
δολῐχεύω, μέλ. -σω, = δολιχοδρομέω, σε Ανθ.  

δολῐχ-ήρετμος, -ον (ἐρετμός), αυτός που έχει μακριά κουπιά, λέγεται για 

καράβι, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για ναύτες, αυτοί που μεταχειρίζονται μακριά 

κουπιά, στο ίδ.  

δολῐχο-γρᾰφία, ἡ (γράφω), μακροσκελής γραπτός λόγος, σε Ανθ.  

δολῐχό-δειρος, Επικ. δουλ-, -ον (δειρή), αυτός που έχει μακρύ τράχηλο, 

λαιμό, μακρυλαίμης, σε Ομήρ. Ιλ.  

δολῐχοδρομέω, μέλ. -ήσω, τρέχω τον δόλιχον, σε Αισχίν.  

δολῐχο-δρόμος, -ον (δόλιχος, ὁ, δραμεῖν), αυτός που τρέχει σε μακρύ δρόμο, 

διαδρομή, δρομέας δολίχου, σε Πλάτ., Ξεν.  

δολῐχόεις, -εσσα, -εν, Ιων. δουλ-, = δολιχός, σε Ανθ.  

δολῐχός, -ή, -όν, μακρύς, σε Όμηρ.· ουδ. δολιχόν, ως επίρρ., σε Ομήρ. Ιλ., 

Πλάτ.  

δόλιχος, ὁ, μακρύς δρόμος, αντίθ. προς το στάδιον, σε Πλάτ., Ξεν.  

δολῐχό-σκιος, -ον (δολιχός, σκία), επίθ. του ἔγχος, αυτός που ρίχνει μακριά 

σκιά, μακρύ ίσκιο· ή αντί δολιχόσχιος (ὄσχος), αυτός που έχει μακρύ κοντάρι, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

δολόεις, -εσσα, -εν (δόλας), I. δόλιος, πανούργος, σε Ομήρ. Οδ. II. λέγεται 

για πράγματα, πονηρά, επινοημένος, κατασκευασμένος, με τεχνάσματα, σε 

Ευρ.  

δολο-μήτης, -ου, ὁ και δολό-μητις, ὁ, πονηρός στη γνώμη, πανούργος, σε 

Όμηρ.  

δολό-μῡθος, -ον, αυτός που μιλά με δόλο ή αυτός που εκφράζεται με δόλια 

ομιλία - λόγο, σε Σοφ.  

δολοπλοκία, ἡ, δολιότητα, πονηριά, πανουργία, σε Θέογν.  

δολο-πλόκος, -ον (πλέκω), αυτός που πλέκει, εξυφαίνει δόλους, ραδιούργος, 

σκευωρός, σε Σαπφώ, σε Αριστοφ.  

δολο-ποιός, -όν (ποιέω), ύπουλος, αυτός που δελεάζει, πανούργος, αυτός που 

στήνει παγίδες, σε Σοφ.  

δολορ-ράφος[ᾰ], -ον (ῥάπτω), αυτός που μηχανεύεται δόλους.  

δόλος, ὁ, (από √ΔΕΛ, βλ. δέλ-εαρ),· 1. κυρίως, δόλωμα για ψάρια, δέλεαρ, σε 

Ομήρ. Οδ.· έπειτα, κάθε έντεχνο μέσο για εξαπάτηση ή σύλληψη, όπως ο 

Δούρειος ίππος, ο ιστός της Πηνελόπης, στο ίδ.· γενικά, κάθε τέχνασμα ή 

στρατήγημα, κόλπο, «μηχανή», σε Ομήρ. Ιλ.· στον πληθ., πανουργίες, στο ίδ. 

2. απάτη, πονηριά, καπατσοσύνη, δόλος, Λατ. dolus, σε Όμηρ., Τραγ.  

δολοφονέω, μέλ. -ήσω, σκοτώνω χρησιμοποιώντας δόλο, σε Δημ.  

δολο-φόνος, -ον (*φένω), αυτός που σκοτώνει με δόλο, σε Αισχύλ.  

δολο-φρᾰδής, -ές (φράζω), πανούργος, δόλιος στο μυαλό, σε Ομηρ. Ύμν.  

δολο-φρονέων, -ουσα, -ον, μόνο ως μτχ., αυτός που σχεδιάζει δόλους, 

πανούργος στο μυαλό, ραδιούργος, σε Όμηρ.  

δολοφροσύνη, ἡ, πονηριά, δολιότητα, πανουργία, σε Ομήρ. Ιλ.  

δολό-φρων, -ον (φρήν), = δολοφραδής, σε Αισχύλ., Ανθ.  

δολόω, μέλ. -ώσω (δόλος)· I. εξαπατώ, δελεάζω, παγιδεύω, σε Ησίοδ., Ηρόδ., 

Αττ. II. μετασχηματίζω, συγκαλύπτω, σε Σοφ.  

δόλωμα, -ατος, τό, τέχνασμα, δόλος, σε Αισχύλ.  

δόλων, -ωνος, ὁ (δόλος), μυστικό όπλο, εγχειρίδιο, μαχαίρι, στιλέτο, σε 

Πλούτ.  

δολ-ῶπις, -ιδος, ἡ (ὤψ), αυτή που έχει πονηρό βλέμμα, ύπουλη, σε Σοφ.  

δόλωσις, -ιδος, ἡ (δολόω), εξαπάτηση, σε Ξεν.  



δομαῖος, -α, -ον (δομή), κατάλληλος για οικοδόμηση, χτίσιμο, θεμέλιος, σε 

Ανθ.  

δόμεναι, δόμεν, απαρ. Επικ. αορ. βʹ του δίδωμι.  

δομή, ἡ (δέμω), κτίριο, οικοδόμημα.  

δόμονδε, επίρρ., στο σπίτι, στην πατρίδα, προς το σπίτι, προς την πατρίδα, σε 

Όμηρ.· ὅνδε δόμονδε, στο δικό του σπίτι, σε Ομήρ. Οδ.  

δόμος, ὁ (δέμω), Λατ. domus· I. 1. οικία, σπίτι, σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης, μέρος 

του σπιτιού, δωμάτιο, θάλαμος, αίθουσα, σε Ομήρ. Οδ.· από όπου στον πληθ., 

λέγεται για οικία, σπίτι, σε Όμηρ., Τραγ. 2. κατοικία ενός θεού, ναός, ιερό, σε 

Όμηρ., Τραγ. 3. λέγεται για ζώα, μαντρί, σε Ομήρ. Ιλ.· φωλιά σφηκών ή 

μελισσών, στο ίδ. 4. κέδρινοι δόμοι, ντουλάπι ή μπαούλο από κέδρο, σε Ευρ. 

II. το σπίτι, δηλ. το νοικοκυριό, η οικογένεια, σε Τραγ.· επίσης, το πατρικό 

σπίτι κάποιου, σε Αισχύλ. III. στρώμα ή σειρά από πέτρες ή τούβλα στην 

οικοδόμηση, στο χτίσιμο, διὰ τριήκοντα δόμων πλίνθου, σε κάθε τριακοστή 

σειρά τούβλων, σε Ηρόδ.  

δομο-σφᾰλής, -ές (σφάλλω), αυτός που σείει, ταρακουνά, γκρεμίζει το σπίτι, 

σε Αισχύλ.  

δονακεύομαι, αποθ., συλλαμβάνω πουλιά με καλάμια, πιάνω πουλιά με 

ξώβεργες, σε Ανθ.  

δονᾰκεύς, -έως, ὁ (δόναξ),· I. θαμνώδης έκταση με καλάμια, καλαμιώνας, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. = δόναξ, σε Ανθ.  

δονακῑτις, -ιδος, ἡ (δόναξ), φτιαγμένος από καλάμι, καλαμένιος, σε Ανθ.  

δονᾰκο-γλύφος, [ῠ], -ον (γλύφω), αυτός που πελεκά και ξύνει τα καλάμια, 

ώστε να γίνουν γραφίδες, σε Ανθ.  

δονᾰκόεις, -εσσα, -εν (δόναξ), καλαμωτός, γεμάτος καλαμιές, σε Ευρ.· δόλος 

δ., λέγεται για καλάμι καλυμμένο με κόλλα ιξού ως ξόβεργα, σε Ανθ.  

δονᾰκο-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που παράγει καλάμια, σε Θέογν.  

δονᾰκό-χλοος, -ον, συνηρ. -χλους, -ουν (χλόη), κατάφυτος από καλαμιές, σε 

Ευρ.  

δόναξ, -ᾰκος, ὁ, Ιων. δοῦναξ, Δωρ. δῶναξ (από το δονέω, «καλάμι που 

ταρακουνά ο αέρας», πρβλ. ῥίψ από το ῥίπτω)· I. καλάμι, σε Όμηρ.· δόνακες 

καλάμοιο, μίσχοι, κοτσάνια καλαμιών, σε Ομηρ. Ύμν. II. οτιδήποτε 

παρασκευάζεται από καλάμια: 1.ράβδος, στυλιάρι βέλους, σε Ομήρ. Ιλ. 2. 

ποιμενικός αυλός, σε Αισχύλ., Θεόκρ. 3. καλάμι ψαρέματος ή κλωνάρι 

καλυμμένο με κόλλα, (πρβλ. δονακόεις), σε Ανθ. 4. καβαλάρης (μαγάδιο) της 

λύρας, σε Αριστοφ.  

δονέω, μέλ. ήσω — Δωρ. γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. δεδόνᾱτο· 1. κουνώ, σαλεύω, 

λέγεται για τον άνεμο, σε Ομήρ. Ιλ.· δ. γάλα, το αναταράζω, το κτυπώ, ώστε 

να φτιάξω βούτυρο, σε Ηρόδ. 2. παρακινώ, παρασύρω, αναγκάζω, 

οιστρηλατώ, ερεθίζω, εξεγείρω, Λατ. agitare, σε Ομήρ. Οδ., Πίνδ. — Παθ., ἡ 

Ἀσίη ἐδονέετο, η Ασία βρισκόταν σε κίνηση, σε αναταραχή, σε Ηρόδ.· αἰθὴρ 

δονεῖται, σε Αριστοφ.  

δόνημα, -ατος, τό, ταραχή, σείσιμο, κίνηση, δένδρου, σε Λουκ.  

δόξᾰ, ἡ (δοκέω), I. αντίληψη, γνώμη, σωστή ή λανθασμένη, και ομοίως: 1. 

προσδοκία, ἀπὸ δόξης, διαφορετικά από ό,τι θα περίμενε κάποιος, σε Όμηρ.· 

παρὰ δόξαν ἤ..., σε Ηρόδ.· αντίθ., κατὰ δόξαν, σε Πλάτ. κ.λπ.· ἀπὸ δόξης 

πεσέειν, Λατ. spe excidere, σε Ηρόδ.· δόξαν παρέχειν τινί, κάνω κάποιον να 

περιμένει ότι, με απαρ., σε Ξεν. 2. γνώμη, κρίση, δόγμα, σε Πίνδ. σε Αττ. 3. 

όπως το δόκησις, απλή γνώμη, εικασία, υπόθεση, σε Αισχύλ. κ.λπ.· 

δόξῃἐπίστασθαι, φαντάζομαι, υποθέτω (αλλά, εσφαλμένα), σε Ηρόδ.· επίσης, 



φαντασία, όραμα, όνειρο, οπτασία, σε Αισχύλ., Ευρ. II. 1. αντίληψη, γνώμη 

που έχουν οι άλλοι για κάποιον ή κάτι, εκτίμηση, υπόληψη, φήμη, δόξα, Λατ. 

existimatio, σε Σόλωνα, σε Αισχύλ. κ.λπ.· δόξαν φέρεσθαι, ἔχειν, σε Θουκ. 

κ.λπ.· τινάς, για ένα πράγμα, σε Ευρ.· σπανίως λέγεται για άσχημη φήμη, σε 

Δημ. 2. η κοινώς αποδεκτή αντίληψη, ιδέα που διαμορφώνεται για ένα 

πράγμα, στον ίδ. III. λέγεται για εξωτερική εμφάνιση, λαμπρότητα, 

φωτεινότητα, αρχοντιά, ακτινοβολία, σε Κ.Δ.  

δοξάζω, μέλ. -άσω, I. 1. σκέφτομαι, νομίζω, θεωρώ, πιστεύω, υποθέτω, 

εικάζω, με αιτ. και απαρ., σε Αισχύλ. κ.λπ.· με απαρ. που παραλείπεται, πῶς 

ταῦτ' ἀληθῆ δοξάσω; πώς μπορώ να υποθέσω ότι αυτά είναι αληθή; στον ίδ. 

— Παθ., δοξάζεται (ενν. εἶναι), υποθέτουν ότι είμαι, σε Πλάτ. 2. με σύστ. αιτ., 

δόξαν δοξάζειν, αποδέχομαι, υιοθετώ μια γνώμη, στον ίδ. 3. απόλ., έχω τη 

γνώμη, πιστεύω, φρονώ, σε Σοφ., Θουκ. II. εγκωμιάζω, εκθειάζω, επαινώ, 

εξυμνώ, τιμώ, στον ίδ.  

δόξασμα, -ατος, τό, αντίληψη, άποψη, γνώμη, ιδέα, εικασία, σε Θουκ. κ.λπ.· 

φαντασίωση, όραμα, ψευδαίσθηση, σε Ευρ.  

δοξαστός, -ή, -όν, υποθετικός, φανταστικός, σε Πλάτ.  

δοξοκοπέω, μέλ. -ήσω, επιδιώκω δόξα, φήμη, σε Πλούτ.  

δοξοκοπία, ἡ, ακόρεστη φιλοδοξία, «δίψα» για φήμη, σε Πλούτ.  

δοξο-κόπος, -ον (κόπτω), αυτός που επιδιώκει φήμη, ακόρεστα φιλόδοξος.  

δοξο-μᾰνής, -ές (μαίνομαι), υπέρμετρα φιλόδοξος.  

δοξομᾰνία, ἡ, διακαής πόθος για δόξα και φήμη, σε Πλούτ.  

δοξο-μᾰταιό-σοφος, -ον, αυτός που φαντάζεται ότι θα μπορούσε να είναι 

φιλόσοφος, ψευδοφιλόσοφος, δοκησίσοφος, μωρόσοφος, κενόσοφος, κατά 

φαντασία σοφός, σε Ανθ.  

δοξόομαι, παρακ. δεδόξωμαι — Παθ., φημίζομαι, θεωρούμαι ότι είμαι 

τέτοιος, με απαρ., σε Ηρόδ.  

δοξοσοφία, ἡ, ψευδαίσθηση σοφίας, δοκησισοφία, σε Πλάτ.  

δοξό-σοφος, -ον, αυτός που στην αντίληψή του είναι σοφός, μωρόσοφος, σε 

Πλάτ.  

δορά, ἡ (δέρω), γδαρμένο δέρμα, δέρμα, τομάρι ζώου, σε Θέογν., Ηρόδ.  

δοράτιον, τό, υποκορ. του δόρατος, σε Ηρόδ., Θουκ.  

δορᾰτισμός, ὁ, μάχη με δόρατα, κονταρομαχία, σε Πλούτ.  

δορᾰτο-πᾰχής, -ές (πάχος), αυτός που έχει το πάχος του ξύλου ενός δόρατος, 

σε Ξεν.  

δόρᾰτος, γεν. του δόρυ.  

δορήϊος, -α, -ον (δόρυ), ξύλινος, σε Ανθ.  

δορι-άλωτος[ᾰ], -ον (ἁλῶναι), αυτός που αιχμαλωτίζεται με το δόρυ, 

αιχμάλωτος πολέμου, σε Ηρόδ., Ευρ.· Ιων. δουριάλωτον λέχος, λέγεται για 

την Τέκμησσα, σε Σοφ.  

δορί-γαμβρος[ῐ], -ον, η νύφη των μαχών, δηλ. αυτή που προκαλεί πόλεμο με 

το γάμο της ή η αποκτημένη με μάχη, λέγεται για την Ελένη, σε Αισχύλ.  

δορῐ-θήρᾱτος, -ον (θηράω), αυτός που έχει θηρευθεί, αυτός που έχει 

καταληφθεί, αιχμαλωτισθεί από δόρυ, σε Ευρ.  

δορῐ-κᾰνής, -ές (κᾰνεῖν), αυτός που έχει σφαγιαστεί από δόρυ, που έχει 

σκοτωθεί στην μάχη, σε Αισχύλ.· ομοίως δορι-κμής, -ῆτος, ὁ, ἡ, Ιων. δουρ-, 

στον ίδ.  

δορί-κρᾱνος, -ον (κάρα), αυτός που έχει λόγχη στην κορυφή του, σε Αισχύλ.  

δορί-κτητος, -ον, αυτός που έχει αποκτηθεί με το δόρυ, σε Ευρ.· Ιων. θηλ. 

δουρικτήτη, σε Όμηρ.  



δορί-ληπτος, -ον (λαμβάνω), αυτός που έχει κερδηθεί μέσω του δόρατος, σε 

Σοφ., Ευρ.· Ιων. δουριλ-, σε Σοφ.  

δορῐ-μᾰνής, -ές (μαίνομαι), αυτός που αγαπά με μανία το δόρυ, δηλ. τον 

πόλεμο, φιλοπόλεμος, σε Ευρ.  

δορί-μαργος, -ον, αυτός που αγαπά με πάθος το δόρυ, δηλ. τον πόλεμο, 

φιλοπόλεμος, πολεμοχαρής, σε Αισχύλ.  

δορῐ-μήστωρ, -ορος, ὁ, έμπειρος στη χρήση του δόρατος, εμπειροπόλεμος, σε 

Ευρ.  

δορί-παλτος, -ον (πάλλω), αυτός που πάλλει, σείει, κουνά το δόρυ, ἐκ χερὸς 

δοριπάλτου, δηλ. στο δεξί χέρι, σε Αισχύλ.  

δορῐ-πετής, -ές (πί-πτω), αυτός που έπεσε από δόρυ, σκοτώθηκε από δόρυ, 

σε Ευρ.  

δορί-πονος, -ον, αυτός που υφίσταται κακουχίες από το δόρυ, δηλ. από τον 

πόλεμο, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δορι-πτοίητος, -ον (πτοιέω), αυτός που διαλύεται, διασκορπίζεται από το 

δόρυ, τρομάζει απ' τη μάχη, σε Ανθ.  

δορισθενής, -ές (σθένος), ισχυρός στο δόρυ, σε Αισχύλ.  

δορι-στέφανος, -ον, αυτός που έχει στεφανωθεί για ανδρεία (που επέδειξε), 

νικηφόρος, σε Ανθ.  

δορῐ-τίνακτος[τῐ], -ον (τινάσσω), αυτός που έχει τιναχθεί, σεισθεί σε 

κονταρομαχία, σε Αισχύλ.  

δορί-τμητος, -ον (τέμνω), αυτός που έχει τρυπηθεί, πληγωθεί από δόρυ, σε 

Αισχύλ.  

δορί-τολμος, -ον (τόλμα), τολμηρός στον πόλεμο, ανδρείος, σε Ανθ.  

δορκάδειος[ᾰ], -α, -ον (δορκάς), αυτός που ανήκει σε αντιλόπη, ζαρκάδι.  

δορκᾰλίς, -ίδος, ἡ, = δορκάς, σε Ανθ.· παίγνια δορκαλίδων, κύβοι, ζάρια 

φτιαγμένα από αστραγάλους ζαρκαδιού, στον ίδ.  

δορκάς, -άδος[ᾰ], ἡ (δέ-δορκα), είδος ελαφιού (ονομαζόμενο έτσι από τα 

μεγάλα και λαμπερά του μάτια)· στην Ελλάδα, ζαρκάδι, σε Ευρ., Ξεν.· στη 

Συρία και στην Αφρική, γαζέλα, σε Ηρόδ.· ομοίως δόρξ, δορκός, ἡ, σε Ευρ. 

κ.λπ.· ζορκάς, σε Ηρόδ.  

δορός, ὁ (δέρω), δερμάτινος σάκος, ταγάρι, σε Ομήρ. Οδ.  

δορπέω, μέλ. -ήσω (δόρπον), δειπνώ, παίρνω δείπνο, σε Όμηρ.  

δορπηστός, ὁ, χρόνος του δείπνου, εσπέρα, βράδυ, σε Αριστοφ., Ξεν.  

δορπία, ἡ, εσπέρα, βράδυ γιορτής, σε Ηρόδ.  

δόρπον, τό, στον Όμηρ., βραδινό φαγητό, που ονομαζόταν δείπνο, Λατ. 

coena· έπειτα, γενικά, γεύμα, σε Ομηρ. Ύμν. (αμφίβ. προέλ.).  

δόρπος, = το προηγ., σε Ανθ.  

δόρυ, τό, γεν. δόρατος· Επικ. κλίση: γεν. δούρατος, δοτ. δούρατι, πληθ. 

δούρατα, δούρασι· επίσης, δουρός, δουρί, δυϊκ. δοῦρε, πληθ. δοῦρα, δούρων, 

δούρεσσι· στους Αττ. ποιητές, γεν. δορός, δοτ. δορί ή δόρει, πληθ. ονομ. δόρη 

(από την ίδια ρίζα όπως το δρῦς)· I. 1. κορμός δέντρου, δέντρο, σε Ομήρ. Οδ.· 

κοινώς, ξύλο ή δοκάρι, σε Όμηρ.· δόρυ νήϊον, σανίδα πλοίου, στον ίδ. 2. το 

πλοίο αποκαλείται δόρυ, όπως το Λατ. trabs, σε Αισχύλ., Ευρ. II. 1. ξύλο, 

κοντάρι δόρατος, σε Ομήρ. Ιλ.· έπειτα, γενικά, δόρυ, λόγχη, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

εἰς δόρυ ἀφικνεῖσθαι, μπαίνω εντός πεδίου ρίψης του δόρατος, εντός της 

εμβέλειας των δοράτων, σε Ξεν.· ἐπὶ δόρυ, προς τη μεριά του δόρατος, δηλ. 

στο δεξί χέρι, προς τα δεξιά, αντιθ. προς το ἐπ' ἀσπίδα, στον ίδ.· επίσης, το 

κοντάρι μιας σημαίας, στον ίδ. 2. μεταφ., δουρὶ κτεατίζειν, αποκτώ πλούτη με 



το δόρυ, δηλ. μέσω του πολέμου, σε Ομήρ. Ιλ.· δορὶ ἑλεῖν, σε Θουκ.· στους 

Τραγ., για να εκφράσει οπλισμένη, αρματωμένη στρατιά.  

δορυ-δρέπᾰνον, τό, είδος δόρατος με δρεπανοειδή αιχμή, λογχοδρέπανο, σε 

Πλάτ.  

δορῠ-θαρσής, -ές (θάρσος), = δορίτολμος, σε Ανθ.  

δορύ-κρανος, δορύ-κτητος, δορύ-παλτος, δορυ-σθενής, λιγότερο ορθοί 

τύποι αντί δορι-.  

δορύ-ξενος, ὁ, ἡ, φίλος από δόρυ, δηλ. κυρίως, κάποιος, ο οποίος αφού 

αιχμαλωτίσθηκε από το δόρυ κάποιου, έγινε στη συνέχεια φίλος του· έπειτα 

γενικά, σταθερός, πιστός, αφοσιωμένος φίλος, σε Αισχύλ., Σοφ.· ως επίθ., 

δόμοι δορύξενοι, σε Αισχύλ.· ἑστία, σε Σοφ.  

δορυ-ξόος, συνηρ. -ξοῦς, ὁ (ξέω), τεχνίτης, κατασκευαστής δοράτων, σε 

Πλούτ.· επίσης, δορυξός, ὁ, σε Αριστοφ.  

δορυ-σόος, -ον, = δορυσσόος, σε Αισχύλ.  

δορυσ-σόητος, -ον, = δορυσσόος, μόχθων δορυσσοήτων, λέγεται για τους 

αγώνες και τους μόχθους της μάχης, σε Σοφ.  

δορυσ-σόος, -ον (σεύομαι), εξαπολύω επίθεση, επιτίθεμαι σείοντας τη λόγχη, 

σε Ησίοδ., Θέογν.· δορυσσοῦς, σε Σοφ.  

δορῠφορέω, μέλ. -ήσω (δορυφόρος)· I. υπηρετώ ως σωματοφύλακας, τινά, σε 

Ηρόδ., Θουκ.· γενικά, φρουρώ, φυλάσσω, σε Δημ. — Παθ., φρουρούμαι, στον 

ίδ. II. δ. τινί, υπηρετώ ως φρουρός, σε Ξεν.  

δορῠφόρημα, -ατος, τό, τάγμα σωματοφυλάκων, σωματοφυλακή, σε Λουκ.  

δορῠφορία, ἡ, περιφρούρηση από σωματοφύλακες, τινός, σε Ξεν.  

δορῠ-φόρος, -ον (φέρω),· I. αυτός που κουβαλά δόρυ μαζί του, σε Αισχύλ. 

II. 1. ως ουσ., λογχοφόρος, σωματοφύλακας, σε Ξεν. 2. δορυφόροι, οἱ, 

φρουροί βασιλιάδων και τυράννων, Λατ. satellites, σε Ηρόδ. κ.λπ.· μεταφ., 

ἡδοναὶ δ., δευτερεύουσες απολαύσεις, σε Πλάτ.  

δόσις, -εως, ἡ (δί-δωμι),· I. χορήγηση, σε Ηρόδ. κ.λπ. II. δώρο, σε Όμηρ. 

κ.λπ.  

δόσκον, Ιων. αόρ. βʹ του δίδωμι.  

δότειρα, ἡ, θηλ. του δοτήρ, σε Ησίοδ.  

δοτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του δίδωμι· I. αυτός που πρέπει να δοθεί, σε Ηρόδ. 

II. δοτέον, πρέπει να δώσουμε, στον ίδ.  

δοτήρ, -ῆρος, ὁ (δί-δωμι), αυτός που παρέχει, αυτός που διανέμει, σε Ομήρ. 

Ιλ., Αισχύλ.  

δότης, -ου, ὁ, μεταγεν. τύπος του δοτήρ, σε Κ.Δ.  

δουλ-ᾰγωγέω, μέλ. -ήσω (ἀγωγός), υποδουλώνω, σκλαβώνω, 

συμπεριφέρομαι σε κάποιον όπως σε δούλο· μεταφ., οδηγώ σε υποταγή, 

υποτάσσω, σε Κ.Δ.  

δουλεία, ἡ, Ιων. δουληΐη (δουλεύω), I. υπηρεσία, σκλαβιά, δουλεία, σε 

Ηρόδ. κ.λπ. II. με περιληπτική σημασία, σκλάβοι, δούλοι, κοινωνική τάξη 

των δούλων, στο ίδ.  

δούλειος, -α, -ον και -ος, -ον (δοῦλος), δουλικός, υπηρετικός, βοηθητικός, σε 

Ομήρ. Οδ., Θέογν., Αττ.  

δούλευμα, -ατος, τό, I. υπηρεσία δούλου, σε Ευρ. II. δούλος, σε Σοφ.  

δουλευτέον, ρημ. επίθ., πρέπει κάποιος να γίνει δούλος, σε Ευρ.  

δουλεύω, μέλ. -σω (δοῦλος)· 1. είμαι δούλος, τινί σε κάποιον, σε Πλάτ. κ.λπ.· 

παρά τινι, σε Δημ.· με σύστ. αιτ., δουλείαν δ., σε Ξεν. 2. υπηρετώ ως δούλος ή 

είμαι υποταγμένος στην εξουσία ως υπήκοος, αντίθ. προς το ἄρχω, σε Ηρόδ. 



κ.λπ.· τῇ γῇ δ., είμαι υπόδουλος στη γη κάποιου, δηλ. παραχωρώ δικαιώματα, 

για να την διατηρήσω, σε Θουκ.  

δούλη, ἡ, βλ. δοῦλος.  

δουλικός, -ή, -όν (δοῦλος), αυτός που ανήκει ή αρμόζει σε δούλο, δουλικός, 

δουλοπρεπής, σε Ξεν., Πλάτ.· επίρρ. -κῶς, σε Ξεν.  

δούλιος, -α, -ον (δοῦλος), δουλικός, δουλοπρεπής· δούλιον ἦμαρ, ημέρα της 

δουλείας, σε Ομήρ. Ιλ.· δ. φρήν, τό μυαλό, νους δούλου, δουλικός νους, σε 

Αισχύλ.  

δουλίς, -ίδος, ἡ, = δούλη, σε Ανθ.  

δουλῐχό-δειρος, -ον, Ιων. αντί δολιχό-δειρος.  

δουλῐχόεις, Ιων. αντί δολιχόεις.  

δουλο-πρέπεια, ἡ, δουλικό ήθος, φρόνημα, σε Πλάτ.  

δουλο-πρεπής, -ές (πρέπω), αυτός που ταιριάζει σε δούλο, δουλικός, σε 

Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ.  

δοῦλος, ὁ, I. κυρίως, δέσμιος ή σκλάβος εκ γενετής, αντίθ. προς το κάνω 

κάποιον δούλο, που πριν ήταν ελεύθερος (ἀνδράποδον), σε Θουκ.· έπειτα, 

γενικά, σκλάβος, υπηρέτης, σε Ηρόδ.· ο Όμηρ. έχει μόνο το θηλ. δούλη, ἡ, 

θεράπαινα, υπηρέτρια· χρημάτων δ., υπηρέτης, σκλάβος του χρήματος, σε 

Ευρ. II. ως επίθ., δοῦλος, -η, -ον, δουλικός, υπηρετικός, υποτελής, υπόδουλος, 

σε Σοφ. κ.λπ. III. τὸ δοῦλον = οἱ δοῦλοι, σε Ευρ.· επίσης, δουλεία, στον ίδ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

δουλοσύνη, ἡ, δουλεία, δουλική εργασία, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ., Ευρ.  

δουλόσυνος, -ον, (δοῦλος II), υπόδουλος, υποταγμένος σε, τινι, σε Ευρ.  

δουλόω, μέλ. -ώσω (δοῦλος), υποδουλώνω, υποτάσσω, σκλαβώνω, σε Ηρόδ., 

Αττ. — Παθ., είμαι σκλαβωμένος, υποδουλώνομαι, σε Ηρόδ., Θουκ. — Μέσ., 

με Παθ. παρακ., κάνω κάποιον δούλο μου, υποτάσσω, υποδουλώνω, σε Θουκ. 

κ.λπ.  

δούλωσις, ἡ, υποδούλωση, υποταγή, καθυπόταξη, σε Θουκ.  

δοῦναι, απαρ. αορ. βʹ του δίδωμι.  

δοῦναξ, δουνακόεις, Ιων. αντί δον-.  

δουπέω, μέλ. -ήσω, Επικ. αόρ. αʹ δούπησα, επίσης ἐγδούπησα (όπως αν 

προερχόταν από το γδουπέω), παρακ. δέδουπα (δοῦπος)· κάνω γδούπο 

πέφτοντας, δούπησεν πεσών, έπεσε με έναν υπόκωφο θόρυβο, με γδούπο, σε 

Ομήρ. Ιλ.· δουπεῖ χεὶρ γυναικῶν, πέφτει με βαρύ ήχο πάνω στα στήθη τους, σε 

Ευρ.  

δουπήτωρ, -ορος, ὁ, αυτός που παράγει γδούπο, κρότο, σε Ανθ.  

δοῦπος, ὁ, κάθε βαρύς, υπόκωφος θόρυβος, γδούπος, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται 

για τον μακρινό κρότο που έρχεται από τη μάχη, για τον κτύπο των βημάτων, 

για τον τακτικό βηματισμό του πεζικού, για τον θόρυβο από μεγάλο πλήθος· 

βρύχηθμος, μουγκρητό της θάλασσας, σε Όμηρ.· σπάνια στους Τραγ. (ο τύπος 

γδουπ-έω, συνδέεει τη λέξη με το κτύπ-ος).  

δοῦρας, τό, σχηματίστηκε από ομηρικό πληθ., δούρατα, σε Ανθ.  

δουράτεος, -α, -ον (δόρυ), αυτός που φτιάχτηκε από σανίδες ή ξύλινα 

δοκάρια, μαδέρια· ἵππος δ., Δούρειος, ξύλινος ίππος, σε Ομήρ. Οδ.  

δούρειος, -α, -ον, = δουράτεος, σε Ευρ., Πλάτ.  

δουρ-ηνεκής, -ές (ἐνεγκεῖν), αυτός που έχει απόσταση ίση με μία βολή 

δόρατος· μόνο σε ουδ. ως επίρρ., σε Ομήρ. Ιλ.  

δουρι-άλωτος, -ον, Ιων. αντί δοριάλ-.  

δουρι-κλειτός και δουρι-κλῠτός, -όν, φημισμένος για τη χρήση του δόρατος, 

ξακουστός, περίφημος πολεμιστής, σε Όμηρ.  



δουρι-κμής, -κτητός, -ληπτός, -μανής, Ιων. αντί δορι-.  

δούριος, -α, -ον, = δούρειος, σε Αριστοφ.  

δουρί-πηκτος, -ον, αυτός που έχει μπηχτεί σε δόρατα, σε λόγχες, σε Αισχύλ.  

δουρι-τῠπής, -ές (τύπτω), αυτός που κόβει ξύλα, ξυλοκόπος, σε Ανθ.  

δουρο-δόκη, ἡ (δέχομαι), θήκη ή βάση για δόρατα, σε Ομήρ. Οδ.  

δουρο-μᾰνής, -ές, Ιων. αντί δοριμανής, σε Ανθ.  

δουρο-τόμος, Ιων. αντί δορυτόμος, αυτός που κόβει ξύλα, ξυλοκόπος, σε Ανθ.  

δοχή, ἡ (δέχομαι),· I. θήκη, δοχείο, σε Ευρ. II. υποδοχή, συμπόσιο, σε Κ.Δ.  

δοχήϊον, τό, Ιων. αντί δοχεῖον, αυτό που συγκρατεί κάτι, αγγείο, μέλανος δ., 

σε Ανθ.  

δοχμή ή δόχμη, ἡ (δέχομαι), διάστημα που περιέχεται ή μετριέται με το 

πλάτος της παλάμης, ίδιο με το παλαιστή, σε Αριστοφ.  

δόχμιος, -α, -ον (δοχμός), σταυρωτός, διάμεσος, λοξός, πλάγιος, όπως το 

πλάγιος, Λατ. obliquus, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.  

δοχμό-λοφος, -ον, αυτός που έχει λοφίο κεκλιμένο, κυρτό, γυρτό ή 

περικεφαλαία με φούντα που πέφτει στα πλάγια, σε Αισχύλ.  

δοχμόομαι, Παθ., στρέφομαι, κλίνω προς τα πλάγια· δοχμωθείς, λέγεται για 

κάπρο που κυρτώνει τη ράχη πριν επιτεθεί στον εχθρό του, σε Ησίοδ.· ομοίως 

για τον Ερμή, καμπυλώνοντας το βέλος και περνώντας το μέσα από μια 

κλειδαρότρυπα, σε Ομηρ. Ύμν.  

δοχμός, -όν, πλάγιος, λοξός, Λατ. obliquus, δοχμὼ ἀΐσσοντε, ορμώντας 

πλαγίως, σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).  

δράγμα, -ατος, τό (δράσσομαι),· I. όσα μπορεί να πιάσει κάποιος με το χέρι, 

μια «χούφτα», δεμάτι σιταριού, Λατ. manipulus, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, δεμάτι, 

χειρόβολο, = ἄμαλλα, σε Ξεν. II. άκοπο, μη αλεσμένο σιτάρι, σε Ανθ., Λουκ.  

δραγμᾰτη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που μεταφέρει δεμάτια, χειρόβολα, σε 

Βάβρ.  

δραγμεύω, μέλ. -σω (δράγμα), μαζεύω σιτάρι σε δεμάτια, σε χειρόβολα, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

δραγμός, ὁ (δράσσομαι), πιάσιμο, σε Ευρ.  

δραθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του δαρθάνω.  

δρᾶθι, προστ. αορ. βʹ του διδράσκω· δραίην, ευκτ.  

δραίνω, κατά πολύ όμοιο με το δρασείω, είμαι έτοιμος, πρόθυμος να κάνω 

κάτι, σε Ομήρ. Ιλ.  

δράκαινα, -ης, ἡ, θηλ. του δράκων (πρβλ. Λάκαινα), δράκαινα, σε Ομηρ. 

Ύμν., Αισχύλ., Ευρ.  

δρᾰκεῖν, δρακῆναι, απαρ. Ενεργ. και Παθ. αορ. βʹ του δέρκομαι· δράκον, 

Επικ. αόρ. βʹ του Ενεργ. τύπου.  

δρᾰκόντειος, -ον (δράκων), αυτός που ανήκει σε δράκο, σε Ευρ., Ανθ.  

δρᾰκοντ-ολέτης, -ου, ὁ (ὄλλυμι), δρακοντοκτόνος, σε Ανθ.  

δρᾰκοντό-μαλλος, -ον, αυτός που έχει φιδίσιους βοστρύχους, μαλλιά, σε 

Αισχύλ.  

δρᾰκοντ-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με δράκο, ίδιος με φίδι, σε Ευρ.  

δρᾰκών, μτχ. αορ. βʹ του δέρκομαι.  

δράκων[ᾰ], -οντος, ὁ (δρᾰκεῖν), δράκοντας ή φίδι τεραστίου μεγέθους, 

πύθωνας, σε Όμηρ. κ.λπ.  

δρᾶμα, -ατος, τό (δράω),· I. έργο, πράξη, σε Αισχύλ., Πλάτ. II. πράξη που 

αναπαρίσταται στη σκηνή, δράμα, τραγωδία, σε Αριστοφ.· δρ. διδάσκειν· 

παράσταση δράματος, βλ. διδάσκω II· μεταφ., κάθε είδους δραματική 

ενέργεια, υπόκριση, αναπαράσταση, σε Πλάτ.  



δρᾱμάτιον, τό, υποκορ. του δράματος, σε Πλούτ.  

δρᾱμᾰτουργία, ἡ, δραματική σύνθεση, ποίηση, δράμα, σε Λουκ.  

δρᾱμᾰτ-ουργός, -όν (*ἔργω), δραματικός ποιητής.  

δρᾰμεῖν, απαρ. αορ. βʹ του τρέχω.  

δράμημα ή δρόμημα, -ατος, τό (δραμεῖν), τρέξιμο διαδρομής, δρόμος, 

αγώνας δρόμου, σε Ηρόδ., Τραγ.  

δρᾰμοῦμαι, μέλ. του τρέχω· δραμών, μτχ. αορ. βʹ.  

δρᾶναι, απαρ. αορ. βʹ του δι-δράσκω.  

δράξ, -ᾰκός, ἡ, = δράγμα, σε Βατραχομ.  

δρᾱπετεύω, μέλ. -σω, διαφεύγω, αποδιδράσκω, ξεφεύγω, ξεγλιστρώ, σε Ξεν.· 

τινά, από κάποιον, σε Πλάτ.· δραπετεύσουσι ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν, θα διαφύγουν 

κρυμμένοι πίσω από τις ασπίδες τους, σε Ξεν.  

δρᾱπέτης, -ου, Ιων. δρηπέτης, -εω, ὁ (δι-δράσκω), 1. δραπέτης, φυγάς, Λατ. 

fugitivus, βασιλέος, από το βασιλιά, σε Ηρόδ.· δραπέτης δούλος, στον ίδ. 2. 

ως επίθ., αυτός που διαφεύγει, αυτός που δραπετεύει, που χάνεται, που 

εξαφανίζεται, δραπέτης κλῆρος, κλήρος που θρυμματίζεται και διαλύεται πριν 

εξαχθεί από την κληρωτίδα, όπως ο σβώλος χώματος, σε Σοφ.  

δρᾱπετίδης, -ου, ὁ, = το προηγ., σε Μόσχ.  

δρᾱπετικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε δραπέτη, δρ.θρίαμβος, 

θρίαμβος δραπέτη δούλου, σε Πλούτ.  

δρᾱπέτις, -ιδος, ἡ, θηλ. του δραπέτης, σε Ανθ.  

δρᾱπετίσκος, ὁ, υποκορ. του δραπέτης, σε Λουκ.  

δρᾱσείω, εφετικό του δράω, έχω διάθεση να κάνω, επιθυμώ να κάνω, σε 

Σοφ., Ευρ.  

δράσῑμος[ᾱ], -ον, = δραστήριος, τὸ δρ., δραστηριότητα, σε Αισχύλ.  

δρασμός, Ιων. δρησμός, ὁ (διδράσκω), απόδραση, δραπέτευση, φυγή, 

διαφυγή, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· στον πληθ., σε Ευρ.  

δράσομαι[ᾱ], μέλ. του δράσκω.  

δράσσομαι, Αττ. δράττομαι, μέλ. δράξομαι, αόρ. αʹ ἐδραξάμην, παρακ. 

δέδραγμαι ή δέδαργμαι, βʹ πρόσ. ενικ. δέδαρξαι, αποθ.: I. 1. λαμβάνω, 

συλλαμβάνω με το χέρι, πιάνω σφιχτά· με γεν. πράγμ., κόνιος δεδραγμένος, 

πιάνοντας σφιχτά μια χούφτα από σκόνη, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, ἐλπίδος 

δεδραγμένος, σε Σοφ. 2. καταλαμβάνω, πιάνω, συλλαμβάνω, τί μου δέδαρξαι; 

σε Ευρ.· δραξάμενος φάρυγος, πιάνοντάς (τους) από τον λαιμό, σε Θεόκρ. II. 

με αιτ. πράγμ., πιάνω με τη «χούφτα», παίρνω με τις «χούφτες», σε Ηρόδ.  

δραστέος, -α, -ον, I. ρημ. επίθ. του δράω, αυτός που πρέπει να γίνει, που 

πρέπει να συντελεστεί, σε Σοφ. II. δραστέον, πρέπει να κάνουμε, στον ίδ., σε 

Ευρ.  

δραστήριος, -ον (δράω),· 1. ενεργητικός, αποτελεσματικός, σε Αισχύλ., 

Ευρ.· τὸ δρ., δραστηριότητα, ενεργητικότητα, σε Θουκ. 2. με αρνητική 

σημασία, αυθάδης, ξεδιάντροπος, θρασύς, σε Ευρ.  

δραστικός, -ή, -όν, = δραστήριος, σε Πλάτ.  

δρᾰτός, -ή, -όν, με μετάθεση αντί δαρτός, ρημ. επίθ. του δέρω, γδαρμένος, 

αυτός που του έχει αφαιρεθεί το δέρμα, σε Ομήρ. Ιλ.  

δραχμή, ἡ (δράσσομαι), κυρίως, όσα μπορεί να συγκρατήσει κάποιος μέσα 

στην παλάμη του, όπως το δράγμα· 1. μία από τις Αττ. μονάδες βάρους, 

δραχμή, που ζύγιζε γύρω στα 4,3 γραμμάρια· η Αιγινήτικη ήταν τα 2/3 της 

Αττικής. 2. Αττ. νομισματική μονάδα, δραχμή, αξίας 6 οβολών, δηλ. περίπου 

= με το Ρωμαϊκό denarius και το Γαλλ. franc, σε Ηρόδ. κ.λπ.  



δραχμιαῖος, -α, -ον, αυτός που αξίζει μια δραχμή, αυτός που ανέρχεται στο 

ποσό της μίας δραχμής, σε Αριστ.  

δράω, υποτ. δρῶ, δρᾷς, δρᾷ, ευκτ. δρῷμι, Επικ. δρώοιμι, παρατ. ἔδρων, μέλ. 

δράσω, αόρ. αʹ ἔδρᾱσα, Ιων. ἔδρησα, παρακ. δέδρᾱκα — Παθ. αόρ. αʹ 

ἐδράσθην, παρακ. δέδρᾱμαι· πράττω, κάνω, ενεργώ, ιδίως, πραγματοποιώ, 

κατορθώνω κάτι μεγάλο, καλό ή κακό, πρβλ. Λατ. facinus, σε Αττ.· συχνά, 

αντίθ. προς το πάσχω, ἄξια δράσας ἄξια πάσχων, σε Αισχύλ.· κακῶς 

δράσαντες οὐκ ἐλάσσονα πάσχουσι, στον ίδ.· παροιμ., «δράσαντι παθεῖν», εάν 

κάνεις κάτι περίμενε και τις συνέπειές του, στον ίδ.· πεπονθότα μᾶλλον ἢ 

δεδρακότα, πράξεις παθητικές περισσότερο παρά ενεργητικές, σε Σοφ.· 

ομοίως, τὸ δρῶν, εκτέλεση ενός πράγματος, στον ίδ.· εὖ ή κακῶς δρᾶν τινα, 

ευεργετώ ή βασανίζω κάποιον, σε Θέογν., Σοφ.  

δρεπάνη[ᾰ], ἡ (δρέπω), = δρέπανον, δρεπάνι, εργαλείο για τον θερισμό, σε 

Ομήρ. Ιλ.· κλαδευτήρι, σε Ησίοδ.  

δρεπᾰνη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρει, αυτός που κουβαλά δρεπάνι ή 

ξίφος δρεπανοειδές· ἅρμα δ., άρμα που φέρει, έχει δρεπάνια κι απ' τις δύο 

πλευρές, σε Ξεν.  

δρεπᾰνο-ειδής, -ές (εἶδος), αυτός που έχει σχήμα δρεπανιού, μισοφέγγαρου, 

σε Θουκ.  

δρέπᾰνον, τό (δρέπω), = δρεπάνη, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ. 1. δρεπάνι, 

εργαλείο για τον θερισμό, σε Ξεν. 2. καμπυλοειδές ξίφος, σπαθί, γιαταγάνι, σε 

Ηρόδ.  

δρεπᾰν-ουργός, ὁ (*ἔργω), αυτός που φτιάχνει δρεπάνια ή ξίφη, 

κατασκευαστής όπλων, οπλοποιός, σε Αριστοφ.  

δρέπτω, ποιητ. αντί δρέπω, κόβω και μαζεύω, Επικ. παρατ. δρέπτον, σε 

Μόσχ.· ομοίως και στη Μέσ., σε Ανθ.  

δρέπω, Επικ. παρατ. δρέπον, αόρ. αʹ ἔδρεψα, αόρ. βʹ ἔδρᾰπον — Μέσ. Δωρ. 

μέλ. δρεψεῦμαι· I. κόβω και συλλέγω, μαζεύω, Λατ. carpo, σε Ηρόδ., Ευρ. 

κ.λπ.· μεταφ., απανθίζω, συλλέγω, σταχυολογώ, δρ. λειμῶνα Μουσῶν, λέγεται 

για έναν ποιητή, σε Αριστοφ. II. Μέσ., συλλέγω, μαζεύω για τον εαυτό μου, 

σε Ομήρ. Οδ.· μεταφ., δρεπόμενοι τὰ μέλη, σε Πλάτ.· επίσης, αἷμα δρέψασθαι, 

χύνω αίμα, σε Αισχύλ.  

δρηπέτης, δρησμός, Ιων. αντί δραπέτης, δρασμός.  

δρησμοσύνη, ἡ, = δρηστοσύνη, Λατ. cultus, σε Ομηρ. Ύμν.  

δρηστήρ, -ῆρος, ὁ (δράω),· I. εργάτης, εργαζόμενος με μόχθο, εργατικός, σε 

Ομήρ. Οδ.· θηλ. δρήστειρα, εργάτρια, στο ίδ. II. (διδράσκω), φυγάς, δραπέτης, 

σε Βάβρ.· θηλ. δρῆστις, σε Ανθ.  

δρηστοσύνη, Ιων. αντί δραστ- (δράω), υπηρεσία, εξυπηρέτηση, περιποίηση, 

εκδούλευση, σε Ομήρ. Οδ.  

δρῑμύλος[ῠ], -ον, = δριμύς, διαπεραστικός, οξύς, κοφτερός, σε Μόσχ.  

δρῑμύς, -εῖα, -ύ, I. διαπεραστικός, κοφτερός, οξύς, Λατ. acer, λέγεται για 

βέλος, σε Ομήρ. Ιλ.· μεταφ., δριμεῖα μάχη, δριμὺς χόλος, στο ίδ.· δριμὺ μένος, 

σε Ομήρ. Οδ. II. λέγεται για πράγματα, που επηρεάζουν την όραση και τη 

γεύση, καυστικός, οξύς, ερεθιστικός, όπως ο καπνός, σε Αριστοφ.· άγριος, 

πικρός, όπως τα χόρτα, βότανα, σε Ξεν.· οξύς, έντονος, λέγεται για οσμή, σε 

Αριστοφ. III. μεταφ., λέγεται για πρόσωπα, πικρόχολος, καυστικός, δηκτικός, 

σε Αισχύλ., Αριστοφ.· επίσης, ζωηρός, τσουχτερός, σε Ευρ.· δριμὺ βλέπειν, 

κοιτάζω αυστηρά ή με πικρία, σε Αριστοφ.  

δρῑμύτης, -ητος, ἡ, οξύτητα, μεταφ., αιχμηρότητα, σφοδρότητα, οξύνοια, 

πανουργία, σε Πλάτ.  



δρίος, τό, δρυμός, δάσος, άλσος, λόχμη, σύδενδρο, δρίοςὕλης, δασικός 

δρυμός, σε Ομήρ. Οδ.· δρίος ὑλῆεν, σε Ανθ.· στον πληθ., δρία, τά, (όπως αν 

προερχόταν από το δρίον), σε Ησίοδ., Σοφ., Ευρ. (από την ίδια ρίζα, όπως το 

δρῦς).  

δροίτη, ἡ, ξύλινο λουτρό, μπανιέρα, σε Αισχύλ. (άγν. προέλ.).  

δρομαῖος, -α, -ον και -ος, -ον (δρόμος), αυτός που τρέχει με μεγάλη 

ταχύτητα, ταχύς, γρήγορος, σβέλτος, σε Σοφ., Ευρ.· δρ. κάμηλος, κάμηλος η 

δρομάς, σε Πλούτ.  

δρομάς, -άδος, ὁ, ἡ (δραμεῖν), 1. αυτός που τρέχει, σε Ευρ.· ἄντυξ δρ., 

γρήγορα περιστρεφόμενος τροχός, σε Σοφ.· επίσης με ουδ. ουσ., σε Ευρ. 2. 

όπως το φοιτάς, περιπλανώμενος άγρια, μανιώδης, στον ίδ.  

δρομάω, θαμιστικό του δρᾰμεῖν, τρέχω, μόνο σε παρακ. δεδρόμηκα, Αιολ. -

ᾱκα, σε Σαπφώ, Βάβρ.  

δρομεύς, -έως, ὁ (δραμεῖν), αυτός που τρέχει, δρομέας, σε Ευρ., Αριστοφ.  

δρόμημα, τό, βλ. δράμημα.  

δρομικός, -ή, -όν (δραμεῖν), καλός στο τρέξιμο, στον αγώνα δρόμου, 

γρήγορος, ταχύς· τὰ δρομικὰ τοῦ πεντάθλου, αγώνας δρόμου, σε Ξεν.  

δρομο-κῆρυξ, -ῡκος, ὁ, κήρυκας δρομέας, ταχυδρόμος, αγγελιαφόρος, σε 

Αισχίν.  

δρόμος, ὁ (δραμεῖν),· I. 1. αγώνας δρόμου, τρέξιμο, «κούρσα», σε Όμηρ. (βλ. 

τείνω)· οὐρίῳ δρόμῳ, σε ευθύ δρόμο, στην ευθεία, σε Σοφ.· λέγεται για κάθε 

γρήγορη κίνηση, π.χ. για πτήση, σε Αισχύλ.· λέγεται για χρόνο, ἡμέρης δρ., 

τρέξιμο μιας μέρας, δηλ. η απόσταση που μπορεί να διανύσει κάποιος μέσα σε 

μία μέρα, σε Ηρόδ.· δρόμῳ, τρέχοντας, στον ίδ., σε Αττ. 2. αγώνας με τα 

πόδια· παροιμ., περὶ τοῦ παντὸς δρόμον θεῖν, αγωνίζομαι για όλα, σε Ηρόδ.· 

τὸν περὶ ψυχῆς δρόμον δραμεῖν, σε Αριστοφ. 3. το μήκος του σταδίου, 

διαδρομή ή στάδιο, άθλημα, αγώνας δρόμου, σε Σοφ. II. 1. τόπος κατάλληλος 

για τρέξιμο, τόπος για βόσκηση κοπαδιών, σε Ομήρ. Οδ. 2. αγώνας δρόμου, 

σε Ηρόδ.· δημόσιος περίπατος, Λατ. ambulatio, σε Ευρ., Πλάτ.· παροιμ., ἔξω 

δρόμου ή ἐκτὸς δρόμου φέρεσθαι, Λατ. extra oleas vagari, παρεκκλίνω από την 

πορεία, δηλ. παρεκκλίνω από το ζήτημα, από το θέμα, σε Αισχύλ., Πλάτ.· ἐκ 

δρόμου πεσεῖν, σε Αισχύλ.  

δροσερός, -ά, -όν (δρόσος), δροσολουσμένος, υγρός, γεμάτος νερό, νερουλός, 

σε Ευρ., Αριστοφ.  

δροσίζω, μέλ. -σω (δρόσος), δροσίζω, υγραίνω, νοτίζω, βρέχω, ραντίζω, σε 

Αριστοφ.  

δροσινός, -ή, -όν, = δροσερός, σε Ανθ.  

δροσόεις, -εσσα, -εν, = δροσερός, σε Ευρ.  

δρόσος, ἡ, I. 1. δροσιά, Λατ. ros, σε Ηρόδ.· στον πληθ., σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. 

καθαρό νερό, σε Αισχύλ. II. οτιδήποτε τρυφερό, όπως ἕρση II, τα μικρά των 

ζώων, στον ίδ.  

δροσ-ώδης, -ες (εἶδος), δροσερός, υγρός, νοτισμένος, βρεγμένος, σε Ευρ.  

Δρυάς, -άδος, ἡ (δρῦς), Δρυάδα, νύμφη της οποίας η ζωή ήταν συνδεδεμένη 

με το δέντρο που προστάτευε, σε Πλούτ.· πρβλ. Ἁμαδρυάς.  

δρύϊνος, -η, -ον (δρῦς), φτιαγμένος από ξύλο βελανιδιάς, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.· 

δρ. πῦρ, φωτιά από ξύλα βελανιδιάς, σε Θεόκρ.· μέλι δρ., σε Ανθ.  

δρυ-κολάπτης, ὁ, = δρυοκολάπτης, σε Αριστοφ.  

δρῡμός, ὁ, ετερογενής πληθ. δρῠμά (δρῦς), άλσος από βελανιδιές και γενικά, 

άλσος, δάσος· μόνο στον πληθ. δρυμά, σε Όμηρ.· δρυμός στο Σοφ., Ευρ.  

δρῡμών, -ῶνος, ἡ, = δρυμός, σε Βάβρ.  



δρυο-κοίτης, -ου, ὁ (κοίτη), αυτός που ζει, κατοικεί στη βελανιδιά, τέττιξ, σε 

Ανθ.  

δρυο-κολάπτης, -ου, ὁ (κολάπτω), τρυποκάρυδος, σε Αριστοφ.· 

δρυκολάπτης, σε Αριστοφ.  

δρύοχοι, οἱ (δρῦς, ἔχω),· I. υποστηρίγματα ή τρίποδα πάνω στα οποία 

στηρίζονταν η καρίνα (τρόπις) ναυπηγουμένου πλοίου, σε Ομήρ. Οδ.· μεταφ., 

δρυόχους τιθέναι δράματος, τοποθετώ τη βάση του καινούριου έργου, ξεκινώ 

νέο δράμα σε Αριστοφ.· ἐκ δρυόχων, από το ξεκίνημα, από την αρχή, σε 

Πλάτ. II. = δρυμά, δάση, σε Ανθ.· ομοίως, ετερογενής πληθ., δρύοχα, σε Ευρ.  

δρύοψ, -οπος, ὁ, είδος τρυποκάρυδου, σε Αριστοφ.  

δρύππᾱ, ἡ, Λατ. druppa, υπερώριμος καρπός ελιάς, «θρούμπα», σε Ανθ.  

δρύπτω (√ΔΡΥΦ), μέλ. δρύψω, αόρ. αʹ ἔδρυψα, Επικ. δρύψα — Παθ. αόρ. αʹ 

ἐδρύφθην, σε Βάβρ.· σχίζω, απογυμνώνω, γδέρνω, σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ., 

δρυψαμένω παρειάς, ξεσχίζοντας τα μάγουλα ο ένας του άλλου, σε Ομήρ. 

Οδ.· ως ένδειξη πένθους και θρήνου, δρύπτεσθαι παρειάν, ξεσχίζω το μάγουλό 

μου, σε Ευρ.  

δρῦς, ἡ, γεν. δρῠός, αιτ. δρῡν· πληθ., ονομ. και αιτ. δρῦς ή δρύες, δρύας, γεν. 

δρυῶν· I. αρχικά, κάθε δέντρο (το οποίο πραγματικά προέρχεται από την ίδια 

ρίζα), κοινώς, βελανιδιά, Λατ. quercus, σε Όμηρ. κ.λπ.· αποδιδόμενο στον 

Δία, ο οποίος έδινε τους χρησμούς του από τις βελανιδιές της Δωδώνης, σε 

Ομήρ. Οδ.· από όπου, αἱ προσήγοροι δρύες, σε Αισχύλ.· παροιμ., οὐ γὰρ ἀπὸ 

δρυός ἐσσι οὐδ' ἀπὸ πέτρης, εσύ δεν φύτρωσες ούτε από τα δάση ούτε από 

τους βράχους, δηλ. έχεις γονείς και πατρίδα, σε Ομήρ. Οδ.· οὐ νῦν ἔστιν ἀπὸ 

δρυὸς οὐδ' ἀπὸ πέτρης ὀαρίζειν, δεν είναι τώρα καιρός να μιλάμε ήσυχα, από 

δέντρο ή βράχο, σε Ομήρ. Ιλ. II. λέγεται για τα υπόλοιπα δέντρα, πίειρα δρῦς, 

το ρητινώδες ξύλο (του πεύκου), σε Σοφ.· λέγεται για την ελιά, σε Ευρ. III. 

μεταφ., εξασθενημένος γέροντας, σε Ανθ.  

δρῠ-τόμος, ὁ (τέμνω), ξυλοκόπος, σε Ομήρ. Ιλ.  

δρύ-φακτος, ὁ, αντί δρύ-φρακτος (δρῦς, φράσσω), φράχτης ή κιγλίδωμα, που 

χρησιμεύει στην περίφραξη των δικαστηρίων ή του βουλευτηρίου, σε 

Αριστοφ.· στον πληθ., όπως το Λατ. cancelli, στον ίδ.  

δρύψα, Επικ. αντί ἔδρυψα, αόρ. αʹ του δρύπτω.  

δρύψια, τά (δρύπτω), ξύσματα, θρύψαλα, τρίμματα, σε Ανθ.  

δρώοιμι, Επικ. αντί δρῷμι, ευκτ. του δράω.  

δρωπᾰκίζω, μέλ. -σω, ξεριζώνω, μαδώ τα μαλλιά με έμπλαστρα από πίσσα, 

κάνω αποτρίχωση, σε Λουκ.  

δρῶπαξ, -ᾰκος, ὁ (δρέπω), έμπλαστρο από πίσσα.  

δῦ, Επικ. αντί ἔδυ, γʹ ενικ. αορ. βʹ του δύω.  

δύα, Δωρ. αντί δύη.  

δυάς, -άδος, ἡ (δύο), αριθμός δύο, σε Πλάτ.  

δυάω (δύη), βυθίζω σε δυστυχία, Επικ. γʹ πληθ. δυόωσιν, σε Ομήρ. Οδ.  

δύη, Δωρ. δύα, ἡ, αθλιότητα, δυστυχία, αγωνία, πόνος, οδύνη, σε Ομήρ. Οδ., 

Τραγ.· δυηπᾰθίη, ἡ, αθλιότητα, δυστυχία, σε Ανθ.  

δύην, Επικ. ευκτ. αορ. βʹ του δύω.  

δυή-πᾰθος, -ον (παθεῖν), αυτός που υποφέρει πολλά, ταλαίπωρος, 

βασανισμένος, σε Ομηρ. Ύμν.  

δῦθι, προστ. αορ. βʹ του δύω.  

δύμεναι[ῡ], Επικ. αντί δῦναι, απαρ. αορ. βʹ του δύω.  

δύνᾰμαι, αποθ., κλίση σε ενεστ. και παρατ. όπως το ἵσταμαι· βʹ ενικ. δύνασαι, 

Αττ. δύνᾳ· Ιων. δύνῃ· Ιων. γʹ πληθ. δυνέαται· υποτ. δύνωμαι, Επικ. βʹ ενικ. 



δύνησι, Αττ. δύνῃ· βʹ ενικ. παρατ. ἐδύνω, Ιων. γʹ πληθ. ἐδυνέατο, μέλ. 

δυνήσομαι, αόρ. αʹ ἐδυνησάμην, Επικ. δυνησάμην, επίσης ἐδυνάσθην, Επικ. 

δυνάσθην, στην Αττ. ἐδυνήθην, παρακ. δεδύνημαι. Ο αόρ. αʹ έχει επίσης διπλή 

αύξηση, ἠδυνάμην, ἠδυνήθην.  

I. 1. μπορώ, είμαι ικανός, δυνατός, έχω τη δύναμη να κάνω, με απαρ., σε 

Όμηρ. κ.λπ.· αλλά το απαρ. συχνά παραλείπεται, Ζεὺς δύναται ἅπαντα (ενν. 

ποιεῖν), σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως επίσης, μέγα δυνάμενος, πολύ δυνατός, 

πανίσχυρος, στο ίδ.· οἱ δυνάμενοι, άνδρες που έχουν δύναμη, εξουσία, σε 

Ευρ., Θουκ.· δυνάμενος παρά τινι, έχοντας δύναμη, επιρροή με αυτόν, σε 

Ηρόδ. κ.λπ. 2. είμαι σε θέση, δηλ. τολμώ ή αντέχω να κάνω κάτι, οὐδὲ 

ποιήσειν δύναται, σε Ομήρ. Οδ.· οὐκέτι ἐδύνατο βιοτεύειν, σε Θουκ. 3. με το 

ὡς και υπερθ., ὡς ἐδύναντο ἀδηλότατα, όσο πιο κρυφά, όσο πιο μυστικά 

μπορούσαν, στον ίδ.· ὡς δύναμαι μάλιστα, όσο το δυνατόν περισσότερο 

μπορώ, σε Πλάτ.· ή απλώς, ὡς ἐδύνατο, με τον καλύτερο τρόπο που 

μπορούσε, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε Ξεν. II. ισοδυναμώ, 

λογίζομαι, θεωρούμαι, δηλ.: 1. λέγεται για χρήματα, αξίζω τόσο, με αιτ., ὁ 

σίγλος δύναται ἑπτὰ ὀβολούς, ο σίγλος ισοδυναμεί, αξίζει εφτά οβολούς, στον 

ίδ. 2. λέγεται για αριθμούς, είμαι ισοδύναμος με, ισάξιος με, τριηκόσιαι γενεαὶ 

δυνέαται μύρια ἔτεα, σε Ηρόδ. 3. λέγεται για λέξεις, σημαίνω, δηλώνω, Λατ. 

valere, στον ίδ. κ.λπ.· ἴσον δύναται, Λατ. idem valet, στον ίδ.· τὴν αὐτὴν 

δύνασθαι δουλείαν, εννοώντας την ίδια δουλεία, την σκλαβιά, σε Θουκ.· 

επίσης, ωφελώ, χρησιμεύω, οὐδένα καιρὸν δύναται, δεν χρησιμεύει σε τίποτα, 

για κανένα σκοπό, σε Ευρ. III. απρόσ., οὐ δύναται, με απαρ., δεν είναι 

δυνατόν να είναι, σε Ηρόδ.  

δύνᾰμις, [ῠ], ἡ, γεν. -εως, Ιων. -ιος, Ιων. δοτ. δυνάμι· I. 1. ισχύς, δύναμη, 

ρώμη, σε Όμηρ.· έπειτα, γενικά, δύναμη, δυνατότητα, ικανότητα να κάνω 

κάτι, στον ίδ.· παρὰ δύναμιν, πέρα από τις δυνάμεις κάποιου, σε Θουκ.· ὑπὲρ 

δ., σε Δημ.· κατὰ δ., ως το σημείο που μπορεί κάποιος, Λατ. pro virili, σε 

Ηρόδ. 2. εξουσία, εξωτερική δύναμη, ισχύς, βαρύτητα, αξίωμα, σε Αισχύλ. 

κ.λπ. 3. στρατιωτική δύναμη για τον πόλεμο, στρατιωτικές δυνάμεις, σε Ξεν. 

4. ποσότητα, Λατ. vis, χρημάτων δ., σε Ηρόδ. κ.λπ. II. δύναμη, ικανότητα, 

δεξιότητα, αἱ τοῦ σώματος δυνάμεις, σε Πλάτ. κ.λπ.· επίσης, λέγεται για τα 

φυτά κ.λπ., σε Ξεν. III. 1. νόημα, σημαινόμενο ή σημασία μιας λέξης, σε 

Πλάτ. κ.λπ. 2. αξία ή αντίτιμο, κόστος των χρημάτων, σε Θουκ.  

δῠνᾰμόω, μέλ. -ώσω, δυναμώνω, ισχυροποιώ, ενισχύω, σε Παθ., Κ.Δ.  

δύνᾰσις[ῠ], -εως, ἡ, ποιητ. αντί δύναμις, σε Σοφ., Ευρ.  

δῠναστεία, ἡ, I. εξουσία, κυριαρχία, ηγεμονία, σε Σοφ., Θουκ. κ.λπ. II. 

ολιγαρχία (πολιτειακή κατάσταση μεταξύ τυραννίδας και δημοκρατίας 

σύμφωνα με τον Αριστ.), στον ίδ., σε Ξεν.  

δῠναστεύω, μέλ. -σω, έχω, κρατώ την εξουσία ή την κυριαρχία, κυβερνώ, 

είμαι ισχυρός, δυνατός, υπερισχύω, επικρατώ, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.  

δῠνάστης, -ου, ὁ (δύναμαι), κύριος, αφέντης, απόλυτος άρχοντας, 

κυβερνήτης, λέγεται για τον Δία, σε Σοφ.· οἱ δ., Λατ. optimates, σε Ηρόδ.· 

στον Αισχύλ., τα άστρα αποκαλούνται λαμπροὶ δύνασται.  

δυναστικός, -ή, -όν, τυρρανικός, αυθαίρετος, σε Αριστ.  

δῠνᾰτέω, μέλ. -ήσω (δυνατός), είμαι ισχυρός, δυνατός, μεγαλοδύναμος, σε 

Κ.Δ.  

δῠνάτης[ᾰ], -ου, ὁ, ποιητ. αντί δυνάστης, σε Αισχύλ.  

δῠνᾰτός, -ή, -όν και -ός, -όν (δύναμαι),· I. 1. ισχυρός, ρωμαλέος, ικανός, 

ακμαίος, ιδίως, στο σώμα, τὸ δυνατώτατον, οι ικανότεροι, οι πιο ρωμαλέοι 



άνδρες, σε Ηρόδ.· λέγεται για καράβια, κατάλληλος προς πλεύση, σε Θουκ. 2. 

με απαρ., ικανός να πράξει, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. ισχυρός, στον ίδ.· οἱ δυνατοί, οι 

άριστοι, οι εξέχοντες σε καταγωγή, κοινωνική ιεραρχία και επίδραση, σε 

Θουκ. II. Παθ., λέγεται για πράγματα, πιθανός, Λατ. quod fieri possit, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· δυνατόν (ἐστι), με απαρ., στον ίδ., σε Αισχύλ. κ.λπ.· ὁδὸςδυνατὴ 

καὶ τοῖς ὑποζυγίοις πορεύεσθαι, διαβατός, προσπελάσιμος, σε Ξεν.· κατὰ τὸ 

δυνατόν, quantum fieri possit, σε Πλάτ. κ.λπ.· ομοίως ἐς τὸ δ., σε Ηρόδ.· ὅσον 

δυνατόν, σε Ευρ. κ.λπ. III. επίρρ. -τῶς, δυνατά, ισχυρά, ρωμαλέα, σε Αισχίν.· 

δ. ἔχει, είναι εφικτό, είναι δυνατόν, σε Ηρόδ.  

δῦνε, Επικ. αντί ἔδυνε, γʹ ενικ. παρατ. του δύνω.  

δυνέαται, Ιων. αντί δύνανται, γʹ πληθ. του δύναμαι.  

δύνηαι, Επικ. αντί δύνῃ, βʹ ενικ. υποτ. του δύναμαι.  

δύνω, βλ. δύω.  

δύο, Επικ. δύω· γεν. και δοτ. δυοῖν· Ιων., επίσης, γεν. πληθ. δυῶν, δοτ. δυοῖσι, 

και στη μεταγεν. Αττ. δυσί· και άκλιτο, όπως το ἄμφω, από τον Όμηρ., τῶν 

δύο μοιράων, δύο κανόνεσσι, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως σε Ηρόδ. και Αττ. πεζό 

λόγο· σπανίως σε Τραγ.· δύο, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· στους Ποιητές το δύο ή δύω 

μπορεί να ακολουθ. από πληθυντικά ονόματα, δύοδ' ἄνδρες, στον ίδ.· εἰς δύο, 

δύο δύο, σε Ξεν.· σὺν δύο, δύο μαζί, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.  

δυο-καί-δεκα, οἱ, αἱ, τά, δώδεκα, σε Ομήρ. Ιλ.  

δυοκαιδεκά-μηνος, -ον (μήν), = δωδεκάμηνος, σε Σοφ.  

δυόωσιν, Επικ. αντί δυῶσιν, γʹ πληθ. του δυάω.  

δύρομαι[ῡ], ποιητ. αντί ὀδύρομαι.  

δύς, δῦσα, δύν, μτχ. αορ. βʹ του δύω.  

δῠσ-, αχώριστο προθεματικό μόριο, όπως το αγγλικό un- (που δηλώνει 

στέρηση ή ανατροπή κατάστασης, α-, π.χ. ά-τυχος) ή mis- (π.χ. α-τυχία)· 

αναιρεί τη θετική σημασία μιας λέξης ή επιτείνει την αρνητική της σημασία.  

δυσ-αγκόμιστος, ποιητ. αντί δυσ-ανακόμιστος.  

δύσ-αγνος, -ον, α κάθαρτος, μιαρός, σε Λουκ.  

δυσαγρέω, μέλ. -ήσω, είμαι άτυχος στο ψάρεμα, στην αλιεία, στο κυνήγι, σε 

Πλούτ.  

δυσ-αγρής, -ές (ἄγρα), άτυχος στο ψάρεμα, στην αλιεία, στο κυνήγι.  

δυσ-άγων, -ωνος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει βαριά εργασία, που έχει να 

αντιμετωπίσει σκληρή δουλειά, υπηρεσία, σε Πλούτ.  

δυσ-άδελφος, -ον, αυτός που είναι δυστυχισμένος έχοντας αδέρφια, εξαιτίας 

των αδελφών του, σε Αισχύλ.  

δυσ-ᾱής, -ές (ἄημι), αυτός που πνέει με σφοδρότητα, θυελλώδης, λέγεται για 

ανέμους, σε Όμηρ.· Επικ. γεν. πληθ. δυσ-αήων αντί -αέων, σε Ομήρ. Οδ.  

δυσ-άθλιος, -ον, πιο άθλιος, υπερβολικά άθλιος, τρισάθλιος, πανάθλιος, σε 

Σοφ.  

δυσ-αιᾱνής, -ές, υπερβολικά θλιμμένος, μελαγχολικός, πένθιμος, σε Αισχύλ.  

δυσ-αίθριος, -ον, μη αίθριος, συννεφιασμένος, σκοτεινός, σε Ευρ.  

δυσ-αίων, -ωνος, ὁ, ἡ, αυτός που διάγει δύσκολη ζωή, πλέον δυστυχής, 

δυστυχισμένος, κακομοίρης, σε Αισχύλ., Σοφ.· αἰὼν δυσαίων, μια ζωή που 

δεν είναι ζωή, ζωή ψευτοζωή, βίος αβίωτος, σε Ευρ.  

δυσ-αλγής, -ές (ἄλγος), επίπονος, επώδυνος, οδυνηρός, σε Αισχύλ.  

δυσ-άλγητος, -ον (ἀλγέω), αναίσθητος, σκληρόκαρδος, ανάλγητος, σε Σοφ.  

δυσ-άλιος, -ον, Δωρ. αντί δυσ-ήλιος.  



δυσ-άλωτος, -ον (ἁλῶναι),· I. δύσκολος στο να συλληφθεί ή να πιαστεί, 

ἄγρα, σε Πλάτ. 2. δύσκολος στο να κατακτηθεί, δυσπόρθητος, οχυρός, σε 

Αισχύλ.· με γεν., δ. κακῶν, μακριά από την επιρροή των κακών, σε Σοφ.  

δυσᾱμερία, Δωρ. αντί δυσημερία.  

δῠσ-άμμορος, -ον, υπερβολικά δυστυχισμένος, δύσμοιρος, σε Ομήρ. Ιλ.  

δυσ-ανάκλητος, -ον (ἀνακᾰλέω), αυτός που δύσκολα ανακαλείται, δύσκολα 

επανορθώσιμος, αυτός που δεν μπορεί να κληθεί πίσω, σε Πλούτ.  

δυσανακόμιστος, -ον (ἀνακομίζω), αυτός που δύσκολα επαναφέρεται ή 

ανακαλείται, αναντικατάστατος, δυσαναπλήρωτος, σε Πλούτ.· ποιητ. 

δυσαγκόμιστος, σε Αισχύλ.  

δυσ-ανάπλους, -ουν (ἀναπλέω), αυτός που είναι δύσκολο να πλεύσει 

αντίθετα προς το ρεύμα του, να πλεύσει προς τα πάνω (ή αποπλέοντας ή 

επανερχόμενος), σε Στράβ.  

δυσ-ανάπλωτος, -ον, = το προηγ., σε Στράβ.  

δυσανασχετέω, μέλ. —ήσω, υποφέρω με δυσκολία, φέρω βαρέως, Λατ. aegre 

ferre, σε Θουκ.· είμαι πολύ εξοργισμένος, αγανακτισμένος, αδημονώ, ἐπί τινι, 

σε Πλούτ.  

δυσ-ανάσχετος, -ον, ανυπόφορος, αφόρητος.  

δυσανάτρεπτος, -ον (ἀνατρέπω), αυτός που δύσκολα ανατρέπεται, σε Πλούτ.  

δυσ-άνεκτος, -ον, = δυσανάσχετος, σε Ξεν.  

δυσ-άνεμος[ᾱ], -ον, Δωρ. αντί δυσ-ήνεμος, σε Σοφ.  

δυσ-άντητος, -ον (ἀντάω), δυσάρεστος στο να συναντηθεί από κάποιον, 

απεχθής, ενοχλητικός, σε Λουκ.  

δυσ-αντίβλεπτος, -ον (ἀντιβλέπω), αυτός που είναι δύσκολο να τον κοιτάξει, 

να τον αντικρύσει κάποιος κατά πρόσωπο, φρικιαστικός, αποτρόπαιος, σε 

Πλούτ.  

δύσαντο, Επικ. αντί ἐδύσαντο, γʹ πληθ. Μέσ. αορ. αʹ του δύω.  

δυσ-απάλλακτος, -ον (ἀπαλλάσσω), δύσκολος στο να απαλλαγεί κάποιος 

από αυτόν, φορτικός, σε Σοφ.  

δυσ-άπιστος, -ον, ανυπάκουος, απειθής, ανυπότακτος, δύσπιστος, σε Ανθ.  

δυσ-απόδεικτος, -ον (ἀποδείκνυμι), αυτός που δύσκολα αποδεικνύεται, σε 

Πλάτ.  

δυσ-απόκρῐτος, -ον (ἀποκρίνομαι), αυτός που δύσκολα απαντιέται, σε Λουκ.  

δυσ-απότρεπτος, -ον (ἀποτρέπω), αυτός που δύσκολα αποτρέπεται, σε Ξεν.  

δυσ-άρεστος, -ον, 1. δύσκολος στο να κατευναστεί, αδιάλλακτος, σε Αισχύλ.· 

δυσαρεστημένος, ανικανοποίητος, οξύθυμος, δύστροπος, ιδιότροπος, σε Ευρ., 

Ξεν. 2. αυτός που ικανοποιείται δύσκολα, τινι με κάποιον, σε Ευρ.· τὸ 

δυσάρεστον, δυσαρέσκεια, απαρέσκεια, σε Πλούτ.  

δυσ-ᾰριστο-τόκεια, ἡ (τίκτω), δυστυχισμένη μητέρα άριστου, γενναίου γιου, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

δύσ-αρκτος, -ον (ἄρχω), αυτός που δύσκολα κυβερνιέται, άρχεται, σε 

Αισχύλ., Πλάτ.  

δυσαρμοστία, ἡ, διαφωνία, ασυμφωνία, δυσαρμονία, σε Πλούτ.  

δυσ-άρμοστος, -ον (ἁρμόζω), όχι καλά συναρμοσμένος, ασύμφωνος, σε 

Πλούτ.  

δυσαυλία, ἡ, κακή ή δυσάρεστη, δύσκολη στέγαση, κακό κατάλυμα, σε 

Αισχύλ.  

δύσ-αυλος, -ον (αὐλή), αφιλόξενος, σε Σοφ.  

δύσ-αυλοςἔρις, άτυχος, δυσάρεστος αγώνας με αυλούς (αὐλός), σε Ανθ.  

δυσ-αφαίρετος, -ον (ἀφαιρέω), αυτός που δύσκολα αφαιρείται, σε Αριστ.  



δυσ-ᾰχής, -ές (ἄχος), επώδυνος, οδυνηρός, επίπονος, σε Αισχύλ.  

δυσ-βάστακτος, -ον (βαστάζω), αυτός που δύσκολα μπορεί κάποιος να 

υπομείνει, ανυπόφορος, αφόρητος, επαχθής, δυσβάσταχτος, σε Κ.Δ.  

δυσβατο-ποιέομαι, Μέσ., κάνω κάτι δύσβατο, αδιάβατο, απροσπέλαστο, σε 

Ξεν.  

δύσ-βᾰτος, -ον, I. αδιάβατος, απροσπέλαστος, κακοτράχαλος, σε Ξεν. II. 

εξουθενωμένος από θλίψη, μελαγχολία, σε Αισχύλ.  

δυσ-βάϋκτος, -ον (βαΰζω), πολύ θρηνητικός, σε Αισχύλ.  

δυσ-βίοτος, -ον, αυτός που καθιστά τη ζωή άθλια, αξιοθρήνητη, πενίη, σε 

Ανθ.  

δυσβουλία, ἡ, κακή σκέψη, κακοβουλία, σε Αισχύλ., Σοφ.  

δύσ-βουλος, -ον (βουλή), κακόβουλος.  

δύσ-βωλος, -ον, αυτός που έχει κακό χώμα, άγονος, άκαρπος, σε Ανθ.  

δύσ-γᾰμος, -ον, αυτός που έχει ατυχή, κακό γάμο, σε Ευρ.  

δυσ-γάργαλις, -ι (γαργαλίζω), αυτός που γαργαλιέται εύκολα, ευερέθιστος, 

σε Ξεν.  

δυσγένεια, ἡ, I. ταπεινή καταγωγή, σε Σοφ. κ.λπ. II. ποταπότητα, προστυχιά, 

σε Ευρ.  

δυσ-γενής, -ές (γένος),· I. ταπεινός στην καταγωγή, ασήμαντος, σε Ευρ. κ.λπ. 

II. χυδαίος, αγροίκος, αυτός που έχει ταπεινό φρόνημα, ποταπός, τιποτένιος, 

στον ίδ.  

δυσ-γεφύρωτος, -ον, αυτός που δύσκολα γεφυρώνεται, σε Στράβ.  

δύσ-γνοια, ἡ (γι-γνώσκω), άγνοια, αμφιβολία, λάθος, σε Ευρ.  

δυσ-γνωσία, ἡ (γι-γνώσκω), δυσκολία αναγνώρισης, σε Ευρ.  

δυσ-γοήτευτος, -ον (γοητεύω), αυτός που δύσκολα γοητεύεται, αυτός που 

δεν ξεγελιέται εύκολα, από μαγεία, αυτός που δεν υπόκειται σε γοητεία, σε 

Πλάτ.  

δυσδαιμονία, ἡ, αθλιότητα, δυστυχία, σε Ευρ.  

δυσ-δαίμων, -ον, κακότυχος, δύσμοιρος, δυστυχής, σε Τραγ. κ.λπ.  

δυσ-δάκρῡτος, -ον, I. πολυδάκρυτος, σε Αισχύλ. II. Ενεργ., αυτός που κλαίει 

πολύ, σε Ανθ.  

δύσ-δᾰμαρ, -αρτος, ὁ, ἡ, ατυχής στη σύζυγο, αυτός που ατύχησε στο γάμο 

του, κακοπαντρεμένος, σε Αισχύλ.  

δυσ-διάθετος, -ον (διατίθεμαι), αυτός που είναι δύσκολο να δοθεί, να 

διατεθεί, σε Πλούτ.  

δυσ-διαίτητος, -ον (διαιτάω), αυτός που είναι δύσκολο να αποφασιστεί, σε 

Πλούτ.  

δυσ-διάλῠτος, -ον, αυτός που δύσκολα διαλύεται, σε Αριστ.  

δυσ-διερεύνητος, -ον (διερευνάω), αυτός που είναι δύσκολος να ερευνηθεί, 

σε Πλάτ.  

δυσ-δίοδος, -ον, αυτός που δύσκολα περνιέται, διαπερνιέται, δύσβατος, 

απροσπέλαστος, σε Πολύβ.  

δύσ-εδρος, -ον (ἕδρα), αυτός που επιφέρει κακό με τη διαμονή του, κακός 

σύνοικος, σε Αισχύλ.  

δυσ-ειδής, -ές (εἶδος), δύσμορφος, άσχημος, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

δυσ-είμᾰτος, -ον (εἷμα), άθλια ντυμένος, κακοντυμένος, σε Ευρ.  

δυσ-είσβολος, -ον (εἰσ-βάλλω), δύσκολος στην είσοδο, δύσκολος στο να 

εισαχθεί κάποιος, απρόσβλητος, οχυρός· υπερθ. -ώτατος, -ον, λιγότερο 

προσβάσιμος, σε Θουκ.  



δυσ-είσπλους, -ουν, αυτός στον οποίο κάποιος δύσκολα εισπλέει, εισέρχεται, 

σε Στράβ.  

δυσ-έκθῠτος, -ον (ἐκ-θύομαι), δύσκολος να αποτραπεί, να εξιλεωθεί με 

θυσίες, σε Πλούτ.  

δυσ-έκλῠτος, -ον (ἐκλύω), δύσκολος να διαλυθεί, να επιλυθεί, δυσδιάλυτος, 

δυσεπίλυτος· επίρρ. -τως, αδιαλύτως, σε Αισχύλ.  

δυσ-έκνιπτος, -ον (ἐκνίζω), αυτός που είναι δύσκολο να ξεπλυθεί, σε Πλάτ.  

δυσ-εκπέρᾱτος, -ον, αυτός που δύσκολα τελειώνει, αυτός που δύσκολα 

θεραπεύεται, σε Ευρ.  

δυσ-έκφευκτος, -ον (ἐκφεύγω), αυτός από τον οποίο δύσκολα ξεφεύγεις· 

επίρρ. -τως, σε Ανθ.  

δυσ-έλεγκτος, -ον (ἐλέγχω), αυτός που δύσκολα ελέγχεται, δυσεξέλεγκτος, 

σε Λουκ.  

Δυσ-ελένα, ἡ, Ελένη που προκάλεσε συμφορές, σε Ευρ.  

δύσ-ελπις, -ιδος, ὁ, ἡ, αυτός που ελπίζει λίγο, απελπισμένος, αποθαρρυμένος, 

λιπόψυχος, σε Αισχύλ., Ξεν.  

δυσ-έλπιστος, -ον, I. = δύσελπις, σε Πλούτ. II. ανέλπιστος, αναπάντεχος· 

ἐκδυσελπίστων, απρόσμενα, ξαφνικά, απροσδόκητα, σε Ξεν.  

 
 


