
βιῴατο, Επικ. αντί βιῷντο, γʹ πληθ. ευκτ. του βιάω.  

βιώσιμος, -ον (βιόω), αυτός που βιώνεται, αυτός τον οποίο πρέπει κανείς να 
βιώσει, σε Ευρ.· οὐ βιώσιμόν ἐστί τινι, αυτό που δεν είναι καλό κάποιος να βιώσει, 

σε Ηρόδ., Σοφ.  
βίωσις, -εως, ἡ (βιόω), τρόπος ζωής, σε Κ.Δ.  

βιώσκομαι, αόρ. αʹ ἐβιωσάμην, αποθ.· μτβ. του βιόω, αναζωογονώ, διατηρώ στη 

ζωή, σε Ομήρ. Οδ.· με Παθ. σημασία, επανέρχομαι στη ζωή.  

βιωτέον, ρημ. επίθ. του βιόω, πρέπει κάποιος να βιώσει, σε Πλάτ.  

βιωτικός, -ή, -όν (βιόω), αυτός που είναι κατάλληλος ή ανήκει στη ζωή, σε Κ.Δ.  

βιωτός, -όν (βιόω), αυτός που βιώνεται, αυτός που είναι άξιος να γίνει βίωμα, σε 

Σοφ., Αριστοφ. κ.λπ.  
βλάβεν, Επικ. αντί ἐβλάβησαν, γʹ πληθ. αορ. βʹ του βλάπτω.  

βλᾰβερός, -ά, -όν (βλάπτω), επιζήμιος, επιβλαβής, βλαπτικός, σε Ησίοδ., Ξεν.  

βλάβη[ᾰ], ἡ, (βλάπτω), 1. φθορά, ζημία, πλήγμα, αντίθ. προς το προμελετημένο 

αδίκημα (ἀδίκημα), σε Αισχύλ. κ.λπ.· βλάβη τινός, βλάβη σε ένα πρόσωπο ή 

πράγμα· βλάβη τῶν φορτίων, σε Αριστοφ.· αλλά, βλάβη θεοῦ, ζημία που 

προκαλείται από κάποια θεότητα, σε Ευρ.· λέγεται για πρόσωπο, ἡ πᾶσα βλάβη, 

αυτός που δεν είναι τίποτε άλλο παρά όλος μία ζημία, σε Σοφ. 2. βλάβης δίκη, μια 

διαδικασία για ζημία που έχει γίνει, σε Δημ. κ.λπ.  

βλάβομαι = βλάπτομαι, σε Ομήρ. Ιλ.  

βλάβος, γεν. -εος, συνηρ. -ους, τό, βλάβη, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.  

βλαισός, -ή, -όν, αυτός που έχει τα γόνατα λυγισμένα προς τα μέσα, 

στραβοπόδαρος, στραβοκάνης, Λατ. valgus, σε Βατραχομ., Ξεν.· γενικά, 

διεστραμμένος, στρεβλός, σε Ανθ.  
βλαίσωσις, -εως, ἡ (σαν να προερχόταν από ρ. βλαισόω), στρεβλότητα των 

ποδιών προς τα έξω, στράβωμα, σε Αριστ.  
βλᾱκεία, ἡ, νωθρότητα, οκνηρία, κουταμάρα, ανοησία, σε Ξεν., Πλάτ.  

βλᾱκεύω, μόνο στον ενεστ., I. είμαι νωθρός, άτονος, οκνηρός, σε Ξεν. II. με 

αιτ., χάνω, φθείρω, καταστρέφω εξαιτίας της οκνηρίας, σε Λουκ.  
βλᾱκικός, -ή, -όν, νωθρός, οκνηρός, ανόητος, σε Πλάτ.· επίρρ. -κῶς, σε 

Αριστοφ.  
βλᾱκ-ώδης, -ες (εἶδος), αυτός που ομοιάζει στον νωθρό, τον οκνηρό, σε Ξεν.  

βλάξ, βλακός, ὁ, ἡ (μαλακός), νωθρός στο σώμα και στο πνεύμα, ανόητος, 

ηλίθιος, σε Πλάτ., Ξεν.· υπερθ. βλακίστατος.  
βλάπτω (√ΒΛΑΒ, βλ. βλάβη), μέλ. -ψω, αόρ. αʹ ἔβλαψα, Επικ. βλάψε, παρακ. 

βέβλᾰφα — Παθ., μέλ. βλᾰβήσομαι και στο Μέσ. τύπο βλάψομαι, Παθ. αόρ. αʹ 

ἐβλάφθην, Παθ. αόρ. βʹ ἐβλάβην [ᾰ], Επικ. γʹ πληθ. ἔβλαβεν, βλάβεν, παρακ. 

βέβλαμμαι, I. 1. αχρηστεύω, αδρανοποιώ, παρακωλύω, δυσχεραίνω, εμποδίζω, σε 

Όμηρ.· βλάπτω πόδας, ακινητοποιώ τα πόδια, τα κάνω να χωλαίνουν, τα κουράζω, 
σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε (οἱ ἵπποι), (τα άλογα) παγιδευμένα σε 

ένα κλαδί, σε Ομήρ. Ιλ.· βλάβεν ἅρματα, αναχαιτίστηκαν, σταματήθηκαν τα 

άρματα, στο ίδ.· Διόθεν βλαφθέντα βέλεμνα, σταματημένα, εμποδισμένα, 

εξουδετερωμένα από το Δία, στο ίδ. 2. με γεν., παρακωλύω, εμποδίζω από 

κάποιον· βλάπτουσι κελεύθου, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., βλαβέντα λοισθίων δρόμων, 

αυτά που αναχαιτίστηκαν στην τελευταία διαδρομή, σε Αισχύλ. II. λέγεται για τη 

νόηση, πνεύμα, παραπλανώ, εξαπατώ, παροδηγώ, μωραίνω· χρησιμοποιείται για 

τους θεούς, σε Όμηρ.· βλαφθείς, Λατ. mente captus, σε Ομήρ. Ιλ. III. μετά τον 

Όμηρ. καταστρέφω, πλήττω, πληγώνω, φθείρω, συντρίβω, αντίθ. προς το 
προμελετημένο κακό (ἀδικεῖν), σε Αισχύλ. κ.λπ.  

βλαστάνω, μέλ. βλαστήσω, αόρ. βʹ ἔβλαστον, παρακ. βεβλάστηκα ή ἐβλάστηκα, 

υπερσ. ἐβεβλαστήκειν, 1. βγάζω ανθό, πρωτοεμφανίζομαι ως βλαστός, 

ξεφυτρώνω, αναπηδώ, φυτρώνω, φύομαι (για φυτά), σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. μεταφ., 
παρουσιάζομαι, έρχομαι στο φως (λέγεται για ανθρώπους)· ἀνθρώπου φύσιν 

βλαστών, αυτός που γεννήθηκε με ανθρώπινη φύση, σε Σοφ.· βλαστάνει ἀπιστία, 

στον ίδ. (√ΒΛΑΣΤ, μέλ. βλαστεῖν, βλαστή).  

βλαστέω, μεταγεν. τύπος του βλαστάνω, συχνά εισαγόμενος από τους 
αντιγραφείς για τους τύπους του αορ. βʹ βλαστεῖν, βλαστών.  



βλάστη, ἡ=βλαστός, σε Πλάτ. κ.λπ.· I. πετραία βλάστη, πέτρα, βράχος που 

αναφύεται, που αυξάνεται, σε Σοφ. II. λέγεται για παιδιά, βλάσται πατρός, 
γεννήματα του πατέρα, στον ίδ.· παιδὸς βλάσται, γέννηση και ανάπτυξη του 

παιδιού, στον ίδ.  

βλάστημα, -ατος, τό, I. = βλάστη, σε Ευρ. II. μεταφ., απόγονος, τέκνο, 

παρακλάδι, σε Αισχύλ., Ευρ. III. ερεθισμός του δέρματος, εξάνθημα.  
βλαστημός, ὁ, =βλάστη I, σε Αισχύλ.  

βλαστός, ὁ (βλαστάνω), βλαστάρι, παραβλάσταρο, ριζοβλάσταρο, Λατ. germen, 

σε Ηρόδ.  

βλασφημέω, παρακ. βεβλασφήμηκα (βλάσφημος), 1. μιλώ επιπόλαια με αισχρές 
ή ανίερες λέξεις, μιλώ αψήφιστα ή εσφαλμένα για ιερά πράγματα· βλασφημέω εἰς 

θεούς, σε Πλάτ.· ξεστομίζω δυσοίωνες λέξεις, σε Αισχίν. 2. μιλώ με κακεντρέχεια ή 
προκατάληψη για κάποιον, μιλώ δυσφημιστικά για κάποιον· περί τινος, σε Δημ.· εἴς 

τινα, στον ίδ.· επίσης, βλασφημέω τινά, σε Βάβρ., Κ.Δ. — Παθ., κακολογούμαι, 

κατηγορούμαι, στο ίδ. 3. μιλώ ανευλαβώς ή ασεβώς για το Θεό, είμαι βλάσφημος, 

στο ίδ.  
βλασφημία, ἡ, 1. ασεβής και ανίερη ομιλία, αντίθ. προς το εὐφημία, σε Ευρ., 

Πλάτ. 2. συκοφάντηση, σπίλωση, δυσφήμηση, σε Δημ. 3. ανίερη και ανευλαβής 
ομιλία εναντίον του Θεού, σε Κ.Δ.· τοῦ πνεύματος, εναντίον του Αγίου Πνεύματος, 

στο ίδ.· πρός τινα, στο ίδ.  
βλάσ-φημος, -ον, ὁ, 1. ο αισχρά διατυπωμένος, για λέξεις ανευλαβείς, ανίερες, 

σε Δημ. 2. αυτός που ομιλεί με βλασφημίες, υβριστής, και ως ουσ., βλάσφημος, σε 

Κ.Δ. (η προέλ. του βλασ- είναι αμφίβ.· βλάξ και βλάπτω προτείνονται εξίσου).  
βλαύτη, ἡ, είδος σανδαλιού το οποίο φορούσαν οι νέοι με επιδεικτικό ντύσιμο, σε 

Πλάτ. (άγν. προέλ.).  

βλαυτίον, τό, υποκορ. του βλαύτη, σε Αριστοφ.  
βλᾱχά, Δωρ. αντί βληχή.  

βλάψις, -εως, ἡ (βλάπτω), ζημία, βλάβη, φθορά, σε Πλάτ.  

βλαψί-φρων, -ον (φρήν), φρενοβλαβής, τρελός, έξαλλος, σε Αισχύλ.  
βλεῖο, Επικ. βʹ ενικ. ευκτ. Παθ. αορ. βʹ του βάλλω.  

βλεμεαίνω, μόνο στη μτχ. ενεστ., βλέπω άγρια, αγριοκοιτάζω τριγύρω, σε Ομήρ. 

Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).  

βλέμμα, -ατος, τό (βλέπω), ματιά, γρήγορο κοίταγμα, σε Ευρ., Αριστοφ.  

βλέπος, τό, βλέμμα, ματιά, σε Αριστοφ.  

βλεπτέον, ρημ. επίθ. του βλέπω, πρέπει κάποιος να κοιτάξει, σε Πλάτ. 

βλεπτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει στην όραση ή είναι κατάλληλος προς 

αυτήν, σε Ανθ.  

βλεπτός, -ή, -όν, αυτός που φαίνεται ή που αξίζει να κοιταχθεί, σε Σοφ.  
βλέπω, μέλ. βλέψομαι, αόρ. αʹ ἔβλεψα, I. βλέπω, έχω την ικανότητα της όρασης, 

σε Σοφ.· μὴ βλέπῃ ὁ μάντις, μη τυχόν και βλέπει πολύ καθαρά ο μάντης, στον ίδ. 

II. 1. κοιτάζω· εἴς τινα ή τι, σε Αισχύλ. κ.λπ.· πῶς βλέπων; με τι πρόσωπο; σε 

Σοφ.· με επίρρ., ἐχθρῶς βλέπω πρός τινα, σε Ξεν.· συχνά ακολουθ. από ουσ. σε 

αιτ.· φόβονβλέπω, έχω όψη φοβερή, δείχνω τρομερός, σε Αισχύλ.· ἔβλεψε νᾶπυ, 

είχε βλέμμα όπως το σινάπι (σημ. από τα σπέρματα του οποίου παράγεται η 

μουστάρδα), οξύ, φλογερό, σε Αριστοφ.· πυρρίχην βλέπων, δείχνω ως μέλος 
πολεμικού χορού, στον ίδ.· πεφροντικὸς βλέπεις, κοιτάζεις εξονυχιστικά, σε Ευρ. 

2. κοιτάζω κάποιον από τον οποίο αναμένεται βοήθεια, σε Σοφ.· εἴς τινα, στον ίδ. 

κ.λπ.· λέγεται για τόπους (προς δήλωση της διεύθυνσης), οἰκία πρὸς μεσημβρίαν 

βλέπουσα, που κοιτάζει προς τον νότο, σε Ξεν. 3. βλέπω με πόθο, περιμένω 
πρόθυμα, με απαρ., σε Αριστοφ. 4. βλέπω προς κάτι· ἑαυτούς, σε Κ.Δ.· επίσης, 

βλέπω ἀπό τινος, προφυλάσσομαι από κάποιον, στο ίδ.· βλέπω ἵνα..., για να δω 

ότι..., στο ίδ. III. μτβ., βλέπω, παρατηρώ, ατενίζω, με αιτ., σε Τραγ.· βλέπω 
φάος, φῶς ἡλίου, βλέπω το φως της ημέρας, ζω, σε Αισχύλ., Ευρ.· το προηγ. 

λέγεται και χωρίς το «φάος», είμαι ζωντανός, ζω, σε Αισχύλ. κ.λπ.· λέγεται για 

πράγματα· βλέποντα, αυτά που υπάρχουν πραγματικά, στον ίδ.  
βλεφᾰρίς, -ίδος, ἡ, βλεφαρίδα, τσίνορο, στον πληθ. βλεφαρίδες, Λατ. cilia, σε 

Αριστοφ., Ξεν. κ.λπ.  



βλέφᾰρον, Δωρ. γλέφαρον, τό (βλέπω), I. συχνότερα στον πληθ., τα βλέφαρα, 

τα «ματόκλαδα», σε Όμηρ. II. τα μάτια, σε Τραγ.· ἁμέρας βλέφαρον, νυκτὸς 

βλέφαρον, δηλ. αντίστοιχα· ήλιος, φεγγάρι, σε Σοφ., Ευρ.  
βλέψις, -εως, ἡ (βλέπω), όραση, σε Πλούτ.  

βλήεται, αντί βλήηται, Επικ. γʹ ενικ. Παθ. αορ. βʹ του βάλλω.  

βληθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του βάλλω.  
βλῆμα, τό (βάλλω), 1. ρίψη, βολή, εξακόντιση, ρίξιμο των ζαριών, σε Ευρ. 2. 

πυροβολισμός, λαβωματιά, τραύμα από βλήμα, σε Ηρόδ. 3. κλινοσκέπασμα, σε 

Ανθ.  
βλήμενος, Επικ. μτχ. Παθ. αορ. βʹ του βάλλω.  

βλῆσθαι, Επικ. απαρ. Παθ. αορ. βʹ του βάλλω.  

βλητέον, ρημ. επίθ. του βάλλω, πρέπει κανείς να ρίψει, σε Κ.Δ.  
βλῆτρον, τὸ (βάλλω), δεσμός, σιδερένιος κρίκος, μια σειρά καρφιών, σε Ομήρ. 

Ιλ.  
βληχάομαι, αόρ. αʹ ἐβληχησάμην, αποθ., βελάζω, γογγύζω, λέγεται για πρόβατα 

και αίγες, σε Αριστοφ.· χρησιμοποιείται και για βρέφη, στον ίδ.  
βληχή, Δωρ. βλᾱχά, ἡ, βέλασμα· οἰῶν, σε Ομήρ. Οδ.· το κλάμα των παιδιών 

(νηπίων), σε Ευρ. (ηχομιμ. λέξη).  
βληχρός, -ά, -όν (βλάξ), αμυδρός, μαλακός, άτονος, σε Πλούτ.· πρβλ. ἀ-

βληχρός.  
βληχ-ώδης, -ες (εἶδος), αυτός που βελάζει, προβατώδης, σε Βάβρ.  

βλήχων, ἡ, γεν. -ωνος ή βληχώ, γεν. -οῦς, Ιων. γλήχων, Δωρ. γλάχων και -ώ, 

είδος φυτού, «το φλισκούνι», Λατ. mentha pulegium, σε Αριστοφ., Θεόκρ. (άγν. 

προέλ.).  
βληχωνίας, -ου, ὁ, παρασκευασμένος από φλισκούνι, σε Αριστοφ.  

βλιστηρίς, -ίδος, ἡ (βλίττω), αυτή που τρυγεί, λαμβάνει το μέλι· χείρ, σε Ανθ.  

βλῐτο-μμάμαςή-μάμας, -ου, ὁ, χαζός, γκαφατζής, σε Αριστοφ. (άγν. προέλ.).  

βλίττω, αόρ. αʹ ἔβλῐσα, αποκόπτω την κηρήθρα των μελισσών, τρυγώ το μέλι, σε 

Πλάτ.· μεταφ., βλίττω τὸν δῆμον, ληστεύω το μέλι από τους ανθρώπους, σε 

Αριστοφ. — Παθ., μέλι βλίττεται, σε Πλάτ. (√ΒΛΙΤ, από το μέλιτ-ος, γεν. από το 

μέλι, το β στη θέση του μ, πρβλ. βλώσκω αντί μλώσκω).  
βλοσῠρός, -ά, -όν και -ός, -όν, σκυθρωπός, αγριωπός, θηριώδης, σφοδρός, σε 

Ομήρ. Ιλ.· τρομερός, σε Αισχύλ.· κοφτός, ντόμπρος, ειλικρινής, ρωμαλέος, 

εύρωστος, γενναίος, σε Πλάτ. (αμφίβ. προέλ.).  
βλοσῠρ-ῶπις, -ιδος, ἡ (ὤψ), αυτή που έχει άγριο και φοβερό βλέμμα· Γοργώ, σε 

Ομήρ. Ιλ.  
βλύζω, μέλ. βλύσω [ῠ], αόρ. αʹ ἔβλῠσα, ποιητ. ευκτ. βλύσσειε, αφρίζω, κοχλάζω, 

παφλάζω ή ρέω ορμητικά, εκτινάσσομαι προς τα μπρος· με δοτ.· βλύζω Λυαίῳ, με 

κρασί, σε Ανθ.  
βλύσις[ῠ], -εως, ἡ, ανάβλυση, σε Ανθ.  

βλωθρός, -ά, -όν, ψηλός, ευθυτενής, αρχοντικός, επιβλητικός, μεγαλοπρεπής, 

λέγεται για δένδρα, σε Όμηρ. (αμφίβ. προέλ.).  
βλώσκω, μέλ. μολοῦμαι, αόρ. βʹ ἔμολον, παρακ. μέμβλωκα (αντί μεμόλωκα), 

πηγαίνω ή έρχομαι, σε Όμηρ., Τραγ. (√ΜΟΛ, με αποτέλεσμα το βλώσκω να τίθεται 
αντί μολώσκω, μλώσκω· πρβλ. θρῴσκω από √ΘΟΡ).  

βοάγριον, τό, ασπίδα που είναι φτιαγμένη από δέρμα άγριου ταύρου, σε Ομήρ. 

Ιλ.  
βό-αγρος, ὁ (βοῦς), άγριος ταύρος.  

βόᾱμα, -ατος, τό (βοάω), κραυγή, ουρλιαχτό, στριγκλιά, σε Αισχύλ.  

βοᾶτις, -ιδος, ἡ, Δωρ. θηλ. του βοητής.  

βό-αυλος, ὁ (βοῦς, αὐλή), στάβλος των βοδιών, σε Θεόκρ.  

βοάω (βοή), Επικ. γʹ ενικ. βοάᾳ, γʹ πληθ. βοόωσιν, μτχ. βοόων, Αττ. μέλ. 

βοήσομαι, Δωρ. βοάσομαι· μεταγεν. τύπος βοήσω (το βοάσω στον Ευρ. είναι υποτ. 
αορ. αʹ), αόρ. αʹ ἐβόησα, Επικ. βόησα, Ιων. ἔβωσα — Παθ., Ιων. αόρ. αʹ ἐβώσθην, 

παρακ. βεβόημαι, Ιων. μτχ. βεβωμένος· I. 1. φωνάζω δυνατά, κραυγάζω, 
αλαλάζω, σε Όμηρ., Αισχύλ.· οἱ βοησόμενοι, άνδρες έτοιμοι να κραυγάσουν (μέσα 

στην εκκλησία του δήμου), σε Δημ. 2. λέγεται για πράγματα, αντιλαλώ, ηχώ, 



μουγκρίζω, βρυχώμαι, σκούζω, στριγκλίζω, όπως ο άνεμος και τα κύματα, σε 
Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· αὐτὸ βοᾷ, αυτό φανερώνεται από μόνο του, «φωνάζει» από 

μόνο του, σε Αριστοφ. II. 1. με αιτ. προσ., επικαλούμαι κάποιον μεγαλόφωνα, σε 

Ευρ., Ξεν. 2. φωνάζω, κραυγάζω (για να ακούσει κάποιος), σε Σοφ. 3. με συστ. 

αιτ.· βοάω βοάν, μέλος κ.λπ., σε Αριστοφ., Σοφ. 4. κοινολογώ, διαδίδω, 
γνωστοποιώ, διαφημίζω· πρήγματα βεβωμένα ἀνὰ Ἰωνίην, σε Ηρόδ.· ἐβώσθησαν 

ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, στον ίδ. 5. με απαρ., κραυγάζω δυνατά επιτάσσοντας ή προστάζω 

με δυνατή φωνή κάποιον να κάνει κάτι, σε Σοφ., Ευρ., Ξεν.  
βοεικός, -ή, -όν (βοῦς), βόειος, αυτός που ανήκει, προορίζεται ή είναι 

κατάλληλος για βόδια· ζεύγη βοεικά, κάρα - άμαξες που σύρονται από βόδια, σε 

Θουκ., Ξεν.  
βόειος, -α, -ον Ιων. βόεος, -η, -ον (βοῦς), I. αυτός που ανήκει σε βόδι ή βόδια, 

ιδίως αυτός που προέρχεται από δέρμα βοδιού, σε Όμηρ.· βόεα κρέα, σε Ηρόδ.· 
γάλα βόειον, το γάλα της αγελάδας, σε Ευρ.· μεταφ., βόεια ῥήματα, «μεγάλα και 

παχιά» λόγια (πρβλ. βούπαις κ.λπ.), σε Αριστοφ. II.=βοείη ή βοέη (ενν. δορή), 
ἡ, προβιά βοδιού, ασπίδα φτιαγμένη από τομάρι βοδιού, σε Όμηρ.· γεν. πληθ., 

βοῶν· συνηρ. αντί βοέων, σε Ομήρ. Ιλ.  

βοεύς, -έως, ὁ (βοῦς), σχοινί φτιαγμένο από προβιά βοδιού, σε Ομήρ. Οδ.  

βοή, Δωρ. βοά, ἡ, I. δυνατή κραυγή, αλαλαγμός, σε Όμηρ. κ.λπ.· ιαχή μάχης· 

βοὴν ἀγαθός, ικανός στην ιαχή του πολέμου, επίθ. των ηρώων, σε Ομήρ. Ιλ.· βοᾶς 

μηδ' ὄνομ' ἔστω, ας μην ακούγεται ούτε το όνομα του πολέμου, σε Θεόκρ.· επίσης 

λέγεται για τον παφλασμό της θάλασσας, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως χρησιμοποιείται 

και για τον ήχο των μουσικών οργάνων, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ.· λέγεται για το 
ξεφωνητό των πουλιών ή των τετραπόδων, σε Σοφ., Ευρ.· ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκεν, 

μέχρι το σημείο όπου έφτασε ο ήχος, μόνο φαινομενικά, εξ όψεως, σε Θουκ., Ξεν. 

II. βοήθεια κατόπιν επίκλησης, αρωγή, σε Αισχύλ., Σοφ.  

βοη-γενής, -ές (γίγνομαι), γεννημένος από βόδι, λέγεται για τις μέλισσες, σε 

Ανθ.  

βοηδρομέω (βοηδρόμος), μέλ. -ήσω, τρέχω για να καλέσω βοήθεια, σπεύδω για 

βοήθεια, σε Ευρ.  

Βοηδρόμια, -ων, τά (βοηδρόμος), αγώνες που τελούνταν στη μνήμη της 

βοήθειας που προσφέρθηκε από τον Θησέα ενάντια στις Αμαζόνες, σε Δημ., 

Πλούτ.  
Βοηδρομιών, -ῶνος, ὁ, ο τρίτος Αττικός μήνας, κατά τη διάρκεια του οποίου 

γιορτάζονταν τα Βοηδρόμια· αντιστοιχεί στο διάστημα 15/9 έως 15/10, σε Δημ.  
βοη-δρόμος, -ον (βοή, δραμεῖν), αυτός που τρέχει για να καλέσει βοήθεια, 

αυτός που παρέχει αρωγή, που συνδράμει, βοηθός, σε Ευρ.· πρβλ. βοη-θόος. 
βοήθεια, ἡ, I. 1. αρωγή, διάσωση, υποστήριξη, σε Θουκ. κ.λπ. 2. ιατρική 

βοήθεια, νοσηλεία, θεραπεία, γιατρειά, σε Πλούτ. II. ενισχυτική δύναμη, βοήθεια, 

σε Θουκ., Ξεν.  

βοηθέω (βοηθός), Ιων. βωθέω, μέλ. -ήσω, 1. έρχομαι να βοηθήσω, να 

ενισχύσω, να υποστηρίξω, να συντρέξω· με δοτ. προσ., σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· πρός 

τινα, σε Ξεν. 2. απόλ., παρέχω βοήθεια, σπεύδω για διάσωση, σε Ηρόδ., Θουκ. 

κ.λπ.  

βοηθητέον, ρημ. επίθ., πρέπει κάποιος να βοηθήσει, σε Ξεν., Δημ.  
βοη-θόος (βοή, θέω), Δωρ. βοᾶ-, -ον, I. αυτός που σπεύδει προς τη βοή της 

μάχης, αυτός που βιάζεται να πολεμήσει, σε Ομήρ. Ιλ.· πρβλ. βοηδρόμος. II. 

βοηθητικός, συμμαχικός, σε Πίνδ.· και ως ουσ., βοηθός, αρωγός, σε Θεόκρ.  

βοη-θός, -όν, συντετμ. τύπος του βοη-θόος, βοηθητικός, ενισχυτικός, 

επικουρικός, σε Θουκ.· και ως ουσ., βοηθός, αρωγός, σε Ηρόδ., Πλάτ.  
βοηλᾰσία, ἡ, I. απαγωγή, αρπαγή των βοδιών, σε Ομήρ. Ιλ. II. αγώνες με βόδια, 

σε Ανθ.  
βο-ηλάτης, -ου, ὁ, θηλ. -ηλάτις, -ιδος, ἡ (βοῦς, ἐλαύνω), I. αυτός που αρπάζει 

τα βόδια, κλέφτης βοδιών, ζωοκλέφτης, άρπαγας, σε Ανθ. II. οδηγός κοπαδιού 

βοδιών, βοσκός, στο ίδ.  



βοηλᾰτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή είναι κατάλληλος για βόσκηση βοδιών· ἡ 

-κὴ (ενν. τέχνη), η τέχνη του βοηλάτη, του ποιμένα βοδιών, σε Πλάτ. βοη-νόμος, 

ὁ = βου-νόμος, σε Θεόκρ.  

βοητής, -οῦ, ὁ (βοάω), θορυβώδης, αυτός που κραυγάζει, φωνακλάς· Δωρ. θηλ. 

βοᾶτις, σε Αισχύλ.  

βοητύς, -ύος, ἡ (βοάω), οχλοβοή, αναστάτωση, φωνασκίες, σε Ομήρ. Οδ.  

βόθρος, ὁ, κάθε τρύπα ή λάκκος σκαμμένος στο έδαφος, Λατ. puteus, σε Όμηρ.· 

μια φυσική σκάφη για το πλύσιμο των ρούχων, σε Ομήρ. Οδ.· μια τρύπα, όπως 

αυτή που σχηματίζεται στο χιόνι από την τήξη του μέσω της φωτιάς, σε Ξεν. (πιθ. 

από την ίδια ρίζα όπως το βαθύς· πρβλ. επίσης Λατ. fod-io).  
βόθῡνος, ὁ, βόθρος, σε Ξεν.  

βοῖ, όπως το αἰβοῖ, επιφών. αποστροφής, δυσαρέσκειας, περιφρόνησης, σε 

Αριστοφ.  
βοιδάριον, τό, υποκορ. του βοῦς, σε Αριστοφ.  

βοίδιον, τό, υποκορ. του βοῦς, σε Αριστοφ.  

Βοιωτ-άρχης, -ου, ὁ (ἄρχω), ένας από τους κορυφαίους άρχοντες στη Θήβα, σε 

Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· Βοιώταρχος, σε Ξεν.· από όπου Βοιωταρχέω, μέλ. -ήσω, 
είμαι Βοιωτάρχης, σε Θουκ.· και Βοιωταρχία, ἡ, το αξίωμα του Βοιωτάρχη, σε 

Πλούτ.  

Βοιωτιάζω (Βοιωτός), μέλ. -σω, παριστάνω τον Βοιωτό, μιλώ τη Βοιωτική 

διάλεκτο, συντάσσομαι με τους Βοιωτούς, σε Ξεν.  
Βοιωτίδιον[τῑ], τό, υποκορ. του Βοιωτός, σε Αριστοφ.  

Βοιωτι-ουργής, -ές (*ἔργω), αυτός που είναι προϊόν Βοιωτικής εργασίας, σε Ξεν.  

Βοιωτός, ὁ, κάτοικος της Βοιωτίας, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· Βοιωτία, ἡ (βοῦς), 

ονομάστηκε έτσι από τα βοσκοτόπια των βοδιών, σε Ησίοδ.· επίθ. Βοιώτιος, -α, -

ον, Βοιωτικός· οι Βοιωτοί είχαν παροιμιώδη αδηφαγία, βλακεία, ανοησία, από όπου 
και η ρήση· ὗς Βοιωτία· θηλ. Βοιωτίς, -ίδος, σε Ξεν.  

βολαῖος, -α, -ον (βολή), σφοδρός, βίαιος, σε Τραγ. παρά Πλουτ.  

βόλβα, ἡ, το Λατ. vulva, σε Ανθ.  

βολβίσκος, ὁ, υποκορ. του βολβός, σε Ανθ.  

βολβός, ὁ, είδος κρεμμυδοειδούς ρίζας, σε Θεόκρ.· ο καρπός ο ονομαζόμενος 

«βορβός» ή «βρουβός» (η βρούβα), που βρίσκεται στους αγρούς της Ελλάδας.  

*βολέω, ενεστ.· βρίσκεται μόνο στην Παθ. μτχ. παρακ. βεβολημένος, 

«χτυπημένος» από θλίψη, σε Όμηρ.· βεβολήατο, Επικ. γʹ πληθ. υπερσ.  
βολή, ἡ (βάλλω), 1. ρίψη, πλήγμα ή τραύμα ενός βλήματος, αντίθ. προς το 

πληγὴ (πλήγμα από σπαθί ή δόρυ), σε Ομήρ. Οδ., Ευρ., Θουκ.· βολαῖς σφόγγος 

ὤλεσεν γραφήν, από το χτύπημα ή το άγγιγμά του, σε Αισχύλ. 2. μεταφ., όπως το 

βέλος· βολὴ ὀφθαλμῶν, γρήγορο βλέμμα των ματιών, σε Ομήρ. Οδ. 3. βολαὶ 

κεραύνιοι, «αστραποπελέκια», κεραυνοί, σε Αισχύλ.· βολαὶ ἡλίου, οι ακτίνες του 

ήλιου, σε Σοφ.· βολὴ χιόνος, χιονοθύελλα, σε Ευρ.  

βολίζω, ρίχνω τη βολίδα, εξετάζω το βάθος, σε Κ.Δ.  
βολίς, -ίδος, ἡ (βάλλω), 1. ακόντιο, δόρυ, σε Πλούτ. 2. ρίξιμο των ζαριών, ζάρι, 

σε Ανθ.  

βολίτινος, -η, -ον, κατασκευασμένος από κοπριά βοδιών, σε Αριστοφ.  
βόλῐτον, τὸ ή βόλῐτος, ὁ (βάλλω), κοπριά των βοδιών, συχνότερα απαντά στον 

πληθ., σε Αριστοφ.  
βολο-κτῠπίη, ἡ (κτύπος), κτύπος, κρότος των ζαριών, σε Ανθ.  

βόλομαι, Επικ. τύπος του βούλομαι, σε Όμηρ.· παρατ. ἐβολλόμαν, σε Θεόκρ.  

βόλος, ὁ (βάλλω), 1. ρίψη με δίχτυ πιασίματος, ρίψιμο διχτυού με το χέρι, σε 

Χρησμ. παρ' Ηροδ., Θεόκρ.· μεταφ., εἰς βόλον καθίστασθαι, πέφτω μέσα στην 

παγίδα του διχτυού, σε Ευρ. 2. το πράγμα που πιάνεται στο δίχτυ· το κοπάδι των 

ψαριών, σε Αισχύλ., Ευρ.  
βομβ-αύλιος, ὁ (βομβέω, αὐλός), αυτός που παίζει τον άσκαυλο (το σουραύλι), 

με λογοπαίγνιο για τη λέξη βομβυλιός, σε Αριστοφ.  

βομβέω (βόμβος), μέλ. -ήσω, βουΐζω, ζουζουνίζω, παράγω βουερό θόρυβο, 
προκαλώ βοητό, ηχώ βαθιά και υπόκωφα, σε Όμηρ.· βόμβησαν κατὰ ῥόον, τα 

κουπιά έπεσαν με πάταγο μέσα στην παλίρροια, σε Ομήρ. Οδ.· βόμβησεν λίθος, η 



πέτρα έσκισε τον αέρα βουΐζοντας, στο ίδ.· λέγεται για μέλισσες, βουΐζω, βομβώ, 

σε Θεόκρ.· χρησιμοποιείται για κουνούπια, βουΐζω, σε Αριστοφ.  

βομβήεις, -εσσα, -εν (βομβέω), αυτός που βουΐζει, αυτός που ζουζουνίζει, σε 

Ανθ.  
βομβητής, -οῦ, ὁ (βομβέω), βομβητής, σειρήνα, σε Ανθ.  

βόμβος, ὁ, βουητό, ζουζούνισμα, βαθύς και υπόκωφος θόρυβος, σε Πλάτ. 

(ηχομιμ. λέξη).  
βομβῠλιός ή -ύλιος, ὁ, έντομο που βουΐζει και ζουζουνίζει, μεγαλόσωμη 

αγριομέλισσα, μπούμπουρας, σε Αριστοφ.  
βοο-σφᾰγία, ἡ (σφαγή), σφαγή των βοδιών, σε Ανθ.  

βορά, ἡ (βλ. βιβρώσκω), τροφή, βοσκή, κρέας, κανονικά χρησιμοποιείται για τα 

σαρκοφάγα ζώα, σε Τραγ.· λέγεται για συμπόσια ανθρωποφάγων λαών, σε Ηρόδ., 

Τραγ.· σπάνια, χρησιμ. για το απλό φαγητό, σε Αισχύλ., Σοφ.  
βορβορό-θῡμος, -ον, αυτός που έχει θολωμένο, βρωμερό μυαλό, αυτός που έχει 

βρωμερό θυμό (δηλ. ψυχή), σε Αριστοφ.  
βορβορο-κοίτης, -ου, ὁ (κοίτη), αυτός που ξαπλώνει στη λάσπη, όνομα ενός 

βατράχου, σε Βατραχομ.  
βόρβορος, ὁ, βρωμερή λάσπη, βούρκος, ακαθαρσία, Λατ. coenum, σε Αισχύλ., 

Αριστοφ. κ.λπ.  
βορβορο-τάραξις, ὁ (ταράσσω), αυτός που ανακατεύει τη λάσπη, που 

αναταράσσει το βόρβορο, σε Αριστοφ.  
βορβορ-ώδης, -ες (εἶδος), ο γεμάτος από λάσπη και ακαθαρσίες, σε Πλάτ.  

Βορέας, -ου, ὁ, Ιων. Βορέης ή Βορῆς, -έω, Αττ. Βορρᾶς, -ᾶ, βόρειος άνεμος, 

Λατ. Aquilo, σε Ομήρ. Οδ.· πρὸς βορῆν ἄνεμον, προς την κατεύθυνση του Βορρά, 

σε Ηρόδ.· πρὸς βορέαν τινός, βόρεια ενός σημείου, σε Θουκ. (πιθ. από το ὄρος, 

Ϝόρος, άνεμος που έρχεται από τα βουνά).  

Βορεάς, Ιων. Βορειάς, ποιητ. Βορηϊάς, -άδος, ἡ, κόρη του Βορέα, Βορεάδα, σε 

Σοφ.  

βόρειος, -α, -ον και -ος, -ον, Ιων. βορήϊος, -η, -ον· ο προερχόμενος από το 
μέρος του βόρειου ανέμου, αντίθ. προς το νότιος, σε Ηρόδ.· ἀκτὰ βόρειος, 

εκτεθειμένη στον Βορρά, αυτή που βλέπει προς τον Βορρά, σε Σοφ.  

Βορηϊάς, βορήϊος, Ιων. αντί βορειάς, βόρειος.  
Βορῆς, -έω, ὁ, Ιων. συνηρ. αντί Βορέας.  

βορός, -ά, -όν (βι-βρώσκω), αυτός που καταβροχθίζει, αδηφάγος, σε Αριστοφ.  
βορραῖος, -α, -ον και -ος, -ον, βόρειος, σε Αισχύλ.  

Βορρᾶς, -ᾶ, ὁ, Αττ. συνηρ. αντί Βορέας.  

βόρυες, οἱ, άγνωστα ζώα της Λιβύης, σε Ηρόδ.· πρβλ. ὄρυες.  

Βορυσθενείτης, -ου, Ιων. -εΐτης, -εω, ὁ, κάτοικος των οχθών του ποταμού 

Βορυσθένη, σε Ηρόδ.  
Βορυσθένης, -ους, ὁ, ο Δνείπερος, ποταμός της Σκυθίας, σε Ηρόδ.  

βόσις, -εως, ἡ (βόσκω), φαγητό, τροφή, βορά, σε Ομήρ. Ιλ.  

βοσκή, ἡ (βόσκω), σανός, ξηρά ζωοτροφή, σε Αισχύλ., Ευρ.  

βόσκημα, -ατος, τό (βόσκω), I. αυτό που εκτρέφεται ή δέχεται βοσκή· στον 

πληθ., εκτρεφόμενα ζώα, βοοειδή, σε Σοφ. κ.λπ.· λέγεται για πρόβατα, σε Ευρ.· 

χρησιμοποιείται για άλογα, στον ίδ.· λέγεται και για χοίρους, στον Αριστοφ. II. 

φαγητό, σε Αισχύλ.·  

βοσκητέον, ρημ. επίθ. του βόσκω, κάποιος πρέπει να θρέψει, να βοσκήσει, σε 

Αριστοφ.  
βοσκός, ὁ, ποιμένας, τσοπάνος, σε Ανθ.  

βόσκω, παρατ. ἔβοσκον, Επικ. βόσκε, μέλ. -ήσω — Παθ., Ιων. παρατ. 

βοσκέσκοντο, μέλ. βοσκήσομαι, Δωρ. βοσκοῦμαι. I. 1. λέγεται για τους ποιμένες, 

εκτρέφω, φυλάω, φροντίζω ζώα, Λατ. pasco, σε Ομήρ. Οδ. 2. γενικά, εκτρέφω, 

θρέφω, συντηρώ, ενισχύω· χρησιμοποιείται και για το έδαφος, τη γη, στο ίδ.· 

ομοίως λέγεται και για τον ήλιο, σε Σοφ.· χρησιμ. και για τους στρατιώτες, 

διατηρώ, σε Ηρόδ., Θουκ.· μεταφ., βόσκω νόσον, σε Σοφ.· πράγματα βόσκω, 

βρίθω φροντίδων, αναθρέφω παιδιά, σε Αριστοφ. II. 1. Παθ., λέγεται και για 

κοπάδια βοοειδών, εκτρέφομαι, βόσκομαι, Λατ. pascor, σε Όμηρ.· με αιτ., 



τρέφομαι με κάτι, σε Αισχύλ. 2. μεταφ., τρέφομαι, ζω σε βάρος κάποιου άλλου, σε 

Τραγ.· βόσκομαί τινι ή βόσκομαι περί τι, οργιάζω σε κάτι, αποχαλινώνομαι, σε Ανθ. 

(εμφανίζεται να είναι √ΒΟΤ, πρβλ. βοτήρ, βοτόν, βοτάνη).  
Βόσ-πορος, ὁ, σημείο διάβασης των βοδιών, ονομασία αρκετών στενών, 

πορθμών, από τους οποίους πιο γνωστοί είναι ο Θρακικός και ο Κιμμέριος, σε 

Ηρόδ.· επίσης, έτσι ονομάζεται και το στενό του Ελλησπόντου, σε Αισχύλ., Σοφ.  
βοστρῠχηδόν (βόστρυχος), επίρρ., κατά βοστρύχους, εν είδει βοστρύχων, σε 

Λουκ.  
βόστρῠχος, ὁ, πληθ. βόστρυχα (βλ. βότρυς), 1. μπούκλα μαλλιών, σε Αισχύλ. 

κ.λπ. 2. οτιδήποτε είναι πλεγμένο στριφογυριστά - ελικοειδώς, οτιδήποτε είναι 
περιτυλιγμένο· πυρὸς βόστρυχος, λέγεται για την αστραπή, στον ίδ.  

βοτάμια, τά (βόσκω), λιβάδια, βοσκοτόπια, σε Θουκ.  
βοτάνη[ᾰ], ἡ (βόσκω), χορτάρι, σανός, ξηρά ζωοτροφή, σε Ομήρ. Ιλ., Πλάτ.· ἐκ 

βοτάνης, από τη βοσκή, από το λιβάδι, σε Θεόφρ.  
βοτήρ, -ῆρος, ὁ (βόσκω), βοσκός, τσοπάνης, σε Ομήρ. Οδ.· οἰωνῶν βοτήρ, 

προφήτης, οιωνοσκόπος, σε Αισχύλ.· κύων βοτήρ, το τσοπανόσκυλο, σε Σοφ.  

βοτηρικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή προορίζεται για το βοσκό, σε Πλούτ., 

Ανθ.  
βοτόν, τὸ (βόσκω), κτήνος, βόσκημα, σε Αισχύλ., Σοφ.· συχνότερα απαντά στον 

πληθ., ζώα που τρέφονται από λιβάδια, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ. κ.λπ.· αλλά λέγεται 

και για τα πουλιά, σε Αριστοφ.  
βοτρῡδόν (βότρυς), επίρρ., όπως ένα τσαμπί από σταφύλια, σε Ομήρ. Ιλ.  

βοτρύϊος, -α, -ον (βότρυς), αυτός που αποτελείται ή προέρχεται από σταφύλια, 

σε Ανθ.  
βοτρῠό-δωρος, -ον (δῶρον), αυτός που παράγει σταφύλια, σε Αριστοφ.  

βοτρῠόεις, -εσσα, -εν (βότρυς), ο γεμάτος από σταφύλια, σε Ανθ.  

βοτρῠό-παις, -παιδος, ὁ, ἡ, 1. αυτός που έχει ανατραφεί με σταφύλια, το παιδί 

του σταφυλιού, σε Ανθ. 2. Ενεργ., αυτός που παράγει σταφύλια, σε Θεόκρ.  
βοτρῠο-χαίτης, -ου, ὁ (χαίτη), αυτός που έχει μαλλιά που μοιάζουν με τσαμπί 

σταφυλιών, σε Ανθ.  
βότρυς, -υος, ὁ, 1. τσαμπί σταφυλιών, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. 2. = βόστρυχος, σε 

Ανθ. (από την ίδια ρίζα με το βόστρυχος).  
βότρῠχος, ὁ, = βόστρυχος.  

βοτρῠχ-ώδης, -ες (εἶδος), μπουκλωτός, κατσαρός, σγουρός, ελικοειδής, σε Ευρ.  

βοτρῠ-ώδης, -ες (εἶδος), αυτός που μοιάζει με τσαμπί σταφυλιού, σε Ευρ.  

βου-, χρησιμ. συχνά ως συνθετικό για να εκφράσει κάτι μεγαλειώδες ή 
τερατώδες, π.χ. βούπαις, βουγάϊος (από το βοῦς, πρβλ. ἵππος).  

βούβᾰλις, -ιος, ἡ, είδος ελαφιού ή αντιλόπης, αιγάγρου της Αφρικής, πιθ. είδος 

νοτιοαφρικανικής αντιλόπης, σε Ηρόδ.  

βού-βοτος, -ον, αυτός που είναι πρόσφορος για τη βοσκή βοδιών, σε Ομήρ. Οδ.  
βού-βρωστις, -εως, ἡ (βι-βρώσκω), μεγάλη πείνα, βουλιμία· μεταφ., 

καταθλίβουσα πενία, δυστυχία, αθλιότητα, σε Ομήρ. Ιλ.  
βουβών, -ῶνος, ὁ, βουβωνική χώρα, Λατ. inguen, σε Ομήρ. Ιλ.  

βουβωνιάω, υποφέρω από πρήξιμο στη βουβωνική χώρα, σε Αριστοφ.  
βου-γάϊος[ᾱ], ὁ (γαίω), ο υπερβολικά καυχησιάρης, νταής ή φωνακλάς· 

συχνότερα απαντά στην κλητ. ως επίπληξη, βουγάϊε, σε Όμηρ.  

βου-δόρος, -ον (δέρω), I. αυτός που γδέρνει, που βασανίζει τα βόδια, σε Ησίοδ. 

II. ως ουσ., το μαχαίρι που χρησιμοποιείται για την εκδορά των βοδιών, σε Βάβρ.  

βου-θερής, -ές (θέρος), αυτός που παρέχει θερινή βοσκή, σε Σοφ.  
βου-θοίνης, -ου, ὁ (θοίνη), αυτός που τρώει βόδια, σε Ανθ.  

βουθῠσία, ἡ, θυσία των βοδιών, σε Ανθ.  

βουθῠτέω, μέλ. -ήσω, σφάζω ή θυσιάζω βόδια, σε Σοφ., Ευρ.· γενικά, θυσιάζω, 

κατασφάζω οποιοδήποτε ζώο, σε Αριστοφ.  
βού-θῠτος, -ον (θύω), 1. αυτός που ανήκει στις θυσίες, ειδικά των βοδιών, σε 

Αισχύλ., Ευρ. 2. αυτός πάνω στον οποίο προσφέρονται τα βόδια, ο σχετικός με τη 

θυσία, σε Τραγ., Αριστοφ.  
βουκαῖος, ὁ (βοῦκος), Λατ. bubulcus, αγελαδάρης, σε Θεόκρ.  



βού-κερως, -ων (κέρας), γεν. -ω, αυτός που έχει κέρατα όμοια με του βοδιού ή 

της αγελάδας, σε Ηρόδ., Αισχύλ.  
βου-κέφᾰλος, -ον (κεφαλή), αυτός που έχει κεφάλι βοδιού· επίθ. των 

Θεσσαλικών αλόγων, σε Αριστοφ.· Βουκεφάλας, γεν. -α, το άλογο του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, σε Πλούτ.  

βουκολέω, Δωρ. βωκ-, μέλ. -ήσω, Ιων. παρατ. βουκολέεσκον (βουκόλος), I. 1. 

βόσκω, προσέχω, φυλάω, επιμελούμαι βόδια, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., λέγεται για 

βόδια, διατρέχω τα λιβάδια, βόσκομαι, στο ίδ. 2. λέγεται και για πρόσωπα, 

υπηρετώ, λατρεύω, σε Αριστοφ. — Μέσ., τόνδε βουκολούμενος πόνον, βρίσκομαι 

συνεχώς απασχολημένος μ' αυτόν το μόχθο, σε Αισχύλ. II. μεταφ., παραπλανώ, 
εξαπατώ, ξεγελώ, στον ίδ.· Μέσ., ἐλπίσι βουκολοῦμαι, τρέφομαι με αυταπάτες, 

βαυκαλίζομαι, σε Ευρ.  
βουκόλημα, -ατος, τό, εξαπάτηση, ξεγέλασμα· τῆς λύπης, σε Βάβρ.  

βουκολία, ἡ, I. κοπάδι βοδιών, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ. II. στάβλος αγελάδων, 

παχνί, χώρισμα στάβλου, σε Ηρόδ.  
βουκολιάζομαι, Δωρ. βωκ-, Δωρ. μέλ. βωκολιαζοῦμαι, αποθ. (βουκόλος), 

ψάλλω ή συνθέτω βουκολικά άσματα, σε Θεόκρ.  
βουκολιαστής, Δωρ. βωκ-, ὁ, βουκολικός ποιητής, σε Θεόκρ.  

βουκολικός, Δωρ. βωκ-, -ή, -όν, αγροτικός, αυτός που ανήκει στους 

αγελαδάρηδες, σε Θεόκρ.  

βουκόλιον, Δωρ. βωκ-, τό, I. κοπάδι βοδιών, σε Ηρόδ., Θεόκρ. II. μέσο 

παρηγοριάς, τρόπος ανακούφισης, σε Ανθ.  
βου-κόλος, Δωρ. βωκ-, ὁ, αγελαδάρης, αγελαδοβοσκός, σε Όμηρ., Πλάτ. (το -

κόλος είναι πιθ. εναλλακτικός τύπος του -πόλος, πρβλ. αἰ-πόλος).  

βοῦκος, Δωρ. βῶκος, = ὁ, βουκαῖος, σε Θεόκρ.  

βού-κρᾱνος, -ον (κάρα), = βούπρῳρος.  

βουλαῖος, -α, -ον (βουλή), αυτός που ανήκει στη Βουλή, στο συμβούλιο· 

Ἑστίαβουλαία, όνομα της Θεάς Εστίας που είχε άγαλμα μέσα στο Βουλευτήριο, σε 

Αισχίν.  

βουλαρχέω, μέλ. -ήσω, είμαι βούλαρχος, πρόεδρος της Βουλής, σε Αριστ.  
βούλ-αρχος, ὁ, I. πρόεδρος της Βουλής. II. εισηγητής ενός σχεδίου, Λατ. auctor 

consilii, σε Αισχύλ.  
βουλᾱ-φόρος, Δωρ. αντί βουλη-φόρος.  

βούλευμα, -ατος, τό (βουλεύω), απόφαση κατόπιν ωρίμου σκέψεως, σκοπός, 

επιδίωξη, σχέδιο, σε Ηρόδ., Αττ.  

βουλευμάτιον, τό, υποκορ. του προηγ., σε Αριστοφ.  
βούλευσις, -εως, ἡ, I. απόφαση κατόπιν σκέψεως, σε Αριστ. II. ως νομικός 

όρος, παράνομη εγγραφή ενός πολίτη ανάμεσα στους οφειλέτες του Δημοσίου, σε 

Δημ.  

βουλευτέον, ρημ. επίθ. του βουλεύω, πρέπει κανείς να συλλογισθεί, να σκεφτεί, 

σε Αισχύλ., Σοφ., Θουκ.  

βουλευτήριον, τό (βουλεύω), I. χώρος των συνεδριάσεων, χώρος 

συγκέντρωσης και αγόρευσης των βουλευτών, Λατ. curia, σε Ηρόδ., Αττ. II. η ίδια 

η βουλή, το σύνολο του βουλευτικού σώματος· και ποιητ., σύμβουλος, σε Ευρ.  

βουλευτήριος, -ον (βουλεύω), συμβουλευτικός, σε Αισχύλ.  
βουλευτής, -οῦ, ὁ (βουλεύω), μέλος της Βουλής, της Γερουσίας, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ηρόδ. κ.λπ.· στην Αθήνα, ένας βουλευτής από τους πεντακοσίους βουλευτές της 

Βουλής των Πεντακοσίων, σε Ρήτ.  

βουλευτικός, -ή, -όν (βουλεύω), I. 1. αυτός που ανήκει ή χαρακτηρίζει τη 

συνέλευση των βουλευτών, σε Ξεν., Δημ. 2. ικανός να συμβουλεύει ή να μελετά 

προσεκτικά ή να αποφασίζει, σε Πλάτ. κ.λπ. II. 1. ως ουσ., βουλευτικόν, τό, 

αναφέρεται στο Αθηναϊκό θέατρο, όπου οι θέσεις δίπλα στην ορχήστρα 

προορίζονταν για τους 500 βουλευτές, σε Αριστοφ. 2. τάξη, σειρά των 

Συγκλητικών, σε Πλούτ.  

βουλευτός, -ή, -όν, επινοημένος, σχεδιασμένος, σε Αισχύλ.  
βουλεύω, μέλ. -σω, αόρ. αʹ ἐβούλευσα, Επικ. βούλευσα, παρακ. βεβούλευκα 

(βουλή).  



Α. I. συνεδριάζω, αποφαίνομαι, λαμβάνω μέτρα· και στους παρελθοντικούς 
χρόνους, έχω συλλογιστεί και επομένως, καθορίζω, αποφασίζω. 1. απόλ., οἷος ἔην 

βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι, όπως ακριβώς θα ήταν στο συμβούλιο ή στη μάχη, σε 

Ομήρ. Οδ.· ἔς γε μίαν βουλεύσομεν (ενν. βουλήν), θα συμφωνήσουμε σε ένα 

κοινό σχέδιο, στο ίδ.· στους πεζογράφους, αυτή η σημασία ανήκει κυρίως στη Μέσ. 

2. με αιτ. πράγμ., σχεδιάζω, μηχανεύομαι, σκέφτομαι για κάτι, σε Ομήρ. Οδ., 
Ηρόδ., Αττ. — Παθ., με Μέσ. μέλ., αόρ. αʹ ἐβουλεύθην, παρακ. βεβούλευμαι, είμαι 

αποφασισμένος, σε Αισχύλ. κ.λπ.· τὰ βεβουλευμένα = βουλεύματα, σε Ηρόδ. 3. με 

απαρ., αποφασίζω να πράξω κάτι, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. II. δίνω γνώμη, παρέχω 
συμβουλή· τὰ λῷστα βουλεύω, σε Αισχύλ.· με δοτ. προσ., συμβουλεύω, σε Ομήρ. 

Ιλ., Αισχύλ. III. στους πολιτικούς συγγραφείς, είμαι μέλος της Βουλής, σε Ηρόδ.· 

ιδίως, είμαι μέλος της Βουλής των πεντακοσίων στην Αθήνα, σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ. 
Β. Μέσ., μέλ. -εύσομαι, αόρ. αʹ ἐβουλευσάμην, Επικ. βουλ-, Παθ. αόρ. 

ἐβουλεύθην, παρακ. βεβούλευμαι. 1. απόλ., συσκέπτομαι ατομικά, αποφασίζω, σε 

Ηρόδ., Αττ. 2. με αιτ. του πράγμ., ορίζω κάτι από μόνος μου, αποφασίζω, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 3. με απαρ., αποφασίζω να πράξω, στον ίδ., σε Πλάτ.· 
σπανιότερα με δευτερεύουσα πρόταση, βουλεύομαι ὅπως..., σε Ξεν.  

βουλή, ἡ, Δωρ. βωλά (βούλομαι), I. 1. επιθυμία, θέληση, απόφαση, Λατ. 

consilium, ιδίως απόφαση των θεών, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. συμβουλή, σχέδιο, 

επιδίωξη, στο ίδ., σε Ηρόδ., Αττ.· στον πληθ., σχέδια, αποφάσεις, σε Αισχύλ. II. 

το Συμβούλιο των Γερόντων ή των Προυχόντων, Βουλή, σε Όμηρ., Αισχύλ.· στην 

Αθήνα, το συμβούλιο των Πεντακοσίων, που ιδρύθηκε από τον Κλεισθένη, σε 
Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· βουλῆς εἶναι, ανήκω στο Συμβούλιο, είμαι μέλος του 

Συμβουλίου, σε Θουκ.  

βουλήεις, -εσσα, -εν (βουλή), αυτός που έχει σωστή γνώμη, συνετός, σε 

Σόλωνα.  
βούλησις, -εως, ἡ (βούλομαι), I. θέληση, επιθυμία, επιδίωξη, σκοπός, η 

πρόθεση κάποιου, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ. II. σκοπός ή νόημα ενός ποιήματος, σε 

Πλάτ.  

βουλητός, -ή, -όν (βούλομαι), αυτός που πρέπει κανείς να θελήσει, να 
επιθυμήσει· τὸ βουλητόν, το αντικείμενο της επιθυμίας, σε Πλάτ., Αριστ.  

βουλη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που εκφέρει γνώμη, αυτός που έχει άποψη, 

αυτός που συμβουλεύει, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., συμβουλάτορας, στο ίδ.  
βου-λῑμία, ἡ (βου-, λιμός), υπερβολική πείνα, αδηφαγία, λαιμαργία, ομώνυμη 

αρρώστια, σε Αριστ.  
βουλῑμιάω, πάσχω από βουλιμία, σε Αριστοφ., Ξεν.  

βούλιος, -ον (βουλή), =βουλευτικὸς 2, σοφός, συνετός, σε Αισχύλ.  

βούλομαι, Ιων. βʹ ενικ. βούλεαι, παρατ. ἐβουλόμην, Αττ. παρατ. ἠβουλόμην, Ιων. 

γʹ πληθ. παρατ. ἐβουλέατο, μέλ. βουλήσομαι, Παθ. αόρ. αʹ ἐβουλήθην, Αττ. Παθ. 

αόρ. αʹ ἠβ-, παρακ. βεβούλημαι, I. αποθ., (είναι √ΒΟΛ, η οποία εμφανίζεται στο 

Επικ. βόλομαι, Λατ. volo, από όπου βουλή), επιθυμώ, εύχομαι, είμαι διατεθειμένος, 

σε Όμηρ. κ.λπ.· συχνότερα με απαρ. ή με αιτ. και απαρ., στον ίδ. κ.λπ.· όταν το 

βούλομαι συνοδεύεται μόνο από αιτ., μπορεί να εννοηθεί και να προστεθεί ένα 
απαρ.· Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι (ή Τρώεσσιν ἐβούλετο νίκην, επιθυμούσε 

νίκη για τους Τρώες), και τα δύο σε Ομήρ. Ιλ. II. Αττ. χρήσεις· 1. βούλει ή 

βούλεσθε με υποτ.· προσθέτει έμφαση στην προσταγή· βούλει λάβωμαι, θέλεις να 
πιάσω, σε Σοφ. 2. εἰ βούλει, ευγενική έκφραση, όπως το Λατ. sis (si vis), αν 

ήθελες, σε παρακαλώ, στον ίδ. 3. ὁ βουλόμενος, Λατ. quivis, ο πρώτος που 

προσφέρεται, που θέλησε, σε Ηρόδ., Αττ. 4. βουλομένῳ μοι ἐστι, Λατ. nobis 

volentibus est, με απαρ., είναι σύμφωνο με την επιθυμία μου να..., σε Θουκ. 5. 
εννοώ αυτό και αυτό· τί βούλεται εἶναι; Λατ. quid sibi vult haec res?σε Πλάτ.· από 

όπου, βούλεται εἶναι, προφασίζεται ή παριστάνει πως είναι, θα ήταν διατεθειμένος 

να είναι, στον ίδ. III. ακολουθ. από το ἤ, προτιμώ· (αντί βούλομαι μᾶλλον, καθ' 

όσον κάθε επιθυμία περιλαμβάνει προτίμηση)· βούλομ' ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι ἢ 

ἀπολέσθαι, θα προτιμούσα να διασώζονταν οι άνθρωποι παρά να πέθαιναν, σε 

Ομήρ. Ιλ.  
βουλό-μᾰχος, -ον (μάχη), αυτός που διψά για μάχη, σε Αριστοφ.  



βου-λῡτός, ὁ (λύω), καιρός της απόζευξης των βοδιών της αποδέσμευσής τους 

από τον ζυγό, το απόγευμα, σε Αριστοφ.· στον Όμηρ. μόνο ως επίρρ. 
βουλῡτόνδε, προς το απόγευμα, κατά το δειλινό, κατά το σούρουπο.  

βου-μολγός, ὁ (ἀμέλγω), αυτός που αρμέγει τις αγελάδες, σε Ανθ.  

βουνίτης[ῑ], -ου, ὁ (βουνός), κάτοικος των βουνών, σε Ανθ.  

βουνο-βᾰτέω, μέλ. -ήσω (βαίνω), περπατώ ή ανεβαίνω στα βουνά, σε Ανθ.  

βουνο-ειδής, -ές (εἶδος), αυτός που είναι όμοιος με βουνό, σε Πλούτ.  

βού-νομος, -ον (νέμομαι), 1. αυτός που βόσκεται από βόδια, λέγεται για τα 
βοσκοτόπια και τα λιβάδια, σε Σοφ. 2. ἀγέλαι βουνόμοι (παροξ.), κοπάδια βοδιών 

που βρίσκονται στη βοσκή, στον ίδ.  
βουνός, ὁ, ψηλός λόφος, βουνό, ανάχωμα, σε Ηρόδ.  

βού-παις, -αιδος, ὁ (βου-, παῖς), I. μεγάλο παιδί, σε Αριστοφ. II. (βοῦς, παῖς), 

παιδί του βοδιού (το μοσχάρι)· λέγεται για τις μέλισσες, με υπαινιγμό στη 

μυθολογούμενη καταγωγή τους, σε Ανθ.  

Βουπάλειος, -ον, όμοιος με τον Βούπαλο, δηλ. ανόητος, άμυαλος, σε Ανθ.  
βού-πᾰλις, -εως, ὁ, ἡ (πάλη), αυτός που μάχεται σαν ταύρος, δηλ. ο σκληρά 

αγωνιζόμενος, αυτός που μοχθεί, που μάχεται αδιάκοπα, σε Ανθ.  
βου-πάμων[ᾱ], -ον (πάομαι), πλούσιος σε βόδια, σε Ανθ.  

βου-πλάστης, -ου, ὁ (πλάσσω), αυτός που πλάθει βόδια, λέγεται για τον γλύπτη 

Μύρωνα, σε Ανθ.  

βού-πληκτρος, -ον (πλήσσω), αυτός που κεντρίζει τα βόδια, σε Ανθ.  
βου-πλήξ, -ῆγος, ὁ (πλήσσω), 1. κεντρί του βοδιού, βούκεντρο, Λατ. stimulus, 

σε Ομήρ. Ιλ. 2. τσεκούρι προς σφαγή των βοδιών, σε Ανθ.  

βου-ποίητος, -ον, =βούπαις II, σε Ανθ.  
βου-ποίμην, -ενος, ὁ, βοσκός των βοδιών, αγελαδάρης, βουκόλος, σε Ανθ.  

βου-πόρος, -ον (πείρω), αυτός που διαπερνά, που διατρυπά τα βόδια· βουπόρος 
ὀβελός, σούβλα αρκετά μεγάλη ώστε να χωρά διατρυπώντας ολόκληρο το βόδι, σε 

Ηρόδ., Ευρ.  
βού-πρῳρος, -ον (πρῷρα), αυτός που έχει μέτωπο ή πρόσωπο βοδιού, σε Σοφ.  

βοῦς, ὁ και ἡ, γεν. βοός, αιτ. βοῦν, Επικ. βῶν, ποιητ. αιτ. επίσης βόα, δυϊκ. βόε, 

ονομ. πληθ. βόες, σπάνια απαντά το συνηρ. βοῦς, γεν. πληθ. βοῶν, Επικ. συνηρ. 

βῶν, δοτ. πληθ. βουσί, Επικ. δοτ. βόεσσι, αιτ. πληθ. βόας, Αττ. αιτ. πληθ. βοῦς, 

Λατ. bos (bov-is), I. ταύρος, βόδι ή αγελάδα· στον πληθ., βόδια, αγελάδες, 

βοοειδείς αγέλες, σε Όμηρ. κ.λπ. II. βοείη ή βοέη (πάντοτε θηλ.), ασπίδα 
φτιαγμένη από δέρμα βοδιού, σε Ομήρ. Ιλ. III. παροιμ., βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκε 

(βοῦς ἐπὶ γλώσσης ἐπιβαίνει), λέγεται για ανθρώπους που σωπαίνουν συνετά 

εξαιτίας ενός σοβαρού λόγου, σε Θέογν., Αισχύλ.  
βού-σταθμον, τό και βού-σταθμος, ὁ, στάβλος των βοδιών, σε Ευρ.  

βού-στᾰσις, -εως, ἡ, = προηγ., σε Αισχύλ.  

βου-στρόφος, -ον (στρέφω), αυτός που οδηγεί τα βόδια· και ως ουσ., 

βούκεντρο, σε Ανθ.· ενώ, βούστροφος (προπαροξ.), «ηροτριωμένος», 

καλλιεργημένος από βόδια.  
βου-σφᾰγέω (σφαγή), μέλ. -ήσω, σφάζω βόδια, σε Ευρ.  

βούτης, -ου, Δωρ. βούτας ή βώτας, -α, ὁ (βοῦς), I. βοσκός, αγελαδάρης, σε 

Αισχύλ., Ευρ., Θεόκρ. II. ως επίθ., βούτης φόνος, η σφαγή των βοδιών, των 

αγελάδων, σε Ευρ.  
βού-τομον, τό ή βού-τομος, ὁ (τεμεῖν), το «βούτημο», Λατ. butomus, φυτό 

που φυτρώνει στο νερό ή σε ελώδεις εκτάσεις, σε Αριστοφ., Θεόκρ.  
βου-φάγος[ᾰ], -ον (φαγεῖν), αυτός που τρώει, που καταβροχθίζει βόδια, σε 

Ανθ.  

βουφονέω, μέλ. -ήσω, σφάζω βόδια, φονεύω βόδια, σε Ομήρ. Ιλ.  
βουφόνια (ενν. ἱερά), τά, γιορτή στην αρχαία Αθήνα με θυσίες βοδιών, σε 

Αριστοφ.  

βου-φόνος, -ον (*φένω), I. αυτός που σκοτώνει βόδια, αυτός που προσφέρει 

βόδια ως θυσία, σε Ομηρ. Ύμν. II. αυτός στον οποίο ή για τον οποίο σφάζονται 

νεαρά βόδια, σε Αισχύλ.  

βουφορβέω, τρέφω, διατηρώ βόδια, σε Ευρ.  



βουφόρβια, -ων, τά, αγέλη βοδιών, σε Ευρ.  

βου-φορβός, -όν (φέρβω), αυτός που εκτρέφει βόδια· και ως ουσ., βοσκός, 

βουκόλος, σε Ευρ., Πλάτ.  

βού-φορτος, -ον (βου-, φόρτος), = πολύφορτος, σε Ανθ.  

βου-χανδής, -ές (χανδάνω), αυτός που μπορεί να χωρέσει ένα ολόκληρο βόδι, 

σε Ανθ.  
βο-ώνης, -ου, ὁ (ὠνέομαι), στην αρχαία Αθήνα, αξιωματούχος που αγόραζε 

βόδια για τις δημόσιες θυσίες, σε Δημ.  
βο-ῶπις, -ιδος, ἡ (ὤψ), αυτός που έχει μάτια βοδιού, δηλ. μεγάλα, στρογγυλά, 

ευμεγέθη μάτια, λέγεται κυρίως για την Ήρα, σε Όμηρ.  

βοωτέω, οργώνω, καλλιεργώ το χωράφι, σε Ησίοδ.  
βοώτης, -ου, ὁ (βοῦς), I. γεωργός, σε Βάβρ. II. όνομα που αποδίδεται στον 

αστερισμό του Αρκτούρου, σε Ομήρ. Οδ.· βλ. ἄρκτος II.  

βρᾰβεία, ἡ (βραβεύς), κρίση, διαιτησία, σε Ευρ.  

βρᾰβεῖον, τό, έπαθλο των αγώνων, σε Κ.Δ.  

βρᾰβεύς, -έως, ὁ, αιτ. ενικ. βραβῆ, Αττ. πληθ. βραβῆς, 1. δικαστής, κριτής που 

απονέμει τα έπαθλα στους αγώνες, Λατ. arbiter, σε Σοφ., Πλάτ. 2. γενικά, 

διαιτητής, κριτής, σε Ευρ.· αργότερα, αρχηγός, ηγεμόνας, σε Αισχύλ.· 

συγγραφέας, σε Ευρ. (άγν. προέλ.).  
βρᾰβευτής, -οῦ, ὁ, = το προηγ., μεταγεν. τύπος, σε Πλάτ.  

βρᾰβεύω (βρᾰβεύς), μέλ. -σω, I. λειτουργώ ως κριτής ή ως διαιτητής, σε Ισοκρ. 

II. με αιτ., εκδικάζω, αποφασίζω, κρίνω, συμπεραίνω, γνωμοδοτώ, τὰδίκαια, σε 

Δημ.· οδηγώ, κατευθύνω, ελέγχω, κυβερνώ, σε Ανθ.  
βράβῠλον, τό, είδος άγριου δαμάσκηνου, κορόμηλο, σε Θεόκρ.  

βράβῠλος, ἡ = βράβυλον, σε Ανθ.  

βράγχος, ὁ, βραχνάδα ή κρυολόγημα του λαιμού που προκαλεί βραχνάδα, σε 

Θουκ.  

βραγχός, -ή, -όν (βλ. το προηγ. βράγχος), βραχνός, βραχνιασμένος, σε Ανθ. 

(πιθ. ηχομιμ. λέξη).  

βραδέως, επίρρ. του βραδύς, βλ. αυτ.  
βράδος, -εος, τό = βρᾰδύτης, σε Ξεν.  

βρᾰδύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, αόρ. αʹ ἐβράδῡνα, (βραδύς), I. μτβ., κάνω κάτι με αργό 

τρόπο, επιβραδύνω, καθυστερώ, αναβάλλω — Παθ., αργοπορούμαι, 

καθυστερούμαι, αναβάλλομαι, σε Σοφ. II. αμτβ., επιμηκύνω, καθυστερώ, βαίνω 

αργά, στον ίδ.· ομοίως στη Μέσ., σε Αισχύλ.  
βρᾰδῠ-πειθής, -ές (πείθομαι), δύσπιστος, σε Ανθ.  

βρᾰδῠ-πλοέω (πλόος), μέλ. -ήσω, πλέω αργά, σε Κ.Δ.  

βρᾰδύ-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, βραδυκίνητος, αργοκίνητος, σε Ευρ.  

βρᾰδύς, -εῖα, -ύ, συγκρ. βραδύτερος, από μετάθ. βαρδύτερος, Επικ. βραδίων και 

βράσσων, υπερθ. βραδύτατος, επίσης και βράδιστος, από μετάθ. βάρδιστος, I. 1. 
αργός, σε Όμηρ. κ.λπ.· με απαρ., ἵπποι βάρδιστοι θείειν, ίπποι πολύ αργοί στο 

τρέξιμο, σε Ομήρ. Ιλ.· βραδὺς λέγειν, σε Ευρ.· επίρρ., βραδέως χωρεῖν, σε Θουκ. 

2. λέγεται για τη νόηση, το πνεύμα, όπως το Λατ. tardus, σε Ομήρ. Ιλ.· με απαρ., 
προνοῆσαι βραδεῖς, σε Θουκ.· τὸ βραδύ, βραδύτητα, στον ίδ.· επίρρ., βραδέως 

βουλεύεσθαι, στον ίδ.· II. λέγεται για το χρόνο, καθυστερημένος, αργοπορημένος, 

νωχελικός, αργός, σε Σοφ., Θουκ.  
βρᾰδυ-σκελής, -ές (σκέλος) = βραδύπους, αργός στα πόδια, αργοκίνητος, σε 

Ανθ.  
βρᾰδυτής, -ῆτος, ἡ (βραδύς), 1. αργοπορία, βραδύτητα, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. 2. 

λέγεται για το μυαλό, το πνεύμα, σε Πλάτ.  

βράκος, τό, ένδυμα πλούσιας γυναίκας, σε Θεόκρ.  
βράσσω, Αττ. -ττω, αόρ. αʹ ἔβρασα — Παθ. αόρ. αʹ ἐβράσθην, παρακ. βέβρασμαι, 

1. κουνώ με δύναμη, σείω βίαια, ρίχνω επάνω, εκτινάσσω· για τη θάλασσα, 

βγάζω, ξεβράζω σε Ανθ. 2. λιχνίζω σιτηρά (διαχωρίζω δηλ. το σιτάρι απ' το 

άχυρο), σε Πλάτ.  



βράσσων, -ον, Επικ. συγκρ. του βραδύς. βράχεα, τά, όπως αν προερχόταν από 

ονομ. βράχος, τό (ή βραχέα), ουδ. πληθ. του βραχύς, τα ρηχά νερά, Λατ. brevia, 

σε Ηρόδ., Θουκ.  
βρᾰχείς, μτχ. Παθ. αορ. βʹ του βρέχω.  

βρᾰχῑονιστήρ, -ῆρος, ὁ, περιβραχιόνιο, κοντό μανίκι, σε Πλάτ.  

βρᾰχίων[ῑ], -ονος, ὁ, βραχίονας, μπράτσο, Λατ. brachium, σε Ομήρ. Ιλ.· 

πρυμνὸς βραχίων, ώμος, στο ίδ. (αμφίβ. προέλ.).  

βρᾰχίων (Ιων. ῐ, Αττ. ῑ), βράχιστος, συγκρ. και υπερθ. του βραχύς.  

βράχος, -εος, τό, βλ. βράχεα.  
βρᾰχύ-βιος, -ον, αυτός που έχει σύντομη ζωή, βραχύ βίο, σε Πλάτ.  

βρᾰχύ-βωλος, -ον, αυτός που έχει μικρούς ή ολίγους (σ)βώλους χώματος, σε 

Ανθ.  
βρᾰχυ-γνώμων, -ον, αυτός που έχει λίγο μυαλό, βραχύ νου, σε Ξεν.  

βρᾰχύ-δρομος, -ον (δραμεῖν, βλ. τρέχω), αυτός που τρέχει ένα μικρό 

διάστημα, αυτός που τρέχει για λίγο, σε Ξεν.  
βρᾰχύ-κωλος, -ον (κῶλον), I. αυτός που έχει κοντά μέλη ή άκρα, σε Στράβ. II. 

αυτός που αποτελείται από μικρές προτάσεις, περίοδοι, σε Αριστ.  
βρᾰχῠλογία, ἡ, λακωνικότητα στο λόγο και στη γραφή, σε Πλάτ.  

βρᾰχῠλόγος, -ον (λέγω), σύντομος στο λόγο, αυτός που μιλά με λίγες λέξεις, σε 

Πλάτ.  
βρᾰχύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, συντομεύω, μικραίνω, περικόπτω, μεταχειρίζομαι κάτι ως 

βραχύ, συλλαβήν, χρησιμοποιώ ως βραχεία συλλαβή, σε Πλούτ.  
βρᾰχύ-πορος, -ον, 1. αυτός που έχει μικρό πέρασμα, σε Πλάτ. 2. αυτός που έχει 

στενό, σύντομο άνοιγμα, σε Πλούτ.  
βραχύς, -εῖα, (Ιων. -έα), -ύ, συγκρ. βραχύτερος, βραχίων, υπερθ. βραχύτατος, 

βράχιστος· σύντομος, Λατ. brevis. 1. λέγεται για τον χώρο και τον χρόνο, σε 
Ηρόδ., Αττ.· ἐν βραχεῖ (Ιων. βραχέϊ), σε μικρό χρονικό διάστημα, συνοπτικά, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· διὰ βραχέος, σε Θουκ.· επίρρ., βραχέως, ανεπαρκώς, λίγο, σπανίως, 

σε αραιά διαστήματα, στον ίδ. 2. χρησιμοποιείται για το μέγεθος, κοντός, μικρός, 
λίγος, σε Πίνδ., Σοφ.· βραχὺ τεῖχος, το κοντό, χαμηλό τείχος, σε Θουκ.· κατὰ 

βραχύ, λίγο-λίγο, σταδιακά, στον ίδ. 3. λέγεται και για ποσότητα, λίγος· διὰ 

βραχέων, με λίγες λέξεις, σε Πλάτ.· διὰ βραχυτάτων, σε Δημ.· επίρρ., βραχέως, 

σύντομα, περιληπτικά, σε Ξεν. 4. επίσης χρησιμοποιείται και για ποιότητα, 

ταπεινός, ασήμαντος, σε Σοφ.· λέγεται και για πράγματα, μικρός, μηδαμινός, 
ασήμαντος, στον ίδ. κ.λπ.· ουδ. ως επίρρ., βραχὺ φροντίζειν τινός, σκέφτομαι 

επιπόλαια, αψήφιστα, ασυλλόγιστα για κάτι, αδιαφορώ, σε Δημ.  
βρᾰχῠ-σύμβολος, -ον (σύμβολον), αυτός που έχει μικρή συμβολή ή 

συνεισφορά, σε Ανθ.  
βρᾰχύτης, [ῠ]-ητος, ἡ (βραχύς), 1. συντομία, σε Θουκ. 2. στενότητα, έλλειψη, 

ανεπάρκεια, στον ίδ.  
βρᾰχύ-τονος, -ον (τείνω), αυτός που φτάνει βραχυπρόθεσμα, σε σύντομο 

διάστημα, σε Πλούτ.  
βρᾰχῠ-τράχηλος, -ον, αυτός που έχει κοντό λαιμό, σε Πλάτ.  

βρᾰχύ-φυλλος, -ον (φύλλον), αυτός που έχει λίγα φύλλα, σε Ανθ.  

βράχω, ρίζα που βρίσκεται μονάχα στο γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ ἔβραχε ή βράχε, 

κροταλίζω, βροντώ, τραντάζω, συγκρούω, κτυπώ· λέγεται για τον οπλισμό· 

χρησιμοποιείται για χείμαρρο, κάνω πάταγο· λέγεται και για τον τροχό, τρίζω· 

επίσης λέγεται και για τον τραυματισμένο, ουρλιάζω, σκούζω, μουγκρίζω· όλα σε 

Ομήρ. Ιλ.  

βρέγμα, -ατος, τό, μπροστινό μέρος του κεφαλιού, πάνω απ' το μέτωπο, Λατ. 

sinciput, σε Βατραχομ. (αμφίβ. προέλ.).  

βρεκεκεκέξ, απομίμηση της φωνής των βατράχων, σε Αριστοφ.  

βρέμω, μόνο στον ενεστ. και στον παρατ., Λατ. fremo, I. λέγεται για το κύμα, 

παφλάζω, κάνω πάταγο, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης στη Μέσ., στο ίδ. και σε Σοφ. II. 

στους μεταγεν. ποιητές χρησιμοποιείται για όπλα, συγκρούομαι, κάνω μεταλλικό 

κρότο, σε Ευρ.· λέγεται για ανθρώπους, κραυγάζω, κάνω θόρυβο, σε Αισχύλ., 

Ευρ.  



βρενθύομαι[ῡ], αποθ., μόνο στον ενεστ. και στον παρατ., φέρομαι υπεροπτικά, 

κομπάζω, κορδώνομαι, κομπορρημονώ, σε Αριστοφ., Πλάτ.  
βρέξις, -εως, ἡ (βρέχω), βρέξιμο, ύγρανση, σε Ξεν.  

βρέτας, τό, γεν. βρέτεος, πληθ. ονομ. και αιτ. βρέτεα, συνηρ. βρέτη, γεν. 

βρετέων, το ξύλινο ομοίωμα του θεού, σε Αισχύλ., Ευρ., Αριστοφ. (αμφίβ. 

προέλ.).  

βρέφος, -εος, τό, I. μωρό (έμβρυο), που είναι ακόμα στη μήτρα, Λατ. foetus· 

λέγεται για το αγέννητο πουλάρι, σε Ομήρ. Ιλ. II. νεογέννητο μωρό, σε Αισχύλ., 

Ευρ.· λέγεται και για τα ζώα, το γέννημα, το νεογνό σαρκοβόρου ζώου, σε Ηρόδ.· 
ἐκ βρέφεος, από τα «γεννοφάσκια», από τη βρεφική ηλικία, σε Ανθ.  

βρεφύλλιον, τό, υποκορ. της λ. βρέφος, σε Λουκ.  
βρεχμός, ὁ = τὸ βρέγμα, κορυφή του κεφαλιού, Λατ. sinciput, σε Ομήρ. Ιλ.  

βρέχω, μέλ. -ξω, αόρ. αʹ ἔβρεξα, Παθ. αόρ. αʹ ἐβρέχθην, παρακ. βέβρεγμαι, Λατ. 

rigo, I. υγραίνω· τὸ γόνυ, σε Ηρόδ.· λέγεται για ανθρώπους, περπατώ μέσα στο 

νερό, στον ίδ. — Παθ., βρέχομαι, υγραίνομαι· βρεχόμενοι πρὸς τὸν ὀμφαλόν, σε 

Ξεν.· βρέχεσθαι ἐν ὕδατι, λούζομαι στον ιδρώτα (συνήθης ερμηνεία), σε Ηρόδ.· 

λέγεται για μέθυσους, βρεχθεὶς μέθῃ, διαποτισμένος με κρασί, σε Ευρ. II. 1. ρίχνω 

βροχή (σε Κ.Δ. βρέχω πῦρ, βρέχω φωτιά, στο ίδ.). 2. απρόσ., βρέχει, όπως το ὕει, 

Λατ. pluit, ρίχνει βροχή, βρέχει, στο ίδ.  
βρῖ, συντετμ. τύπος αντί βριαρόν, σε Ησίοδ.  

Βριάρεως, [ᾰ]ὁ, εκατόγχειρας γίγαντας, που αποκαλούνταν έτσι από τους θεούς, 

ενώ από τους ανθρώπους «Αἰγαίων», σε Ομήρ. Ιλ.  
βρῐᾰρός, -ά, -όν, Ιων. βριερός, -ή, -όν, ισχυρός, εύρωστος, ρωμαλέος, σε Ομήρ. 

Ιλ. (από την ίδια ρίζα όπως τα βριθύς, βρίθω, βαρύς).  
βριάω, κάνω κάποιον δυνατό ή γίνομαι δυνατός, σε Ησίοδ. (βλ. βριᾰρός).  

βρίζω, αόρ. αʹ ἔβριξα, είμαι νυσταγμένος, νυστάζω, κοιμάμαι ήσυχα, γαλήνια, 

αποκοιμιέμαι, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.  
βρῐ-ήπῠος, -ον (ἀπύω), αυτός που φωνάζει δυνατά, λέγεται για τον Άρη, σε 

Ομήρ. Ιλ.  
βρῖθος, -εος, τό (βρῑθύς), βάρος, σε Ευρ.  

βρῑθοσύνη, ἡ, βάρος, βαρύτητα, σε Ομήρ. Ιλ.  

βρῑθύ-νοος, -ον, συνετός, στοχαστικός, νοητικά εμβριθής, σε Ανθ.  

βρῑθύς, -εῖα, -ύ, βαρύς, σταθερός, σε Ομήρ. Ιλ.· συγκρ. βριθύτερος, σε Αισχύλ. 

(πρβλ. βριᾰρός).  

βρίθω[ῑ], Επικ. υποτ. βρίθῃσι, Επικ. παρατ. βρῖθον, μέλ. βρίσω, Επικ. απαρ. -

έμεν, αόρ. αʹ ἔβρῑσα, παρακ. βέβρῑθα, γʹ ενικ. υπερσ. βεβρίθει (από την ίδια ρίζα με 

το βριᾰρός), I. 1. είμαι φορτωμένος με κάτι, κάμπτομαι από το βάρος κάποιου 

πράγματος· με δοτ., λέγεται για τα οπωροφόρα δέντρα, σε Όμηρ.· μεταφ., ὄλβῳ 

βρίθειν, σε Ευρ.· ξίφεσι βρίθων, πλήττω βαριά με το σπαθί, στον ίδ. 2. με γεν., 

στενάζω υπό το βάρος ενός πράγματος, π.χ. σίτου, οίνου, σε Ομήρ. Οδ. 3. απόλ., 
είμαι βαρύς, σε Ομήρ. Ιλ.· σπάνια στην Αττ., βρίθει ὁ ἵππος, ο ίππος κλίνει, ρέπει 

προς τη μία μεριά, σε Πλάτ. II. χρησιμοποιείται για ανθρώπους, ζυγίζω 
περισσότερο από κάποιον, υπερισχύω ως προς το βάρος, επικρατώ· ἐέδνοισι 

βρίσας, από τα δώρα, σε Ομήρ. Οδ.· απόλ., υπερισχύω στη μάχη, ηγούμαι, νικώ, 

σε Ομήρ. Ιλ. III. μτβ., επιβαρύνω, καταφορτώνω, σε Αισχύλ. — Παθ., είμαι 
φορτωμένος· καρπῷβριθομένη, φορτωμένη με καρπό, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., 

βρίθεσθαι σταχύων, σε Ησίοδ.  
βρῑμάομαι, αποθ., φρίττω από οργή, είμαι αγανακτισμένος, σε Αριστοφ.  

βρίμη, ἡ, δύναμη, ισχύς, όγκος, σε Ομηρ. Ύμν. (από την ίδια ρίζα με το βριᾰρός).  

βρῑμόομαι = βρῑμάομαι, σε Ξεν.  

βρῑσ-άρμᾰτος, -ον (βρίθω), αυτός που πιέζει με το βάρος του το άρμα, σε Ησίοδ.  

βρόγκος ή βρόκχος, ὁ, ποιητ. τύπος αντί βρόχος, σε Θέογν.  



βρομέω=βρέμω, μόνο στον ενεστ. και στον παρατ., λέγεται για τις μύγες, τα 
έντομα, βουΐζω, κάνω βόμβο, σε Ομήρ. Ιλ.  

βρομιάζομαι, αποθ., = βακχεύω, σε Ανθ.  

βρόμιος, -α, -ον (βρόμος), θορυβώδης, θυελλώδης.  
Βρόμιος, ὁ, 1. προσωνύμιο του Βάκχου, σε Αισχύλ., Ευρ.· Βρομίου πῶμα, το 

κρασί, στον ίδ. 2. ως επίθ., Βρόμιος, -α, -ον, βακχικός, σε Ευρ., Αριστοφ.· 
παρομοίως, Βρομι-ώδης, -ες (εἶδος), βακχικός, σε Ανθ.  

βρόμος, ὁ (βρέμω), Λατ. fremitus, 1. κάθε δυνατός, ηχηρός θόρυβος, όπως είναι 

το τρίξιμο της φωτιάς, σε Ομήρ. Ιλ.· ή το βουητό της καταιγίδας, σε Αισχύλ.· ή το 

χλιμίντρισμα των αλόγων, στον ίδ.· 2. οργή, μανία, σε Ευρ.  
βροντάω, μέλ. -ήσω, Επικ. αόρ. αʹ βρόντησα, 1. αστράφτω, βροντώ, σε Ομήρ. 

Οδ.· μεταφ., λέγεται για τον Περικλή, σε Αριστοφ. 2. απρόσ., βροντᾷ, αστράφτει, 

στον ίδ.  
βροντή, ἡ, I. βροντή, κεραυνός, σε Όμηρ. κ.λπ. II. η κατάσταση αυτού που 

βάλλεται με κεραυνό, κατάπληξη, σε Ηρόδ. (συγγενές προς τα βρέμω, βρόμος).  

βρόντημα, -ατος, τό (βροντάω), κρότος της βροντής, σε Αισχύλ.  
Βρόντης, ὁ (βροντάω), ένας από τους τρεις Κύκλωπες, σε Ησίοδ.  

βροντησι-κέραυνος, -ον, αυτός που στέλνει αστραπές και κεραυνούς, σε 

Αριστοφ.  

βρόξαι, βλ. *βρόχω.  

βρότειος, -ον, ή -α, -ον (βροτός), ποιητ. επίθ., θνητός, ανθρώπινος, αυτός που 

έχει ανθρώπινη καταγωγή, σε Τραγ.  

βρότεος, -η, -ον, ποιητ. αντί βρότειος, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ.  

βροτήσιος, -α, -ον = βρότειος, σε Ησίοδ., Ευρ.  
βροτο-βάμων[ᾱ], -ον (βαίνω), αυτός που καταπατά τους ανθρώπους, σε Ανθ.  

βροτό-γηρυς, -υ, αυτός που έχει ανθρώπινη φωνή, σε Ανθ.  

βροτόεις, -εσσα, -εν (βρότος), λεκιασμένος με ανθρώπινο αίμα, κηλιδωμένος, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

βροτοκτονέω, μέλ. -ήσω, σκοτώνω ανθρώπους, σε Αισχύλ.  

βροτο-κτόνος, -ον (κτείνω), αυτός που σφάζει ανθρώπους, ανθρωποκτόνος, 

δολοφόνος, σε Ευρ.  

βροτο-λοιγός, -όν, ολέθριος, η μάστιγα των ανθρώπων, λέγεται για τον Άρη, σε 

Όμηρ.  

βροτόομαι (βρότος), Παθ., είμαι στιγματισμένος, κηλιδωμένος με αίμα, σε Ομήρ. 

Οδ.  
βροτός, ὁ, θνητός άνθρωπος, σε Όμηρ., Αττ. ποιητές (η αρχική προέλευση 

φαίνεται να ήταν μορτός, πρβλ. ἄμβροτος).  

βρότος, ὁ, αίμα που έχει αναβλύσει από την πληγή, πηχτό αίμα, σε Όμηρ. (αμφίβ. 

προέλ.).  

βροτο-σκόπος, -ον (σκοπέω), αυτός που κατασκοπεύει κάποιον άνθρωπο, σε 

Αισχύλ.  
βροτο-στῠγής, -ές (στυγέω), αυτός που μισείται από τους ανθρώπους, αυτός 

που μισεί τους ανθρώπους, σε Αισχύλ.  

βροτο-φεγγής, -ές (φέγγος), αυτός που παρέχει στους ανθρώπους φως, 

φωτοδότης των ανθρώπων, σε Ανθ.  

βροτο-φθόρος, -ον (φθείρω), καταστροφέας των ανθρώπων, σε Αισχύλ.  

βροτόω, βλ. βροτόομαι.  
βροχετός, ὁ (βρέχω), βροχή, υγρασία, σε Κ.Δ.  

βροχή, ἡ (βρέχω), βροχή, σε Κ.Δ.  

βρόχθος, ὁ, λάρυγγας, λαιμός, σε Θεόκρ., Ανθ. (αμφίβ. προέλ.).  

βροχίς, ἡ, I. υποκορ. του βρόχος, σε Ανθ. II. (βρέχω), κεράτινο μελανοδοχείο, 

στο ίδ.  
βρόχος, ὁ, θηλιά ή δεμένο σε κόμπο σχοινί για απαγχονισμό ή στραγγαλισμό, σε 

Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Σοφ.· παγίδα για τα πουλιά, σε Αριστοφ.· πλέγμα διχτυών· 
μεταφ., ληφθέντες ἐν ταὐτῷ βρόχῳ, σε Αισχύλ.  

*βρόχω, καταπίνω, ρουφώ· ρίζα που βρίσκεται μόνο στον αόρ. αʹ ἔβροξα, σε 

Ανθ.· χρησιμ. από τον Όμηρ. μόνο στα σύνθετα. 1. ἀναβρόξαι, ξανακαταπίνω, 



ρουφώ πάλι· ὅτ' ἀναβρόξειε ὕδωρ, λέγεται για τη Χάρυβδη, σε Ομήρ. Οδ.· και στη 

μτχ. του Παθ. αορ. βʹ, ὕδωρ ἀναβροχέν, στο ίδ. 2. καταβρόξαι, να αναρροφήσει· 

ὃς τὸ καταβρόξειε, όποιος καταπίνει το ρόφημα αυτό, στο ίδ.  

βρύκω ή βρύχω[ῡ], μέλ. βρύξω, αόρ. αʹ ἔβρυξα (για το βέβρυχα, βλ. 

βρυχάομαι), τρώω με θόρυβο, άπληστα, σε Ευρ., Αριστοφ.· μεταφ., σπάω σε 

κομμάτια, καταβροχθίζω, λέγεται για μια επικίνδυνη διαβρωτική αρρώστια, σε 

Σοφ.· ομοίως στην Παθ., βρύκομαι, στον ίδ., σε Ανθ.  

βρύλλω, κλαίω για να πιω, λέγεται για παιδιά, σε Αριστοφ.  
βρῦν, στον Αριστοφ., βρῦν εἰπεῖν, λέω «μπρρρ...», φωνάζω για να πιω νερό, 

λέγεται για τα παιδιά (ηχομιμ. λέξη).  

βρύον, τό (βρύω), είδος λεπτού θαλάσσιου φυτού, σε Θεόκρ.  
βρῡχάομαι, μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ ἐβρυχησάμην ή στην Παθ., ἐβρυχήθην, αποθ. 

με Επικ. παρακ. Ενεργ. βέβρῡχα (πρβλ. μυκάομαι, μέμυκα), ουρλιάζω, 

μουγκρίζω, Λατ. rugire· λέγεται για ταύρο, σε Σοφ., Αριστοφ.· χρησιμοποιείται για 

ελέφαντα, σε Πλούτ.· στην Ομήρ. Ιλ., λέγεται κυρίως για τον επιθανάτιο ρόγχο 
των τραυματισμένων· κεῖτο βεβρυχώς· ομοίως, βρυχώμενον σπασμοῖσι, λέγεται για 

τον Ηρακλή, σε Σοφ.· δεινὰ βρυχηθείς, στον ίδ.· σε Ομήρ. Οδ.· χρησιμοποιείται για 

τον παφλασμό, τον ρόχθο των κυμάτων (ηχομιμ. λέξη).  
βρῡχηδόν (βρύχω), επίρρ., μέσω του τριξίματος των δοντιών, σε Ανθ.  

βρύχημα, -ατος, τό, μουγκρητό, ουρλιαχτό, λέγεται για τους ανθρώπους, σε 

Πλούτ.  
βρῡχητής, -οῦ, ὁ, αυτός που ουρλιάζει, αυτός που βρυχάται, σε Ανθ.  

βρύχιος, [ῠ], -α, -ον και -ος, -ον, αυτός που έρχεται από τα βάθη της θάλασσας, 

σε Αισχύλ.· λέγεται για την αστραπή που έρχεται από την άβυσσο, στον ίδ. (από το 

*βρύξ, από το οποίο απαντά μια αιτ. βρύχα στους μεταγεν. ποιητές· πρβλ. 
ὑποβρύχιος).  

βρύχω, βλ. βρύκω· λέγεται για το βέβρυχα, βλ. βρυχάομαι.  

βρύω, κυρίως στον ενεστ., είμαι γεμάτος μέχρι έκρηξης, είμαι υπεργεμάτος, 
ξέχειλος. 1. με δοτ., είμαι πλήρης, κατάμεστος από κάτι· βρύει ἄνθεϊ, είναι 

κατάφορτος με άνθη, σε Ομήρ. Ιλ.· μεταφ., βρύων μελίτταις καὶ προβάτοις, σε 

Αριστοφ.· χρησιμοποιείται για ανθρώπους, θράσει βρύων, σε Αισχύλ. 2. με γεν., 
είμαι γεμάτος από...· βρύων δάφνης, ἐλαίας, ἀμπέλου, σε Σοφ.· μεταφ., νόσου 

βρύων, σε Αισχύλ. 3. απόλ., είμαι άφθονος, αυξάνομαι σε μεγάλο βαθμό, σε Σοφ.· 

λέγεται για τη γη, είναι μεστή με προϊόντα, σε Ξεν. 4. με σύστ. αντικ., αναβλύζω· 
ὕδωρ, σε Κ.Δ. (συγγενές προς τα βλύω, βλύζω και πιθ. το φλύω).  

βρῶμα, -ατος, τό (βι-βρώσκω), αυτό το οποίο τρώγεται, φαγητό, κρέας, σε 

Θουκ., Πλάτ. κ.λπ.  

βρωμάομαι, αποθ., γκαρίζω, Λατ. rudere· βρωμησάμενος, σε Αριστοφ. (ηχομιμ. 

λέξη).  
βρωμᾰτο-μιξ-ᾰπάτη, ἡ, απατηλή αίσθηση ευχαρίστησης από την κατανάλωση 

αναμεμειγμένων φαγητών, σε Ανθ.  
βρώμη, ἡ (βι-βρώσκω) = βρῶμα, φαγητό, σε Ομήρ. Οδ.  

βρώσιμος, -ον (βι-βρώσκω), φαγώσιμος, εδώδιμος, σε Αισχύλ.  
βρῶσις, -εως, ἡ (βι-βρώσκω), I. κρέας, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ. κ.λπ. II. 1. η 

διαδικασία του φαγητού, σε Πλάτ. 2. διάβρωση, σήψη, σκουριά, σε Κ.Δ.  
βρωτήρ, -ῆρος, ὁ (βι-βρώσκω), αυτός που τρώει, σε Αισχύλ.  

βρωτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του βι-βρώσκω, αυτός που μπορεί να φαγωθεί· 

βρωτόν, τό, το κρέας, σε Ευρ., Ξεν.  
βρωτύς[ῡ], ἡ, Ιων. αντί βρῶσις, σε Όμηρ.  

βυβλάριον, τό, υποκορ. του βύβλος, σε Ανθ.  

βύβλινος, -η, -ον (βύβλος), φτιαγμένος από «βύβλο», σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. 
βύβλος, ἡ, 1. Αιγυπτιακός πάπυρος, τη ρίζα και το τριγωνικό στέλεχος του οποίου 

έτρωγαν οι φτωχοί, σε Ηρόδ. 2. οι ινώδεις φλοιοί του φυτού, τους οποίους 

επεξεργάζονταν για την κατασκευή σχοινιών, στον ίδ.· πρβλ. βύβλινος. 3. 

εξωτερικό περίβλημα του παπύρου, που χρησιμοποιούνταν για γραφή, από όπου 

στον πληθ.· τα φύλλα της βύβλου, στον ίδ. 4. χαρτί, βιβλίο, στον ίδ.· με αυτή τη 



σημασία, περισσότερο συνηθισμένη γραφή είναι το βίβλος (βλ. αυτ.)· πληθ., 

βύβλα, τά, σε Ανθ.  

βύζην (βύω), επίρρ., σφιχτά πιεσμένα, στενά κλεισμένα, σε Θουκ.  
βῠθίζω (βυθός), μέλ. -σω, βουλιάζω ένα πλοίο· μεταφ., καταστρέφω ανθρώπους, 

σε Κ.Δ.  

βύθιος, -α, -ον, I. αυτός που βρίσκεται στα βαθιά, βουλιαγμένος, βυθισμένος, σε 
Λουκ., Ανθ. II. αυτός που βρίσκεται στη θάλασσα ή αυτός που ανήκει σ' αυτή· τὰ 

βύθια (ενν. ζῷα), τα υδρόβια ζώα, σε Ανθ. III. μεταφ., λέγεται για τον ήχο, 

βαθύς, σε Πλούτ.  
βῠθῖτις, -ιδος, ιδιόμορφο θηλ. του βύθιος, σε Ανθ.  

βῠθός, ὁ, βάθος, ιδίως λέγεται για τη θάλασσα, τα βαθιά νερά, σε Αισχύλ., Σοφ. 

(συγγενές προς το βάθος).  
βύκτης, -ου, ὁ (βύω), ηχηρός, παταγώδης, φουσκωμένος· βυκτάων ἀνέμων 

(Επικ. γεν.), σε Ομήρ. Οδ.  
βῡνέω = βύω, παραγεμίζω, φουσκώνω, σε Αριστοφ.  

βύρσα, ἡ, 1. δέρμα που έχει γδαρθεί, προβιά, σε Βατραχομ., Ηρόδ.· βύρσης ὄζειν, 

το να μυρίζει κάτι από δέρμα, σε Αριστοφ.· βύρσης κτύπος, χτύπος του 

ταμπούρλου, του τυμπάνου, σε Ευρ. 2. δέρμα ενός ζωντανού ζώου, σε Θεόκρ. 

(άγν. προέλ.).  
βυρσ-αίετος, ὁ, δερμάτινος αετός, προσωνύμιο του Κλέωνα του βυρσοδέψη, σε 

Αριστοφ.  
βυρσεύς, -έως, ὁ (βύρσα), βυρσοδέψης, σε Κ.Δ.  

βυρσίνη[ῐ], ἡ (βύρσα), δερμάτινο κορδόνι, λουρί, σε Αριστοφ.  

βυρσοδεψέω, κατεργάζομαι προβιές, δέρματα, σε Αριστοφ.  
βυρσο-δέψης, -ου, ὁ (δέψω), κατεργαστής δερμάτων, σε Αριστοφ.  

βυρσο-πᾰγής, -ές (πήγνυμι), κατασκευασμένος από δέρμα, σε Πλούτ.  

βυρσο-παφλαγών, ὁ, ο βυρσοδέψης Παφλαγόνας, κωμικό προσωνύμιο του 

Κλέωνα, σε Αριστοφ.  
βυρσο-πώλης, -ου, ὁ (πωλέω), έμπορος, πωλητής δερμάτων, σε Αριστοφ.  

βυρσο-τενής, -ές και βυρσό-τονος, -ον (τείνω), αυτός που έχει τεντωμένο 

δέρμα πάνω του, λέγεται για τα τύμπανα, σε Ευρ.  
βύσσινος, -η, -ον, φτιαγμένος από βύσσο· σινδὼν βύσσινος, ένας λεπτός, λινός 

επίδεσμος που χρησιμοποιούνταν για την περιτύλιξη των ταριχευμένων νεκρών, σε 

Ηρόδ.· λέγεται για τραύματα, στον ίδ.· βύσσινοι πέπλοι, στον Αισχύλ.  

βυσσο-δομεύω, μόνο στη μτχ. ενεστ., (δομέω), χτίζω σε βάθος· μεταφ., επωάζω 

μέσα μου μια σκέψη, την αναδεύω στα βάθη της ψυχής μου, συλλογίζομαι βαθιά, 

σε Ομήρ. Οδ.  

βυσσόθεν (βυσσός), επίρρ., από τα βάθη της θάλασσας, από τον βυθό, σε Σοφ.  
βυσσο-μέτρης, -ου, ὁ (μετρέω), αυτός που μετρά τα βάθη της θάλασσας, που 

μετρά το βυθό, επίθ. των ψαράδων, σε Ανθ.  
βυσσός, ὁ (βυθός), βάθος της θάλασσας, πυθμένας, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.  

βύσσος, ἡ, λεπτό λινάρι και λινό ύφασμα που φτιάχνεται απ' αυτό, σε Θεόκρ. 

(ξένη λέξη· πρβλ. εβραϊκή λέξη butz).  

βυσσό-φρων, -ον (φρήν), βαθιά σκεπτόμενος, βαθυστόχαστος, στοχαστικός, σε 

Αισχύλ.  

βύσσωμα, -ατος, τό = βύσμα, λέγεται για δίχτυα που σταμάτησαν το πέρασμα 

ενός κοπαδιού με τόνους, σε Ανθ.  
βύω, μέλ. βύσω [ῡ], αόρ. αʹ ἔβῡσα — Παθ. αόρ. αʹ ἐβύσθην, παρακ. βέβυσμαι, 

φουσκώνω, στουπώνω, φράζω. 1. με γεν. πράγμ., υπερχειλίζω, υπερφουσκώνω· 
μόνο στην Παθ., νήματος βεβυσμένος, βουλωμένος με νήμα, σε Ομήρ. Οδ.· τὸ 

στόμα ἐβέβυστο (ενν. χρυσοῦ), σε Ηρόδ. 2. με δοτ. πράγμ., στουπώνω με κάτι, 

ταπώνω — Παθ., σπογγίῳ βεβυσμένος, σε Αριστοφ. 3. απόλ., βεβυσμένος τὰ ὦτα, 

βαρήκοος, κουφός, σε Λουκ.  
βῶ, υποτ. αόρ. βʹ του βαίνω.  

βωθέω, Ιων. συνηρ. αντί βοηθέω.  

βωκολιάσδω, -αστής, Δωρ. αντί βουκολιάζω, -αστής.  

βωκόλος, βωκολικός, Δωρ. αντί βουκόλος, βουκολικός.  



βῶκος, ὁ, Δωρ. αντί βοῦκος.  

βωλά, Δωρ. αντί βουλή.  
βῶλαξ, -ᾰκος, ἡ, βώλος, σε Θεόκρ.  

βωλίον, τό, υποκορ. του βῶλος, σε Αριστοφ.  

βῶλος, ἡ, σπανιότερα ὁ, 1. κομμάτι γης, σβώλος χώματος, Λατ. gleba, σε Ομήρ. 

Οδ., Σοφ., Ξεν. 2. στους ποιητές, όπως το Λατ. gleba, χώμα, έδαφος, γη, σε 

Μόσχ., Ανθ. 3. γενικά, ένας σβώλος απ' οποιοδήποτε πράγμα, μια μάζα 
οποιουδήποτε πράγματος· λέγεται για τον ήλιο (χρυσέα βῶλος), σε Ευρ.  

βωλο-τόμος, -ον (τέμνω), αυτός που σπάζει σβώλους, σε Ανθ.  

βώμιος, -ον και -α, -ον (βωμός), 1. αυτός που ανήκει σε βωμό, σε θυσιαστήριο, 
σε Σοφ., Ευρ. 2. λέγεται για ικέτη· βωμία ἐφημένη, ευρισκομένη κοντά στο βωμό, 

στον ίδ.  
βωμίς, -ίδος, ἡ, υποκορ. του βωμός, σκαλοπάτι, βαθμίδα, σε Ηρόδ.  

βωμο-ειδής, -ές (εἶδος), όμοιος με βωμό, σε Πλούτ.  

βωμολόχευμα, -ατος, τό, μέρος ποταπής κολακείας· στον πληθ., χαμερπείς 

κολακείες, φαύλοι και απρεπείς αστεϊσμοί, σε Αριστοφ.  

βωμολοχεύομαι, αποθ., χρησιμοποιώ πρόστυχες κολακείες, επιδίδομαι σε 

φαύλους αστεϊσμούς, σε Αριστοφ., Ισοκρ.  
βωμολοχία, ἡ, χαμερπής κολακεία, απρεπής αστεϊσμός, πρόστυχη ομιλία, σε 

Πλάτ.  

βωμολοχικός, -ή, -όν, επιρρεπής στη βωμολοχία, σε Λουκ.  
βωμο-λόχος, ὁ (λοχάω), 1. αρχικά, κάποιος που παραμόνευε κοντά στους 

βωμούς για τα απομεινάρια φαγητού (κρέατος) που θα μπορούσε να βρει εκεί, 

ένας μισοπεθαμένος από την πείνα ζητιάνος, σε Λουκ. 2. μεταφ., κάποιος που θα 

έκανε οτιδήποτε πρόστυχο και χαμερπές για να βρει φαγητό, για να κερδίσει τα 

προς το ζην, αναίσχυντος, χαμερπής γελωτοποιός, σε Αριστοφ.· ως επίθ., 
βωμολόχον τι ἐξευρεῖν, εφευρίσκω κάποιο πρόστυχο παιχνίδι, τέχνασμα, κόλπο, 

στον ίδ.· λέγεται για τη χυδαία, την άσεμνη μουσική, στον ίδ.  
βωμός, ὁ (βαίνω), 1. κάθε υπερυψωμένη βάση, έδαφος, επίπεδο, πάνω στο 

οποίο μπορεί κάποιος να τοποθετήσει κάτι, Λατ. suggestus· λέγεται για άρματα, σε 

Ομήρ. Ιλ.· χρησιμοποιείται για άγαλμα, η βάση του, το βάθρο του, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

υπερυψωμένο μέρος για την προσφορά θυσιών, το θυσιαστήριο που έχει βάση ή 

βαθμίδες, σε Όμηρ., Τραγ. κ.λπ. 3. τάφος, τύμβος, σε Ανθ.  
βῶς, Δωρ. αντί βοῦς, βόας.  

βώσας, βῶσον, Ιων. μτχ. αορ. αʹ και προστ. του βοάω.  

βῶσι, γʹ πληθ. υποτ. αορ. βʹ του βαίνω.  

βωστρέω (βοάω), φωνάζω, καλώ, ιδίως καλώ σε βοήθεια, σε Ομήρ. Οδ., 

Αριστοφ.  

βώτας, Δωρ. αντί βούτης.  
βωτῐ-άνειρα, ἡ (βόσκω, ἀνήρ), αυτή που τρέφει άντρες, τροφός των ηρώων 

(λέγεται για τις εύφορες χώρες), σε Ομήρ. Ιλ.  
βώτωρ, -ορος, ὁ = βοτήρ, σε Όμηρ 


