά, Λατ. bis, σε Ομήρ. Οδ., 

Ηρόδ., Αττ.  

-δις, αχώριστο μόριο, που δηλώνει κίνηση σε τόπο, όπως το -δε, όπως στα 

ἄλλυδις, οἴκαδις, χαμάδις.  

*Δίς, αρχ. ονομασία αντί Ζεύς, που εμφανίζεται στις πλάγιες πτώσεις Διός, 

Διΐ, Δία, και Λατ. Dis, Diespiter, Djovis.  

δίσ-ᾱβος, [ῐ], -ον, Δωρ. αντί δίσηβος, ο δύο φορές νέος, σε Ανθ.  

δίσ-ευνος, -ον (εὐνή), αυτός που έχει δύο συζύγους, δίγαμος, σε Ανθ.  

δισ-θᾰνής, -ές (θανεῖν, θνῄσκω), αυτός που πεθαίνει δύο φορές, σε Ομήρ. 

Οδ.  

δισκεύω, μέλ. -σω, = δισκέω· Παθ., ρίχνομαι, σε Ευρ.  

δισκέω, μέλ. -ήσω, ρίχνω το δίσκο (δίσκος), σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., ρίχνομαι, 

σε Ανθ.  

δίσκημα, -ατος, τό, αυτό που ρίχνεται ως δίσκος, σε Ευρ.  

δί-σκηπτρος, -ον (σκῆπτρον), αυτός που έχει δύο σκήπτρα, δίθρονος, σε 

Αισχύλ.  

δισκο-βόλος, ὁ (βάλλω), αυτός που ρίχνει τον δίσκο· Δισκοβόλος, περίφημο 

άγαλμα του Μύρωνα, σε Λουκ.  

δίσκος, ὁ (δικεῖν),· I. είδος στρογγυλής πλάκας που ρίχνεται χάριν άσκησης ή 

αγώνα κι είναι φτιαγμένη από πέτρα, σε Ομήρ. Οδ. II. οτιδήποτε έχει το 

σχήμα του δίσκου, αγγεία, πιάτα, σε Ανθ.· καθρέφτης, στην ίδ.  

δίσκ-ουρα, τά (οὖρος), βολή, ρίξιμο δίσκου, ως μέτρο απόστασης, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

δισκο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που κουβαλά, που φέρει το δίσκο, σε Λουκ.  

δισ-μύριοι[ῡ], -αι, -α, είκοσι χιλιάδες, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

δισσ-άρχης, -ου, ὁ (ἄρχω), συνάρχοντας, συγκυβερνήτης, σε Σοφ.  

δισσός, Αττ. διττός, Ιων. διξός, -ή, -όν (δίς),· I. δύο ειδών, διπλός, σε Ηρόδ. 

II. στον πληθ., δύο, στον ίδ., σε Τραγ. κ.λπ. III. μεταφ., διπλός, αμφίβολος, 

ασαφής, αμφιλεγόμενος, σε Αισχύλ., Σοφ.  

διστάζω, μέλ. -άσω (δίς), αμφιβάλλω, διστάζω, σε Πλάτ.  

δί-στῐχος, -ον, I. αυτός που αποτελείται από δύο στίχους, από δύο σειρές ή 

γραμμές, σε Ανθ. II. ως ουσ., δίστιχον, τό, το δίστιχο, στον ίδ.  

δί-στολος, -ον (στέλλω), ζευγαρωτός, αυτός που βρίσκεται ανά ζεύγη, ανά 

δύο, σε Σοφ.  



δί-στομος, -ον (στόμα),· I. αυτός που έχει δύο στόματα, αυτός που έχει δύο 

εισόδους, σε Σοφ.· δίστομοι ὁδοί, δρόμοι που χωρίζονται στα δύο, που 

διακλαδίζονται, στον ίδ. II. λέγεται για όπλο, δίκοπος, αυτός που έχει δύο 

αιχμές, δίστομος, σε Ευρ.  

δι-σύλλαβος, -ον (συλλαβή), αυτός που αποτελείται από δύο συλλαβές, σε 

Λουκ.  

δισ-χίλιοι[ῑ], -αι, -α, δύο χιλιάδες, σε Ηρόδ.· ενικ. με περιληπτικά ονόματα, 

δισχιλίη ἵππος, δύο χιλιάδες άλογα, στον ίδ.  

δῐ-τάλαντος, -ον (τάλαντον), αυτός που αξίζει ή ζυγίζει δύο τάλαντα, σε 

Ηρόδ.· αυτός που στοιχίζει δύο τάλαντα, σε Δημ.  

διττός, Αττ. αντί δισσός.  

δι-ῡλίζω, μέλ. -σω, στραγγίζω, φιλτράρω, τι, σε Κ.Δ.  

δι-υπνίζω, μέλ. -σω (ὕπνος), ξυπνώ, σηκώνω από τον ύπνο, σε Λουκ.  

δι-ῠφαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, γεμίζω, συμπληρώνω υφαίνοντας, σε Λουκ.  

δι-φάσιος, [ᾰ], -α, -ον, = διπλάσιος· I. διττός, διπλός, διπλάσιος, Λατ. 

bifarius, σε Ηρόδ. II. στον πληθ. = δύο, στον ίδ.  

δῑφάω, μόνο σε ενεστ., ζητώ, ερευνώ, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. — Ιων. διφέω, σε 

Ανθ.  

δῑφήτωρ, -ορος, ὁ, αυτός που ψάχνει για χρυσό, αυτός που αναζητά χρυσάφι, 

σε Ανθ.  

διφθέρα, ἡ (δέφω),· I. κατεργασμένο δέρμα, βαμμένο πετσί, κομμάτι 

δέρματος, σε Ηρόδ.· αντίθ. προς το δέρρις (ακατέργαστο και με τις τρίχες 

δέρμα), σε Θουκ.· οι διφθέραι χρησιμοποιούνταν ως γραφική ύλη στα αρχ. 

χρόνια, πριν εμφανισθεί ο πάπυρος, σε Ηρόδ. II. 1. δερμάτινο ιμάτιο όπως 

αυτό που φορούσαν οι χωρικοί, σε Αριστοφ., Πλάτ. 2. πορτοφόλι, τσάντα, σε 

Ξεν. 3. στον πληθ., δέρματα που χρησιμοποιούνταν ως σκηνές, στον ίδ.  

διφθερίας, -ου, ὁ, αυτός που είναι ντυμένος με ρούχο δερμάτινο, σε Λουκ.  

διφθέρινος, -η, -ον, κατασκευασμένος από κατεργασμένο δέρμα, σε Ξεν.  

διφθερίς, -ίδος, ἡ, = διφθέρα, σε Ανθ.  

δίφραξ, -ᾰκος, ἡ, ποιητ. αντί δίφρος, κάθισμα, έδρα, σε Θεόκρ.  

διφρεία, ἡ (διφρεύω), οδήγηση άρματος, σε Ξεν.  

διφρ-ελάτειρα[ᾰ], ἡ, ποιητ. θηλ. του διφρηλάτης, σε Ανθ.  

διφρευτής, -οῦ, ὁ, αυτός που οδηγεί άρμα, αρματηλάτης, σε Σοφ.  

διφρεύω, μέλ. -σω (δίφρος), οδηγώ άρμα, σε Ευρ.· αἴγλαν ἐδίφρευε, οδηγούσε 

το ακτινοβόλο, αστραφτερό άρμα του, στον ίδ.  

διφρηλᾰτέω, μέλ. -ήσω, οδηγώ άρμα διαμέσου, τὸν οὐρανόν, λέγεται για τον 

Ήλιο, σε Σοφ.  

διφρ-ηλάτης[ᾰ], -ου, ὁ (ἐλαύνω), αυτός που οδηγεί άρμα, αρματηλάτης, σε 

Τραγ.  

δίφριος, -α, -ον, αυτός που ανήκει στο άρμα· ουδ. πληθ. ως επίρρ., δίφρια 

συρόμενος, αυτός που σύρεται πίσω από τους τροχούς του άρματος, σε Ανθ.  

διφρίσκος, ὁ, υποκ. του δίφρος, σε Αριστοφ.  

δί-φροντις, -ιδος, ὁ, ἡ, αυτός που διχάζεται στη σκέψη, δίγνωμος, σε Αισχύλ.  

δίφρος, ὁ (συγκεκ. αντί διφόρος),· I. 1. χώρος του άρματος, πάνω στον οποίο 

μπορούσαν να σταθούν δύο, ο οδηγός (ἡνίοχος) και ο πολεμιστής 

(παραιβάτης), σε Όμηρ. 2. το πολεμικό άρμα, σε Ομήρ. Ιλ.· στην Ομήρ. Οδ., 

ταξιδιωτικό άρμα. II. κάθισμα, εδώλιο, σκαμνί, σε Όμηρ., Αττ.  

διφρ-ουλκέω, μέλ. -ήσω (ἕλκω), σύρω άρμα, σε Ανθ.  



διφρο-φορέω, μέλ. -ήσω, I. μεταφέρω πάνω σε σκαμνί ή φορείο — Παθ., 

ταξιδεύω με δίφρο, σε Ηρόδ. II. μεταφέρω ένα πτυσσόμενο κάθισμα, σε 

Αριστοφ.  

διφρο-φόρος, -ον (φέρω),· I. αυτός που μεταφέρει ένα πτυσσόμενο κάθισμα, 

λέγεται για τις γυναίκες μετοίκους, οι οποίες μετέφεραν καθίσματα για τους 

κανηφόρους, σε Αριστοφ. II. αυτός που μεταφέρει κάποιον άλλον πάνω σε 

ένα δίφρο, σε Πλούτ.  

δι-φυής, -ές (φυή), αυτό που είναι διπλής μορφής, φύσεως, σε Ηρόδ., Σοφ.  

δί-φυιος[ῑ], -ον, = διφυής· επίσης = δύο, σε Αισχύλ.  

δίχᾰ[ῐ] (δίς),· I. 1. επίρρ., στα δύο, χωριστά, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· γενικά, 

ξεχωριστά, μακριά, σε απόσταση, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. μεταφ., με δύο τρόπους, 

στα δύο, σε διαφωνία ή σε αμφιβολία, σε Όμηρ. κ.λπ. II. 1. πρόθ., με γεν., 

χωρίς, άνευ, σε Αισχύλ., Σοφ.· διαφορετικά από, ανόμοια, στον ίδ.· τοῦ 

ἑτέρου, διαφορετικός από τον άλλο, σε Θουκ. 2. πόλεως δ., ενάντια, παρά τη 

θέλησή της, σε Σοφ. 3. εκτός, χώρια, ξέχωρα από, όπως το χωρίς, σε Αισχύλ.  

δῐχάδε, επίρρ., = δίχα, σε Πλάτ.  

δῐχάζω, μέλ. -άσω (δίχα), διαιρώ στα δύο, διαχωρίζω, σε Πλάτ.· δ. τινὰ κατά 

τινος, βάζω σε διχόνοια κάποιον με κάποιον άλλο, σε Κ.Δ.  

δί-χαλκον, τό, δύο χαλκοί, το 1/4 του οβολού, σε Ανθ.  

δίχᾱλος, Δωρ. αντί δίχηλος.  

δῐχαστής, -οῦ, ὁ (διχάζω), διαμοιραστής, σε Αριστ.  

δῐχῇ, επίρρ. δίχα· 1. στα δύο, χωριστά, σε Αισχύλ., Πλάτ. κ.λπ. 2. με δύο 

τρόπους, στον ίδ., σε Δημ.  

δί-χηλος, -ον, Δωρ. δίχᾱλος (χηλή)· I. αυτός που έχει δίχηλη οπλή, σε Ηρόδ., 

Ευρ. II.δίχηλον, τό, λαβίδα, τσιμπίδα, σε Ανθ.  

δῐχ-ήρης, -ες (*ἄρω), αυτός που διαιρεί, αυτός που διχοτομεί το μήνα σε δύο 

μέρη, με γεν., λέγεται για το φεγγάρι, σε Ευρ.  

διχθά, επίρρ., Επικ. αντί δίχα, δ. δεδαίαται, είναι χωρισμένος στα δύο, σε 

Ομήρ. Οδ.· δ.κραδίη μέμονε, η καρδιά μου είναι διχασμένη, σε Ομήρ. Ιλ.  

διχθάδιος, -α, -ον, δύο ειδών, διπλός, διαχωρισμένος, διαιρεμένος, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

δῐχογνωμονέω, μέλ. -ήσω, διαφέρω στη γνώμη, σε Ξεν.  

δῐχο-γνώμων, ὁ, ἡ (γνώμη), αυτός που διχάζεται μεταξύ δύο αποφάσεων, 

γνώμεων, δίγνωμος, σε Πλούτ.  

δῐχόθεν (δίχα), επίρρ., και από τις δύο πλευρές, εκατέρωθεν, σε Αισχύλ., 

Θουκ. κ.λπ.  

δῐ-χοίνῐκος, -ον, αυτός που χωρά δυο χοίνικες, σχεδόν τρεις πίντες, σε 

Αριστοφ.  

διχομηνία, ἡ, πανσέληνος, ολόγιομο φεγγάρι, σε Πλούτ.  

δῐχό-μηνις, -ιδος, ὁ, ἡ, = το επόμ., σε Ευρ.  

δῐχό-μηνος, -ον (μήν), αυτός που διαχωρίζει το μήνα, δηλ. στην πανσέληνο 

(κατά τη διάρκειά της), ή αυτός που ανήκει σ' αυτήν, σε Ομηρ. Ύμν., Πλούτ.  

δῐχό-μῡθος, -ον, αυτός που μιλάει αμφίσημα, διπρόσωπος, υποκριτής, λέγειν 

διχόμυθα, μιλώ, εκφράζομαι διφορούμενα, σε Ευρ.  

δῐχόνοια, ἡ, ασυμφωνία, διαφωνία, σε Πλάτ.  

δῐχό-νοος, -ον, συνηρ. -νους, -ουν, αμφίβολος, διαμοιρασμένος ανάμεσα σε 

δύο γνώμες, διπρόσωπος.  

δῐχο-ρρᾰγής, -ές (ῥήγνυμι), σπασμένος, σκασμένος στα δύο, σε Ευρ.  

δῐχόρ-ροπος, -ον (ῥέπω), αμφιταλαντεύομενος, αναποφάσιστος, αμφίρροπος· 

Επίρρ. -πως, αμφίρροπα, αμφίβολα, σε Αισχύλ.  



δῐχοστᾰσία, ἡ, διαφωνία, διχόνοια, σε Ηρόδ.· στάση, εξέγερση, αμφιβολία, 

σε Σόλωνα, σε Θέογν.  

δῐχο-στατέω, μέλ. -ήσω (στῆναι), διαφωνώ, έρχομαι σε αντίθεση, σε Αισχύλ.· 

πρόςτινα, σε Ευρ.  

δῐχοτομέω, μέλ. -ήσω, κόβω στα δύο, διαιρώ, σε Πλάτ., Κ.Δ.  

δῐχο-τόμος, -ον (τέμνω), κομμένος στη μέση, ισομοιρασμένος, σε Αριστ.  

δῐχοῦ, επίρρ., = δίχα, σε Ηρόδ.  

δῐχό-φρων, -ον, γεν. -ονος (φρήν), αυτός που βρίσκεται σε διαφωνία, 

ασυμφωνία, ασύμφωνος, διχόγνωμος, αυτός που έχει διαφορετική γνώμη, που 

διαφωνεί, σε Αισχύλ.  

δί-χρωμος, -ον (χρῶμα), αυτός που έχει δύο χρώματα, σε Λουκ.  

διχῶς (δίχα), επίρρ., με δύο τρόπους, διπλά, διττά, σε Αισχύλ.  

δίψα[ᾰ], -ης, ἡ, δίψα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· ποτοῦ, για ποτό, σε Πλάτ.  

διψᾰλέος, -α, -ον, = δίψιος, διψασμένος, σε Βατραχομ.  

διψάς, -άδος, θηλ. του δίψιος, σε Ανθ.  

διψάω (οι τύποι σε αε συναιρούνται σε η όχι α, όπως στο πεινάω), γʹ ενικ. 

διψῇ, απαρ. διψῆν, γʹ ενικ. παρατ. ἐδίψη, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐδίψησα, παρακ. 

δεδίψηκα (δίψα)· 1. διψώ, διψάων [ᾱ], σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για το έδαφος, 

είμαι διψασμένος, είμαι στεγνός, ξηρός, άνυδρος, σε Ηρόδ. 2. μεταφ., «διψώ», 

επιθυμώ σφόδρα ένα πράγμα, με γεν., σε Πλάτ.· έπειτα με αιτ., σε Ανθ., Κ.Δ.· 

με απαρ., επιθυμώ να πράξω, σε Ξεν.  

δίψιος, -α, -ον και -ος, -ον (δίψα), αυτός που διψά, διψασμένος, λέγεται και 

για πράγματα, ξηρός, άνυδρος, στεγνός, σε Τραγ.  

δίψος, -εος, τό, = δίψα, σε Θουκ. κ.λπ.  

δί-ψῡχος, -ον (ψυχή), = δίθυμος, δίγνωμος, άστατος, σε Κ.Δ.  

δίω[ῐ], μόνο σε ενεστ. και Επικ. παρατ. δίον (αντί δέδια κ.λπ., βλ. δείδω),· I. 

1. δραπετεύω, απομακρύνομαι, φεύγω μακριά, όπως το δίεμαι, σε Ομήρ. Ιλ. 2. 

είμαι φοβισμένος, δίε ποιμένι λαῶν μήτι πάθῃ, στο ίδ. II. 1. μτβ. στη Μέσ., 

υποτ. δίωμαι, δίηται, δίωνται, ευκτ. δίοιητο, απαρ. δίεσθαι, αποδιώχνω, 

εκφοβίζω, κυνηγώ, τρέπω σε φυγή, σε Όμηρ., Αισχύλ.· απλά, οδηγώ άλογα, 

σε Ομήρ. Ιλ. 2. κυνηγώ, καταδιώκω, ἐπί τινα, σε Αισχύλ.· δ. λάχος, επιδιώκω 

ένα αξίωμα, στον ίδ.  

δι-ωβελία, ἡ (δίς, ὀβολός), στην Αθήνα, επίδομα, χορηγία δύο οβολών σε 

κάθε πολίτη ξεχωριστά κατά τη διάρκεια των γιορτών, για να μπορεί να 

πληρώσει τη θέση του στο θέατρο, σε Ξεν.  

δίωγμα, -ατος, τό (διώκω),· I. καταδίωξη, κυνηγητό, σε Αισχύλ., Ευρ. II. 

αυτό που καταδιώκεται, «θήραμα», σε Ξεν.  

δῐωγμός, ὁ (διώκω), I. κυνήγι, θήρα, σε Ξεν. II. καταδίωξη, δίωξη, 

ενόχληση, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δι-ώδῠνος, -ον (ὀδύνη), επώδυνος, αυτός που εμπεριέχει πολλή οδύνη, πολύ 

οδυνηρός, σε Σοφ.  

δι-ωθέω, μέλ. -ωθήσω και -ώσω, I. 1. ωθώ, σπρώχνω χωριστά, αποκόπτω, 

διαμελίζω, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. 2. διαπερνώ, τρυπώ, σε Πλούτ. II. Μέσ., ωθώ, 

σπρώχνω μακριά για τον εαυτό μου, ορμώ διαμέσου, προκαλώ ρήγμα, με αιτ., 

σε Ηρόδ., Ξεν. 3. απωθώ, αποκρούω, λέγεται για ναύτες που εμποδίζουν τα 

πλοία να συγκρουστούν, σε Θουκ.· διώχνω, αποκρούω, απωθώ, σε Ηρόδ., 

Ευρ.· απόλ., απαλλάσσομαι από τον κίνδυνο, απομακρύνομαι από αυτόν, σε 

Ηρόδ. 4. απορρίπτω, Λατ. respuere, στον ίδ., σε Θουκ.· απόλ., αρνούμαι, σε 

Ηρόδ.  

δι-ωθισμός, ὁ, σπρώξιμο, σκούντημα, απώθηση, σε Πλάτ.  



διωκαθεῖν[ᾰ], απαρ. αορ. βʹ του διώκω, πρβλ. ἀμυναθεῖν.  

διωκτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του διώκω· I. αυτός που πρέπει να καταδιωχθεί, 

σε Ηρόδ., Αριστοφ. II. διωκτέον, πρέπει κάποιος να καταδιώξει ή να 

επιδιώξει, σε Πλάτ.  

διωκτήρ, -ῆρος, ὁ (διώκω), διώκτης, καταδιώκτης, σε Βάβρ.· διώκτης-ου, ὁ, 

σε Κ.Δ.  

διώκω, Επικ. απαρ. διωκέμεναι, -έμεν, μέλ. -ξω και -ξομαι, αόρ. αʹ ἐδίωξα, 

αόρ. βʹ ἐδιώκᾰθον, απαρ. διωκαθεῖν — Παθ. μέλ. διωχθήσομαι και στον Μέσ. 

τύπο διώξομαι, αόρ. αʹ ἐδιώχθην, παρακ. δεδίωγμαι (δίω II)· I. 1. καταδιώκω 

κάποιον, κυνηγώ, θηρεύω, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· ομοίως και στη Μέσ., 

διώκεσθαί τινα πεδίοιο, καταδιώκω κάποιον πάνω ή κατά μήκος της πεδιάδας, 

σε Όμηρ.· είμαι ακόλουθος, οπαδός, μαθητής ενός προσώπου, προσκολλώ τον 

εαυτό μου σε εκείνον, σε Ξεν. 2. επιδιώκω κάτι, έναν στόχο, ψάχνω, αναζητώ, 

σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· δ. τὰ συμβάντα, ακολουθώ ή αναμένω το συμβάν, σε Δημ. 

II. αποδιώχνω ή απομακρύνω, αποπέμπω, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. III. λέγεται 

για τον άνεμο, οδηγώ, παρασύρω ένα πλοίο· λέγεται για κωπηλάτες, ωθώ, 

σπρώχνω προς την κατεύθυνση, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως για άρμα, οδηγώ, 

Χρησμ. παρ' Ηροδ.· δ. πόδα, κινούμαι, σε Αισχύλ.· έπειτα, αμτβ., προχωρώ, 

σε Ομήρ. Ιλ.· σπεύδω, τρέχω, καλπάζω, σε Αισχύλ. IV. ως δικανικός όρος, 

κατηγορώ, εγκαλώ κάποιον· ὁδιώκων, κατήγορος (αντίθ. προς το ὁ φεύγων, 

κατηγορούμενος), σε Ηρόδ. κ.λπ.· ὁ διώκων τοῦ ψηφίσματος, αυτός που ψέγει 

και καταγγέλλει τη λεκτική διατύπωση του ψηφίσματος, σε Δημ.· με γεν. 

ποινής, θανάτου ή περὶ θανάτου δ. τινά, Λατ. capitis accusare, σε Ξεν.· αλλά 

με γεν. αιτίας, κατηγορώ κάποιον για, στρέφομαι εναντίον, δ. τινὰ τυραννίδος, 

σε Ηρόδ.· δειλίας, σε Αριστοφ.· φόνου, σε Πλάτ.· αλλά, φόνον τινός δ., 

εκδικούμαι το φόνο κάποιου άλλου, σε Ευρ.  

δι-ωλένιος, -ον (ὠλένη), αυτός που έχει διάπλατα ανοιχτή την αγκαλιά του, 

σε Ανθ.  

διωλύγιος, -α, -ον, υπερβολικός, υπερμεγέθης, άπειρος, απέραντος, σε Πλάτ. 

(άγν. προέλ.).  

δι-ώμοσα, αόρ. αʹ του διόμνυμι.  

διωμοσία, ἡ, όρκος που δίνονταν από τους διαδίκους πριν ξεκινήσει η δίκη, 

σε Ρήτ.  

διώμοτος, -ον (διόμνυμι), αυτός που δεσμεύεται από τον όρκο που έχει 

δώσει, ορκισμένος, Λατ. juratus, με απαρ., σε Σοφ.  

δι-ώνῠμος, -ον (δίς, ὄνυμα=ὄνομα),· I. αυτός που έχει δύο ονόματα, ή δύο 

πρόσωπα, που πήραν το όνομά τους μαζί, σε Ευρ. II. (διά) διάσημος, 

περίφημος, σε Πλούτ.  

Διώνῡσος κ.λπ., Επικ. αντί Διόνυσος.  

δῐωξι-κέλευθος, -ον, αυτός που επισπεύδει το βήμα του, σε Ανθ.  

δῐώξ-ιππος, -ον, αυτός που οδηγεί τα άλογα, αμαξάς, σε Ανθ.  

δίωξις, -εως, ἡ (διώκω),· I. 1. κυνήγι, καταδίωξη, λέγεται για πρόσωπα, σε 

Θουκ. 2. επιδίωξη ενός σκοπού, σε Πλάτ. II. ως δικανικός όρος, κατηγορία, 

καταγγελία, σε Δημ. κ.λπ.  

διώρυγος, -ον, = διόργυιος, σε Ξεν.  

διῶρυξ, -ῠχος, ἡ (διορύσσω), αυλάκι, χαντάκι, τάφρους, αγωγός, κανάλι, σε 

Ηρόδ., Θουκ.· κρυπτὴ δ., υπόγειος οχετός, αγωγός, σε Ηρόδ.  

διωρῠχή, ἡ (διορύσσω), διασκαφή, σε Δημ.  

δι-ῶσα, αόρ. αʹ του διωθέω.  

δίωσις, -εως, ἡ, απώθηση, αργοπορία, καθυστέρηση, σε Αριστ.  



δί-ωτος, -ον (δίς, οὖς), αυτός που έχει δύο αυτιά, δύο χερούλια, σε Πλάτ.  

δμηθῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του δαμάζω.  

δμῆσις, -εως, ἡ (δαμάζω), εξημέρωση, δαμασμός, ἵππων, σε Ομήρ. Ιλ.  

δμητήρ, -ῆρος, ὁ (δαμάζω), δαμαστής, ἵππων, σε Ομηρ. Ύμν.· θηλ., νὺξ 

δμητεῖρα θεῶν, σε Ομήρ. Ιλ.  

δμῳή, ἡ (δαμάζω), δούλη πολέμου, αιχμάλωτη, σε Ομήρ. Ιλ.· έπειτα γενικά, 

δούλα, υπηρέτρια, Λατ. ancilla, σε Όμηρ., Τραγ.  

δμῴϊος, -ον, δουλικός, αυτός που βρίσκεται σε υπόδουλη κατάσταση, 

εξαρτημένος, βρέφος, σε Ανθ.  

δμῳΐς, -ίδος, ἡ, = δμῳή, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δμώς, -ωός, ὁ (δαμάζω), δούλος πολέμου, αιχμάλωτος, σε Ομήρ. Οδ.· έπειτα 

γενικά, δούλος, στο ίδ., σε Σοφ., Ευρ.· Επικ. δοτ. πληθ., δμώεσσι, σε Ομήρ. 

Οδ.  

δνοπᾰλίζω, μέλ. -ξω, κουνώ με βία, καταρρίπτω, σε Ομήρ. Ιλ.· τὰ σὰ ῥάκεα 

δνοπαλίξεις, «τύλιξε τα κουρέλια σου στο σώμα σου», σε Ομήρ. Οδ. (άγν. 

προέλ.).  

δνοφερός, -ά, -όν, ζοφερός, σκοτεινός, μαύρος, σε Όμηρ., Τραγ.  

δνόφος, ὁ, ζόφος, σκοτάδι, μαυρίλα, σκοτεινιά, σε Σιμ., Αισχύλ. (συγγενές 

προς το κνέφας).  

δνοφ-ώδης, -ες, = δνοφερός, σε Ευρ.  

δοάσσατο, γʹ ενικ. Επικ. Μέσ. αορ. αʹ, Αττ. ἔδοξε, φάνηκε, σε Όμηρ.· ὠς ἄν 

τοι πλήμνη δοάσσεται ἱκέσθαι (Επικ. υποτ. αντί -ηται), μέχρι να φανεί ότι 

γδάρθηκε ο τροχός, σε Ομήρ. Ιλ.· πρβλ. δέατο.  

δόγμα, -ατος, τό (δοκέω),· 1. αυτό που φαίνεται σε κάποιον καλό, γνώμη, 

δοξασία, σε Πλάτ. 2. δημόσια διαταγή ή διάταγμα, ψήφισμα, θέσπισμα, 

διάταξη, απόφαση, σε Ξεν., Δημ.  

δογματίζω, μέλ. -σω, 1. αποφαίνομαι, δ. τινὰ καλήν, την ανακηρύσσω καλή, 

όμορφη, σε Ανθ. 2. στην Παθ., λέγεται για πρόσωπα, υποτάσσομαι στα 

διατάγματα, σε Κ.Δ.  

δοθήσομαι, Παθ. μέλ. του δίδωμι.  

δόθι, δός, βʹ ενικ. προστ. αορ. βʹ του δίδωμι.  

δοθιήν, -ῆνος, ὁ, μικρό απόστημα, εξάνθημα, σε Αριστοφ. (άγν. προέλ.).  

δοιδῡκο-ποιός, ὁ (ποιέω), κατασκευαστής γουδοχεριών, σε Πλούτ.  

δοῖδυξ, -ῦκος, ὁ, γουδοχέρι, σε Αριστοφ. κ.λπ. (άγν. προέλ.).  

δοιή, ἡ (δύο), αμφιβολία, αμηχανία, μπέρδεμα, δισταγμός, ἐν δοιῇ, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

δοιοί, -αί, -ά, Επικ. αντί δύο· I. δύο, και οι δύο, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. κ.λπ.· 

ουδ. δοιά, ως επίρρ., με δύο τρόπους, κατά δύο τρόπους, σε Ομήρ. Οδ. II. δύο 

ειδών, διπλός, σε Ανθ.  

δοιο-τόκος, -ον (τίκτω), αυτή που κυοφορεί δίδυμα, αυτή που γεννά δίδυμα, 

σε Ανθ.  

δοιώ, =δοιοί (σωστά δυϊκ.), = δύο, άκλιτο, σε Όμηρ.  

*δοκάω, χρησιμ. ως ενεστ. του δεδοκημένος, βλ. δέχομαι.  

δοκεύω, μέλ. -σω (δέχομαι), παρακολουθώ, παρατηρώ, παρακολουθώ στενά, 

παραμονεύω, καραδοκώ, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ., Ευρ.  

δοκέω, παρατ. ἐδόκουν· ο μέλ. και οι άλλοι χρόνοι είναι διπλοί. Από το 

*δόκω, μέλ. δόξω, αόρ. αʹ ἔδοξα, Παθ. ἐδόχθην, Παθ. παρακ. δέδογμαι. Από 

το δοκέω, μέλ. δοκήσω, Δωρ. δοκησῶ ή -ᾱσῶ, αόρ. αʹ ἐδόκησα, Επικ. δόκησα, 

Παθ. ἐδοκήθην, παρακ. δεδόκηκα, Παθ. δεδόκημαι· I. 1. videor mihi, νομίζω, 

θεωρώ, υποθέτω, εικάζω, φαντάζομαι, αναμένω, προσδοκώ, με αιτ. και απαρ.,  



δοκέω νικησέμεν, σε Ομήρ. Ιλ.· οὔ σε δοκέω πείθεσθαι, σε Ηρόδ.· τεκεῖν δράκοντ' 

ἔδοξεν, της φάνηκε ότι το φίδι γέννησε, σε Αισχύλ.· ἔδοξ' ἰδεῖν, Λατ. visus sum 

videre, μου φάνηκε, νόμισα ότι είδα, σε Ευρ.· ἀείδειν δοκῶ, μου φαίνεται, νομίζω ότι 

τραγουδώ, σε Αισχύλ. 2. απόλ., έχω ή διαμορφώνω μια γνώμη, περίτινος, σε Ηρόδ.· 

σε παρενθετικές εκφράσεις, ὡς δοκῶ, σε Τραγ.· πῶς δοκεῖς; πώς σκέφτεσαι; πώς 

φαντάζεται; σε Ευρ. 3. δοκῶ μοι στην Αττ., όπως ακριβώς το δοκεῖ μοι, όπως το Λατ. 

videor mihi αντί videtur mihi, νομίζω, μου φαίνεται, με απαρ., σε Ηρόδ., κ.τ.λ.· 

επίσης, είμαι αποφασισμένος, με απαρ., σε Αριστοφ. 4. με απαρ. επίσης, 

παρουσιάζομαι ή προσποιούμαι ότι κάνω, Λατ. simulo, ή με άρνηση, παρουσιάζομαι 

ή προσποιούμαι ότι δεν κάνω κάτι, Λατ. dissimulo· ἤκουσά του λέγοντος, οὐ δοκῶν 

κλύειν, σε Ευρ. II. 1. videor, φαίνομαι σε κάποιον, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν, σε 

Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 2. απόλ., φαίνομαι κατά αντίθετη με ό,τι είμαι στην πραγματικότητα, 

οὐδοκεῖν, ἀλλ' εἶναι θέλει, σε Αισχύλ. 3. μου φαίνεται καλό, αποφασίζω, Λατ. placere, 

εἰ δοκεῖ σοι ταῦτα, στον ίδ. 4. α) απρόσ., δοκεῖ μοι, με περίπου ίδια σημασία με το 

δοκῶμαι (ανωτ. I. 3), φαίνεται σε εμένα, μου φαίνεται, μου φαντάζει, νομίζω, ὥς μοι 

δοκεῖ εἶναι ἄριστα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· σε διατάγματα, ψηφίσματα και άλλα παρόμοια, 

ἔδοξε τῇ βουλῇ, placuit senatui, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.· τὸ δόξαν, το ψήφισμα, η 

απόφαση, σε Ηρόδ.· τὰ δόξαντα, σε Σοφ.· παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν, σε Θουκ.· ομοίως 

στην Παθ., δέδοκται, Λατ. visum est, σε Ηρόδ., Τραγ. κ.λπ. β) αιτ. απόλ., δόξαν, όταν 

διατάχθηκε ή αποφασίσθηκε, δόξαν αὐτοῖς ὥστε διαναυμαχεῖν (δηλ. ὅτε ἔδοξεν 

αὐτοῖς), σε Θουκ.· ομοίως, δεδογμένον αὐτοῖς, στον ίδ. 5. θεωρούμαι ή 

φημολογούμαι, ἄξιοι δοκοῦντες, στον ίδ.· οἱ δοκοῦντες εἶναί τι, άνδρες που 

θεωρούνται ότι είναι κάτι, άνδρες φήμης, σε Πλάτ.· ομοίως, οἱ δοκοῦντες μόνο του, 

σε Ευρ.· τὰ δοκοῦντα, αντίθ. προς τὰ μηδὲν ὄντα, στον ίδ.· επίσης στην Παθ., οἱ 

δεδογμένοι ἀνδρόφονοι, αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία, σε Δημ.  

δοκή, ἡ (δοκέω=δόκησις), όραση, όραμα, φαντασία, σε Αισχύλ.  

δόκημα, -ατος, τό (δοκέω),· 1. όραμα, φάντασμα, σε Ευρ.· οἱ δοκήμασιν 

σοφοί, οι κατά τα φαινόμενα, οι φαινομενικά σοφοί, στον ίδ. 2. γνώμη, 

προσδοκία, στον ίδ.  

δόκησις, -εως, ἡ (δοκέω),· I. 1. γνώμη, πίστη, δοξασία, πεποίθηση, ιδέα, 

φαντασία, σε Ηρόδ., Σοφ.· δ. ἀγνὼς λόγων ἦλθε, απροσδιόριστη, ασαφής 

υποψία διαδόθηκε, στον ίδ. 2. όραμα, οπτασία, φάντασμα, σε Ευρ. II. καλή 

φήμη, υπόληψη, στον ίδ., σε Θουκ.  

δοκησί-σοφος, -ον, αυτός που φαντάζεται ότι είναι σοφός, κατά φαντασίαν 

σοφός, σε Αριστοφ.  

δοκιμάζω, μέλ. -άσω (δόκιμος)· I. υποβάλλω σε δοκιμή μέταλλα προκειμένου 

να ελεγχθεί η γνησιότητά τους, η καθαρότητά τους, σε Ισοκρ. κ.λπ. II. λέγεται 

για πρόσωπα, ανακρίνω, υποβάλλω σε δοκιμασία, εξετάζω, ερευνώ, σε Ηρόδ., 

Θουκ.· έπειτα, εγκρίνω, επιδοκιμάζω, στον ίδ., σε Πλάτ. κ.λπ.· με απαρ., 

ἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε, ενέκρινε τη δουλειά τους, σε Ξεν. III. 1. στην Αθήνα, 

εξετάζω και εγκρίνω ως κατάλληλο για ένα αξίωμα, και στην Παθ., 

εγκρίνομαι, επιδοκιμάζομαι ως κατάλληλος, σε Πλάτ. κ.λπ.· με απαρ., 

ἱππεύειν δεδοκιμασμένος, σε Ξεν. 2. εξετάζω και επιτρέπω την εισαγωγή 

αγοριών στην τάξη των ἐφήβων ή ἐφήβων στην τάξη των ανδρών· και στην 

Παθ., υφίσταμαι τη δοκιμασία, εισάγομαι μ' αυτό τον τρόπο, σε Αριστοφ. 

κ.λπ.· ἕως ἀνὴρ εἶναι δοκιμασθείην, σε Δημ. IV. με απαρ., θεωρώ κάποιον 

ικανό να κάνει κάτι ή με αρνητ., θεωρώ κάποιον ακατάλληλο να, σε Κ.Δ.  

δοκιμᾰσία, ἡ, δοκιμή, δοκιμασία, εξέταση, έρευνα: 1. λέγεται για τους 

άρχοντες μετά την εκλογή, ώστε να φανεί εάν πληρούν τα απαιτούμενα 

προσόντα, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. δ. τῶν ἐφήβων, πριν την είσοδο, την άδεια 



εισόδου στα δικαιώματα που συνεπάγεται η ενηλικίωση, η μετάβαση στην 

ανδρική ηλικία, σε Δημ. 3. δ. τῶν ῥητόρων, δικαστική ενέργεια, για να 

εξακριβωθεί το δικαίωμα του λόγου στην ἐκκλησίαν ή στα δικαστήρια, σε 

Αισχίν.  

δοκιμαστής, -οῦ, ὁ (δοκιμάζω), I. δοκιμαστής, εξεταστής, ερευνητής, σε 

Πλάτ., Δημ. II. αυτός που εγκρίνει, αυτός που επιδοκιμάζει, εγκωμιαστής, 

στον ίδ.  

δοκιμεῖον ή δοκίμιον, τό (δόκιμος), κριτήριο, μέσο για δοκιμή, τρόπος 

δοκιμασίας, σε Πλάτ., Κ.Δ.  

δοκιμή, ἡ, απόδειξη, δοκιμασία, εξέταση, δοκιμασμένος χαρακτήρας, σε Κ.Δ.  

δόκιμος, -ον (δέχομαι), I. δοκιμασμένος, αυτός που έχει εξετασθεί, ελεγχθεί, 

ελεγμένος, κυρίως λέγεται για μέταλλα, σε Δημ. II. γενικά: 1. λέγεται για 

πρόσωπα, εγκεκριμένος, αποδεκτός, έγκριτος, Λατ. probus, σε Ηρόδ.· 

δοκιμώτατος Ἑλλάδι, περισσότερο αποδεκτός, φημισμένος στην Ελλάδα, σε 

Ευρ. 2. λέγεται για πράγματα, εξαίρετος, αξιοσημείωτος, αξιομνημόνευτος, 

ευάρεστος, σε Ηρόδ. 3. επίρρ. -μως, πραγματικά, αληθινά, ειλικρινά, σε 

Αισχύλ., Ξεν.  

δοκίς, -ίδος, ἡ, υποκορ. του δοκός, σε Ξεν.  

δοκός, ἡ, μεταγεν., ὁ, (δέχομαι), δοκάρι που στηρίζει το ταβάνι, πατερό, σε 

Ομήρ. Οδ.· γενικά, δοκάρι ή μαδέρι, σε Ομήρ. Ιλ., Θουκ.· μοχλός πύλης ή 

θύρας, πόρτας, σε Αριστοφ.  

δοκώ, -όος, συνηρ. -οῦς, ἡ, = δόκησις, σε Ευρ.  

δολερός, -ά, -όν (δόλος), απατηλός, αυτός που ξεγελά, ύπουλος, δόλιος, σε 

Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.  

δολιό-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, αυτός που έχει δόλιο πόδι ή προχωρά με δόλο, 

τρυπώνει απαρατήρητος, σε Σοφ.  

δόλιος, -α, -ον και -ος, -ον, πανούργος, απατηλός, ύπουλος, σε Ομήρ. Οδ., 

Τραγ.  

δολιό-φρων, ὁ, ἡ (φρήν), πανούργος στο μυαλό, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δολιόω, μέλ. -ώσω, συμπεριφέρομαι ύπουλα σε κάποιον, απιστώ, σε Κ.Δ.  

δολίχ-αυλος, -ον, αυτός που έχει μακρύ αυλό ή σωλήνα, σε Ομήρ. Οδ.  

δολῐχ-εγχής, -ές (ἔγχος), αυτός που έχει μακρύ δόρυ, σε Ομήρ. Ιλ.  
 


