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Μείωση καταθέσεων 27 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους
Ζήτηση για θυρίδες

Μείωση καταθέσεων 27 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους
Ζήτηση για θυρίδες

Τα σενάρια περί χρεοκοπίας προκαλούν αιμορραγία στις τραπεζικές καταθέσεις, ενώ
ταυτόχρονα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για τραπεζικές θυρίδες. Τον Ιούλιο οι
εκροές καταθέσεων ξεπέρασαν σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών τα 4 δισ.
ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση από την αρχή του έτους στα 27 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αντιστοιχεί με το 10% των συνολικών καταθέσεων του εγχώριου
τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εκροές του Ιουλίου μόνο κατά το
ήμισυ κατευθύνθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού. Το άλλο μισό είτε επενδύθηκε είτε
καταναλώθηκε, αφού εξαιτίας της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας και της
μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχρεώνονται να
χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις
τους. Ενα μέρος των κεφαλαίων που έφυγε από τους καταθετικούς λογαριασμούς δεν
απομακρύνθηκε, πάντως, από τις τράπεζες, έστω και αν δεν αποτελεί πλέον μέρος του
ενεργητικού τους. Κάποια ποσά έχουν τοποθετηθεί σε θυρίδες. Η ζήτηση για θυρίδες το
α΄ εξάμηνο του 2010 σημείωσε αύξηση κατά 12% και τα πιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν
τον αριθμό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πελατών τους.

Τα σενάρια περί χρεοκοπίας προκαλούν αιμορραγία στις τραπεζικές καταθέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για τραπεζικές
θυρίδες. Τον Ιούλιο οι εκροές καταθέσεων ξεπέρασαν σύμφωνα με εκτιμήσεις
τραπεζικών στελεχών τα 4 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση από
την αρχή του έτους στα 27 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αντιστοιχεί
με το 10% των συνολικών καταθέσεων του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εκροές του Ιουλίου μόνο κατά το ήμισυ κατευθύνθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού. Το άλλο μισό είτε επενδύθηκε είτε καταναλώθηκε, αφού εξαιτίας της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας και της
μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχρεώνονται να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους, για να καλύψουν τις
υποχρεώσεις τους. Ενα μέρος των κεφαλαίων που έφυγε από τους καταθετικούς
λογαριασμούς δεν απομακρύνθηκε, πάντως, από τις τράπεζες, έστω και αν δεν
αποτελεί πλέον μέρος του ενεργητικού τους. Κάποια ποσά έχουν τοποθετηθεί
σε θυρίδες. Η ζήτηση για θυρίδες το α΄ εξάμηνο του 2010 σημείωσε αύξηση
κατά 12% και τα πιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν τον αριθμό τους προκειμένου να
ανταποκριθούν στα αιτήματα των πελατών τους.

ginnasio regular

Μείωση καταθέσεων 27 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους
Ζήτηση για θυρίδες
Τα σενάρια περί χρεοκοπίας προκαλούν αιμορραγία στις τραπεζικές καταθέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη
ζήτηση για τραπεζικές θυρίδες. Τον Ιούλιο οι εκροές καταθέσεων
ξεπέρασαν σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών τα 4
δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση από την αρχή του
έτους στα 27 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αντιστοιχεί
με το 10% των συνολικών καταθέσεων του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εκροές του Ιουλίου
μόνο κατά το ήμισυ κατευθύνθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού.
Το άλλο μισό είτε επενδύθηκε είτε καταναλώθηκε, αφού εξαιτίας
της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας και της μείωσης του
διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχρεώνονται να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους, για να
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Ενα μέρος των κεφαλαίων που
έφυγε από τους καταθετικούς λογαριασμούς δεν απομακρύνθηκε,
πάντως, από τις τράπεζες, έστω και αν δεν αποτελεί πλέον μέρος
του ενεργητικού τους. Κάποια ποσά έχουν τοποθετηθεί σε θυρίδες.
Η ζήτηση για θυρίδες το α΄ εξάμηνο του 2010 σημείωσε αύξηση
κατά 12% και τα πιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν τον αριθμό τους
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Τα σενάρια περί χρεοκοπίας προκαλούν αιμορραγία στις τραπεζικές καταθέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για τραπεζικές θυρίδες. Τον Ιούλιο οι εκροές καταθέσεων ξεπέρασαν σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών τα 4 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη
συνολική μείωση από την αρχή του έτους στα 27 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αντιστοιχεί με το 10% των συνολικών καταθέσεων του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές οι εκροές του Ιουλίου μόνο κατά το ήμισυ κατευθύνθηκαν σε τράπεζες του
εξωτερικού. Το άλλο μισό είτε επενδύθηκε είτε καταναλώθηκε, αφού εξαιτίας της κάμψης της
οικονομικής δραστηριότητας και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχρεώνονται να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους, για να καλύψουν
τις υποχρεώσεις τους. Ενα μέρος των κεφαλαίων που έφυγε από τους καταθετικούς λογαριασμούς δεν απομακρύνθηκε, πάντως, από τις τράπεζες, έστω και αν δεν αποτελεί πλέον μέρος
του ενεργητικού τους. Κάποια ποσά έχουν τοποθετηθεί σε θυρίδες. Η ζήτηση για θυρίδες το α΄
εξάμηνο του 2010 σημείωσε αύξηση κατά 12% και τα πιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν τον αριθμό
τους προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πελατών τους.

Τα σενάρια περί χρεοκοπίας προκαλούν αιμορραγία στις τραπεζικές καταθέσεις, ενώ
ταυτόχρονα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για τραπεζικές θυρίδες. Τον Ιούλιο
οι εκροές καταθέσεων ξεπέρασαν σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών τα 4
δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση από την αρχή του έτους στα 27 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για ένα ποσό που αντιστοιχεί με το 10% των συνολικών καταθέσεων του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εκροές του Ιουλίου μόνο
κατά το ήμισυ κατευθύνθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού. Το άλλο μισό είτε επενδύθηκε είτε καταναλώθηκε, αφού εξαιτίας της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας
και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχρεώνονται να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Ενα μέρος των κεφαλαίων που έφυγε από τους καταθετικούς λογαριασμούς
δεν απομακρύνθηκε, πάντως, από τις τράπεζες, έστω και αν δεν αποτελεί πλέον μέρος
του ενεργητικού τους. Κάποια ποσά έχουν τοποθετηθεί σε θυρίδες. Η ζήτηση για θυρίδες το α΄ εξάμηνο του 2010 σημείωσε αύξηση κατά 12% και τα πιστωτικά ιδρύματα
αυξάνουν τον αριθμό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πελατών
τους.
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Μείωση καταθέσεων 27 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους
Ζήτηση για θυρίδες
Τα σενάρια περί χρεοκοπίας προκαλούν αιμορραγία στις τραπεζικές
καταθέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για
τραπεζικές θυρίδες. Τον Ιούλιο οι εκροές καταθέσεων ξεπέρασαν σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών τα 4 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας
τη συνολική μείωση από την αρχή του έτους στα 27 δισ. ευρώ. Πρόκειται
για ένα ποσό που αντιστοιχεί με το 10% των συνολικών καταθέσεων του
εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εκροές
του Ιουλίου μόνο κατά το ήμισυ κατευθύνθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού. Το άλλο μισό είτε επενδύθηκε είτε καταναλώθηκε, αφού εξαιτίας της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας και της μείωσης του
διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχρεώνονται να
χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους, για να καλύψουν τις
υποχρεώσεις τους. Ενα μέρος των κεφαλαίων που έφυγε από τους καταθετικούς λογαριασμούς δεν απομακρύνθηκε, πάντως, από τις τράπεζες,
έστω και αν δεν αποτελεί πλέον μέρος του ενεργητικού τους. Κάποια
ποσά έχουν τοποθετηθεί σε θυρίδες. Η ζήτηση για θυρίδες το α΄ εξάμηνο
του 2010 σημείωσε αύξηση κατά 12% και τα πιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν τον αριθμό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα των
πελατών τους.
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Μείωση καταθέσεων 27 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους
Ζήτηση για θυρίδες

Τα σενάρια περί χρεοκοπίας προκαλούν αιμορραγία στις τραπεζικές καταθέσεις,
ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για τραπεζικές θυρίδες.
Τον Ιούλιο οι εκροές καταθέσεων ξεπέρασαν σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών
στελεχών τα 4 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση από την αρχή του έτους
στα 27 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αντιστοιχεί με το 10% των συνολικών
καταθέσεων του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι
εκροές του Ιουλίου μόνο κατά το ήμισυ κατευθύνθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού. Το άλλο μισό είτε επενδύθηκε είτε καταναλώθηκε, αφού εξαιτίας της κάμψης
της οικονομικής δραστηριότητας και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος
επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχρεώνονται να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Ενα μέρος των κεφαλαίων που έφυγε από τους καταθετικούς λογαριασμούς δεν απομακρύνθηκε, πάντως,
από τις τράπεζες, έστω και αν δεν αποτελεί πλέον μέρος του ενεργητικού τους. Κάποια ποσά έχουν τοποθετηθεί σε θυρίδες. Η ζήτηση για θυρίδες το α΄ εξάμηνο του
2010 σημείωσε αύξηση κατά 12% και τα πιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν τον αριθμό
τους προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πελατών τους.

Τα σενάρια περί χρεοκοπίας προκαλούν αιμορραγία στις τραπεζικές καταθέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για τραπεζικές θυρίδες. Τον Ιούλιο οι εκροές καταθέσεων ξεπέρασαν σύμφωνα με
εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών τα 4 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική
μείωση από την αρχή του έτους στα 27 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό
που αντιστοιχεί με το 10% των συνολικών καταθέσεων του εγχώριου
τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εκροές του Ιουλίου
μόνο κατά το ήμισυ κατευθύνθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού. Το άλλο
μισό είτε επενδύθηκε είτε καταναλώθηκε, αφού εξαιτίας της κάμψης της
οικονομικής δραστηριότητας και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχρεώνονται να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Ενα
μέρος των κεφαλαίων που έφυγε από τους καταθετικούς λογαριασμούς
δεν απομακρύνθηκε, πάντως, από τις τράπεζες, έστω και αν δεν αποτελεί
πλέον μέρος του ενεργητικού τους. Κάποια ποσά έχουν τοποθετηθεί σε
θυρίδες. Η ζήτηση για θυρίδες το α΄ εξάμηνο του 2010 σημείωσε αύξηση
κατά 12% και τα πιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν τον αριθμό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πελατών τους.
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Μείωση καταθέσεων 27 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους
Ζήτηση για θυρίδες
Τα σενάρια περί χρεοκοπίας προκαλούν αιμορραγία στις τραπεζικές καταθέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για τραπεζικές θυρίδες. Τον Ιούλιο οι εκροές
καταθέσεων ξεπέρασαν σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών
στελεχών τα 4 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση
από την αρχή του έτους στα 27 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα
ποσό που αντιστοιχεί με το 10% των συνολικών καταθέσεων
του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές οι εκροές του Ιουλίου μόνο κατά το ήμισυ κατευθύνθηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού. Το άλλο μισό είτε επενδύθηκε είτε καταναλώθηκε, αφού εξαιτίας της κάμψης της
οικονομικής δραστηριότητας και της μείωσης του διαθέσιμου
εισοδήματος επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχρεώνονται
να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους, για να
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Ενα μέρος των κεφαλαίων
που έφυγε από τους καταθετικούς λογαριασμούς δεν απομακρύνθηκε, πάντως, από τις τράπεζες, έστω και αν δεν αποτελεί
πλέον μέρος του ενεργητικού τους. Κάποια ποσά έχουν τοποθετηθεί σε θυρίδες. Η ζήτηση για θυρίδες το α΄ εξάμηνο του
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ἐπιρρόχανον, v. ἐπιρρόγανον
ἐπιρρυγχίς, ίδος, ἑ, (ῥύγχος) hook of a bird’s beak, Ar.Byz.Epit.4.11, Suid.
ἐπιρρύζω, set a dog on one, ἐπί τινα Ar.V.705, acc. to Sch. and Hsch. (where also
-ρροίζειν); cf. ῥύζω.
ἐπιρρυθμίζω, remould, amend, [ποιήματα] Pl.Lg.802b; ἐ. ἐς τὸ ἀφελὲς ἑαυτήν dress oneself
simply, v. l. in Luc.Pisc.12.
ἐπιρρύομαι, save, preserve, A.Th.165 (lyr.).
ἐπιρρῠπαίνω, soil on the surface, ὥσπερ ἰοῦ -αίνοντος τὴν πολυτέλειαν, Plu.2.828a, cf. Philum.Ven.3.2 (Pass.). 2. Pass., become foul again, of a wound, Archig.ap.Orib.46.26.3.
ἐπιρρύπτω, clean, Herod.Med. in Rh.Mus.58.85.
ἐπίρρῠσις, εως, ἡ, = ἐπιρροή, Hp.Loc.Hom.21; αἵματος Arist.Pa653a13. 2. perh.ἐπίρρῡσις
(ῥύομαι) means of saving, Id.GA745a28.
ἐπιρρυσμίζω, Ion, for ἐπιρρυθμίζω, Hsch.
ἐπιρρύσμιος, η, ον, (ῥυσμός) in-flowing, Hsch.; ἐπιρρυσμίη ἑκάστοισιν ἡ δόξις adventitious,
Democr.7.
ἐπιρρῠτής, οῦ, ὁ, = ἐπαρυστρίς, Aq.Za.4.2 (pl.).
ἐπίρρῠτος, ον, (ἐπιρρέω) running, ὕδατα Thphr.CP3.8.3, HP5.9.5; of food, infused into
the body, τροφῆς νάματα ἑ. Pl.Ti.80d; of sight, infused from the sun, Id.R.508b; ψυχαί
Ti.Locr.99e; ἡδοναὶ δι’αἰσθήσεων ἐπιρρύτοι Max.Tyr.31.7; ἐ. δύναμις, opp. σύμφυτος, Gal.1.319
2. metaph., overflowing, abundant, καρπός A.Eu.907. 2. Pass., flowed into, subject to influx,
opp. ἀπόρρυτος, Pl.Ti.43a. 2. overflowed, moist, πεδίον X.An.1.2.22. 3. as Subst., perh. oilvessel or pipe, ἀλείψασαν δρακτοῖς καὶ ἐπιρύτοις JRS16.90, cf. OGI479.10 note.
ἐπιρρῠφέω, Ion. for -ρροφέω (q. v.).
ἐπιρρωγολογέομαι, (ῥώξ, ῥάξ) glean grapes off the vines, Lxx4Ma. 2.9.

ginnasio regular, bold, italic:
Polytonic Greek

ἐπιρρόχανον, v. ἐπιρρόγανον
ἐπιρρυγχίς, ίδος, ἑ, (ῥύγχος) hook of a bird’s beak, Ar.Byz.Epit.4.11, Suid.
ἐπιρρύζω, set a dog on one, ἐπί τινα Ar.V.705, acc. to Sch. and Hsch. (where also
-ρροίζειν); cf. ῥύζω.
ἐπιρρυθμίζω, remould, amend, [ποιήματα] Pl.Lg.802b; ἐ. ἐς τὸ ἀφελὲς ἑαυτήν dress
oneself simply, v. l. in Luc.Pisc.12.
ἐπιρρύομαι, save, preserve, A.Th.165 (lyr.).
ἐπιρρῠπαίνω, soil on the surface, ὥσπερ ἰοῦ -αίνοντος τὴν πολυτέλειαν, Plu.2.828a,
cf. Philum.Ven.3.2 (Pass.). 2. Pass., become foul again, of a wound, Archig.
ap.Orib.46.26.3.
ἐπιρρύπτω, clean, Herod.Med. in Rh.Mus.58.85.
ἐπίρρῠσις, εως, ἡ, = ἐπιρροή, Hp.Loc.Hom.21; αἵματος Arist.Pa653a13. 2. perh.
ἐπίρρῡσις (ῥύομαι) means of saving, Id.GA745a28.
ἐπιρρυσμίζω, Ion, for ἐπιρρυθμίζω, Hsch.
ἐπιρρύσμιος, η, ον, (ῥυσμός) in-flowing, Hsch.; ἐπιρρυσμίη ἑκάστοισιν ἡ δόξις
adventitious, Democr.7.
ἐπιρρῠτής, οῦ, ὁ, = ἐπαρυστρίς, Aq.Za.4.2 (pl.).
ἐπίρρῠτος, ον, (ἐπιρρέω) running, ὕδατα Thphr.CP3.8.3, HP5.9.5; of food, infused
into the body, τροφῆς νάματα ἑ. Pl.Ti.80d; of sight, infused from the sun, Id.R.508b;
ψυχαί Ti.Locr.99e; ἡδοναὶ δι’αἰσθήσεων ἐπιρρύτοι Max.Tyr.31.7; ἐ. δύναμις, opp.
σύμφυτος, Gal.1.319 2. metaph., overflowing, abundant, καρπός A.Eu.907. 2. Pass.,
flowed into, subject to influx, opp. ἀπόρρυτος, Pl.Ti.43a. 2. overflowed, moist, πεδίον
X.An.1.2.22. 3. as Subst., perh. oilvessel or pipe, ἀλείψασαν δρακτοῖς καὶ ἐπιρύτοις
JRS16.90, cf. OGI479.10 note.
ἐπιρρῠφέω, Ion. for -ρροφέω (q. v.).
ἐπιρρωγολογέομαι, (ῥώξ, ῥάξ) glean grapes off the vines, Lxx4Ma. 2.9.

ἐπιρρόχανον, v. ἐπιρρόγανον
ἐπιρρυγχίς, ίδος, ἑ, (ῥύγχος) hook of a bird’s beak, Ar.Byz.Epit.4.11,
Suid.
ἐπιρρύζω, set a dog on one, ἐπί τινα Ar.V.705, acc. to Sch. and
Hsch. (where also -ρροίζειν); cf. ῥύζω.
ἐπιρρυθμίζω, remould, amend, [ποιήματα] Pl.Lg.802b; ἐ. ἐς τὸ
ἀφελὲς ἑαυτήν dress oneself simply, v. l. in Luc.Pisc.12.
ἐπιρρύομαι, save, preserve, A.Th.165 (lyr.).
ἐπιρρῠπαίνω, soil on the surface, ὥσπερ ἰοῦ -αίνοντος τὴν
πολυτέλειαν, Plu.2.828a, cf. Philum.Ven.3.2 (Pass.). 2. Pass., become
foul again, of a wound, Archig.ap.Orib.46.26.3.
ἐπιρρύπτω, clean, Herod.Med. in Rh.Mus.58.85.
ἐπίρρῠσις, εως, ἡ, = ἐπιρροή, Hp.Loc.Hom.21; αἵματος Arist.
Pa653a13. 2. perh.ἐπίρρῡσις (ῥύομαι) means of saving, Id.GA745a28.
ἐπιρρυσμίζω, Ion, for ἐπιρρυθμίζω, Hsch.
ἐπιρρύσμιος, η, ον, (ῥυσμός) in-flowing, Hsch.; ἐπιρρυσμίη
ἑκάστοισιν ἡ δόξις adventitious, Democr.7.
ἐπιρρῠτής, οῦ, ὁ, = ἐπαρυστρίς, Aq.Za.4.2 (pl.).
ἐπίρρῠτος, ον, (ἐπιρρέω) running, ὕδατα Thphr.CP3.8.3, HP5.9.5;
of food, infused into the body, τροφῆς νάματα ἑ. Pl.Ti.80d; of sight, infused from the sun, Id.R.508b; ψυχαί Ti.Locr.99e; ἡδοναὶ δι’αἰσθήσεων
ἐπιρρύτοι Max.Tyr.31.7; ἐ. δύναμις, opp. σύμφυτος, Gal.1.319

