
εὐτέλεια, Ιων. -ίη, ἡ, I. φθήνια, σε Ηρόδ.· εἰς εὐτέλειαν, φθηνά, δηλ. άθλια, 

πρόστυχα, σε Αριστοφ. II. αποταμίευση, οικονομία, λιτότητα, ἐπ' εὐτελείᾳ, 

οικονομικά, στον ίδ.· μετ' εὐτελείας, σε Θουκ.· εἰς εὐτ. συντέμνειν, περικόπτω, 

κάνω περικοπές για λόγους οικονομίας, στον ίδ.  

εὐ-τελής, -ές (τέλος),· I. 1. αυτός που πληρώνεται εύκολα, φθηνός, 

πάμφθηνος, σε Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ.· εὐτελέστερα δὲ τὰ δεινά, ο κίνδυνος θα 

ήταν μικρότερης σημασίας, σε Θουκ.· επίρρ. -λῶς, σε φθηνή τιμή, σε Ξεν. 2. 

μέτριος, χαμηλός, άθλιος (φτωχικός), ασήμαντος, τιποτένιος, κακομοίρης, 

ανάξιος, σε Αισχύλ.· εὐτελεστέρα ἄσκησις, ασήμαντη, τιποτένια, αυτή που δεν 

απαιτεί πολύ κόπο, σε Ξεν. II. οικονόμος, φειδωλός, ολιγοδάπανος, λιτός, 

στον ίδ.  

εὐ-τερπής, -ές (τέρπω), τερπνός, θελκτικός, γοητευτικός, σαγηνευτικός, σε 

Πίνδ., Ανθ.  

εὐ-τέχνητος, -ον (τεχνάομαι), κατεργασμένος, επεξεργασμένος με τέχνη, σε 

Ανθ.  

εὐτεχνία, ἡ, ικανότητα στην τέχνη, μαστοριά, σε Λουκ., Ανθ.  

εὔ-τεχνος, -ον (τέχνη), δεξιοτέχνης, επιδέξιος, σε Ανθ.  

εὐ-τλήμων, Δωρ. -τλάμων[ᾱ], -ον, γεν. -ονος (τλῆναι),· αυτός που αντέχει, 

υπομένει, υποφέρει πολύ, σταθερός, ακλόνητος, καρτερικός, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ἐΰ-τμητος, -ον (τέμνω), κομμένος καλά, λέγεται για δερμάτινα πράγματα, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

εὐτοκία, ἡ, ευτυχισμένος τοκετός, γέννηση, σε Ανθ.  

εὔ-τοκος, -ον (τίκτω), αυτός που γεννάει εύκολα, σε Αριστ.  

εὐτολμία, ἡ, θάρρος, ανδρεία, τόλμη, γενναιότητα, σε Ευρ.  

εὔ-τολμος, -ον (τόλμα), θαραλλέος, ανδρείος, τολμηρός, σε Αισχύλ., Ξεν.· 

επίρρ. -μως, σε Τυρτ., Αισχύλ.  

εὔ-τονος, -ον (τείνω), καλοτεντωμένος, ρωμαλέος, δραστήριος, υγιής, 

ακμαίος, σε Πλάτ.· επίρρ. -νως, ρωμαλέα, γερά, δυνατά, σε Αριστοφ.  

εὐ-τόρνευτος, -ον, = το επόμ., σε Ανθ.  

εὔ-τορνος, -ον, αυτός που έχει τορνευτεί καλά, στρογγυλός, κυκλικός, 

κυκλοτερής, σε Ευρ.  

εὐ-τράπεζος, -ον (τράπεζα), φιλόξενος, σε Αισχύλ.  

εὐτρᾰπελία, ἡ, 1. πνεύμα, χιούμορ, ζωηρότητα, ζωντάνια, Λατ. urbanitas, σε 

Αριστ., Πλούτ. 2. με αρνητική σημασία, προστυχιά, βρωμιά, αισχρολογία, 

βωμολοχία, σε Κ.Δ.  

εὐ-τράπελος, -ον (τρέπω),· 1. αυτός που εύκολα μεταστρέφεται ή αλλάζει, 

λόγος εὐτρ., επιδέξιος, δεξιοτεχνικός, αριστοτεχνικός, απολογητικός λόγος, 

απολογία, σε Αριστοφ.· επίρρ. -λως, με επιδεξιότητα, χωρίς αδεξιότητα ή 

δυσκολία, σε Θουκ. 2. α) έτοιμος προς απάντηση, ευφυής, πνευματώδης, Λατ. 

lepitus, σε Αριστ. β) με αρνητική σημασία, σκωπτικός, φλύαρος, αισχρός, 

πρόστυχος, σε Ισοκρ. 3. πανούργος, δόλιος, ανέντιμος, κακοήθης, σε Πίνδ.  

εὐ-τρᾰφής, -ές (τρέφω), I. καλοθρεμμένος, καλοαναπτυγμένος, εύσωμος, 

παχύς, σε Ευρ. κ.λπ. II. Ενεργ., θρεπτικός, σε Αισχύλ.  

εὐ-τρεπής, -ές (τρέπω), αυτός που εύκολα αλλάζει, που γυρίζει· γενικά, 

έτοιμος, προετοιμασμένος, σε Ευρ.· εὐτρεπὲς ποιεῖσθαί τι, στον ίδ.· επίρρ., 

εὐτρεπῶς ἔχειν, είμαι προετοιμασμένος, προπαρασκευσμένος, σε Δημ.  

εὐτρεπίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, I. ετοιμάζω, προετοιμάζω, βάζω σε τάξη, ξίφος, σε 

Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· εὐτρ. τὰ τείχη, τα επισκευάζω, σε Ξεν. — Παθ., 

προετοιμάζομαι, σε Ευρ. — Μέσ., ετοιμάζω για τον εαυτό μου ή ετοιμάζω 

κάτι δικό μου, σε Θουκ. II. κατακτώ κάποιον, αποκτώ την συμπάθεια, 



συμφιλιώνω, τινά τινι, σε Ξεν.· ομοίως, στη Μέσ., στον ίδ.· σε Παθ. παρακ., 

ἅπαντας ηὐτρέπισται, σε Δημ.  

εὔ-τρεπτος, -ον (τρέπω), αυτός που εύκολα μεταβάλλεται, ευμετάβλητος, σε 

Πλούτ.  

εὐ-τρεφής, Επικ. ἐϋ-τρ-, -ές (τρέφω), καλοθρεμμένος, ευτραφής, σε Ομήρ. 

Οδ., Ευρ.  

εὔ-τρητος, Επικ. ἐΰ-τρ-, -ον (τιτράω), καλά τρυπημένος, λέγεται για 

τρυπημένα αυτιά με σκουλαρίκια, σε Ομήρ. Ιλ.· πορώδης, σε Ανθ.  

εὐ-τρίαινα, ὁ, Αιολ. αντί -νης, αυτός που έχει καλή τρίαινα, σε Πίνδ.  

εὔ-τρῐχος, -ον, = εὔθριξ, σε Ευρ.  

εὔ-τροπος, -ον (τρέπω), εύστροφος, πολυμήχανος, σε Αριστ.  

εὐτροφία, ἡ, καλή τροφή, καλή ανατροφή, κατάσταση ευημερίας, σε Πλάτ.  

εὔ-τροφος, -ον (τρέφω), καλοθρεμμένος, ακμαίος, θαλλερός.  

εὐ-τρόχᾰλος, Επικ. ἐϋ-τρ-, -ον (τρέχω),· I. αυτός που τρέχει καλά, αυτός που 

κινείται γρήγορα, σε Ανθ. II. ολοστρόγγυλος, σε Ησίοδ.  

εὔ-τροχος, Επικ. ἐΰ-τρ-, -ον, I. 1. αυτός που έχει ωραίους τροχούς, καλές και 

γερές ρόδες, σε Όμηρ., Ευρ. 2. αυτός που τρέχει γρήγορα, ορμητικός, λέγεται 

για σχοινί, σε Ξεν.· εὔτροχος γλῶσσα, ετοιμόλογη, ευφραδής γλώσσα, σε Ευρ. 

II. ολοστρόγγυλος, στρογγυλός, σε Ανθ.  

εὐτῠκάζομαι, αποθ., ετοιμάζω, σε Αισχύλ.  

εὔτῠκος, -ον, σπάνιος τύπος του επομ., έτοιμος, σε Αισχύλ., Θεόκρ.  

εὔ-τυκτος, -ον (τεύχω),· 1. καλοφτιαγμένος, καλά κατασκευασμένος, 

κατεργασμένος, σε Όμηρ. 2. έτοιμος, σε Ηρόδ.  

εὐτῠχέω, παρατ. ηὐτύχουν ή εὐτ-, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ηὐτύχησα ή εὐτ-· παρακ. 

ἠυτύχηκα ή εὐτ-· γʹ πληθ. υπερσ. εὐτυχήκεσαν (εὐτυχής) · 1. είμαι 

ευτυχισμένος, είμαι πετυχημένος, ευημερώ, ευδαιμονώ, σε Ηρόδ. κ.λπ.· με 

μτχ., πετυχαίνω στην εκτέλεση ενός πράγματος, σε Ευρ. κ.λπ.· εὐτύχει, όπως 

το Λατ. vale, στο κλείσιμο επιστολών κ.λπ.· ομοίως και, ἀλλ' εὐτυχαίης, σε 

Τραγ. — Παθ., ἱκανὰ τοῖς πολεμίοις εὐτύχηται (απρόσ.), έχουν αρκετές 

επιτυχίες, σε Θουκ. 2. λέγεται για πράγματα, έχω ευτυχή έκβαση, πετυχαίνω, 

ευδοκιμώ, σε Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ.  

εὐτύχημα, -ατος, τό, ευτύχημα, ευτυχές συμβάν, ευτυχής περίπτωση, σε Ευρ., 

Ξεν. κ.λπ.  

εὐ-τῠχής, -ές (τυγχάνω),· I. ευτυχής, πετυχημένος, τυχερός, καλότυχος, 

ευτυχισμένος, σε Ηρόδ., Αττ.· εὐτ. ἱκέσθαι τινί, να έρθει με τις ευλογίες του σ' 

αυτόν, σε Σοφ.· τὸ εὐτυχές = εὐτυχία, σε Θουκ. II. επίρρ. -χῶς, σε Πίνδ., 

Τραγ. κ.λπ.· Ιων. -χέως, σε Ηρόδ.· συγκρ. -έστερον, σε Ευρ. κ.λπ.· υπερθ. -

έστατα, σε Ηρόδ.  

εὐτῠχία, ἡ, καλή τύχη, επιτυχία, ευημερία, σε Ηρόδ., Τραγ. κ.λπ.· εὐτυχίᾳ 

χρῆσθαι, σε Πλάτ.· στον πληθ., ευτυχήματα, επιτυχείς εκβάσεις, σε Θουκ.  

εὔ-υδρος, -ον (ὕδωρ), 1. καλά αρδευόμενος, καλά βρεγμένος, άφθονος σε 

νερό, σε Πίνδ., Ηρόδ. 2. λέγεται για ποτάμι, αυτός που έχει καλό νερό, σε 

Ευρ.  

εὔ-υμνος, -ον, αυτός που γιορτάζεται με πολλούς ύμνους, πολυύμνητος, σε 

Ομηρ. Ύμν.  

εὐ-υπέρβλητος, -ον (ὑπερβάλλω), αυτός που ξεπερνιέται εύκολα, μη 

ανυπέρβλητος, σε Αριστ.  

εὐ-ῠφής, -ές (ὑφή), καλοϋφασμένος, σε Ανθ.  

εὐφᾱμέω, εὔφᾱμος, Δωρ. αντί εὐφημ-.  



εὐ-φᾰρέτρης, -ου, ὁ, Δωρ. -ας, -α (φαρέτρα), αυτός που έχει όμορφη 

φαρέτρα, όμορφη σαϊτοθήκη, σε Σοφ.  

εὐ-φεγγής, -ές (φέγγος), φωτεινός, λαμπρός, σε Αισχύλ.  

εὐφημέω, Δωρ. εὐφᾱμέω, μέλ. -ήσω (εὔφημος), χρησιμοποιώ ευοίωνες 

λέξεις, αντίθ. προς το δυσφημέω· I. αποφεύγω κάθε δυσοίωνη λέξη, το male 

ominatis parcere verbis, του Ορατ.· απ' όπου, τηρώ θρησκευτική σιγή, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· προστ. εὐφήμει, εὐφημεῖτε, σουτ! σιωπή! σώπα! μείνε 

ακίνητος! ακίνητος! Λατ. favete lignuis, σε Αριστοφ., Πλάτ. II. 1. αναφωνώ 

εις ένδειξη επαίνου ή τιμής απέναντι σε κάποιον, ή σε θρίαμβο, σε Αισχύλ., 

Αριστοφ. 2. με αιτ., τιμώ κάποιον με έπαινο, μιλώ καλά γι' αυτόν, εκθειάζω, 

σε Ξεν. III. ηχώ θριαμβευτικά, σε Αισχύλ.  

εὐφημία, ἡ, χρήση ευοίωνων λέξεων, αντίθ. προς το δυσφημία· I. αποχή από 

δυσοίωνη γλώσσα, θρησκευτική σιγή, σε Τραγ.· εὐφημίαν ἴσχε = εὐφήμει, σε 

Σοφ.· εὐφημία 'στω, παράκληση για σιωπή πριν την προσευχή, σε Αριστοφ. II. 

με θετική σημασία, το ευοίωνο, το δίκαιο, σε Αισχίν.· ιδίως, καλό όνομα για 

κάτι κακό, ευφημισμός, στον ίδ. III. προσευχή και αίνος, λατρεία, τιμή, σε 

Ευρ.· στον πληθ., ύμνοι, αίνοι, έπαινοι, σε Πίνδ.  

εὔ-φημος, Δωρ. εὔ-φᾱμος, -ον (φήμη),· I. αυτός που προφέρει λόγια καλών 

οιωνών ή απέχει από δυσοίωνους χρησμούς, δηλ. ευλαβικά σιωπηλός, αντίθ. 

προς το δύσφημος, σε Αισχύλ. κ.λπ.· εὐφήμου στόμα φροντίδος ἱέντες, 

εκφέροντας λέξεις ευλαβικής σκέψης, δηλ. τηρώντας ιερή σιωπή, σε Σοφ.· 

ομοίως, ὑπ' εὐφήμου βοῆς, δηλ. στην σιωπή, στον ίδ.· εὔφημα φώνει, όπως το 

εὐφήμει, στον ίδ. II. με θετική σημασία, ευοίωνος, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· 

ομοίως, επίρρ. -μως, με ή μαζί με λόγια καλών οιωνών, σε Ομηρ. Ύμν., 

Αισχύλ.  

εὔ-φθογγος, αυτός που ακούγεται καλά, εύθυμος, χαρωπός, σε Θέογν., 

Αισχύλ.  

εὐ-φῐλής, -ές (φιλέω),· I. πολύ αγαπητός, σε Αισχύλ. II. αυτός που αγαπάει 

πολύ, με γεν., στον ίδ.  

εὐ-φίλητος, -η, -ον (φιλέω), προσφιλής, πολύ αγαπητός, σε Αισχύλ.  

εὐ-φῐλό-παις, ὁ, ἡ, αγαπητός στα παιδιά, λέγεται για μικρό λιονταράκι, σε 

Αισχύλ.  

εὐ-φῐλοτίμητος, -ον, φιλόδοξος, σε Αριστ.  

εὔ-φλεκτος, -ον (φλέγω), εύκολος στο να πάρει φωτιά, σε Ξεν.  

εὐ-φόρητος, -ον, αυτός που υποφέρεται εύκολα, υποφερτός, ανεκτός, τινι, σε 

Αισχύλ.  

εὐ-φόρμιγξ, -ιγγος, ὁ, ἡ, με όμορφη λύρα ή παίζοντας όμορφα τη λύρα, σε 

Ανθ.  

εὔ-φορος, -ον (φέρω),· I. 1. αυτός που υποφέρεται με υπομονή, σε Πίνδ. 2. 

εύκολος στο να κρατηθεί ή να φορεθεί, ελαφρύς, ευκολομεταχείριστος, ψιλός, 

ὅπλα, σε Ξεν. 3. αυτός που εξαπλώνεται γρήγορα, λέγεται για ασθένειες, σε 

Λουκ. II. 1. Ενεργ., αυτός που υποφέρεται με ευχαρίστηση, λέγεται για το 

αεράκι, ευνοϊκός, ούριος, σε Ξεν. 2. λέγεται για το σώμα, ενεργητικός, 

ζωντανός, ρωμαλέος, δραστήριος, υγιής, στον ίδ. 3. ικανός να αντέξει, 

υπομονετικός, καρτερικός· επίρρ. εὐφόρως, σε Σοφ.  

εὔ-φορτος, -ον, καλοφορτωμένος, αυτός που έχει όσο φορτίο ή σαβούρα 

πρέπει ώστε να πλέει, να ταξιδεύει καλά, σε Ανθ.  

εὐ-φρᾰδής, -ές (φράζω), καλοειπωμένος· επίρρ., εὐφραδέως ἀγορεύειν, μιλώ 

με ευγλωττία, με ευφράδεια, σε Ομήρ. Οδ.  

εὐφρᾰδίη, ἡ, Ιων. και ποιητ. αντί εὐφράδεια, σε Ανθ.  



εὐ-φραίνω, Επικ. ἐϋ-φρ-, μέλ. Αττ. εὐφρᾰνῶ, Ιων. και Επικ. εὐφρανέω, 

ἐϋφρανέω· αόρ. αʹ ἔφρᾱνα ή ηὔφρ-, Επικ. εὔφρηνα — Παθ., με Μέσ. μέλ. 

εὐφρᾰνοῦμαι, Ιων. βʹ ενικ. εὐφράνεαι, Παθ. εὐφρανθήσομαι· αόρ. αʹ 

εὐφράνθην ή ηὐ- (εὔφρων)· I. ευθυμώ, χαροποιώ, ενθουσιάζω, ευαρεστώ, 

καλοκαρδίζω, σε Όμηρ., Τραγ. κ.λπ. II. Παθ., γίνομαι χαρούμενος, 

ευαρεστούμαι, τέρπομαι, ευχαριστιέμαι, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.· ἐπί τινι, σε 

Αριστοφ.· ἔν τινι, διά τινος, ἀπό τινος, σε Ξεν.· με μτχ., εὐφράνθη ἰδών, 

αγαλλίασε όταν αντίκρυσε, σε Πίνδ.  

εὔ-φραστος, -ον (φράζω), εύκολος στην προφορά ή στην έκφραση, 

ευπρόφερτος, σε Αριστ.  

εὐ-φρονέων, Επικ. ἐϋ-φρ-, αυτός που έχει καλή κρίση, που έχει καλή 

φρόνηση, σε Όμηρ.· ρήμα εὐφρονέω δεν συναντάται.  

εὐφρόνη, ἡ (εὔφρων), η καλή ώρα, ευφημ. αντί νύξ, νύχτα, σε Ησίοδ., Ηρόδ. 

κ.λπ.  

εὐφρόνως, επίρρ. του εὔφρων.  

εὐφροσύνη, Επικ. ἐϋφρ-, ἡ (εὔφρων), ευθυμία, κέφι, χαρά, σε Ομήρ. Οδ.· 

λέγεται για συμπόσιο, ξεφάντωμα, γλέντι, γενική ευθυμία, χαρμόσυνη 

διάθεση, στο ίδ.· στον πληθ., ευχάριστες σκέψεις, φροντίδες, στο ίδ.· 

εκδηλώσεις, εορτασμοί, σε Αισχύλ. κ.λπ.  

εὐφρόσῠνος, -η, -ον, επίσης -ος, -ον, ποιητ. αντί εὔφρων· επίρρ. -νως, 

εύθυμα, κεφάτα, με κέφι, σε Θέογν.  

εὔ-φρων, Επικ. ἐΰ-φρ-, -ον (φρήν),· I. 1. κεφάτος, ευδιάθετος, χαρωπός, 

χαρούμενος, εύθυμος, φαιδρός, λέγεται για ανθρώπους που διασκεδάζουν, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· επίρρ. εὐφρόνως, με κέφι, σε Πίνδ. κ.λπ. 2. Ενεργ., αυτός που 

επευφημεί, που ζητωκραυγάζει, που προκαλεί κέφι, αυτός που προξενεί χαρά 

ή ευθυμία, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. κ.λπ. II. έπειτα, αυτός που έχει καλές 

διαθέσεις, ευμενής, ευνοϊκός, ελεήμων, μεγαλόψυχος, σε Πίνδ., Αισχύλ. κ.λπ.· 

επίρρ., με την ίδια σημασία, στον ίδ. III. = εὔφημος, στον ίδ.  

εὐ-φυής, -ές (φυή),· I. καλοαναθρεμμένος, ευτραφής, καλοσχηματισμένος, 

όμορφος, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. II. 1. αυτός που έχει καλή διάθεση εκ φύσεως, 

ευφυής, έξυπνος, σε Ξεν.· λέγεται για άλογα και σκύλους, στον ίδ. 2. φυσικά 

προσαρμοσμένος, ταιριαστός ή ευπροσάρμοστος, προσαρμόσιμος, εἴς ή πρός 

τι, σε Πλάτ.· με απαρ., εὐφυὴς λέγειν, σε Αισχίν.· επίρρ. εὐφυῶς, σε Δημ. III. 

λέγεται για θετικά φυσικά χαρίσματα, έξυπνος, σε Αριστ.· επίρρ. εὐφυῶς, σε 

Πλάτ.  

εὐφυΐα, ἡ, I. καλή φυσική κατάσταση, καλή φυσική ανάπτυξη, σε Πλούτ. II. 

φυσικά προτερήματα, εξυπνάδα, μεγαλοφυΐα· και με ηθική σημασία, 

καλοσύνη, σε Αριστ.  

εὐ-φύλακτος, -ον (φυλάσσω), αυτός που φυλάγεται ή φρουρείται εύκολα, σε 

Αισχύλ.· ἐν εὐφυλάκτῳ εἶναι, βρίσκομαι σε επιφυλακή, σε Ευρ.· 

εὐφυλακτότερα αὐτοῖς ἐγίγνετο, ήταν ευκολότερο γι' αυτούς να έχουν το νου 

τους, να προσέχουν, σε Θουκ.  

εὔ-φυλλος, -ον (φύλλον), αυτός που έχει καλά και άφθονα φύλλα, σε Πίνδ., 

Ευρ.  

εὐφυῶς, επίρρ. του εὐφυής .  

εὐφωνία, ἡ, καλή φωνή, σε Ξεν.  

εὔ-φωνος, -ον (φωνή),· 1. γλυκόφωνος, μουσικός, μελωδικός, σε Πίνδ., 

Αισχύλ. 2. βροντόφωνος, λέγεται για κήρυκα, σε Ξεν., Δημ.  

εὐ-χαίτης, -ου, ὁ (χαίτη), αυτός που έχει όμορφα μαλλιά· λέγεται για δέντρα, 

ωραιόφυλλος, σε Ανθ.  



εὔ-χαλκος, -ον, δουλεμένος, κατεργασμένος από καλό χαλκό ή από 

καλοδουλεμένο, καλά επεξεργασμένο χαλκό, σε Όμηρ., Αισχύλ.  

εὐ-χάλκωτος, -ον (χαλκόω), = το προηγ., σε Ανθ.  

εὔ-χᾰρις, ουδ. εὔχαρι, γεν. -ιτος· ευχάριστος, χαριτωμένος, θελκτικός, 

ελκυστικός, σαγηνευτικός, συναρπαστικός, κομψός, δημοφιλής, σε Ευρ., 

Πλάτ.· τὸ εὔχαρι, δημοτικότητα, αβροφροσύνη, λεπτοί τρόποι, κομψή 

συμπεριφορά, σε Ξεν.  

εὐχᾰριστέω, μέλ. -ήσω, είμαι ευγνώμων, εκφράζω ευχαριστίες, σε Ψήφ. παρά 

Δημ.  

εὐχᾰριστία, ἡ, 1. ευγνωμοσύνη, ευαρέσκεια, σε Ψήφ. παρά Δημ. 2. απονομή 

ευχαριστιών.  

εὐ-χάριστος, -ον (χαρίζομαι), = εὔχαρις· I. ελκυστικός, σαγηνευτικός, 

συναρπαστικός, σε Ξεν.· λέγεται για πράγματα, αρεστός, συμπαθής, 

ευχάριστος, κομψός, χαριτωμένος, εκλεπτυσμένος, γλαφυρός, στον ίδ.· επίρρ., 

τελευτᾶν τὸν βίον εὐχαρίστως, πεθαίνω ευτυχισμένος, σε Ηρόδ. II. ευγνώμων, 

Λατ. gratus, στον ίδ., σε Ξεν.  

εὔ-χειρ, -ειρος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει γρήγορο ή σβέλτο χέρι, ειδικός, 

επιδέξιος, δεξιοτέχνης, σε Πίνδ., Σοφ.  

εὐ-χείρωτος, -ον (χειρόω), αυτός που εύκολα δαμάζεται, ευκολοδιοίκητος, ή 

αυτός που εύκολα εξουδετερώνεται, σε Αισχύλ., Ξεν.  

εὐχέρεια, ἡ, I. επιδεξιότητα, δεξιοτεχνία, σε Πλάτ. κ.λπ. II. 1. ετοιμότητα, 

κλίση, ροπή, τάση, εὐχ. πονηρίας, κλίση, τάση προς το κακό, στον ίδ. 2. 

θρασύτητα, απερισκεψία, αποκοτιά, αψηφισιά, σε Αισχύλ.  

εὐ-χερής, -ές (χείρ), 1. αυτός που χειρίζεται κάποιος εύκολα, αυτός που 

αντιμετωπίζεται εύκολα, εύκολος, ακίνδυνος· εὐχερές ἐστι, με απαρ., σε 

Βατραχομ.· πάντα ταῦτ' ἐν εὐχερεῖ ἔθου, τα πήρες ελαφρά, αψήφιστα, δεν τους 

έδωσες προσοχή, σε Σοφ.· επίρρ. -ρῶς, στον ίδ. 2. λέγεται για πρόσωπα, 

ευκολομεταχείριστος, συμβιβαστικός, ενδοτικός, αγαθός, καλόβολος, 

υποχωρητικός, σε Σοφ.· επίρρ. εὐχερῶς φέρειν, σε Πλάτ. κ.λπ.· συγκρ. -

έστερον, σε Ξεν. 3. με αρνητική σημασία, ανόητος, απερίσκεπτος, σε Δημ.· 

επίρρ. -ρῶς, στον ίδ.  

εὐχετάομαι, αποθ., μόνο σε Επικ. ενεστ. και παρατ. εὐχετόωνται, -όωντο, 

απαρ. -άασθαι (εὔχομαι)· I. προσεύχομαι, σε Ομήρ. Ιλ.· αφιερώνω, τάζω, 

ορκίζομαι, σε Όμηρ. II. καυχιέμαι, υποκρίνομαι, προσποιούμαι, κομπάζω, 

κορδώνομαι, καυχησιολογώ, με απαρ., τίνες ἔμμεναι εὐχετόωνται; σε Ομήρ. 

Οδ. κ.λπ.· ἐπ' ἀνδράσιν εὐχ., καυχιέται εις βάρος τους, στο ίδ.  

εὐχή, ἡ (εὔχομαι), 1. προσευχή, τάξιμο, τάμα, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. (οι 

συνηθισμένες Ομηρ. λέξεις είναι εὖχος και εὐχωλή)· εὐχὴν ἐπιτελέσαι, Λατ. 

vota persolvere, σε Ηρόδ.· ἀποδιδόναι, σε Ξεν.· κατὰ χιλίων εὐχὴν ποιήσασθαι 

χιμάρων, να υποσχεθούν (ότι θα θυσιάσουν) χίλια κατσίκια, σε Αριστοφ. 2. 

απλή επιθυμία, φιλοδοξία, βλέψεις, επιδίωξη, αντίθ. προς την 

πραγματικότητα, εὐχαῖς ὅμοια λέγειν, χτίζω κάστρα στον αέρα, οικοδομώ στον 

αέρα, σε Πλάτ. 3. ευχή για κακό, δηλ. κατάρα, ανάθεμα, σε Αισχύλ., Ευρ.  

εὔ-χῑλος, -ον, λέγεται για άλογο, αυτό που τρέφεται καλά, σε Ξεν.  

εὐ-χίμᾰρος[ῐ], -ον, πλούσιος σε κατσίκες, σε Ανθ.  

εὔ-χλοος, -ον, συνηρ. -χλους, -ουν (χλόα), χλοερός, σε Σοφ.  

εὔχομαι, Επικ. βʹ ενικ. εὔξεαι, παρατ. ηὐχόμην ή εὐ-, μέλ. εὔξομαι, αόρ. αʹ 

ηὐξάμην ή εὐ-, παρακ. εὖγμαι, υπερσ. ηὔγμην· I. 1. αποθ., προσεύχομαι, 

προσφέρω ευχές, εκτελώ το τάμα μου, τάζω, αφιερώνω, Λατ. precari, vota 

facere, θεῷ ή θεοῖς, σε Όμηρ. κ.λπ.· πρὸς τοὺς θεούς, σε Ξεν. κ.λπ.· με δοτ. 



ηθικής, προσεύχομαι για κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ. 2. με απαρ., εύχομαι να, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· επίσης, εὔχ. τοὺς θεοὺς δοῦναι, τους ικετεύω να μου δώσουν, σε 

Ξεν. 3. με αιτ. αντ., εύχομαι να έχω κάτι, επιθυμώ ή λαχταρώ, σε Πίνδ., Αττ.· 

εὔχ. τινί τι, εύχομαι να συμβεί κάτι σε κάποιον, όπως ο Σοφ. II. 1. τάζω ή 

υπόσχομαι να κάνω κάτι, με απαρ., σε Όμηρ., Αττ. 2. με αιτ. πράγμ., όπως το 

Λατ. vovere, τάζω, υπόσχομαι κάτι, σε Αισχύλ., Αριστοφ. III. 1. διακηρύσσω, 

υπόσχομαι δημόσια, καυχιέμαι, κομπάζω, σε Ομήρ. Ιλ.· κυρίως, λέγεται για 

κάτι για το οποίο δικαιολογημένα κάποιος είναι περήφανος, για το οποίο 

καμαρώνει, πατρὸς ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχομαι εἶναι, στο ίδ. 2. απλώς, 

διακηρύσσω ή δηλώνω, ομολογώ, σε Ομήρ. Οδ. IV. ως Παθ., ἐμοὶ μετρίως 

εὖκται, έχω προσευχηθεί, έχω παρακαλέσει επαρκώς, έχω προσευχηθεί 

ικανοποιητικά, σε Πλάτ.· αλλά ο Σοφ. χρησιμοποιεί ως υπερσ. το ηὔγμην, με 

Ενεργ. σημασία.  

εὔ-χορδος, -ον (χορδή), αυτός που έχει καλές χορδές, σε Πίνδ.  

εὖχος, -εος, τό (εὔχομαι), I. αυτό που εύχεται κάποιος να έχει, το αντικείμενο 

της προσευχής, εὖχος δοῦναι, πορεῖν, αποδέχομαι, ικανοποιώ το αίτημα 

κάποιου, σε Όμηρ.· εὖχος ἀρέσθαι, το αποκτώ, το εξασφαλίζω, σε Ομήρ. Ιλ. 

II. καυχησιολογία, κομπασμός, στο ίδ., σε Πίνδ. III. τάμα, αφιέρωμα, σε Ανθ.  

εὔ-χρηστος, -ον (χράομαι), εύκολος στη χρήση, χρήσιμος, εξυπηρετικός, 

ωφέλιμος, σε Ξεν. κ.λπ.  

εὐ-χροής, -ές, Επικ. αντί εὔχροος, δέρμα βόειον ἐϋχροές, σε Ομήρ. Οδ.  

εὔ-χροος, -ον, συνηρ. -χρους, -ουν, Ιων. -χροιος, -ον (χρόα)· αυτός που έχει 

καλό χρώμα, ζωηρόχρωμος, αυτός που έχει καλή όψη, όμορφη επιδερμίδα 

προσώπου, ακμαίος, σφριγηλός, υγιής, σε Ξεν. κ.λπ.· συγκρ. -οώτερος, στον 

ίδ.  

εὔ-χρῡσος, -ον, πλούσιος σε χρυσάφι, λέγεται για τον Πακτωλό, σε Σοφ.  

εὔ-χρως, -ων, = εὔχροος, σε Αριστοφ.  

εὐχωλή, ἡ (εὔχομαι), Επικ. τύπος του εὐχή· I. προσευχή, τάμα, υπόσχεση, σε 

Όμηρ. II. 1. καυχησιολογία, κομπασμός, σε Ομήρ. Ιλ.· ιαχή, κραυγή 

θριάμβου, στο ίδ. 2. αφορμή καυχησιολογίας, καύχημα, ἔπαινος, κὰδ δέ κεν 

εὐχωλὴν Πριάμῳ λίποιεν Ἑλένην, στο ίδ.  

εὐχωλῐμαῖος, -α, -ον, δεσμευμένος από τάμα, σε Ηρόδ.  

εὐ-ψάμᾰθος, -ον, αμμώδης, σε Ανθ.  

εὐψῡχέω, μέλ. -ήσω, I. είμαι θαρραλέος, σε Κ.Δ. II. προστ. εὐψύχει, «στο 

καλό», «καλό ταξίδι», λέγεται για επιτύμβια επιγραφή, σε Ανθ.  

εὐψῡχία, ἡ, καλό θάρρος, γενναιότητα, υψηλό φρόνημα, ηθικό, σε Αισχύλ. 

κ.λπ.  

εὔ-ψῡχος, -ον (ψυχή), θαραλλέος, γενναιόψυχος, ανδρείος, άφοβος, 

ψυχωμένος, Λατ. animosus, σε Αισχύλ. κ.λπ.· τὸ ἐς τὸ ἔργα εὔψυχον, σε 

Θουκ.· εὐψυχότατοι πρὸς τὸ ἐπιέναι, στον ίδ.· επίρρ. -χως, σε Ξεν.  

εὕω, μέλ. εὕσω, αόρ. αʹ εὗσα· καψαλίζω, καίω ελαφρά, λέγεται για το 

καψάλισμα των τριχών των γουρουνιών, σε Όμηρ.  

εὐ-ώδης, -ες (ὄδωδα), αυτός που έχει γλυκιά μυρωδιά, ευωδιαστός, 

αρωματικός, σε Όμηρ. κ.λπ.· εὐωδέστατος, σε Ηρόδ.  

εὐωδία, Ιων. -ίη, ἡ, γλυκιά μυρωδιά, σε Ηρόδ., Ξεν.  

εὐ-ώδῑν, -ῑνος, ὁ, ἡ, αυτός που γεννά εύκολα, γόνιμος, παραγωγικός, σε Ανθ.  

εὐ-ώλενος, -ον (ὠλένη), αυτός που έχει ωραία χέρια, όμορφα μπράτσα, σε 

Πίνδ., Ευρ.  

εὔ-ωνος, -ον, αυτός που έχει σωστή τιμή, φθηνός (Γαλλ. à bon marché), σε 

Ξεν., Δημ. κ.λπ.  



εὐ-ώνῠμος, -ον (ὄνυμα, Αιολ. αντί ὄνομα)· I. 1. αυτός που έχει καλό όνομα, 

τιμημένος, έντιμος, σε Ησίοδ., Πίνδ. κ.λπ. 2. ευοίωνος, ευνοϊκός, αίσιος, στον 

ίδ., Πλάτ. II. ευφημ. αντί ἀριστερός (γιατί οι κακοί οιωνοί έρχονταν απ' τα 

αριστερά), αριστερός, αυτός που βρίσκεται στ' αριστερά, σε Ηρόδ., Σοφ. 

κ.λπ.· ἐξ ἐυωνύμου χειρός ή ἐξ εὐωνύμου, στα αριστερά, σε Ηρόδ.  

εὐ-ῶπις, -ιδος, ἡ (ὤψ), αυτός που έχει ωραία εμφάνιση, καλή όψη, σε Ομήρ. 

Οδ., Πίνδ.  

εὐ-ωπός, -όν, = εὐώψ, σε Ευρ.· εὐ. πύλαι, φιλικές πύλες, στον ίδ.  

εὐωριάζω, αμελώ, παραμελώ, σε Αισχύλ.  

εὔ-ωρος, -ον (ὤρα), αμελής, αδιάφορος, τινος, για κάτι.  

εὐ-ωχέω, μέλ. -ήσω — Μέσ., μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ εὐωχησάμην, επίσης σε 

Παθ. τύπο εὐωχήθην (εὖ, ἔχω)· I. κάνω το τραπέζι ή ταΐζω καλά, ψυχαγωγώ, 

δεξιώνομαι πολυτελώς, σε Ηρόδ., Αττ. — Μέσ., τρώω, τρέφομαι πολυτελώς, 

τρωγοπίνω πλουσιοπάροχα, σε Ηρόδ.· κρέα εὐωχ., τρώω χορταστικά, 

απολαμβάνω, σε Ξεν.· λέγεται για ζώα, τρώω μέχρι κορεσμού, σε Αριστοφ., 

Ξεν. II. μεταφ., εὐωχεῖν τινα καινῶν λόγων, τον ψυχαγωγώ με καινοφάνη 

λόγια, σε Θεόφρ. — Μέσ., ευχαριστιέμαι, εντρυφώ, απολαμβάνω, με γεν., τοῦ 

λόγου, σε Πλάτ.  

εὐωχία, ἡ, ξεφάντωμα, γλεντοκόπι, σε Αριστοφ. κ.λπ.· μεταφ., λόγωνεὐωχίαι, 

απολαύσεις λόγων, σε Ανθ.  

εὐ-ώψ, -ῶπος, ὁ, ἡ (ὤψ), καλός στην όψη, σε Σοφ.  

ἔφᾱ, Δωρ. αντί ἔφη, γʹ ενικ. αορ. βʹ του φημί.  

ἐφαάνθη, Επικ. αντί ἐφάνθη, γʹ ενικ. αορ. αʹ του φαίνω.  

ἔφᾱβος, ἐφᾱβικός, Δωρ. αντί ἐφηβ-.  

ἐφ-αγιστεύω, μέλ. -σω, εκτελώ, πραγματοποιώ, εκφορά, πραγματοποιώ 

νεκρικές τελετές πάνω από τάφο, φυλάσσω τα ιερά έθιμα, σε Σοφ.  

ἐφ-αγνίζω, μέλ. -σω, = το προηγ.· τὰ πάντ' ἐφαγνίσαι, να εκτελέσετε όλες τις 

νεκρικές τελετές, σε Σοφ.  

ἔφᾰγον, αόρ. βʹ του ἐσθίω.  

ἐφαιρέομαι, Παθ., εκλέγομαι ή διορίζομαι ως διάδοχος κάποιου, σε Θουκ.  

ἐφ-άλλομαι, γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ ἐπ-ᾱλτο (πρβλ. ἀναπάλλω), με μτχ. ἐπ-

άλμενος, ἐπι-άλμενος, αποθ., τινάζομαι επάνω, ορμώ εναντίον κάποιου, σε, 

κάνω επίθεση με ορμή, εφορμώ· με δοτ., Τρώεσσιν ἐπάλμενος, σε Ομήρ. Ιλ.· 

επίσης, χωρίς εχθρική σημασία, με γεν., ἐπιάλμενος ἵππων, πηδώντας πάνω 

στο άρμα, στο ίδ.  

ἔφ-ᾰλος, -ον (ἅλς), παραλιακός, παράλιος, λέγεται για λιμάνια, σε Ομήρ. Ιλ., 

Σοφ.  

ἐφ-ᾱλόω, Δωρ. αντί ἐφ-ηλόω.  

ἐφάμαν[φᾰ], Δωρ. αντί ἐφάμην, Μέσ. αορ. βʹ του φημί.  

ἐφ-άμερος, ἐφ-ᾱμέριος, Δωρ. αντί ἐφ-ήμ-.  

ἐφ-άμιλλος[ᾰ], -ον (ἅμιλλα), I. ισάξιος, ίσος, όμοιος προς, αντίπαλος, ἐφ. 

γίγνεσθαι τινι, σε Ξεν. II. Παθ., αυτός που θεωρείται ως αντικείμενο 

ανταγωνισμού ή διαμάχης, σε Δημ.  

ἔφᾰν, Αιολ. και Επικ. αντί ἔφασαν, γʹ πληθ. αορ. βʹ του φημί.  

ἐφ-ανδάνω, μέλ. -αδήσω· Επικ. ἐπι-ανδάνω· αρέσω, φαίνομαι αρεστός, με 

δοτ., ἐμοὶ δ' ἐπιανδάνει οὕτως, σε Ομήρ. Ιλ.· τοῖσιν δ' ἐπιήνδανε μῦθος, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ἐφ-άπαξ, επίρρ.: I. άπαξ μόνο, μια φορά μόνο, σε Κ.Δ. κ.λπ. II. αμέσως, 

παραχρήμα, την ίδια την στιγμή που γίνεται λόγος για κάτι, παρευθύς, στο ίδ.  

ἐφ-απλόω, μέλ. -ώσω, απλώνω ή αναδιπλώνω, σε Βάβρ.  



ἐφ-άπτω, Ιων. ἐπ-άπτω, μέλ. -ψω, I. δένω κάτι πάνω σε, κρεμώ, λύουσα ἢ 

'φάπτουσα, αν παρέβαινα ή τηρούσα, σε Σοφ.· τοὖργον ὡς ἐφάψειεν τόδε, την 

εξώθησε σ' αυτό το έργο, στον ίδ. — Παθ., γʹ ενικ. παρακ. και υπερσ. ἐφῆπται, 

-το, είναι ή ήταν κρεμασμένο πάνω από κάτι, επικρέμαται, επαπειλείται πάνω 

από, είναι καθορισμένο ως το πεπρωμένο κάποιου, με δοτ. Τρώεσσι κήδε' 

ἐφῆπται, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. Μέσ., θέτω στην κατοχή μου, γραπώνω, αρπάζω, 

φθάνω σε, εγγίζω. με γεν., σε Ομήρ. Οδ., Θέογν., Σοφ. 2. αντιλαμβάνομαι με 

το μυαλό μου, φθάνω σε, Λατ. assequi, με γεν., σε Πλάτ. 3. σε Πίνδ. επίσης, 

με δοτ. (όπως τα θιγγάνω, ψαύω), προσηλώνομαι, αφοσιώνομαι. 4. σε Ηρόδ., 

μτχ. Παθ. παρακ., με γεν., εἴδεος ἐπαμμένος, προικισμένος με μια 

συγκεκριμένη ομορφιά. 5. ακολουθώ, έρχομαι δεύτερος, σε Θεόκρ.  

ἐφ-αρμόζω, Αττ. -όττω, Δωρ. -όσδω, μέλ. -αρμόσω, I. 1. αμτβ., 

προσαρμόζομαι πάνω σε, τοποθετούμαι, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ. 2. είμαι 

κατάλληλος να προσαρμοστώ σε, τινί, σε Αριστ. II. 1. προσαρμόζω, τοποθετώ 

κάτι πάνω σε κάτι άλλο, προβάρω, δοκιμάζω, φορώ, τί τινι, σε Ησίοδ., Θεόκρ. 

— Μέσ., φορώ πάνω μου, σε Ανθ. 2. συναρμολογώ, τακτοποιώ, ρυθμίζω, σε 

Ξεν.· πίστιν ἐφαρμόσαι, προσθέτω την πρέπουσα εγγύηση, την κατάλληλη 

ασφάλεια, σε Σοφ.  

ἐφαρμοστέον, ρημ. επίθ., πρέπει να προσαρμόσουμε, τί τινι, σε Λουκ.  

ἐφ-έδρα, Ιων. ἐπ-έδρη, ἡ, παραμονή σε ή μπροστά από τόπο, πολιορκία, 

αποκλεισμός, Λατ. obsessio, σε Ηρόδ.  

ἐφεδρεία, ἡ, I. κάθισμα πάνω σε κάτι. II. το να κάθεται κάποιος κοντά, 

περιμένοντας τη σειρά του, λέγεται για πυγμάχους, σε Πλάτ.· ενέδρευση, 

καρτέρι, σε Πλούτ.  

ἐφεδρεύω, μέλ. -σω (ἔφεδρος),· I. επικάθομαι, στηρίζομαι πάνω σε, σε Ευρ. 

II. ενεδρεύω ή παραμονεύω, λέγεται για εχθρό που περιμένει να επιτεθεί, σε 

Θουκ.· ἐφ. τινί, επιτηρώ, παραφυλάω, καιροφυλακτώ, σε Ευρ.· γενικά, 

επιστατώ, προφυλάσσω, επιτηρώ, σε Δημ. III. σταματώ, σε Πλούτ.  

ἐφεδρήσσω, ποιητ. αντί προηγ., επικάθομαι, στηρίζομαι επάνω, τινί, σε Ανθ.  

ἔφ-εδρος, -ον (ἕδρα),· I. αυτός που κάθεται πάνω σε, με γεν., λεόντων ἔφεδρε, 

λέγεται για την Κυβέλη, σε Σοφ.· ἔφ. ἵππου, σε Ευρ. II. 1. αυτός που κάθεται 

κοντά σε, τῶνπηδαλίων, λέγεται για τον πηδαλιούχο, σε Πλάτ.· επίσης, με 

δοτ., σε Ευρ.· απόλ., ὁ κοντινός, σε Σοφ. 2. αυτός που έχει τοποθετηθεί σε 

εφεδρεία αναμένοντας να βοηθήσει ή να ανακουφίσει, σε Ευρ. 3. αυτός που 

βρίσκεται κοντά, λέγεται για τρίτο αγωνιστή (πυγμάχο ή παλαιστή), που 

στέκεται παραδίπλα, για να αγωνιστεί με τον νικητή, σε Πίνδ., Αριστοφ., 

Ξεν.· μόνος ὢν ἔφεδρος δισσοῖς, δηλ. ένας εναντίον δύο, με κανέναν 

αντικαταστάτη, αν εκείνος νικηθεί, σε Αισχύλ. 4. διάδοχος, σε Ηρόδ.  

ἐφ-έζομαι, αποθ., κυρίως, σε μτχ. και στο γʹ ενικ. παρατ.· απαρ. ἐφέζεσθαι· 1. 

κάθομαι πάνω σε, με δοτ., σε Όμηρ., Αριστοφ.· επίσης με γεν., σε Πίνδ.· και 

με αιτ., σε Αισχύλ., Ευρ. 2. στέκομαι δίπλα ή κοντά, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ.  

ἐφέηκα, Επικ. αντί ἐφῆκα, αόρ. αʹ του ἐφίημι.  

ἐφείην, ευκτ. αορ. βʹ του ἐφίημι· ἐφείω, Επικ. υποτ.  

ἐφεῖναι, απαρ. αορ. βʹ του ἐφίημι.  

ἐφείς, μτχ. αορ. βʹ του ἐφίημι.  

ἐφείω, Επικ. αντί ἐφέω, υποτ. αορ. βʹ του ἐφίημι.  

ἔφ-εκτος, -ον, αυτός που περιέχει 1 + 1/6 του συνόλου· τόκος ἔφ., όταν το 1/6 

του κεφαλαίου πληρώνεται ως τόκος, = 16 2/3 επί τοις εκατό, σε Δημ.  

ἐφ-έλκω, Ιων. ἐπ-, μέλ. ἐφέλξω· αλλά, αόρ. αʹ ἐφείλκῠσα (πρβλ. ἕλκω)· I. 

τραβώ, ρυμουλκώ, σέρνω πίσω μου, ἐπ. τὰς οὐράς, λέγεται για πρόβατα με 



μακριά ουρά, σε Ηρόδ.· ἵππονἐκ τοῦ βραχίονος ἐπ., στον ίδ.· ναῦς ὡς ἐφέλξω, 

θα ρυμουλκήσω, σε Ευρ. 2. έλκω, παρασύρω στο διάβα μου, στον ίδ. 3. πίνω 

μονορούφι, στον ίδ. II. 1. Παθ., ἐφελκομένοισι πόδεσσι, με τα πόδια να 

σύρονται από πίσω του, λέγεται για κάποιον που σύρεται άψυχος, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ἐφέλκετο ἔγχος, δηλ. που «κολλούσε» στο χέρι του, στο ίδ.· ἐπελκόμενος, 

αυτός που τραβιέται πίσω από, λέγεται για βάρκα, σε Ηρόδ.· οἱ ἐπελκόμενοι, 

αυτοί που βραδυπορούν στο στράτευμα, «ξεκομμένοι», στο ίδ. 2. 

προσελκύομαι, σε Ομηρ. Ύμν., Θουκ. III. 1. Μέσ., τραβώ προς το μέρος μου, 

έλκω, σύρω, αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος, η θέα των όπλων έλκει τους 

άνδρες, δηλ. τους προκαλεί να τα χρησιμοποιήσουν, σε Ομήρ. Οδ. 2. τραβώ ή 

προσελκύω, σε Πλούτ.· ἐφ. ὀφρῦς, συνοφρυώνομαι, σε Ανθ. 3. επιφέρω 

αποτελέσματα, σε Ευρ., Ξεν. 4. αξιώνω για τον εαυτό μου, οικειοποιούμαι, σε 

Πλάτ., Θεόκρ.  

ἐφέμεν, Επικ. αντί ἐφεῖναι, απαρ. αορ. βʹ του ἐφίημι.  

ἐφ-έννῡμι, βλ. ἐπιέννυμι.  

ἐφ-εξῆς, Ιων. ἐπ-εξῆς, επίρρ.: I. 1. σε σειρά, σε διαδοχή, ο ένας μετά τον 

άλλο, σε Ηρόδ., Ευρ., Ξεν. 2. με δοτ., πολύ κοντά σε, αμέσως μετά από, σε 

Πλάτ. II. 1. διαδοχικά, συνεχώς, χωρίς διακοπή, χωρίς εξαίρεση, πᾶσαν τὴν 

γῆν ἐφ., σε Ξεν.· τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν ἐφ., σε Δημ. 2. λέγεται για χρόνο, τρεῖς 

ἡμέρας ἐπεξῆς, σε Ηρόδ.· τέσσαρες ἐφ., σε Αριστοφ. 3. αμέσως έπειτα, εὐθὺς 

ἐφ., σε Δημ.  

ἔφεξις, -εως, ἡ (ἐπέχω), αφορμή, πρόφαση, τοῦ ἔφεξιν; = τίνος χάριν; σε 

Αριστοφ.  

ἐφ-έπω· παρατ. Επικ. ἔφεπον, Ιων. ἐφέπεσκον· μέλ. ἐφέψω, αόρ. βʹ ἐπέσπον, 

απαρ. ἐπισπεῖν, μτχ. ἐπισπών·  

Α. 1. ακολουθώ, έπομαι, καταδιώκω, με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ. II. οδηγώ, 

καθοδηγώ, (ἵππους) ἐφέπων μάστιγι, στο ίδ.· και με δοτ. προσ., Πατρόκλῳ 

ἔφεπε ἵππους, τους οδήγησε, τους κατηύθυνε εναντίον του, στο ίδ. III. 1. 

επιδιώκω, ενασχολούμαι με κάτι, με αιτ., σε Όμηρ.· ἐφ. Θήβας, διοικώ, 

κυβερνώ, σε Αισχύλ. 2. με αιτ. τόπου, ψάχνω, ερευνώ, αναζητώ, διέρχομαι, 

Λατ. obire, σε Όμηρ., Ησίοδ. IV.έρχομαι ξαφνικά, επέρχομαι, επιφέρω, 

προκαλώ, πότμον ἐπισπεῖν, σε Όμηρ.· ὀλέθριον ἦμαρ ἐπ., σε Ομήρ. Ιλ. Β. I. 

Μέσ., ἐφέπομαι, παρατ. -ειπόμην, μέλ. -έψομαι, αόρ. βʹ -εσπόμην, προστ. ἐπί-

σπου, απαρ. ἐπι-σπέσθαι· I. ακολουθώ, διώκω, με δοτ., σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. 

κ.λπ. II. 1. ακολουθώ, συνοδεύω, παρακολουθώ, παρευρίσκομαι, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ηρόδ.· ἐπισπέσθαι ποσίν, ακολουθώ πεζός, δηλ. συμβαδίζω, 

συμπορεύομαι με, σε Ηρόδ.· εἴ οἱ τύχη ἐπίσποιτο, αν η τύχη τον ακολούθησε, 

στον ίδ.· απόλ., σε Θουκ. 2. υπακούω, δίνω προσοχή, θεοῦ ὀμφῇ, σε Ομήρ. 

Οδ.· ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῶ, ενδίδοντας στο πάθος τους, στο ίδ.· βουλῇ 

ἐπισπέσθαι πατρός, σε Αισχύλ. κ.λπ.· απόλ., ὁ ἐπισπόμενος, αντίθ. προς το ὁ 

πείσας, σε Θουκ.· επίσης, συμφωνώ, εγκρίνω, επιδοκιμάζω, ἐπὶ δ' ἕσπωνται 

θεοὶ ἄλλοι, σε Ομήρ. Οδ. 3. ακολουθώ λογικό συλλογισμό, σε Πλάτ.  

ἐφ-ερπύζω, μεταγεν. ενεστ. αντί επομ., σε Ανθ.  

ἐφ-έρπω, μέλ. -ψω, αλλά, αόρ. αʹ ἐφείρπῠσα· I. 1. έρπω, σέρνομαι πάνω σε, 

σε Αριστοφ. II. ποιητ., έρχομαι, πέφτω πάνω σε κάποιον, επέρχομαι σταδιακά 

ή μυστικά πάνω σε, τινά, σε Αισχύλ.· ἐπ' ὄσσοισι νὺξ ἐφέρπει, σε Ευρ. 2. 

απόλ., επέρχομαι, επιτίθεμαι, σε Αισχύλ.· στη μτχ., επερχόμενος, 

προοδευτικός, σε Πίνδ.  

ἔφες, προστ. αορ. βʹ του ἐφίημι.  

Ἐφέσια, -ίων, τά, η γιορτή της Εφεσίας Αρτέμιδος, σε Θουκ.  



ἐφέσιμοςδίκη, ἡ, δίκη στην οποία υπάρχει το δικαίωμα της έφεσης σε άλλο 

δικαστήριο, σε Δημ.  

ἔφεσις, -εως, ἡ (ἐφίημι),· I. 1. ρίψη εναντίον ή εκσφενδόνιση προς, 

εκτόξευση, σε Πλάτ. 2. ως Αττ. νομικός όρος, έφεση, προσφυγή σε άλλο 

δικαστήριο, σε Δημ. II. (ἐφίεμαι), επιθυμία, όρεξη, σε Αριστ.  

ἐφ-έσπερος, -ον (ἑσπέρα), δυτικός, σε Σοφ.  

ἐφέσσαι, -ασθαι, Επικ., απαρ. Ενεργ. και Μέσ. αορ. αʹ του ἐφίζω· ἔφεσσαι, 

Μέσ. προστ.· ἐφέσσεσθαι, απαρ. Μέσ. μέλ.  

ἐφ-εσταότες, Επικ. αντί -ηκότες, παρακ., μτχ. πληθ. του ἐφίστημι· ἐφ-

έστασαν, αντί -εστήκεσαν, γʹ πληθ. υπερσ.· ἐφ-εστᾱσιν, αντί -εστήκᾱσι, γʹ 

πληθ. παρακ.  

ἐφ-έστιος, Ιων. ἐπ-ίστιος, -ον (ἑστία),· I. μέσα στην ίδια την εστία, μέσα στο 

ίδιο το σπίτι, σε Ομήρ. Οδ.· ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, τόσοι όσοι είχαν δικό τους 

σπίτι, αυτόχθονες πολίτες, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐφέστιον πῆξαι σκῆπτρον (δηλ. ἐπὶ τῇ 

ἑστία), σε Σοφ.· λέγεται για ικέτες, που αναζητούν προστασία με το να 

κάθονται κοντά στον βωμό, κοντά στην εστία, σε Ηρόδ.· δόμων ἐφ., αυτός 

που κατοικεί μέσα στον ναό, σε Αισχύλ.· επίσης απλώς, λέγεται για τους 

ξένους, σε Σοφ. II. γενικά, αυτός που ανήκει στο σπίτι ή στην οικογένεια, 

Λατ. domesticus, πόνοι δόμων ἐφέστιοι, σε Αισχύλ.· ἐφ. δόμοι, τα δωμάτια 

σπιτιού, στον ίδ.· Ιων. ἐπίστιον, τό, οικογένεια, σε Ηρόδ.· θεοὶ ἐφ., οι 

οικογενειακοί θεοί, Λατ. Lares ή Penates, Ζεὺς ἐπίστιος, ἐφέστιος, ως 

προστάτης της φιλοξενίας, στον ίδ., σε Σοφ.  

ἐφεστρίδιον, τό, υποκορ. του επομ., σε Λουκ.  

ἐφεστρίς, -ίδος, ἡ (ἐφέννυμι), πανωφόρι, μανδύας, σε Ξεν., Πλούτ.  

ἐφέτης, -ου, ὁ (ἐφίημι),· I. ηγεμόνας, άρχοντας, σε Αισχύλ. II. ἐφέται, οἱ, 

στην Αθήνα, το Εφετείο, δικαστήριο των Ευπατρίδων, που δημιουργήθηκε 

από τον Δράκοντα για να εκδικάζει υποθέσεις ανθρωποκτονιών, σε Πλούτ.  

ἐφετμή, ἡ (ἐφίημι), παραγγελία, εντολή, προσταγή, σε Όμηρ. κ.λπ.  

ἐφευρετής, -οῦ, ὁ, αυτός που εφευρίσκει, που μηχανεύεται, που σκαρώνει, σε 

Κ.Δ.  

ἐφ-ευρίσκω, Ιων. ἐπ-, μέλ. ἐφευρήσω, αόρ. βʹ ἐφηῦρον ή ἐφεῦ· I. ανευρίσκω, 

ανακαλύπτω, σε Ομήρ. Οδ.· με μτχ., ανακαλύπτω, συλλαμβάνω κάποιον να 

κάνει κάτι, σε Όμηρ., Σοφ.· ομοίως, στην Παθ., μὴ ἐφευρεθῇ πρήσσων, σε 

Ηρόδ. II. εφευρίσκω ή βρίσκω κάτι άγνωστο, γενικά, επινοώ, σε Πίνδ.  

ἐφ-εψῐάομαι, αποθ., εμπαίζω, χλευάζω, σκώπτω, τινι, Λατ. elludere, Επικ. γʹ 

πληθ. ἐφεψιόωνται, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐφεώρων, παρατ. του ἐφοράω.  

ἐφ-ηβάω, Ιων. ἐπ-, μέλ. -ήσω, φτάνω στην εφηβική ηλικία, μεγαλώνω και 

ανδρώνομαι, σε Ηρόδ., Αισχύλ., Ξεν.  

ἐφηβεία, ἡ (ἐφηβεύω), εφηβεία, νεανική ηλικία, σε Ανθ.  

ἐφήβειος, -α, -ον (ἔφηβος), νεανικός, σε Ανθ.  

ἐφηβεύω (ἔφηβος), φθάνω στην εφηβική ηλικία.  

ἐφηβικός, -ή, -όν, Δωρ. ἐφαβ-, -ά, -όν,· αυτό που χαρακτηρίζει ή είναι 

κατάλληλο για ἔφηβον, σε Θεόκρ.  

ἔφ-ηβος, Δωρ. ἔφ-ᾱβος, ὁ, I. αυτός που φθάνει στην εφηβεία (ἥβη), νέος 

δεκαοκτώ χρόνων, ηλικία στην οποία οι Αθηναίοι νέοι υποβάλλονταν στη 

δοκιμασίαν και θεωρούνταν πλέον ως καταγεγραμμένοι πολίτες στο 

ληξιαρχικό γραμματείο του δήμου, σε Ξεν. κ.λπ. II. ρίξιμο ζαριών, σε Ανθ.  

ἐφηβοσύνη, ἡ, ηλικία του ἐφήβου, εφηβεία, σε Ανθ.  



ἐφ-ηγέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., οδηγώ σ' ένα μέρος· ιδίως, οδηγώ την 

αστυνομία σε σπίτι όπου κρύβεται κακοποιός, σε Δημ.  

ἐφ-ήδομαι, Παθ., χαίρομαι μοχθηρά για κάτι, τινι, σε Ξεν.  

ἐφῆκα, αόρ. αʹ του ἐφίημι.  

ἐφ-ήκω, μέλ. -ξω, 1. έχω φτάσει, σε Σοφ., Θουκ. 2. ὅσον ἂν ἡ μόρα ἐφήκῃ, 

μέχρι το σημείο που κατέχει, σε τόσο χώρο όσο καταλαμβάνει, σε Ξεν.  

ἐφ-ῆλιξ, -ῐκος, ὁ, ἡ, = ἔφηβος, σε Ανθ.  

ἔφ-ημαι, Παθ. παρακ., χρησιμ. ως ενεστ. (πρβλ. ἧμαι)· I. είμαι 

τοποθετημένος ή κάθομαι πάνω σε, θρόνῳ, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, με γεν., 

θινὸς ἐφήμενος, σε Σοφ.· κάθομαι, κατοικώ μέσα σε, δόμοις, σε Αισχύλ.· 

επίσης, με αιτ., βρέτας ἐφήμενος, στον ίδ. II. είμαι πάρεδρος (πρβλ. ἔφεδρος), 

Παλλὰς οἵ τ' ἐφήμενοι, στον ίδ.  

ἐφημερία, ἡ (ἐφ'ἡμέραν), λέγεται για ιερείς, σειρά της καθημερινής 

ιερουργίας, σε Κ.Δ.  

ἐφ-ημέριος, Δωρ. ἐφ-ᾱμ-, -ον και -α, -ον (ἡμέρα),· 1. αυτός που είναι μέσα 

στην ημέρα, συμβαίνει κατά τη διάρκειά της ή ανήκει σε αυτήν, ημερήσιος, 

ημερόβιος, σε Ομήρ. Οδ.· τη μέρα, σε Πίνδ. 2. λέγεται μόνο για μια μέρα, 

ημερήσιος, καθημερινός, ἐφημέρια φρονέοντες, σκεφτόμενοι μόνο για τη 

συγκεκριμένη ημέρα, δηλ. καθόλου για την αυριανή, σε Ομήρ. Οδ.· συχνά, 

λέγεται για ανθρώπους, ἐφημέριοι, πλάσματα εφήμερα, σε Αισχύλ. κ.λπ. 3. 

μισθωμένος με τη μέρα, ημερήσιος υπηρέτης, σε Θέογν.  

ἐφ-ημερίς, -ίδος, ἡ (ἡμέρα), ημερολόγιο, στρατιωτικό βιβλίο συμβάντων, 

όπως τα Commentarii του Καίσαρα, σε Πλούτ.  

ἐφ-ήμερος, -ον, Δωρ. ἐφ-άμ-, Αιολ. ἐπ-άμ-, (ἡμέρα),· I. 1. αυτός που ζει, 

διαρκεί μόνο μια μέρα, βραχύβιος, πρόσκαιρος, σε Πίνδ., Ευρ. κ.λπ. 2. λέγεται 

για ανθρώπους, ἐφήμεροι, πλάσματα εφήμερα, σε Πίνδ., Αισχύλ. II. λέγεται 

για την ημέρα, ημερήσιος, καθημερινός, σε Πλούτ. κ.λπ. III. φάρμακον ἐφ., 

αυτό που επιφέρει θάνατο την ίδια ακριβώς μέρα, αυθημερόν, στον ίδ.  

ἐφημοσύνη, ἡ (ἐφίημι), = ἐφετμή, σε Πίνδ., Σοφ.  

ἔφηνα, αόρ. αʹ του φαίνω.  

ἐφῆπται, -ῆπτο, γʹ ενικ. παρακ. και υπερσ. του ἐφάπτω.  

ἔφησθα, Επικ. και Αιολ. αντί ἔφης.  

ἐφήσω, μέλ. του ἐφίημι.  

ἐφθάρην[ᾰ], Παθ. αόρ. βʹ του φθείρω· ἔφθαρμαι, Παθ. παρακ., Ιων. γʹ πληθ. 

ἐφθάραται.  

ἔφθᾰσα, Δωρ. ἔφθαξα, αόρ. αʹ του φθάνω.  

ἐφθεγξάμην, αόρ. αʹ του φθέγγομαι.  

ἑφθ-ημῐμερής, αυτός που περιλαμβάνει εφτά μισά μέρη, δηλ. 3 1/2, λέγεται 

για τους πρώτους 3 1/2 μετρικούς πόδες του εξαμέτρου ή του ιαμβικού 

τριμέτρου.  

ἔφθην, αόρ. βʹ του φθάνω.  

ἔφθῐθεν, Επικ. αντί -ησαν, γʹ πληθ. Παθ. αορ. αʹ των φθίω, φθίνω· ἔφθῐται, γʹ 

ενικ. Παθ. παρακ.· ἔφθῐσο, -ιτο, βʹ και γʹ ενικ. Παθ. υπερσ.· ἐφθίατο, Ιων. 

αντί ἔφθιντο, γʹ πληθ. υπερσ.  

ἑφθός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του ἕψω· 1. βραστός, παρασκευασμένος για τροφή, 

μαγειρεμένος, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. 2. ἑφθὸς χρυσός, καθαρός χρυσός, σε 

Σιμων.  

ἐφίδρωσις, -εως, ἡ (ἱδρόω), ελαφρό ίδρωμα, σε Πλούτ.  



ἐφ-ιζάνω, μόνο σε ενεστ. και παρατ., κάθομαι πάνω σε ή μέσα σ' ένα μέρος, 

κατακαθίζω, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ.· ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανεν, ο ύπνος 

κάθησε πάνω στα βλέφαρα, στο ίδ.  

ἐφ-ίζω, Δωρ. —ίσδω,· I. μτβ., σε Επικ. αόρ. αʹ, βάζω κάποιον να καθίσει, 

επικαθίζω, ἐφέσσαι, και να με επιθέσουν στην ξηρά, σε Ομήρ. Οδ. — Μέσ., 

γούνασιν οἷσιν ἐφεσσάμενος, καθίζοντάς με στα γόνατά του, στο ίδ.· προστ. 

ἔφεσσαί με νηός, επιβίβασέ με στο πλοίο, στο ίδ. II. αμτβ., σε ενεστ. και 

παρατ., ἐφῖζον, Ιων. ἐφίζεσκον, κάθομαι σε ή δίπλα σε, στο ίδ., Πίνδ. κ.λπ.  

ἐφ-ίημι, Ιων. ἐπ-, μέλ. ἐφήσω, οριστ. αορ. αʹ ἐφῆκα, Επικ. ἐφέηκα, προστ. 

αορ. βʹ ἔφες, υποτ. ἐφείω, -ῃς, Αττ. ἐφῇς, μτχ. ἐφείς — Μέσ., μτχ. ἐφιέμενος, 

μέλ. ἐφήσομαι· γʹ ενικ. προστ. ἐφίει, όπως αν προερχόταν από το ἐφιέω·  

Α. I. 1. στέλνω σε κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ. 2. με απαρ., παρακινώ ή προκαλώ να 

γίνει κάτι, ἐφέηκε ἀεῖσαι, σε Ομήρ. Οδ.· ἐφ. τινα χαλεπῆναι κ.λπ., σε Ομήρ. Ιλ. 

3. λέγεται για πράγματα, ρίχνω ή εξακοντίζω εναντίον κάποιου, ὅς τοι ἐφῆκε 

βέλος, στο ίδ. κ.λπ.· ἐφ. οἰστὸν ἐπί τινι, σε Ευρ.· ἐφ. χεῖράς τινι, απλώνω χέρια 

πάνω του, σε Ομήρ. Οδ. 4. α) λέγεται για γεγονότα, για το πεπρωμένο κ.λπ., 

στέλνω εναντίον, με εχθρική σημασία, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἐφ. τὸν ποταμὸν ἐπὶ τὴν 

χώρην, στον ίδ.· ἐφῆκας γλῶσσαν, την άφησες πολύ ελεύθερη, σε Ευρ. β) 

ρίχνω μέσα σε, ἐς λέβητ' ἐφῆκεν μέλη, στον ίδ. II. 1. ξεσφίγγω, χαλαρώνω, 

ιδίως λέγεται για το χαλινάρι, σε Πλάτ.· απ' όπου, παραχωρώ, Λατ. concedere, 

τινι τὴν ἡγεμονίαν, σε Θουκ.· με απαρ., επιτρέπω, αφήνω, τινὶ ποιεῖν τι, σε 

Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 2. παραιτούμαι, παραδίδω, εγκαταλείπω, αφήνω ως λεία σε 

κάποιον, σε Σοφ.· έπειτα, φαινομενικά αμτβ. (ενν. ἑαυτόν), παραδίνομαι σε 

κάτι, οὐρίᾳ, σε ευνοϊκό άνεμο, σε Πλάτ. III. ως νομικός όρος, αφήνω σε 

κάποιον άλλον να αποφασίσει, δίκας ἐφ. εἴς τινα, σε Δημ.· και απόλ., ασκώ 

έφεση, εἰς τοὺς δικαστάς, στον ίδ. Β. I. 1. Μέσ., δίνω εντολή ή διατάζω, σε 

Όμηρ., Αισχύλ. κ.λπ.· με απαρ., ἐφ.τινὶ ποιεῖν τι, σε Σοφ., Αριστοφ.· ἐς 

Λακεδαίμονα, στέλνω διαταγές στους Λακεδαιμονίους, Θουκ. 2. επιτρέπω ή 

αφήνω σε κάποιον να κάνει κάτι, σε Σοφ. κ.λπ. II. με γεν., στοχεύω, 

αποβλέπω σε, σε Αριστ.· επιθυμώ, ποθώ, λαχταρώ, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.· με 

απαρ., επιθυμώ να κάνω κάτι, σε Ευρ.  

ἐφίητι, Δωρ. αντί ἐφίησι.  

ἐφ-ικάνω, = το επόμ., σε Ομήρ. Οδ.  

ἐφ-ικνέομαι, Ιων. ἐπ-, μέλ. ἐφίξομαι, αόρ. βʹ ἐφῑκόμην, Ιων. ἐπ-, αποθ.: I. 1. 

φθάνω κάποιον, σκοπεύω προς, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ., Πλάτ. κ.λπ. 2. 

εκτείνομαι ή φθάνω, ἐφ' ὅσον μνήμη ἐφ., σε Ξεν. κ.λπ. 3. μεταφ., πλησιάζω, 

προσεγγίζω, περιγράφω, Λατ. rem acu tagnere, τῷ λόγῳ ἐφ. τῶν ἐκεῖ κακῶν, 

σε Δημ.· ομοίως, ἐς τὰ ἄλλα ἐπίκεο, σε Ηρόδ. 4. φθάνω, γίνομαι κάτοχος, 

πλησιάζω, κατακτώ, ἀνδραγαθίας, σε Αισχίν. κ.λπ. II. με αιτ., επέρχομαι, εἴ σε 

μοῖρ' ἐφίκοιτο, σε Πίνδ.· με διπλή αιτ., ἐπικέσθαι πληγὰς τὸν Ἑλλήσποντον, τον 

πλήττω με συμφορές, σε Ηρόδ.  

ἐφικτός, -ή, -όν, εύκολος στην προσέγγιση, κατορθωτός, προσιτός, σε Πλούτ.  

ἐφίλᾱθεν, Δωρ. και ποιητ. αντί ἐφιλήθησαν, γʹ πληθ. Παθ. αορ. αʹ του φιλέω.  

ἐφίλᾱσα, Δωρ. αντί ἐφίλησα, αόρ. αʹ του φιλέω.  

ἐφίλατο[ῑ], ανώμ. γʹ ενικ. αορ. αʹ του φιλέω.  

ἐφ-ῑμείρω, επιτετ. αντί ἱμείρω, με γεν., σε Ανθ.  

ἐφ-ίμερος[ῑ], -ον, επιθυμητός, ποθητός, θελκτικός, ευφρόσυνος, σε Ησίοδ., 

Αισχύλ.· με απαρ., ἐφ. προσλεύσσειν, σε Σοφ.  

ἐφῑμώθην, Παθ. αόρ. αʹ του φιμόω.  

ἐφ-ιππάζομαι, αποθ., εφορμώ έφιππος καταπάνω, σε Λουκ.  



ἐφ-ιππεύω, τρέχω έφιππος καταπάνω, επιτίθεμαι μέσω του ιππικού, σε Βάβρ.  

ἐφ-ίππιος, -ον (ἵππος), αυτός που έχει τοποθετηθεί πάνω σε άλογο, σε Ξεν.· 

ἐφίππιον (ενν. στρῶμα), τό, ύφασμα κάτω απ' το σαμάρι, στον ίδ.  

ἔφ-ιππος, -ον, I. αυτός που βρίσκεται πάνω στη ράχη του αλόγου, 

καβαλάρης· ἀνδριὰς ἔφ., άγαλμα με έφιππη αναπαράσταση, σε Πλούτ. II. 

κλύδων ἔφιππος, ταραχή της ιπποδρομίας, σε Σοφ.  

ἐφ-ίπταμαι, μεταγεν. ενεστ. του ἐπιπέτομαι, σε Μόσχ.  

ἐφίσδω, Δωρ. αντί ἐφίξω.  

ἐφ-ίστημι, Ιων. ἐπ-:  

Α. μτβ. στον ενεστ., παρατ., μέλ. και αόρ. αʹ· I. βάζω ή τοποθετώ, στήνω 

πάνω σε, τί τινι, σε Θουκ.· τι ἐπί τινί, σε Ξεν.· μεταφ., ἐφ. μοῖραν βίῳ, σε 

Πλάτ. II. βάζω πάνω από άλλο, Λατ. praeficere, ἐφ. τινα ὕπαρχόν τισι, σε 

Ηρόδ. κ.λπ. III. ορίζω, ιδρύω, εγκαινιάζω αγώνες, στον ίδ. IV.τοποθετώ δίπλα 

σε, ἱππέας ἐπιστήσαντες κύκλῳ τὸ σῆμα (περὶ τὸ σ.), στον ίδ. V. σταματώ, 

παύω, ανακόπτω, Λατ. inhibere, σε Ξεν.· απόλ., ἐπιστήσας (ενν. ἑαυτόν, τὸν 

ἵππον), έχοντας σταματήσει, στον ίδ. VI.ἐφίστημι τὴν γνώμην κατά τι, 

προσηλώνομαι σε κάτι, φροντίζω γι' αυτό, και έπειτα, απόλ., δίνω προσοχή, 

σε Πλούτ. Β. αμτβ. στη Μέσ. και Παθ., ἐφίσταμαι, αόρ. αʹ ἐπεστάθην, με 

Ενεργ. παρακ., υπερσ. και αόρ. βʹ· I. 1. κάθομαι πάνω σε, στέκομαι επάνω, 

πύργῳ, δίφρῳ, ἐπὶ βηλῷ, σε Ομήρ. Ιλ. 2. επιβάλλομαι πάνω σε, τινι, σε Σοφ. 3. 

στέκομαι στην κορυφή ή στην επιφάνεια, τὸ ἐπιστάμενον τοῦ γάλακτος, δηλ. 

το ανθόγαλα, σε Ηρόδ. II. τοποθετούμαι πιο πάνω από, επιστατώ, Λατ. 

praeesse, με δοτ., σε Αισχύλ. κ.λπ.· επίσης, με γεν., σε Ηρόδ., Ευρ.· απόλ., 

βρίσκομαι σε εξουσία, έχω τον έλεγχο, επιβλέπω, σε Ηρόδ. κ.λπ. III. 1. 

στέκομαι κοντά ή δίπλα, ἀλλήλοισι, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· λέγεται για όνειρα ή 

οράματα, εμφανίζομαι, εὕδοντι ἐπέστη ὄνειρος, σε Ηρόδ. 2. με εχθρική 

σημασία, στέκομαι αντίθετα, αντιτίθεμαι, αντιστέκομαι, αντιτάσσομαι, 

ανθίσταμαι, σε Όμηρ.· εμφανίζομαι αιφνίδια, σε Θουκ. 3. λέγεται για 

γεγονότα, επίκειμαι, είμαι κοντά, Λατ. instare, Κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο, σε 

Ομήρ. Ιλ.· πρίν μοι τύχη ἐπέστη, σε Σοφ. IV. σταματώ, παύω, διακόπτω την 

πορεία μου, σε Ξεν.· με γεν., ἐπ. τοῦ πλοῦ, σε Θουκ. V. προσηλώνω το νου 

μου σε κάτι, δίνω την προσοχή μου σε, τινι, σε Ευρ., Δημ. Γ. Μέσ. αόρ. αʹ, 

μτβ., τοποθετώ, ορθώνω, εγκαθιστώ, τὰς θύρας, σε Ξεν.· τοποθετώ, ορίζω, 

διορίζω, φρουρούς, στον ίδ.  

ἔφλᾰδον, αόρ. βʹ του φλάζω.  

ἐφόβηθεν, Επικ. γʹ πληθ. Παθ. αορ. αʹ του φοβέω.  

ἐφοδεύω, μέλ. -σω (ἔφοδος),· I. εκτελώ νυχτερινή περίπολο ελέγχου 

φρουρών, επιθεωρώ, περιπολώ, περιφρουρώ, σε Ξεν. — Παθ., ἐφοδεύεται, 

γίνεται η περιπολία, σε Αριστοφ. II. με δοτ., επιστατώ, επιβλέπω, εποπτεύω, 

ἀγῶσιν, σε Αισχύλ.  

ἐφοδιάζω, Ιων. ἐποδ-, μέλ. -άσω (ἐφόδιον)· I. εφοδιάζω, εξοπλίζω με 

προμήθειες για το ταξίδι, προμηθεύω, Λατ. viaticum dare, σε Ηρόδ. II. Μέσ., 

πενταδραχμίαν ἑκάστῳ ἐφοδιασάμενος, φροντίζοντας ώστε να δοθούν στον 

καθένα πέντε δραχμές, σε Ξεν.· μεταφ., διατηρώ, προάγω, ἀργίαν, σε Πλούτ.  

ἐφ-όδιον, τό, κυρίως στον πληθ., ἐφόδια, Ιων. ἐπόδια, τά (ἐφ'ὁδοῦ), όπως το 

Λατ. viaticum· 1. προμήθειες, χρειαζούμενα, αναγκαία για ταξίδι, χρήματα 

και ζωοτροφές, σε Ηρόδ., Δημ.· λέγεται για τα χρήματα που δίνονται σε 

πρεσβευτή για τα έξοδα οδοιπορίας του, σε Αριστοφ.· μερικές φορές, στον 

ενικ., σε Θουκ., Ξεν. 2. γενικά, τρόποι και μέσα, αναγκαία μέσα προς 



συντήρηση, ἐφόδια τῷ γήρᾳ, σε Δημ.· λέγεται για δημόσια χρήματα, μιᾶς 

ἡμέρας ἐφόδια ἐν τῷ κοινῷ, στον ίδ.  

ἔφ-οδος, -ον, ευπρόσιτος, βατός, προσιτός, σε Θουκ.  

ἔφ-οδος, ὁ, επιθεωρητής περιπόλου που κάνει επιθεώρηση φρουράς τη νύχτα, 

σε Ξεν.  

ἔφ-οδος, ἡ, I. 1. οδός προς κάποιο μέρος, προσέγγιση, προσέλευση, 

πρόσοδος, σε Θουκ., Ξεν.· μέσο προσέγγισης για συναλλαγή και επικοινωνία, 

παρ' ἀλλήλους, σε Θουκ. 2. εισαγωγή εμπορευμάτων, σε Ξεν. II. επιδρομή, 

προσβολή, επίθεση, σε Αισχύλ., Θουκ. κ.λπ.  

ἐφοίτη, Δωρ. αντί ἐφοίτα, γʹ ενικ. παρατ. του φοιτάω.  

ἐφόλκαιον, τό (ἐφέλκω), πηδάλιο, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐφόλκιον, τό (ἐφέλκω), μικρό πλοίο, λέμβος, βάρκα πλοίου· μεταφ., 

προσάρτημα, παράρτημα, σε Ανθ., Πλούτ.  

ἐφολκίς, ἡ, = το προηγ., άχθος, βάρος, ρουμουλκούμενο σκάφος, σε Ευρ.  

ἐφολκός, -όν (ἐφέλκω),· I. ελκυστικός, επαγωγός, θελκτικός, σε Θουκ. II. 

αυτός που απαιτεί ανέλκυση, βραδυκίνητος, νωθρός, βραδύς, σε Αριστοφ.  

ἐφ-ομαρτέω, μέλ. -ήσω, παρακολουθώ κατά πόδας, στενά, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐφ-οπλίζω, μέλ. -σω, απαρ. Επικ. αορ. αʹ ἐφοπλίσσαι· 1. εξοπλίζω, 

προμηθεύω, εφοδιάζω, προετοιμάζω, σε Όμηρ.· ομοίως στη Μέσ., δόρπατ' 

ἐφοπλισόμεσθα, θα προετοιμάσουμε τα δείπνα μας, σε Ομήρ. Ιλ. 2. οπλίζω 

κάποιον εναντίον κάπου άλλου, τινά τινι, ομοίως στη Μέσ., σε Ανθ.  
 


