
ἀνανδρία, ἡ, έλλειψη ανδροσύνης, σε Ευρ., Πλάτ. κ.λπ. 2. δειλία, ανανδρία, 

σε Αισχύλ. κ.λπ.  

ἄν-ανδρος, -ον (ἀνήρ)· I. ἄνευ ἀνδρός, αγαμία, κατάσταση άνευ συζύγου, σε 

Τραγ. 2. ἄνευ ἀνδρῶν, χωρίς άνδρες, στο ίδ. II. αυτός από τον οποίο λείπει η 

ανδρεία, δειλός, σε Ηρόδ., Πλάτ.· τὸ ἄνανδρον = ἀνανδρία, σε Θουκ.  

ἀν-άνδρωτος, -ον (ἀνδρόω), ορφανός, στερημένος, εὐναί, σε Σοφ.  

ἀνα-νεάζω, στον ενεστ., ανανεώνω τη νεότητα κάποιου, σε Αριστοφ.  

ἀνα-νέμω, ποιητ. ἀν-νέμω, μέλ. -νεμῶ, 1. διανέμω εκ νέου, ανακατανέμω — 

Μέσ., αριθμώ, λογαριάζω, σε Ηρόδ. (στον Ιων. μέλ. -νεμέεται), 2. απαγγέλλω, 

διαβάζω, σε Θεόκρ.  

ἀνα-νέομαι, αποθ., μόνο στον ενεστ., ανέρχομαι, ανατέλλω, ἀννεῖται (Επικ. 

αντί ἀνανεῖται), σε Ομήρ. Οδ.  

ἀνα-νεόομαι, αόρ. αʹ ἀνενεωσάμην, ανανεώνω, σε Θουκ. κ.λπ.  

ἀνα-νεύω, μέλ. -νεύσομαι ή -νεύσω· αόρ. αʹ ἀνένευσα· 1. ρίχνω το κεφάλι 

πίσω ως ένδειξη άρνησης (την οποία εκφράζουμε με το κούνημα του 

κεφαλιού), σε Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ. 2. με αιτ. πράγμ., αρνούμαι, απορρίπτω, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

ἀνανέωσις, -εως, ἡ (ἀνανεόομαι), αναγέννηση, ανανέωση, σε Θουκ.  

ἀνα-νήφω, μόνο στον ενεστ., 1. επιστρέφω στην νοητική διαύγεια, 

νηφαλιότητα, σε Κ.Δ. 2. μτβ., καθιστώ ξανά νηφάλιο κάτι, σε Λουκ.  

ἀν-ανθής, -ές (ἄνθος), αυτός που είναι χωρίς άνθη, αυτός του οποίου έχει 

παρέλθει η ανθηρότητα, σε Πλάτ.  

ἄναντα, επίρρ. του ἀνάντης, ανηφορικά, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀν-αντᾰγώνιστος, -ον (ἀγωνίζομαι), I. αυτός που δεν έχει ανταγωνισμό, 

ακαταμάχητος, σε Θουκ.· ασυναγώνιστος, αδιαφιλονίκητος, στον ίδ.· επίρρ. -

τως. II. ακαταμάχητος, αυτός στον οποίο δεν μπορεί να αντισταθεί κάποιος, 

σε Πλούτ.  

ἀν-άντης, -ες (ἀνά, ἄντην), ανηφορικός, απότομος, απόκρημνος, σε Ηρόδ., 

Πλάτ., Ξεν.· πρὸς τὸ ἄναντες, στο υψηλότερο σημείο, σε Πλάτ.  

ἀν-αντίλεκτος, -ον, αναντίρρητος, μη επιδεχόμενος αντιλογία, σε Λουκ.  

ἄναξ[ᾰ], ἄνακτος, ὁ, κλητ. ἄνα· (ἀνάσσω)· I. άρχοντας, βασιλιάς, τίτλος 

αποδιδόμενος στους θεούς, ιδίως στον Απόλλωνα και στο Δία, σε Όμηρ.· στον 

τελευταίο στην κλητ. Ζεῦ ἄνα, σε Ομήρ. Ιλ. II. ανάμεσα στους Ομηρικούς 

ήρωες, ο Αγαμέμνονας είναι ο ἄναξ ἀνδρῶν· αλλά το ἄναξ είναι τίτλος 

αποδιδόμενος σε όλους τους άνδρες με διακεκριμένη και υψηλή θέση, όπως ο 

Τειρεσίας, σε Ομήρ. Οδ.· βασιλεὺς ἄναξ, άρχοντας βασιλιάς, στο ίδ. III. 

οικοδεσπότης, ιδίως δηλώνοντας τη σχέση μεταξύ κυρίου και δούλου, στο ίδ. 

IV. μεταφ., κώπης, ναῶν ἄνακτες, άρχοντες των κουπιών, των πλοίων, σε 

Αισχύλ.· ἄν.ὅπλων, σε Ευρ.  

ἀνα-ξαίνω, μέλ. -ξᾰνῶ, ανοίγω, ξύνω πληγή, σε Βάβρ.  

ἀνα-ξηραίνω, μέλ. -ᾰνῶ, αόρ. αʹ ἀνεξήρᾱνα, Επικ. γʹ ενικ. υποτ. ἀγξηράνῃ· 

αποξηραίνω, καταξηραίνω, λέγεται για τον άνεμο, σε Ομήρ. Ιλ.· αποξηραίνω 

ποταμό, σε Ηρόδ.  

ἀναξία, ἡ (ἀνάσσω), διαταγή, κέλευσμα, εντολή, σε Πίνδ.  

ἀν-άξιος, -ον και -α, -ον· I. 1. λέγεται για πρόσωπα, ανάξιος, μη θεωρούμενος 

άξιος για, με γεν., σε Ηρόδ.· ἀνάξιον σοῦ, πολύ καλύτερο από εσένα, σε Σοφ.· 

με απαρ., ἀνάξιος δυστυχεῖν, αυτός που δεν αξίζει να υποφέρει, στον ίδ.· 

επίρρ. ἐφθάρησαν ἀναξίως ἑωυτῶν, σε Ηρόδ. 2. απόλ., ανάξιος, μη χρήσιμος, 

ευκαταφρόνητος, στον ίδ., σε Σοφ.· επίρρ. -ίως, σε Σοφ. 3. αυτός που δεν 



αξίζει να πάθει κακό, στον ίδ., σε Ευρ. II. λέγεται για πράγματα, μη άξια, 

ἀνάξια παθεῖν, σε Ευρ. κ.λπ.  

ἀναξι-φόρμιγξ, -ιγγος, ὁ, ἡ, αυτός που άρχεται από τη φόρμιγγα ή τη λύρα, 

σε Πίνδ.  

ἀναξυρίδες, -ίδων, αἱ, περισκελίδες που φορούσαν οι ανατολικοί λαοί, σε 

Ηρόδ., Ξεν.· από τους Σκύθες, σε Ηρόδ. (περσική λέξη).  

ἀνα-ξύω[ῡ], μέλ. -ξύσω, αποξύνω ή απαλείφω — Παθ., ἀναξυσθείς, (μτχ. αορ. 

αʹ), έχοντας ξυσμένη την επιφάνεια σε Πλούτ.  

ἀνα-οίγω, μέλ. -ξω, Επικ. αντί ἀνοίγω, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀνα-παιδεύω, μέλ. -σω, εκπαιδεύω από την αρχή, σε Αριστοφ.  

ἀνάπαιστος, -ον, αναπαλλόμενος, αυτός που ανασκιρτά· ως ουσ., ο 

ἀνάπαιστος (δηλ. ανάποδος δακτύλιος), αναπαιπτικός στίχος, σε Αριστοφ.· 

ἀνάπαιστα, τά, αναπαιστικά, σατιρικά ποιήματα, σε Πλούτ.  

ἀνα-παίω, μέλ. -σω, αναπάλλομαι, αντικρούω.  

ἀνά-πᾰλιν, επίρρ., I. ξανά πίσω, σε Πλάτ. κ.λπ. II. από την αρχή, στον ίδ. III. 

αντίθετα, τουναντίον, στον ίδ.  

ἀνα-πάλλω, ποιητ. ἀμ-πάλλω· Επικ. μτχ. αορ. αʹ ἀμπεπαλών· πάλλω μπρος 

και πίσω, ἀμπεπαλὼν ἔγχος, αφού κίνησε προς τα μπρος και προς τα πίσω το 

δόρυ, ώστε να το ρίξει με μεγαλύτερη δύναμη, σε Ομήρ. Ιλ.· θέτω σε κίνηση, 

ωθώ, σπρώχνω, σε Ευρ.· ἀμπάλλειν τὰ κῶλα, σε Αριστοφ. — Παθ., 

ανατινάσσομαι, ὡς ὅτε ἀναπάλλεται ἰχθύς, ὣς πληγεὶς ἀνέπαλτο (γʹ ενικ. Επικ. 

αορ. βʹ) όπως όταν ένα ψάρι σπαρταράει, όπως σπαρταράει ένας πληγωμένος, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀνα-πάσσω, μέλ. -πάσω [ᾰ], ραντίζω, ρίχνω, σκορπίζω, τί τινι, σε Πίνδ.  

ἀνάπαυλα, -ης, ἡ (ἀναπαύω), I. 1. ανάπαυση, ανακούφιση, σε Σοφ.· κατ' 

ἀναπαύλας διῃρημένοι, διαιρεμένοι έτσι ώστε να εργάζονται περιοδικά, 

λέγεται για εργάτες, σε Θουκ. 2. με γεν. πράγμ., ξεκούραση από κάτι, σε Σοφ., 

Θουκ. κ.λπ. II. μέρος ξεκούρασης, αναπαυτήριο, Λατ. deversorium, σε Ευρ., 

Αριστοφ.  

ἀνάπαυμα, ποιητ. ἄμπ-, -ατος, τό (ἀναπαύω), 1. ανάπαυλα, ξεκούραση, σε 

Ησίοδ.· μεριμνῶν, από τις έγνοιες, σε Θέογν. 2. μέρος ανάπαυσης, σε Ανθ.  

ἀνάπαυσις, ποιητ. -ἄμπ-, -εως, ἡ (ἀναπαύω), 1. ανάπαυλα, ανάπαυση, ησυχία, 

σε Πίνδ., Ξεν.· ξεκούραση, ανακούφιση, αναζωογόνηση, αναψυχή, σε Ξεν. 2. 

ξεκούραση από κάτι, με γεν., σε Θουκ.  
ἀναπαυστήριος ή -παυτήριος, Ιων. ἀμπ-, -ον (ἀναπαύω), I. αυτός που ανήκει ή 

είναι κατάλληλος προς ανάπαυση, σε Ηρόδ. II. 1. ως ουσ., ἀναπαυστήριον, τό, ο 

χρόνος για ανάπαυση, σε Ξεν. 2. τόπος ανάπαυσης, σε Λουκ.  

ἀνα-παύω, ποιητ. και Ιων. ἀμπ-, μέλ. -σω, καταπαύω, σταματώ ή εμποδίζω από 

κάτι, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.· ἀν. τινά τινος, του δίνω ανάπαυση ή ανακούφιση από 

κάτι, σε Σοφ., Δημ. 2. με αιτ. μόνο, σταματώ, τερματίζω, βοήν, σε Σοφ.· περισσότερο 

σύνηθες, επιφέρω σταμάτημα, ανάπαυση, τὸ στράτευμα, τοὺς ναύτας, σε Ξεν. 3. 

σπανίως αμτβ. με σημασία της Μέσ., αναπαύομαι, ἀναπαύοντες, σε Θουκ.· 

ἀνέπαυεν, σε Ξεν. II. 1. Μέσ. και Παθ., απέχω από κάτι, ἀπὸ ναυμαχίας, σε Θουκ. 2. 

απόλ., ξεκουράζομαι, κοιμάμαι, Λατ. pernoctare, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· λέγεται για 

νεκρούς, σε Θεόκρ.· λέγεται για στρατιώτες, αναπαύομαι, κάνω στάση, σε Ξεν. 3. 

ανακτώ δύναμη, στον ίδ.  

ἀνα-πείθω, Αρκαδ. ἀμπ-, μέλ. -πείσω, 1. προσεταιρίζομαι, καταπείθω, σε Ξεν. — 

Παθ., σε Θουκ. 2. μεταπείθω, παρακινώ κάποιον να κάνει κάτι, με αιτ. προσ. και 



απαρ., σε Ηρόδ., Αττ.· ἀν. τινά τι, πείθω κάποιον για κάτι, σε Αριστοφ. 3. 

παραπλανώ, εξαπατώ, τινά, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ἀνα-πειράομαι, αποθ., προσπαθώ ή επιχειρώ ξανά· ως στρατιωτικός και ναυτικός 

όρος, επαναλαμβάνω ή εξακολουθώ τις ασκήσεις, σε Ηρόδ., Θουκ.  

ἀνα-πείρω, ποιητ. ἀμπ-, I. διαπερνώ, περνώ σε σούβλα, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ. II. 

«παλουκώνω» ἐπὶ ξύλου τινά, σε Ηρόδ. — Παθ., ἀποθανεῖν ἀναπᾰρείς (μτχ. αορ. 

βʹ), στον ίδ.  

ἀναπειστήριος, -α, -ον (ἀναπείθω), πειστικός, σε Αριστοφ.  

ἀνα-πεμπάζομαι, αποθ., καταμετρώ, απαριθμώ ξανά, σε Πλάτ.  

ἀνα-πέμπω, ποιητ. -ἀμπ-, μέλ. -ψω, I. 1. στέλνω προς τα πάνω, σε Αισχύλ.· στέλνω 

προς τα μπρος, σε Πίνδ. — Μέσ., στέλνω εκ μέρους μου, σε Ξεν. 2. στέλνω σε 

ψηλότερο σημείο, από τα παράλια στην ενδοχώρα, ιδίως στην Κεντρική Ασία, σε 

Θουκ., Ξεν. II. στέλνω πίσω, σε Πίνδ.  

ἀναπεπταμένος, -η, -ον, μτχ. Παθ. παρακ. του ἀναπετάννυμι.  

ἀναπεσεῖν, απαρ. αορ. βʹ του ἀναπίπτω.  

ἀνα-πετάννῡμι ή -ύω, έπειτα ἀνα-πετάω, μέλ. -πετάσω [ᾰ], Αττ. -πετῶ· ποιητ. ἀμπ-

· πρβλ. ἀναπίτνημι· αναπτύσσω, ανοίγω, απλώνω πανιά, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ἀν.βόστρυχον, αφήνω τα μαλλιά να πέφτουν χαλαρά, σε Ευρ.· φάοςἀμπετάσας, 

έχοντας διαχύσει φως τριγύρω, στον ίδ.· ἀν.τὰς πύλας, ανοίγω διάπλατα τις πόρτες, 

σε Ηρόδ. — Παθ., ἀναπεπταμένος, ανοικτός, διάπλατος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀλώπηξ 

ἀναπιτναμένη, αλεπού ξαπλωμένη ανάσκελα, σε Πίνδ.· η μτχ. Παθ. παρακ. 

ἀναπεπταμένος, -η, -ον, είναι συχνά απλό επίθ., ανοιχτός, λέγεται για τη θάλασσα, 

σε Ηρόδ.· λέγεται για τα μάτια, σε Ξεν.· δίαιτα ἀν., ζωή στο ύπαιρθο, σε Πλούτ.  

ἀνα-πέτομαι, ποιητ. ἀμπέταμαι, μέλ. -πτήσομαι, αόρ. βʹ ἀν-επτόμην ή ἀν-επτάμην, 

επίσης στον Ενεργ. τύπο ἀν-έπτην· 1. πετώ, πετώ μακριά, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. μεταφ., 

είμαι έτοιμος να πετάξω, ἀνεπτάμαν, σε Σοφ.· ἀνέπταν φόβῳ, στον ίδ.  

ἀνα-πήγνῡμι, μέλ. -πήξω, αναμπήγω, σταυρώνω, «παλουκώνω», διαπερνώ, σε 

Πλούτ.  

ἀνα-πηδάω, ποιητ. ἀμπ-, μέλ. -ήσομαι, I. αναπηδώ, ανασκιρτώ, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 

κ.λπ. II. πηδώ προς τα πίσω από φόβο, σε Αριστοφ.· ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν Ἑστίαν, για 

προστασία, σε Ξεν.  

ἀνά-πηρος, -ον, ακρωτηριασμένος, σακατεμένος, ανάπηρος, σε Πλάτ. κ.λπ.  

ἀναπῑδύω, λέγεται για το έδαφος, αναβλύζω, ανέρχομαι, σε Πλούτ.  

ἀνα-πίμπλημι, μέλ. -πλήσω, I. 1. γεμίζω, πληρώ, Λατ. explere, Επιγρ. παρά Λουκ. 2. 

μεταφ., πότμον ἀναπλήσαντες, έχοντας εκπληρώσει το απόλυτο μέτρο δυστυχίας, 

σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, ἀναπλῆσαι οἶτον, κακά, ἄλγεα, κήδεα, σε Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ. 

II. με γεν. πράγμ., γεμίζω ένα πράγμα, σε Αριστοφ. κ.λπ. 2. με σημασία μιάσματος, 

μόλυνσης, ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν, σε Πλάτ.· ομοίως Παθ., είμαι 

μολυσμένος με ασθένεια, σε Θουκ., Πλάτ.  

ἀνα-πίπτω, ποιητ. ἀμπ-·μέλ. -πεσοῦμαι, αόρ. βʹ -έπεσον· πέφτω προς τα πίσω, σε 

Αισχύλ. 2. αποσύρομαι, αποχωρώ, σε Θουκ.· αποκαρδιώνομαι, είμαι δειλός, Λατ. 

concidere onimo, σε Δημ. 3. λέγεται για σχέδιο, εγκαταλείπομαι, στον ίδ. 4. 

αναπαύομαι, στηρίζομαι, ξαπλώνομαι σε τραπέζι, όπως το ἀνάκειμαι, σε Κ.Δ.  

ἀνα-πίτνημι, ποιητ. αντί ἀνα-πετάννυμι, σε Πίνδ.  

ἀν-απλάκητος, -ον = ἀναμπλάκητος, βλ. αυτ.  



ἀνα-πλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -πλάσω [ᾰ], I. 1. δημιουργώ εκ νέου, αποκαθιστώ, 

επαναμορφοποιώ, επανασχηματοποιώ, σε Αριστοφ. — Μέσ., ἀναπλάσασθαι 

οἰκίην, ξαναχτίζω το σπίτι μου, σε Ηρόδ. 2. μεταφ., εφευρίσκω, στη Μέσ., σε Ανθ. II. 

αναπλάθω, αλείφω, επαλείφω — Παθ., κηρὸν ἀναπεπλασμένος, ήταν 

επαλειμμένος, σε Αριστοφ.  

ἀνα-πλέκω, μέλ. -ξω, 1. περιστεφανώνω, σε Πίνδ. — Μέσ., πλέκω τα μαλλιά μου, 

σε Λουκ. 2. μεταφ. λέγεται για τη σύνθεση στίχων, σε Ανθ. 3. Παθ., 

ἀναπεπλεγμένος, στενά συνδεδεμένος, συμπεπλεγμένος, σε Πλούτ.  

ἀνά-πλεος, -α, -ον, Αττ. αρσ. και ουδ. -πλεως, -ων, επίσης, θηλ. -πλέα· πληθ. ονομ. -

πλέῳ, ουδ. -πλεα· αιτ. αρσ. -πλεως· I. αρκετά πλήρης από κάτι, με γεν., σε Ηρόδ., 

Πλάτ. II. μολυσμένος με ή από κάτι· με γεν., σε Πλάτ.  

ἀνα-πλέω, Ιων. -πλώω, Επικ. -πλείω· μέλ. -πλεύσομαι· I. 1. πλέω προς τα πάνω, 

πλέω ενάντια στο ρεύμα, με αιτ., σε Ομήρ. Οδ. 2. μεταβαίνω κάπου μέσω της 

θάλασσας, σε Ομήρ. Ιλ., Δημ. II. πλέω πίσω μέσω του ίδιου δρόμου, επανέρχομαι 

μέσω της θάλασσας, σε Ηρόδ., Ξεν.· λέγεται για ψάρια, κολυμπώ προς τα πίσω, σε 

Ηρόδ.  

ἀνά-πλεως, βλ. ἀνάπλεος.  

ἀνα-πληρόω, μέλ. -ώσω, I. 1. γεμίζω το κενό, σε Πλάτ. 2. συμπληρώνω, χορηγώ, 

παρέχω αυτό που λείπει, στον ίδ. — Μέσ., δώματ' ἀν., γεμίζοντας τα σπίτια τους, σε 

Ευρ. 3. συμπληρώνω τον αριθμό ενός σώματος, τὴν βουλήν, σε Πλούτ.· ἀν. τὴν 

συνηγορίαν, συμπληρώνω τη θέση του συνηγόρου, στον ίδ. 4. αποτίνω ολόκληρο το 

τίμημα, σε Μέσ., σε Δημ. II. Παθ., αποκαθίσταμαι σε πρότερη κατάσταση, λέγεται 

για τον ήλιο μετά την έκλειψη, σε Θουκ.  

ἀναπλήρωσις, -εως, ἡ, συμπλήρωση, γέμισμα, σε Αριστ., Πλούτ.  

ἀναπληρωτέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρεπει κάποιος να αναπληρώσει, σε Πλούτ.  

ἀνα-πλῆσαι, απαρ. αορ. αʹ του -πίμπλημι· -πλήσω, μέλ.  

ἀνάπλοος, συνηρ. -πλους, ὁ (ἀναπλέω), 1. πλεύση προς τα πάνω σε ποταμό, δηλ. 

ενάντια στο ρεύμα, σε Ηρόδ. 2. απόπλους στη θάλασσα, σε Πολύβ.  

ἀν-απλόω, μέλ. -ώσω, ξεδιπλώνω, ανοίγω, σε Μόσχ., Βάβρ.  

ἀναπλώω, Ιων. αντί ἀναπλέω.  

ἀνάπνευμα, ποιητ. ἄμπν-, -ατος, τό (ἀναπνέω), τόπος ανάπαυσης, ηρεμίας, σε 

Πίνδ.  

ἀνάπνευσις, -εως, ἡ (ἀναπνέω), ανάκτηση της αναπνοής, ανακούφιση, ανάπαυλα 

από κάτι, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀνά-πνευστος, -ον, αυτός που είναι χωρίς αναπνοή, άπνευστος, σε Ησίοδ.  

ἀνα-πνέω, μέλ. -πνεύσομαι, αόρ. αʹ -έπνευσα· εκτός από τους κοινούς χρόνους (βλ. 

πνέω), έχουμε τρεις ομηρικούς τύπους (όπως αν προερχόταν από ἀμ-πνύω), προστ. 

αορ. βʹ ἄμπνῠε, Παθ. αόρ. αʹ ἀμπνύνθη, και αόρ. βʹ με τύπο υπερσ. ἄμπνῡτο· I. 

ανακτώ την πνοή μου, παίρνω ανάσα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επανέρχομαι, αναρρώνω 

από κάτι, με γεν., στον ίδ., Σοφ. κ.λπ.· ομοίως, ἔκ τινος, σε Ηρόδ.· απόλ., ξαναζώ, 

ξαναζωντανεύω, σε Ξεν.· και με αυτή τη σημασία ο Όμηρ. χρησιμ. τα ἄμπνυτο, 

ἀμπνύνθη. II. ανασαίνω, εισπνέω, σε Πίνδ., Πλάτ. III. εκπνέω, αποπνέω, καπνόν, σε 

Πίνδ.  

ἀναπνοή, ποιητ. ἀμπν-, ἡ, I. ανάκτηση αναπνοής, αναβίωση, σε Πίνδ., Πλάτ.· 

μόχθων ἀμπνοά, παύση από τα βάσανα, σε Πίνδ., Ευρ. II. αναπνοή, σε Αριστοφ., 



Πλάτ.· ἀμπνοὰς ἔχειν = ἀναπνέειν, αναπνέω, σε Σοφ.· τὴν ἀν. ἀπολαβεῖν τινος, τον 

στραγγαλίζω. III. όργανο αναπνοής, λέγεται για το στόμα, σε Λουκ.· αγωγός αέρα, 

σε Πλούτ.  

ἀνα-ποδίζω, μέλ. -ίσω (πούς), κάνω κάποιον να πισωγυρίσει, ανακαλώ, ανακρίνω, 

ερευνώ, σε Ηρόδ., Αισχίν.· ἀν. ἑωυτόν, διόρθωσε τον εαυτό του, σε Ηρόδ.  

ἀν-άποινος, -ον (ἄποινα), αυτός που δεν έχει ποινή, μόνο στο ουδ. ἀνάποινον, ως 

επίρρ., σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀνα-πολέω, ποιητ. ἀμ-πολέω, μέλ. -ήσω, κυρίως αναστρέφω το χώμα· απ' όπου 

επαναλαμβάνω, αναθεωρώ, σε Πίνδ., Σοφ.  

ἀναπολίζω, = ἀναπολέω, λέγεται για χωράφι, σε Πίνδ.  

ἀναπομπή, ἡ (ἀναπέμπω), αποστολή προς κάπου· ἀν. θησαυρῶν, αναβίβαση 

θησαυρού, σε Λουκ.  

ἀναπόμπιμος, -ον (ἀναπέμπω), αυτός που στέλνεται πίσω, σε Λουκ.  

ἀναπομπός, ὁ (ἀναπέμπω), αυτός που στέλνει πάνω ή πίσω, λέγεται για τον 

Άδη ο οποίος έστελνε πίσω τη σκιά του Δαρείου, σε Αισχύλ.  

ἀν-απόνιπτος, -ον (ἀπονίζω), άπλυτος, σε Αριστοφ.  

ἀνα-πράσσω, Αττ. -πράττω, μέλ. -πράξω, τραβώ με τη βία, εκβιάζω, 

εισπράττω χρήματα ή χρέη, σε Αριστοφ., Θουκ.· ἀν. ὑπόσχεσιν, απαιτώ την 

εκπλήρωση μιας υπόσχεσης, σε Θουκ.  

ἀνα-πρήθω, μέλ. -πρήσω, αναφυσώ προς τα πάνω, κάνω κάτι να εκχυθεί, 

δάκρυ' ἀναπρήσας, με δάκρυα που ξεσπούν, σε Όμηρ.  

ἀνα-πτάσθαι ή -πτέσθαι, απαρ. αορ. βʹ του ἀναπέτομαι.  

ἀνα-πτερόω, μέλ. -ώσω, κυρίως λέγεται για πουλί, 1. υψώνω τα φτερά μου· 

απ' όπου, ἀν. ἐθείρας, σε Ευρ. 2. μεταφ., βάζω φτερά, ενθουσιάζω υπέρμετρα, 

σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. — Παθ., βρίσκομαι σε ενθουσιώδη διάθεση, σε Αισχύλ., 

Ξεν. κ.λπ.  

ἀνα-πτοέω, ποιητ. -πτοιέω, μέλ. -ήσω, κατατρομάζω, τρομάζω υπερβολικά, 

σε Μόσχ. — Παθ., είμαι τρομαγμένος, σε Πλούτ.  

ἀνα-πτύσσω, μέλ. -πτύξω, I. 1. ξεδιπλώνω τους κυλίνδρους στους οποίους 

ήταν γραμμένα τα βιβλία· και ομοίως, ξετυλίγω, ανοίγω προς ανάγνωση, ἀν. 

βιβλίον, σε Ηρόδ.· ανοίγω, πύλας, σε Ευρ.· ἀναπτύξας χέρας, με ορθάνοιχτα 

χέρια, στον ίδ. 2. αποκαλύπτω, φανερώνω, εκτυλίσσω, Λατ. explicare, σε 

Τραγ. II. ως στρατιωτικός όρος, τὴν φάλαγγα ἀναπτ., κάμπτω τη φάλαγγα και 

από τις δυο μεριές προς τα πίσω κάνοντας την διπλή, δηλ. δίνοντάς της διπλό 

βάθος, Γαλ. reptier, σε Ξεν.· αλλά αντιθέτως, τὸ κέρας ἀναπτ., ανοίγω την 

πτέρυγα, δηλ. επεκτείνω το μέτωπο, ώστε να καταστεί η φάλαγγα 

εκτενέστερη, Γαλ. deployer, στον ίδ.  

ἀναπτῠχή, ποιητ. ἀμπτῠχή, ἡ, αἰθέρος ἀμπτυχαί, οι αχανείς εκτάσεις του 

ουρανού, σε Ευρ.· ἡλίου ἀναπτυχαί, η έκταση του ήλιου, στον ίδ.  

ἀνα-πτύω, μέλ. -ύσω [ῠ], φτύνω, μιλώ πετώντας σάλια, σε Σοφ.  

ἀν-άπτω, μέλ. -άψω, I. 1. δένω στέρεα πάνω ή σε ένα πράγμα, ἐξ ἱστοῦ 

πείρατ' ἀνῆπτον, έδεσαν καλά τα σχοινιά στο κατάρτι, σε Ομήρ. Οδ. — Μέσ., 

ἐκ τοῦδ' ἀναψόμεσθα κάλων, από αυτόν θα δέσουμε τα σχοινιά μας, δηλ. θα 

είναι ο προστάτης μας, σε Ευρ. — Παθ., δένομαι πάνω σε, προσκολλώμαι σε 

κάτι, με γεν., στον ίδ.· ἀμφί τινι, στον ίδ.· ἀνῆφθαί τι, έχω κάτι δεμένο πάνω 

σε κάτι άλλο, στον ίδ. 2. αφιερώνω σε ναό, αποδίδω, ἀγάλματα, σε Ομήρ. Οδ. 

3. μεταφ., συνδέω, προσάπτω, μῶμον ἀνάψαι, στο ίδ.· αἷμα ἀν. τινί, αποδίδω 

την αιματοχυσία σε κάποιον, σε Ευρ. II. ανάβω, λύχνα, σε Ηρόδ.· πῦρ, σε 



Ευρ.· επίσης, πυρὶ ἀν. δόμοις, στον ίδ.· μεταφ., νέφος οἰμωγῆς ὡς τάχ' ἀνάψει, 

στον ίδ.  

ἀνα-πυνθάνομαι, μέλ. -πεύσομαι, αόρ. βʹ -επῠθόμην· 1. εξετάζω επιμελώς, 

ανακρίνω, διερευνώ, σε Ηρόδ.· τὸν ποιήσαντα, στον ίδ. 2. μαθαίνω κατόπιν 

έρευνας, στον ίδ., Ξεν.  

ἀνάπυστος, -ον, πασίγνωστος, περίφημος, ξακουστός, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.  

ἀν-αραίρηκα, Ιων. αντί ἀν-ῄρηκα, παρακ. του ἀναιρέω.  

ἄν-αρθρος, -ον (ἄρθρον), I. 1. αυτός που δεν έχει αρμούς, χωρίς μέλη, σε 

Πλάτ. κ.λπ. 2. αδύναμος, άνευρος, σε Σοφ. II. λέγεται για ήχο, μη έναρθρος, 

σε Πλούτ.  

ἀν-ᾰριθμέομαι, μέλ. -ήσομαι, Μέσ., απαριθμώ, καταμετρώ, σε Δημ.  

ἀν-ᾰρίθμητος, -ον, 1. αυτός που δεν μετριέται, αναρίθμητος, αμέτρητος, σε 

Ηρόδ., Αττ.· λέγεται για το χρόνο, αλογάριαστος, άπλετος, αμέτρητος, σε 

Σοφ. 2. ασήμαντος, αψήφιστος, σε Ευρ.  
ἀν-άριθμος[ᾰ], ποιητ. ἀν-ήρῐθμος, -ον, αυτός που δεν έχει αριθμό, αμέτρητος, 

αναρίθμητος, σε Σαπφώ, σε Τραγ.· με γεν., ἀνάριθμος θρήνων, αμέτρητος αριθμός 

σε θρήνους, σε Σοφ.· μηνῶν ἀνήριθμος, χωρίς συγκεκριμένο αριθμό μηνών, στον 

ίδ.· πόλιςἀνάριθμος = πολῖται ἀνάριθμοι, στον ίδ.  

ἄν-αρκτος, -ον (ἄρχω), μη υποταγμένος ή μη εξουσιαζόμενος, σε Θουκ.· αυτός που 

δεν υποχωρεί στην εξουσία, σε Αισχύλ.  

ἀν-άρμενος, -ον (ἀραρίσκω), μη εξοπλισμένος, απροετοίμαστος, σε Ανθ.  

ἀναρμοστέω, μέλ. -ήσω (ἀνάρμοστος), δεν είμαι πρέπων ή κατάλληλος, τινί ή πρός 

τι, σε Πλάτ.  

ἀναρμοστία, ἡ, ασυμφωνία, παραφωνία, λέγεται για μουσικούς ήχους, σε Πλάτ.  

ἀν-άρμοστος, -ον (ἁρμόζω), I. ακατάλληλος, αταίριαστος, ασύμφωνος, 

δυσανάλογος, σε Ηρόδ., Ξεν.· λέγεται για ήχο, παράτονος, σε Πλάτ.· επίρρ. -τως, 

στον ίδ. II. λέγεται για πρόσωπα, φορτικός, αυθάδης, απρεπής, σε Αριστοφ. 2. 

απροετοίμαστος, ακατάλληλος, πρός τι, σε Θουκ.  

ἀναροιβδέω, ποιητ. αντί ἀναρροιβδέω.  

ἀναρπᾰγή, ἡ, ανάκτηση, εκ νέου αρπαγή, σε Ευρ.  

ἀν-αρπάζω, μέλ. -άσω και -άξω, επίσης το Μέσ. τύπο -άσομαι· αόρ. αʹ -ήρπασα και 

-αξα· I. αρπάζω, τσακώνω, μαγγώνω, σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν. II. αποσπώ, τραβώ, 

υφαρπάζω, σε Όμηρ. κ.λπ.· λέγεται για δουλέμπορους, απαγάγω, σε Ομήρ. Οδ. — 

Παθ., σε Σοφ.· στον πεζό λόγο επίσης, σύρομαι ενώπιον κάποιου άρχοντα, σύρομαι 

στη φυλακή, Λατ. rapi in Jus, σε Δημ. 2. με θετική σημασία, διασώζω, σε Πλούτ. III. 

κυριεύω εξορμώντας, λεηλατώ, σε Ευρ.· λέγεται για πρόσωπα, ἀναρπασόμενος 

τοὺς Φωκέας, τους κυρίευσε με έφοδο ή μεμιάς, σε Ηρόδ. IV. υφαρπάζω, 

διαρπάζω, αφαιρώ, σε Ξεν., Δημ.  

ἀναρπαστός, -όν και -ή, -όν, 1. αυτός που έχει αρπαχθεί, έχει απαχθεί, σε Ευρ., 

Πλάτ. 2. αυτός που έχει αρπαχθεί στην ενδοχώρα, δηλ. στην Κεντρική Ασία, σε Ξεν.  

ἀναρ-ρήγνῡμι ή -ύω, μέλ. -ρήξω, I. 1. διαρρηγνύω, σχίζω το έδαφος, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ηρόδ. 2. γκρεμίζω, διασπώ τείχος, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. — Παθ., νῆες ἀναρραγεῖσαι 

τὰς παρεξειρεσίας, τα πλοία είχαν σπασμένες τις παρειές, σε Θουκ. 3. 

κατασπαράζω, ανοίγω πτώμα, λέγεται για λιοντάρια, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τον 

Αίαντα, δίχα ἀνερρήγνυ, τα έκοβε στα δύο, σε Σοφ. II. κάνω να ξεσπάσει, εκφέρω, 

όπως το Λατ. rumpere roces, σε Αριστοφ., Θεόκρ.· ἀν. πόλιν, την κάνω να 



αναταραχθεί, ενθουσιάζω υπέρμετρα, σε Πλούτ. — Παθ., εμφανίζομαι ξαφνικά, 

προβάλλω· μεταφ., λέγεται για πρόσωπα, ἀναρρήγνυσθαι πρὸς ὀργήν, στον ίδ. III. 

αμτβ., ξεσπώ, σε Σοφ.  

ἀναρρηθῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του ἀνειπεῖν, βλ. αυτ.  

ἀνάρρηξις, -εως, ἡ (ἀναρρήγνυμι), διάρρηξη, σπάσιμο, σε Πλούτ.  

ἀναρ-ρήξω, μέλ. του ἀναρρήγνυμι.  

ἀνάρρησις, -εως, ἡ, ανακήρυξη, αναφώνηση, σε Δημ.· πρβλ. ἀνεῖπον.  

ἀναρ-ρίπτω και -ριπτέω, μέλ. -ρίψω· I. ρίχνω προς, ἀν. ἅλα πηδῷ, αναταράσσω τη 

θάλασσα με το κουπί, δηλ. κωπηλατώ με σθένος και δύναμη, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης 

χωρίς το πηδῷ, οἱ δ' ἅλα πάντες ἀνέρριψαν, στον ίδ. II. ἀν. κίνδυνον, φράση από το 

παιχνίδι με τους κύβους, διακινδυνεύω κάτι, αναλαμβάνω τον κίνδυνο κάποιου 

πράγματος, σε Ηρόδ., Θουκ.· περί ή ὑπέρ τινος, σε Πλούτ.· επίσης χωρίς το 

κίνδυνον, ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναρρίπτειν, διακινδυνεύοντας όλα του τα 

υπάρχοντα, σε Θουκ.· με δεύτερη αιτ., ἀν. μάχην, διακινδυνεύω τη μάχη, σε Πλούτ.  

ἀναρ-ρῐχάομαι, παρατ. ἀνερριχώμην, ανεβαίνω με τα χέρια και τα πόδια, 

σκαρφαλώνω, αναρριχώμαι, σε Αριστοφ. (άγν. προέλ.).  

ἀναρ-ροιβδέω, ποιητ. ἀναροιβδέω, μέλ. -ήσω, ξαναρουφώ, ξανακαταπίνω, λέγεται 

για τη Χάρυβδη, σε Ομήρ. Οδ.  

ἀνάρ-ρῠσις, -εως, ἡ (ῥύομαι), διάσωση, όνομα της δεύτερης μέρας της εορτής 

«Ἀπατούρια», σε Αριστοφ.  

ἀναρ-ρώννῡμι, αόρ. αʹ ἀν-έρρωσα, 1. ανακτώ τις δυνάμεις, ισχυροποιώ από την 

αρχή — Παθ., ανακτώ την ισχύ μου, ἀναρρωσθέντες, σε Θουκ. 2. αμτβ. στον Ενεργ. 

αορ. αʹ επανέρχομαι, σε Πλούτ.  

ἀν-άρσιος, -ον και -α, -ον· ανάρμοστος, άτοπος· I. λέγεται για πρόσωπα, εχθρικός, 

δυσοίωνος, απαίσιος, απεχθής, άσπονδος, σε Όμηρ., Τραγ. II. λέγεται για 

περιστατικά, δυσχερής, παράδοξος, τερατώδης, σε Ηρόδ.  

ἀν-αρτάω, μέλ. -ήσω — Παθ. παρακ. ἀνήρτημαι· κρεμώ σε ή πάνω, συνδέω, 

εξαρτώ, ἐς θεοὺς ἀν. τι, το αφήνω να εξαρτάται απ' αυτούς, σε Ευρ.· ἀν. ἑαυτὸν εἰς 

δῆμον, σε Δημ. II. Παθ., κρέμωμαι, εξαρτώμαι, σε Πλάτ. 2. μεταφ., βασίζομαι ή 

εξαρτώμαι πάνω σε, ἔκ τινος, στον ίδ., Δημ.· ἀνηρτῆσθαι εἰς..., αναφέρομαι ή έχω 

αναφορά σε..., σε Πλάτ.· ἀνηρτημένοι ταῖςὄψεσιν πρός τινα, έχοντας «κρεμάσει» τα 

μάτια τους πάνω σε κάποιον, σε Πλούτ. III. Μέσ., κάνω κάποιον να προσκολληθεί, 

να εξαρτάται, από τινά, σε Ξεν.  

ἀν-αρτέομαι, Ιων. ρήμα που χρησιμ. μόνο στον Παθ. παρακ. ἀνάρτημαι, είμαι 

έτοιμος, προετοιμασμένος να πράξω, με απαρ., σε Ηρόδ.· πρβλ. ἀρτέομαι.  

ἀν-άρτιος, -ον, ο μη άρτιος, περίεργος, αντίθ. προς το ἄρτιος (ίσος), σε Πλάτ.  

ἀν-αρχᾰΐζω, μέλ. -σω (ἀρχαῖος), καθιστώ κάτι παλιό ξανά, σε Ανθ.  

ἀναρχία, ἡ (ἄναρχος), I. έλλειψη αρχηγού, σε Ηρόδ. II. η πολιτειακή κατάσταση των 

ανθρώπων χωρίς διακυβέρνηση, αναρχία, σε Αισχύλ., Θουκ. κ.λπ.· στην Αθήνα, 

αυτό το όνομα δόθηκε στη χρονιά των τριάντα τυράννων (404 π.Χ.), κατά τη 

διάρκεια της οποίας δεν υπήρχε άρχοντας, σε Ξεν.  

ἄν-αρχος, -ον (ἀρχή), αυτός που δεν έχει κεφάλι, αρχή ή αρχηγό, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.· 

τὸ ἄναρχον = ἀναρχία, σε Αισχύλ.  

ἀνα-σᾰλεύω, μέλ. -σω, ανακατεύω, ανακινώ, ξεσηκώνω, σε Λουκ.  



ἀνα-σειράζω, μέλ. -σω (σειρά), I. τραβώ προς τα πίσω με την αλυσίδα, περιορίζω, 

σε Ανθ. II. απομακρύνω από το δρόμο, σε Ευρ.  

ἀνα-σείω, ποιητ. ἀνασ-σείω· γʹ ενικ. Ιων. παρατ. ἀνασσείασκε· μέλ. -σείσω· I. 

ανακινώ, σείω μπρος και πίσω, κουνώ πάνω-κάτω, σε Ησίοδ.· ιδίως ως σινιάλο, σε 

Θουκ. II. ερεθίζω, προκαλώ, σε Κ.Δ.  

ἀνα-σεύομαι, Παθ., μόνο στον συγκεκ. αόρ. βʹ αἶμα..ἀνέσσυτο, το αίμα ανέβλυσε, 

ξεχύθηκε, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀνά-σιλλος ή -σῖλος, ὁ, αυτός που έχει στριμμένα, στριφτά μαλλιά, σε Πλούτ.  

ἀνα-σκάπτω, μέλ. -ψω, σκάβω, οργώνω το έδαφος, σε Πλούτ.  

ἀνα-σκεδάννῡμι, ή —ύω, μέλ. -σκεδάσω [ᾰ], διασκορπίζω ολόγυρα, σε Πλούτ.  

ἀνα-σκευάζω, μελ. -σω — Παθ. παρακ. ἀνεσκεύασμαι· 1. συσκευάζω, «πακετάρω» 

τις αποσκευές (τὰ σκεύη), Λατ. vasa colligere· μετακομίζω, σε Ξεν. — Μέσ., διαλύω 

το στρατόπεδο κάποιου, απέρχομαι, σε Θουκ., Ξεν. 2. απογυμνώνω, ερημώνω έναν 

τύπο, σε Θουκ. — Μέσ., αφανίζω, ερημώνω το σπίτι ή την πόλη κάποιου, στον ίδ. 3. 

καταστρέφω, ερημώνω, λεηλατώ, σε Ξεν. 4. Παθ., πτωχεύω, διαλύομαι, λέγεται για 

τράπεζες, σε Δημ.· μεταφ., ἀνεσκευάσμεθα, έχουμε καταστραφεί, σε Ευρ.  

ἀν-άσκητος, -ον (ἀσκέω), αγύμναστος, μη εξασκημένος, σε Ξεν.  

ἀνα-σκολοπίζω, μέλ. -σω — Παθ., με μέλ. Μέσ. -σκολοπιοῦμαι· αόρ. αʹ -

εσκολοπίσθην· παρακ. -εσκολόπισμαι· παλουκώνω σε στύλο ή πάσσαλο, 

«σταυρώνω», καθηλώνω, σε Ηρόδ.  

ἀνα-σκοπέω, μέλ. -σκέψομαι, αόρ. αʹ ἀνεσκεψάμην· παρατηρώ με προσοχή, 

εξετάζω προσεκτικά, σε Αριστοφ., Θουκ.  

ἀνα-σοβέω, μέλ. -ήσω, φοβίζω και κάνω κάποιον να πεταχτεί, να σηκωθεί από το 

φόβο, σε Πλάτ. — Παθ., ἀνασεσοβημένος τὴν κόμην, με ανασηκωμένα τα μαλλιά 

από το φόβο, σε Λουκ.  

ἀνα-σπᾰράσσω, μέλ. -ξω, σπάζω, ξεσχίζω, κομματιάζω, σε Ευρ.  

ἀνασπαστός, -όν, I. αυτός που έχει ανασυρθεί, σε Αριστοφ. II. 1. βιαίως 

μετοικιζόμενος από την πατρίδα του, για φυλές υποχρεωμένες να μετοικήσουν 

στην Κεντρική Ασία, σε Ηρόδ. 2. λέγεται για πόρτα ή πύλη, ανασυρμένη προς τα 

πίσω, ανοιχτή, σε Σοφ.  

ἀνα-σπάω, ποιητ. ἀν-σπάω, μέλ. -σπάσω [ᾰ], I. 1. σύρω, έλκω προς τα πάνω, 

τραβώ, σε Σόλωνα, Ηρόδ. — Μέσ., ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατο, τράβηξε το δόρυ 

του ξανά μπροστά, σε Ομήρ. Ιλ. 2. τραβώ πλοίο προς τη στεριά, σε Ηρόδ., Θουκ. 3. 

τραβώ ή ρουφώ με απληστία, αἷμα, σε Αισχύλ.· αλλά, ὕδωρ ἀν., ρουφώ νερό, σε 

Θουκ. 4. ξεσχίζω, κομματιάζω, σε Ηρόδ., Αττ. 5. μεταφ., ἀνασπᾶν λόγους, εκβιάζω 

λόγια, προφέρω βίαιες και προσβλητικές λέξεις, σε Σοφ. 6. τὰς ὀφρῦς ἀνασπᾶν, 

ανασηκώνω τα φρύδια, και έτσι ξεστομίζω σοβαρή ή σημαντική φράση, σε 

Αριστοφ.· ομοίως, τὰ μέτωπα ἀν., στον ίδ. II. αποσύρω, τραβώ, τὴν χεῖρα, στον ίδ. 

III. μετακομίζω, τραβώ μακριά από το σπίτι, σε Λουκ.  

ἄνασσα, ἡ, θηλ. του ἄναξ, I. βασίλισσα, αρχόντισσα, κυρία, ως επίκληση στις 

θεότητες, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ.· επίσης λέγεται για θνητό, σε Ομήρ. Οδ., Τραγ. II. 

γενικά όπως το ἄναξ IV, ἄνασσα ὀργίων, σε Αριστοφ.  

ἀν-άσσᾱτος, Δωρ. αντί ἀνήσσητος.  

ἀνασσείασκον, Ιων. παρατ. του ἀνασείω.  



ἀνάσσω[ᾰ], παρατ. ἤνασσον, Επικ. ἄνασσον· μέλ. ἀνάξω· Επικ. αόρ. αʹ ἄναξα· I. 

είμαι άρχοντας, κύριος, ιδιοκτήτης, εξουσιάζω σ' ένα μέρος, με δοτ. Ἄργεϊ, νήσοισι 

ἀν., ή με γεν., είμαι βασιλιάς τους, διοικώ αυτούς, Τενέδοιο, Ἀργείων, σε Όμηρ.· 

επίσης, μετ' ἀθανάτοισι ἀν., είμαι πρώτος ανάμεσα στους αθανάτους, σε Ομήρ. Ιλ. 

— Μέσ., τρὶς ἀνάξασθαι γένεα ἀνδρῶν, έχοντας τη βασιλεία για τρεις γενιές, σε 

Ομήρ. Οδ. — Παθ., άρχομαι, εξουσιάζομαι, στο ίδ. II. στους Τραγ. λέγεται μεταφ. 

για πράγματα, κώπης ἀνάσσειν κ.λπ., σε Ευρ., πρβλ. ἄναξ IV. — Παθ., παρ' ὅτῳ 

σκῆπτρον ἀνάσσεται, από όποιον κρατιέται το σκήπτρο ως βασιλιάς, σε Σοφ.  

ἀν-ᾴσσω, Αττ. αντί ἀναΐσσω.  

ἀνάστα αντί ἀνάστηθι, προστ. αορ. βʹ του ἀνίστημι.  

ἀναστᾰδόν, επίρρ. (ἀνίστημι), σε όρθια θέση, κατακόρυφα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀνάστᾰσις, γεν. -εως, Ιων. -ιος, ἡ· I. Ενεργ. (ἀνίστημι), 1. έγερση από τους νεκρούς, 

σε Αισχύλ. 2. παρώθηση των ανθρώπων να σηκωθούν και να αφήσουν τον τόπο 

στον οποίο βρίσκονται, μετακίνηση όπως στους ικέτες, σε Θουκ.· ἀν. τῆς Ἰωνίας, η 

μετακίνηση όλων των Ελλήνων από την Ιωνία, σε Ηρόδ.· λεηλασία, καταστροφή, 

όλεθρος, σε Αισχύλ., σε Ευρ. 3. παλινόρθωση, αποκατάσταση, τειχῶν, σε Δημ. II. 1. 

(ἀνίστᾰμαι), ανέγερση ή σήκωμα ως ένδειξη σεβασμού, σε Πλάτ. 2. σήκωμα και 

μετακίνηση, αναχώρηση, σε Θουκ. 3. έγερση, ἐξ ὕπνου, σε Σοφ. 4. η ανάσταση από 

τους νεκρούς, η Ανάσταση του Χριστού, σε Κ.Δ.  

ἀναστᾰτήρ, -ῆρος και -της, -ου, ὁ (ἀνίστημι), καταστροφέας, εξολοθρευτής, σε 

Αισχύλ.  

ἀνάστᾰτος, -ον (ἀνίστᾰμαι), 1. αναγκασμένος να σηκωθεί και να αποχωρισθεί, 

εκδιωγμένος από το σπίτι του, από τον τόπο του, σε Ηρόδ. 2. λέγεται για πόλεις και 

χώρες, κατεστραμμένος, εξολοθρευμένος, αφανισμένος, στον ίδ., Σοφ. κ.λπ.  

ἀναστᾰτόω, μέλ. -ώσω (ἀνάστατος), αναστατώνω, ανατρέπω, αναταράζω, σε Κ.Δ.  

ἀνα-σταυρόω, μέλ. -ώσω, I. παλουκώνω, καθηλώνω σε πάσσαλο, σε Ηρόδ. — Παθ. 

σε Θουκ. II. 1. στα Ρωμαϊκά χρόνια, καρφώνω σε σταυρό, «σταυρώνω», σε Πλούτ. 

2. σταυρώνω εκ νέου, σε Κ.Δ.  

ἀνα-στείβω, μέλ. -ψω, επιτετ. αντί στείβω, σε Ανθ.  

ἀνα-στέλλω, μέλ. -στελῶ, I. αναπέμπω, εγείρω — Μέσ., «ζώνω» τα ρούχα μου, σε 

Ευρ., Αριστοφ. II. αποπέμπω, εκδιώχνω, απωθώ, αποκρούω επίθεση, σε Ευρ., Θουκ. 

— Παθ., αποχωρώ, μένω πίσω, σε Θουκ.  

ἀνα-στενάζω, μέλ. -ξω, I. = ἀναστένω, σε Ηρόδ.· τοῖά μοι ἀνεστέναζες ἐχθοδοπά, 

τέτοιες μισητές λέξεις προέφερες με αναστεναγμούς, σε Σοφ. II. με αιτ. προσ., 

θρηνώ, αναστενάζω για, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ἀνα-στενᾰχίζω, μέλ. -σω, αναστενάζω δυνατά, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀνα-στενάχω[ᾰ], με αιτ. προσ., αναστενάζω για κάποιον μεγαλόφωνα, θρηνώ 

δυνατά, με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως στη Μέσ., στο ίδ.  

ἀνα-στένω, μόνο στον ενεστ., I. αναστενάζω δυνατά, σε Αισχύλ. II. όπως το 

ἀναστενάχω, με αιτ., σε Ευρ.  

ἀνα-στέφω, μέλ. -ψω, στεφανώνω, κρᾶτα, σε Ευρ. — Παθ., ἀνέστεμμαι κάρα 

φύλλοις, έχω στεφανωμένο το κεφάλι μου με φύλλα, στον ίδ.  

ἀνα-στηρίζω, μέλ. -ξω, ορθώνω, στήνω σταθερά, στηρίζω, σε Ανθ.  

ἀναστολή, ἡ (ἀναστέλλω), ρίξιμο προς τα πίσω, τῆς κόμης, σε Πλούτ.  



ἀναστομόω, μέλ. -ώσω, ανοίγω, κάνω άνοιγμα σε, ἀν. τάφρον, καθαρίζω μια 

τάφρο, σε Ξεν. — Μέσ., φάρυγος ἀναστόμου τὸ χεῖλος, άνοιξαν τα χείλια του 

φάρυγγά σου διάπλατα, σε Ευρ.  

ἀνα-στρέφω, ποιητ. ἀν-στρέφω, μέλ. -ψω, I. αναποδογυρίζω, αναστατώνω, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ευρ. κ.λπ.· ἀν. καρδίαν, ανακατεύω το στομάχι, δηλ. προκαλώ στομαχική 

ταραχή, σε Θουκ. — Παθ., ὄρος ἀνεστραμμένον ἐν τῇ ζητήσει, ανεσκαμμένο παντού 

μέσω της εξόρυξης μετάλλων, σε Ηρόδ. II. 1. γυρνώ πίσω, επιστρέφω, τινὰ ἐξ Ἅιδου, 

σε Σοφ.· ὄμμα ἀν. κύκλῳ, περιστρέφω το μάτι μου, σε Ευρ.· συναθροίζω στράτευμα, 

σε Ξεν. 2. αμτβ., γυρνώ πίσω, επιστρέφω, σε Ηρόδ., Αττ. III. 1. Παθ., είμαι ή 

διαμένω σ' έναν τόπο, Λατ. versari, ἄλλην γαῖαν ἀν., πηγαίνω σ' ένα μέρος και 

διαβιώ εκεί, σε Ομήρ. Οδ.· ἀν. ἐν Ἄργει, σε Ευρ.· διευθύνω, διοικώ, 

συμπεριφέρομαι, ὡς δεσπότης, σε Ξεν. 2. περιστρέφομαι, στριφογυρίζω, λέγεται 

για τον ήλιο, στον ίδ. 3. λέγεται για στρατιώτες, συναγείρομαι, συναθροίζομαι ώστε 

να αντιμετωπίσω, στον ίδ.  

ἀν-αστρολόγητος, -ον, αδαής περί της αστρολογίας, σε Στράβ.  

ἀναστροφή, ἡ (ἀναστρέφω), I. 1. αναποδογύρισμα, ανατροπή, σε Ευρ.· εἰς 

ἀναστροφὴν διδόναι - ἀναστρέφειν, στον ίδ. 2. επιστροφή, πισωγύρισμα, σε Σοφ.· 

περιστροφή, λέγεται για στρατιώτες που αναστρέφονται είτε για να βαδίζουν 

μπροστά είτε πίσω, σε Ξεν.· λέγεται για πλοίο, σε Θουκ. II. (από Παθ.), 1. διαμονή σ' 

έναν τόπο, σε Πλούτ.· τρόπος ζωής, τρόπος συνομιλίας, σε Κ.Δ. 2. μέρος στο οποίο 

κάποιος στέκεται, κατοικία, διαμονή, σε Αισχύλ.  

ἀναστρωφάω, μόνο στον ενεστ., θαμιστικό του ἀναστρέφω (αμτβ.), στρέφω προς 

όλες τις κατευθύνσεις, σε Ομήρ. Οδ.  

ἀνα-σύρομαι[ῡ], τραβώ τα ρούχα κάποιου, σε Ηρόδ.· μτχ. παρακ. ἀνασεσυρμένος, 

αισχρός, ακόλαστος, κακοήθης, σε Θεόφρ.  

ἀνα-σφάλλω, μέλ. -σφᾰλῶ, αμτβ., ανασηκώνομαι μετά από πτώση ή αρρώστια, 

αναρρώνω, σε Βάβρ.  

ἀνα-σχεθέειν, συνηρ. -θεῖν, απαρ. ποιητ. αορ. βʹ του ἀνέχω.  

ἀνα-σχεῖν, -σχέσθαι, απαρ. Ενεργ. και Μέσ. αορ. βʹ του ἀνέχω.  

ἀνάσχεσις, -εως, ἡ (ἀνέχομαι), ανοχή, εγκαρτέρηση, τῶν δεινῶν, σε Πλούτ.  

ἀνασχετός, Επικ. ἀνσχετός, -όν (ἀνέχομαι), ανεκτός, υποφερτός, σε Θέογν., Σοφ.· 

κυρίως με αρνητ., οὐκ ἀνσχετά, ανυπόφορα, σε Ομήρ. Οδ.· πτώματ' οὐκ ἀνασχετά, 

σε Αισχύλ.· οὐκ ἀνασχετόν (ἐστι), με απαρ., σε Ηρόδ., Σοφ.  

ἀνα-σχίζω, μέλ. -σω, κατασχίζω, ξεκοιλιάζω, τὴν γαστέρα, σε Ηρόδ.· γδέρνω, σε 

Θεόκρ.  

ἀνα-σῴζω, μέλ. -σω, επαναφέρω ό,τι είχε χαθεί, διασώζω, ανακτώ, σε Σοφ. — 1. 

Μέσ., ἀνασώζεσθαί τινα φόβου, σώζω κάποιον από το φόβο, στον ίδ. — Μέσ. με 

αρχική σημασία, ἀν. τὴν ἀρχήν, ανακτώ την εξουσία για τον εαυτό μου, σε Ηρόδ. — 

Παθ., επιστρέφω ασφαλής από την εξορία, σε Ξεν. 2. στη Μέσ. επίσης, διατηρώ στη 

μνήμη, ενθυμούμαι, σε Ηρόδ.  

 


