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Π 
Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφα-
βήτου.  

• ως αριθμητικό σύμβολο: π΄ = 80, αλλά ͵π = 
80.000. 

πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ    

παγίδα. 

 παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». 

[πάγ-ος < πᾰγ- (πήγ-νυ-μι)]. 

παγκράτιον, -ίου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

αγώνας πάλης και πυγμαχίας μαζί: Ὀλύμπια ἐ-
γένοντο.... οἷς Ἀνδροσθένης παγκράτιον ἐνίκα 
= έγιναν Ολυμπιακοί Aγώνες.... στους οποίους 
ο Ανδροσθένης νίκησε στο παγκράτιο.   

ΝΕ παγκράτιο.  
[παράγ. λ. παγκρατής + παρ. επίθ. -ιον]. 

πάγος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

βράχος, λόφος: Ἄρειος πάγος = λόφος, στην Α-
θήνα, αφιερωμένος στον Άρη όπου συνεδρίαζε 
το ανώτατο δικαστήριο, ο Άρειος Πάγος. 

 παράγ.  παγετός, πάγιος «συμπαγής», σύνθ. 
παγετώδης.  
ΝΕ πάγος «νερό σε παγωμένη μορφή».   

[πᾰγ-  < πήγ-νυ-μι]. 

πάγχρηστος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που είναι για τα πάντα χρήσιμος. ≠ ἄ-
χρηστος.  
[σύνθ. λ. πᾱν + χρηστός (παράγ. χρήομαι + 
παρ. επίθ. -τός)]. 
παιάν, ᾶνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ευχαριστήριος ύμνος στον Απόλλωνα. 

2. πολεμικό εμβατήριο. 

 παράγ. παιανίζω.  
ΝΕ παιάνας (με τη σημ. 2). 

[*παιάFων, αβέβ. ετυμ.]. 

παιανίζω ΡΗΜΑ 

ψάλλω παιάνα, ευχαριστήριο ύμνο ή πολεμι-
κό εμβατήριο: παιανίσαντες ἐπῇσαν αὖθις = 
και αφού έψαλαν πολεμικό εμβατήριο, επιτέ-
θηκαν πάλι. 

ΝΕ παιανίζω. 
[παράγ. λ. παιάν + παρ. επίθ. -ίζω]. 

παιδαγωγέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Παρακ. πεπαιδαγώγηκα 
Μέσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

παιδαγωγήσομαι 

Παθ. αόρ. ἐπαιδαγωγήθην 
ανατρέφω και εκπαιδεύω ένα παιδί, γενικά 
εκπαιδεύω. 

ΝΕ παιδαγωγώ. 
[παράγ. λ. παιδαγωγός + παρ. επίθ. -έω]. 

παιδαγωγός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

αυτός που αναλαμβάνει την ανατροφή και 
την εκπαίδευση παιδιών. 

• στην Αθήνα δούλος που συνόδευε το παιδί 
στο σχολείο. 

 παράγ. παιδαγωγεῑον, παιδαγωγέω, παι-
δαγωγία, παιδαγωγικός. 

ΝΕ παιδαγωγός «ειδικός στην παιδική αγω-
γή».  
[σύνθ. λ. παῑς + ἄγω]. 

παίδευσις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ       

1. εκπαίδευση: Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς 
παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας μετέχοντας = (η Α-
θήνα με τον πολιτισμό της συνετέλεσε ώστε) να ο-
νομάζονται Έλληνες όσοι παίρνουν τη δική 
μας εκπαίδευση. 

2. όργανο εκπαίδευσης, σχολείο: ξυνελών τε 
λέγω τὴν πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευ-
σιν εἶναι =  και με δυο λόγια, ολόκληρη η πό-
λη (η Αθήνα) είναι το σχολείο της Ελλάδας. 

ΝΕ παίδευση (λόγ., με τη σημ. 1). 
[παράγ. λ. παιδεύω + παρ. επίθ -σις]. 

παιδεύω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπαίδευον 
Μέλλ. παιδεύσω 
Αόρ. ἐπαίδευσα 
Παρακ. πεπαίδευκα 
Μέσ. μέλλ. 
με παθ. σημ. 

παιδεύσομαι 

Παθ. μέλλ. παιδευθήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐπαιδευσάμην 
Παθ. αόρ. ἐπαιδεύθην 
Παθ. παρακ. πεπαίδευμαι 

1. ανατρέφω και διδάσκω παιδιά. 

• γενικά εκπαιδεύω και καθοδηγώ: οἱ Ὁμή-
ρου ἐπαινέται λέγουσιν ὡς τὴν Ἑλλάδα πε-
παίδευκεν οὗτος ὁ ποιητής = οι θαυμαστές 
του Ομήρου λένε ότι αυτός ο ποιητής έχει 
εκπαιδεύσει την Ελλάδα. 

2. μέση φωνή παιδεύομαι στέλνω το παιδί μου 
στο σχολείο, και γενικότερα φροντίζω για 
την εκπαίδευση κάποιου: οὓς ἡγεμόνας πόλε-
ως (εἶναι) ἐπαιδεύσασθε = αυτοί τους οποί-
ους εκπαιδεύσατε για ηγέτες της πόλης. 

3. σωφρονίζω κάποιον, τον διορθώνω. 

 παράγ. παιδεία, παίδευσις, παιδευτής, 
σύνθ. ἀπαίδευτος.  
ΝΕ παιδεύω «ταλαιπωρώ, κουράζω, βασανί-
ζω».  

[παράγ. λ.  παῖς, παιδ-ός  + παρ. επίθ. -εύω]. 

παιδιά, -ᾶς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ      

παιχνίδι, διασκέδαση: παιδιὰ καὶ οὐ σπουδή 
= παιχνίδι και όχι σοβαρή ασχολία. 

ΝΕ παιδιά «αθλοπαιδιά». 
[παράγ. λ. παῑς (παιδός) + παρ. επίθ. -ιά]. 

παιδιόθεν ΕΠΙΡΡΗΜΑ  

από την παιδική ηλικία, από παιδί. 
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[παράγ. λ. παιδίο-ν (πβ. ἐκ παιδίου / παιδίων 
«από την  παιδική ηλικία»)  +  παρ.  επίθ. -θεν]. 

παιδοτρίβης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

δάσκαλος της γυμναστικής. 

 παράγ. παιδοτριβέω.  
[σύνθ. λ. παῑς + τρίβω]. 

παίζω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔπαιζον 
Μέλλ. παιξοῦμαι 
Αόρ. ἔπαισα 
Παρακ. πέπαικα 
Παθ. παρακ. πέπαισμαι 

1. παίζω. 2. αστειεύομαι. ≠ σπουδάζω «σοβα-
ρολογώ». 
ΝΕ παίζω (με τις σημ. 1, 2). 
[*παFιδς- (< *παF)- + παρ. επίθ. -jω > *παίδ-jω > 
παίζω]. 

παῖς, παιδός, ὁ, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     
1. γιος ή κόρη, παιδί.  

2. άνθρωπος σε παιδική ηλικία, παιδί: δῆλον 
τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδί = αυτό πια είναι φα-
νερό και σε ένα παιδί. 

3. δούλος, υπηρέτης. 

 παράγ. παιδεύω, παίζω, παίγνιον, σύνθ. 
παιδοτρίβης, παιδονόμος.   

ΝΕ παιδί (με τις σημ. 1, 2). 

[*παFιδς- (< *παF-) > παῦς και παῖς]. 

παίω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔπαιον 
Μέλλ. παίσω & παιήσω 
Αόρ. ἔπαισα 
Παρακ. πέπαικα 
Μέσ. αόρ. ἐπαισάμην 
Παθ. αόρ. ἐπαίσθην 

χτυπώ, πληγώνω κάποιον: παίει με ροπάλῳ = 
με χτυπά με το ρόπαλο. παίω τινὰ εἰς τὸν μη-
ρόν = πληγώνω κάποιον στο μηρό. = τύπτω, 
πλήττω, βάλλω. 

[*παF + παρ. επίθ. -jω]. 

πάλαι ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. πριν από πολύ καιρό, παλιά: πάλαι ποτέ = 
κάποτε, τα παλιά τα χρόνια. ≠ νῡν, σήμερον. 

2. ως επίθετο οἱ πάλαι καὶ οἱ νῦν = οι παλιοί 
(άνθρωποι) και οι σημερινοί. 

3. από ώρα, εδώ και ώρα: ἄρτι ἢ πάλαι ἥκεις 
ἐξ ἀγροῦ; = τώρα μόλις ήρθες από την εξοχή 
ή εδώ και ώρα;  

 παράγ. παλαιός, παλαιότης.  
[*παλ- (ίσως συγγεν. με τῆλε «μακριά», πβ. 
βοιωτ. πήλυι = τηλοῦ «μακριά») + -αι, όπως 
χαμ-αί, κατ-αί = κατά]. 

παλαιός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός παλαιότερος & παλαίτερος
Υπερθετικός  παλαιότατος & παλαίτατος 

1. αυτός που έχει γίνει ή κατασκευαστεί πριν 
από πολύ καιρό: τριήρεις παλαιαὶ καὶ και-
ναί = παλιές και καινούριες τριήρεις. 

2. για πρόσωπα αυτός που έζησε πριν από 
πολλά χρόνια: οἱ πάνυ παλαιοὶ ἄνθρωποι = 
οι πολύ παλιοί άνθρωποι. Μίνως παλαίτατος 
ὧν ἀκοῇ ἴσμεν = ο Μίνωας είναι ο πιο παλιός 
(αρχαίος) από όσους γνωρίζουμε εξ ακοής (έ-
χουμε ακουστά). 

3. ως επίρρημα τὸ παλαιὸν άλλοτε, παλιά. 

ΝΕ  παλαιός (λόγ.) & παλιός (με σημ. 1, 2). 
[  πάλαι + παρ. επίθ. -ός]. 
παλαίστρα, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ      

τόπος όπου ασκούνταν στην πάλη με την επί-
βλεψη ειδικών δασκάλων.  

 παράγ. παλαιστρίτης «θεός προστάτης της 
παλαίστρας».  
ΝΕ παλαίστρα. 
[παράγ. λ. παλαίω + παρ. επίθ. -(σ)τρα]. 

παλαίω ΡΗΜΑ   
Παρατ. ἐπάλαιον 
Μέλλ. παλαίσω 
Αόρ. ἐπάλαισα 

παλεύω. 

 παράγ. παλαίστρα, παλαιστής, σύνθ. δια-
πάλη, ἀντίπαλος. 

ΝΕ παλεύω. 

[αβέβ., πιθ. συγγεν.  με πάλλω]. 

πάλιν ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. τοπικά πίσω: πάλιν δίδωμι/ἀποδίδωμι = δί-
νω πίσω, ξαναδίνω. 

2. χρονικά ξανά: πάλιν ἐξ ἀρχῆς = ξανά από 
την αρχή. 

ΝΕ πάλι (με τη σημ. 2).  
[ίσως αρχικά ουσ. *πάλις «επιστροφή» (πέλο-
μαι, πόλος), αιτιατ. *πάλιν, πβ. δωρεάν]. 

Παλλάς, -άδος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ      

η θεά Αθηνά.  

[θηλ. του πάλλαξ, ὁ = πάλληξ, ὁ «έφηβος», α-
βέβ. ετυμ., σύμφωνα με την αρχ. παράδοση < 
πάλλω]. 

παλτόν, -οῦ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

δόρυ ή ακόντιο.  

[ουσιαστικοπ. του παλτός < πάλ-λω + παρ. ε-
πίθ. -τός]. 

πάμφορος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

πολύ γόνιμος: πάμφορος χώρα = πολύ γόνιμη 
γη. 

[σύνθ. λ. πᾱν + φέρω]. 

Παναθήναια, -αίων, τὰ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

γιορτή που τελούσαν οι Αθηναίοι προς τιμήν 
της θεάς Αθηνάς. 

 παράγ. παναθηναϊκός, παναθηναϊσταί. 

[σύνθ. λ. πᾱν- + Ἀθήναια «παλιό όνομα των 
Παναθηναίων»]. 
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πανδημεὶ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

όλοι μαζί, πάνδημοι: Λακεδαιμόνιοι πανδη-
μεὶ ἐστράτευσαν = οι Λακεδαιμόνιοι εκστρά-
τευσαν με συμμετοχή όλου του λαού.  

[παράγ. λ. πάνδημος + παρ. επίθ. -εί]. 

πάνδημος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

κοινός, στον οποίο συμμετέχει όλος ο λαός: 
πάνδημος ἀγών. 

 παράγ. πανδήμιος, πανδημία, πανδημεί. 

ΝΕ πάνδημος (λόγ.).  
[σύνθ. λ. πᾱς + δῆμος]. 

πανηγυρικός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός πανηγυρικώτερος 
Υπερθετικός πανηγυρικώτατος 

αυτός που έχει σχέση με εορταστική συγκέ-
ντρωση: οἱ πανηγυρικοὶ ὄχλοι = οι πανηγυρι-
στές. 

• εορταστικός: λόγος ὁ πανηγυρικὸς και ως 
ουσιαστ. ὁ πανηγυρικός = λόγος που εκφω-
νούσαν σε μια δημόσια γιορτή ή συγκέ-
ντρωση, όπως π.χ. στους Ολυμπιακούς Α-
γώνες. 

ΝΕ πανηγυρικός.  
[παράγ. λ. πανήγυρις + παρ. επίθ. -ικός]. 

πανήγυρις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ    

συγκέντρωση όλου του λαού (συνήθως για να 
τιμηθεί ένας θεός ή ήρωας): ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐν 
Ὀλυμπίᾳ πανήγυρις = η συγκέντρωση των 
Ελλήνων στην Ολυμπία.   

 παράγ. πανηγυρίζω, πανηγυρικός, πανη-
γυρικῶς.  
ΝΕ πανηγύρι «εορταστική συγκέντρωση».  
[σύνθ. λ. πᾱν + ἄγυρις (αιολ. αντί ἀγορά < ἀ-
γείρω)]. 

παννύχιος, -ιος, -ιον ΕΠΙΘΕΤΟ  

αυτός που διαρκεί όλη τη νύχτα: παννύχιοι 
χοροί.  
[παράγ. λ. παννυχ-ίς + παρ. επίθ. -ιος]. 

παννυχίς, -ίδος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ    

γιορτή που διαρκεί όλη τη νύχτα: παννυχίδα 
ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον θεάσασθαι = θα κά-
νουν ολονυχτία (προς τιμήν της θεάς Αρτέμι-
δος), που αξίζει να τη δει κανείς.   

 παράγ. παννυχίζω, παννύχιος.  

ΝΕ παννυχίδα. 
[σύνθ. λ. πᾶν + νύξ, όπου το -χ αντί -κ (νυκ-
τός < νύξ), ίσως από νυχ-θημερόν]. 
παντάπασι(ν) ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. εντελώς: παντάπασι ῥᾴδιον = εντελώς εύ-
κολο.  
2. σε καταφατικές απαντήσεις αναμφιβόλως. 

[σύνθ. λ. ίσως *παντάπας / *παντάπαν, δοτ. 
πληθ. παντάπασι «για όλους ή για όλα, εντε-
λώς»]. 

πανταχοῦ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

παντού: οὐδαμοῦ καὶ πανταχοῦ = πουθενά 
και παντού. πανταχοῦ τῆς γῆς = παντού, σε 
όλη τη γη.  
ΝΕ πανταχού στη φρ. πανταχού παρών. 
[παράγ. λ. *πανταχό-ς (πᾱς, παντ-ός + -αχ-ός, 
πβ. μον-αχός)  + παρ. επίθ. -οῦ]. 
πάντῃ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

προς όλες τις κατευθύνσεις, παντού: κύκλῳ 
δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλαὶ πόλεις πολέμιοι 
ἦσαν = και παντού, γύρω γύρω, ήταν πολλές 
πόλεις εχθρικές προς αυτούς. 

[παράγ. λ. πᾱς, παντ-ός + παρ. επίθ. -ῃ]. 

παντοδαπός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

ο κάθε είδους: πολλοί καὶ παντοδαποί = 
πολλοί και κάθε είδους άνθρωποι. = παν-
τοῖος. 

 παράγ. παντοδαπῶς.   

[παράγ. λ. πᾱς, παντ-ός + παρ. επίθ. -δ-απός, 
κατά το ἡμε-δ-απός]. 

παντοῖος, -οία, -οῖον ΕΠΙΘΕΤΟ 

ο κάθε είδους: λέγει πολλὰ καὶ παντοῖα = 
λέει πολλά και διάφορα. 

 παράγ. παντοίως. 

[παράγ. λ. πᾱς, παντ-ός + παρ. επίθ. -οῖος]. 

πάντως ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. με κάθε τρόπο: πάντως προπηλακιεῖ σε = 
θα σε εξευτελίσει με κάθε τρόπο.  
2. οπωσδήποτε, εξάπαντος: εἰ δὴ δεῖ γε πάν-
τως = αν λοιπόν είναι οπωσδήποτε απαραί-
τητο. 

ΝΕ πάντως «όμως, παρ’ όλα αυτά».  
[παράγ. λ. πᾱν, παντ-ός + παρ. επίθ. -ως]. 

πάνυ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. πολύ: πάνυ ὀλίγοι = πολύ λίγοι. 

2. οὐ πάνυ  καθόλου δεν...: οὐ πάνυ τι μαν-
θάνω = καθόλου δεν καταλαβαίνω. 
3. σε απαντήσεις βεβαιότατα, αναμφιβόλως. 

4. ὁ πάνυ = ο πασίγνωστος: ὁ πάνυ Περικλής. 

[παράγ. λ. πᾱς / πᾶν + παρ. επίθ. -υ, που είναι 
ανερμήνευτο (κατά το εὖ;)]. 

παπαῖ  ΕΠΙΦΩΝΗΜΑ 

1. ως έκφραση θλίψης ή πόνου αλίμονο, ποπό: 
φεῦ, παπαῖ! = αχ, ποπό! 

2. ως έκφραση έκπληξης μπα!: παπαί, οἷον 
λέγεις! = μπα, τι λες! (  βαβαί). 

πάππος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

παππούς.  
 παράγ. παππῷος. 

ΝΕ πάππος (λόγ.).  
[ηχομιμητ. λ. της παιδικής γλώσσας με εμφα-
τικό διπλασιασμό του π]. 

παρὰ ΠΡΟΘΕΣΗ 

Α. με γενική προσώπου εκ μέρους, από τον...: 
ταῦτα παρὰ σοῦ ἐμάθομεν = αυτά τα μάθαμε 
από σένα. 
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• παρ’ ἑαυτοῦ = από μόνος του, με τη δική 
του θέληση. 

Β. με δοτ. προσώπου κοντά σε κάποιον: οἱ 
Περσῶν παῖδες παιδεύονται παρὰ τοῖς δημο-
σίοις διδασκάλοις = τα παιδιά των Περσών 
εκπαιδεύονται κοντά σε δημόσιους δασκά-
λους. 

• οἱ παρ’ ἐμοί = οι άνθρωποί μου, οι συγγε-
νείς μου. 

Γ. με αιτιατική δηλώνει  

1. κίνηση προς (το μέρος κάποιου προσώπου): 
Ἴωνες δὲ ἔπεμπον ἀγγέλους παρὰ Κῦρον = 
και οι Ίωνες έστελναν απεσταλμένους στον 
Κύρο. ἔπεμψεν ἄγγελον ἐς Φάρσαλον παρὰ 
τοὺς ἐπιτηδείους = έστειλε αγγελιαφόρο 
στους φίλους του στα Φάρσαλα. 

2. κίνηση παράλληλα με κάτι ή κοντά σε κά-
τι: παρὰ τὴν Βαβυλῶνα δεῖ παριέναι = πρέπει 
να περάσει κανείς δίπλα από τη Βαβυλώνα.   

3. αντίθετα με: παρὰ τὸν νόμον/παρὰ τὸ δί-
καιον = αντίθετα με το νόμο / με το δίκαιο. 

• παρὰ δύναμιν = πάνω από τις δυνάμεις 
μου.  ≠ κατὰ δύναμιν. 

4. πλην, εκτός από...: οὔκ ἐστι παρὰ ταῦτα 
ἄλλα = εκτός από αυτά δεν υπάρχουν άλλα. 

• εκφράσεις παρὰ μικρόν/παρ’ ὀλίγον/παρὰ 
βραχύ παρά λίγο, λίγο έλειψε να...: παρὰ 
μικρὸν ἦλθεν ἀποθανεῖν = παρά λίγο να 
πεθάνει. παρὰ πολύ με μεγάλη διαφορά: ἐ-
νίκησαν οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πολύ. 

5. σε σύγκριση με...: χειμὼν μείζων παρὰ τὴν 
καθεστηκυῖαν ὥραν = δυνατότερο κρύο σε 
σύγκριση με την εποχή. 

6. εξαιτίας ή χάρη σε...: οὐ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ 
ῥώμην... ὅσον παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν = 
όχι τόσο χάρη στη δύναμή του... όσο εξαιτίας 
της δικής μας αδιαφορίας.  

7. κατά τη διάρκεια: παρὰ τὸν βίον ἅπαντα = 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής.  

• εκφράσεις παρ’ ἡμέραν / ἡμέραν παρ’ ἡμέ-
ραν = μέρα παρά μέρα. παρὰ μίαν = κάθε 
δεύτερη μέρα. 

∆. ως α΄ συνθετικό δηλώνει 

1. κίνηση από…, προς: π.χ. παραλαμβάνω. 

2. στάση ή κίνηση κοντά σε πρόσωπο ή 
πράγμα: π.χ. πάρειμι, παρέρχομαι. 

3. αντίθετα με κάτι: π.χ. παρασπονδῶ. 

4. σύγκριση: π.χ. παραβάλλω. 

5. κάτι που γίνεται εσφαλμένα, λάθος: π.χ. 
παραβλέπω. 

ΝΕ παρά (με τη σημ. Γ3).  
[*παρ-, *περ- (περί), *πρ- (πρός) ΙΕ αρχής]. 

παραβαίνω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  βαίνω  

1. δεν τηρώ ένα νόμο, μια συμφωνία κτλ., πα-
ραβαίνω: παραβεβασμένοι ὅρκοι = όρκοι που 
έχουν παραβιαστεί. 

2. προχωρώ, παρουσιάζομαι: παραβαίνω πρὸς 
τὸ θέατρον = παρουσιάζομαι στους θεατές, γι-
α να μιλήσω. 

 παράγ. παράβασις, παραβάτης. 

ΝΕ παραβαίνω (με τη σημ. 1). 

[σύνθ. λ. παρά + βαίνω]. 

παραβάλλω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  βάλλω  

1. ρίχνω κάτι μπροστά σε κάτι: παραβάλλω 
τοῖς ἵπποις φορβήν = ρίχνω στα άλογα χόρτο. 

2. μέση φωνή παραβάλλομαι 

α. θέτω / εκθέτω τον εαυτό μου σε κίνδυνο: 
οὐκ ἴσα παραβαλλόμενοι εἰς τὸν κίνδυνον ἴ-
μεν = ριψοκινδυνεύοντας όχι εξίσου (με τους 
άλλους) προχωρούμε.  

β. συγκρίνω: πρὸς ποῖον κτῆμα παραβαλλό-
μενος φίλος ἀγαθὸς οὐκ ἂν πολλῷ κρείττων 
φανείη; = με ποια περιουσία αν συγκριθεί ο 
καλός φίλος δε θα φανεί πολύ ανώτερος; 

3. στρέφω, γυρίζω κάτι προς τα πλάγια: πα-
ραβάλλω τὼ ὀφθαλμὼ = ρίχνω πλάγια βλέμ-
ματα. παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν καὶ ἀκούσας, 
ἔφη = αφού έστρεψε το κεφάλι και άκουσε, 
είπε. 

4. ως αλληλοπαθές πλησιάζω: ὅταν παραβάλ-
λωσιν ἑαυτοὺς ἀλλήλοις οἵ τε ἄρχοντες καὶ 
οἱ ἀρχόμενοι = όταν θα συναντιούνται οι άρ-
χοντες και οι αρχόμενοι. 

 παράγ. παραβολή «αντιπαραβολή», σύνθ. 
ἀπαράβλητος. 

ΝΕ παραβάλλω (με τη σημ. 3). 

[σύνθ. λ. παρά + βάλλω]. 

παραγγέλλω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἀγγέλλω  

1. δίνω διαταγή: ὁ στρατηγὸς παρήγγειλε τῇ 
στρατιᾷ ὃν ἂν λάβωσι κτείνειν = ο στρατη-
γός έδωσε διαταγή στο στρατό να σκοτώ-
νουν όποιον συλλάβουν. 

2. γενικά δίνω εντολή ή παρακινώ: παρηγγεί-
λαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρῳαίτατα = 
παρακινήσαμε λοιπόν ο ένας τον άλλο να 
φτάσουμε όσο γίνεται πιο πρωί (στη φυλακή 
όπου ήταν ο Σωκράτης).  

 παράγ. παραγγελία, παράγγελμα.  
ΝΕ παραγγέλλω (λόγ.) και παραγγέλνω «κά-
νω μια παραγγελία».  
[σύνθ. λ. παρά + ἀγγέλλω]. 

παραγίγνομαι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  γίγνομαι  

1. παρευρίσκομαι, είμαι παρών κάπου: παρα-
γίγνομαι ἐν τοῖς ἀγῶσι = είμαι παρών στους 
αγώνες. 
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2. βοηθώ, παραστέκομαι κάποιον: Ἀθηναῖοι 
ναυσί τε καὶ στρατιᾷ παρεγένοντο ἐπὶ τοὺς 
Χαλκιδεῖς = οι Αθηναίοι βοήθησαν με πλοία 
και με στρατό τους Χαλκιδείς. 

3. παρουσιάζομαι, φτάνω: ἐν τρισὶν ἡμέραις 
παραγίγνονται εἰς ταύτην τὴν κώμην = σε 
τρεις μέρες φτάνουν σε αυτό το χωριό. παρε-
γένοντο αἱ νῆες = έφτασαν τα πλοία.  

[σύνθ. λ. παρά + γίγνομαι]. 

παράγω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἄγω  

1. οδηγώ, οδηγώ έξω από έναν τόπο. 

2. μεταφορικά οδηγώ κάποιον σε λάθος δρό-
μο, τον παραπλανώ, τον εξαπατώ: ψεύδεσιν 
ἡμᾶς παράγουσιν = μας εξαπατούν με ψέμα-
τα. ἀπάτῃ παράγεσθε ὑπ’ αὐτῶν = με δόλιο 
τρόπο παραπλανάσθε από αυτούς. 

• για πράγματα διαστρέφω, αλλάζω κάτι με 
κακό τρόπο: παράγω τοὺς νόμους = αλ-
λάζω τους νόμους όπως με συμφέρει. 

 παράγ. παραγωγή.  
ΝΕ παράγω «παράγω ένα προϊόν, κατασκευ-
άζω, δημιουργώ».  

[σύνθ. λ. παρά + ἄγω]. 

παραγωγή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μετακίνηση: τοῖς πλοίοις ἐχρήσαντο εἰς 
παραγωγήν = χρησιμοποίησαν τα πλοία για 
να μετακινήσουν το στρατό. 

2. παραπλάνηση, εξαπάτηση: τῆς ἀπάτης τῇ 
παραγωγῇ = εξαιτίας της παραπλάνησης που 
προκάλεσε η απάτη. 

ΝΕ παραγωγή (λ.χ. αγροτική ή ενός προϊό-
ντος).  
[παράγ. λ. παράγω + παρ. επίθ. -ή]. 

παράδειγμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

1. σχέδιο, πρότυπο: ἐξειργάσαντο ναὸν τοῦ 
παραδείγματος κάλλιον = κατασκεύασαν ένα 
ναό ωραιότερο από το πρότυπο. 

2. παράδειγμα: παράδειγμα λαμβάνω παρά 
τινος = παίρνω παράδειγμα από κάποιον. 
παράδειγμα δίδωμι = δίνω παράδειγμα. 

 παράγ. παραδειγματίζω, σύνθ. ἀπαραδει-
γμάτιστος.  
ΝΕ παράδεγμα (με τη σημ. 2).  
[σύνθ. λ. παρά + δεῖγμα]. 

παράδεισος, -είσου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

περιφραγμένος κήπος: παράδεισος μέγας ἀ-
γρίων θηρίων πλήρης καὶ δασὺς παντοίων 
δένδρων = μεγάλος κήπος γεμάτος άγρια θη-
ρία και κατάφυτος με κάθε είδους δέντρα. 

ΝΕ παράδεισος (με τη θρησκευτική σημ.). 
[αρχ. πέρσ. δάν. pairi-daēza = περί-τοιχος «φρά-
χτης»]. 

παραδέχομαι ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  δέχομαι 

1. δέχομαι κάτι από κάποιον, το παραλαμβά-
νω: Κῦρος ἄνδρα ἔταξε παραδέχεσθαι τὰ φε-
ρόμενα γράμματα = ο Κύρος τοποθέτησε έ-
ναν άνδρα για να παραλαμβάνει τις επιστο-
λές που έφερναν. 

• δέχομαι ως κληρονομιά: παραδέχομαι τὴν 
ἀρχήν = παίρνω την εξουσία με κληρονομι-
κό δικαίωμα. 

2. αναλαμβάνω να κάνω κάτι: παρεδέξατο 
Χαρίνῳ τῷ προδότῃ ταὐτὰ πράττειν = ανέ-
λαβε να κάνει τα ίδια με αυτά που έκανε ο 
Χαρίνος ο προδότης. 

3. δέχομαι κάτι όπως είναι, το παραδέχομαι. 

 παράγ. παραδοχή.  
ΝΕ  παραδέχομαι (με τη σημ. 3).  
[σύνθ. λ. παρά + δέχομαι]. 

παραιτέομαι -οῦμαι ΡΗΜΑ 
Παρατ. παρῃτούμην 
Μέλλ. παραιτήσομαι 
Αόρ. παρῃτησάμην 
Παρακ. παρῄτημαι 

1. ζητώ να μου κάνουν μια χάρη, παρακαλώ 
κάποιον για κάτι: παραιτοῦμαι ὑμᾶς μὴ θο-
ρυβεῖν = ζητώ να μου κάνετε τη χάρη να μη 
διαμαρτύρεστε. παραιτοῦμαι μηδὲν τούτων 
δρᾶν = παρακαλώ να μην κάνετε τίποτε από 
αυτά. 

2. παρακαλώντας αποτρέπω κάτι δυσάρεστο: 
παραιτοῦμαι τὴν ὀργήν. 
3. παραιτώ κάτι, το απορρίπτω, αρνούμαι: 
τὴν Προδίκου τοῦδε διαίρεσιν τῶν ὀνομά-
των παραιτοῦμαι = τη διάκριση των λέξεων 
που κάνει ο Πρόδικος την απορρίπτω. 

 παράγ. παραίτησις, σύνθ. ἀπαραίτητος. 

ΝΕ παραιτούμαι «εγκαταλείπω μια επιδίωξη». 

[σύνθ. λ. παρά + αἰτέομαι]. 

παραίτησις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

θερμή παράκληση. 

ΝΕ παραίτηση «απόσυρση, εγκατάλειψη ε-
νός σκοπού, μιας θέσης κτλ.». 

[παράγ. λ. παραιτέομαι + παρ. επίθ. -σις]. 

παρακαλέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  καλέω -ῶ  

1. καλώ κάποιον σε βοήθεια: παρακαλῶ τινα 
σύμμαχον = καλώ κάποιον ως σύμμαχο.   2. προ-
σκαλώ κάποιον: παρακαλῶ τινα ἐπὶ τὸ βῆμα = 
προσκαλώ κάποιον να ανεβεί στο βήμα.      

3. παρακινώ, προτρέπω κάποιον: παρακαλῶ 
τινα εἰς μάχην = παρακινώ κάποιον να λάβει 
μέρος στη μάχη.  

 παράγ. παράκλησις.  

ΝΕ παρακαλώ «υποβάλλω παράκληση».  
[σύνθ. λ. παρά + καλέω]. 

παρακαταθήκη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  



 224

ό,τι παραδίδεται σε κάποιον για να το φυλά-
ξει: δέχομαι παρακαταθήκην χρυσίου = πα-
ραλαμβάνω χρυσά νομίσματα για να τα φυ-
λάξω. τοὺς νόμους ἔχετε παρὰ τῶν ἄλλων ὡ-
σπερεὶ παρακαταθήκην = έχετε παραλάβει 
τους νόμους από τους άλλους σαν να είναι 
κάτι που σας το παραδίδουν για να το φυλά-
ξετε.   

ΝΕ παρακαταθήκη.  
[σύνθ. λ. παρά + καταθήκη]. 

παρακατατίθημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  τίθημι  

μέση φωνή παρακατατίθεμαι παραδίδω, εμπι-
στεύομαι κάτι σε κάποιον: παρακατατίθεμαι 
παῖδας διδασκάλοις = εμπιστεύομαι τα παι-
διά στους δασκάλους.  

[σύνθ. λ. παρά + κατατίθεμαι]. 

παρακινέω -ῶ ΡΗΜΑ  
Για τους χρόνους  κινέω -ῶ 

1. προκαλώ ταραχές, διαταράσσω την τάξη: 
παρακινῶ τὰ πράγματα = προκαλώ ταραχές 
στο καθεστώς της πολιτείας. 

2. αμετάβατο ταράζομαι, χάνω την ψυχραιμία 
ή τη λογική μου: νουθετεῖται ὡς παρακινῶν = 
τον συμβουλεύουν, επειδή δεν ξέρει τι κάνει. 

ΝΕ παρακινώ (λ.χ. σε αρνητικές ενέργειες, ξε-
σηκώνω). 
[σύνθ. λ. παρά + κινέω]. 

παρακολουθέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. ακολουθώ, πηγαίνω από πίσω ή συνοδεύω 
κάποιον/κάτι: παρηκολούθει αὐτοῖς ἡ ἔχθρα 
παρὰ τῶν Λακεδαιμονίων = τους συνόδευε η 
εχθρότητα των Λακεδαιμονίων. = ἕπομαι. ≠ 
ἡγέομαι. 

2. προσέχω, παρακολουθώ. 

ΝΕ παρακολουθώ (με τη σημ. 2). 
[σύνθ. λ. παρά + ἀκολουθέω]. 

παραλλάττω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἀλλάττω  

ο κοινός τύπος είναι παραλλάσσω 
1. αντικαθιστώ το ένα με το άλλο, το εναλ-
λάσσω: ὑποδήματα παρηλλαγμένα = παπού-
τσια που έχουν φορέσει το δεξί στο αριστερό 
πόδι και αντίστροφα. 
2. αλλάζω κάτι λίγο, το παραλλάζω: μίαν μό-
νον συλλαβὴν παραλλάττω.  

3. διαφέρω: παραλλάττω ἀπό τινος = διαφέ-
ρω από κάτι. 

• ως απρόσωπο οὐ σμικρὸν παραλλάττει = δεν 
είναι μικρή η διαφορά. 

 παράγ. παραλλαγή.  
ΝΕ παραλλάσσω / παραλλάζω (με τη σημ. 2). 
[σύνθ. λ. παρά + ἀλλάττω]. 

παραλογίζομαι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  λογίζομαι  

1. δε λογαριάζω σωστά, κάνω λάθος στο μέ-
τρημα. 

2. με λανθασμένα συμπεράσματα προσπαθώ 
να εξαπατήσω κάποιον: ἀπάτῃ τινὶ παραλο-
γίζομαί τινα = με κάποιο τέχνασμα εξαπατώ 
κάποιον.   

 παράγ. παραλογισμός.  

ΝΕ παραλογίζομαι «δεν ενεργώ σύμφωνα με 
τη λογική κτλ.».  
[σύνθ. λ. παρά + λογίζομαι «απαριθμώ»]. 

παραλύω ΡΗΜΑ 

1. λύνω κάτι και το αφαιρώ: παραλύω τὰ πη-
δάλια τῶν νεῶν = αφαιρώ τα πηδάλια των 
πλοίων. 

2. παύω, αφαιρώ από κάποιον ένα αξίωμα: 
∆αρεῖος παραλύει τῆς στρατηγίας Μαρδόνι-
ον = ο ∆αρείος παύει από στρατηγό το Μαρ-
δόνιο. 

3. προκαλώ αδυναμία: παραλύω τὸ σῶμα 
τροφῆς ἀποχῇ = αδυνατίζω το σώμα με την 
αποχή από την τροφή. παραλελυμένοι καὶ 
τοῖς σώμασι καὶ ταῖς ψυχαῖς = εξαντλημένοι 
και στο σώμα και στην ψυχή.  

 παράγ. παράλυτος, παράλυσις, παραλυσία.  
ΝΕ παραλύω (με τη σημ. 3, ως αμετάβ.). 
[σύνθ. λ. παρά + λύω]. 

παραμένω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  μένω  

1. μένω κοντά σε κάποιον. 

• μένω πιστός σε κάποιον: ἐπιδεικνύω οἰκέ-
τας ἐθέλοντας παραμένειν = παρουσιάζω 
ως παράδειγμα δούλους που θέλουν να πα-
ραμείνουν πιστοί (στον κύριό τους).   

2. παραμένω, μένω στη θέση μου: ἐμοὶ διάδο-
χόν τινα πέμπειν, ὡς ἀδύνατός εἰμι παραμέ-
νειν = να στείλετε κάποιον να με διαδεχτεί, 
γιατί είναι αδύνατον να μείνω στη θέση μου. 

3. διατηρούμαι, αντέχω: παραμένει ἡ πολιτεία 
= διατηρούνται τα πολιτικά δικαιώματα. 

 παράγ. παραμονή, παραμόνιμος. 

ΝΕ παραμένω (με τη σημ. 3).  
[σύνθ. λ. παρά + μένω]. 

παραμυθέομαι -οῦμαι ΡΗΜΑ 

1. συμβουλεύω, παρακινώ: πῶς οὖν αὐτοὺς 
παραμυθησόμεθα προθύμους εἶναι; = πώς θα 
τους παρακινήσουμε λοιπόν να δείξουν προ-
θυμία; 

2. παρηγορώ: παραμυθοῦμαί τινα λόγοις = 
παρηγορώ κάποιον με λόγια. 

3. ανακουφίζω, μετριάζω κάτι δυσάρεστο: πα-
ραμυθεῖται ὁ οἶνος τὴν τοῦ γήρως δυσθυμίαν = 
το κρασί μετριάζει τη μελαγχολία των γηρατει-
ών.  

 παράγ. παραμυθία, παραμύθιον, παραμυ-
θητικός. 
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[σύνθ. λ. παρά + μυθέομαι]. 

παραμυθία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ    

1. ενθάρρυνση, προτροπή, παρότρυνση. 

2. παρηγοριά. 

ΝΕ παραμυθία (λόγ., με τη σημ. 2). 
[παράγ. λ. παραμυθέομαι + παρ. επίθ. -ία]. 

παράνομος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

1. παράνομος. 
2. στο αττικό δίκαιο α. παράνομα γράφω προτεί-
νω μέτρο ή ψήφισμα ασύμφωνο με τους ισχύο-
ντες νόμους ή αντισυνταγματικό. β. παρανόμων 
γράφομαί τινα καταγγέλλω κάποιον ότι προ-
τείνει παράνομα μέτρα (η καταγγελία αυτή λεγό-
ταν γραφὴ παρανόμων). 
παρασάγγης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

περσικό μέτρο μήκους, ίσο με τριάντα στάδια.  

ΝΕ στη λόγ. φρ. απέχει παρασάγγας.  
[περσ. δάν., περσ. farsang  με ιων. ψίλωση]. 

παρασκευάζω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  σκευάζω  

1. προετοιμάζω: παρασκευάζω στρατείαν = 
προετοιμάζω εκστρατεία. 

2. προμηθεύω: παρασκευάζω τῇ νηὶ οἶνον 
καὶ ἄλφιτα = προμηθεύω το πλοίο κρασί και 
κριθαρένιο αλεύρι. 

3. μέση φωνή παρασκευάζομαι 

α. ετοιμάζω κάτι για να το χρησιμοποιήσω ε-
γώ: παρασκευάζομαι τὸ ναυτικόν.  

β. προετοιμάζομαι: παρεσκευάζοντο ὡς ναυ-
μαχήσοντες/ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν = προετοιμά-
ζονταν για τη ναυμαχία. 

• παθ. φωνή ὡς παρεσκεύαστο = όταν οι προ-
ετοιμασίες είχαν τελειώσει.   

 παράγ. παρασκεύασμα, παρασκευή, σύνθ. 
ἀπαράσκευος, ἀπαρασκεύαστος. 

ΝΕ παρασκευάζω (με τη σημ. 1) & παρα-
σκευάζομαι (με τη σημ. 3β). 

[σύνθ. λ. παρά + σκευάζω]. 

παρατείνω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  τείνω  

1. απλώνω κάτι κατά μήκος, το εκτείνω: πα-
ρατείνω τὴν φάλαγγα παρὰ τὰς κώμας = ε-
κτείνω τη φάλαγγα προς την πλευρά των χω-
ριών. 

2. αυξάνω τη χρονική διάρκεια: παρατείνω 
τοὺς λόγους = μιλώ περισσότερο (από όσο 
προβλεπόταν). 
3. ως αμετάβατο εκτείνομαι κατά μήκος: ἡ νῆσος 
τὸν λιμένα παρατείνουσα... ποιεῖ τοὺς εἴσ-
πλους στενούς = το νησί, καθώς εκτείνεται κα-
τά μήκος του λιμανιού, κάνει στενές τις εισό-
δους πλοίων. 

 παράγ. παράτονος, παράτασις. 
ΝΕ παρατείνω (με τη σημ. 2).  

[σύνθ. λ. παρά + τείνω]. 

παρατίθημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  τίθημι 

1. προσφέρω, παραθέτω: παρετίθεσαν ἐπὶ τὴν 
τράπεζαν κρέα = παρέθεσαν (έβαλαν) κρέατα 
στο τραπέζι. 

2. γενικά παρουσιάζω κάτι: παρατιθέασιν αὐ-
τοῖς ἀναγιγνώσκειν ποιήματα = τους παρου-
σιάζουν ποιήματα να διαβάζουν.  
3. μέση φωνή παρατίθεμαι α. βάζω κάτι μπρο-
στά ή κοντά σε μένα ή σε κάποιον άλλον: 
τράπεζαν παρατίθεμαι = βάζω τραπέζι για 
να φάω μόνος μου ή με άλλους. β. παραδίδω 
σε κάποιον κάτι που μου ανήκει = παρατίθε-
μαι τὰ χρήματα παρά τινα = παραδίδω τα 
χρήματα σε κάποιον. 

 παράγ. παράθεσις, παραθήκη. 

ΝΕ παραθέτω (με τις σημ. 1, 2).  
[σύνθ. λ. παρά + τίθημι]. 

παρατυγχάνω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  τυγχάνω 

1. τυχαίνει να βρίσκομαι κάπου: παρατυγχά-
νω τῇ μάχῃ = τυχαίνει να είμαι παρών στη 
μάχη. λαβόντες ὅ τι ἑκάστῳ παρέτυχεν ὅπλον 
= αρπάζοντας όποιο όπλο τύχαινε να βρίσκε-
ται μπροστά στον καθένα. 

2. τὸ παρατυγχάνον/τὸ παρατυχὸν ό,τι απαι-
τεί κάθε φορά η περίσταση: ποιεῖν τὸ παρα-
τυγχάνον ἀεί. 

[σύνθ. λ. παρά + τυγχάνω]. 

παραυτίκα ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. ευθύς αμέσως, παρευθύς. = παραχρῆμα. 

2. με άρθρο δηλώνει το προσωρινό, το στιγμι-
αίο: αἱ παραυτίκα ἡδοναί = οι απολαύσεις 
της στιγμής.  

 [σύνθ. λ. παρά + αὐτίκα]. 

παραχρῆμα ΡΗΜΑ 

1. παρευθύς: εἰ μὴ παραχρῆμα, ἀλλ’ ὀλίγον ὕ-
στερον = αν όχι αμέσως, λίγο αργότερα. = 
παραυτίκα. 

2. με άρθρο δηλώνει το προσωρινό, το στιγμι-
αίο: ἡ παραχρῆμα ἀνάγκη = η ανάγκη της 
στιγμής, η άμεση ανάγκη. 

• ἐκ τοῦ παραχρῆμα = εκ του προχείρου, χω-
ρίς προετοιμασία.  

ΝΕ στη φρ. αυθωρεί και παραχρήμα (με τη 
σημ. 1). 
[σύνθ. λ. παρά + χρῆμα < παρὰ τὸ χρῆμα 
«στην άμεση χρήση και διάθεση, αμέσως»]. 

παραχωρέω -ῶ ΡΗΜΑ  
Για τους χρόνους  χωρέω -ῶ  

1. παραμερίζω: παραχωρῶ τινι τῆς ὁδοῦ = 
παραμερίζω, αφήνω το δρόμο ανοιχτό για να 
περάσει κάποιος. 

2. υποχωρώ, υποτάσσομαι σε κάποιον ή κάτι: 
παραχωρῶ τῷ νόμῳ. 
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3. παραδίδω, παραχωρώ κάτι: Φιλίππῳ κατὰ 
τὰς συνθήκας Ἀμφιπόλεως παρακεχωρήκα-
μεν = παραχωρήσαμε στο Φίλιππο την Αμφί-
πολη, σύμφωνα με τις συμφωνίες.  

 παράγ. παραχωρητέον, παραχώρησις, πα-
ραχωρητικός.  

ΝΕ παραχωρώ (με τη σημ. 3). 

[σύνθ. λ. παρά + χωρέω]. 

πάρειμι (Α) ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  εἰμὶ  

1. είμαι παρών: πάρειμι ἐν ταῖς συνουσίαις = 
είμαι παρών στις συγκεντρώσεις των φίλων. 
≠ ἄπειμι (εἰμί) «απουσιάζω, είμαι απών». 

2. είμαι κοντά σε κάποιον για να τον βοηθή-
σω: πάρειμί τινι = παραστέκομαι, βοηθώ κά-
ποιον.  

3. έχω φτάσει σε... ή έχω έρθει από...: Ὀλυμπί-
αζε πάρειμι = έχω φτάσει στην Ολυμπία. Φί-
λιππος ἐκ Θράκης πάρεστι = ο Φίλιππος έχει 
έρθει από τη Θράκη. 

4. για πράγματα υπάρχω: φόβος παρῆν = υ-
πήρχε φόβος. 

5. για χρόνο ἡ παροῦσα ἡμέρα = η σημερινή η-
μέρα. 

• ως επίρρημα τὸ παρόν = το τώρα. ἐν τῷ νῦν 
παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα = στον παρόντα 
χρόνο και τον μετέπειτα, τώρα και έπειτα. 

6. ως απρόσωπο πάρεστί μοι = (κάτι) εξαρτά-
ται από μένα.   

ΝΕ στη μετοχή παρών, παρούσα, παρόν (με 
τη σημ. 1). 

[σύνθ. λ. παρά + εἰμί]. 

πάρειμι (Β) ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  εἶμι  

1. περνώ δίπλα από κάτι: δεῖ παριέναι σε πα-
ρὰ Βαβυλῶνα = πρέπει να περάσεις έξω από 
τη Βαβυλώνα. 

2. έρχομαι, παρουσιάζομαι: εἶπεν μὴ πρότε-
ρον παριέναι ἡμᾶς ἕως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ = 
είπε να μην έρθουμε πριν μας δώσει αυτός 
την εντολή. παρῄει οὐδείς = δεν παρουσιά-
στηκε κανείς (για να μιλήσει). 

[σύνθ. λ. παρά + εἶμι]. 

παρελαύνω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἐλαύνω 

περνώ έφιππος δίπλα από κάτι: παρελαύνω 
τὰς τάξεις = έφιππος περνώ δίπλα από τη 
στρατιωτική παράταξη. 

ΝΕ παρελαύνω. 

[σύνθ. λ. παρά + ἐλαύνω]. 

παρέρχομαι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἔρχομαι  

1. περνώ δίπλα από κάτι. 

• παρῆλθεν ὁ κίνδυνος ὥσπερ νέφος = πέρα-
σε ο κίνδυνος όπως περνάει το σύννεφο 
(χωρίς να μας αγγίξει). 

2. υπερέχω, είμαι ανώτερος: τοὺς λόγους τὰ 
ἔργα παρέρχεται = τα έργα είναι ανώτερα α-
πό τα λόγια. 

3. ξεφεύγω: παρέρχομαι τὸν νόμον = δε με πιά-
νει ο νόμος. 

4. μπαίνω μέσα: παρέρχεται βίᾳ εἰς τὴν πόλιν 
= (ο στρατός) μπαίνει στην πόλη με τη χρήση 
βίας. 

5. παρουσιάζομαι κάπου για να μιλήσω: εἰς 
τὴν ἐκκλησίαν παρέρχομαι = παρουσιάζομαι 
στη συνέλευση των πολιτών για να μιλήσω.   

ΝΕ παρέρχομαι (λόγ.).  

[σύνθ. λ. παρά + ἔρχομαι]. 

παρέχω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἔχω  
Α. 1. δίνω, παρέχω, χορηγώ: πληρώματα ἡ 
πόλις παρέχει = η πόλη δίνει ναύτες. 

2. για πράγματα προξενώ: πόνον παρέχει τι = 
κάτι προξενεί κόπο. 

3. παρέχω ἐμαυτόν θέτω τον εαυτό μου στη 
διάθεση κάποιου: παρέχουσι δὲ ἑαυτοὺς τοῖς 
ἄρχουσι χρῆσθαι, ἤν τι δέωνται = και είναι 
στη διάθεση των αρχόντων για να τους χρη-
σιμοποιήσουν, αν υπάρχει κάποια ανάγκη. 

• φαίνομαι, παρουσιάζομαι ως...: παρέχω ἑ-
αυτὸν εὐπειθῆ τοῖς ἄρχουσι = παρουσιάζο-
μαι πειθαρχικός στους άρχοντες. 

Β. μέση φωνή παρέχομαι 

1. παραχωρώ κάτι από αυτά που μου ανή-
κουν, το παρέχω: παρέχομαι ὅπλα. 

2. παράγω: ποταμός παρέχεται κροκοδείλους. 

3. για άυλα πράγματα δείχνω: παρέχομαι προ-
θυμίαν. 

4. παρουσιάζω κάποιον ή κάτι: παρέχομαί τι-
να μάρτυρα = παρουσιάζω κάποιον ως μάρ-
τυρα στο δικαστήριο.   

ΝΕ  παρέχω (με τη σημ. 1).  
[σύνθ. λ. παρά + ἔχω]. 

παρθενών, -ῶνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. στην ποίηση ο χώρος του σπιτιού όπου έμε-
ναν τα ανύπαντρα κορίτσια. 

2. ὁ Παρθενὼν ο ναός της Αθηνάς στην Α-
κρόπολη της Αθήνας. 

ΝΕ Παρθενώνας (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. παρθένος + παρ. επίθ. -ών]. 

παρίημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἵημι 

1. παραλείπω: παρεὶς ταῦτα, βαδιοῦμαι πρός... 
= παραλείποντας αυτά (τις λεπτομέρειες) θα προ-
χωρήσω προς... 

• παραμελώ να κάνω κάτι. 
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2. για χρονικό διάστημα αφήνω να περάσει: ἕν-
δεκα ἡμέρας παρέντες = αφού άφησαν να πε-
ράσουν έντεκα ημέρες. 

3. αφήνω, παραδίδω: Ταῦτα ἡγοῦμαι. Εἰ δέ 
τῳ ἄλλως δοκεῖ, παρίημι αὐτῷ τὴν ἀρχήν = 
Αυτά θεωρώ (σωτήρια για την πόλη). Αν όμως 
κάποιος άλλος έχει άλλη γνώμη, παραδίδω 
την εξουσία σ’ αυτόν. 

• μέση φωνή παρίεμαι εγκαταλείπω: παρίεμαι 
τὴν συμμαχίαν. 

4. αφήνω κάποιον να περάσει: οἳ παρεκελεύ-
οντο ὅπως μὴ παρήσουσιν ἐς τὴν Ἑλλάδα 
τοὺς βαρβάρους = αυτοί (τους) παρότρυναν 
να μην αφήσουν τους βαρβάρους (τους Πέρ-
σες) να περάσουν στην Ελλάδα. 

[σύνθ. λ. παρά + ἵημι]. 

παρίστημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἵστημι 

1. στήνω / τοποθετώ κάποιον ή κάτι κάπου 
κοντά: παρέστησέ τινα τῶν οἰκετῶν φυλάτ-
τειν = τοποθέτησε (εκεί) κοντά έναν από τους 
υπηρέτες για να φυλάει. 

2. βάζω σε κάποιον μια σκέψη, μια ιδέα, του 
την εμπνέω: παρίστημι ἐλπίδας τῇ πόλει = 
κάνω τους πολίτες να έχουν ελπίδες. 

3. αποδεικνύω: παρίστημί τι πολλοῖς τεκμη-
ρίοις = αποδεικνύω κάτι με πολλά πειστήρια. 

4. παθ. φωνή αμετάβ. παρίσταμαι α. παραστέ-
κομαι για να βοηθήσω: οὐ παρέστη οὐδ’ ἐβο-
ήθησε τῷ τούτου υἱεῖ = δεν παραστάθηκε ού-
τε βοήθησε το γιο αυτού (του ανθρώπου). β. γι-
α γεγονότα, καταστάσεις παρουσιάζομαι: ἐὰν 
χρεία παραστῇ = εάν παρουσιαστεί ανάγκη.   

 παράγ. παράστασις, παραστάτης, παρα-
στατέω.  
ΝΕ στη φρ. παρίσταται ανάγκη (με σημ. 4β).  

[σύνθ. λ. παρά + ἵστημι]. 

παροράω -ῶ ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ὁράω -ῶ  

αμελώ, παραμελώ: Ἀρχίδαμος ἐδῄου Ἀρκαδί-
αν... οἱ δὲ Ἀρκάδες ταῦτα πάντα παρεώρων = ο 
Αρχίδαμος λεηλατούσε την Αρκαδία... οι Αρ-
κάδες όμως έδειχναν αμέλεια για όλα αυτά.   

 παράγ. παρόραμα. 

[σύνθ. λ. παρά + ὁράω]. 

παρρησιάζομαι ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπαρρησιαζόμην 
Μέλλ. παρρησιάσομαι 
Αόρ. ἐπαρρησιασάμην 
Παρακ. 
με ενεργ. σημ. 

πεπαρρησίασμαι 
«έχω πει (κάτι) με παρρησία» 

μιλώ με παρρησία, με θάρρος: ἃ γιγνώσκω 
πάντα πεπαρρησίασμαι = αυτά που πιστεύω 
τα έχω πει όλα με παρρησία.  

[σύνθ. λ. παρρησία (< πᾶν + ῥῆσις) + παρ. ε-
πίθ. -άζομαι]. 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν ΕΠΙΘΕΤΟ 
1. όταν αναφέρεται σε ένα πρόσωπο ή πράγμα ο-
λόκληρος, όλος: πᾶσα ἡ δύναμις = ολόκληρη 
η (στρατιωτική) δύναμη. πάντες οἱ ἄνθρωποι = 
όλοι οι άνθρωποι. 

2. όταν αναφέρεται σε ένα πρόσωπο ή πράγμα α-
νάμεσα σε πολλά καθένας, κάθε: πᾶς Ἕλλην = 
κάθε Έλληνας. πᾶσα ἀνθρώπου ψυχή = κάθε 
ψυχή ανθρώπου. 

3. με αριθμητικά εν όλω, συνολικά: οἱ πάντες 
εἷς καὶ ἐνενήκοντα = εν όλω ενενήντα ένας 
(άνδρες). 

  σύνθ. πάνσοφος, παννύχιος, πάνδημος. 

ΝΕ πας, πάσα, παν (λόγ., με τη σημ. 2). 
[*παν(τ)-, ΙΕ αρχής]. 

πάσχω ΡΗΜΑ 
Παρατ ἔπασχον 
Μέλλ. πείσομαι 
Αόρ. ἔπαθον 
Παρακ. πέπονθα 
Υπερσ. ἐπεπόνθειν 

1. παθαίνω: ἃ πάσχοντες ὑφ’ ἑτέρων ὀργίζε-
σθε, ταῦτα τοῖς ἄλλοις μὴ ποιεῖτε = αυτά που 
όταν τα παθαίνετε από άλλους οργίζεστε, να 
μην τα κάνετε στους άλλους. 

• εκφράσεις κακῶς πάσχω = είμαι σε κακή κα-
τάσταση. εὖ πάσχω = είμαι σε καλή κατά-
σταση. 

2. μου συμβαίνει κάτι: καί τι ἔφη γελοῖον πα-
θεῖν = και είπε ότι του συνέβη κάτι κωμικό. 

 παράγ. πάθος, πάθησις, πάθημα, πένθος.  
ΝΕ πάσχω (λόγ.). 
[*παθ- + παρ. επίθ. -σχω < -σκω, ηλειακό πά-
σκω, χωρίς σαφή ετυμ.]. 

πατάσσω ΡΗΜΑ 
Μέλλ. πατάξω 
Αόρ. ἐπάταξα 
Οι άλλοι χρόνοι από τα τύπτω & πλήττω 

χτυπώ: πατάξας καταβάλλω αὐτόν = αφού 
τον χτύπησα, τον ρίχνω κάτω. πάταξον μέν, 
ἄκουσον δέ = χτύπησέ με, αλλά άκουσέ με (εί-
πε ο Θεμιστοκλής στον Ευρυβιάδη). 

• πατάσσω τὴν θύραν χτυπώ την πόρτα. = 
κόπτω τὴν θύραν, κρούω τὴν θύραν. 

ΝΕ πατάσσω (λόγ.).  
[*παταγ- (πβ. πάταγ-ος) + παρ. επίθ. -jω]. 

πατήρ, πατρός, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  
πατέρας. 

• στον πληθυντικό οἱ πατέρες = οι πρόγονοι. 

 παράγ. πατρικός, πάτριος, σύνθ. πατρά-
δελφος, ἀπάτωρ, εὐπατρίδης. 
ΝΕ πατέρας. 
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[πατήρ, αρχ. ινδ. pitār-, αρχ. περσ. pitar-, 
λατ. pater κ.ά.]. 

παῦλα, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

παύση, τέλος: παῦλα κακῶν = τέλος των συμ-
φορών. ≠ ἀρχή. 

ΝΕ παύλα «παύση» (γραμματική). 

[*παυ- (παύω) + παρ. επίθ. -λα, αβέβ. ετυμ.]. 

παύω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔπαυον 
Μέλλ. παύσω 
Αόρ. ἔπαυσα 
Παρακ. πέπαυκα 
Μέσ. μέλλ. παύσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐπαυσάμην 
Παθ. μέλλ. παυ(σ)θήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐπαύ(σ)θην 
Παθ. παρακ. πέπαυμαι 
Παθ. υπερσ. ἐπεπαύμην 

1. σταματώ κάτι: παύω τὸν λόγον = τελειώ-
νω, ολοκληρώνω την ομιλία μου. παύω τὸν 
νόμον = καταργώ το νόμο. 

2. εμποδίζω κάποιον να συνεχίσει μια δραστη-
ριότητα: παύω τινὰ τῆς ἀρχῆς/τῆς στρατηγίας 
= αφαιρώ από κάποιον την εξουσία/το αξίωμα 
του στρατηγού. 

• παύομαι α. μέση φωνή σταματώ, ησυχάζω 
από κάτι: παύομαι τῆς ὀργῆς = σταματώ να 
οργίζομαι. β. παθ. φωνή απολύομαι, παύο-
μαι από ένα αξίωμα. 

3. ως αμετάβ. στην προστακτική παῦε = σταμάτα.  

ΝΕ παύω (με τις σημ. 1, 2, 3).  
[παύ-ω, αβέβ. ετυμ.]. 

πείθω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔπειθον 
Μέλλ. πείσω 
Αόρ.   ἔπεισα 
Αόρ. β΄ ἔπιθον 
Παρακ. πέπεικα 
Υπερσ. ἐπεπείκειν 
Παρακ. β΄  
αμετάβ. 

πέποιθα 

Μέσ. μέλλ. πείσομαι 
Μεσ. αόρ. β΄ ἐπιθόμην 
Παθ. μέλλ. πεισθήσομαι 
Παθ. αόρ.  
και με μέση σημ. 

ἐπείσθην 

Παθ. παρακ. πέπεισμαι 
Παθ. υπερσ. ἐπεπείσμην 

1. κάνω κάποιον να δεχτεί τη γνώμη μου, τον 
πείθω: πείθω τινὰ ὡς χρή... = πείθω κάποιον 
ότι πρέπει... πείθω ἐμαυτόν = πείθομαι. 

• πείθω τινὰ χρήμασι = δωροδοκώ κάποιον. 

2. μέση και παθ. φωνή πείθομαι α. πείθομαι. 
β. υπακούω: διδάσκουσι τοὺς παῖδας πείθε-

σθαι τοῖς ἄρχουσι = διδάσκουν τα παιδιά να 
υπακούουν στους άρχοντες. 

3. παρακ. πέποιθά τινι έχω εμπιστοσύνη σε 
κάποιον ή κάτι. 

 παράγ. πειθώ, πειστήριος, πειστικός, πει-
θήνιος, πιθανός, πιστός, πίστης σύνθ. ἄπει-
στος, εὐπειθής, ἀπειθής. 

ΝΕ πείθω (με σημ. 1) & πείθομαι (με σημ. 2α).  
[*φειθ- , λατ. fido,  ΙΕ *bheidh-]. 

πεινάω -ῶ ΡΗΜΑ 
Παρατ ἐπείνων 
Μέλλ. πεινήσω 
Αόρ. ἐπείνησα 
Παρακ. πεπείνηκα 

πεινώ.   ≠ κορέννυμαι. 

ΝΕ πεινώ.  
[παράγ. λ. πεῖνα + παρ. επίθ. -άω]. 

πεῖρα, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

1. δοκιμή, απόπειρα: πεῖραν λαμβάνω τινὸς ὅ-
πως ἔχει = δοκιμάζω τις ικανότητες κάποιου. 

2. πολεμική απόπειρα, πολεμική επιχείρηση: 
ἀνὴρ μάντις εἰσηγήσατο αὐτοῖς τὴν πεῖραν = 
ένας μάντης τούς συμβούλευσε να κάνουν 
την επιχείρηση.  

 παράγ. πειράζω, πειράω, πειρατής, σύνθ. 
ἔμπειρος, ἐμπειρία. 

ΝΕ  πείρα «εμπειρία». 
[*περ- «εισδύω» (λατ. per-ītus «έμπειρος») + -jα]. 

πειράω -ῶ ΡΗΜΑ 
Μέλλ. πειράσω 

1. προσπαθώ, επιχειρώ: δέδοικα μήποτε πολ-
λὰ πειρῶντες καὶ κατορθώσωσιν = φοβούμαι 
μήπως και επιτύχουν με τις πολλές προσπά-
θειές τους. 

2. συνήθως αποθετικό πειρῶμαι  
Παρατ. ἐπειρώμην 
Μέλλ. πειράσομαι 
Αόρ. ἐπειρασάμην 
Παθ. αόρ. 
με μέση σημ. 

ἐπειράθην 

Παθ. παρακ. πεπείραμαι 
α. προσπαθώ: πειρασόμεθα ὑμῖν ἐγώ τε καὶ 
Πρωταγόρας φράσαι = θα προσπαθήσουμε ε-
γώ και ο Πρωταγόρας να σας πούμε.  
β. δοκιμάζω: πεπείρανται δουλείας = έχουν 
δοκιμάσει τη δουλεία.  

 παράγ. πειρατής, πειρασμός, πείραμα. 

[*περ- , πείρω «εισδύω»]. 

πέλας ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

κοντά, πλησίον.  

• με το άρθρο ὁ πέλας = ο πλησίον. οἱ πέλας = 
οι γείτονες. 

[*πελα- (*πλα- «κοντά», πβ. πελάζω, πλησίον) 
+ τελικό -ς των επιρρημάτων, οὕτω-ς]. 
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πελταστής, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στρατιώτης με μικρή ασπίδα από δέρμα, δηλ. 
με πέλτη. 

[παράγ. λ. πελτάζω + παρ. επίθ. -τής]. 

πέλτη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

μικρή, ελαφριά, ασπίδα από δέρμα ζώων. 

 παράγ. πελταστής, πελτάζω. 

[*πελ- (πέλμα) «δέρμα», λατ. pellis «δέρμα»]. 

πέμπω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔπεμπον 
Μέλλ. πέμψω 
Αόρ. ἔπεμψα 
Παρακ. πέπομφα 
Μέσ. μέλλ. πέμψομαι 
Παθ. μέλλ. πεμφθήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐπεμψάμην 
Παθ. αόρ. ἐπέμφθην 
Παθ. παρακ. πέπεμμαι 

στέλνω: ἐψηφίσαντο ναῦς ἑξήκοντα πέμπειν 
ἐς Σικελίαν καὶ στρατηγοὺς αὐτοκράτορας = 
ψήφισαν να στείλουν στη Σικελία εξήντα 
πλοία και στρατηγούς με απόλυτη εξουσία. 

 παράγ. πέμψις, πεμπτέον, πομπή, πομπός, 
σύνθ. διαπομπεύω. 

ΝΕ  πέμπω (λόγ.). 
[αβέβ. ετυμ., ίσως δάνεια λ.]. 

πένης, -ητος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  
Συγκριτικός πενέστερος 
Υπερθετικός πενέστατος 

άνθρωπος φτωχός (  πτωχός).   

[*πεν-  «μοχθώ, κοπιάζω» (πένομαι «κουρά-
ζομαι, είμαι φτωχός») + παρ. επίθ. -ης, αβέβ. 
ετυμ.]. 

πενία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

φτώχια. 

[παράγ. λ. πένομαι + παρ. επίθ. -ία]. 

πένομαι ΡΗΜΑ   

μόνο στον ενεστώτα και τον παρατατικό 
είμαι φτωχός.  ≠ πλουτέω. 

 παράγ. πένης, πενία, πόνος, πονηρός, πο-
νηρία, σύνθ. ἄπονος, παυσίπονος, φυγόπο-
νος, γεωπόνος, γεωπονία. 

ΝΕ  πένης (λόγ.). 
[*πεν- «μοχθώ, πόνος» + παρ. επίθ. -ομαι]. 

πένταθλον, -άθλου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

αγώνας που περιλαμβάνει τα πέντε αγωνίσμα-
τα (δρόμος,  άλμα,  δίσκος,  πάλη,  πυγμαχία ή 
ακόντιο).  

 παράγ. πενταθλέω. 

ΝΕ  πένταθλο. 
[σύνθ. λ. πέντε + ἆθλον]. 

πεντακόσιοι, -αι, -α ΕΠΙΘΕΤΟ 

απόλυτο αριθμητικό.  
1. πεντακόσιοι. 

2. οἱ πεντακόσιοι στην Αθήνα η Βουλή των 
πεντακοσίων, που είχε αρμοδιότητες προβου-
λευτικές και εκτελεστικές. 

ΝΕ  πεντακόσιοι (με τη σημ. 1). 
[πέντε + *-(α)κόσιοι < *(α)κάτιοι < ἑκατόν, 
διαλ. ἑκοτόν, λατ. centum, δωρ. διακάτιοι = 
διακόσιοι]. 

πεντακοσιομέδιμνος, -ίμνου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  
Αθηναίος πολίτης που είχε ως ετήσιο εισόδη-
μα σιτηρά πεντακοσίων μεδίμνων. Οι πεντα-
κοσιομέδιμνοι ανήκαν στην πρώτη και υψη-
λότερη εισοδηματική τάξη από τις τέσσερις 
στις οποίες ήταν χωρισμένοι οι Αθηναίοι. (Η 
δεύτερη τάξη ήταν οι ἱππεῖς, η τρίτη οι ζευγῖται 
και η τέταρτη και χαμηλότερη οι θῆτες.) 
[παράγ. λ. (σύνθ. πεντακόσιοι + μέδιμνοι)  + 
παρ. επίθ. -ος]. 

πέπλος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

μακρύ ένδυμα που το φορούσαν οι γυναίκες 
πάνω από το συνηθισμένο ένδυμά τους. (Α-
ντιστοιχεί προς το ανδρικό ἱμάτιον.) 
• ο πέπλος της Αθηνάς, που τον μετέφεραν 
πάνω σε ένα τροχοφόρο καράβι, ως ιστίο, 
στην Ακρόπολη κατά τη γιορτή των Πανα-
θηναίων.  

ΝΕ το πέπλο, σε ουδέτερο γένος. Το ουδ. γέ-
νος απαντά ήδη στον τύπο τὰ πέπλα που 
χρησιμοποίησαν ως ετερόκλιτο πληθυντικό 
(αντί του κανονικού οἱ πέπλοι) ποιητές της 
ύστερης αρχαιότητας. 
[*πελ- (πβ. ἁ-πλ-οῦς, δι-πλ-όω, πλέ-κω)]. 
πέπρωται ΡΗΜΑ 
παρακείμενος με σημ. ενεστώτα 

Υπερσ. γ΄ πρόσ. ἐπέπρωτο 
είναι πεπρωμένο. 
• πεπρωμένον ἐστὶν είναι πεπρωμένο. 
[παρακ. ρήματος που μαρτυρείται μόνον 
στον αόρ. πορεῖν και το μέλλ. πόρσω, ομόρρ. 
με   πόρος, πείρω «τρυπώ»]. 
περ ΜΟΡΙΟ    

εγκλιτικό, που προστίθεται σε συνδέσμους ή ανα-
φορικά 
ακριβώς, πράγματι: ἐπείπερ = επειδή πράγμα-
τι. ὅσπερ = ο οποίος ακριβώς. 

[ομόρρ.  με περί].   

περαίνω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπέραινον 
Μέλλ. περανῶ 
Αόρ. ἐπέρανα 
Μέσ. μέλλ. περανοῦμαι 
Παθ. αόρ. ἐπεράνθην 
Παθ. παρακ. πεπέρασμαι 

1. τελειώνω κάτι, το ολοκληρώνω: περαίνω 
τὸ προσταχθέν = ολοκληρώνω αυτό που με 
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διέταξαν (να κάνω). περαίνεται τὸ ἔργον = τε-
λειώνει το έργο. 

[παράγ. λ. πέρ-ας + παρ. επίθ. -αίνω]. 

περαιόω -ῶ ΡΗΜΑ  

μεταφέρω απέναντι: ἐπεραίωσε τοὺς στρατιώ-
τας εἰς τὴν Λιβύην = μετέφερε τους στρατιώτες 
απέναντι στη Λιβύη. ναυσὶ περαιοῦνται εἰς 
τὴν Ἀσίαν = περνούν στην Ασία με πλοία. 

ΝΕ περαιώνω «τελειώνω». 

[παράγ. λ. περαῖος (παράγ. πέρας + παρ. ε-
πίθ. -αῖος) + παρ. επίθ. -όω]. 

περαιτέρω ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

πιο πέρα, περισσότερο: ἓν οἶδα καὶ οὐ περαι-
τέρω = ένα πράγμα ξέρω και τίποτε περισσό-
τερο. 

ΝΕ περαιτέρω. 
[παράγ. λ. περαίτερ-ος (< περαιότερος < πε-
ραῖος «που βρίσκεται από την απέναντι πλευ-
ρά» < πέρ-αν + -αῖος) + παρ. επίθ. -ω]. 

πέραν ΕΠΙΡΡΗΜΑ  

Συγκριτικός περαιτέρω 
1. τοπικά πιο πέρα, παραπέρα: πέραν τοῦ πο-
ταμοῦ = στην απέναντι όχθη του ποταμού. 
τούτου μὴ πέραν προβαίνειν = να μην προχω-
ρήσει κανείς παραπέρα. 
• με άρθρο ἡ ὄχθη ἡ πέραν = η αντίπερα ό-
χθη. 

2. χρονικά περισσότερο χρόνο: οὐκέτι πέραν 
ἐπολιόρκησαν = δε συνέχισαν να πολιορκούν 
περισσότερο. 

 παράγ. πέραθεν, περαῖος, περαία (γῆ), Πε-
ραία (ἡ). 
ΝΕ  πέρα (και με τις δύο σημ.)  
[*περ- (περί, πόρος), αρχ. περσ. para «κο-
ντά»]. 

πέρας, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

τέλος: πέρας κακῶν = το τέλος των συμφο-
ρών. πέρας ἐστὶ τοῦ βίου θάνατος = το τέλος 
της ζωής είναι ο θάνατος.  ≠ ἀρχή. 

 παράγ. περατόω, σύνθ. ἀποπερατόω. 
ΝΕ  πέρας.  
[*περ- (περί, πόρος, πέραν, πείρω «διαπερ-
νώ»)]. 

περὶ ΠΡΟΘΕΣΗ   

Α. 1. με γενική δηλώνει α. αναφορά σε κάποιον 
ή κάτι, προσπάθεια ή ενδιαφέρον: βουλεύο-
μαι περὶ τῶν οἰκείων = αποφασίζω για τις δι-
κές μου υποθέσεις. β. αξία: περὶ πολλοῦ ποι-
οῦμαί τι = δίνω σε κάτι μεγάλη αξία, το θεω-
ρώ πολύ σπουδαίο. περὶ οὐδενὸς ποιοῦμαί τι 
= θεωρώ κάτι εντελώς ασήμαντο. 

2. με δοτική δηλώνει α. γύρω από (τοπικά): 
στρεπτοὺς εἶχον περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέ-
λια περὶ ταῖς χερσί = είχαν περιδέραια γύρω 
από το λαιμό τους και βραχιόλια στα χέρια 

τους. β. σχετικά με: ὅρα μὴ περὶ τοῖς φιλτά-
τοις κινδυνεύῃς = πρόσεχε μήπως βάζεις σε 
κίνδυνο ό,τι πιο αγαπημένο έχεις. 

3. με αιτιατική δηλώνει α. κοντά ή γύρω (τοπι-
κά): ἡ περὶ Λέσβον ναυμαχία.  β. για πρόσωπα 
οἱ περί τινα ακόλουθοι, συγγενείς, μαθητές 
κτλ.: ...ὡς οἱ περὶ τὸν Ἡράκλειτον λέγουσι = 
όπως λένε οι οπαδοί του Ηράκλειτου. γ. περί-
που (χρονικά): περὶ μέσας νύκτας = γύρω στα 
μεσάνυχτα. δ. ασχολία με κάτι: ἢν ἐθελήσωσι 
διατρῖψαι περὶ τὴν θήραν = αν θελήσουν να 
ασχοληθούν με το κυνήγι. ε. σχετικά με κάτι: 
τὰ περὶ Μίλητον γεγονότα. στ. για αριθμούς 
περίπου: περὶ ἑπτακοσίους = περίπου επτα-
κόσιοι. 

Β. ως α΄ συνθετικό δηλώνει α. γύρω γύρω, π.χ. 
περιβάλλω. β. υπεροχή, π.χ. περιγίγνομαι. 
γ. πολύ ή υπερβολικά, π.χ. περιδεής. δ. αδια-
φορία, π.χ. περιορῶ.    

  σύνθ. περιβάλλω, περιγράφω, περιφέρω. 

ΝΕ  περί (λόγ.). 
[*περ- (πέρα, πόρος, πείρω)]. 

περιάγω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἄγω  

1. περιφέρω κάποιον, τον γυρίζω εδώ και ε-
κεί: κελεύσαντος Κροίσου τὸν Σόλωνα θερά-
ποντες περιῆγον κατὰ τοὺς θησαυρούς = με 
εντολή του Κροίσου υπηρέτες περιέφεραν το 
Σόλωνα στους θησαυρούς. 

2. μέση φωνή περιάγομαι περιφέρω κάποιον 
μαζί μου: ἐκεῖνοι ἀκολούθους πολλοὺς περι-
άγονται = εκείνοι παίρνουν μαζί τους, όπου 
πηγαίνουν, πολλούς υπηρέτες. 

3. περιστρέφω κάτι, το γυρίζω γύρω από τον 
εαυτό του: περιάγω τὴν κεφαλήν. 

 παράγ. περιαγωγή.  
[σύνθ. λ. περί + ἄγω]. 
περιαιρετός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που μπορεί να αφαιρεθεί. 

[παράγ. λ. περιαιρέομαι (σύνθ. περί + αἱρε-
τός,  αἱρετός) + παρ. επίθ. -τός]. 

περιαιρέω -ῶ ΡΗΜΑ  
Για τους χρόνους  αἱρέω -ῶ  

1. αφαιρώ, βγάζω κάτι που βρίσκεται γύρω 
γύρω: περιαιρῶ τὸν χιτῶνα. 

2. μέση φωνή περιαιροῦμαι βγάζω κάτι από 
πάνω μου, και γενικά αφαιρώ, βγάζω: ἀπεδο-
κίμασε τὸ περιελέσθαι αὐτῶν τὰ ὅπλα καὶ ἀ-
πολέμους ποιῆσαι = (ο Κύρος) απέρριψε το 
σχέδιο να τους αφαιρέσουν τα όπλα και να 
τους κάνουν ανίκανους να πολεμήσουν. 

3. παθ. φωνή περιαιροῦμαι χάνω κάτι που 
είχα: περιῃρημένοι χρήματα καὶ συμμάχους = 
έχοντας χάσει περιουσία και συμμάχους. 

 παράγ. περιαιρετός.  
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[σύνθ. λ. περί + αἱρέω]. 

περιβάλλω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  βάλλω  

1. τοποθετώ κάτι γύρω γύρω: θώρακας περὶ 
τὰ στέρνα τῶν ἵππων περιβάλλουσι = τοπο-
θετούν θώρακες στο στήθος των αλόγων. 

• καλύπτω, ντύνω: περιβάλλω τινὰ ὑφάσματι 
= ντύνω κάποιον με υφαντό ρούχο. 

2. αγκαλιάζω: περιέβαλλον ἀλλήλους δακρύ-
οντες = αγκαλιάζονταν δακρύζοντας.  
3. μέση φωνή περιβάλλομαι α. ντύνομαι: περι-
βεβλημένος πορφυροῦν χιτῶνα = ντυμένος με 
κόκκινο χιτώνα. β. κλείνω κάτι γύρω γύρω 
για δική μου ωφέλεια: τὴν νῆσον περιβάλλομαι 
τείχει = χτίζω γύρω από το νησί τείχος για την 
ασφάλειά μου.  

 παράγ. περίβλημα, περιβολή, περίβολος. 

ΝΕ περιβάλλω (με τη σημ. 1). 
[σύνθ. λ. περί + βάλλω]. 

περιβολή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. περίβλημα, κάλυμμα.   

2. ένδυμα. 

ΝΕ περιβολή (με τη σημ. 1).  
[παράγ. λ. περιβάλλω (πβ. βολή < βάλλω) + 
παρ. επίθ. -ή]. 

περιγίγνομαι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους   γίγνομαι  

1. υπερισχύω: ἡ Κέρκυρα περιγίγνεται τῷ πο-
λέμῳ τῶν Κορινθίων = η Κέρκυρα υπερίσχυ-
σε των Κορινθίων στον πόλεμο. = περίειμι 
(Α). ≠ ἡττάομαι. 

2. διασώζομαι, επιζώ: οἱ περιγενόμενοι = ό-
σοι επέζησαν. 

3. για πράγματα περισσεύω: τὸ περιγενόμενον 
ἐκ τῶν φόρων ἀργύριον = τα χρήματα που 
περίσσεψαν από τους φόρους.  
[σύνθ. λ. περί + γίγνομαι]. 
περίειμι (Α) ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  εἰμὶ  

1. βρίσκομαι γύρω από κάτι: χωρίον ᾧ τειχί-
ον περιῆν = τόπος γύρω από τον οποίο ήταν 
ένα μικρό τείχος. 

2. υπερτερώ: ναυσὶ πολύ περιῆσαν = υπερτε-
ρούσαν πολύ στο ναυτικό. = περιγίγνομαι. 

3. απομένω: τὸ περιὸν τοῦ στρατοῦ = ό,τι α-
πέμεινε από το στρατό. 

[σύνθ. λ. περί + εἰμί]. 

περίειμι (Β) ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  εἶμι  

1. περικυκλώνω: περίειμι κατὰ νώτου = περι-
κυκλώνω τον εχθρό από τα νώτα. 

2. κινούμαι από τον έναν τόπο στον άλλο: 
περίειμι τὰς φυλακάς = πηγαίνω από φρουρά 
σε φρουρά (για να επιθεωρήσω). 

3. για χρονική διαδοχή χρόνου περιόντος = με 
την πάροδο του χρόνου. 

[σύνθ. λ. περί + εἶμι]. 

περιέπω ΡΗΜΑ     
Παρατ. περιεῖπον 
Μέλλ. περιέψω 

1. συμπεριφέρομαι απέναντι σε κάποιον με ο-
ρισμένο τρόπο: περιέπω τινὰ ὡς εὐεργέτην 
καὶ φίλον = συμπεριφέρομαι σε κάποιον ό-
πως σε ευεργέτη και φίλο. τραχέως περιέπω 
τινά = κακομεταχειρίζομαι κάποιον. 

2. τιμώ κάποιον: ἐπῄνει καὶ περιεῖπε αὐτόν = 
τον επαινούσε και τον τιμούσε. 

[σύνθ. λ. περί + ἕπω «μεταχειρίζομα», *sep-, 
πβ. αρχ. ινδ.  sápati «φροντίζω, σέβομαι»]. 

περιίστημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἵστημι  

1. τοποθετώ κάποιον γύρω γύρω από κάπου: 
Κῦρος περιέστησε πᾶν τὸ στράτευμα περὶ 
τὴν πόλιν = ο Κύρος τοποθέτησε όλο το 
στρατό γύρω από την πόλη. 

2. φέρνω κάποιον σε μια κατάσταση, τον κα-
ταντώ: περιίστημί τινα εἰς πενίαν = φέρνω 
κάποιον σε κατάσταση φτώχιας. 

3. μέση και παθ. φωνή περιίσταμαι α. κυκλώ-
νω: ὁ δὲ περιίσταται τὸν λόφον τῷ στρατεύ-
ματι = και αυτός κυκλώνει το λόφο με το 
στρατό. β. καταλήγω, καταντώ: περιειστήκει 
τοῖς βοηθείας δεομένοις αὐτοὺς ἑτέροις βοη-
θεῖν = κατέληξε αυτοί που είχαν ανάγκη από 
βοήθεια να βοηθούν άλλους.  

[σύνθ. λ. περί + ἵστημι]. 

περιοράω -ῶ ΡΗΜΑ  
Για τους χρόνους  ὁράω -ῶ  

1. παραβλέπω κάτι, ανέχομαι, επιτρέπω να 
συμβεί: ἐδέοντο μὴ σφᾶς περιορᾶν φθειρομέ-
νους = παρακαλούσαν (τους συμμάχους) να 
μην το επιτρέψουν να καταστραφούν. ἀπὸ 
τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προσλαβεῖν πε-
ριόψεσθε = θα ανεχθείτε να πάρουν πρόσθε-
τη δύναμη από την ηγεμονία σας.  
2. περιμένω: περιορῶ εἴ τινες βοηθήσουσιν. 
3. στη μέση φωνή περιορῶμαι κοιτάζω γύρω γύ-
ρω εξετάζοντας την πορεία των πραγμάτων, 
τηρώ στάση αναμονής και προσαρμογής ανά-
λογα με την εξέλιξη των πραγμάτων: ἦλθον δὲ 
καὶ τῶν Σικελῶν πολλοὶ ξύμμαχοι τοῖς Ἀθη-
ναίοις, οἳ πρότερον περιεωρῶντο = ήρθαν ως 
σύμμαχοι των Αθηναίων και πολλοί Σικελοί 
που προηγουμένως τηρούσαν στάση αναμονής. 

 παράγ. περίοπτος. 

[σύνθ. λ. περί + ὁράω]. 

περιουσία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. περίσσευμα, πλεόνασμα, αφθονία: οὐκ ἔ-
χουσι περιουσίαν νεῶν = δεν τους περισσεύ-
ουν πλοία (δεν έχουν αρκετά). 
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2. κέρδος, ωφέλεια: ἀπὸ παντὸς περιουσίαν 
ποιοῦμαι = βγάζω από το καθετί κέρδος. 
• ἐκ περιουσίας εκ περιουσίας. 

ΝΕ η φρ. εκ περιουσίας.  

[μεταρρηματικό ουσ. από περίειμι, *περιοντ-
ία > περιουσία]. 

περιπίπτω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  πίπτω  

1. συνήθως για πλοία συναντιέμαι τυχαία: δύο 
ναῦς τῶν Πελοποννησίων αἱροῦσιν, αἳ περι-
έπεσον αὐτοῖς = (οι Αθηναίοι) κατέλαβαν δύο 
πλοία των Πελοποννησίων με τα οποία έτυχε 
να συναντηθούν. 

2. πέφτω πάνω, συγκρούομαι: ταῖς σφετέραις 
ναυσὶ περιέπιπτον = συγκρούονταν με τα δι-
κά τους καράβια. 

3. μεταφορικά πέφτω επάνω σε κάτι δυσάρε-
στο, περιέρχομαι: τοιαύτῃ συμφορᾷ περιπέ-
πτωκε = έπεσε σε τέτοια συμφορά (τον βρήκε 
τέτοια συμφορά). 

 παράγ. περιπέτεια, περιπετής. 

ΝΕ περιπίπτω (με τη σημ. 3). 
[σύνθ. λ. περί + πίπτω]. 

περιρρέω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ῥέω  

1. ρέω, κυλώ κοντά ή ολόγυρα: ὁ Νεῖλος πε-
ριρρεῖ τὴν νῆσον = ο Νείλος ρέει γύρω από 
το νησί. 

2. για πράγματα περιρρέομαι ξεφεύγω: ἡ ἀ-
σπὶς περιερρύη εἰς τὴν θάλασσαν = η ασπίδα 
ξέφυγε από τα χέρια του και έπεσε στη θά-
λασσα. 

 παράγ. περίρροος, περίρρυτος. 

[σύνθ. λ.  περί + ῥέω]. 

περισπάω -ῶ ΡΗΜΑ  
Για τους χρόνους  σπάω -ῶ  

1. αφαιρώ, βγάζω. 

2. μέση φωνή περισπῶμαι βγάζω κάτι που φο-
ρώ: περιεσπάσατο τὴν τιάραν = έβγαλε από 
το κεφάλι του την τιάρα. 

 παράγ. περισπασμός.  
ΝΕ περισπώ «οδηγώ την προσοχή του άλλου 
έξω από το κύριο αντικείμενο».  
[σύνθ. λ. περί + σπάω]. 

περιτίθημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  τίθημι  

1. τοποθετώ κάτι γύρω από κάτι ή επάνω σε 
κάτι: περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθι-
νον στέφανον = και αφού έπλεξαν στεφάνι α-
πό αγκάθια, το έβαλαν γύρω από το κεφάλι 
του (του Ιησού). 

2. παρέχω, δίνω: ἀγωνίσασθε... ξυμπάσῃ τῇ 
πόλει κάλλιστον ὄνομα περιθεῖναι = αγωνι-
στείτε... για να δώσετε σε ολόκληρη την πόλη 
ένα άριστο όνομα.   

[σύνθ. λ. περί + τίθημι]. 

περιττός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

ο κοινός τύπος είναι περισσὸς 
1. εξαιρετικός ή παράδοξος: οὐδὲν δὴ λέγων, 
περιττὸν φαίνεταί τι λέγων = ενώ δε λέει τί-
ποτε, φαίνεται ότι λέει κάτι εξαιρετικό. 

2. για πρόσωπα, κυρίως για την ευρυμάθειά τους 
έξοχος, σπουδαίος: περιττὸς κατὰ φιλοσοφί-
αν = σπουδαίος στη φιλοσοφία. 

3. αυτός που περισσεύει, περισσός.  

 παράγ. περισσῶς, περισσότερον. 

ΝΕ περιττός «που περισσεύει» (σημ. 3), «μο-
νός αριθμός».  
[*περικ- (πέριξ) + παρ. επίθ. -jός]. 

περιφανής, -ής, -ὲς ΕΠΙΘΕΤΟ 

1. αυτός που φαίνεται από παντού: Ἀμφίπο-
λιν περιφανῆ ἐς θάλασσάν τε καὶ τὴν ἤπει-
ρον ᾤκισαν = (οι Αθηναίοι) ίδρυσαν ως αποι-
κία την Αμφίπολη σε θέση που να φαίνεται 
και από τη θάλασσα και από τη στεριά. 

2. ολοφάνερος: μεγάλη καὶ περιφανὴς ἀναι-
σχυντία = μεγάλη και ολοφάνερη αδιαντρο-
πιά. 

ΝΕ περιφανής «υπέροχος». 
[σύνθ. λ. περί + *φαν- (φαίνομαι) + -ής]. 

περιφέρω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  φέρω  

1. μεταφέρω κάτι εδώ και εκεί, το περιφέρω, 
κινώ κάτι περιστροφικά: περιφέρω τὸν πόδα. 

2. κάνω κάτι γνωστό, καθώς το μεταφέρω 
στον ένα και στον άλλο: τοῦ Πιττακοῦ περιε-
φέρετο τοῦτο τὸ ῥῆμα = το ρητό αυτό του 
Πιττακού γινόταν γνωστό (καθώς περνούσε α-
πό στόμα σε στόμα). 

3. παθ. φωνή περιφέρομαι α. περιστρέφομαι: 
περιφέρεται κύκλῳ = περιστρέφεται συμπλη-
ρώνοντας κύκλο. β. περιπλανώμαι. 

 παράγ. περιφερής, περιφέρεια, περιφερῶς. 
ΝΕ περιφέρω (με τη σημ. 1).  
[σύνθ. λ. περί + φέρω]. 

πετάννυμι ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐπετάννυν 
Μέλλ. πετάσω & πετῶ 
Αόρ. ἐπέτασα 
Παθ. παρακ. πέπταμαι  

απλώνω, ανοίγω. 
ΝΕ πετώ «ίπταμαι». 
[*πετ-, *πατ-, ομόρρ. με λατ. pateō «είμαι α-
νοικτός, πλατύς», αρχ. περσ. paθana- «ευρύς, 
πλατύς»]. 
πέτομαι ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπετόμην 
Μέλλ. πτήσομαι 
Αόρ. β΄ ἐπτόμην 

πετώ. = ἵπταμαι. 
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• μεταφορικά δηλώνει βιασύνη: ἥξουσιν πετό-
μενοι = θα έρθουν πετώντας. 

 [*πετ- «πετώ, πέφτω», πβ. αρχ. ινδ. pátati 
«πετώ», λατ. petō «κατευθύνομαι»]. 

πέτρα, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ          

βράχος: μνημεῖον λελατομημένον ἐν τῇ πέτρᾳ 
= τάφος σκαλισμένος στο βράχο. 

 παράγ. πέτρινος, πετρώδης,  σύνθ. πετρο-
βόλος.   
ΝΕ πέτρα «λίθος».  
[αβέβ. ετυμ.]. 
πέτρος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

πέτρα: ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας ἐπεκυλίνδουν πέ-
τρους εἰς τὸ κάταντες = κυλούσαν πέτρες 
στην κατηφόρα επάνω στους στρατιώτες. 

[προέρχεται από το πέτρα, ἡ (που έχει αβέβ. 
ετυμ.) με επίδραση του λίθος, ὁ]. 
πεττός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ο κοινός τύπος είναι πεσσὸς 
1. κυρίως στον πληθυντικό οἱ πεττοὶ καθεμία από 
τις πέτρες, σε σχήμα αυγού, που τη χρησιμοποι-
ούσαν στο ομώνυμο παιχνίδι, που έμοιαζε με 
ντάμα ή σκάκι. 

2. τετραγωνισμένη σανίδα επάνω στην οποία 
έπαιζαν τους πεσσούς. 

 παράγ. πεττεύω.  
ΝΕ πεσσοί (με τη σημ. 1). 
[προελληνική λ.]. 

πῃ ΜΟΡΙΟ 

εγκλιτικό 
1. κάπως: ἄλλῃ γέ πῃ ἐν νῷ ἔχω λέγειν = πρά-
γματι, έχω σκοπό να μιλήσω κάπως διαφορε-
τικά.  

2. κάπου: αἱ Ἀττικαὶ νῆες παρεγίγνοντο τοῖς 
Κερκυραίοις, εἰ πῃ πιέζοιντο = τα αττικά 
πλοία βοηθούσαν τους Κερκυραίους, αν κά-
που δέχονταν πίεση.  
[  πῇ]. 

πῇ ΜΟΡΙΟ 

ερωτηματικό 
1. πώς: πῇ δὴ οὖν ποτε = πώς επιτέλους. 

2. πού: σκοπῶν πῇ εὐαποτειχιστότατος εἴη ὁ 
Πειραιεύς = εξετάζοντας σε ποιο σημείο ο 
Πειραιάς μπορεί ευκολότερα να αποκλειστεί. 

[*kwe-, ομόρρ. με  ποῖ, ποῦ]. 
πήγνυμι & πηγνύω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπήγνυν & ἐπήγνυον 
Μέλλ. πήξω 
Αόρ. ἔπηξα 
Παρακ.  
με μέση σημ. 

πέπηγα 

Υπερσ.  
με μέση σημ. 

ἐπεπήγειν 

Παθ. μέλλ. παγήσομαι 
Παθ. αόρ. β΄ ἐπάγην 

1. μπήγω κάτι για να το στερεώσω: σκηνὴν 
πήγνυμι = στήνω τη σκηνή. 

• μέση φωνή πήγνυμαι: σκηνὰς πήγνυνται = 
στήνουν τις σκηνές τους. 

2. κατασκευάζω: πήγνυμι ἅμαξαν. 

3. στερεοποιώ κάτι, το παγώνω ή το πήζω: 
πήγνυμι τυρούς = πήζω τυριά. γάλα πεπηγός 
= πηγμένο γάλα. βορρᾶς ἔπνει πηγνὺς τοὺς 
ἀνθρώπους = φυσούσε βοριάς που πάγωνε 
τους ανθρώπους.  

 παράγ. πῆξις, πηκτός. 
ΝΕ πήζω (με τη σημ. 3).  
[*παγ- (πάγος), *πηγ- (πῆξις, πηκτός) + παρ. 
επίθ. -νυ-μι]. 

πηνίκα ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

ερωτηματικό τι ώρα: πηνίκα τῆς νυκτός; = τι 
ώρα τη νύχτα; 

[π- (< πῶς, πότερος κτλ.) + ἡνίκα,  ἡνίκα]. 

πιθανός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός πιθανώτερος 
Υπερθετικός πιθανώτατος 

1. αυτός που μπορεί να πείθει, πειστικός: 
Κλέων ὢν τῷ δήμῳ τότε πιθανώτατος = ο 
Κλέων, που ήταν τότε ιδιαίτερα πειστικός 
στο λαό. πιθανὸς λόγος = πειστικό επιχείρη-
μα. 

2. πιστευτός: πάνυ πιθανὸν τὸ τοιοῦτον = αυ-
τό (αυτή η παράδοση) είναι πολύ πιστευτή. 

 παράγ. πιθανότης, πιθανῶς, σύνθ. πιθανο-
λογέω.  
ΝΕ πιθανός «που μπορεί να συμβεί κτλ.». 
[πείθω, *πιθ- (ἐ-πιθ-όμην) + παρ. επίθ. -αν-ός]. 
πίθος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

πιθάρι. 

• παροιμία εἰς τὸν τετρημένον πίθον ἀντλῶ = 
βάζω νερό σε τρύπιο πιθάρι, δηλαδή μα-
ταιοπονώ.   

[μυκην. qeto, *φιθ- (φιθάκνη - πιθάκνιον 
«κρασοπίθαρο»), προελληνική λ.]. 
πικρός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός πικρότερος 
Υπερθετικός πικρότατος 

1. αυτός που έχει πολύ έντονη γεύση, αλμυ-
ρός ή πικρός.  ≠ γλυκύς, ἡδύς. 

2. μεταφορικά σκληρός, μισητός: οὐδὲν τῆς ἀ-
νάγκης πικρότερον = δεν υπάρχει τίποτε πιο 
μισητό από τον εξαναγκασμό. 

3. για πρόσωπα εχθρικός, σκληρός: πικρός ἐ-
στι καὶ συκοφάντης. 

 παράγ. πικραίνω, πικρία, πικρότης, πι-
κρῶς, σύνθ. πικρόχολος, ὑπόπικρος. 

ΝΕ πικρός «πικρός» (από τη σημ. 1).  
[*πεικ- (ποικ-ίλος), πβ. πεικόν· πικρόν]. 
πίμπλημι ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπίμπλην 
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Μέλλ. πλήσω 
Αόρ. ἔπλησα 
Παρακ. πέπληκα 
Μέσ. & παθ.  
ενεστ. 

πίμπλαμαι 

Μέσ. & παθ. 
παρατ. 

ἐπιμπλάμην 

Μέσ. μέλλ. πλήσομαι 
Παθ. μέλλ. πλησθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐπλήσθην 
Παθ. παρακ. πέπλησμαι 

γεμίζω κάτι: ἡδονῶν πίμπλαται = είναι γεμά-
τος από ηδονές.  

 παράγ. πλήρης. 
[ΙΕ *ple-, *πλη- (πβ. πλή-ρης) με ενεστωτικό 
αναδιπλασιασμό πι- +  μ- + πλη- + -μι, ομόρρ. 
με λατ. pleō]. 
πίμπρημι ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπίμπρην 
Μέλλ. πρήσω 
Αόρ. ἔπρησα 
Μέσ. ενεστ. πίμπραμαι 
Μέσ. παρατ. ἐπιμπράμην 
Παθ. αόρ. ἐπρήσθην 

καίω κάτι, το πυρπολώ: πιμπράντες τὸν σῖ-
τον ἀπῇσαν = αφού έκαψαν τα σπαρτά (των 
εχθρών τους), έφυγαν.  

 παράγ. πρῆσις, σύνθ. ἐμπί(μ)πρημι.  
[ΙΕ *pre-, *πρη- (πβ. ἐμ-πρη-στής) με ενεστω-
τικό αναδιπλασιασμό πι- +  μ- + πρη- + -μι]. 
πίνω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔπινον 
Μέλλ. πίομαι 
Αόρ. ἔπιον 
Παρακ. πέπωκα 
Παθ. μέλλ. ποθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐπόθην 
Παθ. παρακ. πέπομαι 

1. πίνω.  2. απορροφώ: ἡ γῆ πίνει τὸ ὕδωρ = 
το χώμα απορροφά το νερό. 

 παράγ. πότης, πόμα, ποτήριον, ποτόν, πο-
τίζω, πόσις, σύνθ. εὔποτος, ἡδύποτος, ἄμπω-
τις (ἀνά + πίνω).  
ΝΕ πίνω (με τη σημ. 1). 
[*πο(ι)- «πίνω»]. 

πιπράσκω ΡΗΜΑ 
ορισμένοι χρόνοι αναπληρώνονται από τα ρήμα-
τα πωλέω και ἀποδίδομαι 
Ενεστ. πωλέω -ῶ 
Μέλλ. ἀποδώσομαι 
Αόρ. β΄ ἀπεδόμην 
Παρακ. πέπρακα 
Υπερσ. ἐπεπράκειν 
Παθ. ενεστ. πιπράσκομαι 

Παθ. μέλλ. πραθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐπράθην 
Παθ. παρακ. πέπραμαι 
Παθ. υπερσ. ἐπεπράμην 
Παθ. συντ. 
μέλλ. 

πεπράσομαι 

1. πουλάω: τὰ κτήματα πέντε ταλάντων πε-
πράκασι = πούλησαν την περιουσία τους για 
πέντε τάλαντα. τὸ ὠνηθὲν ἢ πραθέν = αυτό 
που αγοράστηκε ή πουλήθηκε. ≠ ὠνέομαι «α-
γοράζω». 

2. προδίδω κάποιον με αντάλλαγμα χρήματα, 
τον πουλάω: πέπρακε τὴν πατρῴαν γῆν = 
πρόδωσε την πατρική γη.  

 παράγ. πρᾶσις «πώληση», πρατήρ, πρατή-
ριον, πόρνη «άτομο που πουλιέται». 

[*πρα- με αναδιπλασιασμό: πι-πρά- + παρ. ε-
πίθ. -σκω]. 

πίπτω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔπιπτον 
Μέλλ. πεσοῦμαι 
Αόρ. β΄ ἔπεσον 
Παρακ. πέπτωκα 
Υπερσ. ἐπεπτώκειν 

1. πέφτω κάτω.  ≠ ἀνίσταμαι «σηκώνομαι». 

2. πέφτω στο πεδίο της μάχης, φονεύομαι: οἱ 
πεπτωκότες = όσοι έπεσαν στη μάχη. 

3. καταστρέφομαι, νικιέμαι: πολλὰ δὲ στρα-
τόπεδα ἔπεσαν ὑπ’ ἐλασσόνων = και πολλά 
στρατεύματα νικήθηκαν από πιο ολιγάρι-
θμους (εχθρούς). 

 παράγ. πτῶσις, πτῶμα.  
ΝΕ πέφτω (με σημ. 1, 2) & πίπτω (λόγ., στη 
φρ. όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος).  
[*πετ- με αναδιπλασιασμό, πβ. αρχ. ινδ. 
pátati «πέφτω»]. 
πιστεύω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπίστευον 
Μέλλ. πιστεύσω 
Παρακ. πεπίστευκα 

1. έχω εμπιστοσύνη, εμπιστεύομαι κάποιον ή 
κάτι: τῇ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τιμωρίᾳ πιστεύ-
οντες πειρασόμεθα σῴζεσθαι = έχοντας εμπι-
στοσύνη στη βοήθεια που θα μας δώσουν οι 
άνθρωποι, θα προσπαθήσουμε να σωθούμε. 

2. εμπιστεύομαι σε κάποιον κάτι: τίνι δ’ ἄν 
τις μᾶλλον πιστεύσειε παρακαταθέσθαι ἢ 
χρήματα ἢ υἱοὺς ἢ θυγατέρας; = σε ποιον θα 
μπορούσε κανείς να εμπιστευτεί περισσότερο 
τη φύλαξη της περιουσίας του ή των γιων ή 
των θυγατέρων του; 

3. δέχομαι κάτι ως αληθινό, το πιστεύω: χα-
λεπὸν παντὶ τεκμηρίῳ πιστεύειν = είναι δύ-
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σκολο να πιστεύει κανείς σε κάθε απόδειξη 
(που παρουσιάζουν). 

 παράγ. πίστωμα, πιστωτικός, πίστευσις. 

ΝΕ πιστεύω (με τη σημ. 3). 
[παράγ. λ. πίστις + παρ. επίθ. -εύω]. 

πίστις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ          

1. εμπιστοσύνη: σωφροσύνης πίστιν περὶ ὑ-
μῶν ἔχουσι = έχουν εμπιστοσύνη στη σωφρο-
σύνη σας. 

2. εγγύηση: τὰ δ’ ἄλλα συνομολογήσαντες ἔ-
δοσαν πίστιν καὶ ἔλαβον = και αφού έκαναν 
τις συμφωνίες, αντάλλαξαν εγγυήσεις. 

3. μέσο πειστικότητας, επιχείρημα, απόδειξη: 
τοῦτο οὐκ ὀλίγης πίστεως δεῖται = (αυτός ο ι-
σχυρισμός) χρειάζεται ένα ισχυρό επιχείρημα 
(για να αποδειχτεί). 

ΝΕ πίστη «άποψη ότι κάτι αληθεύει κτλ.». 

[*π(ε)ιθ-, πείθ-ομαι]. 

πιστός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός πιστότερος 
Υπερθετικός πιστότατος 

1. για πρόσωπα ειλικρινής, αληθινός, έμπιστος: 
πιστὸς σύμμαχος.  πιστὸς μάρτυς = αξιόπιστος 
μάρτυς. 

2. για πράγματα βέβαιος, αξιόπιστος: πιστὸς ὁ 
λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος = ο λόγος 
που θα πω είναι αξιόπιστος και αξίζει να τον 
δεχτούν όλοι. 

3. πιθανός: πιστὴ ὑπόθεσις. 

4. ως ουσιαστικό τὸ πιστόν = εγγύηση, βεβαιό-
τητα: τὸ πιστὸν τῆς ἐπιστήμης = η βεβαιότητα 
που δίνει η γνώση. 

 παράγ. πιστόω, πιστότης, πιστῶς. 

ΝΕ πιστός (με τη  σημ. 1). 

[*π(ε)ιθ-  (πείθομαι) + παρ. επίθ. -τός]. 

πλανάω -ῶ ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπλάνων 
Μέλλ. πλανήσω 
Μέσ. μέλλ. πλανήσομαι 
Παθ. μέλλ. πλανηθήσομαι 
Παθ. αόρ.  ἐπλανήθην 
Παθ. παρακ. πεπλάνημαι 

1. κάνω κάποιον να περιπλανηθεί. 

2. παραπλανώ: τὸ ἀόριστον πλανᾷ = κάτι 
που δεν είναι σαφώς προσδιορισμένο παρα-
πλανά. 

3. παθ. φωνή πλανῶμαι 

α. περιφέρομαι, περιπλανιέμαι: εἰς πολλὰς 
πόλεις πλανηθέντες... ἤλθετε εἰς τὸν Πειραιᾶ 
= αφού περιπλανηθήκατε σε διάφορες πό-
λεις... ήρθατε στον Πειραιά. 

β. μεταφορικά πλανῶμαι καὶ ἀπορῶ = τα χά-
νω και δεν ξέρω τι να κάνω. 

 παράγ. πλάνησις, πλανήτης, πλανητικός, 
πλάνημα, σύνθ. λαοπλάνος, πλανόδιος, ἀ-
πλανής.  

ΝΕ πλανώμαι (με τις σημ. 2, 3α). 

[παράγ. λ. *πλαν- (πλάνη) + παρ. επίθ. -άω]. 

πλάνη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ          

1. περιπλάνηση. 

2. μεταφορικά παραπλάνηση, πλάνη: ἐς τὸ ἀϊ-
δὲς ἀπέρχεται ἡ ψυχή... πλάνης καὶ ἀνοίας ἀ-
πηλλαγμένη = η ψυχή φεύγει για έναν αόρα-
το κόσμο... ελεύθερη από την πλάνη και την 
ανοησία.  

ΝΕ  πλάνη (με τη σημ. 2). 

[*πλαν- (πλαν-άομαι) + παρ. επίθ. -η]. 

πλάνης, -ητος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. περιπλανώμενος άνθρωπος. 

2. για τα άστρα πλάνητες ἀστέρες = πλανήτες. 

ΝΕ  πλανήτης (με τη σημ. 2). 
[παράγ. λ. *πλαν-  (πλαν-άομαι) + παρ. επίθ. -ης]. 
πλάττω ΡΗΜΑ  
ο κοινός τύπος είναι πλάσσω 
Παρατ. ἔπλαττον 
Μέλλ. πλάσω 
Αόρ. ἔπλασα 
Παρακ. πέπλακα 
Μέσ. μέλλ. πλάσομαι 
Παθ. μέλλ. πλασθήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐπλασάμην 
Παθ. αόρ. ἐπλάσθην 
Παθ. παρακ. πέπλασμαι 

1. δίνω σχήμα, μορφή σε ένα εύπλαστο υλικό, 
πλάθω: πλάττω ζῷον ἐκ πηλοῦ. 

2. διαμορφώνω, διαπλάθω την ψυχή ή το σώ-
μα: πλάττει ἑαυτόν = διαμορφώνει το χαρα-
κτήρα του. 

3. επινοώ κάτι, το πλάθω με τη φαντασία 
μου: ψευδεῖς πλάττει αἰτίας = επινοεί ψεύτι-
κες κατηγορίες. 

 παράγ. πλάσμα, πλάσις, πλάστης, πλα-
στός, πλασμός, σύνθ. ἀνάπλασις, διάπλασις, 
μεταπλασμός, ἀδιάπλαστος, ἔμπλαστρον.  
ΝΕ πλάθω (με όλες τις σημ.). 
[*πλακ- (πλάξ, πλακ-ός «επίπεδη επιφάνεια») 
+ παρ. επίθ. -jω > πλάττω «εκτείνω, πλάθω»]. 

πλατύς, -εῖα, -ὺ ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός πλατύτερος 
Υπερθετικός πλατύτατος 

επίπεδος και εκτεταμένος: πότερον ἡ γῆ πλα-
τεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη; = τι από τα δύο, η γη 
είναι επίπεδη ή στρογγυλή; 

 παράγ. πλατύτης, πλατέω, πλατεῖα, πλα-
τειάζω, πλάτος, πλατύνω, Πλάτων. 

ΝΕ πλατύς. 

[*πλατ- «εκτείνω» + παρ. επίθ. -ύς]. 
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πλέθρον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

μέτρο μήκους ή επιφάνειας. 

[πλέθρον και πέλεθρον < *πελε- (< πέλ-ομαι 
«κινούμαι») + παρ. επίθ. -θρον]. 

Πλειάδες, -ων, αἱ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

κύριο όνομα οι εφτά κόρες του Άτλαντα και 
της Πληιόνης, τις οποίες ο ∆ίας μεταμόρφωσε 
σε αστέρια. 

[αβέβ. ετυμ., ΙΕ αρχής]. 

πλεῖστος, -η, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

υπερθετικός βαθμός του πολὺς 
1. πάρα πολύς ή πάρα πολύ μεγάλος. 

2. με άρθρο οἱ πλεῖστοι = οι περισσότεροι. ἡ 
πλείστη στρατιά = το μεγαλύτερο μέρος της 
στρατιάς. 

3. ως επίρρημα τὸ πλεῖστον κατά το μεγαλύτε-
ρο μέρος. 

• έκφραση περὶ πλείστου ποιοῦμαί τινα = ε-
κτιμώ κάποιον πάρα πολύ.  

ΝΕ  πλείστος (λόγ., με όλες τις σημ.).  
[*πλει-, *πλε-  (  πλείων) + παρ. επίθ. -ιστος, 
πβ. μέγ-ιστος]. 

πλείων & πλέων, πλείων & πλέων, πλεῖον & 
πλέον ΕΠΙΘΕΤΟ 
συγκριτικός βαθμός του πολὺς 
1. πιο πολύς ή πιο μεγάλος: ὁ ὄχλος πλείων 
καὶ πλείων ἐπέρρει = και το πλήθος του λαού 
όλο και περισσότερο ξεχυνόταν. ὁ πλείων βί-
ος =  η  μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής. 

• με άρθρο οἱ πλέονες οι περισσότεροι, δηλα-
δή ο λαός: οἱ τῶν Σαμίων πλέονες = ο λαός 
της Σάμου. 

2. ουδέτερο τὸ πλέον α. ως ουσιαστικό περισ-
σότερο: οὐδὲν πλέον ἐπίσταμαι = δε γνωρίζω 
τίποτε περισσότερο. β. ως επίρρημα περισσό-
τερο, μάλλον: οὐ χάριτι τὸ πλέον ἢ φόβῳ = 
μάλλον από φόβο παρά από ευγνωμοσύνη. 
πλέον ἢ ἔλαττον = περισσότερο ή λιγότερο. 

• σε αριθμητικό υπολογισμό ἐν πλέον ἢ διακο-
σίοις ἔτεσι = σε περισσότερο από διακόσια 
χρόνια.   

ΝΕ  πλέον. 

[*πλη- (πίμ-πλη-μι) + παρ. επίθ. -jων > *πλήι-
ων > πλείων]. 

πλεονάζω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπλεόναζον 
Μέλλ. πλεονάσω 
Παρακ. πεπλεόνακα 
Παθ. παρακ. πεπλεόνασμαι 

για πράγματα είμαι περισσότερος απ’ ό,τι χρειά-
ζεται, πλεονάζω. 

ΝΕ  πλεονάζω. 
[πλέον (< πολύς) + -άζω]. 
πλεονεκτέω -ῶ ΡΗΜΑ  

1. έχω ή απαιτώ περισσότερα από όσα έχουν 
οι άλλοι, είμαι πλεονέκτης: ὀλιγαρχία τῶν 
μὲν κινδύνων τοῖς πολλοῖς μεταδίδωσι, τῶν 
δ’ ὠφελίμων οὐ πλεονεκτεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ξύμπαντα ἀφελομένη ἔχει = η ολιγαρχία τους 
μεν κινδύνους τους μοιράζεται με το λαό, α-
πό τα οφέλη όμως όχι μόνο απαιτεί το μεγα-
λύτερο μέρος αλλά όλα τα αφαιρεί και τα 
παίρνει. 

2. υπερτερώ, βρίσκομαι σε πλεονεκτική θέση: 
πλεονεκτῶ τῶν ἐχθρῶν = πλεονεκτώ έναντι 
των εχθρών. 

ΝΕ  πλεονεκτώ (με τη σημ. 2).  

[παράγ. λ. πλεονέκτης + παρ. επίθ. -έω]. 

πλεονεξία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

1. απληστία, πλεονεξία. 

2. πλεονέκτημα, όφελος: αἱ πλεονεξίαι αἱ ἴδι-
αι = τα προσωπικά οφέλη. 

3. πλεονεκτική θέση: μετὰ πλεονεξίας πειρᾶ-
σθε ἀγωνίζεσθαι πρὸς αὐτούς = επιχειρείτε 
να αγωνιστείτε με αυτούς από πλεονεκτική 
θέση. 

ΝΕ πλεονεξία (με τη σημ. 1). 

[παράγ. λ. πλεονέκτης + παρ. επίθ. -ία]. 

πλέω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔπλεον 
Μέλλ. πλεύσομαι & πλευσοῦμαι 
Αόρ. ἔπλευσα 
Παρακ. πέπλευκα 
Υπερσ. ἐπεπλεύκειν 
Παθ. μέλλ. πλευσθήσομαι 
Παθ. παρακ. πέπλευσμαι 

1. ταξιδεύω στη θάλασσα, πλέω: ἐπὶ Κέρκυ-
ραν ἔπλεον. ὑπὸ τριήρους εὖ πλεούσης ἐδιώ-
κοντο = καταδιώκονταν από μια τριήρη που 
έπλεε με ευνοϊκό άνεμο. 

2. μεταφορικά εξελίσσομαι: πάντα ἡμῖν κατ’ 
ὀρθὸν πλεῖ = όλα για μας εξελίσσονται ομα-
λά. 

 παράγ. πλεῦσις, πλόος, πλοῖον, σύνθ. ἀπό-
πλους, κατάπλους, περίπλους, ἐκπλέω, παρα-
πλέω, διαπλέω.  

ΝΕ  πλέω (με τη σημ. 1). 

 [*πλεF- , πβ. αρχ. ινδ. plávate «πλέω»]. 

πληγή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

χτύπημα με όπλο ή με άλλο όργανο, πλήγμα: 
τύπτεται τῇ μάστιγι ν΄ πληγάς = δέχεται με το 
μαστίγιο πενήντα χτυπήματα.   

 παράγ. πλῆγμα. 

ΝΕ  πληγή. 
[παράγ. λ. *πληγ- (πλήσσω) + παρ. επίθ. -ή]. 

πλῆθος, -ους, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

1. μεγάλος αριθμός από πρόσωπα ή πράγμα-
τα, πλήθος: πλῆθος στρατοῦ = πολύς στρατός. 
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2. ο λαός: ἡ τοῦ πλήθους ἀρχὴ δημοκρατία 
καλεῖται = η εξουσία στα χέρια του λαού ο-
νομάζεται δημοκρατία. τὸ πλῆθος τῶν Θεσ-
σαλῶν = ο θεσσαλικός λαός. 
3. μέγεθος, ποσό, ποσότητα: διὰ πλῆθος τῆς ζημί-
ας = εξαιτίας του μεγάλου ύψους του προστίμου. 

ΝΕ  πλήθος (με τη σημ. 1). 
[*πληθ- (πληθ-ύς, πληθ-ύνω < πίμ-πλη-μι) + 
παρ. επίθ. -ος]. 

πλήθω ΡΗΜΑ 

είμαι γεμάτος.  

• στην αττική διάλεκτο, μόνο στην έκφραση ἀγο-
ρὰ πλήθουσα = η αγορά από τις δέκα έως 
τις δώδεκα περίπου το πρωί, την ώρα που 
ήταν γεμάτη (  ἀγορά).   

 παράγ. πληθύς, πληθύνω.  

[*πληθ- (πίμ-πλη-μι)]. 

πλημμελέω -ῶ ΡΗΜΑ   

1. κάνω σφάλμα: οἱ ἑκουσίως πλημμελοῦντες = 
αυτοί που εν γνώσει τους κάνουν ένα σφάλμα. 

2. παθ. φωνή πλημμελοῦμαι με κακομεταχειρί-
ζονται ή με αδικούν: κατ’ οὐδὲν ὑφ’ ἡμῶν πε-
πλημμελημένοι ἐστέ = δεν έχετε υποστεί από 
εμάς καμιά κακομεταχείριση. 

 παράγ. πλημμέλημα. 

[παράγ. λ. πλημμελής + παρ. επίθ. -έω]. 

πλὴν ΠΡΟΘΕΣΗ / ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

εκτός, πλην. 

1. ως πρόθεση, με γενική σκυλεύουσι τοὺς τε-
λευτήσαντας πλὴν ὅπλων = αφαιρούν από 
τους νεκρούς όλα εκτός από τα όπλα. 

2. ως επίρρημα πᾶσι πλήν σοι = σε όλους εκτός 
από σένα. πλὴν εἰ... = εκτός εάν... πλὴν ὅτι... = 
εκτός του ότι...  

ΝΕ  πλην (με τη σημ. 1, λ.χ. πλην αυτού). 
[αιτ. ονοματικής ρίζας *πλη- / *πλα- από *πε-
λα- (πέλας), αιολ. πλάν, πβ. δωρεάν]. 

πλήρης, -ης, -ες ΕΠΙΘΕΤΟ   
Συγκριτικός πληρέστερος 
Υπερθετικός πληρέστατος 

γεμάτος (με κάτι): ποταμὸς πλήρης ἰχθύων = 
ποτάμι γεμάτο ψάρια. ἐπὴν πλῆρες ᾖ τὸ θέα-
τρον = κάθε φορά που το θέατρο είναι γεμά-
το (με ανθρώπους). ≠ κενός. 

 παράγ. πληρότης, πληρόω, σύνθ. πληρο-
φορέω, πληροφορία.  
ΝΕ  πλήρης. 
[*πλη- (πίμ-πλη-μι) + παρ. επίθ. -ρης]. 

πληρόω -ῶ ΡΗΜΑ   
Παρατ. ἐπλήρουν 
Μέλλ. πληρώσω 
Παρακ. πεπλήρωκα 
Μέσ. μέλλ. 
ενίοτε με παθ. σημ. 

πληρώσομαι 

Παθ. μέλλ. πληρωθήσομαι 

Μέσ. αόρ. ἐπληρωσάμην 
Παθ. παρακ. πεπλήρωμαι 

1. γεμίζω κάτι εντελώς: ἐπλήρωσε λάρνακας 
λίθων = γέμισε κιβώτια με πέτρες. πληρῶ τὰς 
ἐπιθυμίας = ικανοποιώ εντελώς τις επιθυμίες 
μου. 

2. συμπληρώνω: πληρῶ τοὺς δέκα μῆνας = 
συμπληρώνω δέκα μήνες. πεπλήρωται ὁ και-
ρός = συμπληρώθηκε ο καιρός (έφτασε η ώρα).  
3. εκπληρώνω: πληρῶ τὰς ὑποσχέσεις.    

 παράγ. πλήρωμα, πλήρωσις. 

ΝΕ πληρώ (τις προϋποθέσεις, με σημ. 3) & 
πληρώνω «καταβάλλω την αξία».  

[παράγ. πλήρης + παρ. επίθ. -όω]. 

πλησμονή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. το να είναι κάτι εντελώς γεμάτο. 

2. χορτασμός: πλησμονὴ καὶ μέθη. 

ΝΕ πλησμονή (λόγ., και με τις δύο σημ.). 
[*πλη- (πί-μ-πλη-μι) > *πληθ- ίσως κατά το ο-
μώνυμο βρίθ-ω]. 

πλήττω ΡΗΜΑ 
ο κοινός τύπος είναι πλήσσω 
Παρατ. ἔπληττον 
Μέλλ. πλήξω 
Αόρ. ἔπληξα 
Παρακ. πέπληγα 
Παθ. μέλλ. πληγήσομαι  

& (σε σύνθ.) -πλαγήσομαι
Παθ. αόρ. ἐπλήγην  

& (σε σύνθ.) -επλάγην 
Παθ. παρακ. πέπληγμαι 

στην αττ. διάλεκτο χρησιμοποιείται μόνο ο παθ. 
μέλλ., ο αόρ. και ο παρακ. Οι άλλοι χρόνοι ανα-
πληρώνονται από τα ρήματα παίω, πατάσσω, τύ-
πτω.  
χτυπώ: πότερον πρότερον ἐπλήγην ἢ ἐπάτα-
ξα; = τι από τα δύο, πρώτα με χτύπησαν ή ε-
γώ τους χτύπησα;   

 παράγ. πλῆγμα, πλῆκτρον, πλῆξις, σύνθ. 
θαλασσόπληκτος, παραπληγικός. 

ΝΕ πλήττω (με την ίδια σημ., και «αισθάνο-
μαι πλήξη, στενοχώρια»). 
[*πληκ- / *πλακ-, *πληγ- / *πλαγ- + παρ. επίθ. 
-jω > πλήττω]. 

πνεῦμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

άνεμος: εἰ εὔφορον πνεῦμα εἴη = εάν υπάρχει 
ευνοϊκός άνεμος. ἐκεῖ σκιά τ’ ἐστὶν καὶ πνεῦ-
μα μέτριον = εκεί υπάρχει σκιά και ελαφρό 
αεράκι. 

 παράγ. πνευματικός, πνευματίζω, πνευμα-
τώδης.  

ΝΕ πνεύμα (με την ίδια σημ., και «το Άγιο 
Πνεύμα»). 
[παράγ. λ. *πνευ- (πνέω) + παρ. επίθ. -μα]. 

πνέω ΡΗΜΑ     
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Παρατ. ἔπνεον 
Μέλλ. πνεύσομαι & πνευσοῦμαι 
Αόρ. ἔπνευσα 
Παρακ. πέπνευκα 

πνέω.  
ΝΕ πνέω. 
[*πνε- (πνέ-ω), *πνευ- (πνεῦμα), ΙΕ αρχής]. 
Πνύξ, Πυκνὸς & Πνυκός, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

τοποθεσία, δυτικά της Ακρόπολης στην Αθή-
να, όπου συνεδρίαζε η εκκλησία του δήμου. 

ΝΕ Πνύκα.  
[αβέβ. ετυμ., προελληνική λ.]. 

ποδαπός, -ή, -ὸν ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ  

ερωτηματική 
1. από ποια χώρα, και γενικότερα από πού: 
τίς καὶ ποδαπός; = ποιος είναι και από πού 
έρχεται; 

2. τι είδους, τι λογής: ποδαπός; οἷος... = τι λο-
γής άνθρωπος είναι; τέτοιος που...  

[ερωτημ. μόριο *πο + -δαπὸς κατά το  ἡμε-
δαπός]. 
ποδήρης, -ης, -ες ΕΠΙΘΕΤΟ 

ένδυμα που φτάνει ως τις άκρες των ποδιών: 
χιτὼν ποδήρης. ποδήρης ἀσπίς = ασπίδα που 
κάλυπτε το σώμα και τα πόδια. 

[*ποδ- (πούς, ποδός) + παρ. επίθ. -ήρης < ίσως 
-άρης < ἀρ-αρ-ίσκω]. 

ποθεινός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

επιθυμητός, ποθητός: ποθεινοτέρα τοῦ πλού-
του ἡ τῶν ἐναντίων τιμωρία = πιο επιθυμητή 
από τα πλούτη είναι η τιμωρία των αντιπά-
λων. 

[παράγ. λ. ποθέω + παρ. επίθ. -εινὸς κατά το 
αντώνυμο ἀλγεινός]. 

πόθεν ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

ερωτηματικό  
1. για τόπο από πού: ὦ φίλε, ποῖ δὴ καὶ πό-
θεν; = αγαπητέ μου, πού πας και από πού έρ-
χεσαι; πόθεν οὖν ὁ πόρος τῶν χρημάτων; = α-
πό πού λοιπόν βρέθηκαν τόσα χρήματα; 
2. ιδιωτισμός πόθεν; από πού και ως πού; 
ΝΕ πόθεν στη φρ. πόθεν έσχες (με σημ. 1). 
[ερωτημ.  και  αόρ.  *πο- < *kwo + παρ. επίθ. -θεν]. 

ποῖ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

ερωτηματικό προς ποιο μέρος, προς τα πού. 

[*πο- < *kwo + παλιό τοπικό επίθ. -ι]. 

ποιέω -ῶ ΡΗΜΑ   
Παρατ. ἐποίουν 
Μέλλ. ποιήσω 
Αόρ.  ἐποίησα  
Παρακ. πεποίηκα 
Μέσ. μέλλ. ποιήσομαι 
Παθ. μέλλ. ποιηθήσομαι 
Μέσ. & παθ. παρακ. πεποίημαι 

1. κάνω, κατασκευάζω: ποιῶ ναὸν λίθου πω-
ρίνου = κατασκευάζω (χτίζω) ένα ναό με πω-
ρόλιθους.  

2. παράγω, δημιουργώ: ποιῶ σίτου χιλίους με-
δίμνους = παράγω χίλιους μεδίμνους σιτάρι.  

• μέση φωνή ποιοῦμαι γεννώ: ποιοῦμαι παῖδας.  
3. προκαλώ κάτι: οἱ ἄνεμοι μὲν οὐχ ὁρῶνται, ἃ 
δὲ ποιοῦσι φανερά = οι άνεμοι δεν είναι ορα-
τοί, όσα όμως προκαλούν είναι ολοφάνερα.  
4. δίνω, παρέχω: ποιῶ ἄδειάν τινι = δίνω α-
μνηστία σε κάποιον.  
5. βάζω, τοποθετώ: τὰ λεπτὰ πλοῖα ἐντὸς ποιῶ 
= τοποθετώ τα αδύνατα πλοία στο κέντρο.   

6. μέση φωνή ποιοῦμαί τινα ἑταῖρον = κάνω 
κάποιον φίλο μου.  

• έκφραση περὶ πολλοῦ/περὶ ὀλίγου ποιοῦμαί 
τι = θεωρώ κάτι σπουδαίο/ασήμαντο. 

7. ως συνώνυμο του πράττω ενεργώ, κάνω, 
πράττω: εὖ ποιῶ τινα = ευεργετώ κάποιον. ἀ-
γαθά/κακά ποιῶ τινα = κάνω καλό/κακό σε 
κάποιον. ποίει ὅπως βούλει.   

 παράγ. ποίησις, ποιητής, ποιήτρια, ποίη-
μα, ποιητός, σύνθ. λογοποιός, τραγῳδοποιός, 
ἀντιποιέω, ἐκποιέω. 

[*ποιF- + παρ. επίθ. -έω > ποιέω]. 

ποίημα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

1. έργο, κατασκεύασμα: ἀνέθηκεν (= αφιέρω-
σε) εἰς ∆ελφοὺς κρατῆρα, ποίημα Γλαύκου.  
2. ποιητικό έργο, ποίημα. 

ΝΕ  ποίημα (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. ποιέω + παρ. επίθ. -μα]. 

ποίησις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. κατασκευή ή παραγωγή: τειχῶν οἰκοδόμη-
σις καὶ νεῶν (= καραβιών) ποίησις.  

2. σύνθεση ποιημάτων, ποίηση. 

ΝΕ ποίηση (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. ποιέω + παρ. επίθ. -σις]. 

ποιητής, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. κατασκευαστής: ποιητὴς μηχανημάτων. 

2. ποιητής (η εμφάνιση αυτής της σημασίας βασί-
στηκε στην αντίληψη ότι ο ποιητής ήταν κατα-
σκευαστής στίχων, δηλ. τεχνίτης που συνέθετε στί-
χους με βάση κάποιους συνειδητοποιημένους κα-
νόνες και με δική του προσπάθεια. Άλλοι θεωρού-
σαν τον ποιητή άτομο που απλώς ήταν το παθητι-
κό φερέφωνο των Μουσών) . 

ΝΕ ποιητής (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. ποιέω + παρ. επίθ. -τής]. 

ποικίλος, -η, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός ποικιλώτερος 
Υπερθετικός ποικιλώτατος 

1. αυτός που είναι πολύχρωμος ή που είναι 
διακοσμημένος με έγχρωμες παραστάσεις: ἡ 
Ποικίλη Στοά = στοά στην Αθήνα, διακοσμη-
μένη με τοιχογραφίες του Πολυγνώτου. 
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2. αυτός που παίρνει διάφορες μορφές: ποικι-
λώτερος Πρωτέως = πιο πολύμορφος και από 
τον Πρωτέα (το θαλάσσιο θεό). 

3. πολύπλοκος: ποικίλος νόμος. 

ΝΕ ποικίλος. 
[*πεικ- «χρωματίζω με ποικίλα χρώματα, κε-
ντώ»]. 

ποιμαίνω ΡΗΜΑ 
1. βόσκω: ποιμαίνω πρόβατα. 

2. μεταφορικά φροντίζω για κάποιον ή για 
κάτι. 
ΝΕ ποιμαίνω (στην εκκλησιαστική γλώσσα 
«φροντίζω για τη σωτηρία των πιστών»). 

[παράγ. λ. ποιμήν + παρ. επίθ. -αίνω]. 

ποιμήν, -ένος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

βοσκός. 

 παράγ. ποιμαίνω, ποίμνη «κοπάδι», ποί-
μνιον «μικρό κοπάδι», ποιμαντικός.  
ΝΕ ποιμένας. 
[*πωι- «βόσκω», πβ. ομηρικό πῶυ, τὸ «κοπά-
δι», πβ. αρχ. περσ. páyu «φύλακας»]. 

ποῖος, ποία, ποῖον ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

ερωτηματική, συχνά με άρθρο 
ποιου είδους, τι ποιότητας (είναι αυτός): λέ-
γεις δὲ τὴν ποίαν κατάστασιν ὀλιγαρχίαν; = 
ποιο είδος πολιτεύματος χαρακτηρίζεις ολι-
γαρχία; 

ΝΕ ποιος (που αντιστοιχεί στο αρχ. τίς).  
[ερωτημ. μόριο *πο- + παρ. επίθ. -(ο)ῖος]. 

πολέμαρχος, -άρχου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στην Αθήνα ένας από τους ἐννέα ἄρχοντας (  
ἄρχων). 

πολέμιος, -ία, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

1. αυτός που έχει σχέση με τον πόλεμο: τὰ πο-
λέμια = οι πολεμικές επιχειρήσεις. 

2. εχθρικός: ἡ πολεμία γῆ. 

• ως ουσιαστικό ὁ πολέμιος = ο εχθρός. 

ΝΕ πολέμιος (λόγ., με σημ. 2). 
[παράγ. λ.  πόλεμος + παρ. επίθ. -ιος]. 

πόλις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. πόλη, αστικό κέντρο. 

2. πολιτεία, κράτος, πόλη-κράτος (η πόλις δεν 
περιλάμβανε μονάχα ένα αστικό κέντρο αλλά επι-
προσθέτως και τη γύρω ύπαιθρο· επιπλέον ήταν α-
νεξάρτητο κράτος): τὰ τῆς πόλεως = οι υποθέ-
σεις της πολιτείας.  

 παράγ. πολίζω «ιδρύω πόλη», πόλισμα, 
πολίτης, σύνθ. πολιοῦχος.  
ΝΕ πόλη (με τη σημ. 1). 

[*πελ- «φρούριο», λιθ. pilis «φρούριο»]. 

πολιτεία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ      

1. τα πολιτικά δικαιώματα: πολιτείαν δίδωμί 
τινι.  
2. ο καθημερινός τρόπος ζωής ενός πολίτη.  

3. διακυβέρνηση, διοίκηση: ἔφη ἀρίστους εἶναι 
ἐν πολιτείᾳ τοὺς τὰ πολιτικὰ εὖ πράττοντας = 
είπε ότι στη διοίκηση είναι άριστοι εκείνοι 
που χειρίζονται σωστά τις πολιτικές υποθέ-
σεις.  ἄγω τὴν πολιτείαν = κατευθύνω (ασκώ) 
τη διακυβέρνηση. 
4. πολιτικό σύστημα, πολίτευμα: χρώμεθα πολι-
τείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους = έχου-
με πολίτευμα το οποίο δε μιμείται τους νόμους 
των γειτόνων μας. 

ΝΕ πολιτεία (με τις σημ. 3, 4). 

[παράγ. λ. πολίτης + παρ. επίθ. -εία]. 

πολιτεύω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπολίτευον 
Μέλλ. πολιτεύσω 
Μέσ. μέλλ. πολιτεύσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐπολιτευσάμην 
Παθ. αόρ. ἐπολιτεύθην 
Παθ. παρακ. πεπολίτευμαι 

1. ζω ως πολίτης σε ελεύθερη πολιτεία: ἐλευ-
θέρως πολιτεύομεν = ζούμε ελεύθεροι. 

2. κυβερνώ με ορισμένο τρόπο: κατ’ ὀλιγαρ-
χίαν πολιτεύουσι = κυβερνούν με ολιγαρχικό 
τρόπο. 

3. μέση φωνή ως αποθετικό πολιτεύομαι 

α. ζω ως ελεύθερος πολίτης: πολιτεύομαι ἐν δη-
μοκρατίᾳ/ἐν ἐλευθερίᾳ. = πολιτεύω. β. παίρνω 
μέρος στη διοίκηση της πόλης: οἱ ἰδιωτεύοντες 
καὶ οἱ πολιτευόμενοι = όσοι περιορίζονται 
στην ιδιωτική σφαίρα και όσοι αναμειγνύονται 
στην πολιτική. 

ΝΕ  πολιτεύομαι (με τις σημ. 3α, 3β). 

[παράγ. λ. πολίτης + παρ. επίθ. -εύω]. 

πολίτης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. ελεύθερος άνθρωπος, που έχει πλήρη πολι-
τικά δικαιώματα στην πόλη όπου ζει. (Αντίθε-
τα, στην Αθήνα λ.χ., οι γυναίκες, οι δούλοι, οι μέ-
τοικοι και τα παιδιά είχαν περιορισμένα ή καθό-
λου πολιτικά δικαιώματα). 
2. συμπολίτης: ἐμὸς πολίτης. 

 παράγ. πολιτεύω, πολιτικός. 

ΝΕ  πολίτης (με τη σημ. 1). 
[παράγ. λ. πόλις + παρ. επίθ. -ίτης]. 

πολλάκις ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. πολλές φορές: πολλάκις καὶ οὐχ ἅπαξ = 
πολλές και όχι μία φορά. 

2. εἰ/ἐὰν πολλάκις = εάν κατά τύχη, εάν ίσως. 
ΝΕ  πολλάκις (λόγ., με τη σημ. 1).  
[πολλά + -άκις κατά το δεκ-άκις]. 

πολλαχῇ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. πολλές φορές. = πολλάκις.  

2. με πολλούς τρόπους: πολλαχῇ εἰκάζεται = 
(κάτι) συμπεραίνεται με πολλούς τρόπους. 

[πολλά + παρ. επίθ. -αχ-ῆ]. 

πολλαχοῦ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 
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σε πολλά μέρη: ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολ-
λαχοῦ λέγοντος = εμένα με έχετε ακούσει να 
μιλώ πολλές φορές και σε πολλά μέρη. 

[πολλά + παρ. επίθ. -αχ-οῦ]. 

πολυπραγμονέω -ῶ ΡΗΜΑ   

1. ασχολούμαι με πολλά πράγματα. 

2. ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις: ἕκαστος 
τὰ ἑαυτοῦ δεῖ πράττειν καὶ μὴ πολυπραγμο-
νεῖν = ο καθένας πρέπει να ασχολείται με τη 
δουλειά του και να μην ανακατεύεται σε ξέ-
νες υποθέσεις. 

[παράγ. λ. πολυπράγμων + παρ. επίθ. -έω]. 

πολυπράγμων, -ων, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

συνήθως ως αρνητικός χαρακτηρισμός αυτός που 
ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις, περίεργος. 

ΝΕ  πολυπράγμων.  
[σύνθ. λ. πολύς + *πραγ- (πράττω, πρᾶγ-μα) 
+ παρ. επίθ. -μων]. 

πολύς, πολλή, πολὺ ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός πλείων, πλείων, πλεῖον 

ή πλέων, πλέων, πλέον 
(  πλείων) 

Υπερθετικός πλεῖστος 
1. πολύς (σε αριθμό, πλήθος ή ποσότητα). ≠ ὀλί-
γος. 

• ως ουσιαστικό οἱ πολλοὶ ο απλός λαός, οι 
κοινοί θνητοί, η μάζα. ≠ οἱ μείζω κεκτημέ-
νοι «οι πλουσιότεροι», οἱ κομψότεροι «οι 
πιο καλλιεργημένοι». 

2. αυτός που είναι μεγάλος, δυνατός ή έντο-
νος: πολλὴ ἀλογία = μεγάλη απερισκεψία. 

3. αυτός που έχει μεγάλη αξία: περὶ πολλοῦ 
ποιοῦμαί τι = θεωρώ κάτι πολύ σημαντικό. 

4. αυτός που έχει μεγάλη έκταση: πολλὴ ὁ-
δός = μακρύς δρόμος. πολλὴ ἡ Σικελία = η 
Σικελία είναι μεγάλη. 

5. αυτός που έχει μεγάλη διάρκεια: ἐπὶ πολλῷ 
= για πολύ χρόνο. πρὸ πολλοῦ = πριν από πο-
λύ χρόνο. 

6. ως επίρρημα α. πολύ, τὸ πολύ, ὡς τὸ πολύ, 
τὰ πολλά, ὡς τὰ πολλὰ σε μεγάλο βαθμό, πο-
σότητα ή ένταση, πολύ, πολύ συχνά: τὰ πολ-
λὰ τυραννίδες ἐν ταῖς πόλεσι καθίσταντο = 
πολύ συχνά στις πόλεις αναλάμβαναν τύραν-
νοι την εξουσία. ὡς τὰ πολλὰ πολεμοῦσιν = 
πολύ συχνά κάνουν πόλεμο. β. με προθέσεις 
διὰ πολλοῦ = σε μεγάλη απόσταση. ἐκ πολ-
λοῦ = από μεγάλη απόσταση. ἐπὶ πολύ = επί 
πολύ χρόνο ή σε μεγάλη έκταση. γ. με συγκρι-
τικά πολὺ μᾶλλον = πολύ περισσότερο.   

 σύνθ. πολυμήχανος, πολλαπλάσιος, πολ-
λοστός, πολλάκις, πολλαχοῦ. 

ΝΕ  πολύς (με τις σημ. 1, 2, 5) & πολύ (με 
σημ. «πολύ» του 6α) & επί πολύ (με σημ. 6β). 
[πολ-ύς, πβ. αρχ. ινδ. purú «πολύς»]. 

πομπή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. αποστολή: ἡ τοῦ ἐνυπνίου (= του ονείρου) 
πομπὴ ὑπὸ ∆ιὸς τῷ Ἀγαμέμνονι. πομπὴ ξύ-
λων = αποστολή ξυλείας. 

2. θρησκευτική πομπή. 

 παράγ. πομπεύω, πομπεία. 

ΝΕ πομπή (με τη σημ. 2, και «στρατιωτική 
πομπή»).  
[παράγ. λ. πέμπω + παρ. επίθ. -ή, τροπή ε σε ο]. 

πονέω -ῶ ΡΗΜΑ   
Παρατ. ἐπόνουν 
Μέλλ.  πονήσω 
Αόρ. ἐπόνησα 
Παρακ. πεπόνηκα 
Υπερσ. ἐπεπονήκειν 
Παθ. αόρ.  ἐπονήθην 
Παθ. παρακ. πεπόνημαι 

1. στη μέση φωνή απόλ. πονοῦμαι κοπιάζω, μο-
χθώ, ασχολούμαι: περί τι πονοῦμαι = ασχο-
λούμαι με κάτι.  
2. με αιτ. κοπιάζω για κάτι: ἀνήνυτα πονῶ = 
κοπιάζω για κάτι που δεν έχει τελειωμό.  
3. πόνον πονῶ υποβάλλομαι σε κόπους ή τα-
λαιπωρίες. 

 παράγ. πόνημα. 

ΝΕ πονώ «έχω πόνο, υποφέρω». 

[παράγ. λ. πόνος + παρ. επίθ. -έω]. 

πονηρία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ      

1. κακή κατάσταση: πονηρία τοῦ σώματος. 

2. κακία, πανουργία: πονηρία ψυχῆς. 

ΝΕ  πονηρία (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. πονηρός + παρ. επίθ. -ία]. 

πονηρός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός πονηρότερος 
Υπερθετικός πονηρότατος 

1. που βρίσκεται σε κακή κατάσταση, άχρη-
στος: πονηρὸν σῶμα = ασθενικό σώμα. πονη-
ρὸν στράτευμα = άχρηστο στράτευμα. 

2. με ηθική σημ. κακός, πανούργος: πονηρὸς 
καὶ ἐκ πονηρῶν = κακός και από κακούς γο-
νείς. 

 παράγ. πονηρία, πονηρεύομαι, πονηρῶς ή 
πονήρως.  

ΝΕ  πονηρός (με τη σημ. 2). 
[παράγ. λ. πονέω + παρ. επίθ. -ηρός]. 

πόνος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. κόπος: μετὰ πολλοῦ πόνου = με πολύ κόπο. 

2. πόνος: ὁ πόνος κατέβαινεν ἐς τὰ στήθη = ο 
πόνος κατέβαινε (από το κεφάλι) στο στήθος. 

ΝΕ πόνος (με τη σημ. 2). 

[*πεν- «κοπιώ, εργάζομαι» (πέν-ομαι)]. 

πόντος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

θάλασσα: πνεῦμα (= άνεμος) ἐκ πόντου. 

 παράγ. ποντίζω, πόντιος, ποντικός. 
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[πόντ-ος «γέφυρα που ενώνει τις δύο απένα-
ντι ακτές (π.χ. Ελλήσποντος», ομόρρ. με λατ. 
pons, pontis «γέφυρα»]. 

πορθέω -ῶ ΡΗΜΑ   

καταστρέφω, λεηλατώ: ἐπόρθουν ἐκ τῶν ἱε-
ρῶν τὰ ἀγάλματα = λεηλατούσαν από τους 
ναούς τα αγάλματα. ὅλη ἡ Ἑλλὰς πεπόρθη-
ται = όλη η Ελλάδα ερημώθηκε.  

 παράγ. πόρθησις, πορθητής. 

[*περθ-, *πορθ- «καταστρέφω», άγνωστης αρ-
χής]. 

πορίζω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπόριζον 
Μέλλ. ποριῶ 
Αόρ. ἐπόρισα 
Παρακ. πεπόρικα 
Μέσ. μέλλ. ποριοῦμαι 
Παθ. μέλλ. πορισθήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐπορισάμην 
Παθ. αόρ. ἐπορίσθην 
Παρακ. πεπόρισμαι 
Παθ. υπερσ. ἐπεπορίσμην 

1. δίνω, παρέχω: πορίζω τροφὴν τοῖς στρατι-
ώταις.  
2. α. μέση φωνή πορίζομαι εξασφαλίζω κάτι 
για τον εαυτό μου: πορίζομαι τὰ ἐπιτήδεια = 
προμηθεύομαι τα αναγκαία τρόφιμα.  
β. παθ. φωνή πορίζομαι εξασφαλίζομαι: ἤδη 
τὰ τῆς παρασκευῆς ἐπεπόριστο = τα απαραί-
τητα εφόδια είχαν ήδη εξασφαλιστεί. 

 παράγ. πορισμός.  

ΝΕ πορίζομαι (με τη σημ. 2α). 

[παράγ. λ. πόρος + παρ. επίθ. -ίζω]. 

πόρος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

1. στενός θαλάσσιος δρόμος, πέρασμα. 

2. τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζει ή πετυ-
χαίνει κανείς κάτι: οὐδεὶς πόρος ἐφαίνετο 
τῆς ἁλώσεως = δε φαινόταν να υπάρχει κανέ-
νας τρόπος για να πετύχουν την κατάκτηση.  

πόρος χρημάτων = τρόπος για να βρεθούν 
χρήματα.  

 παράγ. πορίζω, πορευτός, πορεία, σύνθ. 
ἄπορος, εὔπορος, ἀπορέω, ἀπορία. 

ΝΕ  πόρος (με τη σημ. 1, και οι πόροι «τα 
χρηματικά μέσα»).  
[*περ- «εισδύω, διαπερνώ»]. 

πόρρω ΕΠΙΡΡΗΜΑ  
ο κοινός τύπος είναι πρόσω 
Συγκριτικός πορρωτέρω 
Υπερθετικός πορρωτάτω 

1. μακριά: εἴτε ἐγγύς, εἴτε πόρρω. πόρρω που 
= κάπου μακριά.  ≠ ἐγγύς, πλησίον. 

2. με γενική  

α. τοπικά πιο πέρα, παραπέρα: πόρρω τοῦ πο-
ταμοῦ προβαίνω (= προχωρώ). 

μακριά από: οὐ πόρρω τῶν βωμῶν. 

β. χρονικά σε προχωρημένο χρόνο: διελεγόμην 
πόρρω τῶν νυκτῶν = παρέτεινα τη συζήτηση 
ως αργά τη νύχτα.  

 παράγ. πόρρωθεν.  

ΝΕ  στη φρ. πόρρω απέχει (με τη σημ. 1).  
[*πρό-τjω (για το σχηματισμό πβ. εἴ-σω, ὀπί-
σω) > πρόσω και (με μετάθεση του -ρ) πόρ-
σω,  αττ. πόρρω]. 

πόρρωθεν ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

από μακριά. 

[παράγ. λ. πόρρω + παρ. επίθ. -θεν]. 

Ποσιδηϊὼν & Ποσιδεών, -ῶνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ο έκτος μήνας του αττικού έτους, από 15 Νο-
εμβρίου έως 15 ∆εκεμβρίου. 
[Ποσιδ- +  επίθ. -ηϊών/-εών, πβ.  Ποσειδῶν, 
-ῶνος]. 
πόσος, -η, -ον ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

ερωτηματική 
1. πόσος είναι ως προς τον αριθμό: πόσοι εἰ-
σὶν οἱ Λακεδαιμόνιοι. 

2. πόσο μακριά: ἐπήρετο πόση τις ὁδὸς εἴη = 
ρώτησε πόση είναι η απόσταση (που έπρεπε να 
διανύσει).  
3. πόσο χρόνο: πόσου χρόνου = πότε.  
4. πόση αξία: πόσου διδάσκει; = πόσα παίρ-
νει για να διδάξει;  
5. πόσο μεγάλος: πόσος πόθος; = πόση επιθυ-
μία;  

 παράγ. ποσάκις, πόσε «προς τα πού». 

ΝΕ  πόσος (με τη σημ. 1). 
[*ποτι- (από ερωτηματ. *πο-) + παρ. επίθ. -ος]. 

ποτέ ΜΟΡΙΟ 

εγκλιτικό κάποτε. 

• ποτὲ μέν… ποτὲ δέ… = άλλοτε… άλλοτε…  

[αντων. ρίζα *πο- + παρ. επίθ. -τε, με τονισμό 
ποτέ ως αντώνυμο του πότε)]. 

πότερος, -τέρα, -τερον ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

1. ερωτηματική ποιος από τους δύο: πότερος 
καλλίων ἐστί, ὁ πατὴρ ἢ ὁ πάππος; 

2. ως επίρρημα πότερον & πότερα ποιο από τα 
δύο: ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον 
βούλοιτο, μένειν ἢ ἀπιέναι = η μητέρα ρω-
τούσε επίμονα τον Κύρο τι από τα δύο θέλει, 
να μείνει ή να φύγει. 

[αντων. ρίζα *πο- + παρ. επίθ. -τερος]. 

που ΕΠΙΡΡΗΜΑ  

εγκλιτικό 
1. κάπου: ὁρῶσιν ἱππέας που πέραν τοῦ πο-
ταμοῦ = βλέπουν ιππείς κάπου πέρα από το 
ποτάμι. 
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2. κατά κάποιον τρόπο: εἰ που δέοι τι τῆς 
φάλαγγος = εάν έχει κατά κάποιον τρόπο α-
νάγκη η παράταξη.  

[αντων. ρίζα *πο- + παρ. επίθ. -ου]. 

πούς, ποδός, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     
πόδι. 

 παράγ. πόδιον, ποδίζω, σύνθ. ἄπους, τρί-
πους, ἐμποδών, ἐμπόδιον, ὑποπόδιον.  
ΝΕ πόδι. 

[*πεδ- (πέδ-ον «έδαφος»), λατ. pes, pedis «πό-
δι», δωρ. ὁ πός, που οδηγεί στην υποψία ότι 
η διφθογγος -ου- (πούς) ίσως σχηματίστηκε 
κατά το ὀδούς]. 

πρᾶγμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. κάτι που έχει πραχθεί, που έχει γίνει, το 
έργο ή η πράξη: γυναίου πρᾶγμα ἐποίει = έ-
κανε ό,τι κάνουν οι γυναικούλες. 

2. υπόθεση, πράγμα: τὸ πρᾶγμα εἰς ὑπέρδει-
νόν μοι περιέστη = το πράγμα κατέληξε να 
είναι για μένα φοβερό. 

• εκφράσεις πρᾶγμά ἐστί μοι = είναι ανάγκη 
(να κάνω κάτι). οὐδὲν πρᾶγμα = δε χρειάζε-
ται (να γίνει κάτι), δεν πειράζει. 

3. στον πληθυντικό πράγματα α. περιστάσεις ή 
υποθέσεις: ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν ἀγαθοῖς πράγμασι 
αἱ πόλεις ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι = σε και-
ρό ειρήνης και σε ευνοϊκές περιστάσεις οι πολί-
τες κρίνουν καλύτερα (απ’ ό,τι κρίνουν σε καιρό 
πολέμου). β. οι υποθέσεις της πολιτείας: τὰ κοι-
νά/τὰ πολιτικὰ πράγματα. οἱ ἐν τοῖς πράγμασι 
= οι κυβερνώντες. γ. ενοχλητικές, δυσάρεστες 
καταστάσεις: πράγματα παρέχω τινί = προκα-
λώ ενοχλήσεις σε κάποιον. 

 παράγ. πραγματεία, πραγματεύομαι.  

ΝΕ  πράγμα (με τις σημ. 1, 2) & πράγματα (με 
τη σημ. 3β). 
[παράγ. λ.  *πραγ-  (πβ. πράττω)  + παρ. επίθ.  
-μα]. 

πραγματεία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ      

1. σοβαρή απασχόληση με κάτι, και γενικά α-
σχολία, δραστηριότητα: τοῦ πολιτικοῦ πᾶσα 
ἡ πραγματεία περὶ πόλιν ἐστί.  

2. πραγμάτευση/μελέτη ενός θέματος. 

ΝΕ πραγματεία (με τη σημ. 1). 
[παράγ. λ. πραγματ-εύομαι + παρ. επίθ. -εία]. 

πρᾶξις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. ενέργεια, πραγματοποίση, εκτέλεση: ἡ πρᾶ-
ξις τῶν ἔργων. 

2. καλή ή κακή τύχη: ἀπέκλαιε τὴν ἑαυτοῦ 
πρᾶξιν = έκλαιγε για την κακή του τύχη. 

ΝΕ πράξη (με τη σημ. 1).  
[παράγ. λ. *πρακ-, *πραγ- (πράττω) + παρ. ε-
πίθ. -σις]. 

πράττω ΡΗΜΑ     
ο κοινός τύπος είναι πράσσω 

Παρατ. ἔπραττον 
Μέλλ. πράξω 
Αόρ. ἔπραξα 
Παρακ. 
με μεταβ. & αμετάβ. 
σημ. 

πέπραγα  
& πέπραχα 
«έχω κάνει κάτι» 

Υπερσ. 
με μεταβ. & αμετάβ. 
σημ. 

ἐπεπράχειν  
& ἐπεπράγειν 

Μέσ. μέλλ. πράξομαι 
Μέσ. αόρ. ἐπραξάμην 
Παθ. μέλλ. πραχθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐπράχθην 
Παρακ. πέπραγμαι 

1. πραγματοποιώ, κατορθώνω, ενεργώ: ἔπραξε 
τὴν Κυπρίων ἀπόστασιν = πραγματοποίησε 
(πέτυχε) την αποστασία των Κυπρίων. πράττω 
εἰρήνην/περὶ εἰρήνης = κατορθώνω να γίνει ει-
ρήνη.  ἔπρασσεν ὅπως πόλεμος γένηται. 

2. ασχολούμαι με κάτι: ἕκαστος τὰ ἑαυτοῦ 
πράττει. οἱ τὰ κοινὰ πράττοντες = αυτοί που 
ασχολούνται με την πόλη. 

3. ως αμετάβ. βρίσκομαι σε μια (καλή ή κακή) 
κατάσταση: εὖ/κακῶς πράττω = ευτυχώ/δυ-
στυχώ ή ενεργώ καλά/άσχημα. Οἱ μὲν δὴ ἐν 
τῇ Πλαταίᾳ οὕτως ἐπεπράγεσαν = όσοι μπή-
καν στην Πλάταια σε αυτήν την κατάσταση 
βρέθηκαν. 

4. εισπράττω: πράττω τὰς εἰσφοράς.   
• στη μέση φωνή πράττομαι εισπράττω για τον 
εαυτό μου: τοῦτον χρήματα ἐπράξαντο = α-
πό αυτόν εισέπραξαν χρήματα. 
 παράγ. πρᾶγμα, πρᾶξις, πρακτέος, πρακτι-

κός, πραγματεύομαι, πραγματεία. 

ΝΕ πράττω (με τη σημ. 1). 

[*πρακ- (*πραγ-) + παρ. επίθ. -jω]. 

πρεσβεία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ      

1. αξίωμα, αξιοπρέπεια: πρεσβείᾳ ὑπερέχει = 
υπερέχει κατά το αξίωμα. 

2. αποστολή πρεσβείας, αντιπροσωπεία. 
3. πρεσβευτές, αντιπρόσωποι. 

ΝΕ η πρεσβεία «μεσολάβηση», τα πρεσβεία 
«η τιμή που απολαμβάνουν οι γεροντότεροι». 

[παράγ. λ. πρεσβεύω + παρ. επίθ. -εία]. 

πρεσβεύω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἐπρέσβευον 
Μέλλ. πρεσβεύσω 
Παρακ. πεπρέσβευκα 
Μέσ. αόρ. ἐπρεσβευσάμην 
Παθ. παρακ. πεπρέσβευμαι 

1. είμαι μεγαλύτερος στην ηλικία (από άλ-
λους): Ξέρξης ἐπρέσβευε τῶν ἄλλων τέκνων 
∆αρείου. 
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2. τιμώ, εκτιμώ: τὸ πρεσβύτερον τοῦ νεωτέρου 
ἐστὶ πρεσβευόμενον = ο γεροντότερος πρέπει 
να τιμάται περισσότερο από τον νεότερο. 

3. πηγαίνω κάπου ως πρεσβευτής: πρὸς τὸν 
βασιλέα πρεσβεύων ᾤχετο = έφυγε για να πά-
ει ως πρεσβευτής στο βασιλιά.  

4. μέση φωνή πρεσβεύομαι στέλνω πρεσβευτές: 
Ἀθηναῖοι ἐς τὴν Πελοπόννησον ἐπρεσβεύον-
το. 

ΝΕ πρεσβεύω «έχω την άποψη, πιστεύω». 

[παράγ. λ. πρέσβης + παρ. επιθ. -εύω]. 

πρεσβύτερος, -τέρα, -τερον ΕΠΙΘΕΤΟ 

συγκριτικός βαθμός του επιθέτου πρέσβυς 
1. γεροντότερος. 

2. ανώτερος, σπουδαιότερος. 

ΝΕ πρεσβύτερος (με τη σημ. 1). 
[παράγ. λ. πρέσβυς + παρ. επίθ. -τερος]. 

πρεσβύτης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

ηλικιωμένος άνθρωπος, γέροντας. 

[παράγ. λ. πρέσβυς + παρ. επίθ. -της]. 

πριάμενος, -μένη, -μενον ΕΠΙΘΕΤΟ      

μετοχή αορ. β΄ του ὠνέομαι -οῦμαι «αγοράζω». 
[μτχ. από ἐπριάμην,   ὠνέομαι]. 

πρὸ ΠΡΟΘΕΣΗ 

Α. με γενική δηλώνει  
1. μπροστά σε: τεθαμμένοι εἰσὶ πρὸ τῶν πυ-
λῶν = είναι θαμμένοι μπροστά στις πύλες. 

• με επέκταση στην πρώτη γραμμή για να υπε-
ρασπιστώ κάποιον ή κάτι: πρὸ τῆς Ἑλλά-
δος ἀποθνῄσκειν = το να πεθαίνεις για την 
Ελλάδα. 

2. πριν από: πρὸ τοῦ θανάτου καὶ μετὰ τὸν 
θάνατον.  
3. προτίμηση: αἱροῦμαι πρὸ δουλείας θάνα-
τον = προτιμώ το θάνατο από τη δουλεία.  

Β. ως α΄ συνθετικό δηλώνει α. μπροστά από κά-
τι, π.χ. προπύλαια, προβαίνω. β. πλησίον, κο-
ντά, π.χ. πρόχειρος. γ. πριν από κάτι, π.χ. 
προλέγω.   

ΝΕ προ (λόγ., με σημ. Α1, 2) & προ- (με σημ. 
Βα, γ). 
[*περ- (πέραν, πείρω), λατ. pro, αρχ. σλαβ. 
pro, αρχ. ινδ. pra, πρωΐ  από το μακρό θέμα]. 

προαγορεύω ΡΗΜΑ     
Για τους χρόνους  ἀγορεύω  

1. προειδοποιώ για κάτι δημόσια: πολλάκις 
προηγορεύομεν ἃ ἐμέλλομεν ὑπὸ Ἀθηναίων 
βλάπτεσθαι = πολλές φορές προειδοποιούσα-
με δημόσια για τη ζημιά που θα μας προξε-
νούσαν οι Αθηναίοι. 

2. προλέγω, προμαντεύω: οἱ μάντεις προαγο-
ρεύουσι τοῖς ἄλλοις τὸ μέλλον = οι μάντεις 
προλέγουν στους άλλους αυτά που θα τους 
συμβούν. 

[σύνθ. λ. πρό + ἀγορεύω]. 

προάγω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἄγω  

1. οδηγώ προς τα εμπρός ή συνοδεύω κάποιον: 
προήγαγον αὐτοὺς μέχρι ∆ήλου = τους συνό-
δευσαν ως τη ∆ήλο. 

• ως αμετάβ. πηγαίνω μπροστά: σοῦ προάγον-
τος ἐγὼ ἐφεσπόμην = καθώς πήγαινες εσύ 
μπροστά, εγώ ακολούθησα. 

2. φέρνω κάτι σε ένα πιο προχωρημένο στά-
διο, το εξελίσσω, το προάγω: προάγω τὰ 
πράγματα ἐπὶ τὸ βέλτιον = οδηγώ την κατά-
σταση σε ένα καλύτερο σημείο. 

• για πρόσωπα προβιβάζω, προάγω. 

3. παρακινώ ή παρασύρω κάποιον: ἐγὼ προή-
γαγον ἡμᾶς ἄξια τῶν προγόνων φρονεῖν = εγώ 
σας παρακίνησα να έχετε σύνεση αντάξια των 
προγόνων σας.  εἰς τοῦτο ὀργῆς προήχθησαν ὥ-
στε... = παρασύρθηκαν σε τέτοιο σημείο οργής, 
ώστε να... 

 παράγ. προαγωγός.  
ΝΕ προάγω (με τη σημ. 2). 
[σύνθ. λ. πρό + ἄγω]. 

προαίρεσις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. προτίμηση, επιλογή: οὐκ ἀναγκαίως... ἀλλ’ 
ἐκ προαιρέσεως καὶ βουλήσεως = (δεν το κάνε-
τε αυτό) αναγκαστικά, αλλά με δική σας επι-
λογή και θέληση (προαιρετικά). παρὰ προαί-
ρεσιν = παρά τη θέλησή μου.  
2. σκοπός: προαίρεσις βίου = ο σκοπός της 
ζωής.  
3. προαίρεσις πολιτείας σύστημα ή τρόπος 
διακυβέρνησης.  

ΝΕ προαίρεση «ελεύθερη επιλογή και από-
φαση». 

[σύνθ. λ. πρό + αἵρεσις]. 

προαιρέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  αἱρέω -ῶ  

1. βγάζω κάτι έξω: ἐντεῦθεν προαιροῦντες 
τὸν σῖτον ἐπώλουν = αφού έβγαζαν το σιτάρι 
από εκεί (από την αποθήκη), το πουλούσαν. 

2. μέση φωνή προαιροῦμαι προτιμώ: δεῖ πρὸ 
τοῦ κεκινημένου τὸν σώφρονα προαιρεῖσθαι 
φίλον = αντί για έναν έξαλλο, πρέπει να προ-
τιμήσει κανείς ένα μυαλωμένο φίλο.   

 παράγ. προαίρεσις. 

ΝΕ προαιρούμαι (λόγ., με τη σημ. 2, λ.χ. δώ-
στε ό,τι προαιρείσθε). 
[σύνθ. λ. πρό + αἱρέω]. 

προακούω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἀκούω  

ακούω κάτι από πριν, ενημερώνομαι γι’ αυτό: 
οἱ Ἐφέσιοι οὔτε προακηκοότες ὡς εἶχε περὶ 
τῶν Χίων... ἔκτεινον αὐτούς = οι Εφέσιοι, ε-
πειδή δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά με τους 
Χίους, τους σκότωναν. 
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[σύνθ. λ. πρό + ἀκούω]. 

προαποθνῄσκω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  θνῄσκω  

1. πεθαίνω πριν από κάποιον άλλο. 

2. πεθαίνω πρόωρα (για χάρη κάποιου): Κόδρος 
προαπέθανε ὑπὲρ τῆς βασιλείας τῶν παίδων = 
ο βασιλιάς Κόδρος δέχτηκε να πεθάνει πρόω-
ρα για χάρη της βασιλείας των γιων του.   
[σύνθ. λ. πρό + ἀποθνῄσκω]. 

προβαίνω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  βαίνω  

1. προχωρώ (  προβιβάζω). 

• μεταφορικά προχωρώ, φτάνω στο σημείο: εἰς 
τοῦτο προβεβήκασιν ἔχθρας ὥστε... = έχουν 
φτάσει σε τέτοιο σημείο εχθρότητας, ώστε...  

2. για χρόνο προχωρώ, περνώ: ἡ νὺξ προβαί-
νει. τοῦ χρόνου προβαίνοντος. 

3. προοδεύω: προέβαινε τὸ ἔθνος ἄρχον = προ-
όδευε το έθνος αυξάνοντας την κυριαρχία του.  

ΝΕ προβαίνω (λόγ.), με τη σημ. 1 (λ.χ. προ-
βαίνω σε διάβημα). 

[σύνθ. λ. πρό + βαίνω]. 

προβάλλω ΡΗΜΑ  
Για τους χρόνους  βάλλω  

1. βάζω ή ρίχνω κάτι μπροστά: προβάλλουσι 
πυρούς = ρίχνουν σιτάρι (στα πουλιά). τὸ ὄνο-
μα τὸ τῆς εἰρήνης ὑμῖν προβάλλει = ρίχνει 
μπροστά σας (ως δόλωμα) την ειρήνη. 

2. προτείνω: χαλεπὴν προβέβληκας αἵρεσιν = 
μου προτείνεις να κάνω μια δύσκολη εκλογή. 

3. μέση φωνή προβάλλομαι 

α. κρατώ μπροστά ή προτείνω κάτι για άμυ-
να ή για επίθεση: προβεβλημένοι τοὺς θωρα-
κοφόρους = έχοντας μπροστά τους αυτούς 
που φορούσαν θώρακα. 

β. μεταφορικά προτάσσω, προβάλλω: δεῖ τοὺς 
ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐγχειρεῖν τὴν ἀγαθὴν προ-
βαλλομένους ἐλπίδα = πρέπει οι γενναίοι ά-
ντρες να ενεργούν προτάσσοντας την καλή 
ελπίδα.  

 παράγ. πρόβλημα.  
ΝΕ  προβάλλω (με τη σημ. 3β).  
[σύνθ. λ. πρό + βάλλω]. 

προβιβάζω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  βιβάζω 

ως μεταβατικό του προβαίνω κάνω κάποιον να 
προχωρήσει, να φτάσει κάπου: ποῖ προβιβᾷς 
ἡμᾶς; = μέχρι πού θα μας πας; 

• μεταφορικά προβιβάζω τινὰ εἰς ἀρετήν = 
φέρνω κάποιον κοντά στην αρετή. 

ΝΕ προβιβάζω «προάγω, ανεβάζω υψηλότε-
ρα».  
[σύνθ. λ. πρό + βιβάζω]. 
πρόβλημα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. κάτι που προβάλλεται, που προεξέχει ως 
μέσο άμυνας: προβλήματα ἵππων χαλκᾶ = ο 
χάλκινος οπλισμός των αλόγων.  
2. πρόβλημα. 

ΝΕ πρόβλημα (με τη σημ. 2).  
[σύνθ. λ. πρό + βλη- (<  βάλλω)  + παρ. επίθ. -μα]. 

προβουλεύω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  βουλεύω 
1. φροντίζω εκ των προτέρων, προνοώ: προ-
βουλεύει ὅπως μηδὲν δεήσει = προνοεί πώς δε 
θα λείψει τίποτε. 

2. για τη Βουλή στην Αθήνα καταρτίζω προ-
βούλευμα ή περνώ προβούλευμα (δηλ. προ-
καταρκτική απόφαση που έπρεπε στη συνέ-
χεια να εγκριθεί από την εκκλησία του δή-
μου): ἔδοξε τὴν βουλὴν προβουλεύσασαν εἰσ-
ενεγκεῖν ὅτῳ τρόπῳ οἱ ἄνδρες κρίνοιντο = α-
ποφασίστηκε η βουλή να καταρτίσει προβού-
λευμα και να εισηγηθεί με ποιον τρόπο θα δι-
κάζονταν οι κατηγορούμενοι. 

• ως απρόσ. στην παθ. φωνή προβεβούλευται τῇ 
βουλῇ = η βουλή έχει καταρτίσει προβού-
λευμα.  

[σύνθ. λ. πρό + βουλεύω]. 

προδίδωμι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  δίδωμι  

1. δίνω από πριν, προπληρώνω: καὶ τόν τε 
προὐφειλόμενον μισθὸν ἀπέδωκε καὶ ἔτι μη-
νὸς προέδωκεν = και το μισθό που οφειλόταν 
πλήρωσε και προπλήρωσε ακόμη το μισθό ε-
νός μήνα. 

2. παραδίδω στον εχθρό, προδίδω. 

 παράγ. προδοσία, προδότης, προδοτικός. 

ΝΕ προδίδω (με τη σημ. 2). 

[σύνθ. λ. πρό + δίδωμι]. 

πρόδρομος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ  

αυτός που προηγείται, που τρέχει μπροστά: 
κήρυκας προδρόμους προέπεμψαν = έστειλαν 
προηγουμένως κήρυκες που πήγαιναν μπρο-
στά.  
ΝΕ πρόδρομος «που προηγήθηκε ενός άλ-
λου». 
[σύνθ. λ. πρό + *δραμ- (ἔ-δραμ-ον, πβ. δρό-
μος) + παρ. επίθ. -ος]. 

προεδρία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. πρωτοκαθεδρία, το δικαίωμα που είχε ένας 
επίσημος ξένος ή ένας τιμώμενος πολίτης να 
κάθεται στις πρώτες θέσεις σε δημόσιους α-
γώνες, στο θέατρο κτλ.  

2. το αξίωμα του προέδρου. 
ΝΕ πρoεδρία (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. πρόεδρος + παρ. επίθ. -ία]. 

πρόειμι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  εἶμι  
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1. προχωρώ: ὀλίγα βήματα προϊόντες = αφού 
προχώρησαν μερικά βήματα. 

• για χρόνο προϊόντος τοῦ χρόνου = καθώς 
περνά ο καιρός. προϊούσης τῆς νυκτός = 
καθώς προχωρούσε η νύχτα. 

2. προχωρώ μπροστά: ἐκέλευεν αὐτὸν προϊέ-
ναι = τον διέταξε να προχωρήσει μπροστά.  
[σύνθ. λ. πρό + εἶμι]. 

προεῖπον ΡΗΜΑ 

αόρ. β΄, με ενεστ. το πρόφημι ή το προαγορεύω 
1. είπα κάτι προηγουμένως ή το είπα ως εισα-
γωγή: οὐδὲν οὐκ ἀληθὲς εἴρηκα ὧν προεῖπον 
= από όσα είπα προηγουμένως δεν είπα τίπο-
τε που να μην είναι αληθινό. 

2. προκήρυξα: ἐπὰν πόλεμον προείπωσι = ό-
ταν προκηρύξουν πόλεμο. 
ΝΕ προείπα (με τη σημ. 1). 

προέρχομαι ΡΗΜΑ 
Παρακ. συνηρημένος προὐλήλυθα 
Για τους χρόνους  ἔρχομαι  

1. προχωρώ: ἐς τὸ πλέον οὐκέτι προελθών = χω-
ρίς να προχωρήσει περισσότερο (με το στρατό). 
• για χρόνο προελθόντος πολλοῦ χρόνου = α-
φού πέρασε πολύς καιρός. 

2. προηγούμαι: ὁ νεανίας προελθών τοῦ λο-
χαγοῦ πρότερος ἐπορεύετο. 

3. μεταφορικά φτάνω σε ένα σημείο (καλό ή 
κακό): εἰς πᾶν μοχθηρίας προεληλύθασιν = έ-
χουν φτάσει στο έσχατο σημείο της μοχθηρί-
ας.  
ΝΕ προέρχομαι «έρχομαι / κατάγομαι από 
κτλ.». 
[σύνθ. λ. πρό + ἔρχομαι]. 

προέχω ΡΗΜΑ 
συνηρημ. ενεστ. προὔχω 
συνηρημ. μέσ. αόρ. β΄ προὐσχόμην 
Για τους χρόνους  ἔχω  

1. κρατώ κάτι μπροστά ως προστασία. 

2. μεταφορικά στη μέση φωνή προέχομαι προβάλ-
λω ως πρόφαση: ὅπερ μάλιστα προὔχονται = 
αυτό που κυρίως προβάλλουν ως πρόφαση. 

3. ως αμετάβατο α. προεξέχω: ἀκτὴ προέχουσα 
εἰς τὸν πόντον = γλώσσα γης που προεξέχει 
μέσα στη θάλασσα. β. υπερέχω: πλήθει προὔ-
χοντες καὶ ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ = υπερέχοντες 
ως προς τον αριθμό και ως προς την πείρα 
την πολεμική.  

 παράγ. πρόσχημα.  
ΝΕ προέχει «έχει την πρώτη θέση/σημασία».  
[σύνθ. λ. πρό + ἔχω]. 

προΐημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἵημι  

1. στέλνω κάποιον ως προπομπό: πρόετε 
πρὸς αὐτοὺς τὴν τῶν ἱππέων τάξιν = να στεί-

λετε (στον εχθρικό στρατό) πρώτα το τμήμα 
των στρατιωτών που είναι ιππείς. 

2. παραδίδω: προεῖσαν αὐτῷ τὰς ναῦς = πα-
ρέδωσαν σ’ αυτόν τα πλοία.  

3. μέση φωνή προΐεμαι αφήνω, αμολάω, και 
ειδικότερα α. για ήχο, φωνή, κραυγή κτλ. βγά-
ζω, εκστομίζω: μηδὲ φωνὴν προέσθαι δυνάμε-
νος = χωρίς να μπορεί να βγάλει ούτε καν 
φωνή (δηλ. εντελώς σιωπηλός). β. παραδίδω 
στον εχθρό. γ. εγκαταλείπω: Ἀθηναῖοί φασι 
ἐν οὐδενὶ ὑμᾶς προέσθαι ἀδικουμένους = οι 
Αθηναίοι λένε ότι σε καμιά περίπτωση δε 
σας εγκατέλειψαν να αδικείσθε. δ. παραχω-
ρώ, χαρίζω κάτι: προΐεταί τι τῶν ἰδίων καὶ 
ποιεῖ πρᾶγμα φιλάνθρωπον καὶ φιλόδωρον = 
χαρίζει κάτι από αυτά που του ανήκουν και 
κάνει μια πράξη φιλανθρωπίας και γενναιο-
δωρίας. 

[σύνθ. λ. πρό + ἵημι]. 

προῖκα ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

δωρεάν, χωρίς να πληρώσω ή να αμειφθώ: 
προῖκα ἐργάζομαι.  

[αιτιατ. του προίξ, προικὸς ως επίρρ., πβ. δω-
ρεάν]. 

προΐστημι ΡΗΜΑ 
συνηρημένος αόρ. α΄ προὔστηκα 
συνηρημένος αόρ. β΄ προὔστην 
Για τους χρόνους  ἵστημι 

1. στήνω / βάζω κάτι μπροστά. 

2. μέση φωνή προΐσταμαι 

α. βάζω κάτι μπροστά μου: προστησάμενος τὰ 
ἅρματα... = αφού έβαλε μπροστά τα άρματα...  
β. προβάλλω ως δικαιολογία: προΐσταται τὴν 
ἀτυχίαν τῆς κακουργίας = προβάλλει ως δι-
καιολογία της κακοήθειάς του την ατυχία.   

3. παθ. φωνή προΐσταμαι  

α. είμαι επικεφαλής, είμαι ο ηγέτης, ο κυβερ-
νήτης κτλ.: Περικλῆς προὔστη τῆς πόλεως 
(τῶν Ἀθηνῶν) = ο Περικλής ήταν ο αρχηγός 
της πόλης.  οἱ προεστῶτες/οἱ προεστηκότες = 
οι αρχηγοί. 

β. προστατεύω: ὁ προστὰς τῆς εἰρήνης = αυ-
τός που προστατεύει την ειρήνη.   

ΝΕ προΐσταμαι (με τη σημ. 3α και στη μτχ. 
προϊστάμενος).  
[σύνθ. λ. πρό + ἵστημι]. 

προκαλέω -ῶ ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  καλέω -ῶ 
συνήθως στη μέση φωνή προκαλοῦμαι προσκα-
λώ: προκαλοῦμαι αὐτὸν εἰς τὸ συνδειπνεῖν = 
τον προσκαλώ σε δείπνο. προκαλούμεθα ὑ-
μᾶς φίλους εἶναι = σας προσκαλούμε (σας 
προτείνουμε) να είμαστε φίλοι.  
ΝΕ προκαλώ «προτρέπω» αλλά και «προκα-
λώ». 
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[σύνθ. λ. πρό + καλέω]. 

πρόκειμαι ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  κεῖμαι 
1. βρίσκομαι μπροστά σε κάποιον: ὁ παῖς 
οὗτος ὑμῖν πρόκειται = αυτό το παιδί βρίσκε-
ται μπροστά σας. παρὰ ἤπειρον νῆσος πρό-
κειται = μπροστά στην ηπειρωτική χώρα βρί-
σκεται ένα νησί. 

• χρονικά βρίσκομαι μπροστά σε κάποιον: ὁ 
προκείμενος ἡμῖν ἀγών = ο αγώνας που 
βρίσκεται (που έχουμε) μπροστά μας. 

2. μεταφορικά προτείνομαι, συζητούμαι: γνῶ-
μαι τρεῖς πρόκεινται = έχουν προταθεί τρεις 
γνώμες. 

ΝΕ η μετοχ. προκείμενος (με τη σημ. 1 & τις 
φρ. προκειμένου να.., στο προκείμενο) & το 
απρόσ. ρ. πρόκειται. 

[σύνθ. λ. πρό + κεῖμαι]. 

προκινδυνεύω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  κινδυνεύω 
αγωνίζομαι, διακινδυνεύω για τη σωτηρία 
άλλων: οἱ Ἀθηναῖοι ἔλεγον τοιάδε «...φαμὲν 
γὰρ Μαραθῶνί τε μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ 
βαρβάρῳ» = οι Αθηναίοι έλεγαν τα εξής: 
«...λέμε δηλαδή ότι μόνοι εμείς αγωνιστήκαμε 
για τη σωτηρία της Ελλάδας εναντίον των 
βαρβάρων».  
[σύνθ. λ. πρό + κινδυνεύω]. 

προκόπτω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  κόπτω 
1. προοδεύω, σημειώνω πρόοδο: οὐδὲν προέ-
κοπτον εἰς τὸ ἀπολέσαι ὑμᾶς = δε σημείωσαν 
καμιά πρόοδο στην προσπάθειά τους να σας 
καταστρέψουν. 2. για χρόνο προχωρώ: ἡ νὺξ 
προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν = η νύχτα 
προχώρησε και η μέρα πλησίασε.  

 παράγ. προκοπή.   
ΝΕ προκόβω (με τη σημ. 1).  
[σύνθ. λ. πρό + κόπτω]. 

προκρίνω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  κρίνω 
προτιμώ, επιλέγω: προκρίνω τινὰς ἐκ πάντων 
= επιλέγω μερικούς από το σύνολο. 

 παράγ. πρόκρισις, πρόκριτος «που έχει 
προεπιλεγεί».  

ΝΕ  προκρίνω.  

[σύνθ. λ. πρό + κρίνω]. 

προλαμβάνω ΡΗΜΑ  
συνηρημ. αόρ. β΄ προὔλαβον 
Για τους χρόνους  λαμβάνω 

1. παίρνω κάτι προκαταβολικά: προλαμβάνω 
τρία τάλαντα παρά τινος. 

2. προλαβαίνω. 

 παράγ. πρόληψις, προληπτικός. 

ΝΕ  προλαμβάνω & προλαβαίνω (με σημ. 2). 
[σύνθ. λ. πρό + λαμβάνω]. 

προμαχέω -ῶ ΡΗΜΑ 

μάχομαι στην πρώτη γραμμή: Ἑλλήνων προμα-
χοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι = οι Αθηναίοι 
πολεμώντας στο Μαραθώνα στην πρώτη γραμ-
μή υπέρ των Ελλήνων (κατατρόπωσαν τους Μή-
δους). 

 παράγ. πρόμαχος, προμαχέω. 

[παράγ. λ. πρόμαχος + παρ. επίθ. -έω]. 

πρόμαχος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

συνήθως ως ουσιαστ. αυτός που πολεμά στην 
πρώτη γραμμή: Ἀθηνᾶ Πρόμαχος = η Αθηνά, 
η προστάτιδα της Αθήνας.  
[σύνθ. λ. πρό + μάχομαι]. 

προμήθεια, -είας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

προνοητικότητα, πρόνοια. 

ΝΕ προμήθεια «εξασφάλιση», οι προμήθειες 
«τρόφιμα». 

[παράγ. λ. προμηθής + παρ. επίθ. -εια]. 

πρόξενος, -ένου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

άτομο που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα ε-
νός ξένου κράτους στο δικό του κράτος. (Ο 
Αθηναίος Καλλίας, λ.χ., ήταν πρόξενος της Σπάρ-
της στην Αθήνα.) 

 παράγ. προξενέω, προξενία.  

ΝΕ  πρόξενος (με παρόμοια σημ.). 

[σύνθ. λ. πρό + ξένος]. 

προξενέω -ῶ ΡΗΜΑ  
Παρατ. προὐξένουν 
Μέλλ. προξενήσω 
Αόρ. προὐξένησα 
Παρακ. προὐξένηκα 

1. είμαι πρόξενος: βούλομαι σῶσαι ὑμᾶς... διὰ 
τὸ προξενεῖν ὑμῶν = θέλω να σας σώσω... γιατί 
είμαι πρόξενος δικός σας. 

2. προκαλώ, προξενώ: προξενῶ εὐδαιμονίαν 
/ κίνδυνόν τινι = προκαλώ σε κάποιον ευτυ-
χία/κίνδυνο. 

3. συστήνω κάποιον ως κατάλληλο για κά-
ποιο έργο: προξενῶ τινα διδάσκαλον = συ-
στήνω κάποιον ως δάσκαλο. 

ΝΕ προξενώ (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. πρόξενος + παρ. επίθ. -έω]. 

πρόοιδα ΡΗΜΑ   
Για τους χρόνους  οἶδα 

γνωρίζω εκ των προτέρων. 

[σύνθ. λ. πρό + οἶδα]. 

προοράω -ῶ ΡΗΜΑ  
Για τους χρόνους  ὁράω -ῶ 

1. βλέπω μπροστά μου: ἐπεὶ δὲ σκότος ἐγίγνε-
το... ἔπιπτον διὰ τὸ μὴ προορᾶν τὰ ἔμπροσθεν 
= όταν έπεφτε το σκοτάδι... έσκυβαν, γιατί δεν 
έβλεπαν τι ήταν μπροστά τους. 
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2. ενεργ. και μέση φωνή προορῶ / προορῶμαι 
προβλέπω: προορῶ τὸ μέλλον. ταῦτα προο-
ρώμενοι ἡμεῖς τότε καὶ δεδιότες ἐλέγομεν... = 
επειδή εμείς τότε τα είχαμε προβλέψει αυτά 
και  φοβόμασταν, λέγαμε ότι... 

3. ενεργ. και μέση φωνή προορῶ & προορῶμαι 
φροντίζω, προνοώ: προορῶ τοῦ σίτου = φρο-
ντίζω για τα τρόφιμα. πάντα ἃ προσήκει 
προορώμενοι = φροντίζοντας για όλα όσα 
πρέπει.  
[σύνθ. λ. πρό + ὁράω]. 

προπετής, -ής, -ὲς ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός προπετέστερος 
Υπερθετικός προπετέστατος 

1. αυτός που γέρνει προς τα εμπρός. 

2. μεταφορικά αυτός που έχει την τάση για 
κάτι αρνητικό, επιρρεπής: προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ 
πολλοὺς ἀποκτείνειν = είχε την τάση να δια-
πράττει πολλούς φόνους.  
3. α. για πράγματα ανεξέλεγκτος, ασυγκράτη-
τος. β. για πρόσωπα αυτός που βιάζεται, ορμά 
ή σπεύδει να κάνει ή να πει κάτι χωρίς προη-
γουμένως να το σκεφτεί, απερίσκεπτος, από-
κοτος, ασυλλόγιστα ορμητικός. 

 παράγ. προπετῶς, προπέτεια. 

ΝΕ προπετής (με σημ. 3β). 
[σύνθ. λ. πρό +  πετ- (πίπτω)  +  παρ.  επίθ. -ής]. 

πρὸς ΠΡΟΘΕΣΗ 

Α. με γενική δηλώνει 1. τη θέση που έχει κάτι 
σχετικά με κάτι άλλο, προς την πλευρά: τὸ 
τεῖχος εἶχε δύο περιβόλους, πρός τε Πλαται-
ῶν... = το τείχος είχε δύο περιβόλους, τον έ-
ναν προς την πλευρά των Πλαταιών...  

2. από την πλευρά (με την έννοια της καταγω-
γής): πρόγονοι ἢ πρὸς ἀνδρῶν ἢ πρὸς γυναι-
κῶν = πρόγονοι είτε από την πλευρά των αν-
δρών είτε των γυναικών.  
3. μεταφορικά ενώπιον, στα μάτια κάποιου: 
δρῶμεν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς θεῶν οὔτε 
πρὸς ἀνθρώπων = δε διαπράττουμε καμιά α-
δικία, ούτε στα μάτια των θεών ούτε των αν-
θρώπων.  

• σε όρκους στο όνομα του...: πρὸς ∆ιός = στο 
όνομα του ∆ία. πρὸς θεῶν, τίς οὕτως εὐή-
θης ἐστί; = προς θεού, ποιος είναι τόσο α-
νόητος; 

4. αυτό που ταιριάζει, αρμόζει σε...: οὐ γὰρ 
ἦν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδι-
δόναι = γιατί δεν ταίριαζε στο χαρακτήρα 
του Κύρου να έχει χρήματα και να μην πλη-
ρώνει. 

5. με παθητικά ρήματα από τον, υπό του: ὁμο-
λογεῖται πρὸς πάντων = ομολογείται από ό-
λους. 

Β. με δοτική δηλώνει  

1. κοντά σε: οἱ ποταμοὶ πρὸς ταῖς πηγαῖς οὐ 
μεγάλοι εἰσί = τα ποτάμια κοντά στις πηγές 
τους δεν είναι ορμητικά. 

2. εκτός από, επιπλέον: πρὸς τούτοις μανθά-
νουσι καὶ τοξεύειν = εκτός από αυτά μαθαί-
νουν και να τοξεύουν. 

Γ. με αιτιατική δηλώνει  
1. κίνηση ή διεύθυνση προς, σε: πρὸς νότον ὁ-
ρᾷ = βλέπει προς το Νότο. 

2. χρονικά περίπου, γύρω: πρὸς ἑσπέραν ἦν = 
ήταν περίπου βράδυ. 

3. εναντίον κάποιου ή προς κάποιον: ὁ πρὸς 
ἡμᾶς πόλεμος = ο εναντίον μας πόλεμος. λέ-
ξατε πρός με = πείτε μου. 

4. ως προς, σε σχέση με: ἔχουσι χώραν πρὸς τὸ 
πλῆθος τῶν πολιτῶν ἐλαχίστην = έχουν μια χώ-
ρα που σε σχέση με το μεγάλο αριθμό των 
πολιτών είναι πολύ μικρή. 

5. σύμφωνα με: πρὸς τὴν δύναμιν τὴν αὑτῶν 
εὖ ποιοῦσι = σύμφωνα με τη δυνατότητα που 
έχουν, κάνουν το καλό. 

∆. ως α΄ συνθετικό δηλώνει 1. κίνηση προς ένα 
μέρος, π.χ. προσάγω. 2. πλησίον, κοντά, π.χ. 
πρόσκειμαι. 3. προσθήκη, επιπλέον, π.χ. προσ-
τίθημι. 

[*πρετι-, *περ- (περί), παμφυλιακό περτί, 
κρητικό πρές, ομηρικό προτί, αρχ. ινδ. práti]. 

προσαγορεύω ΡΗΜΑ             
Μέλλ. προσερῶ 
Αόρ. προσεῖπον 
Παρακ. προσείρηκα 

1. απευθύνω χαιρετισμό σε κάποιον: εἴωθα ἐν 
ταῖς ἐπιστολαῖς τοὺς φίλους προσαγορεύειν 
διὰ τοῦ «εὖ πράττειν» = συνηθίζω στις επι-
στολές να απευθύνω στους φίλους το χαιρετι-
σμό «να είσαι καλά». 

2. ονομάζω, αποκαλώ κάποιον: τὸν Ἀγαμέ-
μνονα προσαγορεύουσι ποιμένα τῶν λαῶν = 
τον Αγαμέμνονα τον ονομάζουν αρχηγό των 
λαών.  
ΝΕ προσαγορεύω (με τη σημ. 2). 
[σύνθ. λ. πρός + ἀγορεύω]. 

προσάγω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἄγω  

1. οδηγώ ή φέρνω κάτι κάπου: προσάγω δῶ-
ρά τινι = φέρνω δώρα σε κάποιον. 

2. μεταφορικά φέρνω, προκαλώ: προσάγω φό-
βον. 

3. μέση φωνή προσάγομαι φέρνω προς το μέ-
ρος μου: ἀπάτῃ προσάγονται τὸ πλῆθος = 
παίρνουν με το μέρος τους το λαό με εξαπά-
τηση (εξαπατώντας τον). 

 παράγ. προσαγωγή, προσαγωγός. 

ΝΕ προσάγω (λόγ., με τη σημ. 1). 
[σύνθ. λ. πρός + ἄγω]. 
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προσβάλλω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  βάλλω  

επιτίθεμαι: προσβαλὼν αἱρεῖ τὴν πόλιν = α-
φού επιτέθηκε στην πόλη, την κυριεύει. 

 παράγ. προσβολή. 

ΝΕ προσβάλλω. 

[σύνθ. λ. πρός + βάλλω]. 

προσβολή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

επίθεση: προσβολὴ ἐγένετο πρὸς τὸ τεῖχος = 
έγινε επίθεση στο τείχος. 

ΝΕ προσβολή. 

[παράγ. λ. προσβάλλω + παρ. επίθ. -ή]. 

προσγίγνομαι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  γίγνομαι  

πηγαίνω ως βοηθός ή ως σύμμαχος: οἱ δὲ Ἀ-
θηναῖοι ὁρῶντες στρατιάν τε ἄλλην προσγε-
γενημένην τοῖς Λακεδαιμονίοις προεῖπον ἔκ-
πλουν = και οι Αθηναίοι, βλέποντας ότι είχε 
έρθει και άλλος στρατός για να συμμαχήσει 
με τους Λακεδαιμόνιους, διέταξαν την ανα-
χώρηση από το λιμάνι. 

[σύνθ. λ. πρός  + γίγνομαι]. 

πρόσειμι (Α) ΡΗΜΑ  
στην αττ. διάλεκτο ως μέλλ. του προσέρχομαι 
Για τους χρόνους  εἶμι  

1. πλησιάζω κάποιον: βραδέως προσῄεσαν = 
πλησίαζαν αργά αργά. 

• πλησιάζω κάποιον εχθρικά: πρόσειμι ἐπί τινα. 

2. παρουσιάζομαι για να μιλήσω: πρόσειμι 
πρὸς βουλήν.  
3. για χρόνο πλησιάζω: ἑσπέρα προσῄει = πλη-
σίαζε βράδυ.  
4. προσέρχομαι, εισπράττομαι: τὰ προσιόντα  
χρήματα  =  τα εισπραττόμενα  χρήματα, τα 
εισοδήματα. 

 παράγ. προσιτός.  
[σύνθ. λ. πρός + εἶμι]. 

πρόσειμι (Β) ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  εἰμὶ  

1. συνυπάρχω: τῇ βίᾳ πρόσεισιν ἔχθραι καὶ 
κίνδυνοι = με τη βία συνυπάρχουν οι εχθρό-
τητες και οι κίνδυνοι. 

2. είμαι παρών, υπάρχω: οὐδὲν ἄλλο προσῆν 
= δεν υπήρχε τίποτε άλλο. 

[σύνθ. λ. πρός + εἰμί]. 

προσέρχομαι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἔρχομαι 

1. πηγαίνω σε κάποιον, προσέρχομαι: προσ-
έρχομαι πρός τινα/προς τι. 

2. παρουσιάζομαι για να μιλήσω: προσέρχο-
μαι τῷ δήμῳ. 

ΝΕ προσέρχομαι. 
[σύνθ. λ. πρός + ἔρχομαι]. 

προσέχω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  ἔχω  
1. πλησιάζω κάτι σε κάτι άλλο: προσέχω γῇ 
τὸ σῶμα = πλησιάζω το σώμα στη γη. προσέ-
χω ναῦν = φέρνω το πλοίο στο λιμάνι. προσέ-
χω εἰς τὴν Σάμον = προσεγγίζω στη Σάμο. 

2. προσέχω τὸν νοῦν ή απλώς προσέχω (με παρά-
λειψη του νοῦς) δίνω προσοχή σε κάτι, ενδιαφέ-
ρομαι για αυτό: προσέχω τῷ πολέμῳ. πρό-
σχωμεν = ας προσέξουμε. 

 παράγ. προσεκτικός, προσεχής, προσοχή. 

ΝΕ προσέχω (με τη σημ. 2). 
[σύνθ. λ. πρός + ἔχω]. 

προσήκω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  ἥκω 
1. φτάνω ως...: ὄχθαι προσήκουσαι ἐπὶ τὸν 
ποταμόν = τα υψώματα φτάνουν ως το ποτά-
μι. 

2. έχω σχέση με κάποιον ή ταιριάζω σ’ αυτόν: 
τῷ βασιλεῖ προσήκει οὐ ῥᾳδιουργία ἀλλὰ 
καλοκἀγαθία = σε ένα βασιλιά δεν ταιριάζει 
η επιπολαιότητα αλλά η καλοσύνη. τίνι προ-
σήκει τόδε = ποιος έχει σχέση μ’ αυτό (για να 
το φροντίσει); 

3. ως απρόσ. με απαρέμφατο προσήκει ταιριά-
ζει, πρέπει: τοὐναντίον δρῶν ἢ προσῆκεν αὐ-
τῷ ποιεῖν = κάνοντας τα αντίθετα από ό,τι 
ταίριαζε (έπρεπε) να κάνει. 

4. μετοχή προσήκων α. αυτός που ανήκει σε 
κάποιον: τὸ προσῆκον ἑκάστῳ ἀποδιδόναι = 
να αποδώσει κανείς στον καθένα ό,τι του α-
νήκει (οφείλεται). β. αυτός που αρμόζει, που 
είναι κατάλληλος για κάτι: τελευτήσας τιμαῖς 
αὐτὸν προσηκούσαις ὁ σύλλογος τιμάτω = ό-
ταν θα πεθάνει (ο άξιος πολίτης), να τον τιμή-
σει η συνέλευση του λαού με τις τιμές που 
του αρμόζουν. γ. αυτός που έχει σχέση συγγέ-
νειας με κάποιον: οἱ προσήκοντές τινος = οι 
συγγενείς κάποιου. 

ΝΕ οι προσήκοντες (με τη σημ. 4γ) & προσή-
κων, -ουσα, -ον (με τη σημ. 4β). 
[σύνθ. λ. πρός + ἥκω]. 

προσηλόω -ῶ ΡΗΜΑ 

καρφώνω επάνω σε κάτι: προσηλῶ ψυχὴν 
πρὸς τὸ σῶμα. 

ΝΕ προσηλώνω.  
[σύνθ. λ. πρός + ἡλόω]. 

πρόσθεν ΠΡΟΘΕΣΗ & ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

Α. ως πρόθεση 1. μπροστά από κάποιον ή από 
κάτι: ἐν τῷ πρόσθεν τοῦ στρατεύματος = 
μπροστά από το στρατό. 

2. πριν από: οὐκ ἐλήξαμεν πρόσθεν ἑσπέρας = 
δεν τελειώσαμε πριν από το βράδυ. 

Β. ως επίρρημα 1. τοπικά μπροστά. ≠  ὄπισθεν. 

• με άρθρο ὁ πρόσθεν = ο μπροστινός. 
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2. χρονικά προηγουμένως, πριν: ὃ οὐ πρόσθεν 
ἐπεποιήκεσαν = πράγμα που δεν το είχαν κά-
νει προηγουμένως. σμικρῷ πρόσθεν = λίγο 
πριν. 

• με άρθρο ὁ πρόσθεν ο προηγούμενος: ἡ πρόσ-
θεν ἡμέρα. τὰ πρόσθεν = τα περασμένα. 

 παράγ. πρόσθιος.  

[παράγ. λ. πρός + παρ. επίθ. -θεν]. 

προσίημι ΡΗΜΑ 
Για τους άλλους χρόνους  ἵημι 

1. στέλνω προς. 

2. μέση φωνή προσίεμαι α. αφήνω κάποιον να 
πλησιάσει: προσίεμαι τοὺς βαρβάρους = αφή-
νω τους βαρβάρους να πλησιάσουν. β. παρα-
δέχομαι, πιστεύω: ἀλλὰ τοῦτο οὐ προσίεμαι = 
αυτό όμως δεν το πιστεύω. γ. δέχομαι: προσί-
εμαι ξενικὰ νόμιμα = δέχομαι ξένες συνήθει-
ες. δ. επιδοκιμάζω: ἐγὼ οὐδὲν κακὸν προσή-
σομαι = εγώ δε θα επιδοκιμάσω καμιά κακή 
πράξη. ε. τολμώ να: οὐ προσίεμαι τοιαύτας 
πράξεις πράττειν = δεν τολμώ να κάνω τέτοι-
ες πράξεις.  
[σύνθ. λ. πρός + ἵημι]. 

προσκαλέω -ῶ ΡΗΜΑ  

Για τους χρόνους  καλέω -ῶ 
1. συνήθως στη μέση φωνή προσκαλοῦμαι προ-
σκαλώ. 

2. καταγγέλλω κάποιον στο δικαστήριο: προσ-
καλῶ τινα δίκην ἀσεβείας = καταγγέλλω κά-
ποιον για ασέβεια. 

 παράγ. πρόσκλησις.  
ΝΕ προσκαλώ (με τη σημ. 1).  
[σύνθ. λ. πρός + καλέω]. 

πρόσκειμαι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  κεῖμαι 

χρησιμοποιείται ως παθ. του προστίθημι 
1. βρίσκομαι κοντά σε κάτι: πρόσκειμαι τῇ 
θύρᾳ = είμαι κοντά στην πόρτα. 

2. είμαι αφοσιωμένος σε κάτι: πρόσκειμαι τῷ 
δήμῳ = είμαι αφοσιωμένος στο λαό. 

3. επιμένω παρακαλώντας: προσέκειντο αὐ-
τῷ ἀξιοῦντες... = τον παρακαλούσαν ζητώ-
ντας... 

4. επιμένω πιέζοντας τον εχθρό: ἡ ἵππος Μαρ-
δονίου προσέκειτο καὶ ἐλύπει τοὺς Ἕλληνας 
= το ιππικό του Μαρδονίου πίεζε και παρε-
νοχλούσε τους Έλληνες. 

ΝΕ πρόσκειμαι (με τη σημ. 2, λ.χ. πρόσκειμαι 
στο τάδε κόμμα). 

[σύνθ. λ. πρός + κεῖμαι]. 

προσκεφάλαιον, -αίου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. μαξιλάρι για το κεφάλι. 
2. γενικότερα μαξιλάρι κάθε είδους: καθῆστο 
ἐπὶ προσκεφαλαίου τε καὶ δίφρου = καθόταν 
σ’ ένα σκαμνί με μαξιλάρι. 

προσκόπτω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  κόπτω 
χτυπώ επάνω σε κάτι, σκοντάφτω: προσκό-
πτω πρὸς λίθον = σκοντάφτω σε πέτρα.  
[σύνθ. λ. πρός + κόπτω]. 

προσκυνέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Παρατ. προσεκύνουν 
Μέλλ. προσκυνήσω 
Αόρ.  προσεκύνησα 

γονατίζω σε ένδειξη σεβασμού και λατρεύω 
ένα θεό. 

 παράγ. προσκύνησις, προσκυνητής. 

ΝΕ προσκυνώ. 
[σύνθ. λ. πρός  + κυνέω]. 

προσλαμβάνω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  λαμβάνω 

1. παίρνω κάτι επιπλέον: ὄψον ἐσθίων ἄρτον 
προσέλαβε = τρώγοντας το φαγητό του πήρε 
και ψωμί. 

2. παίρνω μαζί μου κάποιον: προσέλαβεν ἱπ-
πεῖς καὶ πελταστάς = πήρε (για βοήθεια) ιπ-
πείς και πελταστές. 

 παράγ. πρόσληψις.   

ΝΕ προσλαμβάνω (με παραπλήσια σημ. προς 
τη 2). 

[σύνθ. λ. πρός + λαμβάνω]. 

πρόσοδος, -όδου, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

1. προσέγγιση, πλησίασμα: πρόσοδοι χαλε-
παὶ πρὸς τὸ χωρίον = δύσβατοι δρόμοι που 
οδηγούν στο χωριό. 

2. επίθεση, έφοδος: αἱ πρὸς τοὺς πολεμίους 
πρόσοδοι = οι επιθέσεις εναντίον των ε-
χθρών. 

3. εισόδημα.  

ΝΕ πρόσοδος (με τη σημ. 3). 
[σύνθ. λ. πρός + ὁδός]. 

προσπίπτω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  πίπτω 

1. πέφτω επάνω σε κάτι: διελόντες τοῦ τεί-
χους, ᾗ προσέπιπτε τὸ χῶμα... = αφού χάλα-
σαν ένα μέρος του τείχους, εκεί όπου έπεφτε 
το χώμα...  

2. επιτίθεμαι: οἱ ἱππεῖς προσπίπτουσι τοῖς ὁ-
πλίταις.  

3. συμβαίνω ξαφνικά: μεγάλαι συμφοραὶ προσ-
έπεσαν = συνέβησαν / τους έπεσαν μεγάλες συμ-
φορές.  
4. πέφτω στα πόδια κάποιου παρακαλώντας, 
προσπέφτω: ἱκέτης προσπίπτω.  
ΝΕ προσπέφτω (με τη σημ. 4). 

[σύνθ. λ. πρός + πίπτω]. 

προσποιέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ποιέω -ῶ  
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1. παραχωρώ: ἐβούλοντο Πλάταιαν τῆς Βοι-
ωτίας Θηβαίοις προσποιῆσαι = ήθελαν να 
παραχωρήσουν στους Θηβαίους την Πλάταια 
της Βοιωτίας. 

2. συνήθως στη μέση φωνή προσποιοῦμαι α. παίρ-
νω κάποιον με το μέρος μου: οἱ δυνατώτεροι 
περιουσίας ἔχοντες προσεποιοῦντο ὑπηκό-
ους τὰς ἐλάσσονας πόλεις = οι ισχυρότεροι 
που είχαν μεγαλύτερη δύναμη έπαιρναν με το 
μέρος τους, ως φόρου υποτελείς, τις μικρότε-
ρες πόλεις. β. χρησιμοποιώ ή παρουσιάζω κά-
τι ξένο ως δικό μου, το ιδιοποιούμαι: ἡ τῶν 
γεφυρῶν οὐ διάλυσις, ἣν ψευδῶς τότε δι’ ἑ-
αυτὸν προσεποιήσατο = η μη καταστροφή (η 
διάσωση) των γεφυρών, την οποία αναληθώς 
τότε παρουσίασε ως δικό του έργο. γ. προ-
σποιούμαι. 

 παράγ. προσποίησις.  
ΝΕ προσποιούμαι (με τη σημ. 2γ).  
[σύνθ. λ. πρός + ποιέω]. 

προστάτης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ     

αυτός που είναι υπεύθυνος για κάτι, ο επικε-
φαλής: Λακεδαιμόνιοι πάσης τῆς Ἑλλάδος 
προστάται εἰσίν. 

 παράγ. προστατεύω, προστατέω. 

ΝΕ προστάτης. 
[σύνθ. λ. πρός + *στατ- (στατός < ἵσταμαι) + 
παρ. επίθ. -ης]. 

προστατέω -ῶ ΡΗΜΑ 

είμαι επικεφαλής: προστατῶ τῆς πόλεως/τοῦ 
ἀγῶνος. 

[παράγ. λ. προστάτης + παρ. επίθ. -έω]. 

προστάττω ΡΗΜΑ  
ο κοινός τύπος είναι προστάσσω 
Για τους χρόνους  τάττω  

1. παρατάσσω στρατιωτικές δυνάμεις. 

2. εντάσσω ή προσαρτώ, συνενώνω: πρὸς τοῖς 
ἔθνεσι καὶ τοὺς πλησιοχώρους προσέταξεν = 
προσάρτησε στους λαούς (των σατραπειών) 
και όσους γειτόνευαν με αυτούς. 

3. διορίζω: οἱ Λακεδαιμόνιοι προσέταξαν Γύ-
λιππον ἄρχοντα τοῖς Συρακοσίοις = οι Λακε-
δαιμόνιοι διόρισαν το Γύλιππο διοικητή των 
Συρακουσίων.  
4. διατάζω: τὰ προσταχθέντα = οι διαταγές 
που δόθηκαν. 

ΝΕ προστάζω (με τη σημ. 4). 

[σύνθ. λ. πρός + τάττω]. 

προστίθημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  τίθημι  

1. τοποθετώ κάτι κοντά σε κάτι άλλο: κλίμα-
κας τοῖς πύργοις προσθέντες = αφού τοποθέ-
τησαν σκάλες στους πύργους των τειχών. 
2. προσθέτω: προστίθημι τῷ νόμῳ = κάνω 
προσθήκη στο νόμο. 3. δίνω: προστίθημι χρή-

ματα. επιβάλλω: ζημίαν προστίθημι = επιβάλλω 
τιμωρία. 4. μέση φωνή προστίθεμαι α. παίρνω 
κάποιον με το μέρος μου, τον κάνω φίλο ή 
σύμμαχο: προστίθεμαι φίλον. β. συμφωνώ: 
ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους προσθέ-
σθαι = είπε ότι με αυτήν τη γνώμη συμφώνη-
σαν και οι άλλοι. 

 παράγ. πρόσθεσις, προσθήκη, πρόσθετος. 

ΝΕ προσθέτω (με τη σημ. 2). 

[σύνθ. λ. πρός + τίθημι]. 

προστυγχάνω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  τυγχάνω  

συναντώ τυχαία: ὁ προστυγχάνων / προστυ-
χών = ο πρώτος άνθρωπος που συναντά τυ-
χαία κάποιος.  

[σύνθ. λ. πρός + τυγχάνω]. 

προσφέρω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  φέρω  

1. τοποθετώ κάτι κοντά ή επάνω σε κάτι άλ-
λο: μηχανὰς τῇ Ποτειδαίᾳ προσέφερον καὶ ἐ-
πειρῶντο ἑλεῖν = τοποθέτησαν στην Ποτεί-
δαια πολιορκητικές μηχανές και προσπαθού-
σαν να την κυριεύσουν. 

2. προσφέρω: προσφέρω δῶρα/τροφήν. 

3. παθ. φωνή προσφέρομαι α. πηγαίνω εναντί-
ον κάποιου: προσενήνεκτο πρὸς τὴν φάλαγ-
γα = είχε επιτεθεί εναντίον της φάλαγγας. 

β. χωρίς εχθρική διάθεση πηγαίνω προς κάποι-
ον ή κάτι, πλησιάζω. γ. φέρομαι, αντιμετωπί-
ζω κάποιον ή κάτι με ένα συγκεκριμένο τρό-
πο: ἀπὸ τοῦ ἴσου προσφέρομαί τινι = αντιμε-
τωπίζω κάποιον με ίσους όρους.  

παράγ. προσφορά, πρόσφορος.  
ΝΕ προσφέρω (με τη σημ. 2).  
[σύνθ. λ. πρός + φέρω]. 

πρόσω ΕΠΙΡΡΗΜΑ   πόρρω. 

προτάττω ΡΗΜΑ  
ο κοινός τύπος είναι προτάσσω 
Για τους χρόνους   τάττω  

1. τοποθετώ μπροστά, προτάσσω. 

• μέση φωνή προτάττομαι προτάσσω: προετά-
ξατο τῆς φάλαγγος τοὺς ἱππέας = τοποθέ-
τησε μπροστά από τη φάλαγγα τους ιππείς. 

2. παθ. φωνή προτάττομαι βρίσκομαι μπροστά 
σε κάποιον για να τον υπερασπιστώ: προτα-
χθέντες ὑπὲρ ἁπάντων = αφού στάθηκαν στην 
πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση όλων. 

ΝΕ προτάσσω (με τη σημ. 1).  
[σύνθ. λ. πρό + τάττω]. 
προτεραῖος, -αία, -αῖον ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που είναι της προηγούμενης ημέρας: τῇ 
προτεραίᾳ (ἡμέρᾳ) = την προηγουμένη μέρα. 
≠ τῇ ὑστεραίᾳ (ἡμέρᾳ) = την επόμενη μέρα. 
[παράγ. λ. πρότερος + παρ. επίθ. -αῖος]. 

πρότερος, -τέρα, -τερον ΕΠΙΘΕΤΟ 
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προηγούμενος: τοὺς προτέρους στρατηγοὺς 
ἔπαυσαν, ἄλλους δὲ ἀνθείλοντο = απέλυσαν 
τους προηγούμενους στρατηγούς και εξέλε-
ξαν άλλους στη θέση τους. 

 παράγ. προτεραία (ἡμέρα). 

ΝΕ στη φρ. εκ των προτέρων «από πριν». 
[πρό + παρ. επίθ. -τερος]. 

προτίθημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  τίθημι 

1. τοποθετώ κάτι μπροστά. 

• μέση φωνή προτίθεμαι βάζω κάτι μπροστά 
σε κάποιον: προτίθεμαι δεῖπνον =  προσφέ-
ρω φαγητό. 

2. ορίζω, προτείνω: προτίθημί τινι στέφανον 
τῶν ἀγώνων = ορίζω γι’ αυτόν που αγωνίστη-
κε το στεφάνι του νικητή. προτίθημι θάνατον 
ζημίαν = ορίζω το θάνατο ως ποινή. 

3. μέση φωνή προτίθεμαι προτείνω για συζή-
τηση: καὶ σύ, ὦ πρύτανι, γνώμας πρόθες αὖ-
θις Ἀθηναίοις = και συ, πρύτανη, θέσε πάλι 
για συζήτηση στους Αθηναίους τις προτά-
σεις. 

 παράγ. πρόθεσις.  
ΝΕ προτίθεμαι «έχω την πρόθεση, σχεδιάζω».  
[σύνθ. λ. πρό + τίθημι]. 

προτιμάω -ῶ ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  τιμάω -ῶ  

1. δίνω, συγκριτικά, μεγαλύτερη αξία σε κά-
ποιον/κάτι: ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν ἀντὶ πάντων 
τῶν ἄλλων χρημάτων προτιμᾷ = ο πατέρας 
δίνει στο γιο του μεγαλύτερη σημασία από 
ό,τι σε οτιδήποτε άλλο. 

2. προτιμώ: Αἰγύπτιοι προτιμῶσι καθαροὶ εἶ-
ναι ἢ εὐπρεπέστεροι = οι Αιγύπτιοι προτι-
μούν να είναι καθαροί παρά να έχουν καλή 
εξωτερική εμφάνιση. 

3. φροντίζω, ενδιαφέρομαι για κάποιον ή για 
κάτι: εἰρήνη δ’ ὅπως ἔσται προτιμῶσι οὐδό-
λως = δεν ενδιαφέρονται όμως καθόλου πώς 
θα γίνει ειρήνη. 

 παράγ. προτίμησις.  
ΝΕ προτιμώ (με τη σημ. 2).  
[σύνθ. λ. πρό + τιμάω]. 

προὔργου 

ως ουδέτερο επίθετο ωφέλιμο, χρήσιμο: προὔρ-
γου ἐστὶν εἴς τι/πρός τι = κάτι είναι χρήσιμο 
για κάποιο σκοπό.  
[σύνθ. λ. πρό + ἔργου]. 

προφέρω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  φέρω  

1. προσφέρω: μάντεις σφάγια προέφερον τὰ 
νομιζόμενα = οι μάντεις πρόσφεραν σφαγμέ-
να ζώα, όπως συνηθιζόταν. 

2. λέω, αναφέρω κάτι: μὴ προφέρετε τὴν τότε 
γενομένην ξυνωμοσίαν = μην αναφέρετε την 
ομοσπονδία που είχαμε κάνει τότε. 

3. υπερτερώ: ἡ Νάξος εὐδαιμονίᾳ τῶν νήσων 
προέφερε = η Νάξος υπερτερούσε ως προς 
τον πλούτο από τα άλλα νησιά. 

 παράγ. προφορά.  
ΝΕ προφέρω «εκφέρω λέξη, πρόταση κτλ.». 
[σύνθ. λ. πρό  + φέρω]. 

πρόχους, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

κανάτα.  
[διαλ. πρόχοος (< προχέω), στα αττ. συνηρημ. 
πρόχους]. 

προώλης, -ης, -ες ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που αξίζει να χαθεί πριν την ώρα του 
(  ἐξώλης).  
ΝΕ στη φρ. εξώλης και προώλης.  
[σύνθ. λ. πρό + ὄλλυμι]. 

πρυτανεῖον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ         

δημόσιο οικοδόμημα όπου έδρευε ο ἄρχων 
(δηλ. ο επώνυμος άρχων).  
[παράγ. λ. πρύτανις + παρ. επίθ. -εῖον]. 

πρυτανεύω ΡΗΜΑ  

1. έχω το αξίωμα του πρυτάνεως: πρυτανεύ-
ουσα (φυλή) = η φυλή στην οποία ανήκαν οι 
50 πρυτάνεις (  πρύτανις). 

2. διευθύνω: τὴν εἰρήνην ἐπρυτάνευε = διηύ-
θυνε τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.  
ΝΕ πρυτανεύω «βρίσκομαι στην πρώτη θέση». 

[παράγ. λ. πρύτανις + παρ. επίθ. -εύω]. 

πρύτανις, -εως, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

στον πληθ., στην Αθήνα οἱ πρυτάνεις οι 50 βου-
λευταὶ μιας φυλῆς στο χρονικό διάστημα που 
αυτοί αποτελούσαν τη διαρκή επιτροπή της 
Βουλῆς για τις τρέχουσες υποθέσεις του σώ-
ματος.  

 παράγ. πρυτανεῖον, πρυτανεύω, πρυτανεία 
«η θητεία του πρυτάνεως». 

ΝΕ πρύτανης «ο επικεφαλής πανεπιστημίου». 

[αβέβ., πιθ. προελλ., πβ. ετρουσκικό puruthn 
«αρχηγός»]. 

πρῲ ΕΠΙΡΡΗΜΑ  
ο κοινός τύπος είναι πρωῒ 
Συγκριτικός πρῳαίτερον 
Υπερθετικός πρῳαίτατα 

1. το διάστημα από την ανατολή έως το με-
σημέρι, πρωί. 

2. νωρίς: πρῲ τῆς ὥρας. 

ΝΕ πρωί (με τη σημ. 1). 
[*πρω- (< πρό) + τοπικό επίθ. -ι, πβ. πέρυσ-ι]. 

πρώην ΕΠΙΡΡΗΜΑ  

προχθές: πρώην καὶ χθές. 

ΝΕ ο πρώην «ο τέως, αυτός που δεν έχει πια 
την προηγούμενή του θέση, τίτλο κτλ.».  
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[αιτ. θηλ. αμάρτ. επιθέτου *πρώη ή *πρώ  (ε-
κτεταμένη  μορφή  της  πρό,  πβ. πρῴ) + επίθ. 
-ην κατά το ἄντην (ἀντί)]. 

πταίω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔπταιον 
Μέλλ. πταίσω 
Αόρ. ἔπταισα 
Παρακ. ἔπταικα 

1. κάνω κάποιον να σκοντάψει. 

• ως αμετάβατο σκοντάφτω. 

2. μεταφορικά κάνω σφάλμα: ὅταν πταίσωσί 
τι = όταν κάνουν κάποιο σφάλμα. 

 παράγ. πταῖσμα.  
ΝΕ πταίω (λόγ.) & φταίω (με τη σημ. 2). 
[πετ- , πτ-αίω άγν. ετυμ.]. 
πτερόν, -οῦ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. φτερό.  
2. φτερούγα.  
3. σειρά από κολόνες που περιβάλλουν εξω-
τερικά ένα ναό. 

  παράγ. πτερόεις, -εσσα, -εν  (ἔπεα πτερόεν-
τα «λόγια που πετούν, δε μένουν»), πτερωτός, 
πτερόω, πτέρυξ, σύνθ. ἄπτερος, ἀναπτερόω, ἀ-
ναπτέρωσις.  
ΝΕ φτερό (με τη σημ. 1) & πτερό (με σημ. 3). 

[*πετ- (πέτομαι «πετώ») + παρ. επίθ. -ρόν]. 

πτήσσω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔπτησσον 
Μέλλ. πτήξω 
Αόρ. ἔπτηξα 
Παρακ. ἔπτηχα 

μαζεύομαι, ζαρώνω από το φόβο μου: δοκεῖ 
μοι τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς εἶναι καὶ εὐτυχοῦντα 
ἐξυβρίσαι καὶ πταίσαντα πτῆξαι = νομίζω 
πως είναι χαρακτηριστικό του ίδιου ανθρώ-
που να είναι θρασύς, όταν όλα του πηγαί-
νουν καλά, και όταν πέσει σε κάποιο λάθος, 
να ζαρώνει από το φόβο του. 

 παράγ. πτώξ, ὁ «δειλός» (για το λαγό), 
πτωχός, πτωχικός, πτωχεύω. 

[*πτηκ- (*πτᾱκ-, *πτωκ- , πβ. πέ-πτω-κα < πί-
πτω, πέτ-ομαι) + παρ. επίθ. -jω > πτήσσω]. 

πτύσσω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔπτυσσον 
Μέλλ. πτύξω 
Αόρ. ἔπτυξα 
Παθ. αόρ. ἐπτύχθην  

διπλώνω. ≠ ἀναπτύσσω «ξεδιπλώνω». 

 παράγ. πτυχή.  

ΝΕ πτύσσω. 

[*πτυχ- + παρ. επίθ. -jω]. 

πτωχεία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

επαιτεία, ζητιανιά (  πενία). 

[παράγ. λ. πτωχός + παρ. επίθ. -εία]. 

Πυανοψιών,  -ῶνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ο τέταρτος μήνας του αττικού έτους, από 15 
Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. 
[από τη φρ. πύανον ἕψειν «ψήνω κουκιά» + 
παρ. επίθ. -ιών, όπου πύανος, ὁ = κύαμος, ὁ 
«κουκί»· ίσως ο πρωτογενής τύπος είναι *πύ-
αμος, αιτ. τὸν *πύαμον > τὸν πύανον (τροπή 
μ > ν), τὸν κύαμον (τροπή π σε κ στο σχήμα 
τ-π > τ-κ)]. 
Πύθια, -ίων, τὰ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

πανελλήνιος αθλητικός διαγωνισμός που τε-
λούσαν κάθε τέσσερα χρόνια στους ∆ελφούς 
προς τιμήν του Πυθίου Απόλλωνα. 

[Πύθια (ενν. ἱερά), παράγ. λ. Πυθώ, ἡ «παλιό 
όνομα των ∆ελφών» + παρ. επίθ. -ια]. 

Πυθία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

η ιέρεια του Απόλλωνα στο μαντείο των ∆ελ-
φών. 

[παράγ. λ. Πυθώ + παρ. επίθ. -ία]. 

πυκνός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός πυκνότερος 
Υπερθετικός πυκνότατος 

1. πυκνός. ≠ ἀραιός. 

2. συχνός, πολύς: οὗτοι δὲ πυκνοῖς ἐρωτήμα-
σιν ἐχρῶντο = και αυτοί έκαναν πολλές ερω-
τήσεις. 
3. για πρόσωπα έξυπνος ή συνετός. 

 παράγ. πυκνότης, πυκνόω.  

ΝΕ πυκνός (με τη σημ. 1). 
[αρχικά *πυκ-ινός < επίρρ. πύκα «πάγια, στέ-
ρεα» άγνωστης αρχής)  + παρ. επίθ. -ινός]. 

πύκτης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

πυγμάχος.  
[παράγ. λ. *πυγ- (πβ. πύξ, πυγ-μάχος) + παρ. 
επίθ. -της]. 

πυνθάνομαι ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐπυνθανόμην 
Μέλλ. πεύσομαι 
Αόρ. β΄  ἐπυθόμην 
Παρακ. πέπυσμαι 
Υπερσ. ἐπεπύσμην 

ζητώ να μάθω, μαθαίνω, πληροφορούμαι: ὡς 
ἐπυνθάνοντο τῆς Πύλου κατειλημμένης = ό-
ταν πληροφορήθηκαν ότι κατελήφθη η Πύ-
λος. σὺ ἄρτι πέπυσαι; =  εσύ τώρα το έμαθες;  

 παράγ. ἡ πύστις.  
[*πυνθ- (*πευθ-, κρητικό πεύθω «πληροφο-
ρώ», + παρ. επίθ. -αν-ομαι > πυνθάνομαι, για 
την ανάπτυξη -ν- στο πυ-ν-θ- πβ. λιθ. bu-n-dú 
«βρίσκομαι σε εγρήγορση», ΙΕ *bheudh-]. 

πὺξ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

στην πυγμαχία και γενικότερα με τις γροθιές: 
ἄλλον δὲ κωλύοντα ἡμᾶς πορεύεσθαι ἔπαισα 
πύξ = και έναν άλλο που μας εμπόδιζε να 
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προχωρήσουμε τον χτύπησα με γροθιές 
(  λάξ). 

 παράγ. πυγμή, πυγμαῖος, πύκτης, πυγμά-
χος.  
ΝΕ στην έκφραση πύξ λάξ «με μπουνιές και 
κλοτσιές». 

[*πυγ- «κεντρίζω, μπήγω, κτυπώ» + -ς των ε-
πιρρημάτων (π.χ. οὕτω-ς), ακριβές αντίστοι-
χο του λατ. pugna, pugnare]. 

πῦρ, πυρός, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

φωτιά.  
 παράγ. πυρά, πυρετός, πυρρός, πυρσός. 

[*πυρ-, πβ. αρμ. hur = πῦρ, ουμβρικό pir (αι-
τιατ.)]. 

πυρά, -ᾶς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

φωτιά από συσσωρευμένα ξύλα: νεκρὸς ἐπὶ 
τῇ πυρᾷ κείμενος = νεκρός που είναι ξαπλω-
μένος επάνω στη φωτιά (για να καεί). 

ΝΕ (λόγιο) πυρά.  
[πῦρ + παρ. επίθ. -ά]. 

πυρός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

σιτάρι.  
[*πυρ- + παρ. επίθ. -ός, πβ. λιθ. pūras «κόκκος 
σιταριού»]. 

πυρρίχη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ   

είδος πολεμικού χορού, πυρρίχιος: ὀρχηστρὶς 
ὠρχήσατο πυρρίχην = μια χορεύτρια χόρεψε 
πυρρίχιο.  
[ίσως από τον επινοητή του χορού, κύρ. όν. 
Πύρριχος, πβ. πύρριχος «κοκκινόξανθος»]. 

πυρρός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

κοκκινωπός. 

 σύνθ. πύρριχος, πυρρόχρους, διάπυρρος 
«ολοκόκκινος».  
[ίσως *πυρσFός < *πυρσ- (πβ. πυρσ-ός) + παρ. 
επίθ. -Fός]. 

πυρφόρος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που εκτοξεύει φωτιά: ἐβάλλοντο πυρ-
φόροις οἰστοῖς = δέχονταν χτυπήματα με ε-
μπρηστικά βέλη. 

[σύνθ. λ. πῦρ + φέρω]. 

πώγων, -ωνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

γενειάδα, γένια: πώγωνος ὑποπίμπλαται = έ-
χει αρχίσει να γεμίζει γένια.   

 παράγ. πωγώνιον, σύνθ. δασυπώγων.  
ΝΕ πιγούνι.  
[αβέβ. ετυμ.]. 

πῶλος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ        

πουλάρι. 

[*πωλ-  + παρ. επίθ. -ος > πῶλος, ακριβές α-
ντίστοιχο με γερμ. Fohlen «πουλάρι», ίσως ο-
μόρρ.  με παῖς και λατ. puer]. 

πώποτε ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

κάποτε έως τώρα, κάποια φορά ως τώρα: ἤ-
κουσας πώποτέ τινος τούτων λέγοντος...; = ά-

κουσες ποτέ ως τώρα κανέναν από αυτούς να 
λέει...; ὅσοι ἐμοῦ πώποτε ἀκηκόατε διαλεγο-
μένου = όσοι με έχετε ακούσει, κάποια φορά 
ως τώρα, να συζητώ. 

[σύνθ. λ. εγκλιτ.  πω + ποτέ]. 

πῶς ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

ερωτηματικό πώς. 

ΝΕ πώς. 
[ερωτηματική ρίζα *πω- (*πο-) + ληκτικό -ς 
των επιρρημάτων, π.χ. οὕτω-ς]. 

πως ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

εγκλιτικό κάπως, κατά κάποιον τρόπο: ἀπώ-
κνησάν πως τὸν κίνδυνον μέγαν ἡγησάμενοι 
= δείλιασαν κάπως, επειδή θεώρησαν μεγάλο 
τον κίνδυνο. 

 
 
 
 
 
 
 

Ρ 
Ῥ, ῥ, ῥῶ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

το δέκατο έβδομο γράμμα του ελληνικού αλ-
φαβήτου.  
• ως αριθμητικό σύμβολο: ρʹ = 100, αλλά ͵ρ = 

100.000.  

ῥᾴδιος, -ία, -ιον ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός ῥᾴων 
Υπερθετικός ῥᾷστος 

εύκολος: ῥᾳδία ἡ κρίσις = εύκολη αυτή η κρί-
ση. ≠ χαλεπὸς «δύσκολος». 

• ῥᾴδιόν (ἐστίν) με απαρέμφατο είναι εύκολο 
να...: οὐ ῥᾴδιον ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλῃ = δεν εί-
ναι εύκολο να κάνεις ό,τι θέλεις. 

 παράγ. ῥᾳδίως, ῥᾳστώνη, σύνθ. ῥᾳδιουρ-
γός, ῥᾳδιουργία. 

[*Fρᾱδ- + παρ. επίθ. –ιος > ῥᾴδιος, πβ. ῥᾶ 
«εύκολα» = αιολικό βρᾶ = Fρᾶ]. 

ῥαθυμέω -ῶ ΡΗΜΑ 

μένω αργός, αδρανής, δεν κάνω τίποτα: ἐξὸν 
δὲ ῥαθυμεῖν βούλεται πονεῖν = αν και είναι 
δυνατόν να μην κάνει τίποτα, θέλει να κοπι-
άζει. 

[παράγ. λ. ῥάθυμος + παρ. επίθ. -έω]. 

ῥαθυμία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ανέμελο πνεύμα, άνεση: ῥαθυμίᾳ μᾶλλον ἢ 
πόνων μελέτῃ ἐθέλομεν κινδυνεύειν = είμαστε 
πρόθυμοι να αντικρίζουμε τον κίνδυνο με ά-
νεση περισσότερο παρά με επίπονες ασκή-
σεις.    
2. οκνηρία. 

ΝΕ ραθυμία (με τη σημ. 2). 
[παράγ. λ. ῥάθυμος + παρ. επίθ. -ία]. 
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ῥάθυμος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός ῥαθυμότερος 
Υπερθετικός ῥαθυμότατος 

1. αμέριμνος, ανέμελος.  

2. οκνηρός.  

3. για πράγματα ανέμελος, εύκολος: ῥάθυμος 
βίος = ανέμελη ζωή. 

 παράγ. ῥαθυμέω, ῥαθυμία. 

ΝΕ ράθυμος (με τη σημ. 2).  

[σύνθ. λ. ῥᾱ «εύκολα» + *θυμ- (πβ. θυμός) + 
παρ. επίθ. -ος]. 
ῥαίνω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔρραινον 
Μέλλ. ῥανῶ 
Αόρ. ἔρρανα 

ραντίζω. 

 παράγ. ῥανίς, ῥαντίζω, ῥαντισμός. 

ΝΕ ραίνω.  
[*ῥάν-jω, αβέβαιης αρχής]. 
ῥαπίζω ΡΗΜΑ 

1. χτυπώ κάποιον/κάτι με ράβδο: ῥαπίσας 
αὐτὴν ἀπέπεμψεν τῆς οἰκίας = τη χτύπησε με 
τη ράβδο και την πέταξε έξω από το σπίτι. 

2. χαστουκίζω κάποιον στο πρόσωπο: ἐπὶ 
κόρρης ῥαπίζω τινά = χτυπώ κάποιον στο 
πρόσωπο. 

 παράγ. ῥάπισμα. 

ΝΕ ραπίζω (με τη σημ. 2). 
[παράγ. λ. ῥαπίς «βέργα» + παρ. επίθ. -ίζω > 
*ῥαπίδjω > ῥαπίζω]. 

ῥᾳστώνη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ευκολία (στο να κάνω κάτι λ.χ.): ῥᾳστώνῃ 
μανθάνω = με ευκολία μαθαίνω. 

2. ανακούφιση από κάτι δυσάρεστο, αναψυ-
χή: ῥᾳστώνην ἐμαυτῷ ἐξηῦρον = εξασφάλισα 
αναψυχή για τον εαυτό μου. 

ΝΕ ραστώνη «τεμπελιά». 
[παράγ. λ. ῥᾷστ-ος + παρ. επίθ. -ώνη]. 

ῥαψῳδέω -ῶ ΡΗΜΑ 

απαγγέλλω (τα ποιήματα κάποιου ποιητή, κυρί-
ως του Ομήρου): τί δή ποτ’ οὖν ῥαψῳδεῖς περι-
ιὼν τοῖς Ἕλλησι = γιατί τέλος πάντων απαγ-
γέλλεις τα ποιήματα του Ομήρου περιερχόμε-
νος την Ελλάδα; 
[παράγ. λ. ῥαψῳδός (σύνθ. ῥάπτω + ᾠδή) + 
παρ. επίθ. -έω]. 

ῥαψῳδία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. απαγγελία επικών ποιημάτων: ῥαψῳδίᾳ ἆ-
θλα ἔθεσαν = προκήρυξαν βραβεία για την α-
παγγελία επικών ποιημάτων. 
2. τμήμα επικού ποίηματος κατάλληλο για α-
παγγελία σε μια περίσταση (λ.χ. μια ραψωδία 
της Ιλιάδας ή της Οδύσσειας).  

ΝΕ ραψωδία (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. ῥαψῳδός (σύνθ. ῥάπτω + ᾠδή) + 
παρ. επίθ. -ία]. 

ῥεῖθρον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ρυάκι, ρεύμα, ποταμός. 

ΝΕ ρείθρο. 

[παράγ. λ. ῥέω + παρ. επίθ. -θρον  > ιων. ῥέ-ε-
θρον, αττ. συνηρημ. ῥεῖθρον]. 

ῥέπω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔρρεπον 
Μέλλ. ῥέψω 
Αόρ. ἔρρεψα 

κλίνω, γέρνω: τὸ κάτω ῥέπον βαρύ = αυτό 
που (στη ζυγαριά) γέρνει προς τα κάτω είναι 
βαρύ. ἐπὶ τὸ λῆμμα ῥέπω = γέρνω προς το ό-
φελός μου, το κέρδος μου. 

 παράγ. ῥοπή, ῥόπαλον, ῥόπτρον, σύνθ. ἰ-
σόρροπος, ἰσορροπία, ἀντίρροπος. 

ΝΕ ρέπω «έχω την τάση». 

[*Fρεπ-, *Fροπ-, ίσως συγγενικό με ῥαπίς, 
ῥαπίζω]. 

ῥέω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔρρεον 
Μέλλ. ῥυήσομαι 
Αόρ. ἐρρύην 
Παρακ. ἐρρύηκα 
Υπερσ. ἐρρυήκειν 

1. για υγρά ρέω, τρέχω: φάραγγες ὕδατι ῥέου-
σαι = φαράγγια που τρέχουν νερό. 

2. μεταβάλλομαι: ἅπανθ’ ὁρῶ ῥέοντα = παρα-
τηρώ ότι όλα μεταβάλλονται. τὰ πάντα ῥεῖ = 
τα πάντα μεταβάλλονται. 

 παράγ. ῥεῦμα, ῥεῦσις και ῥύσις, ῥευστὸς και 
ῥυτός, ῥύαξ, ῥεῖθρον, ῥοῦς, ῥοή, σύνθ.  μελίρρυ-
τος «αυτός από τον οποίο τρέχει μέλι». 

ΝΕ ρέω (με τη σημ. 1). 

[*σρεF- + παρ. επίθ. -ω > *σρέFω > ῥέω, ο-
μόρρ. με αρχ. ινδ. srávati = ῥέω,  *srew-, πβ. 
Στρυμών «που ρέει»]. 
ῥήγνυμι & ῥηγνύω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐρρήγνυν 
Μέλλ. ῥήξω 
Αόρ. ἔρρηξα 
Παθ. μέλλ. ῥαγήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐρρηξάμην 
Παθ. αόρ. ἐρράγην 
Παθ. παρακ.  
με αμετάβ. σημ. 

ἔρρωγα 

Παθ. υπερσ. 
με αμετάβ. σημ. 

ἐρρώγειν 

1. σπάζω: θώρακας ῥήγνυμι.  

2. διασπώ την παράταξη ενός στρατού: φά-
λαγγα ῥήγνυμι.  

3. σχίζω (συνήθως τα ρούχα μου σε ένδειξη πέν-
θους): ῥήγνυμι πέπλους = σχίζω τα πέπλα. 
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 παράγ. ῥῆγμα, ῥῆξις, ῥαγή, ῥαγάς, ῥαγδαῖ-
ος, ῥώξ, ῥωγμή, σύνθ. ῥηξικέλευθος, ἄρρη-
κτος. 

[*Fρηγ-, *Fρᾱγ-,  ΙΕ αρχής: *Fρήγ- + παρ. ε-
πίθ. -νυ-μι > ῥήγνυμι]. 

ῥῆμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ρήση: τοῦ Πιττακοῦ περιεφέρετο τοῦτο τὸ 
ῥῆμα = κυκλοφορούσε αυτή η ρήση του Πιτ-
τακού.  
2. λέξη: τὸ ῥῆμα τόδε = η λέξη «τόδε».  
3. φράση. ≠ όνομα «μεμονωμένη λέξη».  
4. στη γραμματική ρήμα. ≠ όνομα «ουσιαστικό».  

ΝΕ ρήμα (με τη σημ. 4). 

[*Fερε-,  *Fρη- «λέγω» + παρ. επίθ. -μα]. 

ῥῆσις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ομιλία: περὶ σμικροῦ πράγματος ῥήσεις 
παμμήκεις ποιῶ = για μικρό πράγμα κάνω 
πολύ μακρόλογες ομιλίες. 

2. έκφραση ή χωρίο (ενός συγγραφέα): ὁμηρικὴ 
ῥῆσις = έκφραση που χρησιμοποιεί ο Όμηρος. 

ΝΕ ρήση «ρητό, γνωμικό κτλ.». 

[*Fερε-, *Fρη- «λέω» + παρ. επίθ. -σις > αρκαδ. 
Fρῆσις «ομιλία» = ῥῆσις. Ο ενεστ. (F)εἴρω εί-
ναι σπάνιος· εδώ βασίζεται ο μέλλ. ἐρῶ (< 
*Fερέ-σω) του λέγω]. 

ῥητός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός ῥητότερος 
Υπερθετικός ῥητότατος 

1. καθορισμένος: κριθήσεται ἐν ἡμέραις ῥη-
ταῖς = θα δικαστεί σε καθορισμένη ημερομη-
νία. 

2. αυτός που μπορεί να ειπωθεί, ο ρητός. ≠ 
ἄρρητος. 

ΝΕ ρητός (με τη σημ. 2). 
[*Fερε-, *Fρη- «λέω» + παρ. επίθ. -τός]. 

ῥήτρα, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. συμφωνία (με βάση καθορισμένους όρους): 
παρὰ τὴν ῥήτραν = αντίθετα προς τη συμφω-
νία. 

2. στη Σπάρτη η νομοθεσία του Λυκούργου 
(που προσέλαβε τη μορφή συμφωνίας μεταξύ αυ-
τού και του λαού).  

ΝΕ ρήτρα (με τη σημ. 1). 
[*Fερε-, *Fρη- «λέω» + παρ. επίθ. -τρα, πβ. η-
λειακό Fράτρᾱ «ρήτρα»]. 

ῥήτωρ, -ορος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

δημόσιος ομιλητής, ρήτορας. 

 παράγ. ῥητορεύω, ῥητορικός «ικανός στη 
ρητορεία».  
ΝΕ ρήτορας. 

[*Fερε-, *Fρη- «λέγω» + παρ. επίθ. -τωρ,  
ῥῆσις]. 

ῥῖγος, -ους, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ψύχος, κρύο: ὑπὸ λιμοῦ καὶ ῥίγους ἀπέθανεν 
= πέθανε από την πείνα και το κρύο. 

ΝΕ ρίγος «κρύο, τρεμούλιασμα». 
[*σριγ- + παρ. επίθ. -ος, *srig-, λατ. frigus 
«κρύο»]. 
ῥιγόω -ῶ ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐρρίγων 
Μέλλ. ῥιγώσω 
Αόρ. ἐρρίγωσα 

κρυώνω, τρέμω από το κρύο. 

ΝΕ ριγώ. 
[παράγ. λ. ῥῑγος + παρ. επίθ. -όω]. 

ῥίπτω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔρριπτον 
Μέλλ. ῥίψω 
Αόρ. ἔρριψα 
Παρακ. ἔρριφα 
Παθ. μέλλ. ῥιφθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐρρίφθην & ἐρρίφην 
Παθ. παρακ. ἔρριμμαι 

ρίχνω: ἐς ὕδωρ ψυχρὸν ἐμαυτὸν ῥίπτω = ρί-
χνω τον εαυτό μου σε δροσερό νερό. 

 παράγ. ῥῖψις, ῥιπή, ῥιπίζω, σύνθ. ῥιψοκίν-
δυνος, ἀναρριπίζω, ἀπορρίπτω, καταρρίπτω. 

ΝΕ ρίχνω.  

[παράγ. λ. *Fριπ- «στρέφω, γυρίζω» + παρ. ε-
πίθ. -τ-ω]. 

ῥίς, ῥινός, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μύτη. 

• φράση ἕλκω τινὰ τῆς ῥινὸς τραβώ κάποιον α-
πό τη μύτη, τον εξουσιάζω ολοκληρωτικά.  

2. πληθυντικός αριθμός ῥῖνες ρουθούνια: διέξο-
δος κατὰ τὸ στόμα καὶ τὰς ῥῖνας = διέξοδος 
από το στόμα και τα ρουθούνια. 

 σύνθ. ῥινόκερως, ῥινηλατέω «ψάχνω ίχνη 
με τη μύτη». 

ΝΕ θέμα ριν-, λ.χ. ριν-ικός, ωτο-ρινο-λαρυγ-
γολόγος.   

 [αβέβ. ετυμ.]. 

ῥοδών, -ῶνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

κήπος με ρόδα (δηλ. τριαντάφυλλα), ροδώ-
νας. 

ΝΕ ροδώνας.  
[παράγ. λ. ῥόδον + παρ. επίθ. -ών]. 
ῥοῦς, ῥοῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ο κοινός τύπος είναι ῥόος 
ροή.  

ΝΕ ρους (λόγ.).  
[*ῥο- (ῥέω) + παρ. επίθ. -ος > ῥόος, αττ. συνη-
ρημ. ῥοῦς]. 
ῥοπή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. κλίση, γέρσιμο (κυρίως των δίσκων της ζυγα-
ριάς).  
2. αποφασιστική στιγμή, στιγμή. 

ΝΕ ροπή (με τη σημ. 1). 

[*ροπ- (ῥέπω) + παρ. επίθ. -ή,  ῥέπω]. 

ῥύαξ, -κος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
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1. ορμητικό ρεύμα, χείμαρρος.  
2. ορμητικό ρεύμα λάβας (σε έκρηξη ηφαιστεί-
ου): ὁ ῥύαξ τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς Αἴτνης. 

ΝΕ ρυάκι «ποταμάκι». 

[*ρυ- (ῥέω) +  παρ. επίθ. -αξ, πβ. ἱέρ-αξ]. 

ῥύμη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. η δύναμη, η ορμή, ενός σώματος που βρί-
σκεται σε κίνηση, η φόρα του: ῥύμῃ ἐμπίπτω 
= πέφτω με φόρα.  

2. ορμητική κίνηση (στρατεύματος): ῥύμῃ ἐχώ-
ρησαν οἱ στρατιῶται = οι στρατιώτες προχώ-
ρησαν ορμητικά.  

3. δρόμος. 

ΝΕ στη φρ. εν τη ρύμη του λόγου «στο γρή-
γορο λόγο».  
[*F(ε)ρυ-, *Fρυ- «σύρω, τραβώ» + παρ. επίθ. -μη]. 
ῥυπαρός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός ῥυπαρώτερος 
Υπερθετικός ῥυπαρώτατος 

κυριολεκτικά και μεταφορικά βρόμικος: βίος 
δουλοπρεπὴς καὶ ῥυπαρός = δουλοπρεπής 
και βρόμικος τρόπος ζωής. 

ΝΕ ρυπαρός. 
[παράγ. λ. ῥύπος + παρ. επίθ. -(α)ρός]. 

ῥωγμή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. κάταγμα.  

2. σχισμή: ἀμύγδαλον εἰς ῥωγμὴν ξύλου ἐντίθεμαι 
= τοποθετώ αμύγδαλο μέσα σε σχισμή ξύλου.  

ΝΕ ρωγμή (με τη σημ. 2). 
[παράγ. λ. *Fρηγ- (ῥήγ-νυμι), *Fρωγ- + παρ. 
επίθ. -μή]. 

ῥωμαλέος, -α, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός ῥωμαλεώτερος 
Υπερθετικός ῥωμαλεώτατος 

δυνατός: ῥωμαλέος τῷ σώματι = δυνατός στο 
σώμα. 

ΝΕ ρωμαλέος. 
[παράγ. λ. ῥώμη + παρ. επίθ. -(α)λέος]. 

ῥώμη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

δύναμη: ῥώμῃ χειρῶν χρῶμαι = χρησιμοποιώ τη 
δύναμη των χεριών μου. 

 παράγ. ῥωμαλέος. 

ΝΕ ρώμη, ρωμαλέος.  
[*ῥω- (πβ. ἔρ-ρω-μαι < ῥώννυμαι) + παρ. επίθ. 
-μη, συγγεν. με ῥώομαι «σπεύδω»]. 

ῥώννυμι & ῥωννύω ΡΗΜΑ 
Μέλλ. ῥώσω 
Αόρ. ἔρρωσα 
Παθ. μέλλ. ῥωσθήσομαι 
Παθ. αόρ. 
και με μέση σημ. 

ἐρρώσθην 

Παθ. παρακ.  
με σημ. ενεστ. 

ἔρρωμαι 

Παθ. υπερσ.  
με σημ. παρατ. 

ἐρρώμην 

1. δίνω δύναμη: τροφὴ ῥώννυσι = η τροφή δί-
νει δύναμη. 

2. παθ. παρακ. ἔρρωμαι έχω δύναμη: ἐρρωμέ-
νος τὴν ψυχήν = δυνατός στην ψυχή. 

3. ἔρρωσο! / ἔρρωσθε! = χαίρε!, να έχεις υγεία! / 
χαίρετε!, να έχετε υγεία! (πρόκειται για το συνήθη 
τρόπο κατάληξης των επιστολών). 

 παράγ. ῥῶσις, ῥώμη, ῥωμαλέος, σύνθ. ἄρρω-
στος, ἀρρωστέω, ἀρρωστία, εὔρωστος, εὐρωστία. 

[*ρω- (πβ. ῥώομαι «σπεύδω», ῥώμη) + παρ. ε-
πίθ. -νυ -μι]. 

ῥῶσις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ενδυνάμωση: ῥῶσις καὶ θρέψις σωμάτων = 
ενδυνάμωση και θρέψη των σωμάτων.  

[παράγ. λ.  *ῥω-  (ῥώννυμι)  +  παρ.  επίθ. -σις]. 
 
 
 
 
 

Σ 
Σ, σ, σῖγμα, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

το δέκατο όγδοο γράμμα του ελληνικού αλ-
φαβήτου. 

• ως αριθμητικό σύμβολο: σ´ = 200, αλλά ͵σ = 
200.000. 

σάρξ, σαρκός, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

σάρκα: σάρκες καὶ ὀστᾶ.  
 παράγ. σάρκινος, σαρκώδης, σύνθ. σαρ-

κοβόρος, σαρκοφάγος.  

ΝΕ σάρκα.  
[*τFερκ- «δίνω μορφή, δημιουργώ», πβ. αρχ. 
ινδ. tvástar «δημιουργός»]. 

σατράπης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

διοικητής περσικής επαρχίας. 

 παράγ. σατραπεία «διοικητική περιφέρεια», 
σατραπικός, σατραπεύω.  

[αρχ. περσ.  xšaθrapā «προστάτης της χώρας»]. 

σατυρικός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που έχει σχέση με τους σατύρους. 

• σατυρικὸν δρᾶμα είδος δράματος στο οποίο 
τα μέλη του χορού ήταν μεταμφιεσμένα σε 
σατύρους. 

ΝΕ σατυρικό (δράμα) και σατιρικός (< λατ. 
satura < σάτυρα) «κωμικός».  
[παράγ. λ. Σάτυρος + παρ. επίθ. -ικός]. 

σάτυρος, -ύρου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

• συνήθως στον πληθ. οἱ σάτυροι μικρόσωμα 
πλάσματα, τράγοι κατά το ήμισυ και άνθρω-
ποι κατά το άλλο, που ήταν ακόλουθοι του 
∆ιονύσου. 

 παράγ. σατυρικός.  
ΝΕ σάτυρος (με την ίδια σημ. και «λάγνος»). 
[αβέβ., πιθ. προελλ.]. 
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σβέννυμι & σβεννύω ΡΗΜΑ 

 Μέλλ.  σβέσω 
 Αόρ.  ἔσβεσα 
 Παρακ.  
 αμετάβατος 

 ἔσβηκα  
 «είμαι σβηστός,  
 έχω σβήσει» 

 Υπερσ.  
 αμετάβατος 

 ἐσβήκειν  
 «ήμουν σβηστός, 
 είχα σβήσει» 

 Μέσ. μέλλ.  σβήσομαι 
 Παθ. μέλλ.  σβεσθήσομαι 
 Μέσ. αόρ.  ἐσβεσάμην 
 Παθ. αόρ.  ἐσβέσθην 
 Παθ. παρακ.  ἔσβεσμαι 
1. σβήνω.  ≠ ἀνάπτω.  
2. μεταφορικά καθησυχάζω, κατευνάζω: σβέννυ-
μι τὸν θυμόν = κατευνάζω την οργή. 

 παράγ. σβέσις, σβεστός, σύνθ. ἄσβεστος, 
ἀκατάσβεστος.  

ΝΕ σβήνω (και με τις δύο σημ.).  
[*gwes-, πβ. βαλτικό gès-ti «σβήνομαι»· το αρ-
κτικό σ- στο σβέννυμι μένει ανερμήνευτο]. 

σέβομαι ΡΗΜΑ 

Αόρ. ἐσέφθην 
λατρεύω, τιμώ: ὡς θεὸν σέβομαί τινα = λατρε-
ύω κάποιον ως θεό. Λακεδαιμόνιοι σέβονται 
μεγάλως Λυκοῦργον = οι Λακεδαιμόνιοι τιμο-
ύν πολύ το Λυκούργο. = τιμάω. 

 παράγ. σέβας, σεβάσμιος, σεβαστός, σεβα-
σμός, σεμνός (< *σεβ-νός), σεμνότης, σεμνύνω, 
σοβέω (< *σεβέω < σέβ-ας), σοβαρός, σύνθ. 
εὐσεβής, θεοσεβής. 

ΝΕ σέβομαι.  

[*σέβ-ω «κάνω πίσω, υποχωρώ», ΙΕ *tyegw-, 
πβ. αρχ. ινδ. tyájti «παραιτούμαι»]. 

σεισάχθεια, -είας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

η κατάργηση των χρεών την οποία νομοθέτη-
σε ο Σόλωνας. 

[παράγ./σύνθ. *σεισαχθείς (< σείω + ἄχθος 
«βάρος»)  + παρ. επίθ. -εια]. 

σεμνός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

 Συγκριτικός  σεμνότερος 
 Υπερθετικός  σεμνότατος 
1. σεβαστός: σεμναὶ θεαί = σεβαστές θεές (δη-
λαδή οι Ερινύες). 

2. μεγαλοπρεπής, σπουδαίος: σεμνὴν τὴν πό-
λιν ἐποίησαν = έκαναν σπουδαία την πόλη. 
σεμνόν τι λέγεις = λες κάτι σπουδαίο. 
3. α. με κακή σημ. υπερόπτης, αλαζόνας β. με 
περιφρονητική ή ειρωνική χροιά σπουδαίος: ὡς 
σεμνὸς ὁ κατάρατος = τι σπουδαίος που εί-
ναι, ο καταραμένος! 

 παράγ. σεμνότης, σεμνόω, σεμνῶς «μεγα-
λοπρεπώς», σύνθ. σεμνολογέω.  
ΝΕ  σεμνός «σοβαρός, μετριόφρονας». 

[παράγ. λ. *σέβ- (σέβω) + παρ. επίθ. -νός > 
*σεβνός > σεμνός, με τροπή του β σε μ]. 

σεμνύνω ΡΗΜΑ 

1. επαινώ, εκθειάζω: πολλοὺς μᾶλλον ἀξίους 
παρέντες, ἡμεῖς ὑμᾶς ἐσεμνύνομεν = αφού 
παραλείψαμε πολλούς πιο άξιους, εμείς εσάς 
επαινούσαμε. 

2. μέση φωνή σεμνύνομαι  

α. είμαι ή παριστάνω το σπουδαίο: σεμνύ-
νονται ὥς τι ὄντες = παριστάνουν πως κάτι 
είναι. 

β. είμαι υπερήφανος για κάτι, σεμνύνομαι: 
σεμνύνονται ὡς εὐδαίμονες καὶ λαμπροί = υ-
περηφανεύονται ότι είναι ευτυχισμένοι και 
ένδοξοι. 
ΝΕ σεμνύνομαι (με τη σημ. 2β). 

[παράγ. λ. σεμνός + παρ. επίθ. -ύνω]. 
σηκός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μαντρί. 2. α. ο περίβολος του ιερού: ὁ ση-
κὸς τοῦ ἱεροῦ = o περίβολος του ιερού. β. το 
ιερό το ίδιο.  

 παράγ. σηκάζω «μαντρώνω». 

[αβέβ., καθώς η ερμηνεία από *twāk- > σᾱκός, 
σηκός (< σάττω «γεμίζω, στουπώνω») δεν ε-
πιβεβαιώνεται από άλλες ΙΕ γλώσσες]. 
σῆμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τάφος, μνημείο.  
• δημόσιον σῆμα στην Αθήνα, δημόσιο νε-
κροταφείο, όπου έθαβαν τους νεκρούς των 
πολέμων. 

 παράγ. σημαίνομαι, σημεῖον, σημειόω, σύνθ. 
ἄσημος, διάσημος, εὔσημος, πολύσημος. 

ΝΕ  σήμα «γενικά κάθε διακριτικό σημάδι». 

[ουδ. σε -μα, αβέβ.]. 

σημαίνω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἐσήμαινον 
 Μέλλ.  σημανῶ 
 Αόρ.  ἐσήμηνα 
 Παθ. μέλλ.  σημανθήσομαι 
 Παθ. αόρ.  ἐσημάνθην 
 Παθ. παρακ.  σεσήμασμαι 
1. φανερώνω, κάνω κάτι γνωστό: θεοῦ φωνὴ 
σημαίνει μοι ὅ,τι χρὴ ποιεῖν = η φωνή του θε-
ού μού φανερώνει τι πρέπει να κάνω. 

2. ειδοποιώ ή διατάζω κάποιον να κάνει κά-
τι: ἐσήμαινε τοῖς δορυφόροις λαμβάνειν τὸν 
βουκόλον = διέταζε τους σωματοφύλακες να 
συλλάβουν το βοσκό. 

• δίνω το σύνθημα για επίθεση: τοῖς Ἕλλη-
σιν ὡς ἐσήμηνε = όταν δόθηκε το σύνθημα 
της εφόδου στους Έλληνες 

3. για λέξεις δηλώνω, σημαίνω. 

4. σφραγίζω: τὰ σεσημασμένα = τα σφραγι-
σμένα αντικείμενα, όπως τα νομίσματα. 
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 παράγ. σήμανσις, σημαντήριον, σημαντι-
κός. 

ΝΕ  σημαίνω (με τις σημ. 1 και κυρίως 3). 

[παράγ. λ. σῆμα  +  παρ. επίθ. -αίνω]. 

σημεῖον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. σημάδι με το οποίο αναγνωρίζεται κάποι-
ος: σημεῖα περιῆψαν τῶν δεδικασμένων = (οι 
δικαστές) τους κρέμασαν στο στήθος σημάδια 
της απόφασης που είχαν βγάλει. 

2. θεϊκό σημάδι, οιωνός.  

3. ένδειξη ή απόδειξη: ὅτι Μίνως ἀγαθὸς ἦν, 
τοῦτο μέγιστον σημεῖον, ὅτι ἀκίνητοι αὐτοῦ οἱ 
νόμοι εἰσίν = αυτό είναι μέγιστη απόδειξη ότι ο 
Μίνωας ήταν ενάρετος, το ότι οι νόμοι του έ-
χουν μείνει απαραβίαστοι. 

ΝΕ  σημείο (κυρίως με τη σημ. 1). 

[παράγ. λ. σῆμα + παρ. επίθ. -εῖον]. 

σήπω ΡΗΜΑ 

 Μέλλ.  σήψω 
 Αόρ.  ἔσηψα 
 Παρακ. με παθ. σημ.  σέσηπα  

 «έχω σαπεί, είμαι σάπιος»
 Παθ. μέλλ.  σαπήσομαι 
 Παθ. αόρ. β´  ἐσάπην 
1. κάνω κάτι να σαπίσει. 

2. παθητική φωνή σήπομαι/ σέσηπα σαπίζω: 
τριήρης ὑπὸ τερηδόνων σαπεῖσα = τριήρης 
που σάπισε από τα σκουλήκια. 

 παράγ. σηπεδών «σήψη», σηπτικός, σῆψις, 
σαπρός, σαπρότης, σαπρόομαι.  

[αβέβ.]. 

σθένος, -ους, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

δύναμη: παντὶ σθένει = με όλη τη δύναμη (που 
διαθέτει κάποιος). ≠  ἀσθένεια «έλλειψη δύνα-
μης». 

 παράγ. σθένω, σθεναρός, σύνθ. ἀσθενής, 
ἀσθένεια. 

ΝΕ σθένος. 
[αβέβ., καθώς δεν είναι ασφαλής η σύνδεση 
με το ρ. εὐ-θενέω «αφθονώ» με τη βοήθεια ε-
νός πρόσθετου σ- για να σχηματιστεί η ρίζα 
*σ-θεν-]. 

Σίβυλλα, -ύλλης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

κύριο όνομα προφήτιδα που έκανε γνωστή τη 
θέληση του θεού στους ανθρώπους. 

 παράγ. σιβυλλιάω «ζητώ χρησμό από τη 
Σίβυλλα». 

[πιθ. προελλ.] 
σίδηρος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

εργαλείο κατασκευασμένο από σίδερο, και 
ειδικότερα τα όπλα. 

 παράγ. σιδηροῦς, σιδηρώδης, σύνθ. σιδη-
ροφόρος, σιδηρουργῶ. 

ΝΕ σίδηρος & σίδερο.  

[πιθ. προελλ., καθώς ο σίδηρος δεν είναι γνω-
στός στους ΙΕ· η συσχέτιση με το καυκασιανό 
zido «σίδηρος» δε λύνει το πρόβλημα της ετυ-
μολογίας]. 

σιμός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που έχει πλατιά, πλακουτσωτή, μύτη. 

 παράγ. σιμότης, σιμόω. 

[επίθετο σε -μὸς με βάση *σι-, άγν. ετυμ.]. 

σιτευτός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

παχύς, θρεμμένος: παῖδες τῶν εὐδαιμόνων σι-
τευτοί = θρεμμένα παιδιά πλούσιων γονιών. μό-
σχος σιτευτός = μοσχάρι που το έχουν παχύνει. 

ΝΕ  στη φρ. μόσχος ο σιτευτός. 

[παράγ. λ. σιτεύ-ω (παράγ. σῖτος + παρ. επίθ. 
-εύω) + παρ. επίθ. -τός]. 
σιτίζω ΡΗΜΑ 

Αόρ. ἐσίτισα 
Μέσ. μέλλ. σιτιοῦμαι 
Μέσ. αόρ. ἐσιτισάμην 
Παθ. παρακ. σεσίτισμαι 

δίνω τροφή σε κάποιον.  
ΝΕ σιτίζω.  
[παράγ. λ. σῖτος (ίσως δάνεια λ.) + παρ. επίθ. 
-ίζω]. 
σιτίον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

συνήθως στον πληθυντικό σιτία  

1. τροφή παρασκευασμένη από σιτάρι. 

2. γενικά τροφή: λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία 
ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν = αφού πήραν 
τροφές για τρεις ημέρες, ανοίγονταν στο πέ-
λαγος για να ναυμαχήσουν. 

[παράγ. λ. σῖτος + παρ. επίθ. -ίον]. 

σῖτος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. σιτάρι, και γενικά, σιτηρά (σιτάρι και κρι-
θάρι): σῖτος ἀληλεσμένος = αλεσμένο σιτάρι. 

2. γενικά τροφή, τρόφιμα: ἡ πόλις παρεχέτω 
τοῖς βοηθοῦσι τριάκοντα ἡμερῶν σῖτον = η 
πόλη να προσφέρει σε όσους έρχονται να βο-
ηθήσουν τροφές για τριάντα ημέρες. 

 παράγ. σίτισις, σιτισμός, σιτηρός, σιτίζω, 
σιτίον, σύνθ. σιτοδεία, σιτοβολών, σιτωνία 
«αγορά σιταριού».  
ΝΕ  σίτος, σ(ι)τάρι.   
[πιθ. προελλ.]. 

σιωπάω -ῶ ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἐσιώπων 
 Μέλλ.  σιωπήσομαι & μεταγεν. σιωπήσω 
 Αόρ.  ἐσιώπησα 
 Παρακ.  σεσιώπηκα 
1. σωπαίνω.   

2. κρατώ ένα μυστικό, δεν το αποκαλύπτω. 

• παθητική φωνή σιωπῶμαι δεν αποκαλύπτο-
μαι, μένω κρυφός: οὐ τὸ αἰσχρὸν σιωπηθή-
σεται = δε θα μείνει κρυφή η κακοήθεια. 
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 παράγ. σιώπησις, σύνθ. ἀποσιώπησις, πα-
ρασιώπησις. 

ΝΕ σιωπώ & σωπαίνω (με τη σημ. 1).  
[παράγ. λ. σιωπή (δωρ. σιωπά) + παρ. επίθ. -
άω· η βάση *σιω- είναι ηχομιμητ., όπως και 
στα σιγή, σιγάω]. 

σκάπτω ΡΗΜΑ 

Μέλλ. σκάψω 
Αόρ. ἔσκαψα 
Παρακ. ἔσκαφα 
Παθ. μέλλ. σκαφήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐσκάφην 
Παθ. παρακ. ἔσκαμμαι 

σκάβω.  
ΝΕ σκάβω.  
[*σκαφ- + παρ. επίθ. τ-ω > σκάπτω, ομόρρ. με 
λατ. scabō, αρχ. γερμ. scaban, λιθ. skabiù 
«κόβω»]. 
σκεδάννυμι ΡΗΜΑ 

 Μέλλ.  σκεδάσω 
 Αόρ.  ἐσκέδασα 
 Παθ. μέλλ.  σκεδασθήσομαι 
 Παθ. αόρ.  ἐσκεδάσθην 
 Παθ. παρακ.  ἐσκέδασμαι 
διασκορπίζω. 

• παθ. φωνή σκεδάννυμαι διασκορπίζομαι: δι-
έφθειραν τῶν ψιλῶν τινας ἐσκεδασμένους 
= σκότωσαν μερικούς από τους ελαφρά ο-
πλισμένους στρατιώτες που είχαν διασκορ-
πιστεί. 

 παράγ. σκέδασις, σκεδαστός, σύνθ. δια-
σκεδάζω. 

ΝΕ το σύνθ. διασκεδάζω με την αρχαία σημ., 
λ.χ. διασκεδάζω τις υποψίες (αλλά και τις 
στενοχώριες, γλεντώ). 

[*(σ)κεδ- «σκίζω», πιθ. ομόρρ. με αρχ. περσ. 
sčandayeiti «καταστρέφω»]. 

σκέπη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. σκέπασμα, κάλυμμα.   

2. προστασία: ἡ λασία κεφαλὴ θέρους χειμῶ-
νός τε σκιὰν καὶ σκέπην παρέχει = το κεφάλι 
με τα πυκνά μαλλιά και το καλο-καίρι και το 
χειμώνα δίνει σκιά και προστασία. 

 παράγ. σκέπω, σκεπάζω, σκέπασμα, σκέπα-
στρον, σύνθ. ἀποσκέπω, κατασκεπάζω.  

ΝΕ  σκέπη (με τη σημ. 1) & στη φρ. υπό την 
σκέπην (με τη σημ. 2). 

[*σκεπ-  «καλύπτω» (πβ. και σκέπας, τό), α-
βέβ. ετυμ.]. 

σκευάζω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἐσκεύαζον 
 Μέλλ.  σκευάσω 
 Αόρ.  ἐσκεύασα 
Παθ. μέλλ. σκευασθήσομαι 

 Μέσ. αόρ.  ἐσκευασάμην 
 Παθ. παρακ.  ἐσκεύασμαι 
1. μαγειρεύω: σκευάζει τὸ δεῖπνον = μαγει-
ρεύει το βραδινό φαγητό. 

2. φτιάχνω κάτι: ὁ χαλκεὺς χαλινὸν σκευάζει 
= ο χαλκουργός φτιάχνει το χαλινάρι. 

3. ντύνω κάποιον: ἐσκεύασάν τινας ἐς στρατι-
ώτας = μερικούς τους έντυσαν στρατιώτες. 

 παράγ. σκευασία, σκεύασμα, σκευαστός, 
σκευαστής, σύνθ. ἐπισκευάζω, παρασκευάζω. 

[παράγ. λ. σκεῦος + παρ. επίθ. -άζω]. 

σκευή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ένδυμα ή στολή: σκευὰς Μηδικὰς ἐνεδύθη 
= ντύθηκε με ρούχα σαν αυτά που φορούν οι 
Μήδοι (Πέρσες). 

2. εξοπλισμός: ψιλὴ σκευή = ελαφρός οπλι-
σμός. 

ΝΕ σκευή (με τη σημ. 2). 
[*(σ)κευ- «παρασκευάζω» + παρ. επίθ. -ή (πβ. 
σκεῦος, τὸ «εργαλείο»), αβέβ. ετυμ.]. 

σκευωρέομαι -οῦμαι ΡΗΜΑ 

 Αόρ.  ἐσκευωρησάμην 
 Παρακ. 
 με μέση και παθ. σημ. 

 ἐσκευώρημαι 

μηχανεύομαι κάτι με σκοπό την εξαπάτηση: = 
καὶ ἐν Εὐβοίᾳ τυραννίδα κατασκευάζεται 
καὶ τὰ ἐν Πελοποννήσῳ σκευωρεῖται = και 
στην Εύβοια ετοιμάζεται να εγκαταστήσει 
τυραννικό καθεστώς και στην Πελοπόννησο 
μηχανεύεται πράγματα. 

[παράγ. λ. σκευωρός + παρ. επίθ. -έομαι· 
σκευωρός, ὁ (σκεῦος + ὁράω) «που φυλάγει 
τα σύνεργα, τις αποσκευές» > σκευωρέω 
«προσέχω, εξετάζω από κοντά, μηχανεύο-
μαι»]. 

σκευωρία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τέχνασμα για εξαπάτηση. 

ΝΕ  σκεωρία. 

[παράγ. λ. σκευωρός + παρ. επίθ. -ία]. 

σκέψις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. παρατήρηση, αντίληψη διά των αισθήσε-
ων: ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων σκέψις = η παρατήρη-
ση με τα μάτια (του σώματος). 

2. εξέταση, έρευνα: τοῦτο βραχείας σκέψεώς 
ἐστι = αυτό το ζήτημα χρειάζεται σύντομη ε-
ξέταση.  

 παράγ. σκεπτικός. 

ΝΕ σκέψη «νοητή σύλληψη». 

[παράγ. λ. *σκεπ- (σκέπ-τομαι) + παρ. επίθ. -
σις· αρχικά *σκέπ-jομαι, ομόρρ. με λατ. 
speciō, αρχ. περσ. spasyeiti]. 

σκήπτω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἔσκηπτον 
 Μέλλ.  σκήψω 
 Αόρ.  ἔσκηψα 
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 Μέσ. μέλλ.  σκήψομαι 
 Μέσ. αόρ.  ἐσκηψάμην 
Παθ. αόρ.  ἐσκήφθην 
Παθ. παρακ.  ἔσκημμαι 
1. στηρίζω κάτι. 

2. μέση φωνή, μεταφορικά σκήπτομαι  

α. στηρίζομαι: σὺ δὲ ἑνὶ σκήπτει μάρτυρι = 
και εσύ στηρίζεσαι σε ένα (μόνο) μάρτυρα. 

β. προφασίζομαι: οὐ σκήψομαι τὸ μὴ εἰδέναι 
= δεν προφασίζομαι ότι δεν ξέρω. 

 παράγ. σκῆπτρον «ράβδος», σκῆψις «στή-
ριγμα, δικαιολογία». 

[*σκαπ- (πβ. σκᾶπος, τὸ «κλάδος, κλαδί»),  ο-
μόρρ. με αρχ. γερμ. skaft «ράβδος»]. 

σκίμπους, -οδος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

απλό είδος κρεβατιού. 

[απλολ., σύνθ. λ. *σκιμβόπους < σκιμβὸς «χω-
λός, κουτσός» +  πούς, όπου το σκιμβὸς πα-
ράλληλο του σκαμβὸς «χωλός»]. 

Σκιροφοριών, -ῶνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ο δωδέκατος μήνας του αττικού έτους, από 
15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, κατά τον οποίο γι-
ορτάζονταν τα Σκιροφόρια. 
[γιορτή Σκιροφόρια + παρ. επίθ. -ιών, όπου 
Σκιροφόρια, τά = Σκίρα, τά (η ίδια γιορτή), 
που ετυμολογικά συνδέεται με σκίρον, τὸ «εί-
δος ομπρέλας κτλ.», συγγεν. με σκιά, ἡ]. 

σκολιός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

1. κυρτωμένος, στραβός. 

• αυτός που έχει πολλές στροφές: σκολιὰ ὁ-
δός. 

2. μεταφορικά άδικος, κακός: σκολιὰ πράττω 
= ενεργώ με τρόπο κακό. 

 παράγ. σκολιότης, σκόλιον (ενν. μέλος) 
«είδος άσματος», σκολιώδης, σκολίωσις.  
ΝΕ το παράγ. σκολίωσις «στράβωμα της 
σπονδυλικής στήλης». 

[παράγ. λ.  *σκολ-  (< σκέλ-ος) + παρ. επίθ. -ιός, ό-
που *σκελ- ομόρρ. με λατ. sclus «κυρτός»]. 
σκοπέω -ῶ ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἐσκόπουν & ἐσκοπούμην
 Μέλλ.   σκέψομαι 
 Αόρ. α´  ἐσκεψάμην 
 Παρακ.  
 με μέση και παθ. σημ. 

 ἔσκεμμαι 

 Υπερσ.  ἐσκέμμην 
εξετάζω: σκοπεῖτε ἂν ἀληθῆ λέγω = εξετάστε 
(σκεφτείτε) μήπως λέω την αλήθεια. 

• μέση φωνή, με ενεργητική σημασία σκοποῦμαι: 
μὴ πάθοιμι, ὅπερ οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα 
θεωροῦντες καὶ σκοπούμενοι πάσχουσιν = 
μακάρι να μην πάθω αυτό που παθαίνουν 
όσοι κοιτούν και εξετάζουν την έκλειψη η-
λίου (δηλαδή, καταστρέφουν τα μάτια τους). 

 παράγ. σκοπός, σκόπιμος, σκοπιά, σκο-
πεύω, σύνθ.  ἄσκοπος, ἐπίσκοπος, οἰωνοσκό-
πος, σκοπιωρὸς «φρουρός». 

[*σκεπ-/*σκοπ-  + παρ. επίθ. -έω]. 

σκότος, -ου, ὁ & σκότος, -ους, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

σκοτάδι. 

 παράγ. σκοτεινός, σκοτία, σκοτίζω, σκο-
τόω, σύνθ. σκοτοδινέω, σκοτοδινία, σκοτοδι-
νίη. 

ΝΕ  το σκότος (λόγ. αντί του λαϊκού σκοτά-
δι). 

[*σκοτ- «σκοτάδι», ομόρρ. με γοτθ. skadus 
«σκιά», αρχ. ιρλ. scāth «σκιά», ΙΕ *skoto-]. 

σκύλαξ, -ακος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

σκυλάκι: συνέβαλον σκύμνον λέοντος σκύλα-
κι κυνός = έβαλαν να μαλώσουν το μικρό ε-
νός λιονταριού με το μικρό ενός σκυλιού. 

 παράγ. σκυλάκιον, σύνθ. σκυλακοτρόφος. 
ΝΕ σκυλάκι (από όπου σκύλος, πβ. σκύλλον· 
τὴν κύνα λέγουσιν). 
[αβέβ., πιθ. συγγεν. με λιθ. skalìkas «κυνηγό-
σκυλο»]. 

σκυλεύω ΡΗΜΑ 

αφαιρώ ως λάφυρα τα όπλα ενός σκοτωμέ-
νου εχθρού: τοὺς ἑαυτῶν ἀνελόμενοι νεκροὺς 
τούς τε τῶν πολεμίων σκυλεύσαντες ἀνεχώ-
ρησαν = αφού έθαψαν τους δικούς τους νε-
κρούς και λαφυραγώγησαν τους νεκρούς των 
εχθρών, έφυγαν. 
ΝΕ σκυλεύω. 

[παράγ. λ. σκῦλον + παρ. επίθ. -εύω]. 

σκῦλον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

συνήθως στον πληθ. σκῦλα τα όπλα του νεκρού 
που τα παίρνουν ως λάφυρα: τὰ σκῦλα ἐς 
∆ελφοὺς ἀπέπεμψαν = έστειλαν τα λάφυρα 
στους ∆ελφούς (ως αφιέρωμα). 
[*σκυλ- «σκαλίζω, ξύνω, αποσπώ» + παρ. ε-
πίθ. -ον, πβ. σκύλλειν· τοῖς ὄνυξι σπᾶν, πα-
ράλλ. του σκάλλω «σκαλίζω»]. 

σκύμνος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

λιονταράκι, και γενικότερα, το μικρό ζώου 
(λ.χ. λύκου, αρκούδας, ελέφαντα). 

[πιθ.  συγγεν.  με σκύλαξ, *σκυ- + παρ. επίθ. -μνος, 
πβ. στά-μνος]. 

σκυτάλη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ράβδος ή ρόπαλο. 

2. στη Σπάρτη κυλινδρική ράβδος γύρω από 
την οποία τύλιγαν δερμάτινο ή παπύρινο 
λουρί, όπου έγραφαν κρυπτογραφικά μηνύ-
ματα. 

3. το ίδιο το κρυπτογραφικό μήνυμα. 
 παράγ.  σκύταλον, σκυτάλιον. 

ΝΕ σκυτάλη (με σημ. παραπλήσια με την 1).  
[ίσως σκῦτος «δέρμα» + παρ. επίθ. -άλη, όπως 
σπατ-άλη]. 
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σκύτινος, -ίνη, -ινον ΕΠΙΘΕΤΟ 

δερμάτινος. 

[παράγ. λ. σκῦτος + παρ. επίθ. -ινος]. 

σκῦτος, -ους, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

κατεργασμένο δέρμα: ἐμβάται σκύτους = δερ-
μάτινα παπούτσια. 

 παράγ. σκυτεύς, σκυτεύω, σύνθ. σκυτοδέ-
ψης, σκυτοτόμος. 

[*σκυτ-,  συγγεν. με *kut- στο λατ. cut-is 
«δέρμα» =  κύτος, τό]. 

σκυτοτόμος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

υποδηματοποιός, τσαγκάρης. 

[σύνθ. λ. σκῦτος + τέμνω, *τομ- < *τεμ-]. 

σκῶμμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

αστείο, πείραγμα: ἀγοραῖα σκώμματα = χυ-
δαία αστεία. 

ΝΕ σκώμμα. 
[παράγ. λ. σκώπ-τω + παρ. επίθ. -μα]. 

σκώπτω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἔσκωπτον 
 Μέλλ.  σκώψομαι 
 Αόρ. α´  ἔσκωψα 
 Μέσ. αόρ.  ἐσκωψάμην 
 Παθ. αόρ.  ἐσκώφθην 
 Παθ. παρακ.  ἔσκωμμαι 
1. περιπαίζω, κοροϊδεύω κάποιον: σκώπτει 
τοὺς φαλακρούς. 

2. λέω αστεία, αστειεύομαι: σκώψας εἶπε = α-
στειευόμενος είπε. 

 παράγ. σκῶμμα, σκῶψις, σκωπτικός, 
σύνθ. φιλοσκώπτης. 

ΝΕ σκώπτω (και με τις δύο σημ.). 
[αβέβ. ετυμ.]. 

σμικρὸς  μικρός. 

σοβαρός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

αλαζονικός: σοβαρὸς καὶ ὀλίγωρος = αλαζο-
νικός και αδιάφορος. 

ΝΕ σοβαρός. 

[παράγ. λ. σοβ-έω «απομακρύνω, εμποδίζω» 
(< σέβ-ω) + παρ. επίθ. -αρός, όπως γερ-αρός]. 
σορός, -οῦ, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

φέρετρο: ἀνὴρ νεκρὸς ἐν σορῷ. 

ΝΕ η σορός. 

[*τFορὸς «που περιέχει», *twer-, λιθ. tveriù 
«περικυκλώνω, επικεντρώνω»]. 

σός, σή, σὸν ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

κτητική δικός σου, δική σου, δικό σου: πάντα 
τὰ ἐμὰ σά ἐστι = όλα τα δικά μου είναι δικά 
σου. 

[*τFός, *τFά, *τFὸν από τύ = σύ, αιτ. *τFέ > 
σέ]. 

σοφία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. επιδεξιότητα, ικανότητα: δημηγορικὴ σοφία 
= η ικανότητα να μιλά κανείς σε δημόσια συνά-
θροιση. 

2. η πρακτική γνώση και σύνεση: ἡ περὶ τὸν 
βίον σοφία = η γνώση που βοηθάει τον άν-
θρωπο να ζήσει.  
3. επιστημονική γνώση, σοφία. 

ΝΕ σοφία «μέγιστη γνώση». 
[παράγ. λ. σοφός + παρ. επίθ. -ία· το σοφὸς 
χωρίς σαφή ετυμ.]. 

σοφίζομαι ΡΗΜΑ 

1. επεξεργάζομαι κάτι λεπτομερώς, λεπτολο-
γώ. 
2. μεταχειρίζομαι έξυπνα ή παραπλανητικά 
επιχειρήματα, σοφίζομαι: ἀεὶ καινὰς ἰδέας 
σοφίζεται = συνεχώς επινοεί καινούριους έ-
ξυπνους τρόπους. 

ΝΕ  σοφίζομαι (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. σοφός + παρ. επίθ. -ίζομαι]. 

σοφιστής, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. αρχική σημ. άνθρωπος έμπειρος και σοφός. 

2. στην Αθήνα αυτός που δίδασκε με αμοιβή 
μαθήματα γλώσσας, ρητορική, μαθηματικά 
και την τέχνη της πολιτικής (λ.χ. Πρωταγό-
ρας, Πρόδικος, Γοργίας). 

3. άνθρωπος που διαστρεβλώνει την αλήθεια 
με σοφίσματα. 

 παράγ.  σοφιστεύω, σοφιστεία, σοφιστι-
κός.  

ΝΕ σοφιστής (με τις σημ. 2, 3). 
[παράγ. λ. σοφίζομαι + παρ. επίθ. -τής]. 

σπάνις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

σπανιότητα ή έλλειψη: σπάνις ἀργυρίου = έλ-
λειψη χρημάτων. 

 παράγ.  σπάνιος, σπανίζω. 
ΝΕ σπάνις (λόγ.). 
[παράγ. *σπάν- + παρ. επίθ. -ις, αβέβ. ετυμ.]. 

σπάω -ῶ ΡΗΜΑ  

 Παρατ.  ἔσπων 
 Μέλλ.  σπάσω 
 Αόρ.  ἔσπασα 
 Παρακ.  ἔσπακα 
 Μέσ. μέλλ.  σπάσομαι 
 Παθ. μέλλ.  σπασθήσομαι 
 Μέσ. αόρ.  ἐσπασάμην 
 Παθ. αόρ.  ἐσπάσθην 
 Παθ. παρακ.  
 με μέσ. και παθ. σημ. 

 ἔσπασμαι «έχω αρπάξει κτλ.»  
 ή «έχω αρπαχτεί κτλ.» 

1. αποσπώ, αρπάζω: σπῶ πῶλον ἀπὸ τῆς ἀγέ-
λης = αποσπώ το πουλάρι από την αγέλη.  

2. μεταφορικά παρασύρω: τὰ πάθη σπῶσιν ἡ-
μᾶς = τα πάθη μας παρασύρουν. 

3. μέση φωνή σπῶμαι (για ξίφος και άλλα σχετικά) 
τραβώ: σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισε τὸν 
δοῦλον = αφού τράβηξε το μαχαίρι, χτύπησε 
το δούλο. 

 παράγ. σπασμός, σπαστικός, σύνθ. ἀνά-
σπαστος, νευρόσπαστος. 
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ΝΕ  σπάζω «κομματιάζω κτλ.». 

[*σπα-, αβέβ. ετυμ.]. 

σπείρω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἔσπειρον 
 Μέλλ.  σπερῶ 
 Αόρ.  ἔσπειρα 
 Μέσ. αόρ. β´  ἐσπάρην 
 Παθ. παρακ.  ἔσπαρμαι 
1. σπέρνω: ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι = 
βγήκε ο σπορέας (στο χωράφι) για να σπείρει. 
αἰσχρῶς μὲν ἔσπειρας, κακῶς δὲ ἐθέρισας = 
άσχημα έσπειρες, άσχημα και θα θερίσεις. 

• παροιμία σπείρω ἐς πέτρας καὶ λίθους = 
σπέρνω στους βράχους και στις πέτρες (δη-
λαδή άδικα κοπιάζω). 

2. διασκορπίζω (όπως σκορπίζουν το σπόρο). 

• μέση φωνή σπείρομαι διασκορπίζομαι: οἱ 
μὲν τῶν Αἰγινητῶν εἰς Ἀργολίδα ᾤκησαν, 
οἱ δὲ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα 
= άλλοι από τους Αιγινήτες κατοίκησαν 
στην Αργολίδα και άλλοι διασκορπίστη-
καν στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

 παράγ. σπέρμα, σπορά, σπόρος, σπαρτός, 
σποράδην, σύνθ. πανσπερμία, κατάσπαρτος.   

ΝΕ σπέρνω (με τη σημ. 1). 

[*σπερ- + παρ. επίθ. -jω > σπείρω]. 

σπένδω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἔσπενδον 
 Μέλλ.  σπείσω 
 Αόρ.  ἔσπεισα 
 Μέσ. αόρ.  ἐσπεισάμην 
 Παθ. αόρ.  ἐσπείσθην 
 Μέσ. παρακ. 
 και με παθ. σημ. 

 ἔσπεισμαι 

1. προσφέρω, χύνω στο θεό σπονδή (ποτό): 
χρυσῇ φιάλῃ ἔσπεισαν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἡφαί-
στου = πρόσφεραν σπονδή από χρυσό δοχείο 
στο ναό του Ηφαίστου.  

2. μέση φωνή σπένδομαι προσφέρω σπονδή 
μαζί με κάποιον άλλο, συνήθως κατά τη σύ-
ναψη μιας συμφωνίας. 

• με επέκταση συνθηκολογώ: Σικελιῶται ἐ-
σπείσαντο Ἀθηναίοις = οι Σικελιώτες συν-
θηκολόγησαν με τους Αθηναίους. 

 παράγ. σπονδή, σύνθ. ἄσπονδος, παρά-
σπονδος, παρασπονδέω, ὑπόσπονδος. 
[*σπενδ- «χύνω υγρό», ομόρρ. με λατ. 
spondeō]. 

σπεύδω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἔσπευδον 
 Μέλλ.  σπεύσω 
 Αόρ.  ἔσπευσα 
1. προσπαθώ να πετύχω κάτι, επιδιώκω: ἔ-
σπευδε τὴν ἡγεμονίαν = προσπαθούσε να α-
ναλάβει την αρχηγία. 

2. ως αμετάβ. κινούμαι βιαστικά, σπεύδω: κα-
ταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ = αφού ά-
φησε το άλογο, προχώρησε βιαστικά πεζός. 
σπεύδων ἐβοήθει = βοηθούσε με ταχύτητα 
και προθυμία. 

 παράγ. σπουδή, σπουδαῖος, σπουδαιότης, 
σπουδάζω, σπουδαστής, σύνθ. ἐπισπεύδω, ἀ-
σπουδ(ε)ὶ «χωρίς βία».  
ΝΕ σπεύδω, με σημ. 2. 

[*σπεFδ- «επείγομαι, πιέζω», ομόρρ. με λιθ. 
spáusti «πιέζω»]. 

σποδός, -οῦ, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στάχτη.  

ΝΕ σποδός. 
[αβέβ. ετυμ.]. 

σπονδή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. το κρασί που έχυναν από το ποτήρι, πριν 
το πιούν, ως προσφορά στους θεούς. 

2. πληθυντικός αἱ σπονδαὶ επίσημη συμφωνία 
(επειδή κατά τη σύναψη συμφωνίας έκαναν σπον-
δές στους θεούς): ἐλύθησαν αἱ πρὸς Πελοπον-
νησίους σπονδαί = ακυρώθηκε η συμφωνία 
με τους Πελοποννησίους.  
ΝΕ σπονδή (με σημ. 1) & σπονδές (με σημ. 2). 
[παράγ. λ.  *σπένδ-  (σπένδω)  + παρ. επίθ. -ή]. 

σπουδάζω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἐσπούδαζον 
 Μέλλ.  σπουδάσομαι 
 Αόρ.  ἐσπούδασα 
 Παρακ.  ἐσπούδακα 
 Παθ. παρακ.  ἐσπούδασμαι 
1. ασχολούμαι με πολύ ενδιαφέρον με κάτι: περὶ 
τὰ χρήματα σπουδάζουσι = ασχολούνται με ενδι-
αφέρον με την απόκτηση χρημάτων. 

• για πρόσωπα ενδιαφέρομαι για κάποιον. 

2. σοβαρολογώ. ≠ παίζω «αστειεύομαι». 
3. ως μεταβατικό επιδιώκω κάτι.       

• παθ. φωνή σπουδάζομαι επιδιώκομαι: χρή-
ματα μετὰ πολλῆς δαπάνης σπουδάζεται = 
επιδιώκεται η απόκτηση χρημάτων για να 
γίνουν μεγάλες δαπάνες. 

 παράγ. σπουδαστός, σπούδασμα, σπουδα-
στής.  
ΝΕ σπουδάζω, με άλλη σημ.  
[παράγ. λ. σπουδή + παρ. επίθ. -άζω,  σπεύ-
δω]. 
σπουδή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. βιασύνη: μὴ θαυμάσῃς τὴν σπουδὴν τῆς ἐ-
μῆς ἀφίξεως = μην απορήσεις για τη βιασύνη 
μου να έρθω. 

2. ενδιαφέρον, ζήλος: μανθάνω τι μετὰ πολ-
λῆς σπουδῆς = ερευνώ κάτι με πολύ ζήλο.  

3. ως επίρρημα σπουδῇ  
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α. βιαστικά, επειγόντως: ἦγε τὴν στρατιὰν 
σπουδῇ εἰς τὰς Ἀθήνας = οδήγησε το στρατό 
βιαστικά στην Αθήνα.  
β. σοβαρά: οἱ νέοι σπουδῇ ἀκούοιεν ταῦτα = 
οι νέοι ας τα ακούν αυτά στα σοβαρά. 

 παράγ. σπουδαῖος, σπουδαιότης, σύνθ. 
σπουδάρχης, σπουδαρχία.  
ΝΕ σπουδή, με άλλες σημ.  
[παράγ. λ. *σπουδ- (< σπεύδ-ω) + παρ. επίθ. -
ή,  σπεύδω]. 

σταδιοδρομέω -ῶ ΡΗΜΑ 

αγωνίζομαι σε αγώνα δρόμου.  
ΝΕ σταδιοδρομώ, με άλλη σημ.  
[παράγ/σύνθ. λ. σταδιοδρόμος (< στάδιον + 
*δρομ- < δραμεῖν) + παρ. επίθ. -έω]. 

στάδιον, -ίου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

πληθ.  τὰ στάδια & οἱ στάδιοι 
1. μονάδα μήκους που ισούται με 185 μέτρα 
περίπου: τὰ μακρὰ τείχη πρὸς τὸν Πειραιᾶ 
τεσσαράκοντα σταδίων ἦσαν.  

2. αγώνας δρόμου (επειδή η διαδρομή του αγω-
νίσματος στην Ολυμπία είχε μήκος ενός σταδίου): 
νικῶ στάδιον = νικώ σε αγώνα δρόμου. 

  σύνθ. σταδιοδρόμος, σταδιοδρομέω. 

ΝΕ  στάδιο, με άλλη σημ. 
[ουσιαστικ. του επιθέτου στάδιος, -ιον 
(ενν. πεδίον) «σταθερό έδαφος» < επίρρ. 
στάδ-ην (< ἵσταμαι) «ίσια, ολόισια» + παρ. 
επίθ. -ιος, -ιον]. 

σταθμάω -ῶ ΡΗΜΑ 

υπολογίζω το μήκος ή το βάρος. 

[παράγ. λ. σταθμός, ὁ «μέτρο μήκους» / στα-
θμόν, τό «μέτρο βάρους» + παρ. επίθ.  -άω].  
σταθμός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. χώρος κατάλληλος για τη διανυκτέρευση 
ταξιδιωτών ή στρατιωτών. 

• στην Περσία πορεία μιας ημέρας. 

2. ζυγαριά: σταθμῷ ἵστημί τι = βάζω κάτι στη 
ζυγαριά.  
3. βάρος: σταθμὸν ἔχει ταλάντου = έχει βάρος 
ενός ταλάντου. 

 παράγ.  στάθμιον και σταθμίον, σταθμίζω, 
σταθμεύω, σταθμόω, σύνθ. ναύσταθμος, βού-
σταθμος. 

ΝΕ σταθμός «σημείο στάσης κτλ.». 

[παράγ. λ.  *στα- (ἵστημι) + παρ. επίθ. -(θ)-
μός, πβ. στά-θ-μη]. 

στάσις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. στήσιμο, τοποθέτηση: ἡ στάσις τῶν κλιμά-
κων. 2. θέση: ἔχοντες στάσιν ταύτην εἰς ἣν ἔ-
στημεν ἀρχήν = έχοντας την ίδια θέση στην ο-
ποία σταθήκαμε από την αρχή. 3. εξέγερση, 
στάση ή διχόνοια: στάσεις ἐν ταῖς πόλεσιν ἐγί-
γνοντο = γίνονταν εξεγέρσεις στις πόλεις. στά-

σιν παύω καὶ ὁμόνοιαν ἐμποιῶ = σταματώ τη 
διχόνοια και δημιουργώ ομόνοια. 

 παράγ. στασιάζω, στασιώδης, σύνθ. προ-
στασία, ἐπιστασία.  
ΝΕ στάση (με τις σημ. 2, 3). 
[παράγ. λ. *στα-  (< ἵστημι)  +  παρ. επίθ. -σις]. 

στατήρ, -ῆρος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μέτρο βάρους.  
2. χρυσό ή ασημένιο νόμισμα. 

 παράγ. στατικός.  
ΝΕ στατήρας. 
[παράγ. λ. *στα-  (< ἵστημι)  + παρ. επίθ. -τήρ]. 

στέγω ΡΗΜΑ 

1. καλύπτω κάτι για να το προστατέψω από 
το νερό και την υγρασία: οἰκίαι τοιαῦται, ὥ-
στε στέγειν ἱκανὰς εἶναι = τέτοια σπίτια που 
να μην μπάζουν νερά. 

2. γενικά καλύπτω, προστατεύω: αἱ ἀσπίδες 
στεγάζουσι τὰ σώματα. 

3. ανέχομαι: ἡ ἀγάπη πάντα στέγει, πάντα ὑ-
πομένει = όποιος αγαπάει όλα τα ανέχεται 
(όλα τα υπομένει). 

 παράγ. στέγη, στεγνός, στεγνότης, στεγά-
ζω, στέγασις, στεγανός, στέγαστρον, σύνθ. ἄ-
στεγος, ξυλοστεγής.   

[παράγ. λ. *(σ)τεγ-  «στεγάζω», ομόρρ. με ιρλ. 
tech = τὸ στέγος,  λατ. tegula «στέγη»]. 

στέλλω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἔστελλον 
 Μέλλ.  στελῶ 
 Αόρ.  ἔστειλα 
 Παρακ.  ἔσταλκα 
 Παθ. μέλλ.  σταλήσομαι 
 Παθ. αόρ. β´  ἐστάλην 
 Παθ. παρακ.  ἔσταλμαι 
1. προετοιμάζω, προπαρασκευάζω: οἱ Ἀθη-
ναῖοι ναῦς τριάκοντα ἔστειλαν = οι Αθηναί-
οι προπαρασκεύασαν (για ναυμαχία) τριάντα 
πλοία. 

• παθ. φωνή στέλλομαι: στρατὸς κάλλιστα ἐ-
σταλμένος = στρατός πολύ καλά εξοπλι-
σμένος. 

2. στέλλω & μέσο στέλλομαι ξεκινώ, ετοιμά-
ζομαι να φύγω: κατὰ γῆν ἐστέλλοντο = ξεκί-
νησαν να πάνε από τη στεριά. 

 παράγ. στόλος, στολή, σύνθ. ἀναστέλλω, 
περιστέλλω, ἀπόστολος, διαστολή, ἐπιστολή, 
ἀποστολή, ἀποστολεύς.  
ΝΕ στέλνω (με ανομοίωση λ-λ σε λ-ν· το 
στέλνω αντιστοιχεί στο αρχ. πέμπω). 

[*στελ- + παρ. επίθ. -jω > στέλλω]. 

στέμμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στεφάνι από φύλλα δάφνης. 

ΝΕ στέμμα. 
[παράγ. λ. στέφ-ω + παρ. επίθ. -μα]. 
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στενοχωρία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στενότητα χώρου: ὁπλῖται δὲ ἀμφοτέρων οὐκ 
ὀλίγοι ἐν στενοχωρίᾳ ἀνεστρέφοντο = και οι 
στρατιώτες και των δύο παρατάξεων μέσα σε 
στενότητα χώρου κινούνταν για να αντιμε-
τωπίσουν τον εχθρό.  

ΝΕ στενοχώρια «ψυχική ταλαιπωρία». 
[παράγ./σύνθ. στενόχωρος (< στενός < *στε-
νFός + χῶρος) + παρ. επίθ. -ία]. 

στέργω ΡΗΜΑ 

 Μέλλ.  στέρξω 
 Αόρ.  ἔστερξα 
 Παθ. αόρ. α´  ἐστέρχθην 
 Παθ. παρακ.  ἔστεργμαι 
1. αγαπώ, δείχνω στοργή σε κάποιο πρό-σωπο: 
παῖς στέργει τε καὶ στέργεται ὑπὸ τῶν γεννη-
σάντων = το παιδί αγαπά και αγαπιέται από 
τους γονείς. 
2. με ικανοποιεί κάτι ή μου είναι ανεκτό: 
στέργω τὴν τυραννίδα = ανέχομαι την από-
λυτη εξουσία του άρχοντα. 

 παράγ. στοργή, σύνθ. φιλόστοργος. 

ΝΕ στέργω «συμφωνώ, εγκρίνω». 
[*στέργ-, ομόρρ. με ιρλ. serc «έρωτας»]. 

στέφω ΡΗΜΑ 

στεφανώνω. 

 παράγ. στέμμα, στέψις, σύνθ. χρυσοστεφής.  
ΝΕ στέφω. 
[*στεφ-]. 

στήλη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. στήλη επάνω στην οποία ήταν χαραγμένες 
συμφωνίες, αφιερώσεις, συνθήκες, νόμοι κτλ.: 
γράφω τινὰ εἰς στήλην = αναγράφω το όνο-
μα κάποιου σε στήλη (σε ένδειξη τιμής). 

2. η συμφωνία που ήταν χαραγμένη σε στήλη: 
κατὰ τὴν στήλην = κατά τη συμφωνία. 
3. στήλη που χρησίμευε στον καθορισμό ορί-
ων ή συνόρων. 

 παράγ. στηλίτης (θηλ. στηλῖτις) «γραμμέ-
νος σε στήλη», στηλιτεύω. 

ΝΕ στήλη (με τη σημ. 1). 

[*στελ- ( στέλλω) + παρ. επίθ. -να > *στάλνα 
> στάλᾱ/στήλη, αιολ. στάλλᾱ]. 

στοιχέω -ῶ ΡΗΜΑ 

βαδίζω κατά στοίχους, σε σειρές τη μία πίσω 
από την άλλη: οὐδ᾿ ἐγκαταλείψω τὸν παρα-
στάτην ὅτῳ ἂν στοιχήσω = ούτε θα εγκατα-
λείψω το συστρατιώτη μου δίπλα στον οποίο 
θα βρεθώ στη μάχη (από τον όρκο των Αθηναί-
ων εφήβων). 

 παράγ. στοιχίζω, στοιχεῖον, στοιχειώδης, 
σύνθ. ἀντίστοιχος. 

[παράγ. λ. στοῖχ-ος + παρ. επίθ. -έω, όπου 
στοῖχος, ὁ < στείχω «βαδίζω»]. 

στοῖχος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

σειρά, αράδα: δύο στοῖχοι ὁπλιτῶν ἑκατέρω-
θεν παρατεταγμένων = δύο σειρές στρατιω-
τών που είναι παραταγμένοι και στις δύο 
πλευρές. 

 παράγ. στοιχέω.  
ΝΕ στοίχος.  
[παράγ. λ.  *στοιχ-  (< στείχω)  + παρ. επίθ. -ος, 

 στοιχέω]. 

στόλος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. προετοιμασία για πόλεμο, εκστρατεία: ἐλέ-
γετο ὁ στόλος εἶναι εἰς Πισίδας = λεγόταν ό-
τι η εκστρατεία ήταν εναντίον των Πισιδών. 

2. ναυτική δύναμη, στόλος. 

ΝΕ  στόλος (με τη  σημ. 2).  
[*στόλ- (<  στέλλω) + παρ. επίθ. -ος,  στέλ-
λω]. 

στοχάζομαι ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἐστοχαζόμην 
 Μέλλ.  στοχάσομαι 
 Αόρ.  ἐστοχασάμην 
 Παρακ.  ἐστόχασμαι 
1. σκοπεύω, σημαδεύω: ἀνθρώπου στοχάζο-
μαι = σημαδεύω έναν άνθρωπο. 

• μεταφορικά έχω ως στόχο, ως σκοπό: ὁ νο-
μοθέτης τίθησι τοὺς νόμους στοχαζόμενος 
τοῦ μεγίστου ἀγαθοῦ = ο νομοθέτης νομο-
θετεί έχοντας ως στόχο το άριστο (για την 
πόλη). 

2. υποθέτω ή συμπεραίνω: οὐ γιγνώσκω, ἀλ-
λὰ στοχάζομαι = δε γνωρίζω, αλλά υποθέτω. 

 παράγ. στοχασμός, στοχαστής, στοχαστι-
κός.  
ΝΕ στοχάζομαι «σκέπτομαι βαθιά». 

[παράγ. λ. στόχ-ος + παρ. επίθ. -άζομαι]. 

στρατεία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στρατιωτική επιχείρηση, εκστρατεία: ᾿Αθη-
ναῖοι στρατείαν ἐποιήσαντο ἐπὶ Χαλκιδεῖς = 
οι Αθηναίοι εκστράτευσαν εναντίον των 
Χαλκιδέων. 

[παράγ. λ.  στρατ-εύω/-εύομαι + παρ. επίθ. -εία]. 

στρατεύω ΡΗΜΑ 

εκστρατεύω: Ἀθηναῖοι στρατεύσαντες ἐς Πλά-
ταιαν φρουροὺς ἐγκατέλιπον = οι Αθηναίοι, α-
φού εκστράτευσαν εναντίον των Πλαταιών, ά-
φησαν εκεί φρουρά. 

• μέση φωνή στρατεύομαι με την ίδια σημ. στρα-
τεύομαι ἐς τὴν Ἀσίαν =  εκστρατεύω εναντί-
ον της Ασίας. 

ΝΕ στρατεύομαι «κατατάσσομαι στο στρα-
τό». 
[παράγ. λ. στρατ-ός + παρ. επίθ. -εύω]. 

στρατηγέω -ῶ ΡΗΜΑ 

είμαι στρατηγός ή αρχηγός στρατεύματος: ἐ-
στρατήγει τῶν μὲν νεῶν Ἀριστεύς, τοῦ δὲ πε-
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ζοῦ Ἀρχέτιμος = αρχηγός του στόλου ήταν ο 
Αριστέας και του πεζικού ο Αρχέτιμος. 

[παράγ. λ. στρατηγός + παρ. επίθ. -έω]. 
στρατηγός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. αρχηγός ή διοικητής στρατεύματος, στρατη-
γός. 
2. στην Αθήνα στρατηγοὶ ονομάζονταν οι δέ-
κα αξιωματούχοι τους οποίους οι πολίτες ε-
ξέλεγαν με ψήφο (δεν τους αναδείκνυαν με 
κλήρωση) και τους καθιστούσαν αρχηγούς 
των ναυτικών και χερσαίων ενόπλων δυνά-
μεων. Η θητεία τους ήταν ετήσια και είχαν α-
περιόριστο δικαίωμα επανεκλογής. 
στρατηλατέω -ῶ ΡΗΜΑ 

οδηγώ το στρατό στον πόλεμο. 

[παράγ. λ. στρατηλάτης (< παράγ. στρατός + 
ἐλάτης <  ἐλαύνω) + παρ. επίθ. -έω]. 

στρατόπεδον, -έδου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. στρατόπεδο. 

2. στρατός, στράτευμα: στρατόπεδα ναυτικὰ 
καὶ πεζικά = ναυτικό και πεζικό. 

 παράγ. στρατοπεδεύω, στρατοπέδευσις, 
στρατοπεδεία. 

ΝΕ  στρατόπεδο (με τη σημ. 1). 

[σύνθ. λ. στρατός + πέδον]. 

στρέφω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔστρεφον 
Μέλλ. στρέψω 
Αόρ. ἔστρεψα 
Μέσ. μέλλ.  
με μέση ή παθ. σημ. 

στρέψομαι 

Παθ. μέλλ. στραφήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐστρεψάμην 
Παθ. αόρ.  ἐστράφην 
Παθ. παρακ.  
με μέση ή παθ. σημ. 

ἔστραμμαι  

Παθ. υπερσ. ἐστράμμην 
στρέφω.  
[*στρεφ-, *στροφ-, χωρίς σαφή ετυμ.] 

στρουθός, -οῦ, ὁ, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. σπουργίτι.  
2. μέγας στρουθὸς στρουθοκάμηλος. 

 παράγ. στρουθίον «σπουργιτάκι».  
[*(σ)τρόζδ-, ομόρρ. με ρωσ. drozd «κοτσύφι»]. 
στυγνός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός στυγνότερος 
Υπερθετικός στυγνότατος 

σκυθρωπός, κατηφής.  ≠ φαιδρός. 

ΝΕ στυγνός. 
σὺ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ  
β΄ πρόσωπο ενικού της προσωπικής αντωνυμίας 
εσύ.  
ΝΕ εσύ. 
[ΙΕ *tū, *tŭ, από όπου λατ. tū «εσύ», βαλτο-
σλαβ. tù, ελλ. τύ, που εξελίχθηκε σε σὺ ανα-

λογικά προς την αιτ. σέ < ΙΕ *tvē = αρχ. ινδ. 
tvā]. 
συγγίγνομαι ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  γίγνομαι  
συναναστρέφομαι κάποιον: χαλεπὸς συγγε-
νέσθαι = άνθρωπος που είναι δύσκολο να 
τον συναναστραφείς. 

• ειδικότερα παρακολουθώ τη διδασκαλία 
κάποιου: οὐκ ἀκηκόατε περὶ τῶν τοιούτων 
Φιλολάῳ συγγεγονότες; = δεν έχετε ακού-
σει γι᾿ αυτά τα ζητήματα εσείς που παρα-
κολουθήσατε το Φιλόλαο;  

[σύνθ. λ. σύν + γίγνομαι]. 

συγγιγνώσκω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  γιγνώσκω 
1. συμφωνώ με κάποιον: ἐγὼ συνεγίγνωσκον 
αὐτοῖς, οἳ ἐνόμιζον μακαρίαν εἶναι ταύτην 
τὴν βιοτήν = εγώ συμφωνούσα με αυτούς, οι 
οποίοι θεωρούσαν ευτυχισμένη αυτήν τη ζωή. 

2. συγγιγνώσκω ἐμαυτῷ έχω τη συναίσθηση 
ότι..: συγγιγνώσκω ἐμαυτῷ ἡμαρτηκότι = έχω 
τη συναίσθηση ότι έκανα λάθος.  
3. παραδέχομαι, ομολογώ: οἱ δὲ ξυνεγίγνω-
σκον καὶ αὐτοὶ οὐχ ἧσσον ταῦτα ἐκείνου = 
και αυτοί οι ίδιοι τα παραδέχονταν αυτά, όχι 
λιγότερο από εκείνον.  
4. συγχωρώ: οὐ συγγιγνώσκεις τῷ κλέπτοντι, 
ἀλλὰ κολάζεις = δε συγχωρείς τον κλέφτη, 
αλλά τον τιμωρείς. 

 παράγ. συγγνώμη, συγγνώμων. 

[σύνθ. λ. σύν + γιγνώσκω]. 

συγγνώμη & ξυγγνώμη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. παραδοχή, αναγνώριση: συγγνώμην ἔχω = 
παραδέχομαι. 

2. συγχώρηση, συγγνώμη: συγγνώμην ἔχω τινί = 
συγχωρώ κάποιον. συγγνώμης τυγχάνω παρά 
τινος = συγχωρούμαι από κάποιον. 

ΝΕ  συγγνώμη (με τη σημ. 1). 
[σύνθ. λ. σύν + γνώμη]. 

συγγνώμων, -ων, σύγγνωμον & ξυγγνώμων, -
ων, ξύγγνωμον ΕΠΙΘΕΤΟ  

1. αυτός που έχει την ίδια γνώμη με άλλον: ὑ-
μᾶς δὲ ἡμῖν βουλόμεθα συγγνώμονας γίγνε-
σθαι = θέλουμε να συμφωνήσετε με μας. 

2. αυτός που συγχωρεί: παραιτοῦ τοὺς θεοὺς 
συγγνώμονάς σοι εἶναι = να παρακαλείς τους 
θεούς να σε συγχωρήσουν. 

[παράγ./σύνθ. συγγνώμη (σύν + γνώμη) + 
παρ. επίθ. -ων]. 

συγγράφω ΡΗΜΑ  

 Για τους χρόνους  γράφω 
1. καταγράφω κάτι. 

• μέση φωνή συγγράφομαι φροντίζω να κατα-
γραφεί κάτι: συγγραψάμενοι ὅσα τὸ χρηστή-
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ριον ἐθέσπισε = αφού φρόντισαν να κατα-
γραφούν οι χρησμοί του μαντείου. 

2. περιγράφω: ὁποῖον μὲν εἶδος ἔχει ἡ κάμη-
λος οὐ συγγράφω = δεν περιγράφω τη μορφή 
που έχει η καμήλα. 

3. γράφω ένα έργο, συγγράφω: Θουκυδίδης 
Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελο-
ποννησίων καὶ ᾿Αθηναίων. 

4. μέση φωνή συγγράφομαι κάνω γραπτή συμ-
φωνία: συγγράφομαι εἰρήνην πρός τινα = 
γράφω τους όρους της συνθήκης ειρήνης με 
κάποιον. 

 παράγ. συγγραφεύς, συγγραφή. 

ΝΕ  συγγράφω (με τη σημ. 3). 

[σύνθ. λ. σύν + γράφω]. 

συγγραφή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. καταγραφή, σημείωση: θαύματα ἡ Λυδία 
ἐς συγγραφὴν οὐκ ἔχει = η Λυδία δεν έχει α-
ξιοπερίεργα πράγματα για καταγραφή. 

2. διήγηση, ιστορία: Θουκυδίδου ξυγγραφή = 
η ιστορία που έγραψε ο Θουκυδίδης. 

3. γραπτή συμφωνία:  κατὰ τὰς συγγραφάς = 
σύμφωνα με τις συμφωνίες. 

ΝΕ  συγγραφή (με τη σημ. 1). 

[σύνθ. λ. σύν + γραφή, ως παράγ. του συγ-
γράφω]. 

συγκαταβαίνω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  βαίνω 
1. κατεβαίνω μαζί με άλλον: ξυγκατέβη δὲ ἐς 
τὸν Πειραιᾶ καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος ἅπας = και 
κατέβηκε μαζί τους στον Πειραιά και όλο το 
άλλο πλήθος. 

2. δείχνω συγκατάβαση, κατανόηση. 

 παράγ. συγκατάβασις.  
[σύνθ. λ. σύν + καταβαίνω]. 

σύγκειμαι ΡΗΜΑ 

λειτουργεί ως παθητικό του συντίθημι 
 Για τους χρόνους  κεῖμαι 
1. αποτελούμαι: ἡ φύσις ἡμῶν ἔκ τε τοῦ σώ-
ματος σύγκειται καὶ τῆς ψυχῆς = η ανθρώπι-
νη φύση μας αποτελείται από το σώμα και α-
πό την ψυχή. 

2. συμφωνούμαι από δύο μέρη: ταῦτα ἡμῖν 
οὕτω συγκείσθω = ας συμφωνηθούν κατ᾿ αυ-
τόν τον τρόπο από εμάς αυτά τα ζητήματα. 

• ως απρόσ. σύγκειται: καθάπερ ξυνέκειτο = 
όπως συμφωνήθηκε. 

ΝΕ  σύγκειμαι (με τη σημ. 1). 
[σύνθ. λ. σύν + κεῖμαι]. 

συγκεράννυμαι ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  κεράννυμι 
1. συνενώνομαι: συγκέκραται αὐτῶν ἡ φύσις 
= έχει συνενωθεί η φύση (του σκύλου και της 
αλεπούς). 

2. συνδέομαι φιλικά με κάποιον: Κῦρος ταχὺ 
τοῖς ἡλικιώταις συνεκέκρατο = ο Κύρος είχε 
συνδεθεί γρήγορα με τους συνομηλίκους του. 

 παράγ. σύγκρασις, σύγκραμα. 

[σύνθ. λ. σύν + κεράννυμαι]. 

συγκλείω & ξυγκλῄω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  κλείω 
1. κλείνω μέσα: ξυνέκλῃσαν τὴν ἐκκλησίαν ἐς 
τὸ ἱερὸν Ποσειδῶνος = συγκέντρωσαν την 
εκκλησία του δήμου μέσα στον περιφραγμέ-
νο ναό του Ποσειδώνα. 

2. κλείνω καλά: συγκλείω τὰς πύλας. 

3. αμετάβατο έρχομαι προς το τέλος μου: τῆς ὥ-
ρας ἤδη συγκλειούσης = καθώς η προθεσμία 
πλησίαζε να τελειώσει. 

  παράγ. σύγκλεισις, αττ. σύγκλῃσις, συγ-
κλεισμός.  

[σύνθ. λ. σύν + κλείω]. 

συγκροτέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. χτυπώ δύο πράγματα μεταξύ τους: συνε-
κρότησε τὼ χεῖρε καὶ τῷ γέλωτι ηὐφραίνετο 
= χτύπησε τα χέρια από χαρά και διασκέδαζε 
γελώντας. 

2. χειροκροτώ, επιδοκιμάζω. 

3. οργανώνω: συγκροτῶ στράτευμα. 

ΝΕ  συγκροτώ (με τη σημ. 3). 

[σύνθ. λ. σύν + κροτέω]. 

συγκρούω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  κρούω 
1. α. χτυπώ το ένα επάνω στο άλλο: τοῖς δό-
ρασι τὰς ἀσπίδας συγκρούω = χτυπώ με τα 
δόρατα τις ασπίδες. 

β. αμετάβατο συγκρούομαι: νῆες ἀλλήλαις συγ-
κρούουσαι = πλοία συγκρουόμενα μεταξύ 
τους.   

2. μεταφορικά προκαλώ αντιπαλότητα:  ἐβού-
λοντο ξυγκρούειν αὐτοὺς ἀλλήλοις = ήθελαν 
(οι Αθηναίοι) να προκαλέσουν αντιπαλότητα 
ανάμεσά τους (στους Κορινθίους και στους Κερ-
κυραίους). 

 παράγ. σύγκρουσις, συγκρουστικός. 
ΝΕ  συγκρούομαι (με τη σημ. 1β). 
[σύνθ. λ. σύν + κρούω]. 

συγχωρέω -ῶ ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  συνεχώρουν 
 Μέλλ.  συγχωρήσω 
 Αόρ.  συνεχώρησα 
 Παρακ.  συγκεχώρηκα 
1. υποχωρώ, συμβιβάζομαι: οἷς εἰ ξυγχωρήσε-
τε, καὶ ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε = 
αν υποχωρήσετε σε αυτά, θα διαταχθείτε α-
μέσως να υποχωρήσετε και σε κάτι άλλο με-
γαλύτερο. 

2. συμφωνώ, συναινώ: οὕτω συνεχώρησαν Αἰγύ-
πτιοι τοὺς Φρύγας πρεσβυτέρους εἶναι ἑαυτῶν = 



 267

έτσι συμφώνησαν οι Αιγύπτιοι ότι οι Φρύγες εί-
ναι αρχαιότερος λαός από αυτούς. 

 παράγ.  συγχώρησις, συγχωρητέος. 

ΝΕ συγχωρώ «δίνω άφεση, παραγράφω». 
[σύνθ. λ. σύν + χωρέω]. 

συκέα -ῆ, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

συκιά. 

 παράγ. συκίδιον, συκεών, συκίτης (οἶνος).  
ΝΕ συκιά.  
[παράγ. λ. σῦκον + -έα]. 

συλάω -ῶ ΡΗΜΑ 

αφαιρώ τα όπλα νεκρού, και κατ’ επέκταση, 
αρπάζω, ληστεύω: ἀνελεύθερον οὐ δοκεῖ νε-
κρὸν συλᾶν; = δε νομίζεις ότι είναι χυδαίο να 
ληστεύεις ένα νεκρό; 

 παράγ. σύλησις, σύνθ. ἄσυλον, ἀσυλία, ἱε-
ρόσυλος, ἱεροσυλέω, ἱεροσυλία. 
ΝΕ  συλώ. 
[παράγ. λ. σύλα/σύλη, ἡ και σῦλον, τὸ «το δι-
καίωμα της κατάσχεσης πλοίου ή του φορτί-
ου του ως αντιστάθμισμα ζημιών εκ μέρους ε-
μπόρου» + παρ. επίθ. -άω· αβέβ. ετυμ., ίσως 
συγγεν. με  σκῦλον]. 

συλλαμβάνω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  λαμβάνω 
1. συναθροίζω: συλλαβὼν τὸ στράτευμα ἀπῄ-
ει = αφού συγκέντρωσε το στράτευμα, έφυγε.  

2. πιάνω, συλλαμβάνω: συλλαμβάνω ὅμηρον.  

3. βοηθώ: οὔτε χρήμασιν οὔτε σώμασι συνε-
λάμβανον ἡμῖν = δε μας βοήθησαν ούτε με υ-
λική βοήθεια ούτε με τα σώματά τους (με τη 
συστράτευσή τους). 

4. αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω: συνέλαβε 
τὸ χρηστήριον = κατάλαβε το νόημα του χρη-
σμού. 

 παράγ. συλλαβή, συλλαβίζω, συλλήβδην, 
σύλληψις. 

ΝΕ  συλλαμβάνω (με τις σημ. 2, 4). 

[σύνθ. λ. σύν + λαμβάνω]. 

συλλέγω ΡΗΜΑ 

Παρατ. συν-έλεγον 
Μέλλ. συλ-λέξω 
Αόρ. συν-έλεξα 
Παρακ. συν-είλοχα 
Παθ. μέλλ. συλ-λεγήσομαι  
Μέσ. αόρ. συν-ελεξάμην 
Παθ. αόρ. συν-ελέγην  

& συν-ελέχθην 
Παθ. παρακ. συν-είλεγμαι 
Παθ. υπερσ. συν-ειλέγμην 

συλλέγω.  
ΝΕ  συλλέγω. 
[σύνθ. λ. σύν +  λέγω]. 

συμβαίνω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  βαίνω 
1. έρχομαι σε συμφωνία με κάποιον: λόγων 
πρῶτον γενομένων, ἤν τι ξυμβαίνωσι = αφού 
γίνουν πρώτα διαπραγματεύσεις, για να δουν 
μήπως έρθουν σε κάποια συμφωνία. 

2. για πράγματα συμβαδίζω, ταιριάζω, συμφω-
νώ με κάτι.  
3. για γεγονότα γίνομαι, συμβαίνω: χρηστόν τι 
συμβαίνει = συμβαίνει κάτι καλό. 

• ως απρόσ. ὅσα ξυμβαίνει γίγνεσθαι = όσα 
συμβαίνει να γίνονται (όσα συμβαίνουν). 

4. αποβαίνω, καταλήγω: πόλεμος κακῶς συμ-
βάς = πόλεμος που κατέληξε σε ήττα. 

• πετυχαίνω: ἢν ξυμβῇ ἡ πεῖρα = αν πετύχει η 
απόπειρα. 

5. μετοχή ως ουσιαστ. τὸ συμβεβηκὸς το τυχαίο 
γεγονός. 

 παράγ. σύμβασις, συμβατικός, συμβατός. 

ΝΕ  συμβαίνω (με τη σημ. 3). 

[σύνθ. λ. σύν + βαίνω]. 

συμβάλλω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  βάλλω 
1. βάζω μαζί: ταῦτα συμβάλλουσιν εἰς ταὐτὸν 
ὅμοια νομίσαντες = τα βάζουν όλα μαζί στο 
ίδιο μέρος, γιατί τα θεώρησαν όμοια.  
2. μέση φωνή συμβάλλομαι α. συνεισφέρω: καὶ 
χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν 
τῶν στρατιωτῶν = και χρήματα έδιναν σε αυ-
τόν ως συνεισφορά για την τροφή των στρα-
τιωτών. β. συντελώ: μέγα συμβάλλεταί τι εἰς 
τὸ κρατεῖν = κάτι συντελεί πολύ στη νίκη.  
3. βάζω τον έναν εναντίον του άλλου: συνέ-
βαλον ἄνδρα ἀνδρί. 

• ως αμετάβ. συμπλέκομαι: συμβάλλω πρός τι-
να = συμπλέκομαι με κάποιον. 

4. παραβάλλω, συγκρίνω:  Κύρῳ οὐδεὶς Περ-
σῶν ἠξίωσε ἑαυτὸν συμβαλεῖν = κανένας 
Πέρσης δε θεώρησε σωστό να συγκρίνει τον ε-
αυτό του με τον Κύρο. 

 παράγ. συμβόλαιον, συμβολή, σύμβολον, 
συμβολικός. 

ΝΕ συμβάλλω (με τις σημ. 2α και 2β). 

[σύνθ. λ. σύν +  βάλλω]. 

συμμείγνυμι & συμμειγνύω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  μείγνυμι 
1. ανακατεύω: χρώματα συμμείγνυμι. 

• συνενώνω: συνέμειξαν τὰ στρατόπεδα = συ-
νένωσαν τα στρατεύματα. 

2. ως αμετάβ., στην ενεργ. και παθ. φωνή α. συνα-
ναστρέφομαι κάποιον: συμμείγνυται πονηροῖς 
ἀνθρώποις = κάνει παρέα με κακούς ανθρώ-
πους. β. συμπλέκομαι με κάποιον: συμμείγνυμι 
τοῖς πολεμίοις = συμπλέκομαι με τους εχθρούς. 

 παράγ. σύμμεικτος, σύμμειξις, σύμμιγα (ε-
πίρρ.), συμμιγής.  
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[σύνθ. λ. σύν + μείγνυμι]. 

συμμορία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στην Αθήνα καθεμία από τις είκοσι ομάδες 
στις οποίες είχαν διαιρεθεί οι πλουσιότεροι 
πολίτες για σκοπούς φορολογίας. 

ΝΕ  συμμορία «ομάδα ανθρώπων παράνο-
μων». 

[σύνθ./παράγ. σύν + *μορ- (ἔ-μορ-ον < μείρο-
μαι, από όπου μόρα, ἡ «ομάδα») + παρ. επίθ. 
-ία]. 

σύμπας, σύμπασα, σύμπαν & αττ. ξύμπας, 
ξύμπασα, ξύμπαν ΕΠΙΘΕΤΟ 

συνήθως στον πληθυντικό όλοι μαζί, συνολικά: 
ξύμπαντες ἐγένοντο τετρακισχίλιοι = όλοι μαζί 
ήταν τέσσερις χιλιάδες. ξύμπαντες θεοί τε καὶ 
ἄνθρωποι.  

• στον ενικό με περιληπτική σημασία σύμπασα ἡ 
πόλις = η πόλη ως ένα σώμα και όχι ως ά-
θροισμα ξεχωριστών πολιτών. 

ΝΕ  το σύμπαν «το σύνολο του  ορατού και 
αόρατου κόσμου».  
[σύνθ. λ. σύν + πᾶς]. 

συμπεραίνω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  περαίνω 
1. βοηθώ στην εκτέλεση ενός έργου. 

2. αποτελειώνω, αποπερατώνω: καὶ ταῦτα 
οὕτω συνεπεραίνετο = και αυτά (οι πολεμικές 
προετοιμασίες) με αυτό τον τρόπο αποπερα-
τώθηκαν.    

3. συμπεραίνω. 

ΝΕ  συμπεραίνω (με τη σημ. 3).  
[σύνθ. λ. σύν + περαίνω]. 

συμπεριφέρω ΡΗΜΑ 

περιφέρω, μεταφέρω εδώ και εκεί διάφορα 
πράγματα μαζί. 

• παθ. φωνή συμπεριφέρομαι περιφέρομαι μα-
ζί με άλλον ή άλλα: συμπεριφερόμενοι ἀ-
στέρες. 

ΝΕ  συμπεριφέρομαι «έχω μια συγκεκριμένη 
αγωγή». 
[σύνθ. λ. σύν + περιφέρω]. 

συμπίπτω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  πίπτω 
1. συγκρούομαι: ἔδεισα μὴ συμπίπτοντες πο-
λεμίοις πολλοῖς πάθοιτέ τι = φοβήθηκα μή-
πως, αν συγκρουστείτε με πολυάριθμους ε-
χθρούς, σας συμβεί κάτι κακό. ξυμπίπτει 
ναῦς νηί = συγκρούεται το ένα πλοίο με το 
άλλο. 

2. συμβαίνω τυχαία συγχρόνως με κάτι άλλο: 
τοιούτων καιρῶν συμπεσόντων = αν και υ-
πήρχε σύμπτωση τέτοιων ευκαιριών. 

• ως απρόσ. συμπίπτει συμβαίνει κατά τύχη: 
ξυνέπεσεν εἰς τοῦτο ἀνάγκης ὥστε... = τα 

πράγματα έφτασαν τυχαίως σε τέτοια δύ-
σκολη κατάσταση, ώστε...  

3. συμφωνώ: ἐμοὶ σὺ συμπέπτωκας εἰς ταὐ-
τόν = εσύ συμφωνείς με μένα. 

4. γκρεμίζομαι: πόλις ὑπὸ σεισμοῦ ξυμπεπτω-
κυῖα = πόλη που έχει γκρεμιστεί από σεισμό. 

 παράγ. σύμπτωμα, σύμπτωσις.  

ΝΕ  συμπίπτω (με τις σημ. 2, 3). 

[σύνθ. λ. σύν + πίπτω]. 

συμπολιτεύω ΡΗΜΑ 

είμαι πολίτης της ίδιας πόλης με κάποιον άλ-
λον/ άλλους: νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῶνται καὶ 
συμπολιτεύουσι = έχουν τους ίδιους νόμους 
και ζουν ως συμπολίτες. 

• μέση φωνή, με τη σημασία της ενεργητικής συ-
μπολιτεύομαι: οἱ συμπολιτευόμενοι = οι συ-
μπολίτες. 

 παράγ. συμπολιτεία, συμπολίτης.  
[σύνθ. λ. σύν + πολιτεύω]. 

συμφέρω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  φέρω 
1. φέρνω, βάζω μαζί: συνενεγκὼν εἰς ταὐτὸ 
τὰ μὴ δῆλα τοῖς φανεροῖς... = αφού έβαλε μα-
ζί τα άγνωστα με τα φανερά... 

• συνεισφέρω: ἡ δαπάνη ἣν ἐκεῖνοι ξυνέφερον = 
τα χρήματα που συνεισέφεραν εκείνοι. 

2. ως αμετάβ. είμαι χρήσιμος, συμφέρω: προ-
παρασκευάζει ὅσα ἂν οἴηται συνοίσειν αὐ-
τοῖς πρὸς τὸν βίον = προετοιμάζει όσα νομί-
ζει ότι θα τους είναι χρήσιμα για τη ζωή τους. 

• ως απρόσ. συμφέρει ωφελεί, συμφέρει. 

3. παθ. φωνή συμφέρομαι  

α. συγκρούομαι: πεζῇ συμφέρομαί τινι = συ-
γκρούομαι με κάποιον ως πεζός. 

β. συμφωνώ ή έχω φιλικές σχέσεις με κάποιον: 
συμφέρονται δὲ καὶ τόδε Αἰγύπτιοι Λακεδαιμο-
νίοις = συμφωνούν και σε τούτο οι Αιγύπτιοι 
με τους Λακεδαιμονίους. 

γ. συμβαίνω: οὐδὲ πυθέσθαι ῥᾴδιον ἦν, ὅτῳ 
τρόπῳ ἕκαστα ξυνηνέχθη = ούτε ήταν εύκολο 
να μάθει κανείς πώς συνέβη καθένα από τα 
γεγονότα. 

 παράγ. συμφορά, σύμφορος, συμφορέω, 
συμφόρησις.   

ΝΕ  συμφέρω (με τη σημ. 2). 

[σύνθ. λ. σύν + φέρω]. 

σύμφημι ΡΗΜΑ 

 Μέλλ.  συμφήσω 
 Αόρ.  συνέφησα 
 Αόρ. β´  συνέφην 
συμφωνώ απολύτως: ταῦτα καὶ οἱ ἄλλοι πάντες 
ξυνέφασαν = σ᾿ αυτά συμφώνησαν και όλοι 
οι άλλοι. σύμφαθι ἢ ἄπειπε = συμφώνησε ή 
διαφώνησε. 

 παράγ. συμφάσκω, συμφατικός. 
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[σύνθ. λ. σύν + φημί]. 

συμφορά, -ᾶς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. συμβάν, περίσταση: οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὰς 
ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρέπονται = οι άν-
θρωποι ανάλογα με τις περιστάσεις αλλά-
ζουν και τις αποφάσεις τους.    

2. άτυχη περίσταση, συμφορά: ὑπὸ τῆς συμ-
φορᾶς ἐκπεπληγμένος = ταραγμένος από το 
κακό που τον βρήκε. 

ΝΕ  συμφορά (με τη σημ. 2). 

[παράγ./σύνθ. συμφέρ-ω (σύν + φέρω) + παρ. 
επίθ. -ά, πβ. φορά < φέρω]. 

σύμφορος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

 Συγκριτικός  συμφορώτερος 
 Υπερθετικός  συμφορώτατος 
χρήσιμος, ωφέλιμος. 

ΝΕ  σύμφορος. 
[παράγ./σύνθ. συμφέρ-ω + παρ. επίθ. -ος]. 

συμφωνέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. ηχώ όμοια με κάτι άλλο. 

2. μεταφορικά συμφωνώ: συμφωνεῖς τοῖς προει-
ρημένοις; = συμφωνείς με όσα έχουν λεχθεί 
προηγουμένως; 

• κάνω συμφωνία: οὐ δηναρίου συνεφώνη-
σάς μοι; = δεν έκανες συμφωνία μαζί μου 
να σου δώσω (για το αντικείμενο αυτό) ένα 
δηνάριο; 

ΝΕ  συμφωνώ (με τη σημ. 2).  

[σύνθ. λ. σύν + φωνέω]. 

συμφωνία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. για ήχους αρμονία. 

2. συμφωνία. 
ΝΕ  συμφωνία (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. σύμφωνος + παρ. επίθ. -ία]. 

σύμφωνος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

1. για ήχους αρμονικός. 

2. αυτός που βρίσκεται σε συμφωνία, σε αρμο-
νία με κάτι άλλο: τὰ λεγόμενα οὔτε σύμφορα ἡ-
μῖν οὔτε σύμφωνα αὐτὰ ἑαυτοῖς = αυτά τα λό-
για δεν είναι ούτε προς το συμφέρον μας ούτε 
σε συμφωνία με το ίδιο το νόημά τους.  
ΝΕ  σύμφωνος (με τη σημ. 2). 

[παράγ./σύνθ. λ. *συμφων- (σύν + φωνέω) + 
παρ. επίθ. -ος]. 

σὺν ΠΡΟΘΕΣΗ 
στην αρχαιότερη αττ. διάλεκτο ξὺν 

Α. με δοτική  

1. μαζί: ἐπαιδεύετο σὺν τῷ ἀδελφῷ = εκπαι-
δευόταν μαζί με τον αδερφό του. 

• δηλώνει βοήθεια σὺν θεῷ = με τη βοήθεια του 
θεού. μάχομαι σύν τινι = μάχομαι ως σύμ-
μαχος μαζί με κάποιον. 

2. με κάτι (ως εφόδιο): σὺν ναυσὶ προσέπλεον 
= έπλεαν με πλοία εναντίον (του εχθρού). σὺν 
ὅπλοις = οπλισμένοι.  

3. σύμφωνα με: σὺν τοῖς νόμοις = σύμφωνα με 
τους νόμους, νόμιμα. 

Β. ως β΄ συνθετικό η  συν- δηλώνει  

1. μαζί με κάποιον ή συγχρόνως, π.χ. συμβιῶ (= 
συζώ), συγκρούω. 

2. εντελώς, πλήρως, π.χ. συγκόπτω. [αρχικά 
ξύν [ksin] και με έκπτωση του κ στην πρόκλι-
ση > σύν [sin], όπου το -ν δεν είναι πρωτογε-
νές (πβ. μεταξ-ύ), ίσως συγγεν. με το ξύω 
«ψαύω, ακουμπώ»]. 
συναγείρω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  ἀγείρω 
συναθροίζω, συγκεντρώνω, κυρίως, στρατιώ-
τες: Ἕλληνες στόλον μέγαν συνήγειραν καὶ 
εἰς τὴν Ἀσίαν ἦλθον = οι Έλληνες συγκέ-
ντρωσαν μεγάλο στόλο και πήγαν στην Ασί-
α. 

 παράγ. συναγερμός. 
[σύνθ. λ. σύν + ἀγείρω]. 

συναγορεύω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  συνηγόρευον 
 Μέλλ.  συνερῶ 
 Αόρ.  συνεῖπον 
 Παρακ.  συνείρηκα 
υποστηρίζω μια άποψη, συνηγορώ: πολλοὶ 
συνηγόρευον στρατιὰν ποιεῖν = πολλοί υπο-
στήριζαν την άποψη να κάνουν εκστρατεία. 
ἤκουσαν οἱ Ἀθηναῖοι τῶν Ἐγεσταίων καὶ 
τῶν ξυναγορευόντων αὐτοῖς = οι Αθηναίοι 
άκουσαν τους Εγεσταίους και όσους τους υ-
ποστήριζαν. 

 παράγ. συναγόρευσις. 
[σύνθ. λ. σύν + ἀγορεύω]. 

συνάγω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  ἄγω 
1. οδηγώ σε έναν τόπο συγκέντρωσης, και γε-
νικά, συναθροίζω, συγκαλώ: συνήγαγον ἐκ-
κλησίαν = συγκάλεσαν την εκκλησία του δή-
μου. συνήγαγε στρατιώτας ἐκ τῶν ἐν τῇ ἠπεί-
ρῳ ἑλληνίδων πόλεων = συνάθροισε στρατι-
ώτες από τις ελληνικές ηπειρωτικές πόλεις. 

• για πράγματα συγκεντρώνω: συνάγω εἰς τὰς 
ἀποθήκας τοὺς καρπούς. 

2. συμπεραίνω, συνάγω. 

 παράγ. συναγωγή, συναγωγός, συναγω-
γεύς. 

ΝΕ  συνάγω (με τη σημ. 2). 

[σύνθ. λ. σύν + ἄγω]. 
συναγωγή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
1. συνάθροιση: συναγωγὴ ἀνδρῶν. 

• συγκέντρωση: συναγωγὴ σίτου. 

2. συμπέρασμα. 

ΝΕ συναγωγή (και με τις δύο σημ.).  
[παράγ./σύνθ. λ. *συναγωγ- (σύν + *ἀγωγ- < 
ἄγω) + παρ. επίθ. -ή]. 
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συναιρέω -ῶ ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  αἱρέω -ῶ 
για ομιλία περιορίζω, συνοψίζω: ξυνελὼν λέγω = 
συνοψίζοντας λέω, με δυο λόγια λέω. ἄνευ ἀρ-
χόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν γέ-
νοιτο ὡς συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ = χωρίς 
αρχηγούς δεν μπορεί να γίνει τίποτε, ούτε 
καλό ούτε χρήσιμο, γενικώς μπορώ να πω, 
πουθενά. 

 παράγ. συναίρεσις.  
ΝΕ συναίρεση «συνένωση δύο συλλαβών» 
(γραμματική). 
[σύνθ. λ. σύν + αἱρέω]. 

συναλλάττω ΡΗΜΑ 
ο κοινός τύπος είναι συναλλάσσω 

συμφιλιώνω: συναλλάττω τινά τινι = συμφι-
λιώνω κάποιον με κάποιον άλλο. 

• μέση και παθ. φωνή συναλλάττομαι συμφιλι-
ώνομαι ή συμμαχώ με κάποιον. 

 παράγ. συναλλαγή, συνάλλαγμα. 

ΝΕ συναλλάσσομαι «έχω σχέσεις με κάποιον». 

[σύνθ. λ. σύν + ἀλλάτω]. 

συνάπτω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  ἅπτω 
1. συνδέω: συνῆψαν τὰς χεῖρας = έδωσαν τα 
χέρια. 

2. συνάπτω μάχην = μάχομαι. 

ΝΕ συνάπτω (λόγ., π.χ. συνάπτω φιλία, σχέ-
σεις). 

[σύνθ. λ. σύν + ἅπτω]. 

συναρμόττω ΡΗΜΑ 
ο κοινός τύπος είναι συναρμόζω 
 Για τους χρόνους  ἁρμόττω 
1. ενώνω, συναρμόζω. 

2. μεταφορικά συμφωνώ: οὗτοι οι λόγοι οὐ 
συναρμόττουσιν ἀλλήλοις = αυτά τα λόγια 
δε συμφωνούν μεταξύ τους. 

ΝΕ  συναρμόζω (με τη σημ. 1). 

[σύνθ. λ. σύν + ἁρμόττω]. 

συνδυάζω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  συνεδύαζον 
 Μέλλ.  συνδυάσω 
 Παθ. Αόρ.  συνεδυάσθην 
 Παθ. παρακ.  συνδεδύασμαι 
συνδέω δύο πράγματα, τα ζευγαρώνω. 

• παθ. φωνή συνδυάζομαι συνδέομαι, και ειδι-
κότερα, ενώνομαι με γάμο. 

[σύνθ. λ. σύν + δυάζω (παράγ. λ. δύο + -άζω) 
«είμαι διπλός»]. 

σύνεγγυς ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

πολύ κοντά: ἡ πόλις ἔχει μάλα σύνεγγυς ὄρη 
= η πόλη έχει πολύ κοντά της βουνά. 

ΝΕ στη φρ. εκ του σύνεγγυς «από πολύ κο-
ντά».   

 [σύνθ. λ. σύν + ἐγγύς]. 

σύνειμι (Α) ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  εἰμὶ 
1. είμαι μαζί, συνυπάρχω: οἱ τῆς ἀρετῆς ἄ-
πειροι, εὐτυχίαις ἀεὶ συνόντες, διὰ βίου 
πλανῶνται = όσοι δεν ξέρουν τι είναι αρετή, 
ζώντας συνεχώς με γλέντια, σ᾿ όλη τους τη 
ζωή δεν μπορούν να βρουν το σωστό δρόμο. 

2. για πρόσωπα ζω ή έχω σχέσεις με κάποιον: 
φιλικῶς σύνειμί τινι = έχω φιλικές σχέσεις με 
κάποιον. 

• μετοχή οἱ συνόντες οι μαθητές ή οι ακόλου-
θοι. 

[σύνθ. λ. σύν + εἰμί]. 

σύνειμι (Β) ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  εἶμι 
1. συνέρχομαι, συναντιέμαι: κατὰ τὸν χρόνον 
τὸν εἰρημένον ξυνῇσαν τὰ δύο μέρη ἐς τὸν Ἰ-
σθμόν = στο χρόνο που είχε συμφωνηθεί συ-
ναντήθηκαν τα δύο τμήματα του στρατού 
στον Ισθμό. 

2. προχωρώ σε πόλεμο: ἥ τε ἄλλη Ἑλλὰς ἅπα-
σα μετέωρος ἦν ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πό-
λεων = και ολόκληρη η υπόλοιπη Ελλάδα 
βρισκόταν σε κατάσταση αβεβαιότητας, κα-
θώς οι μεγαλύτερες πόλεις (Αθήνα και Σπάρτη) 
επρόκειτο να πολεμήσουν. 

[σύνθ. λ. σύν + εἶμι]. 

συνεργέω -ῶ ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  συνήργουν 
συνεργάζομαι: ὁ τοῖς πονηροῖς συνεργῶν = 
αυτός που συνεργάζεται με τους κακούς. 

ΝΕ  συνεργώ. 
[παράγ. λ./σύνθ. λ.  συνεργός (σύν + *ἐργ- < 
ἔργον) + παρ. επίθ. -έω]. 

συνέρχομαι ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  ἔρχομαι 
1. έρχομαι, συγκεντρώνομαι στο ίδιο μέρος 
μαζί με άλλους: ἐς Μαντίνειαν πρεσβεῖαι ἀπὸ 
τῶν πόλεων ξυνῆλθον = απεσταλμένοι από 
τις πόλεις συγκεντρώθηκαν στη Μαντίνεια. 

2. για πρόσωπα συνδέομαι φιλικά: δύο οἰκίαι 
συνελθοῦσαι εἰς ταὐτόν = δύο οικογένειες 
που συνδέθηκαν μεταξύ τους. 

3. συμπλέκομαι: συνέρχομαι εἰς μάχην. 

ΝΕ  συνέρχομαι (με τη σημ. 1). 

[σύνθ. λ. σύν + ἔρχομαι]. 

σύνεσις & ξύνεσις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

γρήγορη αντίληψη, εξυπνάδα. 

ΝΕ σύνεση «φρονιμάδα».  
[παράγ./σύνθ.  συνίημι (σύν + ἵημι) + παρ. ε-
πίθ. -σις, πβ. ἀφίη-μι/ἄφε-σις]. 

συνέχω ΡΗΜΑ 

Για  τους χρόνους  ἀλλάττω 
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 Παθ. αόρ.  συνεσχέθην 
 Για τους άλλους χρόνους  ἔχω 
1. συγκρατώ: συνέχω ἐντὸς τοῦ τείχους. 

2. παθ. φωνή συνέχομαι πιέζομαι, βασανίζομαι 
από κάτι: δίψῃ ἀπαύστῳ ξυνείχοντο = βασα-
νίζονταν από συνεχή δίψα. 

ΝΕ συνέχω (με τη σημ. 1). 

[σύνθ. λ. σύν + ἔχω]. 

συνήθεια, -είας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. γνωριμία, σχέση φιλική: τὴν τῶν φαύλων συ-
νήθειαν ὀλίγος χρόνος διέλυσε = τη φιλία με τι-
ποτένιους ανθρώπους τη διαλύει και λίγος 
χρόνος. 
2. συνήθεια. 

ΝΕ  συνήθεια (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. συνήθης + παρ. επίθ. -εια]. 

συνήθης, -ης, σύνηθες ΕΠΙΘΕΤΟ 

1. συγγενής ή φίλος. 

2. συνηθισμένος σε κάτι: πρὶν αὐτὸν συνήθη 
γενέσθαι τῷ σκότῳ = προτού συνηθίσει αυ-
τός στο σκοτάδι. 

3. για πράγματα αυτός που γίνεται συχνά, συ-
νηθισμένος, συνήθης. 

• τὸ σύνηθες το έθιμο. 

ΝΕ  συνήθης (με τις σημ. 2 και 3). 

[παράγ. λ./σύνθ. λ. *συνηθ- (< σύν + ἦθος) + 
παρ. επίθ. -ης]. 

συνθήκη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

συμφωνία. 

• πληθυντικός συνθῆκαι τα άρθρα μιας συμφωνί-
ας ή η συμφωνία μεταξύ προσώπων ή πόλεων: 
συνθῆκαι περὶ εἰρήνης = συμφωνία για ειρήνη. 
συνθήκας ποιοῦμαί τινι = κάνω (υπογράφω) 
συμφωνία με κάποιον. συνθήκας λύω = ακυ-
ρώνω τη συμφωνία. 

ΝΕ  συνθήκη. 
[παράγ. λ./σύνθ. λ. *συνθηκ- (< σύν + *θηκ- < 
τίθημι, ἔ-θηκ-α) + παρ. επίθ. -η]. 

σύνθημα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. σημάδι ή λέξη που έχει συμφωνηθεί για να 
χρησιμεύει ως μέσο μυστικής συνεννόησης ή 
αναγνώρισης, σύνθημα: 

τοῖς ἐρωτήμασι τοῦ ξυνθήματος πυκνοῖς ἐ-
χρῶντο = χρησιμοποιούσαν συχνά τις ερωτή-
σεις του συνθήματος (για να αναγνωρι-στούν 
μεταξύ τους). 

2. συμφωνία, συνθήκη: σύνθημα ποιοῦμαι = 
κάνω συμφωνία. 

ΝΕ  σύνθημα (με τη σημ. 1). 

[παράγ. λ./σύνθ. λ. *συνθη- (σύν + θη- < τίθη-
μι, ἔ-θη-κα) + παρ. επίθ. -μα]. 

συνίημι & ξυνίημι ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  ἵημι 
αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω: ξυνίει δὲ καὶ 
αὐτὸς ἑλληνιστὶ τὰ πλεῖστα = καταλάβαινε 

και αυτός τα περισσότερα από όσα λέγονταν 
στα ελληνικά. συνίης; = καταλαβαίνεις (τι θέ-
λω να πω); 

 παράγ. σύνεσις, συνετός.  
[σύνθ. λ. σύν + ἵημι]. 

συνίστημι ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  ἵστημι 
1. συνενώνω: ξυνίστασαν τῶν ἀνθρώπων 
τοὺς ἐπιτηδείους ἐς ξυνωμοσίαν = συνένωναν 
(και οργάνωναν) αυτούς που ήταν κατάλληλοι 
για να πάρουν μέρος στη συνωμοσία. 

• μέση φωνή συνίσταμαι συνθέτω: συνίσταμαι 
τὸ ὅλον = συνθέτω το όλο (από τα μέρη). 

2. συστήνω κάποιον (ως κατάλληλο): ἥκω, ἵ-
να τῳ τούτων τῶν σοφιστῶν συστήσω τουτο-
νί = έρχομαι για να συστήσω αυτόν εδώ σε 
κάποιον από αυτούς τους σοφιστές. 

3. παθητική φωνή (με ενεργ. αόρ. β´ συνέστην και 
παρακ. συνέστηκα)  συνίσταμαι  

α. στέκομαι μαζί με άλλους και, ειδικότερα 
για στρατιώτες, παρατάσσομαι: τὸ δεξιὸν κέ-
ρας ἐπὶ λόφου συνέστη = το δεξιό τμήμα του 
στρατού παρατάχθηκε σε λόφο. 

• για εχθρική συνάντηση αντιπάλων χρόνον 
πολὺν συνέστησαν μαχόμενοι = για μεγά-
λο χρονικό διάστημα ήταν παραταγμένοι 
και πολεμούσαν. 

β. ενώνομαι για συνεργασία ή συμμαχία: συ-
νίσταντο ἀλλήλοις καὶ συνετίθεντο ὡς ἐπιθη-
σόμενοι τῇ Χίῳ = ενώθηκαν και συμφώνησαν 
να επιτεθούν στη Χίο. 

γ. σχηματίζομαι: ἡ πόλις ἐξ οἰκιῶν συνίστα-
ται = η πόλη σχηματίζεται από σπίτια. 

• συγκροτούμαι: πόλις οὕτως συστᾶσα = πό-
λη συγκροτημένη με αυτόν τον τρόπο. ἱπ-
πικὸν συνεστηκός = συγκροτημένο ιππικό. 

 παράγ. σύστασις, σύστημα, συστηματικός.   

ΝΕ συνιστώ «συμβουλεύω» & συνίσταμαι (με 
τη σημ. 3γ) & συστήνω (με τη σημ. 2). 
[σύνθ. λ. σύν + ἵστημι]. 

συννοέω -ῶ ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  νοέω 
1. σκέπτομαι: ταῦτα χρὴ συννοεῖν καὶ εἰδέ-
ναι... = αυτά πρέπει να σκέφτεσαι και να 
γνωρίζεις πως... 

2. καταλαβαίνω: ὑποπτεύω, οὐ μὴν ἱκανῶς γε 
συννοῶ = το υποψιάζομαι, όμως δεν το κατα-
λαβαίνω αρκετά. 

[σύνθ. λ. σύν + νοέω]. 

σύνοδος, -όδου, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. συνέλευση:  ἐλθόντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ 
τῆς ξυμμαχίας καὶ ξυνόδου γενομένης... = και 
αφού ήρθαν οι απεσταλμένοι των συμμάχων 
και έγινε η συνέλευση... 
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2. για πράγματα συνάθροιση, συγκέντρωση: 
χρημάτων σύνοδοι. 

ΝΕ  σύνοδος (με τη σημ. 1). 
[σύνθ. λ. σύν + ὁδός]. 

σύνοιδα ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  οἶδα 
1. γνωρίζω κάτι, έχω συναίσθηση ενός γεγο-
νότος ή μιας κατάστασης: ξύνοιδα ἐμαυτῷ 
οὐδ᾿ ὁτιοῦν σοφὸς ὤν = έχω συναίσθηση ότι 
δεν είμαι καθόλου σοφός. 

2. μετοχή α. ὁ συνειδώς = ο συνεργός. β. τὸ 
συνειδός = η συνείδηση, η συναίσθηση. 

 παράγ. συνείδησις.  
[σύνθ. λ. σύν + οἶδα]. 

συνοικέω -ῶ ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  οἰκέω -ῶ 
1. κατοικώ ή ζω μαζί με άλλον ή άλλους. 

• συζώ ως σύζυγος: γυναικὶ συνοικῶ Λευκίπ-
πῃ = είμαι παντρεμένος με τη Λευκίππη. 

2. καταλαμβάνω μια χώρα και την κατοικώ 
μαζί με άλλους.  

[σύνθ. λ. σύν + οἰκέω]. 

συνοικίζω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  οἰκίζω 
1. συνενώνω οικισμούς σε μία πόλη: Θησεὺς 
τὰς δώδεκα πόλεις εἰς τὸ αὐτὸ συνῴκισε = ο 
Θησέας συνένωσε τις δώδεκα πόλεις (της Ατ-
τικής) σε μία πόλη (την Αθήνα).  
2. ιδρύω μια πόλη ή μια αποικία μαζί με άλ-
λους: Ἐπίδαμνον ἀπῴκισαν μὲν Κερκυραῖοι, 
ξυνῴκισαν δὲ καὶ Κορινθίων τινές = την Επί-
δαμνον την ίδρυσαν ως αποικία οι Κερκυρα-
ίοι και στην ίδρυση συμμετείχαν και μερικοί 
Κορίνθιοι. 

 παράγ. συνοίκισις, συνοικισμός. 

[σύνθ. λ. σύν + οἰκίζω]. 

συνοικία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. α. ομάδα ανθρώπων που κατοικούν στον 
ίδιο τόπο: ταύτῃ τῇ συνοικίᾳ ἐθέμεθα πόλιν 
ὄνομα = σ᾿ αυτήν τη συνάθροιση στον ίδιο 
τόπο δώσαμε την ονομασία «πόλη». 

β. γειτονιά, συνοικία. 
2. κτίριο που στεγάζει πολλές οικογένειες. 

ΝΕ  συνοικία (με τη σημ. 1β). 

[παράγ. λ./σύνθ. λ. συνοικῶ (σύν + οἰκέω) + 
παρ. επίθ. -ία]. 

σύνοικος, -ου ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. συγκάτοικος.   

2. συμπολίτης. 

ΝΕ  σύνοικος (λόγ., με τη σημ. 1). 
[παράγ. λ./σύνθ. λ. συνοικῶ (σύν + οἰκέω) + 
παρ. επίθ. -ος]. 

συνόμνυμι & συνομνύω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  ὄμνυμι 
1. ορκίζομαι μαζί με άλλον ή άλλους. 

2. συμμαχώ με κάποιον: λύουσι σπονδὰς οἱ μὴ 
βοηθοῦντες οἷς ἂν ξυνομόσωσιν = παραβιά-
ζουν τις συμφωνίες αυτοί που δε βοηθούν αυ-
τούς με τους οποίους συμμάχησαν. 

3. συνωμοτώ: συνώμοσαν ἀποκτενεῖν αὐτόν 
= συνωμότησαν να τον σκοτώσουν. 

 παράγ. συνωμότης, συνωμοσία. 

[σύνθ. λ. σύν + ὄμνυμι]. 

συνομολογέω -ῶ ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  ὁμολογέω -ῶ 
1. συμφωνώ, έχω την ίδια γνώμη με κάποιον: μὴ 
ὀκνεῖτε ἀποκρίνεσθαι, ἵνα εἰδῶμεν ὅσα ἂν 
συνομολογῶμεν = μη διστάζετε να δίνετε α-
παντήσεις, για να μάθουμε ποια είναι αυτά 
στα οποία συμφωνούμε. τὰ ἄλλα συνωμολό-
γηται = τα άλλα έχουν συμφωνηθεί (και μένει 
μόνο τούτο). 

2. υπόσχομαι: συνωμολόγησε δασμὸν οἴσειν 
= υποσχέθηκε να πληρώσει φόρο. 

ΝΕ  συνομολογώ (με σημ. 1). 
[σύνθ. λ. σύν + ὁμολογέω]. 

συνουσία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

σχέση, συναναστροφή: ἡ πρὸς Σωκράτην συν-
ουσία αὐτῶν = η συναναστροφή τους με το 
Σωκράτη. 
ΝΕ  συνουσία «συνεύρεση». 
[σύνθ. λ. σύν + οὐσία ως παράγ. του σύνειμι 
(σύν + εἰμί): *συνοντία > *συνονσία > συνουσία]. 

σύνταξις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τακτοποίηση,  ειδικότερα παράταξη στρατιω-
τών: οἱ στρατηγοὶ ἐποιήσαντο σύνταξιν τοῦ 
στρατεύματος = οι στρατηγοί τακτοποίησαν σε 
παράταξη τους στρατιώτες. 

ΝΕ σύνταξη (με την ίδια σημ.). 

[σύνθ. λ. σύν + τάξις]. 

συντάττω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  τάττω 
ο κοινός τύπος είναι συντάσσω 
1. παρατάσσω στρατιώτες: συντάττω πεζοὺς 
τῷ ἱππικῷ = παρατάσσω τους πεζούς στην ί-
δια γραμμή με τους ιππείς. οὗτοι δὲ ξυντετα-
γμένοι ἀνεχώρησαν = και αυτοί έφυγαν πα-
ραταγμένοι (και όχι άτακτα). 

2. οργανώνω: συντεταγμένη πολιτεία. 

3. μέση φωνή συντάττομαι συμφωνώ: συνετά-
ξαντο πρὸς ἀλλήλους = συμφώνησαν μεταξύ 
τους. 

4. διατυπώνω κάτι γραπτά, συντάσσω. 

 παράγ. σύνταγμα, σύνταξις.  
ΝΕ συντάσσω (με τις σημ. 1, 4).  
[σύνθ. λ. σύν + τάττω]. 

συντέλεια, -είας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. συνεισφορά για δημόσιες δαπάνες: συντέλεια 
χρημάτων = συνεισφορά χρημάτων υπέρ του 
δημοσίου. 
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2. συμπλήρωση, τερματισμός: ἡ συντέλεια 
τοῦ ἀγῶνος. 

ΝΕ συντέλεια του κόσμου «τέλος, καταστρο-
φή του κόσμου». 
[παράγ. λ. συντελέω + παρ. επίθ. -εια]. 

συντελέω -ῶ ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  τελέω -ῶ 
1. συνεισφέρω στις δημόσιες δαπάνες: συντελῶ 
ἑξήκοντα τάλαντα = δίνω ως συνεισφορά εξή-
ντα τάλαντα. συντελῶ εἰς τὸν πόλεμον = συνει-
σφέρω στις πολεμικές δαπάνες.   

2. συμπληρώνω, τελειώνω κάτι. 

ΝΕ συντελώ «συνεισφέρω, στέκομαι ως αιτία». 
[σύνθ. λ. σύν + τελέω]. 

συντίθημι ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  τίθημι 
ως παθ. χρησιμεύει και το σύγκειμαι 
1. τοποθετώ πράγματα μαζί: συνέθεσαν τὰ ὅπλα 
ἐν τῷ ναῷ = τοποθέτησαν τα όπλα στο ναό. 

2. κατασκευάζω: συντίθημι τριήρεις. 

3. σχηματίζω. 

• παθ. φωνή συντίθεμαι σχηματίζομαι: ἐκ συλ-
λαβῶν τὰ ὀνόματα συντίθεται = οι λέξεις 
σχηματίζονται από συλλαβές. 

4. επινοώ, μηχανεύομαι: ψευδεῖς αἰτίας συντί-
θησι = επινοεί ψεύτικες κατηγορίες. 

5. μέση φωνή συντίθεμαι κάνω συμφωνία, συμ-
φωνώ: συνέθεντο ἀλλήλοις μήτε ἀδικεῖν μήτε 
ἀδικεῖσθαι = συμφώνησαν μεταξύ τους ούτε να 
αδικούν ούτε να αδικούνται. 

 παράγ. σύνθεσις, συνθέτης, συνθετικός, 
σύνθετος, συνθήκη, σύνθημα. 

ΝΕ συνθέτω (με τη σημ. 3). 

[σύνθ. λ. σύν + τίθημι]. 

συντρέχω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  τρέχω 
1. συνέρχομαι, συγκεντρώνομαι. 
2. συμφωνώ με κάποιον, συμπίπτουν οι γνώ-
μες μας: ἀμφοτέρων τῶν μαντείων ἐς τὸ αὐτὸ 
αἱ γνῶμαι συνέδραμον = και των δύο μαντεί-
ων οι απαντήσεις συμφώνησαν στο ίδιο πρά-
γμα. 

3. συμπίπτω χρονικά με κάτι άλλο: εἰς ταὐ-
τὸν τὸ δίκαιον ἅμα καὶ ὁ καιρὸς καὶ τὸ συμ-
φέρον συνδεδράμηκε = το δίκαιο μαζί και οι 
ευνοϊκές περιστάσεις και το συμφέρον έχουν 
συμπέσει. 

ΝΕ  συντρέχω «βοηθώ».  
[σύνθ. λ. σύν + τρέχω]. 

συντρίβω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  τρίβω 
1. τρίβω το ένα με το άλλο: συντρίβω τὰ πυ-
ρεῖα = τρίβω ξυλαράκια μεταξύ τους, για να 
ανάψω φωτιά. 

2.  συντρίβω. 

ΝΕ  συντρίβω (με τη σημ. 2). 

[σύνθ. λ. σύν + τρίβω]. 

συντυγχάνω ΡΗΜΑ 

 Για τους χρόνους  τυγχάνω 
1. συναντώ τυχαία κάποιον. 

2. μετοχή ὁ συντυχών = ο οποιοσδήποτε, ο πρώ-
τος τυχών. τὸ συντυχόν = το οτιδήποτε ασήμα-
ντο: οὐ γὰρ τοῦτο συντυχὸν φαίνεταί μοι ἔρ-
γον εἶναι = γιατί αυτό (ο αμφορέας) δε μου 
φαίνεται να είναι ένα τυχαίο έργο. 

3. για τυχαία γεγονότα συμβαίνω. 

• ως απρόσ. συνετύγχανε / συνέτυχε συνέβαινε 
/ συνέβη ώστε... 

[σύνθ. λ.  σύν + τυγχάνω]. 

σῦριγξ, -ιγγος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ποιμενικός αυλός. 
 παράγ. συρίγγιον, συρίζω, σύριγμα, συρι-

στικός, σύνθ. συριγγοποιός. 

ΝΕ  σύριγγα.  
[δάν. μεσογειακό ή ανατολικό, όπως και το 
ταυτόσημο αρμ. sring «αυλός»]. 

σῦς  ὗς. 

συσταδὸν & συστάδην ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

για μάχη σώμα με σώμα, εκ του συστάδην: συ-
σταδὸν μάχαις ἐχρῶντο = πολεμούσαν σώμα 
με σώμα. 

[σύνθ. λ./παράγ. λ. *συ-στα-δ (συν-στα- < ἵ-
στα-μαι) + παρ. επίθ. -ην]. 

σύστασις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μάχη σώμα με σώμα: ἐν τῇ συστάσει ἐμάχετο. 

2. συνάθροιση ή ομάδα ανθρώπων: κατὰ ξυ-
στάσεις τε γιγνόμενοι ἐν πολλῇ ἔριδι ἦσαν = 
και αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, βρίσκονταν 
σε μεγάλη διαμάχη. 

3. σύνθεση στοιχείων που αποτελούν κάτι: ἡ 
τοῦ κόσμου σύστασις ἐκ πυρός, ὕδατος, ἀέ-
ρος καὶ γῆς = η σύνθεση (κατασκευή) του σύ-
μπαντος από φωτιά, νερό, αέρα και χώμα. 

ΝΕ σύσταση (με τη σημ. 3). 

[παράγ. λ. *συ-στα- (< συν-στα- < ἵ-σταμαι) + 
παρ. επίθ. -σις]. 

σφάλλω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἔσφαλλον 
 Μέλλ.  σφαλῶ 
 Αόρ.  ἔσφηλα, ἔσφαλα 
 Παρακ.  ἔσφαλκα 
 Παθ. μέλλ.  σφαλήσομαι  &  σφαλοῦμαι  

 (με παθ. σημ.) 
 Παθ. αόρ. β´  ἐσφάλην 
 Παθ. παρακ.  ἔσφαλμαι 
 Παθ. υπερσ.  ἐσφάλμην 
1. ρίχνω κάποιον κάτω, τον κάνω να πέσει, 
τον ανατρέπω: ὁ ἵππος σφάλλει τὸν ἀναβά-
την = το άλογο ανατρέπει τον αναβάτη. 
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2. μεταφορικά ανατρέπω, καταστρέφω: ἀν-
θρώπων κακῶν ὁμιλίαι σφάλλουσιν = οι σχέ-
σεις με κακούς ανθρώπους καταστρέφουν. 

3. παθητική φωνή σφάλλομαι  

α. πέφτω σε ατυχία ή καταστρέφομαι: ταῖς 
τύχαις ἐνδέχεται σφάλλεσθαι τοὺς ἀνθρώ-
πους = είναι ενδεχόμενο να καταστρέφονται 
οι άνθρωποι από τις δυστυχίες. 

β. κάνω λάθος, σφάλλω: σφαλέντες γνώμῃ = 
κάνουν λάθος στην κρίση τους. 

 παράγ. σφάλμα, σφαλερός, σύνθ. ἀσφα-
λής, ἀσφάλεια. 

ΝΕ  σφάλλω (με τη σημ. 3β). 

[σφάλ- + παρ. επίθ. -jω, αβέβ.]. 

σφεῖς ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού και θηλυκού, 
της προσωπικής αντωνυμίας γ´ προσώπου 
αυτοί, αυτές. 

[ΙΕ *swe- > *σφε- + -εῖς (κατά το ἡμ-εῖς) > 
σφεῖς, πβ. λατ. sibi < *swe-bhei]. 

σφέτερος, -τέρα, -τερον ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

κτητική,  που συσχετίζεται με τη σφεῖς 
ο δικός τους: αἱ σφέτεραι νῆες = τα καράβια 
τους. 

 παράγ. σφετερίζω. 

[*σφε- (σφεῖς) + παρ. επίθ. -τερος]. 

σφήξ, σφηκός, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

η σφήκα. 
ΝΕ  σφήκα. 

 παράγ. ἡ σφηκιὰ «φωλιά σφηκών», σύνθ. 
σφηκοειδής. 

[αβέβ. ετυμ.]. 

Σφίγξ, Σφιγγός, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

μυθολογικό τέρας με πρόσωπο και στήθος 
γυναίκας και με φτερωτό σώμα λέαινας. ΝΕ 
Σφίγγα. 

[αιγυπτ. δάν.]. 

σφόδρα ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

πάρα πολύ, υπερβολικά: κολάζει σφόδρα = 
τιμωρεί πολύ αυστηρά. σφόδρα ἄδικος. 

ΝΕ  σφόδρα (λόγ.). 
[παράγ. λ. σφοδρός + παρ. επίθ. -α, με μετά-
θεση τόνου]. 

σφοδρός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

 Συγκριτικός  σφοδρότερος 
 Υπερθετικός  σφοδρότατος 
ορμητικός ή υπερβολικός: σφοδρὸν μῖσος. 

• παράφορος: σφοδρὸς νέος. 

ΝΕ  σφοδρός.  
[*σφοδ- + παρ. επίθ. -ρός, συγγεν. με  σφεδ-α-
νὸς «βίαιος, ορμητικός», πβ. σφεδανῶν· φο-
νεύων, αβέβ. ετυμ.]. 

σφῦρα, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

σφυρί. 

 παράγ. σφυρόν, σφυράς, σύνθ. σφυρήλατος, 
σφυρηλατέω, σφυροκόπος, σφυροκοπέω. 

[*σφῠρ- + παρ. επίθ. -jᾰ > σφῦρα, συγγεν. με 
σφαῖρα, ομόρρ. με αρχ. ινδ. sphuráti «αναπη-
δώ, πάλλομαι»]. 

σχέσις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. το είδος ενός πράγματος, η φύση του, η 
ποιότητά του: ἡ τοῦ βίου σχέσις = το είδος 
ζωής. 

2. σχέση: σχέσις ἀνδρὸς πρὸς γυναῖκα = η 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον άνδρα και 
στη γυναίκα. 

ΝΕ σχέση (με τη σημ. 2). 

[*σεχ-  (ἔχω), *σχέ-  + παρ. επίθ. -σις]. 

σχῆμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μορφή, σχήμα: τὸ σχῆμα τῆς φάλαγγος = η 
μορφή της στρατιωτικής παράταξης. 

2. πρόσχημα: σχήματι ξενίας = με το πρόσχη-
μα της φιλοξενίας. 

3. η έκφραση του προσώπου: σχήματι φαι-
δρός = με χαρούμενη έκφραση. 

4. ενδυμασία: τὸ σχῆμα ὃ σὺ περιβέβλησαι = 
η ενδυμασία που φοράς (πβ. ιερατικό σχήμα). 

ΝΕ  σχήμα (με τις σημ. 1, 4). 

[*σχη- (σχή-σω < ἔχω) + παρ. επίθ. -μα]. 

σχηματίζω ΡΗΜΑ 

 Παρατ.  ἐσχημάτιζον 
 Μέλλ.  σχηματίσω / σχηματιῶ
 Παθ. παρακ. 
 και με μέση σημ. 

 ἐσχημάτισμαι 

1. αμετάβατο παίρνω μια μορφή ή μια θέση: ὅ-
σα σχηματίζουσι τὰ στρατόπεδα ἐν ταῖς μά-
χαις = όποια θέση (διάταξη) παίρνει ο στρα-
τός στη μάχη. 

2. ως μεταβατικό δίνω σχήμα, σχηματίζω. 

3. μέση φωνή σχηματίζομαι προσποιούμαι: 
σχηματίζονται ἀμαθεῖς εἶναι = προσποιού-
νται (κάνουν) πως είναι αμόρφωτοι. 

ΝΕ  σχηματίζω (με τη σημ. 2). 
[παράγ. λ. σχῆμα, -ατος + παρ. επίθ. -ίζω]. 

σχολάζω ΡΗΜΑ 

1. δεν έχω καμιά ασχολία, ξεκουράζομαι: 
σχολάζω ἀπό τινος = σταματώ να κάνω κάτι 
και ξεκουράζομαι.  ≠ ἀσχολοῦμαι. 
2. αφιερώνω τον ελεύθερο χρόνο μου σε κάτι: 
σχολάζω φιλοσοφίᾳ = επιδίδομαι στη φιλο-
σοφία κατά τον ελεύθερό μου χρόνο. οὔπω 
πρὸς ταῦτα ἐσχόλασα = δε βρήκα ακόμη και-
ρό να ασχοληθώ με αυτά.  

 παράγ. σχολαστής, σχολαστικός.  
[παράγ. λ. σχολή + παρ. επίθ. -άζω]. 

σχολαστικός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

1. αυτός που δεν ασχολείται με κάτι, που ξε-
κουράζεται. 
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2. αυτός που αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο 
του στη μόρφωση. 

• μορφωμένος άνθρωπος που ασχολείται ό-
μως με ασήμαντες λεπτομέρειες. 

ΝΕ  σχολαστικός «που ασχολείται με λεπτο-
μέρειες». 

[παράγ. λ. σχολαστής (παράγ. λ. σχολάζω + 
παρ. επίθ. -τής) + παρ. επίθ. -ικός]. 

σχολή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. η έλλειψη ασχολίας, ο ελεύθερος χρόνος: σχο-
λὴν ἄγω = δεν κάνω τίποτε, ξεκουράζομαι. ἔστι 
σοι σχολὴ ἀκούειν; = έχεις καιρό να ακούσεις (τι 
θα πω); οὐ σχολή μοι = δεν έχω καιρό. 

2. η μελέτη, η μόρφωση στην οποία αφιερώ-
νει κανείς το χρόνο του. 

3. ο τόπος όπου μελετούν και διδάσκονται, η 
σχολή. 

4. ως επίρρημα σχολῇ α. αργά, με βραδύτητα. β. 
μόλις και μετά βίας ή καθόλου: μὴ γιγνώσκων 
τὴν οὐσίαν σχολῇ τήν γε ὀρθότητα διαγνώσε-
ται = ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τι πραγμα-
τικά είναι κάτι, με πολλή δυσκολία θα διακρί-
νει αν είναι σωστό ή όχι. 

ΝΕ  σχολή (με τη σημ. 3). 

 παράγ. σχολαῖος, σχόλιον, σχολάζω, σύνθ. 
ἀσχολία, ἀσχολέω, ἀσχολέομαι.  

[*σεχ- (ἔχω), *σχ-ο- (σχ-εῖν), όπου όμως το -ο- 
δεν ερμηνεύτηκε ικανοποιητικά, πβ. βολ-ή < 
βάλ-λω, στολ-ή < στέλ-λω]. 

σῴζω ΡΗΜΑ 

  Παρατ.   ἔσῳζον 
  Μέλλ.   σώσω 
  Παρακ.   σέσωκα 
  Μέσ. μέλλ.   σώσομαι 
  Παθ. μέλλ.   σωθήσομαι 
  Μέσ. αόρ.   ἐσωσάμην 
  Παθ. αόρ.   ἐσώθην 
  Παθ. παρακ.   σέσωσμαι 
1. σώζω κάποιον από το θάνατο. 

2. διατηρώ κάτι, το προστατεύω από τη φθο-
ρά: σῴζω τὴν δημοκρατίαν. 

3. μέση φωνή σῴζομαι διατηρώ κάτι στη μνή-
μη μου, δεν το ξεχνώ: μηδὲν ὧν ἔμαθε σῴζε-
σθαι δύναται = δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτε 
από όσα έμαθε.  

 παράγ. σωστός, σωστέος, σωστικός, σῶ-
στρα (τά), σύνθ. ἄσωστος, θεόσωστος, ἀνα-
σῴζω, διασῴζω. 

ΝΕ  σώζω (με τη σημ. 1). 
[επίθετο σῶ-ς (και σῶος) «ζωντανός, εν ζωή» 
+ παρ. επίθ. -ίζω > σωΐζω και σῴζω,  σῶς]. 
σωμασκέω -ῶ ΡΗΜΑ 

γυμνάζω το σώμα μου. 

[σύνθ. λ. σῶμα + ἀσκέω]. 

σῶς, σῶς, σῶν ΕΠΙΘΕΤΟ 

σώος. 

[σῶς και σῶος από *σαF-ος ομόρρ. με αρχ. 
ινδ. tavas «ισχυρός»]. 

σώτειρα, -είρας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

θηλυκό του σωτὴρ 
αυτή που σώζει ή ελευθερώνει. 

ΝΕ σώτειρα (λόγιο). 

[παράγ. λ. *σώτερ- + παρ. επίθ. -jα]. 

σωτήρ, -ῆρος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. αυτός που σώζει, ελευθερώνει ή απαλλάσ-
σει από κάτι κακό, ο σωτήρας. 

• ως επίθετο του ∆ία Ζεὺς Σωτήρ. 

 παράγ. σωτηρία, σωτήριος. 
ΝΕ σωτήρας. 

[παράγ. λ. *σώ- (σῶ-ς/σῶ-ος/σῴ-ζω) + παρ. ε-
πίθ. -τήρ]. 

σωτηρία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. σωτηρία.  
2. η ασφαλής επιστροφή: ἡ ἐς τὴν πατρίδα 
σωτηρία.  
3. για πράγματα διατήρηση: τῶν νόμων σωτη-
ρία. 

ΝΕ  σωτηρία (με τη σημ. 1). 
[παράγ. λ. σωτήρ + παρ. επίθ. -ία]. 

σωφρονέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. είμαι συνετός, σώφρων (στο μυαλό).  
2. είμαι μετρημένος, δείχνω εγκράτεια: ὁ μὲν 
μαίνεται, ὁ δὲ σωφρονεῖ. 

 παράγ. σωφροσύνη. 

[παράγ. λ. σώφρων, -ονος + παρ. επίθ. -έω· α-
κριβέστερα σῶος + φρήν > σώφρων (στον Ό-
μηρο σαόφρων < *σοόφρων, σόος - σῶος)]. 

 

 
 
 
 

Τ 
Τ, τ, ταῦ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

το δέκατο ένατο γράμμα του ελληνικού αλ-
φαβήτου. 

• ως σύμϐολο αριθμού τ´ = 300, αλλά ͵τ = 
300.000. 

τάλαντον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

μονάδα βάρους: χίλια τάλαντα ἀνηνέγκαμεν 
νομίσματος εἰς τὴν Ἀκρόπολιν = ανεβάσαμε 
στην Ακρόπολη χίλια τάλαντα χρήματος.  

Το τάλαντον είχε ανταλλακτική αξία και το χρη-
σιμοποιούσαν ως χρήμα. Στην Αθήνα 1 τάλαντον 
ισοδυναμούσε με 60 μνᾶς και κάθε μνᾶ με 100 
δραχμάς. 1 δραχμὴ ισοδυναμούσε με 6 ὀβολούς. 

 παράγ. ταλαντεύω, σύνθ. ταλαντοῦχος, ἡ-
μιτάλαντον, ἀτάλαντος «ισοβαρής». 

ΝΕ  τάλαντο. 
[*ταλα- «βάρος που ζυγίζεται» + παρ. επίθ. 
-ντ-ον, ομόρρ. με ταλαντ-εύομαι «ισορροπώ 
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στη ζυγαριά», συγγενικό του επιθέτου  τά-
λας, αινα, -αν]. 

τάλας, τάλαινα, τάλαν ΕΠΙΘΕΤΟ 

δύστυχος: ὦ τάλας ἐγώ = εγώ ο δύστυχος! 

[*ταλα- «υποφέρω» + παρ. επίθ. -ν-ς > τάλας, 
*τάλαν-jα > τάλαινα, τάλα-ν]. 

τάξις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. διάταξη, τάξη: συνέχουσιν τὴν τῶν ὅλων 
τάξιν ἀγήρατον καὶ ἀναμάρτητον = συγκρα-
τούν τη διάταξη του σύμπαντος έτσι, ώστε να 
είναι αγέραστη και χωρίς σφάλματα. ≠ ἀτα-
ξία. 

2. στρατιωτική παράταξη (και ιδιαίτερα της 
μάχης): εἰς τάξιν καθίσταμαι = μπαίνω στην 
παράταξη για μάχη. 

ΝΕ τάξη (και με τις δύο σημ.). 

[παράγ. λ. *τάγ- (τάττω) + παρ. επίθ. -σις]. 

ταπεινός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός ταπεινότερος 
Υπερθετικός ταπεινότατος 

1. χαμηλός: ταπεινὰ χωρία = χαμηλοί τόποι. ≠ 
ὑψηλός. 

2. για πρόσωπα ταπεινωμένος, υποταγμένος: 
ταπεινοὺς ὑμῖν παρέχω τοὺς Μυσούς = κάνω 
τους Μυσούς να υποταχθούν σε σας.  

3. με αρνητική ηθική σημ. πρόστυχος, ευτελής: 
ταπεινὸς φαίνεται = φαίνεται ευτελής.  

4. με θετική ηθική σημ. ταπεινόφρων: πραΰς εἰ-
μι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ = είμαι πράος και 
ταπεινός στην καρδιά.  

 παράγ. ταπεινότης, ταπεινόω, ταπείνωσις, 
σύνθ. ταπεινόφρων, ταπεινοφροσύνη. 

ΝΕ ταπεινός (με τη σημ. 3, π.χ. ταπεινά ελα-
τήρια, και τη σημ. 4).  
[πιθ. *ταπ- «χαμηλός»]. 

ταράττω ΡΗΜΑ 

ο κοινός τύπος είναι ταράσσω 
Παρατ. ἐτάραττον 
Μέλλ. ταράξω 
Αόρ.  ἐτάραξα 
Μέσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

ταράξομαι 
«θα ταραχθώ» 

Παθ. μέλλ. ταραχθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐταράχθην 
Παθ. παρακ. τετάραγμαι 

ταράσσω, αναστατώνω: ἄνεμοι ταράττουσι 
θάλατταν. φόβος ταράττει τὴν ψυχήν = ο φό-
βος αναστατώνει την ψυχή.  

 παράγ. ταραχή, τάραχος, ταραχώδης, 
σύνθ. ἀτάραχος, πολυτάραχος. 

ΝΕ ταράζω. 

[*ταραχ-  (πβ. ταραχ-ή) + παρ. επίθ. -jω, αβέβ. 
ετυμ.]. 

τάττω ΡΗΜΑ 

ο κοινός τύπος είναι τάσσω 

Παρατ. ἔταττον 
Μέλλ. τάξω 
Αόρ.  ἔταξα  
Παρακ. τέταχα 
Μέσ. μέλλ. τάξομαι 
Παθ. μέλλ. ταχθήσομαι  

& ταγήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐταξάμην 
Παθ. αόρ.  ἐτάχθην & ἐτάγην 
Παθ. παρακ. τέταγμαι 

1. παρατάσσω: τοὺς ὁπλίτας τάττω. 

2. διατάζω: τοὺς μὲν αὐτῶν ἔταξε τοὺς θη-
σαυροὺς παραλαμβάνειν = διέταξε μερικούς 
από αυτούς να παραλάβουν τους θησαυρούς.  

3. τοποθετώ: ἀργύριον τὸ κάλλιστον πρῶτον 
τάττω = τοποθετώ πρώτο το πιο όμορφο χρή-
μα. 

 παράγ. τάγμα, τάξις, τακτικός, σύνθ. τα-
γματάρχης, ταξίαρχος, διάταξις, ἐπίταξις. 

ΝΕ τάσσω (με σημ. 3) & τάζω «υπόσχομαι». 
[*ταγ- (πβ. ταγ-ὸς «αρχηγός») + παρ. επίθ. -jω, 
αβέβ. ετυμ.]. 
ταῦτα ΕΠΙΡΡΗΜΑ  οὗτος. 
ταύτῃ ΕΠΙΡΡΗΜΑ  οὗτος. 
ταὐτός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

ο ίδιος. 

 παράγ. ταὐτότης, ταὐτίζω, σύνθ. ταὐτολό-
γος, ταὐτολογία. 

[από το ουδ. τὸ αὐτόν (όπου το -ν δεν είναι 
οργανικό, πβ. ουδ. αὐτό) > ταὐτόν (κράση), 
που επεκτάθηκε και στο αρσ. και θηλ.]. 
τάφος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. τάφος, μνήμα.  

 2. οι τελετές της κηδείας: τοιόσδε μὲν ὁ τάφος 
ἐγένετο = τέτοιες υπήρξαν οι τελετές της κη-
δείας τους. 

 παράγ. τάφρος, σύνθ. ἐνταφιάζω, ἐνταφι-
ασμός, ἐπιτάφιος.  
ΝΕ τάφος (με τη σημ. 1).  
[*ταφ- (< *θάπ-τω) + παρ. επίθ. -ος, ΙΕ 
*dhmοbh-, πβ. αρμ. dambam «τάφρος»]. 

τάχα ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

συνήθως συνδυάζεται με τα ἄν, τάχ’ ἂν και ακο-
λουθείται κυρίως από ευκτική 
ίσως, πιθανώς: τάχ’ ἄν τις θαρσοίη ὅτι τοῖς ὅ-
πλοις αὐτῶν ὑπερφέρομεν = ίσως παίρνει κα-
νείς θάρρος, επειδή είμαστε στα όπλα υπέρτε-
ροι από αυτούς. 

ΝΕ τάχα «δήθεν».  
[παράγ. λ. ταχ-ύς + παρ. επίθ. -α]. 

τάχος, -ους, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ταχύτητα. 

• χρησιμοποιείται συχνά σε επιρρηματικές φρά-
σεις που ισοδυναμούν με το «ταχέως» ἐν τάχει, 
κατὰ τάχος γρήγορα, ταχέως: κατὰ τάχος 
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τῷ στρατῷ ἀνεχώρησεν = αποσύρθηκε γρή-
γορα με το στρατό του. 

ΝΕ στη φρ. εν τάχει.  
[ταχ-ύς  + παρ. επίθ. -ος]. 

ταχύς, -εῖα, -ὺ ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός θάττων / θάσσων, 

θᾶττον / θᾶσσον 
Υπερθετικός τάχιστος 

1. ταχύς, γρήγορος: πτέρωσόν με ταχέσι καὶ 
κούφοις πτεροῖς = φτέρωσέ με με γρήγορα 
και ελαφρά φτερά. ≠ βραδύς. 

2. ο συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος θᾶττον 
συνδυάζεται με συνδέσμους ἐπειδὴ θᾶττον & ἐ-
ὰν θᾶττον & ἢν θᾶττον μόλις: ἐπειδὴ θᾶττον 
συνεσκότασεν, εὐθὺς ὡς ἡμᾶς εἰσεπήδησαν = 
μόλις έπεσε το σκοτάδι, αμέσως πήδησαν 
προς το μέρος μας. ἢν τὰ τῶν θεῶν ἡμῖν θᾶτ-
τον συγκαταινῇ... = μόλις οι θεοί μας δώσουν 
τη συγκατάθεσή τους...  

3. Ο υπερθετικός βαθμός του επιρρήματος τάχιστα 
συνδυάζεται με συνδέσμους ὅτι τάχιστα = ὅπως 
τάχιστα = ὡς τάχιστα όσο το δυνατόν συντομό-
τερα: οὗτος τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης εἶχεν ὅτι 
τάχιστα τῇ Πελοποννήσῳ πάλιν προσμεῖξαι = 
αυτός έκλινε κυρίως προς τη γνώμη να επιστρέ-
ψει στην Πελοπόννησο όσο το δυνατόν συντο-
μότερα. 4. ὅταν τάχιστα μόλις: ἡμεῖς δὲ πειρα-
σόμεθα παρεῖναι, ὅταν τάχιστα διαπραξώμεθα 
τἀγαθὰ ἅ... = εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να 
έρθουμε σε σένα, μόλις πραγματοποιήσουμε τα 
καλά που... 

5. τὴν ταχίστην (ενν. ὁδόν) από το συντομότερο 
δρόμο, πολύ γρήγορα: εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέ-
μπει αὐτὴν τὴν ταχίστην ὁδόν = τη στέλνει στην 
Κιλικία από το συντομότερο δρόμο. 

 παράγ. τάχος, ταχυτής (και ταχύτης), τα-
χύνω, σύνθ. ἐπιταχύνω, Τάχιππος. 

ΝΕ ταχύς (με τη σημ. 1). 

[*ταχ- + παρ. επίθ. -ύς > ταχύς, και *θᾱχ- + 
παρ. επίθ. -jων > θάσσων/θάττων (το *ταχ- α-
πό *θαχ- με ανομοίωση του πρώτου από τα 
δύο δασέα)]. 

ταὼς & ταῶς, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

παγόνι. Το πτηνό ήρθε από την Ινδία μέσω της 
Περσίας. 
[ανατολικό δάν.]. 

τε ΜΟΡΙΟ 

χρησιμοποιείται ως συμπλεκτικός σύνδεσμος 
1. τε... τε... και... και...: ἥ τε νῆσος πολεμία τοῖς 
Ἀθηναίοις ἔσται ἥ τε ἤπειρος = και το νησί 
θα είναι εχθρικό στους Αθηναίους και η η-
πειρωτική χώρα.  

2. τε... καί... (το τε προαναγγέλλει το καὶ και δε 
χρειάζεται να μεταφραστεί) και: βούλεταί τε καὶ 
ἐπίσταται = επιθυμεί και γνωρίζει.  

[μυκην. qe = kwe > τε, πβ. λατ. que]. 

τέγγω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτεγγον 
Μέλλ. τέγξω 
Αόρ. ἔτεγξα 
Παθ. αόρ. ἐτέγχθην 

1. βρέχω, υγραίνω: τέγγω ἐν θαλάττῃ τοὺς 
πόδας.  
2. χύνω υγρό και ιδίως δάκρυα: τέγγω δά-
κρυα. 

 παράγ. τέγξις «βούτηγμα στο νερό», σύνθ. 
ἄτεγκτος.  
[*τέγγ- + παρ. επίθ. -ω, ομόρρ.  με λατ. tingō 
«εμποτίζω»]. 

τείνω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτεινον 
Μέλλ. τενῶ 
Αόρ.  ἔτεινα 
Παρακ. τέτακα 
Μέσ.  μέλλ. τενοῦμαι 
Παθ. μέλλ. ταθήσομαι 
Μέσ.  αόρ. ἐτεινάμην 
Παθ. αόρ. ἐτάθην 
Παθ. παρακ. τέταμαι 

τεντώνω: κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε = τέ-
ντωνε το μεγάλο κυκλικό τόξο. 

 παράγ. τένων, τόνος,  τονωτικός, τονίζω, 
τάσις, τετανός «τεντωμένος» (και τέτανος 
«αρρώστια»), σύνθ. ἀνα-, ἐπι-, παρα-, προ-
τείνω, εὐθυτενής, ἄτονος, βαρύτονος, χειρο-
τονέω, συντονίζω, παράτασις, πρότασις.  
ΝΕ τείνω (με την ίδια σημ. και στη φρ. τείνω 
ευήκοον ους «τεντώνω τα αφτιά για να α-
κούσω καθαρά»).  
[*τέν- + παρ. επίθ. -jω > τείνω, ομόρρ. με λατ. 
tenus, -oris «τεντωμένος ιμάντας»]. 

τεκμαίρομαι ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐτεκμαιρόμην 
Μέλλ. τεκμαροῦμαι 
Αόρ. β΄ ἐτεκμηράμην 

συμπεραίνω με βάση κάποιες ενδείξεις, υπο-
λογίζω: τὰ μέλλοντα τοῖς γεγενημένοις τε-
κμαίρομαι = συμπεραίνω το μέλλον με βάση 
όσα έγιναν στο παρελθόν. 

 παράγ. τέκμαρσις, τεκμαρτός, τεκμήριον, 
τεκμηριόω, σύνθ. ἀτέκμαρτος.  
ΝΕ τεκμαίρομαι (λόγ.).  
[παράγ. λ. τέκμαρ- «σημείο, όριο, τέλος» + 
παρ. επίθ. -jομαι]. 

τεκμήριον, -ίου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

απόδειξη: τεκμήρια ἀνδρείας παρέχομαι = δί-
νω αποδείξεις για την ανδρεία μου. 

 παράγ. τεκμηριόω.  
ΝΕ τεκμήριο.  
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[παράγ. λ. τεκμαρ-  «σημείο, όριο» / *τεκμηρ- 
+ παρ. επίθ. -ιον]. 

τέκνον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

παιδί. = παῖς, ὁ/ἡ. 
 παράγ. τεκνίδιον, τεκνίον.  

ΝΕ τέκνο (λόγιο αντί του παιδί).  
[*τεκ- (ἔ-τεκ-ον < τίκτω) + παρ. επίθ. -νον]. 

τεκταίνομαι ΡΗΜΑ 

1. εκτελώ την εργασία του ξυλουργού, κάνω 
κατασκευές από ξύλο: τεκταίνομαι ναῦς = 
κατασκευάζω πλοία. 

2. μεταφορικά γενικά δημιουργώ: τεκταίνομαι 
ἔπη / μαθήματα. 

ΝΕ  η μτχ. τα τεκταινόμενα «αυτά που συμ-
βαίνουν, κατασκευάζονται».  
[*τεκτ- (τέκτ-ων) + παρ. επίθ. -αν-jομαι ]. 
τέκτων, -ονος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ξυλουργός: τέκτονες ἄνδρες ἐποίησαν θάλα-
μον. 

 παράγ. τεκτονικός. 

ΝΕ τέκτονας και συνήθως αρχιτέκτονας. 

[*τεκτ-  «κατασκευάζω με ξύλινα υλικά» + 
παρ. επίθ. -ων]. 

τέλειος & τέλεος, -α & -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός τελειότερος & τελεώτερος 
Υπερθετικός τελειότατος & τελεώτατος 

1. για σφάγια ακέραιος, που βρίσκεται στην 
πλήρη ανάπτυξή του: ἱερὰ τέλεια = σφάγια 
στην πλήρη ανάπτυξή τους. 

2. για ανθρώπους ενήλικος: ὁπόσοιπερ ἂν ὦ-
σιν γυναικῶν εἴτε ἀνδρῶν τέλειοι = όσοι τυ-
χόν από τις γυναίκες ή τους άνδρες είναι ενή-
λικοι. 

3. τέλειος στο είδος του, καλά καταρτισμένος: 
τούτους φημὶ καὶ φρονίμους εἶναι καὶ τελέ-
ους ἄνδρας = λέγω ότι αυτοί είναι και σοφοί 
και τέλειοι άνδρες. 

4. για προσευχές, τάματα εκπληρωμένος: τέλεον 
ἄρα ἡμῖν τὸ ἐνύπνιον ἀποτετέλεσται = το ό-
νειρό μας βγήκε αληθινό. 

 παράγ. τελειότης, τελειόω. 

ΝΕ  τέλειος (με τη σημ. 3). 

[παράγ. λ. *τελεσ- (τέλος) + παρ. επίθ. -ιος > 
*τελεσιος > τέλειος]. 

τελειόω & τελεόω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. τελειώνω, περατώνω, εκτελώ, συμπληρώ-
νω: ἐτελέωσαν τὰς σπονδάς = τέλειωσαν τη 
συνθήκη  
2. τελειοποιώ. 

ΝΕ  τελειώνω (με τη σημ. 1). 
[παράγ. λ. τέλει-ος + παρ. επίθ. -όω]. 

τελευτάω -ῶ ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐτελεύτων 
Μέλλ. τελευτήσω 
Παρακ. τετελεύτηκα 

Μέσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

τελευτήσομαι 
«θα τερματιστώ, θα τελειώσω» 

Παθ. αόρ. ἐτελευτήθην 
1. μεταβατικό τερματίζω, τελειώνω κάτι: λό-
γου τελευτῶ.  
2. απολύτως πεθαίνω: ἐκ τῆς πληγῆς τοῦ τραύ-
ματος ἐτελεύτησεν.  
3. αμετάβατο έρχομαι στο τέλος μου, τελειώ-
νω: ὅταν ὁ χειμὼν τελευτήσῃ = όταν τελειώ-
σει ο χειμώνας.  
4. τελευτῶν, -ῶσα, -ῶν η μετοχή χρησιμοποιείται 
με ρήματα ως επίρρημα τελικά, εν τέλει: καὶ πό-
λεις ἐκάλουν καὶ τελευτῶντες Λακεδαιμονίους 
= και πόλεις παρακαλούσαν (για να τους βοηθή-
σουν) και τελικά τους Λακεδαιμονίους. 

[παράγ. λ. τελευτή + παρ. επίθ. -άω]. 

τελευτή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. τέλος, τερματισμός: ἡ τελευτὴ τοῦ πολέμου.  

2. θάνατος: τῆς εὐπρεπεστάτης λαγχάνω τε-
λευτῆς = μου λαχαίνει ο πιο ένδοξος θάνατος. 

 παράγ. τελευτάω, τελευταῖος. 

[*τελεσ- (*τέλεσ-ος > τέλους) + παρ. επίθ. -jω > 
τελέω, τελείω > *τελέFω > *τελεύ-ω  +  παρ. επίθ. -
τή > τελευτή (ενν.  ὥρα = η τελευταία ώρα) κατά 
τα ρηματικά επίθετα σε -τός, -τή, -τόν]. 

τελέω -ῶ ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐτέλουν 
Μέλλ. τελῶ 
Αόρ. ἐτέλεσα 
Παρακ. τετέλεκα 
Υπερσ. ἐτετελέκειν 
Παθ. μέλλ. τελεσθήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐτελεσάμην 
Παθ. αόρ. ἐτελέσθην 
Μέσ. & παθ. παρακ. τετέλεσμαι 
Παθ. υπερσ. ἐτετελέσμην 

1. πληρώνω (τέλος,  μισθόν). 

2. ειδικότερα πληρώνω το φόρο: τελῶ μετοίκι-
ον = πληρώνω το φόρο του μετοίκου.  
3. γενικά ξοδεύω: ἐς τὸ δεῖπνον τετρακόσια 
τάλαντα τετελεσμένα εἰσί = ξοδεύτηκαν στο 
δείπνο τετρακόσια τάλαντα.  
4. εκτελώ, πραγματοποιώ.  

 παράγ. τελέω, τέλειος, τελευτή, τέλεσις, τε-
λεστικός,  σύνθ. διατελέω, ἐκτελέω, ἐκτέλε-
σις, ἀποτέλεσμα, ἀτέλεια, ἀτέλεστος. 

ΝΕ τελώ (με τη σημ. 4, π.χ. τελώ μνημόσυνο). 

[παράγ. λ. τέλος + παρ. επίθ. -έω]. 

τέλος, -ους, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. εκπλήρωση: ἢν θεὸς ἀγαθὸν τέλος διδῷ 
αὐτῷ = αν ο θεός του δώσει καλή εκπλήρωση. 

2. σκοπός: τέλος ἐστὶν ἁπασῶν τῶν πράξεων 
τὸ ἀγαθόν = σκοπός όλων των πράξεων είναι 
το καλό. 
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[*τελ-  «ανυψώνω» (πβ. τέλλω «ανατέλλω», α-
νατολή) +  παρ. επίθ. -ος]. 

τελώνης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

φοροεισπράκτορας: οἱ τελῶναι τέλη ἐκλέγου-
σι = οι φοροεισπράκτορες συλλέγουν φόρους. 

 παράγ. τελωνέω, τελωνία. 

ΝΕ  τελώνης. 
[σύνθ. λ. τέλος + -ων (< ὠνέομαι «αγοράζω, 
εισπράττω») + -ης]. 

τέμενος, -ους, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τεμάχιο γης περιφραγμένο και αφιερωμένο 
σε ένα θεό, περίβολος. 

 παράγ. τεμενίζω, τεμένιος, τεμενίτης. 

ΝΕ  τέμενος (λόγ.). 
[*τεμε- (< τέμνω)  + παρ. επίθ. -νος]. 

τέμνω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτεμνον 
Μέλλ. τεμῶ 
Αόρ. β΄ ἔτεμον 
Παρακ. τέτμηκα 
Μέσ. μέλλ. τεμοῦμαι 
Παθ. μέλλ. τμηθήσομαι 
Μέσ. αόρ. β΄ ἐτεμόμην 
Παθ. αόρ. ἐτμήθην 
Παθ. παρακ. τέτμημαι 
Παθ. συντ. μέλλ. τετμήσομαι 

1.κόβω: ὁδὸν ἐποιήσατο τεμὼν τὴν ὕλην = έ-
κανε δρόμο κόβοντας το δάσος. 

2. κόβω σε κομματάκια: τέμνω ἰχθῦς. 

3. διαιρώ: ὁ ποταμὸς μέσην τέμνει Λιβύην = ο  
ποταμός διαιρεί στα δύο τη Λιβύη. 

4. στην αριθμητική διαιρώ: τέμνω ἀριθμὸν ἀρ-
τίῳ καὶ περιττῷ = διαιρώ τον αριθμό σε άρ-
τιο και περιττό. 

 παράγ. τέμενος, τμῆμα, τμῆσις, τμητός, το-
μή, τόμος, τεμάχιον, σύνθ. ἄτομος, ἄτμητος, 
ἐπίτομος, ἀπότομος.  
ΝΕ  τέμνω (με τη σημ. 1, στη γεωμετρία). 
[*τεμ- «κόβω», πβ. ιρλ.  tamnaid  «κόβει»]. 

τέρας, -ατος (παλαιότερα -αος/-ως), τὸ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

θεϊκό σημείο, θαυματουργικό σημάδι: τοῖς 
Ἕλλησι τέρατα πέμπουσιν οἱ θεοί = οι θεοί 
στέλνουν σημάδια στους Έλληνες.  

 παράγ. τερατώδης, τεράστιος, σύνθ. τερα-
τολόγος, τερατοσκόπος, τερατουργός. 

ΝΕ  τέρας «αλλόκοτο, μη φυσικό ον». 

[*τερ- «ουράνιο σημείο, αστέρι», πβ. αρχ. ινδ. 
tárah «αστέρια»]. 

τερπνός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός τερπνότερος 
Υπερθετικός τερπνότατος 

ευχάριστος: τερπνὴ ἀκοή = ευχάριστο άκου-
σμα.  

ΝΕ τερπνός. 

[παράγ. λ. τέρπ-ω + παρ. επίθ. -νός, πβ. αρχ. 
ινδ. tropyati «είμαι ικανοποιημένος»]. 

τέρπω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτερπον 
Μέλλ. τέρψω 
Αόρ.  ἔτερψα 
Παθ. αόρ. ἐτέρφθην 

ευχαριστώ κάποιον: ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα ἡμᾶς 
τέρψει = με τα έπη του για την παρούσα στιγμή 
θα μας ευχαριστήσει. = εὐφραίνω. 

 παράγ. τερπνός, τέρψις,  σύνθ. Τερψιχόρη, 
Εὐτέρπη.  
ΝΕ  τέρπω. 
[*τερπ-,  τερπνός]. 

τέρψις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

απόλαυση, ευχαρίστηση: τέρψιν παρέχω τινί 
= δίνω σε κάποιον ευχαρίστηση.  
ΝΕ τέρψη.  
[παράγ. λ. τέρπ-ω + παρ. επίθ. -σις]. 

τετταράκοντα, οἱ, αἱ, τὰ ΕΠΙΘΕΤΟ 

ο κοινός τύπος είναι τεσσαράκοντα 
σαράντα. 

 παράγ. τετταρακοστός, σύνθ. τετταρακο-
νταετής.    

ΝΕ σαράντα. 

[*τετFορ- + παρ. επίθ. -άκοντα]. 

τέτταρες, οἱ, αἱ, τέτταρα, τὰ ΕΠΙΘΕΤΟ 

ο κοινός τύπος είναι τέσσαρες, τέσσαρα 
τέσσερις, τέσσερα.  
ΝΕ τέσσερις, τέσσερα. 

[*τετFορ- + παρ. επίθ. -ες, πβ. λατ. quattuor, 
ομόρρ. με αρχ. ινδ. catrávas]. 
τετταρεσκαίδεκα, οἱ, αἱ, τὰ ΕΠΙΘΕΤΟ 

δεκατέσσερις, δεκατέσσερα. 

 παράγ. τετταρεσκαιδέκατος. 

[σύνθ. λ. τέτταρες + καί + δέκα]. 

τέττιξ, -ιγος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τζίτζικας. 

[ηχομιμ., με εμφατικό διπλασιασμό του τ]. 

τέφρα, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στάχτη.  

 παράγ. τεφρός, τεφρόω.  
ΝΕ τέφρα (λόγ.). 

[*θεχ- «καίω», *τεφ- + παρ. επίθ. -ρα, ομόρρ. 
με αρχ. ινδ.  dáhati «καίω»]. 

τέχνη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ο τρόπος ή τα μέσα με τα οποία επιτυγχά-
νεται κάτι: ἐδεῖτο αὐτῶν πάσῃ τέχνῃ μὴ ἀπο-
λείπεσθαι = τους παρακαλούσε με κάθε τρό-
πο να μη μένουν πίσω.  
2. τέχνη, μαστορική: τῆς τέχνης ἔμπειρος ἦν.  
3. σύνολο κανόνων για την κατασκευή κά-
ποιου πράγματος ή μέθοδος για την επίτευξη 
κάποιου στόχου: ἡ περὶ τοὺς λόγους τέχνη = 
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η μέθοδος για την επίτευξη της πειστικότητας 
στο λόγο, η ρητορική τέχνη.  

 παράγ. τεχνικός, σύνθ. ἄτεχνος, κακότε-
χνος, τεχνολόγος. 

ΝΕ  τέχνη (με τη σημ. 2). 
[*τεκτ-  (πβ. τέκτ-ων) + παρ. επίθ. -σνᾱ > τέ-
χνᾱ, τέχνη]. 

τῇδε ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

με αυτόν τον τρόπο: ἐννοήσωμεν καὶ τῇδε = 
ας σκεφθούμε και με αυτόν τον τρόπο. 

[σύνθ. λ. δεικτ. αντων. τῇ + παρ. επίθ. -δε]. 

τήκω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτηκον 
Μέλλ. τήξω 
Αόρ. ἔτηξα 
Παρακ. 
με αμετάβ. σημ. 

τέτηκα  
«είμαι λιωμένος, έχω λιώσει» 

Υπερσ.  
με αμετάβ. σημ. 

ἐτετήκειν 
«είχα λιώσει» 

Μέσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

τήξομαι 

Παθ. αόρ. α΄ ἐτήχθην 
Παθ. αόρ. β΄ ἐτάκην 
Παθ. παρακ. τέτηγμαι 

λιώνω.  
[ΙΕ *tē, ελλ. *τηκ- (προέκταση με κ-), ομόρρ. 
με οσετικό ta-in «λιώνω», λατ. tā-bēs (προέ-
κταση με b-) «ρευστοποίηση»]. 
τηλικόσδε, -ήδε, -όνδε ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

τέτοιας ηλικίας: τούτων οὐδὲν ποιῶ καὶ τηλι-
κόσδε ὤν = από αυτά τίποτε δεν κάνω,  έστω 
και αν είμαι τέτοιας ηλικίας. 

[παράγ. λ. τηλίκος + παρ. επίθ. -δε]. 

τηλικοῦτος, -αύτη, -οῦτο(ν) ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

1. σημαίνει ό,τι το τηλικόσδε. 

2. τόσο μεγάλος: τὸ γεγενημένον ἀδίκημα τη-
λικοῦτον ἔχει τὸ μέγεθος = το αδίκημα που έ-
χει γίνει έχει τόσο μεγάλο μέγεθος. 

[σύνθ. λ. τηλίκος + -ουτος κατά την αντων. 
οὗτος]. 

τηνικάδε ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

τέτοια ώρα, τόσο νωρίς: τί τηνικάδε ἀφῖξαι; 
= γιατί ήρθες τόσο νωρίς; 
 [παράγ. λ. τηνίκα «αυτή την ώρα» + παρ. ε-
πίθ. -δε]. 

τηνικαῦτα ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

εκείνη τη στιγμή, τότε ακριβώς: ἡνίκα ἂν ἐγχει-
ρῶμεν τοῖς πολεμίοις, τηνικαῦτα ὁρμήσεται Ἀ-
βραδάτας σὺν τοῖς ἅρμασιν εἰς τοὺς ἐναντίους 
=  όταν πλησιάσουμε τους εχθρούς, εκείνη τη 
στιγμή θα ορμήσει ο Αβραδάτας με τα άρματά 
του κατά των εχθρών.  
[παράγ. λ. τηνίκα (δεικτ. αντων. τήν + -ίκα) + 
-αύτα κατά το αὐτά]. 

τηρέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. προσέχω,  λαμβάνω τα μέτρα μου: τηρῶ ὅ-
πως κρεῖττον ἔσται τοῦτο τοῦ ἄλλου = λαμ-
βάνω τα μέτρα μου, ώστε τούτο να είναι ι-
σχυρότερο από το άλλο. 

2. παραφυλάω: ἔνδον ὄντα ἐτήρησαν αὐτόν = 
παραφύλαξαν, ώστε να είναι μέσα αυτός.  

 παράγ. τήρησις, τηρητής, σύνθ. ἀτήρητος, 
παρατήρησις, ἐπιτήρησις. 

ΝΕ  τηρώ «φυλάσσω, δεν παραβαίνω». 

[*τηρ- «παρατηρώ», συγγεν. με αρχ. ινδ. cāra- 
«κατάσκοπος»]. 

τῆτες ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

αυτήν τη χρονιά, φέτος. 

 παράγ. τητινὸς «φετινός». 

[*τη- (πβ. τή-μερον = σήμερον) + *-Fετες < *Fέ-
τος = ἔτος ]. 

τίθημι ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐτίθην 
Μέλλ. θήσω 
Αόρ. β΄ ἔθηκα 
Παρακ. τέθηκα ή τέθεικα 
Μέσ. & παθ.  ενεστ. τίθεμαι 
Μέσ. & παθ. παρατ. ἐτιθέμην 
Μέσ. μέλλ.  θήσομαι 
Παθ. μέλλ. τεθήσομαι 
Μέσ. αόρ. β΄  ἐθέμην 
Παθ. αόρ. ἐτέθην 
Παθ. παρακ. τέθειμαι 

1. τοποθετώ, βάζω: οὐκ ἔχω ὅποι ταῦτα θήσω 
= δεν ξέρω πού να τα τοποθετήσω αυτά.  
2. ειδικές χρήσεις α. τίθεμαι τὴν ψῆφον ρίχνω 
την ψήφο μου. β. καταθέτω: θεὶς ἐπὶ τὴν τρά-
πεζαν τὰς τετταράκοντα μνᾶς = αφού κατέ-
θεσε στην τράπεζα τις 40 μνες. γ. καταβάλλω, 
πληρώνω: τόκον τίθημι. δ. η φράση τίθεμαι τὰ 
ὅπλα σημαίνει α) αποθέτω τα όπλα χωρίς ό-
μως να χάσω την ετοιμότητά μου να τα ξανα-
πάρω, ώστε να πολεμήσω, β) παίρνω τα ό-
πλα, πολεμώ, γ) παραδίδομαι, καταθέτω τα 
όπλα. ε. για το νομοθέτη τίθημι νόμον θεσπίζω 
νόμο. στ. για το λαό τίθεμαι νόμον βάζω να 
μου κάνουν ένα νόμο για δική μου χρήση. 

3. θεωρώ, υποθέτω.  
 παράγ. θέσις, θήκη, θέμα, θετός, θετικός, 

σύνθ. ἀνάθεσις, διάθεσις, ἐπίθημα, ἀγωνοθέ-
της, νομοθέτης, ἀντίθετος.  
ΝΕ θέτω (με τη σημ. 1). 

[*θη- με αναδιπλασιασμό (*θί-θη-μι)]. 

τίκτω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτικτον 
Μέλλ. τέξομαι 
Αόρ. β΄ ἔτεκον 
Παρακ. τέτοκα 
Παθ. μέλλ. τεχθήσομαι 
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Παθ. αόρ. ἐτέχθην 
Παθ. παρακ. τέτεγμαι 

γεννώ: ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σωτήρ = γεννήθη-
κε σήμερα ο σωτήρας μας (για το Χριστό). 

 παράγ. τέκνον, τεκνόω, τοκεύς, τόκος, 
σύνθ. ἐπίτοκος, πρωτότοκος, τοκογλύφος. 
[τίκ-τω, αβέβ. ετυμ.]. 
τίλλω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔτιλλον 
Μέλλ.  τιλῶ 
Αόρ. ἔτιλα 
Παρακ. τέτιλκα 

μαδώ, ξεπουπουλίζω. 

 παράγ. τίλσις, τίλμα. 
[ίσως πτιλ- (< πτίλον «πούπουλο») + παρ. ε-
πίθ. -jω > *πτίλλω > τίλλω με ανομοιωτική έκ-
πτωση του π- σε σύνθετα με ἀπό, παρά, περί, 
*ἀποπτίλλω > *ἀποτίλλω κτλ.]. 

τιμάω -ῶ ΡΗΜΑ 

Μέλλ. τιμήσω 
Αόρ.  ἐτίμησα 
Παρακ. τετίμηκα 
Μέσ. μέλλ.  

με παθ. σημ. 
τιμήσομαι 
«θα τιμηθώ κτλ.» 

Μέσ. αόρ. ἐτιμησάμην 
Παθ. μέλλ. τιμηθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐτιμήθην 
Παθ. παρακ. τετίμημαι 

1. τιμώ, σέβομαι: τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα σου.  
2. μέση φωνή τιμῶμαι υπολογίζω την αξία ε-
νός αγαθού: διακοσίων ταλάντων ἐτιμήσατο 
τὰ αὑτοῦ (= την περιουσία του).  
3. καθορίζω ποινή. 

 παράγ.  τίμιος, τιμητής, τιμητικός, σύνθ. 
προτιμάω, ὑποτιμάω, ἄτιμος, φιλότιμος, ἐπι-
τιμάω.  
ΝΕ τιμώ (με τη σημ. 1).  
[παράγ. λ. τιμή + παρ. επίθ. -άω, πβ. τί-ω «τι-
μώ, σέβομαι» + -μή > τιμή]. 

τίμιος, -ία, -ιον ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός τιμιώτερος 
Υπερθετικός τιμιώτατος 

ακριβός, που έχει ψηλή τιμή, πολύτιμος: τίμι-
ος ἦν ὁ σῖτος = το σιτάρι ήταν ακριβό. 

ΝΕ  τίμιος «που έχει τιμή, υπόληψη». 

[παράγ. λ. τιμή + παρ. επίθ. -ιος]. 

τιμωρέω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐτιμώρουν 
Μέλλ. τιμωρήσω 
Μέσ. μέλλ. τιμωρήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐτιμωρησάμην 
Παθ. αόρ. ἐτιμωρήθην 
Παθ. παρακ. τετιμώρημαι 

1. παίρνω εκδίκηση για κάτι υπέρ κάποιου: 
εἰ τιμωρήσεις Πατρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν φό-
νον = αν πάρεις εκδίκηση υπέρ του συντρό-
φου σου Πατρόκλου, για το φόνο του. 

• μέση φωνή τιμωροῦμαι εκδικούμαι: τιμωρεῖ-
σθε τὸν ἀποκτείναντα = εκδικηθείτε το φο-
νιά. «Ἑαυτὸν τιμωρούμενος» κωμωδία του 
Μενάνδρου.  

2. βοηθώ, συμπαρίσταμαι: τοῖς ξυμμάχοις τι-
μωρῶ = συμπαρίσταμαι στους συμμάχους 
μου. = ἐπικουρέω. 

 παράγ. τιμώρησις, τιμωρητέος, τιμωρία, τι-
μωρητικός. 

ΝΕ τιμωρώ «επιβάλλω ποινή» (με εξέλιξη της 
σημ. 1). 

[παράγ. λ. τιμωρός + παρ. επίθ. -έω, όπου τι-
μωρός < τιμή + ὁράω, δωρ. τιμάορος]. 

τιμωρία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. εκδίκηση: τιμωρίαν ποιοῦμαι = παίρνω εκ-
δίκηση. 

2. βοήθεια, συμπαράσταση: περιγιγνόμεθα τῇ 
ἀφ’ ὑμῶν τιμωρίᾳ = διασωζόμαστε εξαιτίας 
της βοήθειάς σας. 

ΝΕ  τιμωρία «επιβολή ποινής» (από σημ. 1). 

[παράγ. λ. τιμωρός + παρ. επίθ. -ία]. 

τίνω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτινον 
Μέλλ. τείσω & τίσω 
Αόρ. ἔτεισα & ἔτισα 
Παρακ. τέτεικα 
Μέσ. αόρ. ἐτεισάμην 
Παθ. αόρ. ἐτείσθην 
Παθ. παρακ. τέτεισμαι 

πληρώνω την τιμή ενός αντικειμένου (συνή-
θως ως πρόστιμο ή τιμωρία): τίνω τιμήν τινι = 
πληρώνω σε κάποιον την τιμή (ενός αντικει-
μένου).  
[*τί-νFω, *τεί-νFω, ΙΕ αρχής]. 

τίς, τίς, τὶ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

ερωτηματική 
1. σε ερωτηματικές προτάσεις ποιος; ποια; ποιο; 
/ τι;: ὦ ξένοι, τίνες ἐστέ; = ξένοι, ποιοι είστε; 

2.  το ουδέτερο τί; χρησιμοποιείται ως επίρρημα 
με ποικίλους τρόπους α. τί μοι/σοι; τι με ενδιαφέ-
ρει εμένα; τι σε ενδιαφέρει εσένα;: τί σοι ταῦτα; 
= τι σε νοιάζουν εσένα αυτά; (κοίτα τη δουλειά 
σου!). β. γιατί; για ποιο λόγο;: τί δὴ οὕτω πρῲ 
ἀφῖξαι; = γιατί έχεις φτάσει τόσο πρωί;  
ΝΕ στη στρατιωτική φρ. αλτ! τις ει; (με τη 
σημ. 1). 

[*kwis, θεσσαλ. κις, κυπρ. σις, λατ. quis]. 

τις, τις, τι ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ / ΕΠΙΘΕΤΟ 

1. ως αόριστη αντωνυμία κάποιος, κάποια, κά-
ποιο πράγμα: ἤν τις παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτῷ 
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ἐπέθεσαν = αν κάποιος έκανε παρανομία, του 
επέβαλαν ποινή. 
2. ως επίθετο κάποιος, κάποια, κάποιο: ἄν-
θρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς = κάποιος άνθρω-
πος είχε δύο γιους. 
[  το προηγούμενο λήμμα].  
τίσις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ανταπόδοση, εκδίκηση: τίσις τῶν τοιούτων 
ἐν Ἅιδου γίγνεται = στον Άδη λαμβάνεται 
εκδίκηση για τέτοιου είδους πράξεις. 

[παράγ. λ. τί-νω «πληρώνω» + παρ. επίθ. -σις]. 
τιτρώσκω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἐτίτρωσκον 
Μέλλ. τρώσω 
Αόρ. ἔτρωσα 
Παρακ. τέτρωκα 
Υπερσ. ἐτετρώκειν 
Παθ. μέλλ. τρωθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐτρώθην 
Παθ. παρακ. τέτρωμαι 
Παθ. υπερσ. ἐτετρώμην 

πληγώνω.  
[*τρω- (πβ. τρω-τός) με ενεστωτικό αναδιπλασι-
ασμό τι- + παρ. επίθ. -σκω: τι-τρώ-σκω]. 
τλήμων, -ονος, ὁ, ἡ ΕΠΙΘΕΤΟ  

κλητ. τλῆμον 
1. υπομονετικός, ανεκτικός: θαρσαλέοι καὶ 
τλήμονες ἄνδρες.  

2. δύστυχος, κακόμοιρος: οὐδὲ ἀποθανεῖν οἱ 
τλήμονες δύνανται = ούτε να πεθάνουν οι δύ-
στυχοι δεν μπορούν. 

 παράγ. τλημοσύνη. 

[παράγ. λ. τλάω «τολμώ» (< *τλα-, τελα- (τάλας 
«δυστυχισμένος») + παρ. επίθ. -ήμων]. 

τοίνυν ΜΟΡΙΟ 

συμπερασματικό 
επομένως, ως εκ τούτου, άρα: φανερὸν τοί-
νυν ὅτι... = είναι επομένως φανερό ότι... 

[σύνθ. λ. βεβαιωτ. τοι + εγκλιτ. μόριο νυν].  

τοιόσδε, -άδε, -όνδε ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

δεικτική αντωνυμία που συνήθως συσχετίζεται με 
την αντωνυμία οἷος 
τέτοιος: τοσόσδε καὶ τοιόσδε = τόσος και τέτοι-
ος. τοιόνδε τελευτὴν λέγω, οἷον πέρας καὶ ἔ-
σχατον = ως θάνατο εννοώ κάτι τέτοιο, όπως 
είναι το πέρας και το έσχατο σημείο. 

• ουδέτερο πληθυντικού (στις αφηγήσεις του πεζού 
λόγου) τοιάδε τα εξής, τα ακόλουθα. 

[παράγ. λ. τοῑος + δεικτ. μόρ. -δε· ακριβέστε-
ρα η δεικτική αντων. τοῖος προέρχεται από 
τη γεν. πληθ. (και για τα τρία γένη ὁ, ἡ, το) 
τοίων, που αντιστοιχεί στο αρχ. ινδ. tésān, 
ΙΕ *toisōm]. 

τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο(ν) ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

δεικτική, που συσχετίζεται με την αντωνυμία οἷος 

τέτοιος, τέτοιου είδους: τοιοῦτός ἐστι ὁ ἔρως, 
οἷος τῆς μητρὸς πρὸς τὰ τέκνα = ο έρωτας εί-
ναι τέτοιος, όπως της μητέρας προς τα παιδιά 
της. 

[σύνθ. λ. τοῑος + -ουτος κατά την αντων. οὗ-
τος].  

τόλμα & τόλμη, -ης, ἡ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. θάρρος, τόλμη: τόλμα καλῶν = θάρρος για 
τα καλά πράγματα. ≠ δειλία. 

2. με κακή σημ. θράσος, ιταμότητα: εἰς τοῦτο 
τόλμης καὶ ἀναιδείας ἥκει, ὥστε... = έφτασε σε 
τέτοιο σημείο θράσους και αναίδειας, ώστε...  
ΝΕ τόλμη (με τη σημ. 1).  
[*τολ- (τλῆναι, τάλας, τλήμων) + παρ. επίθ. -
μα / -μη]. 

τόμος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. κομμάτι, φέτα: τόμος ἀλλάντων / τυροῦ = 
κομμάτι από σαλάμι / τυρί.  

2. κύλινδρος παπύρου, αργότερα τόμος ενός 
έργου. 

[*τομ- (τέμ-νω) + -ος]. 

τόνος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. τέντωμα. 

2. για ήχους ένταση, ύψωση: τὰ δάκρυα καὶ ὁ 
τόνος τῆς φωνῆς = τα δάκρυα και η ύψωση 
της φωνής. 

3. στη γραμματική τόνος λέξης ή συλλαβής. 

 παράγ. τοναῖος, τονόω.  
ΝΕ τόνος (με τις σημ. 2, 3).  
[*τον- (τείνω) + -ος]. 

τοξεύω ΡΗΜΑ 

τοξεύω.  
ΝΕ τοξεύω. 
[παράγ. λ. τόξον + παρ. επίθ. –εύω· το τόξον εί-
ναι δάν. από τη γλώσσα των Σκυθών, πβ. σκυ-
θικό κύρ. όν. Τόξαρις και περσ. taχš «τόξο»]. 
τοξότης, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τοξότης. 

• στον πληθυντικό οἱ τοξόται η αστυνομία της 
αρχαίας Αθήνας (την οποία αποτελούσαν κυ-
ρίως Σκύθες μετανάστες, ένας βάρβαρος λαός 
του βόρειου Εύξεινου Πόντου): τοξότας τρια-
κοσίους Σκύθας ἐπριάμεθα = αγοράσαμε 
300 Σκύθες αστυνομικούς.    

ΝΕ τοξότης.  
[παράγ. λ. τόξον (περσ. δάν.) + παρ. επίθ. -της]. 

τοσόσδε, -ήδε, -όνδε ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

τόσος δα: τοσόνδε μέντοι χάρισαί μοι = κάνε 
μου όμως τόση δα χάρη. 

[σύνθ. λ. τόσος + δεικτ. μόρ. -δε]. 

τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτο(ν) ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

δεικτική, που συσχετίζεται με την αντωνυμία ὅσος 
1. τόσο μεγάλος: πόλις ἑτέρα ἐστὶν τοσαύτη 
ὅσαι αἱ Συρακοῦσαί εἰσιν = υπάρχει άλλη 
πόλη τόσο μεγάλη όσο οι Συρακούσες. 
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2. το ουδέτερο γένος ως ουσιαστ. (και συχνά με 
προθέσεις) τοσοῦτον: παρὰ τοσοῦτον ἡ Μυτι-
λήνη ἦλθε κινδύνου = σε τέτοιο βαθμό κινδύ-
νου έφτασε η Μυτιλήνη.  

3. το ουδέτερο γένος ως επίρρημα τοσοῦτον κα-
τά τόσο, τόσο: ἡ ναῦς τοσοῦτον ἔφτασε ὅσον 
Πάχητα ἀνεγνωκέναι τὸ ψήφισμα = το καρά-
βι έφθασε πριν από αυτούς τόσο όσο ο Πά-
χης να προλάβει να διαβάσει το ψήφισμα. 

[σύνθ. λ. τόσος + -ουτος κατά την οὗτος]. 

τοτὲ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

• τοτὲ μέν... τοτὲ δέ... = άλλοτε... άλλοτε. 

[δεικτ. αντων. *το- + παρ. επίθ. -τε, όπως ὅτε, 
πότε]. 

τουτέστι ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

= τοῦτ’ ἔστι. 
δηλαδή: εἶδόν τινας κοιναῖς χερσὶ τοῦτ’ ἔστι 
ἀνίπτοις ἐσθίοντας ἄρτους = είδαν κάποιους 
να τρώνε ψωμί με τα χέρια τους όπως ήταν, 
δηλαδή άπλυτα.  
ΝΕ τουτέστι (λόγ.).  
[σύνθ. λ. τοῦτον + ἐστίν]. 

τράγος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

αρσενικό κατσίκι. ≠ ἡ αἴξ «το θηλυκό κατσίκι». 
 παράγ. τραγίσκος, σύνθ. τραγέλαφος, 

τραγοπώγων.  

ΝΕ τράγος. 
[*τραγ- (τραγεῑν «τραγανίζω», ἔ-τραγ-ον < 
τρώγω)]. 

τραγῳδία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τραγωδία: oἱ κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν ποι-
οῦντες = αυτοί που συνθέτουν κωμωδίες και 
τραγωδίες (οι ποιητές). 

ΝΕ τραγωδία & τραγούδι (< *τραγῴδιον).  

[παράγ. λ. τραγῳδός + παρ. επίθ. -ία]. 

τραγῳδός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μέλος της ομάδας χορευτών μιας τραγωδί-
ας: οὐ καλῶς ὀρχεῖται ὁ τραγῳδὸς οὑτοσί = 
δε χορεύει καλά αυτός ο χορευτής. 

2. στον πληθ. τραγῳδοί τραγωδία ή παράστα-
ση τραγωδίας: τραγῳδοῖς = στη διάρκεια των 
παραστάσεων τραγωδίας. τυγχάνω τραγῳ-
δοῖς νενικηκώς = έχω νικήσει σε παράσταση 
τραγωδίας. 

3. εκτελεστής, δηλ.  υποκριτής ή τραγουδι-
στής τραγωδίας.   
4. τραγικός ποιητής.  

 παράγ. τραγῳδία, τραγῳδέω, τραγῴδημα, 
σύνθ. τραγῳδιογράφος.  
[σύνθ. λ. τράγων + ᾠδή + -ός]. 

τράπεζα, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. τραπέζι.  
2. πάγκος των τραπεζιτών: εἴωθα λέγειν ἐν ἀ-
γορᾷ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν = συνηθίζω να μιλώ 
στην αγορά στους πάγκους των τραπεζιτών. 

ΝΕ στη φρ. Αγία Τράπεζα (με τη σημ. 1). 

[μυκην. torpeza = τόρπεζα = τρά-πεζα, όπου 
το πεζα- από πεδ- (πβ. πέδον «έδαφος», 
πούς) + -ja· το έπιπλο που στηρίζεται σε τέσ-
σερα πόδια]. 

τρεῖς, οἱ, αἱ, τρία, τὰ ΕΠΙΘΕΤΟ 

τρεις, τρία. 

ΝΕ τρεις, τρία. 
[*τρεj-ες, πβ. λατ. tres]. 

τρέπω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτρεπον 
Μέλλ. τρέψω 
Αόρ.  ἔτρεψα 
Παρακ. τέτροφα 
Μέσ. μέλλ. τρέψομαι 
Παθ. μέλλ. β΄ τραπήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐτρεψάμην 
Παθ. αόρ. α΄ ἐτρέφθην 
Παθ. αόρ. β΄ ἐτράπην 
Παθ. παρακ. τέτραμμαι 
Παθ. υπερσ. ἐτετράμμην 

στρέφω, κατευθύνω κάτι προς κάτι: τὴν διά-
νοιάν τινος ἄλλοσε τρέπω = στρέφω το μυα-
λό κάποιου προς άλλο σημείο. 

 παράγ. τροπή, τρόπος, σύνθ. ἀνατρέπω, 
μετατρέπω κτλ.  
ΝΕ τρέπω. 

[*τρεπ-  «στρέφω», αρχ. ινδ. trápate «ντρέπο-
μαι»]. 

τρέφω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτρεφον 
Μέλλ. θρέψω 
Αόρ.  ἔθρεψα  
Παρακ. τέτροφα 
Μέσ. μέλλ. 
με παθ. σημ. 

θρέψομαι 
«θα τραφώ από άλλον» 

Παθ. μέλλ. τραφήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐθρεψάμην 
Παθ. αόρ. α΄ ἐθρέφθην 
Παθ. αόρ. β΄ ἐτράφην 
Παθ. παρακ. τέθραμμαι 
Παθ. υπερσ. ἐτεθράμμην 

ανατρέφω: τοὺς παῖδας αὐτῶν ἡ πόλις μέχρι 
ἥβης θρέψει = τα παιδιά τους θα τα αναθρέ-
ψει η πόλη μέχρι την εφηβική ηλικία.  

 παράγ. τροφή, τροφός, τρόφιμος, τροφεῖα 
(τά), θρεπτός, θρεπτικός, θρέμμα, θρέψις, 
σύνθ. εὐτροφία, γηροτρόφος. 

ΝΕ τρέφω. 

[*θρεφ- «ενεργώ να αυξηθεί κάτι, λ.χ. το τυ-
ρί», ρωσ. drobá «μαγιά της μπίρας»]. 

τρέχω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἔτρεχον 
Μέλλ. δραμοῦμαι 
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Αόρ. β΄ ἔδραμον 
Παρακ. δεδράμηκα 
Υπερσ. ἐδεδραμήκειν 

τρέχω.  
ΝΕ τρέχω.  
[ΙΕ *dhregh-, ομόρρ. με αρχ. ιρλ. droch (= 
τροχός) αρμ. durgn «τροχός του αγγειοπλά-
στη»]. 
τριάκοντα, οἱ, αἱ, τὰ ΕΠΙΘΕΤΟ 

τριάντα. 

 παράγ. τριακοστός, σύνθ. τριακονταέτης 
(και τριακοντούτης), τριακονθήμερος.  
ΝΕ τριάντα.  
[τρία + κοντα- (*(δ)κμοτ-, *δεκομ- του δέκα), 
ΙΕ *ákomt > *κοντα, όπου το α ανερμήνευτο]. 

τρίβος, -ου, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μονοπάτι. 
2. μεταφορικά βιότου τρίβον ὁδεύω = περπα-
τώ το δρόμο της ζωής.  
[παράγ. λ. τρίβω + -ος]. 

τρίβω 
Παρατ. ἔτριβον 
Μέλλ. τρίψω 
Αόρ.  ἔτριψα 
Παρακ. τέτριφα 
Μέσ. μέλλ. τρίψομαι 
Παθ. μέλλ. α΄ και β΄ τριφθήσομαι  

& τριβήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐτριψάμην 
Παθ. αόρ. α΄ και β΄ ἐτρίφθην & ἐτρίβην
Παθ. παρακ. τέτριμμαι 

1. τρίβω: τόν πόδα μύροις τρίβω. 

2. παθ. τρίβομαι α. για το χρόνο ξοδεύομαι, 
δαπανώμαι: ἐν τούτοις τρίβεται χρόνος ἐνίο-
τε μακρός. β. ενδιατρίβω σε κάτι, αποκτώ 
πείρα σε κάτι: τρίβομαι ἐν πολέμῳ. οἱ ἐν ποι-
ήμασι τριβόμενοι.  
ΝΕ τρίβω (με τη σημ. 1).  
[*τριβ- < *τερ(ε)ι- ή από *τερ- (τείρω), ΙΕ 
*terbh-]. 

τρίβων, -ωνος, ὁ (Α) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

πανωφόρι, παλτό, που φορούσαν οι Σπαρτι-
άτες: λακωνίζειν καὶ τρίβωνας ἔχειν.  
[παράγ. λ. τρίβω + παρ. επίθ. -ων]. 

τρίβων, -ωνος, ὁ, ἡ (Β) ΕΠΙΘΕΤΟ 

έμπειρος, πεπειραμένος: τρίβων τῆς ἱππικῆς / 
τῶν λόγων.   
[παράγ. λ. τρίβω + παρ. επίθ. -ων]. 
τριηραρχέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. διοικώ τριήρη. 

2. στην αρχαία Αθήνα εξοπλίζω με δικά μου έ-
ξοδα μια τριήρη (η οποία ανήκε στο κράτος. Τα 
έξοδα αυτά θεωρούνταν λειτουργία, δηλ. συνει-
σφορά ενός πολίτη από το δικό του βαλάντιο σε έ-

ναν κοινωφελή σκοπό): πολλὰ τριηραρχεῖ καὶ 
λαμπρῶς χορηγεῖ = εξοπλίζει συχνά τριήρεις 
και υποστηρίζει οικονομικά ομάδες χορευ-
τών. 

[παράγ. λ. τριήραρχος (σύνθ. τριήρης + ἄρ-
χω) + παρ. επίθ. -έω]. 

τριήρης, -ους, ἡ ΕΠΙΘΕΤΟ 

υπονοείται το ουσιαστικό ἡ ναῦς  «το πλοίο» 
πολεμικό πλοίο (που είχε σε κάθε μακριά πλευ-
ρά του τρεις σειρές καθισμάτων τοποθετημένες σε 
τρία επίπεδα διαφορετικού ύψους. Στην καθεμία 
καθόταν μία σειρά κωπηλατών): τριήρεις ναυ-
πηγῶ. 

 παράγ. τριηρικός, σύνθ. τριήραρχος. [τρι-  
(τρία, τρεῑς) + *-ηρη (ἐρέτης «κωπηλάτης»)]. 

τρίπους, -ποδος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τρίποδας, δηλ. λέβητας με τρία πόδια (που τον 
πρόσφεραν ως βραβείο σε διαγωνισμούς, ως τιμη-
τικό δώρο ή ως ανάθημα σε ναούς και κυρίως 
στον Απόλλωνα των ∆ελφών. Υπήρχε στην Αθή-
να μια οδός που ήταν στολισμένη με αναθηματι-
κούς τρίποδες και γι’ αυτό λεγόταν οἱ Τρίποδες. 
Από έναν τρίποδα επίσης η ιέρεια των ∆ελφών εκ-
φωνούσε τους χρησμούς).  
ΝΕ τρίποδας.  
[σύνθ. λ. τρι- (τρία, τρεῑς) + πούς]. 

τριττύς, -ύος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στην Αθήνα το 1/3 της φυλής.  
[παράγ. λ. τριττός, τρισσός (< *τριχ-jος, ο-
μόρρ. με τρίς, τρεῑς) + παρ. επίθ. -ύς]. 

τρόπαιον & τροπαῖον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τρόπαιο (δηλ. μνημείο που διακηρύσσει την ήττα 
του αντιπάλου· συνήθως το κατασκεύαζαν από 
ξύλο αλλά κάποτε και από χαλκό ή πέτρα): τρο-
παῖον ἵστημι = στήνω τρόπαιο. 

  σύνθ. τροπαιοφόρος. 

ΝΕ τρόπαιο. 
[παραγ. λ. ουσιαστικοπ. του ουδ. του επιθέ-
του τροπαῖος < τρέπω + παρ. επίθ. -αῑος]. 

τρύξ, τρυγός, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

φρέσκο κρασί που δεν έχει ακόμη ζυμωθεί 
και στραγγιστεί, μούστος: τρυγὸς ὄζεις = μυ-
ρίζεις κρασί (τα χνώτα σου!). 

 παράγ. τρυγία, τρυγικός. 

[*τρυγ- συγγεν. με τρυγ-άω, που είναι από τις 
δάνειες λέξεις του υποστρώματος]. 

τρυφάω -ῶ ΡΗΜΑ 

ζω πολυτελώς: ἐῶσι τοὺς δούλους τρυφᾶν 
αὐτόθι = αφήνουν τους δούλους να ζουν πο-
λυτελώς εκεί.  

 παράγ. τρύφημα, τρυφερός, τρυφηλός, 
σύνθ. ἐντρυφής, ἐντρύφημα.  
[παράγ. λ. τρυφή + παρ. επίθ. -άω]. 

τρυφερός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

για πρόσωπα, για τον τρόπο ζωής τους και τις συ-
νήθειές τους λεπτός, απαλός, αβρός. 
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 παράγ. τρυφερότης.  
ΝΕ  τρυφερός. 

[παράγ. λ. τρυφή + παρ. επίθ. -ερός]. 

τρυφή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

πολυτέλεια.  
[παράγ. λ. *θρευφ- (θρύπτω) + παρ. επίθ. -ή]. 

τρώγω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτρωγον 
Μέλλ. τρώξομαι 
Αόρ.  β΄ ἔτραγον 
Παθ. παρακ. τέτρωγμαι 

τρώω τραγανίζοντας, ροκανίζω.  
 παράγ. τραγανός, τράγος, τρωκτικός. 

ΝΕ τρώγω, τρώω, που αντιστοιχεί στο αρχ. ἐ-
σθίω.  
[*τρωγ-/*τραγ-, ΙΕ *trōg- «τρώγω»]. 
τυγχάνω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐτύγχανον 
Μέλλ. τεύξομαι 
Αόρ.  β΄ ἔτυχον 
Παρακ. τετύχηκα  
Υπερσ. ἐτετυχήκειν 

1. για γεγονότα και αντικείμενα συμβαίνω σε 
κάποιον.  

• μετοχή αορίστου ὁ τυχὼν ο πρώτος τυχών, ο ο-
ποιοσδήποτε: ὁ τυχὼν ἔρχεται ἐπ’ αὐτό = κα-
ταπιάνεται με αυτό ο πρώτος τυχών. 

• το ουδέτερο μετοχής αορ. ως επίρρημα τυχὸν κα-
τά τύχη, ίσως: τυχὸν ἄν τι συνεπέραιναν = ί-
σως θα μας βοηθούσαν να επιτελέσουμε κάτι. 

2. συνδέεται συνήθως με μετοχή άλλου ρήματος, 
για να δηλώσει σύμπτωση ἔτυχον ἐς Κύπρον 
στρατευόμενοι = έτυχε να βρίσκονται σε εκ-
στρατεία στην Κύπρο. 

3. πετυχαίνω το σκοπό μου, πετυχαίνω: τυγ-
χάνουσιν καὶ ἀποτυγχάνουσιν = πετυχαί-
νουν το σκοπό τους και αποτυγχάνουν.  ≠ ἁ-
μαρτάνω «αστοχώ». 

4. συναντώ: ἔτυχον ἀγαθῶν ἀνδρῶν = συνά-
ντησαν γενναίους άντρες. 

5. αποκτώ κάτι, τυγχάνω κάποιου πράγμα-
τος: ἀξιῶ ὑμῶν ξυγγνώμης τυγχάνειν = έχω 
την αξίωση να τύχω της συγγνώμης σας. 

ΝΕ τυγχάνω «συμβαίνει να είμαι» & τυχαίνω 
«αποκτώ κατά τύχη».  
[*τευχ- (τεύχ-ω) + -άν-ω, ΙΕ *dheugh-]. 

τύμβος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ο τόπος όπου θάβεται το σώμα του νεκρού 
και το χώμα που σωρεύεται πάνω από αυτό 
σχηματίζοντας μικρό λόφο, τάφος. 

ΝΕ  τύμβος. 

[πβ. λατ. tum-ulus «λοφίσκος» και tum-eō «δι-
ογκώνομαι», που φαίνεται να συγγενεύουν 
με το τύμβος, το οποίο θεωρείται κατ’ άλλους 

παράλληλος τύπος του τάφος, που οφείλεται 
σε ξένη ΙΕ γλώσσα. Η λ. η τούμπα, προέρχε-
ται απευθείας από το λατ. tumba < αρχ. ελλ. 
τύμβη, ἡ]. 
τύπος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. εντύπωμα (σφραγίδας). 

2. κεντρική ιδέα: ἔχεις τὸν τύπον ὧν λέγω; = 
συλλαμβάνεις την κεντρική ιδέα των όσων λέω;  

3. υπόδειγμα: περὶ πάντα παρεχόμενος σεαυ-
τὸν τύπον καλῶν ἔργων = παρουσιάζοντας 
σε όλα τον εαυτό σου ως υπόδειγμα καλών 
έργων. 

 παράγ. τυπόω, τύπωμα. 

ΝΕ τύπος (και στη φρ. τύπος και υπογραμ-
μός με τη σημ. 3). 

[τύπ-τω + -ος]. 

τύπτω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔτυπτον 
Μέλλ. τυπτήσω 
Οι λοιποί χρόνοι αναπληρώνονται από 
τα πατάσσω, παίω, πλήττω 

χτυπώ, χαστουκίζω: ἐπὶ κόρρης τύπτω τινά = 
χαστουκίζω κάποιον στον κρόταφο. = πα-
τάσσω, παίω, πλήττω. 

 παράγ. τύψις, τύπος, σύνθ. ἀποτύπωσις, 
ἀνατύπωσις, ἀντίτυπος, ζηλότυπος. 

ΝΕ μόνο στη φρ. με τύπτει η συνείδησή μου. 
[*τυπ- «κτυπώ» + -τ-ω, πβ. αρχ. ινδ. tupáti 
«πληγώνω», αρχ. σλαβ. túpati «κτύπος της 
καρδιάς»]. 

τυραννεύω & τυραννέω ΡΗΜΑ 

Μέλλ. τυραννεύσω & τυραννήσω 
Αόρ.  ἐτυράννευσα & ἐτυράννησα 
Παρακ. τετυράννευκα & τετυράν-

νηκα 
Παθ. μέλλ. τυραννηθήσομαι 
Μέσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

τυραννήσομαι 
«θα διακυβερνώμαι δεσποτικά» 

Παθ. αόρ. ἐτυραννεύθην 
είμαι απόλυτος άρχοντας, μονάρχης: Πολυ-
κράτης Σάμου τυραννῶν ἦν = ο Πολυκράτης 
ήταν ο απόλυτος άρχοντας της Σάμου.  
ΝΕ τυραννώ «βασανίζω». 

[παράγ. λ. τύραννος + παρ. επίθ. -εύω]. 

τύραννος, τυράννου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. απόλυτος άρχοντας, απόλυτος μονάρχης 
(του οποίου η εξουσία δε στηριζόταν σε κληρονο-
μικό δικαίωμα ούτε περιοριζόταν από σύνταγμα ή 
νομοθεσία).  
2. με αρνητ. σημ. τυραννικός άρχοντας, τύραν-
νος. 

 παράγ. τυραννεύω, τυραννέω, τυραννίζω, 
τυραννικός, τυραννίς. 

ΝΕ τύραννος (με τη σημ. 2). 

[μικρασ. δάν. όπως και τα ἄναξ, βασιλεύς]. 



 286

Υ 
Υ, υ, ὗ ψιλόν, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

το εικοστό γράμμα του ελληνικού αλφαβή-
του. Στην αττική διάλεκτο της κλασικής περι-
όδου προφερόταν ως [ü], όπως δηλ. το u στο 
γαλλικό lune. Η αρχαία ονομασία του είναι 
ὗ. Στα βυζαντινά χρόνια ονόμασαν το γράμ-
μα αυτό ὗ ψιλόν, που σημαίνει «ὗ λιτό, που 
γράφεται δηλ. με ένα μόνο γράμμα», για να 
το διακρίνουν από τη δίφθογγο οι, η oποία 
από τον 3ο αι. π.Χ. έως τον 11ο αι. μ.Χ. προ-
φερόταν με τον ίδιο τρόπο, δηλ. ως [ü], αλλά 
γραφόταν με δύο γράμματα. 

• ως αριθμητικό σύμϐολο υ´ = 400, αλλά ͵υ = 
400.000.  

ὑβρίζω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ὕβριζον 
Μέλλ. ὑβριῶ 
Αόρ.  ὕβρισα 
Παρακ. ὕβρικα 
Υπερσ. ὑβρίκειν 
Μέσ. μέλλ. ὑβριοῦμαι 
Παθ. μέλλ. ὑβρισθήσομαι 
Παθ. αόρ. ὑβρίσθην 
Παθ. παρακ. ὕβρισμαι 

1. συμπεριφέρομαι με αυθάδεια και προκλη-
τικότητα, ξεπερνώ τα όρια (στη χρήση δύνα-
μης, εξουσίας ή στην εντρύφηση σε ηδονές). 
2. με νομική σημ. προκαλώ σωματική βλάβη σε 
κάποιον, τον κακοποιώ.  

 παράγ. ὕβρισμα, ὑβρισμός, ὑβριστής, ὑβρι-
στικός, σύνθ. ἐξυβρίζω, περιυβρίζω. 

ΝΕ υβρίζω (λόγ.) & βρίζω. 
[παράγ. λ. ὕβρις + παρ. επίθ. -ίζω]. 

ὕβρις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. αλαζονεία, αυθάδεια, θράσος (κυρίως απέ-
ναντι στους θεούς): ὕβρις τάδ’ ἐστί, κρείσσω 
δαιμόνων εἶναι θέλειν = αλαζονεία είναι αυ-
τό, το να θέλεις να είσαι ανώτερος από τους 
θεούς.  

2. με νομική σημ. σωματική βλάβη, κακοποίη-
ση. 

 παράγ. ὑβρίζω, ὑβριστής.  
ΝΕ ύβρις (με τη σημ. 1). 
[αβέβ. ετυμ., καθώς η παραδοσιακή ανάλυση 
ὑ/ὐ + βρι-αρὸς δεν είναι τεκμηριωμένη]. 

ὑγίεια, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

υγεία.  
ΝΕ υγεία (μεταγεν. ὑγεία). 

[παράγ. λ. ὑγιής + παρ. επίθ. -εια, ὑγιής < ΙΕ 
*su-gwiy-es,  όπου το *su ταυτίζεται σημασιο-
λογικά με το εὖ, ενώ το *gwiy- έδωσε τα 
ζῆν/βίος, πβ. αρχ. ινδ.  hu-ĵya-ti = εὖ ζῆν]. 

ὕδωρ, ὕδατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. νερό: πότιμον ὕδωρ = πόσιμο νερό. 

2. βροχή: ξυνέβη γενέσθαι ὕδωρ πολύ = συνέ-
βη να πέσουν πολλές βροχές. 

3. ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να εξαντλη-
θεί το νερό της κλεψύδρας (στα δικαστήρια): 
οὐκ ἱκανόν μοι τὸ ὕδωρ = δεν έχω αρκετό 
χρόνο (για να σας πω και τα υπόλοιπα).  

 παράγ. ὑδρία, ὑδρεύομαι, σύνθ. ἄνυδρος, 
ὑδραγωγός, ὑδράργυρος. 

ΝΕ ύδωρ ως λόγιο αντί του νερό (με σημ. 1) 
και σε σύνθετα, όπως υδρ-αγωγός κτλ. 

[*ud-, ΙΕ u(e)d- + επίθ.  r, που εναλλάσσεται 
με το no (*ὕδ-no-τος), ομόρρ. με αρχ. ινδ.  
udan-yati = ὑδαίνω > ὑδραίνω]. 

ὑετός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

βροχή, ιδιαίτερα η καταρρακτώδης βροχή, η 
μπόρα (  ὄμβρος).  
[*ὑ- (ὕει «βρέχει» + παρ. επίθ. -ετός (πβ. παγ-
ετός, νιφ-ετός), όπου το ὕει ομόρρ. με τοχα-
ρικό swese «βροχή»]. 
υἱός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
στην αττική διάλεκτο αρχικά χρησιμοποιούσαν 
τους τύπους υἱέος και υἱεῖ για τη γεν. και δοτ. ενι-
κού και για τον πληθ. τους τύπους υἱεῖς, υἱέων, 
υἱέσι, υἱεῖς. Από το 350 π.Χ. άρχισαν να επικρα-
τούν οι δευτερόκλιτοι τύποι του ουσιαστικού.  
γιος.  
ΝΕ γιος.  
[< αρχαιότερο ὑύς, ὁ «γιος» < ΙΕ *sū-yús, πβ. 
αρχ. ινδ. sute «γεννώ», τοχαρικό se (γεν. 
soyā) «γιος»].   

ὑλακή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

γάβγισμα.  
ΝΕ υλακή (λόγ.). 
[παράγ. λ. ὑλά-ω «γαβγίζω» + παρ. επίθ. -κ-ή, η-
χομιμ. λ.]. 

ὑλακτέω -ῶ ΡΗΜΑ 

γαβγίζω: κύων ὑλακτῶν οὐ δάκνει = σκυλί 
που γαβγίζει δε δαγκώνει.  

 παράγ. ὑλακτικός. 

[παράγ. λ. *ὑλάκτης + -ακτέω, πβ. πυρ-ακτέ-
ω]. 

ὕλη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. δάσος: τὰ δένδρα καὶ ἡ ὕλη = τα οπωροφό-
ρα δέντρα και το δάσος (= τα δέντρα του δά-
σους). 

2. το υλικό (αρχικά από ξύλο) από το οποίο 
κατασκευάζεται κάτι, ύλη. 

 παράγ. ὑλικός, ὑλώδης, σύνθ. ὑλοκόμος, 
ὑλοτόμος, ὑλοτομία, ὑλουργός, ὑλαγωγός.  

ΝΕ ύλη (με τη σημ. 2). 

[άγνωστης αρχής, καμιά σχέση με το λατ. 
silva «δάσος»]. 

ὑλοτόμος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ξυλοκόπος.  
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ΝΕ υλοτόμος.  
[παράγ. λ. ὑλοτομ-έω (σύνθ. ὕλη + τέμνω) + 
παρ. επίθ. -ος]. 

ὑμεῖς ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

εσείς.  
[ΙΕ αρχής, πβ. αρχ. ινδ. yusmān = ὑμᾶς, λατ. 
vos]. 

ὑμέναιος, -αίου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

το γαμήλιο εμβατήριο ή το τραγούδι της νύμ-
φης (το τραγουδούσαν οι παράνυμφες, καθώς την 
οδηγούσαν στο σπίτι του γαμπρού): ἰαχὴ ὑμεναί-
ων = χαρούμενες φωνές γαμήλιων τραγουδι-
ών.  
[ὑμήν, -ένος, ὁ «γαμήλια κραυγή στην ιεροτε-
λεστία του γάμου» + παρ. επίθ. -αιος, ίσως α-
πό το όνομα προελληνικού θεού που προστά-
τευε το γάμο]. 

ὑμέτερος, -τέρα, -τερον ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

κτητική δικός σας: ἡ ὑμετέρα πόλις = η δική 
σας πόλη, η πόλη σας.  
[*ὑμε- (από όπου ὑμέ-ες > ὑμεῖς) + επίθ. -τε-
ρος].  
ὑπαίθριος, -ιος & -ία, -ιον ΕΠΙΘΕΤΟ 
αυτός που συμβαίνει ή υπάρχει σε ανοικτό, όχι σε 
στεγασμένο χώρο, στο ύπαιθρο: σκηνοῦμεν ὑπαί-
θριοι = κατασκηνώνουμε στο ύπαιθρο. 

ΝΕ υπαίθριος.  
[σύνθ. λ. ὑπό + αἴθριος «καθαρός, διαυγής 
(για τον ουρανό)» < αἴθρα, ἡ «καθαρός ου-
ρανός» < αἴθω «καίω, λάμπω» + -ρα].  

ὑπακούω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἀκούω 

1. απαντώ: τῷ παιδίῳ ὑπάκουσον = απάντη-
σε στο παιδί. 

2. ακούω προσεκτικά, δίνω προσοχή: ὑπα-
κούω τῶν νόμων = δίνω προσοχή στους νό-
μους. 

ΝΕ υπακούω (με τη σημ. 2). 

[σύνθ. λ. ὑπό + ἀκούω]. 

ὑπαντάω -ῶ ΡΗΜΑ 
Μέλλ. ὑπαντήσομαι 
Αόρ.  ὑπήντησα 

έρχομαι ή πηγαίνω να συναντήσω κάποιον: 
ὑπήντησαν τῷ Ἰησοῦ δύο δαιμονιζόμενοι = 
πήγαν να συναντήσουν τον Ιησού δύο δαιμο-
νισμένοι.  

 παράγ. ὑπάντησις. 

[σύνθ. λ. ὑπό + ἀντάω]. 

ὕπαρ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

πραγματική οπτασία που βλέπει κανείς ξύ-
πνιος. ≠ ὄναρ «όνειρο». 

• ως επίρρημα σε κατάσταση ξύπνιου: ὄναρ ἢ 
ὕπαρ δοκεῖ σοι αὐτὸν ζῆν; = στον ύπνο 
σου ή στον ξύπνιο σου σου φαίνεται ότι 
αυτός ζει;  

[ίσως παράγ. λ. *ὕπ- (< ὕπ-νος) + -αρ (< ὄν-
αρ), καθώς ο ύπνος και το όνειρο ταυτίζο-
νται σε ορισμένες γλώσσες, πβ. ρωσ. son «ύ-
πνος και όνειρο»].  

ὑπάρχω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ὑπῆρχον 
Μέλλ. ὑπάρξω 
Αόρ.  ὑπῆρξα 
Παθ. μέλλ. ὑπαρχθήσομαι 
Παθ. παρακ. ὑπῆργμαι 

1. κάνω την αρχή, εγκαινιάζω: ὑπῆρξαν τῆς 
ἐλευθερίας ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι = εγκαινίασαν 
την ελευθερία για όλη την Ελλάδα. 

2. είμαι: τὸ χωρίον καρτερὸν ὑπῆρχε = ο τό-
πος ήταν ισχυρός. 

3. ανήκω σε κάποιον, πέφτω στο μερίδιό του: 
τὸ μισεῖσθαι πᾶσι ὑπάρχει ὅσοι ἕτεροι ἑτέ-
ρων ἠξίωσαν ἄρχειν = το να επισύρουν εις 
βάρος τους το μίσος είναι η μοίρα όλων όσοι 
φιλοδόξησαν να εξουσιάσουν άλλους. 

ΝΕ υπάρχω (με σημ. παραπλήσιες των 2, 3).  
 παράγ. ὕπαρξις.  

[σύνθ. λ. ὑπό + ἄρχω].  

ὕπατος, -άτη, -ατον ΕΠΙΘΕΤΟ 

ύψιστος, υψηλότατος: βωμὸς ∆ιὸς Ὑπάτου = 
βωμός του ∆ιός του Υψίστου. = ὕψιστος. 

 παράγ. ὑπατεύω, ὑπατεία, ὑπατικός.  
ΝΕ ύπατος.  
[παράγ. λ. ὑπ- (< ὑπ-έρ) + επίθ. υπερθετ. -ατος, 
πβ. και ἔσχ-ατος]. 

ὑπείκω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  εἴκω 

υποκύπτω: οἱ ἀδύνατοι τοῖς ἰσχυροῖς ὑπεί-
κουσι = οι αδύνατοι υποκύπτουν στους ισχυ-
ρούς.  

[σύνθ. λ. ὑπό + εἴκω «υποχωρώ»]. 

ὑπὲρ ΠΡΟΘΕΣΗ 

Α. με γενική  
1. για τόπο πάνω από κάτι, πέρα από κάτι: λι-
μὴν καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ πόλις κεῖται = υπάρχει έ-
να λιμάνι και πέρα από αυτό βρίσκεται μια 
πόλη.  
2. για χάρη, για το καλό κάποιου προσώπου 
ή πράγματος: ἱερὰ ὑπὲρ τῆς πόλεως θυόμενα 
= θυσίες προσφερόμενες για το καλό της πό-
λης.  

3. στο όνομα κάποιου, εκ μέρους κάποιου: ἐ-
γώ σοι ὑπὲρ ἐκείνου ἀποκρινοῦμαι = εγώ θα 
σου απαντήσω εκ μέρους εκείνου. 

4. για παράπτωμα ή καλή πράξη εξαιτίας, για: 
ὑπὲρ τούτων μεγάλας τὰς τιμωρίας ἐποιήσα-
σθε = για τα παραπτώματα αυτά ορίσατε σο-
βαρές τιμωρίες. 

Β. με αιτιατική  
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1. πάνω από κάτι, έξω από κάτι: ὑπὲρ Ἡρα-
κλείας στήλας οἰκοῦσι = κατοικούν έξω από 
τις Ηράκλειες στήλες (το σημερινό Γιβραλ-
τάρ). 

2. πάνω από ένα μέτρο: ὑπὲρ δύναμιν = πάνω 
από τις δυνάμεις κάποιου. ὑπὲρ ἡμᾶς = πάνω 
από τις δυνάμεις μας. ὑπὲρ δέκα μνᾶς = (συμ-
βόλαιο) πάνω από δέκα μνες. 

3. για χρόνο πέρα από, πριν από: ὁ ὑπὲρ τὰ 
Μηδικὰ πόλεμος = ο πόλεμος πριν από τους 
Περσικούς πολέμους. 

Γ. στη σύνθεση η ὑπὲρ σημαίνει 1. για τόπο πάνω 
από κάτι: ὑπέργειος. 2. προς υπεράσπιση κά-
ποιου: ὑπερμαχῶ. 3. πάνω από το σωστό μέ-
τρο: ὑπέργηρως. 

 σύνθ. ὑπερβαίνω, ὑπερτίθημι, ὑπερφρονέ-
ω.  
[ομόρρ. με λατ. super, ενώ οι άλλες ΙΕ γλώσ-
σες δεν έχουν αρκτικό s-, πβ. αρχ. ινδ. upári = 
ὑπέρ]. 

ὑπερβαίνω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  βαίνω 
1. περνώ πάνω από κάτι: ἐπιβουλεύουσιν ὑ-
περβῆναι τὰ τείχη τῶν πολεμίων = κατα-
στρώνουν σχέδιο να περάσουν πάνω από τα 
τείχη των εχθρών. 

2. μεταφορικά για ηλικία ὑπερέβη τὰ ἑβδομή-
κοντα ἔτη. 

 παράγ. ὑπέρβασις, ὑπερβατός.  
ΝΕ υπερβαίνω (με τη σημ. 2). 

[σύνθ. λ. ὑπὲρ + βαίνω]. 

ὑπερβάλλω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  βάλλω 

1. τοπικά και χρονικά υπερβαίνω, ξεπερνώ: ὁ 
ῥιφθείς λίθος λόφον ὑπερέβαλεν = η πέτρα 
που πέταξαν ξεπέρασε το λόφο. ἡ νόσος ὑ-
περβάλλει τὰς τρεῖς ἡμέρας = η αρρώστια ξε-
περνά τις τρεις μέρες. 

2. μεταφορ. ξεπερνώ το σωστό μέτρο: ἅπαντας 
ἀνθρώπους ὠμότητι ὑπερέβαλεν = ξεπέρασε 
στην αγριότητα όλους τους ανθρώπους. 

 παράγ. ὑπερβολή.  
ΝΕ υπερβάλλω (με τη σημ. 2). 

[σύνθ. λ. ὑπὲρ + βάλλω]. 

ὑπερέχω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἔχω 

1. ως αμετάβατο προεξέχω, εξέχω: σκεύη ὑπε-
ρέχοντα τοῦ τειχίου = σκεύη που προεξέχουν 
από το τοιχάκι. 

2. ως μεταβατικό είμαι ανώτερος, υπερέχω: σω-
φροσύνῃ πάντων ὑπερέχει = όλους τους ξε-
περνά στη σωφροσύνη. 

 παράγ. ὑπεροχή, ὑπέροχος.  
ΝΕ υπερέχω (με τη σημ. 2).  
[σύνθ. λ. ὑπέρ + ἔχω]. 

ὑπερηφανία, -ίας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

αλαζονεία, υπεροψία.  
ΝΕ (υ)περηφάνια. 

[παράγ. λ. ὑπερήφανος + παρ. επίθ. -ία]. 

ὑπερτίθημι ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  τίθημι 
1. ως μέσο ὑπερτίθεμαι α. τοπικά τοποθετώ πέρα: 
ὑπερτίθεμαί τινα πέραν ποταμοῦ = περνώ κά-
ποιον πέρα από το ποτάμι. β. χρονικά αναβάλ-
λω: ὑπερτίθεμαι τὴν ἐπὶ τὸ Ῥίον ταχθεῖσαν ἡμέ-
ραν = αναβάλλω τη μέρα που καθορίστηκε για 
τη συνάντηση στο Ρίο.  
[σύνθ. λ. ὑπέρ + τίθημι]. 

ὑπερφρονέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. ως αμετάβατο είμαι υπερήφανος, αλαζόνας: 
μὴ ὑπερφρονεῖν, ἀλλὰ σωφρονεῖν χρή = ο άν-
θρωπος δεν πρέπει να είναι αλαζόνας, αλλά 
να είναι μετρημένος.  

2. ως μεταβατικό περιφρονώ: πέφυκεν ἄνθρω-
πος τὸ θεραπεῦον ὑπερφρονεῖν = ο άνθρωπος 
από τη φύση του περιφρονεί αυτούς που τον 
υπηρετούν.  
[σύνθ. λ. ὑπέρ + φρονέω]. 

ὑπερῷον, -ῴου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

δωμάτιο στον πάνω όροφο: ἀνέβησαν εἰς τὸ 
ὑπερῷον.  
ΝΕ υπερώο (ενός θεάτρου κτλ.). 
[επίθ. ὑπερῷος, -α, -ον < ὑπερῴα, ἡ «το υψη-
λότερο σημείο του σπιτιού» < επίρρ. *ὑπέρ-ω 
κατά τα ἄν-ω, κάτ-ω, πβ. ὑπερώτατος]. 

ὑπηρεσία, -ίας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. σώμα από κωπηλάτες, πλήρωμα πλοίου: ὑπη-
ρεσίαν ἐμισθωσάμην = μίσθωσα κωπηλάτες.  

2. γενικά υπηρεσία:  αἱ πρὸς τὴν πόλιν ὑπηρε-
σίαι.  
ΝΕ υπηρεσία (με τη σημ. 2). 
[παράγ. λ. ὑπηρέτης (σύνθ. ὑπό + ἐρέτης «κω-
πηλάτης») + παρ. επίθ. -ία]. 

ὑπισχνέομαι -οῦμαι ΡΗΜΑ 
Παρατ. ὑπισχνούμην 
Μέλλ. ὑποσχήσομαι 
Αόρ. β΄ ὑπεσχόμην 
Παρακ. ὑπέσχημαι 
Υπερσ. ὑπεσχήμην 

1. υπόσχομαι: ὑπισχνοῦμαι χρυσῆν εἰκόνα 
εἰς ∆ελφοὺς ἀναθήσειν = υπόσχομαι να αφιε-
ρώσω χρυσό άγαλμα στους ∆ελφούς.  

2. ισχυρίζομαι: οὐδεὶς ὑπέσχετο εἰδέναι τοῦ 
Νείλου τὰς πηγάς = κανείς δεν ισχυρίστηκε 
ότι γνωρίζει τις πηγές του Νείλου. 

 παράγ. ὑπόσχεσις. 

ΝΕ υπόσχομαι. 
[ὑπίσχ-ομαι (σύνθ. λ. ὑπό + *ἴσχομαι) κατά 
το αντώνυμο ἀρ-νέομαι]. 

ὑπὸ ΠΡΟΘΕΣΗ 
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Α. με γενική, συνήθως κοντά σε ρήματα παθ. φω-
νής από κάποιον, από κάτι: ὑπὸ τῶν πολεμί-
ων ἡ πόλις πολιορκεῖται = η πόλη πολιορκεί-
ται από τους εχθρούς. 

Β. με δοτική 1. κάτω από κάτι/κάποιον: ὑπὸ 
τοῖς χιτωνίσκοις περιζώματα φοροῦσιν = κά-
τω από τους χιτώνες φορούν πουκάμισα. 

2. δηλώνει εξάρτηση υπό την εξουσία κάποιου: 
μέγας ὁ κίνδυνος εἰ ἐσόμεθα ὑπ’ αὐτοῖς = ο 
κίνδυνος θα είναι μεγάλος, αν θα είμαστε υ-
πό την εξουσία τους. 

Γ. με αιτιατική κάτω από κάτι/κάποιον: ὑπὸ 
τὴν ἀκρόπολιν = κάτω από την ακρόπολη. 
∆. στη σύνθεση δηλώνει 1. κάτω από κάτι/κά-
ποιον: ὕπειμι = βρίσκομαι κάτω από κάποι-
ον. 2. μείξη κάποιας ύλης με άλλη: ὑπάργυρος. 
3. υποταγή ή εξάρτηση: ὑπόκειμαι (τῷ ἄρχοντι) 
= υποτάσσομαι (στον άρχοντα). 4. αυτό που πα-
ρουσιάζεται σε μικρό βαθμό ή συμβαίνει βα-
θμιαία, κάπως, λίγο λίγο: ὑπόλευκος. 5. αυτό 
που συμβαίνει στα κρυφά: ὑπεισέρχομαι = 
μπαίνω στα κρυφά, χωρίς να γίνω αντιλη-
πτός. 

[μυκην. upo, πβ. αρχ. ινδ. úpa, αρχ. περσ. upa 
«κοντά, προς»]. 

ὑπόγυιος & ὑπόγυος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός ὑπογυιότερος 
Υπερθετικός ὑπογυιότατος 

1. άμεσος, πρόχειρος, επικείμενος: ὑπόγυιος ἡ 
τελευτὴ τοῦ βίου = το τέλος της ζωής πλησιά-
ζει. 

2. πρόσφατος: ὁ πόλεμος ὁ ὑπογυιότατος = ο 
πρόσφατος πόλεμος. 

[σύνθ. λ. ὑπό + γυῖα, τὰ «τα μέλη του ανθρώ-
πινου σώματος» + παρ. επίθ. -ος]. 

ὑποδέχομαι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  δέχομαι 

1. καλωσωρίζω: ὑποδέχομαί τινα = καλωσω-
ρίζω κάποιον. 

2. αναλαμβάνω, υπόσχομαι: ἃ ὑπεδέξατο οὐκ 
ἐπετέλει = αυτά που ανέλαβε δεν ήταν πρό-
θυμος να τα υλοποιήσει. 

 παράγ. ὑποδοχή.  
ΝΕ υποδέχομαι (με τη σημ. 1).  
[σύνθ. λ. ὑπό + δέχομαι]. 

ὑποδέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  δέω (Β) 

μέση φωνή ὑποδοῦμαι δένω κάτω από τα πό-
δια μου, φορώ τα παπούτσια μου: ὑποδεδεμέ-
νοι ἐκοιμῶντο = κοιμούνταν με τα παπούτσι-
α. 

 παράγ. ὑπόδεσις, ὑπόδημα. 

[σύνθ. λ. ὑπό + δέω]. 

ὑπόδημα, ὑποδήματος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

σόλα δεμένη κάτω από το πόδι, σανδάλι.   

 σύνθ. ὑποδηματοποιός, ὑποδηματορράφος.  

ΝΕ υπόδημα ως λόγιο αντί του παπούτσι. 
[παράγ. λ. *ὑπόδε-τον (< ὑποδέω) + παρ. επίθ. 
-μα]. 

ὑποζύγιον, -ίου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ζώο για ζεύγμα ή μεταφορά αντικειμένων: ἡ-
μίονοι καὶ βόες ὑποζύγιά εἰσιν = τα μουλάρι-
α και τα βόδια είναι φορτηγά ζώα.  

ΝΕ υποζύγιο. 
[παράγ. λ. ὑπόζυγος (< ζευγνύω) + παρ. επίθ. 
-ιον]. 

ὑπόκειμαι ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  κεῖμαι 
1. βρίσκομαι από κάτω: οἱ θεμέλιοι παντοίων 
λίθων ὑπόκεινται = οι πέτρες των  θεμελίων 
βρίσκονται κάτω από κάθε λογής πέτρες. 

2. λαμβάνομαι ως υπόθεση: ὀρθῶς ἡ ἀρχὴ ὑ-
πόκειται αὕτη; = ορθά λαμβάνεται ως υπόθε-
ση η αρχή αυτή; 

3. υποτάσσομαι: ὑπόκειμαι τῷ ἄρχοντι = υ-
ποτάσσομαι στον κυβερνήτη.  
ΝΕ υπόκειμαι (με σημ. 1, αλλά μεταφορικά). 

[σύνθ. λ. ὑπό + κεῖμαι]. 

ὑπολαμβάνω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  λαμβάνω  

1. καταλαμβάνω, πιάνω: πυρετὸς ὑπολαμβά-
νει αὐτούς = τους πιάνει πυρετός.  

2. καταλαβαίνω, κατανοώ: εἰ μὴ σὺ φράζεις, 
πῶς ὑπολάβοιμ’ ἂν λόγον; = αν εσύ δε μιλάς, 
πώς θα μπορούσα να καταλάβω τι εννοείς; 

3. παραλαμβάνω, προστατεύω: ὁ Κῦρος ὑπέ-
λαβεν τοὺς φεύγοντας = ο Κύρος προστάτεψε 
τους εξόριστους. 

4. απαντώ: οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑπελάμβανον 
οὐ χρεὼν εἶναι... = οι Σπαρτιάτες απαντού-
σαν ότι δεν είναι αναγκαίο...  

 παράγ. ὑπόλημμα, ὑπόληψις. 
[σύνθ. λ. ὑπό + λαμβάνω]. 

ὑπομένω ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  μένω 

1. περιμένω: διὰ τοῦτό σε οὐχ ὑπέμενον = γι’ 
αυτό δε σε περίμενα. 

2. υπομένω: δουλείαν ὑπομένω.  
 παράγ. ὑπομονή. 

ΝΕ υπομένω (με τη σημ. 2). 

[σύνθ. λ. ὑπό + μένω]. 

ὑπομιμνήσκω ΡΗΜΑ 
Μέλλ. ὑπομνήσω 
Αόρ. ὑπέμνησα 

υπενθυμίζω, θυμίζω κάτι σε κάποιον: ὑπέμνη-
σαν αὐτοὺς τῶν ὁρκίων = τους θύμισαν τους 
όρκους. 

 παράγ. ὑπόμνησις, ὑπόμνημα. 

[σύνθ. λ. ὑπό + μιμνήσκω]. 

ὑπόμνημα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
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1. υπενθύμιση: ἵν’ ὑπομνήματα τοῖς ἐπιγιγνο-
μένοις ᾖ τῆς τῶν βαρβάρων ἀσεβείας = για να 
είναι υπενθύμιση της ασέβειας των βαρβάρων 
στις μελλοντικές γενιές.  
2. στον πληθ. ὑπομνήματα σημειώσεις.  
ΝΕ υπόμνημα. 

[σύνθ. λ. ὑπό + *μνη- (< μι-μνή-σκω) + παρ. ε-
πίθ. -μα]. 

ὑπόμνησις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

υπενθύμιση: τοῦτο ὑπόμνησίς ἐστι τοῦ φθαρ-
τὸν εἶναι τὸ γεννητόν = αυτό είναι υπενθύμιση 
για το ότι ό,τι γεννιέται είναι φθαρτό.    

ΝΕ υπόμνηση. 

[σύνθ. λ. ὑπό + *μνη- (< μι-μνή-σκω) + παρ. ε-
πίθ. -σις]. 

ὑπονοέω -ῶ ΡΗΜΑ 

υποψιάζομαι: ὑπενόησεν αὐτῶν τὴν διάνοιαν 
= υποψιάστηκε την πρόθεσή τους. = ὑποπτεύ-
ω. 

 παράγ. ὑπόνοια.  

ΝΕ υπονοώ «υποδεικνύω με έμμεσο τρόπο». 

[σύνθ. λ. ὑπό + νοέω]. 

ὑποπτεύω ΡΗΜΑ 

βλέπω με υποψία, υποψιάζομαι: πρὸς τὰς τοῦ 
Πεδαρίτου ἐπιστολὰς ὑπώπτευον αὐτόν = ε-
ξαιτίας των επιστολών του Πεδαρίτου τον έ-
βλεπαν με υποψία. ὑπώπτευον ὑμᾶς ἔκπληξιν 
ἔχειν = υποψιαζόμουν ότι έχετε κυριευτεί α-
πό τρόμο. = ὑπονοέω.  
ΝΕ υποπτεύομαι.  
[παράγ. λ. ὕποπτ-ος (< ὑφοράω, μέλλ. ὑπόψο-
μαι) + παρ. επίθ. -εύω]. 

ὑποστέλλω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  στέλλω 
1. χαμηλώνω, κατεβάζω: ὑποστέλλω ἱστίον = 
κατεβάζω τα πανιά. ὑποστέλλω τὴν οὐράν = 
κατεβάζω την ουρά (για τα σκυλιά).  

2. παθητικό ὑποστέλλομαι συμμαζεύομαι: ὑ-
ποστέλλεται τὸ πλῆθος = ελαττώνεται το 
πλήθος. 

 παράγ. ὑποστολή.  
ΝΕ υποστέλλω (με τη σημ. 1, λ.χ. υποστέλλω 
τη σημαία).  
[σύνθ. λ. ὑπό + στέλλω]. 

ὑποστρέφω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  στρέφω 
αμετάβατο γυρίζω πίσω, επιστρέφω: ὑποστρέ-
ψαντες ᾖσαν τὴν πρὸς τὸ ὄρος ὁδὸν τὴν φέ-
ρουσαν εἰς Ἐρύθρας = αφού γύρισαν πίσω, 
βάδιζαν το δρόμο για το βουνό που οδηγεί 
στις Ερυθρές. 

 παράγ. ὑποστροφή.  
[σύνθ. λ. ὑπό + στρέφω]. 

ὑποτίθημι ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  τίθημι 

1. τοποθετώ από κάτω. 

2. θέτω ενώπιον κάποιου, εισηγούμαι: καὶ 
τὴν δικαιοτάτην ὑπόθεσιν ἔχω ὑποτιθέναι = 
μπορώ να εισηγηθώ την πιο δίκαιη εισήγηση. 

3. μέση φωνή ὑποτίθεμαι συμβουλεύω: εἶπεν 
αὐτοῖς ὑποτιθέμενος... = είπε συμβουλεύοντάς 
τους. 

4. μέση φωνή ὑποτίθεμαι υιοθετώ ως πολιτική 
μου: τοῦτο ὑπέθετο, ὅπως ἐν ἐκείνῳ εἴη φά-
ναι... = αυτό το υιοθέτησε ως πολιτική του, 
για να είναι στο χέρι του να λέει... 

5. μέση φωνή ὑποτίθεμαι υποθέτω: τὴν ἀρετὴν 
διδακτὸν ὑπεθέμεθα = υποθέσαμε ότι η αρετή 
μπορεί να διδαχθεί. 

6. υποθηκεύω: τὴν οἰκίαν ὑπέθηκεν = υποθή-
κευσε το σπίτι του. 

 παράγ. ὑπόθεσις, ὑποθήκη.  
ΝΕ υποθέτω (με τη σημ. 5).  
[σύνθ. λ. ὑπό + τίθημι]. 

ὑπουργέω -ῶ ΡΗΜΑ 

προσφέρω υπηρεσία σε κάποιον, τον βοηθώ: 
ἐδόκει αὐτοῖς ὑπουργεῖν τοῖς Συρακουσίοις 
= αποφάσισαν να βοηθούν τους Συρακουσί-
ους.  
[παράγ. λ. ὑπουργ-ός < ὑποεργός (< ὑπό + 
ἐργ-άζομαι, ἔργον) + παρ. επίθ. -έω]. 

ὑποφαίνω ΡΗΜΑ 

Για τους χρόνους  φαίνω 
αμετάβατο, για την αυγή, την ημέρα κτλ. αρχίζω 
να χαράζω: ἡμέρα σχεδὸν ὑπέφαινεν = η ημέ-
ρα σχεδόν άρχισε να χαράζει. 

 παράγ. ὑπόφασις.  
ΝΕ ο υποφαινόμενος. 
[σύνθ. λ. ὑπό + φαίνω]. 

ὑποχείριος, -ιος & -ία, -ιον ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που βρίσκεται υπό τον έλεγχο κάποιου, υ-
ποχείριος: μηδέποτε γενώμεθα ὑποχείριοι τοῖς 
πολεμίοις = ας μη γίνουμε ποτέ υποχείριοι στους 
εχθρούς.  
ΝΕ υποχείριος.  
[σύνθ. λ. ὑπό + *χείρ-ιος (χείρ, χειρός)]. 

ὑποχωρέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  χωρέω -ῶ 

1. οπισθοχωρώ, αποσύρομαι: ὑπεχώρησαν ἐς 
τὴν Σάμον. 

2. με αιτιατική υποχωρώ μπροστά σε κάτι: ὄ-
χλον Πελοποννησίων νεῶν ὑποχωρῶ = υπο-
χωρώ μπροστά στο πλήθος των πελοποννησι-
ακών πλοίων.  

3. με δοτική υποχωρώ σε κάποιον: τὸ δημοκρατι-
κὸν ὑπεχώρησε τῷ ὀλιγαρχικῷ = οι δημοκρατι-
κοί υποχώρησαν στους ολιγαρχικούς. 

 παράγ. ὑποχώρησις.  
ΝΕ υποχωρώ (με όλες τις σημ). 

[σύνθ. λ. ὑπό + χωρέω]. 
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ὗς, ὑὸς & σῦς, συός, ὁ, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

γουρούνι: ὗς ἀγρίους πλέγμασι δολῶ = παγι-
δεύω αγριογούρουνα με δίκτυα.  

[*sus, λατ. sus, suris, γερμ. Sau, αγγλ. sow]. 

ὑστεραῖος, -αία, -αῖον ΕΠΙΘΕΤΟ 

επόμενος: τῇ ὑστεραίᾳ (ενν. ἡμέρᾳ) = κατά 
την επόμενη ημέρα. ≠ προτεραῖος «προηγού-
μενος». 

[παράγ. λ. ὕστερος + παρ. επίθ. -αῑος]. 

ὑστερέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Παρατ. ὑστέρουν 
Μέλλ. ὑστερήσω 
Αόρ.  ὑστέρησα 
Παρακ. ὑστέρηκα 
Υπερσ. ὑστερήκειν 
Παθ. αόρ. ὑστερήθην 

1. μένω πίσω, έρχομαι αργότερα, καθυστερώ: 
ὑστέρησαν οὐ πολλῷ = καθυστέρησαν λίγο. 
≠ προτερέω. 

2. υστερώ σε σχέση με κάποιον, είμαι υποδεέ-
στερός του: ἐμπειρίᾳ τῶν ἄλλων ὑστεροῦσιν 
= υστερούν σε εμπειρία σε σχέση με τους άλ-
λους. 

ΝΕ υστερώ (με τη σημ. 2). 
[παράγ. λ. ὕστερος + παρ. επίθ. -έω, ακριβές 
αντίστοιχο του αρχ. ινδ. úttara]. 

ὑφίστημι ΡΗΜΑ 
Για τους χρόνους  ἵστημι 

1. παθ. φωνή ὑφίσταμαι δεσμεύομαι, υπόσχο-
μαι: ἤγαγε τοὺς ἄνδρας, ὥσπερ ὑπέστη = με-
τέφερε τους άντρες (στην Αθήνα), όπως υπο-
σχέθηκε.  

2. παθ. φωνή ὑφίσταμαι υφίσταμαι, συγκατα-
τίθεμαι: τὸν κίνδυνον ὑφίσταμαι καὶ οὐ φεύ-
γω = υφίσταμαι τον κίνδυνο και δεν τον απο-
φεύγω. 

 παράγ. ὑπόστασις, ὑποστατικός. 

ΝΕ υφίσταμαι (με τη σημ. 2,  «υπομένω»). 
[σύνθ. λ. ὑπό + ἵσταμαι]. 

ὑψηλός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός ὑψηλότερος 
Υπερθετικός ὑψηλότατος 

υψηλός: ἡ πόλις ἐφ’ ὑψηλῶν χωρίων ἦν = η 
πόλη βρισκόταν πάνω σε υψηλό τόπο. 

ΝΕ (υ)ψηλός. 

[παράγ. λ. επίρρ. ὕψι «υψηλά» + παρ. επίθ. -η-
λός]. 

ὕψιστος, -ίστη, -ιστον ΕΠΙΘΕΤΟ 

υψηλότατος = ὕπατος.  
ΝΕ ύψιστος.  
[επίρρ. ὕψι «υψηλά» + παρ. επίθ. -σ-τος]. 

ὕω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ὗον 
Μέλλ. ὕσω 

Αόρ. β΄ ὗσα 
Μέσ. μέλλ. ὕσομαι 
Παθ. αόρ. ὕσθην 

ρίχνω βροχή, βρέχω: ἀνηγάγετο ἐπὶ τὴν Κύζι-
κον ὕοντος πολλῷ = απέπλευσε για την Κύζι-
κο, ενώ έριχνε πολλή βροχή. 

• συνήθως στο γ΄ ενικό ὕει = βρέχει. 

[*seu-/su «πιέζω, φιλτράρω» > *ὕyω > ὕω]. 

 
 
 
 
 
 
 

Φ 
Φ, φ, φεῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

το εικοστό πρώτο γράμμα του ελληνικού αλ-
φαβήτου. Κατά την κλασική περίοδο (5ος-
4ος αι. π.Χ.) προφερόταν ως [p] με δασύτητα, 
δηλ. ως [p], κατά την προφορά του οποίου 
εκβαλλόταν από το στόμα ελαφρό ρεύμα αέ-
ρα, όπως περίπου προφέρεται το p στο αγ-
γλικό pen. 

• ως αριθμητικό σύμϐολο φ´ = 500, αλλά ͵φ = 
500.000. 

φαγεῖν 

απαρέμφατο του ἔφαγον που χρησιμοποιείται ως 
αόρ. β΄ του ἐσθίω  
• ἔφαγον έφαγα, καταβρόχθισα: ἔχει δύναμιν 
τοῦ φαγεῖν παντοδαπά = έχει την ικανότητα 
να φάει κάθε είδους τροφή.  

ΝΕ έφαγα. 
[*φαγ-, πβ. αρχ. ινδ. bhajati «διανέμω, δια-
μοιράζω»]. 

φαιδρός, -ά, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός φαιδρότερος 
Υπερθετικός φαιδρότατος 

αυτός που λάμπει, λαμπερός: φαιδρὸς κρα-
τήρ = λαμπερός κρατήρας. 

 παράγ. φαιδρότης, φαιδρύνω, Φαῖδρος, 
Φαίδρα, σύνθ. φαιδρωπός.  
ΝΕ φαιδρός «γελαστός, χαρούμενος» ή «χα-
ζοχαρούμενος, γελοίος».  
[*φαιδ- (πβ. φαίδ-ιμος «λαμπρός, ένδοξος») + 
παρ. επίθ. -ρός, πβ. λιθ. gaidrà «καθαρός ου-
ρανός χωρίς σύννεφα»]. 

φαίνω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔφαινον 
Μέλλ. φανῶ 
Αόρ. ἔφηνα 
Παρακ.  
 

(σε σύνθ.) -πέφαγκα  
«έχω φανερώσει»  
& με αμετάβ. σημ. πέφηνα  
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«έχω φανερωθεί, έχω πα-
ρουσιαστεί» 

Μέσ. μέλλ. 
κάποτε και με 
αμετάβ. σημ. 

φανοῦμαι  
«θα φανερώσω ή θα φανε-
ρωθώ (από μόνος μου)» 

Μέσ. αόρ.  ἐφηνάμην  
«φανέρωσα» 

Παθ. μέλλ. 
με αμετάβ. σημ. 

φανήσομαι 
«θα φανώ, θα φανερωθώ (α-
πό μόνος μου)» 

Παθ. αόρ.   
με αμετάβ. σημ. 

ἐφάνην 
«φάνηκα, φανερώθηκα (από 
μόνος μου)» 

Παθ. παρακ. πέφασμαι 
Παθ. υπερσ. ἐπεφάσμην 

1. φέρνω στο φως, φανερώνω: φαίνω θησαυ-
ρόν = αποκαλύπτω θησαυρό.  

2. καταγγέλλω: φανῶ σε τοῖς πρυτάνεσι = θα 
σε καταγγείλω στους πρυτάνεις. 

3. στην παθ. φωνή φαίνομαι α. έρχομαι στο 
φως, αποκαλύπτομαι, φαίνομαι. β. με μετοχή 
είμαι ολοφάνερα κάτι: φαίνεται εὔνους ἡμῖν 
ὤν = είναι ολοφάνερα ευνοϊκός προς εμάς. γ. 
με απαρέμφατο δίνω την εντύπωση ότι, φαίνο-
μαι να...: σὺ μέγα πλουτεῖν φαίνει = φαίνεσαι 
να είσαι πολύ πλούσιος. 
ΝΕ φαίνομαι (με τις σημ. 3α, 3β). 
[*φαν-, *φάν-jω > φαίνω «φέρνω στο φως της 
ημέρας», ομόρρ. με αρχ. ινδ. bha-ti «φωτί-
ζω»]. 

φάλαγξ, -αγγος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

παράταξη ὁπλιτῶν, δηλ. βαριά οπλισμένων 
στρατιωτών, σε ετοιμότητα για μάχη: αἱ φά-
λαγγες τέτταρα στάδια ἀπ’ ἀλλήλων διέχου-
σιν = οι παρατάξεις των οπλιτών χωρίζονται 
η μια από την άλλη με τέσσερα στάδια.  
ΝΕ φάλαγγα.  
[φαλαγγ- «δοκός, δοκάρι», συγγεν. με γερμ. 
*belkan-, *balkan- «δοκάρι»]. 

φάραγξ, -αγγος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

φαράγγι.  

ΝΕ φαράγγι.  
[φάραγξ «γη που έχει διακοπεί» < *φαρ- 
«τρυπώ, κόβω» (πβ. φάρος, το  «άροτρο, αλέ-
τρι, δηλ. όργανο που τρυπάει τη γη») + επίθ. -
αγγ-, όπως σῆρ-αγξ]. 

φαῦλος, φαύλη & φαῦλος, φαῦλον ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός φαυλότερος 
Υπερθετικός φαυλότατος 

1. για πράγματα α. εύκολος, ασήμαντος: τὸ ζή-
τημα ᾧ ἐπιχειροῦμεν οὐ φαῦλον = η έρευνα 
που αναλαμβάνουμε δεν είναι εύκολη. β. α-
πλός, συνηθισμένος: ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότα-
τα = πίνεις τα πιο απλά ποτά. γ. ευτελής, κα-
κός: φαῦλοι λόγοι = κακά λόγια.  

2. για πρόσωπα α. χαμηλής κοινωνικής τάξεως. 
β. ανίκανος, κακός: φαῦλος αὐλητής. γ. απαί-
δευτος, αμόρφωτος.  
ΝΕ φαύλος (με τις σημ. 1γ, 2α).  

 παράγ. φαυλότης.  

[*φλαῦ-λος > φλαῦρος > φαῦλος ή ενδεχομέ-
νως φλαῦ-ρος, καθώς τα -λος/-ρος εναλλάσ-
σονται, φλαυ-  αβέβ. ετυμ.]. 

φέρω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔφερον 
Μέλλ. οἴσω 
Αόρ. α΄& β΄ ἤνεγκα & ἤνεγκον 
Παρακ. ἐνήνοχα 
Υπερσ. ἐνηνόχειν 
Μέσ. μέλλ. οἴσομαι 
Παθ. μέλλ. οἰσθήσομαι & ἐνεχθήσομαι 
Μέσ. αόρ. α΄ ἠνεγκάμην 
Παθ. αόρ. ἠνέχθην 
Παθ. παρακ. ἐνήνεγμαι 
Παθ. υπερ. ἐνηνέγμην 

1. μεταφέρω.  
2. υποφέρω, υφίσταμαι, πάσχω: τὰς συμφο-
ρὰς οἷός τ’ ἐστι φέρειν = είναι ικανός να υπο-
φέρει τις συμφορές.  

3. πληρώνω, καταβάλλω: δασμὸν ἡμῖν φέρου-
σιν τεταγμένον = μας πληρώνουν καθορισμέ-
νο δασμό.  
4. παράγω αποφέρω: γῆ καρπὸν φέρει = η γη 
παράγει καρπό. 

5. στην ενεργ. ή μέση φωνή φέρω ή φέρομαι 
κερδίζω: τὰ νικητήρια φέρω = κερδίζω το 
βραβείο της νίκης. 

 παράγ. φορά, φόρος, φορέω, σύνθ. ἀναφέ-
ρω, ἀποφέρω, φερέγγυος, φερέοικος (για το σα-
λιγκάρι που κουβαλάει το σπίτι του), περιφερής, 
θεοφόρος, λεωφόρος, κυοφορέω, οἰσοφάγος.  
ΝΕ φέρνω (με τη σημ. 1 και φέρω με τη σημ. 2 
στη φρ. φέρω κάτι βαρέως).  
[φέρ-ω, πβ. αρχ. ινδ. bhárati «μεταφέρει»,  
λατ. ferō, γοτθ. baira (ai = e) «μεταφέρω»]. 

φεύγω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔφευγον 
Μέλλ. φεύξομαι & φευξοῦμαι 
Αόρ. β΄ ἔφυγον 
Παρακ. πέφευγα 
Υπερσ. ἐπεφεύγειν 

1. καταφεύγω (γιατί με καταδιώκουν): Κροῖσος 
ἐπὶ Σάρδεις ἔφευγεν = ο Κροίσος κατέφευγε 
προς τις Σάρδεις.  

2. αποφεύγω: χρὴ φεύγειν τὰ παχύνοντα = 
πρέπει κανείς να αποφεύγει όσα παχαίνουν. 

3. εξορίζομαι: οἱ φεύγοντες = οι εξόριστοι. 
φεύγω ἐξ Ἀρείου πάγου = εξορίζομαι από 
τον Άρειο πάγο. 
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4. ως δικανικός όρος κατηγορούμαι, ενάγομαι: 
φεύγω δίκην φόνου = κατηγορούμαι για φό-
νο.  ὁ φεύγων = ο κατηγορούμενος. ἀσεβείας 
φεύγω ὑπὸ Μελήτου = κατηγορούμαι για α-
σέβεια από το Μέλητο. παρανόμων (γεν. 
πληθ. ουδ.) φεύγω = κατηγορούμαι για πρό-
ταση ψηφίσματος που αντίκειται στους κει-
μένους νόμους. ≠ διώκω «κατηγορώ, ενάγω».  

 παράγ. φυγή, φυγάς, φυγαδεύω, φευκτέος, 
σύνθ. ἀποφεύγω, διαφεύγω, φυγόδικος, φυ-
γόπονος, πρόσφυξ, κρησφύγετον.  
ΝΕ φεύγω, που αντιστοιχεί στο αρχ. ἄπειμι. 
[*bheu-g- > φεύγ-ω (πβ. λιθ. baugùs «που φεύ-
γει, δειλός»), *bhu-g- > φυγεῖν (πβ. λατ.  fuga)]. 

φημὶ ΡΗΜΑ 
Μέλλ. φήσω 
Αόρ. α΄ ἔφησα 
Αόρ. β΄ ἔφην 

1. λέγω, ισχυρίζομαι: ὅτι οἷος μὴ αἰσχύνεσθαι 
καὶ αὐτὸς φῄς = ότι μπορείς να μην ντρέπε-
σαι και ο ίδιος το λες. 

2.  οὔ φημι + απαρέμφατο αρνούμαι, λέγω ό-
τι δεν...: οὐκ ἔφασαν ἐπιτρέψειν ταῦτα γενέ-
σθαι = είπαν ότι δε θα επιτρέψουν να γίνουν 
αυτά τα πράγματα.  
3. σε απαντήσεις α. φημὶ ή οὕτως φημὶ ναι: Σω-
κράτης: Χρὴ τὸν λόγον ἐξετάζοντα σκοπεῖν εἰ 
συμφωνεῖ. – Φαῖδρος: Φημί = Σ.: Πρέπει εξετά-
ζοντας κανείς τη λογική να παρατηρήσει αν 
αυτή συμφωνεί (με τον Ιπποκράτη). – Φ.: Ναι. 
β. οὔ φημι λέω όχι:  ἤρετο εἰ αἰσθάνοιτο, ὁ δ’ 
οὐκ ἔφη = τον ρώτησε αν το έμαθε και εκεί-
νος είπε όχι.  
4. προστάζω: ἔφην τῷ Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί 
με ἐκ τοῦ καταλόγου = πρόσταξα τον Ορθό-
βουλο να με σβήσει από τον κατάλογο. 

 παράγ. φήμη, φάσις, φατὸς «που μπορεί να 
ειπωθεί», σύνθ. ἀπόφημι «αρνούμαι», σύμφημι 
«συμφωνώ», ἐπευφημία, περίφημος, εὐφημέω, 
κακόφημος, προφήτης, ἀντίφασις, θέσφατος «εκ-
φρασμένος από το θεό», ἀφασία. 

[φημί, δωρ. φᾱμί, πβ. αρμ. bam = φημί, για το 
φήμη/φάμᾱ πβ. λατ. fāma, fabula «διήγηση, 
μύθος»]. 
 

φθάνω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔφθανον 
Μέλλ. φθήσομαι & φθάσω 
Αόρ. ἔφθασα & ἔφθην 
Παρακ. ἔφθακα 
Υπερσ. ἐφθάκειν 

1. έρχομαι πρώτος, ενεργώ πρώτος, προφθά-
νω κάποιον: πρὶν ἐλθεῖν αὐτοὺς φθάσαι ἐ-
βούλοντο = ήθελαν να ενεργήσουν πρώτοι, 
πριν έρθουν αυτοί.  

2. με μετοχή προφθάνω, πρώτος κάνω κάτι: ἔ-
φθασε ὁ Ἡρακλῆς τοξεύσας καὶ ἀνελὼν αὐ-
τόν = πρόφθασε ο Ηρακλής να τον τοξεύσει 
και να τον σκοτώσει.  

 σύνθ. καταφθάνω, προφθάνω. 

ΝΕ φθάνω & φτάνω. Οι αρχαίοι για το σημε-
ρινό φτάνω χρησιμοποιούσαν το ἀφικνοῦ-
μαι.  

[φθάνω < *φθάνFω < *φθάνευμι/*φθάνυμι, 
χωρίς αντιστοιχία στις λοιπές ΙΕ γλώσσες].  

φθείρω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔφθειρον 
Μέλλ. φθερῶ 
Αόρ. ἔφθειρα 
Παρακ. ἔφθαρκα 
Υπερσ. ἐφθάρκειν 
Μεσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

φθεροῦμαι  
«θα φθαρώ» 

Παθ. μέλλ. φθαρήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐφθάρην 
Παθ. παρακ. ἔφθαρμαι 
Παθ. υπερσ. ἐφθάρμην 

φθείρω.  
ΝΕ φθείρω.  
[*φθέρ- + παρ. επίθ. -jω > φθείρω, ΙΕ αρχής με 
αρχική σημ. «προκαλώ τη ρευστοποίηση, ε-
ξαφανίζω»]. 
φθίνω & φθίω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔφθινον 
Μέλλ φθ(ε)ίσω 
Αόρ. ἔφθ(ε)ισα 
Παρακ. ἔφθ(ε)ικα 

1. για χρόνο τελειώνω, λήγω μὴν φθίνων = το 
τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. ἄρχει τῶν 
σπονδῶν ἄρχων Ἀλκαῖος Ἐλαφηβολιῶνος 
μηνὸς ἕκτῃ φθίνοντος = θα εγκαινιάσει τη 
συνθήκη ο άρχοντας Αλκαίος, έξι μέρες πριν 
τελειώσει ο μήνας Ελαφηβολιών. ≠ μὴν ἱστά-
μενος «το πρώτο δεκαήμερο του μήνα», μὴν 
μεσῶν «το μεσαίο δεκαήμερο του μήνα».  
2. φθίνω, παρακμάζω.  

 παράγ. φθίσις, φθισικός, φθιτός. σύνθ. ἀ-
ποφθίνω, φθινόπωρον, ἄφθιτος «αθάνατος».  
ΝΕ φθίνω (με τη σημ. 2).  
[φθίνω < *φθίνFω < *φθίνυμι (από όπου φθι-
νύω), χωρίς βέβαιη αντιστοιχία στις λοιπές 
ΙΕ γλώσσες]. 
φιλέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐφίλουν 
Μέλλ. φιλήσω 
Αόρ.  ἐφίλησα 
Παρακ. πεφίληκα 
Μέσ. μέλλ.  
με παθ. σημ. 

φιλήσομαι 
«θα αγαπηθώ κτλ.» 
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Παθ. αόρ. ἐφιλήθην 
Παθ. παρακ. πεφίλημαι 

1. μεταβατικό αγαπώ: εἰκὸς οὓς ἄν τις ἡγῆται 
χρηστοὺς φιλεῖν = είναι λογικό να αγαπά κα-
νείς εκείνους που θεωρεί καλούς. ≠ μισέω.  
2. φιλώ.  
3. αμετάβατο συμβαίνω συνήθως, συνηθίζω: 
φιλεῖ τὸ πλῆθος ἐν τούτοις τὸν βίον διάγειν = 
συνηθίζουν οι απλοί πολίτες να περνούν τη 
ζωή τους με αυτά.  

 παράγ. φίλημα, φιλία, φίλτρον.  

ΝΕ φιλώ (με σημ. 2). 

[παράγ. λ. φίλος + παρ. επίθ. -έω,  φίλος]. 

φιλία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. φιλία.  
2. αγάπη. 
[ουσιαστικοποίηση του θηλ. του επιθ.  φί-
λιος]. 
φίλιος, -ία, -ιον ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός φιλιώτερος 

φιλικός: ἦν τὸ Ῥίον φίλιον τοῖς Ἀθηναίοις = 
ήταν το Ρίο φιλικό προς τους Αθηναίους. 

ΝΕ φίλιος (στη στρατιωτική φρ. φίλιες δυνά-
μεις).  
[παράγ. λ. φίλος + παρ. επίθ. -ιος,  φίλος]. 

φιλοκαλέω -ῶ ΡΗΜΑ 

αγαπώ το ωραίο: φιλοκαλοῦμεν μετ’ εὐτελεί-
ας = αγαπούμε το ωραίο με απλότητα. 

[παράγ. λ. φιλόκαλος (σύνθ. φίλος/φιλέω + 
καλόν) + παρ. επίθ. -έω]. 

φιλόλογος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 

1. αυτός που αγαπά τα πολλά λόγια, φλύα-
ρος: ἡ πόλις ἡμῶν (αἱ Ἀθῆναι) φιλόλογός ἐ-
στι καὶ πολύλογος. ≠ βραχύλογος.  
2. φίλος της φιλοσοφικής συζήτησης. ≠ μισό-
λογος.  
3. φίλος των γραμμάτων: Λακεδαιμόνιοι Χί-
λωνα τῶν γερόντων ἐποίησαν ἥκιστα φιλό-
λογοι ὄντες = οι Λακεδαιμόνιοι έκαναν το 
Χίλωνα μέλος της γερουσίας, αν και ήταν ε-
λάχιστα φίλοι των γραμμάτων.  
4. μελετητής, λόγιος. 

 παράγ. φιλολογία.  
ΝΕ φιλόλογος (ουσιαστικοπ., κυρίως με τη 
σημ. 4).  
[σύνθ. λ. φίλος/φιλέω + λόγος, πβ. φιλόλογος 
= ὁ φιλῶν λόγους]. 

φιλονικέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. αγαπώ τη νίκη, επιδιώκω να υπερισχύσω 
ανταγωνιζόμενος τους άλλους, λογομαχώ: φι-
λονικοῦσιν καὶ οὐ τὸ προκείμενον ζητοῦσιν 
= επιδιώκει ο καθένας τους να υπερισχύσει 
και δε διερευνούν το προκείμενο θέμα.  

2. με θετική σημ. συναγωνίζομαι, εκδηλώνω ά-
μιλλα: περὶ καλλίστων ἐφιλονίκουν = συνα-
γωνίζονταν για τα πιο ωραία πράγματα.  
ΝΕ φιλονικώ «λογομαχώ».  
[παράγ. λ. φιλόνικος (σύνθ. λ. φιλέω + νίκη) 
+ παρ. επίθ. -έω]. 

φιλοπονέω -ῶ ΡΗΜΑ 

εκδηλώνω μεγάλη εργατικότητα: τῇ ἑαυτοῦ 
γνώμῃ φιλοπονεῖ = εκδηλώνει μεγάλη εργατι-
κότητα με δική του θέληση. 

[παράγ. λ. φιλόπονος (σύνθ. λ. φίλος / φιλέω 
+ πόνος) + παρ. επίθ. -έω]. 

φίλος, -η, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός 1. φίλτερος / 2. φιλαίτερος/ 

3. φιλώτερος 
Υπερθετικός 1. φίλτατος / 2. φιλαίτατος/ 

3. ―  
1. για πρόσωπα αγαπητός. ≠ ἐχθρὸς «μισητός». 

• στην αττική διάλεκτο η κλητική του ενικού φίλε 
σχηματίζεται και ως φίλος: ὦ φίλος, ὦ φίλος = 
αγαπητέ μου, αγαπητέ μου. 

2. ως ουσιαστικό ὁ φίλος φίλος. 

 παράγ. φιλία, φιλότης, φιλέω, φίλημα, φιλι-
κός, φίλ-τρον «ο τρόπος να είσαι αγαπητός», 
φίλιος, σύνθ. ἄφιλος, θεοφιλής, φιλόσοφος, 
φιλοσοφία.  

ΝΕ φίλος (με τη σημ. 2).  
[άγνωστης ετυμ., φίλ-ος, χωρίς αντιστοιχία 
στις λοιπές ΙΕ γλώσσες]. 

φιλοσοφέω -ῶ ΡΗΜΑ 
1. αμετάβατο αγαπώ τη σοφία, τη γνώση, την 
επιδιώκω: διὰ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι ἤρ-
ξαντο φιλοσοφεῖν = οι άνθρωποι άρχισαν να 
επιδιώκουν τη γνώση, επειδή είχαν (πολλές) 
απορίες.  

2. μεταβατικό συζητώ, ερευνώ, μελετώ: φιλο-
σοφῶ τὰ τοῦ βίου πράγματα = μελετώ τις 
συνθήκες της ζωής.  
ΝΕ φιλοσοφώ «μετριάζω τη σοβαρότητα μιας 
κατάστασης». 

[παράγ. λ. φιλόσοφος (σύνθ. λ. φίλος/φιλέω 
+ σοφία) + παρ. επίθ. -έω]. 

φιλοτησία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

με ή χωρίς το κύλιξ (= ποτήρι) το ποτήρι της φι-
λίας ή της αγάπης: συνεστεφανοῦτο Φιλίππῳ 
καὶ φιλοτησίας προύπινεν = φορούσε μαζί με 
το Φίλιππο στεφάνια και έπινε στην υγειά 
της φιλίας τους.  

[παράγ. λ. φιλότης + παρ. επίθ. -ήσιος, με ου-
σιαστικοπ.]. 

φιλοτιμέομαι -οῦμαι ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐφιλοτιμούμην 
Μέλλ. φιλοτιμήσομαι  

& μεταγεν. φιλοτιμηθήσομαι 
Αόρ.  ἐφιλοτιμήθην  
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& μεταγεν. ἐφιλοτιμησάμην 
Παρακ. πεφιλοτίμημαι 

1. αγαπώ ή επιζητώ την τιμή ή τη δόξα: ἐφι-
λοτιμήθην ὡς ὑὸς ὢν ἐκείνου = επιζητούσα 
τις τιμές, καθώς ήμουν γιος εκείνου.  
2. είμαι περήφανος: οὐ φιλοτιμοῦμαι ἐπὶ τοῖς 
πεπραγμένοις = δεν είμαι περήφανος για αυ-
τά που έχουν γίνει. 

3. αγωνίζομαι με ζήλο: φιλοτιμοῦμαί σοι φί-
λῳ χρῆσθαι = αγωνίζομαι να σε κάνω φίλο 
μου.  
ΝΕ φιλοτιμούμαι «ενεργώ με ελατήριο τη φι-
λοτιμία». 
[παράγ. λ. φιλότιμος (σύνθ. λ. φίλος/φιλέω + 
τιμή) + παρ. επίθ. -έομαι]. 

φιλότιμος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός φιλοτιμότερος 
Υπερθετικός φιλοτιμότατος 

1. με θετική ή αρνητική σημ. αυτός που αγαπά 
τις τιμές και διακρίσεις, ο φιλόδοξος, ο κενό-
δοξος. 
2. φιλότιμος ἐπί τινι αυτός που επιδιώκει να 
διακρίνεται σε κάτι. 
ΝΕ φιλότιμος «που ενεργεί από ηθική υπο-
χρέωση». 
φιλοφρονέομαι -οῦμαι ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐφιλοφρονούμην 
Μέλλ. φιλοφρονήσομαι 
Αόρ.  ἐφιλοφρονησάμην 

& ἐφιλοφρονήθην 
1. με αιτιατική προσώπου ως αντικείμενο συμπε-
ριφέρομαι με ευμένεια προς κάποιον: φιλο-
φρονοῦνται ἀλλήλους = συμπεριφέρεται ο έ-
νας προς τον άλλο με ευμένεια. 

2. με δοτική προσώπου ως αντικείμενο συμπερι-
φέρομαι φιλικά σε κάποιον: φιλοφρονοῦμαί 
τινι. 

[παράγ. λ. φιλόφρων + παρ. επίθ. -εόμαι]. 

φίλτρον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μέσο για να γίνεις αγαπητός σε κάποιον, ε-
ρωτικά μάγια: φίλτρα καὶ θελκτήρια ἔρωτος 
= ελκυστικά και θελκτικά μέσα για τον έρω-
τα. 

2. αγάπη, αφοσίωση: τὸ πρὸς τὴν πατρίδα 
φίλτρον.  
ΝΕ φίλτρο (και με τις δύο σημ.). 

[παράγ. λ. φίλ- (φίλος, φιλέω) + παρ. επίθ. -
τρον,  φίλος]. 

φλόξ, φλογός, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

φλόγα. 

 παράγ. φλογίζω, φλογισμός, φλογερός,  
σύνθ. φλογοειδής, ἀφλόγιστος.  
ΝΕ φλόγα.  
[φλόξ < *φλόγ-ς < φλέγ-ω, *bhel- «καίω»]. 

φοιτάω -ῶ ΡΗΜΑ 

αμετάβατο, για πρόσωπα συχνά πηγαίνω κά-
που, συχνάζω (σε φίλο για επίσκεψη ή σε δάσκα-
λο για μάθηση): εἰώθαμεν φοιτᾶν παρὰ τὸν 
Σωκράτη = συνηθίσαμε να συχνάζουμε στο 
Σωκράτη. παῖς ὢν ἐφοίτας ἐς τίνος διδασκά-
λου (ενν.: οἶκον); = όταν ήσουν παιδί σε ποιο 
δάσκαλο σύχναζες; 

 παράγ. φοίτησις, φοιτητής, σύνθ. ἀποφοι-
τάω, ἐπιφοίτησις.  
ΝΕ φοιτώ (με την ίδια σημ. και «είμαι φοιτη-
τής»).  
[*φοι- + -*ιτάω, άγνωστης αρχής, πιθανόν 
*gwh-]. 

φορά, -ᾶς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. καταβολή, πληρωμή: χρημάτων φορά = κα-
ταβολή χρημάτων. 

2. κίνηση, κατεύθυνση: ἄστρων φοραί = κινή-
σεις των άστρων. 

3. δημιουργία, παραγωγή: φορὰ καρποῦ, φο-
ρά πτηνῶν.  
ΝΕ φορά (με τη σημ. 2).  
[φέρ-ω + παρ. επίθ. -ά, με τροπή του ε σε ο,  
φέρω]. 

φορτικός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός φορτικώτερος 
Υπερθετικός φορτικώτατος 

1. φορτηγός, μεταφορικός: φορτικὸν πλοῖον 
= μεταφορικό πλοίο. 2. κουραστικός: ἡ λει-
τουργία ἦν φορτικωτάτη. 3. κοινός, της μά-
ζας, του όχλου: οἱ πολλοὶ καὶ φορτικώτατοι 
= οι κοινοί άνθρωποι που είναι και ο όχλος.  

 παράγ. φορτηγός, φορτίζω, φορτόω, σύνθ. 
κατάφορτος.  

ΝΕ φορτικός (με τη σημ. 2).  
[παράγ. λ. φόρτ-ος (< φέρω + -τος) + παρ. ε-
πίθ. -ικός,  φέρω]. 

φρίττω ΡΗΜΑ 

o κοινός τύπος είναι φρίσσω 
Παρατ. ἔφριττον 
Μέλλ. φρίξω 
Αόρ.  ἔφριξα 
Παρακ. πέφρικα 
Μέσ. αόρ. ἐφριξάμην 

ανατριχιάζω: τοῦτο τίς οὐκ ἂν ἔφριξε ποιῆ-
σαι; = αυτό ποιος δε θα ανατρίχιαζε να το 
κάνει; 

 παράγ. φρίκη, φρικαλέος, φρικώδης, φρι-
κτός, Φρῖξος.  
ΝΕ φρίττω (με την ίδια σημ.). 
[αβέβ. ετυμ., ίσως *bhreg-, πβ. γαλατ. brig 
«κορυφή (δέντρου)», *φρίκ- (φρίξ, φρικός, ἡ 
«φρικίαση, ελαφρός κυματισμός της θάλασ-
σας») + παρ. επίθ. -jω > φρίττω]. 

φρήν, φρενός, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ 
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ο νους (ως έδρα της λογικής και των διανοητικών 
διεργασιών του ανθρώπου), αντίληψη, σκέψη. 

• στον πληθυντικό αἱ φρένες τα λογικά: ἐξέ-
στην φρενῶν = έχασα τα λογικά μου. 

 παράγ. φρονέω, φρόνημα, φροντίζω, φρο-
ντίς, σύνθ. φρενήρης, φρενοβλαβής, εὔφρων, 
ἐχέφρων, παράφρων. 

ΝΕ στις φρ. έξω φρενών, έχω σώας τας φρέ-
νας.  
[ομόρρ. του φράζω «δίνω στον άλλο να κα-
ταλάβει», *φραδ-, *φρνο-δ-, για το επίθ. -ὴν 
πβ. ἀδήν, αὐχήν, σπλήν, που είναι όλα όργα-
να του σώματος]. 

φρονέω -ῶ ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐφρόνουν 
Μέλλ. φρονήσω 
Αόρ.  ἐφρόνησα 
Παρακ. πεφρόνηκα 

1. σκέπτομαι, είμαι συνετός: ἐν τούτῳ τῆς ἡ-
λικίας καθέστηκα ἐν ᾧ κράτιστός εἰμι φρο-
νεῖν = έχω φτάσει σε τέτοια ηλικία που μπο-
ρώ να σκέπτομαι άριστα. 

2. με επιρρήματα εὖ φρονῶ α. σκέπτομαι ορθά, 
είμαι στα λογικά μου: αὐτὸς εὖ φρονῶν διέ-
θετο = ο ίδιος συνέταξε τη διαθήκη του, όταν 
ήταν στα λογικά του. 

β. έχω συγκεκριμένη διάθεση απέναντι σε κά-
ποιον: εὖ φρονοῦντες εἰς ὑμᾶς τυγχάνουσιν = 
τυχαίνει να έχουν απέναντί σας θετική διάθε-
ση. 

3.  μέγα φρονῶ α. έχω μεγάλη ιδέα για κάτι, 
υπερηφανεύομαι: ἐφ’ ἑαυτῷ μέγα φρονεῖ = έ-
χει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. β. μικρὸν 
φρονῶ έχω δουλικό φρόνημα: μελετῶντες 
πάντα τρόπον μικρὸν φρονεῖν = εκπαιδεύο-
ντας με κάθε τρόπο τον εαυτό τους να έχουν 
δουλικό φρόνημα. 

4. τά τινος φρονῶ είμαι υποστηρικτής κάποι-
ου: φρονεῖ τὰ Βρασίδου = είναι υποστηρι-
κτής του Βρασίδα. 

ΝΕ φρονώ «πιστεύω ακράδαντα».  
[*φρεν- (φρήν, φρενός) + παρ. επίθ. -έω, με 
τροπή του ε σε ο,  φρήν]. 

φρόνημα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. γνώμη, πεποίθηση, φρόνημα: ἐν ἐλευθέρῳ 
φρονήματι βεβίωκα = έχω ζήσει με ελεύθερο 
φρόνημα.  

α. με θετική σημ. μεγαλοφροσύνη, υψηλό φρό-
νημα: ἀνὴρ φρόνημα ἔχων = άντρας με υψηλό 
φρόνημα. 

β. με αρνητική σημ. αλαζονεία, έπαρση: τὸ τῶν 
μάντεων σχῆμα φρονήματος πληροῦται = η 
συντεχνία των μάντεων είναι γεμάτη αλαζο-
νεία.  
ΝΕ φρόνημα (με τη σημ. 1).  

[φρον-έω + παρ. επίθ. -η-μα,  φρονέω, 
φρήν]. 

φροντίζω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐφρόντιζον 
Μέλλ. φροντιῶ 
Αόρ.  ἐφρόντισα 
Παρακ. πεφρόντικα 
Μέσ. μέλλ. φροντιοῦμαι 
Παθ. παρακ. πεφρόντισμαι 

1. με γενική περιποιούμαι: φροντίζω τῶν οἰκε-
τῶν = περιποιούμαι τους δούλους. 

2. με πλάγια ερωτηματική πρόταση εξετάζω, με-
ριμνώ: οὐ φροντίζω ὅ τι βούλεται ἑαυτὸν κα-
λεῖν = δε μεριμνώ για το πώς θέλει να ονομά-
ζει τον εαυτό του. οὐ φροντίζουσιν ὅπως φί-
λους κτήσωνται = δε μεριμνούν πώς να απο-
κτήσουν φίλους. 

3. με τελική μετοχή ετοιμάζομαι, παίρνω τα μέ-
τρα μου: φροντίζεθ’ ὡς μαχούμενοι = ετοιμα-
στείτε να πολεμήσετε.  
ΝΕ φροντίζω (με τη σημ. 1). 

[φροντίς (  φρήν) + παρ. επίθ. -ίζω]. 

φυγή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. φυγή (στη μάχη): οἱ δὲ πλεῖστοι εἰς φυγὴν ὥρ-
μων = οι περισσότεροι ορμούσαν σε φυγή.  
2. αποφυγή: νόσων ἀμηχάνων φυγή = η δυνα-
τότητα αποφυγής των ακαταπολέμητων α-
σθενειών.  
3. εξορία: φυγὴν κατέγνωσαν αὐτῶν = τους 
καταδίκασαν σε εξορία. 

ΝΕ φυγή (με τις σημ. 1, 2). 

[φυγ- (ἔ-φυγ-ον) + παρ. επίθ. -ή,  φεύγω]. 

φυλακή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. φύλαξη, φρούρηση: φυλακὴν εἶχεν μὴ ἐκ Κο-
ρίνθου ἐκπλεῖν μηδένα = φρουρούσε, ώστε κα-
νείς να μην εκπλεύσει από την Κόρινθο. ἐν φυ-
λακῇ ἔχω τινά = φυλάσσω κάποιον. 

2. στρατιωτικός σταθμός: φυλακὴ ἀνδρῶν. 

3. ημερήσια ή νυκτερινή βάρδια: φυλακαὶ νυκτε-
ριναὶ καὶ ἡμεριναί. 

ΝΕ φυλακή «τόπος τιμωρημένων». 

[*φυλακ- (πβ. φυλάττω/φυλάσσω < *φυλάκ-j-
ω) + παρ. επίθ. -ή]. 

φύλαξ, -ακος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

φύλακας, φρουρός: φύλακας τοῦ ἡμίσεος τεί-
χους κατέλιπον = άφησαν φρουρούς αρκε-
τούς για το μισό τείχος.  
ΝΕ φύλακας.  
[άγνωστης αρχής, *φύλακ-ς  < αρχαιότερο 
φυλακός]. 

φυλάττω ΡΗΜΑ 

ο κοινός τύπος είναι φυλάσσω 
Παρατ. ἐφύλαττον 
Μέλλ. φυλάξω 
Αόρ.  ἐφύλαξα 
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Παρακ. πεφύλαχα 
Μέσ. μέλλ. φυλάξομαι 
Παθ. μέλλ. φυλαχθήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐφυλαξάμην 
Παθ. αόρ. ἐφυλάχθην 
Παθ. παρακ. πεφύλαγμαι 

1. φρουρώ: ἐφύλαττον τὰ βασίλεια = φρου-
ρούσαν τα ανάκτορα. 

2. μεταφορ. τηρώ, εφαρμόζω: τοὺς νόμους, τὰς 
συνθήκας. 
3. ως μέσο φυλάττομαι α. αμετάβατο προφυλά-
γομαι: πορεύονται φυλαττόμενοι = προχω-
ρούν προσέχοντας τον εαυτό τους. β. μεταβα-
τικό με αιτιατική προφυλάγομαι από κάτι/κά-
ποιον: φυλάττομαί τι/τινα. 

 παράγ. φυλακή, φύλαξ, φύλαξις.  
ΝΕ φυλάω, φυλάσσω (με τη σημ. 1). 

[*φυλάκ-jω (φύλαξ, -ακ-ος) > φυλάττω / φυ-
λάσσω]. 

φῦλον, -ου, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. φυλή, τάξη: ἡρωικὸν φῦλον = η τάξη των 
ηρώων. τὸ τῶν σοφιστῶν φῦλον = η τάξη των 
σοφιστών.  

2. φύλο: τὸ θῆλυ φῦλον, τὸ ἄρρεν φῦλον. 

3. εθνότητα: φῦλα Πελασγῶν = οι εθνότητες 
των Πελασγών. 

 παράγ. φυλετικός, σύνθ. φύλαρχος, ἀλλό-
φυλος, ὁμόφυλος.  
ΝΕ φύλο (με τις σημ. 2, 3). 

[φῦλον, φυλή < *φυ- (φύ-ομαι) + παρ. επίθ. -
λον/-λη με αρχική σημ. «αυτός που έχει ανα-
πτυχθεί μέσα σε μια ομάδα», πβ. φυτόν = αρχ. 
σλαβ. bylĭje «φυτό»]. 

φύρω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔφυρον 
Μέλλ. φύρσω 
Αόρ.  ἔφυρα 
Παθ. αόρ. ἐφύρθην  
Παθ. αόρ. β΄ ἐφύρην 
Παθ. παρακ. πέφυρμαι 

αναμειγνύω: γῆ αἵματι πεφυρμένη = χώμα α-
νακατωμένο με αίμα. 

 παράγ. φυράω, φύραμα, φύρδην.  
[αβέβ. ετυμ., ίσως ομόρρ. με λατ. ferveō «κο-
χλάζω», fermentum «προζύμι», *φύρ-jω > φύ-
ρω]. 

φύσις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ο χαρακτήρας κάποιου, η ιδιοσυγκρασία 
του: οὐ δημοτικὸς τὴν φύσιν ἐστίν = δεν είναι 
δημοκρατικός στην ιδιοσυγκρασία. 

2. η κανονική τάξη της φύσης, ο νόμος της 
φύσης: ἄνοια παρὰ φύσιν δοκοῦσα εἶναι = 
τρέλα που φαίνεται να είναι παρά φύσιν. 

• σε δοτική ως επίρρ. φύσει εκ φύσεως: ὁ ἄν-
θρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷόν ἐστιν. 

3. είδος: ἐκλέγονται ἐκ τοσούτων χρωμάτων 
μίαν φύσιν τὴν τῶν λευκῶν = διαλέγουν από 
τα τόσα χρώματα ένα είδος, το είδος του λευ-
κού. 

 παράγ. φυσικός, σύνθ. φυσιογνώμων, φυ-
σιολόγος.   

ΝΕ φύση (με τις σημ. 1, 2). 

[*φυ- (φύ-ομαι) + παρ. επίθ. -σις > φύσις «ό,τι 
αποτελεί τη φυσική πραγματικότητα, φύση», 

 φύω]. 

φυτεύω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐφύτευον 
Μέλλ. φυτεύσω 
Αόρ. ἐφύτευσα 
Παρακ. πεφύτευκα 
Μέσ. μέλλ. φυτεύσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐφυτευσάμην 
Παθ. μέλλ. φυτευθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐφυτεύθην 

φυτεύω.  
ΝΕ φυτεύω.  
[παράγ. λ. φυτός (< φύ-ομαι + -τός) «καμωμένος 
από τη φύση» + παρ. επίθ. -εύω,  φύω]. 
φύω ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἔφυον 
Μέλλ. φύσω 
Αόρ. α΄ ἔφυσα  
Αόρ. β΄ αμετάβατος ἔφυν  

(βλ. σημ. 3, 4) 
Παρακ. αμετάβατος πέφυκα  

(βλ. σημ. 3, 4, 5) 
Υπερσ. αμετάβατος ἐπεφύκειν 
Μέσ. και παθ. μέλλ. φύσομαι 

1. κάνω κάτι να φυτρώσει: ὅσα ἡ γῆ φύει = ό-
σα κάνει η γη να φυτρώσουν. 

2. στον ενεστ. παθ. φωνής φύομαι είμαι γεννη-
μένος από τη φύση, γίνομαι: πιστοὺς μὴ νόμι-
ζε φύσει φύεσθαι ἀνθρώπους = μη θεωρείς ό-
τι οι άνθρωποι εκ φύσεως γίνονται πιστοί. 

3. με σημ. ενεστ. πέφυκα και ἔφυν είμαι εκ φύ-
σεως, έχω φυσική κλίση: οἱ ἄνθρωποι πρὸς 
τὸ ἀληθὲς πεφύκασιν ἱκανῶς = οι άνθρωποι 
έχουν επαρκή φυσική κλίση προς την αλήθει-
α.    

4. με απαρέμφατο πέφυκα και ἔφυν είμαι εκ 
φύσεως διαμορφωμένος έτσι, ώστε...: πεφύκα-
σι δ’ ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτά-
νειν = όλοι είναι έτσι εκ φύσεως διαμορφωμέ-
νοι, ώστε να κάνουν λάθη και στον ιδιωτικό 
και στο δημόσιο τομέα.  

5. ως απρόσωπο πέφυκε είναι φυσικό, συμβαί-
νει κατά φυσικό τρόπο: καὶ τὰς κρήνας ἐπι-
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λείπειν πέφυκεν, ἄν τις αὐτῶν ἁθρόα πολλὰ 
λαμβάνῃ = και οι κρήνες είναι φυσικό να στε-
ρεύουν, αν κανείς αντλεί από αυτές διαρκώς. 

 παράγ. φυτόν, φυτεύω, φύσις, φυσικός, 
σύνθ. εὐφυής, εὐφυΐα, μεγαλοφυής, αὐτόφυ-
τος, διφυής.  
ΝΕ φύομαι «βλαστάνω, βλασταίνω» (πβ. σημ. 
1). 

[*bhū- «αναπτύσσομαι», πβ. αρχ. ινδ. bhūmī- 
«γη, έδαφος», αρχ. σλαβ. bylĭje «φυτό», αλβ. 
bimē «φυτό», φύ-ω / φύ-ομαι, αόρ. ἔ-φυ-ν = 
λατ. fui]. 

φωνή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. γλώσσα: καὶ φωνὴ μεταξὺ τῆς τε Χαλκιδέ-
ων καὶ ∆ωρίδος ἐκράθη = και η γλώσσα (της 
Ιμέρας) ήταν μείγμα μεταξύ της γλώσσας των 
Χαλκιδέων και της δωρικής.  
2. φράση: ἐρώμεθα οὖν Πρόδικον· δίκαιον γὰρ 
τὴν Σιμωνίδου φωνὴν τοῦτον ἐρωτᾶν = ας ρωτή-
σουμε τον Πρόδικο· γιατί είναι ορθό αυτόν να 
ρωτήσουμε για τη φράση του Σιμωνίδη.  

 παράγ. φωνέω, φώνημα, φώνησις, σύνθ. 
φωνασκέω, διαφωνέω, βαρβαρόφωνος, ὁμό-
φωνος, συμφωνέω.  
ΝΕ φωνή «έναρθροι ήχοι ως μέσο επικοινω-
νίας των ανθρώπων».  

[*φω- (συγγεν. με φη-μί) + παρ. επίθ. -νή > 
φωνή, δωρ. φωνά]. 

φῶς, φωτός, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. φυσικό φως: oὐράνιον φῶς, αἰθέρος φῶς, 
ἡλίου φῶς, σελήνης φῶς. 

2. τεχνητό φως (με δάδα, ξύλα κτλ.): φῶς ποιεῖν 
= κάνω τεχνητό φως. πρὸς φῶς πίνειν = πίνω 
κρασί στο φως του τζακιού. 

3. το φως των ματιών: φῶς ὀμμάτων. 

4. μεταφορικά φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεός. 

 παράγ. φαεινός (φαεινότερος), Φα-έθων, 
φανός «φωτεινὸς, λαμπρός» (> αττ. ουσ. φα-
νός, ὁ «πυρσός», μεσν. φαν-άριον), φωτεινός, 
φωτισμός, σύνθ. διαφαύσκω = διαφώσκω = 
διαφωτίζω, ὑποφαύσκω = ὑποφώσκω.  

ΝΕ φως (με όλες τις σημ.).  
[φῶς συνηρημένο από φάος < *φᾰF-, πβ. αρχ. 
ινδ. bhá-ti «φέγγει», του οποίου η βάση *bha- 
επανεμφανίζεται στο ομηρικό πε-φή-σεται 
(φαίνω) «θα φανερώσει», πβ. φάντα· λάμπον-
τα < *φᾱμὶ «λάμπω»· πρόκειται για την ίδια 
ρίζα που υπάρχει και στο φημί,  και φαί-
νω]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ 
Χ, χ, χεῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

το εικοστό δεύτερο γράμμα του ελληνικού 
αλφαβήτου. Κατά την κλασική περίοδο (5ος-
4ος αι. π.Χ.) προφερόταν ως [k] με δασύτητα, 
δηλ. ως [k], κατά την προφορά του οποίου 
εκβαλλόταν από το στόμα ελαφρό ρεύμα αέ-
ρα, όπως περίπου προφέρεται το c στο αγγλι-
κό cat. 

• ως αριθμητικό σύμβολο: χ΄ = 600, αλλά ͵χ = 
600.000. 

χαίρω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔχαιρον 
Μέλλ. χαιρήσω 
Αόρ.  ἐχαίρησα 
Παρακ. κεχάρηκα 
Μέσ. μέλλ.  
με τη σημ. του ενεργ. 

χαρήσομαι  
«θα χαρώ» 

Παθ. αόρ. β΄  
με τη σημ. του ενεργ. 

ἐχάρην  
«χάρηκα» 

Παθ. παρακ.  
με τη σημ. του ενεργ. 

κεχάρημαι  
«έχω χαρεί» 

1. χαίρομαι: ἐπὶ φαύλοις χαίρει = χαίρεται με 
ασήμαντα πράγματα. 

2. συχνά στην προστακτική β΄ προσ. χαῖρε/χαίρε-
τε α. κατά τη συνάντηση φίλων χαίρε/χαίρετε, 
γεια σου/γεια σας: χαῖρ’ ὡς μέγιστα, χαῖρε = 
γεια σου και χαρά σου!  β.  κατά τον αποχωρι-
σμό τους αφήνω γεια: καὶ χαῖρε πόλλ’ ὦδελφέ 
= αφήνω γεια, αδελφέ μου.  
3. στην προστακτική γ΄ προσ. χαιρέτω / χαιρόν-
των ας πάει στο καλό / ας πάνε στο καλό: εἴτ’ 
ἐγένετο ἄνθρωπος εἴτ’ ἐστὶ δαίμων, χαιρέτω 
= είτε άνθρωπος ήταν είτε είναι θεός, ας πάει 
στο καλό (έννοια που μας έπιασε!).  
4. στην αρχή επιστολών χρησιμοποιείται το απα-
ρέμφατο Κῦρος Κυαξάρῃ χαίρειν (ενν. εὔχε-
ται, λέγει) = Κυαξάρη, εγώ ο Κύρος σε χαιρε-
τώ!  
5. ἐῶ τινα/τι χαίρειν (ή παρόμοιες εκφράσεις) 

δεν ασχολούμαι με κάποιον/κάτι: ἔα αὐτὸν 
χαίρειν = μην ασχολείσαι μαζί του.  
6. η μετοχή χαίρων σε συνδυασμό με ρήμα με το 
αζημίωτο (σε αρνητικές προτάσεις): τοῦτον οὐ-
δεὶς χαίρων ἀδικήσει = αυτόν κανένας δε θα 
τον αδικήσει με το αζημίωτο (αντίθετα, θα υ-
ποστεί τη δέουσα τιμωρία). 

 παράγ. χάρις, χαρά, χάρμα (τό), χαρμονή, 
Χάρων, χαιρετίζω, χαιρετισμός,  σύνθ. περι-
χαρής, χαιρέκακος.  

ΝΕ χαίρομαι & χαίρω (λόγ.)  με τη σημ. 1. 

[*χάρ-jω > χαίρω, *gher- «χαίρομαι», πβ. αρχ. 
ινδ. háryati «αγαπώ, χαίρομαι», γερμ. be-
gehren «επιθυμώ», γοτθ. gairnei «ευχή, επιθυ-
μία»]. 
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χάλασις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

κυριολεκτικά και μεταφορικά χαλάρωση: ψέγε-
ται ἐπὶ τῇ χαλάσει αὐτοῦ = κατηγορείται για 
τη χαλάρωση αυτού του στοιχείου.  = ἄνεσις 
«χαλάρωση». ≠  ἐπίτασις «τέντωμα». 

[*χαλα- (< χαλάω) + παρ. επίθ. -σις]. 

χαλάω -ῶ ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐχάλων 
Μέλλ. χαλάσω 
Αόρ.  ἐχάλασα 
Μέσ. αόρ. ἐχαλασάμην 
Παθ. αόρ. ἐχαλάσθην 

χαλαρώνω: χαλῶ τόξα =  χαλαρώνω τα τόξα. 
χαλῶ τὰ νεῦρα = χαλαρώνω τους τένοντές μου. 
= ἀνίημι «χαλαρώνω». ≠ συντείνω «τεντώνω». 

 παράγ. χάλασις, χαλασμός, χαλαρός, χα-
λαρότης, χαλαρόομαι. 

ΝΕ χαλάω «δίνω τέλος, καταστρέφω κτλ.». 
[αβέβ. ετυμ., *χαλά-ω]. 
χαλεπαίνω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐχαλέπαινον 
Μέλλ. χαλεπανῶ 
Αόρ.  ἐχαλέπηνα 
Παθ. αόρ. ἐχαλεπάνθην 

είμαι βίαιος απέναντι σε κάποιον, οργίζομαι 
πάρα πολύ: πρὸς τὴν μητέρα χαλεπαίνει = εί-
ναι βίαιος απέναντι στη μητέρα του.  
[παράγ. λ. *χαλεπ- (χαλεπ-ός) + παρ. επίθ. -αίνω 
(< *-ανjω)  > χαλεπαίνω]. 

χαλεπός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός χαλεπώτερος 
Υπερθετικός χαλεπώτατος 

1. δύσκολος: χαλεπὰ τὰ καλά = δύσκολα είναι 
τα όμορφα πράγματα. ≠ ῥᾴδιος «εύκολος». 

2. επικίνδυνος: χαλεποὶ λιμένες. χαλεπὴ θά-
λαττα. 

3. για πρόσωπα δύσκολος, σκληρός, άγριος: 
χαλεπός τε καὶ ἄγριος = είναι δύσκολος και 
άγριος. 
ΝΕ χαλεπός (λόγ., με τη σημ. 1 σε φρ. όπως 
χαλεποί καιροί). 

[μεμονωμένο επίθετο χωρίς αρχαία ετυμολογι-
κή παράδοση· είναι εξεζητημένη η ερμηνεία α-
πό χωλός + προελληνικό επίθ. *-πο-ς]. 
χαλεπῶς ΕΠΙΡΡΗΜΑ  

1. δύσκολα: τῶν πραγμάτων τούτων τὴν ἀ-
κρίβειαν χαλεπῶς ἔγνων = δύσκολα κατάλα-
βα την ακριβή αλήθεια για τα πράγματα αυ-
τά. 2. για πρόσωπα με οργή, με σκληρότητα: 
χαλεπῶς τινα τιμωροῦμαι = τιμωρώ κάποιον 
με σκληρότητα. 

• χαλεπῶς ἔχω είμαι οργισμένος: πρὸς τοὺς 
λόγους χαλεπῶς ἔχει = είναι εχθρικός προς 
τη ρητορική. 

[παράγ. λ. χαλεπ-ός + παρ. επίθ. -ῶς]. 

χαλκεύς, -έως, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

αυτός που κατεργάζεται το χαλκό, χαλκουρ-
γός. 

[παράγ. λ. χαλκ-ός + παρ. επίθ. -εύς]. 

χαλκοῦς, -ῆ, -οῦν ΕΠΙΘΕΤΟ 

ο ασυναίρετος τύπος είναι χάλκεος, -έα, -εον 

χάλκινος. 

ΝΕ χάλκινος. 

[χαλκ-ός + παρ. επίθ. -εος > χαλκοῦς· η συναί-
ρεση στα αττικά έγινε στις πλάγιες πτώσεις, 
χαλκέου -οῦ, χαλκέῳ -ῷ κτλ., δάνεια λ., πβ. 
σουμερ. kalga «χαλκός»]. 

χαμαὶ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

χάμω, στο δάπεδο, στο έδαφος: ποιῶ νεοττι-
ὰν χαμαί = (για πουλιά) κάνω τη φωλιά μου 
στο έδαφος. 

ΝΕ χάμω.  
[αρχικά τοπική πτώση ενός ουσ. *χαμὰ «έ-
δαφος», πβ. λατ. humī «χαμηλά», που είναι το-
πική πτώση του ουσ. humus «γη, έδαφος»,  για 
το ληκτικό -αι πβ. αρχ. πρωσ. semmai «στο έ-
δαφος» και την πρόθεση παραί = παρά]. 

χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός χαριέστερος 
Υπερθετικός χαριέστατος 

χαριτωμένος, όμορφος: ὡς χαρίεν ἅνθρωπος 
(= ὁ ἄνθρωπος), ὅταν ἄνθρωπος ᾖ = πόσο χα-
ριτωμένη ύπαρξη είναι ο άνθρωπος, όταν εί-
ναι πραγματικά άνθρωπος.  

[χάρις, *χαρίFεντ-ς > χαρίεις, *χαρίFεντ-jα > 
χαρίεσσα, *χαρίFεντ > χαρίεν]. 

χαρίζομαι ΡΗΜΑ 
Παρατ. ἐχαριζόμην 
Μέλλ. χαριοῦμαι 
Αόρ. ἐχαρισάμην 
Παρακ.  
με ενεργ. σημ. 

κεχάρισμαι 
«έχω κάνει το χατίρι» 

κάνω το χατίρι κάποιου, κάνω χάρη σε κά-
ποιον: ἐγὼ τῷ Καλλίᾳ χαριζόμενος παρέμει-
να = εγώ έμεινα κάνοντας το χατίρι του Καλ-
λία.  
ΝΕ χαρίζομαι.  
[παράγ. λ. χάρις + παρ. επίθ. -ίζομαι,  χά-
ρις]. 
χάρις, χάριτος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

1. ευνοϊκή διάθεση προς κάποιον: τῶν Μεσ-
σηνίων χάριτι ἐπείσθη = πείστηκε από ευνοϊ-
κή διάθεση προς τους Μεσσηνίους. 

2. ευγνωμοσύνη: πολλὴν Μενελάῳ χάριν ἀπέ-
δωκεν ὑπὲρ τῶν πόνων οὓς δι’ ἐκείνην ὑπέ-
μεινεν = έδειξε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Με-
νέλαο για τους κόπους που υπέμεινε εξαιτίας 
της. χάριν οἶδά τινι = δείχνω ευγνωμοσύνη σε 
κάποιον. 
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3. χατίρι. 

ΝΕ χάρη (με τις σημ. 1, 2, 3). 

[*χάρ- (χαίρω < *χάρ-jω) + παρ. επίθ. -ις ή πα-
λιό θέμα σε -ι, χαρι- (: χαίρω) + -ς]. 

χάσκω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔχασκον 
Μέλλ. χανοῦμαι 
Αόρ. β΄ ἔχανον 
Παρακ. κέχηνα 
Υπερσ. ἐκεχήνειν 

1. ανοίγω το στόμα: λύκος ἔχανεν = ο λύκος 
άνοιξε το στόμα. 

2. χαζεύω, βλέπω κάτι έκπληκτος με ανοιχτό 
το στόμα: πρὸς ταῦτα ἦν κεχηνώς = έμεινε 
κατάπληκτος για αυτά (που άκουσε). 

 παράγ. χάσμα, χασμάομαι, χασμωδία, 
σύνθ. ἀχανής.  
ΝΕ χάσκω (με τις σημ. 1, 2). 
[χά-σκω (πβ. φά-σκω < φαμί, φημί), που είναι 
αρχαιότερος τύπος του χαίνω (< *χάνjω), 
*ghno- , αρχ. ισλανδ. gan «κραυγή»]. 

χειμάζω ΡΗΜΑ 

αμετάβ. περνώ το χειμώνα μου, διαχειμάζω. 

 παράγ.  χειμάδιον «κατάλυμα για το χει-
μώνα», σύνθ. διαχειμάζω, παραχειμάζω.  
ΝΕ σύνθ. διαχειμάζω. 

[χεῖμα, τὸ  «κρύο, χειμώνας, θύελλα» + παρ. 
επίθ. -άζω > χειμάζω, *gheim- (+ -en/-on): αρχ. 
ινδ.  héman «κατά το χειμώνα», που αντι-
στοιχεί στο χειμερινός, λατ.  hībernus]. 

χειμών, -ῶνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. χειμώνας: χειμῶνος ὥρᾳ = στην εποχή του 
χειμώνα. ≠ θέρος.  
2. καταιγίδα: μέγας χειμὼν ἐπέπεσε = ενέσκη-
ψε μεγάλη καταιγίδα.  
ΝΕ χειμώνας (με τη σημ. 1). 

[χεῖμα, τὸ  «χειμώνας, κρύο» + παρ. επίθ. -ών > 
χειμών, *gheim-,  χειμάζω]. 

χείρ, χειρός, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

χέρι: γέροντα χειρὸς ἀνίστημι = σηκώνω το 
γέροντα πιάνοντάς τον από το χέρι. ἐπὶ δεξιὰ 
χειρός = στα δεξιά του χεριού. ἐπ’ ἀριστερὰ 
χειρός = στα αριστερά του χεριού. 

 παράγ. χειρόω, σύνθ. χειρῶναξ, χειροτε-
χνία, χειροτονία, χειρουργός, αὐτόχειρ, ἐπί-
χειρα (τά), ἐπιχειρέω, ἐγχειρέω, ἐγχειρίδιον. 

ΝΕ χέρι.  
[*χερσ- (πβ. αιολ. χέρρας αιτιατ. πληθ., δωρ. 
χήρ, αιτιατ. χῆρα), από όπου ονομ. χείρ, 
πληθ. χεῖρες, *gher-s ή προτιμότερο *ghesr-]. 
χειροτονέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. εκλέγω κάποιον σηκώνοντας το χέρι μου: 
ἐχειροτονεῖτε στρατηγούς = εκλέγατε στρα-
τηγούς. ἐπὶ τοῦτο ἐχειροτονήθησαν, ἵνα... = ε-
ξελέγησαν για τούτο, για να... ≠ κληρόω «α-

ναδεικνύω κάποιον σε ένα αξίωμα με τη μέ-
θοδο της κλήρωσης». 
2. ψηφίζω κάποιο πράγμα: χειροτονῶ ὅ τι ἂν 
ἐμοὶ δοκῇ συμφέρειν τῇ πόλει = ψηφίζω οτι-
δήποτε μου φαίνεται ότι συμφέρει την πόλη. 
ΝΕ χειροτονώ «απονέμω εκκλησιαστικό αξί-
ωμα». 
[επίθετο χειροτόνος «που σηκώνει το χέρι» 
(χείρ + τείνω) + παρ. επίθ. -έω]. 
χέρνιψ, χέρνιβος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

το εξαγιασμένο νερό που χρησιμοποιούσαν 
για να πλένουν τα χέρια τους πριν από θυσί-
ες: τὸ κανοῦν αἴρεσθε καὶ τὴν χέρνιβα = φέρ-
τε το καλάθι και το εξαγιασμένο νερό. 

[σύνθ. λ. *χερ- (< χερρ-,  χείρ) + νίζω «νί-
βω, πλένω» (< *nigw-, για την εξέλιξη του υ-
περωικοχειλικού *gw πβ. νίζω «πλύνω» αλλά 
ἄ-νιπ-τος «άπλυτος»]. 

χέω ΡΗΜΑ  
Παρατ. ἔχεον 
Μέλλ. χέω 
Αόρ.  ἔχεα 
Παρακ. κέχυκα 
Μέσ. αόρ. ἐχεάμην 
Παθ. μέλλ. χυθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐχύθην 
Παθ. παρακ. κέχυμαι 
Παθ. υπερσ. ἐκεχύμην 

μεταβατικό χύνω: δάκρυα χέω = χύνω δάκρυα. 

 παράγ. χοή, χοῦς (< χόος) «σωρός χώματος», 
χοάνη, χυτός, χύτρα (ἡ), χύδην, χυδαῖος, 
σύνθ. οἰνοχόη «κανάτι κρασιού», ὑδροχόος. 
ΝΕ χύνω. 

[χέω < *χέFω, *χευ-: *ghew-, πβ. γερμ. giessen 
«χύνω», λατ. fundo «χέω, χύνω» < *gheu-d-].  

χθόνιος, -ία, -ιον ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που βρίσκεται στη γη ή κάτω από τη 
γη: χθόνιος θεός = θεός του Κάτω Κόσμου. ≠ 
οὐράνιος.  
ΝΕ χθόνιος (και στο σύνθ. καταχθόνιος κτλ.).  
[παράγ. λ. χθών + παρ. επίθ. -ιος]. 

χθών, χθονός, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

λέξη ποιητική γη.  

 παράγ. χθόν-ιος, χθαμ-αλός, χαμ-ηλός, 
σύνθ. καταχθόνιος, ὑποχθόνιος, αὐτόχθων.  
[*χθώμ (πβ. χθαμ-αλὸς «ίσος με το έδαφος, 
χαμηλός»), λατ. humus]. 

χίμαιρα, χιμαίρας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

κατσίκα: χιμαίρας καταθύω τῇ θεῷ = θυσιά-
ζω κατσίκες στη θεά.  

ΝΕ χίμαιρα «μυθικό όν με μορφή κατσίκας». 

[χίμαιρα < *χίμα-ρjα < χεῖμα, τό + παρ. επίθ. 
-ρjα,  χειμὼν και πβ. χίμαροι· αἶγες χειμέ-
ριαι και χίμαιρα· ἡ ἐν χειμῶνι τεχθεῖσα, οἷον 
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ἕνα χειμῶνα ἔχουσα· το χίμαρος, ὁ «κατσικά-
κι» πρέπει να είναι νεότερος σχηματισμός]. 

χιτών, -ῶνος, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

χιτώνας (το κυριότερο ρούχο των αρχαίων Ελλή-
νων, το οποίο φορούσαν κατάσαρκα. Πάνω από 
το χιτώνα φορούσαν, αν ήταν κρύο, το ἱμάτιον). 

 παράγ. χιτώνιον, χιτωνίσκος, σύνθ. ἀχί-
των, φαιοχίτων.  
ΝΕ χιτώνας.  
[σημιτικό δάνειο χιτὼν και κιθών (με αντιμε-
τάθεση δασύτητας) < *χιτ- + παρ. επίθ. -ών, πβ. 
φοινικικό kīn «ρούχο από λινάρι»].  

χιών, -όνος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

χιόνι.  
 παράγ. χιονίζω, χιονώδης, σύνθ. χιονοβό-

λος, χιονόβλητος «σκεπασμένος με χιόνι».  
ΝΕ χιόνι.  
[χιών < *χιώμ, λατ. hiems «χειμώνας», αρμ. 
jiwn «χιόνι», *gh(i)yem-/* gh(i)yom-, ομόρρ. 
του  χειμών]. 

χλαῖνα, χλαίνης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

πανωφόρι που φορούσαν πάνω από το χιτῶ-
να το χειμώνα.   

ΝΕ χλαίνη. 

[*χλάμ-jᾰ > *χλάν-jᾰ > χλαῖνα, *χλαμ- (από ό-
που χλαμ-ύς), άγνωστης αρχής].  

χλαμύς, -ύδος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

κοντός μανδύας που φορούσαν κυρίως οι   
ιππείς.  
ΝΕ χλαμύδα. 

[*χλαμ- + παρ. επίθ. -ύς, βλ χλαῖνα]. 

χλευάζω ΡΗΜΑ 

εμπαίζω: διασύρω τινὰ χλευάζων = διασύρω 
κάποιον εμπαίζοντάς τον. 

 παράγ. χλευασμός, χλευαστής, χλευαστι-
κός.  
ΝΕ χλευάζω (λόγ.).  
[παράγ. λ. χλεύη «κοροϊδία» + παρ. επίθ. -ά-
ζω > χλευάζω, IE αρχής]. 

χορηγέω -ῶ ΡΗΜΑ 

1. είμαι ο κορυφαίος μιας ομάδας χορευτών.  
2. αναλαμβάνω τα έξοδα για την εκπαίδευση 
και τον εξοπλισμό μιας ομάδας χορευτών 
που θα συμμετάσχει σε δημόσια γιορτή, είμαι 
χορηγός (  χορηγός): χορηγεῖ παισὶ ∆ιονύ-
σια = είναι χορηγός σε χορό αγοριών στα ∆ι-
ονύσια.  
3. χορηγώ. 
ΝΕ χορηγώ (με τη σημ. 3). 
[παράγ. λ. χορηγός + παρ. επίθ. -έω]. 
χορηγία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

οι υπηρεσίες του χορηγού (  χορηγός) 
στην Αθήνα: αἱ χορηγίαι εὐδαιμονίας 
ἱκανὸν σημεῖόν εἰσι = οι χορηγίες (που 

ανέλαβε) είναι επαρκής απόδειξη του 
πλούτου του. 

ΝΕ χορηγία «οικονομική στήριξη για κοινω-
φελείς σκοπούς». 

[παράγ. λ. χορηγὸς + παρ. επίθ. -ία]. 

χορηγικός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που ανήκει σε χορηγό: χορηγικοὶ τρί-
ποδες (τους αφιέρωνε σε κάποιο θεό ο  χορη-
γός, εάν η ομάδα των χορευτών που χρηματοδότη-
σε νικούσε στο διαγωνισμό).  
[παράγ. λ. χορηγός + παρ. επίθ. -ικός]. 

χορηγός, -οῦ, ὁ, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. ο αρχηγός, ο κορυφαίος, σε μια ομάδα χο-
ρευτών. 

2. στην Αθήνα και αλλού ο πολίτης που κά-
λυπτε τις δαπάνες που απαιτούνταν για 
την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό μιας ο-
μάδας χορευτών που θα συμμετείχε σε δη-
μόσια γιορτή: καταστὰς χορηγὸς τραγῳ-
δοῖς ἀνήλωσα τριάκοντα μνᾶς = αφού ορί-
στηκα χορηγός σε παράσταση τραγωδίας, 
δαπάνησα τριάντα μνες. 

3. γενικά άτομο που αναλαμβάνει τα έξοδα 
για οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση. 

 παράγ. χορηγέω, χορηγία, χορήγημα, χο-
ρήγησις. 

ΝΕ χορηγός (με τη σημ. 3). 

[σύνθ. λ. χορηγός «ο αρχηγός του χορού», 
δωρ. χορᾱγὸς < χορός + ἡγέομαι/δωρ. *ἁγέο-
μαι, πβ. λοχᾱγός]. 

χορικός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

ο σχετιζόμενος με το χορό, την ομάδα χορευτών. 

• τὸ χορικὸν ως ουσιαστικό το μέρος εκείνο 
του δράματος που ανήκει στην ομάδα των 
χορευτών (όχι στους ηθοποιούς). 

[παράγ. λ. χορός + παρ. επίθ. -ικός]. 

χορός, -οῦ, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. χορός (ως μορφή ψυχαγωγίας ή δημόσιας θρη-
σκευτικής εκδήλωσης). 

2. ομάδα χορευτών. 

 παράγ. χορικός, χορευτής, χορευτικός, 
σύνθ. φιλόχορος, Στησίχορος, χορίαμβος. ΝΕ 
χορός (και με τις δύο σημ.). 

[άγνωστης αρχής, ατεκμηρίωτη η συσχέτιση 
με τα χῶρος (ὁ) και χόρτος (ὁ), ίσως *gher- 
«πιάνομαι από το χέρι»]. 

χόω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔχουν 
Μέλλ. χώσω 
Αόρ.  ἔχωσα 
Παρακ. κέχωκα 
Παθ. μέλλ. χωσθήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐχωσάμην 
Παθ. αόρ. ἐχώσθην 
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Παθ. παρακ. κέχωσμαι 
1. για χώμα στοιβάζω, συσσωρεύω: χῶμα ἔ-
χουν πρὸς τὴν πόλιν = στοίβαζαν σωρό χώ-
ματος προς τα τείχη της πόλης.  

2. παθητικό σκεπάζομαι με χώμα ή με άλλο υ-
λικό: πορθμὸς χωσθείς = πορθμός που σκεπά-
στηκε με χώμα (  χῶμα).  

[*χό- (< χό-ος/χοῦς < χέω) + παρ. επίθ. -ω > 
χόω,  χέω]. 
χράομαι -ῶμαι ΡΗΜΑ   χράω. 
χράω ΡΗΜΑ 
Μέλλ. χρήσω 
Αόρ.  ἔχρησα 
Μέσ. παρατ. ἐχρώμην 
Μέσ. μέλλ. χρήσομαι 
Παθ. αόρ. με τη σημ. 2 ἐχρήσθην 
Μέσ. αόρ.  ἐχρησάμην 
Μέσ. παρακ. κέχρημαι 
Παθ. παρακ.  
με τη σημ. 2 

κέχρησμαι 

Μέσ. υπερσ. ἐκεχρήμην 
1. στην ενεργητική φωνή, για τους θεούς και τους 
χρησμούς τους καθοδηγώ με χρησμό, χρησμο-
δοτώ: λέγεται Ἀλκμέωνι τὸν Ἀπόλλω ταύτην 
τὴν γῆν χρῆσαι οἰκεῖν = λέγεται ότι ο Απόλ-
λωνας χρησμοδότησε στον Αλκμέωνα να κα-
τοικήσει σε αυτό το μέρος. 

2. στη μέση φωνή, για ανθρώπους χρῶμαι συμ-
βουλεύομαι (θεό ή μαντείο): οἱ θύοντες και οἱ 
χρώμενοι τῷ θεῷ = όσοι προσφέρουν θυσίες 
και όσοι συμβουλεύονται το θεό. 

3. στη μέση φωνή χρῶμαι  

α. με δοτική χρησιμοποιώ: χρῶμαι ἀργυρίῳ = 
χρησιμοποιώ χρήματα.  
β. για εξωτερικά γεγονότα υφίσταμαι, υπόκει-
μαι σε: ἐτύχομεν χειμῶνί τινι χρησάμενοι = 
συνέβη να υποστούμε καταιγίδα.  
[χράω (γ΄ εν. χρῇ και χρᾷ, απαρέμφ. χρᾶν), 
προβληματική η συσχέτιση με χρὴ  «είναι α-
νάγκη» και *gher- (> λατ. hortor)]. 

χρεία, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

έλλειψη, ανάγκη: ἵππων χρεία οὐκ ἔστι = δεν 
υπάρχει ανάγκη για άλογα.  

 παράγ. χρειώδης «αναγκαίος», ἀχρεῖος 
(και ἄχρειος) «μη ωφέλιμος», ἀχρειόω. 

ΝΕ χρεία (με την ίδια σημ.). 
[χρεία, ιων. χρείη, *χρα- (χρά-ομαι), *χρη- 
(κέ-χρη-μαι),  χράομαι]. 

χρεὼν ή χρεών ἐστι 

απρόσωπη έκφραση που ακολουθείται από απαρέμ-
φατο είναι αναγκαίο:  οὐ χρεών ἐστι ἐπαγγεῖ-
λαι τοῦτο εἰς τὴν Λακεδαίμονα = δεν είναι α-
ναγκαίο να το αναγγείλουν αυτό στη Σπάρτη.  

[χρὴ ὄν > χρεὼν ή ενδεχομένως χρεώ, ἡ/τό  + -
ν κατά το δέο-ν]. 

χρὴ ΡΗΜΑ 

Παρατ. χρῆν & ἐχρῆν 
Μέλλ. χρἤσται, χρῆσται 

είναι αναγκαίο, πρέπει: χρὴ ἐλαύνειν τινὰς ἡ-
μῶν ἐπ’ αὐτούς = πρέπει κάποιοι από εμάς να 
επιτεθούν σε αυτούς. = δεῖ. 

 παράγ. χρείᾱ (ἡ) σύνθ. ἀξιόχρεως, ὑπόχρε-
ως (και ὑπόχρεος), χρεωκοπέω, χρεωφειλέτης.  

[χρὴ «(είναι) ανάγκη» (αρχικά ουδ. ουσ.), που 
συνδυάζεται με το εἰμὶ για να σχηματίσει ένα 
είδος κλίσης, π.χ. χρὴ ἦν > χρῆν, ἐχρῆν, χρὴ ἔ-
σται > χρἤσται, χρὴ εἶναι > χρῆναι, χρὴ ὄν > 
χρεών, ιων. χρεόν· το χρὴ θεωρείται η βάση για 
το χρῆσθαι,  χράω]. 

χρῆμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ό,τι κανείς χρειάζεται ή χρησιμοποιεί. 

1. στον πληθ. χρήματα α. αγαθά, περιουσία: 
τοῖς σκεύεσι καὶ τοῖς χρήμασι ἀποθήκη = α-
ποθήκη για τα σκεύη και τα αγαθά τους. β. 
χρήματα, λεφτά: ζημιοῦμαι χρήμασιν = μου ε-
πιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο. 

2. πράγμα, υπόθεση, κατάσταση: πάντων 
χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος = μέτρο όλων 
των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος. 

 παράγ. χρηματίζω, χρηματισμὸς «ευεργεσία», 
χρηματιστὴς «έμπορος», χρηματιστήριον «χώ-
ρος αγοραπωλησιών», σύνθ. παραχρῆμα «α-
μέσως», ἀχρήματος, φιλοχρήματος.  
ΝΕ χρήμα (με τη σημ. 1β). 

[χρή + παρ. επίθ. -μα > χρῆμα (αρχικά «τα α-
γαθά, ο πλούτος», κατόπιν «το νόμισμα», ο-
πότε αντιτέθηκε προς το κτῆμα «κτηματική 
περιουσία»)]. 

χρηματίζω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐχρημάτιζον 
Μέλλ. χρηματιῶ 
Παρακ. κεχρημάτικα 
Μέσ. μέλλ. χρηματιοῦμαι 
Μέσ. παρακ. κεχρημάτισμαι 

1. διαπραγματεύομαι (ιδιαίτερα χρηματικές 
υποθέσεις).  
2. συνήθως στη μέση φωνή χρηματίζομαι δια-
πραγματεύομαι ή διεξάγω εμπορικές συναλ-
λαγές με στόχο το κέρδος, κερδίζω χρήματα: 
οἴονται χρηματιεῖσθαι μᾶλλον ἢ μαχεῖσθαι = 
φαντάζονται ότι θα κερδίσουν χρήματα μάλ-
λον παρά ότι θα πολεμήσουν. 

 παράγ. χρηματισμός, χρηματιστής. 

ΝΕ χρηματίζω «υπηρετώ σε μια θέση» & χρη-
ματιζομαι «επιδιώκω το χρήμα, δωροδοκού-
μαι».  

[παράγ. λ. χρῆμα, -ατος + παρ. επίθ. -ίζω > 
χρηματίζω,  χρῆμα]. 
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χρηστός,-ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

χρήσιμος, καλός για κάτι: χρηστόν/πονηρὸν 
περὶ τὸ σῶμα = χρήσιμο/κακό για το σώμα. 

  παράγ.  χρηστικός,  σύνθ.  ἄχρηστος, δύσ-
χρηστος, καταχρηστικός. 

ΝΕ χρηστός «αγαθός». 
[χρή- (< χράομαι «μεταχειρίζομαι») + παρ. ε-
πίθ. -σ-τός > χρηστός, καθώς οι λέξεις χρη-
στήρ, χρήστης συνδέονται ετυμολογικά με το 
χρη-σμός, που εδώ αναλύθηκε ως χρησ-μός]. 

χρίω ΡΗΜΑ 

 

Παρατ. ἔχριον 
Μέλλ. χρίσω 
Αόρ. ἔχρισα 
Παρακ. κέχρικα 
Μέσ. μέλλ. χρίσομαι 
Παθ. μέλλ. χρισθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐχρίσθην 
Παθ. παρακ. κέχρι(σ)μαι 
Παθ. υπερσ. ἐκεχρίσμην 

αλείφω, χρίω.  
ΝΕ χρίω.  
[*χρισ- (πβ. χρῖσ-μα) + παρ. επίθ. -jω, ΙΕ αρ-
χής].  
χρόνος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. χρονικό διάστημα.  
2. καθυστέρηση: οὐκ ἀνέμενον τὸν κήρυκα 
οὐδ’ ἐνεποίησαν χρόνον οὐδένα = δεν περίμε-
ναν τον κήρυκα ούτε σημείωσαν καμιά καθυ-
στέρηση.  

3. επιρρηματικές και άλλες χρήσεις: πολὺν χρό-
νον. ὀλίγον χρόνον. οὐκ ὀλίγον χρόνον. τοῦ-
τον τὸν χρόνον. οὐ πολὺς χρόνος ἐξ οὗ = δεν 
πέρασε πολύς χρόνος από τότε που. 

ΝΕ χρόνος (με τη σημ. 1). Για τη σημ. «έτος» 
οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τα ἔτος, ἐνιαυ-
τός. 

[άγν. ετυμ., καθώς η σύνδεση του χρόνος με 
το κείρω «κόβω» ως «τμήμα χρονικής διάρ-
κειας» ή το γέρων είναι ατεκμηρίωτη]. 

χρυσοῦς, -ῆ, -οῦν ΕΠΙΘΕΤΟ 

καμωμένος από χρυσό, χρυσός: χρυσᾶ τάλα-
ντα. χρυσῆ Ἀφροδίτη = χρυσό άγαλμα της Α-
φροδίτης.  
ΝΕ χρυσός. 

[χρύσεος > χρυσοῦς, χρυσέη > χρυσῆ, χρύσε-
ον > χρυσοῦν (η συναίρεση έγινε με το κατέ-
βασμα του τόνου στις πλάγιες πτώσεις, π.χ. 
χρυσέου > χρυσοῦ), σημιτ. δάνειο, πβ. ακκαδ. 
hurāsu «χρυσός», εβρ. hārus, φοινικικό hrs, ε-
νώ οι λοιπές ΙΕ γλώσσες είχαν άλλη λ. για 
τον χρυσό, π.χ. λατ. aurum]. 

χρῶμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. δέρμα (ιδιαίτερα του ανθρώπου). 

2. χρώμα του δέρματος: χρῶμα μέλας = μαύ-
ρος ως προς το χρώμα του δέρματος. 

3. γενικά χρώμα. 

ΝΕ χρώμα (με τη σημ. 3). 

[*χρω- (< χρῶ-σις «χρωματισμός» < χρώς, 
χρωτός, ὁ «το δέρμα του ανθρώπου») + παρ. 
επίθ. -μα > χρῶμα,  χρώς]. 

χρώς, χρωτός, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

το δέρμα του ανθρώπου. 

• ἐν χρῷ πολύ κοντά στο δέρμα: ἐν χρῷ κε-
καρμένος = κουρεμένος σύρριζα. 

 παράγ. χροιά, χρῶμα, χρώννυμι «χρωματί-
ζω» (*χρώσ-νυ-μι), χρῶμα, σύνθ. μελανόχρο-
ος, συγχρωτίζομαι.  
[χρώς, γεν. χροὸς και χρωτός, αρχικά *χροF-
οσός > (συναίρεση) *χροFώς > (συναίρεση) 
χρώς, συγγεν. με χραύω/-ομαι «εφάπτομαι»]. 

χυδαῖος, -ος, -ον ΕΠΙΘΕΤΟ 
Συγκριτικός χυδαιότερος 
Υπερθετικός χυδαιότατος 

1. συνηθισμένος, συνήθης, κοινός: χυδαῖοι 
φοίνικες.  
2. για πρόσωπα της μάζας, του όχλου: χυδαῖος 
ὄχλος = ο κοινός όχλος, η μάζα. 

ΝΕ χυδαίος (με τη σημ. 2). 

[επίρρ. χύδ-ην «χύμα, σε σκόρπια κατάστα-
ση» (< χέω, χεῦ-μα) + παρ. επίθ. -αῖος]. 

χωλός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

κουτσός.  

 παράγ. χωλότης, χωλαίνω, σύνθ. χωλό-
πους, χωλίαμβος.  
ΝΕ χωλός.  

[*χω- «χωλαίνω, κουτσαίνω» + παρ. επίθ. -λός, 
που συνήθως συνοδεύει επίθετα που δηλώνουν 
αναπηρία (στρεβλός, σιφλός, τραυλός, τυφλός 
κτλ.), ανετυμολόγητο· η συσχέτιση με χαλάω εί-
ναι εξεζητημένη]. 

χῶμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

σωρός χώματος (που στοίβαζαν οι εχθροί δίπλα 
στα τείχη μιας πόλης, για να μπορέσουν να ανέ-
βουν σε αυτά και να την καταλάβουν): χῶμα ἔ-
χουν πρὸς τὴν πόλιν = στοίβαζαν σωρό χώ-
ματος κοντά στα τείχη της πόλης. 

 παράγ. χωματισμός, χωματικός, σύνθ. ἀ-
νάχωμα, περίχωμα.  
ΝΕ χώμα. Το σημερινό χώμα οι αρχαίοι το 
δήλωναν με τη λέξη γῆ. 

[*χω- (πβ. χῶσαι, αόρ. του χώννυμι και χων-
νύω «συσσωρεύω») + παρ. επίθ. -μα > χῶμα, 

 χέω]. 

χώρα, -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. χώρα.  
2. χώρος: τοῦτο χώρας μεγάλης δεῖται = αυτό 
χρειάζεται μεγάλο χώρο. 
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3. η κοινωνική θέση κάποιου: ἐν ἀνδραπό-
δων χώρᾳ ἐσόμεθα = θα έχουμε το status των 
δούλων. 

 παράγ. χωρίον, χωρικός, χωρέω, χωρίζω, 
χωρίς, σύνθ. καταχωρίζω «βάζω στον τόπο», 
πλησιόχωρος, στενόχωρος, εὐρύχωρος, ἐγχώ-
ριος. 

ΝΕ χώρα (με τη σημ. 1). 

[ίσως χώρ-α, που θα μπορούσε να συσχετίζε-
ται με το χορός, ὁ  «οριοθετημένο έδαφος για 
χορό»]. 
χωρέω -ῶ ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐχώρουν 
Μέλλ. χωρήσομαι  

& (σε κάποια σύνθετα)  
-χωρήσω 

Αόρ. ἐχώρησα 
Παρακ. κεχώρηκα 
Παθ. μέλλ. χωρηθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐχωρήθην 
Παθ. παρακ. κεχώρημαι 

1. προχωρώ, πηγαίνω, έρχομαι.  
2. χωράω: οὐκ ἐχώρησεν αὐτοὺς ἡ πόλις.  
ΝΕ χωρώ (με τη σημ. 2). 
[*χωρ- (πβ. χώρα) + παρ. επίθ. -έω > χωρ-έω, 
ίσως συγγεν. με χορός, ὁ που δηλώνει «περιο-
ρισμένο χώρο»]. 
χωρὶς ΕΠΙΡΡΗΜΑ / ΠΡΟΘΕΣΗ 

1. ως επίρρημα χωριστά, χώρια: ἔθεντο χίλια τά-
λαντα χωρίς = έβαλαν χώρια χίλια τάλαντα.  
2. ως πρόθεση με γενική α. χωρίς. β. χωριστά α-
πό κάτι, μακριά από κάτι: αὐτὴ καθ’ αὑτὴν ἡ 
ψυχὴ ἔσται χωρὶς τοῦ σώματος = η ψυχή θα 
είναι μόνη της χωριστά από το σώμα.  
ΝΕ χωρίς (με τη σημ. 2α). 

[επίρρ. και πρόθεση χωρίς, δωρ. χῶρι < χώρ-
α στη σημ. «σε ξεχωριστό χώρο, εκτός, άνευ», 

 χώρα]. 
 
 
 
 
 
 
 

Ψ 
Ψ, ψ, ψεῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  

το εικοστό τρίτο γράμμα του ελληνικού αλ-
φαβήτου. 

• ως σύμβολο αριθμού ψ΄= 700, αλλά ͵ψ  = 
700.000. 

ψάλλω ΡΗΜΑ  

Παρατ. ἔψαλλον 
Μέλλ. ψαλῶ 
Αόρ. ἔψηλα 

πάλλω (τις χορδές μουσικού οργάνου με τα δά-
κτυλά μου και όχι με το πλήκτρο): τὰς χορδὰς 
ψάλλω, οὐ πλήκτρῳ κρούω = πάλλω τις χορ-
δές με τα δάκτυλά μου, δεν τις κτυπώ με το 
πλήκτρο. 

• παροιμία ῥᾷον ἤ τις ἂν χορδὴν ψήλειε = ευ-
κολότερο από αν έψαυε κανείς μια χορδή. 

 παράγ. ψαλμός, ψάλτης, ψαλτήριον, σύνθ. 
ψαλμῳδός.  
ΝΕ ψάλλω, ψέλνω (λ.χ. στην εκκλησία). 

[*ψήλ-/*ψάλ- + παρ. επίθ. -jω > *ψάλ-jω > 
ψάλλω, ομόρρ. του *ψήω «ξύνω» (απαρέμφ. 
ψῆν, ψήσω, ἔψησα), που δεν έχει, όπως και 
το ψάλλω, ασφαλή ετυμολογία]. 

ψαύω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔψαυον 
Μέλλ. ψαύσω 
Αόρ.  ἔψαυσα 
Παρακ. ἔψαυκα 
Παθ. αόρ. ἐψαύσθην 
Παθ. παρακ. ἔψαυσμαι 

πιάνω με το χέρι, ψαύω, ακουμπώ: μὴ ψαῦε ἀδι-
κίας ὃν τρόπον οὐδὲ πυρός = μην ακουμπάς την 
αδικία όπως δεν ακουμπάς ούτε τη φωτιά. 

 παράγ. ψαῦσις, ψαῦσμα, σύνθ. ἐπιψαύω, 
προσψαύω.  
ΝΕ ψαύω (λόγ., με την ίδια σημ.). 
[ψαύ-ω, ομόρρ. με ψῆν < *ψάω «ξέω, ξύνω», 

 ψάλλω]. 

ψέγω ΡΗΜΑ 
Μέλλ. ψέξω 
Αόρ. β΄ ἔψεξα 
Παθ. παρακ. ἔψεγμαι 

κατηγορώ: λόγον δίδωμι περὶ ὧν με ψέγου-
σιν = λογοδοτώ για όσα με κατηγορούν.  
= αἰτιάομαι. ≠ ἐπαινέω. 

 παράγ. ψόγος, ψογερός, σύνθ. ἐπίψογος, 
φιλόψογος.  
ΝΕ ψέγω.  
[*ψεγ-, *ψογ-, αβέβ. ετυμ., όπως άλυτο παρα-
μένει και το ερώτημα ποια από τις λέξεις ψέ-
γω και ψόγος προϋποθέτει την άλλη στο σχή-
μα ε-ο]. 

ψελλός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που κάνει λάθη στην ομιλία, τραυλός: 
ψελλός ἐστι καὶ καλεῖ τὴν ἄρκτον ἄρτον = εί-
ναι τραυλός και λέγει την άρκτον («αρκού-
δα») άρτον («ψωμί»). = τραυλός. 

 παράγ. ψελλισμός.  

ΝΕ ψελλός. 
[*ψελ- «τραυλίζω» + παρ. επίθ. -λός, ηχομιμη-
τικό]. 

ψεύδω ΡΗΜΑ 

Μέσ. μέλλ. ψεύσομαι 
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Μέσ. αόρ.  ἐψευσάμην 
Μέσ. παρακ. ἔψευσμαι 

1. μέση φωνή, απόλ. ψεύδομαι ψεύδομαι. ≠ ἀ-
ληθεύω «λέω την αλήθεια». 
2. μέση φωνή ψεύδομαι παραβαίνω, αθετώ: 
συνθήκας ψεύδομαι = παραβαίνω τις συμφω-
νίες. 

3. παθ. φωνή ψεύδομαι τῆς ἐλπίδος = διαψεύ-
δομαι ως προς την ελπίδα μου. 

 παράγ. ψεῦδος, ψεύστης, ψεῦσμα, ψευδής, 
σύνθ. διάψευσις, φιλοψευδής, ψεδομαρτυρέω.  

NE ψεύδομαι (με τη σημ. 1). 
[ψεύδ-ομαι, *bhseu- «φυσώ, ψεύδομα», πβ. 
αρχ. ινδ. bhástra «ασκός, φυσητήρι», για τη 
σημασιολογική εξέλιξη «φυσώ, φυσώ αέρα» 
> «ψεύδομαι» πβ. ομηρικό ἀνεμώλια βάζεις 
«λέγεις λόγια του αέρα»].  

ψῆγμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ρίνισμα, ροκάνισμα, ελάχιστο μέρος ενός υλι-
κού: ψῆγμα χρυσοῦ, ψῆγμα σιδήρου.  
ΝΕ ψήγμα.  
[*ψηγ- (ψήχ-ω «ρινίζω, κόβω σε πολύ μικρά 
κομματάκια» + παρ. επίθ. -μα > ψῆγμα]. 
ψηλαφάω -ῶ ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐψηλάφων 
Μέλλ. ψηλαφήσω 
Αόρ. β΄ ἐψηλάφησα 
Παθ. μέλλ. ψηλαφηθήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐψηλαφήθην 

ψαχουλεύω, αισθάνομαι με την αφή: ἐψηλα-
φῶμεν ἐν σκότει τὰ πράγματα = ψάχναμε στο 
σκοτάδι τα πράγματα. 

 παράγ. ψηλάφημα, ψηλάφησις, σύνθ. ἀνα-
ψηλαφάω.  
NE ψηλαφώ & ψηλαφίζω. 

[ίσως σύνθ. από ψάλλω + ἁφάω (ἁφή) «πιά-
νω με το χέρι»]. 

ψηφίζω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐψήφιζον 
Μέλλ. ψηφιῶ 
Αόρ.  ἐψήφισα 
Παρακ. ἐψήφικα 
Μέσ. μέλλ. ψηφιοῦμαι 
Μέσ. αόρ. ἐψηφισάμην 
Μέσ. παρακ. ἐψήφισμαι 

1. μετρώ κάτι χρησιμοποιώντας ψήφους, δηλ. 
πετραδάκια. 

2. μέση φωνή ψηφίζομαι ψηφίζω υπέρ κάποι-
ου πράγματος: ψηφίζεσθε τὸν πόλεμον = ψη-
φίστε υπέρ του πολέμου. 

3. παθ. φωνή ψηφίζομαι αποφασίζομαι με ψη-
φοφορία: τὰ ἐνθάδε ψηφισθησόμενα = όσα 
θα αποφασιστούν με ψηφοφορία εδώ. 

NE ψηφίζω (με τη σημ. 2). 

[παράγ. λ. φῆφος + παρ. επίθ. -ίζω]. 

ψῆφος, -ου, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. μικρή στρογγυλή πέτρα, πετραδάκι, χαλίκι. 

2. πετραδάκι, χαλίκι, που το χρησιμοποιού-
σαν στην ψηφοφορία, ψήφος: ψῆφον φέρω = 
ρίχνω την ψήφο μου. 

 παράγ. ψηφίς, -ῖδος «πετραδάκι», ψηφίζω, 
ψήφισμα, σύνθ. ψηφοκλέπτης, ψηφοφορέω. 
NE ψήφος (από τη σημ. 2).  
[*ψᾱφ-, *ψᾰφ-, δωρ. ψᾶφος, ομόρρ. του *ψάω 
(ψῆν),  ψάλλω]. 

ψιλός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

ως στρατιωτικός όρος ελαφρά οπλισμένος. ≠ ὁ-
πλίτης «βαριά οπλισμένος».  
2. για φθόγγους αυτός που προφέρεται λιτά 
και απέριττα, δηλ. χωρίς δασεία, δασύτητα, 
λ.χ. τα σύμφωνα τ, π, κ. ≠ δασύς. 

ΝΕ ψιλός, και με τις δύο σημ.  
[*ψι- (ομόρρ. του  ψῆ),  ψάλλω) + παρ. ε-
πίθ. -λός]. 
ψόγος, -ου, ὁ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

επίκριση: ψόγον ἐπιφέρω τινί = διατυπώνω ε-
πικρίσεις εις βάρος κάποιου.  
ΝΕ ψόγος. 

[*ψεγ-, *ψογ- (< ψέγω) + παρ. επίθ. -ος > ψό-
γος,  ψέγω]. 

ψοφέω -ῶ ΡΗΜΑ 

Παρακ. ἐψόφηκα 
1. κτυπώ, κάνω θόρυβο: ψοφοῦντες ποταμοί. 

ψοφῶ τὴν θύραν = κάνω θόρυβο στην πόρτα 
(κλείνοντάς την καθώς βγαίνω από το σπίτι). Το 
«κτυπώ την πόρτα από έξω, ώστε να μου ανοί-
ξουν, για να μπω μέσα στο σπίτι» λεγόταν κόπτω 
ή πατάσσω ή κρούω τὴν θύραν.  
ΝΕ ψοφώ «πεθαίνω (για ζώο)». 

[παράγ. λ. ψόφος «θόρυβος»+ παρ. επίθ. -έω]. 

ψυχή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. το άυλο και αθάνατο μέρος της ύπαρξης 
του ανθρώπου: ἀθάνατος ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ 
οὐδέποτε ἀπόλλυται = αθάνατη είναι η ψυχή 
μας και ποτέ δε χάνεται. 

2. η ψυχή ως έδρα των επιθυμιών και συναι-
σθημάτων.  
3. η ζωή: ἀγωνίζονται περὶ τῆς ψυχῆς.  

 παράγ. ψυχικός, ψύχωσις, σύνθ. ἄψυχος, 
ἔμψυχος, μετεμψύχωσις, μεγαλόψυχος, ψυχο-
πομπός, ψυχαγωγέω.   
ΝΕ ψυχή (με όλες τις σημ.). 

[ψῡχ-ή μεταρρημ. ουσ. από ψύχω «βγάζω 
πνοή», *bhes- «πνέω, φυσώ», πβ. αρχ. ινδ.  
bhás-trā- «πνοή»]. 

ψύχω ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἔψυχον 
Μέλλ. ψύξω  
Αόρ.  ἔψυξα 
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Παρακ. ἔψυχα 
Παθ. μέλλ. ψυχθήσομαι 
Παθ. μέλλ. β΄ ψυγήσομαι 
Παθ. αόρ. ἐψύχθην 
Παθ. αόρ. β΄ ἐψύχην/ ἐψύγην 
Παθ. παρακ. ἔψυγμαι 

κάνω κάτι κρύο, του ρίχνω τη θερμοκρασία: 
θερμαίνω καὶ ψύχω τὰ σώματα.  ≠ θερμαίνω.  
ΝΕ ψύχω. 

[ψύχω, άγν. ετυμ. αλλά διαφορετικό από το 
ψῡχ-ή· τα ψῡχ-ρὸς και ψῡχος εναλλάσσονται 
συμπληρωματικά, όπως τα κυδ-ρὸς και κῡ-
δος]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ω 
Ω, ω, ὦ μέγα, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  
το εικοστό τέταρτο γράμμα του ελληνικού αλ-
φαβήτου. Για την προφορά και ονομασία του, 

 Ο, ο, ὂ μικρόν, τό. 
• ως αριθμητικό σύμβολο: ω΄ = 800, αλλά ͵ω = 
800 000. 
ὧδε ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

ως εξής, με αυτόν τον τρόπο. 

[δεικτικό επίρρ. ὥς «έτσι» + εγκλιτικό μόριο 
δε]. 

ᾠδή, -ῆς, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

τραγούδι. 

 παράγ. ᾠδικός, Ὠδεῖον, ἀοίδιμος «τραγου-
δισμένος, φημισμένος», σύνθ. ἐπῳδή. 

ΝΕ ωδή.  
[ᾠδή συνηρημένο από ἀοιδή < ἀείδω «τρα-
γουδώ» < ἀFείδω, συγγεν. με αὐδή «φωνή»]. 

ᾠδικός, -ή, -ὸν ΕΠΙΘΕΤΟ 

αυτός που τραγουδά. ≠ ὀρχηστικὸς «που χο-
ρεύει».  
ΝΕ στη φρ. ωδικά πτηνά. 

[παράγ. λ. ᾠδή + παρ. επίθ. -ικός]. 

ὠδίς, -ῖνος, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

στον πληθ. κυρίως αἱ ὠδῖνες  

οι πόνοι του τοκετού, της γέννας. 

 παράγ. ὠδίνω, σύνθ. δυσώδινος.  
ΝΕ ωδίνες. 

[αβέβ. ετυμ., ίσως συγγενικό με ὀδύνη < *ἐδ- (ἔ-
δω «τρώγω») + παρ. επίθ. -ύνη, για την αλλαγή 
ε σε ο πβ. ἔδοντες > ὀδόντες και για τη σημασι-
ολογική εξέλιξη «τρώγω» > «κατατρώγω, λυ-
πώ» πβ. λατ. curae edaces «φροντίδες που κα-
τατρώγουν, που προξενούν λύπη»]. 

ὠθέω -ῶ ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐώθουν 
Μέλλ. ὤσω 
Αόρ.  ἔωσα 
Παρακ. ἔωκα 
Υπερσ. ἐώκειν 
Μέσ. μέλλ. ὤσομαι 
Παθ. μέλλ. ὠσθήσομαι 
Μέσ. αόρ. ἐωσάμην 
Παθ. αόρ. ἐώσθην 
Παθ. παρακ. ἔωσμαι 

συνήθως για την ανθρώπινη δύναμη 
1. ωθώ, σπρώχνω: χερσὶν καὶ ποσὶν τὸν λί-
θον ὠθῶ. ἐπὶ κεφαλὴν ὠθῶ τινα = σπρώχνω 
κάποιον, ώστε να πέσει κατακέφαλα.  ≠ ἕλ-
κω. 

2. μέση φωνή ὠθοῦμαι απωθώ, αποκρούω: ἐώ-
σαντο τὸ εὐώνυμον κέρας = απέκρουσαν το 
αριστερό κέρας. 

 παράγ. ὦσις, ὤθησις, ὠσμός, ὠστισμός,  
σύνθ. προωθέω, παρωθέω, ἀπωθέω, ἐξωθέω, ἀ-
πωστικός, προωστικός.  
ΝΕ ωθώ (με τη σημ. 1). 

[το ὠθέω εμφανίζεται ως θαμιστικός τύπος ε-
νός ρήματος *ἔθω (*ἔθω/ὠθέω, πβ. πέλο-
μαι/πωλέομαι), πβ. ἔθων = βλάπτων, χωρίς 
σαφή ετυμολογία]. 

ὠνέομαι -οῦμαι ΡΗΜΑ 

Παρατ. ἐωνούμην 
Μέλλ. ὠνήσομαι 
Παθ. μέλλ. ὠνηθήσομαι 
Αόρ. ἐωνησάμην & ἐπριάμην 
Υπερσ.  
με ενεργ. και παθ. 
σημ. 

ἐωνήμην  
«είχα αγοράσει ή είχα α-
γοραστεί» 

Παθ. αόρ. ἐωνήθην 
Παρακ.  
με ενεργ. και παθ. 
σημ. 

ἐώνημαι  
«έχω αγοράσει ή έχω αγο-
ραστεί» 

αγοράζω: ὠνοῦμαί τι παρά τινος = αγοράζω 
κάτι από κάποιον. ≠ πωλέω. = ἀγοράζω.   

 παράγ. ὤνιος, ὤνησις, ὠνήσιμος, ὠνητής, 
σύνθ. ὀψώνιον, τελώνης.  
[*ων- «αγοράζω» (από όπου ὦν-ος «τιμή αγο-
ράς», ὠν-έομαι, ὠν-ὴ «αγορά», χωρίς να υ-
πάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού της αρ-
χικής λέξης), *wes-no, αρχ. ινδ. vasná «τιμή», 
αιολ. ὄννα = ὠνή]. 

ὥρα (Α), -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

1. εποχή: ἦρος ὥρα = εποχή της άνοιξης. ὥρα 
θερινή = καλοκαιρινή εποχή. χειμῶνος ὥρᾳ = 
στην εποχή του χειμώνα.  

2. στους ιστορικούς η εποχή των εκστρατειών, το 
καλοκαίρι: ἐν καλύβαις πνιγηραῖς ὥρᾳ ἔτους 
διαιτωμένων... = καθώς διέμεναν σε αποπνικτι-
κές καλύβες κατά το καλοκαίρι... 
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3. α. η ώρα, χρονική υποδιαίρεση του εικοσι-
τετραώρου: νυκτὸς ἐν ὥρᾳ = τη νύκτα. 

β. το έτος γενικά: 

• ἐν τῇ πέρυσιν ὥρᾳ = πέρυσι. 

• εἰς ὥρας/εἰς ἄλλας ὥρας = το επόμενο έτος, 
του χρόνου. 

4. ο κατάλληλος χρόνος ή εποχή για κάτι:  ὅ-
ταν ὥρᾳ ἥκῃ = όταν φτάσει ο κατάλληλος 
χρόνος. ἐμοὶ δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι καθεύδειν = 
μου φαίνεται ότι δεν είναι ο κατάλληλος 
χρόνος να κοιμάται κανείς.  

5. η ακμή της νιότης, η νεότητα: πάντες οἱ ἐν 
ὥρᾳ = όλοι όσοι βρίσκονται στην ακμή της 
νιότης τους. 

 παράγ. ὡραῖος, ὥριμος, σύνθ. ἄωρος «ο ε-
κτός εποχής», δωδεκάωρος, ὡρολόγιον, ὡρο-
σκόπιον. 

NE ώρα (με τις σημ. 3α, 4). 

[ὥρ-α, ΙΕ *yōrā, λατ. hornus «αυτού του έτους», 
αρχ. γερμ. jār «έτος, χρόνος» (σύγχρονο γερμ. 
Jahr), αρχ. ισλανδικό ār «έτος»]. 

ὤρα (Β), -ας, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

φροντίδα.  

 παράγ. ὀλίγωρος, ὀλιγωρέω, τιμωρός, θεω-
ρός.   

ΝΕ στα σύνθ. ολιγωρώ, ολιγωρία.  

[ὤρα, ιων. ὤρη < *Fώρᾱ, *wer-, *wor- «παρα-
τηρώ, επαγρυπνώ», ομόρρ. του ὁράω < *Fο-
ράω· η ψίλωση οφείλεται καταρχήν στην α-
νατολική ιωνική (και τις άλλες ψιλωτικές δι-
αλέκτους)]. 

ὡραῖος, -αία, -αῖον ΕΠΙΘΕΤΟ 

Συγκριτικός ὡραιότερος 
Υπερθετικός ὡραιότατος 

αυτός που βρίσκεται στην κατάλληλη ώρα, έ-
γκαιρος: ἔστι μοι θυγάτηρ γάμου ὡραία = έ-
χω κόρη που είναι στην ώρα της για γάμο.  

NE ωραίος «όμορφος». 
[παράγ. λ. ὥρα + παρ. επίθ. -αῖος]. 

ὡς ΕΠΙΡΡΗΜΑ / ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ / ΠΡΟΘΕΣΗ 

Α. ΩΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. αναφορικό επίρρημα (συχνά αλλά όχι πάντοτε 
προηγείται δεικτικό επίρρημα) όπως: οὕτως, 
ὡς... = έτσι, όπως... 

• ὡς + υπερθετικός επιρρήματος ή επιθέτου όσο 
το δυνατόν πιο...: ὡς ρᾷστα = όσο το δυνα-
τόν πιο εύκολα. ὡς βέλτιστοι = όσο το δυ-
νατόν πιο καλοί. 

Β. ΩΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

1. ειδικός σύνδεσμος ότι: λέγει ὡς ἄδικός εἰμι = 
λέει ότι είμαι άδικος. 

2. τελικός σύνδεσμος για να, να.  = ἵνα, ὅπως.  

• ὡς + απαρέμφατο χρησιμοποιείται για να περι-
ορίσει ισχυρισμό: ὡς δὲ συντόμως εἰπεῖν... = 
και για να μιλήσω με συντομία... 

3. συμπερασματικός σύνδεσμος, όπως ο ὥστε ώ-
στε, με αποτέλεσμα: ὁ ποταμὸς τοσοῦτος τὸ 
βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν = ο πο-
ταμός ήταν τόσος στο βάθος, ώστε ούτε καν 
τα δόρατα να υπερέχουν. 

4. αιτιολογικός σύνδεσμος επειδή, γιατί, διότι: 
τί ποτε λέγεις, ὦ τέκνον; ὡς οὐ μανθάνω = τι 
λες τέλος πάντων, παιδί μου; γιατί δεν κατα-
λαβαίνω. 

5. χρονικός σύνδεσμος όταν: ὡς γὰρ ὁ θροῦς δι-
ῆλθε τῆς ἐμῆς συμφορᾶς = όταν διαδόθηκε η 
είδηση για τη συμφορά μου... 

Γ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ 

το ὡς όταν τάσσεται μπροστά από μετοχές δηλώ-
νει την αιτία ή το σκοπό της ενέργειας που εκφρά-
ζει το ρήμα: οἱ Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς 
πολεμήσοντες = οι Αθηναίοι ετοιμάζονταν να 
πολεμήσουν. ἀγανακτοῦσιν ὡς ἀδικούμενοι = 
αγανακτούν με την ιδέα ότι αδικούνται. 

∆. ΩΣ ΠΡΟΘΕΣΗ 

το ὡς όταν λειτουργεί ως πρόθεση συντάσσεται με 
αιτιατική και δηλώνει κίνηση σε πρόσωπο: ἀφί-
κετο ὡς Περδίκκαν = έφθασε στον Περδίκκα. 

• το ὡς σε ανεξάρτητες προτάσεις χρησιμοποιεί-
ται ως επιφώνημα που συνήθως συνοδεύει επιρ-
ρήματα ή επίθετα 

πώς! πόσο!, τι!: ὡς ἀστεῖος ὁ ἄνθρωπος = τι 
ευγενικός αυτός ο άνθρωπος!  
[επίρρ. και πρόθεση ὡς, παλιά οργανική πτώ-
ση *yō  ενός θέματος *yo + -ς των επιρρημά-
των (π.χ. οὕτω-ς)]. 
ὡσὰν ή ορθότερα ὡς ἂν  
σαν να, σαν: προπετῶς ἐπερωτᾷ ὡσὰν παῖς = 
με απερισκεψία ρωτά σαν παιδί. 

[επίρρ. της σύγκρισης ὡς + ἄν,  ὡς]. 
ὡσαύτως ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

κατά τον ίδιο τρόπο: ὡσαύτως καὶ τὸ σμι-
κρὸν τὸ ἐν ἡμῖν οὐκ ἐθέλει ποτὲ μέγα γίγνε-
σθαι = κατά τον ίδιο τρόπο και το μικρό που 
βρίσκεται μέσα μας δεν μπορεί να γίνει μεγά-
λο. 

[επίρρ. της σύγκρισης ὡς + αὔτως,  ὡς]. 

ὥσπερ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

1. όπως: μέγα ἠτύχησαν οὗτοι, ὥσπερ ἐγώ = 
μεγάλη συμφορά έπαθαν αυτοί, όπως εγώ. 

2. χρησιμοποείται για να περιορίσει ή να τροποποιή-
σει κάποιον ισχυρισμό σαν να, κατά κάποιον 
τρόπο, τρόπον τινά: ὥσπερ ὑπεφθόνει = τους 
ζήλευε τρόπον τινά (σαν να τους ζήλευε). 

[επίρρ. σύγκρισης ὡς + βεβαιωτικό μόριο περ, 
 ὡς]. 

ὥστε ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

σύνδεσμος συμπερασματικός, που εκφράζει το 
πραγματικό ή το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της ε-
νέργειας του ρήματος της κύριας πρότασης 
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1. συχνά με απαρέμφατο ώστε να, με αποτέλε-
σμα να: καὶ τὸν προοφειλόμενον μισθὸν ἀπέ-
δωκεν, ὥστε τὸ στράτευμα πολὺ προθυμότε-
ρον εἶναι = τους πλήρωσε και το μισθό τον 
καθυστερημένο, ώστε να είναι το στράτευμα 
πολύ προθυμότερο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. με οριστική, όταν δηλώνει το πραγματικό αποτέλε-
σμα ἃ δὴ παντὸς ἄξια δοκεῖ εἶναι, ὥστε πάντες 
τὸ καταλιπεῖν αὐτὰ φεύγομεν = αυτά φαίνονται 
ότι είναι πιο αξιόλογα από το καθετί, ώστε όλοι 
αποφεύγουμε να τα εγκαταλείπουμε.  
ΝΕ ώστε. 

[επίρρ. ὥς (ή ὡς) + συμπλεκτικός σύνδεσμος τε]. 
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