
διατᾰγή, -ῆς, ἡ (διατάσσω), προσταγή, επιταγή, σε Κ.Δ.  

δια-τάμνω, μέλ. -τᾰμῶ, Ιων. αντί δια-τέμνω, μέλ. -τεμῶ.  

διάταξις, -εως, ἡ (διατάσσω), διευθέτηση, τακτοποίηση, παράταξη, σύνταξη, 

λέγεται για στρατεύματα, σε Ηρόδ., Δημ.· λέγεται για διάταξη θεμάτων, σε 

Λουκ.  

δια-τᾰράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, επιφέρω μεγάλη αναταραχή, αναστάτωση, 

σύγχυση, συγχύζω, ανατρέπω ολοκληρωτικά, σε Ξεν.  

διάτᾰσις, -εως, ἡ (διατείνω), έκταση, τέντωμα, διάταση, σε Πλάτ. κ.λπ.  

δια-τάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω — Παθ. αόρ. αʹ -ετάχθην, παρακ. -τέταγμαι· 

I. 1. διορίζω ή κατατάσσω, ταξινομώ, προστάζω, σε Ησίοδ., Ηρόδ.· απόλ., 

τακτοποιώ, σε Ξεν. — Μέσ., κανονίζω για τον εαυτό μου, τακτοποιώ, 

ταξινομώ τα δικά μου πράγματα, σε Πλάτ. — Παθ., ορίζομαι, διορίζομαι, 

παρατάσσομαι, με απαρ., σε Ηρόδ. 2. τακτοποιώ τη στρατιά, παρατάσσω 

στράτευμα, στον ίδ.· επίσης, τάσσω τον καθένα ξεχωριστά, στον ίδ. — Μέσ., 

διαταξάμενοι, παρατεταγμένοι σε παράταξη μάχης, σε Αριστοφ., Ξεν.· ομοίως 

στον Παθ. παρακ. διατετάχθαι, σε Ηρόδ. II. Μέσ., επιτάσσω, ορίζω με 

διαθήκη, σε Ανθ.  

δια-ταφρεύω, μέλ. -σω, οχυρώνω με τάφρο, σε Πολύβ.  

δια-τείνω, μέλ. -τενῶ, παρακ. -τέτᾰκα·  

Α. I. τεντώνω ως το τέρμα, τόξον, σε Ηρόδ.· τεντώνω, απλώνω, τὰς χεῖρας, σε 

Ξεν. II. αμτβ., εκτείνομαι, σε Αριστ. Β. I. 1. Μέσ. και Παθ., αγωνίζομαι, 

πασχίζω, μοχθώ, κοπιάζω, σε Ξεν. κ.λπ.· διατεινάμενος, σε πλήρη ισχύ, με 

ταχύτητα, γρηγοράδα, στον ίδ.· με όλες τις δυνάμεις μου, σε Θεόκρ.· 

διατείνεσθαι πρός τι, κοπιάζω για ένα σκοπό, εντείνω τις προσπάθειές μου, σε 

Ξεν. 2. ισχυρίζομαι επίμονα, υποστηρίζω ότι, τι, σε Δημ. II. με τη στενή 

σημασία της Μέσ., εκτείνω, τεντώνω· δ. τὰ βέλεα, έχοντας τα βέλη τους 

ζυγιασμένα στα χέρια τους, σε Ηρόδ.· δ. τὸ τόξον, έχω το τόξο μου 

τεντωμένο, στον ίδιο.  

δια-τειχίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, 1. διαχωρίζω και οχυρώνω με τείχος, σε Αριστοφ. 

2. διαχωρίζω όπως με τείχος, κατ' ευθεία γραμμή, σε Ξεν.  

διατείχισμα, -ατος, τό, τείχος, οχύρωμα, σε Θουκ.  

δια-τεκμαίρομαι, αποθ., αποδεικνύω, τεκμαίρομαι με αποδείξεις, Λατ. 

designare, σε Ησίοδ.  

δια-τελευτάω, μέλ. -ήσω, εκπληρώνω, οδηγώ προς ολοκλήρωση, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

δια-τελέω, μέλ. -τελέσω, Αττ. -τελῶ, I. οδηγώ σε ένα τέλος, κατορθώνω, 

πραγματοποιώ, αποπερατώνω, σε Ευρ., Ξεν. II. απόλ., κυρίως με προσθήκη 

μτχ., συνεχίζω να κάνω κάτι ή εξακολουθώ να είμαι, σε Ηρόδ., Πλάτ.· 

ωστόσο, μερικές φορές η μτχ. παραλείπεται· δ. πρόθυμος, εξακολουθώ, 

εμμένω, επιμένω, σε Πλάτ.· ζω, διάγω, στον ίδ.  

δια-τελής, -ές (τέλος), συνεχής, αδιάκοπος, διαρκής, σε Σοφ., Πλάτ.  

δια-τέμνω, Ιων. τάμνω, μέλ. -τεμῶ, 1. κόβω στη μέση, κόβω στα δύο, 

διαχωρίζω, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· δίχα δ., σε Πλάτ.· μεταφ., διαχωρίζω, 

αποσχίζω, αποξενώνω, βάζω σε διχόνοια, σε Αισχίν. 2. τεμαχίζω, διαμελίζω, 

σε Ηρόδ. — Παθ., διατμηθῆναι λέπαδνα, κομμένα σε λωρίδες, σε Αριστοφ.  

δια-τετραίνω, μέλ. -τρανέω, Αττ. -τρανῶ ή —τρήσω,· διατρυπώ, κάνω τρύπα 

σε κάτι, τι, σε Ηρόδ.  

δια-τήκω, μέλ. —ξω, I. λιώνω, μαλακώνω από τη θερμότητα, σε Αριστοφ. II. 

Παθ., με παρακ. -τέτηκα, λιώνω τελείως, διαλύομαι, ξεπαγώνω, σε Ξεν.  



δια-τηρέω, μέλ. -ήσω, 1. διαφυλάσσω, προσέχω, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. κρατώ 

πιστά, διαφυλάττω, σε Δημ., Αριστ. 3. δ. ἑαυτὸν ἐκ τινος, κρατώ τον εαυτό 

μου μαρκιά από..., σε Κ.Δ.  

διατί; δοκιμότερος τύπος διὰτί; Λατ. quamobrem? γιατί;  

δια-τίθημι, μέλ. -θήσω,  

Α. I. τοποθετώ ξεχωριστά, κανονίζω, διαρρυθμίζω, τακτοποιώ καθετί στο 

δικό του ξεχωριστό μέρος, ταξινομώ, τὸ μὲν ἐπὶ δεξιά, τό δ' ἐπ' ἀριστερά, σε 

Ηρόδ.· ομοίως σε Ξεν. κ.λπ. II. 1. διαχειρίζομαι, κυβερνώ καλά ή άσχημα, με 

επίρρ., κράτιστα διατιθέναι τὰ τοῦ πολέμου, σε Θουκ.· λέγεται για πρόσωπα, δ. 

τινα ἀνηκέστως, μεταχειρίζεται με βαρβαρότητα, σε Ηρόδ. — Παθ., οὐ ῥαδίως 

διετέθη, δεν του συμπεριφέρθηκαν ή δεν τον αντιμετώπισαν πολύ ευγενικά, σε 

Θουκ. 2. οὕτω διατιθέναι τινά, προδιαθέτω κάποιον έτσι ή έτσι, σε Πλάτ. κ.λπ. 

III. απαριθμώ, εκθέτω, διηγούμαι, απαγγέλλω, στον ίδ. Β. 1. Μέσ., κανονίζω 

όπως μου αρέσει, τακτοποιώ, διαθέτω σύμφωνα με την αρεσκεία μου, τὴν 

θυγατέρα, σε Ξεν. κ.λπ. 2. διαθέτω σε κάποιον την περιουσία, τη μεταβιβάζω 

με διαθήκη, σε Πλάτ., ὁ διαθέμενος, κληροδότης, διαθέτης, σε Κ.Δ. 3. εκθετώ 

προς πώληση, διαθέτω προς εμπόριο, εμπορεύομαι, πουλώ, σε Ηρόδ., Ξεν. 4. 

διακανονίζω αμοιβαίως, δ.διαθήκην τινί, συνάπτω συμβόλαιο με κάποιον, σε 

Αριστοφ., Κ.Δ.· πρός τινα, στο ίδ.· ἔριν δ. ἀλλήλοις, δημιουργώ διαμάχη με 

κάποιον, σε Ξεν.  

διά-τιλμα, -ατος, τό (τίλλω), μαδημένο τμήμα από κάτι, μάδημα, σε Ανθ.  

δι-ατῑμάω, μέλ. -ήσω, συνεχίζω να ατιμάζω, να εξευτελίζω, να ντροπιάζω, σε 

Αισχύλ.  

δια-τῐνάσσω, μέλ. -ξω, I. τινάζω δυνατά, συντρίβω τινάζοντας, σε Ομήρ. Οδ., 

Ευρ.· Μέσ. μέλ. με Παθ. σημασία, στον ίδ. II. κουνώ με βία, αναταράζω με 

δύναμη, στον ίδ.  

δια-τινθᾰλέος, -α, -ον, = τινθαλέος, σε Αριστοφ.  

δια-τμήγω, αόρ. αʹ -έτμηξα, αόρ. βʹ -έτμᾰγον, Παθ. -μάγην, Επικ. αντί 

διατέμνω· χωρίζω, κόβω στα δύο, διατμήξας, έχοντας κόψει (τον στρατό των 

Τρώων) στα δύο, σε Ομήρ. Ιλ.· λαῖτμα διέτμαγον, διέσπασα το κύμα, το έκοψα 

στα δύο κολυμπώντας, σε Ομήρ. Οδ.· ὦλκα δ., λέγεται για το όργωμα, σε 

Μόσχ. — Παθ., διέτμαγεν (γ. πληθ. αορ. βʹ αντί -μάγησαν), αποχωρίστηκαν, 

σε Όμηρ.· διασκορπίσθηκαν μακριά, σε Ομήρ. Ιλ.  

διατομή, ἡ (διατέμνω), διαχωρισμός, διαίρεση, διχόνοια, σε Αισχύλ.  

δια-τοξεύσιμος, -ον (τοξεύω), αυτός ο οποίος μπορεί να εκτοξευθεί 

απέναντι· δ. χώρα, σημείο εντός πεδίου βολής, σε Πλούτ.  

δια-τοξεύω, μέλ. -σω, διατρυπώ κάποιον με βέλη.  

διά-τορος, -ον (τείρω),· I. διαπεραστικός, δηκτικός, οχληρός, σε Αισχύλ.· δ. 

φόβος, ανατριχιαστικός φόβος, στον ίδ.· λέγεται για σάλπιγγα, στον ίδ. II. 

Παθ., διατρυπημένος, διαπερασμένος ανάμεσα, σε Σοφ.  

διατρᾰγεῖν, απαρ. αορ. βʹ του διατρώγω.  

δια-τρέπω, μέλ. -ψω, στρέφω μακριά από ένα πράγμα, μεταστρέφω, — Παθ. 

με Μέσ. μέλ., Μέσ. αόρ. βʹ -ετραπόμην και Παθ. -ετράπην [ᾰ], αποτρέπομαι 

από το σκοπό μου, μεταπείθομαι, είμαι μπερδεμένος, περιπλεγμένος, σε Δημ.  

δια-τρέφω, μέλ. -θρέψω, (ό,τι και στη Ν.Ε.) διατρέφω συνεχώς, συντηρώ 

διαρκώς, σε Θουκ. κ.λπ.  

δια-τρέχω, μέλ. -θρέξομαι, αόρ. βʹ -έδρᾰμον, παρακ. -δεδράμηκα· I. 1. τρέχω 

μέσα από ή πάνω από τη θάλασσα, σε Ομήρ. Οδ. 2. μεταφ., διέρχομαι, 

διεξέρχομαι, τὸν βίον, τὸν λόγον, σε Πλάτ. II. 1. απόλ., περιτρέχω προς 



διάφορες κατευθύνσεις, εδώ κι εκεί, Λατ. discurrere, σε Αριστοφ., Θεόκρ. 2. 

δ. μέχρι, εισδύω έως, διατρέχω, διαπερνώ ως το σημείο, σε Πλούτ.  

δια-τρέω, μέλ. -τρέσω, εξαφανίζομαι, τρέπομαι σε φυγή με κάθε τρόπο, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

διατρῐβή, ἡ, I. 1. τρόπος κατανάλωσης του χρόνου, από όπου, παιχνίδι, 

διασκέδαση, σε Αριστοφ., Δημ. 2. επιμελής ασχολία, μελέτη, σπουδή, σε 

Αριστοφ., Πλάτ. 3. τρόπος ζωής, τρόπος με τον οποίο περνά κανείς το χρόνο 

του, βίου, δ. ἐν ἀγορᾷ, σε Αριστοφ. II. με αρνητική σημασία, χάσιμο χρόνου, 

καθυστέρηση, χρονοτριβή, σε Ευρ.· στον πληθ., σε Θουκ.  

δια-τρίβω[ῑ], μέλλ. -ψω — Παθ. αόρ. βʹ -ετρίβην [ῐ], παρακ. -τέτριμμαι· I. 

τρίβω ανάμεσα, τρίβω με πίεση, φθείρω, καταναλώνω, δαπανώ, χαραμίζω, σε 

Όμηρ. — Παθ., διατρῐβῆναι, φθείρομαι, καταστρέφομαι εντελώς, σε Ηρόδ. II. 

1. δ. χρόνον, Λατ. terere tempus, σπαταλώ, δαπανώ, καταναλώνω, χρόνο, στον 

ίδ., σε Ξεν. — Παθ., ἐνιαυτὸς διετρίβη, σε Θουκ. 2. α) απόλ., (χωρίς το 

χρόνον), χαραμίζω το χρόνο, τον σπαταλώ, οὐ μὴ διατρίψεις, δηλ. μην 

καθυστερήσεις περισσότερο, μην αργοπορήσεις, σε Αριστοφ.· δ. ἐν 

γυμνασίοις, περνώ όλο το χρόνο μου εκεί, στον ίδ.· δ. μετ' ἀλλήλων, συνεχίζω 

να μιλώ, στον ίδ.· από όπου, απασχολώ τον εαυτό μου σε ή με ένα πράγμα, ἔν 

ή ἐπί τινι, σε Πλάτ.· περί τι, στον ίδ.· με μτχ., δ. μελετῶν, σε Ξεν. β) επίσης 

απόλ., χάνω χρόνο, καθυστερώ, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ. κ.λπ.· με γεν., δ. 

ὁδοῖο, καθυστερώ στον δρόμο, σε Ομήρ. Οδ. III. ματαιώνω, εμποδίζω, 

παρακωλύω, δυσχεραίνω ένα πράγμα, σε Όμηρ.· δ. Ἀχαιοὺς ὃν γάμον, τους 

απάλλαξε στο ζήτημα του γάμου της, σε Ομήρ. Οδ.  

διατριπτέον, ρημ. επίθ., πρέπει να δαπανήσουμε χρόνο, να κωλυσιεργήσουμε, 

σε Αριστ.  

διά-τρῐχα ή διὰτρίχα, επίρρ., = τρίχα, σε τρία μέρη, με τρεις τρόπους, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

διά-τροπος, -ον, ποικίλος σε διαθέσεις, ευμετάβολος, ασταθής, σε Ευρ.  

διατροφή, ἡ, (διατρέφω), συντήρηση, διατροφή, τροφή, σίτιση, σε Ξεν.  

δια-τροχάζω, μέλ. -άσω, λέγεται για άλογο, τρέχω με μικρά βήματα, 

καλπάζω, σε Ξεν.  

δια-τρύγιος[ῠ], -ον (τρύγη), αυτός που δίνει περισσότερες από μία σοδειές, 

σε Ομήρ. Οδ.  

διατρῠφέν, ουδ. μτχ. Παθ. αορ. βʹ του διαθρύπτω.  

δια-τρώγω, μέλ. -τρώξομαι, αόρ. βʹ -έτρᾰγον· ροκανίζω, κατατρώγω, τὸ 

δίκτυον, σε Αριστοφ.  

διᾴττω ή δι-άττω, Αττ. συνηρ. αντί δι-αΐσσω.  

δια-τῠπόω, μέλ. -ώσω, διαμορφώνω, σχηματίζω εντελώς· δ. νόμους, τους 

προσδίδω διαχρονική ισχύ, σε Λουκ.· μεταφ., φαντάζομαι, υποθέτω, στον ίδ.  

διατύπωσις, [ῠ], -εως, ἡ, διαμόρφωση, σχηματοποίηση, διάπλαση, σε Πλούτ.  

δι-αυγάζω, μέλ. -σω, διαλάμπω, υποφώσκω· διαυγάζει ἡμέρα, ανατέλλει η 

ημέρα, σε Κ.Δ.  

δι-αυγής, -ές (αὐγή), διαφανής, καθαρός, ολοφάνερος, σε Ανθ.  

διαυλο-δρόμης, -ου, ὁ (δραμεῖν), δρομέας στο δίαυλον, σε Πίνδ.  

δί-αυλος, ὁ (δίς),· I. διπλό στάδιο, δρόμος, διπλή κούρσα, στην οποία ο 

δρομέας έτρεχε στο πιο μακρινό σημείο του σταδίου, έστριβε στο στύλο 

(καμπτήρ), και έτρεχε πίσω από την άλλη πλευρά του σταδίου, σε Πίνδ., Σοφ., 

Ευρ.· μεταφ., κάμψαι διαύλου θάτερον κῶλον, επιστρέφω εκεί όπου 

αναχώρησα, ξαναγυρίζω απ' τον ίδιο δρόμο, σε Αισχύλ.· επίσης, δίαυλοι 



κυμάτων, πλημμυρίδα και άμπωτη, σε Ευρ.· δίσσους ἂν ἔβαν διαύλους, θα 

επέστρεφαν διπλά, στον ίδ. II. πορθμός, γεωγραφικό στενό, στον ίδ.  

διαφᾰγεῖν, απαρ. αορ. βʹ του διεσθίω, κατατρώγω, καταβροχθίζω, σε Ηρόδ.  

δια-φαίνω, μέλ. -φᾰνῶ, I. αφήνω κάτι να διαφανεί, φανερώνω, σε Θεόκρ. II. 

1. Παθ. αόρ. βʹ -εφάνην [ᾰ], εμφανίζομαι ή διαφαίνομαι, νεκύων δ. χῶρος, 

φαινόταν καθαρός ο τόπος από νεκρά σώματα, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για 

πράγματα, αυτό το οποίο διαφαίνεται πίσω από ένα διάφανο υλικό, σε Ηρόδ. 

2. γυαλίζω, λάμπω, είμαι πυρόχρωμος, σε Ομήρ. Οδ. 3. μεταφ., είμαι 

πασίδηλος, αυταπόδεικτος, σε Θουκ.· είμαι επιφανής ανάμεσα σε άλλους, 

στον ίδ. III. απόλ., στην Ενεργ., διαφαίνεται το φως, χαράζει, ανατέλλει, 

ἡμέρα, ἠὼς διέφαινε, σε Ηρόδ.· μεταφ., λαμποκοπώ ανάμεσα σε, σε Ξεν.  

διαφάνεια, ἡ, = διάφασις, διαύγεια, καθαρότητα, σε Πλάτ.  

διαφᾰνής, -ές (διαφαίνομαι),· I. 1. αυτός που διακρίνεται, ευδιάκριτος, 

διαφανής, σε Αριστοφ., Πλάτ. 2. πυρόχρωμος, πυρακτωμένος, σε Ηρόδ. II. 

μεταφ., διαφανής, διαυγής, προφανής, ευδιάκριτος, πασίδηλος, ολοφάνερος, 

σε Σοφ., Πλάτ. — επίρρ. -νῶς, σε Θουκ. κ.λπ. 2. διάσημος, ένδοξος, 

επιφανής, σε Πλάτ.  

δια-φαύσκω, Ιων. -φώσκω (φάος, φῶς), μόνο στον ενεστ.,· ρίχνω φως 

κατευθείαν μέσα σε, ξημερώνω, ανατέλλω, σε Ηρόδ.  

διαφερόντως, επίρρ. μτχ. Ενεργ. ενεστ. του διαφέρω,· I. διαφορετικά από, σε 

διαφωνία με, διαφερόντως ἤ..., σε Πλάτ.· με γεν., διαφερόντως τῶν ἄλλων, 

πάνω από όλους τους άλλους, στον ίδ. II. απόλ., κατεξοχήν, ειδικά, προ 

πάντων, σε Θουκ. κ.λπ.  

διαφέρω, μέλ. -οίσω και -οίσομαι, αόρ. αʹ. -ήνεγκα, Ιων. -ήνεικα, αόρ. βʹ. -

ήνεγκον, παρακ. -ενήνοχα· I. 1. μεταφέρω από πάνω ή απέναντι, δ. ναῦς τὸν 

Ἰσθμόν, σε Θουκ.· μεταφέρω, μεταδίδω, μεταβιβάζω από τον ένα στον άλλο, 

κηρύγματα, σε Ευρ.· μεταφ., γλῶσσαν διοίσει, θα θέσει τη γλώσσα του σε 

κίνηση, θα μιλήσει, σε Σοφ. 2. λέγεται για χρόνο, δ. τὸν αἰῶνα, τὸν βίον, 

περνώ, διέρχομαι τη ζωή, σε Ηρόδ., Ευρ.· απόλ., ἄπαις διοίσει, στον ίδ. — στη 

Μέσ., διοίσεται, θα περάσει, θα ζήσει τη ζωή του, σε Σοφ.· σκοπούμενος 

διοίσει, σε Ξεν. 3. φέρω διαμέσου, φέρω ως το τέλος, σκῆπτρα, σε Ευρ. κ.λπ. 

4. αντέχω ως το τέλος, βαστώ, υποφέρω, αντέχω, φέρνω εις πέρας, πόλεμον, 

σε Ηρόδ., Ευρ. II. 1. μεταφέρω προς διαφορετικές κατευθύνσεις, διασκορπίζω 

ή αναζητώ, ψάχνω. 2. διαδίδω, εξαπλώνω ολόγυρα, σε Δημ. 3. σχίζω στα δυο, 

τεμαχίζω, Λατ. differre, σε Αισχύλ., Ευρ. 4. δ. τὴν ψῆφον, προσδίδω 

διαφορετική σημασία στη ψήφο μου, δηλ. την καταμετρώ εναντίον του άλλου, 

σε Ηρόδ.· επίσης απλά, ο καθένας δίνει τη ψήφο του, σε Ευρ., Θουκ. III. 1. 

αμτβ., διαφέρω, είμαι διαφορετικός, ανόμοιος, σε Πίνδ., Ευρ.· με γεν., είμαι 

διαφορετικός από, στον ίδ., σε Αριστοφ. 2. απρόσ., διαφέρει, διαφέρει, έχει, 

παρουσιάζει διαφορά, πλεῖστον δ., Λατ. multum interest, βραχὺ δ., διαφέρει 

λίγο, σε Ευρ.· οὐδέν διαφέρει, σε Πλάτ.· με δοτ. προσ., διαφέρει μοι, κάνει τη 

διαφορά για μένα, με ενδιαφέρει, στον ίδ.· αὐτῷ ἰδίᾳ τι δ., διακινδυνεύει 

κάποιο ιδιωτικό συμφέρον, σε Θουκ. 3. τὸ δ., τὰ διαφέροντα, διαφορά, 

πιθανότητες, στον ίδ. κ.λπ.· αλλά τὰ δ. επίσης απλώς, σημεία, χαρακτηριστικά 

της διαφοράς, στον ίδ. 4. είμαι διαφορετικός από κάποιον, δηλ. τον ξεπερνώ, 

υπερέχω αυτού· με γεν., στον ίδ., σε Πλάτ.· με συγκρ. σημασία, διέφερεν 

ἀλέξασθαι ἤ..., ήταν καλύτερο να υπερασπιστεί τον εαυτό του από..., σε Ξεν. 

5. επικρατώ, κυριαρχώ, υπερισχύω, λέγεται για πεποίθηση, αντίληψη, σε 

Θουκ. IV. Παθ., διαφέρω, βρίσκομαι σε διαφορά, συγκρούομαι, περίτινος, σε 

Ηρόδ.· τινὶ περί τινος, σε Θουκ.· οὐ διαφέρομαι = οὔ μοι διαφέρει, σε Δημ.  



διαφεύγω, μέλ. -φεύξομαι, 1. φεύγω από τη μέση, ξεφεύγω, δραπετεύω, τινά 

ή τι, σε Ηρόδ., Πλάτ.· απόλ., αποδιδράσκω, δραπετεύω, σε Ηρόδ., Θουκ.· 

διαφεύγει οὐδὲ νῦν, αλλά τώρα δεν είναι πολύ αργά, σε Δημ. 2. διαφεύγω, 

γλιτώνω από κάποιον, ξεφεύγω από την προσοχή κάποιου ή τη μνήμη του, σε 

Πλάτ. κ.λπ.  

διάφευξις, -εως, ἡ, διαφυγή, τρόπος διαφυγής, απόδρασης, σε Θουκ.  

δια-φημίζω, μέλ. -ίσω, διαδίδω, εξαπλώνω τριγύρω, σε Κ.Δ.  

δια-φθείρω, μέλ. -φθερῶ, Επικ. -φθέρσω, παρακ. -έφθαρκα και διέφθορα — 

Παθ. μέλ. -φθᾰρήσομαι, Ιων. φθερέομαι, γʹ πληθ. Ιων. υπερσ. διεφθάρατο· I. 

1. καταστρέφω ολοσχερώς, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ.· αποτελειώνω, 

σκοτώνω, καταστρέφω, αφανίζω, ερημώνω, σε Σοφ. κ.λπ.· δ. χεῖρα, 

αποδυναμώνω, εξασθενώ, κάμπτω, λυγίζω το χέρι κάποιου, σε Ευρ.· θέτω 

εκτός λειτουργίας, αχρηστεύω ένα πλοίο, σε Ηρόδ.· απόλ., ξεχνώ, ξεμυαλίζω, 

σε Ευρ. 2. με ηθική σημασία, εξαχρειώνω, διαφθείρω, σε Αισχύλ., Πλάτ. 

κ.λπ.· ιδίως, διαφθείρω με δωροδοκίες, σε Ηρόδ., Δημ.· αποπλανώ, σε Λυσ. 3. 

οὐδὲν διαφθείρας τοῦ χρώματος, έχοντας αλλάξει τίποτα από το χρώμα του, σε 

Πλάτ. II. Παθ., καταστρέφομαι, ακρωτηριάζομαι, αχρηστεύομαι, σε Ηρόδ.· 

τὴν ἀκοὴν διεφθαρμένος, κουφός, στον ίδ.· τὰ σκέλεα δ., με τα πόδια τους 

σπασμένα, στον ίδ.· τὰ ὄμματα δ., τυφλός, σε Πλάτ.· τὰς φρένας, σε Ευρ.· τὸ 

φρενῶν διαφθαρέν, απώλεια της νόησης κάποιου, φρενοβλαβής, στον ίδ. III. 

παρακ. διέφθορα είναι αμτβ. στον Όμηρ., έχω χάσει το μυαλό μου· αλλά στην 

Αττ. είναι μτβ., σε Σοφ., Ευρ.  

διαφθορά, Ιων. -ρή, ἡ, I. 1. καταστροφή, εξολόθρευση, σήψη, θάνατος, σε 

Ηρόδ., Αττ. 2. με ηθική σημασία, δωροδοκία, διαφθορά, εξαπάτηση, τῶν 

νέων, σε Ξεν. II. με Παθ. σημασία, ἰχθύσιν διαφθ., βορά τροφή για τα ψάρια, 

σε Σοφ.· πολεμίοις δ., σε Ευρ.  

διαφθορεύς, -έως, ὁ, διαφθορέας (ό,τι και στη Ν.Ε.), τῶν νόμων, σε Πλάτ.· 

ως θηλ. στον Ευρ.  

δι-αφίημι, μέλ. -αφήσω, απομακρύνω, απολύω, σε Ξεν.  

δια-φῐλονῖκέω, μέλ. -ήσω, διαγωνίζομαι, διεκδικώ, σε Πλούτ.  

δια-φῐλοτῑμέομαι, αποθ., διαγωνίζομαι προς κάποιον στη φιλοτιμία, σε 

Πλούτ.  

δια-φλέγω, μέλ. -ξω, κατακαίω, σε Πλούτ.· μεταφ., εξάπτω, ερεθίζω, 

διεγείρω, στον ίδ.  

δια-φοιβάζω, οδηγώ στην τρέλα, εξοργίζω — Παθ. απαρ. παρακ. 

διαπεφοιβάσθαι, σε Σοφ.  

δια-φοιτάω, Ιων. -έω, μέλ. -ήσω, περιπλανιέμαι ή περιφέρομαι συνεχώς, σε 

Ηρόδ., Αριστοφ.· λέγεται για φήμη, διαδίδομαι, εξαπλώνομαι, σε Πλούτ.  

διαφορά, ἡ (διαφέρω), I. διαφορά, διάκριση, ανομοιότητα, σε Θουκ. II. 

διάσταση, διαφωνία, διένεξη, φιλονικία, σε Ηρόδ., Ευρ.  

δια-φορέω, μέλ. -ήσω, = διαφέρω· I. 1. διαδίδω ολόγυρα, διασκορπίζω, 

εξαπλώνω, σε Ομήρ. Οδ. 2. μεταφέρω, φέρνω μακριά, σε Θουκ.· ιδίως, ως 

διαρπαγή, λαφυραγωγία, σε Ηρόδ. 3. λεηλατώ, διαγουμίζω, οἶκον, πόλιν, σε 

Ηρόδ. — Παθ., διαφορεῖσθαι ὑπό τινος, σε Δημ. 4. σχίζω σε κομμάτια, σε 

Ευρ. — Παθ., σε Ηρόδ. II. μεταφέρω απέναντι από τη μια άκρη στην άλλη, σε 

Θουκ.  

διαφόρησις, -εως, ἡ, λεηλασία, διαρπαγή, σε Πλούτ.  

διάφορος, -ον (διαφέρω), I. 1. διαφορετικός, ανόμοιος, αντίθετος με, σε 

Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ. 2. σε διάσταση ή διαφωνία με κάποιον άλλο, με δοτ., σε 

Ευρ.· με εχθρική σημασία, σε διαφωνία με, τινι, σε Ηρόδ., Πλάτ.· με γεν., δ. 



τινος, αντίπαλος κάποιου, σε Δημ. 3. διακεκριμένος, αξιοπρόσεκτος, 

εξαίρετος, σε Πλούτ. 4. αυτός που σηματοδοτεί τη διαφορά, σύμφορος, 

κερδοφόρος, σε Θουκ. II. ως ουσ., διάφορον, τό: 1. διαφορά, σε Ηρόδ., Ευρ., 

Δημ. 2. αυτό που ενδιαφέρει κάποιον, ένα ζήτημα σημαντικό, σε Θουκ., Δημ. 

3. διαφορά, διαφωνία, στον ίδ. 4. σε σχέση με οικονομικά ζητήματα, ισοζύγιο 

κάποιου, δαπάνες, υπόλοιπο, στον ίδ. III. 1. επίρρ. -ρως, ποικιλοτρόπως, 

ανόμοια, σε Θουκ.· δ. ἔχειν διαφέρει, σε Πλάτ. 2. εξαίσια, εξαίρετα, σε Δημ.  

διαφορότης, -ητος, ἡ, διαφορά, σε Πλάτ.  

διάφραγμα, -ατος, τό, I. διαχωριστικός τοίχος, μεσότοιχος, εμπόδιο, σε 

Θουκ. II. τὸ διάφραγμα (Ομηρ. φρένες), υμένας που χωρίζει τον θώρακα από 

την κοιλιά, σε Πλάτ.  

δια-φράγνυμι, μέλ. -ξω (φράσσω), εμποδίζω, φράζω, σε Πλούτ.  

δια-φράζω, μέλ. -σω, Επικ. αόρ. βʹ -πέφρᾰδον· μιλώ με σαφήνεια, 

ακριβολογώ, σε Όμηρ.  

δια-φρέω, -ήσω, αφήνω το πέρασμα, επιτρέπω τη διέλευση, σε Αριστοφ., 

Θουκ.  

δια-φυγγάνω, = δια-φεύγω, σε Θουκ., Αισχίν.  

διαφῠγή, ἡ (διαφεύγω), καταφύγιο, τρόπος διαφυγής, τρόπος απόδρασης, 

τινος, από ένα πράγμα, σε Πλάτ.  

διαφυή, ἡ (διαφύομαι), οποιοδήποτε φυσικό χώρισμα, σύνδεσμος, αρμός, 

συρραφή, τμήμα, σε Πλάτ., Ξεν.  

διαφῠλακτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να φυλάσσεται, να 

διατηρείται, σε Ξεν.  

δια-φῠλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, παρακολουθώ προσεκτικά, περιφρουρώ 

στενά, σε Ηρόδ. κ.λπ. — Μέσ., φυλάω για χάρη μου, για λογαριασμό μου, σε 

Ευρ. 2. παρατηρώ, διατηρώ προσεκτικά, τὰ μέτρα, σε Ηρόδ. 3. παρακολουθώ, 

περιφρουρώ, προφυλάσσω, τοὺς νόμους, σε Πλάτ.· δ. τὸ μή, με απαρ., 

περιφρουρώ ενάντια στο να είναι..., στον ίδ.  

δια-φύομαι, Παθ. με Ενεργ. αόρ. βʹ διέφῡν, παρακ. διαπέφυκα· I. λέγεται για 

το χρόνο, παρέρχομαι στο μεταξύ, σε Ηρόδ. II. είμαι πολύ στενά 

συνδεδεμένος με, τινος, σε Πλούτ.  

δια-φῡσάω, μέλ. -ήσω, I. φυσώ προς διαφορετικές κατευθύνσεις, 

διασκορπίζω, σε Πλάτ. II. φυσώ, πνέω ανάμεσα σε, σε Λουκ.  

δι-ᾰφύσσω, μέλ. -ξω, αόρ. αʹ -ήφῠσα· I. αντλώ υγρά διαρκώς, εξαντλώ — 

Παθ., λέγεται για το κρασί, σε Ομήρ. Οδ. II. διώχνω μακριά, αποσπώ, 

αφαιρώ, πολλὸν διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι, στο ίδ.  

διαφωνέω, μέλ. -ήσω, είμαι ασύμφωνος, παραφωνώ, σε Πλάτ.· γενικά, 

διαφωνώ, αντιτίθεμαι, στον ίδ.· τινι με κάποιον, στον ίδ.  

διά-φωνος, -ον (φωνή), αυτός που διαφωνεί, ασύμφωνος, παράφωνος, σε 

Λουκ.  

δια-φώσκω, Ιων. αντί δια-φαύσκω.  

δια-φωτίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, ξεκαθαρίζω, διασαφηνίζω ολότελα, σε Πλούτ.  

δια-χάζομαι, αποθ., αποσύρω, υποχωρώ, νικιέμαι, σε Λουκ.  

δια-χᾰλάω, μέλ. -άσω, I. χαλαρώνω, ξαμπαρώνω, ελευθερώνω, ανοίγω, σε 

Ευρ. II. καθιστώ κάτι εύκαμπτο μέσω της άσκησης, σε Ξεν.  

δια-χάσκω, αόρ. βʹ -έχᾰνον, χαζεύω με ανοιχτό το στόμα, χάσκω, 

χασμουριέμαι, σε Αριστοφ.  

δια-χέαι, απαρ. αορ. αʹ του διαχέω.  

δια-χειμάζω, μέλ. -άσω, περνώ το χειμώνα, ξεχειμωνιάζω, σε Θουκ., Ξεν.  



δια-χειρίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, έχω στη διάθεσή μου, διευθύνω, διαχειρίζομαι, 

διοικώ, σε Ρήτ. — Παθ., σε Ξεν.  

διαχείρισις, -εως, ἡ, διεύθυνση, διοίκηση, διαχείριση, σε Θουκ.  

δια-χειροτονέω, μέλ. -ήσω, επιλέγω μεταξύ δύο προσώπων ή πραγμάτων με 

ανάταση χειρός, εκλέγω, σε Δημ.· ομοίως στη Μέσ., σε Ξεν.  

δια-χειροτονία, ἡ, εκλογή με ανάταση χειρών, επιλογή, σε Δημ., Αισχίν.  

δια-χέω, μέλ. -χεῶ, αόρ. αʹ -έχεα, Επικ. -έχευα· I. 1. χύνω και σκορπίζω προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις, διασκορπίζω, σε Ηρόδ.· διαμελίζω, τεμαχίζω ένα 

θύμα, σε Όμηρ. 2. διαλύω, χωρίζω, καταστρέφω, σε Ξεν. 3. μεταφ., συγχέω, 

τὰ βεβουλευμένα, σε Ηρόδ. II. 1. Παθ., μεταγγίζω από ένα δοχείο σε ένα άλλο, 

στον ίδ. 2. διατρέχω ανάμεσα, διαχέομαι, εξαπλώνομαι, σε Θουκ. 3. είμαι 

διαλυμένος, αποσυντίθεμαι, λέγεται για ένα πτώμα, σε Ηρόδ.· λιποτακτώ, 

διασκορπίζομαι, λέγεται για στρατιώτες, σε Ξεν. 4. μεταφ., διασκεδάζω ή 

είμαι διαλυμένος ηθικά, έκλυτος, ακόλαστος, σε Πλάτ.  

δια-χλευάζω, επιτετ. τύπος του χλευάζω, σε Δημ.  

δια-χόω, αρχ. τύπος του διαχώννυμι, διαχοῦν τὸ χῶμα, ολοκληρώνουν το 

ανάχωμα, σε Ηρόδ.  

δια-χράομαι, Ιων. -χρέομαι, μέλ. -ήσομαι, Δωρ. γʹ ενικ. -χρησεῖται· I. 1. α) 

αποθ., με δοτ. προσ., χρησιμοποιώ σταθερά, συνεχώς ή κατά συνήθεια, σε 

Ηρόδ.· τῇ ἀληθείῃ δ., λέω την αλήθεια, στον ίδ.· δ. ἀρετῇ, εξασκώ την αρετή, 

στον ίδ. β) όπως το Λατ. utor, για παθητικές καταστάσεις, συναντώ, παθαίνω, 

υφίσταμαι, περιπίπτω σε, υποφέρω κάτω από, συμφορῇ, αὐχμῷ, στον ίδ. 2. με 

αιτ. προσ., καταναλώνω, δαπανώ, αναλίσκω, καταστρέφω, στον ίδ., σε Θουκ. 

II. Παθ. παρακ. -κέχρημαι, παραχωρούμαι ως δάνειο σε διαφορετικά 

πρόσωπα, σε Δημ.  

διά-χρῡσος, -ον, αυτός που αναμειγνύεται με χρυσό, σε Δημ.  

διάχῠσις, -εως, ἡ (διαχέω),· I. διάχυση, διάδοση, εξάπλωση, διασπορά, 

διασκόρπιση, σε Πλάτ.· δ. λαμβάνειν, εκτείνομαι, σε Πλούτ. II. ευθυμία, 

διασκέδαση, στον ίδ.  

δια-χώννῡμι, = διαχόω, σε Στράβ.  

δια-χωρέω, μέλ. -ήσω, 1. διέρχομαι, διαπερνώ, εξέρχομαι, εκκενούμαι, 

απρόσ., κάτω διεχώρει αὐτοῖς, μαστίζονταν, υπέφεραν από διάρροια, σε Ξεν. 

2. λέγεται για νομίσματα, είμαι ισχύων, αποδεκτός, «περνώ», σε Λουκ.  

δια-χωρίζω, μέλ. -ῐῶ, διακρίνω, ξεχωρίζω, σε Ξεν.  

διαχώρισμα, -ατος, τό, αποσπασμένο τμήμα, διαίρεση, διαμερισμός, σχίσμα, 

σε Λουκ.  

δια-ψαίρω, κυρίως στον ενεστ., εκτρίβω ή παρασύρω μακριά με φύσημα, σε 

Αριστοφ.  

δια-ψεύδω, μέλ. -ψεύσομαι, εξαπατώ ολότελα, σε Δημ. — Παθ., διαψεύδομαι, 

παρακ. -έψευσμαι, αόρ. αʹ -εψεύσθην· είμαι εξαπατημένος, μπερδεμένος, 

παραπλανημένος, στον ίδ.· δ. τινος, απατώμαι από ένα πρόσωπο ή πράγμα, σε 

Ξεν., Δημ.· περί τι ή τινι, σε Αριστ.  

δια-ψηφίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι, αποθ.: I. ψηφίζω με σφαιρίδια (ψήφοι, 

calculi), σε Θουκ. II. αποφαίνομαι μέσω της ψήφου, σε Δημ.  

διαψήφισις, -εως, ἡ, ψηφοφορία μέσω σιδερένιων σφαιριδίων, σε Ξεν.  

δια-ψήχω, προκαλώ το θρυμματισμό πράγματος, σε Πλούτ.  

δια-ψῐθῠρίζω, μέλ. -σω, ψιθυρίζω κάτι σε κάποιον κι έτσι διαδίδω, σε Λουκ.  

δια-ψύχω[ῡ], μέλ. -ξω, ψυχραίνω, δροσίζω, αναψυχώ, αερίζω, στεγνώνω 

μέσω του αέρα και καθαρίζω, ναῦς, σε Θουκ.· λέγεται για φιλάργυρους, που 

βγάζουν έξω τα κομποδέματά τους, σε Ξεν.  



διάω, = διάημι.  

δί-βᾱμος, -ον (βῆμα), αυτός που στέκεται στα δύο πόδια, δίποδος, σε Ευρ.  

δι-βολία, ἡ, δίστομη λόγχη, λογχοπέλεκυς, σε Πλούτ.  

δί-βολος, -ον (δίς, βάλλω), αυτός που έχει δύο αιχμές, σε Ευρ., Ανθ.  

δί-γληνος, -ον (γλήνη), αυτός που έχει δύο κόρες ματιών, αυτός που έχει δύο 

οφθαλμούς, σε Θεόκρ.  

δί-γλωσσος, Αττ. -ττος, -ον (γλῶσσα)· I. αυτός που ομιλεί δύο γλώσσες, Λατ. 

bilinguis, σε Θουκ. II. ως ουσ., δίγλωσσος, ὁ, διερμηνέας, μεταφραστής, σε 

Πλούτ.  

δί-γονος, -ον (γί-γνομαι), 1. αυτός που έχει γεννηθεί δύο φορές, λέγεται για 

τον Βάκχο, σε Ανθ. 2. δίδυμος, διπλός, σε Ευρ.  

δίδαγμα, -ατος, τό (διδάσκω), διδασκόμενο μάθημα, σε Αριστοφ.  

δῐδακτέον, ρημ. επίθ. του διδάσκω, πρέπει κάποιος να διδάξει, σε Πλάτ.  

δῐδακτικός, -ή, -όν (διδάσκω), ικανός, κατάλληλος προς διδασκαλία, 

εκπαιδευτικός, σε Κ.Δ.  

δῐδακτός, -ή, -όν (δῐδάσκω)· I. 1. λέγεται για πράγματα, διδαγμένος, 

μαθημένος, σε Σοφ. 2. αυτό το οποίο μπορεί ή οφείλει να διδαχθεί ή να μάθει 

κάποιος, σε Πίνδ., Σοφ. κ.λπ. II. λέγεται για πρόσωπα, διδαγμένος, έμπειρος, 

τινος, σε κάτι, σε Κ.Δ.  

δίδαξις, -εως, ἡ (δῐδάσκω), διδασκαλία, εκπαίδευση, καθοδήγηση, διδαχή, 

σε Ευρ.  

διδάξω, μέλ. του δῐδάσκω.  

δῐδασκᾰλεῖον, τό (διδάσκαλος), χώρος διδασκαλίας, σχολείο, σε Θουκ., 

Πλάτ. κ.λπ.  

δῐδασκᾰλία, ἡ (διδάσκαλος),· I. διδαχή, καθοδήγηση, διαπαιδαγώγηση, 

εκπαίδευση, διδασκαλία, Λατ. disciplina, σε Ξεν., Πλάτ. κ.λπ.· διδασκαλίαν 

ποιεῖσθαι ή παρέχειν, χρησιμεύει ως μάθημα, διδαχή, νουθεσία, για κάποιον, 

σε Θουκ. II. προγύμναση δραματικού χορού, σε Πλάτ.· επίσης, η παράσταση 

του δράματος, σε Πλούτ.  

δῐδασκᾰλικός, -ή, -όν (δῐδάσκω), ικανός προς διδασκαλία, αυτός που 

αρμόζει στη διδασκαλία, εκπαιδευτικός, κατάλληλος προς καθοδήγηση, 

καθοδηγητικός, σε Πλάτ., Ξεν.  

δῐδασκάλιον, τό (δῐδάσκαλος), I. αντικείμενο διδασκαλίας, επιστήμη, τέχνη, 

μάθημα, σε Ηρόδ., Ξεν. II. στον πληθ., δίδακτρα, σε Πλούτ.  

δῐδάσκᾰλος, ὁ και ἡ (δῐδάσκω), I. δάσκαλος, γραμματοδιδάσκαλος, 

καθηγητής, σε Ομηρ. Ύμν., Αισχύλ. κ.λπ.· εἰςδιδασκάλου (ενν. οἶκον) φοιτᾶν, 

πηγαίνω στο σχολείο, σε Πλάτ.· διδασκάλων ή ἐκ διδασκάλων ἀπαλλαγῆναι, 

εγκαταλείπω, αφήνω το σχολείο, αποφοιτώ, στον ίδ.· ἐν διδασκάλων, στο 

σχολείο, στον ίδ. II. ένας δραματικός ποιητής αποκαλούνταν διδάσκαλος, 

επειδή δίδασκε τους υποκριτές, σε Αριστοφ.  

δῐ-δάσκω, Επικ. απαρ. -έμεναι, -έμεν, μέλ. διδάξω, αόρ. αʹ ἐδίδαξα, ποιητ. 

ἐδιδάσκησα, παρακ. δεδίδᾰχα — Μέσ. μέλ. διδάξομαι, αόρ. αʹ ἐδιδαξάμην — 

Παθ. μέλ. διδαχθήσομαι, αόρ. αʹ ἐδιδάχθην, παρακ. δεδίδαγμαι (αναδιπλ. 

τύπος του δάω, με Ενεργ. σημασία)· I. εκπαιδεύω (δηλ. καθοδηγώ) έναν 

άνθρωπο ή του διδάσκω κάτι, σε Όμηρ. κ.λπ.· με διπλή αιτ., σε... ἱπποσύνας 

ἐδίδαξαν, σε δίδαξαν ιππασία, σε Ομήρ. Ιλ.· διδάσκω σε κάποιον ένα πράγμα, 

σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης, δ. τινὰ περί τινος, σε Αριστοφ.· με αιτ. προσ. και 

απαρ., διδάσκω σε κάποιον να είναι έτσι, σε Ομήρ. Οδ.· με απαρ. μόνο, δίδαξε 

βάλλειν, του έμαθαν τη χρήση του τόξου, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης με το απαρ. να 

παραλείπεται, διδάσκειν τινὰ ἱππέα (ενν. εἶναι), εκπαιδεύω κάποιον ως 



καβαλάρη, σε Πλάτ.· ομοίως, δ. τινὰ σοφόν, κακόν, σε Ευρ. — Μέσ., 

διδάσκομαι, μαθαίνω, σε Σοφ.· όμως η συνήθης σημασία της Μέσ., 

εκπαιδεύω κάποιον άλλο, λέγεται για έναν πατέρα που εκπαιδεύει τον γιο του, 

σε Πλάτ. κ.λπ. — Παθ., διδάσκομαι, εκπαιδεύομαι, με γεν., διδασκόμενος 

πολέμοιο, εκπαιδευμένος στον πόλεμο, εμπειροπόλεμος, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης 

με αιτ., στο ίδ. κ.λπ.· με απαρ., δεδιδαγμένος εἶναι, σε Ηρόδ.· διδάσκεται 

λέγειν ἀκοῦσαί θ', σε Ευρ. II. το διδάσκειν χρησιμοποιείται για τους 

δραματικούς ποιητές, οι οποίοι αρχικά δίδασκαν στους υποκριτές τα λόγια 

τους, σε Ηρόδ., Αττ.  

δῐδᾰχή, ἡ, = δίδαξις, διδασκαλία, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.  

δί-δημι, γʹ πληθ. διδέᾱσι, γʹ ενικ. Επικ. παρατ. δίδη, γʹ πληθ. προστ. διδέντων 

— Επικ. αναδιπλ. τύπος του δέω (όπως το τίθημι του *θέω), αλυσοδένω, 

δεσμεύω, περιορίζω, σε Όμηρ.  

διδοῖς, διδοῖ ή διδοῖσθα, Ιων. βʹ και γʹ ενικ. του δίδωμι.  

δι-δράσκω, ξεφεύγω, δραπετεύω (αναδιπλ. από √ΔΡΑ, από όπου τα σύνθ. 

ἀπο-δρᾶναι κ.λπ.).  

δί-δραχμος[ῐ], -ον (δίς, δραχμή),· I. αυτός που κοστίζει δύο δραχμές, αυτός 

που αντιστοιχεί σε μισθό δύο δραχμών την ημέρα, σε Θουκ. II. ως ουσ., δί-

δραχμον, τό, δύο δραχμές ή μισός σίκλος, ο οποίος πληρωνόταν στο ταμείο 

του ναού στα Ιεροσόλυμα, σε Κ.Δ.  

δῐδῠμ-άνωρ[ᾱ], ὁ, ἡ, τό (ἀνήρ), αυτός που αναφέρεται σε δύο άνδρες, σε 

Αισχύλ.  

διδῠμᾱ-τόκος, -ον, Δωρ. αντί διδυμητόκος (τίκτω), αυτή που γεννά δίδυμα, σε 

Θεόκρ., Ανθ.  

δῐδῠμάων[ᾱ], -ονος, ὁ, ἡ (δίδυμος), μονάχα στην ονομ. δυϊκ. και δοτ. πληθ., 

δίδυμα αδέρφια, δίδυμοι, σε Ομήρ. Ιλ.  

δῐδῠμο-γενής, -ές (γί-γνομαι), γεννημένος ως δίδυμος, σε Ευρ.  

δίδῠμος[ῐ], -η, -ον και -ος, -ον, αναδιπλ. από το δύο· I. διπλός, δύο ειδών, σε 

Όμηρ., Αττ.· διδύμη ἅλς, δηλ. ο Πόντος και ο Βόσπορος, σε Σοφ. II. δίδυμος, 

στον ίδ., Ευρ.· ως ουσ. δίδυμοι, δίδυμοι, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· επίσης δίδυμα, 

τά, στον ίδ.  

δί-δωμι, γʹ ενικ. παρατ. ἐδίδω, Επικ. δίδω, γʹ πληθ. δίδωσι (παρά-), (ωστόσο, 

οι συνήθεις τύποι του ενεστ. και παρατ. προέρχονται από το *διδόω, βλ. 

διδοῖς ή διδοῖσθα, διδοῖ, διδοῦσι· προστ. δίδου, Επικ. δίδωθι, απαρ. διδοῦν, 

Επικ. διδοῦναι· Δωρ. διδῶν, παρατ. ἐδίδουν, Επικ. γʹ ενικ. δίδου, επίσης 

ἔδιδον, δίδον, Επικ. επίσης δόσκον)· μέλ. δώσω, Επικ. διδώσω, αόρ. αʹ ἔδωκα, 

Επικ. δῶκα, αόρ. βʹ ἔδων, γʹ ενικ. υποτ. Επικ. αορ. βʹ, δώῃ, δώῃσι, δῷσι, αʹ 

πληθ. δώομεν, γʹ πληθ. δώωσι, απαρ. δόμεναι, δόμεν, παρακ. δέδωκα, υπερσ. 

ἐδεδώκειν — Παθ., μέλ. δοθήσομαι, αόρ. αʹ ἐδόθην, παρακ. δέδομαι, γʹ ενικ. 

υπερσ. ἐδέδοτο (αναδιπλ. από √ΔΟ, Λατ. do, dare).  

Αρχική σημασία: I. 1. δίνω, αποδίδω, δωρίζω, χαρίζω, τί τινι, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

στον ενεστ. και παρατ., είμαι έτοιμος να δώσω, να προσφέρω, στον ίδ. 2. 

λέγεται για τους θεούς, παρέχω, απονέμω, χορηγώ, κῦδος, νίκην· χρησιμ. και 

για τα δεινά, δ. ἄλγεα, ἄτας κήδεα, στον ίδ.· έπειτα, εὖ διδόναι τινί, παρέχω, 

δίνω ευτυχία σε κάποιον, σε Σοφ., Ευρ. 3. προσφέρω στους θεούς, σε Όμηρ. 

κ.λπ. 4. με την προσθήκη απαρ., δῶκε τεύχεα θεράποντι φορῆναι, του έδωσε 

να μεταφέρει τα όπλα, σε Ομήρ. Ιλ.· διδοῖπιεῖν, προσφέρει για να πιει, σε 

Ηρόδ. κ.λπ. 5. σε φράσεις του πεζού λόγου: δ. ὅρκον, αντίθ. προς το 

λαμβάνειν, δίνω όρκο· δ. χάριν = χαρίζεσθαι, όπως το ὀργῇ χάριν δούς, 

έχοντας καταλαγιάσει το θυμό του, σε Σοφ.· λόγον τινὶ δ., δίνω σε κάποιον την 



άδεια να μιλήσει, σε Ξεν.· αλλά, δ. λόγον ἑαυτῷ, διασκέπτομαι, διαλογίζομαι, 

σε Ηρόδ. II. 1. με αιτ. προσ., παραδίδω ως λεία, παραχωρώ, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. 

λέγεται για γονείς, δίνω την κόρη μου σε γάμο, την παντρεύω, στον ίδ. 3. στην 

Αττ., διδόναι τινά τινι, χαρίζω κάτι ενδίδοντας στις παρακλήσεις κάποιου, τον 

συγχωρώ για χάρη κάποιου άλλου, σε Ξεν.· διδόναι τινί τι, συγχωρώ κάτι σε 

κάποιον, δεν απαιτώ την τιμωρία του, σε Ευρ., Δημ. 4. διδόναι ἑαυτόν τινι, 

παραδίδομαι, σε Ηρόδ. κ.λπ. 5. δ. δίκην, βλ. δίκη IV. 3. III. σε όρκους, 

κατάρες, ευχές, ικεσίες, με αιτ. προσ. και απαρ., χαρίζω, επιτρέπω, εγκρίνω, 

ενεργώ ώστε, σε Όμηρ., Τραγ. IV. φαινομενικά αμτβ., παραδίδομαι, 

αφιερώνομαι, τινι, σε Ευρ.  

δῑε, I. κλητ. του δῑος· II. δίε, Επικ. αντί ἔδιε, γʹ ενικ. παρατ. του δίω.  

δι-εγγυάω, μέλ. -ήσω, λέγεται για πρόσωπα, στην Ενεργ., προσφέρω εγγύηση 

για κάποιον άλλο, και στη Μέσ., παίρνω εγγύηση για κάποιον, σε Ισοκρ. — 

Παθ., γίνεται κάποιος δικός μου εγγυητής, σε Θουκ.  

διεγγύησις, -εως, ἡ, παροχή εγγύησης, σε Δημ.  

δι-έδεξα, Ιων. αντί -έδειξα, αόρ. αʹ του διαδείκνυμι.  

δι-έδρᾰμον, αόρ. βʹ του διατρέχω.  

δι-εέργω, Επικ. αντί δι-είργω.  

δι-έζωσα, αόρ. αʹ του δια-ζώννυμι.  

δι-έθετο, γʹ ενικ. Μέσ. αορ. βʹ του δια-τίθημι.  

δι-εῖδον, απαρ. -ιδεῖν, αόρ. βʹ με ενεστ. σε αχρηστία, το διοράω αντί αυτού 

χρησιμοποιείται (πρβλ. διαείδω),· διακρίνω, εξετάζω προσεκτικά, σε 

Αριστοφ., Πλάτ.· διιδεῖν περί τινος, στον ίδ. II. παρακ. δίοιδα, απαρ. διειδέναι· 

γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ, διαφοροποιώ, διακρίνω, ξεχωρίζω, σε Ευρ. 

κ.λπ.· αποφασίζω, σε Σοφ.  

διειλημμένως, επίρρ. (διαλαμβάνω), σαφώς, ολοφάνερα, ακριβώς, σε Ξεν.  

δι-είληφα, παρακ. του δια-λαμβάνω.  

δί-ειμι, χρησιμ. ως μέλ. του διέρχομαι, παρατ. διῄειν· 1. πηγαίνω εδώ και εκεί, 

περιπλανιέμαι, περιφέρομαι, τριγυρνώ, σε Αριστοφ.· λέγεται για φήμη, 

εξαπλώνομαι, διαδίδομαι, σε Πλούτ. 2. με αιτ., περνώ, διέρχομαι κάτι, 

διηγούμαι, αφηγούμαι, περιγράφω, συζητώ, αναλύω, σε Πλάτ.  

δι-εῖπον, στον Όμηρ. επίσης δια-εῖπον, χρησιμ. ως αόρ. βʹ του διαγορεύω· 1. 

λέω εντελώς, μιλώ ολοκληρωμένα ή με σαφήνεια, σε Όμηρ., Σοφ.· εξηγώ, 

ερμηνεύω αίνιγμα ή γρίφο, στον ίδ. 2. μιλώ, συζητώ με κάποιον άλλο, 

συνδιαλέγομαι, συνομιλώ, διαειπέμεν ἀλλήλοισιν, σε Ομήρ. Οδ. (μέλ. δι-ερῶ, 

Παθ. αόρ. αʹ δι-ερρήθην).  

δι-είργω, Επικ. και Ιων. δι-έργω, Επικ. επίσης δι-εέργω,· I. κρατώ 

ξεχωριστά, διαχωρίζω, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Θουκ. II. φαινομενικά αμτβ., 

στέκομαι στη μέση και διαχωρίζω, σε Ξεν.  

δι-είρηκα, χρησιμ. ως παρακ. του δι-ερῶ, δι-εῖπον.  

δι-είρομαι, απαρ. αορ. βʹ δι-ερέσθαι, ανακρίνω, εξετάζω εξονυχιστικά, σε 

Όμηρ., Πλάτ.  

δῐ-ειρύω, Ιων. αντί δι-ερύω, σύρω διαμέσου ή απέναντι, τὰς νέας τὸν ἰσθμόν, 

σε Ηρόδ.  

δι-είρω, παρακ. διεῖρκα, διέρχομαι ή διαπερνώ, σε Ξεν.  

δι-ειρωνό-ξενος, -ον, φαινομενικά φιλόξενος, σε Αριστοφ.  

δι-είς, μτχ. αορ. βʹ του δι-ΐημι.  

δι-έκ, πρόθ., δια μέσου κι έξω, πέρα ως πέρα, με γεν., σε Όμηρ.  

δι-εκδύομαι, αόρ. βʹ διεξέδυν, ξεγλιστρώ ανάμεσα, με αιτ., σε Πλούτ.  

διέκδῠσις, -εως, ἡ, αποφυγή, διαφυγή, κρυψώνας, παράκαμψη, σε Πλούτ.  



δι-εκθέω, μέλ. -θεύσομαι, τρέχω διαμέσου έξω, σε Πλούτ.  

δι-εκπαίω, μέλ. -σω, εξορμώ βίαια διαμέσου, διασπώ, σε Λουκ.  

δι-εκπεραίνω, μέλ. -ᾱνῶ, φέρνω κάτι εις πέρας, ολοκληρώνω, αποπερατώνω, 

σε Ξεν.  

δι-εκπεράω, μέλ. -ήσω και -άσω, I. διαπερνώ εντελώς, διαπερνώ ανάμεσα, με 

αιτ., σε Ηρόδ.· διασχίζω, διέρχομαι, σε Αισχύλ. II. αντιπαρέρχομαι, 

παραβλέπω, σε Αριστοφ.  

δι-εκπλέω, μέλ. -πλεύσομαι, αόρ. αʹ -έπλευσα, Ιων. -πλώω, αόρ. αʹ -έπλωσα· 

I. διαπλέω εντελώς, πλέω έξω διαμέσου, με αιτ., σε Ηρόδ.· απόλ., διέρχομαι 

πλέοντας, στον ίδ. II. στη ναυτική πολεμική γλώσσα, διασπώ τη γραμμή του 

εχθρού μέσω διάπλευσης ανάμεσά της, κάνω επίθεση με ταχύπλοα σκάφη, 

στον ίδ., σε Θουκ.  

διέκπλοος, συνηρ. διέκπλους, ὁ,· I. διέλευση ανάμεσα ή απέναντι από, 

διάπλευση, σε Ηρόδ. II. διάσπαση της εχθρικής γραμμής σε ναυμαχία, στον 

ίδ., σε Θουκ.  

δι-εκπλώω, Ιων. αντί δι-εκπλέω.  

δι-έκροος, ὁ, δίοδος από την οποία μπορεί να διαφεύγει το υδάτινο ρεύμα, 

εκροή, σε Ηρόδ.  

δι-εκφεύγω, μέλ. -φεύξομαι, διαφεύγω, ξεφεύγω ολοκληρωτικά, γλιτώνω, σε 

Πλούτ.  

διεκχέω, επιτετ. τύπος του ἐκχέω, σε Αρετ.  

δι-έλᾰθον, αόρ. βʹ του δια-λανθάνω.  

διέλᾰσις, -εως, ἡ, διαπέραση, έφοδος ή άσκηση ή παρέλαση ιππικού, σε Ξεν.  

δι-ελαύνω, μέλ. διελάσω, Αττ. διελῶ, αόρ. αʹ διήλᾰσα· I. 1. οδηγώ, σέρνω 

κάτι με τη βία, με γεν., τάφροιο διήλασεν ἵππους, σε Ομήρ. Ιλ. 2. διαπερνώ, 

διατρυπώ, λαπάρης διήλασεν ἔγχος, στο ίδ. 3. δ. τινὰ λόγχῃ, διατρυπώ κάποιον 

με λόγχη, σε Πλούτ., Λουκ. II. αμτβ. (ενν. ἵππον), διέρχομαι έφιππος, 

εισβάλλω, σε Ξεν.  

δι-ελέγχω, μέλ. -ξω, ανασκευάζω, αναιρώ ολοκληρωτικά, σε Πλούτ.  

δι-έλκω, μέλ. -ελκύσω, αόρ. αʹ -είλκῠσα· I. χαίνω, χάσκω, ανοίγω, σε Πλάτ. 

II. έλκω, σύρω κάτι διαμέσου, με γεν., σε Αριστοφ. III. εξακολουθώ να πίνω, 

στον ίδ.  

δίεμαι, Παθ., (όπως αν προερχόταν από Ενεργ. δίημι = δίω)· I. σπεύδω, 

επιταχύνω, φεύγω, πεδίοιο, μέσω της πεδιάδας, σε Ομήρ. Ιλ.· διέσθαι, να 

σπεύσει μακριά, στο ίδ. II. φοβάμαι, με απαρ., σε Αισχύλ.  

δι-έμενος, μτχ. Μέσ. αορ. βʹ του διΐημι.  

δι-εμπολάω, μέλ. -ήσω, πουλώ σε διαφορετικούς αγοραστές ή πουλώ με 

κλήρους, Λατ. divendere, σε Ευρ., Αριστοφ.· μεταφ., προδίδω, «πουλώ», 

«παζαρεύω», τινά, σε Σοφ.  

δι-εμφαίνω, μέλ. -φᾰνῶ, φανερώνω, σε Λουκ.  

δι-ενέγκαι, Ιων. -ενεῖκαι, απαρ. αορ. αʹ του διαφέρω.  

διενεκτέον, ρημ. επίθ. του διαφέρω, πρέπει να αριστεύσουμε, σε Λουκ.  

δι-ενιαυτίζω, μέλ. -σω (ἐνιαυτός), γίνομαι ενός έτους, χρονίζω, σε Ηρόδ.  

δι-εντέρευμα, -ατος, τό (ἔντερον), εξέταση των εντέρων, κωμ. λέξη αντί της 

οξυδέρκειας, σε Αριστοφ.  

δι-εξᾱΐσσω, Αττ. -άττω, μέλ. -ξω, εξορμώ δια μέσου, σε Θεόκρ.  

δι-έξειμι, απαρ. -εξιέναι, Επικ. -εξίμεναι, (εἶμι ibo) · I. εξέρχομαι δια μέσου, 

διέρχομαι απ' άκρον σε άκρο, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. II. διέρχομαι με 

λεπτομέρεια, εκθέτω αναλυτικά, διηγούμαι, στον ίδ., σε Πλάτ. κ.λπ.· δ. περί 

τινος, εξετάζω κάτι μέσω της μεθόδου της έρευνας, σε Ευρ.  



διεξέλᾰσις, -εως, ἡ, = διέλασις, σε Πλούτ.  

δι-εξελαύνω, μέλ. -ελάσω, Αττ. -ελῶ, εξορμώ, επιτίθεμαι, οδηγώ εναντίον, 

επελαύνω διαμέσου, διέρχομαι πεζός ή έφιππος, απόλ., σε Ηρόδ.· με αιτ. 

τόπου, δ. τὰς πύλας, στον ίδ.  

δι-εξελέγχω, μέλ. -ξω, ανασκευάζω ολοκληρωτικά, αναιρώ, σε Λουκ.  

δι-εξελίσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, ξετυλίγω, ξεδένω, ξελύνω, σε Ηρόδ.  

δι-εξερέομαι, πληροφορούμαι μέσω εξονυχιστικής ανάκρισης ενός 

προσώπου, τινά τι, σε Ομήρ. Ιλ.  

δι-εξέρχομαι, μέλ. -ελεύσομαι, = διέξειμι· I. 1. πηγαίνω ανάμεσα, περνώ 

ανάμεσα και εξέρχομαι, τὸ χωρίον, σε Ηρόδ. 2. διέρχομαι εντελώς, διέρχομαι 

από αρχή ως τέλος, πάντας φίλους, σε Ευρ. κ.λπ.· με μτχ., δ. πωλέων, 

ολοκληρώνω την πώληση, σε Ηρόδ. 3. διέρχομαι στη σειρά ή διαδοχικά· διὰ 

πάντων δ. τῶν παίδων, δηλ. σκοτώνοντας το ένα μετά το άλλο, στον ίδ.· διὰ 

πασῶν τῶν ζημιῶν, δηλ. δοκιμάζοντας τη μια μετά την άλλη, σε Θουκ. 4. 

διέρχομαι, εξηγώ, εξετάζω με λεπτομέρεια, εκθέτω με κάθε ακρίβεια, σε 

Ηρόδ. κ.λπ. II. 1. αμτβ., παρέρχομαι, περνώ, διαβαίνω, είμαι παρωχημένος, 

λέγεται για χρόνο, στον ίδ. 2. αφηγούμαι, περιγράφω, εκθέτω με σαφήνεια, σε 

Δημ.  

δι-εξηγέομαι, μέλ. -ήσομαι, επιτετ. τύπος του ἐξηγέομαι, σε Ξεν.  

δι-εξίημι, αόρ. αʹ -εξῆκα· I. επιτρέπω τη διέλευση, σε Ηρόδ. II. αμτβ. (ενν. 

αὑτόν), λέγεται για ένα ποτάμι, εκβάλλω, σε Θουκ.  

διεξοδικός, -ή, -όν, εκτενής, λεπτομερής, αναλυτικός, σε Πλούτ.  

δι-έξοδος, ἡ, I. 1. μέρος εξόδου, δίοδος, πέρασμα, κανάλι, σε Ηρόδ.· διέξοδοι 

ὁδῶν, διαβάσεις δρόμων, στον ίδ. 2. μονοπάτι, τροχιά, κύκλος, λέγεται για τον 

ήλιο, στον ίδ. κ.λπ. 3. αποτέλεσμα, έκβαση, στον ίδ. II. διεξοδική, λεπτομερής 

αφήγηση, περιγραφή, εξήγηση, σε Πλάτ.  

δι-εξῠφαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, τελειώνω την ύφανση, το ύφασμα, σε Πλούτ.  

δι-εορτάζω, μέλ. -σω, διατηρώ μέχρι τέλους τη γιορτή, σε Θουκ.  

δι-επέφρᾰδον, αναδιπλ. Επικ. αόρ. βʹ του διαφράζω.  

δι-έπρᾰθον, -επρᾰθόμην, Ενεργ. και Μέσ. αόρ. βʹ του διαπέρθω.  

δι-έπτατο, γʹ ενικ. αορ. βʹ του διαπέταμαι.  

δι-έπω, μέλ. -ψω, διευθύνω, τακτοποιώ, ρυθμίζω ένα ζήτημα, κυβερνώ, 

κανονίζω, σε Ομήρ. Ιλ.· δ. τὰ πρήγματα, σε Ηρόδ.  

δι-εργάζομαι, μέλ. -άσομαι, αποθ., αποτελειώνω, σκοτώνω, καταστρέφω, 

Λατ. conficere, σε Ηρόδ., Σοφ.· υπερσ. με Παθ. σημασία, διέργαστο τὰ 

πράγματα, actum erat de rebus, σε Ηρόδ.· ομοίως στον αόρ. αʹ, διεργασθεῖτ' 

ἄν, σε Ευρ.  

διέργω, Ιων. αντί διείργω.  

διερείδομαι, μέλ. -είσομαι, Μέσ., γέρνω, κλίνω πάνω σε, στηρίζομαι, 

ακουμπώ, τινι, σε Ευρ.  

δι-ερέσσω, μέλ. -ερέσω, αόρ. αʹ -ήρεσα, ποιητ. -ήρεσσα· 1. κωπηλατώ προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις, χερσὶ δ., κολυμπώ, σε Ομήρ. Οδ. 2. με αιτ., δ. τὰς 

χέρας, τα κουνώ προς διάφορες κατευθύνσεις, σε Ευρ.  

δι-ερευνάω, μέλ. -ήσω, ερευνώ ενδελεχώς, εξετάζω εξονυχιστικά, σε Πλάτ.· 

επίσης στη Μέσ., στον ίδ.  

διερευνητής, -οῦ, ὁ, ανιχνευτής ή κατάσκοπος, σε Ξεν.  

διερίζω, μέλ. -σω, φιλονικώ με κάποιον άλλο — Μέσ., ανταγωνίζομαι με, 

τινί, σε Πλούτ.  

διερμηνευτής, -οῦ, ὁ, διερμηνέας, αυτός που ερμηνεύει, εξηγεί, σε Κ.Δ.  

διερμηνεύω, μέλ. -σω, ερμηνεύω, εξηγώ, αποκωδικοποιώ, σε Κ.Δ.  



διερός, -ά, -όν, I. φρέσκος, ενεργητικός, ζωηρός, ευκίνητος, ακμαίος, λέγεται 

για ανθρώπους, σε Ομήρ. Οδ.· διερῷ ποδί, με ευκίνητο πόδι, στο ίδ. II. μετά 

τον Όμηρ. = liquidus, υγρός, βρεγμένος, νωπός, νοτισμένος, σε Αισχύλ.· 

λέγεται για πουλιά, τα οποία φτερουγίζουν στον αέρα, σε Αριστοφ.· δ. μέλεα, 

για τη μουσική του αηδονιού, Λατ. liquidae voces, στον ίδ.· δ. πώγων, για 

κάποιον πνιγμένο στη θάλασσα, σε Ανθ. (η σημασία του «ρευστός» δεν 

υπάρχει στον Όμηρ.· η χρήση του δείχνει να συνδέεται με το δί-ω, τρέχω, 

φεύγω).  

δι-έρπω, μέλ. -ερπύσω [ῠ], έρπομαι ή σέρνομαι, πῦρ δ., για τη δια πυρός 

δοκιμασία, εξέταση, σε Σοφ.  

δι-έρρωγα, αμτβ. παρακ. του διαρρήγνυμι.  

δι-ερύκω[ῡ], αποκρούω, εμποδίζω, σε Πλούτ.  

δι-έρχομαι, μέλ. διελεύσομαι (αλλά το δίειμι χρησιμ. ως Αττ. μέλ. και το 

διῄειν ως παρατ.), αόρ. βʹ διῆλθον, αποθ.: I. 1. διέρχομαι, διαπερνώ, περνώ 

ανάμεσα, απόλ. ή με γεν., σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· με αιτ. επίσης, σε Ομήρ. Ιλ., 

Θουκ. κ.λπ. 2. συμπληρώνω, ολοκληρώνω, τελειώνω, σε Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ. 

3. λέγεται για φήμη, βάξις διῆλθ' Ἀχαιούς, σε Σοφ.· απόλ., λόγος διῆλθε, 

διαδόθηκε, εξαπλώθηκε, σε Θουκ., Ξεν. 4. λέγεται για πόνο, διαπερνώ 

κάποιον, σε Σοφ.· λέγεται και για το πάθος, στον ίδ.· ἐμὲ διῆλθέ τι, μια σκέψη 

πέρασε απ' το νου μου, σε Ευρ. 5. αναλύω διεξοδικά, διηγούμαι με 

λεπτομέρεια, σε Αισχύλ., Θουκ. II. αμτβ., λέγεται για χρόνο, παρέρχομαι, 

περνώ, διαβαίνω, σε Ηρόδ., Δημ.· ομοίως, σπονδῶν διελθουσῶν, σε Θουκ.· 

αλλά, διελθὼν ἐς βραχὺν χρόνον, σε Ευρ.  

δι-ερῶ, χρησιμ. ως μέλ., διείρηκα ως παρακ. του διαγορεύω, πρβλ. διεῖπον· 

θα πω με ακρίβεια, με σαφήνεια, θα εκφράσω ρητά, σε Πλάτ., Δημ. — Παθ., 

αόρ. αʹ διερρήθην, παρακ. διείρημαι, σε Πλάτ.  

δι-ερωτάω, μέλ. -ήσω, I. εξετάζω λεπτομερώς, ανακρίνω, τινα, σε Πλάτ. II. 

ρωτώ συνεχώς ή επίμονα, σε Δημ.  

δίεσθαι, I. απαρ. του δίομαι, II. επίσης του δίεμαι.  

δι-εσθίω, μέλ. -έδομαι, αόρ. βʹ διέφᾰγον, κατατρώω· δ. τὴν μητέρα (βλ. 

μήτραν), για τα νεογνά της οχιάς, σε Ηρόδ.  

δι-εσκεμμένως, επίρρ. του διασκοπέω, φρόνιμα, συνετά, σε Ξεν.  

δι-εσπάρην[ᾰ], Παθ. αορ. βʹ του διασπείρω.  

διέσσῠτο, γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ του διασεύομαι.  

δι-έστειλα, αόρ. αʹ του διαστέλλω.  

δι-έστην, αόρ. βʹ του διίστημι· δι-εστώς, Ιων. δι-εστεώς, μτχ. παρακ.  

δι-έσχον, αόρ. βʹ του διέχω.  

δι-ετής, -ές ή δι-έτης, -ες (ἔτος), αυτός που διαρκεί δύο χρόνια, σε Ηρόδ.· 

διετές, τό, Λατ. biennium, ἐπὶ διετὲς ἡβᾶν, βρίσκομαι δύο χρόνια μετά την 

εφηβική ηλικία, σε Αισχίν.  

δι-ετήσιος, -ον, αυτός που διαρκεί ή γίνεται μέσα σε ένα χρόνο, έτος, Λατ. 

perennis, σε Θουκ.  

διετία, ἡ (διετής), διάστημα δύο χρόνων, ετών, σε Κ.Δ.  

δι-έτμᾰγεν, Επικ. αντί διετμάγησαν, γʹ πληθ. Παθ. αορ. βʹ του διατμήγω· -

έτμᾰγον, Ενεργ. αόρ. βʹ.  

δι-ευθύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, διορθώνω, επανορθώνω, σε Λουκ.  

δι-ευκρῐνέω, μέλ. -ήσω, ξεχωρίζω με ακρίβεια, τακτοποιώ προσεκτικά, σε 

Ξεν.  

δῐ-ευλᾰβέομαι, αόρ. αʹ -ηυλαβήθην, αποθ., παίρνω καλές προφυλάξεις, 

προσέχω, βρίσκομαι σε επιφυλακή απέναντι σε, με αιτ. ή γέν., σε Πλάτ.  



διευλαβητέον, ρημ. επίθ., πρέπει κάποιος να παίρνεται σοβαρά υπόψιν, σε 

Πλάτ.  

δι-ευνάω, μέλ. -άσω, αποκοιμίζω, τὸν βίοτον, σε Ευρ.  

δι-ευσχημονέω, μέλ. -ήσω, διατηρώ την ευπρέπεια μου, την ευγένεια, σε 

Πλούτ.  

δι-ευτῠχέω, μέλ. -ήσω, συνεχίζω να ζω στην ευτυχία, βρίσκομαι σε ευτυχία, 

σε Δημ.  

δι-εφθάρᾰτο, γʹ πληθ. Ιων. Παθ. υπερσ. του διαφθείρω.  

δι-έχω, μέλ. δι-έξω, αόρ. βʹ διέσχον· I. 1. μτβ., κρατώ σε απόσταση ή 

διαχωρίζω, Λατ. distinere, σε Ηρόδ., Πλούτ. 2. διατηρώ μακριά, αποκρούω, 

στον ίδ. II. 1. αμτβ., διαπερνώ, διέρχομαι, λέγεται για βέλη και λόγχες, σε 

Ομήρ. Ιλ.· εκτείνομαι ή φθάνω, σε Ηρόδ. 2. στέκομαι χώρια, είμαι 

αποκομμένος ή σε απόσταση, απέχω, σε Θέογν., Θουκ.· διέχοντες ἤεσαν, 

βάδιζαν με κενά διαστήματα ανάμεσά τους, σε απόσταση ο ένας από τον 

άλλο, στον ίδ.· σταδίους ὡς πεντήκοντα διέχει, είναι περίπου στα 50 στάδια 

ευρύ, σε Ξεν. 3. λέγεται για χρόνο, μεσολαβώ, σε Σοφ. 4. διαφέρω, σε Αριστ.  

δι-εψευσμένως, επίρρ., ψευδώς, απατηλά, σε Στράβ.  

δίζημαι, Επικ. βʹ ενικ. δίζηαι, μτχ. διζήμενος, γʹ ενικ. παρατ. ἐδίζητο, μέλ. 

διζήσομαι, αποθ.: I. ψάχνω, αναζητώ, προσπαθώ να βρω, τινα, σε Ομήρ. Ιλ. 

II. αναζητώ, επιζητώ, επιδιώκω κάτι, σε Ομήρ. Οδ.· ἐέδνοισιν διζήμενος, 

επιδιώκοντας να την κερδίσει με δώρα, στο ίδ.· δ. τὸ μαντήϊον, ψάχνω, 

αναζητώ την ερμηνεία, σε Ηρόδ.· ἀγγέλους δ. εἰ..., ρωτώ, τους εξετάζω αν..., 

στον ίδ.· με απαρ., επιδιώκω, ζητώ, επιθυμώ, ποθώ να κάνω, στον ίδ.· με αιτ. 

και απαρ., απαιτώ ή χρειάζομαι, στον ίδ. (πιθ. αναδιπλ. από την ίδια ρίζα με το 

ζη-τέω).  

δί-ζυξ, -ῠγος, ὁ, ἡ (ζυγόν), αυτός που βρίσκεται μαζί με κάποιον άλλο στο 

ζυγό, ἵπποι, σε Ομήρ. Ιλ.· διπλός, σε Ανθ.  

δίζω, Επικ. παρατ. δῖζον· I. βρίσκομαι σε σύγχυση, σε αμφιβολία, 

αμφιβάλλω, σε Ομήρ. Ιλ., Χρησμ. παρ' Ηροδ. (πιθ. από την ίδια ρίζα με το 

δίς;), II. Μέσ., δίζομαι, = δίζημαι, σε Θεόκρ.  

δί-ζωος, -ον (ζωή), αυτός που έχει δύο ζωές, ο Σίσυφος, ο οποίος επέστρεψε 

από τον Άδη, σε Ανθ.  

δι-ήγᾰγον, αόρ. βʹ του διάγω.  

δι-ηγέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., εξηγώ, εκθέτω με λεπτομέρεια, περιγράφω, 

αφηγούμαι διεξοδικά, σε Θουκ. κ.λπ.  

διήγησις, -εως, ἡ, αφήγηση, έκθεση, δήλωση, σε Πλάτ.  

δι-ηθέω, μέλ. -ήσω, I. 1. διυλίζω, στραγγίζω, φιλτράρω, Λατ. percolare, σε 

Πλάτ. 2. ξεπλένω, καθαρίζω, εξαγνίζω, καθαίρω, εκπλένω, σε Ηρόδ. II. αμτβ., 

λέγεται για υγρά, στραγγίζομαι, φιλτράρομαι, στον ίδ.  

διηκονέω, διήκονος, Ιων. αντί διακ-.  

δι-ηκόσιοι, Ιων. αντί δι-ᾱκ-.  

δι-ήκω, μέλ. -ξω, I. εκτείνομαι ή φθάνω από το ένα μέρος στο άλλο, σε 

Ηρόδ., Θουκ. II. 1. με αιτ., περνώ, διέρχομαι διαμέσου, ανάμεσα, εισχωρώ, 

κατέχω, σε Αισχύλ., Σοφ. 2. διέρχομαι, περνώ, υπερβαίνω, σε Αισχύλ.  

δι-ήλᾰσα, αόρ. αʹ του διελαύνω.  

δι-ῆλθον, αόρ. βʹ του διέρχομαι.  

δι-ημερεύω, μέλ. -σω, παραμένω κατά τη διάρκεια της μέρας, περνώ τη μέρα 

μου, διαρκώ μια μέρα, σε Πλάτ., Ξεν.  

δι-ήνεγκα, Ιων. -ήνεικα, αόρ. αʹ του διαφέρω.  



δι-ηνεκής, Αττ. επίσης δι-ᾱνεκής, -ές (δι-ήνεγκα),· αέναος, αδιάσπαστος, 

συνεχής, αδιάκοπος, Λατ. continuus, σε Ομήρ. Οδ.· νώτοισι διηνεκέεσσι, με 

κομμάτια που κόπηκαν κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης σφαγίου, σε 

Ομήρ. Ιλ.· επίρρ., διηνεκέως, συνεχόμενα, από την αρχή ως το τέλος, Λατ. 

uno tenore, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, σαφώς, ρητώς, απαύστως, στο ίδ., σε 

Ησίοδ.  

δι-ήνεμος, -ον (ἄνεμος), παρασυρμένος από τον άνεμο, εκτεθειμένος σε 

αυτόν, ψηλός, σε Σοφ.  

δι-ήνοιξα, αόρ. αʹ του διανοίγω.  

δι-ῆξα, συνηρ. αόρ. αʹ του διαΐσσω.  

δι-ηπειρόω, μέλ. -ώσω, μεταβάλλω κάτι σε ξηρά, σε Ανθ.  

δι-ήρεσα, αόρ. αʹ του διερέσσω.  

δι-ῄρημαι, Παθ. παρακ. του διαιρέω.  

δι-ήρης, -ες (*ἄρω), διπλός, μελάθρων διῆρες, ανώτερος όροφος, άνω 

πάτωμα, επάνω θάλαμος, υπερώο, σε Ευρ.  

δίηται, γʹ ενικ. Μέσ. υποτ. του δίω.  

δι-ήφῠσα, αόρ. αʹ του διαφύσσω.  

δι-ηχέω, μέλ. -ήσω, μεταδίδω τον ήχο, τι, σε Πλούτ.  

δι-θάλασσος, Αττ. -ττος, -ον (θάλασσα),· αυτός που βρίσκεται ανάμεσα σε 

δύο θάλασσες, το σημείο σύζευξης δύο θαλασσών, σε Κ.Δ.  

δί-θηκτος, -ον, αυτός που έχει δύο κόψεις, δίκοπος, δίστομος, ξίφος, σε 

Αισχύλ.  

δί-θρονος, -ον, αυτός που έχει δύο θρόνους, Ἀχαιῶν δ. κράτος, η δίθρονη 

εξουσία των Αχαιών, δηλ. τα δύο αδέρφια-βασιλείς, σε Αισχύλ.  

Δῑθῠραμβο-γενής, ὁ (γί-γνομαι), αυτός που γεννήθηκε από το Βάκχο, σε 

Ανθ.  

δῑθῠραμβο-δῐδάσκᾰλος, ὁ, ποιητής που συνέθετε διθυράμβους και ο οποίος 

δίδασκε το δικό του χορό, σε Αριστοφ.  

δῑθύραμβος, [ῠ], ὁ, διθύραμβος, είδος λυρικής ποίησης, σε Ηρόδ., Αριστοφ. 

κ.λπ.· το κύριο θέμα του ήταν η γέννηση του Βάκχου, σε Πλάτ. (αμφίβ. 

προέλ.).  

δί-θῠρος, -ον (θύρα), αυτός που έχει δύο πόρτες, δίπορτος, σε Πλούτ.· αυτός 

που αποτελείται από δύο φύλλα, δίπτυχος· λέγεται για πλακίδια, σε Λουκ.  

δί-θυρσον, τό (θύρσος), διπλός θυρσός, διπλή ράβδος τυλιγμένη με κισσό, σε 

Ανθ.  

Διΐ[˘˘], Δί, δοτ. του Ζεύς.  

δι-ιδεῖν, απαρ. του διεῖδον.  

δι-ΐημι, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ -ῆκα· I. 1. διέρχομαι ή διαπερνώ ένα πράγμα, με 

γεν., σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.· επίσης με διπλή αιτ., λόγχην δ. στέρνα, στον ίδ. 2. 

επιτρέπω τη διέλευση ανθρώπων μέσα σε μια χώρα, τους αφήνω να περάσουν, 

σε Ξεν., Δημ.· με γεν., ξυμφορὰς τοῦ σοῦ διῆκας στόματος, τις άφησες να 

περάσουν μέσα από το στόμα σου, τους έδωσες έκφραση, τις διατύπωσες, σε 

Σοφ. II. 1. στέλνω χωριστά, απολύω, αποπέμπω, διαλύω, σε Ξεν. 2. 

αποσυνθέτω — στη Μέσ., διέμενος ὄξει, έχοντας διαλύσει, αναμείξει αυτό με 

ξίδι, σε Αριστοφ.  

δι-ιθύνω[ῡ], κατευθύνω, οδηγώ, διευθύνω, σε Ανθ.  

δι-ικνέομαι, μέλ. -ίξομαι, αόρ. βʹ -ικόμην· 1. αποθ., διαπερνώ, διεισδύω, 

εισχωρώ, διέρχομαι, σε Πλούτ.· φθάνω, λέγεται για βλήματα, σε Θουκ. 2. 

στον προφορικό λόγο, διηγούμαι, εκθέτω, σε Ομήρ. Ιλ.  

Δίϊος, -ον (Δίς=Ζεύς), αυτό που ανήκει στον Δία, σε Πλάτ.  



Δῐῑ-πετής, -ές (πί-πτω), 1. αυτός που πέφτει, εκτοξεύεται από τον Δία, δηλ. 

από τον ουρανό, λέγεται για ποτάμια, που «αυξάνονται» ή «φουσκώνουν» 

από τη βροχή, σε Όμηρ. 2. γενικά, θεϊκός, λαμπρός, ένδοξος, αγνός, σε Ευρ.  

Διϊ-πετής, -ές (πέτομαι), αυτός που αιωρείται στον αέρα, αυτός που 

μετεωρίζεται, σε Ομήρ. Ύμν.  

δι-ϊστέον, ρημ. επίθ. του δίοιδα, πρέπει να διαγνώσουμε, σε Ευρ.  

δι-ΐστημι, μέλ. -στήσω, I. 1. διαχωρίζω, τοποθετώ ξεχωριστά, διακρίνω, σε 

Θουκ., Δημ. 2. βάζω κάποιον σε απόσταση, σε διαφωνία με κάποιον άλλο, 

τινά τινος, σε Αριστοφ., Θουκ.· δ. τὴν Ἑλλάδα, σπέρνω διχόνοια, διαιρώ σε 

φατρίες, σε Ηρόδ. II. 1. Μέσ. και Παθ., με αόρ. βʹ, παρακ., και Ενεργ. υπερσ., 

στέκομαι χωριστά, είμαι διαχωρισμένος, διαχωρίζομαι, διαιρούμαι, σε Ομήρ. 

Ιλ.· θάλασσα διΐστατο, η θάλασσα ανοιγόταν, στο ίδ.· τὰ διεστεῶτα, χάσματα, 

σε Ηρόδ. 2. λέγεται για πρόσωπα, διαχωρίζω, βρίσκομαι σε διαφορά, 

αντιδικώ, ερίζω, φιλονικώ, σε Ομήρ. Ιλ., Θουκ.· διέστη ἐς ξυμμαχίαν 

ἑκατέρων, συμμάχησε με τη μία ή την άλλη μεριά, στον ίδ.· απλώς, διαφέρω, 

είμαι διαφορετικός, σε Ξεν. 3. χωρίζομαι μετά τη μάχη, σε Ηρόδ. 4. στέκομαι 

σε συγκεκριμένες αποστάσεις ή διαστήματα, στον ίδ.· λέγεται για στρατιώτες, 

δ. κατὰ διακοσίους, σε Θουκ. III. στον Μέσ. αόρ. αʹ είναι μτβ., διαχωρίζω, 

αποχωρίζω, σε Πλάτ., Θεόκρ.  

δι-ϊσχῡρίζομαι, Αττ. μέλ. -ιοῦμαι, αποθ.: I. στηρίζομαι επάνω, βασίζομαι σε, 

τινι, σε Αισχίν. II. διαβεβαιώνω, επιβεβαιώνω, τι, σε Πλάτ.· δ. τι εἶναι, στον 

ίδ.  

δι-ιτέον, ρημ. επίθ. του δίειμι, πρέπει να μιλήσουμε αναλυτικά, σε Πλάτ.  

Διϊ-τρεφής, -ές, μεταγεν. τύπος του Διοτρεφής, σε Αριστοφ.  

δῐκάζω, μέλ. -σω, Ιων. δικῶ, αόρ. αʹ ἐδίκασα, Επικ. δίκασα, δίκασσα — Παθ. 

μέλ. δικασθήσομαι και δεδικάσομαι, αόρ. αʹ ἐδικάσθην, παρακ. δεδίκασμαι 

(δίκη)· I. 1. κρίνω, εκδικάζω, αποφαίνομαι για κάτι, αποφασίζω για ένα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. με σύστ. αιτ., δίκας δ., ορίζω 

ποινή, σε Ηρόδ.· δ. φυγήν τινι, αποφασίζω την εξορία ως ποινή του, σε 

Αισχύλ.· δ.φόνον ματέρος, προστάζω τη σφαγή της, τη θανάτωσή της, σε 

Ευρ.· δ. τοῦ ἐγκλήματος (ενν. δίκην), σε Ξεν. — Παθ., λαμβάνομαι, 

αποφασίζομαι, σε Θουκ. 3. εκφέρω κρίση καταδικαστική, αποφαίνομαι 

αρνητικά, καταδικάζω, σε Σοφ. 4. φόνον δ., απολογούμαι σε υπόθεση φόνου, 

σε Ευρ. 5. με δοτ. προσ., αποφασίζω μεταξύ προσώπων, κρίνω, εκδικάζω την 

υπόθεσή τους, Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι δικαζέτω, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐς μέσον 

ἀμφοτέροισι δικάσσατε, στο ίδ. — Παθ., δικάζομαι ή κατηγορούμαι, σε Ξεν. 6. 

απόλ., είμαι κριτής, δικαστής, γνωμοδοτώ, αποφαίνομαι, σε Ομήρ. Ιλ.· 

παρακάθημαι ως δικαστής ή ένορκος, σε Δημ. II. Μέσ., λέγεται για τον 

κατηγορούμενο, υπερασπίζω τον εαυτό μου, προασπίζομαι τα δικαιώματά 

μου, καταφεύγω στο δικαστήριο, κινούμαι νομικά, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· δίκην 

δικάζεσθαί τινι, πηγαίνω στο δικαστήριο με κάποιον, σε Πλάτ.· πρός τινα, σε 

Θουκ.· τινος ή περί τινος, για κάτι, σε Δημ.  

δῐκαιεῦν, Ιων. αντί δικαιοῦν, απαρ. του δικαιόω — δικαιεῦσι, γʹ πληθ.  

δῐκαιο-κρῐσία, ἡ (κρίσις), ορθή, δίκαια κρίση, γνώμη, ευθυκρισία, σε Κ.Δ.  

δῐκαιο-λογέομαι, μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ ἐδικαιολογησάμην ή ἐδικαιολογήθην 

(λόγος)· I. αποθ., υπερασπίζω τον εαυτό μου μπροστά στον δικαστή, σε 

Αισχίν. II. στην Ενεργ., οἱ δικαιολογοῦντες, δικηγόροι, υπερασπιστές, 

συνήγοροι, σε Λουκ.  

 


