
ᾖξα, I. αόρ. αʹ του ἀΐσσω, ᾄσσω. II. ἦξα, αόρ. αʹ του ἄγνυμι και του ἄγω.  

ἠξίωσα, -ώθην, Ενεργ. αόρ. αʹ και ο αντίστοιχος Παθ. του ἀξιόω.  

ἡξῶ, Δωρ. αντί ἥξω, μέλ. του ἥκω.  

ἠοῖ, δοτ. του ἠώς.  

ἠοῖος, -α, -ον, Ιων. ἠόϊος, -η, -ον=ἑῷος, 1. πρωινός, σε Αριστοφ.· ἡ ἠοίη (ενν. 

ὥρα), το πρωί, σε Ομήρ. Οδ. 2. προς το πρωί, προς την ανατολή, ο 

ανατολικός, στο ίδ., σε Ηρόδ. 3. αἱ Ἠοῖαι ήταν ποίημα του Ησιόδου, στο 

οποίο κάθε πρόταση ξεκινούσε με το ἢ οἵη.  

ᾔομεν, αʹ πληθ. παρατ. του εἶμι (Λατ. ibo).  

ᾐόνιος, -α, -ον (ᾐών), αυτός που βρίσκεται στην ακτή, σε Ανθ.  

ἠπανία, ἡ, απορία, έλλειψη, σπανιότητα, σε Ανθ. (αμφίβ. προέλ.).  

ἠπάομαι, βλ. ἠπήσασθαι.  

ἧπαρ, -ᾰτος, τό, το συκώτι, σε Όμηρ. κ.λπ.· ὑφ' ἥπατος φέρειν, λέγεται για τις 

εγκυμονούσες γυναίκες, σε Ευρ.· στους Τραγ. αναφέρεται σαν η έδρα των 

συναισθημάτων, των παθών, του θυμού, του φόβου κ.λπ., επομένως 

αντιστοιχεί προς την έννοια «καρδιά».  

ἤπαφον, αόρ. βʹ του ἀπᾰφίσκω.  

ἠπεδᾰνός, -ή, -όν, 1. αδύνατος, ασθενής, ευάλωτος, σε Όμηρ. 2. με γεν., 

στερημένος από κάτι, σε Ανθ. (αμφίβ. προέλ.).  

ἠπείλεον, ἠπείλησα, παρατ. και αόρ. αʹ του ἀπειλέω.  

ἠπειρο-γενής, -ές (γίγνομαι), αυτός που γεννήθηκε ή ζει στην ξηρά, που 

διαβιεί στην ήπειρο, ο ηπειρώτης, σε Αισχύλ.  

ἠπειρόνδε, στην ξηρά, στη στεριά, σε Ομήρ. Οδ.  

ἤπειρος, Δωρ. ἄπ-[ᾱ], ἡ, Λατ. terra-firma, I. η στεριά, αντίθ. προς τη 

θάλασσα, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.· κατ' ἤπειρον, μέσω στεριάς, σε Ηρόδ.· μήτ' 

ἐν θαλάττῃ μήτ' ἐν ἠπείρῳ, σε Αριστοφ.· απ' όπου στην Ομήρ. Οδ. ένα νησί 

αποκαλείται ἤπειρος. II. ο ηπειρωτικός κορμός της Δυτικής Ελλάδας, αντίθ. 

προς την Ιθάκη και τα γειτονικά νησιά (έπειτα ονομάστηκε Ἤπειρος, σαν 

κύριο όνομα), σε Ομήρ. Οδ.· έπειτα, γενικά, ξηρά, σε αντίθεση προς τα νησιά, 

σε Ηρόδ., Αττ. III. κατόπιν, η μεγάλη, εκτεταμένη ξηρά· η Ασία ειδικά 

αποκαλούνταν Ήπειρος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης, η Ευρώπη, σε Αισχύλ.· απ' 

όπου ο Σοφ. μιλάει για δισσὰς ἠπείρους, δηλ. για την Ευρώπη και την Ασία 

(αμφίβ. προέλ.).  

ἠπειρόω, μεταβάλλω σε ξηρά, σε Ανθ. — Παθ., γίνομαι ήπειρος, σε Θουκ.  

ἠπειρώτης, -ου, ὁ, θηλ. -ῶτις, -ιδος, I. αυτός που προέρχεται από την ξηρά, 

αυτός που ζει στην ξηρά, ο στεριανός, αντίθ. προς το νησιώτης, σε Ηρόδ.· αἱ 

ἠπειρώτιδες Αἰολίδες πόλιες, αντίθ. προς τις πόλεις των νησιών, στον ίδ. κ.λπ.· 

ἠπειρῶτις ξυμμαχία, συμμαχία με ηπειρωτική δύναμη, αντίθ. προς το ναυτική, 

σε Θουκ. II. αυτός που ανήκει στην ήπειρο της Ασίας, ο Ασιατικός, σε Ευρ. 

III. ο Ηπειρώτης, ο κάτοικος της Ηπείρου, σε Λουκ.  

ἠπειρωτικός, -ή, -όν, I. αυτός που ανήκει ή αρμόζει σε ηπειρώτη, σε Ξεν. II. 

αυτός που προέρχεται από την Ήπειρο, σε Θουκ.  

ἤ-περ, ποιητ. ἠέ-περ (ἤ), παρά· με συγκρ., σε Όμηρ.  

ᾗ-περ (ᾗ), με τον ίδιο τρόπο όπως..., βλ. ὅσπερ.  

ἠπεροπεύς, -έως, Επικ. -ῆος, απατεώνας, εξαπατητής, σε Ομήρ. Οδ., Ανθ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

ἠπεροπευτής, -οῦ, ὁ, = το προηγ., ἠπεροπευτὰ (Επικ. κλητ.), σε Ομήρ. Ιλ.  

ἠπεροπεύω (ἠπεροπεύς), μόνο στον ενεστ. και παρατ., εξαπατώ, δελεάζω, σε 

Όμηρ.  



ἠπήσασθαι, αόρ. αʹ του άχρηστου ενεστ. ἠπάομαι, επιδιορθώνω, φτιάχνω, 

επισκευάζω, αποκαθιστώ, «μπαλώνω», σε Αριστοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

ἠπητής, -οῦ, ὁ, επιδιορθωτής, επισκευαστής, σε Βατραχομ., Ξεν.  

ἠπιᾰλέω, μέλ. -ήσω, έχω πυρετό με ρίγος, σε Αριστοφ.  

ἠπίᾰλος, ὁ, I. πυρετός με σύγκρυο, ρίγος, σε Αριστοφ. II. = ἠπιάλης, 

εφιάλτης, το κακό όνειρο της νύχτας, στον ίδ. (άγν. προέλ.).  

ἠπῐο-δίνητος[ῑ], -ον (δινέω), αυτός που περιστρέφεται ήρεμα, γλυκά, σε Ανθ.  

ἠπιό-δωρος, -ον (δῶρον), ευεργετικός, γενναιόδωρος, αυτός που εξευμενίζει 

μέσω δώρων, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἠπιό-θῡμος, -ον, πράος ως προς τη διάθεση, φιλήσυχος, σε Ανθ.  

ἤπῐος, -α, -ον και -ος, -ον, I. 1. λέγεται για πρόσωπα, ήσυχος, απαλός, 

μαλακός, ευγενικός· πατὴρ δ' ὣς ἤπιος αἰεί, σε Όμηρ.· με δοτ. προσ., στον ίδ., 

σε Τραγ. 2. λέγεται επίσης για συναισθήματα· ἤπια εἰδέναι, έχω ευμενή 

συναισθήματα, σε Όμηρ.· πρὸς τὸ ἠπιώτερον καταστῆσαί τινα, εξευμενίζω 

κάποιον, φέρνω κάποιον σε ηπιότερη, πραότερη διάθεση, σε Θουκ. II. 1. 

Ενεργ., καταπραϋντικός, κατευναστικός, ανακουφιστικός· λέγεται για 

φάρμακα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. ἤπιον ἦμαρ, με απαρέμφ., μέρα ευνοϊκή 

(ευοίωνη) για να ξεκινήσει μια επιχείρηση, σε Ησίοδ. III. επίρρ., ἠπίως, σε 

Ηρόδ., Σοφ.  

ἠπιό-χειρ, -ειρος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει χέρι που καταπραΰνει, ανακουφίζει, σε 

Ανθ.  

ἤπου ή ἤπου, με τροποποιημένη σημασία από το που, παρά ίσως, ή 

ενδεχομένως, σε Όμηρ.  

ἦπου ή ἦπου, I. υποθέτω, στοχάζομαι, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ.· ύστερα από 

άρνηση, πολύ λιγότερο, σε Θουκ. II. χρησιμ. για να υποβληθεί ερώτηση με 

δισταγμό, είναι πιθανόν ότι...; αλήθεια...; είναι δυνατόν...;, σε Ομήρ. Οδ., 

Αισχύλ.  

ἠπύτα[ῠ], ὁ, Επικ. αντί ἠπύτης (ἠπύω), κράχτης, διαλαλητής, ντελάλης· ἠπύτα 

κῆρυξ, μεγαλόφωνος κήρυκας, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἠπύω, Δωρ. ἀπύω [ᾱ], μέλ. -ύσω [ῡ], αόρ. αʹ ἤπῡσα (εἰπεῖν)· 1. καλώ, 

προσκαλώ κάποιον, φωνάζω, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. κ.λπ.· με διπλή αιτ., τί με 

τόδε χρέος ἀπύεις; γιατί με καλείς γι' αυτό; σε Ευρ. 2. απόλ., ανακράζω, 

φωνάζω, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για τον άνεμο, πνέω με δύναμη, φυσώ 

κάνοντας θόρυβο, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, για τη λύρα, ηχώ, σε Ομήρ. Οδ. 3. 

προφέρω, εκφέρω, ξεστομίζω, μιλώ· πατρὸς ὄνομ' ἀπύεις, σε Αισχύλ.· τί ποτ' 

ἀπύσω; σε Ευρ.  

ἦρ, συνηρ. αντί ἔαρ.  

ἤρᾱ, γʹ ενικ. παρατ. του ἐράω.  

ἦρᾰ, I. αόρ. αʹ του αἴρω II. αλλά ἤρα', δηλ. ἤραο, Επικ. αντί ἤρω, βʹ ενικ. 

Μέσ. αορ. αʹ του αἴρω· ομοίως, ἤρᾱ, σε Βοιωτ.  

ἦρα, ουδ. επίθ. πληθ., I. δώρα που έγιναν δεκτά, προσφορές· ἦρα φέρειν, σε 

Όμηρ. II. με γεν. = χάριν, εξαιτίας, λόγω, σε Ανθ.  

Ἥρα, Ιων. Ἥρη, ἡ, η Ήρα, στη Λατ. Juno, η βασίλισσα των θεών, κόρη του 

Κρόνου και της Ρέας, αδερφή και σύζυγος του Δία, σε Όμηρ. κ.λπ.· νὴ τὴν 

Ἥραν, όρκος των Αθηναίων γυναικών, σε Ξεν.  

Ἡραῖος, -α, -ον, αυτός που ανήκει στην Ήρα· Ἡραῖον (ενν. ἱερόν), τό, το ιερό 

της Ήρας, το Ηραίο, σε Ηρόδ.  

Ἡρακλέης, συνηρ. Ἡρᾰ-κλῆς, ὁ, Αττ. γεν. Ἡρακλέους, δοτ. Ἡρακλέεϊ, αιτ. 

Ἡρακλέᾱ, κλητ. Ἡράκλεες, -εις, Ιων. και Επικ. Ἡρακλῆος, -κλῆι, -κλῆα· οι 

Αττικοί τύποι συντέμνονται ακόμη περισσότερο, Ἡρακλέος, Ἡρακλέΐ, 



Ἡρακλέᾰ και Ἡρακλῆ· ανώμ. αιτ. Ἡρακλέην· ο Ηρακλής, Λατ. Hercules, γιος 

του Δία και της Αλκμήνης, ο πιο δημοφιλής από τους Έλληνες ήρωες, σε 

Όμηρ. κ.λπ. (το όνομά του υποδηλώνει «τη δόξα της Ήρας», το Ἥρας κλέος, 

από τη δόξα που εκείνη απέκτησε κατά τη γέννησή του).  

Ἡρακλεῖδαι, οἱ, οι Ηρακλείδες, οι απόγονοι του Ηρακλή, σε Ηρόδ.  

Ἡράκλειος, -α, -ον και -ος, -ον, Επικ. -ήειος, Ιων. -ήιος, -η, -ον, I. αυτός που 

ανήκει στον Ηρακλή, Λατ. Herculeus· βίη Ἡρακληείη, δηλ. η ρώμη, η δύναμη 

του Ηρακλή, ο ρωμαλέος Ηρακλής, σε Όμηρ.· Ἡράκλειαι στῆλαι, οι δύο 

αντικριστοί βράχοι του Ηρακλή, δηλ. η Κάλπη, το σημερινό Γιβραλτάρ, και η 

Αβύλη, το σημερινό όρος των Πιθήκων, σε Ηρόδ. II. 1. ως ουσ., Ἡράκλειον, 

Ιων. -ήιον (ενν. ἱερόν), τό, το ιερό του Ηρακλή, το Ηράκλειο, στον ίδ. κ.λπ. 2. 

Ἡράκλεια (ενν. ἱερά), τά, η γιορτή προς τιμήν του Ηρακλή, σε Αριστοφ.  

Ἡρακλείτειος, -α, -ον, αυτός που ανήκει στον Ηράκλειτο, σε Πλάτ.  

Ἡρᾰκλῆς, ὁ, συνηρ. από το Ἡρακλέης.  

Ἡρακλίσκος, ὁ, υποκορ. του Ἡρακλῆς, σε Θεόκρ.  

ἤρᾰρον, αόρ. βʹ του ἀραρίσκω.  

ἠρᾰσάμην, αόρ. αʹ του ἔραμαι· Επικ. γʹ ενικ. ἠράσσατο — Παθ. με Μέσ. 

σημασία, ἠράσθην.  

ἤρᾰτο, γʹ ενικ. μεσ. αορ. αʹ του ἄρνυμαι.  

ἠρᾶτο, γʹ ενικ. παρατ. του ἀράομαι.  

ᾑρέθην, Παθ. αόρ. αʹ του αἱρέω· ᾕρει, γʹ ενικ. Ενεργ. παρατ.  

ἠρέμᾰ, επίρρ., 1. όπως το ἀτρέμας, σιγανά, ήσυχα, σιωπηλά, σε Αριστοφ., 

Πλάτ. 2. ελαφρά, λίγο, στον ίδ. 3. αργά, με βραδύ ρυθμό, αντίθ. προς το 

τάχιστα, στον ίδ. (αμφίβ. προέλ.).  

ἠρεμαῖος, -α, -ον, επίθ. του ἠρέμα, ήσυχος, ατάραχος, σε Πλάτ.· ανώμ. συγκρ. 

ἠρεμέστερος, σε Ξεν.· επίρρ. -αίως = ἠρέμα, στον ίδ.· συγκρ. -εστέρως, στον 

ίδ.  

ἠρεμέω, μέλ. -ήσω, παραμένω ήσυχος, είμαι αδρανής, στέκομαι ατάραχος, σε 

Ξεν., Πλάτ.  

ἠρέμησις, -εως, ἡ, αταραξία, ησυχία, ακινησία, σε Αριστ.  

ἠρεμί[ῑ], επίρρ., αντί ἠρέμα, σε Αριστοφ.  

ἠρεμία, ἡ, ησυχία, αταραξία, ακινησία· ἐπὶ ἠρεμίας ὑμῶν, σε Δημ.  

ἠρεμίζω, I. καθιστώ κάποιον ήρεμο ή ήσυχο, καταπραΰνω, κατευνάζω, σε 

Ξεν. II. αμτβ., = ἠρεμέω, στον ίδ.  

ἤρεμος, -ον, = ἠρεμαῖος, σε Κ.Δ.  

ἤρεσα, αόρ. αʹ του ἀρέσκω.  

ᾑρέτισα, αόρ. αʹ του αἱρετίζω.  

ἥρευν, Ιων. αντί ᾕρουν, παρατ. του αἱρέω.  

Ἥρη, Ιων. αντί Ἥρα.  

ᾕρηκα, -ημαι, Ενεργ. και Παθ. παρακ. του αἱρέω· ᾕρηντο, γʹ πληθ. υπερσ.  

ἠρήρει, γʹ ενικ. υπερσ. του ἀραρίσκω  

Β.  

ἠρήρειστο, γʹ ενικ. υπερσ. Παθ. του ἐρείδω.  

-ήρης, κατάληξη επιθέτων. 1. από το ἀραρ-εῖν, ἀραρ-ίσκω, όπως το ἐρι-ήρης, 

θυμ-ᾱρής. 2. από το ἐρ-έσσω, όπως το ἀμφ-ήρης, ἁλι-ήρης, τρι-ήρης, κ.λπ.  

ἠρησάμην, αόρ. αʹ του ἀράομαι.  

ἦρι, Επικ. επίρρ., πρωί, νωρίς, σε Όμηρ.· ἦρι μάλ', μάλ' ἦρι, στον ίδ.  

ἠρι-γένεια, ἡ (γίγνομαι), αυτή που έχει γεννηθεί πρωί, το παιδί της αυγής, 

επίθ. της Ἠοῦς, σε Όμηρ.· επίσης, απόλ., Ἠώς, η Αυγή, σε Ομήρ. Οδ.· 

ἠριγενείας, την αυγή, σε Θεόκρ.  



Ἠρῐδᾰνός, ὁ, ο Ηριδανός, θρυλικό ποτάμι διάσημο στους παλαιούς μύθους, 

για το οποίο λεγόταν ότι χύνεται στον Ωκεανό, στο δυτικότερο μέρος της 

Ευρώπης, σε Ησίοδ., Ηρόδ.· άλλοι μεταγεν. συγγραφείς θεωρούσαν ότι 

δήλωνε τον ποταμό Πάδο (όπως ο Ευρ.), ενώ άλλοι το Ροδανό ή το Ρήνο 

(όπως πιθανόν ο Ηρόδ.).  

ἤριζον, ἤρισα, παρατ. και αόρ. αʹ του ἐρίζω.  

ἠρίθμεον, -ουν, παρατ. του ἀριθμέω.  

ἤρῐκε, γʹ ενικ. αορ. βʹ του ἐρείκω.  

ἠρῐνός, -ή, -όν (ἦρ), = ἐαρινός, αυτός που ανήκει ή βρίσκεται μέσα στην 

άνοιξη, σε Σόλωνα, Ευρ.· ουδ. πληθ. ως επίρρ., κατά την άνοιξη, ὅταν ἠρινά... 

φωνῇ χελιδών, σε Αριστοφ.  

ἠρίον, τό, τάφος, τύμβος, μνημείο, σε Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ. (αμφίβ. προέλ.).  

ἤρῐπε, γʹ ενικ. αορ. βʹ του ἐρείπω.  

ἠρι-πόλη, ἡ (πολέω), αυτή που βαδίζει το πρωί· ως ουσ., όπως το ἠριγένεια, 

το πρωί, σε Ανθ.  

ἡρίστηται, γʹ ενικ. Παθ. παρακ. του ἀριστάω.  

ἠρνήθην, ἤρνημαι, αόρ. αʹ και παρακ. του ἀρνέομαι· ἠρνησάμην, Μέσ. αόρ. 

αʹ.  

ἠρόθην, Παθ. αόρ. αʹ του ἀρόω.  

ἥρπαξα και ἥρπᾰσα, αόρ. αʹ του ἁρπάζω.  

ἤρρησα, αόρ. αʹ του ἔρρω.  

ἦρσα, I. αόρ. αʹ του ἀραρίσκω, II. του ἄρδω.  

ἤρτησα, αόρ. αʹ του ἀρτάω· ἤρτημαι, Παθ. παρακ.  

ἤρτῡνα, ἠρτῡνάμην, Ενεργ. και Μέσ. αόρ. αʹ του ἀρτύνω.  

ἤρτῡσα, αόρ. αʹ του ἀρτύω.  

ἤρῠγον, αόρ. βʹ (στον Ενεργ. τύπο) του ἐρεύγομαι, II.  

ἠρύκᾰκον, Επικ. αόρ. βʹ του ἐρύκω.  

ἥρῳ, ποιητ. δοτ. ενικ. του ἥρως· ἥρω, γεν. και αιτ. του ιδίου.  

ἤρω, βʹ ενικ. παρατ. του ἀράομαι.  

ἠρώησα, αόρ. αʹ του ἐρωέω.  

ἡρωϊκός, -ή, -όν (ἥρως), I. αυτός που αναφέρεται στον ήρωα, ο σχετικός με 

τον ήρωα, ο ηρωϊκός, σε Πλάτ. κ.λπ.· II. στη μετρική, ἡρωϊκὸς στίχος, ο 

ηρωικός στίχος, δακτυλικός εξάμετρος, στον ίδ.  

ἡρωίνη[ῑ], ἡ, θηλ. του ἥρως, ηρωίδα, σε Θεόκρ.· συνηρ. ἡρῴνη, σε Αριστοφ.  

ἡρώιος, -α, -ον, = ἡρωϊκός, σε Πίνδ.  

ἡρωίς, -ίδος, ἡ, I. = ἡρωίνη, σε Πίνδ. II. ως θηλ. του ἡρωϊκός, σε Ανθ.  

ἠρώμην, παρατ. του ἀράομαι.  

ἡρῷον, Ιων. -ώϊον, τό (ἥρως), 1. (σε συνδυασμό με το ἱερὸν ή το ἕδος), ο 

ναός ή το ιερό που είναι αφιερωμένο σε έναν ήρωα, σε Ηρόδ. κ.λπ.· θἠρῷον, 

δηλ. τὸ ἡρῷον, σε Αριστοφ. 2. (σε συνδυασμό με το μέτρον), ο εξάμετρος 

στίχος, σε Πλούτ.  

ἡρῷος, -α, -ον, συνηρ. αντί ἡρώϊος· ὁ ἡρῷος (ενν. ῥυθμός), το ηρωικό μέτρο, 

ο εξάμετρος, σε Πλάτ. κ.λπ.· ποὺς ἡρῷος, ο δάκτυλος, ο μετρικός πους, σε 

Ανθ.  

ἥρως, ὁ, γεν. ἥρωος, Αττ. επίσης ἥρω, δοτ. ἥρωϊ, ἥρῳ, αιτ. ἥρωα, ἥρω, 

σπανίως ἥρων — πληθ., ονομ. ἥρωες, σπάνια ἥρως, δοτ. ἥρωσιν, αιτ. ἥρωας, 

σπάνια ἥρως (συγγενές με το Λατ. vir), 1. ο ήρωας· στον Όμηρ. αποδίδεται 

στους Έλληνες που πολέμησαν στην Τροία, κατόπιν και για τους πολεμιστές 

εν γένει, και έπειτα για όλους τους ελεύθερους ανθρώπους της ηρωικής 

εποχής, που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο ή τη διοίκηση όπως ο 



αοιδός Δημόδοκος, ο κήρυκας Μούλιος, ακόμα και οι απόλεμοι Φαίακες. 2. 

στον Ησίοδ., οι ὄλβιοι ἥρωες είναι άνδρες της τέταρτης γενεάς των 

ανθρώπων, που έπεσαν μπροστά στα τείχη της Θήβας και της Τροίας και 

έλαβαν από το Δία κατοικία στα Νησιά των Μακάριων. 3. οι ήρωες, ως 

υποκείμενα λατρείας, σαν ημίθεοι ή άνδρες γεννημένοι απο θεό και θνητό, 

όπως ο Ηρακλής, ο Αινείας, ο Μέμνονας, σε Ηρόδ., Πίνδ.· έπειτα, 

χρησιμοποιείται για όσους είχαν προσφέρει μεγάλες ευεργεσίες στο 

ανθρώπινο γένος και τιμήθηκαν γι' αυτό, όπως ο Δαίδαλος, ο Τριπτόλεμος, ο 

Θησέας, σε Ανθ. 4. έπειτα, οι ήρωες ήταν κατώτεροι, τοπικοί, εγχώριοι θεοί, 

προστάτες πόλεων, φυλών ή ομάδων, συντεχνιών, κ.λπ.· όπως στην Αθήνα, οι 

ἥρωες ἐπώνυμοι ήταν εκείνοι οι ήρωες από τους οποίους πήραν τα ονόματά 

τους οι φυλαί, σε Ηρόδ.  

ἡρῷσσα, ἡ, = ἡρωίνη, σε Ανθ.  

ἦς, Δωρ. αντί ἦν, γʹ ενικ. παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ἧς, Δωρ. αντί εἷς, ο ένας, σε Θεόκρ.  

ᾖσα, I. αόρ. αʹ του ᾄδω· II.ἧσα, αόρ. αʹ του ἥδω.  

ἧσαι, βʹ ενικ. του ἧμαι.  

ἦσαν, γʹ πληθ. παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ᾖσαν, I. Αττ. αντί ᾔδεσαν, γʹ πληθ. υπερσ. του οἶδα. II. αντί ἤϊσαν, γʹ πληθ. 

παρατ. του εἶμι (Λατ. ibo).  

ἥσατο, γʹ ενικ. αορ. αʹ του ἥδομαι.  

ἥσειν, απαρέμφ. μέλ. του ἵημι.  

ἦσθα, Αιολ. και Αττ. αντί ἦς, βʹ ενικ. παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ἧσθα, απαρέμφ. του ἧμαι.  

ἠσθένησα, -ένουν, αόρ. αʹ και παρατ. του ἀσθενέω.  

ἥσθην, I. αόρ. αʹ του ἥδομαι· II.ἤσθην, Παθ. αόρ. αʹ του ᾄδω.  

ᾐσθόμην, αόρ. βʹ του αἰσθάνομαι.  

ᾗσι, Επικ. αντί ᾗ, γʹ ενικ. υποτακτ. αορ. βʹ του ἵημι.  

ἤσκειν, αντί ἤσκεεν, γʹ ενικ. παρατ. του ἀσκέω.  

ᾖσμεν, Αττ. αντί ᾔδειμεν, αʹ πληθ. υπερσ. του οἶδα, βλ. *εἴδω.  

ἧσο, βʹ ενικ. προστ. του ἧμαι.  

ἧσσα, Αττ. ἧττα, -ης, ἡ (ἥσσων), υποχώρηση, ήττα, αντίθ. προς το νίκη, σε 

Θουκ. κ.λπ.· με γεν. πράγμ., υποχώρηση σε κάτι· ἡδονῶν, ἐπιθυμιῶν, σε 

Πλάτ.  

ἡσσάομαι, Αττ. ἡττ-, μέλ. ἡσσηθήσομαι ή Μέσ. ἡττήσομαι, με Παθ. σημασία, 

αόρ. αʹ ἡσσήθην, παρακ. ἥσσημαι, Ιων. ἑσσόομαι, μτχ. ἑσσούμενος, γʹ ενικ. 

παρατ. ἑσσοῦτο (χωρίς αύξηση), αόρ. αʹ ἑσσώθην, παρακ. ἕσσωμαι — 1. Παθ., 

είμαι λιγότερος από κάποιον άλλο, κατώτερός του· με γεν. προσ., σε Ευρ., 

Ξεν. κ.λπ.· με γεν. πράγμ., ἡσσάομαι ῥήματος, υποτάσσομαι στη δύναμη των 

λέξεων, σε Θουκ.· ὃ ἡττῷτο, στο οποίο αποδείχτηκε κατώτερος, σε Ξεν. 2. ως 

Παθ., ηττώμαι, υποτάσσομαι, νικιέμαι, κατατροπώνομαι, συντρίβομαι· ὑπό 

τινος, σε Ηρόδ., Αττ.· επίσης, με γεν. προσ., σε Ευρ. κ.λπ.· ἡσσᾶσθαι μάχῃ ή 

μάχην, σε Ηρόδ., Δημ. 3. υποχωρώ, ενδίδω, υποτάσσομαι, είμαι δέσμιος σε 

πάθη και επιθυμίες· με γεν., ἡσσημένος ἔρωτος, σε Ευρ.· τῶν ἡδονῶν, σε Ξεν.· 

επίσης με δοτ., νικιέμαι, καταβάλλομαι από κάποιον, ἡδονῇ ἡσσώμενοι, σε 

Θουκ.  

ἡσσητέος, -α, -ον, ουδ. πληθ. ἡσσητέα, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να 

ηττηθεί· γυναικός, από μια γυναίκα, σε Σοφ.  

ἥσσων, ἧσσον, γεν. -ονος, Αττ. ἥττων, Ιων. ἕσσων, συγκρ. του κακός ή του 

μικρός (αλλά σχηματισμένο από το ἦκα, ήσυχα, απαλά, επομένως ο αρχικός 



τύπος ήταν ἡκίων, με υπερθ. ἥκιστος). I. 1. με γεν. προσ., λιγότερος, 

κατώτερος, ασθενέστερος, λιγότερο γενναίος, σε Όμηρ. κ.λπ.· με απαρέμφ., 

ἕσσων θεῖν, όχι τόσο καλός στο τρέξιμο, σε Ηρόδ.· οὐδενὸς ἥσσωνγνῶναι, 

ανώτερος από όλους στην κρίση, σε Θουκ. 2. απόλ., λέγεται για την πιο 

αδύναμη πλευρά· ἥσσους γενέσθαι, ισοδύναμο του ἡττηθῆναι, στον ίδ.· τὰ τῶν 

ἡττόνων, η περιουσία των ηττηθέντων, σε Ξεν.· λέγεται επίσης για πράγματα, 

τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν, «κάνοντας να φανεί ο χειρότερος λόγος σαν ο 

καλύτερος», σε Πλάτ. II. με γεν. πράγμ., υποκύπτοντας σε κάτι, γίνομαι 

υπόδουλος σε κάτι· ἔρωτος, σε Σοφ.· κέρδους, σε Αριστοφ. κ.λπ.· γενικά, 

υποτασσόμενος σε κάτι, ανίκανος ως προς την αντίσταση· τοῦ πεπρωμένου, σε 

Ευρ. III. ουδ., ἧσσον, Αττ. ἧττον, ως επίρρ., λιγότερο, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ. 

κ.λπ.· συχνά με άρνηση που προηγείται, οὐχ ἧσσον, οὐδ' ἧσσον, όχι λιγότερο, 

εξίσου, σε Αισχύλ. κ.λπ.  

ἧσται, γʹ ενικ. του ἧμαι.  

ᾖστε, Αττ. αντί ᾔδειτε, βʹ πληθ. υπερσ. του οἶδα, βλ. *εἴδω.  

ἤστην αντί ἤτην, γʹ δυϊκ. παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ᾔστην, Αττ. αντί ἠδείτην, βλ. *εἴδω.  

ἧστο, γʹ ενικ. παρατ. του ἧμαι.  

ἦστον αντί ἦτον, βʹ δυϊκ. παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ᾔστωσα, αόρ. αʹ του ἀϊστόω.  

ἥσῠχα, ουδ. πληθ. του ἥσυχος, ως επίρρ.  

ἡσῠχάζω, μέλ. -άσω, -άσομαι, αόρ. αʹ ἡσύχᾰσα (ἥσυχος)· I. είμαι ήρεμος, 

παραμένω ατάραχος, ξεκουράζομαι, σε Αισχύλ.· ἡ ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυχάζειν, η 

δυσκολία του να βρεις ξεκούραση, ησυχία, σε Θουκ.· συχνά σε μτχ., 

ἡσυχάζων προσμένω, σε Σοφ.· ἡσυχάσασα, αυτή που αναπαύθηκε μέσω της 

διακοπής του πολέμου, σε Θουκ.· τὸ ἡσυχάζον τῆς νυκτός, το πιο ήσυχο 

χρονικό σημείο της νύχτας, στον ίδ. II. μτβ. ενεργείας στον αόρ. αʹ, κάνω 

κάποιον να ησυχάσει, τον βάζω να αναπαυθεί, σε Πλάτ.  

ἡσῠχαῖος, Δωρ. ἁσυχ-, -α, -ον, ποιητ. αντί ἥσυχος, σε Σοφ.  

ἡσῠχαίτερος, -τατος, ανώμ. συγκρ. και υπερθ. του ἥσυχος.  

ἡσῠχῇ, Δωρ. ἁσυχᾷ, επίρρ., σιγανά, ήσυχα, ήπια, ήρεμα, σε Πίνδ.· ἔχ' ἡσυχῇ, 

κάνε ησυχία, κάτσε ήσυχα, σε Πλάτ.· ἡσυχῇ γελάσαι, στον ίδ.  

ἡσῠχία, Ιων. -ίη, Δωρ. ἁσυχία, ἡ, I. 1. αταραξία, στατικότητα, ηρεμία, 

ξεκούραση, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ.· με γεν., ξεκουράζομαι από κάτι, σε 

Ηρόδ., Πλάτ. 2. με πρόθεση, δι' ἡσυχίης εἶναι, είμαι ήσυχος, ησυχάζω, σε 

Ηρόδ.· ἐν ἡσυχίᾳ ἔχειν τι, κρατώ κάτι κρυφό, σιωπώ, δεν μιλώ γι' αυτό, στον 

ίδ.· ἐφ' ἡσυχίας, σε Αριστοφ.· κατ' ἡσυχίην πολλήν, σε Ηρόδ.· καθ' ἡσυχίαν, σε 

ανάπαυση, σε Θουκ.· μεθ' ἡσυχίας, ήσυχα, σιγανά, σιωπηλά, σε Ευρ. 3. με 

ρήματα· ἡσυχίαν ἄγειν, είμαι ήρεμος, ησυχάζω, ηρεμώ, είμαι γαλήνιος, 

βρίσκομαι σε κατάσταση ειρήνης, σε Ηρόδ., Αττ.· ομοίως, ἡσυχίαν ἔχειν, σε 

Ηρόδ., Αττ. II. τόπος απομόνωσης, τόπος ερημικός, σε Ομηρ. Ύμν., Ξεν.  

ἡσύχιμος, Δωρ. ἁσύχ-, -ον, = ἥσυχος, σε Πίνδ.  

ἡσύχιος[ῠ], Δωρ. ἁσύχ-, -ον, = ἥσυχος, ήσυχος, ήρεμος, πράος, γαλήνιος, σε 

Ομήρ. Ιλ.· επίσης, στον πεζό λόγο, τρόπου ἡσυχίου, με ήσυχη διάθεση, σε 

Ηρόδ.· τὸ ἡσύχιον τῆς εἰρήνης, σε Θουκ.· επίρρ. -ίως, σε Ομηρ. Ύμν.  

ἡσῠχιότης, -ητος, ἡ, = ἡσυχία, σε Πλάτ.  

ἥσυχος, Δωρ. ἅσυχος, -ον, I. 1. ήρεμος, ακίνητος, σιωπηλός, ήσυχος, 

γαλήνιος, σε Ησίοδ., Ηρόδ., Αττ.· ἡσύχῳ βάσει φρενῶν, δηλ. ήσυχα 

διαλογιζόμενος, σε Αισχύλ.· ἐν ἡσύχῳ, σιωπηλά, με ήρεμο τρόπο, σε Σοφ. 2. 

ήπιος, ευγενικός, πράος, λέγεται για το χαρακτήρα, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· 



τοὺς ἀφ' ἡσύχου ποδός, αυτούς που διάγουν μια ήρεμη ζωή, ζουν έναν ήσυχο 

βίο, στον ίδ.· ὀργῇ ὑπόθες ἥσυχον πόδα, δηλ. μετρίασε την οργή σου, στον ίδ.· 

τὸ ξύνηθες ἥσυχον, τη συνηθισμένη ηρεμία, σε Θουκ. II. οι συνήθεις Αττ. 

τύποι του συγκρ. και υπερθ. ήταν ἡσυχαίτερος, -αίτατος, αλλά απαντά επίσης 

και ο ομαλός τύπος -ώτερος. III. επίρρ. -χως, σε Ευρ. κ.λπ.· ήρεμα, με 

προσοχή, στον ίδ.· υπερθ. ἡσυχαίτατα, σε Πλάτ.· το ουδ. ἥσυχον, Δωρ. 

ἅσυχον, χρησιμ. επίσης ως επίρρ., σε Θεόκρ.· και πληθ. ἅσυχα, στον ίδ.  

ᾐσχυμμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του αἰσχύνω.  

ἥσω, μέλ. του ἵημι.  

ἤ-τε (ἤτε) ή και, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἦτε ή ἦτε, ασφαλώς, βέβαια, αναμφίβολα, σε Όμηρ.  

ᾖτε, ᾔτην, Αττ. αντί ἤειτε, ἠείτην, βʹ πληθ. και γʹ παρατ. δυϊκ. του εἶμι (Λατ. 

ibo).  

ἤτην, γʹ δυϊκ. παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ᾐτιάασθε, Επικ. αντί ᾐτιᾶσθε, βʹ πληθ. παρατ. του αἰτιάομαι· ᾐτιᾱσάμην και -

άθην, αόρ. αʹ· ᾐτίᾱμαι, παρακ.  

ἤ-τοι, I. = ἦ τοι, βέβαια, αλήθεια, ασφαλώς, σε Ομήρ. Ιλ.· μετά το ἀλλ' εἰ..., 

και όμως, στο ίδ. II. = ἤ τοι, είτε στ' αλήθεια, ή πράγματι, ακολουθ. από το ἤ, 

ή (ἤτοι...ἤ), σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ἢτορ, τό, στον Όμηρ. πάντοτε στην ονομ. και αιτ., η καρδιά, σαν όργανο του 

ανθρώπινου σώματος, σε Ομήρ. Ιλ.· έπειτα, με την έννοια το κέντρο της ζωής, 

η ίδια η ζωή· ἦτορ ὀλέσαι, στο ίδ.· ως η έδρα των συναισθημάτων, των 

επιθυμιών, στο ίδ. κ.λπ.  

ἤτριον, Δωρ. ἄτριον, τό, το στημόνι του υφάσματος, σε Πλάτ., Θεόκρ.· στον 

πληθ., λεπτό, διαφανές ύφασμα, όπως εκείνο πίσω από το οποίο μπορείς να 

διακρίνεις τα αντικείμενα, σε Ευρ.· ἤτρια βύβλων, φύλλα κατασκευασμένα 

από λωρίδες παπύρου οι οποίες έχουν πλεχθεί σταυροειδώς, σε Ανθ.  

ἦτρον, τό, το μέρος κάτω από τον αφαλό, το υπογάστριο, σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ.  

ἧττα, ἡττάομαι, ἡττάω, ἥττων, Αττ. αντί ἧσσ-.  

ἥττημα, -ατος, τό, = ἧττα, σε Κ.Δ.  

ἤτω αντί ἔστω, γʹ ενικ. προστ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ηὐ-γένειος, -γενής, -κάρηνος, -κομος, -πυργος, κ.λπ., Επικ. και Λυρ. αντί εὐ-

γένειος, εὐγενής, κ.λπ.  

ηὑλάβεια, κράση αντί ἡ εὐλάβεια.  

ηὔλησα, αόρ. αʹ του αὐλέω· ηὐλεῖτο, γʹ ενικ. Παθ. παρατ.  

ηὐλισάμην, -ίσθην, Μέσ. και Παθ. αόρ. αʹ του αὐλίζομαι.  

ηὐξάμην[ᾰ], αόρ. αʹ του εὔχομαι.  

ηὔξᾰνον, παρατ. του αὐξάνω· ηὔξησα, -ήθην, Ενεργ. και Παθ. αόρ. αʹ.  

ἠΰς, ουδ. ἠΰ, Επικ. αντί ἐΰς, καλός, γενναίος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἤυσα[ῡ], αόρ. αʹ του αὔω.  

ἠύτε, Επικ. μόριο, I. όπως, καθώς, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· συχνά στον Όμηρ. σε 

παρομοιώσεις αντί ὡςὅτε. II. στην Ομήρ. Ιλ. Δ 277, ύστερα από συγκρ.· 

μελάντερον ἠύτε πίσσα, πολύ μαύρος, όπως η πίσσα· ἠύτε = ἤ, πιο μαύρος κι 

από την πίσσα.  

ηὐτρέπισται, γʹ ενικ. Παθ. παρακ. (με μέση σημασία) του εὐτρεπίζω.  

ηὔ-χορος, -ον, Επικ. αντί εὔχορος, με αιθέριο χορό, σε Ανθ.  

Ἡφαίστειος, -α, -ον, αυτός που ανήκει στον Ήφαιστο· Ἡφαιστεῖον ή 

Ἡφαίστειον (ενν. ἱερόν), τό, το ιερό του Ηφαίστου, σε Ηρόδ., Δημ. κ.λπ.· 

Ἡφαίστεια (ενν. ἱερά), τά, η γιορτή προς τιμήν του Ηφαίστου, το Λατ. 

Vulcanalia, σε Ξεν.  



Ἡφαιστό-πονος, -ον, αυτός που έχει κατασκευαστεί από τον Ήφαιστο, σε 

Ευρ.  

Ἥφαιστος, -ου, ὁ, I. ο Ήφαιστος, Λατ. Vulcanus, ο γιος του Δία και της 

Ήρας, χωλός εκ γενετής, ο θεός της μεταλλουργίας, σε Όμηρ. κ.λπ. II. 

μετωνυμικά αντί της λέξης πῦρ, φωτιά, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. (πιθανόν από το 

ἅπ-τω, ανάβω φωτιά).  

Ἡφαιστό-τευκτος, -ον, ο κατασκευασμένος από τον Ήφαιστο, σε Σοφ.  

ἥφθᾱ, Δωρ. αντί ἥφθη, γʹ ενικ. Παθ. αορ. αʹ του ἅπτω.  

ἧφι, Επικ. αντί ᾗ, δοτ. θηλ. του ὅς (Λατ. suus).  

ἠφίουν, παρατ. (με διπλή αύξηση) του ἀφίημι· γʹ ενικ. ἠφίει, έπειτα ἤφιε· γʹ 

πληθ. ἠφίεσαν.  

ἤφῠσα, αόρ. αʹ του ἀφύσσω.  

ἠχεῖον, τό (ἦχος), ηχητικό όργανο, τύμπανο με σχήμα λέβητα ή καμπάνας, σε 

Πλούτ.  

ἠχέτης, -ου, ὁ, Επικ. ἠχέτᾰ, Δωρ. ἀχέτας, ἀχέτᾰ (ἠχέω), αυτός που ακούγεται 

καθαρά, εύηχος, οξύφωνος, σε Αισχύλ., Ευρ.· λέγεται για το τζιτζίκι, το οποίο 

τιτιβίζει, σε Ησίοδ., Ανθ.· και απόλ., ἀχέτας, ὁ, το αρσενικό τζιτζίκι, σε 

Αριστοφ.  

ἠχέω, Δωρ. ἀχέω [ᾱ], μέλ. -ήσω, I. αμτβ., ηχώ, κροτώ, βροντώ, σε Ησίοδ.· 

λέγεται συχνά για το μέταλλο· ἤχεσκε (Ιων. παρατ.), σε Ηρόδ.· τὰ χαλκεῖα 

πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ, σε Πλάτ.· λέγεται επίσης για το τζιτζίκι, τιτιβίζω, 

τραγουδώ, σε Θεόκρ. II. με αιτ. ως σύστ. αντικ., ἀχεῖν ὕμνον, κάνω να 

ακουστεί, σε Αισχύλ.· κωκυτόν, σε Σοφ.· χαλκίον ἄχει, ηχεί το κύμβαλο, σε 

Θεόκρ. — Παθ., ἠχεῖται κτύπος, παράγεται ήχος, σε Σοφ.  

ἠχή, Δωρ. ἀχά, ἡ, κάθε είδους θόρυβος ή ήχος, σε Όμηρ., Αττ.· λέγεται για 

την οχλαγωγία του πλήθους, για το βρυχηθμό της θάλασσας, για το θρόισμα 

των δέντρων στον αέρα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· στους Τραγ., όπως το ἰαχή, 

κραυγή οδύνης, θρήνος· αλλά, σάλπιγγος ἠχή, σε Ευρ.· σπάνια 

χρησιμοποιείται και για τους έναρθρους ήχους, στον ίδ.  

ἠχήεις, -εσσα, -εν, αυτός που κάνει κρότο, πάταγο, σε Όμηρ.  

ἤχημα, Δωρ. ἄχ-, τό (ἠχέω), ήχος, θόρυβος, σε Ευρ.  

ἤχθετο, γʹ ενικ. παρατ. του ἄχθομαι και του ἔχθω.  

ἤχθηρα, αόρ. αʹ του ἐχθαίρω.  

ἧχι (όχι ᾗχι), Επικ. αντί ᾗ, επίρρ., όπου, σε Όμηρ.  

ᾔχμᾰσα, αόρ. αʹ του αἰχμάζω.  

ἦχος, ὁ, μεταγεν. τύπος του ἠχή, σε Θεόκρ., Μόσχ.  

ἠχώ, Δωρ. ἀχώ, γεν. (ἠχόος) ἠχοῦς, Δωρ. ἀχῶς, αιτ. ἠχώ, Δωρ. ἀχώ, Δωρ. 

κλητ. ἀχοῖ· 1. όπως το ἠχή, ήχος, αλλά κυρίως ο ήχος που επιστρέφει, που 

κάνει αντίλαλο, ηχώ, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ. κ.λπ. 2. γενικά, ήχος διαρκής 

όπως αυτός του κουδουνιού, σε Σοφ., Τραγ.· τὴν Βοιωτίην κατεῖχε ἠχὼ ὡς..., 

ολόκληρη η Βοιωτία αντηχούσε από τη φήμη ότι..., σε Ηρόδ.  

ἧψα, αόρ. αʹ του ἅπτω.  

ἧψε, γʹ ενικ. παρατ. του ἕψω, αʹ πληθ. ἥψομεν· ἥψησα, αόρ. αʹ.  

ἠῶθεν, Δωρ. ἀῶθεν, επίρρ. (ἠώς)· όπως το ἕωθεν, από το πρωί, δηλ. από την 

αυγή, από το ξημέρωμα, σε Όμηρ. κ.λπ.· συνήθως λέγεται για το επόμενο 

πρωινό, για το πρωινό που ακολουθεί, αύριο πολύ πρωί, σε Ομήρ. Οδ.  

ἠῶθι, Επικ. γεν. του ἠώς.  

ᾐών, -όνος, ὁ, συνηρ. από το ἠϊών.  



ἠῷος, -ῴα, -ῷον, 1. = ἠοῖος, ο πρωινός, αυτός που υπάρχει κατά το 

ξημέρωμα, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ. 2. αυτός που έρχεται από την ανατολή, ο 

ανατολικός, σε Ηρόδ.  

ἠώς, ἡ, γεν. (ἠόος) ἠοῦς, Επικ. ἠῶθι, δοτ. ἠοῖ, αιτ. ἠῶ, Αττ. ἕως, γεν. ἕω, αιτ. 

ἕω, όπως το λεὼς — Δωρ. ἀώς, Αιολ. ἄυως (δηλ. ἄϜως), όχι αὔως· I. 1. 

χάραμα, αυγή, ξημέρωμα, σε Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ.· το πρωί, ως χρονικό σημείο 

της ημέρας, αντίθ. προς τα μέσον ἦμαρ και δείλη, σε Ομήρ. Ιλ.· γεν. ἠοῦς, το 

πρωί, νωρίς, στο ίδ.· αιτ. ἠῶ, κατά τη διάρκεια του πρωινού, σε Ομήρ. Οδ.· 

ἐξἠοῦς μέχρι δείλης ὀψίης, σε Ηρόδ.· ἅμα ἠοῖ, κατά το ξημέρωμα, στον ίδ.· ἅμ' 

ἕῳ ή ἅμα τῇ ἕῳ, σε Θουκ.· Επικ. ἠῶθι πρό, σε Όμηρ.· ἐς ἀῶ, αύριο, σε Θεόκρ. 

2. επειδή οι Έλληνες μετρούσαν τις ημέρες με τα πρωινά, το ἠώς συχνά 

σήμαινε την ημέρα, σε Όμηρ. II. η ανατολή, στον ίδ.· ἀπὸ ἠοῦς πρὸς ἑσπέρην, 

σε Ηρόδ. κ.λπ. III. ως κύριο όνομα, Ἠώς, Λατ. Aurora, η θεά της Αυγής, η 

οποία αναδύεται από τον Ωκεανό, από την κλίνη του συζύγου της Τιθωνού, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ευρ.  
 


