
δυσ-έμβᾰτος, -ον, αυτός στον οποίο κάποιος δύσκολα βαδίζει, δύσβατος, 

κακοτράχαλος, σε Θουκ.  

δυσ-έμβολος, -ον, αυτός που μπαίνει δύσκολα στη θέση του (λέγεται για 

οστό)· απροσπέλαστος, δυπρόσιτος, οχυρός, απάτητος, σε Ξεν.  

δυσ-εντερία, ἡ (ἔντερον), δυσεντερία, λοιμώδης νόσος των εντέρων, σε 

Ηρόδ., Πλάτ.  

δυσ-έντευκτος, -ον, αμίλητος, αυτός που δύσκολα μιλιέται, ακοινώνητος, 

μισάνθρωπος, σε Θεόφρ.  

δυσ-εξᾰπάτητος, -ον, αυτός που δύσκολα εξαπατάται, σε Πλάτ., Ξεν.  

δυσ-έξαπτος, -ον, αυτός που δύσκολα λύνεται από τα δεσμά, σε Πλούτ.  

δυσ-εξαρίθμητος, -ον, αυτός που δύσκολα αριθμείται, σε Πολύβ.  

δυσ-εξέλεγκτος, -ον (ἐξελέγχω), αυτός που δύσκολα ελέγχεται, που δύσκολα 

αντικρούεται ή αναιρείται, σε Πλάτ.  

δυσ-εξέλικτος, -ον (ἐξελίσσω), αυτός που δύσκολα ξετυλίγεται, 

εκτυλίσσεται, σε Πλούτ.  

δυσ-εξερεύνητος, -ον, αυτός που δύσκολα εξερευνάται, σε Αριστ.  

δυσ-εξημέρωτος, -ον (ἐξημερόω), αυτός που δύσκολα εξημερώνεται, 

δαμάζεται, σε Πλούτ.  

δυσ-εξήνυστος, -ον (ἐξανύω), αδιάλυτος, σε Ευρ.  

δυσ-έξοδος, -ον, αυτός από τον οποίο δύσκολα βγαίνει, εξέρχεται καποιος, σε 

Αριστ.  

δύσεο, Επικ. προστ. Μέσ. αορ. αʹ του δύω.  

δυσ-επιβούλευτος, -ον, αυτός που δύσκολα γίνεται στόχος μυστικής 

επίθεσης, στόχος εχθρικής ενέργειας, σε Ξεν.  

δυσ-έραστος, -ον (ἔραμαι), μη ευνοημένος στον έρωτα, άτυχος, σε Ανθ.  

δυσεργία, ἡ, δυσχερής εργασία, δυσκολία στην ενέργεια, στην πράξη, σε 

Πλούτ.  

δύσ-εργος, -ον (*ἔργω), αυτός που επεξεργάζεται δύσκολα, δυσκίνητος στην 

εργασία, νωθρός, σε Πλούτ.  

δυσ-έρημος, -ον, μοναχικός, έρημος, απομονωμένος, παντέρημος, σε Ανθ.  

δύσ-ερις, -ι, γεν. -ιδος· I. εξαιρετικά εριστικός, φιλόνικος, σε Πλάτ. II. 

Ενεργ., αυτός που προκαλεί έριδα, πρόξενος τσακωμού, αίτιος, καβγατζής, σε 

Πλούτ.  

δυσ-έριστος, -ον, αυτός που ρίχνεται, πέφτει σε άτυχη φιλονικία, διαμάχη, σε 

Πλούτ.  

δυσ-ερμήνευτος, -ον (ἐρμηνεύω), αυτός που δύσκολα ερμηνεύεται, 

εξηγείται, δυσεξήγητος, σε Κ.Δ.  

δύσ-ερως, -ωτος, ὁ, ἡ, I. τρελά, παθολογικά ερωτευμένος, αυτός που είναι 

ερωτευμένος αρρωστημένα με, τινος, σε Ευρ., Θουκ. II. αναίσθητος στον 

έρωτα, σκληρόκαρδος, σε Θεόκρ.  

δυσ-ευνήτωρ, Δωρ. -άτωρ, -ορος, ὁ (εὐνάω), κακός σύντροφος στο κρεβάτι, 

σε Αισχύλ.  

δυσ-εύρετος, -ον, 1. αυτός που είναι δύσκολο να βρεθεί, σε Αισχύλ. 2. 

δύσκολος στην εύρεση ή στην απόκτηση, σε Ξεν. 3. αδιαπέραστος, 

απροσπέλαστος, σε Ευρ.  

δύσ-ζηλος, -ον, υπέρμετρα ζηλόφθονος, ζηλότυπος, σε Ομήρ. Οδ., Πλούτ.· 

επίρρ., δυσζήλως ἔχειν πρός τινα, σε Πλούτ.  

δυσ-ζήτητος, -ον, δυσεύρετος ή αυτός που δύσκολα ανιχνεύεται, σε Ξεν.  

δύσ-ζωος, -ον (ζωή), άθλιος, δυστυχής, σε Ανθ.  

δυσ-ήκεστος, -ον, αυτός που δύσκολα θεραπεύεται ή διορθώνεται, σε Ανθ.  



δυσ-ήκοος, -ον (ἀκούω), βαρήκοος, σε Ανθ.  

δυσ-ηλεγής, -ές (λέγω, αποκοιμίζω, πρβλ. ταν-ηλεγής), αυτός που ξαπλώνει 

κάποιον πάνω σε σκληρό κρεβάτι, αυτός που επιφέρει άσχημο ύπνο, λέγεται 

για τον θάνατο, σε Όμηρ., Ησίοδ.  

δυσ-ήλιος, Δωρ. -άλιος, -ον, ανήλιαγος, σκοτεινός, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δυσ-ηνιόχητος, -ον (ἡνιοχέω), αυτός που δύσκολα κυβερνιέται, καθοδηγείται 

με τα χαλινάρια, σε Λουκ.  

δύσ-ηρις, -ιδος, ὁ, ἡ, ποιητ. αντί δύσερις I, σε Πίνδ.  

δυσ-ηχής, Δωρ. δυσ-ᾱχής, -ές (ἠχέω), αυτός που ακούγεται άσχημα, 

κακόηχος, σε Ομήρ. Ιλ.  

δυσ-θαλπής, -ές (θάλπω), αυτός που δύσκολα ζεσταίνεται, ψυχρός, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

δυσ-θᾰνᾰτέω, μέλ. -ήσω, αποβιώνω με δυσκολία, πεθαίνω με αργό θάνατο, 

ψυχομαχώ, σε Ηρόδ.· αγωνίζομαι εναντίον του θανάτου, σε Πλάτ.  

δυσ-θάνᾰτος, -ον, αυτός που επιφέρει σκληρό, βασανιστικό θάνατο, σε Ευρ.  

δυσ-θᾰνής, -ές (θανεῖν), αυτός που έχει πεθάνει με σκληρό, βασανιστικό 

θάνατο, σε Ανθ.  

δυσ-θέᾱτος, -ον, δυσάρεστος στο θέαμα, αποτρόπαιος, φρικτός, φρικιαστικός, 

σε Αισχύλ., Σοφ.  

δύσ-θεος, -ον, άθεος, ασεβής, αθεόφοβος, βλάσφημος, σε Αισχύλ.· μισητός 

στους θεούς, θεομίσητος, σε Σοφ.  

δυσ-θεράπευτος, -ον (θεραπεύω), αυτός που δύσκολα γιατρεύεται, σε Σοφ.  

δυσθετέομαι, αποθ., είμαι πολύ στενοχωρημένος, δυσαρεστημένος, σε Ξεν.  

δύσ-θετος, -ον (τίθημι), αυτός που βρίσκεται σε κακή, άσχημη κατάσταση, 

θέση.  

δυσ-θήρᾱτος, -ον (θηράω), αυτός που δύσκολα θηρεύεται, πιάνεται, 

συλλαμβάνεται, σε Πλούτ.  

δυσ-θνῄσκω, = δυσθανατέω, μόνο σε μτχ., σε Ευρ.  

δυσ-θρήνητος, -ον (θρηνέω), αυτός που θρηνεί γοερά, θρηνητικός, σε Σοφ., 

Ευρ.  

δύσ-θροος, -ον, αυτός που ηχεί, αυτός που ακούγεται άσχημα, σε Αισχύλ.  

δυσ-θῡμαίνω, αποθαρρύνομαι, χάνω το θάρρος μου, σε Ομηρ. Ύμν.  

δυσθῡμέω, μέλ. -ήσω, = το προηγ., σε Ηρόδ., Πλούτ. — Μέσ., είμαι 

μελαγχολικός, θυμωμένος, βαρύθυμος, σε Ευρ.  

δυσθῡμία, ἡ, απελπισία, βαρυθυμία, αποθάρρυνση, σε Ευρ., Πλάτ. κ.λπ.  

δύσ-θῡμος, -ον, αποθαρρυμένος, μελαγχολικός, βαρύθυμος, σε Σοφ. κ.λπ.· τὸ 

δύσθυμον = δυσθυμία, σε Πλούτ.· επίρρ. -μως, συγκρ. -ότερον, σε Πλάτ.  

δυσ-ίᾱτος, [ῑ], -ον, αυτός που δύσκολα θεραπεύεται, ανίατος, σε Αισχύλ., 

Ευρ.  

δυσ-ιερέω, μέλ. -ήσω (ἱερά, τά), έχω άσχημους οιωνούς σε μια θυσία, σε 

Πλούτ.  

δῡσι-θάλασσος, Αττ. -ττος, -ον (δύω, θάλασσα), βυθισμένος στη θάλασσα, 

σε Ανθ.  

δύσ-ιππος, -ον, δύσβατος για ιππασία· τὰ δ., ακατάλληλα μέρη για το ιππικό, 

σε Ξεν., Πλούτ.  

δύσις[ῠ], -εως, ἡ (δύω), 1. βασίλεμα, δύση του ήλιου ή των αστεριών, σε 

Αισχύλ. κ.λπ. 2. μέρος του ορίζοντα στο οποίο δύει ο ήλιος, σημείο της 

Δύσης, δυτικά μέρη, σε Θουκ. κ.λπ.  

δυσ-κάθαρτος, -ον (καθαίρω), αυτός που είναι δύσκολο να εξιλεωθεί μέσω 

εξαγνισμού ή καθαρμών, σε Σοφ., Αριστοφ.  



δυσ-κάθεκτος, -ον (κατέχω), αυτός που δύσκολα συγκρατιέται, 

ασυγκράτητος, ορμητικός, ἵπποι, σε Ξεν.  

δύσ-καπνος, -ον, επιβλαβής, δύσοσμος από τον καπνό, καπνώδης, σε Αισχύλ.  

δυσ-καρτέρητος, -ον (καρτερέω), δύσκολος να υποφερθεί, δυσβάστακτος, 

ασήκωτος, αφόρητος, σε Πλούτ.  

δυσ-καταμάθητος, -ον (καταμανθάνω), δυσνόητος ή ακαταλαβίστικος, σε 

Ισοκρ.· επίρρ., -τως ἔχειν, στον ίδ.  

δυσ-κατάπαυστος, -ον (καταπαύω), δύσκολος στο να καμφθεί, να 

αναχαιτισθεί, απτόητος, ακούραστος, αέναος, συνεχής, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δυσ-κατάπρακτος, -ον (καταπράσσω), δύσκολος στο να πραγματοποιηθεί, 

ακατόρθωτος, σε Ξεν.  

δυσ-κατάστᾰτος, -ον (καθ-ίστημι), δύσκολος να τακτοποιηθεί, διευθετηθεί ή 

να κατασταλεί, σε Ξεν.  

δυσ-καταφρόνητος, -ον, αυτόν που δεν τολμάς να τον περιφρονήσεις, να τον 

αψηφήσεις εύκολα, σε Ξεν.  

δυσ-κατέργαστος, -ον, = δυσκατάπρακτος, σε Ξεν.  

δύσκε, Ιων. αντί ἔδυ, γʹ ενικ. αορ. βʹ του δύω.  

δυσ-κέλᾰδος, -ον, κακόηχος, δυσαρμονικός, στριγγλιστός, τσιριχτός, 

φάλτσος, παράφωνος, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ., Ευρ.  

δυσ-κηδής, -ές (κῆδος), πανάθλιος, γεμάτος δυστυχία, πολυάσχολος, σε 

Ομήρ. Οδ.  

δύσ-κηλος, -ον (κηλέω), δυσθεράπευτος, ανίατος, σε Αισχύλ.  

δυσ-κίνητος, -ον (κῑνέω), δύσκολος στο να μετακινηθεί, αργοκίνητος, σε 

Πλάτ.· αμετακίνητος, σταθερός, αποφασιστικός, σε Πλούτ.· αδυσώπητος, 

αμείλικτος, σκληρός, σε Ανθ.  

δυσ-κλεής, -ές (κλέος), ποιητ. αιτ. δυσκλέᾰ αντί δυσκλεέα, άσημος, 

ντροπιασμένος, ατιμασμένος, άδοξος, δυσφημισμένος, κακόφημος, σε Ομήρ. 

Ιλ., Αισχύλ., Ξεν.· επίρρ. -εῶς, σε Σοφ., Ευρ.  

δύσκλεια, ἡ, κακή φήμη, υπόληψη, δυσφημία, καταισχύνη, σε Ευρ., Θουκ.· 

ἐπὶ δυσκλείᾳ, ρέποντας προς την καταισχύνη, σε Σοφ.  

δυσ-κλής, ποιητ. αντί δυσ-κλεής, σε Ανθ.  

δυσ-κοινώνητος, -ον (κοινωνέω), ακοινώνητος, αντικοινωνικός, απολίτιστος, 

σε Πλάτ.  

δυσκολαίνω, μέλ. -ᾰνῶ (δύσκολος), δυσανασχετώ, είμαι δύστροπος ή 

δυσαρεστημένος, σε Αριστοφ.· προξενώ ενόχληση, δείχνω δυσαρέσκεια, σε 

Ξεν.  

δυσκολία, ἡ (δύσκολος), I. δυσαρέσκεια, δυστροπία, παραξενιά, οξυθυμία, 

σε Αριστοφ., Πλάτ. II. λέγεται για πράγματα, δυσχέρεια, δυσκολία (ό,τι και 

στη Ν.Ε.), σε Δημ.  

δυσ-κόλλητος, -ον (κολλάω), αυτός που δύσκολα μπορεί να κολληθεί ή να 

στερεωθεί, χαλαρός, ξεσυνδεμένος, σε Λουκ.  

δυσκολό-καμπτος, -ον (κάμπτω), δυσλύγιστος, άκαμπτος, δύσκαμπτος, δ. 

καμπή, περίτεχνο γύρισμα στο τραγούδι, σε Αριστοφ.  

δυσκολό-κοιτος, -ον (κοίτη), αυτός που ταράζει τον ύπνο, τον κάνει 

ανήσυχο, σε Αριστοφ.  

δύσ-κολος, -ον, αντίθ. προς το εὔκολος· I. λέγεται για πρόσωπα, κυρίως, 

δύσκολος στο να ικανοποιηθεί με φαγητό, ιδιότροπος, ακόρεστος· έπειτα, 

γενικά, ανικανοποίητος, δύστροπος, ιδιότροπος, παράξενος, σε Ευρ., 

Αριστοφ. κ.λπ.· επίρρ., δυσκόλως ἔχειν, διακεῖσθαι, είμαι οξύθυμος, 

απείθαρχος, σε Πλάτ. II. λέγεται για πράγματα, ενοχλητικός, βασανιστικός, 



στον ίδ.· γενικά, δυσάρεστος, σε Δημ.· δύσκολόν ἐστι, είναι δύσκολο, σε Κ.Δ.· 

επίρρ. -λως, δύσκολα, με δυσχέρεια, στο ίδ. (η προέλ. από το -κολος είναι 

αμφίβ.).  

δύσ-κολπος, -ον, αυτός που έχει δυσπλασία στη μήτρα, δυστυχή κόλπο, σε 

Ανθ.  

δυσ-κόμιστος, -ον (κομίζω), δύσκολος στο να υποφερθεί, αφόρητος, 

ανυπόφορος, δυσβάσταχτος, σε Σοφ., Ευρ.  

δυσκρᾱσία, ἡ, κακή κράση, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία, Λατ. intemperies, 

λέγεται για τον άνεμο, σε Πλούτ.  

δύσκρᾱτος, -ον (κεράννυμι), αυτός που έχει άσχημη κράση, ιδιοσυγκρασία, 

νοσηρός, σε Στράβ.  

δύσ-κρῐτος, -ον, δύσκολος στο να διακριθεί, να ξεχωρίσει ή να ερμηνευθεί, 

ασαφής, σε Αισχύλ., Σοφ.· δύσκριτόν ἐστι, με απαρ., σε Πλάτ.· επίρρ. -τως, 

αμφίβολα, με ασάφεια, συγκεχυμένα, «σκοτεινά», σε Αισχύλ.· δ. ἔχειν, 

βρίσκομαι σε αμφιβολία, αμφιταλαντεύομαι, διστάζω, σε Αριστοφ.  

δυσ-κύμαντος, -ον, αυτός που αναδύεται από τρικυμιώδη θάλασσα, 

φουρτουνιασμένος, πολυτάραχος, σε Αισχύλ.  

δυσκωφέω, μέλ. -ήσω, είμαι ολότελα κουφός, θεόκουφος, σε Ανθ.  

δύσ-κωφος, -ον, ολότελα κουφός, θεόκουφος.  

δύσ-λεκτος, -ον, δύσκολος ως προς το λόγο, ανείπωτος, ανεκδιήγητος, Λατ. 

infandus, σε Αισχύλ.  

δύσ-ληπτος, -ον (λαμβάνω), αυτός που δεν συλλαμβάνεται εύκολα, 

δυσνόητος, σε Λουκ.  

δυσ-λόγιστος, -ον (λογίζομαι), μη υπολογισμένος σωστά, σε Σοφ.  

δύσ-λοφος, -ον, I. βαρύς για τον τράχηλο, δυσβάσταχτος, ανυπόφορος, σε 

Θέογν., Αισχύλ. II. αυτός που δεν υπομένει το ζυγό· επίρρ., ανυπόμονα, σε 

Ευρ.  

δύσ-λῠτος, -ον (λύω), δυσδιάλυτος, αδιάλυτος, σε Αισχύλ., Ευρ.  

δυσμᾰθέω, είμαι δύσκολος στη μάθηση, είμαι αργός στην αναγνώριση, σε 

Αισχύλ.  

δυσ-μᾰθής, -ές (μανθάνω), 1. δύσκολος να μαθευτεί, δυσνόητος, σε Αισχύλ.· 

δ. ἰδεῖν, δύσκολος να αναγνωρισθεί εξ όψεως, σε Ευρ.· τὸ δυσμαθές, 

δυσκολία, δυσχέρεια στη γνώση, στον ίδ. II. Ενεργ., βραδύς στη μάθηση, 

νωθρός, σε Πλάτ.· επίρρ., δυσμαθῶς ἔχειν, είμαι τέτοιος, στον ίδ.  

δυσμᾰθία, ἡ, βραδύτητα στη μάθηση, σε Πλάτ.  

δυσμᾰχέω, μέλ. -ήσω, αντιπαλεύω μάταια ενάντια σε, διεξάγω ανίερο αγώνα 

με, τινί, σε Σοφ.· ομοίως το ρημ. επίθ. δυσμᾰχητέον, πρέπει να 

καταπολεμήσουμε πάση θυσία, στον ίδ.  

δύσ-μᾰχος, -ον (μάχομαι), δυσπολέμητος, ασυναγώνιστος, ανίκητος, σε 

Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· γενικά, δύσκολος, δυσχερής, σε Αισχύλ.  

δυσμεναίνω, είμαι δυσμενής, τινί, ενάντια σε κάποιον άλλο, σε Ευρ., Δημ.  

δυσμένεια, ἡ, δυσαρέσκεια, κακή διάθεση, εχθρότητα, εμπάθεια, σε Σοφ., 

Ευρ. κ.λπ.  

δυσμενέων, μτχ. τύπος που απαντά μόνο στο αρσ., αυτός που έχει κακή 

διάθεση, εχθρικά διακείμενος, εχθρικός, σε Ομήρ. Οδ.  

δυσ-μενής, -ές (μένος),· I. γεμάτος από εχθρική διάθεση, εχθρικός, ενάντιος, 

σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Τραγ.· σπανίως, με γεν., ἄνδρα δ. χθονός, εχθρός της 

χώρας, της πατρίδας, σε Σοφ. II. σπανίως, λέγεται για πράγματα, στον ίδ., σε 

Ξεν.  



δυσ-μεταχείριστος, -ον (μεταχειρίζω), δύσκολος στον χειρισμό, στη χρήση, 

σε Ηρόδ.  

δυσμή, ἡ (δύω), I. = δύσις, κυρίως στον πληθ., σε Σοφ. κ.λπ.· ἐπὶ δυσμῇσιν, 

στο σημείο της δύσης του, σε Ηρόδ. II. σημείο του ορίζοντα στο οποίο γίνεται 

το ηλιοβασίλεμα, η δύση, στον ίδ., σε Αισχύλ.  

δύσ-μηνις, -ι, εξοργισμένος, θυμωμένος, σε Ανθ.  

δυσ-μήνῑτος, ον (μηνίω), αυτός πάνω στον οποίο πέφτει μεγάλη οργή, 

πολυμίσητος, αδυσώπητος, σε Ανθ.  

δυσ-μήτηρ, -ερος, ἡ, σκληρή, άστοργη μητέρα, σε Ομήρ. Οδ.  

δυσμηχᾰνέω, μέλ. -ήσω, βρίσκομαι σε αμηχανία σχετικά με το πώς να 

ενεργήσω, με απαρ., σε Αισχύλ.  

δυσ-μήχᾰνος, -ον (μηχανή), δύσκολος να πραγματοποιηθεί, δυσκατόρθωτος, 

δυσεκτέλεστος.  

δυσ-μίμητος, -ον (μῑμέομαι), δύσκολος ως προς τη μίμηση, σε Λουκ.  

δύσ-μοιρος, -ον (μοῖρα), = δύσμορος, σε Σοφ.  

δυσμορία, ἡ, σκληρή, αδυσώπητη, άτεγκτη μοίρα, σε Ανθ.  

δύσ-μορος, -ον, = δύσ-μοιρος, αυτός που έχει κακή μοίρα, πεπρωμένο, 

κακόμοιρος, ατυχής, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· επίρρ. -ρως, με κακή τύχη, με 

δυστυχία, σε Αισχύλ.  

δυσμορφία, ἡ, δυσπλασία του σώματος, ασχήμια, παραμόρφωση, σε Ηρόδ.  

δύσ-μορφος, -ον (μορφή), κακόμορφος, άσχημος, παραμορφωμένος, 

κακοφτιαγμένος, ἐσθής, σε Ευρ.  

δύσ-μουσος, -ον (μοῦσα), = ἄμουσος, μη μουσικός, αυτός που δεν έχει σχέση 

με τη μουσική, σε Ανθ.  

δυσ-νίκητος, -ον (νῑκάω), δύσκολος να τον κατακτήσει κάποιος, 

δυσκολονίκητος, σε Πλούτ.  

δύσ-νιπτος, -ον (νίζω), δύσκολος στο να τον ξεπλύνει κάποιος, σε Σοφ.  

δυσνοέω, μέλ. -ήσω (δύσνοος), έχω κακή διάθεση, βρίσκομαι σε άσχημη 

κατάσταση, εχθρεύομαι, μισώ, τινι, σε Πλούτ.  

δύσνοια, ἡ (δύσνοος), εχθρική διάθεση, δυσμένεια, κακοβουλία, σε Σοφ., 

Ευρ.  

δυσνομία, ἡ, ανομία, κακοί νόμοι, κακή εφαρμογή της νομοθεσίας, σε 

Σόλωνα.  

δύσ-νομος, -ον, άνομος, παράνομος, άδικος, σε Ανθ.  

δύσ-νοος, -ον, συνηρ. -νους, -ουν, εχθρικά διακείμενος, δυσμενής, 

θυμωμένος, εχθρικός, τινι, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.  

δύσ-νοστοςνόστος, δυστυχισμένη επάνοδος, δυσάρεστη επιστροφή, σε Ευρ.  

δυσ-νύμφευτος, -ον (νυμφεύω), αρνητικά διακείμενος προς το γάμο, 

απρόθυμος να παντρευτεί, σε Ανθ.  

δύσ-νυμφος, -ον (νύμφη), αυτός που είναι δυστυχισμένος στο γάμο ή στον 

αρραβώνα του, κακοπαντρεμένος, σε Ευρ.  

δυσ-ξύμβολος, -ον (συμβάλλω), ανοικονόμητος, δυσνόητος, δύσληπτος, 

στρυφνός, σε Πλάτ., Ξεν.  

δυσξύνετος, -ον (συνίημι II), δυσνόητος, ακατανόητος, ασαφής, σε Ευρ., 

Ξεν.  

δύσ-ογκος, -ον, υπερβολικός σε όγκο, φορτικός, ασήκωτος, σε Πλούτ.  

δυσ-οδέω, μέλ. -ήσω, προχωρώ με δυσκολία, προχωρώ αργά, σε Πλούτ.  

δύσοδμος, Ιων. αντί δύσοσμος.  

δυσ-οδο-παίπᾰλος, -ον (ὁδός, παιπαλόεις), δύσκολος και πετρώδης, 

δύσβατος, ανώμαλος, απότομος, τραχύς, σε Αισχύλ.  



δύσ-οδος, -ον, δύσκολα προσπελάσιμος, δύσβατος, κακοτράχαλος, σε Θουκ.  

δυσ-οίζω, λυπάμαι, στενοχωριέμαι, σε Ευρ.· δυσοίζω φόβῳ, τρέμω από φόβο 

μπροστά σε κάτι, με αιτ., σε Αισχύλ. (το οἴζω σχηματίζεται από το οἶ ωχ! 

όπως το οἰμώζω από το οἴμαι).  

δυσ-οίκητος, -ον, ακατάλληλος για διαμονή, ακατοίκητος, σε Ξεν.  

δύσ-οιμος, -ον, = δύσοδος, σε Αισχύλ.  

δύσ-οιστος, -ον, αυτός που δύσκολα γίνεται ανεκτός, ανυπόφορος, αφόρητος, 

σε Αισχύλ., Σοφ.  

δύσομαι, Μέσ. μέλ. του δύω.  

δύσ-ομβρος, -ον, θυελλώδης, τρικυμιώδης, σε Σοφ.  

δυσ-όμῑλος, -ον, δύσκολος ως προς τη συμβίωση, δυσάρεστος ως προς τη 

συναναστροφή, αυτός που επηρεάζει αρνητικά τη συντροφιά κάποιου, 

ολέθριος, σε Αισχύλ.  

δυσ-όμματος, -ον (ὄμμα), αυτός που βλέπει με δυσκολία, σχεδόν τυφλός, σε 

Αισχύλ.  

δυσ-όρᾱτος, -ον, δυσδιάκριτος, μη εύκολα ορατός, αυτός που διακρίνεται 

δύσκολα, αμυδρός, σε Ξεν.  

δυσ-όργητος, -ον, = δύσοργος, σε Βάβρ.  

δύσ-οργος, -ον (ὀργή), οξύθυμος, ευέξαπτος, αψύς, σε Σοφ.  

δύσ-ορμος, -ον, I. αυτός που έχει κακό αγκυροβόλι, σε Αισχύλ.· τὰ δύσορμα, 

τραχύ, ανώμαλο έδαφος, έδαφος στο οποίο δεν μπορεί κάποιος να πατήσει, σε 

Ξεν. II. Ενεργ., πνοαὶ δ., άνεμοι που εμποδίζουν την απόπλευση ή την 

ελλιμένιση πλοίων, σε Αισχύλ.  

δύσ-ορνις, -ῑθος, ὁ, ἡ, αυτός που προοιωνίζει άσχημα γεγονότα, αυτός που 

περικλείει συμφορές, σε Αισχύλ., Ευρ.· με άσχημους οιωνούς, σε Πλούτ.  

δυσ-όρφναιος, -α, -ον (ὄρφνη), πολύ σκοτεινός, κατασκότεινος, 

θεοσκότεινος, σε Ευρ.  

δυσοσμία, ἡ, άσχημη μυρωδιά, δυσάρεστη οσμή, κακοσμία, αποφορά, σε 

Σοφ.  

δύσ-οσμος, Ιων. -οδμος, -ον (ὀσμή),· I. αυτός που μυρίζει άσχημα, αυτός που 

βρωμάει, δυσώδης, κάκοσμος, σε Ηρόδ. II. δύσκολος να τον μυρίσει κάποιος, 

αυτός που δεν μπορεί να ανιχνευθεί εύκολα, λέγεται για το κυνήγι, σε Ξεν.  

δυσ-ούριστος, -ον (οὐρίζω), οδηγημένος από πολύ ευνοϊκό άνεμο, αυτός που 

επέρχεται με ούριο άνεμο, επιφέροντας καταστρεπτικά αποτελέσματα, σε 

Σοφ.  

δυσπάθεια, ἡ, βαρειά θλίψη, βαρύ πάθημα, σε Πλούτ.  

δυσπᾰθέω, μέλ. -ήσω, I. υπομένω σκληρή, αδυσώπητη μοίρα, δεινοπαθώ, σε 

Μόσχ. II. είμαι αγανακτισμένος, αγανακτώ, ἐπί τινι, πρός τι, σε Πλούτ.  

δυσ-πᾰθής, -ές (παθεῖν), αυτός που δεν αντέχει στις ταλαιπωρίες, σε Πλούτ.· 

απαθής, αναίσθητος, ατάραχος, σε Λουκ.  

δυσ-πάλαιστος, -ον (πᾰλαίω), αυτός με τον οποίο δύσκολα παλεύει κάποιος, 

ακατανίκητος, ακαταμάχητος, σε Αισχύλ., Ευρ., Ξεν.  

δυσ-πάλᾰμος, -ον (πᾰλάμη), ακατανίκητος, ακαταμάχητος, σε Αισχύλ.  

δυσ-πᾰλής, -ές (πάλη), δύσκολος στο να παλέψει κάποιος μαζί του, 

ακατανίκητος, σε Αισχύλ.  

δυσ-παράβλητος, -ον (παραβάλλω), ασύγκριτος, απαράμιλλος, σε Πλούτ.  

δυσ-παραίτητος, -ον (παραιτέομαι), δύσκολος να μετατραπεί, να αλλάξει 

μέσω παρακλήσεων, ικεσιών· αδυσώπητος, αμείλικτος, σε Αισχύλ., Πλούτ.  

δυσ-παρακόμιστος, -ον (παρακομίζω), αυτός που δύσκολα μεταφέρεται 

μαζί, αυτός που δύσκολα συμπαρασύρεται, ασήκωτος, δυσκίνητος, σε Πολύβ.  



δυσ-παραμύθητος, -ον, αυτός που δύσκολα παρηγορείται, σε Πλούτ.  

δυσ-πάρευνος, -ον, αυτός που έχει κακό σύντροφο στο κρεβάτι, σε Σοφ.  

δυσ-παρήγορος, -ον, αυτός που δύσκολα παρηγορείται, απαρηγόρητος, σε 

Αισχύλ.  

δυσ-πάρθενος, -ον, δυστυχισμένη παρθένα, σε Ανθ.  

Δύσ-παρις, -ιδος, ὁ, ο Πάρης που προκαλεί δυστυχία, που προξενεί 

συμφορές, δεινά, σε Ομήρ. Ιλ.· πρβλ. Δυσελένα.  

δυσ-πάρῐτος, -ον (παριέναι), αυτός που δύσκολα περνιέται, περπατιέται, 

κακοτράχαλος, σε Ξεν.  

δυσ-πειθής, -ές (πείθομαι), μη ευπειθής, αυτόβουλος, απείθαρχος, 

ανυπάκουος, σε Ξεν.· επίρρ. δυσπειθῶς ἔχειν, σε Πλούτ.  

δύσ-πειστος, -ον, = το προηγ., σε Ξεν.  

δύσ-πεμπτος, -ον (πέμπω), αυτός που δύσκολα αποστέλλεται, αποδιώχνεται, 

απομακρύνεται, σε Αισχύλ.  

δυσ-πέμφελος, -ον (πιθ. από την ίδια ρίζα με το πέμφ-ιξ), λέγεται για τη 

θάλασσα, ταραγμένη και τρικυμιώδης, φουρτουνιασμένη, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ.· μεταφ., αγενής, απρεπής, δύστροπος, σε Ησίοδ.  

δυσ-πενθής, -ές, αυτός που φέρνει βαρύ πένθος, θλίψη, φοβερός, δυσοιώνος, 

σε Πίνδ.  

δυσ-πέρᾱτος, -ον, δυσδιάβατος, δύσβατος, δύσκολα προσπελάσιμος, σε Ευρ.  

δυσ-περίληπτος, -ον, αυτός που δύσκολα μπορεί κάποιος να αγκαλιάσει, να 

κλείσει στην αγκαλιά του, σε Αριστ.  

δυσ-πετής, -ές (πί-πτω), δυσχερής, πάρα πολύ δύσκολος, υπερβολικά 

δύσκολος, σε Σοφ.· επίρρ. δυσπετῶς, Ιων. -έως, σε Αισχύλ.  

δυσ-πήμαντος, -ον (πημαίνομαι), χαλασμένος, φθαρμένος, ολέθριος, 

καταστροφικός, σε Αισχύλ.  

δυσ-πῐνής, -ές (πίνος), ακάθαρτος, βρώμικος, λερωμένος, μολυσμένος, σε 

Σοφ.  

δύσ-πλᾰνος, -ον (πλάνη), αυτός που περιπλανιέται μέσα στη δυστυχία, σε 

Αισχύλ.  

δυσπλοΐα, Ιων. -πλοΐη, ἡ, δυσκολία στον πλου, δυσκολία στην πλεύση, κακό 

θαλασσινό ταξίδι, σε Ανθ.  

δύσ-πλοος, -ον, συνηρ. -πλους, -ουν, επικίνδυνος για τον πλου, κακοτάξιδος, 

σε Ανθ.  

δύσ-πλωτος, -ον, = δύσπλοος, σε Ανθ.  

δύσπνοια, ἡ, δυσκολία στην αναπνοή, σε Ξεν.  

δύσπνοος, -ον, συνηρ. -πνους, -ουν,· I. αυτός που αναπνέει με δυσκολία, που 

αναπνέει λιγοστά, ανεπαρκώς, σε Σοφ. II. δ. πνοαί, αντίθετοι άνεμοι, στον ίδ.  

δυσ-πολέμητος, -ον (πολεμέω), αυτός που δύσκολα πολεμιέται, σε Δημ.  

δυσ-πόλεμος, -ον, άτυχος στον πόλεμο, σε Αισχύλ.  

δυσπολιόρκητος, -ον, αυτός που δύσκολα κυριεύεται με πολιορκία, 

δυσπόρθητος, σε Ξεν.  

δυσ-πονής, -ές (πονέω), κοπιώδης, επίμονος, αυτός που απαιτεί μόχθο, 

κοπιαστικός, σε Ομήρ. Οδ.  

δυσ-πόνητος, -ον (πονέω), 1. αυτός που επιφέρει πόνο και μόχθο, σε Αισχύλ. 

2. επίπονος, κουραστικός, σε Σοφ.  

δύσ-πονος, -ον, κουραστικός, επίπονος, κοπιαστικός, σε Σοφ.  

δυσ-πόρευτος, -ον (πορεύομαι), δύσβατος, δύσκολος ως προς τη διάβαση, σε 

Ξεν.  



δυσπορία, ἡ (δύσπορος), δυσκολία στο πέρασμα, στη διάβαση, κακοτοπιά, 

σε Ξεν.  

δυσ-πόριστος, -ον (πορίζω), αυτός που αποκτιέται με πολύ κόπο· τὸ δ., 

δυσκολία απόκτησης, σε Πλούτ.  

δύσ-πορος, -ον, δύσκολος στο πέρασμα, δύσβατος, αδιαπέραστος, σε Ξεν.  

δύσ-ποτμος, -ον, άτυχος, κακότυχος, δυστυχής, άθλιος, μίζερος, ταλαίπωρος, 

σε Τραγ.· δ. εὐχαί, δηλ. κατάρες, σε Αισχύλ.· συγκρ., δυσποτμώτερος, σε 

Ευρ.· επίρρ. -μως, σε Αισχύλ.  

δύσ-ποτος, -ον, αυτός που δύσκολα πίνεται, αηδιαστικός στην πόση, σε 

Αισχύλ.  

δυσ-πρᾱγέω, μέλ. -ήσω (πρᾶγος), είμαι άτυχος, αστοχώ, δυστυχώ, σε Αισχύλ.  

δυσ-πραξία, ἡ (πράσσω), αποτυχία, ατυχία, δυσπραγία, σε Αισχύλ., Σοφ.  

δυσ-πρεπής, -ές (πρέπω), απρεπής, αναξιοπρεπής, σε Ευρ.  

δυσ-πρόσβᾰτος, -ον, αυτός που δύσκολα προσεγγίζεται, δύσκολος στην 

πρόσβαση, δυσπρόσιτος, δύσβατος, σε Θουκ.  

δυσ-πρόσῐτος, -ον, δύσκολος στην προσέγγιση, σε Ευρ.  

δυσ-πρόσμᾰχος, -ον (προσμάχομαι), αυτός που δύσκολα προσβάλλεται, 

αυτός στον οποίο δύσκολα επιτίθεται κάποιος, σε Πλούτ.  

δυσ-πρόσοδος, -ον, δυσπρόσιτος, δύσκολος στην πρόσβαση, σε Θουκ.· 

λέγεται για πρόσωπα, ακοινώνητος, απρόσιτος, μισάνθρωπος, στον ίδ., σε 

Ξεν.  

δυσ-πρόσοιστος, -ον (προσοίσομαι, Μέσ. μέλ. του προσφέρω), αυτός που 

δύσκολα προσεγγίζεται, πλησιάζεται, σε Σοφ.  

δυσ-πρόσοπτος, -ον (προσόψομαι, μέλ. του προσ-οράω), δύσκολος στην 

όραση, τρομακτικός στην όψη, σε Σοφ.  

δυσ-προσπέλαστος, -ον, δυσπρόσιτος, δύσκολα προσπελάσιμος, 

δυσκολοπλησίαστος (ό,τι και στη Ν.Ε.), σε Πλούτ.  

δυσ-πρόσωπος, -ον (πρόσωπον), αυτός που έχει άσχημο, δύσμορφο 

πρόσωπο, σε Πλούτ.  

δυσ-ρᾰγής, -ές (ῥήγνυμι), δύσκολος στο σπάσιμο, άθραυστος, σε Λουκ.  

δύσ-ρῑγος, -ον, ευαίσθηστος στο κρύο, στο ψύχος, σε Ηρόδ.  

δυσσέβεια, ἡ, 1. ασέβεια, αθεΐα, ανευλάβεια, σε Τραγ. 2. κατηγορία ασέβειας, 

σε Σοφ.  

δυσσεβέω, μέλ. -ήσω, σκέπτομαι ή ενεργώ με ασέβεια, ιεροσυλώ, βλασφημώ, 

σε Τραγ.  

δυσ-σεβής, -ές (σέβω), άθεος, ασεβής, βέβηλος, ανίερος, βλάσφημος, 

άσεμνος, σε Τραγ.  

δυσσεβία, ἡ, ποιητ. αντί δυσσέβεια, σε Αισχύλ.  

δύσ-σοος, -ον, αυτός που δύσκολα διασώζεται, χαμένος, κατεστραμμένος, σε 

Θεόκρ.  

δυσ-σύμβολος, Αττ. αντί δυσ-ξύμβολος.  

δυσ-σύνοπτος, -ον, δύσκολος ως προς τη θέαση, δυσθεώρητος, σε Πολύβ.  

δυσ-τάλᾱς, -αινα, -ᾰν, τρισάθλιος, σε Σοφ., Ευρ.  

δυσ-τέκμαρτος, -ον (τεκμαίρομαι), αυτός για τον οποίο δύσκολα μπορεί να 

υποθέσει κάποιος, αυτός που δύσκολα εικάζεται κάτι γι' αυτόν από τα 

υπάρχοντα τεκμήρια· δυσερεύνητος, ανεξήγητος, ακατανόητος, σε Τραγ.  

δύσ-τεκνος, -ον (τέκνον), δυστυχής στα παιδιά, στα τέκνα (του), σε Σοφ.  

δυσ-τερπής, -ές (τέρπω), δυσάρεστος, σε Αισχύλ.  

δύστηνος, Δωρ. δύστᾱνος, -ον, I. 1. άθλιος, ελεεινός, ταλαίπωρος, 

κακόμοιρος, δυστυχισμένος, άτυχος, κακότυχος, κακορίζικος, κυρίως για 



πρόσωπα, σε Όμηρ., Τραγ.· δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν, 

δυστυχείς είναι εκείνοι των οποίων οι γιοι με συναντούν, συγκρούονται μαζί 

μου, σε Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για πράγματα, σε Τραγ., Αριστοφ.· υπερθ. επίρρ. 

δυστᾱνοτάτως, σε Ευρ. II. μετά τον Όμηρ. με ηθική σημασία, ελεεινός, 

αξιοθρήνητος, όπως το Λατ. miser, σε Σοφ. (πιθ. αντί δύσ-στηνος· αλλά η 

προέλ. του -στηνος είναι αμφίβ.).  

δυσ-τήρητος, -ον (τηρέω), αυτός που δύσκολα τηρείται, που δύσκολα 

φυλάσσεται, σε Πλούτ.  

δυσ-τλήμων, -ον, αυτός που υποφέρει πολλά δεινά, μεγάλες συμφορές, δηλ. 

πολύπαθος, ταλαίπωρος, σε Ομηρ. Ύμν.  

δύσ-τλητος, -ον, ανυπόφορος, δυσβάσταχτος, σε Αισχύλ.  

δυσ-τοκεύς, -έως, ὁ, άτυχος, δυστυχισμένος γονιός, σε Ανθ.  

δυστοκέω, μέλ. -ήσω, υπομένω πολλές ωδίνες, έχω δύσκολη γέννα, λέγεται 

για γυναίκες· μεταφ., δυστοκεῖ πόλις, σε Αριστοφ.  

δύσ-τοκος, -ον (τίκτω), αυτός που γεννά με πόνο.  

δυστομέω, κατηγορώ, μιλώ άσχημα για, διαβάλλω, δυσφημώ, τινά τι, σε Σοφ.  

δύ-στομος, -ον (δυσ-, στόμα), αυτός που μιλά άσχημα, κακολόγος, 

κακόστομος, σε Ανθ.  

δύ-στονος, -ον, αντί δύσ-στονος, αξιοθρήνητος, σε Αισχύλ.  

δυσ-τόπαστος, -ον (τοπάζω), αυτός που είναι δύσκολο να μαντέψει κάποιος, 

σε Ευρ.  

δυ-στόχαστος, -ον (δυσ-, στοχάζομαι), δύσκολος στην επίτευξη, σε Πλούτ.  

δυσ-τράπεζος, -ον, αυτός που τρέφεται με μιαρή, φρικτή τροφή, σε Ευρ.  

δυσ-τράπελος, -ον (τρέπω), αυτός που είναι δύσκολος στο χειρισμό, 

δυσχείριστος, δύστροπος, ισχυρογνώμων, σε Σοφ.· επίρρ. -λως, δυσκίνητα, 

στενόχωρα, σε Ξεν.  

δύσ-τροπος, -ον (τρέπω), δύσκολος ως προς την περιστροφή, ανάποδος, 

δύσκολος, κακότροπος, ιδιόρρυθμος, σε Ευρ., Δημ.  

δυστῠχέω, Ιων. παρατ. ἐδυστύχεον, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐδυστύχησα, παρακ. 

δεδυστύχηκα, (δυστυχής)· είμαι άτυχος, δυσαρεστημένος, θλιμμένος, σε Ηρόδ., 

Αττ.· τινί, με κάτι, σε Ευρ.· περί τινος, στον ίδ.· ἔν τινι, σε Αριστοφ.· επίσης, 

πάντα δυστυχεῖν, σε Ευρ.  

δυστύχημα[ῠ], τό, κακοτυχία, αποτυχία, ατυχές γεγονός, σε Πλάτ.  

δυσ-τῠχής, -ές (τύχη), 1. ατυχής, δυστυχής, σε Τραγ. κ.λπ.· τὰ δυστυχῆ = 

δυστυχίαι, σε Αισχύλ.· επίρρ. -χῶς, στον ίδ. 2. κακότυχος, προάγγελος, 

πρόξενος κακών, στον ίδ.  

δυστῠχία, ἡ, κακή τύχη, ατυχία, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ.  

δυσ-υπόστᾰτος, -ον, αυτός στον οποίο είναι δύσκολο κάποιος να αντισταθεί, 

αυτός που δεν επιδέχεται αντίσταση, σε Πλούτ.  

δυσ-φαής ή -φᾰνής, -ές (φάος ή φαίνομαι), αυτός που μόλις φαίνεται, 

αμυδρός, αχνός, θαμπός, σε Πλούτ.  

δύσ-φᾰτος, -ον, ο δύσκολος να ειπωθεί, ανείπωτος, άρρητος, άφατος, 

ανέκφραστος, απερίγραπτος, Λατ. nefandus, σε Αισχύλ.  

δυσφημέω, μελ. -ήσω (δύσφημος)· I. χρησιμοποιώ άσχημες λέξεις, ιδίως 

δυσοίωνες (όχι ευοίωνες) λέξεις, σε Τραγ. II. μτβ., κακολογώ, βλασφημώ, 

καταριέμαι, σε Σοφ., Ευρ.  

δυσφημία, ἡ, κακές φήμες, απαισιόδοξες (όχι αίσιες) λέξεις, χρησμοί, σε Σοφ.  

δύσ-φημος, Δωρ. -φᾱμος, -ον (φήμη),· I. δυσοίωνος, απαίσιος, σε Ησίοδ., 

Ευρ. II. υβριστικός, ονειδιστικός, σε Θέογν.  

δυσ-φῐλής, -ές (φιλέω), μισητός, απεχθής, σε Αισχύλ., Σοφ.  



δυσφορέω, μέλ. -ήσω, παρατ. ἐδυσφόρουν (δύσφορος)· υποφέρω με πόνο, 

φέρω βαρέως, Λατ. aegre ferre·αμτβ., είμαι ανυπόμονος, οργισμένος, 

δυσαρεστημένος, σε Ηρόδ., Σοφ.· τινί, για κάτι, σε Αισχύλ., Ευρ.· ἐπί τινι, σε 

Αισχύλ.  

δυσφόρητος, -ον, αυτός που δύσκολα υποφέρεται, ανυπόφορος, αβίωτος, σε 

Ευρ.  

δυσ-φόρμιγξ, -ιγγος, ὁ, ἡ, αυτός που δεν συμφωνεί με τη λύρα, δηλ. 

λυπητερός, θρηνητικός, σε Ευρ.  

δύσ-φορος, -ον (φέρω), I. 1. αυτός που δύσκολα υποφέρεται, ανυπόφορος, σε 

Ξεν. 2. κυρίως για δεινοπαθήματα, βαρύς, λυπηρός, θλιβερός, σε Τραγ.· 

δύσφοροι γνῶμαι, ψεύτικες, απατηλές φαντασιώσεις, οπτασίες, σε Σοφ.· τὰ 

δύσφορα κακά, θλίψεις, λύπες, δεινά, στον ίδ.· δύσφορόν (ἐστι), σε Ξεν.· 

επίρρ. δυσφόρως ἔχειν, δυσβάσταχτα, σε Σοφ. 3. λέγεται για τροφή, βαρύς, 

ενοχλητικός, σε Ξεν. II. (από την Παθ.) αυτός που κινείται με δυσκολία, ο 

βραδυκίνητος, δυσκίνητος, στον ίδ.  

δυσφρόνη, ἡ, = δυσφροσύνη, στον πληθ., στενοχώριες, λύπες, δεινά, σε 

Ησίοδ.  

δυσφρόνως, επίρρ. του δύσφρων, ανόητα, απερίσκεπτα, σε Αισχύλ.  

δυσφροσύνη, ἡ, στενοχώρια, μέριμνα, φροντίδα, σε Ησίοδ.· Επικ. γεν. πληθ. 

δυσφροσυνάων.  

δύσ-φρων, -ον, γεν. -ονος (φρήν)· I. λυπημένος, θλιμμένος, μελαγχολικός, σε 

Τραγ. II. αυτός που έχει κακή διάθεση, κακεντρεχής, εχθρικός, κακοήθης, σε 

Αισχύλ., Ευρ. III. ἄφρων, ανόητος, μωρός, σε Αισχύλ., Σοφ.  

δυσ-φύλακτος, -ον, αυτός που είναι δύσκολο να αποτραπεί ή να εμποδισθεί, 

σε Ευρ.  

δυσ-χείμερος, -ον (χεῖμα), αυτός που υποφέρει από βαρείς χειμώνες, πολύ 

ψυχρός, παγωμένος, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αισχύλ.  

δυσ-χείρωμα, -ατος, τό, δύσκολο εγχείρημα, σε Σοφ.  

δυσ-χείρωτος, -ον (χειρόω), αυτός που δύσκολα υποτάσσεται, αδούλωτος, σε 

Ηρόδ., Δημ.  

δυσχεραίνω, μέλ. -ᾰνῶ, αόρ. αʹ ἐδυσχέρᾱνα (δυσχερής)· I. 1. δεν μπορώ να 

αντέξω κάτι, δυσαρεστούμαι, αηδιάζω, Λατ. aegre ferre, με αιτ., σε Πλάτ.· με 

αιτ. και μτχ., ενοχλούμαι με αυτό που κάνει κάποιος, σε Αισχίν. 2. αμτβ., 

νιώθω ενόχληση, πικραίνομαι, δυσαρεστούμαι, εξοργίζομαι, εκνευρίζομαι, 

τινός, για ή εξαιτίας ενός πράγματος, σε Πλάτ. κ.λπ.· τινί, για κάτι, σε Δημ. — 

Παθ., είμαι μισητός, μισούμαι, σε Πλάτ. 3. με απαρ., δεν καταδέχομαι, δεν 

θέλω να κάνω κάτι, σε Πλάτ. II. μτβ., προκαλώ εκνευρισμό, εξοργίζω, 

δυσαρεστώ, ῥήματα τέρψαντα ἢ δυσχεράναντ', σε Σοφ. III. δ. ἐν τοῖς λόγοις, 

φέρνω δυσκολίες στη συζήτηση, είμαι ύπουλος, δύστροπος, σε Πλάτ.  

δυσχέρεια, ἡ, I. 1. λέγεται για πράγματα, ενόχληση ή αηδία που προκαλείται, 

που προξενείται από κάτι, σε Σοφ. 2. δυσκολία στην εκτέλεση ενός 

πράγματος, σε Πλάτ. II. λέγεται για πρόσωπα, οξυθυμία, δυστροπία, 

αποστροφή, αντιπάθεια, έχθρα, αηδία, τάση προς ναυτία, στον ίδ., σε Θεόφρ.  

δυσ-χερής, -ές (χείρ),· I. 1. αυτός που δύσκολα παίρνει κάποιος στα χέρια 

του ή δύσκολος στον χειρισμό, στον έλεγχο, στη διακυβέρνηση, 

δυσκολοκυβέρνητος, δυσοικονόμητος· λέγεται για πράγματα, ενοχλητικός, 

εξοργιστικός, εκνευριστικός, σε Τραγ.· τὸ δυσχερές = δυσχέρεια, σε Ευρ.· 

δυσχερὲς ποιεῖσθαί τι, Λατ. aegre ferre, σε Θουκ.· τὰ δυσχερῆ, δυσκολίες, 

δυσχέρειες, σε Δημ. 2. λέγεται για επιχειρήματα, αντικρουόμενος, 

αντιφατικός, παραπειστικός, σε Πλάτ. κ.λπ. II. λέγεται για πρόσωπα, 



δύστροπος, εχθρικός, μισητός, τινι, σε κάποιον, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.· δ. περί τι, 

ιδιότροπος, μεμψίμοιρος, δύστροπος, σε Πλάτ. III. επίρρ. δυσχερῶς ἔχειν, 

είμαι ενοχλημένος, δυσαρεστούμαι, στον ίδ.  

δύσ-χῐμος, -ον (χεῖμα, πρβλ. μελάγχιμος), ταραχώδης, επικίνδυνος, φοβερός, 

Λατ. horridus, σε Τραγ.  

δυσ-χλαινία, ἡ (χλαῖνα), ευτελής περιβολή, ενδυμασία, σε Ευρ.  

δύσ-χορτος, -ον, αυτός που έχει λιγοστό χορτάρι, ανεπαρκής για τροφή, σε 

Ευρ.  

δυσχρηστέω, μέλ. -ήσω, βρίσκομαι σε δυσκολία ή θλίψη, σε Πολύβ.  

δύσ-χρηστος, -ον (χράομαι), δύσκολος στη χρήση, σχεδόν άχρηστος, 

ανώφελος, σε Ξεν.· απείθαρχος, ανυπάκουος, στον ίδ.· επίρρ. -τως ἔχειν, 

βρίσκομαι σε δυσκολία, ενόχληση, δυσφορία, σε Πλούτ.  

δυσ-χωρία, ἡ (χώρα), δύσκολο, τραχύ, ανώμαλο έδαφος, κακοτοπιά, σε Ξεν.  

δυσ-ώδης, -ες (ὔζω), αυτός που μυρίζει άσχημα, δύσοσμος, σε Ηρόδ., Σοφ., 

Θουκ.  

δυσ-ώδῑνος, -ον (ὠδίν), αυτός που προξενεί ισχυρές ωδίνες, πόνους (γέννας), 

σε Ανθ.  

δυσωνέω, ρίχνω τις τιμές προς τα κάτω, κάνω κάτι φτηνότερο, παζαρεύω, σε 

Ανθ.  

δυσ-ώνης, -ου, ὁ (ὠνέομαι), αυτός που προσπαθεί να μειώσει την τιμή, 

αγοραστής που κάνει παζάρια.  

δυσ-ώνῠμος, -ον (ὄνυμα, Αιολ. αντί ὄνομα), αυτός που έχει κακό όνομα, 

φήμη, δυσοίωνος, σε Όμηρ., Σοφ. κ.λπ.· ιδίως, αυτός που έχει όνομα που 

προμηνύει άσχημα γεγονότα, όπως το Αἴας, στον ίδ.  

δυσ-ωπέω, μέλ. -ήσω (ὤψ)· I. κάνω κάποιον να «κατεβάσει τα μάτια», τον 

ντροπιάζω, τινά, σε Λουκ.· απόλ., είμαι ενοχλητικός, φορτικός, πιεστικός, σε 

Πλούτ. II. 1. στους δόκιμους συγγραφείς μόνο στην Παθ., ταράζομαι, 

θορυβούμαι, ενοχλούμαι, «χάνω το χρώμα μου», σε Πλάτ.· λέγεται για ζώα, 

είμαι δειλός, πτοούμαι εύκολα, σε Ξεν. 2. ντρέπομαι για, τι, σε Πλούτ.  

δυσ-ωρέομαι, μέλ. -ήσομαι (ὦρος = οὖρος, φύλακας, παρατηρητής), κρατώ 

επίπονη, κοπιαστική φρουρά, επιτηρώ με μόχθο, με κόπο, σε Ομήρ. Ιλ.  

δύτης[ῠ], -ου, ὁ (δύω), καταδύτης, βουτηχτής, βατραχάνθρωπος, σε Ηρόδ.  

δύω, Επικ. αντί δύο.  

δύω, δύνω[ῡ]:  

Α. μτβ., σε μέλ. και αόρ. αʹ, βγάζω τα ρούχα μου, γδύνομαι κ.λπ., σε Ομήρ. 

Οδ. (στο σύνθ. ἐξ-έδῡσα). Β. αμτβ., ενεστ. δύω [ῠ] ή δύνω [ῡ], Επικ. παρατ. 

δῦνον — Μέσ., δύομαι, παρατ. ἐδυόμην, Επικ. γʹ πληθ. δύοντο· μέλ. δύσομαι 

[ῡ], αόρ. αʹ ἐδῡσάμην, Επικ. βʹ και γʹ ενικ. ἐδύσεο, ἐδύσετο, προστ. δύσεο, 

αόρ. βʹ ἔδυν (όπως αν προερχόταν από το *δῦμι), γʹ δυϊκ. ἐδύτην, πληθ. 

ἔδῡμεν, ἔδῡτε, ἔδῡσαν, Επικ. ἔδυν· Ιων. γʹ ενικ. δύσκειν, προστ. δῦθι, δῦτε, 

υποτ. δύω [ῡ], Επικ. ευκτ. δύην [ῡ] (αντί δυίην), απαρ. δῦναι, Επικ. δύμεναι 

[ῡ], μτχ. δύς, δῦσα, παρακ. δέδῡκα, Επικ. απαρ. δεδῡκεῖν· I. 1. λέγεται για 

τόπους ή χώρες, εισέρχομαι, διεισδύω, εισχωρώ, τρυπώνω, τείχεα δύω (υποτ. 

αορ. βʹ), σε Ομήρ. Ιλ.· ἔδυ νέφεα, βυθίσθηκε, κρύφτηκε, χάθηκε μέσα στα 

σύννεφα, λέγεται για αστέρι, στο ίδ.· δῦτε θαλάσσης κόλπον, βυθισθείτε μέσα 

στον κόλπο του Ωκεανού, στο ίδ.· δύσεο μνηστῆρας, προσχώρησε σε αυτούς, 

σε Ομήρ. Οδ.· επίσης με πρόθ., δύσομαι εἰς Ἀΐδαο, στο ίδ.· δύσετ' ἁλὸς κατὰ 

κῦμα, σε Ομήρ. Ιλ.· ὑπὸ κῦμα ἔδυσαν, στον ίδ.· δύσκεν εἰς Αἴαντα, κατέφυγε 

στον Αίαντα, δηλ. κρύφτηκε, «τρύπωσε» πίσω από την ασπίδα του, στο ίδ. 2. 

λέγεται για τον ήλιο και τα αστέρια, βυθίζομαι μέσα σε (στη θάλασσα), δύω, 



«βασιλεύω», ἠέλιος μὲν ἔδυ, στο ίδ.· Βοώτης ὀψὲ δύων, που δύει σιγά-σιγά, 

αργά-αργά, σε Ομήρ. Οδ.· πρὸδύντος ἡλίου, σε Ηρόδ.· μεταφ., βίου δύντος 

αὐγαί, σε Αισχύλ.· ἔδυ δόμος, το σπίτι βούλιαξε, στον ίδ. II. λέγεται για ρούχα 

και οπλισμό, βάζω, φορώ, περιβάλλομαι, σε Ομήρ. Ιλ.· μεταφ., εἰ μὴ σύγε 

δύσεαι ἀλκήν, αν εσύ δεν ενδυθείς, οπλιστείς με δύναμη (πρβλ. 

ἐπιειμένοςἀλκήν)· ἀμφ' ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα, στο ίδ.· ὤμοιϊν τεύχεα δῦθι, 

στον ίδ. III. λέγεται για βάσανα, πάθη, και άλλα παρόμοια, επιρρίπτομαι, 

εισέρχομαι, επέρχομαι, κάματος γυῖα δέδυκε, στο ίδ.· ἄχος ἔδυνεν ἦτορ κ.λπ., 

στον ίδ.· δῦ μιν Ἄρης, τον διακατείχε το πνεύμα του πολέμου, τον 

πλημμύρησε, στο ίδ.  

δυώ-δεκα, ποιητ. αντί δώ-δεκα (δύο καὶ δέκα), δώδεκα, σε όλα τα γένη, Λατ. 

duo-decim, σε Όμηρ. κ.λπ.  

δυωδεκά-βοιος, -ον (βοῦς), αυτός που αξίζει όσο δώδεκα βόδια, σε Ομήρ. Ιλ.  

δυωδεκά-μηνος, -ον (μήν), αυτός που είναι δώδεκα μηνών (ηλικιακά), σε 

Ησίοδ.  

δυωδεκά-μοιρος, -ον, αυτός που έχει διαιρεθεί, μοιρασθεί σε δώδεκα 

κομμάτια, σε Ανθ.  

δυω-δεκάς, -δεκαταῖος, -δέκατος, Επικ. αντί δωδεκ-.  

δυω-και-εικοσί-μετρος, -ον (μέτρον), αυτός που χωρά εικοσιδύο μέτρα, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

δυω-και-εικοσί-πηχυς, -υ, αυτός που έχει μήκος εικοσιδύο πήχεις, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

δῶ, τό, συντετμ. τύπος, Επικ. ονομ. και αιτ. αντί δῶμα, οικία, κατοικία, σε 

Όμηρ.  

δῶ, αʹ ενικ. υποτ. αορ. βʹ του δίδωμι· δῷ, γʹ ενικ.  

δώ-δεκα, οἱ, αἱ, τά (δύο, δέκα), δώδεκα, σε Όμηρ. κ.λπ.· βλ. δυώδεκα.  

δωδεκά-γναμπτος, -ον (γνάμπτω), που τριγυρίζει δώδεκα φορές· δωδεκ. 

τέρμα, σημείο (στον αγώνα δρόμου), από το οποίο έπρεπε να περάσει ο 

αθλητής, ο δρομέας δώδεκα φορές, σε Πίνδ.  

δωδεκάδ-αρχος, ὁ, αρχηγός μιας ομάδας δώδεκα ανδρών, σε Ξεν.  

δωδεκά-δραχμος, -ον (δράχμη), αυτός που πουλιέται, αξίζει όσο δώδεκα 

δραχμές, σε Δημ.  

δωδεκά-δωρος, -ον (δῶρον II), αυτός που έχει μήκος ίσο με δώδεκα 

παλάμες, σε Ανθ.  

δωδεκ-άεθλος, -ον (ἄεθλον), νικητής σε δώδεκα αγώνες, σε Ανθ.  

δωδεκα-ετής, -ές ή -έτης, -ες (ἔτος), αυτός που είναι δώδεκα χρόνων 

(ηλικιακά), σε Πλούτ.  

δωδεκάκις (δώδεκα), επίρρ., δώδεκα φορές, σε Αριστοφ.  

δωδεκά-λῐνος, -ον (λίνον), αυτός που αποτελείται από δώδεκα κλωστές, σε 

Ξεν.  

δωδεκα-μήχᾰνος, -ον (μηχανή), αυτός που γνωρίζει δώδεκα τεχνάσματα ή 

κόλπα, πολυμήχανος, σε Αριστοφ.  

δωδεκά-παις, ὁ, ἡ, αυτός που έχει δώδεκα παιδιά, τέκνα, σε Ανθ.  

δωδεκά-πᾰλαι, επίρρ., δώδεκα φορές πριν, τόσο παλιά, προ πολλού, από 

πολύ παλλιά, σε Αριστοφ.  

δωδεκά-πηχυς, -υ, αυτός που έχει μήκος δώδεκα πήχεις, σε Ηρόδ.  

δωδεκά-πολις, -ιος, συγκροτούμενος από δώδεκα πόλεις, σε Ηρόδ.  

δωδεκ-άρχης, -ου, ὁ, = δωδεκάδαρχος, σε Ξεν.  

δωδεκάς, -άδος, ἡ, αριθμός δώδεκα, δωδεκάδα, δωδεκαριά, δωδεκάρι, σε 

Ανθ.  



δωδεκά-σκαλμος, -ον, αυτός που έχει δώδεκα κουπιά, σε Πλούτ.  

δωδεκά-σκῡτος, -ον, αυτός που αποτελείται από δώδεκα κομμάτια δέρματος, 

σε Πλάτ.  

δωδεκᾰταῖος, -α, -ον, I. που γίνεται τη δωδέκατη μέρα, σε Πλάτ. II. αυτός 

που είναι δώδεκα ημερών (ηλικιακά), σε Ησίοδ. (στον Επικ. τύπο δυωδ-).  

δωδέκᾰτος, -η, -ον, δωδέκατος στη σειρά, σε Όμηρ. κ.λπ.· Επικ. δυωδ-, στον 

ίδ.  

δωδεκᾰ-φόρος, -ον, αυτός που παράγει καρπούς δώδεκα φορές το χρόνο, σε 

Λουκ.  

δωδεκά-φῡλος, -ον (φυλή), αυτός που αποτελείται από δώδεκα φυλές· τὸ δ., 

οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ, σε Κ.Δ.  

δωδεκ-έτης ή -ετής, ὁ, δωδεκάχρονος, σε Πλούτ.· θηλ. -έτις, -ίδος, σε Ανθ.  

Δωδώνη, ἡ, Δωδώνη, στην Ήπειρο, έδρα του αρχαιότερου μαντείου του Δία, 

σε Όμηρ. κ.λπ.· ο Σοφ. χρησιμ. τους ετερόκλιτους τύπους Δωδῶνος, -ῶνι, -

ῶνα (όπως αν προερχόταν από Δωδών)· επίθ. Δωδωναῖος, -α, -ον, σε Ομήρ. 

Ιλ., Αισχύλ.  

δώῃ, δώῃσι, Επικ. αντί δῷ, γʹ ενικ. υποτ. αορ. βʹ του δῴην = δοίην, ευκτ. 

αορ. βʹ του δίδωμι.  

δῶκα, Επικ. αντί ἔδωκα, αόρ. αʹ του δίδωμι.  

δώλα, δῶλος, Δωρ. αντί δούλη, δούλος.  

δῶμα, -ατος, τό (δέμω), οίκος, οίκημα, κατοικία, σε Όμηρ., Τραγ. I. μέρος 

σπιτιού, κυρίως δωμάτιο, σε Όμηρ.· από όπου στον πληθ., λέγεται για το σπίτι 

μόνο, σε Ομήρ. Οδ., Τραγ. II. σπίτι, οικογενειακή θαλπωρή, οικογένεια, 

νοικοκυριό, σε Αισχύλ., Σοφ.  

δωμάτιον, τό, I. υποκορ. του δῶμα, σε Αριστοφ. II. κάμαρα, δωμάτιο, 

κρεβατοκάμαρα, σε Πλάτ.  

δωματῖτις, -ιδος, θηλ. επίθ., σπιτική, οικιακή, σε Αισχύλ.  

δωματο-φθορέω, μέλ. -ήσω (φθορά), καταστρέφω, σπαταλώ την περιουσία 

μου, σε Αισχύλ.  

δωμάω, μέλ. -ήσω, οικοδομώ, χτίζω — Μέσ., προκαλώ ανοικοδόμηση, 

ανεγείρω, ανοικοδομώ, χτίζω, σε Ανθ.  

δῶναξ, ὁ, Δωρ. αντί δόναξ.  

δώομεν, Επικ. αντί δῶμεν, πληθ. υποτ. αορ. βʹ του δίδωμι.  

δωρεά, Ιων. -εή, ἡ, I. δώρο, προσφορά, ιδίως, τιμητικό δώρο, βραβείο, 

επιχορήγηση, Λατ. beneficium, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. II. 1. αιτ., δωρεάν ως 

επίρρ., χωρίς αμοιβή, αντίτιμο, ελεύθερα, δωρεάν, ως χάρισμα, Λατ. gratis, σε 

Ηρόδ. 2. χωρίς σκοπό, μάταια, σε Κ.Δ.  

δωρέω, μέλ. -ήσω (δῶρον)· I. προσφέρω, παραδίδω, δωρίζω, χαρίζω, σε 

Ησίοδ., Πίνδ.· Παθ. αόρ. αʹ ἐδωρήθην, έχει δοθεί ως δώρο ή έχει δωριστεί, σε 

Ηρόδ.· λέγεται για πρόσωπα, παίρνω ως δώρο κάτι, σε Σοφ. II. επίσης ως 

αποθ., σε Ομήρ. Ιλ.· δωρέεσθαί τί τινι, δωρίζω ένα πράγμα σε κάποιον, Λατ. 

donare aliquid alicui, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· επίσης, δ. τινά τινι, δωρίζω σε 

κάποιον ένα πράγμα, Λατ. donare aliquem aliquo, στον ίδ.· δ. τινά, κάνω σε 

κάποιον δώρο, σε Ηρόδ.  

δώρημα, -ατος, τό, αυτό το οποίο προσφέρεται, δώρο, χάρισμα, σε Ηρόδ., 

Τραγ.  

δωρητήρ, -ῆρος, ὁ, αυτός που προσφέρει το δώρο, δωρητής, σε Ανθ.  

δωρητός, -όν, I. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που δέχεται προσφορές ή δώρα, 

σε Ομήρ. Ιλ. II. λέγεται για πράγματα, αυτό που παραχωρείται ελεύθερα, 

χαρισμένος, σε Σοφ., Πλούτ.  



Δωριάζω, = Δωρίζω, σε Ανακρεόντ.  

Δωριεύς, -έως, ὁ, Δωριέας, απόγονος του Δώρου· πληθ. Δωριεῖς, Αττ. -ῆς, οἱ, 

Δωριείς, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ.  

Δωρίζω, Δωρ. -ίσδω, μέλ. -ίσω, μιμούμαι τους Δωριείς, τον δωρικό τρόπο 

ζωής, τη διάλεκτο ή τη μουσική τους, μιλώ τη Δωρική Ελληνική, σε Θεόκρ.  

Δωρικός, -ή, -όν, Δωρικός, σε Ηρόδ., Τραγ. κ.λπ.  

Δώριος, -α, -ον και -ος, -ον, Δωρικός, σε Πίνδ., Αριστ.  

Δωρίς, -ίδος, ἡ, θηλ. επίθ.: 1. Δωρική, σε Ηρόδ., Θουκ.· από όπου, Δωρὶς 

νᾶσος, η Δωρική νήσος, δηλ. η Πελοπόννησος, σε Πίνδ., Σοφ. 2. (με ή χωρίς 

το γῆ), Δωρίδα, στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 3. Δ. κόρα, 

δεσποινίδα, κορίτσι, κοπέλα από τη Δωρίδα, σε Ευρ.  

Δωρίσδω, Δωρ. αντί Δωρίζω.  

Δωριστί[ῐ], επίρρ., σύμφωνα με το δωρικό τρόπο· ἡ Δ. ἁρμονία, Δωρικός 

τόνος ή μέτρο στη μουσική, σε Πλάτ. κ.λπ.  

δωροδοκέω, μέλ. -ήσω (δωροδόκος)· I. 1. αποδέχομαι ως δώρο, ιδίως, 

εξαγοράζομαι, δωροδοκούμαι, χρηματίζομαι, λαμβάνω ως εξαγορά, ἀργύριον, 

χρυσόν, σε Ηρόδ., Πλάτ. 2. απόλ., εξαγοράζομαι, δωροδοκούμαι, σε Ηρόδ., 

Αριστοφ. II. Παθ.: 1. λέγεται για πρόσωπα, έχω εξαγοράσει κάποιον, 

δεδωροδόκηνται, σε Δημ. 2. λέγεται για τη δωροδοκία, τὰ δωροδοκηθέντα, 

δώρα που έχουν ληφθεί ως εξαγορά, δωροδοκία, σε Αισχίν.  

δωροδόκημα, -ατος, τό, δώρο δωροδοκίας, εξαγορά, σε Δημ.  

δωροδοκία, ἡ, αποδοχή δώρων ως εξαγορά, δεκτικότητα προς τη δωροδοκία, 

σε Ρήτ.  

δωροδοκιστί, επίρρ., με τη μέθοδο της δωροδοκίας, σε Αριστοφ., ως 

λογοπαίγνιο με το Δωριστί.  

δωρο-δόκος, ον (δέχομαι), αυτός που δέχεται δώρα ή εξαγοράζεται, σε Πλάτ. 

Δημ.  

δωρο-δότης, -ου, ὁ, αυτός που προσφέρει δώρα, δωρητής, σε Ανθ.  

δώρον, τό (δί-δωμι)· I. 1. δώρο, δωρεά, χάρισμα, προσφορά, σε Όμηρ.· 

τιμητικό δώρο, σε Ομήρ. Ιλ.· δωρά τινος, τα δώρα κάποιου, δηλ. αυτά που 

δίνονται, προσφέρονται, χαρίζονται από αυτόν, δῶρα θεῶν, σε Όμηρ.· δῶρ' 

Ἀφροδίτης, δηλ. τα χαρίσματα της ομορφιάς, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν. πράγμ., 

ὕπνου δ., η ευλογία του ύπνου, στο ίδ. 2. δῶρα, δώρα που προσφέρονται σε 

δωροδοκία, σε Δημ. κ.λπ.· δώρων ἑλεῖν τινα, τον καταδικάζουν επειδή 

δωροδοκήθηκε, σε Αριστοφ. II. πλάτος του χεριού, παλάμη, ως μονάδα 

μέτρησης μήκους· βλ. ἑκκαιδεκάδωρος.  

δωρο-φάγος[ᾰ], -ον (φαγεῖν), άπληστος με τα δώρα, σε Ησίοδ.  

δωροφορέω, μέλ. -ήσω, κουβαλώ, φέρνω δώρα, τινί, σε Πλάτ.· προσφέρω ως 

δώρο ή δωροδοκώ, τί τινι, σε Αριστοφ.  

δωρο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρνει τα δώρα, σε Πίνδ., Ανθ.  

δωρύττομαι, Δωρ. αντί δωρέομαι, σε Θεόκρ.  

δώς, ἡ, Λατ. dos, = δόσις, μόνο στην ονομ., σε Ησίοδ.  

δωσί-δῐκος, -ον (δίκη), παραδίδομαι στη δικαιοσύνη, αφήνομαι στην εξουσία 

του νόμου, σε Ηρόδ.  

δώσων, -οντος, ὁ, μτχ. μέλ. του δίδωμι, αυτός που προτίθεται πάντα να 

δώσει· το Δώσων ως προσωνύμιο του Αντιγόνου του Βʹ, σε Πλούτ.  

δωτήρ, -ῆρος, ὁ (δί-δωμι), δότης, δωρητής, αυτός που παρέχει, σε Ομήρ. 

Οδ., Ησίοδ.· ομοίως δώτης, -ου, ὁ, σε Ησίοδ.  

δωτῑνάζω, αποδέχομαι ή συλλέγω δώρα, σε Ηρόδ.  

δωτίνη[ῑ], ἡ (δί-δωμι), δώρο, προσφορά, δωρεά, χάρισμα, σε Όμηρ., Ηρόδ.  



Δωτώ, -οῦς, ἡ (δί-δωμι), μία Νηρηίδα, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

δώτωρ, -ορος, ὁ, = δωτήρ, σε Ομήρ. Οδ., Ομηρ. Ύμν.  

 


