
ἐκ-προρέω, μέλ. -ρεύσομαι, απορρέω, πηγάζω, αναβλύζω, ξεχύνομαι, σε Ανθ.  

ἐκ-προτῑμάω, μέλ. -ήσω, τιμώ πάνω από όλα, αποδίδω τιμές περισσότερο από 

όλα τα άλλα, σε Σοφ.  

ἐκ-προφεύγω, μέλ. -φεύξομαι, φεύγω μακριά, ξεγλιστρώ, ξεφεύγω, σε Ανθ.  

ἐκ-προχέω, μέλ. -χεῶ, χύνω έξω, σε Ανθ.  

ἐκ-πτερύσσομαι, αποθ., απλώνω, ανοίγω φτερά, σε Λουκ.  

ἐκ-πτήσσω, μέλ. -ξω, τρομάζω κάποιον και τον κάνω να φύγει, οἴκωνμε 

ἐξέπταξας (Δωρ.), σε Ευρ.  

ἐκ-πτοέω, μέλ. —ήσω = το προηγ., σε Τζέτζ. — Παθ., καταλαμβάνομαι από 

θαυμασμό ή φόβο, καταπλήσσομαι, τρομάζω, σε Ευρ.  

ἐκ-πτύω, μέλ. -ύσω, επίσης -ύσομαι [ῠ]· I. φτύνω προς τα έξω, με γεν., σε 

Ομήρ. Οδ. II. φτύνω προς δήλωση αηδίας, σιχαίνομαι, σε Αριστοφ.· 

απεχθάνομαι, αποστρέφομαι, σε Κ.Δ.  

ἐκ-πῠθέσθαι, απαρ. αορ. βʹ του επομ.  

ἐκ-πυνθάνομαι, μέλ. -πεύσομαι, αόρ. βʹ ἐξεπῠθόμην· αποθ., 1. ερευνώ, ψάχνω 

επιμελώς, κάνω έρευνα, αναζητώ πληροφορίες, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. 2. με αιτ., 

πληροφορούμαι, ακούω, μαθαίνω, σε Σοφ.· ἐκπ. τινος, αναζητώ πληροφορίες, 

ερευνώ για κάποιον, σε Αριστοφ.  

ἐκ-πῠρόω, μέλ. -ώσω, κατακαίω, καίω ολότελα μέχρι να γίνει κάτι στάχτες, 

να απανθρακωθεί, φθείρομαι τελείως, εξαφανίζω, καταστρέφω, σε Ευρ. — 

Παθ., πιάνω φωτιά, καίγομαι, στον ίδ.  

ἐκπύρωσις[ῠ], -εως, ἡ, πυρπόληση, πυρκαγιά, αποτέφρωση, σε Λουκ.  

ἔκπυστος, -ον (ἐκπυνθάνομαι), γνωστός, ξακουστός, περίφημος, σε Θουκ.  

ἔκπωμα, -ατος, τό (ἐκπίνω), ποτήρι, μεγάλο φαρδύ κύπελλο, σε Ηρόδ., Σοφ. 

κ.λπ.  

ἐκπωτάομαι, ποιητ. αντί ἐκποτάομαι, σε Βάβρ.  

ἐκράανθεν, Επικ. αντί -ησαν, γʹ πληθ. Παθ. αορ. αʹ του κραίνω.  

ἐκρᾰγῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του ἐκρήγνυμι.  

ἐκρᾰγήσομαι, Παθ. μέλ. βʹ του ἐκρήγνυμι.  

ἐκράηνα αντί ἐκρήηνα, Επικ. αόρ. αʹ του κραίνω.  

ἐκράθην[ᾱ], Παθ. αόρ. αʹ του κεράννυμι.  

ἐκ-ραίνω, μέλ. -ᾰνῶ, ραντίζω, αποστάζω, σε Σοφ.  

ἐκρέμω αντί ἐκρέμᾰσο, βʹ ενικ. του κρέμαμαι.  

ἐκ-ρέω, μελ. -ρεύσομαι, παρακ. ἐξερρύηκα, Παθ. αόρ. βʹ ἐξερρύην με Ενεργ. 

σημασία, I. 1. ξεχύνομαι ή απορρέω, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Πλάτ. 2. λέγεται 

για φτερά, πέφτω, μαδώ, σε Αριστοφ. 3. μεταφ., αφανίζομαι, εξαφανίζομαι, 

εξαλείφομαι, χάνομαι, Λατ. effluere, σε Πλάτ. II. με σύστ. αιτ., επιρρίπτω, 

χαρίζω, ρίχνω, χάριν, σε Ανθ.  

ἐκ-ρήγνῡμι, μέλ. -ρήξω, I. σπάζω, κόβομαι σε κομμάτια, σε Ομήρ. Ιλ.· με 

γεν., ὕδωρ ἐξέρρηξεν ὁδοῖο, το νερό διέβρωσε ένα τμήμα του δρόμου, στο ίδ. 

— Παθ., ραγίζω, θρυμματίζομαι, τεμαχίζομαι, σε Ηρόδ. II. με σύστ. αιτ., 

αφήνω κάτι να σπάσει, ξεσπώ, εκρήγνυμαι, διαφεύγω, με, σε Πλούτ., Λουκ. 

— Παθ., σπάζω, ανοίγω, σκάω, λέγεται για έλκος, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· λέγεται 

για φιλονικία, ἐς μέσον ἐξερράγη, ξέσπασε σε δημόσιο χώρο, σε Ηρόδ.· 

λέγεται για πρόσωπα, ξεσπώ σε παράφορα, βίαια, σφοδρά, απότομα λόγια, 

στον ίδ. III. κάποιες φορές επίσης αμτβ. στην Ενεργ., οὔ ποτ' ἐκρήξει μάχη, σε 

Σοφ.  

ἐκ-ριζόω, μέλ. -ώσω, ξεριζώνω, ξεθεμελιώνω, σε Κ.Δ.  

ἐκ-ρῑπίζω, μέλ. -ίσω, φυσώ ελαφρά τη φωτιά, υποδαυλίζω, διεγείρω, ερεθίζω, 

σε Πλούτ.  



ἐκ-ρίπτω, μέλ. -ψω, ρίχνω, πετώ έξω, αποβάλλω, απορρίπτω, σε Αισχύλ., 

Σοφ.  

ἐκροή, ἡ (ἐκρέω), = ἔκροος, σε Πλάτ.· ροή, απορροή, στον ίδ.  

ἔκροος, συνηρ. -ρους, ὁ (ἐκρέω), εκροή, εκβολή, διαρροή, στόμιο, σε Ηρόδ.  

ἐκ-ροφέω, μέλ. -ήσω, πίνω, ρουφώ, καταπίνω, σε Αριστοφ.  

ἐκρύβην[ῡ], Παθ. αόρ. βʹ του κρύπτω.  

ἐκ-ρύομαι, μέλ. -ρύσομαι [ῡ], απαλλάσσομαι, απελευθερώνομαι, σώζομαι, 

λυτρώνομαι, σε Ευρ.  

ἐκρύφθην, Παθ. αόρ. αʹ του κρύπτω.  

ἐκ-σᾰλάσσω, κουνώ, σείω βίαια, τραντάζω, σε Ανθ.  

ἐκσᾰόω, αόρ. αʹ ἐξεσάωσα, Επικ. αντί ἐκσῴζω, σε Όμηρ.  

ἐκ-σείω, μέλ. -σω, κουνώ, εκτρέπω, τι τινος, σε Ηρόδ. — Παθ., σε Αριστοφ.  

ἐκ-σεύομαι· παρακ. ἐξέσσῠμαι, γʹ πληθ. υπερσ. ἐξέσσῠτο, αόρ. αʹ ἐξεσύθην 

[ῠ]· εξορμώ, προβάλλω ξαφνικά από ένα μέρος, εκτινάσσομαι, με γεν., σε 

Όμηρ.· απόλ., εξορμώ, στον ίδ.  

ἐκ-σημαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, φανερώνω, αποκαλύπτω, υποδεικνύω, μαρτυρώ, 

γνωστοποιώ, σε Σοφ.  

ἐκ-σῑγάομαι, Παθ., εξαναγκάζομαι σε απόλυτη σιωπή, σε Ανθ.  

ἐκ-σκεδάννῡμι, μέλ. -σκεδάσω, σκορπίζω στον άνεμο, σε Αριστοφ.  

ἐκ-σκευάζω, μέλ. -σω, απογυμνώνω από εργαλεία κι άλλα σύνεργα, σε Δημ.  

ἐκ-σμάω, σφουγγίζω, σκουπίζω καθαρά, σε Ηρόδ.  

ἐκ-σοβέω, μέλ. -ήσω, διώχνω, αποσοβώ, σε Ανθ.  

ἐκ-σπάω, μέλ. -άσω, βγάζω, τραβώ κάποιον βίαια έξω, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως 

και σε Μέσ., ἐκσπασσαμένω ἔγχεα, τράβηξαν έξω τα δόρατά τους, στο ίδ.  

ἐκ-σπένδω, μέλ. -σπείσω, προσφέρω στους θεούς σπονδές, σε Ευρ.  

ἔκ-σπονδος, -ον (σπονδή), = ἔξω τῶν σπονδῶν, αυτός που δεν 

περιλαμβάνεται στις σπονδές, που έχει αποκλεισθεί, που έχει εξαιρεθεί από 

αυτές, σε Θουκ., Ξεν.  

ἑκ-στάδιος, -ον (ἕξ, στάδιον), αυτός που έχει μήκος έξι στάδια (δηλ. 1.110 

μέτρα), σε Λουκ.  

ἔκστᾰσις, -εως, ἡ (ἐξίστημι), οποιαδήποτε μετατόπιση ή μετακίνηση· 

γοητεία, έκπληξη, κατάπληξη, σε Κ.Δ.· έκσταση, στο ίδ.  

ἐκστᾰτικός, -ή, -όν, αυτός που μετακινείται από τη θέση του, με γεν., σε 

Αριστ.  

ἐκστέλλω, μέλ. -στελῶ, εφοδιάζω, εξοπλίζω, στολίζω, σε Σοφ.  

ἐκ-στέφω, μέλ. -ψω, στολίζω, διακοσμώ με στεφάνι, σε Ευρ.· λέγεται για 

ικέτες, κρᾶτας ἐξεστεμμένοι, στον ίδ.· αλλά, ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι, 

με στεφάνια πάνω στα ικετευτικά κλαδιά ελιάς, σε Σοφ.  

ἐκστρᾰτεία, ἡ, αναχώρηση στρατού, σε Λουκ.  

ἐκ-στρᾰτεύω, μέλ. -σω· I. εξέρχομαι σε πόλεμο μαζί με στρατό, σε Θουκ., 

Ξεν. II. 1. στη Μέσ. απόλ., αρχίζω εχθροπραξίες, σε Ηρόδ., Θουκ. 2. έχω 

ολοκληρώσει την επιχείρηση, στον ίδ.  

ἐκ-στρᾰτοπεδεύομαι, μέλ. -εύσομαι, αποθ., με Παθ. παρακ., στρατοπεδεύω 

έξω από την πόλη, σε Θουκ., Ξεν.  

ἐκ-στρέφω, μέλ. -ψω, I. στρέφω προς τα έξω, ξεριζώνω από ένα μέρος, με 

γεν., σε Ομήρ. Ιλ. II. στρέφω τα εντός έξω, σε Αριστοφ.· μεταφ., μεταβάλλω 

εντελώς, στον ίδ.  

ἐκ-σῡρίσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, αναγκάζω κάποιον να κατέβει από τη 

σκηνή με σφυρίγματα, Λατ. explodere, σε Δημ.  



ἐκ-σύρω[ῡ], σύρω βίαια κάποιον προς τα έξω, σε Ανθ.· Παθ. αόρ. βʹ ἐξεσύρην 

[ῠ].  

ἐκσφρᾱγίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι — Παθ., αποκλείομαι, κλείνομαι έξω από, 

σε Ευρ.  

ἐκ-σῴζω, μέλ. -σω, σώζω από τον κίνδυνο, κρατώ κάποιον ασφαλή, σε 

Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· ἐκσ. τινά τινος, γλιτώνω κάποιον από κάποιον άλλο, σε 

Ευρ., ἐκσ. τινὰ ἐς φάος, οδηγώ, φέρνω με ασφάλεια κάποιον στο φως, στον ίδ. 

— Μέσ., σώζομαι, σώζω τον εαυτό μου, σε Ηρόδ.· ή σώζω για τον εαυτό μου, 

σε Αισχύλ. — Παθ., τρέπομαι σε φυγή για ασφάλεια, στον ίδ.  

ἐκ-σωρεύω, μέλ. -σω, συσσωρεύω, στοιβάζω, σε Ευρ.  

ἔκτᾰ, Επικ. γʹ ενικ. αορ. βʹ του κτείνω· ἔκτᾰμεν, ἔκτᾰν, αʹ και γʹ πληθ.  

ἐκτάδην[ᾰ], επίρρ. (ἐκτείνω), εκτεταμένα, απλωτά, φαρδιά-πλατιά, σε Ευρ.  

ἐκτάδιος[ᾰ], -η, -ον (ἐκτείνω), κτεταμένος, απλωμένος, τεντωμένος, ευρύς, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

ἔκτᾰθεν, Επικ. αντί ἐκτάθησαν, γʹ πληθ. Παθ. αόρ. αʹ του κτείνω.  

ἐκτᾰθήσομαι, Παθ. μελ. του ἐκτείνω.  

ἑκταῖος, -α, -ον (ἕξ)· I. αυτός που είναι έξι ημερών, σε Ξεν. II. = ἕκτος, 

έκτος, σε Ανθ.  

ἐκτάμην, Επικ. Μέσ. αόρ. βʹ του κτείνω.  

ἐκτάμνω, Ιων. αντί ἐκτέμνω.  

ἔκτᾰμον, Επικ. αντί ἐξέταμον, αόρ. βʹ του ἐκτέμνω.  

ἔκταν, Επικ. γʹ πληθ. αορ. βʹ του κτείνω.  

ἔκτᾰνον, αόρ. βʹ του κτείνω.  

ἐκ-τᾰνύω, μέλ. -ύσω, Επικ. αόρ. αʹ ἐξετάνυσσα· 1. = ἐκτείνω· εκτείνω, 

απλώνω (πάνω στο έδαφος), ξαπλώνω, ρίχνω κάτω (με χτύπημα), ξαπλώνω 

χάμω, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., είμαι τεντωμένος, ἐξετανύσθη, στο ίδ. 2. τεντώνω 

σφιχτά, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐκ-τᾰράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, οδηγώ, φέρνω σε μεγάλη ταραχή, 

συνταράζω, συγκλονίζω, σε Πλούτ.  

ἔκτᾰσις, -εως, ἡ (ἐκτείνω), επέκταση, ανάπτυξη, τέντωμα, άπλωμα, 

εξάπλωση, σε Πλάτ.  

ἐκ-τάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, παρατάσσω σε γραμμή μάχης, λέγεται για 

αξιωματούους — Μέσ., παρατάσσομαι, απλώνομαι στη μάχη, λέγεται για 

στρατιώτες, σε Ξεν.  

ἐκτέατο, Ιων. αντί ἔκτηντο, γʹ πληθ. υπερσ. του κτάομαι.  

ἐκ-τείνω, μέλ. -τενῶ, παρακ. -τέτᾰκα, Παθ. -τέτᾰμαι· I. 1. απλώνω, εκτείνω 

προς τα έξω, εξαπλώνω, σε Ηρόδ., Αττ.· τὰ γόνατα ἐκτ., τα ισιώνω, τα 

ευθυγραμμίζω, σε Αριστοφ.· ἐκτ. νέκυν, τον ρίχνω κάτω νεκρό, σε Ευρ. — 

Παθ., εκτείνομαι, απλώνομαι, εξαπλώνομαι, σε Σοφ. 2. απλώνω, ρίχνω δίχτυ, 

σε Αισχύλ.· εκτείνω, επεκτείνω, απλώνω, παρατάσσω τη γραμμή της 

φάλαγγας, σε Ευρ. II. απλώνω, επεκτείνω προς τα έξω, παρατείνω, επεκτείνω, 

επιμηκύνω, λόγον, σε Ηρόδ., Αττ. III. τεντώνω μέχρι εσχάτων, επιτείνω την 

προσπάθεια, λέγεται για άλογο που επιταχύνει, σε Ξεν.· πᾶσαν προθυμίην ἐκτ., 

κάνω ό,τι είναι δυνατό, καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, σε Ηρόδ.· 

μεταφ. στην Παθ., εκπλήσσομαι, σε Σοφ.  

ἐκ-τειχίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, οχυρώνω πλήρως, σε Θουκ., Ξεν.· τεῖχος ἐκτ., το 

ανεγείρω από τα θεμέλια, σε Αριστοφ.  

ἐκ-τεκνόω, μέλ. -ώσω, γεννώ, παράγω, τεκνοποιώ, σε Ευρ., σε Μέσ.  

ἐκ-τελευτάω, μέλ. -ήσω, φέρνω εις πέρας, εκπληρώνω, τελειώνω, 

ολοκληρώνω, σε Αισχύλ. — Παθ., αποτελώ το τέλος, τινός, σε Σοφ.  



ἐκ-τελέω, Επικ. παρατ. ἐξετέλειον, μέλ. -τελέσω· φέρνω εις πέρας εντελώς, 

εκπληρώνω, τελειώνω, κατορθώνω, επιτυγχάνω, σε Όμηρ., Ηρόδ. — Παθ., 

απαρ. μέλ. ἐκτελέεσθαι, να είναι εκπληρωμένο, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  

ἐκ-τελής, -ές (τέλος), αυτός που έχει ολοκληρωθεί, ο τέλειος, σε Αισχύλ.· 

λέγεται για σιτάρι, ώριμος, μεστός, σε Ησίοδ.· λέγεται για πρόσωπα, σε Ευρ.  

ἐκ-τέμνω, Επικ. και Ιων. τάμνω, μέλ. -τεμῶ· I. 1. αποκόβω, καταστρέφω, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· ὀϊστὸν ἐκτάμνειν μηροῦ, αφαιρώ, κόβω και βγάζω βέλος από 

το μηρό, σε Ομήρ. Ιλ. 2. κόβω δέντρα από το δάσος, υλοτομώ, στο ίδ.· 

λέγεται για σανίδες που χρησιμεύουν στη ναυπήγηση καραβιού, πελεκώ, 

σκαλίζω, σχηματίζω, nς νήϊον ἐκτάμνῃσιν (Επικ. αντί -τέμνῃ), στο ίδ. 3. 

αφαιρώ, αποκόβω, χωρίζω, διαιρώ, σε Πίνδ., Πλάτ. II. ευνουχίζω, σε Ηρόδ.  

ἐκτένεια, ἡ, προθυμία, ζήλος, επιμονή, σε Κ.Δ.  

ἐκτενής, -ές (ἐκτείνω), πρόθυμος, ένθερμος, επίμονος, σε Κ.Δ.  

ἑκτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του ἔχω· I. αυτό που πρέπει να έχει κάποιος, σε 

Αριστοφ. II.ἑκτέον, αυτό που είναι αναγκαίο να έχει κάποιος, σε Ξεν.  

ἐκτεφρόω, μέλ. -ώσω, κατακαίω μέχρι στάχτης, καίω εξολοκλήρου, 

αποτεφρώνω, σε Στράβ.  

ἐκ-τήκω, μέλ. -ξω, αόρ. βʹ ἐξέτᾰκον· I. 1. λιώνω πλήρως, καταστρέφω μέσω 

τήξης, με το λιώσιμο, σε Ευρ., Αριστοφ. 2. μεταφ., κάνω κάτι να αργοσβήνει, 

να φθείρεται, φθίνω, φθείρομαι, λιώνω ή εξαντλούμαι, μαραζώνω, σε Ευρ. II. 

Παθ., παρακ. ἐκτέτηκα, αόρ. βʹ ἐξετάκην [ᾰ], λιώνω, φθείρομαι, εξαντλούμαι, 

καταστρέφομαι, στον ίδ.· τόδ' μήποτ' ἐκτακείη, είθε, μακάρι να μη ξεθωριάσει, 

να μη σβηστεί, να μη χαθεί από τη μνήμη μου, σε Αισχύλ.  

ἔκτημαι αντί κέκτημαι, παρακ. του κτάομαι.  

ἑκτη-μόριοι, οἱ, εκείνοι που πλήρωναν το 1/6 της παραγωγής, της σοδειάς 

τους, σε Πλούτ.  

ἐκτησάμην, αόρ. αʹ του κτάομαι.  

ἐκ-τίθημι, μέλ. -θήσω· I. τοποθετώ έξω, σε Ομήρ. Οδ.· αποβιβάζω σε έρημο 

νησί, εκθέτω νεογέννητο βρέφος, σε Ηρόδ., Αττ. — Μέσ., εξάγω, σε Πλούτ. 

II. εκθέτω δημόσια, παρουσιάζω δημόσια, δημοσιοποιώ, νόμους, σε Δημ.  

ἐκ-τίλλω, μέλ. -τῐλῶ, μαδώ, ξεριζώνω τρίχες — Παθ., κόμην ἐκτετιλμένος, 

αφαίρεση μαλλιών κάποιου, σε Ανακρ.  

ἐκ-τῑμάω, μέλ. -ήσω, αποδίδω υψηλές τιμές, σε Σοφ.  

ἔκ-τῑμος, -ον (τιμή), αυτός που δεν αποδίδει τιμή, σε Σοφ.  

ἐκ-τῐνάσσω, μέλ. -ξω, 1. κάνω κάτι να βγει έξω, να εκτιναχθεί — Παθ., ἐκ δ' 

ἐτίναχθεν (Επικ. αντί -ησαν) ὀδόντες, σε Ομήρ. Ιλ. 2. τινάζω σκόνη απ' τα 

πόδια μου, σε Κ.Δ.· ομοίως και σε Μέσ., στο ίδ.  

ἐκ-τίνω[ῐ], μέλ. -τίσω [ῑ], αόρ. αʹ ἐξέτῑσα· I. εξοφλώ, αποπληρώνω τα χρέη 

μου, σε Ηρόδ., Αττ.· δίκην ἐκτ., εκτίω ολόκληρη την ποινή, σε Ευρ.· τινός, για 

κάτι, σε Ηρόδ. II. Μέσ., αξιώνω, απαιτώ, επιτάσσω πλήρη πληρωμή για κάτι, 

εκδικούμαι, τιμωρώ, με αιτ. πράγμ., σε Σοφ., Ευρ.· παίρνω εκδίκηση, τινά, 

στον ίδ.  

ἐκ-τιτρώσκω, μέλ. -τρώσω, γεννώ πρόωρα, αποβάλλω βρέφος, κάνω 

έκτρωση, σε Ηρόδ.  

ἔκτοθεν, ποιητ. επίρρ. (ἐκτός) = ἔκτοσθεν, έξω από, εκτός· 1. με γεν., ἔκτοθεν 

ἄλλων μνηστήρων, εκτός του κύκλου τους, χωριστά, παράμερα από αυτούς, σε 

Ομήρ. Οδ.· πύργων δ' ἔκτ. βαλών, έχοντας χτυπήσει, πλήξει αυτούς από τους 

πύργους, σε Αισχύλ. 2. απόλ., εκτός, έξω, σε Τραγ.· ἔκτ. γαμεῖν, παίρνω 

σύζυγο από έναν άλλο οίκο, σε Ευρ.  

ἐκ-τόθεν αντί ἐκτόθεν, βλ. τόθεν.  



ἔκτοθι, Επικ. επίρρ. (ἐκτός), έξω, εκτός, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐκ-τολῠπεύω, μέλ. -σω, ξετυλίγω κουβάρι μαλλιού· μεταφ., φέρνω εις πέρας 

εντελώς, ολοκληρώνω, αποπερατώνω, σε Ησίοδ., Αισχύλ.  

ἐκτομή, ἡ (ἐκτεμεῖν)·, I. 1. εγκοπή, αποκοπή, σε Πλούτ. 2. ευνουχισμός, σε 

Ηρόδ. κ.λπ. II. απόκομμα, κομμάτι, τεμάχιο, σε Πλούτ.  

ἐκτομίας, -ου, ὁ (ἐκτέμνω), ευνούχος, σε Ηρόδ.  

ἐκτομίς, -ίδος (ἐκτέμνω), θηλ. επίθ., αυτή που περικόπτει, που κόβει, σε Ανθ.  

ἐκ-τοξεύω, μέλ. -σω, I. ρίχνω όλα τα βέλη, αδειάζω τη φαρέτρα, σε Ηρόδ.· 

μεταφ., ἐξετόξευσεν, εξήντλησε όλα τα βέλη του, δηλ. δεν του απέμεινε 

καθόλου απόθεμα, σε Ευρ. II. απόλ., τοξεύω από κάποιο μέρος, ρίχνω βέλη, 

σε Ξεν.  

ἐκ-τοπίζω, μέλ. -σω, μετακινούμαι, μεταναστεύω από ένα μέρος, φεύγω 

μακριά στο εξωτερικό, όπως το ἀποδημέω, σε Αριστ.· μεταφ., λέγεται για 

αγορητές, βγαίνω έξω από το θέμα, στον ίδ.  

ἐκτόπιος, -α, -ον, = ἔκτοπος, σε Σοφ.· ἠνύσατ' ἐκτοπίαν φλόγα, εσείς έχετε 

φυλάξει τη φωτιά, στον ίδ.  

ἔκ-τοπος, -ον, 1. αυτός που είναι έξω από έναν τόπο, μακριά από αυτόν, με 

γεν., σε Σοφ. 2. απόλ., απομακρυσμένος, στον ίδ.· ἔκτοπος ἔστω, ας φύγει, ας 

απομακρυνθεί από τον τόπο αυτό, σε Ευρ. II. 1. ξένος, οὐδενὸς πρὸς ἐκτόπου, 

όχι από ξένο χέρι, σε Σοφ. 2. αυτός που βρίσκεται έξω απ' το συνηθισμένο, 

παράδοξος, αλλόκοτος, σε Αριστοφ.  

ἐκ-τορέω, μέλ. -ήσω, σκοτώνω με τρύπημα, τρυπώ, διαπερνώ, σε Ομηρ. Ύμν.  

ἕκτος, -η, -ον (ἕξ), έκτος στη σειρά, Λατ. sextus, σε Όμηρ. κ.λπ.  

ἐκτός, επίρρ. (ἐκ), έξω, αντίθ. του ἐντός· I. 1. ως πρόθ. με γεν., έξω, έξω από, 

μακριά από, με γεν., σε Όμηρ.· έξω από, χωρίς, ελεύθερος από, απαλλαγμένος 

από, σε Ηρόδ., Αττ.· ἐκτὸς ἐλπίδος, πέρα από κάθε ελπίδα, Λατ. praeter spem, 

σε Σοφ. 2. λέγεται για χρόνο, αργότερα, καθ' υπέρβαση χρονική, σε Ηρόδ. 3. 

εκτός από, πλην, εξαιρουμένου, ἐκτὸς ὀλίγων, σε Ξεν. II. απόλ., τὰ ἐκτός, 

δευτερεύοντα πράγματα, σε Ευρ. III. με ρήμ. κίνησης, ῥίπτειν ἐκτός, αστοχώ, 

απορρίπτω, σε Σοφ. κ.λπ.  

ἔκτοσε, επίρρ., προς τα έξω· με γεν., έξω από, εκτός, σε Ομήρ. Οδ.  

ἔκτοσθε και πριν από φωνήεντα -θεν, επίρρ., = ἔκτοθεν, έξω, μακριά από 

κάτι, με γεν., σε Όμηρ.· απόλ., σε Ομήρ. Οδ.  

ἐκ-τρᾰγῳδέω, μέλ. -ήσω, περιγράφω κάτι με τραγικό ύφος, υπερβάλλω, 

διογκώνω, μεγαλοποιώ προς το πιο τραγικό, διεκτραγωδώ, σε Λουκ.  

ἐκ-τράπεζος, -ον (τράπεζα), αυτός που έχει εξαιρεθεί, αποκλειστεί από το 

τραπέζι, σε Λουκ.  

ἐκτράπελος[ᾰ], -ον (ἐκτρέπομαι), αυτός που εκτρέπεται από το συνήθη 

δρόμο, παράδοξος, ασυνήθιστος, σε Θέογν.  

ἐκτράπω, Ιων. αντί ἐκτρέπω.  

ἐκ-τρᾰχηλίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, λέγεται για άλογο που ρίχνει τον αναβάτη πάνω 

από το κεφάλι του, σε Ξεν. — Παθ., σπάζω το λαιμό μου, σε Αριστοφ.· 

μεταφ., βυθίζομαι με το κεφάλι στην καταστροφή, αφανίζομαι, σε Δημ.  

ἐκτρᾱχύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, κάνω κάτι τραχύ, σε Λουκ.· μεταφ., εξάπτω, 

εξαγριώνω, ερεθίζω, εξοργίζω, παροξύνω, σε Πλούτ.  

ἐκ-τρέπω, Ιων. -τράπω, μέλ. -ψω, 1. οδηγώ κάτι έξω από το δρόμο του, 

μεταστρέφω, εκτοπίζω, το κάνω να παρεκκλίνει της πορείας του, το τρέπω 

προς κάποιο άλλο σημείο, με αιτ., σε Ηρόδ., Αττ. — Παθ. και Μέσ. με γεν., 

στρέφομαι προς κάποιο άλλο σημείο από (το προηγούμενο στο οποίο 

βρισκόμουν), παρεκκλίνω, σε Σοφ.· απόλ., απομακρύνομαι, στρίβω, 



τραβιέμαι στο πλάϊ, σε Ηρόδ., Ξεν. 2. γυρνώ κάποιον έξω από το δρόμο του, 

τον διατάζω να βγει εκτός της πορείας του, σε Σοφ. — Παθ. και Μέσ., 

ἐκτρέπεσθαί τινα, βγαίνω απ' το δρόμο κάποιου, τον αποφεύγω, σε Δημ. 3. τὴν 

δρῶσαν ἐκτρέπειν, την παρεμποδίζω να παίξει, να υποδυθεί το ρόλο της, σε 

Σοφ. 4. ἀσπίδας θύρσοις ἐκτρ., γυρίζουν τις ασπίδες και τρέπονται σε φυγή 

μπροστά από τους βακχικούς θύρσους, σε Ευρ.  

ἐκ-τρέφω, μέλ. -θρέψω, ανατρέφω από την παιδική ηλικία, ανατρέφω, 

μεγαλώνω (παιδιά), σε Ηρόδ., Αττ. — Μέσ., αναλαμβάνω ν' αναθρέψω για 

λογαριασμό κάποιου, σε Ύμν. Ομηρ., Σοφ.  

ἐκ-τρέχω, μέλ. -θρέξομαι και -δρᾰμοῦμαι, 1. τρέχω προς τα έξω ή εξέρχομαι 

τρέχοντας, πραγματοποιώ έξοδο, εξορμώ, σε Ομήρ. Ιλ., Θουκ. 2. τρέπομαι σε 

φυγή ή το βάζω στα πόδια, σε Αριστοφ. 3. τρέχω πέρα από τα όρια, τα 

υπερβαίνω, τα ξεπερνώ, παρεκτρέπομαι, σε Σοφ.  

ἐκ-τρίβω[ῑ], μέλ. -ψω, Παθ. μέλ. βʹ -τρῐβήσομαι, παρακ. -τέτριμμαι· I. τρίβω 

με δύναμη και μέσω της τριβής, παράγω κάτι, πῦρ ἐκτρ., παράγω, δημιουργώ, 

ανάβω φωτιά μέσω τριβής, σε Ξεν.· τρίβω δυνατά, σε Σοφ. II. συντρίβω, δηλ. 

καταστρέφω εξ ολοκλήρου, ολοκληρωτικά, σε Ηρόδ., Ευρ.· βίον ἐκτρ., 

τελειώνω άσχημα έναν άθλιο βίο, σε Σοφ. — Παθ., πρόρριζος ἐκτρέτριπται, σε 

Ηρόδ. III. τρίβω διαρκώς, φθείρω, λιώνω, σε Ευρ.  

ἐκτροπή, ἡ (ἐκτρέπω), I. αλλαγή, μεταβολή πορείας ή στροφή προς τα 

πλάγια (δεξιά, αριστερά), σε Θουκ. II. 1. (από Μέσ.) στροφή προς τα πλάγια, 

αποφυγή, μόχθων, από τους κόπους, σε Αισχύλ. 2. ἐκτρ. ὁδοῦ, μέρος στο 

οποίο μπορεί κάποιος να βγει έξω από το δρόμο, τόπος ανάπαυσης, 

καταφύγιο, παράμερο μέρος, μονοπάτι, Λατ. deverticulum, σε Αριστοφ.  

ἐκ-τρῡχόω, μέλ. -ώσω, καταπονώ, καταβάλλω, εξαντλώ, σε Θουκ.  

ἐκ-τρώγω, μέλ. -τρώξομαι, καταβροχθίζω μέχρι τελευταίας μπουκιάς, 

κατατρώγω, σε Αριστοφ.  

ἔκτρωμα, τό, βρέφος πρόωρα γεννημένο, εξάμβλωμα, τέρας, σε Κ.Δ.  

ἔκτῠπον, Επικ. αόρ. βʹ του κτυπέω.  

ἔκ-τῠπος, -ον, αυτός που έχει δουλευτεί, επεξεργαστεί ώστε να εξέχει, να 

είναι ανάγλυφος· ἔκτυπος, ὁ, μορφή δουλεμένη σε ανάγλυφο, ανάγλυφο 

κόσμημα.  

ἐκ-τῠπόω, μέλ. -ώσω, διαμορφώνω, πλάθω ή δουλεύω, επεξεργάζομαι σε 

ανάγλυφο, σε Ξεν.  

ἐκ-τυφλόω, μέλ. -ώσω, καθιστώ κάποιον εντελώς τυφλό, σε Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ.  

ἐκτύφλωσις, -εως, ἡ, αποτύφλωση, σε Ηρόδ.  

ἑκῠρά, ἡ, πεθερά, μητριά = πενθερά, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἑκῠρός, ὁ, πεθερός, πατριός = πενθερός, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἔκῠσα, αόρ. αʹ του κυνέω· αλλά, ἔκῡσα, αόρ. αʹ του κύω.  

ἐκφᾰγεῖν, χρησιμ. ως αόρ. βʹ του ἐξεσθίω.  

ἐκ-φαιδρύνω[ῡ], γυαλίζω, λουστράρω, κάνω κάτι λαμπερό, καθαρίζω, σε 

Ευρ.  

ἐκ-φαίνω, μέλ. -φᾰνῶ, Ιων. -φανέω, αόρ. αʹ ἐξέφηνα· 1. αποκαλύπτω, φέρνω 

στο φως, φανερώνω, αφήνω κάτι να φανεί, δηλώνω, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ. 

— Παθ., αποκαλύπτομαι, εμφανίζομαι, έρχομαι σε κοινή θέα ή στην 

επιφάνεια, σε Ομήρ. Ιλ. 2. εκδηλώνω, εμφανίζω, κακότητα, σε Ηρόδ. 3. ἐκφ. 

πόλεμον, κηρύσσω πόλεμο, σε Ξεν.  

ἐκφᾰνής, -ές, φανερός, εμφανής, προφανής, έκδηλος, σε Αισχύλ., Πλάτ.  

ἐκφάσθαι, Μέσ. απαρ. του ἔκφημι.  

ἔκφᾰσις, -εως, Ιων. -ιος, ἡ (ἔκφημι), δήλωση, διακήρυξη, σε Ηρόδ.  



ἔκ-φᾰτος, -ον, αυτός που είναι πέρα από τη δύναμη του λόγου, που δεν 

μπορεί να εκφραστεί με λόγια, ανείπωτος, άρρητος, άφατος· επίρρ. -τως, 

ανείπωτα, ασεβώς, σε Αισχύλ.  

ἐκ-φαυλίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, υποτιμώ, θεωρώ κάτι ανάξιο λόγου, απαξιώ, σε 

Λουκ.  

ἐκ-φέρω, μέλ. -ἐξοίσω, Μέσ. μέλ. ἐξοίσομαι με Παθ. σημασία· I. 1. μεταφέρω 

έξω από ένα μέρος, με γεν., ή ἐκ τόπου, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 2. μεταφέρω 

νεκρό προς ταφή, κάνω εκφορά των νεκρών, Λατ.efferre, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 3. 

παίρνω ως βραβείο ή αμοιβή, στο ίδ.· ομοίως και σε Μέσ., σε Ηρόδ., Αττ. 4. 

βγάζω έξω από τη θάλασσα, ρίχνω στη ξηρά, σε Ηρόδ., σε Ευρ. — Παθ., με 

Μέσ. μέλ., αποβιβάζομαι στη στεριά, ρίχνομαι στη ξηρά, σε Ηρόδ. II. 

δημιουργώ, 1. λέγεται για γυναίκες ή για το έδαφος, γεννώ, παράγω, 

καρποφορώ, στον ίδ. 2. προκαλώ, πετυχαίνω, κατορθώνω, εκπληρώνω, 

πραγματοποιώ, σε Ομήρ. Ιλ. 3. βγάζω έξω, παρουσιάζω, δημοσιεύω, 

κοινολογώ, σε Αριστοφ.· ἐκφ. χρηστήριον, χρησμοδοτώ, σε Ηρόδ.· λέγεται για 

δημόσιες αποφάσεις, προβάλλω, εμφανίζω, παρουσιάζω, φανερώνω, 

δημοσιοποιώ, ἐκφ. ἐς τὸν δῆμον, στον ίδ., Δημ. 4. γενικά, αποκαλύπτω, 

διηγούμαι, εξαπατώ, προδίδω, σε Ηρόδ. — Μέσ., ἐκφέρεσθαι γνώμην, να 

εκφράζει την άποψή του, στον ίδ. 5. εξασκώ, ασκώ, χρησιμοποιώ, ασκώ, 

δύνασιν, σε Ευρ.· και σε Μέσ., σε Σοφ. 6. ἐκφέρειν πόλεμον, Λατ. inferre 

bellum, να επιχειρείς, να διεξάγεις πόλεμο, σε Ηρόδ., Ξεν. 7. έχω τα 

χαρακτηριστικά ενός πράγματος, σε Ευρ. III. Παθ., μεταφέρομαι πέρα από τα 

σύνορα, παρασύρομαι, παραστρατίζω, σε Σοφ., Θουκ. κ.λπ. IV.φέρνω, οδηγώ 

σε συγκεκριμένο σημείο, σε Σοφ., Πλάτ. V. αμτβ. (ενν. ἑαυτόν)· 1. εξορμώ 

(πριν τους άλλους), σε Ομήρ. Ιλ.· δραπετεύω, σε Ξεν. 2. εκπληρώνω, 

ολοκληρώνω, φθάνω στο τέλος, πραγματοποιώ, σε Σοφ.  

ἐκ-φεύγω, μέλ. -ξομαι και -ξοῦμαι· 1. φεύγω έξω ή μακριά, διαφεύγω, 

αποδρώ, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. κ.λπ.· αθωώνομαι, σε Αριστοφ. 2. με γεν., 

διαφεύγω, διαπετεύω, ξεφεύγω, ξεφεύγω, σε Όμηρ. 3. α) με αιτ., διαφεύγω, 

αποδρώ, ξεγλιστρώ, δραπετεύω, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ. β) λέγεται για 

πράγματα, ἐκφεύγει μέ τι, μου διαφεύγει κάτι, σε Σοφ., Ευρ.  

ἔκ-φημι, φωνάζω, εκφωνώ, μιλώ δυνατά, ξεστομίζω, — Μέσ., ἔπος ἐκφάσθαι 

(απαρ αορ. βʹ), σε Ομήρ. Οδ.  

ἐκ-φθείρω, μέλ. -φθερῶ, Παθ. αόρ. βʹ ἐξέφθαρην [ᾰ], καταστρέφω εντελώς 

— Παθ. ἐκφθείρομαι, αφανίζομαι, καταστρέφομαι, σε Ευρ.· εξαφανίζομαι, 

χάνομαι μαζί με όλα μου τα υπάρχοντα, εξολοθρεύομαι, σε Αριστοφ.  

ἐκ-φθίνω, [ῐ], σε γʹ ενικ. Παθ. υπερσ., ἐξέφθῐτο οἶνος νηῶν, όλο το κρασί είχε 

καταναλωθεί έξω από τα καράβια, είχε εξαφανιστεί από τα καράβια, σε Ομήρ. 

Οδ.· γʹ πληθ. Παθ. παρακ. ἐξέφθινται, έχουν ολοκληρωτικά αφανιστεί, 

εντελώς καταστραφεί, σε Αισχύλ.  

ἐκ-φῐλέω, μέλ. -ήσω, φιλώ εγκάρδια, φιλώ στο στόμα, θερμοφιλώ, σε Ανθ.  

ἐκφλαυρίζω, Αττ. αντί ἐκφαυλίζω, σε Πλούτ.  

ἐκ-φλέγω, μέλ. -ξω, πυρπολώ, κατακαίω, σε Αριστοφ.  

ἐκ-φοβέω, μέλ. -ήσω, τρέπω σε φυγή, εκφοβίζω, τρομάζω, σε Αισχύλ., Πλάτ. 

κ.λπ.· τὸ ἐκφοβῆσαι, έτσι ώστε να προξενήσει φόβο, σε Θουκ.· ἐκφ. τινὰ ἐκ 

δεμνίων, σε Ευρ. — Παθ., είμαι πάρα πολύ φοβισμένος, τρομαγμένος, 

φοβάμαι πολύ, με αιτ., σε Σοφ.  

ἔκ-φοβος, -ον, τρομοκρατημένος, έντρομος, σε Κ.Δ.  

ἐκ-φοινίσσω, μέλ. -ξω, κατακοκκινίζω, καταματώνω, σε Ευρ.  



ἐκ-φοιτάω, Ιων. -έω, μέλ. -ήσω, 1. βγαίνω έξω συνεχώς, έχω τη συνήθεια να 

βγαίνω έξω, σε Ηρόδ., Ευρ. 2. λέγεται για πράγματα, διαδίδομαι, γίνομαι 

αντικείμενο εμπορίου, σε Πλούτ.  

ἐκφορά, ἡ (ἐκφέρω), I. μεταφορά νεκρού προς ταφή, σε Αισχύλ., Αριστοφ. 

II. (από Παθ.) λέγεται για άλογα, φυγή, διαφυγή, τρέξιμο, σε Ξεν.  

ἐκ-φορέω, μέλ. -ήσω, = ἐκφέρω· 1. μεταφέρω, κομίζω νεκρό για ταφή, σε 

Ομήρ. Οδ. — γενικά, μεταφέρω προς έξω, σε Ηρόδ. — Μέσ., φέρνω κάτι έξω 

μαζί με εμένα, Ευρ. κ.λπ. — Παθ., κινούμαι προς τα εμπρός, σε Ομήρ. Ιλ. 2. 

βγάζω εντελώς έξω, εξάγω, εξορύσσω, δεν αφήνω καθόλου υπολείμματα, 

λέγεται για χώμα που εξορύσσεται από ένα χαντάκι, σε Ηρόδ. 3. Παθ., 

ρίχνομαι στη στεριά, ξεβράζομαι στη στεριά, στον ίδ.  

ἐκφόριον, τό (ἐκφέρω), πληρωμή ανάλογη προς την παραγωγή, σοδειά 

(έγγειος φόρος), ενοικίαση, εκμίσθωση, δασμός, ο φόρος της δεκάτης (επί των 

αγροτικών προϊόντων), σε Ηρόδ.  

ἔκφορος, -ον (ἐκφέρω),· I. 1. αυτός που μπορεί να εξαχθεί, εξαγώγιμος, σε 

Αριστοφ. 2. αυτός που μπορεί να γίνει γνωστός ή να κοινολογηθεί, να 

δημοσιοποιηθεί, σε Ευρ. II. Ενεργ., αυτός που έχει προετοιμαστεί να 

ξεβοτανίσει, να ξεχορτασιάσει, όπως κάνει ο κηπουρός με τα βλαβερά, 

επιβλαβή αγριόχορτα, σε Αισχύλ.  

ἐκ-φορτίζομαι, Παθ., πουλιέμαι ως εξαγώγιμο προϊόν, απαγάγομαι, 

προδίδομαι, σε Σοφ.  

ἐκ-φράζω, μέλ. -σω, απαριθμώ, εξιστορώ, αφηγούμαι, διηγούμαι, περιγράφω, 

εκθέτω, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ἔκφρᾰσις, -εως, ἡ, περιγραφή με λόγια, εξιστόρηση, σε Λουκ.  

ἐκ-φρέω (βλ. εἰσφρέω), αʹ πληθ. ποιητ. παρατ. ἐξεφρείομεν, μέλ. -φρήσω, 

αόρ. αʹ -έφρησα· αφήνω κάποιον να διαρρεύσει προς τα έξω, βγάζω έξω, σε 

Ευρ., Αριστοφ.  

ἐκ-φροντίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, συλλογίζομαι, σκέπτομαι, βρίσκω, ανακαλύπτω, 

επινοώ, Λατ. excogitare, σε Ευρ., Αριστοφ. κ.λπ.  

ἔκ-φρων, -ον, γεν. -ονος (φρήν), παράφρων, παράλογος, παρανοϊκός, 

ανόητος, άμυαλος, σε Δημ.· επίσης, αυτός που βρίσκεται σε ένθεη μανία, 

ενθουσιώδης, λέγεται για ποιητές, σε Πλάτ.  

ἐκφυγγάνω, = ἐκφεύγω, σε Αισχύλ.  

ἔκφῠγον, Επικ. αντί ἐξέφυγον, αόρ. βʹ του ἐκφεύγω.  

ἐκ-φῠλάσσω, μέλ. -ξω, φυλάω με προσοχή, προσέχω, σε Σοφ., Ευρ.  

ἐκ-φυλλο-φορέω, μέλ. -ήσω, καταδικάζω με φύλλα, χρησιμ. από την 

Αθηναϊκή βουλήν, η οποία γνωμοδοτούσε πάνω σε φύλλα ελιάς, σε Αισχίν.  

ἔκ-φῡλος, -ον (φυλή), αυτός που βρίσκεται εκτός φυλής, ξένος, μεταφ. 

αλλόφυλος, αλλοεθνής, παράξενος, αλλόκοτος, αφύσικος, ασυνήθης, σε 

Πλούτ.  

ἐκφῡναι, απαρ. αορ. βʹ του ἐκφύω.  

ἐκ-φῡσάω, μέλ. -ήσω, σβήνω με φύσημα, ξεφυσώ, ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος, 

εκχύνει, διοχετεύει τη δύναμή του, σε Αισχύλ.· μεταφ., ἐκφ. πόλεμον, ανάβω 

τον πόλεμο από μία σπίθα, σε Θεόκρ.  

ἐκ-φῡσιάω, ποιητ. αντί ἐκφυσάω, σε Αισχύλ.  

ἐκ-φύω, μέλ. -ύσω [ῡ]· I. 1. δημιουργώ από κάποιον άλλο, γεννώ, λέγεται για 

το αρσενικό, σε Σοφ. κ.λπ. 2. για το θηλυκό μεταφράζεται ως κυοφορώ, 

κουβαλώ, στον ίδ.· επίσης, μεγαλώνω ένα φυτό, σε Δημ. II. Παθ., με παρακ. 

και Ενεργ. αόρ. βʹ, γεννιέμαι από κάποιον, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ.· 

λάλημα ἐκπεφυκός, φλύαρος, ομιλητικός εκ φύσεως, στον ίδ.  



ἐκ-φωνέω, μέλ. -ήσω, φωνάζω, κραυγάζω, αναφωνώ, σε Πλούτ.  

ἐκ-χᾰλάω, μέλ. -άσω [ᾰ], χαλαρώνω, ξεφεύγω, ξελασκάρω, ξεχαλινώνω, 

τίτινος, σε Ανθ.  

ἐκ-χαλῑνόω, μέλ. -ώσω, αφαιρώ τα χαλινάρια, σε Πλούτ.  

ἐκ-χαυνόω, μέλ. -ώσω, ξιπάζω, «παραφουσκώνω», κάνω κάποιον ματαιόδοξο 

και αλαζόνα, σε Ευρ.  

ἐκ-χέω, μέλ. -χεῶ, αόρ. αʹ ἐξέχεα, Επικ. ἔκχευα, Μέσ. ἐκχευάμην· I. 1. χύνω 

έξω, αδειάζω, ιδίως λέγεται για υγρά, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. κ.λπ.· μεταφ. (σε 

Μέσ.), ἐκχεύατ' ὀϊστούς, τα βέλη του ξεχύθηκαν, σε Ομήρ. Οδ. 2. λέγεται για 

λέξεις, σε Αισχύλ. κ.λπ. 3. χύνω κάτι έξω όπως το νερό, σπαταλώ, ξοδεύω, 

στον ίδ. κ.λπ. II. Παθ., γʹ πληθ. υπερσ. ἐξεκέχυντο, συγκοπτ. Επικ. αορ. βʹ 

ἐξέχῠτο ή ἔκχῠτο, μτχ. ἐκχύμενος [ῠ]· 1. χύνω έξω, ξεχύνομαι ή εκρέω, 

αναπηδώ, λέγεται ιδίως για υγρά, σε Όμηρ.· μεταφ. λέγεται για πρόσωπα, 

στον ίδ.· γενικά, εξαπλώνομαι, ξεχύνομαι, σε Ομήρ. Οδ. 2. χύνομαι όπως 

νερό, ξεχνιέμαι, λησμονιέμαι, σε Θέογν., Πλάτ. 3. παραδίδομαι σε κάποιο 

πάθος, σε κάποια ευχαρίστηση, είμαι περιχαρής, ευχαριστιέμαι υπερβολικά, 

σε Αριστοφ.· ἐκχ.γελῶν, ξεσπώ, εκρήγνυμαι, ξεσπώ σε γέλια, σε Ανθ. 4. 

κείμαι, βρίσκομαι, είμαι ξαπλωμένος νωχελικά, στον ίδ.  

ἐκ-χορεύω, μέλ. -σω, αλαλάζω — Μέσ., μεταπηδώ, σε Ευρ.  

ἐκ-χράω, μέλ. χρήσω, αόρ. βʹ ἐξέχρην· I. χρησμοδοτώ, διακηρύσσω, 

ανακοινώνω, σε Σοφ. II. αρκώ, επαρκώ, σε Ηρόδ.· απρόσ. όπως το ἀποχρᾷ, 

με απαρ., κῶς βασιλέϊ ἐκχρήσει; με ποιο τρόπο θα τον ικανοποιήσει; πώς θα 

τον ευχαριστηθεί; στον ίδ.  

ἐκ-χρηματίζομαι, αποθ., αποσπώ χρήματα, εισπράττω εισφορές, φορολογώ, 

τινα, σε Θουκ.  

ἐκχύμενος[ῠ], μτχ. Επικ. Παθ. αορ. βʹ του ἐκχέω.  

ἐκχύτης[ῠ], -ου, ὁ (ἐκχέω), άσωτος, αυτός που διασπαθίζει, σπαταλά, 

κατατρώγει, σε Λουκ.  

ἔκχῠτο, γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αορ. βʹ του ἐκχέω.  

ἔκχῠτος, -ον (ἐκχέω), αυτός που έχει ξεχυθεί, απεριόριστος, σκορπισμένος, 

ακράτητος, σε Ανθ.  

ἐκ-χώννῠμαι, παρακ. -κέχωσμαι, αόρ. αʹ ἐξεχώσθην — Παθ., υψώνομαι πάνω 

σε ανάχωμα ή γήλοφο μέσω της συσώρευσης χώματος, σε Ηρόδ.  

ἐκ-χωρέω, μέλ. -ήσω· 1. βγαίνω έξω και απομακρύνομαι, αναχωρώ, 

μεταναστεύω, σε Ηρόδ. 2. διαφεύγω, ξεφεύγω, εκτοπίζομαι από τη θέση μου, 

ἐξεχώρησεν ἐξ ἄρθρων, εκτοπίστηκε, εξαρθρώθηκε, στον ίδ. 3. δίνω βήμα, 

εκχωρώ, σε Σοφ., Ευρ.  

ἐκ-ψύχω[ῡ], μέλ. -ξω, παραδίδω το πνεύμα μου, ξεψυχώ, σε Κ.Δ.  

ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν, 1. πρόθυμος, θεληματικός, εθελούσιος, αυτός που έχει 

ελεύθερη προαίρεση, πρόθυμος, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. επίτηδες, σκόπιμα, 

εκούσια, ἑκὼνἡμάρτανε φωτός, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. 3. στον πεζό λόγο, ἑκὼν 

εἶναι ή ἑκών, όσο εξαρτάται από τη δική μου θέληση, κυρίως με άρνηση, σε 

Ηρόδ., Πλάτ.  

ἐλάα, Αττ. αντί ἐλαία.  

ἐλάαν, Επικ. αντί ἐλᾶν, απαρ. ενεστ. του ἐλάω· επίσης, απαρ. Επικ. μέλ. του 

ἐλαύνω.  

ἐλαία, Αττ. ἐλάα[ᾱᾱ], ἡ, I. ελαιόδεντρο, Λατ. olea, η ελιά, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

λέγεται ότι είχε δημιουργηθεί από τη θεά Αθηνά κατά τη διάρκεια της 

διαμάχης της με τον Ποσειδώνα, σε Ηρόδ., Σοφ.· φέρεσθαι ἐκτὸς τῶν ἐλαῶν, 

τρέχω μακρύτερα από τις ελιές, οι οποίες βρίσκονταν στο τέρμα του 



αθηναϊκού ιπποδρόμου, δηλ. πηγαίνω πολύ μακριά, σε Αριστοφ. II. ο καρπός 

του ελαιόδεντρου, στον ίδ.  

ἐλαιήεις, -εσσα, -εν, σπαρμένος με ελαιόδεντρα, κατάφυτος με ελιές, σε Ανθ.  

ἐλαιηρός, -ή, -όν, ελαιώδης, λιπαρός, λαδερός, αυτός που είναι φτιαγμένος 

από λάδι, σε Ανθ.  

ἐλᾱΐνεος, -α, -ον, = το επόμ., σε Ομήρ. Οδ.  

ἐλάϊνος, -η, -ον (ἐλαία), κατασκευασμένος από ξύλο ελιάς, σε Όμηρ.  

ἐλαιο-λόγος, Αττ. ἐλαο-, -ον (λέγω), αυτός που μαζεύει ελιές, σε Αριστοφ.  

ἔλαιον, τό (ἐλαία), ελαιόλαδο, λάδι από ελιά, Λατ. oleum, olivum, σε Όμηρ.  

ἐλαιο-πώλης, -ου, ὁ (πωλέομαι), αυτός που πουλά λάδι, λαδέμπορος, σε Δημ.  

ἔλαιος, ὁ (ἐλαία), άγρια ελιά, αγριελιά, κότινος, Λατ. oleaster, σε Σοφ.  

ἐλαιο-φόρος, Αττ. ἐλαο-φόρος, -ον, αυτός που φέρει, παράγει ελιές, σε Ευρ.  

ἐλαιο-φυής, -ές (φύω), κατάφυτος με ελαιόδεντρα, σε Ευρ.  

ἐλαιό-φῠτος, -ον, κατάφυτος με ελαιόδεντρα, φυτεμένος με ελιές, σε Αισχύλ.  

ἐλᾱΐς, -ίδος, ἡ (ἐλαία), ελαιόδεντρο, Αττ. πληθ. ἐλᾷδες, σε Αριστοφ.  

ἐλαιών, -ῶνος, ὁ (ἐλαία), ελαιώνας, Λατ. olivetum· το Όρος των Ελαιών, ο 

Ελαιώνας, σε Κ.Δ.  

ἕλ-ανδρος, -ον (ἑλεῖν), αυτή που καταστρέφει τους άντρες, λέγεται για την 

Ελένη, σε Αισχύλ.  

ἐλαολόγος, ἐλαοφόρος, βλ. ἐλαιο-.  

ἔλᾰσα, Επικ. αντί ἤλασα, αόρ. αʹ του ἐλαύνω· Ιων. γʹ ενικ. ἐλάσασκε — Ιων. 

γʹ πληθ. ευκτ. ἐλασαίατο.  

ἐλασᾶς, ὁ, άγνωστο πτηνό, σε Αριστοφ.  

ἐλᾰσείω (ἐλαύνω), εφετικό, θέλω να προελάσω, σε Λουκ.  

ἐλᾰσίαἡ, = ἔλασις, επιδρομή, καταδίωξη, παρέλαση ιππικού, σε Ξεν.  

ἐλᾰσί-βροντος, -ον, (ἐλαύνω, βροντή), αυτός που έχει εκσφενδονιστεί, 

εξακοντιστεί, εκτοξευτεί, εξαπολυθεί σαν βροντή, σε Αριστοφ.  

ἔλᾰσις, -εως, ἡ (ἐλαύνω), 1. απέλαση, εξορία, σε Θουκ. 2. (ενν. στρατού), 

πορεία, εκστρατεία, σε Ηρόδ.· επέλαση ιππικού, σε Ξεν.· (ενν. ἵππου), 

παρέλαση ιππικού, στον ίδ.  

ἔλασσα, Επικ. αντί ἤλλᾰσα, αόρ. αʹ του ἐλαύνω.  

ἐλασσόω, Αττ. -ττόω, αόρ. αʹ ἠλλάττωσα — Παθ., μέλ. ἐλασσωθήσομαι, 

ομοίως και σε Μέσ. τύπο ἐλασσώσομαι· αόρ. αʹ ἠλασσώθην, -ττώθην· I. 

ελαττώνω, σμικρύνω, μειώνω, λιγοστεύω, περιορίζω, κατεβάζω, χαμηλώνω, 

υποβιβάζω, σε Ρήτ.· με γεν., αφαιρώ από κάποιον, σε Θουκ. II. Παθ., 1. 

απόλ., γίνομαι μικρότερος, ελαττώνομαι, ζημιώνομαι, υποτιμώμαι, στον ίδ.· 

επίσης, παίρνω λιγότερα από αυτά που δικαιούμαι, παραχωρώ, αφήνω κατά 

μέρος τα δικαιώματά μου ή τα προνόμιά μου, στον ίδ. 2. με δοτ. πράγμ., έχω 

το χειρότερο από κάποιου πράγματος, αποδεικνύομαι κατώτερος, τινι, σε κάτι, 

στον ίδ., Ξεν. 3. με γεν. προσ., είμαι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με κάποιον 

άλλο, σε Δημ.  

ἐλάσσων, Αττ. -ττων, -ον, γεν. -ονος· I. 1. μικρότερος, λιγότερος, σχημ. από 

το ἐλαχύς (με υπερθ. ἐλάχιστος, βλ. αυτ.), αλλά χρησιμεύει ως συγκρ. του 

μικρός, σε Ομήρ. Ιλ.· ἔλασσον ἔχειν, είμαι σε χειρότερη μοίρα, τινί, σε Ηρόδ., 

Δημ.· ομοίως και, ἐλάττω γίγνεσθαι, σε Αριστοφ. 2. με γεν. προσ., χειρότερος, 

κατώτερος, υποδεέστερος, σε Θουκ. κ.λπ.· αλλά με γεν. πράγμ., όπως το 

ἥσσων, αυτός που είναι υποταγμένος σε κάτι, σε Ξεν. 3. ουδ. με προθ., περὶ 

ἐλάσσονος ποιεῖσθαι, θεωρώ κάτι μικρότερης σημασίας, σε Ηρόδ.· παρ' 

ἔλαττον ἡγεῖσθαι, σε Πλάτ.· δι' ἐλάττονος, σε μικρότερη απόσταση, από Θουκ. 

II. λέγεται για αριθμό, λιγότεροι στον αριθμό, οἱ ἐλάσσονες, αυτοί που 



μειονεκτούν σε αριθμό, σε Ηρόδ., Θουκ. III. ουδ. ἔλασσον ως επίρρ., 

λιγότερο, σε Αισχύλ. κ.λπ.  

ἐλαστρέω, Επικ. και Ιων. αντί ἐλαύνω, οδηγώ προς τα μπρος, ωθώ, σπρώχνω, 

σε Ομήρ. Ιλ.· ἐλ.τινά, καταδιώκω, επιτίθεμαι, πέφτω ορμητικά, λέγεται για τις 

Ερινύες, σε Ευρ. — Παθ. λέγεται για πλοία, κινούμαι προς τα μπρος μέσω 

κωπηλασίας, κωπηλατούμαι, σε Ηρόδ.  

ἐλάσω[ᾰ], μέλ. του ἐλαύνω.  

ἐλᾰτέον, ρημ. επίθ. του ἐλάω, ἐλαύνω, αυτό που πρέπει να ιππευθεί, σε Ξεν.  

ἐλάτη[ᾰ], ἡ, I. έλατο, Λατ. pinus picea, σε Ομήρ. Ιλ. II. κουπί, σε Όμηρ.· 

επίσης, πλοίο, λέμβος, βάρκα, όπως το Λατ. abies, σε Ευρ.  

ἐλᾰτήρ, -ῆρος, ὁ (ἐλάω, ἐλαύνω), I. οδηγός αλόγων, αρματηλάτης, σε Ομήρ. 

Ιλ., Αισχύλ. II. είδος πίτας, ψωμί με πλατύ σχήμα, φραντζόλα, σε Αριστοφ.  

ἐλᾰτήριος, -ον (ἐλαύνω), αυτός που καταδιώκει, επιτίθεται με ορμή και 

μανία, με γεν., σε Αισχύλ.  

ἐλάτινος[ᾰ], Επικ. εἰλάτινος, -η, -ον (ἐλάτη), αυτός που είναι από ξύλο 

έλατου, Λατ. abiegnus, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.· φτιαγμένος από έλατο ή 

πευκόξυλο, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.  

ἐλάττωμα, -ατος, τό (ἐλαττόω), μειονέκτημα, ελάττωμα, αδυναμία, σε Δημ.  

ἐλάττων, -ἐλαττόω, Αττ. αντί ἐλάσσων, ἐλασσόω.  

ἐλαύνω (ἐλάω, βλ. αυτ.), μέλ. ἐλάσσω [ᾰ], Επικ. ἐλάσσω και ἐλόω, Αττ. ἐλῶ, 

αόρ. αʹ ἤλᾰσα, Επικ. ἔλᾰσα και ἔλασσα, Ιων. γʹ ενικ. ἐλάσασκεν· παρακ. 

ἐλήλᾰκα, υπερσ. ἐληλάκειν — Παθ., αόρ. αʹ ἠλάθην [ᾰ], μεταγεν. ἠλάσθην, 

παρακ. ἐλήλαμαι· γʹ ενικ. υπερσ. ἠλήλατο, Επικ. ἐλήλατο· γʹ πληθ. ἠλήλαντο, 

Επικ. ἐληλέδατ'. I. 1. Ριζική σημασία, θέτω σε κίνηση, κάνω κάτι να κινηθεί 

προς τα μπρος, κινώ, σπρώχνω, οδηγώ, λέγεται για την καθοδήγηση 

κοπαδιών, σε Όμηρ.· ομοίως στον Μέσ. αόρ. ἠλασάμην, σε Ομήρ. Ιλ.· συχνά 

λέγεται για άρματα, οδηγώ προς τα μπρος, στο ίδ., σε Ηρόδ.· επίσης, ἐλ. 

ἵππον, τον ιππεύω, στον ίδ.· ἐλ. νῆα, οδηγώ το καράβι μπροστά 

κωπηλατώντας, σε Ομήρ. Οδ.· α) με αυτή τη σημασία η αιτ. παραλείφθηκε 

και το ρήμα έγινε αμτβ., βρίσκομαι σε άρμα, το οδηγώ, μάστιξεν δ' ἐλάαν (ενν. 

ἵππους), τους χτύπησε με το μαστίγιο για να ξεκινήσουν, σε Ομήρ. Ιλ.· βῆ δ' 

ἐλάαν ἐπὶ κύματα, προχώρησε με ορμή αντίθετα στα κύματα, στο ίδ.· διὰ 

νύκτα ἐλάαν, προχωρά, ταξιδεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε Ομήρ. Οδ.· 

ιππεύω, σε Ηρόδ. κ.λπ.· προελαύνω, στον ίδ.· κωπηλατώ, σε Ομήρ. Οδ. β) με 

αυτή την αμτβ. σημασία συνοδεύεται ενίοτε από αιτ. τόπου, γαλήνην ἐλαύνειν, 

να πλέεις σε γαλήνια, ήρεμη θάλασσα, δηλ. στην επιφάνειά της, στο ίδ.· 

ἐλαύνειν δρόμον, να τρέχεις σε αγώνα δρόμου, σε Αριστοφ. 2. οδηγώ μακριά, 

όπως το ἀπελαύνω, λέγεται για κλεμμένα ζώα, σε Όμηρ., Ξεν.· ομοίως και σε 

Μέσ., σε Όμηρ. 3. διώχνω, εκτοπίζω, εκβάλλω, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ. 4. οδηγώ, 

φέρνω σε έσχατο σημείο, οδηγώ στα άκρα, ἄδην ἐλόωσι πολέμοιο, θα τον 

βασανίσουν μέχρι να κορεσθεί από τον πόλεμο, σε Ομήρ. Ιλ.· ἄδην ἐλάαν 

κακότητος, θα τον καταδιώξουν μέχρι το σημείο που είναι αναγκαίο, σε Ομήρ. 

Οδ.· έπειτα σε Αττ., καταδιώκω, κατατρέχω, προσβάλλω, επιτίθεμαι, 

βασανίζω, καταπιέζω, σε Σοφ. κ.λπ. 5. αμτβ. σε εκφράσεις όπως, ἐς τοσοῦτον 

ἤλασαν, το προχώρησαν μέχρι αυτού του σημείου, (όπου πρέπει να 

συμπληρωθεί το πρᾶγμα), σε Ηρόδ.· απ' όπου, προβαίνω, προχωρώ, 

επέρχομαι, σε Ευρ., Πλάτ. II.1 πλήττω, χτυπώ, ἐλάτῃσιν πόντον ἐλαύνοντες, 

πρβλ. Λατ. remis impellere, σε Ομήρ. Ιλ. 2. πλήττω με όπλο, αλλά όχι με 

βλήμα, στο ίδ.· με διπλή αιτ., τὸνμὲν ἔλασ' ὦμον, τον χτύπησε, τον έπληξε, τον 

τραυμάτισε, τον πλήγωσε πάνω στον ώμο, στο ίδ.· χθόνα ἤλασε μετώπῳ, 



χτύπησε στο έδαφος με το μέτωπό του, σε Ομήρ. Οδ. 3. διαπερνώ, δόρυ διὰ 

στήθεσφιν ἔλασσε, σε Ομήρ. Ιλ.· και σε Παθ., διέρχομαι, διαπερνιέμαι, στο ίδ. 

III. με μεταφ. σημασίες: 1. χτυπώ με σφυρί, σφυροκοπώ, σφυρηλατώ, Λατ. 

ducere, σφυρηλατώ μέταλλο, σε Ομήρ. Ιλ.· περὶ δ' ἕρκος ἔλασσε κασσιτέρου, 

κατασκεύασε τριγύρω ένα φράχτη από σφυρηλατημένο κασσίτερο, στο ίδ. 2. 

τραβώ γραμμή τείχους ή τάφρου, Λατ. ducere murum, σε Όμηρ. κ.λπ.· τεῖχος 

ἐς τὸν ποταμὸν τοὺς ἀγκῶνας ἐλήλαται, οι γωνίες του τείχους φθάνουν μέχρι 

τον ποταμό, σε Ηρόδ.· ὄγμον ἐλαύνειν, δημιουργώ αυλακιά ή χωματοσήκωμα 

στο θέρισμα ή στο δρεπάνισμα, σε Ομήρ. Ιλ.· ὄρχον ἀμπελίδος ἐλ., τραβώ, 

δημιουργώ σειρά από αμπέλια, δηλ. τα φυτεύω στη σειρά, σε Αριστοφ. 3. 

κολῳὸν ἐλαύνειν, παρατείνω τον καυγά, τη λογομαχία, διαπληκτίζομαι, 

καβγαδίζω, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐλαφα-βόλος, -ον, Δωρ. αντί ἐλαφη-βόλος.  

ἐλάφειος, -ον (ἔλαφος), αυτός που ανήκει σε ελάφι, ελαφίσιος, ἐλ. κρέα, 

κυνήγι, κρέας ελαφιού, σε Ξεν.  

ἐλᾰφη-βολία, ἡ, κυνήγι ελαφιού, σε Σοφ.  

Ἐλᾰφηβολιών, -ῶνος, ὁ, ο ένατος μήνας του Αττικού έτους, κατά τη 

διάρκεια του οποίου γιορτάζονταν τα Ελαφηβόλια, και αντιστοιχούσε στο 

τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και στο πρώτο του Απριλίου, σε 

Θουκ.  

ἐλᾰφη-βόλος, -ον (ἔλαφος, βάλλω), αυτός που τοξεύει, κυνηγά ελάφια, σε 

Ομήρ. Ιλ., Σοφ.  

ἐλᾰφο-κτόνος, -ον (κτείνω), αυτός που σκοτώνει ελάφια, σε Ευρ.  

ἐλᾰφος, ὁ και ἡ, ελάφι, είτε αρσενικό, είτε θηλυκο, ελαφίνα, σε Ομήρ. Ιλ.· 

κραδίην ἐλάφοιο (ἔχων), αυτός που έχει καρδιά ελαφιού, δηλ. ο δειλός, στο ίδ.  

ἐλᾰφοσ-σοΐα, ἡ (σεύω), κυνήγι ελαφιών, σε Ανθ.  

ἐλαφρία, ἡ, ελαφρότητα, έλλειψη σοβαρότητας, μωρία, ανοησία, 

ελαφρομυαλιά, σε Κ.Δ.  

ἐλαφρός, -ά, -όν (ἐ-λαφ-ρός = Λατ. lev-is)· I. 1. ελαφρύς στο ζύγισμα, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ.· επίρρ., ελαφρά, ζωηρά, εύθυμα, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

υποφερτός, καθόλου φορτικός, εύκολος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐλαφρόν (ἐστι), είναι 

ελαφρύ, εύκολο, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ἐν ἐλαφρῷ ποιεῖσθαί τι, κάνω κάτι εύκολο, 

σε Ηρόδ. II. αυτός που κινείται εύκολα, ελαφρός, ευκίνητος, γρήγορος, 

σβέλτος, Λατ. agilis, σε Όμηρ., Αισχύλ.· ἐλαφρὰ ἡλικία, η ηλικία της 

δραστήριας, ενεργητικής νεότητας, σε Ξεν.· οἱ ἐλαφροί, οι στρατιώτες που 

φέρουν ελαφρύ οπλισμό, Λατ. levis armatura, στον ίδ. III. ελαφρόμυαλος, 

απερίσκεπτος, ανόητος, σε Ευρ.  

ἐλαφρύνω[ῡ], κάνω κάτι ελαφρύ, ελαφρώνω, σε Βάβρ.  

ἐλάχιστος[ᾰ], -η, -ον, υπερθ. του ἐλαχύς, συγκρ. ἐλάσσων· I. 1. ο πιο μικρός, 

μικρότατος, οὐκἐλ., σε Ύμν. Ομηρ., Ηρόδ. κ.λπ.· ἐλαχίστου λόγου, ελάχιστης 

σημασίας, στον ίδ.· περὶ ἐλάχιστου ποιεῖσθαι, σε Πλάτ. 2. λέγεται για χρόνο, 

βραχύτατος, συντομότατος, δι' ἐλαχίστου (ενν. χρόνου), σε Θουκ.· δι' 

ἐλαχίστης βουλῆς, με πολύ λίγη σκέψη ή μελέτη, στον ίδ. 3. λέγεται για 

αριθμό, πολύ λίγος, σε Πλάτ. II. τὸ ἐλάχιστον, τοὐλάχιστον, τουλάχιστον, το 

λιγότερο, σε Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ.· επίσης ἐλάχιστα, σε Θουκ., Πλάτ. III. υπάρχει 

επίσης ένας νέος συγκρ. ἐλαχιστότερος, μικρότερος από τον ελάχιστο, σε Κ.Δ.  

ἐλαχύς, ἐλάχεια (όχι -εῖα), -ύ, μικρός, βραχύς, σύντομος, λίγος· Επικ. θετικός 

βαθμός από όπου σχηματίζονται τα ἐλάσσων, ἐλάχιστος, σε Ύμν. Ομηρ.· 

πρβλ. λάχεια.  



ἐλάω, αρχ. τύπος του ἐλαύνω, Επικ. απαρ. ἐλάαν (το οποίο είναι επίσης μέλ.), 

σε Όμηρ.· γʹ πληθ. παρατ. ἔλων, σε Ομήρ. Οδ.  

ἔλδομαι, Επικ. ἐέλδομαι, μόνο σε ενεστ. και παρατ., επιθυμώ, ποθώ να κάνω 

κάτι, με απαρ., σε Όμηρ.· με γεν., λαχταρώ, επιθυμώ διακαώς κάτι, στον ίδ.· 

με αιτ., επιθυμώ, ποθώ, στον ίδ. — ως Παθ., νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος, ας 

είναι τώρα ο πόλεμος ευπρόσδεκτος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἔλδωρ, συναντάται μόνο στον Επικ. τύπο ἐέλδωρ, τό, ευχή, λαχτάρα, 

επιθυμία, πόθος, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

ἐλεαίρω, = ἐλεέω, λυπούμαι, τινά, σε Όμηρ., Αριστοφ.  

ἐλεᾶς, ὁ, είδος κουκουβάγιας, σε Αριστοφ.  

ἐλεγεία, ἡ, ελεγεία, ποίημα γραμμένο σε δίστιχα, σε Πλούτ.  

ἐλεγεῖον, τό (ἔλεγος),· I. δίστιχο που αποτελείται από εξάμετρο και 

πεντάμετρο στίχο, το μέτρο της ελεγείας, σε Θουκ. II. σε πληθ. ἐλεγεῖα, τά, 

ελεγειακό ποίημα, επίγραμμα, σε Πλάτ. κ.λπ.· ομοίως και σε ενικ., σε Πλούτ.  

ἐλέγευ, Δωρ. αντί ἐλέγου, βʹ ενικ. Παθ. παρατ. του λέγω.  

ἐλεγκτήρ, -ῆρος ή ἐλεγκτής, -οῦ, ὁ, αυτός ο οποίος επιρρίπτει ευθύνες ή τις 

αναζητά, τῶν ἀποκτεινάντων, σε Αντιφ.  

ἐλεγκτικός, -ή, -όν (ἐλέγχω), λέγεται για πρόσωπα, αυτός που συνηθίζει την 

κατά αντιπαράσταση εξέταση του αντιδίκου, εξεταστικός, ελεγκτικός· επίρρ., 

-κῶς, σε Ξεν.  

ἐλεγμός, ὁ, = ἔλεγξις, σε Κ.Δ.  

ἐλεγξί-γᾰμος, -ον, αυτός που αποδεικνύει την πίστη της συζύγου του, σε Ανθ.  

ἔλεγξις, -εως, ἡ = ἔλεγχος, ὁ, καταδίκη, επίκριση, έλεγχος, απόδειξη, σε Κ.Δ.  

ἔλεγος, ὁ, θρηνητικό άσμα, θρήνος· αρχικά χωρίς να αναφέρεται σε κάποιο 

μέτρο, στη συνέχεια με αναφορά πάντα σε εξαμέτρους και πενταμέτρους εκ 

περιτροπής, σε Ευρ. κ.λπ.  

ἐλεγχείη, ἡ, όνειδος, ντροπή, ατιμία, ύβρη, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐλεγχής, -ές, αυτός που είναι άξιος ντροπής, επονείδιστος· λέγεται για 

στρατιώτες, δειλός, άνανδρος, σε Ομήρ. Ιλ.· ανώμ. υπερθ., ἐλέγχιστος, στο ίδ.  

ἔλεγχος, τό (ἐλέγχω), όνειδος, ντροπή, ατιμία, ύβρις, εξύβριση, ατίμωση, σε 

Όμηρ.· λέγεται για άνδρες, κάκ' ἐλέγχεα, ποταπές, άθλιες κατηγορίες για το 

δικό σου όνομα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἔλεγχος, ὁ (ἐλέγχω), η κατά αντιπαράσταση εξέταση αντιδίκου, αποδεικτικό 

μέσο, δοκιμασία, σχολαστική έρευνα, ἔχειν ἔλεγχον, κάτι επιδέχεται 

ανασκευή, σε Ηρόδ., Θουκ.· ἔλ.διδόναι τοῦ βίου, να λογοδοτώ για την ζωή 

μου, σε Πλάτ.· εἰςἔλ. πίπτειν, καταδικάζομαι, σε Ευρ.· οἱ περὶ Παυσανίαν ἔλ., 

οι αποδείξεις με τις οποίες αυτός καταδικάστηκε, σε Θουκ.  

ἐλέγχω, μέλ. ἐλέγξω, αόρ. αʹ ἤλεγξα — Παθ., μέλ. ἐλεγχθήσομαι, αόρ. αʹ 

ἠλέγχθην, παρακ. ἐλήλεγμαι· I. ατιμάζω, ντροπιάζω, μῦθον ἐλ., μεταχειρίζομαι 

το λόγο με περιφρόνηση, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐλ. τινά, κάνω, φέρνω κάποιον σε 

ντροπή, ντροπιάζω, σε Ομήρ. Οδ. II. 1. εξετάζω κατά αντιπαράσταση, 

ανακρίνω, ερωτώ, με σκοπό την ανασκευή ή την απόδειξη, επικρίνω, 

κατηγορώ, σε Ηρόδ., Αττ.· με αιτ. και απαρ., κατηγορώ κάποιον για κάποια 

πράξη, σε Ευρ. — Παθ., καταδικάζομαι, σε Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ. 2. λέγεται για 

επιχειρήματα, αναιρώ, ανασκευάζω, αποδεικνύω κάτι εσφαλμένο, αντικρούω, 

αποκρούω, ανατρέπω, σε Αισχύλ., Δημ.· απόλ., φέρνω πειστική απόδειξη, σε 

Ηρόδ.· μεταγεν., αποδεικνύω, Λατ. arguere, σε Θουκ.  

ἑλέειν, Επικ. αντί ἑλεῖν, απαρ. αορ. βʹ του αἱρέω.  

ἐλεεινός, -ή, -όν, σε Αττ. ποιητές ἐλεινός· (ἔλεος), I. 1. αυτός που βρίσκει 

έλεος, που είναι άξιος ελέου ή που κινεί το συναίσθημα του οίκτου, της 



συμπόνοιας, αξιοθρήνητος, θλιβερός, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἐλεινὸς εἰσορᾶν, 

θλιβερός στην όψη, σε Αισχύλ.· ἐλεινὸν ὁρᾷς, εσύ φαίνεσαι αξιοθρήνητος, σε 

Σοφ.· ἐσθῆτ' ἐλεινήν, σε Αριστοφ.· ποιῶν ἑαυτὸν ὡς ἐλεεινότατον, σε Δημ. 2. 

αυτός που δείχνει οίκτο, συμπονετικός, ἐλ. δάκρυον, δάκρυ θλίψης, σε Ομήρ. 

Οδ.· οὐδὲν ἐλεεινόν, κανένα αίσθημα οίκτου, σε Πλάτ. II. επίρρ. ἐλεεινῶς, σε 

Αττ. ποιητές, ἐλεινῶς, αξιοθρήνητα, θλιβερά, σε Σοφ.· πληθ. ουδ., ἐλεεινά ως 

επίρρ., Ομήρ. Ιλ.  

ἐλεέω, παρατ. ἠλέουν, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἠλέησα (ἔλεος)· 1. όπως το ἐλεαίρω· 

λυπάμαι κάποιον, τον οικτίρω, με αιτ., σε Ομήρ. Οδ., Αττ. — Παθ., 

συμπονούμαι, οικτίρομαι, δέχομαι οίκτο ή έλεος, σε Πλάτ. 2. απόλ., 

αισθάνομαι οίκτο, λύπη, σε Αριστοφ.  

ἐλεημοσύνη, ἡ, οίκτος, συμπάθεια, έλεος· βοήθεια στους φτωχούς, 

φιλανθρωπία, Αγγλ. alms = ελεημοσύνη (η οποία δημιουργήθηκε από 

παραφθορά και σύντμηση της ελλ. λέξης), σε Κ.Δ. κ.λπ.  

ἐλεήμων, -ον, γεν. -ονος (ἐλεέω), σπλαχνικός, πονόψυχος, συμπονετικός, σε 

Ομήρ. Οδ., Δημ.  

ἐλεητύς, -ύος, ἡ, Ιων. αντί ἔλεος, ευσπλαχνία, οίκτος, σε Ομήρ. Οδ.  

Ἐλείθυια, ἡ, ποιητ. αντί Εἰλείθυια.  

ἑλεῖν, απαρ. αορ. βʹ του αἱρέω.  

ἐλεινός, -ή, -όν, σε Αττ. ποιητές αντί ἐλεεινός.  

ἐλειο-βάτης[ᾰ], -ου, ὁ (βαίνω), αυτός που περπατά στο βάλτο, αυτός που έχει 

ως κατοικία έλος, σε Αισχύλ.  

ἕλειος, -ον η -α, -ον (ἕλος)· 1. αυτός που προέρχεται από έλος, βάλτο ή 

λιβάδι· ἕλ. δάπεδον, η επιφάνεια των λιβαδιών, σε Αριστοφ. 2. αυτός που 

φυτρώνει ή κατοικεί, διαμένει σε βάλτο, σε Αισχύλ., Θουκ.  

ἔλεκτο, συγκοπτ. Επικ. Παθ. αορ. βʹ του λέγω, είπε, εξέθεσε τα γεγονότα.  

ἐλελεῦ ή διπλό ἐλελεῦ ἐλελεῦ, πολεμική ιαχή, κραυγή, σε Αριστοφ.· γενικά, 

οποιαδήποτε κραυγή, σε Αισχύλ.  

ἐλελήθεε, Ιων. αντί ἐλελήθει, Επικ. γʹ ενικ. υπερσ. του λανθάνω.  

ἐλελίζω (Α), Επικ. επιτετ. τύπος του ἑλίσσω, αόρ. αʹ ἐλέλιξα, συγκοπτ. Παθ. 

αόρ. βʹ ἐλέλικτο· I. 1. περιστρέφω, στριφογυρίζω, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

συναθροίζω, συνάζω, συγκεντρώνω στρατιώτες, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., οἱ δ' 

ἐλελίχθησαν, στο ίδ. 3. γενικά, κάνω κάτι να τρέμει ή να σείεται, στο ίδ. — 

Παθ., τρέμω, τρεμουλιάζω, τρεμοσβήνω, στο ίδ. II. Μέσ. και Παθ., κινούμαι 

κουλουριαστά, ελικοειδώς ή στριφογυριστά, λέγεται για φίδι· κάνω ελιγμούς, 

στο ίδ.  

ἐλελίζω (Β), αόρ. αʹ ἠλέλιξα (ἐλελεῦ)· σηκώνω, εγείρω, υψώνω την ιαχή του 

πολέμου, σε Ξεν.· γενικά, υψώνω δυνατή φωνή, σε Ευρ. — Μέσ., λέγεται για 

το αηδόνι, κελαηδώ λυπητερά, στον ίδ.· με αιτ., Ἴτυν ἐλελιζαμένη, θρηνολογεί 

για τον Ίτυ, σε Αριστοφ.  

ἐλέλικτο, γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αόρ. βʹ του ἐλελίζω (Α).  

ἐλελίχθην, Παθ. αόρ. αʹ του ἐλελίζω (Α).  

ἐλελί-χθων, -ον (ἐλελίζω Α), αυτός που σείει, τραντάζει τη γη, σε Σοφ.  

ἐλελόγχειν, υπερσ. του λαγχάνω.  

ἑλέ-ναυς, ἡ (ἑλεῖν), αυτή που καταστρέφει, αφανίζει τα πλοία, επίθ. της 

Ελένης, σε Αισχύλ.  

ἑλεό-θρεπτος, -ον (ἕλος, τρέφω), αυτός που τρέφεται σε έλος, ελόβιος.  

ἐλεόν, επίρρ., όπως το ἐλεεινόν, ελεεινά, άθλια, σε Ησίοδ.  



ἐλεός, ὁ, το τραπέζι του μαγειρίου, της κουζίνας, τραπέζι πάνω στο οποίο 

τεμαχίζονταν το κρέας, μπουφές, ντουλάπι κουζίνας, σε Όμηρ.· επίσης, ἐλεόν, 

τό, σε Αριστοφ.  

ἔλεος, ὁ, I. οίκτος, έλεος, συμπάθεια, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.· ἔλ. τινος, έλεος 

για..., σε Ευρ.· σε Κ.Δ. επίσης, ἔλεος, τό. II. κάτι που είναι άξιο συμπάθειας, 

πράγμα άξιο οίκτου, σε Ευρ.  

ἑλέ-πολις, ποιητ. ἑλέ-πτολις, -ι, -εως (ἑλεῖν), αυτή που καταστρέφει, κυριεύει 

πόλεις, επίθ. της Ελένης, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ἑλέσθαι, απαρ. Μέσ. αορ. βʹ του αἱρέω.  

ἑλετός, -ή, -όν (ἑλεῖν), αυτός που μπορεί να κυριευθεί, να συλληφθεί, να 

πληχθεί, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐλευθερία, Ιων. -ίη, ἡ (ἐλεύθερος),· 1. ανεξαρτησία, ελευθερία, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ. κ.λπ.· δι' ἐλευθερίας μόλις ἐξῆλθες, δηλ. μόλις ἐλευθερώθης, σε Σοφ. 

2. ανεξαρτησία, απελευθέρωση, σε Πλάτ.  

ἐλευθέριος, -α ή -ος, -α, -ον· I. 1. α) αυτός που μιλά ή ενεργεί ως ελεύθερος 

άνθρωπος, που έχει ελεύθερο πνεύμα, ελεύθερη βούληση, ελεύθερος στους 

τρόπους, συγγενές προς το ἐλεύθερος, όπως το Λατ. liberalis προς το liber, σε 

Πλάτ., Ξεν. β) αυτός που δίνει κάτι απλόχερα, ανοιχτοχέρης, μεγαλόψυχος, 

γενναιόδωρος, στον ίδ. 2. λέγεται για ενασχολήσεις, αυτές που αρμόζουν, που 

πρέπουν σ' έναν ελεύθερο άνδρα, γενναίες, ευγενικές· τὸ ἐλευθέριον = 

ἐλευθεριότης, στον ίδ. 3. λέγεται για εμφάνιση, αβρή, ευγενική, 

αριστοκρατική, στον ίδ. II. Ζεὺς Ἐλευθέριος, Δίας ο Ελευθερωτής, σε Ηρόδ.  

ἐλευθεριότης, -ητος, ἡ, ευγένεια, αρχοντιά, γενναιοδωρία, σε Πλάτ.  

ἐλευθερό-παις, ὁ, ἡ, αυτός που έχει ελεύθερα παιδιά, δηλ. ελεύθερος άνδρας, 

σε Ανθ.  

ἐλευθερο-πρεπής, -ές (πρέπω), αυτός που ταιριάζει, πρέπει σε ελεύθερο 

άνδρα, σε Πλάτ.  

ἐλεύθερος, -α, -ον ή -ος, -ον (ἐ-λεύθερ-ος = Λατ. liber)· I. 1. ελεύθερος, 

αντίθ. προς το δοῦλος· ἐλεύθερον ἦμαρ, η ημέρα της ελευθερίας, της 

απελευθέρωσης, σε Ομήρ. Ιλ.· κρητὴρ ἐλεύθερος, κρατήρας, ποτήρι του 

οποίου το περιεχόμενο πίνονταν στο όνομα της ελευθερίας, στο ίδ.· λέγεται 

για πρόσωπα, σε Ηρόδ., Αττ.· τὸἐλ., η ελευθερία, σε Ηρόδ.· με γεν., ελεύθερος 

ή απαλλαγμένος από κάτι, σε Τραγ. 2. λέγεται για πράγματα, ελεύθερος, 

ανοικτός σε όλα, ανεμπόδιστος, απαρακώλυτος, σε Ξεν. II. όπως το 

ἐλευθέριος, αυτός που ταιριάζει σε ελεύθερο άνδρα, ελεύθερος, ειλικρινής, 

ευθύς, άδολος στους τρόπους, σε Ηρόδ., Αττ. — επίρρ. ἐλευθέρως εἰπεῖν, σε 

Ηρόδ., Σοφ.  

ἐλευθερο-στομέω, μέλ. -ήσω (στόμα), μιλώ ελεύθερα, με θάρρος, με 

παρρησία, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ἐλευθερ-ουργός, -όν (*ἔργω), αριστοκρατικός, ευγενής, αγέρωχος, 

αλαζονικός, λέγεται για άλογο, σε Ξεν.  

ἐλευθερόω, μέλ. -ώσω (ἐλεύθερος)· 1. ελευθερώνω, απελευθερώνω, 

αποδεσμεύω, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· ἐλ. τὸν ἔσπλουν, ελευθερώνω την 

είσοδο, σε Θουκ.· ἐλευθεροῖ στόμα, κρατά τη γλώσσα του ελεύθερη, δηλ. δεν 

δεσμεύει τον εαυτό του μιλώντας, σε Σοφ.· ελευθερώνω από κατηγορία, 

αθωώνω, τινά, σε Ξεν. — Παθ., ελευθερώνομαι, σε Ηρόδ. 2. με γεν., 

ελευθερώνω, απολύω, απαλλάσσω, σε Ευρ.· ομοίως και, ἐλευθεροῦντες ἐκ 

δρασμῶν πόδα, αποτρέποντάς τους από το να το βάζουν στα πόδια, στον ίδ.  

ἐλευθέρωσις, -εως, ἡ, ελευθέρωση, απαλλαγή, λύτρωση, σε Ηρόδ., Θουκ.  



ἐλευθερωτής, -οῦ, ὁ, αυτός που ελευθερώνει, απελευθερωτής, σωτήρας, σε 

Λουκ.  

Ἐλευσίνιος, -α, -ον, αυτός που κατάγεται ή προέρχεται από την Ελευσίνα, σε 

Ομηρ. Ύμν., Ηρόδ. κ.λπ.  

Ἐλευσίς, -ῖνος, ἡ, Ελευσίνα, αρχαία πόλη της Αττικής, αφιερωμένη στη 

Δήμητρα και στην Περσεφόνη, σε Ομηρ. Ύμν. κ.λπ. — επιρρ., Ἐλευσῖνι, 

στην Ελευσίνα, σε Ανδοκ., Ξεν. κ.λπ.· Ἐλευσίνᾰδε, επίρρ. προς την 

Ελευσίνα, στον ίδ.· Ἐλευσῑνόθεν, από την Ελευσίνα, σε Λυσ. κ.λπ.  

ἔλευσις, -εως, ἡ, άφιξη, ερχομός· γέννηση του Ιησού Χριστού, σε Κ.Δ.  

ἐλεύσομαι, μέλ. του ἔρχομαι.  

ἐλεφαίρομαι, μτχ. αορ. αʹ ἐλεφηράμενος, Επικ. αποθ., I. εξαπατώ με άδειες, 

κενές, μάταιες, φρούδες ελπίδες, λέγεται για τα απατηλά, ψεύτικα όνειρα που 

έρχονται μέσω της ελεφάντινης πύλης (ἐλέφας), σε Ομήρ. Οδ.· γενικά, 

εξαπατώ, βλάπτω, πληγώνω, σε Ομήρ. Ιλ. II. καταστρέφω, σε Ησίοδ.  

ἐλεφαντ-άρχης, -ου, ὁ, αρχηγός, διοικητής σώματος ίλης ελεφάντων που 

έχουν πάνω τους αναβάτες, σε Πλούτ.  

ἐλεφαντίνεος, -α, -ον, = το επόμ., σε Ανθ.  

ἐλεφάντῐνος, -η, -ον (ἐλέφας), από ελεφαντόδοντο, φιλντισένιος, Λατ. 

eburneus, σε Αριστοφ.  

ἐλεφαντό-δετος, -ον, διακοσμημένος με φίλντισι, δεμένος με ελεφαντοστό, σε 

Αριστοφ.  

ἐλεφαντό-κωπος, -ον (κώπη), αυτός που έχει ελεφάντινη λαβή, σε Λουκ.  

ἐλεφαντο-μᾰχία, ἡ (μάχη), μάχη ελεφάντων, σε Πλούτ.  

ἐλεφαντό-πους, ὁ, ἡ, αυτός που έχει ελεφάντινα, φιλντισένια πόδια, σε Λουκ.  

ἐλέφας, -αντος, ὁ· I. ελέφαντας, σε Ηρόδ. II. χαυλιόδοντας ελέφαντα, 

ελεφαντόδοντο (τουρκ. φίλντισι), σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

ἕλῃ, γʹ ενικ. υποτ. αορ. βʹ του αἱρέω· επίσης, με Επικ. τύπο ἕληαι, βʹ ενικ. 

υποτ. Μέσ. αορ. βʹ.  

ἐλήλᾰκα, ἐλήλαμαι, Ενεργ. και Παθ. παρακ. του ἐλαύνω.  

ἐλήλεγμαι, Παθ. παρακ. του ἐλέγχω.  

ἐληλέδατο, Επικ. γʹ πληθ. Παθ. υπερσ. του ἐλαύνω.  

ἐλήλιγμαι, Παθ. παρακ. του ἑλίσσω.  

ἐλήλῠθα, Επικ. εἰλήλουθα, παρακ. του ἔρχομαι.  

ἐλήφθην, Παθ. αόρ. αʹ του λαμβάνω.  

ἐλθεῖν, Επικ. ἐλθέμεναι, ἐλθέμεν, απαρ. αορ. βʹ του ἔρχομαι.  

ἑλίγδην, επίρρ. (ἑλίσσω), σπειροειδώς, τυλιχτά, κουλουριαστά, σε Αισχύλ.  

ἕλιγμα, -ατος, τό (ἑλίσσω), μπούκλα, κατσαρά, σγουρά μαλλιά, σε Ανθ.  

ἑλιγμός, ὁ (ἑλίσσω), περιτύλιγμα, κουλούριασμα, σπειροειδής κίνηση, 

περιστροφή, όπως αυτή του Λαβυρίνθου, σε Ηρόδ., Ξεν.  

ἑλῐκο-βλέφᾰρος, -ον (βλέφαρον), αυτός που έχει γυριστά βλέφαρα, που έχει 

ζωηρό βλέμμα, σε Ομηρ. Ύμν.  

ἑλῐκο-δρόμος, -ον, αυτός που τρέχει στριφογυριστά, κυκλικός, 

περιστροφικός, ελικοειδής, σε Ευρ.  

ἑλῐκο-ειδής, ποιητ. εἱλικ-, -ές (εἶδος), αυτός που έχει σχήμα έλικα ή σπείρας, 

φιδωτός, σε Πλούτ.  

ἑλικτός, -ή, -όν (ἑλίσσω)· I. γυριστός, στριφογυριστός, συνεστραμμένος, 

στριφτός, πλεγμένος, σε Ύμν. Ομηρ., Σοφ.· ἑλ. κύτος, κιβώτιο με τροχούς από 

κάτω, σε Ευρ.· σῦριγξ περὶ χεῖλος ἑλικτά, κινείται γρήγορα, σε Θεόκρ. II. 

μεταφ., διεστραμμένος, ασαφής, σκοτεινός, στριμμένος, ύπουλος, σε Ευρ.  



Ἑλικών, -ῶνος, ὁ, ο Ελικώνας, όρος της Βοιωτίας (η κατοικία των Μουσών), 

σε Ησίοδ.  

Ἑλῐκωνιάδες (ενν. παρθένοι), αἱ, οι κάτοικοι του όρους Ελικώνα, οι Μούσες, 

σε Ησίοδ.· ομοίως και, Νύμφαι Ἑλικωνίδες, σε Σοφ.  

ἑλίκ-ωψ, -ωπος, ὁ, η, θηλ. ἑλικῶπις, -ιδος, αυτός που έχει ζωηρά και έξυπνα 

μάτια, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐλῑνύω· μέλ. -ύσω [ῡ], αόρ. αʹ ἐλίνῡσα· 1. είμαι σε αργία, σχολάω, 

αναπαύομαι, ησυχάζω, τεμπελιάζω, σε Ηρόδ., Αισχύλ. 2. με μτχ., σταματώ 

από την εργασία ή εγκαταλείπω την εργασία μου, στον ίδ.  

ἕλιξ, -ῐκος, ὁ, ἡ (ἑλίσσω), επίθ., συνεστραμμένος, στριφτός, γυριστός, 

στριφογυριστός· λέγεται για βόδια, είτε για τα στριφτά, ελικοειδή κέρατα είτε 

για το ελικοειδές βάδισμά τους, σε Όμηρ. κ.λπ.· μεταγεν., ἕλικα ἀνὰ χλόαν, 

πάνω στο μπερδεμένο χορτάρι, σε Ευρ.  

ἕλιξ, ποιητ. εἷλιξ, -ῐκος, ἡ (ἑλίσσω), οτιδήποτε έχει σπειροειδές, ελικοειδές 

σχήμα· 1. βραχιόλι ή σκουλαρίκι, σε Ομήρ. Ιλ. 2. συστροφή, περιδίνηση, 

στροβιλισμός, περιστροφή, ἕλικες στεροπῆς, λάμψεις, σπινθηρισμοί δισχιδούς 

αστραπής, σε Αισχύλ. 3. έλικας αμπελιού, σε Ευρ.· κισσού, στον ίδ. 4. 

μπούκλα, σγουρά μαλλιά, σε Ανθ. 5. περιέλιξη, σπείρα φιδιού, το 

κουλούριασμά του, σε Ευρ.  

ἑλιξό-κερως, -ωτος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει ελικοειδή κέρατα, σε Ανθ.  

ἔλῐπον, αόρ. βʹ του λείπω.  

ἑλίσσω, Επικ. απαρ. -έμεν· Ιων. εἱλίσσω· μέλ. ἑλίξω, αόρ. αʹ εἵλιξα — Παθ., 

αόρ. αʹ εἱλίχθην, παρακ. εἵλιγμαι, Ιων. γʹ πληθ. εἱλίχατο· γʹ ενικ. υπερσ. 

εἵλικτο (εἵλω)· I. 1. περιστρέφω, στρέφω το άρμα γύρω από τη γωνία, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ομοίως λέγεται και για το άρμα της Ημέρας, σε Αισχύλ., Ευρ.· ἑλ. 

κόνιν, απλώνω κυματιστά τη στροβιλιζόμενη σκόνη, σε Αισχύλ.· ἑλ. δίνας, 

λέγεται για τον Εύριπο, σε Ευρ.· ἑλ. βλέφαρα, στον ίδ. 2. χρησιμοποιείται για 

κάθε γρήγορη, ορμητική κίνηση, ιδίως κυκλωτικής μορφής, ἑλ.πλάταν, 

χειρίζομαι το κουπί με σβελτάδα, σε Σοφ.· ἑλ. πόδα, περπατώ γρήγορα, 

γοργοπερπατώ, σε Ευρ.· απόλ., χορεύω, στον ίδ. 3. τυλίγω, περιτυλίγω, 

κλώθω, όπως το μαλλί γύρω από τη ρόκα, σε Ηρόδ., Ευρ. 4. μεταφ., 

στριφογυρίζω στο μυαλό μου, περιστρέφω, σε Σοφ.· ἑλ. λόγους, 

μεταχειρίζομαι πανούργα, πονηρά λόγια, σε Ευρ. II. Παθ. και Μέσ., 

περιστρέφομαι, περιδινίζομαι, στρέφομαι, γυρίζω προς τον κόλπο, σε Ομήρ. 

Ιλ.· λέγεται για φίδι, συσπειρώνομαι, κουλουριάζομαι, στον ίδ.· λέγεται για 

βλήμα, περιστρέφομαι, στρίβω στον αέρα, στο ίδ. 2. στρέφομαι εδώ κι εκεί, 

περιφέρομαι, στριφογυρίζω, στο ίδ.· επίσης όπως το Λατ. versari, είμαι 

συνεχώς απασχολημένος με κάτι, στο ίδ. 3. περιδινίζομαι, στριφογυρίζω κατά 

την όρχηση, σε Ευρ. 4. Μέσ. με Ενεργ. σημασία, στροβιλίζω, περιστρέφω, 

όπως η σφεντόνα ή θηλειά, σε Ομήρ. Ιλ. 5. τὰς κεφαλὰς εἰλίχατο μίτρῃσι, 

έχουν τα κεφάλια τους τυλιγμένα με σαρίκια, σε Ηρόδ.  

ἑλί-τροχος, -ον (ἑλίσσω), αυτός που περιστρέφει τον τροχό, σε Αισχύλ.  

ἔλιφθεν, Αιολ. αντί ἐλείφθησαν, γʹ πληθ. Παθ. αορ. αʹ του λείπω.  

ἑλί-χρῡσος, ὁ, αναρριχώμενο φυτό με κίτρινο άνθος ή καρπό όπως του 

κρόκου, σε Θεόκρ.  

ἑλκαίνω (ἕλκος), έχω έλκος, είμαι πληγωμένος, σε Αισχύλ.  

 
 


