
Β, β, βῆτα, άκλιτο, το δεύτερο γράμμα του ελλ. αλφαβ.· ως αριθμητικό, βʹ = δύο, 

δεύτερος, ͵β = 2.000. I. Το β είναι το χειλικό άφωνο γράμμα που βρίσκεται 

μεταξύ του ψιλόπνοου π και του δασύπνοου φ. Η ποικιλία των χρήσεων του β στις 

διαλέκτους φαίνεται πως οφείλεται περισσότερο στην αμφιβολία ως προς την 

προφορά του. 1. αντί γ, όπως βληχών αντί γληχών, βλέφαρον Δωρ. γλέφαρον, 
βουνός - γουνός. 2. αντί μ, βεμβράς αντί μεμβράς, βροτὸς αντί μορτός (Λατ. 

mortalis). 3. Το β μερικές φορές μπαίνει ανάμεσα στα συμφωνικά συμπλέγματα 
μλ, και μρ με σκοπό να δώσει έναν πληρέστερο ήχο, όπως στα: ἄμβροτος, 

μεσημβρία, γαμβρός, μέμβλεται.  
βᾶ, συντετμ. τύπος αντί βασιλεῦ, σε Αισχύλ.  

βᾰβαί, Λατ. papae!, επιφών. έκπληξης και θαυμασμού, μπα! μπα!, σε Ευρ., 

Αριστοφ.  

βαβαιάξ, επιτετ. τύπος αντί βαβαί, σε Αριστοφ.  
βαβύκα, ἡ, στη Λακων. αντί γέφυρα, σε Αριστ. παρά Πλούτ.  

βάγμα, -ατος, τό (βάζω), ομιλία, σε Αισχύλ.  
βάδην[ᾰ], (βαίνω), επίρρ. I. 1. βήμα προς βήμα, Λατ. pedetentim. 2. με βήμα 

πορείας, σε Ηρόδ., βάδην ταχὺ ἐφέπεσθαι με βήμα ταχύ, σε Ξεν. 3. σταδιακά, 

βαθμηδόν, όλο και περισσότερο, σε Αριστοφ. II. περπατώντας, βαδίζοντας, αντίθ. 

προς ίππευση, οδήγηση, πλεύση, σε Αισχύλ.  
βαδίζω (βάδος, βαίνω), μέλ. Αττ. βαδιοῦμαι, αόρ. αʹ ἐβάδισα, παρακ. βεβάδικα, 

1. πηγαίνω αργά, περπατώ, Λατ. ambulare, σε Ομηρ. Ύμν., Ξεν.· πηγαίνω, είμαι 

σε πορεία, λέγεται για εφίππους, σε Ξεν.· πηγαίνω από τη στεριά, από την ξηρά, 
σε Δημ. με σύστ. αιτ., βάδον, ὁδὸν βαδίζω, σε Αριστοφ. 2. γενικά, ἐπ' οἰκίας 

βαδίζω, εισέρχομαι σε οικίες, σε Δημ.· προβαίνω σε συζήτηση, αναλύω επιχείρημα, 
στον ίδ.· λέγεται για πράγματα, αἱ τιμαὶ ἐπ' ἔλαττον ἐβάδιζον, οι τιμές 

ελαττώνονταν, στον ίδ.  
βάδισις, -εως, ἡ, πορεία, περπάτημα, σε Αριστοφ. λέγεται για λαγούς, σε Ξεν.  

βάδισμα, -ατος, τό, περπάτημα, βηματισμός, σε Ξεν., Δημ.  
βαδισμός, ὁ, = βάδισις, σε Πλατ.  

βαδιστέον, ρημ. επίθ. του βαδίζω, πρέπει κανείς να βαδίσει ή να περπατήσει, σε 

Σοφ.· με την ίδια σημασία και στον πληθ., βαδιστέα, σε Αριστοφ.  
βαδιστής, -οῦ, ὁ (βαδίζω), αυτός που βαδίζει, αυτός που περπατά· ταχὺς 

βαδιστής, αυτός που περπατά γρήγορα, σε Ευρ.  

βαδιστικός, -ή, -όν (βαδίζω), αυτός που είναι ικανός να περπατά, σε Αριστοφ.  
βάδος, ὁ (βαίνω), περίπατος, βάδον βαδίζειν, σε Αριστοφ.  

βάζω, κυρίως στον ενεστ. και παρατ., απαντά μεταξύ άλλων στο γʹ ενικό Παθ. 

παρακ.· βέβακται, ομιλώ, λέγω, σε Όμηρ.· βάζειν τί τινα, λέω κάτι σε κάποιον· 
επίσης, τί τινι, σε Αισχύλ.· με δοτ., χαλεποῖς βάζειν ἐπέεσσι, μιλώ με σκληρά λόγια, 

σε Ησίοδ. — Παθ., ἔποςβέβακται, έχει ειπωθεί κάποιος λόγος, σε Ομήρ. Οδ.  

βαθέως, επίρρ., βλ. βαθύς II.  

βαθίων, βάθιστος, συγκρ. και υπερθ. του βαθύς.  
βαθμίς, ἡ, γεν. -ίδος και -ῖδος, σκαλοπάτι, σε Ανθ.  

βαθμός ή βασμός, ὁ (βαίνω), μεταφ., σκαλοπάτι· πρόοδος, βαθμός, σε Κ.Δ.  

βάθος[ᾰ],-εος, τό (βαθύς), 1. αιτ., σύμφωνα με το πώς θέλει κανείς να μετρήσει 

βάθος ή ύψος· Λατ. altitudo· Ταρτάρου βάθη σε Αισχύλ.· αἰθέρος βάθος σε Ευρ.· 

με στρατιωτική σημασία, το βάθος μιας γραμμής στρατού, σε Θουκ., Ξεν.· βάθος 
τριχῶν, η φράση δηλώνει το βάθος, δηλ. την πυκνότητα ή το μάκρος των 

μαλλιών, σε Ηρόδ.· σε Κ.Δ., τὸ βάθος, το βαθύ νερό, αντίθ. προς τα ρηχά νερά 

κοντά στην ακτή 2. μεταφ., κακῶν ὁρῶν βάθος, σε Αισχύλ.· πλούτου βάθος, σε 

Σοφ.  

βάθρον, τό, συντετμ. τύπος από το βατήριον (βαίνω), αυτό πάνω στο οποίο 

βαίνει και στέκεται κάτι. 1. βάση, υπόβαθρο, σε Ηρόδ., Αισχύλ. 2. σκηνή, ικρίωμα, 
σκαλωσιά, σε Ηρόδ. 3. γενικά, στέρεο έδαφος, Σαλαμῖνος βάθρον, σε Σοφ.· ὦ 

πατρῷον ἑστίας βάθρον, δηλ. πατρικό μου σπίτι, στον ίδ.· στον πληθ., θεμέλια, σε 

Ευρ.· ἐν βάθροις εἶναι, κρατώ καλά, μένω ακλόνητος· 4. σκαλί, σε Σοφ.· οι 

βαθμίδες της σκάλας, τα σκαλοπάτια, σε Ευρ. 5. θρανίο, κάθισμα, σε Σοφ., Δημ. 

6. μεταφ., κινδύνου βάθρα, το χείλος του κινδύνου, σε Ευρ. 



βᾰθῠ-αγκής, -ές (ἄγκος), αυτός που έχει βαθιά φαράγγια, σε Ανθ.  

βᾰθῠ-βουλος, -ον (βουλή), βαθυστόχαστος, σε Αισχύλ.  

βᾰθῠ-γαιος, -ον (γαῖα), αυτός που έχει βαθύ στέρεο έδαφος, παραγωγικός, 

αποδοτικός, σε Ηρόδ.  
βᾰθῠ-γήρως, -ων (γῆρας), γεν. -ω, σε εξαιρετικά μεγάλη ηλικία, υπέργηρος, σε 

Ανθ.  
βᾰθῠ-δίνης[ῑ], -ου, ὁ (δίνη), ο βαθιά στροβιλιζόμενος, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.· 

ομοίως, επίσης βᾰθῠ-δῑνήεις, -εσσα, -εν, σε Ομήρ. Ιλ.  

βᾰθύ-ζωνος, -ον (ζώνη), χαμηλοζωσμένος, δηλ. ζωσμένος όχι ψηλά, κάτω από 

το στήθος, αλλά πάνω απ' τους γοφούς, έτσι ώστε το ένδυμα να πέφτει γύρω από 

τη ζώνη σε πτυχώσεις (πρβλ. βαθύκολπος), σε Όμηρ.  
βᾰθύ-θριξ, -τρῐχος, ὁ, ἡ, λέγεται για πρόβατα, αυτά που έχουν μακριά ή πυκνά 

μαλλιά, σε Ομηρ. Ύμν.  
βᾰθῠ-καμπής, -ές (κάμπτω), αυτός που έχει έντονες καμπύλες, σε Ανθ.  

βᾰθῠ-κήτης, -ες (κῆτος), αυτός που έχει αχανές βάθος, λέγεται για τη θάλασσα, 

σε Θέογν.  
βᾰθῠ-κλεής, -ές (κλέος), περίλαμπρος, σε Ανθ.  

βᾰθύ-κολπος, -ον, I. αυτός που έχει ή φορά ρούχα που πέφτουν σε βαθιές 

πτυχώσεις (πρβλ. βαθύζωνος), επίθ. για τις Τρωαδίτισσες, σε Ομήρ. Ιλ. II. αυτή 

που έχει μεγάλα στήθη, βαθύστηθος, σε Αισχύλ.· μεταφ., λέγεται για τη γη, σε 

Πίνδ. (πρβλ. βαθύστερνος).  
βᾰθύ-κρημνος, -ον, αυτός που έχει ψηλούς και απότομους γκρεμούς· ἅλς, σε 

Πίνδ.· βαθύκρημνοι ἀκταί, υψηλές και απόκρημνες ακτές, στον ίδ.  

βᾰθῠ-κτέᾰνος, -ον (κτέανον), αυτός που έχει μεγάλα κτήματα και περιουσία, 

άφθονος, σε Ανθ.  
βᾰθύ-λειμος, -ον (λειμών), αυτός που έχει βαθιά και καρπερά λιβάδια, σε Ομήρ. 

Ιλ.· επίσης, βαθυ-λείμων, -ονος, ὁ, ἡ, σε Πίνδ.  

βᾰθῠ-λήιος, -ον (λήιον), αυτός που παράγει πλούσια σοδειά, πολύ εύφορος, σε 

Ομήρ. Ιλ.  
βᾰθύ-νοος, συνηρ. -νους, -ουν, αυτός που έχει βαθιά και μεστή σκέψη, σε Ανθ.  

βᾰθύνω[ῡ], (βαθύς), μέλ. βαθῠνῶ, 1. βαθαίνω κάτι, σκάβω και κοιλαίνω κάτι, 

λέγεται για χειμάρρους, σε Ομήρ. Ιλ.· σκάβω και καθιστώ κάτι βαθύ, σε Κ.Δ. 2. ως 
στρατιωτικός όρος, συμπυκνώνω, δίνω βάθος, βαθαίνω, τὴν φάλαγγα, σε Ξεν.  

βᾰθύ-ξῠλος, -ον (ξύλον), πυκνόδεντρος, σε Ευρ.  

βᾰθύ-πελμος, -ον (πέλμα), αυτός που έχει παχύ πέλμα, σε Ανθ.  

βᾰθύ-πλουτος, -ον, υπερβολικά πλούσιος, σε Αισχύλ.  

βᾰθῠ-πόλεμος, -ον, αυτός που έχει βυθιστεί στον πόλεμο, σε Πίνδ.  

βᾰθυρ-ρείτης, -ου, ὁ (ῥέω) = βαθύρροος, Επικ. γεν., βαθυρρείταο σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ.  
βᾰθύ-ρρηνος, -ον (ῥήν), πυκνόμαλλος, σε Ανθ.  

βᾰθύ-ρριζος, -ον (ῥίζα), βαθιά ριζωμένος, σε Σοφ.  

βᾰθύ-ρροος, -ον (ῥέω), συνηρ. -ρους, -ουν, αυτός που έχει βαθιά και πυκνή 

ροή, ρεύμα, αυτός που υπερχειλίζει, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.  
βᾰθύς, βαθεῖα (Ιων. βαθέᾰ) βαθύ· γεν. βαθέος, βαθείας (Ιων. βαθέης)· δοτ. 

βαθέϊ, βαθείῃ (Ιων. βαθέῃ)· συγκρ. βαθύτερος, ποιητ. βαθίων [ῑ], Δωρ. βάσσων· 

υπερθ. βαθύτατος, ποιητ. βάθιστος· I. ως επίθ., 1. βαθύς ή ψηλός, σύμφωνα με 
τη θέση από την οποία βλέπει κανείς, όπως το Λατ. altus· βαθέης αὐλῆς, από αυλή 

που περιτριγυρίζεται από υψηλό φράχτη, σε Ομήρ. Ιλ.· ἠιόνος προπάροιθε 

βαθείης, ἡ βαθιά, δηλ. πλατιά, εκτεταμένη ακτή, στο ίδ.· στον πεζό λόγο, χρησιμ. 

για να περιγράψει τη γραμμή του στρατού, σε Ξεν. 2. βαθύς ως προς τη σύσταση, 

πυκνός, λέγεται για ομίχλη, σε Όμηρ.· χρησιμοποιείται για οργωμένο έδαφος, 

αντίθ. προς το βραχώδες έδαφος, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.· λέγεται για αυτόν που έχει 

πυκνή, άφθονη, βαθιά βλάστηση, χρησιμοποιείται για δάση, σιτηρά, σύννεφα, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.α.· με αυτή τη σημασία λέγεται και για τα μαλλιά, σε Ξεν. 3. 

βίαιος, ισχυρός, σφοδρός, χρησιμοποιείται για καταιγίδα, σε Ομήρ. Ιλ. 4. γενικά, 
μεγάλος, άφθονος, πληθωρικός· βαθὺ κλέος, βαθὺς κλῆρος, σε Πίνδ.· βαθεῖα 

τέρψις, σε Σοφ.· βαθὺς ἀνήρ, ένας πλούσιος άνδρας, σε Ξεν.· βαθὺς ὕπνος, ύπνος 



που εκτείνεται σε βάθος και σε διάρκεια, σε Θεόκρ. 5. λέγεται για τη διάνοια, 
βαθυστόχαστος, συνετός, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· βαθύτερα ἤθεα, σε Ηρόδ. 6. 

βαθύς ως προς το χρόνο, αυτός που βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία, 
καθυστερημένος· βαθὺς ὄρθρος (βλ. ὄρθρος)· βαθὺ τῆς ἡλικίας, σε Αριστοφ.· βαθὺ 

γῆρας, σε Ανθ.· II. ως επίρρ., βαθέως, σε Θεόκρ.  

βᾰθυ-σκᾰφής, -ές (σκάπτω), σκαμμένος βαθιά, σε Σοφ.  

βᾰθύ-σκῐος, -ον (σκιά), αυτός που έχει βαθιά σκιά, σε Ομηρ. Ύμν., Θεόκρ.  

βᾰθύ-σπορος, -ον (σπείρω), βαθιά σπαρμένος, εύφορος, σε Ευρ.  

βᾰθύ-στερνος, -ον (στέρνον), αυτός που έχει μεγάλο στέρνο· βαθύστερνος 

λέων, σε Πίνδ.· πρβλ. βαθύκολπος.  
βᾰθύ-στολμος, -ον, αυτός που φορά μακριά και φαρδιά στολή, τήβεννο, σε Ανθ.  

βᾰθύ-στρωτος, -ον, αυτός που έχει στρωθεί με βαθιά και παχιά στρώματα, 

καλυμμένος καλά, σε Βάβρ.  
βᾰθύ-σχοινος, -ον, αυτός που είναι κατακλυσμένος με σχοίνους, σε Ομήρ. Ιλ.  

βᾰθύτης, -ητος, ἡ, = βάθος, σε Λουκ.  

βᾰθύ-φρων, -ον (φρήν), = βαθύβουλος, σε Σόλ., Πίνδ.  

βᾰθύ-φυλλος, -ον (φύλλον), αυτός που έχει πυκνό φύλλωμα, σε Μόσχ.  

βᾰθῠ-χαίτης, ου, ὁ (χαίτη), αυτός που έχει πυκνά και μακριά μαλλιά, χαίτη, σε 

Ησίοδ.  
βᾰθύ-χθων, -ον, γεν. -ονος, = βαθύγαιος, σε Αισχύλ.  

βαίνω (√ΒΑ), μέλ. βήσομαι, Δωρ. βᾱσεῦμαι, Επικ. βέομαι ή βείομαι, παρακ. 

βέβηκα, Δωρ. βέβᾱκα, με Επικ. συγκρ. γʹ πληθ. βεβάᾱσι, συνηρ. βεβᾱσι· απαρ. 

παρακ. βεβάναι [ᾰ], Επικ. βεβάμεν [ᾰ]· μτχ. βεβαώς, -αυῖα, Αττ. βεβώς· υπερσ. 

ἐβεβήκειν, Επικ. βεβήκειν, συγκρ. γʹ πληθ. βέβᾰσαν· αόρ. βʹ ἔβην, Δωρ. ἔβᾱν· 

Επικ. γʹ ενικ. βῆ, Επικ. γʹ δυϊκ. βάτην [ᾰ]· γʹ πληθ. ἔβᾱν· προστ. βῆθι, Δωρ. βᾶθι, βʹ 

πληθ. βᾶτε· υποτ. βῶ, Επικ. βείω, Επικ. γʹ ενικ. βήῃ, Δωρ. βᾶμες (αντί βῶμεν)· 

ευκτ. βαίην· απαρ. ενεστ. βῆναι, Επικ. βήμεναι· μτχ. βάς, βᾶσα, βάν· γʹ πρόσ. ενικ. 

Μέσ. Επικ. αορ. αʹ ἐβήσετο·  

Α. Στους παραπάνω χρόνους· I. 1. αμτβ., περπατώ, βαδίζω, λέγεται κυρίως για 
κίνηση με τα πόδια· ποσσὶ ή ποσὶ βαίνειν σε Όμηρ. κ.λπ.· με απαρ. στον Όμηρ., βῆ 

ἰέναι, αλλά και στη φράση βῆ ἰέμεν, κίνησε να πάει, ξεκίνησε, «πήρε το δρόμο 

του», σε Ομήρ. Ιλ.· βῆ θέειν, ξεκίνησε να τρέχει, στο ίδ.· βῆ δ' ἐλάαν, στο ίδ.· με 

αιτ. τόπου, σε Σοφ.· με κάθε πρόθεση που σημαίνει κίνηση, όπως: ἐπὶ νηὸς 

ἔβαινεν, επέβαινε σε πλοίο, σε Ομήρ. Οδ.· ἐφ' ἵππων βάντες, αφού ανέβηκαν στο 

άρμα, στο ίδ.· βαίνειν δι' αἵματος, διέρχομαι μέσα από αίμα, σε Ευρ. 2. στον 

παρακ., στέκομαι ή βρίσκομαι σε ένα μέρος· χῶροςἐν ᾧ βεβήκαμεν, σε Σοφ.· 

συχνά σχεδόν = εἰμί (sum), εὖ βεβηκώς, στέκομαι πάνω σε καλή βάση, στηρίζομαι 

καλά, είμαι καλά θεμελιωμένος, ακμάζω, ευτυχώ, σε Ηρόδ., κ.α.· με την 
παραπάνω σημασία, οἱἐν τέλει βεβῶτες, αυτοί που βρίσκονται σε κάποιο αξίωμα, σε 

Ηρόδ., Σοφ.· ἐπὶ ξυροῦ βεβηκέναι, πρβλ. ξυρόν. 3. φεύγω, απομακρύνομαι, 

αναχωρώ, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· βέβηκα, ευφημ. αντί τέθνηκα, σε Αισχύλ., Σοφ.· 
μεταφ., λέγεται για άψυχα αντικείμενα, ἐννέα ἐνιαυτοὶ βεβάασι, εννέα χρόνια 

ήρθαν και πέρασαν, σε Ομήρ. Ιλ. 4. έρχομαι· τίπτε βέβηκας; σε Ομήρ. Ιλ.· 
καταφθάνω, σε Σοφ. 5. συνεχίζω, προχωρώ, προβαίνω· ἐς τόδε τόλμης, ἐς 

τοσοῦτον ἐλπίδων, στον ίδ. II. 1. ως μτβ., με αιτ., ανεβαίνω, σε Όμηρ. μόνο στον 

Μέσ. αόρ. αʹ, βήσασθαι δίφρον· σε Παθ., ἵπποι βαινόμεναι, φοράδες 

αναπαραγωγής, σε Ηρόδ. 2. χρέος ἔβα με, με κατέλαβαν τα χρέη, σε Αριστοφ. 3. 

στους ποιητές, με αιτ. που δηλώνει το όργανο της κίνησης, η οποία είναι τελείως 

πλεοναστική· βαίνειν πόδα, επιταχύνω το βήμα, επισπεύδω, σε Ευρ. κ.α. Β. Μτβ., 
σε μέλ. βήσω, αόρ. αʹ ἔβησα, κάνω κάποιον να φύγει· βῆσεν ἀφ' ἵππων, ἐξ ἵππων 

βῆσε, τους έκανε να κατεβούν από το άρμα, σε Ομήρ. Ιλ.· στον ενεστ., μ' αυτήν 

την έννοια χρησιμ. το ρήμα βιβάζω.  
βάιον, τό=βάϊς, ἡ, σε Κ.Δ.  

βαιός, -ά, -όν, μικρός, λίγος, ανεπαρκής, πενιχρός και, όταν λέγεται για νούμερα, 
ελάχιστος, σε Πίνδ., Αισχύλ., Σοφ.· ἐχώρει βαιός, πήγαινε με ανεπαρκή συνοδεία, 

δηλ. μόνος, στον ίδ.· λέγεται για κατάσταση, χαμηλός, χαμερπής, πρόστυχος, 

άθλιος, ταπεινός, στον ίδ.· χρησιμοποιείται για χρόνο, βραχύς, σύντομος, σε Σόλ., 



Σοφ.· το ουδ. βαιόν ως επίρρ., ελάχιστα, στον ίδ.· με την ίδια σημασία το ουδ. 
στον πληθ. βαιά, σε Αριστοφ.· πρβλ. το Ιων. ἠβαιός.  

βάϊς, ἡ, κλαδί φοίνικα, σε Κ.Δ. (η κοπτική λέξη bai).  

βαίτη, ἡ, δερμάτινο πανωφόρι βοσκού ή χωρικού, σε Ηρόδ., Θεόκρ. (άγν. 

προέλ.).  
βακέλας, ὁ, ευνούχος στην υπηρεσία της Κυβέλης, σε Ανθ., Λουκ.  

Βᾰκίζω, προφητεύω όπως ο Βάκις, σε Αριστοφ.  

Βάκις, ὁ, [ᾰ] παλαιός Βοιωτός προφήτης, σε Ηρόδ.  

βάκλον, τό, Λατ. baculum, ράβδος, ρόπαλο, σε Αίσωπο.  
βακτηρία, ἡ= βάκτρον, ράβδος, κοντάρι, μπαστούνι, σε Αριστοφ., Θουκ.· ράβδος, 

την οποία κρατούσαν ως σύμβολο εξουσίας οι δικαστές, σε Δημ.  

βακτήριον, τό, υποκορ. του βακτηρία, σε Αριστοφ.  

βάκτρευμα, -ατος, τό, ράβδος, βακτηρία, υποστήριγμα· βακτρεύματα ποδός, 

υποστήριγμα τοποθετούμενο στο πόδι κάποιου, σε Ευρ.  

βακτρεύω, στηρίζομαι σε ράβδο, βακτηρία.  
βάκτρον, τὸ (βιβάζω) Λατ. baculus, ράβδος, βακτηρία, μπαστούνι, ρόπαλο, σε 

Αισχύλ., Ευρ.  
βακτρο-προσαίτης, -ου, ὁ, αυτός που περιφέρεται ως επαίτης κρατώντας ραβδί, 

λέγεται για Κυνικό Φιλόσοφο, σε Ανθ.  
βάκῠλον, τό=βάκλον· πληθ. = Λατ. fasces, σε Πλούτ.  

Βακχάω (Βάκχη), βρίσκομαι σε Βακχική μανία, παραληρώ, μαίνομαι, παραφρονώ, 

σε Αισχύλ.  
Βακχέβακχονᾆσαι, το να ψάλει κανείς το άσμα προς τιμήν του Βάκχου που 

ξεκινά με την προσφώνηση, Βάκχε, Βάκχε!, σε Αριστοφ.  
Βακχεία, ἡ, γιορτή προς τιμήν του Βάκχου, βακχική μανία, κραιπάλη, σε Αισχύλ., 

Ευρ.· γενικά, παραφροσύνη κι ενθουσιασμός από την επαφή με τη φιλοσοφία, σε 

Πλάτ.· στον πληθ., τα βακχικά όργια, σε Ευρ.  
Βακχεῖον, τό, I. ναός του Βάκχου, σε Αριστοφ. II. βακχικό παραλήρημα, σε Ευρ.· 

στον πληθ., τα βακχικά όργια, σε Αριστοφ.· επίσης με παρόμοια σημασία, Βάκχια, 

σε Ευρ.  
Βάκχειος ή Βακχεῖος (Βάκχος), στους ποιητές συναντάται επίσης για λόγους 

μετρικούς ο τύπος Βάκχιος, -α, -ον, I. ως επίθ., βακχικός, αυτός που προέρχεται ή 

ανήκει στο Βάκχο και στις τελετές του, σε Ευρ., Ξεν.· μαινόμενος, κατειλημμένος 
από μανία και ενθουσιασμό, σε Ηρόδ., Σοφ.· τὸν Βάκχειον ἄνακτα, λέγεται για τον 

Αισχύλο, σε Αριστοφ. II. 1. ως ουσ., Βάκχιος, ὁ = Βάκχος, σε Σοφ., Ευρ. 2. 

Βάκχιος, ὁ = οἶνος, στον ίδ.· 3. Βάκχειος (ενν. πούς), ὁ, μετρικός πόδας που 

αποτελείται από τρεις συλλαβές (— — υ), αντίθ. προς τον υποβάκχειο, 

παλιμβάκχειο πόδα (υ — —).  
Βάκχευμα, ατος, τὸ (Βακχεύω), στον πληθ., τα βακχικά όργια, σε Ευρ., Πλούτ.  

Βακχεύς, -έως, ὁ= Βάκχος, σε Σοφ., Ευρ.  

Βακχεύσιμος, -ον, εκστασιασμένος θιασώτης του Βάκχου, σε Ευρ.  
Βάκχευσις, -εως, ἡ, βακχική μανία, σε Ευρ.  

Βακχευτής, -οῦ, ὁ, αυτός που έχει καταληφθεί πλήρως από τη βακχική μανία· ως 

επίθ., αυτός που επιδίδεται στα βακχικά όργια, σε Ανθ.  

Βακχευτικός, -ή, -όν, διατεθειμένος για βακχικά όργια, σε Αριστ.  
Βακχεύτωρ, -ορος, ὁ, = Βακχευτής.  

Βακχεύω (Βάκχος), μέλ. -σω, I. 1. αμτβ., γιορτάζω τη γιορτή του Βάκχου, τελώ 

τα μυστήριά του, σε Ηρόδ.· 2. ομιλώ ή ενεργώ σαν να έχω καταληφθεί από μανία, 

παραληρώ, μιλώ ακατάληπτα, Λατ. bacchari, σε Σοφ., Ευρ. κ.α. II. μτβ., εμπνέω 

μανία, στον ίδ.· απαντά και στην Παθ., στον ίδ.  
Βάκχη, ἡ, αυτή που τελεί τα όργια του θεού Βάκχου, Μαινάδα, σε Αισχύλ., Σοφ. 

κ.α.· γενικά, Βάκχη Ἅιδου, μανιώδης υπηρέτρια του Άδη, σε Ευρ.· επίσης, 

Βάκχηνεκύων, στον ίδ.  

Βακχιάζω, = Βακχεύω, σε Ευρ.  
Βακχιάς, -άδος, ἡ, ποιητ. θηλ. του Βάκχειος, σε Ανθ.  

Βάκχιος, -α, -ον, =Βάκχειος, βλ. αυτ.  
Βακχίς, -ίδος, ἡ, = Βάκχη, σε Σοφ.  



Βακχιώτης, -ου, ὁ, = Βακχευτής, σε Σοφ.  

Βάκχος, ὁ, Λατ. Bacchus, I. νεότερο όνομα του Διονύσου (σημ., το όνομα 

«Βάκχος» απαντά για πρώτη φορά στο Σοφ.), ο οποίος αποκαλούνταν Διόνυσος 
Βάκχειος και ὁ Βάκχειος, σε Ηρόδ. II. προσωνύμιο του οἴνου, σε Ευρ. κ.α. III. 

ένθερμος θιασώτης του Βάκχου, καθένας που βρίσκεται σε κατάσταση μανίας, 
ιερής έξαψης, στον ίδ., σε Πλάτ. (σημ., φαίνεται ότι είναι √ϜΑΧ, έτσι ώστε το 

Βάκχος να αντιπροσωπεύει το Ϝάκχος· η λέξη Ἴακχος χρησιμ. αντί ϜίϜακχος· πιθ. 

προέρχεται από το ἰάχω = ϜιϜάχω, φωνάζω, αλαλάζω).  

βᾰλᾰν-άγρα, ἡ, κλειδί ή γάντζος για το τράβηγμα του μοχλού της πόρτας (βλ. 

βάλανος II), σε Ηρόδ., Ξεν.  
βᾰλᾰνεῖον, τό, Λατ. balineum, balneum, λουτρό (ο χώρος συνολικά ή ο 

συγκεκριμένος λουτήρας), σε Αριστοφ.· συχνότερα απαντά στον πληθ., στον ίδ.  
βᾰλᾰνεύς, -έως, ὁ, υπηρέτης του λουτρού, Λατ. balneᾱtor, σε Αριστοφ. (αμφίβ. 

προέλ.).  
βᾰλᾰνεύω (βαλανεύς), μέλ. -σω, υπηρετώ κάποιον στο λουτρό· βαλανεύω 

ἑαυτῷ, εξυπηρετούμαι μόνος μου στο λουτρό, σε Αριστοφ.  

βᾰλᾰνη-φάγος, -ον (φᾰγεῖν), αυτός που τρώει βελανίδια· Χρησμ. παρ' Ηροδ.  

βᾰλᾰνη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρει, παράγει βελανίδια ή χουρμάδες, 

φοίνικες, σε Ηρόδ.  
βᾰλᾰνίζωδρῦν, κουνώ τη βελανιδιά και μαζεύω τα βελανίδια που πέφτουν από 

αυτήν, ως παροιμ. απάντηση προς τους ζητιάνους, ἄλλην δρῦν βαλάνιζε, σε Ανθ.  

βᾰλάνισσα, ἡ, θηλ. του βαλανεύς, γυναίκα που προσφέρει υπηρεσίες στα λουτρά, 

σε Ανθ.  
βᾰλᾰνο-δόκη, ἡ (δέχομαι), οπή, κοίλωμα στις παραστάδες της πόρτας, το οποίο 

υποδέχεται τη βάλανο (βλ. βάλανος II).  
βάλᾰνος[βᾰ], ἡ, I. βελανίδι, Λατ. glans, φρούτο, καρπός του φυτού «φηγός», το 

οποίο παρέχεται στους χοίρους, σε Ομήρ. Οδ.· οποιοδήποτε παρόμοιο με το 

βελανίδι φρούτο, χουρμάς, σε Ηρόδ., Ξεν. II. (από την ομοιότητα του σχήματος), 

σιδερένια σφήνα, σύρτης, μάνταλο, Λατ. pessulus, το οποίο διαπερνά τον ξύλινο 

μοχλό (μόχλος) και εισέρχεται στις παραστάδες της πόρτας, με τέτοιον τρόπο ώστε 

ο μοχλός να μην κινείται μέχρι να τραβηχτεί ο σύρτης με ένα κλειδί ή γάντζο (βλ. 

βαλανάγρα), σε Αριστοφ., Θουκ. (αμφίβ. προέλ.).  
βᾰλᾰνόω, μέλ. -ώσω, στερεώνω με μια βάλανο (βλ. αυτ.)· βεβαλάνωκε τὴν 

θύραν, σε Αριστοφ.· στην Παθ., βεβαλανωμένος, -η, -ον, ο κλεισμένος με 

ασφάλεια, ασφαλισμένος, σφραγισμένος, στον ίδ.  
βᾰλάντιον, βᾰλαντιοτομέω, βᾰλαντιο-τόμος, ὁ βλ. βαλλ-.  

βαλβίς, -ῖδος, ἡ , I. κυρίως, σχοινί που ρίχνεται στους αγώνες δρόμου μπροστά 

από τους αγωνιζομένους· συχνότερα στον πληθ., όπως το Λατ. carceres, τα σημεία 

που οριοθετούν τη γραμμή από την οποία ξεκινούσαν οι δρομείς και στην οποία 

επέστρεφαν, σε Αριστοφ.· έπειτα, οποιοδήποτε σημείο εκκίνησης, σε Ευρ., 
Αριστοφ.· μεταφ., πρὸς βαλβῖδα βίου σε Ευρ. II. οποιοδήποτε σημείο το οποίο 

μπορεί να κατακτηθεί, όπως οι επάλξεις (λέγεται για εκείνον που ανεβαίνει στο 

τείχος), σε Σοφ. (αμφίβ. προέλ.).  
βαλήν, ὁ, βλ. βαλλήν.  

βᾰλιός, -ά, -όν, I. διάστικτος, παρδαλός, πιτσιλωτός, σε Ευρ. II. ως παροξ., 

Βαλίος, όνομα ενός από τα άλογα του Αχιλλέα, «Παρδάλης», σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. 

προέλ.).  

βαλλάντιον, λιγότερο, βαλάντιον, τό, τσαντάκι, «πουγκί», πορτοφόλι, 

χρηματοφυλάκιο, σε Σιμων., Αριστοφ.  

βαλλαντιοτομέω, μέλ. -ήσω, κόβω μικρά τσαντάκια, βαλ(λ)άντια, σε Πλατ., Ξεν.  
βαλλαντιο-τόμος, ὁ (τέμνω), αυτός που κόβει μικρά τσαντάκια, βαλ(λ)λάντια, σε 

Αριστοφ., Πλάτ.  

βάλλευ, Επικ. αντί βάλλου, Μέσ. προστ. του ρ. βάλλω.  
βαλλήν, ὁ, βασιλιάς, σε Αισχύλ. [πιθ. προέρχεται από το Baal, Bel (= κύριος), 

εβραϊκές λέξεις].  
Βαλλήνᾰδεβλέπειν, λογοπαίγνιο ανάμεσα στο ρ. βάλλω και στον Αττ. δήμο 

Παλλήνη, σε Αριστοφ.  



βάλλω (√ΒΑΛ), μέλ. βᾰλῶ, Ιων. βαλέω, σπάνια βαλλήσω· αόρ. βʹ ἔβαλον, Ιων. 

απαρ. βαλέειν· παρακ. βέβληκα· υπερσ. ἐβεβλήκειν, Επικ. βεβλήκειν· Μέσ. γʹ ενικ. 

Ιων. παρατ. βαλλέσκετο· μέλ. βᾰλοῦμαι· αόρ. βʹ ἐβαλόμην, Ιων. προστ. βαλεῦ· 

Παθ. μέλ. βληθήσομαι και βεβλήσομαι· Παθ. αόρ. ἐβλήθην· στον Όμηρ. υπάρχει 

ένας συγκεκ. τύπος γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αόρ. ἔβλητο, υποτ. βλήεται (αντί βλῆται), βʹ 

ενικ. ευκτ. βλῇο ή βλεῖο· απαρ. βλῆσθαι· μτχ. βλήμενος· Παθ. παρακ. βέβλημαι, 

Ιων. γʹ πληθ. βεβλήαται· Παθ. υπερσ. ἐβεβλήμην, Ιων. γʹ πληθ. ἐβεβλήατο.  

Α. Ενεργ., ρίχνω, I. 1. με αιτ. προσ. ή πράγμ., ρίχνω με στόχο να χτυπήσω, 

χτυπώ κάποιον με οποιοδήποτε βλήμα, αντίθ. προς τα ρ. που σημαίνουν «χτυπώ 
ενώ έχω το όπλο στο χέρι» (τύπτω, οὐτάω), βλήμενος ἠὲ τυπείς, σε Ομήρ. Ιλ.· με 

διπλή αιτ. προσ. και μέρους, μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ, στο ίδ.· με προστιθέμενο σύστ. 

αντ., ἕλκος, τό μιν βάλε, πληγή, τραύμα το οποίο αυτός του δημιούργησε, στο ίδ.· 

επίσης, βάλε κατ' ἀσπίδα, χτύπησε επάνω στην ασπίδα, στο ίδ. 2. λέγεται για 

πράγματα, ἡνίοχον ῥαθάμιγγες ἔβαλλον, στο ίδ.· χρησιμοποιείται για τον ήλιο, 

ἀκτῖσιν ἔβαλλεν (χθόνα), σε Ομήρ. Οδ.· προσβάλλω τις αισθήσεις, λέγεται για τον 

ήχο, κτύπος οὔατα βάλλει, σε Ομήρ. Ιλ. 3. μεταφ., βάλλω τινὰ κακοῖς, φθόνῳ, 

ψόγῳ, πλήττω κάποιον με ονειδισμούς, σε Σοφ. κ.α.· φθόνος βάλλει τινά, σε 

Αισχύλ. II. 1. με αιτ. του όπλου που χρησιμοποιείται προς ρίψη, ρίχνω, 
εξακοντίζω, βαλὼν βέλος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐν νηυσὶν πῦρ βάλλειν, στο ίδ.· με δοτ. 

του βλήματος, του μέσου, ρίχνω, πλήττω με κάποιο πράγμα, χερμαδίοισι βάλλον, 
στο ίδ.· βέλεσι βάλλειν τινά, σε Ομήρ. Οδ.· βάλλειν ἐπί τινα, ρίχνω εναντίον 

κάποιου, σε Θουκ.· ἐπὶ σκοπὸν ή σκοποῦ βάλλειν, σε Ξεν. 2. γενικά, λέγεται για 

κάθε είδους βαλλόμενο πράγμα, εἰς ἅλα λύματ' ἔβαλλον, σε Ομήρ. Ιλ., κ.α.· 

χρησιμοποιείται για πρόσωπα, βάλλειν τινὰ ἐν κονίῃσιν, ἐν δαπέδῳ, σε Όμηρ. κ.α.· 

μεταφ., ἐς κακὸν βάλλειν τινά, σε Ομήρ. Οδ.· βάλλειν τινὰ ἐς φόβον, σε Ευρ.· 

επίσης, ἐν αἰτίᾳ ή αἰτίᾳ βάλλειν τινά, σε Σοφ. 3. αφήνω κάτι να πέσει, ἑτέρωσε 

κάρη βάλεν, σε Ομήρ. Ιλ.· βάλλειν ἀπὸ δάκρυ παρειῶν, σε Ομήρ. Οδ. 4. λέγεται 

για τα μάτια, ἑτέρωσε βάλ' ὄμματα, στρέφω το βλέμμα μου σε άλλη κατεύθυνση, 

στο ίδ. κ.α. 5. με χαλαρότερη έννοια, πετώ, τοποθετώ, εναποθέτω, ἐν στήθεσσι 

μένος βάλε, σε Ομήρ. Ιλ.· ὅπως... φιλότητα μετ' ἀμφοτέροισι βάλωμεν, μπορούμε 

να βάλουμε τη φιλία μεταξύ τους, στο ίδ.· βάλλειν τί τινι ἐν θυμῷ, σε Ομήρ. Οδ.· 

ἐς θυμὸν βάλλειν, βάζω στην καρδιά μου (με τη σημασία του Μέσ. τύπου), σε Σοφ. 

6. βάλλω ολόγυρα, ἀμφ' ὀχέεσσι βάλε κύκλα, σε Ομήρ. Ιλ.· επιπλέον λέγεται για 

ενδύματα και όπλα, ἀμφὶ δ' Ἀθήνη ὤμοις... βάλ' αἰγίδα, στο ίδ. 7. η μτχ. βαλών 

μερικές φορές προστίθεται, όπως το λαβών ή το ἔχων, στο τέλος της πρότασης ή 

της περιόδου σχεδόν κατά τρόπο πλεοναστικό, σε Σοφ. III. 1. αμτβ., ποταμὸς εἰς 

ἅλα βάλλων, ο ποταμός χύνεται, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐν πέδῳ βαλῶ (ενν. ἐμαυτήν), σε 

Αισχύλ. 2. ομοίως στην καθομιλουμένη, βάλλ' ἐς κόρακας, εξαφανίσου! πήγαινε 

απ' εδώ, γκρεμίσου! Λατ. pasce corvos! abi in malam rem! σε Αριστοφ.Β. I. 1. 
Μέσ., θέτω, βάζω σε κάτι δικό μου, ὡς ἐνὶ θυμῷ βάλλευ, για να το βάλεις στο νου 

σου, σε Ομήρ. Οδ.· ἐςθυμὸν βάλλεσθαί τι, σε Ηρόδ.· ἐφ' ἑωυτοῦ βαλόμενος, κατά 

την προσωπική κρίση κάποιου, από μόνος του, στον ίδ. 2. τόξα ἤ ξίφος ἀμφ' ὤμοις 

βάλλεσθαι, ρίχνω γύρω απ' τους ώμους μου τα τόξα ή το ξίφος, σε Ομήρ. Ιλ. 3. ἐς 

γαστέρα βάλλεσθαι, λέγεται για γυναίκες, συλλαμβάνω, καθίσταμαι έγκυος, σε 
Ηρόδ. 4. βάζω θεμέλια, βάσεις, ξεκινώ να δημιουργώ κάτι, οἰκοδομίαν, 

στρατόπεδον, σε Πλάτ., κ.α.· βάλλειν ἄγκυραν, ρίχνω άγκυρα, σε Ηρόδ. II. 

σπανιότερα, χρόα βάλλεσθαι λουτροῖς, ρίχνω νερό στο σώμα μου, λούζομαι, σε 

Ομηρ. Ύμν.  
βᾱλός, ὁ, Δωρ. αντί βηλός.  

βᾰλῶ, οριστ. μέλ. και υποτ. αορ. βʹ του ρ. βάλλω.  

βᾶμα, τό, Δωρ. αντί βῆμα.  

βαμβαίνω, μόνο στον ενεστ., τρίζω τα δόντια μου, σε Ομήρ. Ιλ.· τραυλίζω, 

ψευδίζω, ψελλίζω, σε Βίωνα (ηχομιμ. λέξη).  
βᾶμες, Δωρ. αντί βῶμεν, αʹ πληθ. υποτ. αορ. βʹ του ρ. βαίνω.  

βάμμα, -ατος, τὸ (βάπτω), υλικό μέσα στο οποίο βυθίζεται κάτι, βαφή, χρώμα, 

σε Πλατ.· βλ. βάπτω.  
βάν[ᾰ], Επικ. αντί ἔβαν, ἔβησαν, γʹ πληθ. αορ. βʹ του βαίνω.  



βᾰναυσία, ἡ, χειρωνακτική εργασία, επάγγελμα του απλού εργάτη που ασκεί 

απλώς μηχανική εργασία χωρίς συνέργεια του πνεύματος, σε Ηρόδ.  
βᾰναυσικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή προσιδιάζει στους εργάτες, 

χειρώνακτες· τέχνη βαναυσική, χειρωνακτική τέχνη, Λατ. ars sellularia, σε Ξεν.  
βάναυσος[ᾰ],-ον, I. ως επίθ., λέγεται για εργάτες που διάγουν σταθερή, χωρίς 

μετακινήσεις μακριά απ' την πολιτεία, ζωή· ως ουσ., μηχανικός, σιδηρουργός, σε 

Αριστ. II. τέχνη βάναυσος, απλώς μηχανική εργασία, ταπεινή τέχνη, σε Σοφ., 

Πλάτ. (αμφίβ. προέλ.).  
βαναυσ-ουργία, ἡ (*ἔργω), χειρωνακτικό έργο, χειρωνακτική τέχνη, σε Πλούτ. 

βάξις, -εως, ἡ (βάζω), 1. λόγος, ρήση, χρησμός του μαντείου, όπως φήμη, σε 

Αισχύλ., Σοφ. 2. αναφορά, φήμη, αγγελία, σε Θέογν., Σοφ., Ευρ.· ἁλώσιμος βάξις, 

αγγελία της αλώσεως, σε Αισχύλ.  
βαπτίζω, Αττ. μέλ. -ιῶ, 1. βυθίζω μέσα ή κάτω από το νερό· μεταφ., 

βεβαπτισμένοι, διαποτισμένοι με κρασί, υπερβολικά μεθυσμένοι, σε Πλάτ.· 
ὀφλήμασι βεβαπτισμένος, καταχρεωμένος, «χρεωμένος ως το κεφάλι», σε Πλούτ. 

2. «βαφτίζω» τινά, λέγεται για θρησκευτική τελετή, σε Κ.Δ.· συχνά στην Παθ., 
βαπτίζεσθαι εἰς μετάνοιαν, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, στο ίδ.· Μέσ., βαφτίζομαι, 

βυθίζομαι, στο ίδ.  

βάπτισμα, τό, βάφτιση, σε Κ.Δ.  
βαπτισμός, ὁ, βύθιση μέσα στο νερό, πλύση, τελετουργική νίψη, σε Κ.Δ.  

βαπτιστής, οῦ, ὁ, αυτός που βυθίζει, αυτός που βαπτίζει, βαπτιστής, σε Κ.Δ.  

βαπτός, -ή, -όν, I. 1. βουτηγμένος, βυθισμένος, χρωματισμένος, βαμμένος· 

αυτός που έχει λαμπρό χρώμα, σε Αριστοφ. 2. ο κατάλληλος για βάψιμο, 

χρώματα, σε Πλάτ. II. λέγεται για το νερό, που αντλείται μέσω αγγείων που 

βυθίζονται σε αυτό (πρβλ. βάπτω), σε Ευρ.  
βάπτω (√ΒΑΦ), μέλ. βάψω· αόρ. αʹ ἔβαψα· Παθ. μέλ. βᾰφήσομαι· Παθ. αόρ. αʹ 

ἐβάφθην· Παθ. αόρ. βʹ ἐβάφην [ᾰ]· Παθ. παρακ. βέβαμμαι· I. 1. μτβ., βυθίζω μέσα 

στο νερό, βουτώ, Λατ. immergere, σε Ομήρ. Οδ., Πλάτ.· λέγεται για σφαγή, ἐν 

σφαγαῖσι βάψασα ξίφος, σε Αισχύλ.· ἔβαψας ἔγχος, σε Σοφ.· φάσγανον εἴσω 

σαρκὸς ἔβαψεν, σε Ευρ.· 2. βυθίζω στο δηλητήριο, ἰούς, χιτῶνα ἔβαψεν, σε Σοφ. 

3. βυθίζω σε βαφή, βάφω, χρωματίζω, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· με κωμική σημασία, 
βάπτειν τινὰ βάμμα Σαρδιανικόν, βάφω κάποιον με την κόκκινη βαφή των 

Σάρδεων, δηλ. του δίνω ένα «αιματηρό κόσμημα», τον δέρνω μέχρι να ματώσει, 

σε Αριστοφ. 4. αντλώ νερό μέσω της βύθισης ενός αγγείου σε αυτό, σε Θεόκρ.· 
βάψασα ἁλὸς (ενν. τὸ τεῦχος), έχοντας βυθίσει αυτό, με αποτέλεσμα να αντλείται 

νερό από τη θάλασσα, σε Ευρ. II. αμτβ., ναῦς ἔβαψεν, το πλοίο βυθίστηκε, 

βούλιαξε, στον ίδ.  

βάραθρον, Ιων. βέρεθρον, τό, 1. χάσμα, λάκκος, όρυγμα· λέγεται για την 

Αθήνα, απόκρημνος, βαθύς λάκκος, πίσω απ' την Ακρόπολη, μέσα στον οποίο 

γκρεμίζονταν οι εγκληματίες, σε Ηρόδ., Αριστοφ. 2. μεταφ., αφανισμός, 

καταστροφή, όλεθρος, απώλεια, σε Δημ. (αμφίβ. προέλ.).  
βαρβᾰρίζω (βάρβαρος), μέλ. Αττ. -ῐῶ, I. συμπεριφέρομαι ως βάρβαρος, 

μιμούμαι κάποιον βάρβαρο στην ομιλία, σε Ηρόδ.· μιλώ «σπαστά» ελληνικά, μιλώ 

ασυνάρτητα, σε Πλάτ. II. συμμερίζομαι τα ήθη των βαρβάρων, δηλ. των Περσών, 

σε Ξεν.  
βαρβᾰρικός, -ή, -όν, βάρβαρος, αλλοδαπός, όμοιος με ξένο, αντίθ. προς το 

Ἑλληνικός, σε Σιμων.· τὸ βαρβαρικόν = οἱ βάρβαροι, σε Θουκ.· ιδίως, λέγεται για 

τους Πέρσες, σε Ξεν.· επίρρ., ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ Ἑλληνικῶς, δηλ. και στις 

δύο γλώσσες, και στα Περσικά και στα Ελληνικά, στον ίδ.  
βαρβᾰρισμός, ὁ (βαρβᾰρίζω), βαρβαρισμός, χρήση αλλότριων γλωσσικών 

στοιχείων, εσφαλμένη χρήση των γλωσσικών στοιχείων της ίδιας της γλώσσας, σε 

Αριστ.  



βαρβᾰρόομαι, Παθ., γίνομαι βάρβαρος, σε Ευρ.· βεβαρβαρωμένος, αυτός που 

έχει βαρβαρική ή ξενική προφορά, σε Σοφ.  
βάρβᾰρος, -ον, I. βαρβαρικός, δηλ. ο μη ελληνικός, ξένος, αλλοδαπός· λέξη 

γνωστή στον Όμηρ., όπως φαίνεται από τη λέξη βαρβαρόφωνος στην Ομήρ. Ιλ.· 
ως ουσ., βάρβαροι, οἱ, αρχικά όλοι οι μη Έλληνες, ιδίως οι Μήδοι και οι Πέρσες, σε 

Ηρόδ., Αττ.· ομοίως αποκαλούσαν οι Εβραίοι την υπόλοιπη ανθρωπότητα Gentiles, 

Εθνικούς. Από την εποχή του Αυγούστου πάντως, το όνομα αποδίδεται από τους 

Ρωμαίους σε όλες τις φυλές που δεν είχαν ελληνική ή ρωμαϊκή παιδεία. II. Μετά 

τους Περσικούς πολέμους, η λέξη έλαβε τη σημασία του ξένου, του αλλοδαπού· 
ἀμαθὴς καὶ βάρβαρος, σε Αριστοφ.· βαρβαρώτατος, στον ίδ., Θουκ. (αμφίβ. 

προέλ.).  
βαρβᾰρό-φωνος, -ον (φωνή), αυτός που μιλά ξένη γλώσσα· Κᾶρες, σε Ομήρ. 

Ιλ.  
βαρβαρόω, βλ. βαρβᾰρόομαι.  

βάρβῐτος, ἡ ή ὁ, μουσικό όργανο με πολλές χορδές (πολύχορδος, σε Θεόκρ.), 

όπως η λύρα, το οποίο συχνά χρησιμ. αντί της ίδιας της λύρας, σε Ανακρ., Ευρ. 

κ.λπ. (πιθ. ανατολ. λέξη).  

βάρδιστος, -η, -ον, από Επικ. μετάθ. αντί βράδιστος· υπερθ. του βραδύς, σε 

Ομήρ. Ιλ.· βαρδύτερος, αντί βραδύτερος, σε Θεόκρ.  

βαρέω (βαρύς), μέλ. -ήσω, παρακ. βεβάρηκα, I. έλκω ή πιέζω προς τα κάτω, σε 

Λουκ. II. αμτβ. στην Επικ. μτχ. παρακ. βεβαρηώς, αυτός που ζυγίζει πολύ, βαρύς· 
οἴνῳ βεβαρηότες, σε Ομήρ. Οδ.· έπειτα ήταν σε χρήση η Παθ. μτχ. βεβαρημένος, 

σε Θεόκρ., Ανθ. κ.λπ.  

βαρέως, επίρρ. του βαρύς.  
βᾶρις, -ιδος, Ιων. -ιος, ἡ· πληθ. βάρεις, Ιων. βάρῑς· ποιητ. δοτ. πληθ. βαρίδεσσι· 

πλοίο με μεγάλο, ευρύ πυθμένα, που χρησιμοποιούσαν στην Αίγυπτο, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ.  
βάρος[ᾰ], -εος, τό (βαρύς), I. βάρος, σε Ηρόδ. κ.λπ. II. βάρος, φορτίο, 

φόρτωμα, σε Αισχύλ. κ.λπ. III. μεταφ., βαρύ φορτίο· βάρος πημονῆς, συμφορᾶς, 

σε Σοφ.· ακολούθως λέγεται για τη θλίψη, τη μιζέρια, την κατάθλιψη, σε Αισχύλ.· 
βάρος ἔχειν, σε Αριστ. IV. αφθονία· βάρος πλούτου, ὄλβου, σε Ευρ.  

βᾰρῠ-αλγής, -ές (ἄλγος), αυτός που υποφέρει βαριά· βαρυαλγὴς νοῦσος = το 

επόμ., σε Ανθ.  
βᾰρῠ-άλγητος, -ον (ἀλγέω), πολύ οδυνηρός, σε Σοφ.  

βᾰρῠ-ᾰχής, -ές (ἄχος), γεμάτος θλίψη, στεναγμούς, σε Σοφ.  

βᾰρῠ-ᾱχής, -ές, Δωρ. αντί βαρυηχής, σε Αριστοφ.  

βᾰρῠ-βρεμέτης, -ου, ὁ (βρέμω), αυτός που βροντά δυνατά, ηχηρά, σε Σοφ.· 

επίσης, βαρυ-βρομήτης (βρομέω), σε Ανθ.  
βᾰρύ-βρομος, -ον (βρέμω), αυτός που προκαλεί ισχυρό κρότο, ήχο, θόρυβο, σε 

Ευρ. βᾰρῠ-βρώς, ὁ, ἡ (βι-βρώσκω), αυτός που κατατρώγει, φθείρει, διαβρώνει, 

οξειδώνει, σε Σοφ.  
βᾰρύ-γουνος, -ον (γόνυ), αυτός που έχει βαριά γόνατα, οκνηρός, σε Καλλ.· 

επίσης, βᾰρῠ-γούνατος, σε Θεόκρ.  

βᾰρύ-γυιος, -ον (γυῖον), αυτός που προκαλεί βάρος στα μέλη του σώματος, 

κοπιαστικός, εξοντωτικός, σε Ανθ.  
βᾰρῠδαιμονέω, μέλ. -ήσω, είμαι οδυνηρά άτυχος, σε Αριστοφ.  

βᾰρῠ-δαίμων, -ον, γεν. -ονος, βαριόμοιρος, άτυχος, κακότυχος, σε Ευρ.  

βᾰρύ-δακρυς, -υ (δάκρυ), αυτός που χύνει δάκρυα πόνου και οδύνης, σε Ανθ.  

βᾰρύ-δῐκος, -ον (δίκη), αυτός που λαμβάνει βαριά, σκληρή εκδίκηση, σε Αισχύλ.  

βᾰρῠ-δότειρα, ἡ, αυτή που παρέχει δυσμενή βάρη, ζημίες, σε Αισχύλ.  

βᾰρύ-δουπος, -ον, αυτός που ακούγεται δυνατά, που κάνει κρότο, σε Μόσχ.  

βᾰρύ-ζηλος, -ον, υπερβολικά ζηλότυπος, φθονερός, σε Ανθ.  

βαρύ-θροος, -ον, αυτός που παράγει βαθύ και ισχυρό ήχο, σε Μόσχ.  
βᾰρῠθῡμέω, μέλ. -ήσω, είμαι βαρύθυμος, αποκαρδιωμένος, μελαγχολικός· στη 

Μέσ., σε Πλούτ.  
βᾰρῠθῡμία, ἡ, σκυθρωπότητα, μελαγχολία, κατήφεια, σε Πλούτ.  

βᾰρύ-θῡμος, -ον, κατηφής, σκυθρωπός, άκεφος, αγανακτισμένος, σε Ευρ.  



βᾰρύθω[ῠ] (βαρύς), μόνο στον ενεστ. και παρακ.· 1. καταβάλλομαι, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ησίοδ. 2. απόλ., είμαι βαρύς, σε Ανθ.  
βᾰρύ-κοτος, -ον, αυτός που διακατέχεται από ασυγκράτητη οργή, σε Αισχύλ.  

βαρύ-κτῠπος, -ον, αυτός που παράγει βαρύ κτύπο, ήχο, αυτός που βροντά 

δυνατά, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ.  
βᾰρῠ-μήνιος, -ον, = το επόμ., σε Θεόκρ.  

βᾰρύ-μηνις, -ι, οργισμένος, αγανακτισμένος, αυτός που βρίσκεται σε έξαψη, σε 

Αισχύλ.  
βᾰρύ-μισθος, -ον, αυτός που αμείβεται πλουσιοπάροχα, σε Ανθ.  

βᾰρύ-μοχθος, -ον, πολύ επίπονος, εξαιρετικά οδυνηρός, σε Ανθ.  

βᾰρύνω[ῡ], (βαρύς), μέλ. -ῠνῶ, αόρ. αʹ ἐβάρῡνα, Παθ. αόρ. αʹ ἐβαρύνθην 1. 

ζυγίζω πολύ και βαραίνω, πιέζω με το βάρος μου, καταπιέζω, σε Όμηρ. — Παθ., 
γυῖα βαρύνεται, ζυγίζει υπερβολικά, είναι βαρύς, δηλ. εξαντλημένος, 

αποκαμωμένος, κουρασμένος ως προς τα μέλη του σώματος, σε Ομήρ. Ιλ.· χεῖρα 

βαρυνθείς, ανίκανος στα χέρια, στο ίδ.· βαρύνεταί τινι τὸ σκέλος, σε Αριστοφ.· 

ὄμμα βαρύνεται, λέγεται για τον νεκρό, σε Ευρ. 2. μεταφ., καταθλίβω, κουράζω· 

τοὺς δικαστὰς βαρύνω, σε Ξεν. — Παθ., καταθλίβομαι, λυπούμαι, Λατ. gravari, σε 

Αισχύλ., Σοφ.  
βᾰρῠ-όργητος, -ον (ὀργάω), υπερβολικά θυμωμένος, σε Ανθ.  

βᾰρῠ-πάλᾰμος, -ον (παλάμη), αυτός που έχει βαρύ χέρι, σε Πίνδ.  

βᾰρῠ-πενθής, -ές (πένθος), αυτός που προκαλεί οδυνηρή συμφορά, πένθος, σε 

Ανθ.  
βᾰρῠ-πένθητος, -ον (πενθέω), αυτός που πενθεί βαριά, υπερβολικά, σε Ανθ.  

βᾰρῠ-πεσής, -ές (πεσεῖν), αυτός που πέφτει βαριά, σε Αισχύλ.  

βᾰρύ-ποτμος, -ον=βαρυδαίμων, λέγεται για πρόσωπα, κακότυχος, σε Σοφ.· 

λέγεται για βάσανα, δυστυχίες, αβάσταχτος, στον ίδ.· ανώμ. υπερθ. 

βαρυποτμώτατος (χάριν του μέτρου), σε Ευρ.  
βᾰρύ-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, βαρύς στα άκρα, σε Ανθ.  

βᾰρύς, -εῖα, -ύ, ποιητ. γεν. πληθ. θηλ. βαρεῶν (αντί -ειῶν), σε Αισχύλ.· συγκρ. 

βαρύτερος, υπερθ. βαρύτατος· I. 1. βαρύς ως προς τη σωματική μάζα, αντίθ. προς 
το κοῦφος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· σε Όμηρ. περισσότερο με την έννοια της δύναμης και 

της ισχύος· χεῖρα βαρεῖαν, σε Ομήρ. Ιλ., κ.λπ.· επίσης, βαρύς από την ηλικία ή τις 

δυστυχίες· γήρᾳ, νόσῳ, σε Σοφ. 2. οδυνηρός, αβάσταχτος, σε Όμηρ.· βαρὺ ή 

βαρέα στενάχειν, στενάζω βαριά, με λυγμούς, στον ίδ.· στους Αττ. πεζογράφους, 

φορτικός, επαχθής, καταπιεστικός· επίρρ., βαρέως φέρειν τι, δύσκολα υποφέρω 

κάτι, σε Ηρόδ. 3. βίαιος, σε Θεόκρ., Πλάτ. κ.λπ. 4. αυτός που έχει εξαιρετική 

σημασία, εντυπωσιακός και αξιοπρόσεκτος, σε Κ.Δ. II. 1. λέγεται για πρόσωπα, 

δριμύς, αυστηρός, σε Αισχύλ., Σοφ.· επίσης, κοπιαστικός, καταθλιπτικός, σε Ευρ., 

Δημ. 2. με θετική σημασία, σοβαρός, αξιοπρεπής, σε Αριστ. 3. χρησιμοποιείται για 

στρατιώτες, ο βαριά οπλισμένος, σε Ξεν. III. λέγεται για εντυπώσεις των 

αισθητηρίων οργάνων, 1. λέγεται για ήχο, δυνατός, βαθύς, μπάσος, σε Ομήρ. Οδ., 

Αισχύλ., Σοφ. 2. λέγεται για οσμή, δυνατή, αποκρουστική, σε Ηρόδ., Σοφ.  
βᾰρῠ-σίδηρος[ῐ], -ον, βαρύς από σίδηρο, σε Πλούτ.  

βᾰρύ-σταθμος, -ον, αυτός που ζυγίζει βαριά, βαρύς, σε Αριστοφ.  

βᾰρύ-στονος, -ον (στένω), I. αυτός που στενάζει βαριά, που αναστενάζει· με 

σκωπτική σημασία, σε Δημ.· επίρρ. -νως, σε Αισχύλ. II. λέγεται για πράγματα, 

πολυθρήνητος, βαριά πενθούμενος, σε Σοφ.  
βᾰρῠ-σφάρᾰγος[ᾰ], -ον, αυτός που βροντά δυνατά, σε Πίνδ.  

βᾰρύτης[ῠ], -ητος, ἡ (βαρύς), I. βάρος, βαρύτητα, σε Θουκ. II. λέγεται για 

τους ανθρώπους, 1. φορτικότητα, ενόχληση, δυσαρέσκεια, σε Δημ., Πλούτ. 2. με 

θετική σημασία, αξιοπρέπεια, σοβαρότητα, μεγαλοπρέπεια, σε Αριστ., Πλούτ. III. 

λέγεται για τον ήχο, δύναμη, ισχύς, βάθος, σε Πλάτ.  
βᾰρύ-τῑμος, -ον (τιμή), εξαιρετικά πολύτιμος, σε Κ.Δ.  

βᾰρύ-τλητος, -ον, I. αυτός που υπομένει βαρύ φορτίο, σε Ανθ. II. Παθ., αυτός 

τον οποίο είναι δύσκολο να υποφέρει κανείς, δυσβάσταχτος, στο ίδ.  



βᾰρύ-τονος, -ον, αυτός που ηχεί βαριά ή βαθιά, σε Ξεν.  

βᾰρύ-φθογγος, -ον, αυτός που ηχεί δυνατά, που βρυχάται ηχηρά, σε Ομηρ. 

Ύμν.  
βᾰρῠ-φροσύνη[ῠ], ἡ, μελαγχολία, βαρυθυμία, αγανάκτηση, σε Πλούτ.  

βᾰρύ-φρων, -ον (φρήν), γεν. -ονος, βαρύθυμος, κατηφής, αυτός που έχει 

σπουδαίο σκοπό, αυτός που έχει σοβαρή σκέψη, σε Θεόκρ.  
βᾰρύ-χειλος, -ον, αυτός που έχει σαρκώδη χείλη, σε Ανθ.  

βᾰρύ-χορδος, -ον (χορδή), αυτός που έχει βαρύ τόνο στις χορδές, σε Ανθ.  

βᾰρύ-ψῡχος, -ον (ψυχή), βαρύθυμος, αποκαρδιωμένος, απελπισμένος, σε Σοφ.  

βάς, βᾶσα, βάν, μτχ. αορ. βʹ του βαίνω.  

βᾰσᾰνίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, αόρ. αʹ ἐβασάνισα, Παθ. αόρ. ἐβασανίσθην, παρακ. 

βεβασάνισμαι· I. τρίβω χρυσάφι (βασανίζω χρυσὸν) πάνω στη δοκιμαστική πέτρα 

(βάσανος), σε Πλάτ.· από όπου, λέγεται για πράγματα, δοκιμάζω τη γνησιότητα 

ενός πράγματος, ελέγχω, αποδεικνύω, στον ίδ. II. 1. λέγεται για πρόσωπα, 

εξετάζω προσεκτικά, ανακρίνω, σε Ηρόδ., Αριστοφ. 2. ανακρίνω μέσω της 

υποβολής σε βασανιστήριο με σκοπό την εκμαίευση ομολογίας ή την αποκάλυψη 

της αληθείας, σε Θουκ.· βασανίζομαι από μια ασθένεια ή καταιγίδα, σε Κ.Δ.  
βᾰσᾰνιστέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., I. καθένας που υπόκειται σε εξέταση, έλεγχο, 

σε Πλάτ. II. βασανιστέον, πρέπει κάποιος να υποβάλει σε βασανιστήριο, τινά, στον 

ίδ., σε Δημ.  
βᾰσᾰνιστής, -οῦ, ὁ (βασανίζω), ανακριτής, εξεταστής, σε Δημ., Κ.Δ.  

βάσᾰνος[βᾰ-], ἡ, I. Λυδία λίθος, η οποία χρησιμοποιούνταν για τη δοκιμή του 

χρυσού, Λατ. lapis Lydius, μια σκουρόχρωμη πέτρα επί της οποίας, όταν τριφθεί 

καθαρό χρυσάφι, αφήνει ένα χαρακτηριστικό σημάδι, ίχνος, σε Θέογν. II. γενικά, 

μια δοκιμασία που αποβλέπει στο να εξακριβώσει αν ένα πράγμα είναι γνήσιο ή 

πραγματικό, σε Ηρόδ., Σοφ. III. 1. αναζήτηση της αλήθειας μέσω βασανισμού, «η 

ανάκριση», το μαρτύριο για απόσπαση μαρτυρίας, το οποίο εφαρμοζόταν σε 

δούλους, στους Ρήτ. 2. το μαρτύριο μιας αρρώστιας, σε Κ.Δ. (αμφίβ. προέλ.).  
βᾱσεῦμαι, Δωρ. αντί βήσομαι, μέλ. του βαίνω.  

βᾰσίλειᾰ, ἡ (βασῐλεύς), βασίλισσα, πριγκήπισσα, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ.  

βᾰσιλείᾱ, Ιων. -ηΐη, ἡ (βασιλεύω), βασίλειο, κράτος, κυριαρχία, σε Ηρόδ.· 

κληρονομική μοναρχία, αντίθ. προς το τυραννίς, σε Θουκ. κ.λπ.  
βᾰσῐλείδιον, τό, υποκορ. του βασιλεύς, μικρός βασιλιάς, σε Πλούτ.  

βᾰσίλειον, Ιων. -ήϊον, τὸ (βασιλεύς), 1. βασιλικό ενδιαίτημα, παλάτι, σε Ξεν.· 

συχνότερα απαντά στον πληθ., σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. βασιλικό θησαυροφυλάκιο, στον 
ίδ. βᾰσίλειος, -ον ή -α, -ον, Ιων. -ήϊος, -η, -ον, αυτός που ανήκει στον βασιλιά, 

βασιλικός, μεγαλοπρεπής, σε Ηρόδ. κ.λπ.  
βᾰσῐλεύς, ὁ, γεν. -έως, Ιων. -ῆος, αιτ. βασιλέα και συνηρ. βασιλῆ, ονομ. πληθ. 

βασιλεῖς, Ιων. -ῆες, παλ. Αττ. βασιλῆς, αιτ. πληθ. βασιλεῖς, παλιός Αττ. βασιλῆς· I. 

1. βασιλιάς, αρχηγός, σε Όμηρ.· έπειτα, κληρονομικός άρχοντας, αντίθ. προς το 
τύραννος, σε Ηρόδ., Αττ.· ἄναξ βασιλεύς, άρχοντας βασιλιάς, σε Αισχύλ.· με γεν., 

βασιλεὺς νεῶν, στον ίδ.· οἰωνῶν βασιλεύς, των πουλιών, στον ίδ.· ο Όμηρος έχει 

έναν συγκρ. βασιλεύτερος, βασιλικότερος, και υπερθ. βασιλεύτατος, ο πιο 

βασιλικός. 2. λέγεται για το γιο του βασιλιά, τον πρίγκηπα ή για οποιονδήποτε 

μοιράζεται τη διακυβέρνηση, σε Ομήρ. Οδ. 3. γενικά, άρχοντας, αφέντης, 

οικοδεσπότης, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ. II. στην Αθήνα, ο δεύτερος από τους εννέα 

άρχοντες αποκαλούνταν «βασιλεύς»· ήταν υπεύθυνος για τις δημόσιες τελετές και 

την διεξαγωγή των δικών με αντικείμενο εκδίκασης δολοφονίες στο δικαστήριο, σε 

Πλάτ. κ.λπ. III. μετά τους Περσικούς πολέμους, ο βασιλιάς της Περσίας 
ονομαζόταν «βασιλεὺς» (χωρίς το άρθρο), σε Ηρόδ., Αττ.· σπανιότερα απαντά η 

φράση «ὁβασιλεύς» ή «ὁ μέγας βασιλεύς», σε Ηρόδ. (αμφίβ. προέλ.).  

βᾰσῐλεύω, μέλ. -σω (βασιλεύς), 1. είμαι βασιλιάς, άρχω, βασιλεύω, κυριαρχώ, 

εξουσιάζω, σε Όμηρ. κ.λπ.· λέγεται για τις γυναίκες, είμαι βασίλισσα, στον ίδ.· με 
γεν., είμαι βασιλιάς κάποιου, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, ὄφρ' Ἰθάκης κατὰ δῆμον 

βασιλεύοι, στον ίδ.· στον αόρ., έχω διατελέσει βασιλιάς, σε Ηρόδ.· με δοτ., είμαι 

βασιλιάς ανάμεσα σε άλλους, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., άρχομαι από βασιλιά, σε 



Πλάτ., και ακολούθως, υποτάσσομαι στον βασιλιά, σε Πλούτ. 2. είμαι κύριος ενός 

πράγματος, με γεν., σε Θεόκρ.  
βᾰσῐληΐη, βᾰσῐλήϊος, Ιων. αντί βασιλείᾱ, βασίλειος.  

βᾰσῐληΐς, -ΐδος, ἡ, ποιητ. θηλ. του βασίλειος, βασιλικός, αρχοντικός, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ευρ.  
βᾰσῐλίζω (βασιλεύς), μέλ. -σω, βρίσκομαι στο πλευρό του βασιλιά, τον 

υποστηρίζω, σε Πλούτ.  
βᾰσῐλικός, -ή, -όν, όπως το βασίλειος, I. 1. μεγαλοπρεπής, δεσποτικός, σε 

Ηρόδ., Αττ. 2. όμοιος με βασιλιά, πριγκηπικός· βασιλικώτατος καὶ ἄρχειν 

ἀξιώτατος, σε Ξεν.· επίρρ., βασιλικῶς, ως βασιλιάς, με βασιλική εξουσία, στον ίδ. 

II. ως ουσ., 1. βασιλικὴ (ενν. στοά), ἡ, περιστύλιο στην Αθήνα, σε Πλάτ.· βλ. 

στοά. 2. βασιλικός, ὁ, αξιωματούχος του βασιλιά, σε Κ.Δ.  

βασῑλῐναῦ, σολοικισμός αντί βασίλιννα, σε Αριστοφ.  

βᾰσίλιννα, ἡ, βασίλισσα, σε Δημ.  

βᾰσῐλίς, -ίδος, ἡ, = βασίλειᾰ, 1. βασίλισσα, πριγκήπισσα, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ. 2. 

ως επίθ., βασιλικός, στον ίδ.  
βᾰσίλισσα, ἡ, μεταγεν., αντί βασίλειᾰ, βασίλισσα, σε Ξεν., Θεόκρ.  

βάσῐμος[ᾰ], -ον (βαίνω), προσβάσιμος, προσιτός, σε Δημ., Πλούτ.  

βάσις[ᾰ], -εως, ἡ (βαίνω), I. βήμα, βηματισμός, περπάτημα και περιληπτικώς, 

βήματα, σε Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ.· οὐκ ἔχων βάσιν, δεν έχω δύναμη να περπατήσω, 

στον ίδ.· τροχῶν βάσεις, περιστροφή των τροχών, στον ίδ. II. αυτό με το οποίο 

βηματίζει κάποιος, αυτό με το οποίο περπατά, το πόδι, σε Ευρ., Κ.Δ. III. αυτό επί 

του οποίου μπορεί να σταθεί κάποιος, βάση, το βάθρο, σε Πλάτ.  
βασκαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, αόρ. ἐβάσκηνα, -ᾱνα — Παθ. αόρ. αʹ ἐβασκάνθην. I. 1. με 

αιτ., ονειδίζω, ψέγω, κακολογώ, μέμφομαι, σε Δημ. 2. με δοτ., ζηλεύω, φθονώ, 
εχθρεύομαι, κρατώ κακία, στον ίδ. II. μαγεύω με ξόρκια — Παθ., ὡς μὴ βασκανθῶ 

(υποτ. αόρ. αʹ), ώστε να μη μαγευθώ, σε Θεόκρ.  

βασκᾰνία, ἡ, επιζήμια επιρροή, κακία, «μάτιασμα», σε Πλάτ., Δημ.  

βάσκᾰνος, -ον, I. αυτός που μαγεύει, μοχθηρός, δυσφημιστικός, κακόβουλος, σε 

Αριστοφ., Δημ. II. 1. ως ουσ., κακολόγος, υβριστής, πλανευτής, στον ίδ. 2. 

μάγος, γόης, στον ίδ. (αμφίβ. προέλ.).  
βασκάς (ή -ᾶς), ἡ, είδος πάπιας, σε Αριστοφ.  

βάσκω (συγγενές προς το βαίνω, πρβλ. χάσκω, χαίνω), χρησιμ. μόνο στην 
προστ., βάσκ' ἴθι, έλα πήγαινε! φύγε!, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, βάσκε = έλα!, σε 

Αισχύλ.  

βασμός, εναλλακτικός τύπος του βαθμός.  
βᾶσσα, ἡ, Δωρ. αντί βῆσσα.  

βασσάρα[ᾰ], ἡ, = ἀλώπηξ, I. αλεπού. II. Βακχίδα, οπαδός του Βάκχου από τη 

Θράκη, σε Ανθ. (πιθ. ξένη λέξη).  

βασσαρικός, -ή, -όν, βακχικός, σε Ανθ.  

βασσάριον, τό, υποκορ. του βασσάρα· μικρή αλεπού, σε Ηρόδ.  

βάσσων, -ον, γεν. -ονος, Δωρ. συγκρ. του βαθύς.  

βάσταγμα, τό, αυτό που βαστάζεται, φορτίο, σε Ευρ.  
βαστάζω, μέλ. -άσω, αόρ. αʹ ἐβάστασα και μεταγεν. τύπος ἐβάσταξα, I. 1. 

σηκώνω ψηλά, ανυψώνω, εγείρω, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ., Ευρ.· φέρω, κουβαλώ, σε 
Αισχύλ., Σοφ. 2. κρατώ στα χέρια, στον ίδ. 3. βαστάζειν ἐν γνώμῃ, έχω κατά νου, 

θεωρώ, σκέφτομαι, σταθμίζω, υπολογίζω, σε Αισχύλ. II. απάγω, παίρνω και 

φεύγω, σε Κ.Δ. III. σε Αττ. επίσης = ψηλαφάω, ακουμπώ, αγγίζω, εξετάζω δια 

της αφής, σε Αισχύλ. (αμφίβ. προέλ.).  

βαστακτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ., αυτός που βαστάζεται, φέρεται, σε Ανθ.  
βάτᾰλος, ὁ (βάττος), σκωπτικό επώνυμο, «παρατσούκλι» αποδιδόμενο στο 

Δημοσθένη, εξαιτίας του τραυλίσματός του και της αδυναμίας του να προφέρει το 

«ρ», σε Αισχίν.  
βᾶτε, Δωρ. αντί βῆτε, προστ. αορ. βʹ του βαίνω.  

βᾰτέω (βαίνω), πατώ, περπατώ, διανύω, λέγεται για τα ζώα, σε Θεόκρ.  

βάτην[ᾰ], Επικ. αντί ἐβήτην, γʹ δυϊκ. αορ. βʹ του βαίνω.  

βᾰτηρίς, -ίδος, ἡ (βατέω), κλῖμαξ βατηρίς, σκάλα για ανάβαση, σε Ανθ.  



βατιδο-σκόπος, -ον, αυτός που παρατηρεί τις βατίδες, είδος πλατιού ψαριού, σε 
Αριστοφ. βᾰτίς, -ίδος, ἡ, είδος πλατιού ψαριού, σε Αριστοφ.  

βᾰτο-δρόπος, -ον (δρέπω), αυτός που μαζεύει μούρα, σε Ομηρ. Ύμν.  

βάτος[ᾰ], ἡ, θάμνος με αγκάθια ή άγρια βατομουριά, σε Ομήρ. Οδ.  

βάτος, ὁ, εβραϊκό μέτρο για υγρά· Αττ. μετρητής, σε Κ.Δ.  

βᾰτός, -ή, -όν (βαίνω), προσπελάσιμος, σε Ξεν.  

βᾰτράχειος, -ον (βάτραχος), αυτός που προέρχεται από τον βάτραχο ή αυτός 

που ανήκει στον βάτραχο· βατράχεια (ενν. χρώματα), χρώμα του βατράχου, 

πρασινοκίτρινο, σε Αριστοφ.  
βᾰτραχίς, -ίδος, ἡ, ύφασμα με ανοιχτό πράσινο χρώμα, σε Αριστοφ.  

βᾰτρᾰχο-μῠο-μᾰχία, ἡ (μῦς, μάχη), πόλεμος μεταξύ βατράχων και ποντικιών.  

βάτραχος[βᾰτρᾰ-], ὁ, αμφίβιο ζώο βάτραχος, σε Βατραχομ., Ηρόδ. κ.λπ. (αμφίβ. 

προέλ.).  
βαττᾰρίζω (βάττος), ψελλίζω, τραυλίζω, σε Λουκ.  

βαττο-λογέω, μέλ. -ήσω (λόγος), μιλώ τραυλίζοντας, επαναλαμβάνω συνεχώς 

το ίδιο πράγμα, χαρακτηριστικό εκείνων που έχουν προβλήματα έκφρασης, σε Κ.Δ.  
Βάττος, ὁ, τραυλός, όνομα ενός βασιλιά της Κυρρήνης, σε Ηρόδ. (ηχομιμ. λέξη).  

βᾰΰζω, Δωρ. βαΰσδω, μόνο στον ενεστ.· φωνάζω δυνατά, κραυγάζω, βαὰβαά, 

γαβγίζω, σε Θεόκρ.· λέγεται για θυμωμένους ανθρώπους, βρίζω, ουρλιάζω, σε 

Αισχύλ.· μτβ., θρηνώ ηχηρά, τινά, στον ίδ. (ηχομιμ. λέξη).  
βαύκᾰλις, ἡ, αγγείο που ψύχει ή διατηρεί δροσερό το κρασί ή το νερό, σε Ανθ.  

βαυκο-πᾰνοῦργος, ὁ, ασήμαντος ψευτοπαληκαράς, σε Αριστ.  

βαυκός, -ή, -όν, αυτός που προσποιείται, που χαϊδεύεται.  
βαΰσδω, Δωρ. αντί βαΰζω.  

βᾰφή, ἡ (βάπτω), I. βύθισμα του πυρακτωμένου σιδήρου στο νερό, σκλήρυνση 

που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο, σε Αριστ. II. βούτηγμα στη βαφή, το 

βάψιμο, το χρωμάτισμα, αλλά και το ίδιο το χρώμα, σε Αισχύλ., Πλάτ. κ.λπ.· 

κρόκου βαφαί, ύφασμα που καθώς βυθίζεται χρωματίζεται με το χρώμα των 
κρόκων, σε Αισχύλ.· βαφαὶ ὕδρας, ύφασμα που βυθιζόμενο χρωματίζεται στο αίμα 

της ύδρας, σε Ευρ. III. χαλκοῦ βαφαί, στον Αισχύλ.· είναι πιθ. τέχνη του 

χρωματίσματος του ορείχαλκου· παροιμ., εκφράζει κάτι που δεν είναι δυνατό να 
γνωρίζει μια γυναίκα, το άγνωστο αλλά και το αδύνατο. IV. σε Αἴ. Σοφ., βαφῇ 

σίδηρος ὣς ἐθηλύνθην στόμα· μάλλον είναι ορθότερο να συναφθεί το «βαφῇ 

σίδηρος» με το «καρτερὸς γενόμενος» και όχι με το «ἐθηλύνθην», επειδή ο 

σίδηρος γίνεται πιο σκληρός, αλλά σε καμία περίπτωση πιο μαλακός, μέσω της 

βαφής.  
βᾰφικός, -ή, -όν, κατάλληλος προς βαφή, σε Λουκ.  

βδάλλω (√ΒΔΑΛ), αόρ. αʹ ἔβδηλα, αρμέγω αγελάδες, σε Πλάτ.· βυζαίνω, μυζώ, 

ρουφώ, σε Αριστ.  
βδέλλᾰ, ἡ, το φερώνυμο παράσιτο, σε Ηρόδ., Θεόκρ.  

βδέλυγμα, τό (βδελύσσομαι), πράγμα ή είδωλο που προκαλεί αποστροφή, σε 

Κ.Δ.  
βδελυγμία, ἡ (βδελύσσομαι), ναυτία, τάση προς έμετο, αποστροφή, αηδία, σε 

Ξεν.  

βδελυκτός, -ή, -όν (βδελύσσομαι), αηδιαστικός, απεχθής, αποτρόπαιος, σε Κ.Δ.  

βδελύκ-τροπος, -ον, = το προηγ., σε Αισχύλ.  
βδελῠρεύομαι, αποθ., συμπεριφέρομαι με ωμό, άξεστο, βδελυρό τρόπο, 

επιδεικνύω κτηνώδη συμπεριφορά, σε Δημ.  
βδελῠρία, ἡ, βίαιη, θηριώδης, κτηνώδης συμπεριφορά, έλλειψη καταισχύνης, 

ευπρέπειας, σεμνότητας, βαναυσότητα, σε Ρήτ.  
βδελῠρός, -ά, -όν (βδέω), αηδιαστικός, σιχαμερός, απεχθής, σε Αριστοφ., Ρήτ.· 

υπερθ. -ώτατος, σε Δημ.  
βδελύσσομαι (βδέω), Αττ. -ττομαι, μέλ. -ύξομαι, Παθ. αόρ. αʹ ἐβδελύχθην· I. 1. 

αισθάνομαι ναυτία, αποστροφή προς την τροφή, είμαι άρρωστος, σε Αριστοφ. 2. 

με αιτ., αισθάνομαι αποστροφή προς κάτι, απεχθάνομαι, στον ίδ. II. Παθ., 
καθίσταμαι απεχθής· οἱ ἐβδελυγμένοι, οι απαίσιοι, οι αποτρόπαιοι, οι μολυσμένοι 

(σε σχέση με το βδέλυγμα), σε Κ.Δ.  



βδέω, πέρδομαι, «κλάνω», σε Αριστοφ.  

βδύλλω, Λατ. oppedere, 1. προσβάλλω κάποιον κατάφωρα, χονδροειδώς, 

εξευτελίζω κάποιον· τινά, σε Αριστοφ. 2. φοβάμαι κάποιον, στον ίδ.  

βέβαιος, -ος, -ον και -α, -ον (βαίνω), I. 1. σταθερός, ακλόνητος, συμπαγής, 

άκαμπτος, απτόητος, βέβαιος, αναμφισβήτητος, αξιόπιστος, σε Αισχύλ. κ.λπ.· 

βεβαιότερος κίνδυνος, πιο φανερός κίνδυνος, σε Θουκ. 2. λέγεται για πρόσωπα, 

σταθερός, ευσταθής, ακλόνητος, αμετάβλητος, επίμονος, αξιόπιστος, σε Αισχύλ. 
κ.λπ.· με απαρ., βεβαιότεροι μηδὲν νεωτεριεῖν, ασφαλέστεροι ως προς το να μην 

κάνουν αλλαγές, σε Θουκ. 3. τὸ βέβαιον, βεβαιότητα, σιγουριά, ασφάλεια, 

σταθερότητα, αποφασιστικότητα, σε Ηρόδ., Θουκ. II. επίρρ. -ως, σε Αισχύλ. κ.λπ.· 

συγκρ. -ότερον, σε Θουκ.· υπερθ. -ότατα, στον ίδ.  
βεβαιότης, -ητος, ἡ, σταθερότητα, ευστάθεια, ορθότητα, αποφασιστικότητα, 

ασφάλεια, εγγύηση, διαβεβαίωση, σε Θουκ., Πλάτ.  

βεβαιόω, μέλ. -ώσω, I. 1. καθιστώ σίγουρο, επιβεβαιώνω, εδραιώνω, ασφαλίζω, 
εγγυώμαι, πιστοποιώ, σε Πλάτ., Ξεν.· ἔργῳ βεβαιούμενα, γεγονότα πιστοποιημένα 

με πράξεις, αντίθ. προς το ἀκοῇλεγόμενα, σε Θουκ. 2. βεβαιόω τί τινι, εξασφαλίζω 

σε κάποιον την κτήση ενός πράγματος, στον ίδ. — Μέσ., εδραιώνω για τον εαυτό 

μου, σιγουρεύω, στερεώνω, στον ίδ. II. 1. Μέσ. επίσης, υποστηρίζω την 

επιχειρηματολογία μου, διαβεβαιώνω, καθιστώ ορθό, σε Πλάτ. 2. εγγυώμαι έναν 

τίτλο, ένα συμβόλαιο αγοράς, πώλησης, σε Ισαίο.  
βεβαίωσις, -εως, ἡ, επιβεβαίωση, επαλήθευση, σε Θουκ., Αισχίν.  

βεβάμεν[ᾰ], συγκεκ. τύπος αντί βεβήκαμεν, αʹ πληθ. παρακ. του βαίνω· ομοίως, 

βεβάναι αντί βεβηκέναι, βεβαώς αντί βεβηκώς.  
βέβᾰσαν, συγκεκ. τύπος αντί ἐβεβήκεσαν, γʹ πληθ. υπερσ. του βαίνω.  

βέβηλος, -ον (βηλός, με βε- ως αναδιπλ.), I. δεκτικός ως προς το να πατηθεί 
από κάποιον, επιτρεπτός για ανθρώπινη χρήση· Λατ. profanus, σε Σοφ., Ευρ.· ἐν 

βεβήλῳ, σε Θουκ. II. λέγεται για πρόσωπα, μη αγιασμένος, ανίερος, ανόσιος, 

ακάθαρτος, μολυσμένος, ανήθικος, στον ίδ., σε Πλάτ.· με γεν., μη μυημένος σε 

τελετές, σε Ανθ.  

βεβηλόω, μέλ. -ώσω, βλασφημώ, βεβηλώνω, σε Κ.Δ.  

βεβίηκα, παρακ. του βιάω.  

βέβλαμμαι, Παθ. παρακ. του βλάπτω.  

βεβλήαται, -ατο, Επικ. γʹ πληθ. παρακ. και υπερσ. του βάλλω.  

βέβληται, -το, γʹ ενικ. παρακ. και υπερσ. του βάλλω.  

βεβολήατο, βεβολημένος, βλ. *βολέω.  

βεβουλευμένως, επίρρ. από μτχ. Παθ. παρακ. του βουλεύομαι, σκόπιμα, 

προμελετημένα, εσκεμμένα, εκ προθέσεως, σε Δημ.  

βεβούλημαι, παρακ. του βούλομαι.  
βέβρῑθα, παρακ. του βρίθω.  

βέβρῡχε, βλ. βρύχω.  

βεβρώθοις, βλ. βιβρώσκω· βέβρωκα, παρακ. του ίδ., βεβρώσομαι, Παθ. μελ.  

βέβυσμαι, Παθ. παρακ. του βύω.  

βεβώς, Επικ. αντί βεβαώς, βεβηκώς, μτχ. παρακ. του βαίνω.  
βέῃ, βλ. βέομαι.  

βείομαι, βλ. βέομαι.  

βεκκε-σέληνος, -ον (σελήνη), απαρχαιωμένος, υπέργηρος, ξεμωραμένος, σε 

Αριστοφ. (νεολογισμός που δημιουργήθηκε από την ιστορία σχετικά με το βέκος 

στον Ηρόδ. 2. 2., και από τον ισχυρισμό των Αρκάδων ότι ήταν προ-σέληνοι).  

βεκός ή βέκος, τό, ψωμί, φρυγική λέξη, σε Ηρόδ.  

βελεη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρει βέλη, σε Ανθ.  
βέλεμνον, τό, ποιητ. αντί βέλος, βέλος, βλήμα, σαΐτα, ακόντιο, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αισχύλ.  
βελεσσι-χᾰρής, -ές (βέλος, χαίρω), αυτός που χαίρεται από τα βέλη, λέγεται 

για τον Απόλλωνα, σε Ανθ.  
βελόνη, ἡ (βέλος), κάθε αιχμηρή άκρη, βελόνα, κάθε κοφτερό και μυτερό 

σημείο, σε Βατραχομ., Αισχίν.  
βελονοπώλης, -ου, ὁ (πωλέω), αυτός που πωλεί βελόνες, σε Αριστοφ.  



βέλος, -εος, τό (βάλλω, όπως το Λατ. jaculum από το jacio), 1. βλήμα, ιδίως 
σαΐτα, κεραυνός, σε Όμηρ.· λέγεται για το βράχο που τεμαχίστηκε και 

εκσφενδονίστηκε από τους Κύκλωπες, σε Ομήρ. Οδ.· χρησιμοποιείται για το πόδι 

του βοδιού, το οποίο εκτοξεύθηκε από έναν από τους μνηστήρες κατά του 
Οδυσσέα, στον ίδ.· ὑπὲκβελέων, μακριά από το πεδίο ρίψης των βελών, στο 

απυρόβλητο, εκτός βεληνεκούς, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, ἔξω βελῶν, σε Ξεν. 2. όπως 

το ἔγχος, χρησιμ. για κάθε είδος όπλου, όπως για σπαθί, ξίφος, σε Αριστοφ.· 

λέγεται για τσεκούρι, σε Ευρ. 3. τὰ ἀγανὰ βέλεα του Απόλλωνα και της Άρτεμης 

στον Όμηρ. πάντα δηλώνουν τον αιφνίδιο, εύκολο θάνατο των ανδρών και των 

γυναικών αντίστοιχα. 4. μετά τον Όμηρ., λέγεται για οτιδήποτε εξακοντίζεται 
γρήγορα και ακαριαία· Ζηνὸς βέλη, οι κεραυνοί του Δία, σε Αισχύλ.· πύρπνουν 

βέλος, στον ίδ.· βέλη πάγων, οι πάγοι που διαπερνούν, διατρυπούν, σε Σοφ.· 
μεταφ., ὀμμάτων βέλος, το βλέμμα του ματιού, σε Αισχύλ.· ἱμέρου βέλος, τα βέλη 

του έρωτα, στον ίδ.· λέγεται για λογικά επιχειρήματα, πᾶν τετόξευται βέλος, στον 

ίδ.  
βελο-σφενδόνη, ἡ, βέλος τυλιγμένο με στουπί και πίσσα, το οποίο εκτοξεύεται 

φλεγόμενο, σε Πλούτ.  
βέλτερος, -α, -ον, ποιητ. συγκρ. του ἀγαθός, καλύτερος, περισσότερο διαπρεπής· 

βέλτερόν (ἐστι), είναι καλύτερο (απρόσωπη έκφραση που συντάσσεται με απαρ.)· 

με απαρ. και δοτ. προσωπική, σε Όμηρ., Θέογν., Αισχύλ., κ.λπ.· από όπου, υπερθ. 

βέλτατος, -η, -ον, στον ίδ. (πιθ. από την ίδια ρίζα με το βούλομαι).  
βέλτιστος, -η, -ον, Δωρ. βεντ-, υπερθ. του ἀγαθός, καλύτερος, σε Αριστοφ., 

Πλάτ., κ.λπ.· ὦ βέλτιστε ή βέλτιστε, ένας κοινός τρόπος προσφώνησης, καλέ μου 

φίλε, «αδελφέ», σε Αριστοφ. κ.λπ.· τὸ βέλτιστον, το καλύτερο, ό,τι καλύτερο, σε 

Αισχύλ., Πλάτ.· οἱ βέλτιστοι ή τὸ βέλτιστον, αριστοκρατία, Λατ. optimates, σε Ξεν. 

(πρβλ. βέλτερος).  
βελτίων, [ῑ], -ον, γεν. -ονος, Αττ. συγκρ. του ἀγαθός, καλύτερος· ἐπὶ τὸ βέλτιον 

χωρεῖν, βελτιώνομαι, εξελίσσομαι, σε Θουκ. (πρβλ. βέλτερος).  

βεμβῑκιάω (βέμβιξ), μόνο στον ενεστ., περιστρέφομαι σαν σβούρα, σε Αριστοφ.  

βεμβῑκίζω (βέμβιξ), μέλ. Αττ. -ιῶ, κάνω κάτι να περιστρέφεται σαν σβούρα, σε 

Αριστοφ.  
βέμβιξ, -ῑκος, ἡ, Λατ. turbo, σβούρα περιστρεφόμενη από μαστίγιο, σε Αριστοφ.  

βεμβράς, -άδος, ἡ, βλ. μεμβράς.  

Βενδῖς, -ῖδος, ἡ, αιτ. Βενδῖν, Θρακική Άρτεμη, σε Λουκ.· Βενδίδειον, τό, ναός της 

Άρτεμης Βενδίδος, σε Ξεν.· Βενδίδεια, -ων, τά, εορτή της Άρτεμης Βενδίδος, σε 

Πλάτ.  

βένθος, -εος, τό, ποιητ. αντί βάθος, όπως το πένθος αντί πάθος, το βάθος της 
θάλασσας, σε Όμηρ.· επίσης στον πληθ., θαλάσσης βένθεα, ἐν βένθεσσιν ἁλός, σε 

Ομήρ. Ιλ., Οδ.· επίσης λέγεται για το ξύλο, βένθεσιν ὕλης, σε Ομήρ. Οδ.  

βέντιστος, -η, -ον, Δωρ. αντί βέλτιστος.  
βέομαι και βείομαι, βʹ ενικ. βέῃ, σε Όμηρ. με σημασία μέλ. χωρίς ενεστ. σε 

χρήση, θα ζήσω, θα επιβιώσω (συγγενές προς το βιόω)· άλλοι το θεωρούν Επικ. 

μέλ. του βαίνω.  
βερέσχεθος, ὁ, ανόητος, γκαφατζής, σε Αριστοφ. (άγν. προέλ.).  

βῆ, Επικ. αντί ἔβη, γʹ ενικ. αορ. βʹ του βαίνω.  

βῆβῆ, μπε... μπε..., το βέλασμα των προβάτων, σε Κρατίν.  

βῆθι, βῆναι, προστ. αόρ. βʹ και απαρ. του βαίνω.  

βηλός (βαίνω), Δωρ. βᾱλός, ὁ, εκείνο πάνω στο οποίο περπατά κάποιος, είσοδος, 

κατώφλι, Λατ. limen, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.  
βῆμα, -ατος, τό (βαίνω), I. πάτημα, βάδισμα, περπάτημα, σε Ομηρ. Ύμν., 

Αισχύλ., Ευρ.· Διὸς εὔφρονι βήματι μολεῖν, οδοιπορία κάτω από την ευνοϊκή 

καθοδήγηση του Δία, σε Σοφ. II. = βάθρον, σκαλοπάτι, κάθισμα, στον ίδ.· ένα 

υπερυψωμένο σημείο ή βήμα από το οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει στη δημόσια 

αγορά ή στο λαϊκό δικαστήριο, σε Θουκ., Ρήτ.  
βῆμεν, Επικ. αντί ἔβημεν, αʹ πληθ. αορ. βʹ του βαίνω.  

βήμεναι, Επικ. αντί βῆναι, απαρ. αορ. βʹ του βαίνω.  

βήξ, βηχός, ὁ και ἡ (βήσσω), βήχας, βήξιμο, σε Θουκ.  



βήσετο, Επικ. αντί ἐβήσατο, Μέσ. αόρ. αʹ του βαίνω.  

βῆσσα, Δωρ. βᾶσσα, ἡ, φαράγγι πολύδεντρο, δρυμώδης κοιλάδα, σε Όμηρ., Σοφ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

βησσήεις, -εσσα, -εν, κοιλώδης, φαραγγώδης, δρυμώδης, σε Ησίοδ.  
βήσσω, Αττ. -ττω, μέλ. βήξω, σε Ιππ.· αόρ. αʹ ἔβηξα· βήχω, σε Ηρόδ. (ηχομιμ. 

λέξη).  
βητ-άρμων, -ονος, ὁ, ορχηστής, χορευτής, σε Ομήρ. Οδ. (πιθ. από τα βαίνω, 

ἀρμός).  

βία, Ιων. βίη, ἡ, Επικ. δοτ. βίῃφι· I. 1. σωματική, φυσική δύναμη, ισχύς, 

ικανότητα, σε Όμηρ. κ.λπ.· περίφρ., βίη Ἡρακληείη, η δύναμη του Ηρακλή, δηλ. ο 

δυνατός Ηρακλής, σε Ομήρ. Ιλ.· βίη Διομήδεος, στο ίδ.· Τυδέως βία, Πολυνείκους 

βία, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. λέγεται για τη διάνοια, σε Ομήρ. Ιλ. II. βία, πράξη 
βιαιότητας, σε Ομήρ. Οδ.· στον πληθ., στο ίδ.· στην Αττ., βίᾳ τινός, ενάντια στη 

θέληση κάποιου, παρά τη θέλησή του, σε Αισχύλ., Θουκ. κ.λπ.· βίᾳ φρενῶν, σε 

Αισχύλ.· επίσης, βίᾳ μόνο του ως επίρρ., κατ' ανάγκην, καταναγκαστικά, διά της 

βίας, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· ομοίως, πρὸς βίαν τινός και πρὸς βίαν μόνο του, σε 

Αισχύλ.  
βιάζω, μέλ. -σω = βιάω, αναγκάζω, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ. αόρ. αʹ ἐβιάσθην, 

παρακ. βεβίασμαι, I. συμπιέζομαι, καταβάλλομαι, αναγκάζομαι, σε Ομήρ. Ιλ.· 
βιάζομαι τάδε, υφίσταμαι βία σε..., σε Σοφ.· βιασθείς, στον ίδ.· ἐπεὶ ἐβιάσθη, σε 

Θουκ.· βεβιασμένοι, αυτοί που έγιναν δούλοι με τη βία, σε Ξεν.· λέγεται για 
πράγματα, τοὔνειδος βιασθέν, πιεσμένο από κάποιον, σε Σοφ. II. αποθ., βιάζομαι, 

με Μέσ. αόρ. αʹ ἐβιασάμην, παρακ. βεβίασμαι, 1. καταβάλλω με δύναμη, πιέζω με 

δύναμη, σε Όμηρ.· βιάζεσθαι νόμους, παραβιάζω, σε Θουκ.· βιάζομαι αὑτόν, 

απλώνω βίαια χέρια προς τον ίδιο τον εαυτό μου, αυτοκτονώ, σε Πλάτ. βιάζομαί 

τινα, με απαρ., αναγκάζω κάποιον να κάνει κάτι με τη βία, σε Ξεν.· και με 
παράλειψη του απαρ., βιάζομαι τὰ σφάγια, αναγκάζω τα σφάγια της θυσίας (να 

δειχθούν ευνοϊκά), σε Ηρόδ. 2. με αιτ. πράγμ., βιάζεσθαι τὸν ἔκπλουν, εκβιάζω 

την έξοδο, σε Θουκ. 3. απόλ., χρησιμοποιώ βία, μάχομαι, αγωνίζομαι, σε Αισχύλ., 
Σοφ. κ.λπ.· εξαναγκάζομαι, σε Θουκ., Ξεν.· με απαρ., βιάζομαι πρὸς τὸν λόφον 

ἐλθεῖν, σε Θουκ.· λέγεται για λιμό, αυξάνομαι με σφοδρότητα, σε Ηρόδ.  

βιαιο-μάχας, ὁ (μάχομαι), αυτός που μάχεται, αυτός που αγωνίζεται βίαια, 

ανδρείος μαχητής, σε Ανθ.  
βίαιος, -α, -ον και -ος, -ον (βία), I. πειθαναγκαστικός, βίαιος· ἔργα βίαια, σε 

Ομήρ. Οδ.· βίαιος θάνατος, σε Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ.· ὁ πόλεμος βίαιος διδάσκαλος, ο 

πόλεμος είναι δάσκαλος της βίας, σε Θουκ.· επίρρ. βιαίως, με τη βία, 
καταναγκαστικά, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. κ.λπ.· ομοίως, πρὸςτὸν βίαιον, στον ίδ. II. 

Παθ., αυτός που γίνεται διά της βίας, επιβεβλημένος, υποχρεωτικός, βεβιασμένος, 

καταπιεσμένος, σε Πλάτ.  
βι-αρκής, -ές (βίος, ἀρκέω), αυτός που παρέχει τα αναγκαία για τη ζωή, σε Ανθ.  

βιαστέον, ρημ. επίθ. του βιάζω, πρέπει να ασκήσει κανείς βία σε..., σε Ευρ.  
βιαστής, -οῦ, ὁ (βιάζω), αυτός που χρησιμοποιεί δύναμη, βίαιος άνδρας, σε Κ.Δ.  

βῐάω, μέλ. -ήσω, παρακ. βεβίηκα, = βιάζω, I. βιάζω, αναγκάζω, καταπιέζω, σε 

Ομήρ. Ιλ. — Παθ., οδηγούμαι με τη βία· λέγεται για φωτιά, σε Ηρόδ.· θανάτῳ 

βιηθείς, συντετριμμένος, στον ίδ. II. αποθ., πιέζω δυνατά, καταβάλλω, σε Όμηρ.· 
βιήσατο κῦμ' ἐπὶ χέρσου, με παρέσυρε, με «ξέβρασε» στην ξηρά το κύμα, σε Ομήρ. 

Οδ.· νῶϊ βιήσατο μισθόν, μας ἀδίκησε, μας στέρησε βίαια το μισθό μας, σε Ομήρ. 

Ιλ.· αναγκάζω ή επιβάλλω, σε Αισχύλ.  
βῐβάζω, μέλ. βιβάσω, Αττ. βιβῶ, αόρ. αʹ ἐβίβασα — Μέσ. μέλ. βιβάσομαι, Αττ. 

βιβῶμαι, αόρ. αʹ ἐβιβασάμην, μτβ. του βαίνω, κάνω κάτι να ανέβει, εγείρω, 

εξυψώνω, σε Σοφ.  
βιβάσθω=βιβάω, βίβημι· μακρὰ βιβάσθων, αυτός που προχωρεί με μεγάλες 

δρασκελιές, αυτός που κάνει μεγάλα βήματα, σε Ομήρ. Ιλ.  
βῐβάω, ποιητ. τύπος του βαίνω, βηματίζω, διασκελίζω· πέλωρα βιβᾷ, κάνει 

μεγάλες δρασκελιές, μεγάλα βήματα, σε Ομηρ. Ύμν.· ἐβίβασκε, γʹ ενικ. Ιων. 

παρατ., στον ίδ.· αλλού απαντά μόνο ως μτχ., μακρὰ βιβῶντα, μακρὰ βιβῶσα, σε 

Όμηρ.  



βίβημι, ποιητ. τύπος του βαίνω, βηματίζω· στον Όμ. μόνο ως μτχ., μακρὰ βιβάς, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

βιβλάριον, τό, υποκορ. του βίβλος, σε Ανθ.· βιβλαρίδιον, σε Κ.Δ.  
βιβλίδιον, [ῑ], τό, υποκορ. του βίβλος, σε Δημ., Ανθ.  

βίβλινοςοἶνος, ὁ, Βίβλινο κρασί· ονομάζεται έτσι από την ομώνυμη περιοχή της 

Θράκης (Βίβλη), σε Ησίοδ., Θεόκρ.· γράφεται «Βύβλινος» στον Ευρ.  
βιβλιο-κάπηλος[ᾰ], ὁ, έμπορος βιβλίων, σε Λουκ.  

βιβλίον, τό, υποκορ. του βίβλος, χαρτί, περγαμηνή, επιστολή, σε Ηρόδ., Αριστοφ. 

κ.λπ.· συχνά απαντά και ως βυβλίον.  
βίβλος, ἡ, I. εσωτερικός φλοιός του παπύρου (βύβλος)· γενικά, φλοιός, φλούδα, 

σε Πλάτ. II. βιβλίο του οποίου τα φύλλα ήταν φτιαγμένα απ' αυτόν το φλοιό, σε 

Δημ. (πιθ. ξένη λέξη).  
βιβρώσκω, μέλ. βρώσομαι, αόρ. αʹ ἔβρωσα, Επικ. αόρ. βʹ ἔβρων, παρακ. 

βέβρωκα· συγκεκ. τύπος μτχ. βεβρώς, -ῶτος· τύπος Ευκτ. βεβρώθοις, όπως αν 

προερχόταν από παρακ. βέβρωθα, απαντά σε Ομήρ. Ιλ.· Παθ. μέλ. βεβρώσομαι, 
αόρ. αʹ ἐβρώθην, παρακ. βέβρωμαι (√ΒΟΡ, βλ. βορ-ά, Λατ. vor-o), τρώω, 

κατατρώω· βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ', σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., τρώγω από κάποιο 

πράγμα, τρώγω μέρος πράγματος· βεβρωκὼς βοός, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., 

τρώγομαι· χρήματα βεβρώσεται, θα αφανισθούν, θα καταφαγωθούν, στο ίδ.  
βῐη-μάχος, -ον, = βιαιο-μάχας, σε Ανθ.  

βίῃφι, Επικ. αντί βίῃ, Ιων. δοτ. της λ. βία.  

βῖκος, ὁ, ανατολική λέξη για δοχείο κρασιού, σε Ηρόδ., Ξεν.  

βῑνέω, coïre, συνευρίσκομαι· λέγεται για παράνομη συνεύρεση, σε Αριστοφ.  

βῐο-δότης, ὁ, αυτός που παρέχει ζωή ή τροφή, σε Πλάτ.  

βῐό-δωρος, -ον, αυτός που δωρίζει τη ζωή, ποιητ. σε Πλάτ., Σοφ.  

βῐο-δώτης, -ου, ὁ, ταυτόσημο με το βιοδότης, σε Ανθ.  

βῐο-θάλμιος, -ον (θάλλω), ζωηρός, ακμαίος, σφριγηλός, σε Ομηρ. Ύμν.  

βῐο-θρέμμων, -ον (τρέφω), αυτός που διατηρεί τη ζωή, σε Αριστοφ.  

βίος, [ῐ]ὁ, I. 1. βίος, δηλ. όχι η ζωή που κυριολεκτικά σημαίνει τον κύκλο 

ύπαρξης των ζώων (ζωή), αλλά η κατάσταση του βίου, τρόπος διαβίωσης, Λατ. 
vita, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· στον πληθ., τίνες καὶ πόσοι εἰσὶ βίοι;, σε Πλάτ. 2. στους 

ποιητές, βίος = ζωή· βίον ἐκπνεῖν, σε Αισχύλ.· ἀποψύχειν, σε Σοφ. 3. η διάρκεια 

της ζωής, ο χρόνος της ζωής, σε Ηρόδ., Πλάτ. II. τα μέσα προς ζωή, το εισόδημα, 
περιουσία, τα προς το ζην, Λατ. victus, σε Ησίοδ., Σοφ. κ.λπ.· τὸν βίον ποιεῖσθαι 

ἀπό τινος, πορίζομαι τα προς το ζην από κάτι, σε Θουκ. κ.λπ. III. έκθεση της 

ζωής, βιογραφία, όπως οι βιογραφίες του Πλουτ.  
βιός, ὁ, τόξο, σε Ομήρ. Ιλ.  

βιο-στερής, -ές (στερέω), αυτός που στερείται τα μέσα της ζωής, σε Σοφ.  
βιοτεία, ἡ (βιοτή), τρόπος, μέσο ζωής, σε Ξεν.  

βιοτεύω, μέλ. -σω, 1. ζω, σε Ευρ. 2. βρίσκω τροφή, σε Θουκ.· ζω με ή από κάτι· 
ἀπὸ πολέμου, σε Ξεν.  

βιοτή, ἡ, I. βίοτος, βίος, σε Ομήρ. Οδ., Αττ. Ποιητ. II. μέσα ζωής, εισόδημα, σε 

Σοφ., Αριστοφ.  
βιότης, -ητος, ἡ = το προηγ., σε Ομηρ. Ύμν.  

βιότιον, τό, υποκορ. του βίοτος, ανεπαρκές, πενιχρό εισόδημα, σε Αριστοφ.  
βίοτος, ὁ (βιόω), I.=βίος I, ζωή, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ. II.=βίος II, τα μέσα της 

ζωής, εισόδημα, Λατ. victus, σε Όμηρ. III. κόσμος, ανθρώπινο γένος, σε Ανθ.  

βιο-φειδής, -ές (φείδομαι), τσιγκούνης, φειδωλός, σε Ανθ.  
βιόω (βίος), μέλ. βιώσομαι, αόρ. αʹ ἐβίωσα, αόρ. βʹ ἐβίων, γʹ ενικ. προστ. βιώτω, 

υποτ. βιῶ, ευκτ. βιῴην, απαρ. βιῶναι, μτχ. βιούς, παρακ. βεβίωκα· ζω, περνώ τη 

ζωή μου (ενώ αντίθετα, ζάω σημαίνει ζω, κυρίως υπάρχω στη ζωή), σε Ομήρ. Ιλ. 
κ.λπ.· ἀπ' αὐτῶν ὧν αὐτὸς βεβίωκεν, από αυτές ακριβώς τις πράξεις της ίδιας του 

της ζωής, σε Δημ.· από όπου στην Παθ., τὰ σοὶ κἀμοὶ βεβιωμένα, οι πράξεις της 

δικής σου και της δικής μου ζωής, στον ίδ.· απρόσ., βεβίωταί μοι, έχω ζήσει, Λατ. 

vixi — Μέσ. με Ενεργ. σημασία, σε Ηρόδ.  
βιόωνται, Επικ. αντί βιῶνται, γʹ πληθ. Μέσ. του βιάω.  

βίῳ, βιῴην, βιῶναι, βιώτω, βλ. βιόω.  


