
ἐμ-φορβιόομαι (ἐν, φορβεία), Παθ., βάζω στο στόμα τη φορβία (δερμάτινο 

επιστόμιο) ενώ παίζω αυλό, σε Αριστοφ.  

ἐμ-φορέω, = ἐμφέρω· I. Παθ., κουβαλώ, μεταφέρω μέσα ή πάνω, με δοτ., σε 

Ομήρ. Οδ. II. χύνω μέσα, ἄκρατον, σε Διόδ.· Μέσ. και Παθ., γεμίζω, είμαι 

πλήρης ή κάνω υπερβολική χρήση ενός πράγματος, παίρνω περισσότερο από 

το κανονικό, με γεν., σε Ηρόδ., Πλούτ. III. μεταφ., επιβάλλω, επιφέρω, 

ἐμφορεῖν πληγάς τινι, στον ίδ. 2. εναντιώνομαι, επικρίνω, ρίχνω, πετώ κατά 

πρόσωπο, σε Σοφ.  

ἐμ-φράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, (ἐν), φράζω, βουλώνω, κλείνω, σε Θουκ.  

ἐμ-φρουρέω, μέλ. -ήσω (ἐν), φρουρώ ένα μέρος, φυλάω ως φρουρός, σε 

Θουκ.  

ἔμ-φρουρος, -ον (ἐν),· I. αυτός που φρουρεί ένα μέρος· οἱ ἔμφρουροι, 

φρουρά, φύλακες, σε Ξεν. II. Παθ., ο φρουρούμενος, σε Δημ.  

ἔμ-φρων, -ον, γεν. -ονος (ἐν, φρήν),· I. 1. αυτός που βρίσκεται στο μυαλό ή 

στη λογική κάποιου, σε Αισχύλ., Σοφ. 2. ζωντανός, στον ίδ. II. 1. λογικός, 

ευφυής, έξυπνος, μυαλωμένος, σε Ξεν., Πλάτ. 2. νοήμων, εχέφρων, λογικός, 

αγχίνους, έξυπνος, ευφυής, συνετός, σώφρων, σε Θέογν., Σοφ. κ.λπ.  

ἐμφύλιος, -ον, = το επόμ.· I. ἐμφύλιοι, συγγενείς, οικείοι, ομόφυλοι, σε Σοφ.· 

αἷμ' ἐμφύλιον, στον ίδ.· γῆ ἐμφύλιος, η γενέτειρα κάποιου, η πατρίδα του, στον 

ίδ. II. αυτός που ανήκει στη φυλή ή τάξη κάποιου, Ἄρης ἐμφύλιος, σε Αισχύλ.· 

μάχη, σε Θεόκρ.  

ἔμ-φῡλος, -ον (ἐν, φῦλον),· I. αυτός που είναι από την ίδια φυλή ή από το ίδιο 

γένος, ομόφυλος, ομογενής, σε Ομήρ. Οδ. II. αυτός που ανήκει στη φυλή 

κάποιου, ἔμφ. στάσις, εμφύλια σύγκρουση, σε Ηρόδ.  

ἐμ-φῡσάω, μέλ. -ήσω, (ἐν), φυσώ μέσα σε κάτι, εμφυσώ, παίζω τον αυλό, σε 

Αριστοφ.  

ἐμ-φῠσιόω (ἐν, φύσις), εμφυσώ, ενσταλάζω, εμπνέω, σε Ξεν.  

ἔμ-φῠτος, -ον, εμφυτευμένος, σύμφυτος, φυσικός, σε Ηρόδ., Αττ.  

ἐμ-φύω, μέλ. -φύσω (ἐν)· I. εμφυτεύω, τί τινι, σε Ομήρ. Οδ., Ξεν. II. Παθ., με 

παρακ. ἐμπέφῡκα και αόρ. βʹ ἐνέφῡν, 1. φυτρώνω μέσα σε ή πάνω σε, με δοτ., 

ὅθι τρίχες κρανίῳ ἐμπεφύασι (Επικ. αντί ἐμπεφύκασι), σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται 

για ιδιότητες, φθόνος ἐμφύεται ἀνθρώπῳ, εμφυτεύεται σε αυτόν, σε Ηρόδ.· 

οὐδεὶς χαρακτὴρ ἐμπέφυκε σώματι, κανένα σημάδι δεν αποτυπώθηκε, 

κληρονομήθηκε από τη φύση πάνω στο σώμα, σε Ευρ. 2. εμφυτεύομαι, 

ριζώνω, προσκολλώμαι, πιάνομαι γερά πάνω σε κάτι, ὣς ἔχετ' ἐμπεφῠυῖα 

(Επικ. αντί ἐμπεφῡκυῖα), παρέμεινε προσκολλημένη, σε Ομήρ. Ιλ.· ἔφυν ἐν 

χερσίν, προσκολλημένο στο χέρι του, σε Ομήρ. Οδ.· ἐμφὺςὡς βδέλλα, 

εφαρμοστός, κολλημένος σαν βδέλλα, σε Θεόκρ.  

ἔμ-φωνος, -ον (ἐν, φωνή), αυτός που έχει δυνατή φωνή, βροντόφωνος, ε Ξεν.  

ἔμ-ψοφος, -ον (ἐν), αυτός που ηχεί, που κάνει κρότο, σε Ανθ.  

ἔμ-ψῡχος, -ον (ἐν, ψυχή), 1. αυτός που έχει μέσα του ψυχή, ζωντανός, αυτός 

που ζει, έμβιος, σε Ηρόδ., Αττ. 2. για έναν λόγο, ζωηρός, σθεναρός, 

δυναμικός, σε Λουκ.  

ἐμψῡχόω, ζωογονώ, εμψυχώνω, ενθαρρύνω, σε Ανθ.  

ἐν, Αιολ. και Δωρ. αντί εἰς, μέσα σε, βλ. εἰς.  

ἐν, ποιητ. Επικ. και ποιητ. ἐνί, εἰν, εἰνί, Λατ. in.  

Α.ΠΡΟΘ. ΜΕ ΔΟΤ.: I. λέγεται για τόπο, 1. εντός, μέσα, ἐν νήσῳ, ἐν Τροίῃ 

κ.λπ., σε Όμηρ. κ.λπ.· ελλειπτικά, ἐν Ἀλκινόοιο (ἐνν. οἴκῳ), σε Ομήρ. Οδ.· εἰν 

Ἀΐδαο, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐν παιδοτρίβου, στο σχολείο του δασκάλου 

διαπαιδαγώγησης (του παιδοτρίβη), σε Αριστοφ. 2. σε, πάνω σε, ἐν οὔρεσι, σε 



Όμηρ. κ.λπ. 3. ανάμεσα στη συγκέντρωση, στον αριθμό, μεταξύ, ἐν Δαναοῖς 

κ.λπ. σε Όμηρ.· με ρήματα εξουσίας, ἄρχειν, ἀνάσσειν ἐν πολλοῖς, είμαι 

πρώτος στην εξουσία ή άρχοντας ανάμεσα σε πολλούς, δηλ. άνωθεν τους, 

πάνω από αυτούς, στον ίδ.· πρβλ. ὁ, ἡ, τόΒ. III. 3. 4. στα χέρια κάποιου, μέσα 

στα όρια της επιρροής ή της εξουσίας του, Λατ. penes, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἐν σοὶ 

γάρ ἐσμεν, σε Σοφ.· ἐν τῷ θεῷ το τέλος ἦν, σε Δημ. 5. ως προς, σε ό,τι αφορά, 

σχετικά με, ἐν γήρᾳ, στο τέρμα της ηλικίας, σε Σοφ. 6. όταν το ἐν 

χρησιμοποιείται με ρήματα κίνησης, η σύνταξη ονομάζεται «βραχυλογική», 

πίπτειν ἐν κονίῃσι, πέφτει (στη σκόνη και μένει μέσα σ' αυτήν)· οἶνονἔχευεν ἐν 

δέπαϊ, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. II. λέγεται για κατάσταση, περίσταση, θέση, στην 

οποία βρίσκεται κάποιος, 1. λέγεται για εξωτερικές περιστάσεις, συνθήκες, ἐν 

πολέμῳ κ.λπ., σε Όμηρ.· ἐν λόγοις εἶναι, το να ασχολείται κάποιος με τη 

ρητορική, σε Πλάτ.· οἱ ἐν τοῖς πράγμασι, οι λειτουργοί του κράτους, σε Θουκ.· 

οἱ ἐν τέλει, οι άρχοντες, στον ίδ. 2. λέγεται για εσωτερικές καταστάσεις, για 

αισθήματα κ.λπ.· ἐν φιλότητι, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐν φόβῳ εἶναι, να βρίσκεται 

κάποιος σε φόβο, ἐν αἰσχύνῃ κ.λπ.· επίσης, ἐν ὀργῇ ἔχειν τινά, να οργίζεται 

κάποιος εναντίον κάποιου άλλου, σε Θουκ.· ἐν αἰτίᾳ ἔχειν τινά, να τον 

κατηγορεί, σε Ηρόδ. 3. συχνά με ουδ. επίθ., ἐν βραχεῖ = βραχέως, σε Σοφ.· ἐν 

τάχει = ταχέως, στον ίδ.· ἐν ἐλαφρῷ ποιεῖσθαι, σε Ηρόδ.· ἐν ἴσῳ = ἴσως, σε 

Θουκ. III. λέγεται για το όργανο, τα μέσα ή τον τρόπο, μέσω ή με, ἐν πυρὶ 

πρῆσαι, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐν ὀφθαλμοῖς ή ἐν ὄμμασιν ὁρᾶν, να βλέπει κάτι 

μπροστά στα μάτια του, Λατ. in oculis, σε Όμηρ.· ἐν λιταῖς, μέσω δεήσεων, 

προσευχών, ἐν δόλῳ, μέσω δόλου, απάτης, σε Αισχύλ. κ.λπ. IV.λέγεται για 

χρόνο, μέσα, κατά τη ροή του χρόνου, κατά την πορεία, την εξέλιξη, ὥρῃ ἐν 

εἰαρινῇ, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐν ἡμέρᾳ, ἐν νυκτί, σε Ηρόδ., Αττ.· ἐν ᾧ (ενν. χρόνῳ), 

για όσο χρονικό διάστημα, σε Ηρόδ.· ἐν ταῖς σπονδαῖς, κατά τη χρονική 

περίοδο των ανακωχών, των σπονδών, σε Ξεν. 2. εντός, μέσα σε, ἐν ἔτεσι 

πεντήκοντα, σε Θουκ.· ἐν τρισὶ μησί, σε Ξεν. Β. ΧΩΡΙΣ ΠΤΩΣΗ, ΩΣ ΕΠΙΡΡ., 

στη φράση ἐν δέ...: 1. και σε αυτό, και επ' αυτού, και εκεί μέσα, σε Όμηρ. 2. 

και μεταξύ τους, κι ανάμεσά τους, σε Ομήρ. Ιλ. 3. κι εκτός αυτού, και επί 

πλέον, κι επιπρόσθετα, κι ακόμη, σε Όμηρ., Σοφ. Γ. ΣΤΑ ΣΥΝΘ.: I. 1. με 

ρήματα η πρόθεση διατηρεί τη σημασία της, δηλ. μέσα ή σε κάποιο μέρος 

κ.λπ., με δοτ. ή ακολουθ. από εἰς ή ἐν. 2. με επίθετα διαβαθμίζει, ταξινομεί, 

όπως στο ἔμπικρος, περισσότερο πικρός· ή εκφράζει μία ιδιότητα, ένα 

γνώρισμα, όπως στο ἔναιμος, με αίμα μέσα του, εντός του, ἔμφωνος, με φωνή. 

II. η ἐν γίνεται ἐμ-, πριν από τα χειλικά β μ π φ ψ· γίνεται ἐγ- πριν από τα 

ουρανικά γ κ ξ χ· και τέλος γίνεται ἐλ- πριν από το λ· σε λίγες λέξεις ἐρ- πριν 

από το ρ.  

ἕν, ουδ. του εἷς.  

ἐναβρύνομαι, Παθ., περηφανεύομαι, επαίρομαι, καυχιέμαι για κάτι, τινι, σε 

Λουκ.  

ἐν-ᾰγής, -ές, = ἐν ἅγει ὤν (ἅγος), καταραμένος, αφορισμένος, 

αναθεματισμένος, Λατ. piacularis, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ἐν-ᾰγίζω, μέλ. -σω, προσφέρω θυσία στους νεκρούς ή στα πνεύματα των 

νεκρών, Λατ. parentare, τινί, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ἐνάγισμα, -ατος, τό, νεκρική θυσία, μνημόσυνο, σε Λουκ.  

ἐνᾰγισμός, ὁ, προσφορά στα πνεύματα των νεκρών, σε Πλούτ.  

ἐν-αγκᾰλίζομαι, Μέσ., παίρνω στην αγκαλιά μου, αγκαλιάζω, εναγκαλίζομαι, 

σε Ανθ.  



ἐν-αγκῠλάω, μέλ. -ήσω, προσαρμόζω, βάζω λουριά ή ιμάντες (ἀγκύλαι) στα 

ακόντια για να εκσφενδονίσω, σε Ξεν.  

ἐναγρόμενος, -η, -ον, Επικ. μτχ. Παθ. αόρ. βʹ του ἐναγείρω.  

ἐν-άγχως, επίρρ., (ἄγχι), μόλις τώρα, πριν από λίγο, προσφάτως, σε Αριστοφ., 

Πλάτ.  

ἐν-άγω, μέλ. —ξω, 1. οδηγώ μέσα, εισάγω ή καθοδηγώ, παρασύρω, 

παρακινώ, δελεάζω, Λατ. inducere, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· κυρίως με απαρ., 

μαίνεσθαι ἐνάγει ἀνθρώπους (ενν. ο Βάκχος), σε Ηρόδ. 2. με αιτ. πράγμ., 

ενθαρρύνω, παροτρύνω, προωθώ, τὸν πόλεμον, σε Θουκ.  

ἐν-ᾰγωνίζομαι, Ιων. μέλ. -ιεῦμαι· I. Αποθ., αντιμάχομαι, λαμβάνω μέρος σ' 

έναν αγώνα ή αγωνίζομαι ανάμεσα σε κάποιους, με δοτ., σε Ηρόδ. II. γῆ 

εὐμενὴς ἐναγωνίζεσθαι, πρόσφορη, κατάλληλη στο να διεξαχθεί εκεί 

σύγκρουση, σε Θουκ.  

ἐν-ᾰγώνιος, -ον, αυτός που ανήκει, είναι κατάλληλος για έναν αγώνα, σε 

Πλούτ., Λουκ.· λέγεται για θεούς που είχαν την επιστασία των αγώνων, σε 

Σιμων., κ.λπ.  

ἐν-ᾱέριος, -ον, αυτός που βρίσκεται στον αέρα, αιωρούμενος, μετεώρος, σε 

Λουκ.  

ἐν-αθλέω, = ἀθλέω ἐν, απόλ. σε Μέσ., σε Ανθ.  

ἐν-αιμήεις, -εσσα, -εν, = το επόμ., σε Ανθ.  

ἔν-αιμος, -ον (αἷμα), αυτός που έχει αίμα μέσα του, αιματώδης, ματωμένος, 

σε Ηρόδ.  

ἐναίρω, Επικ. ἐνναίρω, Επικ. απαρ. ἐναιρέμεν· αόρ. βʹ ἤνᾰρον, απαρ. ἐναρεῖν 

— Μέσ., αόρ. αʹ, γʹ ενικ. ἐνήρατο (ἔνᾰρα)· ποιητ., σφάζω στη μάχη· γενικά, 

σκοτώνω, σφαγιάζω, ξεκληρίζω, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· λέγεται για πράγματα, 

φθείρω, καταστρέφω σε Ομήρ. Οδ.  

ἐν-αίσῐμος, -ον, I. αυτός που προμηνύει κάτι (καλό ή κακό), αυτός που 

προμαντεύει, προαισθάνεται, προφητικός, μαντικός, Λατ. fatalis, σε Ομήρ. 

Οδ.· ουδ., ἐναίσιμον και -μα ως επίρρ., προφητικά, σε Όμηρ.· με θετική 

σημασία, έγκαιρος, επίκαιρος (την κατάλληλη στιγμή), αρμόδιος, πρέπων, 

Λατ. opportunus, λέγεται για οιωνούς, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. λέγεται για 

πρόσωπα, δίκαιος, σε Όμηρ. 2. λέγεται για πράγματα, ταιριαστός, 

κατάλληλος, σε Ομήρ. Ιλ.· επίρρ., -ως, κατάλληλα, όπως πρέπει, σε Αισχύλ., 

Ευρ.  

ἐναίσιος, -ον, = το προηγ. II, σε Σοφ.  

ἐν-αιχμάζω, μέλ. -σω, πολεμώ, μάχομαι μέσα σε, σε Ανθ.  

ἐν-αιωρέομαι, Παθ., επιπλέω, κυματίζω στη θάλασσα, με δοτ., σε Ευρ.  

ἐνάκις[ᾰ], Επικ. εἰνάκις (ἐννέα), επίρρ., εννιά φορές, σε Ομήρ. Οδ., Πλάτ.  

ἐνακισ-χίλιοι, -αι, -α, εννιά χιλιάδες, Ιων. εἰνακισχίλιοι, σε Ηρόδ.  

ἐνᾰκόσιοι, Ιων. εἰν-, -αι, -α (ἐννέα, ἕκατον), εννιακόσιοι, σε Ηρόδ., Θουκ.  

ἐν-ᾰκούω, μέλ. -σομαι, εισακούω, ακούω προσεκτικά κάτι, υπακούω, ενδίδω, 

με γεν., σε Σοφ.  

ἐν-ᾰλείφω, μέλ. -ψω, Παθ. παρακ. -αλήλιμμαι· αλείφω, επιχρίω με αλοιφή, 

πασαλείφω, με δοτ., σε Πλάτ. — Μέσ., αλείφομαι, χρίομαι, σε Ανθ.  

ἐν-ᾰλήθης, -ες, αυτός που βρίσκεται σε συμφωνία με την αλήθεια· επίρρ., -

θως, πιθανώς, σε Λουκ.  

ἐν-ᾰλίγκιος, -ον, όμοιος, αυτός που μοιάζει, με δοτ., σε Όμηρ.· 

θεοῖςἐναλίγκιος αὐδήν, όμοιος με τη φωνή των θεών, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐν-άλιος, [ᾰ], -α, -ον ή -ος, -ον, ποιητ. εἰνάλιος (ἅλς),· αυτός που βρίσκεται 

μέσα ή πάνω από τη θάλασσα, ο θαλάσσιος, Λατ. marinus, σε Ομήρ. Οδ., 



Αισχύλ. κ.λπ.· ἐν. λεώς, οι ναύτες, σε Σοφ.· πόντου εἰναλία φύσις, δηλ. τα 

ψάρια, στον ίδ.  

ἐναλλᾰγῆναι, Παθ. απαρ. αορ. βʹ του ἐναλλάσσω.  

ἐναλλάξ, επίρρ., 1. σταυρωτά, διαγώνια, σε Αριστοφ. 2. εναλλασσόμενα, 

διαδοχικά, αλεπάλληλα, εκ περιτροπής, επανειλημμένα, Λατ. vicissim, 

πρήσσειν ἐν., υπάρχουν εναλλαγές, μεταπτώσεις της τύχης, σε Ηρόδ.  

ἐν-αλλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, παρακ. -ήλλᾰχα, Παθ. -ήλλαγμαι, αόρ. βʹ -

ηλλάγην [ᾰ]· I. ανταλλάσσω, φόνον θανάτῳ ἐν., δηλ. πληρώνω για το φόνο με 

θάνατο, σε Ευρ.· ἐνήλλαξεν τὴνὕβριν, ανταπέδωσε την προσβολή, σε Σοφ. II. 

1. Παθ., μεταβάλλομαι, τί δ' ἐνήλλακται τῆς ἡμερίας νὺξ ἥδε βάρος· ποια 

δραματική αλλαγή από την ημέρα έχει υποστεί αυτή η νύχτα; σε Σοφ. 2. έχω 

εμπορικές σχέσεις με κάποιον, συναλλάσσομαι με κάποιον, τινί, σε Θουκ.  

ἐν-άλλομαι, μέλ. -ᾰλοῦμαι, αόρ. αʹ -ηλάμην, αόρ. βʹ -ηλόμην· 1. Αποθ., πηδώ 

μέσα ή εναντίον, με δοτ., σε Αισχύλ., Σοφ. 2. ορμώ εναντίον κάποιου, 

εφορμώ, εισβάλλω, στον ίδ. 3. απόλ., χορεύω, χοροπηδώ, σε Αριστοφ.  

ἔν-αλλος, -ον, αλλαγμένος, αλλιώτικος, διαφορετικός, αντιφατικός, αντίξοος, 

ανάποδος, ενάντιος, σε Θεόκρ., Ανθ.  

ἔν-ᾰλος, -ον, = ἐνάλιος, σε Ομηρ. Ύμν., Ευρ.  

ἐν-αμβλύνω[ῡ], συγκρατώ, κατασιγάζω, εξασθενίζω, αποθαρρύνω, σε Πλούτ.  

ἐν-ᾰμέλγω, μέλ. -ξω, αρμέγω μέσα σε κάτι, γαυλοῖς, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐν-άμιλλος[ᾰ], -ον (ἅμιλλα), αυτός που μπορεί να αγωνισθεί ή να συγκριθεί 

με κάποιον, ισοδύναμος, ισάξιος, τινι, σε Πλάτ.  

ἔν-αντα, επίρρ., απέναντι, ακριβώς απέναντι, πρόσωπο με πρόσωπο, αντίκρυ, 

με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.· ἔν. προσβλέπειν νεκρόν, σε Σοφ.· ἔν. ἐλθεῖν, σε Ευρ.  

ἔν-αντι, επίρρ., ενώπιον, απέναντι, με γεν., σε Κ.Δ.  

ἐν-αντίβῐος, -ον, αυτός που διάκειται εχθρικά, εχθρικός, σε Ανθ.· ως επίρρ., 

πρόσωπο με πρόσωπο, αντικρυστά, μαχέσασθαι, πολεμίζειν, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐναντίον, επίρρ., βλ. ἐναντίος.  

ἐναντιόομαι, μέλ. -ώσομαι, αόρ. αʹ ἠναντιώθην, παρακ. ἠναντίωμαι· 1. Αποθ., 

εναντιώνομαι, αντιτάσσομαι, αντιτίθεμαι, αντισκέκομαι, ανθίσταμαι, 

αποκρούω, τινί, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· οὐκ ἐναντιώσομαι τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν, 

δεν θα αρνηθώ να μιλήσω, δεν θα αντισταθώ στο να πω, σε Αισχύλ.· τοῦτό μοι 

ἐναντιοῦται πράττειν, αυτό με εμποδίζει, με αποτρέπει απ' το να ενεργήσω, σε 

Πλάτ. 2. αντιλέγω, αντικρούω, προβάλλω αντιρρήσεις, σε Σοφ., Θουκ. κ.λπ. 

3. λέγεται για τον άνεμο, είμαι αντίθετος, πνέω αντίθετα, σε Σοφ., Θουκ.  

ἐν-αντίος, -α, -ον, αντίθετος, Λατ. adversus· I. 1. λέγεται για τόπο, ο ακριβώς 

απέναντι, αντικριστός, απέναντι, αντικρινός, με δοτ., σε Όμηρ.· ο κατά 

μέτωπο, ενώπιος, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.· με ρήμ. κίνησης, αυτός που βρίσκεται 

σε αντίθετες κατευθύνσεις, σε Ομήρ. Ιλ. 2. με εχθρική σημασία, αντίθετος, 

αντιμέτωπος, αντίμαχος, στο ίδ. κ.λπ.· με γεν., ἐναντίοι Ἀχαιῶν, στο ίδ. κ.λπ.· 

επίσης με δοτ., στο ίδ.· οἱἐν., οι εχθροί κάποιου, σε Αισχύλ. κ.λπ.· γενικά, 

ενάντιος, πολέμιος, τινί, σε Σοφ., Ξεν. 3. λέγεται για ιδιότητες, ενέργειες κ.λπ., 

αντίθετο, ανάποδο, αντίστροφο, σε Αισχύλ., Σοφ.· κυρίως με γεν., τὰ ἐν. 

τούτων, τα ακριβώς αντίθετα από αυτά, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης με δοτ., σε 

Αισχύλ. II. επίρρ. χρήσεις: 1. α) ουδ., ἐναντίον, απέναντι, ενώπιον, πρόσωπο 

με πρόσωπο, σε Ομήρ. Οδ., Αττ.· ως πρόθ. με γεν., κατά την παρουσία 

κάποιου, ενώπιον του, Λατ. coram, με γεν., σε Σοφ., Θουκ. κ.λπ. β) με 

εχθρική σημασία, εναντίον, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης με δοτ., στο ίδ., σε 

Ευρ. γ) αντιθέτως, στην Αττ. τοὐναντίον, αφ' ετέρου, απ' την άλλη· ομοίως 

επίσης, ουδ. πληθ., ἐναντία, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 2. ἐκ τοῦ ἐναντίου, ακριβώς 



απέναντι, αντίθετα, Λατ. ex adverso, e regione, σε Ξεν. κ.λπ.· ομοίως, ἐξ 

ἐναντίας, Ιων. -ίης, σε Ηρόδ., Θουκ. 3. ομαλό επίρρ., ἐναντίως, αντιθέτως, σε 

αντίθεση, με δοτ., σε Αισχύλ.· επίσης με γεν., σε Πλάτ.· ἐν. ἔχειν, είναι 

τελείως αντίθετο, σε Δημ.  

ἐναντιότης, -ητος, ἡ, αντίθεση, εναντίωση, διαφωνία, αντίδραση, σε Πλάτ.  

ἐναντιόω, δεν χρησιμ. στην Ενεργ.· βλ. ἐναντιόομαι.  

ἐναντίωμα, -ατος, τό (ἐναντιόομαι)· 1. εμπόδιο, κώλυμα, πρόσκομμα, σε 

Θουκ., Δημ. 2. αντίθεση, αντίσταση, σε Πλάτ.  

ἐναντίωσις, -εως, ἡ (ἐναντιόομαι), αντίθεση, αντίδραση, αντίπραξη, σε 

Θουκ.  

ἔναξα, αόρ. αʹ του νάσσω.  

ἐναπῆκε, Ιων. αντί ἐναφῆκε, γʹ ενικ. αορ. αʹ του ἐναφίημι.  

ἐναπῆπτε, Ιων. αντί ἐναφῆπτε, γʹ ενικ. παρατ. του ἐναφάπτω.  

ἐν-αποδείκνῠμαι, Μέσ. ή Παθ., διακρίνομαι, ξεχωρίζω μεταξύ άλλων ή 

ανάμεσα σε άλλους, ἐναπεδεικνύατο (Ιων., γʹ πληθ. παρατ.), σε Ηρόδ.  

ἐν-αποθνῄσκω, πεθαίνω σε ένα μέρος, σε Ηρόδ., Θουκ.  

ἐνα-ποθραύω, μέλ. -σω, σπάζω μέσα σε μία πληγή, με δοτ., σε Πλούτ.  

ἐν-απόκειμαι, Παθ., φυλάσσομαι, αποθηκεύομαι σε ένα μέρος, με δοτ., σε 

Πλούτ.  

ἐν-αποκλάω, μέλ. -σω, σπάζω την ασπίδα από τη μέσα πλευρά, σε Θουκ.  

ἐν-απόλλῠμαι, μέλ. -απολοῦμαι, Παθ., χάνομαι, καταστρέφομαι, αφανίζομαι 

σε ένα μέρος, με δοτ., σε Ξεν.  

ἐν-απολογέομαι, αποθ., απολογούμαι, σε Αισχίν.  

ἐν-απονίζω, μέλ. -νίψω, ξεπλένω μέσα σε κάτι — Μέσ., ἐναπονίζεσθαι τοὺς 

πόδας ἐν τῷ ποδανιπτῆρι, ξεπλένω τα πόδια κάποιου στη λεκάνη των ποδιών, 

σε Ηρόδ.  

ἐν-αποπνέω, μέλ. -πνεύσομαι, εκπνέω, ξεψυχώ τη στιγμή που πράττω κάτι, με 

δοτ., σε Πλούτ.  

ἐν-αποπνίγομαι, Παθ., αυτός που πνίγεται, ασφυκτιά μέσα σε κάτι, σε Λουκ.  

ἐν-αποσημαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, υποδεικνύω, δείχνω, φανερώνω μέσα σε, σε 

Πλούτ.  

ἐν-αποτίνω, μέλ. -τίσω [ῑ], πληρώνω έξοδα δίκης, σε Αριστοφ.  

ἐν-αποψύχω[ῡ], μέλ. -ξω, παραδίδω το πνεύμα μου σε ένα μέρος, ξεψυχώ, σε 

Ησίοδ., Ανθ.  

ἐν-άπτω, μέλ. -ψω, I. δένω πάνω ή σε κάποιον, προσδένω, σε Ευρ. — Παθ. 

παρακ. ἔνημμαι, λέγεται για πρόσωπα, φορώ, περιβάλλομαι με κάτι, με αιτ. 

λεοντέας ἐναμμένοι (Ιων. αντί ἐνημμ-), σε Ηρόδ., Αριστοφ. II. ανάβω, 

πυρπολώ, στον ίδ.  

ἔνᾰρα, -ων, τά, μόνο σε πληθ., τα όπλα και τα κοσμήματα ενός σκοτωμένου 

αντιπάλου, λεία, κέρδη, λάφυρα, Λατ. spolia, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐν-ᾰρᾰρίσκω, αόρ. αʹ ἐνῆρσα· I. προσαρμόζω ή στερεώνω, συναρμολογώ, σε 

Ομήρ. Οδ. II. ἐνάρηρα, αμτβ., είμαι προσαρμοσμένος σε, στο ίδ.  

ἐνάργει, Δωρ. αντί ἐνήργει, παρατ. του ἐνεργέω.  

ἐν-αργής, -ές (ἀργός),· 1. ορατός, ψηλαφητός, οφθαλμοφανής, με υλική 

υπόσταση, κυρίως λέγεται για θεούς που εμφανίζονται με την ίδια τους τη 

μορφή, σε Όμηρ.· ομοίως λέγεται και για όνειρο ή όραμα, σε Ομήρ. Οδ., 

Ηρόδ. κ.λπ.· ἐναργὴς ταῦρος, με ευκρινή, ορατή, καθαρή, σαφή μορφή 

ταύρου, αληθινός ταύρος, σε Σοφ. 2. φανερός στη σκέψη, ευδιάκριτος, σαφής, 

ξεκάθαρος, στον ίδ., σε Δημ.· επίρρ., -γῶς, φανερά, προφανώς, ξεκάθαρα, 

σαφώς, σε Αισχύλ. κ.λπ. 3. λέγεται για λέξεις κ.λπ., ευκρινής, σαφής, 



φανερός, συγκεκριμένος, ξεκάθαρος, στον ίδ., Πλάτ. κ.λπ.· επίρρ., ἐναργέως 

λέγειν, σε Ηρόδ.  

Ἐναρέες ή -ίες, οἱ, πιθ. σκυθ. λέξη, που αντιστοιχεί στο ελληνικό ἀνδρόγυνοι, 

συμμορία που βεβήλωσε το ιερό της Αφροδίτης στην πόλη Άσκαλον, σε 

Ηρόδ.  

ἐνᾰρεῖν, απαρ. αορ. βʹ του ἐναίρω.  

ἐνᾰρηρώς, μτχ. παρακ. βʹ του ἐναραρίσκω.  

ἐνᾰρη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρνει, κομίζει λάφυρα, σε Ανθ.  

ἐνᾰρίζω, μέλ. -ίξω, αόρ. αʹ ἠνάριξα, Επικ. ἐνάριξα· Παθ., αόρ. αʹ ἠναρίσθην, 

παρακ. ἠνάρισμαι· απογυμνώνω το σκοτωμένο αντίπαλό μου από τα όπλα του 

(ἔναρα), Λατ. spoliare, ἔντεα ἐν. τινά, σε Ομήρ. Ιλ.· απ' όπου, σκοτώνω στη 

μάχη, και γενικά, σφαγιάζω, σφάζω, αφανίζω, στο ίδ., σε Αισχύλ. — Παθ., 

νὺξ ἐναριζομένα, νύχτα που έσβηνε, δηλ. που υποχωρούσε, παραδίνονταν, 

υποτάσσονταν στη μέρα, σε Σοφ.  

ἐν-ᾰριθμέω, μέλ. -ήσω, υπολογίζω, μετρώ, λογαριάζω, συνυπολογίζω, 

συγκαταλέγω, λογαριάζω, οὐδέν, αψηφώ, σε Σοφ. — Μέσ., = ἐν ἀριθμῷ 

ποιεῖσθαι, υπολογίζω, καταμετρώ, σε Ευρ.  

ἐν-ᾰρίθμιος, -ον (ἀριθμός),· I. αυτός που βρίσκεται εντός αριθμού, που 

συμπληρώνει τον αριθμό, σε Ομήρ. Οδ.· αριθμούμενος μεταξύ ή ανάμεσα, 

δηλ. συναριθμούμενος, με δοτ., σε Θεόκρ. II. αυτός που λογαριάζεται, που 

απαριθμείται, συνυπολογιζόμενος, Λατ. in numero habitus, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐν-αρμόζω και -ττω, μέλ. -σω, I. 1. προσαρμόζω ή μπήγω, ωθώ, χώνω μέσα 

σε κάτι, με δοτ., σε Ευρ. 2. μεταφ., προσαρμόζω, εφαρμόζω, τι εἴς τι, σε 

Πλάτ.· ἐν. αὑτόν, καθιστά κάποιος τον εαυτό του δημοφιλή, σε Πλούτ. — 

Μέσ., τὰν Δωριστί (ενν. ἁρμονίαν) ἐναρμόττεσθαι τὴν λύραν, την προσαρμόζω, 

την συνταιριάζω ηχητικά στο Δωρ. ρυθμό, σε Αριστοφ. II. αμτβ., 

προσαρμόζομαι, ταιριάζω, είμαι κατάλληλος, γίνομαι επιτήδειος, στον ίδ.· με 

δοτ. προσ., ευαρεστώ, ευχαριστώ, σε Πλούτ.  

ἐν-αρμόνιος, -ον (ἁρμονία), σύμφωνος, αρμονικός, ταιριαστός, σε Λουκ.  

ἐναρμόττω, βλ. ἐναρμόζω.  

ἔνᾰρον, τό, ενικ. του ἔναρα, σε αχρησ.  

ἐν-αρφόρος, -ον, συγκοπτ. αντί ἐναρηφόρος, σε Ησίοδ.  

ἐν-άρχομαι, μέλ. -ξομαι· αποθ., λέγεται για θυσίες, ξεκινώ μια προσφορά, 

αρχίζω θυσία, προσφορά, παίρνοντας το κριθάρι (οὐλοχύται) από το καλάθι 

(κανοῦν), σε Ευρ.· παρακ. με Παθ. σημασία, στον ίδ.  

ἐν-ασκέω, μέλ. -ήσω, ασκώ, εξασκώ, εκπαιδεύω ή γυμνάζω σε κάτι, σε 

Πλούτ. — Παθ. με Μέσ. μέλ., εξασκούμαι, γυμνάζομαι σε, σε Λουκ.  

ἐν-ασπῐδόομαι (ἀσπίς), Παθ., περιβάλλομαι, οπλίζομαι με ασπίδα, σε 

Αριστοφ.  

ἔνασσα, αόρ. αʹ του ναίω II.  

ἐν-ασχημονέω, συμπεριφέρομαι με απρέπεια σε, σε Πλούτ.  

ἐνᾰταῖος, -α, -ον (ἔνατος), αυτός που ανήκει στην ένατη μέρα, σε Θουκ.  

ἔνᾰτος, Ιων. και Επικ. εἴνατος, -η, -ον (ἐννέα),· I. ένατος, Λατ. nonus, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. II. σε πληθ. = ἐννέα, σε Ανθ.  

ἐν-αυλᾰκο-φοῑτις, ἡ (αὖλαξ, φοιτάω), αυτή που περιπλανιέται στους αγρούς 

ή στα χωράφια, σε Ανθ.  

ἐναύλειον, τό, = ἔναυλος (Α) II.  

ἐν-αυλίζω, μέλ. -σω, I. αμτβ., διαμένω ή κατοικώ σε ένα μέρος, σε Σοφ. II. 

Αποθ., ἐναυλίζομαι, διαμένω, καταλύω σε ένα μέρος κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, διανυκτερεύω, δημιουργώ καταυλισμό, σε Ηρόδ., Θουκ., Ξεν. κ.λπ.  



ἐναυλιστήριος, -ον, κατοικήσιμος, σε Ανθ.  

ἔν-αυλον, τό (αὐλή), κατοικία, σπίτι, σε Ανθ.  

ἔναυλος, ὁ (Α), ως ουσ.: I. (αὐλός), ο ρους του ποταμού, χείμαρρος, βουνίσιο 

ποτάμι, σε Ομήρ. Ιλ. II. (αὐλή), στον πληθ., κατοικίες, λημέρια, στέκια, τα 

ενδιαιτήματα των θεών της υπαίθρου, σε Ησίοδ., Ευρ.  

ἔναυλος, -ον (Β), επίθ.: I.( αὐλός), αυτός που βρίσκεται πάνω στον αυλό· 

μεταφ., λόγοι ἔν., λόγια που αντηχούν στα αυτιά κάποιου όπως ο ήχος αυλού, 

σε Πλάτ.· απ' όπου, ο ζωηρά εντυπωμένος στη μνήμη, σε Αισχίν. II. (αὐλή), 

αυτός που κατοικεί στην αυλή, κατοικίδιος, σε Ευρ.· αυτός που βρίσκεται 

μέσα στη σπηλιά, στο άντρο, στο λημέρι, σε Σοφ.  

ἐν-αυξάνω, μέλ. -αυξήσω, αυξάνω, μεγαλώνω, σε Ξεν.  

ἔναυρος, -ον (αὔρα), αυτός που είναι εκτεθειμένος στον αέρα, σε Θεόφρ.  

ἔναυσις, ἡ, άναμμα, πυρπόληση, σε Πλούτ.  

ἔναυσμα, -ατος, τό (ἐναύω), σπίθα, υπόλειμμα, λείψανο, απομεινάρι φωτιάς, 

σε Πλούτ.  

ἐν-αυχένιος, -ον ή -η, -ον (αὐχήν), αυτός που βρίσκεται γύρω απ' τον αυχένα, 

σε Ανθ.  

ἐν-αύω, παρατ. ἔναυον, αόρ. αʹ ἔναυσα· ανάβω, ἐν. πῦρ τινι, ανάβω φωτιά σε 

κάποιον, τον κάνω να πιάσει φωτιά, σε Ξεν. — Μέσ., πῦρ ἐναύεσθαι, παίρνω 

φωτιά, σε Πλούτ.  

ἐν-αφάπτω, Ιων. ἐναπ-, στερεώνω κάτι γερά πάνω σε κάτι άλλο, προσδένω, 

σε Ηρόδ.  

ἐν-αφίημι, μέλ. -αφήσω, αφήνω κάτι να πέσει μέσα, σε Ηρόδ.  

ἔν-δαις, -αιδος ή ἔν-δᾳς, -ᾳδος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει αναμμένο δαυλό, σε 

Αισχύλ.  

ἐν-δαίω, ανάβω μέσα — Μέσ., καίγομαι ή λάμπω από μέσα, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐν-δάκνω, μέλ. δήξομαι, αόρ. βʹ ἐδάκον [ᾰ],· δαγκώνω, μπήγω τα δόντια μου, 

ἐνδ. στόμια γνάθοις, περνώ το χαλινάρι ανάμεσα στα δόντια, σφίγγω το 

χαλινάρι, λέγεται για αφηνιασμένα άλογα, σε Ευρ.  

ἐν-δακρύω, μέλ. -σω, χύνω δάκρυα, θρηνολογώ· ἐνδ. ὄμμασι, πλημμυρίζω τα 

μάτια με δάκρυα, δακρύζω, κλαίω, σε Αισχύλ.  

ἐνδᾱμέω, ἐνδᾱμία, Δωρ. αντί ἐνδημ-.  

ἐνδάπιος, -α, -ον (ἔνδον), ιθαγενής, ντόπιος, εγχώριος, σε Μόσχ.  

ἐν-δᾰτέομαι, 1. Αποθ., διαιρώ, χωρίζω, δὶς τοὔνομ' ἐνδατούμενος, αυτός που 

διαιρεί το όνομα του Πολυνείκη (σε πολύκαι νεῖκος), σε Αισχύλ.· ἐνδ. λόγους 

ὀνειδιστῆρας, αυτός που διανέμει ή διασκορπίζει, εξαπολύει κατηγορίες ή 

μομφές, αυτός που δυσφημεί, σε Ευρ. 2. με αιτ. του αντικ., και με αρνητική 

σημασία, μέμφομαι, κατηγορώ, βρίζω, βλασφημώ, ή με θετική σημασία, 

εγκωμιάζω, υμνώ, επαινώ, σε Σοφ.  

ἐνδέδμημαι, Παθ. παρακ. του ἐνδέμω.  

ἐνδεής, -ές, ουδ. πληθ. ἐνδεᾶ (ἐνδέω)· 1. αυτός που έχει ανάγκη ενός 

πράγματος, ανεπαρκής, ελλιπής, σε Ηρόδ., Αττ. 2. α) απόλ., φτωχός, 

στερημένος, άπορος, σε Ξεν., Πλάτ. κ.λπ. β) αυτός που λείπει, ελλιπής, 

ανεπαρκής, κυρίως σε συγκρ., Ηρόδ., Θουκ.· τινι, ως προς κάτι, στον ίδ.· τὸ 

ἐνδεές, έλλειψη, στέρηση, ανεπάρκεια, ανάγκη, στον ίδ. 3. υποδεέστερος, 

κατώτερός, με γεν., σε Ξεν.· τῆς δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι, να πράξεις, να 

ενεργήσεις λιγότερο από την πραγματική σου δύναμη, σε Θουκ.· τούτου ἐνδεᾶ 

ἐφαίνετο (ενν. τὰ πράγματα), η δύναμη τους ήταν άνιση ως προς τον σκοπό, 

στον ίδ. 4. ανεπαρκής, στον ίδ.· επίρρ. ἐνδεῶς, ελλειπτικά, ανεπαρκώς, σε 

Πλάτ.· μὴ ἐνδεῶς γνῶναι, κρίνω, γνωμοδοτώ επαρκώς ή πλήρως, σε Θουκ.  



ἔνδεια, ἡ (ἐνδεής),· 1. στέρηση, ανάγκη, έλλειψη, σε Θουκ. κ.λπ. 2. 

ανεπάρκεια, ανάγκη, σε Πλάτ. 3. έλλειψη πόρων ζωής, απορία, πενία, 

φτώχεια, ένδεια, Λατ. egestas, στον ίδ., Δημ.  

ἔνδειγμα, -ατος, τό, απόδειξη, τεκμήριο, ένδειξη, σε Δημ.  

ἐνδείκνῡμι ή -ύω, μέλ. -δείξω, I. 1. δείχνω, υποδεικνύω, Λατ. indicare, σε 

Σοφ. κ.λπ. 2. ως Αττ. δικανικός όρος, καταγγέλλω, ελέγχω, σε Πλάτ.· ομοίως 

και στη Μέσ., σε Πλούτ.· σε Παθ., ἐνδεδειγμένος, σε Πλάτ.· ἐνδειχθέντα 

δεκάζειν, αυτός που έχει καταγγελθεί για δωροδοκία, σε Δημ. II. 1. Μέσ., 

φαίνομαι, φανερώνομαι, Πηλεΐδῃ ἐνδείξομαι, θα παρουσιαστώ στον Αχιλλέα, 

σε Ομήρ. Ιλ.· ἐνδείκνυσθαι τὴν γνώμην, σε Ηρόδ. 2. με μτχ., δείχνω, 

παρουσιάζω αποδείξεις ότι κάνω κάτι, αποδεικνύω, σε Ευρ. κ.λπ. 3. με αιτ. 

πράγμ., επιδεικνύω, παρουσιάζω, Λατ. prae se ferre, σε Αισχύλ., Θουκ. 4. 

ἐνδείκνυσθαί τινι, δείχνω προθυμία προς κάποιον, προσπαθώ να προσελκύσω 

την εύνοιά του, είμαι φιλοφρονητικός επιδιώκοντας την εύνοια αυτού που 

δέχεται τις περιποιήσεις μου, σε Δημ., Αισχίν.  

ἔνδειξις, -εως, ἡ, I. επισήμανση, υπόδειξη, ως Αττ. δικανικός όρος, υποβολή 

καταγγελίας εναντίον κάποιου που αποκλείστηκε από δημόσια αξιώματα για 

τα οποία κρίθηκε από νομικής πλευράς ακατάλληλος, σε Δημ. κ.λπ. II. 

επίδειξη καλής θέλησης, σε Αισχίν.  

ἕν-δεκα, οἱ, αἱ, τά, I. άκλιτο, έντεκα, Λατ. undecim, σε Όμηρ. κ.λπ. II. στην 

Αθήνα, οἱ ἕνδεκα, οι Έντεκα Αστυνόμοι, που ήταν προϊστάμενοι των 

φυλακών και υπεύθυνοι για την επιβολή ποινής στους εγκληματίες, σε 

Αριστοφ., κ.λπ.  

ἑνδεκά-πηχυς, -υ, γεν. -εος, αυτός που έχει έντεκα πήχεις μήκος (περίπου 

πέντε μέτρα), σε Ομήρ. Ιλ.  

ἑνδεκάς, -άδος, ἡ, ο αριθμός έντεκα, εντεκάδα, σε Πλάτ.  

ἑνδεκαταῖος, -α, -ον, αυτός που διεξάγεται την ενδέκατη μέρα, σε Θουκ.  

ἑνδέκᾰτος, -η, -ον, ενδέκατος, αυτός που έχει ενδέκατη σειρά, σε Όμηρ. κ.λπ.  

ἐνδέκομαι, Ιων. αντί ἐνδέχομαι.  

ἐνδελεχής, -ές, συνεχής, ασταμάτητος, διαρκής, σε Πλάτ. κ.λπ.· επίρρ. -χῶς, 

στον ίδ. (αμφίβ. προέλ.).  

ἐν-δέμω, μέλ. -δεμῶ, I. εντοιχίζω, χτίζω, σφραγίζω με χτίσιμο, σε Ηρόδ. II. 

χτίζω, ανεγείρω, οικοδομώ μέσα σε κάποιον τόπο, σε Θεόκρ.  

ἐν-δεξιόομαι, αποθ., πιάνω στο δεξί χέρι, σε Ευρ.  

ἐνδέξιος, -α, -ον, I. 1. αυτός που βρίσκεται στα δεξιά, από τα αριστερά προς 

τα δεξιά· ουδ. πληθ. ως επίρρ., θεοῖς ἐνδέξια ᾠνοχόει, γέμισε τα ποτήρια των 

θεών από τα αριστερά προς τα δεξιά, σε Ομήρ. Ιλ.· η αντίθετη διαδικασία 

αποφεύγονταν ως μη αίσια, απ' όπου, ἐνδέξια σήματα, αίσιοι οιωνοί, στο ίδ. 2. 

δεξιός, στα δεξιά, σε Ευρ. II. έξυπνος, έμπειρος, ειδικός, επιδέξιος, 

επιτήδειος, σε Ομηρ. Ύμν.  

ἔν-δετος, -ον, δεμένος, δέσμιος, καθηλωμένος, τινι, σε Ανθ.  

ἐν-δέχομαι, Ιων. -δέκομαι, μέλ. -ξομαι, παρακ. δέδεγμαι· I. Αποθ., παίρνω 

την ευθύνη, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία, «παίρνω πάνω μου», Λατ. 

suscipere, σε Ηρόδ. II. 1. αποδέχομαι, παραδέχομαι, επικροτώ, επιδοκιμάζω, 

Λατ. accipere, στον ίδ., σε Θουκ. 2. ακούω, αφουγκράζομαι κάτι, πιστεύω, σε 

Ηρόδ.· απόλ., δίνω ακρόαση, προσέχω, σε Ευρ. III. 1. λέγεται για πράγματα, 

δέχομαι, επιτρέπω, σε Θουκ., Πλάτ.· με απαρ., οὐκἐνδέχεται μελετᾶσθαι, δεν 

επιδέχεται εξάσκηση, σε Θουκ. 2. απόλ., αυτό που είναι δυνατό, πιθανό, 

ἐνδέχεται, στον ίδ.· κυρίως σε μτχ., ἐνδεχόμενος, -η, -ον, πιθανός, ἐκ τῶν 

ἐνδεχομένων, με όλους τους δυνατούς τρόπους, με όλα τα δυνατά μέσα, σε 



Ξεν.· ἐνδέχεται, απρόσ., είναι ενδεχόμενο, είναι πιθανή, δυνατό, με αιτ. και 

απαρ., σε Θουκ. κ.λπ.  

ἐνδεχομένως, επίρρ. του προηγ., όσο είναι πιθανόν, παρά Δημ.  

ἐν-δέω (Α), μέλ. -δήσω, I. δένω πάνω ή προς, προσδένω, τι ἔν τινι, σε Ομήρ. 

Οδ.· τί τινι, σε Αριστοφ. κ.λπ.· ομοίως σε Μέσ., ἐνεδήσατο δεσμῷ, τους έδεσε 

γερά, σε Θεόκρ.· ἐνδησάμενος, έχοντάς το συσκευασμένο, σε Αριστοφ. — 

Παθ., ἱρὰἐνδεδεμένα ἐν καλάμῃ, σε Ηρόδ.· ἐνδεθῆναι εἰς σῶμα ή ἐν τῷ σώματι, 

σε Πλάτ. II. μεταφ., Ζεύς με ἄτῃ ἐνέδησε, με συνέδεσε, με ενέπλεξε σε αυτήν, 

σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., ἐνδεδέσθαι ὁρκίοις κ.λπ., σε Ηρόδ.· ἐνδεδέσθαι τὴν 

ἀρχήν, έχοντας εξασφαλισμένη τη διακυβέρνηση, στον ίδ. — Μέσ., 

δεσμεύομαι, σε Ευρ.  

ἐν-δέω (Β), μέλ. -δεήσω, 1. έχω έλλειψη ενός πράγματος, στερούμαι, 

χρειάζομαι κάτι, με γεν., σε Ευρ., Πλάτ.· με απαρ., τίνος ἐνδέομεν μὴ οὐ 

χωρεῖν; τί μας λείπει για να προχωρήσουμε; σε Ευρ.· ομοίως σε Μέσ., σε 

Ξεν.· και σε Παθ., στρωμάτων ἐνδεηθέντες, στον ίδ. 2. λέγεται για πράγματα, 

είμαι ανεπαρκής, ελλιπής, σε Ηρόδ.· απρόσ., ἐνδεῖ, υπάρχει ανάγκη, χρεία ή 

ανεπάρκεια, έλλειψη, με γεν. πράγμ., σε Πλάτ., Ξεν.  

ἐνδεῶς, επίρρ. του ἐνδεής, βλ. αυτ.  

ἔν-δηλος, -ον, = δῆλος· I. 1. φανερός, εμφανής, προφανής, σαφής, 

καταφανής, ολοφάνερος, σε Σοφ., Θουκ. 2. λέγεται για πρόσωπα, εμφανής, 

ορατός, αυτός που έχει αποκαλυφθεί, ανακαλυφθεί, γνωστός, πασίδηλος, 

οφθαλμοφανής, σε Αριστοφ., Θουκ. II. επίρρ. -λως, υπερθ. -ότατα, στον ίδ.  

ἐν-δημέω, Δωρ. -δᾱμέω, μένω, διαμένω στον τόπο μου, στην πατρίδα μου, σε 

Λυσ.  

ἔν-δημος, -ον, I. αυτός που διαμένει στην πατρίδα του, εγχώριος, ντόπιος, 

ενδημικός, σε Ησίοδ. κ.λπ.· ἐνδημότατος, αυτός που διαμένει, που ζει ως επί 

το πλείστον στην πατρίδα του, σε Θουκ. II. αυτός που ανήκει στο λαό, στο 

δήμο, αυτός που ανήκει στην πόλη, εθνικός, στον ίδ.  

ἐνδιάασκον, Επικ. παρατ. του ἐνδιάω.  

ἐν-διαβάλλω, συκοφαντώ, διαβάλλω, κακολογώ, δυσφημώ, σε Λουκ.  

ἐνδῐάζω, (ἔνδιος I), κοιμάμαι το μεσημέρι, σε Πλούτ.  

ἐν-διαθρύπτομαι, Παθ., κάνω νάζια, αστειεύομαι, χωρατεύω, τινί, σε Θεόκρ.  

ἐν-δῐαιτάομαι, Ιων. -έομαι, αποθ., κατοικώ ή διαμένω σε κάποιον τόπο, σε 

Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.  

ἐν-διατάσσω, μέλ. -ξω, παρατάσσω ένα στράτευμα, το τοποθετώ σε 

στρατιωτική παράταξη, σε Ηρόδ.  

ἐν-διατρίβω[ῐ], μέλ. -ψω, I. δαπανώ ή καταναλώνω χρόνο για να κάνω κάτι, 

χρόνον, σε Αριστοφ., Θουκ. II. 1. απόλ., (ενν. χρόνον), περνώ τον καιρό μου, 

παραμένω σε ένα μέρος, σε Δημ. 2. σπαταλώ χρόνο μένοντας σε ένα μέρος, 

αργοπορώ, καθυστερώ, χρονοτριβώ, σε Θουκ., Πλάτ. 3. καταγίνομαι στην 

άσκηση ενός πράγματος, ενασχολούμαι, απασχολούμαι, ἔν τινι, σε Ξεν.· 

απόλ., επιμένω σε κάποιο σημείο (του λόγου), μακρηγορώ, σε Αισχίν.  

ἐνδιατριπτέον, ρημ. επίθ., το θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί κάποιος, 

τινί, σε Λουκ.  

ἐνδῐάω, Επικ. παρατ. ἐνδιάασκον (ἔνδιος)· I. μένω στην ύπαιθρο· γενικά, 

παρατείνω τη διαμονή μου ή συχνάζω σε ένα μέρος, κατοικώ, με δοτ., σε 

Ανθ.· στη Μέσ., σε Ομηρ. Ύμν. II. μτβ., ποιμένες μῆλα ἐνδιάασκον, οι βοσκοί 

οδηγούσαν τα κοπάδια τους στην εξοχή, σε Θεόκρ.  

ἐν-δῐδύσκω, φορώ σε κάποιον κάτι, τινά τι, σε Κ.Δ. — Μέσ., ντύνομαι, φορώ 

πάνω μου, στο ίδ.  



ἐν-δίδωμι, μέλ. -δώσω, παραχωρώ, παραδίδω, ενδίδω, υποχωρώ· I. δίνω στα 

χέρια κάποιου, παραδίδω, εγχειρίζω, τινα ή τί τινι, σε Ευρ. κ.λπ.· μία πόλη, 

ιδίως με προδοσία, σε Θουκ., Ξεν. II. όπως το Λατ. praebere, παρέχω, 

δανείζω, δίνω, χορηγώ, ἐνδιδόναι τινὶχερὸς στηρίγματα, δίνω σε κάποιον ένα 

χέρι (=βοήθεια), σε Ευρ.· ἐνδ. λαβήν τινι, προσφέρω (σε αντίπαλο) το 

πρόσχημα ή την ευκαιρία, σε Αριστοφ.· προξενώ, προκαλώ, σε Θουκ. III. 

δείχνω, εκθέτω, παρουσιάζω, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. IV. επιτρέπω, παραχωρώ, 

ενδίδω, σε Ευρ., Θουκ.V. αμτβ., υποχωρώ, επιτρέπω, δίνω την άδεια, σε 

Ηρόδ.· ενδίδω, υποχωρώ, χάνω έδαφος, υποκύπτω, σε Θουκ.· ἐνδ. τινι, 

υποτάσσομαι, παραδίδομαι σε, στο ίδ.  

ἐν-διημερεύω, περνώ τη μέρα σε άνα μέρος, σε Θεόφρ.  

ἐνδίημι, κυνηγώ, καταδιώκω· γʹ πληθ. παρατ. ἐνδίεσαν, Επικ. αντί ἐνεδίεσαν, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

ἔν-δῐκος, -ον (δίκη),· I. λέγεται για πράγματα, σύμφωνος προς το δίκαιο, 

δίκαιος, ορθός, σωστός, αληθής, νόμιμος, σε Τραγ.· τὸ μὴ 'νδικον = τὸ ἄδικον, 

σε Σοφ.· μὴ λέγων γε τοὔνδικον, αυτός που δεν λέει την αλήθεια ή το δίκαιο, 

στον ίδ. II. λέγεται για πρόσωπα, δίκαιος, ορθός, σωστός, έντιμος, ευθύς, σε 

Αισχύλ. κ.λπ.· τίς ἐνδικώτερος; ποιος έχει περισσότερο, μεγαλύτερο δίκιο ή 

ισχυρότερη λογική; στον ίδ. III. επίρρ. -κως, 1. δίκαια, με δικαιοσύνη, έντιμα, 

ειλικρινά, αμερόληπτα, ορθά, σωστά, στον ίδ. 2. αληθινά, όντως, πραγματικά, 

σε Ευρ. 3. δίκαια, φυσικά, δικαίως, σε Τραγ.  

ἔνδῑνα, τά (ἔνδον), εντόσθια, μέρη του σώματος που περιβάλλονται από 

οπλισμό, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐν-δῑνέω, μέλ. -ήσω, περιστρέφω, στριφογυρίζω μέσα, τριγυρίζω, 

περιηγούμαι, ἐνδινεῦντι, Δωρ. αντί ἐνδινοῦσι, σε Θεόκρ.  

ἔν-δῑος, -ον (ἐν, Διός, πρβλ. Λατ. sub divo)· I. μεσημεριανός, μεσημβρινός, 

μεσημεριάτικος, σε Όμηρ., Θεόκρ. II. ἔνδῐος, αυτός που βρίσκεται στην 

εξοχή, υπαίθριος, σε Ανθ.· ουδ. ἔνδῐον, κατοικία, τόπος διαμονής, στον ίδ.  

ἐν-δίφριος, -ον (δίφρος), αυτός που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με κάποιον 

άλλο, ομοτράπεζος, συνδαιτημόνας, με δοτ., σε Ξεν.  

ἔνδοθεν (ἔνδον), επίρρ., εκ των έσω, από μέσα προς τα έξω, Λατ. intrinsecus, 

σε Ομήρ. Οδ., Τραγ. κ.λπ.· I. 1. με γεν., ἔνδοθεν στέγης, από το εσωτερικό 

μέρος της σκηνής, σε Σοφ. 2. όπως το οἴκοθεν, από μόνο του, με την ίδια την 

ενέργεια κάποιου από μόνη της, σε Αισχύλ. II. 1. εντός, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ. 2. απόλ., σε Ηρόδ.· οἱ ἔνδοθεν, οι υπηρέτες, οι οικιακοί, οι σπιτικοί 

δούλοι, σε Αριστοφ.· ή άνθρωποι μέσα σε μία πόλη, πολίτες, ντόπιοι, σε 

Θουκ.  

ἔνδοθι (ἔνδον), 1. επίρρ., εντός, μέσα, στην πατρίδα, Λατ. intus, σε Όμηρ. 2. 

με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.  

ἔνδοι, Αιολ. και Δωρ. αντί ἔνδοθι, σε Θεόκρ.  

ἐνδοιάζω, = ἐν δοιῇ εἰμι, βρίσκομαι σε αμφιβολία, έχω ενδοιασμούς ως προς 

το πώς να κάνω κάτι, αμφιβάλλω, αμφιταλαντεύομαι, με απαρ., σε Θουκ.· 

απόλ., οἱ ἐνδοιάζοντες, οι αναποφάσιστοι, στον ίδ. — Παθ., είμαι αντικείμενο 

αμφιβολίας ή αμφιλογίας, σημείο αντιλεγόμενο, ἐνδοιασθῆναι, στον ίδ.  

ἐνδοιάσιμος, -ον, αμφίβολος, αβέβαιος, σε Λουκ.  

ἐνδοιαστός, -ή, -όν, αμφίβολος, αβέβαιος, διστακτικός, αναποφάσιστος· 

επίρρ. -τῶς, με δισταγμό, προθύμως, σε Ηρόδ., Θουκ.  

ἐνδόμησις, -εως, ἡ (ἐν, δόμος), οικοδόμηση, κτίσιμο, ανέγερση, σε Κ.Δ.  



ἐνδό-μῠχος, -ον, αυτός που βρίσκεται στο εσώτατο μέρος μίας κατοικίας, 

εσωτερικός, εσώτατος, αυτός που ενεδρεύει, παραμονεύει μέσα, κρυψίνους, 

σε Σοφ.  

ἔνδον, 1. επίρρ. (ἐν), εντός, μέσα, κατ' οίκον, εσωτερικά, στο σπίτι, στην 

πατρίδα, Λατ. intus, σε Όμηρ. κ.λπ.· τἄνδον ως επίρρ., ενδόμυχα, εσώψυχα, σε 

Ευρ.· οἱ ἔνδον, εκείνοι που βρίσκονται μέσα στην οικία, η οικογένεια, οι 

οικιακοί βοηθοί, σε Σοφ.· τὰ ἔνδον, οικογενειακές υποθέσεις, εσωτερικές 

υποθέσεις του σπιτιού, στον ίδ. 2. με γεν., Διὸς ἔνδον, στον οίκο του Δία, σε 

Ομήρ. Ιλ.· σκηνῆς ἔνδον, σε Σοφ.· φρενῶν ἔνδον, μέσα στο μυαλό κάποιου, σε 

Ευρ.  

ἔν-δοξος, -ον (δόξα),· 1. αυτός που δοξάζεται ή τιμάται, δοξασμένος, ένδοξος, 

αυτός που έχει υψηλή φήμη, φημισμένος, ξακουστός, σε Ξεν., Πλάτ. 2. 

λέγεται για πράγματα, αξιόλογος, αξιοσημείωτος, εξαιρετικός, περίφημος, σε 

Αισχίν.· επίρρ. -ξως, από όπου υπερθ., ἐνδοξότατα, σε Δημ.  

ἐνδοτέρω, επίρρ. συγκρ. του ἔνδον, ολότελα μέσα, πιο μέσα, σε Πλούτ.  

ἐν-δουπέω, μέλ. -ήσω, πέφτω μέσα κάνοντας γδούπο, καταρρέω κάνοντας 

βαρύ κρότο, σε Ομήρ. Οδ.  

ἐν-δρομίς, -ίδος, ἡ (δρόμος),· I. ψηλό παπούτσι, που φορούσε η Άρτεμη, σε 

Ανθ. II. βαρύ πανωφόρι που φοριόταν από τους ιδρωμένους δρομείς μετά τον 

αγώνα, σε Juven.  

ἔν-δροσος, -ον, δροσερός, δροσισμένος, ψιχαλισμένος, υγρός, νοτισμένος, σε 

Αισχύλ.  

ἔν-δρῠον, τό (δρῦς), δρύϊνη σφήνα, πάσσαλος ή ξύλινη σφήνα με την οποία 

συνδεόταν ο ζυγός με το άροτρο (ἱστοβοεύς), σε Ησίοδ.  

ἐν-δῠκέως (ἐν, δοκέω), επίρρ., επιμελώς, με προσοχή, με φιλοπονία, με 

εργατικότητα, με ζήλο, σε Όμηρ.  

ἔνδῠμα, -ατος, τό (ἐνδύω), ένδυμα, ρούχο, ιμάτιο, σε Κ.Δ., Πλούτ.  

ἐνδῠνᾰμόω, μέλ. -ώσω (δύναμις), ενισχύω, ενδυναμώνω, σε Κ.Δ.  

ἐν-δῠναστεύω, μέλ. -σω, I. ασκώ εξουσία πάνω ή ανάμεσα σε ανθρώπους, με 

δοτ., σε Αισχύλ. II. κατορθώνω μέσα από το αξίωμά μου, μέσα από την 

εξουσία μου, με τη δύναμή μου, σε Ξεν.  

ἐνδύνω[ῡ], βλ. ἐνδύω.  

ἔνδῠσις, -εως, ἡ (ἐνδύομαι), ενδυμασία, ένδυμα, ντύσιμο, ρουχισμός, σε Κ.Δ.  

ἐν-δυστῠχέω, μέλ. -ήσω, είμαι άτυχος σε ή με κάτι, δεν πετυχαίνω, 

αποτυγχαίνω, με δοτ., σε Ευρ.  

ἐνδῠτήρ, -ῆρος, ὁ, αυτός που φοριέται, σε Σοφ.  

ἐνδῠτός, -όν, I. 1. αυτός που φοριέται από κάποιον, σε Αισχύλ., Ευρ. 2. 

ἐνδυτόν (ενν. ἔσθημα), τό, ένδυμα, ρούχο, φόρεμα, στον ίδ.· μεταφ., 

ἐνδ.σαρκός, δηλ. το δέρμα κάποιου, στον ίδ. II. ντυμένος, καλυμμένος με, 

στέμμασιν, στον ίδ.  

ἐν-δύω και -δύνω[ῡ], με Μέσ. ἐνδύομαι, μέλ. -δύσομαι, αόρ. αʹ -ενεδυσάμην 

και Ενεργ. αόρ. βʹ -έδυν· I. με αιτ., μπαίνω, εισέρχομαι· 1. λέγεται για ρούχα, 

φορώ, ντύνω, Λατ. induere sibi, ἔνδυνε χιτῶνα, σε Ομήρ. Ιλ.· πέπλον, σε Σοφ.· 

ομοίως και σε Μέσ., σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· παρακ. ἐνδεδύκα, φορώ χιτώνες, 

κιθῶνας, σε Ηρόδ.· μεταφ., υποκρίνομαι, κοροϊδεύω, παίρνω το ύφος 

κάποιου, προσλαμβάνω την έκφραση του, τον υποδύομαι, σε Κ.Δ. 2. 

εισέρχομαι, εισχωρώ, εισδύω, με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επίσης, ἐνδ. εἰς..., σε 

Θουκ. κ.λπ.· επίσης με δοτ., σε Ξεν.· απόλ., διεισδύω, εισέρχομαι, μπαίνω, σε 

Ηρόδ. II. 1. Μτβ. σε ενεστ. ἐνδύω, μέλ. -δύσω, αόρ. αʹ -έδυσα· Λατ. induere 



alicui, ντύνω κάποιον άλλο, καλύπτω, περιβάλλω, σκεπάζω με ρούχα, με 

διπλή αιτ., σε Ξεν. 2. ντύνω, τινά, σε Ηρόδ.  

ἐνέβᾰλον, αόρ. βʹ του ἐμβάλλω.  

ἐνέγκαι, ἐνεγκεῖν, απαρ. αορ. αʹ και βʹ του φέρω.  

ἐνεγύησα, ανώμ. αόρ. του ἐγγυάω.  

ἐνέδρα, ἡ, καρτέρι, ενέδρα, παραφύλαξη· 1. στήσιμο ενέδρας, παγίδα, σε 

Θουκ., Ξεν. 2. αυτοί που ενεδρεύουν, που παραμονεύουν, στον ίδ.  

ἐνεδρεύω, παρατ. ἐνήδρευον, μέλ. ἐνεδρεύσω, αόρ. αʹ ἐνήδρευσα· στήνω 

ενέδρα, καρτέρι, παραμονεύω, παραφυλάω, Λατ. insidiari, τινά, σε Δημ. 1. 

Παθ., συλλαμβάνομαι σε μία ενέδρα, παγιδεύομαι, σε Ξεν. 2. απόλ., στήνω ή 

οργανώνω ενέδρα, επιβουλεύομαι, σε Θουκ., Ξεν.· ομοίως και στη Μέσ., στον 

ίδ. — Παθ., βρίσκομαι σε ενέδρα, στον ίδ.  

ἔν-εδρος, -ον (ἕδρα), ένοικος, συγκάτοικος, κάτοικος, τρόφιμος, σε Σοφ.  

ἐνέδυν, αόρ. βʹ του ἐνδύω.  

ἐν-έζομαι, μέλ. -εδοῦμαι· αποθ., έχω την έδρα μου, την κατοικία μου σε ένα 

μέρος, με αιτ., σε Αισχύλ.  

ἐνέηκα, Επικ. αντί ἐνῆκα, αόρ. αʹ του ἐνίημι.  

ἐνέην, Επικ. αντί ἐνῆν, παρατ. του ἔνειμι (εἰμί sum).  

ἐνεῖδον, αόρ. βʹ χωρίς ενεστ. σε χρήση με το ἐνοράω να χρησιμ. αντί αυτού· 

παρατηρώ κάτι, τι ἔν τινι, σε Θουκ.· τί τινι, σε Ξεν.· απόλ., παρατηρώ, 

διακρίνω, βλέπω μέσα από, σε Σοφ.  

ἐν-ειδο-φορέω, λέγεται για γλύπτη ή αγαλματοποιό, δίνω μορφή σε κάτι, σε 

Ανθ.  

ἔνεικα, Επικ. αντί ἤνεγκα, Επικ. προστ. ἔνεικε, απαρ. -έμεν, αόρ. αʹ του φέρω.  

ἐνείκεον, Ιων. παρατ. του νεικέω.  

ἐν-ειλέω, μέλ. —ήσω = ἐνείλλω, περιτυλίγω μέσα· μεταφ. σε Παθ., 

συμπλέκομαι, εμπλέκομαι, συγκρούομαι, τοῖς πολεμίοις, σε Πλούτ.  

ἐνειλίσσω, Ιων. αντί ἐνελίσσω.  

ἐν-είλλω, τυλίγω, περιτυλίγω μέσα σε κάτι, με δοτ., σε Θουκ.  

ἔνειμεν, I. Επικ. αντί ἐνέσμεν, αʹ πληθ. του ἔνειμι (εἰμί, sum) αλλά, II.ἔνειμεν, 

γʹ ενικ. αόρ. αʹ του νέμω.  

ἔν-ειμι (εἰμί, sum), μέλ. -έσομαι· I. 1. υπάρχω, βρίσκομαι σε ένα μέρος, με 

δοτ., σε Όμηρ. κ.λπ.· με δοτ. πληθ., βρίσκομαι αναμεταξύ, ανάμεσα, σε Ηρόδ. 

2. απόλ., ενυπάρχω, είμαι σε αφθονία, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· σίτου οὐκ ἐνόντος, 

καθώς δεν υπήρχε καθόλου σιτάρι εκεί, σε Θουκ.· ἱερῶν τῶν ἐνόντων, τα ιερά 

που υπήρχαν εκεί, στο μέρος εκείνο, στον ίδ. II. 1. είμαι δυνατός να γίνω, σε 

Τραγ. κ.λπ. 2. απρόσ., με δοτ. προσ. και απαρ., αυτό που είναι μέσα στην 

εξουσία κάποιου, αυτό που είναι δυνατό ή επιτρέπεται, σε Σοφ. κ.λπ. 3. ουδ. 

μτχ., ἐνόν, απόλ., αυτό που υπάρχει, σε Λουκ. 4. τὰ ἐνόντα, όσα είναι δυνατά 

ή πιθανά, σε Δημ.  

ἐν-είρω, περνώ κορδόνι σε κάτι, κρεμώ σε σχοινί, αρμαθιάζω, σε Παθ., Ηρόδ.  

ἐν-είς, μτχ. αορ. βʹ του ἐνίημι.  

ἕνεκα ή -κεν, Ιων. και ποιητ. εἵνεκα ή -κεν· I. 1. πρόθ. με γεν., κυρίως μετά 

το πτωτικό, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· λόγω, χάριν, εξαιτίας, διότι, Λατ. gratia, στον 

ίδ. κ.λπ. 2. σε ό,τι αφορά, ως προς, όσο για, ἐμοῦ γε ἕνεκα, όσο εξαρτάται από 

εμένα, ως προς εμένα, σε Αριστοφ.· εἵνεκέν γε χρημάτων, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. 

πλεοναστ., ἀμφὶ σοὔνεκα, σε Σοφ.· ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκα, όσο μακριά πήγαινε 

η φωνή, σε Θουκ. II. ως σύνδ. αντί οὕνεκα, διότι, επειδή, σε Ομηρ. Ύμν.  

ἐνέκυρσα, αόρ. αʹ του ἐγκύρω.  



ἐν-ελαύνω, μέλ. -ελάσω, Αττ. -ελῶ· βάζω, χώνω ή μπήγω, καρφώνω μέσα, με 

δοτ., σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐν-ελίσσω, Ιων. εἰλ-, μέλ. -ξω· τυλίγω κάτι μέσα σε κάτι άλλο — Μέσ., 

περιτυλίγομαι μέσα σε κάτι, σε Ηρόδ.  

ἐν-εμέω, μέλ. -έσω, κάνω εμετό, ξερνώ μέσα σε, εἰς τι, σε Ηρόδ.  

ἐνενήκοντα, οἱ, αἱ, τά (ἐννέα), άκλιτο, ενενήντα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  

ἐνενηκοντα-ετής, -ές, ενενηντάχρονος, σε Λουκ.  

ἐνένῑπε, γʹ ενικ. Επικ. αναδιπλασ. αόρ. βʹ του ἐνίπτω.  

ἐνενώκα, Ιων. αντί ἐνενόηκα, παρακ. του ἐννοέω.  

ἐνένωτο, Ιων. αντί ἐνενόητο, γʹ ενικ. υπερσ. του ἐννοέω.  

ἐν-εορτάζω, μέλ. -σω, γιορτάζω εντός, σε Πλούτ.  

ἐνεός, ή ἐννεός, -ά, -όν, άλαλος, βουβός, κωφάλαλος, σε Ξεν.  

ἐν-επ-άγομαι, Μέσ., πραγματοποιώ επιδρομή, εισβάλλω, σε Αίσωπ.  

ἐν-επαίχθην, Παθ. αόρ. αʹ του ἐμπαίζω.  

ἐν-επιορκέω, ορκίζομαι ψευδώς σε κάποιο θεό, επιορκώ, παραβιάζω τον 

όρκο μου, σε Αισχίν.  

ἐνεπλάκην[ᾰ], Παθ. αόρ. βʹ του ἐμπλέκω.  

ἐνέπλησα, αόρ. αʹ του ἐμπίπλημι.  

ἐνέπνευσα, αόρ. αʹ του ἐμπνέω.  

ἐνέπρησα, αόρ. αʹ του ἐμπίμπρημι.  

ἐνέπτῠσα, αόρ. αʹ του ἐμπτύω.  

ἐνέπω, επιτετ. ἐννέπω, αόρ. βʹ ἔνισπον, προστ. ἐνίσπες και ἐνίσπε, μέλ. 

ἐνισπήσω και ἐνίψω· εκτετ. τύπος του *ἔπω, εἰπεῖν· 1. λέω, διηγούμαι, 

αναφέρω, αφηγούμαι, περιγράφω, σε Όμηρ., Τραγ.· απόλ., διηγούμαι, 

ανακοινώνω ειδήσεις ή εξιστορώ μύθους, σε Ομήρ. Οδ. 2. απλώς μιλώ, σε 

Ησίοδ., Τραγ. 3. με αιτ. και απαρ., προστάζω, παραγγέλλω, σε Σοφ. 4. 

αποκαλώ, ονομάζω, ἐνν. τινὰ δοῦλον, σε Ευρ. 5. = προσεννέπω, 

προσαγορεύω, προσφωνώ, τινά, σε Σοφ.  

ἐν-εργάζομαι, μέλ. -σομαι, 1. Αποθ., προξενώ ή παράγω, με δοτ., σε Ξεν. 

κ.λπ.· αόρ. αʹ ἐνειργάσθην με Παθ. σημασία, τοποθετήθηκε μέσα, στον ίδ. 2. 

δουλεύω, εργάζομαι με μισθό σε κάποιο μέρος, σε Ηρόδ.· ἐνεργ. τῇ οὐσίᾳ, 

εμπορεύομαι την ιδιοκτησία μου, σε Δημ.  

ἐνέργεια, ἡ, δραστηριότητα, δράση, πράξη, ενέργεια, σε Αριστ.  

ἐνεργέω, μέλ. -ήσω, πράττω, επιχειρώ, ενεργώ, παράγω, εκτελώ, σε Αριστ.· 

ομοίως σε Μέσ., σε Κ.Δ.  

ἐνεργής, -ές, = ἐνεργός, λέγεται για χώρα, παραγωγικός, καρποφόρος, 

εύφορος, σε Πλούτ.  

ἐνεργο-λᾰβέω, μέλ. -ήσω, κερδίζω, εκμεταλλεύομαι, επωφελούμαι από κάτι, 

σε Αισχίν.  

ἐν-εργός, -όν (ἔργον),· I. αυτός που εργάζεται, εργαζόμενος, ενεργός, 

δραστήριος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· λέγεται για στρατιώτες ή πλοία, 

αποτελεσματικός, κατάλληλος, ικανός για υπηρεσία, σε Θουκ., Ξεν. II. 

λέγεται για χώρα, αποδοτική, εύφορη, παραγωγική, προσοδοφόρα, αντίθ. προς 

το ἀργός, στον ίδ.· ἐν. χρήματα, κεφάλαια που αποδίδουν κέρδος, έντοκα, σε 

Δημ. III. επίρρ. ἐνεργῶς, δραστήρια, σε Ξεν.  

ἐν-ερείδω, μέλ. -σω, ωθώ, σπρώχνω μέσα, μπήγω, καρφώνω μέσα, τί τινι, σε 

Ομήρ. Οδ. — Μέσ., ἐνερεισάμενος πέτρᾳ γόνυ, έχοντας τοποθετήσει γερά το 

γόνατό του πάνω στο βράχο, σε Θεόκρ.  

ἐν-ερεύγομαι, αποθ., με Ενεργ. αόρ. βʹ -ήρῠγον, ρεύομαι μέσα, με δοτ., σε 

Αριστοφ.  



ἐν-ερευθής, -ές, ροδαλός, κοκκινωπός, σε Λουκ.  

ἔνερθε, πριν από φωνήεν -θεν, ποιητ. επίσης -νέρθε, -θεν (από το ἐν, ἔνερ-οι, 

πρβλ. ὑπέρ, ὕπερθε)· I. 1. επίρρ., από κάτω, κάτωθεν, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ., 

Ευρ. 2. χωρίς σημασία κίνησης, από κάτω, κάτω, σε Όμηρ.· οἱ ἔνερθε θεοί, οι 

θεοί του Κάτω Κόσμου, Λατ. dii inferi, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. ως πρόθ. με γεν., 

από κάτω, κάτω από, σε Όμηρ., Τραγ. 2. υποκείμενος σε, αυτός που βρίσκεται 

κάτω από την εξουσία κάποιου, σε Σοφ.  

ἔνεροι, -ων, οἱ (ἐν), Λατ. inferi, αυτοί που βρίσκονται κάτω κάτω, οι 

υποχθόνιοι, οι κάτω από τη γη, οι νεκροί, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ., Αισχύλ.  

ἔνερσις, -εως, ἡ (ἐνείρω), εφαρμογή, συναρμολόγηση, στερέωση, σε Θουκ.  

ἐνέρτερος, -α, -ον, συγκρ. του ἔνεροι, κατώτερος, παρακατιανός, υποχθόνιος, 

αυτός που ανήκει στον Κάτω Κόσμο, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· με γεν., κάτω 

από, σε Ομήρ. Ιλ.· πρβλ. νέρτερος.  

ἔνεσαν, Επικ. αντί ἔνησαν, γʹ πληθ. παρατ. του ἔνειμι (εἰμί, sum).  

ἐνεσία, Επικ. ἐννεσία, ἡ (ἐνίημι), συμβουλή, προτροπή, πρόταση, εισήγηση, 

κείνης ἐνεσσίῃσι (Επικ. δοτ. πληθ.) με εισήγηση εκείνης, κατόπιν πρότασής 

της, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐνέσκληκα, παρακ. του ἐνσκέλλω.  

ἐνέστακται, γʹ ενικ. Παθ. παρακ. του ἐνστάζω.  

ἐνεστεώς, Ιων. αντί ἐνεστηκώς, μτχ. παρακ. του ἐνίστημι.  

ἐνεστήρικτο, γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. του ἐνστηρίζω.  

ἐνέτειλα, αόρ. αʹ του ἐντέλλω.  

ἐνετή, ἡ (ἐνετός), καρφίτσα, πόρπη, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐνετύλιξα, αόρ. αʹ του ἐντυλίσσω.  

ἐνέτῠχον, αόρ. βʹ του ἐντυγχάνω.  

ἐν-ευδαιμονέω, μέλ. -ήσω, είμαι ευτυχισμένος στην ζωή μου, ευτυχώ, 

ευημερώ, σε Θουκ.  

ἐν-ευδοκιμέω, μέλ. -ήσω, αποκτώ δόξα μέσα απ' την ατυχία κάποιου άλλου, 

σε Δημ.  

ἐν-εύδω, μέλ. -ευδήσω, κοιμάμαι μέσα ή πάνω σε κάτι, με δοτ., σε Ομήρ. Οδ.  

ἐν-ευλογέομαι, Παθ., ευλογούμαι, δέχομαι την ευλογία σε κάτι, με δοτ., σε 

Κ.Δ.  

ἐν-εύναιος, -ον (εὐνή), αυτό πάνω στο οποίο κοιμάται κάποιος, σε Ομήρ. Οδ.· 

ἐνεύναια, το έπιπλο του κρεβατιού, η κλίνη, στο ίδ.  

ἐνέχεα, αόρ. αʹ του ἐγχέω· ἐν-εχευάμην, Επικ. Μέσ. αόρ. αʹ.  

ἐνεχθῆναι, απαρ. Παθ. αόρ. αʹ του φέρω· ἐνέχθητι, προστ.· ἐνεχθείην, ευκτ.· 

ἐνεχθῶ, υποτ.  

ἐνεχθήσομαι, Παθ. μέλ. του φέρω.  

ἐν-εχῠράζω, μέλ. -άσω (ἐνέχῠρον)· 1. παίρνω ως ενέχυρο από κάποιον, τινός, 

σε Νόμ. παρά Δημ. 2. με αιτ. πράγμ., παίρνω κάτι ως ενέχυρο, σε Δημ., 

Αισχίν. — Παθ., υπόκειμαι σε κατάσχεση, η περιουσία μου κατάσχεται, 

λαμβάνεται ως ενέχυρο, σε Αριστοφ. — Μέσ., μου παρέχεται εγγύηση, 

παίρνω κάτι ως ενέχυρο, στον ίδ.  

ἐνεχῠρᾱσία, ἡ, παροχή περιουσίας ως ενέχυρο, εγγύηση, υποθήκη, σε Πλάτ.  

ἐνεχῠρασμός, ὁ, = ἐνεχυρασία, σε Πλούτ.  

ἐν-έχῠρον, τό (ἐχυρός), υποθήκη, ασφάλεια, εγγύηση, αμανάτι, σε Ηρόδ., 

Ξεν.· ἐν. τιθέναι τι, θέτω κάτι ως ενέχυρο, σε Αριστοφ.  

ἐν-έχω, μέλ. -έξω ή -σχήσω, I. κρατώ κάτι μέσα μου, το φυλάω στην ψυχή 

μου, χόλον ἐνέχειν τινί, οργή ή θυμός συσσωρεύεται μέσα σε κάποιον 

εναντίον κάποιου άλλου, σε Ηρόδ. II. Παθ., με Μέσ. μέλ. και αόρ., 1. 



κρατιέμαι, συλλαμβάνομαι, πιάνομαι, δεσμεύομαι, υποτάσσομαι, εμπλέκομαι 

σε κάτι, με δοτ., στον ίδ., Ξεν.· μεταφ., ἐνέχεσθαι ἀπορίῃσι, σε Ηρόδ.· ἐν 

κακῷ, στον ίδ.· ἐν θωύματι ἐνέσχετο, καταλήφθηκε από θαυμασμό, στον ίδ. 2. 

είμαι αποκρουστικός, επιρρεπής ή υπόδουλος κάποιου πράγματος, ζημίᾳ, 

αἰτίᾳ, σε Πλάτ. κ.λπ. III. αμτβ., 1. εισέρχομαι, μπαίνω, εισχωρώ, διεισδύω, εἴς 

τι, σε Ξεν. 2. είμαι οργισμένος με κάποιον, εχθρεύομαι, τινί, σε Κ.Δ.  

ἐν-ζεύγνῡμι, μέλ. -ζεύξω· I. ζευγαρώνω σε κάτι, ενώνω, δένω, εμπλέκω σε 

ατυχία, συμφορά, σε Αισχύλ. II. δένω σφιχτά, σε Σοφ.  

ἔνη, ἕνηκαὶνέα, βλ. ἔνος, ἕνος, -η, -ον.  

ἐν-ηβητήριον, τό (ἡβάω), τόπος διασκέδασης, σε Ηρόδ.  

ἐνηείη, ἡ (ἐνηής), καλοσύνη, λεπτότητα, πραότητα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἐνῆεν, Επικ. αντί ἐνῆν, γʹ ενικ. παρατ. του ἔνειμι (εἰμί, sum).  

ἐνηής, -ές, γεν. ἐνηέος, καλός, αγαθός, ευγενής, πράος, ευγενικός, σε Όμηρ. 

(Πιθ. συγγενές προς τα ἀπ-ηνής, προσ-ηνής).  

ἐνήλᾰτον, τό (ἐνελαύνω), οτιδήποτε καρφώνεται, μπήγεται μέσα σε κάτι· ως 

ουσ., ἐνήλατα (ενν. ξύλα), τά, τα ξύλα των σκαλοπατιών της σκάλας που είναι 

τοποθετημένα στο πλάι, σε Ευρ. II. ἀξόνων ἐνήλατα, οι σιδερένιες σφήνες, οι 

σιδερένιοι πάσσαλοι που είναι μπηγμένοι στον άξονα της ρόδας, ο πείρος του 

τροχού, στον ίδ.  

ἐνήλῐκος, -ον, αυτός που βρίσκεται στην ακμή της ανδρικής ηλικίας, αυτός 

που έχει ενηλικιωθεί, σε Πλούτ.  

ἐνήλλαγμαι, Παθ. παρακ. του ἐναλλάσσω.  

ἐνήλλου, βʹ ενικ. προστ. ενεστ. του ἐνάλλομαι.  

ἐνῆμαι, κυρίως παρακ. του ἐνέζομαι, κάθομαι μέσα, σε Ομήρ. Οδ.  

ἔνημμαι, Παθ. παρακ. του ἐνάπτω.  

ἐνήνεγμαι, Παθ. παρακ. του φέρω.  

ἐνήνοθε, γʹ ενικ. παρακ., χωρίς ενεστ. ἐνέθω σε χρήση· συναντάται μόνο σε 

σύνθετα· I. ἐπενήνοθε, λέγεται για το κεφάλι του Θερσίτη, ψεδνὴ ἐπ. λάχνη, 

ένα λεπτό στρώμα από αραιές τρίχες που φύτρωναν πάνω σε αυτό, σε Ομήρ. 

Ιλ.· λέγεται για χλαίνη, πανωφόρι, οὐλὴ ἐπενήνοθε λάχνη, πυκνό χνούδι που 

υπάρχει πάνω της στο ίδ.· με αιτ., λέγεται για αλοιφή από αμβροσία, οἷα θεοὺς 

ἐπενήνοθε, όπως αυτή που αλειφόταν στους θεούς, σε Ομήρ. Οδ. II.κατ-

ενήνοθε, από πάνω, καλύπτοντας κάτι, σε Ησίοδ., Όμηρ.  

ἐνήνοχα, παρακ. του φέρω.  

ἐνήρᾰμην, Μέσ. αόρ. αʹ του ἐναίρω.  

ἐν-ήρης, -ες (*ἄρω), αυτός που έχει κουπιά, σε Πλούτ.  

ἔνθα, (ἐν), επίρρ., I. Δεικτ., 1. λέγεται για τόπο, εκεί, Λατ. ibi, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

επίσης με ρήμ. κίνησης, προς τα εκεί, Λατ. illuc, στον ίδ.· ἔνθα καὶ ἔνθα, εδώ 

κι εκεί, μπρος πίσω, Λατ. hic illic, huc illuc, στον ίδ. 2. λέγεται για χρόνο, 

ευθύς, έπειτα, αμέσως κι έπειτα, μετά, τότε λοιπόν, στον ίδ. κ.λπ.· II. 

Αναφορ., 1. λέγεται για τόπο, όπου, εκεί όπου, Λατ. ubi, σε Ιλ. κ.λπ.· με γεν., 

γαίας ἔνθα, στο σημείο εκείνο της γης στο οποίο, σε Σοφ.· ἔνθαπημάτων 

κυρῶ, σε ποιο σημείο αθλιότητας βρίσκομαι, σε Ευρ.· με ρήμ. κίνησης, στον 

τόπο όπου, Λατ. quo, σε Σοφ. 2. λέγεται για χρόνο, όταν, όποτε, σε Ξεν.· ἔστιν 

ἔνθα, Λατ. est subi, ενίοτε, σε Σοφ.  

ἐνθάδε, επίρρ., I. 1. λέγεται για τόπο, προς τα εκεί, εδώ, αυτού, Λατ. illuc, 

huc, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 2. σε Αττ. όπως το ἔνθα, εδώ κι εκεί, Λατ. hic, σε 

Αριστοφ. κ.λπ.· οἱ ἐνθάδε, οι ζωντανοί, αντίθ. προς το οἱ κάτω, σε Σοφ.· 

επίσης, ο λαός μιας χώρας, στον ίδ. II. 1. λέγεται για περιστάσεις, σε αυτή την 

περίπτωση ή σε αυτήν την κατάσταση, σε Ξεν.· ομοίως, ἐνθάδ' ἥκων, να έχει 



φτάσει, να έχει οδηγηθεί κάποιος σε αυτό ή σε τέτοιο σημείο, σε Σοφ.· με 

γεν., ἐνθάδε τοῦ πάθους, σε αυτό το σημείο της συμφοράς μου, στον ίδ. 2. 

λέγεται για χρόνο, τώρα, αυτή την στιγμή, εδώ και τώρα, στον ίδ., σε Ξεν.  

ἐνθαδί, Αττ. επιτετ. αντί προηγ., σε Αριστοφ.  

ἐν-θᾱκέω, μέλ. -ήσω, κάθομαι μέσα ή πάνω σε κάτι, με δοτ., σε Σοφ.  

ἐνθάκησις[ᾱ], -εως, ἡ, κάθισμα μέσα ή πάνω σε κάτι· ἡλίου ἐνθ., θέση στον 

ήλιο, σε Σοφ.  

ἔνθα-περ, επίρρ., εκεί όπου, όπου, επιτετ. αντί ἔνθα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· εκεί 

όπου, σε Σοφ.  

ἐν-θάπτω, μέλ. -ψω, θάβω μέσα σε κάποιον τόπο· Παθ. αόρ. βʹ ἐνετάφην, σε 

Αισχίν.  

ἐνθαῦτα, ἐνθεῦτεν, Ιων. αντί ἐνταῦθα, ἐντεῦθεν.  
 


