
δεσμεύω, μέλ. -σω (δεσμός), βάζω σε δεσμά, φυλακίζω με αλυσίδες, σε 

Ομηρ. Ύμν., Ευρ.· δένω, σφίγγω μαζί, δεματιάζω, όπως τα στάχυα στο 

δεμάτι, σε Ησίοδ.  

δεσμέω, μέλ. -ήσω, = δεσμεύω, σε Κ.Δ.  

δέσμιον, τό, = δεσμός, σε Ανθ.  

δέσμιος, -ον και -α, -ον (δεσμός), I. δεσμευτικός· μεταφ., μαγευτικός, με γεν., 

ὕμνος δ. φρενῶν, σε Αισχύλ. II. Παθ., δεσμευμένος, αιχμάλωτος, σε Σοφ., 

Ευρ. κ.λπ.  

δεσμός, ὁ, πληθ. δεσμά όπως επίσης και δεσμοί (δέω), 1. οτιδήποτε 

προορίζεται για συγκόλληση, σύνδεση, δέσιμο, σε Όμηρ. κ.λπ.· καπίστρι, σε 

Ομήρ. Ιλ.· καραβόσχοινο της άγκυρας, σε Ομήρ. Οδ.· ιμάντας της πόρτας, στο 

ίδ.· ιμάντας του ζυγού, σε Ξεν. 2. στον πληθ., δεσμά, αλυσίδες, σε Αισχύλ., 

Θουκ.· στον ενικ. περιληπτικά, δεσμά, φυλάκιση, εγκλεισμός σε φυλακή, 

δεσμωτήριο, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

δεσμο-φύλαξ[ῠ], -ακος, ὁ, ἡ, δεσμοφύλακας, σε Λουκ.  

δεσμόω, μέλ. -ώσω = δεσμεύω.  

δέσμωμα, -ατος, τό, δεσμός, δεσμά, σε Αισχύλ.  

δεσμωτήριον, τό (δεσμόω), φυλακή, ειρκτή, σε Ηρόδ., Θουκ.  

δεσμώτης, -ου, ὁ (δεσμόω), I. φυλακισμένος, αιχμάλωτος, σε Ηρόδ., Αττ. II. 

ως επίθ., αλυσοδεμένος, σιδηροδέσμιος, δεσμευμένος, σε Αισχύλ.· θηλ. 

δεσμῶτις, σε Σοφ.  

δεσπόζω, μέλ. -όσω, απαρ. αόρ. αʹ δεσπόσαι· 1. απόλ., είμαι κυρίαρχος, 

άρχοντας ή αφέντης, κερδίζω την αρχηγία, υπερέχω, σε Αισχύλ., Πλάτ. 2. με 

γεν., είμαι κύριος ή αφέντης κάποιου, σε Ομηρ. Ύμν., Ηρόδ. κ.λπ.· δεσπόζειν 

φόβης, είμαι κύριος, σε Αισχύλ.· μεταφ., κατέχω το θέμα σε βάθος, δ. λόγου, 

στον ίδ. 3. με αιτ., εξασκώ εξουσία πάνω σε κάτι, σε Ευρ.  

δέσ-ποινα, ἡ, θηλ. του δεσπότης, 1. κυρία, αρχόντισσα, οικοδέσποινα του 

σπιτιού, Λατ. hera, λέγεται για την Πηνελόπη, σε Ομήρ. Οδ. 2. στην Αττ., 

λέγεται για τις θεές, όπως η Άρτεμις, σε Σοφ.· η Περσεφόνη, σε Πλάτ.  

δεσποσύνη, ἡ (δεσπότης), = δεσποτεία, σε Ηρόδ.  

δεσπόσυνος, -ον και -η, -ον (δεσπότης), I. αυτός που ταιριάζει στον κύριο ή 

τον άρχοντα, σε Ομηρ. Ύμν., Αισχύλ.· δ'ἀνάγκαι, αυθαίρετη εξουσία, 

διακυβέρνηση, στον ίδ. II. ως ουσ. = δεσπότης, σε Τυρτ.  

δεσποτεία, ἡ (δεσπότης), 1. εξουσία αφέντη πάνω στους δούλους ή σχέση 

αφέντη με τους δούλους, σε Αριστ. 2. απόλυτη αρχή, απολυταρχία, εξουσία, 

δεσποτισμός, σε Ισοκρ.  

δεσποτέω, μέλ. -ήσω, = δεσπόζω, με γεν., σε Πλάτ.· — Παθ., κυβερνούμαι 

δεσποτικά, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δεσ-πότης, -ου, ὁ, κλητ. δέσποτᾰ, I. 1. αφέντης, άρχοντας, κύριος του 

σπιτιού, ιδιοκτήτης, οικοδεσπότης, Λατ. herus, dominus, σε Αισχύλ., κ.λπ· 

κυρίως σε σχέση με τους δούλους, ώστε η προσφώνηση ενός δούλου προς τον 

κύριό του ήταν, ὦ δέσποτ' ἄναξ ή ὦναξ δέσποτα, σε Αριστοφ. 2. λέγεται για 

τους Ασιάτες άρχοντες, δεσπότης, τύραννος, απόλυτος μονάρχης, αυθέντης, 

δυνάστης, του οποίου οι υπήκοοι είναι δούλοι, σε Ηρόδ., Θουκ.· ο πληθ. 

χρησιμ. από τους ποιητές για μεμονωμένα πρόσωπα, όπως τύραννοι, σε 

Αισχύλ. 3. λέγεται για τους θεούς, σε Ευρ., Ξεν. II. γενικά, ιδιοκτήτης, 

κύριος, αφέντης, κάτοχος, κώμου, σε Αισχύλ., Σοφ. (η κατάληξη -πότης 

προέρχεται πιθ. από την ίδια ρίζα όπως το πόσις, και Λατ. pot-is, pot-ior· το 

δεσ- είναι αμφίβ.).  



δεσποτικός, -ή, -όν (δεσπότης), I. αυτός που ανήκει ή χαρακτηρίζει τον 

αφέντη, δεσποτικαὶ συμφοραί, δυστυχίες που προκύπτουν στον αφέντη 

κάποιου, σε Ξεν. II. λέγεται για πρόσωπα, επιρρεπής προς την τυραννική 

συμπεριφορά, δυναστικός, τυραννικός, δεσποτικός, σε Πλάτ.  

δεσπότις, ἡ, =δέσποινα, αιτ. δεσπότιν, σε Σοφ., Ευρ.· δοτ. δεσπότιδι, σε Ανθ.  

δεσποτίσκος, ὁ, υποκορ. του δεσπότης, σε Ευρ.  

δετή, ἡ (κυρίως θηλ. του δετός, ενν. λαμπάς), ξύλα σε δεσμίδες, δάδα από 

συνενωμένως πυρσούς, πυρσός, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ.  

δευήσεσθαι, Επικ. απαρ. Μέσ. μέλ. του δεύω, επιθυμώ, έχω ανάγκη, θέλω, 

χρειάζομαι.  

δεῦμα, -ατος, τό (δεύω), αυτό που είναι βρεγμένο, μούσκεμα, δεύματα κρεῶν, 

βραστό κρέας, σε Πίνδ.  

δεύομαι, Επικ. αντί δέομαι· βλ. δεύω Β.  

δεῦρο, επιτετ. στην Αττ. δευρί, επίρρ.· I. 1. τόπου, εδώ, προς τα εδώ, Λατ. 

huc, με ρήματα που δηλώνουν κίνηση, σε Όμηρ. κ.λπ.· με ρήματα που 

δηλώνουν στάση (έχω έρθει εδώ και) είμαι εδώ, σε Σοφ. 2. χρησιμ. για να 

φωνάξουμε κάποιον, εδώ! ἀπ' εδώ! έλα!, Λατ. adesdum, ἄγε δεῦρο, δεῦρ' ἄγε, 

δεῦρ' ἴθι, δευρ' ἴτω, πάντοτε με ρήμα στον ενικ. (το δεῦτε χρησιμ. με ρήμα 

στον πληθ.), σε Όμηρ.· αλλά με πληθ. στους Τραγ. 3. χρησιμ. σε 

επιχειρήματα, μέχριδ. τοῦ λόγου, μέχρι του συγκεκριμένου σημείου της 

υπόθεσης, σε Πλάτ. II. χρόνου, μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής, έως τώρα, σε 

Τραγ., Πλάτ.· επίσης, δεῦρ' ἀεί, σε Ευρ. (άγν. προέλ.).  

Δεύς, Αιολ. αντί Ζεύς.  

δευσο-ποιός, -όν (δεύω, ποιέω), διαποτισμένος, ανεξίτηλα βαμμένος, λέγεται 

για χρώματα, σε Πλάτ., Λουκ.  

δεύτατος, -η, -ον, υπερθ. του δεύτερος, έσχατος, τελευταίος, σε Ομήρ. Ιλ.  

δεῦτε, επίρρ., ως πληθ. του δεῦρο, σ' αυτό το μέρος! εδώ! εμπρός! ελάτε εδώ!, 

όπως ακριβώς το δεῦρο, με πληθ. προστ., δεῦτ' ἄγετ', σε Ομήρ. Ιλ.· δεῦτε φίλοι, 

στο ίδ.· δεῦτ' ἄγε, Φαιήκων ἡγήτορες, σε Ομήρ. Οδ.  

δευτερ-ᾰγωνιστής, -οῦ, ὁ, ηθοποιός που υποδύεται μέρη δεύτερης αξίας· 

μεταφ., κάποιος που υποστηρίζει αυτά που έχει πει ο προηγούμενος ρήτορας, 

σε Δημ.  

δευτεραῖος,, -α, -ον (δεύτερος), στη δεύτερη ημέρα, σε συμφωνία με το 

υποκ. του ρήματος, δευτεραῖος ἦν ἐν Σπάρτῃ, σε Ηρόδ.· αλλά, επίσης, τῇ 

δευτεραίῃ (ενν. ἡμέρᾳ), στον ίδ.  

δευτερεῖα (ενν. ἆθλα) τά, δεύτερο βραβείο σε ένα διαγωνισμό· από όπου, 

δεύτερη θέση ή σειρά, δ. νέμειν τινί, σε Ηρόδ.  

δευτερεύω, μέλ. -σω (δεύτερος), έρχομαι δεύτερος, δευτ. τινί, είμαι δεύτερος 

σε σχέση με..., σε Πλούτ.  

δευτερό-πρωτονσάββατον, τό, πρώτο Σάββατο μετά τη δεύτερη ημέρα της 

εορτής των Αζύμων ή το πρώτο Σάββατο του δεύτερου χρόνου (δηλ. του 

επομένου έτους μετά το σαββατικό έτος), σε Κ.Δ.  

δεύτερος, -α, -ον, δεύτερος, συγκρ. του δύο· I. 1. ως προς την τάξη, σειρά, 

λέγεται για κάποιον που έρχεται δεύτερος σε έναν αγώνα, σε Ομήρ. Ιλ.· στην 

Αττ. μαζί με το άρθρο, ὁ δεύτερος, σε Σοφ. κ.λπ.· αἱ δεύτεραι φροντίδες, 

δεύτερες σκέψεις, σε Ευρ.· παροιμ., τὸν δ. πλοῦν, δοκιμάζω τον επόμενο 

καλύτερο τρόπο, σε Πλάτ. 2. λέγεται για χρόνο, δευτέρῃ ἡμέρῃ, την επόμενη 

μέρα, σε Ηρόδ.· με γεν., ἐμεῖο δεύτερος, μετά τη σειρά μου, μετά από 'μένα, σε 

Ομήρ. Ιλ.· δευτέρῳ ἔτεϊ τούτων, στον επόμενο χρόνο, μετά από τον παρόντα 

χρόνο, σε Ηρόδ.· στο ουδ. ως επίρρ., δεύτερον αὖ, δεύτερον αὖτις, δεύτερον, 



έπειτα, κατόπιν, για δεύτερη φορά, σε Όμηρ., Αττ.· στον Πεζό λόγο επίσης, 

δεύτερα· με άρθρο, τὸ δεύτερον, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· τὰ δεύτερα, σε 

Θουκ.· ἐκ δευτέρου, για δεύτερη φορά, σε Κ.Δ. II. 1. σε σχέση με ταξινόμηση, 

κατάταξη, δεύτερος, δ. μετ' ἐκεῖνον, σε Ηρόδ.· με γεν., δεύτερος οὐδενός, 

ασύγκριτος, αυτός που δεν συγκρίνεται με κανέναν, ανώτερος απ' τον καθένα, 

στον ίδ.· ἡγεῖσθαι δεύτερον, θεωρώ κάτι κατώτερης αξίας, δευτερεύον, σε 

Σοφ. 2. δεύτερος από δύο, δευτέρη αὐτή, αυτή μαζί με κάποια άλλη, σε Ηρόδ. 

III. ως ουσ., δεύτερα, τά, = δευτερεῖα, δεύτερο βραβείο ή δεύτερη θέση, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.  

δεύω (Α), παρατ. ἔδευον, Επικ. δεῦον, Ιων. δεύεσκον, μέλ. δεύσω, αόρ. αʹ 

ἔδευσα — Παθ. αόρ. αʹ ἐδεύθην, παρακ. δέδευμαι· I. 1. υγραίνω, βρέχω, 

διαποτίζω, σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ., πτερὰ δεύεται ἅλμῃ, βρέχει τα φτερά του 

μέσα στην αρμύρα, σε Ομήρ. Οδ. 2. αναμειγνύω ένα στερεό υλικό με ένα 

υγρό, έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο προς ζύμωμα, δ. ἄρτον ὕδατι, σε Ξεν. II. 

μτβ., κάνω κάτι να χυθεί, χύνω, αἵμα, σε Σοφ.  

δεύω (Β), μέλ. δευήσω, Αιολ. και Επικ. αντί δέω· I. αποτυγχάνω, έχω 

έλλειψη, ανάγκη, χρειάζομαι· ἐδεύησεν ἱκέσθαι, απέτυχε, δεν κατόρθωσε να 

φτάσει, σε Ομήρ. Οδ. II. 1. ως αποθ., δεύομαι, μέλ. δευήσομαι, = Αττ. δέομαι, 

αισθάνομαι την έλλειψη ή την απώλεια ενός πράγματος, βρίσκομαι σε 

έλλειψη ενός πράγματος, στερούμαι, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.· βρίσκομαι σε 

ανάγκη ενός πράγματος, έχω την ανάγκη, χρειάζομαι, βάκτρου, σε Ευρ. 2. 

βρίσκομαι σε έλλειψη, ένδεια, ανεπάρκεια ενός πράγματος, με γεν., σε Ομήρ. 

Ιλ.· απόλ., δευόμενος, ευρισκόμενος σε ανάγκη, άπορος, στο ίδ. 3. με γεν. 

προσ., είμαι κατώτερος σε σχέση με, σε Όμηρ.  

δέφω, μέλ. -ψω, μαλακώνω κάτι δουλεύοντάς το με το χέρι, σε Αριστοφ.  

δέχαται, Επικ. γʹ πληθ. αορ. βʹ του δέχομαι.  

δεχ-ήμερος, -ον (ἡμέρα), δεκαήμερος, αυτός που διαρκεί δέκα ημέρες· 

ἐκεχειρία δεχ., ανακωχή που ορίζεται με προθεσμία δέκα ημερών, σε Θουκ.· 

σπονδαὶ δεχ., στον ίδ.  

δέχθαι, απαρ. Επικ. αορ. βʹ του δέχομαι.  

δέχνυμαι, ποιητ. αντί δέχομαι, σε Ανθ.  

δέχομαι, Ιων. και Αιολ. δέκομαι, μέλ. δέξομαι, Επικ. δεδέξομαι, αόρ. αʹ 

ἐδεξάμην και ἐδέχθην, παρακ. δέδεγμαι, Επικ. γʹ πληθ. δειδέχαται, υπερσ. -ατο, 

υπερσ. ἐδεδέγμην· υπάρχουν επίσης αρκετοί τύποι ενός Επικ. αορ. βʹ ἐδέγμην, 

βλ. γʹ ενικ. ἔδεκτο ή δέκτο, γʹ πληθ. δέχαται, προστ. δέξο, απαρ. δέχθαι, μτχ. 

δέγμενος· I. 1. λέγεται για πράγματα, ως αντικ., παίρνω, αποδέχομαι, 

παραλαμβάνω αυτό που προσφέρεται, Λατ. accipere, σε Όμηρ. κ.λπ.· δ. τί τινι, 

αποδέχομαι, λαμβάνω κάτι από τα χέρια ενός άλλου, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης τί 

τινος, στο ίδ.· τι παρά τινός, σε Όμηρ.· τι ἔκ τινος, σε Σοφ.· αλλά επίσης, δ. τί 

τινος, παίρνω αντάλλαγμα για...· χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο, σε Ομήρ. Οδ.· 

επίσης, μᾶλλον δ., με απαρ., προτιμώ, επιλέγω, να κάνω ή να είμαι, σε Ξεν.· 

και χωρίς το μᾶλλον, οὐδεὶς ἂν δέξαιτο φεύγειν, σε Θουκ. 2. αποδέχομαι, 

εγκολπώνομαι, συνομολογώ, σε Ομήρ. Ιλ.· δ. τὸν οἰωνόν, αποδέχομαι, 

χαιρετίζω, καλωσορίζω τον οιωνό, σε Ηρόδ. κ.λπ.· αποδέχομαι ή 

επιδοκιμάζω, αποδεικνύω, τοὺς λόγους, τὴν ξυμμαχίην, στον ίδ., σε Θουκ. 3. 

απλώς, δίνω ακρόαση, προσοχή σε, ακούω, Λατ. accipere, σε Ευρ., Θουκ. 4. 

θεωρώ ως..., μηδέ συμφοράν δέχου τὸν ἄνδρα, σε Σοφ. II. 1. λέγεται για 

πρόσωπα, δέχομαι φιλόξενα, περιποιούμαι, υποδέχομαι, σε Όμηρ., Αττ. 2. 

χαιρετώ, ασπάζομαι, προσκυνώ, σε Ομήρ. Ιλ.· δ. τινα ξύμμαχον, αποδέχομαι, 

αναγνωρίζω ως σύμμαχο, σε Θουκ. 3. υποδέχομαι ως εχθρό, δέχομαι την 



επίθεση κάποιου, Λατ. excipere, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για κυνηγό που 

παραμονεύει το θήραμα ή για άγριο κάπρο που περιμένει τους κυνηγούς, στο 

ίδ.· τοὺς πολεμίους δ., σε Ηρόδ. κ.λπ. 4. περιμένω, αναμένω, προσδοκώ, με 

αιτ. και απαρ., μέλ., σε Ομήρ. Οδ.· ή με αιτ., περιμένω για, στο ίδ.· μηδὲ 

συμφορὰν δέχου τὸν ἄνδρα, να μην περιμένεις αυτός να γίνει, σε Σοφ. III. 

απόλ., ακολουθώ, διαδέχομαι, δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ, σε Ιλ.· ἄλλος δ' ἐξ 

ἄλλου δέχεται ἆθλος, σε Ησίοδ.· λέγεται για τοποθεσίες, Ἀρτεμίσιον δέκεται, 

σε Ηρόδ.  

δέψω, αόρ. αʹ ἐδέψησα, όπως αν προερχόταν από δεψέω (δέφω), 

κατεργάζομαι ή μαλάσσω ένα πράγμα μέχρι να μαλακώσει· κηρὸν δεψήσας, 

σε Ομήρ. Οδ.· δέψει τὸ δέρμα, σε Ηρόδ.  

δέω (Α), προστ., γʹ πληθ. δεόντων, μέλ. δήσω, αόρ. αʹ ἔδησα, Επικ. δῆσα, 

παρακ. δέδεκα ή δέδηκα — Μέσ. αόρ. αʹ ἐδησάμην, Επικ. γʹ ενικ. δησάσκετο 

— Παθ. μέλ. δεθήσομαι και δεδήσομαι, αόρ. αʹ ἐδέθην, παρακ. δέδεμαι, υπερσ. 

ἐδεδέμην, Επικ. γʹ ενικ. δέδετο, Ιων. γʹ πληθ. ἐδεδέατο· I. 1. δένω, σφίγγω, 

δεσμεύω, δεσμῷτινα δῆσαι, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· με αιτ. μόνο, φυλακίζω, βάζω 

σε δεσμά, σε Ομήρ. Οδ., Αττ. 2. μεταφ., περιορίζω, δεσμεύω, επιβάλλω 

σιωπή, γλῶσσα δέ οἱ δέδεται, σε Θέογν.· ψυχὰ δέδεται λύπῃ, σε Ευρ. 3. με γεν., 

αφήνω ή εμποδίζω κάποιον από κάτι, ἔδησε κελεύθου, σε Ομήρ. Οδ. II. Μέσ., 

δένω, βάζω πάνω μου (πρβλ. ὑποδέω), ποσσὶ δ' ὑπαὶ ἐδήσατο πέδιλα, τα έδεσε 

πάνω στα πόδια του, σε Ομήρ. Ιλ.· και στην Παθ., περὶ κνήμῃσι κνημῖδας 

δέδετο, είχε περικνημίδες δεμένες γύρω από τα πόδια του, σε Ομήρ. Οδ.  

δέω (Β), μέλ. δεήσω, αόρ. αʹ ἐδέησα, Επικ. ἔδησα ή δῆσα, παρακ. δεδέηκα — 

Μέσ. μέλ. δεήσομαι και δεηθήσομαι, αόρ. αʹ ἐδεήθην, παρακ. δεδέημαι· I. έχω 

έλλειψη, στερούμαι, έχω ανάγκη από, χρειάζομαι πράγμα ή πρόσωπο, με γεν., 

σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν.· πολλοῦ δέω, απέχω πολύ, δηλ. είμαι μακριά από· με απαρ., 

πολλοῦ δέωἀπολογεῖσθαι, απέχω πολύ από το να υπερασπίσω τον εαυτό μου, 

σε Πλάτ.· μικροῦ ἔδεον εἶναι, σε Ξεν.· και απόλ., πολλοῦ γε δέω, απέχω πολύ, 

σε Πλάτ.· τοῦ παντὸς δέω, σε Αισχύλ.· βλ. δεῖ II· ομοίως, στη μτχ., δυοῖν 

δέοντα τεσσεράκοντα, σαράντα πλην δύο, τριάντα οκτώ, σε Ηρόδ.· ἑνὸςδέον 

εἰκοστὸν ἔτος, το 20ό έτος πλην ένα, το 19ο, σε Θουκ. II. ως αποθ., δέομαι, 

μέλ. δεήσομαι, αόρ. αʹ ἐδεήθην· 1. βρίσκομαι σε ανάγκη ή έλλειψη, 

χρειάζομαι, κάρτα δεόμενος, σε Ηρόδ.· χρειάζομαι ένα πρόσωπο ή πράγμα, με 

γεν., στον ίδ., σε Σοφ.· οὐδὲν δέομαί τινος, δεν τον χρειάζομαι καθόλου, δεν 

έχω την ανάγκη του, σε Θουκ.· με απαρ., τοῦτο ἔτι δέομαι μαθεῖν, σε Πλάτ. 2. 

ζητώ κάτι από κάποιον, με διπλή γεν. πράγμ. και προσ., σε Ηρόδ., Θουκ.· 

επίσης, τοῦτο δέομαι ὑμῶν, σε Πλάτ.· και με σύστ. αιτ., δέημα ή δέησιν δεῖσθαί 

τινος, σε Αριστοφ. κ.λπ.· σπανίως με γεν. προσ. μόνο, δεηθεὶς ὑμῶν, έχοντας 

ζητήσει μια χάρη από εσάς, σε Δημ.· με γεν. προσ. και απαρ., παρακαλώ 

κάποιον να κάνει κάτι, σε Ηρόδ., Πλάτ. [ο Αιολ. τύπος δεύω (βλ. δεύω Β), 

αποδεικνύει ότι ήταν √ΔΕϜ].  

δή, μόριο που χρησιμ. για να προσδώσει μεγαλύτερη σαφήνεια στη λέξη ή 

λέξεις τις οποίες επηρεάζει (πιθ. συντετμ. τύπος του ἤδη, Λατ. jam), πράγματι, 

ακριβώς, βέβαια, αληθινά, τωόντι. I. 1. Χρήση του δή με απλές λέξεις: 1. μετά 

από επίθ., οἶος δή, μόνος δή, ολομόναχος, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· ιδίως, ως 

δηλωτικό μεγέθους, μέγας δή, μικρὸς δὴ κ.λπ.· συχνά με υπερθ., μέγιστος δή, 

κράτιστος δή, αρκετά μεγαλύτερος, ομολογουμένως ο καλύτερος, σε Θουκ.· 

επίσης με αριθμητικά, ὀκτὼ δὴ προέηκα ὀϊστούς, έχω εκτοξεύσει οκτώ ατόφια 

βέλη, σε Ομήρ. Ιλ.· εἷς δή, ένας μονάχα, σε Ευρ. κ.λπ. 2. μετά από επιρρ., 

πολλάκις δή, πολλές φορές, συχνά, συχνά ως τώρα, Λατ. jam saepe, σε Ομήρ. 



Ιλ.· ὀψὲ δὲ δή, εντελώς αργά, στον ίδ.· νῦν δή, τώρα πλέον, σε Ξεν. κ.λπ.· τότε 

δή, ακριβώς εκείνο τον καιρό, σε Θουκ.· αὐτίκα δὴ μάλα, την ίδια ακριβώς 

στιγμή, συγχρόνως, σε Πλάτ.· επίσης, ναὶ δή, ναι πράγματι, σε Ομήρ. Ιλ.· οὐ 

δή, φυσικά, βεβαίως όχι, σε Σοφ.· 3. με ρήματα, δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσι, γιατί 

πράγματι, αλήθεια τον είδα, σε Ομήρ. Ιλ. 4. με κύρια ουσ., ἐς δὴ τὸ Ἄργος 

τοῦτο..., στο Άργος λοιπόν έφτασαν, σε Ηρόδ.· τέλος δή, το πλήρες τέλος του, 

σε Αισχύλ.· ειρων., Λατ. scilicet, εἰσήγαγε τὰς ἑταιρίδας δή, τις 

προσποιούμενες τις εταίρες, σε Ξεν. 5. με αντων., για να προσδώσει έμφαση· 

ἐμὲ δή, ένας άνδρας όπως εγώ, σε Ηρόδ.· σὺ δή, εσύ ξεχωριστά απ' όλους τους 

άλλους, εσύ προπάντων, στον ίδ.· οὗτος δή, αυτός και κανείς άλλος, στον ίδ.· 

ὅς δή, που ξεκάθαρα, σε Ομήρ. Ιλ.· με αόρ. αντων., ἄλλοιδή, άλλοι θα είναι 

αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν, στον ίδ.· δή τις, κάποιος ή κάποιος άλλος, Λατ. 

nescio quis, σε Πλάτ.· δή τι, με κάθε τρόπο, όπως και να είναι, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ηρόδ. II. Χρήση του δή με ολόκληρες προτάσεις: 1. για να συνεχίσει την 

αφήγηση, έπειτα λοιπόν, κατόπιν, μετά ακολούθως, τότε· τότε μὲν δὴ ἡσυχίην 

εἶχε, σε Ηρόδ.· σε ανακεφαλαιώσεις, τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτα, Λατ. haec 

hactenus, σε Αισχύλ. 2. χρησιμ. για συμπεράσματα, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ιδίως, για 

να εκφράσει το απροσδόκητο· καὶ σὺ δή, ώστε λοιπόν και εσύ επίσης!, σε 

Αισχύλ. 3. με προστ. και υποτ., ἐννοεῖτε γὰρ δή, γιατί έχετε μόνο στο μυαλό, 

σε Ξεν.· ομοίως, ἄγεδή, φέρε δή, ἴθι δή, σκόπει δὴ κ.λπ. 4. γε δή, για δήλωση 

του πιο σημαντικού, μετὰ ὅπλων γε δή, προπάντων με όπλα, σε Θουκ.· μή τί γε 

δή, χωρίς να αναφέρω, χωρίς να κάνω λόγο, σε Δημ. 5. α) καὶ δή, και 

επιπλέον, και μάλιστα, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο, καὶ δὴ καὶ 

ἐς Σάρδις, ἔφτασε στην Αίγυπτο, και επιπλέον και στις Σάρδεις σε Ηρόδ.· 

ἰσχὺς καὶ κάλλος καὶ πλοῦτος δή, και πάνω απ' όλα ο πλούτος, σε Πλάτ. β) καὶ 

δή, βρίσκεται επίσης σε αποκρίσεις: βλέψον κάτω, απάντηση, καὶ δὴ βλέπω, 

καλά, κοιτάζω, σε Αριστοφ. γ) σε υποθέσεις, καὶ δὴ δέδεγμαι, και τώρα 

υπόθεσε ότι έχω δεχτεί, σε Αισχύλ.  

δῃάλωτος, -ον, συνηρ. αντί δηϊάλωτος.  

δῆγμα, -ατος, τό (δάκνω), δάγκωμα, τσίμπημα, κέντρισμα, σε Ξεν.· μεταφ., 

δ.λύπης, σε Αισχύλ.  

δηγμός, ὁ (δάκνω), ενέργεια του τσιμπήματος, δάγκωμα· στον πληθ., 

καυστικά, δηκτικά μέσα, σε Πλούτ.  

δηθά, Επικ. επίρρ., = δήν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ καιρό, Λατ. 

diu, σε Όμηρ.  

δῆθεν, επίρρ., επιτετ. τύπος του δή, πραγματικά, πράγματι, αλήθεια· τί δὴ 

ἀνδρωθέντες δῆθεν ποιήσουσι; τί θα πράξουν έπειτα, όταν θα έχουν πράγματι 

γίνει άντρες;, σε Ηρόδ.· επίσης επεξηγηματικός, Λατ. videlicet, δηλαδή, σε 

Αισχύλ., Ευρ.· ειρων., Λατ. scilicet, για να δηλώσει πως κάτι δεν είναι 

αληθές, «τάχα»· οἵ μιν ἠθέλησαν ἀπολέσαι δῆθεν, όπως αυτός προσποιούνταν, 

σε Ηρόδ.· φέροντες ὡς ἄγρην δῆθεν, στον ίδ.  

δηθύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, (δηθά), αργοπορώ, βραδύνω, καθυστερώ, σε Ομήρ. Ιλ.  

δηϊ-άλωτος, -ον (δήϊος, ἁλῶναι), νικημένος από τον αντίπαλο, αιχμάλωτος, 

σε Ευρ.· συνηρ. δῃάλωτος, σε Αισχύλ.  

Δηϊ-άνειρα, ἡ (δήϊος, ἀνήρ), αυτή που καταστρέφει το σύζυγό της, η γυναίκα 

του Ηρακλή· το όνομά της εκφράζει το μύθο γύρω από τον θάνατό του, σε 

Σοφ.  

δήϊος, -η, -ον, Επικ. και Ιων. αντί δάϊος.  

δηϊοτής, -ῆτος, ἡ, ο αγώνας της μάχης, μάχη, ο αγώνας του θανάτου, ο 

θάνατος, σε Όμηρ.  



δηϊόω, Επικ. γʹ πληθ. ευκτ. δηϊόῳεν, μτχ. δηϊόων, Αττ. ενεστ., δῃῶ, δῃοῦμεν, 

-οῦτε, παρατ. ἐδῄουν, Ιων. ἐδηΐουν ή ἐδῄευν, Επικ. δῄουν, μέλ. δῃώσω, αόρ. αʹ 

ἐδῄωσα — Παθ. αόρ. αʹ ἐδηϊώθην, παρακ. δεδῄωμαι (δήϊος),· I. κόβω, 

σφαγιάζω, σκοτώνω, σε Ομήρ. Ιλ.· τεμαχίζω, στο ίδ.· λέγεται για άγρια θηρία, 

κατασπαράζω, ξεσχίζω, στο ίδ.· τὸν πώγωνα δεδῃωμένος, έχοντας 

αποκομμένο το σαγόνι του, σε Λουκ. II. ερημώνω ή καταστρέφω μια περιοχή, 

ερειπώνω, σε Ηρόδ., Θουκ.· ἄστυ δῃώσειν πυρί, σε Σοφ.  

δηκτήριος, -ον (δάκνω), αυτός που τσιμπά, ενοχλητικός, βασανιστικός, με 

γεν., σε Ευρ.  

δήκτης, -ου, ὁ (δάκνω), αυτός που δαγκώνει, που τσιμπά, σε Ανθ.  

δηκτικός, -ή, -όν (δάκνω), ικανός να δαγκώνει, αυτός που έχει κεντρί, που 

κεντρίζει, ερεθιστικός, δριμύς, οξύς, καυστικός, σε Λουκ.  

δηλᾰδή ή δῆλαδή, επίρρ., αρκετά καθαρά, πασίδηλα, ξεκάθαρα, 

εμφανέστατα, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.· επίσης ειρων., προφάσιος τῆσδε δηλαδή, με 

αυτή «τάχα» την πρόφαση, σε Ηρόδ.· σε απαντήσεις, ναι, φυσικά, βεβαίως, 

εννοείται, σε Αριστοφ.  

δηλέομαι, Δωρ. δᾶλ-, μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ ἐδηλησάμην, παρακ. δεδήλημαι, 

συγχρόνως με Ενεργ. και Παθ. σημασία· απόθ.· I. λέγεται για πρόσωπα, 

βλάπτω, πληγώνω, εξαπατώ, σε Όμηρ.· μή με δηλήσεται (Επικ. αντί -ηται), σε 

Ομήρ. Οδ.· ομοίως στον Ηρόδ.· βλάπτω με μαγικά φίλτρα, σε Θεόκρ. II. 

λέγεται για πράγματα, καταστρέφω, ξοδεύω, σπαταλώ, καρπὸν ἐδηλήσαντ', σε 

Ομήρ. Ιλ.· γῆν δηλησάμενος, σε Ηρόδ.· ιδίως, στη φράση, ὅρκια δηλήσασθαι, 

παραβιάζω μια ανακωχή, σε Ομήρ. Ιλ. 2. απολ., εξαπατώ, είμαι βλαπτικός, σε 

Όμηρ. (αμφίβ. προέλ.).  

δήλημα, -ατος, τό, βλάβη, φθορά, όλεθρος, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.  

δηλήμων, -ον, γεν. -ονος, επιβλαβής, ολέθριος, φθοροποιός, καταστροφικός· 

βροτῶν δηλήμονα, καταστρεπτικά για αυτούς, σε Ομήρ. Οδ.· ἀνθρώπων οὐ 

δηλήμονες, που δεν προκαλούν στους ανθρώπους καμία βλάβη, σε Ηρόδ.  

δηλήσεται, Επικ. αντί -ηται, γʹ ενικ. αόρ. αʹ του δηλέομαι.  

δήλησις, -εως, ἡ (δηλέομαι), βλάβη, καταστροφή, φθορά, σε Ηρόδ.  

δηλητήρ, -ῆρος, ὁ (δηλέομαι), εξολοθρευτής, καταστροφέας, σε Επικ., 

Όμηρ.  

Δήλιος, -α, -ον και -ος, -ον (Δῆλος),· I. Δήλιος, σε Τραγ. κ.λπ.· ὁ Δ., όνομα 

του Απόλλωνα, σε Σοφ. κ.λπ.· Δήλιος, ὁ, Δήλιος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· θηλ. 

Δηλιάς, -άδος, ἡ, γυναίκα από τη Δήλο, σε Ομηρ. Ύμν., Ευρ. II.Δηλιάς (ενν. 

ναῦς), το καράβι από τη Δήλο, το οποίο έστελναν οι Αθηναίοι κάθε τέσσερα 

χρόνια σε ανάμνηση του Θησέα, σε Πλάτ. III. τὰ Δήλια (ενν. ἱερά), η ανά 

τέσσερα χρόνια τελούμενη γιορτή του Απόλλωνα στη Δήλο, σε Θουκ.  

Δηλογενής, -ές (γίγνομαι), γεννημένος στη Δήλο, σε Σίμωνα.  

δήλομαι, Δωρ. αντί βούλομαι, σε Θεόκρ.  

δηλον-ότι, δηλ. δῆλόν (ἐστιν) ὅτι, χρησιμ.: I. 1. παρενθετικά, αρκετά καθαρά, 

εμφανώς, σαφώς, σε Πλάτ. κ.λπ. II. επεξηγηματικά, δηλαδή, κυρίως, Λατ. 

scilicet, στον ίδ., σε Ξεν.  

δηλο-ποιέω, μέλ. -ήσω, καθιστώ κάτι σαφές, ευκρινές, ξεκαθαρίζω, σε 

Πλούτ.  

Δῆλος, ἡ, Δήλος, ένα από τα νησιά των Κυκλάδων, τόπος γέννησης του 

Απόλλωνα και της Άρτεμης, σε Ομήρ. Οδ.· ονομάζεται επίσης Ὀρτυγία (πιθ. 

από το δῆλος, εξαιτίας του μύθου ότι έγινε ορατή όταν αναδύθηκε από τη 

θάλασσα).  



δῆλος, -η, -ον και -ος, -ον, Επικ. δέελος· I. κυρίως, ορατός, ευκρινής, 

εμφανής, φανερός, σε Ομήρ. Ιλ.· II. διαυγής νοητικά, σαφής, πασιφανής, 

εμφανής, πασίδηλος, κατάδηλος, σε Ομήρ. Οδ.· δῆλός εἰμι, με μτχ.· δῆλός 

ἐστιν ἀλγεινῶς φέρων, δηλ. είναι φανερό, ότι δυσαρεστήθηκε, σε Σοφ.· 

δῆλοίεἰσι μὴ επιτρέψοντες, είναι σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν, σε Θουκ.· 

επίσης, με αιτ. στην ιδιωματική φράση, δῆλόν (ἐστιν) ὅτι..., βλ. δηλονότι. III. 

το δῆλον μόνο του, χρησιμ. όπως το δηλαδή· αὐτὸς πρὸς αὐτοῦ· δῆλον..., μόνος 

του, είναι φανερό, σε Σοφ.· επίσης, δῆλονδέ, εισάγει απόδειξη, σε Θουκ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

δηλόω, μέλ. -ώσω — Παθ., μέλ. δηλωθήσομαι, και στο Μέσ. τύπο, 

δηλώσομαι· I. 1. κάνω κάτι εμφανές ή ευκρινές, φανερώνω, αποδεικνύω, 

εκθέτω, παρουσιάζω, σε Σοφ. — Παθ., είμαι ή γίνομαι φανερός, στον ίδ. 2. 

καθιστώ γνωστό, γνωστοποιώ, κοινοποιώ, φανερώνω, σε Αισχύλ., Σοφ. 3. 

αποδεικνύω, στους ίδ., σε Θουκ. 4. δηλώνω, διακηρύττω, αποσαφηνίζω, 

αναδεικνύω, στους ίδ.· με μτχ., δηλώσω σε κακὸν (ὄντα), σε Σοφ.· η μτχ., αν 

αναφέρεται στην ονομ. του ρήματος, είναι και η ίδια σε ονομ.· δηλώσει 

γεγενημένος, σε Θουκ. II. 1. αμτβ., είμαι σαφής ή φανερός, σε Ηρόδ., Πλάτ. 2. 

απρόσ., δηλοῖ = δῆλόν ἐστι, σε Ηρόδ.· μέλ. δηλώσει, σε Πλάτ.· αόρ. αʹ 

ἐδήλωσε, σε Ξεν.  

δήλωσις, -εως, ἡ, δείξιμο, κατάδειξη, φανέρωση, εξήγηση, απόδειξη, 

έκφραση, σε Θουκ.  

δημᾰγωγέω, μέλ. -ήσω, 1. οδηγώ, χειραγωγώ το λαό, με αρνητική σημασία, 

σε Αριστοφ. 2. με αιτ. προσ., κερδίζω την εύνοια κάποιου με τεχνάσματα, σε 

Ξεν.  

δημᾰγωγία, ἡ, διακυβέρνηση, καθοδήγηση λαού, σε Αριστοφ.  

δημᾰγωγικός, -ή, -όν, ικανός για δημαγωγία ή επιτήδειος όπως ο δημαγωγός, 

σε Αριστοφ.  

δημ-ᾰγωγός, ὁ, δημοφιλής αρχηγός, καθοδηγητής, λέγεται για τον Περικλή, 

σε Ισοκρ.· κυρίως με αρνητική σημασία, αυτός που άγει τον όχλο, τη μάζα, 

δημαγωγός, δημοκόπος, όπως ο Κλέων, σε Θουκ., Ξεν.  

δημᾱκίδιον[κῐ], τό, Κωμ. υποκορ. του δῆμος, σε Αριστοφ.  

δημ-άρᾱτος, -ον (ἀράομαι), αυτός που έχει έρθει κατόπιν επίκλησης, με την 

ευχή του λαού· ως προσωνύμιο βασιλιά της Σπάρτης, σε Ηρόδ.  

δημαρχέω, μέλ. -ήσω, γίνομαι, είμαι δήμαρχος, σε Δημ.  

δημαρχία, ἡ, αξίωμα ή λειτούργημα του δημάρχου, σε Δημ.· περίοδος 

άσκησης του συγκεκριμένου αξιώματος, σε Πλούτ.  

δημαρχικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει στον δήμαρχο, σε Πλούτ.  

δήμ-αρχος, ὁ, κυβερνήτης του λαού, 1. στην Αθήνα, δήμαρχος, άρχοντας ενός 

δήμου, ο οποίος διαχειριζόταν τις υποθέσεις του δήμου, σε Αριστοφ., Δημ. 2. 

στη Ρώμη, δήμαρχος, δημεγέρτης των πληβείων, σε Πλούτ.  

δημ-εραστής, -οῦ, ὁ, αυτός που αγαπά το λαό, σε Πλάτ.  

δήμευσις, -εως, ἡ, κατάσχεση περιουσίας, σε Πλάτ.  

δημεύω, μέλ. -σω (δῆμος), I. ανακηρύσσω κάτι ως δημόσια περιουσία, 

κατάσχω, Λατ. publicare, σε Θουκ. κ.λπ. II. γενικά, καθιστώ κάτι κοινό, δίνω 

στο λαό· δεδήμευται κράτος, η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του λαού, σε Ευρ.  

δημηγορέω, μέλ. -ήσω (δημηγόρος),· I. μιλώ προς το ακροατήριο, αγορεύω, 

ρητορεύω στην Εκκλησία του Δήμου, Λατ. concionari, σε Αριστοφ. κ.λπ.· — 

Παθ., τὰ δεδημηγορημένα, δημόσιες αγορεύσεις, δημόσιοι λόγοι, σε Δημ. II. 

εκφωνώ δημηγορικούς λόγους, μιλώ ρητορικά, χρησιμοποιώ ρητορικά 

τεχνάσματα, σε Πλάτ. κ.λπ.  



δημηγορία, ἡ, I. δημόσιος λόγος, συμβουλευτικός λόγος μπροστά σε 

ακροατήριο, σε Αισχίν. II. δημαγωγική αγόρευση, λαοπλάνος σοφιστική 

αγόρευση, σε Πλάτ.  

δημηγορικός, -ή, -όν, αυτός που αφορά στη δημόσια αγόρευση, επιτήδειος σε 

αυτή, σε Ξεν.· ἡ -κή (ενν. τέχνη) = δημηγορία, σε Πλάτ.  

δημ-ηγόρος, ὁ (ἀγορεύω), δημόσιος αγορητής, ρήτορας, κυρίως με αρνητική 

σημασία, σε Πλάτ.· τιμαὶ δ., οι τιμές του αγορήτη, σε Ευρ.  

Δημήτηρ, Δωρ., Αρκαδ. και Βοιωτ. Δαμάτηρ, Αιολ. Δωμάτηρ, γεν. -τερος 

και -τρος, ἡ, Δήμητρα, Λατ. Ceres, θεά της γεωργίας, μητέρα της 

Περσεφόνης, σε Όμηρ. (η προέλ. από δῆ = γῆ, έτσι ώστε Γη-μήτηρ, είναι 

απίθανη, βλ. δᾶ).  

δημίδιον[ῐδ], τό, Κωμ. υποκορ. του δῆμος, σε Αριστοφ.  

δημίζω, μέλ. -σω (δῆμος), λαϊκίζω, προσποιούμαι λαϊκότητα, εξαπατώ το 

λαό, σε Αριστοφ.  

δημιο-εργός, -όν, ποιητ. αντί δημιουργός.  

δημιο-πληθής, -ές (πλήθω), πολυπληθής, άφθονος για το λαό· κτήνη δ., 

βόδια από τα οποία οι άνθρωποι έχουν μεγάλα αποθέματα, σε Αισχύλ.  

δημιό-πρᾱτα, τά (πρᾱτός), αγαθά που πωλούνται σε δημοπρασία, δημευμένα 

αγαθά, σε Αριστοφ.  

δήμιος, -ον και -α, -ον, Δωρ. δάμιος, (δῆμος)· I. αυτός που ανήκει στο δήμο, 

δημόσιος, κοινός, σε Ομήρ. Οδ.· αἰσυμνῆται δ., δικαστές εκλεγμένοι από το 

λαό, στο ίδ.· ουδ. πληθ. ως επίρρ., δήμια πίνειν, με δημόσια δαπάνη, σε Ομήρ. 

Ιλ. II. ὁ δήμιος (ενν. δοῦλος), δημόσιος εκτελεστής, σε Πλάτ. κ.λπ.  

δημιουργέω, μέλ. -ήσω (δημιουργός)· I. 1. πραγματοποιώ συναλλαγή, κάνω 

δουλειά, εργάζομαι, σε Πλάτ. 2. με αιτ. πράγμ., εργάζομαι σε, κατασκευάζω, 

στον ίδ. II. είμαι ένας από τους δημιουργούς (II), μετέρχομαι δημόσια έργα, 

στον ίδ.  

δημιουργία, ἡ, 1. δημιουργία, γέννηση, κατασκευή, σε Πλάτ. 2. ανθρώπινη 

εργασία, χειροτεχνία, στον ίδ.· δ. των τεχνῶν, τις εξασκώ, τις εφαρμόζω, στον 

ίδ.  

δημιουργικός, -ή, -όν, αυτός που χαρακτηρίζει ένα δημιουργόν ή χειροτέχνη, 

σε Πλάτ.  

δημι-ουργός, Επικ. δημιο-εργός, ὁ, (*ἔργω)· I. 1. αυτός που εργάζεται για το 

λαό, ο επιδέξιος τεχνίτης, χειροτέχνης, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· λέγεται για τους 

πρακτικούς θεραπευτές, σε Πλάτ.· λέγεται για τους γλύπτες, αγαλματοποιούς, 

στον ίδ.· γενικά, αυτός που φτιάχνει, ποιητής λόγων, σε Αισχίν.· πειθοῦς 

δημιουργὸς ἡ ῥητορική, σε Πλάτ.· μεταφ., ὄρθρος δημιοεργός, η αυγή που 

καλεί τον άνθρωπο να δουλέψει, σε Ομηρ. Ύμν. 2. Ποιητής, Δημιουργός του 

κόσμου, σε Ξεν., Πλάτ. II. σε μερικές πόλεις της Πελοποννήσου, ανώτατο 

πολιτικό πρόσωπο, σε Θουκ., Δημ.  

δημο-βόρος, -ον (βι-βρώσκω), αυτός που καταβροχθίζει τα δημόσια, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

δημο-γέρων, -οντος, ὁ, πρεσβύτερος σε ηλικία, ηγεμόνας, αρχηγός, σε Ομήρ. 

Ιλ.· δημογ. θεός = Λατ. deus minorum gentium, σε Ανθ.  

δημόθεν (δῆμος), επίρρ., I. με δημόσια έξοδα, δαπάνη, σε Ομήρ. Οδ. II. 

δημόθεν Εὐπυρίδης, ένας Ευπυρίδης από το δήμο, δηλ. εκ γενετής, εκ τόπου, 

σε Ανθ.  

δημο-θοινία, ἡ (θοίνη), δημόσιο πανηγύρι, συμπόσιο, σε Λουκ.  



δημό-θροος, -οον, συνηρ. -θρους, -ουν, εκπεφρασμένος από το λαό, σε 

Αισχύλ.· δ. ἀναρχία, αναρχία που διέπεται από οχλοβοή και δημόσιες 

φωνασκίες του πλήθους, στον ίδ.  

δημο-κήδης, ὁ (κῆδος), φιλικός προς το λαό, αυτός που φροντίζει γι' αυτόν, 

Λατ. poplicola, σε Πλούτ.  

δημο-κόλαξ, ὁ, κόλακας του δήμου, αυτός που κολακεύει τη λαϊκή μάζα, τον 

όχλο, σε Λουκ.  

δημοκοπέω, μέλ. -ήσω, επιδιώκω με δουλικότητα να εξασφαλίσω τη λαϊκή 

εύνοια, σε Πλούτ.  

δημοκοπικός, -ή, -όν, αυτός που χαρακτηρίζει τον δημαγωγό, τον λαοπλάνο, 

σε Πλάτ.  

δημο-κόπος, ὁ, δημαγωγός, λαοπλάνος.  

δημό-κραντος, -ον (κραίνω), εγκεκριμένος από το λαό, σε Αισχύλ.  

δημο-κρᾰτέομαι, Παθ. και Μέσ. μέλ. -κρατήσομαι ή Παθ. -κρατηθήσομαι, 

παρακ. δεδημοκράτημαι (δῆμος, κρατέω)· έχω δημοκρατικό πολίτευμα, ζω 

μέσα στη δημοκρατία, σε Ηρόδ., Αριστοφ., Θουκ.  

δημοκρᾰτία, ἡ, δημοκρατικό πολίτευμα, λαϊκή διακυβέρνηση, σε Ηρόδ., 

Θουκ.  

δημοκρᾰτικός, -ή, -όν, I. αυτός που ανήκει ή χαρακτηρίζει μια δημοκρατία, 

σε Αριστοφ., Πλάτ. II. λέγεται για πρόσωπα, ευνοϊκός προς τη δημοκρατία, 

δημοκρατικός στις πολιτικές πεποιθήσεις, φρονήματα, σε Πλάτ.  

δημό-λευστος, -ον (λεύω), αυτός που λιθοβολείται δημόσια· δ. φόνος, 

θάνατος μέσω δημοσίου λιθοβολισμού, σε Σοφ.  

δημο-λογέω, μέλ. -ήσω, (λέγω) = δημόομαι, σε Ανθ.  

δημόομαι, Δωρ. δαμ- (δῆμος)· Παθ., μιλώ με λαϊκότητα, δημαγωγώ, 

δημοκοπώ, σε Πίνδ., Πλάτ.  

δημο-πίθηκος[ῐ], ὁ, αυτός που απατά τον όχλο, δημοκόλακας, λαοπλάνος, 

αγύρτης, απατεώνας, σε Αριστοφ.  

δημο-ποίητος, -ον, αυτός που αποκτά υπηκοότητα, πολιτογραφείται, όχι ο εκ 

γενετής πολίτης, σε Πλούτ.  

δημορ-ρῐφής, -ές (ῥίπτω), αυτός που εκτοξεύεται από το λαό, π.χ. κατάρα, σε 

Αισχύλ.  

δῆμος, ὁ, I. εδαφική περιφέρεια, διαμέρισμα, επικράτεια, χώρα, γη, κτήμα, σε 

Όμηρ. II. 1. άνθρωποι μιας περιοχής, κοινότητας, δημότες, Λατ. plebs, δήμου 

ἀνήρ, αντίθ. προς βασιλεύς, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· λέγεται για μεμονωμένα 

πρόσωπα, δῆμος ἐών, όντας κοινός άνθρωπος, δημότης, σε Ομήρ. Ιλ.· στους 

ιστορικούς, μάζα, όχλος, αντίθ. προς οἱ εὐδαίμονες, οἱ παχέες, οἱ δυνατοί, σε 

Ηρόδ., Θουκ.· λέγεται για στρατιώτες, αντίθ. προς το αξιωματικοί, σε Ξεν. 2. 

όπως το πλῆθος, λαός, ελεύθεροι πολίτες, δημοκρατία, αντίθ. προς οἱ ὀλίγοι, 

σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ. III. στην Αττική, δῆμοι, οἱ, υποδιαίρεση των φυλών, 

Δωρ. κῶμαι, Λατ. pagi, αρχαίες διαιρέσεις της Αττικής, που ήταν (στην εποχή 

του Ηρόδ.) 100 στον αριθμό, 10 για κάθε φυλή (αμφίβ. προέλ.).  

δημός, ὁ, λίπος, ξύγκι, πάχος, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ. κ.λπ.· δίπλακι δημῷ 

(λέγεται για το κρέας που προορίζεται για θυσία), με λίπος πάνω και λίπος 

κάτω, σε Ομήρ. Ιλ. (άγν. προέλ.).  

Δημοσθενίζω, μέλ. -σω, μιμούμαι τον Δημοσθένη, σε Πλούτ.  

δημοσίᾳ, επίρρ., βλ. δημόσιος.  

δημοσιεύω, μέλ. -σω, I. κατάσχω, δημεύω, όπως το δημεύω, σε Ξεν. — 

Παθ., τὰ δεδημοσιευμένα, δημοφιλή, λαϊκά ρητά, αποφθέγματα, σε Αριστ. II. 

αμτβ., βρίσκομαι σε δημόσια υπηρεσία, ασκώ δημόσιο λειτούργημα, λέγεται 



για τους γιατρούς, σε Αριστοφ., Πλάτ.· γενικά, είμαι δημόσιος άνδρας, αντίθ. 

προς το ἰδιωτεύω, στον ίδ.  

δημόσιος, Δώρ. δαμ-, -α, -ον, I. αυτός που ανήκει στο λαό ή στο κράτος, 

Λατ. publicus, αντίθ. προς το ἴδιος, σε Ηρόδ., Αττ.· δημόσιον εἶναι, γίγνεσθαι, 

κατάσχεται, δημεύεται, σε Θουκ., Πλάτ. II. ως ουσ., ὁ δημόσιος (ενν. δοῦλος), 

δημόσιος υπηρέτης, όπως ο δημόσιος κλητήρας, σε Ηρόδ.· δημόσιος 

γραμματέας, συμβολαιογράφος, σε Δημ. III. 1. ως ουδ., δημόσιον, τό, κράτος, 

πολιτεία, Λατ. respublica, σε Ηρόδ., Αττ. 2. κάθε δημόσιο κτήριο, δημόσιος 

χώρος εκδηλώσεων, σε Ηρόδ. 3. κεντρικό δημόσιο ταμείο, αλλού τὸ κοινόν, 

σε Δημ. 4. δημόσια φυλακή, σε Θουκ. 5. τὰ δημόσια (ενν. χρήματα), δημόσια 

περιουσία, σε Αριστοφ. IV.ως θηλ., ἡ δαμοσία (ενν. σκηνή), σκηνή των 

Σπαρτιατών βασιλιάδων, σε Ξεν. V.ως επίρρ.: 1. δοτ., δημοσίᾳ, Ιων. -ίῃ, με 

κρατικά έξοδα, δημοσία δαπάνη, σε Ηρόδ.· με κοινή συγκατάθεση, κοινή 

συναινέσει, σε Δημ.· δ. τεθνάναι, πεθαίνω από τα χέρια δημοσίου εκτελεστή, 

στον ίδ. 2. ουδ. πληθ., δημόσια, με δημόσια έξοδα, δημοσία δαπάνη, σε 

Αριστοφ.  

δημοσιόω, μέλ. -ώσω, I. κατάσχω, δημεύω, όπως το δημοσιεύω, σε Θουκ. II. 

Παθ., δημοσιεύομαι, κοινολογούμαι, σε Πλάτ.  

δημοσι-ώνης, -ου, ὁ (ὠνέομαι), ενοικιαστής δημοσίων προσόδων, Λατ. 

publicanus, σε Στράβ.  

δημο-τελής, -ές (τέλος), αυτός που υλοποιείται με δημόσια δαπάνη, 

δημόσιος, κοινός, εθνικός, σε Ηρόδ., Θουκ.  

δημότερος, -α, -ον, = δημόσιος, κοινός, λαϊκός, δημώδης, σε Ανθ.  

δημότης, -ου, ὁ (δῆμος),· I. ένας από το λαό, κοινός, λαϊκός άνθρωπος, 

πληβείος, σε Ηρόδ., Αττ. II. δημότης, πολίτης, συμπολίτης, σε Ευρ. III. στην 

Αθήνα, αυτός που ανήκει στον ίδιο δήμο, συνδημότης, σε Σοφ.· θηλ. δημότις, 

-ιδος, σε Θεόκρ.  

δημοτικός, -ή, -όν (δῆμος),· I. αυτός που ανήκει ή προορίζεται για το λαό, 

αυτός που βρίσκεται σε κοινή χρήση, δημόσιος, λαϊκός· δ. γράμματα, στην 

Αίγυπτο, αντίθ. προς τα ιερογλυφικά, σε Ηρόδ. II. 1. αυτός που ανήκει στον 

όχλο, ένας από τη μάζα, Λατ. plebeius, σε Ξεν., Δημ. 2. αυτός που βρίσκεται 

στη λαϊκή ή δημοκρατική παράταξη, Λατ. popularis, σε Αριστοφ., Θουκ. 

κ.λπ.· επίρρ. -κῶς, καταδεκτικά, ευγενικά, με φιλανθρωπία, σε Δημ.  

δημ-οῦχος, -ον (ἔχω), αυτός που προστατεύει το λαό, λέγεται για τις θεότητες 

που φρουρούν την πόλη, σε Σοφ.· δημοῦχοι γῆς, αυτοί που κυβερνούν το λαό 

της χώρας, άρχοντες, στον ίδ.  

δημο-φάγος, [ᾰ], -ον (φαγεῖν) = δημοβόρος, σε Θεόγν.  

δημο-χᾰριστής, -οῦ, ὁ (χαρίζομαι), κόλακας του λαού, δημοκόλακας, σε 

Ευρ.  

δημόω, βλ. δημόομαι.  

δημ-ώδης, -ες (εἶδος), χαρακτηριστικός του λαού, λαϊκός, συνήθης, κοινός, 

σε Πλάτ.  

δήμωμα, -ατος, τό (δημόομαι), λαϊκή διασκέδαση· χαρίτων δαμώματα, λαϊκά 

αστεία άσματα που εκτελούνται δημοσίως, σε Στησίχ. παρ' Αριστοφ.  

δημ-ωφελής, -ές (ὄφελος), κοινός στη χρήση, κοινόχρηστος, κοινωφελής, σε 

Πλάτ.  

δήν, Δωρ. δάν, επίρρ.: I. 1. για μεγάλο διάστημα, για πολύ καιρό, Λατ. diu, σε 

Ομήρ. Ιλ.· οὐ δὴν ἦν, δεν ήταν μακροχρόνιος, στο ίδ. 2. πριν αρκετό χρονικό 

διάστημα, προ πολλού, σε Ομήρ. Οδ. II. λέγεται για τοποθεσίες, μακριά, σε 

μεγάλη απόσταση, δὴν χάζετο, σε Ομήρ. Ιλ.  



δηναιός, -ή, -όν, Δωρ. δᾱναιός, -ά, -όν (δήν)· 1. μακρόβιος, πολυχρόνιος, 

μακροζώητος, σε Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ. 2. γηραιός, παλιός, αρχαίος, σε Αισχύλ.  

δηνάριον, τό, ρωμαϊκό νόμισμα, δηνάριο, περίπου = ελλ. δραχμή, σε Κ.Δ.  

δήνεα, τά (δήω), μόνο στον πληθ., σχέδια, γνώμες, συμβουλές, νουθεσίες, 

δεξιότητες, τεχνάσματα, είτε καλά είτε κακά, σε Όμηρ., Ησίοδ.  

δηξί-θῡμος, -ον, = δακέ-θυμος, λέγεται για την αγάπη, σε Αισχύλ.  

δῆξις, -εως, ἡ (δάκνω), δάγκωμα, τσίμπημα, κέντρισμα· μεταφ., λέγεται για 

τα δηκτικά, καυστικά αστεία, σε Πλούτ.  

δήξομαι, μέλ. του δάκνω.  

δήξομἄρα, Αττ. κράση αντί δήξομαι ἄρα.  

δῃόω, συνηρ. αντί δηϊόω.  

δή-ποθεν ή δήποθεν, αόρ. επίρρ., από οποιοδήποτε μέρος, Λατ. undecunque, 

σε Αισχύλ.  

δή-ποτε ή δήποτε, Δωρ. δή-ποκα, αόρ. επίρρ.: 1. κάποτε, σε κάποια χρονική 

στιγμή, μια φορά κι έναν καιρό, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. κ.λπ. 2. εἰ δή ποτε, 

Λατ. si quando, σε Ομήρ. Ιλ.· ὁπόθεν δή ποτε, από κάποιο οποιοδήποτε μέρος, 

σε Δημ. 3. ως ερωτημ., τί δή ποτε; τί συμβαίνει; quid tandem? σε ίδ.· πόσοι δή 

ποτε; πόσοι νομίζεις, εικάζεις; στον ίδ.  

δή-που ή δήπου, αόρ. επίρρ., ίσως, πιθανόν, μπορεί, σε Ομήρ. Ιλ.· στους 

Αττ., αναμφίβολα, βέβαια, φυσικά, Λατ. scilicet· οὐ δήπου τλητόν, σε Αισχύλ. 

κ.λπ.· συχνά στις φράσεις, ἴστε γὰρ δή που, μέμνησθε γὰρ δή που, σε Δημ.· 

επίσης, ως ερωτημ., υποδηλώνοντας καταφατική απάντηση, τὴν αἰχμάλωτον 

κάτοισθα δή που; παίρνω ως δεδομένο ότι ξέρεις, σε Σοφ.  

δή-πουθεν, αόρ. επίρρ., περίπου όμοιο με το δήπου, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

δηρῐάομαι, Επικ. γʹ δυϊκ. δηριάασθον, γʹ πληθ. προστ. -αάσθων, απαρ. -

άασθαι, γʹ πληθ. παρατ. δηριόωντο· αποθ. (δῆρις), φιλονικώ, λογομαχώ, 

διαπληκτίζομαι, καβγαδίζω, σε Όμηρ.  

δηρίομαι[ῑ], μέλ. δηρίσομαι, γʹ πληθ. Επικ. αορ. αʹ δηρίσαντο, γʹ δυϊκ. Παθ. 

δηρινθήτην· αποθ. = το προηγ., σε Όμηρ.  

δῆρις, -ιος, αιτ. -ιν, ἡ, καυγάς, μάχη, αντιπαλότητα, φιλονικία, διαπάλη, 

αντιδικία, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. (αμφίβ. προέλ.).  

δηρί-φᾰτος, -ον (φάω), = ἀρείφατος, σε Ανθ.  

δηρίω, = δηρίομαι, αόρ. αʹ ἐδήρῑσα, σε Θέογν., Θεόκρ.  

δηρό-βιος, Δωρ. δαρ-, -ον, μακρόβιος, μακροζώητος, πολύχρονος, σε 

Αισχύλ.  

δηρός, -ά, -όν, Δωρ. δᾱρός (δήν), μακρύς, πολύ μακρύς, επί μακρόν, δηρὸν 

χρόνον, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, δηρόν (ενν. χρόνον), ως επίρρ., πάρα πολύ, στο 

ίδ.· ἐπὶ δηρόν, στο ίδ.· δαρὸν χρόνον, σε Σοφ.  

δησάσκετο, Επικ. αντί ἐδήσατο, Μέσ. αορ. αʹ του δέω (Α).  

δῆσε, I. Επικ. αόρ. αʹ του δέω (Α), II. αντί ἐδέησε, αόρ. αʹ του δέω (Β).  

δῆτα, επίρρ., εμφατικός τύπος του δή, ασφαλώς, βέβαια, αναμφίβολα, 

φυσικά· 1. στις αποκρίσεις, προστίθεται στη λέξη η οποία επαναλαμβάνει την 

έννοια της ερώτησης, ἴσασιν; γνωρίζουν; απάντ. ἴσασι δῆτα, βεβαίως 

γνωρίζουν, σε Ευρ.· συχνά με άρνηση, οὐδῆτ' ἔγωγε, μα όχι βέβαια εγώ, σε 

Αριστοφ. 2. σε ερωτήσεις, κυρίως για να δηλώσει συμπέρασμα ή συνέπεια, τί 

δῆτα; τι λοιπόν;· πῶς δῆτα; ἆρα δῆτα κ.λπ., σε Τραγ.· μερικές φορές εκφράζει 

δυσανασχέτηση, καὶ δῆτ' ἐτόλμας; και λοιπόν τόλμησες; σε Σοφ.· ταῦτα δῆτ' 

ἀνασχετά; στον ίδ.· ειρων., τῷ σῷ δικαίῳ δῆτ'; το δικό σου αίσθημα 

δικαιοσύνης πρέπει..., στον ίδ. 3. σε επιθυμία ή ευχές, ἀπόλοιο δῆτα, χάσου 



λοιπόν!, σε Αριστοφ.· σκόπει δῆτα, κοίτα μονάχα, σκέψου μονάχα, σε Πλάτ. 

κ.λπ.  

δηχθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του δάκνω.  

δήω, θα βρω, στον ενεστ. με σημασία μέλ., σε Όμηρ. (πιθ. συγγενές προς το 

*δάω).  

Δηώ, -όος, συνηρ. -οῦς, ἡ, = Δημήτηρ, Δήμητρα, σε Ομηρ. Ύμν., Σοφ. κ.λπ.· 

επίθ. Δηῷος, -α, -ον, αφιερωμένος σε αυτήν, σε Ανθ.  

δῃώσας, δῃωθείς, μτχ. Ενεργ. και Παθ. αορ. αʹ του δηΐόω.  

Δί, ποιητ. αντί Διΐ, δοτ. του Ζεύς· Δία, αιτ.  

διά, ποιητ. διαί, πρόθ. συντασσόμενη με γεν. και αιτ.· ριζική σημασία: δια 

μέσου, ανάμεσα.  

Α. ΜΕ ΓΕΝ.: I. για τόπο ή χώρο: 1. λέγεται για κίνηση, σε ευθεία διάταξη, 

ανάμεσα, πέρα-πέρα, δια μέσου, διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε ἔγχος, σε Ομήρ. Ιλ.· δι' 

ἠέρος αἰθέρ' ἵκανεν, δια μέσου των χαμηλότερων στρωμάτων αέρα έως και 

τον αιθέρα ακόμα, στο ίδ.· διὰ πάντων ἐλθεῖν, διέρχομαι όλους τους βαθμούς 

των αξιωμάτων διαδοχικά, σε Ξεν. 2. λέγεται για κίνηση μέσα στο χώρο, αλλά 

όχι σε ευθεία γραμμή, δια μέσου, ανάμεσα· διὰ πεδίοιο, σε Ομήρ. Ιλ.· δι' 

ἄστεος, σε Ομήρ. Οδ. 3. λέγεται για τοπικά διαστήματα, διὰ δέκα ἐπάλξεων, 

σε κάθε δέκατη από τις επάλξεις, σε Θουκ.· διὰπέντε σταδίων, σε μια 

απόσταση πέντε σταδίων, σε Ηρόδ. II. για χρόνο: 1. λέγεται για διάρκεια, διὰ 

παντὸς τοῦ χρόνου, σε Ηρόδ.· δι' ἡμέρης, ολόκληρη τη διάρκεια της μέρας, 

στον ίδ.· διὰ παντός, συνεχώς, σε Αισχύλ.· δι' ὀλίγου, για σύντομο χρονικό 

διάστημα, σε Θουκ. 2. λέγεται για το διάστημα μεταξύ δύο χρονικών σημείων, 

διὰ χρόνου πολλοῦ ή διὰ πολλοῦ χρόνου, ύστερα από μεγάλο χρονικό 

διάστημα, σε Ηρόδ.· διὰ χρόνου, έπειτα από πολύ καιρό, σε Σοφ.· χρόνος διὰ 

χρόνου, χρόνο με το χρόνο, στον ίδ. 3. λέγεται για διαδοχικά διαστήματα, διὰ 

τρίτης ἡμέρης, ανά τρεις μέρες, σε Ηρόδ.· δι' ἐνιαυτοῦ, κάθε χρόνο, σε Ξεν. 

III. Ενεργ., δια μέσου, δια: 1. λέγεται για διαμεσολαβητή αντιπρόσωπο, δι' 

ἀγγέλων, μέσω των αγγελιαφόρων, σε Ηρόδ.· δι' ἑρμηνέως λέγειν, σε Ξεν. 2. 

λέγεται για το όργανο ή μέσο, διὰ χειρῶν, σε Σοφ.· διὰ χειρὸς ἔχειν, στο χέρι, 

στον ίδ.· 3. λέγεται για τον τρόπο, παίω δι' ὀργῆς, οργισμένα, σε Σοφ.· διὰ 

σπουδῆς, με σπουδή, βιαστικά, σε Ευρ. IV.λέγεται για να εκφράσει συνθήκες 

ή κατάσταση, δι' ἡσυχίης εἶναι, βρίσκομαι σε κατάσταση ηρεμίας, είμαι 

ήρεμος, σε Ηρόδ.· δι' ἀπεχθείας ἐλθεῖν τινι, μισούμαι από κάποιον, σε 

Αισχύλ.· δι' οἴκτου ἔχειν τινά, αισθάνομαι οίκτο για κάποιον, σε Ευρ. κ.λπ. Β. 

ΜΕ ΑΙΤ.: I. για τόπο, με την ίδια σημασία όπως το διά με γεν.: 1. δια μέσου, 

ἕξ διὰ πτύχας ἦλθε χαλκός, σε Ομήρ. Ιλ. 2. πέρα ως πέρα, ᾤκεον δι' ἄκριας, σε 

Ομήρ. Οδ.· δι' αἰθέρα, σε Σοφ. II. για χρόνο, διὰ νύκτα, σε Ομήρ. Ιλ.· διὰ 

ὕπνον, κατά τη διάρκεια του ύπνου, σε Μόσχ. III. Ενεργ.: 1. λέγεται για 

πρόσωπα, διά μέσου, εξαιτίας, με τη βοήθεια, μέσω· νικῆσαι διὰ Ἀθήνην, σε 

Ομήρ. Οδ.· διά σε, εξαιτίας του δικού σου σφάλματος ή υπηρεσίας, σε Σοφ.· 

εξαιτίας, λόγω, χάριν· αὐτὸς δι' αὐτόν, για χάρη δική του, σε Πλάτ.· διὰ τὴν 

ἐκείνου μέλλησιν, σε Θουκ. 2. λέγεται για πράγματα, τα οποία εκφράζουν 

αιτία, λόγο ή σκοπό, δι' ἐμὴν ἰσότητα, εξαιτίας της δικής μου θέλησης, σε 

Ομήρ. Ιλ.· δι'ἀχθηδόνα, χάριν πειράγματος, σε Θουκ.· διὰ τοῦτο, διὰ ταῦτα, 

εξαιτίας κ.λπ. Γ. ΧΩΡΙΣ ΠΤΩΣΗ: ως επίρρ., πέρα ως πέρα, ολωσδιόλου, εξ 

ολοκλήρου, σε Όμηρ. Δ. ΣΤΑ ΣΥΝΘ.: I. ανάμεσα, δια μέσου όπως στο 

διαβαίνω, II. σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως στο διαπέμπω· λέγεται για 

το διαχωρισμό, ξεχωρίζω, διαμοιράζω, Λατ. dis-, όπως στο διασκεδάννυμι· 

λέγεται για διαφορά, διαφωνία, όπως στο διαφωνέω ή για αμοιβαία επίδραση, 



σχέση, όπως στα διαγωνίζομαι, διᾴδω, III. λέγεται για υπεροχή, επιβολή, 

όπως στα διαπρέπω, διαφέρω, IV. λέγεται για ολοκλήρωση, αποπεράτωση, ως 

το τέλος, εξ ολοκλήρου, εντελώς, όπως στο διαμάχομαι (πρβλ. Λατ. 

decertare), V. επίσης, για να επιτείνει, πέρα ως πέρα, όπως στο διαγαληνίζω, 

VI. επίσης, για μείγματα, εν μέρει, κάπως, όπως στο διάλευκος.  

δῖα, ἡ, I. θηλ. του δῖος. II. Δία, αιτ. του Ζεύς.  

δια-βᾰδίζω, μέλ. -ιοῦμαι, 1. περνάω δια μέσου, σε Θουκ. 2. βαδίζω εδώ και 

εκεί, περνοδιαβαίνω, σε Λουκ.  

δια-βάθρα, ἡ (βαίνω), σκάλα πλοίου, σε Λουκ.  

δια-βαίνω, μέλ. -βήσομαι, αόρ. βʹ -έβην, παρακ. -βέβηκα· I. βηματίζω, 

διασκελίζω, περπατώ ή στέκομαι με τα πόδια σε διάσταση· εὖ διαβάς, για 

έναν άντρα που τοποθετεί σταθερά τα πόδια του για μάχη, σε Ομήρ. Ιλ. II. με 

αιτ., περνώ απέναντι, περνώ πάνω από χαντάκι ή ποτάμι, στο ίδ. 2. απόλ. (το 

θάλασσαν ή ποταμόν παραλείπεται), διέρχομαι, Λατ. trajicere, ἐς Ἤλιδα, σε 

Ομήρ. Οδ.· πλοίῳ διαβῆναι, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

δια-βάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, παρακ. -βέβληκα· I. 1. πετώ, ρίχνω διαμέσου, 

μεταφέρω, οδηγώ διαμέσου, διαβιβάζω απέναντι, νέας, σε Ηρόδ. 2. 

φαινομενικά αμτβ., όπως το Λατ. trajicere, περνώ από πάνω, απέναντι, 

διαβαίνω, στον ίδ.· επίσης με αιτ., δ. γεφύρας, σε Ευρ.· πέλαγος, σε Θουκ. II. 

κατηγορώ, συκοφαντώ, δημιουργώ διαμάχη, φιλονικία ανάμεσα, διασύρω, 

κακολογώ, ἐμὲκαὶ Ἀγάθωνα, σε Πλάτ. — Παθ., βρίσκομαι σε αντιπαράθεση 

με, τινί, στον ίδ. III. 1. δυσφημώ, κακολογώ, συκοφαντώ, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

διέβαλον τοὺς Ἴωνας ὡς..., τους συκοφάντησαν με το να πουν ότι..., στον ίδ. 

— Παθ., διαβάλλεσθαί τινι, είμαι γεμάτος καχυποψία και μίσος απέναντι σε 

κάποιον, στον ίδ.· πρός τινα, στον ίδ.· ἔς τινα, σε Θουκ. 2. με αιτ. πράγμ., 

παρουσιάζω εσφαλμένα κάτι, μιλώ δυσφημιστικά, διαστρέφω, διαστρεβλώνω, 

σε Ηρόδ., Δημ.· δίνω στον εχθρό πληροφορίες, χωρίς ανακρίβειες ή διάθεση 

εξαπάτησης, σε Θουκ. IV. εξαπατώ μέσω ψευδούς πληροφόρησης, εξαπατώ 

κάποιον, τινά, σε Ηρόδ.· ομοίως στη Μέσ., στον ίδ. — Παθ., διαβεβλῆσθαι 

ὡς..., έχει διαδοθεί συκοφαντικά ότι..., σε Πλάτ.  

δια-βαπτίζομαι, μέλ. -ίσομαι, αποθ., συναγωνίζομαι στο κολύμπι· μεταφ., 

φιλονικώ, καταστολίζω με βρισιές κάποιον, συναγωνίζομαι στα πρόστυχα 

λόγια, στη βωμολογία με, τινι, σε Δημ.  

δια-βάς, μτχ. αορ. βʹ του διαβαίνω.  

διά-βᾰσις, -εως, ἡ (διαβαίνω)· 1. πέρασμα αντίκρυ, πέρασμα, διάβαση, δ. 

ποιεῖσθαι, σε Ηρόδ. 2. τρόπος ή τόπος περάσματος, στον ίδ.· δ. ποταμοῦ, 

πέρασμα, σε Θουκ.· γέφυρα, πορθμός, σε Ξεν.  

δια-βάσκω, = διαβαίνω, περιφέρομαι, περπατώ υπερήφανα, σε Αριστοφ.  

δια-βαστάζω, ζυγίζω, υπολογίζω με το χέρι, σε Πλούτ.  

διαβᾰτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του διαβαίνω, αυτός που πρέπει να περασθεί ή 

να γίνει διαβατός, σε Ξεν.  

διαβατήρια (ενν. ἱερά), τά, θυσίες που πραγματοποιούνται πριν διαβεί 

κάποιος τα σύνορα· τὰ δ. προὐχώρει, τὰ δ. ἐγένετο, ήταν ευνοϊκά, σε Θουκ., 

Ξεν.  

διαβᾰτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του διαβαίνω, αυτός που μπορεί κάποιος να 

περάσει ή να διαβεί, αυτός που παρέχει εύκολη διάβαση, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

νῆσον δ. ἐξ ἠπείρου, την οποία μπορεί κάποιος να προσεγγίσει από την ξηρά, 

στον ίδ.  

δια-βεβαιόομαι, αποθ., βεβαιώνω ισχυρά και επίμονα, σε Δημ.  

δια-βήμεναι, Επικ. αντί διαβῆναι, αόρ. βʹ του διαβαίνω.  



διαβήτης, -ου, ὁ (διαβαίνω), πυξίδα, διαβήτης ονομαζόμενος έτσι από τα 

τεντωμένα και σε έκταση πόδια του, Λατ. circinus, σε Αριστοφ.  

διαβιάζομαι, επιτετ. τύπος αντί βιάζομαι, σε Ευρ.  

δια-βῐβάζω, μέλ. Αττ. -βιβῶ, μτβ. του διαβαίνω, μεταφέρω πάνω ή απέναντι, 

μεταβιβάζω, διακομίζω, δ. τὸν στρατὸν κατὰ γεφύρας, σε Ηρόδ.· ἐς τὴν νῆσον 

τοὺς ὁπλίτας, σε Θουκ.  

δια-βιβρώσκω, μέλ. -βρώσομαι, Παθ. παρακ. -βέβρωμαι· κατατρώω, 

καταβροχθίζω, καταναλώνω, φθείρω, αφανίζω, σε Πλάτ. — Παθ. παρακ. 

διαβέβρωσθαι, σε Λουκ.  

δια-βιόω, μέλ. -ώσομαι, αόρ. βʹ -εβίων, απαρ. -βιῶναι· διάγω, διαιτόμαι, 

διέρχομαι, χρόνον, βίον, σε Πλάτ. κ.λπ.· απόλ., περνώ ολόκληρη τη ζωή μου, 

στον ίδ., σε Ξεν.  

δια-βλέπω, μέλ. -ψω, βλέπω με οξύ βλέμμα, σε Πλάτ.  

δια-βοάω, μέλ. -ήσομαι (-βοάσω, είναι υποτ. αορ. αʹ), I. φωνάζω, 

ανακηρύσσω, διαδίδω, γνωστοποιώ, αποκαλύπτω, σε Αισχύλ. — Παθ., είμαι 

κοινό θέμα συζήτησης, κοινολογούμαι, σε Λουκ. II. ξεφωνίζω, ουρλιάζω, σε 

Θουκ. III. Μέσ., συναγωνίζομαι στις κραυγές, σε Δημ.  

διαβόητος, -ον, ξακουστός, περιλάλητος, διάσημος, σε Πλούτ.  

διαβολή, ἡ (διαβάλλω),· I. ψεύτικη κατηγορία, δυσφήμιση, συκοφαντία, 

λασπολογία, ἐπὶ διαβολῇ εἰπεῖν, σε Ηρόδ.· διαβολὰς ἐνδέχεσθαι, ακούω 

προσεκτικά ψευδείς συκοφαντίες, στον ίδ.· ἐμὴ δ., οι εναντίον μου 

κατηγορίες, σε Πλάτ. II. έριδα, διένεξη, εχθρότητα, σε Θουκ.  

διαβολία, ἡ, ποιητ. διαβολίη, = διαβολή, σε Θέογν., Πίνδ.  

διάβολος, -ον, 1. δυσφημιστικός, συκοφαντικός, υπερθ. διαβολώτατος, σε 

Αριστοφ. 2. ως ουσ., συκοφάντης, λασπολόγος, σε Αριστ.· Σατανάς, 

Διάβολος, σε Κ.Δ. 3. επίρρ. -λως, επιβλαβώς, προσβλητικά, συκοφαντικά, 

απεχθώς, με κακεντρέχεια, με λασπολογίες, σε Θουκ.  

διαβόρος, -ον (διαβι-βρώσκω),· I. αυτός που καταβροχθίζει, κατατρώγει, 

φθείρει, σε Σοφ. II. προπαροξ., διάβορος, -ον, Παθ., αυτός που έχει 

καταναλωθεί πλήρως, αφανισμένος εντελώς, στον ίδ.  
 


