
εὔ-βουλος, -ον (βουλή), φρόνιμος, συνετός, σε Θέογν., Ηρόδ., Αισχύλ.  

εὔ-βους, ὁ, ἡ, άφθονος σε βόδια, σε Ομηρ. Ύμν.  

εὔ-βροχος, -ον, αυτός που έχει καλές θηλειές, όμορφα πλεγμένος, σε Ανθ.  

εὐγᾱθής, εὐγάθητος, Δωρ. αντί εὐγηθ-.  

εὖγε ή εὖγε, επίρρ.: 1. καλώς, ορθώς, λέγεται προς επιβεβαίωση ή έγκριση 

όσων έχουν ειπωθεί, σε Αριστοφ., Πλάτ.· ειρων., σε Ευρ., Αριστοφ. 2. χωρίς 

ρήμα, καλώς! ωραία! εύγε! πολύ καλά! μπράβο!, Λατ. euge! στον ίδ.  

εὐγένεια, ἡ (εὐγενής), καταγωγή από καλό, ένδοξο γένος, υψηλή καταγωγή, 

σε Αισχύλ., Ευρ.· εὐγένεια παίδων = εὐγενεῖς παῖδες, στον ίδ.  

εὐ-γένειος, Επικ. ἠϋγεν-, -ον (γένειον), λέγεται για λιοντάρι, αυτό που έχει 

ωραία χαίτη, σε Όμηρ.· λέγεται για άνδρες, αυτός που έχει ωραία γένια, σε 

Πλάτ.  

εὐγενέτης, -ου, ὁ, = το επόμ., σε Ευρ.· θηλ. εὐγενέτειρα, σε Ανθ.  

εὐ-γενής, -ές (γένος), I. 1. αυτός που προέρχεται από καλή οικογένεια, έχει 

καλή καταγωγή, ευγενική γενιά, Λατ. generosus, σε Τραγ.· εὐγενές (ἐστι), 

είναι σημάδι ευγενείας, σε Ηρόδ. 2. υψηλόφρων, γενναιόψυχος, μεγαλόψυχος, 

σε Σοφ., Πλάτ. 3. λέγεται για ζώα καλής ράτσας, καθαρόαιμο, ευγενές, 

γενναίο, σε Θέογν., Αισχύλ. κ.λπ.· λέγεται για χώρα, εύφορη, γόνιμη, σε 

Πλούτ. 4. λέγεται για εξωτερική μορφή, έξοχος, ευγενικός, σε Ευρ. II. επίρρ. -

νῶς, μεγαλόψυχα, γενναία, στον ίδ.  

εὐγενία, ἡ, = εὐγένεια, σε Ευρ., Ανθ.  

εὐ-γηθής, -ές (γηθέω), χαρωπός, εύθυμος, χαρούμενος, φαιδρός, σε Ευρ.  

εὐ-γήθητος, Δωρ. εὐ-γάθ-, -ον, = το προηγ., σε Ευρ.  

εὔ-γηρυς, -υ, αυτός που ηχεί γλυκά, σε Αριστοφ.  

εὐ-γλᾰγής, -ές (γάλα), αυτός που είναι άφθονος σε γάλα, γαλατερός· 

μεταπλασμ. δοτ. εὔγλαγι, όπως αν προερχόταν από το εὖγλαξ, σε Ανθ.  

εὔ-γλυπτος, -ον και εὐ-γλυφής, -ές (γλύπτω), αυτός που είναι καλώς 

λαξευμένος, όμορφα σκαλισμένος, αρμονικά σμιλευμένος, καλά χαραγμένος, 

σε Ανθ.  

εὐγλωσσία, Αττ. -ττία, ἡ, ευφράδεια, σε Αριστοφ.  

εὔγλωσσος, Αττ. -ττος, -ον, I. 1. ευφραδής, εύγλωττος, καλός χειριστής του 

προφορικού λόγου, σε Αισχύλ.· ετοιμόλογος, ευφραδής, φλύαρος, σε 

Αριστοφ. 2. εύηχος, σε Ανθ. II. Ενεργ., αυτός που λύνει τη γλώσσα, αυτός 

που κάνει κάποιο να έχει ευφράδεια, στον ίδ.  

εὖγμα, -ατος, τό (εὔχομαι), I. όπως το εὖχος, καυχησιά, καύχημα, 

καυχησιολογία, σε Ομήρ. Οδ. II. όπως το εὐχή, αλλά πάντοτε στον πληθ., 

ικεσίες, επιθυμίες, ευχές, σε Αισχύλ., Σοφ.  

εὔγναμπτος, Επικ. ἐΰγν-, -ον, καλολυγισμένος, σε Ομήρ. Οδ.  

εὐγνωμονέω, είμαι δίκαιος και τίμιος, δείχνω καλά αισθήματα, φέρομαι με 

επιείκεια, σε Πλούτ.  

εὐγνωμοσύνη, ἡ, 1. καλοκαρδοσύνη, καλοκαρδία, αβρότητα, ευγένεια, 

διακριτικότητα, επιείκεια, σε Αισχίν. 2. σύνεση, φρόνηση, σε Πλούτ.  

εὐ-γνώμων, -ον, γεν. -ονος (γνώμη),· I. 1. αυτός που έχει καλά αισθήματα, 

καλόκαρδος, αβρός, ευγενικός, λογικός, επιεικής, σε Ξεν. κ.λπ. 2. σοφός, 

συνετός, φρόνιμος, σε Ανθ. II. 1. επίρρ. -μόνως, επιεικώς, δικαίως, 

ειλικρινώς, ευθέως, σε Λουκ. 2. με σύνεση, φρονίμως, σε Ξεν.  

εὔ-γνωστος, -ον, 1. πολύ γνωστός, οικείος, σε Σοφ., Ευρ. 2. ευδιάκριτος, σε 

Δημ.  

εὔ-γομφος, -ον, αυτός που είναι καλά καρφωμένος, στερεωμένος γερά, σε 

Ευρ.  



εὐγονία, ἡ, γονιμότητα, ευφορία, σε Ξεν.  

εὔ-γονος, -ον, γόνιμος, παραγωγικός.  

εὔ-γραμμος, -ον (γραμμή), καλοσχεδιασμένος, σε Λουκ.· τῶν ὀφρύων τὸ 

εὔγραμμον, οι λεπτές και καλοσχηματισμένες γραμμές τους, στον ίδ.  

εὐ-γρᾰφής, -ές (γράφω), I. καλά ζωγραφισμένος, σε Ανθ. II. Ενεργ., αυτός 

που γράφει καλά, στον ίδ.  

εὔ-γῡρος, -ον, καλά στρογγυλεμένος, σε Ανθ.  

εὐγωνία, ἡ, ισομετρία γωνιών, σε Ευρ.  

εὐ-γώνιος, -ον (γώνια), αυτός που έχει κανονικές γωνίες, σε Ξεν.  

εὐ-δαίδᾰλος, -ον, καλοδουλεμένος, σε Ανθ.  

εὐδαιμονέω, μέλ. -ήσω (εὐδαίμων), ευημερώ, είμαι τυχερός, ευτυχώ, σε 

Ηρόδ., Αττ.· εὐδαιμονοίης, μορφή ευχής, σε Ευρ.  

εὐδαιμονία, Ιων. -ίη, ἡ, ευημερία, καλή τύχη, καλοτυχία, αφθονία, 

πολυτέλεια, ευτυχία, μακαριότητα, απόλυτη ικανοποίηση, σε Ομηρ. Ύμν., σε 

Ηρόδ., Αττ.  

εὐδαιμονίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ (εὐδαίμων), αποκαλώ ή λογαριάζω κάποιον 

ευτυχισμένο, μακαρίζω, σε Ευρ., Ξεν. κ.λπ.· με γεν., μοίρας, για την τύχη του, 

σε Σοφ.· ὑπέρ τινος, σε Ξεν.· ἐπί τινι, σε Δημ.  

εὐδαιμονικός, -ή, -όν, αυτός που συντελεί, συμβάλλει στην ευτυχία, σε 

Πλάτ.· τὰ εὐδ., τα συστατικά στοιχεία της ευτυχίας, σε Ξεν.  

εὐ-δαίμων, -ον, 1. ευλογημένος από τον θεό· απ' όπου, τυχερός, 

ευτυχισμένος, μακάριος, Λατ. felix, σε Ησίοδ., Θέογν., Τραγ. κ.λπ.· τὸ 

εὔδαιμον = εὐδαιμονία, σε Θουκ.· επίρρ. -μόνως, σε Ευρ. κ.λπ. 2. λέγεται για 

εξωτερική ευτυχία, τυχερός, πλούσιος, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.  

εὐ-δάκρῡτος, -ον (δακρύω), αξιοδάκρυτος, αξιοθρήνητος, σε Αισχύλ.  

εὐ-δάπᾰνος, -ον (δᾰπάνη), πολυέξοδος, πολυδάπανος, σε Πλούτ.  

εὐ-δείελος, -ον (δείελος=δέελος, δῆλος), εμφανής, ολοφάνερος, ξεκάθαρος, 

ευδιάκριτος, επίθ. της Ιθάκης και άλλων νησιών, σε Ομήρ. Οδ.  

εὔ-δειπνος, -ον (δεῖπνον), αυτός που έχει πλούσια συμπόσια, σε Ευρ.  

εὔ-δενδρος, -ον (δένδρον), αυτός που έχει πολλά και καλά δέντρα, αυτός που 

είναι γεμάτος με ωραία δέντρα, σε Πίνδ., Ευρ.  

εὔ-δηλος, -ον, ξεκάθαρος, πασίδηλος, ολοφάνερος, σε Αισχύλ. κ.λπ.· εὔδηλός 

(ἐστι) ποιῶν, είναι ολοφάνερο σ' όλους αυτό που κάνει, σε Αριστοφ.  

εὕδῃσθα, Επικ. αντί εὕδῃς, βʹ ενικ. υποτ. του εὕδω.  

εὐδία, ἡ (εὔδιος), 1. καλοκαιρία, αίθριος καιρός, σε Ξεν. 2. μεταφ., γαλήνη, 

ησυχία, αταραξία, ηρεμία, σε Αισχύλ., Ξεν.  

εὐ-διάβᾰτος, -ον, ευκολοπέραστος, ευκολοδιάβατος, ποταμός, σε Ξεν.  

εὐ-διάβολος, -ον, αυτός που εύκολα διαβάλλεται, διαστρέφεται, παραποιείται, 

σε Πλάτ.  

εὐδιαίτερος, -α, -ον, ανώμ. συγκρ. του εὔδιος.  

εὐ-δίαιτος, -ον (δίαιτα), αυτός που ζει με εγκράτεια, με μέτρο, σε Ξεν.  

εὐδιάλλακτος, -ον, αυτός που εύκολα συμφιλιώνεται, ειρηνικός· επίρρ. -τως, 

σε Πλούτ.  

εὐδι-άναξ, -ακτος, ὁ, άρχοντας της ηρεμίας, βασιλιάς της γαλήνης, σε Λουκ.  

εὐδιεινός, -ή, -όν, = εὔδιος, σε Πλάτ.· ἐν εὐδιεινοῖς, σε προφυλαγμένα 

σημεία, σε ασφαλείς τόπους, σε Ξεν.  

εὐ-δικία, Ιων. -ίη, ἡ (δίκη), δίκαιη αντιμετώπιση, σε Ομήρ. Οδ.  

εὐ-δίνητος, [ῑ], -ον, εύστροφος, σε Ανθ.  



εὔ-διος, -ον (δῖος), γαλήνιος, ήρεμος, καλός, ωραίος, λαμπρός, καθαρός, 

λέγεται για τον καιρό, για τη θάλασσα κ.λπ., σε Ξεν., Θεόκρ.· ουδ. εὔδιον, 

εὔδια, ως επίρρ., σε Ανθ.· ανώμ. συγκρ. εὐδιαίτερος, σε Ξεν.  

εὔ-δμητος, Επικ. ἐΰ-δμητος, -ον (δέμω), καλά οικοδομημένος, 

καλοχτισμένος, σε Όμηρ.  

εὐ-δοκέω, παρατ. εὐδόκουν ή ηὐδόκουν, μέλ. -ήσω, 1. είμαι πλήρως 

ευχαριστημένος, ευαρεστούμαι, ἔν τινι, με κάποιον ή κάτι, σε Κ.Δ. 2. με 

απαρ., συναινώ να, συμφωνώ να κάνω κάτι, στο ίδ.  

εὐδοκία, ἡ, ικανοποίηση, επιβεβαίωση, επιδοκιμασία, έγκριση, εύνοια, χάρη, 

σε Κ.Δ.  

εὐδοκῐμέω, παρατ. ηὐδοκίμουν, αόρ. αʹ ηὐδοκίμησα, παρακ. ηὐδοκίμηκα· η 

αύξηση παραλείπεται στην Ιων. (εὐδόκιμος)· έχω καλή φήμη, τιμώμαι, 

εκτιμώμαι, είμαι ξακουστός, είμαι δημοφιλής, σε Θέογν., Ευρ., Αριστοφ. 

κ.λπ.· εὐδ. ἔν τινι, διακρίνομαι, ξεχωρίζω σε κάτι, σε Ηρόδ., Θουκ.· ἐπίτινι, σε 

Πλάτ.· εὐδ. παρὰ τῷ βασιλέϊ, έχω επιρροή σε αυτόν, σε Ηρόδ.  

εὐδοκίμησις, -εως, ἡ, καλή φήμη, δόξα, τιμή, επιτυχία, διάκριση, σε Πλάτ.  

εὐ-δόκῐμος, -ον, αυτός που έχει καλή φήμη, τιμημένος, ένδοξος, δοξασμένος, 

επιτυχής, σε Αισχύλ., Ευρ.· πρός τι, σε κάτι, σε Πλάτ.  

εὐδοξέω, μέλ. -ήσω, έχω καλή φήμη, τιμώμαι, δοξάζομαι, σε Ευρ., Ξεν.  

εὐδοξία, ἡ, 1. καλή φήμη, δόξα, τιμή, μεγαλείο, σε Σιμων., σε Δημ. 2. 

επιδοκιμασία, τοῦ πλήθους, σε Πλάτ. II. καλή κρίση, στον ίδ.  

εὔ-δοξος, -ον (δόξα), καλόφημος, τιμημένος, ένδοξος, δοξασμένος, σε 

Θέογν., Θουκ. κ.λπ.· νέες εὐδοξόταται, περίφημα πλοία, καράβια πρώτης 

τάξεως, σε Ηρόδ.  

εὐ-δρᾰκής, -ές (δέρκομαι), οξυδερκής, σε Σοφ.  

εὔ-δρομος, -ον (δραμεῖν), 1. αυτός που τρέχει καλά, γοργοπόδαρος, 

φτεροπόδαρος, σε Ανθ. 2. εὔδρ. πόλις, πόλη με καλούς ιπποδρόμους, στον ίδ.  

εὔ-δροσος, -ον, αυτός που έχει άφθονη δροσιά, αυτός που έχει άφθονο νερό, 

σε Ευρ., Αριστοφ.  

εὕδω, παρατ. ηὗδον, Επικ. εὕδον, Ιων. γʹ ενικ. εὕδεσκε· I. 1. πλαγιάζω, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· με σύστ. αντ., εὕδειν ὕπνον, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ., Θεόκρ.· επίσης, 

ὕπνῳ εὕδειν, σε Σοφ.· βραδὺς εὕδει, δηλ. αν ο ύπνος τον εμποδίζει, στον ίδ. 2. 

λέγεται για τον ύπνο του θανάτου, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. II. μεταφ., ηρεμώ, 

γαληνεύω, αναπαύομαι, ησυχάζω, λέγεται για τον αέρα, για τη θάλασσα κ.λπ., 

σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· λέγεται για το μυαλό, είμαι ήσυχος, είμαι 

ευχαριστημένος, σε Πλάτ., Θεόκρ.  

εὐ-έᾰνος, -ον, πλούσια ντυμένος, σε Μόσχ.  

εὔ-εδρος, -ον (ἕδρα), I. 1. αυτός που έχει λαμπρή θέση, αυτός που κάθεται σε 

επιβλητικό θρόνο, λέγεται για τους θεούς, σε Αισχύλ. 2. λέγεται για πλοίο, = 

ἐΰσσελμος, σε Θεόκρ. II. Παθ., βολικός, άνετος, αναπαυτικός, ἵππος, σε Ξεν.  

εὐ-ειδής, -ές (εἶδος), καλοφτιαγμένος, εμφανίσιμος, όμορφος, ωραίος, 

περικαλλής, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ.  

εὔ-ειλος, -ον (εἴλη), ευήλιος, θερμός, ζεστός, Λατ. apricus, σε Ευρ.  

εὐ-είμων, -ον (εἷμα), καλοντυμένος, σε Αισχύλ.  

εὔ-ειρος, -ον (εἶρος, ἔριον), αυτός που είναι φτιαγμένος με ή προέρχεται από 

καλής ποιότητας μαλλί, μαλακός, σε Ανθ.· σε Αττ., εὔερος, σε Σοφ.  

εὐ-έλεγκτος, -ον, αυτός που εύκολα ανασκευάζεται· αυτός που εύκολα 

αντιμετωπίζεται, σε Πλάτ.  

εὔ-ελπις, ὁ, ἡ, ουδ. εὔελπι, αυτός που έχει καλή ελπίδα, ελπιδοφόρος, 

ενθαρρυντικός, αισιόδοξος, σε Θουκ., Ξεν. κ.λπ.· με απαρ. μέλ., εὔελπις 



ἰσχύσειν, σε Αισχύλ.· εὔελπις σωθήσεσθαι, αισιοδοξώντας ότι θα σωθούν, σε 

Θουκ.  

εὐ-εξάλειπτος, -ον (ἐξαλείφω), αυτός που εξαλείφεται εύκολα, σε Ξεν.  

εὐ-εξαπάτητος, -ον (ἐξαπατάω), αυτός που εξαπατάται εύκολα, σε Πλάτ., 

Ξεν.  

εὐ-εξία, ἡ (ἕξις), καλή κατάσταση του σώματος, καλή κατάσταση της υγείας, 

ευρωστία, σε Πλάτ.· γενικά, ρώμη, σφρίγος, θαλερότητα, στον ίδ.  

εὐ-έξοδος, -ον, αυτός από τον οποίο εύκολα ξεφεύγει ή διαφεύγει κάποιος, σε 

Αισχύλ.  

εὐέπεια, ἡ, I. καλολογία, ευγλωττία, ευφράδεια, σε Πλάτ II. καλά λόγια, 

ευφημία, σε Σοφ.  

εὐ-επής, -ές (ἔπος),· I. 1. γλυκομίλητος, ευφραδής, εύγλωττος, μελωδικός, σε 

Ξεν. 2. αυτό που κάνει κάποιον εκφραστικό, ευφραδή, λέγεται για το νερό του 

Ελικώνα, σε Ανθ. II. Παθ., καλοειπωμένος, πειστικός, ευσπρόδεκτος, λόγος, 

σε Ηρόδ.  

εὐ-επίβᾰτος, -ον, ευπρόσβλητος, σε Λουκ.  

εὐ-επιβούλευτος, -ον (ἐπιβουλεύω), αυτός που εκτίθεται εύκολα σε 

δολιοφθορά ή τέχνασμα, σε Ξεν.  

εὐεπίη, ἡ, Ιων. αντί εὐέπεια, σε Ανθ.  

εὐ-επίθετος, -ον, ευπρόσβλητος, ευάλωτος στις επιθέσεις, σε Θουκ.· 

εὐεπίθετον τοῖςπολεμίοις, ευπρόσβλητο στους εχθρούς, σε Ξεν.  

εὐ-επίτακτος, -ον, αυτός που εύκολα τίθεται σε τάξη, ευπειθής, υπάκουος, σε 

Ανθ.  

εὐέργεια, Ιων. -είη, ἡ, = εὐεργεσία I, σε Ανθ.  

εὐεργεσία, Ιων. -ίη, ἡ, I. αγαθοεργία, σε Ομήρ. Οδ., Θέογν. κ.λπ. II. καλή 

υπηρεσία, αγαθή ενέργεια, καλή, ωφέλιμη πράξη, καλοσύνη, μεγαλοψυχία, 

γενναιοδωρία, ευεργέτημα, φιλανθρωπία, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.· εὐ. 

καταθέσθαι ἔς τινα, σε Θουκ.· εὐ. ὀφείλεταί μοι, στον ίδ. κ.λπ.  

εὐεργετέω, παρατ. εὐεργέτουν, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ εὐεργέτησα, παρακ. 

εὐεργέτηκα — Παθ., μτχ. αορ. αʹ εὐεργετηθείς, παρακ. εὐεργέτημαι (εὐεργέτης)· 

I. ενεργώ με καλούς σκοπούς, κάνω καλό, σε Σοφ. II. με αιτ. προσ., παρέχω 

καλές υπηρεσίες ή επιδεικνύω καλοσύνη σε κάποιον, σε Αισχύλ., Ευρ.· 

εὐεργεσίαν εὐεργ. τινά, ευεργετώ κάποιον, σε Πλάτ. — Παθ., γίνομαι 

αποδέκτης ευεργεσίας, ευεργετούμαι, εὐεργεσίαν εὐεργετηθείς, στον ίδ.  

εὐεργέτημα, -ατος, τό, αγαθή, καλή υπηρεσία, καλοσύνη, αγαθοεργία σε 

Ξεν.  

εὐ-εργέτης, -ου, ὁ (*ἔργω), 1. αυτός που κάνει καλό, αυτός που ωφελεί, σε 

Σοφ.· τινί, σε κάποιον, σε Ηρόδ., Ευρ.· συνηθέστερα, τινός, στον ίδ. κ.λπ. 2. 

τιμητικός τίτλος που απονέμονταν σε ανθρώπους που είχαν προσφέρει κάποια 

υπηρεσία, κάποιο ευεργέτημα στην πόλη, εὐ. βασιλέος ἀνεγράφη, 

καταχωρήθηκε, σημειώθηκε στα βιβλία ως ευεργέτης, δωρητής του βασιλιά, 

στον ίδ.· ομοίως, σε Ξεν. κ.λπ.  

εὐεργετητέον, ρημ. επίθ. του εὐεργετέω, πρέπει να κάνουμε το καλό, τοὺς 

φίλους, σε Ξεν.  

εὐεργέτις, -ιδος, θηλ. του εὐεργέτης, σε Ευρ.  

εὐ-εργής, -ές (*ἔργω),· 1. καλοδουλεμένος, καλοφτιαγμένος, λέγεται για 

άρματα, πλοία κ.λπ., σε Όμηρ.· λέγεται για χρυσό, επεξεργασμένος, 

κατεργασμένος καλά, σε Ομήρ. Οδ. 2. καλά καμωμένος· πληθ., εὐεργέα = 

εὐεργεσίαι, ωφέλειες, υπηρεσίες, στο ίδ.  



εὐ-εργός, -όν (*ἔργω),· I. αυτός που πράττει καλά ή σωστά, ευθύς, ακέραιος, 

τίμιος, αδέκαστος, σε Ομήρ. Οδ. II. 1. Παθ., καλοδουλεμένος, καλά 

οργωμένος, σε Θεόκρ. 2. ευκολοδούλευτος, σε Ηρόδ.  

εὐ-ερκής, -ές (ἕρκος),· I. αυτός που έχει καλή περίφραξη, καλοτοιχισμένος, 

οχυρός, σε Όμηρ., Αισχύλ. II. Ενεργ., αυτός που περιφράσσει καλά, αυτός 

που είναι καλά κλεισμένος, λέγεται για πόρτες, σε Ομήρ. Οδ.  

εὐ-έρκτης, -ου, ὁ, ποιητ. αντί εὐεργέτης, σε Ανθ.  

εὐ-ερνής, -ές (ἔρνος), αυτός που φυτρώνει καλά, ακμαίος, θαλερός, σε Ευρ.  

εὔερος, -ον, Αττ. αντί εὔειρος.  

εὐ-εστώ, -οῦς, ἡ, υπάρχω, υφίσταμαι, ζω, από εἰμί (sum)], καλή κατάσταση, 

γαλήνη, ηρεμία, ησυχία, αταραξία, ευημερία, ευδαιμονία, σε Ηρόδ., Αισχύλ.  

εὐ-ετηρία, ἡ (ἔτος), καλή εποχή, καλή χρονιά, καρποφορία (με αναφορά 

στους καρπούς της γης), σε Ξεν. κ.λπ.  

εὐ-ετία, ἡ, = το προηγ., σε Ανθ.  

εὐ-εύρετος, -ον (εὑρίσκω), αυτός που βρίσκεται εύκολα, χώρα εὐεύρετος, 

τόπος στον οποίο εύκολα βρίσκει κάποιος κάτι, σε Ξεν.  

εὐ-έφοδος, -ον, ευπρόσβλητος, ευκολοπλησίαστος, ευπρόσιτος, λέγεται για 

τόπους, σε Ξεν.  

εὔ-ζηλος, -ον, αυτός που έχει, επιδεικνύει καλό ζήλο, αμιλλώμενος, 

φιλότιμος· επίρρ. -λως, σε Ανθ.  

εὔ-ζῠγος, Επικ. ἐΰζ-, -ον (ζυγόν III), λέγεται για πλοία, αυτός που έχει καλά 

καθίσματα κωπηλατών, σε Ομήρ. Οδ.  

εὔ-ζωνος, Επικ. ἐΰζ-, -ον (ζώνη),· 1. καλοζωσμένος, λέγεται για γυναίκες, σε 

Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για άνδρες, ζωσμένος για άσκηση, ντυμένος για 

περπάτημα, πορεία, δραστήριος, ενεργητικός, το alte praecinctus του Ορατ., 

σε Ηρόδ., Θουκ.· λέγεται για ελαφρά οπλισμένα στρατιωτικά σώματα, μη 

φορτωμένος, «ψιλός», Λατ. expeditus, σε Ξεν. 3. μεταφ., ευβάστακτος, πενία, 

σε Πλούτ.  

εὔ-ζωρος, -ον, τελείως καθαρός, αμιγής, λέγεται για κρασί, σε Ευρ.· συγκρ. -

ότερος και -έστερος.  

εὐ-ηγενής, -ές, Επικ. αντί εὐγενής II, σε Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ.  

εὐ-ηγεσία, ἡ (ἡγέομαι), καλή διοίκηση, διακυβέρνηση, σε Ομήρ. Οδ.  

εὐήθεια και εὐηθία, Ιων. -ίη, ἡ, 1. καλοκαρδοσύνη, ευψυχία, καλή φύση 

χαρακτήρα, καλή ποιότητα ήθους, ευθύτητα, ντομπροσύνη, απλότητα, 

τιμιότητα, σε Ηρόδ., Αττ. 2. με αρνητική σημασία, απλοϊκότητα, ανοησία, 

μωρία, άνοια, βλακεία, σε Ηρόδ., Αττ.  

εὐ-ήθης, -ες (ἦθος),· I. 1. καλόκαρδος, καλόψυχος, ανοιχτόκαρδος, αγαθός, 

άδολος, ευθύς, ειλικρινής, ντόμπρος, σε Πλάτ.· τὸ εὔηθες = εὐήθεια, σε Θουκ. 

2. με αρνητική σημασία, απλοϊκός, ανόητος, μωρός, κουτός, σε Ηρόδ., Αττ.· 

ως ουσ., χαζός, κορόιδο, κουτορνίθι, ηλίθιος, άνθρωπος, σε Ξεν. II. επίρρ. -

θως, σε Πλάτ.· συγκρ. -έστερα, στον ίδ.· υπερθ. -έστατα, σε Ευρ.  

εὐηθία, Ιων. -ίη, = εὐήθεια.  

εὐηθίζομαι, Παθ. (εὐήθης), κάνω τον ανόητο, μιλώ απλοϊκά, σε Πλάτ.  

εὐηθικός, -ή, -όν (εὐήθης), αυτός που έχει καλή φύση, ποιότητα ήθους, σε 

Πλάτ.· επίρρ. -κῶς, σε Αριστοφ.  

εὐ-ήκης, -ες (ἀκή), οξύς, αιχμηρός, σε Ομήρ. Ιλ.  

εὐ-ήκοος, -ον (ἀκοή), αυτός που πρόθυμα ακούει, λέγεται για τους θεούς, σε 

Ανθ.  

εὐ-ηλάκᾰτος, Δωρ. εὐᾱλακ-, -ον, αυτός που γνέθει καλά, σε Θεόκρ.  



εὐ-ήλᾰτος, -ον (ἐλαύνω), αυτός που προσφέρεται για ιππασία· πεδίον εὐ., 

πεδινός χώρος κατάλληλος για το ιππικό, σε Ξεν.  

εὐ-ήλιος, Δωρ. εὐ-άλ-[ᾱ], -ον, φωτεινός, προσήλιος, ηλιόλουστος, 

ηλιοφώτιστος, σε Ευρ., Αριστοφ.· εὐήλιον πῦρ, η θερμότητα του ηλίου, σε 

Ευρ.· επίρρ. -ίως, με λαμπρή λιακάδα, σε Αισχύλ.  

εὐημερέω, μέλ. -ήσω (εὐήμερος),· 1. περνώ τη μέρα μου με κέφι, περνώ 

ευτυχισμένες μέρες, σε Σοφ.· ταῖσι Θήβαις εὐημερεῖ τὰ πρὸς σέ, κι αν τα πάντα 

μεταξύ εσένα και των Θηβών πηγαίνουν κατ' ευχήν, στον ίδ. 2. επιτυγχάνω, 

πετυχαίνω σε κάτι, πετυχαίνω τον σκοπό μου, σε Αισχίν.  

εὐημερία, Δωρ. εὐαμ-[ᾱ], ἡ, καλή μέρα, ωραίος καιρός, εὐημερίας οὔσης, σε 

Ξεν. II. ευτυχισμένες μέρες, καιροί, υγεία και ευτυχία, υγεία και πλούτος, σε 

Ευρ.  

εὐ-ήμερος, Δωρ. εὐ-άμ-[ᾱ], -ον (ἡμέρα),· 1. αυτός που ανήκει σε ωραία 

μέρα, εὐ. φάος, ευτυχισμένη μέρα, σε Σοφ. 2. αυτός που χαίρεται, 

απολαμβάνει μια ευτυχισμένη μέρα, εύθυμος, χαρωπός, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

εὐ-ήνεμος, Δωρ. εὐ-άνεμος, -ον, αυτός που έχει καλά τους ανέμους, δηλ.: I. 

απάνεμος, ήρεμος, γαλήνιος, σε Ευρ. II. εκτεθειμένος στον άνεμο, σε Σοφ.  

εὐ-ήνιος, -ον (ἡνία), υπάκουος στο χαλινάρι, ευπειθής, σε Πλάτ.  

εὐηνορία, ἡ, γενναιότητα, ανδρεία, σε Ευρ.  

εὐ-ήνωρ, Δωρ. -άνωρ[ᾱ], -ορος, ὁ, ἡ, αυτός που κοσμεί, στολίζει άνδρα, 

αυτός που ενισχύει τον άντρα, σε Ομήρ. Οδ.  

εὐ-ήρετμος, -ον (ἐρετμός),· 1. καλά στερεωμένος, καλά προσαρτημένος στο 

κουπί, σε Αισχύλ. 2. καλά κωπηλατούμενος, σε Σοφ., Ευρ.  

εὐ-ήρης, -ες (*ἄρω), καλά στερεωμένος, στέρεα προσαρμοσμένος, λέγεται 

για κουπί, ισοζυγιασμένος, ευκολοχείριστος, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.  

εὐ-ήρῠτος, -ον (ἀρύω), αυτός που αντλείται εύκολα, σε Ομηρ. Ύμν.  

εὐ-ήτριος, Δωρ. εὐ-άτρ-[ᾱ], -ον, (ἤτριον), I. υφασμένος από λεπτή κλωστή, 

καλοϋφασμένος, σε Πλάτ. II. Ενεργ., αυτός που υφαίνει καλά, σε Ανθ.  

εὐ-ήχητος, Δωρ. εὐ-άχ-[ᾱ], -ον (ἠχέω), αυτός που ηχεί, ακούγεται καλά, 

εύηχος, μελωδικός, σε Ευρ.· αυτός που ηχεί ισχυρά, ακούγεται δυνατά, στον 

ίδ.  

εὐ-θάλασσος, -ον (θάλασσα), αυτός που ευημερεί κοντά στη θάλασσα· 

δῶρον εὐθ., το δώρο της ναυτικής τέχνης, σε Σοφ.  

εὐ-θᾰλής, -ὲς (θάλλω), ανθηρός, θαλερός, ακμαίος, σε Μόσχ.  

εὐθᾱλής, -ές, Δωρ. αντί εὐθηλής.  

εὐ-θαρσής, -ές (θάρσος)· 1. τολμηρός, σε Ομηρ. Ύμν., Αισχύλ. κ.λπ. 2. 

ασφαλής, ακίνδυνος, σε Ξεν.  

εὐθεῖα, ἡ, βλ. εὐθύς.  

εὐ-θεράπευτος, -ον (θεραπεύω), αυτός που αποκτιέται εύκολα μέσω καλού 

τρόπου ή περιποίησης, φροντίδων, σε Ξεν.  

εὐθετέω, μέλ. -ήσω, = το επόμ., σε Λουκ.  

εὐθετίζω, μέλ. -σω, βάζω σε τάξη, τακτοποιώ καλά, σε Ησίοδ., Λουκ.  

εὔ-θετος, -ον, τοποθετημένος καλά ή αυτός που εύκολα στοιβάζεται, σε 

Αισχύλ.· εὔθ. σάκος, αυτός που εφαρμόζει καλά, έτοιμος προς χρήση, Λατ. 

habilis, στον ίδ.  

εὐθέως, επίρρ. του εὐθύς.  

εὐ-θηγής, -ές (θήγω), αυτός που οξύνει, τροχίζει, ακονίζει καλά, σε Ανθ.  

εὐ-θηλήμων, -ον, σπάνιος τύπος του επομ., σε Ανθ.  

εὐ-θηλής, Δωρ. -θᾱλής, -ές (θηλή), αυτός που έχει θηλάσει ικανοποιητικά, 

καλοθρεμμένος, καλά ανεπτυγμένος, σε Ευρ., Αριστοφ.  



εὔ-θηλος, -ον (θηλή), αυτός που έχει σφριγηλή θηλή, σε Ευρ.  

εὐθημοσύνη, ἡ, 1. τάξη, καλή διαχείριση, σε Ησίοδ. 2. συνήθεια καλής τάξης, 

ευταξία, σε Ξεν.  

εὐ-θήμων, -ον, γεν. -ονος (τίθημι), αυτός που βάζει τα πράγματα σε τάξη, που 

τακτοποιεί, με γεν., δωμάτων εὔθ., σε Αισχύλ.  

εὐθηνέω, Αττ. εὐθενέω, μόνο σε ενεστ.· I. ευδοκιμώ, ακμάζω, ευημερώ, Λατ. 

florere, vigere, σε Ηρόδ., Αισχύλ., Δημ.· με δοτ., αφθονώ σε κάτι, σε Ομηρ. 

Ύμν. II. Παθ., με την ίδια σημασία, οἱ Λακεδαιμόνιοι εὐθηνήθησαν, σε Ηρόδ.· 

τὴν πόλιν εὐθενεῖσθαι, σε Δημ. (αμφίβ. προέλ.).  

εὐ-θήρᾱτος, -ον, αυτός που εύκολα συλλαμβάνεται ή αποκτιέται, σε Ανθ.  

εὔ-θηρος, -ον (θήρα), I. τυχερός ή επιτυχημένος στο κυνήγι, σε Ευρ.· εὐθ. 

ἄγρη, επιτυχής θήρα, πετυχημένο κυνήγι, σε Ανθ.· εὔθ.κάλαμοι, βέλη που δεν 

αποτυγχάνουν, δεν χάνουν τον στόχο τους, στον ίδ. II. (θήρ) άφθονος για 

κυνήγι, καλός για κυνήγι, στον ίδ.  

εὐ-θήσαυρος, -ον, καλά αποθηκευμένος, πολύτιμος, σε Ανθ.  

εὔ-θικτος, -ον (θιγεῖν), αυτός που πετυχαίνει το κεντρικό σημείο, εύστοχος, 

ευφυής, έξυπνος, σε Ανθ.  

εὐ-θνήσιμος, -ον (θανεῖν), αυτός που βρίσκεται ή συναντά εύκολα τον 

θάνατο, ευθάνατος, σε Αισχύλ.  

εὔ-θοινος, -ον, αυτός που συνοδεύεται από πολυτελές συμπόσιο· πολυτελής, 

πολυδάπανος, μεγαλοπρεπής, σε Αισχύλ.  

εὔ-θριγκος, -ον, αυτός που έχει καλό περβάζι, λέγεται για ψηλά τείχη, σε 

Ευρ.  

εὖ-θριξ, Επικ. ἐΰ-θρ-, -τρῐχος, ὁ, ἡ, I. αυτός που έχει όμορφα μαλλιά, σε 

Ομήρ. Ιλ.· λέγεται πάντα για άλογα, αυτό που έχει κυματιστή χαίτη· λέγεται 

για σκύλους, σε Ξεν.· λέγεται για πτηνά, πουλιά, αυτός που έχει ωραία φτερά, 

σε Θεόκρ. II. αυτός που είναι φτιαγμένος από δυνατές τρίχες, λέγεται για 

πετονιά, σε Ανθ.  

εὔ-θρονος, Επικ. ἐΰ-θρ-, -ον, αυτός που έχει όμορφο θρόνο, σε Όμηρ.  

εὔ-θροος, Επικ. ἐΰ-θρ-, -ον, αυτός που ηχεί δυνατά, εύηχος, σε Ανθ.  

εὔ-θρυπτος, -ον (θρύπτω), εύθραστος, εύθρυπτος, ετοιμόρροπος, σε Πλούτ.  

εὐθύ, ουδ. του εὐθύς, χρησιμ. ως επίρρ.· βλ. εὐθύς Β.  

εὐθυβολία, ἡ, ευθεία βολή, ευστοχία, σε Πλούτ.  

εὐθυ-βόλος, -ον (βάλλω), αυτός που χτυπά κατευθείαν στον στόχο.  

εὐθυ-δίκαιος, -ον, = εὐθύδικος, σε Αισχύλ.  

εὐθυδῐκία, ἡ, άμεση δίκη, δίκη επί της ουσίας, σε σχέση με τα συγκεκριμένα 

νόμιμα δικαιώματα των διαδίκων όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, σε 

Δημ.  

εὐθύ-δῐκος, -ον (δίκη), αυτός που δικάζει δίκαια, σε Αισχύλ., Ανθ.  

εὐθυ-εργής, -ές (*ἔργω), δουλεμένος σωστά, επεξεργασμένος με ακρίβεια, σε 

Λουκ.  

εὐθυ-θάνᾰτος, -ον, αυτός που σκοτώνει γρήγορα, που επιφέρει άμεσο, 

θανάσιμο πλήγμα, σε Πλούτ.  

εὐθυ-μάχης, -ου, ὁ, αυτός που μάχεται ανοιχτά, που πολεμά φανερά, σε Πίνδ.  

εὐθυμᾰχία, ἡ, φανερή μάχη, σε Πλούτ.  

εὐθυ-μάχος[ᾰ], -ον, = εὐθυμάχης, σε Ανθ.  

εὐθῡμέω, μέλ. -ήσω (εὔθυμος)· I. βρίσκομαι σε κέφι, σε Ευρ., Ανθ.· είμαι 

ευμενής, ελεήμων, μεγαλόψυχος, σε Θεόκρ. II. μτβ., κάνω κάποιον να 

ευθυμήσει, ευθυμώ, τέρπω, τινά, σε Αισχύλ. — Παθ., είμαι κεφάτος, είμαι σε 

καλή διάθεση, είμαι εύθυμος, σε Ξεν.  



εὐθῡμητέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να προκαλεί καλή διάθεση, σε Ξεν.  

εὐθῡμία, ἡ, χαρά, γαλήνη, ηρεμία, ησυχία, αταραξία, σε Ξεν.  

εὔ-θῡμος, -ον, I. αγαθός, μεγαλόψυχος, ευμενής, σε Ομήρ. Οδ. II. φαιδρός, 

γεμάτος χαρά, χαρωπός, εύθυμος, σε Ξεν.· λέγεται για άλογα, νευρώδης, 

ζωηρός, στον ίδ.· επίρρ. -μως, εύθυμα, φαιδρά, σε Αισχύλ., Ξεν.  

εὔθῡνᾰ, ἡ, γεν. -ης, αιτ. -ᾰν (εὐθύνω)· I. επανόρθωση, διόρθωση, τιμωρία, 

ξυλοδαρμός, μαστίγωση, σε Πλάτ. II. στην Αθήνα, λογοδοσία δημοσίου 

υπαλλήλου, ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων, διαχειριστικός έλεγχος, σε 

Αριστοφ. κ.λπ.· στον πληθ., στον ίδ. κ.λπ.· εὔθυναι τῆς πρεσβείας, λογοδοσία 

της πρεσβείας, σε Δημ.· εὐθύνας ἀπαιτεῖν, απαίτηση απόδοσης λογαριασμού, 

στον ίδ.· εὐθύνας διδόναι, υποβάλλω λογαριασμούς για έλεγχο, σε Αριστοφ.· 

εὐθύνας ὀφλεῖν, σε Λυσ. κ.λπ.  

εὔθῡνος, ὁ (εὐθύνω),· I. διορθωτής, τιμωρός, δικαστής, σε Αισχύλ. II. στην 

Αθήνα, εξεταστής, ελεγκτής λογαριασμών, σε Πλάτ.  

εὐθυντήρ, -ῆρος, ὁ (εὐθύνω), διορθωτής, τιμωρός, σε Θέογν.  

εὐθυντήριος, -α, -ον (εὐθύνω),· I. διοικητικός, κυβερνητικός, σε Αισχύλ. II. 

εὐθυντηρία, ἡ, μέρος πλοίου στο οποίο ήταν στερεωμένο το πηδάλιο, σε Ευρ.  

εὐθυντής, -οῦ, ὁ (εὐθύνω), κυβερνήτης, άρχοντας, σε Ευρ.  

εὐθύνω[ῡ], παρατ. ηὔθυνον, μέλ. -ῠνῶ (εὐθύς)· όπως το Ομηρικό ἰθύνω· I. 1. 

οδηγώ κατ' ευθείαν, διευθύνω, διοικώ, σε Αισχύλ., Αριστοφ.· εὐθ. δόρυ, 

διευθύνω το πλοίο σε ευθεία γραμμή, σε Ευρ.· εὐθ.πλάταν, στον ίδ.· εὐθ. 

χερσί, τον κουμαντάρω, τον χειρίζομαι ή τον καθοδηγώ, σε Σοφ. 2. μεταφ., 

διοικώ, κυβερνώ, σε Τραγ. II. κάνω κάτι ευθύ ή το βάζω σε ευθεία γραμμή, 

σε Πλάτ.· εὐθ. δίκας σκολιάς, παρουσιάζω στρεβλές αποφάσεις ως δίκαιες, σε 

Σόλωνα. III. 1. στην Αθήνα, ακούω την απόδοση λογαριασμών (πρβλ. 

εὐθύνα), λέγεται για έναν άρχοντα, τον καλώ να λογοδοτήσει, σε Πλάτ. 2. με 

γεν., καλώ κάποιον να δώσει λογαριασμό για ένα παράπτωμα, εὐθ. τινὰ 

κλοπῆς, σε Πλούτ. — Παθ., τῶν ἀδικημάτων εὐθύνθη, σε Θουκ.  

εὐθυπορέω, προχωρώ κατ' εὐθείαν μπροστά, πότμος εὐθυπορῶν (μεταφ., από 

το πλοίο), παραμένω ακλόνητος, σταθερός, έχω ακλόνητο πεπρωμένο, σε 

Αισχύλ.  

εὐθύ-πορος, -ον, αυτός που προχωρά σε ευθεία γραμμή· μεταφ., ευθύς, 

δίκαιος, τίμιος, ειλικρινής, σε Πλάτ.  

εὐθυρρημονέω, μιλώ με ευθύ, καθαρό τρόπο, λέω τα πράγματα όπως έχουν, 

σε Κικ.· μιλώ εκ του προχείρου, σε Πλούτ.  

εὐθυρ-ρήμων, -ον (ῥῆμα), ντόμπρος, ειλικρινής, σε Κικ.  

εὔ-θυρσος, -ον, αυτός που έχει καίρια βέλη, σε Ευρ.  

εὐθύς, -εῖα, -ύ,  

Α. 1. Ιων. και Επικ. ἰθύς, ευθύς, ίσιος, είτε καθέτως, είτε οριζοντίως, σε Θουκ. 

κ.λπ.· εὐθείᾳ (ενν. ὁδῷ), μέσω της ευθείας οδού, όχι πλαγίως, σε Πλάτ.· 

ομοίως και, τὴν εὐθεῖαν, σε Ευρ. 2. με ηθική σημασία, ευθέως, ανοιχτά, 

φανερά, ειλικρινά, δίκαια, σε Τυρτ., Αισχύλ. κ.λπ.· ἀπὸ τοῦ εὐθέος, ἐκ τοῦ 

εὐθέος, φανερά, ανοιχτά, ανεπιφύλακτα, σε Θουκ. Β. ως επίρρ., εὐθύς και 

εὐθύ, το πρώτο κυρίως λέγεται για χρόνο, το δεύτερο για τόπο· I.εὐθύ, 

λέγεται για τόπο, κατευθείαν, εὐθὺ Πύλονδε, κατευθείαν στην Πύλο, σε Ομηρ. 

Ύμν.· εὐθὺ πρὸς τὰ λέχη, σε Σοφ.· εὐθὺ ἐπὶ Βαβυλῶνος, κατευθείαν προς τη 

Βαβυλώνα, σε Ξεν.· ομοίως με γεν., εὐθὺ Πελλήνης, σε Αριστοφ. κ.λπ. 

II.εὐθύς: 1. λέγεται για χρόνο, ευθύς αμέσως, πάραυτα, παρευθύς, 

αυτοστιγμεί, σε Αισχύλ. κ.λπ.· εὐθὺς ἐκ παιδίου, σε Ξεν.· με μτχ., εὐθὺς νέοι 

ὄντες, σε Θουκ.· τοῦ θέρους εὐθὺς ἀρχομένου, αμέσως στην αρχή του 



καλοκαιριού, στον ίδ. 2. σπανίως, όπως το εὐθύ, λέγεται για τόπο, ὑπὲρ τῆς 

πόλεως εὐθύς, κατευθείαν πάνω από την πόλη, στον ίδ.· τὴνεὐθὺς Ἄργους 

ὁδόν, η οδός που οδηγεί κατευθείαν στο Άργος, σε Ευρ. 3. λέγεται για τρόπο, 

απευθείας, απλά, σε Πλάτ. Γ.ευθέως, επίρρ. χρησιμ. ακριβώς όπως το επίθ. 

εὐθύς, σε Σοφ. κ.λπ.· ἐπεὶ εὐθέως, ευθύς, αμέσως, μόλις, σε Ξεν.  

εὐ-θύσᾰνος[ῠ], -ον, αυτός που έχει καλές πτυχώσεις, όμορφα κρόσσια, σε 

Ανθ.  

εὐθύ-φρων, -ον (φρήν), αυτός που σκέφτεται σωστά, σε Αισχύλ.  

εὐθύ-ωρος, -ον, αυτός που έχει ευθεία διεύθυνση· ουδ. εὐθύωρον ως επίρρ., = 

εὐθύς, σε Ξεν. (αμφίβ. προέλ.).  

εὐ-θώρηξ, ὁ, ἡ, αυτός που έχει καλό θώρακα, σε Ανθ.  

εὐιάζω, = εὐάζω, σε Ευρ.  

εὐιᾰκός, -ή, -όν, βακχικός, σε Ανθ.· θηλ. εὐιάς, -άδος, στον ίδ.  

εὐ-ίᾱτος, -ον (ἰάομαι), αυτός που γιατρεύεται εύκολα, σε Ξεν.  

εὐ-ίερος, -ον, πανάγιος, Λατ. sacrosanctus, σε Ανθ.  

Εὔιος, ὁ, I. ονομασία του Βάκχου, από την ιαχή εὐοῖ, σε Σοφ., Ευρ.· Εὔιος = 

Βάκχος, στον ίδ. II. εὔιος, -ον, ως επίθ., βακχικός, σε Σοφ., Ευρ.  

εὔ-ιππος, -ον, λέγεται για πρόσωπα, αυτός που διαθέτει καλά άλογα, αυτός 

που ευχαριστιέται με τα καλά άλογα, σε Ομηρ. Ύμν.· υπερθ., σε Ξεν. 2. 

λέγεται για τόπους, γνωστός, περίφημος για τα άλογά του, σε Σοφ.  

εὔ-ιστοςπόθος, ὁ (ἵσημι), πόθος γνώσης, σε Ανθ.  

εὐ-καθαίρετος, -ον, αυτός που κατακτιέται, νικιέται εύκολα, σε Θουκ.  

εὐ-κάθεκτος, -ον (κατέχω), αυτός που δαμάζεται, αναχαιτίζεται εύκολα, σε 

Ξεν.  

εὐκαιρέω, μέλ. -ήσω, αφιερώνω τον καιρό μου σε κάτι, εἴς τι, σε Κ.Δ.  

εὐκαιρία, Ιων. -ίη, ἡ, καλή περίοδος, κατάλληλη ευκαιρία, δυνατότητα, σε 

Πλάτ.  

εὔ-καιρος, -ον, αυτός που βρίσκεται σε καλή εποχή, σε κατάλληλο χρόνο, 

που βρίσκεται στην εποχή του, έγκαιρος, επίκαιρος, σε Σοφ.· ουδ. εὔκαιρον, 

αυτό που είναι στην εποχή του, σε Ανθ.· επίρρ. -ρως, εν ευθέτω χρόνω· 

συγκρ. -ότερον, σε Πλάτ.  

εὔκᾱλος, εὐκᾱλία, Δωρ. αντί εὔκηλ-.  

εὐ-κάμᾰτος, -ον, αυτός που αποκτιέται με εύκολο τρόπο, εύκολος, σε Ευρ.· 

εὐκ. ἔργα, καλοδουλεμένα έργα, σε Ανθ.· εὐκ. στέφανος, στεφάνι που 

αποκτήθηκε με ευγενή μόχθο, αγώνα, στον ίδ.  

εὐ-καμπής, -ές (κάμπτω), I. καλολυγισμένος, καμπυλωτός, σε Ομήρ. Οδ., 

Μόσχ. κ.λπ. II. ευλύγιστος, εύκαμπτος, σε Πλούτ.  

εὐ-κάρδιος, -ον (καρδία), καλόκαρδος, θαρραλέος, τολμηρός, Λατ. egregie 

cordatus, σε Σοφ. κ.λπ.· λέγεται για άλογο, ζωηρός, νευρώδης, σε Ξεν.· επίρρ. 

-ίως, με ευψυχία, με γενναιότητα, σε Ευρ.  

εὔ-καρπος, -ον, άφθονος σε καρπό, καρποφόρος, γόνιμος, σε Ομηρ. Ύμν., 

Σοφ.· λέγεται για τη Δήμητρα, σε Ανθ.  

εὐ-κατάλῠτος, -ον (καταλύω), αυτός που καταλύεται, που καταστρέφεται 

εύκολα, σε Ξεν.  

εὐ-καταφρόνητος, -ον (καταφρονέω), αυτός που περιφρονείται, 

καταφρονείται εύκολα, άξιος περιφρόνησης, αξιοκατάκριτος, 

αξιοκαταφρόνητος, σε Ξεν., Δημ.  

εὐ-κατέργαστος, -ον (κατεργάζομαι),· 1. αυτός που δουλεύεται εύκολα· 

λέγεται για τροφή, εύπεπτος, ευκολοχώνευτος, σε Ξεν. 2. αυτός που 



περατώνεται, πραγματοποιείται εύκολα, στον ίδ. 3. αυτός που εύκολα 

υποτάσσεται, που αναχαιτίζεται εύκολα, σε Πλούτ.  

εὐ-κατηγόρητος, -ον (κατηγορέω), αυτός που μπορεί εύκολα να 

κατηγορηθεί, δεκτικός προς μομφή, αξιόμεμπτος, αξιοκατάκριτος, σε Θουκ.  

εὐ-κέᾰτος, -ον (κεάζω), αυτός που σχίζεται ή χωρίζεται εύκολα, σε Ομήρ. 

Οδ.  

εὐ-κέλᾰδος, -ον, εύηχος, μελωδικός, σε Ευρ., Αριστοφ.  

εὔ-κεντρος, -ον (κέντρον), οξύς, αιχμηρός, σε Ανθ.  

εὐ-κέραος, -ον (κέρας), αυτός που έχει ωραία κέρατα, σε Μόσχ.· συνηρ. 

εὔκερως, -ων, σε Σοφ.  

εὐ-κηλήτειρα, ἡ (κηλέω), αυτή που αποκοιμίζει, νανουρίζει ή κατευνάζει, 

ησυχάζει, σε Ησίοδ.  

εὔκηλος, Δωρ. εὔκᾱλος, -ον (εκτεταμ. του ἕκηλος)· 1. απαλλαγμένος από 

φροντίδες, ήσυχος, αμέριμνος, Λατ. securus, σε Όμηρ., Σοφ.· εὔκηλοι 

πολέμιζον, πολεμούσαν ανενόχλητοι, σε Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για τη νύχτα, 

ήρεμος, ήσυχος, σε Θεόκρ.  

εὐ-κίνητος, -ον (κῑνέω), αυτός που κινείται εύκολα, εἴς τι, σε Ανθ.  

εὔ-κισσος, -ον, σκεπασμένος με κισσό, σε Ανθ.  

εὐ-κίων[ῑ], -ον, αυτός που έχει εύσχημους κίονες, σε Ευρ., Ανθ.  

εὐ-κλεής, Επικ. ἐϋ-κλ-, -ές· ποιητ. αιτ. ενικ. εὐκλέα, αντί εὐκλεέα ή -εᾱ, πληθ. 

εὐκλέας αντί εὐκλεέας ή -εεῖς, Επικ. επίσης ἐϋκλεῖας (κλέος)· αυτός που έχει 

καλή φήμη, περίφημος, ένδοξος, σε Όμηρ. κ.λπ.· εὐκλεέστατος βίος, σε Ευρ.· 

επίρρ. -εῶς, Επικ. -ειῶς, σε Ομήρ. Ιλ.· κατθανεῖν, σε Αισχύλ.· υπερθ. 

εὐκλεέστατα, σε Ξεν.  

εὔκλειᾰ, ἡ, Επικ. ἐϋκλείη, καλή φήμη, δόξα, σε Όμηρ., Τραγ.  

εὐκλεΐζω, Ιων. -ηΐζω, συνηρ. -ῄζω, μέλ. -σω, δοξάζω, επαινώ, σε Τυρτ.  

ἐϋκλειής, επίρρ. ἐϋκλειῶς, Επικ. αντί εὐκλεής, εὐκλεῶς.  

εὔ-κλεινος, -ον, ένδοξος, σε Ανθ.  

εὐκληρέω, μέλ. -ήσω, έχω καλό λαχνό, παίρνω καλό κλήρο, έχω καλή τύχη, 

σε Ανθ.  

εὔ-κληρος, -ον, τυχερός, ευτυχισμένος, σε Ανθ.  

ἐΰ-κλωστος, -ον, καλοϋφασμένος, σε Ομηρ. Ύμν., Ανθ.  

ἐϋ-κνήμῑς, -ῖδος, ἡ, καλά εξοπλισμένος με περικνημίδες, πάνοπλος, Επικ. 

ονομ. και αιτ. πληθ. ἐυκνημῖδες, -ῖδας, σε Όμηρ.  

εὔ-κνημος, -ον (κνήμη), αυτός που έχει καλές κνήμες, πόδια, σε Ανθ.  

εὐ-κοινώνητος, -ον (κοινωνέω), αυτός με τον οποίο εύκολα κάποιος 

συναλλάσεται, σε Αριστ.  

εὐκολία, ἡ (εὔκολος),· 1. αυτάρκεια, καλή διάθεση, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. λέγεται 

για το σώμα, ευκινησία, ευκαμψία, σε Πλούτ.  

εὔ-κολλος, -ον (κόλλα), αυτός που κολλάει καλά, κολλητικός, σε Ανθ.  

εὔ-κολος, -ον (κόλον),· I. 1. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που ικανοποιείται 

εύκολα, ευχαριστημένος με την τροφή του, σε Ανθ., Πλούτ. 2. αυτός που 

ικανοποιείται εύκολα, αυτάρκης, πράος, ειρηνικός, καλόκαρδος, Λατ. facilis, 

comis, σε Αριστοφ.· με δοτ., εὔκολος πολίταις, φιλικός προς αυτούς, ειρηνικός 

μαζί τους, στον ίδ.· επίρρ. -λως, εύκολα, ήρεμα, ήσυχα, σε Πλάτ., Ξεν. 3. 

έτοιμος, πρόθυμος, ευκίνητος, σβέλτος, σε Ανθ. 4. με αρνητική σημασία, 

αυτός που καθοδηγείται εύκολα, επιρρεπής, πρὸς ἀδικίαν, σε Λουκ. II. 

λέγεται για πράγματα, εύκολος, σε Πλάτ.  

εὔ-κολπος, -ον, 1. αυτός που έχει καλό κόλπο, σε Ανθ. 2. καλά πτυχωμένος, 

λέγεται για δίχτυ, στον ίδ.  



εὐ-κομῐδής, -ές (κομιδή), αυτός που έχει φροντιστεί καλά, σε Ηρόδ.  

εὔ-κομος, Επικ. ἠΰ-κ-, -ον (κόμη), αυτός που έχει όμορφα μαλλιά, σε Όμηρ., 

Ησίοδ.· λέγεται για πρόβατα, αυτά που έχουν ωραίο μαλλί, σε Ανθ.  

εὔ-κομπος, -ον, αυτός που ηχεί δυνατά, σε Ευρ.  

εὔ-κοπος, -ον, αυτός που δεν απαιτεί μεγάλο κόπο, εύκολος, εὐκοπώτερόν 

(ἐστι), με απαρ., σε Κ.Δ.  

εὐ-κόσμητος, -ον (κοσμέω), καλοστολισμένος, καλοδιακοσμημένος, σε 

Ομηρ. Ύμν.  

εὐκοσμία, ἡ, δέουσα συμπεριφορά, καλή διαγωγή, ευγένεια, καλοί τρόποι, σε 

Ευρ., Ξεν. κ.λπ.  

εὔ-κοσμος, -ον, I. 1. αυτός που συμπεριφέρεται κόσμια, κόσμιος, ευπρεπής, 

σε Σόλωνα, σε Αττ., Θουκ.· τὸ εὔκοσμον = εὐκοσμία, σε Θουκ. 2. 

καλοστολισμένος, χαριτωμένος, σε Ευρ. II. 1. επίρρ. -μως, τακτικά, σε Ομήρ. 

Οδ.· υπερθ. -ότατα, σε Ξεν. 2. χαριτωμένα, σε Πλούτ.  

εὔ-κραιρος, Επικ. ἐΰκρ-, -η, -ον (κραῖρα), αυτός που έχει ωραία κέρατα, 

λέγεται για βόδια, σε Ομηρ. Ύμν.  

εὐκράς, -ᾶτος, ὁ, ἡ, 1. = εὔκρατος, σε Πλάτ. 2. λέγεται για πρόσωπα, 

κοινωνικός, σε Ανθ.  

εὐκρᾱσία, ἡ, καλή θερμοκρασία, ηπιότητα, πραότητα, σε Πλάτ.  

εὔ-κρᾱτος, Ιων. εὔ-κρητος, -ον (κεράννυμι), καλά αναμεμειγμένος, 

εύκρατος, ήπιος, σε Πλάτ.  

εὔ-κρεκτος, -ον (κρέκω), «καλοϋφασμένος», λέγεται για τις κλωστές του 

στημονιού, σε Ανθ.  

εὔ-κρηνος, -ον (κρήνη), αυτός που ποτίζεται, αρδεύεται καλά, σε Ανθ.  

εὔκρητος, -ον, Ιων. αντί εὔκρατος.  

εὔ-κρῑθος, -ον (κριθή), πλούσιος σε κριθάρι, σε Θεόκρ., Ανθ.  

εὐκρῐνέω, μέλ. -ήσω, ξεχωρίζω, εκλέγω, προετοιμάζω, σε Ξεν.  

εὐ-κρῐνής, -ές (κρίνω),· I. καλά χωρισμένος, σε Ξεν. II. τακτοποιημένος, 

αυτός που βρίσκεται σε καλή τάξη, τακτικός, σε Ηρόδ., Ξεν.· ομαλός, 

κανονικός, σταθερός, λέγεται για ανέμους, σε Ησίοδ.  

εὐ-κρότᾰλος, Επικ. ἐϋ-κρ-, -ον, αυτός που συνοδεύεται από κρόταλα, σε 

Ανθ.· ζωηρός, θορυβώδης, πλατάγη, στον ίδ.  

εὐ-κρότητος, -ον, καλά σφυρηλατημένος, καλοδουλεμένος, λέγεται για 

μέταλλα, σε Σοφ., Ευρ.  

εὔ-κρυπτος, -ον, αυτός που κρύβεται εύκολα, σε Αισχύλ.  

εὐκταῖος, -α, -ον (εὔχομαι),· 1. αυτός που ταιριάζει ή ανήκει σε προσευχή, 

αναθηματικός, σε Αισχύλ., Αριστοφ.· αφοσιωμένος, σε Ευρ.· εὐκταῖα, τά, 

αναθηματικές προσφορές, αφιερώματα, τάματα, προσευχές, σε Αισχύλ., Σοφ. 

2. λέγεται για τους θεούς, αυτούς που επικαλείται κάποιος μέσω προσευχής, 

σε Αισχύλ., Ευρ. 3. επιθυμητός, σε Ανθ.  

εὐ-κτέᾰνος, -ον (κτέανον), πλούσιος, κτηματίας, σε Αισχύλ., Ανθ.  

εὐ-κτέᾰνος, -ον (κτείς), αυτός που αποτελείται από ίσιες ίνες, λεπτός, ψηλός, 

σε Πλούτ.  

ἐϋ-κτήμων, -ον (κτῆμα), πλούσιος, σε Πίνδ.  

εὔ-κτητος, -ον, αυτός που έχει αποκτηθεί εύκολα, σε Ανθ.  

εὐκτικός, -ή, -όν (εὐκτός), αυτός που εκφράζει ευχή, αναθηματικός, σε Ανθ.  

ἐϋ-κτίμενος, -η, -ον (κτίζω), καλοκτισμένος, σε Ομήρ. Ιλ.· νῆσος ἐϋκτιμένη, 

εφοδιασμένη με κομψά κτίρια, σε Ομήρ. Οδ.· ἐϋκτ.ἐν ἀλώῃ, σε 

καλοφτιαγμένο αλώνι, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για κήπο, καλά καλλιεργημένος, 

σε Ομήρ. Οδ.  



ἐΰ-κτῐτος, -ον, = ἐϋκτίμενος, σε Ομήρ. Ιλ., Ομηρ. Ύμν.  

εὐκτός, -ή, -όν (εὔχομαι),· I. 1. επιθυμητός, ὄφρ' εὐκτὰ γένηται, για να γίνουν 

όσα επιθυμούν και εύχονται, σε Ομήρ. Ιλ. 2. άξιος επιθυμίας, εὐκτὸν 

ἀνθρώποις, σε Ευρ.· εὐκτόν ἐστι, με απαρ., στον ίδ., σε Ξεν. II. ταμένος, 

αφιερωμένος, σε Ανθ.  

εὔ-κυκλος, -ον, αυτός που έχει καλή περιφέρεια, στρογγυλός, κυκλοτερής, 

λέγεται για ασπίδα, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· λέγεται για άρμα, αυτό που έχει 

ωραίους τροχούς, στον ίδ., σε Ομήρ. Οδ.  

εὐ-κύλῐκος, -η, -ον (κύλιξ), κατάλληλος για κούπα κρασιού, σε Ανθ.  

εὐλάβεια, Ιων. -ίη, ἡ (εὐλαβής), 1. συστολή, σέβα, προσοχή, πρόβλεψη, 

προφύλαξη, σε Θέογν., Σοφ. κ.λπ.· εὐλάβειαν ἔχεινμή... = εὐλαβεῖσθαι μή..., σε 

Πλάτ.· εὐλαβείας δεῖται, χρειάζεται, απαιτεί προσοχή, σε Δημ.· ἐπ' εὐλαβείᾳ, 

χάριν προσοχής, σε Πλάτ. 2. με γεν., προσοχή ή προφύλαξη σε κάτι, σε Σοφ. 

3. σεβασμός, ευλάβεια, ευσέβεια, περὶ τὸ θεῖον, σε Πλούτ.· απόλ., φόβος θεού, 

σε Κ.Δ. 4. με αρνητική σημασία, υπερβολική προσοχή, δειλία, ατολμία, σε 

Πλούτ.  

εὐλᾰβέομαι, παρατ. ηὐλαβούμην, μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ ηὐλαβήθην ή εὐλ-· I. 

συμπεριφέρομαι όπως ένας εὐλαβής, προσέχω, είμαι διακριτικός, 

προσεκτικός, προσέχω, προφυλάσσομαι, φυλάγομαι, Λατ. cavere, ακολουθ. 

από μή ή ὅπως μή, με υποτ., σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.· απόλ., εὐλαβήθητι, σε Σοφ.· 

μηδὲν εὐλαβηθέντα, χωρίς καμία συστολή, χωρίς επιφύλαξη, σε Δημ. II. 1. με 

αιτ., έχω την φροντίδα ενός πράγματος, φυλάγομαι από, σε Αισχύλ., Πλάτ. 

κ.λπ. 2. σέβομαι, τιμώ, στον ίδ. 3. αναμένω, περιμένω ήσυχα, σε Ευρ.  

εὐ-λᾰβής, -ές (λαβεῖν),· I. 1. αυτός που κρατά καλά, αυτός που βαστά γερά· 

έπειτα, μεταφ., αυτός που αναλαμβάνει κάτι με σύνεση, με προφύλαξη, 

διακριτικός, προσεκτικός, σε Πλάτ. 2. με αρνητική σημασία, υπερβολικά 

προσεκτικός, επιφυλακτικός, δειλός, σε Πλούτ.· επίρρ. εὐλαβῶς, συγκρ. -

εστέρως, σε Ευρ. 3. γεμάτος σεβασμό, ταπεινός, ευσεβής, ευλαβής, 

θεοφοβούμενος, θρήσκος, σε Κ.Δ. II. Παθ., εύληπτος, ευκολόπιαστος, σε 

Λουκ.  

εὐλαβητέον, ρημ. επίθ. του εὐλαβέομαι· I. αυτό από το οποίο πρέπει κανείς να 

φυλάγεται, με απαρ., σε Πλάτ. II. αυτό το οποίο πρέπει κανείς να προσέχει, με 

αιτ., στον ίδ.  

εὐλᾰβίη, Ιων. αντί εὐλάβεια.  

εὐλάζω, μέλ. -ξω, οργώνω, Χρησμ. παρά Θουκ.  

εὐ-λᾶϊγξ, ποιητ. αντί εὔ-λιθος, σε Ανθ.  

εὐλάκα, ἡ, Χρησμ. παρά Θουκ. (αρχαίοι Λακ. τύποι, πιθ. συγγενές προς το 

αὖλαξ).  

εὔ-λᾰλος, -ον, I. αυτός που μιλάει γλυκά, γλυκομίλητος, σε Ανθ. II. = 

εὔγλωσσος II, στον ίδ.  

εὐ-λάχᾰνος, -ον (λάχανον), πλούσιος σε λάχανα, άφθονος σε αυτά, σε Ανθ.  

εὔ-λειμος, -ον, = το επόμ., σε Ευρ.  

εὐ-λείμων, -ον, αυτός που έχει καλά, εύφορα λιβάδια, σε Ομήρ. Οδ., Ομηρ. 

Ύμν.  

εὔ-λεκτρος, -ον (λέκτρον), αυτός που προσφέρει, παρέχει συζυγική ευτυχία, 

αυτός που ευλογεί τον γάμο, σε Σοφ.  

εὐ-λεχής, -ές, = εὔλεκτρος, σε Ανθ.  

εὐλή, ἡ, σκουλήκι ή κάμπια, νύμφη εντόμου, μύγας, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.  

εὔ-ληπτος, -ον, 1. αυτός που λαμβάνεται εύκολα· επίρρ. -τως, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μπορεί να πιαστεί εύκολα, υπερθ. εὐληπτότα, σε Ξεν. 2. αυτός 



που εύκολα κυριεύεται, ευάλωτος, ευπόρθητος, σε Θουκ.· αυτό που εύκολα 

κερδίζεται ή αποκτιέται, σε Λουκ.  

εὔληρα, -ων, τά, αρχ. λέξη αντί ἡνία, χαλινάρια, γκέμια, σε Ομήρ. Ιλ. (άγν. 

προέλ.).  

εὐ-λίμενος, -ον (λῐμήν), αυτός που έχει καλά λιμάνια, σε Ευρ., Πλάτ.  

εὐλογέω, παρατ. εὐλόγουν ή ηὐλ-, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ εὐλόγησα ή ηὐλ-· I. λέω 

καλά λόγια για κάποιον, επαινώ, τιμώ, σε Τραγ.· δίκαια εὐλ. τινα, επαινώ 

δίκαια κάποιον, σε Αριστοφ. — Παθ., τιμώμαι, σε Σοφ. II. δίνω την ευλογία 

μου, ευλογώ, σε Κ.Δ.  

εὐλογητός, -ή, -όν, ευλογημένος, σε Κ.Δ.  

εὐλογία, ἡ, I. καλή γλώσσα ή καλολογία, καλλιέπεια, σε Πλάτ.· ορθός λόγος, 

αληθοφανής λόγος, σε Κ.Δ. II. ευλογία, εγκώμιο, σε Πίνδ.· ευλογία (ως 

ενέργεια, πράξη) ή ευλογία (ως αποτέλεσμα), στον ίδ.· λέγεται για την 

ελεημοσύνη που πραγματοποιείται για την ενίσχυση των φτωχών, στον ίδ.  

εὐ-λόγιστος, -ον, αυτός που υπολογίζει σωστά, φρόνιμος, σκεπτικός, σε 

Αριστ.  

εὔ-λογος, -ον, I. 1. αυτός που έχει ισχυρό λόγο, λογικός, μετρημένος, σε 

Αισχύλ.· εὔλογόν (ἐστι), με απαρ., είναι φυσικό, λογικό ότι, σε Αριστοφ. 2. 

εύλογος, δίκαιος, σε Θουκ. κ.λπ.· τὸεὔλ., εύλογη αιτία, δίκαιος λόγος, στον ίδ. 

II. επίρρ. -γως, δικαίως, λογικά, σε Αισχύλ., Θουκ.· εὐλ. ἔχειν, δείχνω λογική, 

σε Πλάτ.  

εὔ-λογχος, -ον (λαγχάνω), τυχερός, καλότυχος, σε Πλούτ.  

εὐ-λοέτειρα, ἡ (λόετρον), αυτή που έχει ωραία λουτρά, σε Ανθ.  

εὔ-λοφος, -ον, αυτός που έχει καλούς λόφους, σε Σοφ.  

εὔ-λοχος, -ον (λοχεύω), αυτός που βοηθά στον τοκετό, σε Ευρ.  

εὐ-λύρας[ῠ], ὁ, = το επόμ., όνομα του Απόλλωνα, σε Ευρ.  

εὔ-λῠρος, -ον (λύρα), αυτός που παίζει καλά την λύρα, ειδικευμένος στο 

παίξιμο λύρας, σε Αριστοφ., Ανθ.  

εὔ-λῠτος, -ον (λύω), 1. αυτός που λύνεται ή χαλαρώνεται εύκολα, σε Ξεν.· 

εὔλ. πρὸς λοιδορίαν, αυτός που εύκολα ξεσπά σε βρισιές, σε Θεόφρ. 2. μεταφ., 

αυτός που εύκολα διαλύεται ή παύει να ισχύει, σε Ευρ., Ξεν.  

εὐμάθεια και -ία, Ιων. -ίη, ἡ, ευκολία στην μάθηση, ευπείθεια, υπακοή, 

πραότητα, σε Πλάτ., Ανθ.  

εὐμᾰθής, -ές (μανθάνω), I. πρόθυμος ή γρήγορος στη μάθηση, Λατ. docilis, 

σε Πλάτ., Δημ.· επίρρ. -θῶς, σε Αισχίν. II. Παθ., αυτός που μαθαίνει εύκολα, 

εύληπτος, ευνόητος, σε Αισχύλ.· πασίγνωστος, πασιφανής, ευδιάγνωστος, 

ευκρινής, σε Σοφ.  

εὐμᾰθία, Ιων. -ίη, = εὐμάθεια, σε Πλάτ.  

εὐμᾱκής, -ές, Δωρ. αντί εὐμηκής.  

εὔ-μαλλος, -ον, αυτός που έχει καλό μαλλί, σε Πίνδ.  

εὔμᾱλος, Δωρ. αντί εὔμηλος.  

εὐ-μάρᾰθος, -ον, πλούσιος, άφθονος σε μάραθο, σε Ανθ.  

εὐμάρεια, ἡ, Ιων. —ίη,· 1. ευκολία, ευχέρεια, ευκαιρία, τινος, στην εκτέλεση 

ενός πράγματος, σε Σοφ. 2. ευκινησία, επιδεξιότητα, σβελτάδα, σε Ευρ. 3. 

λέγεται για κατάσταση, καλή κατάσταση, άνεση, καλοπέραση, ανάπαυση, 

εὐμαρείᾳ χρῆσθαι, βρίσκομαι σε ησυχία, είμαι σε άνεση, σε Σοφ.· αλλά 

επίσης, εὐμαρίῃ χρᾶσθαι, ευφημ. αντί alvum exonerare, ανακουφίζομαι, 

αφοδεύω, αποπατώ, σε Ηρόδ.· εὐμ.πρός τι, πρόβλεψη για, προστασία έναντι, 

σε Πλάτ.  



εὐ-μᾰρής, -ές (μάρη, άχρηστος τύπος αντί χείρ)· I. εύκολος, πρόσφορος, 

πρόχειρος, βολικός, άνετος, σε Θέογν.· εὐμ. χείρωμα, εύκολη λεία, σε 

Αισχύλ.· εὐμαρές (ἐστι), με απαρ., είναι εύκολο να, σε Πίνδ., Ευρ.· ομοίως 

και, ἐν εὐμαρεῖ (ἐστι), στον ίδ. II. 1. επίρρ. -ρῶς, Επικ. -ρέως, ήπια, σε Θέογν. 

2. εύκολα, σε Πλάτ.  

εὐμᾰρίη, Ιων. αντί εὐμάρεια.  

εὔμᾱρις, -ιδος, ἡ, αιτ. -ιν, Ασιατικό σανδάλι ή παντόφλα, σε Αισχύλ., Ευρ. 

(ξένη λέξη).  

εὐμάχᾰνος[ᾱ], -ον, Δωρ. αντί εὐμήχανος.  

εὐ-μεγέθης, -ες (μέγεθος), αυτός που έχει μεγάλο και καλό μέγεθος, 

τεράστιος, σε Αριστοφ.  

εὐ-μέλᾰνος, -ον (μέλας), αυτός που έχει καλό μελάνι, μελανώδης, 

μελανωμένος, κατάμαυρος, σε Ανθ.  

εὐ-μελής, -ές (μέλος), μελωδικός, εύηχος, ρυθμικός, σε Αριστ.  

εὐμένεια, ἡ, ποιητ. -ία (εὐμενής), ο χαρακτήρας, ο τρόπος του εὐμενοῦς, καλή 

διάθεση, εύνοια, χάρη, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.  

εὐμενέτης, -ου, ὁ, Επικ. αντί εὐμενής, ειλικρινής φίλος, οπαδός, καλοθελητής, 

εὐμενέτῃσι (Επικ. δοτ. πληθ.), σε Ομήρ. Οδ.  

εὐμενέω, I. είμαι καταδεκτικός, είμαι προσηνής, ευμενής, καλοσυνάτος, σε 

Θεόκρ. II. με αιτ., φέρομαι με ευγένεια σε κάποιον, σε Πίνδ.  

εὐ-μενής, -ές (μένος),· I. 1. αυτός που έχει καλή προδιάθεση, ευνοϊκός, 

καταδεκτικός, προσηνής, αγαθός, καλοσυνάτος, σε Ομηρ. Ύμν., Αττ. 2. 

λέγεται για τόπους, γῆ εὐμ. ἐναγωνίζεσθαι, πρόσφορη για μάχη, σε Θουκ.· 

λέγεται για ποτάμι, ευεργετικός, πλουσιοπάροχος, άφθονος, γενναιόδωρος, σε 

Αισχύλ.· λέγεται για δρόμο, εύκολος, σε Ξεν. II. επίρρ. -νῶς, Ιων. -έως, σε 

Αισχύλ., Πλάτ. κ.λπ.· συγκρ. -έστερον, σε Ευρ.  

εὐμενία, ἡ, ποιητ. τύπος του εὐμένεια, σε Πίνδ.  

Εὐμενίδες (ενν. θεαί), -ίδων, αἱ (εὐμενής), οι ευμενείς θεές, ευφημ. για τις 

Ἐρινύες ή Μαινάδες, σε Αισχύλ. κ.λπ.  

εὐμενίζομαι (εὐμενής), Μέσ., εξευμενίζω, ἥρωας, σε Ξεν.  

εὐ-μετάβλητος, -ον (μεταβάλλω), αυτός που αλλάζει, μεταβάλλεται εύκολα, 

σε Αριστ.  

εὐ-μετάβολος, -ον, = το προηγ., ευμετάβλητος, μεταβλητός, ρευστός, σε 

Πλάτ., Ξεν. κ.λπ.  

εὐ-μετάδοτος, -ον (μεταδίδωμι), αυτός που μεταδίδει πρόθυμα, εύκολα, 

ελευθέριος, σε Κ.Δ.  

εὐ-μετάπειστος, -ον (μεταπείθω), αυτός που εύκολα μεταπείθεται, σε Αριστ.  

εὐ-μεταχείριστος, -ον (μεταχειρίζω), 1. αυτός που εύκολα χειρίζεται ή 

«κουμαντάρεται», εύπλαστος, ευκολομεταχείριστος, σε Πλάτ., Ξεν. 2. αυτός 

που εύκολα αντιμετωπίζεται ή διοικείται, σε Θουκ., Ξεν.  

εὔ-μετρος, -ον (μέτρον), καλά μετρημένος, καλά υπολογισμένος, σε Αισχύλ.· 

αυτός που βρίσκεται σε καλή αναλογία, σε Θεόκρ.  

εὐ-μήκης, Δωρ. -μάκης[ᾱ], -ες (μῆκος), αυτός που έχει καλό μήκος, ψηλός, 

σε Πλάτ., Θεόκρ.  

εὔ-μηλος, Δωρ. -μᾱλος, -ον, πλούσιος σε πρόβατα, σε Ομήρ. Οδ., Πίνδ.  

εὐ-μήρῡτος, -ον (μηρύω), αυτός που υφαίνεται, στρίβεται, κλώθεται εύκολα, 

σε Λουκ.  

εὔ-μητις, -ιδος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει καλή σκέψη, σοφός, φρόνιμος, σε Ανθ.  

εὐμηχᾰνία, Δωρ. εὐμᾱχ-, ἡ, εφευρετική ικανότητα, σε Πίνδ., Πλούτ.  



εὐ-μήχᾰνος, Δωρ. εὐ-μάχ-[ᾱ], -ον, I. λέγεται για πρόσωπα, ικανός στην 

επινόηση, επινοητικός, εφευρετικός, σε Αισχύλ., Πλάτ. II. Παθ., λέγεται για 

πράγματα, αυτός που επινοήθηκε έξυπνα, ευφυής, δεξιοτεχνικός, σε Αριστοφ., 

Πλάτ.  

εὐ-μίμητος[ῑ], -ον, αυτός που εύκολα μπορεί να μιμηθεί κάποιος, 

ευκολομίμητος, σε Πλάτ.  

εὐ-μίσητος[ῑ], -ον, αξιομίσητος, σε Ξεν.  

εὔμῐτος, -ον, αυτός που έχει ωραίες κλωστές, εὐμίτοις πλοκαῖς = τὸν μίτον εὖ 

πλέκουσα, σε Ευρ.  

εὔ-μιτρος[ῐ], -ον, αυτός που έχει ωραία μίτραν, σε Μόσχ.  

ἐϋμ-μελίης, ὁ (εὖ, μελία), Επικ. αντί εὐ-μελίης, οπλισμένος, ένοπλος με καλό 

δόρυ από ξύλο φλαμουριάς, σε Όμηρ.· ἐϋμμελίω, Επικ. γεν., σε Ομήρ. Ιλ.  

εὔ-μναστος, Δωρ. αντί εὔ-μνηστος.  

εὐμνημόνευτος, -ον, αυτός που εύκολα κάποιος τον θυμάται, 

αξιομνημόνευτος, σε Δημ.· συγκρ. -ότερος, σε Αριστ.  

εὐ-μνήμων, -ον, αυτός που εύκολα θυμάται· συγκρ. επίρρ., εὐμνημονεστέρως 

ἔχειν, ώστε να διατηρείται ευκολότερα στη μνήμη, σε Ξεν.  
 


