
εἰσ-αυγάζω, μέλ. -σω, κοιτάζω, παρατηρώ, σε Ανθ.  

εἰσ-αῦθις, αντί εἰς αὖθις, εφεξής, μετέπειτα, κατόπιν, σε Ευρ., Πλάτ.  

εἰσ-αύριον, αντί εἰς αὔριον, την επόμενη ημέρα, σε Αριστοφ.  

εἰσ-αῦτις, Δωρ. και Ιων. αντί εἰσ-αῦθις.  

εἰσ-ᾰφίημι, μέλ. -αφήσω, εισάγω, επιτρέπω την είσοδο, σε Ξεν.  

εἰσ-ᾰφικάνω[ᾱ], έρχομαι προς, τινά, σε Ομήρ. Οδ.  

εἰσ-αφικνέομαι, Ιων. ἐσ-απικνέομαι, μέλ. -αφίξομαι, αόρ. βʹ -αφικόμην· 

αποθ., έρχομαι σε ή προς, καταφθάνω, προσέρχομαι σ' ένα μέρος, με αιτ., σε 

Ομήρ. Οδ., Ευρ.· ἐσαπ. ἐς τόπον, σε Ηρόδ.· επίσης με δοτ., στον ίδ.  

εἰσ-βαίνω, μέλ. -βήσομαι· II. 1. επιβιβάζομαι σε πλοίο, μπαίνω σε φορτηγό-

πλοίο, μπαρκάρω, σε Ομήρ. Οδ.· ἐσβ. ἐς ναῦν, σε Ηρόδ. 2. γενικά, εισέρχομαι, 

εισχωρώ, δόμους, σε Ευρ.· εἰσβ. κακά, περιέρχομαι σε δυσκολίες, βάσανα, σε 

Σοφ. II. μτβ., στον αόρ. αʹ ἀνέβησα, κάνω κάποιον να εισέλθει, να 

επιβιβαστεί, σε Ομήρ. Ιλ.  

εἰσβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ· II. ρίχνω σε, μπαίνω σε, ακολουθ. από το εἰς, σε 

Ηρόδ., Αττ.· Μέσ., επιβιβάζομαι στο πλοίο κάποιου, σε Ηρόδ. II. 1. αμτβ., 

ρίχνομαι σε, κάνω επιδρομή, εισβάλλω σε, εἰς χώραν, στον ίδ., Αττ.· πρὸς 

πόλιν εἰσβ., πέφτω πάνω της, επιδράμω, σε Θουκ.· ποιητ. με αιτ., εφορμώ, 

ρίχνομαι, συναντώ, συμφωνώ, σε Ευρ. 2. λέγεται για ποτάμια, εκχύνομαι, 

πέφτω μέσα σε, σε Ηρόδ.  

εἴσβᾰσις, -εως, ἡ (εἰσβαίνω), είσοδος, τρόποι εισαγωγής σε μέρος, σε Ευρ.· 

επιβίβαση (μπαρκάρισμα), σε Θουκ.  

εἰσβᾰτός, -ή, -όν (εἰσβαίνω), ευκολοπλησίαστος, προσιτός, σε Θουκ.  

εἰσ-βιάζομαι, 1. αποθ., εισέρχομαι με τη βία, εἰς οἶκον, σε Πλούτ. 2. 

εξαναγκάζω κάποιον στην άσκηση των πολιτικών του καθηκόντων, σε 

Αριστοφ.  

εἰσ-βῐβάζω, Αττ. μέλ. -βιβῶ· 1. μτβ. του εἰσβαίνω, επιβιβάζω σε πλοίο, τὸν 

στρατὸν ἐς τὰς νέας, σε Ηρόδ. 2. γενικά, κάνω κάποιον να μπει, να εισέλθει, ἐς 

τόπον, στον ίδ.  

εἰσβλέπω, μέλ. -ψω, κοιτάζω, παρατηρώ, κυρίως με εἰς, σε Ηρόδ.· αλλά και 

με αιτ., σε Ευρ.  

εἰσβολή, ἡ (εἰσβάλλω II), 1. επιδρομή, εισβολή, επίθεση, σε Ηρόδ., Ευρ. 2. 

είσοδος, πέρασμα, δίοδος, ἡ ἐσβ. ἡ Ὀλυμπική, η διάβαση του Ολύμπου, σε 

Ηρόδ.· στενό, ισθμός, σε Ευρ.· ομοίως στον πληθ., λέγεται για τις 

Θερμοπύλες, σε Ηρόδ.· στον πληθ. επίσης, το στόμιο του ποταμού, στον ίδ. 3. 

είσοδος,άνοιγμα σε κάτι, αρχή, σε Ευρ., Αριστοφ.  

εἰσ-γράφω[ᾰ], μέλ. -ψω, εγγράφω, καταγράφω — Μέσ., ἐς τὰς σπονδὰς 

εἰσγράψασθαι, να εγγράφομαι (ως επιγραφή) πάνω σε ή να γίνομαι δεκτός σε 

ένα συνασπισμό, μία συμμαχία, σε Θουκ.  

εἰσ-δέρκομαι, αποθ. με Ενεργ. αόρ. βʹ -έδρᾰκον, παρακ. εἰσδέδροκα· κοιτάζω 

ή παρατηρώ, σε Όμηρ., Ευρ.  

εἰσ-δέχομαι, Ιων. ἐσ-δέκομαι, μέλ. -δέξομαι, αποθ., δέχομαι μέσα, επιτρέπω 

την είσοδο, ἐςτὸ ἱρόν, σε Ηρόδ.· με αιτ., σε Ευρ.· με δοτ., ἄντροις εἰσδέξασθαί 

τινα, υποδέχομαι κάποιον σε σπηλιά, σε σπήλαιο, στον ίδ.· εἰσδ. τινα 

ὑπόστεγον, σε Σοφ.  

εἰσ-δίδωμι, χρησιμ. αμτβ. όπως το εἰσβάλλω II. 2, λέγεται για ποτάμια, 

χύνομαι, εκβάλλω, σε Ηρόδ.  

εἰσδοχή, ἡ (εἰσδέχομαι), υποδοχή, εἰσδοχαὶ δόμων, φιλόξενη κατοικία, σε 

Ευρ.  

εἰσδρᾰμεῖν, απαρ. αορ. βʹ του εἰστρέχω.  



εἰσδρομή, ἡ, επιδρομή, σφοδρή επίθεση, σε Ευρ., Θουκ.  

εἰσ-δύνω[ῡ], και ως αποθ. εἰσ-δύομαι (βλ. δύω)· μέλ. -δύσομαι, με Ενεργ. 

αόρ. βʹ -έδῡν, παρακ. -δέδῡκα· 1. μπαίνω ή εισέρχομαι, μαζί με εἰς, σε Ομήρ. 

Οδ., Ηρόδ. κ.λπ. 2. με αιτ., κατέρχομαι, Λατ. subire, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· 

λέγεται για συναισθήματα, εἰσέδυ μεμνήμη κακῶν, σε Σοφ.· επίσης με δοτ., 

δεινόν τι ἐσέδυνέ σφι, φόβος μεγάλος τους κυρίευσε, σε Ηρόδ.  

εἴσεαι, βʹ ενικ. Επικ. μέλ. του *εἴδω II.  

εἰσέδρᾰμον, αόρ. βʹ του εἰστρέχω.  

εἰσέδῡν, αόρ. βʹ του εἰσδύνω.  

εἰσ-εῖδον, Επικ. -ίδον, χρησιμ. ως αόρ. βʹ του εἰσοράω.  

εἴσ-ειμι, απαρ. -ιέναι, χρησιμ. ως μέλ. του εἰσέρχομαι· παρατ. εἰσῄειν· I. 

μπαίνω μέσα, οὐκ Ἀχιλῆος ὀφθαλμοὺς εἴσειμι, δεν θα έλθω ενώπιον του 

Αχιλλέα, μπροστά στα μάτια του Αχιλλέα, σε Ομήρ. Ιλ.· συχνότερα με πρόθ., 

εἰσ. μετ' ἀνέρας, σε Ομήρ. Οδ.· παρὰ βασιλέα, σε Ηρόδ.· εἰς... ή πρός..., στον 

ίδ., Αττ.· εἰσ. εἰς σπονδάς, μπαίνω σε συνθήκη, συμμαχία, σε Θουκ. II. 1. 

λέγεται για το χορό ή τους υποκριτές, ανεβαίνω πάνω στη σκηνή, 

παρουσιάζομαι, εμφανίζομαι, σε Πλάτ. 2. ως Αττ. δικανικός όρος, 

παρουσιάζομαι, εμφανίζομαι στο δικαστήριο, σε Πλάτ., Δημ. 3. αναλαμβάνω 

ένα αξίωμα, ὁ ἐσιών, ο νέος βασιλιάς, σε Ηρόδ. III. μεταφ., μπαίνω στο 

μυαλό κάποιου, με αιτ., στον ίδ., Αττ., Ευρ.· επίσης με δοτ., στον ίδ.· απρόσ., 

εἰσῄει αὐτοὺς ὅπως..., μπήκε στο μυαλό τους ότι..., σε Ξεν. IV.λέγεται για 

πράγματα, τὰ εἰσιόντα, αυτά που εισέρχονται, μπαίνουν στο στομάχι κάποιου, 

τροφή, φαγητό, στο ίδ.  

εἰσ-ελαύνω, Επικ. -ελάω, μέλ. -ελάσω [ᾰ], Αττ. -ελῶ· I. οδηγώ μέσα, λέγεται 

για βοσκό που καθοδηγεί το κοπάδι του, σε Ομήρ. Οδ. II. αμτβ., κωπηλατώ, 

τραβώ κουπί ή πλέω, στο ίδ.· εισβάλλω έφιππος, σε Ξεν.· μπαίνω, συμμετέχω 

σε θριαμβευτική πομπή, σε Πλούτ.  

εἰσελθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του εἰσέρχομαι.  

εἰσ-έλκω, σύρω, τραβώ, τραβώ κάποιον με τη βία ή προς τα μέσα· αόρ. αʹ -

είλκῠσα, σε Ηρόδ., Αριστοφ.  

εἰσ-εμβαίνω, επιβαίνω, επιβιβάζομαι, σε Ανθ.  

εἰσενεγκεῖν, απαρ. αορ. βʹ του εἰσφέρω.  

εἰσένθωμες, Δωρ. αντί εἰσέλθωμεν, αʹ πληθ. αορ. βʹ του εἰσέρχομαι.  

εἰσ-έπειτα, επίρρ., εν συνεχεία, κατόπιν, σε Σοφ.  

εἰσ-έπτατο, γʹ ενικ. αορ. βʹ του εἰσπέτομαι· εἰσ-έπτη, Ενεργ. τύπος του ίδιου.  

εἰσ-έργνῡμι, κλείνω κάποιον μέσα σε κάσα, λέγεται για ταριχευμένο πτώμα), 

σε Ηρόδ.  

εἰσ-έρπω, αόρ. αʹ εἰσείρπῠσα, έρπω μέσα, εισέρχομαι με την κοιλιά, σε 

Πλούτ.  

εἰσ-έρρω, μπαίνω μέσα, εισέρχομαι· αόρ. αʹ εἰσήρρησα, σε Αριστοφ.  

εἰσ-ερύω, μέλ. -σω, σύρω, τραβώ κάποιον, κάτι προς τα μέσα, σε Ομήρ. Οδ.  

εἰσ-έρχομαι, μέλ. -ελεύσομαι, αόρ. βʹ -ήλῠθον, -ῆλθον· τον Αττ. μέλ. 

συμπληρώνει το εἴσειμι, και τον παρατ. το εἰσῄειν· I. Αποθ., μπαίνω σε ή 

μέσα, εισέρχομαι, με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· στον πεζό λόγο, εἰσ. εἰς..., σε 

Ξεν. κ.λπ.· εἰσ. εἰς τὰς σπονδάς, μπαίνω σε συνθήκη, συμμαχία, σε Θουκ.· εἰσ. 

εἰς τοὺς ἐφήβους, μπαίνω στην ηλικιακή τάξη των Εφήβων, σε Ξεν.· λέγεται 

για χρήματα, εισρέω, εισέρχομαι, στον ίδ. II. 1. λέγεται για το Χορό ή τους 

Υποκριτές του θεάτρου, ανεβαίνω πάνω στη σκηνή, παρουσιάζομαι, 

εμφανίζομαι, σε Πλάτ., Ξεν.· μπαίνω, εντάσσομαι στους καταλόγους, σε Σοφ. 

2. ως Αττ. δικανικός όρος, λέγεται για τον ενάγοντα, παρουσιάζομαι στο 



δικαστήριο, σε Πλάτ., Δημ. III. μεταφ., (μένος) ἄνδρας ἐσέρχεται, θάρρος 

μπαίνει μέσα στους άνδρες, εμβάλλεται σε αυτούς, σε Ομήρ. Ιλ.· Κροῖσον 

γέλως εἰσῆλθε· επίσης με δοτ., δέος εἰσ. τινι, σε Πλάτ.· επίσης, μπαίνω στο 

μυαλό κάποιου, σε Ηρόδ.· ομοίως απρόσ., εἰσῆλθε αὐτόν, με απαρ., έρχεται 

στο μυαλό κάποιου ότι..., στον ίδ.  

εἰσ-έσθαι, απαρ. Μέσ. αόρ. βʹ του εἰσίημι.  

εἰσ-έτι, επίρρ., ακόμη, σε Θεόκρ.  

εἰσ-έχω, μέλ. -ξω, αμτβ., εκτείνομαι προς, απλώνομαι, εξαπλώνομαι, 

αναπτύσσομαι, ἐπὶ Αἰθιοπίης, προς την Αιθιοπία, σε Ηρόδ.· θάλαμος ἐσέχων 

ἐς τὸν ἀνδρεῶνα, δωμάτιο που έχει άνοιγμα προς τα διαμερίσματα των 

ανδρών, στον ίδ.  

εἰσ-ηγέομαι, Δωρ. εἰσᾱγ-, μέλ. -ήσομαι· 1. Αποθ., εισάγω, παρουσιάζω μια 

συνήθεια, εισηγούμαι έθιμο, νεωτερίζω, σε Ηρόδ. 2. προτείνω, σε Θουκ. 

κ.λπ.· εἰσηγουμένου τινός, με εισήγηση, με πρότασή του, στον ίδ. 3. 

εἰσηγεῖσθαι τινι, παρουσιάζω ένα θέμα, μία υπόθεση σε κάποιον, στον ίδ. 4. 

συσχετίζω, αφηγούμαι, εξηγώ, τινί τι, σε Πλάτ.  

εἰσήγημα, -ατος, τό, πρόταση για συζήτηση, σε Αισχίν.  

εἰσήγησις, -εως, ἡ, πρόταση, εισήγηση για συζήτηση, σε Θουκ.  

εἰσηγητέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να προταθεί, σε Θουκ.  

εἰσηγητής, -οῦ, ὁ, αυτός που εισάγει, εισηγητής, πρωταίτιος, κακῶν, σε 

Θουκ.  

εἰσ-ηθέω, μέλ. -ήσω, εισάγω (κάνω ένεση) μέσω σύριγγας, σε Ηρόδ.  

εἰσ-ήκω, μέλ. -ξω, έχω μπει μέσα, σε Αριστοφ.· σε μέλ., είμαι έτοιμος, είμαι 

κοντά στο να μπω μέσα, σε Αισχύλ.  

εἰσ-ήλῠθον, -ῆλθον, αόρ. βʹ του εἰσ-έρχομαι.  

εἰσηλυσία, ἡ, ερχομός, είσοδος, σε Ανθ.  

εἶσθα, Αιολ. και Επικ. αντί εἶς, βʹ ενικ. του εἶμι (ibo).  

εἶσθαι, απαρ. Παθ. παρακ. του ἵημι.  

εἰσ-θέω, μέλ. -θεύσομαι, τρέχω μέσα, φθάνω τρέχοντας σε αυτόν, σε 

Αριστοφ.  

εἰσ-θρῴσκω, αόρ. βʹ -έθορον, πηδώ μέσα σε ή ορμώ μέσα, σε Ομήρ. Ιλ.· με 

αιτ., ἐσθορεῖν δόμον, σε Αισχύλ.  

εἰσί, εἰσίν, γʹ πληθ. του εἰμί (sum).  

εἶσι, εἶσιν, γʹ ενικ. του εἶμι (ibo).  

εἰσ-ῐδεῖν, Επικ. -ιδέειν, απαρ. αορ. βʹ του εἰσεῖδον· βλ. εἰσοράω.  

εἰσιδρύω, Παθ. παρακ. εἰσίδρῡμαι, εντειχίζω, σε Ηρόδ.  

εἰσ-ίζομαι, Μέσ., κάθομαι σε, με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ.  

εἰσ-ίημι, μέλ. -ήσω, στέλνω μέσα σε, ἐς τὴν (λίμνην) εἰσ. τὸ ὕδωρ, λέγεται για 

ποτάμια, σε Ηρόδ.· εἰς τοὺς Πέρσας ἐς τὸ τεῖχος, αφήνω, επιτρέπω σ' αυτούς 

να μπουν, να περάσουν μέσα, στον ίδ. — Μέσ., μου επιτρέπεται να περάσω 

μέσα, να εισέλθω, σε Ξεν. II. στη Μέσ. επίσης, πηγαίνω μέσα σε, εισέρχομαι, 

με αιτ., σε Ομήρ. Οδ.  

εἰσίθμη, ἡ (εἴσειμι), είσοδος, δίοδος, σε Ομήρ. Οδ.  

εἰσ-ικνέομαι, μέλ. -ίξομαι, αποθ., εισέρχομαι, μπαίνω, εισχωρώ, σε Ηρόδ.  

εἰσῐτήριος, -ον (εἴσειμι), αυτός που ανήκει στην είσοδο· εἰσιτήρια (ενν. ἱερά), 

τά, θυσία κατά την ανάληψη ενός αξιώματος, σε Δημ.  

εἰσῐτητέον, ρημ. επίθ. του εἴσειμι, αυτό που πρέπει να εισέλθει, σε Λουκ.  

εἰσ-κᾰλᾰμάομαι (κάλαμος II. 2), αποθ., παίρνω μέσα, τραβώ, έλκω, όπως 

εκείνος που ψαρεύει με πετονιά το ψάρι που έχει αγκιστρωθεί σ' αυτήν, σε 

Αριστοφ.  



εἰσ-κᾰλέω, μέλ. -έσω, καλώ μέσα, σε Αριστοφ., Ξεν.  

εἰσ-καταβαίνω, κατεβαίνω μέσα σε, με αιτ., σε Ομήρ. Οδ.  

εἰσ-κεῖμαι, ως Παθ. του εἰστίθημι, είμαι επιβιβασμένος σε καράβι, σε Θουκ.  

εἰσ-κηρύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, καλώ, συγκαλώ, προσκαλώ μέσω 

δημόσιου κήρυκα, σε Σοφ., Αριστοφ.  

εἰσκομιδή, ἡ, εισαγωγή προμηθειών ή εφοδίων, σε Θουκ.  

εἰσ-κομίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, φέρνω μέσα στο σπίτι, εισάγω, φέρνω μέσα, σε 

Ησίοδ., Αισχύλ. κ.λπ. — Μέσ., φέρνω μέσα για κάποιον, εισάγω, σε Θουκ. — 

Παθ., εἰσκομίζεσθαι εἰς τόπον, καταφεύγω, καταφεύγω σ' ένα μέρος για 

προφύλαξη, για ασφάλεια, στον ίδ.  

εἰσ-κυκλέω, μέλ. -ήσω, στο θέατρο, στρέφω τα σκηνικά προς τα μέσα με τη 

βοήθεια μηχανήματος, για την εναλλαγή σκηνών στο θέατρο· μεταφ., δαίμων 

πράγματα εἰσκεκύκληκεν εἰς τὴν οἰκίαν, κάποιος θεός έφερε αναστάτωση μέσα 

στο σπίτι, σε Αριστοφ.  

ἐΐσκω, Επικ. ρήμα, μόνο σε ενεστ. και παρατ., I. κάνω κάτι ίδιο, όμοιο (πρβλ. 

ἴσκω), σε Ομήρ. Οδ. II. 1. θεωρώ κάτι όμοιο, παρομοιάζω, παραβάλλω, 

συγκρίνω, τινά ή τί τινι, σε Όμηρ. 2. με αιτ. και απαρ., θεωρώ, νομίζω, 

υποθέτω, στον ίδ. 3. Αποθ., ὡς σὺ ἐΐσκεις, όπως εσύ νομίζεις ή πιστεύεις, σε 

Ομήρ. Οδ. (αμφίβ. προέλ.).  

εἰσ-λεύσσω, εξετάζω, μελετώ ένα ζήτημα, παρατηρώ, σε Σοφ.  

εἰσ-μαίομαι, γʹ ενικ. Επικ. αορ. αʹ ἐσεμάσσατο· I. συγκινώ αμέσως, 

επηρεάζω, συγκινώ πολύ, σε Ομήρ. Ιλ. II. θέτω, βάζω το χέρι για να 

αισθανθώ, να νιώσω, ἐσεμάξατο χεῖρας (Δωρ. τύπος), σε Θεόκρ.  

εἰσ-νέομαι, Παθ., μπαίνω μέσα, εισέρχομαι, σε Ανθ.  

εἰσ-νέω, μέλ. -νεύσομαι, κολυμπώ μέσα, σε Θουκ.  

εἰσ-νοέω, μέλ. -ήσω, παρατηρώ, διακρίνω, σε Όμηρ.  

εἴσ-οδος ή ἔσοδος, ἡ, I. πέρασμα, είσοδος, δηλ. μπάσιμο, δίοδος, σε Ομήρ. 

Οδ., Ηρόδ. κ.λπ. II. είσοδος, δικαίωμα ή προνόμιο εισόδου, στον ίδ., σε Ξεν.  

εἰσ-οικειόω, μέλ. -ώσω, υποδέχομαι κάποιον ως φίλο, σε Πλούτ. — Παθ., 

γίνομαι οικείος με κάποιον άλλον, σε Ξεν.  

εἰσ-οικέω, μέλ. -ήσω, εγκαθίσταμαι, σε Ανθ.  

εἰσοίκησις, -εως, ἡ, κατοικία, διαμονή, τόπος διαβίωσης, σπιτικό, σε Σοφ.  

εἰσ-οικίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, εισάγω, φέρνω ως κάτοικο, εποικώ, κατοικίζω — 

Μέσ. και Παθ., εγκαθίσταμαι, τακτοποιούμαι σ' έναν τόπο, εἰς τόπον, σε 

Ηρόδ.· με αιτ., σε Πλούτ.  

εἰσ-οικοδομέω, μέλ. -ήσω, χτίζω, κατασκευάζω, οικοδομώ μέσα, εἰς τεῖχος, 

σε Θουκ.  

εἰσοιστέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του εἰσφέρω, αυτός που πρέπει να εισαχθεί, 

εισακτέος, σε Δημ.  

εἰσ-οιχνέω, Αιολ. γʹ πληθ. -οιχνεῦσι, μπαίνω μέσα, εισέρχομαι, με αιτ., σε 

Ομήρ. Οδ.  

εἰσ-όκε, I. πριν από φωνήεν -κεν, Δωρ. εἰσ-όκα (εἰς ὅ κε), μέχρι, έως ότου, με 

υποτ., σε Ομήρ. Ιλ. (στη Γ. 409, το ποιήσεται είναι Επικ. αντί ποιήσηται). II. 

μέχρι του σημείου, σε Ομήρ. Ιλ.  

εἴσομαι, I. μέλ. του οἶδα (βλ. *εἴδω Β). II. Επικ. μέλ. του εἶμι (ibo).  

εἷσον, προστ. του εἷσα (βλ. ἵζω).  

εἰσ-οπίσω[ῐ], επίρρ., στο εξής, εν συνεχεία, στη συνέχεια, εφεξής, σε Ομηρ. 

Ύμν., Σοφ.  

εἴσοπτος, -ον (εἰσόψομαι, μέλ. του εἰσοράω), ορατός, ολοφάνερος, σε Ηρόδ.  

εἰσοπτρίς, -ίδος, ἡ, = εἴσοπτρον, σε Ανθ.  



εἴσ-οπτρον, πάντα στον τύπο ἔσ-οπτρον, τό (ὄψομαι, μέλ. του εἰσοράω), 

καθρέφτης, σε Πίνδ.  

εἰσ-οράω, Επικ. μτχ. εἰσορόων, Μέσ. απαρ. εἰσοράασθαι· μέλ. -όψομαι, αόρ. 

βʹ -εῖδον, Επικ. απαρ. -ιδέειν· I. κοιτάζω μέσα, εξετάζω, μελετώ, παρατηρώ, 

αντικρύζω, αντιμετωπίζω, με αιτ., σε Όμηρ. κ.λπ.· ομοίως και σε Μέσ., σε 

Ομήρ. Ιλ. 2. παρατηρώ με θαυμασμό, θαυμάζω, περιεργάζομαι με θαυμασμό, 

Λατ. suspicere, θεὸν ὣς εἰσορόωντες, στο ίδ.· απ' όπου, αποδίδω σεβασμό, 

σέβομαι, τι, σε Σοφ., Ευρ.· ομοίως, ἐσ.ἔς τι, σε Ηρόδ.· εἰσορ. πρός τι, κοιτάζω, 

προσβλέπω, ατενίζω, κοιτώ πρόθυμα, σε Σοφ. 3. βλέπω μέσα απ' το μυαλό, 

αντιλαμβάνομαι, κατανοώ, καταλαβαίνω, στον ίδ. 4. λέγεται για οργισμένους 

θεούς, πλήττω κάποιον, τιμωρώ, στον ίδ. 5. ακολουθ. από το μή, φρόντισε, 

κοίτα μη, μήπως, μη τυχόν..., στον ίδ.  

εἰσ-ορμάω, μέλ. -ήσω, εισάγω με ορμή, με βία, σε Ανθ. — Παθ., εισέρχομαι 

με ορμή, με βία μέσα, με αιτ., σε Σοφ.  

εἰσ-ορμίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, ελλιμενίζω, αράζω στο λιμάνι — Παθ. και Μέσ., 

πλέω προς το λιμάνι, σε Ξεν., Πλούτ.  

ἔϊσος, -η, -ον[ῑ], Επικ. τύπος του ἶσος, όμοιος, ίσος, ομότιμος· 1. λέγεται για 

συμπόσιο, γλέντι, όμοια, δηλ. ισομοιρασμένα, στα οποία καθένας συμμετέχει 

όμοια, σε Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για πλοία, επίπεδα, ομαλά ή ισορροπημένα, σε 

Όμηρ. 3. λέγεται για μια ασπίδα ίση από όλες τις πλευρές, δηλ. 

ολοστρόγγυλη, εντελώς στρογγυλή, σε Ομήρ. Ιλ. 4. χρησιμοποιείται για το 

μυαλό, ορθός, ισορροπημένος, Λατ. aequus, σε Ομήρ. Οδ.  

εἰσ-ότε ή εἰςὅτε, μέχρι τη στιγμή που, σε Ομήρ. Οδ.  

εἰσοχή, ἡ (εἰσέχω), κοιλότητα, βαθούλωμα, σε Στράβ.  

εἴσοψις, -εως, ἡ, θέαμα, σε Ευρ.  

εἰσ-όψομαι, μέλ. του εἰσοράω· βλ. ὁράω.  

εἰσ-παίω, αόρ. αʹ -έπαισα, εισβάλλω ή ορμώ σε, σε Σοφ.· με αιτ. τόπου, σε 

Ευρ.  

εἰσ-πέμπω, μέλ. -ψω, παραδίδω, στέλνω, εισφέρω, αφήνω κάποιον να μπει, 

επιτρέπω, σε Ευρ., Θουκ.· υποκινώ ή δωροδοκώ, εξαγοράζω, διαφθείρω 

όργανα, φορείς, παράγοντες, σε Σοφ.  

εἰσ-περάω, μέλ. -άσω [ᾱ], Ιων. -ήσω, περνώ απέναντι σε, με αιτ., σε Ησίοδ.  

εἰσ-πέτομαι, μέλ. -πτήσομαι, αόρ. βʹ εἰσ-επτάμην (σαν να προέρχεται από το 

εἰσ-ίπταμαι), επίσης σε Ενεργ. τύπο -έπτην· πετώ εντός, μέσα, με αιτ., σε 

Ομήρ. Ιλ.· μεταφ., για φήμες, πληροφορίες, ειδήσεις, σε Ηρόδ.  

εἰσ-πηδάω, μέλ. -πηδήσομαι· 1. πηδώ μέσα, με αιτ., σε Ηρόδ.· εἰς τόπον, σε 

Ξεν. 2. εισβάλλω, πρός τινα, σε Δημ.  

εἰσ-πίπτω, μέλ. -πεσοῦμαι, αόρ. βʹ -έπεσον· I. 1. πέφτω μέσα, γενικά με μία 

πρόθεση βίας, εφορμώ ή εισβάλλω ξαφνικά, ἐς πόλιν, σε Ηρόδ.· ἐς οἴκημα, σε 

Θουκ.· ποιητ. με δοτ., ἐσπίπτει δόμοις, σε Ευρ. 2. απλά πέφτω μέσα, ἐς 

χαράδρας, σε Θουκ.· εἰσπ. εἰς εἱρκτήν, ρίχνομαι μέσα στη φυλακή, στον ίδ.· 

στους Ποιητές, με αιτ., σε Ευρ. 3. περιέρχομαι σε μία συγκεκριμένη 

κατάσταση, ξυμφοράν, στον ίδ. II. ορμώ, προσβάλλω, επιτίθεμαι, τινά, σε 

Ηρόδ., Σοφ.  

εἰσ-πίτνω, ποιητ. τύπος του εἰσ-πίπτω (βλ. πίτνω), σε Ευρ.  

εἰσ-πλέω, μέλ. -πλεύσομαι, μπαίνω, εισέρχομαι, πλέοντας εἰς τόπον, σε Θουκ.· 

ποιητ. με αιτ., σε Σοφ., Ευρ.· απόλ., ἐπ' ἀριστερὰ ἐσπλέοντι, από τα αριστερά 

όπως πλέει κάποιος, σε Ηρόδ.· οὐδὲν εἰσπλεῖ, τίποτα δεν μπαίνει μέσα στο 

λιμάνι, σε Θουκ.· λέγεται για σιτάρι, εισάγομαι, σε Δημ.  



εἴσπλοος, συνηρ. -πλους, ὁ, I. ερχομός, είσοδος πλοίων στο λιμάνι, 

ελλιμενισμός, σε Θουκ., Ξεν. II. είσοδος λιμανιού, σε Θουκ.  

εἰσ-πνέω, μέλ. -πνεύσομαι, φυσώ επάνω σε, τινά, σε Αριστοφ.  

εἰσπνήλας, ὁ, αυτός που εμπνέει έρωτα, εραστής, σε Θεόκρ.  

εἰσ-ποιέω, μέλ. -ήσω· 1. δίνω προς υιοθεσία, εἰσποιεῖν υἱόν τινι, σε Πλάτ.· 

εἰσπ. ἑαυτὸν Ἄμμωνι, αποκαλεί τον εαυτό του γιο του Άμμωνα, σε Πλούτ. — 

Μέσ., υιοθετώ, σε Δημ. 2. γενικά, εἰσπ. τινὰς εἰς λειτουργίαν, εἰσάγω νέους 

χορηγούς σε δημόσια λειτουργία, σε Δημ.  

εἰσποιητός, -ή, -όν, υιοθετημένος, σε Δημ.  

εἰσ-πορεύω, μέλ. -σω, οδηγώ σε, σε Ευρ. — Παθ. με Μέσ. μέλ., μπαίνω 

μέσα, εισέρχομαι, σε Ξεν.  

εἴσπραξις, -εως, ἡ, συγκέντρωση, απόκτηση ή συλλογή οφειλών, σε Θουκ., 

Δημ.  

εἰσ-πράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, συγκεντρώνω ή ζητώ, απαιτώ χρέη, 

φόρους, οφειλές, σε Δημ.· τινά, από ένα πρόσωπο, στον ίδ. — Μέσ., ζητώ για 

τον εαυτό μου, έχω πληρωθεί, σε Ευρ. — Παθ., λέγεται για τα χρήματα, 

εισπράττομαι, σε Δημ.  

εἰσ-ρέω, μέλ. -ρεύσομαι, Παθ. αόρ. βʹ (με την ίδια σημασία) -ερρύην· χύνομαι 

προς ή μέσα, σε Ευρ., Πλάτ.  

εἰσ-τίθημι, μέλ. -ήσω· 1. βάζω μέσα, τοποθετώ σε κάποιο μέρος, τινα ή τι εἰς 

χεῖράς τινι, σε Ηρόδ., Θουκ.· τινα ἐς ἅμαξαν, σε Ηρόδ. 2. ἐστ. ἐς ναῦν, 

επιβιβάζω πάνω σε καράβι, Λατ. navi imponere, στον ίδ.· τέκνα ἐσθέσθαι 

(απαρ. αορ. βʹ) επιβιβάζουν τα παιδιά τους πάνω σε πλοίο, στον ίδ.  

εἰς-τοξεύω, μέλ. -σω, ρίχνω βέλη εναντίον κάποιου, σε Ηρόδ.  

εἰσ-τρέχω, μέλ. -δρᾰμοῦμαι, αόρ. βʹ -έδρᾰμον· τρέχω προς, σε Θουκ.· με αιτ., 

τρέχω μέσα, σε Θεόκρ.  

εἰσ-φέρω, μέλ. -οίσω, αόρ. αʹ -ήνεγκα, παρακ. -ενήνοχα, υπερσ. -ενηνόχειν· I. 

1. φέρω, μεταφέρω μέσα ή προς, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. 2. φέρνω μέσα, 

συνεισφέρω, σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ.· στην Αθήνα, πληρώνω φόρο ιδιοκτησίας 

(βλ. εἰσφορά II), σε Θουκ. 3. επιφέρω (προξενώ) πάνω σε κάποιον, πένθος 

εἰσφ. δόμοις, σε Ευρ. κ.λπ. 4. εισάγω, παρουσιάζω, προβάλλω, εμφανίζω, 

προτείνω, σε Ηρόδ.· γνώμην ἐσφ. ἐς τὸν δῆμον, σε Θουκ.· εἰσφ. νόμον, Λατ. 

legemrogare, σε Δημ.· απόλ., όπως το Λατ. referre ad senatum, σε Θουκ. II. 1. 

Μέσ. με Παθ. παρακ., εἰσενήνεγμαι, συμπαρασύρομαι, παρασύρομαι, σε 

Ομήρ. Ιλ. 2. μεταφέρω για τον εαυτό μου, εισάγω, σε Ηρόδ., Θουκ. 3. φέρνω, 

εισάγω μαζί μου, εισάγω, σε Ηρόδ., Ευρ. III. 1. Παθ., μεταφέρομαι μέσα, 

αυτός που εισάγεται, σε Ηρόδ. 2. ορμώ μέσα, σε Θουκ.  

εἰσ-φοιτάω, μέλ. -ήσω, πηγαίνω συχνά προς ή σε κάποιο μέρος, σε Ευρ., 

Αριστοφ.  

εἰσφορά, ἡ (εἰσφέρω),· I. συγκέντρωση, συνάθροιση, συγκομιδή, σε Ξεν. II. 

στην Αθήνα, φόρος ιδιοκτησίας που εισπράττονταν για κάλυψη του 

ελλείμματος στο εισόδημα (στα έσοδα), για κάλυψη αναγκών ή απαιτήσεων, 

δαπανών πολέμου, σε Θουκ. κ.λπ.  

εἰσ-φορέω = εἰσφέρω, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ.  

εἰσ-φρέω, παρατ. -έφρουν, μέλ. -φρήσω και -φρήσομαι· Μέσ. παρατ. εἰσ-

εφρούμην· επιτρέπω την είσοδο, αποδέχομαι, εισάγω, Λατ. admittere, σε 

Αριστοφ., Δημ. — Μέσ., φέρνω, εισάγω μαζί με εμένα, σε Ευρ. (η ρίζα φρέω, 

πιθ. συγγενές, συγγενική προς το φέρω· απαντά μόνο στα σύνθ. με δια-, εἰς-, 

ἐπεις-, ἐκ-).  



εἰσ-χειρίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ = ἐγχειρίζω, βάζω μέσα στα χέρια κάποιου κάτι, 

εμπιστεύομαι, τίτινι, σε Σοφ.  

εἰσ-χέω, μέλ. -χεῶ, χύνω μέσα, σε Ηρόδ., Ευρ. — Παθ. με Επικ. συγκοπτ. 

αόρ. βʹ ἐσεχύμην [ῠ], ξεχύνομαι, ἐσέχυντο ἐς πόλιν, σε Ομήρ. Ιλ.  

εἴσω, ἔσω, επίρρ. αντί εἰς, ἐς· I. 1. μέσα σε, εντός, απόλ., μήπού τις 

ἐπαγγείλῃσι καὶ εἴσω, μήπως κάποιος μπορέσει και μεταφέρει τα νέα και μέσα 

στο σπίτι, σε Ομήρ. Οδ.· εἴσω ἀσπίδ' ἔαξε, την έσπασε, την χτύπησε ακόμη 

και στο εσωτερικό, ακόμη κι από μέσα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. με αιτ., δῦναι δόμον 

Ἄϊδος εἴσω, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· Ἄϊδος εἴσω (ενν. δόμον), στο ίδ. II. 1. = ἔνδον, 

εσωτερικά, μέσα σε, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 2. με γεν., μένειν εἴσω δόμων, σε 

Αισχύλ.· εἴσω τῶν ὅπλων, ανάμεσα στους βαριά οπλισμένους στρατιώτες, 

δηλ. περικυκλωμένος από αυτούς, σε Ξεν.  

εἰσ-ωθέω, μέλ. -ωθήσω και -ώσω, σπρώχνω με δύναμη μέσα, — Μέσ., πιέζω 

τον εαυτό μου πάνω σε, σε Ξεν.  

εἰσ-ωπός, -όν (ὤψ), στραμμένος με το πρόσωπο προς μια κατεύθυνση, 

εἰσωποὶ δ' ἐγένοντο νεῶν, (οι Αχαιοί) στάθηκαν αντικρύζοντας τα καράβια, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

εἶτα, επίρρ., I. λέγεται για να δείξει χρονική ακολουθία, μετά, έπειτα, Λατ. 

deinde, πρῶτα μὲν..., εἶτα..., σε Σοφ., Πλάτ. κ.λπ.· σύντομα, εντός ολίγου, στη 

στιγμή, αμέσως, σε Σοφ. II. λέγεται για να δείξει αποτέλεσμα· κι έτσι, έπειτα, 

γι' αυτό, ανάλογα, συνεπώς, ιδίως χρησιμοποιείται σε ερωτήσεις ή 

αναφωνήσεις που εκφράζουν απορία, έκπληξη ή σαρκασμό· κι έπειτα...; και 

λοιπόν...; κᾆτ' οὐ δέχονται λιτάς; σε Σοφ.· εἶτ' οὐκ αἰσχύνεσθε; σε Δημ.  

εἷται, γʹ ενικ. Παθ. παρακ. του ἕννυμι.  

εἴ-τε, Δωρ. αἴ-τε, (εἰ, τε) γενικά συνήθως διπλό, εἴτε..., εἴτε..., Λατ. sive..., 

sive, είτε..., είτε..., ή αυτό... ή εκείνο...· το πρώτο εἴτε κάποιες φορές 

παραλείπεται στους Ποιητές· το πρώτο εἴτε κάποιες φορές αντικαθίσταται από 

το εἰ, όπως εἰ..., εἴτε..., σε Ηρόδ., Τραγ. II. επίσης χρησιμ. όπως το εἰ στις 

πλάγιες ερωτήσεις, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.  

εἶτε, αντί εἴητε, βʹ πληθ. ενεστ. ευκτ. του εἰμί (sum).  

εἴω, Επικ. αντί ἔω, ὦ, ενεστ. υποτ. του εἰμί (sum).  

εἴωθα, βʹ ενικ. παρακ. (με σημασία ενεστ.) του ἔθω.  

εἰωθότως, επίρρ. του εἴωθα, κατά το συνήθη τρόπο, ως συνήθως, σε Σοφ., 

Πλάτ.  

εἵως, Επικ. αντί ἔως.  

εἰῶσι, Επικ. αντί ἐῶσι, γʹ πληθ. του ἐάω.  

ἐκ, πριν από ένα φωνήεν ἐξ, και ἐγ πριν από τα β, γ, δ, λ, μ· Πρόθ. που 

συντάσσεται με γεν. μόνο, Λατ. e, ex· Ριζική σημασία, με προέλευση από 

κάτι, έξω από, αντίθ. προς το εἰς· I. λέγεται για τόπο, 1. λέγεται για κίνηση, 

έξω από, μπροστά από, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἐκ θυμοῦ φίλεον, την αγαπούσα από 

την καρδιά μου, με όλη μου την ψυχή, σε Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για να δηλωθεί 

η μετάβαση, η αλλαγή από μία θέση ή κατάσταση σε μία άλλη, κακὸν ἐκ 

κακοῦ, ένα κακό προκύπτει από (ή μετά από) ένα άλλο, στο ίδ.· λόγον ἐκ 

λόγου λέγειν, σε Δημ. 3. χρησιμοποιείται για να δηλωθεί διάκριση, διαφορά 

από ένα αριθμό ή ποσό, ἐκ πόλεων πίσυρες, τέσσερις από πολλούς, σε Ομήρ. 

Ιλ. 4. χρησιμοποιείται για θέση, όπως το ἔξω, έξω από, πέρα από, ἐκ βελέων, 

έξω από το πεδίο βολής, στο ίδ.· ἐκ καπνοῦ, έξω από τον καπνό, σε Ομήρ. Οδ. 

5. με ρήμ. στάσης, ἐκ ποταμοῦ χρόα νίζετο, έπλενε το σώμα του με νερό από 

το ποτάμι, στο ίδ.· με ρήματα που σημαίνουν κρεμώ ή δένω, ἐκ πασσαλόφι 

κρέμασεν φόρμιγγα, κρέμασε τη λύρα από (δηλ. πάνω) από τον πάσσαλο, στο 



ίδ.· ἐκ τοῦ βραχίονος ἐπέλκουσα, οδηγώντας το (από το χαλινάρι) πάνω από το 

χέρι της, σε Ηρόδ.· επίσης, κάθομαι ή στέκομαι, στᾶσ' ἐξ Οὐλύμποιο, από τον 

Όλυμπο εκεί όπου αυτή στεκόταν, σε Ομήρ. Ιλ.· καθῆσθαι ἐκ πάγων, κάθομαι 

πάνω στους λόφους και παρατηρώ από αυτούς, σε Σοφ. II. λέγεται για χρόνο, 

1. ἐξ οὗ ή ἐξ οὗτε (χρόνου), Λατ. ex quo, έκτοτε, από τότε, σε Όμηρ., Αττ.· ἐκ 

τοῦ ή ἐκ τοῖο, από εκείνο το χρονικό διάστημα, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐκπολλοῦ (ενν. 

χρόνου), για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σε Θουκ. 2. λέγεται για ιδιαίτερα 

χρονικά σημεία, ἐκ νέου ή ἐκ παιδός, από την παιδική ηλικία· ἐξ ἀρχῆς κ.λπ.· 

ομοίως και, ἐκ θυσίας γενέσθαι, να έχει μόλις τελειώσει, ολοκληρώσει μια 

θυσία, σε Ηρόδ.· ἐκ τοῦ ἀρίστου, μετά το πρωϊνό, πρόγευμα, σε Ξεν. 3. όταν 

λέμε εν καιρώ ή με τον καιρό, ἐκ νυκτῶν, σε Ομήρ. Οδ.· ἐκ νυκτός, σε Ξεν. 

κ.λπ. III. λέγεται για προέλευση, 1. ύλης, από την οποία κατασκευάστηκαν 

αντικείμενα, ποιεῖσθαι ἐκ ξύλων τὰ πλοῖα, σε Ηρόδ. 2. δημιουργού, ἔκ τινος 

εἶναι, γενέσθαι φῦναι κ.λπ., σε Ομήρ. Ιλ.· ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν, σε Πλάτ. 3. 

αιτίας, αφορμής, γέννησης κάποιου πράγματος, ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν, σε Ομήρ. 

Ιλ.· θάνατος ἐκ μνηστήρων, θάνατος από το χέρι των μνηστήρων, σε Ομήρ. 

Οδ.· τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεα, τείχη οικοδομημένα από αυτούς, σε Ηρόδ. 4. με 

ποιητικό αίτιο που ακολουθεί μετά από Παθ. ρήμ., εκεί που το ὑπόείναι πιο 

συνηθισμένο, ἐφίληθεν ἐκΔιός, ήταν αγαπημένοι του (δηλ. αγαπήθηκαν από 

αυτόν), σε Ομήρ. Ιλ. 5. λέγεται για αιτία, όργανο ή μέσα εξαιτίας των οποίων 

γίνεται κάτι, ἐκ πατέρων φιλότητας, συνεπεία, εξαιτίας της φιλίας των πατέρων 

μας, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, ἔκ τίνος; ἐκ τοῦ; γιατί; σε Ευρ.· ποιεῖτε ὑμῖν 

φίλους ἐκ τοῦ Μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, κάνετε φίλους από (δηλ. μέσω), σε Κ.Δ. 6. 

από, δηλ. σύμφωνα με, ἐκ τῶν λογίων, σύμφωνα με τους χρησμούς, σε Ηρόδ.· 

ἐκ νόμων, σε Αισχύλ. 7. περιφρ. αντί επιρρ. (όπως στη Λατ. ex consulto, ex 

composito), ἐκ βίας, με τη βία, βιαίως, σε Σοφ.· ἐκ τοῦ φανεροῦ = φανερῶς, σε 

Θουκ. κ.λπ. 8. με αριθμητικά, ἐκ τρίτου, τρίτο στη σειρά, σε Ευρ.  

Ἑκά-εργος, ὁ (ἑκάς, *ἔργω), αυτός που ενεργεί από μακριά (λέγεται για τον 

Απόλλωνα), αυτός που τοξεύει από μακριά, εξακοντίζει από μακριά, όπως το 

ἐκηβόλος, σε Ηρόδ.  

ἐκάην, Παθ. αόρ. βʹ του καίω.  

ἕκᾰθεν, επίρρ. (ἑκάς)· I. από μακριά, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., ἕκαθεν πόλιος, 

στο ίδ. II. ἑκάς, μακριά, από μακριά, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐκάθηρα, αόρ. αʹ του καθαίρω.  

ἐκάμμῠσα, ποιητ. αντί κατ-έμῠσα, αόρ. αʹ του κατα-μύω.  

ἔκᾰμον, αόρ. αʹ του κάμνω.  

ἑκάς[ᾰ], Αττ. ἕκας, επίρρ., I. 1. μακριά, μακριά από, Λατ. procul, σε Όμηρ., 

Τραγ.· οὐχ ἑκάς, σε Θουκ.· με γεν., μακριά από κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, 

ἑκὰς ἀπὸ τοῦ τείχεος, στο ίδ. 2. Συγκρ. ἑκαστέρω, μακρύτερα, σε Ομήρ. Οδ. 

κ.λπ.· με γεν., σε Ηρόδ.· επίσης ἑκαστέρω, σε Θεόκρ.· υπερθ., ἑκαστάτω, πάρα 

πολύ μακριά, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· ἑκαστάτω τινός, πάρα πολύ μακριά από..., 

στον ίδ. II. λέγεται για χρόνο, οὐχ ἑκὰς χρόνου, σε όχι μακρινό χρονικό 

διάστημα, στον ίδ.  

ἑκαστάτω, υπερθ. του ἑκάς, βλ. αυτ.  

ἑκασταχόθεν (ἕκαστος), επίρρ., από κάθε πλευρά, σε Θουκ., Ξεν.  

ἑκασταχόθι (ἕκαστος), επίρρ., στην κάθε πλευρά, σε Πλούτ.  

ἑκασταχοῖ (ἕκαστος), επίρρ., προς κάθε πλευρά, με κάθε τρόπο, σε Πλούτ.  

ἑκασταχόσε (ἕκαστος), επίρρ., προς κάθε πλευρά, σε Θουκ.  

ἑκασταχοῦ (ἕκαστος), επίρρ., παντού, σε Θουκ. κ.λπ.  

ἑκαστέρω, συγκρ. του ἑκάς, βλ. αυτ.  



ἑκάστοθι, επίρρ., για καθετί ή για τον καθένα, σε Ομήρ. Οδ.  

ἕκαστος, -η, -ον, I. έκαστος, καθείς, καθένας, Λατ. quisquie, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

ο ενικ. συχνά συνοδεύεται από ένα ρήμα στον πληθ., ἔβαν οἴκονδε ἕκαστος, 

επέστρεψαν όλοι τους, σε Ομήρ. Ιλ.· ἕκαστος ἐπίστασθε, σε Ξεν.· ο ενικ. 

επίσης τίθεται παράλληλα με ουσ. πληθ., Τρῶας ἕκαστον ὑπήλυθε τρόμος (αντί 

Τρώων ἕκαστον), φόβος κατέλαβε καθένα από αυτούς, σε Ομήρ. Ιλ. II. στον 

πληθ., όλοι κι ο κάθε ένας ξεχωριστά, σε Όμηρ. III. 1. πιο συγκεκριμένα, εἷς 

ἕκαστος, Λατ. unusquisque, ο καθένας χωριστά, σε Ηρόδ. κ.λπ.· καθ' ἕκαστον, 

ξεχωριστά, ιδιαίτερα, από μόνο του, Λατ. singulatim, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. ὡς 

ἕκαστοι, καθένας από μόνος του, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ἑκάστοτε (ἕκαστος), επίρρ., κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

ἑκάστοτ' ἀεί, σε Αριστοφ.  

ἑκαστοτέρω, επίρρ. όπως το ἑκαστέρω, βλ. ἑκάς.  

Ἑκᾰταῖος, -α, -ον, ο σχετικός με την Εκάτη· Ἑκάταιον ή Ἑκάτειον, τό, 

άγαλμα ή ναός της Εκάτης, σε Αριστοφ.  

ἑκᾰτεράκις[ᾰ], επίρρ. (ἑκάτερος), κάθε φορά, σε Ξεν.  

ἑκάτερθε[ᾰ], πριν από φωνήεν -θεν, επίρρ. αντί ἑκατέρωθεν, από κάθε 

πλευρά, και από τις δύο μεριές, Λατ. utrinque, σε Όμηρ.· με γεν., στην κάθε 

πλευρά του, στον ίδ.  

ἑκάτερος[ᾰ], -α, -ον, ο κάθε ένας από τους δύο, έκαστος, ο κάθε ένας 

ξεχωριστά από τους δύο, σε Ηρόδ. κ.λπ.· στον ενικ., με ουσ. πληθ., όπως το 

Λατ. uterque, ταῦτα εἰπόντες ἀπῆλθον ἑκάτερος, σε Ξεν.· εκτός όταν το κάθε 

μέρος είναι στον πληθ., σε Πλάτ.  

ἑκᾰτέρωθεν, επίρρ., από κάθε μέρος, από κάθε πλευρά, όπως το ποιητ. 

ἑκάτερθεν, σε Ηρόδ., Θουκ.· με γεν., ἐκ τῆς πόλεως, στον ίδ.  

ἑκᾰτέρωθι, επίρρ., από κάθε πλευρά, σε Ηρόδ.  

ἑκᾰτέρωσε, επίρρ., προς κάθε μία πλευρά, προς κάθε μία κατεύθυνση από τις 

δύο, και προς τις δύο πλευρές, σε Πλάτ., Ξεν.  

Ἑκάτη, ἡ (ἕκᾰτος),· I. η Εκάτη, η Τοξοβόλος, σε Ησίοδ.· έπειτα, ταυτίστηκε 

με την Άρτεμη. II. Ἑκάτης δεῖπνον, το γεύμα της Εκάτης, δείπνο το οποίο 

παρέθεταν οι πλούσιοι στη βάση του αγάλματός της την τριακοστή μέρα κάθε 

μήνα για τους ζητιάνους, εξαθλιωμένους και πένητες και γενικά τους 

φτωχούς, σε Αριστοφ.  

ἑκᾰτη-βελέτης, -ου, ὁ, = το επόμ., σε Ομήρ. Ιλ.  

ἑκᾰτη-βόλος, -ον (ἑκάς, βάλλω), αυτός που σημαδεύει από μακριά, επίθ. του 

Απόλλωνα, σε Όμηρ., Ησίοδ.· ως ουσ., η Τοξοβόλος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἕκᾱτι, Δωρ. και Αττ. αντί ἕκητι.  

ἑκᾰτογ-κάρηνος, -ον (κάρηνον), = το επόμ., σε Αισχύλ.  

ἑκᾰτογ-κεφάλας, γεν. -α, ὁ (κεφαλή), αυτός που έχει εκατό κεφάλια, σε 

Πίνδ.· ομοίως μεταγεν., ἑκατογ-κέφαλος, -ον, σε Ευρ., Αριστοφ.  

ἑκᾰτόγ-χειρος, -ον (χείρ), αυτός που έχει εκατό χέρια, λέγεται για τον 

Βριάρεω, σε Ομήρ. Ιλ.· ἑκατόγ-χειρ, ὁ, ἡ, σε Πλούτ.  

ἑκᾰτό-ζῠγος, -ον (ζυγόν), αυτός που έχει εκατό καθίσματα για κωπηλάτες, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

ἑκατομβαιών, -ῶνος, ὁ, ο μήνας κατά τη διάρκεια του οποίου προσφέρονταν 

τα Εκατόμβαια, ο πρώτος μήνας του Αττ. έτους, που αντιστοιχεί στο 

τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και το πρώτο του Αυγούστου, σε Αττ.  

ἑκᾰτόμ-βη, ἡ (ἑκατόν, βοῦς), κυρίως, προσφορά, θυσία εκατό βοδιών· αλλά 

γενικά, μεγάλη δημόσια θυσία· παρόλο που στην Ομήρ. Ιλ. βρίσκουμε μία 

εκατόμβη δώδεκα βοδιών· στην Ομήρ. Οδ. εκατόμβη ογδόντα ενός βοδιών.  



ἑκᾰτόμ-βοιος, -ον (βοῦς), αυτός που η τιμή του είναι ίση της αξίας εκατό 

βοδιών, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἑκᾰτόμ-πεδος, -ον (πούς), αυτός που έχει μήκος εκατό «πόδια», σε Ομήρ. Ιλ.  

ἑκᾰτόμ-πολις, -ι, η χώρα που αριθμεί εκατό πόλεις, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἑκᾰτόμ-πους, ὁ, ἡ, αυτός που έχει εκατό πόδια, σε Σοφ.  

ἑκᾰτόμ-πῠλος, -ον (πύλη), αυτός που έχει εκατό πύλες, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἑκᾰτόν, οἱ, αἱ, τά, ἄκλιτο, εκατό, Λατ. centum, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  

ἑκᾰτοντα-ετηρίς, -ίδος, ἡ (ἔτος), περίοδος εκατό ετών, σε Πλάτ.  

ἑκᾰτον-τάλαντος, -ον, αυτός που έχει αξία εκατό ταλάντων, σε Αριστοφ.  

ἑκᾰτοντα-πλᾰσίων, -ον, γεν. -ονος, εκατό φορές πιο πολύς ή περισσότερος, 

σε Ξεν.  

ἑκᾰτοντά-πῠλος, -ον (πύλη), = ἑκατόμπυλος, σε Ανθ.  

ἑκᾰτοντ-άρχης, -ου, ὁ (ἄρχω), αρχηγός λόχου εκατό ανδρών, σε Ηρόδ.  

ἑκᾰτόντ-αρχος, ὁ, = ἑκατοντάρχης, σε Ξεν.  

ἑκᾰτοντάς, -άδος, ἡ, εκατοντάδα, αριθμός με δυναμικότητα του εκατό, σε 

Ηρόδ.  

ἑκᾰτοντ-όργυιος, -ον, σχετικός με εκατό «οργυιές», σε Αριστοφ.  

ἑκᾰτοντ-ούτης, -ου, ὁ, συνηρ. αντί ἑκατονταετής, σε Λουκ.  

ἕκᾰτος, ὁ (ἑκάς), αυτός που τοξεύει από μακριά, επίθ. του Απόλλωνα, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

ἑκᾰτό-στομος, -ον (στόμα), αυτός που έχει εκατό στόματα, σε Ευρ.  

ἑκᾰτοστός, -ή, -όν, I. εκατοστός, Λατ. centesimus, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἐπ' 

ἑκατοστά, με εκατό πτυχές, στον ίδ. II. ἑκατοστή, ἡ, το εκατοστό μέρος, φόρος 

στην Αθήνα, σε Αριστοφ., Ξεν.  

ἑκᾰτοστύς, -ύος, ἡ, = ἑκατοντάς, σε Ξεν.  

ἐκ-βάζω, μέλ. -ξω, μιλώ δυνατά ή υψηλόφωνα, δηλώνω, διακηρύσσω, σε 

Αισχύλ.  

ἐκ-βαίνω, μέλ. -βήσομαι, αόρ. βʹ ἐξέβην·  

Α. I. 1. βγαίνω έξω από, εξέρχομαι από ένα μέρος· με γεν., σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· 

ἐκβ. ἐκ..., σε Θουκ.· απόλ., αποβιβάζομαι, ξεμπαρκάρω, αφιππεύω, 

ξεκαβαλικεύω, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. εξέρχομαι από ένα μέρος, με γεν. ή ἐκβ. 

ἐκ..., σε Ευρ. κ.λπ. 3. με αιτ., εξέρχομαι, ξεπερνώ, υπερβαίνω, στον ίδ., σε 

Πλάτ. 4. στους Ποιητές το όργανο κίνησης προστίθεται σε αιτ., ἐκβὰς πόδα, 

σε Ευρ.· πρβλ. βαίνω Α. II. 3. II. μεταφ., 1. βγαίνω, εξέρχομαι από κάπου με 

αυτό ή τον άλλο τρόπο, πραγματοποιώ, αποβαίνω, σε Ηρόδ., Θουκ.· 

εκπληρώνομαι, λέγεται για προφητείες, σε Δημ.· κάκιστος ἐκβ., 

αποδεικνύομαι φαύλος, αχρείος, κακοήθης, σε Ευρ.· τὰ ἐκβησόμενα, αυτά που 

πρόκειται, που είναι πιθανό να συμβούν, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. βγαίνω έξω απ' τα 

αναμενόμενα, δέοντα, προσήκοντα όρια, τα υπερβαίνω, πηγαίνω μακριά, ἐς 

τοῦτ' ἐκβέβηκ', σε Ευρ. Β. Μεταβατικό, στον αόρ. αʹ -έβησα· εκβιβάζω, 

αποβιβάζω από πλοίο, σε Όμηρ., Ευρ.  

ἐκ-βακχεύω, μέλ. -σω, διεγείρω σε Βακχική μανία, καθιστώ κάποιον 

μανιώδη, σε Ευρ., Πλάτ. — Παθ., γίνομαι μανιώδης, στον ίδ.· ομοίως και στη 

Μέσ., σε Ευρ.  

ἐκβαλεῖν, απαρ. αόρ. βʹ του ἐκβάλλω.  

ἐκ-βάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, παρακ. -βέβληκα, αόρ. βʹ ἐξέβᾰλον· I. 1. εκτοπίζω ή 

απομακρύνω από ένα μέρος, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· ή απόλ., πετώ έξω, 

αποκρούω, ρίχνω, πετώ εκτός, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης όπως το Λατ. ejicere, 

ρίχνω στη ξηρά, στο ίδ., σε Ηρόδ.· αλλά, ἐκβ. ἐς τὸ πέλαγος, φέρνουν, 

παρασύρουν έξω στο πέλαγος, στον ίδ. — Μέσ., εκβάλλω στη ξηρά, στον ίδ. 



2. απομακρύνω από ένα μέρος, εξορίζω, στον ίδ. κ.λπ. 3. εγκαταλείπω σ' ένα 

έρημο νησί, σε Σοφ.· εκθέτω ένα νεκρό, στον ίδ. 4. διαλύω το γάμο με τη 

σύζυγό μου, την αποπέμπω, σε Δημ. 5. απομακρύνω κάποιον από τη θέση 

του, εκθρονίζω, διώχνω ένα βασιλιά από το θρόνο, σε Αισχύλ. κ.λπ. II. 1. 

αφαιρώ από, Λατ. excutere, χειρῶν ἔκβαλλε κύπελλα, σε Ομήρ. Οδ.· απόλ., 

δοῦρα ἐκβ., κόβω, ρίχνω δέντρα (κυρίως, τα κόβω από το δάσος), στο ίδ. 2. 

ανοίγω με τη βία, εισέρχομαι βιαίως, πύλας, σε Ευρ. III. αφήνω κάτι να πέσει, 

χειρὸς ἔκβαλειν ἔγχος, σε Ομήρ. Ιλ.· μεταφ., ἔπος ἐκβ., ξεστόμισα, άφησα να 

μου ξεφύγει ένας μάταιος λόγος, σε Όμηρ. κ.λπ.· ομοίως, δάκρυα ἔκβ., σε 

Ομήρ. Οδ.· ἐκβ. ὀδόντας, βγάζω τα δόντια κάποιου, σε Ευρ. IV.πετώ, 

απορρίπτω, αποκρούω, αποδοκιμάζω, σε Σοφ. κ.λπ.· απορρίπτω έναν 

υποψήφιο για αξίωμα, σε Δημ.· διώχνω, οδηγώ έναν ηθοποιό εκτός σκηνής, 

Λατ. explodere, στον ίδ. V. χάνω, κυρίως από δικό μου σφάλμα, υπαιτιότητα, 

σε Σοφ. κ.λπ. VI. είμαι παραγωγικός, λέγεται για γυναίκες, σε Πλούτ.· ομοίως 

λέγεται και για σιτάρι, ἐκβ. στάχυν, σε Ευρ. VII. αμτβ. (ενν. ἑαυτόν), 

εξέρχομαι, απέρχομαι, αναχωρώ, φεύγω, απομακρύνομαι, στον ίδ.· λέγεται 

για ποταμό, αδειάζω, χύνομαι, μένω κενός, άδειος, εκκενώνομαι, σε Πλάτ.  

ἐκβάς, μτχ. αορ. βʹ του ἐκβαίνω.  

ἔκβᾰσις, -εως, ἡ (ἐκβαίνω),· I. πέρασμα που οδηγεί έξω, έξοδος, σε Ομήρ. 

Οδ., Ξεν. 2. έξοδος από, διαφυγή από, με γεν., σε Ευρ.  

ἐκ-βάω, Δωρ. αντί ἐκβαίνω, ἐκβῶντας, σε Θουκ.  

ἐκ-βεβαιόω, μέλ. -ώσω, επιβεβαιώνω, σε Πλούτ.· στη Μέσ., στον ίδ.  

ἐκ-βιάζω, σπρώχνω κάποιον έξω με τη βία — Παθ., τόξονχειρῶν 

ἐκβεβιασμένον, το τόξο αφαιρέθηκε με τη βία από τα χέρια μου, σε Σοφ.  

ἐκ-βῐβάζω, μέλ. Αττ. -βιβῶ, I. μτβ. του ἐκβαίνω, κάνω κάποιον να βγει, να 

εξέλθει, να βαδίσει προς τα έξω, σε Αριστοφ.· ἐκβ. ποταμόν, εκτρέπω τη ροή 

ενός ποταμού, σε Ηρόδ.· μεταφ., ἐκβ. τινὰ δικαίων λόγων, σταματώ, διακόπτω 

κάποιον από τη συζήτηση του ζητήματος της δικαιοσύνης, σε Θουκ. 2. 

αποβιβάζω κάποιον από πλοίο, ξεμπαρκάρω, στον ίδ.  

ἐκ-βιβρώσκω, παρακ. -βέβρωκα, καταβροχθίζω, σε Σοφ.  

ἐκ-βλαστάνω, αόρ. βʹ ἐξ-έβλαστον, φυτρώνω, φύομαι, σε Πλάτ.  

ἐκβλητέον, ρημ. επίθ. του ἐκβάλλω, αυτό που πρέπει να αποβληθεί, σε Πλάτ.  

ἔκβλητος, -ον (ἐκβάλλω), αυτός που έχει ριχθεί έξω ή μακριά, σε Ευρ.  

ἐκ-βλύζω, εκρέω, σε Πλούτ.  

ἐκ-βοάω, καλώ σε βοήθεια, φωνάζω, κραυγάζω, σε Ξεν., Πλάτ.  

ἐκβοήθεια, ἡ, έξοδος προς βοήθεια, έξοδος πολιορκημένων, σε Θουκ.  

ἐκ-βοηθέω, μέλ. -ήσω, ορμώ, σπεύδω προς βοήθεια, σε Ηρόδ.· πραγματοποιώ 

έξοδο, σε Θουκ.  

ἐκ-βολβίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ (βολβός), ξεφλουδίζω, όπως κάνει κάποιος στα 

εξωτερικά φύλλα ενός κρεμμυδιού (στις φλούδες), σε Αριστοφ.  

ἐκβολή, ἡ (ἐκβάλλω), I. 1. ρίψη, ψήφων ἐκβ., άδειασμα των ψήφων έξω από 

την υδρία, σε Αισχύλ. 2. ρίψη φορτίου στη θάλασσα, στον ίδ. II. εκδίωξη, 

εξορία, στον ίδ., σε Πλάτ. III. χύσιμο, εκροή, δακρύων, σε Ευρ. IV. γέννηση, 

παραγωγή· ἐκβ. σίτου, χρόνος κατά τον οποίο σχηματίζεται το στάχυ του 

σιταριού, σε Θουκ. V. 1. (από αμτβ. σημασία του ἐκβάλλω), έξοδος, διέξοδος, 

Λατ. exitus, ἐκβ. ποταμοῦ, έξοδος ενός ποταμού που βρίσκεται ανάμεσα σε 

βουνά, σε Ηρόδ.· ορεινό πέρασμα, στον ίδ.· στόμα ποταμού, σε Θουκ. 2. ἐκβ. 

λόγου, «παρέκβαση», στον ίδ. VI.1. (από την Παθ.), αυτό που αποβάλλεται, 

ἐκβ. δικέλλης, αυλακιά της γης ή σκάλισμα από ξινάρι ή τσάπα, σε Σοφ.· 



οὐρεία ἐκβολή, βρέφη εγκαταλελειμμένα στα βουνά, σε Ευρ. 2. φορτίο που 

ρίχτηκε στη θάλασσα, ἐκβολαὶ νεώς, ναυαγοί ναύτες, στον ίδ.  

ἔκβολος, -ον (ἐκβάλλω), αυτός που έχει εγκαταλειφθεί σ' ένα μέρος, με γεν., 

σε Ευρ.· ως ουσ., ἔκβολον, τό, απόβλητος, στον ίδ.· αλλά, ναὸς ἔκβολα, 

κουρέλια που ξεβράστηκαν από το ναυαγισμένο πλοίο, στον ίδ.  

ἐκ-βράζω ή -βράσσω, μέλ. -βράσω, βγάζω αφρό, αφρίζω, λέγεται για τη 

θάλασσα — Παθ. λέγεται για πλοία, ξεβράζομαι στη ξηρά, σε Ηρόδ.  

ἐκ-βροντάω, μέλ. -ήσω, καταφέρω χτύπημα, πλήττω με αστραπή, 

ἐξεβροντήθη σθένος, είχε δύναμη που του αφαιρέθηκε από κεραυνό, σε 

Αισχύλ.  

ἐκ-βρῡχάομαι, αποθ., μουγκρίζω μπροστά ή ηχηρά, φωναχτά, σε Ευρ.  

ἔκβρωμα, -ατος, τό (ἐκβιβρώσκω), οτιδήποτε κατατρώγεται, πρίονος ἔκβ., 

«πριονίδια», σε Σοφ.  

ἐκ-γᾰμίζω, μέλ. -σω, δίνω σε γάμο· Παθ., δίνομαι σε γάμο, σε Κ.Δ.· ομοίως 

και, ἐκγαμίσκομαι, στο ίδ.  

ἐκ-γαυρόομαι, Παθ., θριαμβολογώ, εγκωμιάζω, με αιτ., σε Ευρ.  

ἐκγέγᾰα, ποιητ. παρακ. του ἐκγίγνομαι.  

ἐκ-γελάω, μέλ. -άσομαι, γελώ ηχηρά, δυνατά, σε Ομήρ. Οδ., Ξεν.· μεταφ. 

λέγεται για υγρό, αναβλύζω με θόρυβο, κάνω παφλασμό, κελαρύζω, σε Ευρ.  

ἐκγενέσθαι, απαρ. αορ. βʹ του ἐκγίγνομαι.  

ἐκγενέτης, -ου, ὁ, = ἔκγονος, σε Ευρ.  

ἐκ-γίγνομαι, μεταγεν. και Ιων. ἐκ-γίν-[ῑ]· μέλ. -γενήσομαι. Επικ. παρακ. 

ἐκγέγᾰα, γʹ δυϊκ. ἐκγεγάτην [ᾰ], μτχ. ἐκγεγαώς· I. 1. Αποθ., γενιέμαι από τον 

πατέρα, με γεν., Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. με δοτ., γεννιέμαι σε, 

Πορθεῖ τρεῖς παῖδες ἐξεγένοντο, στο ίδ. II. στον αόρ. βʹ, παρέρχομαι· χρόνου 

ἐκγεγονότος, χρόνος που παρήλθε, σε Ηρόδ.· με γεν., ἐκγενέσθαι τοῦ ζῆν, να 

έχει απέλθει από αυτή την ζωή, να έχει πεθάνει, σε Ξεν. III. απρόσ., 

ἐκγίγνεται, όπως το ἔξεστι, επιτρέπεται, είναι δεδομένο, παραδεδεγμένο· με 

δοτ. προσ. και απαρ., συνηθ. με άρνηση, οὐκ ἐξεγένετό τινι ποιεῖν, δεν 

επιτράπηκε σε αυτόν να κάνει, σε Ηρόδ.· απόλ., οὐκ ἐξεγένετο, δεν ήταν μέσα 

στα όρια της εξουσίας του, στον ίδ.  

ἐκ-γλύφω[ῠ], μέλ. -ψω· I. σκαλίζω, κάνω κάτι κοίλο· ανώμ. Παθ. παρακ. 

ἐξέγλυμμαι, σε Πλάτ. II. εκκολάπτω, κλωσσώ, σε Πλούτ.  

ἔκγονος, -ον (ἐκ-γίγνομαι),· I. αυτός που έχει γεννηθεί από, έχει φυτρώσει 

από, τινος, σε Όμηρ. II. ως ουσ., τέκνο, παιδί, είτε γιος είτε κόρη, στο ίδ.· και 

στον πληθ., ἔκγονοι, απόγονοι, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ουδ., ἔκγονά τινος, καρποί, 

γενιά, βλαστοί, απόγονοι κάποιου, σε Αισχύλ.  

ἐκ-γράφω[ᾰ], μέλ. -ψω, αντιγράφω — Μέσ., γράφω ή αντιγράφω για τον 

εαυτό μου, σε Αριστοφ., Δημ.  

ἐκ-γυμνόομαι, Παθ., γδύνομαι, βγάζω τα ρούχα μου τελείως, σε Βάβρ.  

ἐκ-δακρύω, μέλ. -σω, ξεσπώ σε δάκρυα, κλαίω, θρηνώ φωναχτά, 

μεγαλόφωνα, σε Σοφ., Ευρ.  

ἐκδεδαρμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του ἐκδέρω.  

ἐκδεδωριεῦνται, γʹ πληθ. παρακ. του ἐκδωριεύομαι.  

ἐκ-δεής, -ές (δέομαι), ελλιπής, ατελής.  

ἔκδεια, ἡ, έλλειψη, καθυστέρηση, σε Θουκ.  

ἐκ-δείκνῡμι, μέλ. -δείξω, επιδεικνύω, φανερώνω, εκθέτω, παρουσιάζω, 

εμφανίζω, διακηρύττω, εκθέτω, σε Σοφ., Ευρ.  

ἐκ-δειματόω, μέλ. -ώσω, επιτετ. αντί δειματόω, σε Πλάτ.  

ἐκδέκομαι, Ιων. αντί ἐκδέχομαι.  



ἔκδεξις, -εως, ἡ (ἐκδέχομαι), αποδοχή από κάποιον άλλο, διαδοχή, σε Ηρόδ.  

ἐκδέρω, Ιων. -δείρω, μέλω. -δερῶ· I. αφαιρώ δέρμα από πρόσωπο, με αιτ., σε 

Ηρόδ.· επίσης με αιτ. πράγμ., αφαιρώ, βύρσαν ἐκδ., σε Ευρ. II. ξυλοφορτώνω 

έντονα, «μαυρίζω στο ξύλο», σε Αριστοφ.  

ἔκδετος, -ον (ἐκδέω), αυτός που έχει δεθεί πάνω σε κάτι, σε Ανθ.  

ἐκ-δέχομαι, Ιων. ἐκδέκ-, μέλ. -δέξομαι· αποθ., I. κυρίως και συνηθέστερα, τις 

περισσότερες φορές λέγεται για πρόσωπα. 1. παίρνω ή δέχομαι από κάποιον 

άλλο, τί τινι, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. 2. παραλαμβάνω, λέγεται για διάδοχο, τὴν 

ἀρχὴν παρά τινος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· συχνά επίσης με την αιτ. να παραλείπεται, 

ἐξεδέξατο Σαδυάττης (ενν. τὴν βασιληΐην), αυτός διαδέχτηκε, στον ίδ. 3. 

λαμβάνω, παίρνω το λόγο, ὥσπερ σφαῖραν ἐκδ. τὸν λόγον, σε Πλάτ. 4. 

περιμένω, προσδοκώ, σε Σοφ. II. για γεγονότα, περιμένω, αναμένω, Λατ. 

excipere, σε Ηρόδ. III. για χώρες που συνορεύουν, στον ίδ.  

ἐκ-δέω, μέλ. -δήσω, δένω με αποτέλεσμα να κρέμομαι από..., δένομαι, 

στερεώνομαι σε ή πάνω σε, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.· απόλ., σανίδας ἐκδῆσαι, 

δένω σανίδες (στη πλάτη, ράχη του), σε Ομήρ. Οδ. — Μέσ., δένω κάτι πάνω 

μου, κρεμώ κάτι γύρω από τον εαυτό μου, σε Ηρόδ.  

ἔκ-δηλος, -ον, φανερός, αξιοσημείωτος, επιφανής, σε Ομήρ. Ιλ.· πασιφανής, 

σε Δημ.  

ἐκ-δημέω, μέλ. -ήσω, αποδημώ, αναχωρώ, βρίσκομαι σε ταξίδι, σε Ηρόδ., 

Σοφ.  

ἐκδημία, ἡ, αποδημία, εξορία, σε Πλάτ.  

ἔκ-δημος, -ον, I. αυτός που αποδημεί, που έχει φύγει σε ταξίδι, σε Ξεν.· ἐκδ. 

στρατεῖαι, στρατιωτική θητεία σε ξένες χώρες, σε Θουκ.· ἐκδ.φυγή, σε Ευρ. II. 

με γεν., αυτός έχει αναχωρήσει από, στον ίδ.  

ἐκ-διαβαίνω, αόρ. βʹ -δεξέβην, διαβαίνω, περνώ εντελώς, με αιτ., σε Ομήρ. 

Ιλ.  

ἐκ-διαιτάομαι, μέλ. -ήσομαι· Παθ., ξεφεύγω, απομακρύνομαι από τον τρόπο 

ζωής στον οποίο ήμουν συνηθισμένος, αλλάζω τις συνήθειές μου, σε Θουκ.  

ἐκδιαίτησις, -εως, ἡ, αλλαγή, τροποποίηση, μεταβολή συνηθειών, σε Πλούτ.  

ἐκδίδαγμα, -ατος, τό, δοκίμιο του μαθητή, δείγμα, υπόδειγμα, σε Ευρ.  

ἐκ-διδάσκω, μέλ. -ξω· 1. διδάσκω πλήρως, Λατ. edocere, σε Αισχύλ. κ.λπ.· 

ἐκδ. τινά τι, σε Σοφ. — Μέσ., βάζω κάποιον άλλο να διδαχθεί, λέγεται για 

τους γονείς, σε Ηρόδ., Ευρ. — Παθ., αἰσχρὰ ἐκδιδάσκεται, διδάσκεται 

επαίσχυντα, αδιάντροπα, άτιμα πράγματα, σε Σοφ.· ἐκδιδαχθεὶς τῶν κατ' 

οἶκον, αυτός που έχει μάθει πράγματα από το σπίτι του, στον ίδ. 2. με αιτ. 

προσ. και απαρ., διδάσκω κάποιον στο να είναι έτσι ή αλλιώς, στον ίδ.· με το 

απαρ., παραλείπεται, γενναῖόν τινα ἐκδ., σε Αριστοφ.  

ἐκ-διδράσκω, Ιων. -διδρήσκω, μέλ. -δράσομαι [ᾱ], αόρ. βʹ ἐξ-έδραν, μτχ. 

ἐκδράς· φεύγω από κάποιο μέρος, τρέπομαι σε φυγή, δραπετεύω, το βάζω στα 

πόδια, το σκάω, αποδρώ, ἐκ τόπου, σε Ηρόδ.· απόλ., σε Αριστοφ.  

ἐκ-δίδωμι, γʹ ενικ. ἐκδιδοῖ (όπως αν προερχόταν από το -διδόω), μέλ. -δώσω· 

I. 1. παραδίδω, εκχωρώ, εγκαταλείπω, ιδίως αυτό που έχει αρπαχθεί 

παράνομα, Λατ. reddere, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· ἐκδ. δοῦλον, παραδίδω δούλο 

προς εξέταση για να ανακριθεί με βασανισμό, σε Δημ. 2. ἐκδ. θυγατέρα, δίνω 

την κόρη μου σε γάμο, Λατ. nuptum dare, σε Ηρόδ., Αττ.· ομοίως και στη 

Μέσ., ἐκδίδοσθαι θυγατέρα, σε Ηρόδ., Ευρ. 3. δίνω αντί χρημάτων, νοικιάζω, 

σε Ηρόδ.· με απαρ., όπως το Λατ. locare aliquid faciendum, σε Δημ. 4. 

δανείζω χρήματα με υποθήκη, όπως το φορτίο ενός πλοίου, παρά Δημ. II. 

αμτβ. (ενν. ἑαυτὸν ή -ούς), λέγεται για ποτάμια, εκβάλλω, χύνομαι, σε Ηρόδ.  



ἐκ-δῐκάζω, μέλ. -άσω· I. αποφασίζω οριστικά, αμετάκλητα, τελεσιδικώ, 

λέγεται για δικαστή, σε Αριστοφ. II. εκδικούμαι, τιμωρώ, σε Ευρ.  

ἐκδῐκαστής, -οῦ, ὁ, εκδικητής, τιμωρός, σε Ευρ.  

ἐκδῐκέω, μέλ. -ήσω (ἔκδικος)· I. εκδικούμαι, τιμωρώ έγκλημα, σε Κ.Δ.· 

επίσης, απαιτώ εκδίκηση για ένα έγκλημα, στο ίδ. II. εκδικούμαι κάποιον, στο 

ίδ.· ἐκδ. τινὰ από τινος, εκδικούμαι κάποιον για λογαριασμό κάποιου άλλου, 

στο ίδ.  

ἐκδίκησις, -εως, ἡ, εκδίκηση, ἐκδίκησιν ποιεῖν τινι, τον εκδικείται, σε Κ.Δ.  

ἔκ-δῐκος, -ον (δίκη), I. αυτός που είναι εκτός νόμου, παράνομος, άδικος, 

Λατ. exlex, σε Αισχύλ. κ.λπ.· επίρρ. -κως, στον ίδ. II. διατήρηση, διαφύλαξη 

του δικαίου, εκδίκηση, σε Ανθ.  

ἐκ-διφρεύω, μέλ. -σω, ρίχνω από ένα άρμα, από μία δίτροχη άμαξα, σε Λουκ.  

ἐκδιώκω, μέλ. -διώξομαι, διώχνω, εξορίζω, σε Θουκ.  

εκ-δονέω, μέλ. -ήσω, συνταράζω, διασαλεύω, σε Ανθ.  

ἔκδοσις, -εως, ἡ (ἐκδίδωμι), 1. εγκατάλειψη, παράδοση, σε Ηρόδ., Πλάτ. 2. 

παράδοση, συνόδευση σε γάμο, στον ίδ. 3. δανεισμός χρημάτων για πλοία ή 

εξαγόμενα προϊόντα, ναυτοδάνειο, σε Δημ.  

ἐκδοτέον, ρημ. επίθ. του ἐκδίδωμι· 1. αυτό που πρέπει να παραδοθεί, σε 

Πλούτ. 2. αυτό που πρέπει να δοθεί σε γάμο, σε Αριστοφ.  

ἔκδοτος, -ον (ἐκδίδωμι), αυτός που παραδίδεται, που δίνεται, που 

εκχωρείται, σε Ηρόδ., Αττ.  

ἐκδοχή, ἡ (ἐκδέχομαι),· I. αποδοχή, παραλαβή κάποιου πράγματος από 

κάποιον άλλο, διαδοχή, σε Αισχύλ., Ευρ. II. = προσδοκία, σε Κ.Δ.  

ἐκδόχιον, τό (ἐκδέχομαι), δεξαμενή, αποθήκη, σε Ανθ.  

ἐκ-δρᾰκοντόομαι (δράκων), Παθ., μεταβάλλομαι σε πραγματικό ερπετό, σε 

Αισχύλ.  

ἐκδρᾰμεῖν, απαρ. αορ. βʹ του ἐκτρέχω.  

ἐκδρομή, ἡ, 1. έξοδος, εξόρμηση, επέλαση, έφοδος, σε Ξεν. 2. ομάδα 

ακροβολιστών, σε Θουκ.  

ἔκδρομος, ὁ, αυτός που ορμά έξω από τις γραμμές, ακροβολιστής, σε Θουκ., 

Ξεν.  

ἔκδῠμα, -ατος, τό, αυτό που αφαιρείται, αποβάλλεται, δέρμα, πετσί, τομάρι 

ζώου, ένδυμα, ρούχο, σε Ανθ.  

ἐκδῦμεν, Επικ. αντί ἐκδῦναι, απαρ. αορ. βʹ του ἐκδύω.  

ἐκδύνω[ῡ], βλ. ἐκδύω II.  

ἔκδῠσις, -εως, ἡ, έξοδος, διαφυγή, σε Ηρόδ.  

ἐκ-δύω και -δύνω[ῡ], I. Μτβ. στον ενεστ., ἐκδύω, παρατ. ἐξέδυον, μέλ. 

ἐκδύσω, αόρ. αʹ ἐξέδῡσα· I. 1. αφαιρώ, γυμνώνω, απογυμνώνω, γδύνω, Λατ. 

exuere, με διπλή αιτ. προσ. και πράγμ., ἐκ μέν με χλαῖναν ἔδυσαν, μου 

αφαίρεσαν, με απογύμνωσαν από τη χλαίνη, σε Ομήρ. Οδ.· με αιτ. προσ. 

μόνο, τον απογυμνώνω, σε Ξεν. κ.λπ. 2. Μέσ., ἐκδύομαι, αόρ. αʹ ἐξεδυσάμην· 

αφαιρώ κάτι από τον εαυτό μου, βγάζω ένα ρούχο, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· απόλ., 

βγάζω τα ρούχα μου, γδύνω, σε Αριστοφ., Ξεν. II. στον ενεστ. ἐκδύνω, παρατ. 

ἐξέδῡνον, αόρ. βʹ ἐξέδυν, παρακ. ἐκδέδῡκα, με την ίδια σημασία ως Μέσ. 

ἐκδύομαι· 1. βγάζω ένα ρούχο, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. 2. σε αόρ. βʹ ἐξέδυν, 

παρακ. ἐκδέδῡκα· α) βγαίνω έξω από ή διαφεύγω από, με γεν. ἐκδὺς μεγάροιο, 

σε Ομήρ. Οδ.· ἐκδ. τῆς θαλάσσης, αναδύομαι από τη θάλασσα, σε Πλάτ. β) με 

αιτ., ξεφεύγω, διαφεύγω, ἐκδῡμεν ὄλεθρον, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐκ-δωριεύομαι (Δώριος), Παθ., γίνομαι εξολοκλήρου δωρικός, σε Ηρόδ.  

ἐκέασσα, Επικ. αόρ. αʹ του κεάζω.  



ἐκέᾰτο, Ιων. αντί ἔκειντο, γʹ πληθ. παρατ. του κεῖμαι.  

ἐκεῖ, Δωρ. τηνεί, επίρρ., I. 1. εκεί, σε εκείνο το μέρος, Λατ. illic, Αττ. 2. 

ευφημ. αντί ἐν Ἅιδου, στον άλλο κόσμο, σε Αισχύλ. κ.λπ.· οἱ ἐκεῖ, δηλ. οι 

νεκροί, στον ίδ. II. με ρήμ. κίνησης αντί ἐκεῖσε, όπως λέμε εκεί αντί προς τα 

εκεί, ἐκεῖ πλέειν, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ἐκεῖθεν, ποιητ. κεῖθεν, Δωρ. τηνῶθεν· Επίρρ.· I. 1. ἀπό εκείνον τον τόπο, 

από εκεί, Λατ. illinc, αντίθ. προς το ἐκεῖσε, σε Σοφ. κ.λπ. 2. ἐκεῖ, σε Αισχύλ., 

Θουκ.· με γεν., τοὐκεῖθεν ἄλσους, σε εκείνο το μέρος του αλσυλλίου, σε Σοφ. 

II. για το λόγο αυτό, εξαιτίας εκείνου του γεγονότος, σε Ισοκρ., Δημ. III. 

λέγεται για χρόνο, μετά από αυτά, κατόπιν, έπειτα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐκεῖθι, ποιητ. κεῖθι, Δωρ. τηνόθι = ἐκεῖ, σε Όμηρ.  

ἐκείνῃ, βλ. ἐκεῖνος III.  

ἐκεῖνος, ποιητ. κεῖνος, -η, -ο, Αιολ. κῆνος, Δωρ. τῆνος· Αττ. επιτετ. 

ἐκεινοσί· δεικτ. αντων. (ἐκεῖ)· I. 1. εκείνος εκεί, το πρόσωπο ή το πράγμα που 

βρίσκεται εκεί, σε Όμηρ. κ.λπ.· όταν το οὗτος και το ἐκεῖνος αναφέρονται σε 

δύο πράγματα που έχουν αναφερθεί ήδη, το ἐκεῖνος, ille, ανήκει στο πιο 

απομακρυσμένο, δηλ. το πρώτο, ενώ το οὗτος, hic, στο πιο κοντινό (στο 

πλησιέστερο), δηλ. το δεύτερο. 2. όπως το ille, χρησιμοποιείται για να 

δηλωθούν γνωστά πρόσωπα, ἐκεῖνος Θουκυδίδης, σε Αριστοφ. 3. με δεικτική 

δύναμη, Ἶρος ἐκεῖνος ἧσται, ο Ίρος βρίσκεται εκεί, σε Ομήρ. Οδ. 4. στην Αττ. 

το ουσ. με το ἐκεῖνος έχει κυρίως το άρθρο, και το ἐκεῖνος μπορεί να 

προηγείται ή να έπεται του ουσ., ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· όταν το 

άρθρο παραλείπεται στον πεζό λόγο το ἐκεῖνος ακολουθεί μετά το ουσ., νῆες 

ἐκεῖναι, σε Θουκ. II. επίρρ. ἐκείνως, με εκείνο τον τρόπο, σε εκείνη την 

περίπτωση, στον ίδ. III. δοτ. θηλ., ἐκείνῃ, ως επίρρ., 1. λέγεται για τόπο (ενν. 

ὁδῷ), εκεί, σ' ἐκείνο τον τόπο, σ' εκείνη την οδό, σε Ηρόδ., Θουκ. 2. λέγεται 

για τρόπο, κατά τον τρόπο εκείνο, σε Πλάτ. κ.λπ. IV. με προθέσεις, ἐξ 

ἐκείνου, από εκείνο το χρόνο, σε Ξεν.· ομοίως και, ἀπ' ἐκείνου, σε Λουκ.· κατ' 

ἐκεῖνα, σε εκείνα τα μέρη, εκεί, σε Ξεν.· μετ' ἐκεῖνα, έπειτα, σε Θουκ.  

ἐκεῖσε, ποιητ. κεῖσε, επίρρ., 1. προς τα εκεί, προς το μέρος εκείνο, Λατ. illuc, 

αντίθ. προς το ἐκεῖθεν, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. στον άλλο κόσμο, σε Ευρ., Πλάτ.· 

πρβλ. ἐκεῖ I. 2. 3. με γεν., ἐκ. τοῦ λόγου, από εκείνη την πλευρά της ιστορίας, 

σε Ηρόδ.  

ἐκέκαστο, γʹ ενικ. υπερσ. του καίνυμαι.  

ἐκεκεύθει, γʹ ενικ. υπερσ. του κεύθω.  

ἐκέκλετο, γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ του κέλομαι.  

ἐκέκλῐτο, γʹ ενικ. υπερσ. του κλίνω.  

ἐκεκοσμέᾰτο, Ιων. αντί ἐκεκόσμηντο, γʹ πληθ. υπερσ. του κοσμέω.  

ἐκέλευ, Δωρ. αντί ἐκέλου, βʹ ενικ. παρατ. του κέλομαι.  

ἐκέλσαμεν, αʹ πληθ. αορ. αʹ του κέλλω.  

ἐκε-χειρία, ἡ, (ἔχω, χείρ), 1. διακοπή εχθροπραξιών, ανακωχή, παύση 

«πυρός», σε Θουκ., Ξεν. 2. γενικά, ανάπαυλα από την εργασία, διακοπές, 

αργία, άδεια, σε Λουκ.  

ἐκ-ζέω, μέλ. -ζέσω· 1. βράζω ή φουσκώνω, ξεσπώ, εκδηλώνομαι, 

εμφανίζομαι, λέγεται για ασθένειες, σε Αισχύλ. 2. με γεν., εὐλέων ἐξέζεσε, 

«φούσκωσε», «έβραζε» από σκουλήκια, δηλ. εξέτρεφε σκουλήκια, σε Ηρόδ.  

ἐκ-ζητέω, μέλ. —ήσω · I. αναζητώ, ανακαλύπτω, ερευνώ, σε Κ.Δ. II. απαιτώ, 

ζητώ το λόγο για ένα πράγμα, με αιτ., στο ίδ.  

 


