
ἐξήφυσσα, Επικ. αντί -ήφῠσα, αόρ. αʹ του ἐξαφύσσω.  

ἐξ-ηχέω, μέλ. -ήσω, αντηχώ, ακούγομαι προς τα έξω — Παθ., 

διακηρύσσομαι, σε Κ.Δ.  

ἐξ-ιάομαι, μέλ. -άσομαι, Ιων. -ήσομαι, αποθ., θεραπεύω πλήρως, εντελώς, σε 

Ηρόδ., Πλούτ.  

ἐξιδεῖν, απαρ. του ἐξεῖδον.  

ἐξ-ῐδιόομαι, σφετερίζομαι, οικειοποιούμαι, ιδιοποιούμαι, σε Ξεν.  

ἐξ-ῑδίω, μέλ. -ίσω [ῑ], ιδρώνω, σε Αριστοφ.  

ἐξ-ιδρύω, μέλ. -ύσω [ῡ], βάζω κάποιον να καθίσει, σε Σοφ.  

ἐξιέναι, απαρ. του ἔξειμι (εἶμι ibo).  

ἐξ-ίημι, μέλ. -ήσω, Επικ. αόρ. βʹ απαρ. ἐξ-έμεναι, -έμεν· I.1 αποστέλλω, 

επιτρέπω σε κάποιον να βγει έξω, σε Ομήρ. Οδ.· γόου ἐξ ἔρον εἵην, αφού 

εκπληρώσω, ικανοποιήσω την επιθυμία του θρήνου, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐξιέναι 

πάντα κάλων (βλ. κάλως)· εξάγω, βγάζω, σε Ηρόδ. 2. αμτβ., λέγεται για 

ποτάμια, αδειάζω, χύνομαι, εκβάλλω, στον ίδ., Θουκ. II. 1. Μέσ., αποβάλλω 

από τον εαυτό μου, ξεφορτώνομαι, απαλλάσσομαι, πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον 

ἕντο, σε Όμηρ. 2. αποπέμπω, αποδιώχνω, χωρίζω, γυναῖκα, σε Ηρόδ.  

ἐξ-ῑθύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, κάνω κάτι ευθύ, ισιώνω, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐξ-ῐκετεύω, μέλ. -σω, ικετεύω θερμά, σε Σοφ.  

ἐξ-ικνέομαι, μέλ. -ίξομαι, αόρ. βʹ -ικόμην [ῑ]· αποθ., I. προσεγγίζω, έρχομαι, 

φθάνω σε ένα μέρος, με αιτ., σε Όμηρ., Τραγ. II. 1. με αιτ. προσ., 

προσέρχομαι ως ικέτης, σε Ομήρ. Οδ. 2. με αιτ. πράγμ., φθάνω σε ή 

προσεγγίζω κάτι, ολοκληρώνω, πετυχαίνω, σε Θουκ.· ομοίως και με γεν., σε 

Ευρ. 3. α) απόλ., φθάνω σε, σε Ηρόδ., Ξεν.· λέγεται για πνευματικές 

διεργασίες, ὅσον δυνατός εἰμι ἐξικέσθαι, όσο μακριά μπορώ να φθάσω 

ερευνώντας, σε Ηρόδ. β) λέγεται για πράγματα, επαρκώ, φθάνω, σε Πλάτ.  

ἐξ-ῑλάσκομαι, μέλ. -άσομαι [ᾰ], Επικ. -άσσομαι, αποθ., εξιλεώνω, 

εξευμενίζω, με Χρησμ. παρά Ηρόδ., Ξεν.  

ἐξίμεναι, Επικ. αντί ἐξιέναι, απαρ. του ἔξειμι (εἶμι ibo).  

ἐξ-ιππάζομαι, μέλ. -άσομαι, αποθ., εξέρχομαι ή φεύγω έφιππος, σε Πλούτ.  

ἕξις, -εως, ἡ (ἔξω, μέλ. του ἔχω),· I. μτβ., κτήση, κατοχή, σε Πλάτ. II. 1. 

αμτβ., φυσική κατάσταση ή συνήθεια του σώματος, ιδίως, λέγεται για καλή 

φυσική κατάσταση ή συνήθεια, σε Ξεν., Πλάτ. 2. νοητική κατάσταση, στον ίδ.  

ἐξ-ῐσόω, μέλ. -ώσω, I. 1. εξομοιώνω ή εξισώνω, εξισταθμίζω, ισοσταθμίζω 

με, Λατ. exaequare, τινά ή τί τινι, σε Σοφ., Θουκ. — Μέσ., εξομοιώνομαι, σε 

Βάβρ. — Παθ., είμαι ή γίνομαι ίσος, τινι, σε Πλάτ. κ.λπ.· είμαι ισάξιος, 

ισόπαλος, εφάμιλλος αντίπαλος, συναγωνίζομαι, ανταγωνίζομαι με, τινι, σε 

Θουκ. 2. εξισώνω, τοὺς πολίτας, σε Αριστοφ. II. αμτβ., είμαι ίσος ή όμοιος, 

μητρὶ δ' οὐδὲν ἐξισοῖ, δεν ενεργεί καθόλου, σε καμμία περίπτωση ως μητέρα, 

σε Σοφ.· ἐξ. τοῖς ἄλλοις, σε Θουκ.· ομοίως και στην Παθ., σε Σοφ.  

ἐξιστάνω, μεταγεν. τύπος του ἐξίστημι, σε Κ.Δ.  

ἐξ-ίστημι, μτβ., στον ενεστ., παρατ., μέλ., αόρ. αʹ·  

Α. 1. βγάζω κάτι απ' τη θέση του, το μετατοπίζω, το αλλάζω ή το μεταβάλλω 

εντελώς, σε Αριστοφ., Πλούτ. 2. μεταφ., ἐξιστάναι τινὰ φρενῶν, κάνω κάποιον 

να παραφρονήσει, σε Ευρ.· τοῦφρονεῖν, σε Ξεν.· απόλ., αναστατώνω, 

προκαλώ ή επιφέρω σύγχυση, σε Δημ. Β. αμτβ. στην Παθ. και Μέσ., με 

Ενεργ. αόρ. βʹ, παρακ. και υπερσ. I. 1. λέγεται για τόπο, στέκω παράμερα 

από, ἐκστάντες τῆς ὁδοῦ, έξω από τον δρόμο, σε Ηρόδ.· ομοίως και, ἐκστῆναί 

τινι, σε Σοφ. κ.λπ.· μεταφ., ἐξ ἕδρας ἐξέστηκε, εκτοπίστηκε, διαταράχτηκε, σε 

Ευρ. 2. με αιτ., φυλάγομαι από, αποφεύγω κάποιον, σε Σοφ., Δημ. II. 1. με 



γεν., αποσύρομαι από, παραιτούμαι από την κατοχή ή κτήση ενός πράγματος, 

τῆς ἀρχῆς, σε Θουκ.· σταματώ, διακόπτω, παύω, εγκαταλείπω κάτι, τῶν 

μαθημάτων, σε Ξεν. 2. ἐκστῆναι πατρός, να εγκαταλείπει κάποιος τον πατέρα 

του, να τον απαρνιέται, σε Αριστοφ. 3. φρενῶν ἐξεστάναι, να χάσει κάποιος τα 

μυαλά του, να παραφρονήσει, σε Ευρ.· έπειτα απόλ., βρίσκομαι εκτός εαυτού, 

έξω φρενών, παραφρονώ, εκπλήσσομαι, καταπλήσσομαι, θαυμάζω, σε Κ.Δ. 4. 

χαλώ, εκφυλίζομαι, χάνω τις φυσικές ιδιότητες, οἶνος ἐξεστηκώς, που έχει 

χαλάσει, ξινό κρασί, σε Δημ.· πρόσωπα ἐξεστηκότα, παραμορφωμένα, 

φοβισμένα, τρομαγμένα πρόσωπα, σε Ξεν. 5. απόλ., αλλάζω, μεταβάλλω τη 

θέση μου ή τη γνώμη μου, σε Θουκ.  

ἐξ-ιστορέω, μέλ. -ήσω, 1. ψάχνω, διερευνώ, σε Αισχύλ. 2. ανακρίνω κάποιον 

για κάτι, τινά τι, σε Ηρόδ., Ευρ.  

ἐξ-ισχύω[ῡ], μέλ. -ύσω, έχω επαρκή δύναμη, έχω την ικανότητα, δύναμη να 

κάνω, με απαρ., σε Κ.Δ.  

ἐξ-ίσχω, = ἐξέχω, προσβάλλω, εξάγω, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐξίσωσις, -εως, ἡ (ἐξισόω), εξισορρόπηση, ισοστάθμιση, εξίσωση, σε Πλούτ.  

ἐξῐσωτέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να εξισώσει, να κάνει ίσο, σε 

Σοφ.  

ἐξίτηλος[ῐ], -ον (ἐξιέναι), αυτός που σβήνει, που χάνει το χρώμα του, που 

ξεθωριάζει, εφήμερος, σε Ξεν.· μεταφ., ἐξ. γενέσθαι, λέγεται για οικογένεια, 

εκλείπω, παύω να υπάρχω, εξαφανίζομαι, σε Ηρόδ.· λέγεται για πράξη, 

λησμονημένος, ξεχασμένος, στον ίδ.  

ἐξῐτητέον, ρημ. επίθ. του ἔξειμι (εἶμι ibo), αυτό που πρέπει να εξέλθει, να 

βγει, σε Ξεν.  

ἐξῐτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του ἔξειμι (εἶμι ibo), αυτός που μπορεί να εξέλθει, 

να βγει έξω από, τοῖς οὐκ ἐξιτόν ἐστι, για τους οποίους δεν υπάρχει καμία 

έξοδος, σε Ησίοδ.  

ἐξιχνευτέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να ανιχνευθεί, σε Λουκ.  

ἐξ-ιχνεύω, μέλ. -σω, ανιχνεύω, εντοπίζω, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ἐξ-ιχνοσκοπέω, μέλ. -ήσω, ψάχνω ακολουθώντας ίχνη, ιχνηλατώντας, σε 

Σοφ.· ομοίως και στη Μέσ., στον ίδ.  

ἑξ-μέδιμνος, -ον, αυτός που χωρά έξι μεδίμνους, σε Αριστοφ.  

ἐξ-ογκόω, μέλ. -ώσω, κάνω κάτι να πρηστεί, να φουσκώσει· μεταφ., μητέρα 

τάφῳ ἐξογκοῦν, την τίμησαν υψώνοντας τύμβο, σε Ευρ. — Παθ., γίνομαι 

ογκώδης, πάντα ἐξώγκωτο, είχε όλα τα ρούχα του, στον ίδ., Ευρ.· τὰ 

ἐξωγκωμένα, ολοκληρωτική ευημερία, στον ίδ.· ομοίως και στον Μέσ. μέλ., 

στον ίδ.  

ἐξόγκωμα, -ατος, τό, οτιδήποτε πρησμένο, φουσκωμένο, υψωμένο, ἐξ. 

λάϊνον, σωρός, οικοδόμημα από πέτρες, σε Ευρ.  

ἐξοδάω, μέλ. —ήσω, πουλώ, σε Ευρ.  

ἐξοδία, Ιων. -ίη, ἡ = ἔξοδος I. 2, σε Ηρόδ.  

ἐξόδιος, -ον (ἔξοδος), αυτός που ανήκει σε έξοδο· ως ουσ., ἐξόδιον (ενν. 

μέλος), τό, το τέλος της τραγωδίας, σε Πλούτ.· μεταφ., τέλος ή καταστροφή 

τραγωδίας, τραγικό τέλος, στον ίδ.  

ἐξ-οδοιπορέω, μέλ. -ήσω, βγαίνω έξω από, με γεν., σε Σοφ.  

ἔξ-οδος, ἡ, I. 1. έξοδος, αποχώρηση, σε Ηρόδ., Αττ. 2. στρατιωτική έξοδος, 

εξόρμηση, στρατιωτική εκστρατεία, σε Ηρόδ., Αττ. 3. επίσημη πομπή, 

λιτάνευση, σε Ηρόδ., Δημ. II. έξοδος, διέξοδος, Λατ. exitus, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ. κ.λπ. III. 1. όπως το Λατ. exitus, τέλος, τέρμα, κλείσιμο, σε Θουκ., 

Ξεν.· το τέλος ή το συμπέρασμα ενός συλλογισμού, επιχειρήματος, σε Πλάτ.· 



απόλ., αναχώρηση από την ζωή, νέκρωση, θάνατος, σε Κ.Δ. 2. το τελευταίο 

μέρος της τραγωδίας ή η μουσική του, το εξόδιο άσμα στο τέλος της 

τραγωδίας, σε Αριστοφ.  

ἐξ-οδῠνάω, μέλ. -ήσω, πονάω φοβερά, σε Ευρ.  

ἐξ-όζω, αμτβ., μυρίζω, κακὸν ἐξόσδειν (Δωρ.), μυρίζω άσχημα, εκπέμπω 

άσχημη μυρωδιά, σε Θεόκρ.  

ἔξ-οιδα, -οισθα, παρακ. με σημασία ενεστ., υπερσ. ἐξῄδη ως παρατ., βʹ ενικ. -

ῄδησθα· (βλ. *εἴδω),· γνωρίζω πλήρως, γνωρίζω καλά, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. 

κ.λπ.  

ἐξ-οιδέω, μέλ. -ήσω, πρήζομαι ή φουσκώνω, διογκώνομαι, σε Ευρ., Λουκ.  

ἐξ-οικέω, μέλ. -ήσω, I. μεταναστεύω, σε Δημ. II. Παθ., κατοικούμαι πλήρως, 

σε Θουκ.  

ἐξοικήσιμος, -ον, κατοικήσιμος, κατοικημένος, σε Σοφ.  

ἐξ-οικίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, I. βγάζω, διώχνω κάποιον από το σπίτι του, εξορίζω, 

σε Ευρ., Θουκ. — Παθ. και Μέσ., φεύγω από την πατρίδα μου, μετοικώ, 

μεταναστεύω, σε Αριστοφ., Αισχίν. II. εκκενώνω από κατοίκους, αδειάζω, 

ερημώνω, σε Ευρ.  

ἐξ-οικοδομέω, μέλ. -ήσω, οικοδομώ, χτίζω εντελώς, ολοκληρώνω, 

αποπερατώνω οικοδόμημα, σε Ηρόδ., Αριστοφ.  

ἐξ-οιμώζω, μέλ. -οιμώξομαι, θρηνώ δυνατά, ξεφωνίζω, σε Σοφ.  

ἐξ-οινόομαι, Παθ., είμαι μεθυσμένος, μτχ. παρακ. ἐξῳνωμένος, μεθυσμένος, 

σε Ευρ.  

ἐξοιστέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του ἐξοίσω (μέλ. του ἐκφέρω), αυτός που πρέπει 

να μεταφερθεί έξω· ἐξοιστέον, αυτό που πρέπει να οδηγηθεί έξω, σε Ευρ.  

ἐξ-οιστράω ή -έω, μέλ. -ήσω, εξαγριώνω, τρελαίνω, σε Λουκ.  

ἐξ-οίσω, μέλ. του ἐκφέρω.  

ἐξ-οιχνέω, βγαίνω ή εξέρχομαι, ἐξοιχνεῦσι (Ιων. αντί -οῦσι), σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐξ-οίχομαι, έχω αποχωρήσει, είμαι αρκετά απομακρυσμένος, σε Ομήρ. Ιλ., 

Σοφ.  

ἐξ-οιωνίζομαι, αποθ., αποφεύγω ως κακό οιωνό, σε Πλούτ.  

ἐξ-οκέλλω, αόρ. αʹ -ώκειλα· I. αμτβ., λέγεται για πλοίο, προσαράζω ή πέφτω 

έξω στην ξηρά, σε Ηρόδ., Αισχύλ. II. μτβ., ρίχνω (πλοίο) στην ξηρά· μεταφ., 

ρίχνω, σπρώχνω κάποιον σε κάτι, σε Ευρ.  

ἐξ-ολισθάνω, μέλ. -ολισθήσω, αόρ. βʹ -ώλισθον· ξεγλιστρώ, αποφεύγω, σε 

Ομήρ. Ιλ.· παρεκκλίνω, εξοστρακίζομαι, όπως το δόρυ εξοστρακίζεται από 

ένα στερεό σώμα (όταν χτυπήσει πάνω του), σε Ευρ.· διαφεύγω, ξεφεύγω, σε 

Αριστοφ.· με αιτ., παρακάμπτω, αποφεύγω, στον ίδ.  

ἐξ-όλλῡμι και -ύω, μέλ. -ολέσω, Αττ. -ολῶ, αόρ. αʹ -ώλεσα, παρακ. -ολώλεκα· 

I. καταστρέφω ολοκληρωτικά, αφανίζω, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ. κ.λπ. II. Μέσ., με 

παρακ. βʹ ἐξόλωλα, καταστρέφομαι εντελώς, χάνομαι, σε Σοφ. κ.λπ.  

ἐξ-ολοθρεύω, μέλ. -σω, καταστρέφω εντελώς, αφανίζω, σε Κ.Δ.  

ἐξ-ολολύζω, μέλ. -ξω, ουρλιάζω, στριγγλίζω δυνατά, σε Βατραχομ.  

ἐξ-ομᾰλίζω, μέλ. -σω, εξομαλύνω, λειαίνω, σε Βάβρ.  

ἐξ-ομηρεύομαι, Μέσ., παίρνω ως ομήρους, σε Πλούτ.  

ἐξομήρευσις, ἡ, απαίτηση, αξίωση ομήρων, σε Πλούτ.  

ἐξομῑλέω, μέλ. -ήσω, I. συναναστρέφομαι, συναγελάζομαι, τινί, σε Ξεν.· 

κάνω παρέα με κάποιον, σε Ευρ. II. Μέσ., βρίσκομαι μακριά από τους φίλους 

μου, είμαι μόνος ανάμεσα στο πλήθος, στον ίδ.  

ἐξ-όμῑλος, -ον, αυτός που βρίσκεται έξω από τον κύκλο του, ξένος, σε Σοφ.  



ἐξ-ομμᾰτόω, μέλ. -ώσω, I. ανοίγω τα μάτια κάποιου — Παθ., βρίσκω, 

ανακτώ την όρασή μου, σε Σοφ. παρά Αριστοφ. II. μεταφ., ξεκαθαρίζω ή 

αποσαφηνίζω, φανερώνω, σε Αισχύλ.  

ἐξ-όμνῡμι και -ύω· μέλ. ἐξομοῦμαι, αόρ. αʹ ἐξώμοσα· 1. ορκίζομαι για να 

επιβεβαιώσω κάτι, σε Δημ.· ορκίζομαι αρνούμενος κάτι, ἐξ.τὸ μὴ εἰδέναι, σε 

Σοφ.· κυρίως στη Μέσ., αρνούμαι ή αποκρούω κάτι με όρκο, ορκίζομαι 

επισήμως ότι δεν γνωρίζω κάτι, σε Δημ. κ.λπ. 2. αρνούμαι ένα αξίωμα 

ορκιζόμενος ότι δεν μπορώ να το εκτελέσω, σε Αισχίν. κ.λπ.  

ἐξ-ομοιόω, μέλ. -ώσω, κάνω κάτι όμοιο, εξομοιώνω, συγκρίνω, σε Ηρόδ., 

Πλάτ. — Παθ., γίνομαι ή είμαι όμοιος με, σε Σοφ., Ευρ.  

ἐξομοίωσις, -εως, ἡ, εξομοίωση κάποιου με κάποιον άλλον, σε Πλούτ.  

ἐξομολογέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., I. 1. ομολογώ κάτι πλήρως, σε Πλούτ., 

Κ.Δ. 2. αποδίδω ευχαριστίες, εκφράζω ευχαριστίες, δοξάζω ή δοξολογώ, στο 

ίδ. II. στην Ενεργ., συμφωνώ, υπόσχομαι, στο ίδ.  

ἐξ-ομόργνῡμι, μέλ. -ομόρξω· I. σφουγγίζω, σκουπίζω από, σε Ευρ. — Μέσ., 

αποβάλλω, βγάζω από τον εαυτό μου, καθαίρομαι, εξαγνίζμαι από μίασμα, 

στον ίδ. II. 1. μεταφ., ἐξομόρξασθαί τινι μωρίαν, βγάζω την ανοησία κάποιου 

σε κάποιον άλλο, δηλ. του αποδίδω μερίδιο αυτής, στον ίδ. 2. αποτυπώνω ή 

εντυπώνω πάνω σε, σε Πλάτ.  

ἐξ-ονειδίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, 1. με αιτ. πράγμ., θυμίζω σε κάποιον τα παλιά 

σφάλματά του, σε Σοφ., Ευρ.· ἐξονειδισθεὶς κακά, αυτός που έχει επιρρίψει 

προσβλητικές κατηγορίες πάνω σε κάποιον, σε Σοφ.· απλώς, ξεστομίζω, Λατ. 

objicere, σε Ευρ. 2. με αιτ. προσ., μέμφομαι, επικρίνω, κατακρίνω, κατηγορώ 

κάποιον, σε Σοφ.  

ἐξ-ονομάζω, μέλ. -σω, I. μιλώ, εκφράζομαι μεγαλοφώνως, ανακοινώνω, 

αναφέρω, σε Όμηρ. II. αποκαλώ με το όνομά του, σε Πλούτ.  

ἐξ-ονομαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, λέω το όνομα κάποιου, αναφέρω ονομαστικά, σε 

Όμηρ.  

ἐξ-ονομα-κλήδην, επίρρ. (καλέω), ονομαστικά, καλώντας με το όνομά του, σε 

Όμηρ.  

ἐξόπῐθεν και -θε, επίρρ., Επικ. αντί ἐξόπισθεν, 1. πίσω, στο πίσω μέρος, στα 

μετόπισθεν, σε Ομήρ. Ιλ. 2. ως πρόθ. με γεν., πίσω από, ἐξ κεράων, στο ίδ.  

ἐξόπιν, επίρρ. = το προηγ. I, σε Αισχύλ.  

ἐξόπισθεν, ποιητ. -θε, 1. επίρρ., Αττ. αντί ἐξόπιθεν, σε Αριστοφ. 2. ως πρόθ. 

με γεν., στον ίδ.  

ἐξοπίσω[ῐ], επίρρ., I. 1. λέγεται για τόπο, προς τα πίσω, πίσω πάλι, σε Ομήρ. 

Ιλ. 2. ως πρόθ. με γεν., πίσω από, στον ίδ. II. λέγεται για χρόνο, κατωτέρω, εν 

συνεχεία, πιο κάτω, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐξ-οπλίζω, μέλ. -σω, οπλίζω εντελώς, εφοδιάζω, εξοπλίζω, σε Ηρόδ., Ξεν. — 

Μέσ. και Παθ., οπλίζομαι ή εξοπλίζομαι, σε Ευρ.· μπαίνω στα όπλα, 

εξοπλίζομαι, στέκομαι σε ένοπλη παράταξη, παρατάσσομαι, στον ίδ., σε Ξεν.· 

γενικά, ἐξωπλισμένος, είμαι εντελώς προετοιμασμένος, εντελώς έτοιμος, σε 

Αριστοφ.  

ἐξοπλῐσία, ἡ, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο στρατός βρίσκεται στα όπλα, 

σε Ξεν.  

ἐξόπλισις, -εως, ἡ, εξοπλισμός, σε Ξεν.  

ἐξ-οπτάω, μέλ. -ήσω, 1. ψήνω καλά, σε Ηρόδ., Ευρ. 2. υπερθερμαίνω, σε 

Ηρόδ.  

ἐξ-οράω, βλέπω από μακριά — Παθ., σε Ευρ.· πρβλ. ἐξεῖδον.  



ἐξ-οργίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, προκαλώ οργή, σε Ξεν., Αισχίν. — Παθ., 

εξοργίζομαι, Βατραχομ.  

ἐξ-ορθιάζω, υψώνω τη φωνή, φωνάζω, κραυγάζω δυνατά, σε Αισχύλ.  

ἐξ-ορθόω, μέλ. -ώσω, ανορθώνω· μεταφ., επανορθώνω, εξασφαλίζω, 

αποκαθιστώ, αναστηλώνω, παλινορθώ, επιδιορθώνω, σε Σοφ. — Παθ., σε 

Ευρ.  

ἐξ-ορίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, I. 1. στέλνω έξω από τα σύνορα, εξορίζω, Λατ. 

exterminare, σε Ευρ. κ.λπ. 2. εκθέτω, αφήνω ένα βρέφος έκθετο, στον ίδ. 3. 

διώχνω, απομακρύνω κάτι, σε Πλάτ. II. με αιτ. τόπου μόνο, ἄλλην ἀπ' ἄλλης 

ἐξ. πόλιν, περνώντας από τη μια στην άλλη, σε Ευρ. III. στην Παθ., έρχομαι, 

προέρχομαι από, τινος, στον ίδ.  

ἐξ-ορίνω[ῑ], εξοργίζω, σε Αισχύλ.  

ἐξόριστος, -ον (ἐξορίζω), εξόριστος, εξορισμένος, σε Δημ.  

ἐξ-ορκίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ = ἐξορκόω, εξορκίζω, ορκίζω, σε Κ.Δ.  

ἐξορκιστής, -οῦ, ὁ, αυτός που βγάζει τα πονηρά πνεύματα από τους 

δαιμονισμένους, σε Κ.Δ.  

ἐξ-ορκόω, μέλ. -ώσω, ορκίζω κάποιον, επιβάλλω σε κάποιον να δώσει όρκο, 

με αιτ. προσ., ή απόλ., ἐξορκούντων οἱ πρυτάνεις, παρά Θουκ., Δημ.· ακολουθ. 

από ἦ μήν (Ιων. ἦ μέν) με απαρ. μέλ., σε Ηρόδ. κ.λπ.· με αιτ. πράγμ., κάνω 

κάποιον να ορκιστεί σε κάτι, στον ίδ.  

ἐξόρκωσις, -εως, ἡ, δέσμευση μέσω όρκου, σε Ηρόδ.  

ἐξ-ορμάω, μέλ. -ήσω, I. 1. αποστέλνω, στέλνω σε πόλεμο, σε Αισχύλ., Ευρ.· 

ἐξ. τὴν ναῦν, ξεκινώ το πλοίο, το οδηγώ στο πέλαγος, σε Θουκ. — Παθ., 

επιβιβάζομαι, ξεκινώ, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· λέγεται για βέλη, ορμώ, 

εκτοξεύομαι, εκτινάσσομαι από το τόξο, στον ίδ. 2. ωθώ σε δράση, 

παροτρύνω, παρορμώ, στον ίδ., σε Θουκ. II. αμτβ. ως Παθ., εκπλέω, ξεκινώ, 

λέγεται για πλοίο, σε Ομήρ. Οδ., Ξεν.· με γεν., φεύγω, αποχωρώ, αναχωρώ 

από, σε Ευρ.· μεταφ., ξεσπώ, λέγεται για ασθένεια, σε Σοφ.· σφοδρὸς ἐφ' ὅτι 

ἐφορμήσειε, σφοδρός, έντονος σε οτιδήποτε επιχείρησε, σε Πλάτ.  

ἐξ-ορμέω, μέλ. -ήσω, είμαι έξω απ' τον όρμο ή το λιμάνι, σε Αισχίν.  

ἐξ-ορμίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, 1. βγάζω έξω από το λιμάνι, σε Δημ. 2. κατεβάζω, 

σε Ευρ.· Παθ. παρακ. με Μέσ. σημασία, ἐξώρμισαι σὸν πόδα, έχεις οδηγηθεί, 

προσέλθει, στον ίδ.  

ἔξ-ορμος, -ον, αυτός που αποπλέει από το λιμάνι, με γεν., σε Ευρ.  

ἐξ-ορούω, μέλ. -σω, ξεπηδώ, σε Όμηρ.  

ἐξ-ορύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, I. σκάβω και βγάζω χώμα από χαντάκι, 

εξορύσσω, σε Ηρόδ. II. βγάζω με σκάψιμο από το έδαφος, ξεθάβω, στον ίδ., 

σε Αριστοφ.· μεταφ., ἐξ. αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμούς, σε Ηρόδ.  

ἐξ-ορχέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., I. απομακρύνομαι ορχούμενος, απέρχομαι 

χορεύοντας, σε Δημ. II. με αιτ. πράγμ., αποκαλύπτω, φανερώνω, προδίδω 

μυστικά, σε Λουκ.  

ἐξόσδω, Δωρ. αντί ἐξόζω.  

ἐξ-οσιόω, μέλ. -ώσω, αφιερώνω, διαθέτω, αφοσιώνω, σε Πλούτ.  

ἐξ-οστρᾰκίζω, μέλ. -σω, εξορίζω με οστρακισμό, εξοστρακίζω, σε Ηρόδ., 

Πλάτ.  

ἐξοστρᾰκισμός, ὁ, εξορία, εκδιωγμός μέσω οστρακισμού, σε Πλούτ.  

ἐξ-ότε, επίρρ. (ἐξ ὅτε) = ἐξ οὗ, από την στιγμή που, σε Αριστοφ.  

ἐξ-οτρύνω, μέλ. -ῠνῶ, παροτρύνω, παρορμώ, ωθώ, τινὰ ποιεῖν τι, σε Αισχύλ., 

Ευρ.· τινὰ ἐπί τι, σε Θουκ.  

ἐξ-ουδενόω, μέλ. -ώσω (οὐδείς), αψηφώ, αγνοώ, περιφρονώ, σε Κ.Δ.  



ἐξ-ουθενέω, μέλ. -ήσω (οὐθείς) = ἐξουδενόω, σε Κ.Δ.  

ἐξούληςδίκη, ἡ (ἐξείλλω), αγωγή εναντίον του αποκλεισμού, την οποία 

υπέβαλε κάποιος που αποκλείσθηκε από την περιουσία του από τον 

εναγόμενο κατά απαίτηση, σε Δημ.  

ἐξουσία, ἡ (ἔξεστι), I. δυνατότητα ή δικαιοδοσία να γίνει κάτι, με απαρ., σε 

Θουκ., Ξεν.· με γεν., εξουσία πάνω σε, δικαίωμα, σε Θουκ., Πλάτ. II. 1. 

απόλ., δύναμη, εξουσία, ισχύ, αντίθ. προς το δίκαιο, σε Θουκ.· επίσης άδεια, 

προνόμιο, σε Δημ. 2. αξίωμα, αρχή, Λατ. potestas, σε Πλάτ. 3. ως αφηρημένο 

ουσ. επίσης όπως το Λατ. potestas, σώμα αρχόντων, στον πληθ., οι αρχές, σε 

Κ.Δ. III. αφθονία μέσων, πόροι, σε Θουκ. IV. πομπή, σε Πλούτ.  

ἐξουσιάζω, μέλ. -σω, ασκώ εξουσία, με γεν., σε Κ.Δ.  

ἐξ-οφέλλω, αυξάνω κάτι υπερβολικά, ἐξώφελλεν ἔεδνα, πρόσφερε υψηλότερη 

προίκα, αύξησε τα δώρα, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐξ-όφθαλμος, -ον, αυτός που τα μάτια του προεξέχουν, είναι πεταχτά, 

γουρλομάτης, σε Ξεν.  

ἔξοχα, επίρρ., βλ. ἔξοχος.  

ἐξοχή, ἡ (ἐξέχω), προεξοχή· οἱ κατ' ἐξοχήν, οι εξέχοντες, οι επίσημοι, σε Κ.Δ.  

ἔξοχος, -ον (ἐξέχω), I. 1. αυτός που προεξέχει· μεταφ., εξέχων, 

διακεκριμένος, εξαίρετος, λαμπρός, σε Όμηρ. 2. με γεν., αυτός που υπερέχει, 

ο πλέον διακεκριμένος, υπέρτερος, ο ισχυρότερος, με χρήση ως υπερθ., ἔξοχος 

ἡρώων, ἔξ. ἄλλων, σε Ομήρ. Ιλ.· ο πραγματικός υπερθ. είναι το ἐξοχώτατος, 

σε Αισχύλ., Ευρ.· επίσης με δοτ., μέγ' ἔξοχοι αἰπολίοισιν, οι πιο διαλεχτές 

ανάμεσα στα κοπάδια, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως και, ἐν πολλοῖσι ἔξοχος 

ἡρώεσσιν, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. ουδ. πληθ., ἔξοχα ως επίρρ., ειδικά, πάνω από 

όλα, ιδιαίτερα, σε Όμηρ.· ἐμοὶ δόσαν ἔξοχα, μου απέδωσαν ύψιστη τιμή, σε 

Ομήρ. Οδ.· ἔξοχ' ἄριστοι, οι καλύτεροι πέρα από κάθε σύγκριση, σε Όμηρ. 2. 

με γεν., ἔξοχα πάντων, ασύγκριτα, υπεράνω όλων, μακράν, πάνω από όλα, 

στον ίδ.  

ἐξ-οχῠρόω, μέλ. -ώσω, ενισχύω, θωρακίζω, οχυρώνω, σε Πλούτ.  

ἐξ-υβρίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, αποθρασύνομαι, αποχαλινώνομαι, οργιάζω, 

αυθαδιάζω, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· ἐξ. ἐς τόδε, να φτάσει κάποιος σε τέτοιο 

σημείο αυθάδειας, θράσους, στον ίδ.· με επίθ. ουδ., παντοῖα ἐξ., διαπράττω 

όλα τα είδη βίας, σε Ηρόδ.  

ἐξυνῆκα, ἐσυνῆκα, αντί ξυνῆκα, ποιητ. αόρ. αʹ με διπλή αύξηση του συνίημι.  

ἐξ-υπανίστημι, μόνο σε αμτβ. αόρ. βʹ, σμῶδιξ μεταφρένου ἐξυπανέστη, 

οίδημα που εμφανίστηκε κάτω από το δέρμα της πλάτης, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐξ-υπειπεῖν, = ὑπειπεῖν, συμβουλεύω, σε Ευρ.  

ἐξ-ύπερθε[ῠ], επίρρ., = ὕπερθε, από ψηλά, σε Σοφ.  

ἐξ-υπηρετέω, μέλ. -ήσω, βοηθώ μέχρι εσχάτων, σε Σοφ.  

ἐξ-υπνίζω, μέλ. -σω (ὕπνος), σηκώνω κάποιον από τον ύπνο, σε Κ.Δ. — Παθ., 

αφυπνίζομαι, ξυπνώ, σε Πλούτ.  

ἔξ-υπνος, -ον, αυτός που έχει σηκωθεί από τον ύπνο, αφυπνισμένος, ξύπνιος, 

σε Κ.Δ.  

ἐξ-υπτιάζω, μέλ. -σω, αναποδογυρίζω, Λατ. resupinare, σε Αισχύλ.· ἐξ. 

ἑαυτόν, γέρνω το κεφάλι προς τα πίσω με υπεροψία, σε Λουκ.  

ἐξῠράμην, Μέσ. αόρ. αʹ του ξυρέω· ἐξύρημαι, Παθ. παρακ.  

ἔξυσμαι, Παθ. παρακ. του ξύω.  

ἐξ-ῠφαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, αποτελειώνω την ύφανση, σε Ηρόδ.  

ἐξύφασμα[ῠ], -ατος, τό, αποτελειωμένο ύφασμα, σε Ευρ.  

ἐξ-υφηγέομαι, μέλ. -ήσομαι, υποδεικνύω, δείχνω το δρόμο, σε Σοφ.  



ἔξω, επίρρ. της προθ. ἐξ, όπως το εἴσω της εἰς· I. λέγεται για τόπο· 1. με 

ρήματα κίνησης, έξω, ἔξω ἰών, σε Ομήρ. Οδ.· χωρεῖν ἔξω, σε Ηρόδ. κ.λπ.· με 

γεν., έξω από, σε Όμηρ. κ.λπ.· με αιτ., ἔξω τὸν Ἑλλήσποντον, έξω από τον 

Ελλήσποντο, σε Ηρόδ. 2. χωρίς σημασία κίνησης, όπως το ἐκτός, έξω, χωρίς, 

δίχως, σε Ομήρ. Οδ.· τὸ ἔξω, το εξωτερικό μέρος, σε Θουκ.· τὰ ἔξω, 

πράγματα εκτός των τειχών, στον ίδ.· τὰ ἔξω πράγματα, ξένες υποθέσεις, στον 

ίδ.· οἱ ἔξω, αυτοί που βρίσκονται εκτός, στον ίδ. (στην Κ.Δ. οι εθνικοί, οι 

ειδωλολάτρες)· — ἡ ἔξω θάλασσα, ο Ατλαντικός Ωκεανός, αντίθ. προς το ἡ 

ἐντὸς (η Μεσόγειος θάλασσα), σε Ηρόδ.· με γεν., οἱ ἔξω γένους, σε Σοφ.· ἔξω 

τοξεύματος, ἔξω βελῶν, εκτός πεδίου βολής, σε Θουκ., Ξεν.· ἔξω τινὸς εἶναι, 

μην έχοντας καμία σχέση με αυτό, σε Θουκ.· ἔξωτοῦ φρονεῖν, έξω από τη 

λογική, σε Ευρ.· παροιμ., ἔξω τοῦ πηλοῦ αἴρειν πόδα, το να κρατιέται κάποιος 

σε απόσταση, μακριά από τις δυσκολίες, σε Αισχύλ.· πημάτων ἔξω πόδα ἔχειν, 

στον ίδ. II. λέγεται για χρόνο, μετά, πέρα από, ἔξω μέσου ἡμέρας, σε Ξεν. III. 

εκτός, πλην, με εξαίρεση, με γεν., σε Ηρόδ., Θουκ.  

ἕξω, μέλ. του ἔχω.  

ἔξωθεν, επίρρ. (ἔξω), I. απ' έξω, σε Τραγ., Πλάτ. κ.λπ.· με γεν., ἔξ. δόμων, 

έξω από το σπίτι, σε Ευρ. II. = ἔξω, σε Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ.· οἱ ἔξωθεν, οι 

ξένοι, σε Ηρόδ.· τὰ ἔξωθεν, υποθέσεις, γεγονότα εκτός σπιτιού, σε Αισχύλ. 

κ.λπ.· με γεν., χωρίς, ελεύθερος από, σε Σοφ., Ευρ.  

ἐξ-ωθέω, μέλ. -ωθήσω και -ώσω, αόρ. αʹ ἐξέωσα· I. 1. ωθώ, εκδιώκω κάτι 

έξω, σπρώχνω κάποιον έξω δια της βίας, διώχνω, σε Ομήρ. Ιλ.· εκδιώκω, 

αποβάλλω, εξορίζω, σε Σοφ.· σπρώχνω κάτι απότομα, στον ίδ., σε Θουκ. — 

Παθ., ἐξωθέεσθαι ἐκ τῆς χώρης, σε Ηρόδ.· πατρίδας ἐξωθούμενος, σε Σοφ. 2. 

ἐξ. γλώσσας ὀδύναν, χρησιμοποιώ πικρά λόγια, ξεσπώ με σκληρές κουβέντες, 

στον ίδ. II. διώχνω, εκβάλλω, εξάγω, βγάζω από τη θάλασσα, οδηγώ στη 

στεριά, Λατ. ejicere, σε Θουκ.· μεταφ., ἐξωσθῆναι ἐς χειμῶνα, στον ίδ.  

ἐξώλεια, ἡ, ολοκληρωτική καταστροφή, πανωλεθρία, κατ' ἐξωλείας ὀμόσαι, 

ορκίζομαι εκστομίζοντας θανατηφόρες κατάρες, σε Δημ.· ἐπαρᾶσθαι ἐξώλειαν 

αὑτῷ, στον ίδ.  

ἐξώλης, -ες (ἐξόλλυμι), αυτός που έχει καταστραφεί εντελώς, σε Ηρόδ., 

Δημ.· λέγεται σε κατάρες, ἐξ. απόλοιο, σε Αριστοφ.· πρβλ. προώλης.  

ἐξ-ωμίας, -ου, ὁ (ὦμος), αυτός που έχει γυμνά μπράτσα μέχρι τους ώμους, σε 

Λουκ.  

ἐξωμιδο-ποιΐα, ἡ (ποιέω), η τέχνη της κατασκευής ἐξωμίδων, σε Ξεν.  

ἐξ-ωμίς, -ίδος, ἡ (ὦμος), ανδρικό ένδυμα χωρίς μανίκια, το οποίο αφήνει και 

τους δύο ώμους γυμνούς ή έχει ένα μανίκι, που αφήνει γυμνό μόνο τον έναν 

ώμο, σε Αριστοφ., Ξεν.  

ἐξωμοσία, ἡ (ἐξόμνυμι), I. ένορκη διαβεβαίωση ότι κάποιος δεν γνωρίζει 

οποιαδήποτε πληροφορία για κάτι, σε Αριστοφ., Δημ. II. ένορκη άρνηση 

αξιώματος, σε περίπτωση ασθένειας, στον ίδ.  

ἐξ-ωνέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., εξαγοράζω, απολυτρώνω· γενικά, αγοράζω, 

σε Ηρόδ., Αισχίν.  

ἐξ-ῳνωμένος, Παθ. μτχ. παρακ. του ἐξοινόω.  

ἐξ-ώπιος, -ον (ὤψ), αθέατος, άφαντος, με γεν., σε Ευρ.  

ἐξ-ωριάζω (ὥρα), λησμονώ, ξεχνώ, παραλείπω, σε Αισχύλ.  

ἔξ-ωρος, -ον, (ὥρα), παράκαιρος, ανεπίκαιρος, πρόωρος, εκτός εποχής, 

ακατάλληλος, σε Σοφ.· αυτός που απομακρύνεται από την υπηρεσία του λόγω 

ορίου ηλικίας, σε Αισχίν.  

ἐξῶσαι, απαρ. αορ. αʹ του ἐξωθέω.  



ἐξώστης, -ου, ὁ (ἐξωθέω), αυτός που σπρώχνει προς τα έξω, σε Ευρ.· ἐξ. 

ἄνεμοι, σφοδροί, ορμητικοί άνεμοι που σπρώχνουν τα πλοία στην ξηρά, σε 

Ηρόδ.  

ἐξωτάτω, επίρρ., υπερθ. του ἔξω, πάρα πολύ έξω, πολύ απομακρυσμένα, όσο 

πιο μακριά, σε Πλάτ.  

ἐξωτέρω, επίρρ., συγκρ. του ἔξω, πιο έξω, περισσότερο έξω, με γεν., σε 

Αισχύλ.· από όπου επίθ., ἐξώτερος, εξωτερικός, σε Κ.Δ.  

ἕο, Επικ. αντί οὗ, Λατ. sui· ἑοῖ, Επικ. αντί οἷ, σε Λατ. sibI.  

ἔοι, Επικ. αντί εἴη, γʹ ενικ. ευκτ. ενεστ. του εἰμὶ (sum).  

ἔοικα, -ας, -ε, παρακ. με ενεστ. σημασία, μοιάζω (από το εἴκω, από το οποίο 

έχουμε και γʹ ενικ. παρατ. εἶκε, φάνηκε καλό, σε Ομήρ. Ιλ.· μέλ., εἴξω, θα 

γίνω όμοιος, σε Αριστοφ.).· εκτός από τους κοινούς τύπους ἔοικα, -ας, -ε, 

έχουμε Επικ. γʹ δυϊκ. ἔϊκτον αντί ἐοίκατον, αʹ πληθ. ἔοιγμεν, γʹ πληθ. εἴξασι· 

απαρ. εἰκέναι, μτχ. εἰκώς· — Ιων., οἶκα, μτχ. οἰκῶς, υπερσ. ἐῴκειν, -εις, -ει· γʹ 

πληθ. ἐῴκεσαν, Επικ. ἐοίκεσαν· Επικ. γʹ δυϊκ. ἐΐκτην αντί ἐῳκείτην· υπερσ. 

ἤϊκτο· ἔϊκτο· I. είμαι όμοιος, φαίνομαι όμοιος, τινι, σε Όμηρ. κ.λπ.· με μτχ., 

εκεί που χρησιμ. απαρ., αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισι ἐΐκτην, έδειχναν πάντα 

έτοιμοι να επιβιβαστούν πάνω στο άρμα, σε Ομήρ. Ιλ.· ἔοικε σπεύδοντι, 

φαίνεται ανήσυχος, ανυπόμονος, σε Πλάτ. II. 1. μοιάζει, είναι πιθανό· με 

απαρ., σε φράσεις που αποδίδουμε τρέποντας το ρήμα σε απρόσωπο, όπως 

στο Λατ. videro videre, μου φαίνεται, νομίζω, βλέπω, χλιδᾶν ἔοικας, μου 

φαίνεται, νομίζω ότι είσαι αβρός, τρυφηλός, πολυτελής, σε Αισχύλ.· ἔοικα οὐκ 

εἰδέναι, σε Σοφ. 2. απρόσ., ἔοικε, φαίνεται· ὡς ἔοικε, όπως φαίνεται, στον ίδ. 

κ.λπ.· ὡς ἔοικε, χρησιμ. για να προσδιοριστεί ένας ισχυρισμός, πιθανόν, 

πιστεύω, θεωρώ, πρέπει, με δοτ. προσ., σε Ξεν. 3. απρόσ. ἔοικε, είναι 

ταιριαστό, είναι ορθό, σωστό, είναι αποδεκτό, παραδεκτό, είναι λογικό, 

κυρίως με αρνητ. και ακολουθ. από απαρ., οὐκ ἔστ', οὐδὲ ἔοικε, ἀρνήσασθαι, 

δεν είναι δυνατόν, ούτε και παραδεκτό να αρνείσαι, σε Όμηρ. IV. μτχ. ἐοικώς, 

εἰκώς, Ιων. οἰκώς, -υῖα, -ός. 1. αυτός που φαίνεται όμοιος, αυτός που μοιάζει, 

στον ίδ. κ.λπ. 2. ταιριαστός, αρμόζων, πρέπων, κατάλληλος, στον ίδ. 3. 

πιθανός, ενδεχόμενος, εἰκός ἐστι αντί ἔοικε, σε Σοφ.· επίσης ὡς εἰκός, Ιων. ὡς 

οἰκός, αντί ὡς ἔοικε, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ἐοικότως, Αττ. εἰκότως, Ιων. οἰκότως, 1. επίρρ. της μτχ. ἐοικώς, ομοίως, 

αναλόγως, σε Αισχύλ. 2. λογικά, δικαίως, φυσικά, φυσιολογικά, σε Ηρόδ.· 

οὐκεἰκότως, αδίκως, σε Θουκ.  

ἑοῖο, Επικ. αντί ἑοῦ, γεν. του ἑός· ἑοῖς, δοτ. πληθ.  

ἔοις, Επικ. αντί εἴης, βʹ ενικ. ευκτ. του εἰμί (sum).  

ἐοῖσα, Δωρ. αντί ἐοῦσα, οὖσα, θηλ. μτχ. του εἰμί (sum).  

ἐόλητο, Επικ. γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. του εἴλω.  

ἔολπα, Επικ. παρακ., με ενεστ. σημασία του ἔλπω.  

ἔον, I. Επικ. αντί ἦν, αʹ ενικ. παρατ. του εἰμί (sum). II. ἐόν, Ιων. αντί ὄν, ουδ. 

μτχ.  

ἔοργα, Επικ. παρακ. του ἔρδω· Ιων. γʹ ενικ. υπερσ. ἐόργεε.  

ἑορτάζω, Ιων. ὁρτάζω, παρατ. ἑώρταζον (με ανώμ. αύξηση στη δεύτερη 

συλλαβή), μέλ. -άσω, αόρ. αʹ ἑώρτασα (με ανώμ. αύξηση), απαρ. ἑορτάσαι· 

(ἑορτή)· I. πανηγυρίζω ή γιορτάζω, σε Ηρόδ., Ευρ. II. πανηγυρίζω ή τιμώ με 

πανηγύρεις και γιορτές, σε Πλούτ.  

ἑορτάσιμος, -ον, αυτός που ανήκει σε γιορτή, εορταστικός, σε Λουκ.  



ἑορτή, Ιων. ὁρτή, ἡ, 1. γλέντι ή πανηγύρι, γιορτή, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ.· 

ὁρτὴν ή ἑορτὴν ἄγειν, εορτασμός, στον ίδ., Θουκ.· ἑορτὴν ἑορτάζειν, σε Ξεν. 2. 

γενικά, παραθερισμός, τέρψη, διασκέδαση, σε Αισχύλ., Θουκ.  

ἑός, ἑή, ἑόν, Επικ. αντί ὅς, ἥ, ὅν· (ἕ, ἕο = οὗ)· κτητ. αντων. του γʹ ενικ. προσ., 

δικό του, δική του, Λατ. suus, σε Όμηρ. κ.λπ.· ποτέ στην Αττ. πεζογραφία.  

ἐοῦσα, Ιων. και Επικ. αντί οὖσα, θηλ. μτχ. του εἰμὶ (sum).  

ἐπ-ᾰγάλλομαι, Παθ., καυχιέμαι, χαίρομαι, θριαμβολογώ για κάτι, με δοτ., σε 

Ομήρ. Ιλ.· ἐπί τινι, σε Ξεν.  

ἐπ-ᾰγᾰνακτέω, μέλ. -ήσω, αγανακτώ, θυμώνω εναντίον κάποιου, σε Πλούτ.  

ἐπαγγελία, ἡ, 1. δημόσια καταγγελία για κάποιον ο οποίος ενέχεται σε 

ἀτιμίαν, συνεχίζει ωστόσο να συμμετέχει σε δημόσιες υποθέσεις, σε Αισχίν., 

Δημ. 2. προσφορά, υπόσχεση· διακήρυξη, στον ίδ.  

ἐπ-αγγέλλω, μέλ. -ελῶ, αόρ. αʹ -ήγγειλα, παρακ. -ήγγελκα· 1. λέω, 

διακηρύσσω, αναγγέλλω, ανακοινώνω, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ. — Μέσ., 

διακηρύσσω, αναγγέλλω μέσω κήρυκα, στον ίδ. 2. δίνω διαταγές, προστάζω, 

στον ίδ., Θουκ.· με αιτ., στρατιὰν ἐπ., όπως το Λατ. milites imperare, διέταζε 

το στράτευμα να προετοιμαστεί, σε Θουκ.· επίσης και στη Μέσ., σε Ηρόδ. 3. 

ως Αττ. δικανικός όρος, καταγγέλλω κάποιον που ενέχεται σε ἀτιμίαν, 

ωστόσο συνεχίζει να μετέχει σε δημόσιες υποθέσεις, σε Αισχίν. κ.λπ. 4. 

υπόσχομαι, τί τινι, σε Αισχύλ.· ομοίως και στη Μέσ., σε Ηρόδ., Αττ.· απόλ., 

προσφέρω, σε Ηρόδ. 5. επαγγέλλομαι, έχω ως επάγγελμα, τι, σε Δημ.· ομοίως 

και στη Μέσ., όπως το Λατ. profiteri, σε Ξεν., Πλάτ. 6. αξιώνω, απαιτώ, παρά 

Θουκ.· ομοίως και στη Μέσ., σε Δημ.  

ἐπάγγελμα, -ατος, τό, υπόσχεση, διακήρυξη, εξαγγελία, σε Δημ.· η 

επαγγελματική ιδιότητα κάποιου, σε Πλάτ.  

ἐπ-ᾰγείρω, μέλ. -ᾰγερῶ, συναθροίζω, συγκεντρώνω, συλλέγω, λέγεται για 

πράγματα, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., λέγεται για ανθρώπους, συναθροίζομαι, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ἐπάγερσις, -εως, ἡ, συνάθροιση στρατιωτικών δυνάμεων, σε Ηρόδ.  

ἐπάγην[ᾰ], Παθ. αόρ. βʹ του πήγνυμι.  

ἐπ-ᾰγῑνέω, Ιων. αντί ἐπάγω, φέρνω, οδηγώ σε, σε Ηρόδ.  

ἐπ-αγλαΐζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, τιμώ ακόμη περισσότερο — Παθ., περηφανεύομαι 

για κάτι, καυχιέμαι ή χαίρομαι, θριαμβολογώ, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐπ-άγνυμι, θραύω, σπάζω, συντρίβω· παρακ. ἐπέᾱγα, αμτβ., σε Ησίοδ.  

ἐπ-αγρυπνέω, μέλ. -ήσω, αγρυπνώ και κρυφομελετώ, σκέπτομαι ανήσυχα, 

τινί, σε Πλούτ., Λουκ.  

ἐπ-άγω[ᾰ], μέλ. -ξω, αόρ. βʹ ἐπήγαγον· I. 1. επιφέρω, προκαλώ, προξενώ, 

εισάγω, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ.· επιφέρω, τί τινι, σε Ησίοδ., Αττ. 2. α) 

ρίχνομαι, επιτίθεμαι, πιέζω, προτρέπω έντονα, όπως κάνουν οι κυνηγοί στα 

κυνηγετικά σκυλιά, σε Ομήρ. Οδ., Ξεν. β) οδηγώ στράτευμα εναντίον εχθρού, 

σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 3. οδηγώ με την πειθώ, επηρεάζω, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.· 

με απαρ., παροτρύνω κάποιον να κάνει κάτι, στον ίδ. 4. εισάγω, καλώ, 

προσκαλώ ως βοηθούς, συνεργούς ή συμμάχους, σε Ηρόδ., Δημ. 5. φέρνω σε 

ένα μέρος, εισάγω, οδηγώ μέσα σε, σε Ηρόδ. κ.λπ.· εισάγω, προμηθεύω, 

(αν)εφοδιάζω, σε Θουκ. 6. εφαρμόζω, βάζω, θέτω, ἐπ. κέντρον ἵπποις, λέγεται 

για αρματηλάτη ή ηνίοχο, σε Ευρ.· ἔπαγε γνάθον, βάλε τα σαγόνια σου σε 

αυτό, σε Αριστοφ. 7. προωθώ, προβάλλω, προτείνω ένα μέτρο, σε Θουκ., 

Ξεν.· ομοίως και, ἐπ. δίκην, γραφήν τινι, Λατ. intendere litem alicui, σε Πλάτ. 

κ.λπ. 8. φέρνω επιπρόσθετα, προσθέτω, τι, σε Αισχύλ., Αριστοφ.· προσθέτω 

μέρες στο έτος, σε Ηρόδ. II. 1. Μέσ., προμηθεύομαι ή εφοδιάζομαι, σε Θουκ.· 



μεταφ., Ἅιδα φεῦξιν ἐπ., επινοώ, μηχανεύομαι, βρίσκω, καταστρώνω σχέδιο 

αποφυγής του θανάτου, σε Σοφ. 2. λέγεται για πρόσωπα, φέρνω, οδηγώ μέσα 

στην χώρα, εισάγω ή φέρνω μέσα ως συμμάχους, σε Ηρόδ., Θουκ. 3. καλώ ως 

μάρτυρα, προσάγω, παρουσιάζω, επικαλούμαι, σε Πλάτ. κ.λπ. 4. προξενώ σε 

κάποιον, φθόνον, σε Ξεν.· δουλείαν, σε Δημ. 5. φέρνω μαζί μου, 

προεταιρίζομαι σε Ξεν. 6. παρασύρω, προσηλυτίζω, κερδίζω, παίρνω με το 

μέρος μου, σε Θουκ.  

ἐπᾰγωγή, ἡ, 1. εισαγωγή, (αν)εφοδιασμός, σε Θουκ. 2. έλευση προς βοήθεια 

κάποιου, στον ίδ. 3. έλξη, θέλγητρο, γοητεία, σαγήνη, σε Δημ.  

ἐπᾰγώγιμος, -ον (ἐπάγω), αυτός που εισάγεται, που φέρνεται από έξω, σε 

Πλούτ.  

ἐπᾰγωγός, -όν (ἐπάγω), ελκυστικός, δελεαστικός, γοητευτικός, θελκτικός, 

αυτός που αποπλανεί, που εξαπατά, σε Ηρόδ., Θουκ.· ἐπαγωγόν ἐστι, με 

απαρ., είναι πρόσφορο, είναι συμφέρον, σε Ξεν.  

ἐπᾰγωνίζομαι, αποθ., 1. αντιμάχομαι, αγωνίζομαι με, τινι, σε Πλούτ. 2. με 

δοτ. πράγμ., αγωνίζομαι, παλεύω για κάτι, σε Κ.Δ.  

ἐπ-ᾰγώνιος, -ον (ἀγών), αυτός που βοηθά στον αγώνα, σε Αισχύλ.  

ἐπ-αείδω, Αττ. συνηρ. -ᾴδω, μέλ. -άσομαι, 1. τραγουδώ μόνος μου ή με 

άλλους, σε Ηρόδ., Ευρ. 2. τραγουδώ μαγικά ξόρκια, συνοδεύω με ωδή, σε 

Ξεν., Πλάτ.· απόλ., ἐπαείδων, γητεύω με το τραγούδι, μαγεύω, σε Αισχύλ.  

ἐπ-αείρω, ποιητ. αντί ἐπαίρω.  

ἐπ-αέξω, κάνω κάτι να αυξηθεί ή να μεγαλώσει, να ακμάσει, σε Ομήρ. Οδ.  

ἔπ-αθλον, τό, βραβείο αγώνα, σε Πλούτ.  

ἔπᾰθον, αόρ. βʹ του πάσχω.  

ἐπ-αθροίζομαι, Παθ., συναθροίζομαι επιπλέον, σε Κ.Δ., Πλούτ.  

ἐπ-αιάζω, μέλ. -ξω, I. φωνάζω αἰαῖ, θρηνολογώ για, τινί, σε Λουκ. II. 

συμμετέχω στον θρήνο, σε Βίωνα.  

ἐπ-αιγιαλῖτις, -ιδος, ἡ (αἰγιαλός), αυτός που βρίσκεται στην παραλία, σε 

Ανθ.  

ἐπ-αιγίζω, μέλ. -σω (αἰγίς II), ορμώ, ξεσπώ με μανία, λέγεται για θυελλώδη 

άνεμο, σε Όμηρ.  

ἐπ-αιδέομαι, μέλ. -αιδεσθήσομαι, αόρ. αʹ -ῃδέσθην· αποθ.· ντρέπομαι, με 

απαρ., σε Ευρ.· σύ δ' οὐκ ἐπαιδεῖ, εἰ..., te non pudet, sI..., σε Σοφ.  

ἐπ-αίθω, καίω, πυρπολώ, βάζω φωτιά, σε Ανθ.  

ἐπαίνεσις, -εως, ἡ, έπαινος, σε Ευρ.  

ἐπαινετέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να επαινείται, σε Πλάτ.  

ἐπαινέτης, -ου, ὁ, αυτός που επαινεί, κόλακας, σε Θουκ.  

ἐπαινετός, -ή, -όν, αυτός που είναι άξιος τιμής, αξιέπαινος, σε Πλάτ.  

ἐπ-αινέω, Επικ. παρατ. ἐπῄνεον, μέλ. -έσω ή -έσομαι, ποιητ. (αλλά όχι Αττ.) -

ήσω· αόρ. αʹ ἐπῄνεσα· ποιητ. (αλλά όχι Αττ.) ἐπῄνησα, παρακ. ἐπῄνεκα — 

Παθ., μέλ. -αινεθήσομαι, αόρ. αʹ ἐπῃνέθην· I. 1. εγκρίνω, επικροτώ, 

επιδοκιμάζω, Λατ. laudare, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἐπ. τινά τι, επιδοκιμάζω κάποιον 

για κάτι, σε Αισχύλ. 2. επαινώ δημόσια, εγκωμιάζω, σε Θουκ. 3. αναλαμβάνω 

να κάνω κάτι, με απαρ., σε Ευρ. 4. ο αόρ. ἐπῄνεσα χρησιμ. στην Αττ. με ενεστ. 

σημασία, ἐπῄνεσ' ἔργον, το επιδοκιμάζω, σε Σοφ.· απόλ., πολύ καλά! λαμπρά! 

εύγε!, σε Αριστοφ. II. προτείνω, προτρέπω, ενθαρρύνω, σπρώχνω, 

συμβουλεύω, με απαρ., σε Σοφ. III. ως ευγενικός τρόπος απόρριψης, μη 

αποδοχής μίας πρότασης, σας ευχαριστώ, είμαι υπόχρεος, κάλλιστ' ἐπαινῶ, σε 

Αριστοφ.· ομοίως και, ἐπ. τὴν κλῆσιν, αρνούμαι την πρόσκληση, σε Ξεν. 

IV.λέγεται για ραψωδούς, απαγγέλλω, σε Πλάτ.  



ἔπ-αινος, ὁ, έγκριση, έπαινος, επιδοκιμασία, σε Ηρόδ., Αττ.  

ἐπ-αινός, συναντάται μόνο στο θηλ. ἐπαινή, τρομερή, φοβερή, σε Όμηρ.  

ἐπ-αίρω, Ιων. και ποιητ. ἐπαείρω· μέλ. -ᾰρῶ, αόρ. αʹ -ῆρα, σε Ηρόδ. — Παθ., 

αόρ. αʹ ἐπήρθην· I. 1. σηκώνω κάτι και το τοποθετώ πάνω σε άμαξα ή βάση, 

με γεν., σε Ομήρ. Ιλ. 2. σηκώνω, υψώνω, στον ίδ., Σοφ. κ.λπ. — Μέσ., ὅπλα 

ἐπαίρεσθαι, σε Ευρ. 3. εξυψώνω, μεγαλύνω, σε Ξεν. 4. αμτβ., σηκώνω το πόδι 

μου ή εγείρομαι, σηκώνομαι, σε Ηρόδ. II. 1. παρακινώ, διεγείρω, στο ίδ., Σοφ. 

κ.λπ.· υποκινώ ή πείθω κάποιον να κάνει κάτι, με απαρ., σε Ηρόδ., Αριστοφ. 

— Παθ., καθοδηγούμαι, διεγείρομαι, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. Παθ. επίσης, 

υπερηφανεύομαι για κάτι, στον ίδ., σε Θουκ. κ.λπ.· απόλ., είμαι φαντασμένος 

ή ψηλομύτης, σε Αριστοφ.  

ἔπαισδον, Δωρ. αντί ἔπαιζον, παρατ. του παίζω.  

ἐπ-αισθάνομαι, μέλ. -αισθήσομαι, αόρ. βʹ -ῃσθόμην· αποθ.· 1. 

αντιλαμβάνομαι, αισθάνομαι ή έχω προαίσθηση, με γεν., σε Σοφ. 2. με αιτ., 

αντιλαμβάνομαι, ακούω, σε Αισχύλ., Σοφ.  

ἐπ-αΐσσω, μέλ. -ΐξω, συνηρ. Αττ. -ᾴσσω ή -ττω, μέλ. -ᾴξω· I. 1. ορμώ 

εναντίον ή πάνω σε, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ. 2. με δοτ. προσ., ορμώ καταπάνω 

της, σε Ομήρ. Οδ. 3. με αιτ., κάνω επίθεση, επιτίθεμαι, Ἕκτορα, σε Ομήρ. Ιλ. 

— Μέσ., ἐπαΐξασθαι ἄεθλον, ορμώ προς (δηλ. πιάνομαι, αρπάζομαι) το 

έπαθλο, στο ίδ. 4. απόλ., λέγεται για γεράκι, ταρφέ' ἐπαΐσσει, εφορμά, 

κατέρχεται συνεχώς, στο ίδ.· λέγεται για άνεμο, στο ίδ., Αττ. II. μεταγεν., ἐπ. 

πόδα, κινούμαι με βιαστικό, ταχύ βήμα, σε Ευρ. — Παθ., χεῖρες ἐπαΐσσονται, 

κινούνται ελαφρά, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐπάϊστος, -ον (ἐπαΐω), ακουστός, φανερός, σε Ηρόδ.  

ἐπ-αισχύνομαι, μέλ. -αισχυνθήσομαι, αποθ.· αισχύνομαι, ντρέπομαι να κάνω, 

σε Αισχύλ.· με μτχ., ντρέπομαι επειδή κάνω ή έχω κάνει κάτι, σε Ηρόδ., Σοφ. 

κ.λπ.  

ἐπ-αιτέω, μέλ. -ήσω, ζητώ επιπλέον, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· ομοίως και στη 

Μέσ., στον ίδ.  

ἐπ-αιτιάομαι, μέλ. -άσομαι [ᾱ], Ιων. -ήσομαι· αποθ., αποδίδω κατηγορία 

εναντίον, κατηγορώ, τινα, σε Ηρόδ., Αττ.· ἐπ. τινά τινος, κατηγορώ κάποιον 

για κάτι, σε Θουκ., Δημ.· με απαρ., κατηγορώ κάποιον ότι κάνει κάτι, σε Σοφ. 

κ.λπ.· με αιτ. πράγμ., επιρρίπτω την ευθύνη πάνω σε, σε Θουκ., Πλάτ.  

ἐπ-αίτιος, -ον (αἰτία), υπαίτιος για κάτι, αξιόμεμπτος, αξιοκατάκριτος, σε 

Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. κ.λπ.  

ἐπ-αΐω, συνηρ. ἐπᾴω, ακούω, δίνω προσοχή, με γεν., σε Αισχύλ., Ευρ. 2. 

αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, αισθάνομαι, με γεν., σε Ηρόδ. 3. κατανοώ, 

καταλαβαίνω, με αιτ., σε Σοφ., Αριστοφ. 4. γνωρίζω καλά, είμαι 

παντογνώστης, σε Πλάτ.  

ἐπ-αιωρέω, μέλ. -ήσω, I. κρατώ κάτι αιωρούμενο, κρατώ σε μετέωρη 

κατάσταση, σε αβεβαιότητα, σε εκκρεμότητα, σε Ανθ. II. 1. Παθ., αιωρούμαι 

πάνω από, κρατιέμαι στην επιφάνεια, επιπλέω, ανυψώνομαι, ενθαρρύνομαι, 

σε Λουκ. 2. επικρέμωμαι, απειλώ, τινί, σε Πλούτ.  

ἐπ-ακμάζω, μέλ. -άσω, έρχομαι στην ακμή μου, σε Λουκ.  

ἐπ-ᾰκολουθέω, μέλ. -ήσω, 1. παρακολουθώ από κοντά κάποιον, τον έχω υπό 

στενή παρακολούθηση, κ.λπ. 2. καταδιώκω, κυνηγώ εχθρό, στον ίδ. κ.λπ. 3. 

παρακολουθώ νοητικά, κατανοώ συλλογισμό, τῷ λόγῳ, σε Πλάτ. 4. 

ακολουθώ, δηλ. συμμορφώνομαι, τοῖς πάθεσι, σε Δημ.  

ἐπᾰκολούθημα, -ατος, τό, επακόλουθο, συνέπεια, σε Πλούτ.  

ἐπᾰκουός, -όν, επιμελής, με γεν., σε Ησίοδ.  



ἐπ-ᾰκούω, μέλ. -ακούσομαι, I. 1. ακροώμαι ή ακούω με προσοχή, ακούω, με 

αιτ., σε Όμηρ., Αττ.· επίσης με γεν., σε Ηρόδ., Ευρ.· με αιτ. πράγμ. και γεν. 

προσ., ακούω, πληροφορούμαι, μαθαίνω κάτι από κάποιον, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

απόλ., δίνω προσοχή, εισακούω, σε Αισχύλ. κ.λπ. II. υπακούω, τινός, σε 

Ομήρ. Ιλ., Σοφ.  

ἐπ-ακρίζω, μέλ. -σω, φθάνω στην κορυφή, στο ανώτατο σημείο ενός 

πράγματος, αἱμάτων ἐπήκρισε, έφθασε στο υψηλότερο σημείο των αιματηρών 

του κατορθωμάτων, σε Αισχύλ.  

ἐπακτέον, ρημ. επίθ. του ἐπάγω, αυτό που πρέπει να εφαρμόσει, να επιφέρει 

κάποιος, σε Λουκ.  

ἐπακτήρ, -ῆρος, ὁ = ὁ κύνας ἐπάγων, κυνηγός, σε Όμηρ.  

ἐπάκτιος, -ον-α, -ον (ἀκτή), αυτός που βρίσκεται στην ακτή, σε Σοφ., Ευρ.  

ἐπακτός, -όν (ἐπάγω), I. 1. αυτός που έχει εισαχθεί, εισαγόμενος, σε Ηρόδ., 

Θουκ. κ.λπ. 2. λέγεται για ανθρώπους, ξένος, σε Ευρ.· λέγεται για ξένους 

συμμάχους ή μισθοφόρους, σε Αισχύλ., Σοφ.· επίσης, ἐπακτὸς ἀνήρ, δηλ. ο 

μοιχός, στον ίδ.· ἐπ. πατήρ, ψεύτικος, νόθος πατέρας, σε Ευρ. II. αυτός που 

επέρχεται, σε Σοφ., Ευρ.  

ἐπακτρίς, -ίδος, ἡ (ἐπάγω), ελαφρύ πλοιάριο, μικρή βάρκα, σε Ξεν.· ομοίως 

και, ἐπακτρο-κέλης, ὁ, ελαφριά και μικρή πειρατική βάρκα, σε Αισχίν.  

ἐπ-ᾰλᾰλάζω, μέλ. -ξω, εγείρω, υψώνω πολεμική κραυγή, σε Αισχύλ., Ξεν.  

ἐπᾰλαλκέμεν, Επικ. αντί -αλαλκεῖν, απαρ. αορ. βʹ του ἐπαλέξω.  

ἐπ-ᾰλάομαι, αποθ., με Παθ. αόρ. αʹ, περιπλανιέμαι, περιφέρομαι ή τριγυρίζω 

άσκοπα, πόλλ' ἐπαληθείς, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐπ-ᾰλαστέω, μέλ. -ήσω (ἄλαστος), είμαι γεμάτος οργή για κάτι, αγανακτώ, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ἐπ-αλγέω, μέλ. -ήσω, θλίβομαι, λυπάμαι για κάποιον, με γεν., σε Ευρ.  

ἐπ-ᾰλείφω, μέλ. -ψω, αλείφω, κλείνω τρύπα, καλύπτω ρωγμή με γύψο, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ἐπ-ᾰλέξω, μέλ. -αλεξήσω, I. υπερασπίζομαι, υποστηρίζω, βοηθώ, τινί, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. αποκρούω, απομακρύνω, με αιτ., στο ίδ.  

ἐπᾰληθείς, μτχ. αορ. αʹ του ἐπαλάομαι· -ἀληθῇ, γʹ ενικ. υποτ.  

ἐπ-ᾰληθεύω, μέλ. -σω, αποδεικνύω κάτι αληθές, επιβεβαιώνω, σε Θουκ.  

ἐπ-ᾱλής, -ές (ἀλέα), φανερός με φορά προς τον ήλιο, ηλιόλουστος, σε Ησίοδ.  

ἐπ-αλκής, -ές (ἀλκή), δυνατός, ρωμαλέος, σε Αισχύλ.  

ἐπαλλᾰγή, ἡ (ἐπαλλάσσω), ανταλλαγή, σε Ηρόδ.  

ἐπ-αλλάξ, επίρρ. = ἐναλλάξ, σε Ξεν.  

ἐπ-αλλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -άξω, παρακ. -ήλλᾰχα, Παθ. -ήλλαγμαι, αόρ. αʹ 

και βʹ Παθ. -ηλλάχθην, -ηλλάγην [ᾰ]· εναλλάσσω, μεταβάλλω, πολέμοιο 

πεῖραρ ἐπαλλάξαντες, τραβώντας εναλλάξ το σχοινί του πολέμου πότε από 

εδώ, πότε από εκεί, δηλ. πολεμώντας με αμφίβολη έκβαση — Παθ., 

διασταυρώνομαι, τοποθετούμαι εναλλάξ, σε Ξεν.· ποὺς ἐπαλλαχθεὶς ποδί, 

πόδια στενά συνδεδεμένα, σε Ευρ.· μπλέκομαι, περιπλέκομαι, σε Ξεν.  

ἐπάλληλος, -ον (ἀλλήλων), ο ένας μετά τον άλλο, ἐπαλλήλοιν χεροῖν, ο ένας 

από το χέρι του άλλου, σε Σοφ.  

ἐπάλμενος, μτχ. Επικ. αορ. βʹ του ἐφάλλομαι.  

ἔπαλξις, -εως, ἡ (ἐπαλέξω), μέσο άμυνας· 1. στον πληθ., επάλξεις, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· στον ενικ., αμυντικό τείχος με πολεμίστρες, προμαχώνας, 

παραπέτασμα, σε Ομήρ. Ιλ., Θουκ. 2. γενικά, υπεράσπιση, προστασία, σε 

Αισχύλ., Ευρ.  



ἐπ-ᾶλτο, γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ του ἐφ-άλλομαι· αλλά ἔπαλτο, Παθ. αόρ. βʹ 

του πάλλω.  

ἐπᾰμαξεύω, μέλ. -σω, Ιων. αντί ἐφαμ-, διέρχομαι, διασχίζω με άμαξες, γῆ 

ἐπημαξευμένη τροχοῖσι, σημαδεμένη από ίχνη τροχών, σε Σοφ.  

ἐπ-ᾰμάομαι, μέλ. -ήσομαι — Μέσ., συσσωρεύω για τον εαυτό μου, εὐνὴν 

ἐπαμήσατο, του σχημάτισε στρώμα (από φύλλα), σε Ομήρ. Οδ.· 

γῆνἐπαμησάμενος, σχηματίζοντας με συσσώρευση χώματος έναν τάφο, σε 

Ηρόδ.  

ἐπ-αμβᾰτήρ, -ῆρος, ὁ, ποιητ. αντί ἐπ-αναβάτης, αυτός που ανεβαίνει πάνω, 

επιβάτης, επιδρομέας, σε Αισχύλ.  

ἐπ-ᾰμείβω, μέλ. -ψω, ανταλλάσσω κάτι με κάτι άλλο, σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ., 

έρχομαι κατ' ακολουθία, έρχομαι διαδοχικά, στο ίδ.  

ἐπαμμένος, Ιων. αντί ἐφημμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του ἐφάπτω.  

ἐπαμμένω, ποιητ. αντί ἐπαναμένω, σε Αισχύλ.  

ἐπᾰμοιβᾰδίς, επίρρ. (ἐπαμείβω), εναλλάξ, διαδοχικά, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐπᾰμοίβιος, -ον (ἐπαμείβω), αυτός που δίνεται ως αντάλλαγμα, σε Ομηρ. 

Ύμν.  

ἐπ-αμπέχω, μέλ. -αμφέξω, αόρ. βʹ -ήμπισχον, απαρ. -αμπισχεῖν· επικαλύπτω, 

σε Ευρ.  

ἐπᾰμύντωρ, -ορος, ὁ, βοηθός, υπερασπιστής, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐπ-ᾰμύνω, μέλ. -ῠνῶ, έρχομαι σε βοήθεια, υπερασπίζομαι, βοηθώ, τινί, σε 

Ομήρ. Ιλ., Θουκ. κ.λπ.· απόλ., σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.  

ἐπ-αμφέρω, ποιητ. αντί ἐπαναφέρω.  

ἐπ-αμφοτερίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ (ἀμφότερος) λέγεται για λέξεις, επιδέχομαι 

διπλής ερμηνείας, σε Πλάτ.· λέγεται για πρόσωπα, παίζω διπλό παιχνίδι, σε 

Θουκ.  

ἐπάν, σύνδ., μεταγεν. τύπος του ἐπήν.  

ἐπ-αναβαίνω, μέλ. -βήσομαι, I. ανεβαίνω πάνω σε, ανέρχομαι, σε Αριστοφ.· 

ἐπαναβεβηκότες, έφιπποι πάνω στην πλάτη του αλόγου, σε Ηρόδ. II. προχωρώ 

προς το εσωτερικό, σε Θουκ.· ανεβαίνω, ανέρχομαι, σε Ξεν.  

ἐπ-αναβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, επιρρίπτω· στη Μέσ., καθυστερώ, αναβάλλω, δίνω 

αναβολή, σε Ηρόδ.  

ἐπ-αναβῐβάζω, Μεταβατικό του ἐπαναβαίνω, ανεβάζω πάνω σε, σε Θουκ.  

ἐπαναβληδόν, επίρρ., ριγμένα, παρατημένα, σε Ηρόδ.  

ἐπ-αναβοάω, μέλ. -βοήσομαι, φωνάζω, βγάζω φωνές, σε Αριστοφ.  

ἐπ-ᾰναγκάζω, μέλ. -άσω, αναγκάζω με τη βία, εξαναγκάζω κάποιον να κάνει 

κάτι, με απαρ., σε Αισχύλ., Αριστοφ.  

ἐπ-ᾰνάγκης, (ἀνάγκη), μόνο σε ουδ.· ἐπάναγκές (ἐστι), είναι αναγκαίο, 

υπάρχει ανάγκη, με απαρ. κ.λπ.· ως επίρρ., κατά ανάγκη, αναγκαστικά, σε 

Ηρόδ.  

ἐπ-ανᾰγορεύω, διακηρύσσω δημόσια· απρόσ. στην Παθ. ἐπαναγορεύεται, 

γίνεται προκήρυξη, σε Αριστοφ.  

ἐπ-ανάγω, μέλ. -άξω, I. οδηγώ επάνω· υποκινώ, διεγείρω, σε Ηρόδ. II. 1. 

αποσύρω στράτευμα, σε Θουκ. 2. επαναφέρω στο θέμα, σε Ξεν., Δημ. 3. 

αμτβ., αποσύρομαι, υποχωρώ, σε Ξεν. III. βγάζω, ανοίγω στο πέλαγος, ναῦς 

στον ίδ.· και χωρίς το ναῦς, σε Κ.Δ.· ομοίως και στην Παθ., εξέρχομαι, 

βγαίνω στο πέλαγος εναντίον, τινι, σε Ηρόδ.· απόλ., στον ίδ., σε Θουκ.  

ἐπ-αναθεάομαι, αποθ., επανεξετάζομαι, σε Ξεν.  

ἐπ-αναιρέομαι, Μέσ., 1. αναλαμβάνω, εισβάλλω, εισέρχομαι, Λατ. suscipere, 

σε Πλάτ. 2. αποσύρω, ανακαλώ, σε Πλούτ.  



ἐπαναίρω, σηκώνω, υψώνω, σε Ξεν. — Μέσ., εξεγείρω τον ένα κατά του 

άλλου, σε Σοφ., Θουκ. — Παθ., σηκώνομαι, εγείρομαι, σε Αριστοφ.  

ἐπ-ανακᾰλέω, μέλ. -έσω, επικαλούμαι επιπλέον, προσφεύγω εκτός αυτού, σε 

Αισχύλ.  

ἐπ-ανάκειμαι, Παθ., επίκειμαι, επιβάλλομαι ως τιμωρία σε κάποιον, τινι, σε 

Ξεν.  

ἐπ-ανακλαγγάνω, αναβοώ, βγάζω φωνή, σκούζω, γαβγίζω ξανά και ξανά, σε 

Ξεν.  

ἐπ-ανακύπτω, μέλ. -ψω, τείνω προς τα πάνω, σε Ξεν.  

ἐπ-αναλαμβάνω, μέλ. -λήψομαι, I. επαναλαμβάνω, ξαναπαίρνω, 

συγκεφαλαιώνω, αναπαράγω, σε Πλάτ. II. αναθεωρώ, τροποποιώ, διορθώνω, 

στον ίδ.  

ἐπ-ανᾱλίσκω, καταναλώνω ακόμη περισσότερο, χρόνον, σε Δημ.  

ἐπ-αναμένω, ποιητ. -αμμένω, I. περιμένω περισσότερο, σε Ηρόδ. II. 

περιμένω κάποιον, τινά, σε Αριστοφ.· απρόσ., τί μ' ἐπαμένει παθεῖν; τί με 

περιμένει να πάθω; σε Αισχύλ.  

ἐπ-αναμιμνήσκω, μέλ. -αναμνήσω, υπενθυμίζω σε κάποιον κάτι, τινά τι, σε 

Πλάτ.  

ἐπ-ανανεόομαι, Μέσ., ανανεώνω, αναζωγονώ, αναγεννώ, σε Πλάτ.  

ἐπ-αναπαύομαι, Μέσ., ξεκουράζομαι πάνω σε κάτι, στηρίζομαι πάνω του, τινι 

και ἐπί τινα, σε Κ.Δ.  

ἐπ-αναπηδάω, μέλ. -ήσομαι, αναπηδώ, πηδώ πάνω σε κάποιον, σε Αριστοφ.  

ἐπ-αναπλέω, Ιων. -πλώω, I. 1. μέλ. -πλεύσομαι· πλέω στο πέλαγος εναντίον, 

ἐπί τινα, σε Ηρόδ.· ἐπί τι, για κάποιο σκοπό, σε Ξεν. 2. πλέω πάλι πίσω, στον 

ίδ. II. μεταφ., ἐπαναπλώει ὑμῖν ἔπεα κακά, άσχημα λόγια αναπλέουν, 

υψώνονται, ανεβαίνουν στη γλώσσα σας, σε Ηρόδ.  

ἐπ-αναρρήγνῡμι, μέλ. -ρήξω, σκίζω και ανοίγω ξανά, σε Πλούτ.  

ἐπ-αναρρίπτω, μέλ. -ψω, ρίχνω στον αέρα, αμτβ., (ενν. το ἑαυτόν), 

εκτινάζομαι, πηδώ ψηλά στον αέρα, σε Ξεν.  

ἐπανάσεισις, -εως, ἡ, επανειλημμένος κραδασμός, κούνημα στον αέρα, σε 

Θουκ.  

ἐπ-ανασείω, σηκώνω κάτι και το κουνώ.  

ἐπ-ανασκοπέω, μέλ. -ανασκέψομαι, εξετάζω εκ νέου, σε Πλάτ.  

ἐπ-ανάστᾰσις, -εως, ἡ, επανάσταση, εξέγερση, σε Ηρόδ., Θουκ.· 

ἐπαναστάσεις θρόνων, εξεγέρσεις, ανταρσίες, επαναστάσεις κατά του θρόνου, 

σε Σοφ.  

ἐπαναστήσομαι, Μέσ. μέλ. του ἐπ-ανίστημι.  

ἐπ-αναστρέφω, μέλ. -ψω, αμτβ., γυρίζω εναντίον κάποιου, στρέφομαι και 

επιστρέφω στην έφοδο, σε Αριστοφ., Θουκ.· ομοίως και στην Παθ., σε 

Αριστοφ.  

ἐπ-ανατείνω, μέλ. -ανατενῶ, I. απλώνω τα χέρια και τα υψώνω, σε Ξεν.· ἐπ. 

ἐλπίδας, παρέχω ελπίδες, στον ίδ. II. Μέσ., έχω τεκμήρια και τα χρησιμοποιώ 

εκβιαστικά εναντίον κάποιου ως απειλή, σε Λουκ.  

ἐπ-ανατέλλω, ποιητ. -αντέλλω, αόρ. αʹ -ανέτειλα· I. σηκώνω, υψώνω, σε 

Ευρ. II. αμτβ., ανατέλλω, λέγεται για τον ήλιο, σε Ηρόδ.· σηκώνομαι από το 

κρεβάτι, σε Αισχύλ.· εμφανίζομαι, στον ίδ., σε Ευρ.  

ἐπ-ανατίθημι, μέλ. -αναθήσω, θέτω πάνω σε κάποιον κάτι, τί τινι, σε 

Αριστοφ.  

ἐπ-ανατρέχω, = ἀνατρέχω, ανατρέχω από την αρχή, πρός τι, σε Λουκ.  



ἐπ-αναφέρω, ποιητ. -αμφέρω, μέλ. -ανοίσω, I. 1. αναφέρω, αποδίδω, 

καταλογίζω, ανακοινώνω, τί τινι ή εἴς τινα, σε Σόλωνα, Αριστοφ. κ.λπ. 2. 

υπολογίζω, σε Δημ. 3. φέρνω πίσω είδηση, αγγελία ή μήνυμα, στη Μέσ., Ξεν. 

II. αμτβ., επανέρχομαι, επιστρέφω, ἐπί τι, σε Πλάτ. III. Παθ., αναδύομαι ως 

αναθυμίαση, σε Ξεν.  

ἐπ-αναχωρέω, μέλ. -ήσω, πηγαίνω πίσω ξανά, αποσύρομαι, επανέρχομαι, 

επιστρέφω, σε Ηρόδ., Αττ.  

ἐπαναχώρησις, -εως, ἡ, επιστροφή, σε Θουκ.  

ἐπ-ανδιπλάζω, ποιητ. αντί ἐπ-αναδιπλάζω, επαναλαμβάνω ερωτήσεις, σε 

Αισχύλ.  

ἐπ-άνειμι (εἶμι ibo), χρησιμ. ως μέλ. του ἐπ-ανέρχομαι, 1. επανέρχομαι, 

επιστρέφω, σε Θουκ.· γραπτά ή προφορικά, επανέρχομαι, επιστρέφω σε ένα 

σημείο, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. με αιτ. πράγμ., ανακεφαλαιώνω, σε Πλάτ.  

ἐπ-ανεῖπον, αόρ. βʹ χωρίς ενεστ. σε χρήση, προσφέρω με δημόσια διακήρυξη, 

σε Θουκ.  

ἐπ-ανέρομαι, Ιων. -ανείρομαι, 1. Μέσ., ρωτώ ξανά και ξανά, επανειλημμένα, 

σε Ηρόδ. — Αττ. αόρ. βʹ ἐπανηρόμην, σε Αισχύλ., Αριστοφ.· τὸν θεὸν 

ἐπανήροντο εἰ..., σε Θουκ. 2. ρωτώ ξανά, ἐπ. τινά τι, σε Πλάτ.  

ἐπ-ανέρχομαι, μέλ. -ανελεύσομαι (αλλά βλ. και ἐπάνειμι)· αποθ. Ενεργ. με 

αόρ. βʹ και παρακ. I. 1. επανέρχομαι, επιστρέφω, ἐκ τόπου, σε Θουκ.· στον 

γραπτό ή προφορικό λόγο, επιστρέφω σε ένα σημείο του λόγου, σε Ευρ., Ξεν., 

Δημ. 2. με αιτ. πράγμ., ανακεφαλαιώνω, σε Ξεν. II. ανεβαίνω, ανέρχομαι, 

στον ίδ.· ανέρχομαι ή μεταβαίνω από το ένα μέρος στο άλλο, σε Ηρόδ.  

 


