
ῥομβητός, -ή, -όν, αυτός που περιστρέφεται σαν «ρόμβος» (= σβούρα), σε 

Ανθ.  

ῥομβο-ειδής, -ές (εἶδος)· αυτός που έχει σχήμα ρόμβου, σε Στράβ.· 

ῥομβοειδὲς σχῆμα, ρόμβος, τετράπλευρο σχήμα, που έχει μόνο τις απέναντι 

πλευρές και γωνίες ίσες.  

ῥόμβος ή ῥύμβος, ὁ (ῥέμβω)· I. 1. σβούρα ή τροχός, Λατ. rhombus, turbo, σε 

Ευρ., Ανθ. 2. μαγικός τροχός, χρησιμοποιείται από μάγους για να ενισχύσουν 

τα ξόρκια τους, σε Θεόκρ. II. περιστροφική κίνηση, λέγεται για σβούρα ή 

τροχό, ἱέντα ῥόμβον ἀκόντων, εξαπολύοντας περιστρεφόμενα βέλη, σε Πίνδ.· 

ῥόμβος αἰετοῦ, αιφνιδιαστική επίθεση και βουτιά ή κυκλοτερής κίνηση και 

ορμητική εφόρμηση αετού, στον ίδ. III. 1. ρόμβος, δηλ. τετράπλευρο σχήμα 

με τις απέναντι μόνο γωνίες ίσες, σε Ευκλ. 2. είδος ψαριού, το «συάκι», το 

καλκάνι.  

ῥομβωτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. (βλ. ῥόμβος III), αυτός που έχει σχήμα ρόμβου, 

σε Ανθ.  

ῥομφαία, ἡ, πλατύ, δίκοπο ξίφος, χρησιμ. από τους Θράκες, σε Πλούτ., Κ.Δ. 

(ξένη λέξη).  

ῥόος, -ου, ὁ, Αττ. συνηρ. ῥοῦς (ῥέω), ρεύμα, ροή, ρους, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

ποταμοὺς νέεσθαι κὰρ ῥόον, (τους έτρεψε) να ρέουν στη δική τους κοίτη, σε 

Ομήρ. Ιλ.· κατὰ ῥόον, κατά το ρεύμα, κατά τη ροή των κυμάτων, σε Ομήρ. 

Οδ., Ηρόδ. κ.λπ.· πρὸςῥόον, ενάντια, αντίθετα, κόντρα στο ρεύμα, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ρεύμα θαλάσσης, ὑπό τε ῥοῦ καὶ ἀνέμου, σε Θουκ.  

ῥόπᾰλον, τό (ῥέπω)· I. ρόπαλο, ραβδί, χοντρόραβδο, στυλιάρι, παχύτερο στο 

ένα από τα δύο άκρα, χρησιμ. για ράβδισμα, ξυλοκόπημα γάιδαρου, σε Ομήρ. 

Ιλ.· χρησιμ. ως μπαστούνι για το περπάτημα, μπαστούνι, βακτηρία, σε Ομήρ. 

Οδ. κ.λπ.· πολεμικό ρόπαλο ή σκήπτρο, που έχει επένδυση μεταλλική, στο ίδ., 

σε Ηρόδ. II. = ῥόπτρον III, σε Ξεν.  

ῥοπή, ἡ (ῥέπω)· I. 1. κλίση προς τα κάτω, ροπή, κλίση πλάστιγγας, ζυγαριάς, 

σε Αισχύλ.· διαφέρειν τὴν ῥοπήν, διαταράσσω την ισορροπία, σε Πλούτ. 2. 

μεταφ., η κλίση της πλάστιγγας, η κρίσιμη στιγμή, στην οποία θα αποφασιστεί 

η έκβαση, Λατ. momentum· ἔχεται ῥόπας (ενν. ἡ πόλις), η πόλη βρίσκεται σε 

κρίσιμη στιγμή της τύχης της, σε Αριστοφ.· ῥοπὴ ἐπισκοπεῖ Δίκας, η 

πλάστιγγα ή η κρίσιμη μεταστροφή, αλλαγή της Δικαιοσύνης, σε Αισχύλ.· 

σμικρὰ παλαιὰ σώματ' εὐνάζει ῥοπή, μικρή, ελαφρά κλίση της πλάστιγγας 

αποτελειώνει τους γέροντες, σε Σοφ.· ἐπὶσμικρᾶς ῥοπῆς, λέγεται για τους 

εξαρτώμενους από την ελαχίστη τροπή των περιστάσεων, λέγεται γι' αυτούς 

που αγγίζουν τον θάνατο, σε Ευρ.· ἐπὶ ῥοπῆς μιᾶς ὄντες, λέγεται γι' αυτούς 

που εξαρτώνται από μια μοναδική, ελάχιστη τροπή των περιστάσεων, γι' 

αυτούς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σε Θουκ.· ῥοπὴ βίου, το 

σημείο καμπής, τροπής ή καταστροφής του βίου, δηλ. ο θάνατος, σε Σοφ. II. 

μεταφ., επιρροή, επίδραση, επενέργεια, σε Δημ.  

ῥόπτρον, τό (ῥέπω)· I. ξύλο ποντικοπαγίδας που αναπηδά όταν αγγίζεται και 

παγιδεύει τον ποντικό, σε Αρχίλ.· μεταφ., δίκης ῥόπτρον, σε Ευρ. II. ντέφι ή 

μικρό τύμπανο, σε Λουκ., Ανθ. III. κρόταλο εξώπορτας με το οποίο αυτή 

κρούεται, σε Ευρ.  

ῥοῦς, ὁ, Αττ. συνηρ. αντί ῥόος.  

ῥούσιος, -ον, κοκκινωπός, Λατ. russus, σε Ανθ.  

ῥοφέω, μέλ. -ήσω και -ήσομαι, αόρ. αʹ ἐρρόφησα· 1. ρουφώ λαίμαργα, 

άπληστα, καταπίνω ρουφηχτά, σε Αισχύλ., Αριστοφ. 2. στραγγίζω, 

αποξηραίνω, κενώνω, αδειάζω, καταβροχθίζω το περιεχόμενο, σε Αριστοφ.· 



με τη σημασία αυτή, ῥοφέω ἀρτηρίας, λέγεται για το δηλητήριο πάνω στον 

χιτώνα του Ηρακλή, σε Σοφ.  

ῥοφητικός, -ή, -όν, απορροφητικός, σε Στράβ.  

ῥοφητός, -ή, -όν, αυτός τον οποίο μπορεί κανείς να ρουφήξει, σε Στράβ.  

ῥοχθέω, μέλ. -ήσω, Επικ. γʹ ενικ. παρατ. ῥόχθει· συντρίβομαι με βροντερό 

ήχο, με πάταγο, λέγεται για τα θαλάσσια κύματα που σπάζουν στην ξηρά, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ῥόχθος, ὁ, παφλασμός, μουγκρητό, πάταγος των κυμάτων της θάλασσας.  

ῥο-ώδης, -ες (εἶδος), αυτός που έχει δυνατό, ισχυρό ρεύμα, που ρέει 

ορμητικά, λέγεται για τη θάλασσα στην οποία υπάρχουν ισχυρά ρεύματα, σε 

Θουκ.· επίσης, λέγεται για τα βράχια, που είναι εκτεθειμένα σε τέτοιες 

θάλασσες, σε Στράβ.  

ῥύαξ[ῠ],-ᾱκος, ὁ (ῥέω), ορμητικό ρεύμα, χείμαρρος, σε Θουκ.· ὁ ῥύαξ τοῦ 

πυρός, λέγεται για ρεύμα, ποτάμι λάβας, ὁ ῥύαξ τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς Αἴτνης, στον 

ίδ.  

ῥύᾰτο, Επικ. αντί ἐρύοντο, γʹ πληθ. αορ. βʹ του ῥύομαι.  

ῥυγχ-ελέφας, ὁ, αυτός που έχει ρύγχος, προβοσκίδα ελέφαντα, σε Ανθ.  

ῥυγχίον, τό, υποκορ. του ῥύγχος, σε Αριστοφ.  

ῥύγχος, -εος, τό (ῥύζω), μύτη, μουσούδα, μούρη, λέγεται για γουρούνια, σε 

Στησίχ.· επίσης, λέγεται για σκύλους, σε Θεόκρ.· επίσης, για πτηνά, ράμφος, 

σε Αριστοφ.  

ῥύδην[ῠ], επίρρ. (ῥέω), με ελεύθερη, άφθονη ροή, ορμητικά, σε Πλούτ.  

ῥῠδόν, επίρρ., = το προηγ., άφθονα, πλούσια, σε Ομήρ. Οδ.  

ῥυζέωήῥύζω, γρυλλίζω, μουγκρίζω, βρυχώμαι· ῥύζει ἐπίκλαυτον νόμον, 

βρυχάται, γρυλλίζει το μελαγχολικό του τραγούδι, σε Αριστοφ. (ηχομιμ. 

λέξη).  

ῥυήσομαι, Αττ. μέλ. του ῥέω.  

ῥυθμίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ — Παθ., παρακ. ἐρρύθμισμαι (ῥυθμός)· φέρνω σε 

μέτρο, σε ρυθμό χρόνου ή σε αναλογία· γενικά, τακτοποιώ, διευθετώ, 

ρυθμίζω, μορφώνω, παιδεύω, εκπαιδεύω, σε Ξεν. κ.λπ.· μεταφ., ῥυθμίζεις 

λύπην ὅπου, καθορίζεις, προσδιορίζεις τον τόπο της λύπης, σε Σοφ. — Μέσ., 

ῥυθμίζω πλόκαμον, διορθώνω τα μαλλιά, σε Ευρ. — Παθ., νηλεῶς ὧδ' 

ἐρρύθμισμαι, τόσο ανηλεώς, με τέτοια σκληρότητα επαναφέρομαι στην τάξη, 

σε Αισχύλ.  

ῥυθμός, Ιων. ῥυσμός, ὁ (ῥέω)· I. έμμετρη κίνηση, χρόνος, ρυθμός, Λατ. 

numerus, σε Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ.· ἐν ῥυθμῷ, με ρυθμό, λέγεται για την 

όρχηση, το βάδισμα κ.λπ., το in numerum του Βιργ., σε Ξεν.· μετὰ ῥυθμοῦ, σε 

Θουκ.· θάττονα ῥυθμὸν ἐπάγειν, παίζω με ταχύτερο «ρυθμικό χρόνο», σε Ξεν. 

II. αναλογία ή συμμετρία μερών, σε Πλάτ. III. γενικά, αναλογία, ρύθμιση, 

διευθέτηση, τάξη, τακτοποίηση, σε Ευρ. IV. κατάσταση ψυχής, διάθεση, 

προδιάθεση, τάση, ροπή, σε Θέογν. κ.λπ. V. μορφή ή σχήμα πράγματος, σε 

Ηρόδ.· λέγεται για τον θώρακα, σε Ξεν. VI. μέθοδος, τρόπος σχηματισμού 

πράγματος, σε Ευρ.· τίς ῥυθμὸς φόνου; τι είδους φόνος; στον ίδ.  

ῥῠκάνη[ᾰ], ἡ, το εργαλείο πλάνη, ροκάνι, σε Ανθ. (αμφίβ. προέλ.).  

ῥῦμα, -ατος, τό (*ρύω=ἐρύω), αυτό που σύρεται· I. 1. τόξου ῥῦμα, δηλ. οι 

Πέρσες τοξότες, αντίθ. προς το λόγχης ἰσχύς, δηλ. οι Έλληνες δορυφόροι, 

λογχοφόροι, σε Αισχύλ.· ἐκ τόξου ῥύματος, από απόσταση μιας βολής τόξου, 

σε Ξεν. 2. ρυμούλκα (σχοινί ρυμούλκησης), σε Πολύβ. II. (ῥύομαι) άμυνα, 

υπεράσπιση, προστασία, σε Ευρ.· πύργου ῥῦμα, πύργος, προπύργιο άμυνας, 

οχύρωμα, σε Σοφ.  



ῥύμη[ῦ], ἡ (*ῥύω=ἐρύω)· I. 1. δύναμη, οχύρωμα, ορμή σώματος που 

βρίσκεται σε κίνηση, Λατ. impetus, ῥύμῃ ἐμπίπτειν, με ορμή, σε Θουκ.· 

πτερύγων ῥύμη, η ορμή των φτερών, σε Αριστοφ.· ἡ ῥύμη τῶν ἵππων, σε Ξεν.· 

μεταφ., εὐτυχεῖ ῥύμῃ θεοῦ, σε Ευρ.· ἡ ῥύμη τῆς ὀργῆς, η σφοδρότητα της 

οργής, σε Δημ. 2. απόλ., επίθεση, έφοδος των στρατιωτών, σε Θουκ., Ξεν. II. 

στενή οδός, στενωπός, Λατ. vicus, σε Πολύβ., Κ.Δ.  

ῥύμμα, -ατος, τό (ῥύπτω), οτιδήποτε χρησιμεύει στο πλύσιμο των ρούχων, 

σαπούνι, αλισίβα, σταχτόνερο, σε Πλάτ.  

ῥῡμός, -οῦ, ὁ (*ῥύω=ἐρύω), πάσσαλος, ξύλο άμαξας που εκτείνεται από το 

μέσο του άξονα ως τον ζυγό, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· ἐν πρώτῳ ῥυμῷ, στην άκρη 

του «ρυμού», σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥῡμ-ουλκέω, (ῥῦμα I. 2, ἕλκω), τραβώ με σχοινί, Λατ. remulcare, ρυμουλκώ, 

σε Πολύβ. κ.λπ.  

ῥύομαι, μέλ. ῥύσομαι [ῡ]· αόρ. αʹ ἐρρῡσάμην· Επικ. γʹ ενικ. αορ. βʹ ἔρῡτο, γʹ 

πληθ. ἔρυντο, ῥύᾰτο [ῡ], απαρ. ῥῦσθαι· αποθ., αλλά και αόρ. αʹ ἐρρύσθην με 

Παθ. σημασία· I. σύρω προς τον εαυτό μου, δηλ. σύροντας βγάζω απ' τον 

κίνδυνο, σώζω, λυτρώνω, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.· ῥύομαί τινα ὑπὲκ θανάτου, 

ὑπὲκ κακοῦ, σώζω κάποιον από..., σε Όμηρ.· ομοίως, με γεν., ῥύομαί τινατοῦ 

μὴ κατακαυθῆναι, σε Ηρόδ.· ή μόνο με απαρ., ῥύομαί τινα θανεῖν ή μὴ 

κατθανεῖν, σε Ευρ.· επίσης, σώζω από ασθένεια, γιατρεύω, θεραπεύω, σε 

Ηρόδ.· ελευθερώνω, απολυτρώνω, αποδεσμεύω, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐκ δουλοσύνης, 

σε Ηρόδ. II. 1. γενικά, θωρακίζω, φρουρώ, περιφρουρώ, προστατεύω, λέγεται 

για φύλακες, προστάτες θεούς, ηγεμόνες, βασιλείς κ.λπ., σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· 

επίσης, για αμυντικό οπλισμό, όπλα, στο ίδ. 2. στο Σοφ., το ῥῦσαι με διπλή 

σημασία, ῥῦσαι σεαυτόν..., ῥῦσαι δὲ μίασμα τοῦ τεθνηκότος, λύτρωσε τον 

εαυτό σου..., και απάλλαξέ μας από το μίασμα· ομοίως και, ῥύσεσθαι τὰς 

αἰτίας, να απαλλάξει από τις κατηγορίες, να αναιρέσει τις κατηγορίες, σε 

Θουκ. III. σύρω πίσω, αναχαιτίζω, εμποδίζω, ανακόπτω, αναστέλλω, 

παρεμποδίζω, σε Ομήρ. Οδ., Πίνδ. IV. αποκρούω, απομακρύνω, κρατώ σε 

απόσταση, σε Πίνδ.  

ῥύπα[ῠ], τά, ετερόκλ. πληθ. του ῥύπος, ὁ.  

ῥῠπαίνω, μέλ. ῥῠπᾰνῶ (ῥύπος), μολύνω, ασχημίζω· μεταφ., ατιμάζω, 

λασπολογώ, διασύρω, κακολογώ, σε Αριστ. — Παθ., είμαι ή γίνομαι 

ακάθαρτος, μολυσμένος, μιαρός, σε Ξεν.  

ῥῠπᾰρία, ἡ, ακαθαρσία, βρωμιά, ρύπος· μεταφ., αθλιότητα, χυδαιότητα, 

αγένεια, δουλοπρέπεια, σε Κριτία, Πλούτ.  

ῥῠπᾰρός, -ά, -όν (ῥύσιος), βρωμερός, μολυσμένος, βρώμικος, ακάθαρτος· 

μεταφ., βρώμικος, άθλιος, χυδαίος, αισχρός, σε Αριστ.· επίρρ. -ρῶς, σε Ανθ.  

ῥῠπάω, Επικ. -όω, μόνο σε ενεστ. και παρατ. (ῥύπος), είμαι βρωμερός, 

μιαρός, βρώμικος, ακάθαρτος, σε Ομήρ. Οδ.· παρατ. ἐρρύπων, σε Αριστοφ.  

ῥῠπόεις, -εσσα, -εν, = ῥῠπᾰρός, σε Ανθ.  

ῥῠπόομαι, Παθ., είμαι λεκιασμένος, μολυσμένος, ρυπαρός, μτχ. παρακ. 

ῥερῠπωμένος, Επικ. αντί ἐρρυπωμένος, λερωμένος, ακάθαρτος, ρυπαρός, 

βρώμικος, σε Ομήρ. Οδ.  

ῥύπος[ῠ], ὁ, βρωμιά, ρύπος, ακαθαρσία, μίασμα· στον Όμηρο, με ετερόκλ. 

πληθ. ῥύπα, στον Ομήρ. Οδ.· αλλά μεταγεν., σε ενικ., σε Πλάτ. κ.λπ.  

ῥῠπόω, ῥυπόωντα, Επικ. αντί ῥυπάω, ῥυπάοντα.  

ῥυππᾰπαί, κέλευσμα, πρόσταγμα των Αθηναίων κωπηλατών, όπως το ὠόπ, 

σε Αριστοφ.· απ' όπου, κωμικώς, τὸ ῥυππαπαί, το ναυτικό πλήρωμα ή 

στράτευμα, στον ίδ.  



ῥύπτω, μέλ. -ψω (ῥύπος), απομακρύνω τη βρωμιά απ' τα ενδύματά μου, 

καθαρίζω, πλένω, σε Αριστ. — Παθ., λούζομαι, ἐξ ὅτου ἐγὼ ῥύπτομαι, από 

τότε, από τη στιγμή από την οποία άρχισα να πλένομαι, δηλ. από παιδί, από 

την παιδική μου ηλικία, σε Αριστοφ.  

ῥῡσαίνομαι (ῥυσός), Παθ., έχω ρυτίδες, κάνω ζάρες, λέγεται για τα ούλα, σε 

Ανθ.  

ῥῦσθαι, Επικ. απαρ. αορ. βʹ του ῥύομαι.  

ῥῡσῐάζω, μέλ. -άσω (ῥύσιον), αρπάζω ως λάφυρο, σύρω με βία, αποσπώ, σε 

Ευρ. — Παθ., σέρνομαι βιαίως μακριά, αρπάζομαι, στον ίδ.  

ῥῡσί-βωμος[ῐ], -ον, υπερασπιστής βωμών, σε Αισχύλ.  

ῥῡσί-διφρος[ῐ], -ον, προστάτης, συντηρητής του άρματος, λέγεται για 

αρματηλάτη, σε Πίνδ.  

ῥύσιον[ῡ], τό (ῥύομαι), αυτό που αρπάζεται και σύρεται με τη βία· I. λάφυρο, 

λεία· ῥύσια ἐλαύνεσθαι, λέγεται για τα ζώα, σε Ομήρ. Ιλ.· τοῦ ῥυσίου θ' 

ἥμαρτε, δηλ. η Ελένη, σε Αισχύλ. II. αυτό που λαμβάνεται ως ενέχυρο, 

εχέγγυο, ασφάλεια, ῥύσια δοῦναι, σε Σόλωνα, ῥύσιον τιθέναι, σε Σοφ. III. 

αυτό που λαμβάνεται ως είδος αποζημίωσης, αλλά και η ίδια η αποζημίωση, 

φόνον φόνου ῥύσιον τῖσαι, υφίσταμαι, τιμωρούμαι με θάνατο, φόνο αντί 

θανάτου, φόνου, στον ίδ. IV. στον πληθ., τὰ ῥύσια, προσφορές, δώρα για 

σωτηρία, απελευθέρωση, σε Ανθ.  

ῥύσιος, -ον (ῥύομαι), λυτρωτικός, σωτήριος, απελευθερωτικός, σε Αισχύλ., 

Ανθ.  

ῥῡσί-πολις, -εως, ὁ, ἡ, σωτήρας της πόλης, σε Αισχύλ.  

ῥῡσί-πονος, -ον, αυτός που λυτρώνει, σώζει από τους κόπους, από την 

ταλαιπωρία, σε Ανθ.  

ῥύσις[ῠ], ἡ (ῥέω), I. ρεύμα, ροή, ρους, σε Πλάτ. II. ρους ποταμού, ρεύμα, 

ροή, σε Πολύβ.  

ῥύσκομαι, = ῥύομαι· ῥύσκευ, Επικ. βʹ ενικ. παρατ., σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥυσμός, Ιων. αντί ῥυθμός.  

ῥῡσός, -ή, -όν (*ῥύω=ἐρύω), ρυτιδωμένος, ζαρωμένος, ξηρός, 

τσαλακωμένος, πτυχωμένος, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. κ.λπ.· ῥυσὸν ἐπισκύνιον, 

λέγεται για το κατσούφιασμα, τη συνοφρύωση, το αγριοκοίταγμα, σε Ανθ.  

ῥῡσότης, -ητος, ἡ, ρυτίδωση, πτύχωση, ζάρωμα, τσαλάκωμα, σε Πλούτ.  

ῥυστάζω, θαμιστικό του *ρύω = ἐρύω, σύρω πέρα δώθε, περιφέρω βιαίως, 

τραβολογώ· πολλὰῥυστάζεσκεν (γʹ ενικ. Ιων. παρατ.) περὶ σῆμα, (το) έσυρε 

πολλές φορές γύρω από τον τάφο του Πατρόκλου, σε Ομήρ. Ιλ.· δμῳὰς 

ῥυστάζοντας κατὰ δώματα, σε Ομήρ. Οδ.  

ῥυστακτύς, -ύος, ἡ, βίαιο τράβηγμα, κακομεταχείριση, κακοποίηση, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ῥῡτά, τά, βλ. ῥῡτός 2.  

ῥῡτ-ᾰγωγεύς, -έως, ὁ, καπίστρι, σχοινί με το οποίο σύρεται ένα άλογο, σε 

Ξεν.  

ῥῦτήρ, -ῆρος, ὁ (*ῥύω=ἐρύω)· I. 1. αυτός που σύρει, τραβά ή τεντώνει· 

ῥυτῆρα βιοῦ, ὀϊστῶν, ελκυστήρα τόξου, λέγεται για τα βέλη και τον τοξότη, σε 

Ομήρ. Οδ. 2. όπως το ἱμάς, λουρί με το οποίο το άλογο σύρει την άμαξα, σε 

Ομήρ. Ιλ.· επίσης, ηνία, χαλινάρι, γκέμια, στο ίδ.· ἀπὸ ῥυτῆρος, Λατ. immissis 

habenis· λουρί για μαστίγωση, μαστίγιο, σε Δημ., Αισχίν. II. (ῥύομαι) 

σωτήρας, λυτρωτής, φρουρός, υπερασπιστής, σε Ομήρ. Οδ.  

ῥῠτῐδό-φλοιος, -ον, αυτός που έχει ρυτιδωμένο φλοιό, σῦκον, σε Ανθ.  



ῥῠτῐδόω, μέλ. -ώσω (ῥυτίς), κάνω κάτι να ζαρώσει — Παθ., είμαι γεμάτος με 

ρυτίδες· μτχ. παρακ. ἐρρυτιδωμένος, σε Λουκ.  

ῥῠτίς, -ίδος, ἡ (ῥύω=ἐρύω), ζάρα ή ρυτίδα, ζάρωμα στο πρόσωπο, πτύχωση, 

ζαρωματιά, Λατ. ruga, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

ῥῠτόν, τό (*ῥύω=ἐρύω)· I. = ῥυτήρ, χαλινάρι, σε Ησίοδ. II. (ῥέω), το ποτήρι 

που κατέληγε σε μια άκρη με μικρή τρύπα, από την οποία έρρεε ο οίνος, σε 

Δημ.  

ῥῡτός, -ή, -όν (*ῥύω=ἐρύω)· 1. αυτός που σύρεται κατά μήκος· ῥυτοῖσι 

λάεσσι, λίθοι, πέτρες που σύρονται, τραβιούνται, έλκονται κατά μήκος 

εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους τους, σε Ομήρ. Οδ. 2. στον πληθ., τὰ ῥῦτά, 

χαλινάρια, ηνία, σε Ησίοδ.  

ῥῠτός, -ή, -όν (ῥέω), ρέων, ρευστός, υγρός, σε Τραγ.  

ῥύτωρ[ῡ], -ορος, ὁ (ῥύομαι), σωτήρας, λυτρωτής, προστάτης, φύλακας, σε 

Αισχύλ., Ανθ.· τινός, αυτός που σώζει ή λυτρώνει από κάτι, στο ίδ.  

*ῥύω, απ' όπου ἐρύω, τραβώ, σύρω, έλκω, βλ. ῥύομαι.  

ῥωγᾰλέος, -α, -ον (ῥώξ), σπασμένος, ραγισμένος, κομματιασμένος, 

σχισμένος, σε Όμηρ.  

ῥωγάς, -άδος, ὁ, ἡ (ῥώξ), = το προηγ., κουρελιασμένος, σε Βάβρ.· ῥωγὰς 

πέτρα, αποσπασμένος βράχος, βράχος που έχει διαρραγεί, που έχει διασχιστεί, 

σε Θεόκρ.  

ῥώθων, -ωνος, ὁ, μύτη· κυρίως, στον πληθ., τα ρουθούνια, σε Στράβ.  

Ῥωμαϊκός, -ή, -όν και Ῥωμαῖος, -α, -ον, Ρωμαϊκός, Ρωμαίος, σε Πολύβ. 

κ.λπ.· επίρρ. -κῶς, στα Λατινικά, Λατινιστί, σε Ανθ.  

Ῥωμαϊστί, επίρρ., στα Λατινικά, Λατινιστί, σε Πλούτ.  

ῥωμᾰλέος, -α, -ον (ῥώμη)· 1. ισχυρός στο σώμα, δυνατός, εύρωστος, σε 

Πλάτ. 2. λέγεται για πράγματα, ισχυρός, δυνατός, σε Ηρόδ.  

ῥώμη, ἡ (ῥώομαι)· I. σωματική δύναμη, ισχύς, σε Ηρόδ., Τραγ. κ.λπ.· οὐ μιᾷ 

ῥώμῃ, όχι η δύναμη ενός, όχι με τη δύναμη ενός μόνο, σε Σοφ. II. 

στρατιωτική δύναμη, δηλ. στράτευμα, σε Ξεν.  

ῥώννῡμι, μέλ. ῥώσω, αόρ. αʹ ἔρρωσα — Παθ., ῥώννῠμαι, αόρ. αʹ ἐρρώσθην, 

παρακ. ἔρρωμαι (ῥώομαι)· I. δυναμώνω, κάνω κάτι δυνατό και ισχυρό, 

ενισχύω, ενδυναμώνω, σε Πλούτ. II. 1. κυρίως σε Παθ. παρακ. (με σημασία 

ενεστ.) ἔρρωμαι και υπερσ. ἐρρώμην (με σημασία παρατ.), προβάλλω ισχύ, 

έχω δύναμη ή ισχύ, σε Ευρ., Θουκ.· με απαρ., έχω τη δύναμη να κάνω κάτι, 

είμαι πρόθυμος, έχω την επιθυμία να το κάνω, σε Θουκ. 2. συχνά, προστ. 

ἔρρωσο, στο καλό! αντίο! καλό ταξίδι! έχε γεια! χαίρε! Λατ. vale, σε Ξεν.· 

επίσης, φράζειν τινὶ ἐρρῶσθαι, Λατ. valere jubere, σε Πλάτ. 3. μτχ. ἐρρωμένος, 

= ῥωμαλέος.  

ῥώξ, ῥωγός, ἡ (ῥήγνυμι), ρήγμα, άνοιγμα, σε Ομήρ. Οδ.· ῥῶγες μεγάροιο, 

στενές δίοδοι, διάδρομοι που οδηγούν στο μέγαρο, στο ίδ.  

ῥώομαι, γʹ πληθ. παρατ. ἐρρώοντο, Επικ. ῥώοντο· γʹ πληθ. αορ. ἐρρώσαντο· 

κινούμαι με ταχύτητα ή ορμή, εκτοξεύομαι, εξαπολύομαι σαν βέλος, ορμώ, 

πηδώ, εφορμώ, ρίχνομαι, σε Όμηρ.· ῥώομαι περὶ πυρήν, σε Ομήρ. Οδ.· ἀμφ' 

Ἀχελώϊον ἐρρώσαντο, χόρευσαν γύρω από τον Αχελώο, σε Ομήρ. Ιλ.· 

χορὸνἐρρώσαντο, εκτέλεσαν τον τρυφηλό χορό δυνατά, ρωμαλέα, με ορμή, σε 

Ομηρ. Ύμν.· ὑπὸ ῥώοντο ἄνακτι, γερά, δυνατά κινήθηκαν, έτρεξαν (οι δούλες) 

για να υποστηρίξουν το βασιλιά τους στο βάδισμα (δηλ. τον Ήφαιστο), σε 

Ομήρ. Ιλ.· με την ίδια σημασία, γούνατα ἐρρώσαντο, κινήθηκαν με ορμή, σε 

Ομήρ. Οδ.· επίσης, λέγεται για τα μαλλιά, ἐρρώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο, 

κυμάτιζαν στην πνοή του ανέμου, σε Ομήρ. Ιλ.  



ῥωπήϊον, τό (ῥώψ), Ιων. αντί ῥωπεῖον (που δεν απαντά σε Αττ. τύπο), μόνο 

σε πληθ. ῥωπήϊα, θάμνοι, χαμόκλαδα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥωπικός, -ή, -όν (ῥῶπος), αυτός που ανήκει ή αρμόζει σε μικρά πράγματα, σε 

πράγματα ασήμαντης, ευτελούς αξίας, σε Πλούτ.· ῥωπικὰ γράψασθαι, το να 

ζωγραφίζει κάποιος ταπεινά, χοντροκομμένα, άξεστα, χυδαία, άτεχνα, σε Ανθ.  

ῥῶπος, ὁ, μικρά εμπορεύματα, κάθε λογής, σε Αισχύλ., Δημ.  

ῥωχμός, -οῦ, ὁ (ῥώξ), ρήγμα, σχισμάδα· ῥωχμὸς γαίης, τάφρος, χαντάκι 

δημιουργημένο από ραγδαία, καταρρακτώδη βροχή, σε Ομήρ. Ιλ.  

ῥώψ, ῥωπός, ἡ, χαμόδενδρο, θάμνος, φυτό επίμηκες και εύκαμπτο, μόνο σε 

πληθ., σε Ομήρ. Οδ.  
 


