
Ρ, ρ, ῥῶ, τό, άκλιτο, το δέκατο έβδομο γράμμα του ελλ. αλφαβ.· ως 

αριθμητικό ρʹ = 100, ͵ρ = 100.000. I. Διαλεκτικές και άλλες μεταβολές: 1. 

στην Αιολ., στο τέλος λέξεων το σ μετατράπηκε σε ρ, όπως στα οὗτορ, ἵππορ 

αντί οὗτος, ἵππος, πρβλ. Λατ. arbor αντί arbos, honor αντί honos· 2. στην Αττ., 

τα ρρ αντικατέστησαν το Ιων. και αρχ. Αττ. ρσ, όπως στα ἄρρην, θάρρος αντί 

ἄρσην, θάρσος· 3. σε ορισμένες λέξεις το ρ μετατίθεται, όπως στα κάρτος 

Επικ. αντί κράτος, ἀταρπός αντί ἀτραπός, κραδίη αντί καρδία· φαινόμενο που 

απαντά κυρίως στους ποιητές για μετρικούς λόγους· II. 1. το ρ στην αρχή 

λέξης προφερόταν τόσο ισχυρά, ώστε μπορούσε να καταστήσει το βραχύ 

φωνήεν της προηγούμενης λέξης θέσει μακρό, όπως στο ψυχρὴὑπὸ ῥιπῆς, σε 

Ομήρ. Ιλ. 2. εξαιτίας της ισχυρής προφοράς, το ρ διπλασιαζόταν μετά από 

πρόθεση που έληγε σε φωνήεν ή μετά το στερητικό α, καθώς και μετά από 

αύξηση στα ρήματα, όπως στα ἀπορρίπτω, ἄρρωστος, ἔρριψα· 3. εάν μια λέξη 

αρχίζει με ρ, τότε δασύνεται, εκτός από την Αιολ. διάλεκτο, στην οποία το ρ 

ποτέ δεν δασύνεται.  

ῥά[ᾰ], εγκλιτ. μόριο, Επικ. αντί ἄρα, σε Όμηρ.· σπανιότερα, στα λυρικά χωρία 

των Τραγ.  

ῥαββί, ῥαββονί, ῥαββουνί, ω διδάσκαλέ μου, Εβρ. λέξεις, σε Κ.Δ.  

ῥαβδίον, τό, υποκορ. του ῥάβδος, μικρή ράβδος, ραβδάκι, σε Βάβρ.  

ῥαβδο-μᾰχία, ἡ (μάχομαι), μάχη με ραβδί, κοντάρι ή ελαφρύ ξίφος, σε 

Πλούτ.  

ῥαβδονομέω, μέλ. -ήσω, καθίσταμαι διαιτητής, κριτής, αγωνοδίκης, σε Σοφ.  

ῥαβδο-νόμος, -ον (νέμω), αυτός που κρατά ραβδί, ραβδοφόρος, αγωνοδίκης, 

καστής· απ' όπου, ό,τι και το ῥαβδοῦχος, λέγεται για τους Ρωμαίους 

ραβδούχους, από το Λατ. lictors, σε Πλούτ.  

ῥάβδος, ἡ, I. 1. ραβδί, βέργα, μπαστούνι, ράβδος, Λατ. virga, σε Όμηρ., Ξεν. 

2. μαγική ράβδος, όπως εκείνη της Κίρκης ή της Αθηνάς ή του Ερμή, σε 

Όμηρ. 3. ψαροκάλαμο, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, κλαδίσκος για το πιάσιμο των 

μικρών πουλιών, (ι)ξόβεργα, σε Αριστοφ. 4. ξύλο ακοντίου ή λαβή, στυλιάρι, 

σε Ξεν. 5. ράβδος, σκήπτρο ως σύμβολο αξιώματος, όπως το σκῆπτρον, σε 

Πίνδ. 6. ράβδος που κρατούσε ο ῥαψῳδός· απ' όπου, κατὰ ῥάβδον ἐπέων, 

κατά το μέτρο των ποιημάτων του (Ομήρου), σε Πίνδ. 7. ραβδί για 

μαστίγωση, ξυλοδαρμό, σωφρονισμό, σε Πλάτ.· αἱ ῥάβδοι, οι fasces των 

Ρωμαίων ραβδούχων, σε Πλούτ. 8. ποιμενική ράβδος. II. λωρίδα, ταινία ή 

κορδέλα, ζώνη, σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥαβδουχέω, μέλ. -ήσω, βαστώ ραβδί ή σκήπτρο ως έμβλημα, σύμβολο ενός 

αξιώματος — Παθ., στην αρχαία Ρώμη, φέρω, βαστώ τις ράβδους ως 

ραβδούχος μπροστά από τις ιερές παρθένες, προπορεύομαι ως ραβδούχος, σε 

Πλούτ.  

ῥαβδουχία, ἡ, στην αρχαία Ρώμη, αξίωμα του ραβδούχου και μετωνυμικά οι 

ίδιοι οι ραβδούχοι, σε Πλούτ.  

ῥαβδ-οῦχος, ὁ (ἔχω), αυτός που φέρει, κρατά ραβδί ή σκήπτρο ως σύμβολο 

αξιώματος· 1. δικαστής, κριτής αγώνα, αγωνοδίκης, σε Πλάτ. 2. υπηρέτης 

άρχοντα, αυλικός, ο οποίος έφερε τη ράβδο του άρχοντα, σε Αριστοφ.· 

ομοίως, στην αρχαία Ρώμη, λεγόταν για τους ραβδούχους που κρατούσαν 

δέσμες ράβδων γύρω από πέλεκυ, σε Πολύβ., κ.λπ.  

ῥαβδοφορέω, μέλ. -ήσω, κρατώ ραβδί, μπαστούνι, σε Στράβ.  

ῥαβδο-φόρος, -ον (φέρω), = ῥαβδοῦχος, σε Πολύβ.  

ῥάβδωσις, ἡ (από το ῥαβδόω), ράβδωση, αυλάκωση κιόνων, σε Αριστ.  



ῥαβδωτός, -ή, -όν (από το ῥαβδόω, πρβλ. ῥάβδος II), αυτός που έχει ρίγες, 

ριγωτός, ριγέ, ραβδοειδής, αυλακωτός (λέγεται για τους κίονες), σε Ξεν.  

ῥᾰγάς, -άδος, ἡ (ῥαγῆναι), ρήγμα, ρωγμή, σκάσιμο, σε Ανθ.  

ῥαγδαῖος, -α, -ον (ῥάγδην), σφοδρός, βίαιος, ορμητικός, σε Πλούτ., Λουκ.  

ῥαγῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του ῥήγνυμι.  

ῥᾱγίζω, μέλ. -ίσω (ῥάξ), μαζεύω, συλλέγω ρώγες, σε Θεόκρ.  

ῥᾱγο-λόγος, -ον (ῥάξ, λέγω), αυτός που μαζεύει ρώγες, σε Ανθ.  

ῥαδινάκη, ἡ, περσικό όνομα για το μαύρο πετρέλαιο, που έχει έντονη 

μυρωδιά, σε Ηρόδ.  

ῥᾰδῐνός, -ή, -όν, Αιολ. βρᾰδῐνός, -ή, -όν, 1. λεπτός, λυγερός, λεπτός στην 

άκρη, μυτερός, σε Ομήρ. Ιλ., Θέογν. κ.λπ. 2. λέγεται για τα μέλη νεανικού 

σώματος, λυγερός, λεπτοφυής, λεπτοκαμωμένος, ντελικάτος, απαλός, φερός, 

σε Ησίοδ., Θέογν. 3. γενικά, λεπτός, απαλός ή ευκίνητος, ὄσσε, σε Αισχύλ.  

ῥᾴδιος, -α, -ον, Αττ. επίσης -ος, -ον· Επικ. και Ιων. ῥηΐδιος, -η, -ον[ῐ]· συγκρ. 

ῥᾴων, ῥᾷον (από √ΡΑ), Ιων. ῥηΐων, ῥήῖον, Επικ. ῥηΐτερος, συνηρ. ῥῄτερος, 

Δωρ. ῥᾴτερος — υπερθ. ῥᾷστος, -η, -ον, Ιων. και Επικ. ῥήϊστος, Δωρ. ῥάϊστος, 

Επικ. ῥηΐτατος·  

Α. I. 1. εύκολος, έτοιμος, έτοιμος να κάνει ή να πράξει κάτι, αντίθ. προς το 

χαλεπός, σε Όμηρ. κ.λπ.· ῥηίδιόν τοι ἔπος ἐρέω, θα σου πω λόγια εύκολα, για 

να μπορέσεις να τα καταλάβεις, σε Ομήρ. Οδ.· με απαρ., τάφρος ῥηϊδίη 

περῆσαι, εύκολη στη διάβαση, σε Ομήρ. Ιλ.· ῥηΐτεροι πολεμίζειν, τότε ήταν 

ευκολότερο να πολεμά κάποιος με αυτούς, στο ίδ. 2. α) ῥᾴδιόν ἐστι, είναι 

εύκολο (να γίνει κάτι), με απαρ., σε Πίνδ., Θουκ.· με αιτ. και απαρ., τύραννον 

εὐσεβεῖν οὐ ῥᾴδιον, σε Σοφ.· επίσης, ῥᾷστοί εἰσιν ἀμύνεσθαι = ῥᾴδιόν ἐστιν 

αὐτοὺς ἀμύνεσθαι, σε Θουκ. β) επίσης, ῥᾴδιόν ἐστι, είναι εύκολο πράγμα, είναι 

εύκολη υπόθεση· παρ' ὑμῖν ῥᾴδιον ξενοκτονεῖν, σε Ευρ. II. λέγεται για 

πρόσωπα, εύκολος, πρόθυμος, Λατ. facilis, commodus, σε Δημ.· με αρνητική 

σημασία, απερίσκεπτος, αμελής, αδιάφορος, σε Λουκ. Β. Επίρρ. ῥᾳδίως, 

Αιολ. βραϊδίως,Επικ. και Ιων. ῥηῖδίως, I. 1. εύκολα, με ευχέρεια, πρόθυμα, 

θεληματικά, σε Όμηρ. κ.λπ.· ῥᾳδίως φέρειν, φέρω με ευχέρεια, φέρω εύκολα 

(κάτι), σε Ευρ. κ.λπ. 2. με αρνητική σημασία, με ελαφρότητα, απερίσκεπτα, 

αψήφιστα, τολμηρά, ασυλλόγιστα, σε Θουκ.· ῥᾳδίως οὕτω, κατά τον εύκολο 

και απερίσκεπτο αυτόν τρόπο, σε Πλάτ. II. συγκρ. ῥᾷον φέρειν, σε Θουκ. III. 

υπερθ. ῥᾷστα, ιδίως σε φράσεις όπως, ῥᾷστα φέρειν, σε Σοφ.· ὡς ῥᾷστα φέρειν, 

σε Αισχύλ.· ρᾷστά τε καὶ ἥδιστα βιοτεύειν, σε Ξεν.  

ῥᾳδιουργέω, μέλ. -ήσω (ῥᾳδιουργός)· I. 1. πράττω με ευκολία ή εκ του 

προχείρου, σε Λουκ. 2. ενεργώ απερίσκεπτα ή επιπόλαια, παράτολμα, ενεργώ 

λανθασμένα, σφάλλω, συμπεριφέρομαι άσχημα, έχω κακή συμπεριφορά, σε 

Ξεν.· γενικά, φέρομαι με πονηρία και μοχθηρία, διαβάλλω, απατώ, διαφθείρω, 

σε Πλουτ. II. ζω εύκολα, διάγω τεμπέλικη, ακαμάτικη, οκνηρή ζωή, παίρνω 

τα πράγματα με ευκολία, δεν ζω προνοώντας για το αύριο, τεμπελιάζω, σε 

Ξεν.  

ῥᾳδιούργημα, -ατος, τό, απερίσκεπτη πράξη, κακούργημα, σε Πλούτ.  

ῥᾳδιουργία, ἡ, I. ευκολία στην πράξη, ευχέρεια εκτέλεσης, σε Ξεν. II. 1. 

οκνηρία, τεμπελιά, νωθρότητα, ραθυμία, στον ίδ. 2. απερισκεψία, αποκοτιά, 

αψηφισιά, έλλειψη αρχών, κακία, κακοήθεια, παλιανθρωπιά, μοχθηρία, 

λαγνεία, ασέλγεια, στον ίδ.· απάτη, σε Πλούτ.  

ῥᾳδι-ουργός, -όν (*ἔργω)· 1. κυρίως, αυτός που πράττει κάτι με ευκολία· με 

αρνητική σημασία, αδίστακτος, ασυνείδητος, απερίσκεπτος, άνθρωπος 



ακόλαστος και σε λόγους και σε έργα, σε Αριστ. 2. λέγεται για πράγματα, 

ακάθαρτος, μιαρός, σε Ξεν.  

ῥᾰθάμιγξ[θᾰ], -ιγγος, ἡ, I. σταγόνα, ρανίδα, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. II. λέγεται 

για στερεά σώματα, κόκκος, τεμάχιο, σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).  

ῥᾰθᾰ-πῡγίζω, μέλ. -ίσω (ῥάσσω, πυγή), χτυπώ κάποιον (με την παλάμη ή το 

πόδι) στους γλουτούς, στα οπίσθια, σε Αριστοφ.  

ῥᾷθῡμέω, μέλ. -ήσω, διακόπτω, σταματώ τη δουλειά, αδρανώ, αδιαφορώ, 

τεμπελιάζω, αμελώ, σε Ξεν.  

ῥᾷθῡμία, ἡ, I. 1. ευκολία στη διάθεση, ιδιοσυγκρασία με χαρακτηριστικό 

γνώρισμα να παίρνει κάποιος τα πράγματα με ευκολία, σε Θουκ. 2. 

ψυχαγωγία, ξεκούραση, αναψυχή, διασκέδαση, σε Ευρ. II. 1. με αρνητική 

σημασία, αδιαφορία, νωθρότητα, τεμπελιά, οκνηρία, σε Ξεν. κ.λπ.· ῥᾳθυμίαν 

κτήσασθαι, αποκτώ όνομα, φημίζομαι για την τεμπελιά μου, σε Ευρ. 2. 

αμυαλιά, απερισκεψία, αποκοτιά, σε Πλάτ.  

ῥᾴ-θῡμος[ᾶ], -ον, I. αυτός που παίρνει τα πράγματα αφρόντιστα, που τα 

θεωρεί εύκολα, αδιάφορος, οκνηρός, βραδύς, αργοκίνητος, Λατ. socors, σε 

Σοφ. κ.λπ. II. λέγεται για πράγματα, εύκολος, ήσυχος, απράγμων, Λατ. 

securus, σε Ισοκρ., Πλάτ. III. 1. επίρρ. -μως, σε Πλάτ. 2. επίρρ. επίσης, όπως 

το ῥᾳδίως, εύκολα, με ησυχία, με ελαφρότητα, στον ίδ.· συγκρ. -ότερον, σε 

Ισοκρ., -οτέρως, σε Αριστ.  

ῥαιβό-κρᾱνος, -ον (κράνιον), αυτός που έχει γυριστό, στρεβλό κεφάλι, σε 

Ανθ.  

ῥαιβός, -ή, -όν, κυρτός, καμπουριαστός, λυγισμένος, σκυφτός, σε Αριστ.  

ῥαιβο-σκελής, -ές (σκέλος), στραβοπόδης, σε Ανθ.  

ῥᾱΐζω, Ιων. ῥηΐζω, μέλ. -ΐσω (ῥᾴδιος), γίνομαι πιο ήσυχος, πιο ανεκτός, πιο 

ήπιος, λέγεται για νοσήματα· βρίσκω ανακούφιση, αναρρώνω από ασθένεια, 

λέγεται για πρόσωπα, σε Πλάτ., Δημ.· ξεκουράζομαι, αναπαύομαι, σε Ξεν.  

ῥαίνω, μέλ. ῥᾰνῶ αλλά και ῥᾱνῶ, αόρ. αʹ ἔρρᾱνα — Παθ., αόρ. αʹ ἐρράνθην, 

παρακ. ἔρραμαι, γʹ πληθ. ἔρρανται· ανώμ. Επικ. τύποι (προήλθαν από τύπο 

ενεστ. *ῥάζω), βʹ πληθ. προστ. αορ. αʹ ῥάσσατε, γʹ πληθ. Παθ. παρακ. και 

υπερσ. ἐρράδαται, ἐρράδατο· I. 1. ραντίζω, ραίνω, πιτσιλίζω, καταβρέχω, 

ῥάσσατε (ενν. δῶμα ὕδατι), σε Ομήρ. Οδ.· αἵματι βωμόν, σε Ευρ. — Παθ., 

πύργοι αἵματι ἐρράδατ', σε Ομήρ. Ιλ.· αἵματι δ' ἐρράδατε τοῖχοι, σε Ομήρ. Οδ.· 

λέγεται για στερεά, καλύπτω, ἵπποι ῥαίνοντο κονίῃ, σε Ομήρ. Ιλ. 2. μεταφ., 

ῥαίνω τινὰ ὕμνῳ, σε Πίνδ. II. διασκορπίζω, με αιτ. του πράγμ. που 

διασκορπίζεται, ῥαίνειν ἐς τὰ βλέφαρα, λέγεται για το ράντισμα (ξιδιού) στα 

μάτια, σε Αριστοφ.  

ῥαιστήρ, -ῆρος, ὁ, ἡ, σφυρί, βαριοπούλα, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.  

ῥαίω, ποιητ. γʹ ενικ. υποτ. ῥαίῃσι, μέλ. ῥαίσω, Επικ. απαρ. ῥαισέμεναι· αόρ. αʹ 

ἔρραισα, υποτ. ῥαίσῃ — Παθ., αόρ. αʹ ἐρραίσθην· I. σπάω, θρυμματίζω, 

κομματιάζω, θραύω, συντρίβω, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., ῥαιόμενος, ο ναυαγός, 

στο ίδ.· φάσγανον ἐρραίσθη, κομματιάστηκε, συντρίφτηκε, σε Ομήρ. Ιλ. II. 

καταστρέφω· Παθ., κατασυντρίβομαι, καταβάλλομαι, τσακίζομαι από τα 

παθήματά μου, σε Αισχύλ., Σοφ.  

ῥακά, Εβρ. λέξη που εκφράζει απόλυτη περιφρόνηση, σε Κ.Δ.  

ῥάκιον[ᾰ], τό, υποκορ. του ῥάκος, κουρέλι· κενός, κυρίως, στον πληθ., ῥάκια, 

σε Αριστοφ.  

ῥᾰκιο-συρραπτάδης, -ου, ὁ, αυτός που ράβει, συρράπτει κουρέλια, ράκη, σε 

Αριστοφ. (λέγεται για τον Ευρ.).  

ῥᾰκό-δῠτος, -ον (δύω), ρακένδυτος, κουρελής, σε Ευρ.  



ῥᾰκόεις, -εσσα, -εν, I. κουρελής, σχισμένος, κουρελιασμένος, σε Ανθ. II. 

όπως το ῥαγόεις, ρυτιδωμένος, ζαρωμένος, τσαλακωμένος, στον ίδ.  

ῥάκος[ᾰ], -εος, τό, I. 1. κουρελιασμένο ένδυμα, κουρέλι, σε Ομήρ. Οδ., 

Αριστοφ.· στον πληθ., ῥάκεα, Αττ. ῥάκη, κουρέλια, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ. 

2. γενικά, λωρίδα, ταινία υφάσματος, πανί, σε Ηρόδ.· κομμάτι, τεμάχιο 

σάρκας, σε Αισχύλ. II. σε πληθ., ζάρες, ρυτίδες προσώπου, σε Αριστοφ. III. 

μεταφ., κουρέλι, απομεινάρι, λείψανο, υπόλοιπο, σε Ανώνυμ. παρ' Αριστ.· 

λέγεται, επίσης, για γέρο ναυτικό, ἁλίοιο βίου ῥάκος, σε Ανθ.  

ῥᾰκόω, μέλ. -ώσω, σχίζω σε λωρίδες, κόβω σε κομμάτια, κουρελιάζω, σε 

Πλούτ.  

ῥάκωμα, -ατος, τό, σε πληθ., = ῥάκη, ῥάκια, κουρέλια, σε Αριστοφ.  

ῥάμφος, -εος, τό, ράμφος, ρύγχος, μύτη, ράμφος πουλιού, άκρη (μύτη) που 

προεξέχει, σε Αριστοφ.  

ῥᾰνίς, -ίδος, ἡ (ῥαίνω), σταγόνα, σε Ευρ.· σταγόνα βροχής, σε Αριστοφ.  

ῥαντήριος, -α, -ον (ῥαίνω), κατάλληλος για ράντισμα, σε Αισχύλ.· αυτός που 

παρουσιάζεται, εμφανίζεται ως λεκιασμένος, πιτσιλισμένος, βρώμικος, 

κηλιδωμένος με αίμα, μολυσμένος.  

ῥαντίζω, I. = ῥαίνω, σε Κ.Δ. II. λέγεται για το αποτέλεσμα, καθαρίζω, 

εξαγνίζω, στο ίδ.  

ῥαντισμός, ὁ, ράντισμα, ψεκασμός, σε Κ.Δ.  

ῥάξ, ῥᾱγός, ῥώξ, ῥωγός, ἡ, ρώγα, ρώγα σταφυλιού, Λατ. racemus, σε Πλάτ.  

ῥᾷον, ουδ. επίθ., χρησιμ. ως επίρρ., βλ. ῥᾴδιος.  

ῥᾰπίζω, μέλ. -ίσω (ῥαπίς)· I. χτυπώ με ραβδί, ραβδίζω, ξυλοκοπώ, 

μαστιγώνω, δέρνω, σε Ηρόδ., Δημ. II. χαστουκίζω, χτυπώ στο πρόσωπο, σε 

Κ.Δ.  

ῥᾰπίς, -ίδος, ἡ, = ῥάβδος.  

ῥάπισμα, -ατος, τό (ῥαπίζω), χτύπημα, κόλαφος, χαστούκι στο πρόσωπο, σε 

Λουκ.  

ῥαπτός, -ή, -όν (ῥάπτω)· I. 1. ραμμένος, μπαλωμένος, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

μεταφ., ο περασμένος σε αρμαθιά, αραδιασμένος (σε σειρά), συνεχής, λέγεται 

για στίχους, στροφές, ποιήματα, σε Πίνδ. II. δουλεμένος με βελόνα· ῥαπτόν, 

τό, κεντητό χαλί, σε Ξεν.· ῥαπτὴ σφαῖρα, μπάλα ραμμένη από δέρματα 

διαφόρων, ποικίλων χρωμάτων, σε Ανθ.  

ῥάπτω, μέλ. ῥάψω, αόρ. αʹ ἔρραψα, Επικ. ῥάψα — Μέσ., αόρ. αʹ ἐρραψάμην 

— Παθ., αόρ. βʹ ἐρράφην [ᾰ]· παρακ. ἔρραμμαι· I. ράβω ή συρράπτω, ενώνω 

δύο κομμάτια, γαζώνω, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ. — Μέσ., ῥάπτεσθαι ὀχετὸν 

δερμάτων, κατασκευάζω σωλήνα, οχετό από δέρμα, σε Ηρόδ.· ῥαψάμενος 

τουτί (ενν. τὸ προσκεφάλαιον), παρήγγειλες να ραφθεί για 'σένα, σε Αριστοφ.· 

αλλά επίσης, ράβω επάνω σε ή δίπλα σε κάτι, στον ίδ. — Παθ., ἐρράφθαι τὸ 

χεῖλος, το να έχει κάποιος τα χείλη του ραμμένα, κλειστά, σε Δημ. II. μεταφ., 

επινοώ, σκαρώνω, εφευρίσκω, μηχανεύομαι, συνωμοτώ, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

παροιμ., τὸ ὑπόδημα ἔρραψας μὲν σύ, ὑπεδήσατο δὲ Ἀρισταγόρης, εσύ έφτιαξες 

το παπούτσι, αλλά ο Αρισταγόρας το φόρεσε, σε Ηρόδ.  

Ῥᾶρος, -ου, ὁ, ο Ράρος, πατέρας του Τριπτόλεμου, απ' όπου, τὸῬάριον (ενν. 

πεδίον), το χωράφι του Ράρου, αφιερωμένο στη Δήμητρα (ως ιερό της 

Δήμητρας), όπου εκεί πρωτοκαλλιεργήθηκε η γη, σε Ομηρ. Ύμν.  

ῥάσσατε, ανώμ. βʹ πληθ. αορ. αʹ του ῥαίνω.  

ῥᾷστος, ανώμ. υπερθ. του ῥᾴδιος.  

ῥᾳστωνεύω, = ῥᾳθυμέω, αργώ, χασομερώ, τεμπελιάζω, αδιαφορώ, βρίσκομαι 

σε κατάσταση ραστώνης, σε Ξεν.  



ῥᾳστώνη, Ιων. ῥῃστώνη, ἡ (ῥᾷστος)· I. ευχέρεια ή ευκολία στην εκτέλεση 

ενός πράγματος, σε Πλάτ.· ῥᾳστώνη ή μετὰ ῥᾳστώνης, με ευκολία, εύκολα, με 

ελαφρότητα, με ευχέρεια, στον ίδ.· ῥᾳστώνην φυγῆς παρέχειν, παρέχω εύκολο 

τρόπο διαφυγής, σε Πλούτ. II. πραότητα, ήρεμη φύση, ευμενής διάθεση, 

ηπιότητα, Λατ. facilitas· τινός, σε ή προς κάποιον, ἐκ ῥῃστώνης τῆς 

Δημοκήδεος, σε Ηρόδ. III. ανακούφιση ή ανάρρωση από ασθένεια ή πόνο· 

ῥᾳστώνη τῆς πόσεως, ανάνηψη από τις συνέπειες της οινοποσίας, της μέθης, 

σε Πλάτ.· απόλ., ανάπαυση, ανάπαυλα, χουζούρι, ξεκούραση, ησυχία, στον 

ίδ.· διὰ ῥᾳστώνην, χάριν ανάπαυσης, ξεκούρασης, με σκοπό την ανάπαυλα, σε 

Ξεν.· επίσης, ανάπαυση με πολυτέλεια, νωθρότητα, ραθυμία, οκνηρία, 

αδιαφορία, αμέλεια, σε Θουκ., Δημ.  

ῥᾰφᾰνῑδόω, μπήγω, χώνω ραπανάκι στον πρωκτό, στα οπίσθια, λέγεται για 

τιμωρία των μοιχών στην αρχ. Αθήνα, σε Αριστοφ.  

ῥᾰφᾰνίς, -ῖδος, μεταγεν. ῥεφανίς, ἡ, ραπανάκι, Λατ. raphanus, σε Αριστοφ.  

ῥᾰφεύς, -έως, ὁ (ῥάπτω), μπαλωματής, ράφτης· μεταφ., ῥαφεὺς φόνου, αυτός 

που σχεδιάζει, ηθικός αυτουργός φόνου, σε Αισχύλ.  

ῥᾰφή, ἡ (ῥάπτω)· 1. ραφή, ράψιμο, συναρμογή, Λατ. sutura, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

ραφή των οστών του κρανίου, σε Ηρόδ.· ῥαφαὶ ὀστέων, σε Ευρ.  

ῥᾰφίς, Δωρ. ῥᾰπίς, -ίδος, ἡ (ῥάπτω), βελόνα, σε Ανθ.  

ῥᾱχία, ἡ, Ιων. ῥηχίη, ἡ, (ῥήγνυμι, πρβλ. ῥηγμίν)· I. θάλασσα που τα κύματά 

της σπάζουν στην ακτή, λέγεται κυρίως για την πλημμυρίδα, αντίθ. προς την 

ἄμπωτιν, σε Ηρόδ. II. βραχώδης ακτή ή παραλία, σε Αισχύλ., Θουκ.  

ῥᾰχίζω, μέλ. -ίσω (ῥάχις), σχίζω την ραχοκοκκαλιά, την κόβω, τη διαμελίζω 

(πράξη που γινόταν στις θυσίες), σε Αισχύλ., Σοφ.  

ῥάχις[ᾰ], -ιος, Αττ. -εως, ἡ, I. το χαμηλότερο μέρος της ράχης· η σπονδυλική 

στήλη σφάγιου μαζί με το κρέας της, σε Ομήρ. Ιλ.· μεταγεν., σπονδυλική 

στήλη ή ραχοκοκκαλιά· ὑπὸ ῥάχιν παγέντες, σουβλισμένοι, παλουκωμένοι, 

ανασκολοπισμένοι, σε Αισχύλ. II. οτιδήποτε έχει σχήμα ραχοκοκκαλιάς, ράχη 

όρους, οροσειρά, ορεινή πτύχωση, σε Ηρόδ.  

ῥᾱχι-ώδης, -ες (ῥᾱχία, εἶδος), πετρώδης, βραχώδης, σε Στράβ.  

ῥᾱχός, Ιων. ῥηχός, -οῦ, ἡ, ακανθώδης, αγκαθωτός θάμνος, βάτος, σε Ξεν.· 

περιληπτικά, φράκτης από θάμνους ή φρύγανα, φράκτης από αγκάθια, σε 

Ηρόδ.  

ῥάψαι, απαρ. αορ. αʹ του ῥάπτω.  

ῥαψῳδέω, μέλ. -ήσω (ῥαψῳδός)· 1. απαγγέλλω επικά ποιήματα, σε Πλάτ. 2. 

περιφρονητικά, απαγγέλλω απ' έξω, αποστηθίζω ή παπαγαλίζω, απαγγέλλω με 

στόμφο, ρητορεύω, αγορεύω, σε Δημ., Λουκ.· με απαρ., εξακολουθώ να λέω 

ότι..., σε Δημ.  

ῥαψῳδία, ἡ (ῥαψῳδός)· I. 1. απαγγελία επικής ποίησης, σε Πλάτ. 2. επική 

σύνθεση, αντίθ. προς τη λυρική (κιθαρῳδία), στον ίδ. II. μέρος επικού 

ποιήματος κατάλληλο προς απαγγελία σε συγκεκριμένη περίσταση, π.χ., 

στίχος της Ιλιάδας ή της Οδύσσειας, ποίημα, άσμα, έπος, τραγούδι, ραψωδία 

(έπους), σε Πλούτ., Λουκ.  

ῥαψῳδικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στον ραψωδό· ἡ-κή (με ή 

χωρίς τη λέξη τέχνη), η τέχνη του ραψωδού, σε Πλάτ.  

ῥαψ-ῳδός, ὁ (ῥάπτω, ᾠδή)· I. κυρίως αυτός που συνενώνει ή συνθέτει ωδές· 

κυρίως, αυτός που απαγγέλλει επικά ποιήματα, ο ραψωδός, σε Όμηρ., Πλάτ.· 

αλλά, ῥαψῳδοί συνήθως σήμαινε τάξη ανθρώπων που έβγαζαν τα προς το ζην 

μέσω της απαγγελίας των ποιημάτων του Ομήρου, σε Ηρόδ., Πλάτ.· βλ. 

ῥαψῳδία II. II. ο Σοφ. αποκαλεί τη Σφίγγα ῥαψῳδὸν κύνα, διότι πρότεινε το 



αίνιγμά της δημοσίως, σε όποιον συναντούσε, όπως έκαναν κι οι ραψωδοί με 

τα έπη τους.  

ῥᾴων, ανωμ. συγκρ. του ῥᾴδιος.  

ῥέᾰ, = ῥεῖα, Επικ. επίρρ. του ῥᾴδιος, εύκολα, άνετα, σε Ομήρ. Ιλ. (μερικές 

φορές χρησιμ. ως μία μακρά συλλαβή).  

Ῥέᾱ, Επικ. Ῥείη, ἡ, επίσης, Ῥέη· η Ρέα, κόρη, θυγατέρα του Ουρανού και της 

Γης, σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του Δία και των θεών, σε Όμηρ. κ.λπ.  

ῥέγκω, μέλ. ῥέγξω, ροχαλίζω, Λατ. sterto, σε Αισχύλ., Αριστοφ.· λέγεται για 

άλογα, (ξε)φυσώ, ρουθουνίζω, σε Ευρ. (ηχομιμ. λέξη).  

ῥέεθρον, Ιων. και ποιητ. αντί ῥεῖθρον.  

ῥέζω, παρατ. ἔρεζον, Επικ. ῥέζον, Ιων. ῥέζεσκον, μέλ. ῥέξω, αόρ. αʹ ἔρρεξα, 

ποιητ. ἔρεξα, Δωρ. μτχ. ῥέξαις — Παθ., μτχ. αορ. αʹ ῥεχθείς· I. 1. κάνω, 

πράττω, ενεργώ, εκτελώ, καταφέρνω, κατορθώνω, σε Ομήρ. Οδ.· απόλ., σε 

Όμηρ.· με αιτ. πράγμ., εκτελώ, πετυχαίνω, κατορθώνω, κάνω, φτιάχνω, 

πράττω, στον ίδ. κ.λπ. — Παθ., μῆχος ῥεχθέντος κακοῦ, θεραπεία, 

αποκατάσταση βλάβης, ζημιάς που έχει ήδη προκληθεί, σε Ομήρ. Ιλ. 2. με 

διπλή αιτ. προσ. και πράγμ., κάνω κάτι σε κάποιον· κακὸν ῥέζειν τινά, σε 

Όμηρ.· ἀγαθὰ ῥέζειν τινά, στον ίδ.· επίσης, σπάνια, με δοτ. προσ., μηκέτι 

μοικακὰ ῥέζετε, μη με βλάπτετε άλλο, πια, σε Ομήρ. Οδ.· ὅσαβροτοῖς ἔρεξας 

κακά, σε Ευρ. 3. με επιτετ. σημασία, εἴ τι νόος ῥέξει, εάν ο νους θα φανεί 

χρήσιμος σε κάτι, εάν η απόφαση ωφελήσει σε κάτι, εάν εξυπηρετήσει κάτι 

ολωσδιόλου, σε Ομήρ. Ιλ. II. με ειδική σημασία, (εκ)τελώ προσφορές, θυσίες, 

σε Όμηρ., Σοφ.· απόλ., προσφέρω θυσία, όπως τα Λατ. operari, facere· ῥέζειν 

θεῷ, σε Όμηρ.· ενίοτε, το θυσιαζόμενο τίθεται σε αιτ., ῥέξω βοῦν ἦνιν, θα τον 

θυσιάσω, στον ίδ.  

ῥέθος, -εος, τό, I. μέλος του σώματος· στον πληθ., μέλη σώματος, σε Ομήρ. 

Ιλ. II. στον ενικ., πρόσωπο, όψη, παρουσιαστικό, έκφραση προσώπου, σε 

Σοφ., Ευρ.  

ῥεῖα, Επικ. αντί ῥέα, επίρρ. του ῥᾴδιος, εύκολα, με άνεση, άνετα, σε Όμηρ.· 

θεοὶ ῥεῖα ζώοντες, οι θεοί που ζουν μέσα στην άνεση και την ευμάρεια, Λατ. 

securum agentes aevom, στον ίδ.· επιτετ. έκφραση, ῥεῖα μάλ', σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥεῖθρον, τό, Αττ. συνηρ. από το Ιων. και Επικ. ῥέεθρον (ῥέω)· I. αυτό που 

ρέει, το ποτάμι, το υδάτινο ρεύμα, κυρίως σε πληθ., ποταμοῖο ῥέεθρα (ῥεῖθρα), 

σε Ομήρ. Ιλ.· Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥεῖθρα, ρυάκια αίματος, σε Αισχύλ.· σε 

ενικ., σε Ηρόδ., Αισχύλ. II. κοίτη ή κανάλι ποταμού, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.  

ῥείω, Επικ. αντί ῥέω.  

ῥεκτήρ, -ῆρος, ὁ (ῥέζω), εργαζόμενος, πράττων, εκτελεστής, δράστης, σε 

Ησίοδ.  

ῥέκτης, -ου, ὁ, = ῥεκτήρ, δραστήριος, ενεργός, σε Πλούτ.  

ῥέμβομαι, αποθ., περιφέρομαι, περιπλανιέμαι, σε Πλούτ.· μεταφ., είμαι 

άστατος, ενεργώ απρογραμμάτιστα, δρω στην τύχη, στον ίδ.  

ῥεμβ-ώδης, -ες (εἶδος), περιπλανώμενος, περιφερόμενος, σε Πλούτ.  

ῥέξαι, απαρ. αορ. αʹ του ῥέζω.  

ῥέος, τό (ῥέω), = ῥεῦμα, ρεύμα, ρυάκι, σε Αισχύλ.  

ῥέπω, μέλ. ῥέψω, αόρ. αʹ ἔρρεψα· 1. κυρίως, λέγεται για τη ζυγαριά, κλίνω, 

γέρνω προς τα κάτω, Λατ. vergere, inclinare, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ.· λέγεται 

για πράγματα, κλίνω προς το ένα ή το άλλο μέρος, είμαι ευμετάβλητος, σε 

Πίνδ.· ὕπνοςἐπὶ βλεφάροις ῥέπων, ύπνος που πέφτει πάνω στα βλέφαρα, που 

καταλαμβάνει τα μάτια του ανθρώπου, στον ίδ. 2. λέγεται για μία από τις δύο 

αντιμαχόμενες πλευρές, υπερισχύω, επικρατώ, σε Ηρόδ., Πλάτ. 3. επίσης, 



λέγεται για πρόσωπα, εὖ ῥέπει θεός, ο θεός διάκειται ευμενώς, πρόσκειται 

φιλικά, σε Αισχύλ.· ῥέπειν ἐπί τι, κλίνω, γέρνω προς κάτι, σε Δημ.· εἴς ή πρός 

τι, σε Πλάτ., Αριστ.· εἴς τινα, σε Λουκ. 4. λέγεται επίσης, για καθήκοντα, για 

αισθήματα, ῥέπω εἴς τινα, πέφτω ή ανατίθεμαι σε κάποιον, σε Αισχύλ., Σοφ. 5. 

λέγεται για γεγονότα, πέφτω, συμβαίνω κατά συγκεκριμένο τρόπο, σε Σοφ.· 

ῥέπω εἴς τι, έχω κλίση, στρέφομαι ή καταλήγω σε κάτι, σε Αισχύλ., Αριστοφ.  

ῥερῠπωμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του ῥυπόομαι.  

ῥεῦμα, -ατος, τό (ῥέω)· I. 1. αυτό που ρέει, ροή, ρους, ρεύμα, ρυάκι, ροπή, 

σε Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ. 2. ρεύμα ποταμού, κυρίως στον πληθ., σε Ηρόδ., Ευρ.· 

ρυάκι λάβας, σε Θουκ.· μεταφ., ρεύμα ή πλήθος ανθρώπων, σε Τραγ., Σοφ. 3. 

πλημμύρα, σε Θουκ. II. στην ιατρική, απέκκριση, απέκκριμμα του σώματος, 

έκχυση, καταρροή, σε Λουκ.  

ῥευμᾰτίζομαι, I. Παθ., ρέω όπως το ρεύμα, σε Στράβ. II. πάσχω από 

καταρροή ή ρευματισμούς.  

ῥευμάτιον, τό, υποκορ. του ῥεῦμα, ποταμάκι, ρυάκι, σε Πλούτ.  

ῥεύσομαι, μέλ. του ῥέω.  

ῥευστικός, -ή, -όν (ῥέω), ρευστός, χυτός, υγρός, σε Πλούτ.  

ῥεχθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του ῥέζω.  

ῥέω, Επικ. ῥείω, γʹ ενικ. παρατ. ἔρρει, Επικ. ἔρρεε ή ῥέε· μέλ. ῥεύσομαι, Δωρ. 

ῥευσοῦμαι· αόρ. αʹ ἔρρευσα — Αττ. μέλ. και αόρ. αʹ έχουν Παθ. τύπο 

ῥῠήσομαι, ἐρρύην· παρακ. ἐρρύηκα, σε Πλάτ.· το ρήμα αυτό, όπως και τα 

πνέω, χέω, δεν συναιρεί τα εη, εο, εω· I. 1. ρέω, τρέχω, ρέω ορμητικά, 

(ξε)χύνομαι, αναβλύζω, σε Όμηρ. κ.λπ.· με δοτ. του πράγματος που ρέει, πηγὴ 

ῥέει ὕδατι, η κρήνη αναβλύζει νερό, σε Ομήρ. Ιλ.· ῥέεν αἵματι γαῖα, στο ίδ.· ῥεῖ 

γάλακτι πεδίον, σε Ευρ.· λέγεται και για δήλωση μεγάλου ποταμού, μέγας ῥεῖ, 

ρέει, κυλά σε πλατύ ρεύμα ή έχει μεγάλη, ευρεία ροή, σε Ηρόδ.· με την ίδια 

σημασία, πολὺς ῥεῖ· μεταφ., λέγεται για ανθρώπους, ῥεῖ πολὺς ὅδε λεώς, σε 

Αισχύλ.· χρησιμ. για ποταμό, επίσης, ῥέει ἀπὸ χιόνος, αντλεί, τροφοδοτεί τη 

ροή, τα νερά του από το λιωμένο χιόνι, σε Ηρόδ.· παροιμ., ἄνω ῥέειν, ρέω, 

κυλώ προς τα πίσω, λέγεται για πράγματα που είναι αδύνατο να συμβούν, σε 

Ευρ. 2. μεταφ., χρησιμ. για πράγματα, ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον, από τα χέρια 

τους ρίχνονταν σαν βροχή τα βέλη, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται επίσης, για τη ροή 

των λόγων, για την ίδια την ομιλία, ἀπὸγλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή, 

στο ίδ.· απόλ., λέγεται για τη γλώσσα, κινούμαι δεξιοτεχνικά, με ευστροφία, 

ευέλικτα, με άνεση και εύκολα, χειρίζομαι απρόσκοπτα την προφορά και την 

ομιλία, σε Αισχύλ. (πρβλ. salso multoque fluenti)· λέγεται για λέξεις ή 

συναισθήματα, είμαι έκδηλος, ξεχειλίζω, σε Σοφ. 3. πέφτω, λιγοστεύω, 

μειώνομαι, π.χ. για τα μαλλιά ή για τις τρίχες του σώματος, σε Ομήρ. Οδ., 

Θεόκρ.· μεταγεν., γενικά, καταρρέω ή λιώνω τελείως, διαλύομαι, φθείρομαι, 

χάνομαι, σε Σοφ., Πλάτ. 4. λέγεται για πρόσωπα, ῥέω ἐπί ή εἴς τι, κλίνω, ρέπω 

προς κάτι, είμαι επιρρεπής σε κάτι, σε Ισοκρ., Πλάτ. II. 1. σπάνια ως μτβ., 

χύνω, ἔρρει χοάς, σε Ευρ. 2. με σύστ. αντ., ῥείτω γάλα, μέλι, ας τρέχει γάλα, 

μέλι, σε Θεόκρ.· ποταμῷ οἶνον ῥέοντι, σε Λουκ.  

*ῥέω, λέγω, απαγγέλλω, βλ. ἐρῶ.  

ῥῆγμα, -ατος, τό (ῥήγνυμι), σπάσιμο, ράγισμα, θραύσμα, θραύση, κάταγμα, 

σε Δημ.  

ῥηγμίν ή -μίς, -ῖνος, ὁ, θαλάσσια κύματα που σπάζουν πάνω στην ακτή, και 

συνεκδοχικά, η ακτή όπου σπάζουν τα κύματα, σε Όμηρ.· ἐπὶ ή παρὰ ῥηγμῖνι 

θαλάσσης, στην ακροθαλασσιά, στον ίδ.  



ῥήγνῡμι ή -ύω (εκτετ. τύπος από √ΡΑΓ)· Ιων. παρατ. ῥήγνυσκον· μέλ. ῥήξω, 

αόρ. αʹ ἔρρηξα — Μέσ., ῥήγνῠμαι, μέλ. ῥήξομαι, αόρ. αʹ ἐρρηξάμην, Επικ. 

ῥηξάμην — Παθ., μέλ. ῥᾰγήσομαι, αόρ. βʹ ἐρράγην [ᾰ], παρακ. ἔρρηγμαι, αλλά 

συνηθέστερος αμτβ. παρακ. ἔρρωγα· πρβλ. επίσης ῥήσσω, ῥάσσω.  

Α. I. 1. σπάζω, θραύω, τεμαχίζω ή κομματιάζω, σχίζω, ξεσχίζω, θρυμματίζω, 

καταστρέφω, κλονίζω, γκρεμίζω, σε Όμηρ. κ.λπ.· διαρρηγνύω, σχίζω τα 

ρούχα μου ως ένδειξη πένθους, θλίψης, σε Αισχύλ. — Μέσ., καταστρέφω για 

τον εαυτό μου (για λογαριασμό μου), διαλύω για δική μου ωφέλεια, σε Ομήρ. 

Ιλ. 2. διασπώ τις γραμμές των εχθρών, προκαλώ ρήγμα στην παράταξη της 

μάχης ή το στρατιωτικό σώμα, στο ίδ., σε Ηρόδ.· στη Μέσ., ῥήξασθαι 

φάλαγγας, στίχας, ανοίγω δρόμο μέσα από τις γραμμές του εχθρού, σε Ομήρ. 

Ιλ.· απόλ., ῥήξασθαι, κάνω διάρρηξη ή εισβάλλω, μπουκάρω, στο ίδ. 3. 

λύνομαι, απελευθερώνομαι, αποδεσμεύομαι, στο ίδ. 4. ῥῆξαι φωνήν, βγάζω 

κραυγή, κραυγάζω, ξεφωνίζω, λέγεται για παιδιά και ανθρώπους άλαλους, 

που έχουν αποσβολωθεί, που έχουν κοκκαλώσει από φόβο λόγο εχθρικής 

εισβολής και ξαφνικά μιλούν, σε Ηρόδ.· μεταγεν., μιλώ ελεύθερα, μιλώ χωρίς 

περιστροφές, υψώνω τη φωνή (όπως το Λατ. rumpere vocem, σε Βιργ.), στον 

ίδ., σε Αριστοφ. κ.λπ. 5. δακρύων ῥήξασα νάματα, αφήνοντας ελεύθερα τα 

δάκρυα να τρέξουν, σε Σοφ.· με την ίδια σημασία, ῥήγνῡμι κλαυθμόν, σε 

Πλούτ. II. απόλ., στον τύπο ῥήσσω, λέγεται για την όρχηση, κτυπώ ρυθμικά 

το έδαφος, ορχούμαι, χορεύω, σε Ομήρ. Ιλ. III. μεταγεν., ως όρος 

πολεμιστών, ρίχνω καταγής, σωριάζω κάτω, ανατρέπω, ξαπλώνω τον 

αντίπαλο χάμω, καταρρίπτω, σε Δημ. Β. 1. Παθ., κυρίως στον αόρ. βʹ ἐρράγην 

[ᾰ], σπάζω, συντρίβομαι, λέγεται για τα κύματα, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, λέγεται 

για τα σύννεφα, σε Αριστοφ. 2. σπάζω, ραγίζω σε κομμάτια, σχίζομαι, γίνομαι 

ρηγματώδης, λέγεται για τη γη σε καιρό σεισμού, ῥαγῆναί τι τῆς γῆς, σε 

Πλάτ.· επίσης, λέγεται για τα ενδύματα, ἱμάτια ῥαγέντα, σε Ξεν. 3. 

εκρήγνυμαι, ξεσπώ, όπως η αστραπή, η βροντή, σε Αριστοφ. 4. λέγεται ακόμη 

για τα πλοία, συντρίβομαι, τσακίζομαι, ναυαγώ, σε Δημ.· μεταφ., λέγεται για 

τις ελπίδες, πολλῶν ῥαγεισῶν ἐλπίδων, σε Αισχύλ. Γ. I. αμτβ., όπως το Παθ., 

ξεσπώ με ορμή, εκρήγνυμαι, λέγεται για ποτάμι, υπερχειλίζω, εἰ ἐθελήσει 

ῥήξας ὑπερβῆναι ὁ ποταμός, σε Ηρόδ.· μεταφ., λέγεται για ξαφνικές 

δυστυχίες, εκρήξεις οργής κ.λπ. σε Σοφ. II. με αυτήν την αμτβ. σημασία ο 

παρακ. ἔρρωγα, χρησιμ. συνήθως για να δηλώσει το ξέσπασμα σε δάκρυα, 

στον ίδ.· μεταφ., κακῶν πέλαγος ἔρρωγεν, σε Αισχύλ. κ.λπ.  

ῥῆγος, -εος, τό, κάλυμμα, σκέπασμα, πάπλωμα, χρησιμ. όπως το υπόστρωμα 

ανάκλιντρου ή καθίσματος, σε Όμηρ.· επίσης, όπως το ένδυμα, ρούχο, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ῥῄδιος, Ιων. συνηρ. τύπος αντί ῥηΐδιος.  

ῥηθῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του ἐρῶ· ῥηθήσομαι, μέλ.  

ῥηΐδιος, Ιων. αντί ῥᾴδιος· ῥηΐζω, αντί ῥαΐζω.  

ῥήϊστος, ῥηΐτατος, ῥηΐτερος, βλ. ῥᾴδιος.  

ῥηκτός, -ή, -όν (ῥήγνυμι), αυτός που μπορεί κανείς να σπάσει ή να 

συντρίψει, σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥῆμα, -ατος, τό (ῥέω, ἐρῶ)· I. 1. αυτό που λέγεται ή εκφωνείται, λέξη, λόγος, 

σε Θέογν., Ηρόδ. κ.λπ.· κατὰ ῥῆμα ἀπαγγέλλειν, λέξη προς λέξη, σε Αισχίν. 2. 

φράση, αντίθ. προς το ὄνομα (μία μόνο λέξη), σε Πλάτ. 3. η υπόθεση του 

λόγου, πράγμα, αντικείμενο, σε Κ.Δ. II. στους Γραμμ., ρήμα, αντίθ. προς το 

ὄνομα (ουσιαστικό)· ῥήματα καὶ ὀνόματα, σε Πλάτ.  



ῥημάτιον, τό, υποκορ. του ῥῆμα, χαϊδευτική διατύπωση, περίφραση, σε 

Αριστοφ.  

ῥήν, ῥηνός, ἡ, μεταγεν. λέξη του *ἄρς, ἀρνός, αρνί, πρόβατο.  

ῥηνο-φορεύς, ὁ (φέρω), ντυμένος, καλυμμένος με προβιά προβάτου, σε Ανθ.  

ῥῆξαι, απαρ. αορ. αʹ του ῥήγνυμι.  

ῥηξηνορία, ἡ, ικανότητα του να διασπά κανείς τάξεις ενόπλων ανδρών, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ῥηξ-ήνωρ, -ορος, ὁ (ῥήγνυμι, ἀνήρ), αυτός που διασπά τάξεις ενόπλων 

ανδρών, σε Ομήρ. Οδ.  

ῥηξῐ-κέλευθος, -ον, αυτός που ανοίγει δρόμο, επίθ. του Απόλλωνα, σε Ανθ.  

ῥηξί-νοος, -ον, αυτός που συντρίβει το πνεύμα, την ψυχή του ανθρώπου, 

αυτός που φέρνει παραφροσύνη, επίθ. του Βάκχου, σε Ανθ.  

ῥῆξις, -εως, ἡ (ῥήγνυμαι), σπάσιμο, έκρηξη, διάρρηξη, ρήγμα· ῥήξεις, 

κομματιασμένες φλόγες, ως ένδειξη κακού οιωνού, σε Ευρ.  

ῥῆσις, -εως, Ιων. -ιος, ἡ (*ῥέω, ἐρῶ)· I. 1. λόγος, ρήση, ομιλία, λαλιά, λόγια, 

σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ.· ἡ ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσις, η απόκριση των Σκυθών, σε 

Ηρόδ. 2. απόφαση, ψήφισμα, στον ίδ. II. διήγηση, μύθος, σε Πίνδ. III. ρητό ή 

χωρίο συγγραφέα· κατεξοχήν, ο λόγος στο δράμα, σε Αριστοφ.  

ῥήσσω, σπανιότερος τύπος του ῥήγνυμι.  

ῥῃστώνη, ἡ, Ιων. αντί ῥᾳστώνη.  

ῥητέον, ρημ. επίθ., αξιομνημόνευτο, αυτό που πρέπει να λεχθεί, 

αξιοσημείωτο, σε Πλάτ.  

ῥῄτερος, Ιων. αντί ῥηΐτερος, σε Θεόγν.  

ῥητήρ, -ῆρος, ὁ (*ῥέω, ἐρῶ), ρήτορας, ομιλητής, αγορητής, σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥητορεία, ἡ, I. ικανότητα δημόσιας αγόρευσης, ευγλωττία, ρητορική 

δεινότητα, ρητορική τέχνη, σε Πλάτ. II. ρητορικός λόγος, προετοιμασμένη 

ρητορικά αγόρευση, σε Ισοκρ.  

ῥητορεύω, μέλ. -σω (ῥήτωρ)· I. μιλώ δημοσίως, χρησιμοποιώ ή εξασκώ τη 

ρητορική τέχνη, σε Πλάτ. — Παθ., λέγεται για το λόγο, λέγομαι, 

απαγγέλλομαι, σε Ισοκρ. II. διδάσκω τη ρητορική τέχνη, σε Στράβ.  

ῥητορικός, -ή, -όν (ῥήτωρ)· 1. αυτός που ανήκει σε ρήτορα, ρητορικός· ἡ 

ῥητορική (ενν. τέχνη), η ρητορική τέχνη, η τέχνη του λόγου, σε Πλάτ.· 

ῥητορικὴ δειλία, ατολμία, δειλία ρήτορα, αγορητή, σε Αισχίν.· επίρρ. -κῶς, σε 

Πλάτ. 2. λέγεται για πρόσωπα, έμπειρος στη ρητορεία, κατάλληλος, άξιος να 

γίνει ρήτορας, στον ίδ. κ.λπ.  

ῥητός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του *ῥέω, ἐρῶ· I. 1. καθορισμένος, τακτός, 

ορισμένος, προδιαγεγραμμένος, σαφώς ορισμένος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐς χρόνον 

ῥητόν, σε προκαθορισμένο ή προσυμφωνημένο χρόνο, σε Ηρόδ.· ἡμέραι 

ῥηταί, σε Θουκ.· ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι, με ορισμένα, σταθερά, πάγια προνόμια, σε 

Αριστ.· ῥητὸνἀργύριον, συγκεκριμένο, καθορισμένο χρηματικό ποσό, στον 

ίδ.· ἐπὶῥητοῖς, με συγκεκριμένους, καθορισμένους όρους, κατά τους όρους της 

συμφωνίας, σε Ηρόδ., Ευρ.· επίρρ. ῥητῶς, ρητά, κατηγορηματικά, ξεκάθαρα, 

σαφώς, σε Κ.Δ. 2. ο περί ου ο λόγος, γνωστός, διάσημος, σε Ησίοδ. II. αυτός 

που μπορεί να λεχθεί ή να ειπωθεί, σε Αισχύλ., Σοφ.· ῥητὸν ἄρρητόν τ' ἔπος, 

Λατ. fas nefasque, σε Σοφ. III. στα Μαθηματικά, τα ῥητά είναι τα ανάλογα 

ποσά, τα ποσά δηλ. που έχουν σταθερό λόγο μεταξύ τους, αντίθ. προς τα 

ἄλογα, σε Πλάτ.  

ῥήτρα, ἡ, Ιων. ῥήτρη (*ῥέω, ἐρῶ)· I. προφορική, λεκτική συμφωνία, 

διαπραγμάτευση, συναλλαγή, συνθήκη, σύμβαση, σε Ομήρ. Οδ.· παρὰ τὴν 

ῥήτραν, σε Ξεν. II. οι άγραφοι νόμοι του Λυκούργου ονομάζονταν ῥῆτραι, σε 



Πλούτ.· γενικά, θέσπισμα, διάταγμα, ψήφισμα, διάταξη, νόμος, σε Τυρτ., Ξεν. 

III. ομιλία, λόγος, σε Λουκ.  

ῥήτωρ, -ορος, ὁ (*ῥέω, ἐρῶ), δημόσιος ομιλητής, αγορητής, νομικός 

σύμβουλος, δικηγόρος, Λατ. orator, σε Ευρ. κ.λπ.  

ῥηχίη, ῥηχός, Ιων. αντί ῥᾱχία, ῥᾱχός.  

ῥῑγεδᾰνός, -ή, -όν, αυτός που κάνει κάποιον να ανατριχιάσει απ' το κρύο, 

τσουχτερός, παγερός, ψυχρός· μεταφ., ῥιγεδανὴ Ἑλένη, η Ελένη, το όνομα της 

οποίας προκαλεί σε κάποιον ρίγη, φρίκη, επομένως, η φρικτή Ελένη, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

ῥῑγέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐρρίγησα, Επικ. ῥίγησα· παρακ. (με ενεστ. σημασία) 

ἔρρῑγα, Δωρ. γʹ πληθ. ἐρρίγαντι, Επικ. γʹ ενικ. υποτ. ἐρρίγῃσι· Επικ. δοτ. μτχ. 

ἐρρίγοντι (αντί ἐρριγότι)· υπερσ. ἐρρίγειν (ῥῖγος)· I. 1. τρέμω ή ανατριχιάζω 

από το κρύο, τουρτουρίζω, κρυώνω· μεταφ., τρέμω, ριγώ, ανατριχιάζω από 

φόβο ή τρόμο, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· με απαρ., τρέμω να κάνω κάτι, αποφεύγω 

να κάνω κάτι, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, συντάσσεται με δευτερεύουσα πρόταση 

που έπεται, θυμὸς ἐρρίγει μή..., σε Ομήρ. Οδ. 2. ψυχραίνομαι, παγώνω ή 

υποχωρώ, πέφτει η προθυμία μου, σε Πίνδ. 3. είμαι έντρομος από φόβο, σε 

Θεόκρ. II. μτβ., τρέμω, φοβάμαι οτιδήποτε, σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥῑγηλός, -ή, -όν, αυτός που προξενεί ρίγος, που προκαλεί τρεμούλα, φρίκη, 

τσουχτερός, παγερός, διαπεραστικός, ανατριχιαστικός, φρικτός, σε Ησίοδ.  

ῥίγιον, ουδ. συγκρ. επίθ. από το ῥῖγος· ψυχρότερο, πιο κρύο, πιο παγωμένο, 

σε Ομήρ. Οδ.· μεταφ., φοβερότερο, τρομακτικότερο, φρικτότερο, πιο οικτρό, 

σε Όμηρ.  

ῥίγιστος, -η, -ον, υπερθ. επίθ. από το ῥῖγος (όπως το κύδιστος από το κῦδος), 

ψυχρότατος, παγερότατος, τρομερότατος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥῑγο-μάχης ή -χος[ᾰ], -ου, ὁ (μάχομαι), αυτός που πολεμά το κρύο, σε Ανθ.  

ῥῖγος, -εος, τό, παγετός, ψύχος, Λατ. frigus, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.  

ῥῑγόω, μέλ. -ώσω, Επικ. απαρ. -ωσέμεν, αόρ. αʹ ἐρρίγωσα, παρακ. ἐρρίγωκα· 

το ρήμα αυτό, όπως το ἱδρόω, έχει ανώμ. συναίρεση σε ω, ῳ, αντί ου, οι, όπως 

στο γʹ ενικ. υποτ. ῥιγῷ, ευκτ. ῥιγῴη, απαρ. ῥιγῶν· κρυώνω, τρέμω από το 

κρύο, το ψύχος ή τον παγετό, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.  

ῥίζα, -ης, ἡ, I. 1. ρίζα, σε Ομήρ. Οδ., Αττ.· κυρίως απαντά στον πληθ., οι 

ρίζες, σε Όμηρ. 2. μεταφ., οι ρίζες του ματιού, σε Ομήρ. Οδ.· οι ρίζες ή τα 

θεμέλια της γης, σε Ησίοδ., Αισχύλ. κ.λπ. 3. ἐκῥιζῶν ἀναιρεῖν, Λατ. radicitus, 

σε Πλούτ. II. οτιδήποτε φυτρώνει όπως η ρίζα από το κοτσάνι, απ' όπου και ο 

Πίνδαρος ονομάζει τη Λιβύη τρίτην ῥίζαν χθονός, θεωρώντας τη γη 

διαιρεμένη σε τρεις ηπείρους. III. μεταφ., ρίζα ή αρχή καταγωγής μιας 

οικογένειας, Λατ. stirps, σε Πίνδ., Αισχύλ. κ.λπ.· απ' όπου· γένος, γενιά, 

οικογένεια, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.  

ῥιζίον, τό, υποκορ. του ῥίζα, μικρή ρίζα, σε Αριστοφ.  

ῥιζοβολέω, μέλ. -ήσω, πιάνω ρίζα, ριζώνω, σε Ανθ.  

ῥιζο-βόλος, -ον (βάλλω), αυτός που πιάνει, σχηματίζει ρίζες, που ριζώνει.  

ῥιζόθεν (ῥίζα), επίρρ., από τη ρίζα, σύρριζα, μαζί με τη ρίζα, σε Λουκ.  

ῥιζο-τόμος, ὁ (τέμνω), αυτός που κόβει ή συλλέγει ρίζες, λέγεται για ιατρική, 

φαρμακευτική ή μαγική χρήση, σε Λουκ.  

ῥιζοφᾰγέω, μέλ. -ήσω, τρώω ρίζες, σε Στράβ.· ῥιζοφαγέω τὰ σπέρματα, 

καταστρέφοντάς τα, δαγκώνοντας, τρώγοντας τις ρίζες, στον ίδ.  

ῥιζο-φάγος[ᾰ], -ον (φαγεῖν), αυτός που τρώει ρίζες, σε Αριστ.  

ῥιζόω, μέλ. -ώσω, αόρ. αʹ ἐρρίζωσα — Παθ., παρακ. ἐρρίζωμαι (ῥίζα)· I. 

κάνω κάτι να ριζώσει· μεταφ., ριζώνω, ιδρύω, εγκαθιστώ, στερεώνω, σε 



Ομήρ. Οδ.· ἐρρίζωσε τὴν τυραννίδα, σε Ηρόδ. — Παθ., πιάνω ρίζα, ριζώνω, 

λέγεται για δέντρα και φυτά, σε Ξεν.· μεταφ., αποκτώ ρίζες, στερεώνομαι, σε 

Σοφ., Κ.Δ. II. Παθ., επίσης, λέγεται για το έδαφος, είμαι φυτεμένος με δέντρα, 

με φυτά, σε Ομήρ. Οδ.  

ῥίζωμα, -ατος, τό, σύνολο ριζών δέντρου· μεταφ., ρίζα, γένος, καταγωγή, 

γενιά, σε Αισχύλ.  

ῥιζ-ωρύχος[ῠ], -ον, αυτός που ερευνά, που ανευρίσκει και εξορύσσει ρίζες 

λέξεων, λέγεται για τους γραμματικούς, σε Ανθ.  

ῥίζωσις, -εως, ἡ, ρίζωμα, ριζοβόλημα· μεταφ., έναρξη, ξεκίνημα της ζωής, ἡ 

τῶν γεννωμένων ῥίζωσις, λέγεται για τον σχηματισμό του εμβρύου, σε Πλούτ.  

ῥικνός, -ή, -όν, ζαρωμένος, ξερός απ' το κρύο· γενικά, ζαρωμένος, κυρτός, 

καμπουριαστός, στραβός, σε Ομηρ. Ύμν., Ανθ.  

ῥίμφᾰ, (ῥίπτω), επίρρ., ελαφρά, γρήγορα, βιαστικά, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.  

ῥιμφ-άρμᾰτος, -ον (ἅρμα), αυτός που έχει ταχύ, γρήγορο άρμα, ταχυκίνητος, 

σε Πίνδ.· ῥιμφάρματος ἁμίλλαις, σε Σοφ.  

ῥίν, ἡ, μεταγεν. τύπος αντί ῥίς.  

ῥῑνάω, μέλ. -ήσω (ῥίνη), λιμάρω, ρινίζω, σε Ανθ.  

ῥῑν-εγκᾰτᾰπηξῐ-γένειος, -ον (ῥίς, ἐγκαταπήγνυμι), αυτός που έχει μύτη που 

πλησιάζει ή φτάνει το πηγούνι και το γένι, σε Ανθ.  

ῥίνη[ῑ], ἡ, λίμα ή ξέστρο, ξύστρα, χοντρή λίμα, λέγεται για επίξεση ξύλων και 

μαρμάρων, σε Ξεν.  

ῥῑνηλᾰτέω, μέλ. -ήσω, ιχνηλατώ, βρίσκω τα ίχνη μέσω της όσφρησης, σε 

Αισχύλ.  

ῥῑν-ηλάτης, -ου, ὁ (ἐλαύνω), ιχνηλάτης μέσω της όσφρησης, λέγεται για 

κυνηγόσκυλα, λαγωνικά, ῥῑνηλάτης κύων.  

ῥῑνό-βολος, -ον (βάλλω), αυτός που βγαίνει απ' τη μύτη, λέγεται για το 

ροχαλητό, σε Ανθ.  

ῥῑνό-κερως, -ωτος, ὁ (ῥίς, κέρας), ρινόκερος, σε Στράβ.  

ῥῑνόν, τό, 1. = ῥινός II. ακατέργαστο δέρμα ζώου, δορά, προβιά, δέρμα, 

τομάρι, σε Ομήρ. Ιλ. 2. = ῥινός II. 2, ασπίδα, σε Ομήρ. Οδ.  

ῥῑνός, -οῦ, ἡ, I. δέρμα ζωντανού ανθρώπου, σε Όμηρ. II. 1. δέρμα, τομάρι 

ζώου, ιδίως βοδιού, στον ίδ. 2. ασπίδα από δέρμα βοδιού, στον ίδ.  

ῥῑνό-σῑμος, -ον (ῥίς), αυτός που βρίσκεται κοντά στη μύτη, αυτός που έχει 

κοντόχονδρη ή ανασηκωμένη μύτη, πλακουτσομύτης, σε Λουκ.  

ῥῑνο-τόρος, -ον (τείρω), αυτός που διατρυπά, που διαπερνά τα δέρματα, τις 

ασπίδες, επίθ. του θεού Άρη, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

ῥιν-οῦχος, ὁ (ῥίς II), υπόγειος οχετός, υπόνομος, Λατ. cloaca, σε Στράβ.  

ῥίον, τό, μέρος βουνού που προεξέχει· 1. κορυφή όρους, σε Όμηρ. 2. 

ακρωτήριο, κάβος, αιγιαλός, εξέχων γκρεμός, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ.  

ῥίπεσσι, Επικ. αντί ῥιψί, δοτ. πληθ. του ῥίψ.  

ῥῑπή, ἡ (ῥίπτω)· 1. φόρα ή ορμή με την οποία κάτι ρίχνεται, εκσφενδονίζεται, 

Λατ. impetus· αἰγανέης ῥιπή, πέταγμα, ρίψη, κίνηση ακοντίου στον αέρα, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ῥιπὴ Βορέαο, σφοδρότητα ή ορμή του Βορείου ανέμου, στο ίδ.· 

ῥιπὴ Διόθεν, λέγεται για την καταιγίδα, σε Αισχύλ.· ἐννυχιᾶν ἀπὸῥιπᾶν, 

πιθανόν το ἀπὸ ῥιπᾶν έχει τη σημασία «από το μέρος των νυχτερινών 

καταιγίδων, δηλ. από τον Βορρά, όπου υπάρχει σκοτάδι βαθύ», σε Σοφ.· ῥιπὴ 

πυρός, ορμή, μανία της φωτιάς, σε Ομήρ. Ιλ. 2. ῥιπὴ πτερύγων, κίνηση, 

κυμάτισμα φτερών ή φτερούγισμα, σε Αισχύλ.· λέγεται για το βουητό, 

βούισμα των πτερυγίων της σκνίπας, του κουνουπιού, λεπταῖς ὑπαὶκώνωπος 

ἐξηγειρόμην ῥιπαῖσι, στον ίδ.· λέγεται επίσης για το φως των αστεριών που 



σιγοτρέμει, ῥιπαὶ ἄστρων, σε Σοφ.· επίσης, για κάθε ταχεία, γρήγορη, 

ορμητική κίνηση, ῥιπαὶ ποδῶν, σε Ευρ.· ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, στο παίξιμο των 

βλεφάρων του ματιού, στη στιγμή, σε Κ.Δ.  

ῥῑπίζω, μέλ. -ίσω (ῥιπίς), φυσώ ελαφρά τη φλόγα, την ανάβω, τη διεγείρω, 

Λατ. conflare, σε Αριστοφ. — Παθ., παρασύρομαι από τον άνεμο εδώ κι εκεί, 

σε Κ.Δ.  

ῥῑπίς, ἡ (ῥίψ)· I. ανεμιστήρας, φυσερό για δυνάμωμα της φωτιάς, σε 

Αριστοφ. II. γυναικεία βεντάλια, σε Ανθ.  

ῥιπτάζω, μέλ. -άσω, θαμιστικό του ῥίπτω, ρίχνω εδώ κι εκεί, πετώ δεξιά κι 

αριστερά, Λατ. jactare, σε Ομήρ. Ιλ.· ὀφρύσι ῥιπτάζειν, κινώ τα φρύδια πάνω 

κάτω, σε Ομηρ. Ύμν. — Παθ., γυρνώ δεξιά κι αριστερά, στριφογυρίζω στο 

κρεβάτι, σε Πλούτ.  

ῥιπτέω, μόνο σε ενεστ. και παρατ., ισοδ. τύπος του ῥίπτω, σε Τραγ.· Ιων. 

συνηρ. γʹ πληθ. ῥιπτεῦσι, σε Ηρόδ.  

ῥιπτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του ῥιπτέω, ριγμένος, πεταγμένος· ὁ ῥιπτὸς Ἰφίτου 

μόρος, θάνατος του Ιφίτου από κατάρριψη, από κατακρήμνιση, σε Σοφ.  

ῥίπτω, Ιων. παρατ. ῥίπτασκον ή -εσκον· μέλ. ῥίψω, αόρ. αʹ ἔρριψα, Επικ. 

ῥῖψα, παρακ. ἔρρῑφα — Παθ., μέλ. αʹ ῥιφθήσομαι, μέλ. βʹ ῥῐφήσομαι, μέλ. γʹ 

ἐρρίψομαι, αόρ. αʹ ἐρρίφθην, αόρ. βʹ ἐρρίφην [ῐ], παρακ. ἔρριμμαι, γʹ ενικ. 

υπερσ. ἔρριπτο, Επικ. ἐρέριπτο· I. ρίχνω, ρίχνω βολή, εξακοντίζω, 

εκσφενδονίζω, εκτοξεύω, σε Όμηρ. κ.λπ.· ῥίπτωχθονί, ρίχνω στο έδαφος, 

ρίχνω χάμω, καταγής, σε Σοφ.· ρίχνω τα δίχτυα, Παθ., ἔρριπται ὁ βόλος, τα 

δίχτυα ρίχτηκαν, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ.· ρίχνω τριγύρω ή πετώ εδώ κι εκεί, 

πλοκάμους, σε Ευρ. II. αποβάλλω, αποδιώχνω, εξορίζω απ' το σπίτι ή τη 

χώρα, σε Σοφ. — Παθ., μὴῥιφθῶ κυσίν, στον ίδ. III. ρίχνω μακριά ή πετώ από 

πάνω μου, βγάζω, αποβάλλω, απομακρύνω, λέγεται για όπλα, ρούχα, σε Ευρ. 

κ.λπ. IV. ῥίπτω λόγους, εξαπολύω λόγια, τα εκτοξεύω, σε Αισχύλ., Ευρ.· 

αλλά, επίσης, μιλώ εις μάτην, μιλώ στον αέρα, σε Αισχύλ., Ευρ. — Παθ., 

οἴχεται ταῦτ'ἐρριμμένα, σε Σοφ. V. ρίχνω κλήρους ή κύβους, ρίχνω ζάρια, 

ριψοκινδυνεύω, διακινδυνεύω, σε Ευρ., Πλάτ. VI. ῥίπτω ἑαυτόν, ρίχνομαι 

κάτω, ἀποθνῄσκουσιν οἱ μὲν ῥίπτοντες ἑαυτούς, οἱ δὲ ἀπαγχόμενοι, σε Ξεν.· 

μεταγεν., απόλ., ῥίπτειν, ρίχνομαι· ἐς πόντον, σε Θέογν.· ἐς τάφρον, σε Ευρ.  

ῥιφθείς, ῥῐπείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ και βʹ του ῥίπτω.  

ῥίς, ἡ, γεν. ῥῑνός, αιτ. ῥῖνα, πληθ. ῥῖνες· I. 1. μύτη, Λατ. nasus, σε Όμηρ., 

Ηρόδ. κ.λπ. 2. στον πληθ., ρουθούνια, αλλά και η μύτη, όπως το Λατ. nares, 

σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. II. σωλήνας, αγωγός ή οχετός.  

ῥίψ, ῥῑπός, δοτ. πληθ. ῥιψί, Επικ. ῥίπεσσι· πλέγμα από καλάμια ή βούρλα, 

καλαμωτή, ψάθα, Λατ. crates, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.  

ῥίψ-ασπις, -ιδος, ὁ, ἡ, αυτός που ρίχνει την ασπίδα του στη μάχη, δειλός, 

άνανδρος, αποστάτης, προδότης, σε Αριστοφ.  

ῥῖψις, -εως, ἡ, I. 1. πέταγμα, ρίξιμο, εκσφενδόνιση, εκτόξευση, σε Πλάτ. 2. 

μεταφ., το να ρίχνει κανείς το βλέμμα εδώ κι εκεί, στρέψιμο των ματιών 

τριγύρω, ῥῖψις ὄμματος, σε Πλούτ. II. εξαπόλυση ή εξακόντιση, σε Πλάτ.  

ῥιψο-κίνδῡνος, -ον, αυτός που ρίχνεται σε περιττούς, σε μη αναγκαίους 

κινδύνους, απερίσκεπτος, παρακινδυνευμένος, παράτολμος, αλόγιστος, σε 

Ξεν.  

ῥίψ-οπλος, -ον, αυτός που ρίχνει από πάνω του τα όπλα του, προδότης, 

δειλός, σε Αισχύλ.  



ῥόᾱ, ἡ, Ιων. και Επικ. ῥοιή, μεταγεν. ῥοιά, I. ροδιά, σε Ομήρ. Οδ. II. 1. 

καρπός της ροδιάς, ρόδι, σε Ομηρ. Ύμν., Αριστοφ. 2. ρόζος που έχει σχήμα 

ροδιού, σε Ηρόδ.  

ῥοά, ἡ, Δωρ. αντί ῥοή, ροή, ρεύμα, σε Πίνδ.  

ῥοδάνη[ᾰ], ἡ, υφάδι ή νήμα, κλωστή, σε Βατραχομ.  

ῥοδᾰνός, -ή, -όν, τρυφερός, απαλός, σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).  

ῥόδεος, -α, -ον (ῥόδον)· I. ρόδινος, σε Ευρ. II. όμοιος με ρόδο, ροδαλός, 

τριανταφυλλένιος, ροζ, σε Ανθ.  

ῥοδῆ, ἡ, συνηρ. αντί ῥοδέη=ῥοδέα, τριανταφυλλιά, σε Αρχίλ.  

Ῥοδιακός, -ή, -όν (Ῥόδος), Ρόδιος, Ροδίτης, αυτός που προέρχεται από τη 

Ρόδο, σε Στράβ.· επίσης, Ῥόδιος, -α, -ον (Ῥόδος), σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν.  

ῥοδο-δάκτῠλος, -ον, ροδοδάκτυλος, λέγεται για την Ηώ, Αυγή, σε Όμηρ.  

ῥοδο-ειδής, -ές (εἶδος), ρόδινος, όμοιος με ρόδο, τριανταφυλλένιος, σε Ανθ.  

ῥοδόεις, -εσσα, -εν (ῥόδον)· I. αυτός που προέρχεται από τα ρόδα, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ευρ. II. αυτός που έχει ρόδινο χρώμα, τριανταφυλλής, σε Ανθ.  

ῥοδό-μηλον, Δωρ. -μᾶλον, τό, ρόδινο μήλο· μεταφ., ρόδινο και ευτραφές 

μάγουλο, σε Θεόκρ.  

ῥόδον, τό, τριαντάφυλλο, Λατ. rosa, σε Ομηρ. Ύμν., Θέογν. κ.λπ.· Αιολ. 

βρόδον, σε Σαπφώ· μεταφ., ῥόδα μ' εἴρηκας, με στόλισες με τριαντάφυλλα, 

μου μίλησες γλυκά και όμορφα, σε Αριστοφ.  

ῥοδό-πηχυς, Δωρ. -πᾱχυς, -υ, γεν. -υος, αυτός που έχει ρόδινους βραχίονες, 

τριανταφυλλένια μπράτσα, επίθ. της Ηούς, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ. κ.λπ.  

Ῥόδος, -ου, ἡ, το νησί Ρόδος, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  

ῥοδόχροος, -ον, συνηρ. ῥοδόχρους, -ουν (χρόα), αυτός που έχει το χρώμα 

των ρόδων.  

ῥοδό-χρως, -ωτος, ὁ, ἡ, = το προηγ., σε Θεόκρ.  

ῥοδωνιά, ἡ (ῥόδον), παρτέρι, πρασιά από τριαντάφυλλα, κήπος με 

τριαντάφυλλα, Λατ. rosarium, σε Δημ. κ.λπ.  

ῥοή, ἡ, Δωρ. ῥοά, αλλά σε Αττ. ῥοή, Επικ. γεν. πληθ. ῥοάων [ᾱ] (ῥέω)· 

ποτάμι, ρεύμα, πλημμύρα, χείμαρρος, σε Όμηρ. κ.λπ.· κυρίως, σε πληθ., ἐπ' 

Ὠκεανοῖο ῥοάων, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀμπέλου ῥοή, ο χυμός του σταφυλιού, σε 

Ευρ.· μεταφ., λέγεται για την ποίηση, ροή άσματος ή ποίησης, σε Πίνδ.· 

επίσης, ῥοαί, τακτοποίηση, διευθέτηση ζητημάτων, υποθέσεων, μεταβολές της 

τύχης, στον ίδ.  

ῥοθέω, μέλ. -ήσω (ῥόθος), κάνω άγριο θόρυβο, σπάζω, συντρίβομαι, 

παφλάζω, κτυπώ, λέγεται για τα κύματα ή για την κίνηση των κουπιών, για 

την κωπηλασία· απ' όπου, λέγεται για κάθε συγκεχυμένο θόρυβο, ταῦτα 

ἐρρόθουν ἐμοί, τέτοιες κραυγές, αποδοκιμασίες, φλυαρίες «σήκωσαν» 

εναντίον μου, σε Σοφ.· λόγοι ἐρρόθουν κακοί, υπήρξε θόρυβος οργισμένων 

λόγων, στον ίδ.  

ῥοθιάζω, επιτετ. τύπος του προηγ., λέγεται για τους κωπηλάτες, για τα πλοία 

καθώς και για χοίρους, που τρώνε με θόρυβο, σε Αριστοφ.  

ῥοθιάς, -άδος, ἡ, ποιητ. θηλ. του ῥόθιος, ορμητική, παταγώδης, θορυβώδης, 

σε Αισχύλ.  

ῥόθιος, -ον και -α, -ον (ῥόθος)· I. ορμητικός, βροντερός, παταγώδης, αυτός 

που χτυπά κι εκδηλώνεται με παφλασμό, λέγεται για τα κύματα, σε Ομήρ. 

Οδ.· επίσης, λέγεται για τα κουπιά, σε Ευρ. II. 1. ως ουσ., ῥόθια, τά, κύματα 

που συντρίβονται στην ακτή, σε Σοφ. κ.λπ.· και περιληπτικά, στον ενικ., 

αντιμάμαλο, κύμα που σπάει στην ακτή, φούσκωμα του κύματος, μεγάλο 



κύμα, σε Αισχύλ., Ευρ. 2. φωνή, κραυγή επιδοκιμασίας, σε Αριστοφ.· γενικά, 

θόρυβος, ταραχή, σε Ευρ.  

ῥόθος, ὁ, 1. ορμητικός, θορυβώδης ήχος, παφλασμός κυμάτων ή πάταγος 

κουπιών· ἐξ ἑνὸς ῥόθου, με ένα χτύπημα, δηλ. αμέσως, σε Αισχύλ. 2. λέγεται 

για κάθε είδους συγκεχυμένο, άναρθρο ήχο, Περσίδος γλώσσης ῥόθος, ο 

θορυβώδης ήχος της περσικής (δηλ. της βαρβαρικής) γλώσσας, στον ίδ. 

(ηχομιμ. λέξη).  

ῥοιά, ἡ, μεταγεν. Αττ. αντί ῥόα, ροδιά.  

ῥοιβδέω, μέλ. -ήσω, I. καταπίνω, ρουφώ με θόρυβο, λέγεται για τη Χάρυβδη, 

σε Ομήρ. Οδ.· πρβλ. ἀναρροιβδέω. II. όπως το ῥοιζέω, κινούμαι με 

θορυβώδη ήχο, κάνω κάτι να τρίζει, ῥοιβδοῦσα κόλπον αἰγίδος, σε Αισχύλ.  

ῥοίβδησις, ἡ, σφύριγμα, παίξιμο φλογέρας, αύληση, συριγμός, σε Ευρ.  

ῥοῖβδος, ὁ, κάθε είδους διαπεραστικός ήχος ή βίαιη κίνηση, πτερῶν ῥοῖβδος, 

βίαια κίνηση των φτερών, σε Σοφ.· ἀνέμου ῥοῖβδος, σφύριγμα, ορμή του 

ανέμου, σε Αριστοφ. (ηχομιμ. λέξη).  

ῥοιζέω, Ιων. και Επικ. παρατ. ῥοίζασκον ή -εσκον· αόρ. αʹ ἐρροίζησα, Επικ. 

ῥοίζησα (ῥοῖζος)· σ(φ)υρίζω, Λατ. stridere, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για φίδι, 

συρίζω, σφυρίζω, σε Ησίοδ. — Παθ., πετώ στον αέρα με ορμή, λέγεται για τα 

πτηνά, ἐρροίζητο (γʹ ενικ. Παθ. υπερσ.), σε Ανθ.  

ῥοίζημα, -ατος, τό, σπουδή, βία, βιασύνη, ορμητικός θόρυβος ή ορμητική 

κίνηση, λέγεται για πτηνά, σε Αριστοφ.  

ῥοῖζος, ὁ, Ιων. ἡ, I. σφύριγμα ή συριγμός βέλους, σε Ομήρ. Ιλ.· κάθε είδους 

συριγματικός ή αυλητικός ήχος, όπως το σφύριγμα του τσοπάνη, σε Ομήρ. 

Οδ. II. ορμητική κίνηση, ορμή, φόρα, σε Πλούτ. (ηχομιμ. λέξη).  

ῥοικός, -ή, -όν, κυρτός, καμπουριαστός, καμπύλος, σε Θεόκρ.  
 


