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Α. Χρήση και σημασία 
 

εν ψυχρώ : ψύχραιμα , με ψυχραιμία - αντίθετο : εν θερμώ , εν βρασμώ ψυχής : σε 

κατάσταση ψυχικής αναταραχής  

εντούτοις : όμως  

εν μέρει  : κατά ένα μέρος , όχι πλήρως 

εν τέλει  : τελικά  

εν συνεχεία : στη συνέχεια, αμέσως μετά 

εν ενεργεία  ( ακολουθεί γενική πτώση ): ενεργός, σαν να ήταν ακόμα → Κηδεύτηκε με 

τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού  

εν πάση περιπτώσει : σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων 

λόγω : εξαιτίας 

δόξα τω Θεώ : ευτυχώς  

συν Θεώ : με τη βοήθεια του θεού  

επί  ίσοις  όροις : με ίσους όρους , ισότιμα  

ο εν λόγω : αυτός για τον οποίο μιλάμε  

εν κινήσει : σε κίνηση, ενώ κινείται  

εν δράσει : σε ώρα δράσης , δραστηριοποίησης  

εν ανάγκη : στην ανάγκη, σε περίπτωση που χρειαστεί 

εν προκειμένω : στη συγκεκριμένη περίπτωση 

ενόψει : μπροστά σε (ακολουθεί γενική πτώση ) → Ενόψει της κακοκαιρίας   ο περίπατος 

αναβλήθηκε 

ενώπιος ενωπίω : πρόσωπο με πρόσωπο  → Σ’ αυτό το τραπέζι βρέθηκε ενώπιος ενωπίω 

με τους αντιπάλους του  

εν ευθέτω χρόνω : όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, αργότερα 

εν καιρώ : στο μέλλον, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή 

επ’ ουδενί λόγω : για κανένα λόγο, σε καμία περίπτωση   → Επ’ ουδενί λόγω δεν 

διακινδυνεύω τη θέση μου  
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επ’ αυτοφώρω : τη στιγμή της πράξης  

εν λευκώ : χωρίς περιορισμούς, ελεύθερα, με πλήρη εξουσιοδότηση 

επί τη ευκαιρία : με την ευκαιρία αυτή, μια και το έφερε η συζήτηση 

Β. Φύλλο εργασίας 
 

Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη φράση :  

 

1.Θα σου εξηγήσω τι έγινε ................................................................................................... 

2.......................................................... θα το κάνω κι αυτό για να πετύχω τους στόχους μου  

3.Να ξέρεις ότι θα διαγωνιστούμε όλοι ..................................................................................... 

4. Μου φαίνεται ότι ............................................................................ συμμαθητής μας δεν 

είναι αξιόπιστο άτομο . 

5. Απόψε το βράδυ θα είμαι ................................................................... με εχθρούς και 

φίλους . 

6. Σου είπα να μου φέρεις το μολύβι, όχι να ψάξεις ................................................................. 

την τσάντα μου . 

7. Η παρέα τον συγχώρησε, γιατί όσα ξεστόμισε ειπώθηκαν .................................................... 

8.Το διαγώνισμα αναβλήθηκε ............................................................................. της εκδρομής  

9.Τον πίστεψα .............................................................. μόνο, διότι γενικά δεν τον 

εμπιστεύομαι . 

10. Ο Πέτρος πιάστηκε .......................................................................... να γράφει πάνω στα 

θρανία μας . 

11. ...................................................................................... , δεν μου δίνεις κι εκείνα τα 

χρήματα που σου δάνεισα χτες στο διάλειμμα ;   

12. Δεν πρόκειται να  ξανακάνω παρέα μαζί σου ..................................................................... 

 

 

 

 


