
Ε, ε, ἔψιλον, το πέμπτο γράμμα του ελλ. αλφαβ.· ως αριθμητικό, εʹ= πέντε και 

πέμπτος, αλλά ͵ε = 5.000. Οι αρχαίοι προέφεραν αυτό το φωνήεν εἶ(όπως 

προέφεραν και τα ο, οὖ). Την περίοδο αρχηγίας του Ευκλείδη (403 π.Χ.) οι 

Αθηναίοι υιοθέτησαν το μακρό ε (Η, η) απ' το Σαμιακό αλφάβητο. Οι Γραμμ. 

ονόμασαν το βραχύ ε, ἒ ψιλόν, δηλ. ε χωρίς δάσυνση, διότι το Ε 

χρησιμοποιούνταν για να δηλωθεί η δασεία.  

Στην Ιων., το ε αντικαθιστούσε το ᾰ, βέρεθρον ἔρσην τέσσερες αντί βάραθρον 

ἄρσην τέσσαρες, και τα συνηρ. ρημ. σε -άω, όπως ὁρέω, φοιτέω.  

ἒἔ ή ἒἒἒἔ, επιφών. πόνου ή θλίψεως, σε Αισχύλ. κ.λπ.  

ἕ, Λατ. se, βλ. οὗ, sui.  

ἔᾱ, επιφών. θαυμασμού ή δυσαρέσκειας, Λατ. vah! ιδίως πριν από μία 

ερώτηση, ἔα, τί χρῆμα; σε Αισχύλ.· ἔα, τίς οὗτος...; σε Ευρ.  

ἔᾰ, Ιων. αντί ἦν, παρατ. του εἰμί (sum).  

ἔᾱ, Ιων. αντί εἴα, γʹ ενικ. παρατ. του ἐάω. II. ἐᾷ, Επικ. ἐάᾳ, γʹ ενικ. ενεστ.  

ἔᾱγα[ᾰ], παρακ. (με ενεστ. σημασία) του ἄγνυμι· ἐάγην [ᾰ], Παθ. αόρ. βʹ.  

ἕᾱδα, μτχ. ἑᾱδώς, παρακ. του ἁνδάνω· ἔᾰδον, αόρ. βʹ.  

ἑάλην ή ἐάλην[ᾰ], Παθ. αόρ. βʹ του εἴλω.  

ἑάλωκα[ᾰ], παρακ. του ἁλίσκομαι· ἑάλων, αόρ. βʹ.  

ἐάν[ᾱ], I. σύνδ. σύνθετος από το εἰ και ἄν, επίσης συνηρ. με τα ἤν και ἄν, I. 

αν τυχόν, αν, ακολουθ. από υποτ. (παρόλο που το εἰ ακολουθ. από οριστ. ή 

ευκτ.), Επικ. εἴ κε, αἴ κε. II. Στην Κ.Δ. το ἐάν χρησιμ. όπως ακριβώς το επίρρ. 

ἄν μετά από αναφορ. αντων. και συνδ., όπως το ὃςἐάν, ο οποιοσδήποτε, ὅσος 

ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν κ.λπ.  

ἐάνδανε, Ιων. αντί ἥνδανε, γʹ ενικ. παρατ. του ἁνδάνω.  

ἑᾱνός, -ή, -όν (ἕννυμι),· I. αυτός που είναι κατάλλληλος να φορεθεί, ἑανῷ 

λιτί, με λεπτό ύφασμα ιδανικό να φορεθεί, δηλ. κομψό και λευκό, σε Ομήρ. 

Ιλ.· πέπλος ἑᾱνός, λεπτό, διαφανές βέλο, στο ίδ.· ἑανοῦ κασσιτέροιο, 

κασσίτερος σφυρηλατημένος ώστε να είναι κατάλληλος να φορεθεί, στο ίδ. II. 

ως ουσ., ἑᾰνός, ὁ, λεπτό πέπλο, κατάλληλο για να το φορούν θεές και 

γυναίκες ευγενείς, σε Όμηρ.  

ἔαξα, Επικ. αντί ἦξα, αόρ. αʹ του ἄγνυμι.  

ἔαρ, ἔᾰρος, τό, μεταγεν. Επικ. τύπος εἶαρ, εἴᾰρος· συνηρ. ἦρ, ἦρος· Λατ. ver, 

spring, ἔαρος νέον ἱσταμένοιο, στην αρχή της άνοιξης, σε Ομήρ. Οδ.· ἅμα τῷ 

ἔαρι, στο ξεκίνημα της άνοιξης, σε Ηρόδ.· ἐξ ἦρος εἰς Ἀρκτοῦρον, σε Σοφ.· 

μεταφ., στην ακμή ή στην καλύτερη περίοδο της ζωής, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἔαρ 

ὁρᾶν, αυτός που δείχνει ακμαίος και σπινθηροβόλος, σε Θεόκρ.· γενύων ἔαρ, 

δηλ. το πρώτο χνούδι στα μάγουλα και στο πηγούνι ενός νέου, σε Ανθ.  

ἐαρίζω, Αττ. μέλ. -ιῶ, περνώ την άνοιξη, σε Ξεν.  

ἐαρῐνός, -ή, -όν, Επικ. εἰαρινός· σε άλλους ποιητές, ἠρινός· Λατ. vernus, 

ανοιξιάτικος, εἰαρινὴ ὥρη, η εποχή της άνοιξης, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· ουδ. 

ἠρινόν, -νά, ως επίρρ., την περίοδο της άνοιξης, σε Ευρ.· ἠρινὰ κελαδεῖν, 

λέγεται για το χελιδόνι, σε Αριστοφ.  

ἐαρο-τρεφής, -ές (τρέφω), αυτός που ευδοκιμεί την άνοιξη, σε Μόσχ.  

ἔας, I. Ιων. βʹ ενικ. παρατ. του εἰμί (sum). II. ἐᾷς, βʹ ενικ. του ἐάω.  

ἔᾱσι, Επικ. αντί εἰσί, γʹ πληθ. του εἰμί (sum).  

ἔασκον, Ιων. και Επικ. παρατ. του ἐάω.  

ἔασσα, Δωρ. μτχ. θηλ. του εἰμί (sum).  

ἕᾰται, ἕατο, Ιων. αντί ἧνται, ἧντο, γʹ πληθ. ενεστ. και παρατ. του ἧμαι.  

ἔᾰτε, Ιων. βʹ πληθ. παρατ. του εἰμί (sum).  



ἐᾱτέος, -α, -ον, 1. ρημ. επίθ. του ἐάω, είμαι ανεκτός, σε Ηρόδ., Ευρ. 2. ἐατέον, 

αυτό που πρέπει κάποιος να υποφέρει, στον ίδ., Πλάτ.  

ἑ-αυτοῦ, -ῆς, -οῦ, I. δοτ. ἑαυτῷ, -ῇ, -ῷ, αιτ. ἑαυτόν, -ήν, -ό· πληθ. ἑαυτῶν, 

ἑαυτοῖς, ἑαυτούς, -άς· Ιων. ἑωυτοῦ κ.λπ.· Αττ. συνηρ. αὑτοῦ κ.λπ.· αυτοπαθ. 

αντων. του γʹ προσ., Λατ. sui, sibi, se, αυτού, αυτής, αυτού κ.λπ.· πρώτα στον 

Ηρόδ. και Αττ.· ο Όμηρ. έχει: ἕοαὐτοῦ, οἷ αὐτῷ ἑ αὐτόν· αὐτὸ ἐφ' ἑαυτό, αυτό 

καθ' αυτό, απόλυτα, σε Πλάτ.· ομοίως και τὸ ἐφ' ἑαυτόν, σε Θουκ.· αὐτὸ καθ' 

αὑτό, σε Πλάτ.· ἀφ' ἑαυτοῦ, από μόνο του, σε Θουκ. κ.λπ.· ἐν ἐαυτοῦ, ἐντὸς 

ἑαυτοῦ, Λατ. sui compos· παρ' ἑαυτῷ, στο δικό του σπίτι, σε Ξεν.· συχνά με 

συγκρ. και υπερθ., ἐγένοντο ἀμείνονες αὐτοὶ ἑωυτῶν, αυτοί που ξεπέρασαν 

τους εαυτούς τους, σε Ηρόδ.· πλουσιώτεροι ἑαυτῶν, δηλ. συνεχώς και πιο 

πλούσιοι, σε Θουκ. II. στην Αττ. αὑτοῦ, μερικές φορές αντί αʹ ή βʹ προσ., σε 

Αισχύλ., Θουκ.  

ἑάφθη, πιθ. Επικ. αντί ἥφθη, Παθ. αόρ. αʹ του ἅπτω· ἐπ' αὐτῷ ἀσπὶς ἑάφθη η 

ασπίδα επιρρίφθηκε πάνω του ή προσκολλήθηκε πάνω του, δηλ. έπεσαν μαζί, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐάω, Επικ. εἰῶ, Επικ. βʹ και γʹ ενικ. ἐάᾳς, ἐάᾳ, απαρ. ἐάαν· παρατ. εἴων, -ας, -

α, Ιων. και Επικ. ἔων, ἔασκον ή εἴασκον· μέλ. ἐάσω [ᾱ], αόρ. αʹ εἴᾱσα, Επικ. 

ἔᾱσα, παρακ. εἴᾱκα — Παθ. μέλ. ἐάσομαι, στην Παθ. σημασία, αόρ. αʹ εἰάθην, 

παρακ. εἴᾱμαι· I. 1. αφήνω, ανέχομαι, επιτρέπω, δίνω άδεια, Λατ. sinere με 

αιτ. προσ. και απαρ., σε Όμηρ., Αττ. — Παθ., αυτός που παραδίνεται, 

εγκαταλείπει, σε Σοφ. 2. οὐκ ἐᾶν, δεν ανέχομαι· και έπειτα, απαγορεύω, 

εμποδίζω, αποτρέπω, με αιτ. και απαρ., σε Όμηρ. κ.λπ.· συχνά ένα απαρ. 

μπορεί να εννοηθεί για να συμπληρώσει το νόημα, οὐκ ἐάσει σε τοῦτο, δεν θα 

σου επιτρέψει (να κάνεις) αυτό, σε Σοφ. II. 1. αφήνω, αδιαφορώ, με αιτ., σε 

Όμηρ. κ.λπ.· απόλ. ἔασον, αδιαφόρησε, σε Αισχύλ. — Παθ., ἡ δ' οὖν ἐάσθω, 

σε Σοφ. 2. με την ίδια σημασία με απαρ., κλέψαι μὲν ἐάσομεν, θα επιτρέψουμε 

την επιθυμία για κλεψιά, σε Ομήρ. Ιλ.· θεὸς τὸ μὲν δώσει, τὸ δ' ἐάσει (ενν. 

δοῦναι), θα δώσει το ένα πράγμα και το άλλο θα το αφήσει στην άκρη, κατά 

μέρος, σε Ομήρ. Οδ.· βλ. χαίρω.  

ἐάων[ᾱ], Επικ. αντί ἐήων, γεν. πληθ. του ἐΰς.  

ἔβᾰλον, αόρ. βʹ του βάλλω.  

ἔβᾰν, Επικ. αντί ἔβησαν, γʹ πληθ. αόρ. βʹ του βαίνω.  

ἑβδομ-ᾱγέτης, -ου, ὁ (ἄγω), όνομα του Απόλλωνα, στον οποίο οι Σπαρτιάτες 

προσέφεραν θυσίες την έβδομη μέρα κάθε μήνα, σε Αισχύλ.  

ἑβδομαῖος, -α, -ον, αυτός που γίνεται την έβδομη μέρα, σε Θουκ., Ξεν.  

ἑβδομάς, -άδος, ἡ, I. ο αριθμός επτά ή άθροισμα εφτά, σε Ανθ. II. χρονική 

περίοδος εφτά ημερών, εβδομάδα, σε Αριστ.· επίσης χρονική περίοδος εφτά 

χρόνων, επταετία, στον ίδ.  

ἑβδόματος, -ον, = ἕβδομος, ο έβδομος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἑβδομήκοντα, οἱ, αἱ, τά (ἕβδομος), άκλιτ., εβδομήντα, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ἑβδομηκοντ-ούτης, -ου, ὁ (ἔτος), εβδομηντάχρονος· θηλ. -οῦτις, σε Λουκ.  

ἕβδομος, -η, -ον (ἑπτά), έβδομος, Λατ. septimus, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἡ ἑβδόμη, η 

έβδομη μέρα, σε Ηρόδ.  

ἔβενος, ἡ, το δέντρο έβενος, το ξύλο του έβενου, σε Ηρόδ., Θεόκρ.  

ἔβην, αόρ. βʹ του βαίνω.  

ἔβησα, αόρ. αʹ (με μτβ. σημασία) του βαίνω.  

ἐβήσετο, Επικ. αντί -ατο, γʹ ενικ. Μέσ. αόρ. αʹ του βαίνω.  

ἐβίων, αόρ. βʹ του βιόω.  

ἐβιώσαο, Επικ. αντί ἐβιώσω, βʹ ενικ. αορ. αʹ του βιώσκομαι.  



ἔβλᾰβεν, Επικ. αντί -ησαν, γʹ πληθ. Παθ. αορ. βʹ του βλάπτω.  

ἐβλάστησα, ἔβλαστον, αόρ. αʹ και βʹ του βλαστάνω.  

ἔβλητο, γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αόρ. βʹ του βάλλω.  

ἐβουλήθην, Παθ. αόρ. αʹ του βούλομαι.  

Ἑβραῖος, ὁ, το εθνικό όνομα «Εβραίος», σε Κ.Δ.· ως επίθ. Ἑβραϊκός, -ή, -όν, 

θηλ. Ἑβραΐς, -ίδος, Εβραία, στο ίδ.· ως επίρρ. Ἑβραϊστί, στη γλώσσα των 

Εβραίων (στα εβραϊκά), στο ίδ.  

ἔβρᾰκε, γʹ ενικ. αόρ. βʹ του *βράχω.  

ἐγ, αντί ἐν, στα σύνθ. πριν από τα σύμφωνα γ, κ, ξ, χ.  

ἔγ-γαιος, -α, -ον και ἔγ-γειος, -ον (γαῖα, γῆ), I. αυτός που βρίσκεται στην ή 

προέρχεται από τη χώρα, γηγενής (ντόπιος), Λατ. indigena, σε Αισχύλ. II. 

λέγεται για περιουσία, εγχώρια περιουσία, ακίνητη περιουσία μέσα σ' ένα 

κτήμα, σε Δημ. κ.λπ. III. αυτό που υπάρχει μέσα στη γη ή βγαίνει από τη γη, 

σε Πλάτ.  

ἐγ-γέγαα, Επικ. παρακ. του ἐγ-γίγνομαι.  

ἐγ-γείνωνται, γʹ πληθ. υποτ. αορ. αʹ με μτβ. σημασία (ο ενεστ. ἐγ-γείνομαι 

δεν παραδίδεται), μὴ μυῖαι εὐλὰς ἐγγείνωνται, μη τυχόν οι μύγες γεννήσουν, 

εκθρέψουν σκουλήκια μπαίνοντας μέσα (στα τραύματα), σε Ομήρ. Ιλ.  

ἔγ-γειος, -ον (γέα, γῆ), βλ. ἔγγαιος.  

ἐγγελαστής, -οῦ, ὁ, είρων, περιφρονητικός, σε Ευρ.  

ἐγ-γελάω, μέλ. -άσομαι [ᾰ], περιγελώ, περιπαίζω, Λατ. irridere, τινί, σε Σοφ., 

Ευρ.· κατά τινος, σε Σοφ.  

ἐγ-γενής, -ές (γί-γνομαι,· I. 1. έμφυτος, εγγενής, Λατ. indigena, σε Ηρόδ., 

Αττ.· θεοὶ ἐγγενεῖς, οι θεοί της φυλής ή της χώρας, σε Αισχύλ. 2. αυτός που 

ανήκει στο ίδιο γένος με κάποιον άλλο, συγγενικός, σε Σοφ.· επίρρ. -νῶς, 

όπως οι συγγενείς, συγγενικά, στον ίδ. II. λέγεται για ιδιότητες, αυτός που 

είναι έμφυτος, σύμφυτος, σε Τραγ.  

ἐγγήρᾱμα, τό, παρηγοριά για τα γηρατειά, σε Πλούτ.  

ἐγ-γηράσκω, μέλ. -άσομαι [ᾱ], παρακμάζω, μαραίνομαι, σε Θουκ.  

ἐγ-γίγνομαι, Ιων. και μεταγεν. γίνομαι [ῑ], μέλ. -γενήσομαι· γʹ πληθ. Επικ. 

παρακ. ἐγγεγάᾱσι· αποθ.· I. 1. γέννηση ή ανατροφή, μεγάλωμα σ' ένα μέρος, 

με δοτ., σε Όμηρ., Ηρόδ. 2. λέγεται για ιδιότητες, αυτός που είναι έμφυτος, 

σύμφυτος, στον ίδ., Ευρ. 3. λέγεται για γεγονότα και άλλα παρόμοια, 

συμβαίνω εντός ή ανάμεσα, τισι, σε Ηρόδ. II. εισέρχομαι, παρεμβαίνω, 

περνώ, λέγεται για χρόνο, στον ίδ., Θουκ. III. ἐγγίγνεται, απρόσ., επιτρέπεται 

ή είναι δυνατό, με απαρ., σε Ηρόδ., Αττ.  

ἐγγίων[ῑ], -ον, ἔγγιστος, -η, -ον, συγκρ. και υπερθ. επίθ. από το επίρρ. ἐγγύς, 

κοντύτερα, πάρα πολύ κοντά· ουδ. ἔγγῑον, ἔγγιστα, ως επίρρ., σε Δημ. κ.λπ.  

ἐγ-γλύσσω, μόνο στον ενεστ. (γλυκύς), έχω γλυκειά γεύση, σε Ηρόδ.  

ἐγ-γλύφω[ῠ], μέλ. -ψω, χαράζω, σκαλίζω, σε Ηρόδ.  

ἐγ-γλωττο-γάστωρ, -ορος, ὁ, ἡ, αυτός που ζει από τη γλώσσα του, σε 

Αριστοφ.  

ἐγ-γλωττο-τῠπέω, μιλώ μεγαλοφώνως, επιδεικτικά, σε Αριστοφ.  

ἔγ-γονος, ὁ, ἡ, εγγονός, εγγονή, σε Πλούτ.  

ἐγγρᾰφή, ἡ, η καταγραφή, καταχώρηση, εγγραφή, σε Δημ.  

ἐγ-γράφω[ᾰ], μέλ. -ψω, I. σημειώνω, επισημαίνω, ζωγραφίζω, σε Ηρόδ. II. 

εγχαράσσω, επιγράφω σε ή πάνω, στον ίδ. — Παθ., ἐγγεγραμμένος τι, αυτός 

που έχει γραμμένο κάτι πάνω του, σε Σοφ.· ομοίως και στον Βιργ., flores 

inscripti nomina.2. καταγράφω, καταχωρώ στο μητρώο του δήμου, ἐγγρ. τὸν 



υἱὸν εἰς ἄνδρας, σε Δημ. — Παθ., εἰς τοὺς δημότας ἐγγραφῆναι, στον ίδ. 3. 

εγγράφω στον κατάλογο των δικαστών, μηνύω, εγκαλώ, σε Αριστοφ., Δημ.  

ἐγ-γυᾰλίζω, μέλ. -ξω (γύαλον), βάζω στην παλάμη του χεριού, εγχειρίζω 

(δίνω στα χέρια κάποιου), σε Όμηρ.  

ἐγγυάω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἠγγύησα — Μέσ. μέλ. -ήσομαι· οι τύποι ἐν-εγύων, 

ἐν-εγύησα, ἐγ-γεγύηκα (όπως αν ήταν το ρήμα σύνθ. με πρόθ. ἐν ή ἐγ) είναι 

εσφαλμένοι· (ἐγγύη)· I. 1. δίνω ή εγχειρίζω κάτι ως εγγύηση, ενέχυρο, Λατ. 

spodnere και στη Μέσ., εγγυώμαι, γίνομαι εγγυητής, δέχομαι κάτι ως 

εγγύηση, σε Ομήρ. Οδ., Πλάτ. 2. λέγεται για πατέρα που δίνει την κόρη του 

σε γάμο, δίνω λόγο, αρραβωνιάζω, σε Ηρόδ., Ευρ. — Μέσ., λαμβάνω γυναίκα 

ως σύζυγο, μνηστεύομαι, σε Δημ. II. Μέσ., αναλαμβάνω την υποχρέωση, 

παρέχω εγγύηση, σε Πλάτ. κ.λπ.· με αιτ. και απαρ. μέλ. υπόσχομαι ή 

διαβεβαιώνω ότι..., σε Αριστοφ., Ξεν. 2. με αιτ. πράγμ., είμαι υπεύθυνος για, 

σε Δημ.  

ἐγ-γύη όχι ἐγγύα, ἡ (ἐν, γύαλον), ενέχυρο στα χέρια κάποιου, εγγύηση, 

ασφάλεια, Λατ. vadimonium, σε Ομήρ. Οδ., Αττ.  

ἐγγύησις, -εως, ἡ (ἐγγυάω), αρραβώνας, μνηστεία, σε Ισαίο.  

ἐγγυητής, -οῦ, ὁ (ἐγγυάω), αυτός που δίνει εγγύηση, εξασφάλιση, 

διαβεβαίωση, σε Ηρόδ., Αττ.  

ἐγγυητός, -ή, -όν (ἐγγυάω), λέγεται για σύζυγο, έγγαμη, σε Δημ.  

ἐγγύθεν[ῠ], επίρρ. (ἐγγύς)· 1. σιμά, κοντά, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. 2. με ρήματα 

στάσης, πλησίον, κοντινός, σε Όμηρ. 3. με δοτ., ἐγγύθεν τινί, κοντά, πλάι σε 

κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης με γεν., στο ίδ.  

ἐγγύθι[ῠ], επίρρ., I. κοντά, πλησίον, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.· ακόμη με δοτ., στο 

ίδ. II. λέγεται για το χρόνο, κοντά στην ώρα, στο ίδ.  

ἐγ-γυμνάζω, μέλ. -άσω, γυμνάζω, ασκώ έναν άνθρωπο σε κάτι, με δοτ., σε 

Λουκ. — Μέσ., εξασκούμαι σε, σε Πλούτ.  

ἔγγυος, -ον (ἐγγύη), αυτός που δίνει, παρέχει εγγύηση, σε Θέογν., Ξεν.  

ἐγγὺς[ῠ], επίρρ., συγκρ. ἐγγυτέρω, υπερθ. ἐγγυτάτω ή -ύτατα· επίσης ἔγγῑον, 

ἔγγιστα· I. λέγεται για τόπο, κοντά, πλησίον, εδώ δίπλα, σε Όμηρ.· με γεν., 

πλησίον, κοντά σε, στον ίδ., Σοφ.· επίσης με δοτ., σε Ευρ. II. λέγεται για 

χρόνο, κοντά στην ώρα, σε Όμηρ., Ξεν. III. λέγεται για αριθμούς κ.λπ.· 

σχεδόν, σε Θουκ., Ξεν.· οὐδ'ἐγγύς, δηλ. όχι πολύ κοντά, καμία σχέση, σε 

Πλάτ., Δημ.· ἐγγὺς τοῦ τεθνάναι, σχεδόν νεκρός, σε Πλάτ. IV. χρησιμοποιείται 

για συγγενείς, συγγενικός προς, συγγενής, σε Αισχύλ., Πλάτ. (Από την ίδια 

ρίζα με το ἄγχι, πρβλ. ἄγχιστος, ἔγγιστος).  

ἐγγύτατος, -η, -ον, υπερθ. επίθ., δι' ἐγγυτάτου = ἐγγυτάτω, σε Θουκ.  

ἐγ-γώνιος, -ον (γωνία), αυτός που σχηματίζει γωνία, ιδίως ορθή γωνία, 

λίθοιἐν τομῇ ἐγγώνιοι, κομμένοι τετράγωνοι, σε Θουκ.  

ἐγδούπησα, Επικ. αντί ἐδούπησα, αόρ. αʹ του δουπέω.  

ἐγείρω (√ΕΓΕΡ), Επικ. παρατ. ἔγειρον, μέλ. ἐγερῶ, αόρ. αʹ ἤγειρα, Επικ. 

ἔγειρα, παρακ. ἐγήγερκα — Παθ. μέλ. ἐγερθήσομαι, αόρ. αʹ ἠγέρθην, Επικ. γʹ 

πληθ. ἔγερθεν, παρακ. ἐγήγερμαι, Επικ. αόρ. βʹ ἠγρόμην, γʹ ενικ. ἔγρετο, προστ. 

ἔγρεο, απαρ. ἐγρέσθαι, αμτβ. παρακ. ἐγρήγορα (ως ενεστ.), υπερσ. ἐγρηγόρη ή -

ειν (ως παρατ.), Επικ. γʹ πληθ. ἐγρηγόρθασι, βʹ πληθ. προστ. ἐγρήγορθε, απαρ. 

ἐγρήγορθαι· I. 1. Ενεργ., αφυπνίζω, ξυπνώ, εγείρω, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ. 2. 

διεγείρω, προκαλώ οργή, αγανάκτηση, ἐγείρειν Ἄρηα, ανάβω, υποκινώ, 

υποδαυλίζω τον πόλεμο, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 3. ανασταίνω, εγείρω από τους 

νεκρούς, σε Κ.Δ.· ή από ασθένεια, στο ίδ. 4. ανεγείρω ή υψώνω, οικοδομώ 

ένα κτίριο, στο ίδ. II. 1. Παθ., με Ενεργ. παρακ. ἐγρήγορα, ξυπνώ, αφυπνίζω, 



σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ.· στον αόρ. βʹ επίσης φυλάσσω, αγρυπνώ, σε Ομήρ. 

Ιλ.· στον παρακ. έχω ξυπνήσει, σε Όμηρ., Αττ. 2. εξεγείρομαι, εξάπτομαι, 

διεγείρομαι συγκινησιακά από πάθος, συγκίνηση, σε Ησίοδ., Θουκ.  

ἔγεντο, Επικ. αντί ἐγένετο, γʹ ενικ. αόρ. βʹ του γίγνομαι.  

ἐγερσί-γελως, -ωτος, ὁ, ἡ, αυτός που προκαλεί γέλιο, σε Ανθ.  

ἐγερσῐ-θέᾱτρος, -ον, αυτός που προκαλεί τον ενθουσιασμό του θεατρικού 

κοινού, σε Ανθ.  

ἐγερσῐ-μάχας, -ου, ὁ, θηλ. -μάχη, αυτός που προκαλεί μάχη, σε Ανθ.  

ἐγέρσῐμος, -ον, αυτός από τον οποίο μπορεί κάποιος να ξυπνήσει, ὕπνοςἐγ., 

αντίθ. προς τον ύπνο του θανάτου, σε Θεόκρ.  

ἔγερσις, -εως, ἡ, ξύπνημα από τον ύπνο, σε Πλάτ.· έγερση, ανάσταση από 

τους νεκρούς, σε Κ.Δ.  

ἐγερσῐ-φαής, -ές (φάος), αυτός που έχει ζωηρό φως, ἐγ. λίθος, ο πυρίτης, σε 

Ανθ.  

ἐγερτέον, ρημ. επίθ. του ἐγείρω, αυτό που πρέπει κάποιος να εγείρει, σε Ευρ.  

ἐγερτί[ῐ], (ἐγείρω), επίρρ., έντονα, ζωηρά, δραστήρια, σε Σοφ.· άγρυπνα, σε 

Ευρ.  

ἐγερτικός, -ή, -όν (ἐγείρω), αυτός που ξυπνά, που προκαλεί διέγερση, τινος, 

σε Πλάτ.  

ἐγήγερμαι, Παθ. παρακ. του ἐγείρω.  

ἐγήρα, γʹ ενικ. αορ. βʹ του γηράσκω.  

ἐγ-καθέζομαι, μέλ. -εδοῦμαι, αποθ., κάθομαι ή τοποθετώ τον εαυτό μου σε 

ένα μέρος, εἰς θᾶκον, σε Αριστοφ.· στρατοπεδεύω σε κάποιο σημείο, σε 

Θουκ.  

ἐγ-καθηβάω, μέλ. -ήσω, εισέρχομαι στη νεότητά μου, σε Ευρ.  

ἐγ-κάθημαι, αποθ., κάθομαι μέσα ή πάνω σε κάτι, σε Ξεν.· ενεδρεύω, σε 

Αριστοφ.  

ἐγ-καθιδρύω, μέλ. -ήσω [ῡ], εγείρω, ιδρύω, στήνω, τοποθετώ, σε Ευρ.  

ἐγ-καθίζω, Ιων. -κατίζω, Αττ. μέλ. -ῐῶ, I. καθίζω κάποιον σε κάποιο μέρος ή 

πάνω σε κάτι, σε Πλάτ.· ομοίως και στο Μέσ. αόρ. αʹ, ναὸν ἐγκαθείσατο, 

ίδρυσε ένα ναό εκεί, σε Ευρ. II. Μέσ., καταλαμβάνω τη θέση, τον θρόνο 

κάποιου, σε Ηρόδ.  

ἐγ-καθίημι, μέλ. -καθήσω, κατεβάζω, στέλνω μέσα, τοποθετώ ως φρουρά, σε 

Πλούτ.  

ἐγ-καθίστημι, μέλ. -καταστήσω· I. τοποθετώ ή διορίζω ως βασιλιά ή αρχηγό, 

σε Ευρ., Θουκ.· τοποθετώ ως φρουρά σε κάποιο μέρος, σε Δημ. II. Παθ., με 

αόρ. βʹ, παρακ. και υπερσ. Ενεργ., γίνομαι τύραννος σε κάποιο μέρος, σε 

Θουκ.  

ἐγ-καθοράω, I. βλέπω, παρατηρώ με προσοχή, σε Πλούτ. II. παρατηρώ κάτι 

σε άνθρωπο ή πράγμα, στον ίδ.  

ἐγ-καθορμίζομαι, Αττ. μέλ. -ιοῦμαι, Μέσ., εισέρχομαι στο λιμάνι, 

ελλιμενίζομαι, αγκυροβολώ, σε Θουκ.  

ἐγ-καθυβρίζω, μέλ. -σω, οχλαγωγώ, στασιάζω, διάγω βίο έκλυτο, 

ξεφαντώνω, σε Ευρ.  

ἐγκαίνια, τά (κοινός), γιορτή ανανέωσης, ανακαίνισης, ιδίως αυτή που 

καθιερώθηκε από τον Ιούδα Μακκ. την περίοδο της ανοικοδόμησης του 

Ναού, σε Κ.Δ.  

ἐγκαινίζω, μέλ. -σω, ανανεώνω, εγκαινιάζω — Παθ., σε Κ.Δ.  

ἐγ-καίω, μέλ. -καύσω, I. καίω, θερμαίνω, ζεσταίνω σε φωτιά, σε Ευρ. II. 

ανάβω μια φωτιά σ' ένα μέρος, σε Πλούτ.  



ἐγ-κᾰκέω, μέλ. -ήσω (κακός), αποθαρρύνομαι, δειλιάζω, κουράζομαι, 

βαριέμαι, σε Κ.Δ.  

ἐγ-κᾰλέω, μέλ. -έσω, παρακ. -κέκληκα· I. απαιτώ δικαστικά μια οφειλή, 

χρέος, σε Ξεν. κ.λπ. II. αποδίδω κατηγορία κατά ενός προσώπου, φόνον 

ἐγκαλεῖν τινι, αποδίδω κατηγορία, εγκαλώ κάποιον για φόνο, σε Σοφ., Πλάτ.· 

κατηγορώ, τινί, σε Θουκ. κ.λπ.· ἐγκ. τι, αποδίδω κατηγορία, σε Σοφ., Θουκ.  

ἐγ-καλλωπίζομαι, Παθ., περηφανεύομαι, καυχιέμαι για κάτι, με δοτ., σε 

Πλούτ.  

ἐγκαλλώπισμα, τό, κόσμημα, στολίδι, σε Θουκ.  

ἐγκαλυμμός, ὁ, κάλυψη, σκέπασμα, συσκευασία, περιτύλιγμα, σε Αριστοφ.  

ἐγ-κᾰλύπτω, μέλ. -ψω· I. καλύπτω ένα πράγμα, σκεπάζω, σε Αριστοφ. — 

Παθ., περικαλύπτομαι ή περιτυλίγομαι, στον ίδ., Ξεν. II. Μέσ., κρύβομαι, 

σκεπάζω το πρόσωπό μου, σε Αριστοφ. κ.λπ.· λέγεται για ανθρώπους που 

βρίσκονται κοντά στο θάνατο, σε Ξεν., Πλάτ.· ως σημάδι ντροπής, στον ίδ.  

ἐγκάμπτω, μέλ. -ψω, λυγίζω προς τα μέσα, λυγίζω, σε Ξεν.  

ἐγ-κᾰνάσσω, μέλ. -ξω, εκχέω, χύνω κρασί, σε Ευρ., Αριστοφ.  

ἐγ-κᾰνᾰχάομαι, αποθ., δημιουργώ, παράγω θόρυβο, ἐγκ. κόχλῳ, παράγω ήχο 

φυσώντας τον «κόχλο» (μεγάλο κοχύλι), σε Θεόκρ.  

ἐγ-κάπτω, μέλ. -ψω, παρακ. -κέκᾰφα· καταβροχθίζω με λαιμαργία, 

υφαρπάζω, σε Αριστοφ.  

ἔγ-κᾰρος, ὁ (κάρ, κάρα), εγκέφαλος, σε Ανθ.  

ἔγ-καρπος, -ον, αυτός που περιέχει καρπό, σε Σοφ.  

ἐγ-κάρσιος, -α, -ον (βλ. ἐπι-κάρσιος), πλάγιος, λοξός, σε Θουκ.  

ἐγ-καρτερέω, μέλ. -ήσω· 1. επιμένω ή εμμένω σ' ένα πράγμα, με δοτ., σε 

Θουκ., Ξεν. 2. με αιτ., αναμένω με σταθερότητα, με συνέπεια, σε Ευρ. 3. 

απόλ., υπομένω, μένω ατάραχος, σε Πλούτ.  

ἔγκᾰτα, τά, δοτ. ἔγκᾰσι (ἐν), τα εσωτερικά, σωθικά, εντόσθια, Λατ. intestina, 

σε Όμηρ.  

ἐγ-καταγηράσκω, μέλ. -άσομαι, γερνώ σε, ἐν πενίᾳ, σε Πλούτ.  

ἐγ-καταδέω, μέλ. -δήσω, δένω σταθερά σε, σε Πλάτ.  

ἐγ-καταδύνω, αόρ. βʹ -κατέδυν, βυθίζομαι χαμηλότερα, ὕδασιν, σε Ανθ.  

ἐγ-καταζεύγνυμι, μέλ. -ζεύξω, συναρμόζω, τί τινι, σε Σοφ.  

ἐγ-κατάθοιτο, γʹ ενικ. ευκτ. αόρ. βʹ του ἐγκατατίθεμαι.  

ἐγ-κατακαίω, μέλ. -καύσω, καίω μέσα, σε Λουκ.  

ἐγ-κατάκειμαι, Παθ., 1. κείμαι, βρίσκομαι, είμαι ξαπλωμένος, με δοτ., σε 

Θέογν. 2. βρίσκομαι στο κρεβάτι, κοιμάμαι, σε Αριστοφ.  

ἐγ-κατακλίνω[ῑ], μέλ. -κλῐνῶ, βάζω κάποιον για ύπνο σε κάποιο μέρος, σε 

Αριστοφ. — Παθ., ξαπλώνω, πλαγιάζω σε, στον ίδ.  

ἐγ-κατακοιμάομαι, Παθ., ξαπλώνω, κοιμάμαι σ' ένα μέρος, σε Ηρόδ.  

ἐγ-κατακρούω μέλ. -σω, καρφώνω· ἐγκ. χορείαν τοῖς μύσταις, κτυπώ στο 

μέτρο του χορού των μυστών, σε Αριστοφ.  

ἐγ-καταλαμβάνω, μέλ. -λήψομαι, καταλαμβάνω ένα μέρος, κάνω κυκλωτική 

κίνηση, σφίγγω τον κλοιό, σε Θουκ.· ἐγκ. τινὰ ὅρκοις, περιορίζω, εξαναγκάζω 

με όρκους, σε Αισχίν.  

ἐγ-καταλέγω, μέλ. -ξω· I. οικοδομώ, γʹ πληθ. Παθ. αόρ. βʹ ἐγκατελέγησαν, 

οικοδομήθηκαν (μέσα στο τείχος), σε Θουκ. II. υπολογίζω, συγκαταλέγω, σε 

Λουκ.· στρατολογώ στρατιώτες, σε Ανθ.  

ἐγ-καταλείπω, μέλ. -ψω· 1. αφήνω πίσω, σε Ησίοδ., Θουκ. κ.λπ. 2. αφήνω 

κάποιον σε κίνδυνο, στον ίδ. κ.λπ. 3. αφήνω, παραλείπω, σε Ηρόδ. II. Παθ., 

μένω πίσω, υπολείπομαι σε αγώνα δρόμου, στον ίδ.  



ἐγ-κατάληψις, -εως, ἡ, αιχμαλώτιση σ' ένα μέρος, αιχμαλωσία, σύλληψη, σε 

Θουκ.  

ἐγ-καταλογίζομαι, αποθ., συνυπολογίζω, συγκαταλογίζω, σε Ισαίο.  

ἐγ-καταμίγνυμαι, Παθ., συμπλέκομαι, καυγαδίζω, έρχομαι στα χέρια, με δοτ., 

σε Ισοκρ.  

ἐγ-καταπήγνυμι, μέλ. -πήξω, σπρώχνω σταθερά, αποφασιστικά, με δοτ., σε 

Ομήρ. Οδ.  

ἐγ-καταπίπτω, ποιητ. αόρ. βʹ ἐνικάππεσον, πέφτω πάνω, ρίχνω τον εαυτό μου 

πάνω σε κάτι, με δοτ., σε Ανθ.  

ἐγ-καταπλέκω, μέλ. -πλέξω, συμπλέκω, αναμειγνύω, ανακατεύω, σε Ξεν.  

ἐγ-καταρράπτω, μέλ. -ψω, ράβω, προσθέτω κομμάτι, σε Ξεν.  

ἐγ-κατασκήπτω, μέλ. -ψω, I. πέφτω σαν αστροπελέκι, κεραυνός, αστραπή· 

λέγεται για επιδημίες, ξεσπώ, ξεκινώ, σε Θουκ. II. μτβ., εξακοντίζω στο μέσο 

ή εναντίον κάποιου, πέφτω με ορμή, λέγεται για αστροπελέκι, σε Αισχύλ., 

Σοφ.  

ἐγ-κατασπείρω, μέλ. -σπερῶ, διασκορπίζω μέσα ή μεταξύ, σε Πλούτ.  

ἐγ-καταστοιχειόω, μέλ. -ώσω, εμφυτεύω τις πρώτες αρχές, τί τινι, σε Πλούτ.  

ἐγ-κατασφάττω, μέλ. -ξω, σφάζω σ' ένα μέρος, σε Πλούτ.  

ἐγ-κατατέμνω, μέλ. τεμῶ, κατακόβω μέσα, σε Πλάτ.  

ἐγ-κατατίθεμαι, Μέσ., ἱμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπῳ (Επικ. προστ. αόρ. βʹ) 

βάλε, τοποθέτησε τον ιμάντα γύρω από τη μέση σου, σε Ομήρ. Ιλ.· ἄτην ἑῷ 

ἐγκάτθετο θυμῷ, συσσωρευμένο, κληροδοτημένο κακό στην καρδιά του, σε 

Ομήρ. Οδ.· τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτθετο τέχνῃ, που σχεδίασε, φιλοτέχνησε την 

ζώνη με την τέχνη του, στο ίδ.  

ἐγ-καταχέω, μέλ. -χεῶ, εκχύνω, χύνω επί πλέον, σε Ανθ.  

ἐγ-κάτθεο, Επικ. αντί ἐγ-κατάθου, προστ. αορ. βʹ του ἐγκατατίθεμαι· 

ἐγκάτθετο, γʹ ενικ. οριστ.  

ἐγ-κατιλλώπτω, μέλ. -ψω, εμπαίζω, κοροϊδεύω, σαρκάζω, τινί, σε Αισχύλ.  

ἐγ-κατοικέω, μέλ. -ήσω, μένω, διαμένω, κατοικώ σ' έναν τόπο, σε Ηρόδ.  

ἐγ-κατοικοδομέω, μέλ. -ήσω· I. χτίζω, οικοδομώ σε μια περιοχή, σε Θουκ. 

II. περιτειχίζω, εγκλείω, σε Αισχίν.  

ἔγκᾰτον, βλ. ἔγκατα.  

ἔγκαυμα, -ατος, τό (ἐγκαίω), σημάδι από κάψιμο, σε Λουκ.  

ἔγ-κειμαι, μέλ. -κείσομαι· χρησιμ. ως Παθ. του ἐντίθημι· I. 1. βρίσκομαι σε, 

περιβάλλομαι με, καλύπτομαι από (ρούχα), σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 2. ἔγκεισθαί 

τινι, αναμειγνύομαι, ενυπάρχω σε κάτι, σε Ευρ. II. 1. διώκω, πιέζω επίμονα· 

λέγεται για στρατεύματα, διώκω τον εχθρό, σε Θουκ.· με επίθ. ή επίρρ., 

πολλὸς ἐνέκειτο, ήταν πολύ επείγων, σε Ηρόδ.· πολὺς ἔγκειται, αυτός που 

επιμένει πολύ σ' ένα πράγμα, με δοτ., σε Δημ. 2. αυτός που είναι 

αφοσιωμένος, αφιερωμένος σε κάποιον, σε Θεόκρ.  

ἐγ-κείρω, μόνο σε μτχ. Παθ. παρακ., ἐγκεκαρμένῳ κάρᾳ, με κουρεμένο 

κεφάλι, σε Ευρ.  

ἐγ-κέκλῐμαι, Παθ. παρακ. του ἐγκλίνω.  

ἐγ-κεκολάμμαι, Παθ. παρακ. του ἐγκολάπτω.  

ἐγκέλευμα ή -ευσμα, τό, προτροπή, παρακίνηση, σε Ξεν.  

ἐγκέλευστος, -ον, παροτρυμένος, αυτός που έχει προσταχθεί, αυτός που έχει 

δεχθεί διαταγή, διατεταγμένος, σε Ξεν.  

ἐγ-κελεύω, μέλ. -σω, παροτρύνω, παρακινώ, σε Αισχύλ.· με δοτ., σε Ξεν.· 

σαλπίζω έφοδο, σε Πλούτ.  



ἐγ-κεντρίς, -ίδος, ἡ (κέντρον), κεντρί εντόμων, σε Αριστοφ.· βούκεντρο, σε 

Ξεν.  

ἐγ-κεράννῡμι ή -ύω, μέλ. -κεράσω [ᾰ], αναμειγνύω, ιδίως λέγεται για κρασί, 

σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ., αναμειγνύομαι, ανακατεύομαι· μεταφ., εφευρίσκω, 

φτιάχνω, παρασκευάζω, σε Ηρόδ.  

ἐγ-κερτομέω, μέλ. -ήσω, εμπαίζω, περιγελώ, βρίζω, τινί, σε Ευρ.  

ἐγ-κέφᾰλος, ὁ (κεφαλή),· I. αυτό που βρίσκεται μέσα στο κρανίο, μυαλό, σε 

Όμηρ. κ.λπ. II. ψίχα νεαρών φοινίκων που μπορεί να φαγωθεί, σε Ξεν.  

ἐγ-κεχρημένος, μτχ. Παθ. παρακ. του ἐγχράω.  

ἐγ-κῐθᾰρίζω, μέλ. -ίσω, παίζω την άρπα ανάμεσα, σε Ομηρ. Ύμν.  

ἐγ-κλείω, Ιων. -κληΐω, Αττ. -κλῄω, μέλ. -κλείσω, Ιων. -κληΐσω· I. κλείνω (τις 

πύλες), σε Ηρόδ., Πλάτ. II. 1. κλείνω, περιορίζω εντός, — Παθ., ἑρκέων 

ἐγκεκλῃμένος (αντί ἐντὸς ἑρκέων κεκλῃμένος), σε Σοφ.· δόμοις ἐγκεκλῃμένος, 

στον ίδ. 2. γενικά, περιορίζω, γλῶσσαν ἐγκλῄσας, στον ίδ. III. Μέσ., κλείνω 

τον εαυτό μου μέσα, κλείνομαι μέσα, σε Ξεν.  

ἔγκλημα, -ατος, τό (ἐγκαλέω), κατηγορία, μήνυση, καταγγελία, σε Σοφ. 

κ.λπ.· ἐγκλήματα ἔχειντινός = ἐγκαλεῖν τινι, σε Θουκ.· ἔγκλημα διαλύεσθαι, 

στον ίδ.  

ἐγκληματικός, -ή, -όν, επίδικος, σε Αριστ.  

ἔγ-κληρος, -ον, 1. αυτός που έχει κλήρο, μερίδιο σε κάποιο πράγμα, με γεν., 

σε Σοφ.· λαχεῖν ἔγκληρά τινι, να έχεις ίσο μερίδιο με τον άλλο, στον ίδ. 2. έχω 

μερίδιο από κληρονομιά, ο κληρονόμος, η κληρονόμος, σε Ευρ. 3. ἔγκληρος 

εὐνή, γάμος που επιφέρει πλούτο, στον ίδ.· ἔγκ. πεδία, γη - κτήματα που 

περιήλθαν στην κατοχή, στην ιδιοκτησία κάποιου ως κληρονομιά, στον ίδ.  

ἐγκλῄω, Αττ. αντί ἐγκλείω.  

ἐγκλῐδόν, επίρρ., κεκλιμένα, γερτά, σκυφτά, λοξά, σε Ομηρ. Ύμν.  

ἐγ-κλίνω[ῑ], μέλ. -κλῐνῶ, Παθ. παρακ. -κέκλῐμαι· I. 1. κλίνω προς τα μέσα, σε 

Ξεν. 2. Παθ., κλίνω πάνω σε κάποιον, ακουμπώ, στηρίζομαι πάνω σε κάποιον, 

στον ίδ.· μεταφ., πόνος ὔμμι ἐγκέκλιται, ο κόπος, η φροντίδα πέφτει πάνω σας, 

σε Ομήρ. Ιλ. 3. ἐγκλίνειν νῶτόν τινι, να στρέφει κάποιος την πλάτη, τα νώτα 

του προς κάποιον άλλο, σε Ευρ. II. 1. αμτβ., να υποχωρείς, να τρέπεσαι σε 

φυγή, Λατ. inclinari, σε Ξεν. κ.λπ. 2. εκτρέπομαι, παρακμάζω, γίνομαι 

χειρότερος, σε Πλούτ.  

ἐγ-κοιλαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, κοιλαίνω, βαθουλώνω, δημιουργώ κοιλότητα, σε 

Ηρόδ.  

ἔγ-κοιλος, -ον, κοίλος, βαθουλός, σε Πλάτ.  

ἐγ-κοιμίζω, μέλ. -ίσω, αποκοιμίζω, κοιμίζω (σ' ένα μέρος), σε Ανθ.  

ἐγ-κοισῠρόομαι, Παθ., ντύνομαι με πολυτέλεια όπως η Κοισύρα (μία γυναίκα 

της οικογενείας των Αλκμεωνιδών), ἐγκεκοισυρωμένη, σε Αριστοφ.  

ἐγ-κοιτάς, -άδας, ἡ (κοίτη), αυτή που χρησιμεύει ως κοίτη, σε Ανθ.  

ἐγ-κολάπτω, μέλ. -ψω, περικόπτω, σκαλίζω πάνω σε πέτρα, σε Ηρόδ.  

ἐγ-κοληβάζω, πέφτω με δύναμη πάνω σε κάποιον, ρουφώ, καταπίνω, σε 

Αριστοφ. (άγν. προέλ.).  

ἐγ-κολπίζω, μέλ. -ίσω, σχηματίζω κόλπο, σε Στράβ.  

ἐγ-κομβόομαι, Μέσ., δένω κάτι πάνω μου, είμαι ζωσμένος, σε Κ.Δ.  

ἐγ-κονέω, μέλ. -ήσω, είμαι γρήγορος και δραστήριος, σπεύδω, επισπεύδω, 

επιταχύνω, σε Όμηρ., Σοφ. κ.λπ.  

ἐγ-κονίομαι, Μέσ., (κονίω), ρίχνω πάνω μου σκόνη πριν την πάλη, σε Ξεν.  

ἐγκοπεύς, -έως, ὁ, εργαλείο (λιθοξόου) κατάλληλο για κοπή λίθων, κοπίδι, 

σκαρπέλλο, σε Λουκ.  



ἐγκοπή, ἡ, εμπόδιο, κώλυμα, σε Κ.Δ.  

ἔγκοπος, -ον, κατάκοπος, σε Ανθ.  

ἐγ-κόπτω, μέλ. -ψω, εμποδίζω, παρακωλύω, δημιουργώ εμπόδια, σε Κ.Δ.  

ἐγ-κορδυλέω, μέλ. -ήσω (κορδύλη), περιτυλίγω σε κουβέρτες — Παθ., 

ἐγκεκορδυλημένη, σε Αριστοφ.  

ἐγ-κοσμέω, μέλ. -ήσω, τακτοποιώ, βάζω σε τάξη, με δοτ., σε Ομήρ. Οδ.  

ἐγ-κοτέω, μέλ. -ήσω, αγανακτώ με κάποιον, τινί, σε Αισχύλ.  

ἔγ-κοτος, -ον, I. αυτός που έχει μέσα του οργή, έχθρα, κακία, σε Αισχύλ. II. 

ως ουσ., μνησικακία, οργή, μίσος, ἔγκοτον ἔχειν τινί, να τρέφεις μίσος 

εναντίον κάποιου, σε Ηρόδ.  

ἐγ-κράζω, μέλ. -κράξομαι, αόρ. βʹ -έκρᾰγον· φωνάζω δυνατά σε κάποιον, τινί, 

σε Αριστοφ.· ἐπί τινα, σε Θουκ.  

ἐγκράτεια, ἡ, I. κυριαρχία, εξουσία, επιβολή πάνω σε άνθρωπο ή πράγμα, 

ἐγκρ. ἑαυτοῦ, αυτοέλεγχος, σε Πλάτ. II. απόλ., αυτοέλεγχος, Λατ. continentia, 

σε Ξεν.  

ἐγ-κρᾰτής, -ές (κράτος,· I. αυτός που κατέχει δύναμη, εξουσία, σε Σοφ. II. 

αυτός που κρατά γερά, ρωμαλέα, δυνατά, σε Αισχύλ., Σοφ. III. με γεν. 

πράγμ., αυτός που έχει την εξουσία πάνω σ' ένα πράγμα, ο κύριός του, Λατ. 

compos rei, σε Ηρόδ., Σοφ.· ναὸς ἐγκρατῆ πόδα, σχοινί που συγκρατεί, ελέγχει 

το πλοίο, σχοινί του κυριότερου ιστίου του πλοίου, στον ίδ.· ἐγκρατὴς ἑαυτοῦ, 

αυτός που ορίζει, εξουσιάζει, είναι κύριος του εαυτού του, σε Πλάτ. IV. επίρρ. 

-τῶς, με χέρι στιβαρό, δυνατό, σε Θουκ.  

ἐγ-κρίνω[ῑ], μέλ. -κρῐνῶ, I. συνυπολογίζω ή υπολογίζω ανάμεσα, σε Ευρ. II. 

παραδέχομαι, εγκρίνω τον εκλεγμένο, εἰς τὴν γερουσίαν, σε Δημ.· γενικά, 

παραδέχομαι, αποδέχομαι, επιδοκιμάζω, σε Πλάτ.  

ἔγκρῐσις, -εως, ἡ, έγκριση, άδεια εισόδου σε αθλητικό αγώνα, σε Λουκ.  

ἐγκρῐτέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να αποδεχθεί, να παραδεχτεί, 

σε Πλάτ.  

ἐγ-κροτέω, μέλ. -ήσω, χτυπώ πάνω στο έδαφος, χτυπώ στο ρυθμό της 

μελωδίας, σε Θεόκρ. — Μέσ., επιτίθεμαι ο ένας εναντίον του άλλου, σε Ευρ.  

ἐγ-κρούω, μέλ. -σω· I. κτυπώ, καρφώνω μέσα, μπήγω, σε Αριστοφ.· πλήττω, 

κτυπώ, σε Ανθ. II. χορεύω, ορχούμαι, σε Αριστοφ.  

ἐγ-κρύπτω, μέλ. -ψω, αόρ. αʹ -έκρυψα· 1. κρύβω, καταχωνιάζω μέσα σ' ένα 

μέρος, με δοτ., σε Ομήρ. Οδ. 2. φυλάω κρυμμένο, σε Αριστοφ.  

ἐγ-κρῠφιάζω (κρύφιος), αμτβ., κρύβομαι, ενεργώ στα κρυφά, σε Αριστοφ.  

ἐγ-κρῠφίαςἄρτος, ὁ (κρύφιος), καρβέλι ψωμιού ψημένο στις στάχτες, σε 

Λουκ.  

ἐγ-κτάομαι, μέλ. -ήσομαι, απόλ., αποκτώ κτήματα σε μία ξένη χώρα, σε 

Ηρόδ., Δημ.  

ἔγκτημα, -ατος, τό, κτήμα που κατέχει κάποιος σε μία ξένη περιοχή, σε Δημ.  

ἔγκτησις, Δωρ. ἔγκτᾱσις, -εως, ἡ, κατοχή, ιδιοκτησία γης σε μία περιοχή από 

ένα ξένο, σε Ξεν.· το δικαίωμα του να κατέχεις τέτοια γη που έχει 

παραχωρηθεί ως δωρεά σε ξένους, σε Ψήφ. Βυζ. παρά Δημ.  

ἐγ-κῠκάω, μέλ. -ήσω, αναμειγνύω, σε Αριστοφ.  

ἐγ-κυκλέομαι, Παθ., περιστρέφω τα μάτια· μεταφ., εξαπατούμαι, σε Αριστοφ.  

ἐγ-κύκλιος, -ον (κύκλος), I. κυκλικός, στρογγυλεμένος, σφαιρικός, θολωτός, 

σε Ευρ., Αισχίν. II. αυτός που περιστρέφεται σε κύκλο, περιοδικός, σε Δημ.· 

συνήθης, τακτικός, Λατ. quotidianus, σε Ισοκρ. κ.λπ.  

ἐγ-κυκλόω, μέλ. -ώσω, I. κινώ κάτι γύρω, μέσα σε ένα κύκλο, τι, σε Ευρ. II. 

Παθ., περιβάλλομαι, περικυκλώνομαι, φωνή μέ τις ἐγκεκύκλωται, μία φωνή 



ήχησε γύρω μου, σε Αριστοφ. III. Μέσ., περιφέρομαι, περιπλανιέμαι σ' ένα 

μέρος, με αιτ., σε Πλούτ.  

ἐγκύκλωσις, -εως, ἡ, περικύκλωση.  

ἐγ-κῠλίνδω, μέλ. -κυλίσω [ῑ], περιτυλίγω, περιβάλλω· μεταφ. στην Παθ., 

μπλεγμένος, αναμεμειγμένος, μπερδεμένος, εἴς τι, σε Ξεν.  

ἐγ-κύμων, -ον, γεν. -ονος (κῦμα II), έγκυος, σε Ξεν.· ἐγκύμων τευχέων, αυτός 

που «εγκυμονεί» τα όπλα, λέγεται για το δούρειο ίππο της Τροίας, σε Ευρ.  

ἔγ-κυος, -ον (κύω), = το προηγ., σε Ηρόδ.  

ἐγ-κύπτω, μέλ. -ψω, σκύβω και βλέπω μέσα, σε Πλάτ.· ἐγκ. εἴς τι, κοιτώ, 

ερευνώ εξονυχιστικά, από κοντά, σε Ηρόδ.· απόλ., ἐγκεκῡφότες, σκυμμένοι 

στο έδαφος, στη γη, σε Αριστοφ., Θουκ.  

ἐγ-κυρέω, μέλ. -ήσω, = ἐγκύρω, σε Ηρόδ.  

ἐγ-κύρω[ῡ], μέλ. -κύρσω, αόρ. αʹ -έκυρσα· συναντώ, βρίσκω τυχαία, 

συναπαντώ, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ., Ηρόδ.  

ἐγκωμιάζω, παρατ. ἐν-εκωμίαζον, μέλ. -άσω και -άσομαι, παρακ. 

ἐγκεκωμίακα (οι φέροντες αύξηση χρόνοι σχηματίζονται σαν να είναι σύνθετο 

το ρήμα από τα ἐν και κῶμος κι όχι προερχόμενο κατευθείαν από το 

ἐγκώμιον)· υμνώ, εξυμνώ, εκθειάζω, επαινώ κάποιον, ἐπίτινι, για κάτι, σε 

Πλάτ. — Παθ., εγκωμιάζομαι, σε Ηρόδ.  

ἐγ-κώμιος, -ον (κώμη),· I. μέσα ή από την ίδια κώμη ή τόπο, ντόπιος, σε 

Ησίοδ. II. 1. (κῶμος) αυτός που ανήκει σε Βακχική επινίκεια γιορτή κατά τη 

διάρκεια της οποίας ο νικητής οδηγούνταν σπίτι συνοδευόμενος από πομπή, 

συνοδεία μουσικής και χορού. 2. ἐγκώμιον, τό, τιμητικό τραγούδι για 

κατακτητή, επαινετική, υμνητική ωδή, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, Ενεργ. και Παθ. παρακ. του γι-γνώσκω.  

ἔγνων, αόρ. βʹ του γι-γνώσκω.  

ἐγράφην[ᾰ], Παθ. αόρ. βʹ του γράφω.  

ἔγραψα, Ενεργ. αόρ. αʹ του γράφω.  

ἐγρε-κύδοιμος, -ον, αυτός που εγείρει, που ξυπνάει τον κρότο του πολέμου, 

σε Ησίοδ.  

ἐγρε-μάχης, -ου, ὁ (μάχη), αυτός που διεγείρει τη μάχη, την ξυπνά, σε Σοφ.  

ἔγρεο, ἔγρετο, βʹ και γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αόρ. βʹ του ἐγείρω.  

ἐγρεσί-κωμος, -ον, αυτός που ξεσηκώνει για διασκέδαση, εγείρει σε 

κραιπάλη ή βακχική πομπή, σε Ανθ.  

ἐγρήγορα, ἐγρήγορθε, -θαι, -θασι, τύποι παρακ. του ἐγείρω.  

ἐγρηγορόων, Επικ. μτχ., όπως αν προερχόταν από ενεστ. ἐγρηγοράω (= 

ἐγείρομαι), άγρυπνος, σε εγρήγορση, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐγρηγορτὶ[ῑ], (ἐγείρω), άγρυπνα, προσεκτικά, σε Όμηρ.  

ἐγρήσσω (ἐγείρω), αγρυπνώ, σε Όμηρ.  

ἔγροιτο, γʹ ενικ. ευκτ. Επικ. Παθ. αορ. βʹ του ἐγείρω· ἐγρόμενος, μτχ.  

ἔγρω, μεταγεν. τύπος του ἐγείρω· προστ. ἔγρετε.  

*ἐγχαίνω, βλ. ἐγχάσκω.  

ἐγ-χᾰλῑνόω, μέλ. -ώσω, βάζω χαλινάρι στο στόμα ενός αλόγου, με αιτ., σε 

Βάβρ. — Παθ., λέγεται για άλογα, το να έχουν το χαλινάρι μέσα στα στόματά 

τους, σε Ηρόδ., Ξεν.  

ἔγ-χαλκος, -ον, αυτός που περιέχει χαλκό· πλούσιος σε χαλκό, σε Ανθ.  

ἐγ-χάνῃ, γʹ ενικ. υποτ. αορ. βʹ του ἐγ-χάσκω· ἐγ-χᾰνοῦμαι, μέλ.  

ἐγ-χᾰράσσω, μέλ. -ξω, χαράσσω πάνω σε κάτι, σε Πλούτ.  



ἐγ-χάσκω, μέλ. -χανοῦμαι, απαρ. αορ. βʹ ἐγχανεῖν (όπως αν προερχόταν από 

το *ἐγχαίνω)· I. χάσκω, μένω με το στόμα ανοικτό, σε Λουκ. II. μορφάζω 

σαρκαστικά ή χλευάζω, κοροϊδεύω κάποιον, με δοτ., σε Αριστοφ.  

ἐγ-χέζω, μέλ. -χέσω ή χεσοῦμαι, παρακ. ἐγκέχοδα· Λατ. incacare, σε 

Αριστοφ.· με αιτ., βρίσκομαι σε φρικώδη τρόμο, στον ίδ.  

ἐγχείη, ἡ, Επικ. τύπος του ἔγχος, δόρυ, κοντάρι, λόγχη, σε Όμηρ.· γεν. πληθ. 

ἐγχειάων, δοτ. ἐγχείησι.  

ἐγ-χείῃ, Επικ. αντί ἐγ-χέῃ, γʹ ενικ. υποτ. ενεστ. του ἐγ-χέω.  

ἐγ-χειρέω, μέλ. -ήσω (χείρ)· 1. βάζω το χέρι μου σε κάτι, επιχειρώ κάτι, με 

δοτ. πράγμ., σε Ευρ., Θουκ.· με απαρ., σε Ξεν. κ.λπ.· απόλ., επιχειρώ, αρχίζω, 

σε Σοφ., Θουκ. 2. απλώνω τα χέρια σε, προσβάλλω, επιτίθεμαι, κάνω επίθεση, 

τινι, στον ίδ., Ξεν.  

ἐγχείρημα, -ατος, τό, επιχείρηση, προσπάθεια, εγχείρημα, σε Σοφ., Πλάτ. 

κ.λπ.  

ἐγχείρησις, -εως, ἡ, επιχείρηση, προσπάθεια, σε Θουκ., Πλούτ.  

ἐγχειρητέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να επιχειρήσει, σε Ξεν.  

ἐγχειρητής, -οῦ, ὁ, αυτός που αναλαμβάνει ένα έργο, ριψοκίνδυνος, σε 

Αριστοφ.  

ἐγχειρητικός, -ή, -όν, τολμηρός, θαρραλέος, ριψοκίνδυνος, σε Ξεν.  

ἐγ-χειρίδιος, -ον (ἐν, χείρ),· I. αυτός που κρατιέται στο χέρι, σε Αισχύλ. II. 

ως ουσ., ἐγχειρίδιον, τό, μαχαίρι, στιλέτο, σε Ηρόδ.  

ἐγ-χειρίζω, μελ. Αττ. -ῐῶ, παρακ. -κεχείρικα· I. τοποθετώ στα χέρια κάποιου, 

εμπιστεύομαι, τι ή τινά τινι, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. — Παθ., ἐγχειρίζεσθαί τι, 

να εμπιστεύεται κάποιος ένα πράγμα σε κάποιον άλλο, σε Λουκ. II. Μέσ., 

αναλαμβάνω, αντιμετωπίζω (δυσκολίες), κινδύνους, σε Θουκ.  

ἐγ-χειρί-θετος, -ον, αυτός που δίνεται ή εναποτίθεται στα χέρια κάποιου, σε 

Ηρόδ.  

ἐγχέλειος, -α, -ον, ο σχετικός με χέλι· τἀγχέλεια (κρέα), σάρκα χελιού, σε 

Αριστοφ.  

ἔγχελυς ή ἐγχέλυς, ἡ, σπανίως ὁ, γεν. -εως ή -υος, πληθ. ἐγχέλεις, -υες ή -υς, 

γεν. -έων ή -ύων, δοτ. -εσι ή -υσι (βλ. ἔχις),· χέλι, Λατ. anguilla, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αριστοφ. κ.λπ.  

ἐγχελυ-ωπός, -όν (ὤψ), αυτός που έχει πρόσωπο, όψη χελιού, σε Λουκ.  

ἐγχεσί-μωρος, -ον, αυτός που μάχεται με δόρυ, κοντάρι, σε Όμηρ. (η 

κατάληξη -μωρος είναι αμφίβ., πρβλ. ἰό-μωρος, ὑλακό-μωρος).  

ἐγχέσ-πᾰλος, -ον (πάλλω), αυτός που χειρίζεται, πάλλει το δόρυ, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐγ-χέω, μέλ. -χεῶ, αόρ. αʹ ἐν-έχεα, Επικ. ἐν-έχευα, Επικ. γʹ ενικ. υποτ. ἐγχέῃ, 

Επικ. ἐγχείῃ· Παθ. παρακ. -κέχῠμαι· I. 1. εκχύνω, χύνω μέσα, μέθυ ἐγχ. 

δεπάεσσι, σε Ομήρ. Οδ.· οἶνον ἐς κύλικα, σε Ηρόδ.· ἐγχεῖν, γεμίζω με κρασί, 

γεμίζω το ποτήρι, σε Ξεν. κ.λπ. — Μέσ., γεμίζω το ποτήρι μου, σε Αριστοφ. 

2. λέγεται για στέρεα αντικείμενα, ρίχνω, εξακοντίζω κάτι, σε Ομήρ. Οδ. II. 

με αιτ. που δηλώνει το αγγείο, γεμίζω με το να χύνω μέσα, σε Ξεν. III. ἐγχεῖν 

ὕδωρ τινί, δηλ. γεμίζω την κλεψύδραν (βλ. αυτ.), σε Δημ.  

ἐγ-χθόνιος, -ον, αυτός που είναι μέσα στη ή προέρχεται από τη γη, σε Ανθ.  

ἔγχος, τό, I. δόρυ, κοντάρι, λόγχη, συχνά στον Όμηρ., αυτό που αποτελείται 

από δύο μέρη, αἰχμή και δόρυ, δηλ. κεφαλή (λόγχη μεταλλική) και κοντάρι, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. οποιοδήποτε όπλο, ξίφος, σπαθί, σε Σοφ., Ευρ.· μεταφ., 

φροντίδος ἔγχος, σε Σοφ. (πιθ. συγγενές προς τη √ΑΚ σε ἀκή, ἀκών).  

ἔγχουσα, ἡ, το φυτό ἄγχουσα, από τη ρίζα του οποίου παράγεται κόκκινη 

βαφή, σε Ξεν. (άγν. προέλ.).  



ἐγ-χράω και -χραύω, όπως το ἐγχρίμπτω, ωθώ, Λατ. impingere, σε Ηρόδ.· 

μτχ. Παθ. παρακ., ἦσαν ἐγκεχρημένοι (ενν. πόλεμοι), υπήρχαν πόλεμοι, στον 

ίδ.  

ἐγ-χρέμπτομαι, αποθ., φτύνω, βγάζω φλέγματα, σε Λουκ.  

ἐγ-χρῄζω, χρειάζομαι, ἐγχρῄζοντα, τα αναγκαία, σε Λουκ.  

ἐγ-χρίμπτω ή -χρίπτω, αόρ. αʹ -έχριμψα, — Παθ. αόρ. αʹ ἐνεχρίμφθην· I. 

φέρνω κοντά σε, τῷ (τέρματι) ἐγχρίμψας, παραλίγο να αγγίξει το τέρμα, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ἐγχρ.τὴν βᾶριν τῇ γῇ, φέρνω το πλοίο κοντά στη ξηρά, σε Ηρόδ. II. 

αμτβ., έρχομαι κοντά, πλησιάζω, τινί, σε Σοφ.· ομοίως και στην Παθ., 

ἐγχριμφθεὶς πύλῃσιν, σε Ομήρ. Ιλ.· αἰχμὴ ὀστέῳ ἐγχριμφθεῖσα, η αιχμή που 

σπρώχνεται μέχρι το κόκκαλο, στο ίδ.· ἀσπίδ' (δηλ. ἀσπίδι) ἐνιχριμφθείς, 

έσπασε την ασπίδα του, στο ίδ.  

ἔγχριστος, -ον, αυτός που επιχρίεται σαν αλοιφή, που αλείφεται, σε Θεόκρ.  

ἐγ-χρίω[ῑ], μέλ. -σω· I. τρίβω, αλείφω, τινί, με κάτι, σε Ανθ. II. κεντώ, 

κεντρίζω, τινί, σε Πλάτ.  

ἐγ-χρονίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, χρονίζω, αργοπορώ, σε Θουκ. — Παθ., καθίσταμαι 

χρόνιος, σε Πλάτ.  

ἐγ-χρώζομαι, παρακ. ἐγκέχρωσμαι — Παθ., βάφομαι με ανεξίτηλο χρώμα· 

μεταφ., συγχωνεύομαι, ανακατεύομαι, με δοτ., σε Αριστ.  

ἐγ-χύνω, μεταγεν. τύπος του ἐγχέω, σε Λουκ.  

ἐγ-χυτρίζω, μέλ. -σω, ρίχνω παιδιά σε πήλινο αγγείο· απ' όπου, αποκτείνω, 

σκοτώνω, ξεπαστρεύω, σε Αριστοφ.  

ἐγ-χωρέω, μέλ. -ήσω, παρέχω χώρο για να γίνει κάτι, επιτρέπω, δίνω άδεια, 

σε Ηρόδ., Ξεν.· απρόσ., ἐγχωρεῖ, είναι δυνατό, επιτρέπεται, με δοτ. προσ. και 

απαρ., σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ.· απόλ., ἔτι ἐγχωρεῖ, υπάρχει ακόμη καιρός, χρόνος, 

σε Πλάτ.  

ἐγ-χώριος, -ον και -α, -ον (χώρα)· 1. αυτός που είναι ή προέρχεται από τη 

χώρα, σε Ηρόδ., Αττ. 2. ως ουσ., ο κάτοικος μιας χώρας, σε Σοφ., Ευρ. 3. τὸ 

ἐγχώριον ως επίρρ., σύμφωνα με τη συνήθεια του τόπου, σε Θουκ.  

ἔγ-χωρος, -ον (χώρα), = το προηγ., σε Σοφ.  

ἐγώ, I. Επικ. ἐγών πριν από φωνήεντα, αντων. του αʹ προσ.· Λατ. ego, εγώ· 

επιτετ. ἔγωγε, Λατ. equidem, εγώ τουλάχιστον, από μέρους μου, για εμένα, σε 

Όμηρ., Αττικ.· Δωρ. ἐγώγα, ἐγώνγα, σε Αριστοφ.· Βοιωτ. ἰώνγα, ἰώγα, στον 

ίδ. II. η √ΜΕ εμφανίζεται στις πλάγιες πτώσεις, δηλ. γεν. ἐμοῦ, εγκλιτ. μοῦ, 

Ιων. και Επικ. ἐμέο, ἐμεῦ, μευ, Επικ. επίσης ἐμέθεν, δοτ. ἐμοί, εγκλιτ. μοί, Δωρ. 

ἐμίν, αιτ. ἐμέ, εγκλιτ. με. III. δυϊκ., ονομ. και αιτ. νώ, Ιων. και Επικ. νῶϊ 

(πρβλ. Λατ. nos), γεν. και δοτ. νῶν, Επικ. νῶϊν. IV. πληθ., ονομ. ἡμεῖς· Αιολ. 

ἅμμες· Δωρ. ἅμες — γεν. ἡμῶν, Ιων. ἡμέων, Επικ. ἡμείων, Δωρ. ἁμμῶν — 

δοτ. ἡμῖν, στους Αττ. ποιητές επίσης ἡμίν (ῐ) ή ἧμιν· Αιολ. και Δωρ. ἄμμῐν, 

ἄμμῐ, Δωρ. επίσης ἁμίν· — αιτ. ἡμᾶς, Ιων. ἡμέας· Αιολ. ἄμμε, Δωρ. ἁμέ.  

ἐγᾦδα, ἐγᾦμαι, κράση του ἐγὼ οἶδα, ἐγὼ οἶμαι.  

ἐγών, ἐγώγα, ἐγώνγα, διαλεκτικοί τύποι του ἐγώ, ἔγωγε.  

ἐδάην, αόρ. βʹ του *δάω.  

ἔδαισα, αόρ. αʹ του δαίνυμι.  

ἔδᾰκον, αόρ. βʹ του δάκνω.  

ἐδάμην[ᾰ], Επικ. Παθ. αόρ. βʹ του δαμάζω.  

ἐδᾰνός, -ή, -όν (ἔδω), αυτός που μπορεί να φαγωθεί· ἐδανόν, τό, η τροφή, σε 

Αισχύλ.  

ἑδᾰνός, -ή, -όν (πιθ. από ἁδεῖν, ἡδύς), γλυκός, νόστιμος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐδάρην[ᾰ], Παθ. αόρ. βʹ του δείρω.  



ἔδαρθον, με μεταθ. από τύπο ἔδρᾰθον, αόρ. βʹ του δέρκομαι.  

ἐδασάμην, Μέσ. αόρ. αʹ του δατέομαι.  

ἐδᾰφίζω, Αττ. μέλ. -ῐῶ, ισοπεδώνω, εξομαλύνω το έδαφος, σε Κ.Δ.  

ἔδᾰφος, -εος, τό, (πιθ. από την ίδια ρίζα με τα ὁδός, οὖδας)· 1. πυθμένας, 

θεμέλιο, βάση κάθε πράγματος, σε Θουκ.· ἔδαφος νηός, καρίνα πλοίου, 

αμπάρι (το κύτος) πλοίου, σε Ομήρ. Οδ.· ἔδ. ποταμοῦ, σε Ξεν. 2. κατώϊ, 

δάπεδο, οἴκου, σε Ηρόδ.· καθαιρεῖν εἰς τὸ ἔδαφος, κατεδαφίζω, σε Θουκ. 3. 

έδαφος, χώμα, γη, σε Αισχίν., Δημ.  

ἔδδεισα, Επικ. αντί ἔδεισα, αόρ. αʹ του δείδω.  

ἐδέγμην, Επικ. συγκοπτ. αόρ. βʹ του δέχομαι.  

ἐδεδέατο, Ιων. αντί -εντο, γʹ πληθ. Παθ. υπερσ. του δέω, δένω.  

ἐδεδμήατο, Ιων. αντί ἐδέδμηντο, γʹ πληθ. Παθ. υπερσ. του δέμω.  

ἐδεήθην, αόρ. αʹ του δέομαι, θέλω.  

ἐδέθην, Παθ. αόρ. αʹ του δέω, δένω.  

ἔδεθλον, τό (ἕδος), κάθισμα, θέση, κατοικία, διαμονή, σε Αισχύλ.  

ἐδείδῐμεν, -δῐσαν, Επικ. αʹ και γʹ πληθ. υπερσ. του δείδω.  

ἔδειρα, αόρ. αʹ του δέρω.  

ἔδεκτο, γʹ ενικ. Επικ. συγκεκ. αορ. βʹ του δέχομαι.  

ἔδεσμα, -ατος, τό (ἔδω), τροφή, φαγητό· πληθ., «φαγώσιμα», σε Βατραχομ., 

Πλάτ.  

ἐδεστέον, ρημ. επίθ. του ἔδω, αυτό που πρέπει κάποιος να φάει, σε Πλάτ.  

ἐδεστής, -οῦ, ὁ (ἔδω), αυτός που τρώει, ο φαγάς, σε Ηρόδ.  

ἐδεστός, -ή, -όν (ἔδω), φαγώσιμος, αυτός που φαγώθηκε, που καταναλώθηκε, 

σε Σοφ.  

ἐδήδεσμαι, Παθ. παρακ. του ἐσθίω· ἐδήδοκα, Ενεργ. παρακ.  

ἐδήδοται, γʹ ενικ. Παθ. παρακ. του ἔδω.  

ἐδηδώς, μτχ. παρακ. του ἔδω.  

ἐδητύς, -ύος, ἡ, τροφή, φαγητό, (ἔδω), σε Όμηρ.  

ἐδήχθην, Παθ. αόρ. αʹ του δάκνω.  

ἐδίδαξα, παρακ. του διδάσκω.  

ἔδμεναι, Επικ. αντί ἔδειν, απαρ. του ἔδω.  

ἐδμήθην, Παθ. αόρ. αʹ του δαμάω.  

ἑδνάομαι, = ἑδνόομαι, σε Ευρ.  

ἕδνον, τό (πιθ. από τα ἁδεῖν, ἡδύς)· I. κυρίως στον πληθ. ἕδνα, Επικ. ἔεδνα, 

το γαμήλιο δώρο που προσφέρει ο μνηστήρας στη νύφη ή στους γονείς της 

(φερνή, η προίκα της νύφης), σε Όμηρ., Αισχύλ. II. τα γαμήλια δώρα που 

προσφέρονταν στη νύφη από τους ανθρώπους της οικογένειάς της, σε Ομήρ. 

Οδ., Ευρ.  

ἑδνόω, μέλ. -ώσω (ἕδνον)· I. δίνω υπόσχεση για γαμήλια δώρα, προικίζω, 

αρραβωνιάζω την κόρη, σε Θεόκρ.· ομοίως και στη Μέσ., σε Ομήρ. Οδ. II. 

στη Μέσ. επίσης, νυμφεύομαι, παντρεύομαι, σε Ανθ.  

ἑδνωτής, Επικ. ἐεδν-, -οῦ, ὁ· μνηστήρας, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐδοκεῦμες, Δωρ. αντί ἐδοκοῦμεν, αʹ πληθ. παρατ. του δοκέω.  

ἔδομαι, μέλ. του ἔδω και ἐσθίω.  

ἔδοντι, Δωρ. αντί ἔδουσι, γʹ πληθ. του ἔδω.  

ἔδοξα, αόρ. αʹ του δοκέω.  

ἕδος, -εος, τό (ἕζομαι)· I. μέρος που μπορεί να καθίσει κάποιος. 1. έδρα, 

θρόνος, κάθισμα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. κατοικία, διαμονή, σε Όμηρ. κ.λπ.· ναός, σε 

Πλάτ., Ξεν. κ.λπ. 3. θεμέλιο, θέση, βάθρο, σε Ησίοδ., Ανθ. II. η πράξη του 



καθίσματος, οὐχ ἕδος ἐστί, δεν είναι καιρός για να καθίσει κάποιος ακίνητος, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

ἑδοῦμαι, μέλ. του ἕζομαι.  

ἕδρα, Επικ. και Ιων. ἕδρη, ἡ, (ἕδος), I. μέρος που κάθεται κάποιος· 1. έδρα, 

θρόνος, κάθισμα, σε Όμηρ.· τιμητική θέση, σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν. 2. οικητήριο 

θεών, ιερό, ναός, σε Πίνδ., Τραγ. 3. το μέρος ή ο τόπος κάθε πράγματος, σε 

Ηρόδ.· ἐξ ἕδρας, έξω από τη σωστή του θέση, σε Ευρ.· θεμέλιο, βάση, σε 

Πλούτ. 4. ἡ ἕδρα τοῦ ἵππου, η πλάτη του αλόγου, πάνω στη οποία κάθεται ο 

αναβάτης, αυτός που το ιππεύει, σε Ξεν. 5. ἕδραι, τα σημεία του ορίζοντα στα 

οποία εμφανίζονται οι οιωνοί, σε Αισχύλ., Ευρ. II. 1. η κίνηση καθίσματος 

κάποιου, σε Αισχύλ., Σοφ.· λέγεται για στάση, γονυπετεῖς ἕδραι, γονάτισμα, σε 

Ευρ. 2. απραξία, αδράνεια, χρονοτριβή, καθυστέρηση, σε Ηρόδ., Θουκ.· οὐχ 

ἕδρας ἀκμή, δεν είναι εποχή για να αδρανήσει κάποιος, σε Σοφ. 3. συνεδρίαση 

κάποιου συμβουλίου, στον ίδ. III. οπίσθια, πρωκτός, γλουτοί, σε Ηρόδ.  

ἑδράζω, μέλ. -άσω, κάνω κάτι να καθίσει, τοποθετώ, σε Ανθ.  

ἔδρᾰθον, ποιητ. αντί ἔδαρθον, αόρ. βʹ του δαρθάνω.  

ἑδραῖος, -α, -ον και -ος, -ον (ἕδρα), I. 1. καθιστός, καθήμενος, σε Ξεν., Πλάτ. 

2. ἑδραία ῥάχις, η ράχη του αλόγου πάνω στην οποία καθεται ο αναβάτης, σε 

Ευρ. II. αυτός που κάθεται ασάλευτος, ακίνητος, σταθερός, στον ίδ., Πλάτ.  

ἑδραίωμα, -ατος, τό, θεμέλιο, βάση, σε Κ.Δ.  

ἔδρᾰκον, αόρ. βʹ του δέρκομαι.  

ἔδρᾰμον, αόρ. βʹ του τρέχω.  

ἔδρᾱν, αόρ. βʹ του διδράσκω· ἔδρᾰν, γʹ πληθ.  

ἕδρᾰνον, τό, ποιητ. τύπος του ἕδρα· I. κάθισμα, διαμονή, σε Αισχύλ., Σοφ. II. 

στήριγμα, ἔρεισμα, (λέγεται για άγκυρα), σε Ανθ.  

ἕδρη, ἡ, Επικ. και Ιων. αντί ἕδρα.  

ἔδρησα, Ιων. αντί ἔδρᾱσα, αόρ. αʹ του δράω.  

ἑδριάω, I. καθίζω ή τοποθετώ — Παθ., κάθομαι, σε Επικ. τύπους γʹ πληθ. 

ενεστ. και παρατ., ἑδριόωνται, ἑδριόωντο, σε Όμηρ., Ησίοδ.· απαρ., 

ἑδριάασθαι, στον ίδ. II. αμτβ. στην Ενεργ., κάθομαι, σε Θεόκρ.  

ἑδρο-στρόφος, ὁ (ἕδρα, στρέφω), παλαιστής που ρίχνει κάτω τον αντίπαλό 

του με παλαιστικό κόλπο (τρικλοποδιά), σε Θεόκρ.  

ἔδῡν, αόρ. βʹ του δύω· επίσης, Επικ. γʹ πληθ. του ἔδυσαν.  

ἐδυνέατο, Ιων. αντί ἐδύναντο, γʹ πληθ. παρατ. του δύναμαι.  

ἔδω, αρχαίος Επικ. ενεστ. αντί Αττ. ἐσθίω, Επικ. απαρ. ἔδμεναι, παρατ. ἔδον, 

Ιων. γʹ ενικ. ἔδεσκε, μέλ. ἔδομαι, μτχ. παρακ. ἐδηδώς — Παθ. παρακ. 

ἐδήδοται· I. τρώω, σε Όμηρ.· λέγεται για θηρία, τρώω, καταβροχθίζω, στον 

ίδ.· λέγεται για σκουλήκια, μασουλώ, τραγανίζω, στον ίδ. II. κατατρώω, 

καταβροχθίζω, καταναλώνω, βίοτον, κτήματα, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, ἄλγεσι 

θυμὸν ἔδοντες, στον ίδ.  

ἐδωδή, ἡ, 1. τροφή, φαγητό, τρόφιμα, σε Όμηρ., Πλάτ. 2. σανό για βόδια, σε 

Ομήρ. Ιλ. 3. δόλωμα για ψάρια, σε Θεόκρ.  

ἐδώδιμος, -ον, σε Ηρόδ., -η, -ον· φαγώσιμος, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· ἐδώδιμα, 

τά, τροφές, προμήθειες, σε Θουκ.  

ἔδωκα, αόρ. αʹ του δίδωμι.  

ἑδώλιον, τό (ἕδος), I. κάθισμα, κυρίως στον πληθ., καθίσματα, σε Αισχύλ., 

Σοφ. II. σ' ένα πλοίο, ἑδώλια είναι τα καθίσματα κωπηλασίας ή ακριβέστερα 

το ημικατάστρωμα πλοίου, σε Ηρόδ., Σοφ., Ευρ.  

ἕε, ποιητ. αντί ἕ, αυτόν, αιτ. του οὗ.  

ἔεδνα, Επικ. αντί ἕδνα· ἐεδνόω, -ωτής, Επικ. αντί ἑδν-.  



ἐεικοσάβοιος, ἐείκοσι, ἐεικόσορος, ἐεικοστός, Επικ. αντί εἰκοσ-.  

ἐείλεον, Επικ. αντί εἵλεον, παρατ. του εἴλω.  

ἔειπα, ἔειπον, Επικ. αντί εἶπα, εἶπον.  

ἕεις, Επικ. αντί εἷς.  

ἐεισάμην, -αο, Επικ. αόρ. του εἴδομαι (βλ. εἴδω Α)· μτχ. ἐεισάμενος.  

ἐείσατο, γʹ ενικ. Επικ. αορ. του εἶμι (ibo)· βʹ δυϊκ. ἐεισάσθην.  

ἐέλδομαι, ἐέλδωρ, Επικ. αντί ἔλδομαι, ἔλδωρ.  

ἐέλμεθα, αʹ πληθ. Επικ. Παθ. παρακ. του εἴλω· μτχ. ἐελμένος.  

ἐέλπομαι, Επικ. αντί ἔλπομαι.  

ἐέλσαι, Επικ. απαρ. αορ. αʹ του εἴλω.  

ἐεργάσθω, ἔεργε, ἐεργμένος, ἐέργνυμι, ἐέργω, Επικ. αντί εἰργ-.  

ἐερμένος, μτχ. Επικ. Παθ. παρακ. του εἴρω.  

ἐέρση, ἐερσήεις, Επικ. αντί ἕρση, ἑρσήεις.  

ἐέρτο, γʹ ενικ. Επικ. Παθ. υπερσ. του εἴρω.  

ἐέρχατο, γʹ πληθ. Επικ. Παθ. υπερσ. του εἴργω.  
 


