
δια-βουκολέω, μέλ. -ήσω, εξαπατώ με φρούδες ελπίδες, σε Λουκ.  

δια-βουλεύομαι, αποθ., συζητώ τα υπέρ και τα κατά, συζητώ διεξοδικά, 

συλλογίζομαι, στοχάζομαι, σε Θουκ.  

διαβούλιον, τό, περίσκεψη, στοχασμός, διαβούλευση, συμβούλιο, σε Πολύβ.  

δια-βρέχω, μέλ. -ξω, βρέχω, μουσκεύω, υγραίνω, ποτίζω, σε Αισχύλ.  

διάβροχος, -ον, νοτισμένος, υγρός, βρεγμένος, σε Ευρ.· ναῦς δ., πλοία που 

κάνουν νερά γιατί έχουν ξύλα σαπισμένα, σε Θουκ.· μεταφ., ἔρωτι μέθῃ δ., σε 

Λουκ.  

δια-βῡνέω ή -βῡνῶ, μόνο στον ενεστ., χώνω με δύναμη, ωθώ έτσι ώστε να 

φράξω, βουλώνω· — Μέσ., διαβυνέονται ὀϊστοὺς διὰ τῆς ἀριστερῆς, αυτοί 

διαπέρασαν τόξα ανάμεσα στο αριστερό χέρι τους, σε Ηρόδ. — Παθ., 

πηδάλιον διὰ της τρόπιος διαβύνεται, περνά ανάμεσα στην καρίνα του πλοίου, 

στον ίδ.  

δια-γᾰληνίζω, μέλ. -ίσω (γαλήνη), κάνω γαλήνιο, ηρεμώ, σε Αριστοφ.  

δι-ᾰγᾰνακτέω, μέλ. -ήσω, είμαι γεμάτος οργή και αγανάκτηση, δυσανασχετώ, 

σε Δημ.  

διᾰγᾰνάκτησις, -εως, ἡ, σφοδρή αγανάκτηση, σε Πλούτ.  

δι-αγγέλλω, μέλ. -ελῶ, αόρ. αʹ διήγγειλα· στέλνω ειδοποίηση με έναν 

αγγελιαφόρο, μηνώ ως απεσταλμένος, σε Ξεν.· γενικά, κοινοποιώ, 

ανακηρύσσω, σε Ευρ., Πλάτ.· με απαρ., διαμηνύω να γίνει, παραγγέλλω, 

διατάζω, σε Ευρ. — Μέσ., διαβιβάζω τη διαταγή από άνδρα σε άνδρα, 

πληροφορούμε ο ένας τον άλλο, σε Ξεν.  

δι-άγγελος, ὁ, αγγελιαφόρος, Λατ. internuncius, ιδίως, κρυφός 

πληροφοριοδότης, μεσολαβητής, κατάσκοπος, σε Θουκ.  

δια-γελάω, μέλ. -άσομαι [ᾰ], γελώ εις βάρος κάποιου, τινα, σε Ευρ., Ξεν.  

δια-γίγνομαι, Ιων. και στη μεταγεν. ελλ. -γίνομαι, μέλ. -γενήσομαι· — Αποθ.: 

I. περνώ, διέρχομαι, τόσαδε ἔτη, σε Πλάτ.· τὴν νύκτα, σε Ξεν.· απόλ., 

επιβιώνω, επιζώ, σε Αριστοφ. κ.λπ.· με μτχ., διαγίγνεσθαι ἄρχων, συνεχίζω 

στη διακυβέρνηση, σε Ξεν.· οὐδὲν ἄλλο ποιῶν διαγεγένηται, ποτέ δεν έπραξε 

οτιδήποτε άλλο, στον ίδ. II. γίνομαι εν τω μεταξύ, ενδιάμεσα, παρεμβαίνω, 

παρεμβάλλομαι, σε Δημ.  

δια-γιγνώσκω, Ιων. και στη μεταγεν., Ελλ. -γῑνώσκω, μέλ. -γνώσομαι, αόρ. 

βʹ -έγνων· I. 1. διαχωρίζω, διακρίνω, διαφοροποιώ, Λατ. digno-scere, 

διαγνῶναι ἄνδρα ἕκαστον, σε Ομήρ. Ιλ.· δ. εἰ ὁμοῖοί εἰσι, διακρίνω αν είναι 

ισάξιοι ή όχι, σε Ηρόδ.· δ.τὸ ὀρθὸν καὶ μή, σε Αισχίν.· δ. τινὰς ὄντας, δηλ. δ. 

οἵτινές εἰσιν, σε Αριστοφ. 2. διακρίνω ακριβώς, τι, σε Σοφ. II. 1. αποφασίζω, 

ψηφίζω να πράξω αυτό και αυτό, με απαρ., σε Ηρόδ. — Παθ., απρόσ., 

διέγνωστο, έχει αποφασιστεί, σε Θουκ. 2. ως αθηναϊκός δικανικός όρος, 

αποφαίνομαι σε μια δίκη, Λατ. dijudicare, δίκην, σε Αισχύλ.· αποφασίζω, 

αποφαίνομαι, γνωμοδοτώ, περί τινος, σε Θουκ.  

δι-αγκῠλίζομαι, αποθ. (ἀγκύλη), κρατώ το ακόντιο από το λουρί — Παθ., μτχ. 

Παθ. παρακ. διηγκυλισμένος, λέγεται για έναν άνδρα, που είναι έτοιμος να 

εξακοντίσει, να εκσφενδονίσει, σε Ξεν.· ομοίως (από δι-αγκυλόομαι), 

διηγκυλωμένος, στον ίδ.  

δια-γλάφω[ᾰ], μέλ. -ψω, σκάβω, κάνω κάτι κοίλο, σε Ομήρ. Οδ.  

διάγλυπτος, -ον, χαραγμένος, γλυπτός, εγχάρακτος, σε Ανθ.  

δια-γλύφω, [ῠ], μέλ. -ψω, χαράζω, σκαλίζω, σε Διόδ.  

διαγνώμη, ἡ (διαγιγνώσκω), ψήφισμα, απόφαση, σε Θουκ.  

δια-γνωρίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, κοινολογώ, δημοσιοποιώ, σε Κ.Δ.  



διάγνωσις, -εως, ἡ (διαγιγνώσκω),· I. 1. διάκριση, διαφοροποίηση, σε Ευρ., 

Δημ. 2. ικανότητα της διάκρισης, σε Ευρ. II. σχηματισμός γνώμης, απόφαση, 

κρίση, δ.ποιεῖσθαι, παίρνω απόφαση για ένα ζήτημα, σε Θουκ.· δ.περί τινος, 

σε Δημ.  

διαγνωστέον, ρημ. επίθ. του διαγιγνώσκω, πρέπει κάποιος να διακρίνει, να 

γνωρίσει επακριβώς, σε Λουκ.  

διαγνωστικός, -ή, -όν (διαγιγνώσκω), αυτός που είναι ικανός να διακρίνει.  

δια-γογγύζω, παραπονιούνται ο ένας στον άλλο, γκρινιάζουν μεταξύ τους, σε 

Κ.Δ., Λουκ.  

δι-ᾰγορεύω, μελ. -σω, I. μιλώ ξεκάθαρα, διακηρύσσω, σε Ηρόδ. II. μιλώ για 

κάτι, κακῶς δ. τινά, κακολογώ, σε Λουκ.  

διάγραμμα, -ατος, τό (διαγράφω),· I. 1. εκείνο στο οποίο έχουν χαραχτεί, 

έχουν σχηματιστεί γραμμές, εικόνα, σχέδιο, σε Πλάτ. 2. γεωμετρική μορφή, 

σχήμα, σε Ξεν., Πλάτ. II. κατάλογος γραμμένος, μητρώο, σε Δημ. III. 

ψήφισμα, διάταγμα, σε Πλούτ.  

διαγρᾰφή, ἡ, απεικόνιση, σχεδίασμα με γραμμές, σε Πλάτ.· γεωμετρική 

μορφή, σχήμα, σχεδίασμα, χνάρι, αποτύπωμα, σε Πλούτ.  

δια-γράφω, μέλ. -ψω, I. χαράζω, καθορίζω όρια με γραμμές, σχεδιάζω, σε 

Πλάτ. II. σύρω γραμμή μεταξύ, διαγράφω, σβήνω από τον κατάλογο, στον 

ίδ.· δ. δίκην, απαλείφω μία δίκη απ' τον κατάλογο, ακυρώνω, εξαλείφω, σε 

Αριστοφ.  

δι-αγριαίνω, επιτετ. τύπος αντί ἀγριαίνω, σε Πλούτ.  

δι-αγρυπνέω, μέλ. -ήσω, βρίσκομαι στο κρεβάτι άγρυπνος, ξενυχτώ, σε 

Αριστοφ.  

δι-άγχω, μέλ. -άγξω, επιτετ. τύπος αντί ἄγχω, σε Λουκ.  

δι-άγω, μέλ. -άξω, I. μεταφέρω από τη μία πλευρά στην άλλη ή μεταφέρω 

μακριά, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ. κ.λπ. II. λέγεται για χρόνο: 1. διέρχομαι, περνώ, 

δαπανώ, καταναλώνω, βίοτον, βίον, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. αμτβ. (χωρίς το βίον), 

διέρχομαι τη ζωή, ζω, όπως το Λατ. degere, σε Ηρόδ. κ.λπ.· καθυστερώ, 

βραδύνω, αναβάλλω, σε Θουκ.· κάνω κάτι συνεχώς, σε Ξεν.· με μτχ., 

συνεχίζω να πράττω έτσι κι έτσι· δ. μανθάνων, στον ίδ.· επίσης με επίρρ., 

ἄριστα, στον ίδ. III. κάνω κάτι να συνεχίζει ή να παραμένει, να διατηρείται σε 

μία συγκεκριμένη κατάσταση, πόλιν ὀρθοδίκαιον δ., σε Αισχύλ.· διῆγεν ὑμᾶς, 

σε Δημ. IV. περιποιούμαι, διασκεδάζω κάποιον, σε Ξεν.  

διᾰγωγή, ἡ (διάγωII), τρόπος ή πορεία ζωής, Λατ. ratio vitae, σε Πλάτ. κ.λπ.· 

διαγωγαὶ τοῦ συζῆν, κοινές διασκεδάσεις, σε Αριστ.  

διαγωγικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή είναι κατάλληλος για διάβαση, 

πέρασμα, διεκπεραίωση· τέλος δ., φόρος διάβασης, τέλος διέλευσης, 

περάσματος, σε Στράβ.  

δι-ᾰγωνίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι, I. αποθ., αγωνίζομαι, μάχομαι ή πολεμώ 

εναντίον, τινι και πρός τινα, σε Ξεν. II. αγωνίζομαι απελπισμένα, 

διαγωνίζομαι με άμιλλα, σε Θουκ., Ξεν.  

δια-δάπτω, μέλ. -ψω, ξεσχίζω, κατακόβω, σε Ομήρ. Ιλ.  

δια-δᾰτέομαι, αόρ. αʹ -δάσασθαι, αποθ.: 1. με αλληλοπαθητική σημασία, 

μοιραζόμαστε ανάμεσά μας, μεταξύ μας, διὰ κτῆσιν δατέοντο, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ. 2. με Ενεργ. σημασία, μοιράζω, διανέμω, διὰ παῦρα δασάσκετο (Ιων. 

αντί ἐδάσατο), σε Ομήρ. Ιλ.· διεδάσαντο τὴν ληΐην, σε Ηρόδ.· ἐς φυλὰς 

διεδάσαντο, διένειμαν αυτούς στις φυλές, στον ίδ.  

δια-δείκνυμι, μέλ. -δείξω, Ιων. -δέξω· δείχνω καθαρά, δείχνω φανερά, σε 

Ηρόδ.· I. με μτχ., διαδεξάτω κηδόμενος, άσε τον να δείξει ότι νοιάζεται, ότι 



ενδιαφέρεται, στον ίδ. — Παθ., διαδεικνύσθω ἐὼν πολέμιος, άσε τον να 

αναγορευθεί, να ανακηρυχθεί εχθρός του βασιλιά, στον ίδ. II. αμτβ., στους 

τύπους διέδεξε, ὡς διέδεξε, ήταν ξεκάθαρο, προφανές, στον ίδ.  

διαδέκτωρ, -ορος, ὁ (διαδέχομαι), ως επίθ., πλοῦτος δ., πλούτος τον οποίο 

κληρονομεί κάποιος ή πλούτος που κληροδοτείται από κάποιον, σε Ευρ.  

δια-δέξιος, -ον, ευοίωνος, αίσιος, σε Ηρόδ.  

δια-δέρκομαι, αόρ. βʹ -έδρᾰκον, αποθ., βλέπω κάτι μέσα από κάτι άλλο· οὐδ' 

ἂν νῶϊ διαδράκοι, δεν μπορεί να μας δει μέσα από (τη συννεφιά), σε Ομήρ. Ιλ.  

διάδετος, -ον (διαδέω), αυτός που είναι δεμένος δυνατά, ισχυρά· χαλινοὶ 

διάδετοι γενύων ἱππείων, χαλινάρια ισχυρά δεμένα στα στόματα των αλόγων, 

σε Αισχύλ.  

δια-δέχομαι, μέλ. -ξομαι, I. αποθ., δέχομαι κάτι από κάποιον άλλο, Λατ. 

excipere, δ. λόγον, λαμβάνω, παίρνω το λόγο, δηλ. μιλώ δεύτερος, σε Πλάτ.· 

ομοίως και διαδέχεσθαι μόνο του, σε Ηρόδ. II. 1. διαδέχεσθαί τινι, γίνομαι 

διάδοχος κάποιου, λαμβάνω τη θέση του, σε Ξεν. 2. απόλ., παίρνω τη θέση 

κάποιου, τοῖς ἵπποις, με ακούραστα άλογα, στον ίδ.· μτχ. Παθ. παρακ. 

διαδεδεγμένος, -η, -ον, διαδοχικά, κατά σειρά, σε Σοφ.· ομοίως, διαδεξάμενος, 

σε Ηρόδ.  

δια-δέω, μέλ. -δήσω, δένω ολόγυρα, κι απ' τις δύο μεριές, τὸ πλοῖον, σε Ηρόδ. 

— Παθ., διαδεδεμένος, αυτός που είναι δεμένος σφιχτά, σε Πλάτ.  

δια-δηλέομαι, μέλ. -δήσομαι· — Αποθ., προξενώ, προκαλώ μεγάλη βλάβη σε, 

σχίζω σε κομμάτια, σε Ομήρ. Οδ., Θεόκρ.  

διά-δηλος, -ον, ολοφάνερος μεταξύ άλλων, διακριτός ανάμεσα σε άλλους, σε 

Θουκ.  

δια-δηλόω, μέλ. -ώσω, φανερώνω, κάνω κάτι εμφανές, σε Πλούτ.  

διάδημα, -ατος, τό (διαδέω), στεφάνι, ταινία ή κορδέλα, ιδίως τιάρα, 

κορόνα, στέμμα του βασιλιά των Περσών, σε Ξεν.  

διαδημᾰτο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φορά διάδημα, σε Πλούτ.  

δια-διδράσκω, μέλ. -δράσομαι, Ιων. διαδιδρήσκω, -δρήσομαι, αόρ. βʹ -

έδραν, παρακ. -δέδρᾱκα· 1. τρέπομαι σε φυγή, ξεφεύγω, δραπετεύω, σε Ηρόδ.· 

διαδεδρακότες, φυγόπονοι, σε Αριστοφ. 2. με αιτ., ξεφεύγω από, δραπετεύω 

από, σε Ηρόδ.  

δια-δίδωμι, μέλ. -δώσω, αόρ. βʹ διέδων· 1. δίνω από χέρι σε χέρι, 

μεταβιβάζω, παραδίδω κάτι σε κάποιον, Λατ. tradere, λαμπάδια διαδώσουσιν 

ἀλλήλοις, σε Πλάτ. — Παθ., λέγεται για φήμες, κοινολογούμαι, εξαπλώνομαι, 

διασπείρομαι, σε Ξεν. 2. διανέμω, διαμοιράζω, τινί τι, στον ίδ. 3. δ. κόρας, 

ρίχνω το βλέμμα μου τριγύρω, κοιτάζω ολόγυρα, σε Ευρ.  

δια-δῐκάζω, μέλ. -άσω, I. κρίνω μια υπόθεση ως δικαστής (ετυμηγορώ), σε 

Πλάτ.· με αιτ. πράγμ., αποφασίζω κάτι, σε Ξεν. II. 1. Μέσ., προσφεύγω στη 

δικαιοσύνη, τινι, με κάποιον, έχω δικαστική διαμάχη μαζί του, σε Πλάτ.· 

διαδικάσασθαι τὰ πρὸς ἐμέ, να τακτοποιήσουμε το ζήτημα μέσω διαιτησίας, σε 

Δημ. 2. υποβάλλομαι σε δίκη, δικάζομαι, σε Πλάτ., Ξεν.  

δια-δῐκαιόω, μέλ. -ώσω, θεωρώ και υπερασπίζομαι κάτι ως δίκαιο, σε Θουκ.  

διαδῐκᾰσία, ἡ (διαδικάζω), δίκη μέσω της οποίας αποφασίζεται ποιος (από 

πολλούς) έχει δικαίωμα σε κάποιο προνόμιο ή είχε την υποχρέωση της 

δημόσιας λειτουργίας, σε Ρήτ.· μεταφ., δ. τῷ βήματι πρὸς τὸ στρατήγιον, 

σύγκρουση, φιλονικία ανάμεσα σε ρήτορες και στρατηγούς, σε Αισχίν.  

διαδίκασμα, -ατος, τό, αντικείμενο δίκης σε μία διαδικασία, σε Λυσ.  

δια-διφρεύω, μέλ. -σω, οδηγώ άλογα όπως σε αγώνα αρματοδρομίας, σε Ευρ.  



δια-δοκῐμάζω, μέλ. -άσω, θέτω υπό δοκιμασία, ελέγχω, εξετάζω ακριβώς, σε 

Ξεν.  

διά-δος, προστ. αορ. βʹ του διαδίδωμι.  

διάδοσις, -εως, ἡ (διαδίδωμι), διανομή, παραχώρηση, μετάδοση, σε Δημ. 

κ.λπ.  

δια-δοῦναι, απαρ. αόρ. βʹ του διαδίδωμι.  

διαδοχή, ἡ (διαδέχομαι),· I. 1. παραλαβή από κάποιον άλλο, σε Δημ. 2. 

διαδοχική αντικατάσταση, ἄλλοςπαρ' ἄλλου διαδοχαῖς, διαδοχικά ή 

αλληλοδιαδοχικά, σε Αισχύλ.· ἐκ διαδοχῆς ἀλλήλοις, κατά σειρά, Λατ. 

vicissim, σε Δημ.· κατὰ διαδοχήν, σε Θουκ. II. με στρατιωτική σημασία, 

εφεδρεία, βάρδια, σε Ξεν.  

διάδοχος, ὁ, ἡ (διαδέχομαι), αυτός που διαδέχεται κάποιον σε κάτι· 1. με 

δοτ. προσ. και γεν. πράγμ., δ. Μεγαβάζῳ τῆς στρατηγίης, ο διάδοχός του στην 

στρατηγία, σε Ηρόδ.· θνητοῖς διάδοχοι μοχθημάτων, διαδεχόμενοι αυτούς 

στους μόχθους, δηλ. ανακουφίζοντάς τους από τα βάσανα, τους μόχθους, σε 

Αισχύλ. 2. με γεν. πράγμ. μόνο, δ. τῆς ναυαρχίας, αυτός που διαδέχθηκε 

κάποιον στη ναυαρχία, σε Θουκ. 3. με γεν. προσ. μόνο, φέγγος ὕπνου δ., αυτό 

που διαδέχεται τον ύπνο, το φως, σε Σοφ. 4. με δοτ. προσ. μόνο, δ. Κλεάνδρῳ, 

σε Ξεν.· ομοίως, κακὸν κακῷ δ., σε Ευρ.· διάδοχος κακῶν κακοῖς, αυτή που 

επιφέρει διαδοχή κακών, κακό μετά από άλλο κακό, στον ίδ. 5. απόλ., 

διάδοχοι ἐφοίτων, πήγαιναν στην εργασία διαδοχικά ή σε ομάδες εργασίας, σε 

Ηρόδ., Θουκ.· ουδ. πληθ., ως επίρρ., διαδοχικά, σε Ευρ.  

δια-δράκοιμι[ᾰ], ευκτ. αορ. βʹ του δια-δέρκομαι.  

δια-δρᾰμεῖν, απαρ. αορ. βʹ του δια-τρέχω.  

δια-δρᾶναι, Ιων. -δρῆναι, απαρ. αορ. βʹ του διαδιδράσκω.  

διαδρᾶσι-πολίτης[ῑ], ὁ, πολίτης που υπεκφεύγει των ευθυνών του, αποφεύγει 

όλα τα βάρη, όλες τις ευθύνες της πολιτείας, σε Αριστοφ.  

δια-δρηστεύωήδια-δρηπετεύω, τρέπομαι σε φυγή, δραπετεύω, αυτομολώ, 

σε Ηρόδ.· διόρθωση για το δι-επρήστευσε, το οποίο δεν έχει νόημα.  

διαδρομή, ἡ (διαδραμεῖν), I. 1. περιπλάνηση από το ένα μέρος μιας πόλης 

στο άλλο, σε Αισχύλ. 2. επιδρομή, λεηλασία, σε Πλούτ. II. δίοδος, πέρασμα, 

σε Ξεν.· υδραγωγείο, υδραγωγός, σε Πλούτ.  

διάδρομος, -ον (διαδραμεῖν), αυτός που τρέχει μέσα από ή ολόγυρα, 

διασταυρούμενος, περιπλανώμενος, σε Αισχύλ.· λέχος δ., παραστρατημένη, 

παράνομη αγάπη, σε Ευρ.  

δια-δύνω[ῡ] ή -δύω, συνηθέστερα ως αποθ. διαδύομαι, μέλ. -δύσομαι, αόρ. βʹ 

διέδυν· 1. ξεγλιστρώ μέσω τρύπας ή ανοίγματος, σε Θουκ., Ξεν.· απόλ., 

ξεγλιστρώ μέσα από, αποφεύγω, σε Ηρόδ., Αριστοφ. 2. με αιτ., διαφεύγω, 

υπεκφεύγω, σε Δημ.  

διάδῠσις, -εως, ἡ, δίοδος, πέρασμα μέσω, διάβαση· στον πληθ., υπεκφυγές, 

αποφυγή τινος, από κάτι, σε Δημ.  

δια-δωρέομαι, αποθ., μοιράζω, διανέμω, χαρίζω, δώρο, σε Ξεν.  

δια-είδω (δηλ. διαϜείδω), μέλ. -είσομαι, διακρίνω, ξεχωρίζω· ἣν ἀρετήν 

διαείσεται, θα διακριθεί, θα δείξει την ανδρεία του, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., 

διακρίνομαι, φανερώνομαι, σε Ομήρ. Ιλ.  

δι-αείδω, μέλ. -αείσομαι, Αττ. δι-ᾴδω, -ᾴσομαι· διαγωνίζομαι στο τραγούδι, 

τινί, με κάποιον, σε Θεόκρ.  

δια-ειμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του διΐημι.  

δια-ειπέμεν, Επικ. αντί δι-ειπεῖν, απαρ. αορ. βʹ του διεῖπον.  



δι-ᾱέριος, -ον, Ιων. αντί διηέριος, ψηλά στον αέρα, υπερβατικός, 

υπερφυσικός, εναέριος, μάταιος, σε Λουκ.  

δια-ζάω, Ιων. -ζώω, απαρ. διαζῆν, μέλ. -ήσω, 1. ζω ως το τέλος, διέρχομαι, 

περνώ, τὸν βίον, σε Ευρ.· έπειτα απόλ., όπως το Λατ. degere, σε Αριστοφ., 

Ξεν. 2. με μτχ., όπως το διαβιόω, ζω κάνοντας εκείνο ή το άλλο· 

ποιηφαγέοντες διέζωον, διατηρούσαν τη ζωή τους τρώγοντας χορτάρι, σε 

Ηρόδ.· επίσης, δ. ἀπό τινος, βρίσκω τα προς το ζην από ή μέσω ενός 

πράγματος, σε Σοφ.  

δια-ζεύγνῠμαι, αόρ. αʹ -εζεύχθην — Παθ., αποχωρίζομαι, διαχωρίζομαι, 

χωρίζω, παίρνω διαζύγιο, τινος, από κάποιον, σε Αισχίν.· ἀπό τινος, σε Ξεν.  

διάζευξις, -εως, ἡ, αποχωρισμός, διαχωρισμός, διάλυση, διαζύγιο, σε Πλάτ.  

διάζωμα, -ατος, τό, 1. ζώνη, ζωστήρα, ζωνάρι, περίζωμα, Λατ. subligaculum, 

σε Θουκ. 2. ισθμός, σε Πλούτ.  

δια-ζώννῡμι ή -ύω, μέλ. -ζώσω, I. τυλίγω γύρω από τη μέση — Μέσ., 

περιζώνομαι, περιβάλλομαι με, ἐσθῆτα, σε Λουκ. — Παθ., διεζωσμένοι, αυτοί 

που φορούσαν ζώνη, σε Θουκ. II. μεταφ., περιζώνω, περιβάλλω, 

περικυκλώνω, σε Πλούτ.  

δια-ζώω, Ιων. αντί δια-ζάω.  

δι-άημι, παρατ. διάην, φυσώ, πνέω μέσω των δέντρων κ.λπ., με αιτ., σε Ομήρ. 

Οδ., Ησίοδ.  

δια-θεάομαι, μέλ. -άσομαι [ᾱ], αποθ., βλέπω μέσα από κάτι, εξετάζω 

προσεκτικά, σε Πλάτ., Ξεν. — ρημ. επίθ., διαθεατέον, σε Πλάτ.  

δια-θειόω, μέλ. -ώσω, απολυμαίνω εξολοκλήρου με θείο, θειαφίζω, σε Ομήρ. 

Οδ.  

δια-θερμαίνω, μέλ. -ανῶ, ζεσταίνω, θερμαίνω μέσα από, σε Πλάτ. κ.λπ. — 

Παθ., ζεσταίνομαι, μέσω του ποτού, σε Δημ.  

διά-θερμος, -ον, αυτός που είναι εντελώς θερμός, αυτός που έχει θερμή, 

οξύθυμη κράση, ιδιοσυγκρασία, ψυχοσύνθεση, ορμητικός, παράφορος, Αριστ.  

διάθεσις, -εως, ἡ (διατίθημι),· I. 1. διάταξη, τακτοποίηση, τοποθέτηση, σε 

Πλάτ.· 2. σύνθεση σ' ένα έργο τέχνης, αντίθ. προς το εὕρεσις, στον ίδ. 3. 

διάθεση κάποιου πράγματος μέσω πώλησης, έκθεση για πώληση, εκποίηση, 

σε Πλούτ. II. κατάσταση, ψυχική διάθεση ενός ανθρώπου, σε Πλάτ.  

διαθέτης, -ου, ὁ (διατίθημι), αυτός που τακτοποιεί, διευθετεί, σε Ηρόδ.  

δια-θέω, μέλ. -θεύσομαι, I. τρέχω εδώ κι εκεί, σε Θουκ. κ.λπ.· λέγεται για τις 

φήμες, τον πανικό, τον φόβο, εξαπλώνομαι, διαδίδομαι, σε Ξεν. II. τρέχω 

αγωνιζόμενος, τινί, μαζί με ή εναντίον κάποιου, σε Πλάτ.· με συστ. αντ., δ. 

τὴν λαμπάδα, αγωνίζομαι στη λαμπαδηδρομία, σε Πλούτ.  

διαθήκη, ἡ (διατίθημι),· I. διάθεση περιουσίας μέσω διαθήκης, διαθήκη, 

δήλωση τελευταίας βούλησης, σε Αριστοφ., Ρήτ., II. συμφωνία, συνεννόηση 

μεταξύ δύο μερών, συμβόλαιο, συνθήκη, σε Αριστοφ., Κ.Δ.  

δια-θορῠβέω, μέλ. -ήσω, ταράζω, συγχύζω εντελώς, τινα, σε Θουκ.· απόλ., 

κάνω μεγάλο θόρυβο, σε Πλούτ.  

δι-αθρέω, μέλ. -ήσω, ερευνώ προσεκτικά, εξετάζω εξονυχιστικά, σε Αριστοφ.  

δια-θροέω, μέλ. -ήσω, διαδίδω φήμη, διαφημίζω, σε Θουκ.  

δια-θρῡλέω, μέλ. -ήσω, = διαθροέω, κυρίως στην Παθ.: I. κοινολογούμαι, 

διαδίδομαι, διαφημίζομαι, διετεθρύλητο ὡς..., σε Ξεν. II. ξεκουφαίνομαι από 

τη συνεχή ομιλία, διαθρυλούμενος ὑπό σου, στον ίδ.  

δια-θρύπτω, μέλ. -ψω, — Παθ. αόρ. βʹ διετρύφην [ῠ]· I. σπάζω σε τεμάχια, 

σπάζω σε κομμάτια, θρυμματίζω, κάνω θρύψαλα, σε Λουκ. — Παθ., τριχθά τε 

καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν (τὸ ξίφος), σε Ομήρ. Ιλ.· ἀσπίδες διατεθρυμμέναι, σε 



Ξεν. II. 1. μεταφ., όπως το Λατ. frangere, καταρρακώνω κάποιον μέσω 

έκλυτης ζωής και τρυφηλού, αμαρτωλού βίου, αποχαυνώνω, εκθηλύνω, 

παραχαϊδεύω, κάνω κάποιον αδύναμο και θηλυπρεπή, σε Πλάτ., Ξεν. — Παθ., 

αποχαυνώνομαι, παραχαϊδεύομαι, διαφθείρομαι, γίνομαι μαλθακός, σε 

Αισχύλ., Ξεν. 2. — Μέσ., περηφανεύομαι, το παίρνω πάνω μου, γίνομαι 

υπερόπτης, λέγεται για κάποιον σεμνότυφο, σε Θεόκρ.· λέγεται για γυναίκα 

αοιδό, διαθρύπτεται ἤδη, παίρνει πόζα, στον ίδ.  

διαί, διαιβολία, ποιητ. αντί διά, διαβολία.  

δι-αιθριάζω, μέλ. -άσω, γίνομαι ολότελα καθαρός και αίθριος, ξαστερώνω· 

ἐδόκει διαιθριάζειν, φαινόταν να ξανοίγει, σε Ξεν.  

δί-αιθρος, -ον (αἴθρα), ολότελα καθαρός και αίθριος, ανέφελος, ξάστερος, σε 

Πλούτ.  

δί-αιμος, -ον (αἷμα), κηλιδωμένος με αίμα, ματωμένος, σε Ευρ.· δίαιμον 

ἀναπτύειν, το να φτύνει κάποιος αίμα, αιμόπτυση, σε Πλούτ.  

διαίνω, μέλ. διᾰνῶ, αόρ. αʹ ἐδίηνα· βρέχω, υγραίνω, κλαίω, σε Ομήρ. Ιλ. — 

Μέσ., διαίνεσθαι ὄσσε, υγραίνω τα μάτια μου, βρέχω με δάκρυα, σε Αισχύλ.· 

απόλ., κλαίω, θρηνώ, στον ίδ.  

διαίρεσις, -εως, ἡ (διαιρέω), μοίρασμα, διανομή, μοιρασιά, λέγεται για 

χρήματα, σε Ηρόδ.· λέγεται για λάφυρα, λεία, διαμοιρασμός, σε Ξεν.· ἐν 

διαιρέσει (ψήφων), κατά τη διαλογή των ψήφων από κάθε παράταξη, σε 

Αισχύλ.  

διαιρετέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του διαιρέω· I. αυτός που πρέπει να διαιρεθεί, 

να τμηθεί, σε Πλάτ. II. διαιρετέον, πρέπει κάποιος να διαιρέσει, στον ίδ.  

διαιρετικός, -ή, -όν (διαιρέω), διαιρετός, διανεμητός, σε Πλάτ.  

διαιρετός, -ή, -όν (διαιρέω), I. διαιρεμένος, χωρισμένος, σε Ξεν.· 

διανεμημένος, σε Σοφ. II. ευδιάκριτος, ξεχωριστός, άξιος μνείας και 

διάκρισης, σε Θουκ.  

δι-αιρέω, μέλ. -ήσω, αόρ. βʹ -εῖλον, Παθ. αόρ. αʹ -ῃρέθην, διαμερίζω κάτι από 

κάτι άλλο, χωρίζω στα δύο, διαιρώ, διανέμω σε μέρη, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· δ. 

λαγόν, ανοίγω κόβοντας, στον ίδ.· δ. πυλίδα, ανοίγω κάτι σπάζοντάς το, σε 

Θουκ.· δ. τὴν ὀροφήν, την κατεδαφίζω, την καταστρέφω, στον ίδ.· δ.τοῦ 

τείχους, γκρεμίζω μέρος - τμήμα του τείχους, δημιουργώ, προξενώ ρήγμα σε 

αυτό, στον ίδ.· τὸ διῃρημένον, ρήγμα, στον ίδ. II. 1. διαιρώ, διαχωρίζω, δύο 

μοίρας Λυδῶν, τους Λυδούς σε δύο μέρη, σε Ηρόδ.· ομοίως, δ.τριχῇ, σε 

Πλάτ.· εἰς δύο, σε Δημ. — Μέσ., διαιρούν για τους εαυτούς τους, ναῦς, σε 

Θουκ., αλλά επίσης διαμοιράζουν αναμεταξύ, ανάμεσά τους, σε Ησίοδ., 

Ηρόδ. — Παθ., διῃρημένοι κατ' ἀναπαύλας, χωρισμένοι, μοιρασμένοι σε 

βάρδιες, σε Θουκ. 2. αναλύω στα συστατικά στοιχεία, σε Πλάτ. III. 1. 

διακρίνω, σε Αριστοφ. 2. ορίζω, αποφασίζω, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. 3. λέω 

κάτι με σαφήνεια, ορίζω, καθορίζω, προσδιορίζω, εξηγώ, ερμηνεύω, σε 

Ηρόδ., Αττ.  

δι-αίρω, μέλ. -ᾰρῶ, I. σηκώνω, υψώνω, τὸν αὐχένα, σε Ξεν. II. 1. χωρίζω, 

μετακινώ, μεταφέρω, σε Πλούτ. — Μέσ., διαράμενος (ενν. τὰ σκέλη), με 

μεγαλοπρεπές βάδισμα, σε Θεόφρ. 2. δ. τὸ στόμα, ανοίγω το στόμα μου, σε 

Δημ.  

δι-αισθάνομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω σαφώς, 

διακρίνω εντελώς, τι, σε Πλάτ.  

δι-αΐσσω, μέλ. -αΐξω, Αττ. -ᾴσσω ή -ᾴττω, μέλ. -ᾴξω, αόρ. αʹ -ῇξα· ορμώ, 

τινάζομαι ή πηδώ μέσα από ή απέναντι, σε Ηρόδ.· με αιτ., ὄρη διᾴσσει, σε 



Σοφ.· λέγεται για ήχο, ἀχὼ διῇξεν μυχόν, σε Αισχύλ.· και με γεν., σπασμὸς 

διῇξε πλευρῶν, σε Σοφ.  

δι-αϊστόω, μέλ. -ώσω, αόρ. αʹ διηΐστωσα· καταστρέφω ολοκληρωτικά, 

αφανίζω, θανατώνω, τινά, σε Σοφ.  

δι-αισχύνομαι, επιτετ. τύπος αντί αἰσχύνομαι, σε Λουκ.  

δίαιτα, ἡ (πιθ. από ζάω, βλ. Ζ, ζ II. 2)· I. 1. ο τρόπος ζωής, διαβίωση, βίος, σε 

Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· δ. ποιεῖσθαι, διέρχομαι, περνώ τη ζωή μου, σε Ηρόδ. 2. 

κατοικία, οίκημα, δωμάτιο, σε Αριστοφ. II. στην Αθήνα, διαιτησία, 

μεσολάβηση, σε Σοφ., Αριστοφ., Ρήτ.  

δῐαιτάω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ διῄτησα, παρακ. δεδιῄτηκα — Μέσ. και Παθ., 

Ιων. παρατ. διαιτώμην, μέλ. διαιτήσομαι, και στους Παθ. τύπους, αόρ. αʹ 

διῃτήθην, Ιων. διαιτήθην, παρακ. δεδιῄτημαι· I. 1. τρέφω με συγκεκριμένο 

τρόπο, επιβάλλω δίαιτα· δ. τοὺς νοσοῦντας, σε Πλούτ. 2. Μέσ. και Παθ., 

ακολουθώ μία συγκεκριμένη διαδρομή στη ζωή, ζω, διαμένω, σε Ηρόδ., Σοφ.· 

δ. νόμιμα, ζω σύμφωνα με την τήρηση των νόμων, των κανόνων, σε Θουκ. II. 

1. είμαι κριτής ή διαιτητής (διαιτητής), σε Δημ. κ.λπ. 2. με αιτ. πράγμ., ορίζω, 

προσδιορίζω, καθορίζω, αποφασίζω, σε Θεόκρ.  

δῐαίτημα, -ατος, τό, κυρίως στον πληθ., κανόνες ζωής, τρόπος, πορεία ή 

διαδρομή ζωής, διαβίωση, ιδίως σε σχέση προς την τροφή, διατροφή, σε Ξεν.· 

γενικά, θεσμοί, έθιμα, σε Θουκ., Ξεν.  

δῐαιτητήριον, τό (δίαιτα I. 2), στον πληθ., δωμάτια σπιτιού που 

προορίζονταν για διαμονή, σε Ξεν.  

δῐαιτητής, -οῦ, ὁ (διαιτάω II), κριτής, διαιτητής, αυτός που επιλύει διαφορές, 

Λατ. arbiter, σε Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ.  

διακᾰής, -ές (διακαίω), αυτός που καίει υπερβολικά, καυτός, πύρινος, σε 

Λουκ.  

δια-κᾰθαίρω, μέλ. -ᾰρῶ, καθαρίζω εντελώς ή εξαγνίζω, σε Πλάτ.  

δια-κᾰθᾰρίζω, μέλ. -ιῶ, = το προηγ., σε Κ.Δ.  

διακάθαρσις, -εως, ἡ, λεπτομερές, τέλειο, βαθύ καθάρισμα, σε Πλάτ.  

δια-καθέζομαι και -κάθημαι, Μέσ., όταν ο καθένας κάθεται στη δική του 

θέση, στο δικό του κάθισμα, κάθομαι χωριστά από τους άλλους, σε Πλούτ.  

δια-καθίζω, κάνω κάποιον να καθίσει ξεχωριστά, βάζω κατά μέρος, 

ξεχωρίζω, σε Ξεν.  

δια-καίω, μέλ. -καύσω, καίω εντελώς, θερμαίνω υπερβολικά, σε Ηρόδ.· 

μεταφ., φλέγω, εξεγείρω, φουντώνω, εξάπτω, σε Πλούτ.  

δια-καλύπτω, μέλ. -ψω, φανερώνω, αποκαλύπτω, σε Δημ.  

δια-κᾰνάσσω, μόνο στον αόρ. αʹ, μῶν τὸν λάρυγγα διεκάναξέ σου, μήπως 

τρέχει τίποτα γουργουρίζοντας ευχάριστα μέσα στο λαρύγγι σου; σε Ευρ.  

δια-κᾰρᾱδοκέω, μέλ. -ήσω, περιμένω με αγωνία, καιροφυλακτώ, σε Πλούτ.  

δια-καρτερέω, μέλ. -ήσω, διαρκώ, εμμένω ως το τέλος, αντέχω, εγκαρτερώ, 

σε Ηρόδ., Ξεν.  

δια-κατελέγχομαι, μέλ. -ξομαι· Μέσ., αναιρώ κάτι εντελώς, ανασκευάζω, 

τινι, σε Κ.Δ.  

δια-καυνιάζω, (καῦνος, κλήρος), αποφασίζω με κλήρο, σε Αριστοφ.  

δια-κεάζω, μέλ. -άσω, κόβω, σχίζω στα δύο, σε Ομήρ. Οδ.  

διά-κειμαι, απαρ. -κεῖσθαι, μέλ. -κείσομαι, χρησιμ. ως Παθ. του διατίθημι· I. 

βρίσκομαι σε συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση, είμαι προδιατεθειμένος ή 

είμαι επηρεασμένος από αυτήν ή την άλλη κατάσταση, μεταπίπτω απ' την μία 

κατάσταση σε μία άλλη, σε Ηρόδ. κ.λπ.· συχνά όπως το ἔχω, με ένα επίρρ., 

ὁρᾶτε ὡς δ. ὑπὸ τῆς νόσου, πως έχω επηρεαστεί από την ασθένεια, σε Θουκ.· 



κακῶς, μοχθηρῶς, φαύλως δ., βρίσκομαι σε δυσχερή θέση, σε άσχημη 

κατάσταση, σε Πλάτ.· εὖ ή κακῶς δ. τινι, είμαι διακείμενος θετικά ή αρνητικά 

απέναντι σε κάποιον, σε Ρήτ.· ἐπιφθόνως δ. τινι, φθονούμαι από κάποιον· 

ὑπόπτως τινὶ δ., θεωρούμαι ύποπτος από κάποιον, σε Θουκ. II. λέγεται για 

πράγματα, είμαι κανονισμένος, διευθετημένος, είμαι τοποθετημένος, 

καθορισμένος ή είμαι διατεταγμένος, τακτοποιημένος, ταξινομημένος· ὥς οἱ 

διέκειτο, έτσι ήταν διατεταγμένο σε αυτόν, σε Ησίοδ.· τὰ διακείμενα, 

συγκεκριμένες συνθήκες, προκαθορισμένοι όροι, συμφωνίες, σε Ηρόδ.· 

λέγεται για δώρο, ἄμεινον διακείσεται, θα διατεθεί καλύτερα, σε Ξεν.  

δια-κείρω, μέλ. -κερῶ και -κέρσω, παρακ. -κέκαρκα· κόβω σε κομμάτια· 

μεταφ., διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, να το ακυρώσει, να το ματαιώσει, να το 

μηδενίσει, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., σκευάρια διακεκαρμένος, αυτός που έχει 

αφαιρέσει τα ενδύματά του, σε Αριστοφ.  

διακέλευμα ή -κέλευσμα, -ατος, τό, παρακίνηση, προσταγή, παράγγελμα, 

διάταγμα, σε Πλάτ.  

διακελεύομαι, αποθ.: 1. παρακινώ, δίνω διαταγές, εντολές, οδηγώ, 

κατευθύνω, δ. τινι ποιεῖν τι κ.λπ., σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης, δ. τινί τι (ενν. 

ποιεῖν), σε Πλάτ.· δ. τινι μόνο, στον ίδ. 2. ενθαρρύνούμε, εμψυχώνουμε ο ένας 

τον άλλο, σε Ηρόδ.· δ. ἀλλήλοις, σε Ξεν.· δ. ἑαυτῷ, στον ίδ.  

διακελευσμός, ὁ, παρακίνηση, προτροπή, ενθάρρυνση, σε Θουκ.  

διακενῆς ή διὰκενῆς, επίρρ. αντί διὰ κενῆς πράξεως, μάταια, άσκοπα, 

ανώφελα, σε Ευρ., Αριστοφ.  

διά-κενος, -ον, I. αυτός που είναι εντελώς άδειος ή κοίλος, κούφιος· τὸ δ., 

κενό, χάσμα, Λατ. vacuum, σε Θουκ. II. λεπτός, ισχνός, σε Πλούτ., Λουκ.  

δια-κερματίζω, μέλ. -ιῶ, ανταλλάσσω σε μικρά νομίσματα, σε Αριστοφ.  

δια-κέρσαι, απαρ. αορ. αʹ του διακείρω.  

δια-κηρῡκεύομαι, αποθ., διαπραγματεύομαι μέσω, με τη βοήθεια κήρυκα, 

έρχομαι σε διαπραγματεύσεις, πρός τινα, σε Θουκ.  

δια-κηρύσσω, μέλ. -ξω, 1. γνωστοποιώ κάτι μέσω κήρυκα, ἐν 

διακεκηρυγμένοις, σε πόλεμο που έχει κηρυχθεί, σε Πλούτ. 2. πουλώ σε 

δημοπρασία, πλειστηριάζω, στον ίδ.  

δια-κινδῡνεύω, μέλ. -σω, διατρέχω κάθε κίνδυνο, κάνω μία απέλπιδα, 

απεγνωσμένη προσπάθεια, ριψοκινδυνεύω, ρισκάρω, σε Θουκ· πρός τινα, 

στον ίδ.· ὑπέρ ή πρός τινα, σε Λυσ., Ξεν.· περί τινος, σε Δημ. — Παθ., για 

προσπάθεια - επιχείρηση, διακινδυνεύω, ριψοκινδυνεύω, στον ίδ.  

δια-κῑνέω, μέλ. -ήσω, I. 1. κινώ κάτι εντελώς — Παθ., τίθεμαι σε κίνηση, 

κινούμαι, σε Ηρόδ. 2. προκαλώ σύγχυση, συγχέω, μπερδεύω, τὰ πεπραγμένα, 

σε Θουκ. II. εξετάζω λεπτομερώς, διερευνώ προσεκτικά, σε Αριστοφ.  

δια-κίχρημι, δανείζω σε διάφορα πρόσωπα — Παθ., διακεχρημένον τάλαντον, 

σε Δημ.  

δια-κλᾰπείς, μτχ. Παθ. αορ. βʹ του διακλέπτω.  

δια-κλάω, μέλ. -άσω [ᾰ], μτχ. Επικ. αορ. αʹ διακλάσσας, σπάω στα δύο, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. στην Παθ., = διαθρύπτομαι, Παθ. παρακ. διακεκλασμένος, 

εκνευρισμένος, σε Λουκ.  

δια-κλέπτω, μέλ. -ψω, I. κλέβω ανά περιόδους, σε Δημ.· τὸ διακλαπέν, η 

ποσότητα που κλάπηκε (από τους στρατιώτες) και διασκορπίστηκε, σε Θουκ. 

II. διατηρώ κάποιον στη ζωή στα κρυφά, τινά, σε Ηρόδ. III. συγκαλύπτω την 

αλήθεια, σε Δημ.  

δια-κληρόω, μέλ. -ώσω, 1. ορίζω μέσω κλήρου, διανέμω, σε Αισχύλ. 2. 

εκλέγω με κλήρο, σε Ξεν. — Μέσ., ρίχνω κλήρους, σε Θουκ., Ξεν.  



δια-κλίνω[ῑ], μέλ. -κλῐνῶ, στρέφομαι μακριά, υποχωρώ, σε Πολύβ.  

διάκλῐσις, -εως, ἡ, υποχώρηση, διαφυγή, σε Πλούτ.  

δια-κλύζω, μέλ. -ύσω, πλένω, ξεπλένω, ξεβγάζω, σε Ευρ.  

δια-κναίω, μέλ. -σω, 1. ξύνω κάτι μέχρι να εξαφανιστεί, καταστρέφω 

ξύνοντας, ὄψιν δ., καταστρέφω τα μάτια κάποιου, σε Ευρ. — Παθ., 

κομματιάζομαι, γίνομαι θρύψαλα, σε Αισχύλ. 2. εξαντλώ, φθείρω, σε Ευρ. — 

Παθ., φθείρομαι εντελώς, καταστρέφομαι, σε Αισχύλ., Ευρ.· τὸ χρῶμα 

διακεκναισμένος, αυτός που έχει χάσει όλο του το χρώμα, σε Αριστοφ.  

δια-κνίζω, μέλ. -σω, κόβω σε κομμάτια, τεμαχίζω, σε Ανθ.  

διᾰ-κολλάω, μέλ. -ήσω, συγκολλώ, σε Λουκ.  

διακομῐδήἡ, μετακόμιση, τινὸς εἰς τόπον, σε Θουκ.  

δια-κομίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, μεταφέρω ή μεταβιβάζω, σε Ηρόδ., Θουκ. — 

Μέσ., μεταβιβάζω κάτι από αυτά που μου ανήκουν, σε Ηρόδ. — Παθ., 

μεταβιβάζομαι, διέρχομαι, διασχίζω, σε Θουκ.  

διᾱκονέω, Ιων. διηκ-, παρατ. ἐδιακόνουν, μεταγεν. τύπος διηκόνουν, μέλ. -

ήσω, αόρ. αʹ διηκόνησα, παρακ. δεδιηκόνηκα — Παθ. αόρ. αʹ ἐδιακονήθην, 

παρακ. δεδιακόνημαι (διάκονος)· I. 1. φροντίζω, περιποιούμαι κάποιον, 

υπηρετώ, προσφέρω υπηρεσίες, απόλ., σε Ευρ.· τινί, σ' ένα πρόσωπο, σε Δημ.· 

δ. πρός τι, είμαι ωφέλιμος σε, σε Πλάτ. — Μέσ., φροντίζω τις ανάγκες μου, σε 

Σοφ.· αὐτῷ διακονεῖσθαι, σε Αριστοφ. 2. είμαι διάκονος στην εκκλησία, σε 

Κ.Δ. II. με αιτ. πράγμ., χορηγώ, παρέχω, προμηθεύω, Λατ. ministrare, τί τινι, 

σε Ηρόδ. — Παθ., παρέχομαι, προσφέρομαι, χορηγούμαι, σε Δημ.  

διᾱκόνημα, -ατος, τό, εργασία των υπηρετών, υπηρεσία, σε Πλάτ.  

διᾱκονία, ἡ, 1. έργο διακόνου, υπηρεσία, προσφορά, σε Θουκ., Πλάτ. 2. 

εκτέλεση καθήκοντος, υπηρεσία, σε Δημ.· ἡ δ. ἡ καθημερινή, εξυπηρέτηση 

των καθημερινών αναγκών, σε Κ.Δ.· ἡ δ. του λόγου, το έργο της διακήρυξης 

του λόγου (του Ευαγελίου), στο ίδ.  

διᾱκονικός, -ή, -όν, χρήσιμος, ωφέλιμος, εξυπηρετικός, σε Αριστοφ. κ.λπ.· 

συγκρ. -ώτερος, σε Πλάτ.  

διάκονος[ᾱ], Ιων. διήκονος, ὁ, I. υπηρέτης, υπάλληλος, αυτός που προσφέρει 

υπηρεσίες, θεράπων, Λατ. minister, σε Ηρόδ. κ.λπ.· αγγελιοφόρος, σε 

Αισχύλ., Σοφ.· ως θηλ. σε Δημ. II. λειτουργός, ιερέας, εφημέριος εκκλησίας, 

διάκονος, σε Κ.Δ.· ως θηλ., διακόνισσα, στο ίδ. (παραπλήσιο προς το 

διάκτορος· και τα δύο πιθ. από το διώκω).  

δι-ᾰκοντίζομαι, Μέσ., διαγωνίζομαι με άλλους στη ρίψη ακοντίου, 

διαγωνίζομαι στον ακοντισμό, σε Ξεν.  

διακοπή, ἡ, εντομή, κόψιμο, βαθύ τραύμα, μαχαιριά, σε Πλούτ.  

δια-κόπτω, μέλ. -ψω, 1. κόβω στα δύο, κόβω στη μέση, κόβω πέρα για πέρα, 

σε Θουκ. 2. διασπώ τις τάξεις, γραμμές του εχθρού, τὴν τάξιν, σε Ξεν.· έπειτα, 

διέρχομαι μέσα από τις τάξεις του εχθρού, στον ίδ.  

διακορής, -ές, = διάκορος, σε Πλάτ.  

δια-κορκορῠγέω, γουργουρίζω, τὴν γαστέρα, σε Αριστοφ.  

διά-κορος, -ον, κορεσμένος, πλήρης, τινός με κάτι, σε Ηρόδ.  

διᾱκόσιοι, Ιων. διηκ-, -αι, -α (δίς, ἕκατον), διακόσιοι, Λατ. ducenti· ενικ. με 

περιληπτικό όνομα, για να δηλώσει ποσότητα, ἵππος διακοσία, ιππικό με 

διακόσια άλογα, διακόσιοι ιππείς, σε Θουκ.  

δια-κοσμέω, μέλ. -ήσω, 1. διαιρώ και τακτοποιώ, παρατάσσω σε σειρά, σε 

Ομήρ. Ιλ., Θουκ. — Παθ., εἴπερἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί (Επικ. αντί 

-είημεν, αʹ πληθ. ευκτ. αορ. αʹ), σε Ομήρ. Ιλ. 2. γενικά, τακτοποιώ, ρυθμίζω, 



βάζω σε τάξη, στολίζω, διακοσμώ, σε Ηρόδ. κ.λπ. — Μέσ., μέγαρον 

διεκοσμήσαντο, το έβαλαν σε τάξη ολόκληρο, σε Ομήρ. Οδ.  

διακόσμησις, -εως, ἡ, τακτοποίηση, διαρρύθμιση, σε Πλάτ.  

διάκοσμος, ὁ, = διακόσμησις, παράταξη μάχης, σε Θουκ.  

δι-ᾰκούω, μέλ. -ακούσομαι, παρακ. -ακήκοα· I. ακούω εντελώς, ακούω με 

προσοχή, μέχρι τέλους, τι, σε Ξεν.· ακούω ή πληροφορούμαι, μαθαίνω από 

κάποιον άλλο, τί τινος, σε Πλάτ. II. με γεν. προσ., είμαι ακροατής (ή μαθητής) 

κάποιου, σε Πλούτ.  

δια-κράζω, μέλ. -ξω, I. φωνάζω διαρκώς, κραυγάζω, βγάζω άναρθρες 

κραυγές, σε Αριστοφ. II. δ. τινί, διαγωνίζομαι, παραβγαίνω με κάποιον άλλο 

στο ουρλιαχτό, στον ίδ.  

δια-κρᾰτέω, μέλ. —ήσω, κρατώ γερά, δυνατά, διατηρώ ό,τι είναι δικό μου, σε 

Πλούτ.  

δια-κρέκω, μέλ. -ξω, χτυπώ τις χορδές της λύρας, παίζω μουσικό όργανο, σε 

Ανθ.  

δια-κρηνόω, Δωρ. -κρᾱνόω, κάνω κάτι να αναβλύσει, σε Θεόκρ.  

δι-ακρῑβόω, μέλ. -ώσω, εξακριβώνω, εξετάζω ή συζητώ κάτι λεπτομερώς ή 

με ακρίβεια, τι, σε Ξεν. — Παθ., οδηγούμαι στην τελειότητα, σε Αριστ.· 

διακρῑβωτέον, ρημ. επίθ., πρέπει κάποιος να εξετάσει λεπτομερειακά, 

εκτενώς, διεξοδικά, επιμελώς, σε Πλούτ.  

διακρῐδόν, επίρρ. (διακρίνω), εξαιρετικά, άριστα, πάνω απ' όλα, Λατ. eximiè, 

σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.  

δια-κρῐνέεσθαι, απαρ. Μέσ. μέλ. (με Παθ. σημασία) του διακρίνω.  

δια-κρινθήμεναι, Επικ. αντί -ῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του διακρίνω.  

δια-κρίνω[ῑ], μέλ. -κρῐνῶ, I. 1. διαχωρίζω, διακρίνω κάτι από κάτι άλλο, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ξεχωρίζω τους αντιμαχόμενους πολεμιστές, και στην Παθ., 

διαχωρίζομαι, σε Όμηρ.· ομοίως και στο Μέσ. μέλ. διακρῐνέεσθαι, σε Ομήρ. 

Οδ.· επίσης, διακριθῆναι ἀπ' ἀλλήλων, σε Θουκ.· διακρίνεσθαι πρός..., 

διαχωριζόμαστε και κατατασσόμαστε σε διαφορετικά στρατόπεδα, στον ίδ. 2. 

Παθ., αναλύομαι, διαλύομαι, χωρίζομαι στα συστατικά μέρη, σε Πλάτ. II. 

διακρίνω, ξεχωρίζω, Λατ. discernere, τὸ σῆμα, σε Ομήρ. Οδ.· οὐδένα 

διακρίνων, χωρίς να γίνεται διάκριση προσώπων, σε Ηρόδ. — Παθ., 

διεκέκριτο οὐδέν, καμία διάκριση δεν είχε γίνει, σε Θουκ. III. τακτοποιώ, 

αποφασίζω, γνωμοδοτώ, κρίνω, λέγεται για δικαστές, σε Ηρόδ., Θεόκρ. — 

Μέσ., νεῖκος δ., διαλύω, επιλύω τη φιλονικία, σε Ησίοδ. — Παθ., έρχομαι σε 

απόφαση, αποφασίζω, σε Ομήρ. Ιλ.· περί τινος, σε Πλάτ.· αντιμάχομαι με 

κάποιον, τινι, σε Κ.Δ.· μάχῃ διακρινθῆναι πρός τινα, σε Ηρόδ. IV. — Παθ., 

αμφιβάλλω, διστάζω, σε Κ.Δ.  

Δι-άκριοι, οἱ (ἄκρα), οι Ορεινοί, μία από τις τρεις Αττικές πολιτικές 

παρατάξεις μετά τον Σόλωνα, σε Αριστοφ.  

διάκρῐσις, -εως, ἡ (διακρίνω),· I. χωρισμός, διάλυση, σε Εμπεδ. II. 

απόφαση, κρίση, σε Ξεν.  

διακριτέον ή -έα, ρημ. επίθ. του διακρίνω, πρέπει κάποιος να αποφασίσει, σε 

Θουκ.  

διάκρῐτος, -ον (διακρίνω), χωρισμένος, ξεχωριστός, εκλεκτός, έξοχος, σε 

Θεόκρ.  

διάκρουσις, -εως, ἡ, αναβολή (κυρίως δίκης), σε Δημ.  

δια-κρούω, μέλ. -σω, I. δοκιμάζω μέσω χτυπήματος ή κουδουνίσματος, όπως 

κάνει κάποιος σε ένα πήλινο αγγείο, σε Πλάτ. II. στη Μέσ., αποβάλλω, 

αποδιώχνω, απαλλάσσομαι, αποφεύγω, τινά ή τι, σε Ηρόδ., Δημ.· αποφεύγω 



το δανειστή μου μέσω αναβολών ή παρατάσεων, λέγεται για έναν οφειλέτη, 

στον ίδ.· απόλ., καταφεύγω σε αναβολές, υπεκφυγές, στον ίδ. — Παθ., 

διακρουσθῆναι τῆς τιμωρίας, αποφεύγω την τιμωρία, στον ίδ.  

διακτορία, ἡ, το έργο του διακτόρου, υπηρεσία, σε Ανθ.  

διάκτορος, ὁ, επίθ. του Ερμή, Αγγελιοφόρος ή Διάκονος του Δία, σε Όμηρ. 

(πιθ. παραπλήσιο προς το διάκονος).  

διάκτωρ, -ορος, ὁ = το προηγ., σε Ανθ.  

δια-κῠβεύω, μέλ. -σω, παίζω τους κύβους με, πρός τινα, σε Πλούτ.  

δια-κῠκάω, αναμειγνύω κάτι με κάτι άλλο, ανακατεύω, σε Δημ.  

δια-κῡμαίνω, σηκώνω κύματα, φουρτουνιάζω, σε Λουκ.  

δια-κύπτω, μέλ. -ψω, 1. σκύβω και σέρνομαι μέσα από ένα στενό μέρος, σε 

Ηρόδ. 2. σκύβω για να κρυφοκοιτάξω, σε Αριστοφ., Ξεν.  

δια-κωδωνίζω, μέλ. -σω, επιτετ. τύπος αντί κωδωνίζω, σε Δημ.  

διακώλῡσις, -εως, ἡ, εμπόδιο, κώλυμα, παρεμπόδιση, σε Πλάτ.  

διακωλῡτέον, ρημ. επίθ., πρέπει κάποιος να παρεμποδίσει, σε Πλάτ.  

διακωλῡτής, -οῦ, ὁ, αυτός που παρεμποδίζει, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

δια-κωλύω[ῡ], μέλ. -ύσω, εμποδίζω, παρακωλύω, αποτρέπω, τινὰ μὴ ποιεῖν 

τι, σε Ηρόδ.· ή χωρίς το μή, σε Ευρ., Πλάτ.· δ. τινά, σε Θουκ.· δ. φόνον, σε 

Σοφ. — Παθ., ἃ διεκωλύθη (ενν. ποιεῖν), τα οποία εμποδίσθηκε από το να τα 

πραγματοποιήσει, σε Δημ.  
 


